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မုွႏစက္တ ္က္းႏုြ  ကပ းႏု္ ေ္တအ္သည့္ မ ္က္းႏုခေလးႏုတစက္ေယ ြက္ြ ‘ြၽတ္က္မ ဘ၀ြ  ္မတက္ုႏ  းႏုတယက္’လ  ဖ ြၽတုႏ က္ က္္ းႏု ေ္  ္  ိက္ည္။ 
မြပ္က္းႏုမ ေ  က္္ဆ းႏုလိက္းႏု ထ  ြ္သည့္အ   ဖ ဘ၀ြ   ေြပ္ က္စတ ေထတးႏု   ြက္ုႏ  ဆက္ ိက္္သည့္ စ တက္ဓ တက္ြ ြၽတုႏ က္ က္ြ   
္လတ္က္္ၾ္သည့္္ ေစခအ္သည့္ ိက္ည္။ ထ  ဖ္ ဆက္  ူမ၏ တိက္ၿဆ မက္ေ္းႏုခပမက္းႏု ေ  မပြက္ုႏွ  ္မူ္္ ြ ြၽတုႏ က္ က္ြ      ၍ ဆက္ 
္ၾ္သည့္္ ေစခအ္သည့္ ိက္ည္။  

ြေလးႏု ူဆယက္မပ းႏု၏ ေ ပ က္္ ဆက္မရုႏွဆက္္သည့္  တက္ ြက္ၿ  းႏု ြၽတ္က္ေတ က္တ  ဖ မိက္မွပ ္ းႏုလိက္ ္ိက္းႏုည္။ မ္ြ ေ းႏုခဆက္ြ ္္ကစက္ႈ  းႏု 
္မပ ံးႏုမပ ံ းႏု ္ြၾံေတတဖ ေ္္ြ္ေ   ္  က္ ြဒ ြၡ ိက္ စခ္က္းႏုထအတတဆက္ တခပ ံ႕ေ   ြေလးႏုမပ းႏု ေ ပ က္္ ဆက္ေ္ ိက္ြ   ြၽတုႏ က္ က္ 
 တ ္ ံမ ခအ္သည့္ ိက္ည္။ 

 ူတ   ဖ၏ ေ ပ က္္ ဆက္မရ ိက္ ေမပွ က္လဆက္္သည့္ခပြက္မအ္သည့္ ဒ ြၡ ိက္ တခပ ံ႕၏ ဘ၀ေ္  ဆက္းႏုလအေစ ိက္ြ  လိက္းႏု ေတတဖခအ္သည့္ ိက္ည္။ 
ထ  ြေလးႏု ူဆယက္တ  ဖ၏ ေ ပ က္္ ဆက္မရ ိက္ ဘ၀၏  ေမွပ က္လဆက္္သည့္ခပြက္ ္လဆက္းႏုေ္ ဆက္္ခိက္တစက္ခ  ္ကစက္ ိက္ည္။ ္ထြက္ ၾ   မ  
မပ းႏု ိက္ ေတေေဇ္ကတအ႕္စိက္းႏု၏ ြပဆက္္သည့္စ က္မပ းႏု (ေ ပ က္္ ဆက္္ခဆက္းႏု၊ ္  းႏု္ွဆက္းႏု္ခဆက္းႏု၊  ္ းႏု္ြဆက္္ တတက္္ခဆက္းႏု) 
မတွစက္ခ ္ကစက္ေ   ေ ပ က္္ ဆက္္ခဆက္းႏု ြပဆက္္သည့္စ က္ြ   ၂၀၁၈ ခ ုွႏစက္ တစက္ုႏွစက္တ လၾ းႏု ္တတြက္ ္ ္က္လိက္  ၾ းႏု  က္္ တတဆက္ 
ခတ္က္္ းႏု္ကစက္ေစမိက္ဟ  ယၾ ္ြိက္ ိက္ည္။  

ယခ ေခတက္တတဆက္ ဒ ြၡ္ေ္ ြက္ႈၾ းႏု ူမပ းႏု ေ္ထ  ဆက္္ လိက္းႏု္ကစက္ေ   ႈူတ္က္ုႏ  ဆက္ဆၾ ေတ ဆက္   ဆက္းႏု္ွ  (Juba) ဂပ းႏုဘ းႏု၊  
(Rubek) ္ူးႏုဘြက္္မ ံ႕မပ းႏု ုႏွဆက္္သည့္ ႈူတ္က္ုႏ  ဆက္ဆၾ၏ၿမ ံ႕ေတ က္္ကစက္ ိက္္သည့္ (Khartoum) ခ တ  ္မက္ ၿမ ံ႕မပ းႏု   ဖ ုႏွစက္ုႏ  ဆက္ဆၾ၏ 
္ေ္ခ္ေ္ ္ းႏုလိက္္္က္ုႏဆွက္္သည့္ ၎ုႏ  ဆက္ဆၾ  းႏုတ  ဖ္တတြက္ ႈ ေတ ဆက္းႏုေ းႏု္္က္ ဘ ္   ္က္ တစက္  းႏုုွႏဆက္္သည့္္တူ 
 တ းႏုေ္ ြက္ခအ္သည့္္ြ   ိက္ည္။ 
္ ယက္ခၾ္ ူမပ းႏု ေ္မေြ ဆက္းႏု ူေ   ူမပ းႏု္ းႏု ဂ္ တစ  ြက္ ြ  ေ းႏုၿ  းႏု  ူတ  ဖ္ေ ၚ စ ္ စ တက္္္ ိက္္သည့္ုႏွဆက္္သည့္ 
စ  ဆက္ေ းႏုေ္ ိက္္သည့္ ခ္စက္ယ ္က္္ကတအဖ္စိက္းႏုမပ းႏု္ းႏုလိက္းႏု  တ းႏုေ္ ြက္ေလ္သည့္လ  ခအ္သည့္   ိက္ည္။ ္္ကစက္ႈ  းႏုေတတုႏွဆက္္သည့္ 
္ြၾံေတတဖစ က္ြ  ူတ  ဖမ ဘေတတုႏွဆက္္သည့္ တြအတ တ္  းႏု္ကစက္ တ းႏု္ြ ိက္္သည့္ ြေလးႏုမပ းႏုထ းႏု္  စခ္က္းႏုမွ  ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖြ   
ေ္္ ေ းႏု   ိက္ည္။  

္ထူးႏု ္ကဆက္္သည့္ ြၽတုႏ က္ က္ြ    ေြပ္ က္္ းႏု္ေစ ူမပ းႏုမွ  ္မပ ံ းႏု မ းႏုမပ းႏု္ကစက္ ိက္ည္။ ္္ြမက္းႏုကြက္မရေ္ြ ဆက္္သည့္ ဒ ြၡေ္ ြက္္ြ ူ 
္မပ းႏုစ မွ  မ ခဆက္မပ းႏု္ကစက္္ြၿ  းႏု ္ခပ ံ႕မ ခဆက္မပ းႏုမွ  ္ထူးႏု ဆက္ဆယက္္ တယက္ ိက္ည္။ ္မပ းႏုစ  ိက္ ၎တ  ဖ္ မက္မွ ြတ  ြက္ြ္  ြက္ 
ထတြက္ေ္ းႏုလ ခအ္သည့္္ြ္   ိက္ည္။    ႕ေ  က္လိက္းႏု ဒ ြၡ ိက္္ခပဆက္းႏုခပဆက္းႏု ြူိ ္  ဆက္းႏု ဆက္းႏုမရ္ွ ္ြ ိက္ည္။ ္ဆက္မတ္က္ ဆက္ 
္ းႏုြပစ္ ေြ ဆက္းႏု ိက္္သည့္ စတမက္းႏု္ းႏု တ  ုႏွဆက္္သည့္ ေမွပ က္လဆက္္သည့္ခပြက္မပ းႏုြ      ဆက္ႈ  ဆက္ ူမပ းႏု ္ကစက္   ိက္ည္။ 
ထ     ဖ လိက္ တက္္ဆက္းႏု ႈူတ္က္မွ လူဆယက္ တစက္ေယ ြက္ုႏွဆက္္သည့္ ္ဆက္းႏုုႏွ းႏုခအ္သည့္ၿ  းႏု  ူဖ္ းႏု ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ၏ ေတေေဇ ႈ ေတ ဆက္းႏု တအ   ဖ 
က တက္ေခၚခအ္သည့္ ိက္မွ  (၂) ုႏစွက္္ွ ခအ္သည့္ၿ  ္ ကစက္ ိက္ည္။ ဤခ္ းႏုစ က္ မတ  ဆက္မ ြ ြၽတုႏ က္ က္က္္ွဆက္္သည့္ ္္ခ းႏုဘ္   ္က္ုႏွွစက္  းႏု ိက္ ္ ဂပစက္ုႏ  ဆက္ဆၾ္ ွ  
၁၉၉၉ ခ ုွႏစက္ြတိက္းႏုြ ေြ ္သည့္( က္)တစက္ ေ္  ေဒ ္သည့္ ႈ္ ေတ က္တစက္  းႏု တိက္ေထ ဆက္ခအ္သည့္ ိက္္သည့္ ္္ းႏုက  ္  ္ကတအဖ တတဆက္ (၅) 
္ြက္္ြ  ြပဆက္းႏု ေ   လူဆယက္ေမ ဆက္မယက္ ေတတဖႈၾ  တအ   ဖ တြက္ေ္ ြက္ခအ္သည့္   ိက္ည္။ ႈ ေတ ဆက္းႏု္ခဆက္းႏု၊ တစက္ယ ြက္ုႏွဆက္္သည့္ 
တစက္ယ ြက္မ တက္ကတအ႕္ခဆက္းႏု ုႏွဆက္္သည့္ ္ ဂပစက္ဘ ္ းႏုေြပ ဆက္းႏုမပ းႏု၏ ္က  းႏုထ  ြက္တ္က္ေ   
္  းႏု္ ္ေ္ြ ဆက္းႏုမပ းႏုြ   ေလ္သည့္လ ္ခဆက္းႏုမပ းႏု္ကဆက္္သည့္ ္ခပ ္က္ ြ ္က္ႈၾ းႏုေစခအ္သည့္   ိက္ည္။  
 
 ေ္  ၊ ေတ ဆက္္ေမ္ ြ၊ ္   ယ  းႏု  းႏုယ းႏု၊ လြက္ဘုႏတ္က္၊ ္အလက္ဂပ းႏု္ းႏုယ းႏုုႏွဆက္္သည့္ ္ ္တက္ုႏ  ဆက္ဆၾမပ းႏုမ ွ
လူဆယက္္ေယ ြက္တစက္္ ေြပ က္ လ ေ္ ြက္ခအ္သည့္္ြၿ  းႏု ြ  ဆက္္  ၊ ္လြက္ေဇ္က္းႏုဒ္ းႏုယ းႏုုႏွဆက္္သည့္ ္ ဂပစက္္ထြက္   ဆက္းႏု 
မ ွ ေြ ္သည့္( က္)တစက္ ခ္စက္ယ ္က္ဘ   ၀ဆက္ လူဆယက္ ္ေယ ြက္တစက္္ ခ္က္႕မွ ႀြ ံႈ  ခအ္သည့္ ္ြ ိက္ည္။ 
 ေြ ္သည့္( က္)တစက္ဘ ္ းႏုေြပ ဆက္းႏုမပ းႏု၏ ္ေမတ္ုႏွစက္ုႏွဆက္္သည့္ ဓမၼ္ ေဇ ္ိက္ ္ေ္ြ ဆက္းႏု မပ းႏု္္ ဆက္ ေတ ထတြက္ ခ္စက္ယ ္က္ 
္ေ ္သည့္မပ းႏု၏ ္္ဆက္းႏု္္မစက္ ္္ြ ဆက္းႏုမပ းႏုြ  လိက္းႏု ေလ္သည့္လ ခအ္သည့္   ိက္ည္။  ေြ ္သည့္( က္)တစက္ ေ္  ေဒ ္သည့္ ခ္စက္ယ ္က္ 
္ကတအ႕္စိက္းႏု၏  ေ ွပ ဆက္္ကစက္ေ   ဒ တ ယေ္မ ြက္    က္တ ၀ လ  ဖ (စက္) ြ  ယက္တ  ဆက္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖြ   ေုႏတးႏုေထတးႏုစတ  ႀြ ံႈ   
ဧိက္္သည့္ခၾခအ္သည့္   ိက္ည္။ 
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္ က္ ြမွ ္္ ္က္ခ္ းႏုတတဆက္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ္ခပဆက္းႏုခပဆက္းႏု ေႈတးႏုေုႏတးႏု္ကစက္ခအ္သည့္္ြ ိက္ည္။ ္ဘယက္ေ္ြ ဆက္္သည့္ လူမပ းႏုစတ တ  ဖြ 
္္ းႏု္ေ၀းႏုတတဆက္္ွ ေ္္ြေ   ဒ ြၡေ္ ြက္ေ္ ူမပ းႏု ိိက္းႏုတတ းႏု ၾမပ းႏုြ   ဂ္ မစ  ြက္ုႏ  ဆက္္ြ ္ိက္းႏုည္။ ဒ ြၡ ိက္မပ းႏု၏ 
ဆ  ေ္ြတးႏု္မိက္တမက္းႏု ၾမပ းႏု ိက္ ေလဟ ္ ဆက္ထအတတဆက္ ေ ပ ြက္ြတယက္ တ းႏု လ   ဆက္ ္ကစက္ ိက္ည္။ ထ   ူတ  ႕၏္ေ္ြ ဆက္းႏုမပ းႏုြ   
မ ဒ ယ မပ းႏုမွတႈဆက္္သည့္ ္ြ းႏု္မဆက္္ၾ ္ကဆက္္သည့္ မလၾ ေလ ြက္ေ ည္။    ဖ္ကစက္၍ ထ   ူတ  ဖ္တတြက္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ မိက္ြအ္သည့္   ဖ 
ြူိ  ၾ္သည့္   းႏုေ းႏုုႏ  ဆက္မိက္္ိက္းႏုည္။ ေ္ ြက္   ္ႈ  ္ ံခပြက္မပ းႏု ိက္ ္ထြက္  ေမးႏုခတ္က္းႏုမွ ္ေ္ခခၾၿ  းႏု 
ေ ၚထတြက္လ ္ခဆက္းႏု္ကစက္ ိက္ည္။ 
 
 
 

ေထ ြက္္ ရႈဆက္္ခဆက္္ ္က္္ ္ြၾ္ ံခပြက္ (၁) 
္ြက္္ ရ ဆက္းႏု ိက္္သည့္ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္္ ခဆက္းႏု ္ ြက္စမက္းႏုေ္ ထအ   ဖ ၀ဆက္ေ္ ြက္  ည္။ 

ထ ၀္ဘ ္ းႏုမ ္က္ဖေတ က္မရ ိက္ြ းႏု၊ ္ြယက္စဆက္စစက္ ထ ၀္ေမတ  ုႏွဆက္္သည့္  ဆက္္သည့္ြ  ဆ ခပစက္၏ည္။ ထ ဖ ေ္ြ ဆက္္သည့္ ြ္ ဏ ေြပးႏုေဇူးႏုြ   
 ဆက္၌္ြ ္မဆက္္သည့္စတ ္ ၏ည္။ (ေယ္မ ္ ္ ဂတ  ြပမက္းႏု ၃၁းႏု ၃)ည္။  

ထ ၀္ဘ ္ းႏု ိက္  ဆက္ုႏွဆက္္သည့္္တူ ္ွ ေတ က္မူ၏ည္။ ြ  ယက္ေတ က္ ိက္  ဆက္၌ ္ းႏု္္တဆက္လ္က္းႏုေတ က္မူလ ္သည့္မက္မိက္ည္။ 
ခပစက္္ခဆက္းႏုေမတ  ၌ ြပ ္က္းႏု၀ က္ြ    ခပဆက္းႏုႈ  ္ခဆက္းႏု္ကဆက္္သည့္  ဆက္၌၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေတ က္မူ လ မက္္သည့္မိက္ည္။ (ေေဇက္ ္ ္ ဂတ  ြပမက္းႏု ၃းႏု ၁၇)ည္။  

 ခဆက္ဘ ္ းႏု၌ ္စ က္မ္ တက္ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏု္ွ ္ြေလ ္သည့္ည္။ တက္က္ ဆ ႈ   ိက္ြ းႏု ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ြေလ ္သည့္ည္။ (က လ  ၸ ္ ၀ ဒစ  
၄းႏု ၄)ည္။ 

စေ္ေ ဖ္ိေ္တ  ဆက္းႏု ေတေေဇ ္ကအတဖ  းႏုမပ းႏုုႏွဆက္္သည့္ ဘ ္ းႏုေြပ ဆက္းႏုထအတတဆက္ ႈ ေတ ဆက္းႏုေ္ ူမပ းႏု ိက္  ္ဘယက္္သည့္ေ္ြ ဆ္သည့္က္ 
ကေယ ဆက္းႏုတ  ဆက္မပ းႏုြ    လြက္ထအမွ  ြ  ယက္စ ြ  ဆက္ေ္မ ြက္ၿ  းႏု ၀မက္းႏုေ္မ ြက္စတ  ႈ ေတ ဆက္းႏု္ြ ္ိက္းႏုည္။ 

ကေယ ဆက္းႏုတ  ဆက္၏ ္လဆက္းႏု ိက္ ခ္စက္ယ ္က္မပ းႏု၏ ယၾ ္ြိက္္ခဆက္းႏု္ကစက္ေ    ခဆက္ေယေဇူးႏု္ွဆက္္ ္က္ထေ္မ ြက္္ခဆက္းႏုြ   
္ဓ  ၸ ယက္ေက က္ေႈ ဆက္ ိက္ည္။  ခဆက္ေယေဇူးႏု ္ွဆက္္ ္က္ထေ္မ ြက္္ခဆက္းႏု ိက္ ္ြက္္အကတယက္္  ေ ပ က္္ ဆက္္ခဆက္းႏု 
္ ြက္စမက္းႏုေ္္ကစက္ ိက္ည္။ ဤ္ြက္္အကတယက္္ ြ   ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ္ ိက္္သည့္စၾ စတ ္ းႏုမလိက္ုႏ  ဆက္  ၊     ဖေ  လိက္းႏု 
ဤ္ ြက္စမက္းႏုေ္ြ   ေ  ြက္ ၾ းႏု္ခဆက္းႏု္ကဆက္္သည့္ ေ ပ က္္ ဆက္၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏုြ  ္္ွ ုႏ  ဆက္   ိက္ည္။ 
ေ္ ြက္ႈၾ းႏုေ္ဖ္ြက္တတဆက္လိက္းႏု ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ိက္ ္ွဆက္္ ္က္ထေ္မ ြက္္ခဆက္းႏုထအတတဆက္   ၀ဆက္္ြ္မိက္ ္ကစက္ ိက္ (Olivier 
Clement, Orthodox theologian)ည္။ ဤေ ပ က္္ ဆက္၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏု ိက္ မစ ၾလဆက္ေ   (   ဖ) 
တစက္ြ  ယက္ေြ ဆက္းႏုႈ္က္ေ   ေ ပ က္္ ဆက္မရမပ ံးႏုမဟ တက္ဘအ ၿဆ မက္ ြက္္ခဆက္းႏုုႏွဆက္္သည့္ 
္ မခၾခပြက္္္ ိက္္သည့္္၀္ွ ေ   ေ ပ က္္ ဆက္၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏုမပ ံ းႏု္ကစက္ ိက္ည္။  

၀မက္းႏုေ္မ ြက္္  ဧ၀ၾေဂလ   တဆက္းႏုေြ ဆက္းႏု ိက္ ဘ ္ းႏု ခဆက္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖြ    ခပစက္္မတက္ုႏ  းႏု ိက္ဟ   စ တက္ခပယၾ ္ြိက္္ခဆက္းႏုမ ွ
ေ ၚထတြက္လ  ိက္ည္။ ဘ ္ းႏု ခဆက္၏ ခပစက္္ခဆက္းႏုေမတ  ြ   လြက္ခၾလွပဆက္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ိက္ ေ ဖ္စ က္ႀြံၾေတတဖ္ေ   
္ခြက္္ခအမပ းႏုြ   ္ ဆက္ႈ  ဆက္ုႏ  ဆက္ ိက္္သည့္္္ ဆက္ ္ ္ခ းႏု ၀မက္းႏု္ိက္းႏုဒ ြၡေ္ ြက္ေ္ ူမပ းႏုြ  လိက္းႏု    မ  စ ္ တတက္လ ေစ ိက္ည္။  
 

   းႏုစတ  ထမ၊ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ိက္ ဘ ္ းႏု ခဆက္၏   းႏု မ းႏုမပ းႏု ္ကစက္္္ခဆက္းႏုြ   ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ြ  စ  ဖည္။ 
ခ္စက္ေတ က္ေ္ ြက္လ  ြက္ တစက္  းႏု္ကစက္ေ   (၁၅)္ စ မွ ကလ ္မ ံ႕  းႏု စ ္က္္ ေြ က္လ က္စက္ ၏ ႈ ေတ ဆက္းႏု ေမတ   
မွလိက္းႏု ဤ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏုြ   ေထ ြက္္ ္ းႏုေ းႏုေ္ ိက္ည္။ စ ္က္္ ေြ က္လ က္စက္ႈ ေတ ဆက္းႏု ိက္မွ  
“ြၽတုႏ က္ က္၏ ခဆက္ ြၽတုႏ က္ က္၏ဘ ္ းႏု ြ  ယက္ေတ က္ုႏွဆက္္သည့္ ေ၀းႏုြတ ေစ ိက္္သည့္ ္္ ္ းႏုလၾ းႏုြ    ြၽတုႏ က္ က္   
မွကယက္္ွ းႏု ေ းႏုေတ က္မူ  ည္။ ြ  က္ယက္ေတ က္ုႏွဆက္္သည့္ ္ းႏုစ က္ေစ ိက္္သည့္ ္္ ္ းႏုလၾ းႏုြ   ြၽတုႏ က္ က္္ းႏုေ းႏုေတ က္မူ  ည္။ 
ြ  ယက္ေတ ္သည့္က္ထၾ ြၽတုႏ က္ က္ြ   လၾ းႏုလၾ းႏုလပ းႏုလပ းႏု ေခၚယူေတ က္မူၿ  းႏု တြ  ယက္ေြ ဆက္းႏုႈ္က္္ခဆက္းႏုမွ ြၽတုႏ က္ က္ 
ြ  လတတက္ေ္မ ြက္ေစေတ က္မူ  ည္။ ” 
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   ခပဆက္းႏုမပ းႏုြ   ္တူ  ႈ  ္ခဆက္းႏု္ းႏု္ကဆက္္သည့္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ႕၏ ေ ပ က္္ ဆက္၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏု ိက္    မ  ္ ိက္္သည့္စၾ လ ေစ ိက္ည္။ 
“ ဆက္၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္ြ  စ တက္ၿဆ မက္ ြက္ ိက္္ထ   ခဆက္ခ္စက္ေတ က္ြ     ႈ  ခပ းႏုမတမက္းႏု  ” ဟ   
ဘ္   ္က္ေ္ ဂပ ြ တ  ြက္တတ္က္းႏုခအ္သည့္    ိက္ည္။ လူ္မပ းႏုုွႏဆက္္သည့္ ္တူတြတ   ႈ  ခပ းႏုမတမက္းႏု္ခဆက္းႏု ိက္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖြ   
ဘ ္ းႏု ခဆက္ုႏွဆက္္သည့္    မ  ္ းႏုစ က္ေစ ိက္္သည့္္္ ဆက္   ႈ  ခပ းႏုမတမက္းႏု ူမပ းႏု္ြ းႏုတတဆက္ မ တက္ ဟ ယ ္ကစက္ေစ ိက္ည္။ 
၀တက္္ ံြ  းႏုြတယက္္ခဆက္းႏု၊   ႈ  ခပ းႏုမတမက္းႏု္ခဆက္းႏု ုႏွဆက္္သည့္  ႈ ေတ ဆက္းႏု္ခဆက္းႏုတ  ဖ၏ ္ုႏွစက္  ္ ိက္ ္ွဆက္္  ္က္ထေ္မ ြက္္ခဆက္းႏု၏  
လြၡဏ ္ကစက္ ိက္ည္။ ္တူတြတႈ ေတ ဆက္းႏု္ခဆက္းႏုြ   ္ေ္ွ႕္လယက္   ဆက္းႏုခ္စက္ယ ္က္မပ းႏုြ ေ္မ္ြ းႏုေ ၚတတဆက္ 
္ုႏ  ဆက္ေ   ေြ ဆက္းႏုြဆက္ဘ ၾ၏ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏုဟ  ေခၚႈ  ္ြ ိက္ည္။ 
 

 ြဗပ ၊ ဂ တ၊ ္ုႏ  ိ ၊ လွ  ိက္္သည့္ က္က္ႈဆက္းႏုခၾ္္ မပ းႏု၊ ္ြက္္ ရဆက္းႏု ိက္္သည့္ ခပစက္္ခဆက္းႏု ေမတ  ုႏွဆက္္သည့္ မ တက္ေႈတ 
 ူဆယက္ခပဆက္းႏုေြ ဆက္းႏု စ ိက္္သည့္္္ မပ းႏုမွ ္္ွ ေ   လူ  းႏုမပ းႏု၏ ေ ပ က္္ ဆက္္ခဆက္းႏုတတဆက္ ဘ ္ းႏု ခဆက္၏ 
ခပစက္္ခဆက္းႏု ေမတ  ြ   ္ွ ေကတေတတ႕္ွ ုႏ  ဆက္   ိက္ည္။ 

 
 
 

ေထ ြက္္ ရႈဆက္္ခဆက္္ ္က္္ ္ြၾ္ ံခပြက္ (၂) 
ဒ ြၡေ္ ြက္ေ္ မူပ းႏု၏ ဆ  ေ္ြတးႏု ၾမပ းႏုြ   ္ းႏုစတဆက္္သည့္  ည္။ 

္   ဘ ္ းႏု ခဆက္၊ ြၽတုႏ က္ က္၏ ႈ ေတ ဆက္းႏု ၾြ   ္ းႏုေိ ဆက္းႏု ေတ က္မရ  ည္။ ြၽတုႏ က္ က္၏ ဆ  ေ္ြတးႏုေ္ က္ဟစက္ ၾြ   ္ြ းႏုေတ က္မူ  ည္။ 
ြၽတုႏ က္ က္ ဒ ြၡေ္ ြက္ခပ ္က္တတဆက္ ြ  ယက္ေတ က္၏ မပြက္ုႏွ ေတ က္ြ   လတအေတ က္မမူ  ုွႏဆက္္သည့္ည္။ (ႈ လၾ ၁၀၂းႏု ၂-၃)   

ြ  ယက္ေတ က္ ိက္  ္က္ဖ္ွဆက္းႏုေ   ၀ ိ  က္ေတ က္၌ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေတ က္မူ ္ကဆက္္သည့္ မ  းႏုုႏွဆက္္သည့္ေ္မြ   ္စ  းႏု္ေတ က္မူေ  ္က၊ 
ြ  ယက္ေတ က္ ိက္  ိ ္လ မၼ ုႏွဆက္္သည့္္ ိက္္သည့္စ ၾေ    ူတ  ဖ္ းႏု ဤ္္ မပ းႏုြ   ထ မက္၀ွြက္ထ းႏုေတ က္မူလပြက္ 
 ူဆယက္တ  ဖ္ းႏု ေက က္္ ေတ က္မူ ိက္္ကစက္၍ ေြပးႏုေဇူးႏုေတ က္ြ   ခပ းႏုမတမက္းႏု  ၏ည္။ မွ္က္  ၏္က၊ ဤ ိက္မွ  
ြ  ယက္ေတ က္၏ ေြ ဆက္းႏု္မတက္ေ   ္လ  ေတ က္္တ  ဆက္းႏု ္ကစက္  ၏ည္။ (္ွဆက္လ ြ  ၁၀းႏု ၂၁)ည္။ 

 ူစ မက္းႏုတ  ဖ္ းႏုဧိက္္သည့္၀တက္္ ံ္္က္ မလစက္ဟဆက္းႏုေစုွႏဆက္္သည့္ည္။ ္ခပံ ႕ေ   ူတ  ဖ ိက္ ေြ ဆက္ြဆက္တမ္က္တ  ဖြ   ္မွတက္မထဆက္ 
ဧိက္္သည့္ခၾခအ္သည့္္ြ၏ည္။  ဆက္တ  ဖ ိက္ ္ြပ က္းႏုခပခၾေ္ ူမပ းႏုုႏွဆက္္သည့္္တူ ္ြပ က္းႏုခပခၾ္ ြအ္သည့္   ဖ မွတက္ယူ၍ 
သူတုိ ႔ုိ ိ   ႔အိ ကကသတိ့သ႔ိ ရ ကေလာ့။ ထို  တူ သငအတို သညအ  ဒု႔ၡဆငအး့ ဲ ငအး႔ုိ   ကိကိတုိ ႔ုိယအတုိငအ င့သ႔ ကသုိ   

ဒု႔ၡဆငအး့ ဲ ငအး င့ိ သ သူကသ း႔ိုရညအး ိ   ႔အိ ကကသ႔ိ ရ ကေလာ့။ (ိ  ဟ့ူးသသသ၀ဒဒ   ၁း  ၂၁၃)။ 

္ဘယက္္သည့္ေ္ြ ဆက္္သည့္ လူ္မပ းႏု္္  းႏု ိက္ ္ ယက္ခၾ္မရ၊ ဆတက္မတတက္ေခ ဆက္းႏု  းႏုမရ၊ ကပ းႏု္ မရ၊ ္္ြမက္းႏုကြက္မရ ုႏွဆက္္သည့္  ဘ ၀ေဘးႏု 
္ုႏၲ္ ယက္ ဒ ြၡ္ခြက္္ခအမပ းႏုြ   ႀြၾံေတတ႕ေ္္ေ  က္လိက္းႏု ၎တ  ဖ၏ ဆ  ေ္ြတးႏု ၾမပ းႏုြ   ္ းႏုစတဆက္္သည့္ ူ ္ိက္းႏု  းႏု   ္ိက္းႏုည္။  

 ူတ  ဖ ိက္ ္စ းႏု္ေ  ြက္၊ ေ္စ္ ္ မက္၊  ိ ေ္းႏု၊ ္လ  က္္ြ  ဆက္ုႏွဆက္္သည့္ ေႈးႏု၀ းႏု ္ြူ္ိ မပ းႏု လ  ္ က္   ိက္ည္။ 
ထ  ဖ္္ ဆက္  ူတ  ဖ္တတြက္ မ တက္ေႈတေြ ဆက္းႏုမပ းႏုလိက္းႏု ္ေ္းႏုတ္ြ းႏုလ  ္ က္   ိက္ည္။ တစက္ခပ ္က္တိက္းႏုတတဆက္ ဤြအ္သည့္   ဖ 
္ြူ္ိ မပ းႏုြ   လြက္ခၾ္ခဆက္းႏုြလိက္းႏု  ူတ  ဖြ   ္္ွြက္္ေစုႏ  ဆက္   ိက္ည္။ စစက္မွ္က္ ိက္္သည့္ ခဆက္မဆက္မရ ိက္ 
္ြူ္ိ လ  ္ က္ေ္ ူမပ းႏု  မြဘအ ္ြူ္ိ ေ းႏု ူုႏွလၾ းႏု  းႏုမပ းႏုြ     ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေစ   ိက္ည္။  

ဒ ြၡေ္ ြက္ေ္ ူမပ းႏု၊ ္ မြပ္က္းႏုေ   ္ ြက္ႀြ းႏု ူမပ းႏု၊ ေထ ဆက္ြပေ္ ူမပ းႏု၊ ခ  ြ  းႏုစ္  ္ မက္မ္ွ  ူမပ းႏု၊ 
္ေ္ြ ဆက္းႏု္မပ ံးႏုမပ ံးႏုေ္ြ ဆက္္သည့္ မ မ တ  ဖ ္ မက္မွထတြက္ေ္ းႏုေ္္ ူမပ းႏု၏  ိိက္းႏုတတ းႏု ဆ  ေ္ြတးႏု ၾြ    ္ းႏုေထ ဆက္္ခဆက္းႏုုႏွဆက္္သည့္ 
ဒ ြၡ ိက္မပ းႏု၏ မပြက္ုႏွ မပ းႏုြ   ေ ခပ  ္ြိက္္သည့္္ရ္ခဆက္းႏု္ းႏု္ကဆက္္သည့္ လူ  းႏု္ခပဆက္းႏုခပဆက္းႏု မိက္   ဖစ ္ ြူိ ္မိက္ြ    ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ 
 ဆက္ယူုႏ  ဆက္   ိက္ည္။  
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ေကးႏုမြူိ ္ခဆက္းႏု္ းႏု္ကဆက္္သည့္ ဒ ြၡ ဆက္လယက္တတဆက္ ္စက္မတ္က္းႏုေ္ ိက္္သည့္  ူမပ းႏု၏ လူဖတ္က္က  းႏုုႏွဆက္္သည့္ ဂ ဏက္  ြၡ မပ းႏုြ   ္ွ ေကတေတတဖ္ွ  
ုႏ  ဆက္   ိက္ည္။ ္လတ္က္ႈဆက္းႏု္အ ဒ ြၡေ္ ြက္ေ္ ူမပ းႏုထၾမွလိက္းႏု ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖြ    ဆက္ခ္က္းႏုစ  ယူစ္ ၊ တစက္ခ ခ ေ းႏုစ္  
္ွ ေ္တတက္   ိက္ည္။  

ဒ ြၡေ္ ြက္ေ္ ူမပ းႏု ိက္ ္္ြဆက္္ တ္ းႏု္ကဆက္္သည့္ ္  ဆက္းႏု ဆက္ြူိ တတက္ ိက္္သည့္ လူဖ္ကအတ႕္စိက္းႏု တိက္ေႈ ြက္္ တတဆက္ 
တ္က္က  းႏု မ္ကတက္ုႏ  ဆက္ေ   တစက္ေထ ဆက္္သည့္တစက္ေ္္ မပ းႏုမွ   ၀ဆက္လ  က္ေႈ ဆက္ေ္ ိက္ မဟ တက္  ေလ ည္။  ူတ  ဖ၏ဘ၀ ိက္ 
ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖြ  ယက္တ  ဆက္၏ ္ းႏု္ိက္းႏုလတယက္မရ ္ြူ္ိ မအ္သည့္လတယက္ ိက္္သည့္ ဘ၀ြ   မ းႏုေမ ဆက္းႏုထ  းႏု္ ေ္ ိက္ည္။ 
ဒ ြၡ ိက္မပ းႏုုႏွဆက္္သည့္ ေတတဖႈၾ ္ခဆက္းႏု္ းႏု္ကဆက္္သည့္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖြ      မ  စစက္မွ္က္ေ   လူ  းႏုမပ းႏု္ကစက္လ ေစ   ိက္ည္။ 

  ခဆက္ေယေဇူးႏု လူဖ္္ကစက္ြ   ယူၿ  းႏု လူ္ေယ ြက္စ တ  ဆက္းႏုုႏွဆက္္သည့္  ေ  ဆက္းႏုစ က္ေ္ ိက္ြ   မေမ္သည့္ ဆက္္သည့္  ည္။ 
 ခဆက္ေယေဇူးႏု ိက္ လူ  းႏုတ  ဆက္းႏု ္ထူးႏု ္ကဆက္္သည့္ ္  မက္ဆယက္ႈၾ းႏု ူမပ းႏုုႏွဆက္္သည့္ ္တူ္ွ ေ္   ိက္ (္ွဆက္မ ေတ  းႏု 
၂၅းႏု၄၀)ည္။ ဘ၀တတဆက္ ္္ တ္္ကစက္ ိက္္သည့္ ူမပ းႏု  ္ႈဆက္းႏု္အႈၾ းႏု ူမပ းႏုြ    တ းႏုေ္ ြက္ ြူိ ္ခဆက္းႏု္ကဆက္္သည့္ 
 ခဆက္ေယေဇူးႏုုႏွဆက္္သည့္    မ  ္ းႏုြ က္ လ မိက္္ကစက္   ိက္ည္။  “္္ခ းႏု ူမပ းႏု၏ ဒ ြၡ္ခြက္္ခအ ုႏွဆ္သည့္က္ ႈဆက္းႏု္အမရ 
ေ၀ဒ္ မပ းႏုြ   မွပေ၀ခၾစ းႏုက  ဖ မေ္ြ ြက္္ြ  ုွႏဆက္္သည့္၊ ္ဘယက္ေ္ြ ဆက္္သည့္ႈ  ေ  က္ ဒ ြၡ ဆက္လယက္ ္ြ းႏုထအတတဆက္ 
္ ိက္္သည့္စ ၾ ိက္္သည့္ေ ပ က္္ ဆက္ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏုြ    ခဆက္ေယေဇူးႏု ုႏွဆက္္သည့္ ္ တူ  ခၾစ းႏု္မိက္ ္ကစက္   ိက္ည္။” (ေတေေဇ ြပဆက္္သည့္စ က္)ည္။ 
 

 ြ  ယက္တ  ဆက္ ဒ ြၡ ိက္မပ းႏုုႏွဆက္္သည့္ ထ ေတတဖ္ခဆက္းႏု္ းႏု္ကဆက္္သည့္  ူတ  ဖ္ းႏု ြူိ ္္က္ ္ိက္းႏုလမက္းႏုမပ းႏုေတတဖ္ွ ေစ   ိက္ည္။ 
မိက္ ိက္္သည့္္္ မွပ ္ ္က္လိက္္္ွ မိက္ြ   မေမပွ က္လဆက္္သည့္ေ  က္လိက္းႏု  ူတ  ဖမွ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖြ   ေ၀မွပလ  လွပဆက္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ 
မ္ဆဆက္းႏုႈ္က္ ဆက္္သည့္  ည္။ ဤ   ဖ္ းႏု္ကဆက္္သည့္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ၏ ုႏွလၾ းႏု  းႏုတၾခ းႏုမပ းႏုြ      မ  ကတဆက္္သည့္ ထ းႏုုႏ  ဆက္ၿ  းႏု ္္ခ းႏု ူမပ းႏုြ   
   မ  စ ္ တတက္လ မိက္ ္ကစက္   ိက္ည္။ 
 

 ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ြမ ၻႀြ းႏု ိက္ ထ ခ  ြက္ ပြက္စ းႏုလတယက္   ိက္ည္။ လူ  းႏုမပ းႏု၏ ္လအတ ၾ းႏုစ းႏုမရမပ းႏုေ္ြ ဆက္္သည့္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ 
ြမ ၻႀြ းႏု ိက္ ္္ တ္    မ  မပ းႏု္  းႏုလ    ိက္ည္။ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ြမ ၻႀြ းႏု၏ ဆ  ေ္ြတးႏု ၾြ  လိက္းႏု ္ းႏုေထ ဆက္က  ဖ 
လ  ္ က္ ိက္ည္။     မ  ဂ္ စ  ြက္ က  ဖလိက္းႏု လ  ္ က္   ိက္ည္။ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ၏ ္ ြက္္ွဆက္ေ္ထ  ဆက္မရ  ၾ  ဏဏ ္က္ 
မပ းႏု ေ္  ဆက္းႏုလအ္ခဆက္းႏု္ းႏု္ကဆက္္သည့္ ြမ ၻႀြ းႏု    မ   ပြက္စ းႏု မ တ းႏုေစ္္က္ လ  က္ေႈ ဆက္ တ းႏု္ြ္မိက္ ္ကစက္   ိက္ည္။ 

 
 
 

ေထ ြက္္ ရႈဆက္္ခဆက္္ ္က္္ ္ြၾ္ ံခပြက္ (၃) 
ဒ ြၡ္ခြက္္ ခအုွႏဆက္္သည့္ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္တဆက္္ ခဆက္းႏုြ   မပွေ၀  ည္။ 

၀မက္းႏုေ္မ ြက္ ူတ  ဖုွႏဆက္္သည့္ ္တူ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ြ ၍ ေဆတေ္ြတးႏု ူတ  ဖုႏွဆ္သည့္က္္တူ ေဆတေ္ြတးႏု္ြေလ ္သည့္ည္။ 
(ေ္ မ္ ၀ ဒစ  ၁၂းႏု၁၅)ည္။ 

၀မက္းႏု္ိက္းႏုဆ  ေ္ြတးႏုေ   ူတ  ဖ ိက္ မဂၤလ ္ွ ္ြ၏ ္ေ္ြ ဆက္းႏုမြူ းႏု  ူတ  ဖ ိက္ ုႏွစက္  မက္္သည့္္ခဆက္းႏုခၾ္ြ္လ မက္္သည့္မိက္ည္။ 
(္ွဆက္မ ေတ  းႏု ၅းႏု၄)ည္။ 

၀မက္းႏုမ္ိက္းႏု္ြုႏွဆက္္သည့္ ထ ၀္ဘ ္ းႏုေ းႏုေတ က္မူေ   ္ခတဆက္္သည့္ုႏွဆက္္သည့္ ္ းႏုယူ၍   ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ြေလ ္သည့္  
(ေ္ေဟမ  ၈းႏု ၁၀)ည္။ 
 
 ခဆက္ေယေဇူးႏု္ွဆက္္ ္က္ ထေ္မ ြက္ၿ  းႏုေ္ ြက္  ူဖြ   တၾြပဆက္တဆက္ြ   ၾ္  ြက္ခၾ္ ိက္္သည့္ ဒဏက္္ ဒဏက္ခပြက္မပ းႏု  ူဖြ  ယက္ေ ၚ၌ 
ထဆက္ြပ္က္ေ္လွပြက္္ွ ၏ (္ွဆက္ေယ ဟ္က္ ၂၀းႏု၂၄-၂၉)ည္။ ္ွ္က္္ ္က္ထေ္မ ြက္္ခဆက္းႏု ိက္ တၾြပဆက္၌  ဒ ြၡစ္ ယ ခၾ္ခဆက္းႏုြ   
္ြပံၾးႏု၀ဆက္ ္ဓ  ၸ ယက္္ွ ေစ ိက္ည္။  ခဆက္ေယေဇူးႏု ေ္ ြက္လ  ြက္မပ းႏု္ကစက္္ြေ   ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖဘ၀တတဆက္လိက္းႏု 
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ဒ ြၡႈဆက္းႏု္အ္ခဆက္းႏုုႏွဆက္္သည့္ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏု တ  ဖ ိက္ ဒတ္က္တတအေ္ ိက္ည္။ ဤဒတ္က္တတအမရ ေ  ဆက္းႏုစ က္္ခဆက္းႏုမွ 
ြ္ ဏ တ္ းႏု ိက္ ေမတးႏုကတ းႏုလ  ိက္ည္။  

္တတဆက္းႏုစ တက္၏ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္္ခဆက္းႏု ိက္ ္္ခ းႏု ူမပ းႏုြ   စ ္ ေကးႏုမြူိ ္ခဆက္းႏု္ကဆက္္သည့္ ယ တက္ေလပ ္သည့္မ တ းႏု ိက္္သည့္္္ ဆက္ 
   ၍   ္ ိက္္သည့္စၾ ေစ ိက္ည္။ ဤ၀မက္းႏုေ္မ ြက္္ခဆက္းႏု ိက္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ၏ ္တ စ တက္ တစက္ြ  ယက္ေြ ဆက္းႏုစ တက္မပ းႏုြ   ကယက္္ွ းႏုၿ  းႏု 
ဒ ြၡ္ခြက္္ခအေ္ ြက္ေ္ မူပ းႏုြ    တ းႏုေ္ ြက္ြူိ ္္က္္တတြက္ ခတ္က္္ းႏု္ကစက္ေစ ိက္ည္။ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ၏ဘ၀ြ   
တြက္္ြတေစၿ  းႏု တ ၀္က္မပ းႏုြ   ္ခ  ဆက္္မ  ယၾ ္ြိက္မရုႏွဆက္္သည့္ လ  က္ေႈ ဆက္ုႏ  ဆက္ ိက္္သည့္စတမက္းႏု္ းႏုမပ းႏုလိက္းႏု ္္ွ ေစ ိက္ည္။   
 
္ခတဆက္္သည့္ထူးႏုခၾ ္   ဆက္းႏု္၀  ဆက္းႏုထအ္ွ   ိ တတက္ ူ၊ ေဆတေ္ြးႏုခပမက္းႏု   ူုႏွဆက္္သည့္ ္ထူးႏုဂ္ စ  ြက္ ္ ံစ ခၾ္ ူမပ းႏု ဆက္  
စ တက္ြပ္ းႏုဆယက္မရမပ းႏု ္ကစက္ေလ္္သည့္ ွ ၿ  းႏု တစက္ခ တစက္္ၾ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္မရမပ းႏု ဆက္ ေ ပ ြက္ႈၾ းႏုေ္တြက္၏ည္။ ၀ ေ္ ဓ  ္ ယ မ 
ြအ္သည့္   ႕ တစက္ခ တစက္္ၾတတဆက္ ခ  းႏုြ  းႏု္ မအ္သည့္ တစက္  းႏု  းႏုုႏွဆက္္သည့္ ္မွတက္မထဆက္ေတတ႕ႈၾ မရမွ လိက္းႏု ၀မးႏုက္ေ္မ ြက္မရြ   ခၾစ းႏု္္ွ ုႏ  ဆက္   ိက္ည္။ 
ထ  ခၾစ းႏုမရ ိက္ ေ းႏုဆယက္ ိက္ဟ  ထဆက္္ေ  က္္ဆ းႏုလိက္းႏု ္မွ္က္စဆက္စစက္တတဆက္မူ စစက္မွ္က္ေ   ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္မရ 
္ကစက္ ိက္ည္။  

ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ္တတဆက္းႏုစ တက္၏ ္္ဆက္းႏု္္မစက္္ကစက္ေ   ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္္ခဆက္းႏုစ တက္ြ   ္စ က္္ ၿမအ္ ြက္ တဆက္းႏုေ းႏု္္က္ 
လ  ္ က္   ိက္ည္။ လူ  းႏုမပ းႏု ိက္ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္က  ဖ္  ေမတးႏုကတ းႏုလ  ိက္ည္။၀မက္းႏု္ိက္းႏုက  ဖ္  မဟ တက္ေ ည္။ ထ  ဖေ္ြ ဆက္္သည့္ 
၀မက္းႏုေ္မ ြက္တတက္ေ  စ တက္ဓ တက္ြ   ္္ခ းႏု ူမပ းႏုုႏွဆက္္သည့္ မွပေ၀ခၾစ းႏုတတက္္္က္လ  ္ က္ ိက္ည္။   ္ြ းႏုတမ္က္၏ 
္မ ္က္ဖေတ က္ြ   လြက္ခၾ္္ွ ၿ  းႏုေ္ ြက္ မ ္ းႏုယ းႏု ိက္  ူမ၏ ္စက္မတစက္၀မက္းႏုြတအ ဧလ ေဇဘတက္ထၾ  တ းႏုလိက္္္က္ 
၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္စတ  ထတြက္ တ းႏုခအ္သည့္၏ (္ွဆက္လ ြ  ၁းႏု၃၉-၅၆)ည္။ 

 ခဆက္ေယေဇူးႏု ဆက္လပဆက္ ေ ႈၾ းႏု တ းႏု ိက္္သည့္  ူ၏  ူဆယက္ခပဆက္းႏုလ ေဇ္ူးႏု္တတြက္ ဆ  ေ္ြတးႏုခအ္သည့္ ိက္္သည့္ ္ိက္းႏုတူ (္ွဆက္ေယ ဟ္က္ 
၁၁းႏု၁၅) ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖဘ၀၌ စ တက္ေ  ြေ္ ြက္ခပ ္က္တတဆက္ ဆ  ေ္ြတးႏုက  ဖ္  မေ္ြ ြက္္ြ  ုွႏဆက္္သည့္ည္။ ဒ ြၡေ၀ဒ္  
ႀြၾံေတတဖေ္ ူမပ းႏု၏၀္က္ြ   ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ုႏွလ ၾးႏု  းႏုထအမွ မွပယူခၾထမက္းႏု  ဆက္္သည့္ ိက္ည္။ ထ   ူတ  ဖ္ းႏု 
ဘ ္ းႏု ခဆက္၏ ေ္ လြက္ေတ က္၌ ္  က္ုႏွၾ္ခဆက္းႏု ိက္ ထ   ူတ  ဖ္ းႏု စတ္ က္ဖ စက္ထ းႏု္ခဆက္းႏုမပံ းႏု မဟ တက္ဘအ တ ုႏ  ဆက္းႏုမအ္သည့္ ေမတ  တ္ းႏု္ကဆက္္သည့္ 
လူ  းႏုတ  ဆက္းႏု္ းႏု ခပစက္ေတ က္မူေ   ဘ ္ းႏု ခဆက္ြ ေစ ဆက္္သည့္ေ္ွ ြက္လ မက္္သည့္မိက္ဟ  ္မွ္က္တြယက္ ဆက္ ယၾ ္ြိက္ 
၍္ က္ုႏွၾ္ခဆက္းႏု္ကစက္ ိက္ည္။  

ဒ ြၡေ၀ဒ္ ္ြၾံ  ေတတဖေ္္ ူမပ းႏုုႏွဆက္္သည့္ ္တူ ယွ က္တတအ္  က္တိက္ြ  ထ   ူတ  ဖုႏွဆက္္သည့္ ဆ  ေ္ြတးႏု္ခဆက္းႏု္ းႏု္ကဆက္္သည့္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ိက္ 
္္ ံ ေဘ ေႈ ဆက္ေ   ႈ္က္ဖြပဆက္ ္ဆဆက္းႏု ယက္္ခဆက္းႏု၊ မတ္ းႏုမရ္ းႏု ္ရၾ႕ခပ္ခဆက္းႏု၊ ္ ြက္ ္ုႏၲ္ ယက္္ းႏု ေ္ခ ြက္လွ္က္ဖ 
ကပြက္ႈ းႏုေစတတက္ေ   ္္ မပ းႏုြ   ္ဆဆက္းႏု ယက္ ္ရၾ႕ခပ္ခဆက္းႏု ုႏဆွက္္သည့္ တယူ ္က္စ တက္မပ းႏုြ   ေ္  ဆက္းႏုလအက  ဖ လ  က္ေႈ ဆက္္္က္္တတြက္ 
ခတ္က္္ းႏုမပ းႏု္္ွ    ိက္ည္။   
 
 
 

ေထ ြက္္ ရႈဆက္္ခဆက္္ ္က္္ ္ြၾ္ ံခပြက္ (၄) 
ခ္စက္ယ ္က္မပ းႏု္ြ းႏု ္္ခ းႏု မူပ းႏု၏ ္္ိက္္ ခပဆက္းႏု စတမက္းႏု္ိက္မပ းႏုေ ၚတတဆက္၀မက္းႏုေ္မ ြက္ ေ ပ က္္ ဆက္  ည္။ 

 ပအသိကအးိ သ  ့ တုိ သညအ ဟု့ းသ ငအခ  ၏႔င ဒညအိ တ အ  ငအက ည္ႏ ႔ုိယအိ တ အဆုငးဲ တအိ တ အကူသညအက တုိငအး  
ဲ ဒအပသ႔အသ႔့ခေလာ့။ ဟု့ းသ ငအသညအ ကကိိ ရုိိ တ အ ့ ိ ့ းက ဆရ႔ ဲပဆိ တ အကူသညအက ဒ့္ငအဆုငးဲ တအ သ႔အ႔ို  ိ ဲ  င 
၍င၀တုိ   း ့ဒအိ တ အ  ငအက တဒအရုငးတဒအသတညအးဲ ဒအိ ဒရသ႔အ ကိကိခ ရူကသဆိးိ တ အ ဲ ဒအ 
ိ ့ရး သယအိ တ အကူိ ပသညအေလာ့။ ည္ ႔အဆုသသသ၀ဒဒ   းာ၂ သ၃)ေလာ့။ 

ည္ ဒအ႔ုိကသ း တဒအရုငးတဒအသတညအး ဒတိအသိ ဟ ည္ညရတအဒရ  ိ  ထုိငအသ႔သညအက    ကညအက သိ ရ ႔အိ ႔ ငအးဲကတအ၍ႏ 
  ဒအသ႔အ ရယအဲ ဒအိ ပသ ညအးေလာ့။ ညဆ ရင  ၁၁း  ၃)ေလာ့။  
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္ကခမိက္းႏုေတ က္ဘ ္ းႏု ိက္   းႏုေတ က္ေယေဇူးႏုြ   က္က္ႈဆက္းႏုခၾ ္္ ္ းႏုလၾ းႏု တစက္လၾ းႏုတ၀တိက္းႏု္ကစက္ေစ္္က္ 
ေစလ တက္ေတ က္မူ ိက္ည္။ ္မပ ံးႏု  းႏု၊ ္မပ ံးႏု မ းႏု၊ ြေလးႏုမပ းႏုုႏွဆက္္သည့္  ြက္ႀြ းႏု္တယက္္  မပ းႏု ယ က္ေြပးႏုမရ ဘ   စြ းႏု 
မတူိ ္ြေ   လူမပ းႏု္ းႏုလၾ းႏု ုႏွဆက္္သည့္ ္္က္ကြက္္ကစက္ေ္ေ   ုႏ  ဆက္ဆၾမပ းႏု ္  ္၀ဆက္ လူ  းႏု္ းႏုလၾ းႏုြ   မ   းႏုစ  တစက္စ  
ြအ္သည့္   ဖစ စိက္းႏုက  ဖ္္က္  ခဆက္ေယေဇူးႏု ိက္ ြမ ၻေ ၚ   ဖ ႈဆက္းႏု ြက္လ ္ခဆက္းႏု္ကစက္ ိက္ည္။  

လူ္မပ းႏု္္  းႏု ိက္ ခ္စက္ယ ္က္မပ းႏု္ းႏုလၾ းႏု တစက္လၾ းႏုတ၀တိက္းႏု္ကစက္က  ဖ္္က္ ေတ ဆက္္သည့္တေ္္ြ   ိက္ည္။    ဖမွ   
ခ္စက္ယ ္က္မပ းႏု ၏ ြတအ္   းႏု္ခ းႏု္ းႏု္ခဆက္းႏုေ္ြ ဆက္္သည့္ ိ ံးႏုမ ွ္က္္ ိက္္သည့္ ခ္စက္ေတ က္ယူေႈ ဆက္လ ေ    တဆက္းႏုေြ ဆက္းႏုြ   
လူ  းႏု္ းႏုလၾ းႏု   ၀ဆက္ ိက္္သည့္ မ တက္ ဟ ္္ကဆက္္သည့္    မ  ေ၀မွပုႏ  ဆက္မိက္ ္ကစက္   ိက္ည္။ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ခ္စက္ယ ္က္ိ ္စက္ြ   ေမ ဆက္ုႏမွမပ းႏု 
တစက္လၾ းႏုတစက္၀တိက္းႏု ္ကစက္္ခဆက္းႏု ိက္ လူ  းႏုမပ းႏု္ းႏုလၾ းႏု၏ ၿဆ မက္းႏုခပမက္းႏု္ခဆက္းႏုုႏွဆက္္သည့္ စိက္းႏုလၾ းႏု္ခဆက္းႏု၏ ေ္ွ႕ေ္ းႏု ္ မ တက္လြၡဏ  
တစက္ခ  ဆက္ မဟ တက္  လ းႏုည္။ မတူိ  ိက္္သည့္ ခ္စက္ယ ္က္္ ဆက္းႏုေတ က္မပ းႏု ္ းႏုလၾ းႏု ိက္ ္အ၀္သည့္ၾစတ   ခဆက္ခ္စက္ေတ က္ထၾ   ဖ ္တူ 
ခပ က္းႏုြ က္  ဆက္္သည့္ ိက္ည္။  

 ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ၏ ြတအ္   းႏု ိက္္သည့္ ခ္စက္ယ ္က္ ္ေတတးႏု္ေခၚမပ းႏု (  ္  ေလ က္ဂပ ) 
တူိ လ  ိက္္ထ  ေစ ဆက္္သည့္ႈ  ဆက္းႏုစ္ မလ  ဘအ တမ  းႏုေ္ ြက္မွ  ္ တူတြတ ေ္္္က္လ  ္ က္   ိက္ည္။  ေ္  ေဒ ္သည့္ 
ဘ ္က္းႏုေတ က္ႀြ းႏုတစက္  းႏု တ  ြက္တတ္က္းႏုုႏ  းႏုေႈ က္ထ းႏု ိက္မွ  “ြၽတုႏက္  က္တ  ဖ ခ္စက္ယ ္က္ မပ းႏု၏ ယၾ ္ြိက္္ခဆက္းႏု 
္ုႏွစက္  ္ ိက္  ခဆက္ခ္စက္ေတ က္ ္ကစက္ ိက္ည္။ ထ  ဖေ္ြ ဆက္္သည့္ တစက္  းႏုတိက္းႏု ္ကစက္ေ    ခဆက္ခ္စက္ေတ က္ြ   
္ြ ံႈ  လြက္ခၾၿ  းႏု ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ္ းႏုလၾ းႏု တစက္လၾ းႏုတ၀တိက္းႏု ္ကစက္လ ေစ္္က္ ္္ ္က္္လွ္က္ ေႈတးႏုေုႏတးႏု္ြက  ဖ 
လ  ္ က္   ိက္ည္။ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ခ္စက္ယ ္က္ ္ ဆက္းႏုေတ က္ မပ းႏု ိက္ ယၾ ္ြိက္္ခဆက္းႏု ္ုႏွစက္  ္ြ     ၾစၾမပ ံးႏုစၾ ုႏွဆက္္သည့္ 
္ွဆက္းႏု္ ္ြ   ိက္ည္။ ္ းႏုလၾ းႏု  ေဘ  တူိ မိက္္သည့္ ္ွဆက္းႏု္ ခပြက္မပ းႏု ္္ွ ေ္ ဆက္ ေစ ဆက္္သည့္္္က္မလ  ္ က္ဘအ တူိ  ိက္္သည့္ 
ယၾ ္ြိက္မရ ္ုွႏစက္  ္ြ   ္ေ္ခခၾၿ  းႏု ္တူေ္ထ  ဆက္္္က္ လ  ္ က္   ိက္ည္။ ယၾ ္ြိက္္ခဆက္းႏု ္ုႏွစက္  ္ 
( ခဆက္ခ္စက္ေတ က္)  ိက္ ခပစက္္ခဆက္းႏု ေမတ  ုွႏဆက္္သည့္ မ မ ြ  ယက္ြ   ေ းႏုႈ က္္ခဆက္းႏု မပ းႏု္ေ ၚတတဆက္ 
္ေ္ခခၾတိက္ေႈ ြက္ထ းႏု   ိက္ (Father Matta el-Meskine, 1919-2006)ည္။” 
 

 ခ္စက္ယ ္က္မပ းႏု စိက္းႏုလၾ းႏုလ ေစ္္က္  ထမေ္ခလွမက္းႏု္ေ္ုႏွဆက္္သည့္ ္္ခ းႏု  ူမပ းႏု၏ ္္ိက္္ခပဆက္းႏု 
စတမက္းႏု္ိက္မပ းႏု္တတြက္ ဘ ္ းႏု ခဆက္ြ   ေြပးႏုေဇူးႏုတဆက္္ြ  စ  ဖည္။    က္္ဟ္က္းႏုမဆက္းႏုႀြ းႏု က္္က္စစက္မွ ႈတ ဒဆက္ုႏ  ဆက္ဆၾ္ွ  လ (ဒက္) 
ၿမ ံ႕တတဆက္ ြပဆက္းႏု  ိက္္သည့္ ္ ံ္ ဆက္ေ္  ဆက္းႏုလအ္ခဆက္းႏု (မ တဆက္လ    မ ခဆက္္ ဆက္းႏုေတ က္မွ ခအတထတြက္္ခဆက္းႏု) ုႏွစက္ ၅၀၀ ္ ိက္္သည့္ 
ဂပ ဗလ   တအတတဆက္ မ ္က္ဖ္ြ းႏု ိက္မွ  “္ ဆက္းႏုေတ က္္တတဆက္းႏု   ဖ စ းႏုႈဆက္းႏုေ္ေ   ေြပးႏုေဇူးႏုေတ က္မပ းႏုြ   
 ္က္ဖ္ွဆက္းႏုေ  ၀ ိ  က္ေတ က္ဘ ္ းႏုြ ္ ဆက္းႏုေတ က္္တတဆက္းႏု္ ံ္ ဆက္ေ္  ဆက္းႏုလအ္ခဆက္းႏု္ းႏု္ကဆက္္သည့္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ္ းႏု  
၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္မရုွႏဆက္္သည့္္တူ   ္မဆက္္ းႏုလိက္ေစ   ိက္ည္။” ဤ  မ မ ွခတ္က္္ းႏုယူၿ  းႏု ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖတတဆက္ မ္ွ  ိက္္သည့္၊ 
ဘ ္ းႏု ခဆက္ြ ္္ခ းႏု ူမပ းႏုြ   ေ းႏု္ က္ထ းႏု ိက္္သည့္၊ တ္က္က  းႏုစတမက္းႏု္ိက္မပ းႏု္ းႏု ္  ္မွတက္္ ံ 
လြက္ခၾေ းႏု္ြ  စ  ဖည္။ မိက္မွပ ဆက္ခြက္ခအေစြ မရ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ၏ မတူိ မရမပ းႏုြ   ္ြတယက္၀ခပမက္းႏု  မရတစက္ခ ္္ကစက္ 
ႀြံ းႏုစ းႏုလြက္ခၾုႏ  ဆက္မိက္ေလ ည္။ ္္ခ းႏု ူမပ းႏု၏ ္္ိက္္ခပဆက္းႏု စတမက္းႏု္ိက္မပ းႏု္ေ ၚ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ ေ ပ က္္ ဆက္ 
၀မက္းႏုေ္မ ြက္မရ ္ွ ေကတုႏ  ဆက္မိက္ေလ ည္။  
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၂၀၁၈ ခ ုွႏစက္္ တတြက္  ေလပွ ြက္လမွက္းႏု္ြမိက္္သည့္ ခ္ းႏုစ က္ 
၂၀၁၈ ေတေေဇ 

တစက္ုႏစွက္ တက္လၾ းႏု္ွ  ္ တက္တ  ဆက္းႏု္တတြက္  
တ္ဂၤေုႏတေ ဖ္မ ွစတဆက္ၿ  းႏု တစက္ တက္စ ္  ံလ  က္မိက္္သည့္ ႈ ေတ ဆက္းႏုစိက္းႏုေ၀းႏုမရမပ းႏုည္။  

ုႏ  ဆက္ဆၾတြ  လူဆယက္ ္စိက္းႏု္ေ၀းႏု ၊ ယၾ ္ြိက္္ခဆက္းႏု ္ ြက္စမက္းႏုေ္    ဖ ခပ က္းႏုြ က္္ခဆက္းႏု၊ လူမရ္ကတအဖ္စိက္းႏု ထအမွ 
္ းႏု္္ိက္းႏုႈၾ းႏု ူမပ းႏု၏ ဒ ြၡ ဆ  ေ္ြတးႏု ၾမပ းႏုြ   ္ းႏုေထ ဆက္ုႏ  ဆက္မိက္္သည့္ ္ိက္းႏုလမက္းႏုမပ းႏု ္ွ ေကတ္ခဆက္းႏုုႏွဆက္္သည့္ ြၽတုႏ က္ က္တ  ဖ၏ 
္ ြက္တ ္ကဆက္္သည့္ တ ္က္ဖ္ ္က္္ခဆက္းႏု၊ ္္ းႏု္ေ၀းႏုတတဆက္္ွ ေ   လူမပ းႏု၏  ဒ ြၡႈဆက္းႏု္အ္ခဆက္းႏုုႏွဆက္္သည့္ ၀မက္းႏုေ္မ ြက္ေ ပ က္္ ဆက္္ခဆက္းႏုြ   
မွပေ၀ုႏ  ဆက္မိက္္သည့္ ္ေြ ဆက္းႏုႈၾ းႏု ္ိက္းႏုလမက္းႏုမပ းႏု ္ွ ေကတ္ခဆက္းႏုည္။  
 
စေ္ေ ဖ္ုွႏဆက္္သည့္ တ္ဂၤေုႏတတတဆက္ ခ္စက္ယ ္က္ုႏဆွက္္သည့္ မတတက္ႈလဆက္လဆူယက္မပ းႏု ္္ြ းႏု မ တက္ ဟ ္ကတအ႕္ခဆက္းႏုည္။ 
ေဇူလ  ဆက္ ၅ ္ြက္  (္ြ    ေတးႏုေ ဖ္) မ ွ၈ ္ြက္ (တ္ဂၤေုႏတေ ဖ္) ္ထ   

ဤ္ြက္တ   မ တက္ ဟ ္ကတအဖ္ခဆက္းႏု တတဆက္ ဘ   ုႏွစက္ခ စလ ၾ းႏုြ လူဆယက္မပ းႏုမွ ဘ ္ းႏု ခဆက္ုႏွဆက္္သည့္ ေ  ဆက္းႏုစ က္္ခဆက္းႏု၊ 
ႈ ေတ ဆက္းႏု ိက္္သည့္္ိက္းႏုလမက္းႏုမပ းႏုုႏွဆက္္သည့္ ခ္စက္ယ ္က္၊ မတတက္ႈလဆက္ ုႏွစက္ခ ္္ြ းႏု တစက္လ ၾးႏုတစက္၀တိက္းႏု္ကစက္ေစမိက္္သည့္္္ ုွႏဆက္္သည့္ 
ြတအ္   းႏုေစမိက္္သည့္္္ မပ းႏုြ   ေက က္္ ုႏ  ဆက္မိက္္သည့္ စြ းႏုလၾ းႏုမပ းႏုြ   ္ွ ေကတ၊ ေ၀ဆွ္ခဆက္းႏု္စ ္စ က္မပ းႏုြ   ္ ံလ  က္ တ းႏုမိက္ 
္ကစက္   ိက္ည္။  
 
္ ြက္ ၁၈ုွႏစက္ ုႏဆွက္္သည့္ ၃၅ ုႏစွက္ ္ွ ေ    မူပ းႏု္တတြက္ ္ ္က္လိက္  ၾ းႏု တက္္ခဆက္းႏု ္ တက္ည္။ 
္ ဂ တက္လ ၁၉ ္ြက္(တ္ဂၤေုႏတေ္ဖ) မ ွ၂၆ ္ြက္ (တ္ဂၤေုႏတေ ဖ္) ္ထ  

္တူတြတႈ ေတ ဆက္းႏု္ခဆက္းႏုုႏွဆက္္သည့္ ြပမက္းႏုစ ေတ က္မပ းႏု ေ၀မွပ္ခဆက္းႏုမပ းႏု ္ ံလ  က္မိက္ည္။ ေထ ြက္္ရႈဆက္္ခဆက္္္က္္္ြၾ္ ံခပြက္ (၁) မ ွ
“္ြက္္ ရ ဆက္းႏု ိက္္သည့္ ေ ပ က္္ ဆက္္ ခဆက္းႏု ္  ြက္စမက္းႏုေ္ ထအ   ဖ ၀ဆက္ေ္ ြက္  ” ္ ေ္ြ ဆက္းႏုြ   ္ ကတအ႕လ  ြက္ ္ ္က္လိက္  ၾ းႏု  က္္ြ  မိက္ည္။ 
 ေ္  ုွႏဆက္္သည့္ ္္ခ းႏုေဒ မွ ္ကတအဖေခ ဆက္းႏုေႈ ဆက္မပ းႏုုွႏဆက္္သည့္္တူ ္လ  က္္ၾ ေႈတးႏုေုႏတးႏု္ခဆက္းႏုုႏွဆက္္သည့္ မပြက္ုႏွ ႈၾ ိ  ေႈတးႏုေုႏတးႏု္ခဆက္းႏုမပ းႏု 
္ွ   မိက္ည္။ ေကပ က္ေ္ကေ္းႏု္စ ္စ က္မပ းႏု လိက္းႏု  ၀ဆက္ ိက္ည္။ 
 
ေဟ ဆက္ေြ ဆက္ ၂၀၁၈  

္ ္ွတ  ြက္တတဆက္ ္ ံလ  က္ေ   ခ ုႏွစက္ႀြ မက္ေ္မ ြက္ ုႏ  ဆက္ဆၾတြ  လဆူယက္္စိက္းႏု္ေ၀းႏုြ   ေဟ ဆက္ေြ ဆက္တတဆက္ ္ ဂ တက္လ ၈ 
္ြက္ (ဗ ဒၶဟူးႏုေ္ဖ) မ ွ ၁၂ ္ြက္ (တ္ဂၤေုႏတေ ဖ္) ္ထ  ြပဆက္းႏု ္ ံလ  က္ တ းႏုမိက္ ္ကစက္   ိက္ည္။  ဤယၾ ္ြိက္မရ ခ္ းႏုစ က္ 
္စ ္စ က္မွ ္ ္ွေဒ ္ွ  လဆူယက္မပ းႏုြ   ္တူတြတ စိက္းႏု္ၾ းႏုလ ေ္ ြက္ေစမိက္ ္ကစက္   ိက္ည္။ ေဟ ဆက္ေြ ဆက္ၿမ ံ ႕္ွ  
ခ္စက္ယ ္က္္ ဆက္းႏုေတ က္ ္  းႏု  းႏုမွလိက္းႏု ႀြ ံႈ  မိက္္ကစက္ ိက္ည္။ ္္ခ းႏုတ  ြက္မွ လူဆယက္မပ းႏုြ  လိက္းႏု ေုႏတးႏုေထတးႏုစတ  
က တက္ေခၚ   ိက္ည္။  
 
၂၀၁၈- ၂၀၁၉  ေ္   ္စိက္းႏု ္ေ၀းႏု  

ဘ ႈအလက္ၿမ ံ႕၌ ဒ ေဇဆက္ဘ လ ၃၀ ္ြက္ေ ဖ္ ိေ္ခဆက္းႏု္ခပ ္က္တတဆက္ ၄၁ ႀြ မက္ေ္မ ြက္   ေ္   ခ္စက္ယ ္က္လူဆယက္မပ းႏု 
္စိက္းႏု္ေ၀းႏု (၂၀၁၈ ခ ုွႏစက္ ဒ ေဇဆက္ဘ လ ၂၈္ြက္ ေ  ္ြ ေ ဖ္မွ ၂၀၁၉ ေဇ္က္္၀ ္ လ ၁ ္ြက္ ္ဂၤ ေ ဖ္ ္ထ ) 
ြပဆက္းႏု ္ ံလ  က္မိက္္သည့္ ္ မက္္ွဆက္ ၿမ ံ႕္ မိက္ြ   ြ  ္ဆက္္အလ၀စက္ ြေ္ြ္ဆ မိက္ ္ကစက္ ိက္ည္။  
 


