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သတငး့စာဆရာမ္ာ့အတျကသငး
း
ရို့
ဘာသာေရ့ဆိုငးရာသတငး့ေရ့သာ့သူမ္ာ့လမး့ညႊနးခ္ကး အပိုငး့ ဿ
အယးဒီတာ ၈

၈ ဒယးဘရာ အယးလး ေမစျနး၇ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ သတငး့ေရ့သာ့သူမ္ာ့

ေဖာငးေဒ့ရြငး့
ေရ့သာ့သူ၈

၈ ဒိနး့ေကားနိုလီ

်ပနးလညး်ဖညံးစျကးသူ၈ ၈ ဘရိုငးယနး ပဲေလာံ
ဒီဇိုငးနာ၈

၈ တီ ေဂ္ သျနးမဆနး

်ပငးဆငးေရ့သာ့သညံးအယးဒီတာ ၈
သတးပဵုစိစစးသူ၈
မူပိုငးချငးံ၈

၈ ေမရီ ဂလကးစတုနး့

၈ ေကတီ ဘယးဘလီ၇တိုငးရာ ဒမး့ ႏြငးံ ကငးမးဘာလီ ွငးစတနး
၈ ဿွှ၁ ၇ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ သတငး့ေရ့သာ့သူမ္ာ့ အစညး့အရဵု့၇ ွကးစတာဗီ့လး၇

အိုဟိုငး့ယို့ ကမူပိုငးချငးံအာ့လဵု့ကို ပိုငးဆိုငးသညး၈ မူပိုငးချငးံရြိသူ၌ ချငးံ်ပဳခ္ကးမရဘဲ စာအုပးကို်ဖစးေစ၇
စာအုပးတျငးပါွငးသညံး မညးသညံးအစိတးအပိုငး့ကိုမြ္်ဖစးေစ ကူ့ယူ်ခငး့ မ်ပဳရ၈
မဂၤလာပါ
အခ္ိဳ႔ေသာ သတငး့စာဆရာမ္ာ့က ၁ငး့တို႔အာ့ မထိခိုကးမခ္ငး့ ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့ကုိ လ္ြစးလ္ဴ
ရြဳထာ့ၾကသညး၈ အခ္ိဳ႔ကလညး့ အရညး အခ္ငး့်ပညးံသူမ္ာ့သဖျယး လိုကးနာၾကသညး၈ အခ္ိဳ႔အတျကး
အခ္ိနး်ပညံး အလုပး်ဖစးၿပီ့ အခ္ိဳ႔ကမူ ရဵဖနးရဵခါ ်ဖစး ေသာ သတငး့မ္ာ့ထဲက ရဵဖနးရဵခါအေ်ခအေနအ်ဖစး
ထာ့တတးၾကသညး၈ အာ့လဵု့အတျကးမူ ၁ငး့သညး အာ့ ေကာငး့ေသာတျနး့အာ့်ဖစးၿပီ့ အေၾကာငး့
အရာ အာ့လဵု့နီ့ပါ့အတျကး ေဆာငးရျကးချငးံရေအာငး အာ့ေပ့သညး၈
မညးသို႔ပငးဆိုေစကာမူ သငးဘာသာေရ့အေၾကာငး့သတငး့ေပ့ပို႔ေရ့သာ့ရေတာံမညးဆိုလြ္ငး
မြနးကနးေသာ ေနရာတျငးရြိေနဖုိ႓လုိအပးသညး၈ သငးသညး ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ သတငး့မ္ာ့ ေရ့သာ့
ရသညးံ က႑အတျကး အသစးေရာကးရြိလာသူ်ဖစးလြ္ငးလညး့ေကာငး့၇ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ
သတငး့မ္ာ့ ေရ့သာ့ရေတာံမညးံ စာသငး သာ့သို႓မဟုတးအရညးအခ္ငး့ရြိၿပီ့သာ့ သတငး့စာဆရာ
်ဖစးလြ္ငးေသားလညး့ေကာငး့ ဤစာအုပးက သငးံကို ဘာသာေရ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ အေ်ခခဵမ္ာ့ကို

လမး့ညႊနးေပ့ပါလိမးံမညး၈ ကျ္နးဳပးတို႔က သငးံကိုအေရ့ပါေသာ သတငး့ ရငး့်မစးမ္ာ့ကိုညႊနး်ပေပ့မညး၈
်ဖစးႏိုငးေ ခ္ရြိေသာ အႏၱရာယးမ္ာ့ကို သတိေပ့မညး၈ သငး၌လုပးငနး့ချငးထဲတျငး အေကာငး့ဆဵု့ က႑ကုိ
တာွနးယူထာ့ရသညးဟု စဥး့စာ့ရေလာကးသညးအထိ လျယးကူသျာ့ေစရနး ကူညီေပ့မညး၈
ထို႔အ်ပငးး ဤစာအုပးက လူမ္ာ့၌ တကးႀကျလြဳပးရြာ့မႈမ္ာ့ကရြငး့်ပ်ခငး့ႏြငးံအေသ့စိတး
အခ္ကးအလကး မ္ာ့ ေပ့်ခငး့၇ အဵံၾသမႈ သို႔ စိနးေခ၍မႈရြိေသာသတငး့ေပ့ပို႓မႈ မြ ်ပနးေ်ပာငး့ေ်ပာ်ပ
သူအ်ဖစးေ်ပာငး့လဲေပ့ကာ ဘာသာေရ့သညး သငးံသတငး့မ္ာ့ကိုပိုမို်ပညးံစဵုသျာ့ႏိုငးေအာငး
သငးံကိုတျနး့အာ့ေပ့လိမးံမညး ၈
ဘာသာေရ့က သတငး့ႏြငးံေဆာငးပါ့မ္ာ့အတျငး့ ပုဂၐလိကႏြငးံအမ္ာ့ လူအမ္ာ့၌ လုပးေဆာငးမႈ
တနး်ပနးတုနး႓ ်ပနးမႈမ္ာ့နညး့လမး့မ္ာ့ကို ပဵုေဖားေပ့မညး၈ ၁ငး့အခ္ကးသာမရြိပါက သတငး့တစးခုလဵု့
သငးရသညးဟု မဆိုႏိုငးေပ၈
ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ သတငး့စာပညာသညး အ်ခာ့သတငး့စာပညာမ္ာ့ကဲံသို႓ပငး အလုပးအေ်ပာငး့
အလဲမ္ာ့ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့ အတျငး့ရြိ အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍လာေသာ အေရျ႔အေ်ပာငး့
မ္ာ့ပငး်ဖစးသညး၈
လမး့ညျနးခ္ကးကို ယမနးေန႔က သတငး့ေဟာငး့ ကဲံသို႔ ရကးလျနးမသျာ့ေစရနး
ကာကျျယးသညံးအေန်ဖငးံ at ReligionLink.com တျငး အခ္ိနးႏြငးံတေ်ပ့ညီ ေ်ပာငး့လဲထာ့သညး၈
အခနး့ ှ ၈

၈အေ်ခခဵ

လူမ္ာ့သတငး့မ္ာ့ကို အဘယးေၾကာငးံဖတးၾကသညး၇ နာ့ေထာငးၾကသညး၇ ၾကညံးၾကသညးကို
ေမ့ၾကညံးပါ၈ သူတို႓ က အာ့ကစာ့၇ ႏိုငးငဵေရ့၇ မႈခငး့၇ ေက္ာငး့မ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ လူမႈဘွ
ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ဟု ညျနး့ဆိုၾကလိမးံမညး၈ ဘာသာေရ့ သတငး့သညး မညးသညးံအခါမြ္ သူတို႓၌
စာရငး့တျငးထိပးပိုငး့က ပါလိမးံမညးမဟုတးေပ၈ သို႔ေသား ဘာသာေရ့က ယေန႓ေခတး၌ သတငး့မ္ာ့
တျငး အငးအာ့ႀကီ့ေသာ ေရေအာကးေ ရစီ့ေၾကာငး့မ္ာ့ လို်ဖစးေနသညး၈ ထို႓အ်ပငး
ထိုေရေအာကးေရစီ့ေၾကာငး့မ္ာ့သညး ၁ငး့၌သဘာွ်ဖစးေသာ ေရမ္ကးႏြာ်ပငးေပ၍မြေရမ္ာ့ႏြငးံ
ဆနး႓က္ငးဘကး သို႓စီ့သညးံ အတိုငး့ေအာကးတျငးဘာ်ဖစးေနသညးကို မီဒီယာပရိတးသတးမ္ာ့ မ်မငး
ႏိုငးၾကေပ၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား သတငး့သမာ့မ္ာ့က ၁ငး့၌တညးၿငိ မးေသာ ဆျဲအာ့ကို
အသိမြတး မ်ပဳႏိုငးေသာေၾကာငးံပငး၈ ဘွသညး ေကာငး့ေသာ၇ ဆို့ေသာ သာဓကပဵု်ပငးမ္ာ့၇ ဆငး့ရဲ်ခငး့
ကိုရုနး့ကနးရငးဆနးရမႈမ္ာ့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့၇ ်ပနးလညးညြိႏြိဳငး့ရမႈမ္ာ့၇ ချငံးလျတးရမႈမ္ာ့၇ ်ဖစးႏိုငး
သညးမ္ာ့ထကး ေက္ားလျနးသညးံ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့၇ ွမး့နညး့နာက္ငးရမႈမ္ာ့၇ လူ႔အသိုငး့အွိုငး့၇
မိသာ့စု တို႓ႏြငးံ ်ပညးံႏြကးေနသညး၈ အာ့လုဵ့ကို ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ယဥးေက့္မႈမ္ာ့က ပိုမိုေတာကးပ

ေအာငး ်ပဳလုပးသညး၈ အရာအာ့လဵု့က ဘာသာေရ့ေၾကာငးံ ထငးရြာ့ၾကသျာ့်ခငး့ပငး၈
၁ငး့သညးေ်ပာ်ပစရာ ေကာငး့ေသာ ႀကီ့်မတးေသာ သတငး့မ္ာ့ပငး၈ ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့ကို
အစ်ပဳၾကပါစို႔၈
ဘာသာေရ့သတငး့ဆိုသညးမြာအဘယးနညး့
သာသာေရ့သတငး့ဆိုသညးမြာ ဘာသာေရ့၇ ကို့ကျယးမႈ၇ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ၇ ယဵၾုကညးမႈႏြငးံ တနးဖို့မ္ာ့
သို႓မဟုတး အေရ့ပါေသာ အခနး့က႑တျငး ပါွငးသညးံ မညးသညံးသတငး့မ္ိဳ့မဆို်ဖစးႏိုငးသညး၈
၁ငး့တျငး
-

ၾကာ့်ဖတးသတငး့၇ စဵုစမး့ေဖားထုတးေရ့သာ့တငးဆကး်ခငး့၇ လာ့ရာကိုေဖားညႊနး့ေသာ
သတငး့မ္ာ့၇ ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့၇ အထုတၱဳပတၱိမ္ာ့ႏြငးံ ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာသဵု့သပးေရ့သာ့်ခငး့မ္ာ့၈

-

ႏိုငးငဵတကာ၇ ်ပညးတျငး့ႏြငးံ နယးသတငး့မ္ာ့၇ ႏိုငးငဵေရ့၇ အာ့ကစာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့၇ ပညာေရ့၇
မႈခငး့၇ အႏုပညာႏြငးံ ေဖ္ားေ်ဖေရ့၇ သိပၸဵ၇ က္နး့မာေရ့၇ လူမႈဘွ၇ ဖကးရြငး၇ ခရီ့သျာ့၇
အစာ့အေသာကးႏြငးံ အ်ခာ့အရာမ္ာ့၈

-

ဘာသာေရ့တစးခုအေၾကာငး့၇ ဘာသာေရ့မ္ာ့အေၾကာငး့ သို႔မဟုတး ၁ငး့တို႔အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့
အ်ပနးအလြနး ဆကးဆဵမႈမ္ာ့၇ အဖျဲ႔အစညး့ဆိုငးရာ ဘာသာေရ့အေၾကာငး့ (အိမးေထာငး
တစးခု်ခငး့ ၌ ရိုေသ ေလ့စာ့မႈမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့အဖျဲ ႔အစညး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး ဘာသာေရ့
တစးခုလဵု့၌) သတငး့မ္ာ့၇ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ သတငး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး အဖျဲ႔အစညး့်ပငးပမြ
သတငး့မ္ာ့ ႏြငးံ ဘာသာမရြိသူဟု ွနးခဵထာ့သူမ္ာ့၌ သတငး့မ္ာ့၈

-

သတငး့မ္ာ့အ်ပငး ဘာသာေရ့သညး အေတျ့အ်မငးက႑၇ သဵု့သတးခ္ကးေဆာငး့ပါ့က႑၇
အယးဒီတာံအာေဘား ႏြငးံ ဘေလာံတို႔တျငးလညး့ မၾကာခဏေတျ႔ရေသာေခါငး့စဥး်ဖစးသညး၈

ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့၌လာ့ရာမ္ာ့
ဘာသာေရ့သတငး့၌ အေတျ့အေခ၍ယူဆခ္ကးမ္ာ့ ႏြငးံ မညးသညံးေနရာတျငးပိုငးဆိုငးသညးတို႔သညး
လျနးခဲံေသာဆယးစုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ တ်ဖညး့်ဖညး့ေ်ပာငး့လဲလာခဲံသညး၈ လျနးေလၿပီ့ေသာႏြစးမ္ာ့ က
ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့သညး ဘာသာေရ့အဖျဲ႓အစညး့တစးခု၌ မူွါဒမ္ာ့အေၾကာငး့ပငး်ဖစးသညး၈
ယခုအခ္ိနးတျငး မတူညီေသာ ဘာသာေရ့မ္ာ့အေၾကာငး့က ဦ့ေဆာငးသညးံ ရုပးသဵမ္ာ့၇ေရဒီယို
ထုတးလျငးံမႈမ္ာ့၇ မ္ာ့်ပာ့လြသညးံ ွကးဘးဆိုဒးမ္ာ့ႏြငးံ သတငး့စာမ္ာ့၌ မ္ကးႏြာဖဵု့သတငး့မ္ာ့ အ်ဖစး
ကမၻာအွနး့တျငး ေတျ႔်မငး ႏိုငးၿပီ်ဖစးသညး၈ ထို႓အ်ပငး ၁ငး့ကိုသတငး့စာ၌ က႑တိုငး့တျငး
ေတျ႓ႏိုငးၿပီ်ဖစး သညး၈ မညးသညံးအရာက ေ်ပာငး့လဲသျာ့သနညး့၈

- ႏိုငးငဵအမ္ာ့စုတျငးဘာသာေရ့မ္ာ့က မတူညီကျဲ်ပာ့ၾကၿပီ့ ၁ငး့တို႔၌ ဘာသာေရ့
လာ့ရာမ္ာ့ကလညး့ အၿမဲတမး့ေ်ပာငး့လဲေနသညး၈
- ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံႏြငးံ ကိုယးွနးဖ္ကး်ခ်ခငး့ကို အေ်ခအတငး ေဆျ့ေႏျ့ မႈမ္ာ့၇ဘွ နိဂဵု့ပိုငး့
ကိစၥမ္ာ့၇ လကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့၇ က္ာ့မေရ့ရာႏြငးံ မတူကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့၇ လိငး၇ ပညာေရ့၇ ်ပညးွငးချငးံႏြငးံ
၁ငး့ထကးပိုေသာအရာမ္ာ့ ကမၻာႏြငးံအွြမး့တျငး ရြိေနသညး၈
- လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈ၇အၾကမး့ဖကးမႈႏြငးံ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာမသမာမႈ စေသာမႈခငး့မ္ာ့က
သတငး့ မ္ကးႏြာဖဵု့မ္ာ့ ်ဖစးလာသညး၈
- လူမ္ာ့က၁ငး့တို႓၌ ဘာသာေရ့မ္ာ့ကို နညး့လမး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံက္ငးံသဵု့ၾကသညး၈ တစးခါတစးရဵတျငး
ွတး်ပဳရာ ေနရာေ်ပာငး့်ခငး့၇ ၁ငး့တို႓ယဵုၾကညးမႈကို ေရြာငးလျဲ်ခငး့၇ မိမိတို႓ယဵုၾကညးရာ ဘာသာမြ
ဓေလံအ်ပငး အ်ခာ့ေသာ အရာမ္ာ့ကို ပါ ေပါငး့စပးလကးခဵ်ခငး့၈
ို
ဘာသာေရ့ဆိုငးရာသတငး့မ္ာ့ေပ့ပို႓်ခငး့ႏြငးံ က႑တာွနးယူရေသာ သတငး့ေထာကးကို
တာွနးချဲေပ့်ခငး့
ပရိတးသတးအသစးမ္ာ့ကို ဆျဲေဆာငးႏိုငးလိမံးမညး မဟုတးဟုယူဆကာ မီဒီယာအမ္ာ့စုသညး
ဘာသာေရ့ သတငး့ကို ပါွငးသညးဆုိ႐ဵု အ်ဖစးသာတငး်ပၾကသညး၈
လကးေတျ႔တျငးမူ ဘာသာေရ့သညး လူအမ္ာ့က ၁ငး့တို႔စိတး ွငးစာ့သညးဟု ေခါငး့စဥးတပးထာ့သညးံ
ထိပးတနး့ကိစၥမ္ာ့ (စစးပျဲ၇ အၾကမး့ဖကးမႈ၇ ပညာေရ့၇ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈ၇
လူွငးမႈႀကီ့ႀကပးေရ့၇ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့) ထဲမြအေၾကာငး့အရာတစးခု်ဖစးၿပီ့
ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့သညး စာဖတးသူႏြငးံ စာေရ့သူကို သီ့သနး႓လမး့တျငးဆကးသျယးေပ့သညး၈
အ်ခာ့သတငး့မ္ာ့ကို ေရ့သာ့်ခငး့ထကး ဘာသာေရ့သတငး့ေရ့သာ့်ခငး့က အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့၌
တုနး႓်ပနးမႈကို ပိုမိုရရြိသညးဟု ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ သတငး့ေရ့သူအမ္ာ့စုက ဆိုသညး၈
ဘာသာေရ့သညးက႑တိုငး့၌ အစိတးအပိုငး့်ဖစးနိုငးသညးဆိုပါက မညးသညးံအတျကးေၾကာငးံ သတငး့
ေထာကးတစးေယာကး သို႓မဟုတး သတငး့သမာ့မ္ာ့က ဘာသာေရ့ကို တစးစိုကးမတးမတး ေရ့သာ့
်ခငး့ မ်ပဳၾကသနညး့၈
-

သတငး့ေထာကးမ္ာ့ ေရ့သာ့တငးဆကးရာတျငး ဘာသာေရ့သညး အရြဳပးေထျ့ ဆဵု့ဘာသာ
ရပးမ္ာ့ထဲမြ တစးခု်ဖစးသညး၈ တိက္မႈရြိသညးံ စကာ့လဵု့မ္ာ့လိုအပးသညး၈ အေ်ပာ က္ယးလြ
ေသာ ဘာသာေရ့ ထဵု့တမး့ဓေလံမ္ာ့ေၾကာငး့ကို ဗဟုသုတ ၾကျယးွၿပီ့ တစို့တစိမြ္ အတိမး့
အေစာငး့မခဵေစရနး ဂ႐ု်ပဳရမညး်ဖစးသညး၈

-

ဘာသာေရ့ႏြငးံ ႏြီ့ႏျယးေနသညးံ အေၾကာငး့အရာေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့သညး သကးဆုိငးရာ
ဘာသာတုိ႓၌ တရာ့ဓမၼ က္မး့စာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးဆကးႏျယးေနသညး၈ ဘာသာေရ့ကို

အထူ့်ပဳ သတငး့ေရ့သာ့သူမ္ာ့သညး တရာ့ဓမၼ က္မး့စာမ္ာ့အေၾကာငး့ကို ဗဟုသုတ
်ပညးံစဵုၾကျယးွသူမ္ာ့ ်ဖစးရမညး၈ ထိုသုိ႓ကၽျမး့က္ငးနာ့လညးထာ့မြသာ ။တရာ့ဓမၼတုိ႓ကုိ
အေၾကာငး့်ပဳၿပီ့ ်ဖစးေပ၍လာသညးံ ်ငငး့ခဵုေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ကို နာ့လညးစျာ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိ
ကုိငးတျယးေရ့သာ့ႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈
-

သတငး့စာဆရာမ္ာ့သညး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို သတငး့ေပ့ပုိ႓ရာတျငး ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့
်ဖစးသညး၈ သုိ႓ေသား ဘာသာေရ့အေၾကာငး့ သတငး့ေရ့သာ့မညးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့မြာ
အေထာကးအထာ့်ပႏုိငးစျမး့မရြိသညးံ ယဵုၾကညးကုိ့ကျယးမႈမ္ာ့အေၾကာငး့ကိုလညး့ သတငး့ေပ့
ပို႓ႏုိငးသညးံ စျမး့ရညးရြိရမညး်ဖစးသညး၈

-

အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုတျငး ဘာသာေရ့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့က ၁ငး့တို႔၌ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ကို
အမ္ာ့်ပညးသူ နာ့ေထာငးချငးံေပ့ေလံမရြိပါ၈ထို႔ေၾကာငးံသတငး့မ္ာ့က အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့ကို
အာ့ကို့ ရသညး၈ သတငး့ေကာငး့မ္ာ့ ရရြိေစရနး သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ ေမျ့်မဴ်ခငး့
ကအေထာကးအကူ်ပဳသညး၈

-

ဘာသာေရ့သတငး့ေထာကး၌ ကြၽျမး့က္ငး မႈက ဘာသာေရ့အေဆာကးအအဵု တစးခု တိုကးခိုကး
ခဵရ်ခငး့၇ ဘာသာေရ့အေ်ခခဵသညးံ အၾကမး့ဖကးမႈ၇ အမုနး့တရာ့အေ်ခခဵ မႈခငး့ႏြငးံ ဘာသာ
ေရ့ႏြငးံ ဆိုငးသညးံ တရာ့ရဵု့သတငး့မ္ာ့ ေပ့ပို႔ရာတျငး တနးဖို့ရြိသညး၈

အ်ခာ့က႑မြ ဘာသာေရ့သတငး့ေရ့သာ့ႏုိငးရနးလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့
-

ဘာသာေရ့ သတငး့အမ္ာ့စုသညး အ်ခာ့ေသာ က႑မ္ာ့ႏြငးံလညး့ ဆကးႏျယးေရာယြကးေန
တတးသညး၈ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမြာသာ သတငး့ခနး့အတျငး့မြ သူ႔က႑
ကုိယးံက႑ဆုိသညးံ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမ္ာ့ကို ေလြ္ာံခ္ႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈

-

သတငး့ဦ့ သတငး့ထူ့မ္ာ့ႏြငးံ အဖျဲ႔လုိကး သတငး့ေပ့ပုိ႓မႈက႑မ္ာ့တျငး ဘာသာေရ့ႏြငးံ
သကးဆုိငးသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ ပါွငးေနသညး ဆုိပါစုိ႓၈ ဘုရာ့ွတး်ပဳရာ အေဆာကးအအဵု
တစးခုကို ဖ္ကးဆီ့တုိကးခုိကးခဲံရၿပီဆုိလြ္ငး ဘာသာေရ့ သတငး့ေထာကးမ္ာ့က အယးဒီတာႏြငးံ
ထုတးလုပးသူ မ္ာ့ ဘုရာ့ွတး်ပဳသညးံအခနး့က ဘယးေနရာမြာရြိသညးဆုိသညးကို သိနာ့လညး
ေအာငး ကူညီေပ့ႏုိငးမညး်ဖစးသ ညး၈

-

ကုိယးံသတငး့ဌာန၌ အ်ခာ့ဌာနေတျက ဘာသာေရ့ႏြငးံ ထိစပးေနသညးံ သတငး့အေၾကာငး့
အရာတစးခုကို သတငး့ေပ့ပုိ႓ရနး လုပးကုိငးေနၿပီဆုိလြ္ငး တိက္မြနးကနးသညးံ
သတငး့႐ႈ႔ေထာငးံရေစရနး သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ႏြငးံ ေနာကးခဵအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ကူညီပဵံပုိ့
ေပ့ ရမညး်ဖစးသညး၈

-

သတငး့တစးပုဒးတျငး ဘာသာေရ့က အဓိကက္ေသာ အခနး့က႑မြ ပါွငးလာၿပီဆုိပါက
အသိအမြတး်ပဳေဖား်ပေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈ “သူမ၌ ကေလ့ငယးကုိ ဘုရာ့သခငးက
မီ့ေလာငး်ပငး မြ ကယးတငးခဲံသညး ” ဟု ေ်ပာသညးံ မိခငး၌ စကာ့ကုိလညး့
ထညးံသျငး့ေဖား်ပရမညး၈ ႏုိငးငဵေရ့သမာ့ တစးေယာကးက “လႊတးေတားမြာ ဒီအဆုိကုိ

ကနး႓ကျကးဖုိ႓ သူ႓ရဲ႔ ဘာသာတရာ့က ေစံေစားတုိကးတျနး့သညး ” ဟု ေ်ပာလာၿပီဆုိလြ္ငးလညး့
ေဖား်ပရမညး၈ ပုိမုိေကာငး့မျနးလာေစရနးမူ ေမ့ချနး့မ္ာ့ ထပးမဵေမ့်မနး့ရမညး်ဖစးသညး၈

ဘာသာေရ့သတငး့ေရ့ဖုဘာသာွငး
ိ႓
တစးေယာကး်ဖစးဖလု
ုိ႓ ိအပးပါသလာ့
အေ်ဖက မလုိအပးပါဘူ့၈ ႏုိငးငဵေရ့သတငး့ေရ့သာ့ရနးအတျကး ႏုိငးငဵေရ့ပါတီ ွငးတစးေယာကး်ဖစးရနး
မလုိအပးသကဲံသုိ႓ ဘာသာေရ့သတငး့ေရ့သာ့မညးံ သတငး့ေထာကးတစးေယာကးကလညး့ ယဵုၾကညး
ကုိ့ကျယးရာ ဘာသာတစးခုခုရြိေနရနး မလုိအပးပါ၈ (အကယး၊ ။တုိ႓ေနထုိငး အလုပးလုပးကုိငးရာ ႏုိငးငဵ
သညး ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံကုိ ဖိႏြိပးထာ့သညးံ ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵမဟုတးခဲံပါလြ္ငး )၈
လူအခ္ိဳ႔၌ဘွအတျကး ဘာသာေရ့သညး အငးမတနးအေရ့ပါသညးကို သိရြိနာ့လညး်ခငး့ကသာလြ္ငး
ဘာသာေရ့သတငး့ေထာကးအတျကး အေရ့ႀကီ့ဆဵု့အရာ ်ဖစးသညး၈သတငး့သမာ့၌ မူလဘာသာ
ယဵုၾကညး မႈက မညးသို႔ပငး်ဖစးေနေစကာမူ ၁ငး့နြငးံမတူေသာ အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈကို
ေလ့စာ့ရမညး၈
ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့ကိုေရ့သာ့ေဖား်ပရနးအတျကး မြနးကနးေသာ နညး့လမး့ တစးခုတညး့ရြိသညး
မဟုတးပါ၈သတငး့ေထာကးမ္ာ့ႏြငးံ သတငး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ၁ငး့တို႔ေရ့သာ့ ေဖား်ပရမညးံ
က႑ႏြငးံ ပရိတးသတးစိတးွငးစာ့မႈႏြငးံေတာငး့ဆိုမႈကိုမူတညးၿပီ့ အေၾကာငး့အရာ က႑မ္ာ့ကို
ပဵုေဖားသညး၈ မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့သညး သတငး့မ္ာ့၇ လာ့ရာကို
ေဖား်ပေသာသတငး့မ္ာ့၇ သတငး့ေဆာငး့ပါ့မ္ာ့၇ အထုပတၱိမ္ာ့၇ သဵု့သတးခ္ကးေဆာငး့ပါ့၇
ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာသဵု့သပးေရ့သာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ေရ့သာ့တငး်ပ်ခငး့မ္ာ့စသညး်ဖငံး အမ္ာ့စုက
ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့ ကို ေရာေထျ့ေဖား်ပၾကသညး၈
ႀကီ့်မတးေသာဘာသာေရ့သတငး့ေထာကးသညးမညးသူနညး့
-

လူအမ္ာ့၌ ဘွမ္ာ့ထဲမြ ဘာသာေရ့၌ အခနး့က႑ကိုေလ့စာ့သူ၈

-

ဘာသာေရ့အေၾကာငး့မ္ာ့ကို စိတးွငးစာ့မႈ အာ့ႀကီ့မာ့ၿပီ့
၁ငး့တို႔ကိုအ်မဲတမး့ေလံလာသငးယူရနး ဆႏၵရြိသူ၈

-

သတငး့တျငးပါွငးသညးံ ဘကးႏြစးဘကးလဵု့၇တခါတရဵႏြစးဘကးထကးေပ၍ေသာဘကးမ္ာ့အေပ၍
မြ္တမႈရြိရနး၇နာ့လညးမႈရြိရနး ခိုငးမာ်မဲ် မနးသညးံအာရဵုရြိသူ၈

-

အ်ခာ့ဘာသာေရ့ရြဳေထာငးံအ်မငးသို႓ေရာကးေအာငး ဆျဲေဆာငးတျနး့ပို႔လိုသညးံ ရညးရျယးခ္ကး
လဵု့ွမရြိသူ

-

ကို့ကျယးရာဘာသာ၇ တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့၇ က္ာ့/မ၇ ဆငး့ရဲ /ခ္မး့သာ စီ့ပျာ့ေရ့အေနအထာ့၇
ပထွီေဒသ စသညးံ မတူကျဲ်ပာ့မႈအမ္ဳိ့အစာ့အာ့လဵု့ကို သတငး့ေရ့သာ့တငး်ပမညး ဟု
မဆုတးမနစး အာ့ထုတးသူ၈

-

လူမ္ဳိ့စဵုႏြငးံ ။တုိ႓ေနထုိငးရာ၇ စုေွ့ရာ၇ ကို့ကျယးွတး်ပဳရာ ေနရာတုိ႓တျငး
ေတျ႔ဆဵုအခ္ိနးေပ့လုိစိတးရြိသူ၈ ဘာသာစကာ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈဆုိငးရာ စိနးေခ၍မႈမ္ာ့ႏြငးံ
အလုပးလုပးလုိစိတးရြိသူ၈

-

သတငး့အတတးပညာ ်ပညးံစဵုၾကျယး ွသူ၈ အဘယးံေၾကာငးံဆုိေသား ဘာသာေရ့အေၾကာငး့
ေရ့သာ့ေဖား်ပ်ခငး့သညး သတငး့ေဆာငး့ပါ့တစးပုဒးထကးထကး ပုိမုိေလ့နကးေသာ
ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈

-

သငးႏြငးံ ပုဂၐဳိးလးေရ့အရ သေဘာထာ့်ခငး့ မကုိကးညီသညးံတုိငး မတူညီသညးံ ယဵုၾကညး
ကုိ့ကျယး မႈမ္ာ့ကို တစို့တစိမြ္ အတိမး့အေစာငး့မခဵဘဲ မြ္တ၊ တိက္စျာ ပဵုေဖားေရ့သာ့
ႏုိငးသညးံ စျမး့ရညးရြိသူ၈

-

ထူ့ခၽျနးေ်ပာငးေ်မာကးသညးံ အေရ့အသာ့စျမး့ရညး၈ စာဖတးသူႏြငးံ ၾကညးံ႐ႈသူ ပရိသတးက
ဘာသာတရာ့ တစးခု၌ ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးမႈႏြငးံ အဆဵု့အမမ္ာ့အေၾကာငး့ နကနး့တစးလဵု့မြ္
မသိလြ္ငးပငး ။အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ နာ့လညးေစရနး ထဵု့တမး့စဥးလာမ္ာ့ ဓေလံမ္ာ့်ဖငးံ
ပဵုေဖားႏုိငးသညးံ စျမး့ရညးရြိသူ၈

အခနး့ (ဿ)၇ အေလံအက္ငးံေကာငး့မ္ာ့
စိတးချနးအာ့၇ ယဵုၾကညးကုိ့ကျယးမႈႏြငးံ က္ငးံွတးထဵု့တမး့မ္ာ့ ပါွငးေနသညးံ သတငး့မ္ာ့သညး
ဘာသာေရ့ကုိ ယဵုၾကညးသကးွငးသူမ္ာ့အတျကးသာ မဟုတး၈ လူတုိငး့အတျကး်ဖစးသညး၈
ဘာသာတရာ့ကုိငး့႐ႈိငး့လျနး့သူမ္ာ့၇ အသိဥာဏး်ဖငးံ ခ္ငးံခ္ိနးကုိ့ကျယး သူမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့ကုိ
မေတာကးတေခါကး ေလံလာလုိကးစာ့သူမ္ာ့၇ ဘုရာ့တရာ့ မယဵုၾကညးသူမ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာမဲံဟု
အတိအလငး့ေၾကညာထာ့သူမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ထငးဟပးေစသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ေရ့သာ့
ထုတးလုပးႏုိငးသညးံ စျမး့ရညးလုိအပးပါသညး၈ ဒါံေၾကာငးံ ကၽျႏုးပးတုိ႓၌ အေကာငး့ဆဵု့ အႀကဵဥာဏးမ္ာ့ကို
ဖတး႐ႈၾကညးံပါ၈

တရာ့ေဟာ်ခငး့၇သငးၾကာ့ပုိ႓ခ္်ခငး့ႏြငဘာသာကူ
းံ
့ေ်ပာငး့ရနးဆျဲေဆာငး်ခငး့
သတငး့စာဆရာမ္ာ့သညး ဘာသာေရ့အေၾကာငး့ သတငး့ေပ့ပုိ႓ရာတျငး စိစစးထာ့ေသာ အခ္ကး
အလကး၇ လူတုိ႓၌ ယဵုၾကညးကုိ့ကျယးမႈႏြငးံ အေတျ႔အႀကဳဵမ္ာ့ကို တိက္ေသခ္ာစျာ ပဵုေဖားမႈမ္ာ့ႏြငးံအတူ
အမြနးတရာ့ကို ေ်ပာသငးံသညး၈
သငး၌သတငး့ေရ့သာ့ေပ့ပုိ႓မႈေပ၍အေ်ခခဵ၊ စာဖတးသူမ္ာ့က သူတုိ႓ကုိ့ကျယး ယဵုၾကညးရာ ဘာသာ
အေပ၍ စူ့စမး့ရြာေဖျလုိစိတး်ပငး့်ပလာၿပီ့၇ ဘာသာတရာ့ကို ်ပနးလညးကို့ကျယးရမညးလာ့ စျနး႓ချာ
ရမညးလာ့ဆုိသညးံ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာေစမညး်ဖစးသညး၈ သုိ႓ေသား သငး၌မူလ လုပးငနး့
ေဆာငးတာမြာ တရာ့ဓမၼ ေဟာၾကာ့ရနး သုိ႓မဟုတး ဘာသာကူ့ေ်ပာငး့ေစေရ့ ဆျဲေဆာငးရနး
မဟုတးေပ၈ အမြနးတရာ့ကို သတငး့ေပ့ပို႓ေစသညးံနညး့လမး့်ဖငးံသာ အဆုိပါ ပနး့တုိငးမ္ာ့
ေရာကးရြိေစလိမးံမညး်ဖစးသညး၈

နာ့လညးမႈရယူပါ
လကးရြိ်ဖစးပ္ကးေနေသာ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ဘေလာံမ္ာ့
အငးတာနကး စာမ္ကးႏြာမ္ာ့တျငး ရြာေဖျၾကညးံပါ၈ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ လူမႈအသုိငး့အွုိငး့က
အေရ့တယူ်ဖစး ေနသညးံ အေၾကာငး့အခ္ငး့အရာမ္ာ့ကို သိရြိႏုိငးရနး ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ ်ပညးတျငး့ထုတး
သတငး့စာ မဂၐဇငး့မ္ာ့ကို ဖတး႐ႈပါ၈ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ အဓိက ဆုိလုိရငး့မ္ာ့ကို ်ပသသညးံ ႐ုပးရြငး
မ္ာ့၇ စာအုပးမ္ာ့၇ ႐ုပး်မငးသဵၾကာ့အစီအစဥးမ္ာ့၇ ကျနး်ပဴတာ ဂိမး့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ေနရာမ္ာ့အေပ၍
ဂ႐ုစိုကး ေစာငးံၾကညးံပါ၈ ဘာသာေရ့ႏြငးံ သကးဆုိငးသညးံ သတငး့မ္ာ့ကုိ အၿမဲမ်ပတး သိရြိ ေနႏုိငး
ကူညီ ေပ့မညးံ အီ့ေမ့လး သတငး့လႊာေပ့ပို႓မႈမ္ာ့၇ ဂူဂဲလး သတငး့ေပ့ပို႓မႈမ္ာ့ႏြငးံ RSS သတငး့ေပ့ပို႓မႈ
မ္ာ့ကို Sign up လုပးထာ့ပါ၈ ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးမႈဆုိငးရာ သတငး့မ္ာ့ကို အၿမဲေပ့ ပုိ႓ေလံရြိသညးံ
Facebook၇ Tweeter ႏြငးံ Google အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့ကို ခ္ိတးဆကးထာ့ပါ၈

ဘာသာေရ့ွနး့က္ငးမ္ာ့ကို လညးပတးပါ
ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈအတျကး လူအမ္ာ့စုေွ့ရာေနရာမ္ာ့ကို သျာ့ပါ၈ ဒါေတျက
ခရစးယာနးဘရာ့ေက္ာငး့၇ ဗလီမ္ာ့၇ ဂ္ဴ့ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့၇ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့၇ ဆစးခး
ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့၇ စာအုပးဆုိငးမ္ာ့၇ အာ့ကစာ့ကျငး့မ္ာ့၇ ပျဲလမး့သဘငးမ္ာ့၇
လူထုအစညး့အေွ့ပျဲမ္ာ့၇ တရာ့ဓမၼ ရိပးသာမ္ာ့်ဖစးသညး၈

ဘျဲ႔ထူ့ဂုဏးထူ့မ္ာ့မြနးကနးပါေစ

ဘျဲ႔ထူ့ဂုဏးထူ့မ္ာ့မြာ့ယျငး့မႈသညး သငး၌ပရိတးသတးယဵုၾကညးမႈကို အ်မနးဆဵု့ က္ဆငး့ေစသညးံ
နညး့လမး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးတုိ႓၌ ဘျဲ႔ထူ့ဂုဏးထူ့မ္ာ့သညး အေတားအတနး
စိနးေခ၍မႈတစးရပး ်ဖစးသညး၈ အခ္ဳိ႔ေသာ ဘျဲ႔ထူ့ဂုဏးထူ့မ္ာ့သညး တရာ့ွငးရာထူ့ကိုညႊနး်ပၿပီ့
အခ္ဳိ႔မြာ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ ႀကီ့်မတးမႈ ဂုဏးရြိနးဂုဏး ွါကို ေဖားညႊနး့သညး၈ အခ္ဳိ႔က လူအမ္ာ့က
သူေကာငး့်ပဳ ခ္ီ့်မြငးသညးံ ဘျဲ႔ထူ့ဂုဏးထူ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈
။တုိ႓အနကး အခ္ဳိ႔မြာ ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ ွငးလျယးေသားလညး့ အမ္ာ့စုမြာ မသိၾကေပ၈ ။တုိ႓ ဘယးအချငးံ
အာဏာကို ကုိယးစာ့်ပဳသညး ဘယးလုိဘျဲ႔ထူ့ဂုဏးထူ့မ္ာ့ ပုိငးဆုိငးထာ့သညးဆုိသညးကို ။တုိ႓
ကုိယးတုိငး ကို ေမ့်မနး့ရမညး၈ အကယး၊ တစးစဵုတစးေယာကးက သငးႏြငးံ အကၽျမး့တွငးမရြိသညးံ
ဘျဲ႔ထူ့ ဂုဏးထူ့နာမညးတစးခုကို အသဵု့်ပဳထာ့ပါက ေသခ္ာေအာငးစစးေဆ့ရမညး်ဖစးသညး၈
ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ ဘျဲ႔ထူ့ဂုဏးထူ့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို
www.religionstylebook.com ဆုိသညးံ အငးတာနကး ွကးဘးဆိုဒး တျငး ၾကညးံေလံလာ
ၾကညးံ႐ႈႏုိငးပါသညး၈

ဘာသာေရ့အခနး့က႑ကု်ပနး
ိ လညးအဓိပၸါယးဖျငးံဆုိ်ခငး့
အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့အတျကး ေစာငးံၾကညးံပါ - ယဥးေက့္မႈေ်ပာငး့လဲ်ခငး့အဓိပ ၸါယးႏြငးံ ဆကးသျယးခ္ကး
ကို လူအမ္ာ့ ရြာေဖျ်ခငး့က ဘာသာေရ့ သတငး့ေဖား်ပမႈအသစးကို အမ္ိဳ့အစာ့ချဲ်ခာ့လိုကးသညး၈
သတငး့ေဟာငး့မ္ာကို မေဖား်ပပါႏြငးံ၈ လူအမ္ာ့က ၁ငး့တို႔အတျကး ဘာသာေရ့ ဆိုငးရာဆကးႏျယး
မႈမ္ာ့ကို လျနးခဲံေသာ ႏြစးေပါငး့ႏြစးဆယးခနး႔က မစဥး့စာ့မိသညးံေနရာမ္ာ့တျငး ရရြိၾကသညး၈
ေကားဖီဆိုငး မ္ာ့၇ အလြ်ပငးခနး့မမ္ာ့၇ အာ့ကစာ့်ပဳလုပးသညံးေနရာမ္ာ့၇ရဳပးရြငးပျဲေတားမ္ာ့ႏြငးံ
ရုပးရြငးၾကညံးရြဳႏိုငးသညးံ ေနရာမ္ာ့တျငး ်ဖစးသညး၈ အသကးအရျယး မ္ာ့၇ကို့ကျယးရာဘာသာ ႏြငးံလူမ္ိဳ့
မ္ာ့ မတူညီၾကေသားလညး့ ဿှရာစုတျငးမူ ၁ငး့တို႔သညး အယးဇိုငး့မာ့ေရာဂါရြငးမ္ာ့အတျကး ဟငးဒီ
ေႏျရာသီ ဘာသာေရ့အစီအစဥးမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့အေ်ခခဵသညးံ အငးတာနကး ခ္ိနး့ဆိုေတျ႔ဆဵုမႈမ္ာ့
တျငး ဘာသာေရ့၌ အဓိပၸါယးကိုရြာေဖျၾကသညး၈

အဖျဲ႔အစညး့ဆိုငးရာဘာသာေရ့်ပငးပကို ၾကညးံပါ- ႏိုငးငဵအမ္ာ့စုတျငး လူနညး့စုသညး ကုိ့ကျယး
ယဵုၾကညးရာ ဘာသာေရ့အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏျယးမႈရြိသညး၈ ဘာသာေရ့စစးတမး့မ္ာ့တျငး
အ်မနး ဆဵု့တုိ့တတးမ္ာ့်ပာ့လာသညးံ အစိတးအပိုငး့တစးခုမြာ လူမ္ာ့သညး ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးရာ
ဘာသာ တစးခုခုရြိေသားလညး့ ဘုရာ့ေက္ာငး့ႏြငးံ ဘာသာေရ့အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ သုိ႓ မသျာ့ေရာကး
ေတာံ်ခငး့ပငး ်ဖစးသညး၈ သတငး့မ္ာ့မြာ သဘာွပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ အဖျဲ႔မ္ာ့၇ စာအုပးမ္ာ့၇
လူထု အစညး့ေွ့မ္ာ့၇ ေယာဂက္ငးံစဥးမ္ာ့၇ ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ထိုထကးပုိေသာ ေနရာမ္ာ့မြ
ဘာသာေရ့ အေၾကာငး့ မ္ာ့စျာေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့မြတဆငးံ ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးသူတုိ႓၌ ေဖား်ပမႈမ္ာ့
အေၾကာငး့ ပငး်ဖစး သညး၈
ဘာသာေရ့ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အတျငး့က သတငး့ေကာငး့ မ္ာ့ကို ရြာေဖျ်ခငး့ - ဘာသာေရ့
အေဆာကးအအဵု မ္ာ့ႏြငးံ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ၾကျယွ
း ခ္မး့သာမႈ၇ အငးအာ့ရြိမႈ၇ အခ္ဳိ႔ေသာ
ကိစၥရပး၉ ေနရာေတားေတား မ္ာ့မ္ာ့တျငး လႊမး့မုိ့မႈအာ့ေကာငး့်ခငး့တုိ႓ ရြိေနဆဲ်ဖစးသညး၈
သတငး့မ္ာ့က ။တုိ႓အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အတျငး့က လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့၌ စိတးွငးစာ့ဖျယး
ဆျဲေဆာငးမႈမ္ာ့၇ ေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့ႏြငးံ စုိ့ရိမးဖျယးရာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဘာသာ ေရ့
ွတး်ပဳဆုေတာငး့ရနးလာသညးံ လူ ှ၀ ေယာကးမြ ေလ့ေသာငး့ေလာကးရြိသညးံ လူစုလူေွ့ႀကီ့
ဘယးလုိ်ဖစးသျာ့သညး သုိ႓မဟုတး အဖျဲ႔ွငး ႏြစးေထာငးေလာကးရြိသညးံ ွတး်ပဳဆုေတာငး့သူ လူစု
လူေွ့ႀကီ့ က အေယာကး ၁ွ ေလာကးအထိ ဘယးလုိ ႐ုတးတရတး ေလ္ာံနညး့သျာ့သလဲ ၈
ဘာသာ ေရ့ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကး ဂုဏးသိက၏ာက္ဆငး့သျာ့ၿပီ့ေနာကး ဘာဆကး်ဖစးလာႏုိငး
သလဲ၈ ဘုရာ့ေက္ာငး့တစးခုက လူငယးအဖျဲ႔ွငးအသစးမ္ာ့တုိ့တတးမ္ာ့်ပာ့လာေအာငး မညးသုိ႓
ဆျဲေဆာငးသလဲ ၈
လူမ္ာ့စု႐ဵု့ရာ ရငး်ပငးမ္ာ့သုိ႓ လြညံးလညးပါ - ခါ့သီ့ေသာ ထိပးတုိကးရငးဆုိငးမႈမ္ာ့၇ အလာ့အလာ
မရြိသညးံ အုပးစုဖျဲ႔မႈမ္ာ့၇ အဵံၾသဖျယး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အာ့လဵု့သညး ပညာေရ့၇အစို့ရ၇ က္နး့မာေရ့၇
သိပၸဵပညာႏြငးံ အ်ခာ့ေသာအရာမ္ာ့ႏြငးံဘာသာေရ့တို႔ အခ္ငး့ခ္ငး့ဆကးႏျယးေနသျာ့ေသာအခါ
ထငးေပ၍ ေက္ားၾကာ့သညးံ သတငး့မ္ာ့ကို အမြတးသညာ်ပဳသညး၈ မညးသညံးအတျကးေၾကာငးံ ပဋိပက၏
မ္ာ့၇ အုပးစုဖျဲ႔မႈမ္ာ့ ်ဖစးလာသညး ကို ေမ့ပါ၈ အဘယးေၾကာငးံ အခ္ိဳ႔်ပႆနာမ္ာ့သညးေ်ဖရြငး့ႏိုငးၿပီ့
အခ္ိဳ႔က ဘာေၾကာငးံ ဘယးေတာံမြ မေ်ပလညးေတာံသညးကို ေမ့ပါ၈
်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိခ္ိနးတျငး နယးေဒသႏြငးံတစးႏိုငးငဵလဵု့ သို႔မဟုတး နယးေဒသႏြငးံ ကမၻာတို႓ ်ဖစးပါေစဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့၌ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ပိုမိုစိတးွငးစာ့လာေစရနး်ပဳလုပးႏိုငးသညံး
နညး့လမး့ေကာငး့မ္ာ့ထဲကတစးခုမြာ သတငး့ကို ႏိုငးငဵအဆငးံ၇ေဒသတျငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့အဆငးံသို႓မဟုတး
ကမၻာလဵု့ဆုိငးရာ လာ့ရာႏြငးံ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့အ်ဖစး ခ္ိတးဆကး်ခငး့်ဖစးသညး ၈
ဤသုိ႓ခ္ိတးဆကး်ပ်ခငး့သညး စာဖတးသူ၇ ႐ုပး်မငးသဵၾကာ့ ၾကညးံ႐ႈသူႏြငးံ နာ့ေသာတရြငးမ္ာ့အတျကး

။တုိ႓ ၌ၿမဳိ႔ကုိ ပိုမုိႀကီ့မာ့သညးံ ကစာ့ကျငး့ႀကီ့တစးခုအ်ဖစး အစမး့သပးခဵရခ္ိနးအ်ဖစး တနးဖို့ရြိေသာ
ေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခဵုမႈမ္ဳိ့ ခဵစာ့မႈအာ႐ဵုကုိ ေပ့စျမး့သညး၈
ေဒသ တျငး့ သတငး့အမ္ာ့စုကုိ လျယးလျယးကူကူပငး ႏုိငးငဵအဆငးံႏြငးံ ႏုိငးငဵတကာအဆငးံ ဆကးစပး်ပ
ႏိုငးၿပီ့ ွတး်ပဳဆုေတာငး့ရာေနရာႏြငးံ ဘာသာတရာ့အမ္ာ့စုသညးလညး့ ေ်ပာငး့ေရႊအေ်ခခ္မႈမ္ာ့၇
သာသနာ ်ပဳလုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇ ကယးဆယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ ညီအမအ်ဖစးခ္ိတးဆကး၊ စုေပါငး့ ွတး်ပဳ
ဆုေတာငး့မႈမ္ာ့၇ ႏုိငးငဵတကာ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ ။တုိ႓၌ ဘာသာွငးမ္ာ့က ႏုိငးငဵ
တကာ အၾကမး့ဖကးမႈပဋိပက၏မ္ာ့တျငး တစးနညး့တစးဖဵု သကးဆုိငးေနသ်ဖငးံ ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ ခုိငးခုိငး
မာမာ ဆကးႏျယးမႈ ရြိေနတတးသညး၈
ေ်ပာဆုိေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ကိအာ့ေပ့ပါ
ု
- တစးခ္ိနးတညး့တျငး ဘာသာတရာ့တစးခုခုအေၾကာငး့
သတငး့ေရ့သာ့်ခငး့မ္ဳိ့ထကး မတူညီသညးံ ဘာသာတရာ့မ္ာ့၌ အေတျ့အေခ၍မ္ာ့ကို ထငးဟပး
ေစသညးံ သတငး့အေၾကာငး့အရာမ္ဳိ့ကုိ ဦ့တညးရမညး်ဖစးသညး၈ ဥပမာ - ဒီကေန႓ ွိွါဒကျဲ်ပာ့စရာ
အ်ဖစးဆဵု့ လူမႈေရ့်ပႆနာအေပ၍ မတူညီသညးံ ကုိ့ကျယးရာ ဘာသာတရာ့အစုိအဖျဲ႔မ္ာ့က မညးသုိ႓
ခ္ဥး့ကပးသနညး့ ၈
အခ္ိနးမီပါေစ သုိ႓ေသား ႏြာတစးဖ္ာ့စာ ေစာဖုိ႓ကို အလျနးအာ႐ုဵမစုိကးပါႏြငးံ - ဘာသာေရ့ႏြငးံအတူ
အေကာငး့ဆဵု့ သတငး့အခ္ဳိ႔သညး မဲတစးမဲ၇ ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ မူွါဒ
တစးခုေ်ပာငး့ လဲ်ခငး့က လူတုိ႓၌ နိစၥဒူွဘွမ္ာ့ကို အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈကို ဘယးလုိရြိသလဲ ဆုိသညး
ကုိ ရြာေဖျေဖားထုတးတငး်ပသညးံ ေနာကးဆကးတျဲရလဒးမ္ာ့်ဖစးသညး၈
ေန႓ထူ့ေန႓်မတးမ္ာ့ကို မေၾကာကးပါႏြငးံ - ဘာသာေရ့သတငး့ေထာကးအမ္ာ့စုသညး အဓိကဘာသာ
တရာ့ ႀကီ့မ္ာ့၌ ေန႓ထူ့ေန႓်မတး ပိတးရကးမ္ာ့အေၾကာငး့ကို သတငး့ေရ့သာ့ၾကသညး၈
အမ္ာ့စုမြာလညး့ အဆုိပါ သတငး့မ္ာ့ကို စို့ရိမးထိတးလနး႓စျာခ္ဥး့ကပးေ လံရြိသညး၈ သုိ႓ေသား စမတးက္
သညးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ကမူ ပုိမုိက္ယး်ပနး႓သညး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စူ့စမး့ရြာေဖျႏုိငးသညးံ
အချငးံအလမး့တစးခုအ်ဖစး ေန႓ထူ့ေန႓ ်မတးမ္ာ့ကို အသဵု့ခ္ေလံရြိသညး၈
သူတုိ႓သညး ေန႓ထူ့ေန႓်မတးဆုိသညးံ မြနးဘီလူ့ကို အသဵု့်ပဳ၊ လူတစးေယာကး၇ အခနး့အနာ့တစးခု၇
အေၾကာငး့ အရာတစးခု၇ ဆုိဆဵု့မမႈတစးခု သုိ႓မဟုတး လာ့ရာဦ့တညးခ္ကးတစးခုကို ရြာေဖျၾကသညး၈
ေန႓ထူ့ေန႓်မတးမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံေလံလာ်ခငး့အေပ၍ သတငး့လုပးငနး့အစိတးအပိုငး့အတျငး့
အ်ငငး့ပျာ့ စရာမ္ာ့လညး့ရြိသညး၈ သတငး့ေထာကးတစးေယာကးအတျကး တစးႏြစးအတျငး့ ဘာသာေရ့
ေန႓ထူ့ေန႓်မတး ၄ ရကးသုိ႓မဟုတး ထုိထကးပုိ်ခငး့သညး လုပးစရာ အလျနးမ္ာ့်ပာ့လြသညး၈ ဓာတးပဵု
အကး ေဆ့၇ သတငး့ဓာတးပဵု၇ အေမ့အ်ဖက႑၇ စာေရ့ဆရာ သို႓မဟုတး အေၾကာငး့အရာသညး
အဆုိပါ ဘာသာ ေရ့ေန႓ထူ့ေန႓်မတးႏြငးံ ဆကးႏျယးေနပါက စာအုပးသဵု့သပးခ္ကး၇ ခရီသျာ့က႑၇
အစာ့အေသာကး က႑ စသ်ဖငးံ သမာ့႐ုိ့က္မဟုတးသညးံ တီထျငးဖနးတီ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးႏုိငးသညး၈

်ပညးသူလူထု၌ အငးအာ့ကိုမြီခိုပါ၈
ဘာသာေရ့ႏြငးံယဵုၾကညးမႈ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့သညး အၿမဲတမး့လူအမ္ာ့ အေၾကာငး့ပငး်ဖစးသညး၈
်ဖစးႏိုငးသညးံ အခါတိုငး့ ဘာသာေရ့အဆဵု့အမ၇ အဖျဲ႔အစညး့သို႓မဟုတး တရာ့ွငး်ဖစး်ခငး့အေၾကာငး့
သတငး့မ္ာ့သညး ကဖ္ကးယဖ္ကး်ပဳလုပး သညးံ အာဏာပုိငးမ္ာ့ကို ေက္ားလျနးေနသငးံသညး၈ အကယး၊
ေရျ့ခ္ယး်ခငး့က ေရ့သာ့ႏိုငးေလာကးသညးအထိ အေရ့ပါပါက လူအမ္ာ့၌ ဘွမ္ာ့ကို
မညးသို႓အက္ိဳ့သကးေရာကးႏိုငးသညးကို ေနာကးထပးအဆငးံမ္ာ့ရြာေဖျ်ခငး့ကလညး့အေရ့ႀကီ့သညး၈

ဘာသာေရ့ႏြငးံ ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့အေၾကာငး့ လူအမ္ာ့ကို ေ်ပာချငးံေပ့ပါ၈ မၾကာခဏဆိုသလို
ရငး့်မစးမ္ာ့က ၁ငး့တို႓၌ ဘာသာေရ့မ္ာ့က ၁ငး့တို႓၌အမူအက္ငးံ မ္ာ့ကို မညးသို႔ လမး့ညျနးသညးကို
ေ်ပာဆိုလာၾကသညးံအခါ သတငး့ေထာကးမ္ာ့က ရြငး့လငး့ေအာငးဦ့တညးေပ့သညး၈
၁ငး့ဘာသာေရ့ေ်ပာဆိုေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ကို အာ့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ကလည့း
အေရ့ပါေသာ တနးဖို့မ္ာ့ႏြငးံ အေရ့ႀကီ့ေသာအခ္ိနးမ္ာ့အေၾကာငး့ပုိမို သငးယူႏိုငးသညး၈
ဘာသာေရ့သညး ပ္ကးစီ့လျယးသညးံ အေၾကာငး့ ရငး့်မစးမ္ာ့ကို ေမ့ပါ၈ လူအမ္ာ့က ၁ငး့သညး
လျမး့မို့မႈရြိသညးကို သိထာ့ၾကသညး၈ သို႔ေသား သငးက ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့တိုငး့
သငးံ၌ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈက သငးံဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို မညးသို႔အက္ိဳ့သကး ေရာကးမႈ ု်ဖစးေစသနညး့ဟု
အၿမဲေမ့ႏိုငးသညး၈
ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးတို႔၌ ေ်ပာစကာ့မ္ာ့ကိုတစးဖကးသတး မြီခိုၿပီ့အ်ပညးံအ ွမယဵုၾကညးပါႏြငး၈
သူတို႓၌ ေ်ပာစကာ့မ္ာ့၇ ေရြ႔်ဖစးအေဟာမ္ာ့က မြနးကနးေနသညးံအခါ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၌
ေ်ပာစကာ့မ္ာ့ႏြငးံလူအမ္ာ့၌ေဆာငးရျကးမႈ ႏြငးံယဵုၾကညးမႈမ္ာ့အၾကာ့တျငး အလြမး့ကျာေနတတးသညး၈
သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ ေမျ့်မဴပါ၈ အ်ခာ့က႑မြ သတငး့အခ္ိဳ႔ကလညး့ ဘာသာေရ့မ္ာ့တျငး
ွငးေရာကးတတးသ်ဖငးံ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ကို ေမျ့်မဴထာ့်ခငး့က သတငး့ေကာငး့မ္ာ့
ရြာေဖျေဖားထုတးရနး အလျနးအေရ့ပါသညး၈

သတငး့ေပ့ပုိ႓်ခငး့ႏြငတိ
းံ က
ိ ္ေသခ္ာစျာပဵုေဖား်ခငး့
ဘာသာေရ့သတငး့ေပ့ပို႓ခ္ကးေကာငး့မ္ာ့သညး သတငး့စာပညာေကာငး့မြ အစ်ပဳသညး - “ဘာသာ
ေရ့နဲ႓ မသကးဆုိငးတဲံ သတငး့ေပ့ပို႓မႈေတျအေပ၍ ေမတၱာ မထာ့ဘူ့ဆုိရငး ဘာသာေရ့သတငး့ေတျ
အေပ၍မြာလညး့ ခ္စးခငးစိတးရြိမြာမဟုတးပါဘူ့ ” ွါရငးံသတငး့ေထာကး ရစးခ္ကး ေအာစးတးလငး့ ကေ်ပာ
သညး၈ သတငး့တုိငး့တျငး ကၽျမး့က္ငးေသာ သတငး့ေပ့ပို႓မႈ စျမး့ရညးကို အသဵု်ပ၊ တိက္ခိုငးမာေသာ
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ ရြငး့လငး့နာ့လညးေစရနး အသိဥာဏးမ္ာ့ေပ့ႏုိငးသညး၈
မညးသညးံအရာကမြ္ ေဘာငးမေက္ားပါ၈အရာတိုငး့ကိုေမ့်မနး့ပါ၈
သတငး့လျတးလပးချငးံအနညး့ငယးမြ္သာ ရြိသညးံ ႏုိငးငဵမ္ာ့တျငးပငးလြ္ငး သငးတတးႏုိငးသမြ္
သတငး့ေရ့သာ့တငးဆကးႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈
႐ိုမနးကကးသလစး ဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ာ့၌ အလျဲသဵု့စာ့မႈတျငးဆုိလြ္ငး ႏုိငးငဵတကာ၌ သတငး့တငးဆကး
မႈက ဘာသာေရ့တျငး သနာ့ညြာတငးမႈကငး့ကငး့်ဖငးံ သတငး့ေပ့ပို႓ရနးလုိအပးေၾကာငး့ ်ပသခဲံသညး၈
စာဖတးသူ ႏြငးံ ႐ုပး်မငးသဵၾကာ့ပရိတးမ္ာ့က ဘာသာေရ့ႏြငးံ အဖျဲ႔အစညး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို ခုိငးမာ
သညးံေမ့ချနး့မ္ာ့ ထုတး်ခငး့အာ့်ဖငးံ အဆုိပါသတငး့မ္ာ့အေပ၍ တုနး႓်ပနးမႈမ္ာ့်ပသခဲံၾကသညး၈
သတငး့ေထာကးက သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ကို ေလ့စာ့သမႈ်ဖငးံ ဆကးဆဵရနး အေရ့ပါသလုိ၇ သူတို႓သညး
ဘာသာေရ့ကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ လူပုဂၐဳိလးမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးဆဵရသ်ဖငးံ ေမ့ရမညးံေမ့ချနး့မ္ာ့ကို ခ္နးလြပးထာ့်ခငး့၇
ေနာကးခဵအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို စစးေဆ့်ခငး့တုိ႓တုိ႓ မခ္နးလြပးထာ့သငးံေပ၈

ေငျေနာကးလုိကးပါ - ဘာသာေရ့အွနး့အွုိငး့အတျငး့ ဆုိ့ရျာ့လျနး့လြၿပီ့ သတငး့မ္ာ့မထျကးေပ၍သညးံ
အေၾကာငး့အရာမြာ ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေန်ဖစးသညး၈ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုကဲံသုိ႓ ႏုိငးငဵအခ္ဳိ႔ တျငး
အက္ဳိ့အ်မတးမယူသညးံ ဘာသာေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ။တုိ႓၌ ဘ႑ာေရ့ဆုိငးရာ အစီရငးခဵစာ
တငး်ပရမႈမြကငး့လျတးချငးံရရြိေနသညး၈ မညးသညးံ ဘာသာေရ့အဖျဲ႔အစညး့အမ္ာ့က အစို့ရကို အစီ
ရငးခဵ သညး၇ ။တုိ႓ကို ကုိ့ကျယးဆညး့ကပးသူမ္ာ့ႏြငးံ မညးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့
မြ္ေွသညး ဆုိသညးကို ေလံလာရမညး၈ ေငျေၾက့မ္ာ့စီ့ဆငး့လညးပတးပဵုအေၾကာငး့ ေမ့်မနး့၊
ဘတးဂ္ကး စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့ကို ကူ့ယူေလံလာပါ၈ ဘ႑ာေရ့ဆုိငးရာ မဖျယးမရာကိစၥရပးမ္ာ့လညး့
။တုိ႓ကို ကုိ့ကျယးဆညး့ကပးသူမ္ာ့၌ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့တျငး ်ဖစးေပ၍ႏိုငးသညး၈ ၁ငး့တို႔အမ္ာ့စုမြာ
ေငျေၾက့ စာရငး့ ဇယာ့မ္ာ့ကို ေကာငး့စျာကိုငးတျယးေဆာငးရျကးႏိုငးသညးံ စာရငး့ကိုငးမ္ာ့ မဟုတး
ေသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ဘာသာေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး မၾကာခဏဆိုသလိုအလြဴအတနး့မ္ာ့မြ
မ္ာ့စျာေသာအက္ိဳ့အ်မတး၇ ေငျေၾက့ရရြိသညး၈ သို႔ေသား ၁ငး့ေငျေၾက့အေပ၍ မညးသို႔သဵု့စျဲ၊
မညးသို႔ကုနးသျာ့ သညးကို ်ပႆနာ တစးစဵုတရာ မေပ၍မ်ခငး့ စစးေဆ့မႈ မရြိသေလာကး
အာ့နညး့ၾကသညး၈

ဘာသာေရ့က ေကာငး့မျနး်ခငး့မ္ာ့ေရာ မေကာငး့ဆို့ ွါ့မ္ာ့ႏြငးံပါ ဆကးဆဵရသညး၈
သို႔ေသားေန႔စဥးဘွတျငး အ်ဖဴအမညး့ မသဲကျဲသူမ္ာ့ရြိသညး၈ မသဲကျဲသူ ၂ွွွွ ထကးပိုေအာငး
ေတျ႔ရလ္ငးေတာငး အေလ့အနကးထာ့ ေလ့စာ့လိုကးပါ၈ ဘာသာေရ့်ပႆနာ်ဖစးေနသညးံ မိသာ့စု
တစးစု အေၾကာငး့သတငး့ေရ့ရေသာအခါ ၁ငး့်ပႆနာမ္ာ့သညး ဘာသာေရ့လုပးငနး့ ေဆာငးတာ
မ္ာ့ကို ပဵုမြနးမေဆာငးရျကးႏိုငး်ခငး့ပါ ွငးသညးကို ေတျ႔ရမညး၈ဘာသာေရ့သညး မၾကာခဏဆိုသလို
ရြဳပးေထျ့ ေပျလီေသာ ေမ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့ရြိေနသညး၈ ၁ငး့သညးကပငး ေရ့သာ့ရနးဆျဲေဆာငးေနသညးံ
အေၾကာငး့ အရာတစးရပး်ဖစးသညး၈
နကးနကးနဲနဲတူ့ေဖားပါ စဵုစမး့ေဖားထုတးေရ့သာ့တငးဆကး်ခငး့မ္ာ့တျငး ဘာသာေရ့က႑မြ လိငးပိုငး့
ဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမႈမြသညး ေငျေၾက့အလျဲသဵု့စာ့မႈမ္ာ့အထိ ရြိေသာေၾကာငးံ ၁ငး့တို႔ ကိုကိုငးတျယး
ႏိုငးသညးံ ပညာမ္ာ့ရရြိမညး၈ ၁ငး့သတငး့မ္ာ့အတျကး သတငး့ေထာကးမ္ာ့က နကးနကးနဲနဲ တူ့ေဖားရနး
လိုအပးသညး၈

ပဋိပက၏ ႏြငးံတညး်ငိမးေအ့ခ္မး့မႈၾကာ့တျငရြး ိေန်ခငး့
ဘာသာေရ့အေၾကာငး့ သတငး့ေရ့သာ့ေပ့ပို႔ရာတျငး မၾကာခဏဆိုသလို အစျနး့ေရာကးမႈမ္ာ့ ၇ပဋိ
ပက၏်ဖစး သညးအထိ အစျနး့ေရာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးဆဵရ်ခငး့မ္ာ့ ပါွငးသညး၈ အၾကဵ်ပဳလိုသညးံ အခ္ကး
အခ္ိဳ႔မြာ
-

လူအမ္ာ့စုက ေနရာအခ္ဳိ႔တျငး က္ဆဵု့သျာ့သညးံ အေတျ့အေခ၍မ္ာ့ ရြိေနခ္ိနးတျငး
အက္ယးေလာငး ဆဵု့၇ ရနးအလိုဆဵု့အသဵမ္ာ့သညး ကိစၥအာ့လဵု့၌ အလယးတျငးရြိေနသညး၈
ကိစၥတုိငး့ အာ့လဵု့နီ့ပါ့တျငး ႏြစးဖကးထကးပုိေသာ ဘကးမ္ာ့ရြိေနသညး၈ ။တုိ႓ကုိ
ရြာေဖျေဖားထုတးပါ၈

-

ၾကာ့ွငးေစံစပး်ဖနးေ်ဖသူ၇ ကုိယးက္ငးံတရာ့ေကာငး့မျနးသူ၇ ေလံလာသဵု့သပးသူႏြငးံ လူနညး့စု
မ္ာ့ စသညးံ အ်ပဳသေဘာနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခဵုမႈမ္ာ့ကို ေရြ႔တုိ့ေစသညးံ
သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ရြာေဖျပါ၈

-

ရနးလုိသညးံ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ သုိ႓မဟုတး သတငး့ခနး့မထဲက သဲေ်ခႀကဳိကး်ဖစး်ခငး့
တုိ႓ေၾကာငးံ ပဋိပက၏ မ္ာ့ကို အလျနးအမငး့ အာ႐ဵုမစုိကးသငးံပါ၈ အေၾကာငး့အရာတစးခုသညး
ေန႓စဥး လူေနမႈဘွကို သကးေရာကးမႈရြိသလာ့? ဒီသကးေရာကးမႈခဵ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့က
ဒီအေၾကာငး့အရာကုိ ဂ႐ုစုိကးသလာ့၈
၁ငး့အတိုငး့ပဵုေဖားပါ၈

-

သာမာနးေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခဵုမႈ၌ အသဵမ္ာ့မြ ေနာကးဆဵု့ရရြိလာသညးံ ထုတး်ပနးေၾကညာခ္ကးမ္ာ့ကို
အလုိအ ေလ္ာကး အေရ့ႀကီ့သညးံ အခနး့က႑သုိ႓ ေရာကးရြိမသျာ့ေစရ၈ လူဘယးႏြဦ့က
။သေဘာထာ့ အ်မငးမ္ာ့ကို အမြနးတကယး သေဘာတူညီသနညး့၈ ။တုိ႓က ဘယးသူေတျ
အတျကး စကာ့ေ်ပာေပ့ေန်ခငး့မ္ုဳိ့်ဖစးသနညး့၈

-

အစျနး့ေရာကးအ်မငးရြိသူမ္ာ့က သတငး့မ္ာ့ကို ်ဖစးေ ပ၍ေစသညး အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား
။တုိ႓ ၌ ခဵယူခ္ကး ေပ၍တျငးအေ်ခခဵ၊ အစျနး့ေရာကး လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို မၾကာခဏ ဆုိ
သလုိ လုပးေဆာငးလုိစိတးရြိ်ခငး့ ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးမႈ အစျနး့ေရာကးႏြငးံ
အစျနး့ေရာကးရနး အလာ့အလာရြိသညးံ အုပးစုမ္ာ့ထဵမြ သတငး့အခ္ကးအလကး စုေဆာငး့
ရာတျငး ဂ႐ုစုိကး၊ မညးသုိ႓မညး ပဵုေဆာငးရျကးရမညးကို နာ့လညးပါ၈

-

တကယးးတမး့အခ္ဳိ႔ေသာသူမ္ာ့သညး လြညးံစာ့ေလံရြိၾကသညး၈ ဘာသာေရ့သတငး့ေထာကး
အမ္ာ့စု သညး အနညး့ဆဵု့တစးႀကိမးတစးခါေတာံ ကုိ႓႐ုိ႔ကာ့ယာ့ႏုိငးေသာ ဘာသာေရ့ ်ပစးတငး
ေွဖနးမႈ၇ မ်ဖစးႏုိငးသညးံ စျပးစဲျခ္ကး်ပဳလုပးမႈ်ပဳလုပးထာ့သ ညးံ ေပ့စာသုိ႓မဟုတး တယးလီဖုနး့်ဖငးံ
အေၾကာငး့ၾကာ့မႈ တစးခုခုကို လကးခဵရရြိေလံရြိသညး၈ အကယး၊ ၁ငး့ကဆကးလကးေ်ပာဆို
ေနလြ္ငး မိမိ အထကးအရာရြိ၌ ေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ဖငးံ ၁ငး့တို႔၌ေ်ပာဆိုမႈေနာကးကို
မလိုကးႏိုငး ေၾကာငး့၇လကးမခဵေၾကာငး့ ယဥးေက့္စျာ်ဖငးံ ခုိငးခုိငးမာမာရြငး့်ပရမညး၈

တဵဆိပးမ္ာ့ကို ဂရု်ပဳပါ
လစးဘရယးအပါအွငး တဵဆိပးမ္ာ့သညး ႏိုငးငဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ အေၾကာငး့အရာ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေပ၍ မူတညးၿပီ့
အဓိပၸါယးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ေဖားေဆာငးသညး၈ ်ခဵဳငဵု တဵဆိပးတပး်ခငး့ထကးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညးံ
တိက္သညးံ တဵဆိပးတပးပါ၈ သူတို႔ကိုယး သူတို႓ မညးသို႔သတးမြတးသညးကို ရငး့်မစးကို အ်မဲတမး့
ေသခ္ာစျာေမ့ပါ၈
မတူကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့ကိလကး
ု
ကိုငး်ပဳပါ
ပါွငးပါ၈ လူမ္ာ့၌ အ်မငးမ္ာ့အာ့လဵု့ပါွငးသညးံ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ အသိအ်မငးရြိမႈ အေနအထာ့
အစဵုမြ လူမ္ာ့က တနးဖို့ထာ့နညး့လညးႏိုငးသညးံ သတငး့မ္ာ့ေရ့ႏိုငးရနး ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးပါ၈
အေၾကာငး့အရာတစးခု ကို ေရ့သာ့ရသညးံအခါ မိမိႏြငးံရငး့ႏြီ့ေနသညးံ ဘာသာေရ့တစးခုထဲတျငးပငး
မိမိကိုယးကို ကနး႓သတးမထာ့ဘဲ မညးသညံးဘာသာဓေလံထဵု့စဵ ပါွငးသညးကို စူ့စမး့ပါ၈ ဘာသာေရ့
မ္ာ့၌ ဘာသာေရ့အေဆာကးအအဵုမ္ာ့၇ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အေၾကာငး့ ကို ရညးရျယးသညးံအခါ
ဘာသာေရ့ ဆိုငးရာတိက္ေသာအမညးမ္ာ့ သဵု့်ခငး့ေရြာငးက္ဥးပါ၈

မတူကျဲ်ပာ့မႈရြိပ-ါ
ဘာသာေရ့အေၾကာငး့ သတငး့မ္ာ့ေရ့သာ့ရသညးအခါ ယဵုၾကညးမႈမတူညီ်ခငး့၇ လူမ္ိဳ့၇ဘာသာ၇
စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေန၇ ပထွီအေနအထာ့ႏြငးံ အသကးအရျယး စေသာ မတူကျဲ်ပာ့မႈ တိုငး့က
သတငး့ကို က္ယး်ပနး႔မ္ာ့်ပာ့ေစသညး၈ ၁ငး့တို႓ကို စူ့စမး့ေလံလာႏိုငးေအာငး အာ့ထုတးပါ၈
ဘာသာေရ့ ယဵုၾကညးကုိ့ကျယးမႈႏြငးံ က္ငးံႀကဵမႈတုိ႓သညး မညးသညးံေနရာတျငး ေနထိုငးသညး၇
မညးသညးံေနရာမြ လာသညး၇ မညးမြ္ပိုငးဆိုငးမႈရြိသညး ႏြငးံ မညးသညံးဘာသာကို ယဵုၾကညးကုိ့ကျယး
သညး တုိ႓အေပ၍မူတညး၊ သကးေရာကးမႈရြိသညး၈
ဘာသာေရ့တျငး လူမ္ာ့စုက အၿမဲတမး့ ဦ့ေဆာငးအုပးခ္ဳပးမေနပါ၈
ကုိ့ကျယးမႈ၇ ယဵုၾကညးမႈ နယးပယးအွနး့အွုိငး့တျငး လူနညး့စု၌ အသဵကလညး့ အေရ့ပါသညး၈
ဘာသာေရ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ အႀကီ့မာ့ဆဵု့ အေၾကာငး့အရာေတျထဲက တစးခုက ကုိ့ကျယး
ယဵုၾကညးရာတူညီသညးံ လူမ္ာ့သညး ပုိမိုနီ့ကပးစျာ ေနထုိငးအလုပးလုပးကုိငးႏုိငးေအာငး သငးယူေလံလာ
သညးံ နညး့လမး့်ဖစးသညး ၈ ထုိအေ်ခအေနတျငး လူနညး့စု၌အသဵမ္ာ့သညး အေရ့ပါသညး၈
အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား သူတုိ႓သညး “ေက္ာကးမီ့ေသျ့မုိငး့က စာွါငြကး” ဆုိသညးံ ဆုိ႐ုိ့အတုိငး့
ပဋိပက၏တစးခုကို ပထမဦ့စျာ သတိေပ့မႈ်ပဳလုပး၊ ်ဖစးလာႏုိငးသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့အေပ၍ စုိ့ရိမးစိတးမ္ာ့
ကုိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ထုတးေဖားေလံရြိေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈
ဘာသာ တရာ့သညး အဵံၾသဖျယးေကာငး့ေသာ အုပးစုဖျဲ႔မႈမ္ာ့ေၾကာငးံတစးအိပးယာတညး့ အတူတူ
အိပးသူခ္ငး့ကိုေတာငး သူစိမး့်ပငး်ပငး်ဖစးေစသညး၈ ဒါံေၾကာငးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့က အမ္ာ့စု၌
သေဘာဆႏၵကို သူတုိ႓က ကုိယးစာ့်ပဳႏုိငးသညးဆုိသညးံ ေကာကးခ္ကးခ္်ခငး့မ္ဳိ့ ဘယးေတာံမြ
မ်ပဳလုပးရေပ၈
မဆဵု့်ဖတးပါႏြငးံ
ုလူမ္ာ့၌ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးမႈသညး တစးခါတစးရဵ “က္ဴ့လျနးေဖာကးဖ္ကး်ခငး့ ” “အလျနး႐ုိေသ ကုိငး့႐ႈိငး့
်ခငး့” “ဂ႐ုတစုိကးရြိ်ခငး့ ” ဆုိသညးံ ဘာသာထဵု့တမး့ဓေလံတစးခုကို တစးေသျမတိမး့ လုိကးနာ က္ငးံသဵု့
ေၾကာငး့ ်ပသေနသညးံ နညး့လမး့တစးခုအ်ဖစး သူတုိ႓ဘာသူတုိ႓ သုိ႓မဟုတး တ်ခာ့သူအေပ၍ ရညးညႊနး့
သတးမြတး တတးသညး၈ သတငး့စာဆရာမ္ာ့ကမူ ထုိကဲံသုိ႓ မတူညီသငးံေပ၈ လူတစးဦ့တစးေယာကး၌
ဘာသာတရာ့အေပ၍ယဵုၾကညးခ္ကး နကး႐ႈိငး့မႈ၇ ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး မရပးမနာ့ က္ငးံႀကဵမႈတုိ႓အေပ၍
အကဲ်ဖတးရနးမြာ သတငး့စာဆရာတစးေယာကး၌အလုပးမဟုတးပါ၈ ထုိသုိ႓အကဲ်ဖတးမညးံအစာ့
လူတစးဦ့၌ ဘာသာတရာ့အေပ၍ယဵုၾကညးသကး ွငးပဵု၇ လုိကးနာက္ငးံႀကဵမႈ အေသ့စိတးတို႓ကို
ပဵုေဖားရြငး့်ပရမညး်ဖစးသညး၈ သတငး့စာဆရာတစးဦ့သညး လူတစးဦ့တစးေယာကး၌ ေ်ပာၾကာ့မႈကို
ထပးမဵစိစစးႏုိငး်ခငး့မရြိေသ့ပါက ။အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ဟုမသတးမြတးေသ့
ဘဲ လူတစးဦ့တစးေ ယာကး၌ ထုတး်ပနးခ္ကးသာ်ဖစးသညးဟု ရြငး့လငး့စျာ ရညးညႊနး့သငးံသညး၈

ထုိသူေ်ပာသညးံအရာမ္ာ့ကို တိက္ေသခ္ာသညးဟု ေကာကးခ္ကးခ္်ခငး့မ္ဳိ့ မ်ပဳလုပးႏုိငးပါ၈ ဥပမာ ဂ္ဴ့လႊတးေတားအမတးေလာကးတစးဦ့က ဆဘကးသးၿမဳိ႔တျငး မဲဆျယးလႈပးရြာ့မႈမ်ပဳလုပးခဲံလြ္ငး သငး
သညး အခ္ကးအလကးတစးခုအ်ဖစး အတညးတက္ ေ်ပာဆုိေရ့သာ့ႏုိငးသညး၈ သုိ႓ေသား အကယး၊
သငး၌သတငး့တျငးပါွငးသညးံ ဇတးေကာငးတစးေယာကးက ဘ႑ာေရ့မြတးတမး့မြတးရာ တစးစဵုတစးရာ
မ်ပဘဲ တီသီ (ခရစးယာနးဘာသာတျငး ွငးေငျ၌ ဆယးရာခုိငးႏႈနး့ကို ွတး်ပဳဆုေတာငး့သူမ္ာ့အတျကး
အသငး့ေတားသုိ႓ေပ့သျငး့ရသညးံေငျ )ေပ့သညးဟု ေ်ပာပါက “သူမက တီသီ ေပ့သညးဟုေ်ပာသညး ”
ဟုသာ ေ်ပာဆုိေရ့သာ့ရမညး်ဖစးသညး၈ သူမ၌ေ်ပာစကာ့မ္ာ့ကို ဒီအတုိငး့ေဖား်ပ၊ မရပါ၈
ထူ့ဆနး့အဵၾသဖျယးသဘာွလျနးမ္ာ့
ဘာသာေရ့သညး ်ပနးလညးစိစစးမရႏုိငးသညးံ သဘာွလျနး်ဖစးရပးမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးဆကးႏျယးေန
ေလံရြိသညး၈ ဘာသာတရာ့တုိငး့၌ သမၼာက္မး့စာမ္ာ့ ၈ ပိဋကတးမ္ာ့တျငး ထုိအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ
်ပညးံႏြကးေနတတးသညး၈ ဘာသာတရာ့အမ္ာ့စုက ။တုိ႓အေပ၍တျငး အေ်ခခဵထာ့ေလံရြိသညး၈
ဘာသာ ေရ့ႏြငးံပတးသကး၊ သတငး့စာဆရာတုိ႓ ေန႓စဥးႀကဳဵေတျ႔ရမညးံ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့တျငး ေပ္ာကး
ေစ ဆရာမ္ာ့အေၾကာငး့၇ ကုိယးေပ္ာကးွိဇၹာ အေၾကာငး့၇ မေကာငး့ဆုိ့ ွါ့ႏြငးသညးံ ပညာရပး
အေၾကာငး့၇ ဘုရာ့ဂုဏးေတား တနးခို့အာနိသငးမ္ာ့အေၾကာငး့၇
အစျဲခၽျတး မေကာငး့ ဆုိ့ွါ့ႏြငးံ အဵံဖျယးေကာငး့ေသာ ဘုရာ့၌ ဂုဏးေတားႏြငးံညီေသာ၇ စကာ့ေ်ပာ
ငိုေၾကျ့သညးံ ႐ုပးထုမ္ာ့အေၾကာငး့ စေသာစေသာ သဘာွလျနး်ဖစးရပးမ္ာ့ႏြငးံ ႀကဳဵေတျ႔လာၿပီဆုိလြ္ငး
ဘာလုပးသငံးပါသလဲ၈
-

ဘာ်ဖစးတယးဆုိသညးကို အေသ့စိတးပဵုေဖားပါ၈ သငးကုိယးတုိငး ဘာ်မငးေတျ႔ခဲံရလဲဆုိတာ၈
အ်ခာ့သူေတျက ဒီကိစၥအေပ၍ ဘယးလုိေ်ပာသလဲ ဆုိတာေတျကို ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ရြိပါေစ၈
သငး၌သတငး့က လူမ္ာ့ဘယးလုိယဵုၾကညးမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ေနၿပီ့ ။အေပ၍ကို မညးသုိ႓
တုနး႓်ပနးသညး ဆုိသညးမ္ဳိ့ က္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓်ဖစးသျာ့ႏုိ ငးပါသညး၈

-

မြနး မမြနး စိစစး စရာ ကုိရြာပါ၈ အကယး၊ တစးစဵုတစးေယာကးက သူ၌ကငးဆာေရာဂါမြာ
ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးတစးေယာကး သုိ႓မဟုတး နတးတစးပါ့ပါ့ေၾကာငးံ ေပ္ာကးကငး့သျာ့
သညးဟု ေ်ပာလာပါက ေရာဂါေပ္ာကးကငး့သညးဟု မေ်ပာမီႏြငးံ ေ်ပာၿပီ့ခ္ိနးတျငးရြိသညးံ
ေဆ့မြတးတမး့ မ္ာ့ကို ၾကညးံ၊ အတညး်ပဳခ္ကးယူရမညး်ဖစးသညး၈

-

ဘာသာေရ့ ထဵု့တမး့စဥးလာႏြငးံ သကးဆုိငးသညးံ အခမး့အနာ့တစးခုက္ငး့ပလြ္ငး
အဆုိပါအခမး့အနာ့ သညး အဆုိပါ ဘာသာတရာ့၌ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို မညးသုိ႓လုိကးနာမႈ
ရြိသညး သုိ႓မဟုတး မညးသုိ႓မညးပဵုလမး့ေၾကာငး့လျဲေသျဖညးေနသညးဆုိသညးကို ရြငး့်ပရမညး်ဖစး
သညး၈ အ်ခာ့အလာ့တူ်ဖစးရပးမ္ာ့ကို ဥပမာေပ့ရမညး၈ အကယး၊ ဆီေလ္ားမညးဆုိရငး

အဆုိပါကိစၥ မြာ့ယျငး့ေနေၾကာငး့ အ်ခာ့ဘယးမြာ သကးေသ်ပထာ့သညးဆုိသညးကုိပါ
ထညးံသျငး့ေ်ပာ်ပႏုိငးရမညး၈
-

အကယး၊ မိမိေရ့သာ့ရမညးံသတငး့တျငး ေငျေၾက့ကိစၥမ္ာ့ ပါွငးလာၿပီဆုိလြ္ငး၈
တစးစဵုတစးေယာကးက အလြဴႀကီ့ေပ့မညးဟု ကတိကွတး်ပဳထာ့ၿပီ့
ေပ္ာကးေနသလာ့ဆုိသညးကို ေဖား်ပရမညး၈

-

ေလ့စာ့ရမညး သုိ႓ေသား အယူွါဒစျဲကငး့ရမညး၈ ဘာသာေရ့သတငး့ေထာကးတစးဦ့သညး
ေၾကာကးမကးဖျယး ယဵုၾကညးကုိ့ကျယးခဵရသူမ္ာ့ႏြငးံလညး့ ဆကးဆဵရမညး်ဖစးသညး၈ သုိ႓ေသား
။တုိ႓ကို ေထာကးခဵ်ခငး့၇ သုိ႓မဟုတး ပယးဖ္ကး်ခငး့သညး သငး၌အလုပးမဟုတးေပ၈

သငး၌ကေလာငးသျာ့ကို ေသျ့ထာ့ပါ
ႀကီ့်မတးေသာ သတငး့စာအတတးပညာသညး ပဋိပက၏မ္ာ့၇ တငး့မာမႈမ္ာ့၇ အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ႏြငးံ
ပတးသကးေနေလံရြိသညး၈
ဘာသာေရ့တျငး အထကးပါ ကိစၥရပးမ္ာ့အာ့လဵု့ရြိေနတတးသညး၈ ။တုိ႓ကို အသဵု့ခ္ပါ၈ ဘာသာေရ့
သတငး့ေပ့ပို႓ခ္ကးမ္ာ့တျငး ပုဂၐလိက အသျငးကူ့ေ်ပာငး့်ခငး့ ဇတးလမး့မ္ာ့၇ ႏြလဵု့သာ့ကို
တုိကး႐ုိကးထိရြႏုိငးသညးံ ဇတးလမး့ေ်ပာ်ပခ္ကးမ္ာ့၇ ဇာတးေၾကာငး့ေ်ပာ်ပႏုိငးရနး လဵုေလာကးသညးံ
အချငးံအလမး့မ္ာ့ရြိေနသညး၈
႐ုိ့ရြငး့စျာေရ့ပါ၈ သုိ႓ေသားအလျနးအက္ဴ့ရြငး့လငး့ခ္ကးမထုတးပါႏြငးံ
ဘာသာေရ့တျငး အာစလြ္ာစ၇ ႐ႈပးေထျ့သညးံ ဗနး့စကာ့၇ ႏြစးေထာငးေ ပါငး့မ္ာ့စျာကတညး့က
ေဆျ့ေႏျ့်ငငး့ခဵုအေ်ဖမရြိခဲံေသာ ဘာသာစကာ့မ္ာ့်ဖငးံ ပတးသကးေနတတးသညး၈
အဆုိပါအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို တစုိ့တေစံမြမလျဲ ေဖား်ပႏုိငးေစရနး တိက္ၿပီ့
အဆုိပါအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံလညး့ယဥးပါ့သဟဇာတ်ဖစးရမညး်ဖစးသညး၈ အေၾကာငး့အရာထဲတျငး
ထဲထဲွငးွငးပတးသကးေနသူႏြငးံ သာမာနးထသျာ့ထလာ ေလံလာသူမ္ာ့ပါ နာ့လညးႏုိငးသညးံ
႐ုိ့ရြငး့ေသာ ဘာသာစကာ့မ္ာ့်ဖငးံလညး့ ေရ့သာ့ရမညး်ဖစးသညး၈
သတိ်ပဳရမညးမြာ စကာ့လဵု့ေရျ့ခ္ယးမႈေၾကာငးံ မိမိကုိယးတိုငး သတိမမူမိဘဲ
ဘကးလုိကးသညးပဵုသ႑နး်ဖစးသျာ့တတး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ယငး့သုိ႓မ်ဖစးေစရနး သတငး့ရငး့်မစး၌
ေ်ပာစကာ့မ္ာ့ကို စကာ့ေ်ပသ႑နး ်ပနးလညးေရ့သာ့ရာတျငး တိက္မႈႏြငးံ
အဓိပၸါယးနာ့လညးမႈတုိ႓အတျကး သတငး့ရငး့်မစးႏြငးံပငး်ပနးလညးစစးေဆ့ရမညး်ဖစးသညး၈ သငးက
“မျတးဆလငးေတျက ယဵုၾကညးသညး” ဟု သငးက ေ်ပာသညးံအခါ သတိထာ့ရမညး်ဖစးသညး၈ ဥပမာ
ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ၾကာ့ အႀကီ့အက္ယး်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့ရြိေနတတး်ခငး့မ္ဳိ့ ၈

ဘေလာံႏြငးံ လူမႈကျနးယကး
သငး၌ ပုဂၐလိက ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ထငး်မငးယူဆခ္ကးမ္ာ့ကို ေရ့သာ့ၿပီ့ တျစးတာမြတဆငးံ
်ဖနး႓ေွလုိကး်ခငး့သညး သငး၌သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့၇ ပရိသတးမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးဆဵေရ့ကို
ေ်ပာငး့လဲသျာ့ေစႏုိငးသညး၈
အခ္ဳိ႔ေသာကိစၥမ္ာ့တျငး သငး၌ေရ့သာ့်ဖနး႓ေ ွ်ခငး့က မြ္တၿပီ့ ဘကးလုိကးမႈကငး့သညးံတုိငး လူမ္ာ့၌
ယဵုၾကညးမႈ ကို ထိခုိကးေစႏုိငးသညး၈ အဆုိပါေၾကာငး့်ပခ္ကးေၾကာငးံ အခ္ဳိ႔ေသာ
သတငး့ေထာကးမ္ာ့က ။တုိ႓၌ ထငး်မငးယူဆခ္ကးႏြငးံ ပုဂၐဳိလးေရ့ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈကို
မေရ့သာ့ရနး ဆဵု့်ဖတးထာ့ၿပီ့ အခ္ဳိ႔ေသာ သတငး့ဌာနအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က
။တုိ႓၌သတငး့ေထာကးမ္ာ့ ထုိသုိ႓ေရ့သာ့်ခငး့ကို တာ့်မစးထာ့ေလံရြိသညး၈
စာမ္ကးႏြာေကားလဵမ္ာ့၇ သဵု့သပးခ္ကးေဆာငး့ပါ့မ္ာ့၇ ဘေလာံမ္ာ့ႏြငးံ
လူမႈကျနးယကးမီဒီယာမ္ာ့မြတဆငးံ ။တုိ႓၌ရပးတညးခ္ကးကို တုိ့်မြငးံ်ပသ၊ စာဖတးသူ၇
႐ုပး်မငးသဵၾကာ့ၾကညးံပရိသတး၇ ေသာတရြငးတုိ႓ႏြငးံ ခုိငးမာသညးံ ဆကးသျယးေရ့
တညးေဆာကးႏုိငးေၾကာငး့လညး့ အ်ခာ့ေသာ ဘာသာေရ့သတငး့ေထာကးမ္ာ့က
သိရြိနာ့လညးထာ့ၾကသညး၈ အခ္ဳိ႔က ဘာသာေရ့က႑အတျကး
သီ့သနး႓ေကားလဵဖျငးံေရ့သာ့ေလံရြိၿပီ့ တစးခဵတစးရဵ သူတုိ႓၌ သတငး့ေရ့သာ့ေပ့ပို႓ခ္ကးေတျအေပ၍
အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ ေလ္ာံပါ့ေစလုိသညးံ အခါတျငးသာ သတငး့မ္ာ့ကို ေရ့သာ့ေလံရြိသညး ၈
အ်ခာ့ေသာသတငး့သမာ့ အမ္ာ့စုမြာ သတငး့စာေကားလဵထကး
အငးတာနကးဘေလာံမ္ာ့ကိုအသဵု့်ပဳ၊ ။တုိ႓၌ ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ကိုေ်ပာဆုိေလံရြိသညး၈ ။တုိ႓သူ
အေရာငးအေသျ့မ္ာ့၇ ဆကးစပးပတးသကးေနမႈမ္ာ့ႏြငးံ မူလ သတငး့ထဲတျငး မေဖား်ပ်ဖစးခဲံသညးံ
အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ဘေလာံႏြငးံ လူမႈကျနးယကးစာမ္ကးႏြာမ္ာ့မြတဆငးံ
မြ္ေွေလံရြိသညး၈ စာဖတးသူမ္ာ့ႏြငးံလညး့ အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့ေလံရြိသညး၈ စာေရ့သူ၌
ထငး်မငးယူဆခ္ကးအနညး့ငယးကိုခ္်ပၿပီ့ စာဖတးပရိသတးထဵမြ တုနး႓်ပနးလာသညး
ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့စျာကို စူ့စမး့ရြာေဖျေလံရြိသညး၈ သတငး့ခနး့အမ္ာ့စုအေန်ဖငးံမူ
သတငး့ေထာကးမ္ာ့က တျစးတာႏြငးံ ေဖံစးဘျတးခးကဲံသုိ႓ လူမႈကျနးယကးစာမ္ကးႏြာမ္ာ့တျငး
။တုိ႓လကးရာမ္ာ့ တငး်ပ ေစလုိၾကသညး၈

ဘေလာံႏြငးံ တျစးတာတုိ႓မြာ စမတငးခငးတျငး
-

ဘယးအယးဒီတာႏြငးံ ထုတးလုပးသူတုိ႓က ကၽျမး့က္ငးသညးဆုိသညးကို ေဖားထုတးပါ၈

-

အျနးလုိငး့ေပ၍တျငး ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ ဘာသာေရ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ
ဘေလာံဂးမ္ာ့ရြိေနသညး၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ ဘယးႏြေယာကးကမ္ာ့ သငး၌စာမ္ကးႏြာကို
ဖတးမညးနညး့၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ သငး၌ပဵုမြနးမီဒီယာလကးတနးမ္ာ့်ဖစးသညးံ ႐ုပးသဵ၇ သတငး့စာတုိ႓ႏြငးံ

အငးတာနကး ဘေလာံစာမ္ကးႏြာတုိ႓တျငး မညးသညးက ပုိမုိေကာငး့မျနးၿပီ့
ပရိသတးထဵသုိ႓ေရာကးရြိေစရနး အသဵု့ွငးဆဵု့နညး့ လမး့်ဖစးမညးဆုိသညးကို
်ပနးလညးစဥး့စာ့ေစခ္ငးသညး၈
-

သငး၌ဘေလာံႏြငးံ လူမႈကျနးယကးစာမ္ကးႏြာတျငး မညးသညးံအေၾကာငး့အရာကုိ
ေဖား်ပခ္ငးသညး မညးသညးံအခ္ကးမ္ာ့ပါွငးေစခ္ငးသညးဆုိသညးကို ေသခ္ာစျာစဥး့စာ့ပါ၈
မညးသုိ႓ေသာ အေတျ့အေခ၍ထငး်မငးယူဆခ္ကးမ္ဳိ့ မညးသညးံ
ကုိယးရညးကုိယးေသျ့ပဵုစဵ်ပငးဆ ငးမညးဆုိသညးကို သငး၌အထကးလူႀကီ့ သို႓မဟုတး
အယးဒီတာႏြငးံ သငးတုိ႓ၾကာ့ မ္ကးႏြာမပ္ကး သကးေတာငးံသကးသာ ရြိေစရနး ေသခ္ာဖုိ႓လုိသညး၈

-

လုပးငနး့ချငးႏြငးံ မသကးဆုိငးဘဲ သငး၌ဘေလာံပဵုမြနးလညးပတးႏုိငးၿပီဆုိပါကလညး့ အဆုိပါ
ဘေလာံသညး လုပးငနး့ချငးအတျငး့ ပုိမုိသိ်မငးနာ့လညးႏုိငးေစဖုိ႓အတျ ကး
အေထာကးအကူ်ဖစးသညးဆုိသညးကို သငး၌ အထကးလူႀကီ့ သုိ႓မဟုတး အယးဒီတာကို
နာ့လညးေအာငးေ်ပာ်ပရမညး်ဖစးသညး၈

ဘာသာေရ့တျငး အေတျ့အေခ၍မ္ာ့က သတငး့်ဖစးသညး၈ ပဵုမြနးလညးပတးေနသညးံ
သတငး့မီဒီယာမ္ာ့ရြိ သတငး့စာဆရာမ္ာ့တျငးလညး့ ကုိယးပုိငး
ေတျ့်မငးယူဆခ္ကးမ္ာ့ရြိေနၾကေသားလညး့ ပရိသတးအမ္ာ့စုမြာ သတငး့စာဆရာတုိ႓၌
ကုိယးပုိငးထငး်မငးယူဆခ္ကးမ္ာ့ကို သိမး့ဆညး့ထာ့ၿပီ့ သတငး့မ္ာ့ေပ၍တျငး မြ္တစျာ
တငးဆကးမႈကိုသာ ေမြ္ားလငံးၾကသညး၈ သတငး့စာဆရာ အနညး့နယးကေတာံ သတငး့မ္ာ့တျငး မိမိ၌
ကုိယးပုိငးအယူအဆမ္ာ့ကငး့လျတးေအာငး စီမဵခနး႓ချဲႏုိငးၾကသညး၈ သတငး့ႏြငးံ
ထငး်မငးခ္ကးေဆာငး့ ပါ့မ္ာ့ကို ချဲ်ခာ့ေရ့သာ့သညး၈ သုိ႓ေသား အခ္ကးအလကးအ်ဖစး်ပသႏုိငးဖုိ႓
အႏုစိတးလျနး့လြသညးံ ဘာသာေရ့ က႑အတျကး မြ္တမႈဆုိသညးမြာ အလျနးကို
ႏူ့ညဵသိမးေမျ႔လြသညး၈
အမုနး့ စကာ့ကို ေရြာငးၾကဥး်ခငး့
ႀကီ့မာ့ေသာ အချငးံအာဏာသညး ႀကီ့မာ့ေသာတာွနးယူမႈမြလာသညး၈ သတငး့ေထာကးသညး
အခ္ကးအလကးရြာေဖျရယူရနး တာွနးရြိသလို အထူ့သ်ဖငးံ ႏိုငးငဵေရ့
တငး့မာမႈ်မငးံတကးေနခ္ိနးႏြငးံဘာသာေရ့ ပဋိပက၏မ္ာ့်ဖစးေနခ္ိနးတျငး အစျနး့ေရာကးအမုနး့တရာ့မ္ာ့
မ္ာ့်ပာ့မလာေစရနးလညး့ ေရြာငးၾကဥးရနး တာွနးရြိးသညး၈ အမုနး့စကာ့မ္ာ့သညး လူ႔အဖျဲ႔အစညး့ႏြငးံ
စာဖတးသူမ္ာ့အတျကး ွနးေဆာငးမႈေပ့်ခငး့ မဟုတးဘဲ ကမၻာေပ၍ရြိအ်ခာ့အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကဲံသို႔
အာ့လဵု့သညးသာမနးအ်ဖစး သတငး့စာပညာကို လညး့ ဖဵု့အုပးထာ့သညး၈တခါတရဵ
အမုုနး့စကာ့သညး ႏြစးလိုဖျယးမရြိေသာ တဵဆိပးကပးမႈသိမး့က္ဵဳ့ေ်ပာဆိုမႈကို အာ့ေပ့ရဵုမြ္သာမဟုတးဘဲ
ပိုမိုဆို့ရျာ့ေသာ ကိစၥမ္ာ့ကို ေပ၍ေပါကးေစသညး၈အ်ခာ့မၾကညံးံ ပါႏြငးံ၈ ှ၆၆၁ခုႏြစးက

ရွမးဒါတျငး်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ လူမ္ိဳ့တုနး့သတး်ဖတးမႈသညး အမုနး့စကာ့ ေရဒီယို
ရုပးသဵလႊငးံခ္ကးေၾကာငးံ်ဖစး သညး၈ထို႔ေၾကာငးံ ေရဒီယို၇ရဳပးသဵလျတးလပးချငးံကိုလညး့ ပိုမိုဂရုု်ပဳရမညး၈
အမုနး့စကာ့တျငး မညးသညးတို႓ ပါွငးသနညး့
အေ်ဖက လျယးကူပါသညး၈ ကမၻာတွနး့ရြိ အမုနး့စကာ့ အဓိပၸါယးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့သညး
အနညး့ငယး တူညီမႈရြိသညး၈ လူတို႓၌တစးဦ့ခ္ငး့ သို႔ မဟုတး အုပးစုလိုကး၌ သျငး်ပငးလက၏ဏာကို
အေ်ခခဵ၊ မေကာငး့ေ်ပာ်ခငး့၇ အေရ့မပါသလိုေ်ပာ်ခငး့ဟုလညး့ စဥး့စာ့နိုငးသညး၈
လူမႈေရ့ႏြငးံႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ စာခ္ဳပးက ချဲ် ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့၇ရငး့ႏြီ့ေဖားေရျမႈ မရြိ်ခငး့
သို႔မဟုတး အၾကမး့ဖကး်ခငး့တို႔ပါွငးသညးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့၇ဘာသာေရ့၇လူမ္ိဳ့ေရ့၇
ဆိုငးရာအေတျ့အေခ၍မ္ာ့ကို အာ့ေပ့မႈမ္ာ့ကို အမုနး့စကာ့ဟု သတးမြတးသညး၈ အခ္ိဳ႔က
ဘုရာ့တရာ့မႀကိဳကးစကာ့မ္ာ့ကို လျတးလပးစျာ ေ်ပာဆိုချငးံ အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖ ငးံ ကာကျယးခ္ိနးတျငး
ႏိုငးငဵအခ္ိဳ႔က ၁ငး့စကာ့မ္ာ့ကို အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေစေသာ ေ်ပာဆိုမႈအ်ဖစး
သတးမြတးဆဵု့်ဖတးသညး၈
ရငး့်မစးတစးခုဆီမြ ေ်ပာစကာ့တစးခုသညးပငး ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့၇
အမုနး့တရာ့ပါွငး်ခငး့၇ႏြစးလိုဖျယးမရြိ်ခငး့၇
အႏၱရယးရြိ်ခငး့၇အသေရဖ္ကး်ခငး့၇ဘုရာ့မႀကိဳကးေသာ စကာ့်ဖစး်ခငး့၇
သစၥာေဖာကး်ခငး့၇အၾကညးညိုပ္ကးေစ်ခငး့ မ္ိဳ့လာ့၇ အ်ပညးံအွလကးခဵဖျယးရာစကာ့လာ့ဆိုသညးကို
သငးသတငး့ေပ့ပို႓မႈအေပ၍မူတညးၿပီ့ ဆဵု့်ဖတးႏိုငးသညး၈သငးံကိုသငး
်ပညးတျငး့ဥပေဒမ္ာ့၇ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ရငး့ႏြီ့မႈရြိေအာငး ်ပဳလုပးထာ့ရနးအေရ့ႀကီ့သညး၈မိမိကုိယး မိမိ
ဆငးဆာ်ဖတးေန်ခငး့မ္ိဳ့ အ်မဲ မလိုအပးပါ ၈သို႔ေသား အလုပးသဘာွ၌ ်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိေသာ
အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ကိုသတိထာ့ရမညး၈
ဘကးလိုကး်ခငး့- လူမ္ာ့အေၾကာငး့ ပဵုေဖားရာတျငးမတိက္ေသာ ေရ့သာ့်ခငး့ႏြငးံ မြာ့ယျငး့သျာ့ေစရနး
ဦ့ေဆာငးေရ့သာ့်ခငး့မ္ိဳ့ကို ေရြာငးရြာ့်ခငး့သညး ေကာငး့ေသာ သတငး့ေပ့ပို႔်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈
အမုနး့စကာ့၇ တဵဆိပးကပးမႈသိမး့က္ဵဳ့ေ်ပာဆိုမႈႏြငးံလူသာ့အ်ဖစးမြ ႏြိမးံခ္ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့သညး
လူထုဖတးရြဳရပါကလညး့ ေကာငး့က္ိဳ့ရရြိမညး မဟုတးဘဲ ပဋိပက၏မ္ာ့ကိုပငး ပိုဆို့ေစသညး၈
သတငး့သမာ့တစးဦ့အေန်ဖငးံ အႏၱရယး်ဖစးႏိုငးေခ္မ္ာ့ကို ေလ္ာံခ္ရမညး၈လူမ္ာ့ကို
လျမး့မို့ႏိုးငးရနးအတျကး ပုဵမြနးမဟုတး အဵံၾသဖျယးေကာငး့ေသာ၇ မလိုအပးေသာအရာမ္ာ့သညး
တာွနးယူမႈရြိေသာ ပညာ်ပညးံွေသာ သတငး့သမာ့မ္ာ့၌ လကးနကးအသဵု့အေဆာငး မဟုတးပါ၈
အခနး့ သဵု့

သတငး့ေထာကးမ္ာ့၇အယးဒီတာမ္ာ့အတျကအေၾကာငး
း
့အရာမ္ာ့
ႏိုငးငဵေရ့သတငး့ေထာကးအ်ဖစးမြ ဘာသာေရ့သတငး့ေထာကးအ်ဖစးေ်ပာငး့လဲသူမ္ာ့သညး
ရငး့်မစးမ္ာ့က သတငး့သမာ့၌ ဘာသာေရ့ယဵုၾကညးခ္ကးကို ေမ့ေသာအခါတျငး
အဵံၾသၾကသညး၈အကယး၊ ၁ငး့တို႔မညးသို႔ မဲေပ့သညး ကုိ မေမ့ပါက မညးသညံးေနရာတျငး သို႔မဟုတး
အဘယးေၾကာငးံွတး်ပဳဆုေတာငး့သညးကို အဘယးေၾကာငးံ အေမ့ခဵရမညးနညး့၈
ဘာသာေရ့သညး နီ့စပးေသာ၇စိတး လြဳပးရြာ့ဖျယးရြိေသာ၇အကူညီေပ့တတး၇ သတငး့ေပ့တတးသညးံ
ေခါငး့စဥးတစးခုပငး်ဖစးသညး၈ ၁ငး့အခ္ကးကပငး သတငး့ထူ့သတငး့ေကာငး့မ္ာ့ ်ဖစးေစႏိုငးသညးံ
အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖစးသညး၈ထို႔အ်ပငးရငး့်မစးမ္ာ့ႏြငးံ ပရိတးသတးကလညး့သငးမညးသညးကို
ယဵုၾကညးသကးွငးသညးကို စိတးွငးစာ့ၾက်ခငး့ကလညး့ အေၾကာငး့်ပခ္ကးတစးခုပငး်ဖစးသညး၈
သတငး့သမာ့သညး အခ္ကးအလကးကိုေပ့ပို႔ရမညး်ဖစးသညး သို႔ေသား ဘာသာေရ့ကမူ
ေသခ္ာေသာ မေသခ္ာေသာ ယုဵၾကညးမႈအေပ၍အေ်ခခဵသညး၈ လူအမ္ာ့၌
ဘာသာေရ့ယဵုၾကညးခ္ကးသညး သူတို႔၌ မဲေပ့မႈ၇ သူတို႔ကေလ့မ္ာ့ကို ထာ့ရြိမႈႏြငးံ အခ္ိနးႏြငးံေငျကို
သဵု့စျဲမႈမ္ာ့ နညး့လမး့မ္ာ့အေပ၍ အက္ိဳ့သကးေရာကးသညး၈
း
သတငး့သမာ့အ်ဖစး ၁ငး့တို႔၌အလုပးက အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ဘာေၾကာငးံမ်ဖစးသငးံတာလဲ ?
ဘာသာေရ့သတငး့ေရ့သာ့ေပ့ပို႓သူမ္ာ့သညး အခ္ကးႏြစးခ္ကးတျငး ေသခ္ာရမညး၈ ၁ငး့မြာ
ရငး့်မစးမ္ာ့က သငးံယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈကို ေမ့လိမးံမညး၇သငးံႏြငးံ မတူညီေသာ ကို့ကျယး
ယဵုၾကညးမႈ်ဖစးလြ္ငးေတာငးမြ သူတို႔၌ ယဵုၾကညးမႈကို
ေရ့သာ့ေပ့ရမညး၈သတငး့သမာ့မ္ာ့အာ့လဵု့အတျကး က္ငးံွတးႏြငးံ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့ ပဋိပက၏်ဖစး်ခငး့
တို႔သညး အေရ့ပါေသာ ကိစၥမ္ာ့်ဖစးသလို ဘာသာေရ့သတငး့သမာ့မ္ာ့သညး ၁ငး့တို႔၌
က႑အတျကးအထူ့ ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့်ခငး့မ္ာ့ကိုလညး့ ရြာေဖျရမညး၈
၁ငး့်ဖစးရပးမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍လာသညးံအခါ မညးသို႔ကိုငးတျယးရမညးကို လမး့ညႊနးခ္ကး
အခ္ိဳ႔ေပ့ထာ့ပါသညး၈
ပုဂိဳလးေရ့ယဵုၾကညးမႈကေဖား
ို
ထုတးပါ
ျအေတျ႔အႀကဵဳရငးံက္ကးေသာ ဘာသာေရ့သတငး့သမာ့မ္ာ့သညး ၁ငး့တို႔၌မူလ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ
ႈအေၾကာငး့ ေမ့ချနး့ထုတးခဵရပါက တုနး႔်ပနးရနး နညး့လမး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ရြိထာ့ၾကသညး၈ တုနး႓်ပနးရနး
နညး့လမး့တစးမ္ိဳ့တညး့ ရြိသညး မဟုတးပါ၈မိမိ အဆငးေ်ပ သကးေတာငးံသကးသာရြိသညးံ
နညး့လမး့ႏြငးံ ေဆာငးရျကးႏိုငးသညး၈ အခ္ိဳ႔သတငး့သမာ့မ္ာ့ကလညး့ အေ်ခအေနႏြငးံအခ္ိနးအခါ
ေပ၍မူတညးၿပီ့ အေ်ဖကို အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေပ့ၾကသညး၈ ေရျ့ခ္ယးစရာ အခ္ိဳ႔မြာ -

ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ ရြိပါ- မိမိ၌ ဘာသာအယူွါဒက မညးသညးံဘာသာဆိုသညးႏြငးံ
မညးသညးံေနရာတျငး ရြိခို့ ွတး်ပဳသညးကို ေ်ပာ်ပပါ၇ သတငး့သမာ့တစးခ္ဳိ႕က
။တို႔၌သတငး့ပငးရငး့မ္ာ့ကို ရုိ့သာ့မႈရြိၾကရနး ႏြငးံ ။တို႔ႏြငးံအတူ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ေ်ပာရနး
ေတာငး့ဆိုေ်ပာၾကာ့ရ်ခငး့ေၾကာငးံ ။တို႔အေန်ဖငးံ လညး့ ရို့သာ့မႈရြိရနးႏြငးံ
သတငး့အရငး့အ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ရြိရနး လိုအပးသညးဟု သေဘာရေၾကာငး့ ေ်ပာၾကသညး၇
ယငး့သညး တစးဘကးႏြငးံ တစးဘကး ယဵုၾကညးမႈတညးေဆာကးသညးံ နညး့လမး့တစးခုပငး်ဖစးသညး၈
ေယဘုယ္ ဆနးသညးံ အသဵု့အႏႈနး့ ေွါဟာရမ္ာ့ႏြငးံ ေ်ဖဆိုပါ၇ “ ကၽျနးေတားက
ဗုဒၵဘာသာွငးတစးေယာကးပါ၇ ကၽျနးေတားကေတာံ ဂ္ဴ့ဘာသာွငးတစးေယာကးပါ၇ ဒါမြမဟုတး
ကၽျနးေတားက မူဆလငး (အစၥလာမးဘာသာွငး ) တစးေယာကးပါ” ဟု ေ်ပာပါ၇ သို႔ေသား ယငး့ကို ထာ့ၿပီ့
အငးတာဗ္ဴ့ကို ်မနး်မနး စတငးလိုကးပါ၈
လူတစးေယာကးက ဘာေၾကာငးံသိခ္ငးတာလဲဆိုတာေမ့ပါ၇ - လူတစးဦ့၌ အစီအစဥးႏြငးံ လိုကးဖကးရနး
အတျကး သငး၌ ်ပနးလညးေ်ဖၾကာ့မႈကို အဵွငးချငးက္်ဖစးေစရနး သငးအလိုရြိခ္ငးရြိႏိုငးသညး၈ သငးက
။တို႔ဘကးတျငး ရြိသလာ့ဟူသညးကို ။တို႔က တျကးဆရနး ႀကိဳ့ပမး့ေန်ခငး့လာ့၇ သုိ႔မဟုတး
ယငး့သညး ွနးထုပးွနးပို့မ်ဖစးေစေသာ ေမ့ချနး့တစးခု်ဖစးေနသလာ့ ၈ သတငး့ေထာကးအခ္ဳိ႕ သညး
။တို႔၌ ရို့ရာ ဓေလံမ္ာ့သညး သတငး့ပငးရငး့၌ ဓေလံႏြငးံ တူညီမႈရြိလ္ငး သတငး့ပငးရငး့က
မြ္တသညးံ ေရ့သာ့ခ္ကးကို ေမြ္ားလငးံ မညးကို စို့ရိမးေၾကာငး့ သတငး့ပငးရငး့မ္ာ့ကို ေ်ပာၾကာ့ၿပီ့
အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို မထုတးေဖားရနး ်ပဳလုပးၾကသညး၈ သို႔ေသားလညး့ အကယး၊
။တို႔၌ရို့ရာ ဓေလံမ္ာ့မြာ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ေနလ္ငး သတငး့ပငးရငး့သညး ။တို႔ကို ယဵုၾကညးသညးးဟု
ခဵစာ့ရမညးမဟုတးေပ၈
ကယးတငး်ခငး့သညးအႏၱာရာယးရြိေနသလာ့
ွါရငးံ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ သတငး့သမာ့တစးဦ့်ဖစးသညးံ ဂ္ဴလီယာ လီဘလငးံခ္း က ေအာကးပါ
်ဖစးရပးတစးခုကို အၾကဵ်ပဳေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ “ ခငးဗ္ာ့က ခရစးယာနးဘာသာွငးတစးေယာကးလာ့ လို႔
ေမ့တဲံအခ္ိနးမြာ စာေရ့သူက ကၽျနးေတားအလုပးလုပးေနတဲံအခ္ိနးမြာ ကၽျနးေတားတို႔
ကို့ကျယးမႈအေၾကာငး့ကို ေ်ပာတာမၾကိဳကးပါဘူ့၇ ဒါေပမယးံ ခရစးယာနး ေတျရဲ႓
ယဵုၾကညးမႈအစဥးအလာေတျနဲ႓ ပတးသကးလို႓ ထိခိုကးလျယးမလာ့ဆိုတာ ခငးဗ္ာ့သိခ္ငးတယးဆိုရငးေတာံ
အေ်ဖကေတာံ ဟုတးကံပ
ဲ ါပဲ ” ၈

ေ်ဖဆိုရနး ်ငငး့ဆို်ခငး့ သို႔မဟုတး လမး့လႊဲ်ခငး့ ၇ “ ခငးဗ္ာ့သိဖို႔လိုတဲံ
အေရ့ႀကီ့ဆဵု့အေၾကာငး့ အရာကေတာံ ကၽျနးေတား ခငးဗ္ာ့ကို နာ့ေထာငးေနပါတယး၇ဒါေၾကာငးံ
ခငးဗ္ာ့ရဲ႕ ယဵုၾကညးမႈနဲ႔ ပတးသကးလို႔ တိတိက္က္နဲ႕႔ မြ္မြ္တတေဖား်ပဖို႕အတျကး အာမခဵပါတယး၇
ဒီအငးတာဗ္ဴ့ကလညး့ ခငးဗ္ာ့ရဲ႕ ယဵုၾကညးမႈနဲ႓ ပတးသကးးတဲ႓ အေၾကာငး့ပါ၇ ကၽျနးေတားံရဲ႔
ယဵုၾကညးမႈအေၾကာငး့မဟုတးပါဘူ့ ”ဟုု သတငး့သမာ့တစးခ္ိဳ႕က ေ်ပာၾကသညး၈
လကးခဵ ယူဆခ္ကးမ္ာ့ကို ေစာဒကတကးပါ၇ အခ္ဳိ႔ေသာ သတငး့ေထာကးမ္ာ့သညး ။တို႔၌ အမညး၇
ဟနးးပနး ႏြငးံ လူမ္ဳိ့တို႔ေၾကာငးံ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့က ။တိအ
ု႔ ေန်ဖငးံ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ
တစးခုတညး့ကိုသာ ယဵုၾကညးသညးဟု ယူဆၾကသညး ကို ေတျ႔ရြိၾကသညး၈ တစးခါတစးရဵတင
ျ း
အငးတာဗ္ဴ့အေၾကာငး့အရာ ႏြငးံ ပတးသကး၊ မညးသညးကိုမြ္ လကးခဵမညးမဟုတးဟု ရြငး့်ပရငး့
။တို႔သညး ယငး့ယူဆခ္ကးမ္ာ့ကို ေစာဒကတကး်ခငး့ သို႔မဟုတး အတညး်ပဳ်ခငး့တို႓ရြိ ၾကသညး၈
သငး မညးသညးံေနရာမြာ ေရာကးေနသညးဆိုသညးကို စဥး့စာ့ပါ၇ အခ္ဳိ႕ေသာႏိုငးငဵမ္ာ့ရြိ
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး အငးတာဗ္ဴ့နီ့ပါ့တိုငး့တျငး ။တို႔၌ ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊
ေမ့်မနး့ခဵရသညးဟု ေရ့သာ့ၾကသညး၈ အ်ခာ့ေသာ ေနရာမ္ာ့မြ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့က
ယငး့ေမ့ချနး့မ္ာ့သညး အခါအာ့ေလ္ားမြသာ ေမ့်မနး့ ခဵရတတးသညးဟုေ်ပာၾကသညး၈
ရယးရႊငးဖျယး ဟာသမ္ာ့ကို သဵု့ပါ၇ အကယး၊ ယဥးေက့္မႈအရ ဆီေလ္ားမညးဆိုလ္ငး “ တကယးလို႔
သငးမေ်ဖခ္ငးဘူ့ဆိုရငး ကၽျနးေတား စဥး့စာ့ေနဆဲ သို႔မဟုတး ဒီအငးတာဗ္ဴ့ ဘယးလို်ဖစးမလဲဆိုတာေပ၍
မူတညးတယး” ဟု သငးေ်ပာႏိုငးသညး၈
သငး ႏြငးံ သေဘာကျလ
ဲ သ
ျဲ ူမ္ာ့အေၾကာငး့ကို ေရ့သာ့ေဖား်ပ်ခငး့
ဂ္ာနယးလစးအမ္ာ့စုသညး ။တို႔ႏြငးံ သေဘာကျလ
ဲ ဲသ
ျ ညးံ လူမ္ာ့အေၾကာငး့ကို
ေဖားထုတးေရ့သာ့သညးံ အေလံအထ မ္ာ့စျာကို ်ပဳလုပးခဲံၾကသညး၈ ဘာသာေရ့သညး အဆိုပါ
စိနးေခ၍မႈအတျကး ေလ့နကး မႈတစးခု ကို ေပ့သညး၈ ယငး့သညး ပါတီတစးခုကို မဲေပ့ရနး ႏြငးံ အ်ခာ့
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ကုိ ေမ့်မနး့ရနးအတျကး ႏိုငးငဵေရ့ သတငး့ေထာကးတစးဦ့ ်ဖစးရနးမြာ
အေၾကာငး့အရာတစးခု်ဖစးသညး၈ ေခါငး့ႀကီ့ပိုငး့ သတငး့တစးခု်ဖစးႏိုငးဖျယးရြိသ ညံး
သတငး့ရငး့်မစး တစးဦ့က သတငး့သမာ့တစးး ဦ့၌ ကို့ကျယးသညးံ သကးွငးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ကုိ
ေလြာငးေ်ပာငးသညးံအခ္ိနး တျငး ယငး့မြာ တစးမ္ဳိ့်ဖစးႏိုငးသညး၈ ထိုကဲံသို႔ေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ
ကၽျမ့းက္ငးစျာ ကိုငးတယ
ျ းရနး သတငး့ေထာကးမ္ာ့တျင း နညး့လမး့မ္ာ့စျာရြိသညး၈

-သငးံအလုပးက သတငး့ေရ့သာ့ရနးသာ်ဖစးၿပီ့ မြတးခ္ကး်ပဳေ်ပာၾကာ့ရနးႏြငးံ
အကဲ်ဖတးရနးမဟုတးဟူသညးကုိ သတိရပါ၇
-ဆကးစပးစဥး့စာ့ရမညးံ အေၾကာငး့အရာကို ထပးမဵ်ဖညးံ စျကးပါ၇ ယငး့ဆကးစပးအေၾကာငး့အရာအတျကး
အခ္ိနးႏြငးံ ေနရာမ္ာ့စျာ ေပ့ရမညးမဟုတးေပ၈ လူတစးဦ့၌ ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈမ္ာ့ကို
ကၽျမး့က္ငးပညာရြငးတစးဦ့ သို႔မဟုတး အခ္ကးအလကးတစးခုအေပ၍ ကို့ကာ့်ခငး့်ဖငးံ တိက္စျာ
သရုပးေဖားေရ့သာ့်ခငး့်ဖငးံ ယငး့ပုဂၐိဳလးသညး တစးဖကးစျနး့က္ေနသညး သို႔မဟုတး
ေခတးေရစီ့ေၾကာငး့ထဲတင
ျ းရြိေန သညး ဆိသ
ု ညးကို စာဖတးသူမ္ာ့၇ ၾကညးံရႈသူမ္ာ့၇
နာ့ေထာငးသူမ္ာ့အာ့ လ္ငး်မနးစျာ ်ပသေပ့နိုငးၿပီ့ ။တျငး မညးမြ္ ေထာကးခဵမႈမ္ာ့ ရ႔ရြိထာ့သညး
သို႔မဟုတး ကနး႕ကျကးမႈ မ္ာ့ႏြငးံ ရငးဆိုငးေနရသညးကို လညး့ သိ်မငးေစႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈
-အ်ခာ့တစးဘကးရြိ လူမ္ာ့ကိုလညး့ ေဖား်ပပါ၇ ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ထာ့သညးံ တရာ့မြ္တမႈအတျကး
ေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့သညး တ်ခာ့တစးဘကးက ေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့ႏြငံး ညီမြ္သညး၈ လူတစးဦ့တစးေယာကး၌
ကို့ကာ့ခ္ကးမ္ာ့ သို႔မဟုတး စျပးစခ
ျဲ ္ကးမ္ာ့ကို သီ့်ခာ့မထာ့ရြိပါႏြငးံ၈ အကယး၊ အ်ခာ့ေသာ
အ်မငးသေဘာထာ့ရြိသညးဆိုလ္ငး ယငး့တို႓ကို ေဖား်ပ်ခငး့ သို႔မဟုတး ကို့ကာ့်ခငး့်ပုဳပါ၇
အ်မငးတစးခုစီသညး မညးကံသ
ဲ ို႔ ပ္ဵ႕ႏြဵ႕သကးေရာကးသညးကို ေဖား်ပရနး ႀကိဳ့စာ့ပါ၇ ဘာသာေရ့
အယူွါဒမ္ာ့ကုိ အျနးလိုငး့တျငး လျယးကူစျာ ရယူသိ်မငးနိုငး်ခငး့ေၾကာငးံ ယေန႔အခ္ိနးတင
ျ း ယငး့မြာ
မ္ာ့စျာ ပိုမို လျယးကူလာသညး၈
-အမြနးတရာ့အတျကး လိမးညာမႈမလိုအပးေပ၈ အေမရိကနး သတငး့ႏြငးံ ကမၻာံ ေရ့ရာ
သတငး့ေဖား်ပခ္ကး ဆိုငးရာ ဘာသာေရ့ သတငး့ေရ့သာ့သူ ဂ္ကးဖရီ ရီြလာက ။ၾကာ့သိထာ့သညးံ
ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးႏြစးဦ့ေ်ပာၾကာ့ေသာ ေ်ပာဆိုခ္ကးမ္ာ့ကို သတိရပါဟု
အၾကဵ်ပဳထာ့သညး၈ယငး့မြာ “ တစးဦ့၌ ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈကို မြနးကနးသညးဟု ေ်ပာဆို်ခငး့သညး
အ်ခာ့တစးဦ့၌ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈကို မြာ့သညးဟု ေ်ပာဆိုရနး မလိုအပး” ဟူသညးပငး်ဖစးသညး၈
-လိုအပးမညးဆိုလ္ငး ေနာကးဆုတးလိုကးပါ၇ အကယး၊ သငးသညး သငးႏြငးံ သေဘာကျလ
ဲ ဲသ
ျ ူတစးဦ့ ႏြငးံ
ပတးသကး၊ တိက္ မြ္တစျာ ေရ့သာ့ႏိုငး်ခငး့မရြိ လ္ငး ယငး့အတျကး သငး၌ အယးဒီတာ ၇ ထုတးေွသူ
တို႔ႏြငးံ တိုငးပငးေ်ဖရြငး့ပါ ၇ ယငး့ကို သတငး့ေဆာငး့ပါ့ထဲမြ ဖယးထုတးခိုငး့ပါ၈

သေဘာထာ့ အယူအဆ မတူက်ျဲ ပာ့်ခငး့မ္ာ့
ဂ္ာနယးလစးတိုငး့သညး အခိုကးအတနး႔ တစးခဏတျငး သေဘာထာ့ ထငး်မငးခ္ကး မတူညီမႈတစးးခုႏြငးံ
ေတျ႕ၾကဵဳရသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ဘာသာေရ့ ပါလာလ္ငး အထူ့ ထညးံသင
ျ း့စဥး့စာ့ရမညးံ

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ရြိသညး၈ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ သတငး့သမာ့မ္ာ့သညး ။တို႔
သတငး့ေရ့သာ့သညးံ အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့်ခငး့မ်ပဳေသားလညး့ သတငး့သမာ့တစးဦ့ကို
ဘာသာေရ့ အစုတစးစုတင
ျ း ပါွငး်ခငး့မြ တာ့်မစး်ခငး့သညး လူတစးဦ့၌ လျတးလပးစျာ ဘာသာေရ့
က္ငးံသဵု့မႈအေပ၍ ၇ ခ္ဳိ့ေဖာကးရာက္သညး၈ ထို႔ေၾကာငံး ဘာသာေရ့ ဆုိငးရာ သတငး့သမာ့မ္ာ့သညး
မညးသညးံ လူမ္ဳိ့ေရ့ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကိုမြ္ ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့မရြိပဲ ယဵုၾကညးမႈတစးခုကို
ခဵယူက္ငးံသဵု့ႏိုငးသညး၈ လကးေတျ႕အာ့်ဖငးံ ဘာသာေရ့ အဖျတ
႔ဲ စးခု၌ အဖျွ
႔ဲ ငး တစးဦ့်ဖစး်ခငး့သညး
သတငး့ေရ့သာ့ရာတျငး ထို့ထျငး့အသိဥာဏးတစးခု ကို ေပါငး့ထညးံႏိုငးသညး၈ အယးဒီတာ အခ္ဳိ႕က
သငး၌ ကိုယးပိုငး ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈ ဓေလံကို ေရ့သာ့်ခငး့မ်ပဳရနး ေမြ္ားလငးံေသားလညး့
ကိစၥအမ္ာ့စုတင
ျ း ေရြာငးလဲ၊
ျ မရေပ၈ သငးသညး ဘာသာေရ့ သတငး့ေရ့သာ့သူတစးဦ့်ဖစးေစ
ပညာေရ့ သတငး့ေရ့သာ့သူတစးဦ့်ဖစးေစ ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈတစးခုကို သငး လကးခဵသညးဆိုလ္ငး
အဆိုပါ ယဵုၾကညးမႈ ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို သတငး့ေရ့သာ့ ရခ္ငး ရႏိုငးသညး၈
အကယး၊ သငးသညး သငး၌ ယဵုၾကညးမႈ သေဘာခဵယူခ္ကးႏြငးံအတူ တစးလတစးႀကိမး ေဂဟာတစးခုရြ ိ
အိမးယာမဲံ မ္ာ့ကို ေကၽျ့ေမျ့မညးဆိုလ္ငး အဆုိပါ အိမးယာမဲံမ္ာ့ႏြငးံ ပတးးသကး၊ ေရ့သာ့မႈကို
ေရြာငးၾကဥးသငးံသလာ့ဆိုသညးကုိ အခ္ိဳ႕ေသာ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့က စဥး့စာ့ခ္ငးစဥး့စာ့ႏိုငးသညး၈
အကယး၊ သငးသညး ခရစးယာနး ဓမၼေတ့သဵစဵုက္ဴ့အဖျ႔တ
ဲ င
ျ း ပါွငးေနသညးဆိုလ္ငး ေခတး်ပိဳငး ႏြငးံရို့ရာ
ဂီတ တို႔နြငးံ ပတးသကး၊ ေဆျ့ေႏျ့ေ်ပာဆို်ခငး့မ္ာ့အေၾကာငး့ ေရ့သာ့်ခငး့ကို ေရြာငးႀကဥးသငးံသလာ့၈
အကယး၊ သငးသညး Sunday school ဆရာတစးဦ့်ဖစးမညးဆိုလ္ငး ဘာသာေရ့ ဆိုငးရာ
ပညာေရ့အေၾကာငး့ ေရ့သာ့်ခငး့ကုိ ေရြာငးႀကဥးသငးံပါသလာ့၈ အေ်ဖက ႏို့ ပငး ်ဖစးသညး၈
သငးသညး သငး၌ ကိုယးပိုငး ခရစးယာနး ဓမၼေတ့သဵစဵုက္ဴ့ အဖျ႔ဲ သို႔မဟုတး Sunday school
ေက္ာငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေရ့သာ့်ခငး့မ်ပဳသမြ္ သငးပါွငးသညး ံဘာသာေရ့ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို
ေရ့သာ့ရနး အ်ပညးံအွ လကးခဵႏိုငးသညး၈
သို႔ရာတျငး သငးေရြာငးႀကဥးသငးံသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့လညး့ရြိသညး၈
-သငး၌ ကိုယးပိုငး ဘုရာ့ေက္ာငး့ွတး်ပဳအသငး့အဖျ႔ဲ သို႔မဟုတး ရြိခို့ွတး်ပဳသညးံေနရာကို
မညးသညးံနညး့လမး့ ႏြငးံ မဆို ေရ့သာ့်ခငး့
-အ်ခာ့သူမ္ာ့၌ အထကးတင
ျ း သငး၌ ယဵုၾကညးမႈ ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့ကို ်မငးံတငးထာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး
မညးသညးံနညး့လမး့ႏြငးံမဆို သငးတို႔၌ ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ကို ေထာကးခဵ်ခငး့
-သငး၌ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ အစု ကိုယးစာ့ ေထာကးခဵအာ့ေပ့မႈမ္ာ့တျငး သငးပါွငးပတးသကးေနသညးံ
ကိစၥမ္ာ့ကို ေရ့သာ့်ခငး့ ၈ သငး သညး အိမးရာမဲံ မ္ာ့ကို ေကၽျ့ေမျ့ေနသညးဆိုလ္ငး
အိမးမဲံတစးဦ့အေၾကာငး့ ကို ေရ့သာ့်ခငး့သညး တစး်ခာ့်ဖစးသညး၈ အိမးရာမဲံ ေဂဟာသစးတစးခုကို

တညးေဆာကးရနး ်ပညးတင
ျ း့အာဏာပိုငးမ္ာ့ကို ဆျယး်ခငး့်ဖငးံ သငး၌ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ
အဖျ႔အ
ဲ စညး့ကို ေဖား်ပ်ခငး့သညး အ်ခာ့သကးသကးတစးခုသာ ်ဖစးသညး၈
-သငး၌ ဘာသာေရ့ ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈမ္ာ့ကို သငးခ်ျဲ ခာ့ထာ့ႏိုငး်ခငး့မရြိေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို
ေရ့သာ့ေဖား်ပ်ခငး့၇ ဥပမာ သငး၌ ရို့ရာ ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့က လိငးတူဆကးဆဵ်ခငး့သညး
မေကာငး့မႈတစးခု်ဖစးသညးဟု သငးၾကာ့ထာ့ၿပီ့ ေဂ့ ဘုနး့ေတားႀကီ့အ်ဖစး ခဵယူပျဲ ႏြငးံပတးသကး၊
အေ်ခအတငး ေဆျ့ေႏျ့မႈအေပ၍ သငး သမာသမတးက္က္ ေရ့သာ့ႏိုငးသညးဟု ခဵစာ့ရ်ခငး့မရြိလ္ငး
ယငး့အေပ၍ ေရ့သာ့်ခငး့ မ်ပဳသငးံေပ၈
- ဘာသာေရ့ ထဵု့တမး့ဓေလံတစးခုအေပ၍ သမာသမတးက္က္ ေရ့သာ့မညးံ သငး၌ အရညးအေသျ့ကို
ညိြႏိႈငး့မညးံ မညးသညးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၌ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကိုမဆို ေရြာငးႀကဥးသငးံသညး၈

က္ငးံွတးတရာ့မ္ာ့
မေကာငး့မႈမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးေနၾကသညးံ သူေတားေကာငး့မ္ာ့စျာအေပ၍ ေရ့သာ့်ခငး့ကို
အဆဵု့သတးမညးဟု သိရြိႏိုငးရနး ဘာသာေရ့ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အတျကး အခ္ိနးမ္ာ့စျာ
ယူရမညးမဟုတးေပ၈ တနညး့အာ့်ဖငးံ အခ္ဳိ႕ေသာ ဘာသာေရ့ သမာ့မ္ာ့သညး
ေငျေၾက့အလျဲသဵု့စာ့မႈမ္ာ့ သို႔မဟုတး ်ပညးံတနးဆာမ္ာ့ကို ်မႈဆယ
ျ း်ခငး့မ္ာ့ကို
လုပးေဆာငးေနသညးံအခ္ိနးတင
ျ း အ်ခာ့ေသာ သူမ္ာ့အတျကး ေကာငး့မျနးသညးံ အရာမ္ာ့ကို
လုပးေဆာငးႏိုငး ၾကသညး၈
ဘာသာေရ့အေပ၍ ေရ့သာ့ရနးအတျကး သူေတားစငးတစးဦ့်ဖစးရ မညးဟု သငး
မေမြ္ားလငးံႏိုငးေသားလညး့ သငး၌ လူမ္ဳိ့ေရ့ရာ အေ်ခခဵစဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့
ရြိထာ့ရနး အေရ့ႀကီ့သညး၈ အကယး၊ သငး၌ မီဒီယာ အဖျ႔အ
ဲ စညး့တျငး လူမ္ဳိ့ေရ့ရာ
လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ရြိမညးဆိုလ္ငး ။တို႔ႏြငးံ အကၽျမး့တွငး်ဖစးၿပီ့ ယငး့တို႔ကို
လိုကးနာလာမညး်ဖစးသညး၈ ပညာရြငး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အဖျ႔႕ဲ အစညး့က ယငး့၌ လူမ္ဳိ့ေရ့ရာ
စညး့မ္ဥး့ဥပေဒ (www.spj.org/ethicscode.asp) ကို တငးထာ့ၿပီ့ ။တို႔အာ့လဵု့သညး ဘာသာေရ့
သတငး့ေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးေနသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့ စာနယးဇငး့ ေကာငးစီ မ္ာ့စျာတျငး
လညး့ သငး ရညးညႊနး့ႏိုငးသညးံ လူေနမႈအ်ပဳအမႈ ဆိုငးရာ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ရြိသညး၈

အခနး့ ၁
ဘာသာမ္ာ့ကို အက္ဥး့ရဵု့ေဖား်ပ်ခငး့
ဘာသာေရ့ သတငး့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့သညး လူမ္ာ့၇ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့၇ ပဋိပက၏မ္ာ့၇
မဟာမိတးပူ့ေပါငး့်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံအေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ အေၾကာငး့ပငး်ဖစးသညး၈ ယငး့မြာ သငးသညး
ႏိုငးငဵေရ့၇ ေခတးေပ၍ ယဥးေက့္မႈ၇ လိငးအေၾကာငး့အရာ၇ သိပၼဵ၇လူမ္ဳိ့ေရ့ ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ေရ့သာ့ေဖား်ပေန်ခငး့်ဖစးသညးဟု ဆိုလိုသညး၈ အဆိုပါ နညး့လမး့အတိုငး့
သငးသညး ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈ၇ ေမြ္ားလငးံခ္ကး ၇သညး့ခဵချငးံလႊတးမႈ ၇ ်ပနးးလညး အဖတးဆညးမႈမ္ာ့ႏြငံး
ပတးသကး၊ လူမ္ာ့၌ ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လဵု့ပနး့ရမညး ်ဖစးသညး၈သငး ဘာသာေရ့
သတငး့အေၾကာငး့အရာတစးခု ကို ေရ့သာ့သညး ်ဖစးေစ သို႔မဟုတး
ဘာသာေရ့ႏြငးံသကးဆိုငးရဵုသာရြိေသာ သတငး့အေၾကာငး့အရာ တစးခု ေရ့သာ့ေနသညး ်ဖစးေစ
အဓိကက္သညးံ ယဵုၾကညး ကို့ကျယးမႈ ထဵု့တမး့အစဥးအလာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ သငးသရ
ိ ြိရနးလိုသညး၈
ယငး့ အဓိက ကုိ့ကျယးမႈထဵု့တမး့အစဥးအလာမ္ာ့ကို ေလံလာပါ၇ အယူွါဒမ္ာ့ကို
သငးတတးႏိုငးသမြ္မ္ာ့မ္ာ့ အေသ့စိတးေလံလာရမညး်ဖစးသညး၈ ယငး့တို႔ကို သငးကၽျမး့က္ငးစျာ
သိရေ
ြိ နမညးဆိုလ္ငး သငး၌ အေပါငး့အသငး့မ္ာ့အၾကာ့တျငး သငးသညး ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ ကျဲ်ပာ့စျာ
သိရေ
ြိ နမညး်ဖစးသညး၈ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ အထူ့ကၽျမး့က္ငး ပညာရြငး မ္ာ့ လိုအပးမႈသညးလညး့
အေၾကာငး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ယငး့သညး လူမ္ာ့ မညးကံသ
ဲ ို႔ ေနထိုငးၾကသညးႏြငးံ ။တို႔ မညးသညးကို
အေလ့ထာ့ဂရုစိုကးသညး တို႓ႏြငံး ပတးသကးဆကးႏျယးသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ သငးသတငး့မ္ာ့ကို
်ပနးဆရ
ို ာတျငး အကူအညီ်ဖစးေစႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ မညးသညးံ ဘာသာေရ့ရာ
ထဵု့တမး့အစဥးအလာမဆို ရာသကးပနး ေလံလာသငးယူရမညး်ဖစးၿပီ့ တစးခုခ္ငး့စီတင
ျ း ရရြိႏိုငးေသာ
မေရမတျကးႏိုငးသညးံ အရငး့အ်မစးမ္ာ့လညး့ ရြိေနသညး၈ဤ ေနရာတျငး သငးစတငးေလံလာရမညးံ
အေ်ခခဵအခ္ကးလကးအခ္ဳိ႕ရြိေနသညး၇ သို႓ေသားလညး့ ၿမိဳ႔ငယးေလ့တစးခု
်ပနးလညးအသကးွငးးလာရနးအတျကး ရျကးဖ္ငးတဲတစးခု၌ ေထာငးံတျငး သငးပိတးမိေနသညး ်ဖစးေစ
ဗုဒၵဘုရာ့ေရြ႔ေမြာကးတျငး လူအုပးတစးခုႏြငးံအတူ ်ငိမးသကးစျာ ထိုငးေနသညး်ဖစးစ
အေတျ႔အၾကဵဳအတျကး အစာ့ထို့စရာ မရြိေပ၈
ေအာကးပါတို႔သညး ကမၻာံ အဓိက ဘာသာမ္ာ့ထဲမြ တစးခ္ဳိ႕ကို အက္ဥး့ရဵု့
သဵု့သပးထာ့်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈ အစၥလာမး၇ ဗုဒၵဘာသာ၇ ကတးသလစးဘာသာ၇ ေအားသိုေဒါံ
ခရစးယာနးဘာသာ၇ ဂ္ဴ့ဘာသာ၇ ဟိႏၵဴဘာသာ ႏြငးံ ပရိုတကးစတငးံ ခရစးယာနး ဘာသာမ္ာ့ကို
အ်ပညးံအွ ေရ့သာ့ေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့ကုိ Religion Link.com/reporting-onတျငး ၾကညးံရႈႏိုငးသညး၈

ကမၻာံတစးွြမး့လဵု့ရြိကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ ဘာသာမ္ာ့ကုိ ေလံလာ်ခငး့
ှ၈ခရစးယာနးးဘာသာ (ဿ ဒႆမ ဿဘီလီယဵ)
ှ၈ အစၥလာမး (ှဒႆမ ၃ ဘီလီယဵ)
ဿ၈ထာွရဘုရာ့မရြိဟု ယဵုၾကညးေသာ ွါဒ၇ ဘာသာေရ့ ႏြငးံ အရပးဘကးကိစၥရပးမ္ာ့ကို
ချ်ဲ ခာ့ထာ့ေသာ ွါဒ၇ ဘာသာမဲံ၇ ဘုရာ့ရြိသညးကို သဵသယရြိသညးးံ ွါဒ (ှ ဒႆမ ှ ဘီလီယဵ)
၀၈ ဟိႏၵဴဘာသာ (ှ ဘီလီယဵ)
၁၈ ဗုဒၵဘာသာ ( သနး့ ၂ွွ )
၂၈ ရို့ရာ အယူဘာသာမ္ာ့ ( သနး့ ၁ွွ )
၃၈ အ်ခာ့ေသာ ဘာသာမ္ာ့ ( ၂၅ သနး့)
၄၈ ဂ္ဴ့ဘာသာ (ှ၁ သနး့)
ယခု ဇယာ့သညး ဿွှွ ခုႏြစးက Pew Research Center ၌ ဘာသာေရ့ႏြငံး ်ပညးသူ႕ဘွ ဆိုငးရာ
ဖိုရမးမြ ေကာကးယူထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈
ေအဗရာဟငး (Abrahamic) ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ (ခရစးယာနး၇ ဂ္ဴ့ ဘာသာႏြငးံ အစၥလာမးဘာသာ)
ေအဗရာဟငး ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈမ္ာ့သညး ေအဗရာဟငးကို ဘာသာေရ့ သို႔ ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာ
ဘို့ေဘ့တစးခုအ်ဖစး ကို့ကျယး်ခငး့်ဖစးသညး၈ အခ္ဳိ႕က ခရစးယာနးမ္ာ့၇ ဂ္ဴ့မ္ာ့ႏြငးံ မူဆလငးမ္ာ့သညး
တူညီသညးံ ဘုရာ့ကိုသာ ကို့ကျယးၾကသညးဟု ယဵုၾကညးၾကေသားလညး့ အ်ခာ့ေသာသူမ္ာ့က
ယငး့အေပ၍ အေက္ာကးအကနး ်ငငး့ဆိုၾကသညး၈ မညးသုိ႔ပငး်ဖစးေစကာမု ယခု
ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈမ္ာ့သညး အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့၇သမိုငး့ေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငးံ
ထဵု့တမး့အစဥးအလာတစးခ္ဳိ႕တူညီၾကသညး၈
ခရစးယာနးဘာသာ
ခရစးယာနးဘာသာတျငး ယဵုႏိုငးစရာ မရြိေအာငး ကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့ရြိသညး၈ ယငး့ဘာသာတျငး ေသ့ငယးသညးံ
အိမးငယး ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့မြ စ၊ ၾကီ့မာ့သညးံ ဘုရာ့ေက္ာငး့ၾကီ့မ္ာ့၇ တငး့က္ပးသညးံ ဘာသာေရ့

အယူွါဒီမ္ာ့မြ စ၊ အေတျ့အေခ၍သစးမ္ာ့ကို လကးခဵေသာ ပရိုတကးစတငးံမ္ာ့အထိရြိသညး၈ ထုိ႔်ပငး
တူညီသညးံ သေဘာသဘာွရြိသညးံ ွတး်ပဳကို့ကျယးသူပရိသတးမ္ာ့မြ စ၊ ယဥးေက့္မႈေပါငး့စဵု ႏြငးံ
လူမ္ိဳ့ေပါငး့စဵု ထဵု့တမး့အစဥးအလာမ္ာ့ အထိလညး့ရြိသညး၈အခ္ဳိ႕႔ေသာ ဘာသာေရ့ ဂိုဏး့ချမ
ဲ ္ာ့သညး
်ပညးပမြ ေရာကးရြိလာၿပီ့ အခ္ဳ႔႕ိမြာ ေဒသတျငး့၉ပငး ေပ၍ေပါကးးလာၾကသညး၈ အခ္ဳိ႕ကို
ကမၻာတစးွြမး့လဵု့ရြိ အ်ခာ့ေသာ ဘာသာ ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့မြ တဆငးံ
ဆီေလြ္ားေအာငးေ်ပာငး့လဲက္ငးံသဵု့ၾက်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈
အ်ခာ့အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
အမညးနာမမ္ာ့ကို သတိ်ပဳပါ၇ ခရစးယာနး ဘာသာ အပါအွငး ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ အမ္ာ့စုသညး
ဘာသာေရ့ ဂိုဏး့ချမ
ဲ ္ာ့အၾကာ့တျငး နကးရႈိငး့သညးံ ်ခာ့နာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပသညး၈ ခရစးယာနး
ဟူသညးံ အမညးတစးခုသညး ရြညးလ္ာ့သညးံ ကို့ကျယးမႈမ္ာ့ပါွငးသညးံ အခငး့အက္ငး့တစးခု ကို
သယးေဆာငးသညးဟု မမြတးယူပါႏြငးံ၇ လူမ္ာ့၌ ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့သညး
ဂိုဏး့ချတ
ဲ စးခုတညး့တျငး ပငးလ္ငး မ္ာ့စျာ ကျာ်ခာ့မႈမ္ာ့ရြိၾကသညး၇ မညးသညးံ ထဵု့တမး့ဓေလံကို လူမ္ာ့
ကို့ကျယးသညးကို ေမ့်မနး့ပါ သို႓မဟုတး ။တို႔၌ တိက္သညးံ ကို့ကျယးမႈမ္ာ့နြငးံ က္ငးံသဵု့မႈမ္ာ့ကို
ေဖား်ပပါ၈
ဗနး့စကာ့မ္ာ့ကို ေရြာငးၾကဥးပါ၈ သို႔ေသား မညးသညးကို ဆိုလိုသညးကို ေလံလာသငးယူပါ၇
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး ခရစးယာနး ဂိုဏး့ချမ
ဲ ္ာ့အၾကာ့တျငး ရႈပးေထျ့သညးံ
ဖျစ
ဲ ညး့တညးေဆာကးပဵု အခငး့အက္ငး့ မ္ာ့၇ ရာထူ့ဂုဏးသိမးမ္ာ့ႏြငံး ေခါငး့စီ့မ္ာ့ႏြငးံ
ရငးဆိုငးရမညး်ဖစးသညး၈ ယငး့ေနာကး ။တို႔သညး ဗနး့စကာ့ရပးကို စာဖတးသူမ္ာ့၇
ေလံလာႀကညးံရႈသူမ္ာ့ႏြငးံ နာေထာငးသူမ္ာ့ သေဘာေပါကးနာ့လညးေစႏိုငးသညးံ အနကးအဓိပၼယးသို႔
်ပနးဆိုရမညး်ဖစးသညး၈ ရိုမနး ကတးသလစး ဘုရာ့ေက္ာငး့ႏြငးံ ယူႏိုကးတကး မကးသို့ဒစး (United
Methodist Church)ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့ကဲံသို႔ ခရစးယာနး ဂိုဏး့ချအ
ဲ ခ္ဳိ႕တျငး တငး့က္ပးသညးံ ရာထူ့
ဂုဏးသိမးမ္ာ့ရြိေနၿပီ့ ယငး့တို႔တျငး ဘုရာ့ေက္ာငး့ အႀကီ့အကဲ (ပုပးရဟနး့မငး့ႀကီ့သိုမဟုတး ခရစးယနး
ဘုနး့ေတားႀကီ့ )မြစ၊ ဘုရာ့ေက္ာငး့အသငး့ွငးမ္ာ့အထိ ရြိေနသညး၈ ေတာငးပိုငး့ ႏြစးခ္ငး့ ခရစးယာနး
ထဵု့တမး့အစဥးအလာ သို႔မဟုတး ယူႏိုကးတကး ခရစးေတားဘုရာ့ေက္ာငး့ တို႔ကဲံသို႔ေသာ
ဘုရာ့ေက္ာငး့အမ္ာ့အ်ပာ့သညး လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ ထုတး်ပနးေပ့သညးံ
အမ္ဳိ့သာ့အဖျ႔အ
ဲ စညး့တစးခု်ဖစးေသာ ခရစးယာနး ဘုရာ့ရြိခို့ အသငး့အဖျ႔က
ဲ ထိနး့သိမး့အုပးခ္ဳပး သညး၈
သို႓ေသားလညး့ ယငး့အဖျဲ႓က အတငး့အက္ပး်ပဌာနး့သတးမြတးႏိုငး်ခငး့မရြိေပ၈
ဂ္ာနယးလစးအမ္ာ့စုသညး လုပးငနး့သတငး့ေရ့သာ့ခ္ကး သို႓မဟုတး သတငး့ထုတးေွမႈမ္ာ့အတျကး
ဂိုဏး့ချဲအစညး့အေွ့မ္ာ့ကို ေရြာငးႀကဥးၾကသညး၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ယငး့ဂိုဏး့ချဲ စုေွ့်ခငး့မ္ာ့သညး
သတငး့ႀကီ့မ္ာ့ ်ဖစးတတးသညး၈ အကယး၊ သငး အေၾကာငး့အရာတစး ခုကို ေရ့သာ့မညး ဆိုလ္ငး

်ပႆနာရပးမ္ာ့ႏြငးံ ဗနး့စကာ့မ္ာ့ကို ေလံလာရမညး၈သုိ႓မြသာ အေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့ သို႓မဟုတး
်ဖစးရပးတစးခု၌ အေရ့ပါမႈကို သငး ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့ ်ပနးဆိုႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈
ခရစးယာနးဘာသာတျငး အဓိက အေရ့ပါေသာ အာ့လပးရကးမ္ာ့ႏြငးံ ဥပုသးသီလ
ေဆာကးတညးရကးမ္ာ့သညး လနး႔ Lent ေခ၍ ရကး ၁ွ
ဥပုသးေဆာကးတညးရကးကာလ၇အီစတာပျေ
ဲ တားမတိုငးမီ က္ေရာကးသညးံ ေသာၾကာေန႔၇
အီစတာပျေ
ဲ တားကာလ၇ဂ္ဴ့ဘာသာေရ့ပျေ
ဲ တား၇ခရစးစမတးပေ
ျဲ တားမတိုငးမီ တနဂၤေႏျ
ေလ့ပတးကာလႏြငးံ ခရစးစမတးပေ
ျဲ တားကာလမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ
သတငး့သမာ့မ္ာ့သညး ယငး့တုိ႔ကို ်ခဵဳငဵု၊ ေရ့သာ့ၾကၿပီ့ လုပးငနး့ ဆိုငးရာ
အ်ဖစးအပ္ကးဇာတးေၾကာငး့မ္ာ့၇
ဓါတးးပဵုပညာ ်ဖစးေစ ေန႔စဥး ေရ့သာ့သညးံ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့မြ ်ဖစးေစ ေရ့သာ့ၾကသညး၈
အနိမးံအ်မငးံ အတကးအက္မ္ာ့
အေမရိကနး ႏိုငးငဵသညး ခရစးယာနး ဘာသာ အဓိကလႊမး့မို့ေသာ နိုငးငဵတစးႏိုငးငဵ်ဖစးေသားလညး့
ခရစးယာနးဘာသာွငးမ္ာ့ဟု ေ်ပာဆိုၾကသူ အေမရိကနးႏိုငးငဵသာ့အေရအတျကးသညး
က္ဆငး့ေနလ္ကးရြိသညး၈ မညးသညးံ ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေထာငးထာ့သညးံ ဘာသာမ္ဳိ့ႏြငးံမြ
ေပါငး့စညး့ထာ့်ခငး့မရြိဟု ေ်ပာဆိုၾကသူအေရအတျကးမြာ ်မငးံတကးေနသညး၈
အေမရိကရြိ ကမၻာံအႀကီ့ဆဵု့ ဘာသာဂိုဏး့ချမ
ဲ ္ာ့
ှ၈ ရိုမနး ကကးသလစး ဘုရာ့ေက္ာငး့ ; ၃၅ ဒႆမ ဿ သနး့
ဿ၈ ေတာငးပိုငး့ ႏြစး်ခငး့ခရစးယာနး အဖျ႔ဲ ; ှ၃ ဒႆမ ှ သနး့
၀၈ ယူႏိုကးတကး မကးသိုဒစး ဘုရာ့ေက္ာငး့ ; ၄ ဒႆမ ၄ သနး့
၁၈ဂ္ီ့ဆပး ခရစးေတား ေနာကးေပ၍ သူေတားေကာငး့မ္ာ့ ဘုရာ့ေက္ာငး့ ;၃ ဒႆမ ဿ သနး့
၂၈ ခရစးေတား ဘုရာ့သခငး ဘုရာ့ေက္ာငး့ ; ၂ဒႆမ၂ သနးး့
၃၈ အမ္ဳိ့သာ့ ႏြစးခ္ငး့ ခရစးယာနး အဖျ႔ဲ (အေမရိကနး ) ; ၂ဒႆမဿ သနး့
၄၈ အေမရိက၌ ဧွဵဂလိ လူသာရနး ဘုရာ့ေက္ာငး့ ; ၁ ဒႆမဿ သနး့
၅၈ အေမရိက အမ္ဳိ့သာ့ ႏြစးခ္ငး့ ခရစးယာနးအဖျ႔ဲ ; ၀ ဒႆမ ၂ သနး့

၆၈ထာွရ ဘုရာ့သခငး အစုအေွ့မ္ာ့ ; ၀ သနးး့
ှွ၈အဆငးံတူ ထာ့ေသာ လူႀကီ့မ္ာ့အုပးခ္ဳပးသညးံ ဘုရာ့ေက္ာငး့ (အေမရိကနး ) ; ဿ ဒႆမ ၄ သနး့
SOURCE ; 2012 Yearbook of American and Canadian Churches

ရိုမနးကတးသလစးမ္ာ့
ရိုမနးး ကတးသလစး ဘုရာ့ေက္ာငး့ကို မူလ ခရစးယာနး ဘာသာ အသိုငး့အွိုငး့ထဲတင
ျ း တစးခုအ်ဖစး
ပထမ ရာစုႏြစးတင
ျ း စတငးတညးေထာငးခဲံ သညး၈ ယငး့သညး ေယရႈ ခရစးေတား၌ ယဵုၾကညးမႈ
အမြနးတရာ့မ္ာ့ကို ပဵုေဖားထာ့သညးဟု ထုတးေဖားေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈ ယငး့ ၌ အုပးခ္ဳပးမႈပိုငး့ကို
ပုပးရဟနး့မငး့ႀကီ့မြ တဆငးံ အုပးခ္ဳပးသညး၈ ေနာကးလိုကးဘုရာ့ေက္ာငး့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ
ခရစးယာနးဘာသာွငး အသိုငး့အွိုငး့အေပ၍ ႀသဇာအာဏာကို ေယရႈဘုရာ့သခငးက
အပးႏြငး့ထာ့သညးဟု ကတးသလစးးဘုရာ့ေက္ာငး့က ယဵုၾကညးေသာ စိနး႔ ပီတာကို
်ပနးလညးအမြတးရေစမညးံ ဆကးခဵမႈတစးခု မြ ပုပးရဟနး့မငး့ၾကီ့၌ ႀသဇာအာဏာသညး
ဆကးခဵရရြိလာ်ခငး့်ဖစး သညး၈ ယငး့သညး ကမၻာတျငး အႀကီ့ဆဵု့ေသာ ခရစးယာနး
ထဵု့တမး့ဓေလံလညး့်ဖစးသညး၈

ဂ္ဴ့ဘာသာ
ဂ္ဴ့ဘာသာ သညးဂ္ဴ့ လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ကုိ့ကျယးယဵုၾကညးမႈပငး်ဖစးၿပီ့ ။တို႔သညး ဘုရာ့သခငးက
။ကိုယးတိုငး ေအဗရာဟငး ၇ မို့ဇကး ႏြငးံ အ်ခာ့ေသာ တမနးေတားမ္ာ့မြတဆငးံ ထုတးေဖား
ေ်ပာခဲံသညးဟု ယဵုၾကညးထာ့ၾကသညး၈ အဆိုပါ ယဵုၾကညးမႈကို လျနးခဲံသညးံ ဘီစီ ေ်ခာကးရာစု
ေနာကးပိုငး့တျငး ဂ္ဴ့ဘာသာဟု ေခ၍ဆိုလာခဲံၿပီ့ ေဂ္ရုဆလငးတင
ျ း ဗဟို်ပဳသညး၈ ဂ္ဴ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး
။တို႔ ၌ သမိုငး့ေၾကာငး့တစးေလြ္ာကး ်ပငး့ထနးသညးံ စျခ
ဲ ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႕ၾကဵဳခဵစာ့ခဲံရၿပီ့ နာဇီမ္ာ့က
အဆုိပါ ဂ္ဴ့လူမ္ဳိ့ ၃ သနး့ကို သတး်ဖတးခဲံသညးံ ်ဖစးစဥး တျငး အစုလိုကးအ်ပဵဳလိုကး
သတး်ဖတး်ခငး့မ္ာ့ရြိခဲံ သညး၈
ဂ္ဴ့- ကမၻာံတစးွြမး့လဵု့တျငး ဂ္ဴ့ ဘာသာွငး ှ၁ သနး့ခနး႔ ရြိသညး၈

က္မး့စာ
တိုရာ (TORAH) သညး ဟီဘရူ့ က္မး့စာအုပးငါ့အုပး်ဖစးေသာ Genesis,Exodus,Leviticus,Numbers and Deuteronomy တို႓၌ အမညး်ဖစးသညး၈
ဂ္ဴ့ဘာသာွငးတို႔သညး ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ဟီဘရူ့ က္မး့စာတစးခုလဵု့ကို တိုရာ ဟု ရညးညႊနး့ၾကသညး ၈
တာနာကးခး- (Tanakh) သညး ဟီဘရူ့ က္မး့စာအတျကး နညး့ပညာရပး ပိုငး့ ဆိုငးရာ ေခ၍ဆိုသညးံ
အမညး်ဖစးေသားလညး့ ဂ္ဴ့မ္ာ့က ယငး့အမညးကို မၾကာခဏ သဵု့ႏႈနး့်ခငး့မရြိေပ၈ ဟီဘရူ့ က္မး့စာ
တျငး ခရစးယာနးတို႔၌ သမိုငး့ေၾကာငး့ အေထာကးအထာ့ကဲံသုိ႔ပငး တူညီသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့
ပါွငး သညး၈သို႔ေသားလညး့ အခ္ိဳ႕ေသာစာအုပးမ္ာ့ကို ယငး့က္မး့စာတျငး ကျဲ်ပာ့ေစရနး
နဵပါတးမ္ာ့ေပ့၊ စီစဥးထာ့ရြိသညး၈
TALMUD (ဂ္ဴ့ လူမ္ဳိ့တို႔၌ ေရြ့ေဟာငး့ဓေလံ ထဵု့တမး့ဥပေဒဆိုငးရာ က္မး့ ) သညး ဟီဘရု့ က္မး့စာ
Torah တျငး ်ပဌာနး့ထာ့ေသာ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကို မညးကံသ
ဲ ို႔ လိုကးနာေဆာငးရျကးရနး ကို အေသ့စိတး
ရြငး့လငး့ေဖား်ပေပ့ထာ့ေသာ ေရြ့ေခတး ဂ္ဴ့ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငး၌ မြတးခ္ကးတို႔ကုိ စုစညး့
ထာ့်ခငး့ပငး ်ဖစးသညး၈ယငး့ကို ၀ ရာစုမြ စ၊ ၂ ရာစုႏြစး ထိေရ့သာ့ခဲံသညး၈ေရြ့ရို့စျဲ ဂ္ဴ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့
သညး ယငး့ကုိ ဟီဘရူ့ က္မး့စာကဲံသို႔ အေရ့ႀကီ့သညးဟု ယူဆထာ့သညး၈
MIDRASH သညး ပထမ ေထာငးစုႏြစးအတျငး့က ေရ့သာ့ခဲံေသာ တုိရာ Torah ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ
ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့၇ အ်ဖစးအပ္ကးဇာတးေၾကာငး့မ္ာ့ကို ရညးညႊနး့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ယငး့သညး တိုရာ
Torah တျငး စီစဥး တငး်ပထာ့ေသာ ဇာတးေၾကာငး့မ္ာ့ ႏြငးံ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့အၾကာ့
ကျာဟခ္ကးမ္ာ့ကို်ဖညးံေပ့ၿပီ့ အနကး်ပနးဆို ေပ့်ခငး့တို႔ကို ဆိုလိုသညး၈
အဓိက အာ့လပးရကးမ္ာ့
ဂ္ဴ့ဘာသာွငးတို႔ အထျတးအ်မတးအထာ့ဆဵု့ေန႔တို႔သညး ဂ္ဴ့ဘာသာ ႏြစးသစး ်ဖစးသညံး Rosh
Hashana တျငး စၿပီ့ ှွ ရကးၾကာၿပီ့ေနာကး ဂ္ဴ့တို႔ ၌ အ်ပစး အမြာ့ မ္ာ့ကို ေ်ပရာေ်ပေၾကာငး့
်ပဳလုပးသညးံ ႏြစးစဥး ဥပုသးပျဲ ်ဖစးသညးံ Yom Kippur တျငး ၿပီ့ဆဵု့သညး၈ Passover ပျေ
ဲ တားကို မတးးလ
ေႏြာငး့ပိုငး့ သို႔မဟုတး ဧၿပီလ အေစာပိုငး့တို႔တျငး က္ငး့ပၿပီ့ ယငး့သညး တမနးေတား မို့ဇကး၌
ဦ့ေဆာငးမႈ်ဖငးံ အီဂ္စးး်ပညးမြ အစၥေရ့မ္ာ့ ကၽျနးဘွအ်ဖစးမြ လျတးေ်မာကးမႈ အထိမး့အမြတး ဂ္ဴ့
ဘာသာေရ့ပျေ
ဲ တားလညး့်ဖစးသညး၈ မိသာ့စုမ္ာ့သညး seder ဟု ေခ၍ေသာ အစာ့အစာ်ဖငးံ
ယငး့ပျေ
ဲ တားကို က္ငး့ပၿပီ့ Exodus ဇာတးေၾကာငး့အ်ဖစးအပ္ကးးကို ်ပနးလညး ေ်ပာဆိုၾကသညး၈
Hanukkah ဟု ေခ၍ေသာ ဂ္ဴ့ တို႔၌ ယငး့ပျေ
ဲ တားသညး ရြစးရကးတာ ၾကာ်မငးံၿပီ့ ဘီစီ ၃ ရာစု
အတျငး့က ဆီ့ရီ့ယာ့မ္ာ့အေပ၍ Maccabee ၌ ေအာငး်မငးမႈ အထိမး့အမြတးအ်ဖစး က္ငး့ပ်ခငး့
လညး့်ဖစးသညး၈ Hanukkah သညး ဒီဇငးဘာလ အေစာပိုငး့သို႔မဟုတး လလယး ပိုငး့တျငး

က္ေရာကးေလံရြိသညး၈ ွတး်ပဳဆုေတာငး့သူအမ္ာ့စုသညး မတးးလ သို႔မဟုတး ဧၿပီလတျငး
အစုလိုကးအၿပဵဳလိုကးသတး်ဖတးခဵရ သညံး အထိမး့အမြတးေန႔်ဖစးေသာ Yom-Ha-Shoah ကိုလညး့
က္ငး့ပေလံရြိသညး၈
အဓိက အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့
ဂ္ဴ့ဘာသာတျငး အဓိက ဂိုဏး့ချဲ သဵု့ခုရြိသညး၈ ။တို႔သညး ဘုရာ့သခငး ေရ့သာ့ထာ့သညးံ တိုရာ
Torah ်ဖစးေစ သို႔မဟုတး လူအမ္ာ့ေရ့သာ့ထာ့သညးံ တိုရာ Torah ကို ်ဖစးေစ ယဵုၾကညးသညးံ
အေပ၍ သီအုိရီပိုငး့အရ ကျဲ်ပာ့ၾကသညး၈
-်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ ွါဒီ ဂ္ဴ့မ္ာ့သညး အခ္ိနး ႏြငးံ ေနရာတို႔ႏြငးံ လိုကးေလ္ာညီေထျစျာ ်ပဳ်ပငးႏိုငးသညးံ
ဂ္ဴ့ တို႔၌ စညး့မ္ဥး့ ဥပေဒကို ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ထို႔အတျကးေၾကာငးံ ။တို႔သညး
အစာ့အေသာကးဆိုငးရာ တာ့်မစးခ္ကးမ္ာ့ရြိေသာ ဥပေဒမ္ာ့ထကး လူမႈ တရာ့မြ္တမႈ မ္ာ့ကို ပိုမို
အေလ့ထာ့ေလံရြိသညး၈
-ေရြ့ရို့စျဲ သမာ့ရို့က္ ဂ္ဴ့ဘာသာွငးမ္ာ့သညး က္မး့စာတျငး အေ်ခခဵထာ့သညးံ အစဥးအလာ ဓေလံ
ထဵု့စဵ ဂ္ဴ့တို႔၌ ဥပေဒမ္ာ့ကို တငး့က္ပးစျာ စျ်ဲ မဲထိနး့သိမး့ထာ့ၾကသညး၈ ယငး့ဥပေဒမ္ာ့တျငး
အသာ့ႏြငံး ႏို႕ထျကး ပစၥညး့မ္ာ့ကို အတူတကျ စာ့သဵု့မႈကံသ
ဲ ို႔ေသာ အရာမ္ာ့ကို တာ့်မစးထာ့သညးံ
အစာ့အစာဆိုငးရာ ကိုရြာ Kosher စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ ပါွငးသညး၈
-Hasidism သညး ှ၅ ရာစု က လြ္ိဳ႕ွြကးထူ့်ခာ့သညးံ ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ထူေထာငးသညးံ ေရြ့ေဟာငး့
ဂ္ဴ့ဘာသာအတျငး့ လႈပးရြာ့မႈတစးရပးပငး်ဖစးသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့သညး မုတးဆိတးမ္ာ့၇မ္ကးႏြာ
တစးဘကးတစး်ခမး့တျငး ဆဵပငးးေချမ္ာ့ခ္ထာ့်ခငး့၇ အနကးေရာငး ေခါငး့ေဆာငး့မ္ာ့ ႏြငံး ကုတးအက္ီ
ရြညးမ္ာ့ကို ွတးဆငးၾကသညး၈
-Chabad-Lubavitch လႈပးရြာ့မႈ (www.chabad.org/)သညး Hasidism တို႔၌ ဂိုဏး့ချတ
ဲ စးခု်ဖစးၿပီ့
ဂ္ဴ့ဘာသာ က္ငးံသဵု့်ခငး့မရြိသူမ္ာ့ကို ထိေတျ႕မႈကို အေလ့ထာ့သညး၈
- Conservative ေရြ့ရို့စျဲ ဂ္ဴ့မ္ာ့သညး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ ဂ္ဴ့ဘာသာွငးမ္ာ့ႏြငးံ ေရြ့ရို့စျဲ
သမာရို့က္ ဂ္ဴ့ Orhordox မ္ာ့အၾကာ့ရြိ အလယးအလတးလမး့တစးလမး့ကို သာ လိုကးနာၾကၿပီ့
။တို႔သညး အေမရိက ႏြငးံ အစၥေရ့တို႔တျငး ဒုတိယအႀကီ့ဆဵု့ ဂိုဏး့်ဖစးသညး၈
-်ပနးလညး ်ပဳ်ပငးး တညးေဆာကးေရ့ ဂ္ဴ့ဘာသာွငးမ္ာ့သညး အလျနးငယး ၊ အေတျ့အေခ၍သစးမ္ာ့ကို
လကးခဵေသာ ဂိုဏး့ချတ
ဲ စးခု်ဖစးၿပီ့ ယဥးေက့္မႈႏြငးံ လူ႔အဖျ႕ဲ အစညး့ကို အေလ့ေပ့ကာ အစဥးအလာ
ဂ္ဴ့ဘာသာ၌ သကးွငးယဵုၾကညးမႈအခ္ဳိ႕ကို ပယးဖ္ကးထာ့သညး၈

်ပႆနာ ကိစၥရပးမ္ာ့
- ဂ္ဴ့ဘာသာွငးဦ့ေရသညး ကမၻာတစးွြမး့တျငး က္ဆငး့ေနလ္ကးရြိသညး၈ ဂ္ဴ့မ္ာ့သညး ယခုအ ခါ
မတူညီသညးံ လူမ္ုိဳ့၇ယဥးေက့္မႈမ္ာ့ရြိ လူမ္ာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ လကးထပးမႈႏႈနး့ကို ေလြ္ာံခ္ရနး
အာ႕ရဵုစိုကးလုပးေဆာငးေနၿပီ့ ယငး့သို႔ လကးထပး်ခငး့်ဖငးံ ေမျ့ဖျာ့လာေသာ ကေလ့မ္ာ့မြာ
ဂ္ဴ့ဘာသာွငးအ်ဖစး ရဵဖနးရဵခါ ခဵယူသျာ့်ခငး့မရြိ ခဲံေပ၈ ထို႔်ပငး က ေလ့ေမျ့ဖျာ့်ခငး့ကို အာ့ေပ့ၿပီ့
ကေလ့မ္ာ့၇ လူငယးမ္ာ့အတျကး ဂ္ဴ့ဘာသာပညာသငးၾကာ့မႈကို တုိ့်မငးံ်ခငး့ ၇ေ်ပာငး့လဲမႈ
မ္ာ့လုပးေဆာငးရနးး ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ကို ဆနး႕က္ငးတတိုကးဖ္ကး်ခငး့ နြငးံ ဂ္ဴ့ဘာသာအေပ၍ လိုကးနာ်ခငး့
မရြိသညးံ ေလာကီသီ့သနး႔ွါဒ ဂ္ဴ့မ္ာ့ကို ထိေတျ႕ စညး့ရဵု့်ခငး့မ္ာ့လုပးေဆာငးလာ ၾကသညး၈
- အစုလိုကးအ်ပဵဳလိုကး သတး်ဖတးခဵရမႈတင
ျ း လျတးေ်မာကးက္နးရစးသညးံ မ္ဳိ့ဆကးသညး ေသဆဵု့
သျာ့ၿပီ်ဖစးရာ ငယးရျယးသညးံ မ္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ကို အေတျ႕အၾကဵဳ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို မညးကံသ
ဲ ို႔
ေဖား်ပမညး ႏြငးံ လကးဆငးံကမး့ သျာ့မညးအေပ၍ အေရ့တႀကီ့ လိုအပးလ္ကးရြိသညး၈ Semitism ကို
ဆနးး႔က္ငးမႈသညး အေမရိကနး ႏြငးံ ကမၻာတစးွြမး့လဵု့တျငး အဓိက ်ပသနာရပးအ်ဖစး ဆကးလကး
တညးရြိေနသညး၈
သတငး့ေရ့သာ့ရနးအႀကဵ်႓ပဳခ္ကးမ္ာ့
-ဂ္ဴ့မ္ာ့သညး ။တို႔ဥပုသး သီိလ ေဆာကးတညးမႈကို ေသာၾကာေန႔ ေနွငးခ္ိနးမြ စေနေန႔ ေနွငးခ္ိနး ထိ
က္ငး့ပၾကသညး၈ အမြနးဆိုလြ္ငး ဂ္ဴ့တုိ႔၌ ်ပက၏ဒိနးတင
ျ းေန႔ရကးမ္ာ့အာ့လဵု့သညး ေနွငးခ္ိနးမြ စၿပီ့
ေနွငးခ္ိနးတင
ျ း ၿပီ့ဆဵု့သညး၈
-ဂ္ဴ့ဘာသာွငး ွတး်ပဳသူမ္ာ့သညး ရဟူဒီ ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငံး ဂူဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး
ွတး်ပဳၾကသညး၈ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ ွါဒီ ွတးး်ပဳသူ အမ္ာ့အ်ပာ့သညး ေနာကးေပ၍ အသဵု့အႏႈနး့ကို
သဵု့ႏႈနး့ခ္ိနးတင
ျ း ေရြ့ရို့ သမာ့ရို့က္ ဂ္ဴ့မ္ာ့ႏြငးံ ေရြ့ရို့စျဲ ဂ္ဴ့မ္ာ့သညး temple ဟူသညးံ
စကာ့လဵု့သညး ေအဒီ ၄ွ က ဖ္ကးဆီ့ခဵခဲံရၿပီ့ ဂ္ဴ့တို႔ ်ပနးးလညးတညးေဆာကးရနး ေမြ္ားလငးံေသာ
ေဂ္ရုဆလငးရြိ ဘုရာ့ေက္ာငး့ကို သာ ရညးညႊနး့်ခငး့်ဖစးသညးဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ဂ္ဴ့ ဘာသာွငး
ွတး်ပဳသူတစးဦ့ကို ထိုသူ၌ အမညးတင
ျ း ယငး့စကာ့လဵု့အသဵု့်ပဳထာ့်ခငး့မရြိလ္ငး temple ဟု
မေခ၍ပါႏြငးံ၈
-ဂ္ဴ့ဘာသာသညး ယဥးေက့္မႈတစးခု နြငး သီအုိရီ တစးခု ရြိသညးဆိုသညးကို သတိ်ပဳပါ၇ မိမိကိုယးကို
ဂ္ဴ့မ္ာ့ဟု သတးမြတးထာ့ေသာ အေမရိကနးးႏိုငးငဵသာ့ အမ္ာ့စုသညး မညးသညးံ ရဟူဒီဘုရာ့
ေက္ာငး့ႏြငးံ အနည့းငယးသာ ဆကးသျယးထာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး အသငး့ွငးထာ့်ခငး့မရြိးေပ၈ေခတးသစး

ဂ္ဴ့ စာေပတျငး တစးခါတစးရဵ ဂ္ဴ့ဘာသာကို လူ႔ဘွ ဟု ေဖား်ပၿပီ့ ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈ၇ ဆကးခဵထာ့
ေသာ ရို့ရာ ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈတို႕ ေပါငး့စညး့ထာ့်ခငး့ ဟု ေဖား်ပသညး၈
-်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ ဂ္ဴ့မ္ာ့သညး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ကို ဘာသာေရ့ ေခါငး့ေဆာငးအ်ဖစး အပးႏြငး့သညး၈
သို႔ေသားးလညး့ သမာ့ရို့က္ ဂ္ဴ့မ္ာ့က ထိုသို႔ လုပးေဆာငး်ခငး့မရြိေပ၈ ေရြ့ဆနးသညးံ ဂ္ဴ့ဘာသာတျငး
လညး့ အမ္ဳိ့သမီ့ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ရြိေသားလညး့ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့သမာ့မ္ာ ့တျငး
ထကး နညး့ပါ့သညး၈
-ဂ္ဴ့မ္ာ့အတျကး အဓိကအေရ့ႀကီ့ ်ပသနာအမ္ာ့စုသညး ႏိုငးငဵေရ့ ၇ ဘာသာေရ့ႏြငးံ လူမႈ ကိစၥရပး
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ ေရာေထျ့ေန်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈ ဘာသာေရ့သညး အေရြ႕အလယးပိုးငး့တျငး
ေနသူမ္ာ့အတျကး ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ရ်ခငး့၌ တစးစိတးတစးပုိငး့်ဖစးေသားလညး့ ေလာကီသီ့သနး႔ွါဒီ
သို႔မဟုတး ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ ဂ္ဴ့အမ္ာ့စုက ဘာသာေရ့သညး ပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ရ်ခငး့တျင း အေရ့ႀကီ့
အေၾကာငး့အရာမဟုတးဟု ဆိုၾကသညး၈
- ေယရႈသညး ဂ္ဴ့မ္ာ့အတျကး ဘုရာ့သခငးက ေစလႊတးလိုကးေသာ ကယးတငးရြငး Messiah
်ဖစးသညးဟု ယဵုၾကညးၾကထာ့သညး၈ အဆုိပါ Messianic ဂ္ဴ့မ္ာ့သညး ။တို႔ကိုယးကို ဂ္ဴ့မ္ာ့ဟု
သတးမြတးေသားလညး့ မ္ာ့စျာေသာ ဂ္ဴ့ဘာသာွငးတို႔က ယငး့သို႔ စဥး့စာ့်ခငး့မရြိေပ၈ ယငး့သညး
အဓိက အထိအခိုကးမခဵဆဵု့ေသာ ်ဖစးေသာ ်ပႆနာ ရပး်ဖစးၿပီ့ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး Messianic ဂ္ဴ့
အဖျဲ႓အစညးး့မ္ာ့ကုိ အ်ခာ့ေသာ ဂ္ဴ့ဘာသာအခနး့က႑မ္ာ့ကဲံသို႔ တူညီသညးံ အတနး့အစာ့ထဲတင
ျ း
ထညးံသင
ျ း့်ခငး့ သို႔မဟုတး ယငး့တို႔ကို အေၾကာငး့်ပခ္ကးမေပ့ပဲ ဇာတးေၾကာငး့မ္ာ့တျငး ရညးညႊနး့်ခငး့
တို႔ကို ေရြာငးၾကဥးရမညး်ဖစးသညး၈ Massiani c ဂ္ဴ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး အစဥးအလာ ဂ္ဴ့မ္ာ့ႏြငးံ
အတိုကးအခဵ်ဖစးေသာ ဂ္ဴ့ဘာသာေရ့ ဂုဏးပုဒးကို အသဵု့်ပဳသညး၈
အစၥလာမး
်မနးးမာ သငးတနး့မ္ာ့အတျကး ဘာသာေရ့ လငးံ၌ အစၥလာမးဘာသာ လမး့ညႊနးေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို
ၾကညးံပါ၈
ေအဗရာဟငး Abrahamic ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈမ္ာ့အလျနး
ဘာသာအယူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ သကးွငးယဵုၾကညးမႈ ထဵု့တမး့အစဥးအလာ ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ ရြိေနသညး၈
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မညးသညးံ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို ေမ့်မနး့ရမညး နြငးံမညးသညးံ ေနရာတျငး
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိမညးကို ဆဵု့်ဖတးရနး လိုသညး.၈ သငး မသိသညးံအရာအေပ၍ သငးံတငးံ
ေကာငး့မျနးသညးံ ေလ့စာ့မႈတစးခုထာ့၊ အ်ဖစးအပ္ကး ဇာတးလမး့တစးခုခ္ငး့ကို စတငးေရ့သာ့ရနး
ွါရငးံ ဘာသာေရ့ သတငး့သမာ့မ္ာ့က သငးံကို လမး့ညႊနး မညး်ဖစးသညး၈ ယငး့နညး့်ဖငးံ သငးသညး

အေသ့စိတး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ပိုမို သိရြိနိုငးမညး်ဖစးသညး၈
အ်ခာ့ေသာ ဘာသာကို့ကျယးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ယဵုၾကညးသကးွငးမႈ နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့စုေဆာငး့ရနး ေအာကးပါတို ႓တျငး အခ္ဳိ႔ကို စတငးေလံလာရမညး်ဖစးသညး၈
-ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ သတငး့ေရ့သာ့သူမ္ာ့ အသငး့အဖျ၌
႔ဲ ဆိုဒး (RNA.org) တျငး က္ယး်ပနး႔သညးံ
သတငး့အရငး့အ်မစး မ္ာ့ပါွငးသညးံ ပိဋိကတးတိုကးတစးခုအပါအွငး ဘာသာေရ့ သတငး့မီဒီယာႏြငးံ
ဆကးႏျယးေနေသာ လငးံငး ေပါငး့မ္ာ့စျာ ပါွငးသညး
-ဘာသာေရ့ လငးံ (ReligionLink.com) သညး ဆစးခး ဘာသာ၇ မူလ အေမရိကနး တိုငး့ရငး့သာ့
ဘာသာကို့ကျယးမႈ၇ Wicca/ဗာဟီရ ွါဒ၇ ဘုရာ့မဲွ
ံ ါဒီမ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့ေသာ ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ကဲံသို႔ေသာ
ယဵုၾကညးသကးွငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ေလံလာရမညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရရြိႏိုငးသညး၈
-ဘာသာေရ့ ဆိုငးရာ သတငး့ေရ့သာ့သူမ္ာ့၌ ဘာသာေရ့လကးရာစာအုပး
(religionstylebook.com) တျငး ဘာသာကို့ကျယးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ေရ့သာ့ခ္ကးမ္ာ့
၇အမညး ဂုဏးပုဒးမ္ာ့၇ သမၼာက္မး့စာမ္ာ့ ႏြငံး သမိုငး့ေၾကာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အခ္ကးအလကး
စာရငး့မ္ာ့ ပါရြိသညး၈
-ဟာဗကးတက၎သိုလးရြိ မူမတူ ယြဥးတဲေ
ျ နထိုငးေရ့ စီမဵကိနး့တျငးလညး့ လူနညး့စု ကို့ကျယး ယဵုၾကညး
မႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ သတငး့မ္ာ့ႏြငးံ သုေတသန ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ကို တငးထာ့သညး၈
(www.pluralism.org/)
-Beliefnet တျငးလညး့ ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈ ဘာသာေပါငး့စဵု ႏြငးံ ပတးသကးးသညံး သတငး့ အခ္ကး
အလကး မ္ာ့၇ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့၇ ဇာတးလမး့မ္ာ့ ႏြငံး ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးမ္ာ့ကို
တငးထာ့သညး၈(www.Beliefnet.com)
-ဘီဘီစီ၌ ဘာသာေရ့ႏြငးံ လူမ္ဳိ့ေရ့ ဆိုဒးသညးလညး့ အေ်ခခဵ ကုိ့ကျယးမႈမ္ာ့ႏြငံးသကးဆိုငးသညးံ
သတငး့စာပညာ ဆိုငးရာ ေရြာငးတခငး လြ္ပးတ်ပတး ရိုကးခ္ကးမ္ာ့ကိုေဖား်ပထာ့သညး၈
-ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ သတငး့ေပ့သူက ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာ နယးပယးဧရိယာတျငး
ကၽျမး့က္ငးမႈရြိသညးံ ပညာရြငးမ္ာ့ (www.religionsource.org) ကို ရြာေဖျႏိုငးမညး်ဖစးၿပီ့ အေမရိကနး
ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ တက၎သိုလးတင
ျ းလူနညး့စု ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ ႏြငးံ ပတးသကး၊
ကၽျမး့က္ငးပညာရြငးမ္ာ့စာရငး့ ကို ်ပဳစုထာ့ေသာ စီမဵကိနး့ ဌာနမ္ာ့ရြိသညး၈ (www.aarweb.org)
- The Religious Tolerance ဆိုဒးသညး ကမၻာေပ၍ရြိ ဘာသာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ သတငး့အခ္ကး
အလကးမ္ာ့ကို တငးထာ့သညး၈ ယငး့တျငး အ်မဲတေစ မ္ကးေမြာကးေရ့ရာမ္ာ့မဟုတး်ခငး့ သို႔မဟုတး

ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ ်ဖစးေနေသားလညး့ ယငး့သညး အသဵု့ွငးႏိုငးသညး ၈
(www.religioustolerance.org)
-ဘာသာအမ္ာ့စုတင
ျ း ွကးဘးဆိုဒးမ္ာ့ရြိၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး ပါွငးသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို
မညးသူ က ဖနးတီ့ေရ့သာ့ထာ့သညးကို သိရနး စစးေဆ့ရမညး်ဖစးသညး၈ ဆစးခး ဘာသာကဲံသို႔ေသာ
ဘာသာအခ္ဳိ႕တျငး တရာ့ွငး ဆိုဒးတစးခု ရြိသညး၈ ဗုဒၵဘာသာာ ကဲံသို႔ေသာ အ်ခာ့ေသာ
ဘာသာမ္ာ့တျငး မတူညီသညးံ ရို့ရာအစဥးအလာမ္ာ့်ဖငးံ တငးထာ့သညးံ ဆိုဒးမ္ာ့ရြိသညး၈
-ဟိႏၵဴဘာသာ
ဟိႏၵဴဘာသာသညး သကးွငးယဵုၾကညးသူ ှ ဘီလီယဵနီ့ပါ့်ဖငးံ ကမၻာံတတိယ အႀကီ့ဆဵု့ ဘာသာ
ႀကီ့လညး့်ဖစးသညး၈ ယငး့တို႔ထဲတျငး အမ္ာ့စုမြာ အိႏၵိယႏိုငးငဵတင
ျ း်ဖစးသညး၈ ဟိႏၵဴဘာသာတျငး
တညးေထာငးသူ၇ သငး်ပသူ သို႔မဟုတး တမနးေတားတစးဦ့တညး့ သို႔မဟုတး ယဵုၾကညးမႈ တစးမ္ဳိ့တညး့
လညး့ မရြိေပ၈ လူ႕အဖျ႕ဲ အစညး့ႏြငးံ ေဒသအလိုကး မ္ာ့စျာေသာ အမ္ဳိ့အစာ့ကျဲမ္ာ့ရြိသညး၈ ဟိႏၵဴဘာ
သာ၌ မူလအေ်ခခဵ ယဵုၾကညးမႈသညး ွိညဥး သညး ေသဆဵု့်ခငး့မရြိ ပဲ လူသာ့်ဖစးေစ တိရိစၧာနး်ဖစးေစ
ခႏၵာကိုယး ေသဆဵု့သညးံ အခ္ိနးတိုငး့ ။တို႔၌ လိပး်ပာသညး ်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့သညးဟု ယဵုၾကညးၾက
သညး၈ဟိႏၵဴ ဘာသာ၌ ကဵၾကမၼာ ထဵု့တမး့စညး့မ္ဥး့ေအာကးတျငး လုပးေဆာငးမႈတစးခုတိုငး့သညး လိပး
်ပာမညးကံသ
ဲ ို႔ ်ပနးလညး ေမျ့ဖျာ့မညးံအေပ၍ သကးေရာကး ေနသညး၈ ေမျ့ဖျာ့်ခငး့ႏြငးံ ်ပနးလညး ေမျ့ဖျာ့
်ခငး့ ဆိုငးရာ ယခုစကးွနး့သညး ွိညာဥးသညး ဘာသာေရ့ အထျတးအထိပး ်ပီ့ေ်မာကးမႈကို မရမခ္ငး့
ႏြငးံ ဘုရာ့သခငးႏြငးံ ေပါငး့စညး့မႈ မတိုငးမခ္ငး့ ဆကးလကးရြိေနမညး်ဖစးသညး၈ ဟိႏၵဴဘာသာတျငး နတး
ဘုရာ့မ္ာ့ ရြိၿပီ့ ယငး့တို႔ထဲမြ အာ့လဵု့သညး ဘုရာ့တစးဆူတညး့၌ သရုပးသကနးမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး၈
မူလ သဵု့ဦ့တျဲတျငး Brahma, the creator,Vishnu, the preserver, and Shiva (also spelled
Siva) , the destroyer တို႔်ဖငးံ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ထာ့သညး၈ တိရိစၧာနးမ္ာ့တျငး ွိညာဥး လိပး်ပာ မ္ာ့ရြိၾကၿပီ့
ယငး့တို႔ထဲမြ အခ္ဳိ႔ကို နတးဘုရာ့မ္ာ့ကဲံသို႔ ကို့ကျယးဆညး့ကပးရမညးဟု ဟိႏၵဴဘာသာတျငး ယဵုၾကညး
ထာ့သညး၈ ယခု ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့သညး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာၾကာကတညး့က ်ဖစးေပ၍ ေ်ပာငး့လဲ
ေပ၍ေပါကးခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ယငး့တိတ
ု႔ ျငး ရို့ရာ ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့၇ လြ္ိဳ႕ွြကးနကးနဲေသာ ်ခိဳ့်ခဵသညးံ
အက္ငးံ ရြိသညးံ က္ငံးသဵု့မႈမ္ာ့ႏြငးံ စျ်ဲ မဲေနသညး၈

ေွဒက္မး့စာ
ဟိႏၵဴဘာသာတျငး အေလ့အ်မတးထာ့ရာ စာပိုဒးမ္ာ့ရြိသညး၈ အခ္ဳိ႕မြာ
-Bhagavad Gita သညး Krishna နတးႏြငးံ စစးသညး Arjuna တို႔အၾကာ့ရြိ ဒႆနဆိုငးရာ ေဆျ့ေႏျ့
မႈတစးခုပငး်ဖစးသညး၈ ယငး့သညး ဟိႏၵဴ တို႔၌တနးဖို့နြငးံ ဒႆနမ္ုာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ထာ့သညးံ ေက္ားၾကာ့
သညးံ နာ့လညးရနးလယ
ျ းေသာ စာပိုဒးမ္ာ့်ဖစးသညး၈
-ဟိႏၵဴဘာသာတျငး မူလအရငး့ခဵ အေလ့အ်မတးထာ့ရာ ေရ့သာ့ခ္ကးေလ့ခုရြိသညး၈ ယငး့တို႔တျငး
ဓမၼေတ့စာအုပးမ္ာ့၇ ရို့ရာ ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့၇ ေရြ႕ေခတး အိႏၵိယတို႔ထဵမြ ဂါထာ့ယႏၱာရာ့မ္ာ့ ပါွငး
သညး၈ ထို႔်ပငး ယငး့တို႔သညး ဗုဒၵဘာသာ၇ Jainism ႏြငးံ ဆစးခး ဘာသာတို႔အေပ၍ လႊမး့မို့မႈရြိသညးး၈
သကးတမး့အၾကာဆဵု့သညး Rid Veda ပငး်ဖစးသညး၈
အဓိက အာ့လပးရကးမ္ာ့
ငါ့ရကးတာ က္ငး့ပေသာ ဟိႏၵဴ ဒီပါွလီပသ
ျဲ ညး အေက္ားၾကာ့ဆဵု့ေသာ ပျေ
ဲ တားတစးခု်ဖစးၿပီ့
ဆစးခးမ္ာ့ ၇ jains မ္ာ့ႏြငးံ ဟိႏၵဴမ္ာ့က က္ငး့ပေလံံရြိသညး၈
သတငး့ေရ့သာ့ရနး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
-

ဟိႏၵဴမ္ာ့သညး ။တို႔ ယဵုၾကညးသညးံ ဘုရာ့တစးဆူ၌ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့်ဖစးၾကေသာ

နတးဘုရာ့မ္ာ့ကို ကုိ့ကျယးၾကသညး၈ ။တို႔သညး ခရစးယာနးမ္ာ့၇ ဂ္ဴ့မ္ာ့ ႏြငးံ မူဆလငးမ္ာ့ကဲံသုိ႔ပငး
ဘုရာ့တစးဆူတညး့ကို ကို့ကျယး သူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး .၈ ဟိႏၵဴ နတးဘုရာ့မ္ာ့ကို ဘုရာ့မ္ာ့အ်ဖစး
မရညးညႊနး့ပါႏြငးံ ၇ ဟိႏၵဴ တုိ႔၌ ကို့ကျယးွတး်ပဳမႈတင
ျ း တရာ့အာ့ထုတး်ခငး့ ၇ဓမၼသီခ္ငး့ ရျတးဆို်ခငး့ ႏြငးံ
နတးဘု႔ရာ့ရုပးထုမ္ာ့ကို ရြိခို့်ခငး့တို႔ပါွငးသညး၈ နတးဘုရာ့မ္ာ့ကို ေရသပၼယးေပ့်ခငး့ႏြငးံ
ကပးလြဴပူေဇား်ခငး့တို႔လညး့ ပါွငးႏိုငးသညး၈
-

-အိႏၵိယႏိုငးငဵ်ပငးပတျငး ယငး့ဘာသာကို တစးခါတစးရဵ အ်ခာ့ေသာယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ရယူထာ့ေသာ

ဘာသာေရ့ က္ငးံၾကဵမႈ ေယာဂက္ငးံစဥးသို႔မဟုတး ဘာသာေရ့အေၾကာငး့အရာကို လဵု့လဵု့လ္ာ့လ္ာ့
ဖယးထုတး်ခငး့်ဖငးံ လူအမ္ာ့ကို စတငးဇာတးသျငး့ သညး၈
-

- ဟိႏၵဴဘာသာသညး ဘာသာတစးမ္ဳိ့တညး့မဟုတးပဲ ယငး့သညး ကို့ကျယးသူမ္ာ့အၾကာ့

မ္ာ့စျာကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့သညးံ ရုိ့ရာ ဓေလံမ္ာ့စုစညး့ထာ့သညးံ ဘာသာတစးခု်ဖစးသညး၈ အာ့လဵု့ေသာ
ဟိႏၵဴမ္ာ့ကို တူညီသညးံ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ ႏြငးံ က္ငးံသဵု့မႈမ္ာ့ရြိ ၾကသညးဟု မယူဆပါႏြငံး၈

-

- အိႏၵိယတျငး အမ္ဳိ့မ္ိဳ့ေသာ ဟိႏၵဴ ရို့ရာဓေလံမ္ာ့သညး တခါတရဵတင
ျ းအခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့

်ပငး့ထနးသညးံ ပဋိပက၏မ္ာ့လညး့ရြိေနသညး၈ ယငး့သညး အေရ့ပါသညးံ အေၾကာငး့အရာ်ဖစးၿပီ့
ဟိႏၵဴမ္ာ့က ယငး့ကို သတိ်ပဳၾကသညး၈
-

ဟိႏၵဴႏြငးံ ဘာသာစကာ့တစးမ္ဳိ့်ဖစးသညးံ ဟငးဒီကို မေရာေထျ့ပါႏြငံး၈

သတငး့အရငး့အ်မစးမ္ာ့
-

ဘ ီဘီစီ သညး ဟိႏၵဴဘာသာအတျကး လမး့ညႊနးခ္ကးတစးခုေပ့ထာ့ၿပီ့ ယငး့တျငး

ဟိႏၵဴအမ္ဳိ့ဇာတး စနစး နြငးံ ယငး့၌ ဘာသာေရ့အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ရြငး့်ပထာ့သညး၈
(www.bbc.co.uk/religion/religions/hinduism/index.shtml)
ဟိႏၵဴဘာသာကို လမး့ညႊနးထာ့သညးံ ဘာသာေရ့လငးံ ( http;www.religionlink.com/reportingon/reporting-on-hinduism/) ကလညး့ ရြငး့်ပထာ့သညး၈
ဗုဒၵဘာသာ
်မနးမာ သငးတနး့မ္ာ့အတျကး ဘာသာေရ့လငးံ၌ ဗုဒၵဘာသာဆိုငးရာ လမး့ညႊနးေရ့သာ့ခ္ကးကို
ၾကညးံပါ
ေယရႈ ခရစး ေနာကးပိုငး့ ေခတးသစး သူေတားစငးမ္ာ့ ဘုရာ့ေက္ာငး့
ှ၅၀ွ ခုႏြစးက ဂ္ဳိ့ဇကး စမစးသး နယူ့ေယာကး ေက့္လကးေဒသတျငး တညးေထာငးခဲံေသာ
ေယရႈခရစးေတားေနာကးပိုငး့ ေခတးသစး သူေတားစငးမ္ာ့ ဘုရာ့ေက္ာငး့သညး ေယရႈ
တညးေထာငးခဲံေသာ မူလ ဘုရာ့ေက္ာငး့ကို ်ပနးလညး ထိနး့သိမး့သညးဟု ယဵုႀကညးထာ့ၿပီ့
အ်ခာ့ေသာခရစးယာနး ရို့ရာ အစဥးအလာမ္ာ့ကုိ ေပ္ာကးကျယးသာျ ့ၿပီ ဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈
ဘုရာ့ေက္ာငး့ အသငး့ွငးမ္ာ့အ်ဖစး Mormons ဟု ေခ၍ဆိုသူမ္ာ့သညး ။တို႔ကိုယးကို
ခရစးယာနးမ္ာ့ဟု သတးမြတးထာ့ေသားလညး့ အ်ခာ့ေသာ အဓိက ခရစးယာနး ရို့ရာ
အစဥးအလာမ္ာ့က ယငး့သို႔ လုပးေဆာငး်ခငး့မရြိေပ၈ ဘုရာ့ေက္ာငး့သညး အေမရိကနးႏိုငးငဵတင
ျ း
အဖျ႔ွ
ဲ ငး ၃ သနး့ ေက္ားရြိၿပီ့ ယငး့မြာ ယငး့ႏိုငးငဵ၌ စတုတၳေ်မာကး အႀကီ့ဆဵု့
ဘာသာေရ့အဖျ႔အ
ဲ စညး့လညး့်ဖစးသညး၈ ကမၻာတစးွြမး့လဵု့တျငး ယငး့၌အဖျ႔ွ
ဲ ငး ှ၂ သနး့ရြိသညး၈

ယငး့၌ က္ငးံသဵု့မႈမ္ာ့သညး လူငယး မ္ာ့လိုအပးေသာ သာသနာ်ပဳ လုပးငနး့မ္ာ့ကဲံသို႔ မ္ာ့စျာ
ေက္ားၾကာ့ေသားလညး့ ယငး့၌ ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ကို ေကာငး့စျာနာ့လညးႏိုငး်ခငး့မရြိေပ၈
ယငး့ဂိုဏး့အသငး့ွငးမဟုတးသူမ္ာ့ကုိ ။တို႔ ေသဆဵု့ၿပီ့ေနာကးပုိငး့ ခရစးယာနး အသငး့ေတားသို႔
သျတးသျငး့်ခငး့ ႏြငးံ လကးရြိ စျနး႔လႊတးထာ့ၿပီ့်ဖစးေသာ ဇနီ့မယာ့်ပိဳငးယူသညးံ က္ငးံွတးမ္ာ့ကဲံသို႔
က္ငးံွတးအခ္ိဳ႔မြာ သတငး့ေဖား်ပခ္ကး မ္ာ့၌ ပငးရငး့မ္ာ့ပငး်ဖစးသညး၈ ယငး့ဂိုဏး့သာ့မ္ာ့သညး
ဘုရာ့သခငးသညး ရုပးပိုငး့ဆုိငးရာ ခႏၵာကိုယးတစးခုရြိသညးဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈ လူသာ့မ္ာ့သညး
ဘုရာ့ေက္ာငး့ပျလ
ဲ မး့တစးခုတင
ျ း ။တို႔၌ မိသာ့စုမ္ာ့က သတးမြတးၿပီ့ ဘုရာ့ေက္ာငး့
သငးၾကာ့မႈမ္ာ့ကို ယဵုၾကညးသညးဆိုလ္ငး အ်မငးံဆဵု့ေကာငး့ကငးဘဵု ရြိ ဘုရာ့မ္ာ့ကဲံသို႔ ထာွရ
ေနထိုငးသာျ ့ရမညးဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ယငး့ဂိုဏး့သာ့မ္ာ့သညး ေဆ့ရျကးႀကီ့ ၇ အရကး၇ ေကားဖီႏြငးံ
လကးဖကးရညးကို ေသာကးသဵု့်ခငး့မရြိေပ၈

သမၼာက္မး့စာ
ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့သညး သမၼာက္မး့စာအုပး ေလ့အုပးကို အသဵု့်ပဳသညး၈
ယငး့တို႔မြာခရစးယာနးသမၼာက္မး့စာအုပး ( ဂိ္မး့စး မူပဵုစဵ -King James Version) ၇ Mormon
က္မး့စာအုပး ( ေခါငး့စဥးချဲ - ေယရႈ ခ႔ရစး၌ အ်ခာ့ေသာ အေထာကးအထာ့) ၇အယူွါဒႏြငးံ
ပဋိညာဥးမ္ာ့ ႏြငးံ တနးဖို့ႀကီ့ပုလဲ ႏြငးံ ဂ္ဳိ့ဇကး စမစးသး၌ သမၼာက္မး့စာကို ဘာသာ်ပနးဆို်ခငး့ႏြငးံ
်ပငးဆငးတညး့်ဖတး်ခငး့ စာအုပးတို႔ပငး်ဖစးသညး၈ ေရြ့ေခတး အေမရိကနး တမနးးေတားတစးဦ့်ဖစးေသာ
Mormon သညး ယခုအခါ နယူ့ေယာကး ေက့္လကးနယးတစးနယးရြိ ေတာငးတစးခုတင
ျ း ။၌
သာ့်ဖစးသူ မိုရိုနီ ်မႈပးႏြဵထာ့သညးံ ေရႊေရာငး သတၳဳ်ပာ့မ္ာ့တျငး Mormon သမၼာက္မး့စာအုပးဟု
သိေသာ စာမ္ာ့ကို ေရ့ထုိ့ထာ့သညးဟု ဘုရာ့ေက္ာငး့က သငးၾကာ့သညး၈ ေနာကးပိုငး့တျငး
မုိရိုနီသညး နတးတစးပါ့အ်ဖစး်ပနးးလာၿပီ့ေနာကး စမစးသးကို ယငး့ေရႊ်ပာ့မ္ာ့ဆီသို႔ လမး့်ပေခ၍
ေဆာငးသာျ ့ ခဲံသညးဟု ဆိုၾကသညး၈ ယငး့တို႔ိကုိ စမစးသးက ှ၅၀ွ တျငး ဘာသာ်ပနးဆို ထုတးေွ
ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ Mormon သမၼာက္မး့စာအုပးသညး ေရြ့ေခတး အေမရိကနး ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံ ဘုရာ့
သခငး တို႔အၾကာ့ အ်ပနးအလြနး တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့ၿပီ့ ကမၻာသစးသို႔ အသစးတဖနး
ရြငးသနးလာေသာ ေယရႈ၌ ခရီ့စဥးကိုလညး့ အေသ့စိတးေ်ပာထာ့သညး၈

အဓိက အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့
-တရာ့ွငး LDS ဘုရာ့ေက္ာငး့ဆိုဒး (www.lds.org)
-LDS ဘုရာ့ေက္ာငး့၌ ပညာေရ့ ဆိုဒး ( www.mormon.org/) တျငး မၾကာခဏ ေမ့ေလံ ေမ့ထ
ရြိေသာ ေမ့ချနး့ ႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံ နယးပယးမ္ာ့ႏြငးံ သတငး့မီဒီယာတို႔အတျကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့
ရြိသညး၈

သတငး့ေရ့သာ့ရနး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
-Mormons မ္ာ့သညး ခရစးယာနးမ္ာ့်ဖစးမ်ဖစး ဆိုသညးမြာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယး ကိစၥရပးပငး်ဖစးသညး၈
Mormons မ္ာ့သညး ။တို႔ကိုယးကိုယး ခရစးယာနးမ္ာ့အ်ဖစး မြတးယူထာ့သညးကို ဂ္ာနယးလစး မ္ာ့
အေန်ဖငးံ ရြငး့လငး့သိရြိသငးံ ေသားလညး့ ကတးသလစးမ္ာ့၇ ပရိုတကးစတငးံမ္ာ့ ႏြငးံ သမာ့ရို့က္
ခရစးယာနးမ္ာ့က အဆိုပါ Mormons မ္ာ့၌ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့သညး ခရစးယာနးဘာသာႏြငးံ
ယငး့၌ ဓမၼႀသွါဒမ္ာ့ႏြငး ံ ကုိကးညီ်ခငး့မရြိဟု ေ်ပာၾကသညး၈ ယခု ဂုဏးထူ့ ဘျဲ႔ထူ့ သညး သတငး့
ေရ့သာ့ခ္ကးတစးခုအတျကး အေရ့မႀကီ့သညးံ အခ ါတျငး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး ်ပႆနာရပးမ္ာ့ကို
ေရြာငးႀကဥးရနးးအတျကး ကတးသလစး၇ ပရိုတကးစတငးံ ႏြငးံ ေမားမျနး ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့သညး သကးဆိုငး
ေနသညး စသညးံ ကဲံသုိ႓ အသဵု့အႏႈနး့မ္ာ့ကို သဵု့ႏႈနး့ၾကသညး၈ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ “ ကကးသ
လစး၇ပရိုတကးစငးံ ႏြငံး ေမားမျနး မ္ာ့အပါအွငး ခရစးးယာနး ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့” ကဲံသို႔ေသာ အသဵု့
အႏႈနး့မ္ာ့ကို ေရြာငးၾကဥးသငးံသညး၈ ယငး့တို႔သညး ဘုရာ့ေက္ာငး့၌ ဘာသာအယူွါဒမ္ာ့ႏြငံး
ပတးသကး၊ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ဆဵု့်ဖတး ခ္မြတးခ္ကးတစးခုကို ဦ့တညး ေစႏိုငးသညး၈
-ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး ေမားမျနး mormon တို႔၌ ယဵုၾကညးကုိ့ကျယးမႈမ္ာ့ႏြငံး ဓေလံ ထဵု့တမး့မ္ာ့ကို
တိက္သညးံ ေွဖနးထာ့်ခငး့မရြိေသာ နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ေဖား်ပရနး အထူ့ဂရုစိုကးသငးံသညး၈အဆဵု့အမ
ေဒသနာမ္ာ့သညး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယး်ဖစးေနခ္ိနးတင
ျ း ဂ္ာနယးးလစးမ္ာ့သညး ယငး့တို႔သညး ရို့ရာ ခရစး
ယာနး အဆဵု့အမမ္ာ့ႏြငးံ မညးကံသ
ဲ ို႔ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့သညးကို ရြငး့လငး့ေ်ပာဆို ၊ အခ္ကး အလကးမ္ာ့
သို႔မဟုတး ပညာရြငးမ္ာ့ကို ကုိ့ကာ့ကာ ေရ့သာ့ေဖား်ပႏိုငးသညး၈
-LDS ဘုရာ့ေက္ာငး့သညး ယငး့၌ရပးတညးမႈ ကို ေမားမျနးဟူသညးံ အသဵု့အႏႈနး့ အတျကး ေ်ပာငး့လဲ
ထာ့သညး၈ မ္ာ့မၾကာမီက ဘုရာ့ေက္ာငး့သညး ယငး့ကို ေမားမျနး ဘုရာ့ေက္ာငး့အ်ဖစး ရညးညႊနး့်ခငး့
မ်ပဳရနး ေတာငး့ဆိုထာ့ေသားလညး့ ေမားမျနးမ္ာ့အ်ဖစး ရညးညႊနး့သညးံ စျ်ဲ မဲထိနး့သိမး့မႈကို
ကနး႔ကက
ျ း်ခငး့ မရြိေပ၈ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အတျကး ေမားမျနး ဘုရာ့ေက္ာငး့ ကို ရညးညႊနး့ခ္ကးမ္ာ့အရ

LDS ဘုရာ့ေက္ာငး့က လကးသငးံခဵႏိုငးေသားလညး့ ဘုရာ့ေက္ာငး့၌ အမညးအ်ပညးံအစဵုသညး
ပထမရညးညႊနး့ခ္ကးအ်ဖစးသာ သဵု့သငးံသညး၈
-ေမားမျနးမ္ာ့သညး ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး လာေရာကးလညးပတးသူမ္ာ့ကို ႀကိဳဆိုေသားလညး့
လညးပတးသူမ္ာ့ကိံု ေမားမျနးဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး့သို႔ ွငးေရာကးချငးံမ်ပဳေပ၈ ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့
သို႔မဟုတး အစညး့အေွ့်ပဳလုပးေသာ အိမးမ္ာ့ကို တနဂၤေႏျ ွတး်ပဳဆုေတာငး့မႈအတျကး သဵု့ၿပီ့
မ္ာ့စျာေသာ ဘုရာ့ေက္ာငး့အ်ဖစး အသဵု့ ်ပဳေသာ ဂူဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့ကို အထူ့ဘာသာေရ့ ဆု
ေတာငး့မ္ာ့အတျကး အပတးစဥးေန႔မ္ာ့တျငးသာ အသဵု့်ပဳသညး၈ ေမားမျနး မ္ာ့မဟုတးသညးံ မိသာ့စု
မ္ာ့ပငးလ္ငး မဂၤလာေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ အသုဘအခမး့အနာ့မ္ာ့အတျကး ဘုရာ့ေက္ာငး့ တစးခုအတျငး့
သိ႔ု ွငးေရာကးႏိုငး်ခငး့မရြိေပ၈ယငး့ကိစၥအတျကး သႆေမဓ ချနးမ္ာ့ကို ေပ့သျငး့်ခငး့ႏြငးံ ။တို႔၌
တကးၾကျ်ခငး့်ဖငးံ ထိုကးသငးံသညးဟု မြတးယူရေသာ ေမားမျနးမ္ာ့သာလ္ငး ွငးချငးံရရြိသညး၈
-LDS ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ထူ့်ခာ့သညးံ ဖျဲ႔႓စညး့ တညးေဆာကးပဵုတစးခုရြိသညး၈ ဘုရာ့ေက္ာငး့
တျငး ဥက၎ဌတစးဦ့ ႏြငးံ အၾကဵေပ့ ႏြစးဦ့်ဖငးံ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ထာ့ေသာ ပထမဆဵု့ ဥက၎ဌ ရာထူ့သကးတမး့ သညး
ထိပးပိုငး့ အာဏာပိုငး်ဖစးသညး၈ ဥက၎ဌ ေသဆဵု့ခ္ိနးတင
ျ း ပထမဥက၎ဌ သကးတမး့ကို ဖ္ကးသိမး့ၿပီ့
အႀကီ့ အကဲ ဆယးႏြစးဦ့ပါ ေကာငးစီက ဥက၎ဌသစးတစးဦ့ကို ေရျ့ခ္ယးခနး႔အပးသညး၈ပထမ ဥက၎ဌ
သကးတမး့ေအာကးတျငး ေလာကီေရ့ရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို အုပးခ္ဳပးသညးံ ဘုနး့ေတားႀကီ့တစးဦ့ သဘာ
ပတိ ပါွငးေသာ အဖျ႔ွ
ဲ ငးသဵု့ဦ့ပါွငးသညး၈ထို႔်ပငး သာသနာ်ပဳသညးံ အလုပးမ္ာ့ကို ႀကီ့ႀကပးသညးံ
အဖျ႔ွ
ဲ ငး ခုႏြစးဆယးပါ အဖျ႔လ
ဲ ညး့ရြိသညး၈ ဘုရာ့ေက္ာငး့ ကို stakes ဟုေခ၍ေသာ နယးေ်မ အုပးစု
မ္ာ့်ဖငးံ ချ်ဲ ခာ့ထာ့ၿပီ့ နယးေ်မအုပးစုတစးခုစီတင
ျ း ဥက၎ဌတစးဦ့ အႀကဵေပ့ႏြစးဦ့ႏြငးံ နယးေ်မအဆငးံ်မငးံ
ေကာငးစီတစးခုက ဦ့ေဆာငးသညး၈ ခရစးယာနး ွတး်ပဳစုေတာငး့သူမ္ာ့ကို wards ဟု ေခ၍ၾကသညး၈
ward တစးခု၌ သငး့အုပးဆရာသညး ဘုရာ့ေက္ာငး့ခရစးယာနး ဘုနး့ေတားႀကီ့ ေခါငး့စဥးေအာကးတျငး
ရြိေသားလညး့ လစာခဵစာ့ရ်ခငး့မရြိေ သာ ပညာရြငးဆိုငးရာ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငး မဟုတးေပ၈ ဘုနး့
ေတားႀကီ့ သို႔မဟုတး အရြငး ဟူေသာ အသဵု့အႏႈနး့ကို အသဵု့်ပဳ်ခငး့မရြိေပ၈ ဿွှ၁ ခုႏြစးအထိ ဘုရာ့
ေက္ာငး့ သညး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ကို ခရစးယာနး ဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ာ့အ်ဖစး ႏြငး့အပး်ခငး့မရြိေပ၈

ဆစးခး ဘာသာ
ဆစးခးဘာသာ တျငး အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့သညး ေခါငး့ေပါငး့ႏြငးံ မုတးဆိတး ထာ့ရြိၿပီ့ တစးခါတစးးရဵတင
ျ း
။တို႔ကို မူဆလငးမ္ာ့ႏြငးံ မြာ့ယျငး့တတးသညး၈သို႔ေသားလညး့ ဆစးခး ဘာသာသညး
ဘုရာ့တစးဆူတညး့ကို ကို့ကျယးသညးံ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ ဘာသာတစးခု်ဖစးၿပီ့ ှ၂ ရာစုႏြစးက
အိႏၵိယတျငး ေပ၍ေပါကးခဲ်ခင့း်ဖစးကာ ဟိႏၵဴဘာသာႏြငးံ အစၥလာမစးး Sufism တို႔၌

အရငး့ခဵပငး်ဖစးသညး၈ မိသာ့စုႏြငးံ ကိုယးက္ငးံွတး စငးၾကယးသနး႔ရြငး့မႈသညး အဓိက စဵႏႈနး့မ္ာ့်ဖစးကာ
လူတစးဦ့ခ္ငး့၌ ွိညာဥး ႏြငးံ ဘုရာ့သခငး၌ ွိညာဥး ေပါငး့စညး့်ခငး့သညး ်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့မႈ
ကဵၾကမၼာ စကးွနး့တစးခု ်ပီ့ဆဵု့သညးဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ကမၻာတစးွြမး့တျငး ဆစးခးဘာသာွငး
သနး့ ဿွ ေက္ား ရြိရာ ကမၻာတျငး နွမေ်မာကး အႀကီ့ဆဵု့ဘာသာလညး့်ဖစးသညး၈
က္မး့စာ
ဆစးခးဘာသာ က္မး့စာ ကို Guru Granth Sahib ဟု ေခ၍ဆိုၾကသညး၈ ဆယးဦ့ေ်မာကး
ဆစးခးဘာသာ၌ ဂုရုအႀကီ့အကဲက က္မး့စာအုပးရြိ အဆဵု့အမမ္ာ့သညး ။ေသဆဵု့ၿပီ့ေနာကးပိုငး့
ဆစးခးတို႔၌ ဘာသာေရ့လမး့ညႊနးခ္ကး်ဖစးမညးဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ထို႔ေၾကာငးံ ဆစးခးတို႔သညး
လူသာ့ ဂုရုတစးဦ့ကို အေလ့ထာ့ဂရု်ပဳမႈကို ်ပသေနသညး၈
အဓိက အာ့လပးရကးမ္ာ့
Vaisakhi ကို ဆစးခးတို႔၌ ႏြစးသစးအ်ဖစး ဧၿပီလတျငး က္ငး့ပၿပီ့ ယငး့ကို ဆစးခး ဘာသာ၌
ေမျ့ဖျာ့်ခငး့အထိမး့အမြတးအ်ဖစးက္ငး့ပသညး၈ ဟိႏၵဴမ္ာ့ကဲံသုိ႔ ဆစးခးတို႔သညးလညး့
မေကာငး့မႈအေပ၍ ေကာငး့ မႈ်ဖငးံ ေအာငးပျဲခဵ အထိမး့အမြတး ပျေ
ဲ တားတစးခု်ဖစးသညးံ ဒီပါွလီပက
ျဲ ိုလညး့
က္ငး့ပသညး၈
သတငး့ေရ့သာ့ရနး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
-ဆစးခးတို႔ ွတး်ပဳဆုေတာငး့ရာ ေနရာကို ဂုရုဆရာတစးဦ့အ်ဖစးသို႔ ေရာကးရြိရာ လမး့ဟု
အနကးအဓိပၼယးရေသာ ပနးဂ္ာပီ စကာ့လဵု့ ဂါံွါရာ (Gurdwara)ဟု ေခ၍သညး၈
-ဆစးခးအမ္ဳိ့သာ့အာ့လဵု့က ်ခေသၤဵ ဟု အဓိပၼယးရေသာ ဆငးံ Singh ဟူသညးံ အမညးကို ယူၾကၿပီ့
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့က မငး့သမီ့ဟု အဓိပၼယးရေသာ ကျာ Kuar ဟူသညးံ အမညးကို ယူၾကသညး၈
ဆစးခးဘာသာွငး အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့သညး ဆဵပငး မညြပးပဲ သစးသာ့ဘီ့တစးေခ္ာငး့ကို ယူေဆာငးၾကသညး၈
ထို႔်ပငး သဵမဏိ ဓါ့ရြညးတစးေခ္ာငး့ကို ကိုငးေဆာငးၿပီ့ သဵမဏိ လကးေကာကးတစးခုႏြငးံ ခ္ညးထညး
အတျငး့ခဵကို ွတးဆငးသညး၈
သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့
ဆစးခးဘာသာကို ဘာသာေရ့လငးံ၌ လမး့ညႊနးခ္ကးကို ၾကညးံပါ (
http;/www.religionlink.com/source-guides/Sikhs-at-a-crossroads/).

ဆစးခးဘာသာ Homepage ်ဖစးေသာ (www.sikhs.org/) သညး ဆစးခးတို႔၌ အရာအာ့လဵု့အတျကး
အျနးလိုငး့သတငး့ရငး့်မစးတစးခု်ဖစးသညး၈
ဘာသာေရ့ လႈပးရြာ့မႈသစးမ္ာ့
ဘာသာေရ့ လႈပးရြာ့မႈ အသစးမ္ာ့သညး ေခတးေရစီ့ေၾကာငး့၌ ်ပငးပရြိ ဘာသာေရ့ အစုအဖျ႔မ
ဲ ္ာ့
အတျကး လကးခဵသဵု့စျရ
ဲ နး ်ဖစးေပ၍လာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ယခု ရို့ရာဓေလံအမ္ာ့အ်ပာ့ တျငး ေရြ့ေခတး
ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့၌ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ရြိေနရာ အသစးဟူသညးံ စကာ့လဵု့သညး တစးခါတစးရဵ ဆီေလြ္ား်ခငး့
မရြိေပ၈ တစးခါတစးရဵတင
ျ း ။တို႔ ေခ၍ဆိုေသာ ဘာသာေရ့ လႈပးရြာ့မႈ အသစးမ္ာ့ (NRMS) သညး ။
တို႔၌ ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့ တျငး သို႔မဟုတး ယငး့အေပ၍ ေထာကးခဵသူမ္ာ့ကို ဆကးဆဵရာတျငး သဵသယ
်ဖစးဖျယးႏြငးံ အႏၱရာယးအေနအထာ့မ္ာ့ကို ေတျ႔ရြိရေသားလညး့ အႀကိမးမ္ာ့စျာတျငး ။တို႔သညး ယငး့
သို႔ မဟုတးေပ၈အခ္ဳိ႕ေသာ အုပးစုမ္ာ့သညး ေခတးေရစီ့ေၾကာငး့တျငး လကးခဵထာ့ေသာ ဘာသာမ္ာ့
အ်ဖစး ေ်ပာငး့လဲ်ဖစးေပ၍လာၾကသညး၈ ဘာသာေရ့ လႈပးရြာ့မႈ အသစးမ္ာ့သညး ရာေပါငး့မ္ာ့စျာေသာ
ပညာရြငး မ္ာ့အတျကး ေလံလာသငးယူစရာ အေကာငး့ဆဵု့ အေၾကာငး့အရာေခါငး့စဥး တစးခုလညး့်ဖစး
သညး၈
သတငး့ေရ့သာ့ရနး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့
-

ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဦ့ေဆာငးမႈပိုငး့ကို လျနးကစ
ဲ ျာ ထိနး့ခ္ဳပး်ပီ့ အႏၱာရာယးရြိ ဓေလံ

ထဵု့တမး့ မ္ာ့ရြိသညးံ ဘာသာေရ့ အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံ အသဵု့အႏႈနး့ တစးခု်ဖစး ေသာ
ယဵုၾကညးမႈအစျအ
ဲ လမး့ cult ဟူသညး စကာ့လဵု့ကို အထူ့ဂရု်ပဳ သဵု့သငးံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ cult
စကာ့လဵု့သညး လူအမ္ာ့စုအတျကး ထိုကဲံသို႔အပ္ကးသေဘာ သကးေရာကးသညးံအဓိပ ၸါယးမ္ာ့ရြိၿပီ့
အုပးစုတစးစုအတျကး မမြ္မတ သိက၏ာက္ေစႏိုငး ်ခငး့ရြိမရြိ ကို ရြငး့လငး့ေသခ္ာ်ခငး့မရြိလ္ငး ယငး့ကို
အသဵု့်ပဳ်ခငး့မြ ေရြာငးႀကဥးသငးံသညး၈
-

Sect ဟူသညးံ စကာ့လဵု့သညး အ်ခာ့တစးခုမြ ကျဲထျကးလာေသာ အုပးစုတစးစုကို

ရညးညႊနး့သညး၈ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ယခုအမညးကို ေကာငး့စျာ ဂရုစိုကးရနး လိုၿပီ့ အသဵု့်ပဳရနး
သငးံေလ္ားေကာငး့မျနး်ခငး့မရြိလ္ငး ေရြာငးႀကဥးသငးံသညး၈

ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး ကိုယးႏြငးံ ရငး့ႏြီ့မႈမရြိေသာ ဘာသာေရ့အုပးစုမ္ာ့ႏြငးံေတျ႓ႀကဵဳရပါက
ယငး့အုပးစုသညး ဘာသာေရ့အုပးစုႀကီ့တစးခု၌ အစိတးအပိုငး့တစးခု်ဖစးသလာ့ သို႓မဟုတး
သူတို႓ယဵုၾကညးမႈမ္ဳိ့က ဘယးလိုမ္ဳိ့်ဖစးသလဲႏြငးံ အ်ခာ့အုပးစုမ္ာ့ ႏႈိငး့ယြဥးပါက ဘယးလို ပဵုစဵမ္ဳိ့
က္ငးံသဵု့ၾကသလဲဆိုသညးႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ကို တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့ရမညး်ဖစးသညး၈

အုပးစုတစးခုသညး ပဵုမြနးမဟုတးသညး ႏြငးံ ထူ့်ခာ့သညးဟု ဆိုလို်ခငး့မဟုတးသညးကို သိထာ့ ရမညး်ဖစး
သညး၈ ှ၆၆၄ ခုႏြစးက ေရလနးစးဟုေခ၍ေသာ အုပးစုတစးခုသညး သူတို႓က လူသာ့ကိုယးပျာ့တစးခုကို
ဖနး တီ့်ပဳလုပးခဲံေၾကာငး့ မြာ့ယျငး့စျာေၾကညာခဲံသညး၈ ယငး့သတငး့က ထိပးတနး့သတငး့အ်ဖစး
တိုငး့်ပညး အႏြဵ႓တျငး ေဖား်ပခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵက ေနာကးပိုငး့သိလာရသညးက ေရလနးစးကဲံသို႓ေသာ ပနး့
ကနး မ္ာ့ပ္ဵဘာသာတရာ့မ္ာ့ကို ေလ့ေလ့နကးနကးေလံလာၿပီ့သိလာရသညးက ယခုလို အ်ဖစး
အပ္ကးမ္ဳိ့်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့်ဖစးသညးႏြငးံ ေရလနးစးသညး ယငး့ကဲံသို႓ယဵုၾကညးမႈ မ္ာ့ရြိသညးံ အဖျဲ႓်ဖစးေၾကာငး့
ကို ေတျ႓ရြိခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈
အရငး့အ်မစးမ္ာ့
ဗာဂ္ငး့နီ့ယာ့တက၎သိုလးရြိ ဘာသာေရ့အုပးစု ဿွွ၌ အေၾကာငး့ႏြငးံလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကို ေဖား်ပေသာ
ဘာသာေရ့လႈပးရြာ့မႈစာမ္ကးႏြာ၈
ဘာသာေရ့သုေတသနမ္ာ့်ပဳလုပးေသာ ဟတးထးဖို႓ဒးအငးစတီက္ဳ႔မြ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ လငးံခးမ္ာ့ကို
တငးထာ့ၿပီ့ ပညာရြငးမ္ာ့ကလညး့ ေလံလာထာ့ေသာ ဘာသာေရ့လႈပးရြာ့မႈအသစးမ္ာ့ကို
အမ္ဳိ့အစာ့ ချဲ်ခာ့်ပထာ့သညး၈ ယငး့လမး့ညႊနးခ္ကးအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ဘာသာေရ့လႈပးရြာ့မႈ
အသစးမ္ာ့အေၾကာငး့ ရာႏြငးံခ္ီၿပီ့ ေဖား်ပထာ့သညး၈
ဘုရာ့ွတး်ပဳရာေနရာမ္ာ့သုအလညး
ိ႓
သျာ့်ခငး့
ဘုရာ့ွတး်ပဳရာေနရာမ္ာ့ႏြငးံ စုေွ့ရာေနရာမ္ာ့သုိ႓ အလညးသျာ့်ခငး့ကို အစာ့ထို့ႏိုငးမညးံအရာမ္ာ့
မရြိေသ့ေပ၈ ်မငးကျငး့မ္ာ့၇ အသဵမ္ာ့၇ ဓေလံထဵု့စဵမ္ာ့၇ စာသာ့မ္ာ့၇ စိတးထာ့မ္ာ့ႏြငးံ စကာ့
ေ်ပာဆို်ခငး့မ္ာ့က သငးံကို မညးသညးံစာအုပးထကးမဆို ပိုၿပီ့ ေ်ပာၾကာ့ႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈
စတငးအလညးသျာ့ေတာံ မညးဆုိပါက အႀကဵေပ့ခ္ကးတစးခ္ဳိ႔ကို သညးမြာ ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈
အသဵဖမး့မြတးတမး့တငးထာ့ပါသလာ့
ွတး်ပဳ်ခငး့သညး လူသိရြငးၾကာ့်ပဳလုပး်ခငး့်ဖစးလြ္ငး တုိငး့်ပညးအမ္ာ့စုကမြတးတမး့ထဲတျငး
ဘာေတျေ်ပာၾကာ့ထာသညးဆိုသညးကို သငးံအေန်ဖငးံ စဥး့စာ့ရ မညး်ဖစးသညး၈ တရာ့ေတားမ္ာ့သညး
လူသိရြငးၾကာ့ထုတး်ပနးထာ့သ်ဖငးံကို့ကာ့ရမညး်ဖစးသညး၈ သတငး့ေထာကးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ရြိခို့
သူမ္ာ့ကို ကို့ကာ့မညးဆုိလြ္ငးေတာံ သတိ်ပဳရမညး်ဖစးသညး၈ သုိ႓ေသား ကိုယးေရ့ကိုယးတာ
ကိစၥမ္ာ့ကို လူသိရြငးၾကာ့်ပဳလုပးသ်ဖငးံ လူအမ္ာ့က တရာ့စျဲဆိုတကးသညး၈
ပိုမိုသတိထာ့သငးံသညးမ္ာ့
အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့က အလညးလာမညးဟု ႀကိဳတငးဖုနး့ဆကး ထာ့ပါက
အဆငးေ်ပေခ္ာေမျ႓သညးက မ္ာ့ပါသညး၈

သတငး့ေထာကးတစးဦ့လာမညးကိုဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးအာ့ အသိေပ့်ခငး့သညး အသကးေမျ့
ွမး့ေၾကာငး့လုပးငနး့အရ ယဥးေက့္ပ္ဴဌာ်ခငး့သေဘာဟု သူတို႓ကလညး့ ေတျ့ထငးၾကသညး၈
သို႓ေသားခ္ဳိ႔ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့ေတာံ ရြိဆဲ်ဖစးသညး၈
ဖကးဒရယးအုပးခ္ဳပးေရ့ကိုဆနး႓က္ငးေသာႏိုငးငဵေရ့သမာ့တစးဦ့ကို တရာ့ေဟာဆရာတစးဦ့
ကေထာကးခဵေနသညးဆိုပါက သငးံအေန်ဖငးံ နာ့ေထာငးေနေၾကာငး့ကို သူမသိ
ေအာငး်ပဳလုပးရမညး်ဖစးသညး၈ရြစးခုိ့ ွတး်ပဳၿပီ့ေနာကးက္ငး့ပသညးံ အစညး့အေွ့မ္ာ့တျငးလညး့
သမိုငး့ွငး အေဆာကးအအဵုတစးလဵု့ကို ၿဖိဳခ္်ခငး့ သို႓မဟုတးအသငး့ ွငးမ္ာ့ဆိုငးရာလုပးငနး့ကိစၥမ္ာ့
သေဘာထာ့ ကျဲလျဲမႈမ္ာ့ကဲံသို႓ေသာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးကိစၥမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ေနပါကလညး့ အလာ့
တူပငး်ပဳမႈရမညး်ဖစးသညး၈
ွတးစာ့ ခ္ငးတာမ္ာ့၈
သငးအေန်ဖငးံ ဘယးလို ွတးစာ့သျာ့ရမညးကို မေသခ္ာပါက ႀကိဳတငးဖုနး့ဆကးၿပီ့ ေမ့လိုကးပ ါ၈
ဘုရာ့ွတး်ပဳသညးံေနရာမ္ာ့က ဧညးံသညးမ္ာ့ကို
ႀကိဳဆိုေလံရြိၿပီ့သကးေသာငးံသကးသာ်ဖစးေစလိုၾကသညး၈ စတူ့အာံ အမးမတးလငးစးႏြငးံ အာသာေဂ္
မာဂီဒါတို႓ တညး့်ဖတးေသာ (စကိုငး့လိုကး ပါံသးစး စာအုပးတုိကးမြထုတးေ ွၿပီ )“ၿပီ့်ပညးံစဵုတဲံ
လူစိမး့တစးေယာကး ဘယးလုိ်ဖစးႏိုငးသလဲ :အေရ့ႀကီ့ေသာဘာသာေရ့ဆိုငးရာ က္ငးံွတးထဵု့တမး့မ္ာ့”
လို စာအုပးမ္ဳိ့ကို လညး့ ေလံလာႏိုငးသညး၈ ယငး့စာအုပးတျငး အွတးအစာ့ွတးပဵုအေၾကာငး့ႏြငးံ
အစဥးအလာထဵု့စဵမ္ာ့ကို အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့သညး၈
တစးခ္ဳိ႔ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့က သူတို႓၌ ွကးဘးဆိုကးမ္ာ့တျငး ဧညးသညးမ္ာ့အတျကး သတငး့အခ္ကး
အလကးမ္ာ့ေဖား်ပေပ့ထာ့သညး၈
ေလ့စာ့သမႈ်ပပါ၈ အေရ့ႀကီ့ဆဵု့အခ္ကးမြာ ေလ့စာ့မႈ်ပဳ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ဆိုလိုတာက ဘုရာ့ရြိခုိ့
ေနခ္ိနး တျငး တိတးဆိတးေန်ခငး့၇ အ်ခာ့လူမ္ာ့မတးတပးရပးေနေသာအခါ မတးတပးရပး်ခငး့၇
အစဥးအလာ႐ို့ရာ အရ လိုအပးပါက သငးံဖိနပးကို ခၽျတး်ခငး့ စသညးတို႓်ဖစးသညး၈
သငးသီခ္ငး့ဆိုသငးသလာ့
ံ
ွတး်ပဳဆုေတာငး့်ခငး့ အခမး့အနာ့တစးခုကို သတငး့ေထာကးအ်ဖစး သငးတကးေရာကးပါက ပါွငး
ဆငးႏျဲဖို႓ သငးံကို ေမြ္ားလငးံမထာ့ေပ၈ တခ္ဳိ႔သတငး့ေထာကးမ္ာ့ကေတာံ သီခ္ငး့ဆို ေနစဥး အလျယး
တကူသီခ္ငး့ဆိုဖို႓ သို႓မဟုတး သူမ္ာ့ႏြငးံေရာေႏြာၿပီ့ ဘုရာ့ရြစးခို့ရနး မ္ကးစိမြိတးထာ့ဖို႓ လျယးကူသညး၈
သငးံထဵု့စဵအစဥးအလာရြိရာေနရာသို႓ သငးက အလညးသျာ့ရမညးဆိုပါကသီခ္ငး့ဆုိ်ခငး့ႏြငးံ ဆုေတာငး့
်ခငး့က သငးံအတျကး သကးေတာငးံသကးသာရြိမညး်ဖစးသညး၈ သို႓ေသား သငးက တာွနး ႏြငးံလာ်ခငး့်ဖစး
ေၾကာငး့ သတိရပါ၈ ေလံလာစူ့မး့ဖို႓ႏြငးံ သတငး့ပို႓ဖို႓သညး သငးံအလုပး်ဖစးသညး၈ ထို႓ေနာကး သငးလညး့

ပါွငးဆငးႏႊဲေနသညးကို လူမ္ာ့ကေတျ႓်မငးပါက သူတို႓က ။တို႓ ယဵုၾကညးမႈအေၾကာငး့ သာမနးေရ့႐ို့
ေရ့စဥးထကးအမႊနး့တငးေရ့သာ့သညးကို ေမြ္ားလငးံၾကမညး်ဖစးသညး၈
သငးက အမ္ဳိ့သမီ့တစးေယာကး်ဖစးခဲံလြ္ငး
အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ မညးကဲံသို႓ွတးဆငးရမညး ်ပဳမႈရမညးႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ အစဥးအလာအမ္ာ့စုက အထူ့
ဓေလံထဵု့စဵမ္ာ့ႏြငးံ စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ ်ပ႒ာနး့တကးသညး၈ တစးခ္ဳိ႔ထဵု့စဵမ္ာ့ကသတငး့ေထာကးမ္ာ့အတျကး
အဆငးေ်ပေသားလညး့ တစးခ္ဳိ႔ကေတာံ သတငး့ယူရာတျငး အတာ့အဆီ့မ္ာ့ ်ဖစးေစႏိုငးသညး၈
ဗလီအမ္ာ့စုတျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ေခါငး့ၿခဵဳရနး လိုအပးသညး၈သတငး့ေထာကးအမ္ာ့စုကလညး့
ေခါငး့စညး့ပွါမ္ာ့ ယူေဆာငးသျာ့ဖို႓ ွနးမေလ့ၾကေပ သို႓မဟုတး ေခါငး့ၿခဵဳစမ္ာ့ ေပ့ပါက ၿခဵဳရနး ွနးမ
ေလ့ၾကေပ၈ အလာ့တူပငး၇တစးခ္ဳိ႔ထုဵစဵမ္ာ့်ဖစးေသာ ဥပမာအာ့်ဖငးံ မျတးစလငးႏြငးံ
အီစတာ ပျဲေတားၿပီ့ေနာကး ခုႏြစးခုေ်မာကး တနဂၤေႏျေန႓တျငးက္ငး့ပေသာ ခရစးယာနး ပနးတီ
ကိုစတယးလးစးပျဲေတားေန႓တျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ကို ေတားသငးံ႐ဵု ွတးဆငးရနးေမြ္ားလငးံထာ့သညး၈
ထို႓ေၾကာငးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ကလညး့ လကးႏြငးံေ်ခေထာကးမ္ာ့ ဖဵု့ေသာ အွတးအစာ့မ္ာ့ကို
တမငးတ ကာ ွတးဆငးသျာ့ရသညး၈
ဘာသာေရ့ထဵု့စဵမ္ာ့က သတငး့ပို႓်ခငး့ကို တာ့်မစးပါက အေတျ႓အႀကဵဳရငးံေသာသတငး့ေထာကးမ္ာ့က
ထိပးတုိကးေတျ႓ဆဵုသညးထကး ထုိ့ထျငး့ဥာဏးႏြငးံ ဇျဲကိုအသဵု့်ပဳကာ ကနး႓သတးခ္ကးမ္ာ့ကို ေက္ား
လႊာ့ႏိုငး ရနး ႀကိဳ့စာ့ၾကသညး၈အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့က အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့အနာ့ ခ္ညး့ကပးရနးႏြငးံ စတငး စကာ့
ေ်ပာချငးံမရသညး အေ်ခအေန်ဖစးေနပါက သငးံအေန်ဖငးံ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဦ့ကို သူ႓ေယာကး္ာ့ကို
ေယာကး္ာ့မ္ာ့ကို သငးံအေန်ဖငးံ အငးတာဗ္ဴ့ရနးလုိအပးေၾကာငး့အကူအညီေတာငး့ခဵရမညး်ဖစးသညး၈
အကယး၊ တစးခ္ဳိ႔ဗလီမ္ာ့ႏြငးံဂ္ဴ့ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့၉ ဘုရာ့ရြစးခို့ခ္ိနးတျငး ေယာကး္ာ့ႏြငးံ မိနး့မ
သီ့သနး႓စ ီချဲထာ့ပါက သငးံအေန်ဖငးံ ေယာကး္ာမ္ာ့သီ့သနး႓ထာ့ရာေနရာသုိ႓ ်မငးႏိုးငး ေအာငး
သငးံကိုယးသငး တိတးတဆိတး်ပနးေနရာယူ ရမညး်ဖစးသညး၈
တစးခ္ဳိ႔အုပးစုမ္ာ့က အမ္ဳိ့သာ့ကို အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ႏြငးံဆကးဆျဲႏႈတးဆကး်ခငး့ကို တာ့်မစးထာ့သညး၈
သငးံက အရငးလကးဆျဲႏႈတးဆကးဖို႓ ႀကိဳ့စာ့သညးထကး တဖကးက လကးဆနး႓တနး့လာသညးအထိ
ေစာငးံဆုိငး့ရမညး်ဖစးသညး၈
ဓာတးပဵု႐ိုကး်ခငး့၇ ဗီဒီယိုႏြငးံ အသဵသျငး့်ခငး့
သငးံအေန်ဖငးံ ဘာသာေရ့အခမး့အနာ့တစးခုတျငး ဓာတးပဵု႐ိုကးချငးံ၇ ဗီဒီယိုႏြငးံ အသဵသျငး့ ချငးံ
ချငးံ်ပဳခ္ကး ႀကိဳတငးရၿပီ့်ဖစးရမညး၈ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က မီ့လကးခနဲ်ဖစးသျာ့သညးကို
တာ့်မစးလိမးံမညး်ဖစးသညး၈ (အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ အသဵု့်ပဳချငးံမရြိေပ၈) ဓာတးပဵုဆရာမ္ာ့ႏြငးံ ေအားပေရတာ
မ္ာ့ ရပးရမညးံေနရာမ္ာ့ကိုလညး့ ကနး႓သတးတကးသညး၈ ဘယးအရာကို ဗီဒီယို႐ိုကးသငးံသညး
သို႓မဟုတး အသဵသျငး့သညးကိုလညး့ သူတို႓က ကနး႓သတးေကာငး့ ကနး႓သတးလိမးံမညး၈

မြတးစုယူ်ခငး့ ၈ ေရြ့႐ို့စျဲဂ္ဴ့မ္ာ့က ဥပုသးေန႓တျငး အလုပးလုပးရ်ခငး့ကိုေဒါသ်ဖစးတကးၾကသညး၈
ယငး့ကဲံသို႓ေသာ အခ္ကးမ္ာ့သညးလညး့ မြတးသာ့သငးံသညး၈ သတငး့ေထာကးမ္ာ့က အိမးသာသို႓
အေ်ပ့ေလ့သျာ့ၿပီ့ မြတးစုမ္ာ့အေသာံႏြငး ေရ့ခဲံရေၾကာငး့ႏြငးံ ကုတးအကၤ္ီေအာကးတျငး မြတးစုစာအုပး
ကို ွြကးထာ့ရ်ခငး့မ္ာ့အေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပတကးၾကသညး၈
လြဴဒါနး့်ခငး့
သတငး့ေထာကးတစးခ္ဳိ႔က ွတး်ပဳသညးံေနရာတစးခုသို႓ေရာကးရြိ လာပါက ယဥးေက့္ဖျယး်ဖစးေစရနး
အေသ့အဖျဲလြဴဒါနး့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးတကးၾကသညး၈ အမ္ာ့စုကေတာံ မ်ပဳလုပးၾကေပ၈
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးကသငးံအေပ၍မူတညးသညး၈
ဘာသာ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး တစးခါတစးရဵဘာသာေ်ပာငး့ရနးႀကိဳ့ပမး့မႈအတျကး
ပစးမြတးထာ့်ခငး့ခဵ ရတတးသညး၈ သူ၌ လျတးေ်မာကး်ခငး့အတျကး လူမ္ာ့က သူ႓အတျကး ဆုေတာငး့
ေပ့မညးဟု ေ်ပာတိုငး့သညးဒယးလးလာစးနဵနကးခငး့သတငး့စာမြ ဂ္ကးဖရီေ ွ့စးတုနး႓်ပနးပဵုက
အဆငးံ်မငးံ လြသညး၈“ဆုေတာငး့ေပ့မယးံ လူကို ဘယးတုနး့ကမြ ကၽျနးေတားမ်ငငး့ပယးခဲံဘူ့ ” လူမ္ာ့က
အတငး့အက္ပး တုိကးတျနး့လာလြ္ငးလညး့ သတငး့ေထာကးမ္ာ့က စကာ့စ်မညးေ်ပာ ေသာ
ေနရာေတျမြာ ွငးေရာကးမပါွငးဘဲေနႏိုငးပါသညး၈
ေသတၱာအ်ပငးဘကးမဘာသာတရာ့
ြ
သဒါၶတရာ့ႏြငးံ ယဵုၾကညးမႈတို႓သညး အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ႏြငးံအငးစတီက္ဴ့ရြငး့မ္ာ့အေပ၍ အေ်ခ်ပဳ
တညးေဆာကးထာ့သညးမဟုတးေပ၈ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ကသဒါၶတရာ့ႏြငးံ ယဵုၾကညးမႈ သတငး့မ္ာ့
သညး အေဆာကးအအဵုမ္ာ့ႏြငးံအငးစတီက္ဴ့ရြငး့မ္ာ့အေပ၍အေ်ခ်ပဳထာ့ေၾကာငး့ မဟုတးသညးကို
သတိရြိေနရမညး်ဖစးသညး၈
ဘာသာတရာ့အေၾကာငး့သတငး့ယူသူမ္ာ့အတျကးအေရ့ႀကီ့ဆဵု့အခ္ကးမြာ ဘာသာတရာ့သညး
ဂ္ဴ့ဘုရာ့ရြစးခို့ ေက္ာငး့မ္ာ့၇ ဗလီမ္ာ့၇ ခရစးယာနးဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဘုရာ့ေက္ာငး့ ကနးမ္ာ့၌
အ်ပငးဘကးတျငး ရြိေၾကာငး့ကို ေဖား်ပေသာ သတငး့မ္ာ့ ပိုမိုမ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈
အေကာငး့ဆဵု့ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့မြာ အထူ့သ်ဖငးံ ယဵုၾကညးမႈ်ခငး့မတူေသာအ်ခာ့လူမ္ာ့ႏြငးံ
ဆကးဆဵရာတျငး လူမ္ာ့က ။တို႓၌ေန႓စဥးဘ ွမ္ာ့ တျငး ယဵုၾကညးမႈအ်ပငးဘကးတျငးေနကာ ဆကးဆဵ
သညးံအေၾကာငး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဒီက႑တျငး ကၽျႏးုပးတို႓က ပညာေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့မြသညးႏိုငးငဵေရ့ႏြငးံ
ေပါံယဥးေက့္မႈအထိ သတငး့ေကာငး့မ္ာ့အတျကးေရခဵေ်မခဵေကာငး့သညးံ ဧရိယာေလ့ခုကို ရြာေဖျေဖား
ထုတးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈

ပုဂၐိဳလိကွါဒထျနး့ကာ့ေနေသာ ယေန႓ေခတးႀကီ့တျငး လူမ္ာ့က ။တို႓၌ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာမ္ာ့ကို
ပဵုမြနးမဟုတးေသာနညး့ႏြငးံ အစဥးအလာမဟုတးသာနညး့မ္ာ့်ဖငးံ ေဖား်ပေနသညး၈
အႀကီ့မာ့ဆဵု့ေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ့မြသညး ေန႓စဥးဘ ွအတျကး အေသ့စာ့ ေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးသညး
အထိ ပါွငးေသာ ကိုယးက္ငးံတရာ့ဆိုငးရာသတငး့မ္ာ့က ေမားဒနးေခတး၌ အေ်ပာငး့ အလဲမ္ာ့
အေၾကာငး့ကို ပိုမိုေ်ပာ်ပေနသညး၈ ယဵုၾကညးမႈမတူေသာလူမ္ာ့ၾကာ့ဆကးဆဵေ ရ့မ္ာ့က ႏိုငးငဵတကာ၇
ႏိုငးငဵတျငး့ႏြငးံ ရပးကျကးထဲအထိပငး အက္ဳိ့သကးေရာကးေနၿပီ်ဖစးသညး၈ အဆဵု့မြာေတာံ ဘာသာေရ့
ဆိုငးရာ သတငး့ႀကီ့မ္ာ့သညး လူသိရြငးၾကာ့ ယဵုၾကညးမႈ တို့တိုကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍်ခငး့၇ဘာသာေရ့
အာ့လပးရကး်ပပျဲမ္ာ့မြ သိပၸဵသုေတသနအတျကး အစို့ရမူ ွါဒအထိ ထျကးေပ၍ေနၿပီ်ဖစး သညး၈
စိတးပိုငး့ဆုိငးရာယုဵၾကညးသကးဝငးမႈ
ဘာသာတရာ့တုိငး့သညး လူ႓အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ အဆုိပါအဖျဲ႓အစညး့ကုိလုိကးပါ၇ လုိကးနာသူမ္ာ့ႏြငးံ
အေပ့အယူ၇ အခ္ိတးအဆကး လုပးၾကရပါသညး၈ သုိ႓ေသားလညး့ တရာ့ဝငးအဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့က
ယုဵၾကညးမႈအေပ၍ လုဵေလာကးသညးံ မ္ဳိ့ေစာငးံစိတးဓါတးမ္ဳိ့ပဵံပို့ေ ပ့မႈမ္ဳိ့မရြိသေလာကးပါ၈ လူပုဂၐိဳလးမ္ာ့
အေပ၍ စာနယးဇငး့သမ္ာ့အေနႏြငးံ ေန႓စဥးဘဝထဲ ။တုိ႓၌ယုဵၾကညးမႈကုိ မညးသုိ႓မညးပုဵ
ထုတးေဖား်ပသၾကသညးကုိ ေမ့်မနး့်ခငး့်ဖငးံ ၿပီ့ေ်မာကးေစႏုိငးပါသညး၈
ယုဵၾကညးမႈကုိမညးသုိ႓ ေဖားထုတးရမညးကုိစတငးႏုိငးရနး အေကာငး့ဆုဵ့ေနရာမ္ာ့မြာ အျနးလုိငး့
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၇ စာအုပးစတုိ့မ္ာ့၇ ညီလာခဵမ္ာ့၇ ေယာဂႏြငးံ တရာ့ထုိငးသငးတနး့မ္ာ့၇ ေစတနာံဝနးထမး့
မ္ာ့အၾကာ့ႏြငးံ အသငး့အဖျဲ႓်ဖစးပါသညး၈ ယငး့ကဲံသုိ႓ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ
ယုဵၾကညးသကးဝငးမႈ်ဖငးံသာဆျဲေဆာငးႏုိငးမညး်ဖစးၿပီ့ဘာသာေရ့ဆုိငးရာယုဵၾကညးခ္ကးမ္ာ့မလုိအပးပါ၈အ
ဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၌ ်ပငးပ်ဖစးသညးံ ဘုရာ့ဝတး်ပဳပျဲမ္ာ့၇ မဂၤလာအခမး့အနာ့မ္ာ့၇ စ္ာပနအခငး့
ေနရာမ္ာ့၇ဝတး်ပဳဆုေတာငး့ အခမး့အနာ့မ္ာ့စသညးံေနရာမ္ာ့တျငး ေတျ႓ဆုဵသညးံ လူမ္ာ့ႏြငးံ
လညး့ေ်ပာဆုိပါ၈
က္ငးံဝတးႏြငးံ တနးဖုိ့
က္ငးံဝတးႏြငးံပတးသကးသညးံ ေမ့ချနး့မ္ာ့ေနရာတုိငး့တျငး ရြိေနပါလိမးံမညး - အစုိ့ရ၇ ေက္ာငး့မ္ာ့၇
ေဆ့႐ုဵမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့၇ သိပၸဵဓါတးချဲခနး့မ္ာ့ႏြငးံ သတငး့အတတးပညာ အဖျဲ႓
အစညး့မ္ာ့ စသညး်ဖငးံ၈ အနညး့ငယးေသာေမ့ချနး့မ္ာ့ထဲ လြ္မး့လြ္မး့ေတာကး အေ်ဖမ္ာ့ပါဝငးႏုိငး
သညး၈ ဘယးအရာကမြာ့သညး၇ ဘယးအရာကမြနးသညး၇ စဵထာ့ေလာကးသညးံ စာရိတၱဆုိသညးမြာ
မညးသုိ႓်ဖစးသညး ဆုိသညးံအခ္ကးမ္ာ့ကုိေတာံ်ဖငးံ ခ္နးထာ့ခဲံပါသညး၈ “က္ငးံဝတးႏြငးံတနးဖုိ့ ”
အေၾကာငး့အမ္ာ့ႀကီ့ေ်ပာခဲံၾကၿပီ့ပါၿပီ၈ သုိ႓ေသား ေယဘုဵယ္ဆနးဆနး ခ္ညး့ပါပဲ၈ ဆုိေရ့ရြိကဆုိရ၌
ဆုိသကဲံသုိ႓ အခုိကးအတနး႓မ္ာ့လညး့ ်ဖစးပါသညး၈

စာရိတၱဆုိငးရာစဵႏႈနး့မ္ာ့သညး ပေရားဖကးရြငးနယးက္ သညးံ က္ငးံဝတးစညး့မ္ဥး့မ္ာ့၇ မိသာ့စုတနးဖုိ့မ္ာ့၇
လူသာ့တုိ႓၌ မူရငး့စိတးမ္ာ့ႏြငးံ တစးခါတစးရဵဘာသာေရ့မ္ာ့ထဲမြာဆငး့သကးလာပါသညး၈ ယခုအခါ
စာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အေနႏြငးံ ကျၽႏုးပးတုိ႓ေခတးအတျငး့ ်ဖစးပ္ကးၿပီ့သမြ္ က္ငးံဝတးဆုိငးရာေမ့ချနး့မ္ာ့
အေၾကာငး့အစဥးလုိကးေဖား်ပႏုိငးရနး နညး့လမး့ေတျ ရြိေနၾကပါၿပီ၈ ။တုိ႓အေနႏြငးံ ပုိၿပီ့နကး႐ႈိငး့သညးံ
ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့သငးံၿပီ့အေသ့စိတးက္သညးံ အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့ခ္ိတးဆကး်ခငး့ႏြငးံ အေသ့စိတးအခ္ကး
အလကးမ္ာ့ ကုိပုိၿပီ့ဂ႐ုဓမၼ်ပဳသငးံေနပါၿပီ၈ထုိ႓်ပငး စာနယးဇငး့မ္ာ့အေနႏြငးံ ယေန႓်ဖစးပ္ကးေနသညးံ
က္ငးံဝတးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး သညးံ အ်မငးမ္ာ့၇ ဆကးစပးအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ နယးပယးလုိကး
ကျၽမး့က္ငးသူမ္ာ့ကုိေထာငးံစုဵေအာငး ေမ့်မနး့အႀကဵ်ပဳႏုိငးပါေသ့သညး၈
အ်ခာ့က္ငးံဝတးဆုိငးရာစနစးမ္ာ့ကေလာကီေရ့ရာအေပ၍အေ်ခခဵၾကေပမယးံ က္ငးံဝတးပုိငး့ဆုိငးရာ
ကျၽမး့က္ငးသူအခ္ဳိ႔၌ လုပးရပးမ္ာ့မြာ ။တုိ႓၌ ကုိယးပုိငးဘာသာေရ့ ယုဵၾကညးမႈမ္ာ့အေပ၍ အေ်ခခ
ဵပါသညး၈။တုိ႓ႏြစးခုၾကာ့ကအ်မငးကုိယြဥးၾကညးံပါ၈ ထုိ႓်ပငး ကျဲ်ပာ့သညးံ ဘာသာတရာ့မ္ာ့၌
က္ငးံဝတးပုိငး့ဆုိငးရာအ်မငး႐ႈေထာငးံမ္ာ့ကုိတူ့ဆျၾကညးံပါ၈အေၾကာငး့အရာေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာကျဲ်ပာ
့သညးံ ယုဵၾကညးမႈဓေလံထုဵ့တမး့မ္ာ့၌ က္ငးံဝတးစဵႏႈနး့မ္ာ့ကုိယြဥးတျဲ ထာ့်ခငး့က
အေ်ခအေနတစးခုကုိႀကဵဳ ေတျ႓ရသညးံ အေ်ခအေနတျငး ဘယးအရာကဘာံေၾကာငးံမြနးသလဲ၇
ဘယးအရာက ဘာံေၾကာငးံမြာ့သလဲဆုိသညးကုိညာဏးအလငး့ပျငးံ အေ်ဖရြာေပ့ႏုိငးသညး၈

ဘာသာေပါငး့စုဵလုဵ႓လ်ပဳမႈမ္ာ့
ဘာသာတရာ့တုိငး့လုိလုိပငး ေမတၱာတရာ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့မႈအေၾကာငး့ေ်ပာၾကသညး၈ ဘာသာ
ေရ့ဆုိငးရာစာနယးဇငး့သမာ့မ္ာ့အေနႏြငးံလညး့ေမ့ချနး့မ္ာ့ႏြငးံ ဆကးလကးရငးဆုိငး ေနရသညး၈
ဘာသာ တရာ့မ္ာ့သညး ေမတၱာတရာ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့မႈကုိရြညးၾကာေစရနး သငးၾကာ့ေပ့ႏုိငး မညးလာ့၈
ဘာသာေရ့ႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့ေရာ့ေထျ့ယြကးတငး်ဖစးမႈကယေန႓ကမၻာေပ၍တျငး ်ဖစးပ္ကးေနသညးံ အၾကမး့
ဖကးမႈ ပဋိပက၏အမ္ာ့စုကုိမီ့ေမႊ့ရနးမ္ာ့ေစသညး၈ အဆုိပါ ပဋိပက၏မ္ာ့သညး ယုဵၾကညးမႈမတူညီၾကသညးံ
မိသာ့စုမ္ာ့ႏြငးံ အသုိကးအဝနး့မ္ာ့ကုိပုိမုိ၊ဆုိ့ရျာ့သျာ့ေစသညးံ အခ္ကး မ္ာ့လညး့်ဖစးသညး၈
ယငး့ဘာသာေပါငး့စုဵေရာေႏြာေန်ခငး့ကပဋိပက၏မ္ာ့နညး့တူဘာသာေရ့ကုိနာ့လညးေစရနးအတျကး
ပုဂၐလ ဆနးသညးံ ေနရာအသစးမ္ာ့ ်ဖစးလာေစေတာံသညး၈

•ဘာသာမတူလကးထပးမႈမ္ာ့ႏြငးံအတူထိမး့်မာ့လကးထပးမႈမ္ာ့၇ အာ့လပးရကးေပ္ားပျဲရႊငးပျဲမ္ာ့၇
ေမျ့ဖျာ့လာသညးံကေလ့မ္ာ့ဘာသာေရ့စာေပသငးအဵမႈမ္ာ့ကုိခဵယူရ်ခငး့မ္ာ့၉ တငး့မာမႈမ္ာ့ႏြငးံ
လကးသငးံခဵလုိကးရသညးံ ဓေလံထုဵ့တမး့မ္ာ့ ်ဖစးလာသညး၈
• ဘာသာေရ့ဆုိငးရာတငး့မာမႈ မ္ာ့သညး ေခတးေပ၍ယဥးေက့္မႈမ္ာ့ႏြငးံ သုိ႓မဟုတး လူထုႏြငးံ
သကးဆုိငးသညးံေနရာမ္ာ့၇ အထူ့သ်ဖငးံ ႐ုပးရြငးမ္ာ့၇ တီဗီအစီအစဥးမ္ာ့၇ ဂီတ၇ လူထု႐ုဵ့ပိတးရကး
မ္ာ့တျငး အ်ပနးအလြနးသကးေရာကးမႈမ္ာ့အတျငး့ ်ဖစးေပ၍တတးသညး၈
•အခ္ဳိ႔ ဘာသာေရ့အုပးစုမ္ာ့ကဘာသာေပါငး့စုဵလုဵ႓လ်ပဳမႈမ္ာ့တျငး တကးႂ ကျစျာပါဝငးၾကသညး၈
ယငး့တျငး ဂ္ဴ့လူမ္ဳိ့အုပးစုမ္ာ့၇ ဆစးခးကုိ့ကျယးသူမ္ာ့ႏြငးံ လျတးလပးသညးံ ခရစးယနးဂုဏး့မ္ာ့
ပါဝငးၾကသညး၈ ။တုိ႓သညး အ်ခာ့ဘာသာကုိ့ကျယးသူမ္ာ့ႏြငးံအတူဖယးၾကဥးထာ့်ခငး့မရြိဘဲ
(ေယ႐ႈ၌အမညးနာမကုိေခ၍ဆုိ်ခငး့ကဲံသုိ႓ ) ဝတး်ပဳဆုေတာငး့လုိၾကသညး၈ အ်ခာ့ဘာသာဝငးမ္ာ့၇
အထူ့သ်ဖငးံ သီ့သနး႓ဆနးသညးံ ေရြ့႐ုိ့စျဲခရစးယနးမ္ာ့သညး ဘာသာေပါငး့စုဵပျဲမ္ာ့ကုိ ေရြာငးရြာ့
လုိၾက သညး၈ ယငး့အခ္ကးမြာအရငး့မူလယူဆလကးခဵထာ့သညးံ အယူမ္ာ့ကုိ အ်ခာ့သူမ္ာ့
လကးခဵလာေအာငးလုပး်ခငး့သညး ။တုိ႓၌ကုိယးပုိငးယုဵၾကညးခ္ကးကုိ ေလ္ာံရဲ သျာ့ေစသညးဟု
ယုဵၾကညးၾကေသာေၾကာငးံ ်ဖစး သညး၈
• ကုိ့ကျယးမႈကျဲ်ပာ့သညး အုပးစုမ္ာ့ၾကာ့ေတျ႓ရသညးံ ်မငးံ်မတးသညးံ်ဖစးရပးမ္ာ့မြာ သဘာဝ
ေဘ့အႏၱရယး က္ေရာကးသညးံ အခ္ိနးမ္ဳိ့တျငး မဟာမိတးအ်ဖစး မပူ့ေပါငး့လုိေသားလညး့
မေမြ္ားလငးံ ဘဲအတူတကျပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးေစရနး အေၾကာငး့ဖနးလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ေရြ့႐ုိ့စျဲခရစးယနးအမ္ာ့စု၇ ေ မားမျနး့မ္ာ့(ဂ္ဳိ့ဇကး စမစးဂုိဏး့သာ့မ္ာ့)ႏြငးံ မျတးဆလငး အမ္ာ့စု
သညး လိငးတူလကးထပး်ခငး့မ္ဳိ့ကုိ သတးမြတးလကးခဵၾကေသား လညး့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က
လကးမခဵလုိ ၾက ေပ၈ တစးခါတစးရဵ ။တုိ႓၌အ်မငးမ္ာ့မြာေ်ပာငး့လဲသျာ့ တတးၾကၿပီ့
ပုဵစဵကူ့ေ်ပာငး့်ခငး့ မ္ာ့ ကုိပုိမုိလုိလာ့ၾကသညး၈ ဂ္ဴ့မ္ာ့၇ ခရစးယနးမ္ာ့ႏြငးံ မျတးဆလငးမ္ာ့သညး
အေရြ႔အလယးပုိငး့ ႏုိငးငဵေရ့မ္ာ့ကုိ ေက္ားလျနး၊ မတူကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့ကုိအသျငး့ေ်ပာငး့ႏုိငးၾကၿပီ့
။တုိ႓ တစးဦ့ခ္ငး့ မိတးေဆျရငး့်ခာမ္ာ့အ်ဖစး ေတျ႓ၾကရ်ပနးသညး၈

ရငး့်မစးမ္ာ့
•

ဘာသာေရ့ဂုိဏးဂဏအမ္ာ့စုတျငး ဘာသာေပါငး့စုဵဆကးဆဵေရ့မ္ာ့ ကုိ ေစာငးံၾကညးံေလံလာ

ေနသညးံ ႐ုဵ့အဖျဲ႓သုိ႓မဟုတး လူပုဂၐိဳလးတစးဦ့ရြိတတးသညး၈

•

ၿမိဳ႔ႀကီ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး မတူညီသညးံဘာသာေရ့ပုဂၐိဳလးမ္ာ့ပူ့ေပါငး့၊ ႏြီ့ေႏြာ

ဖလြယး်ခငး့ ဆုိငးရာဌာနမ္ာ့ရြိသညး၈
•

ၿငိမး့ခ္မး့မႈအတျကး ဘာသာတရာ့ဆုိသညးမြာ ႏုိငးငဵတကာပူ့ေပါငး့လု ပးေဆာငးမႈတစးခု်ဖစးၿပီ့

ၿငိမး့ခ္မး့မႈတုိ့ပျာ့လာေစေရအတျကး ေရျ့ခ္ယးထာ့သညးံ ဘာသာေရ့ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့
ပါဝငးသညးံ ကျနးရကးလညး့ ်ဖစးေပသညး၈
•

ဘာသာတရာ့မ္ာ့၇ ဓေလံထုဵ့တမး့မ္ာ့အၾကာ့ေဆျ့ေႏျ့ေရ့ဘုရငး အဗၺဒူလာဘငး အဒူလဇစး

ႏြီ့ေႏြာဖလြယးေရ့ဌာန(KAICIID) သညး ကမၻာတစးဝနး့လုဵ့ရြိ မတူညီသညးံ ယဥးေက့္မႈမ္ာ့၇
ဘာသာ တရာ့မ္ာ့ကုိ့ကျယးသူမ္ာ့အၾကာ့ ႏြီ့ေႏြာဖလြယးမႈမ္ာ့တုိ့ပျာ့ေစရနး ဗီယငးနာတျငး
အေ်ခစုိကး၊ လုပးေဆာငးေနသညး၈
•

ဘာသာတရာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိလကးခဵႏုိငးေရ့အစီအစဥး (www.pluralism.org) ကုိဟာ့ဗတး

တက၎သုိလး တျငး တညးေထာငးထာ့ၿပီ့ဘာသာေရ့မတူကျဲ်ပာ့မႈမ္ာ့၌ လကးရြိအမြနးတရာ့ ႏြငးံ
ဆကးဆဵ ႏုိငးေရ့အတျကး အေမရိကနးမ္ာ့ကုိကူညီေနၿပီ့ ဘာသာေရ့ဓေလံထုဵ့စဵမ္ာ့
အာ့လုဵ့နီ့ပါ့ အေပ၍ က္ယး်ပနး႓သညးံ အငးတာနကးသတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့လညး့ရြိေနၿပီ်ဖစးသညး၈
•

ဘာသာေပါငး့စုဵမဟာမိတးအဖျဲ႓ (www.interfaithalliance.org) ကုိဝါရြငးတနးဒီစီတျငး

တညးေထာငးထာ့ၿပီ့ဘာသာာေရ့အမုနး့ပျာ့မႈမ္ာ့ကုိေခ္ဖ္ကးၿပီ့ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံႏြငးံ
ဒီမုိကေရစီဆုိငးရာအေရ့မ္ာ့ကုိေ်ပာေရ့ဆုိချငးံရြိသညးံ အဖျဲ႓အစညး့တစးခုလညး့ ်ဖစးသညး၈
•

ကမၻာံဘာသာတရာ့မ္ာ့ဆုိငးရာလႊတးေတားေကာငးစီ (www.cpwr.org) ကုိခ္ီကာဂုိၿမိဳ႔တျငး

တညးေထာငးထာ့ၿပီ့ယုဵၾကညးမႈဆုိငးရာအသုိကးအဝနး့မ္ာ့၇ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာတရာ့တုိ႓
အၾကာငး့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးႏုိငးေရ့တျနး့အာ့ေပ့ေနၿပီ့ဘာသာေပါငး့စုဵႏြီ့ေႏြာ ဖလြယးပျဲမ္ာ့ကုိလ
ညး့ေထကးပဵံေပ့လြ္ကးရြိသညး၈
•

ဘာသာတရာ့မ္ာ့ေပါငး့စညး့မႈအဖျဲ႓ (www.uri.rog) ကုိဆနးဖရနးစစၥကုိၿမိဳ႔တျငး

တညးေထာငးထာ့ ၿပီ့ဘာသာေရ့ေပ၍မူတညး်ဖစးေပ၍လာသညးံ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့
အဆုဵ့သတးေရ့ႏြငးံ ဘာသာေပါငး့စုဵပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျ ကးေရ့မ္ာ့ကုိလုပးေဆာငးေနသညး၈
ကမၻာတစးဝနး့စကးဝနး့ပုဵပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈရြိေနသညး၈
•

ဘာသာေပါငး့စုဵအမာခဵလူငယးအဖျဲ႓ကုိလညး့ခ္ီကာဂုိၿမိဳ႔တျငး တညးေထာငးထာ့ၿပီ့

ဘာသာေရ့တနးဖုိ့ႏႈနး့စဵမ္ာ့ ႏြီ့ေႏြာ်ဖနး႓ေဝမႈႏြငးံ မတူညီသညးံဘာသာတရာ့မ္ာ့မြ လူငယးမ္ာ့
ပူ့ေပါငး့ကာစာရိတၱပုိ ငး့ဆုိငးရာဓေလံထုဵ့စဵမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေနၾကသညး၈

လျတးလပးမႈကုိခ္ိနးညႇိ်ခငး့- လူထုအၾကာ့ကဘာသာေရ့
လူေ်ပာအမ္ာ့ဆုဵ့ဘာသာေရ့်ဖစးရပးမ္ာ့မြာခရစးယနးဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့မ္ာ့၇ ဂ္ဴ့ဝတး်ပဳေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ
ဗလီမ္ာ့၇ ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့အတျငး့ပုနး့ကျယးေန႐ုိ့မရြိပါ၈
မတူညီသညးံယုဵၾကညးမႈမ္ာ့ေရာေထျ့ယြကးတငးေနသညးံ လူအုပးစုမ္ာ့ရြိေနသညးံ လူထုအၾကာ့မြာ
ေပ၍ေပါကး ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ ယငး့အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့သညး ေဘာလုဵ့ကစာ့႐ုဵမ္ာ့၇ သိပၸဵဓါတးချဲခနး့မ္ာ့၇
တရာ့႐ုဵ့ မ္ာ့၇ ကပျဲ႐ုဵမ္ာ့၇ အစုိ့ရအစညး့အေဝ့မ္ာ့၇ ေဆ့႐ုဵမ္ာ့၇ လုပးငနး့ချငးမ္ာ့၇ အိမးနီ့်ခငး့မ္ာ့၇
ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ မ္ာ့စျာေသာေနရာမ္ာ့တျငး ်ဖစးေပ၍ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ ်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိသညးံ
်ဖစးရပးမ္ာ့ မြာ တစးစုဵတစးဦ့သညး ယုဵၾကညးမႈ်ဖငးံ ။ေနထုိငးလုိသညးံပုဵစဵအတုိငး့ ေနထုိငး်ခငး့က
တစးစုဵတစးဦ့က ။အေပ၍ မသကးမသာ်ဖစးေစသညးဟုခဵစာ့လာရသညးံအခ္ိနးမ္ဳိ့တျငး်ဖစးသညး၈
တစးခါတစးရဵတစးစုဵတစးဦ့သညး ဘာသာေရ့အရက္ငးံႀကဵမႈ၇ ဝတး်ပဳမႈတစးခုအတျကး ေတာငး့ဆုိေသာ
အခါ - ဥပမာေက္ာငး့သူတစးဦ့သညး စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိဆနး႓က္ငး၊ သူမဝတးဆငးသညးံ ေဟဂ္ပး
(မျတးဆလငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ဝတးဆငးသညးံ မ္ကးႏြာ၇ ေခါငး့အအုပးအကာ ) ကုိဝတးဆငးလုိသညးံ
အခါမ္ဳိ့ႏြငးံ ဥပုသးေဆာကးတညးလုိသညးံ အခ္ိနးအခါမ္ဳိ့်ဖစးသညး၈
အေမရိကနးႏုိငးငဵတျငး အထကးပါပဋိပက၏မ္ာ့အမ္ာ့စု်ဖစးပျာ့ပုဵကုိအေ်ခခဵဥပေဒ၌ အဦ့ဆုဵ့ တငး်ပခ္ကး
တျငး ေ်ခရာေကာကးၾကညးံလြ္ငး - “လျတးလပးသညးံ ်ပဳမူလုပးေဆာငးပုဵမ္ာ့ ကုိ တာ့်မစး်ခငး့ သုိ႓မဟုတး
ဘာသာေရ့တညးေထာငး်ခငး့မ္ာ့အေပ၍ ေလ့စာ့သမႈထာ့်ခငး့၇ လျတးလပးစျာ ေ်ပာဆုိချငးံ ႏြငးံ
လျတးလပးစျာေဖားထုတးချငးံ၇ လျတးလပးစျာစုေဝ့ချငးံမ္ာ့ကုိ ခ္ဳဵ႔ပစး်ခငး့ႏြငးံ နစးနာမႈအတျကး
ေပ့ေလ္ား်ခငး့ မ္ာ့ကုိအစုိ့ရထဵအသနာ့ခဵစာတငး်ပ်ခငး့မ္ာ့ကုိအေမရိကနးလႊတးေတားသညး
ဥပေဒ်ပဳေပ့မညးမဟုတးေပ၈ ”ယငး့ပဋိပက၏မ္ာ့သညး
စာနယးဇငး့မ္ာ့ကုိအနညး့ငယးမြ္ေသာယုဵ ၾကညးသကးဝငးမႈ၇ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံ
ဥပေဒေရ့ရာတုိ႓ထဲဆျဲေဆာငးေနေပသညး၈ အေမရိကနးတရာ့႐ုဵ့ခ္ဳပးသညး
ခရစးယနးဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့အုပးစုိ့သညးံေဒသဆုိငးရာကိစၥ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့အေပ၍
စညး့မ္ဥး့မ္ာ့မသတးမြတးေသ့သညးံအတျကး
ဘာသာတရာ့တစးခုႏြငးံတစးခုတရာ့႐ုဵ့မ္ာ့၌ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ေ်ပာငး့လညး့ ႏုိငးၿပီ့လူထုသညး
။တုိ႓ေနထုိငးသညးံေနရာအေပ၍မူတညး၊ ်ခာ့နာ့သညးံနညး့လမး့မ္ာ့အတုိငး့
လုပးေဆာငးတတးၾကသညး ဆုိသညး ကုိစာနယးဇငး့မ္ာ့အေနႏြငးံ ဂ႐ု်ပဳသငးံေပသညး၈
ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံေတျကို ႏုိငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့၌ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒမ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့
ေရ့သာ့ထာ့ေသားလညး့ေ်မာကး ကိုရီ့ယာ့ကဲံသို႓ ေနရာမ္ာ့တျငး လျပးလပးစျာကို့ကျယးချငံးကို အ်ပညးံ
အွ ကာကျယးေပ့ထာ့ႏုိငး်ခငး့မရြိေခ္၈ လကးေတျ႔တျငး အစုိ့ရကနး႓သတးမႈမ္ာ့ႏြငံး လူမႈေရ့တုိကးခိုကးမႈ

တုိ႓ သညး ်ပညးသူမ္ာ့ ။တုိ႓၌ ယဵုၾကညးရာကို့ကျယးရနး ကနး႓သတးထာ့ၾကသညး၈ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့
သညး ွါဒ်ဖနး႓ခ္ိေရ့မ္ာ့အလျနးကို ၾကညးံတတးရနးလုိၿပီ့တိက္မြနးကနးေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့
ရႏုိငးရနး ်ပညးသူမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ ပညာရြငးမ္ာ့၇ အစို့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႔
အစညး့မ္ာ့ ႏြငံး တုိကး႐ိုကးစကာ့ေ်ပာဆုိေဆျ့ေႏျ့ရမညး်ဖစးသညး၈
ႏုိငးငဵတကာေၾကညာခ္ကးအမ္ာ့အ်ပာ့ႏြငံး သေဘာတူညီခ္ကးတုိ႓သညး ဘာသာေ ရ့ကို ကာကျယးေပ့
ထာ့ၾကသညး၈ လူအချငံးအေရ့ေၾကညာစာတမး့အခနး့ ှ၅ တျငး လူသာ့အာ့လဵု့သညး လျတးလပးစျာ
ေတျ့ေတာချငးံႏြငးံ ဘာသာေရ့ကို့ကျယးချငံးတုိ႓ရြိၾကသညး၈ ယငး့ထဲတျငး လျတးလပးစျာဘာသာ
ေ်ပာငး့ႏုိငးချငံး၇ ယဵုၾကညးခ္ကးေ်ပာငး့ႏုိငးချငံးႏြငံး ။တုိ႓၌ ဘာသာကိုလူအမ္ာ့ၾကာ့ (သို႓မဟုတး) တစးဦ့
တစးေယာကးတညး့အာ့သငးၾကာ့ႏုိငးချငံး၇ အုပးစုလိုကး ကို့ကျယးချငံးတုိ႓ရြိၾကသညး၈ ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငံး
ႏုိငးငဵေရ့အချငံးအေရ့ဆုိငးရာ ႏုိငးငဵတကာသေဘာတူပဋိညာဥး အခနး့ ှ၅ တျငးလညး့အလာ့တူ
ကာကျယးေပ့မႈမ္ာ့ရြိသညး၈ ယငး့ထဲတျငး တစးဦ့တစးေယာကးမြ ။၌ ဘာသာေရ့အယူအဆ
်ဖနး႓ေွမႈကို အမ္ာ့်ပညးသူ၌ လဵုၿခဵဳေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ လူ႔အချငးံအေရ့ႏြငံး ဥပေဒတုိ႓ကို မထိပါ့မ်ခငး့
တာ့ဆီ့ပိုငးချငံးမရြိဟုေရ့သာ့ထာ့သညး၈ ယခုဟနးခ္ကးညီမႈအတျငး့ ပါ ွငးေသာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ
ကိစၥမ္ာ့ မီဒီယာေပ၍တျငး ေဖား်ပ်ခငး့ကိုကနး႓သတးထာ့သညး၈
သတငး့ေထာကးမ္ာ့ ႀကဵဳရေလံရြိသညးံ ကနး႓သတးမ ႈမ္ာ့သညး အခ္ဳိ႔ႏုိငးငဵမ္ာ့၌ တရာ့ွငး ်ပဌာနး့
ထာ့ေသာဘာသာေရ့အေၾကာငး့သတငး့ေရ့်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈ ဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒႏြငံး ဥပေဒမ္ာ့
က ဘာသာေရ့အယူွါဒကို ်ပစးတငးေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့ ကိုကနး႓သတးထာ့ၿပီ့ဘာသာေရ့အာ့ ပုပးခတး်ခငး့
သညး ရဵဖနးရဵခါ လျတးလပးစျာသတငး့တငး်ပမႈႏြငံး ညိစျနး့ေ လံရြိသညး၈

ဂ္ာနယးလစးအခ္ိဳ႔သညး ဘာသာေရ့သတငး့ေရ့သာ့သညးံအခါတျငး လူမႈေရ့ႏြငံး ႏုိငးငဵေရ့ တုဵ႓်ပနးမႈ
တုိ႓ကို လညး့ေၾကာကး႐ျဵ႔ေလံရြိသညး၈ ပါကစၥတနးသညး ဆယးစုႏြစးေက္ားတုိငး ဘာသာေရ့ ်ပစးတငး
ေွဖနးမႈေၾကာငးံ မညးသူ႓ကိုမြ ေသဒဏးေပ့်ခငး့မရြိခဲံေသားလညး့ ်ပစးတငးေ ွဖနးသူတုိ႓အာ့ ်ပစးမႈက္ဴ့
လျနးသူဟုစျပးစျဲကာ ရာဇွတးမႈ ဖယးရြာ့သူမ္ာ့ကသတး်ဖတးေလံရြိသညး၈ ႏုိငးဂ္ီ့ရီ့ယာ့တျငး ဘုိကို
ဟာရမး အဖျဲ႔သညး မီဒီယာဌာနမ္ာ့က အၾကမး့ဖကးအဖျဲ႔၌ အရငး့အ်မစးကို ဖ္ကးလုိဖ္ကးဆီ့
တငး်ပသညး ဟုဆုိကာ ဗဵု့ႀကဲခဲံသညး၈ ထုိ႓ေနာကး နယးသာလနးတျငးလညး့ ဿွွ၁ ခုႏြစးကအစၥလာမးမစး
တစးဦ့ က ဂ္ာနယးလစးတစးဦ့ကို သတး်ဖတးၿပီ့ေနာကး အခ္ဳိ႔ မီဒီယာပညာရြငးမ္ာ့က ဘာသာေရ့
အေၾကာငး့သတငး့ ေရ့ရနး လကးတျနး႓လ္ကး ရြိေနေသ့သညး၈

သတငး့ေထာကးမ္ာ့၌ စီ့ပျာ့ေရ့ထိခိုကး်ခငး့ကလညး့အဓိကအေၾကာငး့အရငး့်ဖစးသညး၈ ဘ႐ူႏုိငး့
တျငး ွကးဘးဆုိကးတျငး ဘာသာေရ့အေၾကာငး့ေဆျ့ေႏျ့သူသညး အစုိ့ ရအာ့ မြတးပဵုတငး်ခငး့
်ဖစးေစဒဏးေငျ အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿွွွွ က္ခဵႏုိငးသညး၈ ေဂ္ားဒနးတျငး ဘာသာေရ့ညႈိ့ႏျမး့ေအာငး
်ပဳလုပးေသာ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး ဒဏးေငျ အေမရိကနးေဒ၍လာ ၁ွွွွ က္ခဵရသညး၈ ထုိ႓ေနာကး
အိုကးယာလနး တျငး ဘာသာေရ့ေစားကာ့ပါကဒဏးေငျ အေမရိကနးေဒ၍လာ ၀ွွွွ ေပ့ေဆာငး
ရမညး်ဖစး သညး၈

ထုိကဲံသို႓ေသာဥပေဒမ္ာ့၇ လူမႈေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့ ်ပႆနာမ္ာ့ႏြငံး ႀကဵဳေတျရေသာ
ဂ္ာနယးလစး မ္ာ့ဘေလာံဂါမ္ာ့သညး ။တုိ႓ ႏိုငးငဵအတျငး့ (သို႓မဟုတး) ႏုိငးငဵရပး်ခာ့တျငး
ထိလျယးရြလျယးေသာ ဘာသာ ေရ့်ပႆနာမ္ာ့အေၾကာငး့ ေရ့သာ့တငး်ပရပါက
သတိထာ့ရမညး်ဖစးသညး၈

ရငး့်မစးမ္ာ့
ရရြိႏိုငးေသာ ရငး့်မစးမ္ာ့သညး အကနး႓အသတးမရြိေသာေၾကာငးံ ဤေနရာတျငး မေဖား်ပေတာံပါ၈
မိမိေရ့သာ့ရမညးံ အေၾကာငး့အရာေခါငး့စဥးႏြငးံပတးသကး၊ RegionalLink archive မ္ာ့ကို
စစးေဆ့ၿပီ့ ေမ့်မနး့နုိငးမညးံ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ႏြငးံ အေၾကာငး့အရာအမ္ာ့အ်ပာ့အတျကး ေနာကးခဵ
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ၾကညးံႏိုငးသညး၈

အဓိကေသာ ရငး့်မစးႏြစးခုမြာ RegionalLink ၌ Guide to Church-State Experts and
Organizations (www.ReligionLink.org) ႏြငးံ Guide to Church-State Experts on Religion
and Pop Culture (www.RegionLink.org) တို႓်ဖစးသညး၈
The First Amendment Center (www.firstamendmentcenter.org) တျငးလညး့
သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့၇ သတငး့မ္ာ့ႏြငးံ First Amendment အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊
ချဲ်ခာ့စိတး်ဖတးမႈမ္ာ့ကုိ ရရြိႏိုငးသညး၈
The Pew Forum on Religion & Public Life (http://pewforum.org/) အေန်ဖငးံ ဘာသာေရ့ႏြငးံ
လူမႈေရ့ဆုိငးရာ မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ သတငး့အခ္ကး အလကးမ္ာ့၇ ေလံလာေတျ႓ရြိမႈမ္ာ့ႏြငးံ
ကၽျမး့က္ငးသူတို႓၌ အ်မငးသေဘာထာ့မ္ာ့ကို ေဖား်ပသညး၈

ဘ႐ုိငးယနးပဲေလာံသညး ကမၻာေပ၍မြ ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံႏြငးံ လျတးလပးစျာ
ထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငးံဆိုငးရာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို brainpellot.religionnews.com တျငး
ေရ့သာ့ထာ့ၿပီ့ သကးဆိုငးရာ အေၾကာငး့အရာ သို႓မဟုတး ႏုိငးငဵအလုိကး ရြာေဖျဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈
အခနး့ (၃)
ရငး့်မစးမ္ာ့
သတငး့ေထာကးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့၇ ွကးဘးဆိုကးမ္ာ့၇ ဆႏၵေကာကးယူမႈမ္ာ့၇ စာအုပးမ္ာ့၇
အက္ဳိ့ေဆာငးအဖျဲ႓မ္ာ့၇ ်ပညးသူ႓ ဆကးဆဵ ေရ့ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့၇ သုေတသနအစီရငးခဵစာမ္ာ့ႏြငးံ
အ်ခာ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရရြိႏုိငးေသာေၾကာငးံ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ သတငး့မ္ာ့ ေရ့သာ့ရာတျငး
ပိုမို႐ႈပးေထျ့မႈမ္ာ့ ရြိလာႏုိငးသညး၈
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အျနးလိုငး့တျငး အလျယးတကူရရြိႏုိငးေသားလညး့ အာ့လဵု့ကို
စိတးမခ္ႏုိငးေပ၈ ထို႓်ပငး ဘာသာေရ့အုပးစုမ္ာ့ကလညး့ မိမိတို႓်ဖစးလိုသညးံ ဆႏၵ်ပမ္ာ့ကို ေဖား်ပရနး ပိုမို
လျယးကူလာၾကေသာေၾကာငးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့အေန်ဖငးံ သတငး့အခ္ကးအလကး မတူညီမႈမ္ာ့
်ဖစးတတးသညး၈
ReligionLink library သညး သတငး့ရငး့်မစးအမ္ာ့အ်ပာ့ကို ေဖား်ပထာ့ရာတျငး

ဘာသာေရ့မီဒီယာမ္ာ့၌ ွကးဘးဆုိကးအမ္ာ့အ်ပာ့ႏြငးံ ေန႓စဥးသတငး့ေခါငး့စဥး မ္ာ့ကို
ေဖား်ပထာ့သညး၈ ေအပီသတငး့ေရ့သာ့မႈ လကးစျဲစာအုပးသို႓ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ေပ့ပို႓ခဲံသညးံ
checkReligionStylebook.com တျငးလညး့ ၾကညးံ႐ႈႏုိငးသညး၈ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့၇ ကၽျမး့က္ငးသူတုိ႓ ၌
သဵု့သပးမႈမ္ာ့၇ ွကးဘးဆိုကးမ္ာ့ႏြငးံ စာအုပးမ္ာ့ကို ဤေနရာတျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈
နဵပါတးမ္ာ့
ဘာေၾကာငးံ ေရတျကးမႈ မ်ပဳလုပးႏုိငးသလဲ
-'နဵပါတးမ္ာ့သညး မညးံသညးံအခါမြ္ လိမးညာ်ခငး့မရြိ ' ဆိုစကာ့သညး ဘာသာေရ့သတငး့ေထာကး
တစးဦ့အတျကး မြနးကနးမညးမဟုတးေပ၈ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့အတျကး တိက္ေသာ
ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ အသဵု့်ပဳ်ခငး့အာ့ သတိ်ပဳရနး လိုအပးသညးံအေၾကာငး့ကို ဤေနရာတျငး ေဖား်ပ
ထာ့သညး၈
-သနး့ေကာငးစာရငး့ ေကာကးယူမႈမ္ာ့သညး လူမ္ာ့အာ့ ေရတျကးရနးႏြငးံ ။တို႓၌ အေၾကာငး့ကို
သိရြိေစႏုိငးရနး်ဖစးသညး၈ သို႓ေသား အမ္ာ့စုသညး လူမ္ာ့၌ ဘာသာေရ့ကို ေမ့်မနး့ေလံမရြိေပ၈

-ႏုိငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ေမျ့ဖျာ့လာသညးံကေလ့ငယးမ္ာ့ကို မိဘ၌ ဘာသာအ်ဖစး သတးမြတးၿပီ့
ႏုိငးငဵသာ့ လကးမြတးတျငး ကို့ကျယးသညးံဘာသာကို ထညးံသျငး့ ေဖား်ပေလံရြိသညး၈ အမြနးတကယး
ကို့ကျယးသညးံ ဘာသာသညး မညးသို႓ပငး ေ်ပာငး့သျာ့ေစကာမူ ယငး့ကဲံသုိ႓ ေဖား်ပထာ့်ခငး့ကို
ေ်ပာငး့ပစးရနး ခကးခဲၿပီ့ ်ဖစးႏုိငးရနးလညး့ မလျယးကူေပ၈
-စိတးခ္ယဵုၾကညးႏုိငးမႈအရြိဆဵု့ တစးခုတညး့ေသာ ဘာသာေရ့ သုေတသနစစးတမး့ဟူ၊
မရြိႏုိငးေပ၈မညးသညးံေရျ့ခ္ယးမႈမ္ာ့ကို ်ပဳလုပးချငးံရသညး၇ လူမ္ာ့က မညးကဲံသုိ႓ ဆကးသျယးလာ သညး၇
လူအေရအတျကး မညးမြ္ကို စစးတမး့ေကာကးယူခဲံသညးဆိုေသာ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ
အ်ခာ့အခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ မူတညး၊ ရလဒးမ္ာ့ ကျဲ်ပာ့သျာ့ႏုိငးသညး၈
ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့သညး မ္ာ့စျာကျာ်ခာ့ႏုိငးၿပီ့ ဘာသာေရ့အုပးစုအမ္ာ့အ်ပာ့သညး ေသ့ငယး
ေသာေၾကာငးံ ။တို႓၌ အမြနးတကယးအေရအတျကးသညး စစးတမး့ေကာကးယူႏုိငးမႈအတျကး
အေ်ခအေန နညး့ပါ့သညး၈
ဓေလံထဵု့စဵအခ္ဳိ႔သညး ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ကို ရရြိႏုိငးမႈ နညး့ပါ့ေသာေၾကာငးံ အခကးအခဲမ္ာ့ ရြိေနသညး၈
႐ိုမနးကကးသလစးဘာသာတျငး ပုပးရဟနး့မငး့ႀကီ့ တစးပါ့ႏြငးံ အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႓တစးဖျဲ႓ရြိၿပီ့ ႏြစး်ခငး့
ဘာသာွငးမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံရသညး၈ သို႓ေသား အစၥလာမးကဲံသို႓ေသာ ဘာသာအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး
တရာ့ွငး အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႓ႏြငးံ အုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့ဟူ၊ မရြိေပ၈
မျနး်မတးသညးံ ွိဥာဏးေတားႏြငံး သကးဆုိငးသညးံ ပငးတီကိုစတယး ခရစးယာနးဘာသာကဲံသို႓ေသာ
ဘာသာမ္ာ့တျငး ေက္ာငး့ချဲေပါငး့မ္ာ့စျာမြ လူအမ္ာ့ ပါွငးၿပီ့ ဗဟိုက စစးတမး့ေကာကးယူထာ့
ႏုိငး်ခငး့မရြိေပ၈ က္မး့စာရျတးဖတးဆုေတာငး့သညးံ ခရစးယာနး ဘာသာအုပးစုအခ္ဳိ႔တျငး
မိမိတုိ႓အဖျဲ႓အစညး့ အတျငး့မြ မဟုတးေသာ ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့၇ တရာ့ွငး ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့
မရြိၾကေပ၈
ခရစးယာနးေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာေရ့အဖျဲ႓မ္ာ့သညး မိမိတအ
ို႓ ဖျဲ႓ွငးမ္ာ့ကို အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေရတျကးၾကသ်ဖငးံ
အမြနးတကယး အေရအတျကးကို သိရြိႏိုငးရနး ခကးခဲသညး၈ ကေလ့ငယးမ္ာ့ကို ေရႏြစးမဂၤလာမ်ပဳလုပး
သညးံ Southern Baptist Convention အဖျဲ႓က ေရႏြစးမဂၤလာ ်ပဳလုပးခဲံသူမ္ာ့ စာရငး့ကိုထညးံသျငး့ သ
ကဲံသို႓ ကေလ့ငယးမ္ာ့ကို ေရႏြစးမဂၤလာ်ပဳလုပးသညးံ The United Methodist Church ။တုိ႓
ေရႏြစးမဂၤလာ်ပဳလုပးၿပီ့သညးႏြငးံ တစးၿပိဳငးနကး ။တို႓ကို စာရငး့သျငး့သညး၈ ဗလီမ္ာ့အေန်ဖငးံမူ
အဖျဲ႓ွငး်ဖစးရနး မလိုေသာေၾကာငးံ မျတးစလငးဘာသာွငးဘာသာွငးတို႓၌ အေရအတျကးကို
ခနး႓မြနး့အေန်ဖငးံ သာ သိရြိႏုိငးသညး၈

ဘာသာေရ့အုပးစုတစးခု၌ တရာ့ွငးအသိအမြတး်ပဳထာ့သညးံ အဖျဲ႓မ္ာ့အေရအတျကးသညး
စာရငး့အမြနးမ်ဖစးႏုိငးေပ၈ ဂ္ဴ့ဘာသာွငးမ္ာ့သညး ဘုရာ့ေက္ာငး့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးထာ့်ခငး့မရြိသလို
ဂ္ဴ့ဘာသာွငး်ဖစးေၾကာငး့ ဆဵု့်ဖတးႏုိငးရနး အ်ခာ့အခ္ကးမ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳရသညး၈
-အခ္ဳိ႔ ွတး်ပဳကို့ကျယးသညးံ ေနရာမ္ာ့ႏြငးံ ကို့ကျယးသညးံ အုပးစုမ္ာ့သညး အဖျဲ႓ွငးအေရအတျကးကို
ၿပိဳငးဆုိငးၾကေသာေၾကာငးံ အဖျဲ႓ွငးစုေဆာငး့မႈကို ႏုိငးငဵေရ့စညး့႐ဵု့မႈတစးခုသဖျယး လုပးေဆာငးၾကသညး၈
အခ္ဳိ႓ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အဖျဲ႓ွငးအေရအတျကး မ္ာ့စျာက္ဆငး့သျာ့ေသာေၾကာငးံ ကိနး့ဂဏနး့
မ္ာ့ကို ထုတး်ပနး်ခငး့မ်ပဳၾကေပ၈

• အုပးစုသတးမြတးမႈႏြငးံ ပတးသကး၊လညး့ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမ္ာ့ရြိေနသညး၈ အေမရိကနးတျငး
ှ၅၀ွ ်ပညးံႏြစးက စတငးေပ၍ေပါကးခဲံသညးံ ေမားမနး့ဘာသာွငးမ္ာ့က ။တို႓ကိုယးကို ။တို႓
ခရစးယာနးမ္ာ့ဟု သတးမြတးထာ့ၾကေသားလညး့ ခရစးယာနးအမ္ာ့စုက ယငး့ကဲံသို႓
အသိအမြတးမ်ပဳေပ၈ Jesus သညး မိမိတို႓ ေစာငးံဆုိငး့ေနသူတစးဦ့်ဖစးသညးဟု လကးခဵထာ့သူ
မကးဆုိငးနစးဂ္ဴ့မ္ာ့က ။တုိ႓ကိုယးတုိငး ဂ္ဴ့မ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ သတးမြတးထာ့ၾကေသားလညး့
ခရစးယာနးမ္ာ့ကမူ ။တို႓ကို ဂ္ဴ့မ္ာ့အ်ဖစးသာ သတးမြတးထာ့သညး၈
-

အေမရိကနးႏုိငးငဵတျငး ေရႊ႔ေ်ပာငး့အေ်ခခ္လာသူမ္ာ့ႏြငးံ အေမရိကနးႏုိငးငဵသာ့အ်ဖစး
ခဵယူလုိကးသူမ္ာ့က ဘာသာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို ကို့ကျယးေနၾကေသာေၾကာငးံ ဗုဒၶဘာသာွငးအေရအ
တျကးကို ခနး႓မြနး့ရနး ခကးခဲသညး၈ အခ္ဳိ႔သူမ္ာ့က ဗုဒၶဘာသာ က္ငးံစဥးမ္ာ့၇ ကမၼဌာနး့တရာ့ကို
အာ့ထုတးေသားလညး့ ။တို႓ကိုယးကို ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အ်ဖစး သတးမြတးမထာ့သကဲံ သို႓
အခ္ဳိ႔ကလညး့ ဗုဒၶဘာသာႏြငးံ ဂ္ဴ့ဘာသာကဲံသို႓ ဘာသာမ္ာ့ကို ကို့ကျယးၾကၿပီ့
။တို႓ကိုယးကို “ဂ္ဴ့ဗု” မ္ာ့ဟု ေခ၍ၾကသညး၈

• မညးသညးံ ဘာသာတျငးမဆို ဘာသာွငးအေရအတျကး မ္ာ့်ပာ့လာၿပီ့ စာရငး့ေကာကးယူႏုိငးမႈ
မရြိေသာေၾကာငးံ အေရအတျကး အတိအက္ကို သိရြိႏုိငးရနး ခဲယဥး့သညး၈

• ေမ့်မနး့သညးံ ေမ့ချနး့အေပ၍ မူတညး၊လညး့ ရလဒးကျဲ်ပာ့ႏိးုငးသညး၈ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမ္ာ့
ေၾကာငးံသာမကဘဲ ကို့ကျယးသညးံ ယဵုၾကညးမႈေပ၍တျငးလညး့ မူတညးသညး၈

• လူမ္ာ့သညး ။တို႓၌ ဘာသာအာ့ ေမ့်မနး့ၾကသညးံအခါ လိမးလညးမႈမ္ာ့လညး့
်ပဳလုပးတတးၾကသညး၈ ေလံလာမႈစစးတမး့တစးခုအရ လူအမ္ာ့အ်ပာ့သညး ကို့ကျယးွတး်ပဳမႈကို
အမြနးတကယး ်ပဳလုပးသညးထကး ပိုမိုေ်ပာၾကသညး၈

• အခ္ဳိ႔ေသာ ယဵုၾကညးကို့ကျယးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့ကို အသိအမြတးမ်ပဳေသာႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး
သတငး့ေရ့သာ့တျငး အတိအက္မသိရြိရသညးမ္ာ့ရြိသညး၈ ပါကစၥတနးတျငး
အာမာဒီမျတးစလငးမ္ာ့၇ အီရနးတျငး ဘာဟာအစးမ္ာ့၇ ေ်မာကးကိုရီ့ယာ့တျငး ခရစးယာနးမ္ာ့ႏြငးံ

်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ႐ုိဟငးဂ္ာမ္ာ့အာ့ ေရတျကးရာတျငး အစို့ရက ကနး႓သတးမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးထာ့
်ခငး့ ေဒသခဵတို႓၌ ရနးလုိမႈမ္ာ့ရြိေနပါက ခကးခဲႏုိငးသညး၈

• စနစးတက္ဖျဲ႓စညး့ထာ့သညးံ အက္ဳိ့ေဆာငးအဖျဲ႓မ္ာ့က သေဘာထာ့စစးတမး့ေကာကးယူမႈကို
်မြငးံတငးေဆာငးရျကးကာ ကိုယးပုိငးအစီအစဥးမ္ာ့်ဖငးံ ေဆာငးရျကးၾကသညး၈

•
မညးကဲံသို႓ ်ခဵဳငဵုေရ့သာ့မညးနညး့
ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈအုပးစု မ္ာ့၌ အရျယးအစာ့ကို လူမ္ဳိ့အရေသားလညး့ေကာငး့ ေဒသအရေသား
လညး့ မိမိ၌သတငး့တျငး မ္ာ့စျာ လႊမး့မို့်ခငး့မရြိေအာငး လုပးေဆာငးရမညး၈ အေမရိကနးသတငး့
ေထာကးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ကကးသလစးဘာသာွငးမ္ာ့ႏြငးံ ကို့ကျယးဆုေတာငး့သညးံ
ခရစးယာနးဘာသာွငးမ္ာ့၌ အေရအတျကးေၾကာငးံ အဆိုပါ သတငး့မ္ာ့ကို ပိုမိုေရ့သာ့မညး်ဖစးေသား
လညး့ အုပးစုမ္ာ့၌ သကးေရာကးမႈႏြငးံ လႊမး့မို့မႈသညး အရျယးအစာ့ထကး သာလျနးေနမညး်ဖစးသညး၈
Episcopal Church သညး အရျယးအစာ့ေသ့ငယးေသားလညး့ လိငးတူခ္ငး့ဆကးဆဵမႈအတျကး
တိုကးပျဲွငးေနသညးံ ။တုိ႓၌ ႀကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ကို အနီ့ကပး ေဖား်ပမညး်ဖစးသညး၈ ဂ္ဴ့မ္ာ့သညး
အေမရိကနးလူဦ့ေရ၌ ဿ ရာခုိငးႏႈနး့ထကး နညး့ေသားလညး့ မျတးစလငးမ္ာ့ကဲံသုိ႓ပငး အေရ့ပါ သညးံ
ေနရာတျငး ရြိေနသညး၈ ဗုဒၶဘာသာွငးအေရအတျကးသညး အေမရိကနးတျငး
အလျနးနညး့ပါ့ေသားလညး့ အေမရိကနးယဥးေက့္မႈအတျငး့သို႓ စိမးံွငးလ္ကးရြိသညး၈
ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့အတျကး ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ကို ကို့ကာ့ေဖား်ပရာတျငး စာနယးဇငး့က္ငးံ ွတး
မ္ာ့ကို ေကာငး့စျာ လုိကးနာရမညး်ဖစးသညး၈ ထို႓်ပငးမညးသညးံအေရအတျကးကို ကိုယးစာ့်ပဳေၾကာငး့ သီ့်ခာ့ေဖား်ပပါ-- မညးသညးံ ကိနး့ဂဏနး့ကို
အေ်ခခဵသညးကို ရြငး့လငး့စျာ ေဖား်ပပါ( လာေရာကးွတး်ပဳကို့ကျယးမႈ၇ ဘာသာွငး၇ ႏြစး်ခငး့ခရစးယာနး
အစရြိသညး)
-

ႏႈိငး့ယြဥးမႈမ္ာ့ကို ေသခ္ာစျာ လုပးေဆာငးပါ-- သငးံတျငး ပနး့သီ့မ္ာ့ႏြငးံ လိေမၼားသီ့မ္ာ့ရြိပါက
ထိုကဲံသို႓ ရြိေၾကာငး့ႏြငးံ ။တို႓၌ အေရအတျကးသတးမြတးခ္ကးသညးလညး့ ကျဲ်ပာ့ေၾကာငး့
ေ်ပာ်ပပါ၈

-

သေဘာထာ့ေကာကးယူသညးံ ေမ့ချနး့မ္ာ့ႏြငးံ ရလဒးမ္ာ့ကို ေသခ္ာစျာၾကညးံပါ၈ မေမ့်မနး့ဘဲ
မလုပးပါႏြငးံ၈ သေဘာထာ့ေကာကးယူမႈသညး မတူညီေသာ သတငး့တစးပုဒးကို ်ဖစးေစႏုိငး
သညး၈

-

အ်ခာ့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ကလညး့ အဆုိပါအေၾကာငး့အရာတစးခုတျငး သေဘာထာ့ေကာကးယူမႈ
မ္ာ့ ရြိေနသလာ့ဆိုသညးကို စစးေဆ့ပါ၈ PollingReport.com ႏြငးံ အငးတာနကးရြာေဖျေရ့
နညး့လမး့်ဖငးံ လျယးကူေစရနး လုပးေဆာငးႏုိငးသညး၈

အ်ငငး့ပျာ့ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့
ှ၈ အခ္ကးအလကးတစးခုကို သဵသယရြိပါက ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ကို ေဖား်ပၿပီ့ ်ပညးံစဵုေကာငး့မျနးောအငး
လုပးေဆာငးပါ-- စစးတမး့ေကာကးမႈမ္ာ့အရ အေမရိကနးမျတးစလငးအေရအတျကးသညး ဿ ဒသမ ၃
သနး့ၾကာ့မြ ၄ သနး့ၾကာ့အထိ ရြိသညး၈
ဿ၈ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ်ဖစး်ခငး့ -- ဘာသာတစးခုက ဘာသာွငး × သနး့ရြိသညးဟု
ေ်ပာဆိုေသားလညး့ အ်ခာ့ (မညးသူက အဘယးေၾကာငးံ ဟုေဖား်ပကာ) ယငး့အေရအတျကး မရြိႏုိငးဟု
ေ်ပာသညး၈
၀၈ မတူညီေသာ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့မြ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ကို ကို့ကာ့ပါ၈
၁၈ ကိနး့ဂဏနး့အတိအက္ကို ေဖား်ပရနး မလိုအပးပါက ေယဘုယ္ေဖား်ပပါ၈ တစးခါတစးရဵတျငး
သတငး့တစးခုတျငး ကိနး့ဂဏနး့သညး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာမရြိေသာေၾကာငးံ အေရအတျကးသညး
သဵု့ဆဟု ေဖား်ပရနး မလိုဘဲ ႏြစးဆေက္ားရြိသညးဆိုလြ္ငး လဵုေလာကးသညး၈

မညးသညးံ ဘာသာွငး်ဖစးေၾကာငး့ စစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့
လူမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတို႓သညး မညးသညးံဘာသာွငး သို႓မဟုတး မညးသညးံ ဘာသာေအာကးမြ
်ဖစးသညးကို ယခုစစးတမး့်ဖငးံ ေမ့်မနး့သညး၈ အေ်ဖမ္ာ့သညး ။တို႓၌ ေရျ့ခ္ယးမငေပ၍တါငး
မူတညးၿပီ့ ။တို႓ကို မညးကဲံသို႓ ေမ့်မနးခဲံသညးဆို်ခငး့အေပ၍တျငး မူတညးသညး၈ အေ်ဖမ္ာ့သညး
မ္ာ့စျာ ကျဲ်ပာ့ႏုိငးသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ အခ္ဳိ႔သညး ခရစးယာနးမ္ာ့ဟု ေ်ဖၾကာ့ၿပီ့ အ်ခာ့အုပးစုမ္ာ့
တျငးလညး့ ေဖား်ပႏုိငးသညး၈ အခ္ဳိက ဖုနး့သို႓မဟုတး လူကိုယးတုိငးေတျ႓ကာ ေမ့်မနး့ေသားလညး့
အခ္ဳိ႔က ဘာသာေရ့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ရြိ စာရငး့မ္ာ့ကို အတညး်ပဳၾကသညး၈ ယငး့နညး့လမး့အာ့လဵု့
တျငး အာ့သာခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ရြိၿပီ့ ဂ္ာနယးလစးအမ္ာ့စုသညး
ယဵုၾကညးရႏုိငးေလာကးသညးံ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ကိုသာ အတညး်ပဳၾကသညး၈
အေမရိကနးတို႓သညး တရာ့ွငးသနး့ေကာငးစာရငး့တျငး ဘာသာကို မေပ့ၾကေသားလညး့
ၿဗိတိနးအပါအွငး ႏုိငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ေမ့်မနး့ၾကသညး၈ တရာ့ွငးကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ကို
အျနးလိုငး့တျငး ရြာေဖျပါ၈

THE PEW-TEMPLETION GLOBAL RELIGIOUS FUTURES PROJECT တျငး
ဘာသာကူ့ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့ႏြငးံ လူမႈပတးွနး့က္ငးအေပ၍ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ PewTempleton စစးတမး့သညး ကမၻာံလူဦ့ေရႏြငးံ ဘာသာတရာ့မ္ာ့၇ ေရျ႔ေ်ပာငး့အေ်ခခ္သူ သနး့ ဿွွ
ေက္ား၌ ဘာသာေရ့အဖျဲ႓ချဲမ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာတရာ့ေပ၍တျငး ကနး႓သတးခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
(http://www.globalreligiousfutures.org/)
ဟတးေဖာံဒးရြိ ထရီနစးထရီေကာလိပးက လုပးေဆာငးေသာ THE AMERICAN RELIGIOUS
IDENTIFICATION SURVEY တျငး လူ ၂ွွွွ ေက္ားကို ဘာသာွငးႏြငးံ ဘာသာအုပးစုချဲမ္ာ့
အေၾကာငး့ကို ေမ့်မနး့သညး၈ ARIS ွကးဘးဆုိကးတျငး ှ၆၆ွ၇ ဿွွှ ႏြငးံ ဿွွ၅ ခုႏြစးမ္ာ့တျငး
်ပဳလုပးသညးံ ဖုနး့စစးတမး့ေကာကးယူမႈကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
FAITH COMMUNITIES TODAY သညး ဟာတးဖို႓ဒးဘသာေရ့ေက္ာငး့ရြိ ဟာတးဖို႓ဒး
ဘာသာေရ့သုေတသနသိပၸဵက အေမရိကနးဘာသာေရ့ဌာနမ္ာ့ကို စစးတမး့ေကာကးယူခဲံ်ခငး့
်ဖစးသညး၈ အစီရငးခဵစာမ္ာ့တျငး ဆကးလကးလုပးေဆာငးေနေသာ သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့ကို ေဖား်ပ
ထာ့သညး၈(http://fact.hartsem.edu/)

RELIGIOUS CONGREGATIONS & MEMBERSHIP IN THE UNITED STATES—Glenmary
Research Center က ဿွှွ ်ပညးံႏြစးတျငး ်ပဳလုပးသညးံ စစးတမး့တျငး ဘာသာေရ့အဖျဲ႓အစညး့
မ္ာ့က ေပ့ပို႓သညးံ အခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ အဆိုပါ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး Association of
Statisticians of American Religious Bodies က ပဵံပို့သညးံ ေလံလာမႈတစးခုကို လုပးေဆာငးခဲံၾက
သညး၈ ဿွွွ ်ပညးံႏြစးတျငး စတငးၿပီ့ ှွ ႏြစးလ္ငး တစးႀကိမး်ပဳလုပးကာ ပထမႏြစးတျငး
ခရစးယာနးမဟုတးေသာ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ ပါွငးသညး၈ အခ္ဳိ႔အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အခမဲံရႏုိင
းေသားလညး့ တစးခုလဵု့အေန်ဖငးံ ွယးယူရသညး၈(www.glenmary.org/grc/RCMS200/method.htm)
THE 2001 NATIONAL JEWISH POPULATION SURVEY ကို ဂ္ဴ့ဘာသာွငးမ္ာ့
ညီညျတးေရ့အဖျဲ႓က ်ပဳလုပး်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ဂ္ဴ့မ္ာ့၌ ဘွကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ (www.
ujc.org/content_display.html?ArticleID=60346).

THE ASSOCIATION OF RELIGION DATA ARCHIVES ကို ေဂ္ာံေတာငး့တက၎သိုလးက ်ပဳလုပး

်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ႐ိုမနးကကးသလစးဘုရာ့ေက္ာငး့အေၾကာင့းကို သိပၸဵနညး့က္ သုေတသန
်ပဳလုပးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ (http://cara.georgetown.edu/).
THE NORTH AMERICAN JEWISH DATA တျငး အေမရိကနး JewryBANK အေၾကာငး့ကို သိပၸဵနညး့က္

စုစညး့တငး်ပထာ့သညး၈ (www.jewishdatabank.org/)
သေဘာထာ့ေကာကးယူ်ခငး့ႏြငးံ စစးတမး့ေကာကးယူ်ခငး့မ္ာ့
အဖျဲ႓အစညး့အမ္ာ့အ်ပာ့သညး ဘာသာေရ့အေၾကာငး့ ေမ့ချနး့မ္ာ့ပါွငးေသာ
သေဘာထာ့ေကာကးယူမႈမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးၾကသညး၈ စတငးလုပးေဆာငးရမညးံ အဆငးံမ္ာ့ကို
ေဖား်ပထာ့သညး၈
THE PEW RESEARCH CENTER (http://pewresearch.org/) က Pew Forum on Religion & Public
Life (http://pewforum.org) အပါအွငး Pew စငးတာမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးကာ ဘာသာေရ့အေၾကာငး့ကို

စစးတမး့ေကာကးယူသညး၈
THE BARNA RESEARCH GROUP (www.barna.org) က ခရစးယာနးမ္ာ့အေၾကာငး့ႏြငးံ

အ်ခာ့ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ က္ငးံၾကဵမႈမ္ာ့ကို သေဘာထာ့ေကာကးယူသညး၈ သေဘာထာ့
ေကာကးယူမႈမ္ာ့ကိုလညး့ ရြာေဖျၾကညးံ႐ႈႏုိငး သညး၈
GALLUP POLLS (http://poll.gallup.com) တျငး ဘာသာေရ့အပါအွငး အေၾကာငး့အရာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့
ႏြငးံပတးသကး၊ ရငး့်မစးအသီ့သီ့ထဵမြ သေဘာထာ့ေကာကးယူမ္ာ့ကို စုေဆာငး့ထာ့သညး၈
ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ သေဘာထာ့ေကာကးယူသညးံအခ္ိနးတျငး ွကးဘကးဆိုကးတျငး
ေဖား်ပထာ့ခဲံေသားလညး့ ေနာကးပုိငး့တျငး ေငျေပ့ၾကညးံ႐ႈႏုိငးသညး၈
POLLINGREPORT.COM (www.pollingreport.com) သညး ဘာသာေရ့အပါအွငး အေၾကာငး့အရာ

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို မတူညီေသာ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့မြ စုေဆာငး့ထာ့သညး၈
THE ASSOCIATION OF RELIGION DATA ARCHIVES (www.thearda.com/) တျငး ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို စုေဆာငး့ထာ့သညး၈
ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့
ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ကို ရြာေဖျရမညးံေနရာ

ဘာသာေရ့သညး ကမၻာေပ၍တျငး ေလံလာမႈအမ္ာ့ဆဵု့ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အနကး တစးခု
အပါအွငး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ယငး့နယးပယးတျငး ကၽျမး့က္ငးသူ မ္ာ့စျာရြိသညး၈ သို႓ေသား မိမိ၌
ရညးရျယးခ္ကးသညး ေရ့သာ့မညးံအေၾကာငး့အရာေပ၍တျငး သိရြိသူ၇ ေ်ပာဆိုႏုိငးသူ၇ အေထာကးအပဵံ
်ဖစးေစႏုိငးသူတို႓ကို ရြာေဖျရနး်ဖစးသညး၈
ဘာသာေရ့ႏြငးံပတးသကး၊ ဘကးမလုိကးေသာ ကၽျမး့က္ငးသူတစးဦ့အာ့ ရြာေဖျရနး လျယးကူ လိမံးမညး
မဟုတးေပ၈ သို႓ေသား ေလံက္ငးံမႈအရေသားလညး့ေကာငး့ ၇ အလုပးသေဘာအရ လိုအပးခ္ကး်ဖငးံ
သို႓မဟုတး ႏုိငးငဵေရ့အရ ေသားလညး့ေကာငး့ မိမိကို့ကျယးယဵုၾကညးေသာ ဘာသာအေပ၍တျငး
ဘကးမလိုကးဘဲ ေွဖနးသဵု့သပးေပ့သညးံ ပညာရြငးမ္ာ့ရြိၾကသညး၈ ်ဖစးေပ၍ေနသညးံ အေၾကာငး့အရာ
ႏြငးံပတးသကး၊ ေ်ပာဆိုႏုိငးမညးံ ကၽျမး့က္ငးသူတစးဦ့ကို သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့မြ တစးဆငးံရြာေဖျပါ၈
သူတို႓ေ်ပာေသာ အေၾကာငး့အရာကို အျနးလိုငး့မြ မိမိတို႓သိထာ့သညးံ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ တုိကးဆိုငးစစး
ေဆ့ပါ၈ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့၌ ေ်ပာဆိုမႈကို တိက္စျာ သဵု့သပးႏုိငးမႈသညး အေရ့ႀကီ့သညး၈
ေခါငး့ေဆာငးသို႓မဟုတး ဘာသာွငးတစးဦ့သညး မိမိကုိ့ကျယးယဵုၾကညးသညးံ ဘာသာ၌ မူွါဒ၇
ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ႏြငးံ တစးသာ့တညး့ ်ဖစးလိမးံမညးဟု ေတျ့ထငးမထာ့ပါႏြငးံ၈ ဘာသာတစးခုအတျငး့၉
ပငးလြ္ငး သေဘာထာ့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ရြိေနႏုိငးသညး၈
ကၽျမး့က္ငးသူဆိုတာ ဘယးသူလဲ
ဘာသာေရ့ဆရာ-- ဘာသာေရ့အုပးစုအမ္ာ့စုတျငး သငးၾကာ့ေပ့်ခငး့၇ ေလံက္ငးံေပ့်ခငး့ တို႓
ပါွငးသညး၈ သို႓ေသား အခ္ဳိ႔အုပးစုအခ္ဳိ႔က တရာ့ွငးေလံက္ငးံမႈမပါဘဲ အႀကီ့အမြဴ့အ်ဖစး
တငးေ်မြာကးသညး၈
ပညာရြငးမ္ာ့ -- ဘာသာတရာ့ကို ကို့ကျယးသူမ္ာ့ မဟုတးေသားလညး့ ဘာသာေရ့ကို
ေလံလာေနသညးံ ပါေမာက၏မ္ာ့၇ ေဟာေ်ပာပို႓ခ္သညးံ ပါေမာက၏မ္ာ၇ အယူွါဒေရ့ရာ ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ
ဘာသာေရ့တစးခုခုေပ၍တျငး ယဵုၾကညးမႈ်ဖငးံ ေလံလာရနး ခ္ဥး့ကပးသူမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ ပါေမာက၏အမ္ာ့
အ်ပာ့သညး ဘာသာေရ့အေပ၍ လျနးစျာ စိတွ
း ငးစာ့ၾကၿပီ့ အကူအညီမ္ာ့စျာရေသာ သတငး့ရငး့
်မစးမ္ာ့ ်ဖစးႏုိငးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ လူမႈေရ့သိပၸဵ၇ မႏုႆေဗဒ၇ သေဘာထာ့ေကာကးခဵသူမ္ာ့ႏြငးံ
ႏုိငးငဵေရ့သိပၸဵပညာရြငးမ္ာ့်ဖစးသညး၈
ဘာသာေရ့ကိစၥကို ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ေနရသညးံ အက္ဳိ့အ်မတးမယူေသာ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့တျငး
လုပးကုိငးေနသူမ္ာ့-- ဘာသာေရ့အက္ဳိ့ေဆာငးအဖျဲ႓မ္ာ့၇ အၾကဵေပ့ပညာရြငးအဖျဲ႓မ္ာ့ႏြငးံ သုေတသန
ဌာနမ္ာ့မြ ပညာရြငးမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ ။တို႓အနကးမြ အခ္ိဳ႔သညး ဘာသာေရ့႐ႈေထာငးံမ္ာ့ကို
ေ်ပာၾကာ့ၿပီ့ အခ္ဳိ႔သညး ဘာသာေရ့၌ အခနး့က႑ကို ပညာေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံ

က္နး့မာေရ့အစရြိေသာ နယးပယးတစးခုခုတျငး ေလံလာေနသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈
အဖျဲ႓အစညး့အမ္ာ့အ်ပာ့က မိမိတို႓သညး ဘကးလိုကး်ခငး့မရြိသညးံ အဖျဲ႓မ္ာ့ဟု ေ်ပာဆိုေသားလညး့
အ်မငးံ႐ႈေထာငးံတစးခု သို႓မဟုတး တကးၾကျစျာ ၾကာ့ွငးသူမ္ာ့ ်ဖစးေနနုိငးသညး၈
ဘေလာံဂါမ္ာ့ႏြငးံ အျနးလိုငး့ရငး့်မစးမ္ာ့-- ဘေလာံဂါမ္ာ့သညး သတငး့မ္ာ့ကို သူတို႓၌ အ်မငးႏြငးံ
သတငး့ဖနးတီ့ၿပီ့ သူမ္ာ့ကိုလညး့ စညး့႐ဵု့ႏုိငးသညး၈ အမြနးတကယးတျငး ဘာသာေရ့သညး အငးအာ့
ႀကီ့မာ့ေသာ ထိနး့ညြိစကးပငး်ဖစးသညး၈ ဘာသာေရ့စာေပတတးကၽျမး့်ခငး့ သို႓မဟုတး
စနစးတက္သငးၾကာ့ ထာ့်ခငး့တို႓ ရြိသညး်ဖစးေစ၇ မရိြိသညး်ဖစးေစ လူတုိငး့သညး ဘာသာေရ့၇
ဘာသာေရ့အေတျ႓အၾကဵဳမ္ာ့ကို ရရြိေစႏုိငးသညး၈ ေစတနာံွနးထမး့အလုပးမ္ာ့ႏြငးံ
ဘွအေတျ႓အၾကဵဳအရ ေကာငး့စျာ ကၽျမး့က္ငးၿပီ့ ေ်ပာဆိုႏုိငးသူမ္ာ့ကို ေတျ႓ရြိႏုိငးသညး၈

ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့ကို ရြာေဖျ်ခငး့
RELIGIONLINK (www.ReligionLink.com) --- The Religion Newswriters’Foundation’s ၌

ွကးဘးဆုိကးသညး ဘာသာေရ့၇ ်ပညးသူ႓မူွါဒႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ ပါွငး သညး၈
အဆုိပါ ွကးဘးဆုိကးသညး ႏုိငးငဵတကာႏြငးံ ေဒသတျငး့ အငးတာဗ္ဴ့ရငး့်မစးမ္ာ့၇သတငး့ေထာငးံမ္ာ့၇
ရငး့်မစးမ္ာ့ႏြငးံ ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ အခမဲံ ွနးေဆာငးမႈ်ဖစးၿပီ့
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရြာေဖျႏုိငးသညး၈ အခ္ကးအလကးအသစးမ္ာ့ကို အီ့လး့ေမ့လး်ဖငးံ
ပဵုမြနးပို႓ေပ့သကဲံသို႓ www.ReligionLink.com တျငး ရြာေဖျႏုိငးသညး၈
RELIGIONSOURCE (www.religionsource.org) သညး အေမရိကနးဘာသာေရ့အကယးဒမီ

ေက္ာငး့၌ ွနးေဆာငးမႈတစးခု်ဖစးၿပီ့ ႏုိငးငဵအႏြဵ႓ရြိ ဘာသာေရ့ပညာရြငးမ္ာ့၌ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
ရြာေဖျႏုိငးသညး၈
THE AMERICAN ACADEMY OF RELIGION (https://www.aarweb.org/) တျငး အဖျဲ႓ွငးမ္ာ့ကို

ေဖား်ပထာ့ၿပီ့ က႑အမ္ာ့အ်ပာ့ကုိ ေလံလာႏုိငးသညး၈

းေငျေပ့ၾကညးံရသညးံွကးဘးဆိုကး
အလြဴေငျထညးံရသညးံ ွကးဘးဆုိကးမ္ာ့ ်ဖစးသညး၈
းသုေတသန
Center on Philanthropy (www.philanthropy.iupui.edu/) ၇ Center on Wealth and Philanthropy၇
National Center for Charitable Statistics (http://nccsdataweb.urban.org/)ႏြငးံ Independent
Sector (www.independentsector.org/) တို႓်ဖစးသညး၈

ေစာငးံၾကညးံသညးံ အဖျဲ႓မ္ာ့
ွနးႀကီ့ဌာန၌ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အတျကး လျတးလပးေသာ ွကးဘးဆုိကးတျငး ဘ႑ာေရ့ဆုိငးရာ
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့သညး၈ (www.ministrywatch.com)

The American Institute of Philanthropy (www.charitywatch.org/), GuideStar.org
(www.guidestar.org/) ႏြငးံ Charity Navigator (www.charitynavigator.org/) တို႓သညး အက္ဳိ့အ

်မတးမယူဘဲ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို တငးထာ့ၿပီ့ Empty Tomb (www.emptytomb.org/) သညး
ဘုရာ့ေက္ာငး့၌ ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ ်ပနးလညးလြဴဒါနး့မႈတို႓ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
သတငး့
Chronicle of Philanthropy (http://philanthropy.com/) ႏြငးံ Philanthropy Journal
(www.philanthropyjournal.org)

ွကးဘးဆုိကးမ္ာ့
ဘာသာေရ့ႏြငးံပတးသကး၊ ွကးဘးဆုိကး သနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာရြိသညး၈ ။တို႓အာ့ မညးကဲံသုိ႓
စနစးတက္ အသဵု့ခ္ႏုိငးသညးကို ေဖား်ပထာ့သညး၈

တရာ့ွငး ဘာသာေရ့၇ အဖျဲ႓အစညး့ႏြငးံ ဘာသာေရ့အသငး့အဖျဲ႓ ွကးဘးဆုိကးမ္ာ့သညး
မြနးကနးမႈရြိသညး၇ သို႓ေသား ေနာကးဆဵု့ေပ၍ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ မပါွငးႏုိငး၈ ွကးဘးဆုိကးမႈ
ယူေသာ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး နာမညးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးစစးေဆ့်ခငး့သညး အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးသညး၈
-

တရာ့ွငးွကးဘးဆိုကးမ္ာ့ကိုပငးလြ္ငး ဟကးကာမ္ာ့က ွငးေရာကး
ထို့ေဖာကးတိုကးႏုိငးသညးကို ေမံမထာ့ရေပ၈

-

ေွဖနးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ။တုိ႓ ေွဖနးမညးံအဖျဲ႓အစညး့တစးခုခုႏြငးံ တူေသာ URLs မ္ာ့်ဖငးံ
ွကးဘးဆုိကးမ္ာ့ကို ဖနးတီ့ႏုိ ငးေၾကာငး့ကို သတိ်ပဳပါ၈ ထို႓ေၾကာငးံ ွကးဘးဆုိကးတျငး မညးသူက
ေရ့ထာ့သညးကို စစးေဆ့ပါ၈ မိမိမသိေသာ ွကးဘးဆုိးကးတစးခုကို အသဵု့မ်ပဳပါႏြငးံ၈

-

အခ္ဳိ႔ပညာရြငးမ္ာ့က မိမိတို႓၌ ွကးဘးဆိုကးမ္ာ့ကို သတိရြိစျာ အဆငးံ်မြငးံတငးေသားလညး့
အခ္ဳိ႔က ။တို႓ေရ့သာ့ေသာ ကိုယးပုိငးစာအုပးမ္ာ့၌ အမညးမ္ာ့ကိုပငး စစးေဆ့ခ္ကး မ်ပဳေပ၈
မိမိေတျ႓ရြိေသာ အေၾကာငး့အရာကို ႏြစးႀကိမး်ပနး စစးေဆ့ပါ၈

-

အေၾကာငး့အရာတစးခု သို႓မဟုတး အုပးစုတစးခု၌ ေနာကးခဵအခ္ကးကို ရြာေဖျေနပါက
အထူ့သ်ဖငးံ ရြာေဖျေနေသာ အေၾကာငး့အရာသညး ဘာသာေရ့ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့၇ က္မး့စာမ္ာ့
သို႓မဟုတး လိုကးနာက္ငးံၾကဵမႈမ္ာ့်ဖစးပါက ဆို့ဆို့ရျာ့ရျာ့ မြာ့ယျငး့မႈမ္ာ့ ရြိႏုိငးသညးကို
သတိ်ပဳပါ၈

-

အငးတာနကးကို ကၽျမး့က္ငးစျာ အသဵု့်ပဳပါ၈ အျနးလိုငး့မြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စုေဆာငး့ရနး
ထိေရာကးသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ပါသညးံ စာမ္ာ့ကို ဖတးပါ၈

-

သတငး့၌ ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာကို စုဆညး့ႏုိငးရနး Nexis၇ Dow Jone သို႓မဟုတး
အလာ့တူ နညး့လမး့မ္ာ့ကို အသဵု့်ပဳၿပီ့ စာမ္ာ့ကိုရြာေဖျဖတးပါ၈ ။တို႓သညး ေလ္ားကနးတိက္
မႈရြိသညး၈ ွကးဘးဆုိကးတျငး ရြာေဖျေသာအခါ မညးံသညးံစာမ္ကးႏြာသညး တိက္မႈမရြိ်ခငး့
သို႓မဟုတး ဘကးလိုကးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါရြိေန်ခငး့တို႓ကို စစးေဆ့ပါ၈

-

အေၾကာငး့အရာတစးခုေပ၍တျငး မတူညီေသာဘကးမ္ာ့အာ့ ရြာေဖျ်ခငး့အတျကး အငးတာနကး
သညး ေကာငး့မျနးေလ္ားကနးသညးံ ေနရာတစးခု်ဖစးသညး၈ အကယး၊ မတူညီေသာ အခ္ကးမ္ာ့
ရြိပါက အျနးလိုငး့တျငး ရြာေဖျ်ခငး့သညး မိမိတို႓၌ သတငး့အတျကး လမး့ညႊနးမႈ်ဖစးေစသညး၈

-

သတငး့ဌာနမ္ာ့ႏြငးံ ဌာနမ္ာ့သညး အီ့ေမ့လးမ္ာ့ကို သတငး့မ္ာ့၇
ေနာကးဆဵု့အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့ေပ့ပု႓ိသညး၈
အဆိုပါ နညး့သညး မိမိသတငး့မ္ာ့အတျကး ေနာကးဆဵု့်ဖစးေနသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို
စုေဆာငးရာတျငး လျယးကူမႈ်ဖစးေစသညး၈
ဘာသာေရ့မဂၐဇငး့မ္ာ့သညး ပါွငးသညးံ အေၾကာငး့အရာအာ့လဵု့ သို႓မဟုတး အမ္ာ့စုကို
အျနးလိုငး့တျငး တငးၾကသ်ဖငးံ ဘာသာေရ့႐ႈေထာငးံအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို ေနရာေပါငး့စဵုမြ အခမဲံ
ဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈

စာအုပးမ္ာ့ႏြငးံ ႏြစးစဥးမြတးတမး့စာအုပးမ္ာ့
စာအုပးမ္ာ့ကိုလညး့ သတိရပကါ၈ ဘာသာေရ့သတငး့ေရ့သာ့ရနး စိတးအာ့ထကးသနးပါက
ရညးညႊနး့စာအုပးအမ္ာ့အ်ပာ့ကိုလညး့ ဖတး႐ႈသငးံသညး၈ မညးသညးံစာအုပးမ္ာ့ကို အီလကးထ
ေရာနစး စာအုပးမ္ာ့အ်ဖစး ရရြိႏုိငးသညးကို Amazon ႏြငးံ Google Play Store တို႓တျငး
ရြာေဖျႏုိငးသညး၈
စာအုပးမ္ာ့ကို အကဲ်ဖတးရာတျငး ထငးရြာ့သညးံ စာအုပးတုိကးမ္ာ့ႏြငးံ စာေရ့ဆရာမ္ာ့ကို
ရြာေဖျပါ၈ Google Books မ္ာ့ႏြငးံ တက၎သိုလးမ္ာ့မြ ရညးညႊနး့ဌာနမ္ာ့၇ ်ပညးသူစာၾကညးံတိုကး
မ္ာ့ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ မ္ာ့သညး အဓိက ဘာသာေရ့ရညးညႊနး့စာအုပးမ္ာ့ ရရြိႏိုငးေသာ ေနရာမ္ာ့
်ဖစးသညး၈
အဓိက ဘာသာမ္ာ့၌ က္မး့စာမ္ာ့ကို အျနးလိုငး့တျငး ရရြိႏုိငးၿပီ့ ဘာသာ်ပနးမ္ာ့ကိုလညး့
ရႏုိငးသညး၈ Beliefnet ွကးဘးဆုိကးတျငး တနးဖို့ႀကီ့ေသာ စာအုပးမ္ာ့ကို ရရြိႏိုငးသညး
(www.beliefnet.com/) ၈ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့က ကို့ကာ့ထာ့ေသာ သီ့်ခာ့စာပုိဒး မ္ာ့ မြ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရယူရနး ဤ ွကးဘးဆိုကးသညး အသဵု့ွငးသညး၈
ေအာကးစးဖို႓ တက၎သိုလးထုတး "Very Short Introduction" စာအုပး ၂ွ နီ့ပါ့သညး
ဘာသာေရ့ႏြငးံ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈဆုိငးရာ စနစးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
How to Be a Perfect Stranger: The Essential Religious Etiquette Handbook” သညး

မိမိႏြငးံကၽျမး့ ွငး်ခငး့မရြိေသာ ဘာသာေရ့အခမး့အနာ့မ္ာ့ႏြငးံ ထဵု့တမး့စဥးလာမ္ာ့အတျကး
လမး့ညႊနးမႈေပ့သညး၈
ေဂ္ေဂ၍ဒျနး မယးလးတနး၌ အေမရိကနးဘာသာေရ့မ္ာ့ စျယးစဵုက္မး့သညး အေမရိကနးရြိ
ဘာသာေရ့အုပးစု နီ့ပါ့တုိငး့အေၾကာငး့ကို ေဖား်ပထာ့ၿပီ့ ႏႈိငး့ယြဥးႏုိငးသညး၈
ကမၻာံဘာသာႀကီ့မ္ာ့ႏြငံး ပတးသကးသညးံ စာအုပးေကာငး့တစးအုပး သို႓မဟုတး
အဘိဓါနးေကာငး့တစးအုပးကို ေဆာငးထာ့ပါ၈ ွါရငးံသတငး့ေထာကးမ္ာ့က ဟကးစတနးစမစး၌
The World’s Religions (Harper San Francisco) စာအုပးကို ရညးညႊနး့ေသားလညး့

ေရျ့ခ္ယးစရာ အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေနသညး၈ အမ္ာ့စုသညး ေသေသသပးသပး်ဖငးံ ထျကးရြိသညး၈
ခရစးယာနးဘာသာ လႊမး့မို့ေသာ နိုငးငဵမ္ာ့တျငး သမၼာက္မး့စာႏြငးံ ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့ကို
လကးထဲတျငး ထညးံ၊ သျာ့လာႏုိငးသညးံ အရျယးအစာ့်ဖငးံ ဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈ Oxford Dictionary

of the Christian Church (Oxford University Press) သညး သမၼာက္မး့စာ အဘိဓာနး်ဖစးၿပီ့

ခရစးယာနးႏြငးံ သမုိငး့ေၾကာငး့ကို လျယးလငးံတကူရြာႏုိငးသညး၈ Blueletterbible.org တျငးလညး့
သမၼာက္မး့စာ၌ ဘာသာ်ပနး ှှ မ္ဳိ့ႏြငးံ ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို
ႏႈိငး့ယြဥးႏုိငးသညး၈ အ်ခာ့ကမၻာံဗုဒၶဘာသာမ္ာ့
ဘာသာေရ့အခ္ဳိ႔ႏြငးံ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့သညး ႏြစးပတးလညး ရညးညႊနး့မ္ာ့ကို လမး့ညႊနးမ္ာ့တျငး
ေဖား်ပထာ့သညး၈ ဘာသာေရ့အဖျဲ႓အစညး့အခ္ဳိ႔သညး ႏြစးပတးလညး လမး့ညႊနးစာအုပးမ္ာ့ကို
ထုတးေွေသာေၾကာငး့ သတငး့ရငး့်မစး မ္ာ့ႏြငးံ ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့ကို မြတးသာ့ႏိုငးသညး၈ ဥပမာ
North America တျငး ပါွငးသညးံ အေၾကာငး့အရာမြာ -The Yearbook of American and Canadian Churches (www.ncccusa.org/yearbook)
- အေမရိကနးႏိုငးငဵတျငး Frank S. Mead ေရ့သာ့သညးံ The Handbook of Denominations
ႏြငးံ အေမရိကနး ခရစးယာနး၇ ဂ္ဴ့၇ အစၥလာမးဘာသာေရ့အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့အေၾကာငး့ ပါွငးသညးံ
Craig Atwood (Abingdon Press, 2005)၈

သတငး့မ္ာ့၇ သတငး့အခ္ကးအလကးႏြငးံ ကကးသလစးဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့၌
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါွငးၿပီ့ Our Sunday Visitor က ႏြစးစဥးထုတးေ ွသညးံ The Catholic
Almanac (www.osv.com/catholicalmanac/index.asp)။
မိုဟာမကး နငးမာ ေရ့သာ့ၿပီ့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ အဖျဲ႓အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ေ်မာကးအေမရိကတျငး
အစၥလာမးမညးကဲံသို႓ ထျနး့ကာ့ေနပဵု အေၾကာငး့ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ေဖာ်ပထာ့သညးံ
The North American Muslim Resource Guide: Muslim Community Life in the United
States and Canada (www.routledge-ny.com/ref/namuslim/#details)။

အေမရိကနး ဂ္ဴ့ေကားမတီက ထုတးေွၿပီ့ အေမရိကနးႏြငးံအ်ခာ့ႏုိုငးငဵမ္ာ့ရြိ ဂ္ဴ့မ္ာ့ႏြငးံ
ပတးသကးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ပါွငးသညးံ The American Jewish Year Book
(www.ajc.org/site/c.ijITI2PHKoG/b.1333613/k.C711/American_Jewish_Year_
Book_2005.htm)၈
အခနး့ (၄)
ဘာသာေရ့သတငး့ ေရ့သာ့သူမ္ာ့အေၾကာငး့
ဘာသာေရ့သတငး့ေရ့သာ့သူမ္ာ့ အသငး့ (RNA) ကို အေမရိကနးပရကးစးဘစးတာရီယနး့
ဘာသာေရ့အဖျဲ႓ အစညး့အေွ့ကို သတငး့ေရ့သာ့ရနး ေဒသ ှဿ ခုမြ ထငးရြာ့သညးံ
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့်ဖငးံ ှ၆၁၆ ခုႏြစးတျငး ဖျဲ႓စညး့ခဲံသညး၈ RNA သညး တစး်ဖညး့်ဖညး့ ႀကီ့မာ့လာၿပီ့

ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငး အဖျဲ႓ွငးႏြငးံ ေလြ္ာကးထာ့သူ ၂ွွ အထိ ရြိလာခဲံၿပီ့ အဖျဲ႓ွငး သဵု့ပဵုႏြစးပဵုခနး႓မြာ
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈
အသငး့အေန်ဖငးံ သတငး့ေထာကးမ္ာ့ ဘာသာေရ့သတငး့ေရ့သာ့ရာတျငး မြ္တမႈ၇ တိက္မႈႏြငးံ
ထဲထဲွငးွငးရြိေရ့တို႓အတျကး ကူညီေပ့သညး၈ ယခုလမး့ညႊနးအပါအွငး လုိအပးသညးံပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ
သငးတနး့မ္ာ့ကိုလညး့ေပ့သညး၈
ှ၆၆၆ ခုႏြစးတျငး စတငးထူေထာငးခဲံသညးံ RNA ေဖာငးေဒ့ရြငး့သညး ်ပညးသူမ္ာ့ ဘာသာေရ့အေပ၍
နာ့လညးမႈ တို့တကးလာေစေရ့အတျ ကး လုပးေဆာငးေပ့သညး၈ ။၌ စီမဵကိနး့မ္ာ့ႏြငးံ
ေဆာငးရျကးေပ့မႈမ္ာ့သညး တစးပတးလြ္ငး ဂ္ာနယးလစး ၂ွွွ အာ့ ပဵံပို့ေပ့ေနသညး၈
RNA ႏြငးံ ။၌ ေဖာငးေဒ့ရြငး့သညး ရငး့်မစးမ္ာ့စျာကို ေပ့သညး၈ ယခုစာတမး့အပါအွငး
ပဵံပို့မႈအာ့လဵု့သညး အခမဲံ်ဖစးေသားလညး့ အဖျဲ႓ွငးမ္ာ့အတျကးသာ ကနး႓သတးထာ့သညးံ
ွနးေဆာငးေပ့မႈအခ္ဳိ႔လညး့ ရြိသညး၈

ရငး့်မစးမ္ာ့
RNA.org ွကးဘးဆိုကးသညး ပညာရြငးမ္ာ့ ၇ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အပါအွငး ရငး့်မစးမ္ာ့စျာ၌
ွကးဘးဆိုကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
ReligionLink.com သညး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဘာသာေရ့အေၾကာငး့
သတငး့ေရ့သာ့ရာတျငး အတုိငး့အဆမရြိေသာ ရငး့်မစး်ဖစးသညး၈ ယငး့ွကးဘးဆုိကးတျငး
ဘာသာေရ့အာ့ မြ္တစျာ၇ တိက္စျာႏြငးံ ထဲထဲွငးွငး်ဖငးံ ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့အာ့
ေရ့သာ့ႏုိငးရနး လမး့ညႊနး့အေထာကးအကူမ္ာ့ ပါရြိသညး၈ ဘာသာေရ့ႏြငံး
လူမ္ဳိ့ေရ့အေၾကာငး့မ္ာ့တျငး အေရ့ႀကီ့ၿပီ့ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ်ဖစးေသာ သတငး့ရငး့်မစး
လမး့ညႊနးမ္ာ့ႏြငးံ သတငး့တညးေဆာကးမႈပဵုစဵမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ ကမၻာေပ၍ရြိ ကို့ကျယးသညးံ
ဘာသာတစးခုစီမြ ေနာကးဆဵု့ ေခါငး့သတငး့ေခါငး့ႀကီ့မ္ာ့ပါ ွငးသညး၈
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာ၇ သုေတသနစာတမး့၇ ပညာေရ့အချငးံအလမး့ႏြငးံ
အ်ခာ့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ႏုိငးငဵတကာွကးဘးဆိုကးတစးခု ပါွငးသညး၈
ကမၻာေပ၍ရြိ အဓိကဘာသာႀကီ့မ္ာ့၌ အာ့လပးရပးႏြငးံ အခမး့အနာ့မ္ာ့လညး့ ပါွငးသညး၈
ဘာသာေရ့ဆိုလိုရငး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို ပညာရြငးမ္ာ့က

်ပနးလညးေ်ဖၾကာ့ထာ့မႈမ္ာ့ ပါွငးသညး၈ Religion Stylebook မြ စုဆညး့ထာ့ေသာ
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ပါွငးသညး၈ ကမၻာေပ၍ရြိ အဓိက ဘာသာႀကီ့မ္ာ့အာ့
သတငး့ေရ့သာ့မႈလမး့ညႊနးမ္ာ့၇ ဆကးလကးထျကးရြိလာမညးံ ေရာငး့ခ္မညးံစာအုပးမ္ာ့၇
အခမး့အနာ့မ္ာ့၇ ဆကးလကးလုပးေဆာငးမညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကိုလညး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈
စာမ္ကးႏြာတစးခုတုိငး့၌ ထိပးပုိငး့တျငး ပါရြိေသာ Google Translate ကို အသဵု့်ပဳကာ အေၾကာငး့
အရာမ္ာ့ကို ဘာသာစကာ့ေပါငး့ ၅ွ ်ဖငးံ ဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈
သငးတနး့မ္ာ့
ကမၻာေပ၍ရြိ မညးသညးံ မီဒီယာအဖျဲ႓အစညး့ႏြငးံမဆို သငးံေတားကိုကးညီမညးံ သငးတနး့မ္ာ့ကို RNA
က ေဆာငးရျကးေပ့သညး၈ RNA အေန်ဖငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵမြ ွါရြငးတနး ဒီစီအထိ ရကးသတၱပတးၾကာ့
အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ အပါအွငး သငးတနး့ေၾကာငး့ ှွွ ေက္ားကို ေဆာငးရျကးေပ့ၿပီ့်ဖစးၿပီ့
်ဖစးသညး၈ ပိုမိုသိရြိလိုေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အတျကး RNA သငးတနး့မြဴ့အာ့ www.RNA.org သို႓
ဆကးသျယးႏုိငးသညး၈

ပဵံပို့မႈ
RNA ၌ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ဆကးလကး ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး အချနးေပ့ရနး မလိုသညးံ လြဴဒါနး့မႈမ္ာ့အာ့

ေဖာငးေဒ့ရြငး့သို႓ တျငး www.RNA.org လြဴဒါနး့ႏုိငးၿပီ့ ထပးမဵသိရြိေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့အတျကး
အမႈေဆာငးဒါ႐ုိကးတာ Debra Mason ဖုနး့နဵပါတး ၂၄ဿ-၅၅ဿွ၆ဿ၄၂ သို႓မဟုတး mason@RNA.org
သို႓ ေမ့်မနး့ႏုိ ငးသညး၈
စာေရ့သူမ္ာ့အေၾကာငး့
Diane Connolly သညး ReligionLink (www.ReligionLink.org)ကို ထူေထာငးသညးံ အယးဒီတာ

တစးဦ့်ဖစးသညး၈ RNA ၌ ဘာသာေရ့၇ လူမႈေရ့၇ မူွါဒႏြငးံ ယဥးေက့္မႈဆုိငးရာ အခမဲံ အငးတာနကး
သတငး့ွနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးေပ့သညး၈ ယခုတာွနးမေထာငးမီက သူမသညး The Dallas
Morning News ၌ အယးဒီတာတစးဦ့အ်ဖစး ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ သူမ အယးဒီတာအ်ဖစး တာွနး

ထမး့ေဆာငးေနစဥးကာလအတျငး့ သူမ၌ ွနးထမး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ဘာသာေရ့က႑တျငး အေကာငး့ဆဵု့
သတငး့မ္ာ့ ေဖား်ပႏုိငးခဲံ်ခငး့အတျကး ဆုမ္ာ့စျာ ရရြိခဲံသညး၈ သူမသညး ေဆာကးသမး့မကးေသာဒစး
တက၎သိုလးရြိ Perkins School of Theology ၌ မဟာဘျဲ႓ရရြိခဲံသညး၈

Brian Pellot သညး RNA ေဖာငးေဒ့ရြငး့၌ ကမၻာလဵု့ဆုိငးရာ မဟာဗ္ဴဟာပုိငး့ဆုိငးရာ အယးဒီတာတစးဦ့
်ဖစးသညး၈ ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံ၇ လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားချငးံဆိုငးရာမ္ာ့ကို ေရ့သာ့ၿပီ့
လနးဒနးအေ်ခစိုကး ႏုိငးငဵတကာ RNF သငးတနး့မ္ာ့ကို ဦ့ေဆာငးေနသူတစးဦ့်ဖစးသညး၈ Pellot သညး
မစးဆူရီတက၎သုိလးမြ ႏုိငးငဵတကာ မာတီမီဒီယာ ဂ္ာနယးလစးဇငးႏြငးံ အေရြ႔အလယးပိုငး့ဆုိငးရာ
ေလံလာေရ့တို႓်ဖငးံ ဘျဲ႓ရြိၿပိ့ ေအာကးစးဖို႓ဒး တက၎သိုလးမြ အေရြ႔အလယးပုိငး့ဆုိငးရာ
ေလံလာေရ့အတျကး မဟာဘျဲ႓တစးခုကုိ ရရြိခဲံသညး၈
အယးဒီတာအေၾကာငး့
ေဒါကးတာ အယးလးေမဆနးသညး RNA ၌ အမႈေဆာငးဒါ႐ိုကးတာတစးဦ့်ဖစးၿပီ့ RNF ကို ထူေထာငးသူ
အမႈေဆာငးဒါ႐ုိကးတာ်ဖစးသညး၈ သူမ၌ ဦ့ေဆာငးမႈေအာကးတျငး RNA သညး
ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့ေရ့သညး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အတျကး ထငးရြာ့သညးံ သငးတနး့အဖျဲ႓အစညး့တစးခု
်ဖစးလာခဲံသညး၈ ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့ကို မြ္တမႈ၇ တိက္မႈႏြငး ထဲထဲွငးွငး ရြိေအာငး ေရ့သာ့မႈတို႓
တျငး အ်ခာ့ရငး့်မစးမ္ာ့ထကး ပိုမိုပဵံပို့ကူညီမႈမ္ာ့ ေပ့ႏိုငးခဲံသညး၈ သူမသညး ဘာသာေရ့ႏြငးံပတးသကး
သညးံ စာမ္ာ့စျာကို ေရ့သာ့ခဲံၿပီ့ ဘာသာေရ့သတငး့ေဆာငးပါ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ Reporting on
Religion ကို Judith Buddenbaum ႏြငးံ ပူ့တျဲတညး့်ဖတးခဲံသညး၈ ထရစးနစးတီလူသာရနး
ဘာသာေရ့သငးတနး့ေက္ာငး့မြ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ မဟာဘဲျဲ႓ရရြိၿပီ့ ေနာံွကးစးသမး့ရြိ Medill School
of Journalism မြ စာနယးဇငး့မဟာဘျဲ႔ရရြိခဲံကာ အိုဟိုငး့ယို့တက၎သိုလးမြ လူထုဆကးဆဵေရ့ ဆုိငးရာ
ပါရဂူဘျဲ႓ရရြိခဲံသညး၈
ေက့္ဇူ့တငးလႊာ
ပညာရြငးမ္ာ့၇ လုပးေဖားကိုငးဖကးမ္ာ့ RNA မြ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့၌ ပဵံပို့ကူညီမႈ်ဖငးံ
ယခုလမး့ညႊနး်ဖစးေပ၍လာခဲံရသညး၈ ယခုေရ့သာ့ထာ့သညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့သညး ။တို႓မြ
သိရြိရေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖစးသညး၈
ယခုလမး့ညႊနးအတျကး ေအာကးပါစာတမး့မ္ာ့မြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ရရြိခဲံသညး ၈ A Guide to
Religion Reporting in the Secular Media: Frequently Asked Questions (2002) and Deities &
Deadlines: A Primer on Religion News Coverage by John Dart (1995, 1998).
Mary Gladstone, Kate Fox, David Gibson, JuliCragg Hilliard, Marilyn C. Lewis, Marcia Z.
Nelson, Leslie Scanlon, Janet Perez, Kimberly Winston, Beryl Benderly, Jeffrey Weiss, Holly
Lebowitz Rossi, Adelle Banks, Michael Kress တို႓ကိုလညး့ ေက့္ဇူ့အထူ့တငးရြိသညး၈

Religion Newswriters သညး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငံး ဘာသာေရ့သတငး့မ္ာ့ကို မြ္တ၇ တိက္၇
ထဲထဲွငးွငးရြိေစရနး ေရ့သာ့ႏုိငးရနး ကူညီပဵံပို့ေပ့သညး၈
www.RNA.org

