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ြပက္ခဒန
ိ ်အစီအရင် နှင့် နည်းစနစ်
သန်းနီ

အ တွးအြမင်မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၇ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ၊ စာစဉ် ၂၆ ၊ နှာ ၆၂-၆၇ ထိ။
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(၁)
စာ ရးသူသည် မင်းကွန်းတိပိဋကဓရဆရာ တာ်ဘရား ကီး၏နိင်င တာ် သာသနမဟာဗဒ္ဓဝင်ဒတိယတွဲ စာ
မျက်နှာ ၁၇ ပါ မှတ်ချက်ကိ မ တွ ့ရ သးလ င် ဤအ ကာင်းအရာကိ တင်ြပဝ့မည် မဟတ်ပါ။ ထိမှတ်ချက်ကိ တွ ့ရ
သာ ကာင့် နှစ် ပါင်းအတန် ကာစွာ ရင်ထဲ သိမ်းဆည်းထားသည်ကိ ဖွင့်ချမိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ မင်းကွန်းဆရာ တာ်
ဘရား ကီး၏မှတ်ချက်မှာ"ဘရားအ လာင်း တာ် ြမတ်ပဋိသ န္ဓ တည် န တာ်မူြခင်း၊ ဖွားြမင် တာ်မူြခင်း စသည်တိ ့အတွက် သက္က ရာဇ်
အမည် တနဂ နွစ သာ န ့အမည်တပ်လျက် ြပဆိရြခင်းကား လာကီ ဗဒင်၊ ရာဇဝင်တိ ့၏မှတ်သားချက် အလိအတိင်း
သာ ြပဆိရြခင်း ြဖစ်၏။ ပါဠိ၊ အ ကထာ၊ ဋီကာကျမ်းတိ ့၌ ြပဆိချက် မရှိ ချ။ ဂါတမပူရာဏ်ကျမ်း၌ ဂလိယဂ်သက်
၂၅၇ဝ ြပည့်နှစ် ဂါတမြမတ်စွာဘရား ြဖစ် ကာင်း ဆိသည်။"
မင်းကွန်းဆရာ တာ်ဘရား ကီး၏မှတ်ချက်တွင် လအမည်များ မပါဘဲ ကျန် နသည်ကိ သတိြပုမိပါသည်။ သိ ့
သာ် ဗဒ္ဓဝင်ပါ သက္က ရာဇ်အမည်၊ နှစ်၊ လ၊ န ့ရက်တိ ့အားလးသည် ဘရားရှင်ကိယ် တာ်တိင် ဟာ ကား တာ်မူသည့်
တရား တာ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည် မဟတ် ကာင်းကား ထင်ရှားစွာ သိခဲ့ရ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ြမတ်စွာဘရားရှင် ပွင့် တာ်မူ
စဉ်အခါက ယခသးစွဲ န က သာ ခရစ်ြပက္ခဒိန်အစီအရင်၊ ြမန်မာြပက္ခဒိန်အစီအရင်မျိုးြဖင့် ြပက္ခဒိန်များ ရှိခဲ့သည် မဟတ်
ပါ ။ ထိ ့ ကာင့် ကဆန်လ၊ ဝါဆိလ အမည်ြဖင့် ဗဒ္ဓဝင်တွင် နရာယူအမှတ်အသားြပုထားြခင်းကား မှားသည်ဟ မဆိနိင်
သာ်လည်း မှန်သည်ဟ တထစ်ချ မ ြပာနိင်ပါ။ (စာ ရးသူ၏အယင် ဆရာ့ဆရာများကလည်း ဝဖန်ဆန်းစစ်ခဲ့ဖူး ကပါ
သည်။)
နာက် ကာင်းြပန်၍ ြပက္ခဒိန်စီရင် ကရာတွင် မိမိတိ ့၏တွက်ရိးတွကန
် ည်း ကိယ်စီြဖင့် ကဆန်၊ ဝါဆိဟူ၍ ရ
အာင် စီရင်လ င်မူ ရနိင် ကပါ၏။ ကာင်းကင်တွင် သဘာဝ ြဖစ်စဉ်အတိင်း အချိန်မှန် ပ ထွက် န သာ လြပည့်ဝန်းကိ
ြမင်ရသည့်အခါ တန်ခူး၊ ကဆန် စသည်ြဖင့် စန်းယှဉ်နက္ခတ်ကိ အ ြခခ၍ တွက်ချက်အမည် ပး ကသည်။ သိ ့ သာ် ထိသိ ့
တန်ခူး၊ ကဆန်၊ နယန်၊ ဝါဆိ စသည်ြဖင့် အမည် ပးရာတွင် တစ် ကိမ်နှင့်တစ် ကိမ် ရက် ပါင်း ၃ဝ အထိ ကွာြခားနိင်ပါ
သည်။ နမူနာ ြပရ သာ် ၁၉၈၅ ခ၊ ြပက္ခဒိန်၌ ၁၃၄၇ ခ၊ ဓမ္မစ ကာ န ့(ဒတိယဝါဆိလြပည့်)သည် ဩဂတ်လ ၁ ရက် န ့တွင်
ကျ ရာက် သာ်လည်း ၁၉၁ဝ ခ၊ ြပက္ခဒိန်တွင် ဓမ္မစ ကာ န ့သည် ဇူလိင် ၁ ရက် ြဖစ်ပါသည်။
သိ ့ သာ် များစွာ သာ ဗဒ္ဓဘာသာဝင်တိ ့သည် ကဆန်လြပည့်(ဖွားြမင် တာ်မူသည့် န ့၊ ဘရားြဖစ် တာ်မူသည့်
န ့၊ ပရိနိဗ္ဗာန် စဝင် တာ်မူသည့် န ့)ဝါဆိလြပည့်(ပဋိသ န္ဓတည် န တာ်မူသည့် န ့၊ ဓမ္မစ ကာတရား ဟာ တာ်မသ
ူ ည့်
န ့)များကိ ဘရားရှင် ဟာ တာ်မူသည့်ပိဋကတ် တာ်လာသည်ဟ ယ ကည်လက်ခထား ပီး ြဖစ်ရာ နားဝင် အာင် ရှင်းြပ
ဖိ ့ မလွယ် တာ့ ချ။ တစ်နည်းအားြဖင့်လည်း တရား တာ်၏အဓိကလိရင်းြဖစ် သာ သသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲအ ပါင်းမှ လွတ်
ြမာက်ရာတရား တာ်ကိ ထိခိက်နစ်နာ စနိင်ြခင်းလည်း မရှိ၍ အမှန်ကိ သိ စရန် ကိုးစားအားထတ်ဖိ ့လည်း မလိပါ။
ဆင်ြခင်တတရား ရှိသူများ၊ ဗဟသတပွားလိသူများအတွက် သိရှိထားရန်သာ လိ ပသည်။
သိ ့ သာ် ြမန်မာနိင်ငတိင်းရင်းသားအ ပါင်းတိ ့သည် ရှး ဟာင်းအ မွအနှစ်ြဖစ် သာ ြမန်မာြပက္ခဒိန်အစီအရင်
ကိ ဆက်လက်သးစွဲ ကရာတွင် မှားမှန်းသိ ပီးြဖစ် သာ တွက်ရိး၊ အ ြခခကိန်းဂဏန်းများကိ ြပင်ဆင်၍ သိပ္ပနည်းကျ
စနစ်တကျ တီထွင်သးစွဲရန် လိ ပ သးသည်။
(၂)
ြမန်မာနိင်ငတွင် ရးသးအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ အများြပည်သူတိ ့၏စီးပွား ရး၊ လူမ ရးကိစ္စများတွင်လည်း
ကာင်း အသးြပု န သာ ခရစ်ြပက္ခဒိန်သည် ကမ္ဘာက နကိ တစ်ပတ် ပတ်မိ သာကာလ(၃၆၅ ရက်၊ ၅ နာရီ၊ ၄၈ မိနစ်၊
၄၆ စက္က န် ့)ကိ တစ်နှစ်သတ်မှတ်၍ စီရင်ထားသည်။ ဤတွက်ချက်မကိ အဂလိပ်တိ ့သည် ၁၇၅၂ ခ၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄
ရက်မှ စတင်ခဲ့သည်။ ထိသိ ့ စတင်ရာ၌ ၁၇၅၂ ခ၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက် ကန်ဆး ပီး စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်သိ ့ ရက် ပါင်း
၁၁ ရက်ကိ ခန် ကျာ် ပီး စတင်ြပင်ဆင်သးစွဲြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိသိ ့ ြပင်ဆင်ရြခင်းမှာ ရှးယခင်က တစ်နှစ်ကိ ၃၆၅ ရက်၊
၆ နာရီတိတိြဖင့် မှားယွင်းတွက်ချက်မိခဲ့သြဖင့် မှားယွင်း သာ နှစ် ပါင်းများစွာကိ ြပင်ဆင်သည့်အ နြဖင့် ၁၇၅၂ ခတွင်
စက်တင်ဘာလ ၂ ရက် ကန်ဆး ပီး နာက် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ န ့ရက်များကိ ချန်လှပ်၍ စက်တင်ဘာ
၁၄ ရက်မှ စတင် ရတွကြ် ခင်း ြဖစ်သည်။ ထိသိ ့ အဂလိပ်တိ ့က မြပင်မီကပင် စတင်ြပင်ဆင်သူ Pope Gregory XIII
သည် ၁၅၈၂ ခ၊ အာက်တိဘာ ၄ ရက်အ ပီး အာက်တိဘာ ၁၅ ရက်သိ ့ ခန်ကူးြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ (Gregory ၏စတင်ြပင်
ဆင်မ ရက်စွဲများ မူကွဲ တွ ့ရ သာ်လည်း များရာမူကိ ယူလိက်ပါသည်။) ဂျာမနီနှင့်ဒိန်းမတ်တွင် ၁၇ဝဝ ခ၊ အဂလန်နှင့်သူ
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၏အင်ပိင်ယာတွင် ၁၇၅၂ ခ၊ ဆွီဒင်တွင် ၁၇၅၃ ခ၊ ဂျပန်ြပည်တွင် ၁၈၇၃ ခ၊ တရတ်ြပည်တင
ွ ် ၁၉၁၂ ခ၊ ရရှားနိင်ငတွင်
၁၉၄ဝ ခတိ ့၌ ထိြပက္ခဒိန်မူသစ်အတိင်း ြပင်ဆင်လက်ခသးစွဲ က ကာင်း ဖတ်ရရသည်။
ြမန်မာနိင်ငသည်လည်း အဂလိပ်နယ်ချဲ ့လက် အာက်ဘဝတွင် ကျ ရာက်ခဲ့၍ ခရစ်ြပက္ခဒိန်ကိ ရးသးအြဖစ် သး
စွဲခဲ့ ကသည်။ ယခအခါ ရးသးသည် ခရစ်ြပက္ခဒိန်ြဖစ် သာ်လည်း ြမန်မာ့ြပက္ခဒိန်ကိလည်း နှစ်စဉ်ထတ်ြပန်၍ လက်ခသးစွဲ
စြခင်းကား "မူ"အားြဖင့် မှန်ကန်လှ ပသည်။ ြမန်မာြပက္ခဒိန်တွင် လများ(တန်ခူး၊ ကဆန် စသည်)ကိ ရလ(စန်း)ြဖင့်
အ ြခခတွကခ
် ျက်သည်ြဖစ်၍ အထူးသြဖင့် ဗဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် အသးဝင်ပါသည်။ တန်ခူး၊ ကဆန် စသည်တိ ့ကိ
ရလ၏ကမ္ဘာကိ တစ်ပတ် ပတ်မိသည့်အချိန်ကာလြဖင့် မူတည်တွက်ချက် ပီး၊ တစ်နှစ်တာကာလကိ ကမ္ဘာ၏ နကိ တစ်
ပတ်ပတ်မိသည့်အချိန်ကာလြဖင့် မူတည်တက
ွ ်ချက် ကပါသည်။ သိ ့ သာ် အ ြခခတွက်သည့်အချိန်ကာလများသည် သိပ္ပ
နည်းကျမည်၊ တွက်နည်းများ လွယ်ကူမည်၊ ကမ္ဘာသးစက်နာရီကိ အ ြခခမည်ဆိလ င် ယခအဆင့်ထက် ပိမိတိကျစွာ
အသးဝင်နိင်ပါသည်။
(၃)
လွန်ခဲ့ သာ နှစ် ပါင်း ၂၃ဝ ကျာ်ကာလအတွင်း သ ကန်အတက် န ့သည် ဧ ပီ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ မှ ယခအခါ ဧ ပီ
၁၆ ရက်သိ ့ တ ရွ ့ ရွ ့ ကူး ြပာင်းလာခဲ့သည်ကိ လူအ တာ်များများက သတိမူမိ ကပါသည်။ ထိအ ကာင်းရင်းမှာ ခရစ်
ြပက္ခဒိန်အား တစ်နှစ်ကာလကိ ၃၆၅ ရက်၊ ၅ နာရီ၊ ၄၈ မိနစ်၊ ၄၆ စက္က န် ့ြဖင့် စီရင်ြခင်း၊ ြမန်မာြပက္ခဒိန်အား ၃၆၅ ရက်၊ ၆
နာရီ၊ ၁၂ မိနစ်၊ ၃၆ စက္က န် ့ြဖင့် စီရင်ထားြခင်းတိ ့ ကာင့် တစ်နှစ်တွင် ြမန်မာြပက္ခဒိန်သည် ပျမ်းမ ၂၃ မိနစ်၊ ၅ဝ စက္က န် ့ပိ
နရာ နှစ် ပါင်း ၆ဝ ကျာ်လ င် တစ်ရက် ကွဲလွဲလာရြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤသည်မှာ ခရစ်ြပက္ခဒိန်နှင့်ြမန်မာြပက္ခဒိန်တိ ့၏
တစ်နှစ်တာကာလအတွက် ြခားနားမ ြဖစ်သည်။
ရှးသူ ဟာင်းတိ ့စကား၌ "လြပည့်မှာ ခ န်း၊ လဆတ်မှာ ဝန်း"ဆိ သာ စကားသည် လြပည့်ဝန်းတွက်ချက်ရာ
တွင် ကွဲလွဲမများ ရှိခဲ့ ကာင်း သမိင်းသက် သစကား ြဖစ်၏။ ြမန်မာ့ရာဇဝင်တွင် ြပက္ခဒိန်နှင့်ပတ်သက်၍ အြငင်းပွားခဲ့မ
များ ရှိ ကာင်း တွ ့ရ၏။ စီရင် ပီးြပက္ခဒိန်တွင် လြပည့်ဝန်း(လြပည့်)ရက်ကိ ဖာ်ြပထား သာ်လည်း ကာင်းကင်ရှိ ရ
လမှာ ြပည့်ဝန်းချင်မှ ြပည့်ဝန်းပါလိမ့်မည်။ ထိအြဖစ်မျိုးကိ ရှးယခင်က မ ကာခဏ ပ ပါက်ခဲ့ဘူးပါသည်။ အနီးကပ်
ဆး တွ ့ရှိချက်မှာ ၁၃ဝ၁ ခနှစ်၊ ြမန်မာြပက္ခဒိန်နှင့်ထိစဉ်က လဝင်လထွက်မှတ်တမ်းများ၊ ြမန်မာြပက္ခဒိန်စီရင်သူများ အ
ြငင်းပွားခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများကိ ရှာ ဖွ ကည့်လ င် ထင်ရှားပါသည်။ သးဖွဲ ့သးမျိုး ကွဲလွဲစွာြဖင့် မည်သည့် န ့တွင် လြပည့်
မည်ဟ အ ကီးအကျယ် အြငင်းပွားခဲ့ ကသည်။
မျက်စိအ ဝးမမန်သူသည် လဆန်း ၁၄၊ လဆန်း ၁၅ (လြပည့်)နှင့်လဆတ် ၁ ရက် န ့ ရလကိ စာင့် ကည့်ပါ။
လဆန်း ၁၄ ရက် ရလသည်လည်း ြပည့်ဝန်းပါသည်။ သိ ့ သာ် အာက်ဘက်စက်ဝန်းအနားရှိ အမည်း ကာင်းကိ ရး
တး တး ြမင်ရပါလိမ့်မည်။ လဆန်း ၁၅ ရက်ရှိ လြပည့်ဝန်းတွင်သာ အမဲ ကာင်း မထင်ပါ။ လဆတ်တစ်ရက်တွင်မူ အ
ထက်စက်ဝန်း အနားမှာ အမဲ ကာင်း ရး တး တး ြမင်ရပါမည်။ သိ ့ သာ် လဆတ် ၁ ရက် လြပည့်ဝန်းလည်း ြပည့်ဝန်း
သည်ဟပင်ဆိနိင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ြပက္ခဒိန်အစီအရင်တွင် တစ်ရက်လွဲရမ နှင့် ကာင်းကင်ရှိ လြပည့်ဝန်းကိ မာ် ကည့်
မိလ င် ြပည့်ဝန်းြခင်း မရှိကိ သာမန်အားြဖင့် ခွဲြခားနိင်မည် မဟတ်ပါ။
ဤသည်တိ ့မှာ ြမန်မာြပက္ခဒိန်အစီအရင်တွင် ရှိတတ် သာ ခ တ်ယွင်းချက်များမှ သိသာထင်ရှား ြမင်လွယ်သည်
များကိ ဖ ြပြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
(၄)
၁၃၄၈ ခ၊ မဟာသ ကန်စာ(ဦး လာ ကသရနှင့်သား ဆရာလင်း၊ ဆရာဘိန်း)အရ ၁၃၄၈ ခ၊ သီတင်းက တ်လ
ဆန်း ၁၄ ရက်၊ စ န န ့လ ကတ်မည်ဟဆိခဲ့သည်။ လဆန်း ၁၄ ရက်သည် သာ ကာ ြဖစ်ပါသည်။ လဆန်း ၁၄ ရက်နှင့်
စ နကိ တွ၍
ဲ
ဖာ်ထားြခင်းမှာ လငပပ်ဖမ်းသည့်အချိန်သည် သာ ကာ န ့ည ၁၁ နာရီ၊ ၃၂ မိနစ်၊ ၁၁ စက္က န် ့တွင် စ ပီး
စ န န ့၊ နနက် စက် ၃ နာရီ၊ ၁၈ မိနစ်၊ ၂ စက္က န် ့တွင် ပီးဆးမည်ဟ တွက်ချက်၍ ရ သာ ကာင့် ြဖစ် ပလိမ့်မည်။ သိပ္ပ
ပညာရှင်များ တွက်ချက်ရမည့်လငပပ်ဖမ်းကာလကိ မသိရ သး၍ ရှး ဟာင်းတွကရ
် ိးနှင့်သိပ္ပနည်းကျတွက်ရိး မည်မ ကွဲ
လွဲသည်ကိ မသိရပါ။ ယမန်နှစ် သီတင်းက တ်လဆန်း ၁၄ ရက် န ့ လငပပ်ဖမ်းစဉ်ကမူ ကိုတင်တွက်ချက်မမှာ ြမန်မာ့အ
လာတွက်ရိးနှင့်သိပ္ပနည်းကျ တွက်ချက်မသည် ၂၅-၂၆ မိနစ်ခန် ့ ကွဲလွဲခဲ့ ကပါသည်။
ခရစ်ြပက္ခဒိန် ၁၉၈၆ ခ၊ အာက်တိဘာလ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉(သီတင်းက တ်လဆန်း ၁၄၊ ၁၅(လြပည့်)နှင့်လဆတ် ၁
ရက်) န ့များတွင် လြပည့်ဝန်းများကိ စာင့် ကည့်လ င် ြမန်မာ့ြပက္ခဒိန်အစီအရင်နင
ှ ့်လက် တွ ့လြပည့်ဝန်းြခင်း၊ လငပပ်
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ဖမ်းြခင်းများကိ စာ ပနှင့်လက် တွ ့ ယှဉ်တွဲ လ့လာနိင် ကပါမည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ၁၃၄၇ တွင် ဝါထပ်၊ ရက်ငင် ြပုလပ်
ထား သာ ကာင့် လတ်တ လာ လြပည့်ဝန်းများသည် ြမန်မာ့အစဉ်အလာတွက်ရိးနှင့်သိပ္ပနည်းကျတွက်ချက်မတိ ့ တူညီ
နသည့်ကာလြဖစ်ရာ ြပက္ခဒိန်အစီအရင်ပါ လြပည့်ဝန်းရက်များအတိင်း ကာင်းကင်ရှိ ရလကိလည်း ြပည့်ဝန်းစွာြဖင့်
တွ က
့ ရပါလိမ့်မည်။
(၅)
ြမန်မာ့ြပက္ခဒိန်အစီအရင်ကိ တစ်နှစ်မှတစ် ကိမ်သာ တွက်ချက်ထတ်ြပန်နိင်သည်ဆိြခင်းမှာ မဟတ်ပါ။ သဘာဝ
တရား ကီးကိ အ ြခခ၍ တွက်ချက်ထား သာ ကာင့် န၊ လ၊ ကမ္ဘာတိ ့သည် ရွ ့လျားြခင်း မ ဖာက်ြပန်သ ရွ ့ ကာလ
ပတ်လး ကိုတင်တွက်ချက်ရနိင်သည်သာ ြဖစ်ပါသည်။ အ သးစိတ်သထ
ိ ားရမည့်အချက်များ ရှိ သာ်လည်း အ ြခခအ
ချက်နှစ်ချက်သိလ င် ကိုတင်တွက်ချက်မ ြပုနိင်ပါသည်။ စာ ရးသူထ ရှိ သာ အချက်များသည် သိပ္ပနည်းကျတွက်ချက်
ရရှိထား သာ အချက်နှင့်စက္က န် ့မလွဲ တူညီ စရန် ြပန်လည်ညိနင်းဖိ ့ရာ လိပါ သးသည်။
လသည် ကမ္ဘာကိ တစ်ပတ် ပတ်မိရန် ၂၉ ရက် ၁၂ နာရီ ၄၄ မိနစ် ၂.၉ စက္က န် ့(၂၉.၅၃ဝ၅၉ ရက်) ကာပါသည်။
ကမ္ဘာသည် နကိ တစ်ပတ် ပတ်မိရန် ၃၆၅ ရက် ၅ နာရီ ၄၈ မိနစ် ၄၆ စက္က န် ့(၃၆၅.၂၄၂၂ ရက်) ကာပါသည်။
သိပ္ပနည်းအရ လြပည့်ဝန်း ြပည့်မည့်ရက် တွက်နည်းမှာ ၃ဝ၊ ၂၉၊ ၃ဝ၊ ၂၉ စသည်ြဖင့် လြပည့်ဝန်းများကိ ရ
တွက်မှတ်သားရန် ြဖစ်ပါသည်။ (ြမန်မာတိ ့ကမူ တန်ခူးရက်မစ ၂၉၊ ကဆန်ရက်စ ၃ဝ ဟ မှတ်သား ကသည်။) ၃၂ လး
ြမာက်လြပည့်ဝန်းသည် ၂၉ ရက်ကျ စကာမူ ၃ဝ ဟယူရပါမည်။ ၈ဝဝ လး ြမာက် လြပည့်ဝန်းကိ မူလအစီအစဉ်အရပင်
၂၉ ရက်ဟ ယူရပါမည်။ ဤကား သိပ္ပနည်းကျ လြပည့်ဝန်းမည့်ရက်တွက်နည်း၊ လထပ်-ရက်ငင်နည်းများ ြဖစ်ပါသည်။
ြပုပ္ပါသန်နက္ခတ်နှင့်အနီးဆးစန်းယှဉ်မည့်ရက်ရှိ လြပည့်ဝန်းကိ ဝါဆိဟ သတ်မှတ်တတ်ရန်သာ လိ ပသည်။ ဤသိ ့ြဖင့်
နှစ် ပါင်း ၆ဝ ကျာ်အထိ လြပည့်ဝန်းကိ ကိုတင်တွက်ချက်၍ ြမန်မာြပက္ခဒိန်ကိ စီရင်နိင်ပါသည်။
ဆိလိရင်းမှာ ြမန်မာြပက္ခဒိန်အစီအရင်ကိ လွယ်ကူ သာတွက်နည်းများြဖင့် တွက်ချက်ရ စရန် သိပ္ပနည်းကျ
ခတ်မီနည်းစနစ်ကိ တီထင
ွ ်ရန် အချိန်ကျ ရာက် နပါသည်။ ခရစ်ြပက္ခဒိန်အစီအရင်ကိ မူလတန်း ကျာင်းသားများပင်
သင် ကား ပးလျက် ရှိပါသည်။ သချာသင် ကားယင်း ဖ ဖ ဝါရီ ၂၈၊ ၂၉ ခွဲြခားတတ်ရန်နှင့်ဇန်နဝါရီ ၃၁၊ ဖ ဖ ဝါရီ ၂၈၊
၂၉၊ မတ် ၃၁ စသည်ြဖင့် သိ န ကလ င် တွကခ
် ျက်တတ် ကပါသည်။ ထိနည်းသိရနှင့်နှစ် ၁ဝဝ အတွက် ခရစ်ြပက္ခဒိန်ကိ စီ
ရင်နိင် ကပါသည်။ ၄ ြဖင့် သက္က ရာဇ်ကိ စား၍ ြပတ် သာ်လည်း သက္က ရာဇ် ၂၁ဝဝ၊ ၂၂ဝဝ စသည်တိ ့ကိ ၄ဝဝ နှင့်စား၍
မြပတ်လ င် ဖ ဖ ဝါရီ ၂၈ ရက်သာ မှတ်ယူရန်ကိပါ ထည့်သွင်းမှတ်သားမိ သာ် နှစ် ပါင်း ၃ဝဝဝ နီးပါးအတွက် ခရစ်
ြပက္ခဒိန်ကိ စီရင်နိင် ကပါ ပီ။
ြမန်မာ့ြပက္ခဒိန်ကိလည်း လြပည့် ပါင်း ၈ဝဝ အထိ (နှစ် ပါင်း ၆ဝ ကျာ်)အနည်းဆး ကိုတင်စီရင်နိင်မည်ြဖစ်
ပါသည်။ ြမန်မာနိင်ငတိင်းရင်းသား ကျာင်းသူ ကျာင်းသားများ ြဖစ်ပါလျက် ခရစ်ြပက္ခဒိန်ကိမူ တွက်ချက်တတ် က ပီး
ြမန်မာြပက္ခဒိန်ကိ မစီရင်တတ်ဟဆိလ င် မသင့် တာ်ပါ။ ြမန်မာ့ရိးရာယဉ် ကျးမ အ မွအနှစ်များကိ ထိန်းသိမ်းရန် လူ
ငယ်များအား မိမိတိ ့တတ်က မ်း သာ ယဉ် ကျးမပညာရပ်များကိ တွန် ့တိြခင်း မရှိ၊ ရက် ရာစွာြဖင့် ပညာအ မွ ပးသင့်
လှ ပသည်။
(၅)
အနာဂတ်လူငယ်များသည် မှန်ကန် သာ အ တွးအ ခ ၊ အယူအဆများ ရင့်သန်လာ စရန် လူ ကီးများက ဦး
ဆာင် ကရပါမည်။ အစဉ်အလာအားြဖင့် မှတ်သားလက်ခသးစွဲ န က သာ်လည်း ခ တ်ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက်များကိ
တွ ့ရလ င်၊ သိရလ င် လူငယ်များကိ နမူနာြပ၊ စြပအြဖစ် လူ ကီးတိ ့က ဦး ဆာင်၍ ြပင်ဆင်မ ြပုရပါမည်။ အမှားကိ အ
မှန်သိ ့ ရာက် အာင် ြပင်ရဲသည့်သတ္တိ ရှိ ကရပါမည်။ ခတ်မမီသည်ကိ ခတ်မီ အာင်၊ သိပ္ပနည်းကျ အာင်၊ ကမ္ဘာနှင့်ရင်
ဘာင်တန်းနိင် အာင် အဘက်ဘက်က ကိုးစားရပါမည်။
ရကိင်းသားဆရာ တာ်ဦး သာဘိတသည် ရှးရိးအစဉ်အလာအရ လက်ခထားခဲ့ က သာ်လည်း ယ န ့သိပ္ပ
ခတ်နှင့်အဝင်ခွင်မကျသည်များကိ စာ ပတာဝန်သိစွာြဖင့် ထမ်း ဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ယူဇနာ ပါင်း ၈၄ဝဝဝ အထရှိ သာ
ြမင်းမိရ် တာင် ဟူသည် ဤကမ္ဘာတွင် ထားစရာ၊ ြမင်စရာ နရာမရှိ၊ ြမင်းမိရ် တာင်ဟြမင်နိင်သည့်အရာကား ဘယ်အ
ရာနည်း စသည်ကိ စာ ပနှင့်သိပ္ပပညာ ပါင်းကူး၍ ရဲဝ့စွာ တင်ြပခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကိ လးသည်၊ ြပားသည်ဟ ြပာ န က
ြခင်းသည် ထမင်းမဝဟအ တွးတိမ်တိမ်ြဖင့် ြပာတတ် ကလ င် ြမန်မာတိ ့သည် ကမ္ဘာတွင် နာက်တန်းကျန်ရစ် ပမည်။
ထိ ့ ကာင့် ရကိင်းသားဆရာ တာ်သည် သိပ္ပနည်းကျ လ့လာထား သာ စ ကဝဠာအ ကာင်း၊ သိပ္ပနည်းကျ သာ
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နက္ခတ်ပညာ(Astronomy) ကိ ြမန်မာတိ ့ လ့လာဆည်းပူး၍ ြမန်မာ့နက္ခတ်ပညာကိ တိးတက် အာင် ဆာင်ရွက် ကရန်
လိ ကာင်း စာတမ်းများ ရးသားြပုစဖတ် ကားခဲ့သည်။
ဆရာ တာ် မကျန်းမာစဉ်ကာလတွင် ဆရာ တာ်စ ဆာင်းထား သာ စာအပ်စာတမ်းများ၊ မှတ်စများကိ စစည်း
၍ စာ ရးသူကိယ်တိင် ဖတ်ရ လ့လာဆည်းပူးလျက် ယ န ့ထက်တိင် မှားယွင်း နသည်ဟ ြမင်မိ သာကိစ္စတိ ့ကိ ဆက်
လက် ဖာ်ထတ်လိက်ရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဤသိ ့ တင်ြပရာ၌ ခ တ်ယွင်းချက်များ တွ ့လ င် ဆရာ တာ် ရကိင်းသားဦး
သာဘိတနှင့်မသက်ဆိင်ပါ။ ြပုစသူဤစာ ရးသူ၏တာဝန်သာ ြဖစ်သည်။ တင်ြပရာ၌ အားနည်းချက်ရှိလ င် ရှိပါမည်။
သိ ့ သာ် တင်ြပသည့်အချက်အလက်များ မှန်ကန် ကာင်း သဘာဝတရား ကီး၏ နနှင့်လတိ ့က သက် သြပပါလိမ့်မည်။
သန်းနီ
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