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ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ 
ဘုန ္ းတန္ခ ိ ု းေတာ္ အားျဖင ္ ့ 

ေသ ျခင္းမ ွ  
ထေျမာက္ေတာ္မ ူခ ဲ ့သည္ ့နည္းတူ 

ငါတိ ု ႔သည္လည္း အသစ္ေသာ 
ဘ၀အသက္တာ ၌ 

ရ ွင ္သန္ႏ ိ ုင ္ ၾကမည္ျဖစ ္၏။ 

   ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၆ း၄ 

ကိုရိ ုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ - ၃ သို႔

DELA SALLE 
ဘရာသာရ္မ်ား၏ 

ဂ်ဴဘီလီ
ပိတ္ပြ ဲက်င္းပျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 
စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ 

မိသားစုအသင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း

စာမ်က္ႏွာ - ၁၃ သို႔

စာမ်က္ႏွာ - ၁၂ သို႔
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ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

ထုတ္ေဝသူ

ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

ဖာသာရ္ ေပၚလီႏူး ျမတ္ႀကိဳင္ 

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံ ံ-
မာရီယား စံေမႏြယ္

အတိုင္ပင္ခံမ်ား

CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 

ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ေငြလႊဲရန္
ရုိးမဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ ေျမနီကုန္း၊ ရန္ကုန္။

အိလဲ့ျဖဴ (၅/ရဘန(ႏိုင္)၂၅၅၈၅၇)

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလအတြက္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 
ဆုေတာင္းေမတၱာ 

ရည္ရြယ္ခ်က္

“မူးယစ္ေစေသာေဆးဝါး၊ 

အရက္ေသစာ၏ ေက်းကြၽန္ျဖစ္ေန

သူမ်ားအတြက္ 

၎မွ ႐ုန္းထြက္ 

လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္၎၊ 

ေဖးမမႈႏွင့္

အကူအညီမ်ား

ရရွိၾကေစရန္၎ 

ကြၽႏ္ုပ္တို ႔ဆုေတာင္းၾကသည္”

 ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ အင္မတန္စိုး 
ရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကတဲ့ ကာလတစ္ခုကို 
ျဖတ္သန္းေနၾကပါတယ္။ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈနဲ႔ 
စိုးရိမ္ထိတ္လန႔္ေနျခင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 
အကူအညီမေပးႏိုင္ပါဘူး။ အသိတရား၊ 
သတိတရားနဲ႔ တည္ၿငိမ္စြာေနျခင္းကသာ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ အခက္အခဲ 
မ်ားကို ေျဖရွင္းရာမွာ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါ 
လိမ့္မယ္။ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီသတင္းထုတ္ 
ျပန္ေနၾကေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
သတင္းထုတ္ျပန္မႈက လူေတြကို မွန္ကန္စြာ 
သတင္းေပးမႈျဖစ္ရမွာ၊ အသိသတိရွိေစရန္ 
ကူညီေပးျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ၿပီး လူတို႔အား 
စိုးရိမ္ ထိတ္လန႔္မႈျဖစ္ေပၚေစတဲ့ သတင္း 
အမွားမ်ား မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ စိုးရိမ္ ထိတ္လန႔္ 
မႈလြန္ကဲျခင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ခြန္အား 
ေလ်ာ့နည္းသြား ေစပါလိမ့္မယ္။ အသိသတိ 
ရွိျခင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ခြန္အားျဖည့္ 
တင္းေပးပါလိမ့္မယ္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး 
ဌါန (WHO) ရဲ႕ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ  TEDROS ADHANOM GHE-
BREYESUSက “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ 
ေၾကာက္ ႐ြံ႕မႈအတြက္ ေျဖေဆးျဖစ္ပါေစ၊ 
ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈသည္ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈ 
မ်ားအတြက္ေျဖေဆးျဖစ္ပါေစ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ 
မွ်ေဝေသာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ 
ထားမႈမ်ားသည္ ခံစားေနရေသာ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈ ေဘးအႏၲရယ္အတြက္ ေျဖေဆး 
ျဖစ္ပါေစ” ( LET HOPE BE THE ANTIDOTE 
TO FEAR, LET SOLIDARITY BE THE ANTI-
DOTE TO BLAME.  LET OUR SHARED HU-
MANITY BE THE ANTIDOTE TO OUR 
SHARED THREAT.) လို႔ ကမာၻကို ေျပာၾကား 

ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ ဝါတြင္း 
ကာလကို ျဖတ္သန္းေနၾကတယ္။ ဝါတြင္း 
ကာလမွာ ဒီအခက္အခဲကို ႀကဳံေတြ႕ေနၾက
ရတယ္၊ရင္ဆိုင္ေနၾကရတယ္။ တစ္နည္း 
အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးေယဇူးဘုရား 
ရွင္နဲ႔အတူ ကႏၲာရခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္း 
ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း 
အခက္အခဲေတြ႕ ႀကဳံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ 
ေနၾကရတယ္။ ဒီေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား 
ေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က်ဆုံးဖို႔မဟုတ္ပါ
ဘူး။ ဒီကႏၲာရခရီးကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔အတူ 
ေလွ်ာက္ လွမ္းေနတယ္ဆိုတာကို မေမ့ရ 
ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံး ကိုယ္ေတာ္ 
ရွင္နဲ႔အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကပါတယ္။ 
ကႏၲာရထဲမွာ ေန႔ေလးဆယ္၊ညေလးဆယ္ 
အစာေရွာင္ျခင္းနဲ႔အတူ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 
မ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီးတဲ့အခါ၊ ေကာင္းကင္ 
တမန္ေတာ္မ်ား ေယဇူးကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ 
ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီး ကိုယ္ေတာ္ကို ျပဳစုၾကပါ 
တယ္။ ေယဇူး ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ဒုကၡစရိယာ 
က်င့္ ခံေတာ္မူျခင္းၿပီးဆုံးသြားတဲ့ အခါကိုယ္ 
ေတာ္ရွင္ရဲ႕ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းရွိပါတယ္။
ကြ ၽန္ေတာ္တို ႔ ရဲ ႕ဝါတြင္းကာလၿပီးဆုံးတဲ့  
အခါ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ပြဲေတာ္ကို 
က်င္းပၾကမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕ 
ေနရတဲ့ကာလေက်ာ္လြန္တဲ့အခါ ေအာင္ႏိုင္ 
မႈကိုရရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာရွိတဲ့ 
အသိ ၊သတိနဲ ႔ဆက္လက္ရွ င္သန္ ၾကရ 
ေအာင္။ 

စိန္ဂၽြန္း(ကန္ေတာ္မင္) ဘုရားေက်ာင္း
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လမ္းညႊန္ခ်က္
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ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ 
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္

ေသဆုံးသြားသူမ်ားအတြက္ 
မစာၦးတရားတင္ပူေဇာ္ေပးျခင္း

 ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သူေနထိုင္ရာ CASA SANTA 
MARTA  ေက်ာင္းတိုက္ထဲတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ပူေဇာ္ 
ေသာ မစာၦးတရားေတာ္အတြင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသ 
ဆုံးသြားသူမ်ား၊ လူနာမ်ားႏွင့္အနီးကပ္ ထိေတြ႕ေစာင့္ၾကည့္ 
ကုသေနရသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး အတြက္ 
အထူးသတိရ၊ ရည္႐ြယ္ ပူေဇာ္ဆုေတာင္း ေပးေနေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ကာ၊ ထိုေန႔က က်မ္းခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေထာက္ရႈေဝမွ်သည္မွာ
 “ဒီေန႔ရဲ႕ ပထမက်မ္းနဲ႔ ဧဝံေဂလိက်မ္း ႏွစ္ခုလုံးမွာ  
ဘုရားသခင္က ပညတ္တရားေတာ္ေပးတဲ့အေၾကာင္း ေျပာ 
ထားတယ္။ ဘုရားသခင္ကလူကုိ ပညတ္တရားကို ေပးရန္ 
အလုိေတာရ္ွကိာ သခငခ္ရစ္ေတာ္က အဒဲပီညတတ္ရားမ်ားကိ ု
ၿပီးျပည့္စုံေစရန္အလိုေတာ္ရွိတာပါ။ ဘုရားသခင္က ဒီပညတ္ 
တရားမ်ားေပးတဲ့ပုံစံကိုၾကည့္ရေအာင္၊ ဘုရားက လူသားနဲ႔ 
အလြန္ကို နီးကပ္စြာ ရွိေတာ္မူတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ နီးကပ္ 
သလဲဆိုရင္ သူ႔အားေခၚတတိုင္း ၾကားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ 
အနီးဆုံးမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ မၾကာမၾကာ 
ေတြ႕ဆုံမႈရွိတဲ့ ေမာေရွေတာင္မွ ထာဝရဘုရားသခင္ဟာ  
အီစေရးလူမ်ိဳးေတာ္နဲ႔ ဒီေလာက္ နီးကပ္စြာ တည္ေနေတာ္မူ 
တာကို အံ့ဩခ်ီးမြမ္းခဲ့ရတာပါ။ 
 ဘုရားက လူကိုပညတ္တရားေတြအားျဖင့္ သူနဲ႔ ပိုနီး 
ကပ္လာေစဖို႔ ဆြဲေခၚလိုပါတယ္၊ သူဟာ ဥပေဒေတြထုတ္ကာ
အေဝးကေနေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ၫႊန္ၾကားတတ္တဲ့ အစိုးရမင္းမ်ား 
လိုလုံးဝမဟုတ္ပါဘူး။ ပညတ္တရား က်မ္းေတြအားျဖင့္ သူ႔ 

ကိုယ္ကိုထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ျပၿပီး ဖခင္ကဲ့သို႔အနီးကေန တေကာက္ 
ေကာက္လိုက္ကာ လူသားမ်ားကို အေဖာ္ျပဳေနသူျဖစ္တယ္၊ 
အနီးဆုံးမွာရွိေနေတာ္မူတယ္ ဆိုတာေဖာ္ျပေနတာပါ။ အဖ 
ဘုရားသခင္ဟာ ဒီတရားက်မ္းေတြကို ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚမွာ 
သူ႔ရဲ႕လက္နဲ႔ကိုယ္တိုင္ေရးၿပီး ေမာေရွကို ေပးအပ္ခဲ့တယ္။ 
ေပးထားပစ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လွည့္မၾကည့္တဲ့ ဘုရားမဟုတ္ပါဘူး။ 
ေမာေရွရဲ႕ ေခတ္ကာလမွာကတည္းက အီစေရးလူမ်ိဳးေတာ္ကို 
ေန႔အခ်ိန္မွာ မိုးတိမ္တိုက္နဲ႔လမ္းျပၿပီး၊ ညအခ်ိန္မွာ မီးတိုင္နဲ႔
လမ္းျပေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့ဘုရား၊ လူသားတို႔နဲ႔ အစဥ္အတူ 

ေလွ်ာက္လွမ္းေနေတာ္မူတဲ့ဘုရား ျဖစ္တယ္။ 
 ကမာၻဦးက်မ္းအစပိုင္းက ေထာက္ျပတဲ့ လူအာဒံနဲ႔ 
ဧဝတို႔ ဘုရားသခင္နဲ႔ေဝးဖို႔ ဖန္တီးၾကပုံနဲ႔ဘုရားကေတာ့ လူ 
ကို ျပန္ဆြဲေခၚပုံကိုၾကည့္ႏိုင္တယ္။ ဘုရားကဆြဲေလေလ လူ 
က ေျပးပုန္းေလေလ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ကိုမ်က္ 
ေမွာက္ေတာ္ေရွ႕ကေန ပုန္းေရွာင္လိုျခင္းဟာ ဘုရားနဲ႔ေဝးဖို႔ 
ပထမ ေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး၊ သူတစ္ပါးကုိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္လုပ္ 
ျခင္းက ဒုတိယေျခလွမ္းပဲျဖစ္တယ္။ အျပစ္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို 
ဘုရားနဲ႔ေဝးရာကို ေျပးပုန္းေစတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာ 
လည္း ဘုရားသခင္ကို တင္းက်ပ္တဲ့ တရားသူႀကီးလို ျမင္ဖို႔ 
သြန္သင္ျခင္းခံရတဲ့ အခါေတြလည္းရွိခဲ့ေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သူ႔ကို 
ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကတယ္၊ ေရွာင္ပုန္းခ်င္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ လူသား
နဲ႔အနီးဆုံးျဖစ္လိုတဲ့ဘုရားက လူ႔အျဖစ္ယူၿပီး အားနည္းတဲ့လူ
သားေတြနဲ႔တသားတည္းလာေရာက္ေနထိုင္ျပခဲ့တာမကဘဲ၊ 
လူရဲ႕အျပစ္ေတြကို သူ႔ကိုယ္အေပၚထမ္းယူၿပီး ရက္စက္ဆုံး 
ေသျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ အသက္ေပး ျပသသြားခဲ့တဲ့ ဘုရားပါ။ တကယ္ 

ေတာ့ ဘုရားရဲ႕လူသားနဲ႔နီးကပ္မႈဟာ ဘုရားရဲ႕ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို 
ေဖာ္ျပပါတယ္။ အားနည္းလွတဲ့ လူရဲ႕အနီးမွာေနၿပီးလူကို 
ကူညီေပးေနေလာက္ေအာင္ သူႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူတာပါ။ ဘုရားဆို 
တာဟိုးအေဝး မိုးေကာင္းကင္ေတြမွာရွိေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔နဲ႔အိမ္ထဲမွာရွိေနေတာ္မူတာလို႔ ေမာေရွဖြင့္ဟေျပာ 
ခဲ့တာ သခင္ခရစ္ေတာ္က လူ႔အျဖစ္ယူျခင္းနဲ႔ မ်က္ဝါးထင္ 
ထင္လက္ေတြ႕ျပလိုက္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားဟာ သူ႔ 
တပည့္ ေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔အတူရွိေနေပးခဲ့တယ္၊ သြန္သင္ေပး 
ခဲ့တယ္၊ ခ်စ္ျခင္း ႀကီးစြာျပသဆုံးမေတာ္မူခဲ့ၿပီး အနီးဆုံး အတူ 
ေနထိုင္ေပးခဲ့တဲ့အျပင္ အခ်င္းခ်င္းလည္း ေဝးကြာဖို႔ မႀကိဳး 
စားဘဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔နီးစပ္စြာေနထိုင္ၾကဖို႔ သြန္သင္ တိုက္ 
တြန္းေပးခဲ့တာပါ။ 
 လူသားေတြမွာ အခ်င္းခ်င္း နီးစပ္စြာရွိၾကဖို႔ နည္း 
လမ္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္အခုလို ကပ္ေရာဂါ ႀကဳံ 
ၾကရခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ 
ခႏၶာအရ နီးနီးကပ္ကပ္ မရွိႏိုင္ၾကေပမယ့္ အခ်င္းခ်င္းဆု 
ေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္၊ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အခ်င္းခ်င္း  နီးစပ္စြာရွိႏိုင္ၾကမယ့္ နည္းလမ္းေတြမ်ားစြာ ရွိေန 
တာပါ။ 
 ဘာေၾကာင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အခ်င္းခ်င္း အထူးသျဖင့္ ဒီလို
အခ်ိန္နီးစပ္စြာရွိႏိုင္ၾကဖို႔ နည္းလမ္းရွာႀကိဳးစားၾကရမွာလဲဆို 
ရင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အားနည္းၿပီး အနာအဆာ 
ျပည့္တဲ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔နဲ႔ အနီးဆုံးရွိေနျပခဲ့ၿပီး၊ သင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း 
လည္း ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ နီးစပ္ၾကပါလို႔ မိန႔္မွာေတာ္မူခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္ 
ေနာက္ လိုက္ေလွ်ာက္ေနတာေၾကာင့္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 ကြၽႏ္ုပ္တို႔အခ်င္းခ်င္းမေရွာင္ပုန္း၊ မဖယ္ခြါၾကဘဲ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ နီးစပ္စြာရွိေနၾကဖို႔နဲ႔ ဓမၼေဟာင္းမွာ 
အျပစ္ေသြးေပက်ံခဲ့ၿပီးမွ လက္ေဆးျငင္းပယ္ခ်င္၊ ကိုယ္လြတ္ 
႐ုန္းခ်င္တဲ့ ကာဣနရဲ႕ စိတ္ထားမ်ိဳး မရွိၾကဖို႔  ဘုရားသခင္ထံမွာ  
ေက်းဇူးေတာ္ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကပါစို႔”ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ထိုေန႔၌ တရားေပးခဲ့သည္။
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ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ 
တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အားလုံးအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ပါ ေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီး 

ဖရန္စစ္မွလႈိက္လွဲစြာေျပာၾကား

 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါပိုးစတင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်လာ 
ေသာ္လည္း ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံႀကီးတခ်ိဳ႕မွာ ကူးစက္၊ေသဆုံးမႈႏႈန္းျမင့္တက္ 
လာေနသည္ကိုစိုးရိမ္ဖြယ္ ေတြ႕ရသည့္အေပၚ  ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ “အီတလီနဲ႔ 
ကမာၻတစ္ဝန္းမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရၿပီး အက်ပ္အတည္းနဲ႔ရင္ဆိုင္ရေစတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ 
(ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါပိုး) ကူးစက္ခံေနရသူ၊ သံသယျဖစ္ခံေနရသူမ်ား၊ ေသဆုံးသြားရသူမ်ားနဲ႔ 
လူနာမ်ားအား အနီးကပ္ ၾကည့္ရႈကုသေပးေနတဲ့ သူနာျပဳ၊ ဆရာဝန္၊ေဆးဝန္ထမ္း၊ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔တကြ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကို ကာကြယ္ကုသႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း၊ ေဆးဝါးေတြ ရွာေဖြ 
စမ္းသပ္ေနသူ အားလုံးကို အားလုံးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ႏွလုံးသားထဲမွ သတိရဆုေတာင္းေပးေနၿပီး 
ကြၽႏ္ုပ္ရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲကေန ေက်းဇူးတင္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဝိုင္းဝန္း ဆုေတာင္းေပး 
ေနတဲ့ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ အျခားဘယ္ဘာသာဝင္မ်ားမဆို၊ စိတ္ႏွလုံးေကာင္း ျပသ 
သူ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဂရိနဲ႔ တူရကီႏိုင္ငံနယ္စပ္ တစ္ 
ေလွ်ာက္မွာ အတိဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ အိုးအိမ္စြန႔္ခြါ ထြက္ေျပးေနရေသာ ဆီးရီးယားစစ္ေျပး 
ျပည္သူေတြကိုလည္းမေမ့ဘဲ စိတ္ႏွလုံးထဲကေန သတိရဆုေတာင္းေပးပါတယ္” ဟု ေျပာ 
ၾကားရင္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္တစ္ကမာၻလုံးက ကို႐ိုနာကပ္ေရာဂါအေပၚသာ အားလုံးေစာင့္ 

ၾကည့္ အာ႐ုံစိုက္ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္သည့္တိုင္ ရဟန္းမင္းႀကီးအေနျဖင့္ စစ္ပြဲၾကားတြင္ ဆာ 
ေလာင္လ်က္၊ ဖ်ားနာေနလ်က္ ေၾကာက္လန႔္စြာ ထြက္ေျပးေနဆဲျဖစ္သည့္ မိမိအိုးအိမ္၊ မိမိ 
ႏိုင္ငံမွ အတင္းအၾကပ္ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံေနရေသာ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း ေမ့မထား 
ၾကရန္ ႏွင့္ သူလည္း သတိရေနေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။  
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အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄) ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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မတ္လ၊ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၂၀ 
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က 
ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိတ္သတ္အား ဘုရားစကားသင္ၾကားရာ 
တြင္ မဂၤလာတရား (၈) ပါးထဲမွ ပၪၥမေျမာက္မဂၤလာျဖစ္ေသာ 
"သနားၾကင္နာတတ္ျခင္းရွိေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက 
၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ ၾကင္နာျခင္း ခံၾကရ 
လိမ့္မည္" ဟူေသာ မဂၤလာတရားကို သြန္သင္မိန႔္ၾကား 

ေတာ္မူခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ စတင္ေ႐ြး 
ေကာက္ေတာ္မူျခင္းခံရစဥ္က က႐ုဏာသနားျခင္းကို ပထ 
မဆုံး သတင္းစကားအျဖစ္ အရွင္သူျမတ္က ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ 
ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းသတိရကာ က႐ုဏာသနားျခင္း 
ပါရမီကို မိမိတို႔ အသက္ရႈသြင္းသည့္ ေလကဲ့သို႔ ေအာက္ေမ့ 
ကာ က်င့္သုံးၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ က႐ုဏာ 
သနားျခင္းကို ျပသက်င့္ႀကံသူသည္ သနားျခင္းကို ျပန္ 
လည္ခံစားရမည္။ မိမိစိုက္ပ်ိဳးသည့္ က႐ုဏာ အတိုင္းအ 
ထြာအတိုင္း သနားျခင္းကို မိမိဘ၀မွာ ျပန္လည္ရိတ္သိမ္း 
ၾကရေပမည္။ က႐ုဏာေၾကာင့္ က႐ုဏာ သက္ေရာက္ျခင္း 
ခံစားရမည့္ တန္ျပန္သေဘာတရားကို ဤမဂၤလာ တရား 
ေတာ္၌ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ က႐ုဏာသနားျခင္းသည္ ဘုရား 
သခင္၏ ႏွလုံးသည္းပြတ္ ဗဟိုလည္းျဖစ္၏။ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္း 
စာ၌လည္း တန္ျပန္သက္ေရာက္ျခင္း သာဓကမ်ားစြာကို 
လည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သူတစ္ပါးကို ဆုံးျဖတ္စီရင္သည့္ 
ပမာဏအတိုင္း မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ခံရ 
ေပမည္။ ထိုနည္းတူ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ေမတၱာမွာလည္း 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေပၚက်ဴးလြန္ေသာ သူတို႔အား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခြင့္ 
လႊတ္သကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ 
ဟု ဆုိထားသည္။ မိမိညီအစ္ကို ၏ အျပစ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္လွ်င္ 
သင္၏ အျပစ္မ်ားသည္လည္း ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း ခံရလိမ့္မည္။ 
မိမိေပးေသာအရာႏွင့္ မိမိရရွိမည့္အရာ ထိုႏွစ္ခုကို ခြဲထား၍ 

မရႏိုင္ေပ။ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ၾကသူေတြ မ်ား 
လွ၏။ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို 
ေတာင္းခံရမည္။ မဂၤလာတရား၌ သနားျခင္းကို ရွာေတြ႕၏။ 
ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ေမတၱာ၌ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ရွာေတြ႕၏။ ခြင့္ 
မလႊတ္ႏိုင္လွ်င္ ဘုရားသခင္အေပၚ အေႂကြးတင္ေနမည္။ 
ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဘုရား၏ သနားက႐ုဏာေတာ္ကို 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတာင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သနား 
က႐ုဏာသည္ အဘယ္ကလာသနည္းဟု ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ က႐ုဏာသနားျခင္း မရွိလွ်င္ 
ခရစ္ယာန္ဘ၀မရွိႏိုင္။ ခရစ္ယာန္ဘ၀အသက္တာက က႐ု 
ဏာသနားတတ္ျခင္းကို ဦးတည္မေခၚေဆာင္သြားလွ်င္ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လမ္းမွားေနၿပီ။ သနားျခင္းသာလွ်င္ ၀ိဉာဥ္ေရး 
ခရီးလမ္းတိုင္း၏ ပန္းတိုင္သာ ျဖစ္ရမည္။ သနားျခင္းသည္ 
ေမတၱာတရားမွ ျဖစ္တည္လာေသာ အလြန္လွသည့္ အသီး 
အပြင့္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ နိဂုံးအခ်ဳပ္အေနျဖင့္၊ ဘုရား 
သခင္၏ က႐ုဏာသနားျခင္းသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္ 
ေျမာက္ရာႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္း။ က႐ုဏာသနားျခင္းသည္ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရႈရႈိက္ရမည့္ေလ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပကာ 
သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ 
             ဘာသာျပန္ 
        သီကိုရွင္း 

က႐ုဏာသနားျခင္းကို အသက္ရႈသကဲ့သို႔ ျပဳက်င့္ၾကရန္ မိန႔္ၾကားေတာ္မူ

 ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ား၊ ျပင္းထန္ 
သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ႀကဳံေတြ႕ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ 
အတြက္ တစ္ကမာၻလုံးရွိ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို ဆက္ 
လက္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဗာတီကန္
႐ုံးေတာ္မွထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို လုိက္သည္ ။ 
အေရွ႕အသင္းေတာ္အဖြဲ႕အစည္း၏တာဝန္
ခံအႀကီးအကဲျဖစ္သူကာဒီနယ္ႀကီး LEON-
ARDO SANDRI က “မဆုံးႏိုင္တဲ့ျပည္တြင္းစစ္ 
ႀကီးဟာ မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ စစ္ေျပး ဒုကၡ 
သည္ေတြ တိုးပြါးလာေစပါတယ္။ ရလဒ္ 
ဆိုးက်ိဳးေတြက အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
တစ္ေလွ်ာက္လုံးအေပၚ သက္ေရာက္သြား 
ရပါလိမ့္မယ္။ စစ္ရဲ႕ဓါးစာခံ ျပည္သူေတြ 
ဟာ သူတို႔မွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ 
စားဝတ္ေနေရးေတာင္မွ မလုံမေလာက္ျဖစ္ 
ေနတာ၊ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ဘဝလံုၿခဳံလြတ္
လပ္မႈအခြင့္အေရးေပ်ာက္ကြယ္ေနတာ၊ 
ေအးေအးေဆးေဆးေက်ာင္း တက္ခြင့္မရ 
တာ၊ လူငယ္ေတြရဲ႕အနာဂတ္၊ အလုပ္ 
အကိုင္ေကာင္းရဖို႔၊ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ဆိုတာ 
ေတြေမွ်ာ္မွန္းလို႔ မရႏိုင္တာ၊ ကိုယ္စီနဲ႔ လိုက္ 
ဖက္ ကိုက္ညီတဲ့ ဘဝလမ္း၊ သက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းအလုပ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မျဖစ္ႏိုင္တာ၊ 
အစြမ္းရွိသေလာက္    ႀကိဳးစားၾကည့္ခြင့္မရ  
ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့ဂုဏ္သိကၡာ 
ရွိတဲ့ဘဝမ်ိဳး တည္ေဆာက္ခြင့္လည္း မေမွ်ာ္ 
လင့္ႏိုင္ေတာ့သလို သက္ႀကီး႐ြယ္အိုခ်ိန္မွာ 
လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး 

ကို မရရွိႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕လိုအပ္မႈ 
ကြက္လပ္ႀကီးကို ျပည္သူေတြသိျမင္ ခံစား 
ေနၾကပါတယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။
ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ ကက္သလစ္ဆရာ 
ေတာ္မ်ားထံေပးပို႔ေသာ ကာဒီနယ္ႀကီး၏ 
စာထဲတြင္ သန႔္ရွင္းေသာ ေသာၾကာေန႔ႀကီး
တြင္ေကာက္ခံရရွိသည့္ အလႉေငြကို သန႔္ 
ရွင္းေသာေျမ (HOLY LAND)သို႔ ေပးပို႔ လွဴ 
ဒါန္းေလ့ရွိသည့္ အစဥ္အလာအတိုင္း ဆက္ 
လက္ေပးပို႔ ပံ့ပိုးၾကပါရန္ ေတာင္းခံထား 
သည္။ ထိုအလွဴေငြကို သန႔္ရွင္းေသာေျမရွိ 
ခရစ္ယာန္အႏွစ္သာရမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ရန္အဓိကသုံးစြဲေလ့ရွိသည္။ တိုက္ 
႐ိုက္ အက်ိဳးခံစားရေသာ နယ္ေျမမ်ားမွာ 
JERUSALEM, PALESTINE, ISRAEL, JOR-
DAN, CYPRUS, SYRIA, LEBANON, EGYPT, 
ETHIOPIA, ERITREA, TURKEY, IRAN ႏွင့္ 
IRAQ တို႔ျဖစ္သည္။ သန႔္ရွင္း ေသာ နယ္ေျမ 
ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ ခရစ္ယာန္ 
မ်ားသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ျပင္း 
ထန္ေသာ အခက္အခဲဒုကၡမ်ားကို ခံထမ္း 
ေန ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုဒုကၡမ်ားမွာ မၿပီးဆုံး 
ေသးပါ။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ယုံၾကည္သူ 
ခရစ္ယာန္လူဦးေရ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ 
နည္းလာေနသည္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္၊ ဝမ္းနည္း 
စရာျဖစ္သည္သာမက ေရွးဦး ခရစ္ယာန္ 
အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းတန္ဖိုးထားသည့္
အေမြအႏွစ္မ်ားသည္လည္း ေမွးမိန္လာ 
သည့္ အႏၲရယ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိသန႔္ရွင္း 
ေသာေျမတြင္ ေနထိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္ 

မ်ားသည္ သာသနာေတာ္ႀကီး၏ အလြန္ 
အေရးပါေသာ ကဏၭတြင္ တည္ရွိေနပါ 
သည္။ သာသနာေတာ္ႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ 
ထိုေဒသ ေဂ်႐ုဆလင္မွ အစျပဳ၍ ခရစ္ 
ေတာ္ေယဇူး၏ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ကယ္တင္ 
ျခင္း သတင္းေကာင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို 
လက္ခံရရွိရာေျမ ျဖစ္ေပသည္။ ရဟန္းမင္း 
ႀကီး၏ တာဝန္ေပးအပ္ခ်က္အရ FRANCIS-
CAN အသင္းဂိုဏ္းမွ ရေသ့မ်ားသည္ ထို 
သန႔္ရွင္းရာေျမ HOLY LAND ကို ထိန္းသိမ္း 
ၾကည့္ရႈရန္တာဝန္ယူရသည္။ ရေသ့မ်ား 
သည္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွေပးပို႔ေရာက္ရွိလာ 
ေသာ အလႉေငြမ်ား ကို ဂ႐ုတစိုက္စီမံလ်က္ 
သုံးစြဲလ်က္ရွိသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ 
သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ခဲ့ေသာ ေနရာ၊ 
အေဆာက္အဦး ဘုရားဖူးေနရာမ်ား၊ ထို 
နယ္ေျမတြင္ ေဒသခံ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အ 
ေထာက္အကူျပဳရန္၎၊ စာသင္ေက်ာင္း
မ်ားတကၠသိုလ္မ်ားအတြက္၎၊ အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူသားခ်င္း စာ 
နာျခင္း၊ က႐ုဏာေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္း 
မ်ား အတြက္၎၊ ရဟန္းေလာင္း၊ သီလရွင္ 
ေလာင္းမ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာ၌၎၊ 
ထိုနယ္ေျမ၏ေရွးေဟာင္းသုေတသနလုပ္ 
ငန္း စသည္တို႔တြင္ အဓိက သံုးစြဲေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္  ၂၀၁၉ တြင္ စုစုေပါင္း 
အလႉေငြေဒၚလာ ၈.၂ သန္း  ($8.2 MIL-
LION)ေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေရွး  
ေဟာင္း အေမြ အႏွစ္ အေဆာက္အဦးမ်ား 

ျပဳျပင္မြမ္းမံရာတြင္ ဘက္သေလဟင္ၿမိဳ႕ရွိ 
သခင္ေယဇူးဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ ေနရာမွ 
ဘာစီလီကား ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၊ 
ဘက္သနီ႐ြာရွိ ရေသ့ေက်ာင္းႀကီး၊ အ 
ေလာင္းေတာ္ထားရွိခဲ့သည့္ေနရာမွ ဘုရား 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၊ ေဂ်႐ုဆလင္ရွိ ျပတိုက္ 
စသည့္ေနရာသာမက အျခား အေရးပါေသာ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္၊ ရွာေဖြ တိုးခ်ဲ႕ 

ထိုက္သည္မ်ားအတြက္ က်ခံသံုးစြဲခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏြမ္းပါးလ်က္ ထူးခြၽန္ 
သည့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ/သား ၆၆၈ 
ဦးအတြက္ ပညာသင္ေၾကး ေထာက္ပံ့ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ 
CATHOLICHERALD.CO.UK 
                 ဘာသာျပန္ 
  OSC-MYANMAR(CBCM)

သန႔္ရွင္းေသာေသာၾကာေန႔ႀကီးတြင္ေကာက္ခံရရွိသည့္ အလႉေငြကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ
မွခရစ္ယာန္မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

 အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္က အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ 
ထိပ္ပိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ LT. GOV. CYRUS 
HABIB အသက္ (၃၈)ႏွစ္ဟာ ရွစ္ႏွစ္ၾကာထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ 
သူ႔ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ႐ုံးကို စြန႔္လႊတ္ၿပီး ကက္သလစ္ 
ရဟန္းေဘာင္ဝင္ဖို႔ ေဂ်ဇြစ္အသင္းဂိုဏ္းကို သြားေတာ့မယ္ 
လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ သူဟာ ၂-ႏွစ္ 
ေလာက္အခ်ိန္ယူ ဆုေတာင္းရင္း စဥ္းစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
HABIBဟာ အနာဂတ္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ အလားအလာ 
ေကာင္းတဲ့ အမတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူအခုလို 
ဆုံးျဖတ္လိုက္တာ သိၾကရင္ အထူးသျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး 
အသိုင္းအဝိုင္းက သိပ္ကိုအံ့ဩၾကလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
“လြန္ခဲ့တဲ့ ၈-ႏွစ္လုံးလုံးႏိုင္ငံေရးမွာ အရွိန္တက္ခဲ့ၿပီးအျမင့္
ကိုေရာက္ေနၿပီ လာမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အေျခအ 
ေနေကာင္းတယ္  ဒီလိုအခ်ိန္အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္ အခုလိုဆုံး 
ျဖတ္လိုက္တာဟာ တကယ္ကိုအံ့ဩစရာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ 
ကြၽန္ေတာ့ကို အလဟသႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ အခ်ိန္ေတြျဖဳန္းခဲ့ 
သူလို႔ေတာင္ စြပ္စြဲခ်င္ၾကမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး စလုပ္ 
ကတဲက ကက္သလစ္လူမႈသြန္သင္ခ်က္ကို အခိုင္အမာ ဦး 

ထိပ္ထားခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲသား၊ဖ်ားနာသူ၊ မသန္စြမ္းသူ၊ ေထာင္ 
သားမ်ား၊ အိုးအိမ္စြန႔္ခြါထြက္ေျပးရသူေတြနဲ႔ လူ႔ အသိုင္း 
အဝိုင္းကေန ဖယ္က်ဥ္ခံရသူေတြအတြက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ 
ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အသက္ ရွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္က ကင္ဆာ 
ေရာဂါတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ ခဲ့ဖူးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ 
အဲ့ဒီကင္ဆာ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ျဖစ္ရာကေန ကြၽန္ေတာ္ျပန္ 
ရွင္လာခဲ့တာပါ၊ ဒီအေတြ႕အႀကဳံကပဲ ကြၽန္ေတာ့ကို အား 
နည္းသူမ်ားအေပၚ စာနာတတ္ေစပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အ 
တြက္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္ အနာဂတ္ကို 
ေတြ႕ေနရေပမယ့္ သိပ္မၾကာေသးခင္က ကြၽန္ေတာ့ကို ျခား 
နားတဲ့ဘဝတစ္ခုက ေခၚေနတယ္ လို႔ခံစားခဲ့ရတယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ့ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဘဝအသက္တာနဲ႔ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို 
အျပည့္အဝ အေစခံေပးဆက္ႏိုင္မယ့္ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ေပါ့။   ေနာက္ 
ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း 
တဲ့ေနရာမွာ ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနတာထက္ 
လူေတြရဲ႕ စိတ္နဲ႔ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔၊ လူေတြ 
ကိုအားေပး၊ အေဖာ္ျပဳေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ျမင္ 

လာတယ္။ ေဂ်ဇြစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ လူေတြအတြက္ 
လက္ေတြ႕က်က် အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္ၾကတာကို အား 
က်ခ်ီးမြမ္းမိပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ ေဂ်ဇြစ္ေတြရဲ႕ ရဟန္း 
ေလာင္းဘဝ ၈-ႏွစ္ကေန ၁၇-ႏွစ္ေလာက္ၾကာႏိုင္ၿပီး၊ တင္း 
က်ပ္တဲ့ ပုံသြင္းမႈေတြရွိတာကိုလည္း သိထားပါတယ္။ ကြၽန္ 
ေတာ့္အေနနဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေဂ်ဇြစ္ေတြရဲ႕ သာသနာ 
နယ္ ၄ခုရွိတဲ့အထဲမွာ ဘယ္သာသနာနယ္ကေန ဝင္မလဲ 
ဆိုတာ မေျပာႏုိင္ေသးေပမယ့္ ဘဝလမ္းအသစ္စတင္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ 
လို႔ ေတာ့ေတာင္းခံလိုက္ပါတယ္” လို႔ ဆိုထားတဲ့ အထက္ပါ 
သူ႔ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္းေတြကို ေရးသားၿပီး ေဂ်ဇြစ္ 
အသင္းဂိုဏ္းကေန ထုတ္ေဝတဲ့ (AMERICA MAGAZINE) 
မဂၢဇင္း စာေစာင္ထဲမွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  
AMERICAMAGAZINE.ORG 
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အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ မွ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ 
LT. GOV. CYRUS HABIB သည္ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ေတာ့ဘဲ 
ေဂ်ဇြစ္အသင္းဂိုဏ္းသို႔ဝင္ေရာက္ကာ 

ကက္သလစ္ရဟန္းဘဝခံယူရန္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ရဟႏၲာ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ST. POPE JOHN 

PAUL II ၏ေမြးေန႔ႏွစ္ 
(၁၀၀)ေျမာက္ 
အထိမ္းအမွတ္ 
ပြဲက်င္းပရာတြင္ 
ပိုလန္သမၼတ 

ပါဝင္တက္ေရာက္မည္
 ငယ္နာမည္ KAROL JÓZEF WO-
JTYŁA ေခၚ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယ 
ေျမာက္ ေယာဟန္ေပါလူး သည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ 
WADOWICE ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္က 
ေမြးဖြားခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္ ၂၀၂၀ တြင္ 
ေမြးဖြားျခင္း ႏွစ္ (၁၀၀) တိုင္လာၿပီျဖစ္သည္။ 
ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ 
လာမည့္ ေမ လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရဟႏၲာ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္သည့္ ST. POPE JOHN 
PAUL II ၏ေမြးေန႔ႏွစ္ (၁၀၀)ေျမာက္ 
အထိမ္းအမွတ္ ပြဲကို ဗာတီကန္တြင္ မစာၦး 
တရားေတာ္ႏွင့္ က်င္းပ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ST. POPE JOHN 

PAUL II ၏ ဇာတိေျမ ျဖစ္သည့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ 
၏သမၼတ ANDRZEJ DUDAသည္ လည္း 
ထိုေမြးေန႔အခမ္းအနား မစာၦးတရားသို႔ 
တက္ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္တဲ့ ပိုလန္သား 
ရဟႏၲာ POPE JOHN PAUL II အတြက္ 
ဘုရားရွင္အား ေက်းဇူး ဆပ္တင္မယ့္ မစာၦး 
တရားေတာ္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပိုလန္သားမ်ား 
ဘုရားဖူးခရီးစဥ္အ ေနနဲ႔ ေရာမကိုသြားၿပီးပါ
ဝင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ကာဒီ 

နယ္ႀကီးက ေျပာၾကားထားသည္။ ၎ 
ေက်းဇူးတင္ မစာၦးတရားေတာ္ႏွင့္ အထိမ္း 
အမွတ္အခမ္း အနား အတြင္းျပဳလုပ္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ရဟန္းမင္း ႐ုံးေတာ္ဆိုင္ 
ရာ ပိုလန္သံအမတ္ ႀကီး JANUSZ KOTAŃS-
KI မွ တာဝန္ယူ ေရးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ 
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ကိုဗစ္ ၁၉ အေရး ေရွ႕တန္းမွ 
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ မစာၦးတရား 

ျဖင့္ ဆုေတာင္းေပးရန္တိုက္တြန္းျခငး္
 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး RUPERTO SANTOS သည္ ကို႐ိုနာ 
ဗိုင္းရပ္ေဘးရန္မွ လြတ္ကင္းၾကေစရန္၎၊ ကာကြယ္ျပဳစု ကုသေပးရန္ ေရွ႕တန္းေရာက္ေန 
ၾကေသာ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္၎ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးခ်င္း ေန႔ 
စဥ္ပူေဇာ္ေနေသာ မစာၦးတရားတြင္ အထူးသတိရဆုေတာင္းေပးၾကရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား 
တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ “ဒီအရာကေနကယ္တင္ေပးဖို႔နဲ႔၊ ေရွ႕တန္းကေနလုပ္ေဆာင္ေနသူ 
ေတြေဘးကင္းဖို႔ သူတို႔ကိုယ္စိတ္သန္စြမ္းေနၾကဖို႔ သူတို႔ရဲ႕မေၾကာက္မ႐ြံ႕ေပးဆပ္မႈအတြက္
အဆတစ္ရာ ဆုလာဒ္ျပန္လည္ရရွိဖို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ဆီကို တိုးလွ်ိဳးေတာင္းေလွ်ာက္ 
ၾကစို႔၊ ရဟႏၲာႀကီးသံဇူဇယ္ရဲ႕ ၾကားဝင္ဆုပန္ေပးဖို႔လည္း ေတာင္းခံသြားၾကပါစို႔” ဟုလည္း 
ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးဌါနမွ မတ္လ ၁၈-ရက္ေန႔အတည္ျပဳခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ 
ကိုဗစ္ ၁၉-ကူးစက္မႈႏႈန္းသည္ လူ ၂၀၂ ဦးအထိခုန္တက္သြားကာ ၁၇ ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ 
၇ဦးျပန္လည္က်န္းမာလာေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက အျခားသာ 
သနာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ျပန႔္ပြါးမႈကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ လူထုႏွင့္စုေဝး မစာၦးေဟာ 
ၾကားျခင္းႏွင့္တကြ ေဆးေၾကာျခင္း၊ခရစၥမားအားေပးျခင္း၊အာပတ္ေျဖျခင္းစေသာ စကၠရမင္း 
တူးေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ကတည္းက ရပ္နားထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ေနာက္ 
ထပ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကိုေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဆက္လက္၍ “ဝါ 
တြင္း ကာလဆိုင္ရာနဲ႔ သန႔္ရွင္းေသာရက္သတၱပတ္၊ ပါစကားဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္တဲ့ အစီအစဥ္ 
ေတြကိုလည္း ဘာသာတူအမ်ားနဲ႔စုေပါင္းက်င္းပႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး” ဟုေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္၊ မျပန႔္ပြါးေစရန္ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ 
ေဆာင္ေနသူ၊ ျပဳစုကုသေပးေနသူ မိသားစုဝင္မ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဆု 
ေတာင္းေပးၾကရန္ အေစာပိုင္းကတည္းကပင္ ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္မွႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 
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အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄) ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ကိုဗစ္ ၁၉ မပ်ံ႕ပြါးရန္ စိန္ပီတာရင္ျပင္ကို 
ယာယီအဝင္အထြက္ပိတ္ထားျခင္း

 အီတလီအစိုးရသည္ စိန္ပီတာရင္ျပင္အား ကိုဗစ္၁၉ ဗိုင္းရပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈတား
ဆီးရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ မတ္လ ၁၀-ရက္မွစတင္ကာ ယာယီပိတ္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ထိုတားျမစ္ဧရိယာအတြင္းသို႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွအပ မည္သူ႔ကိုမွ်ဝင္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း 
အီတလီရဲဌါနမွ CNA သတင္းဌါနသို႔ တရားဝင္ေျပာဆိုထားသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ 
မွလည္း စိန္ပီတာရင္ျပင္ႏွင့္ ဘာစီလီကားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို မတ္လ ၁၁-ရက္မွစ၍ လာ 
မည့္ ဧၿပီလ ၃-ရက္ေန႔အထိ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အီတလီအစိုးရႏွင့္အတူ ပူးတြဲထုတ္ 
ျပန္လိုက္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ႏွင့္ ဗာတီကန္၏လုံၿခဳံေရး 
ေဆာင္႐ြက္ေနသူ  SWISS GUARDSမ်ားကလည္း စိန္ပီတာရင္ျပင္သို႔ မည္သည့္ ဘုရားဖူးကိုမွ 
ဝင္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္သည့္အျပင္ ထိုပိတ္ပင္ျခင္းတြင္ ဘာစီလီကားေက်ာင္းေတာ္လည္း 
အလိုအေလ်ာက္ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို 
ေစာင့္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။   သို႔ေသာ္ ဗာတီကန္၏ ေဆးအေရာင္းဌါနမ်ား၊ SU-
PERMARKET ေဈးအခ်ိဳ႕မ်ားကုိမူ တင္းက်ပ္သည့္ေစာင့္ၾကပ္မႈႏွင့္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထား 
ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဗာတီကန္အထဲမွ စားေသာက္ဆိုင္ကိုလည္း ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း အစားအေသာက္မ်ားကို လုံၿခဳံေရးျဖင့္ အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ဝန္ ေဆာင္မႈ 
ထား ရွိေပးမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္လည္း စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ား၊
ဘားဆိုင္မ်ားကိုလည္း ည ၆-နာရီအထိသာ ဖြင့္ခြင့္ေပးထားသည့္တိုင္ အုပ္စုလိုက္လာေရာက္ 
စားေသာက္ျခင္းကို ကန႔္သတ္ထားသည္။ လူစုလူေဝးမျဖစ္ေစရန္ အစုအေဝးႏွင့္ မစာၦးတရား 
ေဟာျခင္းကို တားျမစ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အီတလီႏိုင္ငံရွိ သာသနာတိုင္းမွ ေထာင္ခ်ီေသာ 
ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ေက်ာင္းထဲတြင္ တစ္ပါးတည္း သီး 
သန႔္ မစာၦးတရားေဟာ ေနၾကရသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကိုမူ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေရာက္ 
ဆုေတာင္း ႏိုင္ရန္ဖြင့္ထားေပးကာ အခ်ိဳ႕ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ထုတ္ 
ထားေပးလ်က္ ဖူးေျမာ္ဆုေတာင္းရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္၊ သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွ 
စစၥတာမ်ားကမူ သူ႔တို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ေနရာမွ ရဟန္းေဟာၾကားသည့္ မစာၦးတရားသို႔ 
ဝင္ေရာက္ နာယူေနၾကသည္။ လူမ်ားအားမိမိတို႔ အိမ္ထဲတြင္သာ ေနၾကရန္ေျပာဆိုထား 

႐ုရွားႏိုင္ငံအေျခခံ ဥပေဒ၌ 
ဘုရားသခင္အား၎၊ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ 

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအား 
အေလးထားထည့္သြင္းရန္ သမၼတ 
ဗလာဒီမာပူတင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္

 ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၌ အခ်က္အခ်ိဳ႕ျပင္
ဆင္ရန္တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔႐ုရွားႏိုင္ငံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပသည့္အခ်က္တြင္ 
ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ လက္ထပ္ထိမ္းျမား (လိင္တူထိမ္းျမားျခင္း မဟုတ္သည့္ ေယာက်္ား 
ႏွင့္မိန္းမအၾကား ထိမ္းျမားျခင္း)ႏွင့္ ဘုရားသခင္အေပၚ အေလးထားယုံၾကည္ျခင္းအား 
ထိန္းသိမ္းေစမည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္လာသည္။ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတပူတင္၏ 
တင္ျပ ခ်က္အားလူထုဆႏၵခံယူပြဲ၊ မဲဆႏၵေပး၍ အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေျခ 
ဥျပင္ဆင္ခ်က္အတြက္တင္ျပမႈမ်ားအား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ျပင္ဆင္ 
ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ ္သည။္ ၎ေျခဥျပငဆ္ငရ္နတ္င္ျပခ်ကအ္ား ႐ုရွားႏိငုင္ံေအာက္လႊတ္ေတာက္ 
လြန္ခဲ့ေသာ လပိုင္းက အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းထား 
ေသာ ၎ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားနာမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ႐ုရွား ႏိုင္ငံေအာက္ လႊတ္ေတာ္ (ဒူးမား)၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ VYACHESLAV VOLODIN 
က “သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္၏ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ 
အုပ္စုအားလုံး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္၎၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးတို႔ႏွင့္၎ အျပန္ 
အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္”ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႐ုရွားသမၼတ 
ပူတင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူး စတင္ရယူထမ္းေဆာင္စဥ္ကတည္းက ထုံးတမ္း 
အစဥ္အလာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ စံ တန္ဖိုးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ၾကားသူအျဖစ္ ကမာၻတစ္တဝန္းတြင္ လူသိမ်ားခံ ထားရသူျဖစ္သည္။ 
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 အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ရဟန္း 
မင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ စုံလင္ေသာ အင္ဒူဂ်င္ 
သွ်ားကို  ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံလူနာမ်ား 
ႏွင့္ ျပဳစုကုသေနသူ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဆး 
ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္အေျခအေန 
ရွိလာပါက ၎အားခံစားခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ျပန္ 
ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။  ကို႐ိုနာကပ္ေရာဂါ 
ေၾကာင့္ ကာယပိုင္း၊ စိတ္ဓါတ္ပိုင္း တိုက္႐ိုက္ 
ထိခိုက္ခံစားရသူ၊ သြယ္ဝိုက္ထိခိုက္ ခံစားရ 
သူမ်ား က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔
၏မိသားစုဝင္မ်ားအပါအဝင္အားလုံး၏ ကာ 
ယေရး၊ဝိညာဥ္ေရး အက်ိဳးအတြက္ ေရွးရႈ 
လ်က္ ထုိထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မတ္လ ၂၀-ရက္ 
ေန႔ တြင္ “အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ရဟန္း 
မင္းႀကီး႐ုံးေတာ္”မွ အေမွ်ာ္အျမင္ျဖင့္စဥ္းစား 
ေပးကာ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ရဟန္း 
မင္း ႀကီး႐ုံးေတာ္တာဝန္ခံ ကာဒီနယ္ႀကီး 
MAURO PIACENZA ႏွင့္ ႐ုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး 
ဖာသာရ္ KRZYSZTOF NYKIEL တို႔မွ လက္ 
မွတ္ ေရးထိုးထားေသာစာျဖင့္ စီစဥ္ထုတ္ျပန္ 
ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမိအသင္းေတာ္ 
ႀကီးမွ ခံစားခြင့္ေပးေသာ ထိုခြင့္လႊတ္ျခင္း 
အင္ဒူဂ်င္သွ်ားသည္ အိမ္၌ရွိေနသူျဖစ္ေစ၊ေ
ဆး႐ုံ၌ရွိေနသူျဖစ္ေစ၊ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရာ၌ 
ရွိေနသူျဖစ္ေစ ထုိသူတို႔၏ အျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းမွ 
ေျဖလႊတ္ခြင့္ ရရွိေစရန္ျဖစ္ကာ ကာယကံရွင္ 
မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔အျပစ္မ်ားကိုေနာင္တယူ 
လ်က္၊ မီဒီယာ မွထုတ္လႊင့္ေနေသာ မစာၦး 
တရားမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ စိတ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ 
စိတ္အားျဖင့္ ကားတိုင္လွည့္ျခင္း၊ သမၼာ 
က်မ္း စာဖတ္ရႈဆင္ျခင္ျခင္းစသျဖင့္ မိမိ 
ကိုယ္ကိုျပင္ဆင္ၾကရင္း အမိသာသနာ 
ေတာ္ႀကီး၏ အခြင့္လႊတ္ျခင္း အင္ဒူဂ်င္သွ်ား
ကိုခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ ၎အင္ဒူဂ်င္သွ်ား 
ကို ဘာသာတူမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား 
စီရင္ေရးသားထားေသာ ယုံၾကည္ျခင္းအခ်ဳပ္ 
ေမတၱာ၊ သခင္ေယဇူး စီရင္သင္ၾကား ေတာ္ 
မူေသာ ေကာင္းကင္ဘုံေမတၱာတို႔ကို ႐ြတ္ 

ဆိုဆုေတာင္းျခင္း၊ အမိမယ္ေတာ္အား ၾကား 
ဝင္ဆုပန္ေပးရန္ ေတာင္းခံျခင္း၊ မိမိတို႔ ခံစား 
ရေသာ ကိုယ္၊စိတ္ေဝဒနာႏွင့္ႀကဳံေနရသည့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡကို ဘုရားသခင္အား ယုံၾကည္ 
ကိုးစားမႈႏွင့္ လက္ခံျခင္း၊ လိုအပ္ေနသည့္ 
နီးစပ္သူလူသားအခ်င္းအခ်င္း ေမတၱာျပျခင္း
၊အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ စကၠရမင္တူးမ်ားကို 
ပုံမွန္ျပန္လည္ခံယူလိုသည့္ စိတ္ထား ရွိျခင္း 
တို႔အားျဖင့္လည္း အျပစ္မ်ား၏ ဒဏ္မွ ကင္း 
လြတ္ခြင့္ အင္ဒူဂ်င္သွ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးသူ၊သမၼာ 
က်မ္းစာဖတ္ရႈသူ၊စိတ္ပုတီးစိပ္သူ၊ဒုကၡစရိ
ယာကားတိုင္လွည့္သူ၊ ရဟန္း၊သီလရွင္တို႔ 
ေန႔စဥ္ ႐ြတ္ဖတ္ရသည့္ ပရိတ္ေမတၱာကို႐ြတ္ 
ဆိုဆုေတာင္းသူတို႔သည္လည္း ဤအျပစ္ 
လႊတ္ျခင္း အင္ဒူဂ်င္သွ်ားအခြင့္ ေက်းဇူးခံစား 
ႏိုင္ရန္ အက်ဳံးဝင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဤ 
အျပစ္လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာေပးေသာ အင္ဒူဂ်င္ 
သွ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ သာသနာ၏ ဆရာ 
ေတာ္မွ ေပးႏိုင္ရန္ခြင့္ျပဳထားသည္၊ သို႔ေသာ္ 
ေနရာက်ယ္ျပန႔္ျခင္း၊ လူမ်ားလြန္းျခင္းကဲ့သို႔ 
အေျခအေနရွိလာပါက ရဟန္းဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအားလည္း ေပးႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထား 
သည္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ သြန္ 
သင္ခ်က္အရ အင္ဒူဂ်င္သွ်ားဆုိသည္မွာ 
အျပစ္ေျဖၿပီးေနာက္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖရန္ က်န္ရွိ 
ေနေသးသည့္ အျပစ္ဒဏ္မွ ေျဖလႊတ္ေပး 
သည့္ ခံစားခြင့္ျဖစ္သည္။  
VATICAN NEWS. 
    OSC-MYANMAR (CBCM)

ကို႐ိ ုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံလူနာမ်ားႏွင့္ 
ျပဳစုကုသေနသူမ်ားအား အသင္းေတာ္မွ 

အထူးအင္ဒူဂ်င္သွ်ားေပးထားျခင္း

ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ထဲသို႔ အလုပ္သြားျခင္း၊ စားေသာက္စရာႏွင့္ ေဆးဝါး ဝယ္ရန္သြားျခင္း၊ 
ေနထိုင္မေကာင္း၍ ေဆး႐ုံေဆးခန္းသို႔ သြားလာျခင္းမ်ားရွိေနႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ လူစုရွိေသာ 
ေနရာမ်ိဳးတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးနီးကပ္ကပ္မေနၾကဘဲ တစ္မီတာအကြာအေဝးခန႔္ခြါ 
ေနၾကရန္ ၫႊန္ၾကား ထားသည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ပြါးေနေသာ္ျငားလည္း ဗာတီက
န္အထဲမွအေရးႀကီးသည့္႐ုံးမ်ားကိုမူ  ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ အလုပ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြါခြါတစ္မီတာအကြာရွိေနၾကရန္၊ ေကာ္ဖီ ေသာက္ခ်ိန္ 
စားေသာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း စုေဝးမႈမျပဳဘဲစားေသာက္ၾကရန္၊ ဧည့္သည္ထြက္ေတြ႕ျခင္း 
မျပဳရန္စသျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားသည္။ ရဟန္းမင္း ႐ုံးေတာ္၏ သတင္းဌါနမွာ 
ပုံမွန္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းခပ္ေဝးေဝးရွိေနလ်က္ ႐ုံး၏ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းအင္အားအနည္းငယ္မွ်ႏွင့္ 
အလုပ္ျဖစ္ ေအာင္ လႈပ္ရွားေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ 
CATHOLICNEWSAGENCY 
                                                        ဘာသာျပန္
                                                   OSC-MYANMAR(CBCM) 



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

 
 မတ္လ ၈ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က 
နံနက္မစၧားမ်ားအျပီးမွ စတင္ကာ ညေန 
(၅)နာရီ အထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းျခင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ 
ကူးစက္ျမန္ေရာဂါ ကာကြယ္ ကုသႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းကို ရန္ကုန္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ထုိကဲ႔သို႔ ဆုေတာင္းၾကရန္ မတ္လ 

(၆)ရက္ ၂၀၂၀ ရက္စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာ၏ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ 
ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ ေၾကညာစာတစ္ခုကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ေၾကညာ 
စာတြင္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္(စ္)ဘိုမွ လမ္း 
ညႊန္ တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ 
ျပထားပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးျခင္းျဖင့္ 
ဆုေတာင္းရန္ ထားရွိရမည့္ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ားမွာလည္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ
ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသူမ်ားအတြက္ 
လည္းေကာင္၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားႏွစ္
သိမ့္ျခင္း ရရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ 
ကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္းကုိထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္အ
တြက္ ကုသေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ  ေဆး 
ဝါးမ်ား အခ်ိန္ွမီရရွိႏိုင္ရန္အတြက္လည္း 
ေကာင္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တာ 
ဝန္ရွိသူ မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ တာ 
ဝ န္ ထ မ္းေ ဆာ င္ႏို င္ ရ န္ အ တြ က္ လ ည္း  
ေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထားရွိလ်က္ ဆု 
ေတာင္းေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စိန္ေမရီ 
ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ မတ္လ ၈ 
ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္မစၧားတရားကို 
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္(စ္)ဘို မွ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ 
ေရာဂါေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာသူမ်ား၊ 
ေရာဂါေဝဒနာစြဲကပ္ေနေသာသူမ်ား ဤ 
ေရာဂါကို ကုသႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ ၾကိဳးစား 
အေျဖရွာေနၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိကာ ဦးေဆာင္ တင္ 
ပူေဇာ္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။  
     
 OSC-MYANMAR(CBCM)

 မတ္လ ၁၁ ေန႔ ညေန႔ ၄း၀၀ 
ခ်ိန္မွာ မြန္ဆီေညာ္ ေစာဖရန္စစ္မွ ႀကီးမႉး 
ၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားအတူ စုေပါင္း၍ ဓမၼ 
ဆရာ ဆရာမမ်ား အတြက္ေက်းဇူးတင္ 
မစာၦးေတာ္ကို ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္ မစာၦး 
အတြင္း မြန္ဆီေညာ္ မွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား 
အတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္းႏွင့္ လူငယ္ လူ 
႐ြယ္ေတြ ဘုရားအတြက္ ကိုယ့္ဘဝ ဆက္ 
ကပ္ စိတ္အားထက္သန္မူရွိမရွိ ႏွစ္ႏွစ္တာ 
ကာလမွာ ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့ရသမွ်ကို ခု 
ခ်ိန္ကေနစၿပီး သာသနာ့ လယ္ကြင္းထဲ 
သြားၿပီး သတင္းေကာင္းကို ေဝမ်ွရေတာ့ 
မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ၎ေနာက္ 
မြန္ဆီ ေညာ္က ဆက္လက္ၿပီး သာသနာ့ 
လယ္ကြင္းထဲသြားၿပီး အေစခံဖို႔ရန္ အဆင္ 
သင့္ ျဖစ္ၿပီလား ေမးခြန္းေမးပါတယ္။ ထို႔ 
ေနာက္ခရစ္ေတာ္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ ေဂ်႐ုစလင္ 
ထဲ ျပန္ဝင္တဲ့အခါမွာ ညင္းပန္း ႏွိပ္စက္မူ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႀကဳံခဲ့ရေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ားလည္း သာသနာ့လယ္ကြင္းထဲမွာ ခရစ္ 
ေတာ္ ႀကဳံခဲ့သလို ႀကဳံရမွာေသခ်ာတယ္။ 
အဲ့ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒါကိုရင္ဆိုင္ဖုိ ႔အဆင္သင့္ 
ျဖစ္ေနရန္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ဒုကၡအခက္ခဲ 
ေတြကို ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႔လိုတယ္။ တကိုယ္ေရ 
တကာရ ေကာင္းစားဖို႔အတြက္ သာသနာျပဳ 
မလုပ္ရဘူး၊ ကြၽန္လို အေစခံျဖစ္ဖို႔လိုတယ္ 
အဲ့ဒါကို ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႔လိုတယ္ ေနရာရဖို႔ 

သာသနာ ျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မွားသြားပါ 
လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္ ၎ 
ေနာက္ မစာၦးကုိ ဆက္လက္ ပူေဇာ္ 
ဆုေတာင္းေပးျခင္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ား 
သစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ သင္တန္း ဆင္းလက္မွတ္ 
ေပးအပ္ျခင္း၊ ခရစၥတူးေပးအပ္ျခင္းကို မစာၦး 

တရားေတာ္အတြင္းမွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားအား 
လုံး စုစုေပါင္း ၁၃ေယာက္ သင္တန္းဆင္း 
လက္မွတ္ ေပးအပ္ျခင္းခံရပါသည္ သင္ 
တန္းဆင္းလက္မွတ္ႏွင့္ ခရစၥတူး ေပးအပ္ 
ျခင္းကို မြန္ဆီေညာ္မွ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 
စိန္ပီတာ စိန္ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္း 
အင္းစိန္  
၁၁.၃.၂၀၂၀ 
        OSC-YGN 

ဓမၼဆရာႏွင့္ဆရာမမ်ား သစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ျခင္း

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေျမာ္ျခင္းျဖင့္ COVID-19  
ကာကြယ္ကုသႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္း



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄) ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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အိမ္ေျခ 
၃-အိမ္မွအစျပဳခဲ့သည့္ 

စိန္မိုင္ကယ္ဘုရားေက်ာင္း 
(၇၅)ႏွစ္ျပည့္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္

 ၁၉၄၅-ခုႏွစ္တြင္ တြံေတးလမ္းဟူေသာ ႐ြာကေလး 
တြင္ တည္ထားကိုးကြယ္လ်က္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ 
အိမ္ေျခ (၃)အိမ္ႏွင့္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ ဒလ 
ၿမိဳ႕နယ္ ကမာကစစ္ စက္ေျမရပ္ကြက္တြင္ ခရစ္ယာန္ 
မိသားစု ၂၅ အိမ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ တြံေတးလမ္းေဘးရွိ 
စိန္မိုင္ကယ္ဘုရားေက်ာင္းကို ဖ်က္ယူေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ကြယ္လြန္သြားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆာေဗရီမူတူး 
မွ သြပ္မိုးသြပ္ကာျဖင့္ (လက္ရွိေက်ာင္းေဟာင္း) ေဆာက္ 

လုပ္ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုး 
ရ၏ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအရ ၿမိဳ႕သစ္ေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ 
ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ သာသနာေျမအျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
အရွည္ ၂၄၂ ေပ၊အက်ယ္ ၁၅၃ ေပ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
နဂိုလ္ေက်ာင္းေဟာင္းမွာ အိုမင္း၍ပ်က္စီးလာေသာေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းသစ္ တစ္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ လမ္း(၉၀)၊ အိမ္ 
နံပါတ္ ၂၆-ေန Nဆယ္ဗက္ဆတီးယန္း ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ 
သာ သ နာ့ အ က်ိဳးေ ဆာ င္ ၊ အ လႉ ရွ င္ မ်ားႏွ င့္ ပူးေ ပါ င္း ၍ 

ေက်ာင္းသစ္ တစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ၁၄-၂-၁၉၉၄ ရက္ေန႔တြင္ စိန္အန္ေထာ္နီသာသနာ  
ဘုန္းေတာ္ႀကီး S K မာတင္း (ကြယ္လြန္)ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္ 
၆-ပါးမွ မစာၦးတရားႏွင့္အုတ္ျမစ္ခ် ပႏၷက္႐ိုက္၍ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အေၾကာင္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းထား
ရစဥ္ ဦးေမာင္ေမာင္လည္း ကြယ္လြန္သြားပါသည္။  ထပ္မံ၍ 

၄-၁-၂၀၀၂ ရက္ေန႔တြင္မွ စိန္အန္ေထာ္နီသာသနာ၌ 
ဖာသာရ္ S.S အာ႐ူး ေက်ာင္းထိုင္စဥ္ ကန္ေတာ္ကေလးမွ 
A.S.S ပါးဂြၽန္းႏွင့္ အလႉရွင္မ်ား၊ ဒလသာသနာမွ သာသနာ့ 
အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာသူမ်ားစုေပါင္းႀကိဳးပမ္းအားထု
တ္မႈျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ၂၀-၅-၂၀၀၄ ရက္ေန႔တြင္ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘို (ထိုစဥ္က ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး)မွ ေကာင္း
ခ်ီးေပးကာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခု ႏွစ္ ၂၀၂၀ တြင္ဤ 
ေက်ာင္းဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း(၇၅)ႏွစ္ 
ေျမာက္ ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ရာ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႀကီးကို ၁-၃-
၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ 
ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

      OSC-YGN  

လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း (ရဲမြန္ျမိဳ ့)
 ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ စိ္န္မာရ္ကုဘုရားေက်ာင္း (ရဲမြန္ျမိဳ ့)လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ကို မတ္လ ၁၅ရက္ေန ့က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမစာၦးတရားေတာ္ကို မြန္ဆီ 
ေညာ္ ေစာဖရန္စစ္မွ ရဟန္းေတာ္ (၁၂)ပါးနွင့္အတူ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ျပီး ၾသ၀ါဒျမြက္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ စိန္ပီတာစိန္ေပါလ္ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ဆရာမမွလည္း ဓမၼေတးသံက်ဴး 
ဧျခင္းကိုဦးေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ မစာၦးတရားျပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကိုခံယူၾကပါသည္။ ပြဲေတာ္သို႔ၾကြေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ေန႔လည္စာျဖင့္ေကၽြးေမြးဧည့္ခံခဲ့ပါ 
သည္။ 
                                                                               OSC-MYANMAR (CBCM)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄) ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 11

 
 ျမန္မာျပည္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳအသင္းမ်ား႐ုံး CBCM-PMS ႐ုံးမွ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဟားခါး ဂိုဏ္းအုပ္သာ 
သနာ ေတာင္ပိုင္းဇုံမွ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း၏ 
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး LING HOMG LING 
၏ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ မတ္လ (၁၃ မွ ၁၆) 
ရက္ေန႔ထိ ဟားခါးဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ 
ေတာင္ပိုင္းဇုံရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သြား 
ေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၃-ရက္ 
ေန႔တြင္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ စိန္ထေရဇားစီရင္စုမွ 
ကေလးသူငယ္ (၂၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္၎၊ မတ္လ 
၁၄-ရက္တြင္ မဒတ္ေက်း႐ြာ မယ္ေတာ္ 
ဘုရင္မစီရင္စုတြင္ ကေလးသူငယ္ (၁၀၀)

ခန႔္ႏွင့္၎၊ မတ္လ ၁၅-ရက္တြင္ မင္းတပ္ 
ၿမိဳ႕ေ႐ႊ ႏွလုံးေတာ္စီရင္စုမွ ကေလးသူငယ္ 
(၁၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္၎၊ မတ္လ ၁၆-ရက္တြင္ 
ထီးလင္းၿမိဳ႕ ေအာင္သုခေက်း႐ြာ ေယဇူး 
ဘုရင္စီရင္စုမွ ကေလးသူငယ္ (၈၀) ေက်ာ္ 
ႏွင့္၎ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ CBCM-PMS ႐ုံး 
တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ စီရင္စုအသီးသီးမွ 
ကေလး သူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳအသင္း 
မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား အသင္း 
အေၾကာင္းမ်ားကို ေဝမွ်ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး သာသာနာ 
ျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း 

တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၾကသည္။ စီရင္စုအသီးသီးမွ ကေလး သူငယ္ 
မ်ား သာမက မိဘမ်ား၊ ဓမၼဆရာ/ဆရာမမ်ား 

လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ 
    ISABELLA

CBCM-PMS ႐ုံးတာဝန္ရွိသူမ်ား ဟားခါးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာရွိ 
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

 မတ္လ ၁၄ရက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ FONDACIO CLUB ပရဟိတအဖြဲ႕သည္ 
သန္လ်င္ၿမိဳ႕မွ ဆရာေလး ေဒၚေတဇ ဦးေဆာင္ေသာ သီရိမဂၤလာ သီလရွင္ 
စာသင္တိုက္ေက်ာင္းရွိ စာသင္သား ၃၉ ပါး ( ၃ တန္းမွ တကၠသိုလ္ အထိရွိ) ကို လွဴဖြယ္ 
ပစၥည္းမ်ား...ဆန္၊ဆီ၊ ဆပ္ျပာမူန္႔မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။  
     XAVIER CLUB COORDINATOR MYANMAR

FONDACIO CLUB 
ပရဟိတအဖြဲ႕၏ အလွဴ



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ေဒလာဆာ(DE LA SALLE)  ဘရာသာမ်ား၏ ဂ်ဴဘီလီပိတ္ပြဲက်င္းပျခင္း

 မတ္လ ၁၄ ရက္၊ စေန ေန ့က 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စိန္ေမရီကာသီၿဒယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္း၌ DE LA SALLE ဘရာသာမ်ား၏ 
ဂ်ဳဘီလီပိတ္ပြဲ ေက်းဇူးတင္မစာၦးတရား ကို 
ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ သာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္မွ ဦး 
ေဆာင္ တင္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ မစာၦးတရား 
အစတြင္ ဘရာသာႀကီးလုကပ္(စ္)မွ ၾကိဳဆို 
ႏူတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ဤေက်းဇူးတင္ မစာၦးတရားသည္ ေဒလာ 
ဆာလ္ဘရာအသင္းဂိုဏ္းကို တည္ေထာင္ 
ခဲ့ေသာ စိန္ဂၽြန္းဗတၱိေဒလာဆာ ပ်ံလြန္ 
ေတာ္မူျခင္း (ေကာင္းကင္ဘံု၌ ထာ၀ရ 
ေမြးဖြားျခင္းခံရေသာ) အနွစ္ (၃၀၀) ျပည့္ 
ဂ်ဴဘီလီပိတ္ပြဲ မစာၦးတရားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွ 
လည္း၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ကို ေဒလာဆာ 
ဘရာသာမ်ားအတြက္ ဂ်ဳဘီလီနွစ္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂၽြန္ 

ဗတၱိေဒလာဆာသည္ အသင္းဂိုဏ္း စတင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့သည့္  ၁၆၈၀ခုႏွစ္မွ ပ်ံလြန္ 
သည့္ ၁၇၀၉  ခုႏွစ္အထိ နွစ္ေပါင္း (၄၀) မွ်
ညီအကိုေမာင္နွမမ်ား၏အတိုက္အခံျပဳမႈ၊ 
အသင္းေတာ္၏အာဏာပို င္ မ်ား၏တို က္  
ခိုက္မႈ၊ က႑တူ ပညာေရး လုပ္ေဆာင္ေန 
ၾကသူမ်ား၏ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈစေသာ 
အခက္အခဲအမ်ိဳးမိ်ဳးၾကားမွာ ဘုရားသခင္၏ 
ညင္သာ သိမ္ေမြ႕ျပီး မျမင္နိုင္ေသာ ဦး 

ေဆာင္မႈနွင့္အတူ ပညာေရးေလာကမွာ 
တစ္ခုျပီးတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ လာနိုင္ခဲ့ 
ေၾကာင္း၊ ပညာေရးက႑၌ ေဒလာဆာ 
တီထြင္စမ္းသစ္မႈမ်ားထဲမွ အမွတ္တရ 
ယေန႔တိုင္က်င့္သံုးေနေသာ အရာမ်ားမွာ 
ဘရာသာမ်ားကိုသာမက သာမန္ လူပုဂိၢလ္ 
မ်ားအတြက္ပါ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား 
တည္ေထာင္ ေပးခဲ့ျခင္း၊ လာတင္းဘာသာ 
အစား မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္စာသင္ၾကား 
ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ 
အလိုက္ အုပ္စုခြဲကာ အတန္းလိုက္ ပညာ 
သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔အျပင္ ဘာသာေရး 
ပညာကို ေလာကီဘာသာရပ္မ်ားနွင့္ အတူ 
ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ဤအရာမ်ားကို ေဒလာဆာ မွ 
အသင္းေတာ္အား ေပးအပ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အမိအသင္းေတာ္မွ 
ဂ်ြန္းဗတၱိ ေဒလာဆာလ္ကို ၁၉၀၀ျပည့္နွစ္၌ 
ရဟႏၱာ အျဖစ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျပီး ၁၉၅၀၌ 
ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို မႈိင္းမ ေစာင့္ 
ေရွာက္ေသာ ရဟႏၱာအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ 
ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေ၀မွ်ေျပာၾကားရင္း၊ နွစ္ 
(၃၀၀)ျပည့္ ဂ်ဳဘီလီပိတ္ပြဲကို တစ္ကမာၻ 
လံုးရွိ ေဒလာဆာ ဘရာသာမ်ားနွင့္အတူ 
ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းေက်းဇူးတင္ၾကဖို ့ 
ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီး 
ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္မွ အနွစ္ (၃၀၀)
လံုးလံုးခံစားရရွိခဲ့ေသာ ေက်းဇူးမ်ားအတြက္ 
ေက်းဇူးဆပ္တင္ၾကရန္၊ ကၽြနု္ပ္တို႕၏ 
ဦးေဏွာက္နွင့္ နွလံုးသားအတြက္ ပညာ 
သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ေဒလာဆာ ဘရာသာ 
မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ၾကရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ထားရွိလ်က္ မစာၦးတရားကို ဦးေဆာင္ 
ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသ၀ါဒ၌ ဆရာေတာ္မွ 
ေဒလာဆာ အသင္းဂိုဏ္း နွင့္ ေဒလာဆာ 
ဘရာသာမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ 
ဘရာသာတို႕၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တို ့ 
သည္ ယခုကဲ့သို႔ ရပ္တည္ေနနိုင္ျခင္း ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ေဒလာဆာ ဘရာသာမ်ားနွင့္ 
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ ကိုယ္နွင့္နီးစပ္ 
ေသာသူကို ကုိယ္ရွင္ကဲ့သို႔ ခ်စ္ေလာ့ 
ဟူသည့္ ပညတ္ကိုနာခံခဲ့ၾကေၾကာင္း မိန္ ့ 

ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမစာၦးတရား၌ ဆရာ 
ေတာ္ ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္နွင့္ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၊ အသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွ ဘရာ 
သာမ်ား၊ စစၥတာမ်ား၊ ေဒလာဆာ ဘရာ 
သာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားနွင့္ 
လက္ရွိတြင္ ပညာသင္ယူေနၾကေသာ 

ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသိမိတ္ 
ေဆြမ်ားပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၾကြ ရာက္လာ 
ၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား မစာၦး 
တရားအျပီး၌ ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္း 
ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။ 
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အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄) ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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 ျမန္မာျပည္ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အတြက္ 
အနာဂတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ မိသားစု 
အသင္းကို မတ္လ ၁၄-ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ 
ပါသည္။ ၎အခမ္းအနားသို႔ ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ 
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ ဂ်တ္စတင္းေစာမင္းသိုက္၊ ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ဂြၽန္ေစာ 
ေယာဟန္တို႔ႏွင့္အတူ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၊ ဘာသာဝင္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားကို ဖာသာရ္ဩဂတ္(စ္)
တင္းမွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာကုိဦးေဆာင္ေပးျခင္း၊ဘရာ
သာမ်ား၏အဖြင့္ သီခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ဖာသာရ္ဗစ္တာဦးသစ္မွ 
စာခ်ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္စတင္ခဲ့ပါ
သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖာသာရ္ CYPRIAN 
ေအာင္ဝင္းမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားႏွင့္ ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္၏ အေျခအေနမ်ားကိုတင္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ ဤ 
ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးအတြက္
အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနသည့္အျပင္၊ ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ရ
မည့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားလည္းရွိေသးေၾကာင္း ရဟန္းေလာင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာေပးရာတကၠသိုလ္အျဖစ္မွ 
သုံးပါးသစၥာခံသီလသည္မ်ားႏွင့္ ဘာသာသူမ်ားအတြက္ပါ 
ပညာေပးရာ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္မွန္း 

ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သာသနာေတာ္အတြက္ အဘယ္ကဲ့သို႔ရက္ 
ေရာရမည္၊ ပါဝင္ရမည္ကို သိျမင္မႈသည္ အဘယ္မွ် နက္ 
ရႈိင္းသည္ကို ေတြ႕ရ၍ တစ္ဦးစီတိုင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္း၊ ဤရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္သည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ စက္ 
တင္ဘာလမွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ (၆၃)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း 
ဆရာေတာ္ (၂၄)ပါး၊ရဟန္းေတာ္အပါး (၁၀၆၀)ကိုေမြးထုတ္ 
ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိေခတ္ကာလမွာ ဆက္လက္ 
ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ဤအေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ဘာသာသူတို႔၏
ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား၊ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ပို၍လိုအပ္ လာၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္မွရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ဘရာသာမ်ား အားလုံးတို႔သည္လည္း ေန႔စဥ္ ဆုေတာင္းေပး 

ေနၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ တနလၤာေန႔တိုင္းမွာ စုေပါင္းမစာၦး 
တရားပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘာ
သာသူမ်ားႏွင့္ဓမၼပညာဘာသာရပ္မ်ားရင္းႏွီးမႈရွိလာေစရန္ 
အပတ္စဥ္ ပို႔ခ်ေပးေသာ “ဓမၼပညာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ အသက္ 
တာ” ဆိုသည့္ပို႔ခ်ခ်က္ကိုႏွစ္ႏွစ္ကာကာႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း၊ 
၎ေနာက္ သစၥာသုံးပါးခံသီလသည္မ်ားႏွင့္ ဘာသာသူ 
တို႔အတြက္ ‘ဒီပလိုမာ’သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆုံး 
ဖြင့္လွစ္ေသာႏွစ္၌ပင္ (၄၆)ဦးတက္ႂကြစြာပါဝင္တက္ေရာက္
ခဲ့ျခင္းသည္ အားရစရာျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ပန္းတိုင္မွာ 
သစၥာသုံးပါးခံသီလသည္မ်ားႏွင့္ ဘာသာသူတို႔ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ႏိုင္ေသာ တကၠသိုလ္အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိလာရန္ 
ရည္႐ြယ္ထားလ်က္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
လည္းမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါ 
သည္။ ဆက္လက္၍ ဆရာေတာ္ဂြၽန္ေစာေယာဟန္မွလည္း 
သူ၏ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသား အသက္တာကိုေဝမွ် ေပး 
ရင္း ပါဝင္တက္ေရာက္လာသူတို႔အား အားေပးစကား ေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းျဖစ္ရန္ မိမိတို႔သားမ်ားအား လႉဒါန္း 
ေပးေသာ မိဘမ်ား၊ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေနၾကေသာ 
ဘာသာသူလူႀကီးလူငယ္၊ ေတာေရာ၊ ၿမိဳ႕ပါ အားလုံး၊ အား 
လုံးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ပါဝင္ 
လႉဒါန္းမႈျပဳသူ အေယာက္စီတိုင္းအားလည္း အထူးပင္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ ဦးဂြၽန္ေအာင္ေဇာ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ 
၍ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ အမႈေဆာင္
အဖြဲ႕၌ပါဝင္ၾကသူမ်ားစာရင္းတို႔ကို ဖတ္ၾကားေပးၿပီး ပါဝင္ 
တက္ေရာက္လာၾကေသာ အမႈေဆာင္မ်ား ႏွင့္ မိတ္ ဆက္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ ဖာသာရ္ RAYMOND ေဝလင္း 
ထြန္းမွ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအတြက္ အနာဂတ္တြင္ 

ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ အလႉရွင္မ်ား၏ ရင္တြင္းျဖစ္စကား ေျပာၾကား 
ျခင္းအစီအစဥ္ကို FR.JOHN လႊမ္းမိုးႏိုင္မွ ဦးေဆာင္ေပးၿပီး၊ 
ေဒၚနန္း၊ ဦးဂ်ိဳးဇက္ဝင္းလႈိင္ဦး ႏွင့္ ဦး ALPHONSE ေက်ာ္မင္း 
တို႔မွ ရင္တြင္းျဖစ္စကားမ်ားေျပာၾကားကာ ၎တို႔၏ ရက္ 
ေရာေသာေစတနာႏွင့္ ပါဝင္ေသာ အလႉဒါနတို႔ကို ေဝမွ် 
ခဲ့ပါသည္။အစီအစဥ္အရ ဖာသာရ္ BRAIN ဗညားမွ အလႉရွင္ 
မ်ား၏ သဒၶါရက္ေရာမႈကို ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ အလႉရွင္မ်ား 

အတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ အလႉထည့္ဝင္ျခင္း၊ ဘရာသာ 
မ်ားမွ အပိတ္သီခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
ေကာင္း ခ်ီးမဂၤလာခံယူျခင္းတို႔ျဖင့္ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ 
မ်ားကို အဆံုးသတ္ကာ မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံမ်ား 
႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ 
တည္ခင္းေသာညစာကို အားလုံးအတူတကြ သုံးေဆာင္ၾက 
ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္မိသားစု အသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းအစီအစဥ္ေအာင္ 
ျမင္စြာၿပီးဆုံး ခဲ့ပါသည္။ 
     OSC-MYANMAR (CBCM)

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ 
မိသားစုအသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

မႏၲေလးကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ 
ငါးႏွစ္တာ အတြက္ 
သာသနာေတာ္၏ 

စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း။

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ (၂-၃) ရက္ေန႔မ်ားက 
မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ သာသနာ 
ေတာ္၏ ငါးႏွစ္တာ “သာသနာေတာ္၏ စီမံကိန္းမ်ား” ကို 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးအပါအဝင္ မႏၲေလးကက္သလစ္ 
သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား စုေပါင္း၍ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ေရးဆြဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 

ေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌  
“ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မႏၲေလး ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ႀကီး  ဘယ္ 
ကို သြားေနပါသလဲ။ ေနာက္ ငါးႏွစ္ေနရင္ ဘယ္ကို ေရာက္ 
ခ်င္ပါသလဲ။ ထိုေနရာ ထိုအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရန္ ဘာေတြ 
လိုမလဲ။ ထို လိုအပ္ရာမ်ားမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ 
ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး မႏၲေလးသာသနာ တစ္ခုလုံး 
အတြင္းရွိ ဆရာေတာ္ ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
ဓမၼဆရာ/ဓမၼဆရာမမ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ား အားလုံးပါဝင္ဖို႔ 
စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၊ ထိုသို႔ စီစဥ္ရျခင္းမွာလည္း သာသနာ 
တစ္ခုလုံးက ထိုစီမံကိန္းသည္ ၎တစ္ဦီးစီ၏ စီမံကိန္း၊ ၎ 
တစ္ဦးစီ၏ ဉီးတည္ခ်က္ႏွင့္ သႏၷိဌာန္ အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္ၾကကာ 
တစ္ဦးမက်န္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္ေပးဆပ္ ရမည့္ အ 
ေၾကာင္း၊ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ရန္လည္း အလွည့္က် ေခၚငင္ 
ပါဝင္ေစမည္ “ ျဖစ္ေၾကာင္း မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ ငါးႏွစ္တာ စီမံကိန္းျဖစ္တယ္လို႔ 
သိရွိရပါသည္။ မႏၲေလးသာသနာေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္ 
( VISION ) ႏွင့္ မႏၲေလးသာသနာေတာ္၏ သႏၷိဌာန္ (MIS-

SION) မ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ 
ဒုတိယအႀကိမ္ ၊ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ထိုဦီးတည္ခ်က္သို႔ ေရာက္ 
ရွိရန္ သႏၷိဌာန္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ( SWOT) 
အခြင့္အလမ္းႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကပါ 
သည္။ ဤ သာသနာေတာ္၏ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းကို MR. 
JOSEPH (CARITAS AUSTRALIA), FR. BOSCO BO BO (SDB) 
, FR. CYRIL MYINT SOE တို႔မွ ဦီးေဆာင္ကူညီေပးေနေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 
    PINKY  (OSC-MDY)

(၁၀.၃.၂၀၂၀)  
 မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း 
၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း ေႏြရာသီ 
ဘုရားစကားသင္တန္းမ်ားကို မတ္လ(9) 
ရက္ေန႔မွ စတင္၍ မႏၲေလးသာသနာ 
အတြင္းရွိ သာသနာအုပ္စု အသီးသီး၌ 
ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူ 
သီလရွင္မ်ား ၊ ဓမၼဆရာ/မ မ်ား ႏွင့္ လူငယ္ 
မ်ားမွ တတ္ႂကြစြာျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ 
အေထြေထြ ဗဟုသုတဆိုင္ရာမ်ားကို သင္ 
ၾကားလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းသည္ ၎၏ ေႏြ 
ရာသီဘုရားစကားသင္ၾကားေရး အထူးအား 
ေပး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ 
ေနၾကသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ (ေ႐ႊႏွလုံး 
ေတာ္ ကက္သီျဒယ္၊ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္-လဖုန္း ၊ 
စိန္႔မိုက္ကယ္-သံဝင္း၊ စိန္႔ေဇးဗီးယား၊) 
စသည့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသို႔ (၁၀.၃. 
၂၀၂၀) နံနက္ပိုင္းက ဘုရားစကားသင္ၾကား 
ေပးသူမ်ားႏွင့္ ဘုရားစကား သင္ၾကားေန 
သည့္ ကေလးမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္ အား 
ေပး ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ႏွင့္ 
စိန္႔မိုက္ကယ္ သာသနာအုပ္စု၌ ကေလး 
ငယ္ေပါင္း အယာက္ (၇၀)ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ ၾကၿပီး ၊ ကက္သီျဒယ္၌ ကေလးငယ္ 
ေပါင္း အေယာက္ ( ၄၀) ေက်ာ္ ၊ စိန္႔ေဇး 

ဗီးယား၌ ကေလးငယ္ေပါင္း အေယာက္ ( 
၃၀) ေက်ာ္လာေရာက္တက္ေရာက္လွ်က္ရွိ
သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ 
ဘုရားစကား သင္ၾကားျခင္း၌ စကၠရမင္တူး 
ဆိုင္ရာမ်ား၊ သမၼာက်မ္းစာဆိုင္ရာမ်ား ၊ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ သမိုင္း 
ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားသီခ်င္းမ်ားကို သင္ 
ၾကား ပို႔ခ်ေပးတယ္လို႔လည္းသိရွိခဲ့ရၿပီး 
စိန္ေဇးဗီးယား ဘုရားေက်ာင္း၌ ကေလး 
ငယ္မ်ားအား ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ဘုရား 
စကား သင္ၾကားေပးျခင္း အျပင္ အဂၤလိပ္ 
စကားေျပာ သင္ၾကားေပးျခင္းလည္း ပါဝင္ 
တယ္လို႔ သိရွိရပါသည္။ သာသနာအုပ္စု 
အသီးသီး၌ ဘုရားစကား သင္ၾကားျခင္းကို 
နံနက္(၈း၃၀)မွ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀)ထိ 
သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိၿပီး၊ စိန္႔မိုက္ကယ္ 
သံဝင္း သာသနာအုပ္စု၌ နံနက္  (၈း၃၀) မွ 
ညေန (၃း၀၀) နာရီထိ သင္ ၾကားေပးသြား 
မ ည္ ဟု လ ည္း သိ ရိွ ရ ပါ သ ည္ ။ အ ဆုိ ပါ  
ေႏြရာသီ ဘုရားစကား သင္ၾကားျခင္းအား 
ကေလးငယ္မ်ား ဘာသာတရား ေရးဆိုင္ရာ 
အသိအျမင္မ်ား ပိုမိုသိရွိ နားလည္လာေရး 
အတြက္ တစ္လတာ အထူးသင္ၾကားျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ 

             PINKY  (OSC-MDY)

မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၌ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ကေလးမ်ားအား ေႏြရာသီဘုရား 
စကားသင္ၾကားျခင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းကိုယ္တိုင္ လွည့္လည္အား 

ေပးၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ျခင္း။
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ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

( ၂၂.၃.၂၀၂၀) 
 မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ ေခ်ာင္း႐ိုး ေက်း႐ြာအုပ္စု အနီးရွိ 
ေ႐ႊၾကား တန္း သာသနာအုပ္စုသုိ႔ မတ္လ 
(၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္က ဆရာေတာ္ႀကီး 
မာကုတင္ဝင္းသည္ ဘာသာတူ သားသမီး 
မ်ားအား သြား ေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ 

ဘာသာတူ သားသမီးမ်ားမွလည္း ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားအတိုင္း 
ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား 
လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ ျခင္းအစားလက္အုပ္ 
ခ်ီလ်က္ ဂါရဝျပဳ ႏႈတ္ဆက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေ႐ႊၾကာ  
တန္းရွိ ဘာသာ တူမ်ားအားဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ 
ကာယေရးဆိုင္ ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 

ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ ဘာသာတူ သား
သမီးမ်ားမွလည္း ယခုလက္ရွိ မစာၦးတရား 
ပူေဇာ္လ်က္ရွိေနေသာ ပ်ဥ္ေထာင္ဘုရား 
ေက်ာင္းေဆာင္ေလးႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား 
မဆန႔္ေတာ့သည္အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြး 
ေႏြးတင္ျပခဲ့ၾက ပါသည္။ ေ႐ႊၾကာတန္း႐ြာသို႔ 
ေခ်ာင္း႐ိုးတြင္ တာဝန္က်ေသာ ေက်ာင္း 
ထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြ 
ေန႔တိုင္း မစာၦး တရား သြားေရာက္ေဟာ 
ၾကားေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရွိရပါသည္။ 
ဝါကြၽတ္ ပြဲေတာ္ႏွင့္ ခရစၥမတ္ အခ်ိန္အခါ 
မ်ား၌မူ ေခ်ာင္း႐ုိးသို႔ မစာၦးတရား သြား 
ေရာက္ပါဝင္ၾကရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရ 
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ 
ေ႐ႊၾကာတန္းမွ ကံထူးမသို႔ ဆက္လက္ 
ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ ကံထူးမ ေက်း႐ြာ၌ 
လည္း ဘာသာတူ (၃၀) ဝန္းက်င္ရွိ၍ 
ဘာသာတူ တစ္ဉီး၏ အိမ္၌ အပတ္စဥ္စု၍ 
တန္ဆည္ လမ္းဆုံမွ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမွ မစာၦးတရား လာေရာက္ 
ေဟာၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါ 
သည္။ အဲ့ဒီေနာက္ ဆရာေတာ္ ႀကီးသည္ 
ကံထူးမ႐ြာမွ တန႔္ဆည္ လမ္းဆုံသုိ႔ ဆက္ 

လက္ ထြက္ခြာလာ၍ လမ္းဆုံရွိ ေနမ 
ေကာင္းေသာ လူနာမ်ားထံသို႔သြား ေရာက္ 
ေကာင္းခ်ီေပး၍ လမ္းဆုံတြင္ တနဂၤေႏြေန႔ 
မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို အတူတကြ ပူေဇာ္ 
ခဲ့ပါသည္။ မစာၦးတရား မစတင္မီ ကို႐ိုနာ 
ဗိုင္းရပ္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝိညာဥ္ 
လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားကို ေျပာျပ၍ လက္ျဖင့္ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူနည္းမ်ားကို ဆရာ 
ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ သင္ၾကားျပသေပးခဲ့ 
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ညပိုင္းတြင္ လမ္းဆုံရွိ 
သာသနာ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ လမ္းဆုံသာသနာ၏
ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းႏွင့္ သာသနာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး 
တက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဲ့ဒီေနာက္ 
(၂၃) ရက္ေန႔တြင္ လမ္းဆုံမွ မႏၲေလး 
ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။
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ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ ေ႐ႊၾကာတန္း ၊ ကံထူးမ ၊ လမ္းဆုံ
သာသနာအုပ္စုမ်ားဆီသို႔ သိုးထိန္းခရီးသြားေရာက္ျခင္း။
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စိန႔္ဂ်ိဳးဇက္ပြဲေတာ္ 
(မႏၲေလးၿမိဳ႕)

 စိန႔္ဂ်ိဳးဇက္ပြဲေတာ္ အလံတင္ျခင္း 
ႏွင့္ ႏိုဗီနားပထမေန႔ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ 
အား မႏၲေလးၿမိဳ႕လမ္း (၈၀၊ ၃၄ႏွင့္၃၅ ) 
ၾကားရွိ စိန႔္ဂ်ိဳးဇက္ ဘြဲ႕အမည္ခံ ဘုရား 
ေက်ာင္း၌ (၁၀.၃.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ညေန 
(၅း၀၀)နာရီက က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္း ၊ ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး FR.PAULသက္ခိုင္ႏွင့္ 
အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၅)ပါး ပါဝင္ပူေဇာ္ခဲ့ 
ပါသည္။ မစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္အား
ဆရာေတာ္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ရာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဩဝါဒတရား ေရေအး 
တိုက္ေကြၽးရာ၌'' စိန႔္ဂ်ိဳးဇက္သည္ ဘုရား 
သခင္၏ အေစခံ ေကာင္းတစ္ဉီးအျဖစ္ 
က်မ္းစာေတာ္ျမတ္၌ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ 
အပင္သန႔္ေၾကာင္း မသန႔္ေၾကာင္း သိခ်င္ 
ရင္ ထိုအပင္ကသီးတဲ့အသီး၊ ပြင့္တဲ့အပြင့္ကို 
ၾကည့္ပါက သိႏိုင္ေၾကာင္း၊ သခင္ေယဇူးကို
ၾကည့္ပါက ၎၏ အုပ္ထိန္းသူအား ျမင္ 
ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္းမ်ားကို ႁမြတ္ၾကားေတာ္မူ 
ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ လည္း ဆရာေတာ္ 
ႀကီးက စိန႔္ဂ်ိဳးဇက္သည္ ဘုရားသခင္၏
အေစခံေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
သူ၏ဘဝအား ဘုရားသခင္ထံ တိုင္တည္ 

၍ သစၥာရွိရွိ၊ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ဘဝကို
ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ အသက္ရွင္ရင္း ျမင့္ျမတ္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ဘဝ၊ သူ႔ 
အဆုံးအမမ်ားအားျဖင့္ ဖခင္ ေကာင္းတစ္ဦး၊ 
အိမ္ေထာင္ ဦးစီးေကာင္းတစ္ဦး ပီသသူ 
ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူတတ္ကြၽမ္းသည့္ လက္ 
သမားအလုပ္ျဖင့္ တာဝန္ယူတတ္သူ၊ တာ 
ဝန္ခံတတ္တဲ့သူ၊ တာဝန္ေက်ပြန္တဲ့ ဖခင္ 
တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔၏ အလုပ္ကုိ ႐ိုေသ 
၍ သ၏ူ ဇနီးႏငွ့ ္သ၏ူ သားေတာဘု္ရားအေပၚ 
တာဝန္ေက်ခဲ့သည့္ ဖခင္ေကာင္းတစ္ဦး 
ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း " မ်ားကို ႁမြတ္ၾကားေတာ္မူ 
ခဲ့ပါသည္။ အဲ့ဒီေနာက္ မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္ကို ဆက္လက္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။
မစာၦး တရာေတာ္ျမတ္အၿပီး၌ စိန႔္ဂ်ိဳးဇက္ 

ႏိုဗီနားကို ႐ြတ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ စိန႔္ဂ်ိဳးဇက္ 
ႏိုဗီနားအား ညေန (၅း၀၀) နာရီတိုင္း

ကိုးရက္တိုင္တိုင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ 
ၿပီး ပြဲေတာ္ေန႔ မစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္အား 
(၁၉.၃.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ (ၾကာသပေတးေန႔) 
နံနက္ (၇)နာရီ အခ်ိန္တြင္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ပြဲ 
ေတာ္ကို က်င္းပခဲ့ရာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္သက္ခိုင္မွ မစာၦး တရား 
ေတာ္ျမတ္ကိုဦးေဆာင္၍ ဖာသာရ္ ေဘာ္စ 
ကိုဘိုဘိုမွ ဩဝါဒတရားေရေအး ကို တိုက္ 
ေကြၽးခဲ့ပါသည္။ 
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 ေတာင္ ႀကီး ဂိုဏ္း ခ်ဳ ပ္သာသနာ ၊ 
ေတာင္ႀကီးဇုံ  ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသ
နာျပဳကေလးသူငယ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၄) 
ႏွင့္ သာသနာျပဳ ကေလးတာဝန္ခံ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ေပၾတဴးဖိုးတူးအား တာဝန္လႊဲ 
အပ္ျခင္း အစီအစဥ္ ႏွင့္အတူ  (၈.၃..၂၀၂၀ 
မွ ၁၄.၃. ၂၀၂၀) အထိ (၅)ရက္ တာ 
သင္တန္းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကက္သလစ္ 
ဓမၼာ႐ုံ၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကပါ 

သည္။ ၎သင္တန္းကို REV. FR. ဂ်ိဳဝါးနီ 
ေမာင္နီ၊ REV. FR. ေပၾတဴးဖိုးထူး၊ REV. 
FR.ပီတာေမာင္ပိန္႔၊ REV. FR. ဖရန္႔စစ္ ေအာင္ 
ေက်ာ္၊REV. FR. မာတီးယာ အိုင္ေကာ္၊ SR. 
ေထြးေလး(ZSLF)၊ SR. မားရ္တာ(ZSLF)၊ 
SR.TERESAJOE(ZSLF) ၊ SR.မာရိယာ(SC-
CG)၊SR.နာတာလင္းနာေကသီဝင္း(ZSLF)၊ 
SR.ခရစၥတင္းထန္႔ေမ်ာ္(ISR)၊ ေတာင္ငူသာ 
သနာမွ သာသနာျပဳ ကေလးတာဝန္ခံ  SR. 

ဘက္နက္ဒက္ျမတ္ႏွင္းႏြယ္(ISR) REV.FR. 
ROBERTNGAIR Iမွတရားေရေအးတိုက္  
ေကြၽးေပးျခင္း ၊ သမၼာက်မ္းအဖြဲ႕မွ ဆရာ 
ဦးစိုင္းရွန္၊ ေဒၚဇက္စီစီ၊TEACHER'SASSO-
CIATIONမွ ဆရာမေဒၚလီလီ၊ ဆရာမ 
ေဒၚေမ႐ို႕စ္၊ က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္မွ ဆရာမ 
ေဒၚအဲလစၥဘက္၊ ဆရာမ ေဒၚနန္းဂ်ာတို႔မွ 
ေဝမွ်ပို႔ခ်ေပးၿပီး MOTHER ROSETTE MUTA မွ 
ဦးေဆာင္ေပး ကာ သီလရွင္ ဝင္လိုသူမ်ားႏွင့္ 

မိခင္အဖြဲ႕တို႔မွ ကေလးမ်ား အတြက္ျပင္ဆင္ 
ခ်က္ျပဳတ္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
ပါဝင္ တက္ေရာက္လာေသာ ကေလး 
သူငယ္မ်ား (၂၀၄)ဦးရွိပါသည္ ။ 

    REV.FR.GIOVANNI MAUNG NI
       (ေတာင္ႀကီး)

ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ ေတာင္ႀကီးဇုံ  ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳ
ကေလးသူငယ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၄)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄)
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ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

 ေတာင္ငူသာသနာ ငွက္ေပ်ာ 
ေတာတိုက္နယ္ ဗဟုန္းေက်းရြာတြင္ ကက္ 
သလစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေႏြရာသီရက္တို 
သင္တန္းအား မတ္လ ၁၂ေန႕မွ ၁၅ရက္ 
ေန႕အထိ သံုးရက္တိုင္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ႔
သည္ အဆိုပါသင္တန္းကို FR. RUBY , 
FR.MYIT THEIN , SR JUDIT, SR. ဇိုဝါးနာ 
FR.ျငိမ္းမင္းသူ, FR. RICHARD, FR.JOHN 
PAUL သာသနာ အာမာခံလူငယ္မ်ားႏွင့္ 
တိုက္နယ္အာမာခံလူငယ္မ်ားမွဦးစီးက်င္းပ
ခဲ႔သည္ ထိုသင္တန္းတြင္ သမၼာက်မ္းစာ 
အေၾကာင္းပို႕ခ်ျခင္း လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ 
ေရးအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားအတြက္ 

လိုအပ္သည့္ ဓမၼဗဟုသုတမ်ား သင္းၾကား 
ပို႕ခ်ေပးခဲ႔သည္။ 
          ဒက္ဇူးမယ္ (ISR) 

  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပုသိမ္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊မရမ္းေခ်ာင္း၊ ေရႊႏွလံုး 
ေတာ္အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၌ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁)ရက္မွ (၆)ရက္ေန႔အထိ 
OFFICE OF SOCIAL COMMUNICATION PATHEIN (OSC) မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ 
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ လံုးဆုိင္ရာ မီဒီယာသင္တန္း(FORMING AND FUNCTIONING 
DIOCESAN MEDIA GROUP)ကို (၆) ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ထိုသင္တန္းကို ရန္ကုန္ျမစ္မခ မီဒီယာ ဆရာမေမသၾကၤန္ဟိန္မွ သံုးရက္တာႏွင့္ 
အျမဲစိမ္းဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးေအးခ်မ္းဟိန္မွ ႏွစ္ရက္တာ လာေရာက္ပို႔ခ်သည္။ ထို 
သင္တန္းသို႔ သာသနာေပါင္း(၃၂)ခုမွ မီဒီယာကိုစိတ္ဝင္စားေသာ သာသနာအသီးသီးမွ 
ကိုယ္စားလွယ္(၄၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 

 သင္တန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- 
အရပ္ဖက္အေျချပဳ ကက္သလစ္သာသနာ သတင္းသမားမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္၊
ေက်ာင္းထိုင္သာသနာအေျချပဳ သာသနာသတင္းမ်ား ဗဟိုလ္သို႔အခ်ိန္မီ ပို႔ႏိုင္ရန္၊
အင္အားေကာင္းေသာသာသနာ OFFICE OF SOCIAL COMMUNICATION(OSC) 
ျဖစ္လာရန္တို႔ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသူ၊သင္တန္းသားမ်ားမွာ ထိုသင္တန္းကာလ (၆)ရက္တြင္ 
ေန႔စဥ္မစၧားတရားတြင္ ပူေဇာ္ရာပစၥည္းမ်ားဆက္ကပ္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းေရးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ 
 မတ္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ FR. WILLIAM SOE ဦးေဆာင္ကာ MESSANGER GROUP 
မ်ားဖြဲ႕ျခင္းျပဳလုပ္သည္။ (၆)ရက္ေန႔ သင္တန္းဆင္းပြဲေန႔တြင္ သင္တန္းကာလအတြင္း ထူး 
ခၽြန ္သူမ်ားကိုဆုေပးျခင္း၊ သင္္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္ျခင္း၊ သင္တန္းဦးစီး  FR. WIL-
LIAM SOE မွ သာသနာအသီးသီးမွ သာသနာ႔သတင္းေထာက္ေလးမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ 
စကားႏွင့္ မွာၾကားခ်က္မ်ားေျပာၾကားျခင္း၊ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ား၏ အက 
ပေဒသမ်ားေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္ အခမ္းအနားအဆံုးတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏အပိိတ္ေကာင္း
ခ်ီးေပးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္သည္။ ထုိအခမ္းအနားသို႔ မရမ္းေခ်ာင္းေရႊႏွလံုးေတာ္ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထိုင္ ဖာသာရ္မိုက္ကယ္ေငြေဌးမွ တက္ေရာက္အားေပးခ်ီးျမင့္ခဲ့သည္။
(၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီတြင္ FR. WILLIAM SOE ဦးေဆာင္ေသာ မီဒီယာအဖြဲ႕သား(၃၃)ဦးမွ 
ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ကိ်ဳက္လတ္သာသနာ ပ်ဥ္းကတိုးေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာ 
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး(၅)ပါး၏ ရဟန္းဝါေတာ္ 
ဂ်ဴဘီလီသို႔ သြားေရာက္သတင္းယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
          
          
        PATHEIN(OSC)

ေတာင္ငူသာသနာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ေႏြရာသီရက္တိုသင္တန္း

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ မီဒီယာအသင္းအဖြဲ႕ၾကီး ဖြဲ႕စည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္)
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ မီဒီယာသင္တန္းက်င္းပျခင္း



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄) ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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 ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ကန္ၾကီး 
ေထာင့္ျမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္လတ္သာသနာ၊ ပ်ဥ္း 
ကတိုးေခ်ာင္ေက်းရြာ၌ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္ဆိန္းဟွီႏွင့္ ပုသိမ္ 
ကာသျီဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ ဖာသာရ္ဖိလစ္စိုး 
ဝင္းတို႔၏ ရဟန္းဝါေတာ္(၃၀)ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး(၄)ပါး၏ ရဟန္းဝါေတာ္ 
(၂၁)ႏွစ္ျပည့္ ေက်းဇူးတင္ဂ်ဳဘီလီ မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ(၇)
ရက္တြင္ က်င္းပသည္။ ရဟန္းဝါေတာ္ 
(၂၁)ႏွစ္ျပည့္ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
မ်ားမွာ ဖာသာရ္အလက္ဇႏၵား၊ ဖာသာရ္ 
စေတဖာႏူး၊ ဖာသာရ္ခ်ားလ္စ္ႏွင့္ ဖာသာရ္ 
ဇူဇယ္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္
ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး(၅)ပါး 
အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ 
ဇာတိရပ္ရြာမွ  ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာ 

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး(၅)ပါး၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ဂ်ဴဘီလီက်င္းပျခင္း

သာဝင္တို႔မွ စုေပါင္း၍ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း
ျဖစ္သည္။ မတ္လ(၇) ရက္ေန႔ညေန(၄း၃၀) 
အခ်ိန္တြင္ ပထမကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရ 
မင္းတူး ေပးျခင္း မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ဖာသာရ္ဝီဖရက္ျမင့္စိုး ဦးေဆာင္ကာ 
တင္ပူေဇာ္သည္။ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔ နံနက္ 
တြင္(၇း၃၀)တြင္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္း 
ဆိန္းဟွီ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဂ်ဴဘီလီ မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ျခင္း၊ ခရစၥမား
အားေပးျခင္းစကၠရမင္းတူးေပးျခင္းမ်ားကို 
ဆက္လက္က်င္းပသည္။ ပြဲေတာ္ က်င္းပ 
ရန္အတြက္ ပ်ဥ္းကတိုးေခ်ာင္ရြာက (၁၄)
သိန္း၊ က်ိဳက္လက္သာသနာ ဘာသာဝင္ 
ရြာေတြက(၁၄)သိန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုး ေခ်ာင္ရြာ 
က ဗုဒၥဘာသာဝင္ေတြက (၂)သိန္း လွဴဒါန္း 
ၾကသည္ဟု ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မ 
တီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုးျမတ္ပိုင္ထံမွ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ ကေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ၏ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္လ်န္းခင္းထန္မွ ၎၏သာသနာအတြင္းရွိ ယံု 
ၾကည္သူတို႔အား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝါတြင္းကာလက်င့္ဝတ္မ်ားဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဘုရား 
သခင္၏ ဆက္ႏြယ္မႈ ပို၍နက္ရွုိင္းလာေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကဲ႔သို႕ ဒုကၡခံစားေနရေသာ 
သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေပါင္းစည္းမွ်ေဝခံစားမႈ႔ရွိျခင္း ပို၍နက္ရွုိင္းလာေစရန္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္အသက္တာ၌ ျခိဳးျခံျခင္းမ်ား၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို COVID-19 
ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားၾကသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏မိသားစုမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါ 
ကူးစက္ခံရသူမ်ား၊ ျပဳစုကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဆရာ 
ဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနၾကေသာ သူမ်ားအတြက္လည္း 
ေကာင္း၊ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ေရာဂါကုသေပးျခင္းႏွင့္ သုေတသန 
ျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း ပူေဇာ္ဆုေတာင္း 
ေပးႏိုင္ေၾကာင္း မတ္လ ၉ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ၾကီးက 
ေရာမၾသဝါဒစာ ၁၂း၁၅တြင္ " ဝမ္းေျမာက္ေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ၾက၍ ငိုေၾကြး 
ေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ ငိုေၾကြးၾကေလာ့”ဟု ရွင္ေပါလူးမွ တိုက္တြန္းထားသည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္ 
တို႔သည္ ရွင္သန္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုးအတြက္အထူးသျဖင့္ ရဟန္းမင္း 
ၾကီးႏွင့္ အီတလီ၌ ေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္ႏွင့္ စာနာတတ္ 
ေသာစိတ္ျဖင့္ ေၾကာက္ရြံမႈ႕ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚကာ 

ေၾကျငာခ်က္ကို အဆံုးသတ္ထားပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ ့ 
ခ်ဳပ္မွထုပ္ျပန္ေသာ “ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၀ိညာဥ္ေရး နွင့္ က်န္းမာ 
ေရးဆိုင္ရာလမ္းညြန္ခ်က္’’ နွင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္အသီးသီးမွ မိမိတို ့၏ သာသနာ 
အတြင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ လိြဳင္ေကာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၌ မစာၦးအၾကိမ္ေရ တိုးျခင္း၊ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ၌ ပါ၀င္သူလူအေရအတြက္ ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ မစာၦးအၾကိမ္ေရတိုးျခင္း၊ သစၥာသံုး
ပါးခံသီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား၌ တနဂၤေႏြေန ့နွင့္ပြဲေန ့ရက္မ်ားအတြက္ မစာၦးထားရွိခြင့္ေပးျခင္း 
အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ 
ျခင္းတြင္ ကူညီေပးရန္ရည္ရြယ္၍ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ေငြက်ပ္သိန္းငါးဆယ္ 
(၅,၀၀၀,၀၀၀)က်ပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ လားရိႈး၊ဟားခါး၊ ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္
သာသနာမ်ားႏွင့္ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာတို႔၌ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန ့အ ထိ  ေန ့စဥ္မစာၦး 
တရားနွင့္ တနဂၤေႏြမစာၦးတရားမ်ားကို ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း RVA နွင့္ OSC ONLINE 
အစီစဥ္မ်ားမွအတတ္နိုင္ဆံုး စီစဥ္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ 
၂၅ ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။  

       OSC-MYANMAR(CBCM)

သိရသည္။ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီသည္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္တြင္ 
ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့ျပီး ယခု၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းဝါေတာ္(၃၈)ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္သည္။ 
         PATHEIN OSC  

ငိုေၾကြးေသာသူတို႔ႏွင့္အတူငိုေၾကြးၾကေလာ့။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

(၂၅)ဝါ ေငြစင္ဂ်ဴဗလီရွင္ ဆရာေတာ္ ဂြၽန္ေစာေယာဟန္ႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအားဂုဏ္ျပဳျခင္း။

ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး အာၿဗာဟံ 
ေရႊ၀င္း       

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေဂးလ္ဘက္ 
ေစာအယ္ေဂး

ဘုန္းေတာ္ၾကီး မာစီအန္ 
သက္ေက်ာ္

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဗစ္တာ 
ေမာင္သစ္

ဘုန္းေတာ္ၾကီး BENARDINO 
NE NE

ဘုန္းေတာ္ၾကီး မာတင္း 
ေဇာ္ေဇာ္နိုင္ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဖီလစ္ 
ေစာျမိဳင္သန္း

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေစာေနာဧ

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေစာဟူးဘတ္ဘုန္းေတာ္ၾကီး လႊီးစ္ ေစာရဲျမင့္ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ကာယု 
ေစာခင္ေအာင္

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဧလိယ 
ေစာၾကာထူး

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေစာေဒးဗစ္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄) ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 21

 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္၊မေဒါ့ကုန္းေက်း
ရြာ၌ ၉.၃.၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ရဟန္း 
ဝါေတာ္(၈)ဝါျပည့္ ေက်းဇူးတင္မစၧားတရားကို စိန္ဂၽြန္းဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ နံနက္(၈)နာရီတြင္ ေက်းဇူး 
တင္မစၧားတရားကို ဖာသာရ္ဝီလ်ံစိုးမွ ဦးေဆာင္ကာ ၾသဝါဒ 
ကို ဖာသာရ္ရာဖာအဲလ္ထြန္းေနခိုင္က မိန္႕ၾကားျပီး မေဒါ့ကုန္း 
သာသနာလက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဖာသာရ္ရာဖာအဲလ္ 
ေနမင္းထြန္းက ေက်းဇူးတင္စကားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ထိုဝတ္ျပဳျခင္းတြင္ရဟန္းဝါေတာ္(၈)ဝါျပည့္ေသာ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး(၄)ပါးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဖာသာရ္ဝီလ်ံစိုး၊ 
ဖာသာရ္ဝီလ်ံဝင္းႏိုင္၊ ဖာသာရ္ရာဖာအဲလ္ ထြန္းေနခိုင္၊ 
ဖာသာရ္ရာဖာအဲလ္ ေနမင္းထြန္းတို႔ႏွင့္အတူ ဧည့္သည္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး(၆)ပါး၊  ဘရာသာရ္(၁)ပါးႏွင့္ ဘာသာဝင္ 
အေယာက္(၅၀)ခန္႔ပါဝင္ျပီး မစၧားတရားအျပီးတြင္ စတုဒီ 
သာမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့သည္။ ၉.၃.၂၀၁၂တြင္ ပုသိမ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္အဖဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ လက္ေတာ္မွ 
ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့ၾကေသာ ဖာသာရ္ဝီလ်ံစိုး၊ ဖာသာရ္ ဝီလ်ံ 

ဝင္းႏိုင္၊ ဖာသာရ္ရာဖာအဲလ္ထြန္းေနခိုင္၊ ဖာသာရ္ရာဖာ 
အဲလ္ေနမင္းထြန္း၊ ဖာသာရ္ေမာရစ္ သိန္းသန္း၊ ဖာသာရ္ 
ရစ္ခ်တ္ဘိုနီ၊ ဖာသာရ္ပီတာျမတ္သူရ တို႔ ရဟန္း(၇)ပါးသည္ 
ယခုႏွစ္ ၉.၃.၂၀၂၀ရက္ မေဒါ့ကုန္းသာသနာ စိန္ဂၽြန္းဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္က်င္းပေသာ ရဟန္းဝါေတာ္(၈)ဝါျပည့္ ေက်းဇူး 

တင္မစၧားတရားတြင္ ရဟန္းေတာ္(၄)ပါးသာပါဝင္ခဲ့သည္။
      နန္႔ဂ်ဴလီ
     PATHEIN(OSC)

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ရဟန္းဝါေတာ္(၈)ဝါျပည့္ ေက်းဇူးတင္မစၧားတရား 

 ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ 
ဂိုဏ္း အုပ္သာသနာ၊ ေျမာင္းျမဇံု၊ ေျမာင္းျမ 
သာသနာ ေယဇူးေရႊနွလံုးေတာ္ ဘုရား 
ေက်ာင္း၌ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဓမၼဆရာ၊
ဆရာမသင္တန္း ေက်ာင္းဆင္းပြဲကို ၂၀၂၀ 
ခုႏွစ္ မတ္လ၁၅ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ 
သည္။ ယခုဓမၼသင္တန္းေက်ာင္းဆင္းပြဲမွာ 
အပတ္စဥ္(၄၄) ရွိျပီျဖစ္သည္။ ဒါက၂၀၁၈-
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္  ေက်ာင္း 
ဆင္းပြဲပါ။ (၂)ႏွစ္ကိုတစ္ပတ္နဲ႕အခုဆို အ 
ပတ္စဥ္(၄၄) ရွိေနပါျပီ။ သင္တန္းဆင္းပြဲက 
ေတာ့ႏွစ္တိုင္းရွိပါတယ္။ေနာက္ႏွစ္အတြက္
ကေတာ့ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ 
(၃၀)ဘဲလက္ခံေတာ့မယ္ ဟု ဓမၼဆရာ၊ 
ဆရာမသင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ FR.ALBERT 
ညဏ္စိုးျငိမ္းထံမွ သိရသည္။ မတ္လ 
၁၅ရက္ေန႕ ညေန၇း၀၀နာရီတြင္ ဓမၼသင္ 
တန္းေက်ာင္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္း 
ပ ျပဳလုပ္သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ အက 
ပေဒသာမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မွာ 
ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၂၀ ပညာသင္ 

နွစ္၏ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆုေပး 
ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၈-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ပညာသင္ႏွစ္ မွာ ပထမ၊ဒုတိယ၊ တတိယဆု 
အျပင္ သင္တန္းသူ သင္တန္းသား စံျပ 
ဆုေတြလည္း ခ်ီးျမင့္ပါတယ္ ဟု သင္တန္း 
သား စံျပဆုရေသာ ျမစ္ႀကီးနား သာသနာ 

မွ ပီတယ္ဆြတ္ေအာင္ မွေျပာသည္။
၂၀၁၈-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္ ဓမၼသင္ 
တန္းေက်ာင္း၏ ပထမဆုကို ကေလး သာ 
သနာမွ JOHN ခုပ္ရွန္းဆုန္ ၊ဒုတိယဆုကို 
လားရွဳိးသာသနာမွ စီစီလ်ား နန္ဂေရာင္၊ 
တတိယဆုကို ျမစ္ႀကီးနား သာသနာမွ 

ဆိုင္မြန္ လဂန္ေနာ္ဂ်ာ၊ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမ 
သင္တန္း(၂)ႏွစ္၏ သင္တန္းသား စံျပဆု 
ကို ျမစ္ႀကီးနားသာသနာမွ ပီတယ္ ဆြတ္ 
ေအာင္ ႏွင့္ သင္တန္းသူစံျပဆုကုိ ပုသိမ္ 
သာသနာမွ ရိုစီေနာ္စမ္းယုလွိဳင္တို႕မွ  
အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၁၆ရက္ေန႕ နံနက္(၆)နာရီတြင္ 
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ 
မွ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္၂၀၁၈-၂၀၂၀ 
ပညာသင္ႏွစ္ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္းဆင္း 
သင္တန္းသူသင္တန္းသားမ်ားအား သင္ 
တန္း ဆင္းလက္မွတ္ေပးျခင္းကို ဦး 
ေဆာင္ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၂၀ 
ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျမာင္းျမ ဓမၼသင္တန္း 
ေက်ာင္းမွ ဓမၼဆရာ၂၃ဦး၊ ဓမၼဆရာမ (၆)ဦး 
စုစုေပါင္း (၂၉)ဦးကို သာသနာ့လယ္ကြင္း
သို႕ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

  PATHEIN(OSC)

ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာ၊ဆရာမသင္တန္းေက်ာင္းဆင္းပြဲ



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၄)
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ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

 
၁၉.၃.၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ပြဲေတာ္ေန႔ တြင္ 
က်ဳိင္းတုံဂိုဏ္းအုပ္္ သာသနာ၊ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕၌ ေျမာ္ျမင္ျခင္း 
သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းမွ ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာခံယူပြဲကို 
အလြန္သန္႔ရွင္ျဖဴစင္ေသာ မယ္ေတာ္ႏွလုံးေတာ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို အမွဴးျပဳ၍ 
ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ "ကိုယ္ေတာ္၏
အလိုေတာ္အတိုင္းျဖစ္ပါေစ။" (မာေတးဦး ၂၆း၃၉) ဤ 
ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားေတာ္အတိုင္း ဆက္ကပ္ျခင္း အသက္ 
တာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔ဘ၀အသက္တာ တန္ဖိုးရွိေသာအရာ 
၃မ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ ထိုအရာမ်ားမွာ   
 ၁။ေငြ ြေၾကးပိုက္ဆ ံ 
 ၂။လူ႔ခႏၶာကိုယ္  
 ၃။စိတ္လြတ္လပ္ျခင္း  
တို႔ျဖစ္ကာ တန္ဖိုးရွိပါသည္။ ပိုက္ဆံသည္ စီးပြားေရး၊ စား 

၀တ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးအတြက္၎၊ လူ႔ခႏၶာ 
ကိုယ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားဗိမာန္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးဆက္ တိုးပြါးဖို႔ရန္၊ သားသမီးရတနာမ်ား ေမြး 
ဖြားေပးျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း၊  လူ႔စိတ္ 
သည္ လြတ္လပ္သည္ ဘုရားေပးတန္ဖိုး လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိ 
ေၾကာင္း၊ ၎ ၃ မ်ိဳးသည္  အက်ဳိးရွိစြာ သုံးတတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး 
၊ မခ်ဳပ္မထိန္းႏိုင္လွ်င္ ကပ္ဆိုး ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကဲ့သို႔၀င္ေရာက္ 
ခိုေအာင္းႏိုင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ တရားေတာ္ႁမြက္ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 ရာသက္ပန္ကတိသစၥာခံယူၾကေသာသီလရွင္ (၃) 
ပါးမွာ-  
 ၁။ စစၥတာရ္႐ိုဇာလီယာ မူနန္း(ဖယ္ခုံသာသနာ၊ 
ဟန္အို တိုက္နယ္၊ ဘာလဗလို) 
အဖဦးေမာင္ေမာင္၊ အမိ ေဒၚမူၾကာတို႔၏ သားမီးရတနာ ၉ 
ဦးအနက္ အဌမ ေျမာက္သမီးရတနာျဖစ္ပါသည္။ 

 ၂။ စစၥတာရ္ စတယ္လာမူ (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ 
ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႔နယ္၊ ေဒါေရာက္ခူ) 
အဖဦး လြီးဂ်ီ၊အမိ ေဒၚစီစီးလ်ာ တို႔၏ သားမီးရတနာ ၉ 
ဦးအနက္ ဆဌမ ေျမာက္သမီးရတနာျဖစ္ပါသည္။
 
 ၃။ စစၥတာရ္ အန္ေဂ်လင္းလင္းလင္းစံ 
(ေတာင္ငူသာသနာ၊ လိပ္သိုၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၅)) 
အဖဦးဗီဇင္းရႈိ၊ အမိေဒၚဖရန္စၥကာ တို႔၏ သားမီးရတနာ ၁၀ 
ဦးအနက္ စတုတၲ ေျမာက္သမီးရတနာျဖစ္ပါသည္။
  
 ၎သီလရွင္ ၃ပါးသည္ ေျမာ္ျမင္ျခင္း အသင္းဂိုဏ္း 
ဥကၠဌ၏ ကိုယ္စား စစၥတာရ္ႀကီးရီတာေဘဘီ လက္ေတာ္၌ 
ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာျပဳၾကၿပီး မိမိတို႔သည္ ေျမာ္ျမင္ျခင္း 
သီလရွင္ မိသားစု၀င္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း လက္မွတ္ေရး 
ထိုးခဲ့ပါသည္။ ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာအမွတ္သညာအျဖစ္ 
က႐ူးစူးပါလက္စြပ္ကို ကာဒီနယ္မွ ေကာင္ခ်ီးေပး၍ လက္စြပ္ 
စြပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ၎သီလရွင္ သံုးပါးအား အထူးေကာင္း 
ခ်ီးေပးခဲ့ပါသည္။ စစၥတာရ္ႀကီး ရီတာေဘဘီမွ ေရွးဦးစြာ 
အဖဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ေျမာ္ျမင္ျခင္း 
သီလရွင္မိသားစုသို႔ မိမိသမီးမ်ားကိုဘုရားရွင္အား ျပန္လည္ 
ဆက္ကပ္ေပးေသာ မိဘမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ 
မစၧားတရားေတာ္၌ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ရန္ကုန္ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာမွာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ႏွင့္ ေတာင္ႀကီး 
ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္သာသနာမွဘုန္းေတာ္ႀကီး၊  လြိဳင္ေကာ္ ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ပုသိမ္သာသနာမွဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ႏွင့္ က်ဳိင္းတုံသာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္စင္ 
အသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား၊ ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ဓမၼ 
မိတ္ေဆြ ဘာသာသူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
   သတင္းေပးပို႔သူ
       ႐ိုစ့္ SDP

ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာခံယူပြဲ
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 ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာ 
ျပဳကေလးမ်ားအသင္း ဖာေဆာင္းဇုန္ အမႈ 
ေဆာင္သစ္မ်ား ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ 
ေမာ္ခ်ီးတိုက္နယ္၊ ခါးဘယ္တိုက္နယ္ရွိ သာ 
သနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို မတ္လ ၆ မွ ၇ ရက္ေန႔ 
ႏွင့္ မတ္လ ၁၂ မွ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေမာ္ 
ခ်ီး၊ ဖာေဆာင္း ႏွင့္ ခါးဘယ္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းေဝးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ 
ျခင္းကို လြိဳင္ေကာ္သာသနာလုံး ဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း အ 
လုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚမာဒ 
ေလးနာ (ဒုဥကၠ႒)၊ မဂ်ဳံးသီရိေမ (အတြင္း 
ေရးမႉး)၊ ေမာင္ပိုင္းယာ့(စ္)ဝင္း (တြဲဖက္အ 
တြင္း ေရးမႉး)၊ ေမာင္စီဗဲလ္စတာ (အဖြဲ႕ဝင္ 
-ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း)၊ တာဝန္ခံ သီလရွင္ SR. 
PANSY (MSBS – AMSS) ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ 
PMS- DIRECTOR    FR. PATRICK BAW REH 
တို႔မွ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံအားေပးကာ ပို႔ခ် 
ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သာသနာျပဳကေလး မ်ား 

ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေသာအခါတြင္ SR. PANSY မွ 
သာသနာျပဳအသင္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ သာ 
သနာ ျပန႔ပ္ြားေရး စပိပ္တုီးအေၾကာင္းကုိ၎၊ 
FR. PATRICK BAW REH မွ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ား အသင္းေၾကာင္းကို ၎ 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ေမာ္ခ်ီးတြင္ ကေလးအ 
ေယာက္ ၂၀-ခန႔္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ 
ခါးဘယ္တိုက္နယ္တြင္ ကေလး ၂၅၀ 
ေယာက္ ခန႔္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ဖာေဆာင္း 
ဇုန္ အမႈေဆာင္သစ္မ်ား ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ျခင္းကို ဖာေဆာင္းတိုက္နယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းဝင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ အစည္းေဝး 
သို႔ ဖာေဆာင္း တိုက္နယ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး FR. အက္ဒြက္ ဖိုးေ႐ႊ၊ ေမာ္ခ်ီး 
တိုက္ နယ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
FR. အဲလ္ဗင္ခ်န္ကူးလူ၊ မယ္စဲ့တိုက္နယ္မွ 
တာဝန္ခံသီလရွင္ SR. စေကာလား စတီး 
ခ်ယ္ရီစိန္ ႏွင့္ ဖာေဆာင္း၊ ေမာ္ခ်ီး၊ ပန္တိန္း၊ 
မယ္စဲ့၊ ႐ြာသစ္ ႏွင့္ ေဘာလခဲ တိုက္နယ္ 
အသီးသီးတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း 

၃၉ ဦးခန႔္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
တ က္ေ ရာ က္ လာ ၾ ကေ သာ သူ မ်ား ကို  
ဖာေဆာင္းေက်ာင္ထို င္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမွ  
အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ႀကိဳဆို 
ႏႈတ္ ဆက္ကာ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာသ နာျပဳ အသင္းမ်ား ႏွင့္ သာသနာ ျပဳ
ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္းေၾကာင္းအသီး
သီးတို႔ကို FR. PATRICK BAW REH ႏွင့္ 
SR. PANSY တုိ႔မွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ဇုန္အမႈေဆာင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ 
တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဖာေဆာင္းဇုန္
အမႈေဆာင္သစ္မ်ားႏွင့္ ဇုန္တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ သီလရွင္မ်ားမွာ ေအာက္ 
ပါအတိုင္းျဖစ္ၿပီး (၃) ႏွစ္တာ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ 
ဇုန္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး -   
 ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဧလိယာနက္  
ဇုန္တာဝန္ခံ သီလရွင္   -    
   စစၥတာရ္ စေကာလားစတီးကာခ်ယ္ရီစိန္ 

၁။ ဥကၠဌ - ေဒၚအားေပ  
၂။ ဒုဥကၠဌ -  ေဒၚအုန္းေမရီ  
၃။ အတြင္းေရးမႉး - ေဒၚေနာ္ဇာရားလုေဂ  
၄။ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး - ေမာင္႐ိုဖီးႏို 
၅။ ဘဏၭာထိန္း - မဝီတိုးရီယာ  
၆။စာရင္းစစ္ - ဦးအဲလ္ဘက္  
၇။ အဖြဲ႕ဝင္ (၁) - ႐ိုစ့္ေမရီ  
၈။ အဖြဲ႕ဝင္ (၂)- ကက္သရင္း  
၉။ အဖြဲ႕ဝင္ (၃)- ဘီဘယားနာ  
၁၀။ အဖြဲ႕ဝင္ (၄)- ေမာင္ေလာ္ရယ္  
၁၁။ အဖြဲ႕ဝင္ (၅)- ေမာင္ခြန္းသီ  
၁၂။ အဖြဲ႕ဝင္ (၆)- မဘယ္ေရာနီးကာ  
၁၃။အဖြဲ႕ဝင္ (၇)- မစီစီးလ်ာ 
၁၄။ အဖြဲ႕ဝင္ (၈)- မေမာနီးကာ 
၁၅။ အဖြဲ႕ဝင္ (၉)- ေဒၚမားဂရက္ 
  
    MCA LOIKAW

ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳမ်ားအသင္း႐ုံး - လြိဳင္ေကာ္သာသနာ

 တစ္ႏွစ္တာအတြင္း သာသနာနယ္အသီးသီး၌ 
ဆက္ကပ္အေစခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း
ခြန္အားသစ္၊ေက်းဇူးေတာ္သစ္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံဆက္ကပ္ 
အ ေစခံႏိုင္ရန္အတြက္ ရက္တိုမြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္းကို သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ေပါလ္သီလရွင္မ်ား၏ ဗဟို 
ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၉-ရက္မွ 
၁၃-ရက္ေန႔အထိ သမၼာက်မ္းစာဦးေဆာင္သူမ်ားသင္တန္း 
(BFS) ကိုဖာသာရ္ ေဂ်ာ့ေ႐ႊထြန္း (ရန္ကုန္သာသနာ)၊ 
ဖာသာရ္ေဘာစကိုေစာလာထူး (ပုသိမ္သာသနာ)ႏွင့္ 
စစၥတာရ္ ဆိုဖီယာႏွင္းႏွင္း (SJA)တို႔မွ ပို႔ခ်ေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို မတ္လ ၁၃ မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ဖာသာရ္ 
နီေကာေဒမူး (လာဆလက္အသင္းဂိုဏ္း)မွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။
ဝတ္ေစာင့္ျခင္း၌ ဝိညာဥ္ေရးရာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားအေနျဖင့္
မိမိတို႔၏ ဘဝအသက္တာအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း၊ 
အတူေနထိုင္ရေသာ ဘဝအသက္တာ၏အားသာခ်က္၊ အား 
နည္းခ်က္မ်ားအားျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း၊ ေနရာမွန္ဘဝ မွန္  
ျဖင့္ဆက္ကပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းတြင္လိမၼာပါးနပ္မႈ
ရွိရန္ အတြက္ ခြန္အားေပးကာ ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။ နယ္ 
အသီးသီးမွ သီလရွင္ (၃၂)ပါးပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ 
     သတင္းေပးပို႔သူ
       KAI NU, MSP

စိန္ေပါလ္သီလရွင္မ်ား၏ ရက္တိုသင္တန္းႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း
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ဧျပီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ 
ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ 

ေက်ာင္းဆင္းပြဲျပဳလုပ္ျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္အား ေစာင္မၾကည့္ရႈ 
ေတာ္မူေသာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ပြဲေတာ္ကုိ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆နာရီခြဲတြင္ မစာၦးတရားေတာ္ကို 
ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ CYPRIANေအာင္ဝင္းမွ ဦးေဆာင္တင္ပူေဇာ္လ်က္ စာခ်
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ဘရာသာမ်ားႏွင့္အတူ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
ဖူးေျမႇာ္ျခင္းကို ဖာသာရ္ VICTOR ဦးသစ္မွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီးမခံ 
ယူမီ “ကို႐ိုနာေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းမွ ေပ်ာက္ကင္းရန္ဆုေတာင္းေမတၱာ” ကို အတူတကြ 
ဆုေတာင္း ျခင္းျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ညပိုင္းေက်ာင္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ SEMINARY ဘင္ 
ခရာအဖြဲ႕မွ တီးမႈတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ အမွာစကားႏွင့္ႏႈတ္ဆက္ စကား 
ေျပာၾကာျခင္း၊ ဖာသာရ္ JOSEPH ကပ္တြန္းႏြမ္အား ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ဖာသာရ္ JOSEPH မွ 
လည္း ႏႈတ္ဆက္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ စာေမးပြဲမ်ားၿပီးေျမာက္ 
ေအာင္ျမင္သြားသည့္ ဘာရာသာတို႔အား ပညာသင္ႏွစ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း လက္ 
မွတ္ေပးအပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အမိေက်ာင္းေတာ္မွ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြါသြားေတာ့ 
မည့္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ဘရာသာတို႔မွ SEMINARY ဘုရားေက်ာင္း၌ အသံုးျပဳရန္ LED TV ႏွစ္လုံး 
အား ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးထံ လႉဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုစာသင္ႏွစ္အၿပီး ေျပာင္းေ႐ႊ႕ 
သြားမည့္ ဖာသာရ္ ကပ္တြန္းႏြမ္၏ေနရာတြင္ ဖာသာရ္ JOHN ေပါင္ရွဲန္းထန္မွ လာမည့္ 
စာသင္ႏွစ္တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

      OSC-MYANMAR (CBCM)


