
ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း (ခ်ဴခ်ဲ) 
"I take great pride in and highly appreciate the fact 
that our people have overcome the ordeals of history 
and displayed to the full the heroic mettle of the 
revolutionary people and the indomitable spirit of 
chuch'e Korea, firmly united behind the 
party.... No difficulty is insurmountable nor is any 
fortress impregnable for us when our party leads the 
people with the ever-victorious chuch'e-oriented 
strategy and tactics and when all the people turn out 
as one under the party s leadership." 
—Kim II Sung 
 
ခ်ဴခ်ဲ ဟုအမည္ရေသာယုံၾကည္ျခင္း အေၾကာင္းကို သိရွိသူ 
အလြန္နည္းလွမည္ဟုထင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ 
ဘာသာေရးအဖြဲ႕တစ္ခုအေနႏွင့္ 

ယူဆရန္လည္းခပ္ခက္ခက္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ကမာၻ႔ဘာသာေရး 
အဖြဲ႕ႀကီးမ်ားကုိေလ့လာသူပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဤအဖြဲ႕ကိုလည္း ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုအေနႏွင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳေလ့လာအကဲခတ္ၾကသည့္အျပင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္ဆႏၵရိွရာ အရပ္သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိးကြယ္ရာျဖစ္သည္ ဟုက်မ္းစာတြင္ေဖၚျပသကဲ့သို႔၊ ဤ အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ပါ၀င္သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ရာ 
လုိက္ေလွ်ာက္ရာသည္ သူတို႔၏ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရားပင္ျဖစ္ေခ်သည္ဟု ဆိုလွ်င္ မွားအ့ံမထင္။ 
 
ခ်ဴခ်ဲ (Juche ဟုေရးၿပီး choo-chay ဟုအသံထြက္သည္) သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယားအစိုးရမွ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာေရးအျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေျမာက္ကုိးရီးယား 
ႏုိင္ငံေတာ္ယုံၾကည္ျခင္းတရား ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္ ၁၉ သန္း မွ ၂၂ သန္းၾကားခန္႔ရိွၿပီး ကမာၻ႕ ဒႆမေျမာက္ 
အႀကီးဆုံးေသာ ယုံၾကည္ရာဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္လည္း 
ဤတရားကုိ ယုံၾကည္လုိက္ေလွ်ာက္သူ အနည္းငယ္ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။ 
 
အဓိကပုဂၢဳိလ္မ်ား 
ကင္အီဆုန္း (၁၉၁၂ - ၁၉၉၄) ေျမာက္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၏ “မဟာေခါင္းေဆာင္” (Great Leader) သုိ႔မဟုတ္ 
“ထာ၀ရေခါင္းေဆာင္” (Eternal Leader) ႀကီးျဖစ္ၿပီး ခ်ဴခ်ဲ ယံုၾကည္မႈကုိ စတင္ထူေထာင္သူ။ 
ကင္ဂ်ဳံအီ (၁၉၄၂ - ယေန႔ထိ) ကင္အီဆုန္း ၏ သားျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ျဖစ္လာကာ 
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ “ထာ၀ရသမတ” (President for eternity) ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ 
 
သမုိင္းအက်ဥ္း 
ဤအဖြဲ႕ကို ၁၉၅၀ ႏွစ္လြန္မ်ားတြင္ ေျမာက္ကုိးရီးယား သမတ ကင္အီဆုန္း က ေမာ္စကုိ၊ ပီကင္းစေသာ 
ျပင္ပႏုိင္ငံမ်ား၏လႊမ္းမုိးမႈကို ရင္ဆုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းအတြက္္ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးရန္ အမ်ဳိးသားေရး၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာျမင့္တင္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး 
ႏုိင္ငံတကာတြင္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္ပုိင္ရုပ္သြင္သ႑ာန္ကိုေဖာ္ထုတ္ရန္၊ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံျခားေရးရာ 



ေပၚလီစီ ႏွင့္ ကုိယ့္အားကုိကုိးသည့္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကင္းသည့္ စီးပြါးေရးစနစ္တစ္ခုကုိ ထူေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
ခ်ဴခ်ဲ ကုိတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ဤယုံၾကည္မႈ စနစ္သစ္ကုိ ေျမာက္ကိုးရီးယား ျပည္သူလူထု အတြင္း အျမစ္တြယ္ စြဲၿမဲရန္အတြက္ 
ႏွစ္အေတာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူကာ ၀ါဒရုိက္သြင္းခ့ဲရသည္။ ဆုိဗီယက္ ႏွင့္ တရုတ္အလိုေတာ္ရ ိမ်ားကုိ အတတ္ႏိုင္ဆံုး 
ျဖဳတ္ခ်ခ့ဲသည္။ တဟုန္ထိုးက်ဆင္းလာေသာ ေျမာက္ကုိးရီးယား ေငြေၾကးတန္ဖုိးေၾကာင့္ စီးပါြးေရးလည္း 
တရိပ္ရိပ္က်ဆင္းသြားသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသစ္တြင္ 
ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒီ တုိ႔၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ မာက္စ္ ႏွင့္ လီနင္၀ါဒ တို႔ကုိ အကုိးအကားျပဳျခင္းကို လုံး၀ 
မျပဳလုပ္ေပ။ 
 
အစုိးရ၏တရား၀င္ ေၾကာ္ျငာခ်ကတ္စ္ခုတြင္ “ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ယေန႔ ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံသည္ 
ဆုိရွယ္လစ္နိဗၺန္ဘံု ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကုိးရီးယား လူထုတစ္ရပ္လုံးသည္ ဆင္းရဲသူ တစ္ေယာက္မွ် မရိွဘဲ၊ 
ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘ၀ကုိ ရရိွပိုင္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္” ဟုေဖာ္ျပသည္။ သုိ႔ေသာ္ တကယ့္တကယ္တြင္မူ ယေန႔ 
ေျမာက္ကုိးရီးယား အစုိးရသည္ ကမာၻ႕ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ပုိမိုဆက္ဆံလာၿပီး ဒံုက်ည္နည္းစနစ္မ်ား ကုိပင္ 
ေရာင္းခ်သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေနသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ေျမာက္ကိုးရီးယား အစုိးရ၏ 
ျပည္သူလူထုအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ စက္ဆုတ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အမႈေပါင္းမ်ားစြာ ကုိမွတ္တမ္းျပဳစု လာသည္။ 
 
အေျခခံယုံၾကည္ခ်က္ 
ကုိးရိးယား ဘာသာအားျဖင့္ ခ်ဴခ ဲ် ဟူသည္ မိမိကုိယ္ကုိအားကုိးျခင္း Self-dependence ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ 
မာက္စ္၊ လီနင္ ႏွင့္ ေမာ္စီတုန္း ၀ါဒ တို႔ကုိ အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္မႈဟုလည္း ဆုိႏိုင္သည္။ 
ေျမာက္ကုိးရီးယားတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရးရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ခ်ဴခ်ဲ သည္ “ျပင္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားမွ လြတ္ကင္းကာ၊ 
မိမိ၏ ၾကမၼာကုိ မိမိ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးျခင္း၊ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကုိပုိင္ဆုိင္သည့္ ဘုရားသခင္၏ ေနရာတြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ယုံၾကည္သည့္ ေလာကႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဘာသာတရား”  ျဖစ္သည္။ 
 
လူသိနည္းလွေသာ ဤ ယံုၾကည္မႈ (ဘာသာတရား)အေၾကာင္း၏ ျဖစ္မႈပ်က္မႈ အခ်ဳိ႕တုိ႔ကုိေလ့လာမည္ဆုိလွ်င္ 

• ႏုိင္ငံျခားအားမကိုးဘဲ မိမိကိုယ္ကုိ ရပ္တည္ရန္ ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ 
ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အပ့ံ ျဖင့္အသက္ရွင္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေနသည္။ 

• ေျမာက္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံသားအားလုံး ခ်ဴခ်ဲ ယုံၾကည္မႈေနာက္တြင္ အသင္းသား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည္ 
ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ဤဘာသာယုံၾကည္မႈ ကုိ လက္မခံသူအေျမာက္အမ်ားရိွသည္။ 

• ခ်ဴခ်ဲအသင္းသား (ဘာသာ၀င္) တုိ႔သည္ မည္သည့္ အျခားေသာအေတြးအေခၚ၊ ဘာသာေရး ကိုမွ် 
ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္ခြင့္ လုံး၀မရွိ။ 

 
 
ခ်ဴခ်ဲ ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္သည့္သိသင့္ေသာအခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ 
ဘုရားမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ကိုအေျခခံကာ ျဖစ္တည္လာေသာဘာသာတရား၊ ယံုၾကည္မႈျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ 
၀ိညာဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဘုရားသခင္တည္ရိွျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္း တုိ႔ကုိ အယံုအၾကည္မရိွ။ 
ပထမဦးဆုံးေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္သည့္ ကင္အီဆုန္း ႏွင့္ သား ကင္ဂ်ဳံအီ တုိ႔ကိုအထြတ္အျမတ္ဆံုးေသာ 
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအျဖစ ္ခံယူယုံၾကည္သည္။ 
 



• ခ်ဳခ ဲ်ယံုၾကည္မႈေအာက္တြင္ ရိွသည့္သူတုိင္းသည္ ေသဆုံးျခင္း၏အျခားတဖက္တြင္ နိဗၺန္၊ ငရဲဘံု 
သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဘ၀တစ္ခုခုရိွေနေသးသည္ ဟုမယုံၾကည္ၾကပါ။  

• သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သည့္ က်မ္းစာ၊ စာအုပ္ ဟူ၍ မရိွဘဲ အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒစာအုပ္ကိုသာ 
အေလးထားသည္။ 

• ပုံမွန္၀တ္ျပဳျခင္း၊ ကုိးကြယ္ျခင္းစေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမရိွပါ။ 
 
 
အေရးႀကီးေသာေန႔ရက္မ်ား 

1. ႏွစ္သစ္ကူး  -  ဂ်န္န၀ါရီလ (၁) ရက္ 
2. ကင္အီဆုန္းေမြးေန႔  -  ဧၿပီလ (၁၅) ရက္ 
3. ကင္ဂ်ဳံအီေမြးေန႔  -  ေဖေဖာ၀ါရီလ (၁၆) ရက္ 
4. ေျမာက္ကုိးရိးယားႏုိင္ငံထူေထာင္သည့္ေန႔  -  စက္တင္ဘာ (၉) ရက္ 

 

ေသာင္းႏိုး 

မွတ္ခ်က္။ ။ Len Woods ေရးသားေသာ Handbook of World Religions (A bible-based review of 50 
World faiths) စာအုပ္မွ ကုိးကားတင္ျပထားပါသည္။ 

ဤဘာသာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးပိုမုိျပည့္စံုစြာဖတ္လုိသူမ်ားေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ေလ့လာႏုိင္ပါသ
ည္။ 

JUCHE Religion 
http://en.wikipedia.org/wiki/Juche 
http://www.religion-info.com/juche.html 

 
 


