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ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

ငါသည္ ေလာက၏ အလင္း 
ျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ 

ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္တြင္ 
သြားလာရမည္ မဟုတ္၊ 

သူသည္ အသက္ႏွင့္ ဆိုင္ 
ေသာ အလင္းကို ရလိမ့္မည္။

ရွင္ေယာဟန္ ၈း၁၂

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္ အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ထိုင္းႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ 

(၆) လပတ္ ေတြ႕ဆံု 
အစည္း အေဝး က်င္းပ

မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာပိုင္ မံုလွ ဇာတိဖြား 

ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း အား 
မံုလွရြာမွ ဘာသာတူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳ 
ဆိုႀကိဳ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူး 
တင္ မစာၦးတရား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

စာ - ၁၅

ျပည္ သာသနာ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ 
အလက္ဇႃႏၵား ၿပံဳးခ်ိဳ ၏ 

အသက္ေတာ္ (၇၀) ႏွစ္ ျပည့္ 
ေမြးေန႔ ပြဲေတာ္

စာ - ၁၄

စာ - ၉

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး လႈပ္ရွားမႈ

သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္ စာ - ၁၁

စာ - ၅

ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ႐ုရွား သမၼတ ပူတင္အား ၂၀၁၉ ခု ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗာတီကန္၌ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္စဥ္
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ၾသဂုတ္လ၊ 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

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားေန႔
 လူသည္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ေနထိုင္ရေသာ သတၱဝါ ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္း တစ္ 
ေယာက္တည္း ရွင္သန္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မည္သူႏွင့္မွ် အေပါင္းအသင္း မလုပ္ဘဲေနထိုင္ျခင္း 
သည္ မူမွန္ေသာ ရွင္သန္ျခင္း မဟုတ္ေပ။

 မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းဖြဲ႔ျခင္းသည္ မိမိတစ္ဦးတည္း အတြက္သာမက လူ႔ အ 
သိုင္းအဝိုင္း၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ပါ လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၃၀ 
ရက္ေန႔ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားေန႔ (The International Day of 
Friendship) အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ေနရာ အႏွံ႔တြင္ က်င္းပၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားန႔ကို ယူနက္စကို UNESCO ေခၚ  
ကမၻာ့ကုလ သမဂၢရဲ႕ ပညာေရး၊ သိပၸံနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ႀကီးက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေလ့အထ ဆိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ားကို 
တားဆီးရန္၊ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြေျဖရွင္းရန္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္သည့္ တန္ဘိုးထားတတ္ျခင္း၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 
အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ “(၂၀၀၁ - ၂၀၁၀) ဆယ္ႏွစ္ကို 
ကမၻာ့ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေရး အေလ့အထ" တည္ 
ေဆာက္ေရး ဆယ္စုႏွစ္အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ အေထြေထြ ညီလာခံႀကီးမွ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ိဳးစံုသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားစြာကို အဓိက ထိခိုက္ နာက်င္ေစေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ 
ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အၾကမ္းမဖက္ေရးအတြက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာေရး 
အားျဖင့္ သြန္သင္ေပးရမည္ အခိုင္အမာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္း၌ သဟဇာတရွိစြာ ေနထိုင္တတ္ ၾကမည္ဆိုလွ်င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
အတြက္ အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာပါလိမ့္မည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားေန႔ကိုလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မိတ္ေဆြ 
သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ျခင္းသည္ ကမၻာတဝွမ္း၌ ရွိၾကေသာ လူသားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါၿပီး 
ျမင့္ျမတ္သည့္ တန္ဘုိးမ်ားစြာရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကာ က်င္းပေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားေန႔ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢ အေထြ 
ေထြညီလာခံႀကီးက ေၾကျငာခဲ့သည္္။ လူအခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း၊ ဓေလ့ထံုးစံ 
အခ်င္းခ်င္း နဲ႔ လူတစ္ေယာက္ခ်င္း အၾကားတြင္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ေနျခင္းသည္ 
လူအသိုင္းအဝိုင္းတြင္လည္း ေပါင္းကူး တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

 ကမၻာ့ကုလ သမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း 
မ်ားေန႔က်င္းပရာတြင္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။ လူငယ္မ်းသည္ 
အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ မတူညီေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ရွိေၾကာင္း သိၾကရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မတူညီမႈမ်ားကိုလည္း 
ေလးစားလက္ခံ တတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

 ငါသည္ သင္တို႔ကို မိတ္ေဆြ (သူငယ္ခ်င္းမ်ား) ဟု ေခၚမည္ ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကို 
ခရစ္ေတာ္က သူ၏ တပည့္ႀကီးမ်ားအား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူတို႔ႏွင့္ 
မိတ္ေဆြဖြဲ႕ကာ လူသားမ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာသည္။ လူသားမ်ားအား သူ႔ အေၾကာင္းကို 
အကုန္အဆင္ ေဖၚျပသည္။ အေၾကာင္းမူကား ငါ၏ ခမည္းေတာ္ထံမွ ၾကားသိရသမွ်ကို 
ငါသည္ သင္တို႔အား ငါသိေစၿပီ ဟု ခရစ္ေတာ္က မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (ေယာဟန္ ၁၅း၁၅)

 ဧကန္စင္စစ္သည္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအၾကားတြင္ ထိတ္လန္႔စိုးရိမ္စြာ ထိမ္ 
ဝွက္ထားရမည့္အရာ မရွိေတာ့ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား 
အၾကားတြင္ မတူညီမႈမ်ားကို ေက်ာ္၍ ၾကည့္ ျမင္ႏိုင္ၾကသည္။

 ရွင္ေပါလုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ထားရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ 
ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။ ဘာသာဝင္မ်ားအား ညီအစ္ 
ကို စိတ္ထားျဖင့္ ခ်စ္ၾကရမည္ ျဖစ္သလို မတူညီသည့္ သူစိမ္းမ်ားအားလည္း ေမတၱာထား 
ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ (ေရာမ ၁၂း၉-၁၃)

 ကမၻာေျမေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိပါေစ၊ စစ္မက္ေတြ ရပ္တန္႔ပါေစ၊ လူသားတိုင္း 
တရားမွ်တမႈ ရရွိၾကပါေစ၊ စသျဖင့္ ဆႏၵျပဳေနၾကေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ အတိိုင္း 
အတာထိ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕ႏိုင္ၾကပါသနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေသာ မိတ္ေဆြ စစ္ 
မည္မွ် ရွိပါသနည္း။ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းအား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကမၻာေျမ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္မွ် ပံ့ပိုးေနသည္ကို သိႏိုင္ပါမည္။

 ကမၻာေျမ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ သာယာလွပႏိုင္ဖို႔ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ၾကပါစို႔။
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က ဗုဒၶဟူး 
ေန႔ လူထုပရိသတ္အား ဘုရားစကားသြန္သင္ရာတြင္  
ေကာင္းကင္ဘံု၌ေမတၱာကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တမန္ 
ေတာ္ဝတၳဳကို အေျခခံ၍ အရွင္သူျမတ္ရဲ႕ ဘုရားစကား သြန္ 
သင္ျခင္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္ 
ရွင္လူကားေရးထားတဲ့ ဒီက်မ္းေစာင္က ခရီးျပဳျခင္းနဲ႔ ပတ္ 
သက္ၿပီးေျပာျပ ေနပါတယ္။ ဘယ္လုိမ်ိဳးခရီးကိုေျပာခ်င္တာ
ပါလိမ့္။ ဘယ္သူ႕ရဲ႕ ခရီးျပဳျခင္းလဲ။ ဧဝံေဂလိ သတင္း 
ေကာင္းကို ေလာကထဲမွာ သယ္ေဆာင္ျခင္းခရီးလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါ 
တယ္။ ဒီခရီးမွာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္ၾကားက ေႏွာင္ဖဲြ႕ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈကို ျပသထား 
တယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္က ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ႏွင့္သာသနာ 
ျပဳျခင္းကို အသက္ဝင္ေစတဲ့ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ပါပဲ။ တမန္ 
ေတာ္ဝတၳဳမွာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား 
အတူ သက္ဝင္ ယွဥ္တဲြေနတာကိုအဓိက ေတြ႕ရတယ္။ 

 ဘုရားရွင္က ကမၻာေျမေပၚသုိ႔ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
အားျဖင့္သူ႔ရဲ႕ ပညတ္စကားကိုခ်မွတ္ေပးထားတယ္လုိ႔ ဆာ 
လံက်မ္းမွာ ဆုိထားတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က သိမ္ေမြ႕ 
တယ္။ အစြမ္းရွိတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကုိလူ႔စကားနဲ႔ေဟာ 
ေျပာတယ္။ လူ႕စကားကို ကြ်မ္းက်င္လိမၼာေအာင္ ေျပာတတ္ 
လုိ႔ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကထိေရာက္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ သန္႔ 
ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားေၾကာင့္သာ လူ႔စကားျဖင့္ 
ေျပာတဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က အစြမ္းထက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ လူ႔ရဲ႕ဘာသာစကားကို သန္႔စင္ေစၿပီး အသက္ကို 
ေဆာင္က်ဥ္ေပးႏုိင္ေလာက္တဲ့အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။သန္႔ 
ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သာလွ်င္ အစြမ္းတန္ခုိးနဲ႔ျပည့္ေအာင္ 
လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္တယ္။ ဒါမွသာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က သန္႔ 
ရွင္းျမင့္ျမတ္ရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစမယ့္ မ်ိဳးေစ့တစ္ေစ့လုိ 
ျဖစ္လာတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက လူ႔ဘာသာစကားကို
ထိေတြ႕လုိ္က္တဲ့အခါ လူ႕စကားကလူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို 
ေလာငက္ြ်မ္းေစၿပီး ဘုရားရငွဆီ္သုိ႔  ဦးတည္ေခၚေဆာင္ႏုငိတ္ဲ ့
စြမ္းအားျပင္းေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္လာတယ္။ ဘယ္ေလာက္ 
ေတာင္ အစြမ္းတန္ခုိးရွိသလဲဆုိတာကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဒီဘုရားစ
ကားသြန္သင္ျခင္းမွာဆက္လက္ေလ့လာသြားၾကမယ္။ 

 လူ႔ရဲ႕ဘာသာစကားျဖင့္ေျပာတဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
အားျဖင့္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဟာ လူ႔ဇာတိအျဖစ္ကိုခံယူခဲ့ 
တယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက သူ႕ကိုဆီလူးဘိသိတ္ေပးခဲ့ 
တယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေဒသနာေတာ္ လုပ္ငန္းေတြမွာလည္းအား 
ျဖည့္ပံ့ပိုးေပးခဲ့တယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အလင္းျပမႈေအာက္မွာ 

ခရစ္ေတာ္ကမိမိရဲ႕ ေနာက္လိုက္ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြကို 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေဟာေျပာျခင္း 
ေတြ၊ သက္ေသခံျခင္းေတြမွာလည္းအဆံုးထိတုိင္ တည္ 
ၾကည္ သစၥာရွိႏုိင္ဖုိ႔ ဝိညာဥ္ေတာ္ကပဲ ခြန္အားေပးခဲ့တယ္။ 
ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ အလင္းေပးေနတာကိုပဲ ၾကည့္ေတာ့။ 
ဧဝံေဂလိက်မ္းစာက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ 
ေကာင္းကင္ဘံုတက္ၾကြျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့တယ္။ 
တမန္ေတာ္ဝတၳဳက အဲ့ဒီကေန အစျပဳတာပဲ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ အသင္းေတာ္ကို အစျပဳရာ 
အေၾကာင္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရက္ေပါင္း ၄၀ တုိင္ေအာင္ ကိုယ္ 
ေတာ္က အမွန္တကယ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္းသက္ 
ေသ သာဓကေတြျပခဲ့တယ္။ ရွင္ျပန္ေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္ 
လူေတြ လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ လကၡဏာေတြနဲ႔ ျပသတယ္။ 
သူတို႔နဲ႔ အတူစားေသာက္ ျပခဲ့တယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္၌ ေဆးေၾကာျခင္းကိုခံယူၾကေလာ့လုိ႔ မိန္႔ခဲ့တဲ့ ကတိ 
ေတာ္အတုိင္း ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားရဲ႕ အသက္တာကို ရွင္ 
သန္ၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္၌ ေဆးေၾကာျခင္း 
ခံယူတာဟာ ဘုရားရွင္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ျခင္းကိုေတြ႕ၾကံဳခံစားေစ
ဖုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ လူသားအားလံုးကယ္တင္ျခင္းခံရဖုိ႔ 
ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို သတၱိရွိတဲ့ ဘုရားသားသမီးေတြအျဖစ္ 
နဲ႔ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ျခင္းပါပဲ။ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကိုလက္ေဆာင္အ 
ျဖစ္နဲ႔ သယ္ေဆာင္ရမယ္။ အဖုိးအခေပးစရာမလိုဘူး။ ကယ္ 
တင္ျခင္းဟာ ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္။ လြတ္လပ္စြာနဲ႔ 
ေဝမွ်ၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အလင္းေပးမႈေအာက္မွာ လူသား 
အားလံုးအတြက္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးရမယ္။ ဒါကိုတပည့္ေတာ္ 
ႀကီးေတြ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ၾကံဳေတြ႕ခံစားသိရွိခဲ့ရတယ္။ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ေဘးမွာခရီး 

ျပဳေပးခဲ့တယ္။ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္း ျပန္႔ႏွ႔ံေစဖုိ႔နဲ႔ 
ဘုရားရွင္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ လမ္းကို က်ိဳးႏြံယံုၾကည္စြာ 
ေလွ်ာက္ၾကဖုိ႔ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက လမ္းျပေခၚေဆာင္ေန 
ခဲ့ပါတယ္။ 

(ေမလ ၂၉ရက္၊ ၂၀၁၉)

 ဧဝံေဂလိသမၼာတရားက ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ ဦး 
ေဆာင္ မႈေအာက္မွာ ခရီးေတာ္ေတာ္ေပါက္ခဲ့တယ္။ အရာ 
ရာတုိင္းက ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရဲ႕ ရွင္ျပန္ျခင္းကေန အစျပဳ 
ခဲ့တယ္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြအ 
မ်ားႀကီးထဲက သာမန္ အျဖစ္ပ်က္ေလးတစ္ခုမဟုတ္ခဲ့ဘူး။ 
အသက္သစ္စတင္ရာ အရင္းအျမစ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါ 
ေၾကာင့္တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြက နားေထာင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ပညတ္စကားကိုလုိက္နာခဲ့တယ္။ ဆုေတာင္ျခင္း၌ အတူ 
စု႐ုံးတယ္။ အမိမယ္ေတာ္ကို မိခင္အျဖစ္ထားရွိၿပီး နီးနီး 
ကပ္ကပ္ေနခဲ့တယ္။ အခ်င္းခ်င္း စုစည္းေပါင္းစပ္ျခင္းအား 
ျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အစြမ္းတန္ခုိးကိုခံယူရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ 
ၾကတယ္။ 

 ပထမဆံုးအဖဲြ႕အစည္းေလးမွာ လူအေရအတြက္ 
၁၂၀ ရွိခဲ့တယ္။ ၁၂ ဆုိတဲ့ ဂဏန္းကထူးျခားတယ္။ အီစရာ 
အဲလ္ လူမ်ိဳး ၁၂ မ်ိဳးကိုကိုယ္စားျပဳၿပီးတမန္ေတာ္ႀကီး ၁၂ 
ကေနဆင္းသက္လာတဲ့ အသင္းေတာ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ထား 
တယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဒုကၡစရိယာနဲ႔ ေဝဒနာလမ္းစဥ္ မစခင္ 
တပည့္ေတာ္တစ္ပါးမွ သစၥာေဖာက္ အပ္ႏွံလုိက္ခ်ိန္မွာ 
ေတာ့ တပည့္ေတာ္အေရအတြက္က ၁၂ ပါးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ 
၁၁ ပါးပဲက်န္ခဲ့တယ္။ ဂ်ဴးဒအီစကာရုဒ္က တပည့္ေတာ္ႀကီး 
ေတြ စု႐ံုးတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းကေန ကိုယ့္ဟာကို သီးသန္႔ခဲြ 
ေနတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုကိုးကြယ္၊ သီးသန္႔ဆန္ဆန္ေနၿပီးေငြ
ကုိခင္တြယ္ခဲ့ရာကေနမိတ္ေဆြအျဖစ္မွ ရန္သူသစၥာေဖာက္ 
အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရတယ္။ ရွင္သန္ျခင္းထက္ ေသျခင္း 
ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ဴးဒရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မႈက ၁၂ ပါးေပါင္းစည္း 
ထားတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ဒဏ္ရာ ေဝဒနာတစ္ခုေတာ့ 
ျဖစ္ေစခဲ့တာအမွန္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပီတာက ေပါင္းစည္းညီ 
ညြတ္ျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ၁၂ ပါးျပည့္ 
ေအာင္ ျပန္တည္ေဆာက္ၿပီးမဲႏိႈက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ 

 တမန္ေတာ္ဝတၳဳမွာ တပည့္ေတာ္ ၁၂ ပါးကခရစ္ 
ေတာ္ရဲ႕လမ္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္ 
တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ သက္ေသေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ မျပည့္စံု 
ဘူး၊ အားနဲခ်က္ေတြရွိေပမဲ့ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ စည္းလံုး 
ေအာင္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒီခရီးမွာ ရွင္ျပန္ေတာ္မူတဲ့ 
ခရစ္ေတာ္က အခရာက်ခဲ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္ျပန္ျခင္း 
ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ အတူ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ခြန္အားအလင္း 
အားျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာဘုရားကို အသက္ေသတဲ့အထိ 
သက္ေသခံႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

(ဇြန္လ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၉)

သီကုိရွင္း

သီကုိရွင္း

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က သိမ္ေမြ႕တယ္။ 
အစြမ္းရွိတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကုိ 

လူ႔စကားနဲ႔ ေဟာေျပာတယ္။ 
လူ႕စကားကို ကြ်မ္းက်င္လိမၼာေအာင္ 
ေျပာတတ္လုိ႔ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က 
ထိေရာက္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ သန္႔ 

ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားေၾကာင့္သာ 
လူ႔စကားျဖင့္ ေျပာတဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
က အစြမ္းထက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ဴးဒ အီစကာရုဒ္က တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြ 
စု႐ံုးတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းကေန ကိုယ့္ဟာကို 
သီးသန္႔ခဲြ ေနတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုကိုးကြယ္၊ 
သီးသန္႔ ဆန္ဆန္ေနၿပီးေငြကုိ ခင္တြယ္ခဲ့ရာ 
ကေနမိတ္ေဆြအျဖစ္မွ ရန္သူသစၥာေဖာက္ 

အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရတယ္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွ စိန္ပီတာ အရုိးပါ၀င္ေသာ ဓါတ္ေတာ္ကုိ 
ၾသသေဒါ့စ္ အသင္းေတာ္ အား လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ျခင္း

 ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ၾသသ 
ေဒါ့စ္အသင္းေတာ္ရဲ႕ အႀကီးဆုံးဦးေသွ်ာင္ 
ျဖစ္သူ Patrairch Bartholomew အား 
ေတြ႔ဆုံခ်ိန္မွာ စိန္ပီတာရဲ႕ အရုိးမ်ားပါရွိ 
တယ္လုိ႔ယုံၾကည္ထားတဲ့ ေၾကးေသတၱာနဲ႔ 
ထည့္ထားေသာ ဓါတ္ေတာ္ (Relic) ကုိ 
ေကာက္ခါ၊ ငင္ခါ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ပါ 
တယ္။ ဒါဟာ အသင္းေတာ္မ်ားအၾကားခ်စ္ 
ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးပြါးေစဖုိ႔လုိ႔ သူကေျပာပါ 
တယ္။

 အဲဒီဓါတ္ေတာ္ကုိထားတဲ့ ရဟန္း
မင္းႀကီးအိမ္ေတာ္ရဲ့ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္
ထဲကေန ေကာက္ယူၿပီး ေပးလုိက္တာပါ။ 
ဓါတ္ေတာ္ကုိ ေၾကးနဲ႔အုပ္ ထားၿပီးအထဲမွာ 
စိန္ပီတာရဲ႕အရိုးစ(၈)ခုေလာက္ပါရိွတယ္
လုိ႔ဆုိပါတယ္။စိန္ပီတာရဲ႕အဲဒီအရုိးေတြကုိ 
၁၉၅၂ ခုႏွစ္တုန္းက စိန္ပီတာဘာစီးလီးကား 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေျမေအာက္သခၤ်ဳိင္းတူး 
ေဖာ္မႈျပဳခ်ိန္မွာ ေဖာ္ယူရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္။

 အဲဒီဓါတ္ေတာ္ပါတဲ့ ေၾကးေသတၱာ 
အေပၚမွာ "ဗာတီကန္ ဘာစီးလီးကားေျမ 
ေအာက္သခၤ်ဳိင္း (hypogeum) မွ တူးေဖာ္ 
ရရွိေသာ တမန္ေတာ္ႀကီး ေပတရူး၏ အရုိး" 
လုိ႔ ေရးထြင္းထားပါတယ္။ တူးေဖာ္ခဲ့စဥ္အ
နီးအနားကနံရံေပၚမွာ (စိန္ပီတာ ဤေနရာ 
မွာရွိသည္) လုိ႔ ဂရိဘာသာနဲ႔ေရးျခစ္ထား
တာကုိေတြ႔ရွိရၿပီး ဒီစာဟာလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ 
ေပါင္း ၁၆၀ ေလာက္က ေရးထားဟန္ရွိ 
တယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ အရုိးေလ့လာ 
ဆန္းစစ္သူေတြကေတာ့ ဒီအရုိးေတြဟာ 
အသက္ ၆၀-၇၀ ၾကားအရြယ္ရွိ သူရဲ႕အရုိး 

ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အရုိး 
ကုိ ေရႊမွ်င္နဲ႔ ယက္လုပ္ထားတဲ့အစနဲ႔ေသ
ခ်ာထုတ္ပုိးထားတဲ့အထုတ္လုိက္ေဖာ္ယူႏုိင္
ခဲ့ၾကတာပါ။

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ဟာ ၂၀၁၃ 
ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ ေယဇူးဘုရင္ပဲြေန႔ 
တုန္းကတစ္ခါ ဒီအရုိးဓါတ္ေတာ္ကုိဘုရား
ဖူးလာသူအမ်ားဖူးေျမွာ္ၾကည္ညဳိေစဖုိ႔ စိန္ပီ 
တာရင္ျပင္ကုိ ထုတ္ေဆာင္လာဖူးတယ္၊ 
အဲဒီေန႔က ဘုရားဖူးဧည့္သည္ေတြထဲမွာၾသ
သေဒါ့စ္ အသင္းေတာ္က ထိပ္ပုိင္းေခါင္း 
ေဆာင္အခ်ိဳ႕လည္းထုိဓါတ္ေတာ္ကုိ ဖူးေတြ႔ 
ခဲ့ၾကပါတယ္။

 ယခု သူတုိ႔အား ခ်စ္ၾကည္ျခင္း 
လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးလုိက္တဲ့ အဲဒီဓါတ္ 
ေတာ္ အရုိးေသတၱာကုိ ၾသသေဒါ့စ္တုိ႔ရဲ႕ 
နယ္ေျမအီစတန္ဘူလ္ (Istanbul) ကုိ ပင့္ 

ေဆာင္သြားခဲ့ၾကပါၿပီ။ ၾသသေဒါ့စ္ ဂုိဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Job ကေတာ့ ``ဒီအျပဳ
အမူဟာနက္ရႈိင္းတဲ့စည္းလုံးျခင္းအတြက္ 

ဧရာမေျခလွမ္းႀကီးပါပဲ``လို႔မွတ္ခ်က္ခ်ပါ
တယ္။

ဇြန္လ ၂၈-ရက္ေန႔က ခရစ္ယာန္အသင္းေ
တာ္မ်ားစည္းလုံးေရး အစည္းအေဝးကုိ 
တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေတာ္မ်ားကုိေတြ ႔ဆုံရာမွာ"အေရွ႕အသင္း 
ေတာ္ (ၾသသေဒါ့စ္) နဲ႔ အေနာက္အသင္း 
ေတာ္ (ကက္သလစ္) ကဇြန္လ ၂၉-ရက္မွာ 
တူညီစြာသတ္မွတ္ထည့္ သြင္းထားတဲ့ စိန္ပီ 
တာ၊ စိန္ေပါပဲြေန႔၊ ဒီေန႔မွာကၽြႏု္ပ္တုိ႔အခ်င္း 
ခ်င္းၾကားက ေမတၱာတရား၊ စည္းလုံးျခင္း 
မ်ားကုိ တုိးျမွင့္သြားၾကပါစုိ႔" လုိ႔ ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဖရန္စစ္က ဖိတ္ေခၚ၊ ေျပာဆုိသြားပါ 
တယ္။
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ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ဆီးရီးယားသမၼတ အာဆတ္ လက္ထဲသို႔ စာတစ္ေစာင္ေပးပို႔

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနေသာ လူသား 
ေရးရာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ လြန္စြာ 
စိတ္ေသာက ျဖစ္ရေၾကာင္း ဆီးရီးယား 
သမၼတ အာဆတ္ထံ ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ 
ေရးသားခဲ့သည္။

 ထိုစာကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ႐ံုး 
ေတာ္ လူသားတုိ႔၏ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း ျမႇင့္ 
တင္ေရးဌါန၏ ဥကၠဌ ကာဒီနယ္ ပီတာ 
ေကာဒ္ဝို အာပီယာ တပ္ခ္ဆန္ က သမၼတ 
အာဆတ္ႏွင့္ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ 
ေတြ႕ဆံုစဥ္ သမၼတ လက္တြင္းသို႔ ေပးအပ္ 

ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကာဒီနယ္ တပ္ခ္ဆန္ 
သည္ ဒမာစကဒ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး သူ 
ႏွင့္ အတူ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ 
သံအမတ္ႀကီး မာရီယုိ ဇန္နာရီ၊ သံ႐ံုး အ 
တြင္းေရးမွဴး ဖါသာရ္ နီကိုလာ ရီကာဒီ တို႔ 
လိုက္ပါလ်က္ သမၼႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 

သည္။ ထိုစာတြင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြက္ ျဖစ္ 
ေနေသာ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ရင္ဆိုင္ေန 
ရေသာ အရပ္သားမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ 
ရေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အဒ္လဘ္ၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ေနေသာတုိက္ပြဲတြင္ 
အရပ္သား မ်ားစြာ ေသေၾကေနရသည္ 
အေၾကာင္းကို ရည္ညႊန္းထားသည္။

 အဒ္လဘ္ၿမိဳ႕အား ဆီးရီးယား အ 
စိုးရ၏တပ္မ်ားသည္ ႐ုရွား၏ အကူအညီျဖင့္ 
ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္း 
ထန္လွ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢ၏ 
အဆိုအရ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကားတြင္ လူေပါင္း 
သံုးသန္း ပိတ္မိလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ခဲ့ေသာ 
ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္သည္ ယခုထိ 
ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ 
စာရင္း အရ ဆီးရီးယားလူမ်ိဳး ၁၃.၆ သန္း 
စစ္ေဘးဒဏ္ခံေနရၿပီးထိုအထဲတြင္ ကေလး 
ငယ္ ၆ သန္းပါဝင္ၿပီး ၉ သန္းမွာ အစားအစာ 
မရွိဘဲ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိဟုဆို 
သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္ အား ဗာတီကန္တြင္ လက္ခံ ေတြ႔ဆုံ
 ရုရွားသမၼတ ဘလာဒီမာပူတင္ 
သည္ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး
ဖရန္စစ္ႏွင့္ဗာတီကန္တြင္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 

 ႀကိဳတင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ 
ေတြ႔ဆုံခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အေၾကာင္းမ်ား 
ကုိ အဓိက ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ သမၼတပူတင္ အေန 
ျဖင့္ သူ၏ရုရွား ႏုိင္ငံသုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ 
သုိးထိန္းခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္ လည္ 
ပတ္ရန္အတြက္မူ အျပဳသေဘာဆန္သည့္ 
လကၡဏာ မေတြ႕ရ ေသးေပ။

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ႏွင့္ ရုရွား 
သမၼတပူတင္တုိ႔၏ ယခုေတြ႔ဆုံမႈမွာ တတိ 
ယအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ 
လ ၂၅ ရက္တြင္ ပထမဆုံးတစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ေတြ႔ဆုံမႈ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကက္သလစ္ အ 
သင္းေတာ္ႀကီးအေနႏွင့္လည္း ဤပုဂၢိဳလ္ 
ႏွစ္ဦး  ယခုကဲ့သုိ႔  ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ဆက္ လက္၍ ျပဳလုပ္သြားၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ေပသည္။

 သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ေတြ႔ဆုံမႈသည္ ရဟန္း 
မင္းႀကီး အႀကိဳက္ျဖစ္သည့္ ဘုံကမၻာေျမ 
အိမ္ကုိ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ 
ဖန္ဆင္းျခင္း သဘာဝတရားကုိ တန္ဖုိး 

ထားရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္ေခါင္းစဥ္
မ်ားျဖစ္မည္ကုိခန္႔မွန္းႏုိင္ေၾကာင္း ေမာ္စကုိ 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

 သမၼတပူတင္၏ ဗာတီကန္ခရီးစဥ္ 
ေၾကာင့္ အားလုံးက ရုရွားႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ေမာ္ 
စကုိသုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး အလည္အပတ္ 
လာေရာက္ႏုိင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီး 
ႀကီး ထားေနၾကပါေသာ္လည္း ျဖစ္လာမည့္ 
အလားအလာမေတြ႕ရဟု ယူဆေၾကာင္း 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးက မွတ္ခ်က္ခ် 
သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရုရွားၾသသေဒါက္ အသင္း 
ေတာ္မွ ရဟန္းမင္းႀကီး သုိးထိန္းခရီးစဥ္ 
အတြက္ တရားဝင္ဖိတ္ၾကားမႈ မရွိေသး 
ေၾကာင္း၊ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ ခုိင္မာ၊ အေရးပါဆုံး 
ျဖစ္ေသာ ၾသသေဒါက္ အသင္းေတာ္၏ 
ေထာက္ခံသေဘာတူညီမႈ မရပါက သမၼတ 
ပူတင္သည္လည္း ရဟန္းမင္းႀကီးကုိဖိတ္ 
ၾကားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဗာတီကန္ ေျပာဆိုခြင့္ရ အလက္ 
ဇန္ဒ႐ို ဂ်ီေဖာ့တီက ၅၅ မိနစ္ၾကာ ေတြ႕ဆံုမႈ 
သည္ ရင္းႏွီးပ်ဴငွာေသာ ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးႏွင့္ သမၼတ ႏွစ္ဦးလံုး ေတြ႕ဆုံမႈ ႏွင့္ အ 

ျပန္အလွန္ သေဘာ တူညီခ်က္ ခ်မွတ္ ႏိုင္ 
မႈမ်ားအေပၚ အားရေက်နပ္မႈ ရွိေၾကာင္း 
လည္းေျပၾကားခဲ့သည္။ ဗာတီကန္ရွိ ေယဇူး 
သူငယ္ေတာ္ ကေလးေဆး႐ံုႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံရွိ 
ကေလးေဆး႐ံုတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ 
ၾကသည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေရး ေျပာဆိုရာ 
တြင္ ယူကရိန္္းႏွင့္ ဆီးရီးယား အေရးမ်ားကို 
အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို ႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြါးလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား 
တြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္ႏြယ္ 
ပါဝင္လွ်က္ရွိသည္။

  အစဥ္အလာအရ ေတြ႕ဆံုမႈ အ 
ထိမ္း အမွတ္လက္ေဆာင္ ဖလွယ္ရာတြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၂၀၁၉ ခုအတြက္ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သဝဏ္ 
လႊာကို လက္မွတ္ထိုးေပးၿပီး၊ စိန္ပီတာ ရင္ 
ျပင္ပံုတူ တစ္ခုကုိ ေပးခဲ့သည္။ သမၼတ 
ပူတင္က ရဟႏၲာ ပီတာႏွင့္ ေပါလူးတို႔၏ 
အိုင္ကြန္ပံုႀကီး တစ္ပံုႏွင့္ မိုက္ကယ္ အန္ေဂ် 
လို အထုတၳပတၱိကုိ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဒီဗီ 
ဒီ တစ္ခ်ပ္ေပးခဲ့သည္။

 Ref: Vatican News; Crux Now
(ဘာသာျပန္) - စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (ၿငိမ္း) ဘယ္နဒစ္ (၁၆) ၏ တစ္ရက္တာ ခရီး

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (ၿငိမ္း) ဘယ္န 
ဒစ္ (၁၆) သည္ မိမိ သီတင္းသံုးေနရာ ဗာ 
တီကန္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရွိ ေက်ာင္းေတာ္မွ 
ေရာမၿမိဳ႕ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ရွိေသာ 
ကာဆယ္ ဂန္ေဒါ့ဖို ဟု ေခၚေသာ ေတာင္ 
ေပၚၿမိဳ႕ငယ္ေလးသို႔ အလည္ အပတ္ သြား 
ေရာက္ခဲ့သည္။

 သက္ေတာ္ ၉၂ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ 
ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ညေန ၄ နာရီ ၁၅ 
မိနစ္ တြင္ ဗာတီကန္မွ ထြက္ခြါၿပီး ည ၁၀ 

နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ မိမိေနထိုင္ရာ 
ဗာတီကန္ရွိ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ျပန္ေရာက္ 
ခဲ့သည္ဟု ဗာတီကန္ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ မာ 
ေတအို ဘ႐ူနီက အတည္ျပဳ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဒစ္သည္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အနားယူၿပီးေသာအခါ ထို 
ေနရာတြင္ ဦးစြာေနထိုင္ခဲ့သည္။ ပုပ္ဖရန္ 
စစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ေနာက္ 
မွသာ လက္ရွိေနထိုင္ရာ ဗာတီကန္ရွိ 

ေက်ာင္းေဆာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သည္။ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဒစ္သည္ ဆုေတာင္း 
ျခင္း၊ တရားဘဝနာ ပြါးမ်ားျခင္း၊ စာေပမ်ား 
ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္း တို႔ျဖင့္သာ ေနထိုင္ 
လ်က္ရွိသည္။ ယခု အႀကိမ္သည္ ဗာတီ 
ကန္အျပင္သို႔ ပထမအႀကိမ္ ထြက္ခြါျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ကာဆယ္ 
ဂန္ေဒါ့ဖိုသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ဥယ်ာဥ္အတြင္း 
ေခတၱအနားယူၿပီး အစိမ္းေရာင္ သစ္ေတာ 
အတြင္း စိပ္ပုတီး စိပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ေရာ့ကာ ဒီပါပါ ရွိ မယ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ေတာ္ 
သို႔ သြားေရာက္ဆုေတာင္းခဲ့သည္။
 ထို႔ေနာက္ မြန္ဆီေညာ္ ရာဖါအယ္ 
လုိ မာတီနယ္လီ ႏွင့္အတူ ဖရာစကာတီနယ္ 
ဆရာေတာ္၏ အိမ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ 
ညစာ အတူ သုံးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေရာမသို႔ 
ျပန္လည္ ၾကြေရာက္ခဲ့ရာ ည ၁၀ နာရီ ၃၀ 
မိနစ္တြင္ ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ျပန္ 
လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
 ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး အျဖစ္ အမႈ 
ေတာ္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီတြင္ 
ထို ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေလး၌ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ 
ထိုၿမိဳ႕ေလးသည္ ၁၆၂၆ ခုႏွစ္ကပင္ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးမ်ား၏ ေႏြရာသီ စံအိမ္ေတာ္ 
ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

Ref: Zenit News Agency
CBCM OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အာပတ္ေျဖနားေထာင္ခ်ိန္ ၾကားသိရသည္မ်ားကုိ လ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္းသိမ္းရမည္
 ကက္သလစ္ ရဟန္းမ်ားသည္ 
အာပတ္ေျဖနားေထာင္ခ်ိန္ ၾကားသိရသည္
ကုိမည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ျပန္လည္ 
မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါ။ အာပတ္ေျဖျခင္းသည္ 
ဘုရားရွင္၏ သြန္သင္မႈဥပေဒမွလာသည့္အ
ရာျဖစ္သည္။ စကၠရမင္တူး အရာတစ္ခု ျဖစ္ 
သည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ထိန္း 
သိမ္းက်င့္ႀကံေသာ ခရစ္ယာန္အႏွစ္သာရ၊
အာပတ္ေျဖျခင္းဟူသည့္ ျပန္လည္ေက် 
ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း စကၠရမင္တူးဆုိသည္မွာ
လူသားအျပစ္ကိုကယ္လႊတ္ရန္လူ႔အျဖစ္ယူ
၍ကယ္ခၽြတ္ခဲ့ေသာထိုကယ္တင္ရွင္သည္
သူ၏အျပစ္ကယ္လႊတ္ျခင္းအမႈေတာ္ကုိဆ
က္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္လုိအပ္ေသာ
အရာတစ္ခုအျဖစ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအားျဖင့္
ဤေက်းဇူးေတာ္စကၠရမင္တူးကိုလူသားတုိ႔
အတြက္ထားရွိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
မည္သူမွ်၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ 
လုိတုိး၊ ပုိေလွ်ာ့လုပ္၍မရ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
၍မရပါ။

 မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဥပေဒ၊ မည္ 
သည့္တရားခြင္ကမွ မပယ္ဖ်က္ႏုိင္ပါ။ ဘု 

ရားျပဌါန္းထားေသာအရာ ျဖစ္သည္၊ လူစီမံ 
ျပဌါန္းေသာအရာမဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပင္ 
ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ (သုိ႔) ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပရန္ 
တုိက္တြန္းျခင္း၊ ေတာင္းဆုိျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ 
ေစရန္ အဓမၼနည္းသုံးျခင္းတုိ႔သည္ ကက္ 
သလစ္သာသနာေတာ္ႀကီး၏ ဘာသာေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အားနည္းေသာ အျပစ္ 
သားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ အၾကမ္း 
ဖက္ျခင္း၊ထိပါးျခင္းျဖစ္သည္။

      ထုိ႔ေၾကာင့္ ကက္သလစ္ရဟန္းတုိ႔ 
သည္ သခင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းေတာ္ 
ႀကီး၏ လူသားအားလုံးအတြက္ ကယ္တင္ 
ျခင္းဆုိင္ရာအေရးပါေသာ ဤအခ်က္ကုိ 
သစၥာရွိရွိ ေစာင့္ထိန္းၾကရန္ႏွင့္ လုိအပ္ပါက 
မိမိတုိ႔အသက္ႏွင့္ လဲ၍ကာကြယ္သြားၾကရ
မည္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းမ်ားကုိ ရဟန္းမင္း 
ႀကီး၏ ဗာတီကန္ရုံးေတာ္မွထပ္မံအတည္ျပဳ
ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

 Ref: Vatican News 
(ဘာသာျပန္)-စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC

“အိုအဖ .. တပည့္ေတာ္အား သန္ ့ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးသနားပါ” ဟူေသာ 
တိုေသာ္လည္း၊ လိုရင္းကို ပို႔ေပးေသာ ဆု 
ေတာင္း ခ်က္ကို ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ 
ကသင္ၾကားေပးပါသည္။ 

 ေယဇူး သခင္သည္လည္း မိမိ တ 
ပည့္ေတာ္တို႔အား အဘယ္္သို႔ ဆုေတာင္း 
ရမည္ကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ေယဇူးသခင္က “သင္တို ့ဆုေတာင္းေသာ 
အခါ” ဟု နိဌာန္းပ်ဳိး လိုက္ေသာ အသုံး 
အႏွဳန္းသည္ ဆုေတာင္ ျခင္း၏ လွ်ဳိ့၀ွက္ 
ခ်က္၊ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤေသာ့ခ်က္ 
အားျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီး 
ကြ်မ္း၀င္ေစရန္လမ္းဖြင့္ေပးပါသည္။

ဘုရားသခင္အတြက္ေနရာေပးပါ

 ေယဇူးသည္ “အဖ” ၏ အမည္ ကုိ 
ေခၚတျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္း အရာႏွစ္ခုကို 
ခ်ိပ္ဆက္သည္။ ထို အေၾကာင္းအရာမွာ 
“ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အားရုိေသ ေလး 
ျမတ္ျခင္းရွိပါေစ” ႏွင့္ “ကိုယ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံ 
ေတာ္သည္ ေရာက္ပါေစ” တို ့ျဖစ္သည္။ 

 ေယဇူးသခင္၏ ဆုေတာင္းသည္ 
အလိုလိုျဖင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားအားလုံး၏ ဆု 
ေတာင္း ျဖစ္လာပါသည္။ ဤဆုေတာင္း 
ျခင္း၌ ပထမဦးဆုံး ဘုရားသခင္ အတြက္ 
ေနရာ ေပးရမည္ကို သင္ျပထားပါသည္။ 
ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ဖန္ဆင္းခံ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာ၌ေဖာ္ျပရန္၊ ကြ်နု္ပ္ 
တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း၌ အုပ္စုိး 
ျခင္းကို ခံကာသူ၏ ႏိုင္ငံေတာ္က်ယ္ျပန္႔ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ထိမိ လွပေသာ ဆုေတာင္းျခင္းကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ သင္ျပ

 က်န္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်က္ (၃) 
ခ်က္မွာကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ား ျဖစ္သည့္အစားအစာ၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ 
အျပစ္၏ ေသြးေဆာင္ျခင္းသို ့ မက်ေရာက္ 
မိေစရန္တို႔ျဖစ္သည္။ အစားအစာ သည္ စု 
ေဆာင္းရန္၊ ျဖဳန္းတီးရန္၊ ခရီးကို တုန္႔ေႏွး 
ေစမည့္ ၀န္ထုတ္မဟုတ္ေပ။

 ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ဘုရား သခင္ 
ထံမွရရွိေသာ ထူးျခားေသာဆုျဖစ္ပါသည္။ 
ဤ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္ အမွားမ်ားကို သိရွိလာရ 
သည္။ ဤခြင့္လႊတ္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ 
အားျဖင့္ညီအစ္ကိုရင္း အျပဳအမူကို အမွန္ 
တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပး 
ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 အျပစ္ထဲသို႔ မက်ေရာက္မိေစ ရန္ 
ေတာင္းေလွ်ာက္အသနားခံျခင္း “အိုအဖ .. 
တပည့္ေတာ္အားသန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ 
ေတာ္ကို ေပးသနားပါ” ဆုေတာင္းသံသည္ 
တိုေသာ္လည္း၊ လိုရင္းကိုပို႔ေပးေသာ ဆု 
ေတာင္းခ်က္ကို ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္ 

ကသင္ၾကားေပးပါသည္။ 

အၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္ျခင္း

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား 
ကို ဆုေတာင္းေသာအခါ အၾကြင္းမဲ့ ယုံ 
ၾကည္ျခင္း ျဖင့္ေတာင္းေလွ်ာက္ ၾကပါသည္။ 
ရဲရဲ တင္းတင္းႏွင့္ မရ ရသည့္တိုင္နားပူ 
နားဆာလုပ္ ေတာင္းခံတတ္သည္။ ထိုသို ့ 
မျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုိအပ္ 
ခ်က္ကို ခမည္းေတာ္ဘုရား သိႏွင့္ျပီးသား 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳျခင္းသည္ သူ၏ ကယ္ 
တင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပါ၀င္ 
ေနျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

 ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အလုပ္လုပ္ 
ရန္အတြက္ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ အေရးအပါဆုံး 
ကိရိယာျဖစ္သည္။ နားပူနားဆာ လုပ္ျခင္း 
သည္ ဘုရားသခင္ အားနားခ်ျခင္းမဟုတ္။ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရပ္၍ အေရးၾကီး၍ လို 
အပ္ေသာ အရာမ်ားကို အရယူရာ၌ ကြ်ႏ္ုပ္ 
တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း အားေကာင္း လာေစ 
ရန္ႏွင့္ စိတ္ရွည္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုေတာင္း 

ရာ၌ ဘုရားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တဲြလွ်က္ျဖစ္ျပီး၊ အ 
ေရးၾကီးေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တိုက္ခိုက္ 
ရန္ လိုအပ္လာပါက အတူတကြ တိုက္ 
ခိုက္မည္။

သန္ ့ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္

 အလြန္ အေရးႀကီး ေသာ္လည္း 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သတိရခဲေသာသူမွာ သန္႔ရွင္း 
ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ျဖစ္သည္။ သင္ 
တို႔သည္ ဆိုးညစ္ၾကပါလွ်က္ သင္တို႔၏ 
သားသမီးမ်ားကို ေကာင္းမြန္ရာကို ေပး 
တတ္ပါလွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘုံက ဘုရား 
သခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို 
ေတာင္းခံသူတုိ႔အား ပို၍ပင္ေပးလိမ့္မည္။ 
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ဘုရားကြ်နု္ပ္တို႔ အ 
ေပၚ ဆင္းရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကရမည္။ 
ယခု တစ္ပတ္အတြင္း၌ “သန္႔ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ကို တပည့္ေတာ္တို႔အား ေပး 
သနားပါ” ဟု ဆုေတာင္းသည္ အဘယ္မွ် 
ေလာက္ လွပေပမည္နည္း။
 အမိ မယ္ေတာ္ မာရီးယာ အထက္ 
က ဆိုခဲ့ေသာ အခ်က္ကို သူ၏ တည္ရွိေန 
ျခင္းျဖင့္ ျပသခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရား 
သခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ လမ္းညႊန္မႈကို လုံး၀ 
ခံယူခဲ့သည္။ 
 ေယဇူးသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ခ 
မည္းေတာ္ဘုရားထံ ေတာင္းေလွ်ာက္ရန္၊ 
ေလာကသားကဲ့သို႔ ေနထိုင္ရန္မသင့္။ သို႔ 
ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား၏ 
လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို 
အေျခခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မယ္ေတာ္က 
သင္ၾကားေပးပါသည္ဟု ရဟန္းမင္းၾကီး 
ဖရန္စစ္က သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ဖိုးစပ္စု



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 7

 ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ 
ေက်ာင္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ေနေသာ ခရစ္ 
ယာန္မ်ားသည္ ရန္လိုမူ၊  ရန္ ေဆာင္မူမ်ား 
ကို မၾကာခဏခံၾကရျပီး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ အ 
ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားမူ 
မ်ားကို ခံေနၾကရေသာ ေျမဇာပင္မ်ားျဖစ္ 
ေနၾကသည္။ 

 ဟာရြန္း အီဖန္ ဟုေခၚေသာ (၁၄) 
ႏွစ္သား ေကာင္ေလးသည္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူၾကံဳေတြ႔ 
ခဲ့ရေသာ အေျခအေနဆိုးၾကီးကို ဘာသာ 
ေရး အေျခခံေသာ ကရုဏာေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ေနေသာ "လိုအပ္ေနေသာ သာသနာ 
ေတာ္" (the Church in Need) သို႔ သူ၏ 
ခါးသီးေသာ အေတြ႔အၾကံဳကို ဤသုိ ့ရွင္းျပခဲ့ 
သည္။

သူၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအားကစား

 သူသည္ ခရစ္ကက္ အားကစားကို 
အလြန္ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္။ ခရစ္ကက္ 
သည္ သူသာမဟုတ္။ ပါကစၥတန္ တစ္ႏိုင္ငံ 
လုံးနီးပါး ႏွစ္ျခိဳက္ေသာ အားကစား တစ္ 
မ်ဳိးျဖစ္သည္။ သူ၏သူငယ္ခ်စ္မ်ားႏွင့္ကစား 
ေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္း သူ 
ေက်ာင္းမသြားေတာ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ သူသည္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ ေန 
ျပီး၊ အတန္းထဲရွိ မြတ္စလင္ေကာင္ေလးမ်ား 
၏ အၾကမ္းဖက္ ဆက္ဆံျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

 သူ႔အား ညစ္ပတ္သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမတက္သင့္ေၾကာင္း၊ ခရူး 
စူး အမွတ္အသားမ်ားကို မရိုမေသျပဳလုပ္၍ 
လည္း သူ ့အားေလွာင္ေျပာင္ ၾက ေၾကာင္း၊ 
တစ္ခါ တစ္ရံ၌ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္လက္၀ါး
ကပ္တိုင္ပုံမ်ားကို ေရးျခစ္ျပီးလ်င္ ေျခမ်ား 
ျဖင့္တက္နင္းျပေၾကာင္း၊ သူသည္ တစ္ဦး 
တည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဘယ္သို႔မွ် မ 
ဟန္႔တားႏိုင္၊ ျပန္မခုခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ သူလုပ္ 
ႏိုင္သည္မွာ ေက်ာင္းတာ၀န္ခံထံ (သို ႔) ဆ 
ရာ၊ ဆရာမထံသြား၍ အက်ဳိးအေၾကာင္း 
တိုင္ၾကားရုံသာရွိေၾကာင္း၊ ဘာသာျခားမ်ား 

သူ႔အား အဘယ္သို႔ အႏိုင္ က်င့္ေစကာမူ 
လက္တုန္႔ မျပန္ရန္၊ လက္တုန္႔ျပန္လ်င္ 
ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပစ္ခံရလိမ့္မည္ဟု ဆုံးမ 
ထားေသာေၾကာင့္ ျပဳသမွ်ကို ငုံ႔ခံေနခဲ့ 
ရသည္။

ေသမင္း၏ခတံြင္းမလွႊတ္ေျမာက္ခဲပ့ုမံ်ား

 ေက်ာင္း၀င္းျပင္ပ၌ သူသည္အပ္ 
ေၾကာင္းထပ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မူ၏ 
ဓားစာခံျဖစ္ေနရသည္။ တစ္ေန႔ေစ်းမွ အိမ္ 
သို႔ သူျပန္ေနစဥ္ မြတ္စလင္ ေကာင္ေလး 
တစ္အုပ္ သူ ့ေနာက္သို႔လိုက္လာသည္။ သူ႔ 
ကုိမီွလာေသာအခါ ေျမေပၚ သို ့တြန္းလဲကာ 
ဓားျဖင့္ထိုးပါေတာ့သည္။ ထို ဓားခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ သူသည္ေသြးအိုင္ထဲလူးလိမ့္ေနခ်ိန္ 
ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူမ်ားကလာ၍ သူ႔့ 
အားထူမကာ အိမ္သို႔ျပန္ပို႔ေပးခဲ့သည္။ 

 အိမ္သို႔ အေရာက္တြင္ မိဘမ်ားက 
ေဆးရုံပို႔လိုက္ၾကသည္။ ေဆးရုံသုိ႔ ေရ ာက္ 
ေသာအခါ ေက်ာက္ကပ္ အက္ကဲြသည့္ 
ဒဏ္ေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ခဲြ ထုတ္ခဲ့ရသည္။

 ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ၾကံဳခဲ့ေသာ အ 
ျဖစ္ အပ်က္ကား ေသနတ္တစ္လက္ပါေသာ 
ေကာင္ေလးသုံးဦး၏ ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း ကို 
ခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းတို႔သည္ သူ႔အားျပန္ေပး 
ဆဲြရန္အၾကံရွိသည္။ ကံေကာင္း ေထာက္မ 
၍ ေဘး၌ ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသ မီးၾကီးတစ္ဦး 
၏ ၀င္ေရာက္ဟန္႔တားခဲ့မႈေၾကာင့္ ထို 
ေကာင္ေလးသုံးဦးသည္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ 
သည္။

ေမြးရပ္ေျမကိုခ်စ္ပါသည္ …

 လူတိုင္းသည္ မိမိ၏ ဇာတိခ်က္ 
ေၾကြ ေျမးရပ္ေျမကို ခ်စ္ၾကသည္။ ထို ့အတူ 
သူသည္လည္း သူ၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြေျမကို 
ခ်စ္သည္။ အမိႏိုင္ငံကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ 
လည္း ေက်ာက္ကပ္ခဲြထုတ္ခဲ့ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ 
က သူသည္ စစ္မူထမ္းခြင့္ရွိေသာ အသက္ 
အရြယ္ေရာက္လ်င္ စစ္ထဲ၀င္ရန္စိတ္ ပိုင္း 
ျဖတ္ထားခဲ့သည္။ သို ့ေသာ္ ထိုအၾကီးစား 

ခဲြစိပ္ကုသမူေၾကာင့္စစ္မူထမ္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ေ
တာ့ေပ။ သူ႔အတြက္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ 
ဆက္လက္ ေနထုိင္ရန္လည္း အလြန္ အႏၱ 
ရာယ္ ၾကီးသည္။ သူသည ္ဘယ္ေတာအခါမွ် 
ေလးေလးစားစား၊ လူရာအသြင္းခံရသည္
ဟုလည္းမခံခဲ့ရေပ။ ထို႔အတူ ဘုရားရွိခိုးရာ 
တြင္လည္း ၾကည္ညိဳျခင္းျဖင့္ လႊတ္လပ္စြာ 
၀တ္ျပဳခြင့္မရခဲ့ရ။ သူ၏ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ 
ထဲ၌ ေယဇူးခရစၥတူးသည္ ဘုရားသခင္၏ 
သားေတာ္မဟုတ္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ 
ဆင္းတု၊ ရုပ္တုမ်ားကိုကိုးကြယ္ေနၾကသည္၊ 
အတြင္းစိတ္ ျငိမ္းေအးမူမရွိ။ ထို႔အတူ ဘာ 
သာ အခ်င္းခ်င္းၾကား သီးခံမူကိုလည္း 
မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပ။

ဘုရားသခင္၌ ဆက္လက္ယုံၾကည္ 
      ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ

 ဤသို႔ေသာ စိန္ေခၚခ်က္၊ စုံစမ္းမူ 
မ်ားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘ၀ကို ရုန္းကန္ရပ္ 
တည္ေနရေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ 
သူ ့အားအသက္ ေဘးမွ ကင္းစြာဆက္လက္ 
ကာကြယ္ေပးလွ်က္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ေန 
သည္။ သူေဆးရုံတက္ေရာက္၍ေဆးကုသ
ခံယူေနစဥ္က အိမ္မက္၌ ေယဇူးသခင္ကို 
ဖူးေတြ႔ လိုက္ရေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
သူႏွင့္အတူ တဲြေလွ်ာက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ 
လက္ရွိ အေျခအေန၌ နာက်င္ခံစားေနရ 
ေသာ္ လည္း ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳလိုက္သည့္ 
အခါ ခံစားေနရေသာ နာက်င္မူေ၀ဒနာမ်ား 
ဘာမွ် မဟုတ္သည့္ႏွယ္သက္သာ ေလ်ာ့ 
ေပါ့သြားသည္ကိုခံစားခဲ့ရ သည္။ 

 သူ၏ အေမွာင္ဆုံး အခ်ိန္၌ပင္ 
ကိုယ္ေတာ္သည္သူ၏အလင္းျဖစ္သည္။ 
သူ မည္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေစ ကိုယ္ 
ေတာ္သည္ သူ႕အားစြန္႔ပစ္မည္ မဟုတ္။ 
မိသားစုသည္သူ႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ 
ၾကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္ဘဲ ဆက္ 
လက္ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေနေသးသည့္ အ 
တြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ အထူး 
သျဖင့္ သူ၏မိခင္အား အထူးေက်းဇူးတင္ 

ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို ့သည္ သူႏွင့္အတူ မားမား 
မတ္မတ္ရပ္တည္ ေပးေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို ့အ 
တူ သူလည္းမိသားစုအတြက္ ရပ္တည္ေပး 
မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေျခအေနကို အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ 
        အကူအညီျဖင့္ဟန္ ့တားေစလို

 လက္ရွိ ခရစ္ယာန္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ 
ေန ရ ေသာ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မူမ်ား၊ 
လႊတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳခြင့္မ်ား ဆုံး 
ရွံဳးေနရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အဘယ္သို႔ ကူညီ ႏိုင္ 
မည္မသိေၾကာင္း၊ ကူညီႏိုင္ပါက ဤပဋိ 
ပကၡမ်ားကို အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ေစ 
လိုေၾကာင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ 
ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း၌ မိမိတို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း 
အတြက္ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္္စက္ခံေနၾကရေသာ 
ခရစ္ယာန္မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုး ေပးၾကပါ။ 
ခရစ္ ယာန္မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ 
လာသည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္း ေနလိုပါသည္။ 
လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာလည္းရွင္သန္လိုပါသည္ဟု 
(The Church in need) ၏ ေမးျမန္း ေတြ ့ 
ဆုံခ်က္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ (CNA)

ဖိုးစပ္စု

 ဇူလိုင္လ (၃) ရက္ေန ့က ယူဂမ္ဒါ 
ႏိုင္ငံတြင္ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
တစ္ပါး အသတ္ခံခ့ဲရသည္။ အသတ္ခံ ရ 
ေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမွာ ဖာသာရ္ ေနာဘက္ 
ဧမာႏူအဲလ္ မူဂါရူရာ ျဖစ္သည္။ 

 အသတ္ခံခဲ့ရေသာ ဘုန္း ေတာ္ 
ၾကီး သည္ ဘုရားသခင္၏ အေစခံေကာင္း 
တစ္ ပါးျဖစ္သည္ဟု ဘ၀တူ ဘာရာသာရ္ 
ခ်ားလ္စ္ ဒိုမီနီ KAGOYE က မွတ္ခ်က္ျပဳပါ 
သည္။ လူသတ္မူကိုက်ဴးလြန္သူမွာ တကၠ 
သိုလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရာ 
ဘတ္ အာဆီေမြ ျဖစ္ေၾကာင္း FIDES သ 
တင္း ဌာနကေျပာပါသည္။ အ သတ္ခံရ 
ေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္ ယုူဂမ္ဒါ ႏိုင္ငံ၏ 
ဓမၼ အာဇာနည္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ရွင္ခ်ားလ္စ္ 

က်ီးလန္ ့စာ စား ဘ၀ျဖစ္ေနရေသာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခရစ္ယာန္မ်ား

လြန္းဂါ သူေတာ္စင္အသင္း၏ အျမင့္ဆုံးရာ 
ထူး ကို ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ ဘာသာရ္ 
တစ္ပါးျဖစ္သည္။

 ဤအသင္းကို ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ တြင္ 
တည္ ေထာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဤ အ 
သင္း၏ အၾကီးဆံုး အၾကီးအကဲအျဖစ္ အမႈ 
ေတာ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ယခုႏွစ္ ဇႏၷာ၀ါရီလ 
(၂၇) ရက္ ေန ့တြင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံခဲ့
ရသည္။ 

 သူ ့အား ၁၉၇၂ ခု ဒီဇင္ဘာလ၊ 
၂၈ ရက္ေန ့၊ ဘူရန္ဂ်ာရြာ၊ NYAKIBAARE 
သာသ နာ အုပ္စု၊ ဂါဘာေလ သာသနာတြင္ 
ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၉၅ ခု ဇႏၷာ၀ါ 
ရီလ၊ ၆ ရက္ေန႔တြင္ရာသက္ပန္ သစၥာကို 
ျပဳခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ဘာသာရ္ဟု သုံး 

ႏႈန္းေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား၊ ရာသက္ပန္ ဘာရာသာရ္မ်ားပါ 
၀င္ေသာ သူေတာ္စင္ အသင္းျဖစ္ျပီး၊ အ 

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါး အသတ္ခံရ

သင္း သားမ်ားကုိဘာသာရ္ဟု သံုးႏွဳန္း ရ 
ျခင္းမွာ တစ္ေလွထဲစီး၊ တစ္ခရီးထဲသြား ညီ 
အစ္ကိုမ်ားဟု ရည္ညႊန္းလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလပိုက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ဘုန္းၾကီးျဖစ္လိုေၾကာင္း ဆုပန္ခဲ့သူ 
ဘူတန္ႏိုင္ငံသားေလး

 ပညာရွိႏွင့္ စကားတစ္ထိုင္ေျပာ 
ျခင္းသည္ တစ္ရာစုကိုမီွလိုက္ သည္ႏွင့္ညီမွ် 
သည္ဟုအဆိုရွိသည္။ ရဟႏၱာတစ္ပါးႏွင့္ 
စကားေျပာလိုက္ ရျခင္းသည္ဘ၀တစ္ခုလုံး 
ပင္ ေျပာင္းခဲ့သူ ရွိသည္။ သူသည္ ဘူတန္ 
ႏိုင္ ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

 သူ၏ႏိုင္ငံသည္ ကက္သလစ္ ဘာ 
သာ၀င္ျဖစ္လာသူ အလြန္ွရွားပါးေသာ ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ဘုန္း ၾကီး 
ျဖစ္လာႏိုင္မည္၊ ျဖစ္မလာႏိုင္မည္ကို ရွင္း 
လင္းစြာသိရွိလို၍ဘုရား သခင္ထံ အမွတ္ 
လကၡဏာတစ္ခုကို ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သူ၏ 
ေတာင္းခံခ်က္ကို ဘုရားသခင္သည္ ျပန္ 
လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။ တိုက္ရိုက္ အသံ 
ျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရးပန္းစားဆို 
ေနၾကေသာရူပါရုံျဖင့္ လည္းမဟုတ္။ သူျပဳ 
ရန္ ရွိေသာ ခရီးစဥ္၏ ေလယာဥ္ ထုိင္ခုံေဘး 
ကပ္လ်က္တြင္ မာသာရ္ထေရးဇာ (ထိုစဥ္ 
က ရဟႏၱာ မျဖစ္ေသးေပ) ႏွင့္ ထိုင္ခြင့္ရ 
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မာသာရ္ ထေရးဇာ ႏွင့္ 
ထိုခရီးစဥ္ တေလွ်ာက္ စကားစျမည္ေျပာဆို 
ခဲ့ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ ပန္ခဲ့ 
ေသာဆု သည္လည္း ျပည့္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ဂ်က္ဆီြစ္ အသင္း၀င္အျဖစ္ ခံယူကာ ဘူ 
တန္ႏိုင္ငံဖြား ပထမဦးဆုံးေသာ ဂ်က္ဆီြစ္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဘူတန္ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းအက်ဥ္း

 ဘူတန္ႏိုင္ငံသည္ ကုန္းပတ္လည္ 
၀န္းရံထားေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ နယ္နိမိတ္ 
ျခင္းထိစပ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား မွာ 
အိႏိၵယႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ 
၏လူဦးေရမွာ ရွစ္သိန္း (၈၀၀၀၀၀) သာ 
ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ့လူ ဦးေရ၏ ေလးပုံ သုံးပုံမွာ 
ဗုဒြ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ က်န္ေသာ လူ 

ဦးေရမ်ား အနက္ ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ 
၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ 

 သူသည္လည္း ကက္သလစ္ မိ 
သားစုမွ မဟုတ္။ ဗုဒြဘာသာကုိ အလြန္ 
ကိုင္းရိွဳင္းေသာ မိသားစုမွျဖစ္ျပီး၊ ငယ္စဥ္ 
ေတာင္ေက်းဘ၀မွစ၍ မိဘတို႔သည္ ဘုရား  
ေက်ာင္းကန္မ်ားသို႔ ေခၚသြားေလ့ရွိသည္။ 
ကိုရင္အျဖစ္ သကၤန္းလည္း စည္းေပးခဲ့ 
သည္။ သို႔ေသာ္ သူတက္ေရာက္ ပညာသင္ 
ယူခဲ့ေသာေက်ာင္းမွာ ကက္သလစ္ ပညာ 
ေရးေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္ ကာလမွ 
စ၍သူ၏ ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ရိုက္သြင္း ထား 
ေသာအသိတစ္ခုမွာ ဘူတန္တြင္ ပညာေရး 
ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းမ်ားမ်ားစားစား မရွိ 
ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏ မိ 
သားစုသည္ သူ႔အား အိႏိၵႏိုင္ငံ ဒါဂ်ီလင္ 
ၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကက္သလစ္ စာ 
သင္ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား 
ထား ခဲ့သည္။

ဂ်က္ဆီြစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ 
အေနနီးခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းအရင္း

 သူသည္ ဂ်က္ဆီြစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းသုိ႔ မတက္ 
ေရာက္မီ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ သီလရွင္မ်ားဦး စီး ဖြင့္ 
လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းတြင္ သင္ယူ ခဲ့ 
သည္။ ကိုးတန္းႏွစ္၌ သူသည္ ကက္သ 
လစ္ တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာ 
ကို ခံယူခဲ့သည္။ 

 ထိုမွသည္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၊ ဘန္ဂလို 
၌ ဂ်က္ဆီြစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ဖြင့္လစ္ထား 
ေသာ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ေကာလိပ္သုိ႔ လည္း 
ေကာင္း၊ မြမ္ဘုိင္းျမိဳ႕ရွိ စိန္ေဇးဗီးယား ေကာ 
လိပ္၌လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
၄င္းေနာက္ ဘန္ဂလို ၌ စီးပြားေရး ဘာသာ 
ရပ္ျဖင့္ဘဲြ႕ရခဲ့သည္။ ဘဲြ႔ရျပီးေနာက္ စက္မူဇုံ 
တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနခဲ့သည္။ 

 သို႕ေသာ္ သူ၏အသက္ေမြး ပညာ 
သည္ သူ႔အား စိတ္ေက်နပ္မူကို မေပး။ 
ကက္သလစ္ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္လာေရး 
သာ သူ၏ အတြင္းစိတ္၌ ေစ့ေဆာ္မူကိုခံေန 

ရသည္။ ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ 
ႏိုင္သည္ကို သိလုိ၍ သူသည္လည္း အ 
ခ်ိန္ယူ ဆုေတာင္းခဲ့ၿပီး ထင္ရွားေသာ 
နိမိတ္မ်ားကိုလည္း ေတာင္းခံခဲ့သည္။

ထူးျခားေသာသူ ့ဆုေတာင္း

 သူ၏ဆုေတာင္းခ်က္သည္ ၁၉၈၅ 
ခုႏွစ္၌ မထင္မွတ္ ဘဲျပည့္လာခဲ့သည္။ သူ 
သည္ Hyderabad မွ ကာလ္ကတၱားသို႔ 
ေလေၾကာင္း ျဖင့္ သြားခဲ့သည္။ သူထိုင္ေန 
ေသာ ခုံေဘး၌ အမ်ဳိးသမီးၾကီးတစ္ဦး ထိုင္ 
ကာ ဆုေတာင္းေနသည္ကို သတိထား 
လိုက္မိသည္။ (ထုိစဥ္ကမာသာရ္ ထေရးဇာ 
ဟု လူသိမမ်ားလွေသးေသာ အခ်ိန္လည္း 
ျဖစ္ႏိုင္သည္။) ဤ အမ်ဳိးသမီးသည္ မာ 
သာရ္ ထေရးဇာမွလဲႊ၍ အျခားအဘယ္ သူမွ် 
မျဖစ္ႏိုင္ ဟု လည္းၾကိတ္၍ ေတြးေနမိသည္။ 
ခဏအၾကာတြင္ဆုေတာင္းျခင္းကို ေခတၱ 
ရပ္လိုက္၍ မာသာရ္ထေရးဇာ ကပင္စ၍ သူ 
အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို ေမးျမန္းေၾကာင္း၊ 
ထိုမွသည္ စကားတေျပာေျပာ တေသာ 
ေသာႏွင့္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထိုစကားေျပာခြင့္
ရေသာအခ်ိန္တြင္မေသခ်ာမေရရာျဖစ္ ေန 
ေသာ သူ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းသည္လည္း 
သူ၏ အားေပးေစ့ေဆာ္မူ ေၾကာင့္ အသင့္ 
ရွိပါသည္ဟု ေျဖၾကားရန္အင္အားမ်ားျပည့္
၀လာခဲ့သည္။

 မာသာရ္ထေရးဇာႏွင့္ ဆုံဆည္း 
ခြင့္သည္ အမွတ္တမဲ့ဆုံဆည္းျခင္းမဟုတ္။ 
သူ၏ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲရန္ ဘုရား 
သခင္စီစဥ္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ 
(၁၉၈၆ခု  ဇြန္လ ၂၁) ရက္ေန ့၌ အိႏိၵယ 
ႏိုင္ငံ၊ ဒါဂ်ီလင္ ျမိဳ႕၌ ဂ်က္ဆီြ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
တစ္ပါးျဖစ္ လာရန္စတင္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ 

 သူ႕ဘ၀၌ မာသာရ္ထေရးဇာႏွင့္ 
(၁၉၉၅ ခု ေအာက္တိုဘာလ) တြင္ ဒုတိယ 
တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္ဆုံခြင့္ရခဲ့ျပန္ရာ ထို အ 
ခ်ိန္သည္ေလာေလာ လတ္လတ္ ရဟန္း 
သိကၡာ ခံယူျပီး ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ရာ မာသာရ္ 
ထေရးဇာလည္း အလြန္ ေပ်ာ္ရႊင္သြားခဲ့ 
ေၾကာင္း၊ မာသာရ္ထေရးဇာသည္လည္း ဆု 
ေတာင္းေပးေနခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါသည္။

ရဟန္းဘ၀ျဖင့္အမူေတာ္ 
ထမ္းခဲ့သည့္မွတ္တမ္း

 ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္ (၃၃) ႏွစ္ 
ၾကာ ဒါဂ်ီလင္ ျမိဳ့ရွိ သူပညာ သင္ၾကားခဲ့ရာ 
ေကာလိပ္၌ေက်ာင္းတာ၀န္ခံ အ ျဖစ္ေနစဥ္ 
ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္
လည္းအမူေတာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို ့ေနာက္ 
သူသည္ ဒါဂ်ီလင္ ခရိုင္၏ ဂ်က္ဆီြစ္ အ 
ၾကီးအကဲအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမာက္ ခံခဲ့ 
ရသည္။ သူသည္ စီးပြားေရးဘာသာ ရပ္ 
ျဖင့္ ဘဲြ႕ရခဲ့သည့္အျပင္၊ အလုပ္အေတြ႔ အ 
ၾကံဳ လည္း ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး 
ဘာသာရပ္ကိုလည္း သင္ၾကားေပးသည္။ 

 သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္း၌ အျပင္ အ 
သင္းကို ရပ္နားျပီး၊ ဘာသာေရး အသင္းမွ 
ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို 
သာ ဦးစိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္သူသည္ သူ၏ အမိေျမ 
သို႔ ျပန္သြားျပီး၊ ေဒသခံ ဘာသာသူ အနည္း 
ငယ္အား တနဂၤေႏြေန႔၌ မစၧားပူေဇာ္ ေပး 
လ်က္ရွိသည္။ ဘူတန္လူမ်ဳိး စစ္စစ္ ကက္ 
သလစ္ဘာသာသို႔ ေျပာင္းလဲခံယူခဲ့သည္ 
ဟု မၾကားမိေသးဘဲ၊ ေနပယ္ ေသြးေႏွာ 
ေသာ ဘူတန္ ကက္သလစ္ အနည္း ငယ္ရွိ 
သည္ဟုဆိုသည္။ ေလးဆက္ေျမာက္ ဘူ 
တန္ဘုရင္သည္ ဘာသာေရး လႊတ္ လပ္ 
ခြင့္ကိုလည္း ေပးထားေၾကာင္း၊ အျခား 
ေသာ ခရစ္ယာန္ အသင္းကဲြမ်ားကို ႏိုင္ငံ 
ေတာ္အေနျဖင့္ မူရင္းဘာသာ အျဖစ္အသိ 
အမွတ္ မျပဳထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အစြန္း 
ေရာက္ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ မလိုလား 
အပ္ေသာ ဘာသာေရး မျငိမ္မသက္မူ၊ အ 
လဲႊသုံးစားမူမ်ားေၾကာင့္ သာသနာျပဳျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္၌ အဟန္႔အတား မ်ားျဖစ္ လာ 
ႏိုင္သည္ ကိုစိုးရိမ္ရ ေၾကာင္းေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

 သူသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစ္ဦး 
တည္းေသာ ဘူတန္လူမ်ဳိး စစ္စစ္ ရဟန္း 
ျဖစ္သည္။ ဘူတန္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ကက္သ 
လစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးရွိသည္ကို သတိထား 
မိၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဘယ္သူမွ် သူ႔ 
အား မလိုလားအပ္သည္ အေျပာအဆို၊ 
သေဘာထားမ်ားမရွိေၾကာင္း၊ သူ၏ မိသား 
စုလည္း အစပိုင္း၌ လက္ခံရန္ အလြန္ ခက္ 
ခဲေသာ္လည္း ယခုအခါ လက္သင့္ခံ လာျပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မာသာရ္ထေရးဇာသည္ ကမၻာ 
ၾကီးအား လည္းေကာင္း၊ သူ႔အားလည္း 
ေကာင္းလႊမ္းမိုးႏိုင္သူ မွန္ေသာ္လည္း အ 
မွန္တကယ္ ၀ိညာဥ္ေရးလမ္းျပ တြန္းပို႔ 
ေပးသူမွာ ေယဇူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ သူမ်ားသည္ လူ 
သားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သူမွာ ပထမဦး 
ဆုံးေသာဘူတန္လူမ်ဳိး ဂ်က္ဆီြစ္ ဘုန္းၾကီး 
Tshering တရွဲရင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလပိုက္

ငါ့အတြက္ေၾကာင့္ အသက္ကို စြန္႔ေသာသူသည္ အသက္ကို ရလိမ့္မည္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ထိုင္းႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္
 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၆) လပတ္ အစည္း အေဝးက်င္းပ

 Catholic Bishop Conference 
of Thailand (CBCT) and Catholic Bish-
op Conference of Myanmar (CBCM) 
(၆)လပတ္ အစည္းအေဝးကုိ စိန္႔ေသာမတ္ 
ဘုရားေက်ာင္းဝင္း၊ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔ တစ္ရက္တာ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 တစ္ရက္တာ အစည္းအေဝးတြင္ 
CBCT  ကုယိစ္ားလွယ္ေတာမ္်ားျဖစၾ္ကေသာ 
Bishop Joseph Pibul (Bishop of Naka-
sawa Diocese, Thailand) ႏွင့္အဖြဲ႕မ်ား၊ 
COERR, National Catholic Commis-
sioner  for Migrants (NCCM)ႏွင့္ CBCM 
ကုိယ္စားလွယ္ Bishop John HsaneHgyi, 
Bishop Raymond Po Ray, Bishop Jus-
tin Saw Min Thide, Bishop John Saw 
Yaw Han, KMSS Myanmar ကုိယ္စား 
လွယ္ Fr Henry EiKhlein မ်ားတက္ေရာက္ 
ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္ 
သမားမ်ား ဝိညာဥ္ေရး၊ လူမႈေရးအတြက္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ Fr Joachim 
Saw Dee De, Fr Justin Aung Lwin, Fr 
James Thein Aung, Fr Dominic တုိ႔သည္ 
Pastoral Activities အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ 
ေဝငွတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

 အစည္းအေဝးတြင္ ေရြ႕ေျပာင္းအ 
လုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဝိညာဥ္ေရး၊ လူမႈ 
ေရးမ်ား ၾကည့္ရႈကူညီေပးရန္ သေဘာတူ 
ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ပါဝင္ပူးေပါင္းရာတြင္ အထူးသျဖင့္ လြိဳင္ 
ေကာ္သာသနာ၊ ဘာအံသာသနာႏွင့္ ေမာ္ 
လၿမိဳင္သာသနာတုိ႔ အတူပါဝင္လုပ္ေဆာင္

သြားမည္ျဖစ္သည္။

 အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြက္ခ်က္ 
ေဆာင္ပုဒ္သည္ တမန္ေတာ္ဝတၳဳ ၂း၄၂-
၄၇ ျဖစ္သည္။ အတူတကြ ေနထုိင္လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းသည္ျဖစ္သည္။ လုိအပ္ေနသူ 
မ်ားကုိ ကူညီ ေထာက္ပျခင္းအားျဖင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကုိ တည္ 

ေဆာက္ရန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ႀကီးေခတ္တြင္ 
ရွိေနေသာခရစ္ယာန္မ်ား၏ အသက္တာကုိ 
အတူယူၿပီး အတူလုပ္ေဆာင္ရန္ Bishop 
Joseph Pibul က တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

Fr Augustine Shwe 
(Mawlamyine – OSC)

ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူငယ္ ညီလာခံႀကီးအတြက္ျပင္ဆင္
 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr 
Joseph Er Khaw Htoo ႏွင့္ တာဝန္ခံ 
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူငယ္ ညီလာခံ 
ႀကီးအတြက္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာပိုင္ "ဆရာေတာ္ႀကီး  Cardinal 
Charles Bo "လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
John Saw Yaw Hanတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ 
လူငယ္ ညီလာခံႀကီးအတြက္ အေသးစိတ္ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ဆရာေတာ္ ဘုရားမ်ားမွ လူငယ္ 
ညီလာခံႀကီးအတြက္ အားေပးေထာက္ခံၿပီး 
ျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္လည္း အားရေက်နပ္ 
လွ်က္ရွိကာ လိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္း 
လမ္းၫႊန္ ေဆြးေႏြးၿပီး လူငယ္မ်ားသည္ 

လည္း သာသာနာေတာ္အတြက္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုကာ ညီလာခံ 
ႀကီးတြင္လည္း ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား ကိုယ္ 
တိုင္ လာေရာက္ ပါဝင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
လည္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္ပါသည္။

 လူငယ္ ညီလာခံႀကီးအား သာသ 
နာ (၁၆) ခုမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ မွ ၃၀ ရက္ ေန႔ထိ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား 
လည္း ညီလာခံႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္းၿပီး အၾကံဉာဏ္မ်ားေပး 
ကာ ပံ့ပိုးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

 NCYC

၁၀.၇.၂၀၁၉ ရက္ေန႔၊ ညေန ၆း၃၀ နာရီမွ ည ၉း၀၀ နာရီ အထိ စိန္ထေရဇားခန္းမတြင္ 
လားရွိုးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဗဟုိလူငယ္အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္း 
ခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုလူငယ္အက်ိဳးေဆာင္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ လားရွိုးတိုက္နယ္ေက်ာင္း ဖာသာရ္ 
ေဂ်ာ့လရိန္၊ ဖာသာရ္တီးႏို၊ ဖာသာရ္ဂၽြန္လြမ္ထြန္းေအာင္၊ ဖာသာရ္ဂၽြန္ေပါလ္၊ ဖာသာရ္ဂ်ိမ္းစ္
ဘရန္ဂ်ာတို႔ႏွင့္အတူ ဗဟိုသာသနာ့ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ လားရွိုးတိုက္နယ္ လူငယ္ အ 
က်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားမွ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လားရွိုးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ 
လူငယ္ ေကာ္မရွင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္အတူ LUMEN MUSIC COMMITTEE ကိုလည္း တစ္ပါး 
တည္း ထပ္မံ ေရြခ်ယ္ အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါသည္။

OSC - LSO

လားရွိုးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဗဟိုလူငယ္အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ ေရြးေကာက္ဖြဲ႔စည္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)
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ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္၏ အနာဂတ္သည္
Belgium ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ ႏိုင္ငံ အသင္းေတာ္ မဟုတ္၊

Burma ျမန္မာႏုိင္ငံ အသင္းေတာ္ ျဖစ္သည္

 ခရစ္ယာန္ လူဝတ္ေၾကာင္ အရြယ္အစားႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္၍ မည္သည့္ ႏုိ္င္ငံသည္ ရဟန္းအသစ္ရရွိမႈ (ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္း) ပိုမ်ားသနည္း? 

 မွန္းဆၾကည့္လွ်င္ ကက္သလစ္ လက္တင္ အေမရိ 
ကတုိက္၏ အထင္ကရ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံေလာ? 

 ဒါမွမဟုတ္ လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားေနေသာ အသင္း 
ေတာ္ျဖစ္သည့္ အာဖရိကတုိက္၏ ကြန္ဂုိ ျပည္သူ႔ သမၼတ 
ႏုိင္ငံေလာ?

 ထုိ႔တည္းမဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အားေကာင္းေန 
ေသာ အာရွတုိက္၏ ကက္သလစ္ ဖိလစ္ပုိင္ ႏိုင္ငံေလာ?

အေျဖမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏုိင္ငံမ်ားမွ မဟုတ္ေပ။ 

 ကက္သလစ္ လူဝတ္ေၾကာင္ ဘာသာဝင္ အခ်ိဳးႏွင့္ 
ယွဥ္ထုိးၾကည့္လွ်င္ ကက္သလစ္ ရဟန္းအမ်ားဆံုး ရရွိေသာ 
ႏုိင္ငံမွာ အမ်ားမထင္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ယခင္က 
Burma ဟု လူသိမ်ားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံပင္ ျဖစ္သည္။ 
ထုိအခ်က္အား ေဂ်ာ့ရွ္ေတာင္း တကၠသိုလ္ Georgetown 
University ၏ သာသနာအတြင္း အသံုးခ် သုေတသန 
စင္တာ CARA (Center for Applied Research in the 
Apostolate) က ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား 
လွေသာ္လည္း ကက္သလစ္ ရဟန္း ေခၚေတာ္မူျခင္းမ်ား 
လာသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိမူ CARA မွ သုေတသီမ်ားက 
မွတ္ခ်က္မေပးေပ။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္ ၇၅၀,၀၀၀ (ခုႏွစ္သိန္းခြဲ)သာ ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လူဦးေရ၏ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ အသင္း 
ေတာ္အား လူသိမ်ားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကာဒီ 
နယ္ ခ်ားစ္ေမာင္ဘုိက ဦးေဆာင္သည္။ ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိ 
တြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အျမင္တစ္ခု 
ရွိသည္။ ထိုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ားစု ဗုဒၶ 
ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု အုပ္စုမ်ားအၾကား ၾကားေန 
ထိန္းညိႇေပးမည့္ ခြန္အားတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္မည့္ ျမန္မာ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားဘုိ၏ ပံုသက္ေသေကာင္းသည္ အျခားေသာ ျမန္မာ 
ကက္သလစ္မ်ား၏ ဘဝသက္တာအား အသင္းေတာ္ 
အတြက္ ေပးအပ္ျမဳပ္ႏွံရန္ လံႈေဆာ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ 
သည္။

 CARA ၏ ေလ့လာ 
ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ရဟန္းႏွင့္ 
ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ သာ 
မန္လူပုဂၢိဳလ္တို႔အၾကား အခ်ိဳး 
ကြာဟမႈ နည္းပါးသည့္ ႏုိင္ငံ 
တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထမ 
တစ္ ေရွ႕ေျပးၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံက 
ဒုတိယ၊ ယင္းေနာက္ အာဖရိ 
က တုိဂုိႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံတုိ႔က 
အဆင့္ လုိက္ ရပ္တည္ေန 
သည္။ တနည္း အားျဖင့္ဆုိ 
လွ်င္ ရဟန္း ႏွင့္ ဘာသာဝင္ 
တို႔ အၾကား အခ်ိဳးနည္းပါးသည့္ 
ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ အာရွတုိက္မွ ေလးႏုိင္ငံႏွင့္ အာဖရိက တစ္ 
ႏုိင္ငံ ပါဝင္သည္။

 ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာ အေၾကာင္း 
ေတြးလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဥေရာပတုိက္၊ လက္တင္(ေတာင္) 
အေမရိကတုိက္ႏွင့္ အာဖရိကတုိက္တုိ႔ကုိသာ ေတြးေလ့ရွိၿပီး 
အသင္းေတာ္အား အာရွတုိက္ အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈ္င္းဆေတြး 
ေတာေလ့မရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္ရိွ စာရင္းသည္ မထင္မွတ္ 
ပဲ ျဖစ္လာသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ အာရွတုိက္တစ္ခု 
လံုး၏ သုံး(၃)ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အာရွႏုိင္ငံေပါင္း ၄၈ ႏုိင္ငံတြင္ 
အာရွတုိက္ ၂ ႏုိင္ငံသာလွ်င္ ကက္သလစ္ လူမ်ားစုႏုိင္ငံ 
ျဖစ္သည္။ ထုိအာရွ ၂ ႏုိင္ငံမွာ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ 
တိေမာႏိုင္ငံတုိ႔ ျဖစ္သည္။

 သုိ႔ေသာ္ လာမည့္ ရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ အေျခအေနမ်ား 
ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာ သာသနာ 
နယ္၏ ကာဒီနယ္ျဖစ္သူ လူးဝစ္ အန္တုိနီယို တာဂေလး 
Cardinal Luis Antonio Tagle of Manila က “ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္၏ အနာဂတ္သည္ အာရွတုိက္ျဖစ္သည္” ဟု 
ပုပ္ဖရန္စစ္အား ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ဤလာမည့္ ရာစုႏွစ္ 
ကာလမ်ားတြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၌ အာရွသား 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး တစ္ပါး ရလာႏုိင္ေပသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ 
စေနေန႔ကပင္ ကက္သလစ္ ရဟန္းအသင္းဂုိဏ္းမ်ားတြင္ 
အထင္ကရ အသင္းဂုိဏ္းျဖစ္ေသာ ဒုိမီနီကန္ အသင္း Do-
minican order တြင္ အာရွသားအား အသင္းဂုိဏ္း၏ ႏွစ္ 
၈၀၀ သမုိင္းတြင္ ပထမဆံုး အသင္းဂုိဏ္း ေခါင္းေဆာင္ 
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ဒိုမီနီကန္ အသင္း၏ 
ဖိလစ္ပုိင္လူမ်ိဳး ေခါင္းေဆာင္သစ္ အမည္မွာ ဖာသာရ္ Ge-
rard Timoner ျဖစ္သည္။ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ လူနည္း 
စုျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံမ်ားသည္ 
ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ ကမာၻအဝွမ္းသုိ႔ သာသနာျပဳ ရဟန္း၊ 
သီလရွင္မ်ားအား ေစလႊတ္ေနသည္။ မေဝးလွေတာ့သည့္ 
အနာဂတ္တြင္ အေနာက္ကမာၻ၏ သာသနာနယ္မ်ားတြင္ 
အာရွႏွင့္ အာဖရိကတုိက္မွ ရဟန္း၊ သီလရွင္မ်ား ပုိမုိ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ ေထာက္ပံ့ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပသည္။

 CARA ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိုင္ငံမ်ား 
အား မည္သုိ႔ အဆင့္သတ္မွတ္သနည္း။ ဥပမာ ယူအက္ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၈ 
ႏုိင္ငံ စာရင္း၌ အဆင့္ ၅၀ သာ ရရွိသည္။ (အဂၤလန္၊ ေဝလ 

ႏွင့္ စေကာ့တလန္တုိ႔ ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္) ဂရိတ္ၿဗိတိန္ 
ႏုိင္ငံလည္း ၁၀၈ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၄၉ သာ ရရွိသည္။ 
သမားရုိးက် ကက္သလစ္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ယူေကႏွင့္ ယူ 
အက္ထက္ပင္ အဆင့္နိမ့္က်ေနေသးသည္။ ဥပမာ စပိန္ 
သည္ အဆင့္ ၇၃၊ ဂ်ာမနီသည္ အဆင့္ ၇၅၊ အုိင္ယာလန္ကြ်န္း 
အဆင့္ ၇၈၊ အာဂ်င္တီးနားသည္ အဆင့္ ၉၈ ႏွင့္ ျပင္သစ္ 
ႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၉၉ တုိ႔သာ အသီးသီး ရရွိၾကသည္။ ၁၀၈ 
ႏုိင္ငံ၏ ဇယားတြင္ ေအာက္ဆံုးပိတ္ အဆင့္သာ ရွိသည့္ 
ႏုိင္ငံမွာ အတိတ္တခ်ိန္ သမုိင္းတုန္းက ကက္သလစ္ သာ 
သနာ အင္မတန္ အားေကာင္းခဲ့ေသာ ဘယ္ဂ်ီယန္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ 
သည္။

 CARA သည္ ထုိစာရင္းအား ျပဳစုရာ၌ သကၠရာဇ္ 
၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရဟန္းသိကၡာ 
ခံယူၾကေသာ ရဟန္းမ်ား အေရအတြက္ကုိ အေျခခံ၍ 
စာရင္းျပဳစုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစာရင္းအတြက္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္ အေရအတြက္ အကုိးအကားကုိ ဗာတီကန္က 
ထုတ္ျပန္သည့္ ႏွစ္အလုိက္ ကက္သလစ္ သာသနာဆုိုင္ရာ 
စာရင္း the Vatican’s Annuarium Statisticum Ecclesiae 
မွ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စာရင္းဇယား အမွားပါတိမ္း 
ေစာင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ CARA ၏ သုေတသီ 
ပညာရွင္မ်ားသည္ စံႏႈန္းအျဖစ္ ကက္သလစ္ လူဦးေရ တစ္ 
သိန္း၊ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အၾကား ရဟန္းသိကၡာခံယူပြဲ ၉ 
ႀကိမ္ အနည္းဆံုးရွိျခင္း၊ ေလ့လာသည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ရဟန္း 
သိကၡာ ခံယူသည့္ အႀကိမ္ တစ္ႀကိမ္ အနည္းဆံုးရွိျခင္း အစ 
ရွိသည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ 
ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ တစ္သိန္းဟူသည့္ စံႏႈန္း သတ္ 
မွတ္ခ်က္အား ပယ္လုိက္လွ်င္ လူဦးေရ နည္းပါးလွွသည့္ 
နီေပါႏုိင္ငံသည္ ပထမထိပ္တန္း အဆင့္တြင္ ခ်ိတ္ေနမည္ 
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စာမ်က္ႏွာ ၁၁ သို႔

မနီလာၿမိဳ႕ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ တာဂေလး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး လႈပ္ရွားမႈ

 ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ေန႔ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္) ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ေရးဆိုင္ရာ ႏိႈးေဆာ္မႈ စာခၽြန္လႊာ Laudato 
Si စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ 
တို႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦး 
စီးဌာန၊ ျမန္မာကက္သလစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ 
ဖ်က္ေရး ကြန္ယက္ႏွင့္ က႐ုုဏာလူမႈစည္း 
လံုး ညီၫြတ္ေရးအသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပ 
သည့္ သစ္ပင္စိုက္ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ 
နာရီ အထိ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္ ကက္သ 
လစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ က႐ု 
ဏာ လူမႈစည္းလုံး ညီညြတ္ေရး အသင္း 
ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဝင္းထြန္းၾကည္ ရန္ကုန္ 
သာသနာ က႐ုဏာ လူမႈစည္းလံုး ညီညြတ္ 
ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ ေမာင္ 
ဝင္းႏွင့္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီး 
ေတာအုပ္ႀကီး ဦးဝင္းတင္တို႔ တက္ေရာက္ 
အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သစ္ 
ပင္စိုက္ပြဲေတာ္သို႔ ကက္သလစ္ လူငယ္ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ 
က႐ုဏာ အသင္းဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ 
ခန္႔ ပါဝင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။

 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတဝွမ္း သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေနၾကသည္ 
အတြက္ အလြန္ေက်နပ္ အားရမိေၾကာင္း၊ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္လည္း အ 
ထူး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟု 
အားေပးစကားဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
အလြန္ စိမ္းလန္းစိုေျပ လွပခဲ့ေသာ္လည္း 
ေလာဘသားမ်ားက ဖ်က္စီးခဲ့သည္အတြက္ 
ျမန္မာျပည္၏ ေျမႀကီးသည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႔ အ 
ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ကမၻာေျမကို 
ကုသေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူး ေက်း 

ဇူးတင္ ဝမ္းသာမိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ မွားခဲ့သမွ်အတြက္ ငိုေၾကြးေနမည့္ 
အစား သစ္ပင္စိုက္ျခင္းျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ 
ေဆာင္ၾကပါစို႔ဟု ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ က႐ု 
ဏာ လူမႈစည္းလုံး ညီညြတ္ေရး အသင္း 
ဥကၠ႒ ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ ေမာင္ဝင္းမွ သစ္ပင္ 
စုိက္ပ်ိဳးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အသင္း 
အေနႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ 
ဇြန္လတြင္ ပဲခူးတိုင္း အုပ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္၌ အပင္ 
ေပါင္း ၇ ေထာင္ခန္႔ စိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ 
ထိုအခ်ိန္က ေဒသခံမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ကူညီ 
ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

 ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳး 
ခဲ့ၾကရာ ေျမဧက ၃ ဧကေပၚတြင္ အပင္ 
ေပါင္း ၁၆၄၀ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ အပင္မ်ား 
အား စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ပစ္မ ထားဘဲ ၂ ႏွစ္အတြက္ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မွသာ သစ္ေတာ္ဌါနသို႔ 
အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ သည္။

 အလားတူပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ က႐ု ဏာ လူမႈစည္းလံုး ညီညြတ္ေရး 

 ပုသိမ္ဂ႐ုဏာ KMSS မွ ဦးေဆာင္ 
ျပဳလုပ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အစိမ္းေရာင္ လႈပ္႐ွားမႈ 
"မ်ားလူဆိုင္ရာ ေျမကမၻာ ထိန္းသိမ္းကာ 
ကြယ္ၾက ပါစို႕" ေခါင္းျဖင့္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသ နာပိုင္ ကညင္သံုးဆင့္ သာသ နာ၌ 
ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ 
အခမ္း အနားကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ 
 အခမ္းအနားအစတြင္  အဖဆရာ 
ေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ ႏွင့္ ဖါသာရ္ ဟင္နရီ 
အိုင္ခလိန္တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ထို႔ေနာက္ အဖဆရာ ေတာ္မွ သ 

ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ဖို႔ 
လူတိုင္းမွာ တာဝန္႐ွိေၾကာင္း၊ ပုသိမ္ က႐ု 
ဏာဒါ႐ုိက္တာ ဖါသာရ္ ပီတယ္ ျမတ္သူရမွ 
အမွာစကားႏွင့္ ဖါသာရ္ ဟင္နရီ အိုင္ခလိန္၊ 
တို႔မွ သာသနာဂုိေဒါင္ကို တည္ေဆာက္ ရ 
ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကား႐ွင္းလင္း 
ခဲ့ပါသည္။ 
 အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ စုေပါင္း 
မွတ္ တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ၾကၿပီး သာသနာ 
ဂိုေဒါင္ျခံဝင္းအတြင္းတြင္ ႏွစ္႐ွည္၊ ႏွစ္တို 
သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါသည္။ 
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ျဖစ္သည္။ နီေပါၿပီးေနာက္ ဆာမုိအာ, ႏုိက္ဂ်ာ၊ လစ္ရွ္တန္ 
စတုိင္း၊ ဒိန္းမတ္၊ ကိုဆုိဗိုႏွင့္ ဖီဂ်ီကြ်န္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ အဆင့္ 
လုိက္ ထြက္လာေပမည္။ သို႔ေသာ္ CARA အဖြဲ႕အေနႏွင့္ 
ထုိႏုိင္ငံတြင္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ မေျပာပေလာက္ 
ေအာင္ နည္းပါးလြန္းလွသျဖင့္ ကက္သလစ္ ရဟန္းႏွင့္ လူ 
ဝတ္ ေၾကာင္မ်ား အခ်ိဳး ျမင့္မားေနမႈကို ထည့္သြင္း 
မစဥ္းစားေတာ့ေပ။

 CARA ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္သည္ ႏုိင္ငံ 
အလုိက္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မ်ား၏ တက္ၾကြမႈ စံ 
ႏႈန္းကုိမူ ပွ်မ္းမွ်သာ တုိင္းတာထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ဖိလစ္ပုိင္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ 
ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၈ ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ အဆင့္ ၉၅ ခ်ိတ္ေသာ္ျငား 
လည္း ဖိလစ္ပုိင္ အသင္းေတာ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ တက္ 
ၾကြမႈ အရွိဆံုး၊ အံ့ဖြယ္မ်ားျပားလွေသာ လူထုကြင္းျပင္ မစာၦး 
တရား အခမ္းအနားႀကီးမ်ား က်င္းပႏုိင္ေသာ၊ ကမာၻအရပ္ 
ရပ္သုိ႔ သာသနာျပဳ ရဟန္း၊ သီလရွင္မ်ား ေစလႊတ္ႏုိင္ေသာ၊ 

ကာဒီနယ္ Tagle တာဂေလးကဲ့သုိ႔ ကမာၻသိ ကက္သလစ္ 
သာသနာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ အသင္း 
ေတာ္ျဖစ္သည္။

 မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ CARA ၏ အဆင့္သတ္မွတ္ 
ခ်က္ အသစ္သည္ ကမာၻအဝွမ္းရွိ ႏုိင္ငံအလုိက္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္မ်ား (က်န္းမာေရး) အေျခအေနအား ယွဥ္ထုိး 
သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ CARA ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိ 
ခ်က္က အေရးႀကီးသည့္ သတင္းစကားကုိ ေပးေနသည္။ 
၎မွာ အာရွ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သည္ ခန္႔မွန္းသည္ 
ထက္ ပိုမိုအားေကာင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ 
ဗီယပ္နမ္ကဲ့သုိ႔ အာရွႏိုုင္ငံမ်ားသည္ ကက္သလစ္ ဘာသာ 
ဝင္ လူဦးေရ နည္းပါးပါေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ် 
ေလာက္ ကက္သလစ္ ေခၚေတာ္မူျခင္း အားေကာင္းေနရ 
သည္ကုိ နားလည္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။

 ေမးျမန္းရမည့္ ေမးခြန္းမွာ ကက္သလစ္ ဘာသာ 
ဝင္ လူဦးေရ နည္းပါးသည့္ အေျခအေနကုိက အားသာခ်က္ 

တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္လား?

 ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ အမ်ားစု ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ 
မဟုတ္ပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္ လူဦးေရ နည္းျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ 
ဘာသာဝင္မ်ား အၾကား ပိုမို စည္းလံုးၿပီး သာသနာျပဳ (မစ္ 
ရွင္) စိတ္ဓာတ္ပိုမို အားေကာင္းေနသလား။

 အေျဖတိတိက်က်ထက္ ခန္႔မွန္းအေျဖမ်ားသာ 
လတ္တေလာ ရရွိေနပါမည္။ သို႔ေသာ္ CASA ၏ ေလ့လာ 
ေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္ေၾကာင့္ ကမာၻအဝွမ္းတြင္ ႏိုင္ငံအလုိက္ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္တုိ႔၏ အေျခအေနကုိ ယခင္က 
ထက္ ပိုမိုသိရွိေလ့လာခြင့္ ရၾကေပမည္။

ဘာသာျပန္ - Lawrence Jangma Mung Song

Ref: Catholic Herald
https://catholicherald.co.uk/…/burma-not-belgium-
is-the-fu…/

စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မွ အဆက္

အသင္း၏ ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္ အားေပးမႈ 
ျဖင့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ အသီး 

သီးတြင္လည္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး ပြဲေတာ္ 
မ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

CBCM OSC

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး လႈပ္ရွားမႈ

က႐ုဏာ - လား႐ိႈး က႐ုဏာ - ဟားခါး

က႐ုဏာ - ရန္ကုန္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 13

စီဘီစီအမ္ မိသားစု မိဘမ်ားပြဲေန႔က်င္းပ

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မိဘမ်ား 
ပြဲေန႔ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္လ (၂၉) ရက္ 
တနလၤာေန႔တြင္ ၂၉၂ (က) ျပည္လမ္း  
စမ္းေခ်ာင္းရွိ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ကက္ 
သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ 
က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

 ပြဲေတာ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အ 
ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ ႐ံုးေတာ္မ်ားမွ တာ 
ဝန္ခံရဟန္းေတာ္ မ်ားႏွင့္ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
က႐ုဏာျမန္မာမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း 

ဝင္းအတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾက 
ေသာ ဘရာသာရ္၊ စစၥတာမ်ား ႏွင့္ ကူညီ 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ား အားလံုး တစ္ရာ 
ေက်ာ္ခန္႔ စုေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 အခမ္းအနား၏ ဗဟိုျဖစ္ေသာ 
မစၧား တရားေတာ္ ျမတ္ကို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ၏ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ 
ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ ေကာ္ 
မရွင္ အသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း 

ပါဝင္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၾသဝါဒတရားကို စီဘီစီအမ္၏ အ 
မွဴေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး ဖာသာရ္ ပီတာ 
စိန္လႈိင္ဦးမွ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဖာသာရ္ 
ပီတာမွ မိဘဟူသည္ မိသားစုႏွင့္ ခြဲထား၍ 
မရေၾကာင္း မိသားစုကို အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ 
FAMILY ျဖစ္သည္။ ထိုစာလံုးကို အရွည္ 
ေရးပါက Father And Mother I Love 
You! (ေဖေဖႏွင့္ ေမေမ သင္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္ 

ခ်စ္ပါသည္)။ ဆက္လက္ၿပီး မိသားစုတြင္ 
မိဘတို႔၏ အေရးပါမႈကို အက်ယ္တဝင့္ 
ေဟာၾကားၿပီး ေက်းဇူးသိတတ္ၾကရန္ ႏိႈး 
ေဆာ္ခဲ့သည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ 
ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ ဒု 
ဥကၠဌ ကိုမီႏူးမွ အခမ္းအနားမွဴး အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ကာ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္း 
အနားတြင္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ 
ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား စီဘီစီအမ္ 

ေကာ္မရွင္ အသီးသီးမွ ဂုဏ္ျပဳ ေတးသီခ်င္း 
မ်ားျဖင့္ သီဆိုႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ လက္ ေဆာင္ 
ပစၥည္း ေပးအပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ ေစာေယာဟန္မွ 
ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာကို အေျခခံကာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ 
ရွိ ႐ံုးေတာ္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ေနၾကရင္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ စိတ္ 
ေမြးျမဴၾကရန္မွာၾကားခဲ့သည္။ အန္ကယ္ ဦး 

ျမင့္ေမာင္မွ ယခုကဲ့သို႔ အတူတကြ ေပ်ာ္ 
ရႊင္စြာ က်င္းပႏိုင္သည္အတြက္ စီစဥ္သူမ်ား 
ႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေက်းဇူး 
တင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး အထူးျပင္ဆင္ 
ထားေသာ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၾကရင္း 
ေတးသီခ်င္းမ်ားကို မိသားစု အသြင္ စိတ္ 
ႀကိဳက္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

 CBCM-OSC

က႐ုဏာ - ပုသိမ္ က႐ုဏာ - ေတာင္ငူ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ 
အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္း ( HEC ) ၌ စာေပေဟာေျပာပြဲလုပ္ေဆာင္

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာအတြင္းရွိ စိန္ကိုလန္ဘမ္ အသင္း 
ဂိုဏ္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ 
သင္ၾကားေရးေက်ာင္း ( HEC ) ၌ေက်ာင္း 
သားမ်ားအသိအျမင္ ဗဟုသုတတုိးပြား ေစ 
ရန္အတြက္ စာေပေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန႔ ၊ 
နံနက္ (၉ း၀၀ - ၂း ၀၀) နာရီထိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ပါသည္။

 ေဟာေျပာပြဲ၌ စာေရးဆရာ ဦး 
ဘုန္းဓာတု ၊ စာေရးဆရာ ဦးေနဝင္းျမင့္၊ 
ကဗ်ာဆရာ ဦးထြန္းေသြးအိမ္ တုိ႔မွ ေဟာ 
ေျပာခဲ့ၾကပါသည္ ။

 ဆရာဦးဘုန္း ဓာတုမွ ေဟာေျပာ 
ရာ၌ ႏွလံုးသား လွတဲ့လူငယ္မ်ားျဖစ္ဖုိ႔ ၊ အ 
ရည္အခ်င္းရွိေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ဖုိ႔ ၊ ေလာ 
ကႀကီး၌ မတူညီျခင္း၊ ကြဲျပားျခင္းမ်ားသည္ 
သာလွ်င္ အလွတရားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ 
ငယ္မ်ား အျမင္မက်ဥ္းေျမာင္းဘဲ အျမင္ 
က်ယ္ဖုိ႔ရန္အတြက္ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ 

စကားကို နားေထာင္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
မ်ားကုိ “ ခြန္အားျဖစ္ေသာေန႔ ” ဆုိသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ေဟာေျပာေဝ 
ငွခဲ့ပါသည္။

 ကဗ်ာဆရာ ဦးထြန္းေသြးအိမ္မွ 
လည္း ေမတၱာတရားဟာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ 
ေၾကာင္း၊ ႏွလံုးသားလွဖို႔အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ 
စိတ္ထား ေကာင္းဖို႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ 
စိတ္ေကာင္းေလးတစ္ခုရွိရန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း၊ စိတ္ေကာင္းတစ္ခုရွိျခင္းက မိမိရဲ႕ 
မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ထိုစိတ္ 
ေကာင္းတစ္ခုက ခံတပ္တစ္ခုလို ၊ တံတုိ္င္း
တစ္ခုလိုခုခံကာကြယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းမ်ား
ကို၎၏ ကဗ်ာမ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာေဝမွ် 
သြားခဲ့ပါသည္။

 ဆရာဦးေနဝင္းျမင့္မွ လည္းယ 
ေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါသည္ ယဥ္ေက်းမႈေတြ 
ေႏွးရာမွ ျမန္လာေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူငယ္မ်ားေနာက္က်မ
က်န္ခဲ့ရေလေအာင္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ၾကရန္

လုိအပ္ေၾကာင္း၊ စာဖတ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္၌ 
လည္းဆက္လက္ ေတြးေတာတတ္ရန္ လို 
အပ္ေၾကာင္းမ်ားကို “ေမတၱာ” ဆိုသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ေဟာေျပာ ေဝ 
မွ်သြားခဲ့ပါသည္ ။

 ထိုစာေပ ေဟာေျပာပြဲသို႔ ( HEC ) 

မွေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အတူ 
မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ 
အၿငိမ္းစားယူသြားၿပီ ျဖစ္ေသာဆရာေတာ္ 
ႀကီး ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္လည္း လာ 
ေရာက္ ပါဝင္နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။ 

Photos News – Pinky 

 ျပည္သာသနာ ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာ 
ေတာ္ အလက္ဇႃႏၵား ၿပံဳးခ်ိဳ ၏ အသက္ေတာ္ 
(၇၀) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္အား ဇူလိုင္လ 
(၁၀) ရက္ေန႔ညေန ငါး နာရီခြဲတြင္ မြန္ဆီ 
ေညာ္ ေနရီအူး ထြန္းမင္းမွ ဦးေဆာင္၍ 
ရဟန္း ေတာ္ (၁၅) ပါး စုေပါင္းလ်က္ ေမြး 
ေန႔ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္အား စတင္ ပူ 
ေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ေမြးေန႔ပြဲေတာ္သို႔ စစၥတာရ္အပါး 
(၃ဝ) ခန္႔၊ မိုင္းနား ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စစၥ 
တာရ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာသူမ်ား ၅၀၀ 
ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့ၾက 
ပါသည္။ 

 မစၦား အၿပီးတြင္ ေမြးေန႔႐ွင္အား 
ႏႈတ္ဆက္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ 
စိန္ေပါလ္လူငယ္မ်ားမွ သီးခ်င္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ 

ျပည္ သာသနာ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အလက္ဇႃႏၵား ၿပံဳးခ်ိဳ ၏ 
အသက္ေတာ္ (၇၀) ႏွစ္ ျပည့္ ေမြးေန႔ ပြဲေတာ္

ျခင္း၊ ရဟန္း သီလ႐ွင္မ်ားကိုယ္စား စစၥ 
တာရ္ ကက္သရင္းေႂကြမွ ဂုဏ္ျပဳစကား 
ေျပာၾကားျခင္း၊ ဘာသာဝင္းမ်ား အားလုံး 
ကိုယ္စား သာသနာ့အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဦး
စိုးသိန္းမွ ဂုဏ္ျပဳစကားႁမြက္ၾကားျခင္း၊ ေမြး 
ေန႔႐ွင္အား လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္ကပ္ျခင္း 
ႏွင့္ အတူ ေမြးေန႔႐ွင္၏ ရင္ဖြင့္စကားမိန္႔ၾကား 
ျခင္းႏွင့္ ေမြးေန႔႐ွင္မွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ 
သီလ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအား ေမြး 
ေန႔ကိတ္ ခြံ႔ေႂကြးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ျကပါသည္။ 

 ေမြးေန႔႐ွင္အား ဂုဏ္ျပဳျခင္းအၿပီး 
တြင္ ရဟန္းသီလ႐ွင္မ်ားအား ညေနစာ ႏွင့္ 
ဘာသာဝင္းမ်ားအား မုန္႔ဟင္းခါးျဖင့္ ဧည့္ခံ 
ေႂကြးေမြးခဲ့ၾကပါသည္။

OSC - PYAY

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ဇံု ရဟန္းေတာ္မ်ား ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ 
ဇံု ရဟန္းေတာ္မ်ား ဝတ္ေစာင့္ျခင္း အခမ္း 
အနားကို ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔၊ ေတာင္ယာ 
ကုန္းသာသနာတြင္ တေန႔တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 အခမ္းအနားတြင္ ပုသိမ္ဇံုမွရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၊ ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္က်ေသာ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း ၃၂ ပါး တက္ 
ေရာက္ ပါဝင္ ဝတ္ေစာင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းတြင္ ဝိညာဥ္အားေဆးကို တိုက္ 
ေကြၽးသူမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ျဖစ္ပါ 

သည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ စိန္ဖရန္စစ္ 
အစီစီရဲ႕ ဆုေတာင္းေမတၱာထဲမွ " Peace, 
Love  and Pardon " ကို အေျခခံၿပီး 
အတူတကြ ေထာက္႐ႈခဲ့ၾကပါသည္။   
 ထို႔ေနာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ 
အတူတကြ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္း၊ 
ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ား ရြတ္ဆိုျခင္း၊ မစၦား 
တရားပူေဇာ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

OSC Pathein



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ မံုလွဇာတိဖြား ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းအား မံုလွရြာမွ 
ဘာသာတူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳဆိုႀကိဳႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတင္မစာၦးတရားျပဳလုပ္ေပးျခင္း

 မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း 
သည္ မံုလွဇာတိဖြားျဖစ္ပါသည္။ မံုလွဇာတိ 
ဖြားျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးအား မံုလွရြာမွ 
ဘာသာတူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ 
မစာၦးတရားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉-၃၀ 
ရက္ေန႔မ်ားက ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

 ၂၉ ရက္ေန႔ ညေနက မံုလွရြာမွ 
ဘာသာတူမ်ားက ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေႏြး 
ေထြးပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ညပိုင္းတြင္  ဆရာေတာ္ႀကီး အ 
တြက္ ဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတာ္ကို လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

 မံုလွရြာ ဘာသာတူမ်ား အားလံုး 
ကိုယ္စား ဘာသာတူတစ္ဦးမွ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးအတြက္ ဂုဏ္ျပဳ ၾသဘာစာကိုဖတ္ၾကား 
ခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ 
လည္း ေက်းဇူးတင္စကားႏွင့္အတူူ ယခုလို 
ဆရာေတာ္ျဖစ္ရျခင္းဟာ မံုလွရြာမွ ဘိုးဘြား 
မ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္ ေရွးေခတ္သာသ 
နာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ မံုလွရြာမွာ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝက 
တစ္အိမ္ႏွင့္ တစ္အိမ္ ရန္ျဖစ္သည္ဟူ၍ 
မၾကားဘူးေၾကာင္း၊ ညစဥ္ ညတိုင္း အိမ္ 
တုိ္င္း၌ စိပ္ပုတီးစိပ္သံမ်ားသာ ၾကားခဲ့ရဖူး 
ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သုိ႔ ဘိုးဘြားမ်ားက ဘုရား 
တရား ကိုင္းရႈိင္းခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ယေန႔လို 
သူေတာ္စင္မ်ား မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရၿပီး 
ထိုကဲ့သို႔  ေကာင္းမြန္တဲ့ အေမြကို ယေန႔ 
လူငယ္မ်ားအား  လက္ဆင့္ ကမ္းႏုိင္ဖို႔ရန္ 
အတြက္ လုိအပ္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ 
ေျဖရာ၌ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး နီ 
ေကာလားစ္ ၿပံဳးခ်ိဳအပါအဝင္ သက္ေထြး၊ 
လူငယ္၊ မိခင္ စသည့္ အဖြဲ႔အသီးသီးက 
အဆို၊ အကမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါ 
သည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႔ 
နံနက္ (၇း၀၀)နာရီက ေက်းဇူးတင္မစာၦး 

တရားႏွင့္အတူ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ ပြဲ 
ေတာ္ကို မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း 
ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္၍ ၾသဝါဒ တရားေရ 
ေအးကိုလည္း တုိက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။

 မစာၦးတရားအတြင္း ကာဒီနယ္ႀကီး 
ခ်ားလ္စ္ဘိုုမွလည္း မံုလွရြာမွ ဘာသာတူ 
မ်ားအား ဆံုးမၾသဝါဒစကား အနည္းငယ္ကို 
ျမြက္ၾကားရာ အရာရာကို လွပေစသည့္ 
အရာမွာ ဘုရားသခင္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအေပၚသနား 
ၾကင္နာသည့္အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသားမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း၊ ရြာသူရြာသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသေရာက္ေရာက္တစ္ 
ဦးအေပၚတစ္ဦး သနားၾကင္နာၾကၿပီးကူညီ
ရုိင္းပင္းၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သနားျခင္း 
ဟာမြန္ျမတ္သည့္အရာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုျမြက္ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မယ္ေတာ္ ဖရန္ 
စၥကားေဒၚသန္းတင္ကလည္း “ဘုရားသခင္ 
က ဆရာေတာ္အားခ်စ္လုိ႔ ဆရာေတာ္အျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္လုိက္ေတာ့ ေပ်ာ္ၿပီး ဝမ္းသာပါ 
တယ္။ ဆရာေတာ္ ငယ္စဥ္က ဘယ္ေနရာ 

မွာမွ မဆံုးမ မသြန္ခဲ့ရဘူး ။ ဘုရားေက်ာင္း 
သြား၊ စာသင္ေက်ာင္းသြားဆိုၿပီး ဆံုးမေျပာ
ဆိုခဲ့ရတာမ်ိဳးမရွိခဲ့ဘူး။ သူ႔အသိနဲ႔သူအကုန္ 
လုပ္သြားတာ။ ဘုန္းႀကီးလုပ္ေက်ာင္းသြား 
မယ္ဆိုေတာ့လည္း အေမတို႔ေတာင္မသိရ 
ဘူး။ သူ႔ဘာသာသူ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး
ကိုေျပာလာခဲ့ၿပီး အေဖက်ဳပ္ေတာ့ဘုန္းႀကီး
လုပ္ေက်ာင္းသြားမယ္ ဘုန္းဘုန္းကိုလည္း 
ေျပာထားၿပီးၿပီဆုိၿပီး ဆရာေတာ္၏ ဖခင္ကို 
ထိုကဲ့သို႔သာ ေျပာျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊သား 
ျဖစ္သူ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြားခ်ိန္ မိခင္ျဖစ္ 
သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လြမ္းလို႔ ငိုခဲ့ရ 
ေၾကာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြားသည့္ အ 
ခ်ိန္မွ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္း 
ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ 
ပါသည္။

 မံုလွရြာသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဌး 
ေအာင္မွလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ 
ဝင္းသည္ ငယ္စဥ္ ကေလးဘဝကတည္းက 
ေအးေအးလူလူ ေနတတ္သည့္သူ တစ္ 
ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို မံုလွရြာကေန 
ကာဒီနယ္တစ္ပါး၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္တစ္ 
ပါးေပၚထြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အတုိင္းမသိဝမ္း 

သာေၾကာင္း၊ မံုလွရြာ ဆရာေတာ္ဂုဏ္ျပဳပြဲ 
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ရွိလြန္း 
လို႔လွဴတာမဟုတ္ပဲ အလိုလို လွဴခ်င္သည့္ 
စိတ္ေပါက္သည့္အတြက္ လွဴဒါန္းရျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ယခုပြဲသာမဟုတ္ မံုလွရြာ ေဆး 
ခန္းကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို 
ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 ထိုဂုဏ္ျပဳပြဲေတာ္သို႔ မံုလွရြာ ဇာ 
တိဖြား ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ 
ဘိုႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာ 
ဟန္လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္ 
မံုလွရြာဇာတိဖြား ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလ 
ရွင္မ်ား (၁၉)ပါးႏွင့္ မံုလွရြာ၌ တာဝန္က် 
ခဲ့ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား 
အားလံုးအပါအဝင္ အပါး (၃၀) ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ ရဟန္းသီလရွင္မ်ား အျပင္ တ 
နယ္တေက်း၌ သြားေရာက္ကာ အလုပ္လုပ္ 
ေနၾကေသာ သူမ်ားလည္း မိမိတုိ႔အရပ္ 
ေဒသသို႔ ျပန္လာ၍ ဆရာေတာ္ႀကီးအား 
ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္း၌ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

Pinky (MDY-OSC / RVA Myanmar Service)

ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းႏွင့္ Counsellor မ်ား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း 
ႏွင့္ သိကၡာခံယူျခင္း ဝါအႀကီးအငယ္အစဥ္ 
လုိက္ ၊ ေနရာေဒသအလိုက္၊ သက္ေတာ္ႀကီး 
ငယ္အလုိက္ ၊ ကုိယ္စားျပဳ တာဝန္ေပးအပ္ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဆရာေတာ့္အၾကံေပး 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား(Counsellors)ပထမဦး 
ဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔က ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 

ႀကီး ႐ံုးခန္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ  
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ MSGR. Dominic 
ဂ်ိဳတု၊ Fr.Augustine တင္ေမာင္ထြန္း၊ Fr.
Anthony ေအာင္မ်ိဳးဝင္း၊ Fr. Bosco ေက်ာ္ 
ထြန္းျမင့္၊ Fr.Paul သက္ခိုင္၊ Fr. Augustine 
ဝင္းျမင့္၊ Fr. John Eudes ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္၊ 
Fr. ရႈိင္းကို တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး16

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ၊ ပုေလာတုိက္နယ္၊ ကဒဲရြာတြင္ မိခင္ဖခင္မ်ား 
တစ္ရက္တာ ၀တ္ေစာင့္ျခင္း ႏွင့္ မိဘမ်ားပြဲေန႔ ျပဳလုပ္ က်င္းပ

 မိခင္ဖခင္မ်ား တစ္ရက္တာ ၀တ္ 
ေစာင့္ျခင္းသည္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ 
၂၀၁၉ တြင္ Fr. Augustine Shwe မွ 
ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ 

 ပုေလာ တုိက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ မိခင္ 
ဖခင္မ်ား ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ၀တ္ေစာင့္ 
ျခင္းကို လြန္ခဲ့သည့္ (၆) ႏွစ္ က ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ ဤ ၀တ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ စကားျဖစ္ေသာ "မိသား 
စုသည္ သာသနာ တုိက္နယ္တြင္ အသင္း 
ေတာ္ငယ္ေလးမ်ားျဖစ္သည္" ဆုိသည့္ အ 
ေပၚ ေ၀မွ်ေပးခဲ့သည္။ 

 Peace begins at home. ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းသည္ မိသားစုတြင္ စတင္သည္။ 
မိသားစုသည္ သနာေတာ္အတြက္ အလြန္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္း မိဘမ်ားကုိ ေျပာၾကား 
မွ်ေ၀ေပးခဲ့သည္။ 

 ၀တ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ မိခင္ဖခင္ စု 
စုေပါင္း (၇၂) ေယာက္ တက္ေရာက္ ပါ၀င္ 
ခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ၀တ္ေစာင့္ျခင္း ျပဳ 

လုပ္ေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တုိက္ 
နယ္မွာရွိေသာ မိဘမ်ား တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ျပန္ 
လည္စုရုံး၍ မိမိ၏ မိသားစု ဘ၀အသက္ 
တာကုိ ျပန္လည္စဥ္းစား မွ်ေ၀ၿပီး ေရွ႕ဆက္ 
သာသနာတြင္ မိသားစုစံနမူနာ ေကာင္းမ်ား 
ျဖစ္ရန္ျဖစ္သည္။

 ၀တ္ေစာင့္ျခင္း အၿပီး ဇူလုိင္လ 
(၂၁) ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နံနက္ ၈း၃၀ 
နာရီတြင္ မိဘမ်ားပြဲေန႔ကုိ မစၦားပူေဇာ္ျခင္း 
ႏွင့္ ပြဲေန႔ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မစၦား 
အၿပီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား 
ကုိဂုဏ္ျပဳ ကန္ေတာ့ျခင္း အစီအစဥ္ကုိ ျပဳ 

လုပ္ခဲ့သည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၀)ပါး၊ စစၥတာရ္ 
(၆) ပါး၊ ႏွင့္ ဘာသာ၀င္ ညီအစ္ကုိေမာ္ႏွမ 
အားလုံး စုစုေပါင္း (၅၅၀) ခန္႔ ပဲြေတာ္ရက္ကုိ 
ပါ၀င္တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ 
စဥ္ႏွစ္တုိင္း မိဘပဲြေန႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
မိဘႏွင့္ သားသမီးမ်ားၾကားထားရွိရသည့္ 
တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ သားသမီးမ်ားသည္ 
မိဘတုိ႔ကုိ ေလးစားဂုဏ္ျပဳသည့္ အေလ့ 
အထ ရွိရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္ဆီေညာ္ 
သိန္းခင္ မွၾသ၀ဒမွာ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

Mawlamyine OSC

ေတာင္ႀကီး ေအးသာယာ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ မိဘပြဲေန႔က်င္းပျခင္း

 မိဘပြဲေန႔က်င္းပျခင္းအခမ္းအနား
ကုိယေန႔နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ေအးသာယာၿမိဳ႕သစ္ ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ 
ေယဇူး ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၌ က်င္းပခ့ဲပါ 
သည္။ ပထမပုိင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
Emmanual Maungli

 စိန္မုိက္ကယ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
သုိက္ေရႊလွတုိ႔ဦးေဆာင္ျပီး မစၦားပူေဇာ္ရာ 
ေအးသာယာဘာသာတူမ်ား စိန္မုိက္ကယ္ 
ႏွင့္ Little Way ဘရာသာရ္မ်ားဖိတ္ၾကား 
ထားေသာ ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ပူေဇာ္ၾက 
ပါသည္။

 မစၦားအၿပီးတြင္ မိတ္သဟာရ မိတ္ 
ဆုံစားၾကၿပီး ဒုတိယပုိင္းအစီအစဥ္တြင္ Fr. 
သုိက္ေရႊလွက အဖြင့္ ဆုေတာင္းေမတၱာ 
ျဖင့္ အစျပဳပါသည္။ ေအးသာယာအသင္း 
ေတာ္မွလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားက အဖြင့္ေတး 
သီခ်င္းသီဆုိပါသည္။ Fr. Emmanual Ma- 

ungli က အဖြင့္ၾသဝါဒ ေျပာၾကားၿပီးအသက္ 
(၆၀) အထက္ မိဘမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ 
ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဂါရဝျပဳၾကပါသည္။ ေအး 
သာယာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ ေအး သာ 
ယာ ဘာတူမ်ားႏွင့္စိန္မုိက္ကယ္ ဘရာ 
သာရ္မ်ားက ေတးသီခ်င္းမ်ား အကမ်ား 
ေတးသရုပ္ေဖၚမ်ားျဖင့္ မိဘမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳ 
ၾကပါသည္။

 ၎ေနာက္ ဦးဂ်ိဳးဇက္ စုိင္းရွဲန္မွ 
ဘာသာတူ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားအား မိ
ဘပြဲေန႔က်င္းပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး က်မ္းပုိဒ္ 
မ်ားျဖင့္ ကုိးကားကာ ခြန္အားေပးသြားပါ 
သည္။ အစီအစဥ္အၿပီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားထံမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ခံယူၿပီးမွတ္ 
တမ္း ဓါတ္ပုံရုိက္ကာ မိဘပြဲေန႔ကို ေန႔လည္ 
(၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမင္ 
စြာက်င္းပၿပီးစီးခ့ဲပါသည္။

U Sai Sheng



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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မိဘမ်ားဝတ္ေစာင့္ျခင္းအခမ္းအနားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

 မိဘမ်ားဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ဇူလိုင္ (၂၇) ရက္ေန႔ 
နံနက္ (၈) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္း 
အနားသို႔ ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလို 
အားသိုက္၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ဖီဒဲေလ 
တင္ေဖ၊ ဒီကင္ ေပတရု ေမာင္ပိတ္ တို႔ၾကြေရာက္ ခြန္အား 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ဂိုဏ္းခ်ိဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလို အားသိုက္ မွ 
ေမတၱာ ႏွင့္ သစၥာအေၾကာင္းခြန္အားေပးသြားခဲ့ပါသည္။
 ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၃၀) နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ (၆၅) ႏွစ္ အထက္ မိဘမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနား 
မစၧားတရား ေတာ္ျမတ္ကို ေတာင္ႀကီးစိန္ဂ်ိဳးဇက္ဗဟုိဘုရား
ရွိခုိးေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မစၧား တရားေတာ္ျမတ္ကို 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလုိ အားသိုက္ ဦးေဆာင္ၿပီး 
ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ား အသင္း ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ စစၥတာမ်ား၊ 
စိန္မုိက္ကယ္မွ ဘရာသာရ္မ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ပူ 
ေဇာ္ၾကပါသည္။

ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစိလို အားသိုက္ 
ေဟာၾကားေသာေဒသနာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ 
သခင္ေယဇူးသင္ ၾကားေပးေသာ Our Father 
ဆုေတာင္းေမတၱာ (ေကာင္းကင္ ဘုံေမတၱာ)

 ၾကားနာရတ့ဲက်မ္းပုိဒ္က သခင္ေယဇူး သင္ၾကား 
ေပးတ့ဲ Our Father ဆုေတာင္းေမတၱာျဖစ္တယ္ Our Fa-
ther ေမတၱာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြတ္ဆိုတ့ဲအခါ ေသခ်ာစဥ္းစား 
ၿပီးမွ ရြတ္ဆုိမယ္ဆုိရင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ သတိထားမိ 
တယ္။ ပထမအပုိဒ္မွာ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေတာ္မူေသာအ
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏အဖ ေနာက္တစ္ပုိဒ္က As we forgive those 
who trespass againt us အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကုိ အေသးစိတ္ 
သြားမယ္ဆုိရင္ ...။

 ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ရွိေတာ္မူေသာ အကြ်ႏု္ပ္ တုိ႔၏ 
အဖကုိ ဆုိတ့ဲအခါမွာ နည္းနည္းတာဝန္ႀကီးသလုိ ျဖစ္ 
လာတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏အဖ ဆုိလုိက္တာနဲ႔ အားလုံးနဲ႔သက္ 
ဆုိင္တ့ဲအ ေဖျဖစ္တယ္။  အေဖက တစ္ေယာက္ထဲဘဲဆုိ 
ေတာ့ အားလုံးက ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ ေတာ္စပ္တယ္ ေမာင္ 
ႏွမဆုိတ့ဲသ ေကၤတကဘာလဲ။ ခ်စ္ၾက ခင္ၾက ၾကင္နာၾကဖုိ႔ 
ဘဲ။ Our Father ေမတၱာဆုိလုိက္တာနဲ႔အားလုံုးညီအစ္ကုိ 
ေမာင္ႏွမေတာ္စပ္တယ္ ေဆးေၾကာျခင္း (ဘတၱိဇံ) ခံယူတ့ဲ 
ခရစ္ယာန္အားလုံး ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမေတာ္စပ္တယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီးက ရုိေမးနီးယားကုိသြားတ့ဲအခါ
ညီအစ္ကို ခရစ္ယာန္အသင္းဂုိဏ္းက ခရစ္ယာန္ေတြ လာ 
ေရာက္ႀကိဳဆုိတ့ဲအခါမွာ ႏွစ္သက္အားရတယ္။ ဒါခရစ္ယာန္ 
ေမာင္ႏွမစိတ္ဓါတ္ဘဲ။ ဒုတိယေျမာက္ ရဟန္းမင္းႀကီးေပါလူး 
ၾကြလာတုန္းကလည္း သူတုိ႔ႀကိဳဆုိၾကတယ္။ ရဟန္းမင္း 

ႀကီးက ခရစ္ယာန္ေတြဟာ တရားဝင္ကြဲျပားၾကေပမယ့္စည္း
လုံးမႈကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေသြဖီမသြားဘူး ညီညြတ္မႈ 
တစ္လုံးတစ္ဝတည္းရွိမႈကုိေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွေသြဖီ မသြား 
ဘူး ေမာင္ႏွမဆုိတာ အခန္႔မသင့္ရင္ကြဲၾကေပမယ့္တစ္လုံး
တစ္ဝတည္း စည္းလုံးတ့ဲစိတ္ဓါတ္ ကေပ်ာက္မသြားဘူး။ ဒါ 
ေၾကာင့္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက

Our Father (ေကာင္းကင္ဘုံေမတၱာ) ကုိ ဘယ္လုိေခၚသ 
လဲ။" ခရစ္ယာန္တုိ႔ရဲ႕ ဘုံအေမြအႏွစ္ " လုိ႔ေခၚတယ္ 
အခုကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ျမန္မာျပည္ ပုဂံေျမက ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ 
စာရင္း ဝင္သြားတယ္။

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အဖ Our Father ဆုေတာင္းေမတၱာက 
ခရစ္ယာန္ရဲ႕ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္တာ ၾကာလွၿပီ။ အခု 
ရဟန္းမင္း ႀကီးထုတ္ေျပာမွဘဲ ဟုတ္သားဘဲ ဆုိၿပီး သတိ 
ရတယ္။ ခရစ္ယာန္မွန္ရင္ Our Father ေမတၱာ ဆုိပုိင္ 
ခြင့္ရွိတယ္။ 

 ဒုတိယ အပုိဒ္မွာခြင့္လြတ္ျခင္း (Forgiveness) we 
need to forgive ခြင့္လြတ္ျခင္းဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ 
လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ရမယ္။ ခြင့္ကုိခြင့္လြတ္ရမယ္။ ဒါလုိ 
အပ္ခ်က္ဘဲ။ ဘယ္ဥပေဒမွ မၿငိစြန္းဘူး က်မ္းစာမွာလည္း 
ပါတယ္။ လူေတြက အျပစ္ရွိတ့ဲ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ 
ေက်ာက္ခဲနဲ႔ ပစ္ဖုိ႔လုပ္ ၾကတယ္ သခင္ေယဇူးက တားလား။ 
မတားဘူးလား။ တားတယ္။ လက္နဲ႔တားလား။ ဘာနဲ႔တား 
လဲ။ လက္နဲ႔မတားဘူး။ စကားနဲ႔လည္းမတားဘူး။ စာလုံးနဲ႔ 
တားတယ္။ ေျမေပၚမွာအ ရုပ္ေရးတယ္ ဘာေရးမွန္းေတာ့ 
မသိဘူး။ က်မ္းစာကလည္း ေျပာမျပထားဘူး။ လူေတြက 
သခင္ေယဇူး ေျမေပၚမွာေရး ျခစ္ထားတာကုိ ငုံ႔ၾကည့္တ့ဲအခါ 
သခင္ေယဇူးက အျပစ္မရွိဘူးဆုိတ့ဲသူေတြပစ္ၾကလုိ႔ေျပာတ
ယ္။ ဘယ္သူမွ မပစ္ဘဲအ လွိ်ဳလ်ိဳ ထြက္သြားၾကတယ္။ 
 Forgiveness ကုိယ္ခ်င္းစာ တရားရွိတ့ဲသူက ခြင့္ 
လြတ္ျခင္း တရားရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
တေတြ သိကၡာ ပ်က္ေစတ့ဲ ေက်ာက္တုံးကုိပစ္ခ်လုိက္ပါ 
သိကၡာဖ်က္တ့ဲ ေက်ာက္တုံး ကုိယ့္မွာရွိေနရင္မ ကုိင္ထားပါနဲ႔ 
ပစ္ခ်လုိက္ပါ။ Drop the stone သိကၡာမ့ဲတ့ဲ ခဲလုံးကုိ ရဲရဲ 
ႀကီးလြတ္ခ်လုိက္ပါ လူေတြကုိမေပါက္ပါနဲ႔။ ခြင့္လြတ္ တယ္ 
ဆုိတာ ေျပာရတာ လြယ္ေပမယ့္က်င့္ရခက္တယ္။ လူတစ္ 
ရာကို ခ်စ္ဖုိ႔လြယ္ေပမယ့္လူတစ္ေယာက္ကုိ ခြင့္လြတ္ဖုိ႔ 
ခက္တယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဘာလဲပုထုဇဥ္ လူသား 
ေပမုိ႔။ ေအာ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေလာကသားေတြဟာ လူမ်ား 
အျပစ္ ျမင္ရင္ေက်ာက္ခဲနဲ႔ ေပါက္ခ်င္တယ္။ ေလာကသား 
ဆန္တယ္။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ပုထုဇဥ္စိတ္နဲ႔ သြား 
လုိ႔ မရဘူး။ သူေတာ္စင္စိတ္နဲ႔မွ ေတာ္ကာက်မယ္။ 
 မွားတာ က ပုထုဇဥ္ခြင့္လြတ္ရမွာက သူေတာ္စင္။ 

(To err is human but to forgive is divine) ခရစ္ယာန္ 
မွန္ရင္ သူေတာ္စင္အလုပ္ကုိ လုပ္ၾကပါ။ ပုထုဇဥ္အလုပ္ကုိ 
မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ Our Father ေမတၱာဟာ အဆင့္ျမင့္ ဆု 
ေတာင္း ေမတၱာျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္ဘုံဆုိတာ ေပ်ာ္ရႊင္ရ 
မည့္ ေနရာ အဲဒီေမတၱာကုိ ဆုိတယ္ဆုိရင္ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ 
ေရာက္သြားသလုိျဖစ္ရမယ္ ခြင့္မလြတ္ႏုိင္သေရြ႕ အဲဒီ 
ေမတၱာဟာ ေကာင္းကင္ဘုံ မဆန္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ 
ေကာင္းကင္ဘုံေမတၱာကုိ ဆုိလုိက္တာနဲ႔ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ 
ႏွမစိတ္ဓါတ္ေတြ ခြင့္လြတ္ တတ္တ့ဲစိတ္ဓါတ္ေတြ ေမတၱာ 
တရားရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြ ေပၚလာတယ္။ ေမတၱာမထား 
သ၍ ေကာင္းကင္ဘုံေမတၱာ အခါတစ္ရာဆုိလည္း ဘာမွ 
မထူးဘူး။ 

 ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေကာင္း ကင္ဘုံေမတၱာကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ 
ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ဆုိႏုိင္ဖို႔လုိတယ္။ ေပ်ာ္ ရႊင္တ့ဲမိသားစုဆုိတာဟာ 
ေကာင္းကင္ဘုံရဲ႕တစ္ပုိင္းတစ္စကုိရထားတ့ဲ မိသားစု 
ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္ဘုံရဲ႕ အႏွစ္ သာရကုိ ေလာကမွာ 
ခံစားရတ့ဲ မိသားစုျဖစ္တယ္။ ေမာင္ႏွမ စိတ္ဓါတ္ရွိၿပီး 
တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ခြင့္လြတ္တတ္ရမယ္။ 

 ဒါ ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီကေန႔ မိဘမ်ားပြဲေန႔ဆုိေပမယ့္ 
Our Father ပြဲေန႔ျဖစ္တယ္။ အေဖလည္းဘုရား အေမလည္း 
ဘုရားဘဲ။ ေလာကမွာရွိတ့ဲမိဘေတြကုိ ဂါရဝထားၿပီးေတာ့မွ 
ဘုရားနဲ႔တတန္းထားၿပီးဂါရဝျပဳတယ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္တယ္
သူတုိ႔ေက်းဇူးေတြ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေပၚ သိပ္မ်ားတယ္။ 
ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးကအမ်ားဆုံး ၿပီးေတာ့မိဘရဲ႕ေက်းဇူး။ ဒါ 
ေတြ ျပန္စဥ္းစားတ့ဲအခါ Our Father ေမတၱာကုိ အဓိပၸါယ္ 
ရွိရွိနဲ႔ ဆိုႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဒီကေန႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က်င္းပတ့ဲ မိဘ 
ပဲြဟာကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ Our Father ပြဲဘဲဟု ေဟာၾကားခဲ့ပါ 
သည္။

 မစၧားတရားၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားတြင္ အသက္ 
၆၅ ႏွစ္အထက္ မိဘမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အဖြင့္ 
ဆုေတာင္းေမတၱာကို Fr. Fidele Tin Phe က အဖြင့္ဆု 
ေတာင္း ေမတၱာျဖင့္ အစျပဳခဲ့ပါသည္။ 

 ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္ စိန္မိုက္ကယ္ ရဟန္း 
ျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ ရဟန္းေလာင္းမ်ားက မိဘမ်ားအား ေတ 
းသီခ်င္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလို 
အားသိုက္ မွ အမွာစကားေျပာၾကားေပးၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ 
ေဆာင္ မ်ားျဖင့္ ဂါရဝျပဳပါသည္။
 ထို႔ေနာက္ ဦးဂ်ိဳးဇက္ေယာ္ဝါမွ မိဘမ်ားကိုယ္စား 
သားသမီးမ်ားအား အမွာစကားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာ 
ၾကားသြားပါသည္။ မိဘမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားကို 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံယူကာ ေအာင္ 
ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။
 U Sai Sheng



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး18

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာ 
ျပဳလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ 
ေပး ေဆြးေႏြးပြဲကို PMS National office 
မွႀကီးမွဴး၍ ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔ ယေန႔တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ားေက်ာင္းတိုက္ (CBCM ) ၌စတင္က်င္းပ 
ခဲ့သည္။ 

 ဖြင့္ပြဲ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ Bp.John 
Saw  Yaw  Han မွ  ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ 
သည္။ 

 မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ၿပီးေနာက္ 
ဆရာေတာ္မွ '' What the commemora-
tion of the 100 anniversary of the Ap-
ostolic letter MAXIMUM ILLUD means 
to the Church in Myanmar '' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

 ဆက္လက္၍ Fr. Abraham 
Thein Lwin မွ '' Personal Encounter 
with Jesus '' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
Fr. B. Ne Ne မွ '' The main challenges 
and urgent needs of Myanmar Catho-
lic Mission '' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္းပို႔
ခ်ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ သာသ 
နာျပန္႔ပြားေရးစိပ္ပုတီးကို အတူတကြ စိပ္ခဲ့ 
ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ PMS National Direc-

tor ႏွင့္ PMS Diocesan Directors မ်ားသီး
သန္႔အစည္းအေဝးကိုျပဳလုပ္ကာ သာသနာ 
ျပဳလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ 
ေပးေဆြးေႏြးပြဲကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေဆြးေႏြးပြဲ တတိယေန႔တြင္ အဖ 
ကာဒီနယ္ အဖကာဒီနယ္လ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ 
တက္ေရာက္ အားေပးကာ မစၦားတရား 

ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ မိဘမ်ားပြဲေန႔အႀကိဳ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ
 ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဴပ္သာသနာ၊ သာ 
သနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားပြဲ 
ေန႔ အႀကိဳ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲကို ဇူ 
လိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔၌  စိန္ထေရဇား ဘုရား 
ေက်ာင္း (အလံု) တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ 

 ပန္းခ်ီႏွင့္စာစီ စာကံုးၿပိဳင္ပြဲကို ပ 
ထမဦးစြာ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
David Thakhu ၏ အဖြင့္ ဆုေတာင္း 
ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲကို သာသနာ 
၂၂ ခုမွ  ကေလးသူငယ္ ၅၉ ဦးပါဝင္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

 ၎ (၅၅) ဦးတြင္ ပန္းခ်ီ (၁၇) 
ဦးႏွင့္ စာစီစာကံုး ၄၂ ဦးတို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ္အခ်ိန္ 
တြင္ ေျဖဆိုျခင္းမ်ား ေခတၱရပ္နား၍ Fr. Da-
vid Thakhu မွဦးေဆာင္၍ က်ဆံုးေလ 
ၿပီးေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား 
အား အေလးျပဳျခင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္း 
ခ်မ္း ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။

 ၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိသူမ်ား စာရင္းကို ဇူ 
လိုင္လ (၂၆) ရက္ေန႔ ည (၁၂)နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ ေၾကျငာေပးခဲ့ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စာစီ 
စာကံုးအထက္တန္းဆင့္ ဆုရရွိသူမ်ားမွာ 
Rose ခိုင္ၿမဲသူ (သန္႔ရွင္းေသာအိမ္ေထာင္စု 
ဘုရားေက်ာင္း၊ဖိုးကံေပး) မွ ပထမ၊ Phi-
olomina အိသဇင္သြယ္ (မင္းပညာရွိသံုးပါး 

ဘုရား ေက်ာင္း၊ ခဝဲျခံ) မွ ဒုတိယ ႏွင့္ Ve-
ronica ျမတ္ဖူးပြင့္ထူး (စိန္ေမရီကသီျဒယ္)
မွ တတိယဆု အသီးသီး ရရွိခဲ့သည္။ 
 စာစီစာ ကံုးၿပိဳင္ပြဲ အလယ္တန္း 
အဆင့္ ဆုရရွိသူမ်ားမွာ Faustina ခိုင္စုေဝ 
(စိန္ေဂးၿဗဲလ္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ေျမာက္ဥကၠ 
လာ)မွ ပထမဆု၊ Maria ရည္မြန္ေအး (ဖာ 
တီမာဘုရားေက်ာင္း၊ ေျမနီကုန္း)မွ ဒုတိယ 
ႏွင့္ ခရစၥတီးနားစမ္းေသာ္တာၿငိမ္း (မဂၤ 
လာဒံု) မွ တတိယဆု တို႔ရရွိခဲ့သည္။
 ဆက္လက္ၿပီး မူလတန္းအဆင့္ 

ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုကို ဂၽြန္တူးတူး 
(စိန္ေဂးၿဗဲလ္ ဘုရားေက်ာင္း၊ ေျမာက္ဥကၠ 
လာ)၊ ဒုတိယဆုကို ပီတာမင္းခ်စ္ေအာင္ 
(စိန္ပီတာႏွင့္ စိန္ေပါလ္ဘုရားေက်ာင္း 
(အင္းစိန္)ႏွင့္ တတိယဆုကို ခ်မ္းေျမ႕ေန 
ျခည္ (သန္႔ရွင္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ဘုရားေက်ာင္း (ေတာင္ဒဂံု) တို႔မွ ရရွိခဲ့ပါ 
သည္။
 ၄င္းမိဘမ်ားပြဲေန႔ဂုဏ္ျပဳ ပန္းခ်ီႏွင့္ 
စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနား 
ကို ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ 

စိန္ေမရီကယ္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ 
ႀကီး၌ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မိဘမ်ားပြဲေန႔တြင္ 
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏သိုးထိန္းဖခင္ 
ဆရာေတာ္ ဂြၽန္ေစာေယာဟန္အားလည္း 
ႏႈတ္ဆက္ ဂါရဝျပဳခဲ့ပါသည္။ သာသနာ 
တစ္ခုလ်ွင္ တာဝန္ခံတစ္ဦးႏွင့္ ကေလးသူ 
ငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူမ်ားလည္းတက္ေရာက္ပါ
ဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

Pyone Pyone Aung

ေတာ္ျမတ္ ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။ 
မစၦားတရားၿပီးေနာက္ Dr. Edmund Chia 
ႏွင့္ Dr. Gemma Cruz တို႔မွ The Bible on 
the Mission of the Church, Jesus 
Christ: Foundation of the Church's 
Mission, Laity and Women in the Mis-
sion of the Church ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ 

ဆက္လက္ ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေနာက္တြင္ Best practice of Missionary 
Childhood ကို ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ 
ဟားခါးဂိုဏ္အုပ္သာသနာ၊ ေတာင္ငူဂိုဏ္း 
အုပ္သာသနာႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာ 
သနာတို႔မွ တင္ျပေပးခဲ့သည္။ 

Pyone Pyone Aung



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 မႏၱေလး ကက္သလစ္ လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္မွ ဦးေဆာင္ ႀကီးမွူး ၍ မႏၱေလးဇံု 
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဝတ္ေစာင့္ပြဲ ႏွင့္ 
အစည္းအေဝးကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ အေျခခံ 
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ဂ်ဴလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ေန႔ထိ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုဝတ္ေစာင့္ပြဲတြင္ လူငယ္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား 
ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မိ 
သားစုအတြင္း အနာဂတ္ကာလ ရင္ဆိုင္ရ 
မည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာျဖင့္ ျပန္ 
လည္တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ ေခါင္းစဥ္ 
မ်ားျဖင့္ ဦးစိုးႏိုင္(CFC) မွ လူငယ္မ်ား အား 
တက္ႂကြစြာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး သင္ခန္းစာ အၿပီး 
တြင္ အုပ္စု ဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႉမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ဖါသာရ္ တိုးေဝေအာင္ 
မွ မိမိဘဝ အတြင္း မွ ဘုရားကို သိ႐ွိျခင္း 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဝမွ် ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး မိမိဘဝကို 
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေထာက္႐ႈျခင္း၊ တဦး 
ႏွင့္တဦး ယံုၾကည္မႈျဖင့္ မ်ွေဝျခင္းမ်ား ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဖါသာရ္ 
ရစ္ခ်က္ မွ လူငယ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ ၾကား႐ွိ 
ဆက္ဆံေရး၊ လူတေယာက္၏ စိတ္ကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း စသည့္ ေထာက္႐ႈ ေဝမွ် 
ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လူငယ္မ်ား ဘဝတြင္ 
သိ႐ွိလိုသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း အေမး 
အေျဖ က႑ျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ 

 အစည္းအေဝး ရက္တြင္ လူငယ္ 

မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာ မႏၲေလးဇံု လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ဝတ္ေစာင့္ ပြဲ ႏွင့္ အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး (ယာယီ) ဖါသာရ္ 
ေနေက်ာ္လြင္ မွ ယခုကဲ့သို႔ လူငယ္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားအား အစည္းအေဝး ေခၚယူရ 
ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အ 
စည္းအေဝးအား စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုအစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလး 
ကက္သလစ္ လူငယ္ေကာ္မ႐ွင္မွ အမႈ 
ေဆာင္ လူငယ္မ်ား ႏွင့္အတူ မႏၱေလး ဇံု အ 

တြင္း႐ွိ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မွ မႏၱေလး 
ကက္သလစ္ လူငယ္ေကာ္မ႐ွင္ မွ ျပဳလုပ္ 
မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အုပ္စု အသီးသီး ၌ 
ျဖစ္ေပၚလ်က္႐ွိသည့္ လူငယ္က႑ အခက္ 
အခဲမ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွင့္ လူငယ္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံု စည္းေဝးပြဲတြင္ တင္ျပ 
ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို 
အုပ္စု အလိုက္ က႑ေပါင္းစံု မွ တက္တက္ 

ႂကြႂကြ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို 
ဝတ္ေစာင့္ပြဲႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ လူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ မစၱားတရား နာ 
ယူျခင္း၊ ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈျခင္း၊ စိပ္ပုတီး 
စိပ္ျခင္း ၊ သမၼာက်မ္းစာေဝမွ် ျခင္းမ်ားျဖင့္ 
ခြန္အားယူ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။

Mandalay Catholic Youth Commission 

 ျမစ္ႀကီးနား သာသနာ ကတ္သ 
လစ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ား လူပ္႐ွား 
မူ Catholic Students Action Myitkyina 
(CSAM) မွ  ဦးေဆာင္၍ ပထမ အႀကိမ္ 
ေျမာက္ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆိုပြဲကို 
ျမစ္ႀကီးနား ဘုန္ေတာ္ႀကီး တပိုင္ ဧဒင္ရပ္ 
ကြက္ရိွ သံလုကာ ဓမၼေကာလိပ္တြင္ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ 
တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီး 
ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

 အဆိုပါပြဲကို CSAM Spiritual Di-
rector စိန္ ကိုလန္ဘန္ သာသနာျပဳ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. Kurt Zion Pala မွ မစၦား 
တရားေတာ္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ ဦး 
ေဆာင္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား သာသနာအတြင္းရိွ 
တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ-

ပထမ အႀကိမ္ေျမာက္ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ
(1) Myitkyina University
(2) Technology University
(3) Computer University
(4) Nursing training School
(5) Education College
(6) Mohnyin Catholic College Students 
(MCCS) 
စသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳ ကတ္သ 
လစ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စုစုေပါင္း 
၂၀၀ေက်ာ္ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
 Catholic Students Action My-
itkyina (CSAM) သည္ DYC မွ ႀကီးမႉးၿပီး 
က်င္းပ ျပဳ လုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
University Catholic Students Gather-
ing တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းျဖစ္ၿပီး စိန္ကိုလန္ဘန္ သာသနာျပဳ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ Fr. Kurt Zion 

Pala မွ ဦးေဆာင္၍ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ား 
မွ ကိုယ္စားျပဳ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား 
ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ CSAM 
သည္ ကတ္သလစ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း 

သားမ်ား က႑အဘက္ဘက္မွ တိုးတက္ 
ေရး အတြက္ ဦးတည္လူပ္႐ွားေနေသာအဖြဲ႔
အစည္းျဖစ္သည္။

Myitkyina Diocesan Youth Commission



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)
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ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 မိုးစက္ျဖိဳင္ျဖိဳင္ လ ဇူလုိင္ကို ခ်ဥ္းႏွင္း ၀င္ေရာက္ 
လာၿပီဆိုတာနဲ႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္  ဘာသာ၀င္ ေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ားက မိဘမ်ားပဲြကို သတိရၾကပါတယ္။ မိဘေတြ 
ကို ဂါရ၀ျပဳ ဆုေတာင္းကန္ေတာ့တာဟာ ႐ုိးရာမပ်က္တဲ့ 
ျမန္မာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္  တုိ႔ရဲ႕ မဂၤလာယွက္ျဖာတဲ့ အ 
စဥ္အလာတစ္ရပ္ပါလုိ႔ ဆိုရပါလိမ္ ့မယ္ ။
 မိဘမ်ားပဲြေန႔ ဘယ္ကေန ဘယ္လုိ စၿပီး ေပၚေပါက္ 
လာတယ္ဆုိတဲ့ သမိုင္းကိုေတာ့ ဂဃနဏ မသိပါဘူး။ က်င္း 
ပတဲ့ေနရာ က်င္းပပံုက်င္းနည္းေတြလည္း ကြာၾကပါတယ္။ 
ႏုိင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕ေတြက အထူးသျဖင့္ အေမရိကားမွာ အေမ 
မ်ားေန႔ဆုိၿပီး စတင္က်င္းပတဲ့ သမုိင္းကုိ ဖတ္ဖူးတယ္။ 
ေနာက္ တေျဖးေျဖးနဲ႔ အေဖမ်ားေန႔ဆုိၿပီး က်င္းပၾကတယ္။ 
မိဘမ်ားေန႔လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးအေနနဲ႔ က်င္းပ 
တာေတာ့ မေတြ႕ဖူးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ ကက္ 
သလစ္အသင္းေတာ္ထဲမွာေတာ့ မိဘမ်ားပြဲေန႕အား မယ္ 
ေတာ္မာရိယားရဲ႕ မိဘမ်ားၿဖစ္သည့္ ရွင္ေဂ်ာ့ကင္းႏွင့္ ရွင္ 
အာနားတုိ႔ပြဲေန႕၊ ဇူလိူင္ ၂၆ ရက္ေန႕မွာ က်င္းပၾကတာဟာ 
ဓေလ့တစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။
 သမၼာက်မ္းစာမွာ ဘုရားေပး ပညတ္ေတာ္ရွိပါ 
တယ္။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၀း၂၁ မွာ ရွိတယ္။ ပညတ္ 
ေတာ္ ၁၀ပါးကို အပိုင္း ၂ ပိုင္းနဲ႔ သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ ပထမ 
ပညတ္ ၃ ခ်က္က ဘုရားသခင္အေပၚ က်ေနာ္တုိ႔ လူသား 
ေတြ ထားရမည့္ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး 
သြန္သင္ထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ က်န္တဲ့ ပညတ္ ၇ ခ်က္ 
မွာ က်ေနာ္တုိ႕လူသားအခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ ထားရွိ ရ 
မယ့္ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သြန္သင္ထား ပါ 
တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ ထား 
ရွိရမည့္ စိတ္ေနသေဘာထားတြင္ မိဘအေပၚထား ရွိရ မည့္ 
စိတ္ေန သေဘာထားဟာ ပထမဆုံးေနရာမွာ ၿဖစ္ပါ တယ္။ 
စတုတၳ ပညတ္ေတာ္မွာ “မိဘတုိ႕အား ရုိေသၿခင္းကို 
ၿပဳေလာ့”လုိ႔ မိန္႕ဆုိထားပါတယ္။
 ဗုဒၶအယူ၀ါဒ လႊမ္းျခံဳထံုးမြမ္းေနတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဆုိတဲ့ ရတ 
နာ သံုးပါးကို အထြဋ္ အထိပ္ထားတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ ရတနာ 
သံုးပါးနဲ႔တစ္ဆက္ထဲ ဆရာ၊ မိဘ ဆုိၿပီး အနေႏၱာ အနႏၱ ငါး 
ပါး အျဖစ္ ရုိေသပူေဇာ္ၾကတယ္။ ဘုရားနဲ႔ တစ္ဂိုဏ္းထဲ 
ထားတယ္ဆုိကတည္းက မိဘကို ရုိေသတယ္ဆုိတာ သာ 
မန္ ထက္မကပါဘူး။ ႐ုိေသရုံတင္မက အလုပ္အေကြ်း ျပဳစု 
ရမယ္လုိ႔လည္း နားလည္ထားၾကတယ္။ လူေတြ ေတာ္ 
ေတာ္မ်ား ခံယူထားတာတစ္ခုရွိပါတယ္။ မိဘကို ရုိေသျခင္း 
ဆုတိာ မဘိကိ ုလပု္ေကြ်းျပဳစုျခင္းတဲ။့ မဘိလုပ္ေကြ်းတဲသ့ကူ 
အသက္ရွည္၊ အနာမဲ့၊ အဆင္းလွ၊ မပူပင္ မေၾကာင့္ၾကနဲ႔ 
ေနရတဲ့ သုခေတြ ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ရွင္ေပါလု ေရးတဲ့ 
ဧဖက္ဆုၾသ၀ါဒ စာေစာင္မွာ ရွင္ေပါလုက “သင္၏ မိဘ 
တုိ႔အား ရုိေသျခင္းကို ျပဳေလာ့။ ဤသည္ကား ကတိေတာ္နင့္ 
ယွဥ္ေသာ ပထမပညတ္ျဖစ္၍ သင္သည္ ကမၻာေျမၾကီးေပၚ 
တြင္ ေကာင္းစားလွ်က္ အသက္ရွည္လိမ့္မည္။” (၆း၁-၃) 
ဒီပညတ္ေတာ္ကေတာ့ ခံစားရမယ့္ အက်ိဳး ရလဒ္ ကတိကို 
ပါ တစ္ခါထဲ တဲြၿပီးေတာ့ေပးထားတယ္။
 မိဘကို လုပ္ေကြ်းျပဳစုတဲ့သူက ဘယ္ေတာ့မွ 
မဆင္းရဲဘူးလုိ႔ ဆုိရုိးစကားေတြလည္း ရွိၾကတယ္။ လုပ္ 
ေကြ်းျပဳစု ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးသိတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ၾကတယ္။ တခါတေလမွာ ကိုယ္လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ အရာနဲ႔ 
မိဘေတြ အေပၚ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ ေက်းဇူး သိတတ္လဲ 
ရုိေသ ပူေဇာ္ၾကလဲဆုိတာကို တိုင္းတာၾကတယ္။ မိဘ ေတြ 
က သားသမီးအေပၚ ေက်းဇူးၾကီးတယ္။ ဆပ္လုိ႔ မကုန္ဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးက မ်ားေလေလ ပိုၿပီးေတာ့ သိ 
တတ္ဖုိ႔ တာ၀န္ကလည္း ၾကီးေလေလ ဆုိၿပီး နားလည္ၾက 
တယ္။ တခ်ိဳ႕သားသမီးေတြက် သနားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ 
အေျခ အေနအရ မိဘက ေမြးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ်ိဳ႕တဲ့စြာနဲ႔ 
ၾကီးျပင္းလာရတယ္။ အရြယ္နဲ႔ မလုိက္ေအာင္ ငယ္ငယ္ 

ေလးနဲ႔ အဆင္မေျပမႈ ေတြၾကားမွာ ရုန္းကန္ရတယ္။ ျပည့္ 
ျပည့္စံုစံုနဲ႔ မိဘ ပံ့ပုိးမူေတြနဲ႔ ၾကီးျပင္းလာတဲ့ကေလးနဲ႔ မိဘ 
က ပစ္ထားခံရတဲ့ကေလး ဘယ္သူက မိဘအေပၚ ပိုၿပီး 
ေက်းဇူးဆပ္သင့္လဲလုိ႔ ေမးရင္ ဘယ္လုိ ေျဖမလဲ။
 မိဘက တာ၀န္ မေက်ဘူး ကုိယ့္ သားသမီးကို 
ေကာင္းေကာင္း မေထာက္ပံ့ဘူးဆိုရင္ အနည္းနဲ႔ အမ်ား 
ေတာ့ ခံစားရတယ္။ စိတ္ဒဏ္ရာေတြရွိတယ္။ သားသမီးခ်င္း 
ေတာင္ မ်က္ႏွာလိုက္ၿပီး ခဲြျခားခံရတဲ့ကေလးက ၾကာလာ 
ေတာ့ မိဘရဲ႕ ေမတၱာကို မသိေတာ့။ တေျဖးေျဖးနဲ႔ သားသမီး 
ေတြက မိဘကို သံေယာဇဥ္မရွိ။ အခ်စ္မခံရေတာ့ မိဘကို 
ခ်စ္ရမွန္းမသိိေတာ့ဘူး။ ပစ္ထားခံရတဲ့သူက အခ်စ္စကား 
ၾကားရင္ အလုိလုိ ခါးသက္သက္ျဖစ္လာတယ္။ မိဘမဲ့ ဆုိတဲ့ 
ေ၀ဒနကို မိဘမဲ့ေတြထက္ ဘယ္သူမွ ပို မသိႏုိင္ဘူး ထင္ 
ပါတယ္ ။ နာက်င္ခံစားရတာက ခံစားရသူပဲ ပိုသိတာ။ မိဘ 
ရွိရက္နဲ႔ မိဘက တာ၀န္မေက်ေတာ့ သားသမီးကလည္း 
ၾကီးလာေတာ့ မိဘကို တာ၀န္မယူတတ္ေတာ့ဘူး။ တခါတ 
ေလမွာ မိဘကို ႐ုိေသတယ္ ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္ တယ္ 
ဆုိတာ မိဘေတြလုပ္ခဲ့တဲ့အေပၚ အတုိင္းအတာ အေပၚ မူ 
တည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ၾကတဲ့ သားသမီးေတြလည္း အမ်ားၾကီးပဲ။
 ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းထဲမွာ ဖတ္ရတာ တစ္ခုရွိ 
တယ္။ အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳးစု တစ္ဆက္လံုးက ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ 
ေက်ာ္ သဲကႏၱာရမွာ ရြာလည္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေတာတြင္းမွာ 
ဘယ္မိဘကမွ သူ႕သားသမီးကို မေကြ်းေမြးႏုိင္ဘူး။ အ၀တ္ 
အစား မဆင္ႏုိင္ဘူး။ စား၀တ္ေနေရး အစစအရာရာ အား 
လံုးကို ဘုရားသခင္က ပံ့ပိုးေပးခဲ့တယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရင္ 
ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာေအာင္ မိဘေတြက သားသမီးေတြက 
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ မေကြ်းေမြးနုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့လုိ႔လည္း ဆီနာအီ 
ေတာင္ေပၚမွာ ဘုရားက သင္တုိ႔ရဲ႕ မိဘေတြကို ႐ုိေသ 
ၾကေလာ့လို႔ ပညတ္ကို ေပးတယ္။ မိဘကို ႐ုိေသတယ္ဆုိတာ 
သူတုိ႔ လုပ္ေပးခဲ့တာရွိလုိ႔ ရုိေသခိုင္းတာမဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီ 
မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ခု အတြက္ မိဘေတြက ဘာမွ မလုပ္ 
ေပးႏုိင္ခဲ့ဖူးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားက မိဘကုိ ရုိေသခုိင္းတယ္။ 
မိဘ ကိုယ္အေပၚ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ ျဖစ္ 
ေစ၊ တာ၀န္ေက်သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေက်သည္ျဖစ္ေစ၊ ရုိေသ 
ရမယ့္ ပညတ္ကို ခ်မွတ္ေပးတယ္။ သူတုိ႔ လုပ္ေပးတဲ့ 
အရာေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ 
ေပးခဲ့တဲ့ လက္ေဆာင္ကိုပဲ ၾကည့္ၿပီး ျပန္ေပးဆပ္ဖုိ႔ ဘုရားက 
ပညတ္ေပးတယ္ လုိ႔ထင္ပါတယ္။ မိဘတုိင္းက သားသမီး 
တုိင္းကို တူညီတဲ့ တန္ဖုိးျဖတ္မရတဲ့ လက္ေဆာင္ တစ္ခုဆီ 
ေပးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ မိဘေတြက ေပးတဲ့လက္ေဆာင္၊ 

ခင္မ်ားတုိ႔ မိဘေတြက ေပးတဲ့လက္ေဆာင္၊ အားလံုးက 
အတူတူပဲ။ အဲ့ဒီတူညီတဲ့ လက္ေဆာင္က အခု က်ေနာ္တုိ႔ 
ရရွိိထားတဲ့ အသက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ အသက္ 
တာေလာက္ တန္ဖုိးၾကီးတာ ဘာမွ မရိွဘူး။ အဲ့ဒီအသက္ကို 
ေပးခဲ့လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ဒီမွာ ရွိေနၾကတာ။ ဒီတစ္ခုတည္း 
နဲ႔တင္ကို မိဘေက်းဇူး ဆပ္ဖုိ႔၊ သိတတ္ရုိေသ လုပ္ေကြ်းျပဳစုဖုိ႔ 
အေၾကာင္းလံုေလာက္ေနၿပီ။
 တခ်ဳိ႕သားသမီးေတြ ပညာအေမြမရၾကဘူး။ တခ်ိဳ႕ 
ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မူေတြ မရၾကဘူး။ တခ်ိဳ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
မရၾကဘူး။ တခ်ိဳ႕ေတြက် မိဘေတြဆီက အမ်ားၾကီးရ ခဲ့ 
တယ္။ ပထမဆံုး အသက္ဆုိတဲ့ လက္ေဆာင္၊ ယံုၾကည္ျခင္း 
အေမြ၊ ပညာအေမြ၊ကိုယ့္ဘ၀ကို ရပ္တည္ႏုိင္တဲ့ အေမြ၊ ခ်စ္ 
တတ္ေအာင္ သင္ေပးလုိက္တဲ့ ေမတၱာ အေမြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ 
တခါတေလမွာ ကိုယ္က ပညာတတ္လာတဲ့အခါ မိဘကို 
ကိုယ့္ေပတံနဲ႔ တိုင္းတယ္။ အားမလို အားမရတာေတြရိွလာ 
တယ္။ အျပစ္တင္ခ်င္စိတ္ေတြ မ်ားလာတယ္။ တကယ္ 
ေတာ့ မိဘေတြလည္း သူတုိ႔ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစား ခဲ့ၾက 
တာပဲ။ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ၾကပါေစလုိ႔ ဘယ္မိဘကမွ မရည္ 
ရြယ္ဘူး။ မွားသြားခဲ့ရင္လည္း ေမတၱာအမွားေတြပဲ။ အ 
ေကာင္းဆံုး၊ သူတုိ႔ရွိတဲ့ အသိပညာ အတတ္ပညာအတုိင္း 
သားသမီးေတြအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့တာခ်ည္းပဲ။ အေရာင္ေတြ 
မဆုိးထားတဲ့ ေမတၱာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မပါတဲ့ ေမတၱာ၊ 
ျဖဴစင္လြန္းတဲ့ ေမတၱာေတြပါ။ သားသမီးေတြ ခ်မ္းသာေတာ့ 
ပီတိ၊ ဆင္းရဲေတာ့ ကရုဏာ သမုဒယေတြနဲ႔ တယုတယရွိိစြာ 
ပိုက္ေထြးခဲ့တဲ့ မိဘေမတၱာေလာက္ သန္႔စင္တဲ့အရာ ဘယ္ 
မွာ ရွိဦးမွာလဲ။ ဇရာအုိ၊ ဆံပင္ျဖဴသြားက်ိဳးေပမဲ့ သမီး သားကို 
ခ်စ္အားမေလ်ာ့ ေတးဆုိေခ်ာ့ခ်င္ေနေသး တယ္။ မိဘ 
ေမတၱာ တုိင္းတာမရပါဘူး။ အႏိႈင္းအဆမရွိပါဘူး။ ျဖဴစင္ 
ျမင့္ျမတ္ၾကီးမားလြန္းတဲ့ ဒီေမတၱာေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္ 
လုိ တုန္႔ျပန္ၾကမလဲ။
 မိဘေတြ ေပးခဲ့တဲ့ အသက္တာအတြက္ေၾကာင့္ 
မိဘေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ရိုေသသမႈျပဳၾကရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ 
ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္ၾကမလဲ။ တစ္ေန႔က်ရင္ လူငယ္ေတြက 
မိဘေတြ ျဖစ္လာၾကမယ္။ ဘုန္းၾကီး သီလရွင္ေတြလည္း 
ကိုယ့္ရဲ႕ အေသြးအသားနဲ႔ျဖစ္တည္လာတဲ့ သားသမီးေတြ 
မရွိေပမဲ့ ဘုရားေပးတဲ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ဘ၀အေျခအေနမွာ 
အားလံုးက မိဘေနရာ ယူထားၾကရတယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္ 
မိဘေနရာ ေရာက္ၾကမွာပဲ။ မိဘေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကို အ 
သက္ေပးတယ္။ ဒီလက္ေဆာင္ကုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ 
လာရမယ့္ သူေတြကို လက္ဆင့္ ျပန္ကမ္းရမယ္။ ကိုယ့္ 
ေၾကာင့္ သူမ်ားရဲ႕ ဘ၀က အသက္၀င္လာတယ္။ သူတုိိ႔ရဲ႕ 
အသက္တာက ပိုၿပီးစုိေျပရွင္သန္လာတယ္ဆုိရင္ ကိုယ္ 
ကိုယ္တုိင္ကလည္း အသက္ေပးသူ တစ္ေယာက္ပါပဲ။ မိဘ 
စိတ္ထားၿပီး ေမတၱာနဲ႔ သြန္သင္လမ္းျပဖုိ႔၊ ေတြ႕ၾကံဳရမယ့္ 
သူေတြရဲ႕ ဘ၀ကုိလည္း အသက္သြင္းႏုိင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ 
ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ျပန္ေတာင္းဆုိေနပါတယ္။ 
ကိုယ့္ကိုတုိင္က အသက္ကို ရခဲ့သလုိ သူမ်ားကိုလည္း 
အသက္ေပးသြင္းႏုိင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကရမွာပါ။
 ဒီနည္းအားျဖင့္ မိဘေက်းဇူးကုိ ေရရွည္ ဆပ္ႏုိင္ 
ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္မွာလည္း မိဘေက်းဇူးကုိ 
သိတတ္ေၾကာင္း က်ေနာ္တုိ႔ ျပဖုိ႔ လုိဦးမယ္။ မိဘနဲ႔ အေ၀း 
မွာ ရွိေနသူေတြ၊ မိဘနဲ႔ အနီးမွာေနၿပီး ေ၀းေနတဲ့သူေတြ 
အေနနဲ႔ မိဘေတြကို သားသမီးေတြက မေမ့ေလ်ာ့ဘဲ သတိ 
ရ ဆုေတာင္းေပးေနတယ္၊ ၾကိဳးစားေနၾကတယ္၊ ခ်စ္တယ္ 
ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိ သိေအာင္ မိဘေတြဆီ ဖုန္းေလး 
တစ္ခ်က္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ စာေလးတစ္ေၾကာင္း ေလာက္ 
ျဖစ္ျဖစ္ ေရးပို႔လုိက္လုိ႔ ရပါတယ္။ သားသမီးေတြဆီက ဖုန္း 
တစ္ခ်က္ဖြင့္ရင္ မိဘေတြဖက္က အျပံဳးတစ္ခ်က္ ပြင့္ေနမွာ 
ပါ။ ေက်းဇူးရွင္ မိဘေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကရ 
ေအာင္။ ေနမ၀င္ခ်ိန္ခင္မွာ ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ေတြ ျပံဳး 
ႏုိင္ၾကပါေစ။

စတုတၳ ပညတ္ေတာ္
သီကုိရွင္း
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 ရန္ ကုန္  ဂိုဏ္ းခ်ဳပ္ သာသနာ မွ  
ေကာ္ မ႐ွင္ အသီးသီးတို႔အစည္ း ေ၀း ကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ နံနက္  ၉ 
နာရီမွ ည ေန ၅ နာရီ အထိ ရန္ ကုန္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ ဆရာ ေတာ္ ေ က်ာင္ းတိုက္ တြင္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။

  ေကာ္ မ႐ွင္ အသီးသီးမွ မိမိတို႔လုပ္  
ေဆာင္ ခ်က္ မ်ား ကို တင္ျပၿပီး  ေ႐ွ႕ဆက္ 
လုပ္  ေဆာင္ မည္ ့အရာမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆြး 
ေနြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

(OSC YANGON)

ရန္ ကုန္  ဂိုဏ္ းခ်ဳပ္ သာသနာ မွ  ေကာ္ မ႐ွင္ မ်ား စံုညီ အစည္ းအ ေ၀း

ရန္ ကုန္ ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ သာသနာရွိ သာသနာ အုပ္စု ၂၂ စု မွ ကက္ သလစ္  အမ်ိဳးသမီး 
ေရးရာ  ေကာ္ မ႐ွင္ မ်ား (၄) လပတ္ (ဧၿပီလ မွ ဇူလိႈင္ လ)  ေတြ႔ဆံု ေဆြး ေႏြးျခင္ းကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ နံနက္ ၈ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္   ရန္ ကုန္  ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္  ေမရီ ကာသီျဒယ္ တြင္  စိန္ ေမရီသာသနာအုပ္စု ကက္ သလစ္ အမ်ိဳး 
သမီး  ေရးရာ ေကာ္ မ႐ွင္ မွ လက္ ခံ  က်င္ းပခဲ့ၾကပါသည္ ။ 

 ရန္ ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ုပ္သာသနာ လက္ အာက္ရွိ  သာသနာအုပ္စု ၂၂ စု မွ အမ်ိဳး 
သမီး အင္ အား၂၀၀  ေက်ာ္ တက္  ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။  ေတြ႔ဆံုျခင္ း အခမ္ းနားတြင္  
က်န္ းမာ ေရးရာ၊ ၀ိညာဥ္  ေရးရာ၊ လူမႈ ေရးရာ ႏွင္ ့့ လူ႔အခြင္ ့ ေရးမ်ား တန္ ဖိုးထားျခင္ း 
ဆိုင္ ရာမ်ား ကို တာ၀န္ ႐ွိသူမ်ားက ပို႔ခ် ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကၿပီး အခမ္ းနားကို 
ကိုယ္  ေတာ္ ျမတ္  ေကာင္ းႀကီးခံယူျခင္ းျဖင္ ့အဆံုးသတ္ ခဲ့ၾကပါသည္ ။

(OSC YANGON)

ရန္ ကုန္ ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ သာသနာ ကက္ သလစ္ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာ ေကာ္ မ႐ွင္  ေတြ႔ဆံု ေဆြး ေႏြးျခင္ း

 မတူညီေသာ ဘာသာေရးတရားမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား အတူယွဥ္တြဲၿပီး 
ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အျမင့္ဖြင့္ ေဟာေျပာပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္၊ နံ႕သာကုန္းရွိ စိန္႔ 
ပီတာ စိန္႔ေပါလ္ ဘုရားေကာင္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔ 
မ်ားတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားကို ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်႐ုမ္း ဝင္းေရႊၾကည္ မွ ဦး 
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပထမရက္ (ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္) ေန႔တြင္ ဗုဒၵဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ား မွ 
ဗုဒၵဘာသာ ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဘြယ္ရာမ်ားကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 

 ဒုတိယရက္ (ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္) ေန႔တြင္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္မွ ဆရာ ေန႐ူးက 
ေဝမွ် ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ထူးျခားေသာ 
ဝိေသသ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဝမွ်ခဲ့သည္။

 ပို႔ခ်ေဝမွ်ခ်က္မ်ားအေပၚ လူငယ္မ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ျပန္လည္ ေမးျမန္း 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဟာေျပာပြဲေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ မတူညီ 
ေသာ ဘာသာမ်ားအေပၚ နားလည္လာၿပီး အတူယွဥ္တြဲႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

Radio Veritas Asia Karen Service

မတူညီေသာ ဘာသာေရးတရားမ်ားတြင္ အတူယွဥ္တြဲၿပီး ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အျမင့္ဖြင့္ ေဟာေျပာပြဲ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)
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ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

က်ိဳင္းတုံကက္သလစ္သာသနာအုပ္စုမွတ
ကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ေသာ 
ေက်ာင္း သူ/ သားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမင့္ 
ပဲြကို ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ 
အခ်ိန္ တြင္ က်င္းပခဲ႔ျကပါသည္။

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္ေထာ္နီတိုနီမွ ရည္ရြယ္
ခ်က္ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိျပီး ပန္းတိုင္သို႔ အ 
ေရာက္ႀကိဳးစား ၾကပါရန္ မွာၾကားခဲ႔သည္။ 

ေက်ာင္းသူတစ္ဦးမွ အားလံုးကိုယ္စားေက်း 
ဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ တက္ 
ေရာက္လာၾကသူ အားလံုးကို ေခါက္ဆဲြ 
ေၾကာ္ျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။

Law Ju (OSC-Keng Tung)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနား

ဓမၼဆရာ/မမ်ား တစ္ လ တစ္ ႀကိမ္ ဆု ေတာင္ းျခင္ း ခြန္ အားယူကာ  ေတြ႔ဆံု ေဆြး ေႏြးျခင္ း

 မိုင္ းျဖတ္  ကက္သလစ္သာသနာ 
ကြက္ သစ္ ရပ္ ကြပ္ တြင္ သာသနာအုပ္စုအ 
တြင္ းရိွ အလုပ္ အမႈေတာ္  ေဆာင္  ဓမၼဆရာ/
မမ်ား တစ္ လတစ္ ႀကိမ္ ဆု ေတာင္ းျခင္ း ခြန္ 
အားယူကာ  ေတြ႔ဆံု ေဆြး ေႏြးျခင္ းကို၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ လ ၂၇-၂၈ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 ဓမၼဆရာ/မမ်ား က႑ႏွင့္  ဘာသာ 
တူမ်ား ယံုၾကည္ ျခင္ း ပိုမိုတိုးပြာလာ ေစရန္ ၊ 
ဘာသာ ေရး အျမင္  ပြင္ ့လာဖို႔ရန္ ႏွင္ ့ ၁၀ ဖို႔ 
၁ဖို႔အလွဴကိုပိုမိုအသက္ ဝင္ လာၿပီး ဘာသာ 

တူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ ပူး ေပါင္ းလာ ေစရန္  ႏိုး 
ေဆာ္  ေပးျခင္ းႏွင္ ့အတူ  ေ႐ွ႕ဆက္ ကာ ယခု 
ကဲ့သို႔ တစ္ လတစ္ ႀကိမ္   ေတြ႔ဆံု ေဆြး ေႏြး 
သြားမည္ ဟု အတည္ ျပဳခဲ့ၾကသည္၊၊ 

 ကက္ သလစ္ ဘာသာတူႏွင္ ့တကြ 
ဝိညာဥ္ ခြန္ အားယူ၊ အတူဆု ေတာင္ းကာ 
ကြပ္ သစ္ ဘာ သာတူမ်ား ဧည္ ့ခံ ေကြၽး ေမြး 
ခ်က္ ျပဳတ္  ေပး ၿပီး အလွဴဒါနမ်ား ေပးကာ 
အမွတ္ တရပံုမ်ား အတူ႐ိုက္ ရင္ း  နိဂံုးခ်ဴပ္ 
ခဲ့ပါသည္ ။

Keng Tung-Osc

💓"ခ်စ္သည္" ဟုဆိုရာ၌ မိမိကုိယ္ကုိယ္သိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
 ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖို႔ ေရွ႕ေျပးနမိတ္ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္ 

မူခဲ့သည္။

💓"ခ်စ္သည္" ဟုဆိုရာ၌ မိမိကိုသိကၽြမ္းေသာပုဂၢဳိလ္ထံမွ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးၾကင္နာမႈတို႔ ရရွိ
ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖို႔ မိမိအထူး ခ်စ္ျမတ္ 
ႏိုးေတာ္မူေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္သခင္အား လူ႔အျဖစ္ယူေစေတာ္ 
မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

💓"ခ်စ္သည္" ဟုဆိုရာ၌  မိမိခ်စ္သူအတြက္ ဘ၀အသက္တာအား ေပးအပ္ပုံေအာျခင္းကို
ဆိုလိုသည္။ ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖို႔ မိမိအထူးခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူ 
ေသာ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္သခင္အား လက္၀ါးကပ္တိုင္ထက္တြင္ 
အေသခံေစေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

💓"ခ်စ္သည္" ဟုဆိုရာ၌ မိမိခ်စ္သူႏွင့္ ႏွစ္ကိုယ္တူယွဥ္တြဲေနလုိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖို႔ ခရစ္ေတာ္သခင္အား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
မဂၤလာစကၠရမင္တူးကို တည္ေထာင္ေစေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

💓"ခ်စ္သည္" ဟုဆိုရာ၌ မိမိခ်စ္သူအေပၚ သစၥာရွိၿပီး ခိုင္ၿမဲေသာအခ်စ္စစ္ႏွလုံးသားရွိ
ေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖို႔ 
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေရႊႏွလုံးေတာ္အား မီးေတာက္ေလာင္ေစေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

💓"ခ်စ္သည္" ဟုဆိုရာ၌ မိမိခ်စ္သူ၏ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈ လိုလားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကို
ဆိုလိုသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အဖို႔ ေကာင္းကင္သုခခ်မ္းသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္၌ စံစားရန္ ဂတိေပးေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

💓သင့္ကို ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူသည္...

မွတ္ခ်က္ ။    ။ Religious Magazine ေဟာင္းတစ္အုပ္မွ "You are loved" 
         ေခါင္းစဥ္ပါ စာစုအား ဘာသာျပန္ပါသည္။

#သည္းနယူး(sdb)

သင့္ကိုဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူသည္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈) ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 23

 (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ 
အထိမ္း အမွတ္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ အာဇာနည္ ေခါင္း 
ေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ 
ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲအခမ္း အနား 
ကို ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ အမွတ္(၁)ရပ္ 
ကြက္၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ အမွတ္ 
(၅၄) ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္၌ က်င္းပ 
သည္။

 ေရွးဦးစြာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ 
ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ 
ဘာသာေပါင္း စံုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ ေခါင္း 
ေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရ ျခင္း 
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏွစ္မိနစ္ၿငိမ္သက္ ဂါရ 
၀ျပဳၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ 
ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။

 ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ 
ရာ ဟိႏၵဴဗဟိုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးမ်ိဳးကိုကိုႏွင့္ 
ဦးဆူနီလ္၊ အစၥလာမ္ဓမၼဗိမာန္ ဦးေဆာင္ 
ေဆာ္ၾသေရးမွဴး အယ္လ္ဟာဂ်္ ဦးေအးလြင္၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ဴးဘာသာ ေခါင္းေဆာင္ ဆရာ 

ဦးစယ္မီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဘဟာအီ 
သာသနာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးတင္ႀကိဳင္ ႏွင့္ 
အဖြဲ႔၀င္ေဒၚက်င္လွ၊ ဆစ္ခ္ဘာသာ ကိုယ္ 
စားနယ္လွည့္ ဆစ္ခ္သာသနာ အက်ိဳး 
ေတာ္ေဆာင္ ဂရာနီးသာရာဆင္း (ေတာင္ 
ႀကီး)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္အသင္း ေတာ္ 
မ်ား ေကာင္စီကိုယ္စား သာသနာပုိင္ ေဒါက္ 
တာ စံျမတ္ေရႊ တို႔က ေမတၱာစကားမ်ား 
ေျပာၾကားၾကၿပီး ကုိးကြယ္ရာဘာသာမ်ား 
အလိုက္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ ပုသိမ္ ကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဃွီ က 
ဆုေတာင္းစကား ေျပာၾကားသည္။ ထိုသို႔ 
ေျပာၾကားရာတြင္ ဆရာေတာ္က "မိမိအ 
ေဆြတို႔အဖို႔ အသက္စြန္႔ေသာ ေမတၱာထက္ 
သာလြန္ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ မရွိ" ဟူ 
ေသာ က်မ္းပိုဒ္ကုိ အေျခခံကာ သူတပါး 
အတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားရဲေသာ အာဇာနည္ 
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ခ်ီးမြမ္းစကား ဆို 
ခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေက်းဇူး 
ကို အသိအမွတ္ျပဳကာ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ 
သည့္ လြတ္လပ္ၿပီး သာယာဝေျပာေသာ 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး 
တည္ေဆာက္ျခင္း၌ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ 
ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾက 

သည့္ ပရိသတ္မ်ားက "ေျဖာင့္မတ္မည္ 
က်ဴး" ဓမၼဂုဏ္ ေတာ္ခ်ီးမႊမ္းၿပီး သိကၡာေတာ္ 
ရ ဆရာ ေဒါက္တာ A ကိုေလး က ေကာင္း 
ခ်ီးမဂၤလာေပး၍ ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနား 
ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

 ဆုေတာင္းပြဲအၿပီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တက္ေရာက္ 
လာၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူစုေပါင္း 
မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္သည္။

 ဆုေတာင္းပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼ 

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား 
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပ

တ (ၿငိမ္း) ဦးထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ဇနီး၊ ဒုတိယ 
သမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အတိုင္ပင္ခံရံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္ 
ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔ရံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ 
ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ဇနီး၊ အမ်ိဳး 
သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ 
ဦး၊ ဘာသာေပါင္းစံုမွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး

စိန္ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္စိန္အာနားပြဲက်င္းပျခင္း

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ ေျမာက္ကို္င္းရြာ႐ွိ စိန္ေဂ်ာ္ကင္း 
ႏွင့္ စိန္အာနား ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ေန႔ နံနက္ 
(၈)နာရီက မစာၦးတရားျဖင့္ က်င္းပခ့ဲပါ 
သည္။ 

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကု 
တင္ဝင္းမွ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ဦး 
ေဆာင္ခ့ဲၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂၄) ပါး ပါဝင္ 
ခ့ဲပါသည္။

 ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ သီလ႐ွင္မ်ား၊ ကို 
ရင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားလည္း ပါဝင္ပူ 
ေဇာ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၾသဝါဒ တရား 
ေရေအးတိုက္ေကြၽးရာ၌ ဒီကေန႔ဟာ အမိ 
မယ္ေတာ္္မာရီယားရဲ႕ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္ 
ေသာ စိန္ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္ စိ္န္အာနားရဲ႕ ပြဲေန႔ 
ကို မိဘမ်ားပြဲေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး က်င္းပ 
ၾကေၾကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရဟန္း ၊သီလ႐ွင္၊ 
ဆရာ၊ မိဘမ်ားဟာ အေ႐ွ႕ကေန လမ္း 
ေကာင္း ျပသေပးဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ 
တ့ဲ အေမြမ်ားလက္ဆင့္ကမ္း ေပးထားႏိုင္ခ့ဲ 
ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ေယာက္ ေလာ 
ကထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ဝမ္း 
ပမ္းတသာျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကေလ့႐ွိေၾကာင္း၊ 
ထို႔အတူ ေသဆုံးတ့ဲ အခ်ိန္မွာလည္း ဝမ္း 
သာစရာေကာင္းတ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ 

ေသဆံုးခ်ိန္မွာလဲ က်န္ခ့ဲသူေတြကဝမ္းနည္း 
စရာေကာင္းတ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳးျဖင့္ က်န္ခ့ဲကာ 
လူသားအက်ိဳးျပဳတ့ဲ၊ အမ်ားအက်ိဳးျပဳတ့ဲ သူ 
တေယာက္ အျဖစ္  အသက္႐ွင္ေနထုိင္ၾကရန္ 
လ္ိုအပ္ေၾကာင္းမ်ားကို ၾသဝါဒ တရားေရ 
ေအး တိုက္ေကြၽးခ့ဲပါသည္။ 

 အ့ဲဒီေနာက္ မစာၦးတရားကို ဆက္ 
လက္ပူေဇာ္ခ့ဲပါသည္။ မစာၦးတရားအၿပီးတြင္ 
ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေက်းဇူး 
တင္စကားကို ႁမြက္ၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ေျမာက္ကိုင္းမွ ဆရာ 
ေတာ္ဘုရားအား လက္ေဆာင္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း
ကိုလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ 

 အ့ဲဒီေနာက္ ႂကြေရာက္လာေသာ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ေန႔လည္စာျဖင့္ 
ဧည့္ခံေကြၽးေမြးခ့ဲၾကၿပီး ဆင္အကျဖင့္ ေဖ်ာ္ 
ေျဖကာ စိန္ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္ စိန္အာနား 
ဘုရား ေက်ာင္းပြဲေတာ္ေန႔ကို 
ေအာင္ျမင္စြာက်င္း ပၿပီးစီးခ့ဲပါသည္။ 
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ 
အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ေအာက္ေမ့ ဖြယ္ရာ 

ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပ

မတူညီေသာ ဘာသာေရးတရားမ်ားတြင္ အတူယွဥ္တြဲ 
ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အျမင့္ဖြင့္ ေဟာေျပာပြဲ

ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ မိဘမ်ားပြဲေန႔အႀကိဳ ပန္းခ်ီႏွင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ ဘိုအား 

ကက္သလစ္ ဘိုးဘြားရိပ္သာမွ မိဘမ်ားပြဲေန႔ လာေရာက္ ဂုဏ္ျပဳ 

ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ (ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၉)

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ 
အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ျပည္ သာသနာ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အလက္ဇႃႏၵား ၿပံဳးခ်ိဳ ၏ 
အသက္ေတာ္ (၇၀) ႏွစ္ ျပည့္ ေမြးေန႔ ပြဲေတာ္


