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Abstract 
This article explores everyday justice provision in a village in 
Mon State where a majority of the population belongs to the 
Mon ethnic group. The village remained under government con-
trol during the ethnic conflict, but some villagers were involved 
in the 1988 uprisings and some had connections to  ethnic armed 
groups. Based on ethnographic fieldwork in 2016, I argue that 
villagers preferred to resolve their cases locally with the village 
leaders. They do not want to go to the Myanmar state institu-
tions, because of fear of authority, low knowledge of state law, 
religious beliefs, poverty, and feelings of shame generated by 
bringing their cases to official institutions. Simultaneously, vil-
lage dispute resolution was combined with a kind of legal hy-
bridity. In many dispute resolution situations people used a 
combination of law, customary rules, religious beliefs, and social 
media. Particularly, I show that religious beliefs and actors 
(monks, healers, and astrologers) played a significant role in 
dealing with health and social problems, and in making people 
feel safe. In addition, especially young people began to use social 
media, especially Facebook, to help them to win disputes and 
crimes.    

Introduction 
This article explores everyday justice and security provision in 
a largely ethnic Mon village in Mon State. Based on ethno-
graphic fieldwork on small-scale problems, I argue that people 



2  |  Lwin Lwin Mon 

prefer to resolved their cases locally, rather than through the 
state system. Fear of authority, low level of  knowledge of state 
law, religious beliefs, poverty, and shame deterred them from 
bringing their cases to official institutions. They trusted their 
village leader and even though people knew that serious crimes 
were not supposed to be resolved locally, they still tried to ne-
gotiate cases at the village level. 

Even when people resolved their cases at the village level, 
they tended to rely on hybrid forms of legal resources. This in-
cluded a combination of state law, customary rules, religious be-
liefs, and social media. Particularly, I show that religious beliefs 
and actors (monks, healers, and astrologers) played a significant 
role in dealing with health and social problems. Religion and tra-
ditional Mon customs also served to make people feel safe. Alt-
hough government officials and civilian paramilitaries also pro-
vide security, many villagers believe that religion and customs 
help prevent major crimes from afflicting the village. Local gov-
ernment officials were also involved in spiritual matters. They 
did not only enforce the law. 

The village under study had remained under Myanmar gov-
ernment control during the entire ethnic armed conflict, but the 
relationship to the state was contested and fragile. Whereas 
some villagers were involved in the 1988 uprisings, others had 
relatives and connections to the Ethnic Armed Organizations 
(EAO). Trust in the state system was low. The Mon villagers be-
lieved in Buddhism and some also believed in traditional spirits 
or nats, magic, and reincarnation. These beliefs affected sub-
stantially how people dealt with the problems they faced. The 
economy was improving since the political transition, and peo-
ple had increased access to internet and mobile phones. This 
meant that villagers also began to use social media in addressing 
disputes. 
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This article is based on fieldwork in April and October 2016 

in Hountsar village.1 I used qualitative research methods and 
draw on political and legal anthropology. In-depth interviews, 
key informant interviews, and participatory learning appraisal 
methods were used to understand specific problems in the vil-
lage. I conducted 80 interviews. I selected this particular village 
because people were known to preserve their Mon identity and 
culture, for instance by building their houses according to the 
Mon traditional style and by having a Mon literacy training. In 
addition, the villagers believed strongly Buddhism and tradi-
tional nat spirits associated with the Mon ethnic group. Finally, 
the area is beside the Thaton–Mawlamyaing Highway and there-
fore easily accessible for conducting safe fieldwork. 

Theoretically, I engage with the concept of legal hybridity, 
which derives from debates about legal pluralism within anthro-
pology and sociology. This article adds to the literature on hy-
bridity by focusing on Myanmar.2 It brings new empirical in-
sights about the various legal hybridity practices in a Mon vil-
lage. While contributing to the general debate about legal plu-
ralism, I particularly relate my study to the discussion of the sig-
nificant role of religion in legal pluralism. According to Sand-
berg (2015), religion has often not received sufficient attention 
in the legal pluralism debate. A core exception is the work of the 

 
1 The fieldwork was conducted as part of the EverJust research project (see 
Introduction to this issue). I changed the name of the village to ensure ano-
nymity. 
2 Research on religion in general in Myanmar, has long been limited due to 
the political situation and military rule since 1962. There have been many 
restrictions on academic research in the past, and universities have been 
closed or under strict surveillance. Foreign academics have had especially 
limited access, and have had to be careful whom they contacted in order not 
to bring their informants trouble. Religious freedom research per se is thus 
a highly underdeveloped field within Burmese Studies. Fortunately, the sit-
uation for scholarly inquiry since the 2010 elections has begun to change. 
Access to information and communication has improved significantly, and 
more studies and publications are in the future. 
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legal pluralism project at the Max Planck Institute, which since 
2000 paid special attention to the role of religion and religious 
laws in plural legal constellations.3 In Asia, Hussain's (2011) 
study of legal pluralism in South East Asia and Moore's (1993) 
study in India are also important exceptions to the meager focus 
on religion in the legal pluralism field. Both authors highlight 
religion as a significant part of the legal field. 

In the following pages, I first discuss the key concepts used 
in this article and then provide a brief historical contextual in-
troduction to the fieldwork area and the role of religion in Mon 
State. Next, I present my main findings on disputes and health 
and social problems. I draw out particular patterns of dispute 
resolution by presenting 2 case studies. Lastly, in the discussion 
and conclusion I draw some general analytical points, relating 
my case study back to a discussion of hybridity and legal plural-
ism in Myanmar. 

The concept of legal pluralism and hybridity 
Legal pluralism is defined as a situation in which two or more 
legal systems coexist in the same social field (Pospisil 1971; Grif-
fiths 1986; Moore 1986; Merry 1988). Recent work defines ‘legal 
system’ broadly to include the system of courts and judges sup-
ported by the state as well as non-legal forms of normative or-
dering. Some of these are part of institutions such as factories, 
corporations, and universities and include written codes, tribu-
nals, and security forces, sometimes replicating the structure 
and symbolic form of state law (Macaulay 1986; Henry 1983; 
Merry 1988, 870). 

Like other scholars of legal pluralism, Hooker (1975) con-
tests the idea of legal centralism or singularity of law. This per-

 
3 On this project see: https://www.eth.mpg.de/3720186/pglp. See also 
Benda-Beckmann and Benda-Beckmann (2001) on legal pluralism and reli-
gion in West Sumatra. 
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spective relies on the idea that only one set of law and legal in-
stitutions are valid. In legal centralism law is seen ‘as a set of 
consistent principles, valid for and binding upon the whole pop-
ulation and principles from a single source’, i.e. the state and its 
institutions. (Hooker 1975, 2) Hooker argues that this kind of 
view of law ‘may be a proper view in a culturally and economi-
cally homogeneous society, but such societies are the exception 
rather than the rule.’ (Hooker 1975, 2) He further adds, ‘An un-
due emphasis on this view of law is often a distortion of reality 
and not uncommonly a downright misrepresentation in many 
states. The official or state legal system may not in fact be effec-
tive for a number of reasons.’ (Hooker 1975, 1-2) 

Similarly, in Myanmar in general and Mon State in particu-
lar, I found different rules, norms and institutions for the reso-
lution of disputes. The state and its official procedures were of-
ten not efficient and villagers preferred other solutions. Espe-
cially, religious beliefs and practices played a crucial role, rather 
than only formal procedures. Even educated persons engaged 
with religious beliefs when they addressed problems. Although 
people said that they used the formal step-by-step procedure 
(going from lower to higher levels of the state hierarchy of in-
stitutions), in reality several people went to  religious or super-
natural actors. In addition, when I did my field research I dis-
covered that the step-by-step pattern of dispute resolution was 
not fixed. 

 

However, legal pluralism did not simply mean the co-exist-
ence of 2 different systems — 1 local and 1 state. Sometimes vil-
lagers mixed or used different rules, norms, and mechanisms at 
the same time to resolve a problem. These kinds of mixtures 
have been described as legal hybridity or legal hybridization in 
the later literature on legal pluralism (see Santos 2006). 
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My findings confirm Clark and Stephen’s (2009) under-
standing of legal hybridity as occurring in 3 main ways. First, it 
describes situations where 1 legal system within a social field 
mixes different sets of laws, like customary and state law. Sec-
ond, it covers situations where more than 1 legal system exists 
in a social field, sometimes with overlapping jurisdictions. 
Thirdly, hybridity is seen as a characteristic of an individual le-
gal institution rather than the justice sector as a whole. The lat-
ter could be when for instance the police or a local administrator 
applies both state law and informal or customary norms. This 
means that institutions function in a hybrid manner. 

Santos (2006) understands legal hybridity as ‘a new kind of 
legal pluralism [which] challenges conventional dichotomies to 
the extent that legal practices frequently combine the opposite 
poles of the dichotomies and contain an infinite number of in-
termediary situations.’ (Santos 2006, 46) This is also evident in 
my research area in Mon State where seemingly contradictory 
understandings and mechanisms co-existed, as seen in a case 
where spiritual beliefs mixed with the use of Facebook and the 
desire for secular punishment. 

In this article, I argue for the need to consider more the role 
of religion and spiritual beliefs in legal pluralism. Hussain (2011) 
and Moore (1993) are useful in this respect. Hussain (2011) 
shows how legal pluralism emerged in South-east Asia as colo-
nial laws were overlaid upon existing local legal systems, aa mix 
of long-established customary law, and more recent influences 
from periods of Hindu and Buddhist dominance. In Malaysia and 
Indonesia, these periods were followed by the widespread ac-
ceptance of Islam, which brought its own law but did not suc-
ceed in eradicating entirely either the customary or some later 
Hindu and Buddhist practices in areas where they were estab-
lished. New migrations added further religious and ethnic influ-
ences to this mix. South-east Asia was the center of trade routes 
between China, India and Europe and the many migrants intro-
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duced a variety of Indian laws and customs to an already com-
plex mix (Hussain 2011, 378). Similarly, in Myanmar pre-colonial 
movements created legal pluralism as Buddhism spread and was 
layered upon animist beliefs. After that, colonial rule brought 
new laws. 

Moore (1993) offers an introduction to the pluralistic sys-
tems of normative ordering in rural Rajasthan, India, presenting 
the villagers’ experiences of the central legal institutions, the 
councils and courts. By considering spirit healers as part of the 
legal system, she challenges the usual sociological boundaries of 
the ‘law’. The study of cross-cultural conflict and legal pluralism 
most often focuses on statutory law, courts and councils, not on 
healers (see, for example, Merry 1988; Nader and Todd 1978), 
although it sometimes examines witchcraft or religion as an al-
ternative remedy (see Collier 1973; Evans-Pritchard 1937; Kluck-
hohn 1944; Nader 1964 ; and Whiting 1950). In research that does 
explore healing and dispute processing, the healing ceremony is 
considered the dominant mode of resolution rather than an al-
ternative for the powerless (Gibbs 1963). The resort to tradi-
tional healers ought to be examined within a sociological frame-
work, Moore (1993), argues. In this article, I similarly argue that 
in the Mon village, we must consider religious and supernatural 
actors as part of the legal pluralism landscape. 

A brief introduction to the field area and religion 
The Mon ethnic group is 1 of the 8 main ethnic groups in 
Myanmar. Most of them live in Mon State, Bago Division, Kayin 
State, Tanintharyi Division, and the Gulf of Martaban. Mon 
people live alongside other ethnic groups like the Pao, Dawei 
and Shan. The capital of Mon State is Mawlamyaine and the area 
is 4,748 square miles (12,297km2). Mon State is organized into 10 
townships, 443 wards and village tracts. The population is about 
1,682,041 (Myanmars NET 1998-2012). 
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Mon people were a major cultural influence in Myanmar 
and also gave Myanmar its writing (Pali) and its religion (Bud-
dhism). The Mon are believed to have spread from western 
China over the river lowlands from the Irrawaddy River delta 
south to the Chao Phraya River basin in Thailand. The Mon city 
of Thaton was conquered in 1057 by Burmans migrating south-
ward. Most Mon are bilingual, speaking Burmese as well as their 
own language, which is Austro-Asiatic. 

During the many years of armed conflict in Myanmar since 
the end of colonial rule in 1948, threats against the people have 
included murder, rape, torture, looting, forced labor, arbitrary 
taxation, land confiscation, and the destruction of whole vil-
lages. State agents, their proxies, and EAOs perpetrated these 
serious violations. People suffered from multiple masters, pay-
ing taxes to 2 or more armed groups. The maintenance of cul-
tural and religious identities was a major concern to protect 
their livelihood. In Mon State the main EAO is the New Mon State 
Party (NMSP), which represented the Mon ethnic group and 
fought the military until 1995, when it agreed to a ceasefire that 
was re-ratified in 2012 (South 2012). 

In 1988, people demanded democracy due to economic de-
terioration, the demonetization of currency and the discontent 
with human rights abuses. After 1988, a military regime, the 
State Law and Order Restoration Council (SLORC), governed the 
country. It offered the NMSP and other ethnic non-Burman 
EAOs to enter into a ceasefire deal and end the war. After the 
ceasefire, civil society networks began to expand in some EAO-
controlled areas and many NGOs were organized by ethnic mi-
norities like the Mon, helping to develop community networks 
of trust and support and strengthen civil society, even under the 
most difficult of conditions. (South 2007; 2008) Moreover, the 
lives of civilians affected by decades of armed conflict in Myan-
mar underwent profound transformation for the better in polit-
ical, social and economic condition after the ceasefires agree-
ments (South 2014). 
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The Mon village under my study remained under Myanmar 

government control during the entire ethnic armed conflict be-
tween the military and the NMSP. However, the relationship to 
the state is still contested and fragile, despite the ceasefires. 
Whereas some villagers were involved in the 1988 uprisings, 
others had relatives and connections to the NMSP. Trust in the 
state system was low. Distrust could be linked to the many years 
of civil war. Mon people in my study suffered considerably espe-
cially in the 1960s when the Mon rebellion was strong. They got 
no help from Myanmar government officials, but had to pay the 
tax to all armed groups. Sometimes the military kidnapped the 
villagers. When that happened, they had to solve their disputes 
and crimes by themselves. Due to the long history of military 
rule and conflict, people in the Mon village did not trust the up-
per level state, especially government police officers. 

Democratization in the country has been a patchy process, 
but a nominally civilian government was installed in March 
2011, which raised hopes for democratization and reconcilia-
tion. Numerous ceasefires were also made with the EAOs in 2012, 
including with the NMSP. In 2015, Aung San Suu Kyi's National 
League for Democracy (NLD) Party won a comprehensive victory 
in national elections, helping to consolidate peaceful political 
change. (Rieffel 2012) However, peace remained fragile in some 
areas of the country, like Shan, Kachin and Rakhine States, and 
a substantial national peace agreement still had to be reached at 
the time of writing. In addition, the NMSP had still not signed 
the National Ceasefire Agreement (NCA) that 8 other ethnic 
armed groups signed in October 2015. In the Mon village under 
study the risk of armed conflict was however very low at the 
time of study. 

The economic situation of the Hountsar villagers had im-
proved in recent years. Part of the reason was that villagers took 
jobs in Thailand, Malaysia, Singapore, Korea, and Japan. Incomes 
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from remittances supported individual families and village de-
velopment projects, such as the repair of village roads and reli-
gious buildings. Economic and technological developments 
meant that the villagers used mobile phones and internet, also 
to connect them to their relatives abroad. They used social me-
dia, especially Facebook, and even children were familiar with 
the internet. 

The Mon ethnic group is unusual among ethnic people in 
Myanmar in that there are no sub-groups like other ethnic peo-
ple in Myanmar, meaning they are more united, having only 1 
language and literature. The Mon strongly believe in Buddhism 
as well as traditional beliefs and customs in their everyday life. 
Most villages have a monastery that also functions as a school, 
as well as pagodas, an image house where images of the Buddha 
are kept, and a rest house or meetinghouse. In the village under 
study there was a new monastery and a new pagoda, which also 
had a meditation center. Mon children also attended a Mon lit-
erature class during school holidays, where they were taught 
the history of the Mon kings and the traditional customs. The 
family unit is nuclear rather than extended. The Mon religion of 
Theravada (Hinayana) Buddhism is combined with belief in var-
ious spirits and nats. In order to understand the significant role 
of religion for the Mon villagers, it is necessary to have some 
background on Buddhism and spiritual beliefs in Myanmar in 
general and among the Mon in particular. 

Religious beliefs in Myanmar 
According to the 2014 census conducted by the Myanmar gov-
ernment,  the total population was 51.4 million, including a non-
enumerated population of approximately 1.2 million (MIMU 
census data, 2017). Buddhism was the dominant religion, at 87.9 
percent. 

I draw on Thanegi (2013) in order to understand Buddhist 
beliefs in relation to legal pluralism. Theravada Buddhists be-
lieve in practicing 3 principles: thila, dana, and b'wana (morality, 
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charity, and awareness). Moreover, they believe in metta (loving 
kindness), khandi parami (endurance), and cedana (goodwill) to 
build moral character. Moreover, luck or fate, kan is derived 
from the Pali word kamma, which means action. This under-
scores the belief that what happens to a person is directly caused 
by his or her own actions. People suffer according to their ac-
tions and if guilty of committing a crime or another illegitimate 
action, will suffer later in this life or in the next life. This belief 
is called wut. 

Myanmar Buddhists believe in meditation called Vipasana 
and Thamahta to strive to attain constant, conscious awareness, 
as well as to purify the mind by discarding attachments. Some 
can gain supernatural power through meditation. In Hountsar 
village, people believed that an old Mon man had gained super-
natural powers by Thamahta meditation. When people faced a 
problem, they asked this man how to resolve it. He could predict 
their fate and career. They believed he could change his face af-
ter he coming from deep meditation. In addition, people be-
lieved in astrology and palmistry when it came to health, social, 
and economic problems. 

Buddhists also recite sutras for protection against harm. 
Most sutras are verses in the old Pali language, and most of the 
meanings are not understood by those who recite them. To ful-
fill wishes, a person recites certain sutras while simultaneously 
telling the 108 holy beads for a few 100 rounds. Some Buddhists 
also worship traditional nat spirits. Mon villagers in Hountsar 
both believe in Buddhism and in various nats (Ywa-taw-shin Nat, 
Traditional Nat, Earth spirit, Tree spirit, and the House spirit). 
They worship spirits hoping to improve their livelihood. A main 
reason for the existence of spirit worship is that nats grant fa-
vors. Many spirits already exist in Buddhist lore as celestials, 
somewhat like angels. Conversely, spirits of animist worship are 
ghosts. The idea of many Westerners that all Buddhists are spirit 
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worshippers might have emerged from the confusion of celesti-
als and spirits. 

There is a strong belief in the Buddhist principle that hard-
ship is the result of past life defilements and transgressions. I 
also found this belief in my study area. Moreover, the villagers 
believed that extreme tragedies such as a violent and sudden 
death of a family member were due to past misdeeds.  People 
knew they would pay one day for a crime committed against oth-
ers, even if not in this life. This belief kept most people from 
perpetrating cold-blooded bodily harm on others and perhaps 
this was the reason for the lack of violent street crime in the 
village. It is not the police they feared, but future lives. Because 
of these beliefs, people in Hountsar donated to  monks and per-
sons in need. 

Most of the villagers believed that the chief monk of 
Kyaung-thit-kyaung monastery, situated in the village, was 
powerful, and that the supernatural world supported him to 
build a new monastery and a new pagoda. The chief monk en-
tered novicehood when he was 11 years old and said he would 
become the chief monk of the monastery one day. At the time of 
writing he was around 30. Some people thought he was crazy but 
later his predictions came true. He was the main religious actor 
in the village. He also managed to persuade the villagers to 
change their habits with respect to their worshiping of the nat. 
Instead of offering expensive meat and alcohol, he urged them 
to instead reduce the cost by offering vegetables. 

Another important part of Buddhism is the role of religious 
practitioners such as the arahat (an enlightened one who is wor-
shiped as a Buddhist saint), weikza (meaning higher or esoteric 
knowledge), spirit mediums, monks, and nuns. Furthermore, 
other factors in the religious system are important to the people 
like charisma, transmission of authority, dissemination of 
knowledge, and gender. The religious practitioners need to have 
unique skills and spiritual qualities, but their role is also im-
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portant within the wider context of social transition. The chang-
ing needs of clients and devotees in contemporary society also 
affect their religious positions. 

Mon villagers believe deeply in religious power and this is 
connected to their socio-cultural traditions. Therefore, it is nec-
essary to understand the various hierarchies in their belief in 
religious power relations. For example, the belief in arahat, 
weikza, and spirit mediums was also found in my study area. Peo-
ple thought the Katon monastery chief monk (well known as Ko 
Yin Lay) was an arahat and could cure any disease with  holy wa-
ter. In addition, they believed the Kyaung-thit-kyaung  chief 
monk was also supported by weikza and thaik (from the super-
natural world) in religious affairs. These beliefs influenced how 
disputes were resolved and how people understood security and 
safety in the village. I turn to this topic now.    

Everyday dispute resolution and security 
Generally, Hountsar village was peaceful and people felt safe in  
daily life. There were small cases related to drunkenness, theft, 
and land issues. These cases were resolved at the 100-household 
leader level or at the village administrator level. I did not en-
counter any severe criminal cases. In this section, I first look at 
security provision and what mechanisms people used to feel 
safe. Second, I explore how social disputes and other problems 
were resolved. In both these areas, I illustrate the important role 
of religion and spiritual beliefs, often mixed with some secular 
mechanisms. 

Security provision 
There was a strong perception that the village was safe because 
the villagers all knew each other. As a traditional healer of the 
village said: 

My house and surrounding areas are safe and we live 
peacefully because most of us are Mon nationals and 
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we all are relatives. So we do not make even a fence. 
The houses near the highway  have to be careful 
about theft but near my house all are safe.4 

Despite the general sense of safety, there were mechanisms 
in place for security provision. The main security providers in 
the village were the paramilitary, who worked with the village 
10-household leaders, 100-household leaders and the village ad-
ministrator, sometimes in collaboration with the police. They 
helped the township administrator safeguard security during 
the Zin Kyaik pagoda festival.  The paramilitary groups were 
formed for village security 40-50 years earlier by the Myanmar 
army. They are composed of volunteer civilians from the village 
who receive training and arms from the army. The villagers sup-
port the paramilitary with rice. At the time of study, the para-
military no longer worked with the army, but with local leaders 
and police. 

Apart from the security provision by these actors, people 
also sought protection though spiritual means and by engaging 
with monks, astrologers, and nats. Thus, there was legal hybrid-
ity in security provision and understandings of safety. 

Hountsar villagers believed their traditional nat protected 
their home from any danger. They worshiped their traditional 
nats with silk longyis, and other clothing and hats. These mate-
rial things were put in a package and hung up on the main pole 
on the roof of the house. If someone was ill, the villagers be-
lieved that it may be because the clothing they offered had a 
small hole and thus they offered new clothing immediately. By 
doing so, they felt safe and the ill person recovered. Moreover, 
they put a small spirit house in front of their house. They be-
lieved this provided security for the house. 

They often recited myths and sutras to protect from harm,  
increase prosperity, and even to stay young. In addition, they 

 
4Interview, healer, 15 October 2016. 
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went to astrologers when facing some problems. Astrologers 
gave them amulets (mana) such as cotton threads of parita, per-
fume, scented sticks, pens, and handkerchiefs for good luck and 
to solve their problems. People in poor health could use the cot-
ton thread and recite the monks’ parita to speed recovery. For 
jobless people, perfume combined with reciting  Buddhist texts 
could provide them with good opportunities. For the misfortu-
nate, scented sticks could dispel all the bad luck. To get a good 
exam score in school, the villagers could use a pen and a hand-
kerchief blessed by the astrologer by reciting sutras. People in 
Hountsar also believed that astrologers and fortunetellers could 
help to solve their health problems. For example, an educated 
girl fell and hurt her thigh. It was believed that the accident was 
caused by the earth spirit. The girl had to apologize with the 
help of an astrologer to get well. Another example is divorce 
cases. I found that persons thinking about divorcing first went 
to the astrologer to hear if it was a good or a bad idea before 
going to the village administrator or the formal justice system 
to seek divorce. 

Dispute resolution 
Officially, people said they used the formal government chan-
nels from village administrator and upwards in the state system 
when they wanted to resolve a case. Yet in practice, and as I got 
to know my informants better, it became apparent that people 
also drew on cultural and religious domains to tackle problems, 
not only in terms of health, but also disappearance cases, job is-
sues, theft cases, marriage disputes, and the lottery. According 
to a 23-year-old Mon beauty salon owner, a woman with a uni-
versity degree: 

Most cases seen in my village are based on fighting 
between couples, youths and neighbors. Especially 
when the villagers fence their houses, they fight over 
who owns the land. When small cases happen, both 
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parties go to the 10-household leaders. Bigger cases 
such as money borrowing and land ownership go 
from the 100-household leaders to the village admin-
istrators. Some cases go to Paung legal court. But for 
health problems, social problems and theft cases, 
people prefer to go to astrologers and traditional 
Nat-ka-daw and diviners to solve their problems.5 

In this statement, we can see that some cases more than others 
involve spiritual elements and advice. 

If someone disturbed a village girl, 50 years ago the village 
administrator would have locked the man in the takt tone (pil-
lory) for about 1 week. If the perpetrator could not pay compen-
sation at the village level, he would be handed over to the dis-
trict level. But this kind of punisment was no longer used in 
Hountsar village. Instead, the village administrator solved most 
dispute cases through negotiation and reconciliation and by us-
ing the kan-won, which is a written, but informal agreement let-
ter. Kan-won usually included a promise not to repeat an offense. 

Some land disputes and crimes were sent to the upper level 
state system, because these cases could not be resolved at the 
level of the family and village leaders. For exceptional cases, like 
fighting and land disputes, people went informally to the village 
administrator, not to religious actors or astrologers, because 
they thought of such cases as concerned with official issues. 
Mostly, people did not like to go to government offices outside 
the village (not even for ID), but the police might get involved in 
dealing with physical fights. 

The villagers also began to use social media, especially Fa-
cebook. With this development, they also attempted to solve 
some disputes and social problems using social media. In addi-
tion, I found that sometimes there was a connection between 

 
5Interview, female villager, Beauty salon owner, 30 April 2016. 
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traditional beliefs and social media when people resolved prob-
lems.   

I will illustrate these different patterns of hybridity with 2 
case studies. The first illustrates the use of social media and the 
informal resolution by village leaders. The second case illus-
trates the mixture of spiritual beliefs with formal justice. 

Case 1: disappearance case and the role of traditional healer and Face-
book 
A Mon woman, a traditional healer in Hountsar village, had 2 
daughters attending grade 4 and grade 11. She opened her clinic 
every evening. Most of her clients were Kayin migrant workers. 
According to her, most of her cases were high blood pressure, 
diabetes and malaria. Later a villager told me that when she 
came back from the Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), 
an EAO, she was an expert in performing operations. She had 
worked in the army since around the 1980s. Sometimes when 
children got diarrhea, they were brought to her clinic for treat-
ment to reduce the diarrhea before going to  hospital. At the 
time of study, the public healthcare system had improved and 
there were some health workers in the village. 

One of her patients was a 15-year-old called Mi Kon Pon. She 
was Mon Buddhist and from the village. She was a very strange 
girl, and did not attend school since childhood. Her parents were 
rich but she always ran away from home. She told some 
strangers that she ran away because her mother beat her. These 
strangers believed her. They thought that she was lost and 
posted her photo on Facebook. The local villagers knew her well 
so they wrote some comments on Facebook, stating that she was 
from the village and she was telling lies. This happened several 
times. 

The strangers brought the girl to the police, who phoned the 
village administrator to bring the girl back. This happened many 
times. She always gave the police the village administrator’s tel-
ephone number, but not her parents’. The village administrator 
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was angry because he always had to pick her up from the police 
station.  He had done this 3 or 4 times. Therefore, he scolded her 
and told her not to run away again. He called her mother to pick 
her up. Her mother also felt ashamed about her daughter. She 
was angry, but said that she never beat her, but the strangers 
thought that she did. The villagers and the village administrator 
knew that the mother was not beating the daughter. However, 
sometimes her parents locked her in a room with many locks 
and chained her feet with an iron chain so that she would not 
run away. Despite this, the girl escaped, and according to the 
villagers’ belief, the parents could not find how she opened the 
locks and escaped. For this reason many villagers believed that 
the girl had supernatural powers with which she could open any 
lock. In Mon, this is referred to as konpin konchan. It is the spirit 
of 2 brothers which has supernatural power to go wherever it 
wants. 

The girl’s grandmother also believed the girl had supernat-
ural powers, and she told the traditional healer the story of how 
the girl escaped the chains. 

Even when her parents brought the girl to Bangkok 2 to 3 
years earlier, when they were working there, the girl ran away 
from home. The Thai police caught her, but she tricked them, 
saying that she lost her way, rather than ran away. The police 
sent her back safely to her parents. After she had run away from 
her parents in April 2016 her parents started to get worried that 
she would get pregnant when she ran away. Therefore, they 
wanted her to get a contraception injection to protect her 
against pregnancy, but the government clinic denied her treat-
ment, because at 15, the girl was under-age. The parents then 
went to ask the traditional healer, who agreed to give the girl 
protection against pregnancy. She agreed because she was a rel-
ative of the parents, and did not want the girl and the parents to 
face problems with pregnancy. The girl ran away again just a few 
days later. She lied to the neighbors who saw her on the high-
way, saying that her mother was waiting for her at the next bus 
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station. The family members felt miserable because they could 
not resolve her problem. 

According to the village administrator, the girl came back 
to the village in October 2016. She had been in Yangon for most 
of the time. There, a Youth Training School took care of her and 
taught her sewing. She was not stable. She liked Yangon, but she 
also wanted to come back to the village. She returned to the vil-
lage on her own this time. 

After she came back in October 2016, her parents put her 
back in the iron chains. The village administrator allowed the 
parents to chain the daughter, but he was of the opinion that the 
girl should be cured by a psychologist. He did not believe that 
the girl had supernatural powers, but the villagers and the tra-
ditional healer believed that she did. The administrator thought 
that she was able to run away because her parents undid the 
chains when she needed to go to the toilet or when they felt 
sorry for her. The village administrator did not prohibit the use 
of chains — he was only involved in resolving the case by telling 
the girl not to run away again. The parents tried to get help from 
astrologers to cure the girl, but this failed. They did not believe 
in modern medicine. 

 
In this case, legal hybridity is evident in how the actors tried to 
resolve this girl's problem. First, we can see the mixture of a use 
of Facebook to help the girl and the understanding of her prob-
lem as related to supernatural powers. However, not everyone 
believed in those powers. The village administrator was suspi-
cious and rather thought the girl should be cured with modern 
medicine. Simultaneously, he did not fully follow the modern 
way of thinking, but accepted the local ways of dealing with the 
problem, as he only warned the girl that she should not run 
away again. He and the other villagers did not approach the use 
of iron chains for locking up the girl’s feet as against human 
rights. They accepted this as a family punishment and as a kind 
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of protection for the girl. In addition, people did not want to get 
involved in such family affairs, especially involving mentally ill 
people. They did not want the family to feel more shame, as 
would happen if the problem became public. This can be related 
to a general observation across Myanmar that bringing cases out 
in the open is associated with shame (Dee jaka jaka halike dapao 
kaw kyee janaaw in Mon, which is akin to the English proverb, you 
do not air your dirty laundry in public). Second, hybridity is ev-
ident in the involvement of different actors in trying to deal 
with the case: the police, the village administrator, the tradi-
tional healer and astrologers. 

Whether the girl had supernatural powers or not was un-
clear, but people who saw the girl pitied her. Every time she left 
home, she escaped danger and arrived back safely. Because of 
that people in the village trusted her supernatural powers. Bud-
dhist people believe in past lives. In this case they believed that 
because the girl did a good thing in her past life, she was able to 
escape danger and there always appeared a person who helped 
her. Even if she had supernatural powers, her mentally unstable 
mind could not be cured, because her unstable mind was caused 
by her wut — that is, her bad deeds from a past life. What this 
meant is that a secular solution to her situation was not enough 
and therefore going to the village administrator or the formal 
state institutions would not resolve the problem. 

Case 2: marriage dispute related to misfortune about traditional Nat 
worship 
Ma Thin was 23 years old, Mon, Buddhist and from Hountsar vil-
lage. She lived with her family in the village. They believed in 
Buddhism, but also strongly in traditional nat worship. When I 
met her, she was 5 months pregnant. The father had left her and 
did not agree to marry to her. She told him about the pregnancy, 
but he did not accept that he was the father, and had an affair 
with another girlfriend. At first, she did not do anything about 
the problem and just kept it to herself. She was ashamed, and 
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believed it was her fate. However, when people could see that 
she was pregnant, she told an aunt and a male cousin. They 
called a man to negotiate with the father, but he did not agree. 
They then brought him to the village  administrator, who was 
the brother-in-law of the aunt. They wanted the father to com-
mit to marry the woman. After negotiations, in front of the vil-
lage administrator, the man agreed to the marriage, but before 
he signed the agreement, the other girlfriend telephoned him. 
After the call, he told the village administrator that he wanted 
to go out to buy betel, and he ran away with the other girlfriend. 
Later the pregnant woman heard that the man and the girlfriend 
were living in Thailand. The pregnant woman, with help from 
her family and the village administrator, reported the case to 
the Myanmar police, who then informed the Thai police. They 
did so because they were very angry with the man and they 
wanted him to get punishment. The case was still pending, while 
the woman carried on the pregnancy. She would like to have an 
abortion, but because the case has reached the police, she could 
not, because if there is a court case she would have to show the 
pregnancy. Abortion is illegal in Myanmar, and also is not ac-
cepted by Mon traditional and Buddhist beliefs. However, in 
some situations abortion is done informally. 

Ma Thin believed that her misfortune was due to angry nat 
spirits caused by what her father did in the past: cutting the 
branch of a mango tree in front of their house. Later, her mother 
got an eye disease and a lot of pain. She could not open her eyes. 
When they were waiting to see an eye specialist in Yangon, they 
saw a traditional diviner and he told them the mother was suf-
fering this disease because when her father cut the mango 
branch, the nat spirit of the mango tree got angry. Due to this 
anger, the nat caused misfortunes to their family. Her mother 
was not good enough in her fate and she herself did not have 
good luck. Because of the anger of the spirit, her mother suf-
fered eye disease, and Ma Thin’s boyfriend lied and left her. For 
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her mother’s eye disease, they worshiped and apologized to the 
traditional nat by building a house for the nat in their garden. 
After this Ma Thin’s mother recovered. But Ma Thin was still 
waiting for news about her boyfriend in Thailand. She was not 
satisfied with a spiritual resolution. She also wanted monetary 
support for the baby from the father. 

In this case, legal hybridity occurs in the sense that the case 
was dealt with through a secular resolution, first with the village 
administrator and then the police. However, interpretations of 
the case were influenced by spiritual beliefs in misfortune. 
Moreover, because the woman was a relative of the village ad-
ministrator, it was easier for her to go to a government official. 
Otherwise, people preferred not to do this, but to keep such 
cases for themselves. In the beginning, the girl did not want to 
go anywhere. She was ashamed and did not want to bring her 
case out into the public. Her aunt and cousin took the case to the 
government office. The girl believed that she was suffering due 
to the nat spirit being angry with her father and she also 
thought it was due to wut. As explained earlier, wut refers to the 
debt a person has to pay for deeds done in a past life. However, 
the girl’s understanding of justice was hybrid: even though she 
saw the misfortune as being caused by spiritual matters, she still 
desired that the perpetrator who lied to her be punished in the 
secular system. 

Discussion 
In this section, I discuss the reasons behind people’s actions in 
dispute resolution, based on the case studies above and then re-
late my findings back to the theoretical debate on legal hybrid-
ity. There are several reasons why villagers in my research site 
preferred not to report cases to the state institutions, and why 
they addressed religious actors. Legal hybridity occured for in-
stance in marriage disputes, because such disputes were also 
seen as related to misfortune and traditional nat worship. The 
lack of preference for state institutions was in addition caused 
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by fear of state authority due to the history of military rule and 
conflict. Furthermore, it was related to low knowledge of the 
law, culturally embedded feelings of shame in bringing cases out 
in the public, and delayed case resolutions in the official state 
system. What I also found was that even if efforts were made to 
resolve a case in both the formal and informal justice systems, 
cases were seldom resolved easily. This lack of effectiveness in 
the secular systems is another reason behind the fact that peo-
ple often consult religious actors. 

Another core reason was that people experienced some dis-
putes and problems in such a way that they believed that these 
problems could not be resolved sufficiently in a secular way. 
They must be dealt with spiritually, which requires consulting a 
religious or spiritual actor. This supports Moore’s (1993) argu-
ment that the concept of legal pluralism must include religious 
actors, even if these actors do not necessarily define themselves 
as part of the legal field — i.e. as judges or justice providers. 

Most of the cases were resolved by the village administrator 
because the villagers trusted their village leader. They saw him 
as a respectful person and as providing real resolution. Informal 
negotiations were regarded as better by the villagers, because 
they save time and money. 

The strong beliefs in nats and Buddhist ideas about past life 
deeds, like wut, should not however be seen as a static or isolated 
kind of tradition. Social media, ideas about modern medicine, 
secular punishment and the use of a mixture of actors is evident 
in many case resolutions. Consequently, justice provision is 
characterized by legal hybridity. Focusing on the significance of 
religion in legal pluralism does not mean that the analysis ex-
cludes the existence of non-religious mechanisms and norms. 
Hybridity serves as a valuable analytical concept to capture the 
mixtures. Such hybridity may occur even within the resolution 
process of a single case, as in case 2 of this article, where the girl 
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both wanted a secular punishment as well as looking for spir-
itual help. 

Most of the cases were connected with spiritual beliefs and 
these influences were still strong despite other apparent influ-
ences. This was because villagers believe their nats protected 
them from danger. Paying homage to nats gave them luck in  so-
cial and economic life. Moreover, they did not trust government 
officials according to their experiences in the past. With the ex-
ception of cases like blood fights, theft, land disputes and di-
vorce they preferred to use nat worship and advice from astrol-
ogers, fortunetellers, and elderly persons in their village. 
Hussain (2011) makes a similar point about South-east Asia in 
general when he argues that there is a mixture of local and other 
influences, and that lack of trust in the state system and its lack 
of efficiency is also part of sustaining beliefs in the spiritual mat-
ters within the areas of justice and security provision. 

Because beliefs in Buddhism and traditional nats are an in-
tegrated part of everyday reality, the legal domain in the village 
is not only secular, as Moore (1993) also shows for India. This 
role of religion is often overlooked in the legal pluralism litera-
ture as well as in government justice sector reforms, where the 
focus is on administrative actors and courts or disputing forums. 
The same regards Myanmar. 

In Hountsar village, people’s mistrust in the official justice 
system was high due to the history of military government. They 
especially mistrusted police and justice providers due to their 
corruption. This was exacerbated by the fact that most of the 
people lacked knowledge of legal documents and procedures, so 
often they ended up paying a lot of money to get their problems 
resolved (for example to get national ID cards, land certificates, 
money-lending documents and so forth). In line with Merry 
(1988), I found that despite Hountsar village being a relatively 
homogenous society, they practiced legal hybridity in their own 
specific ways: family, lineage, community, religion and the 
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wider political context are significant to this. They do not prac-
tice only legal centralism or a singularity of law. (Griffiths 1986) 
Legal hybridity occurred when cases were dealt with both by go-
ing to religious actors and by resolving cases through secular 
mechanisms. 

Conclusion 
This article has described legal hybridity in everyday security 
and dispute resolution among Mon villagers. My core argument 
was that when studying these fields it is important to include 
religious and spiritual beliefs in Myanmar, and in Mon State in 
particular. This becomes apparent when following actual cases 
and analyzing everyday dispute resolution, security provision, 
and perceptions from the perspective of local villagers. A legal 
pluralist perspective means that the analysis is open to mutual 
influences of norms, beliefs and practices in social regulation. 

This article also explored how and why people preferred to 
resolve cases locally, rather than in the state system. It showed 
that local resolution is hybrid. Officially people said that they 
used formal government channels from the ward administrator 
and upwards in the state system, but in practice people also 
drew on cultural and religious domains (nats, astrologers, 
monks, healers) to tackle problems and disputes. 

In elaborating on dispute resolution processes, I illustrated 
the relationship between modern technology and traditional 
and religious beliefs. In some cases, people preferred to use so-
cial media like Facebook, but this was often mixed with religious 
aspects and beliefs. 

The villagers’ strong spiritual beliefs correlated with their 
common habits and experiences in the village. Belief in fate and 
misfortune related to past life deeds, belief in magic and the 
power of astrologers and monks also influenced people’s expe-
riences with dispute resolution. These beliefs also constituted a 
strong reason why they did not go to the state institutions. Apart 
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from lack of trust in the state, traditional and religious beliefs 
meant that some cases were seen to require a spiritual solution 
— as with the girl who repeatedly ran away from her parents. 

To sum up, this study illustrated how legal hybridity is prac-
ticed in everyday justice and security provision in a Mon village. 
I suggest that this knowledge ought to inform justice sector re-
form initiatives in Myanmar. Practical resolution systems in the 
Mon village needs to be understood by formal government ac-
tors engaged with health and dispute matters, and it is im-
portant to consider the role of religion and traditional beliefs in 
plural legal contexts in general and in Myanmar in particular. 
This includes recognizing that people’s minds work in legally 
hybrid ways, even when they come from apparently homoge-
nous ethnic minority villages. 
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မွနေ်ကျးလက်ေတာရွာတစ်ရွာ၌ ပုံမှန ်

အမ�ကိစ�များေြဖ�ှငး်ရာတွင ်ရငး်ြမစ်မတူညီသည့် 

ဥပေဒများ ေရာေ�ာှေပါငး်စပ် အသုံးြပုသည့် 

အေြခအေန (legal hybridity) ကုိ ေလ့လာြခငး် 

လွင်လွင်မွန် 

(ရန်ကုန်တက� သိုလ်) 

စာတမ်းအကျဉ်း 

ဤစာတမ်းတွင် မွန်ြပည်နယ်အတွင်း�ိှ မွန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ 

အများစုေနထုိင်သည့် ေကျးရွာတစ်ရွာတွင် ပုံမှန်အားြဖင့် တရားဥပေဒ

ဆိုင်ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနများကို ေလ့လာတင်ြပထားပါ

သည်။ အဆိုပါေလ့လာခ့ဲသည့်ေကျးရွာသည် လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ ပဋိပက�

များ ြဖစ်ပွားလျက်�ိှသည့် ကာလများအတွင်း အစုိးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�

ေအာက်တွင် �ိှခ့ဲေသာ်လည်း ေကျးရွာသားအချို�သည် ၁၉၈၈ သပိတ်

များတွင် လ�ပ်�ှားပါဝင်ခ့ဲ�က�ပီး အချို� မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်

အဖဲွ�များ�င့်ှ အဆက်အသွယ်များ �ိှခ့ဲသည်။ ၂၀၁၆ ခု�စ်ှအတွင်း စာေရး

သူကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည် ့ ေတွ� �ိှချက်များအေပါ်အေြခ
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ခံလျက် ေကျးရွာသူေကျးရွာသားများသည် တရားဥပေဒဆိုင်ရာ 

အမ�ကိစ�များကို ရပ်ရွာအတွင်း�ိှ ရွာသူ�ကီး၊ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း 

များ�င့်ှသာ ေြဖ�ှင်းလို�ကသည့်သေဘာဆ���ိှေ�ကာင်း ေြပာလိုပါ

သည်။ အဆင့်ြမင့် အာဏာပုိင်များကို ေ�ကာက်ရံွ�၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

တရားဥပေဒ�င့်ှ ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတ 

နည်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘာသာ

ေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ�

ေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ှက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ၎င်းတို ့ ေတွ�

�ကံု ရသည့် အမ� ကိစ�များအတွက ် ြမန်မာ�ိင်ုငံေတာ် အစုိးရ၏ တရား

ေရးယ��ရားအေဆာက်အအံုများကို အသံုးြပု၍ ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ� 

မြပုလို�ကေပ။ တစ်�ပိုင်တည်းတွင် ရပ်ရွာအတွင်း အမ�ကိစ�များ ေြဖ

�ှင်းရာ၌ ရင်းြမစ်မတူညီသည့် ဥပေဒများ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်အသံုးြပု

သည့် အေြခအေန (legal hybridity) များကို ေတွ�ရသည်။ အမ�ကိစ�

ရပ်များစွာအတွက် ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်း

ကမ်းများ၊ ဘာသာေရးအဆံုးအမများ �ှင့် ဆို�ှယ်မီဒယီာများကို ေရာ

စပ်အသံုးြပု ေြဖ�ှင်းမ�ြပုလျက် �ိှ�ကသည်။ အထူးသြဖင့် 

ရပ်သူရွာသားများ၏ ကျန်းမာေရး�င့်ှ လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို 

ေြဖ�ှင်းရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ၎င်းတို၏့ စုိးရိမ်စိတ်များ 

ေလျာ့ပါးေစရန် ြပုလုပ်ရာတွင်လည်းေကာင်း 

ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည် သက်ဝင်မ�များ�င့်ှ ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ 

ဗိေ��ာဆရာဆရာမ၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ စသည့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ
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ပုဂ�ိုလ်များ၏ အခန်းက� အေရးပါပုံကို ဤစာတမ်းတွင် 

တင်ြပထားပါသည်။ ထုိအ့ြပင် အထူးသြဖင့် လူငယ်များသည် ၎င်း

တိုရ့င်ဆိုင်ေနရသည့် အြငင်းပွားမ�များ၊ ရာဇဝတ်မ�များတွင် အသာရရန် 

အထူးသြဖင့် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သိုေ့သာ ဆို�ှယ်မီဒယီာများကို အသံုးြပု

လာ�ကသည။် 

နိဒါန်း 

ဤစာတမ်းတွင် မွန်ြပည်နယ်အတွင်း�ိှ မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ 

အများစုေနထုိင်သည့် ေကျးရွာတစ်ရွာတွင် ပုံမှန် တရားဥပေဒ�င့်ှ လံုြခံု

ေရးဆိုင်ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနများကို ေလ့လာတင်ြပထား

ပါသည်။ အေသးစားအမ�ကိစ�များကို စာေရးသူကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်း

ေလ့လာခ့ဲသည့် ေတွ� �ိှချက်များအေပါ်အေြခခံလျက် ေကျးရွာသူရွာ

သားများသည် တရားဥပေဒဆိုင်ရာ အမ�ကိစ�များကိ ု �ိင်ုငံေတာ် 

အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရားများကို အသံုးြပုေြဖ�ှင်းြခင်းထက် 

ရပ်ထဲရွာထဲတွင်သာ ေြဖ�ှင်းလို�ကသည့် သေဘာဆ���ိှေ�ကာင်း 

ေြပာလိုပါသည်။ အဆင့်ြမင့် အာဏာပုိင်များကို 

ေ�ကာက်ရံွ�၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဥပေဒ�င့်ှ ပတ်သက်သည် ့

ဗဟုသုတနည်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘာသာေရး

ဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ�

ေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ှက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေကျးရွာသူ

ရွာသားတိုသ့ည ် ၎င်းတိုအ့မ�ကိစ�များကို အစုိးရ၏တရားေရးယ��ရား 

အေဆာက်အအံုများတွင် လာေရာက်ေြဖ�ှင်းြခင်း မြပုလို�ကေပ။ �ကီး
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ေလးသည့် ရာဇဝတ်မ�များကို ရပ်ရွာအဆင့်တွင် ေြဖ�ှင်းမ�ြပုြခင်းသည် 

သင့်ေတာ်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခု မဟုတ်မှန်းသိ�ကေသာ်လည်း ရပ်ရွာ

အတွင်း�ိှ ေခါင်းေဆာင်များကို ယံု�ကည်သက်ဝင်�ကသည့်အေလျာက ်

အမ�ကိစ�များကို ရပ်ထဲရွာထဲတွင် ည�ိ��ိင်းေြဖ�ှင်းရန်ကိုပင် �ကိုးစားလုပ်

ေဆာင်ေလ့�ိှ�ကသည်။ 

ရွာသူရွာသားများသည် ၎င်းတို၏့ အမ�ကိစ�များကိ ု ရပ်ရွာအဆင့်

တွင်ပင် ေြဖ�ှင်းတတ်�ကေသာ်လည်း ရပ်ရွာအဆင့်ထက်ေကျာ်လွန်

သည့် ဥပေဒဆိုင်ရာ အကိုးအကားအမျိုးအမျိုးကို ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်

အသံုးြပုသည့် ပုံစံကို အသံုးြပုတတသ်ည့် အေြခအေနကို ေတွ�ရသည်။ 

ယင်းတွင် ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ 

ဘာသာေရးအဆံုးအမများ �င့်ှ ဆို�ှယ်မီဒယီာများတိုက့ို ေရာစပ်အသံုး

ြပုြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ အထူးသြဖင့် ကျန်းမာေရး�င့်ှ လူမ�ေရးဆိုင်

ရာ ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းရာတွင် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ယံု�ကည်သက်

ဝင်မ�များ�င့်ှ ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ဗိေ��ာဆရာဆရာမ၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ စ

သည့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာပုဂ�ိုလ်များ၏ အခန်းက� အေရးပါပုံကို ဤ

စာတမ်းတွင် တင်ြပထားပါသည်။ ရွာသူရွာသားများ၏ စုိးရိမ်စိတမ်ျား 

ေလျာ့ပါးေစရန် ဘာသာေရးဆိုင်ရာသွန်သင်မ��င့်ှ မွန်�ုိးရာအေလ့အထ

များတိုက့ ြပုလုပ်ေပး�ိင်ုသည်။ အစုိးရတာဝန်�ိှပုဂ�ိုလ်များ�င့်ှ ြပည်သူ ့

စစ်အဖဲွ�များတိုက့ လံုြခံုမ�ေပး�ကေသာ်လည်း ဘာသာေရး�င့်ှ �ုိးရာ

ဓေလ့ဆိုင်ရာ ဆံုးမသွန်သင်မ�များကလည်း ရာဇဝတ်မ��ကီးများမှ မိမိတို ့

ရပ်ရွာကို ကာကယွ်ေပး�ိင်ု�ကမည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည် ့ ရွာသူရွာသား 



Legal hybridity in everyday justice provision  |  39 
အများပင်�ိှသည်။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတာဝန်များအြပင် ရပ်ရွာ

အတွင်း�ိှ �ုိးရာကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ကိစ�ဝစ�များတွင် ရပ်ေကျး

အဆင့် အစုိးရအာဏာပုိင်များ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ကသည်။ 

ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ရွာသည် လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ ပဋိပက�များ 

ြဖစ်ပွားေနခ့ဲသည့် ကာလများတွင် ြမန်မာအစုိးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�ေအာက်

တွင် �ိှခ့ဲေသာ်လည်း အစုိးရ�င့်ှ ရွာသူရွာသားများ၏ ဆက်ဆံေရးမှာ 

အတိုက်အခံအေနအထား ထိလွယ်�ှလွယ်သည့် အေနအထားတွင် �ိှ

သည်။ ၁၉၈၈ သပိတ်အေရးအခင်းတွင် ပါဝင်ခ့ဲ�ကသည့် ရွာသူရွာသား

များ �ိှသကဲ့သို ့ တိုင်းရင်းသားလက်နကက်ိုင်အဖဲွ� (EAO) များတွင် ဝင်

ေရာက်တာဝန်ယူေန�ကသည့် ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ�ိှသည့် ရွာသူ

ရွာသားများ၊ ယင်းလက်နကက်ိုင်အဖဲွ�များ�င့်ှ အဆက်အသွယ်�ိှသည် ့

ရွာသူရွာသားများလည်း �ိှသည်။ အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရား

အေပါ် ရပ်သူရွာသားများ ယံု�ကည်မ�အနည်းငယ်သာ �ိှ�ကသည်။ မွန်

ေကျးရွာသူရွာသားများသည် ဗုဒ�ဘာသာကိ ု ယံု�ကည် ကိုးကွယ်�က�ပီး 

�ုိးရာနတ်၊ သဘာဝလွန်အြဖစ်အပျက်များ�င့်ှ သံသရာတစ်ေလ�ာက် 

အ�ကိမ်�ကိမ် အဖန်ဖန် ြပည်လည်ေမွးဖွားသည် ့အယူအဆတိုက့ိုလည်း 

သက်ဝင်ယံု�ကည်�ကသည်။ အဆိုပါကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ�များက ၎င်းတို ့ 

ရင်ဆိုင်�ကရသည့် ြပဿနာများကို ရပ်သူရွာသားများ ေြဖ�ှင်းသည့်

နည်းလမ်းအေပါ် �ကီးမားသည့် သက်ေရာက်မ��ိှသည်။ ြမန်မာ�ိင်ုငံ

တွင်�ိင်ုငံေရးြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ ြဖစ်ထွန်းေပါ်ေပါက်လာသည်

�င့်ှအမ� စီးပွားေရးအေြခအေနများလည်း တိုးတက်လာသည်။ ြပညသ်ူ
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လူထုအတွင်း အင်တာနက်�င့်ှ မုိဘိုင်းဖုန်းအသံုးြပုမ�လည်း တိုးတက်

များြပားလာသည်။ ယင်းသိုအ့င်တာနက်အသံုးြပုမ�များလာသည�်င့်ှ 

တစ်�ပိုင်နက် အြငင်းပွားမ�များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် ေကျးရွာသူေကျးရွာ

သားများသည် အင်တာနက် ဆို�ှယ်မီဒယီာများကိုလည်း စတင်အသံုး

ြပုလာ�ကသည်။ 

ဤ စာတမ်းကို ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ ဧ�ပီ�င့်ှ ေအာက်တိုဘာလ အတွင်း 

ေဟာင်းဆားေကျးရွာ5

6တွင် ြပုလုပ်ခ့ဲသည့် ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�များ

အေပါ် အေြခခံထားပါသည်။ အရည်အေသွး အသားေပး သုေတသန

နည်းလမ်း (qualitative research methods)များကို အသံုးြပုထား�ပီး 

�ိင်ုငံေရး�င့်ှ ဥပေဒေရးရာဆိုင်ရာ မ�ဿုေဗဒမှ သီဝရီများအေပါ်အေြခ

ခံသံုးသပ်ထားပါသည်။ ေကျးရွာအတွင်း�ိှ အေသးစိတြ်ပဿနာများကို 

နားလည်သေဘာေပါက်ရန်အတွက် အေသးစိတ ် ��ိက်��ိက်ခ�တခ်�တ်

ေမးြမန်းရသည့်အင်တာဗျူးများ (in-depth interviews)၊ အဓိကကျသည့် 

လူပုဂ�ိုလ်များကို ေမးြမန်းသည့် အင်တာဗျူးများ (key informant 

interviews)�င့်ှ ရွာသူရွာသားများ၏ အေတွ�အ�ကံုကို ြပန်လည်သံုး

သပ်သင်ခန်းစာရယူသည့် နည်းလမ်းများ (participatory learning 

appraisal methods) တိုက့ို အသံုးြပု၍ သုေတသနလုပ်ခ့ဲပါသည်။ 

အင်တာဗျူးအေမးအေြဖေပါင်း အခု ၈၀ ြပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။ ေဟာင်း

 
6ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�များကုိ EverJust သုေတသနစမီံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု

အေနြဖင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် (စာစဉ်မိတ်ဆက်တွင် �ကည့်ပါ)။ လုံြခံုေရး

အလုိင့ှာ ေကျးရွာ၏ အမည်မှန်ကုိ ေြပာင်းလဲေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဆားေကျးရွာ�ိှ ရွာသူ/သားများသည် မွန်�ုိးရာပုံစံအတိုင်း ေနအိမ်

များေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ မွန်စာေပသင်တန်းများ ပုံမှန်ြပုလုပ်တတ်ြခင်း

စသည်ြဖင့် ၎င်းတို၏့ မွန်အမျိုးသား�ကန်အင်လက�ဏာ�င့်ှ ယဉ်ေကျးမ�

ကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်�ကသည့်အတွက် ဤရွာတွင် ကွင်းဆင်းေလ့

လာမ�လုပ်ရန် ေရွးချယ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ထုိအ့ြပင် ရွာသူရွာသားများ

သည် ဗုဒ�ဘာသာဝင်များ ြဖစ်�က�ပီး မွန်�ုိးရာနတက်ိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�

လည်း �ိှ�ကသည်။ သထုံ-ေမာ်လ�မိုင် အေဝးေြပးလမ်းမ�ကီး�င့်ှ ကပ်

လျက်တည်�ိှေနသည့်အတွက် လံုြခံုေရးအတွက် အထူးစုိးရိမ်စရာ မ

လိုဘဲ ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�ကိ ုအလယွ်တက ူြပုလုပ်�ိင်ုသည်။ 

ဤစာတမ်းတွင် သီဝရီအေနြဖင့် legal hybridity အယူအဆကို 

အသံုးြပုထားပါသည်။ ယင်းသည် မ�ဿုေဗဒ�င့်ှ လူမ�ေဗဒ ဘာသာရပ် 

ေလ့လာမ� ေခါင်းစဉ်တစ်ခုြဖစ်သည့် ဗဟုမ�ိုင်တရာေရး (legal 

pluralism)အေ�ကာင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေ�းွချက်များမှ ြဖစ်ထွန်း

ေပါ်ေပါက်လာသည့် အယူအဆတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ�ိင်ုငံ�ိှ အေြခ

အေနကို ေလ့လာဆန်းစစ်ထားသည့် ဤစာတမ်းသည် hybridity 

အေ�ကာင်းစာေပအခန်းက�အတွက် တစ်တပ်တစ်အားအေထာက်
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အကြူပု�ိင်ုမည ် ြဖစ်သည်67။ မျက်ြမင်လက်ေတွ� ေလ့လာမ�များအေပါ် 

အေြခခံ၍ မွန်ေကျးလက်ေတာရွာတစ်ရွာတွင် ဥပေဒအမျိုးမျိုးကို မည်

ကဲ့သို ့ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်အသံုးြပု�ကသည့် အေ�ကာင်းကို ဤစာတမ်းမှ 

တင်ြပထားပါသည်။ ယခုေလ့လာမ�သည် ေယဘုယျအားြဖင့် 

တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဆွးေ�းွမ�ေဘာင်အတွင်း 

အကျံုးဝင်ေသာ်လည်း တရာေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒအတွင်း 

ဘာသာေရးကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�၏ ြမင်သာသည်အ့ခန်းက��င့်ှ အထူး

သြဖင့် ဆက်စပ်မ� �ိှသည်။ တရားေရး မ�ိုင် ဗဟုဝါဒအေ�ကာင်း 

ေဆွးေ�းွ�ကသည့်အခါ ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကိ ု ထည့်သွင်း

 
7 ၁၉၆၂ ခု�ှစ်မှစ၍ အာဏာရယူခဲ့သည့် တပ်မေတာ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မ��ှင့် �ိုင်ငံေရး

အေြခအေနများေ�ကာင့် အချိန်ေတာ်ေတာ်�ကာ�ကာသည်အထိ ြမန်မာ�ိုင်ငံအတွင်း 

ဘာသာေရး အေ�ကာင်းသုေတသနကုိ အကန်အ့သတ်�ှင့်သာ ြပုလုပ်နိင်ခဲ့�ကသည်။ 

ယခင်က သုေတသနြပုလုပ်သူများသည် အဟန်အ့တားများစွာ�ှင့် �ကံုေတွ�ရေလ့�ှိသ

ည်။ တက� သိုလ်ေကျာင်းများကုိလည်း ပိတ်ထားခဲ့�က�ပီး ဖွင့်ထားသည့် အချိန်များ

တွင်လည်း နီးကပ်စွာ ေစာင့်�ကည့်ခံရေလ့�ှိသည်။ �ိုင်ငံြခားသုေတသပီညာ�ှငမ်ျား 

အထူးသြဖင့် ကန်သ့တ်ခံရေလ့�ှိ�ပီး လုံြခံုေရးအေြခအေနေ�ကာင့် ၎င်းတုိ ့ေတွ�ဆံုေမး

ြမန်းလုိသူများကုိ အထူးဂ�ုြပုေရွးချယ်ရေလ့�ှိသည်။ ထုိေ့�ကာင့် ြမန်မာ့အေရးေလ့

လာမ� နယ်ပယ်တွင် လွတ်လပ်စွာကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�ဆိုင်ရာ သုေတသနမှာ အလွန်

ပင်အားနည်းေနေသးသည်။ ကံေကာင်းေထာက်မစွာပင် ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲများ 

ြပုလုပ်�ပီး ချိန်ကစ၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေလ့လာမ�များ ြပုလုပ်ရန်အတွက် အေြခအေန

ေကာင်းများဆီ စတင် ကူးေြပာင်းလာ�ပီြဖစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များ 

ရယူရန်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများ သိသိသာသာ တုိးတက်

ေကာင်းမွန်လာ�ပီး ေနာက်ထပ်ေလ့လာမ�များ�ှင့် စာအုပ်စာတမ်းများ ပိုမိုထွက်�ှိလာ

မည်ဟု ေမ�ာ်လင့်ရသည။် 
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စဉ်းစားမ�မှာ နည်းေနေသးသည်ဟု ဆန်းဘတ်ဂ် (Sand-berg 2015) က 

ဆိုဖူးသည်။ �ှား�ှားပါးပါး တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ စီမံကိန်း

လုပ်ငန်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည့် 

မက်စ်ပလန်က် အင်စတကီျု (Max Planck Institute) ကဲ့သိုေ့သာ အဖဲွ�

အစည်းများကသာ ၂၀၀၀ ြပည့်�စ်ှမှစ၍ ဗဟတုရားေရးမ�ိုင်

အသိုက်အဝန်း7

8အတွင်း ဘာသာတရား�င့်ှဘာသာတရားမှ ြပ�ာန်း

သည့် ဥေပေဒများ၏ အခန်းက�ကိုအေလးေပးေလ့လာခ့ဲ�ကသည်။ 

အာ�ှတိုက်ဘကတ်ွင် ဟူစိန် (Hussain, 2011)၏ အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ

ေဒသအတွင်းမှ ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး ေလ့လာေတွ� �ိှချက်များ၊ မုိးရ် 

(Moore 1993) ၏ အိ��ိယမှ ေလ့လာထားမ�များစသြဖင့် တရားေရး

မ�ိုင်ဗဟုဝါဒ�င့်ှ ဘာသာေရးအဆက်အစပ်ကို အဓိကထားေလ့လာ

ခ့ဲသည့် ေလ့လာေတွ� �ိှချက်များသည် ဤအေ�ကာင်း သုေတသန

အနည်းအကျဉ်းထဲမှ အေရး�ကီးသည့် ေလ့လာေတွ� �ိှချက်များြဖစ်�က

သည်။ ဘာသာတရားသည် တရားဥပေဒဆိုင်ရာနယ်ပယတ်ွင် သိသာ

ထင်�ှားသည့် အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ် ပါဝင်ေနသည်ဟု ဟူစိန်�င့်ှ 

မုိးရ်တို�့စ်ှဦးစလံုး ေထာက်ြပခ့ဲ�ကသည်။ 

 
8 ဤစီမံကိန်းအေ�ကာင်းကုိ https://www.eth.mpg.de/3720186/pglp တွင ်

�ကည့်���ိုင်သည်။ Benda-Beckmann �ှင့် Benda-Beckmann (2011) ေရးသား

သည့် ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး�ှင့် အေနာက်ဆူးမား�တား�ှိ ဘာသာတရားအေ�ကာင်း

စာတမ်းကုိလည်း �ကည့်�ှိ�ိုင်သည်။ 

https://www.eth.mpg.de/3720186/pglp
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ေ�ှ�တွင် ဤစာတမ်း၌ အဓိကအသံုးြပုသွားမည့် အေြခခံအယူ

အဆများကို ပထမဦးစွာ ေဆွးေ�းွသွားပါမည်။ ထုိေ့နာက်တွင် 

ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ေဒသ၏ သမုိင်းေ�ကာင်းေနာက်ခံအကျဉ်း 

�င့်ှ မွန်ြပညန်ယ်အတွင်း ဘာသာတရား၏ အခန်းက�တိုက့ိ ု

မိတ်ဆက်တင်ြပသွားပါမည်။ ယင်းေနာက်တွင်မှ 

အြငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ�များ၊ ကျန်းမာေရး�င့်ှ 

လူမ�ေရးြပဿနာများတို�့င့်ှ ပတ်သက်သည် ့ စာေရးသူ၏ ေလ့

လာေတွ� �ိှချက်များကို ေဖာ်ြပသွားပါမည်။ ထုိသို ့ ေဖာ်ြပရာတွင် 

အမ�ကိစ� ၂ ခု အေပါ်အေြခြပု�ပီး ယင်းအမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းပုံလမ်း

ေ�ကာင်းကို ဆွဲထုတ်ပုံေဖာ်တင်ြပသွားပါမည်။ စာတမ်း၏ အဆံုးပုိင်း

ြဖစ်သည့် ေဆွးေ�းွချက်များ�င့်ှ နိဂုံးအပုိင်းတွင် သုေတသနြပုေလ့

လာခ့ဲသည့် အမ�ကိစ�ရပ်များကို ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း တရားေရးမ�ိုင်

ဗဟဝုါဒ (legal pluralism) �င့်ှ ဥပေဒများေပါင်းစပ်အသံုးြပုြခင်း 

(hybridity) အေလ့အထများ�ှင့် ဆက်စပ်ကာ ြခံုငုံခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသံုး

သပ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်တင်ြပသွားပါမည်။ 

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး (legal pluralism) �င့်ှ ဥပေဒများေပါင်းစပ်

အသံုးြပုြခင်း (hybridity) သေဘာတရားအယူအဆ 

လူမ�နယ်ပယ်အတွင်း တရားေရးစနစ် ၂ ခု သိုမ့ဟတု ် ၂ ခုထက်ပုိ၍ 

အ�ပိုင်တည်�ိှေသာအေြခအေနမျိုးကို legal pluralism (ဗဟုမ�ိုင်

တရားေရး) ဟု အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆို ထားပါသည ်(Pospisil 1971; Griffiths 

1986, Moore 1986; Merry 1988)။ ေခတ်�ပိုင်စာေပများတွင် 
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‘တရားစီရင်ေရးစနစ် (legal system)’ ကို ကျယ်ြပန်စွ့ာ 

အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆိုထား�ပီး ယင်းတွင် အစုိးရမှ အားေပးထားသည့် တရား

�ုံး�င့်ှ တရားသူ�ကီးများပါဝင်သည့် တရားဝင်စနစ်များအြပင် အစုိးရ၏

တရားဝင်ဥပေဒေဘာင်အြပင်ဘက်�ိှ သက်ဆိုင်ရာလူအများ လိုက်

နာရသည့် စံ��န်း အေြခြပု  ဥပေဒ စည်းမျဉ်းစနစ် (normative 

ordering)များကိုလည်း ပါဝင်ထည့်သွင်းဖွင့်ဆို�ကသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

စက်�ုံအလုပ်�ုံများ၊ ေကာ်ပုိေရး�ှင်းများ�င့်ှ တက� သိုလ်ေကျာင်းများ

စသည့် အဖဲွ�အစည်းများတွင် ဤကဲ့သို ့ စနစ်များ ထား�ိှေလ့�ိှ�ပီး 

ယင်းစနစ်များတွင် စာြဖင့်ေရးသားထားသည့် လံုးေပါင်းြပ�ာန်းဥပေဒ

များ၊ ခုံ�ုံးများ�င့်ှ လံုြခံုေရးတပ်ဖဲွ�များ ဖဲွ�စည်းပါဝင်�ကသည်၊ တစ်ခါ

တရံ �ိင်ုငံေတာ်တရားစီရင်ေရးစနစ်ဖဲွ�စည်းပုံ�င့်ှ ပုံသ�ာန်တိုက့ိုပင် 

ပွားယအူသံုးြပု�ကသည်များ�ိှ�ကသည် (Macaulay 1986; Henry 1983; 

Merry 1988, 870)။ 

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးအေ�ကာင်း ေရးသားေြပာဆို�ကသည့် 

အြခားေသာပညာ�ှင်များနည်းတူ ဟွတ်ကာ (Hooker 1975) သည်

လည်း တရားေရးမ�ိုင်ဗဟိုဦးစီးဝါဒ (legal centralism) ဝါ တရားစီရင်

ေရးစနစ်တစ်ခုတည်း�ိှေရး (singularity of law) �င့်ှပတ်သကသ်ည့် 

အယူအဆကိ ု ေဝဖန်ထားသည်။ တရားေရးမ�ိုင်ဗဟိုဦးစီးဝါဒသည် 

ဥပေဒ တစ်ခုတည်း၊ တရားစီရင်ေရးစနစ် တစ်ခုတည်းကိုသာ တရား

ဝင်သည်ဟု သတ်မှတသ်ည့် အယူဝါဒြဖစ်သည်။ တရားေရးမ�ို င်

ဗဟိုဦးစီးဝါဒ (legal centralism) တွင် ဥပေဒသည ်အြခအေနကိုလိုက်၍ 
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ေြပာင်းလဲ သွားြခင်း မ�ိှရ၊ �ိုင်ငံအတွင်း �ိှ �ိုင်ငံသားများအားလံုးအေပါ် 

တရားဝင် လ�မ်းြခံုမ� �ိှသည့် စည်းမျဉ်း ဥပေဒသများအြဖစ်

လည်းေကာင်း၊ အဖဲွ�အစည်း ရင်းြမစ်တစ်ခုတည်း ဆိုလိုသည်မှာ �ိင်ုငံ

ေတာ်�င့်ှ ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံအဖဲွ�အစည်းများမှ ြပ�ာန်းသည့် မူဝါဒ

များအြဖစ်လည်းေကာင်း ��ြမင်�ကသည် (Hooker, 1975, 2)။ ဤကဲ့

သို�့�ြမင်မ�မျိုးသည် ယဉ်ေကျးမ�အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရး

အရေသာ်လည်းေကာင်း တူညီသည် ့ အသွင်အြပင် လက�ဏာ �ိှသည် ့

လူမ�အဖဲွ�အစည်းထဲတွင် အလုပ်ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်�ိင်ုေသာ်လည်း ယင်း

ကဲ့သိုေ့သာလူမ�အဖဲွ�အစည်းမျိုးကို အစုိးရအဖဲွ�များမှ ေဖာ်ေဆာင်ရန် 

�ကိုးပမ်းေနမ�များမှလွဲ၍ လက်ေတွ�တွင် ေတွ� ြမင်�ိင်ုရန် မလွယ်ကူေပ 

(Hooker 1975, 2)။ ဟွတက်ာ ၏အဆိုအရ ဤကဲ့သိုေ့သာ��ြမင်မ� မျိုး

ကို လွန်လွန်ကျူးကျူးအေလးထားလွန်းပါက လက်ေတွ� �င့်ှ ေသဖီွသွား

�ိင်ု�ပီး ဤသေဘာထားများသည်များေသာအားြဖင့် �ိင်ုငံအများစု၏ 

အေြခအေနကိုအမှန်တကယ် ထင်ဟပ်�ိင်ုြခင်း မ�ိှေပ။ အေ�ကာင်း

ေ�ကာင်းေ�ကာင့် �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရတစ်ရပ်၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်သည် 

ထိေရာက်မ�မ�ိှသည့် အေနအထားမျိုး လက်ေတွ�တွင်�ိှ�ိင်ုသည် 

(Hooker 1975, 1-2)။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင်လည်း တစ်�ိင်ုငံလံုးအတိုင်းအတာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ မွန်

ြပည်နယ်အတိုင်းအတာြဖင့်ြဖစ်ေစ အြငင်းပွားမ�များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် 

ဥပေဒအမျိုးမျိုး၊ စံတန်ဖုိးထားမ�အဖုံဖုံ၊ အဖဲွ�အစည်းအစုံစုံမှ အကူအညီ

တိုက့ို ရယူအသံုးြပုလျက်�ိှေ�ကာင်းေတွ�ရသည်။ �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ�င့်ှ 
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၎င်းတို၏့တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အများအားြဖင့် ခရီး မ

တွင်သည့်အတွက် အြခားေသာေြဖ�ှင်းနည်းများကိုသာ ရွာသူရွာသား

များ ပုိမုိေရွးချယ်အသံုးြပု�ကသည်။ တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

တစ်ခုတည်း မဟတု်ဘ ဲ အထူးသြဖင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည ်

တန်ဖုိးထားမ�များ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများကိုလည်း 

အားကိုးအသံုးြပု�ကသည့် အတကွ် ယင်းတိုမှ့ာအလွန်အေရးပါသည့် 

အခန်းက�တွင် ပါဝင်လျက် �ိှသည်။ ေခတ်ပညာတတ်များပင် 

အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းရာ၌ ဘာသာ

ေရးအစဉ်အလာအယံ�ုကည်မ�များကို ေပါင်းစပ်အသံုးြပု ေြဖ�ှင်း�က

သည်။ အမ�ကိစ�များကို ဥပေဒအတိုင်း အစုိးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် 

ေအာက်အဆင့်မှ အထက်သို ့ အဆင့်ဆင့်တက်၍ ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်

ဟု ရွာသူရွာသားများမည်သိုပ့င်ဆိုေစကာမူ လက်ေတွ�တွင် ဘာသာေရး 

အသိုင်းအဝုိင်း၊ သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များကို ကိုယတ်ွယ်ေြဖ�ှင်း�ိင်ုသူ

များထံသို ့ သွားေရာက်အကူအညီေတာင်း�ကသည် ့ရွာသရွူာသားအများ

အြပားပင် �ိှသည်။ ထုိအ့ြပင် အမ�ကိစ�များကို ယင်းကဲ့သို ့ တစ်ဆင့်�ပီး 

တစ်ဆင့် ကိုင်တယွ်ေြဖ�ှင်းပုံများသည် တစ်သမတတ်ည်း �ိှမေနသည်

ကိုလည်း စာေရးသူ ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�ြပုစဉ်တွင် ေတွ� ခ့ဲရသည်။ 

မည်သိုပ့င်ဆိုေစကာမူ ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး (legal pluralism) 

ြဖစ်မ�ကို ေဒသအဆင့် တရားစီရင်ေရးစနစ် ၁ ခု၊ �ိုင်ငံေတာ်အဆင့် 

တရားစီရင်ေရးစနစ် ၁ ခု စုစုေပါင်း ၂ ခု တစ်�ပိုင်တည်း တည်�ိှေန�က

သည်ဟု �ုိး�ုိး�ှင်း�ှင်း အဓိပ�ာယ် မဖွင့်ဆိ�ိုင်ုေပ။ ရံဖန်ရံခါ စည်းမျဉ်း
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ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများ၊ တရားေရးစနစ်များကို တစ်ချိန်တည်း 

တစ်�ပိုင်တည်း ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်အသံုးြပု�ကသည့် အေြခအေနများ

လည်း �ိှ�ိင်ုသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ ဥပေဒများ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်အသံုးြပု

ြခင်းကို legal hybridity ဟုလည်းေကာင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ဗဟုမ�ိုင်

တရားေရးအေ�ကာင်း ေရးသားထားသည့် ေ�ာှင်းပုိင်းစာေပများတွင် 

legal hybridization ဟုလည်းေကာင်း ေခါ်ေဝါ် သံုးစဲွ�ကသည် (ဆန်တိုစ့် 

(Santos 2006) တွင်ေတွ� �ိင်ုသည်)။ 

ဤသုေတသနမှ �ှာေဖွေတွ� �ိှချက်များသည် ကလာ့က်�င့်ှ စတီဖန် 

(Clark & Stephen 2009) တိုမှ့ တင်ြပခ့ဲသည့် ဥပေဒများေရာေ�ာှေပါင်း

စပ်အသံုးြပုြခင်း (legal hybridity) အား ေတွ� ြမင်�ိင်ုသည့် အဓိက 

အေြခအေန ၃ ရပ် ကို နားလည်ြခင်းဟူသည့် အယူအဆကို ေရာင်

ြပန်ဟပ်ပါသည်။ ပထမအေြခအေနမှာ လူမ�အဖဲွ�အစည်း တစ်ခုအတွင်း

�ိှ တရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခုတွင် ကွဲြပားသည့် ဥပေဒြပ�ာန်းချက် 

အမျိုးမျိုး ဥပမာအားြဖင့် ဓေလထုံ့းတမ်းဆိုင်ရာ ဥပေဒများ�င့်ှ 

�ိင်ုငံေတာ်မှ တရားဝင်ြပ�ာန်းသည့် ဥပေဒပုဒမ်များကို ေရာေ�ာှအသံုး

ြပုြခင်း ြဖစ်သည်။ ဒတုိယအေြခအေနမှာ လူမ�အဖဲွ�အစည်း တစ်ခု

အတွင်း တရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခုထက်ပုိ တည်�ိှေန�ပီး တစ်ခါတရံ 

အမ�တစ်ခုတည်းကိုပင် မတူညီသည် ့တရား�ုံးများမှ အ�ပိုင်အမ� စီရင်

သည့် အေြခအေနမျိုးြဖစ်သည်။ တတိယအေြခအေနတွင် hybridity ကို 

တရားစီရင်ေရးက�တစ်ခုလံုးအတိုင်းအတာြဖင့် မဟုတ်ဘဲ တရား

ေရး ဆိုင်ရာအဖဲွ�အစည်း တစ်ဖဲွ�ချင်းစီ၏ ကျင့်သံုးမ�အတိုင်းအတာ 
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သွင်ြပင်လက�ဏာတစ်ခု အြဖစ် ��ြမင်ြခင်းမျိုး ြဖစ်သည်။ 

ဤအေြခအေနတွင် ဥပမာအားြဖင့် ရဲအရာ�ိှ သိုမ့ဟုတ် 

ေဒသအာဏာပုိင်များက �ိင်ုငံေတာ်မှ ြပ�ာန်းထားသည့် ဥပေဒ �င့်ှ 

ြပ�ာန်းထား�ိှြခင်းမ�ိှသည့် ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အမ�ကိစ�ေြဖ�ှင်းရာတွင် အသံုးြပုြခင်းမျိုး 

ြဖစ်သည်။ ဤသို ့ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွ�အစည်းများသည် ဥပေဒများကို 

ေရာစပ်အသံုးြပုသည့် လုပ်ေဆာင်မ�မျိုးကို လုပ်ေဆာင်တတ်�ကသည်။ 

 Legal hybridity သည် တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒြဖစ်မ� ပုံစံသစ် 

တစ်ခုြဖစ်�ပီး တရားစီရင်ေရးက�တွင် ဥပေဒ�င့်ှအညီြဖစ်လ�င် 

တရားဝင်သည် ယင်းသိုမ့ြဖစ်လ�င် တရားဝင်မဟုတ်ဟူသည် ့ အစဉ်

အလာသေဘာတရားကို စိန်ေခါ်လျက် ဥပေဒေဘာင်အတွင်း�ိှ နည်း

လမ်းများေရာ၊ ဥပေဒေဘာင်ြပင်ပ�ိှ ဆန်က့ျင်ဘက်နည်းလမ်းများကိုပါ 

ေပါင်းစပ်အသံုးြပု အမ�ကိစ�ေြဖ�ှင်းြခင်းမျိုး ြဖစ်သည်ဟူ၍လည်း

ေကာင်း၊ ယင်းကဲ့သို ့ ေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ကူညီသ ူအမျိုးမျိုး

မှာ ခန်မှ့န်း၍ မရ�ိင်ုသည့် အေရအတွက်အထိ �ိှ�ိုင်သည်ဟူ ၍လည်း

ေကာင်း ဆန်တိုစ့် (Santos 2006) က ��ြမင်သည် (Santos 2006, 46)။ 

မွန်ြပည်နယ်အတွင်း စာေရးသူြပုလုပ်ခ့ဲသည့် သုေတသနတွင် ဤ

အချက်ကို ေတွ� �ိှရသည်။ အမ�တစ်ခုတွင် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းများ၊ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၊ (ဘာသာေရးလ�မ်းမုိးမ�မပါဘဲ) သမာ

သမတ်ကျစွာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ေစလိုမ� စသည်တိုေ့ရာ�ပမ်းပါဝင်ေန�က

သညက်ို ေတွ�ရသည် ့ အေလျာက် ဥပေဒ အေပါ် ��ြမင်ပုံ အမျိုးမျိုး၊ 
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ြပဿနာေြဖ�ှင်းပုံနည်းလမ်းအဖုံဖုံတိုသ့ည် ယှဉ်လျက်တည်�ိှေန�က

သည်ကို ေတွ�ရသည်။ 

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးြဖစ်မ�အေြခအေနအတွင်း ဘာသာေရး�င့်ှ 

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖုိးထားမ�များ၏ အခန်းက�ကို ပုိမုိ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လျက်�ိှေ�ကာင်း ဤစာတမ်းက ေထာက်

ြပလိုသည်။ ဟူစိန် (Hussain 2011) �င့်ှ မုိးရ် (Moore 1993) တို၏့ 

ေဆွးေ�းွချက်များကလည်း ဤအချက်ကို ေထာက်ခံထားသည်။ အေ�ှ�

ေတာင်အာ�ှ�ိင်ုငံများ၌ ေဒသအတွင်း ယခင်�ိှ�င့်ှ �ပီးသား �ုိးရာတရား

စီရင်ေရးစနစ်များ၊ ကာလ�ကာ�ှည် ေရာေ�ာှတည�ိှ်လာခ့ဲသည့် ဓေလ့

ထုံးတမ်းဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ေနာက်ပုိင်း ေဒသခံများထံသို ့ ဟိ��ူ �င့်ှ 

ဗုဒ�ဘာသာ ကိုးကွယ်မ�ေရာက်�ိှလာေသာအခါ တရားစီရင်ေရး

စနစ်များအေပါ် ယင်းဘာသာတရားများ၏ လ�မ်းမုိးမ�ထဲသို ့  

ကိုလိုနီေခတ် ဥပေဒများ ထပ်ေပါင်းထည့်ြခင်းအားြဖင့် 

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးြဖစ်မ� ေပါ်ေပါက်လာသည့်အေ�ကာင်းများကို 

ဟူစိန်၏ ေဆွးေ�းွတင်ြပချက်များတွင် ေတွ�ရသည်။ မေလး�ှား�င့်ှ 

အင်ဒိနီုး�ှား�ိင်ုငံတိုတ့ွင် ဟိ��ူ �င့်ှ ဗုဒ�ဘာသာလ�မ်းမုိးမ�အြပင် 

ေ�ာှင်းပုိင်းတွင် အစ�လာမ်ဘာသာကို ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့

လက်ခံကိုးကွယ်ခ့ဲ�ကသည်။ အစ�လာမ်ဘာသာ�င့်ှ အတ ူ

ဘာသာေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ ယင်း�ိင်ုငံများသို ့ ပျံ� �ှံဝ့င်ေရာက်လာ

ေသာ်လည်း သက်ဆိုင်ရာ�ိင်ုငံများအတွင်း�ိှ ေဒသအလိုက် ြဖစ်ထွန်း

ေပါ်ေပါက်လာခ့ဲသည့် ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ဟိ��ူ �င့်ှ 
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ဗုဒ�ဘာသာဆိုင်ရာ �ုိးရာဓေလ့များကို လံုးဝဥဿုံ ဖယ်�ှား�ိင်ုခ့ဲြခင်းမျိုး 

မ�ိှခ့ဲေပ။ အြခားေသာေဒသများမှ လူသစ်များေြပာင်းေ���ဝင်ေရာက်

လာသည့်အခါ ၎င်းတို�့င့်ှအတူပါလာသည့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ၊ 

လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ အေလ့အထများသည်လည်း ေဒသခံတရားစီရင်ေရး

စနစ်များထဲသို ့ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်သွား�ကသည်။ အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ 

ေဒသသည် တ�ုတ်၊ အိ��ယိ�င့်ှ ဥေရာပ�ိင်ုငံများတို၏့ ကုန်

သွယ်လမ်းေ�ကာင်းဗဟိခုျက်တွင်တည်�ိှ�ပီး ယင်းေဒသအတွင်းသို ့ 

ေြပာင်းေ���ဝင်ေရာက်လာသမူျားက �ိှ�ပီးသား ေဒသခံများ၏ ဓေလထုံ့း

တမ်းအေရာအေ�ာှထဲသို ့ (အထူးသြဖင့်) အိ��ိယဥပေဒများ�ှင့် ဓေလ့

များကိုလည်း ထပ်မံမိတ်ဆက်ေပါင်းထည့်�ကသည် (Hussain 2011, 

378)။ အလားတူ ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင်လည်း ကိုလိုနီေခတ်မတိုင်မီ ေခတ်

များအတွင်း နတ်ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�အေပါ် ဗုဒ�ဘာသာအဆံုးအမများ 

ပျံ� �ှံဝ့င်ေရာက်လာ�ပီး တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ ြဖစ်ထွန်းေပါ်ေပါက်

လာမ�ထံသို ့ ဦးတည်သွားသည့် အေရွ�များကို ေတွ�ရသည်။ ကိုလိုနီေခတ်

သိုေ့ရာက်ေသာအခါ ဥပေဒအသစ်များ ထပ်မံဝင်ေရာက်လာသည်။ 

မုိးရ် (Moore 1993)က အိ��ိယ�ိင်ုငံရာဂျာစဌာန် (ရာဇဌာနီ) ြပည်

နယ် ေကျးလက်ေဒသများအတွင်း စံ��န်းအေြခြပု ဥပေဒစည်းမျဉ်း 

(normative ordering) များပါဝင်သည့် ဗဟုတရားေရးမ�ိုင်စနစ် 

အေ�ကာင်းကို မိတ်ဆက်တင်ြပခ့ဲဖူးသည်။ ၎င်း၏တင်ြပချက်တွင် ဗဟို

အဆင့် ဥပေဒဆိုင်ရာ အဖဲွ�အစည်းများ၊ ေကာင်စီများ�ှင့် တရား�ုံးများ

�င့်ှ ပတ်သက်သည့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ အေတွ�အ�ကံုများ ပါ
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ဝင်သည်။ မုိးရ်သည် ဘာသာေရးစည်းေဘာင်အတွင်း�ိှ ပုဂ�ိုလ်များ၊ 

သဘာဝလွန်နည်းလမ်းသံုး ေဆးဆရာများ၊ နတ်ကေတာ်များကိ ုတရား

စီရင်ေရးစနစ်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ်ထည့်သွင်း စဉ်းစား�ပီး

‘ဥပေဒ’၏ လူမ�ေဗဒဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကို စိန်ေခါ်ချဲ�ထွင်ခ့ဲသည်။ ယဉ်

ေကျးမ�အမျိုးမျိုးလ�မ်းမုိးပါဝင်သည့် အမ�ကိစ�များ�င့်ှ ဗဟုမ�ိုင်

တရားေရးြဖစ်မ�တိုက့ို ဆန်းစစ်ေလ့လာ�ကသည့်အခါ 

ြပ�ာန်းဥပေဒများ၊ တရား�ုံးေတာ်များ�င့်ှ တရာေရးေကာင်စီများတိုက့ို 

အေလးေပးေလ့လာ�ကေသာ်လည်း သဘာဝလွန်နည်းလမ်းသံုး 

ေဆးဆရာများ၊ နတ်ကေတာ်များကို ချန်လှပ်ထားေလ့�ိှ�ကသည် 

(ဥပမာအားြဖင့် မယ်ရီ (Merry 1988)၊ ေနဒါ �င့်ှ ေထာ့ဒ ်(Nader & Todd 

1978) တိုတ့ွင်�ကည့်ပါ)။ သိုရ့ာတွင် ဤေလ့လာမ�နယ်ပယ်အတွင်း၌ပင် 

တစ်ခါတရံ လိုအပ်ပါက နည်းလမ်းတစ်ခုအေနြဖင့် စုံးေမှာ်အတတ် 

သိုမ့ဟုတ ် ဘာသာေရးဓေလ့ထုံးတမ်းများကို စုံစမ်းစစ်ေဆးမ� 

ြပုတတ်�ကသည ် (ေကာ်လျာ (Collier 1973)၊ အီဗန်စ်-ပရစ်ချာ့ဒ ်

(Evans-Pritchard 1937)၊ ကလက်ခုန်း (Kluckhohn 1944)၊ ေနဒါ (Nader 

1964)၊ �င့်ှ ဝုိက်တင် (Whiting 1950) တိုတ့ွင် �ကည့်ပါ)။ ကိုးကွယ်

ယံု�ကည်မ� အေြခခံ ကုစားြခင်း �ှင့် ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းြခင်းြဖစ်စဉ်ကို 

ေလ့လာသည့် သုေတသနများတွင် ကုစားြခင်းအခန်းအနားများကို 

အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းရန်အတွက် အာဏာလက်ဝယ်မ�ိှသည် ့

ြပည်သူများ ေရွးချယ်အသံုးြပု�ိင်ု�ကသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်အေန�င့်ှ 

မဟုတ်ဘဲ ယင်းသည် ြပဿနာေြဖ�ှင်းေရး 
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အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူထား�ကသည် (ဂစ်ဘ ် (Gibbs 

1963)။ �ုိးရာယံု�ကည်မ�အေပါ် အေြခခံသည့် 

ကုစားြခင်းနည်းလမ်းအသံုးြပုမ�ကို လူမ�ေဗဒမူေဘာင်အေြခြပု 

ေလ့လာဆန်းစစ်မ� ြပုသင့်သည်ဟု မုိးရ် (Moore 1993) က 

ဆိုထားသည်။ မုိးရ်၏အဆိုကို ေရာင်ြပန်ဟပ်လျက် ဤစာတမ်းအတွင်း 

ေလ့လာခ့ဲသည့် မွန်ေကျးရွာတွင် ဘာသာေရး�င့်ှ 

သဘာဝလွန်ပညာရပ်နယ်ပယ်မှ ပုဂ�ိုလ်များတိုက့ိ ု

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးအသိုက်အဝန်း၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခု အေနြဖင့် 

မှတ်ယူရမည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ 

ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ေဒသ�င့်ှ ယင်းေဒသအတွင်း ကျင့်သံုးလျက် 

�ိှသည့် ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ�များအေ�ကာင်း မိတ်ဆက်အကျဉ်း 

မွန်လူမျိုးတိုသ့ည် ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း�ိှ အဓိကတိုင်းရင်းသား ၈ မျိုးထဲ

တွင် ပါဝင်သည့် လူမျိုးစုတစ်စု ြဖစ်�ပီး များေသာအားြဖင့် မွန်ြပည်နယ်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီး၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ တနသင်္ာရီတိုင်းေဒသ�ကီး�င့်ှ 

မုတ� မပင်လယ်ေကွ�ေဒသများတိုတ့ွင် ေနထုိင်�ကသည်။ အြခားေသာ

တိုင်းရင်းသားများ ြဖစ်�ကသည့် ပအိုဝ်း၊ ထားဝယ်၊ �ှမ်းလူမျိုး စသည်

တို�့င့်ှ အတူယှဉ်တွဲေနထုိင်�ကသည်။ မွန်ြပည်နယ်၏�မို�ေတာ်မှာ 

ေမာ်လ�မိုင်�မို � ြဖစ်�ပီး ဧရိယာစတုရန်းမုိင်ေပါင်း ၄၇၄၈ (စတုရန်းကီလို

မီတာ ၁၂၂၉၇) အကျယ်အဝန်း �ိှသည်။ �မို �နယ်ေပါင်း ၁၀ �မို �နယ်�င့်ှ 

၄၄၃ ရပ်ကွက်၊ေကျးရွာအုပ်စုတို ့ြဖင့် ဖဲွ�စည်းထားသည်။ မွန်ြပည်နယ်၏ 
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လူဦးေရမှာ ၁၆၈၂၀၄၁ (၁.၆ သန်းေကျာ်) ခန် ့ �ိှသည် (Myanmars NET 

1998-2012)။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံယဉ်ေကျးမ�အေပါ် မွန်လူမျိုးတို၏့ လ�မ်းမုိးသက်

ေရာက်မ� အထင်အ�ှား�ိှခ့ဲသည်။ (ပါဠိ) စာေပအေရးအသား �င့်ှ (ဗုဒ�

ဘာသာ) ဘာသာေရး စတင်ပျံ� �ှံေ့စခ့ဲသည့် လူမျိုးများလည်း ြဖစ်�က

သည်။ မွန်လူမျိုးတိုသ့ည ် တ�ုတ်�ိင်ုငံ အေနာက်ပုိင်းမှတစ်ဆင့် ဧရာ

ဝတြီမစ်အေ�ကပုိင်း ြမစ်ဝက�န်းေပါ်ေဒသမှ ေတာင်ဘက် လက်�ိှ ထုိင်း

�ိင်ုငံ ေချာင်ဖယားြမစ်ဝှမ်းလွင်ြပင်တိုသ့ို ့ ဝင်ေရာက် ပျံ� �ှံေ့နထုိင်ခ့ဲ�က

သည်ဟု ယံု�ကည်ရသည်။ သက� ရာဇ် ၁၀၅၇ ခု�စ်ှတွင် (ေ�ှး)မွန်တို၏့ 

သထုံ�မို�ကို ေတာင်ဘက်သို ့ ေြပာင်းေ���လာ�ကသည့် ဗမာလူမျိုးများက 

သိမ်းပုိက်ခ့ဲ�ကသည်။ မွန်လူမျိုးအများစုမှာ ဩစတ�ုိ-ေအး�ှားတစ် 

(Austro-Asiatic) ဘာသာစကားအ�ယွ်ဝင် ြဖစ်သည် ့၎င်းတို၏့ ကိယု်ပုိင် 

မွန်စကား�င့်ှအတူ ဗမာစကားကိလုည်း ေြပာဆို�ကသည် ့

ဘာသာစကား�စ်ှမျိုးေြပာသူများ ြဖစ်�ကသည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း ကိုလိုနီေခတ်အဆံုးသတ်ခ့ဲသည့် ၁၉၄၈ ခု�စ်ှမှ 

စ၍ �စ်ှေပါင်းများစွာတိုင် ြဖစ်ေပါ် ခ့ဲသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�များ

အတွင်း ြပည်သူများရင်ဆိုင်ခ့ဲရသည့် အနိ�ာ�ုံများတွင် အသတ်ခံ

ရြခင်း၊ အဓ�မြပုကျင့်ခံရြခင်း၊ ည�င်းပမ်း�ှိပ်စက်ခံရြခင်း၊ လုယက်ခံ

ရြခင်း၊ အတင်းအဓ�မေစခုိင်းခံရြခင်း၊ မတရား အခွန်ေငွ ဆက်ေ�ကး 

အေကာက်ခံရြခင်း၊ ေြမယာအများ အသိမ်းခံရြခင်း�င့်ှ တစ်ရွာလံုး

အတိုင်းအတာြဖင့် အဖျက်ဆီးခံရြခင်းတို ့ ပါဝင်သည်။ �ိင်ုငံေတာ်
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အစုိးရ�င့်ှ လက်ေအာက်ခံအဖဲွ�အစည်းများ၊ EAO အဖဲွ�များတိုက့ ဤကဲ့

သိုေ့သာ ဆိုးရွားသည့် တရားဥပေဒချိုးေဖာက်မ�များကို ကျူးလွန်ခ့ဲ

�ကသည်။ ေကျးလက်ေန ြပည်သူတိုသ့ည ်အာဏာပုိင်စုိးသူ တစ်ဦးမက

တို၏့ ဒဏ်ကိုခံစားခ့ဲ�ကရ�ပီး လက်နကက်ိုင်အဖဲွ� အနည်းဆံုး ၂ ဖဲွ�

ေလာက်ကို အခွန် ဆက်ေ�ကးေပးေဆာင်�ကရသည်။ ၎င်းတို၏့ 

အသက်ေမွးမ�လုပ်ငန်းများကို ကာကွယ်ရန်၊ ယဉ်ေကျးမ��င့်ှ ဘာသာ

ေရးဆိုင်ရာ ဝိေသသလက�ဏာတိုက့ိ ုထိန်းသိမ်းရန်တိုသ့ည် ေကျးရွာသူ

ရွာသားများ အဓိကထားရာ အေရးကိစ�များ ြဖစ်�ကသည်။ မွန်ြပည်နယ်

တွင် အဓိက အေြခစုိက်လ�ပ်�ှားသည့် EAO အဖဲွ�တစ်ဖဲွ� ြဖစ်သည့် 

မွန်ြပညသ်စ်ပါတီ (NMSP) သည် မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ကိုယ်

စားြပု�ပီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အား ဆန်က့ျင်တိုက်ခုိက်လာရာမှ ၁၉၉၅ 

ခု�စ်ှတွင် တစ်�ကိမ်၊ ၂၀၁၂ ခု�စ်ှတွင် တစ်�ကိမ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူညီ�ိင်ုခ့ဲသည် (ေဆာက်သ ်(South 2012)။ 

၁၉၈၈ ခု�စ်ှတွင် ယိုယွင်းလာသည် ့စီးပွားေရးအေြခအေန၊ စီးဆင်း

လည်ပတ်ေနသည့် ေငွေ�ကးများကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ြခင်း�င့်ှ လူ ့

အခွင့်အေရးများ ချိုးေဖာက်ခံရမ�အေပါ် မေကျချက်များေ�ကာင့် �ိင်ုငံ

အတွင်း ဒမုိီကေရစီရ�ိှရန် ြပည်သူလူထုတိုက့ စုေပါင်းေတာင်းဆိုခ့ဲ�က

သည်။ သိုေ့သာယ်င်းေတာင်းဆိုချက်များြငင်းပယ်ခံရ�ပီး ၁၉၈၈ ေနာက်

ပုိင်း �ိင်ုငံေတာေ်အးချမ်းေရး�ှင့် �ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးေကာင်စီ (SLORC) 

တပ်မေတာ်အစုိးရ တကလ်ာ�ပီး NMSP အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလက်

နက်ကိုင် EAO အဖဲွ�များကို ပစ်ခတ်တိုက်ခုိက်မ�များ�င့်ှ ြပည်တွင်းစစ်ကို 
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ရပ်စဲရန် ကမ်းလှမ်းခ့ဲသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ�ပီးေနာက် EAO များ 

ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်ေြမေဒသများတွင် လူထုအေြခ

ြပုအဖဲွ�အစည်းများ တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာ�ပီး ၎င်းတို၏့ ကွန်ရကမ်ျား

လည်း ကျယ်ြပန်လ့ာသည်။ အခက်အခဲဆံုးအေြခအေနများ�ကားတွင်

ပင် မွန်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အသိုင်းအဝုိင်းများမှ အစုိးရ 

မဟုတ်သည့်အဖဲွ�များကို ထူေထာင်ခ့ဲ�က�ပီး ရပ်ရွာလူထုအ�ကား ယံု

�ကည်မ��င့်ှ အေထာက်အပ့ံေပးသည့် ယ��ရားများကို တည်ေဆာက်

ခ့ဲ�က၊ ရပ်ရွာအေြခြပုအဖဲွ�အစည်းများ အားေကာင်းလာေစရန် ကူညီ

ေထာက်ပ့ံမ�များ ေပးခ့ဲသည် (ေဆာက်သ် (South 2007; 2008)။ ထုိ ့

အြပင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူညီမ�များ၏ အသီးအပွင့်များ

ေ�ကာင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�များကို ဆယ်စု�စ်ှများစွာ ခါးစီးခံလာခ့ဲ

�ကရသည့် အရပ်သားြပည်သူများ၏ �ိင်ုငံေရး၊ လူမ�ေရး�င့်ှ စီးပွားေရး

ဘဝအေြခအေနများသည်လည်း များစွာေြပာင်းလဲတိုးတက်လာခ့ဲသည ်

(ေဆာက်သ် (South 2014)။ 

ကွင်းဆင်း ေလ့လာခ့ဲသည့် မွန်ရွာသည ်အစုိးရ စစ်တပ်�င့်ှ NMSP 

တိုအ့�ကား ြဖစ်ပွားခ့ဲသည် ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�ကာလများ

တေလ�ာက် အစုိးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�ဧရိယာအတွင်းတွင်ပင် တည်�ိှခ့ဲ

ေသာ်လည်း �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ�င့်ှ ေကျးရွာေနြပည်သူများတို၏့ ဆက်

ဆံေရးမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး အသက်ဝင်ေနသည့်တိုင် အတိုက်အခံ

အေနအထား၊ ထိ�ှလွယ်သည့် အေနအထားတွင် �ိှေနခ့ဲသည်။ ၁၉၈၈ 

အေရးအခင်းတွင် ပါဝင်ခ့ဲ�ကသည့် ရွာသူရွာသားများ �ိှသလို၊ NMSP 
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တွင် (ဝင်ေရာက်တာဝန်ယူေန�ကသည့်) ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ�ိှ

သည့် ရွာသရွူာသားများ၊ NMSP �င့်ှ အဆက်အသယွ်�ိှသည့် ရွာသူရွာ

သားများလည်း �ိှသည။် အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရားအေပါ် ရပ်

သူရွာသားများ ယံု�ကည်မ�အနည်းငယ်သာ �ိှ�ကသည်။ ယင်းသည် �စ်ှ

ေပါင်းေြမာက်များစွာ �ကာ�ှည်ခ့ဲသည့် ြပည်တွင်းစစ်၏အကျိုးဆက်

ြဖစ်�ိင်ုသည်။ သုေတသနြပုလုပ်ခ့ဲသည့် ေကျးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ

အေနြဖင့် မွန်ေတာ်လှန်ေရးအ�ိှန်အြမင့်ဆံုးကာလ ြဖစ်ခ့ဲသည့် ၁၉၆၀ 

ြပည်�့စ်ှများအတွင်းတွင် ပဋိပက�ဒဏ်ကို အြပင်းထန်ဆံုး ခံစားခ့ဲ�က

ရသညဟ်ဆုိုသည်။ ြမန်မာအစုိးရတာဝန်ခံများထံမှ မည်သိုေ့သာ 

အကူအညီမှ မရ�ိှေသာ်လည်း လက်နကက်ိုင်အဖဲွ�များအားလံုးကိုမူ 

အခွန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲ�ကရသည်။ တစ်ခါတရံ အစုိးရစစ်တပ်၏ 

ြပန်ေပးဆွဲြခင်းကိုလည်း ေကျးရွာသားများ ခံ�ကရသည်။ 

ယင်းကဲ့သိုေ့သာ အမ�ကိစ�များကိ ုရွာသူရွာသားများ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး 

ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကရသည်။ စစ်အုပ်ချုပ်ေရး�င့်ှ ပဋိပက�များ ြဖစ်ပွားသည့် 

ကာလ �ကာ�ှညလ်ာသည်�င့်ှ အမ�၊ မွန်ေကျးရွာသူရွာသားများသည် 

အစုိးရအထက်အရာ�ိှများ အထူးသြဖင့် 

ရဲဘက်ဆိုင်ရာအရာ�ိှများအေပါ် ယံု�ကည်မ� ကင်းမ့ဲလာခ့ဲ�ကသည်။ 

 ြမန်မာ�ိင်ုငံ၏ဒမုိီကေရစီကူးေြပာင်းမ�ြဖစ်စဉ်သည်တစ်�ိင်ုငံ

လံုးအတိုင်းအတာြဖင့် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ မြဖစ်ေသးေသာ်လည်း 

၂၀၁၁ ခု�စ်ှ မတ်လ တွင် အမည်ခံ အရပ်သားအစုိးရ 

တက်လာ�ပီးေနာက်ပုိင်း ဒမုိီကေရစီ�င့်ှ 
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အမျိုးသားရင်�ကားေစ့ေရးဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်များအတွက် 

ေမ�ာ်လင့်ချက်များ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာခ့ဲသည်။ ၂၀၁၂ ခု�စ်ှအတွင်း 

NMSP အပါအဝင် EAO အဖဲွ�များ�င့်ှလည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူညီမ�များစွာ ရ�ိှခဲသည်။ ၂၀၁၅ခု�စ်ှတွင်ကျင်းပသည့် အေထွ

ေထွ ေရွးေကာက်ပဲွအတွင်းေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည် ဦးေဆာင်သည့် 

အမျိုးသားဒမုိီကေရစီအဖဲွ�ချုပ်(NLD)ပါတီမှ မဲအြပတအ်သတ်�င့်ှ 

အ�ိင်ုရ�ိှခ့ဲ�ပီး အထိအခုိက်နည်းသည့် �ိင်ုငံေရးဆိုင်ရာ ေြပာင်းလဲမ�များ 

ခုိင်မာစွာ ြဖစ်ထွန်းေပါ်ေပါက်လာေစရန် အေထာက်အကြူဖစ်လာခ့ဲ

သည် (ရီဖယ် (Rieffel 2012)။ သိုေ့သာ်လည်း�ှမ်း၊ ကချင်�ှင့် ရခုိင်ကဲ့သို ့

ေသာ ြပညန်ယမ်ျားတွင် ဆက်လက်ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိှသည့်လက်နက်

ကိုင်တိုက်ပဲွများေ�ကာင့် �ငိမ်းချမ်းေရးအေြခအေနမှာ ထိလွယ်�ှလွယ်

သည့် အေြခအေနတွင်�ိှေန�ပီး၊ ဤစာတမ်းကို ေရးေနသည့် အချိန်

အထိ ြပည်တွင်း�ငိမ်းချမ်းေရးကို ေရ�ှည်ထိန်းသိမ်းထား�ိုင်မည့် 

သေဘာတူညီမ�များ ရ�ိှရန် ေဝးေနေသးသည့် အေြခအေနတွင် �ိှေနဆဲ

ပင် ြဖစ်သည်။ ထုိအ့ြပင် ၂၀၁၅ ေအာက်တိုဘာလတွင် တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖဲွ�ေပါင်း ၈ ဖဲွ�အထိ �ိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ

ေရး သေဘာတူစာချုပ် NCAတွင် လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲ�ကေသာ်လည်း 

ယင်းတွင် NMSP မပါဝင်ေသးေပ။ သို�့င့်ှတိုင် သုေတသနြပုေလ့လာခ့ဲ

သည့်ရွာတွင် လက်နက်ကိုင်တိကု်ပဲွများြဖစ်ပွား�ိင်ုေချမှာ အနည်းငယ်

သာ�ိှသည်ကိုလည်း ေတွ�ရသည်။ 
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ေဟာင်းဆားေကျးရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားေရးအေြခအေနမှာ 

လက်�ိှ�စ်ှများအတွင်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာသည်ကို ေတွ�ရသည်။ 

အေ�ကာင်းရင်းများအနက်တစ်ခုမှာ ေကျးရွာသူရွာသားများသည်ထုိင်း၊ 

မေလး�ှား၊ စကင်္ာပူ၊ ကိုးရီးယား�င့်ှ ဂျပန်�ိင်ုငံတိုသ့ို ့ သွားေရာက်ကာ 

အလုပ်လုပ်ကိုင်�ကသည့်အတွက် ြဖစ်သည်။ ြပည်ပ�ိင်ုငံများမှ ေပးပုိ ့

လာသည့် ေငွေ�ကးများသည် ေကျးရွာအတွင်း�ိှ မိသားစု တစ်စုချင်းစီ

ကိုသာမက လမ်း�င့်ှ ဘာသာေရးအေဆာက်အဦများ ြပုြပင်မွမ်းမံြခင်း 

စသည့် ရပ်ရွာဖံွ� �ဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုပါ အေထာက်အက ူ

ြဖစ်ေစသည်။ စီးပွားေရး�င့်ှ အတူ နည်းပညာ ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ�များ ြဖစ်

ထွန်းလာသည့်အတွက်ရွာသူရွာသားများသည်မုိဘိုင်းဖုန်း၊ အင်တာနက်

နည်းပညာများကို အသံုးြပုကာ �ိင်ုငံရပ်ြခား�ိှ ၎င်းတို၏့ ေဆွမျိုးေမာင်

�မှများ�င့်ှ (ပုိမုိလွယ်ကူစွာ) ဆက်သွယလ်ာ�ကသည်။ အထူးသြဖင့် 

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် (Facebook) ကဲ့သိုေ့သာ လူမ�ကွန်ယက်များကိလုည်း အသံုး

ြပုလာ�က�ပီး၊ အင်တာနက်သည ် ကေလးသူငယ်များအတကွ်ပင် 

မစိမ်းေတာ့သည့် အရာတစ်ခု ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း�ိှ အြခားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ�ှင့်မတူ ထူး

ြခားသည့်အချက်တစ်ခုမှာ မွန်လူမျိုးများတွင် ေနာက်ထပ် မျိုး�ယွ်စု

အခဲွများ မ�ိှဘဲ ဘာသာစကားတစ်ခု၊ စာေပတစ်ခုတည်းေအာက်တွင် 

ပုိမုိစည်းလံုးမ��ိှ�ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ဗုဒ�ဘာသာကို လွန်စွာသက်ဝင်ယံု

�ကည်�ကသူများြဖစ်�ပီး၊ ၎င်းတို၏့ေနစ့ဉ်လူေနမ�ဘဝအေပါ် ဘာသာ

ေရး၊ �ုိးရာအစဉ်အလာယံု�ကည်မ�များ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများက လ�မ်းမုိး
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ထားသည်။ ေကျးရွာအများစုတွင် အနည်းဆံုး ဘုန်း�ကီးေကျာင်းတစ်

ေကျာင်းစီ �ိှ�က�ပီး ၎င်းသည် စာသင်ေကျာင်း တစ်ေကျာင်း အေနြဖင့်

လည်းေကာင်း၊ ဘုရားဝတ်ြပုရာေနရာအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းတု

ေတာ်များ ထိန်းသိမ်းထား�ိှရာေနရာအြဖစ်လည်းေကာင်း အစ�ိှသည့် 

ကိစ�ရပ်များအတွက်လည်း ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည်။ သုေတသနြပု ေလ့

လာခ့ဲသည့် ေကျးရွာတွင် ဘုန်းေတာ်�ကီးေကျာင်းအသစ် တစ်ေကျာင်း

�င့်ှ ဘုရားအသစ်တစ်ဆူကိ ု တည်ထား�ပီး ၎င်း�င့်ှအတူ ဝိပဿနာ

တရားစခန်းတစ်ခုကိုပါ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ကေလးငယ်များသည် 

ေ�ရွာသီ ေကျာင်းပိတ်ရက်များတွင် မွန်စာေပသင်တန်းများကို 

တကေ်ရာက်�က�ပီး ေ�ှးေခတ်မွန်ဘုရင်များ၏ သမုိင်းရာဇဝင်များ�င့်ှ 

မွန်�ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများကို ေလ့လာသင်ယူ�ကသည်။ 

မွန်လူမျိုးတို၏့ မိသားစုတည်ေဆာက်ပုံသည ် မိသားစုတစ်စု တစ်အိုး

တစ်အိမ်ပုံစံ (nuclear) ပုိေပါက်သည် (��ိင်းယှဉ်ရန် - အိမ်တစ်အိမ်တွင် 

မိသားစုတစ်စုထက် ပုိေန�ကသည့် extended family)။ ေထရဝါဒဗုဒ�

ဘာသာကိ ုသက်ဝင်ယံု�ကည်မ��င့်ှအတူ �ုိးရာ နတ်အမျိုးမျိုးကိုးကွယ်မ�

လည်း �ိှသည်။ မွန်ေကျးလက်ေနြပည်သူများတို၏့ ဘဝအတွင်း ဘာ

သာတရားမှ မည်မ�အထိအေရးပါအရာေရာက်သည့် အခန်းက�မှ ပါ

ဝင်ေနသည်ကို နားလည်သေဘာေပါက်ရန် ဗုဒ�ဘာသာ�င့်ှ ပတ်သက်၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း�င့်ှမွန်လူမျိုးများအ�ကား နတ်

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င့်ှ ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေနာက်ခံဗဟု

သုတ �ိှထားရန်လိုအပ်သည်။ 
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ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ� 

အစုိးရမှ ၂၀၁၄ ခု�ှစ်အတွင်း ေကာက်ယူခ့ဲသည့် သန်းေခါင်စာရင်း

များအရ ြမန်မာ�ိင်ုငံ၏ စုစုေပါင်းလူဦးေရမှာ စာရင်းေကာက်ယ�ိူင်ုြခင်း 

မ�ိှခ့ဲသည့် ၁.၂ သန်းေသာ လူများအပါအဝင် ၅၁.၄ သန်း�ိှသည် (MIMU 

သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ 2017)။ ဗုဒ�ဘာသာသည ်

လူဦးေရ၏ ၈၇.၉ ရာခုိင်��န်းက ကိုးကွယ်�ကသည့် အဓိကဘာသာတစ်ခု 

ြဖစ်သည။် 

တရာေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ (legal pluralism) �င့်ှ ဆက်စပ်မ��ိှသည့် 

ဗုဒ�ဘာသာဆိုင်ရာ သက်ဝင်ယံု�ကည်မ�များ အေ�ကာင်း�င့်ှ ပတ်သက်၍ 

သိဂၚ်္ီ (Thanegi 2013) ၏ ေလ့လာေဆွးေ�းွချက်များအေပါ် 

အေြခခံထားပါသည်။ ေထရဝါဒဗုဒ�ဘာသာဝင်တိုသ့ည် သလီ၊ ဒါန၊ 

ဘာဝနာဟူသည် ့ သေဘာတရား�ကီး ၃ ရပ်ကိ ု လက်ခံကျင့်သံုး�က

သည်။ ထုိအ့ြပင် ဘာသာတရား အဆံုးအမ�င့်ှ အညီ လူေကာင်းသူ

ေကာင်း တစ်ဦး ြဖစ်ရန် ေမတ� ာ၊ ခ��ီပါရမီ �င့်ှ ေစတနာ တို�ိှ့ရမည်ဟု

လည်း ယံု�ကည်သက်ဝင်�ကသည်။ အလုပ်ဟု အဓိပ�ာယ်ရသည့် ပါဠိ

စကားလံုး ကမ� မှ ဆင်းသကလ်ာသည် ့က ံ(ကုသိလု်ကံ သိုမ့ဟုတ ်ကံ

�ကမ�ာ) အေပါ်လည်း သက်ဝင်မ��ိှ�ကသည်။ မိမိ ြပုသည် ့ အမ�သည ်

မိမိအေပါ်တိုက်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ိှသညဟ်ူသည် ့ယံု�ကည်မ�

သည် ဤသက်ဝင်အေပါ်အေြခခံထားြခင်းြဖစ်သည်။ မေကာင်းမ�ြပု

ပါက ယင်း၏ ဒဏ်ကိ ု ခံစား�ကရမည်ြဖစ်�ပီး၊ ရာဇဝတမ်� သိုမ့ဟုတ ်

တရား ဥပေဒ�င့်ှ ဆန်က့ျင်သည့် ြပစ်မ�တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်မိပါက မျက်
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ေမှာက်ဘဝတွင်လည်းေကာင်း၊ သိုမ့ဟုတ ် ေနာက်ဘဝတွင်လည်း

ေကာင်း ြပန်လည်ခံစားရမည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ ခံစား

ရသည်ကို ဝဋ် ဟုေခါ်သည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံ�ိှ ဗုဒ�ဘာသာဝင်တိုသ့ည့် သတိ ကိုယ်�င့်ှမကွာ�ိှသည် ့

အေြခအေနကို ေရာက်�ိှရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ သံေယာဇဉ် တွယ်

တာမ�အစုစုတို ့ ကိ ုစွန်လ့�တ်�ပီး မိမိ၏စိတ်သမ�ဇဉ်ကိ ုညစ်�မ်ွးမ�မှ ကင်း

ေဝးေစရန်အတွက်လည်းေကာင်း ဝိပဿနာ�င့်ှ သမထဟုေခါ်သည့် 

အာနာပါနတရား��မှတ်ကျင့်�ကံအားထုတ်ရမည်ဟု သက်ဝင်ယံု�ကည်

�ကသည်။ တရား��မှတ်ြခင်းအားြဖင့် ဈာန်အဘိညာဉ်များ ရ�ိှမည်ဟု

လည်း ယံု�ကည်�ကသည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွာတွင် မွန်အဘိုးအို တစ်

ေယာက်သည် သမထတရား ��မှတ်ပွားများရာမှ ဈာန်အဘိညာဉ်များ ရ

�ိှခ့ဲသည်ဟု ရွာသူရွာသားများ ယံု�ကည်ခ့ဲ�ကသည်။ ြပဿနာ တစ်ခုခု

�င့်ှ ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါတိုင်း ယင်းအဘိုးအိုထံသွားေရာက် အကူအညီ 

ေတာင်းခံေလ့�ိှခ့ဲ�ကသည်။ အဘိုးအိုသည ် ရွာသူရွာသားများ၏ ကံ

�ကမ�ာ�င့်ှ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအေြခအေန ေ�ှ� ြဖစ်များကို ေဟာ�ကား�ိင်ု

သည်ဟု နာမည်�ကီးသည်။ အဘိုးအိုသည် ြပင်းြပင်းထန်ထန် တရား

ထုိင်�ပီးသည့် အေြခအေနမျိုးတွင် ၎င်း၏ �ုပ်သွင်ြပင်ကိုပင် ေြပာင်းလဲ

ပစ်�ိင်ုသည်ဟုလည်း လူအများက ယံု�ကည်ထား�ကသည်။ ကျန်းမာ

ေရး၊ လူမ�ေရး�င့်ှ စီးပွားေရးြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရာတွင် ဤကဲ့သို ့

ေသာ ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ပုဂ�ိုလ်များအြပင် နက�တ်ေဗဒင်�င့်ှ လက�ဏာ

ေဗဒင်များကိုလည်း ယံု�ကည်အသံုးြပု�ကသည်။ 
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ဗုဒ�ဘာသာဝင်များတိုသ့ည်အ��ရာယ်မှကင်းေဝးေစရန် သုတ� န်များ

ကို ရွတ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ြခင်းအမ�ကိုလည်း ြပုတတ်�ကသည်။ သုတ� န်

အများစုကို ေ�ှးေဟာင်းပါဠိဘာသာြဖင့် ေရးသားထား�ပီးအချို� ပူေဇာ်

ရွတ်ဖတ်သူများက ယင်းသုတ� န်အများစုတို၏့ အနက်အဓိပ�ာယ်ကို နား

လည်ြခင်း မ�ိှ�ကေပ။ မိမိတို၏့ လိုအင်ဆ��များ ြပည့်ဝ�ကရန် သုတ� န်

တစ်မျိုးမျိုးကို ရွတ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ေလ့�ိှ�က�ပီး တစ်�ပိုင်တည်းတွင် 

အလံုးေပါင်း ၁၀၈ လံုးပါသည့် ပုတီးကံုးကိ ုအ�ကိမ်အေရအတွက ်၁၀၀ 

ခန် ့စိပ်�ကေလ့�ိှသည်။ တချို� ဗုဒ �ဘာသာဝင်များသည် �ုိးရာနတ်ကိ ုကိုး

ကွယ်ြခင်းများလည်း�ိှသည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွာအတွင်း�ိှ ေကျး

ရွာသူရွာသားများသည် ဗုဒ�ဘာသာ�င့်ှ နတ်အမျိုအမျိုး (ရွာေတာ်�ှင်

နတ်၊ �ုိးရာနတ်၊ ေြမေစာင့်နတ်၊ သစ်ပင်ေစာင့်နတ်�င့်ှ အိမ်ေစာင့်နတ် 

စသြဖင့်) ကို ကိုးကွယ်�ကသည်။ မိမိတို၏့ လူေနမ�ဘဝ တိုးတက်ြမင့်

မားေစရန် ရည်သန်၍အဆိုပါနတ်များကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်�ကြခင်း

ြဖစ်သည်။ နတ်ကိ ု ပူေဇာ် ကိုးကွယ်သည် ့ အေလ့အထ တည်�ိှရြခင်း 

အဓိက အေ�ကာင်းရင်းသည် နတ်များက ကူညီေစာင်မတတသ်ညဟ်ူ

သည့် ယံု�ကည်မ�ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ဗုဒ�ဘာသာယံု�ကည်မ� နယ်ပယ်

တွင် နတ်အမျိုးမျိုးကို လူဘ့ံုထက် ပုိအဆင့်ြမင့်သည့် ဘံုများတွင် ေဒဝါ 

အြဖစ် စံေန�ကသူများြဖစ်သည်ဟူသည့် ယံု�ကည်မ� �ိှ�င့်ှ�ပီးသား ြဖစ်

သည်။ ဗုဒ�ဘာသာ�ိှ ‘နတ်’ သတ်မှတ်ချက်�င့်ှ ကွဲြပားသည်မှာ နတ်

ကိုးကွယ်မ�နယ်ပယ်အတွင်း�ိှ ‘နတ်’ များမှာ အမှန်စင်စစ်အစိမ်းနတ် 

များပင် ြဖစ်သည။် ဗုဒ�ဘာသာဝင်အားလံုးသည် နတ်ကိုးကွယသ်ူများ 
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ြဖစ်�ကသည်ဟူသည့် အေနာက်တိုင်းသားများ၏ ယူဆချက်မှာ နတ်

ေဒဝါ �င့်ှ အစိမ်းနတ်များ အ�ကားအဓိပ�ာယ်��ပ်ေထွးမ�အေပါ် အေြခခံ၍ 

ေပါ်ေပါက်လာြခင်း ြဖစ်�ိင်ုပါသည်။ 

အတိတ်ဘဝမှြပုခ့ဲဖူးသည့်အကုသိုလ်၊ အညစ်ေ�ကးများ၏ 

အကျိုးဆက်အြဖစ် ယခုဘဝတွင် ဆင်းရဲခက်ခဲပင်ပန်းေနရြခင်း ြဖစ်

သည်ဟူသည့် သေဘာတရားကိ ု

ဗုဒ�ဘာသာတွင်ေလးနက်စွာယံု�ကည်�ကသည်။ 

ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ေကျးရွာတွင်လည်း ယင်းယံု�ကည်မ�မျိုး �ိှ

သည်ကို ေတွ�ရသည်။ ထုိအ့ြပင် မိသားစုဝင်တစ်ေယာက်ေယာက် ဆိုး

ဝါးသည့် အေြခအေန�ကံု၍ �ုတ်တရက် ေသဆံုးရမ�ကဲ့သိုေ့သာ ြပင်း

ထန်လွန်းသည့် အနိ�ာ�ုံကိစ�များသည် ယခင် ဘဝမှ အကုသိုလက်ံများ

ေ�ကာင့် ြဖစ်ပွားရသည်ဟုလည်း ရွာသူ၊ ရွာသားများ ယံု�ကည်�ကသည်။ 

အြခားသူများအေပါ် ကျူးလွန်သည့် အမ�ကိစ�များအတွက် ယခုဘဝ မ

ဟုတ်သည့်တိုင် သံသရာ တစ်ေကွ�ေကွ�တွင် ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည်ဟု 

ယံု�ကည်သိထား�ကသည်။ ဤကဲ့သိုေ့သာယံု�ကည်မ�ေ�ကာင့် တစ်ပါးသူ

များအေပါ်ေသွးေအးေအးြဖင့်ခ��ာကိုယ်အနာတရြဖစ်ေစသည့် 

ရာဇဝတမ်�မျိုးကို ရွာသူရွာသားများ ြပုလုပ်�ကရန် 

ဝန်ေလး�က�ပီးယင်းသည် ရပ်ရွာထဲ�ိှ လမ်းမများေပါ်တွင် 

ြပင်းထန်သည့် ဒစု�ုိက်မ�များ မ�ိှရြခင်း အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု ြဖစ်�ိင်ု

သည်။ ရွာသူရွာသားများသည် ရာဇဝတ်မ�ကို တားဆီး�ှိမ်နင်းသည့် 

ရဲသားများထက်စာလ�င် ေနာက်ဘဝကို ပုိ၍ ေ�ကာက်ရံွ� �ကသည်။ 
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သံသရာအေပါ် ယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့် ေဟာင်းဆား ေကျးရွာသူရွာသား

များသည် ဘုန်းေတာ်�ကီးများ�င့်ှ အကူအညီ လိုအပ်ေနသည့် ပုဂ�ိုလ်

များကို အလ�ဒါနြပု�ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေကျးရွာအတွင်း�ိှ ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းဆရာေတာ်ဘုရားသည် 

ဘုန်းတန်ခုိး�ကီးမားသည့်အတွက် ေကျာင်းအသစ်၊ ေစတီအသစ် တည်

ထား�ိင်ုရန် သိုက်ေလာကမှ ပုဂ�ိုလ်များက ကူညီေစာင်မ�ကသည်ဟု ယံု

�ကည်�ကသည်။ ဆရာေတာသ်ည် အသက် ၁၁ �စ်ှအရွယ်တွင် �ှင်ြပု

ခ့ဲ�ပီး ေနာင်တစ်ချိန်တွင် ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းထုိင်ဆရာေတာ် ြဖစ်လာ

ရမည်ဟု မိန် ့�ကားခ့ဲဖူးသည်။ ဤစာတမ်းေရးသားေနသည့်အချိန်တွင် 

ဆရာေတာ်ဘုရားသည ် သက်ေတာ ် ၃၀ �ိှ�ပီြဖစ်သည်။ ငယ်စဉ် ကိုရင်

ဘဝက ေြပာခ့ဲသည့်စကားေ�ကာင့် အချို�ေသာသူများက ဆရာေတာ်ကိ ု

�ူး�မ်ှးေနသည်ဟု ထင်ခ့ဲ�ကေသာ်လည်း ဆရာေတာ်၏ မှန်းဆချက်များ 

အမှန်တကယ ်ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ ဆရာေတာ်သည ်ရပ်ရွာထဲတွင် အဓိက 

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ နတ်ကိုးကယွ်မ��င့်ှ 

ပတ်သက်၍လည်း ရွာသူရွာသားများ၏ အမူအကျင့် ေြပာင်းလဲေအာင် 

စွမ်းေဆာင်�ိင်ုခ့ဲသည်။ နတ်များအား ေဈး�ကီးေပးဝယ်ရသည့် အသား

�င့်ှ အရက်ေသစာများ အသံုးြပုပူေဇာ်မည်အ့စား 

အကုန်အကျသက်သာေစရန် အသီးအရွက်များ�င့်ှ ပူေဇာ်ပသရန် 

ရွာသူ၊ ရွာသားများအား တိုကတ်ွန်းခ့ဲသည်။ 

ဗုဒ�ဘာသာ၏ ေနာက်ထပ်အေရးပါသည် အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုမှာ 

ရဟ��ာ တရားထူးတရားြမတ်ရသူ သူေတာ်စင်အြဖစ် ကိုးကွယ်
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ယံု�ကည်ြခင်းခံရသည့် ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ဝိဇ�ာ၊ နတ်ကေတာ်၊ ဘုန်း�ကီး�င့်ှ 

သီလ�ှင် အစ�ိှသည့် ဘာသာေရး/သာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များ၏ 

အခန်းက� ြဖစ်သည်။ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�နယ်ပယ်အတွင်း အြခား

အေရးပါသည့် အချက်များမှာ ဆွဲေဆာင်�ိင်ုမ�၊ အာဏာခဲွေဝြခင်း၊ အသိ

ပညာများ ြပန်ပွ့ားေစြခင်း�ှင့် ဂျဲန်ဒါ စသည်တို ့ ြဖစ်သည်။ ဘာသာေရး 

သာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များတွင် တမူထူးြခားသည့် အရည်အချင်းများ၊ 

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်များ�ိှရမည့်အြပင် ကျယ်ြပန်သ့ည့် 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ�ြဖစ်စဉ်များတွင်လည်း အေရး

�ကီးသည့် အခန်းက�များမှာလည်း ပါဝင်ပတ်သက်လျက်�ိှ�ကသည်။ 

မျက်ေမှာက်ေခတ်လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းမှ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်သမူျား၊ 

သက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင် ေနာကလ်ိုက်များ၏ ေြပာင်းလဲလာသည် ့

လိုအပ်ချက်များက ဘာသာေရး/သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ အေနအထား

အေပါ်ကိုလည်း သက်ေရာက်မ��ိှသည်။ 

မွန်ေကျးရွာသူရွာသားများသည် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ဩဇာ

အာဏာအေပါ် ေလးေလးနက်နက်�ုိေသေလးစားလိုက်နာေလ့�ိှ�က�ပီး 

ဤေလးစားမ�များသည် ၎င်းတို၏့ လူမူေရး၊ ယဉ်ေကျးမ� 

ဓေလ့ထုံးစံများ�င့်ှလည်း ဆက်စပ်လျက်�ိှသည်။ ထုိေ့�ကာင့် 

ဘာသာတရားနယ်ပယ်အတွင်း တစ်ဦး�င့်ှတစ်ဦး၊ 

အဆင့်တစ်ဆင့်�င့်ှတစ်ဆင့်၊ အုပ်စုတစ်စု�င့်ှ တစ်စုအ�ကား 

တည်�ိှသည့် အခွင့်အာဏာဆိုင်ရာ ဆက်� �ယ်ပတ်သက်မ�များအေပါ် 

အေလးထားလိုက်နာမ�အေြခအေနများကို နားလည်ရန် 
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အေရး�ကီးသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ရဟ��ာ၊ ဝိဇ�ာ�င့်ှ နတ်ကေတာမ်ျား

အေပါ် �ုိေသေလးစားမ�ကို ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ေကျးရွာတွင်

လည်း ေတွ� �ိှရသည်။ ကိုရင်ေလးအြဖစ် လူသိများသည့် ကတွန်ဘုန်း

ေတာ်�ကီးေကျာင်းဆရာေတာ်ကို ရဟ��ာအြဖစ် မှတ်ယူထား�က�ပီး မည်

သည့်ေရာဂါဘယမျိုးကိုမဆို ပရိတ်ေရြဖန်း�ပီး ကုသေပး�ိင်ုသည်ဟု 

ယံု�ကည်�ကသည်။ ထုိအ့ြပင် ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းဆရာေတာ် ဘုရား

ကိုလည်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာကိစ�များ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝိဇ�ာ�င့်ှ 

သိုက်ေလာကမှ ကူညီေဆာင်မေပးေနသည်ဟုလည်း 

ယံု�ကည်�ကသည်။ ဤကဲ့သိုေ့သာ ယံု�ကည်မ�များက ရပ်ရွာအတွင်း 

ြဖစ်ပွားလျက်�ိှသည့် အမ�ြပဿနာများေြဖ�ှင်းပုံ၊ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး�င့်ှ လံုြခံုေရးအေပါ် ရပ်သူရွာသားများ 

��ြမင်ပုံတိုက့ို လ�မ်းမုိးေနသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤကိစ�ကိုပင် 

အကျယ်ချဲ� ေဆွးေ�းွသွားပါမည်။ 

နိစ�ဒဝူ အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်းပုံ�င်ှ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လံုြခံုေရး

ဆိုင်ရာ ကိစ�များ 

ေယဘုယျအားြဖင့် ေဟာင်းဆားေကျးရွာသည် သာယာ�ငိမ်းချမ်းသည့် 

ေကျးရွာတစ်ရွာြဖစ်�ပီး ရွာသူရွာသားများသည်လည်း မိမိတို၏့ ေနစ့ဉ်

ဘဝတွင် လံုြခံုမ�ကို ခံစား�ကရသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အရက်သမားမ�၊ 

ခုိးမ� �င့်ှ ေြမယာ�င့်ှ ပတ်သက်သည့် အမ�များ စသြဖင့် အမ�ငယ်များ 

ြဖစ်ပွားသည့်အခါ ရာအိမ်ေခါင်း သိုမ့ဟုတ် ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�း

အဆင့်တွင်ပင် ေ�ကလည်ေအာင် ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ ကွင်းဆင်းေလ့
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လာမ� ြပုသည် ့ အချိန်ကာလအတွင်း ဆိုးရွားသည် ့ အမ�ကိစ�များ ြဖစ်

ပွားသည်ကို မေတွ� ခ့ဲရေပ။ ဤအပုိင်းတွင် ပထမဦးစွာ တရားဥပေဒ

စုိးမုိးေရး လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးပုံ�ှင့် လံုြခံုမ�ရ�ိှရန် လူ

အများ အသံုးြပု�ကသည့် စနစ်ယ��ရားများကို ေလ့လာဆန်းစစ်ထား

ပါသည်။ ထုိေ့နာက် လူမ�ေရးဆိုင်ရာ အမ�ကိစ�များ�င့်ှ အြခားြပဿနာ

များကို မည်ကဲ့သို ့ ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်ကို ေဖာ်ထုတ်ေလ့လာသွားပါ

မည်။ ဤက��စ်ှခုစလံုးအတွက် ဘာသာတရား�င့်ှ ကိုးကွယယ်ံု�ကည်

မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖုိးထားမ�များ၏ အေရးပါသည့် အခန်းက�ကို ေဖာ်

ထုတတ်င်ြပသွားပါမည်။ ယင်းတန်ဖုိးထားမ�များသည် ဘာသာေရး

လ�မ်းမုိးမ�မ�ိှသည့် အချို�ေသာ တရားေရးဆိုင်ရာ စနစ်ယ��ရားများ

�င့်ှလည်း ေရာေ�ာှယှက်� �ယ်ေနေလ့�ိှသည်။ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးြခင်း 

ေကျးရွာသူေကျးရွာသားများအားလံုးသည် ပုဂ�ိုလ်ေရးအရ တစ်ဦး�င့်ှ 

တစ်ဦး ရင်း�ှီးက�မ်းဝင်�ပီးသား ြဖစ်�ကသည့်အတွက ် တစ်ရွာလံုး

အတိုင်းအတာအြဖစ် လံုြခံုမ��ိှေနသည်ဟု ေလးနက်စွာ��ြမင်ထား�က

သည်။ ဗိေ��ာဆရာမ တစ်ဦး၏ ေြပာ�ကားချက်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေတွ� ြမင်ရသည်။ 

က�န်မအိမ်နဲ ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေတွမှာ လံုြခံု�ကပါတယ်။ 

�ပီးေတာ့ က�န်မတိုရွ့ာမှာေနသူ အများစုက အချင်းချင်း

ေဆွမျိုးေတာ်တဲ့သူေတွ ြဖစ်�ကေတာ့ တစ်ဦးနဲတ့စ်ဦး 

ကူညီ�ုိင်းပင်း�ပီး �ငိမ်း�ငိမ်းချမ်းချမ်းေန�ကတာ များပါ
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တယ်။ ဒါေ�ကာင့် တစ်ြခံနဲတ့စ်ြခံ �ကားမှာလညး် ြခံစည်း�ုိး

ေတွ ကာတာေတာင် မ�ိှပါဘူး။ အေဝးေြပးလမ်းမ�ကီးနဲ ့

နီးတဲ့အိမ်ေတွမှာေတာ့ အြပင်ကသူခုိး လာခုိးမှာ 

စုိးရိမ်�ကပါတယ်။ ဒါေပမ့ဲ က�န်မ အိမ်နား တစ်

ဝုိက်မှာေတာ့ ေဘးေရာ ရန်ေရာ အားလံုးကင်း�ပီး အဆင်

ေြပပါတယ�ှ်င်။8

9 

သာမန်အားြဖင့် ဤကဲ့သိုေ့သာေဘးကင်းလံုြခံုမ�ကိ ု ေကျးရွာသား

မှ ခံစား�ကရသည့်တိုင် ရပ်ရွာအတွင်း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လံုြခံုေရး

ဆိုင်ရာ အကူအညီများကိ ုရယူ�ိင်ုသည် ့ဝန်ေဆာင်မ�ယ��ရားများလည်း 

အရန်သင့် �ိှသည်။ ေကျးရွာအတွင်း လံုြခံုေရးတာဝန် အဓိကထမ်း

ေဆာင်သည့်အဖဲွ� မှာ ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�များြဖစ်သည်။ ြပည်သူစ့စ်များ

သည် ေကျးရွာ ဆယ်အိမ်ေခါင်းများ�င့်ှလည်းေကာင်း၊ ရာအိမ်ေခါင်း

များ�င့်ှလည်းေကာင်း၊ ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ�င့်ှလည်းေကာင်း၊ 

တစ်ခါတရံ ရဲဘက်ဆိုင်ရာ�င့်ှလည်းေကာင်း ပူးေပါင်း၍ တရားဥပေဒ

စုိးမုိးေရးတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်�ကသည်။ ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�များ

သည် ဥပမာအားြဖင့် ဇင်းကျိုက်ဘုရားပဲွေတာ်ကာလများတွင် �မို �နယ်

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းအဖဲွ�၏ ��န်�ကားချက်ြဖင့် ဘုရားပဲွလံုြခံုေရး တာဝန်

များ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး�ကသည်။ ေကျးရွာလံုြခံုေရးအတွက် 

ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�များကို လွန်ခ့ဲသည့် �စ်ှေပါင်း ၄၀-၅၀ ခန်က့ပင် ြမန်မာ့

 
9 �ိုးရာတုိင်းရင်းေဆးဆရာ�ှင့် အင်တာဗျူ း၊ ၂၀၁၆ ခု ေအာက်တုိဘာလ ၁၅ ရက်ေန။့ 
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တပ်မေတာက် ဦးေဆာင်ဖဲွ�စည်းေပးခ့ဲသည်။ ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�များကို 

မိမိတိုသ့ေဘာထားဆ��အေလျာက် တပ်မေတာ်မှ စီစဉ်ေပးသည့် 

စစ်သင်တန်းများ�င့်ှ လက်နက်များကို လက်ခံရယူ�ကသည် ့

သက်ဆိုင်ရာေကျးရွာသွားများ�င့်ှပင် ဖဲွ�စည်းထားြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�ကို ရပ်ရွာမှ စပါးဆန်များေပး၍ ေထာက်ပ့ံမ� 

ြပု�ကသည။် ဤစာတမ်းအတွက်ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့်အချိန်တွင် 

ြပည်သူစ့စ်သည် တပ်မေတာ်�င့်ှ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ြခင်းများ 

မ�ိှေတာ့ဘဲ ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွ� �င့်ှ ရဲတပ်ဖဲွ�တို�့င့်ှသာ 

ပူးေပါင်းအလုပ် လုပ်ကိုင်လျက်�ိှ�ကသည်ကိ ုေတွ�ရသည်။ 

ရပ်သူရွာသားများသည် ဤကဲ့သို ့ လံုြခံုေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ� 

ေပးသည့် အစုအဖဲွ�များထံမှ အကူအညီများ ရယူ�ကသည့်အြပင် ကိုး

ကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ အသံုးြပုအားြခင်းြဖင့်လည်း

ေကာင်း၊ ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ�င့်ှ နတ ် စသည်တို၏့ 

အကူအညီများကိုလည်းရယူကာ မိမိတိုဘ့ဝတွင် ကျေရာက်လာသည် ့

ေဘးအ��ရာယ်များကို ကာကယွ်�ကသည်။ ယင်းသည ် တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

လံုြခံုေရးအယူအဆအေပါ် နားလည်မ�တွင်လည်းေကာင်း အမျိုး အစား 

စုံလင်သည့် ဥပေဒသေဘာတရားများ ေပါင်းစပ်ေရာေ�ာှေနမ� (legal 

hybridity) သေဘာသဘာဝပင် ြဖစ်သည်။ 

၎င်းတို ့ ပူေဇာ်ကိုးကွယ်သည့် �ုိးရာနတ်များက ၎င်းတို၏့ ေနအိမ်

များအေပါ် ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်မ�မှ အကာအကွယ်ေပးေန�က
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သညဟ်ုေဟာင်းဆားေကျးရွာသူရွာသားများသည် 

ယံု�ကည်ထား�ကသည်။ �ုိးရာနတ်များကို ပုိးပုဆိုး၊ အြခားေသာ 

အထည်များ၊ ခေမာက်များြဖင့် ပူေဇာ်ပသ�ကသည်။ ဤပစ�ည်းများကို 

ထုပ်ပုိးကာ အိမ်တိုင်မ�ကီး အေပါ်�ိှ ေခါင်မုိးတွင် ချိတ်ထားေလ့�ိှသည်။ 

အိမ်သား တစ်ေယာက်ေယာက ် နာမကျန်းြဖစ်လာသည့်အခါ 

ယင်းသည် �ုိးရာနတ်ကိ ု ဆက်ကပ်ထားသည် ့ အထည်တွင် အေပါက်

�ိှလာြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်သညဟ်ု ရွာသူရွာသားများ ယံု�ကည်ထား�က�ပီး 

အချိန် မဆိုင်းဘဲ အထညအ်ေဟာင်းများကို အသစ်�င့်ှ ချက်ချင်း 

လဲလှယ်�ကသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ လဲလယှ်ေပးြခင်းအားြဖင့် အိမ်သားများ 

လံုြခံုမ�ကို ခံစားရ�ပီး ဖျားေနသည့် လူနာလည်း 

ေနြပန်ေကာင်းလာသည်ဟု လက်ခံထား�ကသည်။ အိမ်ေခါင်မုိးေပါ်တွင် 

အဝတ်ထုတ်များ ချိတ်ဆွဲပူေဇာ�်ကသည့်အြပင် အိမ်ေ�ှ�များတွင်လည်း 

နတ်ကွန်းငယ်ေလးများတညေ်ဆာက်�ပီး ကိုးကွယတ်တ်�ကေသးသည်။ 

ယင်းနတ်ကွန်းငယ်ေလးများသည် ေနအိမ်ကို ေဘးအ��ရာယ်များ 

မကျေရာက်ေအာင် ကူညီေဆာင်မေပး�ိင်ုသည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။ 

ဒ�ာရီဇာတ်လမ်းများ၊ သုတ� န်များကို ရွတ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ြခင်း

အားြဖင့် ေဘးအ��ရာယ်များကင်းေဝး�ပီး �ကယ်ဝချမ်းသာမ�ကို လည်း

ေကာင်း၊ အရွယ်တင်�ပုျိုြခင်းကိုလည်းေကာင်း ရ�ိှခံစားရမည် လက်ခံ

ထား�ကသည်။ ထုိအ့ြပင် ြပဿနာများ�င့်ှ ရင်ဆိုင်ရပါက နက�တ်ေဗဒင်

ဆရာများဆီသို ့ သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းခံ�ကသည်။ ကံများပုိ

ေကာင်းလာေစရန်�င့်ှ ရင်ဆိုင်ေန�ကရသည့် ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်း
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�ိင်ု�ကေစရန်အလိုငှ့ာ ေဗဒင်ဆရာများက ပရိတခ်ျည်များ၊ ေရေမ�း၊ 

အေမ�းတိုင်၊ ေဘာပင်�င့်ှ လက်ကိုင်ပုဝါအစ�ိှသည့် အေဆာင်လက်ဖဲွ�

များေပးေလ့�ိှ�ကသည်။ နာမကျန်းြဖစ်သည့်အခါ ပရိတ်ချည်များအသံုး

ြပုြခင်း၊ ပရိတ်တရားေတာ်များ ရွတ်ဆိုြခင်းအားြဖင့် လျင်ြမန်စွာ ေန

ြပန်ေကာင်းလာမည်။ အလုပ်�ှာေနသူများအတွက် ေရေမ�းလက်ဖဲွ� �င့်ှ 

ဂါထာမဂါထာမ��ာန်များ ရွတ်ဖတ်သရဇ�ာယ်ြခင်းအားြဖင့် အလုပ်

အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ေပါ်ထွန်းလာမည်။ ကံ အကျိုးေပးမေကာင်း

သည့် အေြခအေနအတွက် မန်းမ�တ်ထားသည့်အေမ�းတိုင်များက ကံ မ

ေကာင်းြခင်းများကို ဖယ်�ှားေပး�ိင်ုမည်။ ေကျာင်းစာေမးပဲွများတွင် 

ေကာင်းစွာေြဖဆို�ိင်ု�ပီး အမှတ်ေကာင်းေကာင်းရရန် ေဗဒင်ဆရာများ

က သတု� န်များကိ ုရွတ်ဖတ်�ပီး မန်းမ�တ်ဂုဏ်တင်ထားသည် ့ေဘာပင်�င့်ှ 

လက်ကိုင်ပုဝါကို အသံုးြပု�ိင်ု�ကသည်။ သည့်အြပင် နက�တ်ေဗဒင်

ဆရာများ�င့်ှ ေ�ှ� ြဖစ် ေဟာဆရာများသည် ၎င်းတို၏့ ကျန်းမာေရး

ဆိုင်ရာြပဿနာများကိုလည်း ကူညီေြဖ�ှင်းေပး�ိင်ု�ကသည်ဟုလည်း 

ေဟာင်းဆားရွာသူရွာသားများက ယံု�ကည်လက်ခံထား�ကသည်။ 

ဥပမာအားြဖင့် ေကျာင်းသူမိန်းကေလးတစ်ဦး မေတာ်တဆ လဲကျ�ပီး 

ေပါင်တွင် အနာတရြဖစ်သွားသည့်အခါ ယင်းသည် ေြမေစာင့်နတ်၏ 

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ြခင်း ခံရသည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည့်အေလျာက ် မိန်း

ကေလး၏ ဒဏ်ရာသက်သာလာေစရန် ေဗဒင်ဆရာ၏ အကူအညီြဖင့် 

ေြမေစာင့်နတ်ကို ပူေဇာ်ေတာင်းပန်ခ့ဲရသည်။ ေနာက်ထပ် ဥပမာတစ်

ခုမှာ လင်မယားကွာ�ှင်းြခင်းကိစ�ြဖစ်သည်။ လင်မယားချင်းကွာ�ှင်းလို
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သည့် ပုဂ�ိုလ်များသည် ဦးစွာပထမ ေဗဒင်ဆရာဆီသွား၍ ယင်းသည် 

ေကာင်းမွန်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခု ဟုတ်မဟုတ ် ေမးြမန်း�ပီးမှသာ 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း သိုမ့ဟုတ် ပုံမှန်တရားေရးစီရင်ေရးစနစ်၏ 

အကူအညကီို ရယူ�ပီး တရားဝင်ကွာ�ှင်းမ� ြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ 

အြငင်းပွားမ�များကို ေြဖ�ှင်းြခင်း 

အများအားြဖင့် အစုိးရမှတရားဝင်အသိအမှတ်ြပုထားသည့် နည်းလမ်း

များြဖစ်သည့် အနိမ့်ဆံုးေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ၊ ထုိမှအဆင့်ဆင့်

တက်၍အြငင်းပွားမ�များကို ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်ဟု လူအများ

ေြပာဆိုမ�ြပုတတ်�ကေသာ်လည်း အင်တာဗျူးလက်ခံေြဖ�ကား

သူများအေ�ကာင်း စာေရးသူ ပုိမုိနားလည်သေဘာေပါက်လာသည်�င့်ှ

အမ� လက်ေတွ�တွင် ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရာ၌ ယဉ်ေကျးမ��ှင့် ဘာ

သာေရးဓေလ့ထုံးတမ်း နည်းနာများကိုလည်း ရယူအသံုးြပု�ကေ�ကာင်း 

ထင်ထင်�ှား�ှား ေတွ��ိှရသည်။ ယဉ်ေကျးမ��ှင့် ဘာသာေရး အေြခြပု 

နည်းလမ်းများကို အသံုးြပု�ပီးရပ်သူရွာသားများ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�က

သည့်ြပဿနာများတွင် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာြပဿနာများသာမက၊ လူ

ေပျာက်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခုိးမ�၊ အိမ်ေထာင်ေရးအ��ပ်အ�ှင်း၊ ချဲ စသည့် 

အမ�ကိစ�များလည်း ပါဝင့်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် တက� သိုလဘ်ွဲ�ရ အလှ

ြပင်ဆိုင်ပုိင်�ှင် ၂၃ �စ်ှအရွယ် မွန်အမျိုးသမီးငယ်၏ ေအာက်ပါေြပာ

�ကားချက်ကို �ကည့်���ိင်ုသည်။ 
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က�န်မတိုရွ့ာမှာ အများစု ေတွ�ရတတ်တဲ ့အမ�ေတွကေတာ ့

လင်မယားရန်ြဖစ်တဲ့ အမ�ရယ်၊ လူငယ်အချင်းချင်း၊ အိမ်

နီးနားချင်း အချင်းချင်း ရန်ြဖစ်�ကတဲ့ အမ�ေတွရယ်ပါပဲ။ 

တစ်ခါတစ်ေလ တစ်အိမ်နဲ ့ တစ်အိမ်�ကား ြခံစည်း�ုိးကာ

�ကရင်း �ကားက ေြမကို သူပုိင် ကိယု်ပုိင်ြငင်း�ကတာမျိုး

ေတာ်◌�ိှ့တတ်တယ်။ ေငွေပးေငွယူေချးငှားတာေတွ၊ 

ေြမပုိင်lလုပ်တဲ့အမ�ေတွလို နည်းနည်းပုိ�ကီးတဲ ့

အမ�ေတွဆိုရင်ေတာ့ ရာအိမ်မ�းေတွ၊ 

ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�းေတွဆီ သွားတာ၊ 

ပစ�ည်းေပျာက်တာမျိုးေတွ ြဖစ်ရင်ေတာ့ 

ရွာသူရွာသားေတွက ေဗဒင်ဆရာနဲ ့နတက်ေတာ်ေတွဆီကိ ု

သွား�ကာတာပုိများပါတယ်။9

10။ 

အလှြပင်ဆိုင်ပုိင်�ှင် အမျိုးသမီး၏ အထက်ပါအဆိုအရ ကိုးကွယ်

ယံု�ကည်မ�ကိ ု အေြခခံသည့် ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်းနည်းလမ်းများ၊ 

အ�ကံြပုလမ်း��န်ချက်များကို ပုိမုိအသံုးချေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် 

အမ�ကိစ�များ သီးြခား �ိှသည်ကို ေတွ�ရမည်ြဖစ်သည်။   

လွန်ခ့ဲသည့် �စ်ှ ၅၀ ခန်က့ိ ု ြပန်�ကည့်လ�င် ရွာမှ ရွာသူမိန်းကေလး

တစ်ဦးကို အမျိုးသားတစ်ေယာက်ေယာက်မှ အေ�ာှက်အယကှ်ြပုပါက 

ရွာသူ�ကီးအေနြဖင့် အဆိုပါအမျိုးသားကို ရက်သတ� ပတ်ခန် ့ ထိပ်တံုး

ခတ်�ပီး ထိန်းသိမ်းထားမည် ြဖစ်သည်။ ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူအမျိုးသားက 

 
10၂၀၁၆ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င် အလုပ်ြပင်ဆိုင်ပိုင်�ှင် ရွာသူအမျိုးသမီးအား 

ေမးြမန်းခဲ့သည့် အင်တာဗျူ း 
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ေလျာေ်�ကးေငွေပးြခင်းအားြဖင့် ေကျးရွာအဆင့်တွင် ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိင်ု

ပါ အမ�ကို ခ�ုိင်အဆင့်သို ့ လ�ဲေြပာင်းတင်ခ့ဲ�ကဖူးသည်။ သိုေ့သာ် ယခု

အခါ ဤကဲ့သိုေသာ ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းမျိုးကို ေဟာင်းဆားေကျးရွာတွင် 

မကျင့်သံုး�ကေတာ့ေပ။ ယင်းအစား ပုံစံတကျမဟုတ်ေသာ်လည်း စာ

ြဖင့် ေရးသားထားသည့် သေဘာတူခံဝန်ချက်တွင် ြပစ်မ� ကျူးလွန်သူ

အားလက်မှတ်ေရးထုိးခုိင်းြခင်းနည်းလမ်းကို အသံုးြပု�ပီး ည�ိ��ိင်းေြဖ

�ှင်းြခင်း၊ �စ်ှဦး�စ်ှဖက်အြပန်အလှန်ေ�ကေအးေစြခင်းြဖင့် ေကျးရွာ

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများက ြပဿနာအများစုကို ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းလာ

သည်။ ခံဝန်ချက်စာချုပ်များတွင်ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူအေနြဖင့်တူညီသည့် 

ြပစ်မ�ကို ေနာင်တွင် မကျူးလွန်ရံကတိြပုပါသည်ဟူသည့် အချက်ကိ ု

ထည့်သွင်းထားေလ့�ိှသည်။ 

အချို�ေသာ ေြမယာပုိင်ဆိုင်မ��င့်ှ ပတ်သက်သည့် အြငင်းပွားမ�များ၊ 

ရာဇဝတ် ကျူးလွန်မ�များကိုမူ မိသားစုဝင်များအ�ကား၊ ရပ်ရွာလူ�ကီး

များ�င့်ှ (အ�ပီးအြပတ်) ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိုင်သည့်အတွက် ယင်းအမ�ကိစ�

များကို ပုိမုိြမင့်မားသည့် �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ တရားစီရင်ေရး အဆင့်များ

တွင် တက်ေရာက် ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ ခုိက်ရန် ြဖစ်ပွားြခင်း�င့်ှ မေြပာပ

ေလာက်သည် ့ေြမယာအမ�ကိစ�များတိုအ့တွက ်ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း

ထံသိုသ့ာ သာွးေရာက်ေြဖ�ှင်း�ကေလ့�ိှသည်။ ယင်းအမ�များသည် 

တရားဥပေဒပုိင်းဆိုင်ရာ�င့်ှ ပုိမုိဆက်စပ်သည်ဟု လူအများ ယူဆ�က

သည့်အတွက ် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င့်ှ ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ 

သိုမ့ဟုတ် ေဗဒင်ဆရာများဆီ မသွားဘဲ အာဏာပုိင်များထံ လာေရာက်
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�ကြခင်းြဖစ်သည်။ အများအားြဖင့် မိမိတို ့ ရပ်ရွာထဲတွင် အေြခစုိက်

သည့် �ုံးများ မဟုတ်ပါက မှတ်ပုံတင်ြပုလုပ်ရန်အတွက်ပင်လ�င် 

အစုိးရ�ုံးသို ့ သွားေရာက်ရန် ရွာသူရွာသားများ ဝန်ေလးတတ်�ကသည်။ 

သိုေ့သာ် ရွာသူရွာသားများ သေဘာကျကျ၊ မကျကျလူခ့��ာကိုယ ်

ထိခုိက်နာကျင် ပျက်စီးေစမ�များ ပါဝင်သည့် ရန်ပဲွများ ြဖစ်ေပါ်လာပါက 

ရဲတပ်ဖဲွ�ဝင်များ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပါဝင်ပတ်သက်လာ�ိင်ုသည့် 

အေြခအေနများလည်း �ိှသည်။ 

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သို ့ လူမ�ဆို�ှယ ် မီဒယီာများကိ ု ေကျးလက်ေနြပည်

သူများကလည်း အသံုးြပုလာ�ကသည်။ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ ဖံွ� �ဖိုး

တိုးတက်လာသည်�င့်ှအမ� ဆို�ှယ်မီဒယီာကိ ုအသံုးြပု၍လည်း အြငင်း

ပွားမ�များ၊ လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းရန် �ကိုးစားလာ�က

သည်။ ထုိအ့ြပင် အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်း�ကသည့်အခါ ေကျးရွာသူ

ရွာသားများ အသံုးြပု�ကသည့် �ုိးရာအစဉ်အလာ ယံု�ကည်မ�များ�င့်ှ 

ဆို�ှယ်မီဒယီာအ�ကားတွင် ရံဖန်ရံခါ ေရာေ�ာှ ဆက်စပ်မ��ိှသည်ကို

လည်း ေတွ� �ိှရသည်။ 

ဤကဲ့သိုေ့သာ ဆက်စပ်ေရာေ�ာှမ� (hybridity) ပုံစံအမျိုးမျိုးကို 

ြဖစ်ရပ် ၂ ခု သံုး�ပီး သ�ုပ်ေဖာ်တင်ြပသွားပါမည်။ ပထမြဖစ်ရပ်တွင် 

ဆို�ှယ်မီဒယီာအသံုးြပုမ��င့်ှ ရပ်ရွာအာဏာပုိင်များမှ ရပ်ထဲရွာထဲတွင်

ပင် အမ�စီရင်သည့် အေရာအေ�ာှပုံစံတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဒတုိယြဖစ်ရပ်

တွင် ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ� ဘာသာေရးဆိုင်ရာ တန်ဖုိးထားမ�များ�င့်ှ 
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ဥပေဒေဘာင်အတွင်း�ိှ တရားစီရင်ေရးအခန်းက�တို ့�ကားမှ ေပါင်း

စပ်ေရာေ�ာှမ�များ ပါဝင်�ကသည်။ 

ြဖစ်ရပ် ၁။ ။ လူေပျာက်မ�အား ကိုင်တယွ်ေြဖ�ှင်းရာတွင် တိုင်းရင်း

ေဆးဆရာများ�င့်ှ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်တို၏့ အခန်းက� 

ေဟာင်းဆားေကျးရွာမှ မွန်အမျိုးသမီး တိုင်းရင်းေဆးဆရာမ တစ်

ဦးတွင် တတိယတန်း�င့်ှ ဒသမတန်းတိုတ့ွင် သမီး ၂ ေယာက် �ိှသည်။ 

သူ၏ တိုင်းရင်းေဆးေပးခန်းကို ညေနတိုင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ေလ့�ိှသည်။ 

ေဆးေပးခန်းသို ့ အများစုလာ�ကသည် ့ လူနာများမှာ ကရင်လူမျိုး ေ���

ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ြဖစ်�ကသည်။ လူနားအများစုမှာ ေသွးေပါင်

ချိန်တက်သည့်အတွက်ေ�ကာင့်လည်းေကာင်း၊ ဆီးချို၊ ငှက်ဖျားစသည့် 

အဖျားေဝဒနာများေ�ကာင့်လည်းေကာင်း လာေရာက်ကုသ�ကသည်ဟ ု

ေဆးဆရာက ဆိုသည်။ ေနာင်တွင် ရွာသားများက စာေရးသူအား သူ

သည် တိုင်းရင်းသားလက်နကက်ိုင်အဖဲွ� ဒမုိီကရက်တစ် ကရင်အကျိုး

ြပုတပ်မေတာ် (DKBA)မှ ြပန်လာ�ပီးေနာက် ခဲွစိတက်ုသမ�ပုိင်းတွင်

လည်း က�မ်းကျင်ပုိင်�ိင်ုသည့် ေဆးဆရာတစ်ဦးလည်း ြဖစ်လာသည် 

ဟု အသိေပးေြပာ�ကား�ကသည်။ အတပ်တွင် ၁၉၈၀ ြပည်လ့ွန်�စ်ှများ

ကတည်းက ဝင်ေရာက်အမ�ထမ်းလုပ်ကိုင်ခ့ဲဖူးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ 

ကေလးငယ်များ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ�ာ ြဖစ်ပါက ေဝဒနာသက်သာေစရန် 

ေဆး�ုံသို ့ မပုိေ့ဆာင်မီ သူ၏ ေဆးခန်းသို ့ အလျင်ပုိ ့�ကေ�ကာင်းလည်း 

သိရသည်။ စာေရးသူကွင်းဆင်းေလ့လာမ� ြပုခ့ဲသည့် ကာလများတွင် 



78  |  Lwin Lwin Mon 

ြပည်သူက့ျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လျက် �ိှ�င့်ှေန

�ပီး ရွာထဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန�ကသည့် ကျန်းမာေရးမ�းများ �ိှေန

�က�ပီ ြဖစ်သည်။ 

ေဖာ်ြပပါ တိုင်းရင်းေဆးဆရာမ၏ လူနာများထဲတွင် ေဟာင်းဆား

ေကျးရွာမှ ၁၅ �စ်ှအရွယ် ဗုဒ�ဘာသာဝင်မွန်မိန်းကေလး မိကွန်းပုံလည်း 

တစ်ဦးအပါအဝင်ြဖစ်သည်။ သူသည် လွန်စွာမှ ထူးြခားသည့် မိန်းက

ေလး တစ်ဦးြဖစ်�ပီး ငယ်ရွယ်စဉ်ကေလးဘဝ ကတည်းကပင် မည်

သည့်ေကျာင်းမှ တက်ခ့ဲဖူးြခင်း မ�ိှေပ။ မိဘများမှာ ေငွေ�ကးတတ�ိ်င်ု

သူများ ြဖစ်�ကေသာ်လည်း မိကွန်းပုံမှာ ေနအိမ်မှ အ�မဲလိလုို ထွက်ေြပး

ေနေလ့�ိှသည်။ မိခင်ြဖစ်သူက �ုိက်�ကှ်ေသာေ�ကာင့် ထွက်ေြပးရြခင်း

ြဖစ်သညဟ်ု နယ်ခံမဟုတ်သူများအား သူေြပာြပေလ့�ိှသည်။ 

အေ�ကာင်း မသိ�ကေသးသည့် သူများက သူေြပာသမ�ကို ယံု�ကည်

တတ်�က�ပီး အကအူညလီိုအပ်ေနသည်ဟု ယူဆကာ သူပုံ့ကိ ု

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေပါ် တင်ေပး�ပီး သက်ဆိုင်ရာက ဆက်သွယလ်ာေစရန် 

ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး�ကသည်။ ရွာခံများက သူအေ�ကာင်းကို 

သိ�င့်ှ�ပီးသား ြဖစ်�ကသည့်အတွက် မိန်းကေလးမှာ သူတိုရွ့ာမှ 

ြဖစ်ေ�ကာင်း၊ သူေြပာသမ�အားလံုးဟာ အမှန်မဟုတ်ေ�ကာင်း စသြဖင့် 

သေဘာထားမှတ်ချက်များ ဝင်ေရး�ကသည်။ အလားတူြဖစ်ရပ်မျိုး 

�ကိမ်ဖန်များစွာ ြဖစ်ပွားခ့ဲေ�ကာင်းလည်း သိရသည်။ 

မိန်းကေလးငယ်အား ကူညီ�ကသူများက သူကိ ုနီးစပ်ရာရဲစခန်းသို ့

ပုိေ့ဆာင်ေပး�ကသည်။ ရဲမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရး
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မ�းကို မိကွန်းပုံအား လာေရာက်ေခါ်ေဆာင်ရန် ဖုန်းဆက်အေ�ကာင်း

�ကား�ကသည်။ ဤကဲ့သိုအ့လားတူြဖစ်ရပ်မျိုးလည်း တစ်�ကိမ် မက 

ြဖစ်ပွားခ့ဲေ�ကာင်း သိရပါသည်။ မိကွန်းပုံသည် မိဘြဖစ်သူများ၏ ဖုန်း

နံပါတ်အစား ေကျးရွာအာဏာပုိင်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ရဲဘက်ဆိုင်

ရာသို ့ အ�မဲတေစေပးေလ့�ိှသည်။ ရဲစခန်းတွင် မိကွန်းပုံအား အ�မဲဆို

သလို သာွးေရာက်ေခါ်ေဆာင်ေနရသည့်အတွက် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရး

မ�းမှာ စိတ်မ�ှည်�ိင်ုေတာ့ေပ။ သူအား သွားသာွးေခါ်ေနရသည်မှာ ၃-၄ 

�ကိမ်ထက်မနည်းေတာ့�ပီ ြဖစ်သည့်အတွက် ေနာက်ေနာင် ေနအိမ်မှ 

ထွကေ်ြပးမ� မြပုရန် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက မိကွန်းပုံအား ဆူပူ

�ကိမ်းေမာင်းမ�ြပုေလ့�ိှသည်။ ထုိေ့နာက် သူကို လာေခါ်ရန် မိကွန်းပုံ၏ 

မိခင်ြဖစ်သူအား ဖုန်းဆက်ေခါ်ေပးသည်။ မိကွန်းပုံေ�ကာင့် အေမြဖစ်သူ

ကလည်း မျက်�ာှပျက်ရသည်။ သူအေနြဖင့် မိကွန်းပုံကိ ု စိတဆ်ိုးမိ

ေသာ်လည်း ဘယ်ေသာအခါမှ �ုိက်�ကှ်မ� ြပုေလ့မ�ိှေ�ကာင်း မိကွန်းပုံ

၏ အေမြဖစ်သူက ေြပာသည်။ သိုေ့သာ် ရွာခံမဟုတ်သူများအေနြဖင့် 

မိခင်ြဖစ်သူက မိကွန်းပုံကို �ုိက်�ကှ်ဆံုးမ တတ်သည်ဟုသာ သိထား�က

သည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွာေန ရွာသူရွာသားများ�င့်ှ ေကျးရွာအာဏာ

ပုိင်များကမူ အေမြဖစ်သူက မိကွန်းပုံအား �ုိက်�ကှ်ြခင်း မ�ိှေ�ကာင်း 

သိထား�ကသည်။ သိုေ့သာ ်ထုိကဲ့သို ့ �ုိက်�ကှ်ြခင်း မ�ိှသည့်တိုင် မိကွန်း

ပုံ ထွက်မေြပး�ိုင်ရန် သူကိုအခန်းထဲတွင် ေသာ့အထပ်ထပ် ခတ်၍ 

ေလှာင်ပိတ်ထားြခင်းမျိုး၊ သံ�ကိုးများြဖင့်လည်း 

ေြခကျင်းခတ်ထားြခင်းမျိုး �ိှသည်ဟု �ကားသိရသည်။ ဤကဲ့သိုေ့သာ 
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အစီအမံများ ြပုလုပ်ထားသည့်�ကားက တစ်နည်းနည်းြဖင့် မိကွန်းပုံ 

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာကသ်ွားေလ့�ိှသည်။ ေကျးရွာသူရွာသားများ၏ 

အဆိုအရ အေသခတ်ထားသည့် ေသာက့ို မညက်ဲ့သိုဖွ့င့်�ပီး မိကွန်းပုံ 

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာကသ်ွားသည်ကို မိဘြဖစ်သူများကလည်း 

သဲလွန်စ �ှာမေတွ� �ကေချ။ ဤသို ့ြဖင့် မည်သည် ့ ေသာ့မျိုးကိုမဆို 

ဖွင့်�ိင်ုစွမ်း�ိှသည့် သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ မိကွန်းပုံတွင် �ိှသည်ဟ ု

ရွာသူရွာသားအများအြပား ယူဆလာ�ကသည်။ မွန်လူမျိုးတို၏့ 

အယူအဆတွင် ဤကဲသ့ိုေ့သာ ြဖစ်ရပ်မျိုးကို konpin konchan 

(ေကာန်ပင်ေကာန်ဆာန်) ဟု ရည်��န်းေြပာဆို�ကသည်။ 

ေကာန်ပင်ေကာန်ဆာန် သည ် ၎င်းတိုသ့ွားလိုသည့်ေနရာကိ ု

(အတားအဆီးမ�ိှ) သွား�ိင်ုသည့် သဘာဝလွန် တန်ခုိးစွမ်းအားများ 

ရ�ိှထားသည့် နတ်ညီေနာင် ၂ ပါး၏ အမည်နာမြဖစ်သည်။ 

မိကွန်းပုံ၏ အဘွားြဖစ်သူကလည်း သူေ့ြမးတွင် သဘာဝလွန်စွမ်း

အားများ �ိှသည်ဟု ယံု�ကည်ထားသည်။ သံ�ကိုးများြဖင့် အချည်ခံထား

ရြခင်းမှ မိကွန်းပုံ မည်ကဲ့သို ့ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားပုံကိ ု အဘွား

ြဖစ်သူက တိုင်းရင်းေဆးဆရာမအား ြပန်ေြပာင်းေြပာြပသည်။ 

လွန်ခ့ဲသည့် ၂ �စ်ှ ၃ �စ်ှခန်က့ မိကွန်းပုံကိုမိဘြဖစ်သူများက ၎င်းတို ့

အလုပ်လုပ်ေနသည့် ဘန်ေကာက်�မို �သို ့ ေခါ်သွားခ့ဲသည့် အချိန်ကာလ

များတွင်လည်း သူအေနြဖင့် အိမ်မှ ထွက်ေြပးသည် ့အေလ့အထ�ိှခ့ဲဖူး

သည်။ ထုိင်းရဲများ သူက့ို ဖမ်းမိသည့်အချိန်တွင် မိမိမှာ အိမ်မှထွက်ေြပး

လာြခင်းမဟုတ်ဘဲ လမ်းေပျာက်၍ အိမ်မြပန်တတ်ြခင်းဟု ရဲများကို 
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ဉာဏဆ်င်ေြပာဆိုခ့ဲသည်။ ရဲများက သူက့ို အေမအေဖများထံသိုေ့ဘး မ

သီရန်မခေစဘဲ ြပန်လည်ပုိေ့ဆာင်ေပးခ့ဲသည်။ ၂၀၁၆ခု�ှစ် ဧ�ပီလတွင် 

မိဘများ ေနအိမ်ထံမှ သူ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွား�ပီး ြပန်ေရာက်

လာသည့်အခါ တစ်နည်းနည်း�င့်ှ သူ ကိုယ်ဝန်ရလာမည်ကို မိဘများက 

စတင် စုိးရိမ်ပူပန်လာ�ကသည်။ ထုိေ့�ကာင့် မိကွန်းပုံကို ကိုယ်ဝန်တား

ေဆး ထုိးေပးေစလို�ကသည်။ သိုေ့သာ ် မိကွန်းပုံကိ ု အသက ်

မြပည့်ေသး ထုိအချိန်တွင် သူ၏ အသက်မှာ ၁၅ �စ်ှ ြဖစ်သည်ဟု 

ဆိုကာ အစုိးရ အသိအမှတ်ြပုေဆးခန်းများက သူက့ို ကိုယ်ဝန်တား

ေဆးထုိးေပးရန် ြငင်းဆန်�ကသည်။ ထုိေ့�ကာင့် မိဘများက တိုင်းရင်း

ေဆးဆရာမထံေရာက်လာရာ ေဆးဆရာမက မိကွန်းပုံအား တားေဆး

ထုိးေပးရန် လက်ခံခ့ဲသည်။ ေဆးဆရာမသည ် မိကွန်းပုံ၏ မိဘများ�င့်ှ

လည်း ေဆွမျိုးေတာ်စပ်မ��ိှ�ပီး မေမ�ာ်လင့်ဘဲ ရလာ�ိင်ုသည် ့ ကိုယ်ဝန်

ကိစ�ြဖင့် မိကွန်းပုံ�င့်ှ သူ၏ မိဘများ ဒကု�ပွား�ကမည်ကိ ု မလိုလား

သည့်အတွက်လည်း ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။ သို�့င့်ှတိုင် 

ေနာက်ရက်အနည်းငယ်�ကာေသာအခါ ေနအိမ်မှ မိကွန်းပုံ ေနာက်တစ်

�ကိမ် ထပ်မံထွက်ေြပးေလသည်။ လမ်းမ�ကီးေပါ်တွင်ေတွ�သည့် အိမ်

နီးနားချင်းများကို သူ၏ အေမမှာ ေ�ှ�က ဘက်(စ)ကားဂိတတ်ွင် သူက့ိ ု

ေစာင့်ေနသည်ဟုလည်း လိမ်ညာေြပာဆိုခ့ဲေသးသည်။ ဤသို ့ြဖင့် 

မိကွန်းပုံ ေနအိမ်မှ မ�ကာမ�ကာထွက်ေြပးေနသည့် ြပဿနာများကို 

အြမစ်ြပတ် မေြဖ�ှင်း�ိုင်သည့် အတွက ် မိသားစုဝင်များမှာ အ�ကီး

အကျယ် စိတ်ဒကု�ေရာက်လျက ်�ိှ�ကသည်။ 
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ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၏ အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ ေအာက်တိုဘာ

လတွင် မိကွန်းပုံ ရွာသို ့ြပန်ေရာက်လာသည်။ အိမ်မှ ထွက်ေြပးသွား�ပီး 

အချိန်ေတာ်ေတာ်များများ သူရန်ကုန်တွင် �ိှေနခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။ 

ရန်ကုန်မှာ �ိှသည့် လူငယ်ေလက့ျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်း တစ်ေကျာင်း

မှ သူကိ ု �ကည့်��ေစာင့်ေ�ှာက်ထား�ပီး 

အပ်ချုပ်နည်းသင်တန်းေပးခ့ဲသည်။ သူ(မ) ၏ အေြခအေနမှာ 

အ�မဲတမ်း ပုံမှန်မ�ိှေပ။ ရန်ကုန်�မို �တွင် ေနရသည်ကို သူ 

သေဘာကျေသာ်လည်း ရွာကိလုည်း ြပန်လာချင်ေနခ့ဲသည်။ 

ယခုအ�ကိမ် ရွာကို ြပန်လာသည်မှာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ 

ပုိေ့ဆာင်ေပးြခင်းေ�ကာင့်မဟုတ်ဘဲ သူဘ့ာသာ ြပန်လာြခင်း ြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၆ ခု၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် မိကွန်းပုံ အိမ်သို ့ ြပန်ေရာက်လာ

�ပီးေနာက် မိဘများက အရင်ကအတိုင်း သူက့ို သံ�ကိုးများ�င့်ှ ချုပ်

ေ�ာှင်ထားြပန်သည်။ ယင်းကဲ့သို ့ မိဘများက မိကွန်းပုံကို သံ�ကိုးခတ်

ထားရန် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း ခွင့်ြပုေသာ်လည်း တ�ပိုင်တည်းတွင် 

သူက့ို စိတ်ေရာဂါကုဆရာဝန်�င့်ှလည်း ြပသသင့်ေ�ကာင်း အ�ကံြပု

ေြပာဆိုေလသည်။ မိကွန်းပုံတွင် သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ ရ�ိှပုိင်

ဆိုင်ထားသည်ဟု ေကျးရွာသူရွာသားများ၊ တိုင်းရင်းေဆးဆရာများ 

ယံု�ကည်ထား�ကသလိ ု ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက မယံုေပ။ မိဘများ 

သူက့ို သနား�ပီး သံ�ကိုးများေြဖထားသည့် အချိန် သိုမ့ဟုတ် 

အိမ်သာတက်ေနသည့် အချိန်များကို အသံုးချ�ပီး မိကွန်းပုံ 

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာကသ်ွားြခင်း ြဖစ်သည်ဟု အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက 
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ယူဆသည်။ သံ�ကိုးများအသံုးြပုချုပ်ေ�ာှင်မ�ကို 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ကန်သ့တ်မ�မြပုေပ။ ေနအိမ်မှ မိကွန်းပုံ 

ေနာကတ်စ်�ကိမ် ထွက်ေြပးြခင်းမြပုရန် တားြမစ်ေြပာဆိုြခင်းြဖင့် 

ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်မ�ကိုသာ လုပ်သည်။ မိကွန်းပုံ၏ ေဝဒနာများ 

ေပျာက်ကင်းရန် မိဘများက ေဗဒင်ဆရာများထံ အကူအညီ

ရယူ�ကိုးစားကုသ�ကေသာ်လည်း ယင်းမှာ အချည်း�ှီးသာ ြဖစ်ြဖစ်

သွားသည်။ သို�့င့်ှတိုင် ေခတ်မီေဆးဝါးများအေပါ် ယံု�ကည်မ� မ�ိှ

သည့်အတွက ်စမ်းသပ်အသံုးြပုြခင်းလည်း မလုပ်ခ့ဲေပ။ 

ဤြဖစ်ရပ်၌ မိန်းကေလးငယ်၏ ကျန်းမာေရး ြပဿနာအေပါ် 

အေြခခံ၍ ြဖစ်ေပါ်လာသည့် ကိစ�ရပ်များကို �ကိုးစားေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါ

ဝင်ပတ်သက်သူများက နည်းလမ်းမျိုးစုံကို ေရာေ�ာှအသံုးြပုေြဖ�ှင်းမ� 

(legal hybridity) ြပုေ�ကာင်း ထင်ထင်�ှား�ှားေတွ� ြမင်ရသည်။ အစတွင် 

မိန်းကေလးငယ်အား ကူညီရန် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကို အသံုးြပုြခင်း�င့်ှ သူ�င့်ှ 

ပတ်သက်၍ ြဖစ်ပျက်လျက်�ိှသည် ့ အြဖစ်အပျက်များကို သဘာဝ

လွန်ြဖစ်ရပ်များ�ှင့် ဆက်စပ်မ��ိှသည်ဟု နားလညယ်ံု�ကည်ြခင်းအေြခ

အေန�စ်ှရပ်တို၏့ ေထွးေရာယှက်တင်ြဖစ်မ�ကို ြမင်ေတွ� ခ့ဲရသည်။ သို ့

ေသာ် သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များကို လူတိုင်းက ယံု�ကည်�ကသည်ေတာ့ မ

ဟုတ်ေပ။ ဥပမာအားြဖင့် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ယင်းအချက်ကို 

သံသယဝင်လျက်�ိှ�ပီး မိန်းကေလးငယ်ကို ေခတ်မီေဆးဝါးများ အသံုး

ြပု၍သာကုသမ� ြပုေစချင်ခ့ဲသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် 

မျက်ေမှာက်ေခတ် ြပဿနာေြဖေရးနည်းလမ်းများကိုလည်း 
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ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက အြပည့်အဝလိုက်နာ ခ့ဲြခင်းမျိုး 

မ�ိှေ�ကာင်းကိုလည်း ေတွ�ရသည်။ ေကျးလက်ေဒသများတွင် 

သမန်�ုိးကျ အသံုးြပုလာခ့ဲသည့် ြပဿနာေြဖ�ှင်းေရး 

နည်းလမ်းများကို လက်ခံအသံုးြပုခွင့်ေပးခ့ဲသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

မိန်းကေလးငယ်အား ေနာက်တစ်ခါ အိမ်မှ ထွက်မေြပးရန် 

သတိေပးြခင်းမျိုးကိုသာ ြပုလုပ်ခ့ဲသည်။ မိန်းကေလးြဖစ်သူ၏ ေြခ

ေထာက်ကို သံ�ကိုးများအသံုးြပု ချုပ်ေ�ာှင်ထားြခင်းကို လူအ့ခွင့်

အေရးချိုးေဖာက်မ�တစ်ရပ်အေနြဖင့် ြမင်သည့်အြမင်မျိုး ေကျးရွာအုပ်

ချုပ်ေရးမ�းတွင်ေရာ ကျန်သည့်အြခားရွာသားများတွင်ပါ မ�ိှ�ကသည်

ကို ေတွ�ရသည်။ မိသားစုအတွင်း မိဘြဖစ်သူက သားသမီးြဖစ်သူအား 

အပစ်ေပးသည့် ပုံစံတစ်ခု၊ မိန်းကေလးငယ်ကို အကာအကွယ်ေပး�ိင်ု

သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် အားလံုးက လက်ခံထား�ကသည်။ ထုိ ့

အြပင် ဤကဲ့သိုေ့သာ ြဖစ်ရပ်မျိုးကို မိသားစုအိမ်တွင်းေရးြပဿနာ 

အထူးသြဖင့် စိတ်ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရြခင်း�င့်ှဆိုင်သည့် မိသားစု

ြပဿနာ ဟုဆိုကာ မညသ်ူကမ� ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ပတ်သက်မ� မြပု

လုပ်လို�ကေပ။ ဤကိစ�သည ် သည့်ထပ်ပုိ၍ 

လူသိ�ှင်�ကားြဖစ်လာပါက မိသားစုဝင်များအေနြဖင့် ပုိ၍ 

အ�ှက်ရ�ကမည်ကို ရွာသူရွာသားများက မလိလုား�ကေပ။ 

ဤကဲ့သိုေ့သာ တုန် ့ြပန်မ�မျိုးသည် ြမန်မာ�ိင်ုငံ တနံတလျားတွင် 

ေတွ� ြမင်�ကားသိေန�က ြဖစ်သည့် “အတွင်းေရးအမ�ကစိ�များကို 

လူသိ�ှင်�ကား ေဖာ်ထုတ်ေြပာဆိုြခင်းသည် �ှက်စရာြဖစ်သည်” 
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ဟူသည့် လက်ခံယံု�ကည်မ�၊ မွန်ဆို�ုိး ဒဂီျေကာက် ဂျေကာက် ဟလိုက ်

ထပါေ့ကာ ညိတေနာက်ေဗး (ြမန်မာဘာသာအားြဖင့် ‘မိမိေပါင်ကို 

အများြမင်ေအာင် လှန်ြပသည်’ဟု အဓိပ�ာယ် ရသည်)�င့်ှ အလား

သ�ာန်တူသည်။ Hybridity ကို အထင်အ�ှားေတွ� ြမင်ရသည့် ဒတုိယ 

သက်ေသသာဓကမှာ အမ�ကို �ကိုးစာေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါဝင်�ကသည့် 

လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးအစား များြပားစုံလင်မ�ြဖစ်သည်။ အဓိက ပါဝင်ပတ်

သက်�ကသူများတွင် ရဲ၊ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၊ တိုင်းရင်းေဆးရာ �င့်ှ 

ေဗဒင်ဆရာတို ့ ြဖစ်သည်။ 

မိန်းကေလးတွင် သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ ပုိင်ဆိုင်ထား�ိှြခင်း 

�ိှမ�ိှ ဆိုသည်ကို �ှင်း�ှင်းလင်းလင်း မသိရေသာ်လည်း သူက့ို ေတွ�

သည့် လတူိုင်း သနားစိတ်ဝင်�ကသညက်ို ေတွ�ရသည်။ အိမ်မှ ထွက်

ေြပးလွတ်ေြမာက်လာသည့် အချိန်တိုင်း ေနအိမ်ြပင်ပတွင် သူမအား

အနီးကပ်�ကည့်��ေစာင့်ေ�ှာက်သူ မ�ိှသည့်တိုင် ဆိုးဝါးသည် ့ ေဘး

အ��ရာယမ်ျား�င့်ှ �ကံုေတွ�ရြခင်း မ�ိှဘဲ ေဘးမသီရန်မခ အိမ်ကိုြပန်ြပန်

ေရာက်လာေလ့�ိှသည်။ ယင်းသည်ပင် သူမှ့ာ ထူးြခားသည့်တန်ခုိးစွမ်း

အားများ �ိှသည်ဟုရွာသူရွာသားများ ယံု�ကည်�ကသည် ့ အေ�ကာင်း

ရင်း တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ဗုဒ�ဘာသာဝင်များသည် အယင်ဘဝ �ိှသည်ဟူ

ေသာ် အယူအဆလည်း�ိှရာမိန်းကေလးသည်ေ�ှးယခင်ဘဝများတွင် 

ေကာင်းမ�ကုသိုလ်များ ြပုလုပ်ခ့ဲဖူးေသာေ�ကာင့် ယခုဘဝတွင်ေဘး

အ��ရာယ် မကျေရာက်�ိင်ုဘဲ သူက့ို ကူညီေစာင်မေပးသူ တစ်ဦးဦး အ�မဲ

�ိှေနြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ရွာသူရွာသားများက စဲွစဲွ�မဲ�မဲ ယံု�ကည်�ကသည်။ 
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သူတ့ွင် သဘာဝလွန်စွမ်းအား ရ�ိှပုိင်ဆိုင်ထားေသာ်လည်း ယခင်ဘဝ

ကပင် ြပုခ့ဲဖူးသည့်မေကာင်းမ� အကုသိုလ်ကံများက ဝဋ်အြဖစ်ြဖင့် 

သူအ့ား စိတပုံ်မှန်အေြခအေနမ�ိှသူတစ်ဦး ြဖစ်ေစြခင်းြဖစ်သည်၊ သူ၏ 

စိတေ်ရာဂါေဝဒနာကိုလည်း ကုသဖုိရ့န် မြဖစ်�ိင်ုဟု ယူဆ�ကသည်။ ဤ

အေြခအေနတွင် ဘာသာေရး သိုမ့ဟုတ် ကိုးကယွ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မြပုသည့် 

ေြဖ�ှင်းနည်းသက်သက်ြဖင့် ြပဿနာကို မေြဖ�ှင်း�ိင်ု ထုိေ့�ကာင့် ေကျး

ရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း သိုမ့ဟုတ် �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ ပုံမှန်ယ��ရားများ

သက်သက်ြဖင့် ြပဿနာကို မေြဖ�ှင်း�ိင်ုဟု ယံု�ကည်�ကသည်။ 

ြဖစ်ရပ် ၂။ ။ �ုိးရာနတ်ကိုးကွယ်မ�၊ အကသုိုလ်ကံအကျိုးေပးြခင်း

စသည့် ယံု�ကည်မ�တို�့င့်ှ ဆက်စပ်သည် ့အိမ်ေထာင်ေရးြပဿနာ 

မသင်းသည် ေဟာင်းဆားေကျးရွာမှ ၂၃ �စ်ှအရွက် ဗုဒ�ဘာသာဝင် မွန်

အမျိုးသမီးတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ရွာတွင် သူမိ့သားစု�င့်ှ အတူေနထုိင်

လျက်�ိှ�ပီး ဗုဒ�ဘာသာအြပင် �ုိးရာနတ်များကိုလည်း အေလးအနက်

ထား  ကိုးကွယယ်ံု�ကည်�ကသည်။ စာေရးသူ�င့်ှ စေတွ�သည့်

အချိန်တွင်မသင်းမှာ ၅ လလယွ ် ကိယု်ဝန်�င့်ှ ြဖစ်သည။် 

ကေလးြဖစ်သူ၏ ဖခင်မှာ မသင်းကို လက်ထပ်ရန် ြငင်းဆို�ပီး အေဝးကို 

ထွက်သွားခ့ဲသည်။ သူတ့ွင် ကိုယ်ဝန်စ�ိှလာ�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း သူခ့ျစ်သူ 

အဆိုပါ အမျိုးသားကို ေြပာသည့်အခါ ၎င်းမှာ ကေလး၏ 

အေဖြဖစ်ေ�ကာင်းကိ ု ချစ်သူအမျိုးသားက လက်မခံခ့ဲေပ။ 

တစ်ချိန်တည်းတွင် အြခားအမျိုးသမီးတစ်ဦး�င့်ှ တွဲေနခ့ဲသည်။ 
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မသင်းအေနြဖင့် အေစာပုိင်းတွင် ဤကိစ��င့်ှ ပတသ်က်၍ မိမိ

ဘာသာပင် �ကိုးစားေြဖသိမ့်ကာ ထူးထူးြခားြခား တစ်စုံတရာ လုပ်

ေဆာင်ခ့ဲြခင်းမျိုး မ�ိှခ့ဲေပ။ မေမ�ာ်လင့်ဘဲ ရ�ိှခ့ဲသည့် ကိယု်ဝန်ေ�ကာင့် 

အ�ကီးအကျယ်အ�ှက်ရကာ ဘယသ်ူမြပု မိမိမ�ဟုသာ မသင်း သေဘာ

ထားေနလာခ့ဲသည်။ သိုေ့သာ် ကိုယ်ဝန်မှာ ဖုံးဖိမရေတာ့ဘဲ ထင်သာြမင်

သာ�ိှသည့် အေနအထားသိုေ့ရာက်လာသည့်အခါမှ အေဒါ် ြဖစ်သူ�င့်ှ 

အစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲ�င့်ှ မသင်း စတိုင်ပင်ေတာ့သည်။ လူ�ကီးအမျိုးသား

တစ်ေယာကအ်ား အကူအညီေတာင်းကာ ကေလးအေဖြဖစ်သူ�င့်ှ ည�ိ

��ိင်းခုိင်းေသာ်လည်း အဆင်မေြပခ့ဲေပ။ ထုိအခါ အမျိုးသားြဖစ်သူကို 

မသင်း၏ အေဒါ် ြဖစ်သူ၏ ခဲအို မတ် ေတာ်စပ်သ ူေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရး

မ�းဆီသိုေ့ခါ်ေဆာင်ကာ ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ မသင်းအား လက်ထပ်ယူရန် 

အမျိုးသားအား ဝန်ခံကတိြပုေစလိုခ့ဲ�ကသည်။ အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေ�ှ�

ေမှာက် ည�ိ��ိင်းေစ့စပ်�ကရာေနာက်ဆံုးတွင် အမျိုးသားြဖစ်သူက မသင်း

ကို လက်ထပ်ရန် သေဘာတူလိုကလ်ိုက်သည်။ သိုေ့သာ် သေဘာတူစာ

ချုပ်ကို မချုပ်ဆိုခင် အမျိုးသား၏ ေနာက်ရည်းစားက ဖုန်းဆက်လာ

သည်။ ဖုန်းဆက်စကားေြပာ�က�ပီးေနာက် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းအား 

ကွမ်းသွားဝယ်မည်ဟုဆိကုာ အမျိုးသားက အြပင်ထွက်သွား�ပီး သူ ့

ေနာက်ရည်းစား�င့်ှ ခုိးေြပး�ကေတာ့သည်။ ေနာင်တွင် ယင်းတို ့ သမီး

ရည်းစား�စ်ှေယာက်မှာ ထုိင်း�ိင်ုငံအတွင်း အေြခချေနထုိင်ေန�ကသည်

ဟု ကိုယ်ဝန်သည ် မသင်း သတင်းရေလသည်။ အမျိုးသားြဖစ်သူ�င့်ှ 

သူ၏ချစ်သူမိန်းကေလးကို မိမိ၏ မိသားစုဝင်များ�င့်ှ အုပ်ချုပ်ေရးမ�း
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တိုထံ့မှ အကူအညီရယူကာ ြမန်မာ�ိင်ုငံရဲတပ်ဖဲွ�သို ့ မသင်း သတင်းပုိ ့ 

အမ�ဖွင့်ေလေတာ့သည်။ ထုိမှတစ်ဆင့် ထုိင်းရဲတပ်ဖဲွ�ဆီသို ့ အမ�က 

ေရာက်�ိှသွားသည်။ ဤကဲ့သိုတ့စ်ဆင့်�ပီးတစ်ဆင့် အမ�ဖွင့်အေရးယူ

ရြခင်းမှာ ြပစ်မ�ကျူးလွန်ခ့ဲသည့် အမျိုးသားကို မသင်း�င့်ှ မိသားစုဝင်

များမှ အလွန်တရာ အခဲမေ�ကြဖစ်ကာ ထုိက်သင့်သည် ့အြပစ်ဒဏက်ျ

ခံေစလို၍ ြဖစ်သည်။ အမ�မှာ မေြဖ�ှင်း�ိင်ုဘဲ�ိှေန�ပီး မသင်း၏ ကိုယ်

ဝန်မှာလည်း တစ်စတစ်စ ရင့်မာလာသည်။ မသင်းအေနြဖင့် ကိုယ်ဝန်

ကို ဖျက်ချချင်ခ့ဲေသာ်လည်း အမ�ကို ရဲစခန်းသို ့ 

တိုင်�ကားထားသားြဖစ်�ပီး ေနာင်တွင် တရားခွင်အတွင်း 

အမ�ရင်ဆိုင်�ကသည့်အခါ မိမိ၏ ကိုယ်ဝန်ကိ ုသက်ေသအြဖစ် ြပရမည် 

ြဖစ်သည့်အတွက် ယခုအခါ ဖျက်ချရန် မြဖစ်�ိင်ုေတာ့ေပ။ 

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချြခင်းမှာ ြမန်မာ�ိင်ုငံဥပေဒအရ တရားဝင်မ� 

မ�ိှသည့်အြပင် မွန်လူမျိုးများ၏ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ�င့်ှ 

ဗုဒ�ဘာသာယံု�ကည်မ�များအရ ကိယု်ဝန်ဖျက်ချြခင်းကို လူမ�အသိုင်း

အဝုိင်းကလက်သင့်ခံြခင်းမ�ိှေပ။ သိုေ့သာ်လည်းတရားဝင်မဟုတ်

သည့် နည်းလမ်းများြဖင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ�ကသည့် အေြခအေနများ

လည်း �ိှသည်။ 

မိမိဘဝတွင် ဤကဲ့သိုက့ံဆိုးမုိးေမှာင် ကျရြခင်းမှာ ယခင်က မိမိတို ့ 

အိမ်ေ�ှ� �ိှ သရက်ပင်မှ သရက်ကိုင်းများကို ဖခင်ြဖစ်သူက ခုတ်ြဖတ်ခ့ဲ

ဖူးရာ နတ်များက အမျက်ေတာ်�ှ�ကသည့်အတွက် ြဖစ်သူဟု မသင်း 

ယံု�ကည်ထားသည်။ တစ်ချိန်တွင် မသင်း၏ အေမြဖစ်သူ မျက်စိတွင် 
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ေရာဂါစဲွကာ မျက်လံုးမဖွင့်�ိင်ုသည်အထိဆိုးဝါးသည့် နာကျင်မ� ေဝဒနာ

ကို ခံစားခ့ဲရသည်။ မိခင်ြဖစ်သူ၏ ေဝဒနာကိ ုကသုရန် ရန်ကုန်�ိှ မျက်စိ

အထူးကုဆရာဝန်ထံြပသရန် ေရာက်�ိှေစာင့်ဆိုင်းေနချိန်အတွင်း နတ်

ကေတာ် တစ်ပါး�င့်ှ သွားေရာက်ေတွ�ဆံုရာ အေမြဖစ်သူ နာကျင်ခံစား

ေနရသည့် ေဝဒနာသည် အေဖြဖစ်သူ တစ်ချိန်က သရက်ကိုင်းများကို 

ခုတ်ခ့ဲဖူးရာ သရက်ပင်ေစာင့်နတ်များက ေဒါသထွက်စိတ်ဆိုး�ကသည့်

အတွက် ြဖစ်သည်ဟု ေြပာ�ကားခ့ဲဖူးသည်။ ေဒါသထွက်ေနသည့် နတ်

များက မိသားစုတစ်စုလံုးအေပါ် အ��ရာယဆ်ိုးများ ကျေရာက်ေအာင် 

အြပစ်ဒဏ်ခတ်�ကြခင်း ြဖစ်သည်ဟု မသင်းအေနြဖင့် ယံု�ကည်ထား

သည်။ သူအ့ေမ ကံမေကာင်းအေ�ကာင်းမလှသလိ ု သူတွင်လည်း ကံ

ေကာင်းြခင်းများ မ�ိှခ့ဲေပ။ နတ်များကို စိတ်ဆိုးအြမတ်ထွက်ေအာင် ြပု

လုပ်ခ့ဲမိသည့်အတွက် သူ၏့ မိခင်ြဖစ်သူ မျက်စိေဝဒနာခံစားခ့ဲရသည့်

အြပင် သူ ့ အေန�င့်ှလည်း ချစ်သူအမျိုးသား၏ လိမ်လည်လှည့်ဖျား ချန်

ထားခ့ဲြခင်းကို ခံခ့ဲရသည်။ အေမြဖစ်သူ၏ မျက်စိေရာဂါ သက်သာ

လာေစရန်အလိုငှ့ာ မိမိတိုအ့ိမ်ြခံဝင်း ပန်းဥယျာဉ်အတွင်း နတ်စင် ၁ ခု

ကို တည်ေဆာက်ေပးြခင်းအားြဖင့် စိတ်ဆိုး အမျက်ထွက်သွားသည် ့

နတမ်ျားကို ေတာင်းပန်ပူေဇာ်ပသခ့ဲသည်။ ထုိကဲ့သို ့ လုပ်ေဆာင်�ပီး

သည့်အခါ မသင်း၏ အေမလည်း ေရာဂါသက်သာလာခ့ဲသည်။ သိုေ့သာ ်

မသင်း အတွက်မူ ထုိင်း�ိင်ုငံသို ့ ထွက်ေြပးသွားသည့် ချစ်သူအမျိုးသား

ြဖစ်သူအေ�ကာင်း သတင်း�ကားရ�ိးု ဆက်လက်ေစာင့်ဆိုင်းေနရဆဲ ြဖစ်

သည်။ သူအ့တွက ်ကိုယ်ဝန်ကိစ�ေြဖ�ှင်းရန် ဘာသာေရးနည်းလမ်းများ
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ချည်းသက်သက် ချဉ်းကပ်အသံုးြပုမ��င့်ှ မလံုေလာက်ေပ။ ကေလးြဖစ်

သူ၏ ဖခင်ထံမှ ေငွေ�ကးအေထာက်အပ့ံတစ်စုံတရာ ရလိုသည်။ 

ဤသမီးရည်းစားချင်းအြငင်းပွားသည့်အမ�တွင် ဘာသာေရး သိုမ့

ဟုတ် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖုိးထားမ�များ၏ လ�မ်းမုိးမ� 

မပါဘဲ �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် ပထမအဆင့်အေနြဖင့် 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၊ ထုိေ့နာက် ရဲဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများ ရယူ

�ပီး ေြဖ�ှင်းမ�ြပုရန် အားထုတ်ခ့ဲသည့် အေနအထား�င့်ှယှဉ်လျက် legal 

hybridity ြဖစ်မ�ကို ေတွ�ရသည်။ အမ�ြဖစ်ပွားရသည့် အေ�ကာင်းရင်းများ

ကို အနက်အဓိပ�ာယ်ေကာက်ရာ၌ နတ်ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င့်ှ ပတ်

သက်သည် ့ နတ်ကိုင်သည့်အယူအဆများ လ�မ်းမုိးမ��ိှေနခ့ဲေ�ကာင်း 

ေတွ�ရသည်။ ထုိအ့ြပင် တရားလိုအမျိုးသမီးသည် 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း�င့်ှလည်း ေဆွမျိုးေတာ်စပ်ေနရာ သူ ့ အတွက ်

အစုိးရ�ုံးပုိင်းဆိုင်ရာ အရာ�ိှများထံ သွားေရာက်အကူအညီရယူရန် 

ပုိမုိလွယ်ကူသည် ့ အေနအထား�ိှေနခ့ဲသည်။ 

ထုိကဲ့သိုမ့ဟုတ်ဘဲမသင်းသည် အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများ�င့်ှ 

ထူးထူးြခားြခား အဆက်အသွယ ် မ�ိှသည် ့ သာမန်အမျိုး ၁ ဦးဆိုပါက 

အစုိးရ�ုံးများသို ့ သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းမည့်အစား မိမိ

ဘာသာပင် �ကိုးစား�ကတိ်မိှတ်ေြဖ�ှင်းရန် အားပုိသန်လိမ့်မည်။ အစ

တွင် မသင်းအေနြဖင့် မည်သူဆ့ီမှ အကူအညီမေတာင်းခံခ့ဲပါ။ ဤကိစ�

ကို �ှက်စရာအေန�င့်ှသာ ��ြမင်ခ့ဲ�ပီး လူမသိေအာင် 

ဖုံးဖွက်ထားခ့ဲသည်။ အမ�ကို သက်ဆိုင်ရာအစုိးရ�ုံးများသို ့
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တိုင်�ကားခ့ဲသူများမှာ သူ၏့ အေဒါ်ြဖစ်သူ�င့်ှ တစ်ဝမ်းကွဲ 

အစ်ကိုတို ့ြဖစ်�ကသည်။ မသင်းအေနြဖင့် သူထိခုိက်ခံစားေနရသည်မှာ 

သူအ့ေဖအား နတ်များက ေဒါသထွက်ေနသည့်အတွက်ေရာ၊ သူ၏ 

ဝဋ်ေ�ကးေ�ကာင့်ေရာ ြဖစ်မည်ဟုသာ ယူဆထားသည်။ အထက်တွင် 

�ှင်းလင်းခ့ဲသည့်အတိုင်းပင် ဝဋ်ဆိုသည်မှာ အတိတ်ဘဝများက 

ြပုခ့ဲဖူးသည့် မေကာင်းမ�ကံများကို ကျူးလွန်ခ့ဲသည့် ပုဂ�ိုလ်က 

ယခုဘဝတွင် ဒကု�ခံြပန်လည်ေပးဆပ်�ကရြခင်းြဖစ်သညဟ်ူသည့် 

အယူအဆတစ်ခုြဖစ်သည်။ မသင်း၏ယံု�ကည်မ�မှာ ယင်းအတိုင်းပင် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း တရားမ�တမ�အေပါ် သ၏ူ ��ြမင်မ�မှာ ထုိထကပုိ်�ပီး 

ဘာသာေရးမဖက်သည့် လက်ခံယံု�ကည်မ�များလည်း ေရာေ�ာှ

ပါဝင်ေနသည်။ အမျက်�ှသွားသည့် နတ်များေ�ကာင့် မိမိမှာကံဆိုးမုိး

ေမှာင်ကျရြခင်း ြဖစ်သည်ဟု လက်ခံထားေသာ်လည်း တစ်�ပိုင်တည်း

တွင် ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူ အမျိုးသားအေနကို တရားဥပေဒမှ ထုိက်သင့်

သည့် အြပစ်ဒဏ်များ ချမှတ် အြပစ်ေပးရန်ကိုလည်း လိုလားသည်။ 

ေဆွးေ�းွချက်များ 

ဤအပုိင်းတွင် အမ�ကိစ�များကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ

ပုဂ�ိုလ်များ မည်သည့်နည်းလမ်းများကို မညက်ဲ့သိုေ့သာ ရည်ရွယ်ချက်

များ�င့်ှ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကသည်ကို အထက်တွင် ေဖာ်ြပခ့ဲသည့် ြဖစ်ရပ်

ေလ့လာချက်များအေပါ်အေြခခံသည့် စာေရးသူ၏ �ှာေဖွေတွ� �ိှချက်

များကို legal hybridity သီဝရီများ အေ�ကာင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဆွး

ေ�းွချက်များ�င့်ှ ဆက်စပ် တင်ြပသွားပါမည်။ စာေရးသူ ကွင်းဆင်း
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သုေတသနြပုခ့ဲသည့် ေဒသမှ ေကျးရွာသူရွာသားများအေနြဖင့် မိမိတို ့

ရင်ဆိုင်ေန�ကရသည့် အမ�ကိစ�များကို အစုိးရဌာနဆိုင်ရာများအား 

သတင်းပုိအ့ေ�ကာင်း�ကားြခင်း ြပုမည့်အစား ဘာသာေရး၊ �ုိးရာကိုး

ကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များကိုသာ ပုိ၍အားကိုးအားထားြပု 

အကူအညီေတာင်းခံရသည့် အေ�ကာင်းရင်းများစွာ�ိှသည်။ Legal 

hybridity ြဖစ်မ�ကို ဥပမာအားြဖင့် အမ်ိေထာင်ေရးအြငင်းပွားမ�ြပဿနာ

များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် ေတွ�ရေလ့�ိှသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆို ေသာ ်

ယင်းကဲ့သိုေ့သာ အမ�ကိစ�များသည် အတိတ်က ြပုခ့ဲဖူးသည့် မ

ေကာင်းမ�၊ �ုိးရာနတ်များကို ပူေဇာ်ပသြခင်း စသည် ယံု�ကညတ်န်ဖုိး

ထားမ�များြဖင့် ပတ်သက်ဆက်� �ယ်လျက်�ိှသည်ဟ ု ��ြမင်�ကေသာ

ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ြပည်သူများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနများ

ထံမှ ဥပေဒဆိုင်ရာအကူအညီများ မရယူလိုြခင်းမှာ အစုိးရအာဏာပုိင်

များကို ေ�ကာက်ရံွ� �ကြခင်း၊ တိုင်းြပည်တွင် အချိန်အတန်�ကာ ပစ်ခတ်

တိုက်ခုိက်မ��ိှလာေနခ့ဲြခင်း�င့်ှ စစ်အုပ်ချုပ်ေရးြဖင့် တင်း�ကပ်စွာ အုပ်

ချုပ်ခံလာခ့ဲရြခင်းတိုေ့�ကာင့် ြဖစ်သည်။ သည့်အြပင် ဥေပေဒ�င့်ှ ပတ်

သက်သည် ့ ဗဟုသုတနည်းေနေသးြခင်း၊ အမ�ကိစ�တစ်ခုကို လူသိ�ှင်

�ကား ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုကိုင်တွယ်ြခင်းသည် �ှက်စရာြဖစ်သည်ဟု 

သတ်မှတ်ေန�ကေသးြခင်း၊ အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်၏ အမ�များ 

ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းြခင်း ြဖစ်စဉ်သည် �ကန် ့�ကာေန�ိင်ုြခင်း စသည့် 

အေ�ကာင်းရင်းများ�င့်ှလည်း ပတ်သက်ဆက်� �ယ်မ� �ိှသည်။ 

စာေရးသူ၏ ေတွ� �ိှချက်အရ အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်များ�င့်ှ
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တကွ အြခားြပင်ပ အကအူညီများကို အသံုးြပု�ပီး အမ�များ 

�ကိုးစားရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းသည့်တိုင် အလွယ်တက ူ

ေြပလည်သွားသည်ဆိုသည့် အမ�များမှာ အနည်းအကျဉ်း သာ�ိှသည်။ 

�ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်တွင် လိုအပ်ချက်များစွာ 

�ိှေနေသးသည့်အတွက် ဘာသာေရး သိုမ့ဟုတ် ကိုးကွယယ်ံု�ကည်

မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ၏ အ�ကံဉာဏ်များကိုလည်း ြပည်သူများ ရယူကာ 

မိမိတို၏့ အမ�ကိစ�များကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ကြခင်း ြဖစ်သည်။ 

အချို�ေသာ အြငင်းပွားမ�များ၊ ြပဿနာကိစ�ရပ်များကို သမ�ုိးကျ 

တရားဝင်တရားစီရင်ေရးယ��ရားများ အသံုးြပု�ပီး ထိထိေရာက်ေရာက် 

မေြဖ�ှင်း�ိင်ုဟု ယံု�ကည်�ကသည့်အတကွ်လည်း အစုိးရဌာနဆိုင်ရာ

များ၏ အကူအညကီို ရယူမ� မြပု�ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤကဲ့သိုေ့သာ 

အမ�ကိစ�များကို ဘာသာေရးသာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ် တစ်ဦးဦး�င့်ှ 

ေဆွးေ�းွတိုင်ပင်�ပီးမှသာ ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ိင်ုမည်ဟု ယံု�ကညယ်ူဆ�က

သည်။ ဤယူဆချက် မုိးရ်ကိ ု (Moore 1993) ၏ ေဆွးေ�းွတင်ြပချက် 

ြဖစ်သည့် 

ဘာသာေရးသာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များသည် တရား

သူ�ကီးများ သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ� ေပး

သူများ စသြဖင့် တရားစီရင်ေရးစနစ် တစ်ခု၏ရပ်ဝန်း

အတွင်း ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေန�ကသူများဟု မိမိကိုယ်မိမိ 

မသတ်မှတ်�ကသည်တ့ိုင် ၎င်းတိုက့ို တရားေရးမ�ိုင်

ဗဟုဝါဒ၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 
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ဟူသည့်အချက်�င့်ှ အထူးတလည် ကိကု်ညီမ��ိှသည်။ 

ေကျးလက်ေနမွန်ြပည်သူများသည် မိမိတို၏့ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်

ေကျးအာဏာပုိင်များကို ယံု�ကည်�ကသည့်အေလျာက ် ရပ်ရွာအတွင်း 

အမ�ကိစ�အများစုကို ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၏အကူအညီြဖင့်သာ ရင်

ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်။ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းကို �ုိေသေလးစား 

ထုိက်သည့် ပုဂ�ိုလ်၊ အမ�ြပဿနာများကို ထိေရာက်မှန်ကန်စွာ ေြဖ�ှင်း

�ိင်ုသည့် ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးအြဖစ် ��ြမင်ထား�ကသည်။ တရားတေဘာင်�င့်ှ 

ရင်ဆိုင်စရာ မလိုဘဲ �စ်ှဦး�စ်ှဖက် ည�ိ��ိင်းေြဖ�ှင်းြခင်းသည် အချိန်�င့်ှ 

ေငွေ�ကး ေခ�တာ�ိင်ုသည့်အတွက် ယင်းကို ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် နည်း

လမ်းအြဖစ်လည်း မှတ်ယူ�ကသည်။ 

နတ်ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ��င့်ှ ဝဋ်ကဲ့သိုေ့သာ ေ�ှးယခင်ဘဝတွင် ြပု

ခ့ဲသည့် ကုသိလု်၊ အကသုိုလ်ကံအကျိုးေပးမ�အေပါ် ယံု�ကည်သည် ့ ဗုဒ္

ဓဘာသာအယူအဆများကိလုည်း သူခ့ျည်းသက်သက် အမီှအခုိ ကင်း

ကင်း�င့်ှ ထာဝစဉ်တည်�မဲေနမည်ဓ့ေလ့များအြဖစ် မ�� ြမင်သင့်ေပ။ 

ရပ်ရွာအတွင်း အမ�ြပဿနာများရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းရာတွင် ဆို�ှယ်မီဒယီာ၊ 

ေခတ်မီေဆးဝါးများ၊ တရားဥပေဒ�င့်ှအညီ အြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း�င့်ှ 

လူမ�အဖဲွ�အစည်းအတွင်း ကွဲြပားြခားနားသည့် တာဝန်များထမ်းေဆာင်

ေနသည့် လူပုဂ�ိုလ်အမျိုမျိုးပါဝင်ပတ်သက်မ� စသြဖင့် စုံလင်သည် ့

နည်းလမ်းများ ေရာေ�ာှအသံုးြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤသို ့ြဖင့် 

အမ�မှန်ေပါ်ေပါက်ေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် legal hybridity ၏ 

သွင်ြပင်လက�ဏာကို ထင်�ှားစွာ ေတွ� ြမင်ရသည်။ ဗဟုမ�ိုင်တရား
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ေရးအတွင်း ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို အထူးြပုေလ့လာြခင်းက 

ဘာသာေရး�င့်ှ ကင်းကွာလျက်တည်�ိှေနသည့်ယ��ရားများ၊ စည်းမျဉ်း 

ဥပေဒများ တည်�ိှမ�ကို ဤစာတမ်းမှ ဖယ်ထုတ်စဉ်းစားြခင်း မဟုတ်

ေပ။ အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံေရာေ�ာှ အသံုးြပုမ�

အေ�ကာင်း ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ နားလည်သေဘာေပါက်ရန် hybridityက 

အလွန်အသံုးဝင်သည့် အယူအဆတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ Hybridityကို အမ�

ကိစ�တစ်ခုတည်းအား ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် ြဖစ်စဉ်အတွင်းမှာပင် ေတွ�

ရ�ိင်ုေ�ကာင်း ဤစာတမ်းပါ ြဖစ်ရပ် ေလ့လာမ� ၂ က သက်ေသြပလျက်

�ိှသည်။ ယင်းတွင် တရားလို မိန်းကေလးက တရား ဥပေဒ�င့်ှ အည ီ

အြပစ်ေပးြခင်း�ှင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ အသံုးြပု လျက် 

အကူအညီရယူြခင်း�စ်ှမျိုးလံုးကို အသံုးြပုခ့ဲသည်။ 

အမ�ကိစ�အများစုမှာ ဘာသာေရး၊ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ�င့်ှ ဆက်� �ယ်လျက်�ိှ�ပီး ဤကိစ�များ

အေပါ် အြခားအြခားေသာအချက်များ၏ လ�မ်းမုိးမ� သိသာထင်�ှားစွာ 

�ိှလင့်ကစား ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များကလည်း အင်�င့်ှအား

�င့်ှ လ�မ်းမုိးထားသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤတွင် ရွာသူရွာသားများအေန

ြဖင့် ၎င်းတို ့ ကိုးကွယ်ယံု�ကညသ်ည့် နတ်များက ၎င်းတိုအ့ား ေဘး

အ��ရာယမ်ျားမှ ကာကွယ်ေပးထား�ကသည်ဟု ယံု�ကည်ထားမ�မျိုး �ိှ

�ကသည်။ နတ်များကိ ုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ြခင်းအားြဖင့် မိမိတို၏့ လူမ�

ေရး�င့်ှ စီးပွားေရးအေြခအေနများ စီမံေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကံေကာင်း

ြခင်းများရ�ိှလာမည်ဟုလည်းယံု�ကည်�ကသည်။ ထုိအ့ြပင်အတိတ်
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တွင် ၎င်းတို ့ �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည် ့ အေတွ�အ�ကံုများေ�ကာင့် 

အစုိးရသက်ဆိုင်ရာ အရာ�ိှများအေပါ် ယံု�ကည်မ�

ေလျာ့နည်းလျက်�ိှသည်။ ေသွးထွက်သံယိုကိစ�များ၊ ခုိးမ�များ၊ ေြမယာ

ပုိင်ဆိုင်မ�အြငင်းပွားြပဿနာများ�င့်ှ လင်မယားချင်းကွာ�ှင်းြပက်

စဲြခင်း စသည့်အမ�ကိစ�များမှအပ အြခားရပ်ရွာအတွင်း ြဖစ်ပွားသည့် 

ြပဿနာရပ်များအတွက် နတ်များအား ပူေဇာပ်သြခင်း၊ ေဗဒါဤဈင်

ဆရာများ၊ ေ�ှ� ြဖစ်ေဟာဆရာများ�င့်ှ ရပ်ရွာအတွင်း�ိှ 

အသက်�ကးီဝါ�ကီးပုဂ�ိုလ်များထံမှ အ�ကံဉာဏ်ရယူေြဖ�ှင်းြခင်း

နည်းလမ်း အသံုးြပုေြဖ�ှင်းြခင်းကို ပုိမုိ �စ်ှသက ်သေဘာကျ�ကသည်။ 

ဟူစိန် (Hussain 2011) ၏ ေဆွးေ�းွချက်များတွင်လည်း အလားတ ူ

အချက်မျိုးကို ေြပာဆိုထားသည်။ ယင်းတွင် အေ�ှ�ေတာင်

အာ�ှ�ိင်ုငံများအတွင်း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး�ှင့် လံုြခံုေရးဆိုင်ရာကိစ�

များ စီမံေဆာင်ရွကရ်ာတွင် ဘာသာေရးဆိုင်ရာကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ� 

အေလ့အထများကို စဲွ�မဲစွာ အသံုးြပုေနြခင်းတွင် ေဒသဆိုင်ရာ �ုိးရာ

ဓေလ့များ၏ လ�မ်းမုိးမ��ှင့်အတ ူ အြခားေသာလ�မ်းမုိးမ�များ၊ အစုိးရ၏ 

တရားေရးမ�ိုင်အေပါ် အယံုအ�ကည်ကင်းမ့ဲမ��င့်ှ ယင်းမ�ိုင်များကို 

ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိင်ုမ� မ�ိှသည့် အေြခအေနများ ပါ

ဝင်ပတ်သက်ေနေ�ကာင်း ေြပာဆိုတင်ြပထားသည်။ 

ဗုဒ�ဘာသာ�င့်ှ �ုိးရာနတ်များအား ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ�သည ်ေကျး

ရွာသူရွာသားများ၏ ေနစ့ဉ် လူမ�ဘဝများ အတွင်း ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေန

သည့် အစိတ်အပုိင်းတစ်ခု ြဖစ်သည့်အတွက် အိ��ိယ�ိင်ုငံကို 
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ဥပမာြပု၍ မုိးရ် (Moore 1993) ေထာက်ြပခ့ဲသည့်အတိုင်း 

ေကျးလက်ေဒသများအတွင်း�ိှ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအခန်းက�ကို 

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများက လ�မ်းမုိးလျက် 

�ိှသည်။ ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးဆိုင်ရာ 

ေဆွးေ�းွတင်ြပချက်များ ပါဝင်သည့် စာေပများတွင်သာမက 

အစုိးရများ၏ တရားစီရင်ေရးက� ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး 

လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်လည်း ချန်လှပ်ထားခ့ဲေလ့�ိှသည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင်လည်း အလားတူပင် ြဖစ်သည်။ 

ယခင်က �စ်ှေပါင်းများစွာ (ဖိ�ှိပ်) အုပ်ချုပ်ခ့ဲသည့် တပ်မေတာ်

အစုိးရေ�ကာင့် �ိင်ုငံေတာ၏် တရားစီရင်ေရးစနစ်များအေပါ် 

ေဟာင်းဆားေကျးရွာသူရွာသားများ၏ သံသယအစုိင်အခဲမှာ ထုထည်

�ကီး�ကီးမားမားပင်�ိှသည်။ ရဲများ�ှင့် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးက�

အသီးသီးမှ တာဝန်�ိှသူများကိ ုအကျင့်ပျက်ချစားသည်ဟု ဆိကုာ ပုိ၍ 

အယံုအ�ကည်မ့ဲ�ကသည်။ ထုိအ့ြပင် ဥပေဒပုိင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း

များ၊ တရားေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�င့်ှ ပတ်သက်၍လည်း 

အေြခခံဗဟုသုတ မ�ိှ�ကသည့်အတွက် ၎င်းတို၏့ အမ�ြပဿနာများကို 

ေြဖ�ှင်းသည့်အခါတိုင်း (ဥပမာအားြဖင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကဒမ်ျား၊ 

ေြမယာပုိင်ဆိုင်ေ�ကာင်းအသိအမှတ်ြပုလကမှ်တ်များ၊ ေငွေ�ကး

ေချးငှားြခင်းစာ စာချုပ်စာတမ်းများစသြဖင့် 

ြပုလုပ်ြခင်းအပါအဝင်ေငွေ�ကးေြမာက်များစွာ အသံုးြပုေန�ကရသည့်

အေနအထားကလည်း ဆိုး�င့်ှ �ပီးသား အေြခအေနကို ပုိမုိဆိုးရွား
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ေစသည့် အေ�ကာင်းများ ြဖစ်သည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွာေန 

လူအများစုမှာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း မွန်မှ ြဖစ်�ကေသာ်လည်း မိသားစု၊ 

မျိုး�ုိး၊ လူမ�အဖဲွ�အစည်း၊ ကိုးကွယ်ယံု�ကညမ်��င့်ှ 

ပုိမုိ�ကီးမားကျယ်ြပန်သ့ည့် �ိင်ုငံေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနများ ေပါင်း

စပ်ပါဝင်သည့် legal hybridity အသံုးြပုမ�နည်းလမ်းများမှာ တစ်ဦး တစ်

ဦး မတူညီ�ကေပ။ ဤအချက်သည် မယ်ရီ (Merry 1988) ၏ စာပါ 

ေဆွးေ�းွချက်များ�င့်ှ အလွန်တရာ ကိုက်ညီလျက်�ိှသည်။ တရားစီရင်

ေရးစနစ်တစ်ခုတည်း�ိှေရး (singularity of law) �င့်ှပတ်သက်သည့် 

အယူအဆ ဝါ တရားေရး မ�ိုင်ဗဟို ဦးစီးဝါဒ (legal centralism) တစ်ခု 

တည်းကိုသာ ရွာသူရွာသားများ အသံုးြပု�ကြခင်း မ�ိှေပ (ဂရစ်ဖစ်သ် 

(Griffiths 1986)။ အမ�ကိစ�များကို ဘာသာေရး၊ ကိုးကွယ ်

ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များကို လည်းေကာင်း၊ ဘာသာေရးလ�မ်းမုိးမ� 

မ�ိှသည့် တရားေရးစီရင်ေရးစနစ်များကိုလည်းေကာင်း 

တစ်�ပိုင်တည်း အသံုးြပု၍လည်းေကာင်း ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် 

အေနအထားတွင် legal hybridity ြဖစ်မ�ကို ေတွ�ရေလ့�ိှသည်။ 

နိဂုံး 

ဤေဆာင်းပါးတွင် မွန်ေကျးရွာသူ/သားတို၏့ ေနစ့ဉ်လူမ�ဘဝများတွင် 

ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာေရး�င့်ှ အြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်

ေြဖ�ှင်းရာတွင်ရင်းြမစ်မတူညီသည့်ဥပေဒများေရာေ�ာှေပါင်းစပ် 

အသံုးြပုသည့် အေြခအေန (legal hybridity) ကို သ�ုပ်ေဖာ်တင်ြပခ့ဲပါ

သည်။ စာေရးသူ၏ အဓိကတင်ြပချက်မှာ ြမန်မာ�ိင်ုငံ အထူးသြဖင့် မွန်
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ြပည်နယ်အတွင်း legal pluralism �င့်ှ legal hybridity ေလ့လာမ�

နယ်ပယ်တွင် ဘာသာေရး�င့်ှ သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များဆိုင်ရာ ယံု�ကည်

မ�များကို ထည့်သွင်းေလ့လာမ�ြပုရန် အလွန်ပင်အေရး�ကီးေ�ကာင်းပင် 

ြဖစ်သည်။ အမှန်တကယ် ြဖစ်ပျက်ေနခ့ဲသည့် အမ�ကိစ�များကို 

လိုက်လံေလ့လာြခင်း၊ အြငင်းပွားစရာကိစ�များ ပုံမှန်ေြဖ�ှင်းပုံ၊ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအား လက်ေတွ�လုပ်ေဆာင်ပုံ�င့်ှ ေဒသခံရွာသူ

ရွာသားတို၏့ အြမင်သေဘာထားများတိုက့ို ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသံုးသပ်ြခင်း

လုပ်ြခင်းအားြဖင့် ဤေလ့လာမ�နယ်ပယ်တွင် ဘာသာေရး�င့်ှ သဘာဝ

လွန်ြဖစ်ရပ်များဆိုင်ရာ ယံု�ကည်မ�များ အေရးပါပုံကို ထင်ထင်�ှား�ှား

ပင်ေတွ� ြမင်ခ့ဲရသည်။ တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ ီအြမင်ြဖင့်ချဉ်းကပ်ရာ

တွင် လူမ�အသိုက်အဝန်းတစ်ရပ်အတွင်း တရားမ�တမ�ကိ ု �ှာေဖွ�က

သည့်ြဖစ်စဉ်အေပါ် ြပ�ာန်းစံ��န်းဥပေဒများ၊ ယံု�ကည်တန်ဖုိးထားမ�

များ�င့်ှ အမှန်တကယ ် လက်ေတွ�ကျင့်သံုးမ�တို၏့ လ�မ်းမုိးမ�အတိုင်း

အတာများကို ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာေလ့လာသံုးသပ်မ�ြပုရန် အေရး�ကီးသည်။ 

�ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်များအစား မိမိတို ့ ရပ်ရွာ

အတွင်းတွင်ပင် အမ�ကိစ�များကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းရန် ေကျးလက်

ေနြပညသ်ူများ အဘယ်ေ�ကာင့် စိတ်အားထက်သန်ပုံ၊ 

ေကျးရွာအဆင့်မှာပင် ြပဿနာများကို မည်ကဲ့သို ့ 

�ကိုးစားေြဖ�ှင်းပုံတိုက့ိုလည်း ဤေဆာင်းပါးတွင် ေဖာ်ထုတ်ေလ့လာမ� 

ြပုထားပါသည်။ ရပ်ရွာအတွင်း ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရာတွင် 

ရင်းြမစ်မတူညီသည့် စံ��န်းဥပေဒများ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ် 
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အသံုးြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အြငင်းပွားစရာ အမ�ကိစ�များ ေပါ်

ေပါက်လာသည့်အခါ အစုိးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် ေအာက်အဆင့် 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းမှ အထက်သို ့ အဆင့်ဆင့်တက်၍ ေြဖ�ှင်းမ�ြပု

�ကသည်ဟ ု ရွာသူရွာသားများက တရားဝင် မည်သိုပ့င်ဆိုလင့်ကစား 

လက်ေတွ�တွင် ယဉ်ေကျးမ� �င့်ှ ဘာသာေရး ဆိုင်ရာ (နတ်၊ ေဗဒင်

နက�တ်ဆရာများ၊ ဘုန်း�ကီး၊ တိုင်းရင်းေဆးဆရာများထံမှ) အကူအညီ

များ ရယူ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကေ�ကာင်း ေတွ�ရသည်။ 

အမ�ကိစ�များကို ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် ြဖစ်စဉ်ကို အေသးစိတ်�ှင်း

လင်းမ�ြပုရာတွင် ေခတ်သစ်နည်းပညာများ�ှင့် �ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ်း

များ၊ ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များအ�ကား ဆက်စပ်မ�ကို သ�ုပ်

ေဖာ်တင်ြပခ့ဲသည်။ ေကျးရွာသူရွာသားများသည် အချို�ေသာ အမ�ကိစ�

များ ေြဖ�ှင်းရာ၌ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သိုေ့သာ ဆို�ှယ်မီဒယီာကိ ု အသံုး

ြပုရန် စိတ်အားထက်သန်�ကေ�ကာင်းေတွ�ရသည်။ ယင်းကဲ့သိုေ့သာ 

နည်းပညာအသံုးြပုမ�များကို များေသာအားြဖင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ 

ယံု�ကည်မ�များ�င့်ှ ေပါင်းစပ်၍ ြပဿနာေြဖ�ှင်းေလ့�ိှ�ကသည်။ 

ေလာကုတ� ရာ�င့်ှ သဘာဝလွန်စွမ်းအားများအေပါ် ရွာသူရွာသားများ၏ 

အေလးထားယံု �ကည်မ�များသည် ရပ်ရွာအတွင်း ၎င်းတို ့ 

ေနစဉ်လူေနမ�ဘဝများ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် ထင်ဟပ်လျက့်

�ိှသည်။ အတိတဘ်ဝ ေကာင်းမ�၊ မေကာင်းမ�တို�့င့်ှ ဆက်စပ်သည် ့

ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိလု်ကံတိုအ့ေပါ် ယံု�ကည်မ�၊ ေမှာ်ပညာ�င့်ှ 

ေဗဒင်ဆရာများ၊ ဘုန်းေတာ်�ကီးများတို၏့ တန်ခုိးစွမ်းအားအေပါ် 
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ယံု�ကည်သက်ဝင်မ�တိုက့ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ 

အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်းသည့် အမူအကျင့်များအေပါ် လ�မ်းမုိးမ� 

�ိှ�ကသည်။ ဘာသာေရး�င့်ှ သဘာဝလွန် စွမ်းအားများအေပါ် ယံု�ကည်

ကိုးစားမ�က အမ�ကိစ္ စြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရန် �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ 

တရားစီရင်ေရး ယ��ရားများကို ေကျးရွာသူရွာသားများ သွားေရာက်

အသံုးမြပုလိုြခင်း အေ�ကာင်းရင်းများထဲမှ အလွန်သိသာသည် ့

အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ေလာကုတ� ရာ�င့်ှ သဘာဝလွန်စွမ်း

အားများအေပါ် ယံု�ကည်မ�သည် အစုိးရဌာနဆိုင်ရာများအေပါ် အား

ကိုးလိုစိတ် မ�ိှ�ကြခင်းထက် အချို�ေသာကိစ�များ အထူးသြဖင့် မိဘ

အရိပ်ေအာက်မှ အ�ကိမ်ဖန်များစွာ ထွက်ေြပးေနသည့် မိန်းကေလး

ကဲ့သို ့ ြဖစ်ရပ်များကို ပုံမှန်အစုိးရတရားစီရင်ေရးယ��ရားများသံုး၍ 

ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိင်ုဘဲ ဘာသာေရး ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ နည်း

လမ်းများ အသံုးြပုေြဖ�ှင်းမှသာ ထိေရာက်မည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆ�က

ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

အ�စ်ှချုပ်ရလ�င် ဤသုေတသနြပုေလ့လာမ�တွင် မွန်ေကျးလက်

ေတာရွာတစ်ရွာအတွင်း ပုံမှန် အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်းရာ၌ ရင်းြမစ် မတူ

ညီသည့် ဥပေဒများ မည်ကဲ့သို ့ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ် (legal hybridity) 

အသံုးြပု�ကသည်ကို ပုံေဖာ်တင်ြပခ့ဲပါသည်။ ဤစာတမ်းမှ ေတွ� �ိှချက်

များကို ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း တရားေရးက�ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး

လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ေ�ကာင်း စာေရး

သူအေနြဖင့် အ�ကံြပုအပ်ပါသည်။ ေကျးလက်ေတာရွာများအတွင်း 
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ကျန်းမားေရး�ှင့် အြခားအြငင်းပွားစရာ အမ�ကိစ�များကို တာဝန်ယူကိုင်

တွယ်ရသည့် အစုိးရတာဝန်�ိှပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့် မွန်ေကျးရွာများ�ိှ 

လက်ေတွ�အမ�ေြဖ�ှင်းေရးနည်းစနစ်များကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်

သည်။ ြမန်မာ�ိင်ုငံအပါအဝင် ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးကျင့်သံုး�ကသည့် 

အေြခအေနတစ်ရပ်တွင် ဘာသာေရး �င့်ှ �ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ်းအစဉ်

အလာများအေပါ် ယံု�ကည်တန်ဖုိးထားမ�များ၏ အခန်းက�ကိုလည်း 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ေ�ကာင်းလည်း တင်ြပလိုပါသည်။ ထုိသို ့ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် ြပည်သူလူထုသည် တူညသီည့်လူမျိုးစု 

အဖဲွ�ဝင်များ�ှင့် တစ်ရွာတည်းတွင် စုေပါင်းေနထုိင်�ကသည့်တိုင် အမ�

ကိစ�ြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ကသည့်အခါ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး

ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးြဖင့် ေရာေ�ာှေပါင်းစပ် အသံုးြပု�ကလိုသည့် သေဘာ

ထားများ�ိှေ�ကာင်း အသိအမှတ်ြပုြခင်းလည်း ပါဝင်မည် ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကားထားသည့် ကျမ်းများစာရင်း 
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မွနေ်ကျးလက် ေတာရွာတစ်ရွာ၌ ပုံမှန ်အမ�ကိစ�များ 

ေြဖ�ှငး်ရာတွင ်ရငး်ြမစ်မတူညီသည့် ဥပေဒများ 

ေရာေ�ာှေပါငး်စပ် အသုံးြပုသည့် အေြခအေန 

(legal hybridity) ကုိ ေလ့လာြခငး် 

လွင်လွင်မွန် 

(ရတနာပံုတက� သိုလ်) 

စာတမ်းအကျဉ်း 

ဤစာတမ်းတွင် မွန်ြပည်နယ်အတွင်း�ိှ မွန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ 

အများစုေနထုိင်သည့် ေကျးရွာတစ်ရွာတွင် ပုံမှန်အားြဖင့် တရားဥပေဒ

ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနများကို ေလ့လာတင်ြပထား

ပါသည်။ အဆိုပါ ေလ့လာခ့ဲသည့် ေကျးရွာသည ် လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ 

ပဋိပက�များ ြဖစ်ပွားလျက်�ိှသည့် ကာလများအတွင်း အစုိးရ၏ ထိန်း

ချုပ်မ�ေအာက်တွင် �ိှခ့ဲေသာ်လည်း ေကျးရွာသားအချို�သည် ၁၉၈၈ 

သပိတ်များတွင် လ�ပ်�ှားပါဝင်ခ့ဲ�က�ပီး အချို� မှာ တိုင်းရင်းသားလက်

နက်ကိုင်အဖဲွ�များ�င့်ှ အဆက်အသွယ်များ �ိှခ့ဲသည်။ ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ

အတွင်း စာေရးသူကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည် ့ေတွ� �ိှချက်များ

အေပါ် အေြခခံလျက် ေကျးရွာသူေကျးရွာသားများသည် တရားဥပေဒ
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ဆိုင်ရာ အမ�ကိစ�များကို ရပ်ရွာအတွင်း�ိှ ရွာသူ�ကီး၊ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်

ေရးမ�း များ�င့်ှသာ ေြဖ�ှင်းလို�ကသည့် သေဘာဆ���ိှေ�ကာင်း 

ေြပာလိုပါသည။် အဆင့်ြမင့် အာဏာပုိင်များကို 

ေ�ကာက်ရံွ�၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဥပေဒ�င့်ှ ပတ်သက်သည် ့

ဗဟုသုတ နည်း၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘာသာေရးဆိုင်ရာ 

ယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ�

ေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ှက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ၎င်းတို ့ ေတွ�

�ကံု ရသည့် အမ� ကိစ�များအတွက ် ြမန်မာ�ိင်ုငံေတာ် အစုိးရ၏ တရား

ေရးယ��ရား အေဆာက်အအံုများကို အသံုးြပု၍ ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ� 

မြပုလို�ကေပ။ တစ်�ပိုင်တည်းတွင် ရပ်ရွာအတွင်း အမ�ကိစ�များ ေြဖ

�ှင်းရာ၌ ရင်းြမစ်မတူညီသည့် ဥပေဒများ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ် အသံုးြပု

သည့် အေြခအေန (legal hybridity) များကို ေတွ�ရသည်။ အမ�ကိစ�ရပ် 

များစွာအတွက် ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်း

ကမ်းများ၊ ဘာသာေရးအဆံုးအမများ �ှင့် ဆို�ှယ်မီဒယီာများကို ေရာ

စပ်အသံုးြပု ေြဖ�ှင်းမ�ြပုလျက် �ိှ�ကသည်။ အထူးသြဖင့် 

ရပ်သူရွာသားများ၏ ကျန်းမာေရး�င့်ှ လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို 

ေြဖ�ှင်းရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ၎င်းတို၏့ စုိးရိမ်စိတ်များ 

ေလျာ့ပါးေစရန် ြပုလုပ်ရာတွင်လည်းေကာင်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာ 

ယံု�ကည ် သက်ဝင်မ�များ�င့်ှ ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ဗိေ��ာဆရာဆရာမ၊ 

ေဗဒင်ဆရာဆရာမ စသည် ့ ဘာသာေရးဆိုင်ရာပုဂ�ိုလ်များ၏ 

အခန်းက� အေရးပါပုံကို ဤစာတမ်းတွင် တင်ြပထားပါသည်။ 



110  |  Lwin Lwin Mon 

ထုိအ့ြပင် အထူးသြဖင့် လူငယ်များသည် ၎င်းတိုရ့င်ဆိုင်ေနရသည့် 

အြငင်းပွားမ�များ၊ ရာဇဝတ်မ�များတွင် အသာရရန် အထူးသြဖင့် 

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သိုေ့သာ ဆို�ှယ်မီဒယီာများကို အသံုးြပုလာ�ကသည်။ 

နိဒါန်း 

ဤစာတမ်းတွင် မွန်ြပည်နယ်အတွင်း�ိှ မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ 

အများစုေနထုိင်သည့် ေကျးရွာတစ်ရွာတွင် ပုံမှန် တရားဥပေဒ�င့်ှ လံုြခံု

ေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနများကို ေလ့လာတင်ြပ

ထားပါသည်။ အေသးစားအမ�ကိစ�များကို စာေရးသူကိုယ်တိုင် 

ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ေတွ� �ိှချက်များအေပါ် အေြခခံလျက် 

ေကျးရွာသူရွာသားများသည် တရားဥပေဒဆိုင်ရာ အမ�ကိစ�များကို 

�ိင်ုငံေတာ် အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရး ယ��ရားများကို အသံုးြပု 

ေြဖ�ှင်းြခင်းထက် ရပ်ထဲရွာထဲတွင်သာ ေြဖ�ှင်းလို�ကသည့် 

သေဘာဆ���ိှေ�ကာင်း ေြပာလိုပါသည်။ အဆင့်ြမင့် အာဏာပုိင်များကို 

ေ�ကာက်ရံွ�၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တရားဥပေဒ�င့်ှ ပတ်သက်သည် ့

ဗဟုသုတနည်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဘာသာေရးဆိုင်ရာ 

ယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းရဲမဲွေတမ�

ေ�ကာင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ �ှက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေကျးရွာသူ

ရွာသားတိုသ့ည် ၎င်းတိုအ့မ�ကိစ�များကို အစုိးရ၏ တရားေရးယ��ရား 

အေဆာက်အအံုများတွင် လာေရာက်ေြဖ�ှင်းြခင်း မြပုလို�ကေပ။ �ကီး

ေလးသည့် ရာဇဝတ်မ�များကို ရပ်ရွာအဆင့်တွင် ေြဖ�ှင်းမ�ြပုြခင်းသည် 

သင့်ေတာ်သည့် လုပ်ရပ်တစ်ခု မဟုတ်မှန်း သိ�ကေသာ်လည်း ရပ်ရွာ
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အတွင်း�ိှ ေခါင်းေဆာင်များကို ယံု�ကည် သက်ဝင်�ကသည့်အေလျာက ်

အမ�ကိစ�များကို ရပ်ထဲရွာထဲတွင် ည�ိ��ိင်းေြဖ�ှင်းရန်ကိုပင် �ကိုးစားလုပ်

ေဆာင်ေလ့�ိှ�ကသည်။ 

ရွာသူရွာသားများသည် ၎င်းတို၏့ အမ�ကိစ�များကိ ု ရပ်ရွာအဆင့်

တွင်ပင် ေြဖ�ှင်းတတ်�ကေသာ်လည်း ရပ်ရွာအဆင့်ထက် ေကျာလ်ွန်

သည့် ဥပေဒဆိုင်ရာ အကိုးအကား အမျိုးမျိုးကို ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်

အသံုးြပုသည့် ပုံစံကို အသံုးြပုတတသ်ည့် အေြခအေနကို ေတွ�ရသည်။ 

ယင်းတွင် ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ 

ဘာသာေရး အဆံုးအမများ �င့်ှ ဆို�ှယ်မီဒယီာများတိုက့ို ေရာစပ်အသံုး

ြပုြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ အထူးသြဖင့် ကျန်းမာေရး�င့်ှ လူမ�ေရးဆိုင်

ရာ ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းရာတွင် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ယံု�ကည်သက်

ဝင်မ�များ�င့်ှ ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ဗိေ��ာဆရာဆရာမ၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ စ

သည့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ၏ အခန်းက� အေရးပါပုံကို ဤ

စာတမ်းတွင် တင်ြပထားပါသည်။ ရွာသူရွာသားများ၏ စုိးရိမ်စိတမ်ျား 

ေလျာ့ပါးေစရန် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ သွန်သင်မ��င့်ှ မွန်�ုိးရာအေလ့အထ

များတိုက့ ြပုလုပ်ေပး�ိင်ုသည်။ အစုိးရတာဝန်�ိှ ပုဂ�ိုလ်များ�င့်ှ ြပည်သူ ့

စစ်အဖဲွ�များတိုက့ လံုြခံုမ�ေပး�ကေသာ်လည်း ဘာသာေရး�င့်ှ �ုိးရာ

ဓေလ့ဆိုင်ရာ ဆံုးမသွန်သင်မ�များကလည်း ရာဇဝတ်မ��ကီးများမှ မိမိတို ့

ရပ်ရွာကို ကာကယွ်ေပး�ိင်ု�ကမည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည် ့ ရွာသူရွာသား 

အများပင်�ိှသည်။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး တာဝန်များအြပင် ရပ်ရွာ
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အတွင်း�ိှ �ုိးရာကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ကိစ�ဝိစ�များတွင် ရပ်ေကျး

အဆင့် အစုိးရအာဏာပုိင်များ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်�ကသည်။ 

ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ရွာသည် လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ ပဋိပက�များ 

ြဖစ်ပွားေနခ့ဲသည့် ကာလများတွင် ြမန်မာအစုိးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�ေအာက်

တွင် �ိှခ့ဲေသာ်လည်း အစုိးရ�င့်ှ ရွာသူရွာသားများ၏ ဆက်ဆံေရးမှာ 

အတိုက်အခံအေနအထား ထိလွယ်�ှလွယ်သည့် အေနအထားတွင် �ိှ

သည်။ ၁၉၈၈ သပိတ်အေရးအခင်းတွင် ပါဝင်ခ့ဲ�ကသည့် ရွာသူရွာသား

များ �ိှသကဲ့သို ့ တိုင်းရင်းသားလက်နကက်ိုင်အဖဲွ� (EAO) များတွင် ဝင်

ေရာက်တာဝန်ယူေန�ကသည့် ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ�ိှသည့် ရွာသူ

ရွာသားများ၊ ယင်းလက်နကက်ိုင်အဖဲွ�များ�င့်ှ အဆက်အသွယ်�ိှသည် ့

ရွာသူရွာသားများလည်း �ိှသည်။ အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရား

အေပါ် ရပ်သူရွာသားများ ယံု�ကည်မ�အနည်းငယ်သာ �ိှ�ကသည်။ မွန်

ေကျးရွာသူရွာသားများသည် ဗုဒ�ဘာသာကိ ု ယံု�ကည် ကိုးကွယ်�က�ပီး 

�ုိးရာနတ်၊ သဘာဝလွန် အြဖစ်အပျက်များ�င့်ှ သံသရာတစ်ေလ�ာက ်

အ�ကိမ်�ကိမ် အဖန်ဖန် ြပည်လည်ေမွးဖွားသည် ့အယူအဆတိုက့ိုလည်း 

သက်ဝင်ယံု�ကည်�ကသည်။ အဆိုပါ ကိုးကယွ်ယံု�ကည်မ�များက ၎င်းတို ့ 

ရင်ဆိုင်�ကရသည့် ြပဿနာများကို ရပ်သူရွာသားများ ေြဖ�ှင်းသည့်

နည်းလမ်းအေပါ် �ကီးမားသည့် သက်ေရာက်မ��ိှသည်။ ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင် 

�ိင်ုငံေရး ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ�များ ြဖစ်ထွန်းေပါ်ေပါက်လာသည�်င့်ှအမ� 

စီးပွားေရးအေြခအေနများလည်း တိုးတက်လာသည်။ ြပည်သူ

လူထုအတွင်း အင်တာနက်�င့်ှ မုိဘိုင်းဖုန်းအသံုးြပုမ�လည်း တိုးတက်
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များြပားလာသည်။ ယင်းသို ့ အင်တာနက ် အသံုးြပုမ�များလာသည�်င့်ှ 

တစ်�ပိုင်နက် အြငင်းပွားမ�များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် ေကျးရွာသူေကျးရွာ

သားများသည် အင်တာနက် ဆို�ှယ်မီဒယီာများကိုလည်း စတင်အသံုး

ြပုလာ�ကသည်။ 

ဤ စာတမ်းကို ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ ဧ�ပီ�င့်ှ ေအာက်တိုဘာလ အတွင်း 

ေဟာင်းဆားေကျးရွာ10

11တွင် ြပုလုပ်ခ့ဲသည့် ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�များ

အေပါ် အေြခခံထားပါသည်။ အရည်အေသွး အသားေပး သုေတသန

နည်းလမ်း (qualitative research methods)များကို အသံုးြပုထား�ပီး 

�ိင်ုငံေရး�င့်ှ ဥပေဒေရးရာဆိုင်ရာ မ�ဿုေဗဒမှ သီဝရီများအေပါ် 

အေြခခံသံုးသပ်ထားပါသည်။ ေကျးရွာအတွင်း�ိှ အေသးစိတြ်ပဿနာ

များကို နားလည်သေဘာေပါက်ရန်အတကွ် အေသးစိတ ်��ိက်��ကိ်ခ�တ်

ခ�တ် ေမးြမန်းရသည့် အင်တာဗျူးများ (in-depth interviews)၊ အဓိက

ကျသည့် လူပုဂ�ိုလ်များကိ ု ေမးြမန်းသည့် အင်တာဗျူးများ (key 

informant interviews)�င့်ှ ရွာသူရွာသားများ၏ အေတွ�အ�ကံုကို 

ြပန်လည်သံုးသပ် သင်ခန်းစာရယူသည် ့ နည်းလမ်းများ (participatory 

learning appraisal methods) တိုက့ို အသံုးြပု၍ သုေတသနလုပ်ခ့ဲပါ

သည်။ အင်တာဗျူး အေမးအေြဖေပါင်း အခု ၈၀ ြပုလုပ်ခ့ဲပါသည။် 

ေဟာင်းဆားေကျးရွာ�ိှ ရွာသူ/သားများသည် မွန်�ုိးရာပုံစံအတိုင်း ေန

 
11ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�များကုိ EverJust သုေတသနစီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု

အေနြဖင့် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည် (စာစဉ်မိတ်ဆက်တွင် �ကည့်ပါ)။ လုံြခံုေရး

အလုိင့ှာ ေကျးရွာ၏ အမည်မှန်ကုိ ေြပာင်းလဲေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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အိမ်များေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ မွန်စာေပသင်တန်းများ ပုံမှန်ြပုလုပ်

တတ်ြခင်း စသည်ြဖင့် ၎င်းတို၏့ မွန်အမျိုးသား�ကန်အင်လက�ဏာ�င့်ှ 

ယဉ်ေကျးမ�ကို ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်�ကသည့်အတွက် ဤရွာတွင် 

ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�လုပ်ရန် ေရွးချယ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ထုိအ့ြပင် ရွာသူ

ရွာသားများသည် ဗုဒ�ဘာသာဝင်များ ြဖစ်�က�ပီး မွန်�ုိးရာနတက်ိုးကွယ်

ယံု�ကည်မ�လည်း �ိှ�ကသည်။ သထုံ-ေမာ်လ�မိုင် အေဝးေြပးလမ်းမ

�ကီး�င့်ှ ကပ်လျက်တည်�ိှေနသည့်အတကွ ် လံုြခံုေရးအတွက် 

အထူးစုိးရိမ်စရာ မလိုဘဲ ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�ကိ ု အလွယတ်က ူ

ြပုလုပ်�ိင်ုသည်။ 

ဤစာတမ်းတွင် သီဝရီအေနြဖင့် legal hybridity အယူအဆကို 

အသံုးြပုထားပါသည်။ ယင်းသည် မ�ဿုေဗဒ�င့်ှ လူမ�ေဗဒ ဘာသာရပ် 

ေလ့လာမ� ေခါင်းစဉ်တစ်ခုြဖစ်သည့် ဗဟုမ�ိုင်တရာေရး (legal 

pluralism)အေ�ကာင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေဆွးေ�းွချက်များမှ ြဖစ်ထွန်း

ေပါ်ေပါက်လာသည့် အယူအဆတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ�ိင်ုငံ�ိှ အေြခ

အေနကို ေလ့လာဆန်းစစ်ထားသည် ့ ဤစာတမ်းသည ် legal hybridity 

အေ�ကာင်း စာေပအခန်းက�အတွက် တစ်တပ်တစ်အား အေထာက်
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အကြူပု�ိင်ုမည ် ြဖစ်သည်11

12။ မျက်ြမင်လက်ေတွ� ေလလ့ာမ�များအေပါ် 

အေြခခံ၍ မွန်ေကျးလက်ေတာရွာတစ်ရွာတွင် ဥပေဒအမျိုးမျိုးကို မည်

ကဲ့သို ့ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ် အသံုးြပု�ကသည့် အေ�ကာင်းကို 

ဤစာတမ်းမှ တင်ြပထားပါသည်။ ယခုေလ့လာမ�သည် 

ေယဘုယျအားြဖင့် တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဆွး

ေ�းွမ�ေဘာင်အတွင်း အကျံုးဝင်ေသာ်လည်း တရာေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ

အတွင်း ဘာသာေရးကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ�၏ ြမင်သာသည့်အခန်းက�

�င့်ှ အထူးသြဖင့် ဆက်စပ်မ� �ိှသည်။ တရားေရး မ�ိုင် ဗဟုဝါဒ

အေ�ကာင်း ေဆွးေ�းွ�ကသည့်အခါ ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို 

 
12 ၁၉၆၂ ခု�ှစ်မစှ၍ အာဏာရယူခဲ့သည့် တပ်မေတာ်အစိုးရ၏ အုပ်ချုပမ်��ှင့် �ိုင်ငံေရး

အေြခအေနများေ�ကာင့် အချိန်ေတာ်ေတာ်�ကာသည်အထိ ြမန်မာ�ိုင်ငံအတွင်း 

ဘာသာေရးအေ�ကာင်း သုေတသနကုိ အကန်အ့သတ်�ှင့်သာ ြပုလုပ်�ိုင်ခဲ့�ကသည်။ 

ယခင်က သုေတသနြပုလုပ်သူများသည် အဟန်အ့တားများစွာ�ှင့် �ကံုေတွ�ရေလ့�ှိသ

ည်။ တက� သိုလ်ေကျာင်းများကုိလည်း ပိတ်ထားခဲ့�က�ပီး ဖွင့်ထားသည့် အချိန်များ

တွင်လည်း နီးကပ်စွာ ေစာင့်�ကည့်ခံရေလ့�ှိသည်။ �ိုင်ငံြခားသုေတသပီညာ�ှငမ်ျား 

အထူးသြဖင့် ကန်သ့တ်ခံရေလ့�ှိ�ပီး လုံြခံုေရးအေြခအေနေ�ကာင့် ၎င်းတုိ ့ေတွ�ဆံုေမး

ြမန်းလုိသူများကုိ အထူးဂ�ုြပုေရွးချယ်ရေလ့�ှိသည်။ ထုိေ့�ကာင့် ြမန်မာ့အေရးေလ့

လာမ� နယ်ပယ်တွင် လွတ်လပ်စွာ ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�ဆိုင်ရာ သုေတသနမှာ အလွန်

ပင်အားနည်းေနေသးသည်။ ကံေကာင်းေထာက်မစွာပင် ၂၀၁၀ ေရွးေကာက်ပွဲများ 

ြပုလုပ်�ပီး ချိန်ကစ၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာေလ့လာမ�များ ြပုလုပ်ရန်အတွက် အေြခအေန

ေကာင်းများဆီ စတင် ကူးေြပာင်းလာ�ပီြဖစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များ 

ရယူရန်အခွင့်အလမ်းများ၊ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများ သိသိသာသာ တုိးတက်

ေကာင်းမွန်လာ�ပီး ေနာက်ထပ်ေလ့လာမ�များ�ှင့် စာအုပ်စာတမ်းများ ပိုမိုထွက်�ှိလာ

မည်ဟု ေမ�ာ်လင့်ရသည။် 
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ထည်သ့ွင်းစဉ်းစားမ�မှာ နည်းေနေသးသည်ဟု ဆန်းဘတ်ဂ် (Sand-berg 

2015) က ဆိုဖူးသည်။ �ှား�ှားပါးပါး တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည့် 

မက်စ်ပလန်က် အင်စတကီျု (Max Planck Institute) ကဲ့သိုေ့သာ အဖဲွ�

အစည်းများကသာ ၂၀၀၀ ြပည့်�စ်ှမှစ၍ ဗဟတုရားေရးမ�ိုင်

အသိုက်အဝန်း12

13အတွင်း ဘာသာတရား�င့်ှဘာသာတရားမှ ြပ�ာန်း

သည့် ဥေပေဒများ၏ အခန်းက�ကိုအေလးေပးေလ့လာခ့ဲ�ကသည်။ 

အာ�ှတိုက်ဘကတ်ွင် ဟူစိန် (Hussain, 2011)၏ အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ

ေဒသအတွင်းမှ ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး ေလ့လာေတွ� �ိှချက်များ၊ မုိးရ် 

(Moore 1993) ၏ အ�ိ�ိယမှ ေလ့လာထားမ�များစသြဖင့် တရားေရး

မ�ိုင်ဗဟုဝါဒ�င့်ှ ဘာသာေရးအဆက်အစပ်ကို အဓိကထားေလ့လာ

ခ့ဲသည့် ေလ့လာေတွ� �ိှချက်များသည် ဤအေ�ကာင်း သုေတသန

အနည်းအကျဉ်းထဲမှ အေရး�ကီးသည့် ေလ့လာေတွ� �ိှချက်များြဖစ်�က

သည်။ ဘာသာတရားသည် တရားဥပေဒဆိုင်ရာနယ်ပယတ်ွင် သိသာ

ထင်�ှားသည့် အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ် ပါဝင်ေနသည်ဟု ဟူစိန်�င့်ှ 

မုိးရ်တို�့စ်ှဦးစလံုး ေထာက်ြပခ့ဲ�ကသည်။ 

ေ�ှ�တွင် ဤစာတမ်း၌ အဓိကအသံုးြပုသွားမည့် အေြခခံအယူ

အဆများကို ပထမဦးစွာ ေဆွးေ�းွသွားပါမည်။ ထုိေ့နာက်တွင် 

 
13 ဤစီမံကိန်းအေ�ကာင်းကုိ https://www.eth.mpg.de/3720186/pglp တွင ်

�ကည့်���ိုင်သည်။ Benda-Beckmann �ှင့် Benda-Beckmann (2011) ေရးသား

သည့် ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး�ှင့် အေနာက်ဆူးမား�တား�ှိ ဘာသာတရားအေ�ကာင်း

စာတမ်းကုိလည်း �ကည့်���ိုင်သည်။ 

https://www.eth.mpg.de/3720186/pglp
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ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ေဒသ၏ သမုိင်းေ�ကာင်းေနာက်ခံအကျဉ်း 

�င့်ှ မွန်ြပညန်ယ်အတွင်း ဘာသာတရား၏ အခန်းက�တိုက့ိ ု

မိတ်ဆက်တင်ြပသွားပါမည်။ ယင်းေနာက်တွင်မှ 

အြငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ�များ၊ ကျန်းမာေရး�င့်ှ 

လူမ�ေရးြပဿနာများတို�့င့်ှ ပတ်သက်သည် ့ စာေရးသူ၏ ေလ့

လာေတွ� �ိှချက်များကို ေဖာ်ြပသွားပါမည်။ ထုိသို ့ ေဖာ်ြပရာတွင် 

အမ�ကိစ� ၂ ခု အေပါ်အေြခြပု�ပီး ယင်းအမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းပုံလမ်း

ေ�ကာင်းကို ဆွဲထုတ်ပုံေဖာ်တင်ြပသွားပါမည်။ စာတမ်း၏ အဆံုးပုိင်း

ြဖစ်သည့် ေဆွးေ�းွချက်များ�င့်ှ နိဂုံးအပုိင်းတွင် သုေတသနြပုေလ့

လာခ့ဲသည့် အမ�ကိစ�ရပ်များကို ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း တရားေရးမ�ိုင်

ဗဟဝုါဒ (legal pluralism) �င့်ှ ဥပေဒများေပါင်းစပ်အသံုးြပုြခင်း 

(hybridity) အေလ့အထများ�ှင့် ဆက်စပ်ကာ ြခံုငုံခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသံုး

သပ်ချက်များကို ေဖာ်ထုတ်တင်ြပသွားပါမည်။ 

 

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး (legal pluralism) �င့်ှ ဥပေဒများေပါင်းစပ်

အသံုးြပုြခင်း (hybridity) သေဘာတရားအယူအဆ 

 
လူမ�နယ်ပယ်အတွင်း တရားေရးစနစ် ၂ ခု သိုမ့ဟတု ် ၂ ခုထက်ပုိ၍ 

အ�ပိုင်တည်�ိှေသာအေြခအေနမျိုးကို legal pluralism (ဗဟုမ�ိုင်

တရားေရး) ဟု အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆို ထားပါသည ်(Pospisil 1971; Griffiths 

1986, Moore 1986; Merry 1988)။ ေခတ်�ပိုင်စာေပများတွင် 

‘တရားစီရင်ေရးစနစ် (legal system)’ ကို ကျယ်ြပန်စွ့ာ 
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အဓိပ�ာယ်ဖွင့်ဆိုထား�ပီး ယင်းတွင် အစုိးရမှ အားေပးထားသည့် တရား

�ုံး�င့်ှ တရားသူ�ကီးများပါဝင်သည့် တရားဝင်စနစ်များအြပင် အစုိးရ၏

တရားဝင်ဥပေဒေဘာင်အြပင်ဘက်�ိှ သက်ဆိုင်ရာလူအများ လိုက်

နာရသည့် စံ��န်း အေြခြပု  ဥပေဒ စည်းမျဉ်းစနစ် (normative 

ordering)များကိုလည်း ပါဝင်ထည့်သွင်းဖွင့်ဆို�ကသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

စက်�ုံအလုပ်�ုံများ၊ ေကာ်ပုိေရး�ှင်းများ�င့်ှ တက� သိုလ်ေကျာင်းများ

စသည့် အဖဲွ�အစည်းများတွင် ဤကဲ့သို ့ စနစ်များ ထား�ိှေလ့�ိှ�ပီး 

ယင်းစနစ်များတွင် စာြဖင့်ေရးသားထားသည့် လံုးေပါင်းြပ�ာန်းဥပေဒ

များ၊ ခုံ�ုံးများ�င့်ှ လံုြခံုေရးတပ်ဖဲွ�များ ဖဲွ�စည်းပါဝင်�ကသည်၊ တစ်ခါ

တစ်ရံ �ိင်ုငံေတာ်တရားစီရင်ေရးစနစ်ဖဲွ�စည်းပုံ�င့်ှ ပုံသ�ာန်တိုက့ိုပင် 

ပွားယအူသံုးြပု�ကသည်များ�ိှ�ကသည် (Macaulay 1986; Henry 1983; 

Merry 1988, 870)။ 

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးအေ�ကာင်း ေရးသားေြပာဆို�ကသည့် 

အြခားေသာပညာ�ှင်များနည်းတူ ဟွတ်ကာ (Hooker 1975) သည်

လည်း တရားေရးမ�ိုင်ဗဟိုဦးစီးဝါဒ (legal centralism) ဝါ တရားစီရင်

ေရးစနစ်တစ်ခုတည်း�ိှေရး (singularity of law) �င့်ှပတ်သကသ်ည့် 

အယူအဆကိ ု ေဝဖန်ထားသည်။ တရားေရးမ�ိုင်ဗဟိုဦးစီးဝါဒသည် 

ဥပေဒ တစ်ခုတည်း၊ တရားစီရင်ေရးစနစ် တစ်ခုတည်းကိုသာ တရား

ဝင်သည်ဟု သတ်မှတသ်ည့် အယူဝါဒြဖစ်သည်။ တရားေရးမ�ို င်

ဗဟိုဦးစီးဝါဒ (legal centralism) တွင် ဥပေဒသည ်အြခအေနကိုလိုက်၍ 

ေြပာင်းလဲ သွားြခင်း မ�ိှရ၊ �ိုင်ငံအတွင်း �ိှ �ိုင်ငံသားများအားလံုးအေပါ် 
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တရားဝင် လ�မ်းြခံုမ� �ိှသည့် စည်းမျဉ်း ဥပေဒသများအြဖစ်

လည်းေကာင်း၊ အဖဲွ�အစည်း ရင်းြမစ်တစ်ခုတည်း ဆိုလိုသည်မှာ �ိင်ုငံ

ေတာ်�င့်ှ ၎င်း၏လက်ေအာက်ခံအဖဲွ�အစည်းများမှ ြပ�ာန်းသည့် မူဝါဒ

များအြဖစ်လည်းေကာင်း ��ြမင်�ကသည် (Hooker, 1975, 2)။ ဤကဲ့

သို�့�ြမင်မ�မျိုးသည် ယဉ်ေကျးမ�အရေသာ်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရး

အရေသာ်လည်းေကာင်း တူညီသည် ့ အသွင်အြပင် လက�ဏာ �ိှသည် ့

လူမ�အဖဲွ�အစည်းထဲတွင် အလုပ်ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်�ိင်ုေသာ်လည်း ယင်း

ကဲ့သိုေ့သာလူမ�အဖဲွ�အစည်းမျိုးကို အစုိးရအဖဲွ�များမှ ေဖာ်ေဆာင်ရန် 

�ကိုးပမ်းေနမ�များမှလွဲ၍ လက်ေတွ�တွင် ေတွ� ြမင်�ိင်ုရန် မလွယ်ကူေပ 

(Hooker 1975, 2)။ ဟွတက်ာ ၏အဆိုအရ ဤကဲ့သိုေ့သာ��ြမင်မ� မျိုး

ကို လွန်လွန်ကျူးကျူးအေလးထားလွန်းပါက လက်ေတွ� �င့်ှ ေသွဖည်

သွား�ိင်ု�ပီး ဤသေဘာထားများသညမ်ျားေသာအားြဖင့် �ိင်ုငံအများစု

၏ အေြခအေနကိုအမှန်တကယ် ထင်ဟပ်�ိင်ုြခင်း မ�ိှေပ။ အေ�ကာင်း

ေ�ကာင်းေ�ကာင့် �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရတစ်ရပ်၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်သည် 

ထိေရာက်မ�မ�ိှသည့် အေနအထားမျိုး လက်ေတွ�တွင်�ိှ�ိင်ုသည် 

(Hooker 1975, 1-2)။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင်လည်း တစ်�ိင်ုငံလံုးအတိုင်းအတာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ မွန်

ြပည်နယ်အတိုင်းအတာြဖင့်ြဖစ်ေစ အြငင်းပွားမ�များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် 

ဥပေဒအမျိုးမျိုး၊ စံတန်ဖုိးထားမ�အဖုံဖုံ၊ အဖဲွ�အစည်းအစုံစုံမှ အကူအညီ

တိုက့ို ရယူအသံုးြပုလျက်�ိှေ�ကာင်းေတွ�ရသည်။ �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ�င့်ှ 

၎င်းတို၏့တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အများအားြဖင့် ခရီး မ
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တွင်သည့်အတွက် အြခားေသာေြဖ�ှင်းနည်းများကိုသာ ရွာသူရွာသား

များ ပုိမုိေရွးချယ်အသံုးြပု�ကသည်။ တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

တစ်ခုတည်း မဟတု်ဘ ဲ အထူးသြဖင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည ်

တန်ဖုိးထားမ�များ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများကိုလည်း 

အားကိုးအသံုးြပု�ကသည့် အတကွ် ယင်းတိုမှ့ာအလွန်အေရးပါသည့် 

အခန်းက�တွင် ပါဝင်လျက် �ိှသည်။ ေခတ်ပညာတတ်များပင် 

အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းရာ၌ ဘာသာေရးအစဉ်အလာယံု�ကည်မ�များကို 

ေပါင်းစပ်အသံုးြပု ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ အမ�ကိစ�များကို ဥပေဒအတိုင်း 

အစုိးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် ေအာက်အဆင့်မှ အထက်သို ့ 

အဆင့်ဆင့်တက၍် ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသညဟ်ု 

ရွာသူရွာသားများမည်သိုပ့င်ဆိုေစကာမူ လက်ေတွ�တွင် ဘာသာေရး 

အသိုင်းအဝုိင်း၊ သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များကို ကိုယတ်ွယ်ေြဖ�ှင်း�ိင်ုသူ

များထံသို ့ သွားေရာက်အကူအညီေတာင်း�ကသည် ့ရွာသရွူာသားအများ

အြပားပင် �ိှသည်။ ထုိအ့ြပင် အမ�ကိစ�များကို ယင်းကဲ့သို ့ တစ်ဆင့်�ပီး 

တစ်ဆင့် ကိုင်တယွ်ေြဖ�ှင်းပုံများသည် တစ်သမတတ်ည်း �ိှမေနသည်

ကိုလည်း စာေရးသူ ကွင်းဆင်းေလ့လာမ�ြပုစဉ်တွင် ေတွ� ခ့ဲရသည်။ 

မည်သိုပ့င်ဆိုေစကာမူ ဗဟုမ�ိုင်တရားေရး (legal pluralism) 

ြဖစ်မ�ကို ေဒသအဆင့် တရားစီရင်ေရးစနစ် ၁ ခု၊ �ိုင်ငံေတာ်အဆင့် 

တရားစီရင်ေရးစနစ် ၁ ခု စုစုေပါင်း ၂ ခု တစ်�ပိုင်တည်း တည်�ိှေန�က

သည်ဟု �ုိး�ုိး�ှင်း�ှင်း အဓိပ�ာယ် မဖွင့်ဆို�ိင်ုေပ။ ရံဖန်ရံခါ စည်းမျဉ်း

ဥပေဒများ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများ၊ တရားေရးစနစ်များကို တစ်ချိန်တည်း 
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တစ်�ပိုင်တည်း ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်အသံုးြပု�ကသည့် အေြခအေနများ

လည်း �ိှ�ိင်ုသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ ဥပေဒများ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်အသံုးြပု

ြခင်းကို legal hybridity ဟုလည်းေကာင်း၊ သိုမ့ဟုတ် ဗဟုမ�ိုင်

တရားေရးအေ�ကာင်း ေရးသားထားသည့် ေ�ာှင်းပုိင်းစာေပများတွင် 

legal hybridization ဟုလည်းေကာင်း ေခါ်ေဝါ် သံုးစဲွ�ကသည် (ဆန်တိုစ့် 

(Santos 2006) တွင်ေတွ� �ိင်ုသည်)။ 

ဤသုေတသနမှ �ှာေဖွေတွ� �ိှချက်များသည် ကလာ့က်�င့်ှ စတီဖန် 

(Clark & Stephen 2009) တိုမှ့ တင်ြပခ့ဲသည့် ဥပေဒများေရာေ�ာှေပါင်း

စပ်အသံုးြပုြခင်း (legal hybridity) အား ေတွ� ြမင်�ိင်ုသည့် အဓိက 

အေြခအေန ၃ ရပ် ကို နားလည်ြခင်းဟူသည့် အယူအဆကို ေရာင်

ြပန်ဟပ်ပါသည်။ ပထမအေြခအေနမှာ လူမ�အဖဲွ�အစည်း တစ်ခုအတွင်း

�ိှ တရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခုတွင် ကွဲြပားသည့် ဥပေဒြပ�ာန်းချက် 

အမျိုးမျိုး ဥပမာအားြဖင့် ဓေလထုံ့းတမ်းဆိုင်ရာ ဥပေဒများ�င့်ှ 

�ိင်ုငံေတာ်မှ တရားဝင်ြပ�ာန်းသည့် ဥပေဒပုဒမ်များကို ေရာေ�ာှအသံုး

ြပုြခင်း ြဖစ်သည်။ ဒတုိယအေြခအေနမှာ လူမ�အဖဲွ�အစည်း တစ်ခု

အတွင်း တရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခုထက်ပုိ တည်�ိှေန�ပီး တစ်ခါတစ်ရံ 

အမ�တစ်ခုတည်းကိုပင် မတူညီသည် ့တရား�ုံးများမှ အ�ပိုင်အမ� စီရင်

သည့် အေြခအေနမျိုးြဖစ်သည်။ တတိယအေြခအေနတွင် hybridity ကို 

တရားစီရင်ေရးက�တစ်ခုလံုးအတိုင်းအတာြဖင့် မဟုတ်ဘဲ တရား

ေရး ဆိုင်ရာအဖဲွ�အစည်း တစ်ဖဲွ�ချင်းစီ၏ ကျင့်သံုးမ�အတိုင်းအတာ 

သွင်ြပင်လက�ဏာတစ်ခု အြဖစ် ��ြမင်ြခင်းမျိုး ြဖစ်သည်။ 
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ဤအေြခအေနတွင် ဥပမာအားြဖင့် ရဲအရာ�ိှ သိုမ့ဟုတ် 

ေဒသအာဏာပုိင်များက �ိင်ုငံေတာ်မှ ြပ�ာန်းထားသည့် ဥပေဒ �င့်ှ 

ြပ�ာန်းထား�ိှြခင်းမ�ိှသည့် ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အမ�ကိစ�ေြဖ�ှင်းရာတွင် အသံုးြပုြခင်းမျိုး 

ြဖစ်သည်။ ဤသို ့ြဖင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွ�အစည်းများသည် ဥပေဒများကို 

ေရာစပ်အသံုးြပုသည့် လုပ်ေဆာင်မ�မျိုးကို လုပ်ေဆာင်တတ်�ကသည်။ 

 Legal hybridity သည် တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒြဖစ်မ� ပုံစံသစ် 

တစ်ခုြဖစ်�ပီး တရားစီရင်ေရးက�တွင် ဥပေဒ�င့်ှအညီြဖစ်လ�င် 

တရားဝင်သည် ယင်းသိုမ့ြဖစ်လ�င် တရားဝင်မဟုတ်ဟူသည် ့ အစဉ်

အလာသေဘာတရားကို စိန်ေခါ်လျက် ဥပေဒေဘာင်အတွင်း�ိှ နည်း

လမ်းများေရာ၊ ဥပေဒေဘာင်ြပင်ပ�ိှ ဆန်က့ျင်ဘက်နည်းလမ်းများကိုပါ 

ေပါင်းစပ်အသံုးြပု အမ�ကိစ�ေြဖ�ှင်းြခင်းမျိုး ြဖစ်သည်ဟူ၍လည်း

ေကာင်း၊ ယင်းကဲ့သို ့ ေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ကူညီသ ူအမျိုးမျိုး

မှာ ခန်မှ့န်း၍ မရ�ိင်ုသည့် အေရအတွက်အထိ �ိှ�ိုင်သည်ဟူ ၍လည်း

ေကာင်း ဆန်တိုစ့် (Santos 2006) က ��ြမင်သည် (Santos 2006, 46)။ 

မွန်ြပည်နယ်အတွင်း စာေရးသူြပုလုပ်ခ့ဲသည့် သုေတသနတွင် ဤ

အချက်ကို ေတွ� �ိှရသည်။ အမ�တစ်ခုတွင် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းများ၊ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်၊ (ဘာသာေရးလ�မ်းမုိးမ�မပါဘဲ) သမာ

သမတ်ကျစွာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ေစလိုမ� စသည်တိုေ့ရာ�ပမ်းပါဝင်ေန�က

သညက်ို ေတွ�ရသည် ့ အေလျာက် ဥပေဒ အေပါ် ��ြမင်ပုံ အမျိုးမျိုး၊ 
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ြပဿနာေြဖ�ှင်းပုံနည်းလမ်းအဖုံဖုံတိုသ့ည် ယှဉ်လျက်တည်�ိှေန�က

သည်ကို ေတွ�ရသည်။ 

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးြဖစ်မ�အေြခအေနအတွင်း ဘာသာေရး�င့်ှ 

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖုိးထားမ�များ၏ အခန်းက�ကို ပုိမုိ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လျက်�ိှေ�ကာင်း ဤစာတမ်းက ေထာက်

ြပလိုသည်။ ဟူစိန် (Hussain 2011) �င့်ှ မုိးရ် (Moore 1993) တို၏့ 

ေဆွးေ�းွချက်များကလည်း ဤအချက်ကို ေထာက်ခံထားသည်။ အေ�ှ�

ေတာင်အာ�ှ�ိင်ုငံများ၌ ေဒသအတွင်း ယခင်�ိှ�င့်ှ �ပီးသား �ုိးရာတရား

စီရင်ေရးစနစ်များ၊ ကာလ�ကာ�ှည် ေရာေ�ာှတည�ိှ်လာခ့ဲသည့် ဓေလ့

ထုံးတမ်းဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ေနာက်ပုိင်း ေဒသခံများထံသို ့ ဟိ��ူ �င့်ှ 

ဗုဒ�ဘာသာ ကိုးကွယ်မ�ေရာက်�ိှလာေသာအခါ တရားစီရင်ေရး

စနစ်များအေပါ် ယင်းဘာသာတရားများ၏ လ�မ်းမုိးမ�ထဲသို ့  

ကိုလိုနီေခတ် ဥပေဒများ ထပ်ေပါင်းထည့်ြခင်းအားြဖင့် 

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးြဖစ်မ� ေပါ်ေပါက်လာသည့်အေ�ကာင်းများကို 

ဟူစိန်၏ ေဆွးေ�းွတင်ြပချက်များတွင် ေတွ�ရသည်။ မေလး�ှား�င့်ှ 

အင်ဒိနီုး�ှား�ိင်ုငံတိုတ့ွင် ဟိ��ူ �င့်ှ ဗုဒ�ဘာသာလ�မ်းမုိးမ�အြပင် 

ေ�ာှင်းပုိင်းတွင် အစ�လာမ်ဘာသာကို ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့

လက်ခံကိုးကွယ်ခ့ဲ�ကသည်။ အစ�လာမ်ဘာသာ�င့်ှ အတ ူ

ဘာသာေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ ယင်း�ိင်ုငံများသို ့ ပျံ� �ှံဝ့င်ေရာက်လာ

ေသာ်လည်း သက်ဆိုင်ရာ�ိင်ုငံများအတွင်း�ိှ ေဒသအလိုက် ြဖစ်ထွန်း

ေပါ်ေပါက်လာခ့ဲသည့် ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ ဟိ��ူ �င့်ှ 
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ဗုဒ�ဘာသာဆိုင်ရာ �ုိးရာဓေလ့များကို လံုးဝဥဿုံ ဖယ်�ှား�ိင်ုခ့ဲြခင်းမျိုး 

မ�ိှခ့ဲေပ။ အြခားေသာေဒသများမှ လူသစ်များေြပာင်းေ���ဝင်ေရာက်

လာသည့်အခါ ၎င်းတို�့င့်ှအတူပါလာသည့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ၊ 

လူမျိုးေရးဆိုင်ရာ အေလ့အထများသည်လည်း ေဒသခံတရားစီရင်ေရး

စနစ်များထဲသို ့ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ်သွား�ကသည်။ အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ 

ေဒသသည် တ�ုတ်၊ အိ��ယိ�င့်ှ ဥေရာပ�ိင်ုငံများတို၏့ ကုန်

သွယ်လမ်းေ�ကာင်းဗဟိခုျက်တွင်တည်�ိှ�ပီး ယင်းေဒသအတွင်းသို ့ 

ေြပာင်းေ���ဝင်ေရာက်လာသမူျားက �ိှ�ပီးသား ေဒသခံများ၏ ဓေလထုံ့း

တမ်းအေရာအေ�ာှထဲသို ့ (အထူးသြဖင့်) အိ��ိယဥပေဒများ�ှင့် ဓေလ့

များကိုလည်း ထပ်မံမိတ်ဆက်ေပါင်းထည့်�ကသည် (Hussain 2011, 

378)။ အလားတူ ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင်လည်း ကိုလိုနီေခတ်မတိုင်မီ ေခတ်

များအတွင်း နတ်ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�အေပါ် ဗုဒ�ဘာသာအဆံုးအမများ 

ပျံ� �ှံဝ့င်ေရာက်လာ�ပီး တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ ြဖစ်ထွန်းေပါ်ေပါက်

လာမ�ထံသို ့ ဦးတည်သွားသည့် အေရွ�များကို ေတွ�ရသည်။ ကိုလိုနီေခတ်

သိုေ့ရာက်ေသာအခါ ဥပေဒအသစ်များ ထပ်မံဝင်ေရာက်လာသည်။ 

မုိးရ် (Moore 1993)က အိ��ိယ�ိင်ုငံရာဂျာစဌာန် (ရာဇဌာနီ) ြပည်

နယ် ေကျးလက်ေဒသများအတွင်း စံ��န်းအေြခြပု ဥပေဒစည်းမျဉ်း 

(normative ordering) များပါဝင်သည့် ဗဟုတရားေရးမ�ိုင်စနစ် 

အေ�ကာင်းကို မိတ်ဆက်တင်ြပခ့ဲဖူးသည်။ ၎င်း၏တင်ြပချက်တွင် ဗဟို

အဆင့် ဥပေဒဆိုင်ရာ အဖဲွ�အစည်းများ၊ ေကာင်စီများ�ှင့် တရား�ုံးများ

�င့်ှ ပတ်သက်သည့် ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ အေတွ�အ�ကံုများ ပါ
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ဝင်သည်။ မုိးရ်သည် ဘာသာေရးစည်းေဘာင်အတွင်း�ိှ ပုဂ�ိုလ်များ၊ 

သဘာဝလွန်နည်းလမ်းသံုး ေဆးဆရာများ၊ နတ်ကေတာ်များကိ ုတရား

စီရင်ေရးစနစ်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ်ထည့်သွင်း စဉ်းစား�ပီး

‘ဥပေဒ’၏ လူမ�ေဗဒဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကို စိန်ေခါ်ချဲ�ထွင်ခ့ဲသည်။ ယဉ်

ေကျးမ�အမျိုးမျိုးလ�မ်းမုိးပါဝင်သည့် အမ�ကိစ�များ�င့်ှ ဗဟုမ�ိုင်

တရားေရးြဖစ်မ�တိုက့ို ဆန်းစစ်ေလ့လာ�ကသည့်အခါ 

ြပ�ာန်းဥပေဒများ၊ တရား�ုံးေတာ်များ�င့်ှ တရားေရးေကာင်စီ 

များတိုက့ို အေလးေပးေလ့လာ�ကေသာ်လည်း 

သဘာဝလွန်နည်းလမ်းသံုး ေဆးဆရာများ၊ နတ်ကေတာ်များကိ ု

ချန်လှပ်ထားေလ့�ိှ�ကသည် (ဥပမာအားြဖင့် မယ်ရီ (Merry 1988)၊ 

ေနဒါ �င့်ှ ေထာ့ဒ ် (Nader & Todd 1978) တိုတ့ွင်�ကည့်ပါ)။ သိုရ့ာတွင် 

ဤေလ့လာမ�နယ်ပယ်အတွင်း၌ပင် တစ်ခါတစ်ရံ လိုအပ်ပါက 

နည်းလမ်းတစ်ခုအေနြဖင့် စုန်းေမှာ်အတတ် သိုမ့ဟုတ ် ဘာသာ

ေရးဓေလ့ထုံးတမ်းများကို စုံစမ်းစစ်ေဆးမ� ြပုတတ်�ကသည် 

(ေကာ်လျာ (Collier 1973)၊ အီဗန်စ်-ပရစ်ချာ့ဒ ်(Evans-Pritchard 1937)၊ 

ကလက်ခုန်း (Kluckhohn 1944)၊ ေနဒါ (Nader 1964)၊ �င့်ှ ဝုိက်တင် 

(Whiting 1950) တိုတ့ွင် �ကည့်ပါ)။ ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ� အေြခခံ 

ကုစားြခင်း �င့်ှ ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းြခင်းြဖစ်စဉ်ကို ေလ့လာသည့် 

သုေတသနများတွင် ကုစားြခင်းအခမ်းအနားများကို အမ�ကိစ�များ 

ေြဖ�ှင်းရန်အတွက် အာဏာလက်ဝယ်မ�ိှသည့် ြပညသ်ူများ ေရွးချယ်

အသံုးြပု�ိင်ု�ကသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်အေန�င့်ှ မဟုတ်ဘဲ ယင်းသည် 
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ြပဿနာေြဖ�ှင်းေရး အဓိကနည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် မှတယ်ူထား�က

သည် (ဂစ်ဘ ် (Gibbs 1963)။ �ုိးရာယံု�ကည်မ�အေပါ် အေြခခံသည့် 

ကုစားြခင်းနည်းလမ်းအသံုးြပုမ�ကို လူမ�ေဗဒမူေဘာင်အေြခြပု 

ေလ့လာဆန်းစစ်မ� ြပုသင့်သည်ဟု မုိးရ် (Moore 1993) က 

ဆိုထားသည်။ မုိးရ်၏အဆိုကို ေရာင်ြပန်ဟပ်လျက် ဤစာတမ်းအတွင်း 

ေလ့လာခ့ဲသည့် မွန်ေကျးရွာတွင် ဘာသာေရး�င့်ှ 

သဘာဝလွန်ပညာရပ်နယ်ပယ်မှ ပုဂ�ိုလ်များတိုက့ိ ု

ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးအသိုက်အဝန်း၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခု အေနြဖင့် 

မှတ်ယူရမည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ 

 

ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ေဒသ�င့်ှ ယင်းေဒသအတွင်း ကျင့်သံုးလျက် 

�ိှသည့် ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ�များအေ�ကာင်း မိတ်ဆက်အကျဉ်း 

 
မွန်လူမျိုးတိုသ့ည် ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း�ိှ အဓိကတိုင်းရင်းသား ၈ မျိုးထဲ

တွင် ပါဝင်သည့် လူမျိုးစုတစ်စု ြဖစ်�ပီး များေသာအားြဖင့် မွန်ြပည်နယ်၊ 

ပဲခူးတိုင်းေဒသ�ကီး၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ တနသင်္ာရီတိုင်းေဒသ�ကီး�င့်ှ 

မုတ� မပင်လယ်ေကွ�ေဒသများတိုတ့ွင် ေနထုိင်�ကသည်။ အြခားေသာ

တိုင်းရင်းသားများ ြဖစ်�ကသည့် ပအိုဝ်း၊ ထားဝယ်၊ �ှမ်းလူမျိုး စသည်

တို�့င့်ှ အတူယှဉ်တွဲေနထုိင်�ကသည်။ မွန်ြပည်နယ်၏�မို�ေတာ်မှာ 

ေမာ်လ�မိုင်�မို � ြဖစ်�ပီး ဧရိယာစတုရန်းမုိင်ေပါင်း ၄၇၄၈ (စတုရန်းကီလို

မီတာ ၁၂၂၉၇) အကျယ်အဝန်း �ိှသည်။ �မို �နယ်ေပါင်း ၁၀ �မို �နယ်�င့်ှ 

၄၄၃ ရပ်ကွက်၊ေကျးရွာအုပ်စုတို ့ြဖင့် ဖဲွ�စည်းထားသည်။ မွန်ြပည်နယ်၏ 



Legal hybridity in everyday justice provision  |  127 
လူဦးေရမှာ ၁၆၈၂၀၄၁ (၁.၆ သန်းေကျာ်) ခန် ့ �ိှသည် (Myanmars NET 

1998-2012)။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံယဉ်ေကျးမ�အေပါ် မွန်လူမျိုးတို၏့ လ�မ်းမုိးသက်

ေရာက်မ� အထင်အ�ှား�ိှခ့ဲသည်။ (ပါဠိ) စာေပအေရးအသား �င့်ှ (ဗုဒ�

ဘာသာ) ဘာသာေရး စတင်ပျံ� �ှံေ့စခ့ဲသည့် လူမျိုးများလည်း ြဖစ်�က

သည်။ မွန်လူမျိုးတိုသ့ည ် တ�ုတ်�ိင်ုငံ အေနာက်ပုိင်းမှတစ်ဆင့် ဧရာ

ဝတြီမစ်အေ�ကပုိင်း ြမစ်ဝက�န်းေပါ်ေဒသမှ ေတာင်ဘက် လက်�ိှ ထုိင်း

�ိင်ုငံ ေချာင်ဖယားြမစ်ဝှမ်းလွင်ြပင်တိုသ့ို ့ ဝင်ေရာက် ပျံ� �ှံေ့နထုိင်ခ့ဲ�က

သည်ဟု ယံု�ကည်ရသည်။ သက� ရာဇ် ၁၀၅၇ ခု�စ်ှတွင် (ေ�ှး)မွန်တို၏့ 

သထုံ�မို�ကို ေတာင်ဘက်သို ့ ေြပာင်းေ���လာ�ကသည့် ဗမာလူမျိုးများက 

သိမ်းပုိက်ခ့ဲ�ကသည်။ မွန်လူမျိုးအများစုမှာ ဩစတ�ုိ-ေအး�ှားတစ် 

(Austro-Asiatic) ဘာသာစကားအ�ယွ်ဝင် ြဖစ်သည် ့၎င်းတို၏့ ကိယု်ပုိင် 

မွန်စကား�င့်ှအတူ ဗမာစကားကိလုည်း ေြပာဆို�ကသည် ့

ဘာသာစကား�စ်ှမျိုးေြပာသူများ ြဖစ်�ကသည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း ကိုလိုနီေခတ်အဆံုးသတ်ခ့ဲသည့် ၁၉၄၈ ခု�စ်ှမှ 

စ၍ �စ်ှေပါင်းများစွာတိုင် ြဖစ်ေပါ် ခ့ဲသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�များ

အတွင်း ြပည်သူများရင်ဆိုင်ခ့ဲရသည့် အနိ�ာ�ုံများတွင် အသတ်ခံ

ရြခင်း၊ အဓ�မြပုကျင့်ခံရြခင်း၊ ည�ဉ်းပန်း�ှိပ်စက်ခံရြခင်း၊ လုယက်ခံ

ရြခင်း၊ အတင်းအဓ�မေစခုိင်းခံရြခင်း၊ မတရား အခွန်ေငွ ဆက်ေ�ကး 

အေကာက်ခံရြခင်း၊ ေြမယာအများ အသိမ်းခံရြခင်း�င့်ှ တစ်ရွာလံုး

အတိုင်းအတာြဖင့် အဖျက်ဆီးခံရြခင်းတို ့ ပါဝင်သည်။ �ိင်ုငံေတာ်
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အစုိးရ�င့်ှ လက်ေအာက်ခံအဖဲွ�အစည်းများ၊ EAO အဖဲွ�များတိုက့ ဤကဲ့

သိုေ့သာ ဆိုးရွားသည့် တရားဥပေဒချိုးေဖာက်မ�များကို ကျူးလွန်ခ့ဲ

�ကသည်။ ေကျးလက်ေန ြပည်သူတိုသ့ည ်အာဏာပုိင်စုိးသူ တစ်ဦးမက

တို၏့ ဒဏ်ကိုခံစားခ့ဲ�ကရ�ပီး လက်နကက်ိုင်အဖဲွ� အနည်းဆံုး ၂ ဖဲွ�

ေလာက်ကို အခွန် ဆက်ေ�ကးေပးေဆာင်�ကရသည်။ ၎င်းတို၏့ 

အသက်ေမွးမ�လုပ်ငန်းများကို ကာကွယ်ရန်၊ ယဉ်ေကျးမ��င့်ှ ဘာသာ

ေရးဆိုင်ရာ ဝိေသသလက�ဏာတိုက့ိ ုထိန်းသိမ်းရန်တိုသ့ည် ေကျးရွာသူ

ရွာသားများ အဓိကထားရာ အေရးကိစ�များ ြဖစ်�ကသည်။ မွန်ြပည်နယ်

တွင် အဓိက အေြခစုိက်လ�ပ်�ှားသည့် EAO အဖဲွ�တစ်ဖဲွ� ြဖစ်သည့် 

မွန်ြပညသ်စ်ပါတီ (NMSP) သည် မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကို ကိုယ်

စားြပု�ပီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အား ဆန်က့ျင်တိုက်ခုိက်လာရာမှ ၁၉၉၅ 

ခု�စ်ှတွင် တစ်�ကိမ်၊ ၂၀၁၂ ခု�စ်ှတွင် တစ်�ကိမ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူညီ�ိင်ုခ့ဲသည် (ေဆာက်သ ်(South 2012)။ 

၁၉၈၈ ခု�စ်ှတွင် ယိုယွင်းလာသည် ့စီးပွားေရးအေြခအေန၊ စီးဆင်း

လည်ပတ်ေနသည့် ေငွေ�ကးများကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ြခင်း�င့်ှ လူ ့

အခွင့်အေရးများ ချိုးေဖာက်ခံရမ�အေပါ် မေကျနပ်ချက်များေ�ကာင့် 

�ိင်ုငံအတွင်း ဒမုိီကေရစီရ�ိှရန် ြပည်သူလူထုတိုက့ စုေပါင်းေတာင်းဆိုခ့ဲ

�ကသည်။ သိုေ့သာယ်င်းေတာင်းဆိုချက်များြငင်းပယ်ခံရ�ပီး ၁၉၈၈ 

ေနာက်ပုိင်း �ိင်ုငံေတာေ်အးချမ်းေရး�ှင့် �ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးေကာင်စီ 

(SLORC) တပ်မေတာ်အစုိးရ တက်လာ�ပီး NMSP အပါအဝင် တိုင်း

ရင်းသားလက်နက်ကိုင် EAO အဖဲွ�များကိ ု ပစ်ခတ်တိုက်ခုိက်မ�များ�င့်ှ 
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ြပညတ်ွင်းစစ်ကို ရပ်စဲရန် ကမ်းလှမ်းခ့ဲသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ�ပီး

ေနာက် EAO များ ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်ေြမေဒသများတွင် လူထု

အေြခြပုအဖဲွ�အစည်းများ တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာ�ပီး ၎င်းတို၏့ ကွန်ရက်

များလည်း ကျယ်ြပန်လ့ာသည်။ အခက်အခဲဆံုးအေြခအေနများ

�ကားတွင်ပင် မွန်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အသိုင်းအဝုိင်းများမှ 

အစုိးရ မဟုတ်သည့်အဖဲွ�များကို ထူေထာင်ခ့ဲ�က�ပီး ရပ်ရွာလူထုအ�ကား 

ယံု�ကည်မ��င့်ှ အေထာက်အပ့ံေပးသည့် ယ��ရားများကို တည်ေဆာက်

ခ့ဲ�က၊ ရပ်ရွာအေြခြပုအဖဲွ�အစည်းများ အားေကာင်းလာေစရန် ကူညီ

ေထာက်ပ့ံမ�များ ေပးခ့ဲသည် (ေဆာက်သ် (South 2007; 2008)။ ထုိ ့

အြပင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာတူညီမ�များ၏ အသီးအပွင့်များ

ေ�ကာင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�များကို ဆယ်စု�စ်ှများစွာ 

ခါးစည်းခံလာခ့ဲ�ကရသည့် အရပ်သားြပည်သူများ၏ �ိင်ုငံေရး၊ 

လူမ�ေရး�င့်ှ စီးပွားေရးဘဝအေြခအေနများသည်လည်း 

များစွာေြပာင်းလဲတိုးတက်လာခ့ဲသည် (ေဆာက်သ ်(South 2014)။ 

ကွင်းဆင်း ေလ့လာခ့ဲသည့် မွန်ရွာသည ်အစုိးရ စစ်တပ်�င့်ှ NMSP 

တိုအ့�ကား ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက�ကာလများ

တစ်ေလ�ာက် အစုိးရ၏ ထိန်းချုပ်မ�ဧရိယာအတွင်းတွင်ပင် တည်�ိှခ့ဲ

ေသာ်လည်း �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ�င့်ှ ေကျးရွာေနြပည်သူများတို၏့ ဆက်

ဆံေရးမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး အသက်ဝင်ေနသည့်တိုင် အတိုက်အခံ

အေနအထား၊ ထိ�ှလွယ်သည့် အေနအထားတွင် �ိှေနခ့ဲသည်။ ၁၉၈၈ 

အေရးအခင်းတွင် ပါဝင်ခ့ဲ�ကသည့် ရွာသူရွာသားများ �ိှသလို၊ NMSP 
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တွင် (ဝင်ေရာက်တာဝန်ယူေန�ကသည့်) ေဆွမျိုးအရင်းအချာများ�ိှ

သည့် ရွာသရွူာသားများ၊ NMSP �င့်ှ အဆက်အသယွ်�ိှသည့် ရွာသူရွာ

သားများလည်း �ိှသည။် အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးယ��ရားအေပါ် ရပ်

သူရွာသားများ ယံု�ကည်မ�အနည်းငယ်သာ �ိှ�ကသည်။ ယင်းသည် �စ်ှ

ေပါင်းေြမာက်များစွာ �ကာ�ှည်ခ့ဲသည့် ြပည်တွင်းစစ်၏အကျိုးဆက်

ြဖစ်�ိင်ုသည်။ သုေတသနြပုလုပ်ခ့ဲသည့် ေကျးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ

အေနြဖင့် မွန်ေတာ်လှန်ေရးအ�ိှန်အြမင့်ဆံုးကာလ ြဖစ်ခ့ဲသည့် ၁၉၆၀ 

ြပည်�့စ်ှများအတွင်းတွင် ပဋိပက�ဒဏ်ကို အြပင်းထန်ဆံုး ခံစားခ့ဲ�က

ရသညဟ်ဆုိုသည်။ ြမန်မာအစုိးရတာဝန်ခံများထံမှ မည်သိုေ့သာ 

အကူအညီမှ မရ�ိှေသာ်လည်း လက်နကက်ိုင်အဖဲွ�များအားလံုးကိုမူ 

အခွန်ထမ်းေဆာင်ခ့ဲ�ကရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အစုိးရစစ်တပ်၏ 

ြပန်ေပးဆွဲြခင်းကိုလည်း ေကျးရွာသားများ ခံ�ကရသည်။ 

ယင်းကဲ့သိုေ့သာ အမ�ကိစ�များကိ ုရွာသူရွာသားများ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး 

ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကရသည်။ စစ်အုပ်ချုပ်ေရး�င့်ှ ပဋိပက�များ ြဖစ်ပွားသည့် 

ကာလ �ကာ�ှညလ်ာသည်�င့်ှ အမ�၊ မွန်ေကျးရွာသူရွာသားများသည် 

အစုိးရအထက်အရာ�ိှများ အထူးသြဖင့် 

ရဲဘက်ဆိုင်ရာအရာ�ိှများအေပါ် ယံု�ကည်မ� ကင်းမ့ဲလာခ့ဲ�ကသည်။ 

 ြမန်မာ�ိင်ုငံ၏ဒမုိီကေရစီကူးေြပာင်းမ�ြဖစ်စဉ်သည်တစ်�ိင်ုငံ

လံုးအတိုင်းအတာြဖင့် ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့ မြဖစ်ေသးေသာ်လည်း 

၂၀၁၁ ခု�စ်ှ မတ်လ တွင် အမည်ခံ အရပ်သားအစုိးရ 

တက်လာ�ပီးေနာက်ပုိင်း ဒမုိီကေရစီ�င့်ှ 
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အမျိုးသားရင်�ကားေစ့ေရးဆိုင်ရာ ကိစ�ရပ်များအတွက် 

ေမ�ာ်လင့်ချက်များ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာခ့ဲသည်။ ၂၀၁၂ ခု�စ်ှအတွင်း 

NMSP အပါအဝင် EAO အဖဲွ�များ�င့်ှလည်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 

သေဘာတူညီမ�များစွာ ရ�ိှခ့ဲသည်။ ၂၀၁၅ခု�စ်ှတွင်ကျင်းပသည့် အေထွ

ေထွ ေရွးေကာက်ပဲွအတွင်းေဒါ်ေအာင်ဆန်းစု�ကည် ဦးေဆာင်သည့် 

အမျိုးသားဒမုိီကေရစီအဖဲွ�ချုပ်(NLD)ပါတီမှ မဲအြပတအ်သတ်�င့်ှ 

အ�ိင်ုရ�ိှခ့ဲ�ပီး အထိအခုိက်နည်းသည့် �ိင်ုငံေရးဆိုင်ရာ ေြပာင်းလဲမ�များ 

ခုိင်မာစွာ ြဖစ်ထွန်းေပါ်ေပါက်လာေစရန် အေထာက်အကြူဖစ်လာခ့ဲ

သည် (ရီဖယ် (Rieffel 2012)။ သိုေ့သာ်လည်း�ှမ်း၊ ကချင်�ှင့် ရခုိင်ကဲ့သို ့

ေသာ ြပညန်ယမ်ျားတွင် ဆက်လက်ြဖစ်ေပါ်လျက်�ိှသည့်လက်နက်

ကိုင်တိုက်ပဲွများေ�ကာင့် �ငိမ်းချမ်းေရးအေြခအေနမှာ ထိလွယ်�ှလွယ်

သည့် အေြခအေနတွင်�ိှေန�ပီး၊ ဤစာတမ်းကို ေရးေနသည့် အချိန်

အထိ ြပည်တွင်း�ငိမ်းချမ်းေရးကို ေရ�ှည်ထိန်းသိမ်းထား�ိုင်မည့် 

သေဘာတူညီမ�များ ရ�ိှရန် ေဝးေနေသးသည့် အေြခအေနတွင် �ိှေနဆဲ

ပင် ြဖစ်သည်။ ထုိအ့ြပင် ၂၀၁၅ ေအာက်တိုဘာလတွင် တိုင်းရင်းသား 

လက်နက်ကိုင်အဖဲွ�ေပါင်း ၈ ဖဲွ�အထိ �ိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ

ေရး သေဘာတူစာချုပ် NCAတွင် လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲ�ကေသာ်လည်း 

ယင်းတွင် NMSP မပါဝင်ေသးေပ။ သို�့င့်ှတိုင် သုေတသနြပုေလ့လာခ့ဲ

သည့်ရွာတွင် လက်နက်ကိုင်တိကု်ပဲွများြဖစ်ပွား�ိင်ုေချမှာ အနည်းငယ်

သာ�ိှသည်ကိုလည်း ေတွ�ရသည်။ 
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ေဟာင်းဆားေကျးရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားေရးအေြခအေနမှာ 

လက်�ိှ�စ်ှများအတွင်း တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာသည်ကို ေတွ�ရသည်။ 

အေ�ကာင်းရင်းများအနက်တစ်ခုမှာ ေကျးရွာသူရွာသားများသည်ထုိင်း၊ 

မေလး�ှား၊ စကင်္ာပူ၊ ကိုးရီးယား�င့်ှ ဂျပန်�ိင်ုငံတိုသ့ို ့ သွားေရာက်ကာ 

အလုပ်လုပ်ကိုင်�ကသည့်အတွက် ြဖစ်သည်။ ြပည်ပ�ိင်ုငံများမှ ေပးပုိ ့

လာသည့် ေငွေ�ကးများသည် ေကျးရွာအတွင်း�ိှ မိသားစု တစ်စုချင်းစီ

ကိုသာမက လမ်း�င့်ှ ဘာသာေရးအေဆာက်အဦများ ြပုြပင်မွမ်းမံြခင်း 

စသည့် ရပ်ရွာဖံွ� �ဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအတွက်ကိုပါ အေထာက်အက ူ

ြဖစ်ေစသည်။ စီးပွားေရး�င့်ှ အတူ နည်းပညာ ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်မ�များ ြဖစ်

ထွန်းလာသည့်အတွက်ရွာသူရွာသားများသည်မုိဘိုင်းဖုန်း၊ အင်တာနက်

နည်းပညာများကို အသံုးြပုကာ �ိင်ုငံရပ်ြခား�ိှ ၎င်းတို၏့ ေဆွမျိုးေမာင်

�မှများ�င့်ှ (ပုိမုိလွယ်ကူစွာ) ဆက်သွယလ်ာ�ကသည်။ အထူးသြဖင့် 

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ် (Facebook) ကဲ့သိုေ့သာ လူမ�ကွန်ရက်များကိုလည်း အသံုး

ြပုလာ�က�ပီး၊ အင်တာနက်သည ် ကေလးသူငယ်များအတကွ်ပင် 

မစိမ်းေတာ့သည့် အရာတစ်ခု ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း�ိှ အြခားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ�ှင့်မတူ ထူး

ြခားသည့်အချက်တစ်ခုမှာ မွန်လူမျိုးများတွင် ေနာက်ထပ် မျိုး�ယွ်စု

အခဲွများ မ�ိှဘဲ ဘာသာစကားတစ်ခု၊ စာေပတစ်ခုတည်းေအာက်တွင် 

ပုိမုိစည်းလံုးမ��ိှ�ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ဗုဒ�ဘာသာကို လွန်စွာသက်ဝင်ယံု

�ကည်�ကသူများြဖစ်�ပီး၊ ၎င်းတို၏့ေနစ့ဉ်လူေနမ�ဘဝအေပါ် ဘာသာ

ေရး၊ �ုိးရာအစဉ်အလာယံု�ကည်မ�များ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းများက လ�မ်းမုိး
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ထားသည်။ ေကျးရွာအများစုတွင် အနည်းဆံုး ဘုန်း�ကီးေကျာင်းတစ်

ေကျာင်းစီ �ိှ�က�ပီး ၎င်းသည် စာသင်ေကျာင်း တစ်ေကျာင်း အေနြဖင့်

လည်းေကာင်း၊ ဘုရားဝတ်ြပုရာေနရာအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဆင်းတု

ေတာ်များ ထိန်းသိမ်းထား�ိှရာေနရာအြဖစ်လည်းေကာင်း အစ�ိှသည့် 

ကိစ�ရပ်များအတွက်လည်း ေနရာတစ်ခုြဖစ်သည်။ သုေတသနြပု ေလ့

လာခ့ဲသည့် ေကျးရွာတွင် ဘုန်းေတာ်�ကီးေကျာင်းအသစ် တစ်ေကျာင်း

�င့်ှ ဘုရားအသစ်တစ်ဆူကိ ု တည်ထား�ပီး ၎င်း�င့်ှအတူ ဝိပဿနာ

တရားစခန်းတစ်ခုကိုပါ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ကေလးငယ်များသည် 

ေ�ရွာသီ ေကျာင်းပိတ်ရက်များတွင် မွန်စာေပသင်တန်းများကို 

တကေ်ရာက်�က�ပီး ေ�ှးေခတ်မွန်ဘုရင်များ၏ သမုိင်းရာဇဝင်များ�င့်ှ 

မွန်�ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများကို ေလ့လာသင်ယူ�ကသည်။ 

မွန်လူမျိုးတို၏့ မိသားစုတည်ေဆာက်ပုံသည ် မိသားစုတစ်စု တစ်အိုး

တစ်အိမ်ပုံစံ (nuclear) ပုိေပါက်သည် (��ိင်းယှဉ်ရန် - အိမ်တစ်အိမ်တွင် 

မိသားစုတစ်စုထက် ပုိေန�ကသည့် extended family)။ ေထရဝါဒဗုဒ�

ဘာသာကိ ုသက်ဝင်ယံု�ကည်မ��င့်ှအတူ �ုိးရာ နတ်အမျိုးမျိုးကိုးကွယ်မ�

လည်း �ိှသည်။ မွန်ေကျးလက်ေနြပည်သူများတို၏့ ဘဝအတွင်း ဘာ

သာတရားမှာ မည်မ�အထိအေရးပါအရာေရာက်သည့် အခန်းက�မှ ပါ

ဝင်ေနသည်ကို နားလည်သေဘာေပါက်ရန် ဗုဒ�ဘာသာ�င့်ှ ပတ်သက်၍ 

ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း�င့်ှမွန်လူမျိုးများအ�ကား နတ်

ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င့်ှ ပတ်သက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေနာက်ခံဗဟု

သုတ �ိှထားရန်လိုအပ်သည်။ 
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ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ� 

 

အစုိးရမှ ၂၀၁၄ ခု�ှစ်အတွင်း ေကာက်ယူခ့ဲသည့် သန်းေခါင်စာရင်း

များအရ ြမန်မာ�ိင်ုငံ၏ စုစုေပါင်းလူဦးေရမှာ စာရင်းေကာက်ယ�ိူင်ုြခင်း 

မ�ိှခ့ဲသည့် ၁.၂ သန်းေသာ လူများအပါအဝင် ၅၁.၄ သန်း�ိှသည် (MIMU 

သန်းေခါင်စာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ 2017)။ ဗုဒ�ဘာသာသည ်

လူဦးေရ၏ ၈၇.၉ ရာခုိင်��န်းက ကိုးကွယ်�ကသည့် အဓိကဘာသာတစ်ခု 

ြဖစ်သည။် 

တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ (legal pluralism) �ှင့် ဆက်စပ်မ��ိှသည့် 

ဗုဒ�ဘာသာဆိုင်ရာ သက်ဝင်ယံု�ကည်မ�များ အေ�ကာင်း�င့်ှ ပတ်သက်၍ 

သိဂၚ်္ီ (Thanegi 2013) ၏ ေလ့လာေဆွးေ�းွချက်များအေပါ် 

အေြခခံထားပါသည်။ ေထရဝါဒဗုဒ�ဘာသာဝင်တိုသ့ည် သလီ၊ ဒါန၊ 

ဘာဝနာဟူသည် ့ သေဘာတရား�ကီး ၃ ရပ်ကိ ု လက်ခံကျင့်သံုး�က

သည်။ ထုိအ့ြပင် ဘာသာတရား အဆံုးအမ�င့်ှ အညီ လူေကာင်းသူ

ေကာင်း တစ်ဦး ြဖစ်ရန် ေမတ� ာ၊ ခ��ီပါရမီ �င့်ှ ေစတနာ တို�ိှ့ရမည်ဟု

လည်း ယံု�ကည်သက်ဝင်�ကသည်။ အလုပ်ဟု အဓိပ�ာယ်ရသည့် ပါဠိ

စကားလံုး ကမ� မှ ဆင်းသကလ်ာသည် ့က ံ(ကုသိလု်ကံ သိုမ့ဟုတ ်ကံ

�ကမ�ာ) အေပါ်လည်း သက်ဝင်မ��ိှ�ကသည်။ မိမိ ြပုသည် ့ အမ�သည ်

မိမိအေပါ်တိုက်�ုိက် အကျိုးသက်ေရာက်မ� �ိှသညဟ်ူသည် ့ယံု�ကည်မ�

သည် ဤသက်ဝင်မ�အေပါ်အေြခခံထားြခင်းြဖစ်သည်။ မေကာင်းမ�ြပု

ပါက ယင်း၏ ဒဏ်ကိ ု ခံစား�ကရမည်ြဖစ်�ပီး၊ ရာဇဝတ်မ� သိုမ့ဟုတ ်
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တရား ဥပေဒ�င့်ှ ဆန်က့ျင်သည့် ြပစ်မ�တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်မိပါက မျက်

ေမှာက်ဘဝတွင်လည်းေကာင်း၊ သိုမ့ဟုတ ် ေနာက်ဘဝတွင်လည်း

ေကာင်း ြပန်လည်ခံစားရမည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ ခံစား

ရသည်ကို ဝဋ် ဟုေခါ်သည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံ�ိှ ဗုဒ�ဘာသာဝင်တိုသ့ည့် သတိ ကိုယ်�င့်ှမကွာ�ိှသည် ့

အေြခအေနကို ေရာက်�ိှရန်အတွက်လည်းေကာင်း၊ သံေယာဇဉ် တွယ်

တာမ�အစုစုတို ့ ကိ ုစွန်လ့�တ်�ပီး မိမိ၏စိတ်သမ�ဇဉ်ကိ ုညစ်�မ်ွးမ�မှ ကင်း

ေဝးေစရန်အတွက်လည်းေကာင်း ဝိပဿနာ�င့်ှ သမထဟုေခါ်သည့် 

အာနာပါနတရား��မှတ်ကျင့်�ကအံားထုတ်ရမည်ဟု သက်ဝင်ယံု�ကည်

�ကသည်။ တရား��မှတ်ြခင်းအားြဖင့် ဈာန်အဘိညာဉ်များ ရ�ိှမည်ဟု

လည်း ယံု�ကည်�ကသည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွာတွင် မွန်အဘိုးအို တစ်

ေယာက်သည် သမထတရား ��မှတ်ပွားများရာမှ ဈာန်အဘိညာဉ်များ ရ

�ိှခ့ဲသည်ဟု ရွာသူရွာသားများ ယံု�ကည်ခ့ဲ�ကသည်။ ြပဿနာ တစ်ခုခု

�င့်ှ ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါတိုင်း ယင်းအဘိုးအိုထံသွားေရာက် အကူအညီ 

ေတာင်းခံေလ့�ိှခ့ဲ�ကသည်။ အဘိုးအိုသည ် ရွာသူရွာသားများ၏ ကံ

�ကမ�ာ�င့်ှ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအေြခအေန ေ�ှ� ြဖစ်များကို ေဟာ�ကား�ိင်ု

သည်ဟု နာမည်�ကီးသည်။ အဘိုးအိုသည် ြပင်းြပင်းထန်ထန် တရား

ထုိင်�ပီးသည့် အေြခအေနမျိုးတွင် ၎င်း၏ �ုပ်သွင်ြပင်ကိုပင် ေြပာင်းလဲ

ပစ်�ိင်ုသည်ဟုလည်း လူအများက ယံု�ကည်ထား�ကသည်။ ကျန်းမာ

ေရး၊ လူမ�ေရး�င့်ှ စီးပွားေရးြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရာတွင် ဤကဲ့သို ့
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ေသာ ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ပုဂ�ိုလ်များအြပင် နက�တ်ေဗဒင်�င့်ှ လက�ဏာ

ေဗဒင်များကိုလည်း ယံု�ကည်အသံုးြပု�ကသည်။ 

ဗုဒ�ဘာသာဝင်များတိုသ့ည်အ��ရာယ်မှကင်းေဝးေစရန် သုတ� န်များ

ကို ရွတ်ဖတသ်ရဇ� ယ်ြခင်းအမ�ကိုလည်း ြပုတတ်�ကသည်။ သုတ� န်

အများစုကို ေ�ှးေဟာင်းပါဠိဘာသာြဖင့် ေရးသားထား�ပီးအချို� ပူေဇာ်

ရွတ်ဖတ်သူများက ယင်းသုတ� န်အများစုတို၏့ အနက်အဓိပ�ာယ်ကို နား

လည်ြခင်း မ�ိှ�ကေပ။ မိမိတို၏့ လိုအင်ဆ��များ ြပည့်ဝ�ကရန် သုတ� န်

တစ်မျိုးမျိုးကို ရွတ်ဖတ်သရဇ� ယ်ေလ့�ိှ�က�ပီး တစ်�ပိုင်တည်းတွင် 

အလံုးေပါင်း ၁၀၈ လံုးပါသည့် ပုတီးကံုးကိ ုအ�ကိမ်အေရအတွက ်၁၀၀ 

ခန် ့စိပ်�ကေလ့�ိှသည်။ တချို� ဗုဒ �ဘာသာဝင်များသည် �ုိးရာနတ်ကိ ုကိုး

ကွယ်ြခင်းများလည်း�ိှသည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွာအတွင်း�ိှ ေကျး

ရွာသူရွာသားများသည် ဗုဒ�ဘာသာ�င့်ှ နတ်အမျိုးမျိုး (ရွာေတာ်�ှင်နတ်၊ 

�ုိးရာနတ၊် ေြမေစာင့်နတ်၊ သစ်ပင်ေစာင့်နတ်�င့်ှ အမ်ိေစာင့်နတ် 

စသြဖင့်) ကို ကိုးကွယ်�ကသည်။ မိမိတို၏့ လူေနမ�ဘဝ တိုးတက်ြမင့်

မားေစရန် ရည်သန်၍အဆိုပါနတ်များကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်�ကြခင်း

ြဖစ်သည်။ နတ်ကိ ု ပူေဇာ် ကိုးကွယ်သည် ့ အေလ့အထ တည်�ိှရြခင်း 

အဓိက အေ�ကာင်းရင်းသည် နတ်များက ကူညီေ◌ဆာင်မတတသ်ညဟ်ူ

သည့် ယံု�ကည်မ�ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ဗုဒ�ဘာသာယံု�ကည်မ� နယ်ပယ်

တွင် နတ်အမျိုးမျိုးကို လူဘ့ံုထက် ပုိအဆင့်ြမင့်သည့် ဘံုများတွင် ေဒဝါ 

အြဖစ် စံေန�ကသူများြဖစ်သည်ဟူသည့် ယံု�ကည်မ� �ိှ�င့်ှ�ပီးသား ြဖစ်

သည်။ ဗုဒ�ဘာသာ�ိှ ‘နတ်’ သတ်မှတ်ချက်�င့်ှ ကွဲြပားသည်မှာ နတ်
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ကိုးကွယ်မ�နယ်ပယ်အတွင်း�ိှ ‘နတ်’ များမှာ အမှန်စင်စစ်အစိမ်းနတ် 

များပင် ြဖစ်သည။် ဗုဒ�ဘာသာဝင်အားလံုးသည် နတ်ကိုးကွယသ်ူများ 

ြဖစ်�ကသည်ဟူသည့် အေနာက်တိုင်းသားများ၏ ယူဆချက်မှာ နတ်

ေဒဝါ �င့်ှ အစိမ်းနတ်များ အ�ကားအဓိပ�ာယ်��ပ်ေထွးမ�အေပါ် အေြခခံ၍ 

ေပါ်ေပါက်လာြခင်း ြဖစ်�ိင်ုပါသည်။ 

အတိတ်ဘဝမှြပုခ့ဲဖူးသည့်အကုသိုလ်၊ အညစ်အေ�ကးများ၏ 

အကျိုးဆက်အြဖစ် ယခုဘဝတွင် ဆင်းရဲခက်ခဲပင်ပန်းေနရြခင်း ြဖစ်

သည်ဟူသည့် သေဘာတရားကိ ု

ဗုဒ�ဘာသာတွင်ေလးနက်စွာယံု�ကည်�ကသည်။ 

ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ေကျးရွာတွင်လည်း ယင်းယံု�ကည်မ�မျိုး �ိှ

သည်ကို ေတွ�ရသည်။ ထုိအ့ြပင် မိသားစုဝင်တစ်ေယာက်ေယာက် ဆိုး

ဝါးသည့် အေြခအေန�ကံု၍ �ုတ်တရက် ေသဆံုးရမ�ကဲ့သိုေ့သာ ြပင်း

ထန်လွန်းသည့် အနိ�ာ�ုံကိစ�များသည် ယခင် ဘဝမှ အကုသိုလက်ံများ

ေ�ကာင့် ြဖစ်ပွားရသည်ဟုလည်း ရွာသူ၊ ရွာသားများ ယံု�ကည်�ကသည်။ 

အြခားသူများအေပါ် ကျူးလွန်သည့် အမ�ကိစ�များအတွက် ယခုဘဝ မ

ဟုတ်သည့်တိုင် သံသရာ တစ်ေကွ�ေကွ�တွင် ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည်ဟု 

ယံု�ကည်သိထား�ကသည်။ ဤကဲ့သိုေ့သာယံု�ကည်မ�ေ�ကာင့် တစ်ပါးသူ

များအေပါ်ေသွးေအးေအးြဖင့်ခ��ာကိုယ်အနာတရြဖစ်ေစသည့် 

ရာဇဝတမ်�မျိုးကို ရွာသူရွာသားများ ြပုလုပ်�ကရန် 

ဝန်ေလး�က�ပီးယင်းသည် ရပ်ရွာထဲ�ိှ လမ်းမများေပါ်တွင် 

ြပင်းထန်သည့် ဒစု�ုိက်မ�များ မ�ိှရြခင်း အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု ြဖစ်�ိင်ု



138  |  Lwin Lwin Mon 

သည်။ ရွာသူရွာသားများသည် ရာဇဝတ်မ�ကို တားဆီး�ှိမ်နင်းသည့် 

ရဲသားများထက်စာလ�င် ေနာက်ဘဝကို ပုိ၍ ေ�ကာက်ရံွ� �ကသည်။ 

သံသရာအေပါ် ယံု�ကည်မ�များေ�ကာင့် ေဟာင်းဆား ေကျးရွာသူရွာသား

များသည် ဘုန်းေတာ်�ကီးများ�င့်ှ အကူအညီ လိုအပ်ေနသည့် ပုဂ�ိုလ်

များကို အလ�ဒါနြပု�ကြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေကျးရွာအတွင်း�ိှ ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းဆရာေတာ်ဘုရားသည် 

ဘုန်းတန်ခုိး�ကီးမားသည့်အတွက် ေကျာင်းအသစ်၊ ေစတီအသစ် တည်

ထား�ိင်ုရန် သိုက်ေလာကမှ ပုဂ�ိုလ်များက ကူညီေစာင်မ�ကသည်ဟု ယံု

�ကည်�ကသည်။ ဆရာေတာသ်ည် အသက် ၁၁ �စ်ှအရွယ်တွင် �ှင်ြပု

ခ့ဲ�ပီး ေနာင်တစ်ချိန်တွင် ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းထုိင်ဆရာေတာ် ြဖစ်လာ

ရမည်ဟု မိန် ့�ကားခ့ဲဖူးသည်။ ဤစာတမ်းေရးသားေနသည့်အချိန်တွင် 

ဆရာေတာ်ဘုရားသည ် သက်ေတာ ် ၃၀ �ိှ�ပီြဖစ်သည်။ ငယ်စဉ် ကိုရင်

ဘဝက ေြပာခ့ဲသည့်စကားေ�ကာင့် အချို�ေသာသူများက ဆရာေတာ်ကိ ု

�ူး�မ်ှးေနသည်ဟု ထင်ခ့ဲ�ကေသာ်လည်း ဆရာေတာ်၏ မှန်းဆချက်များ 

အမှန်တကယ ်ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ ဆရာေတာ်သည ်ရပ်ရွာထဲတွင် အဓိက 

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်တစ်ဦး ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ နတ်ကိုးကယွ်မ��င့်ှ 

ပတ်သက်၍လည်း ရွာသူရွာသားများ၏ အမူအကျင့် ေြပာင်းလဲေအာင် 

စွမ်းေဆာင်�ိင်ုခ့ဲသည်။ နတ်များအား ေဈး�ကီးေပးဝယ်ရသည့် အသား

�င့်ှ အရက်ေသစာများ အသံုးြပုပူေဇာ်မည့်အစား 

အကုန်အကျသက်သာေစရန် အသီးအရွက်များ�င့်ှ ပူေဇာ်ပသရန် 

ရွာသူ၊ ရွာသားများအား တိုကတ်ွန်းခ့ဲသည်။ 
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ဗုဒ�ဘာသာ၏ ေနာက်ထပ်အေရးပါသည် အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုမှာ 

ရဟ��ာ တရားထူးတရားြမတ်ရသူ သူေတာ်စင်အြဖစ် ကိုးကွယ်

ယံု�ကည်ြခင်းခံရသည့် ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ဝိဇ�ာ၊ နတ်ကေတာ်၊ ဘုန်း�ကီး�င့်ှ 

သီလ�ှင် အစ�ိှသည့် ဘာသာေရး/သာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များ၏ 

အခန်းက� ြဖစ်သည်။ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�နယ်ပယ်အတွင်း အြခား

အေရးပါသည့် အချက်များမှာ ဆွဲေဆာင်�ိင်ုမ�၊ အာဏာခဲွေဝြခင်း၊ အသိ

ပညာများ ြပန်ပွ့ားေစြခင်း�ှင့် ဂျဲန်ဒါ စသည်တို ့ ြဖစ်သည။် ဘာသာေရး 

သာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များတွင် တမူထူးြခားသည့် အရည်အချင်းများ၊ 

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်များ�ိှရမည့်အြပင် ကျယ်ြပန်သ့ည့် 

လူမ�အသိုင်းအဝုိင်း ြပုြပင်ေြပာင်းလဲမ�ြဖစ်စဉ်များတွင်လည်း အေရး

�ကီးသည့် အခန်းက�များမှာလည်း ပါဝင်ပတ်သက်လျက်�ိှ�ကသည်။ 

မျက်ေမှာက်ေခတ်လူမ�အသိုင်းအဝုိင်းမှ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်သမူျား၊ 

သက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင် ေနာကလ်ိုက်များ၏ ေြပာင်းလဲလာသည် ့

လိုအပ်ချက်များက ဘာသာေရး/သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ အေနအထား

အေပါ်ကိုလည်း သက်ေရာက်မ��ိှသည်။ 

မွန်ေကျးရွာသူရွာသားများသည် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ဩဇာ

အာဏာအေပါ် ေလးေလးနက်နက်�ုိေသေလးစားလိုက်နာေလ့�ိှ�က�ပီး 

ဤေလးစားမ�များသည် ၎င်းတို၏့ လူမူေရး၊ ယဉ်ေကျးမ� 

ဓေလ့ထုံးစံများ�င့်ှလည်း ဆက်စပ်လျက်�ိှသည်။ ထုိေ့�ကာင့် 

ဘာသာတရားနယ်ပယ်အတွင်း တစ်ဦး�င့်ှတစ်ဦး၊ 

အဆင့်တစ်ဆင့်�င့်ှတစ်ဆင့်၊ အုပ်စုတစ်စု�င့်ှ တစ်စုအ�ကား 



140  |  Lwin Lwin Mon 

တည်�ိှသည့် အခွင့်အာဏာဆိုင်ရာ ဆက်� �ယ်ပတ်သက်မ�များအေပါ် 

အေလးထားလိုက်နာမ�အေြခအေနများကို နားလည်ရန် 

အေရး�ကီးသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ရဟ��ာ၊ ဝိဇ�ာ�င့်ှ နတ်ကေတာမ်ျား

အေပါ် �ုိေသေလးစားမ�ကို ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့် ေကျးရွာတွင်

လည်း ေတွ� �ိှရသည်။ ကိုရင်ေလးအြဖစ် လူသိများသည့် ကတွန်ဘုန်း

ေတာ်�ကီးေကျာင်းဆရာေတာ်ကို ရဟ��ာအြဖစ် မှတ်ယူထား�က�ပီး မည်

သည့်ေရာဂါဘယမျိုးကိုမဆို ပရိတ်ေရြဖန်း�ပီး ကုသေပး�ိင်ုသည်ဟု 

ယံု�ကည်�ကသည်။ ထုိအ့ြပင် ေကျာင်းသစ်ေကျာင်းဆရာေတာ် ဘုရား

ကိုလည်း ဘာသာေရးဆိုင်ရာကိစ�များ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝိဇ�ာ�င့်ှ 

သိုက်ေလာကမှ ကူညီေဆာင်မေပးေနသည်ဟုလည်း 

ယံု�ကည်�ကသည်။ ဤကဲ့သိုေ့သာ ယံု�ကည်မ�များက ရပ်ရွာအတွင်း 

ြဖစ်ပွားလျက်�ိှသည့် အမ�ြပဿနာများေြဖ�ှင်းပုံ၊ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး�င့်ှ လံုြခံုေရးအေပါ် ရပ်သူရွာသားများ 

��ြမင်ပုံတိုက့ို လ�မ်းမုိးေနသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤကိစ�ကိုပင် 

အကျယ်ချဲ� ေဆွးေ�းွသွားပါမည်။ 

 

နိစ�ဓူဝ အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်းပုံ�ှင် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လံုြခံုေရး

ဆိုင်ရာ ကိစ�များ 

 

ေယဘူုယျအားြဖင့် ေဟာင်းဆားေကျးရွာသည် သာယာ�ငိမ်းချမ်းသည့် 

ေကျးရွာတစ်ရွာြဖစ်�ပီး ရွာသူရွာသားများသည်လည်း မိမိတို၏့ ေနစ့ဉ်

ဘဝတွင် လံုြခံုမ�ကို ခံစား�ကရသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အရက်သမားမ�၊ 
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ခုိးမ� �င့်ှ၊ ေြမယာ�င့်ှ ပတ်သကသ်ည့် အမ�များ စသြဖင့် အမ�ငယ်များ 

ြဖစ်ပွားသည့်အခါ ရာအိမ်ေခါင်း သိုမ့ဟုတ် ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�း

အဆင့်တွင်ပင် ေကျလည်ေအာင် ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ ကွင်းဆင်းေလ့

လာမ� ြပုသည် ့ အချိန်ကာလအတွင်း ဆိုးရွားသည် ့ အမ�ကိစ�များ ြဖစ်

ပွားသည်ကို မေတွ� ခ့ဲရေပ။ ဤအပုိင်းတွင် ပထမဦးစွာ တရားဥပေဒ

စုိးမုိးေရး လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးပုံ�ှင့် လံုြခံုမ�ရ�ိှရန် လူ

အများ အသံုးြပု�ကသည့် စနစ်ယ��ရားများကို ေလ့လာဆန်းစစ်ထား

ပါသည်။ ထုိေ့နာက် လူမ�ေရးဆိုင်ရာ အမ�ကိစ�များ�င့်ှ အြခားြပဿနာ

များကို မည်ကဲ့သို ့ ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်ကို ေဖာ်ထုတ်ေလ့လာသွားပါ

မည်။ ဤက��စ်ှခုစလံုးအတွက် ဘာသာတရား�င့်ှ ကိုးကွယယ်ံု�ကည်

မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖုိးထားမ�များ၏ အေရးပါသည့် အခန်းက�ကို ေဖာ်

ထုတတ်င်ြပသွားပါမည်။ ယင်းတန်ဖုိးထားမ�များသည် ဘာသာေရး

လ�မ်းမုိးမ�မ�ိှသည့် အချို�ေသာ တရားေရးဆိုင်ရာ စနစ်ယ��ရားများ

�င့်ှလည်း ေရာေ�ာှယှက်� �ယ်ေနေလ့�ိှသည်။ 

 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ�ေပးြခင်း 

 

ေကျးရွာသူေကျးရွာသားများအားလံုးသည် ပုဂ�ိုလ်ေရးအရ တစ်ဦး�င့်ှ 

တစ်ဦး ရင်း�ှးီက�မ်းဝင်�ပီးသား ြဖစ်�ကသည့်အတွက ် တစ်ရွာလံုး

အတိုင်းအတာအြဖစ် လံုြခံုမ��ိှေနသည်ဟု ေလးနက်စွာ��ြမင်ထား�က
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သည်။ ဗိေ��ာဆရာမ တစ်ဦး၏ ေြပာ�ကားချက်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း 

ေတွ� ြမင်ရသည်။ 

က�န်မအိမ်နဲ ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေတွမှာ လံုြခံု�ကပါတယ်။ 

�ပီးေတာ့ က�န်မတိုရွ့ာမှာေနသူ အများစုက အချင်းချင်း

ေဆွမျိုးေတာ်တဲ့သူေတွ ြဖစ်�ကေတာ့ တစ်ဦးနဲတ့စ်ဦး 

ကူညီ�ုိင်းပင်း�ပီး �ငိမ်း�ငိမ်းချမ်းချမ်းေန�ကတာ များပါ

တယ်။ ဒါေ�ကာင့် တစ်ြခံနဲတ့စ်ြခံ �ကားမှာလညး် ြခံစည်း�ုိး

ေတွ ကာတာေတာင် မ�ိှပါဘူး။ အေဝးေြပးလမ်းမ�ကီးနဲ ့

နီးတဲ့အိမ်ေတွမှာေတာ့ အြပင်ကသူခုိး လာခုိးမှာ 

စုိးရိမ်�ကပါတယ်။ ဒါေပမ့ဲ က�န်မ အိမ်နား တစ်

ဝုိက်မှာေတာ့ ေဘးေရာ ရန်ေရာ အားလံုးကင်း�ပီး အဆင်

ေြပပါတယ�ှ်င်။13

14 

သာမန်အားြဖင့် ဤကဲ့သိုေ့သာေဘးကင်းလံုြခံုမ�ကိ ု ေကျးရွာသား

မှ ခံစား�ကရသည့်တိုင် ရပ်ရွာအတွင်း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လံုြခံုေရး

ဆိုင်ရာ အကူအညီများကိ ုရယူ�ိင်ုသည် ့ဝန်ေဆာင်မ�ယ��ရားများလည်း 

အရန်သင့် �ိှသည်။ ေကျးရွာအတွင်း လံုြခံုေရးတာဝန် အဓိကထမ်း

ေဆာင်သည့်အဖဲွ� မှာ ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�များြဖစ်သည်။ ြပည်သူစ့စ်များ

သည် ေကျးရွာ ဆယ်အိမ်ေခါင်းများ�င့်ှလည်းေကာင်း၊ ရာအိမ်ေခါင်း

များ�င့်ှလည်းေကာင်း၊ ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ�င့်ှလည်းေကာင်း၊ 

 
14 �ိုးရာတုိင်းရင်းေဆးဆရာ�ှင့် အင်တာဗျူ း၊ ၂၀၁၆ ခု ေအာက်တုိဘာလ ၁၅ 

ရက်ေန။့ 
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တစ်ခါတစ်ရံ ရဲဘက်ဆိုင်ရာ�င့်ှလည်းေကာင်း ပူးေပါင်း၍ တရားဥပေဒ

စုိးမုိးေရးတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်�ကသည်။ ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�များ

သည် ဥပမာအားြဖင့် ဇင်းကျိုက်ဘုရားပဲွေတာ်ကာလများတွင် �မို �နယ်

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းအဖဲွ�၏ ��န်�ကားချက်ြဖင့် ဘုရားပဲွလံုြခံုေရး တာဝန်

များ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး�ကသည်။ ေကျးရွာလံုြခံုေရးအတွက် 

ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�များကို လွန်ခ့ဲသည့် �စ်ှေပါင်း ၄၀-၅၀ ခန်က့ပင် ြမန်မာ့

တပ်မေတာက် ဦးေဆာင်ဖဲွ�စည်းေပးခ့ဲသည်။ ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�များကို 

မိမိတိုသ့ေဘာထားဆ��အေလျာက် တပ်မေတာ်မှ စီစဉ်ေပးသည့် 

စစ်သင်တန်းများ�င့်ှ လက်နက်များကို လက်ခံရယူ�ကသည် ့

သက်ဆိုင်ရာေကျးရွာသားများ�င့်ှပင် ဖဲွ�စည်းထားြခင်း ြဖစ်သည်။ 

ြပည်သူစ့စ်အဖဲွ�ကို ရပ်ရွာမှ စပါးဆန်များေပး၍ ေထာက်ပ့ံမ� 

ြပု�ကသည။် ဤစာတမ်းအတွက်ကွင်းဆင်းေလ့လာခ့ဲသည့်အချိန်တွင် 

ြပည်သူစ့စ်သည် တပ်မေတာ်�င့်ှ ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ြခင်းများ 

မ�ိှေတာ့ဘဲ ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွ� �င့်ှ ရဲတပ်ဖဲွ�တို�့င့်ှသာ 

ပူးေပါင်းအလုပ် လုပ်ကိုင်လျက်�ိှ�ကသည်ကိ ုေတွ�ရသည်။ 

ရပ်သူရွာသားများသည် ဤကဲ့သို ့ လံုြခံုေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ� 

ေပးသည့် အစုအဖဲွ�များထံမှ အကူအညီများ ရယူ�ကသည့်အြပင် ကိုး

ကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ အသံုးြပုအားြခင်းြဖင့်လည်း

ေကာင်း၊ ဘုန်းေတာ်�ကီး၊ ေဗဒင်ဆရာဆရာမ�င့်ှ နတ ် စသည်တို၏့ 

အကအူညီများကိုလည်းရယူကာ မိမိတိုဘ့ဝတွင် ကျေရာက်လာသည် ့

ေဘးအ��ရာယ်များကို ကာကယွ်�ကသည်။ ယင်းသည ် တရားဥပေဒ 



144  |  Lwin Lwin Mon 

စုိးမုိးေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ�ေပးသည့် အေြခအေနတွင်လည်းေကာင်း၊ 

လံုြခံုေရးအယူအဆအေပါ် နားလည်မ�တွင်လည်းေကာင်း အမျိုး အစား 

စုံလင်သည့် ဥပေဒသေဘာတရားများ ေပါင်းစပ်ေရာေ�ာှေနမ� (legal 

hybridity) သေဘာသဘာဝပင် ြဖစ်သည်။ 

၎င်းတို ့ ပူေဇာ်ကိုးကွယ်သည့် �ုိးရာနတ်များက ၎င်းတို၏့ ေနအိမ်

များအေပါ် ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်မ�မှ အကာအကွယ်ေပးေန�က

သညဟ်ုေဟာင်းဆားေကျးရွာသူရွာသားများသည် 

ယံု�ကည်ထား�ကသည်။ �ုိးရာနတ်များကို ပုိးပုဆိုး၊ အြခားေသာ 

အထည်များ၊ ခေမာက်များြဖင့် ပူေဇာ်ပသ�ကသည်။ ဤပစ�ည်းများကို 

ထုပ်ပုိးကာ အိမ်တိုင်မ�ကီး အေပါ်�ိှ ေခါင်မုိးတွင် ချိတ်ထားေလ့�ိှသည်။ 

အိမ်သား တစ်ေယာက်ေယာက ် နာမကျန်းြဖစ်လာသည့်အခါ 

ယင်းသည် �ုိးရာနတ်ကိ ု ဆက်ကပ်ထားသည် ့ အထည်တင်ွ အေပါက်

�ိှလာြခင်းေ�ကာင့် ြဖစ်သညဟ်ု ရွာသူရွာသားများ ယံု�ကည်ထား�က�ပီး 

အချိန် မဆိုင်းဘဲ အထညအ်ေဟာင်းများကို အသစ်�င့်ှ ချက်ချင်း 

လဲလှယ်�ကသည်။ ယင်းကဲ့သို ့ လဲလယှ်ေပးြခင်းအားြဖင့် အိမ်သားများ 

လံုြခံုမ�ကို ခံစားရ�ပီး ဖျားေနသည့် လူနာလည်း 

ေနြပန်ေကာင်းလာသည်ဟု လက်ခံထား�ကသည်။ အိမ်ေခါင်မုိးေပါ်တွင် 

အဝတ်ထုပ်များ ချိတ်ဆွဲပူေဇာ်�ကသည့်အြပင် အိမ်ေ�ှ�များတွင်လည်း 

နတ်ကွန်းငယ်ေလးများတညေ်ဆာက်�ပီး ကိုးကွယတ်တ်�ကေသးသည်။ 

ယင်းနတ်ကွန်းငယ်ေလးများသည် ေနအိမ်ကို ေဘးအ��ရာယ်များ 

မကျေရာက်ေအာင် ကူညီေဆာင်မေပး�ိင်ုသည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည်။ 
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ဒ�ာရီဇာတ်လမ်းများ၊ သုတ� န်များကို ရွတ်ဖတ်သရဇ� ယ်ြခင်းအား

ြဖင့် ေဘးအ��ရာယ်များကင်းေဝး�ပီး �ကယ်ဝချမ်းသာမ�ကို လည်း

ေကာင်း၊ အရွယ်တင်�ပုျိုြခင်းကိုလည်းေကာင်း ရ�ိှခံစားရမည်ဟု 

လကခံ်ထား�ကသည။် ထုိအ့ြပင် ြပဿနာများ�င့်ှ ရင်ဆိုင်ရပါက 

နက�တ်ေဗဒင်ဆရာများဆီသို ့ 

သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းခံ�ကသည်။ ကံများပုိေကာင်း

လာေစရန်�င့်ှ ရင်ဆိုင်ေန�ကရသည့် ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်း

�ိင်ု�ကေစရန်အလိုငှ့ာ ေဗဒင်ဆရာများက ပရိတခ်ျည်များ၊ ေရေမ�း၊ 

အေမ�းတိုင်၊ ေဘာပင်�င့်ှ လက်ကိုင်ပုဝါအစ�ိှသည့် အေဆာင်လက်ဖဲွ�

များေပးေလ့�ိှ�ကသည်။ နာမကျန်းြဖစ်သည့်အခါ ပရိတ်ချည်များအသံုး

ြပုြခင်း၊ ပရိတ်တရားေတာ်များ ရွတ်ဆိုြခင်းအားြဖင့် လျင်ြမန်စွာ ေန

ြပန်ေကာင်းလာမည်။ အလုပ်�ှာေနသူများအတွက် ေရေမ�းလက်ဖဲွ� �င့်ှ 

ဂါထာမ��ာန်များ ရွတ်ဖတ်သရဇ� ယ်ြခင်းအားြဖင့် အလုပ်အကိုင်

အခွင့်အလမ်းများ ေပါ်ထွန်းလာမည်။ ကံ အကျိုးေပးမေကာင်းသည့် 

အေြခအေနအတွက် မန်းမ�တ်ထားသည့်အေမ�းတိုင်များက ကံ မ

ေကာင်းြခင်းများကို ဖယ်�ှားေပး�ိင်ုမည်။ ေကျာင်းစာေမးပဲွများတွင် 

ေကာင်းစွာေြဖဆို�ိင်ု�ပီး အမှတ်ေကာင်းေကာင်းရရန် ေဗဒင်ဆရာများ

က သတု� န်များကိ ုရွတ်ဖတ်�ပီး မန်းမ�တ်ဂုဏ်တင်ထားသည် ့ေဘာပင်�င့်ှ 

လက်ကိုင်ပုဝါကို အသံုးြပု�ိင်ု�ကသည်။ သည့်အြပင် နက�တ်ေဗဒင်

ဆရာများ�င့်ှ ေ�ှ� ြဖစ် ေဟာဆရာများသည် ၎င်းတို၏့ ကျန်းမာေရး

ဆိုင်ရာြပဿနာများကိုလည်း ကူညီေြဖ�ှင်းေပး�ိင်ု�ကသည်ဟုလည်း 
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ေဟာင်းဆားရွာသူရွာသားများက ယံု�ကည်လက်ခံထား�ကသည်။ 

ဥပမာအားြဖင့် ေကျာင်းသူမိန်းကေလးတစ်ဦး မေတာ်တဆ လဲကျ�ပီး 

ေပါင်တွင် အနာတရြဖစ်သွားသည့်အခါ ယင်းသည် ေြမေစာင့်နတ်၏ 

အြပစ်ဒဏ်ခတ်ြခင်း ခံရသည်ဟု ယံု�ကည်�ကသည့်အေလျာက ် မိန်း

ကေလး၏ ဒဏ်ရာသက်သာလာေစရန် ေဗဒင်ဆရာ၏ အကူအညီြဖင့် 

ေြမေစာင့်နတ်ကို ပူေဇာ်ေတာင်းပန်ခ့ဲရသည်။ ေနာက်ထပ် ဥပမာတစ်

ခုမှာ လင်မယားကွာ�ှင်းြခင်းကိစ�ြဖစ်သည်။ လင်မယားချင်းကွာ�ှင်းလို

သည့် ပုဂ�ိုလ်များသည် ဦးစွာပထမ ေဗဒင်ဆရာဆီသွား၍ ယင်းသည် 

ေကာင်းမွန်သည့်လုပ်ရပ်တစ်ခု ဟုတ်မဟုတ ် ေမးြမန်း�ပီးမှသာ 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း သိုမ့ဟုတ် ပုံမှန်တရားေရးစီရင်ေရးစနစ်၏ 

အကူအညကီို ရယူ�ပီး တရားဝင်ကွာ�ှင်းမ� ြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ 

 

အြငင်းပွားမ�များကို ေြဖ�ှင်းြခင်း 

 

အများအားြဖင့် အစုိးရမှတရားဝင်အသိအမှတ်ြပုထားသည့် နည်းလမ်း

များြဖစ်သည့် အနိမ့်ဆံုးေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းများ၊ ထုိမှအဆင့်ဆင့်

တက်၍အြငင်းပွားမ�များကို ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်ဟု လူအများ

ေြပာဆိုမ�ြပုတတ်�ကေသာ်လည်း အင်တာဗျူးလကခံ်ေြဖ�ကား

သူများအေ�ကာင်း စာေရးသူ ပုိမုိနားလည်သေဘာေပါက်လာသည်�င့်ှ

အမ� လက်ေတွ�တွင် ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရာ၌ ယဉ်ေကျးမ��ှင့် ဘာ

သာေရးဓေလ့ထုံးတမ်း နည်းနာများကိုလည်း ရယူအသံုးြပု�ကေ�ကာင်း 

ထင်ထင်�ှား�ှား ေတွ��ိှရသည်။ ယဉ်ေကျးမ��ှင့် ဘာသာေရး အေြခြပု 
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နည်းလမ်းများကို အသံုးြပု�ပီးရပ်သူရွာသားများ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�က

သည့်ြပဿနာများတွင် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာြပဿနာများသာမက၊ လူ

ေပျာက်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခုိးမ�၊ အိမ်ေထာင်ေရးအ��ပ်အ�ှင်း၊ ချဲ စသည့် 

အမ�ကိစ�များလည်း ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် တက� သိုလဘ်ွဲ�ရ အလှ

ြပင်ဆိုင်ပုိင်�ှင် ၂၃ �စ်ှအရွယ် မွန်အမျိုးသမီးငယ်၏ ေအာက်ပါေြပာ

�ကားချက်ကို �ကည့်���ိင်ုသည်။ 

က�န်မတိုရွ့ာမှာ အများစု ေတွ�ရတတ်တဲ ့အမ�ေတွကေတာ ့

လင်မယားရန်ြဖစ်တဲ့ အမ�ရယ်၊ လူငယ်အချင်းချင်း၊ အိမ်

နီးနားချင်း အချင်းချင်း ရန်ြဖစ်�ကတဲ့ အမ�ေတွရယ်ပါပဲ။ 

တစ်ခါတေလ တစ်အိမ်နဲ ့ တစ်အိမ်�ကား ြခံစည်း�ုိးကာ

�ကရင်း �ကားက ေြမကို သူပုိင် ကိယု်ပုိင်ြငင်း�ကတာမျိုး

ေတာ့�ိှတတ်တယ်။ ေငွေပးေငွယူေချးငှားတာေတွ၊ 

ေြမပုိင်လုပ်တဲ့အမ�ေတွလို နည်းနည်းပုိ�ကီးတဲ ့

အမ�ေတွဆိုရင်ေတာ့ ရာအိမ်မ�းေတွ၊ 

ရပ်ေကျးအုပ်ချုပ်ေရးမ�းေတွဆီ သွားတာ၊ 

ပစ�ညး်ေပျာက်တာမျိုးေတွ ြဖစ်ရင်ေတာ့ 

ရွာသူရွာသားေတွက ေဗဒင်ဆရာနဲ ့နတက်ေတာ်ေတွဆီကိ ု

သွား�ကတာပုိများပါတယ်။14

15 

 
15၂၀၁၆ ခု�ှစ် ဧ�ပီလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င် အလှြပင်ဆိုင်ပိုင်�ှင် ရွာသူအမျိုးသမီးအား ေမး

ြမန်းခဲ့သည့် အင်တာဗျူး 
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အလှြပင်ဆိုင်ပုိင်�ှင် အမျိုးသမီး၏ အထက်ပါအဆိုအရ ကိုးကွယ်

ယံု�ကည်မ�ကိ ု အေြခခံသည့် ြပဿနာေြဖ�ှင်းြခင်းနည်းလမ်းများ၊ 

အ�ကံြပုလမ်း��န်ချက်များကို ပုိမုိအသံုးချေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် 

အမ�ကိစ�များ သီးြခား �ိှသည်ကို ေတွ�ရမည်ြဖစ်သည်။   

လွန်ခ့ဲသည့် �စ်ှ ၅၀ ခန်က့ိ ု ြပန်�ကည့်လ�င် ရွာမှ ရွာသူမိန်းကေလး

တစ်ဦးကို အမျိုးသားတစ်ေယာက်ေယာက်မှ အေ�ာှက်အယကှ်ြပုပါက 

ရွာသူ�ကီးအေနြဖင့် အဆိုပါအမျိုးသားကို ရက်သတ� ပတ်ခန် ့ ထိပ်တံုး

ခတ်�ပီး ထိန်းသိမ်းထားမည် ြဖစ်သည်။ ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူအမျိုးသားက 

ေလျာေ်�ကးေငွေပးြခင်းအားြဖင့် ေကျးရွာအဆင့်တွင် ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိင်ု

ေသာ အမ�ကိ ု ခ�ုိင်အဆင့်သို ့ လ�ဲေြပာင်းတင်ခ့ဲ�ကဖူးသည်။ သိုေ့သာ ်

ယခုအခါ ဤကဲ့သိုေသာ ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းမျိုးကို 

ေဟာင်းဆားေကျးရွာတွင် မကျင့်သံုး�ကေတာ့ေပ။ ယင်းအစား 

ပုံစံတကျမဟုတ်ေသာ်လည်း စာြဖင့် ေရးသားထားသည့် 

သေဘာတူခံဝန်ချက်တွင် ြပစ်မ� ကျူးလွန်သူ

အားလက်မှတ်ေရးထုိးခုိင်းြခင်းနည်းလမ်းကို အသံုးြပု�ပီး ည�ိ��ိင်းေြဖ

�ှင်းြခင်း၊ �စ်ှဦး�စ်ှဖက်အြပန်အလှန်ေကျေအးေစြခင်းြဖင့် ေကျးရွာ

အုပ်ချုပ်ေရးမ�းများက ြပဿနာအများစုကို ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းလာ

သည်။ ခံဝန်ချက်စာချုပ်များတွင်ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူအေနြဖင့်တူညီသည့် 

ြပစ်မ�ကို ေနာင်တွင် မကျူးလွန်ရန်ကတိြပုပါသည်ဟူသည် ့ အချက်ကိ ု

ထည့်သွင်းထားေလ့�ိှသည်။ 
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အချို�ေသာ ေြမယာပုိင်ဆိုင်မ��င့်ှ ပတ်သက်သည့် အြငင်းပွားမ�များ၊ 

ရာဇဝတ် ကျူးလွန်မ�များကိုမူ မိသားစုဝင်များအ�ကား၊ ရပ်ရွာလူ�ကီး

များ�င့်ှ (အ�ပီးအြပတ်) ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိုင်သည့်အတွက် ယင်းအမ�ကိစ�

များကို ပုိမုိြမင့်မားသည့် �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ တရားစီရင်ေရး အဆင့်များ

တွင် တက်ေရာက် ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ ခုိက်ရန် ြဖစ်ပွားြခင်း�င့်ှ မေြပာပ

ေလာက်သည် ့ေြမယာအမ�ကိစ�များတိုအ့တွက ်ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း

ထံသိုသ့ာ သာွးေရာက်ေြဖ�ှင်း�ကေလ့�ိှသည်။ ယင်းအမ�များသည် 

တရားဥပေဒပုိင်းဆိုင်ရာ�င့်ှ ပုိမုိဆက်စပ်သည်ဟု လူအများ ယူဆ�က

သည့်အတွက ် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င့်ှ ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ 

သိုမ့ဟုတ် ေဗဒင်ဆရာများဆီ မသွားဘဲ အာဏာပုိင်များထံ လာေရာက်

�ကြခင်းြဖစ်သည်။ အများအားြဖင့် မိမိတို ့ ရပ်ရွာထဲတွင် အေြခစုိက်

သည့် �ုံးများ မဟုတ်ပါက မှတ်ပုံတင်ြပုလုပ်ရန်အတွက်ပင်လ�င် 

အစုိးရ�ုံးသို ့ သွားေရာက်ရန် ရွာသူရွာသားများ ဝန်ေလးတတ်�ကသည်။ 

သိုေ့သာ် ရွာသူရွာသားများ သေဘာကျကျ၊ မကျကျလူခ့��ာကိုယ ်

ထိခုိက်နာကျင် ပျက်စီးေစမ�များ ပါဝင်သည့် ရန်ပဲွများ ြဖစ်ေပါ်လာပါက 

ရဲတပ်ဖဲွ�ဝင်များ တစ်နည်းနည်းြဖင့် ပါဝင်ပတ်သက်လာ�ိင်ုသည့် 

အေြခအေနများလည်း �ိှသည်။ 

ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သို ့ လူမ�ဆို�ှယ ် မီဒယီာများကိ ု ေကျးလက်ေနြပည်

သူများကလည်း အသံုးြပုလာ�ကသည်။ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ ဖံွ� �ဖိုး

တိုးတက်လာသည်�င့်ှအမ� ဆို�ှယ်မီဒယီာကိ ုအသံုးြပု၍လည်း အြငင်း

ပွားမ�များ၊ လူမ�ေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို ေြဖ�ှင်းရန် �ကိုးစားလာ�က
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သည်။ ထုိအ့ြပင် အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်း�ကသည့်အခါ ေကျးရွာသူ

ရွာသားများ အသံုးြပု�ကသည့် �ုိးရာအစဉ်အလာ ယံု�ကည်မ�များ�င့်ှ 

ဆို�ှယ်မီဒယီာအ�ကားတွင် ရံဖန်ရံခါ ေရာေ�ာှ ဆက်စပ်မ��ိှသည်ကို

လည်း ေတွ� �ိှရသည်။ 

ဤကဲ့သိုေ့သာ ဆက်စပ်ေရာေ�ာှမ� (hybridity) ပုံစံအမျိုးမျိုးကို 

ြဖစ်ရပ် ၂ ခု သံုး�ပီး သ�ုပ်ေဖာ်တင်ြပသွားပါမည်။ ပထမြဖစ်ရပ်တွင် 

ဆို�ှယ်မီဒယီာအသံုးြပုမ��င့်ှ ရပ်ရွာအာဏာပုိင်များမှ ရပ်ထဲရွာထဲတွင်

ပင် အမ�စီရင်သည့် အေရာအေ�ာှပုံစံတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဒတုိယြဖစ်ရပ်

တွင် ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ� ဘာသာေရးဆိုင်ရာ တန်ဖုိးထားမ�များ�င့်ှ 

ဥပေဒေဘာင်အတွင်း�ိှ တရားစီရင်ေရးအခန်းက�တို ့�ကားမှ ေပါင်း

စပ်ေရာေ�ာှမ�များ ပါဝင်�ကသည်။ 

ြဖစ်ရပ် ၁။ ။ လူေပျာက်မ�အား ကိုင်တယွ်ေြဖ�ှင်းရာတွင် တိုင်းရင်း

ေဆးဆရာများ�င့်ှ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်တို၏့ အခန်းက� 

 

ေဟာင်းဆားေကျးရွာမှ မွန်အမျိုးသမီး တိုင်းရင်းေဆးဆရာမ တစ်

ဦးတွင် တတိယတန်း�င့်ှ ဒသမတန်းတိုတ့ွင် သမီး ၂ ေယာက် �ိှသည်။ 

သူ၏ တိုင်းရင်းေဆးေပးခန်းကို ညေနတိုင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ေလ့�ိှသည်။ 

ေဆးေပးခန်းသို ့ အများစုလာ�ကသည် ့ လူနာများမှာ ကရင်လူမျိုး ေ���

ေြပာင်းအလုပ်သမားများ ြဖစ်�ကသည်။ လူနာအများစုမှာ ေသွးေပါင်

ချိန်တက်သည့်အတွက်ေ�ကာင့်လည်းေကာင်း၊ ဆီးချို၊ ငှက်ဖျားစသည့် 

အဖျားေဝဒနာများေ�ကာင့်လည်းေကာင်း လာေရာက်ကုသ�ကသည်ဟ ု
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ေဆးဆရာက ဆိုသည်။ ေနာင်တွင် ရွာသားများက စာေရးသူအား သူ

သည် တိုင်းရင်းသားလက်နကက်ိုင်အဖဲွ� ဒမုိီကရက်တစ် ကရင်အကျိုး

ြပုတပ်မေတာ် (DKBA)မှ ြပန်လာ�ပီးေနာက် ခဲွစိတက်ုသမ�ပုိင်းတွင်

လည်း က�မ်းကျင်ပုိင်�ိင်ုသည့် ေဆးဆရာတစ်ဦးလည်း ြဖစ်လာသည် 

ဟု အသိေပးေြပာ�ကား�ကသည်။ တပ်တွင် ၁၉၈၀ ြပည်လ့ွန်�စ်ှများ

ကတည်းက ဝင်ေရာက်အမ�ထမ်းလုပ်ကိုင်ခ့ဲဖူးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ 

ကေလးငယ်များ ဝမ်းပျက်ဝမ်းေလ�ာ ြဖစ်ပါက ေဝဒနာသက်သာေစရန် 

ေဆး�ုံသို ့ မပုိေ့ဆာင်မီ သူ၏ ေဆးခန်းသို ့ အလျင်ပုိ ့�ကေ�ကာင်းလည်း 

သိရသည်။ စာေရးသူကွင်းဆင်းေလ့လာမ� ြပုခ့ဲသည့် ကာလများတွင် 

ြပည်သူက့ျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မ�လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လျက် �ိှ�င့်ှေန

�ပီး ရွာထဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေန�ကသည့် ကျန်းမာေရးမ�းများ �ိှေန

�က�ပီ ြဖစ်သည်။ 

ေဖာ်ြပပါ တိုင်းရင်းေဆးဆရာမ၏ လူနာများထဲတွင် ေဟာင်းဆား

ေကျးရွာမှ ၁၅ �စ်ှအရွယ် ဗုဒ�ဘာသာဝင်မွန်မိန်းကေလး မိကွန်းပုံလည်း 

တစ်ဦးအပါအဝင်ြဖစ်သည်။ သူသည် လွန်စွာမှ ထူးြခားသည့် မိန်းက

ေလး တစ်ဦးြဖစ်�ပီး ငယ်ရွယ်စဉ်ကေလးဘဝ ကတည်းကပင် မည်

သည့်ေကျာင်းမှ ေ◌ကာင္◌းေ◌ကာင္◌းတက်ခ့ဲဖူးြခင်း မ�ိှေပ။ 

မိဘများမှာ ေငွေ�ကးတတ�ိ်င်ုသူများ ြဖစ်�ကေသာ်လည်း မိကွန်းပုံမှာ 

ေနအိမ်မှ အ�မဲလိုလို ထွက်ေြပးေနေလ့�ိှသည်။ မိခင်ြဖစ်သူက 

�ုိက်�ကှ်ေသာေ�ကာင့် ထွက်ေြပးရြခင်းြဖစ်သညဟ်ု 

နယ်ခံမဟုတ်သူများအား သူမေြပာြပေလ့�ိှသည်။ အေ�ကာင်း 
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မသိ�ကေသးသည့် သူများက သူမေြပာသမ�ကို ယံု�ကည်တတ်�က�ပီး 

အကအူညီလိုအပ်ေနသည်ဟု ယူဆကာ သူမ့ပုံကို ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ေပါ် တင်

ေပး�ပီး သက်ဆိုင်ရာက ဆက်သွယ်လာေစရန် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပး

�ကသည်။ ရွာခံများက သူအေ�ကာင်းကိ ု သိ�င့်ှ�ပီးသား ြဖစ်�ကသည့်

အတွက် မိန်းကေလးမှာ သူတိုရွ့ာမှ ြဖစ်ေ�ကာင်း၊ သူေြပာသမ�အားလံုး

ဟာ အမှန်မဟုတ်ေ�ကာင်း စသြဖင့် သေဘာထားမှတ်ချက်များ ဝင်

ေရး�ကသည်။ အလားတူြဖစ်ရပ်မျိုး �ကိမ်ဖန်များစွာ ြဖစ်ပွားခ့ဲေ�ကာင်း

လည်း သိရသည်။ 

မိန်းကေလးငယ်အား ကူညီ�ကသူများက သူကိ ုနီးစပ်ရာရဲစခန်းသို ့

ပုိေ့ဆာင်ေပး�ကသည်။ ရဲမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရး

မ�းကို မိကွန်းပုံအား လာေရာက်ေခါ်ေဆာင်ရန် ဖုန်းဆက်အေ�ကာင်း

�ကား�ကသည်။ ဤကဲ့သိုအ့လားတူြဖစ်ရပ်မျိုးလည်း တစ်�ကိမ် မက 

ြဖစ်ပွားခ့ဲေ�ကာင်း သိရပါသည်။ မိကွန်းပုံသည် မိဘြဖစ်သူများ၏ ဖုန်း

နံပါတ်အစား ေကျးရွာအာဏာပုိင်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ရဲဘက်ဆိုင်

ရာသို ့ အ�မဲတေစေပးေလ့�ိှသည်။ ရဲစခန်းတွင် မိကွန်းပုံအား အ�မဲဆို

သလို သာွးေရာက်ေခါ်ေဆာင်ေနရသည့်အတွက် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရး

မ�းမှာ စိတ်မ�ှည်�ိင်ုေတာ့ေပ။ သူအား သွားသာွးေခါ်ေနရသည်မှာ ၃-၄ 

�ကိမ်ထက်မနည်းေတာ့�ပီ ြဖစ်သည့်အတွက် ေနာက်ေနာင် ေနအိမ်မှ 

ထွကေ်ြပးမ� မြပုရန် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက မိကွန်းပုံအား ဆူပူ

�ကိမ်းေမာင်းမ�ြပုေလ့�ိှသည်။ ထုိေ့နာက် သူကို လာေခါ်ရန် မိကွန်းပုံ၏ 

မိခင်ြဖစ်သူအား ဖုန်းဆက်ေခါ်ေပးသည်။ မိကွန်းပုံေ�ကာင့် အေမြဖစ်သူ



Legal hybridity in everyday justice provision  |  153 
ကလည်း မျက်�ာှပျက်ရသည်။ သူအေနြဖင့် မိကွန်းပုံကိ ု စိတဆ်ိုးမိ

ေသာ်လည်း ဘယ်ေသာအခါမှ �ုိက်�ကှ်မ� ြပုေလ့မ�ိှေ�ကာင်း မိကွန်းပုံ

၏ အေမြဖစ်သူက ေြပာသည်။ သိုေ့သာ် ရွာခံမဟုတ်သူများအေနြဖင့် 

မိခင်ြဖစ်သူက မိကွန်းပုံကို �ုိက်�ကှ်ဆံုးမ တတ်သည်ဟုသာ သိထား�က

သည်။ ေဟာင်းဆားေကျးရွာေန ရွာသူရွာသားများ�င့်ှ ေကျးရွာအာဏာ

ပုိင်များကမူ အေမြဖစ်သူက မိကွန်းပုံအား �ုိက်�ကှ်ြခင်း မ�ိှေ�ကာင်း 

သိထား�ကသည်။ သိုေ့သာ ်ထုိကဲ့သို ့ �ုိက်�ကှ်ြခင်း မ�ိှသည့်တိုင် မိကွန်း

ပုံ ထွက်မေြပး�ိုင်ရန် သူကိုအခန်းထဲတွင် ေသာ့အထပ်ထပ် ခတ်၍ 

ေလှာင်ပိတ်ထားြခင်းမျိုး၊ သံ�ကိုးများြဖင့်လည်း 

ေြခကျင်းခတ်ထားြခင်းမျိုး �ိှသည်ဟု �ကားသိရသည်။ ဤကဲ့သိုေ့သာ 

အစီအမံများ ြပုလုပ်ထားသည့်�ကားက တစ်နည်းနည်းြဖင့် မိကွန်းပုံ 

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာကသ်ွားေလ့�ိှသည်။ ေကျးရွာသူရွာသားများ၏ 

အဆိုအရ အေသခတ်ထားသည့် ေသာက့ို မညက်ဲ့သိုဖွ့င့်�ပီး မိကွန်းပုံ 

ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာကသ်ွားသည်ကို မိဘြဖစ်သူများကလည်း 

သဲလွန်စ �ှာမေတွ� �ကေချ။ ဤသို ့ြဖင့် မည်သည် ့ ေသာ့မျိုးကိုမဆို 

ဖွင့်�ိင်ုစွမ်း�ိှသည့် သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ မိကွန်းပုံတွင် �ိှသည်ဟ ု

ရွာသူရွာသားအများအြပား ယူဆလာ�ကသည်။ မွန်လူမျိုးတို၏့ 

အယူအဆတွင် ဤကဲသ့ိုေ့သာ ြဖစ်ရပ်မျိုးကို konpin konchan 

(ေကာန်ပင်ေကာန်ဆာန်) ဟု ရည်��န်းေြပာဆို�ကသည်။ 

ေကာန်ပင်ေကာန်ဆာန် သည ် ၎င်းတိုသ့ွားလိုသည့်ေနရာကိ ု
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(အတားအဆီးမ�ိှ) သွား�ိင်ုသည့် သဘာဝလွန် တန်ခုိးစွမ်းအားများ 

ရ�ိှထားသည့် နတ်ညီေနာင် ၂ ပါး၏ အမည်နာမြဖစ်သည်။ 

မိကွန်းပုံ၏ အဘွားြဖစ်သူကလည်း သူေ့ြမးတွင် သဘာဝလွန်စွမ်း

အားများ �ိှသည်ဟု ယံု�ကည်ထားသည်။ သံ�ကိုးများြဖင့် အချည်ခံထား

ရြခင်းမှ မိကွန်းပုံ မည်ကဲ့သို ့ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားပုံကိ ု အဘွား

ြဖစ်သူက တိုင်းရင်းေဆးဆရာမအား ြပန်ေြပာင်းေြပာြပသည်။ 

လွန်ခ့ဲသည့် ၂ �စ်ှ ၃ �စ်ှခန်က့ မိကွန်းပုံကိုမိဘြဖစ်သူများက ၎င်းတို ့

အလုပ်လုပ်ေနသည့် ဘန်ေကာက်�မို �သို ့ ေခါ်သွားခ့ဲသည့် အချိန်ကာလ

များတွင်လည်း သူအေနြဖင့် အိမ်မှ ထွက်ေြပးသည် ့အေလ့အထ�ိှခ့ဲဖူး

သည်။ ထုိင်းရဲများ သူက့ို ဖမ်းမိသည့်အချိန်တွင် မိမိမှာ အိမ်မှထွက်ေြပး

လာြခင်းမဟုတ်ဘဲ လမ်းေပျာက်၍ အိမ်မြပန်တတ်ြခင်းဟု ရဲများကို 

ဉာဏဆ်င်ေြပာဆိုခ့ဲသည်။ ရဲများက သူက့ို အေမအေဖများထံသိုေ့ဘး မ

သီရန်မခေစဘဲ ြပန်လည်ပုိေ့ဆာင်ေပးခ့ဲသည်။ ၂၀၁၆ခု�ှစ် ဧ�ပီလတွင် 

မိဘများ ေနအိမ်ထံမှ သူ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွား�ပီး ြပန်ေရာက်

လာသည့်အခါ တစ်နည်းနည်း�င့်ှ သူ ကိုယ်ဝန်ရလာမည်ကို မိဘများက 

စတင် စုိးရိမ်ပူပန်လာ�ကသည်။ ထုိေ့�ကာင့် မိကွန်းပုံကို ကိုယ်ဝန်တား

ေဆး ထုိးေပးေစလို�ကသည်။ သိုေ့သာ် မိကွန်းပုံ အသက် မြပည့်ေသး။ 

ထုိအချိန်တွင် သူ၏ အသက်မှာ ၁၅ �စ်ှ ြဖစ်သညဟ်ု ဆိကုာ အစုိးရ 

အသိအမှတ်ြပုေဆးခန်းများက သူက့ိ ု ကိုယ်ဝန်တားေဆးထုိးေပးရန် 

ြငင်းဆန်�ကသည်။ ထုိေ့�ကာင့် မိဘများက တိုင်းရင်းေဆးဆရာမထံ

ေရာက်လာရာ ေဆးဆရာမက မိကွန်းပုံအား တားေဆးထုိးေပးရန် 
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လကခံ်ခ့ဲသည်။ ေဆးဆရာမသည် မိကွန်းပုံ၏ မိဘများ�င့်ှလည်း 

ေဆွမျိုးေတာ်စပ်မ��ိှ�ပီး မေမ�ာ်လင့်ဘဲ ရလာ�ိင်ုသည့် ကိုယ်ဝန်ကိစ�ြဖင့် 

မိကွန်းပုံ�င့်ှ သူ၏ မိဘများ ဒကု�ပွား�ကမည်ကိ ု မလိုလား

သည့်အတွက်လည်း ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။ သို�့င့်ှတိုင် 

ေနာက်ရက်အနည်းငယ်�ကာေသာအခါ ေနအိမ်မှ မိကွန်းပုံ ေနာက်တစ်

�ကိမ် ထပ်မံထွက်ေြပးေလသည်။ လမ်းမ�ကီးေပါ်တွင်ေတွ�သည့် အိမ်

နီးနားချင်းများကို သူ၏ အေမမှာ ေ�ှ�က ဘက်(စ)ကားဂိတတ်ွင် သူက့ိ ု

ေစာင့်ေနသည်ဟုလည်း လိမ်ညာေြပာဆိုခ့ဲေသးသည်။ ဤသို ့ြဖင့် 

မိကွန်းပုံ ေနအိမ်မှ မ�ကာမ�ကာထွကေ်ြပးေနသည့် ြပဿနာများကို 

အြမစ်ြပတ် မေြဖ�ှင်း�ိုင်သည့် အတွက ် မိသားစုဝင်များမှာ အ�ကီး

အကျယ် စိတ်ဒကု�ေရာက်လျက ်�ိှ�ကသည်။ 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၏ အဆိုအရ ၂၀၁၆ ခု�စ်ှ ေအာက်တိုဘာ

လတွင် မိကွန်းပုံ ရွာသို ့ြပန်ေရာက်လာသည်။ အိမ်မှ ထွက်ေြပးသွား�ပီး 

အချိန်ေတာ်ေတာ်များများ သူရန်ကုန်တွင် �ိှေနခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။ 

ရန်ကုန်မှာ �ိှသည့် လူငယ်ေလက့ျင့်ေရးသင်တန်းေကျာင်း တစ်ေကျာင်း

မှ သူကိ ု �ကည့်��ေစာင့်ေ�ှာက်ထား�ပီး 

အပ်ချုပ်နည်းသင်တန်းေပးခ့ဲသည်။ သူ(မ) ၏ အေြခအေနမှာ 

အ�မဲတမ်း ပုံမှန်မ�ိှေပ။ ရန်ကုန်�မို �တွင် ေနရသည်ကို သူ 

သေဘာကျေသာလ်ည်း ရွာကိလုည်း ြပန်လာချင်ေနခ့ဲသည်။ 

ယခုအ�ကိမ် ရွာကို ြပန်လာသည်မှာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ 

ပုိေ့ဆာင်ေပးြခင်းေ�ကာင့်မဟုတ်ဘဲ သူဘ့ာသာ ြပန်လာြခင်း ြဖစ်သည်။ 
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၂၀၁၆ ခု၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် မိကွန်းပုံ အိမ်သို ့ ြပန်ေရာက်လာ

�ပီးေနာက် မိဘများက အရင်ကအတိုင်း သူက့ို သံ�ကိုးများ�င့်ှ ချုပ်

ေ�ာှင်ထားြပန်သည်။ ယင်းကဲ့သို ့ မိဘများက မိကွန်းပုံကို သံ�ကိုးခတ်

ထားရန် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း ခွင့်ြပုေသာ်လည်း 

တစ်�ပိုင်တည်းတွင် သူက့ိ ု စိတ်ေရာဂါကုဆရာဝန်�င့်ှလည်း 

ြပသသင့်ေ�ကာင်း အ�ကံြပုေြပာဆိုေလသည်။ မိကွန်းပုံတွင် 

သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ ရ�ိှပုိင်ဆိုင်ထားသည်ဟု 

ေကျးရွာသူရွာသားများ၊ တိုင်းရင်းေဆးဆရာများ ယံု�ကည်ထား

�ကသလို ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက မယံုေပ။ မိဘများ သူက့ို သနား�ပီး 

သံ�ကိုးများေြဖထားသည့် အချိန် သိုမ့ဟုတ ် အိမ်သာတက်ေနသည် ့

အချိန်များကို အသံုးချ�ပီး မိကွန်းပုံ ထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်သွားြခင်း 

ြဖစ်သည်ဟု အုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ယူဆသည်။ သံ�ကိုးများအသံုးြပုချုပ်

ေ�ာှင်မ�ကို ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ကန်သ့တ်မ�မြပုေပ။ ေနအိမ်မှ 

မိကွန်းပုံ ေနာက်တစ်�ကိမ် ထွက်ေြပးြခင်းမြပုရန် တားြမစ်ေြပာ

ဆိုြခင်းြဖင့် ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်မ�ကိုသာ လုပ်သည်။ မိကွန်းပုံ၏ 

ေဝဒနာများ ေပျာက်ကင်းရန် မိဘများက ေဗဒင်ဆရာများထံ အကူ

အညီရယူ�ကိုးစားကုသ�ကေသာ်လည်း ယင်းမှာ အချည်း�ှီးသာ ြဖစ်

ြဖစ်သွားသည်။ သို�့င့်ှတိုင် ေခတ်မီေဆးဝါးများအေပါ် ယံု�ကည်မ� မ�ိှ

သည့်အတွက ်စမ်းသပ်အသံုးြပုြခင်းလည်း မလုပ်ခ့ဲေပ။ 

ဤြဖစ်ရပ်၌ မိန်းကေလးငယ်၏ ကျန်းမာေရး ြပဿနာအေပါ် 

အေြခခံ၍ ြဖစ်ေပါ်လာသည့် ကိစ�ရပ်များကို �ကိုးစားေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါ
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ဝင်ပတ်သက်သူများက နည်းလမ်းမျိုးစုံကို ေရာေ�ာှအသံုးြပုေြဖ�ှင်းမ� 

(legal hybridity) ြပုေ�ကာင်း ထင်ထင်�ှား�ှားေတွ� ြမင်ရသည်။ အစတွင် 

မိန်းကေလးငယ်အား ကူညီရန် ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကို အသံုးြပုြခင်း�င့်ှ သူ�င့်ှ 

ပတ်သက်၍ ြဖစ်ပျက်လျက်�ိှသည် ့ အြဖစ်အပျက်များကို သဘာဝ

လွန်ြဖစ်ရပ်များ�ှင့် ဆက်စပ်မ��ိှသည်ဟု နားလညယ်ံု�ကည်ြခင်းအေြခ

အေန�စ်ှရပ်တို၏့ ေထွးေရာယှက်တင်ြဖစ်မ�ကို ြမင်ေတွ� ခ့ဲရသည်။ သို ့

ေသာ် သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များကို လူတိုင်းက ယံု�ကည်�ကသည်ေတာ့ မ

ဟုတ်ေပ။ ဥပမာအားြဖင့် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက ယင်းအချက်ကို 

သံသယဝင်လျက်�ိှ�ပီး မိန်းကေလးငယ်ကို ေခတ်မီေဆးဝါးများ အသံုး

ြပု၍သာကုသမ� ြပုေစချင်ခ့ဲသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် 

မျက်ေမှာက်ေခတ် ြပဿနာေြဖ�ှင်းေရးနည်းလမ်းများကိုလည်း 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းက အြပည်အ့ဝလိုက်နာ ခ့ဲြခင်းမျိုး 

မ�ိှေ�ကာင်းကိုလည်း ေတွ�ရသည်။ ေကျးလက်ေဒသများတွင် 

သမား�ုိးကျ အသံုးြပုလာခ့ဲသည့် ြပဿနာေြဖ�ှင်းေရး 

နည်းလမ်းများကို လက်ခံအသံုးြပုခွင့်ေပးခ့ဲသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

မိန်းကေလးငယ်အား ေနာက်တစ်ခါ အိမ်မှ ထွက်မေြပးရန် 

သတိေပးြခင်းမျိုးကိုသာ ြပုလုပ်ခ့ဲသည်။ မိန်းကေလးြဖစ်သူ၏ ေြခ

ေထာက်ကို သံ�ကိုးများအသံုးြပု ချုပ်ေ�ာှင်ထားြခင်းကို လူအ့ခွင့်

အေရးချိုးေဖာက်မ�တစ်ရပ်အေနြဖင့် ြမင်သည့်အြမင်မျိုး ေကျးရွာအုပ်

ချုပ်ေရးမ�းတွင်ေရာ ကျန်သည့်အြခားရွာသားများတွင်ပါ မ�ိှ�ကသည်

ကို ေတွ�ရသည်။ မိသားစုအတွင်း မိဘြဖစ်သူက သားသမီးြဖစ်သူအား 
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အြပစ်ေပးသည့် ပုံစံတစ်ခု၊ မိန်းကေလးငယ်ကို အကာအကွယ်ေပး�ိင်ု

သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် အားလံုးက လက်ခံထား�ကသည်။ ထုိ ့

အြပင် ဤကဲ့သိုေ့သာ ြဖစ်ရပ်မျိုးကို မိသားစုအိမ်တွင်းေရးြပဿနာ 

အထူးသြဖင့် စိတ်ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရြခင်း�င့်ှဆိုင်သည့် မိသားစု

ြပဿနာ ဟုဆိုကာ မညသ်ူကမ� ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်ပတ်သက်မ� မြပု

လုပ်လို�ကေပ။ ဤကိစ�သည ် သည့်ထပ်ပုိ၍ 

လူသိ�ှင်�ကားြဖစ်လာပါက မိသားစုဝင်များအေနြဖင့် ပုိ၍ 

အ�ှက်ရ�ကမည်ကို ရွာသူရွာသားများက မလိလုား�ကေပ။ 

ဤကဲ့သိုေ့သာ တံု ့ြပန်မ�မျိုးသည် ြမန်မာ�ိင်ုငံ တစ်နံတစ်လျားတွင် 

ေတွ� ြမင်�ကားသိေန�က ြဖစ်သည့် “အတွင်းေရးအမ�ကိစ�များကို 

လူသိ�ှင်�ကား ေဖာ်ထုတ်ေြပာဆိုြခင်းသည် �ှက်စရာြဖစ်သည်” 

ဟူသည့် လက်ခံယံု�ကည်မ�၊ မွန်ဆို�ုိး ဒဂီျေကာက် ဂျေကာက် ဟလိုက ်

ထပါေ့ကာ ညိတေနာက်ေဗး (ြမန်မာဘာသာအားြဖင့် ‘မိမိေပါင်ကို 

အများြမင်ေအာင် လှန်ြပသည်’ဟု အဓိပ�ာယ် ရသည်)�င့်ှ အလား

သ�ာန်တူသည်။ Hybridity ကို အထင်အ�ှားေတွ� ြမင်ရသည့် ဒတုိယ 

သက်ေသသာဓကမှာ အမ�ကိ ု �ကိုးစားေြဖ�ှင်းရာတွင် ပါဝင်�ကသည့် 

လူပုဂ�ိုလ်အမျိုးအစား များြပားစုံလင်မ�ြဖစ်သည်။ အဓိက ပါဝင်ပတ်

သက်�ကသူများတွင် ရဲ၊ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၊ တိုင်းရင်းေဆးဆရာ 

�င့်ှ ေဗဒင်ဆရာတို ့ ြဖစ်သည်။ 

မိန်းကေလးတွင် သဘာဝလွန်စွမ်းအားများ ပုိင်ဆိုင်ထား�ိှြခင်း 

�ိှမ�ိှ ဆိုသည်ကို �ှင်း�ှင်းလင်းလင်း မသိရေသာ်လည်း သူက့ို ေတွ�
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သည့် လတူိုင်း သနားစိတ်ဝင်�ကသညက်ို ေတွ�ရသည်။ အိမ်မှ ထွက်

ေြပးလွတ်ေြမာက်လာသည့် အချိန်တိုင်း ေနအိမ်ြပင်ပတွင် သူမအား

အနီးကပ်�ကည့်��ေစာင့်ေ�ှာက်သူ မ�ိှသည့်တိုင် ဆိုးဝါးသည် ့ ေဘး

အ��ရာယမ်ျား�င့်ှ �ကံုေတွ�ရြခင်း မ�ိှဘဲ ေဘးမသီရန်မခ အိမ်ကိုြပန်ြပန်

ေရာက်လာေလ့�ိှသည်။ ယင်းသည်ပင် သူမှ့ာ ထူးြခားသည့်တန်ခုိးစွမ်း

အားများ �ိှသည်ဟုရွာသူရွာသားများ ယံု�ကည်�ကသည် ့ အေ�ကာင်း

ရင်း တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ဗုဒ�ဘာသာဝင်များသည် အရင်ဘဝ �ိှသည်ဟူ

ေသာအယူအဆလည်း�ိှရာ မိန်းကေလးသည ် ေ�ှးယခင်ဘဝများတွင် 

ေကာင်းမ�ကုသိုလ်များ ြပုလုပ်ခ့ဲဖူးေသာေ�ကာင့် ယခုဘဝတွင်ေဘး

အ��ရာယ် မကျေရာက်�ိင်ုဘဲ သူက့ို ကူညီေစာင်မေပးသူ တစ်ဦးဦး အ�မဲ

�ိှေနြခင်း ြဖစ်သည်ဟု ရွာသူရွာသားများက စဲွစဲွ�မဲ�မဲ ယံု�ကည်�ကသည်။ 

သူတ့ွင် သဘာဝလွန်စွမ်းအား ရ�ိှပုိင်ဆိုင်ထားေသာ်လည်း ယခင်ဘဝ

ကပင် ြပုခ့ဲဖူးသည့်မေကာင်းမ� အကုသိုလ်ကံများက ဝဋ်အြဖစ်ြဖင့် 

သူအ့ား စိတပုံ်မှန်အေြခအေနမ�ိှသူတစ်ဦး ြဖစ်ေစြခင်းြဖစ်သည်၊ သူ၏ 

စိတေ်ရာဂါေဝဒနာကိုလည်း ကုသဖုိရ့န် မြဖစ်�ိင်ုဟု ယူဆ�ကသည်။ ဤ

အေြခအေနတွင် ဘာသာေရး သိုမ့ဟုတ် ကိုးကယွ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်း မြပုသည့် 

ေြဖ�ှင်းနည်းသက်သက်ြဖင့် ြပဿနာကို မေြဖ�ှင်း�ိင်ု။ ထုိေ့�ကာင့် 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း သိုမ့ဟုတ် �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ ပုံမှန်ယ��ရား

များသက်သက်ြဖင့် ြပဿနာကို မေြဖ�ှင်း�ိင်ုဟု ယံု�ကည်�ကသည်။ 
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ြဖစ်ရပ် ၂။ ။ �ုိးရာနတ်ကိုးကွယ်မ�၊ အကသုိုလ်ကံအကျိုးေပးြခင်း

စသည့် ယံု�ကည်မ�တို�့င့်ှ ဆက်စပ်သည် ့အိမ်ေထာင်ေရးြပဿနာ 

 

မသင်းသည် ေဟာင်းဆားေကျးရွာမှ ၂၃ �စ်ှအရွက် ဗုဒ�ဘာသာဝင် မွန်

အမျိုးသမီးတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ရွာတွင် သူမိ့သားစု�င့်ှ အတူေနထုိင်

လျက်�ိှ�ပီး ဗုဒ�ဘာသာအြပင် �ုိးရာနတ်များကိုလည်း အေလးအနက်

ထား  ကိုးကွယယ်ံု�ကည်�ကသည်။ စာေရးသူ�င့်ှ စေတွ�သည့်

အချိန်တွင်မသင်းမှာ ၅ လလယွ ် ကိုယ်ဝန်�င့်ှ ြဖစ်သည်။ 

ကေလးြဖစ်သူ၏ ဖခင်မှာ မသင်းကို လက်ထပ်ရန် ြငင်းဆို�ပီး အေဝးကို 

ထွက်သွားခ့ဲသည်။ သူတ့ွင် ကိုယ်ဝန်စ�ိှလာ�ပီြဖစ်ေ�ကာင်း သူခ့ျစ်သူ 

အဆိုပါ အမျိုးသားကို ေြပာသည့်အခါ ၎င်းမှာ ကေလး၏ 

အေဖြဖစ်ေ�ကာင်းကိ ု ချစ်သူအမျိုးသားက လက်မခံခ့ဲေပ။ 

တစ်ချိန်တည်းတွင် အြခားအမျိုးသမီးတစ်ဦး�င့်ှ တွဲေနခ့ဲသည်။ 

မသင်းအေနြဖင့် အေစာပုိင်းတွင် ဤကိစ��င့်ှ ပတသ်က်၍ မိမိ

ဘာသာပင် �ကိုးစားေြဖသိမ့်ကာ ထူးထူးြခားြခား တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်

ေဆာင်ခ့ဲြခင်းမျိုး မ�ိှခ့ဲေပ။ မေမ�ာ်လင့်ဘဲ ရ�ိှခ့ဲသည့် ကိယု်ဝန်ေ�ကာင့် 

အ�ကီးအကျယ်အ�ှက်ရကာ ဘယသ်ူမြပု မိမိမ�ဟုသာ မသင်း သေဘာ

ထားေနလာခ့ဲသည်။ သိုေ့သာ် ကိုယ်ဝန်မှာ ဖုံးဖိမရေတာ့ဘဲ ထင်သာြမင်

သာ�ိှသည့် အေနအထားသိုေ့ရာက်လာသည့်အခါမှ အေဒါ် ြဖစ်သူ�င့်ှ 

အစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲ�င့်ှ မသင်း စတိုင်ပင်ေတာ့သည်။ လူ�ကီးအမျိုးသား

တစ်ေယာကအ်ား အကူအညီေတာင်းကာ ကေလးအေဖြဖစ်သူ�င့်ှ ည�ိ

��ိင်းခုိင်းေသာ်လည်း အဆင်မေြပခ့ဲေပ။ ထုိအခါ အမျိုးသားြဖစ်သူကို 



Legal hybridity in everyday justice provision  |  161 
မသင်း၏ အေဒါ် ြဖစ်သူ၏ ခဲအို မတ် ေတာ်စပ်သ ူေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရး

မ�းဆီသိုေ့ခါ်ေဆာင်ကာ ေြဖ�ှင်း�ကသည်။ မသင်းအား လက်ထပ်ယူရန် 

အမျိုးသားအား ဝန်ခံကတိြပုေစလိုခ့ဲ�ကသည်။ အုပ်ချုပ်ေရးမ�းေ�ှ�

ေမှာက် ည�ိ��ိင်းေစ့စပ်�ကရာေနာက်ဆံုးတွင် အမျိုးသားြဖစ်သူက မသင်း

ကို လက်ထပ်ရန် သေဘာတူလိုကသ်ည်။ သိုေ့သာ် သေဘာတူစာချုပ်

ကို မချုပ်ဆိုခင် အမျိုးသား၏ ေနာက်ရည်းစားက ဖုန်းဆက်လာသည်။ 

ဖုန်းဆက်စကားေြပာ�က�ပီးေနာက် ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းအား 

ကွမ်းသွားဝယ်မည်ဟုဆိကုာ အမျိုးသားက အြပင်ထွက်သွား�ပီး သူ ့

ေနာက်ရည်းစား�င့်ှ ခုိးေြပး�ကေတာ့သည်။ ေနာင်တွင် ယင်းတို ့ သမီး

ရည်းစား�စ်ှေယာက်မှာ ထုိင်း�ိင်ုငံအတွင်း အေြခချေနထုိင်ေန�ကသည်

ဟု ကိုယ်ဝန်သည ် မသင်း သတင်းရေလသည်။ အမျိုးသားြဖစ်သူ�င့်ှ 

သူ၏ချစ်သူမိန်းကေလးကို မိမိ၏ မိသားစုဝင်များ�င့်ှ အုပ်ချုပ်ေရးမ�း

တိုထံ့မှ အကူအညီရယူကာ ြမန်မာ�ိင်ုငံရဲတပ်ဖဲွ�သို ့ မသင်း သတင်းပုိ ့ 

အမ�ဖွင့်ေလေတာ့သည်။ ထုိမှတစ်ဆင့် ထုိင်းရဲတပ်ဖဲွ�ဆီသို ့ အမ�က 

ေရာက်�ိှသွားသည်။ ဤကဲ့သိုတ့စ်ဆင့်�ပီးတစ်ဆင့် အမ�ဖွင့်အေရးယူ

ရြခင်းမှာ ြပစ်မ�ကျူးလွန်ခ့ဲသည့် အမျိုးသားကို မသင်း�င့်ှ မိသားစုဝင်

များမှ အလွန်တရာ အခဲမေကျြဖစ်ကာ ထုိက်သင့်သည် ့အြပစ်ဒဏက်ျ

ခံေစလို၍ ြဖစ်သည်။ အမ�မှာ မေြဖ�ှင်း�ိင်ုဘဲ�ိှေန�ပီး မသင်း၏ ကိုယ်

ဝန်မှာလည်း တစ်စတစ်စ ရင့်မာလာသည်။ မသင်းအေနြဖင့် ကိုယ်ဝန်

ကို ဖျက်ချချင်ခ့ဲေသာ်လည်း အမ�ကို ရဲစခန်းသို ့ 

တိုင်�ကားထား�ပီးသားြဖစ်ရာ ေနာင်တွင် တရားခွင်အတွင်း 
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အမ�ရင်ဆိုင်�ကသည့်အခါ မိမိ၏ ကိုယ်ဝန်ကိ ုသက်ေသအြဖစ် ြပရမည် 

ြဖစ်သည့်အတွက် ယခုအခါ ဖျက်ချရန် မြဖစ်�ိင်ုေတာ့ေပ။ 

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချြခင်းမှာ ြမန်မာ�ိင်ုငံဥပေဒအရ တရားဝင်မ� 

မ�ိှသည့်အြပင် မွန်လူမျိုးများ၏ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ�င့်ှ 

ဗုဒ�ဘာသာယံု�ကည်မ�များအရ ကိယု်ဝန်ဖျက်ချြခင်းကို လူမ�အသိုင်း

အဝုိင်းကလက်သင့်ခံြခင်းမ�ိှေပ။ သိုေ့သာ်လည်းတရားဝင်မဟုတ်

သည့် နည်းလမ်းများြဖင့် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ�ကသည့် အေြခအေနများ

လည်း �ိှသည်။ 

မိမိဘဝတွင် ဤကဲ့သိုက့ံဆိုးမုိးေမှာင် ကျရြခင်းမှာ ယခင်က မိမိတို ့ 

အိမ်ေ�ှ� �ိှ သရက်ပင်မှ သရက်ကိုင်းများကို ဖခင်ြဖစ်သူက ခုတ်ြဖတ်ခ့ဲ

ဖူးရာ နတ်များက အမျက်ေတာ်�ှ�ကသည့်အတွက် ြဖစ်သည်ဟ ုမသင်း 

ယံု�ကည်ထားသည်။ တစ်ချိန်တွင် မသင်း၏ အေမြဖစ်သူ မျက်စိတွင် 

ေရာဂါစဲွကာ မျက်လံုးမဖွင့်�ိင်ုသည်အထိဆိုးဝါးသည့် နာကျင်မ� ေဝဒနာ

ကို ခံစားခ့ဲရသည်။ မိခင်ြဖစ်သူ၏ ေဝဒနာကိ ုကသုရန် ရန်ကုန်�ိှ မျက်စိ

အထူးကုဆရာဝန်ထံြပသရန် ေရာက်�ိှေစာင့်ဆိုင်းေနချိန်အတွင်း နတ်

ကေတာ် တစ်ပါး�င့်ှ သွားေရာက်ေတွ�ဆံုရာ အေမြဖစ်သူ နာကျင်ခံစား

ေနရသည့် ေဝဒနာသည် အေဖြဖစ်သူ တစ်ချိန်က သရက်ကိုင်းများကို 

ခုတ်ခ့ဲဖူးရာ သရက်ပင်ေစာင့်နတ်များက ေဒါသထွက်စိတ်ဆိုး�ကသည့်

အတွက် ြဖစ်သည်ဟု ေြပာ�ကားခ့ဲဖူးသည်။ ေဒါသထွက်ေနသည့် နတ်

များက မိသားစုတစ်စုလံုးအေပါ် အ��ရာယဆ်ိုးများ ကျေရာက်ေအာင် 

အြပစ်ဒဏ်ခတ်�ကြခင်း ြဖစ်သည်ဟု မသင်းအေနြဖင့် ယံု�ကည်ထား
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သည်။ သူအ့ေမ ကံမေကာင်းအေ�ကာင်းမလှသလိ ု သူတွင်လည်း ကံ

ေကာင်းြခင်းများ မ�ိှခ့ဲေပ။ နတ်များကို စိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်ေအာင် ြပု

လုပ်ခ့ဲမိသည့်အတွက် သူ၏့ မိခင်ြဖစ်သူ မျက်စိေဝဒနာခံစားခ့ဲရသည့်

အြပင် သူ ့ အေန�င့်ှလည်း ချစ်သူအမျိုးသား၏ လိမ်လည်လှည့်ြဖားချန်

ထားခ့ဲြခင်းကို ခံခ့ဲရသည်။ အေမြဖစ်သူ၏ မျက်စိေရာဂါ သက်သာ

လာေစရန်အလိုငှ့ာ မိမိတိုအ့ိမ်ြခံဝင်း ပန်းဥယျာဉ်အတွင်း နတ်စင် ၁ ခု

ကို တည်ေဆာက်ေပးြခင်းအားြဖင့် စိတ်ဆိုး အမျက်ထွက်သွားသည် ့

နတမ်ျားကို ေတာင်းပန်ပူေဇာ်ပသခ့ဲသည်။ ထုိကဲ့သို ့ လုပ်ေဆာင်�ပီး

သည့်အခါ မသင်း၏ အေမလည်း ေရာဂါသက်သာလာခ့ဲသည်။ သိုေ့သာ ်

မသင်း အတွက်မူ ထုိင်း�ိင်ုငံသို ့ ထွက်ေြပးသွားသည့် ချစ်သူအမျိုးသား

ြဖစ်သူအေ�ကာင်း သတင်း�ကားရ�ိးု ဆက်လက်ေစာင့်ဆိုင်းေနရဆဲ ြဖစ်

သည်။ သူအ့တွက ်ကိုယ်ဝန်ကိစ�ေြဖ�ှင်းရန် ဘာသာေရးနည်းလမ်းများ

ချည်းသက်သက် ချဉ်းကပ်အသံုးြပုမ��င့်ှ မလံုေလာက်ေပ။ ကေလးြဖစ်

သူ၏ ဖခင်ထံမှ ေငွေ�ကးအေထာက်အပ့ံတစ်စုံတစ်ရာ ရလိုသည်။ 

ဤသမီးရည်းစားချင်းအြငင်းပွားသည့်အမ�တွင် ဘာသာေရး သိုမ့

ဟုတ် ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ တန်ဖုိးထားမ�များ၏ လ�မ်းမုိးမ� 

မပါဘဲ �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် ပထမအဆင့်အေနြဖင့် 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၊ ထုိေ့နာက် ရဲဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများ ရယူ

�ပီး ေြဖ�ှင်းမ�ြပုရန် အားထုတ်ခ့ဲသည့် အေနအထား�င့်ှယှဉ်လျက် legal 

hybridity ြဖစ်မ�ကို ေတွ�ရသည်။ အမ�ြဖစ်ပွားရသည့် အေ�ကာင်းရင်းများ

ကို အနက်အဓိပ�ာယ်ေကာက်ရာ၌ နတ်ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ��င့်ှ ပတ်
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သက်သည် ့ နတ်ကိုင်သည့်အယူအဆများ လ�မ်းမုိးမ��ိှေနခ့ဲေ�ကာင်း 

ေတွ�ရသည်။ ထုိအ့ြပင် တရားလိုအမျိုးသမီးသည် 

ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း�င့်ှလည်း ေဆွမျိုးေတာ်စပ်ေနရာ သူ ့ အတွက ်

အစုိးရ�ုံးပုိင်းဆိုင်ရာ အရာ�ိှများထံ သွားေရာက်အကူအညီရယူရန် 

ပုိမုိလွယ်ကူသည် ့ အေနအထား�ိှေနခ့ဲသည်။ 

ထုိကဲ့သိုမ့ဟုတ်ဘဲမသင်းသည် အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများ�င့်ှ 

ထူးထူးြခားြခား အဆက်အသွယ် မ�ိှသည့် သာမန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆို

ပါက အစုိးရ�ုံးများသို ့ သွားေရာက်အကူအညီေတာင်းမည့်အစား မိမိ

ဘာသာပင် �ကိုးစား�ကတိ်မိှတ်ေြဖ�ှင်းရန် အားပုိသန်လိမ့်မည်။ အစ

တွင် မသင်းအေနြဖင့် မည်သူဆ့ီမှ အကူအညီမေတာင်းခံခ့ဲပါ။ ဤကိစ�

ကို �ှက်စရာအေန�င့်ှသာ ��ြမင်ခ့ဲ�ပီး လူမသိေအာင် 

ဖုံးဖွက်ထားခ့ဲသည်။ အမ�ကို သက်ဆိုင်ရာအစုိးရ�ုံးများသို ့

တိုင်�ကားခ့ဲသူများမှာ သူ၏ အေဒါ်ြဖစ်သူ�င့်ှ တစ်ဝမ်းကွဲ 

အစ်ကိုတို ့ြဖစ်�ကသည်။ မသင်းအေနြဖင့် သူထိခုိက်ခံစားေနရသည်မှာ 

သူအ့ေဖအား နတ်များက ေဒါသထွက်ေနသည့်အတွက်ေရာ၊ သူ၏ 

ဝဋ်ေ�ကးေ�ကာင့်ေရာ ြဖစ်မည်ဟုသာ ယူဆထားသည်။ အထက်တွင် 

�ှင်းလင်းခ့ဲသည့်အတိုင်းပင် ဝဋ်ဆိုသည်မှာ အတိတ်ဘဝများက 

ြပုခ့ဲဖူးသည့် မေကာင်းမ�ကံများကို ကျူးလွန်ခ့ဲသည့် ပုဂ�ိုလ်က 

ယခုဘဝတွင် ဒကု�ခံြပန်လည်ေပးဆပ်�ကရြခင်းြဖစ်သညဟ်ူသည့် 

အယူအဆတစ်ခုြဖစ်သည်။ မသင်း၏ယံု�ကည်မ�မှာ ယင်းအတိုင်းပင် 

ြဖစ်ေသာ်လည်း တရားမ�တမ�အေပါ် သူ၏ ��ြမင်မ�မှာ ထုိထကပုိ်�ပီး 
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ဘာသာေရးမဖက်သည့် လက်ခံယံု�ကည်မ�များလည်း ေရာေ�ာှ

ပါဝင်ေနသည်။ အမျက်�ှသွားသည့် နတ်များေ�ကာင့် မိမိမှာကံဆိုးမုိး

ေမှာင်ကျရြခင်း ြဖစ်သည်ဟု လက်ခံထားေသာ်လည်း တစ်�ပိုင်တည်း

တွင် ြပစ်မ�ကျူးလွန်သူ အမျိုးသားကိ ု တရားဥပေဒမှ ထုိက်သင့်သည် ့

အြပစ်ဒဏ်များ ချမှတ် အြပစ်ေပးရန်ကိုလည်း လိုလားသည်။ 

 

ေဆွးေ�းွချက်များ 

 

ဤအပုိင်းတွင် အမ�ကိစ�များကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ

ပုဂ�ိုလ်များ မည်သည့်နည်းလမ်းများကို မညက်ဲ့သိုေ့သာ ရည်ရွယ်ချက်

များ�င့်ှ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကသည်ကို အထက်တွင် ေဖာ်ြပခ့ဲသည့် ြဖစ်ရပ်

ေလ့လာချကမ်ျားအေပါ်အေြခခံသည် ့ စာေရးသူ၏ �ှာေဖွေတွ� �ိှချက်

များကို legal hybridity သီဝရီများ အေ�ကာင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာေဆွး

ေ�းွချက်များ�င့်ှ ဆက်စပ် တင်ြပသွားပါမည်။ စာေရးသူ ကွင်းဆင်း

သုေတသနြပုခ့ဲသည့် ေဒသမှ ေကျးရွာသူရွာသားများအေနြဖင့် မိမိတို ့

ရင်ဆိုင်ေန�ကရသည့် အမ�ကိစ�များကို အစုိးရဌာနဆိုင်ရာများအား 

သတင်းပုိအ့ေ�ကာင်း�ကားြခင်း ြပုမည့်အစား ဘာသာေရး၊ �ုိးရာကိုး

ကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များကိုသာ ပုိ၍အားကိုးအားထားြပု 

အကူအညီေတာင်းခံရသည့် အေ�ကာင်းရင်းများစွာ�ိှသည်။ Legal 

hybridity ြဖစ်မ�ကို ဥပမာအားြဖင့် အိမ်ေထာင်ေရးအြငင်းပွားမ�ြပဿနာ

များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် ေတွ�ရေလ့�ိှသည်။ အဘယ်ေ�ကာင့်ဆို ေသာ ်
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ယင်းကဲ့သိုေ့သာ အမ�ကိစ�များသည် အတိတ်က ြပုခ့ဲဖူးသည့် မ

ေကာင်းမ�၊ �ုိးရာနတ်များကို ပူေဇာ်ပသြခင်း စသည် ယံု�ကညတ်န်ဖုိး

ထားမ�များြဖင့် ပတ်သက်ဆက်� �ယ်လျက်�ိှသည်ဟ ု ��ြမင်�ကေသာ

ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။ ြပည်သူများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနများ

ထံမှ ဥပေဒဆိုင်ရာအကူအညီများ မရယူလိုြခင်းမှာ အစုိးရအာဏာပုိင်

များကို ေ�ကာက်ရံွ� �ကြခင်း၊ တိုင်းြပည်တွင် အချိန်အတန်�ကာ ပစ်ခတ်

တိုက်ခုိက်မ��ိှလာေနခ့ဲြခင်း�င့်ှ စစ်အုပ်ချုပ်ေရးြဖင့် တင်းကျပ်စွာ အုပ်

ချုပ်ခံလာခ့ဲရြခင်းတိုေ့�ကာင့် ြဖစ်သည။် သည့်အြပင် ဥေပေဒ�င့်ှ ပတ်

သက်သည် ့ ဗဟုသုတနည်းေနေသးြခင်း၊ အမ�ကိစ�တစ်ခုကို လူသိ�ှင်

�ကား ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုကိုင်တွယ်ြခင်းသည် �ှက်စရာြဖစ်သည်ဟု 

သတ်မှတ်ေန�ကေသးြခင်း၊ အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်၏ အမ�များ 

ကိုင်တွယ်ေြဖ�ှင်းြခင်း ြဖစ်စဉ်သည် �ကန် ့�ကာေန�ိင်ုြခင်း စသည့် 

အေ�ကာင်းရင်းများ�င့်ှလည်း ပတ်သက်ဆက်� �ယ်မ� �ိှသည်။ 

စာေရးသူ၏ ေတွ� �ိှချက်အရ အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်များ�င့်ှ

တကွ အြခားြပင်ပ အကအူညီများကို အသံုးြပု�ပီး အမ�များ 

�ကိုးစားရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းသည့်တိုင် အလွယ်တက ူ

ေြပလည်သွားသည်ဆိုသည့် အမ�များမှာ အနည်းအကျဉ်း သာ�ိှသည်။ 

�ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်တွင် လိုအပ်ချက်များစွာ 

�ိှေနေသးသည့်အတွက် ဘာသာေရး သိုမ့ဟုတ် ကိုးကွယယ်ံု�ကည်

မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များ၏ အ�ကံဉာဏ်များကိုလည်း ြပည်သူများ ရယူကာ 

မိမိတို၏့ အမ�ကိစ�များကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ကြခင်း ြဖစ်သည်။ 
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အချို�ေသာ အြငင်းပွားမ�များ၊ ြပဿနာကိစ�ရပ်များကို သမား�ုိးကျ 

တရားဝင်တရားစီရင်ေရးယ��ရားများ အသံုးြပု�ပီး ထိထိေရာက်ေရာက် 

မေြဖ�ှင်း�ိင်ုဟု ယံု�ကည်�ကသည့်အတကွ်လည်း အစုိးရဌာနဆိုင်ရာ

များ၏ အကူအညီကို ရယူမ� မြပု�ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤကဲ့သိုေ့သာ 

အမ�ကိစ�များကို ဘာသာေရးသာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ် တစ်ဦးဦး�င့်ှ 

ေဆွးေ�းွတိုင်ပင်�ပီးမှသာ ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ိင်ုမည်ဟု ယံု�ကညယ်ူဆ�က

သည်။ ဤယူဆချက်ကိ ု မုိးရ် (Moore 1993) ၏ ေဆွးေ�းွတင်ြပချက် 

ြဖစ်သည့် 

ဘာသာေရးသာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ�ိုလ်များသည် တရား

သူ�ကီးများ သိုမ့ဟုတ် ဥပေဒဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မ� ေပး

သူများ စသြဖင့် တရားစီရင်ေရးစနစ် တစ်ခု၏ရပ်ဝန်း

အတွင်း ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေန�ကသူများဟု မိမိကိုယ်မိမိ 

မသတ်မှတ်�ကသည်တ့ိုင် ၎င်းတိုက့ို တရားေရးမ�ိုင်

ဗဟုဝါဒ၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ရမည်။ 

ဟူသည့်အချက်�င့်ှ အထူးတလည် ကိကု်ညီမ��ိှသည်။ 

ေကျးလကေ်နမွန်ြပညသ်ူများသည် မိမိတို၏့ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်

ေကျးအာဏာပုိင်များကို ယံု�ကည်�ကသည့်အေလျာက ် ရပ်ရွာအတွင်း 

အမ�ကိစ�အများစုကို ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�း၏အကူအညီြဖင့်သာ ရင်

ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ�ြပု�ကသည်။ ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ေရးမ�းကို �ုိေသေလးစား 

ထုိက်သည့် ပုဂ�ိုလ်၊ အမ�ြပဿနာများကို ထိေရာက်မှန်ကန်စွာ ေြဖ�ှင်း
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�ိင်ုသည့် ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးအြဖစ် ��ြမင်ထား�ကသည်။ တရားတေဘာင်�င့်ှ 

ရင်ဆိုင်စရာ မလိုဘဲ �စ်ှဦး�စ်ှဖက် ည�ိ��ိင်းေြဖ�ှင်းြခင်းသည် အချိန်�င့်ှ 

ေငွေ�ကး ေခ�တာ�ိင်ုသည့်အတွက် ယင်းကို ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် နည်း

လမ်းအြဖစ်လည်း မှတ်ယူ�ကသည်။ 

နတ်ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ��င့်ှ ဝဋ်ကဲ့သိုေ့သာ ေ�ှးယခင်ဘဝတွင် ြပု

ခ့ဲသည့် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလက်ံအကျိုးေပးမ�အေပါ် ယံု�ကည်သည့်  

ဗုဒ�ဘာသာ အယူအဆများကိုလည်း သူခ့ျည်းသက်သက ်အမီှအခုိ ကင်း

ကင်း�င့်ှ ထာဝစဉ်တည်�မဲေနမည့်ဓေလ့များအြဖစ် မ�� ြမင်သင့်ေပ။ 

ရပ်ရွာအတွင်း အမ�ြပဿနာများရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းရာတွင် ဆို�ှယ်မီဒယီာ၊ 

ေခတ်မီေဆးဝါးများ၊ တရားဥပေဒ�င့်ှအညီ အြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်း�င့်ှ 

လူမ�အဖဲွ�အစည်းအတွင်း ကွဲြပားြခားနားသည့် တာဝန်များထမ်းေဆာင်

ေနသည့် လူပုဂ�ိုလ်အမျိုမျိုးပါဝင်ပတ်သက်မ� စသြဖင့် စုံလင်သည် ့

နည်းလမ်းများ ေရာေ�ာှအသံုးြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤသို ့ြဖင့် 

အမ�မှန်ေပါ်ေပါက်ေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် legal hybridity ၏ 

သွင်ြပင်လက�ဏာကို ထင်�ှားစွာ ေတွ� ြမင်ရသည်။ ဗဟုမ�ိုင်တရား

ေရးအတွင်း ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို အထူးြပုေလ့လာြခင်းက 

ဘာသာေရး�င့်ှ ကင်းကွာလျက်တည်�ိှေနသည့်ယ��ရားများ၊ စည်းမျဉ်း 

ဥပေဒများ တည်�ိှမ�ကို ဤစာတမ်းမှ ဖယ်ထုတ်စဉ်းစားြခင်း မဟုတ်

ေပ။ အမ�ကိစ�များ ေြဖ�ှင်းရာတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံေရာေ�ာှ အသံုးြပုမ�

အေ�ကာင်း ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာ နားလည်သေဘာေပါက်ရန် hybridityက 

အလွန်အသံုးဝင်သည့် အယူအဆတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ Hybridityကို အမ�
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ကိစ�တစ်ခုတည်းအား ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် ြဖစ်စဉ်အတွင်းမှာပင် ေတွ�

ရ�ိင်ုေ�ကာင်း ဤစာတမ်းပါ ြဖစ်ရပ် ေလ့လာမ� ၂ က သက်ေသြပလျက်

�ိှသည်။ ယင်းတွင် တရားလို မိန်းကေလးက တရား ဥပေဒ�င့်ှ အည ီ

အြပစ်ေပးြခင်း�ှင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ အသံုးြပု လျက် 

အကူအညီရယူြခင်း�စ်ှမျိုးလံုးကို အသံုးြပုခ့ဲသည်။ 

အမ�ကိစ�အများစုမှာ ဘာသာေရး၊ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ�င့်ှ ဆက်� �ယ်လျက်�ိှ�ပီး ဤကိစ�များ

အေပါ် အြခားအြခားေသာအချက်များ၏ လ�မ်းမုိးမ� သိသာထင်�ှားစွာ 

�ိှလင့်ကစား ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များကလည်း အင်�င့်ှအား

�င့်ှ လ�မ်းမုိးထားသည်ကို ေတွ�ရသည်။ ဤတွင် ရွာသူရွာသားများအေန

ြဖင့် ၎င်းတို ့ ကိုးကွယ်ယံု�ကညသ်ည့် နတ်များက ၎င်းတိုအ့ား ေဘး

အ��ရာယမ်ျားမှ ကာကွယ်ေပးထား�ကသည်ဟု ယံု�ကည်ထားမ�မျိုး �ိှ

�ကသည်။ နတ်များကိ ုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ြခင်းအားြဖင့် မိမိတို၏့ လူမ�

ေရး�င့်ှ စီးပွားေရးအေြခအေနများ စီမံေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကံေကာင်း

ြခင်းများရ�ိှလာမည်ဟုလည်းယံု�ကည်�ကသည်။ ထုိအ့ြပင်အတိတ်

တွင် ၎င်းတို ့ �ကံုေတွ� ခ့ဲရသည် ့ အေတွ�အ�ကံုများေ�ကာင့် 

အစုိးရသက်ဆိုင်ရာ အရာ�ိှများအေပါ် ယံု�ကည်မ�

ေလျာ့နည်းလျက်�ိှသည်။ ေသွးထွက်သံယိုကိစ�များ၊ ခုိးမ�များ၊ ေြမယာ

ပုိင်ဆိုင်မ�အြငင်းပွားြပဿနာများ�င့်ှ လင်မယားချင်းကွာ�ှင်းြပတ်

စဲြခင်း စသည့်အမ�ကိစ�များမှအပ အြခားရပ်ရွာအတွင်း ြဖစ်ပွားသည့် 

ြပဿနာရပ်များအတွက် နတ်များအား ပူေဇာ်ပသြခင်း၊ ေဗဒင်ဆရာ
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များ၊ ေ�ှ� ြဖစ်ေဟာဆရာများ�င့်ှ ရပ်ရွာအတွင်း�ိှ အသက်�ကီးဝါ�ကီး

ပုဂ�ိုလ်များထံမှ အ�ကံဉာဏ်ရယူေြဖ�ှင်းြခင်းနည်းလမ်း အသံုးြပု

ေြဖ�ှင်းြခင်းကို ပုိမုိ �စ်ှသက ် သေဘာကျ�ကသည်။ ဟူစိန် (Hussain 

2011) ၏ ေဆွးေ�းွချက်များတွင်လည်း အလားတူ အချက်မျိုးကို 

ေြပာဆိုထားသည်။ ယင်းတွင် အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ�ိင်ုငံများအတွင်း 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး�င့်ှ လံုြခံုေရးဆိုင်ရာကိစ�များ စီမံေဆာင်ရွက်

ရာတွင် ဘာသာေရးဆိုင်ရာကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ� အေလ့အထများကို 

စဲွ�မဲစွာ အသံုးြပုေနြခင်းတွင် ေဒသဆိုင်ရာ �ုိးရာဓေလ့များ၏ လ�မ်းမုိးမ�

�င့်ှအတူ အြခားေသာလ�မ်းမုိးမ�များ၊ အစုိးရ၏ တရားေရးမ�ိုင်အေပါ် 

အယံုအ�ကည်ကင်းမ့ဲမ��င့်ှ ယင်းမ�ိုင်များကို ထိေရာက်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်�ိင်ုမ� မ�ိှသည့် အေြခအေနများ ပါဝင်

ပတ်သက်ေနေ�ကာင်း ေြပာဆိုတင်ြပထားသည်။ 

ဗုဒ�ဘာသာ�င့်ှ �ုိးရာနတ်များအား ကိုးကွယယ်ံု�ကည်မ�သည ်ေကျး

ရွာသူရွာသားများ၏ ေနစ့ဉ် လူမ�ဘဝများ အတွင်း ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေန

သည့် အစိတ်အပုိင်းတစ်ခု ြဖစ်သည့်အတွက် အိ��ိယ�ိင်ုငံကို 

ဥပမာြပု၍ မုိးရ် (Moore 1993) ေထာက်ြပခ့ဲသည့်အတိုင်း 

ေကျးလက်ေဒသများအတွင်း�ိှ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအခန်းက�ကို 

ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများက လ�မ်းမုိးလျက် 

�ိှသည်။ ဘာသာေရး၏ အခန်းက�ကို ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးဆိုင်ရာ 

ေဆွးေ�းွတင်ြပချက်များ ပါဝင်သည့် စာေပများတွင်သာမက 

အစုိးရများ၏ တရားစီရင်ေရးက� ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး 
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လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်လည်း ချန်လှပ်ထားခ့ဲေလ့�ိှသည်။ 

ြမန်မာ�ိင်ုငံတွင်လည်း အလားတူပင် ြဖစ်သည်။ 

ယခင်က �စ်ှေပါင်းများစွာ (ဖိ�ှိပ်) အုပ်ချုပ်ခ့ဲသည့် တပ်မေတာ်

အစုိးရေ�ကာင့် �ိင်ုငံေတာ၏် တရားစီရင်ေရးစနစ်များအေပါ် 

ေဟာင်းဆားေကျးရွာသူရွာသားများ၏ သံသယအစုိင်အခဲမှာ ထုထည်

�ကီး�ကီးမားမားပင်�ိှသည်။ ရဲများ�ှင့် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးက�

အသီးသီးမှ တာဝန်�ိှသူများကိ ုအကျင့်ပျက်ချစားသည်ဟု ဆိကုာ ပုိ၍ 

အယံုအ�ကည်မ့ဲ�ကသည်။ ထုိအ့ြပင် ဥပေဒပုိင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း

များ၊ တရားေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�င့်ှ ပတ်သက်၍လည်း 

အေြခခံဗဟုသုတ မ�ိှ�ကသည့်အတွက် ၎င်းတို၏့ အမ�ြပဿနာများကို 

ေြဖ�ှင်းသည့်အခါတိုင်း ဥပမာအားြဖင့် 

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်များ၊ ေြမယာပုိင်ဆိုင်ေ�ကာင်းအသိ

အမှတ်ြပုလက်မှတ်များ၊ ေငွေ�ကးေချးငှားြခင်းစာချုပ်စာတမ်းများ 

စသြဖင့် ြပုလုပ်ြခင်းအပါအဝင်ေငွေ�ကးေြမာကမ်ျားစွာ 

အသံုးြပုေန�ကရသည်အ့ေနအထားကလည်း ဆိုး�င့်ှ �ပီးသား 

အေြခအေနကို ပုိမုိဆိုးရွားေစသည့် အေ�ကာင်းများ ြဖစ်သည်။ 

ေဟာင်းဆားေကျးရွာေန လူအများစုမှာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း မွန်မှ ြဖစ်

�ကေသာ်လည်း မိသားစု၊ မျိုး�ုိး၊ လူမ�အဖဲွ�အစည်း၊ ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�

�င့်ှ ပုိမုိ�ကီးမားကျယ်ြပန်သ့ည့် �ိင်ုငံေရးဆိုင်ရာ အေြခအေနများ ေပါင်း

စပ်ပါဝင်သည့် legal hybridity အသံုးြပုမ�နည်းလမ်းများမှာ တစ်ဦး�င့်ှ 

တစ်ဦး မတူညီ�ကေပ။ ဤအချက်သည် မယ်ရီ (Merry 1988) ၏ စာပါ 
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ေဆွးေ�းွချက်များ�င့်ှ အလွန်တရာ ကိုက်ညီလျက်�ိှသည်။ တရားစီရင်

ေရးစနစ်တစ်ခုတည်း�ိှေရး (singularity of law) �င့်ှပတ်သက်သည့် 

အယူအဆ ဝါ တရားေရး မ�ိုင်ဗဟို ဦးစီးဝါဒ (legal centralism) တစ်ခု 

တည်းကိုသာ ရွာသူရွာသားများ အသံုးြပု�ကြခင်း မ�ိှေပ (ဂရစ်ဖစ်သ် 

(Griffiths 1986)။ အမ�ကိစ�များကို ဘာသာေရး၊ ကိုးကွယ ်

ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ ပုဂ�ိုလ်များကို လည်းေကာင်း၊ ဘာသာေရးလ�မ်းမုိးမ� 

မ�ိှသည့် တရားေရးစီရင်ေရးစနစ်များကိုလည်းေကာင်း 

တစ်�ပိုင်တည်း အသံုးြပု၍လည်းေကာင်း ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် 

အေနအထားတွင် legal hybridity ြဖစ်မ�ကို ေတွ�ရေလ့�ိှသည်။ 

နိဂုံး 

ဤေဆာင်းပါးတွင် မွန်ေကျးရွာသူ/သားတို၏့ ေနစ့ဉ်လူမ�ဘဝများတွင် 

ရပ်ရွာေအးချမ်းသာယာေရး�င့်ှ အြငင်းပွားမ�ြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်

ေြဖ�ှင်းရာတွင်ရင်းြမစ်မတူညီသည့်ဥပေဒများေရာေ�ာှေပါင်းစပ် 

အသံုးြပုသည့် အေြခအေန (legal hybridity) ကို သ�ုပ်ေဖာ်တင်ြပခ့ဲပါ

သည်။ စာေရးသူ၏ အဓိကတင်ြပချက်မှာ ြမန်မာ�ိင်ုငံ အထူးသြဖင့် မွန်

ြပည်နယ်အတွင်း legal pluralism �င့်ှ legal hybridity ေလ့လာမ�

နယ်ပယ်တွင် ဘာသာေရး�င့်ှ သဘာဝလွန်ြဖစ်ရပ်များဆိုင်ရာ ယံု�ကည်

မ�များကို ထည့်သွင်းေလ့လာမ�ြပုရန် အလွန်ပင်အေရး�ကီးေ�ကာင်းပင် 

ြဖစ်သည်။ အမှန်တကယ် ြဖစ်ပျက်ေနခ့ဲသည့် အမ�ကိစ�များကို 

လိုက်လံေလ့လာြခင်း၊ အြငင်းပွားစရာကိစ�များ ပုံမှန်ေြဖ�ှင်းပုံ၊ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအား လက်ေတွ�လုပ်ေဆာင်ပုံ�င့်ှ ေဒသခံရွာသူ
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ရွာသားတို၏့ အြမင်သေဘာထားများတိုက့ို ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာသံုးသပ်ြခင်း

လုပ်ြခင်းအားြဖင့် ဤေလ့လာမ�နယ်ပယ်တွင် ဘာသာေရး�င့်ှ သဘာဝ

လွန်ြဖစ်ရပ်များဆိုင်ရာ ယံု�ကည်မ�များ အေရးပါပုံကို ထင်ထင်�ှား�ှား

ပင်ေတွ� ြမင်ခ့ဲရသည်။ တရားေရးမ�ိုင်ဗဟုဝါဒ ီအြမင်ြဖင့်ချဉ်းကပ်ရာ

တွင် လူမ�အသိုက်အဝန်းတစ်ရပ်အတွင်း တရားမ�တမ�ကိ ု �ှာေဖွ�က

သည့်ြဖစ်စဉ်အေပါ် ြပ�ာန်းစံ��န်းဥပေဒများ၊ ယံု�ကည်တန်ဖုိးထားမ�

များ�င့်ှ အမှန်တကယ ် လက်ေတွ�ကျင့်သံုးမ�တို၏့ လ�မ်းမုိးမ�အတိုင်း

အတာများကို ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာေလ့လာသံုးသပ်မ�ြပုရန် အေရး�ကီးသည်။ 

�ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ တရားစီရင်ေရးစနစ်များအစား မိမိတို ့ ရပ်ရွာ

အတွင်းတွင်ပင် အမ�ကိစ�များကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်းရန် ေကျးလက်

ေနြပညသ်ူများ အဘယ်ေ�ကာင့် စိတ်အားထက်သန်ပုံ၊ 

ေကျးရွာအဆင့်မှာပင် ြပဿနာများကို မည်ကဲ့သို ့ 

�ကိုးစားေြဖ�ှင်းပုံတိုက့ိုလည်း ဤေဆာင်းပါးတွင် ေဖာ်ထုတ်ေလ့လာမ� 

ြပုထားပါသည။် ရပ်ရွာအတွင်း ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရာတွင် 

ရင်းြမစ်မတူညီသည့် စံ��န်းဥပေဒများ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ် 

အသံုးြပု�ကသည်ကို ေတွ�ရသည်။ အြငင်းပွားစရာ အမ�ကိစ�များ ေပါ်

ေပါက်လာသည့်အခါ အစုိးရ၏တရားစီရင်ေရးစနစ် ေအာက်အဆင့် 

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ေရးမ�းမှ အထက်သို ့ အဆင့်ဆင့်တက်၍ ေြဖ�ှင်းမ�ြပု

�ကသည်ဟ ု ရွာသူရွာသားများက တရားဝင် မည်သိုပ့င်ဆိုလင့်ကစား 

လက်ေတွ�တွင် ယဉ်ေကျးမ� �င့်ှ ဘာသာေရး ဆိုင်ရာ (နတ်၊ ေဗဒင်
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နက�တ်ဆရာများ၊ ဘုန်း�ကီး၊ တိုင်းရင်းေဆးဆရာများထံမှ) အကူအညီ

များ ရယူ ေြဖ�ှင်းမ� ြပု�ကေ�ကာင်း ေတွ�ရသည်။ 

အမ�ကိစ�များကို ေြဖ�ှင်းမ�ြပုသည့် ြဖစ်စဉ်ကို အေသးစိတ်�ှင်း

လင်းမ�ြပုရာတွင် ေခတ်သစ်နည်းပညာများ�ှင့် �ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ်း

များ၊ ဘာသာေရးဆိုင်ရာယံု�ကည်မ�များအ�ကား ဆက်စပ်မ�ကို သ�ုပ်

ေဖာ်တင်ြပခ့ဲသည်။ ေကျးရွာသူရွာသားများသည် အချို�ေသာ အမ�ကိစ�

များ ေြဖ�ှင်းရာ၌ ေဖ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သိုေ့သာ ဆို�ှယ်မီဒယီာကိ ု အသံုး

ြပုရန် စိတ်အားထက်သန်�ကေ�ကာင်းေတွ�ရသည်။ ယင်းကဲ့သိုေ့သာ 

နည်းပညာအသံုးြပုမ�များကို များေသာအားြဖင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ 

ယံု�ကည်မ�များ�င့်ှ ေပါင်းစပ်၍ ြပဿနာေြဖ�ှင်းေလ့�ိှ�ကသည်။ 

ေလာကုတ� ရာ�င့်ှ သဘာဝလွန်စွမ်းအားများအေပါ် ရွာသူရွာသားများ၏ 

အေလးထားယံု �ကည်မ�များသည် ရပ်ရွာအတွင်း ၎င်းတို ့ 

ေနစ့ဉ်လူေနမ�ဘဝများ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် ထင်ဟပ်လျက်

�ိှသည်။ အတိတဘ်ဝ ေကာင်းမ�၊ မေကာင်းမ�တို�့င့်ှ ဆက်စပ်သည် ့

ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိလု်ကံတိုအ့ေပါ် ယံု�ကည်မ�၊ ေမှာ်ပညာ�င့်ှ 

ေဗဒင်ဆရာများ၊ ဘုန်းေတာ်�ကီးများတို၏့ တန်ခုိးစွမ်းအားအေပါ် 

ယံု�ကည်သက်ဝင်မ�တိုက့ ေကျးလက်ေနြပည်သူများ၏ 

အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်းသည့် အမူအကျင့်များအေပါ် လ�မ်းမုိးမ� 

�ိှ�ကသည်။ ဘာသာေရး�င့်ှ သဘာဝလွန် စွမ်းအားများအေပါ် ယံု�ကည်

ကိုးစားမ�က အမ�ကိစ�ြပဿနာများ ေြဖ�ှင်းရန် �ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ 

တရားစီရင်ေရး ယ��ရားများကို ေကျးရွာသူရွာသားများ သွားေရာက်



Legal hybridity in everyday justice provision  |  175 
အသံုးမြပုလိုြခင်း အေ�ကာင်းရင်းများထဲမှ အလွန်သိသာသည် ့

အေ�ကာင်းရင်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ေလာကုတ� ရာ�င့်ှ သဘာဝလွန်စွမ်း

အားများအေပါ် ယံု�ကည်မ�သည် အစုိးရဌာနဆိုင်ရာများအေပါ် အား

ကိုးလိုစိတ် မ�ိှ�ကြခင်းထက် အချို�ေသာကိစ�များ အထူးသြဖင့် မိဘ

အရိပ်ေအာက်မှ အ�ကိမ်ဖန်များစွာ ထွက်ေြပးေနသည့် မိန်းကေလး

ကဲ့သို ့ ြဖစ်ရပ်များကို ပုံမှန်အစုိးရတရားစီရင်ေရးယ��ရားများသံုး၍ 

ေြဖ�ှင်းမ� မြပု�ိင်ုဘဲ ဘာသာေရး ကိုးကွယ်ယံု�ကည်မ�ဆိုင်ရာ နည်း

လမ်းများ အသံုးြပုေြဖ�ှင်းမှသာ ထိေရာက်မည်ဟု ထင်ြမင်ယူဆ�က

ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

အ�စ်ှချုပ်ရလ�င် ဤသုေတသနြပုေလ့လာမ�တွင် မွန်ေကျးလက်

ေတာရွာတစ်ရွာအတွင်း ပုံမှန် အမ�ကိစ�များေြဖ�ှင်းရာ၌ ရင်းြမစ် မတူ

ညီသည့် ဥပေဒများ မည်ကဲ့သို ့ ေရာေ�ာှေပါင်းစပ် (legal hybridity) 

အသံုးြပု�ကသည်ကို ပုံေဖာ်တင်ြပခ့ဲပါသည။် ဤစာတမ်းမှ ေတွ� �ိှချက်

များကို ြမန်မာ�ိင်ုငံအတွင်း တရားေရးက�ြပုြပင်ေြပာင်းလဲေရး

လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ေ�ကာင်း စာေရး

သူအေနြဖင့် အ�ကံြပုအပ်ပါသည်။ ေကျးလက်ေတာရွာများအတွင်း 

ကျန်းမာေရး�င့်ှ အြခားအြငင်းပွားစရာ အမ�ကိစ�များကို တာဝန်ယကူိုင်

တွယ်ရသည့် အစုိးရတာဝန်�ိှပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့် မွန်ေကျးရွာများ�ိှ 

လက်ေတွ�အမ�ေြဖ�ှင်းေရးနည်းစနစ်များကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်

သည်။ ြမန်မာ�ိင်ုငံအပါအဝင် ဗဟုမ�ိုင်တရားေရးကျင့်သံုး�ကသည့် 

အေြခအေနတစ်ရပ်တွင် ဘာသာေရး �င့်ှ �ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ်းအစဉ်
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အလာများအေပါ် ယံု�ကည်တန်ဖုိးထားမ�များ၏ အခန်းက�ကိုလည်း 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ေ�ကာင်းလည်း တင်ြပလိုပါသည်။ ထုိသို ့ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် ြပည်သူလူထုသည် တူညသီည့်လူမျိုးစု 

အဖဲွ�ဝင်များ�ှင့် တစ်ရွာတည်းတွင် စုေပါင်းေနထုိင်�ကသည့်တိုင် အမ�

ကိစ�ြပဿနာများကို ရင်ဆိုင်ေြဖ�ှင်း�ကသည့်အခါ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး

ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးြဖင့် ေရာေ�ာှေပါင်းစပ် အသံုးြပုလို�ကသည့် သေဘာ

ထားများ�ိှေ�ကာင်း အသိအမှတ်ြပုြခင်းလည်း ပါဝင်မည် ြဖစ်သည်။ 

ကိုးကားထားသည့် ကျမ်းများစာရင်း 
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