ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး ပထမအႀကိမ္တြင္း မ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ
ေဂ်ရုဆလင္အား သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားက အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္မ်ားကို
ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊ ထို႔ေန႔ကာလမ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ်ားမွာ ကေလးလူႀကီး က်ားမ ခြဲျခားျခင္းမရွိ အစုလိုက္ အၿပံဳ
လိုက္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး။ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလႈံေသာ ဂ်ဴးမ်ားသည္လည္း လူေရာ ေက်ာင္းပါ
မီးရိႈ႔သတ္ျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။ မြတ္စ္လင္ႏွင့္ ဂ်ဴးမွ အလြန္အနည္းငယ္သာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္။ ၿမိဳ႔အေရွ႔
ပိုင္းေန ေဒသခံ ခရစ္ယာန္မ်ားမွာမူ ျပည္ႏွင္ျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။
ဂ်ဴးမ်ားသို႔ ကရူးွဆိတ္
ပထမ ကရူးဆိတ္ (ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ)မႈကို စတင္ခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ ႏွင့္ ဂ်ာမဏီတို႔သည္ ဂ်ဴးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား
အႀကီးအက်ယ္ ဖ်က္ဆီး သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးမ်ားမွာ ေယရႈခရစ္အား ကားစင္သတ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပ
ခ်က္ျဖင့္- ၎တို႔အား မြတ္စလင္မ်ားကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ကာ သတ္ျဖတ္ေလေတာ့သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားက ဂ်ဴးတို႔အား ေအဒီ
၈၈၈ ခုတြင္ မင့္စ္ ေဒသ၌လည္းေကာင္း၊ ၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ လင္းမြတ္စ္ေဒသ၌လည္းေကာင္း၊ ၁၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္
စစ္တပ္မ်ားမွ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ၁၀၆၆ ခုႏွစ္တြင္ တရီးခ္ေဒသမွ
ဂ်ဴးတို႔အား အကုန္အစင္ေမာင္းထုတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့စဥ္ကလည္းေကာင္း - ခရစ္ယာန္ သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္းရ
မည္ဟု အတင္းအဓမၼမျပဳခဲ့ေခ်။၁ သို႔ေသာ္ ပုပ္ရဟန္း အာဘန္ ၂ က ပထမ ကရူးဆိတ္အား ေၾကျငာခဲ့သည္မွစ ဂ်ဴးတို႔အား
အႀကီးႏွိပ္စက္ခဲ့သည္အျပင္ ခရစ္ယာန္သို႔ မကူးေျပာင္းသူမ်ား မ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေတာ့သည္။
ေဘာင္အီလီယြန္ ဂြဒ္ဖာရီ၏ စစ္ခရီးစဥ္တြင္ ကားစင္ခဲ့ေသာ ဂ်ဴးတို႔အား ေသြးေႂကြးဆပ္ျခင္း အျဖစ္ ဂ်ဴးမွန္လွ်င္ က်ဴးပင္
ခုတ္ က်ဴငုတ္ မက်န္ေစရန္ အကုန္ရွင္းဟု ေႂကြးေၾကာ္လွ်က္ ဂ်ဴးတို႔အား မ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္ကာ ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကိုလည္း
မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးခဲ့ေလသည္။၂
ဂန္းဘ္ေလာက္မွ ဆီဂ်္ဘာ့တ္က “ဘုရားသခင္၏ ကိုယ္စားျပဳ စစ္ပြဲတြင္ ဂ်ဴးတို႔အား သာသနာေျပာင္းေစခဲ့သည္။ ဘာသာ
ေျပာင္းျခင္းအား

ခုခံခဲ့သူတို႔အား

ေရးသားထားေပသည္။

ဥစၥာသိမ္း

မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္လွ်က္

ၿမိဳ႔မ်ားမွ

သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။”

ဟု

၃

ဂ်ဴးတို႔အား စတင္သတ္ျဖတ္မႈကို ျပင္သစ္ပိုင္ မင့္စ္ေဒသမွ စတင္ခဲ့သည္။ ၁၀၉၅ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ရိုင္းလင္းနယ္ (နီးအာ့စ္၊
၀ယ္လင္ဟိုဗင္၊ အလ္တင္နာ၊ ဇင္တာ ႏွင့္ မုိ႔စ္ တို႔မွာ ေျမာက္ဘက္ အဓိက ထြက္ရာေဒသ)၌ ဂ်ဴးၿမိဳ႔ရြာတို႔အား တိုက္ခိုက္
သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွ ဂ်ဴးတစ္ခ်ိဳ႔မွာ အေရွ႔ဘက္ဆီသို႔ လြင့္စင္ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။၄
ပုပ္ရဟန္း၏ သာသနာျပဳ စစ္တပ္ ရိုင္းနယ္သို႔ေရာက္ေသာအခါတြင္ ဂ်ဴးထံမွ အတင္းဆက္ေၾကး ေတာင္းခဲ့သည့္ အျပင္
ဂ်ဴးပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအား အတင္းအဓမၼလုယူ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ဴးတို႔အား အတင္းအဓမၼ ခရစ္ယာန္ထဲသို႔ သြပ္
သြင္းခဲ့သည္။၅
၁၀၉၆ ေႏြဦးေပါက္ရာသီ၌ ကရူးဆိတ္ေခၚ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ လုပ္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္အားျဖည့္ခံရေသာ သူရဲေကာင္းတို႔မွာ
ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီအႏွံ႔ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးမ်ားျဖင့္ စတင္ ယမ္းေမႊးခဲ့ေလသည္။ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး ေဖာ့က္လ္မာ၏
ကရူးဆိတ္တပ္ရင္းမွာ မဂ္ဒီဘာ့ဂ္မွ ဂ်ဴးတို႔ ညႇင္းပန္းသတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း- ၁၀၉၆ ခု ေမ ၃၀ ရက္တြင္ ပရူဂ္ႏွင့္
ဗိုဟီးမီးယား ေဒသမွ ဂ်ဴးတို႔အား ညႇင္းပန္းသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြတ္ခ်ာ့က္ ဦးေဆာင္ေသာ သာသနာျပဳ ကရူးဆိတ္တပ္မွ ရိုင္းလင္း၊ လိုရိန္းမွ တစ္ဆင့္ ဟမ္ေဂရီထဲသို႔
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