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ကရင္ရိးု ရာ၀ါေခါင္လခ်ည္ျဖဴဖဲြ႔ မဂၤလာအခမ္းအနားသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာေကအဲနယ
္ -ူ ကရင္အမ်ိ းသားအစည္းအရုး၏ သ၀ဏ္လာႊ
ေန႔စြဲ - ၂၇၅၅ ခုုႏွစ၊္ လါးခု လျပည့္(၁၅)ရက္၊
- ၾသဂုတလ
္ (18)ရက္၊ ၂၀၁6 ခုနစ
ွ ္
ကရင္သ
့ ကၠရာဇ္ ၂၇၅၅ ခုုႏွစ္၊ လါးခု လျပည့္ေန႔၊ ယေန႔ ၀ါေခါင္လျပည့္(၁၅)ရက္၊ ခရစ္ုႏွစ္ ၂၀၁6 ခုုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (18)ရက္
ေန႔သည္ ကရင္အမ်ိ းသားမ်ား၏ ကရင့္ရုိးရာခ်ည္ျဖဴဖဲ႔မ
ြ ဂၤလာအခမ္းအနားက်င္းပေသာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀ါေခါင္လ ကရင္ရုိးရာ
ခ်ည္ျဖဴဖဲ႔မ
ြ ဂၤလာေန႔ အခါသမယတြင္ ကရင္အမ်ိ းသားမ်ားအားလုး ကရင္အမ်ိ းသားေရးစိတ္ဓါတ္အျပည့္ျဖင့္ ကုိယ္စိတ္ုႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ
ခ်မ္းသာၿပး ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းေ၀းၾကေစလုိေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိ းသားအစည္းအရုးမွ ဆုႏၵျပ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း
လုိက္ပါသည္။
ခ်ည္ျဖဴဖဲ႔မ
ြ ဂၤလာ ၀ါေခါင္လ လက္ခ်ည္ပဲြေတာ္သည္ ကရင္လူမ်ိ းမ်ား၏ မြန္ျမတ္၍တန္ဖိုးရွိေသာ ရုုိးရာယဥ္ေက်းမွဴပြဲေတာ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်ည္ျဖဴဖဲ႔ြမဂၤလာ ၀ါေခါင္လ လက္ခ်ည္ပဲြေတာ္သည္ ယၡ ေခတ္ကါလမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ယဥ္ေက်းမွ မဟုတ္ဘဲ
ကရင္ လူမ်ိ းတုိ႔ုႏွင့္အတူ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ပါရွိလာသည့္ ကရင္အမ်ိ းသားမ်ား၏ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွ ဓေလ့ထုးတမ္းတခုျဖစ္သည္။
ခ်ည္ျဖဴဖဲ႔ြ မဂၤလာ အခမ္းအနားကုိ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔တင
ြ ္ က်င္းပျပ လုပ္သည္ျဖစ္၍ ၀ါေခါင္လက္ခ်ည္ပဲြဟုလည္းေခၚသည္။ ကရင္
အမ်ိ းသား ရုိးရာယဥ္ေက်းမွ ခ်ည္ျဖဴဖဲြ႔မဂၤလာလက္ခ်ည္ပသ
ဲြ ည္ ေနရာအုႏွ႔အျပားတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ကရင္အမ် ိးသားမိသားစု
၀င္မ်ား၊ ေဆြမ်ိ းသားခ်င္းမ်ားတုိ႔မွ ျပန္လည္စုစည္းၿပး အတူတကြေပ်ာ္ရြင္စြာ လက္ခ်ည္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိ းသားခ်င္းမ်ား
ုႏွင့္ ေ၀းကြာေနၾကသည့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ(ရုပ္၊နာမ္)ုႏွစ္ခုစလုးကုိ ျပန္လည္စုစည္းေပါင္းစပ္ေပးၿပး မိမိလူမ်ိ း၊ မိသားစု
မ်ား ေဆြမ်ိ းသားခ်င္းမ်ားုႏွင့္အတူ ရုပ္နာမ္အရအတူတကြျပန္လည္ရွိေနေစျခင္း၊ မ်ိ းခ်စ္စိတ္ုႏွင့္စည္းလုးညညြတ္မွ အတြက္ ေဖာ္ထုတ္
လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အုႏွစ္သာရရွိေသာ ပဲေ
ြ တာ္တရပ္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ ေနရာအုႏွ႔ အျပားတုိ႔တြင္
ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကေသာ ကရင္အမ်ိ းသားမ်ားတုိ႔အေနျဖင့္ ကရင္ရုိးရာလက္ခ်ည္ပဲြေတာ္ကုိ မိမိတုိ႔၏ ထုးတမ္းဓေလ့ ယဥ္ေက်းမွ
ပဲေ
ြ တာ္ တရပ္အေနျဖင့္ စုစုစည္းစည္း စုေပါင္းေဖာ္ထုတ္ျပသ၍ ထိ္န္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္သာြ းရမည္ျဖစ္သည္။
ဤဂုဏ္ျပ ခ်ည္ျဖဴဖဲ႔လ
ြ က္ခ်ည္ပဲြေန ့တင
ြ ္ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပရွိ ကရင္လူမ်ိ းမ်ားအားလုးစုစည္း ျပး မိမိတို ့၏ရိုးရာျဖစ္ေသာ
ခ်ည္ျဖဴဖြဲ ့လက္ခ်ည္ပက
ြဲ ို ေဖၚထုတ္ထိန္းသိမ္းရန္ုႏွင့္ ကရင္လူမ်ိ းမွေပါက္ဖြားလာသည္ဟု ခယူသူကရင္အမ်ိ းသားမ်ားသည္ ယၡင္မိဘ
ဘုိးဘြားမ်ား ျပ လုပ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသည့္အတုိင္း ေနရာေဒသအလုိက္၊ မ်ိ းုႏြယ္စုအလုိက္ စုစည္းၾကၿပး ခ်ည္ျဖဴဖဲြ႔မဂၤလာအခမ္း
အနား က်င္းပျပ လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔သည္ ကရင္တမ်ိ းသားထဲမွ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကသည့္ ကရင္လူမ်ိ းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပ ခယူရင္း
တစိတ္တ၀မ္းတည္းရွိျခင္းအား ခ်စ္ျခင္းေမတာ ျဖင့္ ထုတ္ေဖၚျပသ ေဖၚေဆာင္ေစျခင္းသည္ စည္းလုးညညြတ္မွ ၏ လကၡဏာတရပ္
ျဖစ္ေပသည္။
လါးခု ကရင္ရုိးရာခ်ည္ျဖဴဖဲ႔မ
ြ ဂၤလာအခမ္းအနားတြင္ ပါ၀င္အသုးျပ သည့္ ပစၥည္း(၇)မ်ိ း ျဖစ္ၾကေသာ ထမင္းဆုပ္၊ ေကာက္
ညွင္းထုပ္၊ ဌက္ေပ်ာသး၊ ႀက၊ ပန္း၊ ေရ ုႏွင့္ ခ်ည္ျဖဴ တုိ႔သည္ ကရင္အမ်ိ းသားတုိ႔၏ရွိခဲ့ၾကသည့္ အမ်ိ းသားလကၡဏာရပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ
စည္းလုးညညြတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္း၊ စိတ္ဆုႏၵျပင္းျပျခင္း၊ ဇဲရ
ြ ွိျခင္း၊ ႀကိ းစားျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ မ်ိ းခ်စ္စိတ္ရွိျခင္း၊ အမွန္တရား
ကုိ ျမတ္ုႏုိးတန္ဘုိးထားျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ ယုၾကည္မွ ရွိၾကျခင္းုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ုႏုိးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
မိမိတုိ႔သည္ လူမ်ိ းတမ်ိ းျဖစ္သည္ုႏွင့္အည လူမ်ိ းတမ်ိ း၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွ ၊ ဓေလ့ထုးတမ္းမ်ားကုိ လူမ်ိ းတဥး
ခ်င္း စတုိင္းတုိ႔မွ ခ်စ္ခင္ျမတ္ုႏုိးတန္ဘုိးထားၿပး အစဥ္ခုိင္ခန္႔တည္ၿမဲစြာရွိေနေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းလုိစိတ္ ရွိေနျခင္းကုိ စုေပါင္း
ေဖၚထုတ္ျပသျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ရုိးရာခ်ည္ျဖဴဖဲြ႔မဂၤလာပဲြေတာ္သည္ ဘာသာေရးကုိအေျခခေသာပဲြေတာ္ မဟုတ္ပါ။ ကရင္အမ်ိ း
သားမ်ားုႏွင့္ ဆက္ုႏြယ္ပါတ္သက္လာသည့္ စည္းလုးညညြတ္မွ ုႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ ကုိအေျခခေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွ ဓေလ့
ထုးတမ္းတရပ္ျဖစ္သည္။ လူတဥးခ်င္းစတုိင္းမွ ထုိသုိ႔ေသာယဥ္ေက်းမွ ကုိ ေဖၚထုတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မိမိတုိ႔၏ လူမ်ိ းဂုဏ္သိကၡာ
အား အမွန္တကယ္ ထိန
ိ ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိ းသားအစည္းအရုး အေနျဖင့္ ကရင္အမ်ိ းသားထုတရပ္လုး၏ အမ်ိ းသားေရးအသိစိတ္ဓါတ္ အျပည့္
အ၀ ရရွိၾကေစရန္ုႏွင့္ မိမိတုိ႔လုိလားေတာင့္တေသာ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လုိအင္ဆုႏၵမ်ား ျပည့္စုၾကပါေစေၾကာင္း
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ဆုႏၵျပ ရင္းျဖင့္ ဤသ၀ဏ္လႊာအား ေပးပုိ႔အပ္ပါသည္။
ေကအဲန္ယ-ူ ကရင္အမ်ိ းသားအစည္းအရုး
ဗဟုိဌာနခ် ပ္

