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ဘုရားသခင္သည္ 
မိမိ၏ တစ္ပါးတည္းေသာ 
သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူ 
သည္တိုင္ေအာင္ ကမၻာ 

ေလာကကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။
ရွင္ေယာဟန္ ၃း၁၆ 
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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ေငြလႊဲရန္
ရုိးမဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ ေျမနီကုန္း၊ ရန္ကုန္။
ေနာ္ျမတ္ႏွင္းေထြး (၁၄/ဟသတ(ႏိုင္)၂၄၆၀၉၅

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

အေစခံ ေခါင္းေဆာင္

 "သင္တို႔တြင္ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာသူသည္ အငယ္ဆံုးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစရမည္။ ဦး 
ေဆာင္ေသာသူသည္ အေစခံကဲ့သို႔ ျဖစ္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား မည္သူသည္ ႀကီးျမတ္ 
သနည္း။ စားပြဲ၌ ထိုင္ေသာသူေလာ သို႔မဟုတ္ စားပြဲ၌ အေစခံေသာသူေလာ့။ စားပြဲ၌ 
ထိုင္ေသာသူသည္ ႀကီးျမတ္ေသာသူ မဟုတ္ပါသေလာ။ သို႔ေသာ္ ငါသည္ သင္တို႔အလယ္ 
တြင္ အေစခံေသာသူျဖစ္၏" (လုကာ ၂၂း၂၆-၂၇)။  ဤစကားလံုးမ်ားအားျဖင့္  ခရစ္ေတာ္ 
သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈနည္းလမ္းသစ္ကို ေနာက္ဆံုးညစာ စားပြဲတြင္ သြန္သင္ေပးခဲ့သည္။

 servus servorum Dei "ဘုရားသခင္၏ အေစခံတို႔၏ အေစခံ" ဟူသည့္ စကား 
လံုးကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး  မဟာ ဂေရေဂၚရီ လက္ထက္ကပင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားက 
မိမိတို႔ကိုယ္ကို ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သာသနာေတာ္တြင္ အႀကီး 
ျမတ္ဆံုးေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို အေစခံသူဟု မွတ္ယူခဲ့ သည္မွာ 
မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စံနမူနာျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က သာသနာေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလည္း အာ 
ဏာရွိသူမ်ားကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ သတိေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ cla-
ricalism (ဘုန္းႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားထက္ ပိုသာသည္ ဟူေသာစိတ္ထား) 
ကို ေခ်မႈန္းလိုသည္။ ထို စိတ္ထားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မိမိတို႔ ကိုယ္ကို မွတ္ယူ 
ျခင္းသာ မကဘဲ သာမန္ဘာသာဝင္မ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိေန 
တတ္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားအရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဝိညာဥ္ေရးရာမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ သာမန္ဘာ 
သာဝင္တို႔သည္လည္း ဘုန္းႀကီးမ်ားထက္ ပိုမိုသန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ႏိုင္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားသည္လည္း အားနည္းခ်က္ရွိႏိုင္သည္၊ မွားယြင္းႏိုင္သည္။ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ရာတြင္လည္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရမည္။ "သာမန္ဘာသာဝင္တို႔ သည္ 
ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ လူစုထဲက ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ သာသနာ 
ေတာ္ႏွင့္ ကမၻာေလာကႀကီးထဲတြင္ အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားက သူတို႔အား အေစခံရန္ျဖစ္သည္၊ သူတို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အေစခံရန္ 
မဟုတ္ပါ" ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆံုးမခဲ့သည္။

 အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 
မ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အစိုးတရျပဳျခင္းကို ေနသားက်ေနၾကသည္။ ဦးေဆာင္သူမ်ား 
၏ ဗိုလ္က်ျခင္းကုိလည္း အမွားဟု မျမင္ဘဲ အစဥ္အလာ တစ္ခုအျဖစ္ သည္းခံေနၾကသည္။ 
မိမိကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ျဖစ္လာေသာအခါတြင္လည္း ထုိလမ္းစဥ္ကိုပင္ လိုက္ 
က်င့္ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ လမ္းစဥ္အရ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးေဆာင္သူတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ 
အလံုးစံု အပ္ႏွင္းထားေသာ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္လိုက္ငယ္သားတို႔၏ 
ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ရွင္ေပတ႐ုကလည္း အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သတိေပးစကားဆိုခဲ့သည္။ 
"သင္တို႔အား အပ္ႏွင္းထားေသာ သိုးစုအေပၚတြင္ အစိုးတရျပဳမည့္အစား၊ သူတို႔အား စံနမူ 
နာေကာင္းျပၾကေလာ့" (၁ေပတ႐ု ၅း၃)။

 ခရစ္ေတာ္၏ လူ႔အျဖစ္ယူျခင္းျဖင့္ လူသားမ်ားအား ကယ္တင္ျခင္းသည္ ႀကီးျမတ္ 
ေသာဘုရားသခင္၏ အေစခံျခင္းကို ထင္ရွားေစသည္။ ေယဇူးဘုရားရွင္သည္ ခမည္းေတာ္ 
ဘုရားရွင္ႏွင့္ တန္းတူရွိေနပါလ်က္ လူ႔အျဖစ္ကိုယူခဲ့သည္။ လူသားတစ္ဦးထက္ပင္ နိမ့္က် 
သည့္ အေစခံအျဖစ္ခံယူၿပီး လက္ဝါးကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့သည္။ (ဖိလိပိ ၂း၆-၈)

 ခရစၥမတ္ကာလတြင္ အံ့ၾသဖြယ္ တိုင္ပင္ဖက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားရွင္၊ ထာဝရ 
အဖ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ဘုရင္ကို ကေလးသူငယ္ေလး အသြင္ျဖင့္ ဖူးျမင္ၾကရသည္။ ခြန္အား 
ႀကီးမွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္သည္၊ တိုက္ပြဲေတြ အလီလီ တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္မွ ႀကီး 
ျမတ္သည္ဟူေသာ လူသားတို႔၏ အယူအဆကို ဆန္႔က်င္ကာ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္ 
သည္ အစြမ္းအစမဲ့ေသာ ကေလးငယ္ေလး တစ္ဦးအသြင္ျဖင့္ လူသားမ်ားအလယ္တြင္ အ 
ေစခံရန္ႂကြလာျခင္းျဖစ္သည္။

 ခရစၥမတ္ အခ်ိန္အခါသမယသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည့္ဝေသာ အခ်ိန္ 
ကာလျဖစ္သည္။ ထိုေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားအၾကားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း 
ျဖစ္သည့္ ခရစ္ေတာ္၏ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကုိ ေမ့ပစ္မထားသင့္ပါ။ လူသားမ်ား၏ ေစခိုင္းျခင္းခံရန္ 
လူ႔ေလာကသို႔ ႂကြလာေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ဝၾကလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သည္လည္း အခ်င္းခ်င္းတို႔အား ေမတၱာထားကာ အျပန္အလွန္ အေစခံတတ္သူမ်ား ျဖစ္ 
လာၾကလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာကမၻာတစ္ခု၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ျပည့္ဝေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း 
တစ္ခုကို ေဖၚေဆာင္ၾကပါစို႔။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂) ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

 သီကုိရွင္းရွင္ေပါလူး ႏွင့္ သာသနာ အစ

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က အ 
ပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း လူထုပရိသတ္အား ဘုရားစကား 
သင္ၾကားရာတြင္ တမန္ေတာ္ဝတၳဳကိုအေျခခံ၍ ရွင္ေပါလူး၏ 
ေဟာေျပာေဝမွ် သာသနာျပဳခ်က္မ်ားကို သြန္သင္မူခဲ့ပါ 
တယ္။ ရွင္ေပါလူးက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ဘဝတစ္ဆစ္ 
ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲခဲ့ရၿပီးေနာက္ တမန္ေတာ္ႀကီး ဘားနားဘရဲ႕ 
ၾကားဝင္ ကူညီေပးမႈေၾကာင့္ ေဂ်႐ုဆလင္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ 
မိတ္ဆက္သိကြ်မ္းခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီကေနစၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
အေၾကာင္းကို စြမ္းစြမ္းတမံေၾကျငာေဟာေျပာခဲ့တယ္။ ရွင္ 
ေပါလူးကုိလူတခ်ိဳ႕က လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုလြန္းတာ 
ေၾကာင့္ တားဆုၿမိဳ႕ထိ ခရီးဆက္ရေအာင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ 
ၿမိဳ႕က ရွင္ေပါလူးရဲ႕ဇာတိၿမိဳ႕။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ႏႈတ္က
ပါတ္ေတာ္ခရီး စတင္ခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ေလးပါ။ တမန္ေတာ္ဝတၳဳမွာ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႕ၾကျမင္ၾကေထာက္႐ႈၾကရတာေတြအမ်ားပိုင္း 
က ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို တမန္ေတာ္ႀကီးေတြက ဘယ္လုိ 
ေၾကျငာေဟာေျပာခဲ့ၾကလဲဆုိတာပဲ။ တကယ္ေတာ့ႏႈတ္က
ပါတ္ေတာ္ဆုိတာေနရာအႏွံ႔ေၾကညာေဟာေျပာဖုိ႔ျဖစ္တယ္။

 ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ခရီးအစက ေျပာရမယ္ဆုိ သာ 
သာယာယာေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး။ ျပင္းထန္တဲ့ႏွိပ္စက္ျခင္းေတြ 
ၾကားကေန ခက္ခက္ခဲခဲ စတင္ခဲ့ရတယ္။ ဧဝံေဂလိသတင္း 
ေကာင္းေဟာေျပာဖုိ႔ အတားဆီးေတြရွိေနခဲ့လည္း ႏႈတ္က 
ပါတ္ေတာ္က မ်ိဳးေစ့လုိပဲ ႐ုန္းထြက္ရွင္သန္လာခဲ့တယ္။ 
ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ သတၱိကအံ့မခန္း။ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မ 
ေနၾကေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ထြက္ေျပးခဲ့တယ္။ ဒီအတုိင္းကိုယ္ 
လြတ္႐ုန္းၿပီး ထြက္တာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔နဲ႔အတူ ႏႈတ္က 
ပါဌ္ေတာ္ကို တစ္ပါးတည္း သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ၾကတာ။ 
ေရာက္တဲ့ေနရာတုိင္းမွာ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ကို ေၾကျငာ ေဟာ 
ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ ရွင္ေပါလူးနဲ႔ ဘားနားဘတုိ႔က ဆီးရီးယား၊ 
အႏၲီ ေယာ့ၿမိဳ႕ကုိအရင္ေရာက္တယ္။ အဲ့ဒီမွာ တစ္ႏွစ္လံုး 
ေနၿပီး သြန္သင္တယ္။ ခရစ္ယာန္အဖဲြ႕အစည္းေလးကို 
အုတ္ျမစ္ တည္ေအာင္ထူေထာင္ေပးတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ၊ 
ဟီဘ႐ူး လူမ်ိဳးေတြကို အဓိကသြန္သင္တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အႏၲီ 
ေယာ့ၿမိဳ႕က ေပါလူးနဲ႔ဘားနားဘတုိ႔အတြက္ သာသနာျပဳရာ 
ဗဟုိဌာန ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အႏၲီေယာ့ၿမိဳ႕ကေနစတင္ၿပီး ခရစ္ 
ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားအား ခရစ္ယာန္မ်ားလုိ႔အစျပဳ ေခၚ 
ေဝၚႏုိင္ခဲ့တယ္။

 အသင္းေတာ္ရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို တမန္ေတာ္ 
ဝတၳဳမွာ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရတယ္။ ရပ္တန္႔မေနဘဲ ႀကီးထြား 

လာတဲ့သေဘာ၊ လူအမ်ားအတြက္ ဖြင့္ေပးေနတဲ့သေဘာ၊ 
ေရွ႕ဆက္ခရီးျပဳေနတဲ့သေဘာကို ေတြ႕ရတယ္။ ေရွ႕ဆက္ 
မေနဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ အသင္းေတာ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
အေယာက္စီတုိင္း ဝင္ေရာက္ထိေတြ႕ႏုိင္တဲ့ အသင္းေတာ္ 
အျဖစ္ေရွ႕ဆက္ခရီးျပဳေနတာပါ။ တံခါးပိတ္ထားတဲ့အသင္း 
ေတာ္ဆုိရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ လကၡဏာကိုျပေနတာပဲ။ 
အသင္းေတာ္ သာသနာေတာ္ဆုိတာ အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ 
အိမ္ေတာ္ပဲ။ လူတုိင္းဝင္ေရာက္ႏုိင္တယ္။ လူတုိင္းဘုရားကို
ရွာေဖြေတြ႕ရွိလာႏုိင္ရမယ္။ တံခါးပိတ္ထားရင္ေတာ့ဘယ္
လိုရွာေဖြလုိ႔ရႏိုင္မွာလဲ။

 ရွင္ေပါလူးနဲ႔ ဘားနားဘတုိ႔က တျခားေသာလူမ်ိဳး 
ျခားေတြအတြက္လည္း တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ဂ်ဴးေတြကိုပဲ 
ေဟာေျပာေနလုိ႔မရဘူး။ လူမ်ိဳးျခားေတြကပါ တံခါးလာ 
ေခါက္ေနၾကၿပီ။ ဒီေတာ့ဖြင့္ေပးရေတာ့မယ္ေလ။လူေတြမ်ား
လာတာနဲ႔အမွ်ျပသနာေတြ၊ မတူညီမႈေတြကလည္း တက္ 
ေတာ့တာပဲ။ ပထမဆံုး ေျဖရွင္းရတာက အေရဖ်ားလွီးျခင္း 
ကိစၥ။ ဂ်ဴးေတြအတြက္က အေရးဖ်ားလွီးတာက ဥပေဒတစ္ခု 
ပဲ။ အေရးဖ်ားလွီးျခင္းခံၿပီးမွ ေဆးေၾကာျခင္းခံရမယ္လုိ႔ 
သူတုိ႔က အခုိင္အမာရပ္တည္ၾကတယ္။ ဒီျပႆနာကိုေျဖ 
ရွင္းဖုိ႔ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ပထမဆံုးညီလာခံအစည္းအေဝးႀကီး
ကိုေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕မွာေခၚယူခဲ့ရတယ္။ ခရစ္ေတာ္၌ယံုၾကည္ 
ျခင္းႏွင့္ မုိးဇယ္ရဲ႕တရားဥပေဒပညတ္ခ်က္။ ဒီႏွစ္ခုၾကားမွာ 
သူတုိ႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ အယူအဆေတြက တကယ့္ကို နက္နဲ 
ထိရွလြယ္ခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမွာပီတာႏွင့္ယာကုပ္က ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ျပတ္သားခဲ့တယ္။ ဘာသာပ လူမ်ိဳးျခားေတြ အတြက္ 
အေရဖ်ားလွီးျခင္း ခံစရာမလုိ၊ တျခားေသာဘုရား ကိုးကြယ္ 
ပူေဇာ္ျခင္းေတြကိုသာ စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔ရန္လုိေၾကာင္း အေျခ 
အတင္ ေျပာဆုိၾကတယ္။ ျပႆနာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု 
ခုကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါ တမန္ေတာ္ႀကီးေတြက ေဆြးေႏြး ညိႇ 
ႏႈိင္းၾကတယ္။ နားေထာင္ၾကတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္ရဲ႕ အလင္းျပမႈေအာက္မွာ အေျဖရွာႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒါအေရးႀကီး ဆံုးအခ်က္ပဲ။ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ အလင္း 
ျပမႈနဲ႔ ညီညီ ညြတ္ညြတ္ အေျဖရွာႏုိင္မွသာ အမွန္တရား၌ 
စည္းလံုးေန ၾကမွာပါ။ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာၾကမယ္။ နားေထာင္ 
ဆုေတာင္း ေပးၾကမယ္။ အတူစု႐ုံးၾကမယ္ဆုိရင္ အသင္း 
ေတာ္ႀကီးကပို ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာပါလိမ့္မယ္။

(ေအာက္တုိဘာလ၂၃ ရက္၊၂၀၁၉)

 တမန္ေတာ္ဝတၳဳကို ဖတ္ရင္ အသင္းေတာ္ထဲမွာ 
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈကို
အဓိကေတြ႕ရတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ေၾကညာေဟာ 
ေျပာၾကတဲ့ တမန္ေတာ္ႀကီးေတြ ေလွ်ာက္ဖုိ႔လမ္းကိုျပတယ္၊
ဦးေဆာင္ေပးတယ္။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလူးကိုမက္ဆီ
ဒုိးနီးယန္းေတြက သူတုိ႔ကိုလည္း လာေရာက္ကူညီဖုိ႔ ဖိတ္ 
ၾကားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေျမာက္ပိုင္းမက္ဆီဒုိးနီးယန္းေတြက
ရွင္ေပါလူးကိုဖိတ္ၾကားၿပီး သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာႏုိင္ခဲ့ 
တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမဆံုးျဖစ္ၾကတယ္။ ရွင္ေပါလူးကလည္း 
မဆုိင္းမတြ သြားေရာက္ခဲ့တယ္။ ဖိလိပိနယ္မွာ ၃ ရက္ေနခဲ့ 
တဲ့အခ်ိန္ အျဖစ္အပ်က္ ၃ ခုရွိခဲ့တယ္။ (၁) လိၾတာႏွင့္သူမရဲ႕ 
မိသားစုတစ္ခုလံုးကို ေဟာေျပာကာ ေဆးေၾကာျခင္းေပးခဲ့ 
ျခင္း၊ (၂) ေခါင္းပံုျဖတ္ အႏုိင္က်င့္ခံရတဲ့ ကြ်န္တစ္ေယာက္ကို 
နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္ၿပီးေနာက္ ဆီလပ္စ္နဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ 
ျခင္း၊ (၃) ေထာင္မွဴးႏွင့္သူ႔မိသားစုတစ္ခုလံုးကို အက်င့္ 
တရား ေျပာင္းလဲၿပီး ေဆးေၾကာျခင္းခံေစျခင္း၊ စတဲ့အျဖစ္ 
အပ်က္ ၃ ခုကို ေတြ႕ရတယ္။

 ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ရဲ႕အစြမ္းက ဖိလိပိၿမိဳ႕မွာေနတဲ့
အမ်ိဳးသမီးလိၾတာဆီ အရင္ေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာရမယ္။ 
သူက ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး မိသားစုတစ္ခုလံုး 
ေဆးေၾကာျခင္း ခံခဲ့ၾကတယ္။ ရွင္ေပါလူးနဲ႔ ဆီးလပ္စ္ကို 
လည္း ႀကိဳဆုိဧည့္ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ဥေရာပကို ခရစ္ယာန္ 
ယံုၾကည္ျခင္း စတင္ေရာက္ရွိျခင္းရဲ႕ သက္ေသလုိ႔ေျပာရမယ္ 
ထင္တယ္။ လိၾတာရဲ႕အိမ္မွာ ေဟာေျပာသက္ေသခံၿပီး 
ေနာက္ ေထာင္ထဲကို ေရာက္သြားရတယ္။ 

 နတ္ဆိုးဝင္ပူးၿပီး လူေတြရဲ႕ကံၾကမၼာကို ႀကိဳတင္ 
ေျပာျပဖုိ႔ ကြ်န္ပုိင္ရွင္က ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ကို 
အျမတ္ထုတ္ၿပီး ခုိင္းေနခဲ့ တယ္။ အဲ့လုိလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ပိုင္ရွင္ကပိုက္ဆံဝင္တယ္။ ဒီကေလးမေလးကို ခရစ္ေတာ္၏ 
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕နာမ၌ နတ္ဆုိးႏွင္ထုတ္ လႊတ္ေပးလုိက္လုိ႔ 
ရွင္ေပါလူးက ေထာင္နန္းစံ ခဲ့ရတယ္။ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း
အေကာင္းခ်ည္းပဲလုိ႔ ခံယူၿပီး ေထာင္ထဲမွာေနရတဲ့အခ်ိန္ 
မညည္းညဴဘဲ မိမိကိုယ္ကို ႏွစ္သိမ့္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဘုရားရဲ႕ 
ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေတးေတြဆုိေနရင္း ငလ်င္ႀကီး တစ္ခု 
လႈပ္ၿပီး ေထာင္တံခါးေတြပြင့္သြားတယ္။ ေထာင္သားေတြ 
လည္း လြတ္ေျမာက္ကုန္တာမုိ႔ ေထာင္မွဴးက မိမိကိုယ္ကို 
သတ္ဖုိ႔ၾကံစည္တဲ့အခါ "ငါတုိ႔အား လံုးဒီမွာပါ။ ဘယ္မွမေျပး 
ၾကပါဘူး" လုိ႔ ေပါလူးက ေအာ္ေျပာ လုိက္တယ္။ "ကယ္ 
တင္ျခင္း ခံရဖုိ႔ဘာလုပ္ရမလဲ" ေထာင္မွဴး ရဲ႕အေမး။  "ခရစ္ 
ေတာ္ကို ယံုၾကည္ပါ။ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု တစ္ခုလံုးကို 
ကယ္တင္ႏုိင္ပါတယ္"လုိ႔ ေပါလူးက ေျဖၾကားခဲ့တယ္။ 

 သန္းေခါင္ယံ ညအခ်ိန္မွာ ေထာင္မွဴးနဲ႔ မိသားစု 
တစ္ခု လုံးက ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကုိ နားေထာင္ၿပီးယံုၾကည္ 
လာခဲ့တယ္။ ေပါလူးနဲ႔ဆီးလပ္စ္ကို အနာေတြေဆးေပး၊ 
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ တည္ခင္းေကြ်းေမြးခဲ့တယ္။ ေမွာင္ 
ေနတဲ့ ေထာင္မွဴးရဲ႕ ဘဝမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အလင္းက 
ေတာက္ပ လာခဲ့တယ္။ 

 ႏွလံုးသားကို တုပ္ေႏွာင္ထားတဲ့ ခ်ိန္းႀကိဳးေတြ 
လည္း ေျဖေလ်ာ့။ ရင္ထဲမွာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြသာ အျပည့္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက သာသနာျပဳ 
ျခင္းရဲ႕ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ပဲ။ အစကေနခရီးျပဳေပးတယ္။
လမ္းညႊန္ေပးတယ္။ သြားရမယ့္ လမ္းကို တည့္မတ္ေပး 
တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း ႏွလံုးသားဖြင့္ၿပီး ဘုရားသခင္ကို 
လက္ခံယံု ၾကည္ႏုိင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေပးပါဆုိၿပီး 
ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဆီမွာ ေတာင္းခံၾကပါစို႔။

(ေအာက္တုိဘာလ၃၀ရက္၊၂၀၁၉)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး4

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ ဖြင့္ 
လွစ္ထားေသာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ 
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ကို
လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက ပညာသင္ၾကား 
ျခင္း၏ အသီးအပြင့္သည္ လူမႈအသိုင္း 
အဝိုင္းကို တည္ေဆာက္အက်ိဳးျပဳရန္ ျဖစ္ 
ေစပါဟုလည္း ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။

 တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ က႑သစ္မ်ား ရွိလာ 
သည္။ ၎တို႔မွာ တကၠသိုလ္မ်ားအေနျဖင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
က႑ႏွင့္ သန႔္စင္ေကာင္းမြန္သည့္ အနာ 
ဂတ္ကို ဖန္တီးေရးက႑ျဖစ္သည္။ ဤ 
အခ်က္မ်ားသည္ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေန 
သည့္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကေခါင္းစဥ္ 
ျဖစ္ကာ တကၠသိုလ္မ်ား ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲ 
ေရးက႑တြင္ လတ္တေလာပင္ လိုအပ္ 
ေနေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ကာ ထည့္သြင္း 
ေဆြးေႏြးေနရျခင္းျဖစ္သည္။

 “တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား 
ကို အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
အျဖစ္ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ၾကပါ။ သူတို႔ဟာ 
လူထုအမ်ား ေကာင္းက်ိဳးကိစၥေတြကို စိတ္ 
ဝင္စား ေထာက္ခံအားေပး တတ္သူေတြ၊ 
ႀကံဆေတြးေခၚနိုင္ၿပီး တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ 
ရွိတဲ့ လူမႈေရးမွာ ေကာင္းမြန္သူနိုင္ငံသား 
ေကာင္းေတြ၊ ကမၻာႀကီးအတြက္ မွန္ကန္ 
သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အေျမာ္အျမင္ရွိသူ အနာဂတ္ 
သားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ သြန္သင္ပုံသြင္းေပး 
ၾကပါ။ လက္ရွိမွာ တကၠသိုလ္မ်ားအေနနဲ႔ 

ထည့္စဥ္းစားရမွာက ကမၻာႀကီးရဲ႕ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အပါအဝင္ ျပည့္စုံ 
ေကာင္းမြန္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအျဖစ္ တည္ 
ေဆာက္ၾကတဲ့ ေနရာမွာ သူတို႔ေလးေတြ 
ဟာ ဘာေတြ၊ ဘယ္ေလာက္ဘယ္လို ပါဝင္ 
ရမလဲ၊ ပါဝင္နိုင္ေစမလဲဆိုတာပဲ။ ကက္သ 
လစ္တကၠသိုလ္ေတြက အထူးသျဖင့္ လူ
သားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူသား 
ထုႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဓေလ့ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ နိုင္ငံသားဆိုင္ရာအေရး 
ေတြမွာ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာေပးနိုင္မယ့္ သူ 
ေတြအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္
ရမွာပါ။ နည္းပညာသိပၸံ အလြန္တိုးတက္ၿပီး 
ဒါကို လူေတြလည္း အလြန္ကိုအသုံးျပဳေန 
ၾကတဲ့အတြက္ လူေတြရဲ႕ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို ေသခ်ာေပါက္ 
လႊမ္းမိုးထားေနၿပီျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ အရာ 
ရာကို သင္ၾကားမႈတိုင္းမွာ (ဘာ့ေၾကာင့္လဲ) 
ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း မိမိကိုယ္ကို ေမးတတ္ေအာင္ 
တစ္ပါတည္းထည့္ေပးဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွအရာ 

တစ္ခုခုရဲ႕ မူလရည္ရြယ္ရင္းအတြက္ လို 
အပ္တဲ့က်င့္ဝတ္၊ စည္းမ်ဥ္းေတြကို ထည့္ 
စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ လူ႔က်င့္ 
ဝတ္ကို အေျခခိုင္ခိုင္ သိကၽြမ္းနားလည္ေစ 
ေအာင္ မသင္ၾကားေပးဘူးဆိုရင္ ဒီဆရာ 
ဟာ သင္ၾကားေရးမွာ လစ္ဟာတဲ့သူ ျဖစ္ေန 
ပါၿပီ။

လူ႔က်င့္ဝတ္တရားကို ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္ရဲ့ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ မရွိမျဖစ္ အေလးထားတာ 
ေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာမွာ စည္းလုံးၿပီးေအာင္ 
ျမင္တဲ့ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္ 
တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုပိုျမႇင့္တင္ဖို႔ 
ကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ လူမ်ိဳးႏြယ္တုိ႔ရဲ႕ ဓေလ့ 
က်င့္ဝတ္ေတြကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတဲ့ 
ဘုံက်င့္ဝတ္ စိတ္ထားကို ထားရွိဖို႔လိုအပ္ 
မယ္။ တကၠသိုလ္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးစီကသာ 
အျခားသူတစ္ပါးေပၚမွာ လူပုဂၢိဳလ္အရွိအ 
တိုင္းစိတ္ဝင္စားၿပီး သူ႔ရဲ႕ ေနထိုင္ႀကီးျပင္း 

လာတဲ့ ဝန္းက်င္၊ ဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈကအစ 
တန္ဖိုးထား သတိျပဳမိတတ္တဲ့ အက်င့္ကို 
လုပ္ယူၾကဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္း 
ဟာ သက္ရွိကမၻာနဲ႔ သဘာဝဝန္းက်င္အခ်င္း 
ခ်င္း မွန္ကန္အက်ိဳးရွိစြာ သဟဇာတရွိရွိ၊ 
ခ်ိပ္ဆက္ေနထိုင္နိုင္ဖို႔ စနစ္တစ္ခုရရွိေစပါ 
မယ္။ ecosystems လို႔ေျပာရမွာေပါ့။ 

 သင္ၾကားသြန္သင္သူ ဆရာေတြ 
အေနနဲ႔ ဒီပန္းတိုင္ေရာက္ရေအာင္ ဦးတည္ 
ထားဖို႔လိုတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အခ်င္း
ခ်င္းယွဥ္တြဲၿပီး အတူတကြ လက္ေတြ႕လုပ္ 
ေဆာင္မႈေတြမွာ  သူတို႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္၊ စိတ္ 
ႏွလုံး၊ အသိတရား ဒါေတြအားလုံးအသုံးျပဳ 
ၿပီးပါဝင္တတ္ဖို႔ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ေလ့လာ 
သင္ယူျခင္းအားလုံးရဲ႕ အသီးအပြင့္ဟာ လူ
သားထုအက်ိဳးအတြက္ေရွ႕႐ႈဖို႔ျဖစ္ရပါမယ္။

 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ 
ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္တကၠသိုလ္ 
မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ကိုးစားရာ ရဟႏၲာ John 
Henry Newman ေျပာတဲ့ (အမိအသင္း 
ေတာ္ႀကီးက ဘယ္အသိပညာကိုမွ မပစ္ 
ပယ္ပဲ သန႔္စင္ၿပီးယူပါတယ္၊ သဘာဝရဲ႕ 
ဘယ္သေဘာတရားကိုမွ မဆုံးျဖတ္၊ မကန႔္ 
သတ္ဘဲ အားလုံးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ယူပါ 
တယ္) လို႔ဆိုတဲ့ အမွာစကားနဲ႔ကၽြန္ုပ္ရဲ့မိန႔္ 
ခြန္းကို အဆုံးသတ္ခ်င္ပါတယ္”ဟု ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွ သူ၏ဩဝါဒတြင္ေကာက္ 
ႏႈတ္ေျပာၾကားသြားသည္။

Vatican News
ဘာသာျပန္ - စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC

ကက္သလစ္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ တာဝန္ယူတတ္မႈဆိုင္ရာမ်ား 
သင္ၾကားေပးပါ ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္မွ ေျပာၾကား

မိသားစုသည္ လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္သည္ ဝန္ထုတ္ မဟုတ္ပါ

 ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ နာမည္ႀကီး လွ 
သည့္ ကာဒီနယ္ Luis Antonio Tagle မွ 
“မိသားစုသည္ ဘုရားေပး လက္ေဆာင္’’ 
‘Family is a Gift Conference’ အစီအစဥ္ 
တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ေျပာ 
ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

 ကာဒီနယ္ Tagle က မိသားစုမ်ား 
ဟူသည္မွာ သူတုိ႔အတြင္း၌ ခက္ခဲမႈ၊ ပင္ပန္း 

႐ုန္းကုန္ရမႈမ်ား ေရာႁပြမ္း ေနေသာ္ျငား 
လည္း လွပတန္ဖိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၏ 
လက္ေဆာင္မြန္ ျဖစ္သည္ဟု အမႊမ္းတင္ 
ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
႐ုံးခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ သတင္းစာေစာင္ျဖစ္သည့္ 
CBCP News မွထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ 

 ၎ညီလာခံတြင္ ကာဒီနယ္က လူ 
အခ်ိဳ႕တို႔သည္ မိသားစုဘဝကိုလက္ေဆာင္ 

မြန္ဟု မျမင္နိုင္ဘဲ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးဟုခံယူ၊ 
ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား 
ျခင္းကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳေနၾကသည္ဟု စိတ္ 
မေကာင္းစြာ ေျပာၾကားသတိေပးခဲ့သည္။

 မိသားစု အိမ္ေထာင္ဘဝတြင္ စိန္ 
ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနမည္အမွန္ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ကမၻာ့လူသား မိသားစုစီမံကိန္း 
အတြက္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
ကို ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါ ထိကိုင္ျမင္ေတြ႕နိုင္ေစရန္ 
လူသားတို႔အတြက္ ထားရွိသည့္ လက္ 
ေဆာင္မြန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္မၽွ 
ပင္ ေလးလံခက္ခဲေနပါေစ၊ ထိုမိသားစုဟူ 
သည္ကို တာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးေရာ၍ 
ထုတ္ပိုးေပးအပ္လာေသာ ဘုရားေပးလက္ 
ေဆာင္ဟု ခံယူကာ ေပြ႕ပိုက္ၾကရန္လည္း 
တိုက္တြန္းသည္။

 မိသားစုမ်ားအတြင္း မလြဲမေသြရွိ 
ေနတတ္သည့္ မိသားစုဝင္တို႔၏ မျပည့္စုံ 
မႈႏွင့္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ သေဘာမတိုက္ဆိုင္မႈ 
မ်ားကိုလည္း အရွိအတိုင္း လက္ခံသည္းခံ 
ၾကျခင္းျဖင့္ မိသားစုဟူသည္ ဘုရားေပး 

လက္ေဆာင္ဟု ျပည့္ျပည့္ဝဝခံယူရာေရာက္ 
ေပသည္။

 ထို႔အျပင္ မိသားစုဟူသည္ ငယ္ 
ရြယ္သူလူငယ္မ်ား၏ ဘဝကိုလည္း အထူး 
လႊမ္းမိုးထားေသာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားဟူ 
သည္မွာ လူငယ္မ်ားအေပၚ အထူးတာဝန္ရွိ 
သူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ဤတာဝန္ကို ဝတၱ 
ရားအရမၽွသာမဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ထမ္းေဆာင္ 
ရန္ ဘုရားခြဲေဝေပးလာသည့္ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္တာဝန္အျဖစ္ ခံယူၾကရမည္။

 “မိသားစုသည္ဘုရားေပးလက္ေဆာင္’’ 
ဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္ 
ေဟာေျပာသည့္ ယခုအစီအစဥ္သည္မိသား 
စုဘဝမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ ဝိုင္းဝန္းကူညီ 
ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “ခရစ္ေတာ္အတြက္ 
ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း” (the Cou-
ples for Christ)မွ ဦးေဆာင္ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Zenit News
ဘာသာျပန္ - စစၥတာဒဲနစ္ ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂) ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 5

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရေသာ ကင္မရြန္း ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္

 ကင္မရြန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Abraham BoualoKome 
က “ထရပ္ကားအစီးေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ 
ေပၚမွာႀကီးမားတဲ့သစ္လံုးေတြအျပည့္သယ္
ထုတ္သြားေနတာကို ၾကည့္႐ုံနဲ႔ သစ္ေတာ 
ေတြ ျပဳန္းတီးေနၿပီဆိုတာ ရွင္းရွင္းေလး သိ 
ျမင္ရပါတယ္” ဟုအာေမဇုံဆီးနိတ္ အစည္း 
အေဝးႀကီးအၿပီး မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။

 ကင္မရြန္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌျဖစ္၍၊ ကြန္ဂို ခ်ိဳင့္ 
ဝွမ္း ေဒသအတြင္း အသင္းေတာ္ဆိုင္ရာ 
ဆက္ႏြယ္ထားေသာ အသင္း (REBAC) ၏ 
အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္သည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
Abraham BoualoKome က သဘာဝကို 
ဖ်က္စီး ျခင္းသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ 
အား ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို 
လိုက္သည္။  

 သဘာဝေတာေတာင္ႏွင့္ သယံဇာ 
တမ်ားကို မဆင္မျခင္၊ မညႇာမတာအျမတ္
ထုတ္ေဖာ္ယူေနၾကသည္မွာ အာဖရိကႀကီး 
ကို ဖ်က္ဆီးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိ ပကၡမ်ားေပၚေပါက္ လာေစသည့္ အျပင္ 
ေလထု၊ ေရထုညစ္ညမ္းလာေစကာ ေျမၿပိဳ 
ျခင္းမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္လာေနေစသည္ 
ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက စိတ္ထိခိုက္လ်က္ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္ ၎ 
တို႔၏ ေနထိုင္က်က္စားရာ နယ္ေျမမ်ား 
ဖ်က္စီးခံရၿပီး၊ ထိုနယ္မ်ားမွ သယံဇာတ 
မ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ကိုလည္း စိုးစိမၽွပင္ 
ခံစားခြင့္ မရရွိၾကသည္က မ်ားေပသည္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ ထိုေဒသခံ တိုင္းရင္းသား 
မ်ားမွာ သူတို႔နယ္ေျမ ျပဳန္းတီးပ်က္စီးျခင္း 
ဒဏ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈဒဏ္တို႔ကို စုပုံ ခံစားေနၾကရ 
သည္မွာမတရားသည္ သာမက ဝမ္းနည္း 
စရာပင္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနကို နိုင္ငံ 
ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ အာဏာရွိသူ 
မ်ား၊ အာဖရိက ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ စ 
သည္တို႔ အတူပူးေပါင္းေျဖရွင္းပါက ရလဒ္ 
ေကာင္းမ်ား ထြက္လာနိုင္သည္ဟု ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးက ေထာက္ျပထားသည္။ ေဖာ္ျပ 
ပါ တာဝန္ရွိသူအေပါင္းတို႔အေနျဖင့္ နိုင္ငံ 
သားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ကေလးငယ္မ်ားအား 
ေဒသႏၲရဆိုင္ရာပညာေပးျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ဘုံကမၻာေျမကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လို 
သည့္ အသိတရားမ်ား အျမင္ဖြင့္ သင္ၾကား 
ေပးရန္ အေရးေပၚ ဝတၱရား ျဖစ္ေနၿပီ ဟု 
ေထာက္ျပလိုက္သည္။

“ကင္မရြန္မွာ နိုင္ငံသားေကာင္းပီသဖို႔၊ တာ 
ဝန္ယူတတ္ၾကဖို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ သြန္ 
သင္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးသဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာေတြကို
အေတာ္ေလး အက်ယ္တဝင့္ေျပာဆို လႈပ္ 
ရွား တာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူ 
ငယ္ေတြ ငယ္ေသးတဲ့ကေလးအရြယ္က စ 
ၿပီးသဘာဝ ဝန္းက်င္နဲ႔ ဘုံကမၻာႀကီးကိုကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွာ စိတ္ဝင္စားၾက 
ေစလိုတယ္” ဟုဆိုသည္။

 စက္႐ုံ စြန႔္ပစ္ပစၥည္း ျပႆနာမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ ျပဳနိုင္ေရးအတြက္ 
လည္း နိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားပါဝင္ လာရန္ 

စည္း႐ုံးရမည္ဟုလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“စက္႐ုံ စြန႔္ပစ္အမွိုက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအ 
သင္းေတာ္က ခ်ထားေပးတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြ 
လည္း ရွိပါတယ္။ ခ်ထားတဲ့ဥပေဒ ဆိုတာ 
ေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ပဲလိုအပ္ေနတာ
ပါ။ဒါေပမယ့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆိုတာမ်ိဳးက
လည္း လူတိုင္း အျမဲအတိအက် လိုက္ဖို႔က 
မလြယ္ျပန္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံတကာ 
ဖက္စပ္ကုမၸဏီ စက္႐ုံႀကီးေတြ၊ သတၱဳတူး 
ေဖာ္ တြ င္း ႀ ကီးေ တြ နဲ ႔ ပ တ္ သ က္ လာ ရ င္  
ကိုင္တြယ္ဖို႔ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးမႈေတြ ရွိတာေပါ့။ 
သူတို႔လုပ္ငန္းကိုေရွ႕ကေန အခိုင္အမာကာ 
ကြယ္ ေပးနိုင္မယ့္ အင္အားႀကီးသူေတြ၊ 
အာဏာရွိသူေတြကို အပိုင္သိမ္းသြင္းထား 
တတ္ၾကတယ္ေလ။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ေၾကာင့္ 

ထိခိုက္နစ္နာမႈ ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥေတြကို 
လည္း ေငြအင္အားနဲ႔ ေျဖရွင္း၊ ဖုံးအုပ္ပစ္ 
တာေတြ႕တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အားေလ်ာ့ၿပီး၊ အကူ 
အညီမဲ့သလိုမ်ိဳး ခံစားၾကရတယ္။ ဒီေတာ့ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ အသင္းေတာ္ႀကီးနဲ႔ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းေတြ လုပ္သင့္တာ၊ လုပ္နိုင္တာ 
ကအင္အားႀကီးသူေတြ၊ အဆင့္ျမင့္လုပ္ပိုင္
ခြင့္အာဏာကိုင္ထားသူေတြကို လက္ရွိၾကဳံ 
ေနၾကရတဲ့ ဒီျပသနာႀကီးေတြအေပၚမွာသ 
တိ ထားမိလာေအာင္ စည္း႐ုံးဖို႔ပါပဲ။ 
အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းႀကီးေ
တြကေနပါဝင္ဖိအားေပးလာဖို႔လုပ္ေဆာင္ရ
ပါမယ္”ဟုတိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
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ခ်ီလီနိုင္ငံမွကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွစာထုတ္ျပန္ျခင္း

 နိုဝင္ဘာ လ ၈ ရက္ေန႔က လူ 
၇၅၀၀၀ ခန႔္သည္ ခ်ီလီနိုင္ငံ Santiago ၿမိဳ႕ 
မွ Assumption ဘုရားေက်ာင္းအနီးရွိ ရင္ 
ျပင္ကြက္လပ္တြင္ စု႐ုံး၍ လက္ရွိသမၼတ 
Sebastian Piñera အား ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပခဲ့ 
ၾကရင္း မေက်နပ္မႈျပင္းထန္လာကာ အနီး 
ဆုံးရွိ ဘုရားေက်ာင္းကိုဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီး
ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။အုံႂကြေနေသာလူအုပ္ႀ
ကီးသည္ ထို Assumption ဘုရားေက်ာင္း 
အထဲရွိ ခုံတန္းမ်ား၊ ဆင္းတုမ်ားႏွင့္ ဘုရား 
ေက်ာင္း ပစၥည္းအားလုံးကို ရိုက္ခ်ိဳးၾကၿပီး 
အခ်ိဳ႕ကို အျပင္သို႔ဆြဲထုတ္လ်က္ မီးရွို႔ခဲ့ 
ၾကသည္။

 အထက္ပါ Assumption ဘုရား 
ေက်ာင္းကို အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး 
ေနာက္ ၂ ရက္အၾကာတြင္ ထပ္မံ ဖ်က္ဆီးခံ 
ရသည္မွာ Talca ၿမိဳ႕မွ Mary Help of 
Christians ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္သည္။

 ခ်ီလီနိုင္ငံ Talca တြင္၊ ၿမိဳ႕လယ္၌ 
အလြန္လွပၿပီး ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားေသာ 
ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္သည့္ခရစ္
ယာန္တို႔အား မိႈင္းမေသာသခင္မ (Mary 
Help of Christians ) ဘုရားေက်ာင္းႀကီး 

သည္ ထိတ္လန႔္ဝမ္းနည္းဖြယ္ ပ်က္စီးသြား 
သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အ 
ေၾကာင္းမွာ နိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က မ်က္ 
ႏွာဖုံးစြပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္စုမွ ႐ုတ္ 

တရက္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဘုရားေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းလုံးကို ေမႊေႏွာက္လွန္ေလွာ 
ကာ၊ ဆင္းတုမ်ား၊ ေဆးပန္းခ်ီ ပုံေတာ္မ်ား၊ 
ဘုရားေက်ာင္း အသုံးအေဆာင္မ်ားဘာမၽွ 

မက်န္ေအာင္အျပင္သို႔ ဆြဲထုတ္၍ခ်ိဳးဖ်က္၊ 
ရိုက္ခြဲ၊ မီးရွို႔စသျဖင့္ျပဳလုပ္ကာ အဖတ္ဆယ္ 
စရာမရွိေအာင္ ဖ်က္ဆီးသြားခဲ့ၾကသည္ကို 
CCTV မွ ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ရသည္။ 

 အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ လုပ္ 
ေဆာင္ပုံမွာ ဘုရားေက်ာင္းထဲမွ ခုံတန္းရွည္ 
ထိုင္ခုံမ်ားကို အရင္ဆုံးဆြဲထုတ္ၿပီး လမ္း 
မ်ားေပၚတြင္ အကာအရံအျဖစ္ အခိုင္အမာ
ပိတ္ဆို႔ခ်ထားလိုက္ၾကသည္။ အျပင္မွလာ 
ေရာက္ကယ္ဆယ္၊ ကူညီမႈကို တားဆီးရန္ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔စိတ္တိုင္းက် 
ဖ်က္ဆီးေရးကို အားပါးတရလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

 ဤဝမ္းနည္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ႀကီး အ 
တြက္ ထိုဘုရားေက်ာင္းထဲတြင္ပင္ နိုဝင္ 
ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က စုေပါင္းမစၧားတရား ပူ 
ေဇာ္ကာ ခ်ီလီနိုင္ငံသားမ်ား၏ အနာဂတ္ 
တြင္တရားမၽွတေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ 
ဘာသာဝင္မ်ား ျမတ္နိုး တန္ဖိုးထားေသာ 
ဘုရား ေက်ာင္းေဆာင္ ဗိမာန္မ်ားအားထိ 
ခိုက္၊ အသေရပ်က္ေစသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 

စာမ်က္ႏွာ ၆ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး6

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္နိုင္ၾကေစေရး အတြက္ 
ဘုရား သခင္ထံ ေတာင္းေလၽွာက္ခဲ့ၾက 
သည္။

 ၎ Talca ၿမိဳ႕သည္ ခ်ီလီနိုင္ငံ၏ 
အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ကာ လူဦးေရ 
ႏွစ္သိန္း၊ ငါးေသာင္းခန႔္ ေနထိုင္သည္။ ယခု 
ဖ်က္ဆီးခံရေသာ Mary Help of Chris-
tians ဘုရားေက်ာင္းသည္ ဘာသာဝင္မ်ား 
သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း ႀကီးစြာ ဆုေတာင္းၾက 
သည့္ေနရာ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဆေလးရွင္း 
(Salesians)အသင္းဂိုဏ္းမွ ဦးစီး၍ လူငယ္ 
မ်ားအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း သင္ 
တန္း ေက်ာင္းမ်ား အခိုင္အမာ ဖြင့္လွစ္ေပး 
လ်က္ အက်ိဳးျပဳေနေသာေၾကာင့္ ဆေလး 
ရွင္းအသင္းဂိုဏ္းအား အသိအမွတ္ျပဳ ေလး 
စားခံရသည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

 ဤေနရာဗိမာန္သည္ အျပစ္မဲ့ 
သေႏၶယူေသာ သခင္မအား အပ္ႏွံထားၿပီး 
ေရွး အစဥ္အဆက္ကပင္  အမိမယ္ေတာ္ 
အား သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း ႀကီးမားသူမ်ား 
စုေဝးဆုေတာင္းေလ့ရွိသည့္ ေနရာျဖစ္ကာ၊ 
၁၈၈၈ ခုႏွစ္အထိအ သက္ရွင္ခဲ့ေသာ 
ရဟႏၲာ ဒြန္ေဘာစကို ကိုယ္တိုင္ ေနာက္ဆုံး 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဆေလးရွင္းအသင္းဂိုဏ္း၏ 
ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤ 
အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မႈသည္ ဆေလးရွင္း 
မိသားစုကိုလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ နစ္နာ 

ေစသည္။

 ခ်ီလီနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ျပည္သူတို႔ 
တရားမၽွတမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ေတာင္း 
ဆို ဆႏၵျပျခင္းမ်ား လုပ္ေနသည့္ ကာလ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုဘုရားေက်ာင္းဖ်က္ဆီး 
ခံရျခင္းမွာ ၎လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္ 
သက္မႈ မရွိေပ။

 ခ်ီလီနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆေလးရွင္း အ 
သင္းဂိုဏ္း၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Fr. Carlos 
Lira က “လူမဆန္ ရက္စက္ရမ္းကားတဲ့ 
ဒီလုပ္ရပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်တယ္၊ 
ေနာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေဆြး 
ေႏြးျခင္းနဲ႔ ေလးစားမႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
သုံးၿပီး မိမိတို႔လိုခ်င္တဲ့ တရားဝင္ေတာင္းဆို
မႈမ်ားျပဳၾကပါလို႔ ခ်ီလီနိုင္ငံသားမ်ားကိုေျပာ
လိုပါတယ္။ ဆေလးရွင္း မိသားစုကုိ လည္း 
နိုင္ငံအတြက္ အျပင္းအထန္ ဆုေတာင္း ၾက 
ဖို႔နဲ႔ ဒီေျမေဒသအတြက္ ညီရင္းအစ္ကို စိတ္ 
ဓါတ္ထားၿပီး ေပးဆပ္ဆက္ကပ္မႈ ပိုမို လုပ္ 
ေဆာင္နိုင္ဖို႔ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္
သြားၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္” ဟု 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခ်ီလီ ဆရာေတာ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဘုရား 
ေက်ာင္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးသည့္အၾကမ္း 
ဖက္လုပ္ရပ္ကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္ျခင္း

 ခ်ီလီနိုင္ငံ၏ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာ 
တြင္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာ ေနရာမ်ားကို 

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေနမႈကို ရပ္ 
တန႔္ရန္ႏွင့္ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းခံေနရေသာ 
ၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း 
ရွိပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ 
က ပထမဦးဆုံးအျဖစ္ ဘုရားေက်ာင္းတိုက္ 
ခိုက္ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရေသာ Santiago 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာႏွင့္လည္း ထပ္တူထပ္ 
မၽွ ခံစားရပါေၾကာင္း၊ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း 
ေသာ သန႔္ရွင္းရာ ေနရာဌါနမ်ားကုိ အၾကမ္း
ဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ဘုရားကို၎၊ ဘု 
ရားကို ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္သူမ်ားကို၎ 
မထီ မဲ့ျမင္ျပဳျခင္း ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသို႔အ 
ၾကမ္းဖက္ လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားေၾကာင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာလိုေသာ ခ်ီလီနိုင္ငံ 
သား အမ်ားစု၏ အသံကို ၾကားနိုင္ရန္ႏွင့္
အေျဖရွာနိုင္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ 
ဤ အၾကမ္းဖက္မႈမတရားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ 
ေသာ အရာအားလုံးကို ခ်ီလီနိုင္ငံ သားမ်ား 
ႏွင့္ အတူ လုံးလုံးလ်ားလ်ားဆန႔္က်င္သည္။

 တာဝန္ရွိ အစိုးရမွလည္း နိုင္ငံ 
သားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ 
နိုင္မည့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီ ဥပ 
ေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ေတာင္း 
ဆိုလိုက္သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ မတရား 
မႈမ်ားေၾကာင့္သာ စိတ္ပမ္းေနသည္မဟုတ္၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္ 
ပင္ပန္း ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ီလီ 
နိုင္ငံသူ၊ နိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ လူထု 
အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ 

ေဆြးေႏြးျခင္း အေျဖရွာျခင္းမ်ား အျမန္ဆုံး 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လို
လားေစာင့္ေမၽွာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ 
ေၾကညာခဲ့သည္။ 

 ခ်ီလီနိုင္ငံတြင္ သမၼတအား ဆန႔္ 
က်င္ ဆႏၵျပေနသည္မွာ ၂၄ ရက္ခန႔္ ရွိၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ကား၊ ရထား လက္မွတ္ေဈးမ်ား 
ခုန္တက္ သြားသည္။ အခင္း စတင္ျဖစ္ပြါး 
သည္မွာ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ယာဥ္စီး လက္ 
မွတ္ မဝယ္ဘဲ စစ္ေဆးဂိတ္ကို ခုန္ေက်ာ္ၿပီး   
ျဖတ္ဝင္ရာမွ အခ်င္းမ်ားၿပီး ဆူပူအုံႂကြမႈ 
အထိ ျဖစ္လာခဲ့၍  လူ ၂၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး 
ကာ ၂၅၀၀ ခန႔္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ခ်ီလီ 
ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 
ဆႏၵျပသူမ်ားက နိုင္ငံ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာ 
ေရး၊ ပင္စင္စနစ္ စသည္မ်ားအေပၚ သမၼတ 
မွ လိုက္ေလ်ာရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 ခ်ီလီနိုင္ငံသည္ လာတင္ အေမရိ 
က နိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်မ္းသာဆုံး စာရင္း ဝင္ 
ေသာ္လည္း လူမႈေရးက႑မ်ား၌ တန္းတူ 
ညီမၽွမႈ မရွိဆုံး ဟုသုံးသပ္ျခင္း ခံရေနရသည့္ 
နိုင္ငံျဖစ္သည္။ 
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ရဟန္းမင္းႀကီးသက္ေတာ္ေစာင့္တာဝန္အၿပီး ဖရန္ခ်ီေဂနားလမ္းျဖင့္ ေျခလ်င္ အျပန္ခရီးႏွင္သူ

 ရဟန္းမင္း ႀကီးသက္ေတာ္ေစာင့္
တာဝန္ကို ၃ ႏွစ္တာ ထမ္းေဆာင္ျပည့္ 
ေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဆြဇ္လူမ်ိဳး၊ အသက္ 
၂၆ ႏွစ္အရြယ္ Vincent Perritaz သည္ 
ဝမ္းေျမာက္အားရျခင္းအျပည့္ႏွင့္ ဆြဇ္လန္ 
နိုင္ငံ သူ၏ဇာတိၿမိဳ႕ Fribourg ဆီသို႔ ဖရန္
ခ်ီေဂနားေျခလ်င္ခရီးလမ္းျဖင့္ ၃၇- ရက္တာ 
ဘုရားဖူးခရီးလမ္းေလၽွာက္ရင္း အိမ္ျပန္ခရီး 
ႏွင္ခဲ့သည္။ ဤေရာမသို႔ လာစဥ္တုန္းက 
လည္း ယခုလမ္းအတိုင္း ဘုရားဖူးေျခလ်င္ 
ခရီးျဖင့္ ေရာက္လာခဲ့သူျဖစ္ကာ အျပန္ခရီး 
ကိုလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ပင္ ဖရန္ခ်ီ 
ေဂနားေျခလ်င္ခရီးလမ္းျဖင့္ျပန္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ 
သည။္  ဖရနခ္်ီေဂနားဟသူညမ္ွာေရွးေဟာင္း 
ကတည္းက ယခုတိုင္ေျခလ်င္ဘုရားဖူးခရီး 
ျပဳၾကသည့္လမ္းျဖစ္သည္။ထုိေျခလ်င္ဘုရာ 
ဖူးခရီးလမ္းအားျဖင့္လည္း သူ၏ဝိညာဥ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုမ်ားစြာေျပာင္း 
လဲေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္သည္ဟု သူ 
ဝန္ခံခဲ့သည္။

 အမွန္မွာ သူ၏နိုင္ငံမွ ေရာမသို႔ 
ေလယာဥ္ျဖင့္သြားလၽွင္ နာရီအနည္းငယ္ 
သာ စီးရမည္ျဖစ္သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးသက္ 
ေတာ္ေစာင့္ဟူသည့္ ေလးနက္ေသာ တာ 
ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္၊ 
စိတ္၊ ဝိညာဥ္ကိုျပင္ဆင္ျခင္း သေဘာျဖင့္ 
ယခုကဲ့သို႔ ေျခလ်င္ခရီး ႏွင္လာခဲ့သူျဖစ္ 

သည္။

 Vincent က သူ႔အေတြ႕အၾကဳံကို 
ျပန္ေျပာသည္မွာ “ကၽြန္ေတာ္ဒီလို ေျခလ်င္ 
လမ္းေလၽွာက္ၿပီး အိမ္ျပန္တာဟာ ကိုယ့္ 
ကိုယ္ကို ကုသမႈခံယူျခင္းမ်ိဳးပါပဲ၊ အရမ္းအ 
က်ိဳးရွိပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ 
ေတာ့အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအနားက 
ေန စြန႔္ခြါဖို႔၊ သက္ေတာ္ေစာင့္တာဝန္၊ ေရာ 
မနဲ႔ဗာတီကန္ ဒါေတြထားခဲ့ၿပီး ထြက္လာဖို႔ 
စိတ္ထဲက ခက္ခဲေနခဲ့တာပါ။ တစ္ေန႔က်ရင္ 
ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုလုပ္ ဒီေနရာကေန ႐ုတ္ 
တရက္ စြန႔္ခြါနိုင္ပါ့မလဲဆိုၿပီး ေတြးပူေနမိခဲ့ 
ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုရက္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာတဲ့ ေျခလ်င္ခရီးအတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့ 

ရဲ႕ ၃ ႏွစ္တာ အေတြ႕အၾကဳံေတြကို ျပန္ 
လည္ၿပီး စျမဳံ႕ျပန္သုံးသပ္ခြင့္၊ ခံစားၾကည့္ 
ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းႀကီးမားတဲ့
အရာတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာပဲလို႔ 
ခံစားရတယ္၊ အစက ကၽြန္ေတာ္အရမ္းစိတ္ 
ပူခဲ့တာ၊ လုပ္နိုင္ပါ့မလားလို႔လည္း ေတြေဝခဲ့ 
ေသးတယ္ ေနာက္ေတာ့ ဘုရားသခင္ေပၚ 
မွာပဲပုံအပ္ၿပီး သြားလိုက္တာ။ ကၽြန္ေတာ္ 
အဲဒီမွာေနခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို အရမ္းတန္ဖိုး 
ထားမိပါတယ္၊ ေက်လည္း ေက်နပ္မိပါ 
တယ္။ အခု သြားရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဝမ္း 
နည္းေနေပမယ့္ တစ္ဖက္ကလည္း  ကိုယ့္
အိမ္ျပန္ရမွာကိုေပ်ာ္ပါတယ္၊ အိမ္ကိုလည္း 
လြမ္းေနၿပီေလ။ 

 ကရာေကာင္းၿမိဳ႕ (Krakow)ကမၻာ့ 
လူငယ္မ်ားေန႔မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ 
ေျပာသြားတဲ့ (လူငယ္တို႔ သခင္ခရစ္ေတာ္ 
ေနာက္လိုက္ဖို႔ဆိုတာ သတၱိေတြတစ္ပုံႀကီး 
လိုတယ္ေနာ္၊ သင္တို႔ရဲ႕သက္ေတာင့္သက္
သာေနထိုင္မႈပုံစံေတြကိုလည္း ေျပာင္းလဲ 
ပစ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ရဲရလိမ့္မယ္) ဆိုတဲ့ ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္ရဲ႕စကားကလည္း ကၽြန္ 
ေတာ့ကို ေတြးစရာေတြေပးပါတယ္၊ သူ႔ရဲ႕ 
စိန္ေခၚ တိုက္တြန္းစကားကို လက္ေတြ႕ 
လိုက္လုပ္ျဖစ္တာလို႔လည္း ခံစားမိတယ္” 
ဟုဆိုသည္။ အျပန္လမ္းတစ္ေလၽွာက္ေတြ႕ 
ၾကဳံရေသာ ဘုရားရွင္၏ ကူညီေစာင္မႈမ်ားကို 
ျပန္ေျပာျပသည္မွာ ထိုဘုရားဖူးလမ္းသည္ 
ဝဲ၊ယာ တစ္ေလၽွာက္တြင္ ခရီးသြားမ်ားအ 
တြက္လုံေလာက္ေသာ  အကူအညီ အခ်က္ 
အလက္ေပးသည့္ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္ စာ
သားမ်ားထားရွိေပးေသာလမ္းျဖစ္သည္။  
သို႔ႏွင့္ ခရီးသြားတိုင္းသည္လည္း ထိုလမ္း 
ညႊန္ခ်က္အတိုင္း ၾကည့္ကာ မိမိတို႔နားေန 
မည့္၊ ညအိပ္မည့္၊ အစာစားမည့္ေနရာတို႔ 
ကိုႀကိဳတင္မွာၾကားကာ စီစဥ္ထားလ်က္ခရီး
ဆက္ၾကစျမဲျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳတင္မစီ 
စဥ္ထားလၽွင္ တည္းခို၊ နားေနမည့္ေနရာ 
အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ အသိေဆြမ်ိဳးအိမ္ 
မရွိ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားစြာ မရွိသည့္ေတာ 
လမ္းခရီးရွည္ႀကီးတြင္ စားေသာက္၊ တည္း 
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ခိုရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္မွာၾကားထားျခင္း မျပဳပါ 
က အလြန္ခက္ခဲမႈ ၾကဳံရမည္သာျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ Vincent သည္ဘုရားရွင္ေစာင့္ 
ေရွာက္ ကူညီသည့္ အမွတ္တရအေတြ႕အ 
ၾကဳံမ်ားတေပြ႕ႀကီး ရွိထားေပသည္။ သူ႔အ 
လာခရီးတုန္းက သူ႔ကို တည္းခိုရန္ကူညီခဲ့ 
ေသာ သူစိမ္းဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ၃ ႏွစ္ၾကာၿပီး 
ေနာက္ ယခုအျပန္ခရီးတြင္ တိုက္ဆိုင္စြာ 
ျပန္ၾကဳံဆုံ၍ အကူအညီ ေပးလိုက္ျပန္ၿပီ။ 
Vincent အတြက္မူ လမ္းခရီးတစ္ေလၽွာက္ 
လုံးသည္ ဘုရားရွင္၏ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို 
ေစာင့္ၾကည့္သြားရင္း စိတ္လႈပ္ရွား၊ စိတ္ဝင္ 
စားဖြယ္ ေကာင္းေနသည္ဟု သူဆိုသည္။ 
ထို႔အျပင္ ျမင္ေတြ႕ရေသာ အီတလီေျမ၏ 
လွပလြန္းေသာ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ားသည္ သူ႔ 
အား ဖမ္းစားလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ၾကားထဲမွ 
ေႏြရာသီ၏ ပူျပင္းေသာ ေနေရာင္ျခည္ 
ေအာက္ေျခလ်င္ ေလၽွာက္သြားခ်ိန္၊ ေတာ 
ထူေသာ လမ္းမ်ားတြင္ မက္၊ ျခင္တို႔ ဝိုင္း 
ကိုက္ခံသည္မ်ားကေတာ့ အေတာ္ခံရခက္ 
သည့္ဒုကၡဟု သူဆိုေလသည္။ ေနာက္ဆုံး 
ေတာ့ Vincent တစ္ေယာက္ သူနယ္ကၽြမ္း 
က်င္သည့္ သူ႔မိခင္နိုင္ငံနယ္နမိတ္သို႔ ေျခခ် 
နိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

 “လူေတြက ကိုယ္သြားရမယ့္ခရီး
အကြာအေဝးကိုခ်ိန္ၿပီး ကိုယ့္ခရီးေဆာင္ 
အိတ္ကို ျပင္ဆင္ၾကတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ 
စားစရာ၊ ေရနဲ႔ အဝတ္အစားနည္းနည္းေလး
ပဲသယ္သြားတယ္၊ ဒါေတြနဲ႔ ကမၻာအဆုံးထိ 
ေတာင္သြားနိုင္ပါတယ္။ သြားေနရင္းနဲ႔ ၿငီး 
ေငြ႕တဲ့၊ ေမာတဲ့ဒဏ္ ခံနိုင္ခ်င္ရင္ေတာ့ 
စိပ္ပုတီးနဲ႔ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ အေသးေလး 
ေဆာင္သြားေပါ့။ လမ္းေလၽွာက္ရင္းစိတ္ပု
တီးစိပ္ဖို႔က လြယ္တယ္ေလ။ အထူးသျဖင့္ 
စိတ္ဝင္စားစရာ သိပ္မရွိတဲ့ လမ္းတဝိုက္ 
ေတြမွာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ဘုရားဖူးခရီးသည္ 
ေတြကိုမႈိင္းမတဲ့ ရဟႏၲာ Saint Rocco၊ 
ရဟန္းမင္းႀကီး သက္ေတာ္ေစာင့္ Swiss 
Guardေတြကို မႈိင္းမတဲ့ ရဟႏၲာ Martin နဲ႔ 
Sebastian တို႔ကုိ ကိုးစားရင္း ခရီးဆက္လို႔ 
ရတယ္ေလ” ဟုဆိုထားသည္။ Vincent 
အတြက္ ေပါ့ပါးတဲ့ သူ႔ခရီးေဆာင္အိတ္က 

ခရီးတြင္ေစေသာ္လည္း သူ႔ေျခေထာက္ႏွစ္ 
ဖက္က သူ႔အား ခရီးစဥ္အတြင္း ေႏွာင့္ေႏွး 
ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျခတစ္ဖက္က 
ဆြဇ္လန္နိုင္ငံအိမ္သို႔ျပန္ရန္ တြန္းပို႔ေနၿပီး 
ေနာက္ေျခတစ္ဖက္က ေရာမဆီသို႔ေနာက္ 
ျပန္ဆြဲေနသည့္ ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူ႔ဇာတိၿမိဳ႕Frei 
burg ကုိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ “ခရီးကျပန္ 
ေရာက္ေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲအထီးတည္း 
ျဖစ္ေနသလို ခံစားရတယ္။ အေဖာ္ေတြ 
အမ်ားႀကီးနဲ႔ ခရီးသြားၿပီး ျပန္ေရာက္ေတာ့ 
ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္စီ ျပန္ကုန္လို႔ ကိုယ္တစ္ 
ေယာက္ထဲ က်န္ရစ္တဲ့ ခံစားခ်က္မ်ိဳးေပါ့၊ 
အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဘုရားသခင္ကို 
တမ္းတေနမိတာပါ။ ၆ ပတ္ၾကာတဲ့ တစ္ 
လမ္းလုံးဘုရားနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ 
လိုမ်ိဳး နီးနီးကပ္ကပ္ ခရီးသြားရင္းအတူရွိ 
ေနခဲ့တာေၾကာင့္ေလ။ ဒီခံစားခ်က္က ကၽြန္ 
ေတာ့ကို ဘုရားရွင္ရဲ့လက္ေတာ္ထဲ ကိုယ့္ 
ကိုယ္ကို လုံးလုံးယုံၾကည္ပုံအပ္ဖို႔ ခြန္အား 
ျဖစ္ေစတယ္။ သင္တို႔လည္း ဘုရားသခင္ကို 
အရမ္းခိုင္ခံ့တဲ့ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းလို စိတ္ခ်ၿပီး 
ဆြဲကိုင္မွီခိုၾကည့္လိုက္ပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္အ 
ႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္” ဟုေျပာခဲ့သည္။

 Vincent၏ အႀကိဳက္ဆုံး က်မ္းပိုဒ္ 
မွာ “ယုံၾကည္ျခင္းအားနည္းသူ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ယုံမွားေသာ စိတ္ဝင္သနည္း” (မာ 
ေတဦး ၁၄:၃၁) ျဖစ္ကာ သူ႔ဘုရားဖူးေျခ 
လ်င္ခရီးစဥ္ တစ္ေလၽွာက္လုံးအတြက္ ဆင္ 
ျခင္ အေဖာ္ျပဳလာခဲ့သည့္ ခရစ္ေတာ္၏ 
စကားေတာ္ျဖစ္သည္။ သူ႔စိတ္မ်ား ေျမႀကီး 
ထိ က်ဆင္းမိသည့္အခ်ိန္၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
ေကာင္းကင္ထိ ထိုးတက္သည့္ အခ်ိန္မ်ား 
တြင္လည္း ဤက်မ္းစကားက သူ႔အားအရႈံး 
မေပးဘဲ၊ ျပန္႐ုန္းထ လာနိုင္ေစခဲ့သည္ဟု 
ဆိုသည္။

 “ကၽြန္ေတာ္ျပန္ထၿပီး ေရွ႕ဆက္ဖို႔ 
ခြန္အားနဲ႔ ေက်းဇူးကို အျမဲရရွိခဲ့ပါတယ္။ 
ကၽြန္ ေတာ့ယုံၾကည္ျခင္းေတြ အမ်ားႀကီးခိုင္ 
မာလာခဲ့ပါၿပီ၊ အနာဂတ္မွာလည္းကၽြန္ေတာ့ 
ဘဝမွာ နစ္ျမဳပ္မယ့္အေျခအေနေတြကို ရင္ 
ဆိုင္ရရင္ေတာင္မွ ဘုရားသခင္အေပၚ ယုံ 

ၾကည္စိတ္ခ်နိုင္တဲ့ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳး ထားရွိ 
နိုင္ပါၿပီ”ဟုလည္းဆိုသည္။

 Vincent ၏ ေရာမျပန္ခရီးစဥ္မွာ 
ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္
သူ ႔ဘဝတစ္ေလ ၽွာ က္ခ ရီးက် န္ေနေသး  
သည္ဟုဆိုသည္။ သက္ေတာ္ေစာင့္တာဝန္ 
၏သေဘာသဘာဝကို ဆက္လက္ ကိုင္စြဲ 
ထားရင္းမိမိ၏ ဝိညာဥ္သက္ကို ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သြားရဦးမည္ျဖစ္သည္။“ကိုယ့္
အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့စိတ္ေအးသြားၿပီးခရီး
လမ္းတစ္ေလၽွာက္လုံး ဘုရားသခင္ဆီ ဖြင့္ 
ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ့ ႏွလုံးသားတံခါးလည္း 
ျပန္ပိတ္ခ်င္လာသလိုလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ 
ဟာစုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း တစ္ခုပါပဲ။ ကၽြန္ 
ေတာ္ ဒါကိုဆန႔္က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ထံ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္အား 
ကိုးၿပီး အသက္ရွင္တဲ့ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး 
အျဖစ္ ဘဝခရီးဆက္သြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ဘဝကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္နိုင္တဲ့အထိ 
ျဖစ္စရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ိဳး ေတြ႕ၾကဳံရနိုင္ေပ 
မယ့္၊ ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္းက အတားအဆီးမျဖစ္ 
ေစသင့္ပါဘူး။ လူေတြက ဘုရားကိုမသိ 
ကၽြမ္းတာေၾကာင့္ ေက်ာခိုင္းသြားေနၾကတာ
ပဲလို႔ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္”ဟုဆိုကာ၊ ရဟန္း 
မင္းႀကီး သက္ေတာ္ေစာင့္  တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ေနရစ္သည့္ သူ၏အေဖာ္ Swiss 
Guard မ်ားကိုလည္း “ မင္းတို႔တာဝန္ၿပီးလို႔
ကိုယ့္တိုင္းျပည္အျပန္ ေျခလ်င္ခရီးနဲ႔ျပန္ဖို႔ 
နည္းနည္းေလး စိတ္ကူးမိမယ္ဆိုရင္ လုပ္ 

ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ 
သြားၾကည့္ပါ၊  မခက္ပါဘူး။ ဗာတီကန္ရဲ႕ 
အထြက္ Saint Anne ဂိတ္ေရာက္ရင္ ဘယ္ 
ဖက္လွည့္ၿပီး ဆက္သြားလိုက္႐ုံပဲ။ အေရး 
ႀကီးတာက သင့္ေျခတစ္ဖက္ကို ေသခ်ာစ
လွမ္းျဖစ္ေအာင္လွမ္းလိုက္ဖို႔ပဲလိုတာ၊ က်န္ 
တဲ့ေျခလွမ္းေတြ အလိုလို လိုက္လာလိမ့္ 
မယ္။ ခရီးအစ၊ အဆုံးဆိုရင္ သင္ဟာ ေျခ 
လွမ္းေပါင္း တစ္သန္းခြဲေလာက္ ေလၽွာက္ 
ရမွာဆိုေတာ့ စဥ္းစားလိုက္ရင္ ေတာ္႐ုံဇြဲမ်ိဳး 
နဲ႔ေတာ့ စိတ္ေလၽွာ့ခ်င္စရာပါ။ အေရးႀကီး 
တာက ပထမဆုံးေျခလွမ္းပဲ၊ စလွမ္းဖို႔က 
အခက္ဆုံးေလ။ ၿပီးရင္ ၾကဳံလာ၊ ျဖစ္လာတာ 
ေတြအေပၚ စိတ္တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လက္ခံ
နိုင္ဖို႔ထိန္းရတာလည္းမလြယ္ဘူး။ အထူးသ 
ျဖင့္ ကိုယ္စီစဥ္ျပင္ဆင္ထားသလို မျဖစ္လာ 
တဲ့အခါေတြမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္အဲဒီလို ကိုယ့္ 
အလိုအတိုင္း မျဖစ္လာဘူးဆိုရင္ ဝမ္းသာ 
ေတာ့၊ သင္လမ္းမွန္ေပၚေရာက္ေနၿပီ။ ဘု 
ရား စီစဥ္၊ ျပင္ဆင္ လမ္းညႊန္ေပးတဲ့လိုင္းေပၚ 
သင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္လို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
လူသားမာန္ကို ေဘးဖယ္ထားဖို႔ပဲလိုတာပါ။ 
ဒါဆိုရင္ ဒီေရာမခရီးသာမကဘဲ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ရဲ႕ ဘဝအသက္တာခရီးကိုလည္း တည္ 
ၿငိမ္စြာေလၽွာက္လွမ္း ခရီးဆက္သြားနိုင္ၾက
မွာပါ”ဟုယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ေျပာဆိုခဲ့ပါ
သည္။  
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ငါတတ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာထက္ ငါတို႔အတူ တတ္ႏိုင္တယ္ လို႔ ေျပာၾကဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတိုက္တြန္း
 အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္ အတြင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က ထိုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကေသာ လူငယ္ 
၃၅၀၀ တုိ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ "ငါတတ္ႏိုင္တယ္" ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
ေသာ ဤေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္း သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္ေရး စိမံကိန္းေရးဆြဲၾကသည္။

 ပုပ္ရဟန္္းမင္းႀကီးက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူ လူႀကီးမ်ားအား 
အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က ကမၻာေလာကႀကီးအား ဖန္ဆင္းထားရာတြင္ 
အရာအားလံုး ဟန္ခ်က္ညီစြာ အေပးအယူ မွ်တ လွပေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထို လွပေသာ ဖန္ 
ဆင္းျခင္းကို လူသားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အတူတကြ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ 
ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

 "ကမၻာရြာႀကီး၏ ပညာေရး" အသြင္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား သြန္သင္ 
ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ေနထိုင္တတ္ေရး တို႔ 
ကိုသြန္သင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ 
အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလည္း "ငါတတ္ႏိုင္သည္" ထက္ "ငါတို႔အားလံုး 
အတူ တတ္ႏိုင္သည္" ဟု ေဆာင္ပုဒ္ကို ဆိုၾကရန္္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ "အတူတူဆိုရင္ ပိုၿပီး 
လွပတယ္ ပိုၿပီး ထိေရာက္ပါတယ္" ဟု မိန္႔မွာခဲ့သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး8

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ဟားခါး သာသနာလုံးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာ/မမ်ား မြမ္းမံသင္တန္း
 ဟားခါးသာသနာ၊ ဓမၼဆရာ/မမ်ား
တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ Rev. 
Fr. David Khin Hmung ႏွင့္ Rev. Fr. Jo-
seph Phe Ling Lay တို႔မွဦးစီးဦးေဆာင္၍ 
သာသနာလုံးဆိုင္ရာဓမၼ ဆရာ/မမ်ားမြမ္းမံ 
သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ 
(၁၃-၁၅)ရက္ေန႔အထိ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေစ်းသစ္ 
ရပ္ကြက္ရိွ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ 
ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ထိုသင္တန္းသို႔ ဇုံနယ္(၈)ခုမွ ကိုယ္စား 
လွယ္ ဓမၼဆရာ(၃၇)ဦးႏွင့္ ဓမၼဆရာမ(၁)
ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃၈) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။

 သင္တန္းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
Lucius Hre Kung မွ အားေပးစကားႁမြက္ 
ၾကားရာ၌ “ဓမၼဆရာ/မမ်ားဟာ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို သိရိွၿပီးသူမ်ား 
ျဖစ္တယ္၊ ေရွးယခင္က ခရစ္ေတာ္ရဲ႕သဘာ 
ဝကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ 
အခါ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈ 
ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကသလို ယခုမွာ 
လည္း ဓမၼဆရာ/မမ်ားရဲ႕လုပ္ငန္းမွာ ဆူး 
ေျငာင့္ခလုတ္ ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ၾကရ 
မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟိုဟာျပည့္စုံမွ၊ 
ဒီဟာျပည့္စုံမွဆိုၿပီး အားငယ္စိတ္ပ်က္တဲ့ 
အခါမ်ားလည္း ရိွႏိုင္ပါတယ္၊ ထိုအေတြး 
ေတြကို မထားၾကဖို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္၊ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ လယ္ခင္းမွာ ျဖစ္တတ္တာက 
အထူးသျဖင့္ ေတာရြာေတြမွာ အတြင္းပိုင္ 

ဆိုင္မႈမ်ားတတ္တယ္၊ လိုခ်င္တဲ့ဆႏၵျပည့္ဝ 
မႈဟာ ေတာရြာမွာ ပိုမ်ားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ 
ေတာရြာဆိုတဲ့ လယ္ကြင္းမွာ အားငယ္ 
ညည္းတြားျခင္းမရိွဖို႔၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို 
အၿမဲမွီဝဲၿပီး က်မ္းစာဖတ္ ဆုေတာင္းၾကရန္ 
လိုအပ္တယ္၊ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘုရားနဲ႔ 
စကားေျပာျခင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ က်မ္းစာ 
ဖတ္ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔အားယူၾကပါ - က်မ္း 
စာဖတ္ျခင္းဝါသနာရိွၾကပါ၊ က်မ္းစာအုပ္ 
ေဟာင္းတဲ့အထိ က်မ္းစာဖတ္သူကိုေတြ႔ဖူး 
တယ္၊ သခင္ေယဇူးက ပီတာကို သုံးႀကိမ္ 
သုံးခါေမးၿပီး ငါ့သိုးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ 
ေကၽြးေမြးပါလို႔ မွာၾကားခဲ့သလို၊ ဓမၼဆရာ/
မမ်ားဟာအသင္းေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္သူ၊ ေကၽြးေမြးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္၊ 

ေတာင္ေပၚေဒသနာမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ 
ထက္ဓမၼဆရာ/မေတြက လက္ေတြ႔ပိုက်ၿပီး 
အဓိကက်ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အသင္း 
ေတာ္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္သူမ်ား 
ျဖစ္ရမယ္၊ လူဆိုတာ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ 
ရိွတတ္တယ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုအျပစ္
တင္ေဝဖန္တာထက္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ 
နဲ႔လႈပ္ရွားရင္ ဘုန္းဘုန္းလဲပါလာမွာ ျဖစ္ 
တယ္၊ အခုဆရာေတာ္ေျပာသလို ေျပာလို႔ရ 
ေပမယ့္ - Community ကိုတည္ေဆာက္ရ 
မယ္၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔၊ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ 
လက္တြဲရမယ္၊ ခ်စ္ျခင္းကို စိတ္တိုတိုနဲ႔ 
မဖန္တီးဖို႔၊ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ေကာင္းေသာ 
ေျမေပၚမွာက်တဲ့ မ်ိဳးေစ့မ်ား ျဖစ္ေစၾကပါ၊ 
အေကာင္းဆုံး သင္ၾကားနည္းဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ 

ရွင္လုကာက်မ္း ၂၄း၂၃-၃၄ ကို လက္ကိုင္ 
အျဖစ္ထားၿပီး ကတိေတာ္ကို ဆက္လက္ 
ေဖာ္ေဆာင္ၾကရေအာင္” ဟု မွာၾကားခဲ့ပါ 
သည္။

 သာသနာလုံးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာ/မ 
မ်ားေကာင္စီဖြဲ႔စည္းျခင္း

 မြမ္းမံသင္တန္း၏ ေနာက္ဆုံးေန႔ 
(၁၅-၁၁-၂၀၁၉) တြင္ ဟားခါးသာသနာလုံး 
ဆုိင္ရာ ဓမၼဆရာ /မမ်ားေကာင္စီကို ပထမ 
ဆုံးအႀကိမ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကရာ နာယကအျဖစ္ 
ဆရာေတာ္ Lucius, တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအျဖစ္ Fr. David Khin Hmung ႏွင့္ 
Fr. Joseph Phe Ling Lay, ဥက႒(၁) John 
Bosco Law Shung(မင္းတပ္)၊ ဥကၠ႒(၂) 
Noel Tluang Bawi(ဖလမ္း)၊ အတြင္းေရး 
မွဴး(၁) Albert Cung Nawl(ဟားခါး)၊ 
အတြင္းေရးမွွဴး (၂) Raymond Mawng 
Kee(မင္းတပ္) တို႔ကို     ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ဘ႑ာထိန္း ဓမၼဆရာ(၂)ဦး၊ 
စာရင္းကိုင္(၂) ဦး၊ စာရင္းစစ္(၄)ဦး၊ အဖြဲ႔ 
ဝင္မ်ားအျဖစ္ စီရင္စုတာဝန္ခံ ဓမၼဆရာ/မ 
မ်ားအားလုံးကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးခဲ့ၾကပါ 
သည္။
 ထို႔အျပင္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၾကၿပီး မွတ္တမ္း 
တင္ စုေပါင္းဓာတ္ပုံမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ၾက 
ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ 

Norbert Ca Ling
  OSC - Hakha Diocese

သီလရွင္ ဝါေတာ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီက်င္းပ
 စိန္ဂ်ိဳးဇက္ သီလရွင္ဂိုဏ္းမွ Sr. 
Mary Ning Khan Do ၏ သီလရွင္ဝါေတာ္ 
(၅၀) ျပည့္  ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲကို မိမိ၏ေမြး 
ရပ္ ဇာတိျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုင္းဇန္ရြာ၌ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ေအာက္ 
တိုဘာလ (၂၇) ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
၄င္းဂ်ဴဘီလီပြဲ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ကေလးသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး Felix 
Lian Khen Thang  နွင့္  မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာမွၾကြေရာက္လာေသာ Archbish-
op Paul Zingthung Grawng (Emeritus) 
တို႔ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂၀) ပါး ကေန 
ပူေဇာ္ၿပီး ၊ သီလရွင္မ်ားနွင့္ ဘာသာတူမ်ား 
လူဦးေရစုစုေပါင္း (၁၀၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ 
ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ဴဘီလီမစၧား ၿပီးေနာက္ 
ညေန (၃း၀၀) နာရီတြင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္ Sr. 
Mary အား ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္လက္ေဆာင္ 
မ်ားဆက္သပြဲႏွင့္   ညစာသံုးေဆာင္ၿပီး 
ေနာက္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Ti-
tus Khanno ၏ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ လူငယ္ 
ေမာင္မယ္မ်ားမွ ကျပ၊ သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖကာ 
ဂ်ဴဘီလီပြဲ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

 Sr. Mary သည္ တီးတိ္န္ၿမိဳ႕နယ္ 
ဆိုင္းဇန္ရြာ၌ ၁၉၄၁ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁)
ရက္တြင္  ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူမေမြးဖြားၿပီး 
တစ္နွစ္ေလာက္ၾကာ (၁၉၄၂) ခုႏွစ္တြင္ 

ျပင္သစ္သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ဆိုင္းဇန္ရြာသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး (၁၉၅၀) 
ခုႏွစ္တြင္ Fr. Blivet (MEP) ၏ လက္ေတာ္ 
မွအရင္ဦးဆံုး ေဆးေၾကာျခင္းခံသည့္သူ 
(၆) ဦးသာရွိခဲ့ပါသည္။   

 Sr. Mary ၏ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ 
ဘာသာထဲ မဝင္ရေသးသည့္အတြက္ သူမ 
သည္ သီလရွင္ေက်ာင္း ဝင္ဖို႕ရန္အတြက္ 
မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား တားဆီးျခင္းနွင့္ ခြင့္မ 
လြတ္ႏိုင္မႈ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရ 
သည္။  ပိုဆိုးသည္မွာ သူမသည္္ ေမြးခ်င္း 
ေမာင္ႏွမ (၆) ေယာက္အနက္ အႀကီးဆံုး 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာသာေရးအေၾကာင္း 
မသိသည့္ မိဘမ်ားက အလုပ္ခိုင္းေစရန္၊ 

အိမ္ေထာင္ ျပဳေပးဖုိ႔ရန္သာ စိတ္ကူးခဲ့ပါ 
သည္။ ယခုကဲ့သို႔ အခက္မ်ဴိးစံု ရင္ဆိုင္ 
ေက်ာ္လႊားၿပီး (၁၉၅၈) ခုနွစ္တြင္ သီလရွင္ 
ေက်ာင္း ဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း သီလရွင္ျဖစ္ 
ခါနီးအခ်ိန္တြင္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ နား 
လည္မႈလြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ သီလရွင္ျဖစ္ဖို႔ 
ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းခံရသည္အထိ ေနွာင့္ယွက္ 
ျခင္း အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ သူမသည္ လံုးဝဇြဲမေလ်ွာ့ပဲ အမိမယ္ 
ေတာ္မာရီယားကို အားကိုး၍ ႀကိဳးစားခဲ့ 
ေသာေၾကာင့္ (၁၉၆၉) ခုနွစ္တြင္ သီလရွင္ 
တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဝါေတာ္ 
(၅၀) ျပည့္ အသက္ (၇၈) နွစ္တုိင္ေအာင္ 
စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ဘုရားအမွဳေတာ္ ထမ္း 

ေဆာင္နိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 သူမသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ 
ပိုင္းတြင္ သီလရွင္ဝါေတာ္ (၅၀)ျပည့္ေရႊစင္ 
ဂ်ဴဘီလီ အရင္းဦးဆံုး က်င္းပနိုင္သူျဖစ္ 
မည္ဟုလည္း စာေရးသူအေနနွင့္ ေမ်ွာ္လင့္ 
မိပါသည္။ သူမကိုယ္တိုင္ ၾကည့္႐ႈပ်ဳိးေထာင္ 
ခဲ့သည့္ ေဘာ္ဒါ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားထဲမွ 
လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ေကာင္း 
စားေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန 
ပံ့ပူးကူညီေပးသည့္ အစိုးရဌာန မွာေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ NGO ၌ေသာ္လည္းေကာင္း  
ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္္အျပင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားလည္း ရွိ 
သည့္အတြက္ သူမ၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္း 
သည္ အသင္းေတာ္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္း 
ေျမာက္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း   စာေရးသူအေန 
နွင့္ သိမွတ္ဝန္ခံ ဂုဏ္ျပဳရပါသည္။ စစၥတာရ္ 
ေမရီအတြက္ ဆက္လက္ ဆုေေတာင္းေပး 
ၾကပါစို႔လို႔ ေျပာၾကားရင္း မိမိတို႔အေရာက္ 
တိုင္း၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းလမ္းစဥ္အသီးသီး၌ 
ဘုရားေပးတာဝန္မ်ားကို  ေက်ပြန္စြာ ထမ္း 
ေဆာင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ စာဖတ္သူ အေရာက္ 
တိုင္းအား ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလိုက္ 
ပါသည္။  

                    ေက်ာက္မဟာ (OSC Kalay)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂) ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ -  အထူး သာသနာျပဳ လ
ဟားခါး သာသနာ လႈပ္ရွားမႈ

 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ 
အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ဆိုခ်ိန္၌ ကမာၻတစ္ဝန္း 
သာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ၂၀၁၉ 
ေအာက္တိုဘာလအား အထူးသာ 
သနာျပဳလ (Extra-ordinary Missionary 
Month of October 2019)အျဖစ္ သာသနာ 
တစ္ရပ္လုံးအား ေၾကညာသတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး 
အရွင္ျမတ္ကိုယ္တိုင္က အထူးသာသနာျပဳ 
လအား ဂုဏ္ျပဳ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ 
တိုက္တြန္း လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဟားခါး 
သာသနာသည္ အထူး သာသနာျပဳလ 
ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ေအာက္ပါလႈပ္
ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္၊ အဂၤါ 

ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius Hre Kung 
ဦးေဆာင္၍    St.Theresa of the Child 
Jesus, St. Theresa သီလရွင္မ်ားပြဲေန႔၊ 
ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္ရိွ St. Charbel ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးေနအိမ္သစ္ ေရစက္ခ် ေကာင္းခ်ီးေပးပြဲ 
တို႔ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလ-အထူးသာသနာ 
ျပဳလ ဖြင့္ပြဲကို St. Charbel ဘုရားရိွခိုး 
ေက်ာင္း၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၈)ပါးတို႔ႏွင့္ 
အတူ မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ 

၎ဖြင့္ပြဲတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ရပ္နီး/ေဝးမွ St. 
Theresa သီလရွင္ (၂၂)ပါး၊ ဘာသာဝင္ 
မ်ားစုစုေပါင္း(၃၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ဆုေတာင္း 
ခဲ့ၾကပါသည္။

 ေအာက္တုိဘာလ(၉-၁၀)ရက္ေန႔ 
တို႔တြင္ ဟားခါးဇုန္၊ Tiphul Quasi-Parish 
တာဝန္ခံ Fr. David Khin Hmung က Fr. 
Peter Lal Zin, Saya Lawrence Khua 
Pheng တို႔ႏွင့္အတူ Tiphul Quasi-Parish 
မွ ဘာသာဝင္မ်ားအား  သင္တန္းေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ထိုသင္တန္းသို႔ Tiphul တစ္ရြာလုံးမွ 
မိခင္၊ ဖခင္မ်ား တက္ႂကြစြာ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ၾကပါသည္။

 ေအာက္တုိဘာလ(၁၃-၁၄)ရက္ 
တြင္ ဟားခါးသာသနာ ကက္သလစ္ေဘာ္ 

ဒါေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အားကစားႏွင့္ 
ဘက္စုံစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲကို ဟားခါးၿမိဳ႕ ေက်ာ 
ဘုတ္ရပ္ကြက္ရိွ St. Padre Pio’s Minor 
ေဘာလုံးကြင္းႏွင့္ ေအာ္တိုရပ္ကြက္ရိွ St. 
Michael Edu. Center တြင္ က်င္းပပါသည္။ 
၎ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ထီးလင္းစီရင္စုေဘာ္ဒါ၊ ဖလမ္း 
စီရင္စုေဘာ္ဒါ၊ St. Thomas ညစာၾကည့္ 
ဝိုင္း-Tiphul, ဟားခါးစီရင္စုေဘာ္ဒါႏွင့္ St. 
Joseph Convent ေဘာ္ဒါမွေက်ာင္းသူ/

သားမ်ား၊ St. Michael Education Center, 
St. Padre Pio’s Minor ေက်ာင္းသားမ်ားစု
စုေပါင္း(၂၃၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ဆင္ႏဲႊ ၾကပါ 
သည္။

 ေအာက္တိုဘာလ (၁၆)ရက္၊ ဗုဒၶ 
ဟူးေန႔တြင္ Radio Veritas Asia ႏွစ္(၅၀) 
ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီကို ဟားခါးၿမိဳ႕ St. Jo-
seph Cathedral ၌ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုပြဲတြင္    ဆရာေတာ္ႀကီး 
Lucius ႏွင့္အတူ ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံမွ FABC-OS-

C(Exercutive Director Fr. George, 
RVA-General Manager Fr. Victor, 
ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၂၅)ပါးပါဝင္မစာၦးပူေဇာ္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေန႔တြင္ “Sharing Christ 
With Global Asians” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ 
ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ RVA-
လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း ေဟာၾကားျခင္း၊ RVA-
ေလလိႈင္းမွ Internet-Online  ျဖင့္ထုတ္ 
လႊင့္ျခင္းအေၾကာင္းစုံ အသိေပးျခင္း၊ ရိုးရာ 
အက၊ အဆိုမ်ားျဖင့္ ပရိသတ္မ်ားအားေဖ်ာ္ 
ေျဖျခင္း၊ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
ခဲ့ပါသည္။ 

 ေအာက္တိုဘာ (၁၇-၁၈) တြင္ 
ဟားခါးဇုန္ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
John Om Se ဦးေဆာင္ မႈျဖင့္ ဟားခါးဇုန္မွ
ဓမၼဆရာမ်ားဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အထူးမြမ္းမံ 
သင္တန္းကို St. Joseph Cathedral၌ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကရာ ဓမၼဆရာ/မေပါင္း(၃၃)ဦးပါဝင္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) ရက္၊ 
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ
သာသနာျပဳကေလးမ်ား အသင္းအတြက္ 

မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းကို ညေန(၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ St. Joseph Cathedral ၌ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Lucius Hre Kung ဦးေဆာင္၍ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၆)ပါးတို႔က ပူေဇာ္ေပးလ်က္ 
ရိွပါသည္။ ၎မစာၦးသို႔ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚရိွ St. 
Joseph Cathedral, St. Charbel, St. Val-
entine ႏွင့္ Chun- cung စီရင္စုဘုရား 
ေက်ာင္းအသီးသီးတို႔မွ အသက္(၅-၁၆)ႏွစ္ 
ၾကား ကေလးသူငယ္ေပါင္း (၃၅၀) ေက်ာ္ 
ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ Missa အၿပီး 

တြင္ဟားခါးသာသနာလုံးဆိုင္ရာ သာသနာ 
ျပဳ ကေလးမ်ားအသင္းဒါရိုက္တာ Fr. Em-
manuel Hrang Za Uk ႏွင့္လက္ေထာက္ 
တာဝန္ခံဆရာမ Florence Ngun Neih 
Mawi တို႔၏ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျဖင့္တည္ခင္း 
ေသာ အထူးညစာကို သာသနာျပဳ အသင္း 
သားမ်ားအားလုံးအတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာသုံး 
ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

 St. Theresa သီလရွင္ေက်ာင္း 
အသီးသီးမွ တာဝန္ခံ (Superior) မ်ား၏ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ပထမအႀကိမ္ စုေပါင္းဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းကို ေအာက္တိုဘာ (၂၂-၂၉)
ရက္အထိ ဟားခါးသာသနာ ဆရာေတာ္ 
ေက်ာင္းတိုက္ရိွ ဘုရားရိွခိုးေဆာင္တြင္ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကရာ တာဝန္ခံ သီလရွင္(၅၀)ပါး 
ပါဝင္ဝတ္ေစာင့္ၾကပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
ကာလအတြင္း ဝတ္ေစာင့္ဦးေဆာင္သူ(Re-
treat Preacher) အျဖစ္       Fr. Timothy 
Khui Shing Ling (စိခ်ဲ႕စီရင္စု ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး)မွ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း 
သိရိွရပါသည္။

ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း

 
 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)
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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေသလြန္ၿပီးေသာသူမ်ား၏ ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးရာေန႔( ALL SOULS DAY) က်င္းပျခင္း
 ကနစိုးကုန္းသာသနာ  သခၤ်ဳိင္းမီး 
ထြန္းပြဲ” ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာပိုင္ 
ေျမာင္းျမဇုန္၊ ကနစိုးကုန္းသာသနာ၌ ႏိုဝင္ 
ဘာလ(၂) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ 
ေသလြန္ကုန္ေသာ ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ 
သတိယ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ သခၤ်ဳိင္း၌ 
မီးထြန္းျခင္းပြဲကို စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲကို အဖဆရာေတာ္ 
ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီလည္း ႂကြေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 
ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီတြင္ 

ကနစိုးကုန္း သာသနာသို႔ ႂကြေရာက္ကာ 
ဘာသာတူ သားသမီးမ်ားက စည္ကားသိုက္ 
ၿမိဳက္စြာ အကပေဒသာမ်ားအားျဖင့္ ႀကိဳဆို 
ၾကပါသည္။ ညေန ၇ နာရီတြင္ ကနစိုးကုန္း 
သာသနာ သန္႔႐ွင္ေသာ သခၤ်ဳိင္းေျမ၌ ဘာ 
သာတူမ်ားစု႐ုံးကာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေျမာ္ 
ျခင္း၊ ေလလြန္ကုန္ေသာ ဝိညာဥ္မ်ား 
အတြက္ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ၾသဝါဒေပးျခင္း၊ 
အာပတ္ေျဖျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇) 

နာရီတြင္ အဖဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ 
မစၧားကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ျခံရံလ်က္ဘာ 
သာတူမ်ား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ေသလြန္ 
ကုန္ေသာ ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း 
ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ အုတ္ဂူ 
ႏွင့္သခၤ်ဳိင္းေျမကို သန္႔႐ွင္ေသာ ေမတၱာေရ 
ျဖင့္ပက္ျဖန္းကာ အခမ္းအနားကို နံနက္ 
(၉)နာရီတြင္ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ိအတူ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသ 
နာ ေျမာင္းျမဇုန္၊ ေျမာင္းျမသာသနာ၌ 
ကြယ္လြန္ကုန္ေသာ ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ 
သတိယ ဆုေတာင္းေပးျခင္း မစၧားကို ႏုိဝင္ 
ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ စည္ 
ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤ 

မစၧားကို အဖဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ 
ႂကြေရာက္ကာ မစၧားတရား ပူေဇာ္ျခင္းကိုျပဳ
လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ေျမာင္းျမသာသနာ၌ ႏိုဝင္ဘာလ 
၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း ၇ နာရီတြင္ ရဟႏၲာ 
အေပါင္းပြဲကို က်င္းပၿပီး ညေန ၄ နာရီတြင္ 
သခၤ်ဳိင္းမီးထြန္းပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤ 
သခၤ်ဳိင္း မီးထြန္းပြဲသို႔ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ဘာ 
သာတူမ်ား ႂကြေရာက္ကာ မိမိတို႔၏ ဘိုး 
ဘြား ေဆြမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပး 
ျခင္း၊ အုတ္ဂူမ်ားေပၚ မီးထြန္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ 

OSC Pathein

က်ိဳင္းတုံသာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဘုရား ပီတာလြီးစ္၏ တာခ်ိလိတ္သာသနာအုပ္စုသို႔ သိုးထိန္းခရီး
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၇:၃၀ - ၁၀:၀၀ နာရီ 
အခ်ိန္၌ က်ိဳင္းတုံသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ဘုရား ပီတာလီြးစ္မွ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၄) 
ပါးၿခံရံလ်က္ စိန္ဂ်ဳဒ္ဘုရားေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးတြင္ စိန္ဂ်ဳဒ္ပြဲေတာ္မစၧားကို ပူေဇာ္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 
 ဆရာေတာ္ႀကီးမွ တရားေရးေအး တိုက္ေႂကြး ရာတြင္ "သာသာတူမ်ားအေနႏွင့္ 
သာသနာေတာ္ႀကီးကို ဆက္ကပ္ၾကရန္၊ ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကိုရွာေဖြ
ရန္၊ ယခုလိုပြဲေတာ္ႀကီးကို ဆရာ ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလာေရာက္မစၧားပူေဇာ္ေပး

က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္ 
သာသနာ႐ွိ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

 က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္သာသနာ႐ွိ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း အစီ 
အစဥ္ကို ရာျပည့္ေဆာင္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ 
ဘာလ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းမွ စတင္ခဲ့ကာ 
ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္နံနက္ထိျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။  
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ တရားေရေအး တိုက္ 
ေႂကြးေပးသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ Rev.
Fr. Moses Dereh မွျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
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ရျခင္းသည္ ဘာသာတူမ်ား ရရွိအပ္ေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သာသနာေတာ္အတြင္း 
လိုအပ္ေသာအရာ မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ဘာသာတူမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
"ႏွင့္ လာမည့္ ႏွစ္တြင္ စိန္ဂ်ဳဒ္ သာသနာအုပ္စု ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ျခင္းႏွစ္ (၃၀) 
ျပည့္မည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ 
ပြဲေတာ္ႀကီးကို ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ စည္းကား တိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။

Kengtung-OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂) ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 11

 ၾကားနာခဲ့ရတဲ့ ဧဝံေဂလိက်မ္းပိုဒ္ကို ေထာက္ရႈ 
မယ္ဆိုရင္ေသလြန္ၿပီးေသာ မုဆိုးမ၏သားကို သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ျပန္ရွင္ေစတဲ့အၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ Don't Cry သား 
အတြက္ မငိုနဲ႔ေတာ့လို႔ သူ႔အေမ မုဆိုးမကိုေျပာတဲ့စကား 
ျဖစ္တယ္။ ငိုတယ္ဆိုတဲ့သေကၤတဟာ ကေလးေတြအတြက္ 
ဆို ဆႏၵကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္တယ္။ ဆာရင္လည္းငိုတယ္။ 
နာရင္လည္းငိုတယ္။ လူႀကီးေတြအတြက္ဆိုရင္ ေဝဒနာကို 
ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္တယ္။ ေဝဒနာရဲ႕ အတိမ္အနက္ကိုငို႐ုံနဲ႔သိ 
တယ္။ ေယာကၤ်ားတန္မဲ့နဲ႔ ဘာလုိ႔မ်က္ရည္က်လဲလို႔ ေျပာ 
ၾကတယ္၊ ေယာကၤ်ားတန္မဲ့နဲ႔ မ်က္ရည္က်ေလာက္ေအာင္ 
ေဝဒနာႀကီးေနလို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငိုတယ္ဆိုတာ ဆႏၵ 
တစ္ခုထဲ ေဖာ္ျပတာမဟုတ္ဘူး၊ ေဝဒနာကိုေၾကာျငာတာ 
လည္းဟုတ္တယ္။ ဘုရားရွိတယ္၊ အားမငယ္နဲ႔လို႔အားေပး 
ေပမယ့္အဲဒီ ဘုရားက သနားတတ္တဲ့ဘုရားျဖစ္တယ္ဆို 
တာကို မရွင္းျပမိလိုက္လို႔ ေဝဒနာကႀကီးလာတယ္ မုဆိုးမ 
သူ႔သားေသလိို႔ ငိုတာဟာ အဆန္းမဟုတ္ဘူးဆိုေပမယ့္ 
ေဝဒနာႀကီးတယ္ ပရိေဒဝမီး ေတာက္ေလာင္ၿပီဆိုရင္ လူ 
ေတြဟာခံၿပီးရင္းခံဘဲ သူဘာမွသခင္ခရစ္ေတာ္ကိုမေတာင္း
ဆိုခဲ့ဘူး လာဇ႐ုေသတုံးက မာႆက သခင္ဘုရားရွိခဲ့မယ္ 
ဆိုရင္တပည့္ေတာ္မေမာင္ မေသရပါဘူးလို႔ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ကိုေလၽွာက္တယ္။ ဒါေပမယ့္အဲဒီမုဆိုးမ တစ္ခြန္းမွ 
မေျပာခဲ့ဘူးသခင္ ခရစ္ေတာ္ ရွိလို႔ရွိမွန္းလည္သူသိခဲ့မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္သခင္ခရစ္ေတာ္ သူ႔ရဲ႕အငိုမ်က္ႏွာကို 
ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ေဝဒနာရဲ႕အတိမ္အနက္ကို သိတယ္ 
သနားတယ္ ေသတဲ့သားကိုျပန္ရွင္ေစတယ္ ဒီကေန႔ညေန 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေတြ ညီအစ္ကို ခရစ္ 
ယာန္ေတြ ဒီမွာလာၿပီး ဆုေတာင္းတယ္ဆိုတာ ဘုရားေရွ႕မွာ 
လာငိုတာဘဲ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မိဘ 
ေတြကို လာၿပီးေတာ့ဂါရဝျပဳတယ္ ဆုေတာင္းေပးတယ္ 
Dictionary ကို ျပန္ၾကည့္္ရင္ သခၤ်ဳိင္းကုန္းဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဟာ 
ေသသူမ်ားအား စြန္႔ပစ္ရာေနရာတဲ့။ ကၽြန္ုပ္တို႔ကက္ 
သလစ္ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ အဲဒီ defination ဟာသိပ္ 
မမွန္ဘူး ေသတဲ့လူကိုလာၿပီးေတာ့စြန္႔ပစ္တဲ့ ေနရာမဟုတ္ 
ဘူး လာၿပီးေတာ့ ဂါရဝတရားနဲ႔လာၿပီး သၿဂႋဳလ္္တဲ့ေနရာျဖစ္ 
တယ္ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ေသတဲ့အခါမွာ ပစ္မထားဘူး၊ 
ဝတ္ျပဳနည္းမွာလည္း အပါအဝင္ျဖစ္တယ္။

 မစၧားလုပ္သလိုဘဲ ေသသူအတြက္ ဆုေတာင္းတဲ့ 
အခမ္းအနားေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တယ္ မဂၤလာေပးတဲ့ 
အခမ္းအနားလုပ္တယ္ ဂါရဝျပဳတယ္ ပစ္ထားတာေတာ့ 
မဟုတ္ဘူး ဒါေၾကာင့္သခၤ်ဳိင္းကုန္းကို အဂၤလိပ္လိုChurch 
yard/ Grave yard လို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခၚတယ္၊ ဘုရား 
ေက်ာင္းရဲ့ေဘးပတ္ပတ္လည္မွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ဘုရားေက်ာင္း 
ရဲ႕အနီးအနားမွာ ထားေလ့ရွိတယ္။ ဒီမွာက်ေတာ့ အေျခ 
အေနအရ ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔ေဝးရာမွာထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ပစ္ထားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး ခရစ္ယာန္ရဲ႕ေသျခင္းမွာ ျမင့္ 
ျမတ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခံယူတယ္။ R I P (Rest In 
Peace) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေသတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနတယ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေသတယ္ အဲဒီလိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာေသဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
စြာေနဖို႔လိုတယ္။

 L I P ( Live In Peace) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနတယ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေသတယ္။ တရားနဲ႔ေနတယ္ တရားနဲ႔ေသတယ္။ 
ေရာမၾသဝါဒစာ (၆:၈) မွာ We died with Christ in Bap-
tism. We will be ressurected with Christ.ဘုရားနဲ႔ 
ေနတယ္၊ ဘုရားနဲ႔ေသတယ္။ ဘုရားနဲ႔ျပန္ရွင္ျပန္မယ္၊ အဲဒါ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ အဓိ႒ာန္။ တရားဓမၼဆိုတာ 
အႏုဝါဒဘဲ။ ႏူးည့ံတယ္။ လူေတြကုိတရားဓမၼမွာ ငွက္နဲ႔တင္ 

စားေလ့ရွိတယ္။ 

 သာသနာ့ေဘာင္မွာ ငွက္နဲ႔တူတဲ့လူေလးမ်ိဳး ရွိ 
တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ပထမအမ်ိဳးအစား ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွာ 
ေနၿပီးေတာ့ အျပင္မွာေသတဲ့ငွက္။ သာသနာ့ေဘာင္မွာေန 
ၿပီးေတာ့အျပင္ကို ေရာက္သြားတဲ့ငွက္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစား 
အျပင္မွာေနၿပီးေတာ့မွ အျပင္မွာေသတဲ့ငွက္။ သာသနာ့ 
ေဘာင္မဝင္ဘဲနဲ႔ အျပင္မွာဘဲေနၿပီး ေသသြားတဲ့ငွက္။ တတိ 
ယအမ်ိဳးအစား အျပင္မွာေနၿပီးေတာ့မွ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွာ 
ေသတဲ့ငွက္။ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ သမၼာက်မ္းစာထဲက 
ေကာင္းတဲ့သူခိုးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရမယ္ အျပင္ေလာကမွာ ဒုစရိုက္ 
က်ဴးလြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေနာင္တရၿပီးေတာ့မွ ဘုရားရွင္ရဲ႕ 
မဂၤလာနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔အတူ ေသခဲ့ရတဲ့သူခိုး။ ေကာင္း 
ကင္ နိုင္ငံကိုေရာက္သြားတဲ့သူခိုး။ စတုတၳအမ်ိဳးအစားက 
ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွာ ေနၿပီးေတာ့မွ ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲမွာ ေသတဲ့ 
ငွက္။ သာသနာ့ေဘာင္မွာေနၿပီးေတာ့မွ သာသနာ့ေဘာင္ 
မွာေသတဲ့ငွက္။ သူမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ငွက္နဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္တာ 
ရွိေသးတယ္။

 ဝါတြင္းကာလ မေရာက္္ခင္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ဘာလုပ္သလဲ။ နဖူးေပၚမွာျပာလူးတယ္။ ဒါကိုအျပင္ 
လူေတြကၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေျပာတယ္။ ကက္သ 
လစ္ဘာသာဝင္ေတြဟာ ေျမလူးငွက္ေတြဘဲ။ မွန္တယ္ 
သင္ေျမမႈန္႔ကလာတယ္။ တေန႔က်ရင္ ေျမမႈန္႔ကိုျပန္သြား 
ရမယ္ သံေဝဂအတြက္လည္း ေျပာလို႔ရတယ္။ တရားဓမၼ 
အတြက္ ေျပာလို႔လည္းရတယ္။ 

 ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ထံ လူနာ တစ္ေယာက္ 
ေရာက္လာတယ္ ေရာဂါကကၽြမ္းေနၿပီ၊ ကုလို႔မရေတာ့ဘူး။ 
လူနာက ရတဲ့နည္းနဲ႔ကူညီေပးပါဦးလို႔ ေမတၱာရပ္ခံတယ္၊ 
ဆရာဝန္က သူ႔ကိုအႀကံဥာဏ္ေပးတယ္ တစ္ရက္ တစ္ခါ 
ေလာက္ မွန္မွန္ဖံုသြားလူးပါ တဲ့ လူနာက ေတာ္ေတာ္ စဥ္း 
စားရၾကပ္သြားတယ္။ အဲဒီဖုံလူးေတာ့ ဘာအက်ိဳး ရမွာလဲ။ 
ဘယ္လိုစြမ္းတာလဲ။ ေဆးလည္း ဟုတ္လား မဟုတ္လား 
လည္းမသိ။ ဆရာဝန္က သူ႔ကိုေျပာတယ္ မင္းေျမမႈန႔္နဲ႔ အ 
ကၽြမ္းဝင္ေအာင္ ခုကတည္းက ျပင္ထားတဲ့။ သိပ္မၾကာခင္ 
တုန္းကပဲ သံေဝဂရစရာ ငွက္နဲ႔ပတ္သက္္ၿပီးေတာ့ တစ္ခုၾကဳံ 
ရတယ္။ ညေနေစာင္းငွက္ေတြ အိပ္တန္းျပန္တဲ့အခ်ိန္ၾကည့္
လိုက္။ ဆူဆူညံညံနဲ႔ သစ္ပင္ေပၚမွာ အိပ္တန္းျပန္ၾကတယ္။ 
ငွက္တစ္ေကာင္က ပ်ံေကာင္းတုန္းပဲ။ အိပ္တန္းမဝင္နိုင္ဘူး၊ 
အိပ္တန္းရွာေနတာထင္ပါရဲ႕။ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သနားလာ 
တယ္။ ေနလည္းေစာင္းၿပီ။ အေတာင္လည္းေညာင္းေနမွာ 
ေပါ့။ ဒါနဲ႔သူ႔ကို သနားၿပီးေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီငွက္ေလးက 
နားလည္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးသနားတယ္။ ၾကဳံရာကိုင္းမွာ 
နားလိုက္ပါေတာ့လား။ ဒါေပမယ့္ ငွက္ဆိုတာမ်ိဳးဟာ အိပ္ 
တန္းမဟုတ္ရင္ မနားရဲတာလား မနားဝံ့တာလား နားေလ့ 
မရွိတာလားေတာ့ မသိဘူး အိပ္တန္းရွာလို႔ေကာင္းတုံးဘဲ 
သံေဝဂ ရစရာအေၾကာင္းဘဲျဖစ္တယ္။ သူမ်ားေတြ အိပ္ 
တန္း ဝင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကအိပ္တန္း ရွာေနရတဲ့ အ 
ျဖစ္မ်ိဳး မၾကဳံခ်င္ဘူး ပိုၿပီးေတာ့မျဖစ္ခ်င္တာက သူမ်ားေတြ 

သုခဝင္ ၿပီးေတာ့စံစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ဒုကၡေပၚမွာ 
ဗ်ာမ်ား ေနတဲ့ဘဝ မေရာက္ခ်င္ဘူး။ ဆုေတာင္းခ်င္တယ္ 
ကၽြန္ေတာ္ တို႔ထဲမွာလည္း ေနဝင္မွ အိပ္တန္းရွာရတဲ့ဘဝမ်ိဳး 
မျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ အေတာင္ေညာင္း႐ုံသာရွိမယ္ အေမွာင္ 
ထဲမွာက်နိုင္တယ္ ေနမဝင္ေသးခင္ေလးမွာ အိပ္တန္း ရွာ 
ပါ့လား။ အသိုက္ပ်က္ငွက္လို႔ေျပာမလား၊ အသိုက္ဖ်က္ ငွက္ 
လို႔ေျပာမွာလား။  ဒါေပမယ့္ အသိုက္အအုံမရွိ တဲ့ဘဝ 
အခ်ိဳ႕တဲ့တကာမွာ အႀကီးဆုံး ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း။ ဘာသာတရား 
အသိုင္းအဝိုင္းမွာ မရွိတဲ့ဘဝ ေလာကမွာေနတဲ့အခါမွာ 
သိပ္မသိသာဘူး တမလြန္မွာေတာ့သိသာတယ္။ သူမ်ား 
တကာ အိပ္တန္းဝင္တဲ့အခ်ိန္ မွာ ကိုယ္အိပ္တန္းရွာေနရတဲ့ 
ဘဝမေရာက္ေစနဲ႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္ခ်က္မွာ 
ေသတယ္ဆိုတာ အိပ္တန္းဝင္ ျခင္္းသာျဖစ္တယ္။ 

 ဒီေနရာမွာ လာၿပီးေတာ့ အိပ္တန္းဝင္ၾကတယ္။ 
ေကာင္းကင္သုခကို သြားဖို႔လာျပင္တာျဖစ္တယ္။ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုံးတာကေတာ့ ဒီေနရာမွာလာၿပီး
အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ေျဖတာ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဒီေန႔ ဒီရက္မွာ လာၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အျပစ္ဒဏ္ အတြက္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆပ္ေျဖေပးတယ္ မစၧားပူေဇာ္ေပးတယ္ ဆု 
ေတာင္းေပးတယ္။ ပုတီးစိပ္ေပးတယ္ မီးထြန္းေပးတယ္။ 

 ေကာင္းကင္ေရာက္ဖို႔၊ သုခဘုံစံစားရဖို႔၊ ေကာင္း 
ကင္ ဘုံဝင္ဖို႔ဘာလိုအပ္တာလဲ လက္မွတ္လိုတယ္။ ေကာင္း 
ကင္ ဝင္တဲ့လက္မွတ္၊ ေငြနဲ႔ဝယ္လို႔ေတာ့မရဘူး၊ သီလ 
တရားနဲ႔ ဝယ္ရတယ္၊  ဒါနတရားနဲ႔ ဝယ္ရတယ္၊ ေကာင္း 
ကင္သုခရဲ့ သေဘာသဘာဝ အဲဒါရွိတယ္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းမွာ 
ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႏွိစ္သိမ့္တဲ့စကားရွိတယ္၊ 
လူေတြရဲ့မ်က္ႏွာ မွာ က်တဲ့မ်က္ရည္ရွိသမၽွတို႔ကို တစ္ေန႔
က်ရင္ဘုရားသခင္သုတ္ေပးလိမ့္မယ္။ မ်က္ရည္သုတ္ေပး 
တယ္ဆိုတာ ႏွစ္သိမ့္မႈေပးတာ ေဝဒနာကိုေျဖေလၽွာ့ေပးတာ 
ဒုကၡကိုပယ္ဖ်က္ေပးတာ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ရဲ့ 
ယုံၾကည္ခ်က္္။ ပေရာ ဖက္ေဟရွာယ (၃၅:၈) မွာ He will 
swallow up death forever. Then the Lord God will 
wipe away the tears from all face. ေသျခင္းကိုလည္း 
နစ္မြန္းဆုံးရႈံးေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ အရွင္ထာဝရဘုရားသခင္ 
သည္လည္း ခပ္သိမ္း ေသာမ်က္ႏွာတို႔မွ မ်က္ရည္ကို 
သုတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ဘယ္ေလာက္ ႏွစ္သိမ့္စရာ ေကာင္း 
လဲ။ ဘယ္ေလာက္ဝမ္းသာ စရာေကာင္းလဲ မ်က္ရည္ တစ္ 
စက္မွမက်န္ေအာင္ ဘုရားသခင္သုတ္ေပးမယ္။ 

 ယုံၾကည္သူေတြ နားလည္ပါေစ။ ခံစားပါေစ။ 
လိုက္နာႏိုင္ပါေစ ဘဝေနမႈသံသရာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ေခၚတယ္။ ေနရတဲ့ဘဝမွာ သီခ်င္းဆိုလိုက္၊ ႀကိတ္ငိုလိုက္ 
တေန႔က်ရင္ အငိုတိတ္မည့္ေန႔ မ်က္ရည္ေတြဆိတ္သုန္း 
မည့္ေန႔ ေရာက္လိမ့္မယ္။ အဲဒီေန႔ အဲဒီေနရာမွာ ျပန္ဆုံနိုင္ဖို႔ 
ဒီကေန႔ ေရွ႕ကသြားႏွင့္တဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ 
ဆုေတာင္းေပးသလို ကၽြန္ုပ္တို႔ ကိုယ္စီကိုယ္စ္ီ မ်က္ရည္ 
ခမ္းတဲ့တေန႔ကို  တမ္းတရင္းနဲ႔  ဆက္လက္ဆုေတာင္းၾက 
ပါစို႔။ 

ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလ်ိဳ အားသိုက္ ၏ 
ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ေသာ မစၧားတရားတြင္ ေဟာၾကားေသာ တရား ေဒသနာ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး12

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထိုင္း ႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ေရာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ သိုးထိန္းခရီးစဥ္ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ 
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လည္းေကာင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ၂၆ ရက္ အထိ သိုးထိန္းခရီးစဥ္သြား 

ေရာက္ခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီတြင္ 
ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ၿပီး 
အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား သံတမန္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေပးခဲ့သည္။ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ဆက္လက္ ေတြ႕ဆံုသည္။ စိန္႔လူးဝစ္ ေဆး႐ံုသို႔သြားၿပီး 
ညေန ၆ နာအခ်ိန္ တြင္ လူထု ပရိတ္သတ္ႏွင့္ မစၧားပူေဇာ္ခဲ့သည္။ 
 ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္ မ်ားႏွင့္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း 
သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ အာရွတိုက္ 
လံုးဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ညေန ၆ နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေကာင္းကင္ဘံု သို႔ ပင့္ေဆာင္ ခံရ ေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ကာ 
သီျဒယ္တြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ မစၧားပူေဇာ္ခဲ့သည္။ 
 ၂၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြါခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕သို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ 
ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္အတြင္း တရာေတာ္အတြက္ အသတ္ခဲ့ရေသာ 
ဓမၼအာဇာနည္ ဗိမာန္သို႔လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား 
ဗံုးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ နာဂါဆာကီႏွင့္ ဟီ႐ိုရွီးမားၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဆူနာမီေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယား သင့္ခဲ့ေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး သူတို႔၏ 
သက္ေသခံျခင္းမ်ားကိုလည္း နားေထာင္ခဲ့သည္။ ဟီ႐ိုရွီးမား တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းပြဲ 
ျပဳလပုၿ္ပီး ႏ်ဴကလီးယား လကန္ကမ္်ား ကမၻာေပၚမ ွအၿပီးတုိင ္ဖ်ကသိ္မ္းေရးေတာင္းဆိခုဲသ့ည။္
 ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တိုက်ိဳတြင္လည္း နာဂါဆာကီႏွင့္ ဟီ႐ိုရွီးမား ၿမိဳ႕မ်ားကဲ့သို႔ 
မစၧားပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆိုဖီယာ တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိုေန႔မွာပင္ 
ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ၾကြခဲ့သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂) ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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လူ ငယ္ မ်ား ႏွစ္ ၂ ၀ ၂ ၀
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္  ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ေသာ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ျဖင့္ လူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ သာသနာ ၁၆ ခုမွ 
လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လူ 
ငယ္ သာသနာ ၁၆ ခုမွ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ နီးစပ္ရာမွ ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ားစြာ ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ လာအုိႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားလည္း အခမ္းအနား 
တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
 "လူငယ္ဆိုတာ စြမ္းအားတစ္ခုျဖစ္သည္" Youth is the power ဟု ကာဒီနယ္က လူငယ္မ်ားအား 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ားႏွစ္ကို က်င္းပရျခင္းဆိုသည္မွာ လူငယ္မ်ားဆိုသည့္ စြမ္းအားကို ပြဲက်င္းပ 
ျခင္းျဖစ္သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး သယံဇာတျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းအားကို က်င္းပၾက 
သည္။ လူငယ္မ်ားရဲ႕ စြမ္းအားနဲ႔ ကမၻာႀကီးကို မီး႐ိႈ႕လိုက္ၾကစမ္းပါ အထူးသျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာမီး၊ ျပန္ 
လည္ေက်ေအးျခင္းမီး၊ မိတ္သဟာမီးတို႔ျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္းေစလုိက္ပါ ဟု လူငယ္မ်ားအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။  
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မိန္႔မွာခဲ့သည္အတိုင္း လူငယ္မ်ားအား ေလာကႀကီးအတြက္ ႀကီမား 
ေသာ မဟာ အိပ္မက္၊ တရားမွ်တမႈကို ဆာေလာင္ေသာမီး၊ လူအားလံုးအတြက္ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိ 
ေရးမီး၊ ေမတၱာတရားနဲ႔ သာတူညီမွ်ရွိေသာ ကမၻာကို တည္ေဆာက္ျခင္းမီး၊ ဘုရားသခင္နဲ႔ ဘုရားသခင္၏ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေတာက္ေလာင္ေသာမီး တို႕ကို ေတာက္ေလာင္ေစၾကရန္ အားေပးခဲ့သည္။

လူငယ္မ်ားႏွစ္အတြက္ ေဆာင္ပုဒ္ - သင္၏ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳျခင္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ
ဤက်မ္းပုိဒ္ကို ရွင္ေပါလုက တီေမာေသထံေပးပို႔ေသာ ဆံုးမစာ ပထမေစာင္ ၄း၁၂ 

အား မွီးျငမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။  "သင္၏ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳျခင္းကုိ မထီမဲ့ျမင္မျပဳေစႏွင့္၊ 
သုိ႔ရာတြင္ သင္၏ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ယုံၾကည္ျခင္း၊ ျဖဴစင္ျခင္း 
တုိ႔ျဖင့္ ယုံၾကည္သူတုိ႔အတြက္ စံနမူနာျဖစ္ေစပါေလာ့"

 လူငယ္ေမာင္မယ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေပးဆပ္ႏိုင္ 

ရန္လည္းေကာင္း၊ လူငယ္တို႔သည္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ စံနမူနာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ 

အသင္းေတာ္အတြက္လည္း စံနမူနာ ျဖစ္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေတာ္မူသည္
Christus Vivit 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃-၂၈ ရက္အထိ ဗာတီကန္တြင္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံအၿပီး ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ စာခၽြန္ေတာ္ကို ယခုနွစ္တြင္ ေသခ်ာေလ့လာၿပီး 
ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အတြက္ လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းကို ေရး 
ဆြဲ အေကာင္ထည္ေဖၚၾကမည္။ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ 
အခန္းက႑ကို ေဖၚေဆာင္ရင္း လူငယ္ႏွင့္အသင္းေတာ္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳ 
ေဖးမလက္တြဲကူၾကမည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)
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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အာရွ သမၼာတရားအသံလႊင့္ဌာန၏ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ အခမ္းအနား က်င္းပ

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 
(၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္က မႏၲေလးေရႊႏွလံုး 
ေတာ္ ကက္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ကာဒီ 
နယ္ခ်ားလ္စ္ဘို ဦးေဆာင္၍ အာဗီြေအ ႏွစ္ 
(၅၀) ျပည့္ ေက်းဇူးတင္ မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္ကိုက်င္းပပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အား ကာဒီ   
နယ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ 
ဝင္းမွ ၾသဝါဒတရားေရေအးကို တုိက္ေကၽြးခဲ့ 
ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ 
ၾသဝါဒ တရားေရေအးတုိက္ေကၽြးရာ၌“ အာ 
ဗီေအမွာ လုပ္ေဆာင္ေနသူ အားလံုးဟာ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ 
အထဲမွာ ပါဝင္ေနပါလားဆိုကို ေတြးၿပီးအား 
ရႏွစ္သိမ့္ႏုိင္ရမယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ ဘယ္ 
လိုေနရာကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္ သတင္းေကာင္း 
ေတြဟာ ရွားလာၿပီး မေကာင္းတဲ့သတင္း 
ေတြကို မနက္မုိးလင္း ဖုန္းဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ 
ၾကားေနရတဲ့အခါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္ေတြ 
ဟာအဲ့ဒီလို အပ်က္တရားေတြၾကားမွာျပည့္ 
ေနၿပီလား။ ဒီေန႔ အာဗီီီေအဟာ မနက္လင္း 
တာနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တရားေတာ္ကို လႊင့္ 
ထုတ္ေပးေနတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္နဲ႔မိမိနဲ႔ 
ေပါင္းစပ္ႏုိင္ရေအာင္၊ အာဗီီေအကသင္တုိ႔ 
ဆီကို သယ္ေဆာင္ေပးေနတယ္။ ယေန႔ 
ေခတ္ မီဒီယာမွာ အမုန္းစကားေတြ၊ ေဝဖန္ 
ေစာ္ကားျခင္းေတြ၊ သိကၡာခ်ျခင္းေတြ၊ စြပ္စြဲ 
ျခင္းေတြနဲ႔ျပည့္ေနတယ္။ အဲ့လုိလူေတြထဲ 
မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တေတြ မပါဝင္ဖို႔ အေရးႀကီး 
တယ္။ ဒီေန႔လို ဂ်ဴဘီလီပြဲက်င္းပတ့ဲအခါမွာ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တေတြလည္း ေကာင္းျမတ္တဲ့အ

ရာေတြကိုျဖည့္ထားရမွာျဖစ္တယ္။ ရဟန္း 
မင္းႀကီးဖရန္စစ္ ေျပာၾကားခဲ့တာက သင္တို႔ 
အားလံုးေဝဖန္ျခင္း၊ အျပစ္တင္ျခင္းေတြမွာ 
ပဲအားရမေနဘဲနဲ႔ စြဲလန္းမေနဘဲႏွင့္ အမွန္ 
ႏွင့္အမွားကိုသိရွိၿပီး ေကာင္းျမတ္တဲ့အရာ 
မ်ားႏွင့္ တုန္႔ျပန္ကာ အမုန္းတရားမ်ားကို 
ေကာင္းျမတ္ျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ရန္ ကၽြနု္ပ္ 
သင္တုိ႔ကို အားေပးတိုက္တြန္းပါတယ္လို႔ 
ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမုန္း 
စကားေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးကို 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တရားေတာ္ေတြနဲ႔ ၿဖိဳခြင္းၾကရ 
ေအာင္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ အမွန္တရားေတြနဲ႔ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အသက္ေပးတဲ့ ႏႈတ္က 
ပါဌ္ေတာ္နဲ႔ ျပန္လည္ၿပီးရင္ဆုိင္ၾကရေအာင္။ 
အားအင္အျပည့္နဲ႔ ပိုမိုၿပီး သာသနာျပဳၾကရ 
ေအာင္။”ဟု ၾသဝါဒတရားေရေအးကို တိုက္ 
ေကၽြးခဲ့ပါသည္။

 ေက်းဇူးတင္ မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္အၿပီး၌ ဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနားႏွင့္ေသာ
တရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲအား ဟိုတယ္မာဘယ္၌ 

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အာဗီေအအသံလႊင့္ဌာနစတင္ျဖစ္
ပံုလာပံုမ်ား၊ လက္ရွိလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေန
မႈမ်ားအေၾကာင္းမ်ားကို ေဝမွ်ကာ စာေရး 
ဆရာဦးဘုန္းဓာတုမွလည္း လူမႈဝန္းက်င္ 
အေပၚ မီဒီယာ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို 
ေဟာေျပာေဝငွခဲ့ပါသည္။

 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုမွလည္း “ 
ယေန႔ေခတ္ႀကီးမွာ မေကာင္းတဲ့သတင္း 
ဟာသတင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေကာင္းတဲ့သတင္းဆို 
ရင္ သတင္းအျဖစ္ မယူစၾကေ့တာတာကို 
ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း Veri-
tas မွ မွန္ကန္ၿပီးေကာင္းတဲ့သတင္းေတြကို 
ျဖန္႔ေနတာကိုေတြ႕ရတယ္။ မီဒီယာဆိုတာ 
ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာလည္းျဖစ္တယ္။က်ိန္ဆို 
ျခင္းခံရတာလည္းျဖစ္တယ္။ အေကာင္းသံုး 
ရင္ ေကာင္းခ်ီးျဖစ္မယ္။ မေကာင္းသုံးရင္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ က်ိန္ဆိုျခင္းျဖစ္မယ္။ 
ျမန္မာျပည္မွာ ေလးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းဟာအ
မုန္းစကားေတြကို ေျပာေနၾကတယ္။ အဲ့ဒီ 
အထဲမွာ ခ်ဳပ္ကိုင္ခံေနရတယ္။ Radio Ver-

itas က အဲ့ဒီထဲကေနေကာင္းတဲ့သတင္း၊ 
မွန္တဲ့သတင္းကို ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစား 
ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး အမုန္းတရား၊ အဆဲတရား 
ေတြထဲမွာ မွန္ကန္မြန္ျမတ္တဲ့ တုိးတတ္ရာ၊ 
ဟုတ္မွန္ရာကို ရွာႏုိင္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ" 
ဟုတုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။

 အာရွ ဆရေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
လူထုဆက္သယ္ေရးဌာန အေထြေထြအ 
တြင္းေရးမွဴး Fr. George (FABC OSC, Ex-
ecutive Secretary)မွလည္း “  အာဗီေအ 
ဟာ အာရွတိုက္တစ္လံုးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ 
တည္ေထာင္ထားသည့္ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ အာဗီေအဟာ ဆင္းရဲသားမ်ား 
ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ႀကီး 
သံုးခုေအာက္မွာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ အာရွတုိ္က္မွာရွိတဲ့ လူအမ်ားရဲ႕ 
ဓေလ့ထံုးစံကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေျပာတာမ်ဳိး 
မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သ 
တင္းစကားေတြကို ေၾကညာေဟာေျပာဖို႔ 
စိတ္အားထက္သန္တဲ့ သူေတြျဖစ္ရန္လို 
ေၾကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တေတြဟာ အသစ္ေသာ 
နည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီးေတာ့ လူေတြ 
ဆီကိုသတင္းေကာင္းကို ျဖန္႔ေဝၾကဖို႔ရန္အ
တြက္”အားေပးတုိက္တြန္ခဲ့ပါသည္။

 ဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနား၌ အာဗီေအ 
နာယက ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ 
ဘိုမွ မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္အား 
အာဗီေအ ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္အားဦး 
ေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရန္ ျမန္မာဘာသာ အစီ 
အစဥ္၏ တရားဝင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ခန္႔ 
အပ္ေၾကာင္းကိုေၾကညာခဲ့ပါသည္။
        News – Pinky 

 အာရွသမၼာတရား ေရဒီယို ထုတ္ 
လြင့္ျခင္းကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အသံ 
လြင့္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္၂၀၁၉ သည္ ႏွစ္ ၅၀ 
ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အာရွတိုက္ အတြင္းရွိ 
ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လြင့္ခဲ့ 
ေသာ ေရဒီယိုအသံလြင့္ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ 
သည္။ ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာျပည္ရိွ စေကာ 
ကရင္ဘာသာလဲ ပါဝင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ 
ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ဂ်ဴဘီလီပြဲကို စေကာကရင္ဘာ 
သာအေနျဖင့္ ဘားအံသာသနာရွိ သိမ္ဆိမ့္ 
ေက်းရြာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ 
ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခမ္း 
အနားသို႔ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို (ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး) အပါအဝင္၊ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္ 
(ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ) ၊ ဆရာေတာ္ 

ႀကီး ေရမြန္ေစာဖိုးေရ (ေမာ္လၿမိဳင္ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာ)၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ 
(ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ) ႏွင့္ ဆရာေတာ္ 
ဂြ်န္ေစာေယာဟန္ (ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာ 
သနာ) တို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ 
 ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲကို မစၧား 
တရားျဖင့္ စတင္ၿပီး၊ ကရင္ရိုးရာ အကပေဒ 
သာမ်ား၊ စေကာကရင္ အသံလြင့္ဌာနတြင္ 
အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္ 
တမ္းေပး အပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကံစမ္းမဲအစီ အ 
စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခမ္း 
အနားသို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ကက္သလစ္ 
သူေတာ္စင္ မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား စုစု 
ေပါင္း (၈၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကသည္။ 

OSC (ေမာ္လၿမိဳင္)

ျမန္မာဘာသာစကား

စေကာကရင္ ဘာသာ စကား

 အာရွ သမၼာတရား အသံလႊင့္ဌါန (Radio Veritas Asia - RVA) ၌ ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ 
ဘာသာစကားေပါင္း (၂၂) ခု ရွိၿပီး၊ ျမန္မာ ျပည္မွ ဘာသာစကားစုစုေပါင္း (၁၁)ခု ပါ ဝင္ပါ 
သည္။ ျမန္မာ၊ စေကာကရင္၊ ပိုးကရင္၊ ကခ်င္၊ ဇိုမီးခ်င္း၊ ဟားခါးခ်င္း၊ တီးတိန္ခ်င္း၊ 
မင္းတပ္ခ်င္း၊ ဖလမ္းခ်င္း၊ ကခ်င္ရဝမ္၊ ကခ်င္လီဆူးစတဲ့ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ စကား 
(၁၁) ခုျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ လွ်က္ရွိေနပါ သည္။ ယခင္က ေရဒီယိုလိႈင္းတိုျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ရာမွ 

ယခု အခါ ေခတ္သစ္နည္းပညာ မ်ားအတုိင္း တုိးတတ္ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္လွ်က္ရွိေန
ပါသည္။ အာဗီေအ ဌာနႀကီး စတင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀) တုိင္ခဲ့ဲၿပီျဖစ္ သည့္အတြက္ 
ယခုလို ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲ ေတာ္ႀကီးကို အာဗီေအမွ ထုတ္လႊင့္လွ်က္ ရွိသည့္ ဘာသာစကား 
ဌာန အသီးသီးတိုင္းက မိမိတုိ႔ဘာသာစကား အစီအစဥ္အလိုက္ တခမ္းတနား က်င္းပေန 
ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂) ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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     အာရွသမၼာတရား အသံအလႊင့္ဌါန၏ 
အႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲကို 
ေအာက္တိုဘာ (၁၁-၁၂၊၂၀၁၉) မ်ားတြင္ 
ကေလးသာသနာ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္ 
တြင္  RVA Tedim Chin service မွ ႀကီးမွဴး 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းဂ်ဴဘီလီပြဲတြင္ ဖိလစ္ 
ပိုင္ႏိုင္ငံမွ Rev.Fr. George Plathottam 
(FBAC-OSC Executive Director), Rev.
Fr. Victor (RVA-General Manager)ႏွင့္ 
ဟားခါးသာသနာရွိ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ မင္း 

တပ္တို႕မွ RVA ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကေလး 
သာသနာရွိ စီရင္စုအသီးသီးမွ ဓမၼဆရာ 
မ်ားႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားနွင့္ ကေလးၿမိဳ႕ေပးရွိ ဘာသာ 
တူမ်ား တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ညေနတြင္ ေရႊပြဲ 
လာမ်ားကို ညေနစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ 
ေကၽြးေမြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ညေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို 
Assumption Minor Seminary Hall တြင္ 

က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၎အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ကေလးသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားမွ 
အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ျမြက္ၾကားျခင္း၊ Rev.Fr. An-
drew Thang Ngaih မွ Tedim Chin Ser-
vice ၏ သမိုင္းအတိုခ်ဳပ္၊ Rev.Fr. George, 
Rev.Fr. Victor ႏွင့္ Rev.Fr. Garbiel တို႔မွ 
Online service အေရးပါပံုႏွင့္ ဘာသာတူ 
မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈလည္း မ်ားစြာအေရးႀကီး 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအစီ 
အစဥ္မ်ား တစ္ခုနွင့္ တစ္ခုၾကားတြင္ကေလး 
ၿမိဳ႕ေပၚရွိ St. Mary Cathedral, Sts. Peter 
& Paul, St. Theresa Parish(Tahan) 
လူငယ္မ်ား၊ St. Theresa’s Novitiate ႏွင့္ 
Postulants သီလရွင္ေလာင္းမ်ားမွ ရိုးရာ 
အကမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ကေလးသာသနာ လူထုဆက္ 
သြယ္ေရးႏွင့္ RVA Tedim Chin Service 
တာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Fr. Joseph 
Zo Mung မွ RVA Tedim Chin Service ၏ 
လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွင္းလင္းေျပာၾကား 
ျခင္း၊ RVA ဝန္ထမ္းမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ 
တဆက္တည္းမွာပဲ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲသို႔ 
တက္ေရာက္ပါဝင္ အားေပးသူတိုင္းအား 
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျမြက္ၾကား 

ခဲ့ပါသည္။

 ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲ ေက်းွဇူးတင္ 
မစၧားတရားကို  ၁၂.၁၀.၂၀၁၉ ေန႔ နံနက္ 
(၈း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ Sts. Peter & Paul 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ကေလးသာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Felix Lian Khen Thang 
ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၃၂) ပါးႏွင့္ဘာ 
သာတူ အေယာက္ (၈၀၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ 
ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ေရႊပြဲလာ ဘာသာတူမ်ားကိုဘုရား 
ေက်ာင္းအၿပီးတြင္ RVA Tedim Chin Ser-
vice မွ ေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ မုန္႔ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြး 
ေမြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ 
အမွတ္ရ ထုတ္ထားေသာ ဦးထုပ္မ်ားကို 
အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ကျပေဖ်ာ္ေျဖ 
ၾကသည့္ လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္  နယ္ 
ေဝးမွ ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ 
မ်ားကိုသာ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ နယ္ေဝးမွ 
ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီး 
မ်ားသည္ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးမွ အိမ္ 
အျပန္လမ္းစရိတ္ ထုတ္ယူကာ ဝမ္းသာ 
အားရစြာျဖင့္ ျပန္သြားၾကပါသည္။

Veronica Hawm (OSC Kalay)

တီးတိန္ခ်င္း ဘာသာစကား 

၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာ အထူးသာသနာျပဳလ ပိတ္ပြဲ

 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ မွ 
၂၀၁၉ ေအာက္တုိဘာ  အထူးသာသနာျပဳလ 
ပိတ္ပြဲကို (၃၁.၁၀.၂၀၁၉)ေန႔ လိပ္သိုၿမိဳ႕ ၊ 
ေယဇူးေရႊႏွ လံုးေတာ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ 
ႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။   
  ၎ပိတ္ပြဲကို ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ 
ရာ(PMS) ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာ 
ျပဳ အသင္းမ်ား ၏ဒါရိုက္တာ Rev. Fr. ဘယ္ 
နယ္ဒီးနို နဲနယ္မွ ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္တြင္ တရားေရေအး တိုက္ေကၽြး 
ေပးျခင္း၊ အထူးသာသနာျပဳလ သတင္း 

ေကာင္း ေဝမၽွေပးျခင္း၊ ေတာင္ငူသာသနာ 
(PMS) ဒါရိုက္တာ Rev. Fr. ေဇးဗီးယား 
ဝင္းေမာင္မွ အမွာစကား ႁမြက္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
လိပ္သိုေက်ာင္းထိုင္ Rev.Fr.ဒါေညးလည္ 
အာခိုးမွ အသင္းအဖြဲ႕အသီးသီး မွသာသနာ 
ျပဳတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္း 
ျပခန္းကို ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၅၀၀) ေက်ာ္ 
ရွိပါသည္။  

ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)

လိပ္သိုတိုက္နယ္ သာသနာျပဳ ကေလးမ်ားသူငယ္မ်ား ခရစၥမားအားေပးျခင္းစကၠရာမင္းတူးခံယူျခင္း

 ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ဓာႏုမွ လိပ္သိုတိုက္နယ္ ၊ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ခရစၥမား အားေပးျခင္း စကၠရာမင္းတူးကို ၂၀၁၉ ခု ႏိုဝင္ဘာလ 
၃ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ လိပ္သိုၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊ ႏွလုံးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌က်င္းပျပဳ
လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ အတူ Rev.Fr.ဘာစီးလ်ိဳေအာင္ခင္စိုး၊ Rev.Fr. ေဂေဂၚရီ 

ထြန္းတင္ႏွင့္ RevFr. ဒါျမားနို ေအးကိုတို႔မွ ကေလးမ်ားတို႔အား ခရစၥမား အားေပးျခင္း စကၠရ 
မင္းတူးကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့ၾကၿပီး ကေလးမ်ား(၃၅၂) ဦးႏွင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၈၀၀) 
ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)
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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေမာ္လၿမိဳင္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာတြင္ ကက္သလစ္ ေဘာ္ဒါထိန္း
အရည္အခ်င္းျမႇင့္ အသိေပး သင္တန္း က်င္းပၿပီးစီး

 
 
 
 
 
                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 ကက္သလစ္ ေဘာ္ဒါထိန္းအရည္ 
အခ်င္းျမႇင့္ အသိေပးသင္တန္းကို ေမာ္လ 
ၿမိဳင္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ကလြင္ 

ေရပုန္းရပ္ကြက္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ 
ရက္မွ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ 
က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

 ထိုသင္တန္းကိုပညာေရး တာဝန္ 
ခံ Rev. Fr George  မွ ဦးေဆာင္ကာ သင္ 
တန္း ဆရာမ်ားအျဖစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ဆရာဝန္မ်ား၊ ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခား 
အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားက
အားျဖည့္ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

 သင္တန္းသား မ်ားအျဖစ္ ေမာ္လ 
ၿမိဳင္ သာသနာ အတြင္းရွိ ေရး၊ ကညင္ 
ေခ်ာင္း၊ ထားဝယ္၊ ပုေလာ၊ ကဒဲ၊ ၿမိတ္၊ 
ဝါးေခ်ာင္း၊ ေလာညွာႏွင့္ မေဇ ေက်းရြာ အ 
သီးသီးမွ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၃၅ ဦး တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထိုသင္တန္း တြင္ ကက္ သလစ္ေဘာ္ဒါထိန္း 
တစ္ဦးအေနနဲ႔ သိသင့္သိထိုက္ေသာ က 
ေလး သူငယ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ျပႆနာ 

ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အစာ 
အာဟာရႏွင့္ လူ႔သဘာဝ ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၊ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ 
လူမႈေရးသြန္ သင္ခ်က္မ်ား၊ ေဘာ္ဒါထိန္း 
တို႔တြင္ ရွိသင့္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သ 
ဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေဒသခံ  
မ်ား၏အခြင့္ အေရးမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈ ျပ 
ႆနာမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ 
ေရး စေသာဘာသာ ရပ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ေပး 
ခဲ့သည္။ 

 သင္တန္း ေနာက္ဆံုး ေန႔တြင္ 
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေလ့လာေရး ခရီးအျဖစ္ 
သြား ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

OSC (ေမာ္လၿမိဳင္)

စုံလင္ေသာ အာရွနည္း/ဟန္ သာသနာျပဳနည္း ASIPA အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ား

 စုံလင္ေသာ အာရွနည္း/ဟန္ သာ 
သနာျပဳနည္း ASIPA အျမင္ဖြင့္ သင္တန္း 
မ်ားကို ျပည္သာသနာ ASIPA တာဝန္ခံ 
Rev. Fr. Polycarp Aung Lwing မွ မတူ 
ညီေသာ တိုက္နယ္၃ခုတြင္ မတူညီေသာ 
ကက္သလစ္ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ ၃ စု 
တို႔အား ဦးေဆာင္ပို႔ခ် မၽွေဝသင္ၾကားေပး 
ခဲ့ပါသည္။ 

 အဆိုပါမတူညီေသာ တိုက္နယ္ 
မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ 
သည့္ ေပါက္ေခါင္းတိုက္နယ္ရွိ သာသနာ 
ျပဳကေလးေဘာ္ဒါ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 
မ်ား ဦးေရစုစုေပါင္း ၇၀ ဦးကို ေအာက္တို 
ဘာလ ၂၅ မွ ၂၇အထိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဥသၽွစ္ ပင္တိုက္နယ္ ဒန႔္သလြန္ေက်းရြာတြင္ 
ဥသၽွစ္ပင္တိုက္နယ္ မိခင္ဖခင္မ်ား (၅၅) 
ဦးကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ မွ နိုဝင္ဘာလ 
၁ ရက္အထိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္လံ 

ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းရွိ သာသ 
နာ့ခန္းမေဆာင္တြင္  ျပည္မပိုင္းဇုံလူငယ္ 
မ်ား (၇၀) ဦးကို နိုဝင္ဘာလ ၄ မွ ၅ အထိ 
လည္းေကာင္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ထို သင္တန္းမ်ားတြင္ တဦးစီ၌ 

ျဖစ္ေစ မိသားစုမ်ား၌ျဖစ္ေစ ပတ္ဝန္းက်င္ 
အဖြဲ႕အစည္း၌ျဖစ္ေစ ရွိအပ္ေသာ ကက္ 
သလစ္ ခရစ္ယာန္ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ 
အက်င့္တရားမ်ား၊ က်မ္းစာေဝမၽွျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ပညာေပး social games မ်ား သင္ၾကား 
မၽွေဝေပးခဲ့ပါသည္။ 

 

သင္တန္းသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ လာခဲ့ 
ၾကေသာ မိခင္ဖခင္၊ ကေလး၊ လူငယ္ မ်ားမွ 
သင္တန္းအတြင္း တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ 
လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ အျပင္ သင္တန္း အၿပီး 
တြင္လည္း အားရ ေက်နပ္စြာျဖင့္ မိမိတို႔၏ 
ေနအိမ္သို႔အသီးသီးျပန္သြားခဲ့ၾကပါသည္။

OSC-Pyay

ျပည္မပိုင္းဇုံ 

လူငယ္မ်ားအား 

လူကုန္ကူးမႈ အသိ 

ပညာေပး သင္တန္း

 ျပည္သာသနာ ျပည္မပိုင္းဇုံ လူငယ္မ်ား 
အား လူကုန္ကူးမႈအသိပညာေပး သင္တန္းကို ၂၀၁၉ 
ႏိုဝင္ဘာလ ၃ မွ ၄ အထိ ေအာင္လံ ကက္သလစ္ 
ဘုရားေက်ာင္းရွိ သာသနာ့ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပည္ 
သာသနာ လူငယ္တာဝန္ခံ ဖါသာရ္ ၾသဂတ္စတင္း 
ေက်ာ္က်ာ္လြင္ မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
 အဆိုပါ ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္း အား ဆရာ 
နီေကာလပ္စ္ (ရန္ကုန္) မွ ပို႔ခ်သင္ ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထိုသင္တန္း တြင္ ျပည္ မပိုင္းဇုံ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ 
လူငယ္ စုစု ေပါင္း (၇၀) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲပ့ါသည္။

OSC-Pyay



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂) ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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စိန္႔ ေဒါမိနစ္ ဆာဗီယို ဆင္းထုေတာ္ ပလႅင္တင္ ေကာင္းႀကီး ေပးျခင္း ႏွင့္ 
ေက်ာင္းထိုင္ ဖါသာရ္ ဒယ္နီအဲလ္ အာခိုး၏ ႏွစ္ (၅၀)ျပည့္ ေမြးေန႔က်င္းပျခင္း

  ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ၊ လိပ္သိုၿမိဳ႕ စိန္႔ေဒါမိနစ္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ရွိ စိန္႔ေဒါမိနစ္ 
ဆာဗီယို၏ ဆင္းထုေတာ္ ပလႅင္တင္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းႏွင့္ လိပ္သုိေက်ာင္းထိုင္ Rev. Fr. 
Daniel အာခိုး၏ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၉ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ေန႔တြင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဝင္း၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ၎အခမ္းအနားကို သာသနာျပဳ ကေလး သူငယ္မ်ားအသင္းႏွင့္ဖခင္အသင္း တို႔မွ 
ဗုံပုေလြျဖင့္ ႀကိဳဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးျခင္း၊ ဆင္းထုေတာ္ကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမွ 
ေကာင္းႀကီးေပးကာ ရဟန္းေတာ္(၇)ပါးႏွင့္ အတူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္သူမ်ား (၈၀၀) ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)

ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ က်န္းမာရးေကာ္မရွင္လႈပ္ရွားမႈ
 ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ မိတ္သလင္ 
ေတာင္တိုက္နယ္အတြင္းရွိ လူနာမ်ား ေဆး 
ဝါးကုသေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္းအစီအ 
စဥ္ တစ္ရပ္ကို (၁၇.၁၁.၂၀၁၉) ေန႔တြင္ 
မိတ္သလင္ေတာင္ အထက္ေက်း႐ြာ ဓမၼာ 
႐ုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ေက်ာင္းထိုင္ Rev. Fr. ရီးခ်က္အား 
ခိုႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ Rev. Fr. ဘိုဒရီးႏိုအာ 
ေနာင္းတို႔မွ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ျဖင့္ အစ 
ျပဳကာ ၎ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစည္းအေဝးကို တစ္ပါတည္း က်င္းပျပဳ 
လုပ္ၿပီး လူနာ (၂၁၆)ဦးမွ ေဆးဝါးကုသမႈ 
ခံယူခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R.)

ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ လုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား၏ (၆) လပတ္ 
အစည္းအေဝး ကို၂၀၁၉ ခု ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ အထိ ေသာက္ 
ေရခပ္တိုက္နယ္ ေသာက္ေရခပ္ေက်း႐ြာ တိုက္နယ္ဓမၼာ႐ုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ 
 သာသနာ လုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဖါသာရ္ ဂြၽန္ၿငိမ္းမင္းသူ၊ တြဲဖက္ 
တာဝန္ခံ စစၥတာ ဂ်ဴးဒစ္မိငယ္တို႔မွ ဦးေဆာင္ကာ တိုက္နယ္ အသီးသီးမွ ေခါင္း 
ေဆာင္ (၈၅) ဦး ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)

ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ လုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား၏ (၆)လပတ္ အစည္းအေဝး



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)
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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

Couples for Christ (CFC) Myanmar ၊ မႏၲေလး အဖြဲ႔ ငါးႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား
 Couples for Christ (CFC) 
Myanmar, Mandalay အဖြဲ႕ ငါးႏွစ္ျပည့္ 
အခမ္းအနားေက်းဇူးတင္ မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္ကို (၂၄.၁၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ နံနက္ 
(၈း၀၀) နာရီကေရႊႏွလံုးေတာ္ကက္သီျဒယ္ 
ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

 မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္အား ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္

(ၿငိမ္း) မွ ဦးေဆာင္ကာပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး Msgr.Fr. 
Jodu မွ ၾသဝါဒတရားေရေအး တို္က္ေကၽြး 
ခဲ့ပါသည္။

 CFC Myanmar, Mandalay ငါး 
ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားသို႔ CFC Philippines 

မွေခါင္းေဆာငမ္်ား ႏငွ္ ့မႏၲေလးမအွဖြဲ႔ဝငမ္်ား 
လည္းပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 CFC အဖြဲ႔သည္ ကက္သလစ္ခရစ္ 
ယာန္ မိသားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခြန္အားယူ 
ျခင္း၊ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္းမ်ား အားျဖင့္ 
ဘရုားသခင၏္ ေမတၱာေတာကုိ္လသူားတုငိ္း 
ခံစားရရွိနုိင္ရန္အတြက္ အေစခံေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

 CFC သည္ မိသားစုမ်ားအားဝိ 
ညာဥ္ေရးရာ၌ ရွင္သန္တုိးတက္ၿပီး ဘာသာ 
တရား ကိုင္းရႈိင္းေသာ၊ ကိုယ္က်င့္တရား 

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ မိသားစုမ်ား ျဖစ္ 
လာေစရန္လည္း ပံုသြင္းလမ္းညႊန္သြြန္သင္ 

မႈေပးသည္ဟုလည္းသိရွိရပါသည္။

CFC ၌

Kids for Christ

Youth for Christ

Singles for Christ

Handmaids of the Lord

Servants of the Lord

Couples for Christ ဟူ၍ အသက္အရြယ္ 
အလိုက္ အဖြဲ႔အသီးသီး ရွိတယ္လုိ႔သိရွိရပါ 
သည္။

 CFC အဖြဲ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္က မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္း 
ဂေရာင္၏ အားေပးလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ စတင္ 
ခဲ့ရာ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း 
ႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ 
ဝင္းတုိ႔၏ အားေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ရာ ယေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ႏုိဝင္ဘာ 
လ (၂၄) ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ငါးႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ 
ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Photos News - PINKY

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္က်င္းပေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
နားလည္သင့္ျမတ္မႈေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ

 ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ 
(ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႔)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သာ 
သနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူး 
ေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နားလည္သင့္ျမတ္မႈေန႔ 
အခမ္းအနားအား ႏုိဝင္ဘာလ (၁၆) ရက္ 
ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀-၁၂း၀၀) နာရီထိ မႏၲေလး 
ၿမိဳ႕ ဟီလ္တန္ဟုိတယ္ ( HILTON Hotel) 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနားသို ႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒ
သႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဘာသာႀကီးငါးဘာသာ 

မွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ 
စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႔မွ 
တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။

 အခမ္းအနား၌ မႏၲေလးကက္သ 
လစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး
မာကုတင္ဝင္း၊သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြ၊ အ 
ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ အဖြဲ႕၏ 
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠ႒ Bishop Gunner 
Stalsett  တို႔မွ အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ပါ 

သည္။

 အဲ့ဒီေနာက္ ဘာသာႀကီးငါးဘာ 
သာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားက 
မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရား 
မ်ားအတုိင္း ျမန္မာျပည္ႀကီးအတြင္း ၿငိမ္း 
ခ်မ္းမႈရေစရန္ အသီးသီးဆုေတာင္းေမတၱာ
မ်ားပို႔သခဲ့ၾကပါသည္။

 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နားလည္သင့္ 
ျမတ္မႈေန႔ က်င္းပျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို 
နားလည္ လက္ခံတက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား 
အခ်င္းခ်င္းလူမ်ဳိး၊ ဘာသာမခဲြျခားပဲ အတူ 
တကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္း 

ညီညြတ္စြာျဖင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထို္င္ႏုိင္ရန္ 
ရည္ြရယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၆) 
ရက္ေန႔က ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ က်င္းပၾက 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

 ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာ နားလည္သင့္ျမတ္မႈေန႔ကုိ ၁၉၉၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ 
ႀကီးက သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏုိ္ဝင္ဘာလ 
(၁၆) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဦး
ဆံုးအႀကိမ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Pinky ( MDY-OSC) 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂) ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 19

 သမုိင္းဆုိတာဘာလဲလုိ႔ ေမးလာခဲ့ရင္ က်ေနာ္တို႔ 
လြယ္လြယ္ေလးပဲေျဖၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းရယ္၊ အျဖစ္ 
ပ်က္ရယ္၊ အက်ိဳးရယ္ ဒီသံုးခုဆက္မွသမုိင္းျဖစ္တယ္။ အ 
ေၾကာင္းခံရွိလုိ႔ အျဖစ္ပ်က္ဆုိတာရွိလာရၿပီး အျဖစ္အပ်က္ 
ကေန ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ဳိးေတြလည္း ေပၚလာရပါတယ္။ 
ျဖစ္ၿပီးသားကိစၥေတြကိုစံျပဳၿပီး သင္ခန္းစာယူဖုိ႔ ေရးေပးတာ 
ဟာ သမုိင္းပါပဲ။ မေကာင္းတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကိုေရွာင္ပယ္ၾက 
ၿပီးေကာင္းတဲ့အရာေတြကိုဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားၾကဖုိ႔ 
သမုိင္းထဲကေန သင္ခန္းစာယူေလ့လာၾကရပါတယ္။ သင္ 
ခန္းစာယူတတ္ေအာင္၊ မ'အ' ရေအာင္သမုိင္းကုိသိၾကဖုိ႔လုိ
ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့သမုိင္းကို ေရးတဲ့အခါ စိတ္ကူးယဥ္တာ 
ေတြမပါဘူး။ ခ်ဲ႕ထြင္တာေတြမရွိဘူး။ အေထာက္အထား 
ခုိင္လံုစြာနဲ႔ အတိတ္ကအေၾကာင္းကို ခ်ျပေပးလုိက္တာဟာ 
သမိုင္းပဲ။ ကမၻာ့သမုိင္း၊ ျမန္မာ့သမုိင္း၊ အသင္းေတာ္သမုိင္း 
ဆုိၿပီး သမိုင္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိတဲ့အထဲက အတိတ္မွာ 
ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ၿပီးခဲ့တာမွန္ေပမဲ့ ယေန႔ထက္ထိ ဆန္းၾကယ္ခမ္း 
နားစြာ ရွင္သန္ျဖစ္တည္ေနတဲ့သမိုင္းကေတာ့ ကယ္တင္ 
ျခင္းသမုိင္းပဲလို႔ ဆုိရေတာ့မွာပါ။

 သမုိင္းအေထာက္အထား ခုိင္မာစြာနဲ႔ ေပထက္ 
အကၡရာတင္ထားခဲ့တဲ့ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွာ ကယ္ 
တင္ျခင္းသမုိင္းကို က်ေနာ္တို႔ုိ႔ေတြ ေလ့လာဖတ္ရႈလုိ႔ရႏုိင္ပါ 
တယ္။ ခရစ္ဝင္က်မ္း ၄ ေစာင္ထဲကတစ္ေစာင္ျဖစ္တဲ့ သံမာ 
ေတဦး ခရစ္ဝင္က်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွာဆုိရင္ ခရစ္ေတာ္ဘု
ရားရွင္ရဲ႕ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ရစ္ထားပါ 
တယ္။

*အာဘရာဟံရဲ႕သား အီဇတ္ကေန ဒါဝိတ္ရွင္ဘုရင္မင္းႀကီး
အထိေဆြစဥ္ ၁၄ ဆက္၊

*ဒါဝိတ္မင္းႀကီးရဲ႕သားေတာ္ ေဆာလမြန္မင္းကေန ဘာဘီ 
လြန္ျပည္သို႔ အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရ 
ခါနီးမွာေမြးဖြားခဲ့ၾကတဲ့ ေဂ်ကိုးနီိယားနဲ႔ညီအကိုေတြထိ ေဆြ 
စဥ္ ၁၄ ဆက္၊

* ေဂ်ကုိးနိယားရဲ႕သားကေန ယာကုပ္ရဲ႕သား မာရီယားရဲ႕ 
ခင္ပြန္းေတာ္ ဂ်ိဳးဇက္အထိေဆြစဥ္ ၁၄ ဆက္၊ စုစုေပါင္း ၄၂ 
ဆက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

 ေဆြစဥမ္်ိဳးဆက္ေတြကိ ုေျပာေနရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္း 
ရင္းက ေယဇူးဘုရားရွင္ဟာ ျဗဳန္းကနဲေကာက္ခါ ငင္ခါဖြား 
ျမင္လာခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ 
ေသခ်ာစီမံျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့မွ ဖြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြနဲ႔အတူ ရွိေတာ္မူတဲ့ဘုရား ျဖစ္ တယ္ 
ဆုိတာကုိ အခုိင္အမာေျပာျပခ်င္ လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဇူး
ဘုရားရွင္ရဲ႕ေဆြစဥ္မ်ိဳးေတာ္ေတြကိုပုပ္ဖရန္စစ္အရွင္သူျမ
တ္က ေထာက္ရႈၿပီး ဘုရားရွင္ဟာ လူေတြကိုဘယ္ေတာ့မွ 
ပစ္မထားခဲ့တဲ့ဘုရား၊ လူေတြနဲ႔အတူ ေလွ်ာက္လွမ္း ရွင္သန္ 
ေနတဲ့ဘုရား ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 ခရစၥမတ္ပဲြေတာ္ႀကီးကို ေကာင္းမြန္ထိုက္တန္စြာ
က်င္းပႀကိဳဆုိႏုိင္ဖုိ႔ အမိကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ကအာဒ္ 
ဝင္တူးကာလကို ၄ ပတ္တာထားရွိၿပီးျပင္ဆင္ေပးလုိ႔ေနပါ
တယ္။ ဒီအာဒ္ဝင္တူးကာလမွာ ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ေတြ ရွင္သန္ေနတဲ့ ေန႔စဥ္ဘဝထဲမွာ ဘုရားရဲ႕တည္ရွိရွင္ 
သန္ေနျခင္းကိုအေလးနက္ထား ေထာက္ရႈစဥ္းစားဖုိ႔လုိ႔အပ္္
ပါတယ္။

 "သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွာ ေရးသားထားတဲ့ ခရစ္ 
ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ေတာ္ အေၾကာင္းဟာ 
တယ္လီဖုန္းစာအုပ္ထဲက စာမ်က္ႏွာတစ္ရြက္နဲ႔တူတယ္လုိ႔ 
ေျပာခဲ့ဖူးတာကို ကြ်ႏု္ပ္ၾကားဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့အဲ့ဒီလုိ မဟုတ္ 
ေသးျပန္ဘူး။ ဖုန္းစာအုပ္ထဲကနာမည္စာရင္းမွတ္တမ္း တစ္
ခုသာသာပဲလုိ႔ေျပာလုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ သမုိင္းသီးသန္႔ 
တစ္ခုျဖစ္သလုိ သိပ္ကို အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ 

လည္း ရွိေနပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေတာ္က မိမိရဲ႕တစ္ပါး 
တည္းေသာသားေတာ္ကို ေလာကကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ 
သားေတာ္ဟာ ခမည္းေတာ္ရဲ႕ဘုရားအျဖစ္ေတာ္မွာ တလံုး 
တဝတည္း တည္ရွိေနသလုိ မိမိရဲ႕မိခင္မယ္ေတာ္မာရီယား
နဲ႔လည္း တလံုးတဝတည္း တည္ရွိေနပါတယ္။ ဘုရားက 
သမိုင္းထဲမွာရွိခဲ့ရုံသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သူကိုယ္တုိင္
ကသမုိင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ လုိလုိလားလားနဲ႔ ကယ္ 
တင္ျခင္းသမိုင္းကို ဘုရားက ျဖစ္တည္ေစခဲ့ပါတယ္။ လူထဲ 
ကလူတစ္ေယာက္လုိ လူ႕ဇာတိကုိခံယူၿပီး လူေတြနဲ႔အတူ 
ရွိေနခဲ့တဲ့ ဘုရားပါ။ လူေတြနဲ႔အျမဲခရီးျပဳေလွ်ာက္လွမ္းေန
တဲ့ ေအမာ ႏူအဲလ္ဘုရားပါ" လုိ႔ပုပ္ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က 
ျမြက္ၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

 လူသားေတြရဲ႕ပထမဆံုးမိဘျဖစ္တဲ့အာဒံနဲ႔ ဧဝဟာ 
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲမွာဘုရားကိုပုခံုးခ်င္းယွဥ္ၿပီး ဘုရားလုိ 
ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တဲ့ မာနတရားရဲ႕ အျပစ္ဆုိးေအာက္မွာက်ဆံုးသြား
တဲ့အခါမွာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲကေန ထြက္ခြာသြားခဲ့ရပါ 
တယ္။ သနားၾကင္နာျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း ဂုဏ္ေတာ္ 
ေတြဟာ ဘုရားရဲ႕ အတုမရွိ ဂုဏ္ေတာ္ေတြျဖစ္ေနတာမုိ႔ 
ေမတၱာေတာ္ရွင္ဘုရားသခင္ဟာ မၾကည့္ရက္ခဲ့ပါဘူး။ သူနဲ႔ 
အတူေရႊပံုစံေတာ္အတုိင္း ဖန္ဆင္းခံထားရတဲ့လူသားကိုျပန္
လည္ကယ္တင္ဖုိ႔ စီမံကိန္းခ်ၿပီး လူေတြရဲ႕ဘဝထဲကို ခ်ဥ္နင္း 
ဝင္ေရာက္ၿပီး ထာဝရအသက္ကို ျပန္ရဖုိ႔လူေတြကိုျပန္လည္
ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး အေခၚခံရတာက ယံုၾကည္ျခင္း 
ရဲ႕ ဖခင္ႀကီး အာဘရာဟံ . . . ။ အာဘရာဟံကို ဖိတ္ေခၚၿပီး 
ပဋိညာဥ္အသစ္ကို စဖဲြ႕တယ္။ သူကေန ေမြးဖြားလာမယ့္ 
သားစဥ္မ်ိဳးဆက္က ေကာင္းကင္ကၾကယ္ေတြလုိ၊ ပင္လယ္ 
ကမ္းေျခက သဲပြင့္ေတြလုိ မ်ားျပားေစရမယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ 
သူတို႔ရဲဲ႕ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ ဘုရားျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ေတြဟာ 
လည္း ဘုရားရွင္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရာ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုျဖစ္ေစခဲ့ပါ 
တယ္။ အာဘရာဟံရဲ႕ သား အီဇတ္၊ ယာကုပ္၊ ယုဒ 
တုိ႔ကေန စၿပီး သမိုင္းတြင္မယ့္ခရီးကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္း 
ကာ လူေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေနခဲ့တဲ့သူဟာ ဘုရားျမတ္ 
ရွင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ဆုိရင္ေတာ့ လူေတြကိုကယ္တင္ဖုိ႔
သမုိင္းတစ္ခုကုိ ဖန္တီးေနဖုိ႔မလုိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့သမုိင္းတစ္ခု 
မျဖစ္တည္ဘဲ လူ႕ေတြရဲ႕ကယ္တင္ျခင္းကို ဘုရားရွင္ဟာ 
မလုိလားခဲ့ပါဘူး။ လူ႕သမုိင္း ထဲကို ဝင္လာၿပီး လူေတြနဲ႔ 
အတူသမုိင္းတစ္ခု ကိုဖန္တီးခ်င္ခဲ့တာကိုက ဘုရားရွင္ရဲ႕ 
ေရႊဥာဏ္ေတာ္၊ အလုိေတာ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခ်ိန္ 
ကာလ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေရးထုိးခဲ့တဲ့ ဒီသမိုင္း 
လမ္းေၾကာင္းမွာအဆုိးေတြ၊ အေကာင္းေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့ 
သလုိ၊ အျပစ္သားေတြ၊ ရဟႏၲာသူေတာ္စင္ေပါင္း မ်ားစြာ 
လည္း ေမြးဖြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အေကာင္းထက္ အဆုိးကုိျပဳ
လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့အမွားရဲ႕ဘက္ ေတာ္သား လူေတြထဲမွာလည္း 
သူေတာ္စင္ေတြထက္အျပစ္သားေတြကပိုမ်ားေနခဲ့ပါတယ္။ 
ႀကီးေလးတဲ့အျပစ္ေတြကို လြန္က်ဴးမိုက္မွားေနတဲ့ အျပစ္ 
သားေတြ ဘယ္လိုပဲမ်ားေန မ်ားေန ဘုရားရွင္ဟာ လူေတြနဲ႔ 
အတူေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔သမုိင္းတစ္ခုကုိဖန္တီးခဲ့တယ္ မဟုတ္ 
လား။ ဘုရားက သန္႔ရွင္း ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ပို႔ေဆာင္ လမ္း 
ညႊန္ျပေပမဲ့ လူကေတာ့ အျပစ္ဝဲဂယက္ထဲမွာ ဇြတ္မိုက္ၿပီး 

ပိုးဖလံလုိမ်ိဳး မီးကုိတုိးေန ခဲ့တာကုိက လူ႕ရဲ႕ အားနည္း 
ခ်က္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ေနေတာ့တာ လား။ ဘုရားကျဖစ္ေစခ်င္တဲ့
သူ႕ရဲ႕စီမံကိန္း အလုိေတာ္ကို လူေတြဟာ တုန္႔ျပန္ျဖည့္ 
ဆည္းဖုိ႔ ပ်က္ကြက္အားနည္းခဲ့့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း 
လူေတြအေပၚ နဲနဲေလးမွၿငိဳျငင္စိတ္ ပ်က္ျခင္း အလ်င္းမရွိဘဲ 
စိတ္ရွည္စြာနဲ႔ လူေတြရဲ႕ေျခလွမ္း တုိင္းကို ပဲ့ျပင္ေနခဲ့တယ္။ 
လူေတြနဲ႔ခရီးတစ္ခုကို အတူတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေပးေနခဲ့ပါ 
တယ္။ လူေတြနဲ႔အတူ ရွိေနခဲ့တဲ့ ဘုရား၊ အတိတ္မွာလည္းရွိ၊ 
ယခုလည္းရွိၿပီး ေနာင္လည္း အျမဲရွိေနဦးမယ့္ဘုရားရဲ႕ 
အျဖစ္ေတာ္ကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္အံ့ဖြယ္မေကာင္းဘူးလား။ 
ဘုရားရွင္ဟာ မိမိကိုယ္ေတာ္တိုင္ဟာ ဘယ္သူဘယ္ဝါ 
ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း လူေတြကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခ်င္
တဲ့အခါမွာ "ငါဟာ အာဘရာဟံရဲ႕ ဘုရား၊ အီဇတ္ရဲ႕ဘုရား၊ 
ယာကုပ္ရဲ႕ဘုရား" ဆုိၿပီး မိန္႔ျမြက္ ေတာ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု 
အခ်ိန္မွာေရာ ဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္ကို ေမးမယ္ဆိုရင္ သူရဲ႕ 
နာမည္က က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔လည္းသက္ ဆုိင္ေနမွာပါ။ က်ေနာ္ 
တုိ႔ရဲ႕ နာမည္ကုိယူၿပီး သူရဲ႕ဘုရား နာမေတာ္ကို ထုတ္ 
ေဖာ္ေျပာျပေနမွာေသခ်ာပါတယ္။ ငါဟာ အာဘရာဟံ ရဲ႕ 
ဘုရား၊ အီဇတ္ရဲ႕ဘုရား၊ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ ဘုရား၊ ေဒၚခ်စ္ 
ရဲ႕ဘုရား၊ သီကုိရွင္းရဲ႕ ဘုရား၊ ဦးျမရဲ႕ဘုရား၊ ေဒၚလွရဲ႕ 
ဘုရားစသျဖင့္ အေယာက္စီတုိင္းနဲ႔ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ 
ဆုိလုိခ်င္တာကေတာ့ဘုရားရွင္ဟာ အသက္ရွင္ေတာ္မူ 
ေသာ ဘုရား၊ လူသားအေယာက္စီတုိင္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ခရီး 
ျပဳေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဘုရားလို႔ေျပာလုိက္တာနဲ႔ အတူ 
တူပါပဲ။

 လူေတြနဲ႔အတူတူ လူ႕ရဲ႕သမိုင္းကို ေရးထုိးဖန္တီး 
ခဲ့တဲ့ဘုရားက က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕နာမည္ေတြကိုယူၿပီး သူ႕ရဲ႕နာမ 
ေတာ္အျဖစ္ ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕သမုိင္းကို ေရးထုိးဖုိ
႔လူေတြကိုသူခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ေက်းဇူး 
ေတာ္ႏွင့္အျပစ္ေတြကိုေရာၿပီး သမုိင္းကို ေရးေနၾကတယ္ 
မဟုတ္လား။ ဒါဟာတကယ္ေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ 
စိတ္ရွည္ျခင္းႏွင့္ အတုမဲ့ေမတၲာေတာ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သူဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ဘုရားဆုိတာ ႏွလံုးသားကေနခံစား 
သိရွိေနရပါတယ္။ သိပ္ခ်စ္တတ္တဲ့ဘုရား၊ သိပ္ၾကင္နာ 
တတ္ တဲ့ဘုရားကို ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ 
ထူးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ပါလဲ။ ဘုရားရွင္ဟာ မိမိရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ျခ
င္းေတြကိုလူေတြနဲ႔ ေဝမွ်ေပးဖုိ႔အတြက္ပဲ လူကိုဖန္ဆင္းခဲ့တာ 
ေလ။ လူေတြရဲ႕ၾကားမွာအတူရွင္သန္တည္ရွိေနရတာကိုက
ဘုရားရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ဥာဏ္ပညာေတာ္ 
က်မ္းမွာလည္း ဆုိထားပါတယ္။ ခရစၥမတ္အခ်ိန္လည္း နီး 
လာၿပီဆုိ ေတာ့လူေတြထဲကိုၾကြလာခဲ့တဲ့ဘုရားရဲ႕သမိုင္း 
ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေတြးမိၾကမွာပါ။

 ဘုရားရွင္ကလူေတြနဲ႔အတူ သူ႕ရဲ႕ကယ္တင္ျခင္း 
သမိုင္းကို ေရးထုိးခဲ့တယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔႔ဖက္ကလည္းရဲ႕ 
မိမိရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္အား ေရးထုိးခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔
လုိအပ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ သမုိင္းထဲမွာက်န္ရစ္ခဲ့တာ 
မဟုတ္ဘဲ သူကုိယ္တုိင္က သမိုင္းတစ္ခုျဖစ္တည္ ေနခဲ့တာ 
ပါ။ အခုအဲ့ဒီသမုိင္းကိုလူေတြနဲ႔အတူ ေရးထုိးဖုိ႔ ဒီႏွစ္ 
ခရစၥမတ္မွာထပ္ၿပီး ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ဖိတ္ 
ေခၚခ်က္ကိုလက္ခံၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕သမိုင္းကို ေရးထုိးခြင့္ 
ေပးလုိက္ တယ္ဆုိရင္ ဒါဟာက်ေနာ္တုိ႔အတြက္ခရစၥမတ္ 
ေကာင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သြားမွာပါ။ မိမိတုိ႔ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကို
ဘုရားရွင္နဲ႔ ေရးထိုးႏုိင္ၿပီး ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္လည္း 
မိတ္ေဆြတုိ႔ ရဲ႕ဘဝသမုိင္းကို ျပဳျပင္ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါေစ။

သီကို႐ွင္း

ပုပ္ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္၏ God made the history ကို 
ေထာက္႐ႈမီွျငမ္းေရးသားသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)
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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အထိမ္းအမွတ္ ဂ်ဴဘီလီပြဲက်င္းပျခင္း

 ဗန္းေမာ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ေရႊ 
ကူဘုန္းေတာ္ႀကီး တိုက္နယ္သို႔ စိန္ဖရန္စစ္ 
ေဇးဗီးယား ဘရာသာရ္ဂုိဏ္း သာသနာျပဳ 
ေရာက္ရွိျခင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီ 
လီပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ 
၂၉-၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အဖဆရာေတာ္ဘုရား 
ေရမြန္ဆြန္းလြတ္ဂမ္မွ ဂ်ဴဘီလီေက်းဇူးတင္

ခရစၥမား အားေပးျခင္းႏွင့္ 
ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း

 ဗန္းေမာ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၊ တိန္ 
ဆိန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး တိုက္နယ္ရွိ အင္ဘာပါ 
ေက်းရြာရွိ ခရစၥတူးဘုရင္ ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀) ရက္တနဂၤေႏြေန႔ 
တြင္ ခရစၥမားအားေပးျခင္း မဂၤလာေတာ္ 

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရက္တိုသင္တန္း

 ဗန္းေမာ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ဗန္း 
ေမာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတိုက္နယ္ရွိ စိန္ပက္ထ 
ရစ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းရွိ ဓမၼာရံုတြင္ ႏိုဝင္ 
ဘာလ (၅-၈) ရက္ေန႔အထိ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ 
ခြဲမႈဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားကုိ ဆရာမ 
ေဒၚတင္တင္လတ္မွ ဦးေဆာင္ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါ 
သည္။ 

လူငယ္မ်ား၏ အစည္းအေဝးႏွင့္ သင္တန္းျပဳလုပ္

 ဗန္းေမာ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ဗန္း 
ေမာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတိုက္နယ္(၂)မိုင္ေအာင္ 
သာ ေအာက္တိုဘာ (၂၆-၂၈) ရက္ထိ စိန္ 
ဗရီးဂ်စ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ လူငယ္တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Columban Lar Di 
မွဦးေဆာင္ကာ လူငယ္မ်ား၏ (၅)ႀကိမ္ 
ေျမာက္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ
ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းတြင္ အဖဆရာ 
ေတာ္ဘုရား ေရမြန္ဆြမ္လြတ္ဂမ္မွ အဖြင့္ 

အမွာစကားႏွင့္ အားေပးစကား ေျပာၾကား 
ေပးခဲ့ၿပီး ဖာသာရ္ဖရန္စစ္ ေစာေဖဟန္မွ 
Commission Association အေၾကာင္းသိ 
ေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ဖာသာရ္မိုက္ကယ္တန္ 
ဂြန္းမွ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ 
ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသီးသီးပို႔ခ် 
ေပးခဲ့ပါသည္။

 ယင္းသင္တန္းတြင္ တိုက္နယ္အ
သီးသီးမွလူငယ္စုစုေပါင္း (၄၀) ဦးခန္႔ တက္ 
ေရာက္ခ့ဲပါသည္။

မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္က်င္းပ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 
 အဆိုပါ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္သို႔ စိန္႔ 
ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား ဘရာသာရ္ ဂုိဏ္း၏ 
အႀကီး အကဲ Bro. Ah Sa ႏွင့္ဘရာသာရ္မ်ား၊ 
စစၥတာရ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ဘုရား ေရမြန္ဆြမ္းလြတ္ 
ဂမ္မွေပးခဲ့ပါသည္။ ခရစၥမား အားေပးျခင္း 
ခံယူသူ ဘာသာတူဦးေရ စုစုေပါင္း (၉၃)
ဦးရွိၿပီး ဘာသာဝင္ဦးေရ စုစုေပါင္း (၃၀၀) 
ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ဆရာေတာ္
အပါအဝင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိက္နယ္ 
အ သီး သီးမွ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ား ေလ့လာသူ 
စုစု ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။

OSC - BANMAW
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ေရဦး ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ သာသနာအုပ္စု၏ ပထမဦးဆံုးရဟန္းျဖစ္ခဲ့ေသာ 
ဖာသာရ္ျပံဳးခ်ိဳ၏ ရဟန္းဝါ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္က်င္းပျခင္း

 မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ ေရဦးၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ 
သာသနာအုပ္စုမွ ပထမဦးဆံုး ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ 
သူ Rev. Fr. Nicholas ျပံဳးခ်ိဳ၏ ရဟန္းဝါ 
ေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေက်းဇူးတင္ မစၧားႏွင့္ 
ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာလ (၂၃) 
ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖေရး အခမ္းအနား 
ကို (၂၂) ရက္ေန႔ ညစာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ဴဘီလီ 
ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို(၂၃) 

ရက္ေန႔ နံနက္က ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

 ဂ်ဴဘီလီေက်းဇူးတင္ မစၧားတရား 
အား ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဖာသာရ္ ျပံဳးခ်ိဳမွ ဦးေဆာင္ 
၍ မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
ပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ ၾသဝါဒ 
တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဂ်ဴဘီလီရွင္၏ 
မိဘမ်ားအားလည္း ေက်းဇူးတင္စကားကို 
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ဴဘီလီရွင္သည္လည္း မိမိ 
၏ ႏွလံုးသားကေန သခင္ခရစ္ေတာ္ကို 

ယံုၾကည္တဲ့အတိုင္း လက္ခံေပးတဲ့အတြက္ 
ယခုလို ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကို က်င္းပေနႏိုင္ 
ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေရွ႕ဆက္မည့္ အနာဂတ္မွာလဲ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ 
သာသနာအမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ 
ဂုဏ္ျပဳအားေပး တိုက္တြန္းစကားမ်ားကို 
ႁမြက္ၾကားကာ ဂ်ဴဘီလီရွင္အား မႏၲေလး 
သာသနာကိုယ္စား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ကို 
လည္း ခ်ီးႁမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

 ဂ်ဴဘီလီရွင္မွလည္း ရင္တြင္းစ 
ကားေျပာၾကားရာ၌ ရဟႏၲာဂၽြန္မာရီ ဗီယား 
ေန ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္ 
သည့္ " ရဟန္းေတြက ဘာသာတူမ်ားအား 
ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ေသာ့ 
ျဖစ္တယ္။" ဆိုတာကိုေဝမွ်ရင္း ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ဟူတန္ရွိန္း၏ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္သည့္ 
ရဟန္း ဘုန္းႀကီးမ်ားဟာ မိမိကိ္ုယ္ကို ပိုင္ 
တာမဟုတ္ပဲ ဘာသာတူမ်ား ပိုင္ဆိုင္တာ 
ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကို ဂ်ဴဘီလီ 
စကားအျဖစ္ ႏႈတ္ဆက္ခံရၿပီး ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ဟူတန္ရွိန္း၏ ေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္ 
အား လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ 
၎ဆရာေတာ္ႀကီး၏ စကားမ်ားသည္ မိမိ 
၏ႏွလံုးသားကို ထိေတြ႕ေၾကာင္းကို ဂ်ဴဘီ 
လီရင္တြင္းစကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္ 
သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  ဂ်ဴဘီလီရွင္ဘုန္း 
ဘုန္းျပံဳးခ်ိဳသည္ ၎၏ ဂ်ဳဘီလီအခမ္းအနား 
ျဖစ္ေျမာက္ေရး လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ အလွဴရွင္ 
မ်ားအားလည္း ေက်းဇူးတင္စကားကို ေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။

 ေရဦးသာသနာ အုပ္စုမွ ဘာသာ 
တူမ်ားသည္ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ သာသ 
နာ အုပ္စုအတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ရဟန္း 
ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဖာသာရ္ျပံဳးခ်ိဳအား ၎၏ (၂၅) 
ဝါျပည့္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳေတးမ်ား၊ အကမ်ား၊ 
လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 
ဖာသာရ္ျပံဳးခ်ိဳ၏ ေနာက္တြင္ ဖာသာရ္စိုး 
လြင္၊ ဖာသာရ္ ေနမ်ိဳးေဆြ၊ ဖာသာရ္စိုးသူႏွင့္ 
ဖာသာရ္ ျမင့္သူဝင္းတို႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါ 
သည္။ ဖာသာရ္စိုးလြင္မွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ 
သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။

Pinky-Mdy osc

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံၿဖိဳးေရး
 (သာသနာအမႈေတာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ)သင္တန္း 
ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ CRCM တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔မွ (၂၉) ရက္ေန႔ 
အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းကို (၂၆) ရက္ေန႔နံနက္ 
(၆း၃၀) နာရီတြင္ CRCM ၌မစၧားတရား 
ေတာ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ 
သာသနာအသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ 
ေကာ္မတီဝင္မ်ား သာသနာအလိုက္အခ်င္း 
ခ်င္းမိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ၾက 
ပါသည္။

 သင္တန္းသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ကက္ 
သလစ္သာသနာ အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီး 
စုစုေပါင္း (၁၁၆) ဦး တက္ေရာက္ၾကပါ 
သည္။

         Fb-Cecilia Zcc



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)
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ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

လူငယ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
 9 လူငယ္မ်ားသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို 

တန္ဖိုးထားၾကသည္။ သင္ယူလုိစိတ္ျပင္းထန္သည္။ ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမ 
စိတ္ထားျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလိုစိတ္ရွိသည္။ အနစ္နာခံ ဆက္ကပ္မႈျဖင့္ အမ်ား 
အက်ိဳး သယ္ပိုးလိုစိတ္ရွိသည္။ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္မူ မိမိတို႔ တန္ဖိုးထားသည့္ အတိုင္း 
က်င့္ႀကံေနထိုင္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းေနပါေသးသည္။

 9 မ်က္ေမွာက္ေခတ္အခ်ိန္အခါသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ထို ေျပာင္း 
လဲမႈ ေရစီးေၾကာင္းတြင္ လူငယ္မ်ားတို႔သည္ ေမ်ာပါလ်က္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ျပန္လည္ 
သုံးသပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေတာ့ေပ။ ဤသို႔ေသာအားျဖင့္ ျပဳမူေျပာဆိုေနထိုင္ျခင္း တို႔သည္ 
တိမ္းေခ်ာ္မွားယြင္းၾကရသည္။ 

 9 ပညာေရးပိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားစြာသည္ အထက္တန္းအဆင့္ကိုပင္ မေက်ာ္ႏိုင္ၾကဘဲ 

ပညာ ေရးဆုံးခန္းတိုင္ျခင္းမရွိပါ။ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ားတြင္လည္း သင္ယူမႈအားနည္း 
ေနၾကပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မရၾကဘဲ 
ႀကဳံရာက်ပန္း အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးေနၾကရသည္။ ထိုသို႔ မိသားစု၏ စားဝတ္ေနေရး 
ကိစၥအတြက္သာ လုံးပန္းေနရေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးကို အာ႐ုံထား 
စဥ္းစားႏိုင္စြမ္း၊ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းလာေနသည္။ ထို႔ 
အျပင္ အမ်ားအက်ိဳးျပဳအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား 
မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားလည္း မလုပ္ႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။

လူငယ္ႏွင့္ မိသားစုအသက္တာ
 @ မိသားစုမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈမ်ားေၾကာင့္  ပုံမွန္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ပင္ 

႐ုန္းကန္ေနၾကရသည့္အတြက္ သားသမီးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးရန္၊ လူ႔အသိုင္း 
အဝိုင္းအတြင္း အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။

(၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူငယ္ညီလာခံ
ထုတ္ျပန္ခ်က္

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သ 
လစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူငယ္ေကာ္မရွင္မွ ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ စတုတၳ အႀကိမ္ 
ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ားညီလာခံကုိ  “သင္တုိ႔၏ ငယ္႐ြယ္ 
ႏုပ်ိဳျခင္းကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ 
စိန႔္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ညီလာခံသုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ သာသနာ (၁၆) ခုမွ လူငယ္ ကုိယ္စားလွယ္ 
(၁၆၄)  ဦး၊ ေလ့လာသူ (၆) ဦး တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ ၄ ပါး၊ သာသနာ 
အသီးသီးမွ လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား အပါအဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂၄) ပါး၊ 

စစၥတာ (၇) ပါး၊ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အားျဖည့္ကူညီသူ (၂၈) ဦး ႏွင့္ လုပ္အားေပး (၃၀) 
ဦး တုိ႔လည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ညီလာခံအတြင္း လူငယ္မ်ားသည္ အတူတကြ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊  အလင္းေပး 
လမ္းျပ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအား နာယူသံုးသပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံ ေဝမွ် 
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ညီလာခံ၏ ပထမရက္တြင္ “အသင္းေတာ္အတြက္ လူငယ္၊ 
လူငယ္အတြက္ အသင္းေတာ္” ၊ ဒုတိယရက္တြင္ “လူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနကုိ ခြဲျခမ္း 
စိတ္ျဖာျခင္း” ၊ တတိယရက္တြင္ “ကက္သလစ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၏ အသံမ်ား” စသည့္ 
ေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား

အသင္းေတာ္အတြက္ လူငယ္၊ လူငယ္အတြက္ အသင္းေတာ္
• ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သည္ လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္း 

လမ္းမ်ား ႂကြယ္ဝစြာ ရွိေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈအပိုင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေန 
ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝကို လူ 
ငယ္မ်ား ျပည့္ဝစြာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မရွိျခင္း၊ စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ားက လူငယ္ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ လူငယ္ 
မ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈအား  အဟန႔္အတားျဖစ္ေစျခင္းမ်ားေၾကာင့္  ျဖစ္ပါသည္။ 

• အသင္းေတာ္သည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အားစိုက္ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း လုံေလာက္မႈ မရွိေသးပါ။ ဘာသာတရား လက္ဆင့္ 
ကမ္းသြန္သင္ေပးျခင္း၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရးျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး သုံး 
စြဲျခင္းႏွင့္ မီဒီယာ၏ သားေကာင္ျဖစ္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေပးမႈႏွင့္ ကုသေပးမႈ အစီ 
အစဥ္မ်ား အားနည္းေနပါေသးသည္။ 

• အသင္းေတာ္၏ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ နီတိေရးရာ 
သြန္သင္ခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ျပည့္ဝစုံလင္သည္။ ယုံၾကည္သူတိုင္းအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ 
လူငယ္တို႔၏ ဝိညာဥ္ေရး ခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္ လူငယ္မ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရး ဆာငတ္မႈကို ျပည့္ဝစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္းမရွိ 

ေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ကို စြန္႔ခြာသည့္ လူငယ္မ်ား တိုးပြားလာလ်က္ ရွိသည္။

• အသင္းေတာ္သည္ လူတိုင္းအား ကယ္တင္ျခင္းဆီသို႔ လက္တြဲေခၚေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ 
အသင္းေတာ္တြင္ လူတိုင္းအတြက္ ေနရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သာသနာနယ္အခ်ိဳ႕တြင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ သာသနာ့ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ လူငယ္မ်ားအား ယုံယုံ ၾကည္ 
ၾကည္ ေနရာေပးျခင္းမရွိပါ။

• ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘရာသာရ္၊ စစၥတာ 
မ်ား၊ ဓမၼဆရာ/မမ်ား ႏွင့္ သာသနာ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
လုံေလာက္စြာရွိေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အက်င့္သီလျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နည္း 
ပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျဖင့္ျဖစ္ေစ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ားမွ 
လူငယ္မ်ားအား ေဖးမလက္တြဲေခၚယူမႈ အားနည္းေနပါေသးသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးမည့္ သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္းေသာ္လည္းေကာင္း 
အသင္းေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပၚလြင္စြာ မေတြ႕ရေသးပါ။

• အသင္းေတာ္တြင္ စနစ္က်ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ က်စ္လစ္ရွင္းလင္းေသာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းျပတ္ 
သားေသာ မူဝါဒ၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ တာဝန္ခြဲေဝမႈတို႔ ရွိရန္လိုအပ္ေနပါေသးသည္။

လူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂) ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 23

 @ အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ား၏ ယုံၾကည္ျခင္း ခိုင္မာမႈ မရွိျခင္း ႏွင့္ ေရွး႐ုိးစြဲ အယူအဆမ်ား 
ေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားသည္ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရ ျဖစ္ၾကရသည္။ 
မိသားစုအတြင္း ယုံၾကည္ျခင္းခိုင္မာမႈ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ စည္းလုံးမႈႏွင့္ အျပန္ အလွန္ 
နားလည္မႈ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ လူငယ္ 
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ စစၥတာတုိ႔ႏွင့္ မိဘတို႔အၾကား ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ 
ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  မိဘႏွင့္ သားသမီးမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ 
ေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

 @   အနာဂတ္တြင္ မိသားစုထူေထာင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းဆိုင္ရာ သိသင့္သိထိုက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသင္းေတာ္မွ 
ေကာင္းစြာသင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လူငယ္ႏွင့္ ယေန႔ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္
 ? ဆုေတာင္းျခင္းအမႈ၌ ပါဝင္ရန္၊ စကၠရမင္းတူးမ်ား ပုံမွန္ခံယူရန္ စေသာ အသင္းေတာ္၏ 

သန႔္ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္း၌ လူငယ္မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ သြန္သင္ပဲ့ျပင္မႈ လိုအပ္သကဲ့သို႔ 
လူငယ္မ်ားမွလည္း အားထုတ္ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္။

 ? ေလာကီပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လုံးပန္းေနရလ်က္ 
ဝိညာဥ္ေရးကို အားထုတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေသာ လူငယ္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း 
မရွိျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျခင္း၊ မီဒီယာ၏ သားေကာင္ျဖစ္ျခင္း 
စေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္သည္ 
ကူညီပံ့ပိုးေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 ? လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသင္းအဖြဲ႕အတြင္း ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ျခင္း၊ စည္းလုံးမႈ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ နားလည္မႈလြဲျခင္းမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ လူငယ္ 
တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ခိုင္မာေသာ မူဝါဒရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 ? လူငယ္တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္းတြင္ ဆက္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ား၏ အနာဂတ္ 

ဘဝရပ္တည္မႈ မေရမရာ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျပင္ 
ဆင္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

လူငယ္ႏွင့္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း ျဖန႔္ေဝျခင္း
 9 အသင္းေတာ္သည္ သတင္းေကာင္းျဖန႔္ေဝျခင္းအတြက္ လူငယ္မ်ားအား အထူးအားကိုး 

အားထား ျပဳသကဲ့သို႔ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရက္ေရာစြာ ဆက္ကပ္ေနၾကေသာ 
လူငယ္မ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။

 9 မိမိတို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းကို ေသခ်ာစြာ သိနားလည္ျခင္း မရွိၾကေသာေၾကာင့္  သက္ေသ 
ခံမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ၾကသလို အနည္းငယ္မွ်ေသာ အခက္အခဲရင္ဆိုင္ရသည္ႏွင့္ ေပ်ာက္ 
ကြယ္ သြားၾကေသာ လူငယ္မ်ား ရွိပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးတြင္ စိတ္အား 
ထက္သန္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနၾကၿပီး အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္း၊ ဘာသာကြဲ လက္ထပ္ျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္လည္း အသင္းေတာ္ျပင္ပသို႔ ေရာက္သြားၾကသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
 9 လူငယ္မ်ားသည္ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ဆု 

ေတာင္းျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ စည္းလုံးျခင္းအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတြင္ 
ပါဝင္ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ 
ပါဝင္ၾကသည္။

 9 စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ခံစားေနရသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ ေရး 
တို႔တြင္ အားတက္သေရာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

 9 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မူ 
ႏိုင္ငံေရး အသိပညာမ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာသင္ယူရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

 ♡ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စနစ္ 
က်ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး လူငယ္တာဝန္ခံမ်ားအား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
လူငယ္ေရးရာ စင္တာမ်ားအား သာသနာအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေပးျခင္းမ်ား 
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္။

 ♡ လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္း 
မရွိဘဲ လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ ထမ္းေဆာင္ 
ေစရန္။

 ♡ လူငယ္မ်ား ယုံၾကည္ျခင္းခိုင္မာေစရန္၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ရင့္က်က္သူမ်ား ျဖစ္လာ 
ေစရန္အတြက္ ဘာသာတရား (သမၼာက်မ္းစာ၊ ဘုရားစကား)ကို အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ 
နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါရန္။

 ♡ အသင္းေတာ္၏ အသက္တာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားအား လက္ကမ္းႀကိဳဆို 
ေနရာ ေပးၿပီး လက္တြဲေခၚကာ လမ္းျပကူညီ သြန္သင္ေပးပါရန္။

 ♡ သာသနာအခ်င္းခ်င္း လူငယ္မိတ္သဟာယအစီအစဥ္မ်ားကို အသင္းေတာ္မွ ဦးေဆာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါရန္။ 

 ♡ လူငယ္မ်ား ဘက္စုံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘာသာတူမိသားစုဘဝ ထူ 
ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သြန္သင္လမ္းျပေပးပါရန္။ 

 ♡ လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ စစၥတာမ်ားမွ လူ 

ငယ္မ်ား၏ မိသားစုႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံလ်က္ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္ျခင္းျဖင့္ လူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအၾကား နားလည္မႈတည္ေဆာက္ေပးကာ  လူငယ္မ်ား၏ အသက္တာ 
ကို အေဖာ္ျပဳ လမ္းၫႊန္ေပးပါရန္။ 

 ♡ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြကာ ဘြဲ႕ဒီဂရီအပ္ 
ႏွင္းေသာသင္တန္း/ေက်ာင္းမ်ား၊ သက္ေမြးပညာသင္တန္း/ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းၫႊန္ကူညီ 
ေပးပါရန္။ 

 ♡ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ေပးျခင္း၊ ရပ္ 
တည္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါရန္။ 

 ♡ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ အရက္ေသစာ၊ မီဒီယာႏွင့္ အင္တာနက္ ဂိမ္းမ်ား စြဲလန္းေနေသာ 
လူငယ္မ်ားအား ကုသေပးျခင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ စြဲလန္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားအား အသင္းေတာ္ ၏မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္း 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္။ 

 ♡ လူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား၊ လူငယ္ေခါင္း 
ေဆာင္ ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအၾကား၊ က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
ဒိုင္ယာေလာ့ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ အသင္းေတာ္မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါရန္။ 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး24

ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ခရီးစဥ္

 ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ 
အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသသို႔ ၂၀၁၉ ခု ႏိုဝင္ 
ဘာလ ၇ ရက္မွ ၁၃ ရက္ အထိ ရက္သတၱ 
တစ္ပတ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဤခရီးစဥ္ 
သည္ ကာဒီနယ္အတြက္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ၿပီး 
အခမ္းအနား မ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ရသည္။ အထူးျခားဆံုးမွာ ဘာသာဝင္ ၂ 
သိန္းခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ မစၧားတ 
ရားကို ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ကာဒီနယ္၏ ခရီးစဥ္ကို ဆြန္နာဒါး 
ရွိ ဆေလးရွင္းတကၠသိုလ္တြင္ ဆရာဆရာမ 
မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ 
ဆံုခဲ့ၿပီး တကၠသုိလ္၏ သမိုင္းကို ေရးသား 
ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္ မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္း 
အနားတြင္လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ ဂိုဟတ္တီၿမိဳ႕မွတဆင့္ 
ရွီေလာင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုေဒသ 
သည္ ဆေလးရွင္း သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေအာင္ျမင္ ထြန္းကားရာ ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။

 မၾကာေသးခင္က အေမရိကတြင္ 
ယဥ္မေတာ္တဆျဖင့္ ပ်ံလြန္ခဲ့ေသာ ရွီ 
ေလာင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေဒါမိနစ္ 
ဂ်ာလားသည္ ဆေလးရွင္းအသင္းဝင္ တစ္ 
ဦးျဖစ္ၿပီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ 
တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

 လူႏွစ္သိန္းခန္ ႔ပါဝင္တက္ေရာက္ 
ေသာ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္စီတန္း လွည့္လည္ျခင္းကို ဦးေဆာင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။

 ေဒသခံစကားျဖစ္ေသာ ခါစီစကား 
ျဖင့္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း ၾသဝါဒေပးျခင္းတို႔ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကာဒီနယ္၏ ဘာသာ 

စကား ကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းရည္ကို ေလးစားခဲ့ 
ၾကသည္။ ခါစီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အီဇရာအဲလ္ 
မ်ားကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္ထူးျခားစြာ ေခၚထား 
ေသာ ေကာင္းႀကီးခံစားရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ခါစီလူမ်ားမ်ား ကလည္း ထိုေက်းဇူးေတာ္ 
ကို အေကာင္းဆုံး တုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ သူ 
တို႔ ယံုၾကည္ျခင္း၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို 
ယခု ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပေၾကာင္း အားေပး ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ထိုယံုၾကည္ 
ျခင္းကို ႏႈတ္ျဖင့္သာမက ဘဝႏွင့္ သက္ေသ 
ခံၿပီး အမ်ားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝရန္တိုက္တြန္း 
ခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္သည္ ေရႊႏွလံုးေတာ္ သီ 
ေအာ္ေလာဂ်ီ ေကာလိပ္တြင္ မစၧားပူေဇာ္ 
ေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဒြန္ 
ေဘာ့စကို စက္မႈလက္မႈေက်ာင္း ႏွင့္ အျခား 
ထင္ရွားေသာ ေက်ာင္းမ်ား သြားေရာက္ 
ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး ဘာသာ 

ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆေလးရွင္းမ်ား၊ လူ 
ငယ္မ်ား ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

 ရွီေလာင္ ႏွင့္ ဂိုဟတ္တီရွိ ဆေလး 
ရွင္းမိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ျမန္မာျပည္သူ 
ျပည္သားမ်ား ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနရေသာ 
ႏိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး အေျခအေနမ်ား အ 
ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္ အေၾကာင္း၊ အသင္းေတာ္၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း  လုပ္ 
ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အေၾကာင္းကို 
ေဝမွ်ကာ ေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ 
သည္။

 ျပန္လည္မထြက္ခြါမီ ကာဒီနယ္က 
သူ႔အား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္အတြက္၊ ခံစားရခဲ့ 
ေသာ ဧည့္ဝတ္ေက် ပ်ဴငွါမႈမ်ားအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့သည္။
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လူထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး ႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ 
ေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးႏွင့္ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒြန္ေဘာ့စကို 
ေက်ာင္းတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ အထိ 
သံုးရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ပထမဦးစြာ သာသနာ အသီးသီးမွ 
အလုပ္အကိုင္ အေျခအေနကို တင္ျပခဲ့ၾက 
သည္။ ဆက္လက္ၿပီး သာသနာအဆင့္ လူ 
ထု ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးထားရွိေရးႏွင့့္ သာသ 
နာေတာ္အတြင္း လူထုဆက္သြယ္ေရး အ 
ခန္း က႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္းေတာ္၏ 

လမ္းညႊန္သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို အတူတကြ 
ဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
မဟာဗ်ဴဟာ ေရးစြဲ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သာ 
သနာ အသီးသီးတြင္ ႐ံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ 

ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေဝျခင္း ႏွင့္ 
လူသားတို႔၏ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔တြင္ 
အျခား ေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ 
ကိုင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ CBCM HERALD ဆက္လက္ထုတ္ 
ေဝႏိုင္ေရး ဝိုင္ဝန္း ႀကိဳးစားၾကရန္ သေဘာ 
တူ ခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ သာသ 
နာေတာ္အတြင္ မီဒီယာကို အသံုးခ်တတ္ရန္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား လိုအပ္ေသာ ပညာေပး 
ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္မွ 
တာဝန္ယူရမည့္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြး 
ေႏြးခဲ့သည္။
 ေကာ္မရွင္အမႈေဆာင္မ်ားအျဖစ္ 
ဥကၠဌ ဖါသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္၊ ဒုဥကၠဌ 
ဖါသာရ္ ၾသဂစတင္းေရႊ၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) 
ဖါသာ ေလာရင့္စ္၊ အတြင္းေရးမွဴး (၂) 
ဖါသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ အဖြဲ႕ဝင္ (၁) ဖါသာရ္ 
ဝီလ်ံစိုး၊ အဖြဲ႕ဝင္ (၂) ဖါသာရ္ မာရီယာႏို လွ 
ကိုတို႔အား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
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