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ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

သင္တို႔တြင္ အႀကီးျမတ္ 
ဆံုးေသာ သူသည္ 

အငယ္ဆံုးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစ 
ရမည္။ ဦးေဆာင္ေသာ 
သူသည္ အေစခံကဲ့သို႔ 

ျဖစ္ရမည္။
ရွင္မာကု ၁၆း၁၅ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ကာဒီနယ္အသစ္ ၁၃ ပါးတင္ေျမႇာက္ျခင္း စာ - ၄

ဖါသာရ္ လုကာ့စ္ ေဒါင္ဇယ္ (SDB) အား 
လား႐ိႈးဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ၏ အ႐ိုက္အရာ 
ဆက္ခံခြင့္ရွိေသာ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ ဆေလးရွင္းအသင္းဂိုဏ္းဝင္ ဖါသာလုကာ့စ္ 
ဂ်င္ေဖါက္ ေဒါင္ဇယ္အား ျမန္မာျပည္ လား႐ိႈးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ အ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံ 
ခြင့္ရွိေသာ ဆရာေတာ္ (Coadjutor Bishop) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 ဖါသာလုကာ့စ္အား ၁၉၆၂ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လား႐ိႈးသာသ 
နာအတြင္းရွိ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ဖါဖိန္႔ေက်းရြာ၌ ဖြါးျမင္ခဲ့သည္။
 ဖာဖိန္႔႐ြာ၊ ေက်ာကိမဲၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးစခန္းတြင္ အေျခခံအတန္းပညာမ်ား ဆည္းပူး 
ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ သမိုင္းအထူးျပဳျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အတယ္ေနအို တကၠသိုလ္တြင္ မိသားစု တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း ဒီပလိုမာ 
ကိုလည္းေကာင္း အာရွ လူမႈေရးရာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ သိုးထိန္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူမႈ 
ေရး ဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဝိဇၨာ ဘြဲ႕ ကိုလည္းေကာင္း ရရွိခဲ့သည္။
 ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ နာဇရက္ ဆေလးရွင္း ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆေလးရွင္း ကိုရင္ တစ္ပါး 
အျဖစ္ ပထမ သစၥာခံယူခဲ့သည္။

စာမ်က္နွာ ၁၄ သို႔

စာ - ၂၃

ပဲခူး႐ိုးမေပၚက ေက်ာက္ျဖဴမယ္ေတာ္ 
ေငြရတုပြဲေတာ္ဆီသို႔

အာေမဇုန္ ဆီးနိတ္ စာ - ၅
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ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

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။
ေနာ္ျမတ္ႏွင္းေထြး (၁၄/ဟသတ(ႏိုင္)၂၄၆၀၉၅

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

အာရွတိုက္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမ်ား 
သို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ မွ ၂၆ ရက္အထိ သိုးထိန္း ခရီးစဥ္ ႂကြေရာက္မည့္ 
အေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ဗာတီကန္မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤခရီး 
စဥ္သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စတုတၳေျမာက္ အာရွခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ သီရိ 
လကၤာ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခု ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႂကြေရာက္ခဲ့သည္။

 ယခုႏွစ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကက္္သလစ္သာသနာေတာ္ ထူေထာင္ျခင္း ၃၅၀ 
ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ၁၆၆၉ ခုႏွစ္တြင္ စီအမ္သာသနာ 
နယ္ကို သတ္မွတ္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ကက္သလစ္ လူဦးေရမွာ ၃၈၀၀၀၀ 
ခန္႔သာရွိၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ ၀.၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ကက္သ 
လစ္လူဦးေရမွာလည္း ထိုရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ရွိၿပီး ၅ သိန္းခန္႔ရွိသည္။ ယံုၾကည္ျခင္း 
အတြက္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းမ်ားကို ၾကာျမင့္စြာခံခဲ့ရသည္။ ထိုသူမ်ားအထဲတြင္ ၁၅၉၇ 
တြင္ ကားတိုင္တင္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ ေပါလ္မီကီႏွင့္ အေပါင္းပါ ၂၅ ေယာက္တို႔အား 
၁၈၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ရဟႏၲာအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ထိုညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ေနာက္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ သာသနာျပဳမ်ား မရွိၾကေသာ္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းမွာ ဆက္လက္ 
ရွင္သန္ေနခဲ့သည္။

 ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ အနည္းငယ္သာရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္ေသာ 
ခရီးစဥ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ဘာသာဝင္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ခိုင္ၿမဲေစ 
ရန္ျဖစ္သည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အာရွတိုက္သည္ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာႀကီးမ်ား ေမြးဖြါးရာေဒသျဖစ္သလို ယဥ္ေက်း 
မႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားစြာ ေပါင္းစည္းရွင္သန္ေသာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ 
ခုတည္းမွာပင္ လူမ်ိဳးစုေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ အာရွတိုက္တစ္ခုလုံးဆိုပါလွ်င္ မည္မွ်မ်ား 
ျပားမည္ကို မွန္းဆႏိုင္သည္။ အာရွတိုက္၏ အျခားေသာ ၾကင္အန္လကၡဏာမွာ ဆင္းရဲ မြဲ 
ေတျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး အထူးသျဖင့္ လူငယ္ရာခိုင္ႏႈန္း အ 
လြန္ျမင့္ေသာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ လူအရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝေသာ တိုက္တစ္တိုက္လည္း 
ျဖစ္သည္။ အာရွတုိက္၏ အေနအထားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကို ျဖန္႔ေဝရန္ 
အလြန္ လိုအပ္ေနေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

 အာရွကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံမွ အာရွ ကက္သလစ္သာသနာ 
အေနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္း သံုးခုကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ထိုအရာမ်ား 
မွာ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေျပာဆို ေဆြးေႏြးျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ 
မ်ားအေပၚမူတည္၍ အာရွ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ေဒသတြင္း ဧဝံေဂလိ သ 
တင္းေကာင္းမွ်ေဝျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ေရာယွက္ျခင္း 
တို႔ ျပဳလုပ္ၾကရမည္။

 အထူးသျဖင့္ အာရွတိုက္အတြင္း ဧဝံေဂလိတရားအေပၚအေျခခံေသာ တန္ဘိုး 
ထားတတ္မႈမ်ား၊ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ က်င့္ႀကံေနထိုင္ျခင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ယံုၾကည္ 
ျခင္းကို လက္ခံထားသူ ခရစ္ယာန္တုိင္းက လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ သတင္းေကာင္းမွ်ေဝျခင္း 
ဆိုရာ၌ သူတပါးအေပၚ ဘာသာအယူဝါဒ လႊမ္းမိုးရန္မဟုတ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သိခြင့္ 
ရခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို တပါးသူတို႔ႏွင့္ မွ်ေဝေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေဝျခင္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ လႊမ္းမိုျခင္းႏွင့္ ေရာယွက္မေနေစဘဲ 
ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ လူသားမ်ားအၾကား စိမ့္ဝင္ျပန္႔ပြါးေရးသာျဖစ္သည္ကို စိတ္ 
စြဲထားၾကရမည္။

 ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားသူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူရန္လို 
သည္။ ေမတၱာတရားကို ေဟာၾကားလိုေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေမတၱာျပည့္ဝရန္လိုသည္။ 
ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ေဝမွ်မည့္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီးသူမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း သူတပါးတို႔ေရွ႕တြင္ သက္ေသခံႏိုင္ရမည္။ အာရွကက္သလစ္သာသနာသည္ 
အာရွသားမ်ားအေပၚ ပံုသက္ေသေကာင္း ျပႏိုင္ပါမွ သာသနာေတာ္၏သတင္းစကားသည္ 
ယံုၾကည္လက္ခံဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပမည္။

 အာရွ ကက္သလစ္ သာသနာျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ 
က်င့္ႀကံမႈ ပံုစံမ်ားျဖင့္ တပါးသူတို႔အား သတင္းေကာင္း မွ်ေဝၾကပါစို႔။

ေသလြန္ၿပီးေသာသူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း

 ေသလြန္ေသာသူတို႔အတြက္ ဆု 
ေတာင္းျခင္းကို အဦးဆံုးေတြ႕ရေသာ က်မ္း 
ပိုဒ္မွာ မကၠာဘိသမိုင္း ဒုတိယေစာင္ ၁၂း၃၈ 
-၄၆ တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဘာသာပလူတို႔၏ 
လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာသူမ်ား အ 
တြက္ ေဂ်႐ုဆလင္ ဗိမာန္တြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ 
ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီး ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။

 ဓမၼသစ္က်မ္း တိေမာေသ ၾသဝါဒ 
စာ ဒုတိယေစာင္ ၁း၁၈ တြင္ ရွင္ေပါလူးက 
ေသဆံုးသြားေသာ ေအာ္ေနဆူေဖါ႐ုစ္ အ 
တြက္ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။ ေအဒီ ၂၁၁ 
တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ တက္တူးလီးယန္း၏ 
စာေပမ်ား၌ ေသလြန္ေသာသူမ်ားအတြက္ 
ဆုေတာင္းေမတၱာကို ေတြ႕ရသည္။ ၁၆ ရာ 
စုႏွစ္တြင္ ကက္သလစ္မ်ားႏွင့္ ပ႐ုိတက္ 
စတင့္မ်ားအၾကား ငရဲငယ္အေၾကာင္း၊ ေသ 

လြန္သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းအ 
ေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျငင္းပြါးမႈမ်ား ရွိခဲ့ 
သည္။ ၁၅၆၃ ခုႏွစ္ ထရန္႔ေကာင္စီ အစည္း 
အေဝးႀကီးက ငရဲငယ္ရွိေၾကာင္း ကြယ္လြန္ 
သူတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းကို ျပဳအပ္ 
ေၾကာင္းသင္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နည္း 
လမ္းမက်ေသာ အယူသည္းျခင္းမ်ားကို 
ေရွာင္ရွားရန္ သတိေပးခဲ့သည္။

 ရဟႏၲာၾသဂုတ္စတင္းသည္လည္း 
ကြယ္လြန္သူ မိခင္အတြက္ဆုေတာင္း ခဲ့ 
သည္။ အသင္းေတာ္၏ ကနဦး မစၧားပူေဇာ္ 
ျခင္းတြင္လည္း ကြယ္လြန္သူတုိ႔အတြက္ 
ဆုေတာင္းေမတၱာပါရွိသည္။

 ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ကြယ္လြန္သူတို႔ 
အတြက္ အထူး သတိရဆုေတာင္းၾကပါစို႔။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေဝျခင္း  သီကုိရွင္း

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က အပတ္ 
စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း လူထုပရိသတ္အား ဘုရားစကားသင္ 
ၾကားရာတြင္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲမွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ 
ေနတဲ့ ဧဝံေဂလိခရီးကို ေဝမွ် သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 
က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္ ရွင္လူကားက ဧဝံေဂလိ ခရီးရဲ႕ အသီးအပြင့္ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္ အဖဲြ႕အစည္းေတြၾကားမွာ 
ေတြ႕ရတဲ့ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို ေရးသားေဖာ္ျပထားတယ္။ 
အစကနဦးကတည္းက ျပႆနာဆုိတာရွိၿပီးသား။ အယူလဲြ 
မွားမႈေတြ၊ ဒိဌိဝါဒေတြနဲ႔ အစြန္းႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ဟန္ခ်က္ 
ညီေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ 

 ေရွးဦးခရစ္ယာန္ အဖဲြ႕အစည္းေလးက ဟီဘ႐ႈး 
လူမ်ိဳးတင္မက ကဲြျပားေနတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကိုပါ ႀကိဳဆိုလက္ 
ခံခဲ့တယ္။ လူမ်ိဳးျခားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ဘာသာတရား 
ထံုးတမ္းေတြကအစ လက္ခံေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ကုိဘာ 
သာပ လူမ်ိဳးျခားလို႔ ေခၚဆုိၾကတယ္။ ဘာသာပေတြကအစ 
ႀကိဳဆုိ လက္ခံေပးခဲ့တယ္။ ဒီလုိ ေဝမွ်လက္ခံႏိုင္ျခင္းကိုက 
ကဲြလြယ္ ထိလြယ္ မတူညီမႈ တင္းမာမႈေတြၾကား ဟန္ခ်က္ 
ညီေအာင္ ထိန္းေပးႏိုင္ခဲ့တာပဲ။ ဂ်ဳံစပါးေတြၾကားမွာ ေပါင္း 
ပင္ေတြဆုိတာရွိတယ္။ ေပါင္းပင္ကဂ်ံဳပင္ထက္ ဦးစြာေပါက္ 
တယ္။ မေက်နပ္ လက္မခံႏုိင္ျခင္းေတြ၊ အေကာင္းမေျပာ 
အတင္းတုပ္ျခင္းေတြ၊ ညည္းညဴျပစ္တင္ျခင္းေတြ စံုလုိ႔ေပါ႔။ 

 တမန္ေတာ္ႀကီးေတြက ေသခ်ာေလ့လာ ဆန္းစစ္ 
ႏုိင္ခဲ့လုိ႔ပဲ ေတာ္ေတာ့တယ္။ အခက္ခဲ ျပႆနာကိုလည္း 
ျမင္ခဲ့၊ ျပႆနာရဲ႕ အေျဖကိုလည္း အတူတကြ ရွာႏုိင္ခဲ့တယ္။ 
တာဝန္ေတြကို အတူမွ်ေဝယူၾကတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ 
ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကုိ အဖက္ဖက္ကေန ရွင္သန္ႀကီးထြားေအာင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဧဝံေဂလိ ႏႈတ္ေတာ္ 
ထြက္စကားကိုလ်စ္လ်ဴမ႐ႈ၊ ဆင္းရဲသားဒုကၡသည္ကိုလည္း
မ်က္ကြယ္မျပဳဘဲ ဂ႐ုတစိုက္ ရွိႏုိင္လြန္းခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ 
အဓိက အလုပ္က ဆုေတာင္းဖို႔၊ သတင္းေကာင္းေဟာၾကား 
ဖုိ႔။ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားနဲ႔ ျပည့္ဝၿပီး ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ 
နဲ႔လည္း ျပည့္စံုတဲ့ လူ႐ုိေသရွင္႐ုိေသအမ်ိဳးသား (၇) ဦးကို 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး အမႈေတာ္ထမ္းျခင္းမွာ အားျဖည့္တင္းခဲ့တယ္။ 
တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ဦးပဥၨင္းႀကီးလို ယေန႔ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ေခၚေနၾကတဲ့ သူေတြပါပဲ။ အသင္းေတာ္ထဲမွာဦးပဥၨင္းႀကီး
ကရဟန္းမျဖစ္ေသးဘူး။  ဒါေပမဲ့ ရဟန္းတုိ႔ ကိုကူေပးရတယ္။ 
ယဇ္ပလႅင္ အမႈထက္ အေစခံျခင္းအမႈကို ပိုၿပီးျပဳရသူေတြ။ 
ဦးပဥၨင္းႀကီးရဲဲ႕ အဓိပၸါယ္ကအေစခံျခင္းပဲ။ ယဇ္ပလႅင္ထက္ 
တက္ခ်င္ေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ သူဟာတစ္ခုခုေတာ့ လဲြေနၿပီ။ 

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ က႐ုဏာတရား
လုပ္ငန္းေတြၾကားမွာဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ရွင္သန္တတ္ျခင္း
ကအသင္းေတာ္ႀကီးကို ပိုၿပီးႀကီးထြားလာေစျခင္းပဲ။ 

 ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တမန္ေတာ္ႀကီးေတြက ဦးပဥၨင္းႀကီး 
ေတြထားရွိခဲ့တယ္။ ဦးပဥၨင္းႀကီး (၇)ဦးထဲမွာမွ စတီးဗင္းနဲ႔ 
ဖိလစ္က ထူးထူးျခားျခားရွိလွတယ္။ စတီးဗင္းက အားသြန္ 
ခြန္စုိက္ ဧ၀ံေဂလိ သတင္းေကာင္းေဟာတယ္။ မရပ္မနား 
မေမာႏုိင္ မပမ္းႏိုင္ ေဟာေျပာလြန္းလုိ႔ ဆန္႔က်င္သူေတြက 
သူ႔ကို မတရားသက္ေသခံၿပီး မဟုတ္မမွန္ေျပာတယ္ဆုိတဲ့ 
ပုဒ္မနဲ႔ ကြပ္မ်က္သုတ္သင္ပစ္ဖုိ႔ နည္းလမ္းရွာၾကတယ္။ နာ 
မည္ပ်က္ေအာင္ အရင္လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အသင္းေတာ္ရဲ႕ 
ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို ၿပဳိကဲြေအာင္ တေျဖးေျဖး ဆန္႔က်င္လာၾက 
တယ္။ စတီးဗင္းလည္း တရားဇရပ္ေတြ၊ ခံု႐ုံးေတြေရွ႕ 
ေရာက္ရတယ္။ မဟုတ္မမွန္ေျပာလို႔ စဲြခ်က္တင္ၿပီး စတီးဗင္း 
ကိုသတ္ပစ္ဖုိ႔ လုပ္တဲ့ပံုစံက ခရစ္ေတာ္ဘုရားပံုစံနဲ႔ အတူတူ 
ပဲ။ စတီးဗင္းက သခင္ေယဇူးကို ဗဟုိျပဳၿပီးသတင္းေကာင္းကို 
ေဟာတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေသခံျခင္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္ 
ျခင္း ပါစကားနက္နဲရာအေၾကာင္းေတြကို အဓိကထားၿပီး 
ေဟာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး သမၼာတရားအတြက္ ဘုရားအ 
တြက္ အသက္ေပးခဲ့တယ္။ မေသခင္မွာ သူေျပာတဲ့ စကား 
ေလးသိပ္လွတယ္။ "သခင္ေယဇူးဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ 
ဝိဉာဥ္ကို လက္ခံသိမ္းယူေတာ္မူပါ" တဲ့။ 

 အသင္းေတာ္ရဲ႕ အစပိုင္းမွာ ဓမၼအာဇာနည္ေတြ 
ရွိခဲ့ေပမဲ့ ယေန႔ေခတ္ကာလမွာ ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာတယ္။ 
ေနရာတုိင္းမွာ တရားေတာ္အတြက္ အသက္ေပးေနရတယ္။ 
ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံေနၾကရတယ္။ 
ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ေသြးဟာမ်ိဳးေစ့လုိ႔ တက္တူးလီယန္း 
ေျပာခဲ့သလုိပဲ ဓမၼအာဇာနည္ေတြရဲ႕ ေသြးနဲ႔ အသီးပြင့္ေတြ 
အေျမာက္အမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ပံုစံကို 
အတုယူၿပီး ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျငင္းဆုိျခင္းေလးေတြကို 
ႀကိဳဆုိၿပီးခရစ္ေတာ္နဲ႔ သ႑ာန္တူတဲ့ ဘဝအသက္တာကို 
သစၥာ ရွိစြာအျပည့္အဝ ရွင္သန္ၾကစုိ႔။

(စက္တင္ဘာလ၊ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 စတီးဗင္းရဲ႕ အသက္စြန္႔ သက္ေသခံျခင္းကို 
ေထာက္႐ႈၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ရဲ႕ ခရီးကေတာ္ 
ေတာ္ေလးခရီးေပါက္လာၿပီ။ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ အသင္းေတာ္ 
မွာ ႀကီးႀကီးမားမား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းေတြ ေရာက္လာ 
ခဲ့တယ္။ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕မွာရွိေနတဲ့ တမန္ေတာ္ႀကီးေတြ၊ 

ယံုၾကည္သူေတြ အကုန္လံုးလည္း ဂ်ဴဒီအာနယ္နဲ႔ ဆမာရီး 
ယားနယ္တေလ်ာက္ ကဲြလြင့္ကုန္ၾကတယ္။ တပည့္ေတာ္ 
ႀကီးေတြရဲ႕ ဘဝမွာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းဆုိတာက အတူ 
ယွဥ္တဲြ ရွိေနလုိပဲ။ ခရစ္ေတာ္က "ငါ႔ကုိ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ 
သလုိ၊ သင္တုိ႔လည္းပဲ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းခံရမယ္" လုိ႔ 
ေျပာခဲ့ၿပီးသား။ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ေလေလ၊ ဧဝံေဂလိသတင္း 
ေကာင္းကို ေဟာေျပာျခင္းကလည္း တရွိန္ထုိး ျမင့္လာေလ 
ေလပဲ။ 

 ဦးပဥၨင္းႀကီးဖိလစ္ လုပ္ခဲ့တာကိုၾကည့္ရင္ အသိ 
သာႀကီးပါ။ သူက ဆမာရီးယားနယ္တစ္ေလွ်ာက္မွာသတင္း 
ေကာင္းေဟာတယ္။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ေဟာၿပီး 
ကုသျခင္းေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိဉာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကလည္း အံ့မခမ္း။ ဖိလစ္အေပၚ 
မွာ ဝိဉာဥ္ေတာ္သက္ေရာက္ၿပီး ဧဝံေဂလိခရီးကို စတင္ရာ 
အေၾကာင္း ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဖိလစ္က ဘာသာပလူမ်ိဳးျခား 
တစ္ေယာက္ဆီသြားၿပီးခ်ဥ္းကပ္တယ္။ ခက္ခဲတဲ့ ကႏၲာရ 
လမ္းကို အားအင္ စိတ္ထက္သန္ျခင္းအျပည့္နဲ႔ သူသြား 
ခဲ့တာ။ အီသီယိုးပီယား ဘုရင္မတစ္ပါးရဲ႕ ဘ႑ာထိန္းေတာ္ 
နဲ႔ လမ္းမွာေတြ႕ဆုံတယ္။ သူကရထားေပၚမွာထုိင္ၿပီး ပေရာ 
ဖက္ ေဟရွာယရဲ႕ က်မ္းစကားကုိဖတ္ေနတယ္။ "သင္ဖတ္ 
ေနတာကို သင္နားလည္ရဲ႕လား" ဖိလစ္က ေမးျမန္းၿပီး 
က်မ္းစကားရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ ရွင္းျပခဲ့တယ္။ က်မ္း 
စကားကို နားလည္ဖုိ႔ သိကြ်မ္းႏွံ႔စပ္သူတစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ 
ရွင္းျပမႈ ေတာ့ လုိအပ္တယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးၾကားက စကား 
စျမည္ေျပာ ရာကေန က်မ္းစကားကုိဖတ္႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ 
ေသးဘူး။ အဓိပၸါယ္ကိုသိဖုိ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အလင္း 
ျပမႈကို ခံယူရမယ္ဆုိတာကို သိလာတယ္။ 

 အဲ့လုိနဲ႔ ဖိလစ္က သူ႔ဖတ္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာကုိ 
ရွင္းျပခဲ့တယ္။ က်မ္းခ်က္ကညႇင္းပန္းခံရတဲ့ အေစခံသား 
ေကာင္းအေၾကာင္းပါ။ ရည္ညႊန္းထားတာက ခရစ္ေတာ္ကို။ 
ခရစ္ေတာ္က ညႇင္းပန္းသူေတြကို မတုန္႔ျပန္ခဲ့ဘူး။ အဆုိးကို 
အဆုိးနဲ႔ အႏုိင္မယူ။ ေမတၱာနဲ႔ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သူ။ ဒီအေၾကာင္း 
ကို တမန္ေတာ္ႀကီးဖိလစ္က ေၾကညာေဟာေျပာခဲ့တယ္။ 
ေနာက္ဆံုးမွာ အီသီယုိးပီးယား လူႀကီးလည္း ေဆးေၾကာျခင္း 
ခံယူၿပီး ယံုၾကည္သူျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ 
ေပးလုိက္တဲ့အခါ အဲ့ဒီလူက ခရစ္ေတာ္ကို သိသြားတယ္။ 
နားလည္လာတယ္။ သတင္းေကာင္းကို ေအာင္ျမင္သီးပြင့္ 
ေစသူက သန္႔ရွင္းေသာ ဝိဉာဥ္ေတာ္ပါ။  သူ႔ရဲ႕ လႈံ႕ေဆာင္ 
ေခၚေဆာင္မႈေအာက္မွာ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြ သတၱိရွိလာ 
တယ္။ ေဟာရဲေျပာရဲ အသက္ပါေပးရဲလာခဲ့တယ္။ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာဖုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွာလည္း 
တာဝန္ရွိတယ္။ ဝိဉာဥ္ေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူၾကစို႔။

(ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၉)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး4

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ကာဒီနယ္အသစ္ ၁၃ ပါးတင္ေျမႇာက္ျခင္းသည္  ကယ္တင္ျခင္း သာသနာျပဳရန္ အသင္းေတာ္၏                                                                                                                     
တာဝန္ႀကီး အပ္ႏွင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းေတာ္ဆိုင္ရာ ပုံမွန္ညီလာခံ စုံညီစုေဝးျခင္း (Consistory)

 ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ဆုိင္ရာ 
ပုံမွန္ညီလာခံ၊စုံညီစုေဝးျခင္းကို Consisto-
ry ဟုေခၚဆိုၿပီး လာတင္စကားမွ ဆင္းသက္ 
လာျခင္းျဖစ္ကာ စုံညီစုေဝးသည့္ေနရာ(သို႔) 
အတူတကြ ရပ္တည္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရ 
သည္။

      ၁၁ ရာစုကတည္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
အသင္းေတာ္ဆိုင္ရာဤပုံမွန္ညီလာခံစုေဝး 
မႈကို ရဟန္းမင္းႀကီးရွိသည့္ ေရာမၿမိဳ႕၊ဗာတီ 
ကန္၌ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး တစ္ကမၻာလုံးမွဆရာ 
ေတာ္၊ ကာဒီနယ္မ်ားအား ပုံမွန္ဖိတ္ေခၚ 
စု႐ုံး၍ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ကာ ေဆြးေႏြး 
တင္ျပ၊ အႀကံျပဳခ်က္၊ ေတာင္းခံခ်က္မ်ားကို 
ရဟန္းမင္းႀကီးၾကားနာၿပီး ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာ 
ကာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည့္အျပင္ 
တာဝန္သစ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ သိကၡာတင္ 
ေျမႇာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိ 
သည္။ 

                အသင္းေတာ္ဆိုင္ရာပုံမွန္ညီလာခံ 
စုေဝးျခင္း အမွတ္အသားသဖြယ္ ရဟန္း 
အမတ္ ကာဒီနယ္အသစ္မ်ား ခန႔္အပ္ေသာ 
ထိုေန႔၏ အခမ္းအနားသည္လည္း အသင္း 
ေတာ္ဆိုင္ရာ ပုံမွန္စုေဝးညီလာခံ Consis-
tory သဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။ အခမ္းအနားတြင္ 
ကာဒီနယ္လက္စြပ္ အပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ မိမိသိုး 
တို႔ အဖို႔ အသက္ေပးရန္တာဝန္ေပးေရြးခ်ယ္ 
ခံရသည့္အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ ဦးထုတ္ 
အနီကိုေပးအပ္သည္။  

   တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အသင္းေတာ္ႀကီး

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ ကာ 
ဒီနယ္အသစ္ ၁၃ ပါးတို႔၏ အမည္ကိုေၾက 
ညာၿပီး ဤသူတို႔သည္ မတူညီေသာေဒသ၊ 
ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လူတို႔ထံ ဘုရားသခင္၏ 
ခ်စ္ျခင္း က႐ုဏာေတာ္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ 
ျပ၊ ေဟာေျပာသြားရန္ ကနဦးကတည္းက 
ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ကာဒီနယ္အသစ္မ်ား ႂကြလာခဲ့ေသာ မူလ 
ဇစ္ျမစ္ေဒသကိုပင္ၾကည့္ပါ။ ေျမာက္အေမရိ 
ကား၊ ဗဟုိအေမရိကား၊ အာဖရိက၊ အင္ဒိုနီး 
ရွား၊ ေမာ္ရိုကို၊ က်ဴးဘား၊ ဂြါတာမာလာ၊ 
အင္ဂိုလာ၊ လူဇင္ဘာ့ဂ္စသည့္ ဥေရာပႏွင့္ 
အာရွနိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္ဟုေျပာၾကား 
သည္။

သာသနာျပဳအသင္းေတာ္ႀကီး

 ထိုကာဒီနယ္အသစ္ထဲမွ ၈ ပါး 
သည္ သီလသည္သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္း
မ်ားမွျဖစ္ကာ က်န္ ၅ ပါးမွာ သက္ဆိုင္ရာ 
သာသနာမ်ားတြင္ သိုးထိန္းတာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ဆိုလိုသည္မွ သူတို႔အားလုံးသည္ ကမၻာ့ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ မိမိတို႔သာသနာမွ အသိအျမင္အ 
ေတြ႕အၾကဳံမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားျဖစ္ 
ၾကသည္။ ဥပမာ ေဂ်ဆြဇ္အသင္းဂိုဏ္းဝင္ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး Michael Czerny သည္ လူ
သားထုအလုံးစုံဖြံ ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ 
ေရးကဏၭတြင္ ကမၻာ့ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ 
မ်ားအေရး ကိုင္တြယ္သည့္ အတြင္းေရးမွဴး 
ျဖစ္ကာ၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Michael 
Fitzgerald သည္လည္း ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး 
ေတာ္၏ ဘာသာတရားမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္ကာ ခရစ္ 
ယာန္၊ မြတ္ဆလင္ ဆက္ဆံေရးကၽြမ္းက်င္ 
သူျဖစ္ေပသည္။ 

ကာဒီနယ္ အစုအ႐ုံး 

 ထိုေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ကာဒီ 
နယ္ေပါင္း ၂၁၂ ပါး ပါဝင္တက္ေရာက္ 
သည့္အထဲမွ ကာဒီနယ္အသစ္တို႔ကို ေရြး 
ခ်ယ္မဲေပးနိုင္သူ ၁၁၈-ပါးရွိၿပီး၊ က်န္ေသာ 
ကာဒီနယ္မ်ားမွာ အသက္ ၈ဝ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္၍ 
မဲေပးရာတြင္မပါဝင္၊ ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္ခံ စာရင္းတြင္လည္း မပါဝင္ေတာ့ 
ေပ။ ကာဒီနယ္ႀကီးမ်ားအျပင္ တုိက္ႀကီး ၅ 
ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားလည္း ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

 ကာဒီနယ္သစ္မ်ားအတြက္ 
ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ 

အထူးမွာၾကားခ်က္

 ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔က 
စိန္ပီတာ ဘာစီလီကားရင္ျပင္၌ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ေသာ အဆိုပါ ကာဒီနယ္အသစ္ ၁၃ ပါး 
တင္ေျမႇာက္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ရဟန္း 
မင္းႀကီး၏ ၾသဝါဒမွာ ဘုရားသခင္၏သနား  
ၾကင္နာျခင္း မဟာက႐ုဏာအေၾကာင္း ျဖစ္ 
သည္။ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ဧဝံေဂလိသတင္း 
ေကာင္း၏ ေသာ့ခ်က္သည္ သနားၾကင္နာ 
ျခင္းျဖစ္ကာ ဘုရားသခင္၏ ႏွလုံးသားတြင္ 
အစဥ္ထာဝရ ေရးထြင္းထားၿပီးသည့္အရာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခံရသူမ်ားဖက္မွ စာနာ၍သနား 
ၾကင္နာျခင္း ျပသေပး၊ လုပ္ေဆာင္ရပ္တည္၊ 

ကာကြယ္ေပးခဲ့သည့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ရွင္၏  
ပုံစံနမူနာမ်ားကို ၾကည့္ေစလိုေၾကာင္း၊ ထို 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္ရႈၿပီး အာ႐ုံျပဳ 
ဆင္ျခင္ေလေလ၊ ခရစ္ေတာ္ရွင္၏ သနား 
ၾကင္နာမႈေတြကို ပိုပိုၿပီးထင္ျမင္ေတြ႕ရွိခံစား
လာရေလေလ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္း၊ ခရစ္ 
ေတာ္ရွင္၏ သနားၾကင္နာျခင္းသည္ ရံဖန္ရံ
ခါမွသာျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္၊ ရွိလိုက္မရွိ 
လိုက္ႏွင့္ စိတ္ခံစားလႈပ္ရွားမႈေပၚ မူတည္ 
သည့္သနားၾကင္နာျခင္းမ်ိဳးလည္းမဟုတ္
ဘဲသူ၏ႏွလုံးေတာ္မွ ခိုင္မာသည့္ သနားက 
႐ုဏာပင္ျဖစ္သည္။ 

         အနာအဆာႏွင့္ျပည့္ကာ အားနည္း 
လြန္းလွသည့္ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ကို ဝင္ 
ယူေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ ဘုရားရွင္၏ 
အလိုေတာ္မွာ အျပစ္၏ ရိုက္ခ်က္ဒဏ္မ်ား
ထိခိုက္ခံစားရေသာ ထိုလူေယာက်္ား၊ လူ 
မိန္းမတို႔ကို သန႔္စင္ခၽြတ္လြတ္ေပးရန္သာ 
ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ျပဳရန္အတြက္ သား 
ေတာ္ဘုရား၊ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ အဖ 
ခမည္းေတာ္အလိုေတာ္ကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ 
ရန္အဖို႔ငွါ အသုံးေတာ္ခံသူ ျဖစ္သည္။ 
ဘုရားႏွင့္လူၾကား ကြာဟေနေသာ ေခ်ာက္ 
နက္ႀကီးကို ေပါင္းကူးေပးသည့္ တံတားကဲ့ 
သို႔သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ျပန္လည္ေျပၿငိမ္း 
ေစ၊ ေပါင္းစပ္ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ 
အရွင္ျဖစ္သည့္ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္အ 
ပယ္ခံရသူမ်ား၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ျဖစ္ေနရသူ 
မ်ားကို ဖခင္က႐ုဏာသနားျခင္းႏွလုံးသား
မ်ိဳးႏွင့္ လိုက္လံရွာေဖြလ်က္ရွိေပသည္။ 

 ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းအလိုေတာ္
မွာလူသားမ်ားကို သူ၏သနားၾကင္နာျခင္း 
ႏွင့္လႊမ္းျခဳံထားရန္ျဖစ္သည္။ ဝမ္းနည္းစရာ 
ေကာင္းသည္မွာ ဘုရားခ်စ္သည့္လူသား
မ်ား၏စိတ္ႏွလုံးထဲတြင္ က႐ုဏာစိတ္ကင္း 
မဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းပင္။ ခရစ္ေတာ္၏ 
အနီးကပ္ ေနာက္ေတာ္လိုက္ တပည့္ေတာ္ 

ႀကီးမ်ားထဲတြင္ပင္ က႐ုဏာစိတ္မရွိသည့္
အသြင္အျပင္မ်ိဳးမၾကာမၾကာေတြ႕ရသည္။
ဥပမာ-ခရစ္ေတာ္၏ တရားေဒသနာကိုၾကာ 
ျမင့္စြာ၊ ေနေစာင္းမိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္ နီးသည္အထိ 
လိုက္လံနားေထာင္ရင္း ဗိုက္ဆာေနေသာ 
လူအုပ္ႀကီးကို တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္
သနားစိတ္မျဖစ္ဘဲ၊ ေဝးလံသည့္ သူတို႔၏ 
ရြာမ်ားဆီသို႔ ထိုအတိုင္း ျပန္လႊတ္လိုက္ရန္
သာအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာလူ 
သားတို႔တြင္ ျဖစ္တတ္ေလ့ရွိသည့္ စိတ္ေန 
စိတ္ထားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေပသည္။

 ကၽြန္ုပ္တို႔၌လည္း လက္ရွိတြင္ 
စည္းမ်ဥ္း၊ တရားဥပေဒ စသည္ႏွင့္အညီ 
စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေသာအသင္း၊ အဖြဲ႕ 
မ်ား ရွိေနပါေသာ္လည္း သနားက႐ုဏာ 
တရားကင္းမဲ့ျခင္း (သို႔) ဦးစားမေပးျခင္း၊ က 
႐ုဏာလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အတားအဆီး 
ျဖစ္ေစျခင္းမ်ိဳးရွိေနတတ္ေပသည္။

 သိကၡာခံယူေတာ့မည့္   ကာဒီနယ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဤေနရာ၌ စု႐ုံးေနေသာအျခား
ကာဒီနယ္ႀကီးမ်ား  သင္တို႔ သည္လည္း 
ဘုရားသခင္၏ သနားၾကင္နာျခင္းက႐ုဏာ 
ေတာ္ကို ခံယူရရွိလ်က္ ၎အားျဖင့္သာေရွ႕ 
ခရီး ဆက္ၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူ 
ထားၾကပါ၏ေလာ။ ကၽြန္ုပ္တို႔အေပၚထား 
သည့္ဘုရားသခင္၏ သနားက႐ုဏာေတာ္ 
ကို ကၽြနု္ပ္တို႔ အားတက္သေရာ၊ သတိထား 
ျမင္ေတြ႕မိၾကပါသလား။ မိမိသည္ ဘုရား 
သခင္၏ သနားျခင္းခံရေသာ သတၱဝါသက္ 
သက္ျဖစ္သည္ဟု သတိမထားမိသ၍၊ မခံ 
စားမိသ၍ အျခားသူ သိျမင္ ခံစားေစရ 
ေအာင္လည္း မည္ကဲ့သို႔သက္ေသခံနိုင္မည္ 
နည္း။

 ထိုသို႔အေျခအေနတြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အမႈေတာ္ျမတ္၌ 
ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းသနား က႐ုဏာကို 
နားလည္မည္မဟုတ္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္နား 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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မလည္နိုင္ပါက အျခားသူကို မည္ကဲ့သို႔ မၽွ 
ေဝ နိုင္မည္နည္း။

 ကၽြန္ုပ္တို႔ သိုးထိန္းမ်ား၏ သာသ 
နာေတာ္အေပၚ၊ သိုးစုအေပၚသစၥာေစာင့္သိ
နိုင္စြမ္းသည္ ထုိသူ၏ခံယူမႈေပၚတြင္မ်ားစြာ 
မူတည္လိမ့္မည္။ မိမိအေပၚဘုရားသခင္၏
သနားက႐ုဏာႀကီးစြာ ျပဳေန၊ ေပးေနသည္ 
ကို သိျမင္ခံစားရၿပီး အျခားသူအေပၚမိမိ 
ခံစားရေသာ ထုိသနားက႐ုဏာတရားကို 
ျပန္လည္ ျပသေပးလိုစိတ္ ရွိမည္ဆိုပါက 
ထိုသိုးထိန္းကာဒီနယ္မ်ိဳးသည္ သူဝတ္ဆင္ 
ထားေသာ ၾကက္ေသြးေရာင္ သကၤန္းဝတ္႐ုံ 
အမွတ္လကၡဏာႏွင့္ လိုက္ဖက္စြာ မိမိအ 
သက္ေသြးကိုပင္ သြန္းနိုင္သည့္ သစၥာရွိသူ 
မ်ိဳးျဖစ္ရန္မွာေသခ်ာေပမည္။

 ရဟန္းေဘာင္မွာျဖစ္ေပၚေနေသာ
သစၥာမဲ့မႈ အမ်ားပိုင္းသည္ သူတို႔အေပၚ 

ဘုရားသခင္ သြန္းေလာင္းေပးေနေသာ သ 
နား ၾကင္နာျခင္း က႐ုဏာေတာ္ကုိ အာ႐ုံ 
မစိုက္ဘဲေမ့ေလ်ာ့လာၿပီး မိမိအတၱအေပၚ 
သာ အာ႐ုံစိုက္ရင္း ေအးစက္သည့္အက်င့္ 
ျဖင့္ ေနထိုင္လာျခင္းကအေၾကာင္းရင္း တစ္ 
ခု ျဖစ္သည္။ 

 ကၽြန္ုပ္တို႔အေပၚ သနားက႐ုဏာ 

ႏွင့္ ေက်းဇူးမ်ား သြန္းေလာင္းေပးလ်က္ 
ၾကည့္ရႈ ေစာင္မေတာ္မူေသာ၊ ေရြးေကာက္ 
ေတာ္မူေသာ၊ စင္ၾကယ္ေစေတာ္မူေသာ၊ 
သခင္ဘုရား၏ ကယ္တင္ျခင္း သတင္း 
ေကာင္းကို လူအားလုံးဆီသို႔ သယ္ေဆာင္ 
ရန္  ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ထိုအရွင္၏ႀကီး 
မားသည့္ က႐ုဏာေတာ္ကို သက္ေသခံ 

ၾကပါဟု အားေပးတိုက္တြန္းကာ ရဟန္း 
မင္းႀကီးဖရန္စစ္က သူ႔ဩဝါဒကို အဆုံး 
သတ္ ခဲ့သည္။ 

 ထိုသို႔ကာဒီနယ္ (၁၃) ပါး တင္ 
ေျမႇာက္သည့္ အခမ္းအနားၿပီးသည္ႏွင့္ 
အနားယူေနေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ဘက္န 
ဒစ ္(၁၆) ထသံို႔ အားလုံးတစစ္တုစ္ေဝးတည္း 
သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ ဂါရဝျပဳခဲ့ 
ၾကရာ၊ အသင္းေတာ္ႀကီးကို ဦးေဆာင္ေန 
သည့္ ရဟန္းမင္းအေပၚ သစၥာထားသည့္ 
အႏွစ္သာရအေၾကာင္း ကာဒီနယ္အသစ္ 
မ်ားအားမွာၾကားေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ႏွစ္ပါးစလုံးမွ ကာဒီနယ္ 
အသစ္မ်ားအား ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။ 
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ အေမဇုံေဒသ ညီလာခံကို 
ရဟႏၲာ ဖရန္စစ္ အာစီစီ ထံ အပ္ႏွံဆက္ကပ္ျခင္း

 ဗာတီကန္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္က်င္း
ပေသာအထိမ္းအမွတ္သစ္ပင္စုိက္သည့္အ
ခမ္းအနားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္
သည္မၾကာမီ ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ အာေမဇုံ 
ဆီးနစ္ အစည္းအေဝးႀကီးကို ရဟႏၲာဖရန္ 
စစ္အာစီစီ၏ ကူညီမႈိင္းမမႈေအာက္ အပ္ႏွံ 
ထားေၾကာင္းေၾကညာသည္။

 အရာရာတိုင္းသည္ အခ်င္းခ်င္း 
ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္ဟူေသာ စာေၾကာင္း 
သည္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ Laudato 
Sì စာခၽြန္ေတာ္ထဲတြင္ ထပ္ခါထပ္ခါပါရွိေပ 
သည္။

 ထိုေန႔က အခမ္းအနားအတြင္း 
အသုံးျပဳေသာအရာမ်ား၊ ျပဳလုပ္ေဖာ္ျပပုံ 
မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားက အဆိုပါအရာရာတိုင္း 
အခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္ ဆိုသည့္ 
အခ်က္ကို ေပၚလြင္ေသခ်ာေစသည္။

ရွင္ဖရန္စစ္ အာစီစီႏွင့္ သဘာဝ 
ေဂဟစနစ ္

 စက္တင္ဘာ ၁-ရက္ေန႔မွစတင္၍ 
တစ္လတာ သတ္မွတ္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ဖန္ 
ဆင္းျခင္းသဘာဝဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကာလ 
ကို ေအာက္တိုဘာ ၄- ရက္ ရွင္ဖရန္စစ္ 
အာစီစီပြဲေန႔တြင္ အဆုံးသတ္ ပိတ္သိမ္း 
လိုက္ျခင္းသည္လည္း တိုက္ဆိုင္သည့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေပသည္။

 ယခုႏွစ္သည္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးစိန႔္ဂၽြန္ေပါ  (ဒုတိယေျမာက္) မွ ရွင္ဖရန္ 
စစ္အာစီစီအား သဘာဝေဂဟစနစ္အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သူတို႔ကို မႈိင္းမေသာ 
ရဟႏၲာဟု ေၾကညာခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၄၀-ျပည့္ 
ျဖစ္သည္။ ဖန္ဆင္းျခင္း သဘာဝဆိုင္ရာ 
အေရးကို ေဇာင္းေပးေဆြးေႏြးမႈပါဝင္မည့္
အာေမဇုံ ဆီးနစ္ အစည္းအေဝးႀကီးကို 
လာမည့္ ရက္မ်ားအတြင္း က်င္းပၾကေတာ့ 
မည္ျဖစ္သည္။

စီစဥ္သူႏွင့္ပါဝင္တက္ေရာက္သူ

 စီစဥ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွာ The 
Pan-Amazonian Ecclesial Network, 
the Order of Franciscan Friars Mi-
norႏွင့္ the Global Catholic Climate 
Movement တို႔ျဖစ္ကာ၊ သီလသည္အသင္း 
ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သူေတာ္စင္မ်ားလည္းပါ 
ဝင္တက္ေရာက္ၾကၿပီး၊ ထိုအာေမဇုံနယ္မွ 
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားက အေရးပါေသာ 
က႑ျဖစ္သည့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ဖန္တီးမႈမ်ားကို
အေရာင္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ျပင္ဆင္သည့္အပိုင္းကို 
တာဝန္ယူထားသည္၊၊

သေကၤတႏွင့္အမွတ္လကၡဏာ

 အာစီစီၿမိဳ႕မွ ယူေဆာင္လာသည့္ 
အျမဲစိမ္း ဝက္သစ္ခ်ပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ 
၎ေန႔က အခမ္းအနားကို အဆုံးသတ္ခဲ့ 
သည္။ ထိုဝက္သစ္ခ်ပင္မ်ိဳးကို ေရွးအင္ဂလို
ဆက္ဆြန္စကားျဖင့္‘သန႔္ရွင္းျခင္း’ဟူသည့္ 
သေဘာယူဆယုံၾကည္ထားၾကသည္။

      အဆိုပါသစ္ပင္ကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္ျပင္ဆင္    
ခဲ့သည့္ ေျမႀကီးသည္ပင္လၽွင္ နက္ရႈိင္းလွ 
ေသာ အေရးပါမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္ 
အေၾကာင္းမွာ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ေရွးအစဥ္အ
လာႂကြယ္ဝလွေသာ အာေမဇုံေဒသမွ ေျမ 

ႀကီး၊ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ 
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ မိုးေခါင္၊ ေရႀကီး၊ မုန္ 
တိုင္းဒဏ္ျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဒုကၡအတိ 
ေရာက္ေနေသာ ေဒသမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ 
သည့္အေနျဖင့္ အႏၵိယနိုင္ငံမွေျမႀကီး၊ ဆင္း 
ရဲက်ပ္တည္းမႈ၊ သဘာဝေဘးႏွင့္ စစ္ပြဲတို႔ 
ေၾကာင့္ မိမိတို႔  အိုးအိမ္၊  နယ္ေျမေဒသမွစြန႔္ 
ခြါ ထြက္ေျပးရသူ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ 
စသည္တို႔ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမွ 
ေျမႀကီး၊ လူကုန္ကူးျခင္း အထူးခံစားရေသာ 
နယ္ေျမအခ်ိဳ႕မွ ေျမႀကီး၊ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ 
ေနေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ေနရာမ်ားမွ ေျမႀကီးအ 
ခ်ိဳ႕ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းပဋိပကၡမ်ား 
ေၾကာင့္ အသက္ေပးခဲ့ရသူမ်ား၏ ေသြးတို႔ 
စြန္းေပ၊ စိုစြတ္ေနသည့္ အာေမဇုံေဒသမွယူ 
ေဆာင္လာေသာ ေျမႀကီးတို႔ျဖင့္ ျပင္ဆင္ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဖန္ဆင္းျခင္းက်ဴးဧသည့္ဓမၼေတး

 ဤသို႔ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေျမႀကီး 
တြင္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္အပင္မွာလည္းရွင္ဖရန္စစ္
အာစီစီေနထိုင္သြားလာခဲ့ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ 
ႏွင့္ဆုံေတြ႕ခဲ့သည့္ အာစီစီေျမေပၚမွ ယူ 

ေဆာင္လာေပသည္။ ရွင္ဖရန္စစ္မွ ဘုရား 
သခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းက်ဴးဧသည့္ ဓမၼေတး 
ကို ပထဆုံးသီကုံးခဲ့ေသာ ေျမမွအပင္ေပ 
တည္း။ ထိုဓမၼေတးကို ၁၃-ရာစုတြင္ ေရး 
ဖြဲ႕ခဲ့ၿပီး အီတာလ်ံဘာသာျဖင့္ ေရးစပ္သည့္ 
ပထမဆုံးေတးျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားၾက 
သည္။ ၎ဖန္ဆင္းျခင္း ခ်ီးမြမ္းဓမၼေတးကို 
ပင္ ယခုဗာတီကန္ ဥယ်ာဥ္ သစ္ပင္စိုက္ 
အခမ္းအနားတြင္ သံစုံတီးလုံးႏွင့္တီးခတ္
သီဆိုခဲ့သည္။

ဖန္ဆင္းျခင္းအခါသမယအား 
က်င္းပျခင္း 

 ထိုေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ လူသားဆိုင္ရာအလုံးစုံ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကာ 
ဒီနယ္ Peter Turkson ကလည္းယေန႔အခမ္း 
အနားသည္ ဟန္ျပအျပဳအမူသာ မဟုတ္ဘဲ 
လက္ရွိအခ်ိန္ သမယအတြက္ အေမၽွာ္အ 
ျမင္ႀကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ အက်ပ္အ 
တည္း ၾကဳံေနသည့္ သဘာဝႀကီးအတြက္ 
တုန႔္ျပန္ခ်က္ပင္ျဖစ္ၿပီး ဖန္ဆင္းျခင္းသဘာ 
ဝအတြက္ ကမၻာ့ဆုေတာင္းရာေန႔အဖို႔ ပုပ္ရ
ဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ဆုေတာင္း သဝဏ္ 
လႊာတြင္ပါရွိသည့္အတိုင္း ကမၻာၿဂိဳလ္ႀကီးကို 
ကယ္ဆယ္နိုင္မည့္ အခ်ိန္သမယျဖစ္ေပ 
သည္ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။
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ဘာသာျပန္-စစၥတာ ဒဲနစ္ ဂ်ာေတာင္  (SJA) 
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး6

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ကင္ညာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ

 ကင္ညာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အက်င့္ 
ပ်က္ခ်စားျခင္းကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုကို စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို 
လႈပ္ရွားမႈကို ေျခာက္လၾကာဆင္ႏႊဲမည္ဟု 
လည္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ ဘုရား 
ေက်ာင္းသို႔ ေငြအေျမာက္အျမား အလွဴ 
ထည့္ဝင္ျခင္းကိုလည္း နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ၂၀၁၉ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၅ 
ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဆူ 
ဘူကီးယားရွိ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘုရား၏မယ္ 
ေတာ္ ဗိမာန္ေတာ္တြင္ စု႐ံုးေရာက္ရွိလာခဲ့ 
ၾကသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ လူထု 
ပရိတ္သတ္အား အံၾသေစခဲ့ေသာ အျပဳအမူ 
ကိုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဖိနပ္မ်ားကို 
ခၽြတ္ကာ ဘုရားစင္ေရွ႕သို႔ စီတန္းလာခဲ့ 
ၾကသည္။ လက္ထဲတြင္ လက္ဝါးကားတိုင္ 
ေလးမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ အျဖဴ အစိမ္း 
ဖဲႀကိဳးမ်ားကိုလည္း တရားေဟာ သကၤန္း 
အေပၚတြင္ ဆင္ျမန္းထားခဲ့ ၾကသည္။ တစ္ 
ဦးစီသည္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းကို ဆန္႔ 
က်င္ၾကမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဘုရား 
စင္ေရွ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ဒူးေထာက္ကာ 
တိတ္ဆိတ္စြာ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ 
ေနာက္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္းကုိ မဆုတ္ 
မနစ္ ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ပါမည္ဟု ကတိျပဳ 
ျခင္းကို ဖတ္ၾကား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ 
ေနာက္ ထိုစာရြက္မ်ားေပၚတြင္ တစ္ဦးစီ 

လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကၿပီး စာရြက္မ်ားကို ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာ ေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ အန္ညိဳလုိ လက္သို႔ 
အပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။

 ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာ 
ဝင္အေပါင္းတို႔သည္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္အတူ ပူေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚ 
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး အန္ေထာ္နီ မူဟဲ 

ရီးယား က ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဖိနပ္ 
မစီးဘဲ ဘုရားစင္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းမွာ 
ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေဖါက္ 
ဖ်က္ကာ ဆင္းရဲသားမ်ားအေပၚ အျမတ္ 
ထုတ္ျခင္းမ်ားက်ဴး လြန္ေနေသာ ကင္ညာ 
ႏိုင္ငံအတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္းကို ေဖၚထုတ္ 
ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။ ကင္ညာႏိုင္ 
ငံသားအမ်ား ေသေက် ပ်က္စီးခဲ့ရျခင္းမွာ 
အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္ 
ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ၆ လ ၾကာ လုပ္ေဆာင္မည့္ အ 
က်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းအား ဆန္႔က်င္ျခင္းကို 
"အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း ခ်ိန္းႀကိဳးအား ျဖတ္ 
ေတာက္ျခင္း" ဟု အမည္ေပးထားသည္။

 ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အ 
ေနႏွင့္လည္း အလွဴေငြမ်ားအား ကိုင္တြယ္ 
ရာတြင္ ထင္သာျမင္သာရွိရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
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ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ ကာဒီနယ္ တုန္ က အစိုးရအား ျပည္သူမ်ားအား နားေထာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚ

 ေဟာင္ေကာင္တြင္ အျငင္းပြါးေန 
ေသာ ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ္ 
လည္း တင္းမာမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေဟာက္ေကာင္ၿမိဳ႕၏ ကာ 
ဒီနယ္ ဂၽြန္တုန္ က ျပည္သူမ်ားအား ေဒါသ 
ကို ေရွာင္ရွားၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မေလွ်ာ့ၾက 
ရန္ အားေပးခဲ့ၿပီး အစိုးရအား ျပည္သူမ်ား 

ကို နားေထာင္ေပးရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ကို ေရွာင္ရွားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္မွ ေဟာင္ေကာင္တြင္ 
ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနအတြက္ အ 
လြန္ပင္ ဝမ္းနည္းရေၾကာင္းႏွင့္ တင္းမာမႈ 
မ်ားသည္ အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

 ထိုအေျခအေနမ်ားအတြက္ နည္း 
လမ္းသံုးခုကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

 ပထမ - စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းအစား 
ေမွ်ာ္လင့္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးသမား 
တစ္ေယာက္မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပႆ 
နာေတြအတြက္ အေျဖမေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပ 
မဲ့ ဒီလို အခက္အခဲေတြၾကားမွာ ဘုရားသ 
ခင္ ရွိေနတယ္ဆုိတာ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဆု 
ေတာင္းတာကလြဲၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာတတ္ 
ႏိုင္မွာလဲ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို 
ေတြ႕ေအာင္ ရွာေဖြၾကရမယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လို 
ခ်င္တာ အခု မရေသးေပမယ့္ စိတ္ဓါတ္ 
မက်ပါနဲ႔။ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ဘဝေတြကို ခ်ိနဲ႔ေစပါတယ္။

 ဒုတိယ - ေဒါသဆိုတာ မုန္းတီး 
ျခင္းကို ေမြးဖြါးေပးတယ္။ မုန္းတီးျခင္းနဲ႔အတူ 
အၾကမ္းဖက္တာေတြ ေပၚထြက္လာလိမ့္ 
မယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈဟာ အၾကမ္းဖက္မႈကို 
ထုတ္ေပးလိမ့္မယ္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ 
ေတြနဲ႔ အခုျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းလို႔ မရ 
ပါဘူး။ အႏၲရာယ္ေတြ၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ၊ 
ဒဏ္ရာေတြသာ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ 

အၾကမ္း မဖက္တဲ့ နည္းေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္တဲ့ 
တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲခဲ့တဲ့ မဟတၱမ ဂႏၶီ နဲ႔ နယ္လ္ 
ဆင္မန္ဒဲလားတို႕ကို အတူယူဖို႔ လိုပါတယ္။

 တတိယ - မတူညီမႈေတြၾကားမွာ 
သဟဇာတ ျဖစ္ျခင္း။ တ႐ုတ္စကားပံုရွိ ပါ 
တယ္။ ပင္လယ္ ေလးခုၾကားမွာ ေနထိုင္ၾက 
သူေတြအားလံုးဟာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ 
ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ 
ခ်က္ အတုိင္း လူသားအားလံုးဟာ တူညီတဲ့ 
ဇစ္ျမစ္ကလာတာပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ တစ္ဦး 
ကိုတစ္ဦး ေလးစားဖို႔လိုပါတယ္။ သဟဇာ 
တ ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ လူအမ်ားရဲ႕ ဆႏၵကို နား 
ေထာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အမ်ားရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ 
ညီတဲ့ ဥပေဒဟာ ေကာင္းတဲ့ဥပေဒ ျဖစ္မွာ 
ပါ။ ယေန႔အလိုအပ္ဆံုးအရာက အစိုးရနဲ႔ 
ျပည္သူအၾကား ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္ တည္ 
ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ႀကီး ျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ဖို႔အတြက္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ 
အားလံုးဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားၾကပါစို႔။

Ref: Vatican News



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းသစ္ ဘိသိက္မဂၤလာေပးျခင္းႏွင့္ ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာခံယူျခင္း
 ဟားခါးသာသနာ၊ ေခ်ာင္းခြဇုံ၊ 
ေခ်ာင္းခြရြာတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာစိန္႔ 
မိုင္ကယ္ဘုရားရိွခိုး ေက်ာင္းသစ္ ဘိသိက္ 
မဂၤလာေပးျခင္းႏွင့္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း အခမ္း 
အနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၉) 
ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ ၎ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းသစ္၌က်င္းပျပဳ
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းသစ္အား 
ဟားခါးသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး Lu-
cius Hre Kung က ဘိသိက္မဂၤလာေပးၿပီး 
မစၧားပူေဇာ္ျခင္းတြင္ ကေလးသာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Felix Lian Khen Thang မွ 
တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးပါသည္။

 မစၧားပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေဝဘုလ 
စီရင္စုမွ Br. John Ro Ling, ဒုတ္စီရင္စုမွ 
Br. William Ling Ghung, သန္ဖိုစီရင္စုမွBr. 
Francis De Sales Se Khui Om စေသာ 
ကိုရင္သုံးပါးတို႔သည္ ဟားခါးသာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius လက္ေတာ္မွ Dea-
con သိကၡာကို ခံယူၾကပါသည္။

 စိန္႔မိုင္ကယ္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း 
သစ္ ဘိသိက္မဂၤလာေပးျခင္း၊ ကိုရင္သုံးပါး 
တို႔အား ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ 

မစၧားပူေဇာ္ေပးျခင္းအခမ္းအနားသို႔ ဟားခါး 
သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius, 
ကေလးသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး Fe-
lix, ေခ်ာင္းခြဇုံနယ္မွ မြန္ဆီေညာ္ Fr. Je-
rome Hlawn Khawl ႏွင့္တကြ ဟားခါးႏွင့္ 
ကေလးသာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအပါး 
၄၀ေက်ာ္၊ သီလရွင္မ်ား ၃၀ေက်ာ္၊ ေခ်ာင္းခြ 
ႏွင့္အနီးအနားရိွ ရြာမ်ားမွ ဘာသာဝင္မ်ား၊ 
ေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ ပါ 
ဝင္တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး Lucius သည္ ေခ်ာင္းခြရိွ ဖာတီမာ 
မယ္ေတာ္ဂူသစ္ကိုလည္း ေကာင္းခ်ီး 
မဂၤလာေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 ညေနပိုင္းႏွင့္ ညပိုင္းတြင္ ဘုရား 
ရိွခိုးေက်ာင္းသစ္ႏွင့္ ဦးပဥၥင္းႀကီး(၃)ပါးတို႔ 
အား ေခ်ာင္းခြဘာသာဝင္မ်ားမွ တည္ခင္း 
ေသာဂုဏ္ျပဳညစာကို တက္ေရာက္လာသူ 
အားလုံးမွ အတူတကြ ရင္းႏွီးေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ညပိုင္းတြင္ ရိုးရာအက 
မ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပေၾကာင္း Hakha 
RVA မွသတင္းရရိွပါသည္။

Norbert - OSC Hakha

လား႐ိႈး ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ လားရိႈးၿမိဳ႕၌ ကုိရင္ (၃) ပါး ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာခံယူ

 လားရိႈးၿမိဳ႕ရိွ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ 
ကာဒီျဒယ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ဘရာသာရ္ 
မ်ားျဖစ္သည့္ ဘရာသာရ္ ပီတာေဇာ္ ခါး၊ 
ဘရာသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ တူးလြမ့္ႏွင့္ ဘရာသာရ္ 
မုိက္ကယ္တုိ႔က သုိးထိန္းဆရာေတာ္ႀကီးဖိ
လစ္ဇယ္ေဟာင္း၏ လက္ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္း 
ႀကီးသိကၡာ (Deacon Ordination)ကုိလက္ 
ခံရယူခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ေန႔ 
နံနက္ ၆ နာရီ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္တြင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာကုိေပး
အပ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ဦးပဥၥင္းႀကီး ပီတာေဇာ္ခါးသည္ 
လားရိႈးၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ (၇) တြင္ ေနထိုင္သူအဖ 
ဦးေရာဘတ္ ေပါင္ဆားဂမ္ႏွင့္ အမိေဒၚကာ 
ေမရ္လနန္ေအာင္တုိ႔၏ သားျဖစ္၍ ဦးပဥၥင္း 
ႀကီးဂ်ိဳးဇက္ တူးလြမ့္သည္ လားရိႈးၿမိဳ႕ လြမ္ 
ခမ္းတုိက္နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ အဖဦးေယာ 
ဟန္ ရွန္ေထာန္ႏွင့္ အမိေဒၚလူစီလုတ္ဆိန္ 
ယိန္းဆြမ့္တုိ႔၏သားျဖစ္ၿပီး ဦးပဥၥင္းႀကီး မုိက္ 
ကယ္ ေစာၾကည္ေစာေလာမ္မွာ လြမ္ခမ္း 
တုိက္နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ အဖဦးဂ်ိဳးဇက္ 
ေစာစုိးၿငိမ္းႏွင့္ အမိေဒၚအက္စတာ လြမ္း 
ေနာတုိ႔၏ သားရတာျဖစ္ၾကသည္။ 

 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္တြင္ 
ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာေတာ္ျမတ္သည္ ရဟန္း 
သိကၡာခံယူရန္ျဖစ္ၿပီး ဦးပဥၥင္းႀကီး ၃ ပါးအ 
တြက္ ရဟန္းသိကၡာခံယူရန္ေန႔ျမတ္ မသတ္ 
မွတ္ရေသးေၾကာင္းသိရသည္။ 

 ဤကဲ့သုိ႔ ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာကုိခံ

ယူသည့္အတြက္ အင္မတန္ပင္ ဝမ္းေျမာက္ 
ဝမ္းသာ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္ 
လာပါက ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရးအ 
တြက္ လမ္းညႊန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ 
က်မ္းစာမွ်ေဝျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိစိတ္ 
ဝင္စားေၾကာင္း ဦးပဥၥင္းႀကီး ေဇာ္ခါးက 
လူထုဆက္သြယ္ေရး သတင္းဂ်ာနယ္သုိ႔ 
ေျပာသည္။ 

 “ပထမဦးစြာ မိမိရဲ႕ ဝိညာဥ္ကုိ 

အရင္ ကယ္တင္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာသာတူ 
ေတြရဲ႕ ဘဝကုိ ျပန္ကယ္တင္မယ္လုိ႔ ခံယူ 
ထားတယ္။ ဒီကင္က အိမ္ေတြကုိသြားၿပီး
ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ တရားစာသင္ေပးျခင္း၊ 
က်မ္းစာေဝမွ်တာေတြ စိတ္ဝင္စားတယ္” 
လုိ႔ သူကေျပာသည္။ 

 ဦးပဥၥင္းႀကီးမိုက္ကယ္ေစာၾကည္ 
ေစာေလာမ္မွလည္း ပညာေရးအပုိင္းကုိစိတ္ 
ဝင္စားမႈရိွၿပီး ပညာသင္ၾကားရန္ အခက္အခဲ 
ရိွသူမ်ားအား အထူး ကူညီေပးသြားမည္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 “အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္မွာ 
ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ၊ ကုိယ္က ဘယ္ 
ေလာက္ထ လုပ္ႏုိင္မလဲစတာေတြအတြက္ 
ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေတာင္ေပၚေဒသေတြ 
မွာရိွၾကတဲ့ ဘာသာတူေတြရဲ႕ ဝိညာဥ္ေရး 
အတြက္ လမ္းျပခ်င္တယ္၊ ကူညီေပးခ်င္ 
တယ္”လုိ႔ ဦးပဥၥင္းႀကီးဂ်ိဳးဇက္ တူးလြမ့္က 
သူ၏ ခံယူခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ 

ေမရီႏူး
Photo – Lashio OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး8

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

စိန္ဗင္းဆင္းအသင္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စိန္ဗင္းဆင္း 
လူငယ္မ်ားပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ 
မႏၲေလးသာသနာ လူငယ္မ်ားအား စိန္ဗင္း
ဆင္းအသင္းအေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေ႐ွာက္ျခင္းကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ စိန္အာလြိဳက္ 
႐ွက္ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၌ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈  ရက္ေန႔က 
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ သာသ 
နာအုပ္စုအသီးသီးမွ လူငယ္ (၂၀)ေယာက္ 
ႏွင့္အတူ MCYC လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ Rev.
Fr.Nay Kyaw Lwin လည္း အတူတကြ 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။

 စိန္ဗင္းဆင္း လူငယ္ဆက္သြယ္ 
ေရးတာဝန္ခံ အိမြန္ျမင့္ေမာင္မွ Christus-
Vivit ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိန္ဗင္းဆင္းလူငယ္
မ်ားေခၚေတာ္မူျခင္းကို ေဝမွ်ခ့ဲပါသည္။

ChristusVivit (Christ Is Alive)

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွ        
''Christ Is Alive'' စာခြၽန္ေတာ္ထဲတြင္ 
ငယ္ရြယ္ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ 
ရန္လူငယ္မ်ားကို တိုက္တြန္းထားပါသည္။

 စာခြၽန္ေတာ္၌ '' သခင္ခရစ္ေတာ္ 
သည္႐ွင္သန္သည္။ ထိုက့ဲသို႔လူငယ္မ်ားကို
လည္းသခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ႐ွင္သန္ေစလို 
သည္။ '' (CV -1)

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စာခြၽန္ေတာ္ 
ထဲ၌ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ အသင္း 
ေတာ္၏ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္၍ လူငယ္မ်ား၏ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း 
မ်ားကို '' မအိမြန္ျမင့္ေမာင္မွ အက်ယ္အဝင့္

႐ွင္းလင္းေဝမွ်ေပးခ့ဲပါသည္။

 မနန္းမြန္ေအးမွလည္းစိန္ဗင္းဆင္း
အေၾကာင္းကို လူငယ္မ်ားအား အက်ယ္တ 
ဝင့္႐ွင္းလင္းေျပာျပခ့ဲပါသည္။

 ဦးဥာဏ္လင္းဦးမွ သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာကို ေဝမ်ွခ့ဲပါ 
သည္။

 ေဒၚခင္ညိဳေအးမွ စိန္ဗင္းဆင္းအ 
သင္းဝင္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္၊ Vincentian 

Spirituality စတ့ဲအေၾကာင္းမ်ားကိုလူငယ္
မ်ားအားအက်ယ္တဝင့္႐ွင္းလင္းေဝမွ်ခ့ဲပါ
သည္။

 စိန္ဗင္းဆင္း အေၾကာင္းမ်ားအား 
ေဝမွ်ၿပီးသည့္ေနာက္ တက္ေရာက္လာ 
ေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားထဲမွ စိန္ဗင္း 
ဆင္း လူငယ္ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံတစ္ 
ဦးကိုေရြးခ်ယ္ခ့ဲရာ မႏၲေလးကက္သလစ္ 
သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ 
ဝင္ထဲမွ မပင္ကီအား မႏၲေလးသာသနာ 

အုပ္စုေကာင္စီ စိန္ဗင္းဆင္း လူငယ္ဆက္ 
သြယ္ေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါ 
သည္။

 ညေနပိုင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သည့္ အေန 
ျဖင့္ မိုင္နာေက်ာင္းဝင္းအတြင္း သစ္ပင္မ်ား
ကိုစိုက္ပ်ိဳးခ့ဲ ၿပီးအခမ္းအနားကိုေအာင္ျမင္
စြာ ၿပီးဆံုးခ့ဲပါသည္။

Pinky ( MDY-OSC )

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာလူငယ္ညီလာခံ၌ပါ၀င္မည့္စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္သာသနာမွ 
၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္ လူငယ္တာ၀န္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္သည့္စည္းေ၀းပြဲက်င္းပ

 ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္မွ ဦးစီးက်င္းပမည့္ ကက္သလစ္ 
လူငယ္ညီလာခံ၌ ပါဝင္မည့္ (Panel Dis-
cussion ) စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ 
မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ 
လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊လူငယ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစည္းေဝးပြဲကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ (၄)ရက္ေန႔ 

ကခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ေက်ာင္း 
ဝင္းအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာကိုယ္စားျပဳ လူငယ္တစ္ဦးသာပါ
ဝင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မႏၲေလး ကက္သ 
လစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ကိုယ္စားျပဳေဆြး 
ေႏြးေျပာဆိုရန္အတြက္ အစည္းအေဝး၌ 

မႏၲေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ လားရႈိး၊ ဟားခါး၊ 
ဗန္းေမာ္၊ ကေလးသာသနာ လူငယ္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားထဲမွ လူငယ္ညီလာခံ စကားဝိုင္း 
ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ျမစ္ 
ႀကီးနားသာသနာမွ မ မေနာႏွင္းခ်ယ္ရီအား 
မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာလံုးဆုိင္ရာ 
လူငယ္ကိုုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 

မ်ားထဲမွ ကေလးသာသနာမွ Fr. Joseph 
ေပါင္လန္ခန္းအားေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ 
လူငယ္မ်ားသည္ ယခုတပတ္အတြင္း သာ 
သနာအသီးသီးသို႔ သြားေရာက္လွ်က္ ယခု 
ကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္
လွ်က္ရွိေနပါသည္။၎တို႔သည္ ေတာင္ႀကီး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ (၅)ခုအတြင္းမွ လူငယ္ 
တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ လူငယ္ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး မႏၲ 
ေလးသို႔ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
မႏၲေလးမွ ဘားအံသာသနာသို႔ ခရီးဆက္ 
ၾကမည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္မွ ဦးစီးက်င္းပမည့္ ကက္သလစ္ 
လူငယ္ညီလာခံ (MNCYF) ႀကီးအား ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ႏုိ္ဝင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔မွ (၂၉)ရက္ 
ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြား 
မည္ဟုသိရိွရပါသည္။

Photos News – Pinky



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ရဟန္းသိကၡာခံယူၾကေသာ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
Ongoing Formation သင္တန္းျပဳလုပ္

 ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ရဟန္းသိကၡာ 
ခံယူေသာ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
Ongoing Formation Program ကုိ 
ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွ (၁၇) 
ေန႔ထိ ပုသိမ္၊ မရမ္းေခ်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။

 ဤအစီအစဥ္ သင္တန္းသည္ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ရဟန္း 
သိကၡာခံယူေသာ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားစုစုေပါင္း (၁၈)ပါးတက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
သည္။ Ecclesiastical Commission for 
Clergy, ECC, Chairman Bishop Ste-
phen (Bishop of Loikaw), Bishop John  
ႏွင့္ ECC members ျဖစ္ၾကေသာ Fr. Hen-

ry Ei Klay, Fr. Cyprian Aung Win (Rec-
tor of Major Seminary, Yangon), Fr. 
HagyinusMyintSoe, Fr. Simon Tin 
Maung, Fr. Vinny (SJ), ႏွင့္ Sr. Ada 
(SFX) တုိ႔လာေရာက္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးၾက
သည္။

 သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ားတြင္ အဓိက 
ဘာသာရပ္မ်ားသည္ Psycho Spirituality, 
ဆုေတာင္းျခင္း အသက္တာ၊ မိမိကုိယ္ကုိ 
ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ Spiritual Con-
cealing မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

 ဤအစီအစဥ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 
ေလးငါးႏွစ္အတြင္း ေဝးကြာခဲ့ေသာ အတန္း 
ေဖၚ ရဟန္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ 

ေတြ႔ဆုံကာ မိမိတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ သာသနာအမႈ လယ္ကြင္းတြင္ေတြ႕ 
ၾကံဳခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္အတူ ယခုမိမိ၏ရ 

ဟန္းအသက္တာျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီးလာမ
ည့္အနာဂတ္ကိုခြန္အားယူခရီးဆက္သြားရ
န္ျဖစ္ပါသည္။

Mawlamyine – OSC.

ေတာင္ႀကီးစိန္မုိင္ကယ္ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ 
ႀကီးၿမိဳ႕၊ စ၀္စံထြန္းရပ္ကြက္၊ ရႈခင္းသာလမ္း 
တြင္ တည္ရွိေသာ စိန္မိုင္ကယ္ရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္း၏ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခုႏွစ္ ပညာ 
သင္ႏွစ္သို႕ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ သာ 
သနာအသီးသီးမွ ကိုရင္ရဟန္းေလာင္းမ်ား 
သည္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ေမလ (၂၅) ရက္ေန႕ 
တြင္ ေရာက္ရွိလာၾကပါသည္။ ေမလ (၂၇) 
ရက္ေန႕မွ (၃၀) ရက္ေန႕အထိ ေက်ာင္း 
ေဆာင္သန္႕ရွင္းေရးမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ 
ေမလ (၃၀)ရက္ေန႕မွ ဂြ်န္လ (၁) ရက္ေန႕ 
အထိ General Introduction ကုိစတင္ပါ 
သည္။

 ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၏ Resi-
dental Professors မ်ားမွာ Fr.Callistus 
Saw Eh Mwee (Rector), Fr.Gregory 
Thai Hla(Disciplianarian)ႏွင့္ Fr.Chris-
topher Raj (Spiritual Director) တုိ႕ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။

 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ တက္ 
ေရာက္ေသာ ရဟန္းေလာင္းမ်ားမွာ စုစု 
ေပါင္း (၂၉)ပါးျဖစ္ၿပီး၊ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာမွ (၂)ပါး၊ မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ုပ္သာသနာမွ 
(၂)ပါး၊ က်ိဳင္းတုံ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ (၃)
ပါး၊ ကေလးဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ (၉) ပါး၊ 
ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ (၆)ပါး၊ 
လိြဳင္ေကာ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ (၁) ပါး၊ 
ေတာင္ငူဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ (၁) ပါး၊ ဖယ္ 
ခုံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ (၁)ပါး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ 
ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ (၁) ပါး၊ လားရွိဳးဂိုဏ္း 
အုပ္သာသနာမွ(၁)ပါးႏွင့္ Little Way Mis-
sionary of St.Threse မွ (၂)ပါးတုိ႔ျဖစ္ 
ၾကသည္။

    ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းသားမ်ားအား 
Visiting professors မ်ားမွာ PIMI ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားလာေရာက္ 
သြန္သင္ေပးပါသည္။ (June (2-8) အထိ 
Fr. Robert (PIME) Opening retreat ၊ 

Fr.Barnabas (PIME)  မွ June (10-14) 
ထိ Lectio Divina၊ June (17-21)ထိ 
Prayers of the Psalms၊ Fr. Patrick မွ 
June (24-28) ထိ Introduction Process 
Discernment ၊ Fr. Gianni Criveller မွ 
July (1-12) ထိ The Ordinated Ministry 
in the Church Today  စသျဖင့္ အသီးသီး 
သြန္သင္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။

 Fr. Franco Bellati (PIME) မွ 
ဇူလိုင္ (၁၅ မွ ၁၆ ထိ) Spirituality and 
Catechism of CC ကို္လည္းေကာင္း၊ Fr. 
Alberto Caccro (PIME) မွ  (ဇူလုိင္၂၉ မွ 
ၾသဂုတ္ ၉ ထိ) Mystery of Christ ကို 
လည္းေကာင္း၊ Sr. Lucia Heinpai (Fran-
cis) မွ ( ၾသဂုတ္ ၁၂ - ၁၆ ထိ) Psycho – 
Spiritual  Integration -1 ကိုလည္းေကာင္း၊ 
Fr. Enrico Fidanza (PIME) မွ (ၾသဂုတ္ 
၁၉ - ၂၃ ထိ) Psycho – Spiritual Integra 
tion-2 ကိုလည္းေကာင္း၊ ပို႕ခ်ေပးခဲ့ၾက 

သည္။ ထို႔ျပင္ Fr. Maurizio Arioldi (PIME) 
မွ ( ၾသဂုတ္ ၂၆ မွ စက္တင္ဘာ ၆ ထိ) Eu-
charist ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ Sr. 
Maria Goreti (Charity) က (စက္တင္ဘာ 
၉-၁၃ ထိ) Psychological dynamics  
ကိုလည္းေကာင္း၊ Msgr. John Dale မွ ( 
ေအာက္တိုဘာ ၃-၈ ထိ ) Retreat ကိုပို႔ခ် 
မည္ျဖစ္ၿပီး Dr. Valeria Spelta (Italy) မွ 
(ႏိုဝင္ဘာ  ၄-၁၅ ထိ) Critical Thinking 
ကို လာေရာက္ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။

 Second Semester အတြက္ 
Fr.Enrico (PIME) မွ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ 
တိုင္းသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Fr. Callis-
tus  မွ “ Growing in the Chirst : Basic 
Principles of Spirituality” ကိုလည္း 
ေကာင္း၊ Fr.Gregory မွ “ History of Spir-
ituality of Catholic Tradition” ကိုသင္ 
ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး Fr. Christopher မွ 
“Spiritual Theology , Prayer” ကိုသင္ 
ၾကားေပးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာဝါရီလတြင္ 
Bishop John Saw Yaw Han မွ Final Re-
treat ကိုလာေရာက္ ဦးေဆာင္ေပးမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 ကိုရင္၊ ရဟန္းေလာင္းမ်ား စား 
ေသာက္ေရးအတြက္ ဆက္ကပ္၍ ဦးေဆာင္ 
လုပ္ေပးေနေသာသီလရွင္မ်ားမွာ Sr. Val-
entina Berty (SFX) ႏွင့္ Sr. Cecilia As-
sumpta Ma Aye (SFX) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

           Taunggyi-OCS 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး10

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ခရစ္ေယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု စုေပါင္း ဆုေတာင္းပြဲ
 ခရစ္ယာန္မ်ား ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဂိုဏ္းေပါင္းစံု စု 
ေပါင္း ဆုေတာင္းပြဲ ပထမေန႔ကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ 
စိန္႔ပီတယ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔၌ က်င္း 
ပ ခဲ့ပါသည္။

 ဆုေတာင္းပြဲကို ထိုေန႔ညေန (၆) 
နာ ရီတြင္ စတင္ခဲ့ရာ အဖြင့္ဆုေတာင္းကို 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမင္းမင္းမွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ မြန္စီေညာ္ ဝီးဖရက္ျမင့္စိုးမွ ႀကိဳ 
ဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး ကရင္ 
ဝန္ႀကီး ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူမွ ေက်းဇူးတင္ႏႈတ္ 

ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။

 ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾက 
ေသာအသင္းေတာ္မ်ားမွ အလွည့္က် ဂုဏ္ 
ေတာ္ေတးသီက်ဴးခဲ့ၾကျခင္း၊ က်မ္းစာေတာ္ 
ဖတ္႐ႈျခင္း၊ ေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း၊ 
အလွဴေတာ္ေငြ ေကာက္ခံဆက္ကပ္ျခင္းတို႔ 
ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ မြန္စီေညာ္ ဝီးဖရက္ 
ျမင့္စိုးမွ အပိတ္ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သျခင္း 
ျဖင့္ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾက 
သည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ မိခင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲ
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာ
သနာလံုးဆိုင္ရာ မိခင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကို 
ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မရမ္းေခ်ာင္း၊ မိုင္းနားဆင္မနာရီ 
ေက်ာင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။ ဤပြဲတြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
ဇုန္ ၃ ဇုန္ ( ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ဟသၤာတ) မွ 
မိခင္မ်ား ၄၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ 
 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၁၂ ရက္ေန႔ 
ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ အဖဆရာေတာ္ ဂြၽန္ 
မန္းဆိန္းဟွီမွ အလံတင္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳၿပီး 
မိခင္မ်ား သာသနာအလိုက္ မိတ္ဆက္ၾကပါ 
သည္။ ဤဖြင့္ပြဲတြင္ ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီး 
ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူလဲ ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီး 
မိခင္မ်ားအား အားေပးစကား ေျပာၾကာခဲ့ပါ 

သည္။ ဆက္လက္ၿပီး အခမ္းအနားကို 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ကာ ေအာင္တုိဘာ ၁၃ 
ရက္ေန႔တြင္ အဖဆရာေတာ္ ဘုရားမွ အဖြင့္ 
မစၧားကို ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး Fr Henry အိုင္ခလိန္၊ 
Fr. Michael ေငြေဌး၊ Fr. Paul၊ က်န္းမာ 
ေရးအဖြဲ႔မွ ေဒါက္တာ ေဝလင္းထြန္း၊ ႏိုင္ငံ 
ေက်ာ္႐ုပ္႐ွင္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးေဗလု 
ဝ၊ လိြဳင္ေကာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ အားနာ 
အသင္းအဖြဲ႔မွ စစၥတာရ္မ်ား ၊ မိခင္မ်ားတို႔ 
က ေခါင္းစဥ္ အသီးသီးျဖင့္ေဝငွၾကပါသည္။  
 ညဘက္တြင္ သာသနာအလိုက္ 
ၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖၾကၿပီး ေအာင္တိုဘာ 
၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ
လံုးဆိုင္ရာ မိခင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကို ေအာင္ျမင္ 
စြာၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ 

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာင္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ မွ 
၂၅ ရက္ထိ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတယ္ ကာသီ 
ျဒယ္ ေက်ာင္းဝင္း သာသနာ့ ခန္းမတြင္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဤ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ဦးေဆာင္ 
ေပးသူမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊Passionate ဂိုဏ္း 
မွ Fr. Gwen B.Barde CP ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ 
ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ားသည္ ” VESTIGIA DEI; Re tracing 
God's Footprints in Shepherding” 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Fr. Gwen မွ  ေဝငွၿပီး ဝိညာဥ္ 
ေရးရာမ်ား ေထာက္႐ႈခဲ့ၾကပါသည္။ အဖ 
ဆရာ ေတာ္  ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ေအာက္တို 
ဘာလ ၂၁ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္  မစၦား 
တရားျဖင့္  ဤဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ အစျပဳခဲ့ 
ပါသည္။ 

 ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဝတ္ေစာင့္ 
ေနစဥ္အတြင္း ဝိညာဥ္ေရးရာမ်ား ေထာက္ 
႐ႈျခင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း၊ အတူတကြ စိပ္ပုတီး 
စိပ္ျခင္း၊ မစၦားတရား ပူေဇာ္ျခင္း၊ မနက္ 
ေမတၱာ၊ ညေမတၱာမ်ား ရြတ္ဆိုျခင္းျဖင့္ ဘု 

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

ရားႏွင့္ ေပါင္းစပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ရဟန္းတပါးသည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
ႏွင့္ ကင္းလ်ွင္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္မႈကို ခံရ 
တတ္ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းသည္ ဘုရား 
ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္သည္။  ဘုရားသခင္ထံ 
မွ ေပးလာမည့္ဆုကို ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ဘုရားႏွင့္ မ်ားမ်ားေပါင္းစပ္ႏိုင္မွ 
သာသနာ့လယ္ကြင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏အ 

မႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုေၾကာင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းသည္ ရဟန္း 
တစ္ပါးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအရာ တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ပုသိမ္ 
သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား  ၉၀ ပါး တက္ 
ေရာက္ပါဝင္ၾကပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
အၿပီးတြင္ အဖဆရာ ေတာ္ ဘုရားႏွင့္ ရဟန္း 

ေတာ္မ်ား အတူတကြ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ 
ပံု ႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ရဟန္း 
ေတာ္ မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ 
ဆြမ္းအလႉ႐ွင္၊ လုပ္အားအလႉ႐ွင္၊ ဆု 
ေတာင္းေမတၱာျဖင့္ ကူညီေပးၾကေသာ ဘာ 
သာသူ တစ္ေယာက္စီတိုင္းကို ပုသိမ္ သာ 
သနာမွ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

OSC PATHEIN

OSC Pathein



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပုသိမ္သာသနာ စိန္႔ ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ပြဲေန႔က်င္းပ

 ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ ပု 
သိမ္ၿမိဳ႕ စိန္႔ပီတယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔ 
၌ စိန္႔ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ပြဲေန႔ က်င္းပပါသည္။ 

 ထိုေန႔နံနက္ (၆) နာရီ မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗင္းဆင္းႏွင့္ 
အတူ ရဟန္းေတာ္ (၅)ပါးတို႔မွ မစၧားပူေဇာ္ 
ေပးပါသည္။ 

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗင္းဆင္းမွ စိန္႔ဗင္း 
ဆင္းဒီေပါလ္ အေၾကာင္းကို ေဝငွေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ဆက္လက္ၿပီး စိန္႔ဗင္းဆင္း အသင္း 
သူ အသင္းသားမ်ားမွ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္း 

ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ေပါင္မုန္႔မ်ားကိုေကာင္း 
ခ်ီးေပးၿပီး မစၧားတရားလာေရာက္ နာယူၾက 
ေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအား ေဝငွေပးခဲ့ၾကပါ 
သည္။

 ဘုရားေက်ာင္း အဆင္းတြင္ 
အသင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မက်န္းမာသူမ်ား 
ထံသို႔ သြားေရာက္ၾကည္႔႐ႈ အားေပးဆု 
ေတာင္းေပးၿပီး ေဆးဘိုးႏွင့္ အာဟာရမ်ား 
ကို လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

 ေတာင္ငူသာသနာ စိန္ဗင္းဆင္း
ဒီေပါလ္ပြဲေန႔အတြက္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း၊ ေက်း 
ဇူးတင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ လူအို 
လူနာမ်ား (၃၀) တို႔အား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ 
လႉဒါန္းျခင္းကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ 
လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ေယဇူး ေရႊႏွလုံးေတာ္ 
ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ 
အခမ္းအနားသို႔ လိပ္သိုကြန္ဖရင့္၊ ဇလဲ 
ကြန္ဖရင့္ ႏွင့္ ေက်းမင္း ကြန္ဖရင့္တို႔ ပါဝင္ 
က်င္းပခဲ့ၾက ပါသည္။ 

 ၎အစီအစဥ္တြင္ Rev. Fr. ဂၽြန္ 
ၿငိမ္းမင္းသူ ႏွင့္ Sr. ဘက္နက္ဒက္ ျမတ္ႏွင္း 
ႏြယ္တို႔မွ ဦးေဆာင္ပို႔ခ်ျခင္း၊ တရားေဟာ 
ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ 
လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြး အလႉရွင္မ်ား ေပး 
လွဴခဲ့ေသာ အလွဴပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ 
အားေပး၊ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္း 
အနားသို႔ (၆၀)ဦး ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

ေတာင္ငူသာသနာ စိန္႔ ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ အသင္းပြဲေန႔ လႈပ္ရွားမႈ

ျပည္လည္အသက္သြင္းလုိက္ေသာစိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ကူညီရိုင္းပင္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း

 ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ 
၁၈၃၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ 
ခဲ့ေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ သာ 
ေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရး ကူညီရုိင္းပင္းေရး 
ေဖာင္ေဒးရွင္း(Society of St. Vincent de 
Paul) က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားကက္ 
သလစ္ သာသနာေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာခဲ့ 
သည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးဘီ 
ဂန္ဒက္ ဦးေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ၉၊ ၁၀၊ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္၌ 
စိန္အန္နီကာဒီျဒယ္ ရန္ကုန္ကုိ စတင္ဖြဲ႔ 
စည္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဖြဲ႔ေပါင္း ၁၉၁ 
ဖြဲ႔ရိွေၾကာင္းသိရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္ 
ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္ အသိအ 
မွတ္ျပဳခဲ့ေသာအသင္းအဖြဲ႔လည္း ျဖစ္သည္။ 

 ျမစ္ႀကီးနား သာသနာေတာ္ အ 
တြင္း ယခင္က အခက္အခဲတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ 
လႈပ္ရွားမႈ၊ အသက္ဝင္မႈ မရိွခဲ့ေသာ္လည္း 
ျပန္လည္ အသက္သြင္း လႈပ္ရွားေတာ့မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ 
စိန္ကုိလန္ဘန္ ကာသီျဒယ္ ၃ ထပ္ေဆာင္ 
တြင္ သုိးထိန္းဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ျမစ္ 
ႀကီးနား၊ ဝုိင္းေမာ္၊ စီတာပူႏွင့္ ရွေဒါင္တုိက္ 
နယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသူအသင္း 
သားမ်ားက က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

 ရဟႏၲာဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္၏ အ 

မည္ နာမကုိအစြဲျပဳ၍ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမွာ 
အင္မတန္ပင္ ေကာင္းမြန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔သားမ်ားတက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ 
ရွားဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္ 
စစ္ေဒါ့တန္က အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ၾကား 
ေတာ္မူခဲ့သည္။ 

 အဆုိပါ အစည္းအေဝးႀကီးအရ 
နာယက ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ခံ 
ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဥကၠ႒၊ 
ဒုဥကၠ႒ႏွင့္အတူ အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔သား ၅၀ ဝန္း 
က်င္ျဖင့္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားသြားမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္းဂုိဏ္း
သည္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ကူညီေပး 
ျခင္း၊ ဘာသာဝင္မ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး 
ကိစၥအဝဝကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
အသင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဥကၠ႒ႀကီး ဦးေယာ 
ဟန္လဇြမ္ဘရန္ေရွာင္က လူထုဆက္သြယ္ 
ေရးသတင္းဂ်ာနယ္သုိ႔ ရွင္းျပသည္။ 

 အစည္းအေဝးတြင္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ 
ကြန္ဖရင့္ (ဂ်န္မုိင္ေကာင့္) ၏ ဝိညာဥ္လမ္း 
ညႊန္ဆရာႀကီး ေဟာင္းေခါင္း၊ ဒူကေထာင္ 
ရပ္ကြက္မွ ဆရာႀကီးေဇာ္ေခါင္၊ ၿမိိဳ႕သစ္ႀကီး 
မွ ေဘာ့စကုိလေအာင္၊ ယုဇနရပ္ကြက္မွ 
ဆရာမဂ်ာလံု၊ ဝိုင္းေမာ္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးဂ်ိမ္းစ္ ဇုန္ဒိန္႔တုိ႔မွ အသီးသီးတင္ျပ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

 အဆုိပါ အသင္းအေနျဖင့္ လက္ 
ေတြ႔ လုပ္ငန္းျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕မ်ား ျပင္ဆင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အလွဴရွင္ 
မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

 Society of St. Vincent de Paul 
အသင္းကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေနကက္ 
သလစ္ လူငယ္ (၇) ဦးတုိ႔မွ ၁၈၃၃ ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းသေႏၶ 
တည္ခဲ့ရာမွ ကမာၻအႏွံ႔သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ 

“ကုိယ္ႏွင့္ နီးစပ္သူကုိ ကုိယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ 
ေလာ့” ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ေတာ္ 
ထြက္စကားကုိအစဥ္ေအာက္ေမ့ သတိရၿပီး 
မိမိတုိ႔ရပ္ကြက္၊ အိမ္နီးနား ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ 
မိသားစုမ်ား၏ ဘဝ ရပ္တည္ေရးအတြက္ 
“မရိွဆင္းရဲသား” မ်ားထံသြားေရာက္ၿပီးမည္ 
သည့္အက်ိဳးကုိမွ မၾကည့္ဘဲ ကူညီမႈေပး 
ေနေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္းသမုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)
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ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 အာရွ သမၼာတရား အသံလႊင့္ဌါန 
ကို ၁၉၆၉ ခု ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပထမ 
ဦးဆံုး ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

 အသံလႊင့္ဌါန ေပၚေပါက္လာရျခင္း 
မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးတြင္ အာရွတိုက္ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ 
ေၾကာင့္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ဆံုး 
`႐ံႈးခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္အား ရန္သူအျဖစ္ ပစ္မွတ္ 
ထား တိုက္ခိုက္ေသာကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ လက္ 
ေအာက္တြင္ ရွင္သန္ရေသာ ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္မ်ားအား ခြန္အားေပးရန္၊ ဧဝံေဂ 
လိ သတင္းေကာင္းအား အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ေဟာေျပာေၾကျငာရန္ျဖစ္သည္။

 အသံလႊင့္ဌါနတစ္ခုတည္ေဆာက္ 
ရန္ အႀကံအစည္ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဖိလစ္ပိုင္ 
ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ စိန္႔ေသာမတ္စ္ တကၠ 
သိုလ္၌ က်င္းပေသာ အာရွ ဆရာေတာ္ႀကီး 
အပါး ၁၀၀ ပါဝင္တက္ ေရာက္သည့္ ညီ 
လာခံတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ထို 
အႀကံအစည္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီအူး 
(၁၂) က လက္ခံခဲ့ၿပီး၊ သူ႔ေနာက္ဆက္ခံ 
ေသာ ဂၽြန္ (၂၃) က ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစ 
လႊတ္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ့သည္။

 အသံလႊင့္ဌါနကို တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ 
အနီးဆံုးျဖစ္ၿပီး အာရွတိုက္တစ္ခုလံုးတြင္ 
တစ္ႏိုင္ငံတည္းေသာ ကက္သလစ္ႏိုင္ငံ 
ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ဆန္းေတာ့စ္က သ 
ေဘာတူခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ အာရွ 
သမၼာတရား ေရဒီယို အဖြဲ႕ကို မနီလာၿမိဳ႕၌ 

၁၉၆၉ ၂၀၁၉

ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

 အသံလႊင့္ဌါန တည္ေဆာက္ ရာ 
တြင္လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးကို ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ 
ငံ အစိုးရႏွင့္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွ ေထာက္ပ့ံ ကူညီရန္ သ 
ေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ အာရွတိုက္ရွိ ကက္သ 
လစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွလည္း ဝိုင္းဝန္းကူ 
ညီၾကမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

 ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ေပါလ္ (၆) ၏ ဖိလစ္ပိုင္ ခရီးစဥ္အ 
တြင္း အသံလႊင့္ဌါန၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အာရွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
ညီလာခံအား အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သတင္းေကာင္း 
ကို သမ႐ိုးက် နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ 
မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အသံဖမ္းျခင္းကို ဒစ္ဂ်စ္ 
တယ္စနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုစနစ္ 
ေၾကာင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရဒီယိုမွသာမက 
အင္တာနက္ ဝဘ္ဆိုက္မ်ားမွလည္း နား 
ဆင္နိုင္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၅ ခု အေထြေထြညီလာခံတြင္ 
ေရဒီယုိအစား အင္တာနက္ျဖင့္ အသံုးျပဳရ 
ေသာ အြန္လိုင္း စနစ္ျဖင့္သာ အစီအစဥ္မ်ား 
ကို ထုတ္လႊင့္ရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက 
သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
တြင္ က်င္းပမည့္ အသံလႊင့္ဌါန၏ ေရႊစင္ဂ်ဴ 
ဘီလီပြဲေတာ္ အၿပီးတြင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖၚမည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ အာရွသမၼာတရား 
ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ားကို ဝဘ္ဆိုက္ႏွင့္ 
ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ 
ၾကည္႐ႈႏိုင္ၾကသည္။

http://www.rvasia.org/
https://www.facebook.com/RVAMyanmarService
https://www.facebook.com/rvakaren
https://www.facebook.com/rvapwokaren
https://www.facebook.com/RVAKachin
https://www.facebook.com/rvalisu
https://www.facebook.com/rvatedimchinservice
https://www.facebook.com/RVAHakhaChin
https://www.facebook.com/falamRVA/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/rvamindat/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/RVA-Rawang-271788436791459

 ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဘာသာ စကား ၁၀ မ်ိဳးျဖင့္ အာရွသမၼာတရား 
အစီအစဥ္မ်ားအား အြန္လိုင္းတြင္ ဆက္လက္ ထုတ္ေဝလွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုဘာသာစကား 
မ်ားမွာ ကခ်င္၊ ရဝမ္၊ လီဆူး၊ ကရင္ (ပိုး၊ စေကာ) ခ်င္း (တီးတိန္၊ ဟာခါး၊ ဖလမ္း၊ မင္းတပ္)၊ 
ဗမာ တို႔ျဖစ္သည္။ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ လင့္ခ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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အထူးသာသနာျပဳလဖြင့္ပြဲကို သာသနာ အသီးသီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္
 ၂၀၁၉ ခု ေအာက္တိုဘာလ (၁) 
ရက္ေန႔၌ ခရစ္ေတာ္ဘုရင္ ဗဟိုဘုရား 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
စတီးဖင္း ေတ်းဖဲ အမွဴးျပဳ၍ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ား သီလရွင္ ကုိရင္မ်ား ဘာသာဝင္မ်ား 
ႏွင့္ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားတို႔ 
သည္ အထူးသာသနာျပဳလ ဖြင့္ပြဲကုိ တခမ္း 
တနား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ဤအထူးသာသနာျပဳလ၏ ဖြင့္ပြဲ 
ကို ေတာင္ႀကီး၊ ေတာင္ငူ၊ ဘားအံ၊ ျမစ္ႀကီး 
နားႏွင့္ ရန္ကုန္ (စိန္လာဇ႐ူး) စေသာသာသ 
နာအသီးသီးတြင္လည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ 
 အထူးသာသနာျပဳလ ဖြင့္ပြဲအစီအ 
စဥ္၌ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာနာျပဳ အ 
သင္းကို တည္ေထာင္သူမ်ားႏွင့္ အသင္း 

မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အက်ဥ္းမ်ား၊ အထူး 
သာသနာျပဳလ၏ အမွတ္တံဆိပ္ အဓိပၸါယ္ 
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေရွးသာနာျပဳမ်ား၏ သာသ 
နာျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပံုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
မ်ားအား ဗီႏိုင္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်ိတ္ဆြဲကာ 
သာသနာျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အသိတရားေဝငွ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ေဟာၾကား သက္ေသခံျခင္း၊ 

ေဒသခံ ဓမၼအာဇာနည္ဗိမၼာန္သို႔ ဘုရားဖူး 
သြားျခင္း၊ သာသနာျပန္႔ပြားေရး ပုတီးစိပ္ 
ျခင္းႏွင့္ "ေရ မွဖြားေသာ ေစတမန္ေလးမ်ား" 
သီခ်င္းအား ဂုဏ္ျပဳသီဆိုျခင္းမ်ားကို ထည့္ 
သြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၌လည္း 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္းမွ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစံုျဖင့္ခမ္းနားစြာက်င္းပခဲသည္။

လိြဳင္ေကာ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ

ဖားအံ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ

ျမစ္ႀကီးနား ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ

ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး14

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း 
ဂိုဏ္းေပါင္းစုံသူေတာ္စင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

 မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္း
သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္လာလ (၂၈) 
ရက္ေန႔က မႏၲေလး သာသနာအတြင္း၌ 
လာေရာက္ သာသနာျပဳေနၾကေသာအ 
သင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါ
သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ယခုေခၚေတြ႕ရ 
ျခင္းသည္ Religious မ်ားဘက္မွ မႏၲေလး 
သာသနာအတြင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခက္အခဲမ်ား ႐ွိပါက 
တင္ျပေဆြးေႏြးၾကဖို႔ရန္ႏွင့္ မႏၲေလးသာ 

သနာေတာ္ႀကီး အဘက္ဘက္မွ တိုးတတ္ 
လာေရးအတြက္ မႏၲေလးသာသနာအတြင္း
သာသနာျပဳလွ်က္ရွိေသာ အသင္းဂိုဏ္းအ 
သီးသီးမွ သူေတာ္စင္မ်ားကမိမိတို႔လက္ရွိ
လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ 
သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
အတူတကြ ပူေပါင္း၍ ဝိညာဥ္လမ္းၫႊန္မႈ 
ဆိုင္ရာမ်ားမွာ ဦးေဆာင္ ေပးေစလိုသည့္ 
အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာ 
ၾကားခ့ဲၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေန႔လည္ 
ပိုင္း၌ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခ့ဲပါသည္။

Pinky ( MDY-OSC )

ထြယ္ဆန္ယန္ေက်းရြာ၌ လုဒ္မယ္ေတာ္ဂူ ဖြင့္လွစ္ပြဲက်င္းပ

 ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၊ 
ဧရာဝတီျမစ္အေရွ႕ဖက္ရိွ ဝုိင္းေမာ္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး တုိက္နယ္အတြင္းရိွ ထြယ္ဆန္ 
ယန္ေက်းရြာ၌ ခမ္းနားတင့္တယ္လွပေသာ
လုဒ္မယ္ေတာ္ဂူ ဖြင့္လွစ္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာ 
လ (၁၂)ရက္ေန႔က ကက္သလစ္ဘုရား 
ေက်ာင္းဝင္းတြင္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 အဆုိပါ ပြဲေတာ္သုိ႔ ဝုိင္းေမာ္ 
ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိမ္းဇုတ္ေဒါ့ 
ဇိန္းဒိန္႔ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဂ်ိဳးဇက္ဂ်ာ 
ေယာ္ (ကရုဏာဒါရုိက္တာ)၊ ဦးပဥၥင္းႀကီးတ 
ပါး၊ ကုိရင္ ဘရာသာရ္တစ္ပါး၊ ဝုိင္းေမာ္ 
ေက်ာင္းထုိင္သီလရွင္ စစၥတာရ္ တစ္ပါးႏွင့္ 
အတူ ဘာသာဝင္လူဦးေရ ၃၀၀ ဝန္းက်င္ 
တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 အဆုိပါ မယ္ေတာ္ဂူသစ္ကုိ ျမစ္ 
ႀကီးနားတကၠသုိလ္ သမုိင္းဌာန (History 
Department of Myitkyina University)မွ 
ကထိက ေဒါက္တာရယ္ဂ်ီးနား ေမရီလဟာ 
ေကာ့နန္မွ လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး သံ၊ သြပ္ႏွင့္ 
ေခါင္မုိးကုိဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွ ဦးခင္ေမာင္ညြန္႔ႏွင့္ 

ေဒၚရွေရာ့ရြယ္ဂ်ီး မိသားစုတုိ႔မွ ပါဝင္လွဴဒါန္း 
ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ရပ္နီးရပ္ 
ေဝးမွ အလွဴရွင္မ်ား၊ ကြ်ဲ၊ ႏြားအလွဴရွင္မ်ား 
လည္း ပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဆရာဦးေပါလ္လုတူးလြမ့္ 
ထံမွသိရသည္။ 

 ထြယ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာအား မယ္ 
ေတာ္သခင္မ အထူး ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ 
ေသာ ေက်းရြာျဖစ္လာေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္ 
သခင္မထံ ကုိးစားဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မိမိ 
တုိ႔ လုိရာဆႏၵမ်ား ျပည့္စံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ မယ္ေတာ္သခင္မသည္ သခင္ေယဇူး၏ 
မိခင္ ျဖစ္သည္သာမက ကမာၻေလာက၌မယ္ 
ေတာ္ သခင္မ၏ သခၤ်ဳိင္းဟူ၍ မရိွဘဲဘုရား 
သခင္၏ထူးကဲေသာ စီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ 
ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာမိခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ 
ေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိမ္းဇုန္ဒိန္႔က 
ၾသဝါဒ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ 
ဂ်ာေယာ္မွလည္း ထြယ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာ 
တြင္ ယခင္က ေက်ာင္းဆရာဘဝျဖင့္ ေန 

ထုိင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ယခုမယ္ေတာ္ဂူဖြင့္ပြဲေန႔ 
တြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဝမ္း 
သာအားရ ေက်နပ္မိသလုိ ဘုရားသခင္ကုိ 
အထူး ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း ရင္တြင္း 
စကားမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ေဂြထူဌာေန ျပည္သူ႔စစ္ 
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဦးလဆန္ေအာင္ဝါႏွင့္အ
တူအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဝုိင္းေမာ္ႏွင့္ 
ထြယ္ဆန္ယန္ ေက်းရြာ အနီးတစ္ဝုိက္ရိွ 
အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းတက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး
ဦးလဆန္ေအာင္ဝါမွလည္းကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား
အေနျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္အ 
ဖက္ဖက္တြင္ တုိးတက္ျမင့္မားလာဖုိ႔ အထူး 
လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္သြား 
မည္ကုိ စုိးရိမ္စရာေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္း၊ ေခတ္ 
သစ္စီးပြားေရးဉာဏ္ပညာျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ 
ကုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မယ္ေတာ္ဂူသစ္ 
ရရိွျခင္းေၾကာင့္ အထူးပင္ ဝမ္းသာအားရမိ 
ေၾကာင္း လူထုပရိသတ္အား ေျပာၾကားခဲ့ 

သည္။

 ဂုဏ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္၌ ေက်ာင္း 
ထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ေခါင္းေဆာင္ 
ႀကီးမ်ားအား ကခ်င္ရုိးရာ ထမင္းပလုိင္းတုိ႔ 
ျဖင့္ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားအား မွတ္ 
တမ္းလက္မွတ္ေပးအပ္ျခင္း၊ ကခ်င္ရုိးရာသံ
စံုအဖြဲ႔တုိ႔မွေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္ ထြယ္ဆန္ယန္ 
မိခင္မ်ားမွ ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ျခင္းမ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 မယ္ေတာ္ဂူသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း မစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ နံနက္ ၁၀ 
နာရီအခ်ိန္ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး မစာၦးတရား မစ 
တင္မွီ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ မယ္ 
ေတာ္ဂူသစ္ကုိ ဖဲႀကိဳးဖ်က္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ 
သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ကေလးငယ္ (၅) ဦး 
တုိ႔ကလည္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ 
လက္ေတာ္မွ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာေတာ္ 
ျမတ္ႀကီးကုိခံယူခဲ့ၾကေလသည္။

 ဂြ်န္ဆုိင္းလတ္ေအာင္ (ဒြမ္ဘုန္းခ)

၁၉၉၆ ခု ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆေလးရွင္း ရဟန္းတစ္ပါး အျဖစ္ သိကၡာခံယူခဲ့သည္။
 ရဟန္းတပါးအျဖစ္ နာဇရက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ စည္းကမ္းထိန္း၊ 
ဘဏၰာထိန္း၊ လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ 
ခဲ့သည္။

လာရႈိးသာသနာ 'ဝ' ျပည္ သာသနာနယ္တြင္ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၇ အထိ သာသနာျပဳခဲ့သည္။
 လက္ရွိတြင္  ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ဆေလးရွင္း ဒႆနိကေဗဒ ရဟန္းျဖစ္ သင္တန္း 
ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

CBCM - OSC

မ်က္နွာဖံုးမွ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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Christus Vivit စာခြ်န္ေတာ္ကို အေျချပဳေသာ ဆေလးရွင္းလူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုမြမ္းမံသင္တန္း

 ဆေလးရွင္းလူငယ္ လႈပ္ရွားမႈ 
(SYM) သင္တန္းကို ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း 
သီေပါၿမိဳ႕ရွိ ဒြန္ေဘာ့စကို ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္း၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 
၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳ 
လုပ္သြားခဲ့သည္။  ၄င္းသင္တန္းသည္ တစ္ 

ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္းျဖစ္ၿပီး 
ယခုႏွစ္မွာ တတိယႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံု 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ဒြန္ေဘာ့စကို၏ ဆေလးရွင္း မ်ား 
(SDB) ဦးစီးဖြင့္လွစ္ လႈပ္ရွားေနေသာ 
ေက်ာင္းအသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားကိုစု႐ုံးၿပီး 

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ သင္တန္း စီစဥ္ေပးျခင္း 
လည္း ျဖစ္သည္။ 

 အဆုိပါ သင္တန္းအတြင္း ၌ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ ႏွင့္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကေန လူငယ္မ်ား၏ ညီ 
လာခံတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ 

ၿပီး ထြက္ရွိလာေသာစာခြ်န္ေတာ္ ျဖစ္သည့္ 
"လူငယ္မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေခၚေတာ္မူ 
ျခင္းဆုိင္ရာ ဆန္္းစစ္ျခင္း" ကို သင္တန္း 
ပထမေန႔၌ လည္းေကာင္း၊ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားသည့္ စာခြ်န္ 
ေတာ္ (ChristusVivit) "ခရစ္ေတာ္သည္ 
အသက္ရွင္လွ်က္ ရွိသည္" ကို ဒုတိယေန႔၌ 
လည္းေကာင္း၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကမၻာ့ 
လူငယ္မ်ားေန႔ မိန္႔ခြန္းစကားႏွင့္ ဆေလး 
ရွင္း ဝိဉာဥ္ေရးက်င့္စဥ္ကို တတိယေန႔၌ 
လည္းေကာင္း၊ ဆေလးရွင္းဖာသာရ္မ်ား၊ 
ဆေလးရွင္းစစၥတာရ္မ်ားမွ အသီးသီး ေဝမွ် 
ပုိ႔ခ်ခဲ့ၾကသည္။ 

 အဓိကအားျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဖရန္စစ္၏ လူငယ္မ်ားအေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မ်ားကို လူ 
ငယ္မ်ားႏွင့္ အတူေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီး ခရစ္ 
ေတာ္သည္ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝအသက္တာ 
၌လည္း သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္ သင္ 
တန္းပို႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ထုိသင္တန္း၌ ရန္ကုန္ လိႈင္သာ 
ယာ၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ အနီးစခန္း၊ သီေပါ၊ မန္ 
ပန္၊ စံေလာင္း၊ ေဒသအသီးသီးမွ လူငယ္ 
မ်ား စုစုေပါင္း (၁၅၀) ခန္႔ တက္ ေရာက္ 
ခဲ့ၾကၿပီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီ လရွင္ 
မ်ား အပါး (၂၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ 
ၾကသည္။

သီကိုရွင္း

St. Theresa of Child Jesus ပြဲေန႔ကို ဟားခါးၿမိဳ႕ St. Charbel ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းတြင္က်င္းပျခင္း
 St. Theresa of Child Jesus ၏ 
ပြဲေန႔ျဖစ္ေသာ St. Theresa လမ္းစဥ္သြယ္ 
သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း၏ ပြဲေန႔ကုိေအာက္ 
တို ဘာလ(၁)ရက္ - အဂၤါေန႔တြင္ဟားခါး 
စီရင္စု၊ ခ်င္းဦးစီးရပ္ကြက္တြင္တည္ရိွေသာ    
St. Charbel ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း၌ ညေန 
၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 ၎ပြဲေန႔၏ မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းကို 
ဟားခါးသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ Lucius 
Hre Kung အမွဴးျပဳေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
အပါး (၂၀)တို႔ကျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

 ပြဲေန႔သို႔ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ မနီးမေဝး 
တြင္အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ 
St. Theresa လမ္းစဥ္သြယ္ သီလရွင္ ၂၀ 
ပါးေက်ာ္၊ စီရင္စုအသီးသီးမွ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၁၈)ပါးႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚမွ 
ဘာသာဝင္မ်ားစုစုေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ 
မစၧားပူေဇာ္ေပး ဆုေတာင္းၾကပါသည္။ 
မစၧားတရား၌ သီလရွင္မ်ားက က်မ္းစာ 
ဖတ္ျခင္း၊ ဆာလံသီခ်င္းဧက်ဴးျခင္း၊ ယခင္ 
ကျပဳခဲ့ေသာဂတိသစၥာမ်ားကို ဆရာေတာ္ 
၏ ေရွ႕ေတာ္၌အသစ္ တဖန္ျပန္လည္သစၥာ 
ျပဳျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

 “St. Theresa လမ္းစဥ္သြယ္သီ
လရွင္အသင္းဂိုဏ္းကို လန္ဒန္အေျခစိုက္

လမ္းစဥ္သြယ္အသင္းကို တည္ေထာင္သူ 
မစၥေမရီဒူဟန္းႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး Nicho-
las Mang Thang တို႔ ေတြ႔ဆုံညိႇႏႈိင္းၿပီး 
ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ 
ဇြန္လတြင္ ကေလးၿမိဳ႕ရိွ St. Theresa လမ္း 
စဥ္သြယ္သီလရွင္အသင္း၏ ဗဟိုသင္တန္း 
ေက်ာင္းတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 

အသင္းနာမည္ကိုလည္း လီဆူးၿမိဳ႕သူ St. 
Theresa ၏ဝိညာဥ္ေရးက်င့္စဥ္မ်ားကို အ 
ေျခခံျပဳစံထား၍ ကေလးသူငယ္ကဲ့သို႔ဘု 
ရားရွင္အေပၚ မိမိကိုယ္ကိုအႂကြင္းမဲ့ ပုံအပ္ 
ယုံၾကည္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တရားက်င့္ရန္အ 
တြက္အေျခခံ၍ St. Theresa လမ္းစဥ္သြယ္ 
သီလရွင္အသင္း” ဟုမွည့္ေခၚခဲ့ရေလသည္။ 

ယခုအခါဟားခါးသာသနာ၊ ကေလးသာ 
သနာ၊ မႏၲေလးသာသနာ၊ ရန္ကုန္    သာသ 
နာ၊ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေသာေနရာ 
အားလုံးေပါင္း(၃၈)ေနရာတို႔တြင္ St.The-
resa သီလရွင္ ၂၀၄ ပါးတို႔ အမႈေတာ္ထမ္း 
ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဟားခါးသာသနာ 
ႏွင့္ကေလးသာသနာမွ သင္တန္းေက်ာင္း 
သုံးေက်ာင္းတို႔တြင္ Spiritual Year (၁၁)
ပါးအပါအဝင္ ပထမႏွစ္မွ စတုတၳႏွစ္အထိ 
သင္တန္းသူ ၄၅ ေယာက္ရိွေၾကာင္း၊အသင္း 
ဂိုဏ္း၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ေသးငယ္ေသာအရာ 
မ်ားကိ ုႀကီးမားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင္လ့ပု ္
ေဆာင္ျခင္း” ျဖစ္ေၾကာင္း ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္
အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေနသူ St. Theresa 
ဂိုဏ္း Sister ႀကီး Rose Virginie Cing Lan 
Vung မွ OSC သို႔ေျပာျပပါသည္။

 မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းအၿပီး ဆရာေတာ္ 
ႀကီးသည္ St. Charbel ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္း 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ေနအိမ္သစ္ 
ကိုေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေပးၿပီးေနာက္ St. 
Theresa အသင္းဂိုဏ္း သီလရွင္မ်ားမွ 
တည္ခင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြးေသာ ညေနစာကို 
ဘာသာဝင္မ်ားအားလုံးမွ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အတူ 
တကြ သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွ 
ပါသည္။   

Norbert Ca Ling (OSC - Hakha)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)
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ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္႔ပီတယ္ဘုရားေက်ာင္း သာသနာ့ ခန္းမ 
ေဆာင္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၆) ရက္ေန႔နံနက္ (၉)နာရီတြင္ စိန္ဖရန္စစ္ 
ေဇးဗီးယားမူႀကိဳေက်ာင္းမွ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ား၏ သီတင္းကၽြတ္ မိဘဆရာကန္ေတာ့ပြဲ 
အခမ္းအနားကို က်င္းပရာ ဦးစြာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဘာ္စကို ေအာင္ထြန္းေလး မွ အဖြင့္ 
ဆုေတာင္းျဖင့္ စတင္ၿပီး ဖါသာရ္ ေပါလ္ မွၾသဝါဒႁမြက္ၾကားေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္း 
အုပ္  စစၥတာ ႐ိုဇားခ်ယ္ရီမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ 

 သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားမွ အဖြင့္ေတးသီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးၾကၿပီး  မိဘ၊ 
ဆရာမ်ားအား လက္အုပ္ခ်ီကန္ေတာ့ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ဆရာမတစ္ဦးမွ သားငယ္၊ 
သမီးငယ္မ်ားအား ဆု ေတာင္းေမတၱာမ်ား ပို႔သေပးပါသည္။ မိဘမ်ားကိုယ္စား ဦးစိုးသီဟမွ 
ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး ကေလးငယ္မ်ား အားလက္ေဆာင္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးပါသည္။ 

 ေက်ာင္းအုပ္ စစၥတာ ႐ိုဇားခ်ယ္ရီမွ ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနား 
ကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕စိန္ပီတယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ၌ ပုသိမ္ကက္သလစ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ စိုးဝင္းမွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ 
အစျပဳခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ ၾက 
ပါသည္။ 

 ဆက္လက္၍ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ၾသဝါဒႁမႊက္ၾကား 
ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဒုတိယပိုင္း ၾသဝါဒကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖေလာရင့္စ္ ေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးဂ်က္စတင္း ဦးေဆာင္လွ်က္ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ေျမႇာက္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကိ ုအဆုံးသတခ္ဲ့ၾကပါသည္။ 
တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စည္းေဝးၿပီးေနာက္ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ အၿငိမ္းစား ဆရာႀကီး ဦးဂ်ိဳး 
ဂ်ိဳးအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဝတ္ေစာင့္ပြဲသို႔ 
ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရ (၄၀) ဦးတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား မူႀကိဳေက်ာင္း 
မိဘဆရာကန္ေတာ့ပြဲ

ကက္သလစ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး

ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာလုံးဆုိင္ရာဓမၼဆရာ/မမ်ား 
ႏွစ္ပတ္လည္၀တ္ေစာင့္ျခင္းျပဳလုပ္

 ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာလုံးဆုိင္ရာ ဓမၼဆရာဆရာမမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ၀တ္ေစာင့္ 
ျခင္းသည္ ျမိတ္၊ ၀ါးေခ်ာင္းတုိက္နယ္တြင္ ၂၀၁၉ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ 
ေန႔ထိျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ဤ၀တ္ေစာင္းျခင္းသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာလုံးဆုိင္ရာ ဓမၼ ဆရာတာ၀န္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖါသာရ္ဟင္နရီမွ ႀကီးမွဴးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ၀တ္ေစာင့္ျခင္းမွာ 
ဦးေဆာင္ ပုိ႔ခ်ေပးေသာဖါသာရ္ဆူးေစးသည္ ေခတ္သစ္ သတင္းေကာင္းေဟာေျပာမႈ ေခါင္း 
စဥ္ျဖင့္ ေ၀မွ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ၀တ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ဓမၼဆရာ/မ စုစုေပါင္း (၃၀) ဦး တက္ေရာက္ 
ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

 ၀တ္ေစာင့္ျခင္း၏ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္ရဲ့သတင္းေကာင္းကုိ ေခတ္ႏွင့္ 
အညီ ေဟာေျပာသက္ ေသခံႏုိင္ ရန္ျဖစ္ပါသည္။

Mawlamyine - OSC

 သာသနာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္လုပ္ငန္း ေတြ႕ဆုံႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းစည္းေဝးပြဲ 
ကို  ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လြိဳင္လင္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 
၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ညေန ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ က်မ္းစာ ပလႅင္တင္ျခင္း၊ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း၊ ဦးစိုင္းရွန္မွ ကက္သလစ္လုပ္ငန္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ေဝငွအားေပးျခင္း၊ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုက္နယ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်င္းမိတ္ဆက္ျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာ အေျချပဳ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလ်ဳိ အားသိုက္၊ ဒီကန္ 
ေလအို ႏွင့္ ဆရာမေဒၚသီတာဦးတို႔၏ ေဝမွ်ခ်က္မ်ား၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ စည္းေဝးျခင္း ႏွင့္ ည 
ပိုင္းတြင္ ဦးစိုင္းရွန္မွ သမၼာက်မ္းစာေဝမွ်ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

U Sai Shen

ေတာင္ႀကီး သာသနာလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ 
လုပ္ငန္း ေတြ႕ဆုံႏွီးေႏွာဖလွယ္စည္းေဝးျခင္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 17

RADIO VERITAS ASIA (RVA) ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကို 
ဟားခါးၿမိဳ႕  St. Joseph Cathedral ၌က်င္းပ

 RADIO VERITAS ASIA, GOLD-
EN JUBILEE (1969-2019) - ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ 
ပြဲေတာ္ႀကီးကို ဟားခါးသာသနာ၊ ဟားခါး 
ၿမိဳ႕၊ St. Joseph Cathedral ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလ(၁၆)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ 
စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပၾကပါသည္။ 
Jubilee မစာၦးကို၎ေန႔ညေန ၄း၀၀ နာရီ 
အခ်ိန္ တြင္ ဟားခါးသာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ 
ႀကီး Lucius Hre Kung ႏွင့္အတူ၊ ဖိလစ္ပိုင္ 
ႏိုင္ငံမွ ဂ်ဴဘီလီပြဲအတြက္ ႂကြေရာက္လာ 
ၾကေသာ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ Fr.George 
(FABC-OSC Executive Direc- tor),   Fr. 
Victor (RVA-General Manager), Fr. Ga-
briel Tun Myint (RVA-Consultant)ႏွင့္ 
ဟားခါးသာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂၀)ပါး 
တို႔က ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎မစၧားတြင္ 
မင္းတပ္ RVA ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ေသာ 
တရွင္ (၃၀)၊ ဖလမ္း RVA ဝိုင္းေတာ္သား
မ်ားႏွင့္ေသာတရွင္(၄၅)၊ တီးတိန္ RVA ဝိုင္း 
ေတာ္သားမ်ား၊ ဟားခါး RVA ဝိုင္းေတာ္သား 
မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကက္သလစ္ေဘာ္ဒါ 
ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ 
ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားစုစု 
ေပါင္း(၆၀၀)ေက်ာ္တို႔က ပါဝင္ဆုေတာင္း 
ေပးၾကပါသည္။

 Jubilee Missa အၿပီးတြင္ RVA 
ဝုိင္းေတာ္သားမ်ားမွ ပြဲခံ ဧည့္ခံေကၽြးေမြး 
ေသာ ဂ်ဴဘီလီေကာင္းခ်ီး မဂၤလာညစာကို 

ပါဝင္သူမ်ားအားလုံး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အတူတကြ 
သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ညပိုင္းတြင္ RVA 
ဝိုင္း ေတာ္သားမ်ားမွ တင္ဆက္သည့္ရိုးရာ 
အကမ်ား၊ RVA လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းေဟာၾကား 
ျခင္း၊ RVA ေလလႈိင္းမွ Internet Online 
သို႔ေျပာင္းလဲပုံသမိုင္းေဟာၾကားျခင္း၊ RVA 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းစုံအသိေပး 
ျခင္း၊ အဆိုမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ားကိုဆက္ 
လက္႐ႈစားၾကရပါသည္။

 RVA ႏွစ္  (၅၀) ျပည့္ အမွတ္တရ 
အျဖစ္ “SHARING CHRIST WITH 
GLOBAL    ASIANS” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လက္ကမ္း 
စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝခဲ့ရာ စာေစာင္တြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရပါ 
သည္။ “RVA ဟူသည္ အာရွကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးတည္ 
ေထာင္ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအသံလႊင့္
ဌာနႀကီးျဖစ္သည္။ ေဆာင္ပုဒ္မွာ Jn 14:6 
ျဖစ္သည္။ FABC ေခၚအာရွဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွႀကီးမွဴး၍ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ကစတင္ 
ၿပီး မနီလာၿမိဳ႕ရွိ St. Thomas University 
၏(DZST) အသံလႊင့္ရုံကိုသုံး၍ စတင္ဖြင့္ 
လွစ္ခဲ့ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီ Jose Julu 
မိသားစုသည္ Quezon City အတြင္းရိွမိမိ 
ပိုင္ေျမ(၅)ဧကကို RVA - ဌာနခ်ဳပ္အတြက္ 
လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၁) 
ရက္ေန႔တြင္ Pope Paul VI ၏ကိုယ္စားလွယ္ 
Antonio Cardinal Samore အမွဴးျပဳေသာ 

FABC သည္ RVA အသံလႊင့္ရုံသစ္ကိုဖြင့္ 
လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၁)တြင္ မနီ 
လာ Bishop Cardinal Sin ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္သမၼ 
တႀကီး Ramos တို႔မွႀကီးမွဴး၍ RVA အသံ 
လႊင့္ရုံသစ္အား ဖြင့္လွစ္အတည္ျပဳခံသည္။

 Zomi Chin အစီအစဥ္ရရိွလာ 
ျခင္းသမိုင္းမွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ Imphal သာသ 
နာမွ Fr. Mark Thang Khan Ai ႏွင့္ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံဟားခါးသာသနာမွ Fr. John Om Se 
တို႔သည္ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ပညာအတူ ဆည္း 
ပူးေနခဲ့ၾကစဥ္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ RVA သို႔ 
သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ Imphal 
Bishop Joseph Mitthatany ႏွင့္ဟားခါး 
သာသနာပိုင္ Bishop Nicholas Mang 
Thang (ၿငိမ္း)တုိ႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Fr. Mark 
သည္ ၁၉၉၄ ေမလတြင္ RVA သုိ႔ Zomi 
Chin အစီအစဥ္ ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ Zomi Chin အစီ 
အစဥ္သည္ RVA တြင္ ‘စမ္းသပ္အစီအစဥ္’ 
အမည္နာမတပ္ေပးခဲ့သည္။

 ၂၀၁၁-၂၀၁၉ ယေန႔အထိဟားခါး 
သာသနာ RVA (OSC)လႈပ္ရွားမႈတစ္ခ်ိဳ႕မွာ 
2010 ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ဟား
ခါးသာသနာမွကေလးသာသနာခြဲထုတ္ေ
ပးေၾကာင္း Pope Benidict XVI မွအမိန္႔ 
စာခၽြန္ေတာ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ RVA 

ဌာနကို Fr. Dominic Kung Teal မွ Direc-
tor အျဖစ္တာ၀န္ယူ ခဲ့ၿပီး Fr. John Paul 
Mang Shing Yaw မွဆက္လက္တာ၀န္ 
ယူခဲ့ကာ Hakha Service Co-ordinator 
အျဖစ္ Fr. Basil Hrang Cung, Fr. Philip 
Za Hei Lian, Fr. David Khin Hmung, Fr. 
Paul Kip Thawng (လက္ရိွတာဝန္ခံ)တို႔မွ   
ယေန႔ အထိဆက္လက္သက္ဝင္ လႈပ္ရွား  
လ်က္ ရိွပါသည္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႔မွ 
စ၍ Radio - ေလလိႈင္းအစီအစဥ္ျဖင့္အသံ
လႊင့္ခဲ့ရာမွ Internet Online အစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေန႔စဥ္ (၃၀)မိနစ္ပုံမွန္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ ယေန႔ 
တြင္အႀကိမ္ေပါင္း ၆၆၀ေက်ာ္ႏွင့္ နာရီေပါင္း 
(၄၁၆)နာရီထုတ္လႊင့္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 Radio ေလလိႈင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ 
၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း “ၾသဝါဒ၊ 
သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ မစၧားတရား၊ အေမးအ 
ေျဖ၊ ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ သီခ်င္းစသည္ျဖင့္က႑ အမ်ိဳး 
မ်ိဳး ခြဲ၍ထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ အႀကိမ္ေပါင္း(၃၁၁)၊ 
ဦးေရေပါင္း (၁၀၈၉)ႏွင့္ နာရီေပါင္း (၄၃၃)
နာရီထုတ္လႊင့္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္” ဟူ၍စာေစာင္
ပါရိွသည္ကိုေတြ႔ရိွပါသည္။

 ဦးေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း
    OSC- ဟားခါး 

အာရွသမၼာတရား အသံလႊင့္ဌါန၏ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီကို ထုတ္လႊင့္ရာ 
ဘာသာစကားအလိုက္ ေနရာမ်ားခြဲကာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။
 တီးတိန္ဘာသာစကားအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ ရက္မ်ား၌  
ကေလးၿမိဳ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘသာစကားပိုင္း အစီအစဥ္အတြက္ 

ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ ရက္မ်ားတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌လည္းေကာင္း၊ စေကာ 
ကရင္ဘာသာစကားအတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္မ်ားတြင္ ဖားအံသာ 
သနာ သိမ္ဆိပ္၌လည္းေကာင္း၊ ပိုးကရင္ဘာသာစကားအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ 
၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌လည္းေကာင္း အသီးသီးက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး18

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 
(အထူးသာသနာျပဳလ) ၏ လွုပ္ရွားမႈအေန 
ႏွင့္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ စိန္လာဇရူး 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ဖာသာရ္ဘက္နက္ဒစ္မွ ဦးေဆာင္၍ 
စိန္အလိြဳက္ရွက္စ္စစၥတာရ္မ်ား၊ ဘာသာတူ 
မ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔၊ 
ည ၇ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ သာသနာျပန္႔ပြား 
ေရး စိပ္ပုတီးကိုစိပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ကမၻာ့တိုက္ႀကီး (၅) တိုက္တြင္ေန 
ထိုင္ၾကေသာ လူသားအားလံုးႏွင့္ ထိုတိုက္ 
ႀကီး (၅) တိုက္တြင္ သာသနာျပဳေနၾက 
ေသာ သာသနာျပဳမ်ားအားလံုးအတြက္ ဆု 
ေတာင္း ေပးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (အထူးသာသနာျပဳ လ) ၏ လွုပ္ရွားမႈ

 စိန္လာဇရူး သာသနာ အေနႏွင့္ 
ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ အထူး 
သာသနာျပဳလ ဖြင့္ပြဲမစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 
ႏွင့္အစျပဳခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလ တစ္လ 
လံုး ေန႔စဥ္ မစၦားတရားျမတ္ ၿပီးသည္ႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ စိန္ 
အလိြဳက္ရွက္စ္ စစၥတာရ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ခြဲကာ ဘာသာသူမ်ားအိမ္သို႔သြား 
ေရာက္ကာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ 
ဆုေတာင္းျခင္း၊ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ 
ၾကသည္။

 ေအာက္တိုဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ 
တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွဦးေဆာင္၍ေမရီလန္း
သို႔ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားဖူးခရီး 
စဥ္သြားေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

စိန္လာဇရူးသာသနာ အုပ္စု (ရန္ကုန္)

 ဗန္းေမာ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ေရႊ ကူတိုက္နယ္မွ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္ မ်ား 
သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (အထူးသာသနာျပဳလ) တြင္ ဘာသာတူ အိမ္မ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ကာ စိပ္ပုတီးစိပ္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။

 ေတာင္ငူသာသနာ အတြက္အထူး သာသနာျပဳလဖြင့္ပြဲကုိ လိပ္သိုတိုက္နယ္၊ 
လိပ္သိုၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း ေတာ္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁)
ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ နံနက္ ပိုင္းတြင္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္အား ျပန္ 
လည္ေထာက္ရႈ ရိုေသဂါရဝျပဳ ျခင္းကို ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ဘာသာတူမ်ားစီတန္းလ်က္ 
သမၼာက်မ္းစာပလႅင္တင္ျခင္း အခမ္း အနားႏွင့္အတူ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို တင္ပူ 
ေဇာ္ကာ ညေန (၅) နာရီ အခ်ိန္တြင္ သာသနာျပန႔္ပြားေရးစိပ္ပုတီးကုိမယ္ေတာ္ဂူ ေရွ႕တြင္ 
အတူတကြ စိပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပါဝင္သူမ်ား(၅၀၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ ယာဒိုတိုက္နယ္ ရဟန္မင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအသင္း သင္တန္းကို အထူးသာသနာျပဳလေအာက္တိုဘာ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္ 
တိုဘာလ (၁၀-၁၄) ရက္ အထိ ယာဒိုေက်းရြာ ကက္သလစ္ဓမၼာ႐ုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ၎သင္တန္း ကို PMS ဒါရုိက္တာ ဖါသာရ္ ေဇးဗီးယား ဝင္းေမာင္၊ တာဝန္ခံ စစၥတာ 
ဘက္နက္ဒက္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ စစၥတာ ဘက္နက္ဒက္တာ တင္တင္ျမင့္ (PMS႐ုံး CBCM) ၊ 
စစၥတာ ႐ို႕ေမရီ၊ ဆရာမ ေဒၚလြီးဇာ၊ ဆရာမေဒၚခရစၥတီးနာ၊ ဆရာမ ေဒၚအားတင့္၊ ဆရာမ 
ေဒၚခ်ယ္ရီဦး ႏွင့္ တိုက္နယ္တာဝန္ခံမ်ားတို႔မွ ေဝမၽွပို႔ခ်ေပးၿပီး ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖါသာရ္ ဂၽြန္ေဇာ္ဝမ္းႏွင့္ လက္ေထာက္ ဖါသာရ္ မာေတးအို တို႔မွ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ဦးေဆာင္ေပးကာ တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၁၃၇) 
ဦး ရွိပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

၂၀၁၉  ေအာက္ တိုဘာလ ( အထူးသာသနာျပဳလ) တြင္  CBCM - PMS ရံုးအဖြဲ႔သည္  ဗန္ း ေမာ္ 
ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာသို႔သြား ေရာက္ ကာ အထူးသာသနာျပဳလ၏  ေထာက္ ႐ွဴစဥ္ းစားရမည္ ့ 
ေခါင္ းစဥ္ ျဖစ္  ေသာ Baptised and Sent  ေခါင္ းစဥ္ ႏွင္ ့ပက္ သက္ ၍  ေဝမ်ွျခင္ း၊ ရဟန္ းမင္ 
းႀကီးဆိုင္ ရာသာသနာျပဳအသင္ းမ်ား (PMS) အ ေၾကာင္ းႏွင္ ့ ရဟန္ းမင္ းႀကီးဆိုင္ ရာ 
သာသနာျပဳက ေလးသူငယ္ မ်ားအသင္ း (MCA) အ ေၾကာင္ းမ်ားကို ေဝမ်ွပို႔ခ် ေပးခဲ့သည္ ။
 ေအာက္ တိုဘာလ (၉)ရက္  ေန႔တြင္  နန္ ႔လိႈင္  ေက်းရြာ႐ွိ စိန္ မိုက္ ကယ္ ဘုရား ေက်ာင္ းတြင္  
ဓမၼဆရာ/ဆရာမ (၁၅၀)ဦးႏွင္ ့လည္ း ေကာင္ း၊  ေအာက္ တိုဘာလ (၁၀)ရက္  ေန႔တြင္  နန္ ႔လင္ 
းပါတိုက္ နယ္ ၊ မိုင္  း ေခါင္  ေက်းရြာ႐ွိ စိန္ လုကာဘုရား ေက်ာင္ းတြင္  က ေလးသူငယ္  (၁၈၀) 
ေက်ာ္ ႏွင္ ့လည္ း ေကာင္ း ေတြ႔ဆံု၍ အထက္ ပါအ ေၾကာင္ းအရာမ်ားကို ေဝမ်ွခဲ့သည္ ။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 19

PMS ရံုးအဖြဲ႔ အထူးသာသနာျပဳလအတြက္ သာသနာျပဳခရီးစဥ္

 ျမန္မာျပည္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳ အသင္းမ်ား (PMS) ရံုးအဖြဲ႕မွ 
၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ (အထူးသာသနာ 
ျပဳလ) အတြက္ သာသနာျပဳခရီးစဥ္အျဖစ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာရွိ တိုက္နယ္မ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 

 သာသနာျပဳခရီးစဥ္ တြင္ (PMS) 
ရံုး၏ National director Fr.B. Ne Ne မွ 
ဦးေဆာင္၍ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ ကေလး 
သူငယ္မ်ား ဓမၼဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဘာသာ 
သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ မစၧားတရား ေတာ္ျမတ္ 
ႏွင့္အတူတကြ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အထူး သာ 

သနာျပဳလ၏ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေသာ  Baptised 
and sent ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပက္သက္ ၍ ေဝမွ် 
ေဟာၾကားျခင္း၊ PMS (ရဟန္းမင္း ႀကီးဆိုင္ 
ရာ သာသနာျပဳအသင္းမ်ား) အေၾကာင္းႏွင့္ 
ပက္သက္၍ ရွင္းျပျခင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလး သူငယ္မ်ား 
အသင္းအေၾကာင္း ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ အသင္းဖြဲ႕ 
စည္းေပးျခင္း၊ သာသနာျပန္႔ပြား ေရး စိပ္ 
ပုတီးစိပ္ကာ ဆုေတာင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ 
တြင္ နန္႔လႈိင္ေက်းရြာရွိ စိန္မိုက္ကယ္လ္ 

ဘုရားေက်ာင္းတြင္ဓမၼဆရာ/ဆရာမ(၁၅၀) 
ေက်ာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ 
လ(၁၁) ရက္ေန႔တြင္၊ မိုင္းေခါင္းေက်းရြာ၊ 
နန္႔လင္းပါတိုက္နယ္ရွိ စိန္လုကာ ဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္ ကေလးသူငယ္ (၁၈၀) ေက်ာ္ 
ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) 
ရက္ေန႔တြင္ လိုင္ဇာတိုက္နယ္ ေဂ်ယန္း စ 
ခန္းတြင္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ဓမၼဆရာ/ 
ဆရာမ (၅၅၀) ေက်ာ္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
ဒြန္မ္ဘံုစခန္းရွိ စိန္လုကာဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ဘာသာတူ (၈၀)

တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ 
(၁၄) ရက္ေန႔တြင္ အင္န္ေခါင္းပါစခန္းတြင္ 
ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ဘာသာတူ (၁၀၀)ခန္႔ 
ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) 
ရက္ေန႔တြင္ စိန္၏ပက္ထရစ္ ကယ္သီျဒယ္ 
တြင္ ကေလးသူငယ္ (၇၀၀) ခန္႔ႏွင့္လည္း 
ေကာင္း၊ မိုးေမာက္တိုက္နယ္ စိန္ပက္ထရစ္ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ကေလးသူငယ္ (၃၀၀) 
ခန္႔ႏွင့္လည္းေကာင္း သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု 
ေဝမွ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

CBCM-PMS Office

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၏ အထူး သာသနာ 
ျပဳလျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္  ၁၇ 
မွ ၂၀ ရက္မ်ားအတြင္း က်ိဳင္းတံု ကက္သ 
လစ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ က 
ေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃) 
ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္း တက္ေရာက္ လာသူ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပးအားလံုး စုစုေပါင္း 
အေယာက္ 700 ႐ွိခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းအတြင္း ပို႔ခ်ခဲ့သည့္ ဘာ 
သာရပ္မ်ားမွာ အထူးသာသနာျပဳလ ျဖစ္ 
သည့္ ေအာက္တုိဘာလ အေၾကာင္း ႏွင့္ 
အတူ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူသူတိုင္း၌ သာသ 
နာျပဳရန္ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာ 
ေတာ္ျမတ္ဆိုင္ရာ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
ဖုန္းအႏၱရာယ္၊ လူကုန္ကူးမႈ ဆိုင္ရာ အ 

က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃)
ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ ဗဟု 
သုတ ႏွင့္ စားသုံးသူ ေရးရာအေၾကာင္းမ်ား 
စသည္ တို႔ျဖစ္သည္။

 သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္ တစ္ 
ဦး တြင္ တာဝန္ ၄ ခု႐ွိသည္။

(၁) ေန႔စဥ္ ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ တို႔ရန္
(၂) ေန႔စဥ္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ ေမတၱာ 
တစ္ႀကိမ္ ဆိုရန္
(၃) လစဥ္ က်ပ္ ၁၀၀ စုရန္ ႏွင့္
(၄) အမိႈက္ေကာက္ရန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

 ဘားခ်ဲ႕ သာသနာအုပ္စု၊ နမ့္ပန္း 
သာသနာအုပ္စု၊ မိုင္းလား သာသနာအုပ္စု၊ 
သီရိ သာသနာအုပ္စု ႏွင့္ မိုင္းဆတ္ 
သာသနာအုပ္စု တို႔သည္ လမ္းခရီး အခက္ 
အခဲေၾကာင့္ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ 
ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိခဲ့ပါ၊ ဤအႀကိမ္ မတက္ 

ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္အမွတ္စဥ္ 
(၄) တြင္ တက္ေရာက္ပါဝင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု 
ေမ်ွာ္လင့္ ပါသည္။

 ဤကဲ့သို႔ သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ 
စြာ က်င္းပခြင့္ ေပးသနားေ တာ္မူသည့္ အ 
တြက္ ဘုရား႐ွင္အား ေက်းဇူးတင္အပ္ 

ပါသည္။ က်ိဳင္းတုံ ကက္သလစ္သာသနာပုိင္ 
ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
သီလ႐ွင္မ်ား၊ ကေလးမိဘမ်ား၊ အလွဴ႐ွင္ 
မ်ား၊ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္အားေပးသူမ်ား၊ 
ကေလးသူငယ္မ်ား အေယာက္တိုင္းစီအား 
အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိအပ္ပါသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး20

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔႕တြင္ သာသနာျပန္႔ပြားေရး တနဂၤေႏြပြဲေတာ္ က်င္းပ
 ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္တြင္ 
လြိဳင္ေကာ္သာသနာ လြိဳင္လင္ေလးတိုက္ 
နယ္ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား တေန႔ 
တာ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းသို႔ 
တိုက္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအသီးသီးမွ 
ကေလးေပါင္း (၂၄၈) ဦး တက္ေရာက္ပါဝင္ 
ခဲ့ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္းအေၾကာင္း သိ 
ေကာင္းစရာ၊ သာသနာျပန္႔ပြားေရး စိပ္ပုတီး 
အေၾကာင္းႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ကေလးသူ 
ငယ္မ်ားအေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္အသီးသီးတို႔ 
ကို ေဝမွ်ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

 လြိဳင္ေကာ္ ကက္သလစ္သာနာ 
ပိုင္ ေဒါငံခါးတိုက္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသခင္မ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စက္တင္ဘာ (၁၉) 
ရက္ေန႔၌ ေဒါငံခါး၊ တနန္းဥကြိဳင္၊ ယူဆမိုဆို၊ 
ေဆာင္ဒူႏွင့္ ေဒါေရာက္ခူ တိုက္နယ္တို႔ပါ 

ဝင္ေသာ ေဒါငံခါးဇံုသစ္ဖြင့္လွစ္၍  ဤဇံုအ 
တြင္းမွ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာသူမ်ား ဝန္းရံကာ ဆရာေတာ္ႀကီး 
စတီးဖင္းေတ်းဖဲ အမွဴးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ 
ခရစ္ေတာ္ဘုရင္ ဗဟိုဘုရားေက်ာင္း၌ VG  
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခ်ာလ္ဆိုဘေရႊ မွလည္း 
ေကာင္း သာသနာျပန္႔ပြားေရးေန႔ မစၧား 
တရားေတာ္ကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) 
ရက္ေန႔တြင္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။   
 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သာသနာျပဳ 
ျခင္းဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို သာသနာ 
လံုးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳအသင္းမ်ား ၫႊန္ 
ၾကားေရးမွဴး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပက္ထရစ္ 
ေဘာ္ရယ္ႏွင့္ တာဝန္ခံ စစၥတာရ္ ပင္စီတို႔ 
ကပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

 တေန႔တာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မဂၤလာ 

အထူးသာသနာျပဳလ အထိမ္းအမွတ္သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ
 ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သာ 
သနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္းမွ ႀကီး 
မွဴး၍ အထူးသာသနာျပဳလ အထိမ္းအမွတ္ 
သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) 
ရက္ေန႔၌ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဖရန္စစ္ ေဇ 
ဗီးယား ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ပါးပါးဖရန္စစ္၏ အထူး သာ 
သနာျပဳလ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေဆးေၾကာ 
ျခင္း မဂၤလာခံယူစဥ္ ျပဳခဲ့ၾက ေသာ ကတိ 
သစၥာမ်ားကို ျပန္လည္သတိရ ေထာက္ရႈ 
စဥ္းစားၾကရန္၊ ဧဝံေဂလိသတင္း ေကာင္းကို 
ေဟာၾကားရန္ ေစလႊတ္ျခင္း၌ ရဲဝံ့စြာႏွင့္ 

ဆန္းသစ္၍ လန္းဆန္းတက္ႂကြ စြာေဟာ 
ေျပာ သက္ေသခံၾကရန္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ 
ထားသည္။
 ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သာ 
သနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း အေန 
ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ 
တိုင္ သာသနာျပဳမ်ားအျဖစ္ သာသနာျပဳ 
လုပ္ငန္းတြင္ ရဲ႕ဝ့ံ၍ လန္းဆန္းႂကြစြာ ပါဝင္ 
ဆက္ကပ္ႏိ္ုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ အထူး 
သာသနာျပဳလ သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲကို ျပဳလုပ္ရ 
ျခင္းျဖစ္သည္။
 နံနက္ (၉) နာရီတြင္ အထူးသာ 

ဖူးျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ညေနေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီ 
အစဥ္တြင္ အထူးသာသနာျပဳလ ဂုဏ္ျပဳသီ 
ခ်င္းအား  ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား၊ အက 

ပေဒသာမ်ား တင္ဆက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္။

PMS office

သနာျပဳလ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို Fr. 
Simon Tin Maung မွဦးေဆာင္၍ ပူေဇာ္ 
ေပးခဲ့ၿပီး နံနက္ (၁၁) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ သင္ 
တို႔သည္ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာခံယူ၍ ေစ 
လႊတ္ျခင္းခံရေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဟူ 
ေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ Baptised and 
sent သီခ်င္းကို  ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ရန္ 
ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ သာသနာ(၂၀) 
ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ 
 Baptised and sent သီခ်င္းကို 
ျမန္မာျပည္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသ 
နာျပဳ အသင္းမ်ားရံုး (PMS) မွစီစဥ္၍ ဘုန္း 

ဘုန္းေမာရစ္(စ္) ၫႊန္႔ေဝမွ ေရးစပ္သီကုံး 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမွတ္ေပး 
ဒိုင္မ်ားအျဖစ္ Fr.B.Ne Ne, Fr. Maurice 
Nyunt Wai, Fr. Eh Kaw Htoo, Ko Cyril 
တို႔မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ 
ဆုကို စိန္လာဇ႐ူးသာသနာ၊ ဒုတိယဆုကို 
စိန္ထေရးဇာသာသနာ၊ တတိယဆုကို မင္း 
ပညာရွိ သံုးပါးသာသနာတို႔မွ အသီးသီးရရွိ 
ခဲ့သည္။
 အထူးသာသနာျပဳလ၏  မစၧား တ 
ရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲကို ကေလး 
သူငယ္ (၇၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Isabella

 ေမာ္ လၿမိဳင္ ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာ၊ သာသနာလံုးဆိုင္ ရာ PMS Director Fr. Saw 
F.Chit Kaung မွဦး ေဆာင္ ၍ ၂၀၁၉  ေအာက္ တိုဘာလ (အထူးသာသနာျပဳလ) လႈပ္ ႐ွားမႈ အ 
ေနႏွင္ ့ သာသနာျပဳက ေလးသူငယ္ မ်ားအား သာသနာျပဳျခင္ းဆိုင္ ရာ သိ ေကာင္ းစရာမ်ားႏွင္ ့  
ေခၚ ေတာ္ မူျခင္ းဆိုင္ ရာအသိပညာမ်ား ပို႔ခ်ျခင္ းရက္ တိုသင္ တန္ းကို  ေအာက္ တိုဘာလ (၁၂) 
ရက္  ေန႔မွ (၁၄) ရက္  ေန႔အထိ က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕နယ္ ႐ွိ  ေယဇူး၏နာမ ေတာ္ ဘုရား ေက်ာင္ းတြင္ 
ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ ။

 သင္ တန္ းပို႔ခ်သူမ်ားအျဖစ္  Fr. Hubert မ်ိဳးသန္႔ဦး၊ Fr. ေစာခ်စ္ေကာင္း၊ ဦးေရမြန္ 
ဇာနီ၊ စစၥတာ ႐ိုစီလြင္၊ စစၥတာ ကန္ဒီဒါ ေကသီႏိုင္၊ အန္တီႏု တို႔မွပို႔ခ် ေပးခဲ့သည္ ။

  ေမာ္ လၿမိဳင္ ၊ က်ိဳကၡမီ၊  ေရးၿမိဳ႕ တို႔မွ သာသနာျပဳက ေလးသူငယ္  (၁၂၉) ဦးတက္  
ေရာက္ ခဲ့သည္ ။

ေမာ္ လၿမိဳင္ ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာ ကေလးသူငယ္မ်ား အျမင္ဖြင့္သင္တန္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 
၂၀ ရက္ေန႔ဟာ သာသနာျပန္႔ပြားေရး တ 
နဂၤေႏြေန႔ပါ။ ဒီသာသနာျပန္႔ပြားေရးတန
ဂၤေႏြေန႔ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီးဦး(၁၁) က 
၁၉၂၆ ခုနွစ္ကစၿပီး သတ္မွတ္က်င္းပ ေစခဲ့ 
ပါတယ္။ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ 
သာသနာျပဳျခင္းမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုနဲ႔ 
ေကာင္းမႈမ်ားေတြနဲ႔ ဆက္ကပ္ပါဝင္ၾကဖို႔ 
အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ 'ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဆိုင္ရာ ယုံၾကည္ျခင္း ျပန္႔ပြားေရး အ 
သင္းႀကီး' က ကမၻာတ၀န္းရွိ အသင္းေတာ္ 
အသီးသီးတို႔က ခုလို သာသနာျပန္႔ပြားေရး 
တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေကာက္ခံ စုေဆာင္းၿပီး 
ေပးပို႔လာျကတဲ့ အလွဴေတာ္ေငြမ်ားနဲ႔ ဂုိဏ္း 
ခ်ဳပ္/အုပ္ သာသနာေပါင္း (၁၁၅၀)၊ စာသင္ 
ေက်ာင္း (၁၉၄၈၅၅) လုံး၊ ေဆးရုံ (၅၂၄၆)
လုံး၊ ေဆးေပးခန္း(၁၇၃၃၀)၊ အနာႀကီး 
ေရာဂါေဂဟာ (၅၇၇)၊ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမႈ 
ေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
(၈၀၅၆၀)တို႔အတြက္ ျပန္လည္ပံ့ပိုးကူညီ 
ေပးလွွ်က္ရွိပါတယ္။

 "သာသနာျပဳျခင္း" လို႔ ၾကားလိုက္ 
ရရင္ျဖင့္ စိတ္ထဲကို အရင္ဆုံး ေရာက္လာ 
နိုင္တဲ့ အေတြးမ်ားကေတာ့ ေဝးလံလွတဲ့ 
နယ္ေျမမ်ားဆီသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသနာ 
ေတာ္ ေဟာၾကားေဝငွျခင္းလို႔ ထင္ၾကလိမ့္ 
မယ္။ ဒီတာဝန္ႀကီးက နိုင္ငံျခားသား သာသ 
နာျပဳအသင္းမ်ားရဲ႕ တာဝန္ပဲလို႔ ယူဆခ်င္ 
ၾကလိမ့္မယ္။ ဆရာေတာ္နဲ႔ ဘုန္ေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ ကိုရင္သီလရွင္မ်ားနဲ႔ ဓမၼဆရာ/မမ်ား 
ရဲ႕အလုပ္ပါလို႔ လြဲခ် ႐ုန္းထြတ္ တတ္ၾက 
လိမ့္မယ္။ 

 ဒီေန႔ေတာ့ သာသနာျပဳျခင္းဟာ 
ခရစ္ယာန္ အေယာက္စီတိုင္းရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ 
တယ္။ "သင္သည္ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာ 

ခံယူ၍ ေစလႊတ္ခံရသူျဖစ္သည္။ သာသ 
နာျပဳရန္ တာဝန္ရွိသည္" ဆိုတာကို ျပန္ 
လည္ သတိျပဳၾကဖို႔ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္
အရွင္သူျမတ္က တိုက္တြန္း လမ္းၫြန္ေနပါ 
တယ္။ အထူးသာသနာျပဳလ ဆိုၿပီး သတ္ 
မွတ္ ၾကညာေပးထားတယ္။ ယုံၾကည္ျခင္း 
ကို ေဝငွသက္ေသခံၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အားလုံး ရဲဝ့ံၿပီး ထက္သန္ေသာစိတ္ ရွိၾက 
ရမယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ တာဝန္ အပ္ 
နွင္းထာတဲ့ အမိအသင္းႀကီးရဲ႕ ၿပီးေျမာက္ 
ရန္ မ်ားစြာလိုေနေသးတဲ့ သာသနာျပဳ လုပ္ 
ငန္းမွာ သစ္လြင္ထိေရာက္ပီျပင္တဲ့ ဘဝ 
သက္ေသပုံစံမ်ားနဲ႔ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရင္း 
ေလာကကမၻာထံ အသကနဲ႔အလင္းကို 
ေဆာင္းၾကည္းေပးၾကရပါမယ္။

 ယုံၾကည္ျခင္း ျပန္႔ပြားလာေအာင္ 
ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ဘယ္ေလာက္ အ 
ေရးႀကီးပါသလဲ။ ဥပမာေလးတစ္ခု ေပးခ်င္ 

တယ္။ သရက္ပင္စိုက္ေနတဲ့ အဖုိးအို တစ္ 
ဦးနဲ႔ ဆုံမိေတာ့ မင္းသားေလးက "အဖိုး 
ဘာလုပ္ေနတာလဲ" လို႔ေမးပါတယ္။ အဖိုး 
ကလည္း "သရက္ပင္စိုက္ေနတာပါ မင္း 
သားေလးရယ္" လို႔ ရိုရုိေသေသ ျပန္ေျဖခဲ့ 
တယ္။ မင္းသားေလးက ဆက္ၿပီး စပ္စု 
လိုက္တာက "အဖိုးက အခု အသက္ႀကီး 
ေနၿပီ။ ခု စိုက္လိုက္တဲ့သရက္ပင္ရဲ႕အသီးကို 
ကိုယ္တိုင္ စားရဖုိ႔ကေတာ့ လုံးဝ အခြင့္အ 
ေရး မရွိနိုင္ေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္မ်ား အ 
ပင္ပန္းခံၿပီး ခုလိုစိုက္ေနရေသးတာလဲ အဖိုး 
ရယ္" လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ အဖိုးက 
"အဖိုး ဒီကမၻာႀကီးထဲကို ေရာက္လာခဲ့ခ်ိန္ 
တုန္းက ဒီကမၻာႀကီးမွာ စားပင္ ေသာက္ပင္ 
ေတြ အရံသင့္ရွိေနတယ္။ ေရွးလူႀကီးေတြ 
စုိက္ေပးခဲ့ၾကလို႔ အဖိုးတို႔ေခတ္ လူေတြက 
စားခြင့္ရၿပီ ၿမိန္ရည္ယွက္ရည္ စားေနၾကၿပီ။ 
အခုက်ေတာ့ အဖိုးတို႔က ျပန္စိုက္ထား 

ေပးခဲ့ရင္ ေနာက္အသစ္ေရာက္ရိွ လာၾက 
မယ့္ လူေတြက ဒီစားပင္ေသာက္ပင္ကေန 
စားခြင့္ ရၾကအုံးမယ္ေလ။ ကိုယ္တုိင္ စားခြင့္ 
မရွိလည္း မ်ဳိးဆက္သစ္လူေတြက စား 
ေသာက္ခြင့္ကို ရရွိႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္ေပါ့ မင္း 
သားေလးရယ္။" လို႔ ျပဳံးျပဳံေလးနဲ႔ ျပန္ေျဖ 
ၾကားလိုက္ပါတယ္။

 ဒီဥပမာေလးက က်န္ေတာ္တို႔ကို 
ယုံၾကည္ျခင္းမ်ဳိးေစ့ေလးေတြ ခ်ခဲ့ စိုက္ပ်ဳိး 
ခဲ့ၾကဖို႔အတြက္ လမ္းျပသြန္သင္ ေပးေနတာ 
ေပါ့။ ဒီလူ႔ေလာကႀကီးထဲကို မိမိတို႔ ေရာက္ 
လာခဲ့ခ်ိန္မွာ ေရွးသာသနာျပဳမ်ားရဲ႕ေက်းဇူး
တရားေၾကာင္ ယံုၾကည္ျခင္း အေမြကို မိမိ 
တို႔ရရွိေနၾကတယ္။ မိမိတို႔ အလွည့္မွာလည္း 
အလာတူ ယုံၾကည္ျခင္း သစ္ပင္ေလးေတြ 
ျပန္စိုက္ပ်ဳိး ခ်န္ရစ္ေစျခင္းျဖင့္ ေနာင္လာ 
ေနာက္သားမ်ားအတြက္ ထာဝရအေမြကို 
ေပးဆက္နိုင္ျကလိမ့္မယ္။ သစ္ပင္ေတြက 
အသီးအပြင့္ေတြ အျပင္ ေအးျမတဲ့ အရိပ္ 
လည္း ေပးနိုင္သလို မိမိတို႔ စိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ 
ယုံၾကည္ျခင္း သစ္ပင္ေလးမ်ားကလည္း 
ခ်ဳိၿမိန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ အသီးမ်ားနဲ႔ 
ၿငိမ္းေအးေသာ သမၼာတရားအရိပ္မ်ားေပး
ဆက္နိုင္ပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြ ကင္းမဲ့သြား 
ရင္ ကႏၲရတစ္ခုလို ျဖစ္သြားမယ္။ 

 ယုံၾကည္ျခင္းကင္းမဲ့ရာ အရပ္မွာ 
ဒုစရုိက္အေမွာင္ေတြ ဖုံးလႊမ္းမင္းမူလို႔ အႏၲ 
ရာယ္လည္း ရွိေနပါမယ္။ ဆာေလာင္မူနဲ႔ 
ပူေလာင္မူကို ျပင္းျပစြာခံစားဒုကၡမ်ားလိမ့္မ
ယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာအသီးမ်ားနဲ႔ ဆာေလာင္ 
မႈကို ေျဖရွင္းနိုင္ၿပီး သမၼာတရားအရိပ္မွာ 
တိုးဝင္ခိုလႈံနိုင္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းေအးမူအေပါင္း
ကိုခံစားၾကည္ႏူးနိုင္ၾကလိမ့္မယ္။ ယုံၾကည္ 
ျခင္း သစ္ပင္ေလးကို ကိုယ္စီစိုက္ပ်ဳိးၾကပါစို႔။

Fr. Ne Ne (PMS Director)

"သင္သည္ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာ ခံယူ၍ ေစလႊတ္ခံရသူ ျဖစ္သည္"

ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတယ္ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းတြင္ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚ ႐ွိကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားမွ Missionary 

Childhood Association ( MCA) ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားသည္ အဖ ဆရာ ေတာ္  ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ ပူေဇာ္ေသာ မစၧားတရားတြင္ အားရပါးရ ပါဝင္ 

ဦးေဆာင္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္.။ (PTN OSC)

World Mission Sunday ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ ကမၻာ့သာသနာျပဳ ေန.တြင္ 
ဟားခါးၿမိဳ႕ စိ္န္႔ဂ်ိဳးဇက္ ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ သာသနာျပဳ 

ကေလးသူငယ္မ်ား မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး လူးခၽြတ္စ္ ဂေရကုန္း 
မွ ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

(Photo: Ngun Mawi)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး22

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာ သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
(၁၀) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

 လြိဳင္ေကာ္ ကက္သလစ္သာသနာ 
သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း (၁၀) 
ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႔ ည (၇) နာ 
ရီအခ်ိန္တြင္ အခမ္းအနားကို စတင္ရာ Sr. 
ျမင့္ျမင့္နိုင္မွ အဖြင့္ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ 
အစျပဳပါသည္။

 လြိဳင္ေကာ္ ကက္သလစ္သာသနာ 
ဆရာေတာ္စတီဗင္ေဂ်းဖဲက သမၼာက်မ္းစာ
အဖြဲ႕သားမ်ားအားခြန္အားေပးစကားေျပာ 
ၾကားၿပီး ဆရာေတာ္ဆိုေတးရို (ၿငိမ္း) ကၾသ 
ဝါဒမိန္႔ၾကားပါသည္။

 ၎ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 
သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ 
Fr. Saw Bosco က သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္မ်ားကိုေျပာၾကား
သြားၿပီး လြိဳင္ေကာ္သာသနာသမၼာက်မ္းစာ
တာဝန္ခံ Fr. Mauriceမွ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ 
သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း သမိုင္း 
အက်ဥ္းကိုဖတ္ၾကားပါသည္။

 သမၼာက်မ္းစာ ေရးေျဖၿပိဳင္ပြဲတြင္ 
ဆုရသူမ်ားကိုဆုခ်ီးျမႇင့္ ၿပီးသ႐ုပ္ေဖာ္အက 
ႏွင့္သီခ်င္းမ်ားတင္ဆက္ကျပၾကပါသည္။

 အစီအစဥ္အၿပီးတြင္ဆရာေတာ္ 
မ်ားထံမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံယူကာ အခမ္း 
အနားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါ 
သည္။

လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာ 
သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 

သမိုင္း အက်ဥ္း
နိဒါန္း
     သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
သည္သမၼာက်မ္းစာကို အေျချပဳေသာလုပ္ 
ငန္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာကို မည္ကဲ့သို႔အသုံး 
ျပဳရမည့္အေၾကာင္း လမ္းညႊန္မႈေပးကာခြန္ 
အားေပးေသာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ 
သည္။

 တစ္ခ်ိန္က က်မ္းစာဖတ္ရႈျခင္းကို 
ကန္႔သတ္ထားေသာ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္သည္ ယခုအခါ သမၼာက်မ္းစာကို 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကဲ့သို႔ တန္းတူအေရးႀကီး 
ေၾကာင္း သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ သမၼာက်မ္း 
စာကိုပို၍ တန္ဖိုးထား ဖတ္ရႈေလ့လာနိုင္ေစ 
ရန္ရည္ရြယ္၍ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ 

လုပ္ငန္းဟူ၍ ေပၚေပါက္လာသည္။

သမိုင္းအက်ဥ္း
       သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္တည္ေထာင္ၿပီး (WCFBA) ကမၻာ့ 
ကက္သလစ္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ေဒ 
သအဖြဲ႕အစည္းဟုေခၚသည္။

 ထို႔ေနာက္(၁၉၉၀) ခုႏွစ္တြင္ ၎ 
အဖြဲ႕အစည္းကို CBF (Catholic Biblical 
Federation) ဟုေျပာင္းလဲေခၚဆိုခဲ့သည္။

 ကမၻာေပၚတြင္ နိုင္ငံ (၁၂၇) နိုင္ငံ 
ပါဝင္၍ အသင္းအဖြဲ႕ေပါင္း (၃၁၉) ခုျဖင့္ဖြဲ႕
စည္းထားၿပီးေဒသခြဲမ်ားအျဖစ္လည္းထပ္မံ
ပိုင္းျခားဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

 ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(CBCM)သည္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာၿပီး ဆရာ 
ေတာ္ဆိုေတးရိုဖားေမာအား သမၼာက်မ္းစာ 
ေတာ္ျမတ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အတြက္ျမန္ 
မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂) ရက္ေန႔မွ 
(၅) ရက္ေန႔အထိ ကိုလံဘန္ Sr. Tammy 
Saberon ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က လြိဳင္ 
ေကာ္သာသနာသို႔ ပထမအႀကိမ္ BBS သင္ 
တန္းကို လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ(၁၆) 
ရက္တြင္ လြိဳင္ေကာ္သာသနာအတြက္Core 
Team အဖြဲ႕ကို မႏၲေလးခ်မ္းသာကုန္း၌ 
CTFW သင္တန္းအၿပီးတြင္စတင္၍ ဖြဲ႕စည္း 
နိုင္ခဲ့သည္။

 ထိုအခ်ိန္မွစ၍ လြိဳင္ေကာ္သာသ 
နာအတြက္ သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ 
ငန္းကိုစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 ပထမဦးဆုံး လြိဳင္ေကာ္သာသနာ 
Core Team အဖြဲ႕ပထမဦးဆုံး Core Team 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ Fr. လြီးစ္ေမာရစ္၊ Fr. အယ္ 
ေဖာင္းဆိုသားအီ၊ Sr. ဗီဂ်ီးနီယာ ေလးေလး 
ဝင္း၊ Sr. ေမရီစိန္၊ Sr. မအုံး၊ ေဒၚနန္းမူေဇာ္၊ 
ေဒၚသဲမာ၊ ဦးအီညား႐ႈိအီ တို႔ျဖစ္သည္။

 တဖန္တခ်ိဳ႕ေျပာင္းေရႊ႕မႈေၾကာင့္ 
Fr. ႐ိုဘဲတို တင္ေအာင္၊ Sr မာဒေလးနာ 
လွေခ်းမိုး၊ Sr ဘက္နဒက္ယဥ္ယဥ္ေအး၊ Sr. 

ထေရးဇာ ျမင့္ျမင့္နိုင္၊ Sr. မာတေလးနာ 
ခင္ဆက္၊ Sr. အက္စတာဇင္မာဦး၊ ဦးခ်ာလီ၊ 
ဦးအာဘဲတို၊ ဦးအေလးရႈိဆားတို႔ Core 
Team အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ပါဝင္လာၾကပါသည္။
 ဆက္လက္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေအာက္ 
တိုဘာလ (၁၀) ရက္ နံနက္ (၆) နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သမၼာက်မ္းစာ 
တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း နာယက ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai ဦးေဆာင္ 
ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း မစၧားတရား 
ေတာ္ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။  
 မစၧားတရားေတာ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ 
လုံးဆိုင္ရာ သာသနာအသီးသီးမွ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘာသာတူ 
မ်ားပါဝင္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai ေဟာၾကား 
ေသာ ေဒသနာ (ေကာက္ႏုတ္ ခ်က္)

                                         သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တယ္ ဘာ 
သာတရားအလုပ္ဆိုတာ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ 
ရတဲ့အလုပ္ျဖစ္တယ္သမၼာက်မ္းစာအလုပ္
ဆိုတာပရဟိတ အလုပ္ျဖစ္တယ္။

 ဒါေပမယ့္သမၼာက်မ္းစာလုပ္တဲ့အ
ခ်ိန္မွာပရေရာ အတၱေရာ အက်ိဳးႏွစ္ျဖာလုံး 
ကိုရတယ္ဆိုတာေတြ႕ျမင္လာတယ္။

 ပရဟိတ ကုသိုလ္ျဖစ္ ဆိုတာ 
ေၾကာင့္မို႔လို႔ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ဘာေမၽွာ္
လင့္ခ်က္မွထားပိုင္ခြင့္မရွိဘူးဆိုတာလည္း
နားလည္ဖို႔လိုတယ္ ဒီကေန႔ က်မ္းစာကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ကို ရွင္းျပထားတယ္။ ကုသိုလ္ယူ 
နည္းကိုသင္ျပထားတယ္။

 သခင္ေယဇူး ရွင္းျပတယ္ လယ္ 
လုပ္ရာကျပန္လာတဲ့ အေစခံကၽြန္ တစ္ 
ေယာက္။ အိမ္ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာအိမ္မွာ 
အၿငိမ့္သား ထိုင္ေနတဲ့သခင္ကို ေမာၿပီလို႔ 
ေျပာလို႔မရဘူး။သခင္ခိုင္းရာကို လုပ္ေဆာင္ 
ေပးရမွာျဖစ္တယ္။

 အဲဒီလိုဘဲသခင္ရဲ႕အလုိကိုျပဳစုၿပီး
တဲ့ေနာက္မွာ ဘာမွေမၽွာ္လင့္ခ်က္ထားလို႔မ 
ရဘူး။ အလုပ္ၿပီးတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာဘဲ 
သတ္မွတ္ရမယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အဲဒီ 
ေခတ္ခါတုံးက ေက်းကၽြန္စနစ္မွာ အေစခံရဲ႕ 
ခံယူခ်က္မ်ိဳးထားၿပီးေတာ့လုပ္ရတယ္။

      အေစခံေတာင္မွ က်မ္းစာကေျပာ 
တယ္။ မထိုက္တန္ေသာအေစခံတဲ့။ ဘုရား 

နဲ႔မထိုက္တန္ပါဘူး ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေပးသ 
နားလို႔ဒုကၡခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့တယ္။ 
အဲဒီစိတ္ထားနဲ႔လုပ္ေဆာင္ရတယ္။ မထိုက္ 
တန္တဲ့အေစခံ။ ဒါေၾကာင့္ တမန္ေတာ္လုပ္ 
ငန္း ဘုရားတရားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္တဲ့ 
အခါမွာ အခ်ီးမြမ္းခံဖို႔ဆိုတာသိပ္ေဝးတယ္
လူမ်ားသိပ္ခ်ီးမြမ္းေလ့မရွိဘူး။ ေက်းဇူးတင္ 
ခံဖို႔ဆိုတာကေတာ့ ေတြးမေနနဲ႔ေတာ့။ လုပ္ 
ေဆာင္ေနက် လူေတြသိတယ္ အိမ္ျပန္ 
ေရာက္လည္းအိမ္ကအဆူ ခံရ႐ုံဘဲရွိတယ္။ 
ဘယ္မွာလဲခ်ီးမြမ္းစကား။ မရွိဘူး။ အတုံ႔အ 
လွည့္တြက္လို႔မရဘူး။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေန
တာ တာဝန္ရွိလုိ႔ လုပ္တာထက္ တာဝန္သိ 
လို႔ လုပ္ေနၾကတာ။

We are doing without counting the cost.
We are doing without the expecting the 

reward.

 ကုသိုလ္ျဖစ္ဘဲ အကုန္အက်တြက္ 
လို႔မရဘူး ဆုလာဘ္ေမၽွာ္လို႔မရဘူး အခ်ီး 
မြမ္းခံခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ 
ဆိုတာသိတယ္။ ေဘးကေန ၾကည့္ေတာ့ 
သနားစရာ ေကာင္းတယ္ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ 
ကိုယ္သင္တန္းလာ တက္တယ္။ ေပးဆပ္ 
တာ။ ေပးရတဲ့အလုပ္မွာ ေပးဆပ္ေနရတာ 
ကိုေပ်ာ္ေနၾကတာသမၼာက်မ္းစာအလုပ္ကို
လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ သဒၶါတရားထက္ထက္နဲ႔ 
လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အရာမွန္သမၽွ သာတာ 
နာတာေတြကို မစဥ္းစားၾကဘူး။ ရသလား 
ျမတ္သလားမစဥ္းစားဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လို႔ 
ဒါနပီတိဆိုတာ ဆိုင္သူေတြသာ သိမွာပါမ 
ဆိုင္တဲ့သူေတြမသိစတမ္း။ ယုံၾကည္ျခင္းဆို 
တာအႀကီးႀကီး မလိုပါဘူး မုန္ညႇင္းေစ့ 
ေလာက္ဆိုေတာ္ပါၿပီ။

 ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ဒါနပီတိကို 
လုပ္ေနတဲ့သူေတြကသာ သိၾကတယ္လုပ္ 
ေနတဲ့သူေတြကသာ ရေနၾကတာ မလုပ္ 
ေသးတဲ့ သူေတြအတြက္ မရေသးတာေသ 
ခ်ာတယ္။ ဝင္လုပ္ၾကည့္မွ ခံစားရမယ့္ကု 
သိုလ္။ ကိုယ့္ဘဝကို အေထာက္အကူအျပဳ 
ဆုံးဟာ က်မ္းစာဘဲ။ ျပႆနာေပါင္းစုံကို 
က်မ္းစာနဲ႔ေျဖရွင္းလိုက္ပါ။ က်မ္းစာကို အ 
ျမတ္တနိုးနဲ႔ ဖတ္ၾကပါ။ သဒၶါစိတ္နဲ႔ လုပ္ 
ေဆာင္ၾကပါ။ ေစတနာ စိတ္နဲ႔ႀကိဳးစားၾကပါ။ 
ဒါနပီတိဆိုတာ ဆိုင္သူသာ သိတဲ့အလုပ္။ 
ဟု ႁမြက္ၾကားခဲ့သည္။ 

U Sai Sheng



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပဲခူး႐ိုးမေပၚက ေက်ာက္ျဖဴမယ္ေတာ္ ေငြရတုပြဲေတာ္ဆီသို႔

 ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေနာက္ခံ 
မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးစုံေသာ ခရီးလမ္းပံုစံမ်ား 
ေၾကာင့္ ကက္သလစ္ဘုရားဖူး သူေတာ္စင္ 
မ်ားအၾကား စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္လာ 
သည့္ ပဲခူး႐ိုးမေပၚက ေက်ာက္ျဖဴ မယ္ေတာ္ 
၏ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ႏွင့္ ၁၉ ရက္ 
မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ ေငြရတုပြဲေတာ္သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေစာင့္ႀကိဳေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

 "မယ္ေတာ္စင္" ဟု ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္ မဟုတ္ေသာ ေဒသခံမ်ားအၾကား 
လူသိမ်ားၿပီး ထူးဆန္းေသာ ကုသျခင္းမ်ား 
ႏွင့္ အျခားေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရရွိခံစား 
ရသည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ေနၾကသည္မွာ  
ေက်ာက္ျဖဴမယ္ေတာ္၏ စိတ္ဝင္စားစရာ 
တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ခန္႔က သာသနာျပဳ 
ျပင္သစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈ 
မ်ားျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴရြာ၏ အနီးအနား တစ္ 
ေနရာတြင္ တစ္ေပခန္႔ရွိသည့္ မယ္ေတာ္ 
ဆင္းတုကို ေလးတိုင္ေထာက္၊ ဓနိမိုးစင္ 
ေလးျဖင့္ စတင္ရာမွ မယ္ေတာ္စင္ေလး စ 
တင္ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။ သို႔ 
ေသာ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မည္သူက တည္ 
ေဆာက္ခဲ့သည္ကိုမူ တိက်စြာ မသိရပါ။

 ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ နယ္ေျမ မၿငိမ္သက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရက ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ကာ 
ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚရွိ ေက်းရြာမ်ား ေျမျပန္႔ 
သို႔ ဆင္းကာ ရြာသစ္ တည္ၾကရပါသည္။ 
လူ သူကင္းမဲ့သည့္ မယ္ေတာ္စင္ေလးသည္ 
ေတာမီးမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းေသာ္လည္း မီးမ 
သင့္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ သစ္ပင္ ခ်ံဳႏြယ္မ်ား 
ေအာက္တြင္ဖံုးကြယ္ေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
မယ္ေတာ္ ဆင္းတုေလးႏွင့္ မယ္ေတာ္စင္ 
အား လူမ်ား မေတြ႔ျမင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ 

 ၁၉၉၃ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးမွ လမ္း 
ရွင္းသည့္အခါ၌ မယ္ေတာ္စင္ေလးသည္ 
လည္း ရွင္းလင္း ခံရကာ ေပ်ာက္လုနီးပါး 
ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ ေသာ္ မယ္ေတာ္စင္အား 
ဖ်က္စီး မပစ္ဘဲ ဆက္လက္ ထားရွိခဲ့ၿပီး 

ေတာထဲသို႔ ဝင္ထြက္သြားလာသူမ်ား အား 
လံုးသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ မယ္ေတာ္စင္ကို 
ဂါရဝျပဳ ဆုေတာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ 
ေသာ္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား မပါဝင္ 
ေသာေၾကာင့္ သူတို႔အ႐ိုအေသေပး ဂါရဝျပ 
ေနေသာ ဆင္းတုမွာ မယ္ေတာ္ မာရီယား 
ဆင္းတုဟု မည္သူမွ် မသိခဲ့ၾကပါ။

 ထိုဆင္းတုေလးေရွ႕တြင္ ဂါရဝျပဳ 
ဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား 
မွ လြတ္ကင္းျခင္း၊ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား၊ ဖ်ား 
နာျခင္းတို႔မွ ေပ်ာက္ကင္း သက္သာျခင္း 
စသည့္ ေက်းဇူးမ်ားခံစားရေၾကာင္း သားစဥ္ 
ေျမးဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့ၾကသည္။

 မယ္ေတာ္စင္ေလးမွာ ေတာႀကီး 
မ်က္မည္းထဲတြင္ အႏၲရာယ္မ်ား အၾကား 
လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ရသူတို႔အတြက္ အမွန္ တ 
ကယ္ပင္ အားကိုးအားထားရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ေရာက္သည့္အခါ၌ 
႐ိုးမေတာအတြင္း သစ္သယ္ယာဥ္ေမာင္း 
ျဖစ္ေသာ ဦးတင္အုန္း (ဟိႏၵဴဘာသာဝင္) 
ဦးေဆာင္ကာ အဖြဲ႕သားမ်ား စုေပါင္းလွဴဒါန္း 
၍ အုတ္ခံုခံ မယ္ေတာ္ ဗိမၼာန္တည္ကာ 
မယ္ေတာ္ပြဲကိုလည္း အႀကိမ္ေရတြက္ကာ 

က်င္းပလာသည့္ ပြဲသည္ ယေန႔ (၂၅) ႏွစ္ 
ျပည့္ကာ ေငြရတု တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

 ထိုသို႔ လွဴဒါန္းရျခင္းမွာလည္း ႐ိုးမ 
ေတာထဲ၌ မိမိတုိ႔ယာဥ္မ်ား စက္ ခၽြတ္ယြင္း 
မႈၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခ်ိန္ မယ္ေတာ္စင္ သို႕ 
သြားကာ ဆုေတာင္း၍ အကူအညီရရွိသည့္ 
အတြက္ ေက်းဇူးတင္ျခင္းဆပ္တင္ကာ လွဴ 
ဒါန္းရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 ဤ ၂၅ ႏွစ္တာအတြင္း မူလက 
ရွိေသာ မယ္ေတာ္၏ ဆင္းတုမွာ ေပ်ာက္ 
သြားခဲ့သည္။ မယ္ေတာ္ ႐ုပ္တု ေပ်ာက္သြား 
ေသာ္လည္း မယ္ေတာ္စင္သည္ တန္ခိုးရွိ 
သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ မယ္ေတာ္ 
စင္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ သစ္သားစမ်ား 
ကို ဖဲ့ယူကာ ေဆးအျဖစ္ သံုးေဆာင္ခဲ့ၾက 
သည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ မူလ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ မယ္ 
ေတာ္စင္မွာ သစ္သားတိုင္ တစ္တိုင္သာ 
က်န္ရွိေတာ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္တာ 
အတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈ၊ 
မယ္ေတာ္အား ၾကည္ညိဳသူမ်ား၏ ရက္ေရာ 
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မယ္ေတာ္စင္မွာ သပၸာယ္ 
လာကာ လူအမ်ား မယ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းရာ 

ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 
က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ မယ္ေတာ္ 
ပြဲသို႔ ပြဲလာဧည့္သည္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ 
ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ 

 "မယ္ေတာ္စင္" ရွိရာ ေက်ာက္ျဖဴ 
မယ္ေတာ္ပြဲကို လာေရာက္ပါက ႀကိဳ႕ပင္ 
ေကာက္၊ ဇီးကုန္းမွ တဆင့္ ေဘာဘင္ဆည္ 
အထိ ကားျဖင့္သြားရၿပီး ေဘာဘင္ဆည္မွ 
တစ္နာရီခန္႔ ပဲ့ေထာင္စီးရသည္။ ထို႔ေနာက္ 
၃ မိုင္ခန္႔ ခရီးကို လမ္းေလွ်ာက္သြားရသည္။

 ကားစီး၍တစ္ဖံု၊ ေရလမ္းခရီး ျဖင့္ 
တေၾကာင္း ေျခလ်င္ခရီးပါမက်န္ သြားလာရ 
ေသာေၾကာင့္ ဒါဏ္ဆပ္ေျဖျခင္း၊ ေက်းဇူး 
ဆပ္တင္ျခင္း တို႔ျဖင့္ စံုလင္ေသာ အရသာ 
ကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ တစ္ခု 
အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

 ေငြရတု မယ္ေတာ့္ ဂ်ဴဘီလီ၌ 
ေက်ာက္ျဖဴ (၂) ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ေရ 
စက္ခ်ျခင္း၊ မယ္ေတာ္ေငြရတု မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူ ကေလးငယ္မ်ား၏ခရစၥ 
မားအားေပးျခင္း မဂၤလာခံယူျခင္း၊ မယ္ 
ေတာ္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ား၊ စိပ္ ပုတီး 
စိပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ တရားဘာဝနာပြားကာ လူ 
မႈဝန္းက်င္မွ ေခတၱအဆက္အသြယ္ျဖတ္ ၍ 
သဘာဝေတာ္ေတာင္၌ ခြန္းအားသစ္ယူ ႏိုင္ 
ၾကရန္တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ပါသည္။

 ပြဲေတာ္ အစီအစဥ္မ်ား အေသး 
စိတ္ကို ထပ္မံထုတ္ျပန္ပါမည္။

Mary Vontawi
ေခတၱ-ေက်ာက္ျဖဴရြာသစ္

၁၉၉၆ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဗိမာန္

ေနာက္ပိုင္းမွ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ မယ္ေတာ္ဂူ

မူလ မယ္ေတာ္စင္မွ 
တစ္တိုင္တည္းသာ က်န္ခဲ့သည့္ တိုင္ ေဘာဘင္ဆည္ (ပဲ့ေထာင္စတင္စီးရသည့္ ေနရာ)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး24

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ၊ ၁၆-၂၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

ပုသိမ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ၊ ၂၁ -၂၅ ေအာက္္တိုဘာ ၂၀၁၉

လား႐ိႈး ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ၊ ၇ - ၁၂ ေအာက္္တိုဘာ ၂၀၁၉ ျပည္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ၊ ၂၄ - ၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

ျမန္မာျပည္ သာသနာ အသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း အၿပီးတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ဖါသာရ္ ဘ႐ိုင္ယန္ ဗညား စီစဥ္ထုတ္လုပ္ေသာ "အခ်ိန္တိုင္း (All the Time)" ဓမၼေတး အယ္ဘမ္

(ေတးဆို) L ဆန္ဂ်ာ (ေတးေရး) ဆမ္ဆန္(စီစဥ္သူ) Fr. ဗညား


