ဇာတ္ညန
ႊ း္ : လြတလ
္ ပ္္ြာ ကးကြယခ
္ ြင့္ (သ႔)ို သက္ဝင္ ယံၾကည္ ခြင့္ - မမိႏွ
္္သက္ရာ ဘာသာ (သ႔)ို သက္၀င္ယၾံ ကည္မႈက ကးကြယ္ခြင့္ ိႏွင့္ ကးေျပာင္းခြ
င့္
လြတ္လပ္္ြာ ကးကြယ္ခြင့္ (သ)႔ သက္ဝင္ယံၾကည္ခြင့္ရဲ႕ အဓကပဓာနက်တဲ့အပင္းက မမရဲ႕ဘာသာ (သ႔
) သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက လြတ္လပ္္ြာ ကိုိုးကြယ္ခြင့္၊ ထန္းသမ္းခြင့္၊ ဘာသာကိုးေျပာင္းခြင့္ ဒါမွမဟတ္ ိႏႈ
တ္ထြက္ခြင့္တ႔ ျဖ္္ပါတယ္။ လြတ္လပ္္ြာ ကိုိုးကြယ္ခြင့္ (သ)႔ ဘာသာကိုးေျပာင္ိုးခြင့္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေ
ဒအရ အၾကြင္ိုးမ႔ဲ အခြင့အ
္ ေရိုးတ္္ခိုျဖ္္ျပိုး ဒဟာကို ဘယ္ေတာ့မွ ကန္႔သတ္္ာိုးလို႔ မရႏိုင္ပါဘိုး။ သ
င္ဟာ ခရ္္ယာန္၊ မြတ္ဆလင္၊ ဘဟင္း၊ ရက္ဇဒီ၊ ဒါမွမဟတ္ ဘာသာမဲ့ ျဖ္္ပါေ္၊ ျပိုးေတာ့ ္ကၤာပ၊ ဆြီဒ
င္၊ ဆဒန္ ဘယ္နင္ငံမွာေနေန၊ အဲေနရာမွာ ျငမ္းခ်မ္းေနသည္ျဖ္္ေ္၊ ္္္ျဖ္္ေနသည္ျဖ္္ေ္၊
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္န႔ဲ နင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘယ္လဘဲ တက္တန
ြ ္းေနပါေ္၊
သင္ကယ္တင္ ိႏွင့္
လတ္္္ီးခ်င္း္ီမွာ မမတ႔ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈေတြက ထန္းသမ္းခြင့္၊ သက္၀င္ယံၾကည္မႈက
ျမတ္ိႏးခြင့္၊ ဘာသာ ကိုးေျပာင္းခြင့္ ိႏွင့္ မယံၾကည္သျဖ္္ခြင့္ ရွၾကပါတယ္။
လမ ာိုး္ြာတို႔ရဲ့ ဒီအၾကြင္းမဲ႔အခြင့္အေရးဟာ
ျငင္းဆခံေနရျပီး လမ ာိုး္ြာတို႔ဟာ သတို႔ရဲ႕ ဘာသာတရာိုး၊ သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈေၾကာင့္ အ္းရ၊ မသား္ဝ
င္ေတြ ိႏွင့္ သတ႔အသင္းအဝင္းထဲမွာ ရွေနတဲ႔ အပ္္ေတြြရ႕ဲ အျပ္္ေပိုးတိုက္ခိုက္မႈေတြ ခံၾကရပါတယ္။
တခ််ိဳ႕ အ္းရက အခ််ိဳ႕ေသာကးကြယ္မႈ (သ႔) သက္၀င္ယံၾကည္မႈက တားျမ္္ပတ္ပင္ခဲ့ၾကတယ္။
ဗဒၶဘာသာတ္္ခကသာ သက္၀င္ယံၾကည္၊ ကးကြယ္ၾကတဲ့ တရတ္ိႏင္ငံမွာ ဖလြန္းေဂါင္း (Falun
Gong) ဘာသာကို ပတ္ပင္တားျမ္္ထားပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဖလြန္းေဂါင္းဘာသာ ကးကြယ္သ မ်ားဟာ အက်္္းခ်ျခင္း၊ ညွ္္းပန္းနွပ္္က္ျခင္း၊ အဓမၼခင္းေ္ျ
ခင္း ိႏွင့္ သတ႔ရဲ႕ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈ က ္ြန္႔လြတ္ဖ႔ ဖအားေပး သင္ၾကားတာေတြ ခံ္ားေနရပါတယ္။
အာရီထရီးယား(Eritrea) ႏိုင္ငံမွာဆရင္ ိႏင္ငံေတာ္က အသအမွတ္ျပ်ိဳထားတဲ့ ဘာသာတရား (၄) ခ ရွျပိုး
အသအမွတျ္ ပဳမ္ာိုးတ့ဲ ပန္တီက္တယ္ခရ္္ယာန္မ်ား (Pentecostal
Christian) ိႏွင့္ ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံသေတြကို (Jehovah’s
Witnesses) နည္းလမ္းမ််ိဳး္ံနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပ္္ေပးလ်က္ရွပါတယ္။
ကးကြယ္ျခင္း (သ႔ို) သက္ဝင္ယံၾကည္ျခင္းခြင့္ေတြ ခ််ိဳးေဖာက္ခံရတာက အျခား္ပမာမ်ား
အေနနဲ႔ ျမင္ေတြ႕နင္တာကေတာ့ မန္းတီးမႈရာဇ၀တ္မႈမ်ားပဲ

ျဖ္္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးခ််ိဳးေဖာက္သေတြက ယံၾကည္သေတြရဲ့
ဘာသာေရးအမွတ္ ရပ္တည္ခ်က္ ိႏွင့္ သက္၀င္ယံၾကည္မႈက ပ္္မွတ္ထား က် းလြန္တဲ့ မန္းတီးမႈအေျခခံ
ရာဇ၀တ္မႈေတြပဲ
ျဖ္္ပါတယ္။ ခ််ိဳးေဖာက္ခံရသေတြဟာ မတညီတ့ဲ ကးကြယ္မႈ (သ႔)ို သက္၀င္ယံၾကည္မႈရွေနလ႔ တက္ခ
က္ခံေနရတာ ျဖ္္ပါတယ္။
ျပင္သ္္ိႏင္ငံမွာဆရင္ ၂၀၁၅ ခိုႏွ္္က အမိုန္ိုးရာဇ၀တ္မႈလို႔ေခၚတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြအေပၚ ေ္ာ္ကားျခင္း၊
ကယ္ထလက္ေရာက္ေိႏွာက္ယွက္ျခင္းိႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈက် းလြန္ျခင္းဟာ ၂၅၀ ရာခင္ိႏႈန္းအထ
ျမင့္တက္ခဲ့ျပီး ျဖ္္္္္ ၃၃၆ ခို မွတ္တမ္းရယိႏင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ် းလမ််ိဳးအေပၚ အမန္းရာဇဝတ္မႈ
က် းလြန္မႈိႏႈန္းလည္း ဆက္လက္ျမင့္မားလ်က္ရွျပီး ျဖ္္္္္ ၇၁၅ ခက အ္ီရင္ခံေရးသားခဲ့ပါတယ္။
မကၠဆီကနယ္္ြံနယ္ဖ်ားေဒသေတြမွာလည္း ပရိုတက္္တင္ိုးခရ္္ယာန္ဘာသာဝင္တ္္ေယာက္ က မရး
ဖလာကးကြယ္ျပီး ကတ္သလ္္ခရ္္ယာန္သာသနာကထန္းသမ္းခ်င္တဲ့ လထ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အၾ
ကမ္းဖက္ျခင္း ိႏွင့္ ေနအမ္ျခံ္က
ဲ ေမာင္ိုး္ိုတ္တာေတြ ျပဳလိုပ္ ခဲ႔ပါတယ္။
နိုင္ငံအေတာ္မ ာိုးမ ာိုးမွာ ဘာသာေရိုးရပ္တည္မႈ၊ အမ ဳိုးသာိုးေရိုးအမွတ္လကၡဏာ ႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အမွတ္လကၡဏာေတြဟာ ေရာေ္ြိုးလ က
ွ ္ရွပါတယ္။ ဒအေျခအေနမွာ ဘာသာမဲ့ေတြ အပါ
အဝင္ လနည္ိုး္ိုဘာသာဝင္ေတြ
ႏွင့္ လမ ာိုး္ိုကိုိုးကြယ္တ့ဲဘာသာဝင္မွ ႏိုတ္္ြက္သေတြကို တိုင္ိုးျပည္အေပၚသ္ၥာေ္ာင့္သမႈမရွတဲ့သ ဒါ
မွမဟိုတ္ တိုင္ိုးျပည္လံိုျခံဳေရိုးကို ျခမ္ိုးေျခာက္ ေနသမ ာိုးလ႔ို ရႈျမင္ၾကပါတယ္။
မမကိုိုးကြယ္ရာဘာသာ (သ႔)ို သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈတ္္ခိုက ႏိုတ္္ြက္ႏိုင္တ့ဲ အၾကြင္ိုးမဲ႔ အခြင့္အေရိုးကို
လေတာ္ေတာ္မ ာိုးမ ာိုး လ္္လ ်ဴရႈခဲၾ့ ကပါတယ္။
အင္ဒိုနိုးရွာိုးနိုင္ငံမွာ ဘာသာေရိုးဥပေဒေတြနပ
႔ဲ တ္သက္ျပိုး လြတ္လပ္ခြင့္ရွေပမဲ့ အဲဒဥပေဒေတြဟာ အ္ၥ
လာမ္ဘာသာ၊ ကက္သလ္္နဲ႕ ပရိုတက္္တင္ိုးခရ္္ယာန္ဘာသာ၊ ဗိုဒၶဘာသာ၊ ကြန္ျဖ်ဴိုးရွပ္ဘာသာ ႏွင့္
ဟႏၵ်ဴဘာသာ ကိုိုးကြယ္သေတြကိုသာ အကာအကြယ္ေပိုး္ာိုးပါတယ္။ ဘာသာမဲ့ေတြကိုေတာ့ အကာအ
ကြယ္ေပိုးမ္ာိုးပါဘိုး။ အသက္ (၃၀) ႏွ္္အရြယ္၊ အဲလက္္္အန္ ဆိုတဲ့ မြတ္ဆလင္ပတ္၀န္ိုးက င္မွာ
ၾကိုးျပင္ိုးလာသတ္္ေယာက္ဟာ ေဖ့္္ဘိုတ္မွာဘာသာမဲ့ေတြရဲ႕ ္ာမ က္ႏွာ တ္္ခိုေ္ာင္ျပိုး “ဘိုရာိုးသခ
င္ မရွဘိုး” လ႕ို ေရိုးသာိုးခဲ့မတာေၾကာင့္ ေ္ာင္ဒဏ္
(၂ နွ္္ခြဲ) နဲ႕ အေမရကန္ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ ဒဏ္ရိုက္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ေအယန္ဟာလည္ိုး ဘာသာေရိုးအမိုန္ိုးပြာိုးေရိုးန႔ဲ ပဋပကၡျဖ္္ေ္ဖို႔ သတင္ိုးအခ က္အလက္ေတြ ေရိုးသာိုးျ
ခင္ိုး၊ အင္တာနက္လမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ ဘာသာေရိုးကို ေ္ာ္ကာိုးတဲ့ သတင္ိုး္ကာိုးေတြျဖန္႔ေဝျခင္ိုး၊ ဘာ
သာမဲ့တ္္ေယာက္အျဖ္္ ခံယဖို႔ အျခာိုးသေတြကို ္ည္ိုးရံိုိုးျခင္ိုး ္တဲ့ ္ြပ္္ြဲခ က္ႏွင့္ ဒဏ္ရိုက္ခံခဲ့ရပါတယ္။
သ႔လိုပ္ရပ္အတြက္ ေဖ့္္ဘိုတ္္ာမ က္နွာမွာ လသရွင္ၾကာိုး ေတာင္ိုးပန္ခဲ့ေပမယ့္ လရမ္ိုးကာိုးေတြရဲ႕ရိုက္နွ
က္ျခင္ိုး ႏွင့္ သ႔အသိုင္ိုး အဝိုင္ိုးရဲ႕ ၀ိုင္ိုး၀န္ိုး ပ္္ပယ္ျခင္ိုးကို ခံခဲ့ရပါတယ္။
အရန္နိုင္ငံမွာဆိုရင္ အ္ၥလာမ္ဘာသာက ခရ္္ယာန္ဘာသာကိုးေျပာင္ိုးသာြ ိုးတ့သ
ဲ ေတြကို ျပင္ိုး္န္တ့ဲ
ျပ္္ဒဏ္ေတြ ခ မွတ္ေလ့ရွပါတယ္။ အ္ိုးသျဖင့္ တရာိုးဝင္မွတ္ပံိုတင္မ္ာိုးတ့ဲ ေနအမ္တင
ြ ္ိုး ၀တ္ျပဳတဲ့
အသင္ိုးေတာ္ေတြကိုေပါ့။ ၂၀၁၇ ဇလိုင္လမွာ ဘာသာကိုးေျပာင္ိုးသ (၄) ေယာက္ဟာ “နိုင္ငံေတာ္ရ့ဲ လံိုျခံဳ
ေရိုးကို ဆန္႔က င္မ”ႈ နဲ႕ ေ္ာင္ဒဏ္ (၁၀)နွ္္္ ခ မွတ္ ခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒ္ဲ က
(၃) ေယာက္ကို အ္ိုိုးရက မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္အေနနဲ႔ ဆက္လက္သတ္မွတ္္ာိုးျပိုး ဘိုရာိုးသခင္ရဲ့
အေသြိုးေတာ္ကို ကိုယ္္ာိုးျပဳတဲ့ ၀ိုင္ ေသာက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ၾကမ္ဒဏ္ အခ က္
(၈၀) ျပ္္ဒဏ္ခ မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အရန္ႏိုင္ငံက မြတ္ဆလင္ေတြကို တရာိုး၀င္အရက္ေသာက္ခြ
င့္ ျပဳမ္ာိုးတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖ္္ပါတယ္။
နိုင္ငံေရိုးနဲ႕ ဘာသာေရိုးေခါင္ိုးေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ ာိုးမ ာိုးဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဘာသာေရိုး မန္႔ၾကာိုး ခ က္ေတြ
နဲ႔ ဘာသာေရိုးဥပေဒ ဓေလ့္ံိုိုးတမ္ိုးေတြကို လအမ ာိုး္ိုကိုိုးကြယ္တ့ဲ ဘာသာမွ ကိုး ေျပာင္ိုးျခင္ိုး၊ အျခာိုး
အဖြ႔တ
ဲ ္္ခိုခိုမွာ ပါဝင္ျခင္ိုးကို ပတ္ပင္တာိုးျမ္္ဖို႔ ႏွင့္ အျပ္္ေပိုးဖ႔ရ
ို ည္ရြယ္ျပိုး အနက္ဖြင့္ အသံိုိုးခ ေလ့ ရွပါ
တယ္။
ျပ္္ဒဏ္ေတြမွာ ေသဒဏ္ခ မွတ္တာ၊ အက ဥ္ိုးခ တာ၊ အလိုပ္ျဖဳတ္ခံရတာ၊ လက္္ပ္ပြဲ ဖ က္သမ္ိုးတာနွင့္
ကေလိုးေတြကို ေမြိုး္ာိုးခြင့္မျပဳတာတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္အမ ာိုး္ိုေန္ိုင္ တဲ့ ေဆာ္ဒအာေရဗ နို
င္ငံ ႏွင့္ ပါက္ၥတန္နိုင္ငံေတြမွာ အ္ၥလာမ္ဘာသာက ကိုးေျပာင္ိုးခြင့္မျပဳတဲ့ တရာိုးဥပေဒသတ္မွတ္ခ က္
ေတြ ရွခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ဘယ္လိုမွ ေရွာင္လလ
ႊဲ ို႔မရတာမဟိုတ္ပါဘိုး။ ဥပမာ- ဆရာလယြန္နိုင္ငံက လဥိုးေ
ရိုး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္ိုးဟာ မြတ္ဆလင္ျဖ္္ျပိုး၊
၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္ိုးဟာ ခရ္္ယာန္ေတြျဖ္္ၾကပါတယ္။ အမ ာိုးျပည္သၾကာိုး ဘာသာေရိုးက္ၥဟာ ္င္္င္ ေပ
ၚေပၚျဖ္္ေပမယ့္ နိုင္ငံေရိုးႏွင့္ မႏွိုးႏြယ္ေ္ဘဲ၊ ဘာသာႏွ္္ခိုအၾကာိုး ဘာသာကိုးေျပာင္ိုးမႈဟာလည္ိုး သာမ
န္လိုပ္ေဆာင္မႈ ျဖ္္ပါတယ္။
ဒလိုျပႆနာေတြဟာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ အမ ာိုး္ိုေန္ိုင္တဲ့ နိုင္ငံေတြမွာဘဲ ေတြ႔ရတာ မဟိုတ္ပါ
ဘိုး။ အာဖရကအလယ္ပိုင္ိုးမွာလည္ိုး ဘလက္ခါိုးဆန္႔က င္ေရိုး ဆိုတဲ့ အရပ္သာိုးတပ္က မြတ္ဆလင္လန
ည္ိုး္ိုေတြကို အသက္အႏၱရာယ္ျခမ္ိုးေျခာက္ျပိုး ခရ္္ယာန္ဘာသာ ကိုးေျပာင္ိုး လာေအာင္ အတင္ိုးတို
က္တြန္ိုးမႈရွခဲ့ပါတယ္။ အႏၵယနိုင္ငံက ျပည္နယ္အေတာ္မ ာိုးမ ာိုးမွာလည္ိုး ဘာသာကိုးေျပာင္ိုးတာကို

တာိုးျမ္္တဲ့ ဥပေဒျပဌာန္ိုးခ က္ေတြ ရွပါတယ္။ ဥပမာ- ဘာသာကိုးေျပာင္ိုး ခ င္ရင္ သက္ဆိုင္ရာအ္ိုိုးရဌာ
နက ခြင့ျ္ ပဳခ က္ရယဖ႔ို လိုအပ္တာမ ဳိုးျဖ္္ ပါတယ္။
ဘာသာေရိုးလတ
ြ ္လပ္ခြင့္ကို ခ ဳိုးေဖာက္တာဟာ အ္ိုိုးရေတြခ ည္ိုး မဟိုတ္ပါဘိုး။ အႏၵယနိုင္ငံက ဟႏၵ်ဴအ
မ ဳိုးသာိုးတက္ၾကြေရိုးအဖြ႔ေ
ဲ တြက ခရ္္ယာန္
ႏွင့္ မြတ္ဆလင္အသိုင္ိုးအဝိုင္ိုးေတြကို တိုက္ ခိုက္တာေတြ၊ တခါတေလအၾကမ္ိုးဖက္ ျခမ္ိုးေျခာက္ျပိုး ဘာ
သာကိုးေျပာင္ိုးခိုင္ိုးတာေတြ ရွပါတယ္။ အခ ဳ႕ျဖ္္္ဥ္ေတြမွာဆို ေနရပ္္ြန္႔ခြာသြာိုးရသေတြ သတို႔အမ္ကို ျပ
န္လာခ င္တယ္ဆိုရင္ ဘာသာကိုးေျပာင္ိုးရမယ္လို႔ အတင္ိုးအဓမၼေတာင္ိုးဆိုခ က္ေတြ ရွခဲ့ပါတယ္။
ဘာသာေရိုးကိုင္ိုးရွိုင္ိုးတ့သ
ဲ ေတြပဲ ဒလိုျပႆနာကို ၾကံဳေတြ႔ရတာ မဟိုတ္ပါဘိုး။ ဘာသာေရိုး အယအဆ
ဒါမွမဟိုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ဘာသာေရိုးတို႔ၾကာိုး ဆက္ဆံေရိုးကို ေဝဖန္တ့သ
ဲ လည္ိုး အသက္အႏၱရာယ္ပါ
ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ မၾကာေသိုးခင္က ဘဂၤလာိုးေဒ့ရွ္နိုင္ငံမွာရွတ့ဲ ဘေလာ့ ေရိုးသာိုးသတခ ဳ႕ဟာ ဘာ
သာေရိုးအယအဆေတြ၊ က င့္သိုံိုးမႈေတြနဲ႔
ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္ိုးကို ေဝဖန္ေရိုးသာိုးမတာေၾကာင့္ အ္ြန္ိုးေရာက္သမာိုးေတြရဲ႕သတ္ျဖတ္ျခင္ိုးကို ခံခဲ့ရ
ပါတယ္။ ္တ္မေကာင္ိုး္ရာကေတာ့ အဲဒ အ္ြန္ိုးေရာက္ အၾကမ္ိုးဖက္တာေတြကို တာိုးဆိုးဖို႔ ဘဂၤလာိုးေဒ့
ရွ္ အ္ိုိုးရရဲ႕ၾကဳိုးပမ္ိုးခ က္ေတြ ေအာင္ျမင္မႈ မရွေသိုးတာပါ။ တခ ဳ႕အ္ိုိုးရေတြဟာလည္ိုး ဘာသာေရိုး အ
ယအဆကို ေဝဖန္တ့လ
ဲ ေတြအပၚ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ရႈံ႕ခ ဖို႔ ပ က္ကြက္ခဲၾ့ ကပါတယ္။ အခိုလိုႏႈတ္ပတ္ေန
တာဟာ ဒလိုအၾကမ္ိုးဖက္မႈကို မွ တတယ္၊ လက္ခံႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေ္ပါတယ္။
ကိုိုးကြယ္တ့ဘ
ဲ ာသာ (သ႔)ို သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈ လြတ္လပ္္ာြ ကိုးေျပာင္ိုးခြင့ဆ
္ ိုတာ ႏိုင္ငံတ ကာမွာ အၾကိုး
အက ယ္ျငင္ိုးခိုံဖြယ္ျဖ္္ပါတယ္။ တကယ္တမ္ိုးက ေတာ့ ကမၻာ့ကိုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ သေဘာတ္ာခ ဳပ္ အ
သ္္ (သ႔)ို ေၾကျငာ္ာတမ္ိုးသ္္ေတြ အတည္ျပဳတိုင္ိုး ကိုိုးကြယ္တ့ဲ ဘာသာ ကိုးေျပာင္ိုးခြင့အ
္ ျခင္ိုးအရာကို
ေတာ႔ ္ိုတ္ေဖာ္မႈ အာိုးနည္ိုးပါတယ္။
ဒလိုအာိုးနည္ိုးခ က္ ရွခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံသာိုး ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရိုးအခြင့အ
္ ေရိုးဆိုင္ရာ သေဘာတ္ာခ ဳပ္ကို ဘယ္လိုအဓပၸာယ္ျပန္ဆိုက င့္သံိုိုးမလဲဆိုတာ အၾကံ
ျပဳေပိုးတ့ဲ ကိုလသမဂၢ လ႔အခြင့္အေရိုးေကာ္မတကေတာ့
“ကိုိုးကြယ္ေသာဘာသာ (သ႔)ို သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈ တ္္ခိုကို လြတ္လပ္္ြာရရွ (သ႔)ို ခံယပိုင္ခြင့္ ဟသည္
ဘာသာတရာိုး (သ႔)ို သက္ဝင္ ယံိုၾကည္မႈ တ္္ခိုကို လြတ္လပ္္ြာေရြိုးခ ယ္ပိုင္ခြင့အ
္ ပါအဝင္ လပိုဂၢဳလ္တ
္္ဥိုးမွ လက္ရွကိုိုးကြယ္ ေနတဲ့ ဘာသာ သို႔မဟိုတ္ သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈကို အျခာိုးဘာသာတ္္မ ဳိုးျဖင့္အ
္ာိုး္ိုိုးျခင္ိုး၊ ဘာသာမဲ့ အျဖ္္ခံယျခင္ိုး၊ ဘာသာ အေဟာင္ိုးကိုျပန္လည္ခံယျခင္ိုး ္သည္တ႔ို အာိုးလံိုိုး ပါဝ
င္သည္” လ႔ို ေဖာ္ျပ္ာိုးပါတယ္။

အက ဥ္ိုးခ ဳပ္ေျပာရရင္ လတ္္ေယာက္ရဲ့ ကိုိုးကယ
ြ ္တ့ဘ
ဲ ာသာ သို႔မဟိုတ္ သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈကို ရရွခြင့္ (
သ႔)ို ကိုးေျပာင္ိုးခြင့ဟ
္ ာ အၾကြင္ိုးမဲ႔အခြင့္အေရိုးတ္္ခို ျဖ္္ပါတယ္။ ဘယ္အေျခအေနမွာ ျဖ္္ျဖ္္ ဒသတ္မွ
တ္ခ က္ကို ကန္႔သတ္္ာိုးလ႔ို မရပါဘိုး။ ဒါေပမယ့္ အခ ဳ႕အ္ိုိုးရေတြက ဒအခြင့္အေရိုးကို ကန္႔သတ္္ာိုးျ
ပိုး၊ မသာိုး္ိုေတြ (သ႔ို) လမႈအသိုင္ိုးအ၀န္ိုးအတြင္ိုးမွ အသင္ိုးအဖြ႔ေ
ဲ တြက လမ ာိုး္ြာကို သတို႔ရဲ႕ ကိုိုးကြယ္မႈ
(သ႔)ို သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈေၾကာင့္ ႏွင့္ ဘာသာကိုးေျပာင္ိုးမႈေၾကာင့္ နည္ိုးမ ဳိုး္ိုံန႔ဲ အျပ္္ဒဏ္ေပိုးတ့ဲ
ျဖ္္္ဥ္ေတြ အမ ာိုးၾကိုး ရွခဲ့ပါတယ္။
ကိုိုးကြယ္မႈ (သ႔ို) သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈ အခြင့္အေရိုးနွင့္ ေျပာင္ိုးလခ
ဲ ြင့္အပါအဝင္၊ ၄င္ိုးႏွင့္ ဆက္္ပ္တ့ဲ လ႔အ
ခြင့္အေရိုးဆိုင္ရာအေၾကာင္ိုးအရာ အေသိုး္တ္ကို ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ တင္္ာိုးတ့ဲ သင္ေ္ာက္က အေၾကာ
င္ိုးအရာေတြမွာ ပိုမိုေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
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