
အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားျခင္း 

အစၥလာမ္အသုိက္အ၀န္း 

  

အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ကမာၻေပၚတြင ္ခရစ္ယာန္ဘာသာၿပီးေနာက ္ဒုတိယလူအမ်ားဆံုး ကိုးကြယ္သည့္ 
ဘာသာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားကိ ုကိုးကြယ္သည့္ ကမာၻအဓိက 
ဘာသာတရားႀကီး သံုးခုထမဲ ွတစ္ခုျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္၊ ဂ်ဴးႏွင္ ့ခရစ္ယာန္တို႔သည္ တစ္ဆူတည္းေသာ 
ဘုရားသခင္ကိ ုယံုၾကည္ၾကသည္။ 

မြတ္စလင္မ်ားက ဘုရားသခင္ကု ိအလႅာဟ ုေခၚၾကသည္။ အလႅာ၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ေသာ မိုဟာမက္သည္ 
ျမင့္ျမတ္ေသာစာအုပ္ျဖစ္သည့္ ကိုရမ္က်မ္းမ ွတစ္ဆင္ ့အစၥလာမ္ဘာသာကိ ုကမာၻသို႔ 
ထုတ္ေဖာ္မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ “အစၥလာမ”္ ဟူေသာ စကားသည္ အာရပ္စကားမ ွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ မြတ္စလင္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကိုလည္း ဘာသာျပန္ပါက 
“အဆိုတင္သြင္းရန”္ ဟ ုအဓိပၸာယ္ရသည္။ 

ကမာၻတစ၀္န္းတြင ္မြတ္စလင္ဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံခန္႔ ရွိမည္ဟ ုခန္႔မွန္းရသည္။ ေရာေထြးေနၿပီး 
မၾကာခဏမွားယြင္းေနတက္သည္က မြတ္စလင္တိုင္းသည္ အာရပ္မဟုတ္ၾကေပ။ အာရပ္စကားကိ ု
ေမြးရာပါေျပာၾကားသူမ်ားကိုသာ အာရပ္ဟုေခၚသည္။ အာရပ္အားလံုးသည္လည္း မြတ္စလင္မဟုတ္ၾကေပ။ 
အာရပ္မြတ္စလင္မ်ားသည္ ကမာၻ႔မြတ္စလင္လူဦးေရ၏ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိၿပီး အာရပ္လူဦးေရ သန္း 
၂၂၀တြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ မြတ္စလင္မဟုတ္ၾကေပ။ ဥပမာအားျဖင္ ့အင္ဒိုနီးရွားသည္ 
လူဦးေရ ၂၁၅သန္းျဖင္ ့ကမာၻ႔အႀကီးမြတ္စလင္ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္သည္။ 

ကမာၻတစ္လႊားရွ ိမြတ္စလင္မ်ားက ကိုရမ္က်မ္းကိ ုဖတ္ႏိုင္၊ နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက ္
အာရပ္ဘာသာစကားေလ့လာၾကသည္။ ဓေလ့ထံုးစံအရလည္း အာရပ္ဘာသာစကားျဖင့ ္ဆုေတာင္းၾကသည္။ 

အစၥလာမ ္သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ ္
CE ေျခာက္ရာစုက အာေရဗ်တြင ္ဘာသာတရားယံုၾကည္မႈမ်ား အားေပ်ာ့သြားခ်ိန္တြင ္အစၥလာမ္ဘာသာ 
ႏိုးထထင္ရွားလာသည္။ ဂ်ဴးဘာသာႏွင္ ့ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေခတ္၏ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလႊမ္းမိုးမႈကိ ုလူမ်ဳိးစုမ်ား နတ္ကိုးကြယ္မႈပံုစံျဖင့္သာ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ယေန႔ေခတ ္
ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ မကၠာတြင ္အစၥလာမ္ဘာသာ၏ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ကိ ုCE ၅၇၀ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 
မြတ္စလင္ျပကၡဒိန္အရ ကိုးလေျမာက္ျဖစ္ေသာ ရာမာဒန္အခ်ိန္တြင ္နတ္သမီး ဂ်ီဘရယ္ေပၚထြက္လာၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစကား(အစၥလာမ)္အေၾကာင္းေျပာၾကားသည့္ေနရာအနီးရွ ိလိုဏ္ဂူထတဲြင ္
မိုဟာမက္တရားက်င့္ေနစဥ ္အလႅာအရွင္ျမတ္ဆီမ ွႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္မ်ားကိ ုထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားခဲ့သည္ဟ ု
မြတ္စလင္မ်ားကယံုၾကည္ၾကသည္။ 



မိုဟာမက္က မၾကာမ ီသူ၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္မ်ားကိ ုမိသားစုႏွင္ ့မိတ္ေဆြမ်ားကိ ု
စတင္ေ၀မွ်ေဟာၾကားခဲ့သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ  ်သူက ယင္းသတင္းစကားကိ ု
ျပည္သူမ်ားကိ ုျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီး “ဘုရာသခင္သည္ တစ္ဆူတည္းရွိသည္” ဟ ု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ႔ကိ ုသက၀္င္ယံုၾကည္အပ္ႏွံဖို႔က အေရးႀကီးတယ္။ 
လူမ်ဳိးစုမ်ားအျပန္အလွန္တုိက္ခိုက္ၾကေသာစစ္ပြဲေခတ္တြင ္မိုဟာမက္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းစကားသည္ 
ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင္ ့ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။ 

 
မကၠာေျမာက္ဘက ္မိုင ္၂၅၀အကြာအနီးအနားရွ ိမက္ဒီနာၿမိဳ႕သို႔ မိုဟာမက္က ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ 
ယင္းအျဖစ္ပ်က္ကိုေနာက္ပိုင္းတြင္ဟိုင္းဂ်ာ့ခ်(္ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ျခင္း)ဟ ုလူသိမ်ားလာသည္။ ယင္းသည္ 
အစၥလာမ္ေခတ္ႏွင္ ့ျပကၡဒိန္၏ ကနဦးအစျပဳသည့္ အထိန္းအမွတ္လည္း ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ပဋိပကၡမ်ားႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း 
မိုဟာမက္သည္ စစ္ျဖစ္ေနသည့္လူမ်ဳိးစုမ်ားကိ ုျပန္လည္စုစည္းၿပီး မကၠာသို႔ 
ျပန္လာခဲ့သည္။ အေမြဆက္ခံသူသားေယာက္်ားေလးမရွိဘ ဲသူသည္ ၆၃၂ခုႏွစ္တြင ္
မက္ဒီနာၿမိဳ႕တြင ္ေသဆံုးခဲ့သည္။ သူေသဆံုးခ်ိန္တြင ္အာေရဗ်အမ်ားစုသည္ 
အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းၿပီးျဖစ္သည္။ 

အလယ္ေခတ္ႏွင္ ့ဥေရာပအေမွာင္ေခတ္ကာလမ်ားတြင ္အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနၿပီး 
ေရႊေခတ္ေရာက္ကာ ကမာၻေပၚတြင ္အတိုးတက္ဆံုးယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ မြန္ဂိုက်ဴးေက်ာ္တုိက္ခိုက္သူမ်ားက 
အက္ဘ္ဘာစစ္ဒ ္ကာလီဖတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘဂၢဒက္ကိ ုဖ်က္ဆီးသည့္ ၁၂၅၈ ခုႏွစ္တြင ္ျပည္သူ႔စာၾကည့္တုိက္ေပါင္း 
၃၆ ခု တည္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ၁၈ရာစုႏွင္၁့၉ရာစုတြင ္အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈအမ်ားစုသည္ ဥေရာပအင္အားႀကီး 
ႏိုင္ငံမ်ားလက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ၂၀ရာစုျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမျဲဖစ္စဥ ္အစမတုိင္မ ီအထိျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင္ ့အုပ္စုမ်ား 
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ  ်မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင ္ကြဲျပားျခားနားေသာ ကြဲထြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 
သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင္ ့ယင္းကြဲျပားသည့္ပင္မအခြဲမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကိ ု
ထင္ဟပ္သိျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည့္ ႀကီးမားေသာေက်ာက္ျဖင္ ့
တည္ေဆာက္ထားသည့္ အရာမ်ားမဟုတ္ေပ။ 

 
အစၥလာမ္ဘာသာေအာက္တြင ္ကြဲျပားျခားနားသည့္ အုပ္စုမ်ား၊ ဂိုဏ္းကြဲမ်ား အမွန္တကယ ္တည္ရွိေနသည္။ 
အစၥလာမ္ဘာသာတရားႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီးေယဘူယ်သတင္းအခ်က္မ်ားရွာေဖြသူမ်ားအေနျဖင္ ့သတိျပဳရမည္က 
ပင္မမြတ္စလင္ယံုၾကည္မႈ၏ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိ ုအလြန္အကၽြံအမွီျပဳၿပီး အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းကိ ု
သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ႏွင္ ့ဂ်ဴးဘာသာတရားမ်ားတြင္ကဲ့သို႔ပင ္ကြဲျပားသည့္ဂိုဏ္းကြဲမ်ားက ဂႏၱ၀င္၊ 



အစဥ္အလာ႐ိုးရာ၊ ေခတ္သစ္ႏွင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးကဲ့သို႔ေသာ ကြဲျပားသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့
အစၥလာမ္ဘာသာသင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ျခားနားစြာျပန္ဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

“အေျခခ၀ံါဒ”ီ ဟူေသာ စကားကိ ုမြတ္စလင ္အုပ္စုမ်ားကိ ုရည္ညႊန္းရာတြင ္အသံုးမျပဳသင့္ေပ။ 
ပညာရပ္သေဘာအရ ကိုရမ္က်မ္းႏွင္ ့မိုဟာမက္၏သင္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုလိုက္နာေသာေသာေၾကာင္ ့
မြတစ္လင္အားလံုးသည္“အေျခခ၀ံါဒီမ်ား” ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေ၀ါဟာရ၏ ထပ္တိုးအဓိပၸာယ္သည္ 
စာသားကုိေက်ာ္သြားၿပီး ႐ႈတ္ခ်ခ်ဳိးႏွိမ္ေသာ အဓိပၸာယ္မ်ဳိးသက္ေရာက္သြားတက္သည္။ ထို႔အျပင ္
အုပ္စုအားလံုးက “မြတ္စလင”္ ဟု စကားရပ္မသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင္ ့မြတ္စလင္ဟုဆိုပါက 
ပင္မအစၥလာမ္ဘာသာဟုလည္းေတြးထင္သြားႏိုင္သည္။ 

အစၥလာမ္ဘာသာတြင ္ပါ၀င္ေသာ ထင္ရွားသည့္ ဂိုဏ္းခြဲအခ်ဳိ႕ 
ဆြန္န ီ

 
ဆြန္နီမ်ားသည္ ကမာၻ႕မြတ္စလင္ဦးေရ၏ ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။ဆြန္နီျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ ္မိုဟာမက္၏ 
ဘ၀သာဓကမ်ားသည္ ဆြန္နီသင္ၾကားမႈ၏အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆြန္နီအစၥလာမ္က 
ယံုၾကည္မႈေျခာက္မ်ဳိးကိုေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။ ဘာသာေရးဆရာ၏ ေဒါက္တိုင္မ်ားဟုလည္း 
လူသိမ်ားသည္။ ယင္းတို႔မွာ  
စစ္မွန္သည့္ ဘုရားသခင္တစ္မ်ဳိးထသဲာရွိျခင္း(အလႅာ) 
အလႅာ၏ နတ္သမီးမ်ား တည္ရွိျခင္း 
အလႅာ၏ စာအုပ္မ်ားအခြင့္အာဏာ 
အလႅာ၏ တမန္ေတာ္မ်ားေနာက္လိုက္ျဖစ္ျခင္း 
တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္မည့္ေန႔ကိ ုယံုၾကည္ျခင္းႏွင္ ့ျပင္ဆင္ထားျခင္း 
အလႅာ၏ စိတ္ဆႏၵအင္အားက အေခါင္အထြဋ္ျဖစ္ျခင္း 

ယင္းေရေသာက္ျမစ္ႀကီး ေျခာက္သြယ္အျပင ္ဆြန္နီမြတ္စလင္မ်ားသည္ အီဂ်စ္ဘာသာေရးပညာရွင ္
တက္ခ်္ေအ၀ီ ယက္ခ်္၏ ယံုၾကည္မႈအယူအဆမ်ားျဖစ္ေသာအဓိကအခ်က္ႀကီး ၁၀၅ခ်က္ကိုလည္း 
လိုက္နာၾကရသည္။ အစၥလာမတ္ြင္ပံုေသသတ္မွတ္ထားေသာ ရာထူးဂုဏ္သိမ္အဆင့္ဆင္ ့ကင္းမဲ့လွသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ေသာၾကာေန႔ဘုရား၀တ္ျပဳရန္အတြက ္စုေ၀းလာသည့္ လူထမဲွာဦးေဆာင္မည့္ဘာသာ 
ေရးေခါင္းေဆာင္ကိ ုေရြးခ်ယ္သလိုမ်ဳိး။ 

ရီွးယား 
ရွီးယားမ်ားသည္ က်န္ရွိသည့္ ကမာၻ႔မြတ္စလင္ဦးေရ၏ ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အဓိအား ျဖင္ ့အီရန္၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ 
ဘာရိန္းႏွင္ ့အီရတ္လူဦးေရ အမ်ားစုကိ ုကိုယ္စားျပဳ သည္။ မိုဟာမက္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက ္
ေနာက္လိုက္မ်ားအၾကား ဘယ္သူက အစၥလာမ္ဘာသာကိ ုဦးေဆာင္သည္ဟူေသာ ကိစၥႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး 
သေဘာထားကြဲရာမ ွရွီးယား၀ါဒ ထြန္းကားလာျခင္းျဖစ္သည္။ မိုဟာမက္၏ ညီ၀မ္းကြဲႏွင့္ 



သားမက္ျဖစ ္သ ူအလီအိုင္ဘီအန္အဘီတာလစ္ဘ္ကိ ုရွီးယားမ်ားဂိုဏ္းခြဲက သေဘာက် သည္။ သူ၏ 
ေနာက္လုိက္မ်ားကိ ုရွီးယားမ်ားဟ ုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
အစၥမာလီးစ ္
ယင္းသည္ အဂၢါခန္ဦးေဆာင္သည့္ ရွီးယားဂိုဏ္းခြဲျဖစ္ၿပီး မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက ္ဆက္ခံခြင့္အရ ယင္းဘြဲ႔ကိ ု
ဂုဏ္းခြဲေခါင္းေဆာင္ကိ ုေပးအပ္ႏွင္း လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အင္ဒိ-ုအီရန ္အသိုင္း၀ိုင္းမ ွ
အမ်ားစုျဖစ ္သည္။ ထို႔အျပင ္အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဆီးရီးယား၊ ပါလက္စတုိင္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ယီမင္၊ တ႐ုတ္၊ 
ဂ်ပန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ဥဇဘတ္ကစၥတန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန၊္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင္ ့အေရွ႕အာဖရိကႏွင္ ့
ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင ္လည္း ေတြ႔ရသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ၎တို႔သည္ ေျမာက္အေမရိကန္၊ 
ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏွင္ ့ဥေရာပသို႔လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္လာၾကသည္။ 

ဆူဖီစ ္
အစၥလာမ္ဘာသာ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆန္းက်ယ္ဂိုဏ္းျဖစ္သည္။ အေရအတြက္နည္းပါးေသာ္လည္း 
ဆူဖီစ ္ကိ ုဆြန္နီႏွင္ ့ရွီးယားတို႔အၾကားတြင္လည္း ေတြ႔ရသည္။ ၁၃ရာစုႏွစ ္ပါရွန္းစာေရး ဆရာ ႐ူမီကဲ့သို႔ေသာ 
စာေရးဆရာမ်ား၏ ကဗ်ာမ်ားေၾကာင္ ့ယင္းဆူဖီစ္အေၾကာင္းကိ ုပိုမိုလူသိမ်ားလာၿပီး ဆူဖီစ၀္ါဒတြင္ ဘာသာေရး 
အရ ျခင္းႏွင္ ့ဂီတတို႔ပါ၀င္သည္။ နာမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္သက္သက္ဆိုသည္ထက ္ဆူဖီစ္သည္ 
ဘာသာေရးအရက်င့္သံုးသည့္ ပံုစံက ပိုသည္။ မြတ္စလင္တစ္ခ်ဳိ႕က မလိုလားအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားပါ၀င ္
ေနသည္ဟုဆိုကာ ဆူဖီစ၀္ါဒကိ ုေ၀ဖန္ၾကသည္။ 

၀ါဟာဘ၀ီါဒ 
ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင္ ့ကာတာတြင ္လႊမ္းမိုးေသာ ကိုရမ္ကိ ုတုိက္႐ုိက္ဘာသာျပန္ၿပီး တင္းက်ပ္ကာ 
စည္းကမ္းႀကီးသည့္ အစၥလာမ္ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ၀ါဟာဘီတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္သမား 
အိုစမာဘင္လာဒင ္စီစဥ္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္တုိက္ခိုက္မႈမျပဳလုပ္ခင္အထ ိအေနာက္တိုင္းမ ွလူမ်ားက 
၀ါဟာဘ၀ီါဒကိ ုမသိၾကေသးေပ။ ေရနံျဖင္ ့ခ်မ္းသာေသာ ေဆာ္ဒီမင္းမ်ဳိးမ်ား၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင္ ့၁၉၇၀ 
ျပည့္ႏွစ္မ်ားမ ွစတင္ကာ ၀ါဟာဘ၀ီါဒသည္ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွံ႔လာေနသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိ ု
အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးလိုက္နာေစျခင္းႏွင္ ့အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အျခားအစဥ္အလာ႐ိုးရာမ်ားကိ ု
လိုက္နာသူမ်ားကိ ုေ၀ဖန္ျခင္းေၾကာင္ ့ဆြန္နီအစၥလာမ္ဘာသာ၏ အစြန္းေရာက္ပံုစံအျဖစ ္ေတြးထင္ၾကသည္။ 
ဆာလာဖီလႈပ္ရွားမႈကိ ု၀ါဟာဘီလႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့နီးစပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ ္သို႔မဟုတ ္၀ါဟာဘီလႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့
အလားတ ူျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခဏ ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ ဆာလာဖီမ်ားက ၎တို႔ကိ ု“၀ါဟာဘ”ီ မ်ားဟ ုေခၚေ၀ၚျခင္းကိ ုနိမ့္ခ်ေသာအေနျဖင္ ့
ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္သည္ဟ ုေတြးထင္ၾကေၾကာင္း ျပင္သစ္စာေရးဆရာ အိုလီဗာ႐ိုးက သူ၏ အစၥလာမ္ႏိငု္ငံေရး 
က်ဆံုးျခင္း ဟူေသာ စာအုပ္ထတဲြင ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 



ကာ့ဒ ္
ကာ့ဒ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အာရပ္မဟုတ္ဘ ဲအင္ဒိ-ုယူ႐ိုပီယမ္လူမ်ဳိးမ်ားမ ွဆင္းသက္လာၿပီး အဓိကအားျဖင္ ့
ကာဒစၥတန္တြင ္ေနထိုင္ၾကသည္။ ေအာ္တုိမန ္အင္ပါယာ၏ အေမြခံစနစ္ေၾကာင္ ့
အီရတ္ေျမာက္ဘက္ပိုင္းေဒသမ်ား၊ အီရန္အေနာက္ပိငု္း၊ တူရကီအေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင္ ့
ဆီးရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းကိ ုကာဒစၥတန္ေဒသမ်ားဟ ုေခၚသည္။  

ကာ့ဒ္လူမ်ဳိးတစ္ခ်ဳိ႕သည္ လက္ဘႏြန္ႏွင္ ့႐ုရွတြင္လည္း ေနထိုင္ၾကသည္။ကာ့ဒ္မ်ားသည္ 
ပါလက္စတုိင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင ္လူမ်ဳိးအေနျဖင့္သာတည္ရွိၿပီး ကာ့ဒ္လူမ်ဳိးပိုင ္ႏိုင္ငံေတာ္ဟ၍ူ မရွိေပ။ 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ယင္းတို႔ေၾကာင္ ့တူရကီႏွင္ ့ဆီးရီးယားၾကားတြင ္ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

အစၥလာမ္အေတြးအေခၚေက်ာင္းမ်ား အစၥလာမ္အေတြးအေခၚမ်ားသင္ၾကားေပးေသာ အေျခခံေက်ာင္း 
ငါးေက်ာင္းရွိသည္။ 
ေက်ာင္းမ်ားကိ ုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးသည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အမည္မ်ားကိ ုအစြဲျပဳ၍ 
ေခၚဆိုၾကသည္။ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင္ ့တြက္ခ်က္ပါက ဟာနာဖီေက်ာင္းသည္ ၃၁ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင္ ့
အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင္ ့မာလီခီေက်ာင္းသည္ 
ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဂ်ာဖာရီက ၂၃ရာခိုငႏ္ႈန္း၊ ရွာဖီက ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္ ့ဟန္ဘာလီက 
ေလးရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ က်န္ရွိသည့္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက ဇာဒီႏွင္ ့အစၥမာလီကဲ့သို႔ေသာ 
လူနည္းစုေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ရွရီလာဘာသာေရးဥပေဒႏွင္ ့ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္ 
မိုဟာမက္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိ ုစုစည္းေဖာ္ျပသည့္ ဟာဒစ္ဘာသာေရးဥပေဒသည္ 
ယင္းေက်ာင္းမ်ားမ ွေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ 

ဆြန္န ီ
ဟန္ဘာလ:ီ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တြင ္ထင္ရွားေသာ ေရွး႐ိုးစြဲဘာသာျဖစ္ၿပီး တာလီဘန္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး ကြန္ရမ္ႏွင္ ့
ဆြန္နီျဖစ္ျခင္းကိ ုအဓိကအားထားသည္။ 
မာလီခ ီ--   ေျမာက္အာဖရိကတြင ္က်င့္သံုးၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကိ ုအေလးထားသည္။ 
ရွာဖီ  --        အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင္ ့ယီမင္တို႔တြင ္ကိုးကြယ္သည္။ 
ဟာနာဖ ီ--     အာရွအလယ္ပိုင္း၊ အီဂ်စ္၊ ပါကစၥတန္၊ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္၊ တူရကီ၊ ေဘာ္လ္ကန္ႏွင္ ့
ေကာ္ေကးရွပ္ေဒသတြင ္က်င့္သံုးၿပီး လစ္ဘရယ္အဆန္ဆံုးျဖစ္သည္။ 

ရွီးယား 
ဂ်ဖာရ ီ--   အီရန္တြင္ က်င့္သံုးၿပီး တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိ ုစုစည္း ေဖာ္ျပသည့္ 
ဟာဒစ္ဘာသာေရးဥပေဒကိ ုအေလးနက္ထားသည္။ 
ဇာဒ ီ --            ယီမင္တြင ္က်င့္သံုးၿပီး၊ ယခင္က အီရန္ေျမာက္ပိုင္းတြင ္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး မတူကြဲျပားသူမ်ား 
ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးႏွင္ ့အေတြးအေခၚပညာအေရးအေသြးကိ ုအေလးထားသည္။ 
အစၥမာလ:ီ    အင္ဒိ-ုအီရန္နီယမ္တြင ္အမ်ားဆံုးေတြ႔ရၿပီး အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဆီးရီးယား၊ ပါလက္စတိုင္း၊ 



ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ယီမင္၊ တ႐ုတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ဥဇဘတ္ကစၥတန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ 
အေရွ႕အာဖရိကႏွင္ ့ေတာင္အာဖရိကတြင္လည္းေတြ႔ရသည္။ 
အီဘာဒီစ ္-- ဆြန္နီႏွင့္ ရွီးယားမဟုတ္သည့္ အေစာပိုင္းအေတြးအေခၚေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး အိုမန္ႏွင္ ့အာဖရိကေဒသ 
အႏွံ႔အျပားတြင ္လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ 

ဆြန္နီမြတ္ဆလင္ႏွင့္ ရွီးယားမြတ္ဆလင္တုိ႔ အၾကား ပဋိပကၡမ်ား 

အစြန္ေရာက္ဝါဒသည္ ဆြန္နီမြတ္ဆလင္ႏွင္ ့ရွီးယားမြတ္ဆလင္တုိ႔ အၾကား ပဋိပကၡအသြင ္ျဖစ္ေပၚလာခဲသ့ည္။ 
အီရန္ႏုိင္ငံမွာ လက္နက္ကိရိယာေတြ အဆင့္ျမင့္လာတာနဲ႔အတ ူပါကစၥတန္၊ အီရတ္၊ ယီမင္၊ ပါလက္စတုိင္း၊ 
အင္ဒိုနီးရွား၊ အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယားႏွင္ ့ဘာရိန္းႏုိင္ငံေတြရ႕ဲ သံတမန္ေရးရာကိစၥေတြက အစၥလာမ္အုပ္စ ု
ေတြအၾကားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကု ိပုိမုိဆုိးရြားလာေစခဲ့သည္။  

ဆြန္နီမြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အႀကီးဆုံးအစၥလာမ္ဂုိဏ္းလက္တက္မ်ားကု ိျပင္ဆင္ၾကသည္။ အဆုိပါ 
လက္တက္ေတြဟာ အီဂ်စ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ဆီးရီးယား၊ တူရကီ၊ အာရပ္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္ ့ယီမင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင ္
ႀကီးစုိးၾကသည္။ ဆူဖီသက္ဝင္ယုံၾကည္မႈေတြရ႕ဲ အေျခခံေတြအပါအဝင ္ဆြန္နီအစၥလာမ္ေတြအတုိင္း 
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားက က်င့္ႀကံၾကသည္။ 

ရွီးယားမြတ္ဆင္မ်ားက ဒုတိယအႀကီးဆုံးအစၥလာမ္ဂုိဏ္းလက္တက္ကု ိျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ 
၎၏ဂုိဏ္းလက္တက္မ်ားကေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းက ဘာရိန္း၊ အီရန္၊ အီရတ္ႏွင္ ့လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ 
ႀကီးစုိးၾကသည္။ 

အစၥလာမ္ဘာသာတရားကု ိအေရွ႕အလယ္ပုိင္းမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ က်င္သ့ုံးၾကသည္။ 
ကမၻာ့မြတ္ဆင္လင္လူဦးေရ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင ္ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ယုံၾကည္မႈပံုစံ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံၾကား ကူးလူးဆက္ဆံၾကရာတြင ္မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမ်ားအေနႏွင္ ့
မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စယ္ုံၾကည္မႈႏွင္ ့အစစ္အမွန္အစၥလမ္ယုံၾကည္မႈတုိ႔အၾကား ကြာျခားခ်က္ကု ိ
ထင္ထင္ရွားရွားသိရန ္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့အီရန္ႏုိင္ငံမွာဆုိပါက လြတ္လပ္မႈဆုိသည္မွာ 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့အတုိက္အခံလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္ယင္းအခ်က္က အမ်ဳိးသမီးအေပၚ 
မညီမွ်သည့္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သြားေစသည္။ ဥပမာ လင္ႏွင့္မယားကြာရွင္းမႈမ်ဳိးႏွင္ ့အတင္းအက်ပ ္
ေခါင္းႏွင့္မ်က္ႏွာကာဝတ္ဆင္ေစျခင္းတုိ႔တြင ္ျဖစ္သည္။ (ယင္းအခ်က္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္သာ ရွိတတ္ၿပီး 
အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚတြင္မ ူတူညီမႈ မရွိေပ။) 

အစၥလာမၼစ ္ဥပေဒေအာက္တြင ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကုယိ္ပုိင္ပစၥည္းဥစၥာကု ိပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင္ ့
လူမႈေရးႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရးဘဝမ်ားထတဲြင ္ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။ တျခားအေရးတႀကီး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ - 



အမ်ဳိးသမီးမ်ားကားေမာင္းခြင့္ကု ိအစၥလာမ္ဘာသာေရးက ပိတ္ပင္ထားျခင္းမရွိပါ။ သတုိးသမီးအတြက ္
ေငြေၾကးေပးျခင္းကု ိကုရိမ္က်မ္းအေနႏွင္ ့ပိတ္ပင္ထားၿပီး အာဖရိကေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားႏွင္ ့ ဥေရာပ၊ 
ေျမာက္အေမရိကေဒသမ်ားမွာ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီး လိင္အာ႐ုံခံအဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကုိလည္း 
အားေပးေထာက္ခံျခင္း မျပဳပါ။  

တူရကီႏုိင္ငံတြင ္မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပန္အလွန္ျငင္းခုန္ၾကျခင္း အစီအစဥ္တြင ္
သေႏၶသားဖ်က္ခ်ျခင္းဆုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ အျငင္းဖြားဖြယ ္ကိစၥတစ္ခုအျဖစ ္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ က်န္မာေရးဝန္ႀကီးႏွင္ ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင ္ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပုိင္မ်ားက 
သေႏၶသားဖ်က္ခ်ျခင္းအေပၚ ဆန္႔က်င္ေျပာဆုိခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က တားျမစ္ရနပ္င ္အဆုိျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ယခုအခါမွာေတာ့ အဆုိပါကိစၥကု ိစြန္႔လႊတ္လုိက္ၾကပါၿပီ။ အမ်ဳိးေရးရာ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင္ ့
အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သေႏၶသားဖ်က္ခ်ျခင္းကု ိတားျမစ္ျခင္းက ၎တုိ႔၏က်န္းမာေရးအေပၚ 
အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟ ုအျမင္ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕က အစၥလာမ္တရားေတာ္မ်ားက ဤကိစၥကု ိ
တားျမစ္ထားသည္ဟ ုေစာဒကတက္ၾကျပန္သည္။ ကြာျခားတဲ ့အေတြးအေခၚဆုိင္ရာ ေက်ာင္းေတြကေတာ့ 
လက္ခံႏုိင္ေလာက္တဲ ့သေႏၶသားဖ်က္ခ်ျခင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းေတြကု ိတားျမစ္ထားမႈေတြရွိၿပီး 
ကုိရမ္က်မ္းကလည္း သေႏၶသားဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပမထားပါ။ 

“ဘဝ၏ စင္ၾကယ္ရာ - သေႏၶသားဖ်က္ခ်ျခင္းအေပၚ အစၥလာမ္၏ သင္ၾကားမႈ” က ရွင္းလင္းထားသည္မွာ 
သေႏၶသားဖ်က္ခ်ျခင္းကု ိဘာသာေရးအရ ေယဘုယ်အားျဖင့္တားျမစ္ထားေသာ္လည္း 
သေႏၶသားရွိေနျခင္းသည္ မိခင္ကု ိအသက္အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည္ဆုိပါက ဖ်က္ခ်ခြင့္ရွိသည္ဟ ုဆုိသည္။ 

က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ 

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ဂ႐ုျပဳသင့္သည္မွာ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အစားအစား စားသုံးျခင္း၊ ေငြေၾကးသုံးစြဲျခင္းႏွင္ ့
အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင ္အျခားေသာ အေမရိကန္မ်ား၊ ဥေရာပသားမ်ားႏွင္ ့
ကြဲျပားျခားနားေနတတ္သည္။ မြတ္ဆင္မ်ား က်င့္ႀကံၾကသည္မွာ -  

■ ေသာၾကာေန႔ ဘုရားရွိခုိးျခင္း - မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ေသာၾကာေန႔ မြန္းလြဲရွိခုိးခ်ိန္တြင ္ဗလီမ်ားတြင ္
စုေဝးရွိခုိးၾကသည္။ ခရစ္ယန္မ်ား တနဂၤေႏြေန႔တြင ္ဝတ္ျပဳသလုိ၊ ဂ်ဴးမ်ားစေနေန႔တြင ္
ဝတ္ျပဳသလုိျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင္ ့မတူညီပါ။ ထုိ႔ျပင ္တေန႔လုံး ဥပုသ္ေစာင့္ေနရန္လည္း မဟုတ္ပါ။ 

■ အစားအစာ စားသုံးျခင္း - အစၥလာမ္ဘာသာေရးအရ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျပင္ဆင္ထားသည့္ 
ၿခံေမြးသတၱဝါမ်ားႏွင္ ့အသားမ်ားကု ိစားသုံးႏုိင္ၿပီး ဝက္သားႏွင္ ့အရက္ယမကာမ်ား စားသုံးျခင္းကု ိ
တားျမစ္ထားသည္။ တိရိစာၦန္ဝက္ဆီ၊ အသားပြဆီႏွင္ ့အရက္ပါဝင္သည့္ မည္သည့္အစားအစာကုိမဆု ိ
စားသုံးခြင္ ့မရွိပါ။ Howcast.com သည္ မြတ္ဆလင္မ်ား အစားစားရာတြင ္လိုက္နာမရမည့္ 
စည္းမ်ဥ္းေကာင္းမ်ားကု ိေဖာ္ျပထားပါသည္။ 



■ အားလပ္ရက္မ်ား - မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ လျပည့္၊ လကြယ္ရက္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပကၡဒိန္အလုိက ္
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဤျပကၡဒိန္မွာ လက္ရွိအသုံးျပဳေနၾကသည့္ ျပကၡဒိန္ထက ္၁၁ ရက ္ေနာက္က်သည္။ 
ဆုိလုိသည္မွာ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ အားလပ္ရက္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္နဲ႔တစ္ႏွစ္မတူဘ ဲေျပာင္းလေဲနၿပီး 
အားလပ္ရက္မ်ားသည္ ေနဝင္ၿပီး လ ထြက္လာသည္ႏွင္ ့စတင္သည္။ 

■ ေငြသုံးစြဲမႈ - အစၥလာမၼစ္ဥပေဒက ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္းႏွင္ ့ေငြတုိးေခ်းစားျခင္းကု ိတားျမစ္ထားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင္ ့မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အျခားနည္းမ်ားကု ိလွည့္ေျပာင္း၍ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဥပမာ ကားဝယ္ျခင္း၊ 
အိမ္ဝယ္ျခင္းႏွင္ ့အာမခံထားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

■ တမန္ေတာ္ - မုိဟာမက္ပု ံကာတြန္း႐ုပ္ေျပာင္ေၾကာင္ ့ဥေရာပမွာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကု ိ
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင္ ့မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔တမန္ေတာ္၏ ႐ုပ္ပုံမ်ားတစ္ဆင္ခ့ံကူးယူျခင္းကု ိ
ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားျမစ္ထားသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ အဆုိပါအခ်က္ကု ိမြတ္ဆလင္မ်ားက 
႐ုပ္ပုံကုိးကြယ္မႈအျဖစ ္႐ႈျမင္ၾကသည္။ 

 

အစၥလာမ္မ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ  

က်ဳိးႏြံျခင္းသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက ္မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ျဖစ္သည္။ 
အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား ႏွစ္မ်ဳိးလုံးအတြက ္အဝတ္အစားမ်ားႏွင္ ့သပ္ရပ္သန္႔ျပန္႔ျခင္းကု ိအထူးဂ႐ုျပဳ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမ်ားက အဆုိပါထင္ရွားသည့္အခ်က္မ်ားကု ိက်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိဟ ုသတ္မွတ္သမုတ္ေျပာဆုိၾကပါသည္။ 

မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသားမ်ားေရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ဆံပင္ႏွင့္မ်က္ႏွာကာ (ေဟဂ်ပ)္ ဝတ္ဆင္ျခင္းကု ိ
လုိက္နာၾကၿပီး ကုိရမ္၏အလုိအရ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ က်ဳိးႏြံျခင္းျဖစ္ကာ 
လိင္ဆႏၵအရၾကည့္ခံရျခင္းမွလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္သည္ဟ ုေမွ်ာ္လင့္သည္။ 

ထုိ႔ျပင ္ေဟဂ်ပ္ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ေခါင္းကု ိၿခံဳအုပ္ရန ္
ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အဝတ္အထည္ျဖစ္သည္ကုိလည္း ရည္ညႊန္းသည္။ ထပ္ေလာင္း၍လည္း 
ေဟဂ်ပ္ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ လူထုေရွ႕တြင ္ဦးေခါင္းႏွင့္လက္မ်ားမွလြဲ၍ အားလုံးဖုံးအုပ္ထားရန ္ျဖစ္သည္။ 
ေလ်ာ့ရရဲအဲဝတ္အစားမ်ား၊ ထင္သာျမင္သာမရွိသည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ဳိးကု ိအမ်ဳိးသားေရာ၊ 
အမ်ဳိးေရာအတြက ္အထူးအေလးထား ဂ႐ုစုိက္သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကု ိျပန္လည္သမုတ္ၾကပုံမ်ားအေပၚမူတည္၍ 
အခ်ဳိ႕မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးႏွင္ ့ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံးကု ိဖုံးအုပ္ႏုိင္သည့္ အဝတ္မ်ားကု ိ
ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးက ၎တုိ႔၏ ေခါင္းႏွင့္မ်က္ႏွာကု ိဖုံးအုပ္ျခင္းမျပဳၾကပ ဲ
႐ုိးရွင္းေအာင္သာ ဝတ္ဆင္တတ္ၾကပါသည္။ 

 



အဝတ္အစားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျငင္းခုံမႈမ်ား 

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင ္ေခါင္းႏွင့္မ်က္ႏွာကာမ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္းကု ိဖယ္ရွားပစ္ရန္တြန္းအားေပးေနျခင္းမ်ားသည္ 
အစၥလာမ္ဘာသာတရားအတြက ္ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္မ ူ
မ်က္ႏွာႏွင့္ေခါင္းအကာမ်ားအားလုံးကု ိဖယ္ပစ္ရန္ႀကိဳးစားမႈမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္ကု ိညႊန္းဆုိေနေပသည္။  

အခ်ဳိ႕မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဖုံးအုပ္ျခင္းကု ိမလုပ္ၾကေပ။ အထူးသျဖင္ ့လူမႈေရးရာေျပာင္းလမဲႈမ်ားႏွင္ ့
ေတာ္လွန္လုိသည့္ အဆကအ္စပ္မ်ားတြင ္ျဖစ္သည္။ “လြတ္လပ္သည့္ ဟယ္ရာ” ဟူသည့္ ဗီဒီယုိမွာ 
ဖုံးအုပ္ျခင္းကု ိမလုပ္လုိသည့္ လက္ဘႏြန္အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး၏ဘဝအေၾကာင္း ႐ုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
သူသည္ ကပြဲဇာတ္႐ုံမ်ားႏွင္ ့သူ၏အႏုပညာကု ိတက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈအတြက ္အသုံးျပဳကာ 
အာရပ္လူမႈအုံႂကြမႈအတြင္းမွာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါအခ်က္ကု ိျပလုိသည္မွာ မတူညီသည့္ႏုိင္ငံတြင ္
အစၥလာမ္တရားေတာ္ကု ိအမွီျပဳ၍ အဝတ္ဖုံးအုပ္ျခင္းႏွင္ ့ဝတ္ဆင္ျခင္းဟူသည့္ကိစၥမွာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္ ့
တကုိယ္ေရလြတ္လပ္မႈအၾကား အေရးပါသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနေပသည္။ 

စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား ဂ႐ုဓမၼ၊ နားလည္ရမည့္ကိစၥမွာ အစၥလာမ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး 
အခြင့္အေရးမ်ားကု ိတန္းတူရရွိေနမည္မဟုတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေဟဂ်ပ္ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ သုိ႔မဟုတ ္
ေခါင္းအုပ္ဝတ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပ ဲတခ်ဳိ႕က မဝတ္ဆင္ၾကပါ။ တခ်ဳိ႕ဓေလ့မွာေတာ့ 
ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံး ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ 

ဖုံးအုပ္ကာျခင္းတငမ္ကဘ ဲဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းအေပၚမွာလည္း ျငင္းခုံေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့
ျပင္ပတြင္ေနထုိင္သူမ်ားကု ိရည္ရြယ္၍ ကာတာႏုိင္ငံႏွင္ ့အာရပ္ႏုိင္ငံေတာ္ (ယူေအအီး)တြင္  ျပဳလုပ္သည့္ 
႐ုိးရွင္းစြာေနထုိင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ရွိသည္။ ကန္ဒူရာဝတ္ဆင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင္ ့အဘာယာ 
ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဝတ္႐ုံရွည္ကဲ့သုိ႔ အဖုံးအကာအျပည့္ဝတ္ဆင္ကာ 
လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

အစၥလာမ္ဘာသာထမဲ ွအမ်ဳိးသမီးမ်ား 

အစၥလာမ္ဘာသာထတဲြင ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာေသာ အေကာက္အယူလြဲမႈမ်ား 
ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင္ ့ဝိေရာဓိသေဘာမွာ မူလကုိရမ္က်မ္း၏ 
တရားေတာ္မ်ားအတြင္မွာပင ္အျငင္းပြားဖြယ္မ်ား တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ရွိေန၍ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ 
အာရပ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တသားတည္းျဖစ္ေနသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကု ိဆက္ဆံၾက၊ 
သတ္မွတ္ၾကသည့္အတြက္ေၾကာင္ ့ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ျပင္အျခား အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုမွာ မြတ္ဆလင္မ်ား၏တကယ့္ဘဝသည္ ေန႔စဥ္မိသားစုဘဝထတဲြင ္
ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏က႑တုိင္းတြင ္
ေလးစားမႈခံယူၾကရသည္။ အထူးသျဖင္ ့မိခင္ေနရာေရာက္လာလွ်င္ျဖစ္သည္။ 



အစၥလာမၼစ္ဥပေဒ၊ ရွရီယာ အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင္ ့အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ညဏ္ပညာအရေရာ၊ ဘာသာေရး 
အယူအဆအရပါ တူညီၾကသည္။ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအလုိက ္
ေျပာင္းလႏဲုိင္ေသာ္လည္း မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက ္တြန္းအားေပးၾကသည္။ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ လင္မယားကြာရွင္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ တရားေရးအမႈမ်ား၊ အေမြဆက္ခံမႈ၊ 
ပညာေရးႏွင္ ့အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္မႈတုိ႔တြင ္ေလးစားသမႈရွိရန္ျဖစ္သည္။  

အစၥၽတၱၽ ယုံၾကည္မႈ 

မ႑ိဳင ္ငါးရပ ္ 

အစၥလာမ္ဘာသာတရားတြင ္မြတ္ဆလင္အးလုံးအတြက ္လုိအပ္သည့္ ယုံၾကည္မႈ ငါးမ်ဳိးရွိသည္။ 

၁) ရွာဟာဒ သုိ႔မဟုတ ္ယုံၾကည္မႈကု ိေၾကညာျခင္း - မြတ္ဆလင္တစ္ေယာက္သည္ ၎၏ယုံၾကည္မႈကု ိ
ေဖာ္ျပရမည္။ “အလႅာရွင္ျမတ္မွလြဲ၍ ဘုရားမရွိ၊ မုိဟာမက္သည္ အလႅာရွင္ျမတ္၏ သတင္းစကားပါးသူျဖစ္၏” 
ဟ ုအရဗီစာတြင ္ေဖာ္ျပသည္။ ဤေၾကညာခ်က္က ေဖာ္ျပေနသည္မွာ ဘဝ၏ေဆာက္တည္ရာသည္ 
အလႅာရွင္ျမတ္တစ္ဦးတည္းထံသာ ခစားရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင ္ယင္းအခ်က္ကု ိသက္ဝင္ၾကည္ျခင္း၊ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင္ ့ယုံၾကည္မႈတြင ္အမွန္တကယ္ပါဝင္ေနျခင္းတုိ႔သည္ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ 
ေန႔စဥ္ဘဝျဖစ္သည္။ 

၂) ဆလႅာသ ္သုိ႔မဟုတ ္ဝတ္ျပဳျခင္း - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင္ ့ႏွစ္လုိဖြယ္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိရရွိရန ္မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ 
တစ္ရကလ္ွ်င ္ငါးႀကိမ္တုိင ္ဝတ္ျပဳရန္လုိအပ္သည္။ မေနာကံပုိင္းဆုိင္ရာတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဝစီကံပုိင္းဆုိင္ရာ 
ဆက္သြယ္မႈႏွင္ ့သက္ဝင္ယုံၾကည္ျခင္း၊ ကာယကံပုိင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလုံးသည္ 
ဝတ္ျပဳသူတစ္ေယာက္အတြက ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားပင ္ျဖစ္သည္။ 

၃) အလွဴဒါနျပဳျခင္း - အစၥလာမ္က သင္ၾကားသည္မွာ ကုိယ္ပုိင္အရည္အခ်င္းျဖင္ ့တုိးတက္ႀကီးပြားျခင္းကု ိ
ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူျဖစ္လွ်င္လည္း လုိအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားကု ိေပးကမ္းစြန္႔ႀကျဲခင္းသည္ 
အပစ္မဟုတ္ဟ ုဆုိသည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ ္၎တုိ႔၏ဝင္ေငြ သုိ႔မဟုတ ္ပုိင္ဆုိင္မႈမ ွ
ရာခုိင္ႏႈန္းေပၚတြင ္မူတည္ၿပီး အလွဴဒါနျပဳလုပ္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ျပဳမူျခင္းကု ိမြတ္ဆလင္မ်ားက “ဇာခတ”္ ဟ ု
ေခၚဆုိၾကၿပီး “သန္႔စင္ျခင္း” ႏွင့္ “ႀကီးထြားေစျခင္း” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ 

၄) ဆြမ္း သုိ႔မဟုတ ္ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း - အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ လျပည့္၊ လကြယ္ရက္မ်ားပါသည့္ 
ျပကၡဒိန္ကု ိအသုံးျပဳၾကသည္။ အဆုိပါျပကၡဒန္၏ ကုိးလေျမာက္ျဖစ္သည့္ ရာမဒန္လတြင္မူ၊ အသက ္၁၄ 
သုိ႔မဟုတ ္၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက ္မြတ္ဆလင္အားလုံးသည္ ေနထြက္ခ်ိန္မ ွေနဝင္ခ်ိန္ထ ိအစာစားျခင္းႏွင္ ့
ေရေသာက္ျခင္းမ ွေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင ္ဇနီး၊ လင္ေယာက္်ားတုိ႔ျဖင္ ့လိင္မႈျပဳျခင္းတုိ႔ကုိလည္း 
ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္မူ၊ ေနထုိင္မေကာင္းသူမ်ား၊ 
ကုိယ္ဝန္လြယ္ထားရသူမ်ား၊ မီးဖြားထားသည့္ မိခင္မ်ားႏွင္ ့ဓမၼတာရာသီျဖစ္ေပၚေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင္ ့
ခရီးသြားလာေနရသူမ်ားအတြက ္အဆုိပါေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းမ ွကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။ ၎တုိ႔အေနႏွင္ ့



တစ္ရက္လွ်င ္လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင္ ့စားခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္မ ူပ်က္ကြက္သည့္ရက္မ်ားအတြက ္
ျပန္လည္က်င့္ႀကံၾကရသည္။ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းကု ိျပဳလုပ္ရသည္မွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကု ိထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင္ ့သည္းခံမႈကု ိ
ေမြးျမဴျခင္းတုိ႔အတြက္ျဖစ္ၿပီး အလႅာရွင္ျမတ္ထ ံ႐ုိက်ဳိးမႈကု ိျပသကာ အတြင္းစိတ၏္ 
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈကု ိႀကံ႕ႀကံ႕ခုိင္ႏုိင္ရန္အတြက ္ျဖစ္သည္။ 

၅) ဟာဂ် ီသုိ႔မဟုတ ္မကၠာသုိ႔ ဘုရားဖူးထြက္ျခင္း - မကၠာ၊ (ကဘာဟုလည္း လူသိမ်ား) သည့္ေနရာသည္ 
မြတ္ဆလင္ကမၻာ၏ ဗဟုိခ်က္ခ်ာျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င ္မြတ္ဆလင္တုိ႔၏ ညီညြတ္မႈႏွင္ ့အလႅာရွင္ျမတ္ထ ံ
ယုံၾကည္သက္ဝင္ေၾကာင္းျပသႏုိင္သည့္ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ သေကၤတေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 
က်န္းမာေရးႏွင္ ့ေလာကီခ်မ္းသာမႈအေပၚမူတည္၍ မြတ္ဆလင္တုိင္းသည္ ဘဝတြင္တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာလွ်င ္
မကၠာသုိ႔ ဘုရားဖူးထြက္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းခရီးစဥ္ကု ိဟာဂ်ီဟ ုေခၚသည္။ 

ႏွစ္စဥ ္ကမၻာတစ္ဝွမ္းမ ွမြတ္ဆလင္ဦးေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္သည္ ဟာဂ်ီအတြက ္မကၠာတြင ္စုစည္းၾကသည္။ 
အလႅာရွင္ျမတ္ထံတြင ္ႏုိင္ငံသား၊ ဘာသာစကား၊ အသားေရာင္၊ လူမ်ဳိးေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
မရွိေၾကာင္း၊ တူညီမႈရွိေၾကာင္း အထူးျပသရန္အတြက ္အျဖဴေရာင္ပိတ္စကုိသာ မကၠာတြင ္ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ 
ဟာဂ်ီဘုရားဖူးထြက္ျခင္းကု ိစြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္းပြဲေတာ္ (အစ ္အယ္အစ္ဒ္ဟာပြဲေတာ္) က်င္းပျခင္းျဖင္ ့
ပိတ္သိမ္းေလ့ရွိသည္။ 

အလႅာရွင္ျမတ္ႏွင့ ္ကိုရမ ္

မြတ္စလင္မ်ားသည္ မိုဟာမက္ကိ ုမကိုးကြယ္ၾကေသာ္လည္း (အလႅာရွင္ျမတ္ကိုသာကိုးကြယ္ၾကသည္) 
၎အား အလႅာရွင္ျမတ္မ ွ၎၏ မွာတမ္းမ်ားအတြက ္ေနာက္ဆံုးေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ တမာန္ေတာ္အျဖစ ္
ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးမွာတမ္းသည္ အစၥလာမ္ျဖစ္ၿပီး ကိုရမ ္(သို႔) အယ္လ္ကိုရမ္တြင ္
အာေရဗ်ဘာသာျဖင္ ့အခန္းေပါင္း ၁၁၄ ခန္းရွိၿပီး ထပ္ဖန္တလလဲျဲပဳလုပ္ျခင္းဟ ုအဓိပၸါယ္ရသည္။ 
ယင္းကုိရမ္သည္ အလႅာရွင္ျမတ္မ ွတမာန္ေတာ္ မိုဟာမက္အား ေဂဘရီရယ ္နတ္မင္းထံမ ွတစ္ဆင့ ္၂၃ 
ႏွစ္ၾကာ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ စကားမ်ားကိ ုတိုက္ရိုက္ျပန္လည္ ေရးသားထားျခင္းဟ ုမြတ္စလင္တုိ႔က 
ယံုၾကၾကသည္။ ယင္းအား သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္းသာ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။ 

ကိုရမ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက ္အေရးေသာ အရာမ်ားကိ ုသင္ၾကားေပးသည္။ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့ ္အလႅာရွင္ျမတ္ထ ံၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတာင္းခံျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၊ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့ ္
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိျခင္းအစရွိတဲ ့အရာမ်ားကိ ုသင္ၾကားေပးသည္။ မြတ္စလင္မ်ားအတြက ္ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္သည္ 
အလႅာရွင္ျမတ္အား ကိုးကြယ္ကာ ၎၏ အဆုိအမိန္႔မ်ားကိ ုနာခံျခင္းျဖင့ ္ေနာင္ဘ၀တြင္ ငရမဲွ 
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

Islamic-Dictonary.com – Islamic- Dictionary.com ဟာ အစၥလာမ္မစ္စကားလံုးမ်ား၏ အသံထြက္မ်ားႏွင့ ္
႐ိုးရာ အာေရဗ် ပံုစံမ်ား၊ အဓိပၸါယ္မ်ားသိရွိႏုိင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ 



The Kora – M.H SHakir ဘာသာျပန္ထားၿပီး မီခ်ီဂမ ္တကၠသိုလ္မ ွတင္ထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ပံုစ ံ
ကိုရမ္ကိ ုဖတ္႐ႈႏုိင္မည္။ ယင္း၀က္ဘ္ဆုိက္တြင ္ကိုရမ္ရွ ိအေၾကာင္းအရာမ်ားကိ ုအပိုဒ္လိုက္ျဖစ္ေစ၊ 
အခန္းလိုက ္ျဖစ္ေစ၊ စကားလံုးအလုိက္ျဖစ္ေစ ရွာေဖြႏုိင္သည္။ 

ဟာဒစ္ၥ 

ကိုရမ္အျပင ္မြတ္စလင္မ်ားစြာသည္ ဟာဒစၥ္ေပါင္းမ်ားစြာကိ ုအားကိုးၾကသည္။ ဟာဒစၥ္သည္ မုဟိာမက္၏ 
ႏႈတ္ထြက္စကားမ်ားႏွင့ ္လမ္းညႊန္ျပသမႈေတြကိ ု၎ေသဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္းစုစည္းထားေသာ က်မ္းစာျဖစ္သည္။ 

ဘာသာတရားမ်ား၏ တည္ရွိမႈကု ိလက္ခံသည့္ဝါဒ  

မြတ္စလင္မ်ားသည္ တမာန္ေတာ္ အာဒမ္အထ ိ၎တုိ႔၏ ရင္းျမစ္ဇစ္ျမစ္မ်ားကိ ုလိုက္လံေျခရာခံကာ ဂ်ဴးႏွင့ ္
ခရစ္ယာန္တုိ႔ ကိုးကြယ္ေသာ တမာန္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ေယ႐ႈကိ ု
တမာန္ေတာ္အျဖစ ္သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ၎အား ဘုရားအျဖစ ္မသတ္မွတ္ေပ။ ဂ်ဴးႏွင္ ့
ခရစ္ယာန္ကိုးကြယ္သူမ်ားအား က်မ္းစာအား လိုက္နာသူမ်ားဟ ုမြတ္စလင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး 
ဟီးဘ႐ူးႏွင့ ္ခရစ္ယာန ္သမၼက်မ္းစာမ်ားကိုလည္း ေလးစားၾကသည္။ 

ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ ဆင္ႏြဲျခင္း 

အစၥလာမ္တြင ္အဓိက ဘာသာေရး ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ ႏွစ္ပြဲရွိသည္။ Eid al-Fitr ႏွင့ ္Eid al-Adha တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
မြတ္စလင္တုိ႔၏ ျပကၡဒိန္သည္ လပတ္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင္း ယင္းေပ်ာ္ပြဲ 
႐ႊင္ပြဲ ႏွစ္ပြဲ၏ ရက္မ်ားသည္ အတိအက်မရွိေပ။ 

ရာမဒန္ပြဲေတာ္သည္ အစၥလာမ္မစ ္ျပကၡဒိန္၏ ကိုးလေျမာက္တြင ္က်င္းပေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္ၿပီး မကၠာတြင ္
အလႅာရွင္ျမတ္မ ွနတ္မင္း ေဂဘရီရယ္အား မိုဟာမက္ထံသို႔ေစလႊတ္ၿပီး ကိုရမ္အေၾကာင္း သင္ၾကားခုိင္းျခင္း၏ 
အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ရာမဒန ္ပြဲေတာ္အစတြင ္လအသစ္အား ျမင္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွ ိဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင္ ့
မည္သည့္ရက္တြင ္လျပည့္ျဖစ္မည္ကိ ုမြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွအတိအက  ်တြက္ခ်က္ႏုိင္ျခင္းမရွိေခ်။ 
မြတ္စင္ျပကၡဒိန္၏ လအမ်ားစုသည္ ၂၉ ရက္မ ွ၃၀ ရက္ရွိၾကသည္။ လတစ္လ၏ ပထမရက္ကု ိ
လျခမ္းစထြက္ျခင္းျဖင့ ္မွတ္သားသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလျဲခင္းက လထြက္ျခင္းကိ ု
ေျပာင္းလေဲစႏုိင္သည့္အတြက ္ယခုလု ိမွတ္သားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရာမဒန္ကာလအတြင္း ေတြ႕ဆံုမႈႏွစ္ခုသည္ ရာမဒန ္မူဘာရက ္သို႔မဟုတ ္ဆာလမ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
အဓိပၸါယ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိ ုမည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆု ိအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရာမဒနတ္ြင္ ပါ၀င္ေသာ 
မြတ္စလင္မ်ားသည္ အစားအေသာက္စားျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္းတုိ႔ကိ ုရက္ေပါင္း ၂၉ ရက္မ ွ၃၀ ၾကား 
ေရွာင္ၾကင္ရသည္။ 



Eid al-Fitr သည္ ရာမဒန္လအဆံုးျဖစ္ၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာ သံုးရက္တာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင္ ့ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့ ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္မ်ားေပးကာ 
အထူးဆုေတာင္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့ ္
သၾကားလံုးမ်ားရကာ ေပ်ာ္႐ႊင္ၾကသည္။ 

Eid al-Adha သည္ သံုးရက္ၾကာက်င္းပေသာ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲျဖစ္ၿပီး Eid al-Fitr ပြဲေတာ္ က်င္းပၿပီးေနာက္ပိုင္း 
ႏွစ္လခြဲခန္႔အၾကာတြင ္က်င္းပေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ Eid al-Adha သည္ ဟာဂ် ီသို႔မဟုတ ္မကၠာသို႔ 
ဘုရားဖူးထြက္ျခင္းၿပီးေနာက ္ေအာင္ပြဲခံေသာ အခမ္းအနားလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းပြဲသုိ႔ ဘုရားဖူးမထြက္ေသာ 
မြတ္စလင္မ်ားအပါအ၀င ္မြတ္စလင္းမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ဆင္ႏႊၾဲကသည္။ Eid al-Adha က်င္းပရျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်ကသ္ည္ မိသာစုအားအခ်ိန္ေပးရန္၊ အီဘရာဟန္မ ွအလႅာရွင္ျမတ္အား ၎၏ သားကိ ုစေတးကာ 
စြန္႔လႊတ္အနစ္အနာခံခဲ့ျခင္းအတြက ္အမွတ္တရ ျပဳလုပ္ေသာပြဲျဖစ္ၿပီး မြတ္စလင္မ်ားအားလံုးသည္ ၎တုိ႔၏ 
အစားအစာကိ ုစေတးကာ မိသာစ၀ုင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့ ္ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားကိ ုေ၀ငွကာ စာသံုးၾကသည္။ 

သတင္းေရးသားရာတြင ္သတိျပဳသင့္သည္မ်ား 

အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ေခါင္းစဥ္တပ္ျခင္းမ်ား 

 မြတ္ဆလင္ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ကိ ုရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဆိုသည္မွာ ယံုၾကည္ကိုကြယ္မႈ 
ကိ ုရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး နာမ၀ိေသသနမွာ “အစၥလာမ္မစ”္ ျဖစ္သည္။ 

 အစြန္းေရာက္မ်ား သို႔မဟုတ ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားမ ွ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ အစၥလာမ္မစ္ဟ ုေခၚဆိ ု
သည့္တိုင ္၎တို႔အား အစၥလာမ္မစ္ဟ ုေခါင္းစဥ္တပ္ျခင္းအား ေလ်ာင္ၾကည္ပါ။ ယင္းအသံုးအႏႈန္းအား 
သတင္းတစ္ပုဒ္တြင ္အသံုးျပဳရန္အတြက ္လိုအပ္ပါက၊ မွ်တ၍ မတူကြဲျပားေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားဒ 
အျမင္သေဘာထားကိ ုရယူပါ။ ေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက ္အထူးသတိျပဳ အသံုးျပဳပါ။ 

 အစၥလာမ္ဂိုဏ္ႏွစ္ဂိုဏ္းျဖစ္ေသာ ဆြန္နီႏွင္ ့ရွီးယားတို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကိ ုပံုေဖာ္ရန ္
လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းမရွိပါ။  ထို႔ေၾကာင္ ့သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင္ ့ၿခံဳငံုအသံုးျပဳျခင္းမ်ဳိး 
မျပဳလုပ္ရန ္သတိထားသင့္သည္။ ဥပမာ - ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္စလံုးမ ွအၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အင္အားႀကီးထြား ေစလ်က္ရွိသည္။ 

 အစၥလာမ္ဘာသာမွာ မတူကြဲျပားမႈမ်ား လြန္စြာ ေပါမ်ားႂကြယ၀္ၿပီး၊ မည္သူသည္ မြတ္ဆလင္ျဖစ္သည္ 
ဆိုသည့္အေပၚ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားစြားစြာ ရွိသည္။ အာရပမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။ ထို႔အျပင ္
မြတ္ဆလင ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အာရပ္မ်ားမဟုတ္ပါ။ 

 

ေအာက္ပါအသံုးအႏႈန္းမ်ားအား သတိထားပါ။ 



 “ဘုရားသခင”္ ကိုသာ တိတိပပ ရည္ညႊန္းသည့္ ဤအသံုးအႏႈန္းမွာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိေသာ 
သို႔မဟုတ ္တစ္ဦးတည္းေသာ ဘုရားသခင္ကိ ုမြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား ရွိခိုးဦးခိုက္သည္ဟ ု
ထင္ျမင္ေစႏိုင္သည္။ 

 ဖက္ထ၀္ါ - ယင္းမွာ non-binding အျမင္သေဘာထား သို႔မဟုတ ္ယူဆခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း 
အေနာက္ႏိုင္ငံသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဖက္ထ၀္ါကိ ုအာဏာပိုင္တစ္ဦးအျဖစ ္ယူဆၾကၿပီး၊ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင ္အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ယူဆခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

 အစၥလာမ္အၾကမ္းဖက၀္ါဒ - သတင္းေရးသားရာတြင ္ဤအသံုးအႏႈန္းအား ေလ်ာင္ရွားသင့္သည္။ 
အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင္ ့အစၥလာမ္ဘာသာအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ ဆိုသည္ႏွင္ ့
အၾကမ္းဖက၀္ါဒါသည္ အစၥလာမ္မစ ္တန္ဘိုးမ်ားကိ ုလက္ခံသည္ဟ ုသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့
ျဖစ္သည္။ 

 အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ား/အစၥလာမ၀္ါဒ - ဤအသံုးအႏႈန္းအား ရံဖန္ရံခါတြင ္လူအုပ္စ ု
အမ်ဳိးမ်ဳိးက blanket term အျဖစ ္အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွသည္ အၾကမ္းဖက ္
အဖြဲ႕မ်ားအထ ိအၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင္ ့အၾကမ္းမဖက္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိ ုရည္ညႊန္းသည္။ မၾကာခဏ 
ဆိုသလိ ုဤအသံုးအႏႈန္းအား ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွတစ္ဆင္ ့အစၥလာမ္ဘာသာေရး 
တန္ဘိုးမ်ားကိ ုလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန ္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား 
သို႔မဟုတ ္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ ္ေဖာ္ျပရန ္အသံုးျပဳသင့္သည္။ 

 အစၥလာမ္ဖက္ဆစ၀္ါဒ - ဤအႏႈန္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္ ့ဖက္ဆစ၀္ါဒအၾကား ဆက္ဆက ္
ေနသည့္အတြက ္ျပႆနာရွိေသာ စကားရပ္ျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ယင္းတို႔မွာ ဆန္႔က်င ္
ဘက္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

 ဂ်ီဟတ/္ဂ်ီဟတ၀္ါဒီမ်ား - ဤစကားလံုးမ်ားမွာ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေသာ စကားရပ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ မြတ္ဆလင္ႏွင္ ့မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူမ်ား သို႔မဟုတ ္အေနာက္တိုင္းသားမ်ားအတြက ္
ယင္းတို႔ႏွင္ ့ဆက္စပ္ေသာ အဓိပၸယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဂ်ီဟတ္ဆိုသည္မွာ 
မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက ္ဘုရားသခင္ႏွင္ ့ပိုမိုနီးစပ္မႈရရွိရန ္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင ္ဂ်ီဟတ္မွာ အၾကမ္းဖက၀္ါဒါႏွင္ ့
အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင္ ့မၾကာခဏဆိုသလိ ုဆက္စပ္ေနသည္။ 

 လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစ ီ- သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင္ ့ဤအပိုင္းအား သတိထားသင့္သည္။ အစိုးရ 
တစ္ရပ္အား လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဟ ုေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္ျခင္းမွာ ထိုအစိုးရသည္ အေနာက္တိုင္း 
တန္ဘိုးမ်ားအား လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ ္အေနာက္တိုင္းတန္ဘိုးမ်ား၏ သားေကာင္းျဖစ္သြားသည္ 
ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးကိ ုသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ မြတ္ဆလင/္အစၥလာမ၀္ါဒ - ဤအသံုးအႏႈန္းမွာ ဘာသာေရးႏွင္ ့
ႏိုင္ငံေရးအၾကား ေရာေထြးမႈမရွိဟူေသာ ယံုၾကည္မႈ လႊမ္းမိုးျခင္းႏွင္ ့အၾကမ္းဖက၀္ါဒ 
ဆန္႔က်င္ျခင္းကိ ုရည္ညႊန္းေသာ္လည္း သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင္ ့ယင္းအား အသံုးျပဳျခင္းကိ ု



သတိျပဳသင့္သည္။ ဤအသံုးအႏႈန္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာအား အစြန္းေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ ္
အၾကမ္းဖက္ျခင္းဟူေသာ ဆန္႔က်င္ဘက ္စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားျဖင္ ့ပံုေဖာ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

 ဘာသာေရးႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရးၾကား ေရာေထြးမႈမရွိေသာ အယ၀ူါဒ/ ဘာသာေရးႏွင္ႏ့ိုင္ငံေရး ေရာေထြးမႈ 
မရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း - ႏိုင္ငံအမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္း ေရးသားသည့္အခါတြင ္သတင္းသမားမ်ား 
အေနျဖင္ ့ထိုေဒသအား ဘာသာေရးႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရးအၾကား ေရာေထြးမႈမရွိေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခ ု
အျဖစ ္အလ်င္စလိ ုမသတ္မွတ္သင့္ေပ။ ဘာသာေရးသည္ အစိုးရတစ္ရပ္တြင ္အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑မ ွပါ၀င္ရန ္လိုအပ္သည္ဟ ုမြတ္စလင္အမ်ားစုက ယူဆထားေသာေၾကာင္ ့ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံအား ဘာသာေရးႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရးအၾကား ေရာေထြးမႈမရွိေသာႏိုင္ငံအျဖစ ္သတ္မွတ္ျခင္းမွာ 
႐ိုင္းျပေဆာ္ကားမႈတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အသံုးႏႈန္းမ်ဳိးမွာ “အေနာက္တိုင္း 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း” အေပၚ အႏႈတ္လကၡာေဆာင္ေသာ အျမင ္သို႔မဟုတ ္တင္းမာမႈမ်ားကိုလည္း 
ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ 

 ဆာရီအာ - အာရီအာမွာ archaic၊ ေခတ္သစ္လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိစြာ 
မေနႏိုင္ျခင္းဟ ုယူဆျခင္း ခံရႏိုင္ေပသည္။ ဤသို႔ေသာ ယူဆမႈမ်ဳိးမွာ မြတ္ဆလင္မ်ားအား 
ေဆာ္ကားမႈမ်ဳိး ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။ 

 အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ စစ္ပြဲဆင္ႏႊျဲခင္း - ဤအသံုးအႏႈန္းမွာ “အစၥလာမ္ဘာသာအေပၚ ဆင္ပြဲ 
ဆင္ႏႊျဲခင္း” အျဖစ ္မွားယြင္းစြာ အဓိပၸယ ္ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ ယင္းစစ္ပြဲတြင ္မည္သူသည္ 
တကယ့္ရန္သူျဖစ္သည္ဆိုသည့္အေပၚ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားမႈမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ 
 

ဗလီတစ္ခုသို႔သြားေရာက္ျခင္း 

ဗလီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မၾကာခဏေမးျမန္းေသာေမးခြန္း 

 ဗလီတစ္ခု၏အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ မည္သည္တို႔နည္း။ 

 - ၀င္ေပါက ္(ဖိနပ္ခၽြတ္ရန္ေနရာ) 

 - မူဆယ္လာ (၀တ္ျပဳခန္း) 

 - ကစ္ဗလာ( အစၥလာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်က္ႏွာမူရာအရပ)္ 

 - မာရက ္(မကၠာတည္ရွိရာဦးတည္ဘက္ကိ ု မ်က္ႏွာမူေသာနံရံအေပါက)္ 

- ၀ါဒူအေဆာက္အအံ(ု၀တ္မျပဳမီလက္၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ေျခေထာက္တို႔ကိ ုေဆးေၾကာေသာ ေနရာ) 

 - အခ်ိဳ႕ေသာ ဗလီမ်ားတြင ္က်ားႏွင့္မအတြက ္၀င္ေပါက္သီးျခားခြဲထားတတ္သည္။ 

 ၀တ္ျပဳျခင္းကိ ုမည္သူက ဦးေဆာင္သနည္း။ 

 ေမာ့ဇင္ကာ ၀တ္ျပဳရန္ေျပာၿပီး အင္မန္က ၀တ္ျပဳျခင္းကိ ုဦးေဆာင္က တရားေဟာသည္။ 



 ၀တ္ျပဳပြဲတက္ေရာက္သ ူဧည့္သည္မ်ား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ 

 ၀တ္ျပဳပြဲတက္ေရာက္သ ူဧည့္သည္မ်ားသည္ ထိုင္ၿပီး၀တ္ျပဳပြဲကိ ုၾကည့္႐ႈႏိုင္သကဲ့သို႔ 
၀င္ေရာက္၍လည္း ၀တ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

 ဗလ၀ီတ္ျပဳပြဲတြင ္မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳပါသနည္း။ 

 ေယဘံယု်အားျဖင္ ့ဓါတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း၊ ဖလက္ရွ္မီးအသံုးျပဳျခင္း၊ ဗီဒီယိုကင္မရာ အသံုးျပဳျခင္း တို႔ကိ ု
ခြင့္ျပဳေလ့မရွိပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ဗလီတစ္ခုသို႔မဟုတ ္အစၥလာမ္မစ္ဌာနတစ္ခုက ခြင့္ျပဳလွ်င ္ဤကိရိယာကိ ု
သံုးႏိုင္ပါသည္။ အသံဖမ္း ရီေကာ္ဒါစက္မ်ားကိုပိုမိုအသံုးျပဳခြင့္ေပးရွိသည္။ 

 ၀တ္ျပဳပြဲအၿပီး မည္သည္တို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚသနည္း။ 

 ၀တ္ျပဳပြဲအၿပီးတြင္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ဧည့္ခံျခင္းမရွိတတ္ပါ။ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင္ ့ဆႏၵရွ ိလွ်င ္
ေစာစီးစြာထြက္ခြာႏိုင္ပါသည္။ 

 ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင္ ့ဗလီအတြင္း သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပါတ္ေသာ အျပဳအမ ူ

 ဗလီတစ္ခုသို႔၀င္ေရာက္ေသာအခါ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင္ ့ဖိနပ္ခၽြတ္ရန္ႏွင္ ့ေရွး႐ိုးစဥ ္လာအတိုင္း 
၀တ္စားဆင္ယင္ရန ္ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင္ ့ေဘာင္းဘ ီအရွည္ ႏွင့္သာမာန္ရွပ္အက်ႌ 
၀တ္ဆင္သင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္ ့လက္မ်ားေျခေထာက ္မ်ားကိ ုလံုျခံဳစြာ၀တ္ဆင္ၿပီး ေခါင္းစည္း 
ပု၀ါယူေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင္ ့ေျခေခ်ာင္း ေပၚေသာ ကြင္းစြတ္ဘိနပ ္
ႏွင့္လက၀္တ္ရတနာ အတန္အသင္ ့၀တ္ထားလွ်င ္အဆင္ေျပပါသည္။ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ လူမ်က္ႏွာပံုမ်ားပါေသာ 
အ၀တ္မ်ား၀တ္ဆင္ျခင္းကိ ုေရွာင္ရွားပါ။ ျမင္သာေသာ လက၀္ါးကပ္တိုင္မ်ား၊ ေဒးဗစ္ေျခာက္ေထာင့္ၾကယ္မ်ား၊ 
နကၡက္သေကၤတမ်ား၊ မ်က္ႏွာပါေသာ သို႔မဟုတ ္တိရစၦာန္ပံုပါေသာ ဆြဲသီးမ်ား၀တ္ျခင္းကိ ု
မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၾကည့္ တတ္ပါသည္။ 

 - လူစိမ္းတစ္ဦး ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းကိ ုမသင့္ေတာ္ဟ ုတစ္ခါတစ္ရ ံ
ယူဆ တတ္ၾကသည္။ 

 - မူဆလင္တို႔ ၀တ္ျပဳစဥ ္ဓါတ္ပံု႐ိုက္ေသာအခါ ေနာက္ဘက္မ ွမ႐ိုက္ရပါ။ 

 - ရာမာဒန္ဥပုတ္လအတြင္း ေန႔လည္စာစားရန ္ေတြ႔ဆံုျခင္းကိ ုေရွာင္ရွားပါ။ ထိုကာလသည္ 
 မူဆလင္တို႔ မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ ္ဥပုတ္ေစာင့္ေသာကာလျဖစ္သည္။ မူဆလင ္အမ်ားအျပားသည္ 
အစားအစာဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိ ုလိုက္နာၾက သည္။ ထိုဥပေဒမ်ား အရ ၾကက္ဥ ၊ ၾကက္ဥႏွင္ ့ျပဳလုပ္ေသာ 
အစားအစာမ်ားႏွင္ ့ဘာသာေရးအရ ဟာလာလုပ္မထားေသာ တိရစၦာန ္မ်ားထ ိအေသြး အသားစားျခင္းကိ ု
တားျမစ္ထားသည္။ 



 - ခရစ္ယာန္ႏွင့္ဂ်ဴးတို႔က ၎င္းတို႔၏ က်မ္းစာမ်ားကိ ုေ၀ဖန္သကဲ့သို႔ မူဆလင္မ်ားသည္ 
၎င္းတို႔၏ ကုိရမ္က်မ္းကိ ုျပင္းထန္ေသာ သမိုင္းစာေပေ၀ဖန္စမ္းစစ္မႈ မျပဳလုပ္ၾက ပါ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန ္
မသင့္ေတာ္ဟ ုယူဆၾကသည္။ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ကိုရမ္က်မ္းပညာရွင္မ်ားက ကိုရမ္က်မ္း၏ 
 သင္ၾကားခ်က္မ်ားကိ ုေခတ္သစ္တြင ္မည္သို႔ အသံုးျပဳရမည္ကိ ုဖြင့္ဆိုေပးသည္ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ 
အရာကမွန္သည္ကိုမေမးသလိ ုကိုရမ္က်မ္းကိ ုမည္သို႔ဖြဲ႕စည္းလားသည္ကိုလည္း  

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့မရွိပါ။ 

အေရးပါေသာအျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျပႆနာမ်ား 

ႏုိင္ငံတကာျပႆနာမ်ား 

 အစၥလာမ္ႏွင္ ့ခုခံဆန္႔က်င္ေရး - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး    အၾကမ္းဖက၀္ါဒ 

အစၥလာမ ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ပဋိပကၡအခ်ိန္အာရပ္ေႏြဦးတဲ့သို႔ေသာ အုံႂက 
ခ်ိန္မ်ားတြင ္အစၥလာမ္ဘာသာက အၾကမ္းမဖက(္သို႔) အၾကမ္းဖက္ဆန္႔က်င္ခုခံျခင္းကိ ုေကာက္ခံပါ သလား 
ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ 

 ဟစ္ဇဘိုလာႏွင္ ့ဟားမာစ္တို႔အပါအ၀င ္အၾကမ္းဖက္ခုခံမႈ လိုအပ္သည္ဟ ုယူဆေသာ 
ၾသဇာႀကီးမားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားရွိသည္။ 

 အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရမ်ားက ဟစ္ဇဘိုလာကိ ုအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ ္သတ္မွတ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕ 
သည္ လက္ဘဒြန္ႏုိင္ငံတြင ္အေျခစိုက္ၿပီး ၁၉၈၂ခုႏွစ္က အစၥေရးက လက္ဘႏြန္ကိ ုစစ္ဆင္ေသာအခါ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕ကိ ုအီရန္ႏိုင္ငံ၏ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ ္(IGGC) က ေထာက္ခ ံ
သည္။ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္သည္ ဟစ္ဇဘိုတို႔အား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ႏွင္ ့
ေလ့က်င့္မႈေပးသည္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကလည္း ဟစ္ဇဘိုလာတို႔ကိ ုလက္နက္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံသည္။ 
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက လက္ဘႏြန္သည္အၾကမ္းဖက ္ပဋိပကၡ၏သားေကာင္ျဖစ္ကာ ဟစ္ဇဘိုလာ၏ 
ၾသဇာႏွင့္ေနရာမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေတာ့ေပ။ လက္ဘႏြန္အစိုးရ အေပၚ ဟစ္ဇဘိုလာ ၏ၾသဇာမွာ 
အေတာ္အတန ္ႀကီးမားသည္။ ယခင၀္န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဟစ္ဇဘိုလာအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေထာက္ခံသူမ်ားကိ ုႀကိဳဆိ ု
ေထာက္ခ ံသည္။ 

 ဟားမာစ္အဖြဲ႕မွာမ ူၾသဇာႀကီးမားေသာ ပါလက္စတုိင္း စစ္ေသြးႂကလႈပ္ရွားမႈအျဖစ ္သတ္မွတ္ခံရေသာ 
ဆြန္နီမူဆလင္အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခႏွင့္ဂါဇာ ကမ္းေျမႇာင္ေဒသတြင ္
အေသခံေဖါက္ခြဲမႈျပဳလုပ္သည္ဟ ုေက်ာ္ၾကားသည္။ ဟားမာစ္အဖြဲ႕မွာ မူလက ၁၉၈၇ ခုႏွစ ္ပထမ အင္ဘီဖာ 
ဒါကာလအတြင္း မူဆလင္ညီအကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ခြဲအျဖစ္ ႀကီးထြားလာသည္။ ေနာင္မၾကာမ ီ
ဟားမစ္အဖြဲ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပံကုိ ုခ်မွတ္ကာ မူဆင္လင္ညီကိုေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းမဖက္ေရး 
လမ္းမွခြဲထြက္ၿပီး ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္း တြင္ ပထမဆံုးအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ 



မူဆလင ္အေနာက္ကမၻာဆက္ဆံေရး 

 အဘူဒါဘီဂူးလက္စင္တာအဆိုအရ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင္ ့အာဖရိကမူဆလင္မ်ားသည္ အေနာက ္
ကမၻာႏွင္ ့မူဆလင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအၾကားတင္းမာမႈကိ ုဘာသာေရးႏွင္ ့ႏိုင္ငံေရးကြဲျပား မႈေၾကာင္ ့
ျဖစ္ေစသည္ဟ ုယူဆၾကေၾကာင္းသိရသည္။ မူဆလင္မ်ားႏွင္ ့မူဆလင္မဟုတ္္မ်ား ႏွစ္ဘက္စလံုးက 
အေနာက္ကမၻာသည္ အေရွ႕တိုင္းေလာက ္မူဆလင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ေလးစားမႈမရွိဟ ုယံုၾကည္ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ အစၥလာမ ္ ေလာကႏငွ့္အေနာက ္ကမၻာအတြဲသို႔မဟုတ ္အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ကမၻာတို႔ အတြဲ 
မည္သည္က သံတမန္ေရးႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည္ကိ ု
ေဆြးေႏြးျခင္းေနရဘသဲာျဖစ္သည္။ 

 နယူးေယာက္ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္မ ွအီရန္ေလ့လာေရးႏွင္ ့ေခတ္သစ္က ပါေမာကၡ အီရန္အေမ 
ရိကန ္ဟာဗစ္ဒါဘာရွ ီအပါအ၀ငပ္ညာရွင္အမ်ားအျပားက ဤကိစၥသည္ မူ၀ါဒအေပၚ အဓိက ႐ိုက္ခတ္ေသာ 
ျပႆနာဟုျမင္ၾကသည္။ သူသည္ အာရပ္ေႏြဦး ေခတ္သစ္ကိုလိုန၀ီါဒ၊ နိဂုံးစာအုပ္အပါအ၀င ္စာအုပ ္
အမ်ားအျပားကိ ုေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

 

 

အေနာက္ဥေရာပမ ွမူဆလင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

 အေနာက္ဥေရာပမ ွမူဆလင္မ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ား၊  ၎င္းတို႔အေပၚဆက္ဆံပံုမ်ားသည္ သတင္း 
ေလာကအတြက ္သိသာေသာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင္ ့ဂ်ာမဏီတြင ္
အေနာက္ဥေရာပ၌ မူဆလင ္အမ်ားဆံုးရွိၾကသည္။ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားအပါအ၀င ္အျခားအုပ္စုအမ်ားအျပားသည္ 
ဥေရာပတြင ္ခြဲျခားဆက္ခံျခင္းႏွင္ ့သ႐ုပ္ေဖၚရန ္အခ်က္အလက ္စုေဆာင္ျခင္းကိ ုဆန္႔က်င္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးသေဘာကိ ုဖန္တီးေနၾသည္။ အျခားစိုးရိမ္စရာ ျပႆနာ တစ္ခုမွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ ္
ႏွင့္ျပင္သစ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင ္ဦးေခါင္းပ၀ုါၿခံဳျခင္းကိ ုတားျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာမဏီတြင္လည္း 
ဦးေခါင္း ပု၀ါၿခံဳျခင္းႏွင္ ့ဘာသာေရး အေလ့အထမ်ား ေၾကာင္ ့ပဋိပကၡမ်ားရွိသည္။ 
အျခားဆက္စပ္ေသာတစ္ခုမွာ ေမာ္႐ိုကိ ုအာဖဂန္ႏွင့္တူရက ီတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာက်င့္သံုးေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက ္အေျခခ်သူမ်ားကိ ုအာဃာတ ထား အၾကမ္းဖက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 

 ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးလ၀ူင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခရီးသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ မူဆလင ္
ရန္ပံုေငြအလွဴမ်ားကိ ုစစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့အစၥလာမ္ဘာသာအေပၚလူထုအျမင္မွာ 
မူဆလင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက ္လြန္စြာစိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့မူဆလင္မ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံေရးတြင ္ပိုမိုပါ၀င္လာၾကသည္။ 



 လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အစၥလာမ္ဘာသာသည္ အာရပ္ေႏြဦးသတင္းေဖၚျပခ်က္မ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသတင္းေဖာ္ျပမႈတြင ္အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင ္အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အခန္းက႑မွာ အံုႂကြမႈမ်ားျဖစ္လာေသာအခါ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက ႏိုင္ငံတြင ္ခရစ္ယာဥ ္အေလ့အထ 
က်င့္သံုးမႈရွိေသာ္လည္း အီဂ်စ္ဥပေဒ မ်ားကိ ုအစၥလာမ္ဘာသာကသာ လမ္းၫႊန္ေစလိုၾကသည္ဟ ုPew 
အဖြဲ႕၏ ေလ့လာမႈတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေတာင္အာရွမ ွပဋိပကၡႏွင္ ့အေမရိကန္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ 

 အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေဖာ္ျပရာႏွင္ ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင ္ၾသဇာလႊမ္းမိုး ေသာ 
ပဋိပကၡအမ်ားအျပားျပည္ပတြင္ရွိသည္။ 

အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္းပဋိပကၡ 

 ပဋိပကၡႏွင့္လူမႈျပႆနာမ်ားတြင ္အစၥလာမ္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေဖာ္ျပ ရာ၌  
ပါလက္စတိုင္း-အစၥေရးပဋိပကၡသည္ အဓိကျပႆနာအျဖစ ္ေပၚထြက္လာသည္။  အစၥေရးမ ွဂ်ဴးႏွင္ ့
ပါလက္စတိုင္း အမ်ားစုတို႔သည္ ထိုပဋိပကၡမည္သည့္အခါမွ  ်ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထာ၀ရေျပလည္ မည္ဟ ုမယံုၾကည္ 
ၾကေၾကာင္း အဘူဒါဘီဂူးလပ္စင္ကာ၏ အဆိုအရ သိရသည္။ ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္ ၈သန္းခန္႔ 
အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အျခားေဒသမ်ား၌ ရွိေနၾကၿပီး ထိုျပႆနာသည္ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင္ ့
ကုလသမဂၢအတြက ္အလားအလာရွိေသာ စီးပြားေရး၀န္ထုတ၀္န္ပိုးျဖစ္ေန သည္ဟ ုအေရွ႕အလယ္ပိုင္း Middle 
East Outreach Center က ဆိုသည္။ အသိမ္းပိုက္ခ ံပါလက္စတိုင္းေဒသတြင ္ပါလက္စတိုင္းမ်ားကိ ု
ဆက္ဆံသည့္ ပံုစံႏွင့္အစၥေရးႏိုင္ငံတြင ္ပါလက ္အတိုင္းတို႔အေပၚ မညီမမွ်ဆက္ဆံခံရပံုမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံတကာအသုိင္း အ၀န္းအတြက ္စိုးရိမ္ဖြယ ္ရာျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ 

အီရတ္စစ္ပြဲ 

 အဘူဒါဘီဂူးလပ္စင္တာအဆုိအရ အီရတ္စစ္ပြဲသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳးကိ ုျဖစ္ေစ သည္ဟ ု
အီရတ္အမ်ားစ ုအထူးသျဖင္ ့ဆြန္နီမြတ္စလင္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ အီရတ္မွတပ္ဖြဲ႕မ်ား အျမန္ဆံုးထြက ္
သြားသည္ကိ ုပုိမုိ ႏွစ္သက္ၾကသည္။ စစ္ေရးအရ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈႏွင္ ့ဆုတ္ခြာ ေရးမွာ အဓိက စိုးရိမ္စရာ 
ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ 

အာဖဂန္စစ္ပြဲ 

 အဘူဒါဘီကူးလပ္စင္တာ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ပုဒ္အရ အာဖဂန္တို႔သည္ ၎င္းတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကိ ု
ေက်နပ္ျခင္းမရွိၾကေပ။ဤေဒသတြင ္ဘ႑ာေရးႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔မွာ အဓိက စိုးရိမ္စရာကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန ္ပါကစၥတန ္ပဋိပကၡ 



  Pew စစ္တမ္း၏ အဆိုအရ ပါကစၥတန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ အေမရိကန္ကိ ုရန္သူႏွင္ ့လံုျခံဳေရး 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟုျမင္ၾကသည္။ ပါကစၥတန္ပုိင္နက္တြင ္အိုစမာဘင္လာဒင္ကု ိသတ္ျဖတ ္သည္မ ွစတင္၍ 
ပါကစၥတန ္အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးတြင ္ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာသည္။ ပါကစၥတန ္သည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကိ ုလက္ခံအားေပေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူေသာ အေမရိကန ္အယူအဆေၾကာင့္လည္း 
ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သေဘာထားမေကာင္းၾကေပ။ 

အစၥလာမ္အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သံတမန္ေရး 

 ပဋိပကၡနယ္ပယ္မ်ားကိ ုေက်ာ္လြန္ေသာအခါ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ဗဟ၀ုါဒမဆန္ဘ ဲအျခားေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဆက္ဆံေရးကိ ုၿခိမ္းေျခာက္သည့္ေဒသမ်ားရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့အစၥလာမ္မစ ္
သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အီရန္သည္ ႏူးကလီးယားလက္နက ္ထုတ္လုပ္မႈ ျပႆနာ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့
အီရန္သည္ ကုလသမၼဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီႏွင္ ့အျခားႏိုငင္ံမ်ားႏွင္ ့အဆင္မေျပျဖစ္ရသည္။ အီရန္ႏွင္ ့အစၥလာမ ္
အေၾကာင္းအေျခခံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အမ်ိဳးအမည္သည္ မူ၀ါဒကိ ုမည္သို႔ပံုေဖာ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ 
အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ေဆာ္ဒီဘာေရးဗီးယား၊ ပါကစၥတန ္၊ အာဖဂန္နစၥတန ္ႏွင္ ့ေမာ္လဒိုက္ကဲ့သို႔ေသာ 
အျခား ႏိုင္ငံမ်ား တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာျဖစ္သည္။ 

 အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟူေသာ အေျခအေနသည္ ေလာကီသို႔မဟုတ ္အေနာက္တိုင္း 
အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင္ ့ဆက္ဆံေရးကိ ုဖိအားျဖစ္ေစသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင္ ့
အစၥလာမ္ယံုၾကည္မႈစနစ္သည္ ရန္လိုေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင္ ့ဆက္စပ္သည္ဟူေသာ ယူဆပံုမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန ္
သတိထားအပ္သည္။ 

ဆာလာဖစ၀္ါဒ 

 ဆာလာဖစ္တို႔သည္ အေစာဆံုး အစၥလာမ္ရွာရီယာဥပေဒပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ဆာလက္ဖ္ဆိုသည္မွာ ေရွးေဟာင္းဟ ုအာရဗီဘာသာတြင ္အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၎င္းတို႔၏ အေတြး အေခၚ 
ဂိုဏ္မတုိင္မီကပင ္၎င္းတို႔မွာ ေက်ာ္ၾကားၿပီးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆြန္နီမူဆလင္မ်ားသည္ ကိုရမ္က်မ္းကိ ု
ပိုမိုတိက် စစ္မွန္စြာ ဖြင့္ဆိုရန္အတြက ္ဆာလာဖစ၀္ါဒကိ ုက်င့္သံုးၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းမွာ 
အစၥလာမ္ဘာသာႏွင္ ့ေန႔စဥ္ဘ၀ ေပါင္းစည္းရန္အတြက္လည္း ဆာလာဖစ၀္ါဒ ကိုသံုးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
ဆာလာဖစ၀္ါဒသည္ အၾကမ္းဖက ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ဆာလာဖစ၀္ါဒ မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရ ံအေျခခ၀ံါဒီမ်ား 
ဂ်ီဟတ၀္ါဒီမ်ားအျဖစ ္သတ္မွတ္ခံရသည္။ သတင္းသမား မ်ားအေနျဖင္ ့ဤအုပ္စုႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားကိ ု
ရယ္ဒီကယ္မ်ား အေျခခ၀ံါဒီမ်ား အစၥလာမ္မစ္မ်ား စသည္ျဖင္ ့သတ္မွတ္ရာတြင ္ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင္ ့ အီဂ်စ ္Salafist Nour Party ကိ ုသတင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ 
ဆာလာဖစ္တုိ႔သည္ မူဆလင္ကမၻာ၏ တစ္ရာခိုင ္ႏႈန္းေအာက္ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့
သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင္ ့၎င္းတို႔၏ ၾသဇာႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ခန္႔မွန္းယူဆရာတြင ္ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ 

ရွာရီယာဥပေဒ 



 ရွာရီဟာဥပေဒတြင ္ဥပေဒစီရင္ထံုးမ်ားႏွင္ ့စီရင္ထုံးမ်ားကိ ုပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဖြင့္ဆုိုမႈတို႔ပါ ၀င္သည္။ သို႔ 
ေသာ္ Middle East Outreach ေကာင္စီ၏ အဆိုအရ မူဆလင္တို႔သည္ ရွာရီယာ ဥပေဒပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္ ့က်င့္သံုးမႈကိ ုသေဘာတူရန ္မလိုအပ္ဟုသိရသည္။ မူဆလင္၊ အေမရိကန္တို႔သည္ 
ရွာရီယာ ဥပေဒကိ ုဥပေဒလမ္းၫႊန္အျဖစ ္က်င့္သံုးျခင္းမႏိငု္ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ ွမူဆလင္မ်ားသည္ 
ရွာရီယာ ဥပေဒကိ ုပိုမိုနီးကပ္စြာလုိက္နာႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့အီရန္ကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကေရစ ီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အသံုးမျပဳေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ရွာရီယာဥပေဒကိ ုပိုမို အသံုးျပဳဖြယ္ရွိသည္။ The Council of foregin 
Relations က ရွာရီယာဥပေဒ၏ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိ ုရွင္းျပၿပီး ရွာရီယာဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသို႔မဟုတ ္
ေလာကီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံႏွင္ ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္မည္သို႔ အ၀ံင္ဂြင္က်ျဖစ္သည္ကိ ုရွင္းျပသည္။ Institute for 
Social Policy and Understanding ၏ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ရွာရီယာဥပေဒကိ ုမူဆလင္မဟုတ္ေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားတြင ္ေခတ္သစ္ဘ၀ အတြက ္ျပဳျပင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟ ုဆိုသည္။ 

ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာကိ ုလိုက္နာျခင္း 

 အစၥလာမ္ဘာသာ၏ ၀တ္ျပဳျခင္း၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္းႏွင့္စားေသာက္ျခင္းတို႔ကိ ုလုိက္နာရန ္အတြက ္
မူဆလင္မ်ားသည္ သီးျခားေနရာထိုင္ခင္းမၾကာခဏလိုအပ္တတ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္ေနရာမ်ား 
ေထာင္မ်ားတြင ္ဤသို႔လုပ္ရန္ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ၿပီး အရာတစ္ရ ံတရားစြဲဆိုမႈမ်ားပင္ျဖစ ္
တတ္သည္။ ထို႔အျပင ္မူဆလင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေမရိကန ္ႏွင့္ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင္ ့
လိုက္ေလွ်ာညီေထြမျဖစ္ေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင္ ့အခ်ိဳ႕ေသာ အစားအေသာက ္အေလ့အထ 
ယံုၾကည္မႈတြင ္လူငယ္မ်ား၊ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူငယ္မ်ားႏွင္ ့ဆက္ဆံရန ္႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ 

 က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအေလ့အထတြင ္အေရးႀကီးေသာ နယ္ပယ ္
ျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား(ဟာလာျပဳလုပ္ျခင္း) လူနာ၏သင့္တင္ ့ေလွ်ာက္ပတ္မႈႏွင့္ 
ရန္ေနရာလိုအပ္ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးမညီမွ်မႈကိ ုတားဆီခံရန ္ေလးစားလိုက္နာသင့္သည္။ 
မူဆလင္တို႔သည္ မူဆလင္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ မူဆလင္ေက်ာင္းမ်ား က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနမ်ားႏိုင္ငံသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊  ဘဏ္မ်ား စသည္တို႔ကိ ုတည္ေထာာင္လာၾကသည္။ 
အစၥလာမ္သည္ အတိုးယူျခင္း၊ ေပးျခင္းကိုတားျမစ္သည္။ 

လိင္တူႏွစ္သက္မႈ 

 မိန္းမလွ်ာအျဖစ ္သတ္မွတ္ခံရေသာ မူဆလင္မ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခံရၿပီး အၾကမ္းဖက ္မႈ၏ 
သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လိင္အျပဳအမူမ်ားမွာ အီရန္၊ ေမာ္႐ုိကုိႏွင္ ့
ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားကဲ့သုိ႔ေသာ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင ္တရားမ၀င္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ကုိရမ္က်မ္းသည္ လိင္တူႏွစ္သက္မႈကု ိတရားမ၀င္ဟုဆိုထားျခင္းမရွိဟ ု
ေထာက္ျပၾကသည္။ ကာမဂုဏ္ပုံစ ံတစ္မ်ဳိးႏွင္ ့အလားအလာရွိေသာ ၾကမ္းတမ္းသည့္ ကာမဂုဏ္ 
အမူအရာဟုသာ ဆုိၾကသည္။ 



 

 

 

 

အေထြေထြျပ နႆာမ်ား 

 ၎င္းတုိ႔၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈပုံသ႑ာန္ေၾကာင္ ့အျခားပုံစံမ်ားႏွင္ ့အံ၀င္ဂြင္က်ေသာ မူဆလင္မ်ား၏ 
႐ုပ္ပုံမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ားကု ိျပသၿပီး လူမ်ဳိးေရး ပုံေဖာ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 

 အစၥလာမ္ဘာသာအားလုံးအတြက ္ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေသာ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် 
မရွိပါ။ ကမၻာ့အစၥလာမ္ေခါင္းေဆာင္လ ဲမရွိပါ။ ဘာသာေရး၏ အဓိက အခြဲလည္း မရွိပါ။ I mans  
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင္ ့အျခားေဒသဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စေ်အသမ တရားေဟာဆရာ၊ rabbis 
တရား ေဟာဆရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကု ိထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး အစၥလာမ္မစ ္ဥပေဒမ်ားကု ိဖြင့္ဆုိရန္သာ 
မၾကာခဏ အာ႐ုံစုိက္တတ္ၾကသည္။ ဗဟုိအာဏာပုိင ္မရွိေသာေၾကာင္ ့က်မ္းစာႏွင္ ့ဥပေဒဖြင့္ဆုိမႈမ်ား သည္ 
ေဒသအလုိက္၊ ႏုိင္ငံအလုိက ္ဗလီအလုိက္ပင ္ကြဲျပားမႈ ရွိႏုိင္သည္။ 

ေလ့လာေရးလမ္းညႊန ္

A 

abaya - မူဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၀တ္သည့္ ၀တ္႐ုံႏွင့္တူေသာ အ၀တ္အထည္။ မ်ားေသာအားျဖင္ ့အနက ္
ေရာင္ျဖစ္ၿပီး အက်ႌပြအရွည္ သုိ႔မဟုတ ္ပုခုံးႏွင္ ့ဦးေခါင္းကု ိရစ္ပတ္ရေသာ အ၀တ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
၎င္းကု ိတစ္ခါတစ္ရ ံhijab သုိ႔ niqab ႏွင္ ့တြဲ၍ ၀တ္ဆင္ၾကသည္။ 

Ablution 

 လူတစ္ဦး၏ ေရာဂါ အကုသုိလ္မ်ားကု ိသန္႔စင္ရန ္အျခားသူမ်ားကု ိႏွိမ့္ခ် ၀န္ေဆာင္ရန ္ဘာသာေရး 
ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေဆးေၾကာေသာ အေလ့အထ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၌ ေရႏွစ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ေဆးျခင္း 
တုိ႔မွာ ablution ပုံစံမ်ားျဖစ္သည္။ Liturgical ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ ေဘူကအငသည မွာ 
လက္ေခ်ာင္း မ်ား သန္႔စင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ ္Eucharist ၏ ေလွကု ိသန္႔စင္ျခင္းဟ ုအဓိပၸါယ္ရသည္။ အစၥလာမ ္
ဘာသာတြင္မ ူ ablution မွာ Tudu ဟု လူသိမ်ားေသာ ၀တ္မျပဳမ ီဘာသာေရးထုံးစံအရ ေဆးေၾကာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ Judism ၌ mikvah ၌ စိမ္ျခင္းမွာ ablution ျဖစ္သည္။ 

adhan -  အစၥလာမ္မစ ္၀တ္ျပဳရန ္ေဆာ္ၾသျခင္း  

Ahl al - Kitab - ကုိရမ္က်မ္း၌ ဂ်ဴးမ်ား ၊ ခရစ္ယာန္မ်ားကု ိေခၚေသာ ေ၀ါဟာရ၊ အာရဗ ီဘာသာတြင ္
စာအုပ္ထမဲ ွပုဂိၢဳလ္မ်ားဟ ုအဓိပၸါယ္ရသည္။ 



Al - Aqsa - ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွ ိ၁၈ ရာစု ဗလီ၊ ထုိပတ၀္န္းက်င္ေဒသကုိလည္း အာရပ္တုိ႔က ဤသုိ႔ 
သတ္မွတ္သည္။ ဂ်ဴးတုိ႔က ထုိေဒသကု ိTemple Mount ဟုေခၚသည္။ 

Al-Isra ßTal Miraj - တမာန္ေတာ္မုိဟာမက္၏ မကၠာမ ွေဂ်႐ုဆလငသ္ုိ႔ ခရီးအတြင္း ပြဲေတာ္တစ္ခု၊ ထုိပြဲ 
ေတာ္တြင ္မုိဟာမက္သည္ အလ’ာႏွင္ ့ေတြ႕ဆုံရန ္ေကာင္းကင္သုိ႔ တက္သည္။ 

al-Ssaida - အစၥလာမ္အစြန္းေရာက၀္ါဒတစ္ခုႏွင္ ့အုိစမာဘင္လာဒင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
အၾကမ္းဖက္ကြန္ရက္၊ အာရဗီဘာသာ၌ အေျခစုိက္စခန္းဟ ုအဓိပၸါယ္ရသည္။ 

Allah - အာရဗီဘာသာစကားအရ ဘုရားဟ ုအဓိပၸါယ္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မူဆလင္မ်ားသည္ God ႏွင့္ Allah 
တုိ႔ မတူညီသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္မည္ဆုိးသျဖင္ ့အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင္ ့ေတြ႕ဆုံေသာအခါ 
ေယဘုယ်အားျဖင္ ့God ဟုသာ ေရးသား ေျပာဆုိၾကသည္.။ သုိ႔ေသာ္ Allah ဟ ုေရးသားထားေသာ 
က်မ္းစာမ်ားကု ိကုိးကားေသာအခါ Allah ဟုသာ သုံးပါ။  

Allah  akbar - အာရဗီဘာသာတြင ္God သည္ ႀကီးျမတ္သည္ဟ ုသုိ႔မဟုတ ္God သည္ အႀကီးျမတ္ဆုံးျဖစ ္
သည္ဟ ုအဓိပၸါယ္ရသည္။ မူဆလင္တုိ႔သည္ ၎င္းကု ိေန႔စဥ ္၀တ္ျပဳခ်ိန္၌ အႀကိမ္မ်ားစြာ ရြတ္ဆုိၾကသည္။ 
ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအခါ ၎င္းတုိ႔ ၾကားသိရသည္ကု ိေက်နပ္ေသာအခါ ရြတဆ္ုိၾကသည္။  

angels - ၀ိဥာဥ္တမာန္ေတာ္မ်ား၊ အေကာင္း၊အဆုိးႏွစ္မ်ဳိးလုံးပါ၀င္ၿပီး ဂ်ဴး၀ါဒ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္ႏွင္ ့အျခား 
အစဥ္အလာတြင ္လက္ခံၾကသည္။ ဟီးဘ႐ူး က်မ္းစာ၊ ဓမၼသစ္က်မ္းႏွင္ ့ကုိရမ္က်မ္းတြင ္ပါ၀င္သည္။ အမည္၏ 
ေရွ႕မွာ ေရးလွ်င္စာလုံးႀကီးျဖင္ ့ေရးပါ။ ဥပမာ Angel  Gaabriel  Aquiqah အစၥလာမ္ဘာသာ သုိ႔ ေမြးဖြားျခင္း 
ႀကိဳဆုိျခင္း ပြဲေတာ္။ 

ayatollah - ရွီဟုိက ္ေ၀ါဟာရ ၀ါရင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ အမည္ေရွ႕တြင ္စာလုံးႀကီးသုံးပါ။ 

barqa - မူဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက ္အ၀တ္အကာ၊ အာဖဂန္ႏွင္ ့ပါကစၥတန္တြင ္ေတြ႕ရမ်ားသည္။ 
ျမင္ႏုိင္ရန ္မ်က္လုံး အေပါက္ေဖာက္ထားသည့္ တစ္ကုိယ္လုံး လႊမ္းၿခံဳေသာ အ၀တ္အထည္ abaya, hijaband 
niqab တုိ႔ကု ိၾကည့္ပါ။ 

Caliph - ပေရာဖက္မုိဟာမက္၊ U mmah ၏ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ အစၥလာမ္လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔ကု ိဆက္ခံသူ၊ မုိဟာမက္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက ္မည္သူဆက္ခံမည္ႏွင္ ့ပတ္သက္၍ 
အျငင္းပြားမႈေၾကာင္ ့ရွီဟုိက္က ဆြန္နီအကြဲအၿပျဲဖစ္ၿပီး ယေန႔အထ ိဆက္လက္ကြဲျပား ေနသည္။ အမ်ားစ ု
ဆြန္နီတုိ႔၏ အဆုိအရ ပထမဆုံး ဃေူငစ ့ေလးဦးတုိ႔မွာ Abu Bakr As-Sisidiq Omar 1bn Al-ßGhattab, 
Othman 1bn Affan ႏွင့္ Ali Ibn Abi Talib တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၎င္းတုိ႔ေလးဦးကု ိRightly Guided Calip - 
အမွန္လမ္းညႊန္ေသာ ကာလဖ ္မ်ားဟ ုေခၚၾကသည္။ ရွီဟုိက္တုိ႔ကမ ူမုိဟာမက္၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကသာ သူ႔ကု ိ
ဆက္ခံသင့္သည္ဟ ုယူဆ သည္။ khalifah ဟုလည္းေခၚသည္။ 



caliphate - caliph အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစၥလာမ္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ၁၅၁၇ ခုႏွစ္တြင ္ေအာ္တုိမန္တုိ႔က ကယ္လီဖိတ ္ကု ိ
သိမ္းသည္မွာ ၁၉၂၃ အထ ိျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ေလာက ီတူရကီႏုိင္င ံျဖစ္ေပၚလာသည္။ အုိစမာဘင္လာဒင္က 
ဃေူငစ့ေအန ျပန္ထူေထာင္ရန ္ေဟာၾကားသည္။ 

D 

Da’Wah - အျခားသူမ်ားကု ိအစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ သာသနာျပဳျခင္း၊ 

dhikr - ဘုရားကု ိသတိရျခင္း၊ အထူးသျဖင္ ့အျခားသိစိတ္အေျခအေနကု ိစြဲေဆာင္ရန ္ဘုရား၏ အမည္နာမကု ိ
သံၿပိဳင္ေအာ္ေသာအခါတြင ္သုံးသည္။ 

dogma - ခရစ္ယာန္ႏွင္ ့အစၥလာမ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဘာသာမ်ားတြင ္ ိသါာေ ကု ိလုိက္နာရမည့္ အႏွစ္သာရ 
သေဘာတရားဟ ုယူဆၾကသည္။ ႐ုိမန္ကက္သလစ္ဘာသာတြင ္ေက်ာင္းေတာ္က ေႂကသြားေသာ 
ေကာင္းကင္ဘုံက ျပသေသာ အမွန္တရားဟ ုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ီသါာေ ကု ိက်မ္းစာ၌ အေျခခံရသည္။ 
တဆင့္စကားကု ိျငင္းပယ္ရသည္။ 

Du’a  - ဘုရားကု ိအ႐ုိအေသျပဳေသာ လူတစ္ဦးျခင္းအတြက ္အစၥလာမ္ေ၀ါဟာရ၊ တုိင္တည္ျခင္းဟ ုအာရဗ ီ
ဘာသာ၌ အဓိပၸါယ္ရ။ 

E 

Eid al Adha - ယစ္ပူေဇာ္စားပြဲဟ ုအဓိပၸါယ္ရ၊ မကၠာသုိ႔ ႏွစ္စဥ ္ခရီးသြားျခင္း ပါ၀င္ၿပီးဟဂ်္ဟ ုသိၾက။ 
ေနရာတုိင္းရွ ိမူဆလင္တုိ႔ Eid al Adha ကု ိက်င္းပသည္။ 

Eid al Fitr—ရာမာဒန္ဥပုသ္လ ကုန္ဆံုးသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ရာ အားလပ္ရက ္တစ ္
ရက္ျဖစ္သည္။ ၄င္းေန႔ကိ ုရပ္ကြက္ေဒသဆိုင္ရာ ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳမႈမ်ား လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင္ ့အထူးဟင္လ်ာ 
စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖင္ ့က်င္းပၾကသည္။ ၄င္းေန႔တြင ္ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းကိ ုတားျမစ္ထားသည္။ 
ယင္းအားလပ္ရက ္ေန႔မွာ ႏွစ္စဥ ္ရက္စြဲ ေျပာင္းလေဲလ့ရိွသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရ ျခင္းမွာ မြတ္စလင္တို႔သည္ 
ရက္ေပါင္း (၃၅၄)ရက္သာ ပါ၀င္ေသာ လကိုအေျခခံသည့္ ျပကၡဒိန္တစ္ခုကိ ုအသံုးျပဳေသာ ေၾကာင့္ျဖစ ္သည္။ 
အီးဒ္အယ္လ ္ဖစ္တ္အာသည္ လအသစ္ကိ ုျမင္ရျခင္းျဖင္ ့စတင္သည္။ (ရာမာဒန္ကိုၾကည့္ပါ)။ 

End times—ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ ေယ႐ႈခရစ္ဒုတိယေျမာက ္လာေရာက္ျခင္းျဖင္ ့အရင္ၾကေသာ ႀကီးစြာ ေသာ 

ဆင္း ရ ဲ ဒုကၡခံစားရသည့္ အခ်ိန္ကာလကိ ု ရည္ညႊန္းသည္။ ေအဘရာဟင္ဘာသာမ်ား (ဂ်ဴးဘာသာ၊ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင္ ့အစၥလမ္ဘာသာ)တြင္ အၿပိဳင္အျဖစ္အပ်က္မ်ား ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရိွ သည္။ 

တစ္ခါတစ္ရ ံေန႔ရက္မ်ား၏ အဆံုးဟုလည္းေခၚသည္။  



Fatwa (ဖက္တ၀ါ) —အစၥလမ္ပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးက ထုတ္ျပန္ေသာ အစၥလမ္ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က ္တစ္ခ ု

သို႔မဟုတ ္တရားေရးရာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္။ 

Fiqh (ဖစ္က္အိတ္ခ်)္ —ကိုရမ္ႏွင္ ့အျခားျမင့္ျမတ္ေသာ တရားေဒသနာမ်ားအား ေလ့လာမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ 

အစၥလမ္ဥပေဒအတတ္ပညာ။ 

Five Pillars of Islam (အစၥလမ္ဘာသာ၏ မ႑ိဳင္ႀကီးငါးခ)ု ။  ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင ္ မြတ္စ 

လင္မ်ား၏ ပုဂၢလိကဘ၀မ်ားကိ ု လမ္းညႊန္မႈေပးေသာ အစၥလမ္ဘာသာ၏ အေျခခံအက်ဆံုး က႑မ်ားျဖစ ္

သည္။ အစၥလမ္၏ ဂိုဏ္းခြဲအားလံုးက ၄င္းတို႔ကိုလက္ခံသည္။ ပထမဆံုးမ႑ိဳင္မွာ ရွာဟာဒါ သို႔မဟုတ ္

အလႅာကိုယံုၾကည္ေၾကာင္း ၀န္ခံမႈ ျဖစ္သည္။ မိုဟာမက္မွာ အလႅာ၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမ႑ိဳင ္မွာ 

ဆာလက ္ သို႔မဟုတ ္ ယံုၾကည္မႈ၌ မေျပာင္း မလရဲိွေနျခင္းအတြက ္ တစ္ေန႔ကိ ု ငါးႀကိမ္ရွခိိုးျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းတို႔ရိွခိုးျခင္းကိ ု ျပဌာန္းထားသည့္ ဘာသာေရးအခန္း အနားတစ္ခုႏွင့္အတ ူ ျပဌာန္းထားသည့္အခ်ိန္တြင ္

ျပဳလုပ္သည္။ တတိယမ႑ိဳင္မွာ ဇာကက ္(ေခၚ) ဆင္းရသဲားမ်ားကိ ုေသြးလွဴျခင္း ျဖစ္သည္။ စတုတ ၳမ႑ိဳင္မွာ 

ရာမာဒန္ေခၚ ျမင့္ျမတ္ေသာ လအတြင္း ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပဥၥမမ႑ိဳင္မွာ ဟာ့ဂ် ္ သို႔မဟုတ ္

ျမင့္ျမတ္သည့္ မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ဘုရားဖူးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္းမာ၍ ဘ႑ာေရးအရ တတ္ႏိုင ္ ေသာ 

မြတ္စလင္တိုင္းသည္ မကၠာသို႔ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္သြားေရာက္ဘုရားဖူးရန္လိုသည္။ 

Golden rule (ေရႊစည္းမ်ဥ္း)  —သင့္အား ျပဳမႈဆက္ဆ ံ ေစခ်င္သလိ ု အျခးသူမ်ားကိ ု ျပဳမႈဆက္ဆ ံ ပါဟု ု

တိုတိုႏွင့္ရွင္းရွင္း ေဖာ္ျပထားေသာ ေရႊစည္းမ်ဥ္း၏ မူကြဲမ်ားကိ ု ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဂ်ဴးဘာသာႏွင္ ့ အစၥလမ ္

ဘာသာ အပါအ၀င ္အဓိကဘာသာတိုင္း၏ ဓမၼစာေပမ်ားတြင ္ေတြ႔ရသည္။ 

Grand mufti  — အျမင့္ဆံုး အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင ္ တစ္နည္းအားျဖင္ ့ အစၥလာမ္ဘာသာေရး 

ဥပေဒ အျမင့္ဆံုးအရာရိွ။  တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၊ ေဒသတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ grand mufti  

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၄င္းရာထူးကိ ု ဆြန္နီ မြတ္စလင္မ်ား အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည္။ နာမည္တစ္ခ ု ေရွ႕တြင ္ သံုး 

ေသာအခါ စာလံုး ႀကီးျဖင္ ့ေရးရသည္။  



Hadith (ဟာဒီးသ)္ —မိုဟာမက္ႏွင္ ့ ၄င္း၏အရင္းႏွီးဆံုး အေပါင္းအေဖာ္မ်ား၏ ဆို႐ိုးစကား အျပဳအမ ူ သို႔မ 

ဟုတ ္ အစဥ္အလာဓေလ့အေၾကာင္း စီရင္ခံမႈျဖစ္သည္။ ၄င္းကိ ု တစ္ခုကိန္းနာမ ္ အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ 

အမ်ားကိန္း အျဖစ္လည္းေကာင္း သုံုးႏိုင္သည္။ ဟာဒီးသ္ကိ ု ကိုရမ္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္း အျဖစ ္

မြတ္စလင္တို႔က ႐ႈျမင္သည္။ လမ္းညႊြန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င ္ ဟာဒီးသ္သည္ အစၥလာမ ္ က်မ္းျမတ္ၿပီး လွ်င ္

ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင ္ အစၥလာမ ္ ဥပေဒရွာရီယာ၏ အရင္းအျမစ္တစ္ခုလည္းျဖစ ္

သည္။ယံုၾကည္စိတ္အခ်ရဆံုးအစီရင္ခံခ်ဳပ္ႏွစ္ခုမွာ ကိုးရာစုအစၥလာမ ္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘူခါရ ီႏွင္ ့၄င္း၏ 

တပည့္တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္သည္။ 

Hajj (ဟာ့ဂ်)္ — အစၥလာမ္ဘာသာတြင ္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက ္ ေမြးဖြားသည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ ေဆာ္ဒ ီ

အာေရဘီးယားႏိုင္င ံမကၠာၿမိဳ႕သို႔ ဘုရားဖူးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီး 

ငါးခုတြင ္ ပဥၥမေျမာက္မ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ တတ္ႏိုင္ေသာ မြတ္စလင္တိုင္းသည္ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ ္

ဟာ့ဂ်္ျပဳလုပ္မည္ဟ ုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ဟာ့ဂ်္ကိ ုအစၥလာမ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ဆယ္ႏွစ္လေျမာက ္လ တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး 

တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာ ဘာသာေရးထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကိ ု ငါးရက္တာကာလ တစ္ခ ု အတြင္း 

ျပဳလုပ္သည္။ မြတ္စလင္မ်ားသည္ လအေျချပဳျပကၡဒိန္တစခ္ုကိ ု အသံုးျပဳၾကသျဖင္ ့ ဟာ့ဂ်္ျပဳ လုပ္သည့္ 

ရက္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ႏွင္ ့ တစ္ႏွစ ္ မတူေပ။ အီးအယ္လ္အက္ဒ္ဟာ ပြဲေတာ္သည္ ဟာ့ဂ်္ျပဳလုပ ္ သည့္ 

ကာလအကုန္တြင္က်ေရာက္သည္။ ဟာဂ်ီဆိုသည္မွာမကၠာတြင ္ဟာ့ဂ်္ျပဳလုပ္ၿပီးသူမ်ားကိ ုေခၚသည္။ 

Halal (ဟာလယ္လ)္ — အာရပ္ဘာသာစကားတြင ္ အစၥလာမ္ဘာသာ၌ ဥပေဒႏွင့္ညီ၍ ခြင့္ျပဳထား ေသာ 

တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္သည္။ ၎အား အစၥလာမ ္ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိ ု ရည္ညႊန္းေလ့ရိွသည္။ 

၎ဥပေဒက အျခာအရာမ်ာအနက ္ အမႏဲွင္ ့ က်က္ငွက္စသည္တို႔ကိ ု ဘာသာေရးထံုးဓေလ့ႏွင္ ့ အညီ 

သတ္ျဖတ္စီရင္ရန ္ျပဌာန္းေပးသည္။  

Hamas (ဟားမက္စ)္ —ပါလက္စတိုင္းရိ ွအစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပါတီ၏ လက္နက္ကိုင ္အဖြဲ႕ 

အမည္ကိ ုလည္း ဟားမက္စ္ဟုပင ္သံုးစြဲသည္။  

Haraam (ဟရဟင္းမ)္ —အာရပ္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာတြင ္ တားျမစ္ထားေသာအရာ 

ကိုေခၚသည္။ 



Haram (ဟားရ္အမဲ)္ — အာရပ္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး အထြဋ္အျမတ္ေနရာ သို႔မဟုတ ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ နယ ္

ေျမျဖစ္သည္။ ယင္းနယ္ေျမတြင ္အရားအားလံုး မခ်ဳိဳးေဖာက္အပ ္ေလးစားလိုက္နာအပ္သည္ဟ ုယူဆ သည္။ 

မကၠာႏွင္ ့ေမဒီနာၿမိဳ႕မ်ားကိ ုျမင့္ျမတ္ေသာနယ္ေျမမ်ားအျဖစ ္သတ္မွတ္ထားသည္။ 

Hezbollah (ဟစ္ဇ္ဘိုလာ) — လက္ဘႏြန္ရိ ွရိီွးယိုုက ္အစၥလာမ္ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည္။ပါတီ၏လက္နက ္ကိုင ္

အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း ဟစ္ဇ္ဘိုဘာဟုပင္ေခၚသည္။  

hijab (ဟီဂ်႕ဲဘ)္ — ေယဘုယ်အားျဖင္ ့မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၄င္းတို႔၏ဦးေခါင္းကိ ုလြႊမ္းၿခံဳသည့္ ၿခံဳလႊာကိ ု

ေဖာ္ျပရာတြင ္ အသံုးျပဳသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႐ိုး႐ိုးယဥ္ယဥ ္ အိေျႏၵရိွေသာ အ၀တ္အစားကိ ု ရည္ညႊန္းႏိုင္ၿပီး 

အိေျႏၵရိွျခင္းႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ကုိရမ္က်မ္း၏ ညႊန္ၾကာခ်က္ေၾကာင္ ့ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီး မ်ား ၀တ္ဆင္ေသာ 

အ၀တ္အစားကိ ု  ဆိုလိုသည္။ ဆြန္နီမြတ္စလင္မ်ားထက ္ ရိွီးယိုက္မြတ္စလင္မ်ားက ဟီဂ်႕ဲဘ္ကိ ု

ပို၍၀တ္ဆင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လည္းေကာင္းတို႔၏ ဗလ ီသို႔မဟုတ ္အသိုင္းအ၀ုိင္း၏ ေစခိငု္းမႈ သို႔မဟုတ ္

မိမိတို႔၏ အသိစိတ္ေပၚအေျခခံ၍ ဟီဂ်႕ဲဘ္ကိ ု၀တ္မ၀တ ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဆံုးျဖတ ္သည္။ (abaya, burqa, 

niqab ကိုၾကည့္ပါ) 

hijrah (ဟစ္ဂ်္ရား) — အာရပ္ဘာသာစကားအရ အထြဋ္အျမတ္ေနရာကိ ု လိုက္လံရွာေဖြကာ အလ်င ္

အျမန ္သြားေရာက္ျခင္းကိ ုဆိုလိုသည္။ ၎ေ၀ါဟာရကိ ုတစ္မန္ေတာ္မိုဟာမက ္သကၠရာဇ ္ (၆၂၂) ခုႏွစ္က 

မကၠာမ ွ ေမဒီနာသို႔ အလ်င္အျမန္သြားေရာက္ျခင္းကိ ု ရည္ညႊန္းၿပီး အစၥလာမ္ျပကၡဒိန္၏ အစအျဖစ ္ သတ ္

မွတ္သည္။ ထို႔ျပင ္၄င္းေ၀ါဟာရကိ ု hijara ဟုလည္း စာလံုးေပါင္းသည္။ 

I 

ijtihad (အစ္ဂ်္တီဟက္ဒ)္ — ကိုရမ္၊ ဟာဒီးသ္ႏွင္ ့ ဘုရားသခင္၏ျပဌာန္းခ်ကမ္်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ေသာ 

တရားစာမ်ားကိ ု ဆင္ျခင္သံုးသပ္ဖြင့္ဆိုေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။  ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ားသည္ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိ ုလြန္ခဲ့သည့္ ငါးရာစုကတည္းက ထိိထိေရာက္ေရာက ္အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ 

ေခတ္သစ္ကာလအ တြက ္ ယံုၾကည္မႈကိ ု ဖြင့္ဆိုရန ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခရုိွေနသည္ဆိုသည့္ မြတ္စလင ္

တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာျပန္လည္ရွင္သန္လာသည္။  အစ္ဂ်္တီဟက္ဒ္မွာ ပညာရွင္မ်ားအတြက္သာ 



သီးသန္႔ထားသင့္သေလာ သို႔မဟုတ ္ ဘာသာေရး အသိသုတ အေျခခံသာရိွေသာ မြတ္စလင္အားလံုးႏွင္ ့

ဆိုင္သေလာ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ ရိွေနသည္။ 

iman (အိမန)္ —ေန႔စဥ္သံုးစကားတြင ္ စုေ၀း၀တ္ျပဳမႈကိ ု ဦးေဆာင္သ ူ မည္သူမဆိုကိ ု ေခၚဆိုသည္ အျခား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ အိမန္လုပ္ရန ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အစဥ္လာအားျဖင္ ့ အမ်ိဳး 

သားမ်ားကသာ အိမန္လုပ္ေလ့ရိွသည္။ ၀တ္ျပဳသူမ်ားကိ ု ဦးေဆာင္ရန္အတြက ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ရန္မလိုေပ။ ပိုမိုပံုစံတက် ရိွေသာအေျခအေနတစ္ခုတြင ္ အိမန္တစ္ဦး 

သည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း 

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိမန ္ တို႔သည္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင္ ့ ဘုရားသခင္ႏွင့္ၾကား ဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည္ဟ ု

ရိွီးယိုက ္ အမ်ားအျပားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ား အျပားက တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ထံမ ွ

ဆင္းသက္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အိမန ္ (၁၂)ပါးကိ ု ယံုၾကည္ၾကၿပီး မိုဟာမက္ိ ု မွန္ကန ္ စြာဆက္ခံၾကသူမ်ား 

ျဖစ္သည္ဟ ု ယူဆသည္။ ဆယ္ႏွစ္ပါးေျမာက ္ အိမန္သည္ သကၠရာဇ ္ (၈၇၃)တြင္ ကမၻာမ ွ ေပ်ာက္ကြယ ္

သြားေသာ္လည္း သူသည္ရွင္သန္ေနဆျဲဖစ္ၿပီး မာဒ ီ သို႔မဟုတ ္ လမ္းညႊန္သူတစ္ဦးအျဖစ ္ ျပန္လာကာ 

ကမၻာႀကီးအဆံုးမသတ္မီအထ ိေတာ္တည့္မွန္ကန္မႈကိ ုထိန္းသိန္း ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္ဟ ုအိမန ္ (၁၂)ပါးကိ ု

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္ ရိွီးယိုက္တို႔က ယံုၾကည္ၾကသည္။ ပထမရည္ညႊန္းခ်က္တြင ္ သင့္ေလ်ာ္ 

ေသာအမည္တစ္ခု၏ ေရွ႕၌ အိမန္ကိ ု အဂၤလိပ္အကၡရာအႀကီးျဖင့္ေရးရၿပီး ဒုတိယရည္ညႊြန္းခ်က္တြင ္ လ ူ

ပုဂၢဳိလ္၏ ေနာက္ဆံုးအမည္ကိုသာ အသံုးျပဳရၿပီး အိမန ္ (၁၂)ပါးကိ ု ရည္ညႊန္းေသာအခါ အိမန္၏ အစကိ ု

စာလံုးႀကီးျဖင့္ေရးရသည္။  

intifada (အင္တီဖာဒါ) — ပုန္ကန္အံုၾကြမႈကိ ုေဖာ္ျပေသာ အစၥလာမ္ေ၀ါဟာရျဖစ္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ဂါဇာ 

ကမ္းေျမာင္ႏွင္ ့အေနာက္ဖက္ကမ္းေျခတြင ္အစၥေရးတို႔၏ သိမ္းပိုက္မႈကိ ု ပါလက္စတိုင္းတို႔က ေတာ္လွန္မႈကိ ု

ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳၿပီး တိက်ေသာျဖစ္ပ်က္မ်ားက အင္တီဖာဒါအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အစျပဳပံုမ်ားကိ ု အမွတ္အသားျပဳ 

သည္။  

 

 



Islam (အစၥလာမ္) ခုႏွစ္ရာစတုြင္ တမန္ေတာ္ မုိဟာမက္က မကၠာတြင္ ထူေထာငခ္ဲ့ေသာ ဘာသာ 

တရားျဖစ္သည္။ အလႅာ(ဘုရားသခင္)သည ္အိန္ဂ်လ္ဲဂါအရီးယယ္ (နတ္မိမယ္)မ ွတဆင္ ့သကၠရာဇ ္

၆၁၀ မွ ၄င္း ကြယ္လြန္သည့္ ၆၃၂ခုႏစွ္အထိ ကိုရမ္က်မ္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေပးခဲ့သည္ဟု  မုိဟာ မက္ 

က ေျပာျပခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ကိုးကြယ္မႈမ်ားကို မြတ္စလင္ဟု ေခၚဆိုသည္။ မြတ္စလင္တို႔သည္ ဗလီ 

တစ္ခုတြင္ ၀တ္ျပဳၾကရၿပီး ၎တို႔၏ အပတ္စဥ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ (ဘာသာေရးႏွင္ ့ ဆိုင္ေသာ)ေန႔မွာ 

ေသာၾကာေန႔ျဖစ္သည္။ အစၥလာမသ္ည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္အႀကီးမားဆံုး ဘာသာ တရား 

ျဖစ္သည္။ မုိဟာမက္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အစၥလာမသ္ည္ ဆြန္နီႏွင့္ ရွီးယိုက္ဟူ၍ ဂုိဏ္းႀကီး ႏွစ္ဂုိဏ္း 

ကြဲသြားခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ မုိဟာမက္ေနရာဆက္ခံမည့္သူႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျငင္းပြားခဲ့ 

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆြန္န ီအေရအတြက္မွာ မြတ္စလငအ္ားလံုးပါ ၈၅ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိမည္။ အီရန္၊ 

အီရတ္၊ လတ္ဘႏြန္ႏွင့္ ဘာရိန္းတို႔ရွိ မြတ္စလငအ္မ်ားစုမွာ ရွီးယိုက္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆြန္နီက အျခား 

အစၥလာမႏ္ုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားစျုဖစ္သည္။ ဆြန္နီႏွင့္ ရွီးယိုက္တို႔တြင္ အစၥလာမ္ madhhab သုိ႔မဟုတ္ 

အေတြးအေခၚ ဂုိဏ္းမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာေရး ဓေလ့အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ ဗဟိုဘာသာေရး အာဏာ 

ပုိင္မရွိေသာေၾကာင့္ ဘာသာေရးႏွင္ ့ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားမွာ တစ္ေဒသႏငွ္ ့တစ္ေဒသ 

တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံမတူႏုိင္သက့ဲသို႔ ဗလီတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုပငက္ြဲျပားႏုိင္သည္။ အမည္တစခ္ုပါ ေရွ႕ 

တြင္ သံုးေသာအခါ အစၥလာမဘ္ြဲ႕အမည္းမ်ားကို စာလံုးႀကီးျဖင့္ေရးၿပးီ အျခားေနရာတြင ္ စာလံုးေသး 

ျဖင့္ ေရးသည္။ ပထမရညည္ႊန္းမႈတြင္ ဘြဲ႕အမည္ႏွင့္ နာမည္တို႔ကို အသံုးျပဳၿပီး ယင္းေနာက္ လူပုဂၢဳိလ္ 

ပါ ေနာက္ဆံုးအမည္ကိုသာ အသံုးျပဳသည္။ ရွီးယိုက္ႏွင့္ ဆြန္နီ တို႔သည္ တူညီေသာဘာသာေရး ဘြဲ႕ 

အမည ္ အနည္းငယ္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ တူညီေသာ္လည္း အျခားေသာအရာမ်ား၌ ကြဲျပားသည္။ 

ရွီးယိုက္တို႕က ဆြန္န ီ တို႔ထက္ အေမြဆက္ခံမႈတြင္ ပုိမုိဖြင့္ဆိုေလ့ရွိသည္။ သာဓကအားျဖင့္ လူစု 

လူေ၀းျဖင့္ ၀တ္ျပဳမႈကို တည္ေထာင္ေသာသူအား အီမန္ဟု ဆြန္နီ တို႔က ေခၚဆိုေသာ္လည္း ရွီးယိုက္ 

တို႔ကမူ မုိဟာမက္မွ ဆင္းသက္လာသူ အီမန္၁၂ပါးထဲမွ တစ္ပါးပါးကို ရည္ညႊန္းသည္။ ၎ ၁၂ပါး 

သည္ မုိဟာမက္၏ေနရာကို မွန္ကန္စြာဆက္ခံသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရွီးယုိက္တို႔က ယံုၾကည္သည္။ 

က်န္တစ္ဖက္တြင္ ရွိတ္ခ္ အသိုင္းအ၀ုိင္းႏွစ္ခုစလံုးတြင ္ သံုးျပဳသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရွိတ္ခ္တို႔ ရုိေသ 

ေလးစားမႈကိုျပသည့္အေနျဖင့္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ေခၚဆိုရာတြင္လည္း သံုးႏုိင္သက့ဲ 

သို႔ ပုံစံတက်ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ပညာရွငတ္စ္ဦးအတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ ဆူဖီမြတ္စလင္ 

မ်ားၾကားတြင္ ရွိတ္ခ္သသည္ ပုိမုိသီးသန္႔ဆန္ေသာ အဆင့္အတန္းတစ္ခုကို ရည္ညႊန္းၿပီး အဆင့္ျမင္ ့

စြာ ေလ့က်င္ေ့ပးထားေသာ ပညာရွငမ္်ားႏွင္ ့ ဆြန္နီ အႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထားသည္။ 



ရွီးဟိုက္မ်ားၾကားတြင္ မူလာမ်ားမွာ အဆင့္နမိ့္ဘာသာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာပညာ၌ 

အေျခခံသာရွိသည္။ ဟူဂ်က္အယ္ အစၥလာမ ္ (hujjatal-Islam)သည္။ မူလာမ်ားထက္ ပိုမိုတတ္ 

ေျမာက္တတ္ေျမာက္လြယ္သည္။ တရားစီရင္ေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပနခ္ြင့္မရွိေပ။ မတ္ဂ်္ဟာ 

ဟစ္ဒ္ႏွင့္ဖာကီတို႔မွာ အစၥလာမဥ္ပေဒက ဇာတ္ျမင့္သူတို႔ျဖစ္၍ ျပ႒ာန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည့္ 

အာဏာ ရွိသည္။ ပုိမုိအဆင့္ျမင့္ေသာ မတ္ဂ်္ဟာဟဒ္တစ္ဦးကို မာရ္ဂ်ာဟုေခၚၿပီး ၎တို႔အနက္ ပညာ 

အတတ္ေျမာက္ဆံုးသူမ်ားကို အယာတိုလာဟုေခၚသည္။ အီမန္ႏွင္ ့ ရွိတ္ခ္တို႔အျပင္ ဆြန္နီဘြဲ႕အမည္ 

မ်ားတြင္ မတ္ဖ္တီႏွင့္ ဂရနဲ္ဒမ္တ္ဖ္တီ (Grand Muqti) တို႔ပါ၀င္ၿပီး ယင္းတို႔မွာ ေအာင္အီလူးရွင္းတစ္ခ ု

အပ္ႏွင္းေသာ ပုိမုိျမင့္ေသာ အဆင့္အတန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Grand Muqtiမ်ားမွာ နုိင္ငံတစ္ခုတြင္ ထိပ္ 

တန္း ဘာသာေရးပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ကိုရမ္ကို အာရပ္လို ေရးသားထားသျဖင္ ့ အာရပ္အားလံုးမွာ 

မြတ္စလငမ္်ား ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ မွားယြင္းသည့္ ထိုယူဆခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ တစ္ခုမွ် မမွန္ကန ္

ေပ။ 

 Islamic (အစၥလာမမ္စ္တ္) ။ ။ အစၥလာမ္ဘာသာတို႔ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုးေသာ နာမ၀ိေသသန 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ Islamist ႏွင့္ အဓိပၸါယ္မတူေပ။  

Islamist (အစၥလာမစ္္ထ္) ။ ။ ေအပီသတငး္ဌာန၏ပုံစံကို သာယူပါ။ အစၥလာမဘ္ာသာကျပ႒ာန္း 

ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အည ီ လူအဖြဲ႕အစည္း အားလံုးတန္းတူလိုက္နာက်င့္သံုးေရးကို ေတာင္းဆိုေသာ 

နုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို အားေပးေထာက္ခံသူဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္သည္။ Islamistကို Islamic fighter 

စစ္ေသြး ႂကြမ်ား၊ စြန္းေရာက္၀ါဒ ီ သို႔မဟုတ္ အေျခခ၀ံါဒီတို႔ႏွင္ ့ အဓိပၸါယ္ဆင္အသံုးအႏႈန္းအျဖစ္ 

အသံုးမျပဳပါနွင့္ အျဖစ္ပ်က္တြင္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕အား အထုပ္မ်ားပါမည့္သူကုိ တိတိက်က်ခြဲျခားပါ။ 

သာဓကအေနျဖင့္ အယ္လ္ကားဒါး ဆက္ႏြယ္၊ ဟစ္ဇ္ဘိုလာ၊ တာလီဘန္ စသည္ျဖင့္ ကုိရမ္က်မ္းကုိ 

ႏုိင္ငံေရး ေမာ္ဒယ္လာဒ္ဥပေဒအျဖစ ္ရႈျမင္သူမ်ားက ပင္မ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားလွသည္။ ဂ်ီဟတ္ဒီ ဟု 

ေခၚသည္။ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔ မ်ားျပားမည္။ မြတ္စလငမ္်ား သိမ္းက်ံဳးရႈျမင္ေလ့ရွိသည္။ 

Jihad (ဂ်ီဟဒ္ဇ္)။ ။ အာရပ္စကားလုံး ျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးစား၍လုပ္ျခင္းဟု ဖြင့္ဆိုသည္။ 

 အစဥ္အလာအားျဖင္ ့ မြတ္စလင္ မဟုတ္သူမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္ေရး တိုက္ခုိက္ 

မႈကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ အသုံးျပဳသည္လည္း အမ်ားအားျဖင္ ့မွာျမင္ျ့မတ္မႈအတြက္ အတြင္းစိတ္၌ ရုန္းကန ္

လႈပ္ရွားရျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ယင္းစစ္ေသြးႂကြမြတ္ဆလင္မ်ားသည္ အာရပ္ေဒသမ်ား အပါ 

အ၀င္ မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားသည္ အေပၚရန္လိုေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန ္

ေတာင္းဆိုသည့္ အခါ ၎ေ၀ါဟာရကို သံုးမည္။ ထို႔အျပင ္မသန္႔စငဟု္ ၎တို႔က ယူဆေသာအျခား 



မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း တိုက္ခုိက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ယင္းအျပဳအမူအားလံုးကိုပင္မ မြတ္စလင္ 

ဘာသာကရႈတ္ခ်သည္။ မီဒီယာအမ်ားကျပရာတြင ္ ဂ်ီဟတ္ကို ျမင့္ျမတ္ေသာ စစ္ပြဲဟုဘာသာျပန္ 

သံုးႏႈန္းေသာ္လည္း အမွန္အားျဖင္ ့ ယင္းတို႔အဓိပၸါယ္မထြက္ေပ။ မြတ္စလငအ္မ်ားစုက ယင္းသို႔ 

အဓိပၸါယ္ႏွင့္ မသံုးၾကေပ။ 

 Keffiyeh အဖန္ဂနမ္်ား ဦးေခါငး္အ၀တ္။ Koran: Quranသည ္ ပုိမုိႏွစ္သက္ျပသည့္ 

စာလံုးေပါင္းျဖစ္ၿပီး ရည္ညြနး္ရာတြင္ စကားလံုး၌အစအကၡရာကို အၿမတဲမး္စာလံုးႀကီးျဖင့္ ေပါင္းသည္။ 

တိက်ေသာ ဘြဲ႕တို႔အမည္တစ္ခုတြင္ ရွိေနလွ်င္သာ Koran ကိုသံုးစြဲသင့္သည္။ 

Kufi ။ ။ မြတ္စလငအ္မ်ဳိးသား အခ်ဳိ႕သာ ၀တ္ဆင္ေသာ ဦးထုတ္ေပ်ာ့ 

Madhhalo ။ ။ အစၥလာမေ္တြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ေရးအေလွ်ာက္ (ဂုိဏ္း) ျဖစ္သည္။ ဆြန္နီမြတ္စလင္ 

အမ်ားစုလိုက္နာ သင္ယူေသာ အေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ေရးဂုိဏ္းေလးခုရွၿိပီး ၎တို႔မွာ ဟာနာဖီ၊ မာလီကီ 

ရွာဖီးအႏီွင္ ့ဟန္ဘာလီတို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းဂုဏိ္းမ်ားမွာႀကီးမားေသာ တူညီမႈမ်ားရွိၿပီး ယံုၾကည္မႈတြင္ 

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကဒ္ဥပေဒ၌ ပုိမုိအားအေသးစိတ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြငသ္ာ 

ျခားနားဘြယ္ရာရွိသည္။ ဂ်ာဖာရီႏွင္ ့ ေဇဒီမွာ ရွီးဟိုက္တို႔မွာ အဓိကေတြးေခၚေရးဂုိဏ္းႀကီး ႏွစ္ခုျဖစ ္

သည္။  

Madrassa: ဗလီတစ္ခုႏွင့္ တြဲဖက္ထားေသာ မြတ္စလငမ္်ား ပညာသင္ရာေနရာ။ 

Mahdi (မားဒ)ီ ကမၻာ့ႀကီးအဆံုးမသတ္မွီ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာ ××× မွန္ကန္မႈကုိျပန္လည္ 

ထိန္းသိမ္းရန ္ေပၚလာမညဟု္ မြတ္စလင္ အမ်ားအျပားက ယုံၾကည္သည့္ လမ္းညႊန္မႈျဖစ္သည္။ မားဒ ီ

သည္ ၁၂ ဦးေျမာက္ အိမန္ဟု ရွီးဟိုက္ မြတ္စလငမ္်ားက ယုံၾကည္သည္။ ဆြန္နီ အမ်ားအျပားလည္း 

မားဒီကုိ ယုံၾကည္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ ၁၂ ဦးေျမာက္ အီမန္ဆိုသည္ကုိမူ အျမမဲယုံက်ေပ။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ဆြန္နီ အာဏာပိုင္မ်ားက မားဒီ၌ ယုံၾကည္မႈကုိပယ္ခ်ခဲ့သည္ဟု အခ်ိဳ႕က ×× ခဲ့သည္။ 

Mecca - မကၠာ- မုိဟာမက္ကုိ ေမြးဖြားရာ ေနရာျဖစသ္ည္။ အစၥလာမအ္ားလုံး၏ အျမင့္ျမတ္ဆုံး 

ေနရာျဖစသ္ည္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီယား ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ပိုင္းတြင္ ရွိေသာ မကၠာသည္ 

မြတ္စလငမ္်ား၏ ၀တ္ျပဳမႈဆုံး ေနရာျဖစသ္ည္။ မြတ္စလငမ္်ား မကၠာဘက္သုိ႔ လွည့္၍ တစ္ေန႔ငါးႀကိမ္း 

ရွိးခုိးသည္။ 

Monotheism : : တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာတရားကုိ ဆိုလိုသည္။ 

ဂ်ဴးဘာသာ၊ ခရစ္ယာနဘ္ာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ တို႔သည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားကုိ 

ကုိးကြယ္မည့္ ကမၻာ့ဘာသာႀကီး (၃)ခုျဖစ္သည္။ 



Moslem: : Muslim အတြက္ ေရွးက်ဆုံး ေ၀ါဟာျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘာသာရပတ္စ္ခ ု

အပါအ၀င ္အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္လွ်င္ မသုံးစြဲသင့္ေပ။ 

Mosque : :(ဗလီ) မြတ္စလငအ္မ်ားစု ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရာ အေဆာက္အအံု၊ ဗလီေမွ်ာ္စင ္

(Minoret) မွ ေန႔စဥ ္၀တ္ျပဳရန္ႏုိးေဆာ္ဟစ္ေအာ္သည္။ 

Muhammad ။  ။ အစၥလာမဘ္ာသာမွာ အေရးႀကီးဆံုး တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္။ မြတ္စလငမ္်ား 

သည္ မုိဟာမက္ မတိုင္ခင္ကတည္းကရွိခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ကိုယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ 

အစၥလာမ ္ ဘာသာ၏ ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္အျဖစယူ္ဆသည္။ တည္ေထာငသူ္အျဖစ္မယူဆ လွ်င ္

မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားက မုိဟာမက္ကို အစၥလာမ္ဘာသာ တည္ေထာငသူ္ျဖစ္ရမည္ဟု ညႊန္းၾက 

သည္။ မုိဟာမက္ပါအမည္ျဖင့္ အသံုးျပေုသာအခါ စာလံုးႀကီးျဖင့္ ေရးသားသည္။ သာဓကအားျဖင္ ့

Prophet Muhammad အကုပၸတိၱေရးရာမ်ားပါ ေရးသားခ်က္အရ  မုိဟာမက္သည ္သကၠရာဇ ္၅၇၀ 

တြင္ မကၠာၿမဳ႕ိ၌ေမြးဖြားၿပးီ သကၠရာဇ္ ၆၃၂တြင ္ေမဒီနာၿမဳိ႕၌ ကြယ္လြန္သည္။ ႏွစ္ၿမဳိ႕စလံုးမွာ ေဆာ္ဒီ 

အာေရးဗီးယားႏုိငင္ံတြင္ ရွိသည္။ Mullah : အဆင့္နမိ့္ဘာသာေရးေခါငး္ေဆာင္အတြက္ ရွီီးဟိုက္ေ၀ါ 

ဟာရျဖစသ္ည္။ နာမည္တစခ္ုပါေရွ႕တြင ္စာလံုးႀကီးျဖင့္ ေရးသည္။  

Muslim ။ ။ မုိဟာမက္၏ေနာက္လိုက္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို ဆိုလို 

သည္။ မြတ္စလင္သည္ နာမ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္ကိုယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ အစၥလာမက္မာၻ 

ဟုရည္ညႊန္းသည္။ Islamic faith, Islamic World ဟု နာမ၀ိေသသန (Islam ျဖည့္ပါ) Islamic ကို 

ဆိုလုိသည္။ 

Niqab — မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးတို႔ ၀တ္ဆင္ေသာ ၿခဳံလႊာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မ်က္လံုးမ ွလြဲ၍ မ်က္ႏွာ 

အားလံုးကို ဖုံးထားသည္။ (aloeye, burqa ႏွင္ ့hijab ကိုၾကည့္ပါ) Pagan : :ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဂ်ဴး 

ဘာသာ၊ ခရစ္ယာနဘ္ာသာ သို႔မဟုတ္ အစၥလာမ္ဘာသာတို႔ဟာ ဘုရားသခင္ကို အသိအမွတ္မျပဳ 

ေသာ ပုဂၢဳိလ္ဟု ဆိုလိုၿပီး၎သည္ ဘုရားအမ်ားရွိေသာ ဘာသာတစ္ခုကို ကိုးကြယ္သူလည္းျဖစ ္

သည္။ Pagen (ေပးဂန)္ အမ်ားအျပားသည ္ ေျဖၿပီးအေျချပ သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ဘာသာတရားကို 

ကိုးကြယ္သူျဖစ္သည္။ 

Prophet —ျမင့္ျမတ္ေသာ အရာမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသူ သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္ထံသူတို႕ 

တိုက္ရုိက္ရရွိေသာ သတင္းေကာင္းကိုေျပာဆိုသူ တမန္ေတာ္ကုိရွည္ညႊန္းသည္။ ဂ်ဴးဘာသာ၊ ခရစ ္

ယာန္ ဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ အားလံုးတြင္ တမန္ေတာမ္်ား အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ 

ခံေသာ ပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕ရွိသည္။  



qurawwali (ကူ၀ါလီ) - ဆူဖီအစၥလာမ္ရိုးရာ၀တ္ျပဳသူ သီခ်င္းမ်ားကုိ ဆိုလိုသည္။ စာလုံးႀကီးနဲ႔ 

မေရးပါ။ 

Quran (ကူရန ္ ဟု အသံထြက္) အစၥလာမဘ္ာသာျဖင့္ ×××××။ သကၠရာဇ ္ ၆၁၀ မွစ၍ ၆၃၂ 

ခုႏွစ္အလယ္အထိ ရာမာဒနႏ္ၵီဥပုသ္လ အတြင္းဘုရားသခင္က Angel Gabriel မွတဆင္ ့ မုိဟာ 

မက္ကိုႏုတ္တိုက္ခ်ေပးေသာ စကားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မြတ္စလငမ္်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကူရန ္

က်မ္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဥပေဒမ်ားအျပင ္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ငရအဲေၾကာင္းထုတ္ေဖာ ္

ေျပာျပခ်က္မ်ား ကမာၻ၏နိဂုံးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ ဟီဘ႐ူးႏွင့္ 

ခရစ္ယာနဓ္မၼစာမ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏လမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ကူရမ္က်မ္းက တိုးျမွင့္ေရးသားခ်က္မ်ားပါ ေနရာကို အစားထိုးယူသည္ဟု မြတ္စလငမ္်ားက ယံုၾကည္ 

သည္။ Qurran သည္ပုိမုိႏွစ္သက္ခံရေသာ စာလံုးေပါင္းျဖစ္ၿပီး ရည္ညႊန္းခ်က္အားလံုး အတြက္ 

အကၡရာစာလံုးကို အႀကီးျဖင့္ေပါင္းသည္။ 

Ramadan —ရာမာ္ဒန ္အစၥလာမ၏္ ျမင့္ျမတ္လျဖစ္ၿပီး ထိုကာလအတြင္း မြတ္စလငမ္်ား ေနထြက္မွ 

ေန၀င္ဥပုသ္ ေစာင့္ၾကသည္။ရာမာဒန္သည ္ အလႅာအရငွ္ျမတ္က မကၠာရွိ မုိဟာမက္အား 

ကူရမန္က်မ္းစာသင္ျပေပးရန္ Angel Gabriel ကိုေစလႊတ္ေသာေန႔ကို အထိမ္းအမတ္ွကာလျဖစ္ 

သည္ဟု မြတ္စလင္ တို႔က ယံုၾကည္ၾကသည္။ ရာမာဒန ္ ဥပုသ္လအဆံုးတြင္ အီးဒ္အယ္လ္ဖစ္တ္ 

အာပြဲျပဳလုပ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ လကိုအေျခခံေသာ ျပကၡဒိန္ကိုသံုး၍ ရာမာဒါနလ္မွာ 

တစ္ႏွစ္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္မတူေပ။ 

Salat —အစၥလာမ္ဘာသာမ႑ဳိင္ႀကီး ငါးခုအနက္ ဒုတိယေျမာက္ မ႑ဳိင္ကိုျဖည့္ဆည္းရန ္

မြတ္စလငမ္်ားသည္ တစ္ေန႔ငါးႀကိမ္၀တ္ျပဳရမည္ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္ Satan ဟီဘ႐ူးသမၼာက်မ္းတြင္ 

အစာတန ္ (ေစတန)္ ကိုဘုရာသခင္က လူသားကို စမ္းသပ္ရန ္ အသံုးျပဳေသာ အိန္ဂ်ယ္ 

တစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ေစတန္သည္ က်ဆံုးေသာ အိန္ဂ်ယ္နတ္ 

တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး အစြန္းကုန္ဆိုး၀ါးကာဘုရားသခင္ႏွင္ ့ လူသားတို႕၏ရန္သူျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ 

တြင္ ေစတန္သည္ အိန္ဂ်ယ္ထက္နိမ့္ေသာနတ္တို႔၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး လူသားတို႔၏ အရည္အခ်င္း 

မ်ား ျမင့္မားမႈကို လက္ခံရန္ ျငင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ေဒါသထြက္ေစၿပီးေနာက္ မဟုတ္ေတာ့ 

ေပ ရည္ညႊနး္မႈအားလံုးစာလံုးႀကီးျဖစ္ၿပီး devil ကို အၿမတဲမး္အေသးျဖင့္ ေပါင္းသည္။ 

Shahedar —ဘုရားသခင္အေပၚယံုၾကည္လာၿပီး ၀န္ခံျခင္းကိုဆိုလိုသည္ ရွာဟာဒါသည ္ အစၥလာမ္ 

ဘာသာ၏ မ႑ဳိင္ႀကီးငါးခုတြင ္ပထမဆံုးျဖစ္သည္။ 



Sharie (ရွာရီယာ) — အစၥလာမဘ္ာသာေရးဥပေဒျဖစသ္ည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ တရားစီရင ္

ေရး စနစ္ကိုရွာရီယာေပၚတြင ္ အေျချပဳသည္။ ၎တို႔၏ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက ကူရမ္၊ ဟာဒီးသ္ႏွင္ ့

ကဒ္အရင္းျမတ္မ်ားေပၚ အေျချပဳ၍ ဥပေဒစညး္မ်ည္းမ်ားကို ေရးွဆြဲၾကသည္။ 

Sheik —ခရစ္ယာနဘ္ာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက Rev ကိုအသံုးျပဳသက့ဲသို႔ အစၥလာမ္ဘာသာ 

ေရး အမ်ားစကုလည္း ဘြဲ႕အမည္အတြက္ ရွိတ္ကိုသံုးသည္။ ရွိတ္ကိုေလာကီ သီးသန္႔ဘြဲ႕တစ္ခုျဖင့္ 

လည္း အသံုးျပဳေသးသည္။ အမည္တစပ္ါေရွ႕တြင္ စာလံုးႀကီးသံုးသည္။ 

Shiism, Shiite —Shiism သည္အစၥလာမ္ဂုဏ္းႀကီးႏွစ္ခုအနက္ ပုိမုိေသးငယ္ေသာ ဂုိဏ္းပါအမည္ျဖစ ္

သည္။ တမန္ေတာမ္ုိဟာမက္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုမည္သူဦးေဆာင္မည ္ဆိုသည္ 

ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂုိဏ္းကြဲရာမ ွ ရွီးဟိုက္ဂုိဏ္းေပၚထြန္းလာသည္။ ရွီးဟိုက္ဂုိဏ္းသည္ မုိဟာမက္၏ 

၀မ္းကြဲႏွင္ ့သားမက္ျဖစ္သူ အလီအီဘင္အဘီတာလစ ္ (Ali Ibn Abi Talib)ကို အဓိကၾကည္ညဳိၿပီး 

၎ပါ ေနာက္ လိုက္မ်ားကို ရွီးဟိုက္မ်ားဟု ေခၚသည္။ ကိုးကားမႈတစ္ခုသို႔မဟုတ္ အမည္တစခ္ုပါ 

အစိတ္အပုိင္းမဟုတ္လွ်င္ Shi’ahအစား Shiite ကိုသာသံုးပါ။ အသံုးျပဳမႈအားလံုး စာလံုးႀကီးကိုသာ 

သံုးပါ။ 

Skullcup —အခ်ဳိ႕ေသာ ဘာသာေရးအစဥ္အလာကြဲမ်ားတြင္ အထူးသျဖင္ ့ အမ်ဳိးသားမ်ား၀တ္ဆင ္

ေသာ ဦးေခါငး္ႏွင့္ အံ၀င္ဂြင္က်ေသးငယ္ေသာ ဦးထုတ္ေပ်ာ့ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးမ်ား၀တ္ဆင္ေသာ ယင္း 

သို႕ဦးထုတ္ေပ်ာ့ကို Yarmulke၊ ရုိမင္ကတ္သလစ္မ်ား ၀တ္ဆင္ေသာ ဦးထုတ္ေပ်ာ့ကို Zucchetto ႏွင္ ့

မြတ္စလငမ္်ားက ၎ကို Kufi ဟုေခၚသည္။ 

Sufism (ဆူးဖီးအစ္ဇင္း) ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွ မြတ္စလငမ္်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ေသာ ထူးျခားေသာ 

အစၥလာမ ္အစဥ္အလာတရား၊ 

Sunni (ဆူနီဟု အသံထြက္) —အစၥလာမဂ္ုိဏ္းႏွစ္ခုတြင ္ပုိႀကီးသည့္ဂုိဏ္းျဖစ္ၿပီး မြတ္စလငအ္ားလုံး၏ 

၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထိရွိသည္။ အမ်ားကိန္းသ႑န္မွာ Sunnis ျဖစ္သည္။  

Tawhid — (ေတာဟီးဒ္ဟု အသံထြက္)။ ဘုရားသခင္၏ တစ္သားတည္းျဖစ္မႈ၊ ညီညႊတ္မႈကို 

ေဖာ္ညြန္းေသာ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အစၥလာမ္၏ အေျခခံျဖစ္သည္။  

Ummah (အြမ္းမား) —ကမၻာတစ္၀န္းရွ ိမြတ္စလင္အစိတ္အပို္္င္း 

Wahhabism— ကူရမ္က်မ္း၏ တိက်ေသာအဓိပၸါယ္ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းလိုက္နာေသာ ေဆာ္ဒီအာ 

ေရးဗီး ယားႏွင့္ ကာတာႏုိင္ငံတို႕ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ရုိးရွငး္၍ အက်င့္စာရိတၱတင္းက်ပ္ 

ေသာ ပုံစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံရွ ိ လူအမ်ားစုမွာ ၉/၁၁ တိုက္ခုိက္မႈမခံရခ်ိန္အထိ 



Wahhabism အေပၚမသိခဲ့ေပ။ တိုက္ခုိက္မႈကို စီစဥ္ခဲေ့သာ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ီ အုိဆာမာဘင္လာဒင ္

သည္ Wahhabi တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေရနံႂကြယ္၀ေသာ ေဆာ္ဒီေတာ၀္င္မိသားစုက ၎၀ါဒအတြက္ 

ေငြေၾကးမ်ားပံ့ပုိးရာမ ွ ၁၉၇၀ျပည့္လြန္ႏစွ္မ်ားကလည္း Wahhabism ၀ါဒမ်ား လွ်င္ျမန္စြာပံ်႕ႏွံ႕ 

ခဲ့သည္။ စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းမ်ားကို အတင္းအက်ပ္လိုက္နာေစၿပးီ အစၥလာမ္၀ါဒအေျခခေံသာ အစဥ ္

အလာမ်ားကို လိုက္နာသူမ်ားအား ေ၀ဖန္သျဖင္ ့ ၎၀ါဒကို ဆြန္နီအစၥလာမ္၏ အစြန္းေရာက္ 

၀ါဒီပုံစံတစ္ခုအျဖစ ္ယူဆၾကသည္။ Wahhabism ကိုလိုက္နာသူအား Wahhabi ဟုေခၚသည္။  

Wudu (၀ူးဒူး) —အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ ဘာသာေရးေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

ေျခလက္ မ်ား နားႏွင္ ့ ခံတြင္းတို႔ကို ေရျဖင့္ သန္႔ရွင္းရသည္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ၀ိညာဥ္သန္႔ရွင္း 

မႈကို သေကၤတျပဳသည္။ ပုံမွန္အားျဖင္ ့ မြတ္ဆလင္တစ္ဦး တစ္ေန႔ငါးႀကိမ္၀တ္ျပဳ၍ မသြားမ ီ

ေဆာင္ရြက္ရ သည္။ (ablution ကိုၾကည့္ပါ) 

Zakat —အစၥလာမ၏္မ႑ဳိင္ငါးခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစၥလာမဂ္ုိဏ္းခြဲအားလံုး အဆိုပါအေျခခ ံ

အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံသည္။ ယင္းတို႕က မြတ္စလငမ္်ား ဘုရားသခင္သည ္ ဆက္သြယ္ရာ 

တြင္ ၎တို႔၏ပုဂၢိလကဘ၀မ်ားကုိ လမ္းညႊန္ေပးသည္။ Zakat မွာ တတိယေျမာက္မ႑ဳိင္ျဖစ္ၿပီး 

ဆင္းရ ဲသားမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 


