
                    ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္း 

ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း အခမ္းအနားကို မႏၱေလး 
ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ(၈၁-၂၅)လမ္းေထာင့္ရွိ ဆရာေတာ္ႀကီိးေက်ာင္းတိုက္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္သာသနာကုိးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းေကာ္မ
တီမွဦးစီးကာ (23-24 -July,2018) ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 23 ရက္ေန႔ က မႏၱေလးသာသနာအတြင္းရွိ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံမွသူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ 
ပုသိမ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဆိန္းဟွ ီ ၊ ရန္ကုန္သာသနာမွ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဂၽြန္ေစာေယာဟန္၊ မႏၱေလးသာသနာမွ ဆရာေတ္ာႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ ဆရာေတ္ာႀကီး 
ေပါလ္ဇိန္ထုနး္ဂေရာင္(ၿငိမ္း) ႏွင့္ သာသနာအသီးသီးမွ Inter Religious Program မွသက္ဆုိင္ရာ 
တာ၀န္ရွိဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊သီလရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ကာ Inter Religious 
Program မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရာမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားအသီးသီးမွ ကို္ယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၏ 
“လူသားတုိ႔၏ ေန႔စဥ္အသက္တာ၌ ေမတၱာတရားကို မည္ကဲ့သို႔ က်င့္ႀကံေနထိုင္ရမည္ ” 
ဆုိသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘာသာတရား အဆံုးအမမ်ားကို ေ၀ငွခဲ့ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္သာသနာကုိးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာ 
ဖလွယ္ျခင္းေကာ္မတီဥကၠဌ ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္ဆိန္းဟီွက 
ေကာ္မတ၏ီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ရာအတြက္ႏုိင္ငံသားတိုင္း လုပ္ေဆာင္ 
သင့္သည့္အရာမ်ားကိ ုေျပာျပရာတြင္  “ ဒီအဖြဲ႔က ဘာသာေပါင္းစံု စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေပါင္းစည္းၿပီး
ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ဘယ္နည္း ဘယ္ပံု လုပ္ေဆာင္ၾကမလဆဲုိတာကုိ တုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးၿပီးတ့ဲေနာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္က တာ၀န ္
ေပးထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ေကာ္မတီအေနန႔ဲလုပ္ ေဆာင္ေနတဲ့အရာေတြက ဘာသာေပါင္းစုံ 
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို အေျခတည္ကာ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ 
ဘာေတြလိုအပ္ေနသလဲလုိ႔ ျပန္သုံးသပ္တဲ့အခါ အေရးတႀကီး လုိအပ္သည့္အရာသည္ ဘာလဲဆိုေတာ့ 
ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔အတြက္က အေရးတႀကီး လုိအပ္တယ္။ဒ့ီအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ 
ရရွိဖုိ႔အတြက ္ ဘာသာတုိင္း ဘာသာတုိင္း စုေပါင္းၿပီးတဲ့ေနာက ္ ျမန္မာျပည္ႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ 
ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို ဦးစြာပထမအေနနဲ႔ ဒီလုိမ်ိဳးေလးေတြ လုိက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ 
ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈရရိွဖို႔ အတြက ္ ဘာသာတုိင္းရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ပထမဦးဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးနဲ႔ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ 



ခင္မင္မႈကိုရရွိၿပီးတ့ဲ အခါ ဘာသာအေလွ်ာက ္ဆက္ႏြယ္ရာ ဘာသာမ်ားေတြရဲ႕  ဦးေဆာင္သူေတြက 
ကိုယ့္ရဲ႕ဘာသာသူေတြလဲအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္လာေအာင္လုပ္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။အဲ့ဒါၿပီးတဲ့အခါအတူတူ
လက္တဲြၿပီး ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ အဓိက ကေတာ့ ျပည္တြင္း 
မွာၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိ ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္တည္လာၿပီဆိုရင္ အျခားေသာအရာေတြက 
ဖန္တီးလို႔ရတယ္ လုပ္ေဆာင္လု႔ိရတဲ့အေနအထားေလးတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရခံ၊ေျမခံကိ ု
ျပန္လည္ျပဳျပင္တဲ ့ေနရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသတစ္ခုအနနဲ႔ျဖစ္ေနဖုိ႔ အားလံုးေသာ ဘာသာမ်ားေတြ 
ပါ၀င္ ပူးေပါင္းၾကဖို႔လုိအပ္တယ္။  

က်ေနာ္တုိ႔တေတြ ဘယ္သာသာ၀င္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား 
ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီေျမမွာေန ဒီေရကိုေသာက္ တဲ့အခါက်ေတာ့ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ေတြကို ကို္ယ္တက္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္တာ 
ယံုၾကည္တာတစ္ပိုင္းႏုိင္ငံသားကႏိုင္ငံသားတစ္ပိုင္းခြလဲုိ႔မရဘူး။ဒီဘာသာတရားမွာယံုၾကည္ေသာ္ 
လည္းဒီႏုိင္ငံသားျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒီႏုိင္ငံတုိးတက္ဖို႔အတြက္ ဒီႏိုင္ငံလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္စြမ္း 
ဖို႔အတြက္ ဒါအားလံုး တာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတာကိုလည္း ဘာသာ၀င္တုိင္း သိရွိဖို႔လိုတယ္။ ဒုတိယ 
တစ္ခ်က္အေနန႔ဲ တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြ အမုန္းစကား ေျပာတဲ့သူေတြ ၊ အထင္မွား အျမင္မွား လြဲမွားတ့ဲ 
အေျပာအဆုိေလးေတြေျပာလာတာေတြရွိတယ္။ ဘာေျပာလာၾကလဆဲုိေတာ့ ယေန႔ ျမန္မာျပည္ႀကီးရဲ႕ 
ပဠိပကၡမ်ားစြာေတြဟာျဖင့္ရင္ ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံေသာ ပဠိပကၡဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲ့သလု ိ
ကင္ပြန္းတပ္ခ်င္တဲ့အေနအထားေလးမွာျဖစ္တယ္။ဒါကလည္းပဲမလိုလားအပ္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တုို႔ဘာသာတရားလုပ္ေနၾကတ့ဲပုဂၢိဳလ္ေတြကေရာအျဖစ္ခံမလားဆုိတာေပါ့။ဒီပဠိပကၡ 
ေတြရဲ႕အေၾကာင္းအရင္းသည္ဘာသာတရားေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိဘာသာတရားယံုၾကည္သက္ 
၀င္ၾကတ့ဲပုဂၢိဳလ္ေတြအျဖစ္ခံမလား အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူးဆုိရင္ေတာ ့ မဟုတ္ပါဘူးဆုိတာကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အားလံုး အတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီး သက္ေသျပၾကဖို႔ အေရးႀကီိးတယ္လုိ႔ မွာၾကားခ်င္တယ္။” ဟ ု
ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာမွ ျမ၀တီမင္းႀကီးေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ရွင္အရိယာဘိ၀ံသကလည္း 
ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဘာသာေရးစြလဲန္းၾကီးလြန္းမႈေတြကုိ ေလ်ာ့ခ် သင့္ၿပီျဖစ ္
ေၾကာင္းကုိ “တုိင္းျပည္ညီညြတ္ဖို႔ရာအတြက္ ဘာသာစံုကညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္မွျဖစ္တယ္။ 
ဘာသာစံု ညီညြတ္ဖို႔ဆိုတာ ကိုယ့္ဘာသာဆုိၿပီးေတာ့ ဘာသာတစ္ခုကိ ုအစြအဲလန္းႀကီးေနတာေတြကို 
မေလ်ာလ့ုိ႔မရဘူး။ဘာသာအစြအဲလန္းႀကီးတာေတြကိုလဲဗုဒၶဘာသာ႐ႈ႕ေထာင့္ကေျပာရင္ ဗုဒၶကို္ယ္တုငိ္ 
မႀကိဳက္တဲ့အရာျဖစ္တယ္။ဗုဒၶလိုခ်င္တာက အသိဥာဏ္တရားပဲ လုိခ်င္တာပါ။ ဒီအသိဥာဏ္တရားဟာ 
လူသားတစ္ဦးစီတစ္ဦးစီရဲ႕ ဒုကၡျပႆနာေတြေျဖရွင္းမႈမွာ အေရးႀကီးသလုိ လူသားအားလံုး 



အစုအဖြဲ႔လုိက္ရဲ႕ ျပႆနာကိ ု ေျဖရွင္းရာမွာလဲ ဒီအသိဥာဏ္ပဲ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
အသိဥာဏ္ဆုိတာက ဒီဘာသာထမဲွာလဲ ရွိသလို တျခားဘာသာေတြထမဲွာလရဲွိတယ္။ဒါေၾကာင့္ 
အားလံုးေသာ ဘာသာ၀င္ေတြကိ ု ေျပာခ်င္တာက ဘာသာေရးအစြအဲလန္းႀကီးလြန္းတဲ့ ကိစၥေတြ 
ေလ်ာ့ၾကပါ။  ေလ်ာ့ၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သူ႔ဘာသာထမဲွာပါတဲ့ အသိဥာဏ္တရားေတြ 
ပညာေတြ ၊ကိုယ့္ဘာသာထဲမွာပါတဲ့ အသိဥာဏ္တရားေတြ ပညာေတြကို မွ်ေ၀ၾကၿပီးေတာ ့
ဖလွယ္ၾကၿပီးေတာ့ ဒီလု ိတစ္ေယာက္န႔ဲတစ္ေယာက ္အသိဥာဏ္ျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ 
ႏို္င္ငံ့အတြက ္ အင္မတန္ ကိ ု ေကာင္းတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္။“ ဟု 
ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

ဘဟာအီဘာသာမွ သာသနာအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚစႏၵာမိုးမွလည္း ယခုပြဲတက္ 
ေရာက္လာရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကုိေျပာျပရာတြင္“ဘာသာသာသနာေပါင္းစံုကေနခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပသမႈ
ကိ ုေလ့လာမႈရလိမ့္မယ္ လုိ႔ယံုၾကည္တယ္။ ဘာသာေပါင္းစုံက ေကာင္းမြန္တ့ဲရည္ရြယ္ခ်က္ေလးေတြနဲ႔ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ဒါေပမဲ့ က်မတို႔က တစ္ေယာက္ခ်င္းလုပ္လို႔ေတာ့မၿပီးႏိုင္ဘူး ။ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ 
က်မတို႔အားလံုးစုေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈရလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ ဒီလုိအႏွစ္သာရ ရွိတဲ့ပြေဲတြ၊ အဓိပၸာယ္ရွိတ့ဲ စကားေျပာဆိုပြဲေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ႏုိ္င္ေလ 
ဒီထက္ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္တ့ဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ” 
ဟုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ 

အစၥလာမ္ဘာသာမွ ၿမိဳ႕မဗလီေရွ႕ေဆာင္ဆရာ ဦးစိုးေနဦးမွလည္း “ ဘာသာတရားတိုင္က 
ေမတၱာတရားေတြဟာတူညီၾကတယ္။ကြဲျပားတယ္ဆိုတာမရွိဘူး။အားလံုးဟာအယူ၀ါဒေတြမတူရင္ 
ေတာင ္ ေမတၱာတရားန႔ဲပတ္သက္ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးတူၾကပါတယ္။အစၥလာမ္ ဘာသာအေနနဲ႔ 
ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္တေထာင့္တေနရာကေနအၿမဲပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနမွာပါ” 
ဟုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ 

အဆုိပါ ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရျခင္း 
သညဘ္ာသာတရားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး မႈတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ႏီွးေႏွာဖလွယ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က ္
ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္ဟုသိရွိရပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္သာသနာကိုးကြယ္
မႈ ဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ သာသာေပါင္းစုံမွ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာအတြက္ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ 
ပါသည္။ေတြ႕ဆံုပြဲ၌တက္ေရာက္လာၾကေသာဘာသာအသီးသီးမွဘာသာ၀င္မ်ားကမိမိတုိ႔ပတ၀္န္း 
က်င္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေ၀ငွေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္



ခဲ့ၾကပါသည္။ဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီွးမႈရရွိရန္မည္ကဲ့သုိ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလဆဲိုသည္ 
မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးတိုင္ ပင္မႈမ်ားလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။  

၎ေကာ္မတီအေနျဖင့္ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မယ္လ့ုပ္ငန္းစဥ္မွာကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားအ
ဖြဲ႔ခ်ဳပ္မသွာသနာတစ္ခုစီသြားေရာက္ကာယခုလိုဆံုဆည္းမႈပြေဲလးေတြလုပ္္ၿပီးေတာ့အျမင္ဖြင့္သင္တန္း
ေလးေတြဘာသာေပါင္းစံုအေဟာအေျပာ၊ေ၀မွ်မႈမ်ားကိသုာသနာတစ္ခုစီတုိင္းမွာဆက္လက္သြား 
ေရာက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔အစီအစဥ္မ်ားရိွေၾကာင္းကက္သလစ္သာသသနာကုိးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ားအ
ခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းေကာ္မတီဥကၠဌပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာဆရာေတာ္ႀကီးဂၽြန္မန္ဆိန္း ဟွီထံ 
မွ သိရွိရသည္။ 

Pinky (MDY-OSC) 

 

 

 


