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ဆီမီးျဖစ္၏။ မ်က္စိ 

ၾကည္လင္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ 

တစ္္ခုလံုး လင္းလိမ့္မည္။

မာေတဦး ၆း၂၂ 

ႏုို္င္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ေျပာျပတဲ့ မင္းသုံးပါးႏွင့္ 
ေမြးကင္းစ ခရစ္ေတာ္ 

ကေလး ေလး နဲ႔ ၾကယ္စင္ 
တို႔ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္

" အေမွာင္ထဲ ျပန္မသြားခ်င္ 
ၾကပါနဲ႔ ၊ ေရွ႕ အလင္းဆီ 
ခ်ီတက္ၾကရေအာင္ "

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ ဘို ၏ 
ခရစၥမတ္ည သတင္းစကား 
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ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
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

အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ျခင္း
 လူတို႔၏ အသက္တာသည္ "အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ" (Time and Space) ဆိုသည့္ 
အရာ ထဲတြင္ရွင္သန္ေနရသည္။ "အဲ့ဒီတုန္းက အဲ့ဒီေနရာမွာျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ဟိုအခ်ိန္ ဟို 
ေနရာမွာ ရွိေနမယ္။" စသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ေတြ႕ႀကံဳမ်ားကုိ ေန႔စြဲႏွင့္ ေနရာကို 
ကိုးကားေျပာဆိုၾကသည္။ ဤသို႔ဆိုေသာ္ အခ်ိန္သည္ လူ၏ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ အရာမဟုတ္ 
ဘဲ လူသား၏ ရွင္သန္ျခင္းအတြင္း၌ ရွိေသာအရာျဖစ္သည္။ 

 အခ်ိန္သည္ အဆက္မျပတ္ ေရြ႕လ်ားေနေသာ အရာျဖစ္သည္။ ထိုေရြ႕လ်ားျခင္း 
ထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အသက္ႀကီးလာသလို၊ ကေလးငယ္မ်ား ႀကီးထြားလာသည္ကိုလည္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ျပကၡဒိန္မ်ား၊ နာရီမ်ားသည္ အခ်ိန္၏ ေရြ႕လ်ားမႈကို တိုင္းတာ 
ေပးေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုတိုင္းတြင္ အခ်ိန္တိုင္းတာနည္း သီးျခားရွိၾက 
ေသာေၾကာင့္ မတူညီေသာျပကၡဒိန္မ်ားရွိသလို အခ်ိန္နာရီ သတ္မွတ္ပံုလည္း ကြဲျပားသည္။

 ဧကန္စင္စစ္လူသည္ အဆက္မျပတ္ေရြ႕လ်ားစီးဆင္းေနေသာ အခ်ိန္ထဲတြင္ 
လႈပ္ရွားရွင္သန္ေနၾကသည္။ အခ်ိန္သည္ လူ႕အသက္တာျဖစ္သလို လူ႕အသက္တာသည္ 
လည္း အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းသည္ မိမိ၏ အသက္ကို ျဖဳန္းတီးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္သြားေသာ အခ်ိန္ကိုမည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် ျပန္လည္မရႏိုင္ေတာ့ပါ။

 ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္ေျပာင္းလာၿပီဆိုသည့္ စကားတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အခ်ိန္ 
ကိုမည္သို႔အသံုးျပဳေနသည္ကို သံုးသပ္ရန္ သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ အခ်ိန္ 
သည္ အရင္အတုိင္း ဆက္လက္ေရႊ႕လ်ားေနဦးမည္။ ႏွစ္ေျပာင္းသြားေသာေၾကာင့္ အျပင္ပ 
အရာတို႔သည္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္က 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရွင္သန္ျခင္းပံုစံကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ကာ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ၾကရမည္။

 "လူတစ္ေယာက္သည္ ျမစ္တစ္ခုထဲတြင္ ေရႏွစ္ခါမခ်ိဳးႏိုင္" ဟူေသာ အဆိုကို 
ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ျမစ္ေရသည္ အစဥ္ စီးဆင္းေနေသာေၾကာင့္ အေပၚယံအားျဖင့္ ျမစ္ 
သည္တည္ၿငိမ္ေနေသာ္လည္း ျမစ္ကို ျဖစ္ေစသည့္ ေရသည္ အစဥ္ အသစ္ျဖစ္ေနသည္။ 
ဤနည္းအတိုင္းပင္ အစဥ္ေရြ႕လ်ားေနေသာ အခ်ိန္ထဲတြင္ လူ၏အသက္တာသည္လည္း 
ေရြ႕လ်ားေနသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ကုန္လြန္သြားေသာအခ်ိန္ကို ျပန္မရႏိုင္သကဲ့သို႔ 
ရွင္သန္ျခင္း အသက္တာကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ကုန္လြန္ေစေနရသည္။ ေရြ႕လ်ားေန 
ေသာအခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အသက္တာ၏ ႏုပ်ဳိျခင္းတို႔သည္လည္း အိုမင္း ရင့္ေရာ္ျခင္းဆီ ဦး 
တည္ စီးဆင္းသြားရသည္။ ဤသည္မွာ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ေသာ လူ႔သားတို႔ရွင္သန္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ 

 အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတြင္ ရွင္သန္ေနရေသာ လူသားတို႔၏ အသက္တာတြင္ ကန္႔သတ္ 
မႈမ်ားရွိသည္။ အတိုင္းအတာမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုကန္႔သတ္မႈ အတုိင္းအတာတို႔ေၾကာင့္ 
စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနဖို႔ မလိုပါ။ မိမိရရွိထားေသာ အခ်ိန္ႏွင့္အသက္တာကို မိမိအားထားရွိ 
ေသာေနရာတြင္ အေကာင္းဆံုးရွင္သန္ရန္သာလိုအပ္သည္။ "စိုက္ပ်ိဳးခံရေသာ ေနရာတြင္ 
ပြင့္ေဝပါ" (Bloom where you are planted) ဆိုသည့္စကားကို ရင္ဝယ္ပိုက္ဖို႔လိုသည္။ 
ပန္းတစ္ပြင့္သည္ မည္မွ်လွပစြာပြင့္ေဝေနပါေစ၊ အေႏွးႏွင့္အျမန္ လြင့္ေၾကြသြားရမည္ကို 
သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လြင့္ေၾကြမည့္အခ်ိန္မတိုင္ခင္အထိ ပန္းတစ္ပြင့္၏လွပျခင္းတန္ဘိုး 
လည္း ရွိေနသည္။ ထိုနည္းတူပင္ ဇာတိစတင္ေသာ လူတို႔၏ အသက္တာသည္ ဇရာႏွင့္ 
ၿပီးဆံုးသြားရမည္။ ပြင့္ေဝျခင္းႏွင့္လြင့္ေၾကြျခင္းအၾကားပန္းတစ္ပြင့္၏ ျဖစ္တည္ျခင္းတန္ဘိုး 
ရွိသကဲ့သို႔ ဇာတိႏွင့္ဇရာအၾကားက လူ၏ရွင္သန္ျခင္း၌လည္း သူ၏ဘဝ ျဖစ္တည္ေနသည္။

 အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း ရွင္သန္ၾကရေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အသက္တာသည္ 
ယာယီမဟုတ္သည္ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ၾကသည္။ အသက္တာကုိ ခႏၶာကိုယ္ဟုသာ 
သတ္မွတ္ပါက ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္အတူ အသက္တာလည္းၿပီးဆံုးသြားမည္။ သို႔ 
ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာသည္ ထာဝရရွင္သန္မည့္ အသက္တာျဖစ္သည္။ ထိုအသက္ 
တာရွင္သန္ရန္အတြက္ ထာဝရ အခ်ိန္ရွိဖို႔လိုသည္။ ထိုထာဝရ အခ်ိန္သည္ အဘယ္မွာ ရွိ 
ပါသနည္း။ 

 "ငါသည္ အာလ္ဖါႏွင့္အိုမီဂါျဖစ္၏။ ပစၥဳပၸန္၊ အတိတ္၊ အနာဂတ္ တို႔တြင္ ျဖစ္တည္ 
ေနေသာ အနႏၲအရွင္ျဖစ္၏" (ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း ၁း၈; ၂၁း၆; ၂၂း၁၃)။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘုရား 
သခင္သည္ အခ်ိန္ကာလ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ ထာဝရ ရွင္သန္ေသာ အရာ 
ခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းႏိုင္သည့္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ထိုသခင္၏ အသက္တာ၌ ေပါင္းစပ္ 
ရွင္သန္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာသည္ ထာဝရ အသက္တာ ျဖစ္လာသည္။

 ေျပာင္းလဲသြားေသာႏွစ္မ်ားထဲတြင္ မေျပာင္းလဲေသာ၊ ထာဝရတည္ေသာ ဘုရား 
ရွင္၏ အသက္တာ၌ရွင္သန္ၾကပါစို႔ . . . ။
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The team of CBCM HERALD



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ အ 
ေပါင္းတုိ႔၊ 

ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခရစၥမတ္ပါေစေၾကာင္း ႏႈတ္ 
ခြန္း ဆက္သပါသည္။ 

 ေရာမၿမိဳ႕မွ ယံုၾကည္သူ အေပါင္း 
တုိ႔၊ ဘုရားဖူး ခရစ္ယာန္ အေပါင္းတုိ႔၊ ကမာၻ 
အရပ္ရပ္မွ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္သူ အ 
ေပါင္းတုိ႔ သင္တုိ႔ထံသုိ႔ ဗက္သလင္ဟမ္ ၏ 
ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေၾကြးေၾကာ္သံအား တဖန္ 
ေၾကညာေျပာလုိပါသည္။ 

 “အျမင့္ဆံုးေသာ အရပ္၌ ဘုရား 
သခင္အား ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ ရွိေစ 
သတည္း။ ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း ဘုရားသခင္ 
ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးေသာ သူတုိ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္း ရွိေစသတည္း၊” (ရွင္လုကာ ၂း၁၄)

 ႏြားတင္းကုပ္ရွိရာသုိ႔ အျမန္ဆံုး 
ဦးစြာ ေရာက္ရွိသည့္ သိုးထိန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ 
ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူသည့္ အ 
မွတ္အသားျဖစ္ေသာ “အႏွီးႏွင့္ ပတ္လ်က္ 
ႏြားစားခြက္၌ သိပ္ထားေသာ သူငယ္ေတာ္” 
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မင္သက္စြာ ၾကည့္ရႈၾကပါစုိ႔။ 
(လုကာ ၂း၁၂)

 တိတ္ဆိတ္စြာျဖင့္ သူငယ္ေတာ္ 
ေရွ႕ေမွာက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဒူးေထာက္ကာ ရွိခုိး 
ကိုးကြယ္ၾကပါစုိ႔။

 ကညာစင္ မာရီယာမွ ဖြားျမင္လာ 
ေသာ ဤသူငယ္ေတာ္ေလးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
အတြက္ မည္သည္ကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါ 
သနည္း။ ခရစၥမတ္ဆုိင္ရာ သတင္းစကား 
အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ 
သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာဖခင္ျဖစ္ကာကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔အားလံုးသည္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ ဟူသည့္ အခ်က္မွာ ခရစၥမတ္ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ သတင္းစကား ျဖစ္ပါသည္။

 ထုိသုိ႔ေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ 
စိတ္ထား ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳး ထားရွိရမည္ ဟူသည့္ 
အမွန္တရားသည္ လူသားဆုိင္ရာ ခရစ္ 
ယာန္ ရႈေထာင့္၏ အေျခခံအခ်က္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေပၚ ခရစ္ေတာ္ ထားရွိ 
သည့္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမစိတ္ထား ခ်စ္ 
ျခင္းမ်ိဳး မရွိလွ်င္ ပိုမိုတရားမွ်တသည့္ ကမာၻ 
ႀကီးအား တည္ေဆာက္မည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္လည္း အခ်ည္းႏွီး 
ျဖစ္တတ္သလို ကြ်ႏု္္ပ္တုိ႔၏ အေကာင္းဆံုး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ပင္ အ 
ဓိပၸာယ္မဲ့၊ အလဟႆ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

 ထုိအေၾကာင္းခ်က္ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ 
ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခရစၥမတ္ အတြက္ 
ကြ်ႏု္ပ္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းသည့္ အခါ 
ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ စိတ္ထား ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳး 
(Fraternity) ထားတတ္ရန္ အတြက္ ဆုမြန္ 
ေကာင္း ေတာင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 ႏုိင္ငံတုိင္း ယဥ္ေက်းမႈတုိင္းရွိ လူ 
တစ္ဦးေယာက္စီတုိင္း ထားရွိရမည့္ ညီအစ္ 

ကုိ ေမာင္ႏွမ စိ္တ္ထား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ိဳးကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။  

 မတူညီေသာ အေတြးအျမင္ ရွိသူ 
မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္းႏွင့္ 
နားေထာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ 
စိတ္ထား ခ်စ္ျခင္းကို ဆုိလုိပါသည္။ 

 မတညူီေသာ ယံၾုကညက္ိုးကြယရ္ာ 
ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ 
စိတ္ထား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထားရွိျခင္းကို 
ဆုိလုိပါသည္။ ေယဇူးသခင္သည္ ဘုရား 
သခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္အား ရွာေဖြေသာသူ 
အားလံုးအား ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ 
ကုိ ေဖာ္ျပေပးရန္ ၾကြေရာက္လာခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။  

 ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္သည္ 
လူတစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာတြင္ ထင္ရွားေဖာ္ျပေန 
တတ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ 
သည္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ ေပၚတြင္ 
ထင္ဟပ္မေနပါ၊ ထုိလူတစ္ဦးသည္ အထူး 
အခ်ိန္အခါ တစ္ခု၊ အထူး တည္ေနရာ တစ္ 
ခုတြင္ ေနထုိင္ရွင္သန္ခဲ့ပါသည္။ လူ႔ အ 
ျဖစ္ကုိ ယူေတာ္မူသည့္ သားေတာ္ဘုရားက 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ လူသား 
မ်ိဳးႏြယ္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ လက္ 
ခံျခင္း၊ ေလးစားမႈ ရွိျခင္းတုိ႔မွ တစ္ဆင့္ 
ကယ္တင္ျခင္းကုိ ရရွိႏိုင္သည္ ဟူသည့္ အ 
ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ဟူသည္ 
မွာ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ိဳးစုႏြယ္၊ ဘာသာ 
စကားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။ ဤလူသားမ်ိဳးႏြယ္၌ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ အားလံုးသည္ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔၏ မတူ ကြဲျပားမႈမ်ား 
သည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ သို႔မဟုတ္ ေဘး အႏၲ 
ရာယ္ အျဖစ္ တည္ရွိေနၾကသည္ မဟုတ္ပဲ 
အဖုိးတန္ေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူ 
ရပါမည္။ ေက်ာက္စီပန္းခ်ီကားကို ျပဳ လုပ္ 
ေသာ အႏုပညာရွင္သည္ လက္အတြင္း ၌ 
အေရာင္အေသြး မတူကြဲျပားေသာ ေက်ာက္ 
မ်ား ရွိလွ်င္ အေရာင္အေသြး အနည္း ငယ္ 
သာ ရွိသည္ထက္ သာလြန္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါ 
လိမ့္မည္။ 

ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား အၾကား မတူ 

ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္းကုိ မိသားစုတြင္း 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေလ့လာ 
သိရွိေစပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အားလုံး အစဥ္ 
အျမဲ သေဘာတူညီမႈ ရွိၾကသည္ေတာ့ 
မဟုတ္ေပ၊ သုိ႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အၾကား 
ခဲြျခား၍ မရေသာ စည္းလံုးေသာ ေႏွာင္ႀကိဳး 
ရွိေနပါသည္။ မိဘမ်ား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
သည္ သားသမီး၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ 
ပိုိမုိိႀကီးမားေသာ မိသားစုတြင္လည္း ဤပံု 
အတုိင္း သြားေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ 
လူသားထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ “မိဘ” 
ျဖစ္ပါသည္။ “မိဘ” ဟူသည္မွာ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္၊ ခြန္အား ျဖစ္ 
ေပသည္။

 လူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအၾကား လူ 
မ်ိဳး တုိင္းအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးေသာ ညီ 
အစ္ကုိေမာင္ႏွမစိတ္ထား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
မ်ား ဤခရစ္စမတ္တြင္ ျပန္လည္ ရရွိၾက 
ပါေစ၊ ထုိခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ အစၥေရးႏွင့္ 
ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားသည္ ဒုိင္ယာေလာ့ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္ၾက၍ 
ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡအဆံုး 
သတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္အား ေလွ်ာက္ 
လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ။ ပါလက္စတုိင္း ေဒသ 
သည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ 
ျပသရန္ ဘုရားသခင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ 
နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။ 

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရေသာ၊ ေဘး 
အႏၲရာယ္ ဝန္းရံေနသည့္ ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံ 
သည္လည္း စစ္ပြဲႏွစ္ကာလမ်ား ျဖတ္သန္း 
ၿပီးေနာက္ သူငယ္ေတာ္ ေယဇူးအားျဖင့္ ညီ 
အစ္ကို ေမာင္ႏွမစိတ္ထား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
ရရွိၾကပါေစ။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္း အဝန္း 
သည္လည္း ေမြးရပ္ေျမကုိ စြန္႔ခြာ၍ အျခား 
ေနရာတြင္ စစ္ေျပးအျဖစ္ ခုိလႈံေနရေသာ 
ဆီးရီးယား ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရပ္ 
ျပန္လည္ေရး အတြက္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ 
ပါတီ အက်ိဳးစီးပြားတုိ႔အား ေဘးဖယ္ထား 
ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းခ်က္ ရရွိႏုိင္ရန္ 
ျပတ္သားစြာ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါေစ 
ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးပါသည္။   

 ကြ်ႏု္ပ္သည္ယီမင္ႏုိင္ငံအေၾကာင္း 
လည္း ေတြးမိပါသည္။ ယီမင္ႏုိင္ငံအတြက္ 

ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းက ၾကားဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ သေဘာတူ စာ 
ခ်ဳပ္မ်ားသည္ စစ္ပြဲႏွင့္ အငတ္ေဘး ဒဏ္ခံ 
ေနရေသာ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
လူထုတုိ႔အေပၚ သက္သာေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္ 
ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 

 သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူ 
မ်ား စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ေနၾကကာ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူ 
အညီ၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး အေထာက္ 
အပံ့မ်ား လုိအပ္ေနၾကေသာ အာဖရိက 
ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္လည္း ကြ်ႏ္ု္ပ္ စဥ္းစားမိပါ 
သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ ဘုရင္၊ သန္႔ရွင္းေသာ 
သူငယ္ေတာ္ေယဇူးသည္ လက္နက္ တုိက္ 
ပြဲသံမ်ားအား တိတ္ဆိတ္ေစလ်က္ အာဖရိ 
က တစ္တုိက္လုံး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေန႔သစ္ 
အား ခြင့္ျပဳေပးေစေတာ္မူပါ။ အာဖရိကတြင္ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး သက္တာတြင္ ျပန္ 
လည္ ေၾကေအးသင့္ျမတ္ေရး လမ္းစဥ္အား 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ သူမ်ားအားလံုး၏ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားအား သူငယ္ေတာ္ 
ေယဇူး ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါေစ။

 ဤခရစ္စမတ္ ပြဲေတာ္ေၾကာင့္ ကိုး 
ရီးယား ကြ်န္းဆြယ္တြင္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ 
တုိ႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ေပါင္း
စည္းႏုိင္ၾကပါေစ။ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး 
လမ္းစဥ္သုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈ အေျခအေနမ်ား 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္ပါေစ၊ ကုိရီးယား ကြ်န္း 
ဆြယ္ရွိ လူအားလံုးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဖူလံု 
ေရးမ်ား ရရွိႏုိင္မည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား သ 
ေဘာတူညီမႈ ရရွိၾကပါေစ။ 

 ဤေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ 
ရာသီအခ်ိန္အခါတြင္ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံ၌ 
လူမႈေရး သဟဇာတမႈ ျပန္လည္ ရရွိႏုိင္ 
ၾကကာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူထုအတြင္း 
အား အနည္းဆံုးသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံ 
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ခြန္အား 
ေပးပါေစ။ 

 ဖြားျမင္လာေသာ သခင္ေယဇူး 
အားျဖင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလား ေန 
ေသာ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစဖြယ္ ယူကရိန္း ေျမတြင္ 
အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိၾကပါ 
ေစ။ ႏုိင္ငံတုိင္း၏ အခြင့္အေရးအား ေလး 
စား အသိအမွတ္ျပဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ 
သာလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွ 
ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ေစမည္၊ ႏုိင္ငံသား 
တုိင္း၏ လူေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ဂုဏ္ 
သိကၡာ ရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေဒသရွိ 
ခရစ္ယာန္ အသုိင္းအဝန္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္္သည္ 
ကိုယ္စိတ္တစ္သားတည္း ရွိပါသည္။ ထုိ 
ေဒသတြင္း ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ စိတ္ထား 
ခ်စ္ျခင္းတရားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ဆက္ဆံ 
ေရးမ်ား တုိးတက္ပါေစေၾကာင္း ကြ်ႏ္ု္ပ္ 
ဆုေတာင္းအပ္ပါသည္။ 

ခရစၥမတ္ အခါႀကီးေန႔တြင္ ေရာမၿမိဳ႕ႏွင့္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ လူသားအေပါင္းတုိ႔အား 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေပးသည့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ သတင္းစကား



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 သူငယ္ေတာ္ ေယဇူး ေရွ႕ေမွာက္ 
တြင္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရေသာ နီကာရာဂြာ ႏုိင္ငံရွိ 
ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ မတူကြဲျပား 
မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျပႆနာမ်ားသည္ ေလ်ာ့ 
က်သြားရန္ အလို႔ငွာ အခ်င္းခ်င္း ညီအစ္ကုိ 
ေမာင္ႏွမမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ရႈျမင္ၾကလွ်က္ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လမ္းစဥ္သို႔ အားလံုး 
ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အနာ 
ဂတ္အား အတူတကြ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္ ဆုေတာင္းေပး ပါသည္။ 

 အုိင္ဒီယာအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီး 
ပြားေရးဆုိင္ရာ ကိုလိုနီျပဳျခင္းကုိ ခံစားေန 
ရေသာသူမ်ား အားလံုးအတြကလ္ည္းကြ်ႏ္ပု ္
ေျပာလုိပါသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ လြတ္ 

ေျမာက္ျခင္းကုိ စံစားရရန္ႏွင့္ ထုိသူတုိ႔၏ 
သေကၤတ အမွတ္လကၡဏာမ်ား အသိ အ 
မွတ္ျပဳ လက္ခံျခင္း ခံရရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ ျမင္ေတြ႕ 
လုိမိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အငတ္ေဘး၊ ပညာ 
ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ 
ကင္းမဲ့ျခင္း ဒုကၡ အေပါင္းမွ ကင္းရွင္း ၾက 
ေစရန္လည္း ကြ်ႏု္ပ္ ေမွ်ာ္လင့္ ဆုေတာင္း 
ေပးပါသည္။

 သူငယ္ေတာ္ ေယဇူးသခင္၏ ေမြး 
ေန႔အား ရန္လုိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မ 
ဟုတ္ေသာ္လည္း ခက္ခဲေသာ ပတ္ဝန္း 
က်င္၌ လူနည္းစု ခရစ္ယာန္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ခရစၥမတ္ပြဲ က်င္းပေနၾကေသာ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတုိ႔အတြက္လည္း ဆု 

ေတာင္းေပးပါသည္။ ထုိလူနည္းစု ခရစ္ 
ယာန္မ်ား အတြက္ လူနည္းစုမ်ားအား ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား အ 
သိအမွတ္ျပဳခံရေစရန္ အထူးသျဖင့္ဘာသာ 
ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိၾကေစရန္ ဘုရား သ 
ခင္ သည္ အခြင့္ခ်မ္းသာ ေပးသနားပါေစ 
ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ု္ပ္ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။

 ခ်မ္းေအးေသာ ညနက္တြင္ ႏြား 
စားခြက္ထဲရွိ သူငယ္ေတာ္ ေယဇူးအား 
ေထာက္႐ႈသံုးသပ္၍ ကမာၻအဝွမ္းရွိ အား 
နည္းေသာ စြန္႔ပစ္ခံရေသာ ကေလး သူ 
ငယ္မ်ား အားလံုးအား ဂရုစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ႏုိင္ၾကပါေစ။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ အားလံုးသည္ ကယ္ 
တင္ရွင္ ေယဇူး၏ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္းမွ ၿငိမ္ 

သက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈမ်ား ရရွိၾက 
ပါေစ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးသည္ ေကာင္းကင္ 
ဘံုရွင္ အဖ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္း 
ကုိ စံစားၾကလွ်က္ မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ညီ 
အစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ စိတ္ထားျဖင့္ က်င့္ၾကံေန 
ထုိင္သြားၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ လက္ခံလာ 
ၾကပါေစ။ 

 ကိုးကား - ဗာတီကန္ စာမ်က္ႏွာ
http://w2.vatican.va/content/frances-
co/en/messages/urbi/documents/pa-
pa-francesco_20181225_urbi-et-or-
bi-natale.html

ဘာသာျပန္
Lawrence Jangma Mung Song

ပနားမား ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ၃၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔-၂၀၁၉

 ကမၻာ့ လူငယ္မ်ားေန႔ က်င္းပရန္ 
ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ကမၻာတစ္ 
ဝွမ္းမွ လူငယ္မ်ားအား ခရီးဦးႀကိဳျပဳရန္ အ 
သင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 "လူငယ္ေတြေနထိုင္ဖို႔ လူေတြက 
သူတို႔အိမ္ေတြကို ဖြင့္ေပးၾကမွာပါ။ က်ေနာ္ 
တို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈကို အိမ္ေတြက လိုလို 
လားလား လက္ခံၾကတာ အံၾသစရာပါ။ လူ 
ငယ္တိုင္း ေနရာရမယ္၊ မိသားစုေတြ ရရွိၾက 

မွာပါ" ဟု ပြဲေတာ္က်င္းပေရး အေထြေထြ 
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ႐ိုေမ႐ိုး 
အာဂြီလာက ကက္သလစ္သတင္းဌါန CNS  
အားေျပာျပခဲ့သည္။ ရာသီဥတုက ေႏြးသလို 
ေႏြးေထြး ပ်ဴငွာေသာ ဧည့္ဝတ္ ေက်မႈက 
လည္း လူငယ္မ်ားအားေက်နပ္ေစလိမ့္မည္ 
ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာျပသည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လူငယ္ပြဲေတာ္၏ 
ေခါင္းစီးမွာ "ကၽြန္မသည္ ဘုရားသခင္၏ 

အေစခံျဖစ္ပါ၏။ သင္၏ စကားအတိုင္း 
ကၽြန္မ၌ျဖစ္ပါေစ" (လုကာ၁း၃၈) ျဖစ္သည္။ 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ သည္ 
လည္းပြဲေတာ္ ရကမ်ားအတြင္း လူငယ္မ်ား 
ႏွင့္အတူရွိေနရန္ ဇႏၷဝါရီ ၂၃ မွ ၂၇ အထိ ပ 
နားမားႏိုင္ငံသို႔ သိုးထိန္္းခရီးစဥ္အျဖစ္သြား 
ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤခရိးစဥ္သည္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး သက္တမ္းတေလွ်ာက္ အီ 
တလီႏိုင္ငံ အျပင္ထြက္ေသာ ၂၆ ႀကိမ္ 
ေျမာက္ ခရီစဥ္ျဖစ္သည္။

 ခရီးစဥ္အတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
သည္ ပါကိုရာရွိ လူငယ္ျပဳျပင္ေရး ဗဟိုဌါန 
သို႔ သြာေရာက္ကာ အက်ဥ္းစခန္းရွိလူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ အတူ ေနာင္တယူျခင္း အခမ္းအနား 
ကို ဇႏၷဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါသည္မ်ား 
အား ေစာင့္ေရွာက္ ေကာင္းေသာ ဆာမာရီ 
တန္ေဂဟာသို႔လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။

 ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပြဲေတာ္၌ 
ပါဝင္ ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ ႏွင့္ 
ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ရွိေနေသာလူငယ္မ်ားအား 
လည္း အခြင့္အေရးေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

 ယခင္က်င္းပခဲေသာ ကမၻာ့လူငယ္ 
မ်ားေန႔ပြဲေတာ္မ်ားထက္ ယခုပြဲေတာ္တြင္ 

လူဦး နည္းမည္ကိုႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားၾက 
ေသာ္လည္း အနည္းဆံုး လူငယ္ ၂ သိန္း 
ခန္႔ရွိမည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ 
ၾကသည္။

 အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ လူငယ္ တစ္ 
ေသာင္းေက်ာ္ စာရင္းေပးသြင္းထားေၾကာင္း 
တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေပါလ္ 
ဟာဇမ္ေဘာ့စကီ ကသတင္ေပးခဲ့သည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဖိတ္ေခၚသံကို နာယူ 
ကာ လူငယ္မ်ားသည္ အခက္အခဲ မ်ားမွ 
ပနားမားသို႔ သြားၾကမည့္အေၾကာင္းဆက္ 
လက္ရွင္းျပသည္။

 ဒီဇင္ဘာလ အစအထိ စာရင္းအရ 
ႏို္င္ငံ ေပါင္း ၁၅၅ ႏိုင္ငံမွ လူငယ္ ၄၇၀၀၀ 
ခန္႔မွတ္ပံုတင္ထားၾကၿပီး ၁၆၈၀၀၀ ခန္႔၏ 
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားလည္း စိစစ္ေနဆဲ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာျပ 
ခဲ့သည္။ လုပ္အားေပး လူငယ္ ၃၇၀၀၀ 
သည္ လည္း အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာျပ ခဲ့ 
သည္။ "အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ သာမက ႏိုင္ 
ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိ 
တဲ့ ဘုရားဖူးမ်ားကုိ ႀကိဳဆိုလက္ခံဖို႔ အသင့္ 
ျဖစ္ေနပါၿပီ" 

Ref: CNS

၂၀၁၈ ခု ေအာက္တိုဘာလ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ညီလာခံအၿပီး 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အား လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္

အင္ဒုိနီး႐ွား ဆူနာမီ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအတြက္  
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္၏ ကနဦးအကူအညီ

 ၂၀၁၈ ဒီဇဘၤာလ ၂၂ ရက္တြင္ 
အင္ဒုိနီး႐ွား ႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဆူနာမီ 
ေၾကာင့္ ဒုကၡခံေနၾကရေသာ ညီကို ေမာင္ 
ႏွမမ်ားအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
အ႐ွင္သူျမတ္မွ ကနဦး အကူအညီအျဖစ္ 
ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း  ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က 
ဗာတီကန ္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ လူသား 
မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးဌါနမွ ထုတ္ 
ျပန္ ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၈ ဒီဇဘၤာလ ၂၂ ရက္ေနက 
အာနပ္ခ္ ကရာကာတုကြၽန္း မီးေတာင္ 

ေပါက္ၿပီ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆူနာမီ ငလွ်င္ 
ေၾကာင့္ ေရလႈိင္းမ်ား ၅ မီတာထိ ျမင္တက္ 
ခဲ့ၿပီး ဆူမာၾတာႏွင္႔ ဂ်ာဗားကြၽန္း ၾကားတြင္႐ွိ 
ေသာ စြန္ဒါေရလက္ၾကား ပင္လယ္ကမ္းေျခ 
ေဒသကုိ ထိခုိက္ခဲ့သည္။ ေသဆုံးသူ ၄၂၆ 
ဦး၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲ ၂၃ ဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ 
၁၅၀၀ ခန္႔ ႏွင့္ လူေပါင္း ၄၀၀၀၀ ခန္႔ 
အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ   
သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးဌာန 
မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 "ဒီပစၥည္း အကူအညီေတြနဲ႔အတူ 

ရဟန္းမင္ႀကီးရဲ႕ ဆုေတာင္း ေမတၱာေတြ 
လည္း ခ်စ္လွစြာေသာ အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံသူ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အထူး ေပးအပ္ထား 
ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  အကူအညီေတြကုိ ကက္ 
သလစ္ က႐ုဏာေရး ကြန္ယက္ အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ 
ကေန လူမ်ားထံ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ ေနပါတယ္" ဟု ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး 
ေတာ္၏ လူသားမ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမႇင့္ 
တင္ေရး ဌါနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

 ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဒုကၡသည္ 
မ်ားႏွင့္ တလံုးတဝတည္း ရွိေၾကာင္း  အား 

ေပးႏွစ္သိမ့္ရန္ ႀကိဳတင္ သတင္းထုတ္ျပန္ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြပမာဏကုိ လာမည့္ရက္မ်ား 
ထဲတြင္ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ 
ရသည္။ 

 စြန္ဒါ ေရလက္ၾကားတြင္ ေနထိုင္ 
သူမ်ားကုိလည္း အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ႏွင့္ တစ္ ကီလုိ 
မီတာ အကြာထိ ေဝးေဝး ေနၾကရန္ သတိ 
ေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

Ref: Vatican Media
CBCM - OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 5

ဇႏၷဝါရိလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔  ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သဝဏ္လႊာ

မြန္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ 
ေသာ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အတြက္ 
သဝဏ္လႊာကို ၂၀၁၈ ခု ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့သည္။

 သဝဏ္လႊာ၏ အဓိက သတင္းစကားမွာ ႏိုင္ငံေရး 
ကိ ုသမၼာဓရိွရိွလုိပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္ ့ကမၻာၿ့ငမိ္းခ်မ္းေရးအတြက ္
အေစခံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
သဝဏ္လႊာတြင္ ေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အခ်က္ 
(၇) ခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပ ထားသည္။

 ပထမအခ်က္တြင္ "ဤအိမ္ေပၚ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
သက္ေရာက္ပါေစ" (လုကာ ၁၀း၅-၆) ဟု ဆုေတာင္းေပးရန္ 
ခရစ္ေတာ္က တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား မွာၾကားေပးခဲ့သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုး၏ အိမ္ျဖစ္ေသာ ကမၻာေျမႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးအတြက္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ တမန္ေတာ္တိုင္း 
တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားသည္။

 ဒုတိယ အခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၏ စိန္ေခၚမႈကို ေဖၚ 
ျပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မာေၾကာ ခက္ထန္ေသာ 
ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ ပြင့္လန္းရန္ အားထုတ္ေနသည့္ 

ႏူးညံေသာ ပန္းပြင့္ေလးႏွင့္ တူေၾကာင္း ျပင္သစ္ ကဗ်ာဆရာ 
ေရးခဲ့သည္ကို ကိုးကားျပသည္။ ႏိုင္ငံေရး၏ အဆိုးရြားဆံုး 
ေသာ အရာမွာ အာဏာကုိ ဆာေလာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူတုိ႔ အား ကာကြယ္ေပးရန္၊ 
သင့္တင့္ၿပီး မွ်တေသာ အနာဂတ္ ကို ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ 
တို႔သည္  ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူတိုင္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္သည္။ 
"လူတိုင္းတို႔၏ အသက္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လြတ္လပ္ျခင္း ႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာ တို႕ကို ေလးစားျခင္းကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို  
လုပ္ေဆာင္ပါလွ်င္ ဧကန္စင္စစ္ ႏိုင္ငံေရးသည္ က႐ုဏာ 
ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာပါလိမ့္မည့္၏။"

 တတိယအခ်က္မွာ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကို ေရွး႐ႈေသာ ႏိုင္ငံေရးႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံမွာ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာႏွင့္ လူသားပီသေသာ ပါရမီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး 
လပုရ္ာတြင ္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိ ုအေျခခလံပု္ေဆာင္ျခင္းသည ္
အဓိက က်ၿပီး တရားမွ်တျခင္း၊ သာတူညီမွ်ရွိျခင္း၊ အျပန္ 
အလွန္ေလးစားျခင္း၊ ႐ိုးသားျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သစၥာ 
တည္ၾကည္ျခင္း စသည့္ ပါရမီမ်ားသည္လည္း အလြန္ပင္ 
အေရးပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပသည္။ မြန္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံ 
ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ 
သည္။ မြန္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသည္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အ 
ေရးကို ေလးစားျမႇင့္တင္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျပန္ 
အလွန္ တာဝန္ယူမႈ တို႔ျဖင့္ မ်က္ေမာမ်ိဳးဆက္ကိုသာမက 
အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္အတြက္လည္း ေရွ႕႐ႈလုပ္ေဆာင္သည္။

 စတုတၳအခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၏ ဆိုးညစ္မႈမ်ားကို 
သတိေပးကာ ေရွာင္ရွားရန္ သတိေပးသည္။ ဆိုးညစ္မႈမ်ား 
သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုယ္တိုင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသလို မ 
ေကာင္းေသာ စနစ္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ဆိုး 
ညစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးတစ္ခုလံုးကို ႐ုပ္ဆိုး 
အၾကည္းတန္ေစၿပီး လူ႕အသုိင္းဝုိင္း တစ္ခုခံုးကို သိကၡာ 
ညႇိဳးႏြမ္းေစကာ နစ္နာ ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားျခင္းသည္ အလြန္ ဆိုးရြားေသာ မေကာင္းမႈျဖစ္သည္။ 

 ပၪၥမအခ်က္တြင္ ေကာာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးသည္ 
လူငယ္မ်ားကို ေနရာေပးရမည္ဟု မွာၾကားသည္။ လူတစ္စု 
၏ အက်ိဳးစီးပြါးကိုသာ ဥိးထိပ္ထားၿပီး လူငယ္မ်ားအား ေဘး 
ထိုးထားပါက လူငယ္မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ လူတိုင္း၏ အရည္အခ်င္းအစြမ္းအစကို ယံုၾကည္ 
ကာ ပါဝင္ေစျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္မႈႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အေလ့အထကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရ 
မည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ လူသားတစ္ဦးစီတိုင္း၏ ေကာင္းျမတ္ 

ျခင္း၊ အရည္အေသြးမ်ားကို ေဖၚထုတ္ေပးပါမွ မြန္ျမတ္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးျဖစ္လိမ့္မည္။ လူတိုင္း၌ ပါဝင္ေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ အ 
ရည္အခ်င္းရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ မ်က္ေမာက္ 
ကာလတြင္ လူသားမိသားစု တစ္ရပ္လံုး၏ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကို သယ္ပိုးလိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာမ်ား 
အထူးလိုအပ္ေနသည္။

 ဆဌမအခ်က္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို 
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေျပာသည္။ ကမၻာ့စစ္ပြဲမ်ား 
ေၾကာင့္ လူ ငယ္မ်ားစြာတို႔၏ အသက္ေသြးေခၽြး စေတးခဲ့ရၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ တဖက္သားအား အႏိုင္အထက္ျပဳ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား သည္လည္း လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိုသို႔ ျပဳျခင္းျဖင့္ တဖက္သားအား 
ႏွိမ္ၿပီး သူတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အာဏာႏွင့္ ထိတ္လန္႔မႈကို ေရခ်ိန္ညႇိ႐ံုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 သတၱမအခ်က္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ 
မဟာ ပေရာဂ်က္ကို ခ်ျပသည္။ ထိုပေရာဂ်က္မွာ လူသား 
အခ်င္းခ်င္း အၾကားထားရွိရမည့္ အျပန္အလွန္ တာဝန္ယူမႈ၊ 
ႏွင့္ မွီခိုမႈတို႔အေပၚ အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရးအေလ့ အထ 
တစ္ခု ေဖၚေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ရန္ စိတ္ႏွလံုး 
သားမ်ားအား ျပဳျပင္ၾကရမည္။ တစ္ဦးစီျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္သလို 
လူအဖြဲ႔စည္း တစ္ခုလံုးလည္း ျပဳျပင္ရမည္။ ထို႔အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ခ်ျပသည္။

၁။ မိမိကိုယ္ကိုႏွင့္ ၿငိမ္းေအးမႈရွိေစရန္ - မေလွ်ာ့အတင္း မ 
လုပ္လိုျခင္း၊ ေဒါသႏွင့္ စိတ္မရွည္ျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္။

၂။ သူတပါးႏွင့္ ၿငိမ္းေအးမႈရွိရန္ - မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြ 
မ်ား၊ သူစိမ္းမ်ားအား ထိတ္လန္႔ျခင္းမရွိဘဲ နားေထာင္ရန္။

၃။ ဖန္းဆင္းခံေလာကႏွင့္ ၿငိမ္းေအးမႈရွိရန္ - ဘုရားသခင္၏ 
ႀကီးျမတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ခံယူရရွိထားေသာ 
အေကာင္းမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရင္း တပါးသူတို႔ႏွင့္ 
အတူပူးေပါင္းကာ လွပေသာ အနာဂတ္တစ္ခု တည္ 
ေဆာက္ရန္။

 နိဂံုးတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ဘဝ၏ ခက္ခဲ ခ်ိန္မ်ား

တြင္မယ္ေတာ္၏ မာညီဖီကတ္ သီခ်င္း (လုကာ ၁း၅၀-၅၅) 
ျဖင့္ ခြန္အားယူၾကရန္ မိန္႔မွာသည္။

CBCM - OSC

ဘတ္စ္ကား ဗုံးေထာင္တုိက္ခုိက္ခံရမ်ားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသတင္းစကားပုိ႔

 ၂၀၁၈ ဒီဇဘၤာလ ၂၈ ရက္ ေသာၾကာေနတြင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ မာရီအုတီးယား ေဒသ 
ဂိဇာပိရမစ္မ်ား အနီးတြင္ လမ္းေဘးတြင္ ေထာင္ထားေသာဗုံးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ႏိုင္ငံျခား ခရီး 
သြားမ်ား ပါလာေသာ ဘတ္စ္ကားကုိ ထိခုိက္ခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသား သုံးဦး ႏွင့္ အီဂ်စ္ 
ႏိုင္ငံသား ဧည့္လမ္းၫြန္တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး က်န္ဗီယက္နမ္း ခရီးသည္ ၁၁ ဦးႏွင့္ ကား 
သမားလည္း ဒဏ္ရာမ်ားရ႐ွိခဲသည္။

 အီဂ်စ္သမၼတထံ ေပးပို႔ေသာ ေၾကးနန္းစာတြင္၊ ခရီးသြားမ်ားအား တုိက္ခုိက္ျခင္း 
ကုိ အဓိပၸါယ္မဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ဟု ႐ႈံ႕ခ်ခဲ့သည္။  ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ 
ေသဆုံးသြားၾကသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနေသာ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ကူညီ 
ကယ္ဆယ္ၾကသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနပါေၾကာင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စည္း 
လံုးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ 
ေတာ္သည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသူ၊သားမ်ားအေပၚသက္ေရာက္ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အိုင္အက္စ္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို အျပင္းထန္ဆံုး ခံစားခဲ့ရေသာ အီရတ္ႏိုင္ငံသို႔
ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ၏ အတြင္းေရးမႉး အာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္း ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္က်င္းပ

 ဗာတီကန္၏ အျမင့္ဆံုးရာထူးဟု 
ေခၚဆိုၾကသည့္ ေနရာတြင္ တာဝန္ယူထား 
သူ အတြင္းေရမႉး ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္းသည္ 
၂၀၁၈ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ မွ ၂၈ အထိ 
အီရတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလးရက္ၾကာ သြားေရာက္ 
ခဲ့ၿပီး ေသေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ဘာ 
သာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို 
က်င္းပခဲ့သည္။

 ေလးရက္တာ ခရီးစဥ္ အတြင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ၾသဝါဒ မ်ား 
တြင္ အီရတ္ရွိခရစ္ယာန္မ်ား၏ ခိုင္မာေသာ 
ယံုၾကည္ျခင္း၊ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ 
မ်ား၏ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကို 
ခ်ီးမြမ္းစကား ဆိုခဲ့သည္။ 

 ကာဒီနယ္က အီရတ္ႏိုင္ငံမွ ခရစ္ 
ယာန္မ်ားအား ဒုကၡ အမ်ိဳးမ်ိဳး ညႇင္းပန္း 
ႏွိပ္စက္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရင္ ဆိုင္ရေသာ္လည္း 
ခိုင္မာေသာ သူတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ခရစ္ယာန္မ်ား ကိုယ္စား 
ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုခဲ့သည္။

 အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးၾကြ အိုင္ 
အက္စ္တို႔ ၾသဇာႀကီးထြားခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အီရတ္ ရွိခရစ္ယာန္မ်ား 
အစုလိုက္ အၿပံဳလုိက္ အသတ္ခံရျခင္း ေန 
အိမ္မ်ား ဖ်က္စီးခံရကာ ပစၥည္မ်ားအား လု 
ယူျခင္း ခံရသည္။ အသတ္မခံရသူမ်ား 
လည္း ထြက္ေျပးသြားၾကရာ အေရွ႕အလယ္ 
ပိုင္း ေဒသတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား မရွိေတာ့ 
သေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

 အထူးသျဖင့္ မူဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ခ 
ရစ္ ယာန္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ 
ခဲ့သည္။ ထိုၿမိဳ႕ အတြင္း လွည့္လည္သြား 
ရခ်ိန္သည္ သူ႔ အတြက္ ေၾကြကြဲဆံုး အခ်ိန္ 
ျဖစ္ခဲ့ရသည္ ဟု ကာဒီနယ္ႀကီးက ဆိုခဲ့ 
သည္။ တခ်ိန္က ႀကီး က်ယ္ခမ္းနားခဲ့ေသာ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ လူေနအိမ္မ်ား၊ စာသင္ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ားသည္ ယခု အ ခ်ိန္ 
တြင္ ေျမေပၚတြင္ လဲက်ေနႀကေလၿပီ။ ၿမိဳ႕ 
အတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ ရန္ပင္ မလြယ္ကူ 
ခဲ့ေပ။

 သို႔ေသာ္ အပ်က္အစီးမ်ား အၾကား 
လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ 
ထြက္လာၿပီး သူအားလက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ 
သည္ကို ၾကည္ႏူးစြာ ခံစားခဲ့ရသည္ ဟု 
ေျပာျပသည္။ ထိုလူႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ ဆက္ 
စဥ္ မြတ္ဆလင္ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႔ 
ယခုကဲ့သို႔ လက္တြဲကာ ၿမိဳ႕ကို ျပည္လည္ 
တည္ေဆာက္ၾကရမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ တြဲ 
လက္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေဖၚ ေဆာင္ရ 
မည္ဟု မွတ္ယူမိသည္ဟု ခရီးစဥ္ အၿပီး 
တြင္ ေဝမွ်ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အီရတ္ႏိုင္ငံ 
သို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လာေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ေနၾကသည့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေမး 
ျမန္းရာ "သူတို႔အားလံုးကေတာ့ တစ္သံ 
တည္းထြက္ၾကတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ကို 
ေတာင့္တေနၾကတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ အ 
ျမန္ဆံုးၾကြေရာက္လာၿပီးေတာ့ လူေတြကို 
ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါပဲ၊" ျပင္ဆင္ 
စရာမ်ားလိုအပ္ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကာဒီ 
နယ္က ေျပာၿပီး လာႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါ 

အခုခ်ိန္ထိ သူတုိ႔ဟာ အခက္အခဲေတြ ရင္ 
ဆိုင္ေနရေသးတယ္။ အားေပးဖို႔လိုပါတယ္" 
ဟုေျဖဆိုခဲ့သည္။

 ခရစၥမတ္ည သန္းေခါင္ယံမစၧား 
တြင္ ကာဒီနယ္က အီရတ္ခရစ္ယာန္မ်ား 
အား "သင္တို႔ဟာ ဓမၼအာဇာနည္မ်ားရဲ႕ အ 
သင္းေတာ္ပါ။ ဓမၼအာဇာနည္မ်ားရဲ႕ေသြး နဲ႔ 
သင္တို႔ခိုင္မာတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ အသင္း 
ေတာ္အတြက္ အဖိုးထိုက္တဲ့ ရတနာျဖစ္ပါ 
တယ္။ အသင္းေတာ္ကို အသစ္ေသာ အ 
သက္တာကို ေပးပါတယ္။" ဟုေျပာခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ခရစၥမတ္သည္ ဘုရား၏ ႀကီး 
ျမတ္ေသာ ေမတၱာေတာ္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ခရစၥမတ္၏ သတင္းစကားမွာ နီးစပ္သူအား 
ခ်စ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

 နိဂံုးတြင္ သင္တို႔အတြက္ အီရတ္ 
ႏိုင္ငံအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆုေတာင္းျခင္းမွာ 
စည္းလံုျခင္း၊ ေၾကေအးျခင္းနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ ဆုရွင္ 
နာဒီယား မူရဒ္ အား လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့

 ၂၀၁၈ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ 
တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ အီရတ္ႏိုင္ငံ 
သူ နာဒီယား မူရဒ္အား ဗာတီကန္တြင္ 
လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

 ႏိုဘယ္လ္ ဆုရွင္ နာဒီယာ မူရဒ္ 
သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္အက္စ္တို႔၏ 
ျပန္ေပးဆြဲခံရၿပီး သံုးလ တိုင္တိုင္ လိင္ကၽြန္ 
ျပဳခံခဲ့ရသည္။ သူမအား မဖမ္းခင္ အိုင္ 
အက္စ္တို႔သည္ သူမ၏ အကို ၆ ေယာက္ 
ႏွင့္ အေမကို သတ္ခဲ့သည္။ အျခား ရြာသား 
၆၀၀ ကုိလည္း အတူ သတ္ခဲ့ေသးသည္။ 
သူမသည္ ရာဇီဒီ ဘာသာဝင္ျဖစ္သျဖင့္ 
အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ရန္ ျငင္းဆန္သူမ်ား 
ကို အိုက္အက္စ္တုိ႔က သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ဖမ္းဆီးခံရစဥ္က ၂၁ ႏွစ္ အ ရြယ္ 
သာ ရွိခဲ့သည္။ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရာင္း 

စားခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ လြတ္ ေျမာက္ 
လာခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံတြင္ 
ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

 ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး 
ေနာက္ လူ႔အခြင့္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္ 
ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အထူး သျဖင့္ 
စစ္မက္ျဖစ္ပြါးေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ရွိ 
အမ်ိဳး သမီးမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ 
သူမကိုယ္တိုင္ ေရးထားေသာ သူမ၏ ဘဝ 
အေၾကာင္း စားအုပ္ "The Last Girl" 
(ေနာက္ဆံုး မိန္းကေလး) ဆိုသည့္ စာအုပ္ 
ကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

 အိုင္အက္စ္တို႔၏ လက္တြင္း၌ ခ 
ရစ္ယာန္မ်ား သာမက အျခား လူမ်ိဳးစုဝင္ 
မ်ား၊ လူနည္းစု ဘာသာဝင္မ်ား အသတ္ခံ 

ရသလို ညႇင္းပန္ျခင္း မ်ိဳၚစံု ခံခဲ့ ၾကရသည္။

 နာဒီယားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရ 

သူမ်ားထဲတြင္ ပထမဦးဆံုး အီရတ္ႏိုင္ငံသား 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 7

အားလုံး မဂၤလာအပါ….

မိတ္ေဆြအေပါင္း၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႕ သားသမီးမ်ား 
အားလုံးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ေဟာင္းအဆုံးနဲ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ႏွစ္သစ္ အစမွာ နႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာခ်င္တာကေတာ့ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွစ္ေဟာင္းအခ်ိန္ကာလဟာ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ 
တယ္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္အတိုင္းပဲ အေဟာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ 
စြန္႔ခြာႏိုင္ၿပီးေတာ့ အသစ္ဆီကုိ ေျခလွမ္းဖို႔ရန္အတြက္ အထူး 
ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို အဆိုရွိပါတယ္ "The one 
that clings to the past has no future" အတိတ္ကို အထူး 
သျဖင့္ နာၾကည္းမႈေတြ အဆင္မေျပမႈေတြကို စြဲလန္းေနမယ္ 
ဆိုရင္ အနာဂတ္မရွိဘူးတဲ့…။ 

အဲ့ေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီႏွစ္ႀကီးမွာ အျပစ္ဟူသမွ် အား 
နည္းခ်က္ဟူသမွ် ဆိုးရြားျခင္း ဟူသမွ် အားလုံးကို ေမ့ထားႏိုင္ 
ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘုရားရွင္ဆီကုိ ႏွစ္သစ္အခ်ိန္မွာ ေျပးဖို႔ရန္ 
အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းအတြင္းမွာ ကိုယ္ျပစ္ မွားမိခဲ့တဲ့ 
အျပစ္ေတြအားလုံးကို ဘုရားသခင္ဟာ ခြင့္လႊတ္ၿပီး တဲ့ေနာက္ 
ႏွစ္သစ္ကို ကူးဖို႔ရန္အတြက္လည္းပဲ ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဤနည္း 
အတိုင္းပဲ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ အဆင္မေျပမႈေတြ ဒုကၡအခက္ခဲ 
ေတြ ကေနၿပီးေတာ့ ေက်ာ္လႊားလာခဲ့တာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ အား 
လုံးကို ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကို ကူးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အေရး 
ႀကီးပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ႏွစ္သစ္ ကိုကူးတဲ့အခါမွာ ဒီ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ သည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏွစ္ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆုေတာင္း 

ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကိုယ္ 
တိုင္ ေပးခဲ့တဲ့ သတင္းေကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံဖို႔ရန္ 
အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးလအတြင္း အပစ္အခတ္မ်ား 
ရပ္စဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းခရီးလမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္ၾကဖုိ႔ 
အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ အစိုးရ 
အေနနဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေနနဲ႕ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဝမ္းသာဝ မ္းေႁမွာက္ျခင္းနဲ႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကဳိဆိုၿပီး 
ေတာ့ ႏွစ္သစ္မွာ ခြန္အားအသစ္နဲ႕ စိတ္ဓာတ္အသစ္နဲ႕ ယံု 
ၾကည္မႈအသစ္နဲ႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ၿပီး ခရီးေလွ်ာက္ဖို႔ရန္ 
အထူးကိုပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔လည္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အထူးေမတၱာပို႔သလွ်က္ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ 

အဲ့ဒီ အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အားလုံးဟာ တရားမွ်တမႈ 
အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ စားပြဲ 
ဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ ယုံၾကည္မႈနဲ႕ ပါဝင္ၾက ဖို႕ရန္ 
အထူးပဲဖိတ္ေခၚတယ္။  

၂၀၁၉ ခုႏွစ္သည္ ႏွလုံးသားတုိင္းမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္း မိသားစု 
တိုင္းမွာ ေအးခ်မ္းသာယာျခင္းနဲ႕ တိုင္းျပည္မွာ ေအးခ်မ္း 
သာယာ ဖြံ႕ျဖဳိးတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါေစလို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႕ 
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါတယ္။ အားလုံးကို Happy New 
Year လို႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ သာယာေသာ ႏွစ္သစ္ ျဖစ္ 
ပါေစလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘို၏ ႏွစ္သစ္စကားလက္ေဆာင္

Federation of Asian Catholic Bishops' Conferences
အာရွ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ား၏ အသင္းႀကီး

ဥကၠဌ အသစ္၏ အာရွ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြက္ လမ္းျပေျမပံု ၅ ခ်က္

 ျမန္မာျပည္၏ ပထမဦးဆံုးကာဒီ 
နယ္ ျဖစ္လာၿပီး အာရွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
ဥကၠဌ အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ 
ေရြး ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ဆေလး 
ရွင္း အသင္းဂိုဏ္းဝင္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ 
ဘိုသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ 
တြင္ ဥကၠဌတာဝန္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။

 ဥကၠဌ ကာဒီနယ္သည္ ခရစၥမတ္ 
မတိုင္ခင္က စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
ထိုစာတြင္ အာရွတိုက္ေနသူ အားလံုး အ 
တြက္ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ 
ျခင္း လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ၾကရမည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

 "အာရွ တိုက္အတြင္း သိုးထိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအးလံုး ေရာက္ရွိရမည့္ မွတ္ 
တိုင္ ၅ ခုကို ကၽြႏ္ုပ္အႀကံျပဳလိုပါသည္" ဟု 
ေရးသားေဖၚျပခဲ့သည္။

 ထို ၅ ခ်က္မွာ - Evangelization 
in Third Millennium belongs to Asian 

Church, (တတိယ ေထာင္စုႏွစ္မ်ား တြင္ 
ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေဝျခင္း) 
သည္ အာရွတိုက္၏ တာဝန္၊  Economic 
and environmental justice, (စီးပြါးေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တရားမွ် တမႈ)၊ In-
digenous rights, (ေဒသခံမူရင္း ေနထိုင္ 
သူ တုိ႔၏ ရပိုင္ခြင့္၊ Dialogue with pover-
ty, culture and religions, (ဆင္းရဲျခင္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယံုၾကည္ရာဘာသာ တို႔ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးေရး) Mainstreaming reconcili-
ation (ျပန္လည္ေက်ေအး သင့္ျမတ္ျခင္း 
အား အဓိကထား ပံုေဖၚျခင္း) စသည္တို႔ 
ျဖစ္သည္။

 ဤ အခ်က္ ၅ ခ်က္တို႔သည္ အာ 
ရွတိုက္၏ လက္ရိွ အေနအထားမ်ားကို မီး 
ေမာင္းထိုးျပကာ စိန္ေခၚထားေသာ အခ်က္ 
မ်ားျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ရဟႏၲာ 
ဂၽြန္ေပါလ္၏ မ်ာၾကားခ်က္အတိုင္း အာရွ 
တိုက္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းကို အျမစ္ 
တြယ္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ အလိုအပ္ဆံုး 

ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။

 အာရွတိုက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား 
ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စီးပြါးေရးတြင္ မွ်တမႈ ရွိေစ 
ရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္တို႔သည္ အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္ 
ေလသည္။

 စီးပြါးေရးမ်ားခ်ဲ႕ထြင္လာသည္ ႏွင့္ 
အမွ် ေဒသခံတို႔၏ ေတာေတာင္ေရေျမ 
တို႔သည္ ၿခိမ္းေၿခာက္ခံေနရသည္။ ထိုေျမ 
မ်ားကို အာရွ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ 
အေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးရန္ 
ျဖစ္သည္။

 အာရွတိုက္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ 
ဘာသာတရားတို႔ မ်ားျပားစြာ ရွိေသာ ေနရာ 
ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲ မြဲေတျခင္း သည္လည္း 
အာရွ၏ အမွတ္အသားကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ 
ဤအေျခေနတြင္ အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ 
အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚ 
ေဆာင္ရာတြင္ ဤ သံုးခု ကို အၿမဲ ေရွ႕႐ႈရန္ 

လိုအပ္သည္။

 အာရွတိုက္၏ ထင္ရွားေသာ အ 
ခ်က္တစ္ခုမွာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အဆံုးမသတ္ 
ႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခ 
ေနတြင္ ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ သင့္ 
ျမတ္ေရးကို အထူး လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ 
သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ စဥ္က မွာၾကားခဲ့သကဲ့ 
သို႔ အသင္းေတာ္သည္ မုန္းတီးျခင္းျဖစ္စဥ္ 
မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ္ ရွိရမည္။

 အာရွ အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းကို ေဖၚေဆာင္သူျဖစ္ေစရန္ ဆင္း 
ရဲျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာတရားတို႔ 
ကို ေရွ႕႐ႈရမည္ဟု ထပ္ေလာင္း ႏိႈးေဆာ္ 
ထားသည္။

Ref: VATICAN MEDIA

CBCM-OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)
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ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး 
ပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း က 
ေလးျမဳိ႕ ရွိ  ဗုဒၶသံဃာေတာ္ အပါး (၁၀၀ 
အား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းအခမ္း
အနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ ကေလးျမဳိ႕ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

 ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္၏ ေမြးေန႔ပြဲ 
ေတာ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ရင္းနီး ခ်စ္ 
ခင္ေစရန္ ဦးတည္၍ ကေလး ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ဗုဒၶ ဘာသာ 
သံဃာေတာ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ ယခု ကဲ့ 
သို႔ ခရစၥမတ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ကာ ေန႔ဆြမ္း 
ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခရစၥမတ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဗုဒၶ သံဃာေတာ္အပါး(၁၀၀) အား  
ကေလး ကက္သလစ္သာသနာမွ ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

 ဆြမ္းကပ္ လွဴဒါန္းပြဲတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌနွင့္ ကေလး ကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ လ်န္ခင္း 
ထန္က သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္း ဆက္ 
ကပ္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာ ပီတိ 
ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ ဆင္ျခင္ 
တုံတရား နည္းပါးမႈႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ 
အေတြးအေခၚမ်ား ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္ ကပ္ 
ဆိုက္ေနၿပီး ၎ကို ကုသရန္ တရား ဓမၼမ်ား 
ႏွင့္ အသက္ရွင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး သြန္သင္မႈမ်ားတြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာ 
ဘုရား၏ ဓမၼတရားေတာ္မ်ားႏွင့္ သူေတာ္ 
ျမတ္ ဖရန္စစ္အစီစီတို႔၏ ဆုေတာင္းပ႒ာ 
ေတာ္မ်ားကို လိုက္က်င့္ျခင္း အားျဖင့္ အမိ 

က မၻာေျမႀကီးကုိ အလွဆင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ေၾကာင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ ေလွ်ာက္ 
ထားခဲ့ပါသည္။

 ကေလးၿမိဳ႔နယ္ သံဃနာယက အ 
ဖြဲ႔ ဥကၠဌ၊ မဟာသႏၱာရံု ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာ 
ေတာ္ အဂၢမဟာ ဂႏၳ၀ါစက ပ႑ိတ အဂၢ 
မဟာေက်ာ္ ဘဒၵႏၱပုညေသ႒ က ဆြမ္းဆက္ 
ကပ္ လွဴဒါန္းျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ 
၀မ္းေျမာက္ ေၾကာင္းျပန္လည္ ေလွ်ာက္ 
ထား ၍ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ တရားေတာ္ျမတ္ 
အတိုင္း ေမတၱာတရားေတာ္ျမတ္ထား ပါက 
ပတ္ဝန္းက်င္ ကမၻာေလာကကို စည္းလုံးညီ 
ၫႊတ္စြာ ဖန္တီးႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္ခ်မ္းပါေစေၾကာင္း 
ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထား ဆုေတာင္းေပး 
ခဲ့သည္။

 ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းအၿပီးတြင္ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ လ်န္ခင္း 
ထန္မွ သံဃာေတာ္မ်ားကို အမွတ္တရ လွဴ 

ဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား လက္ေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး 
ဗုဒၶဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ကိုယ္စား 
ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ့၀န္ေဆာင္ ခ်မ္းေျမ႔ 
ေအာင္စည္ ဆရာေတာ္ ကလည္း ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္ကို ခရစၥမတ္ 
အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္ 
လည္ ခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္သည္။

 ဘာသာဓေလ့ထံုးစံ မပ်က္ေစရန္ 
ႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ရွိေစရန္ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိ႔ဳ႔ 
နယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား၊ ခရိုင္ 
ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပါဝင္ 
ကူညီမႈျဖင့္ ကေလးကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္မွ ခရစၥမတ္အႀကိဳ အထိမ္း အမွတ္ 
ဆြမ္းကပ္ လွဴဒါန္း ပြဲက်င္းပခဲ့သည္မွာ ယခု 
ႏွစ္တြင္ တတိယႀကိမ္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္ျ
ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း # IP RD

 ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကက္သလစ္ 
သာသနာ၊ ျမစ္ၾကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာ 
ေတာ္ၾကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္ အမွဴးျပဳေသာ 
ခရစၥမတ္နွင့္ ႏွစ္သစ္အၾကဳိဂုဏ္ျပဳမိတ္ဆုံ
စားပဲြကုိ ၂၀၁၈ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ 
ညေန ၆း၀၀ နာရီတြင္ စိန္ကုိလန္ဘန္ 

 ျမစ္ၾကီးနားဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္အမွဴးျပဳေသာ ခရစၥမတ္နွင့္ ႏွစ္သစ္အၾကဳိ မိႆဟာရပဲြမ်ား

ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း၀င္း၊ သာသနာ့ 
အက်ိဴးေဆာင္ ဓမၼာရုံ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 မိတ္ဆုံစားပဲြသုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္ နွင့္ 
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ 
နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ 

ျမစ္ၾကီးနားသာသနာ ဂုိဏ္းခ်ဴပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္နွင့္ ဘုန္းၾကီး 
စစၥတာမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစုံမွ အသင္း 
ေတာ္ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ 
အဖဲြ႕မွ လူႀကီးမ်ား၊ သာသနာ႕အက်ိဴးေဆာင္ 
လူၾကီး မိဘမ်ားနွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ 

ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾက 
ပါသည္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ 
ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္ႏွင့္ ဂုိဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္တုိ႕ မိန္႕ခြန္း 

စာမ်က္ႏွာ ၉ သို႔

ျမစ္ႀကိးနား ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး
ဖရန္စစ္ေဒၚတန္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 9

ပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ 
ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား

(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္)

Myanmar President Office FB မွကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္

ေျပာၾကားရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အျမန္ဆုံး 
ျငိမ္းခ်မ္းရန္ လူမ်ိဴးဘာသာ မခဲြျခားပဲ အား 
လုံး စည္းလုံး ညီညြတ္ဖုိ႕ အထူး လိုအပ္ျပီး၊ 
ဒီခရစၥမတ္နွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ကာလမွစကာ 
စည္းလုံး ညီညြတ္ရန္ ၾကဳိးစားၾကဖုိ႕ႏွင့္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာ အျမန္ဆုံး ပ 
ေပ်ာက္ရန္ ၀ုိင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႕ နွစ္ဦး 

စလုံး တစ္ညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾက 
ပါသည္။

 ယေန႕ နံနက္ပုိင္းတြင္လည္း ခရစၥ 
မတ္ ႏွင့္ ႏွစ္သစ္အၾကဳိ အထိမ္း အမွတ္ 
အျဖစ္ ျမစ္ၾကီးနားဇုံနယ္မွ ဗုဒၶ ရဟန္း သံ 
ဃာေတာ္မ်ားအား ခရစ္မတ္ လက္ေဆာင္ 
ေပးျခင္းနွင့္ ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျခင္း 
အခမ္းအနားကုိလည္း က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

စာမ်က္ႏွာ ၈ မွ အဆက္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)
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ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ရန္ကုန္သာသနာ Catholic Yan-
gon Youth လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၂၃ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ တပ္မ 
ေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး 
ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ေနအိမ္သုိ႔ သြား 
ေရာက္ကာ ခရစ္စမတ္ဓမၼေတး သီခ်င္းမ်ား 
သီဆုိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္း စကားမ်ား 
ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားၾကသည္။

 ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕ 
သည္ ခရစ္စမတ္ ဓမၼေတးသီခ်င္းႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆုိၾကၿပီး ဗုိလ္ 
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား ခရစၥမတ္ 

 မုံရြာျမဳိ႔မွ ရဟန္း၊ ကိုရင္၊ သီလွ 
ရွင္ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ မုံရြာ အက်ဥ္း 
ေထာင္သို႔ သြားေရာက္ကာ ရစၥမတ္ပြဲက်င္းပ 
ေပးခဲ့သည္။

 အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ 
သည့္အဖြဲ႔တြင္ မုံရြာအုပ္စုရွိ ရဟန္းေတာ္မ်ား 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ေနအိမ္သုိ႔ 
ခရစၥမတ္ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ား သြားေရာက္သီဆို၍ ခရစၥမတ္နႈတ္ခြန္းဆက္  

ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ Catholic Yangon 
Youth လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ခရစၥမတ္ လက္ 
ေဆာင္ ပစၥည္းအား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ 
ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီးေဒၚၾကဴၾကဴလွထံ ေပး 
အပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး 
ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီးတို႔က ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ား သီ 
ဆုိရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ 
သည့္ တူရိယာပစၥည္း၊ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ 
သည္။

 တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး 

ခ်ဳပ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ျပန္လည္ 
ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္၍ 
ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးသည့္ အတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသား 
မ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ကုိ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ဘာသာတြင္မဆုိ ေအး 
ခ်မ္းမႈကုိ လုိလားသည္ကုိ အဆုံးအမမ်ား 
တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တစ္ 
ခ်ိဳ႕မွ အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆုိၿပီး အသုံးခ် 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိသျဖင့္ 
အားလုံးမွ ၀ုိင္း၀န္းထိန္းသိမ္းၿပီး အရွိ တရား 

အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကေစ လုိေၾကာင္း၊ မိမိ 
တုိ႔အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအး 
ခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ လုိလားပါ 
ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ က႑ 
အလုိက္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾက 
ရန္ လုိေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ 
ရက္ေန႔က ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွး႐ႈ 
လ်က္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေဘး 
ဒုကၡကုိ စာနာၿပီး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲ 
ေရးေၾကညာခ်က္အား ႏွစ္သစ္ကူး လက္ 
ေဆာင္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ အ 
တြင္းတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား 
ေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းၿပီး ၿငိမ္း 
ခ်မ္း သာယာ၀ေျပာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက 
ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုခရစၥမတ္ကာလ 
မွစ၍ အနာဂတ္ကာလတြင္ တည္ၿငိမ္ ေအး 
ခ်မ္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း 
ပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ 
ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ မိသားစုမ်ားက လူငယ္ 
မ်ား အဖြဲ႔အား စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ 
တည္ခင္းဧည့္ခံၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ 
ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ ၊ မိ 
သားစု၀င္မ်ားက Catholic Yangon Youth 
လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔အား တစ္ဦးခ်င္း ရင္းရင္း 
ႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

ကိုးကား - ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

မုံရြာၿမဳိ႔မွ ရဟန္း၊ ကိုရင္၊ သီလွရွင္ ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား စုေပါင္း၍ 
အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ကာ ခရစၥမတ္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့

ျဖစ္ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္ေထာ္နီ 
ေဇာ္ဝင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၾသဂတ္စတင္း 
တင္ထြန္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ 
ေဇာ္၊ ကုိရင္ ရွိန္းထက္ေအာင္၊ ဂ႐ုဏာေရး 
သီလွရွင္ (၂)ပါး၊ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ သီလွရွင္ (၂)
ပါး၊ စိန္အလႊဳိက္ရွက္ သီလွရွင္ (၁)ပါး ႏွင့္ 
မုံရြာျမဳိ႔ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ကုိယ္စား ဘာသာ 

ဝင္ (၁ရ) ဦးတို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ခရစၥမတ္ 
ပြဲက်င္းပရန္ အက်ဥ္းဦးစီးမွဴး ဗိုလ္မွဴး ခင္ 

ေမာင္ထြန္းမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရဟန္းေတာ္ 
မ်ား ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား အဖြဲ႔သည္ အ 
က်ဥ္းသားမ်ားအား ခရစၥမတ္ သီခ်င္း သီဆို 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ေမတၱာတရားသည္သာ အေကာင္းဆုံး ဆုလက္ ေဆာင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ခရစၥမတ္ပြဲသို႔ လာေရာက္ရာတြင္ အခ်င္းခ်င္း 
အေပၚ ထားရွိေသာ ေမတၱာတရားႏွင့္ ႏိုင္ငံအေပၚ ထားေသာ 
ေမတၱာတရားမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာမည္ ဆိုပါက ၎ အ 
ရာထက္ေကာင္းေသာ ဆုလက္ေဆာင္ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္က ခရစၥမတ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ရက္က ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ 
ဗန္ထီးယူ၏ ေနအိမ္တြင္ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ 
ခ်ီးမြမ္းျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပခ့ဲၿပီး ၎အခမ္းအနားသို႔ 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ဇနီး၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ 
ဇနီးအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။

 ၎အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ရစၥမတ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ 
စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေမတၱာတရား၏ အေရးႀကီးပုံႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မင္းသုံးပါးႏွင့္ ေမြးကင္းစခရစ္ေတာ္ေလး၏ 
အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ခရစ္စမတ္ကာလရဲ႕ သကၤတကေတာ့ ပထမဦးဆုံးကေတာ့ 
ခရစ္ေတာ္ ကေလးေလး၊ ေမြးကင္းစ ခရစ္ေတာ္ကေလး 
ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ သကၤတကေတာ့ ၾကယ္စင္ႀကီး 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒုတိယ သကၤတက ၾကယ္စင္ႀကီးျဖစ္ 
ရလဲဆိုေတာ့ ဒီၾကယ္စင္ႀကီးကို လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီၾကယ္ 
စင္ႀကီးကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒီၾကယ္စင္ႀကီးရဲ႕ အလင္းေရာင္ရဲ႕ 
ေနာက္ကိုလိုက္လာျခင္းအားျဖင့္ တခ်ဳိ႔ကလည္း ဘုရင္ႀကီး 

သုံးပါး လို႔ဆိုတယ္၊ တခ်ဳိ႔က 
လည္း ပညာရွိႀကီး သုံးပါး လို႔ 
ဆိုတယ္။ သူတို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္ 
ေလး ေမြးတဲ့ေနရာကို ေရာက္ခဲ့ 
တာေပါ့။ စိတ္ဝင္စား စရာ 
ေကာင္းတာက ဘာျဖစ္လို႔ ဒီ 
လို ခရစ္ေတာ္ကို လိုက္ရွာ 
လာတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးသုံးပါးကို တ 
ခ်ဳိ႔က ဘုရင္ႀကီး သုံးလို႔ေခၚၿပီး 
တခ်ဳိ႔က ပညာရွိႀကီး သုံးပါးလို႔ 
ေခၚလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ 
စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ 
ျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ အ 
ထင္မွာေတာ့ တခ်ဳိ႔အတြက္ ဆို 
ရင္ ကမာေပၚမွာ အေရးႀကီး 
ဆုံးအရာဟာ အာဏာပဲ။ အာ 
ဏာဆိုေတာ့ ဒါဟာဘုရင္ ေပါ့ 

ေနာ္၊။ အေရးႀကီးဆုံး၊ အင္အားအရွိဆုံးဆိုတာ အာဏာရွိတဲ့ 
ဘုရင္မ်ားျဖစ္ရမယ္လို႔ ဒီလို တခ်ဳိ႔က စဥ္းစားတယ္။ တခ်ဳိ႔က 
ေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ ဒီေလာကႀကီးမွာ အေရးႀကီးဆုံးအရာ 
အင္အားအရွိဆုံး အရာဟာ ပညာပဲလို႔ ဒီလိုပဲ ေတြးတဲ့ 
အခါၾကေတာ့ ဒီေလာ ကမွာ အေရးႀကီးဆုံး၊ အင္အားအရွိဆုံး 
ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားဟာ ခရစ္ေတာ္ေလးကို လာၿပီးရွာၾကတယ္ 
ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ အာဏာရွိသူ 
ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာရိွသူ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆုံးၾကေတာ့ ေမတၱာ 
တရား ေရွ႕ေမွာက္ မွာၾကေတာ့ ေခါင္းလြဲလို႔မရပါဘူး ေမတၱာ 
တရားသာလွ်င္ ထိပ္ဆုံးကျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အာ 
ဏာရွိတဲ့ ဘုရင္ ႀကီးေတြပဲဆိုဆို၊ ပညာရွိႀကီးေတြပဲဆိုဆို 
ေမြးကင္းစ ခရစ္ ေတာ္ကေလးေလးကို လာၿပီးေတာ့ ဖူးေမွ်ာ္ 
တယ္။ ခရစ္ေတာ္ ကေလးေလးဟာ ေလာကရဲ႕ အလင္း 
ေရာင္ျဖစ္တယ္။ ေလာကရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ရာျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး 
လာခဲ့ၾကတာဟာ ေမတၱာကို ဘယ္ေလာက္ကၽြန္မတို႔ လူ 
သားေတြ ငတ္မြတ္ သလဲဆိုတာကို ျပတာပဲ။ ဒါဟိုးအရင္ 
ကလည္း ဒီလိုပဲ၊ အခုလဲ ဒီလိုပဲ။ ေနာင္အနာဂတ္မွာလဲ 
ဒီအတိုင္းပဲျဖစ္ သြားမွာပါ။ ေမတၱာေလာက္ တန္ဖိုးရွိတာ။ 
ဒီေလာကႀကီးမွာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ေမတၱာခံယူရသူ တစ္ 
ေယာက္ဟာ ဒီေလာ ကမွ ၿပီးျပည့္စုံပါတယ္။ ဒီေလာကမွာ 
ငါ့ကို တကယ္ ေမတၱာရွိတဲ့သူ တစ္ေယာက္ ရွိေနတယ္ 
ဆိုတာကို အျပည့္အဝယုံႏိုင္လုိ႔ရွိရင္ေတာင္မွ ဒီဟာက 
ကိုယ့္ဆီက ဘယ္သူ ကမွ လုယူမသြားႏိုင္တဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ 
ရတနာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။”  ဟု အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။

 တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာေပးျခင္းသည္ အႀကီးဆုံး 
ဆု၊ တန္ဖိုးအျမင့္မားဆုံး လက္ေဆာင္ကို ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးက်ယ္ၿပီး အင္အားႀကီး ခ်မ္းသာသည့္ 
ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အ 
ေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာေပးႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
ယွဥ္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံကမၻာေပၚတြင္ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 “ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူး၊ 
အခုလက္ရွိမွာ အားအားႀကီးေနတ့ဲႏိုင္ငံလည္း မဟုတ္ဘူး၊ 
အင္မတန္မွ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး 
ေမတၱာေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတုိ႔ႏိုင္ငံနဲ႕ ယွဥ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ 
ဒီကမၻာေပၚမွာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အားမငယ္ပါနဲ႕ 
ခရစ္စမတ္အခ်ိန္အခါမွာ ေမြးကင္းစ ခရစ္ေတာ္ကေလး 
ေလးဟာ ႏြားတင္းကုတ္ထဲမွာေမြးတယ္။ ႏြားတင္းကုတ္မွာ 
ေမြးတယ္ဆိုတာက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆုံး ေနရာမွာ ေမြးတယ္ 
ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါပဲ။ တည္းခိုခန္းမွာ ေနရာမရွိလို႔၊ အခန္း 
မေပးႏိုင္လို႔ ဒီႏြားတင္းကုတ္မွာပဲသြားပါဆိုေတာ့ ႏြားတင္း 
ကုတ္မွာပဲ သြားၿပီး ႏြားတင္ကုတ္ထဲမွာပဲ ဖြားျမင္လာတဲ့ 
ခရစ္ေတာ္ေလးဟာ တစ္ေလာကလုံးကို အလင္းေရာင္ 
ေပးေတာ္မူတယ္ဆိုၿပီး ဒီပညာရွိႀကီးသုံးပါးက လာေရာက္ၿပီး 
ၾကည္ညဳိမႈျပဳတယ္။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ေနအိမ္တြင္ 
က်င္းပေသာ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း 
အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔က  ခရစၥမတ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ 
ဆုေတာင္းစကား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

 ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္း 
ခိုင္သန္း၏ ေနအိမ္တြင္လည္း ခရစၥမတ္ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္း 
ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ 
ေန႔၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ဇနီး၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ 
ေဆြ ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ဇနီး 
တို႔ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွား တက္ေရာက္ပါဝင္ 
ခဲ့ၾကသည္။
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ႏုို္င္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာျပတဲ့ မင္းသုံးပါးႏွင့္ ေမြးကင္းစ ခရစ္ေတာ္ကေလးေလး ရဲ႕ အဓိပၸါယ္
ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာေပးႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယွဥ္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ျခင္း၊ အကမ်ား ကျပျခင္းျဖင့္ သတင္း 
ေကာင္းကို ေဝမွ်ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အ 
က်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသား 
(၁၀၀၀) အား ညေနစာ လွဴဒါန္းေကၽြးေမြး 
ခဲ့ၾကသည္။

 အက်ဥ္းဦးစီးမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး 
ခင္ေမာင္ထြန္းက ယခုကဲ့သို႔ အက်ဥ္းသား 
မ်ားကို လာေရာက္ေႂကြးေမြး၍ ခရစၥမတ္ပြဲ 
က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ 
လည္း လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ 

 မုံရြာျမဳိ႔မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွင့္ 
ဘာသာဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္း၍ မုံရြာ 
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္မွ 
စတင္၍ နွစ္စဥ္ ခရစၥမတ္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ 
သည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၃ႀကိမ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ 
သည္။

 ဝန္းထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသား 
(၁၀၀၀) ကို ေကၽြးေမြးရန္ ဆန္ေျခာက္အိတ္၊ 
ကုလားပဲတစ္အိပ္၊ ဝက္သား အခ်ိန္(၈၀)၊ 
ဘာဘရာေက်ာ္ (၅) ပိ ႆာ ၊ ဆီ (၁၀) ပိ 
ႆာ၊ င႐ုတ္သီးေၾကာ္၊ အခ်ဥ္ရည္တို႔ အ 
တြက္ မုံရြာရွိ ဘာသာဝင္မ်ားမွ ထည့္ဝင္လွဴ
ဒါန္းေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မွ အဆက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္ အသင္း 
ေတာ္ေပါင္းစံု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား စုေပါင္း 
က်င္း ပသည့္ “ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔(ခရစၥမတ္) 
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ပြဲေတာ္ႏွင့္ မိတ္ 
သဟာယ ညစာစားပြဲ” အခမ္းအနားကို ဒီ 
ဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ ညေန ၆ နာရီခြဲတြင္ ေန 
ျပည္ ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ 
ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)၌က်င္းပသည္။ 
တက္ေရာက္ သည္။

 အဆုိပါ အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ 
င ံကကသ္လစ ္ဆရာေတာႀ္ကီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ၊္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား 
ေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဧဝံေဂလိခရစ္ယာန္ 
မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ 
ေတာ္သာသနာျပန္႔ပြားမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ 
ရြက္ ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ စုေပါင္းက်င္းပျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ 
ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ႏွင့္ဇနီး ေဒၚရင္ေမ၊ အ 
မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း 
ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚနန္႔ၾကင္ၾကည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ 
စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ 
ဦးမ်ဳိးညြန္႔ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚေဌးရီ၊ ျပည္ေထာင္စု 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေပါင္းစံုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား စုေပါင္းက်င္းပသည့္ 

“ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ (ခရစၥမတ္) ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ပြဲေတာ္ ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ညစာစားပြဲ” 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း 
ႏွင့္ဇနီး ေဒၚေအးသီတာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ႏွင့္ ဇနီး 
ေဒါက္တာ စိန္စိန္သိမ္း၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ 
ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
ဇနီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ 
ဝန္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခ်ီျမႇင့္ၾကသည္။

 ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွဂုိဏ္း 
အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဃွီ 
(ပုသိမ္)၊ အိုက္ဇတ္ဓါႏု (ေတာင္ငူ)၊ အ 
လက ဇႃႏၵားၿပံဳးခ်ိဳ (ျပည္)၊ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ 
(ရန္ကုန္)၊ တို႔ ႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ 
စၥတာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္မ်ား 
တက္ေရာက္ၿပီး ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ 
မ်ားမွ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူ 
မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ ဗဟို 
ေကာ္မတီဝင္ ေမဂ်ာေနလင္းထြန္းက ပဏာ 
မ ဆုေတာင္းေပးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္ 
သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိ 
ယ ဥကၠ႒ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ မန္းဂၽြန္ 
ဆိန္းဃွီႏွင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 

ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရ 
ဦးေအာင္ကို တုိ႔က ခရစၥမတ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ 
စကား ေျပာၾကားၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဧဝံေဂလိ 
ခရစ္ယာန္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ 
သိကၡာေတာ္ရ ဆရာ ေဒါက္တာေအးမင္း 
က ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ 
ငံသားမ်ား အတြက္ ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္း 
ေပးသည္။

 ဆက္လက္၍ ခရစ္ယာန္ အသင္း 
ေတာ္ေပါင္းစံု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အေထြ 
ေထြ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 
သိကၡာေတာ္ရ ေဒါက္တာ ေမာရစ္လ်ံနာ၊ 
ေဒါက္တာ ေယာဟန္၊ မြန္ဆီေညာ္ ေမာရစ္ 
ညြန္႔ေဝတုိ႔က သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္ၾကား 
ၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ေတာ္ 
သာသနာျပန္႔ပြားမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ သိကၡာေတာ္ရဆရာ 
ဦးေအာင္သက္ညြန္႔က ခရစၥမတ္ ဓမၼေဒသ 
နာ ကို ေဟာ ၾကားၿပီး သိကၡာေတာ္ရဆရာ 
မန္းပါမာစတန္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာ 

ၾကား သည္။ ယင္းေနာက္ စုေပါင္းမွတ္တမ္း
တင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဦး 
အုန္းျမင့္က ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္း 
ေပးၿပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာ 
ၾကသည့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားက “ေယ႐ႈၾကြ  
လာ ေတာ္မူက်ဴး”ဓမၼသီခ်င္းကို သီဆုိခ်ီး 
မြမ္းၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရစ္ယာ
န္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီဥကၠ႒ သာ 
သနာ ပုိင္ခ်ဳပ္ႀကီး စတီဗင္သန္းျမင့္ဦးက ဆု 
ေတာင္းေကာင္းခ်ီးေပးသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ 
ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ မိတ္သဟာယ 
ညစာကို အတူတကြသံုးေဆာင္ၾကသည္။

 ထုိ႔ျပင္ အခမ္းအနားတြင္ ေတးသံ 
ရွင္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း၊ JESSE၊ ဆရာစံပီး၊ 
စ’လုကာႏွင့္ မုိင္ၾကည္ၾကည္ဝင္း တုိ႔က 
ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ သာသ 
နာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သံစံုသီခ်င္းမ်ား 
က်ဴးဧၾကသည္။

Ref: Myanmar President Office

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုအတြက္ အလွဴေငြ
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ 
သက္ေတာ္ ၇၀ ျပည့္ေမြးေန႔ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဝါေတာ္ ၂၈ ဝါ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ 
လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရ႐ွိေသာ ေငြသားမွာ ျမန္မာက်ပ္ ၄၆၇၅၁၃၀၀၊ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၃၅၉၀၊ ဥေရာပ ယူ႐ို ၆၇၅၊ စကၤာပူ ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာဒီနယ္ 
ရံုးေတာ္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ 
ျမန္မာက်ပ္ေငြအားျဖင့္ သိန္း ငါးရာ ေက်ာ္ ရွိပါမည္။ 

ႀကိဳတင္ ေၾကျငာထားသည့္အတုိင္း  လက္ခံရရွိေသာ အလွဴေငြမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနား၊ 
ဗန္းေမာ္ႏွင့္ လား႐ႈိးသာသနာ အတြင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအတြက္ 
သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွတဆင့္ ေပးပို႔လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
လည္း ေဖၚျပထားသည္။

ေစတနာတရားထက္သန္စြာ ပါဝင္လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္ ထာဝရ

 ဘုရားရွင္သည္ ပိုလွ်ံစြာေကာင္းႀကီးေပးပါေစေၾကာင္း ကာဒီနယ္မွ ဆုေတာင္း 
ေပးလိုက္သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 ဖယ္ခံု ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ သာ 
သနာ့ဗဟို ေက်ာင္းတိုက္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား 
ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက 
က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ရဟန္းမင္း 
ႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ (သံအမတ္) 
ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္၊ ဖယ္ခံု ဂိုဏ္းအုပ္ သာသ 
နာ ဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာလွတို႔ႏွင့္ သာသ 
နာ အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္ (၇)ပါး တက္ 
ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး 
၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္၊ 
ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာဆရာေတာ္ႀကီး 
ပီတာလွတို႔မွာ ဦးေဆာင္ၿပီး ဖယ္ခံုသာသ
နာ့ဗဟိုေက်ာင္းတိုက္သစ္အား ေကာင္းခ်ီး 
ေပးကာ ဖဲၾကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲၾကသည္။

 ကက္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ 
ဖြင့္ပြဲတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေတာ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္မွ အမွာစကား မိန္႔ 
ၾကားေပးခဲ့ရာတြင္ “ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ 
ဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘဝအသက္တာရဲ႕ ဗဟို 
ခ်က္မျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ 
ဘုရားသခင္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ဗိမာန္ 
ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘဝအသက္တာ 
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို 

ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္သံအမတ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ခ်န္အင္နမ္ တက္ေရာက္

ေတာင္းေလ်ာက္ရာ ဘုရားသခင္နဲ႕ လာ 
ေရာက္ေတြ႕ဆုံရာေနရာျဖစ္လို႔ပါပဲ။” ဘုရား 
ေက်ာင္းသည္ ဘုရားႏွင့္လူႏွင့္ၾကား ဆက္ 
သြယ္ရာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းဌာန 
ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီး ဖယ္ခုံသာသနာ 
ေတာ္ႀကီး အတြက္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေႁမွာက္ 
ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ သာသနာ 
အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား ၊သီလ႐ွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ 
ေဆြမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ခ့ဲၾကပါသည္။ 
ဖြင့္ပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ စိပ္ပုတီး စိပ္ျခင္းကိုလည္း 
ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ညပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီ 
စဥ္မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။

 ပီးေမသာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား၏ ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ဖယ္ခုံ 
တိုက္နယ္ အုပ္စုကို ၁၈၈၂ ခုတြင္ တည္ 
ေထာင္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပထမဦးဆုံး သစ္သား 
ေက်ာင္းေဆာင္ငယ္ တစ္ေဆာင္ကို ၁၉၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရႊႏွလုံး 
ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ အပ္ႏွံခဲ့ၾက 
သည္။ ဘာသာဝင္ဦးေရ တိုးပြားလာမႈ 
ေၾကာင့္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ သစ္သားေက်ာင္း 

ေဆာင္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ကြန္ကရစ္ဘုရား 
ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ခဲ့ 
ၾကၿပီး ၎ကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ 
စစ္ေဘးဒဏ္၊ ငလ်င္ဒဏ္မ်ာႏွင့္ ၂၀၀၄ 
ဆူနာမီ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ 
တစ္ႏွစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
အရွင္သူျမတ္ ဘက္နဒစ္ (၁၆) မွ ဖယ္ခုံ 
တိုက္နယ္ကို ဖယ္ခုံသာသနာ အျဖစ္သို႔ 
ေၾကညာခဲ့သျဖင့္ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းသည္ သာသနာ၏ ဗဟိုဘုရား 
ေက်ာင္း ကက္သီျဒယ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ 
လာၿပီး ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ သစ္ျဖင့္ အ 
စား ထိုးရန္လိုအပ္လာခဲ့သည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ဖယ္ခုံ 

သာသနာ၏ ပထမဆုံး ဆရာေတာ္ႀကီး 
ပီတာလွ မွ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကုိ အုတ္ 
ျမစ္ ခ်ေပးခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ား စတင္ေစခဲ့သည္။ ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္း 
ေတာ္သစ္ႀကီးကို ဖယ္ခုံ သာသနာနယ္ 
အသီးသီးမွ ဘာသာဝင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈ 
သာသနာနယ္ အသီးသီးႏွင့္ ရပ္နီးရပ္ေဝး 
ဘာသာဝင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းကူညီမႈျဖင့္ တည္ 
ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေကာင္းႀကီး 
ေပး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကိုးကား - RVA Myanmar Service

YANGON CITY 
CHRISTMAS

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
ခရစၥမတ္

ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ 
ရက္မ်ားတြင္ သံုးညတာ 
စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ 

က်င္းပခဲ့



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္အရ ခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ 
ေဆာက္ေရးတြင္ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္ အေနႏွင့္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မည့္ 
ကဏၭ ၅ ရပ္ကုိ သာသနာအလိုက္ အ 
ေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရး အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈-၂၉ 
ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

 ဤအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ကာဒီ 
နယ္ ခ်ားလ္ဘုိ တက္ေရာက္ အဖြင့္ အမွာ 
စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖြင့္ပြဲအမွာ စကား 
တြင္ "ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ရဲ႕ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္က ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးမွာ အ 
သင္းေတာ္အေနနဲ႔ တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကေန 
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရဟန္းမင္းႀကီးက ျမန္မာ 
ျပည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ကုိ တုိက္ 
တြန္းထားတယ္" ဟု ကာဒီနယ္က ေျပာ 
ၾကား ခဲ့သည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး အ 
လုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြြဲတြင္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး (၅)
ခုျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ 
ဌာေနတုိင္းေရးသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအခြင့္အ 
ေရး/ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ 
ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမႈဘက္စုံဖြံ႕ျဖိဳးေရး မ်ား 
ကုိ ပထမရက္မွာ အဖြဲ႔ခြဲ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ျခင္းလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 အဖြဲ႔အသီးသီး၏ ျပန္လည္ တင္ျပ 
ျခင္း၊ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ဒီဇင္ 

ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ အသင္းေတာ္၏ ပါ၀င္မႈအခန္းကဏၭ 
ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာနယ္မ်ား အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္

ဘာ၂၉ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္  ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။ 

 အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ ဒီ ႏုိင္ငံေတာ္ 
တည္ေဆာက္ျခင္း၌ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေရး 
ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ကဏၭ (၅) ခုကုိ ေရးဆဲြၿပီး 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မယ့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိ 
လည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။  

 ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
ဆရာေတာ္ ေရမြန္ ဆြန္လြတ္ဂမ္ (ဥကၠဌ), 
Fr. ေမာရစ္ ညႊန္႔ေဝ (Coordinator), Fr 
အမားလ္ရပ္ (Facilitator), Dr. ရစ္ခ်က္ 
ဝင္းထြန္းၾကည္ (Secretary and sector 
head for integral human development), 

Fr ႏိုဝယ္ေနာ္ေအး (Sector head for 
Education), Fr လုကပ္စ္ (sector head 
for Justice and Peace), Sr အစြမ္းတာ 
(Sector head for Women Deve-
lopment), Fr ဟင္နရီ အိုင္ခလိဏ္း 
(Sector head for interfaith) အသီးသီး 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အ 
လုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြြဲအၿပီး ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ 
ေစာေယာဟန္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာ 
ၾကားခဲ့ရာ အရင္က သာသနာျပဳ ပုဂိၢဳလ္ေတြ 
လည္းပဲ ဒီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး 
ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ မတပ္ေသာ္ျငားလည္းပဲ ဒီ 
အရာေတြကုိ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 

သည္လည္းပဲ ကုိယ့္ဘာသာတရား သက္ 
သက္ႀကီး လုပ္လုိ႔မရေတာ့တဲ့အေနအထား
မ်ိဳးမွာ ကၽြနုိပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ 
ေရးမွာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ပါ၀င္ရမလဲ ဆုိတာ 
လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေဆြးေႏြး ၾက 
တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဤအလုပ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္ 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေအာက္ရွိ ျပည္၊ 
ပုသိမ္၊ ဖားအံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာ တို႔ မွ 
ကုိယ္စားလွယ္ (၅) ေယာက္စီ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။ 

(OSC-Mawlamyine)

 လြဳိင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာ ေထးငွားလ်ား ေက်းရြာ၊ မဂၤလာေအး 
ရိပ္သာတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ညပိုင္းက ခရစၥမတ္ မိတ္ဆုံစားပြဲအခမ္းအနား
က်င္းပခဲ့ၿပီး ၎အခမ္းအနားသို႔ ကယားျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ 
အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ၾကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ဖားေမာ့ေက်းရြာအဖြဲ႕မွ ခရစၥမတ္သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီ 
ဆို နႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ ဆုိေတးရုိ ဖေမာမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ကယားျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိမွ ခရစၥမတ္ႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ ဆုိေတးရုိ ဖေမာထံ ခရစၥမတ္ 
အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့သည္။  ဆရာေတာ္ဆုိေတးရုိ ဖာေမာမွလည္း 
ကယားျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ 
ေတာ္မ်ားအား ခရစၥမတ္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံ - ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး

ခရစၥမတ္ မိတ္ဆုံစားပြဲအခမ္းအနားသုိ႕ ကယားျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တက္ေရာက္

"Peace begins with a Smile"Mother Teresa



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 15

 ေဒၚခင္ၾကည္ ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ 
၃ဝ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ဆြမ္းေကၽြးအလွဴႏွင့္ 
ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာ 
လ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ 
ရိပ္သာလမ္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္၌ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ 
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘို၊ လက္ေထာက္ဆရာေ
တာ္ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္ဘို 
က အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္၏ မိခင္ႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္အတြက္ 
ဆုေတာင္းေမတၱာစကား ပို႔သ ဆုေတာင္း 
ေပးခဲ့သည္။

 “...ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔သည္ 

ေဒၚခင္ၾကည္ ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ ၃ဝ ျပည့္ ဘာသာေပါင္းစုံဆုေတာင္းပြဲကို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘို၊ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစာေယာဟန္တို႔ တက္ေရာက္ဆုေတာင္းေပးခဲ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေဒၚခင္ၾကည္တို႔၏ living monument (သက္ရွိ အထိမ္းအမွတ္) ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ 
အၿမဲဆုေတာင္းေပးမည္ဟု ကာဒီနယ္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာၾကားခဲ့

အစဥ္ ထာဝရ ေအာက္ေမ႔ျခင္း ခံရလိမ့္ 
မည္။ ေဒၚခင္ၾကည္ရဲ႕ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ အ 
ခမ္းအနားမွာ ဘာေၾကာင့္မို႔ ေအာက္ေမ့ 
သတိရ သလဲဆိုရင္ ခုနဖတ္သြားတဲ့ ဆာလံ 
က အေျဖေပးတယ္” ဟု ကာဒီနယ္က 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဇနီး ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္၏မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ 
အား ေအာက္ေမ႔သတိရ စကားေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္ က လူသားမ်ားသည္ 
မအို၊ မနာရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကဳိးစားအားထုတ္ 
ၾကေၾကာင္း၊ ထာဝရ အသက္ရွင္ျခင္း၊ 
မေသႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းသည္ ေမတၱာ 
လမ္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ကိုယ္ 
က်ဳိး စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဒၚခင္ၾကည္၏ ေအာက္ေမ့သတိရ ဆု 
ေတာင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ျမန္ 
မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ေန 
ေၾကာင္းကို “ဘာသာတိုင္း မြန္ျမတ္စြာ 
လက္ခံတဲ့ အခ်က္ကဘာလဲဆိုရင္ ဆု 
ေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ မရွိဆင္း 
ရဲသားေတြကို ကူညီေပးကမ္းျခင္း ျဖစ္ 
တယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းထက္ ျမတ္တာက 
အစာေရွာင္ျခင္းတဲ့၊  အစာေရွာင္ျခင္းထက္ 
ျမတ္တာက မရွိဆင္းရဲသားေတြကို ကူညီ 
ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္းျဖစ္တယ္။ ေဒၚခင္ၾကည္ 
ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႕ ရွိေနပါတယ္။ ေဒၚခင္ 
ၾကည္ ေဖာင္ေဒရွင္း အားျဖင့္ သူဟာ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔နဲ႕ရွိေနပါတယ္။ မြန္ျမတ္စရာ၊ ဂုဏ္ 
ယူစရာ၊ အတု ယူစရာပဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္ႀကီးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ 
မရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ကူညီေနမႈအား ခ်ီး 

မြမ္း ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ 

 ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သည္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ေဒၚခင္ၾကည္ တို႔ 
၏ living monument (သက္ရွိအထိမ္း 
အမွတ္) ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
အတြက္ အၿမဲ ဆုေတာင္းေပးၾကမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ကာဒီနယ္ႀကီးက ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ 

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ မိခင္ 
ႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္အတြက္ ကာဒီနယ္ႀကီး 
ႏွင့္အတူ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ 
အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဂ်ဴးဘာသာႏွင့္ ဘဟာ 
အီ ဘာသာတုိ႔မွ ဘာသာေရး ေခါင္း ေဆာင္ 
မ်ား ပါဝင္ခဲ့ဆုေတာင္း ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM-OSC

 ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာ၏ ခရစၥမတ္အႀကိဳ မိတ္ဆုံ  
စားပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ ေန႔လည္ 
ပိုင္း ေအာက္ေမ့ဘြယ္ ေလးထပ္တိုက္ ဓမၼာ 
ရုံတြင္ က်င္းပခ့ဲၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ 
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ စိန္မုိက္ကယ္ 
ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္းမွ ဘရာသာရ္မ်ားက 
ခရစၥမတ္ေတးသီခ်င္းျဖင့္ သီဆုိ ႏႈတ္ဆက္ 
ခဲ့ၿပီး ေတာင္ႀကီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
Basilio Athai မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ခရစၥမတ္ ႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ 
တာ လင္းထြဋ္မွ ခရစၥမတ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ 
စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ 

ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ခရစၥမတ္အႀကိဳ မိတ္ဆုံစားပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး 
ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားတက္ေရာက္

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ 
ဥကၠဌတို႔က ဆရာေတာ္ႀကီးအား အလွဴ 
ေငြႏွင့္ ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ 
ခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
Paul Oo Nan မွ ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio 
Athai ၏ ခရစၥမတ္ သဝဏ္လႊာကုိ ဖတ္ 
ၾကားၿပီး Fr. Fidele Tin Phe က စား 
ေသာက္ဘြယ္ရာမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း 
ဆက္ကပ္ေပးခဲ့ကာ ခရစၥမတ္အၾကဳိ မိတ္ 
ဆုံ စားပြဲတည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့သည္။

 ခရစၥမတ္ မိတ္စုံစားပြဲ တည္ခင္း 
ေနစဥ္ ေတာင္ႀကီးတုိက္နယ္ ကက္သလစ္ 
လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမွ ဦးဂ်ိဳးဇက္ ခြန္မုိ ဦး 
ေဆာင္ေသာ ေတးဂီတအဖြဲ႔မွ ေတးသီခ်င္း 
မ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။ 

U Sai Sheng
ဆရာေတာ္အားသိုက္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္အားႀကိဳဆိုစဥ္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး16

ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

လိပ္သိုတိုက္နယ္ မိခင္အားနာအသင္း၏ (၆) လပတ္အစည္းအေဝး

 ေတာင္ငူကက္သလစ္သာသနာ၊ လိပ္သိုတိုက္နယ္လုံးဆိုင္ရာ မိခင္အားနာအသင္း 
၏ (၆)လပတ္အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကက္သလစ္ ဓမၼာ 
႐ုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ပါဝင္သူ (၆၅)ဦးရွိခဲ့သည္။

 ၎အစည္းအေဝးတြင္ လိပ္သိုတိုက္နယ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Fr. 
Daniel အာခိုး မွ အဖြင့္အားေပး အမွာစကားႁမြက္ၾကားၿပီး တာဝန္ခံ Sr. ဘက္နက္ဒက္ 
ျမတ္ႏွင္းႏြယ္မွ မိတ္ဆက္ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုက္နယ္ဥကၠဌ 
ေဒၚေမႏြယ္စိုးမွ အစီအစဥ္မ်ားေျပာၾကားကာ၊ အတြင္းေရးမူးေဒၚလူစီအားေဝမိုးမွ ၂၀၁၈ ႏွစ္ 
ပတ္လည္အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းျပန္လည္ဖတ္ၾကားၿပီးလုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝေပးခဲ့သည္။ 

 ဘ႑ာေရးမႉး ေဒၚအီစဘဲလာမိုးမွ ေငြစာရင္း႐ွင္းျပၿပီးေက်းရြာ အသီးသီးရိွ ဥကၠဌ 
မ်ားမွ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္လာမည့္ 
ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးႏွင္႔ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R.)

လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း(၄၁) ျပည့္ 
အထိမ္းအမွတ္ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

 ေတာင္ငူသာသနာေတာ္အတြက္ အဖက္ဖက္မွ စိတ္အားထက္သန္စြာ ဆက္ကပ္ 
လုပ္အားေပးခဲ့ေသာ ဆရာမေဒၚထေရးဇားခို (ခ) မာမီ ေဒၚဂဂ်စ္သည္ လူငယ္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား 
တြင္ အျမဲတမ္းဦးေဆာင္ လမ္းျပသြန္သင္ ဆက္ကပ္လာခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ (၄၁) 
ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 ၎၏ လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ ဆက္ကပ္လုပ္အားေပးခဲ့ျခင္း (၄၁) ႏွစ္ 
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ မြန္ဆီေညာ္ Rev.Fr. 
ဘာစီးလ်ိဳ စိုးလင္းေအာင္မွ ဂ်ဴဘီလီ မွတ္တိုင္ကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ေကာင္းႀကီးေပး၍ ဆရာမ 
ေဒၚထေရးဇားခို (ခ) မာမီေဒၚဂဂ်စ္ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ မြန္ဆီေညာ္ Rev. Fr. ဘာဇီးလ်ိဳ 
စိုးလင္းေအာင္ႏွင့့္ သာသနာလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္တာဝန္ခံ Rev. Fr. John ၿငိမ္းမင္းသူ တို႔မႇ 
ဆရာမ မာမီေဒၚဂဂ်စ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ႁမြက္ၾကားခဲ့ၿပီး 
ဆရာမလည္း ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ဆရာမ ေဒၚထေရးဇားခုိ (ခ) မာမီေဒၚဂဂ်စ္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း (၄၁) ျပည့္ 
အထိမ္းအမွတ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား၊ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား (၁၅၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

 ေတာင္ငူသာသနာ လိပ္သိုၿမိဳ႕ရွိ ဆပ္ေျဖျခင္းအသင္း 
ဂိုဏ္း၏ စိန္ဖရန္႔စစ္ေဇးဗီးယား ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းပြဲ ႏွင့္ ေကာက္သစ္ 
စားပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ က  စိန္ဖရန္စစ္ 
ေဇးဗီးယား ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ပြဲေတာ္အထိမ္းအမွတ္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း မစၦား တ 

ရား ေတာ္ျမတ္ကို ဖါသာရ္ ႏိုဝယ္လ္ ေက်ာ္စိန္ဝင္းက ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး 
စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကိုလည္း ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့သည္။ ၎ 
ေက်ာင္း ပြဲႏွင့္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ 
(၂၀၀) ဦး ရိွ ပါသည္။

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

ငွက္  ေပ်ာ ေတာတိုက္ နယ္ လူငယ္ မ်ားနယ္ လွည္ ့ကြင္ းဆင္ းျခင္ း 

 ေတာင္ ငူသာသနာ၊ ငွက္   ေ ပ်ာေတာတိုက္ နယ္  ကက္ သလစ္  လူငယ္ တာဝန္ ခံ Rev.
Fr. ဂါရာစီယားႏို  ေစာ႐ူဘီ ၊သာသနာ လူငယ္ ဥကၠဌ  ေစာဝီလ်ံထြဋ္  ႏွင့္ တိုက္ နယ္ လူငယ္  အမႈ 
ေဆာင္ မ်ား  စုစုေပါင္း လူငယ္ အင္အား ၂၅ ဥိးတို႔သည္ တိုက္နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ 
၂၀၁၈ ခု ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္မွ ၁၄ရက္ အထိ နယ္ လွည္ ့ကြင္ း ဆင္းခဲ့ၾကပါသည္ ။

 ၎ကြင္ းဆင္ းရာတြင္  လူငယ္ မ်ား ဖြဲ႔စည္ းပုံျပန္ လည္ စစ္  ေဆးျခင္ း၊ အား ေပးစကား 
ေျပာျခင္ းႏွင္ ့ ေ႐ွ႕လုပ္ ငန္ းစဥ္ မ်ား ေဆြး ေႏြးျခင္ းစု ေပါင္ းမစၦားတင္ ပူ ေဇာ္ ျခင္ းျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

 ကြင္းဆင္ းခဲ့ ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ  ေက်းမင္ း ေညာင္ ပင္  ေတာင္ ၊ ဗဟုန္ း၊ ေဒဒါခို၊ 
သကြဲပလို၊ သဲ ေပ်ာ္ အထက္ ၊ ခ်ီးသူ ေစာအထက္  ႏွင္ ့ ငွက္  ေပ်ာ ေတာအထက္ တို႔ ပါဝင္ ပါသည္။

Fr.Ruby

 ခ်ီးသူေစာအထက္ရြာ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္တြင္ 
ဘုရားစကားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ၍ ပထမကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေပး

 ေတာင္ငူကက္သလစ္သနာ၊ ငွက္ေပ်ာေတာတိုက္နယ္ ခ်ီးသူေစာအထက္ရြာ ခရစၥ 
မတ္ပြဲေတာ္တြင္ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား ဘုရားစကားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပထမကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ ခံယူပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ၃ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ပြဲေတာ္အစီအစဥ္မ်ားကို ေက်ာင္းထိုင္ Rev. Fr. စစၥတို ျမင့္သိန္း၊ လက္ေထာက္ 
Rev. Fr. ဂရာဇီရားႏို ေစာ႐ူဘီ ႏွင့္ Bro. သိန္းဟန္ တို႔မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးကာ ပထမဆုကို 
ခ်ီးသူေစာေအာက္ရြာ ကေလးမ်ားကလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆုကုိ ခ်ီးသူေစာအထက္႐ြာ 
ကေလးမ်ားကလည္းေကာင္း၊ တတိယဆုကို ကဇယ္ပလိုေက်းရြာမွကေလးမ်ား ကလည္း 
ေကာင္းဆုအသီးသီးရရိွၾကပါသည္။

 ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူႏွင့္ ပထမကိုယ္ေတာ္ျမတ္ခယံူသူေလးမ်ား(၆၀) ဦးရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား 
ေက်ာင္းပြဲ ႏွင့္ 

ေကာက္သစ္စားပြဲ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 17

 ေတာင္ငူကက္သလစ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႏွင့္ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၆ အထိ 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔အထိ ၆ ရက္တာ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ၄ ရက္တာ အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔ 
အထိ ဆက္တိုက္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

 ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ဓါႏု ႏွင့္ရဟန္းေတာ္မ်ား 

စုေပါင္းမစၦားတရားေတာ္ျမတ္၌ ဆီမ်ားေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း အခမ္းအနားကိုလည္း ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။ ၎အခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ အလႉ႐ွင္မ်ားႏွင့့္ ဘာ 
သာသူမ်ားမွ လႉဒါန္းေပးေသာ လႉဖြယ္ဝထၳဳပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္ငူေေက်ာင္းထိုင္ Rev. Fr. 
ဂြၽန္ဖိုးမင္း မွ ဦးေဆာင္လ်က္ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူ စီတန္းလွည့္လည္ကာ ေက်ာင္းတိုက္သို႔ 
သြားေရာက္ ေပးလႉဆက္ကပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၎ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ရဟန္းေတာ္ (၆၃) ပါး ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

- ဗန္းေမာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉- 

 ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ႏုိဝင္ဘာလ ႏွင့္ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိေသာ ဗန္း 
ေမာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ႐ွိ ႏွစ္ပတ္လည္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ႏွင့္ အစည္းေဝးကုိ ယခုႏွစ္ 
၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ 
စိန္ပတ္ထရိတ္ ကာသီျဒယ္ ဘုရား႐ွိခုိး 
ေက်ာင္းဝင္း႐ွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနအိမ္ သုံး 
ထပ္ေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိ 
ရသည္။ 

 ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ကို  

ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ျပဳ 
လုပ္ၿပီး ဘားအံ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ ဆရာ 
ေတာ္ ဂ်ပ္စတင္း ေစာမင္းတုိက္ မွ  ဦး 
ေဆာင္ ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
၏ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ပထမေန႔၌္ သန္႔႐ွင္း 
ေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ (Holy Spirit)၊ ပ်ိဳ 
ကညာ စင္မယ္ေတာ္ မာရီယား (Blessed 
Virgin Mary)၊ ကက္သလစ္ ရဟန္း 
(Catholic Priest) ေခါင္းစဥ္မ်ား ျဖင့္ လည္း 
ေကာင္း၊ ဒုတိယေန႔တြင္ ရဟန္းတုိ႔၏ ညီ 

ရင္းအစ္ကုိ ကဲ့သုိ႔ေသာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမူ 
(Priestly fraternity)၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ မာန 
တရား (Humility and Pride)၊ ေသျခင္း 
တရား (Death) ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လည္း 
ေကာင္း၊ တတိယေန႔တြင္ နာခံျခင္း 
(Obedience )၊ ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
(Christian Communities)၊ ဆုေတာင္း 
ျခင္းႏွင့္အလုပ္ ( Prayer and Work 
)ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း တရား 
ၾသဝါဒ ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၄ 
နာရီတြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ကာ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ ဦးေဆာင္ ေပးခဲ့ေသာ 
ဆရာေတာ္ဂ်ပ္စတင္း ေစာမင္းတိုက္အား 
အမွတ္တရလက္ေဆာင္ႏွင့္အတူ ကခ်င္ 

အဆင္းပါ႐ွိေသာ ကခ်င္အက်ီ ႏွင့္ကခ်င္ 
ေခါင္းေပါင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္းျပ 
ဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ညေနပုိင္း 
တြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီး 
ေၾကာင္း ထိ္မ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳည 
ေနစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံကာ၊ ဒီဇင္ဘာ 
၁၃၊ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
တစ္ခုလုံး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္ 
လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္း ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဤႏွစ္ပတ္လည္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးသုိ႔ ဗန္း 
ေမာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာအတြင္း႐ွိ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အားလုံး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ 

ND

ဗန္းေမာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၏  ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ႏွင့္ အစည္းအေဝး

ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္သသနာ ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၏  ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ ႏွင့္ အစည္းအေဝး

 ေတာင္ ငူသာသနာ မိတ္ သလင္  ေတာင္  တိုက္ နယ္ ႐ွိ ဓမၼဆရာ၊ 
ေက်ာင္ းဒကာမ်ား ဝတ္  ေစာင္ ့ပြဲ၊ ႏွစ္ ပတ္ လည္  အစည္ းအ ေဝးႀကီး၊ 
ႏွစ္ သစ္ ကူးပြဲႏွင့္ ့ ဘုရား၏ သန္ ႔႐ွင္ း ေသာ မယ္  ေတာ္ သခင္ မပြဲကို 
ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွ ဇႏၷဝါရီ ၂ ရက္အထိ  ေတာင္ နန္ းခ်ိဳ ေအာက္   
ေက်းရြာ၊ ဘုရား၏ သန္းရွင္း  ေသာ မယ္  ေတာ္ သခင္ မ  ေက်ာင္ း ေတာ္  
ႀကီး၌ က်င္ းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။  ေက်ာင္ းထိုင္ ဘုန္ း ေတာ္ ႀကီး Rev. Fr. 
Richard Ah Kho ႏွင္ ့ Sister ဘက္ နက္ ဒက္  ျမတ္ ႏွင္ းႏြယ္  တို႔မွ  

သြန္ သင္ ခ်က္ မ်ား  ေဝမ်ွ ေပးခဲ့ၿပီး သာသနာျပဳ က ေလးမ်ားအတြက္  
ေပ်ာ္ ပြဲ႐ႊင္ ပြဲႏွင္ ့ တုိက္ နယ္ လုံး  ေက်းရြာအသီးသီးမွ ေဘာ္ လီ ေဘာၿပိဳင္ 
ပြဲ က်င္ းပခဲ့ၾကပါသည္ ။ ပထမဆုကို  ေတာင္ နန္ းခ်ိဳ ေအာက္   ေက်းရြာ 
မွလည္ း ေကာင္ း၊ ဒုတိယဆုကို သံ ေတာင္ က ေလး ေက်းရြာ၊ တတိယ 
ဆုကို နဂါး  ေတာင္  ေက်းရြာတို႔မွ ဆြတ္ ခူး ရရိွခဲ့ၾကကာ ဝတ္  ေစာင္ ့ပြဲ 
တြင္  ပါဝင္ ခဲ့သူ (၂၉) ဦးရိွပါသည္ ။  

ဒက္ ဇူးမယ္ (I.S.R)

မိတ္ သလင္  ေတာင္ တိုက္ နယ္ 
ဓမၼဆရာ၊  ေက်ာင္ းဒကာမ်ား 

ဝတ္  ေစာင္ ့ပြဲႏွင္ ့ 
ဘုရား၏ သန္ ႔႐ွင္ း ေသာ 

မယ္ေတာ္ သခင္ မပြဲ ေတာ္ ႀကီး



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)
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ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ဘုရားေက်ာင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗီလီပဲြႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ 

ဆရာေတာ္ ေရမြန္ ေစာဖုိးေရ၏ ဆရာေတာ္၀ါ (၃၁) ၀ါျပည့္ ပြဲေတာ္ေတာ္က်င္းပ

 ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာ ပုေလာ၊ 
ကဗ်ာတုိက္နယ္ရွိ ကဗ်ာရြာရွိ အျပစ္မဲ့ 
သေႏၶ ယူေသာ မယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း 
(၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗီလီပဲြႏွင့္ ဆရာေတာ္ 
ေရမြန္ ေစာဖုိးေရ ဆရာေတာ္၀ါ (၃၁) ၀ါ 
ျပည့္ ပြဲေတာ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၈ ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔ 
မ်ားတြင္ ကဗ်ာရြာ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

သမုိင္းေၾကာင္းမွာ `႐ိုးစင္းပါသည္။ 

 ကဗ်ာရြာရွိ အျပစ္မဲ့သႏၶယူေသာ 
မယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းသည္ ပုေလာ/
ကဗ်ာတုိက္နယ္ (Palaw Parish) ပုေလာ 
ျမိဳ႕နယ္၊တနသၤာရီတုိင္း တနသၤာရီ ကမ္းရုိး 
တမ္းေပၚ တြင္တည္ရွိသည္။ 

 ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ ဖာသာဂေရေဂၚရီ 
ထြန္းလြင္သည္ ေက်ာင္းထုိင္ အျဖစ္ ေရာက္ 
ရွိလာၿပီး အျပစ္မဲ့ သႏၶယူေသာမယ္ေတာ္ 
ဘုရားေက်ာင္း ကုိတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

 ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ သာ 
သနာ ျဖစ္လာျပီးေနာက္ အဘ ဆရာေတာ္ 
ဘုရား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ပုေလာသာသနာ 
သည္ ပုိ၍ တုိးတက္လ်က္ရွိသည္။

 တာ ဝ န္ ထ မ္းေ ဆာ င္ ခဲ့ေ သာ  
ေက်ာင္းထိုင္မ်ားမွာ ၁၉၉၄ မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ 
ထိ ဖာသာရ္ ဟူး ဘတ္ မ်ိဳးသန္႔ဦး။  
၁၉၉၉  မွ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ထိ ဖာသာရ္ ေစာ 
ပီတာ။ ၂၀၀၀. ခုနွစ္တြင္ ဖာသာရ္ ဂြ်န္ 
ေက်ာ္ေက်ာ္နိုင္ သည္ ေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္ လာ 
ျပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းထိုင္အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိုုုုုုုုုုုုုသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ 

ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္တြင္လည္း 
အလွည့္က် စာခ်ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

 ၂၀၀၆ခုနွစ္တြင္ ဖာသာရ္ဗညား 
ႏြယ္သည္ ပုေလာနယ္တြင္ကူညီရင္းအျခား
တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ဖာသာရ္ ဂြ်န္ 
ပက္ပက္သည္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး
တာ၀န္ယူ သာသနာအမႈ ထမ္းေဆာင္ရာ 
အခုခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။

 ဂ်ဴဘီလီပြဲ အတြင္းတြင္ မိသားစု 
အသက္တာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အသိပညာကုိ 
CBCM ဗဟိုရုံးမွ Fr Augustine Moe Win 
(Family Commission Director) ဒီဇင္ဘာ 
၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၀) ပါး၊ စစၥတာရ္(၁၂)ပါး၊ 
ဘရာသာရ္ ၁၆ ပါး ႏွင့္ ဘာသာသူ စုစု 
ေပါင္း (၂၀၀၀) ခန္႔ ဤဂ်ဴဘီလီပြဲေတာသုိ႕
လာေရာက္ပါ၀င္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

(OSC-Mawlamyine)

 ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာလုံးဆုိင္ရာ 
လူငယ္ခရစ္မတ္ ပြဲေတာ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္ ေန႔ 
အထိ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ေဘာ္စကုိကုန္း လူ 
ငယ္စင္တာ၊ ကဗ်ာေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ ဤလူငယ္ ခရစ္မတ္ ပြဲ 
ေတာ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကာ 
အခုခ်ိန္ထိ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိေနၿပီးျဖစ္ 
သည္။

"လူငယ္ေတြပုိၿပီး စိတ္၀င္စားစြာ ပါ၀င္ 

ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ ခရစ္မတ္ပြဲေတာ္ က်င္းပ

လာတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း 
တစ္ျခားႏွစ္နဲ႔မတူဘူး။ လူငယ္ေတြအဖဲြ႔ခဲြၿပီး 
ပုေလာနယ္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ 
လုိက္လည္ၿပီး မိသားစုနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ဆု 
ေတာင္းေပးတဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ျပဳလုပ္ေပး 
ခဲ့တယ္။ ဒီအစီစဥ္ဟာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ 
လူငယ္ပါဲေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာကို လိုက္ 
လုပ္တာပါ။ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းတဲ့ အစိ 
အစဥ္ျဖစ္လို႔ သာသနာအေနနဲ႔ လည္း ျပဳ 
လုပ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
လူငယ္ေတြနဲ႔ ဘာသာတူေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈ 

ျဖစ္ လာတယ္။ ဘာသာတူေတြ ဘက္က 
လည္း လူငယ္ေတြရဲ့ လႈပ္ရွားမႈကုိ ပုိသိျမင္ 
လာတယ္ တစ္ဦးကုိ တစ္ဦး ၀ိညာဥ္ေရး 
ဘက္မွာလည္း အားေပးရာက်တယ္။ Way 
of Nativity သခင္ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားျခင္း 
လမ္းစဥ္ ကုိလည္း ျပဳလုပ္တယ္။ ဒီလုိ 
လုပ္ျခင္း ဟာလည္း Christmas ပြဲေတာ္ 
အတြက္ လူငယ္ေတြကုိ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ 
နည္းတစ္နည္း ျဖစ္တယ္" ဆုိတဲ့အေၾကာင္း 
ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာ လူငယ္ ဒါရုိက္တာ 
ဖာသာရ္ Philip Shwe ကေျပာျပသည္။

 ဒီလူငယ္ခရစၥမတ္ပြဲမွာ Human 
Trafficking လူကုန္ကူျခင္း နဲ႔ Migration 
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း အသိပညာ ဗဟု 
သုတေတြကုိလည္း ေမာ္လၿမိဳင္ ဂရုဏာ 
အဖြြဲ႕မွ လာေရာက္ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

ဤ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ လူခရစၥမတ္ပြဲေတာ္မွာ 
လူငယ္ အားလုံးေပါင္း ၁၅၂ ေယာက္ တက္ 
ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

(OSC-Mawlamyine)
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 19

 ေတာင္ႀကီးတုိက္နယ္ခြဲ ေတာင္ 
နီတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္  ဖြင့္လွစ္ 
ျခင္း အခမ္းအနားကို  ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ 
လ ၃၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilo Athai ႏွင့္ 
အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား 

ေတာင္ႀကီးတုိက္နယ္ခြဲ ေတာင္နီတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္လွစ္

ပုေလြသံစုံအဖြဲ႔မွ တီးမႈတ္ပင့္ေဆာင္ကာ 
ေနရာယူေစခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္ႀကီးတုိက္နယ္ 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Fidele Tin 
Pheမွ အဖြင့္ေမတၱာကုိ ဆုေတာင္းေပးျခင္း 
ျဖင့္ အခမ္းအနားကုိစတင္ခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ ဆရာမေမစီလြင္ မွ 
ေတာင္နီ တိုက္နယ္ခြဲ သမုိင္းအက်ဥ္းကုိ 
ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ေတာင္နီတိုက္နယ္ခြဲ 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. James Tin 

Htoo မွ ႀကိဳဆုိ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား  
ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basil-
io Athai ႏွင့္ Fr. James Tin Htoo တုိ႔မွ 
ေကာင္းခ်ီးေပးကာ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပး 
ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ မုိင္းရွဴးေက်ာင္းထုိင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာမဲလ္လုိက သမၼာက်မ္း 
စာ ဖတ္ၾကားကာ ဆရာေတာ္မွ ဘာသာ 

ဝင္မ်ားအား ၾသဝါဒစကားႁမြက္ၾကားေပး 
ခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ မစၧားပူေဇာ္ရာ ယဇ္ပ 
လႅင္ ကို ဆရာေတာ္မွ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း 
ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ သစ္ထဲတြင္ အတူ 
တစ္ကြ စိပ္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကကာ 
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ 
က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

U Sai Sheng

 The Congregation of Mother of Sorrows Servants of Mary သီလွရွင္ 
အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္ (၁၀) ပါး၏ ရာသက္ပန္သစၥာ (FinalCommitment) ခံယူျခင္း 
အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ စိန္အန္ေထာ္နီ 
ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို 
မွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး သီလွရွင္ (၁၀) ပါးသည္ ကာဒီနယ္၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ျဖဴစင္ျခင္း၊ 
နာခံျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း သစၥာသံုးပါးကုိ ရာသက္ပန္အတြက္ ျပဳလုပ္ကာ အပ္ႏွံပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

The Congregation of Mother of Sorrows Servants of Mary (Servite Sisters)
(ဆာဗိုက္) သီလွရွင္ အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္ (၁၀) ပါး ရာသက္ပန္သစၥာကတိျပဳ

 မစၧားတရားးေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံကာ အခမ္း 
အနားကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။
 ရာသက္ပန္ သစၥာျပဳကာ ထာဝရအတြက္ ဆက္ကပ္ၾကေသာ စစၥတာမ်ားမွာ -
Sr. Amalorpavam Celina Mary, Sr. Iruthaya Selvi Mary, Sr. Julie Mary, Sr. Lily Kh-
ine Htan Mary, Sr. Margarita Mary, Sr. Mary Flora, Sr. Patricia Win Mary, Sr. Ro-
setta Mary, Sr. Susan Mary ႏွင့္ Sr. Theresa Masan Mary တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

CBCM - OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေမး ။    ။ မဂၤလာပါ စစၥတာရ္ရဲ႕ နာမည္၊ အသင္းဂိုဏ္းနဲ႔ 
လက္ရွိ တာဝန္ယူရတာေတြသိပါရေစ။

ေျဖ ။    ။ မဂၤလာပါ အန္ကယ္။ ကၽြန္မက ဆပ္ေျဖျခင္း 
သီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ စစၥတာရ္ ဘက္နက္ဒက္ ျမတ္ 
ႏွင္းႏြယ္ပါ။ လက္ရွိတ ာဝန္ယူထားတဲ့ အပိုင္းကေတာ့ 
က်န္း မာေရးနဲ႔ ေတာင္ငူသာသနာ စိန္ဗင္္္းဆင္းဒီေပါလ္ 
အသင္းရဲ႕ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္ပါ။ ဝိညာဥ္ေရး လမ္းၫႊန္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးက Rev. Fr. Ubaldo ေစာအားတစ္ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဤပြဲမွာေတာ့ စစၥတာရ္ က ဆပ္ေကာ္မတီအေနနဲ႔ 
က်န္းမာေရး၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ ျပခန္း၊ အခမ္းအနား 
ျပင္ဆင္ေရးမွာ တာဝန္ယူထားပါတယ္။

ေမး ။    ။ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ကတည္းက စစၥတာရ္တို႔ ျပင္ 
ဆင္ေနတာေတြ၊ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး၊ 
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းတဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ အစစအရာရာ 
အဆင္ေျပေျပေတြ႕ျမင္ရတယ္။ စစၥတာရ္နဲ႕ NC ဥကၠဌ 
ဦးေက်ာ္မင္းနွင့္အဖြဲ႔၊ ေတာင္ငူသာသနာအိမ္႐ွင္ကြန္ဖရင့္
အဖြဲ႔ေတြ ဘယ္လိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ရလဲ။

ေျဖ ။    ။ ဤပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ အစည္းအ 
ေ၀း (၇) ႀကိမ္လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာရိွ ဆရာေတာ္ 
အိုက္ဇက္နဲ႕  ရဟန္းေတာ္မ်ားတို႔ရဲ႕ ပါဝင္ပူးေပါင္းကူညီမႈ
လည္းပါပါတယ္။ ကြန္ဖရင့္မ်ားမွ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ဆပ္ 
ေကာ္မတီအသီးသီးကို တာဝန္ေပးအပ္၊ ကိုယ္စီ တာဝန္ 

ယူ ႀကိဳးစားၾကတယ္၊ ဆုေတာင္းေမတၱာ စာရြက္ထုတ္ေဝ 
ၿပီး ပြဲေတာ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ ဆုေတာင္း 
ထားတယ္။ ႏိုဗီနားလုပ္ထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္၏ 
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္စြာ က်င္း 
ပ ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ NC ဥကၠဌ ဆရာဦးေက်ာ္မင္းရဲ႕ႀကိဳး 
စားအားထုတ္မႈ၊ အားေပးကူညီမႈမ်ားအတြက္လည္း ဂုဏ္ 
ယူပါတယ္။

ေမး ။    ။ ဟုတ္တယ္စစၥတာရ္ ဆက္ကပ္ေပးေနတဲ့ လူငယ္ 
ေတြမ်က္ႏွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ သူတုိ႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို 
ဘာလုပ္ ေပးရမလဲ၊ ဘာကူညီေပးရမလဲဆိုတဲ့ အမူ အ 
ရာနဲ႔ တကယ့္စိတ္ခ်မ္းသာရတယ္။ တကယ္လည္း ကူ 
ညီေပးတယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးတာ 
ေတြ႕ရတယ္။ 

ေျဖ ။    ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ စစၥတာရ္တာဝန္အမ်ားႀကီးယူေနရတာ 
ေတြလည္း သူတုိ႔ကူညီပံ့ပို႔ေပးလို႔ စစၥတာရ္ လုပ္ႏိုင္တာပါ 
အန္ကယ္။ ဒီလို အသိအမွတ္ျပဳေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူး
ပါ။ ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမ်ာ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးတဲ့ သီလ႐ွင္ 
မ်ားလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့့္ 
ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္
အန္ကယ္။  

ေမး ။    ။ စစၥတာရ္နဲ႔ ေတာင္ငူ ဒိုင္အိုဥကၠဌ ေဒၚေနာ္မန္းေမ 

အဖြဲ႔မ်ား နဲ႔ ေတာင္ငူသာသနာ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းမ်ား၊ 
ျပင္ဆင္ကူညီေပးေသာ သီလ႐ွင္မ်ား၊ ဘရာသာရ္မ်ား ပါ 
ဝင္ ကူညီလႇဴဒါန္း ဆက္ကပ္ေပးသူ အားလုံးအတြက္ ကို 
လည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္တယ္။ NCဥကၠဌ 
ဆရာဦးေက်ာ္မင္းနဲ႔ NC.အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အားလုံးအတြက္ 
လည္း ဝမ္းသာဂုဏ္ယူပါတယ္။

ေျဖ ။    ။ ေက်းဇူးပါပဲ။ မရိွဆင္းရဲသားေတြအတြက္ အျမဲ 
ကူညီေပးေနတဲ့ စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္ အသင္းေတြကို 
လည္း လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ လွဴးဒါန္းေပးတာ၊ အတူ 
တကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ ေပးတာ၊ 
ရက္ေရာစြာ ဆက္ကပ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စစၥတာ 
လည္းသူတို့အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူပါတယ္။ ပြဲေတာ္ 
တြင္ ပါဝင္ၾကသူ အားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ 
လာေမးျမန္းတဲ့ အန္ကယ္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
ဘုရား ေကာင္းခ်ီးအစဥ္ေပးပါေစ။

ေမး။    ။ကြၽန္ေတာ္ကိုစိတ္႐ွည္စြာ ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ 
စစၥတာရ္ ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သာ 
၍ စစၥတာရ္ ကိုအသုံးျပဳပါေစ။

ေျဖ။    ။ေပးတဲ့ဆုနဲ႔ျပည့္ပါေစအန္ကယ္။ 
ဦးအန္ျဒဴး (SSVP)

ေတာင္ငူသာသနာ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း၏ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္ စစၥတာ ဘက္နဒက္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
(ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူ - ဦးအန္ျဒဴး (SSVP အသင္းဝင္တစ္ဦး)

 ကူညီ႐ိုင္းပင္း ျမန္မာေဖါင္ေဒးရွင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္ အသင္းႀကီး၏ 
ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ အခမ္း အနားကုိ ေတာင္ငူ ကက္သလစ္ သာသနာ 
လိပ္သုိၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ မွ ၁၈ ရက္အထိ သုံးရက္တုိင္ စည္ကား သုိက္ 
ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ အသင္းဝင္မ်ား ပါဝင္ကာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္အတူ ထူးျခားစြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 ထုိ အခမ္းအနားမ်ားအတြက္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခဲ့ေသာ ေတာင္ငူ သာ 
သနာ၏ ေႏြးေထြးပ်ဴငွါစြာ ႀကိဳျခင္းမ်ား၊ ဧည့္ဝတ္ေက်မႈမ်ားအတြက္ ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ 
ဦးအန္ျဒဴးမွ အဖက္ဖက္မွ တာဝန္ယူခဲ့သူ စစၥတာ ဘက္နဒက္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္အား ေတြ႔ဆုံ 
ေမးျမန္းထားသည္ကုိ ေဖၚျပေပးလုိက္ပါသည္။

မ်ိဳးႀကဲသူစာေစာင္ ရာျပည့္ဂ်ဴဘီလီ

၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁) ကို ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ 
မ်ိဳးႀကဲသူ စာေစာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကကသလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 
လစဥ္ထုတ္ ဝိညာဥ္ေရး စာေစာင္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အတြဲ ၁၀၀ ျပည့္ 
ေျမာက္ ရာျပည့္ဂ်ဴဘီလီ သို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္ကာလမ်ားစြာ၊ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး စနစ္မ်ိဳးစံုၾကားတြင္ ရွင္သန္ခဲ့ေသာ ဤစာ 
ေစာင္မွာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မပါလွ်င္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

ဤေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးျမတ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းရင္း၊ တစိုက္မတ္ 
မတ္ ေပးဆပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာသူမ်ား၊ ပါဝင္ပံ့ပိုးခ့ဲေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ား၊ စာေရး 
သားခဲ့ၾကေသာ ကေလာင္ရွင္မ်ား စသည့္ ေသသူရွင္သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း 
ေပးရင္း ေက်းဇူးတင္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဇႏၷဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖါတီမာ 
ဘုရားေက်ာင္း၌ နံနက္ ၇း၃၀ နာရီတြင္ က်င္းပပူေဇာ္ပါမည္။

 ထို႔ေနာက္ ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္းအမွတ္ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ စာေပေဟာ 
ေျပာပြဲလည္း ျပဳလုပ္မည္။ မိတ္ေဆြမ်ားအား ရင္းႏွီးစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ဇႏၷဝါရီလ ၁၂ ရက္

စေနေန႔

နံနက္ ၇း၃၀ ဂ်ဴဘီလီမစၧားတရားေတာ္ျမတ္

နံနက္ ၈း၄၅ မ်ဳိးႀကဲသူစာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပြဲ

နံနက္ ၉း၃၀ မ်ိဳးႀကဲသူသမိုင္း တင္ျပျခင္း၊ စာေပေဟာေျပာပြဲ

  ဆရာေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)| ဆရာ ေနဝင္းျမင့္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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"အေမွာင္ထဲ ျပန္မသြားခ်င္ၾကပါနဲ႔၊ ေရွ႕အလင္းဆီခ်ီတက္ၾကရေအာင္"  ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို

 "ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးကို ၾကည့္ 
မလား၊ တိုးတက္လာၿပီ၊ လြတ္လပ္လာၿပီ 
စစ္ပြဲေတြ ၿငိမ္းလာၿပီ၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း 
၄၀၊ ၅၀ အခ်ိန္ကာလကို ျပန္ၿပီးေတာ့ 
မေျပးခ်င္ၾကပါနဲ႔။ ေရွ႕အလင္းဆီကို ခ်ီတက္ 
ၾကရေအာင္။ ... ဒါေတြတြက္ လက္နက္ကိုင္ 
ေတြ အၾကားမွာ ညႇိႏိႈင္းမႈ ျပဳၾကရမယ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။" ဟု ကာဒီနယ္က စိန္ေမရီ 
ကာသီျဒယ္တြင္  က်င္းပခဲ့ေသာ သန္းေခါင္ 
ယံ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ မစၧား ၾသဝါဒတြင္ 
ထည့္ သြင္း ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 အေမွာင္ထဲတြင္ ေနသားက်ေနသူ 
မ်ားသည္ အလင္းကို မခံႏိုင္ၾကေၾကာင္း 
အလင္းထံမွ ထြက္ေျပးလိုၾကေၾကာင္း ဥပ 
မာ ခိုင္းႏိႈင္းေျပာျပခဲ့သည္။

 "ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး နာဇီေတြ 
ရဲ႕ အက်ဥ္းစခန္းေတြ ဖြင့္ၿပီး အက်ဥ္းသား 
ေတြကို လႊတ္လုိက္တဲ့အခါ အားလံုး ေပ်ာ္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ အေျပးထြက္လာၾကတယ္။ အဲ့ 
ဒီအခ်ိန္မွာ အံ့အားသင့္စရာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ 
တယ္။ အျပင္ကို ေရာက္လာတဲ့ အက်ဥ္း 
သားေတြဟာ ခ်က္ျခင္းဆိုသလိုပဲ  ေထာင္ 
ထဲ  ျပန္ဝင္ေျပးၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ 
ဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ အေမွာင္ခန္းထဲမွာ ႏွစ္နဲ႔ 
ခ်ီၿပီး ေနခဲ့ရေတာ့ အျပင္ထြက္လာတဲ့အခါ 
သူတိို႔ မ်က္လံုးေတြက အလင္းရဲ႕ ဒဏ္ကို 
မခံႏိုင္ၾကဘူး။ မ်က္စိစူးေတာ့ အေမွာင္ထဲပဲ 
ျပန္ေျပးဝင္ခဲ့ၾကတယ္။"

 ဆက္လက္ၿပီး လူကို အေမွာင္ ထု 
ထဲေရာက္ေစေသာ အရာမွာ "ရေလ 
လိုေလ အိုတေစၧဆိုသလိုပဲ၊ အာဏာနဲ႔ 
တဏွာဟာ လူကို အေမွာင္ထဲေရာက္ေစ ပါ 
တယ္။" ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

 "သခင္ခရစ္ေတာ္ကို အားကိုးၿပီး 
အလင္းထဲမွာ ေနၾကရေအာင္" အားေပး 
ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

 ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ေန႔ ၂၅ ရက္ေန႔ 
တြင္ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ေန႔လည္ ၂း၀၀ 
နာရီအထိ ကာဒီနယ္၏ အိမ္ေတာ္ တြင္ 

လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး လြတ္လြပ္စြာ 
ဝင္ေရာက္ သံု ေဆာင္ႏိုင္သည့္ဧည့္ခံေကၽြး 
ေမြးျခင္းကို ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ လက္ 
ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေယာဟန္တို႔ ကိုယ္ 
တိုင္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့သည္။

 ခရစၥမတ္အတြက္ ေကၽြးေမြးဧည့္ 
ခံျခင္းကို လမ္းေပၚတြင္ တမ္းရမ္းေနသူမ်ား၊ 
ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ 
ေသာ္လည္း လူေပါင္းစံု ဝင္ေရာက္ စား 
ေသာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ကာဒီနယ္က "ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆႏၵက 
လူေတြကို စားစရာ ေပး႐ံုတင္မကဘူး။ သူ 
တို႔နဲ႔အတူ ရွိေနခ်င္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ထမင္း 
ထုတ္ ေဝတာ၊ စားစရာေပးတာထက္ ဒီမွာ 
ထိုင္စားေစခ်င္တယ္။ သူတို႔ကို ကုိယ္တိုင္ 
ကိုယ္က် ေဝမွ် ေကၽြးခ်င္တဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ 
ဒီလို စားပြဲျပဳလုပ္တာပါ။"

"ပံုမွန္လုပ္ေနက်က ခရစၥမတ္ဆိုရင္ အစိုးရ 

အဖြဲ႕ေတြ၊ ၿမိဳ႕ထဲက လူႀကီးေတြကို ဖိတ္ 
ေခၚၿပီး စားေသာက္ပြဲလုပ္ၾကတာ။ ဒီႏွစ္မွာ 
လူတိုင္းအတြက္ အထူး သျဖင့္ လမ္းေဘးမွာ 
ေနရသူေတြ၊ ဘယ္သူမွ ဖိတ္ေခၚ ေကၽြးမွာ 
မဟုတ္တဲ့သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီလို 
open house အိမ္တံခါးကို ဖြင့္ၿပီး အား 
လံုးကို ႀကိဳဆိုလက္ခံၿပီး တည္ခင္းေပး 
တာပါ။" ဟု ကာဒီနယ္က ေျပာျပခဲ့သည္။

 လူဦးေရး ၅၀၀ ခန္႔အတြက္ ျပင္ 
ဆင္ထားေသာ္လည္း ဧည့္ခံခ်ိန္တြင္ တစ္ 
ေထာင္နီးပါးရွိခဲ့သျဖင့္ နီးစပ္ဆိုင္မ်ားမွ အ 
ေျပးအလႊား ဝယ္ခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရ 
သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ စားပြဲ 
ထိုးခဲ့ေသာ ပံုမ်ားက ဆိုရွယ္မဒီယာတြင္ လူ 
အမ်ား စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။

CBCM-OSC

ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၉ ႏွစ္ ၾကာစြန္႔ပစ္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရွးအက်ဆံုး 
ဘုရားေက်ာင္းေျမေပၚတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မစၧားပူေဇာ္မည္

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ ဘုရား 
ေက်ာင္း မ်ားထဲတြင္ ေရွးအက်ဆံုး ဘုရား 
ေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ခံရေသာ 
ဘုရားေက်ာင္းသည္ "အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူ 
ေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ"  ဘုရား 
ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သန္ 
လ်င္ၿမိဳ႕ ေရနံဝင္း အတြင္း တည္ရွိသည္။

 ေပၚတူဂီဘုရားေက်ာင္းဟု လူသိ 
မ်ားၿပီး အခ်ိန္က မူးယစ္ေဆးသမားမ်ား၏ 
ေနရာ၊ စံုတြဲမ်ား မဖြယ္မရာ လုပ္သည့္ ေန 
ရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာႏွင့္ ေရွးေဟာင္း သုေတ 
သနဌါနတို႔၏ မြမ္းမံမႈျဖင့္ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ 
လွပေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေနေပၿပီ။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း အခ်ိန္က 
စတင္မြမ္းမံခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အဆံုး 

၂၀၁၇ အေစာပိုင္း ဘုရားေက်ာင္းအား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္တို႔ လာေရာက္ ၾကည္႐ႈစဥ္

သတ္ကိုုင္တြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ 
သည္။ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ကိုလာဇ႐ု (ကို 
လားဇယ္) မွ အနီးကပ္တာဝန္ယူ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ပူေဇာ္မည့္ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါ 
ရီလ ၁၂ ရက္ စေနေန႔၊ ေန႔လည္ ၃ နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ ဘို 
မွ ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအားလံုး ပါ 
ဝင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

 ထိုမစၧားတရားေတာ္ျမတ္၌ ပါဝင္ 
ရန္ ဘာသာဝင္မ်ားအားလံုးကို ရန္ကုန္ 
လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာ ေယာ 
ဟန္၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)
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ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ ၅ ခုရွိ စစ္ေရး 
ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ 
ဘာလ (၂၁)ရက္မွ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ (၃၀)
ရက္အထိ ၄ လၾကာ ရပ္ဆိုင္း ေပးသြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္က 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက 
ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ေႁမွာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ေႁမွာက္ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာန 
ခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမ ႏွင့္ ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမ ၅ ခုရွိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ 
က်န္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ 
ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ 
ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္  စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ရပ္ဆိုင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ 

 လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစေသာ က႑မ်ားတြင္ 
အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ 
ဟု ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္က ေျပာ 
ၾကားေသာ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အ 
မွာစကားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ က 
“ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အ 
တြက္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ေပၚ 
ထြန္း လာေစဖို႔ မျပတ္ေသာသတိ မေလ်ာ့ 
ေသာ ဝီရိယတို႔ျဖင့္ ၾကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။ 
ယခုမွသည္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း 
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ က႑ 
မ်ားမွာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ပိုမို ရရွိ 
လာမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေကာင္း 
ပါးအပ္ပါတယ္” ဟု ၎၏ ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ 
ခြန္းဆက္အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

 ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အနာဂတ္ 
ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာေအာင္၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံ 
သားမ်ား၏ ဘဝမ်ား ခ်မ္းေျမ႕ေပ်ာရ္ႊင္ေအာင ္
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဦးတည္ ၾကဳိး 
ပမ္း ပုံေဖာ္သြားမည္ဟု ၄င္း၏ႏွစ္သစ္ကူး 

လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစေသာ က႑မ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား 
ပိုမိုရရွိလာမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ေျပာ

မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ (၁) 
ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ(၂) ဦးဟင္နရီ 
ဗန္ထီးယူတို႔မွ ႏွစ္သစ္တြင္ တိုင္းရင္းသား 
ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတ ေန 
ၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္ 
လည္သင့္ျမတ္ေရးရရွိၿပီး လႈမႈ စီးပြား ဘဝ 
မ်ား ျမင့္မားတိုးတက္ပါေစေၾကာင္း၊ တရား 

ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အားၾကဳိးမာန္တက္ ဆက္ 
လက္ အေကာင္ထည္ေဖၚ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ 
ပါေစေၾကာင္း ႏွစ္သစ္နႈတ္ခြန္းဆက္ စကား 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီ 
ခြန္ျမတ္၏ ႏွစ္သစ္ နႈတ္ဆက္စကား တြင္ 
ႏွစ္သစ္တြင္ လူသစ္စိတ္သစ္၊ ယုံၾကည္မႈ၊ 
နားလည္မႈတို႔ကို အ ေျခခံ၍ အားလုံးအတူ 
တကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ ၾကျခင္းျဖင့္  

တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အား 
လုံး လိုလားေတာင္ ့တေနတဲ့ “ဒီမိုကေရစီေ 
ရး၊ လူ႔အခြင္ ့အေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး” တို႔ 
ကိုအ ေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို မၾကာခင္ 
ကာလ အတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ တည္ 
ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး 
ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က 
“လူသားအားလုံးဟာ မိမိဘ၀ တုိးတက္ဖုိ႔ 
အတြက္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ၾက 
သလုိ အားလုံးဟာလည္း ေအးေအးခ်မ္း 
ခ်မ္းနဲ႔ ေနထုိင္လုိတဲ့ ဆႏၵရွိၾကပါတယ္၊ ဒီလူ 
သား အားလုံးရဲ႕ ဆႏၵျပည့္စုံေစဖုိ႔ အတြက္ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႕ မိဘ 
ျပည္သူမ်ား အားလုံးနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ 
သြားၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ ေျပာ 
ၾကားလုိပါတယ္၊ မိဘျပည္သူမ်ားအားလုံး 
ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ 
ေၾကာင္း ထပ္မံဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းပါ 
တယ္” ဟု ႏွစ္သစ္ နႈတ္ခြန္းဆက္စကား 
ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊CBCM-OSC

စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ ၅ ခုရွိ စစ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ရွားမႈမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)ရက္မွ စတင္၍ 
၄လၾကာ ရပ္ဆိုင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြာေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး ထုတ္ျပန္

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ကို 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိ္ုင္းမ်ား ႏွင့္ အ 
ရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၾကဳိဆိုခဲ့ ၾက 
သည္။ တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို 

ႀကဳိဆိုေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး 
ထားျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း (၈) ဖြဲ႔လုံး ႏိုင္ငံ 
ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ အျမန္ဆုံးေရာက္ရွိ 
လာေရး၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္း 

(၁၀) ဖြဲ႔ႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေရး 
အတြက္  ဆက္လက္ၾကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ 
သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနက 
၎ေန႔တြင္ပင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္တို
က္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ား အ 
တြင္း ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား အျမန္ 
ဆုံး ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တိုင္ရင္း 
သားနယ္ေျမမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ျဖဳိး 
တိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္က ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM-OSC

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရာတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အေျခခံကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓိကက်ၿပီး 
တရားမွ်တျခင္း၊ သာတူညီမွ်ရွိျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ ႐ိုးသားျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ 

သစၥာတည္ၾကည္ျခင္း စသည့္ လူသားဆန္သည့္ ပါရမီမ်ားကို လက္ကိုင္ထားလုပ္ေဆာင္ရမည္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁) ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 23

ေညာင္ေလးပင္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ လစဥ္ တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

ဝတ္ေစာင့္ျခင္းအစီအစဥ္ကို နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ေန႔လည္ ၃း၃၀ နာရီ အထိ ျပဳလုပ္ပါသည္။ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ရဟန္း၏ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းတို႔ ရွိၿပီး 
အာပတ္ေျဖႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားေပးပါသည္။ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္လည္း ၾသဝါဒနာယူျခင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းတို႔ ရွိပါသည္။

ေန႔လည္စာႏွင့္ အစာေျပသံုးေဆာင္ျခင္းတို႔ကို လစဥ္အလွဴရွင္မ်ားမွ ပါဝင္လွဴဒါန္းကာ ဧည့္ခံေပးၾကပါသည္။ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားရွိလွ်င္လည္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ရွိ သာသနာအုပ္စု အသီးသီးမွ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ပါဝင္လိုသူမ်ား အသြားအျပန္အတြက္ ကားလက္မွတ္ကို တစ္ဥိးလွ်င္ (၈၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ မိမိတို႔ သာသနာရွိ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္း တာဝန္ခံမ်ားထံမွ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ က်င္းပေရးေကာ္မတီ

Fr. Jude (Phone: 09896701150

 ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏ သ 
ေဘာတူညီခ်က္အရ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ဦးစီးဌာနကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
၂၈ ရက္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး 
ဝန္ႀကီးဌာနသို႔  လႊဲေျပာင္း ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေစလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ 
စု အစိုးရအဖြဲ႔ ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာလ 
၂၈ ရက္တြင္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး 
ခ်ဳပ္က အဆိုျပဳ ခန္႔အပ္ျပီး တပ္မေတာ္သား
ဝန္ႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္သည့္  ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာန  လက္ေအာက္မွ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ဦးစီးဌာနကုိ အရပ္သား အစိုးရ ကိုင္ 
တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ 
အဖြဲ႔႐ုံးဝန္ႀကီး လက္ေအာက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး ဌာ 
နကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး ဝန္ႀကီး 
လက္ေအာက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းတာဝန္ ထမ္း 
ေဆာင္ေစျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား ပိုမို 
ခိုင္မာ ေတာင့္တင္း ေစရန္၊ အနာဂတ္ ဖက္ 
ဒရယ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခိုင္မာေစေရး၊ ဗဟို 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေစေရးတို႔အတြက္ ရည္ 

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို အရပ္သားအစိုးရကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးဝန္ႀကီး လက္ေအာက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း

ရြယ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္က 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေသာ သ 
တင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သမၼတ႐ုံး ေျပာ 
ခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက မီဒီယာ မ်ားကို 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ယခုကဲ့သို႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ဦးစီးဌာနကို အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို ေကာင္း 
မြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ 
ရႈျမင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက 
ၾကဳိဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဟာင္း 
ဦးမင္းသူကို  ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး 
ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ 
ဘာလ အတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္း 
ျမင့္က ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 အေထြအေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး 
ဌာနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ယႏၲရားတြင္ အဓိက အေရးပါေသာ ဌာန 
ျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္၏ ကိစၥအဝဝအတြက္ ရပ္ 
ကြက္ ေက်းရြာအဆင့္မွ ျပည္ေထာင္စု 
အဆင့္သို႔တိုင္ေအာင္ စံမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ရသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးဝန္
ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ 
ျပန္ေသာ အမိန္႔ေၾကာျငာစာတြင္ ျပည္ 

ေထာင္စု အစိုးအရ အဖြဲ႔ အစည္းအေဝး အ 
မွတ္စဥ္(၂၃/၂၀၁၈) ၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
အရ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန 

ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္း ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCMOSC

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ 
ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ခရိုင္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုးမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေ
ထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုး

မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ လမ္းညႊွန္မွာၾကားျခင္း (Pyo Min Thein FB)

ေပ်ာ္ ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခရစၥမတ္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းသည့္အခါ ညီအစ္ကုိ 
ေမာင္ႏွမ စိတ္ထားျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳး (Fraternity) ထားတတ္ရန္ အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

ဇႏၷဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ လုဒ္ မယ္  ေတာ္ သခင္ မ ပဲြ ေတာ္ ကို ၂၀၁၉  ေဖ ေဖာ္ 
ဝါရီလ ၁ ရက္  ေန႔ မွ ၁၀ ရက္  ေန႔ အထိ စည္ ကားသိုက္ ျမဳိက္ စြာက်င္ းပ မည္  ျဖစ္  
ပါေၾကာင္ း အမိမယ္  ေတာ္  သခင္ မကို ခ်စ္  ေသာ ညီအစ္ ကို  ေမာင္ ႏွမ အ ေပါင္ းတို႔ 
အား အသ ိ ေပး  ေၾကျငာလုိက္ ပါသည္ ။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၂၁၊ ေသာၾကာေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
သည္ အနားယူၿပီးေသာရဟန္းမင္းႀကီး ဘက္နဒစ္ ၁၆ ထံ အလည္အပတ္ 

သြာေရာက္ကာ ခရစၥမတ္ အတြက္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း လက္ေဆာင္ ေပးျခင္းတို႔ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (ဓါတ္ပံု Vatican Media)

Fr. Jerome ၀ုန္႔ဇလန္႔ (OFM)
၂၀၁၈ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီတြင္ စိန္ဖရန္စစ္အစီစီဘုရားေက်ာင္း၌ 

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ 
လက္ေတာ္မွထာ၀ရ ရဟန္းသကၡာခံ ခံယူခဲ့သည္။

(ဓါတ္ပံု - RVA Sagaw Karen Service)

မ်ဳိးႀကဲသူစာေစာင္၏ ရာျပည့္ဂ်ဴဘီလီ ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
၂၀၁၉ ခု ဇႏၷဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ဖာတီမာ 

ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ နံနက္ ၇း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။

ကေလး ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ လ်န္းခင္းထန္အား 
ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ "အျပစ္မဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားပြဲေန႔" တြင္ 

ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ မစၧားပူေဇာ္အၿပီး ေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတပံု - RVA TEDIM)

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ဗာတီကန္သံအမတ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ခ်န္အင္နမ္ သည္
ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ သာနာ့ဗဟိုေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္း
ေကာင္းႀကီးေပးဆက္ကပ္ပူေဇာ္ပြဲတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ (၁၅ ဒီဇင္ဘာ)


