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ဖင္လန္ႏို္င္ငံေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သႀကၤန္ပေ
ြဲ တာ္
ဖင္လန္ႏိုင္ငံ သို ့ေရာက္ရွိေနႀကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု သည္ အမိျမန္မာ ျပည္၏
ရုိးရာယဥ္ေက်းမူ ဆိုင္ရာေန ့ထူးေန ့ျမတ္ ပြဲေတာ္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္္မာရိုးရာႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္
ပြဲေတာ္ကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ယူးဗားစကူးလား ျမိဳ ့တြင္ ဧျပီလ၁၃ ရက္ေန ့တြင္ေပ်ာ္ရြင္စြာ က်င္းပခဲ့ ႀက သည္၊

က်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု သည္ အမိျမန္မာျပည္ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္
ေရာက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာယဥ္ေက်းမူ ရုိးရာမ်ား ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို မေမ့ေပ်ာက္ရ
ေအာင္ ႏွင့္မိမိတို ့၏ သားသမီး ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု၏ ယဥ္ေက်းမူမ်ား
ကို သိရွိ ေစရန္၊ သြန္သင္ေပးႏိုင္ ရန္၊ ရပ္ေ၀းေဒသမ်ားတြင္ ေရာက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား
တိုင္းရင္း သား အားလံုး စည္းလံုးညီ ညြတ္မူမ်ားရရွိေအာင္ မိမိတို ့ျမန္မာတိုင္းရင္သားမ်ားအားလံုး၏ ရုိး
ရာယဥ္ ေက်းမူဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္ မ်ားရွိခဲ့လွ်င္ စုစုစည္းစည္း က်င္းပ ရျခင္းျဖစ္သည္၊
ဤသႀကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမူဆိုင္ရာ ပြေ
ဲ တာ္မ်ားအနက္ ပိုမိုစိတ္၀င္းစားဖြယ္ ေကာင္း
ေသာျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္လည္းျဖစ္သည္၊ထိုေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မိမိတို ့ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္
ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေနာင္လာေနာင္သား သားသမီးမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစ ရန္ရည္
ရြယ္ ခ်က္ႏွင့္လည္းက်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္၊
ဤသႀကၤန္ ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမူ ဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သလို ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္
လည္းျဖစ္သည္၊ ဤႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ကာလတြင္ ျမန္မာတို ့၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမူ အယူအရ ႏွစ္ေဟာင္း
မွ အညစ္ အေႀကးမ်ားကို ႏွစ္သစ္ သို ့မပါရေအာင္ သႀကၤန္ေရျဖင့္ ေဆးေႀကာ သန္ ့စင္ရသည္၊ ထို
ေႀကာင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တင
ြ ္ ေရေလာင္းကစားျခင္းျဖစ္သည္၊ သို ့ေသာ္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ တိုင္း

ရင္းသားမ်ား က်င္းပေသာ သႀကၤန္ ပြဲေတာ္တြင္ ရာသီဥတု ေအးခ်မ္းေသာ ႏို္င္ငံ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္
ေရေလာင္းကစားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏို္င္ျခင္းျဖစ္သည္၊

သႀကၤန္ပေ
ြဲ တာ္က်င္းပမူအစီအစဥ္မ်ား
သႀကၤန္ ပြဲေတာ္ကိုယူးဗားစကူးလား ျမိဳ ့တင
ြ ္ရွိေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူမူေရး အသင္းမွ ဦးစီး
ျပီး က်င္းပခဲသည္၊ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ယူးဗားစကူးလားျမိဳ ့ ဟူတာစူ ခ်ပ္ေက်ာင္း (Huhtasuon Kirkko )

တြင္ က်င္းပခဲ့ႀကသည္၊ ဧည္သည္ အမ်ားစုမွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဗန္တာ ျမိဳ ့ႏွင့္ ကင္မီ ျမိဳ ့မ်ားမွ လာေရာက္္
ႀက သည္၊ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္လာေရာက္ အားေပး ေပ်ာ္ပါးႀကသည္၊

ဒီႏွစ္က်င္းပေသာ ျမန္မာရိုးရာ သႀကၤန္ ပြဲေတာ္သည္ ယူးဗားစကူးလား ျမိဳ ့အေနျဖင့္ ပထမဆံုး ႀကီးမားစြာ
က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊ ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာ ကေလးမ်ားအား သႀကၤန္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းအက်ဥ္း
ကို ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း၊ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သႀကၤန္ကာလ ယံုႀကည္မူမ်ား ကို ဓါတ္ပံု
ဆလိုက္မ်ားထိုးျပျပီး ရွင္းလင္းေျပာျပႀကသည္၊ ထိုေနာက္ ျမန္မာ ရိုးရာ သႀကၤန္ အကမ်ားျဖင့္ တင္ဆက္
ကျပႀကသည္၊

ထိုေနာက္ႀကြေရာက္လာေသာ ဧည့္ပရိတ္သတ္ကို ျမန္မာရိုးရာ အစားအစာမ်ား ျဖင့္

ဧည္းခံ ေကႊ်းေမြး သည္၊ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ကို မနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီ အထိ က်င္းပခဲ့
ႀကသည္၊

ျမန္မာျပည္အတြင္းသႀကၤန္ ႏွင့္ ဖင္လန္ႏို္င္ငံ သႀကၤန္ ကြျဲ ပားမူ
ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းက်င္းပေသာ သႀကၤန္မ်ား မွာမိမိ အရပ္ေဒသျဖစ္ျခင္း၊ မိမိတို ့၏ ရိုးရာ ဘာသာေရး
ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ျဖစ္ျခင္း မ်ားေႀကာင့္ မိသားစု အလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာ ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း
ျပီး ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလွ်ဳအတန္းမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ သားသမီးမ်ားကို သာသနာ

ေဘာင္သို ့၀င္ေစ၍ ရဟန္းခံရွင္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ရြာ ရပ္ကြတ္ ျမိဳ ့နယ္အလိုက္ စတုဒီသာ မ႑ပ္ မ်ား မွ
အစားအစာမ်ား ေကႊ်းေမြး ျခင္းမ်ား ရွိသည္ ထိုအတူ ျမိဳ ့နယ္ရပ္ကတ
ြ ္ အလိုက္ ေရပက္ကစားေသာ
မ႑ပ္ မ်ား သီဆိုကျပေသာ အလွျပကားမ်ား အျပိဳင္အဆိုင္ရွိႀကသည္၊ ရပ္ကြတ္ေဒသအလိုက္ သက္
ႀကီး ရြယ္အို ပူေဇာ္ပြဲမ်ားကို သႀကၤန္ေနာက္ဆံုးေန ့မ်ားတြင္ က်င္းပႀကသည္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကို
ေခါင္းေလွ်ာ္

ေရခဴိးေပးျခင္း၊

လက္သည္းးေျခသည္းမ်ားလီွး

အထည္မ်ား လွ်ဳတန္းျခင္းမ်ားျဖင့္ႏွစ္စဥ္ ပူေဇာ္ႀကသည္၊
သက္ႀကီးရြယ္အို
ယူျခင္းမ်ား

လူႀကီးမ်ားမွာ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

ျဖတ္ေပးျခင္းမ်ား၊

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္
ေ၀ယ်ာ၀စၥ

အစားအစာ၊အ၀တ္

သြားေရာက္ႀကျပီး၊

မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေပးျခင္းမ်ား

ဥပုတ္သီလ

သႀကၤန္တြင္းကာလပတ္လံုး

ေကာင္းမူကုသိုလ္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႀကသည္၊ ထိုအတူ သႀကၤန္ ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာရိုးရာ ဒိုး

ပတ္၀ိုင္းျဖင့္ သံခ်ပ္မ်ားသီဆို၍ ပ်က္လံုးမ်ား အစိုးရကို ေလွာင္ေျပာင္ေသာ စာသားမ်ားျဖင့္ သီဆို
ေပ်ာ္ပါးႀကသည္၊
ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယၡဳအခါစစ္အစိုးရကို ေလွာင္ေျပာင္ေသာ သံခ်ပ္မ်ား သီဆို ၍
မရေပ၊ ထိုအတူ ယၡဳ မ်က္ေမွာက္ အေျခအေန မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို ့ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ
ေတာ္ကို ဟိုအရင္ကလို က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိေပ၊

ဖင္လန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားက်င္းပေသာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ထိုသိုေသာ္ ေကာင္းမူ
ကုသိုလ္ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ၊ သိုေသာ္မိမိ တို ့ေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေနေပၚ မူတည္ ျပီး
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊ ေရပက္ကစားျခင္းမ်ားကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံအ
ေနအထားျဖင့္

မျဖစ္ႏိုင္သလို၊

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္

သြားေရာက္ျပီး

အလွ်ဳအတန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သားသမီး မ်ားကို သာသနာေဘာင္သို ့၀င္ေစ၍ ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ပါ၊ သိုေသာ္ သက္ႀကီးရြယ္အို ပူေဇာ္မူမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလို၊ ျမန္မာရိုးရာ အစားအစာ
မ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ ေကႊ်းေမြး ႏိုင္ခဲ့သည္၊
ျမန္မာ ႏွစ္သစ္သႀကၤန္ ပြဲေတာ္ေရာက္လွ်င္ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း မိမိ အမိျမန္မာျပည္ကို လြမ္းဆြတ္ သတိ
ရႀကသည္၊ မိမိ တို ျမန္မာျပည္ မွာက်င္းပသလို မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိတို ေရာက္ရွိေနေသာေဒသ
ေပၚ မူတည္ျပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ကဴိးစားျပဳလုပ္ခဲ့ႀကသည္၊
မိမိ တို ့ ႏိုင္သေလာက္ အစား အစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ေကႊ်းေမြးျခင္း၊ ယိမ္းအကမ်ား ျဖင့္ေျဖေဖ်ာ္ေပးျခင္း၊

ရိုးရာသီခ်င္းမ်ား သီဆို ေျဖေဖ်ာ္ျခင္း၊ သံခ်ပ္မ်ား ျဖင့္ စစ္ အစိုးရကို ေလွာင္ေျပာင္ သီဆိုျခင္းမ်ား

လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္၊ ပို၍ စိတ္၀င္းစားဖြယ္ ေကာင္းေသာ အေႀကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ သို ့ ေရာက္
ေနႀကေသာ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု သည္မိမိ တို ့၏ သားသမီးမ်ားကို ရိုးရာအ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ေပး
ထားသျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ဧည့္ပရိတ္ သတ္မ်ားမွာ အထူးစိတ္၀င္စား မူမ်ားရွိခဲ့သည္၊
ထိုေႀကာင့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ အထူး
အေရးပါေသာ ေန ့ထူးေန ့ျမတ္ ျဖစ္သလို ေနာင္လာေနာင္သား ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း အင္မ
တန္ အေရးႀကီးေသာ ေန ့ျဖစ္သည္၊

