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ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

မတရားေသာအမႈကို 
ျပဳေသာသူမည္သည္ကား 
မိမိျပဳေသာအမႈ၏ အက်ိဳး 

အျပစ္ကို ခံရလိမ့္မည္။

ေကာ္ေလာ္သဲ ၃း၂၅

 လားရွိုး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာ ဆရာေတာ္သစ္ ဘိသိတ္မဂၤလာ 
ေပးျခင္းအခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ 
ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ မစၧား 
ေတာ္ျမတ္ျဖင့္ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ 
က်င္းပကာ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို အ 
တူတကြ ေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္းၾကရာတြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ 
ဗာတီကန္သံအမတ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ 
ခ်န္အင္းနဲမ္ ၊  ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ေဟာင္ 
ေကာင္မွ ဆေလးရွင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ကာဒီနယ္ႀကီး ခ်ားစ္ဘို ႏွင့္အတူ ျမန္မာ 
ျပည္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အ 
ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌႏွင့္ အတူ သာသနာ အသီး 

သီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ စုစု 
ေပါင္း အပါး ၂၀ ၀န္းက်င္၊ ရဟန္းေတာ္ 
အပါး ၁၇၀ ၀န္းက်င္၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳး 
သမီးသူေတာ္စင္ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ ကိုရင္ 
သီလရွင္ ရေသ့ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာ၀င္ ညီကို 
ေမာင္ႏွမ အားလုံးတို့က ပါ၀င္ကာစုေတာင္း
၀တ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ကာဒီနယ္ ႀကီးခ်ားစ္ဘိုမွ ဘာသာ 
၀င္မ်ားအား တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးျခင္း 
ႏွင့္ ဆရာေတာ္အသစ္အား မဂၤလာ စကား 
ႁမြက္ၾကားရာတြင္၊ ဆရာေတာ္သစ္၏  
ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ (ကိုယ္ေတာ္ဘုရား၏ 
ေက်းဇူးေတာ္သည္ လုံေလာက္ေပ၏) ဆို 
သည့္ အတိုင္း ဆရာေတာ္ လုကပ္စ္သည္ 
၄င္း၏ဘ၀ အသက္တာတြင္ ခက္ခဲသည့္ 
သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ သခင္ဘုရား၏ 
သစၥာရွိေသာ ငယ္သားေကာင္း ျဖစ္ကာ 
ခၽြတ္ၿခဳံၾကျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံမွုကိုလည္း ျမည္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၂၀ - ျပည့္ႏွစ္ ပထမ (၆) လပတ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး

စာ - ၇

လား႐ိႈး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာအတြက္ ဆရာေတာ္အသစ္အား သိကၡာတင္ေပးျခင္း

စမ္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လား႐ိႈး ေတာင္တန္း 
ကက္သလစ္ သာသနာသည္ ကိုယ္ေတာ့္ 
အတြက္ အားကိုးနိုင္တဲ့ ရွမ္းရိုးမေတာင္ 
တန္းႀကီးျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္  ေၾကာင္း၊ ဆရာ 
ေတာ္သည္ လာရွိုးကက္သလစ္ သာသနာ 
ေတာ္အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ အာ႐ုံဦးျဖစ္ 
လာပါေစဟု ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းပါေၾကာင္း၊ 
ဆရာေတာ္ရဲ့ ေတာင္ေဝွးေတာ္ ႏွင့္ အ 
ေဆာင္အေယာင္မ်ားသည္ ရာထူးအတြက္ 
အထက္ကို တက္ရန္မဟုတ္ပဲ၊ ဗြက္နစ္ ေန 
တဲ့သားသမီးေတြထဲကို ဆင္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဆရာေတာ္ အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားက 
အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းလုံးျခင္း 
ရဲ့ အမွတ္သေကၤတ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
လူမ်ိဳးမတူ စကားမတူေပမဲ့ တစ္လုံးတစ္၀ 
တည္း ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လက္နက္ 
ဆိုတာ ျပႆနာကို ပိုမိုနက္ေစတာမို႕ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္ဆီ 
မ်က္ေျခမျပတ္ဘို့ အားေပးလိုပါေၾကာင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္း ညီညြတ္ေရးသည္သာ ပစ္မွတ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ အ 
တိုင္း စုံစမ္းျခင္းႏွင့္ ဒုကၡခံရေပမဲ့ ဘုရားရွင္ 
၏ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ ဆက္လက္ခြန္အား 
ယူကာ အမ်ားအတြက္ မ်က္ရည္သုတ္ေပး 
သူ စိတ္သက္သာရာ ရေစေသာသူ ျဖစ္ပါ 
ေစလို႔ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းပါတယ္ ဟု ဆိုကာ 
ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ရဟန္း 
အမတ္ ကာဒီနယ္ႀကီး ခ်ားစ္ဘို မွ ၄င္း၏ 

စာမ်က္ႏွာ ၂၀ သို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ကက္သလစ္ ဆရာ 

ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏
လူထု ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ 
ႏွင့္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး ႐ံုး၏
ေနရွင္နယ္ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္
ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ
ဖါသာရ္ ေပါလီႏူးစ္ ျမတ္ႀကိဳင္

Fr. Paulinus Myat Kyine အား  
၂၀၂၀ - ၂၀၂၂ သံုးႏွစ္တာအတြက္  

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ 
တာဝန္အပ္ႏွင္းလိုက္ပါသည္။

၂၀၂၀ ခု မတ္လ ထုတ္ စာေစာင္မွ 
စ၍ ဖါသာျမတ္ႀကိဳင္သည္ CBCM 
HERALD ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ 

တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)
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ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ 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။

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

ဝါတြင္းကာႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း

 ဝါတြင္းကာလသည္ အမိအသင္းေတာ္က ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ 
လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ကာ လုိအပ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စိတ္သစ္၊ ႏွလုံးသားအသစ္မ်ားျဖင့္ 
ရွင္ျပန္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာ၌ ပါဝင္ထိုက္သူျဖစ္ေစရန္ မိမိကိုယ္တိုင္အတြက္ 
အခ်ိန္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ဆိုေသာ္ ဝါတြင္းကာလသည္ မိမိ တစ္ဦးအတြက္ ေပး 
ထားျခင္းသက္သက္ မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုသည္။

 ဝါတြင္းကာလတြင္ က်င့္ႀကံရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားသည္မ်ားမွာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာ 
ေရွာင္ျခင္းႏွင့္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးအျဖစ္ ေလာကကမၻာတြင္ 
အသက္ရွင္ေနထိုင္ရသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ လူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္လည္းေကာင္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္ႏြယ္ရွင္သန္ရသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိကိုယ္ကို 
လည္း ေျဖာင့္မွန္ေသာလမ္းေပၚတြင္ ရွိရန္ အသိႏွင့္ သတိရွိဖို႔လိုသည္။

 ဤက႑သံုးခုကို အာ႐ုဏ္ျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိ ကိုယ္ကို ဆန္းသစ္ရန္ ဝါတြင္းကာလ၏ 
က်င့္စဥ္ကို အမိအသင္းေတာ္က ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္ မိမိအၾကားဆက္ႏြယ္မႈကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာက္တည္ရမည္။ အစာေရွာင္ 
ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ဇာတိအမွန္ကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ခိုင္းသည္။ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္းျဖင့္ မိမိႏွင့္ 
နီးစပ္သူမ်ားအေပၚ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာထားရမည္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေစ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ဝါတြင္းကာလသည္ အျပစ္အမွားမ်ားအတြက္ ေနာင္တယူကာ လမ္းမွန္ေပၚ ျပန္ 
တက္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ လူတိုင္း အျပစ္အမွားႏွင့္မကင္းႏိုင္ပါ။ လူမ်ား က်ဴးလြန္ေသာ 
အျပစ္အမွားတြင္လည္း ဘုရားသခင္အား ဆန္႔က်င္ေသာအျပစ္၊ မိမိကုိယ္ကို ထိခိုက္ေသာ 
အျပစ္ႏွင့္ နီးစပ္သူအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ေသာ အျပစ္ 
အမွားတို႔ ျဖစ္သည္။

 ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပာခံဗုဒၶဟူးျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ဝါတြင္းအခ်ိန္ 
ကာလကို စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဝါတြင္းကာလကို စိတ္ေလးလံျခင္းမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ 
ျခင္းထက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျပည့္ဝစြာျဖင့္ ရႊင္လန္းတက္ႂကြစြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္။ ဝါတြင္း 
ကာလအဆံုးတြင္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား တစ္စံုတစ္ရာကို ေပးမည္ဆိုသည္ကို သိ 
မွတ္ရန္လိုသည္။ ထိုလက္ေဆာင္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွလုံုးသားကို ျပင္ဆင္ကာ စိတ္ထား 
မ်ားကိုလည္း ဆန္းသစ္ၾကဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျပစ္အမွားမ်ား 
အတြက္ ဒုကၠရ စရိယာ ခံကာ အသက္ေတာ္စြန္႔ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ျပည့္ဝေသာ 
အသက္တာကို ရယူေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုႀကီးျမတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ထိုက္တန္သူ 
မ်ား ျဖစ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္ကို ျပဳလုပ္ယူၾကရမည္။ ပါစကားပြဲေတာ္ရက္ျမတ္မ်ားတြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခံစားရမည့္ ေမတၱာေတာ္အတြက္ ႏွလံုးသားမ်ားကို ျပင္ဆင္ရင္း စိတ္ထားမ်ားကို 
လည္း ျပဳျပင္ၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

 မိမိကိုယ္ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ရန္အတြက္ အစာေရွာင္ျခင္း၊ အသားေရွာင္ျခင္း၊ အေသာက္ 
အစားမ်ားကို ေရွာင္ျခင္းတို႔သည္ ထုံးစံတစ္ခု ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ က်င့္ႀကံရန္ လြယ္ကူ ပါ 
လိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ စည္းေစာင့္ျခင္းတို႔ 
ကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိ႔ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ မိမိ၏ အသုိင္းအဝိုင္းအား ဆန္း 
သစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ မိမိေၾကာင့္ မိမိ၏ သာသနာအုပ္စုသည္ 
စိတ္ေသာက ျဖစ္ေနပါသလား၊ မိမိေၾကာင့္ အသင္းေတာ္သည္ ပံုပ်က္ေနပါသလား၊ မိမိ 
ေၾကာင့္ မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းက စိတ္ညစ္ေနရပါသလား စသျဖင့္ မိမိရွင္သန္ရာ အသိုင္း 
အဝိုင္းကိုလည္း ျပန္ၾကည့္ဖို႔ လိုသည္။ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္း ဆိုရာ၌ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္း 
ကိုသာ သတ္မွတ္မထားဘဲ မိမိ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ စိတ္ေစတနာေကာင္းတို႔ကိုလည္း ေပး 
ကမ္းဖို႔လိုသည္။ မိမိ၏ မဆင္မျခင္ေျပာဆိုျပဳမူျခင္းတို႔ေၾကာင့္ နစ္နာရျခင္းမ်ားကိုလည္း 
ကုသေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိကုိယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရင္း မိမိတုိ႔၏ မိသားစုႏွင့္ ဘာ 
သာဝင္ အုပ္စုကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ အလြန္ပင္သင့္ေတာ္ပါသည္။

 ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား "စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ ငါ့ထံသို႔ ျပန္လာၾကေလာ့" 
(ေယာလ ၂း၁၂) ဟု ဖိတ္ေခၚေနသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အၾကားရွိေနေသာ အ 
တားအဆီးမ်ားကို ဖ်က္စီးကာ ဘုရားသခင္ထံခ်ဥ္းကပ္ၾကပါစို႔။ "အိုသခင္စင္ၾကယ္ေသာ 
ႏွလံုးသားကို အကၽြႏ္ုပ္အထဲ၌ ဖန္ဆင္းေတာ္မူပါ။ ကယ္တင္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို 
ကၽြႏ္ုပ္အား ေပးသနားေတာ္မူပါ (ဆာလံ ၅၁း၁၂) ဟု ဆုေတာင္းရင္း ဝါတြင္းကာလကို 
စစ္မွန္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ ကာလျဖစ္ေစၾကပါစို႔ ... ။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ သြန္သင္ခ်က္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က အပတ္ 
စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း လူထုပရိသတ္အား ဘုရားစကားသင္ 
ၾကားရာတြင္ တမန္ေတာ္ဝတၳဳကို အေျခခံ၍ ရွင္ေပါလူး၏ 
သာသနာခရီးစဥ္ ေနာက္ဆံုးပိုင္းကို သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့ပါ 
တယ္။ တမန္ေတာ္ဝတၳဳရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပုိင္းမွာ ဘုရားသခင္ 
ရဲ႕ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းဟာ ေျမျပင္တင္မက ေရျပင္မွာ 
ပါ ဆက္လက္အသက္ဝင္လႈပ္ရွားေနတယ္ဆုိတာကို ေတြ႕ 
ရတယ္။ အက်ဥ္းခ်ခံထားရတဲ့ ရွင္ေပါလူးကို ဆီဇာရီးယား 
ကေန ေရာမထိ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ 
ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က 
ျပန္႔ႏွံ႔ေနခဲ့တယ္။ "ကမၻာေရေျမအဆံုးတုိင္ သင္တုိ႔သည္ 
ငါ၏သက္ေသခံမ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္" လုိ႔ ဆုိခဲ့တဲ့မိန္႔မွာ 
စကားက တကယ္ပဲ ရွင္သန္ေနခဲ့တယ္။ တမန္ေတာ္ဝတၳဳကို 
ဖတ္ၾကည့္ရင္ သိမွာပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ 
လႈပ္ရွားမႈ အစြမ္းတန္ခုိးက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အံ့ၾသဖုိ႔ 
ေကာင္းလဲဆုိတာ ေတြ႕မွာပါ။ 

 ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္မွာ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ 
အေျခအေနေတြကလည္း ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္ 
မက။ ခရီးစဥ္က တေျဖးေျဖးနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြ ပိုမ်ားလာ 
တယ္။ ဆက္ၿပီး ခရီးမလႊင့္ဖုိ႔ ရွင္ေပါလူးက တားခဲ့ေပမဲ့လူ 
တစ္ရာတပ္မွဴးက ေခါင္းမာစြာနဲ႔သတိေပးစကားကို လစ္လ်ဴ 
႐ႈခဲ့ကာ သေဘာၤ မာလိန္မွဴးကို ယံုၾကည္မႈ လြန္ကဲေနခဲ့တယ္။ 
ခရီးက တြင္လာေလေလ၊ ေလျပင္းကလည္း ထန္လာေလ 
ေလျဖစ္ကာ သေဘၤာကို ဘယ္လုိမွ ဆက္ထိန္းလုိ႔ မရႏုိင္ 
ေတာ့ဘူး။ အသက္အႏၲရာယ္အတြက္ စုိးရိမ္လာကာမွ လူ 
ေတြလည္း ေျခာက္ျခားတုန္လႈပ္ကုန္ၾကတယ္။ ရွင္ေပါလူးက 
လုိက္ပါလာသူ အေပါင္းအပါတုိ႔ကုိ မေၾကာက္ၾကဖုိ႔ ခြန္အား 
ေပးစကား ဆုိခဲ့တယ္။ "ဒီညမွာ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ ေဘးမွာ ထာဝရ 
ဘုရားရဲ႕ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္က ရပ္ၿပီးေျပာခဲ့တယ္။ 
မေၾကာက္ၾကနဲ႔တဲ့၊ ဆီဇာဘုရင္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ရပ္ၿပီး သင္ႏွင့္အ 
တူပါလာတဲ့ သူအားလံုးကို ဘုရားသခင္က ကယ္တင္ေတာ္မူ 
ေၾကာင္းကို ေျပာခုိင္းပါတယ္" လုိ႔ ရွင္ေပါလူးက မိန္႔ခဲ့တယ္။ 
က်င္းထဲက်ပ္ထဲ ေရာက္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနတာေတာင္ ပါ 
လာတဲ့လူေတြရဲ႕ အသက္ကို ရွင္ေပါလူးက ကာကြယ္ေပး 
ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

 ဘုရားသခင္ရဲ႕ စီမံကိန္းက တကယ္လွတယ္။ ေပါ 
လူးကို ဖမ္းဆီးေခၚလာတဲ့ သေဘၤာေပၚက လူေတြကိုပါ 
ကယ္တင္ၿပီး ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ျပန္႔ႏွံ႔ေစခဲ့တာကိုပဲ 
ၾကည့္ပါ။ ဒီလုိနဲ႔ ဆက္လက္ခရီးႏွင္ခဲ့ရာ သေဘၤာကမား 
တာကြ်န္းကို ဆုိက္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ကြ်န္းသူ ကြ်န္းသား 
ေတြက ဝမ္းသာအားရစြာ ခရီးဦးႀကိိဳျပဳၾကတယ္။ ကြ်န္းသား 
ေတြြက စိတ္သေဘာထားေကာင္းတယ္။ ႏိွမ့္ခ်တယ္။ အဲ့ဒီ 
အခ်ိန္က ကြ်န္းေပၚမွာ မုိးေတြရြာၿပီး အရမ္းေအးေနတဲ့အခ်ိန္။ 
ဒီမွာလည္း တစ္ခါ ရွင္ေပါလူးက ခ်မ္းတုန္ေနတဲ့သူေတြကို 
ေႏြးေထြးေစဖုိ႔ ထင္းမီးကို ဖုိၿပီး အေႏြးဓါတ္ေပးခဲ့တယ္။ 
သူကိုယ္တုိင္က မခ်မ္းတတ္သလိုလို။ လမ္းမွာ ၾကာပြတ္နဲ႔ 
႐ုိက္ခံရတုန္းကလည္း မနာက်င္တတ္သလုိလုိ။ ျမင္ေတြ႕သူ 

တုိင္းက ေပါလူးေတာ့ ေသေလာက္ၿပီထင္ေနတာ။ တကယ္ 
ေတာ့ ဒီလုိ ခံထမ္းပူေဇာ္တတ္တာဟာ ရွင္ျပန္ေတာ္မူတဲ့ 
ခရစ္ေတာ္ကေပးတဲ့ ခြန္အားေတြေၾကာင့္ပဲ။ ခရစ္ေတာ္က 
ကတိထားခဲ့တယ္ေလ။ "သူတုိ႔သည္ ေျမြဆုိးမ်ားကိုက္ခံရၿပီး၊ 
ေသေစတဲ့အရာကို ေသာက္မိခဲ့ရင္လည္း သူတုိ႔ကို အနာတ 
ရျဖစ္ေစမွာမဟုတ္"။ ရွင္ေပါလူးတုိ႔ လာခဲ့ၿပီးေနာက္ မား 
တာကြ်န္းမွာ ေျမြဆုိတာ ရွာလုိ႔ေတာင္ မေတြ႕ေတာ့ဘူးလုိ႔ 
သမုိင္းျဖစ္ရပ္ေတြမွာ မွတ္တမ္းတင္ရ ေလာက္ေအာင္ထိ 
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ တကယ့္ကို ဘုရားရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ 
ေတာ္ပါပဲ။ 

 ေပါလူးအတြက္က ေရာက္ေလရာမွာ သာသနာ 
ျပဳႏိုင္တယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကုိ ျဖန္႔ေဝတယ္။ ဖ်ားနာ 
သူေတြကို ကုသေပးတယ္။ ဒါဟာ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း 
ရဲ႕ နိယာမတစ္ခုပဲ။ မိမိကိုယ္တုိင္က ကယ္တင္ျခင္း ခံရၿပီလုိ႔ 
ခံစားေတြ႕ၾကံဳရတဲ့အခါမွာ အဲ့ဒီေက်းဇူးေတာ္ကို ကုိယ့္အ 
တြက္ပဲ သိမ္းထားလုိ႔မရေတာ့ဘဲ အနီးပတ္ဝန္းက်င္က သူ 
ေတြနဲ႔လည္း မွ်ေဝေပးရေတာတ့ယ္။ ေကာင္းျမတ္ျခင္းဆုတိာ 
ျပန္႔ႏွံ႔လြယ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ အမွန္တရားနဲ႔ေကာင္း 
ျမတ္ျခင္းကို အစစ္အမွန္ ၾကံဳေတြ႕လုိက္ရၿပီဆုိရင္ သူ႔အလုိ 
လုိ အဲ့ဒီအရာက ရွင္သန္လာေတာ့တာပဲ။ ကိုယ့္ဆီကေန 
သူမ်ားဆီကို ေဖာက္ထြက္ တုိးဝင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ျဖစ္လာ 
တယ္။ ေဝဒနာခံစားရတဲ့ ခရစ္ယာန္က ေဝဒနာသည္ေတြကို 
ပုိၿပီး စာနာနားလည္ေပးတတ္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ 
ဒုကၡေဝဒနာဆုိတာႀကီးကို သူတုိ႔ေကာင္းေကာင္းသိလုိ႔ေပါ႔။ 

 ရငွ္ေပါလူးက ကြ်ႏုပ္တ္ုိ႔ကိ ုသြနသ္င္ေပးေနတာတစ ္
ခုက ဘုရားသခင္က အေျခအေနတုိင္းမွာ အခက္ခဲအတား 
ဆီးေတြၾကားကေတာင္ လႈပ္ရွားေနတာဆုိတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
ဘုရားသခင္ကို ပုိၿပီးအားကိုးအပ္ႏွံကာ လႈပ္ရွားခြင့္ေပးရ 
မယ္။ ေမတၱာတရား၌ အသီးပြင့္ေတြ ေဝရမယ္။ ဘုရားရဲ႕ 
ေမတၱာေတာ္က အျမဲတမ္း ဖူးပြင့္ေနတတ္တာမ်ိဳး။ ၾကံဳေတြ႕ 
ရတဲ့ ခက္ခဲစမ္းသပ္မႈတုိင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းခြန္အားနဲ႔အတူ 
ျဖတ္သန္းႏုိင္ဖုိ႔ ဘုရားသခင္ဆီကေန ဆုေက်းဇူးေတြ 
ေတာင္းခံၾကစုိ႔။ 

(ဇန္နဝါရီလ ၊ ၈ ရက္ ၊ ၂၀၂၀)

 ရွင္ေပါလူးရဲ႕ ခရီးစဥ္နဲ႔အတူ တမန္ေတာ္ဝတၳဳကို 
အေျခခံၿပီး ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္းကို ဒီေန႔ အဆံုးသတ္ 
ပါမယ္။ ရွင္ေပါလူးရဲ႕ သာသနာျပဳေရေၾကာင္းခရီးက ႏႈတ္က 
ပါတ္ေတာ္ခရီးတစ္ခုပါပဲ။ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိတဲ့သူက မိမိယံု 
ၾကည္တဲ့အတုိင္း အသက္ရွင္တယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာကယ္ 
တင္ျခင္း စီဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္းေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ 
ႏႈတ္ကပါေတာ္က တံေစးလုိပဲ ပြားမ်ားေစၿပီး မရွိဖူးတဲ့လမ္း 
ေၾကာင္းအသစ္ကိုလည္း ေဖာက္ထြက္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။ 

 ရွင္ေပါလူးရဲ႕ ေရာမဧကရာဇ္ဘုရင္ရဲ႕ ေရွ႕မွာ 
အယူခံဝင္ေရာက္လာတဲ့အပိုင္းနဲ႔ တမန္ေတာ္ဝတၳဳကိုအဆံုး 
သတ္ထားပါတယ္။ ရွင္ေပါလူးရဲ႕ အသက္စေတး အသတ္ခံ 
ရျခင္းနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားတာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္က အဆေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးထြက္ ဖူးပြင့္လာတာနဲ႔အဆံုး 
သတ္သြားတယ္လုိ႔ဆုိရင္ ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္က ကမၻာေရေျမအႏွံ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိလာတယ္။ လူေတြ 
ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းကို သိေစခ်င္လြန္းလုိ႔ ေျပးလႊားဆက္ 
သြယ္ေနသလုိမ်ိဳး ရပ္တန္႔ဖုိ႔ေတာင္ မလြယ္ခဲ့ဘူး။ 

 ေရာမၿမိဳ႕မွာ ရွင္ေပါလူးက ညီအစ္ကိုေတြနဲ႔ ေတြ႕ 
ဆံုးတယ္။ သူတို႔ကိုလည္း သူ႔ကုိ ႀကိဳဆုိအားေပးၾကတယ္။ 
သူတုိ႔ရဲ႕ ႀကိဳဆုိပုံကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရွင္ေပါလူးကို ဘယ္ 
ေလာက္ေတာင္ သူတုိ႔ ေစာင့္စားေနခဲ့လဲဆိုတာ သိသာပါ 
တယ္။ ရွင္ေပါလူးက သူ႔ကိုေစာင့္ၾကပ္တဲ့ စစ္သားတစ္ 
ေယာက္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိေနေပမဲ့လုိ႔လည္း သာ 

သနာျပဳခဲ့တဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေတာ့ 
ရေသးတယ္။ အက်ဥ္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း 
ဘာေၾကာင့္ သူဟာ ဆီဇာဘုရင္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ေရာက္လာရလဲ 
ဆုိတာကို ရွင္းျပခြင့္ရေသးတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ အီစရာ 
အဲလ္လူမ်ိဳးေတြတင္မက လူသားတုိင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ရာကယ္ 
တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းစကား အကိုးအကားေတြနဲ႔ သူတုိ႔ 
ေတြနားလည္ေအာင္ ဆံုးမသြန္သင္ေပးခဲ့တယ္။ နားေထာင္ 
ေနသူ ပရိသတ္ရဲ႕ နားေတြကိုဖြင့္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ 
လာဖုိ႔ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ 

 ရွင္ေပါလူးက အသက္စေတးမခံခင္ေတာင္ ၾသဝါဒ 
ေျခြရင္း ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ေျပာေနခဲ့တယ္။ သူဟာခ်ဳပ္ 
ေႏွာင္ခံထားရေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာနဲ႔ ေၾကျငာေဟာ 
ေျပာေနခဲ့တယ္။ သူအစပ်ိဳးခဲ့တဲ့ ႏွလံုးသား ေျမျပင္္မွာ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ အသီးပြင့္ေတြလည္း ေဝဆာခဲ့ရတယ္။ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ကို ေၾကညာဖုိ႔ စြမ္းစြမ္းတမံ အားထုတ္ခဲ့တဲ့ 
ရွင္ေပါလူးဟာ အိမ္တစ္အိမ္ထဲမွာ အားပါးတရ ေျပာေနခဲ့ 
တယ္။ ဒါဟာ အသင္းေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳတာပဲ။ အသင္း 
ေတာ္ဆုိတဲ့ အိမ္ထဲမွာ ဘုရားရဲ႕ စကားကို ၾကားသိခ်င္တဲ့ 
လူတုိင္းအတြက္၊ ဘုရားကို ရွာေဖြေနတဲ့ သူတုိင္းအတြက္ 
ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ၾကားသိေစရပါမယ္။ အသင္းေတာ္ 
ဟာလည္း ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းေတြၾကားက ႐ုန္း 
ထြက္ရွင္သန္လာခဲ့တာ။ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာေတာ္ကို လူတုိင္း 
ခံစားသိရွိဖုိ႔ အသင္းေတာ္က အျမဲတမ္း ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။

 ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔၊ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
ရဲ႕ခရီးစဥ္အေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လုိက္နာၾကားသိခဲ့ရၿပီး 
တဲ့ေနာက္မွာ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကို ရွင္ေပါလူးကဲ့သို႔ 
ေဟာေျပာျဖန္႔ေဝသူေတြျဖစ္ဖုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားရဲ႕ အလင္းျပႏိႈးေဆာ္မႈကို ခံယူၾကရေအာင္။ အေျခ 
အေနတုိင္းမွာ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့လူတုိင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သတၱိရွိ 
စြာနဲ႔ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ေၾကျငာေဟာေျပာႏုိင္သူေတြ 
ျဖစ္ဖုိ႔ ခြန္အားယူကာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစုိ႔။

(ဇန္န၀ါရီလ ၊ ၁၅ ရက္ ၊ ၂၀၂၀)

      သီကုိရွင္း

       
  

ရွင္ေပါလူးနဲ႔ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ ခရီးစဥ္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး4

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ အီရန္တြင္ ယူကရိန္းခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ 
ပ်က္က်မႈအတြက္ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

 ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ အီ 
ရန္ႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ပ်က္ 
က်မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၇၆ ေယာက္ 
ေသဆုံးေစခဲ့သည့္အေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း
သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

 ယူကရိန္းေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ထို 
ေလယာဥ္သည္ ခရီးသည္မ်ား သယ္ေဆာင္ 
လ်က္ အီရန္ႏိုင္ငံမွ စတင္ပ်ံသန္း ေနစဥ္ပင္ 
ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ေလယာဥ္ႀကီး 
သည္ အီရန္ႏိုင္ငံ တီဟီရန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ 
အီမန္ ခိုေမနီ ေလဆိပ္မွ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ 
Kyiv ၿမိဳ႕သို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္းမည့္ေလယာဥ္ 
ျဖစ္ကာ ခရီးသည္အမ်ားစုမွာ အီရန္ႏွင့္က 

ေနဒါႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး 
အေနျဖင့္ ေသဆုံးသူမ်ား၏ ဝိညာဥ္အတြက္ 
လည္းေကာင္း ပူေဆြးက်န္ရစ္သူ မိသားစု 
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း 
ဆုေတာင္းေပးကာ ဤသို႔ေသာ ဝမ္းနည္း 
ဖြယ္ျဖစ္ရပ္ ေတြ႕ႀကဳံ ခံစားေနရ သူမ်ား အ 
ေပၚ ဘုရားသခင္သည္ ခြန္အားႏွင့္ ၿငိမ္ 
သက္ျခင္းေကာင္းခ်ီးေက်းဇူးကို ေပးေတာ္မူ 
ပါမည့္ အေၾကာင္း ဘုရားရွင္ထံေတာင္း 
ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။

Ref: vaticannews
ဘာသာျပန္ - စစၥတာ ဒဲနစ္ ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC

ထိန္းသိမ္းမႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တိုးတက္ေနေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ႀကီးတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ မိခင္ဝမ္းထဲမွ 
သေႏၶသားမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရသည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာၾကား

 ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က စိန္ပီတာ 
ဘာစီလီကား ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ကမာၻ႔ 
ဆင္းရဲသားမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ 
ေဟာၾကားေသာ မစာၦးတရားအတြင္း ထိုကဲ့ 
သို႔ ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဆင္းရဲ 
သားမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဘယ္ေတာ့မပ်က္ 
ေစရ”  ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္သြား 
သည့္ (၃) ႀကိမ္ေျမာက္  ကမာၻ႔ဆင္းရသဲားမ်ား 
ေန႔ျဖစ္သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွ 
ကမာၻ႔ဆင္းရဲသားမ်ားေန႔ကို ၂၀၁၆ သနား 
က႐ုဏာ ဂ်ဴဘီလီႏွစ္အၿပီးတြင္စတင္ သတ္ 
မွတ္ေပးခဲ့သည္။ 

 “ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲမွာ 
ေနရာရၾကတဲ့ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ 
ႏွလုံးသားမ်ားထဲမွာလည္း ေနရာေပးႏိုင္ 
ၾကရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ။ခ်က္ျခင္း 
ေခတ္ႀကီးမွာ စြမ္းေဆာင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈ 
ေနာက္ကို အ႐ူးအမူးေျပးလိုက္ ေနၾကတဲ့ 
ေခတ္ဆိုေတာ့ အမီလိုက္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့သူ 
ေတြကို ၿငိဳျငင္စရာ၊ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ 

စရာလို႔ ျမင္လာၾကတယ္။ တစ္ခါသုံးပစၥည္း 
လိုမ်ိဳး သေဘာထားလာၾကတယ္။ ေျမာက္ 
မ်ားစြာေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မိခင္ဝမ္း 
ထဲမွ သေႏၶသားမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ 
ဆင္းရဲသားမ်ားကို အသုံးမက်တဲ့ အေႏွာင့္ 
အယွက္ျဖစ္စရာ လူသားေတြအ ျဖစ္ရႈျမင္ 
လာၾကတယ္။

 လက္ရွိကမာၻ႔လူေတြရဲ႕ ျပႆနာ 
အႀကီးႀကီးက ကိုယ္တစ္ခုခု လုပ္လိုက္တိုင္း 
ခ်က္ျခင္းရလဒ္လိုခ်င္တဲ့ေရာဂါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
ဘုရားအတြက္၊ ေဘးအခန္းက နီးစပ္သူေတြ 
အတြက္ မွ်ေပးဖို႔အခ်ိန္ဆိုတာရွာမေတြ႕ႏိုင္ 
ၾကေတာ့တာ။

 ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ ျဖားေယာင္းမႈအမ်ိဳး
မ်ိဳးကိုခံယူေနၾကတယ္။ ဘာမဆိုအရင္ဆုံး
ခ်က္ျခင္းသိခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ ဗ်ာမ်ားေနတာ၊ 
စပ္စုစိတ္ျပင္းထန္တာ၊ အုတ္ေအာ္ေသာင္း 
နင္း ျဖစ္တဲ့သတင္း၊ ဟိုးေလးတေက်ာ္အ 
တင္းအဖ်င္းသတင္း ပူပူေႏြးေႏြးေတြ၊ ထိတ္ 
လန႔္စရာအျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ က်ယ္က်ယ္ 

ေလာင္ေလာင္ မေက်မနပ္ ေဒါသေပါက္ကြဲ 
သံေတြ၊ အခ်ိန္မဆြဲနဲ႔ ဒါအခ်ိန္ေကာင္းပဲလို
႔ႏႈိးေဆာ္သံေတြ ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးရဲ႕ ဒါေတြ၊ 
ဒါေတြက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို တကယ္ဆြဲေဆာင္ 
ျဖားေယာင္းၿပီး အာ႐ုံမွာ အျပည့္ေနရာယူ 
ေနတာပါ။

 ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဒါေတြက ဘဝ 
ရဲ႕ ပထမစာမ်က္ႏွာရဲ႕ ထိပ္တန္းအေရးပါ၊ 
ေခါင္းစီးသတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္ 
ေနေပမယ့္ ဘုရားသခင္ကေတာ့ ဒုတိယ 
စာမ်က္ႏွာမွာပဲထားတယ္၊ ကမာၻတစ္ခုလုံး 
က သတင္းမ်ိဳးစုံထက္ လိုအပ္ေနတဲ့လူ 
ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ပိုၿပီးတန္ဖိုးထားတဲ့ ႀကီးျမတ္ 
တဲ့ အသက္ရွင္ေသာ က႐ုဏာဘုရားျဖစ္ 
လို႔ပဲ။

 အခုေျပာေနတဲ့ ဒီေခတ္ေဘးထြက္ 
ဆိုးက်ိဳးေတြအတြက္ ေျဖေဆးက ဘာလဲဆို 
ရင္ ခရစ္ယာန္က်င့္စဥ္က ေျဖေဆးတစ္ဆူ 
ျဖစ္တယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထိုေန႔က မစာၦးတရား ၿပီးသည့္ 

ေနာက္ ဆင္းရဲသား ၁၅၀၀ ခန႔္အား Paul 
VI Hall ခန္းမေဆာင္သို႔ဖိတ္ၾကားကာ ေန ႔ 
လည္စာ ေကြၽးေမြးခဲ့သည့္အျပင္ စိန္ပီတာ 
ရင္ျပင္တြင္ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈျပဳလုပ္ေပးခဲ့ 
သည္။

 ထို႔ေနာက္ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္
ထိုေဆးကုသေပးရာသို႔ ႐ုတ္တရက္ေရာက္ 
ရွိလာကာ အိမ္ယာမဲ့မ်ားအတြက္ “ဆင္းရဲ 
သားမ်ားအတြက္ နန္းေတာ္”ဟုအမည္တြင္ 
မည့္  ၄-ထပ္ေဂဟာတစ္ေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ေပး 
ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း 
ေၾကညာလိုက္သည္။ ထိုေဂဟာကို စိန္ပီ 
တာရင္ျပင္ႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ေဆာက္လုပ္ 
ထားသည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးက “ဆင္းရဲသား 
ေတြက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ ဦးေဆာင္သူေတြ 
ပါ၊ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္သူ 
ေတြဟာ ဆင္းရဲသားဆိုတာ ေကာင္းကင္ 
ႏိုင္ငံ တံခါးေစာင့္ေတြအျဖစ္ တင္စားတတ္ 
ၾကတာပဲျဖစ္တယ္။

 အခုလည္း သူတို႔ဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ 
ရတနာေတြ၊ သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ရတနာ 
ေတြပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဆင္းရဲသားေတြဟာ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေကာင္းကင္နဲ႔ ေျမႀကီးကို 
ေတာင္ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ ေဟာင္းႏြမ္း 
မသြားႏိုင္တဲ့ ႂကြယ္ဝမႈကို ျပသေပးတယ္၊ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႂကြယ္ဝျခင္းဆိုတဲ့ ဘဝခ်မ္း
သာအစစ္ကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔အားရရွိေစသူေတြပါ။

 ကြၽႏ္ုပ္အေနနဲ႔ ယုံၾကည္တာက 
ကြၽႏ္ုပ္ဆီက ေမတၱာတရား ေတာင္းခံသူ 
(ဆင္းရဲသူ)ဟာ ကြၽႏ္ုပ္ကိုဘုရားသခင္ဆီသို႔ 
တိုက္႐ိုက္ ပို႔ေဆာင္ေပးသူပဲ” ဟူ၍လည္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: Vatican News
ဘာသာျပန္ - စစၥတာဒဲနစ္ ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 5

သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာသစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္
 ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ သူ 
ေနထိုင္ရာေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း 
တြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ သက္ႀကီး 
႐ြယ္အိုႏွင့္ အေျခအေနမဲ့သူမ်ားအတြက္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာသစ္ ဖြင့္ပြဲသို႔သြား 
ေရာက္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေဂဟာဖြင့္သည့္အခမ္း 
အနားသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး 
အား တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကာဒီ 
နယ္ Konrad Krajewski, မြန္ဆီေညာ္ 
Nunzio Galantino, ပေရာ္ဖက္ဆာ An-
drea Riccardi, ပေရာ္ဖက္ဆာ Marco Im-
pagliazzo ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားမွႀကိဳဆိုလက္ခံ 
ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဂဟာကို ရဟန္းမင္းႀကီး
အားအမွဴးျပဳအပ္ႏွံၿပီး ေဆာက္လုပ္ဖြင့္လွစ္ 
ျခင္းျဖစ္ကာ  Sant’Egidio အဖြဲ႕အစည္းမွ 
စီမံခန႔္ခြဲႀကီးၾကပ္ေပးသည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ထိုေဂဟာ၏ 
ေျမညီထပ္၊ ဘုရားေက်ာင္းထားရွိရာ ပထမ 
ထပ္၊ စားေသာက္ခန္းမ်ားထားရွိရာ ဒုတိယ 
အထပ္၊ ေဂဟာတြင္ေစာင့္ေရွာက္ခံကာေန
ထိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ အခန္းမ်ားထားရွိ
သည့္တတိယအထပ္တို႔ကို လိုက္လံၾကည့္ရႈ 
ရင္း ထိုေဂဟာတြင္ခိုလႈံေနသူမ်ား၊ ကူညီ 
လုပ္ကိုင္ေပးေနသူ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္အတူ ေခတၱမွ်စကားစျမည္ ထိုင္ေျပာခဲ့ 
ေသးသည္။ ထိုေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ 
အခ်ိဳ႕မွာ ယခင္က အိမ္ယာမဲ့အျဖစ္ လမ္း 
ေပၚေလလြင့္ေနခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေနာက္ပိုင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိကာ ေနထိုင္စ
ရာအတည္တက်ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့ 
သို႔ ေဂဟာမ်ိဳးတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ 
ျပန္လည္ လာေရာက္ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ 

ေပးေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
သူတို႔ႏွင့္စကား စျမည္ေျပာရာတြင္ ရဟန္း 
မင္းႀကီးသည္ လက္ရွိေခတ္၏ ျဖဳန္းတီးလြန္း 
ေသာ အေလ့အထကို ေဝဖန္၍ အဆင္းရဲ 
ဆုံး၊ အႏြမ္းပါးဆုံးေသာ လူမ်ားအတြက္ 
ထည့္စဥ္းစားတတ္ေသာ၊  ထိုသို႔ေသာသူ 
မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္သည့္ တာဝန္ယူ 
ခ်င္ေသာ စိတ္ထားမ်ား ျပန္လည္ ေမြးျမဴ 
ၾကရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာ 
ဆိုသြားသည္။

 ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားမွလည္း သူ 
တို႔သည္ အိုးအိမ္မရွိေသာလမ္းေပၚမွလူမ်ား
ကို ႏွစ္မ်ားစြာ ညစာေကြၽးေမြးလာခဲ့ၾက 

ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႕ 
ႀကဳံရေသာ အဆင္မေျပမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ရ 
ေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္ ထိုလူမ်ားေသဆုံးပါ 
က အသုဘကိစၥ စီစဥ္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိဖူး 
ေၾကာင္း စသျဖင့္ သူတို႔၏ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပခဲ့ရာ 
ရဟန္းမင္းႀကီးကလည္း ေသခ်ာနားေထာင္ 
ေပးခဲ့ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးငယ္စဥ္က အိမ္တြင္
ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာစားစရာထဲမွ တစ္ပန္း 
ကန္ကို လိုအပ္ေနသူတစ္ဦးဦးအား ေကြၽး 
ေမြးႏိုင္ရန္ အၿမဲလိုလို ဖယ္ခ်န္ထားေလ့ရွိ 
သည့္အေၾကာင္းကို သတိရကာ ျပန္လည္ 
ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ငယ္ 

႐ြယ္သူတို႔အား စာနာက႐ုဏာထားတတ္ရန္ 
သင္ၾကားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္းလည္း 
ေျပာခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္
သည္ ေဂဟာအေဆာက္အဦး အတြင္းအ 
ျပင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈၿပီး 
ေနာက္ ဤသို႔သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္ လွပစြာထား 
ရွိျခင္းသည္လည္း ေနထိုင္သူတို႔အဖို႔ကုစား
မႈကိုျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္မွတ္ခ်က္ 
ခ်သည္။

Ref: Zenith News
ဘာသာျပန္ - စစၥတာဒဲနစ္ ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC

ဗာတီကန္နိုင္ငံအတြင္းေရးမွူး႐ုံးေတာ္၌ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေနရာအတြက္ 
ပထမဆုံးအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးအားခန႔္အပ္

           ဗာတီကန္အတြင္းေရးမွဴး႐ုံးေတာ္ 
၏ အဆင့္ျမင့္ရာထူး ေနရာတစ္ခုအတြက္ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သမိုင္းတြင္ 
ပထမဆုံးအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို 
ခန႔္အပ္လိုက္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ၁၅-ရက္ 
ေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ 
အမည္မွာ  Francesca Di Giovanni (အ 
သက္ ၆၇-ႏွစ္) ျဖစ္ကာ အီတာလ်ံလူမ်ိဳးျဖစ္ 
သည္။

 ဗာတီကန္နိုင္ငံ အတြင္းေရးမွဴး႐ုံး 
ေတာ္တြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့သူ ျဖစ္သည့္အျပင္ ယခင္ 
ကသူသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ား 
အေရး၊ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး၊ တစ္ကမၻာလုံး 
ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒႏွင့္အ 
ျခား ဥပေဒဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဆက္သြယ္ 
ဆက္ဆံေရးက႑၊ အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ 
အေရးမ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ခရီး 
သြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စသျဖင့္ က႑ေပါင္းစုံ 
တြင္နိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္း ၂၇-ႏွစ္ ရွိထား 

သူျဖစ္သည္။ (Work of Mary) of the Fo-
colari Movement (ေဖာ္ကိုလာေရ)အဖြဲ႕ 
ဝင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

 ယခုကဲ့သို႔ အေရးပါေသာေနရာ၌
အဆင့္ျမင့္ရာထူးကို အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား 
စတင္ခန႔္အပ္ခံရျခင္းသည္ ဗာတီကန္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ နယ္ပယ္သစ္ဖြင့္ 
ေပးလိုက္ျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ 

 ‘ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆန္းသစ္ 
ေျပာင္းလဲမႈဆန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ခဲ့ပုံ 
ရပါတယ္။ သူဒီလုိလုပ္ျခင္းဟာ က်မတစ္ဦး 
ထဲကိုပဲမဟုတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးထုႀကီး တစ္ခု 
လုံးအေပၚ အေလးထားအာ႐ုံစိုက္တဲ့ သ 
ေဘာျမင္ရပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခန႔္အပ္လိုက္ 
တဲ့တာဝန္ရာထူးကေတာ့ က်မရဲ႕ လုပ္ငန္း 
ေတြနဲ႔ ပိုၿပီးႏွီးႏြယ္ေနပါတယ္၊ အမ်ိဳးသမီး 
ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းနဲ႔ အဓိကေတာ့ မသက္ 
ဆိုင္ပါဘူး’ ဟု Francesca Di Giovanni မွ 
ဗာတီကန္မီဒီယာသို႔ ေျပာခဲ့သည္။

 သူ႔အေနျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ 
စစ္မွ သူ႔အားခန႔္အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ 

ေသာအခါ အလြန္ပင္ အံ့အားသင့္မိေၾကာင္း 
ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားထမ္း 
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ယုံၾကည္
မႈကိုတုံ႔ျပန္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

Ref: Vatican News
ဘာသာျပန္ - စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး6

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပေသာ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ တနဂၤေႏြ
"သင္တုိ႔၏ အသက္တာတြင္ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ကုိ ေနရာေပးပါ"

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ 
သာမန္ကာလအတြင္း တတိယ တနဂၤေႏြ 
ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္ 
သူျမတ္သည္ ပထမဦးဆံုးေသာ ႏႈတ္ကပါဌ္ 
ေတာ္ တနဂၤေႏြေန႔ ကို စိန္ပီတာ ဗိမာန္ေတာ္ 
ႀကီး၌ မစၧားပူေဇာ္ကာ ျပဳလုပ္ က်င္းပ ခဲ့ 
သည္။ မစၧားအတြင္း ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ၾသ 
ဝါဒတြင္ မိမိတို႔ အသက္တာတြင္ ႏႈတ္ကပါဌ္ 
ေတာ္အား ေနရာေပးၾကရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ဘာသာဝင္မ်ားအား ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

 ဤေန႔ရက္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔စြဲ 
ျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က အမိန္႔ 
ေၾကျငာစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
"Aperuit illis" ဟု အမည္ေပးထားေသာ 
ထို အမိန္႔ေၾကျငာစာတြင္ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ 
တနဂၤေႏြေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ သာမန္ကာလ အ 
တြင္း တတိယ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပရ 
မည္ဟု သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

 ထိုအမိန္႔ေၾကျငာခ်က္၏ ေခါင္းစဥ္ 
မွာ ရွင္လုကာ က်မ္းစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ထား 
သည္။ ရွင္ျပန္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ဧ 
ေမာက္ရြာဆီဦးတည္သြားေနေသာ တပည့္ 
ႀကီး ႏွစ္ပါးႏွင့္အတူ သြားၿပီး လမ္းခရီးတြင္ 
"က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္ သူ 
တို႔၏ ဥာဏ္ကို ပြင့္ေစေတာ္မူသည္" ဆို 
သည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

 ထို အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ 
စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔သည္ စိန္႔ေဂ် 
႐ုမ္း၏ ပြဲေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ထိုရဟႏၲာက 
"သမၼာက်မ္းစာအား မသိျခင္းသည္ ခရစ္ 
ေတာ္အား မသိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္" ဟု ဆိုခဲ့ 
သူ ျဖစ္သည္။

 ထိုအမိန္႔ေၾကျငာစာ ထုတ္ျပန္ရ 
ျခင္းမွာ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ဘာသာဝင္တို႔၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာကာ သင့္ 
ေတာ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေရးသားခဲ့ 
သည္။ ထို႔အျပင္ သမၼာက်မ္းစာကို နား 
ေထာင္သူတို႔သည္ စစ္မွန္ခိုင္မာေသာ စည္း 

လံုးေရးအတြက္ လမ္းရွာေဖြႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ 
သျဖင့္ ခရစ္ယန္မ်ား စည္းလံုးေရး အတြက္ 
လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု 
လည္း ထပ္ဆင့္ေရးသားခဲ့သည္။

 သမၼာ က်မ္းစာအား ပလႅင္ တင္ 
ျခင္း၊ ၾသဝါဒတြင္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား 
သမၼာ က်မ္းစာကုိ တန္ဘိုးထားရန္ ထည့္ 
သြင္း ေဟာၾကားျခင္း တို႔ျဖင့္ ႏႈတ္ကပါဌ္ 
ေတာ္ တနဂၤေႏြေန႔အား ခမ္းနားစြာက်င္းပ 
ရန္လည္း ၫႊန္ၾကားထားသည္။

 ဘုရားသခင္သည္ တာဝန္အရ 
မဟုတ္ဘဲ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ 
လူသား တစ္ ဦးအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလယ္တြင္ 
ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ေနထိုင္ကာ ကယ္တင္ 
ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ေဟာၾကားခဲ့ 
ေၾကာင္း ၾသဝါဒတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ 
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီအတြက္ ဘုရား 
ေရးသားထားေသာ အခ်စ္စာျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ထိုစာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေပးသည္၊ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ေပးသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အတၱ အေမွာင္တြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး 

ေျပာင္းလဲျခင္းဆီ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ အ 
ေၾကာင္းမွာ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔အား အေမွာင္မွ အလင္းသို႔ ေခၚေဆာင္ 
ႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိသည္ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ 
သည္။

 ဘုရားသခင္သည္ အယုတ္၊ အ 
လတ္၊ အျမတ္မေရြး လူတိုင္းကို စကားေျပာ 
ေၾကာင္း၊ လူတိုင္း မိမိတို႔၏ ဇာတိ ပကတိ 
အေနအထား၌ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ကို ၾကားနာ 
ႏိုင္ၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ၾက 
ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဟာၾကား 
ခဲ့သည္။

 ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ 
သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၊ လွပေသာ၊ အျပစ္ 
ကင္းေသာ ေနရာမ်ားကိုသာ ေရာက္ရွိသည္ 
မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝ၏ ညစ္ႏြမ္းေသာ 
ေနရာမ်ားကိုလည္း ထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္ 
ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိ၏ နာ 
က်င္မႈမ်ား၊ စိတ္႐ႈတ္ေထြးျခင္းမ်ား အား အ 
ေမွာင္ခ် တံခါးပိတ္ေနပါေသာ္လည္း ဘုရား 
သခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္သည္ ထိုးေဖါက္ 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ ကို သတိေပး 
စကားဆိုခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဘာသာဝင္ 
မ်ားအား ေန႔စဥ္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ 
ေတာ္ကို နားေထာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 
"ေန႔စဥ္ သမၼာက်မ္းစာ တစ္ပိုဒ္ သို႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ပိုဒ္ကို ဖတ္႐ႈပါ။ ဧဝံေဂလိက်မ္းစာျဖင့္ 
စတင္ၾကပါစို႔။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စားပြဲေပၚမွာ က်မ္း 
စာကို ဖြင့္ထားပါ၊ အိပ္ကပ္ထဲမွာ ေဆာင္ 
ထားပါ၊ ဆဲလ္ဖုန္းေတြကေန ဖတ္႐ႈပါ၊ 
သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေန႔စဥ္ အ 
လင္းေပးပါေစ။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔နဲ႔ 
အနီးဆံုးရွိေနတာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေမွာင္မိုက္ 
ျခင္းကို ဖယ္ရွားေပးတာ၊ ေမတၱာေတာ္နဲ႔ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘဝေတြကို နက္႐ိႈင္းတဲ့ ေရဆီ 
ေခၚေဆာင္ေပးသြားတာေတြကို ခံစား ရပါ 
လိမ့္မယ္"

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ 
ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ တနဂၤေႏြ အထိမ္းအမွတ္ 
အျဖစ္ သမၼာက်မ္းစာအုပ္မ်ားကို အခမဲ့ ေဝ 
ငွေပးခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ ဘဝတြင္ ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာ 
အတြက္ ေနရာေပးၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။
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"ေန႔စဥ္ သမၼာက်မ္းစာ တစ္ပိုဒ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပိုဒ္ကို ဖတ္႐ႈပါ။ 
ဧဝံေဂလိက်မ္းစာျဖင့္ စတင္ၾကပါစို႔။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စားပြဲေပၚမွာ 

က်မ္းစာကို ဖြင့္ထားပါ၊ အိပ္ကပ္ထဲမွာ ေဆာင္ထားပါ၊ 
ဆဲလ္ဖုန္းေတြကေန ဖတ္႐ႈပါ၊ သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို 

ေန႔စဥ္ အလင္းေပးပါေစ။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔နဲ႔ 
အနီးဆံုးရွိေနတာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေမွာင္မိုက္ ျခင္းကို 

ဖယ္ရွားေပးတာ၊ ေမတၱာေတာ္နဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘဝေတြကို 
နက္႐ိႈင္းတဲ့ ေရဆီ ေခၚေဆာင္ေပးသြားတာ ေတြကို 

ခံစားရပါလိမ့္မယ္"



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 7

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏
၂၀၂၀ - ျပည့္ႏွစ္ ၊ ပထမ(၆)လပတ္မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး

စုစည္းတင္ျပသူ - ဖရန္းစစ္ ေအာင္မင္းေနာင္

 ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၂၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ပထမ(၆)
လပတ္မ်က္ႏွာ စံုညီအစည္းအေဝးကုိ ဇန္နဝါရီ (၇) ရက္မွ (၁၀)ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေက်ာင္းတုိက္တြင္ က်င္းပ 
ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသုိ႔ ထုိစဥ္က နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ ဟားခါး 

ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ လူစီဦးဟရယ္ကုန္းမွလြဲ၍ လက္ရွိ သာသနာ့ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အားလံုးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ (ၿငိမ္း) မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ 
ဇိန္းထုန္း ဂေရာင္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ နီေကာလပ္စ္မန္းထန္တုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဗာတိကန္သံအမတ္၏ေဝမွ်ခ်က္

 ယခုမ်က္ႏွာစံုညီ  အစည္းအေဝး 
သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဗာတိကန္ သံအ 
မတ္ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ ႀကီး ေပါလ္ 
ခ်န္အင္နမ္လည္း ႂကြေရာက္ခဲ့သည္။

 ဗာတိကန္ သံအမတ္၏ အဖြင့္ စ 
ကားတြင္ မႏၱေလးသာသနာႏွင့္ လား႐ိႈး 
သာသနာမ်ား၌ ဆရာေတာ္ သစ္မ်ား ရရွိ 
သည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ 
အေရးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ ရြက္ၾကသည့္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားကို 
လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဦးစြာ အသိအ 
မွတ္ျပဳမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ ယမန္ႏွစ္က ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ဗာ 
တီကန္သံအမတ္ (၁၀၂) ပါးေတြ႕ဆံုစဥ္ 
ၾကားနာခဲ့ရေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ 
ဩဝါဒစကားမ်ားကို ဆရာေတာ္မ်ားအား 
ျပန္လည္ေဝငွခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ 
ခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈခံစားေနသည့္သာသနာနယ္မ်ား
အေၾကာင္းကိုလည္း ေဝငွၿပီး ဆရာေတာ္ 
ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားသည္ "ဘုရား 
သခင္၏လူျဖစ္သကဲ့သို႔ သာသနာေတာ္ကို 
ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား" ျဖစ္ၾကသျဖင့္ မိမိတို႔၏ 
ဘဝတာဝန္ကို မေမ့အပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မ 
ဟုတ္ပါက မိမိ ကိုယ္တိုင္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ 
ေရာက္သည္ သာမက တစ္ပါး သူမ်ားႏွင့္ 
သာသနာေတာ္ကိုပါ ထိခိုက္ နစ္နာစရာ 
အေၾကာင္းျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳ 
ၾကရန္ မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါသည္။

ဥကၠ႒ဆရာေတာ္၏အဖြင့္စကား

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာ 
ကေလး ကက္သလစ္သာသနာပုိင္ ဆရာ 

ေတာ္ ဖဲလစ္ လ်န္ခင္းထန္က ႂကြေရာက္ 
လာေသာ ဗာတိကန္သံအမတ္ကို ေက်း 
ဇူးတင္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လုပ္ေဆာင္ 
လ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ 
ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္း 
ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား၊ လူငယ္ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ဆရာေတာ္ 
မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း မိန္႔ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။

အာရွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏
အေထြေထြအစည္းအေဝးႀကီး

 အာရွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ကို တည္ ေထာင္ခဲ့ျခင္းႏွစ္(၅၀)ျပည့္ 
ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ အေနျဖင့္ ၂၀၂၀ 
ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ (၃-၂၀) ရက္ေန႔ အထိ 
အေထြေထြအစည္းအေဝးႀကီးကို ထိုင္းႏိုင္ 
ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ လ်န္ခင္း 
ထန္၊ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္၊ ဆရာ 
ေတာ္ ဂြ်န္ဆိန္းဟွီ၊ ဆရာေတာ္ မာကု တင္ 
ဝင္း၊ ဆရာေတာ္ စတီးဖင္းေတ်းဖဲ၊ ဆရာ 
ေတာ္ ေရမြန္ဆြမ္လြတ္ဂမ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ 
ေပါလ္ ဇိန္းထုန္းဂေရာင္ (ၿငိမ္း) တို႔က 
CBCM ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တက္ 
ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မ်ား

 ဆရာေတာ္ ဘာဆီးလွ်ိဳ အားသိုက္ 
က ေတာင္ႀကီး၌ "ဝိညာဥ္ေရးႏွစ္" တက္ 
ေရာက္ၾကေသာ ရဟန္း ေလာင္း ကိုရင္မ်ား 
၏ သာသနာ့အမႈေတာ္၌ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ 
ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၌ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ 
ေသာအရာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။

 ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠ 
သိုလ္ (ရန္ကုန္) မွ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ဖာသာရ္ Cyprian ေအာင္ဝင္းကလည္း 

လက္ရွိ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္အား Pontifi-
cal University အဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္ လုပ္ 
ေဆာင္ မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္၊ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားျဖင့္ တင္ 
ျပခဲ့ပါသည္။

 ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ႏိုင္ 
ငံျခားမွ ေပးေနသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္းမ်ားရွိ လာသျဖင့္ ျပည္ 
တြင္းရွိ သာသနာနယ္မ်ားႏွင့္ အလွဴ ရွင္ 
မ်ားထံမွ အလွဴေငြမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ 
သည့္အခ်က္ ကိုလည္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

 သံုးပါးသစၥာခံသူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာတူ မ်ားကို ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ 
(ရန္ကုန္) ၌ ဓမၼပညာ ရပ္မ်ား သင္ၾကားခြင့္ 
ေပးရန္လည္း ေမတၲာရပ္ခံခဲ့ပါ သည္။

 ျပင္ဦးလြင္ရွိ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ 
(ဒႆနိ ကေဗဒဌာန) ၏ ေက်ာင္းအုပ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ပီတာသန္းအား 
ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ တာဝန္ ထမ္း 
ေဆာင္ေစရန္ ဆရာေတာ္အားလံုးက သ 
ေဘာ တူခဲ့ၾကပါသည္။

က႐ုဏာျမန္မာ

 က႐ုဏာျမန္မာ၏  ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ 
ရာ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ ဝင္း 
ထြန္းၾကည္၏ အ႐ိုက္အ ရာကို Mr. James 
က တာဝန္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ Mr. James  ကလည္း ေဒါက္တာ 
ဝင္းထြန္း ၾကည္အား ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ 
တြင္ ဆက္လက္ရွိေန ေပးရန္၊ သာသနာ 
ေတာ္၏ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ ၍ 
တိုင္ပင္ႏိုင္ရန္ ကာႏြန္ဥပေဒပညာရွင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကို ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ထားရွိ 
ရန္၊ ဝိညာဥ္လမ္း ၫႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး 
ထားရွိေပးရန္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေမတၲာ 
ရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

လာဆလက္မယ္ေတာ္ပြဲေန႔

 လာဆလက္ သာသနာျပဳ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားက စက္တင္ဘာလ ၁၉ 
ရက္ေန႔ကို လာဆလက္မယ္ ေတာ္သခင္မ 
၏ ပြဲေန႔ (Optional Memorial)  အျဖစ္  
ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္း ျပကၡဒိန္တြင္ ထည့္ 
သြင္းေပးရန္ ေမတၲာရပ္ခံသည္ကုိ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားက လက္ခံ အတည္ျပဳ ေပး 
ခဲ့ၾကသည္။

ေကာ္မရွင္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား

 ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း 
အား တရားဓမၼေရးရာအဖြဲ႕ (Office of 
Theology Concerns - OTC)  ၏ ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊

 ဖာသာရ္ ေမာရစ္ၫြန္႔ေဝအား 
(OTC) ၏ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ လည္း 
ေကာင္း၊

 ဖာသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ဝင္းအား 
ကိုးကြယ္ယံု ၾကည္ရာ ဘာသာတရားမ်ား 
အၾကား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ 
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊

 ဖာသာရ္ မာရီယားႏိုစိုးႏုိင္(SDB) 
အား ဖာသာရ္ ဂြ်န္ေအးေက်ာ္ႏွင့္အတူ 
က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ ဘာသာျပန္ျခင္း၌ ကူညီ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လည္းေကာင္း၊

 ဖာသာရ္ ေပၚလီႏူးစ္ျမတ္ႀကိဳင္အား 
ဖာသာရ္ မာရီယားႏိုစိုးႏိုင္ (SDB) ၏ အ 
႐ိုက္အရာျဖစ္ေသာ CBCM-OSC ၏ Na-
tional Director  အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

 ကိုဂြ်န္ေအာ္ေဇာ္ဦး၊ Denzil Abel 
ႏွင့္ ကိုလာဇ႐ုထြန္းတို႔အား အစိုးရႏွင့္ ဌာန 
ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ဆက္ဆံေရး (Public Rela-
tion)  တာဝန္ခံမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း 

စာမ်က္ႏွာ ၁၈ သို႔



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး8

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ကမာၻ႔ခရစ္ယာန္တရားထုိင္အဖြဲ႔မွ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ခရစ္ယာန္တရားထုိင္အဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၉)
ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုး 
ေတာ္ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း၌ ကမာၻ႕ 
တရားထုိင္အဖြဲ႕ (WCCM) မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr.Lawrence ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ (၄) ဦးတုိ႔သည္ 
မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂို္ဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းဦး 
ေဆာင္သည့္ ခရစ္ယာန္တရားထုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္   
ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ 

 ကမာၻ႕ခရစ္ယာန္တရားထိုင္အဖြဲ ႔ 
(WCCM) မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Lawrence 
သည္ (Benedictine ) ရေသ့ဂိုဏ္းမွ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕တရားထုိင္ 
အဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။

 Fr.Lawrence က “ခရစ္ယာန္ 
တရားထိုင္ျခင္းသည္ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏
တရားလမ္း  စဥ္အတုိင္းလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ တရားထုိင္ျခင္းကိုႏွလံုးသားႏွင့္ 
ဆုေတာင္းျခင္းလို႔လည္း ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းတယ္ဆိုတာ ဘုရား 
သခင္ထံ ေျပာတာေတြ၊ ေတာင္းတာေတြပဲ 
ျဖစ္ေနတယ္။ ဘုရားအေၾကာင္း စဥ္းစားေန 
တာ ေတြးေနတာပဲရွိတယ္။ ပိုေလးနက္တဲ့ 
ဆုေတာင္းျခင္းကေတာ့ စိတ္ႏွလံုးကေန 
စိတ္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္းပါ။ စိတ္ႏွလံုး 
နဲ႔ ဘုရားရွိခုိးတယ္ဆိုတာက ဘုရားအ 
ေၾကာင္းစဥ္းစားတာလဲ မပါဘူး၊ ဘုရားကို 
သြားၿပီးေတာင္းေနတာလည္း မပါဘူး။ဒါေပ 
မဲ့လို႔ ဘုရားနဲ႔အတူ ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြႏု္္ပ္တို႔ တရားထိုင္တဲ့အခါ ဘုရားကို မိမိ 
စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ရွိတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ 
အဲ့ဒီဘုရားနဲ႔ အတူရွိတယ္။ အဲ့ဒီဘုရားရဲ႕ 
ေပြ႕ပိုုက္ျခင္းကို စိတ္ၿငိ္မ္စြာ ခံယူျခင္းျဖစ္ 
တယ္။

 စိန္ေသာမတ္စ္ကလည္း တကယ္ 
ေတာ့ ဒီစိတ္ၿငိမ္စြာ အားထုတ္ျခင္းဆိုတာ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမွာ မိမိတို႔က 
လည္း အတူရွိေနျခင္းပဲျဖစ္တယ္လု႔ိ ေျပာခဲ့ 
ဖူးပါတယ္။

 တရားထုိင္တယ္ ဆိုတဲ့အခါမွာ    
စိတ္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ 
ဘုရားကိုယ့္ႏွလံုးသားမွာ ရွိေနရင္ အဲ့ဒီ 
ဘုရားနဲ႔အတူ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း စိတ္ 
ေရာကိုယ္ပါ ပါဝင္ႀကိဳးစားၿပီး အတူရွိေန 
ေအာင္ အားထုတ္ေနျခင္းကို တရားထိုင္ 
ျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ 

 တရားထုိင္ျခင္းဟာ အရမ္းရိုးရွင္း 
ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုခ်စ္တဲ့ ဘုရားကိုကၽြႏ္ု္ပ္ 
တုိ႔ုုစိတ္ႏွလံုးထဲမွာ အတူရွိေနႏုိင္ေအာင္ ခံ 
စားေနျခင္း၊ အားထုတ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
မိမိ ႏွလံုးသားထဲမွာရွိေသာ ဘုရားရွင္ကို 
ရွာေဖြဖို႔ရန္ အလြယ္ဆံုးနည္းသည္ တရား 
ထုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး အ 
တူတကြ တရားထုိင္ၾကၿပီဆိုရင္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ေရႊဥာဏ္ေတာ္ 
ဟာ ကၽြႏု္္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးစီထဲမွာ စံပါယ္ကိန္း 
ေတာ္မူၿပီး လႈပ္ရွားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

 တမန္ေတာ္ႀကီး စိန္ေပါလ္က 
လည္း ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား 

ရွိတဲ့ေနရာမွာ ဘုရားရွင္ရွိတယ္လုိ႔ မိန္႔ၾကား 
ေလ့ရွိတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး 
ဖို႔ဆိုရင္ တရားထုိင္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုး 
နည္းလမ္းပါပဲ။

 တရားထုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်စ္ျခင္း၊ 
ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ သနားၾကင္ 
နာတတ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ သစၥာရိွျခင္း၊ 
ပိုမိုသိမ္ေမြ႕လာျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းျမတ္လာ 
ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ခ်ဳပ္တည္းလာႏုိင္ျခင္း 
စတဲ့ေက်းဇူးေတြကုိ ရရွိလာမယ္။ တရားမွန္ 
မွန္ထုိင္လာၿပီဆိုရင္ ထိုအရာေတြက လူ႕ 
အသုိင္းအဝိုင္းမွာ အသက္ဝင္လာမယ္။” 
ဟု ကမာၻ႔ခရစ္ယာန္ တရားထိုင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ 
Fr.Lawrence က တရားထုိင္ျခင္းအားျဖင့္ 
ရရွိလာႏုိင္မည့္ ေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ တရားထုိင္  
နည္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ၿပီးေနာက္ 
တက္ေရာက္လာသူမ်ား အာလံုးႏွင့္အတူ 
တကြ  မိနစ္(၂၀) ခန္႔  တရားထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ယခင္က ခရစ္ယာန္တရားထုိင္ 
ျခင္းအား ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကု 

တင္ဝင္း ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု 
အခါဆရာေတာ္ႀကီးမွ မႏၲေလးကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ 
တရားထုိင္ျခင္းအဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္ေပးရန္ 
အတြက္ ကိုရီယားႏုိင္ငံဖြား (Benedictine ) 
ရေသ့အသင္းဂိုဏ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
ေယာနႏွင့္ Fr.အန္ဆဲမြန္တို႔ကို ျပင္ဦးလြင္ 
တြင္ ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္ 
တရားထုိင္စခန္းတြင္ ဦးေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ 
ရေသ့ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ဖိတ္ 
ၾကားထားျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာျပခဲ့ 
ပါသည္။

 ခရစ္ယာန္ တရားထုိင္ျခင္းသို႔ မႏၲ 
ေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
အတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား 
ႏွင့္ဘာသာတူမ်ား (၁၅၀)ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

Pinky ( RVA Myanmar & MDY-OSC)

စိန္ဂ်ိဳးဇက္ (လဖုန္း) လူငယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ အလွဴ

 စိန္ဂ်ိဳးဇက္ (လဖုန္း) လူငယ္ေကာ္ 
မရွင္အဖြဲ႕မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Carol ထြက္ျခင္းမွ 
ရရွိခဲ့ေသာအလွဴေငြမ်ားထဲမွ ေနာင္ခ်ိဳမသန္ 
စြမ္းမိဘမဲ့ေက်ာင္းသို႔ ဆန္ႏွင့္ဆီမ်ားသြား 
ေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။     
 အမရပူရ လူငယ္မ်ားမွလည္း 
အာလူးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
ဆပ္ျပာမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ဘာသာ 
ဝင္အခ်ိဳ႕မွလည္း အဝတ္အစားမ်ား လွဴဒါန္း 
ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔လွဴဒါန္းမႈသည္ စိန္ဂ်ိဳး 
ဇက္ လဖုန္းလူငယ္ Carol လာဆိုျခင္း၌ 
လူႀကီးမင္းတို႔ ထည့္ဝင္ထားခဲ့ေသာ အလွဴ 
ေငြမ်ားေၾကာင့္သာ သြားေရာက္လွဴဒါန္းနိုင္ 

ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ သာသနာ 
အုပ္စု အတြင္းမွ ဘာသာတူမ်ား အားလုံး၏ 
အလွဴပင္ျဖစ္ပါသည္။

 Carol ထြက္ျခင္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ 
အလွဴေငြမ်ားအား လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ား 
သို႔ ျပန္လည္လွဴဒါန္ျခင္းသည္ ယခုအႀကိမ္ 
ဆိုလၽွင္ တတိယႏွစ္ေျမာက္ လွဴဒါန္းျခင္း 
လည္းျဖစ္ပါသည္။

Pinky (RVA Myanmar  & MDY-OSC)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 9

 ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာတြင္တြင္လည္း ခရစ္ယာန္မ်ား တစ္လုံး 
တစ္ဝတည္းျဖစ္ေရး ဆုေတာင္းရာရက္ အဌပတ္ ကို အသင္းေတာ္ အသီးသီးတို႔၏ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရွစ္ရက္တိုင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္မွ ၂၅ ရက္ အထိ 
အလွည့္က် သြားေရာက္ကာ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ၁၈ ရက္ ေန႔တြင္ ရွမ္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္  အဂၤလီကန္ 
အသင္းေတာ္၊ ၂၀ ရက္ေန႔ တြင္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ၂၁ ရက္ေန႔ တြင္ 
တ႐ုတ္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ၂၃ 
ရက္ေန႔တြင္ ကက္သလစ္ အသင္း ေတာ္၊ ၂၄ ရက္ေန႔ တြင္ ခ်င္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ 
၂၅ ရက္ေန႔ တြင္ FUBC တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ဆဌမရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကက္သလစ္ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ ကက္သလစ္ 
ကာသီျဒယ္ ၌ ညေန ၄ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာ အသင္း 
ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာဆီးလ်ဳိ အားသုိက္ 
လည္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ခရစ္ယာန္ 
အသင္းေတာ္မ်ာေကာင္စီ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ဆိုင္ရာ ဆုေတာင္းရာ ရက္အဌပတ္ အစီအစဥ္က်င္းပ

 ျမန္မာနိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံခရစ္ 
ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ာေကာင္စီ တစ္လုံး 
တစ္ဝတည္းဆိုင္ရာ ဆုေတာင္းရာရက္အဌ 
ပတ္အစီအစဥ္ကို ဇန္နဝါရီလ(၁၈)ရက္ေန႔ 
မွ (၂၅) ရက္ေန႔ထိ မႏၲေလးတြင္ က်င္းပျပဳ 
လုပ္လၽွက္ရွိပါသည္။

 ဆုေတာင္းရာရက္ အဌပတ္အစီ 
အစဥ္ကို (၈) ရက္တိုင္တိုင္ တစ္ရက္လၽွင္ 
အသင္းေတာ္တစ္ခုစီသို႔ အလွည့္က် သြား 
ေရာက္ဆုေတာင္းရာ ဇန္နဝါရီလ (၂၄)ရက္ 
ေန႔က (၈၂၊ ၂၅×၂၆) ၾကားရွွိ ၊ ေရႊႏွလုံးေတာ္ 
ကာသီျဒယ္ဘုရာေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ 
ကာ စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ 

ခဲ့ၾကပါသည္။

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္း 
ဂေရာင္ (ၿငိမ္း)၊ ေရႊႏွလုံးေတာ္ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Msgr.Fr.Dominic ၿဂိဳဟ္တု၊ 
Rev. Fr. George ႏွင့္ အျခားခရစ္ယာန္အ 
သင္းေတာ္မ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သင္း 
အုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္၌ မက္ 
သဒစ္အသင္းေတာ္မွ Rev. Dr. ဦးေဇာ္ဝင္း 
ေအာင္မွ တရားေဒသနာေတာ္ကို တိုက္ 
ေကၽြးခဲ့ပါသည္။

 ယုဒႆာန္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ 
(ေအာင္ပင္လယ္) မွ Rev. ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မိုး 
က အထူးဆုေတာင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ 
သည္။

 အဆိုပါ တစ္လုံးတစ္ဝတည္းဆိုင္ 
ရာ ဆုေတာင္းရာ ရက္အဌပတ္အစီအစဥ္၏ 
အဓိက က်မ္းခ်က္သည္ “ ထိုသူတို႔သည္ 
ကၽြန္ုပ္တို႔အား အထူးသျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾက 

၏။" (တမန္ေတာ္ ဝတၳဳ ၂၈း၂)ျဖင့္ဆုေတာင္း 
ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

 “ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ မုန္တိုင္း 
ထန္ေသာ ပင္လယ္ျပင္သည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ 
ရာ ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းဂဏမ်ား 
အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ခြဲထြက္တည္ေထာင္ 
ေနၾကျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္မ်ား တစ္လုံး 
တစ္ဝတည္းျဖစ္ေရးအတြက္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ 
ရာပင္ျဖစ္သည္။ စိတ္ပ်က္ေနေသာသေဘၤာ 
သားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ တတ္နိုင္ေတာ္ 
မူျခင္းကို ယုံၾကည္ေသာသံေပါလူး၏ အား 
ေပးမႈျဖင့္ အေလ်ာ့မေပး ႀကိဳးစာၾကေသာ 
အခါ လိုရာပန္းတိုင္ေရာက္သကဲ့သို႔ ဘုရား 
သခင္ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္၍ ၿပိဳင္တူႀကိဳးစား 
ၾကမည္ဆိုပါက ခရစ္ယာန္မ်ား တစ္လုံးတစ္ 
ဝတည္းျဖစ္ေရးဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္း 
တိုင္သို႔ မလြဲဧကန္ ေရာက္ရွိနိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္” ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၏ သဝဏ္ 
လႊာတြင္ ဆိုထားပါသည္။

          RVA-Myanmar Service

ခရစ္ယာန္မ်ား တစ္လုံးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေရး ဆုေတာင္းရာရက္ အဌပတ္ 
ေနာက္ဆုံးရက္ ရက္ေန႔ျဖစ္ေသာ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္႔ေမရီ 
ကာသီျဒယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆုေတာင္းပြဲ အၿပီးတြင္ တက္ေရာက္လာၾက 

ေသာ အသင္းေတာ္ အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ေတြ႕ရစဥ္။
"ထိုသူတို့သည္ ကၽြန္ုပ္တို့အား အထူးသျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳၾက၏။" 

(တမန္ေတာ္ဝတၳဳ ၂၈:၂)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး10

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၅) ရက္ 
ေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္၌ ၂၉၂(က) 
ျပည္လမ္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ သာသ 
နာအသီးသီးမွ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
စစၥတာရ္မ်ား သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္းတြင္ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ေနၾက 
ေသာသာသနာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သမၼာက်မ္း 
စာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းနာယက ဆရာေတာ္ 
Basilio Athai ဦးေဆာင္ၿပီး မစၧားတရားပူ 
ေဇာ္ျခင္းျဖင့္အစျပဳပါသည္။

 မစၧားတရားအၿပီးတြင္ တာဝန္လႊဲ 
အပ္ျခင္းအခမ္းအနားကိုစတင္ပါသည္။ ျမန္ 
မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္သမၼာက်မ္း 
စာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ (၈) ႏွစ္နီးပါး 
တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ Fr. Bosco 
Saw Lar Htoo မွ တာဝန္ခံအသစ္ျဖစ္ေသာ 
Fr. George  Shwe Htun အား တာဝန္လႊဲ 
အပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio  
Athaiမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ (၈) 
ႏွစ္နီးပါး တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ Fr.  
Bosco ကုိ ေက်းဇူးတင္စရာ အမ်ားႀကီးရွိပါ 
တယ္။ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သမၽွကို မွတ္တမ္းတင္ 
တယ္။ ေက်းဇူးတင္တယ္၊ အနစ္နာခံခဲ့ 
တယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မယ္မယ္ရရကူညီ 
ပံံ့ပိုးခဲ့ရျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အရမ္းကို ဝမ္း 
နည္းပါတယ္။ အနားယူသြားေပမယ့္လည္း 
Fr. Bosco အေနနဲ႔ သမၼာက်မ္းစာလုပ္ငန္း 
ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဦးမွာပါ၊ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဆက္လက္အားေပး ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနမွာျဖစ္တယ္၊ ဘာဘဲျဖစ္ 
ျဖစ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ပါတယ္။

 သမၼာက်မ္းစာသမားဟာ အျမဲ 
တမ္းသမၼာက်မ္းစာနဲ႔ ကင္းလို႔ေတာ့မရဘူး၊ 
ဘယ္ေနရာဘ ဲ ေရာက္ေရာက္သမၼာက်မ္းစာ 
အေပၚသစၥာရွိတယ္၊ ေသခ်ာတယ္။ သမၼာ 
က်မ္းစာအေပၚ သစၥာရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ အိမ္ 
မွာအဆူအဆဲခံၿပီးလာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိခ်င္ရွိ 
မယ္ Community မွာ အၿငိဳအျငင္ခံၿပီးလာ
တဲ့သူလည္းရွိမယ္ သမၼာက်မ္းစာအတြက္ 
ႀကိဳးစားၾကတယ္ သမၼာက်မ္းစာအတြက္ 
ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူ 
တယ္။

 Fr. Bosco ကို ေက်းဇူးတင္တယ္ 
ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာ တ 
မန္ေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့အ 
ေမြအႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးရိွတယ္။Fr.George 
Shwe Htun အေနနဲ႔အေမြခံၿပီး ဆက္လက္ 
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ အမ်ားႀကီး 
လည္းတိုးတက္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္၊ 
ဆုေတာင္းတယ္ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ 

ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း
တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္းအခမ္းအနား

တယ္။

 ဆက္လက္၍ ဆရာေတာ္ဂၽြန္မန္း 
ဆိန္းဟီွမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္

 "ပုသိမ္သာသနာအေနနဲ႔ သမၼာ 
က်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္ ထဲထဲ 
ဝင္ဝင္ တုံးတုံးတိုက္တိုက္ႀကိဳးစား လုပ္ 
ေဆာင္ ဆက္ကပ္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူ 
တယ္၊ Fr. Morris Nyunt Wai နဲ႔ Fr. Bosco 
တို႔ကိုလည္းေက်းဇူးတင္တယ္။ ခုန Arch 
Bishop Athai ေျပာသြားသလိုဘဲ ကိုယ့္ 
သာသနာကို ျပန္ေရာက္သြားတဲ့အခါ သမၼာ 
က်မ္းစာလုပ္ငန္္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ 
ေနဦးမွာပါ။

 သမၼာက်မ္းစာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အသက္ျဖစ္တယ္ ေလာကမွာ အုိမယ္၊ နာ 
မယ္၊ ေသမယ္ မေသေဆးဆိုတာမရွိဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာလိုသလဲ၊ ခြန္အားဘဲ 
လိုတယ္ ခံႏိုင္ရည္ေက်းဇူးေတာ္၊ အလင္း 
ေက်းဇူးေတာ္လိုတယ္။

Energy ဘယ္ကရႏိုင္သလဲ

Three Sources of energy

1. Eucharist ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူး

2. Bible သမၼာက်မ္းစာ

3. Holy Spirit သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္

From this three sources we can get 
energy

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မဖူးလို႔ကေတာ့

သမၼာက်မ္းစာမဖတ္႐ႈလို႔ကေတာ့

ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔မျပည့္ဝလို႔ကေတာ့

လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ခံနိုင္ရည္ရွိမွာ 
မဟုတ္ဘူး Arch Bishop Athai ကို ေက်းဇူး 
တင္တယ္။ ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္၊ ေဆာင္ရန္ 
ေရွာင္ရန္ ေကာင္းေသာ လမ္းညႊန္မႈေပး 
ခဲ့တယ္။ ဒီမွာေရာက္ရ္ွိေနၾကတဲ့ သမၼာက်မ္း 
စာအဖြဲ႕သားမ်ားအားလုံး မိမိေရာက္ရွိတဲ့ 
ေနရာေဒသမွာ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားလုပ္ 
ေဆာင္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္း အားေပးလိုပါ 
တယ္။

 Fr. Morris Nyunt Wai မွလည္း 
သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း ဆိုတဲ့ 
ခရီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ေလၽွာက္ေန 

ၾကတယ္ Fr. Bosco လည္း ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့ 
ၿပီးၿပီ ဆက္လက္ေလၽွာက္ဦးမယ္။ Fr. 
George Shwe Htun ကလည္း ဆက္ 
ေလၽွာက္မယ္။ ေနာက္ခံပုံမွာ လက္ဆင့္ 
ကမ္းတဲ့ပုံစံကေလးေတြ႕ရတယ္။ လက္ႏွစ္ 
စုံရဲ႕ေနာက္မွာ ေနာက္ထပ္လက္တစ္စုံ ရွိ 
ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ယုံတယ္ အေပၚ 
မွာ သခင္ေယဇူးရဲ႕လက္တစ္စုံ ရွိေနတယ္။ 
အဲဒီလက္တစ္စုံမွာ စာေတြေရးထားတယ္။

ဒီဖက္က writting word

ဟိုဖက္က living word

ဒီဖက္က လက္နဲ႔ေရးတဲ့စာ

ဟိုဖက္က အသက္ရွင္ေသာ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္၊ တနည္းအားျဖင့္

ဒီဖက္မွာ "ဝဇီ "ဆိုတဲ့ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္

ဟိုဖက္က " ဇီဝ " ဆိုတဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္

ရွင္ေယာဟန္ေရးထားသလို

ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏ (မဂၢ)

သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ (သစၥာ)

အသက္လည္းျဖစ္၏ (ဇီဝ)

ဇီဝ ဆီသြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ ဆ 
ရာေတာ္ေျပာတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တထပ္တည္း 
က်တယ္။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ခရီးလမ္းျဖစ္တယ္။ 
ေခ်ာေမြ႕မွာမဟုတ္ဘူး၊ အေကြ႕အေကာက္
အနိမ့္အျမင့္ေတြရွိေပမယ့္ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္အေပၚသစၥာရွိစြာနဲ႔ အခုထက္ထိ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့စိတ္နဲ႔ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့ၾကတယ္။ ဆရာ 
ေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ စစၥတာရ္မ်ား 
ဘာသာဝင္မ်ား အားလုံးကိုလည္း ကၽြန္ 
ေတာ္အထူးဘဲ ေလးစားဂုဏ္ယူပါတယ္။

 ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ညီေလး Fr. George 
Shwe Htun ျပန္စရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ 
နည္းနည္း စိုးရိမ္စိတ္ကေလးေတြေတာ့ ရွိ 
မွာေပါ့၊ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔ေနာက္မွာ သခင္ေယဇူး 
လက္ႏွစ္စုံရွိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း 
ရွိေနၾကတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ 
ေတာ့္ရဲ႕ညီငယ္ Fr. George Shwe Htun 
ကို ဝိုင္းဝန္းၿပီး အားေပးၾကလုပ္ေဆာင္သြား 
ၾကပါစို႔။

 Fr. Saw Bosco မွလည္း ျဖတ္ 

သန္းခဲ့တဲ့ခရီးစဥ္တေလၽွာက္ အေတြ႕အၾကဳံ 
မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ေဝမၽွသြားပါသည္။

တာဝန္ခံအသစ္

 Fr. George Shwe Htun ရင္တြင္း 
ျဖစ္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ အားလုံးဝိုင္း 
ဝန္း ဆုေတာင္းေပးသူအားလုံးကို အထူး 
ေက်းဇူးတင္တယ္။

 ဆရာေတာ္ေျပာတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ 
သံေယာဇဥ္ တယ္ဟုတ္တာဘဲ သမၼာက်မ္း 
စာသံေယာဇဥ္ဆိုတာ ဒုကၡရဲ႕ျမစ္ဖ်ားခံရာ 
ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခု။

 ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဒီသမၼာက်မ္းစာနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီးျဖစ္လာတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို 
ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဘုရားသုံးဆူမွာေနတုံးက

က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာၿပီး အသုဘ႐ုပ္ ေတာ္ 
ေတာ္ေလးကိုျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္ 
မရေတာ့ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ အိမ္ျပန္ေတာ့မယ္
ဘုရားသခင္ကိုၾကည့္ၿပီး မ်က္ရည္က်တယ္ 
၁၅ မိနစ္ေလာက္ေနေတာ့ စိတ္သက္သာ 
ရာရသြားတယ္ ဆရာတေယာက္ရဲ႕ က်မ္း 
စာကို ဖြင့္ဖတ္တဲ့အခါ ေတြ႕ရတဲ့စာသားက 
" ငါမေသရေသး၊ အသက္ရွင္၍ဘုရားသခင္ 
၏ အမႈေတာ္မ်ားကိုၾကားေျပာရမည္" က်မ္း 
ပိုဒ္ကိုဖတ္ၾကားၿပီး ခြန္အားရလာတယ္ ျပန္ 
က်န္းမာလာတယ္။

 ေက်းဇူးေတာ္။ ခုန ဆရာေတာ္ 
ေျပာတာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ရင္ 
ရွတယ္၊ ထိတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ 
ပါးျဖစ္လာတယ္။ သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္းမွာပါဝင္လာတယ္။

 က်မ္းစာရဲ႕အလယ္ဗဟိုစာမ်က္ႏွာ 
ဆာလံက်မ္း ၁၁၈:၈ ကို အရမ္းသေဘာက် 
တယ္။

 "လူကို ကိုးစားျခင္းထက္ ဘုရား
သခင္ကိုကိုးစားတာသာ၍ေကာင္းတယ္" 
ဒီမွာရွိတဲ့ သူအားလုံးကိုလည္း အားကိုးပါ 
တယ္။ ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပးၾကပါ။

  ၎ေနာက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း                          
မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံရိုက္ကူး 
ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး မိတ္ဆုံေန႔လည္စာ စား 
သုံးကာ သမၼာက်မ္းစာ တာဝန္လႊဲအပ္ျခင္း 
အခမ္္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းၿပီးစီးခဲ့
ပါသည္။

              FB-Sai Sheng



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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တဲႀကီးရြာ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳအသင္းမ်ား႐ံုးခ်ဳပ္ (CBCM - PMS) မွ 
မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ 
အသင္းမ်ားရံုးခ်ဳပ္ (CBCM-PMS) မွ မႏၲေလး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာရွိ ကေလးသူ ငယ္မ်ားႏွင့္ 
သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ သာသနာျပဳ အသင္း 
မ်ားအေၾကာင္း ေဝမွ်ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ား အသင္းကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ 
ပါသည္။ ဇန္နဝါရီ လ (၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉)
နာရီတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ စိန္႔မိုက္ကယ္လ္ 
(သံဝင္း)၊ စိန္႔အန္ေထာ္နီ (နန္းေရွ႕)၊ စိန္႔ေဇး 
ဗီးယား၊ စိန္႔ဂၽြန္၊ စိန္႔ပီတာ (အမရပူရ)၊ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ 
(လဖုန္း)၊ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ ကာသီျဒယ္ တြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ညေန (၇) နာရီ အခ်ိန္ တြင္ 

ေရႊဘိုၿမိဳ႕ရွိ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က 
ေလးသူငယ္ (၄၂) ဦးတို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း 
ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
 ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ ရာ 
သာသနာျပဳအသင္းမ်ားရံုးခ်ဳပ္ (CBCM- PMS)၏ 
မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာရွိ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ဒုတိယေန႔ အျဖစ္ စိန္႔ေလာ့ 
ရင့္စ္ ဘုရားေက်ာင္း (တဲႀကီးေက်းရြာ)၊ မယ္ 
ေတာ္ ေမြးေန႔ဘုရားေက်ာင္း (ေမဂြန္ေက်းရြာ)၊ 
မာရီးယား မာဒေလနားဘုရားေက်ာင္း (ရြာေတာ္ 
ေက်းရြာ) မ်ားရွိ ကေလးသူငယ္ (၃၅၀) ေက်ာ္ 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား 

မႏၲေလး

ေရႊဘုိ

ေမဂြန္ရြာ

ရြာေတာ္ရြာ

ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္ ျပင္ဦးလြင္

အသင္းအေၾကာင္း ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ ဖြြဲ႕စည္း ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
 ဤကဲ့သို႔ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာ 
သနာျပဳ အသင္းမ်ားရံုးခ်ဳပ္ (CBCM-PMS) ၏ 
မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သို႔ သြားေရာက္ကာ 
ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ အသင္းမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝမွ်ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ သာသ 
နာျပဳကေလး သူငယ္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္းေပး 
ျခင္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ 
အတြက္ ပထမဦးစြာ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူး 
တင္ရွိပါသည္။ 
 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘုရားေက်ာင္း မ်ားမွ 
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဖို႕ရန္ အတြက္ 
ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း ခန္းမေဆာင္ကို အ 
သံုးျပဳခြင့္ေပးၿပီး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
အားေပးစကားျမြက္ၾကား ေပးပါေသာ မႏၲေလး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကု တင္ဝင္းအား 
အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
 ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ အ 
သင္းမ်ားအေၾကာင္းကို လာေရာက္ ေဝမွ် ေဆြး 

ေႏြးေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားေပးပါေသာ ေက်ာင္း 
အုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ပီတာသန္း အား 
လည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ ရွိပါသည္။ 
 သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား အ 
သင္း ဖြဲ႕စည္းဖို႕ရန္အတြက္ အစစ အရာရာ 
ကူညီ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကေသာ ဖါသာရ္ ေပါလ္ သက္ 
ခိုင္၊ ဖါသာရ္ ေဒးဗစ္ တိုးေဝေအာင္၊ ဖါသာရ္ 
ပက္ထရစ္ ေသာင္းတင္ဦး  (မယ္ေတာ္ ေမြးေန႔ 
ဘုရားေက်ာင္း၊ ေမဂြန္ေက်းရြာ)၊ ဖါသာရ္ ေဆာ္ 
လမြန္ ထြန္းမင္းေဇာ္ (မာရီးယား မာဒေလနားဘု 
ရားေက်ာင္း၊ ရြာေတာ္ေက်းရြာ)၊ စစၥတာ ဂ်ိဳစဖင္း 
မိငယ္ (ကရုဏာေရး သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း၊ 
ေရႊဘို)၊ စစၥတာ ေရဂ်ီနား (ကရုဏာ ေရး သီလ 
ရွင္ အသင္းဂိုဏ္း၊ တဲႀကီး) ႏွင့္ မႏၲေလး ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာမွ သာသနာျပဳကေလး သူငယ္ အ 
သင္း တာဝန္ခံမ်ား အားလံုးကို အထူး အထူးပင္ 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္အပ္ 
ပါသည္။
           CBCM-PMS Commission



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး12

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

လား႐ိႈးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ အ႐ိုက္အရာဆက္ခံခြင့္ရွိဆရာေတာ္ လုကပ္စ္ ဂ်င္ေဖါက္ ေဒါင္ဇယ္၏ 

ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ မဂၤလာ အခမ္းအနား မွတ္တမ္း

ဆရာေတာ္ လုကပ္စ္ ဂ်င္ေဖါက္ ေဒါင္ဇယ္ ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္မဂၤလာ 

အခမ္းအနားကို လား႐ိႈးၿမိဳ႕ရွိ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၉ ခု 

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း ႏွင့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ 

ခ်န္အင္းနမ္ တို႔ တြဲဖက္လ်က္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို မွ 

ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ေပးခဲ့ပါသည္။



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 13



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး14

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသစ္အား ေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္လွစ္ျခင္း

 ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး  ကန္ႀကီး 
ေဒါင့္ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးကုန္းသာသနာပိုင္ မယ္ 
ဝင္းေခ်ာင္ ေက်းရြာရွိ စိန္ပီတာဘုရားရွိခိုး 
ေက်ာင္းသစ္အား ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသ 
နာပိုင္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ဇန္န 
ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲတြင္  
မစၧားတရားနဲ႔အတူ ေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္လွစ္ 

ခဲ့ပါသည္။ 

 ဘုရားေက်ာင္းသစ္အား ေကာင္း 
ခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ရန္ ႂကြေရာက္လာေသာ 
အဖဆရာေတာ္ ဘုရားအား  ႀကိဳဆိုႏႈတ္ 
ဆက္ျခင္း၊ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပရိတ္ 
ေမတၱာ ရြတ္ဆိုဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဘုရား 

ေက်ာင္းသစ္အား ေမတၱာေရ ပက္ျဖန္းျခင္း 
တို႔ျဖင့္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို စတင္ခဲ့ပါ 
သည္။ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ ၿပီးဆုံး 
သည့္ေနာက္ အဖဆရာေတာ္ႀကီးမွ ရပ္နီး 
ရပ္ေဝးမွ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ကက္သ 
လစ္ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူ  မစၧားတရားကို 
ဦးေဆာင္ကာ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။  

 မစၧားအၿပီးတြင္ ေဒသခံေက်းရြာရွိ 
ဘာသာတူမ်ားက ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးၾက 
ေသာ ဧည့္သည္ဘာသာတူမ်ားကို ေန႔လည္ 
စာျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။ မယ္ဝင္း 
ေခ်ာင္ေက်းရြာသည္ ကက္သလစ္ဘာသာ 
ဝင္ အိမ္ေျခ ၅ အိမ္သာရွိေၾကာင္း သိရပါ 
သည္ ။ 

  ဘာသာဝင္အိမ္ေျခ နည္းေသာ္ 
လည္းမိမိတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္ျခင္း၊ သဒါၶတရား 
ထက္သန္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းအားေကာင္း 
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္၏  
ဗိမၼာန္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္အား ရရွိ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

OSC Pathein

ပုသိမ္သာသနာရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ 
ဇုန္၊ ပုသိမ္သာသာရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ 
ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ ၁၉ 
ရက္ေန႔  တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ မစၧားအၿပီး 
တြင္ စတင္ကာ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ အဆုံး 
သတ္ခဲ့ပါသည္။

 ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ အဖဆရာ 
ေတာ္ဘုရားမွ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္လာေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအား 
တရားေရေအးတိုက္ေကၽြးျခင္း၊ Fr Paul ႏွင့္ 
Deacon ဆည္းဆာတို႔မွ တရားေရေအး 
တိုက္ေကၽြးျခင္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ပုသိမ္သာသ 
နာမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၇၅ ေယာက္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

    OSC Pathein

၅ ႀကိမ္ေျမာက္ RVA အြန္လိုင္းသင္တန္းသို႔ ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာမွ ႏွစ္ဦး တက္ေရာက္

 ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ RVA 
႐ုံးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ 
RVA အြန္လိုင္းသင္တန္းသို႔ ပုသိမ္ကက္သ 
လစ္သာသနာမွ ပိုးကရင္ဘာသာ အစီအ 
စဥ္အတြက္ ႏွစ္ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 သင္တန္းတက္ေရာက္သူႏွစ္ဦးမွာ 
ဖာသာရ္ ေဂ်မီ ႏွင့္ နန႔သ္ဇင္ဦးတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္တန္းကာလသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ 
မွ မတ္လ ၇ ရက္ ေန႔ထိျဖစ္ပါသည္။ သင္ 
တန္း တက္ေရာက္သူဦးေရမွာ ၂၇ ေယာက္ 
ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကေသာနိုင္ငံမ်ား
မွာ ျမန္မာ၊  တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဗီယက္ 
နမ္၊ သီရီလကၤာ၊ အိႏၵိယ၊ ကေမၻာဒီးယား 
နိုင္ငံတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 သင္တန္းတြင္ Communication 
ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ သ 
တင္းမီဒီယာႏွင့္ ပက္သက္ေသာအေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို အာရွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္ရွိ လူထုဆက္သြယ္ေရးဌာန႐ုံး အတြင္း 
ေရးမွဴး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်ာ့ ပလာသိုတန္ 
ႏွင့္ RVA ဖိလစ္ပိုင္႐ုံးတြင္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ေနၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက 
အသီးသီး ပို႔ခ်ၾကပါသည္။ သင္တန္း 
ၿပီးဆုံးၿပီးပါက မိမိတို႔နိုင္ငံသို႔ျပန္ၿပီး မိမိတို႔ 
ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ အာရ္ဗီ 
ေအ ဝန္းထမ္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 
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အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 15

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအျမင္ဖြင့္သင္တန္း
 ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ပိုမိုေတာက္ပ ေကာင္းမြန္သည့္အနာဂတ္ 
တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အ 
လမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသိအျမင္ပြင့္ 
လင္းၿပီး မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ 
ရြယ္၍ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ 
တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မဟာေဗာဓိလမ္းရိွ စိန္႔ဘရူး 
ႏိုးေဂဟာတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဦးစြာဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖေလာရင္း ေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ 
အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ စတင္ေပးၿပီး 
Who am I? What job? How do I be-
come? ေခါင္းစဥ္ျဖင့္တက္ေရာက္လာၾက 
ေသာ ကေလးမ်ားအား အုပ္စုခြဲကာေဆြး 

ေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ဖိတ္ေခၚထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွ အဆိုပါတက္ 
ေရာက္လာၾကေသာ ကေလးမ်ားအား မိမိ 
တို႔အတြက္ မွန္ကန္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ မွန္ 
ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆြး 
ေႏြးျခင္း၊ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားေပးျခင္း လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးျခင္း 
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 

 ညေန(၄)နာရီတြင္ သင္တန္းဆင္း 
ပြဲကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ လို 
အပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား 

ကို ျပန္လည္တင္ျပၾကၿပီး ပုသိမ္တကၠသိုလ္ 
မွ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသူ နန္႔ေမဘယ္လ္မွ 
ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကား 

သြားပါသည္။

  နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္အား ေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္လွစ္

 ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ေမရီလန္းသာသနာပိုင္ ကၽြန္းေတာ 

ေက်းရြာတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ 
၂၀၂၀ ၊ စေနေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ 

ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ေယဇူး 
ေရႊႏလံုွးေတာ ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာငသ္စက္ိ ု
ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအ 
ႀကိဳညတြင္ ႂကြေရာက္ၾကေသာ ဧည့္ပရိတ္ 
သတ္မ်ားအား အကပေဒသာမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ 
ေျဖျခင္းအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဇန္ 
နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ၇ နာရီခြဲတြင္ အဖဆရာ 
ေတာ္ဘုရားသည္ ေမရီလန္း သာသနာမွ 
ကၽြန္းေတာေက်းရြာသို႔ ႂကြေရာက္ကာဘာ                
သာတူသားသမီးမ်ားက လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ 
ႀကိဳဆိုၾကၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို နံနက္ ၈ 
နာရီခြဲတြင္ စတင္တာ ပရိတ္ေမတၱာ ရြတ္ဆို 
ျခင္း၊ ေမတၱာေရျဖင့္ ပက္ျဖန္းျခင္း၊ ေလာဗန္ 
တိုက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီး မစၧားတရားကို 
ရဟန္းေတာ္မ်ား ၂၅ ပါးႏွင့္အတူ အဖဆရာ 
ေတာ္ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ေပး 

ခဲ့ပါသည္။ မစၧား အၿပီးတြင္ ကၽြန္းေတာေက်း 
ရြာမွ သူေတာ္စင္ျဖစ္သြားေသာ Fr ဘင္ဂ်ာ 
မင္ေက်ာ္လြင္၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ၃၀ ႏွင့္ သူ 
၏ ညီမျဖစ္သူ ဓမၼဆရာမ ေနာ္မာရီးယား၏ 
ဓမၼဆရာမအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
ေသာ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္းေတာေက်းရြာသည္ ဘာ 
သာတူမ်ား မ်ားျပားၿပီးသူေတာ္စင္ ရဟန္း 
၄ ပါးကုိ ေမြးထုတ္ေပးေသာရြာျဖစ္၍ ေမရီ 
လန္း သာသနာအတြက္ အားကိုးရေသာ 
ရြာျဖစ္ပါသည္။
   OSC Pathein

ပုသိမ္ဇုံ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ
 ပုသိမ္ဇုံ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို ေပါက္ဆိန္ပဲ့ 
သာသနာ၊ ကန္စုေက်းရြာ၌ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလ (၂၆) ရက္ေန႕တြင္က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဝတ္ေစာင့္ပြဲသို႔ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ား တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ 
ဂ်ိဳစဖတ္၊ ပုသိမ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr.Philip Soe Win၊ ေပါက္ဆိန္ပဲ့သာသနာ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ေဂၚ 
ေသာတို႔မွ တက္ေရာက္ ပါဝင္ေပးခဲ့ၾကပါ 
သည္။ သာသနာအသီးသီးမွ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ 
သို႔ လာေရာက္ၾကေသာ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမ 
စုစုေပါင္း(၂၅)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္။

           သတင္း/ဓာတ္ပုံ

   ေမဒါ (ကန္စု)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)
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ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

မိတ္သလင္ေတာင္တိုက္နယ္မိခင္အားနာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ၊အစည္းအေဝးႀကီး၊ 
မယ္ေတာ္သခင္မပြဲ ႏွင့္ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ

 ေတာင္ငူသာသနာ ၊ မိတ္သလင္ 
ေတာင္တိုက္နယ္ မိခင္အားနာအသင္းႏွစ္ 

ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး 
ႀကီးကို (၃၀.၁၂.၂၀၁၉ မွ ၂.၁.၂၀၂၀)အထိ 

ေတာင္နန္းခ်ိဳေအာက္ေက်းရြာ ဘုရား၏မိ 
ခင္မယ္ေတာ္သခင္မ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။    
 ၎အစီအစဥ္ကို ေက်ာင္းထိုင္ 
Rev.Fr.Richard အားခိုမွ တရားေရေအး 
တိုက္ေကၽြးေပးၿပီး မိခင္အသင္း တာဝန္ခံ 
Mother ႀကီး ခ်ယ္လယ္စတီးနာအပီး ႏွင့္ 
Sr.ဘက္နက္ဒက္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္တို႔မွ သြန္ 
သင္ခ်က္မ်ားေဝမၽွေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ၎အျပင္ မယ္ေတာ္သခင္မပြဲ၊ 
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးပြဲ က်င္းပျခင္းႏွင့္ 
အတူ လိပ္သိုၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္နန္းခ်ိဳေအာက္ 
ေက်းရြာရွိ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာ 
ျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ 

ပြဲက်င္းပကာ Bro. ေပါလ္ ဝင္းေထြး၊ Sr.
ဘက္နက္ဒက္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ ၊ ဆရာမေဒၚ
လူစီအားေဝမုိး၊ဆရာမေဒၚမားဂရက္က်င္၊
ဆရာမေဒၚဘရစ္ဂ်စ္၊ ဆရာမေဒၚအားတစ္ 
ႏွင့္ တိုက္နယ္ အမာခံလူငယ္မ်ားတို႔ ပါဝင္ 
ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ လိပ္သိုၿမိဳ႕ ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလး 
သူငယ္မ်ားမွ ပြဲေတာ္တြင္ မယ္ေတာ္သခင္မ 
ပြဲ၊  မိခင္အသင္းဝင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားအတြက္ 
ဗုံပုေလြျဖင့္ဂုဏ္ျပဳတီးမႈတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ 
ၾကပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ မိခင္ 
(၁၆၀)ဦး ႏွင့္ ပြဲတြင္ပါဝင္သူ (၅၀၀) ဦးခန္႔ 
ရွိပါသည္။ 

       ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)

ေတာင္ငူသာသနာ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာရွိ 
ပီးေမသမိုင္းဝင္ေခါင္းေလာင္းကို ေခါင္းေလာင္းစင္ 

အသစ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
 ေတာင္ငူသာသနာ၊ လိပ္သိုတိုက္နယ္ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာရွိ ပီးေမသမိုင္းဝင္ 
ေခါင္းေလာင္းစင္သံတိုင္မ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္အသစ္သို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို (၂၃.၁၂.၂၀၁၉)ေန႔တြင္ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာ၌က်င္း
ပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ အခမ္းအနား ကို မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ျဖင့္စတင္ကာ Rev.Fr. 
ေဆဗာစတီယန္သိန္းေမာင္မွဦးေဆာင္လ်က္  ေကာင္းခ်ီးေပးေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္သူ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။                             ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)

ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အိုက္ဇက္ဓာႏု၏ 
ဝါေတာ္(၃၅)ျပည့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အိုက္ဇက္ဓာႏု၏ ရဟန္းဝါ 
ေတာ္(၄၅) ဝါႏွင့္ ဆရာေတာ္ဝါေတာ္ (၃၅) ဝါျပည့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အစီအစဥ္ 
တစ္ရပ္ကို (၁၇.၁.၂၀၂၀) ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ နံနက္ ၆းဝဝ နာရီ ေက်းဇူးတင္မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္၊ ည ၇ းဝဝ နာရီ တြင္ ပီးေမဓမၼာ႐ုံ၌ဂုဏ္ျပဳ ညစာစား ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္သီလရွင္မ်ား (၁၅၀) ေက်ာ္ 
ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။  

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 17

က်ိဳင္းတုံကက္သလစ္သာသနာ တာခ်ီလိတ္သာသနာအုပ္စုအတြင္းရွိ ဟၾကားမနိုးရြာတြင္ 
ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ႏွင့္ ခန္းမေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၈)
ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ က်ိဳင္းတုံကက္ 
သလစ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ပီတာလြီးစ္ 
က်ခူမွ St.John ဘုရားေက်ာင္းသစ္ႏွင့္ St.
James ခန္းမေဆာင္သစ္အား  ေကာင္း 
ႀကီးေပး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္၊၊ 

 ဘာသာတူ အိမ္ေျခမွာ ၁၅ အိမ္ 
သာရွိေသာ္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ား၏စည္း 
လုံးစုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ 
ႏွင့္ ခန္းမေဆာင္သစ္တို႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီ 
ျဖစ္သည္၊၊          Kyengtung-Osc

ဟားခါးသာသနာသတင္း

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅)
ရက္ နံနက္(၁၀း၃၀) နာရီ၊ ခရစၥမတ္ အၿပီး 

ဟားခါးသာသနာ ကက္သလစ္ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ ေဆးဝါးကုသမႈ
 ဟားခါးသာသနာ ကက္သလစ္ 
က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ၁၉.၁. 
၂၀၂၀ ရက္ တနဂၤေႏြ ေန႔တြင္ မဒပ္ေက်းရြာ 
တြင္ ေဆးကုသမႈျပဳလုပ္ၾကသည္။ အဆိုပါ 
ေဆးကုသရာတြင္ Dr. ခြီရွိန္း (ေဟာက္ဆာ 
က်င္) မွ ေစတနာျဖင့္ပါဝင္ကူညီခဲ့ကာသူနာ 
ျပဳ ဆရာမႀကီးမ်ား ၈ ေယာက္တို႔ႏွင့္အတူ 
ေဆးကုသမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 မဒပ္ေက်းရြာ ႏွင့္ အနီးအနားရြာ 
မ်ားမွ မက်န္းမာသူ ၉၈ ေယာက္ လာ 
ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူၾကပါသည္။ မာ 
သာရ္ထေရဇား က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္ 
သည္ ေက်းရြာမ်ား၌ ယခုကဲ့သုိ႔ mobile 
clinic ျပဳလုပ္ၾကသည္မွာ တတိယအႀကိမ္ 
ေျမာက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 မင္းတပ္ၿမိဳ႕၌လည္း အလ်င္းသင့္ 
သလို ေဆးခန္းဖြင့္ ေဆးကုသေပးပါေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။

တြင္ ဟားခါးကာသီျဒယ္ လူငယ္ေမာင္မယ္ 
မ်ားဦးေဆာင္၍ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပဲြမ်ား၊ ကာသီ 
ျဒယ္တာဝန္ခံ ဓမၼဆရာ Simon Hrang 
Ling မွ အားေပးစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ 
အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ ဘာသာဝင္ သက္ 
ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား Pale Store (1+2) 
မိသားစုႏွင့္ High Class ကားဂိတ္မိသားစုမွ 
ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ 
ျခင္းစသည္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေပ်ာ္ပြဲ 
ရႊင္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ အလွဴရွင္မ်ားမွခရစၥမတ္
မိတ္ဆုံစားပြဲ ျပဳလုပ္ေပးရာ လူေပါင္း ၅၀၀ 
ေက်ာ္က ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အတူတကြစားသုံးခဲ့ 
ၾကပါသည္။
 ဒီဇင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္သန္႔ 
ရွင္းေသာ ကေလးငယ္မ်ားပြဲေန႔တြင္ကေလး 
သူငယ္ေပါင္း(၂၀၀) ေက်ာ္တို႔အား ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. John Om Se မွ 
အထူးမစာၦးပူေဇာ္ေပးၿပီး ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ 
ပါသည္။ မစာၦးအၿပီးတြင္ သမိုင္းဝင္မွတ္ 
တမ္းတင္ဓါတ္ပုံမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။

       ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း (Hakha-OSC)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး18

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ခန္႔အပ္ရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အားလံုးက 
သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ႏွစ္

 သမၼာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ တမန္ 
ေတာ္လုပ္ငန္း၏ တာဝန္ခံျဖစ္သူ ဖာသာရ္ 
ေဘာ္စကို ေစာလားထူးက ကက္သလစ္ 
သမၼာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ အဖြဲ႕အစည္း 
(CBF) က သတ္မွတ္လိုက္သည့္ "ဘုရား 
သခင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားႏွစ္" အ 
ေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား တင္ျပ 
ခဲ့ပါသည္။ (အေသးစိတ္ကို စာမ်က္ႏွာ ၃ ပါ 
ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။) 
ထို႔ေနာက္ ဖာသာရ္ ေဘာ္စကိုသည္ မိမိ၏ 
ေနရာအား ဆက္ခံမည့္ ဖာသာရ္ ေဂ်ာ့ 
ေရႊထြန္းကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မိတ္ 
ဆက္ ေပးခဲ့ပါသည္။

လူငယ္ညီလာခံ

 ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္က 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလက က်င္းပခဲ့ေသာ 

"စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာကက္သလစ္လူငယ္ညီလာခံ" ျဖစ္ 
ေျမာက္ေရး အတြက္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားကို 
ေက်းဇူးတင္စကားျြမက္ၾကားခဲ့ပါသည္။

RVA
 ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္က 
အာရွသမၼာ တရား (Radio Veritas Asia - 
RVA) အစီအစဥ္မ်ားကို ကက္သလစ္ဘာ
သာဝင္မ်ားပိုမိုၾကည့္႐ႈနားေထာင္ လာၾက 
ေစရန္ CBCM အေနျဖင့္ အားေပးႏိႈးေဆာ္ 
ရန္ ေမတၲာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

Little Way Association
 ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလပ္စ္ မန္း 
ထန္(ၿငိမ္း) က Little Way Association  
၏ေနာက္ခံသမိုင္း၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပ ခဲ့ၿပီး 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအားလံုးက ေထာက္ခံ 
သေဘာ တူခဲ့ၾကပါသည္။

CRCM
 သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ားအဖြဲ

စာမ်က္ႏွာ ၇ မွ အဆက္
႕ခ်ဳပ္ CRCM ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာBro. Noel 
Hrang Lal က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသား 
သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္း (၁၃) ခု၊ အမ်ိဳး 
သမီး သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္း (၂၆) ခု၊ 
ေနာက္ထပ္ CRCM အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာရန္ ရွိ 
ေသာ အသင္းဂိုဏ္း (၈) ခု၊ စုစုေပါင္း 
အသင္းဂိုဏ္း(၄၇) ခု ရွိၿပီး ျမန္မာျပည္၏ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္း၌ ပါဝင္အမႈေတာ္ 
ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း

 ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းက 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ဝတ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္းအေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ခိုင္မာေသာ လမ္းၫႊန္ 
ခ်က္မ်ား ခ်ေပးရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ လိုက္နာက်င့္သံုးအပ္ ေသာ စည္း 
မ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကု 
တင္ဝင္းက ဦးေဆာင္၍ ေရးဆြဲသြားမည္ 

ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးထုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

 Sr. Assumpta (RGS) က အမ်ိဳး 
သမီးထုဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး က႑ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ရန္ကုန္၊ ျပည္၊ ဘားအံ၊ ေမာ္လ 
ၿမိဳင္ႏွင့္ ပုသိမ္သာသနာနယ္မ်ားမွ အမ်ိဳး 
သမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတူတကြ စုေပါင္းကာ 
လုပ္ ေဆာင္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြး 
ေႏြး ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း၊ အား 
လံုးပါဝင္သည့္ ပထမအႀကိမ္ စံုညီ ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ က 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အားေပးမႈမ်ားက ၄င္းတို႔ 
၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားတက္ေစေၾကာင္း 
တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

 ေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္မ်ား ၿပီးဆံုး 
ေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေနာက္ 
တစ္ႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို 
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္မွ ၁၂ ရက္ 
အထိ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ျမန္မာနိင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လူငယ္မ်ားႏွစ္ ဖြင့္ပြဲ  အခမ္းအနား မစာၦး 
တရား ေတာ္ျမတ္ကို မႏၲေလး ကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ လုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္မွ ဦးေဆာင္၍ ယေန႔ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ ကိုးနာရီခြဲက စိန္႔ 
ဂြၽန္း ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။

 မစာၦး တရားေတာ္ျမတ္အား ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ( ၿငိမ္း) ေပါလ္ ဇိန္ထုန္း 
ဂေရာင္ မွ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္၍ ၾသဝါဒ 
တရားေရေအးကို တိုက္ေကြၽးခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၾသဝါဒတရား 
ေရေအး တိုက္ေကြၽးရာ၌ ကြၽန္ပ္တို႔၏ ဘဝ 
ကို မယ္ေတာ္ လက္သို႔ အပ္ႏွံေစလို 
ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္ကဲ့သို႔ သခင္ ခရစ္ 
ေတာ္ရဲ႕စကားကို နားေထာင္ၾကဖို႔၊ မယ္ 
ေတာ္မွ တဆင့္ သခင္ေယဇူး လက္ေတာ္မွာ 
အပ္ႏွံေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သခင္ေယဇူး 
ဟာ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ ရွင္လွ်က္ရွိ 
ေၾကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ဘဝမွာ သခင္ေယဇူး 
ႏွင့္ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ရန္လိုအပ္ေ
ၾကာင္း၊ သခင္ေယဇူးဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ 
ခရီးသြားေနေၾကာင္း၊ ကြၽန္ပ္တို႔တေတြရဲ႕ 
ဘဝမွာ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ 

မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္၏
ျမန္မာႏိုင္ငံ ''လူငယ္မ်ားႏွစ္ - YEAR OF YOUTH '' ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

တည္း ေန၍ တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္သင့္ 
ေၾကာင္း၊ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ သူမ်ား 
အားလုံးႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲ ေဆာင္ 
႐ြက္ သင့္ေၾကာင္း၊ သခင္ေယဇူးကုိ ဗဟိုျပဳ 
၍ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္ၾကဖို႔ရန္ လို 
အပ္ ေၾကာင္းမ်ားကို ႁမြတ္ၾကား ေတာ္မူ 
ခဲ့ပါသည္။

 မစာၦး တရားအၿပီး၌ လူငယ္မ်ားႏွစ္ 
ဖြင့္ပြဲကိုက်င္းပ၍ လူငယ္မ်ားႏွစ္ အတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ဆုေတာင္းေမတၱာကို 
အားလုံးအတူ စုေပါင္းဆုေတာင္း၍ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမွ လူငယ္မ်ားအား ေကာင္းခ်ီး 
ေပး၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ 
က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

RVA - Myanmar Service

ဝါတြင္းအခ်ိန္ကာလတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မသိက်ိဳးကၽြံ ျပဳမူျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ 
လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကပါစုိ႔

ပုပ္ ဖရန္စစ္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ ဖယ္ခုံကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ လုံးကဲတိုက္နယ္ရွိ 
ဘတံလိုင္းေရတံခြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မယ္ေတာ္သခင္မပြဲ က်င္းပ

 ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္၊ ဖယ္ခုံကက္ 
သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ၊ လံုးကဲတိုက္ 
နယ္ရွိ ဘတံလုိင္းေရတံခြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
မယ္ေတာ္သခင္မပြဲကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါ 
ရီလ ၂၄ ရက္ ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 ၂၃ ရက္ ေန႔ညေန (၆) နာရီ 
ခ်ိန္တြင္ စုေပါင္း စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ကယန္း 
စာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠ႒ ဦးဖရန္စစၥကို၊ 
ကယန္း တိုင္းရင္းသား ညီညြတ္ေရး ဦး 
ေဆာင္ေကာ္မတီမွ ခြန္းတင္ႏု ႏွင့္ ကယန္း 
ျပည္သစ္တပ္မေတာ္မွဦးစိုးနိုင္တို႔က ဘုရား 
ဖူးလာ ဘာသာဝင္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွ မမ်ား 
ကို ဖ်က္ဆီးခံ မယ္ေတာ္အတြက္ စိတ္ခြန္ 
အား ရရွိရန္ အားေပးအမွာစကား အသီး 
သီး ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄  ရက္ 
ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီခ်ိန္တြင္ ပြဲေန႔ မစၧား 
တရား ေတာ္ျပဳလုပ္ ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္း 
ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို မစၧား တရားေတာ္တြင္ 
ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ 
ပီတာလတ္မွ ၾသဝါဒႁမြက္ ၾကားရာတြင္ 
မယ္ေတာ္ကို ဒါဏ္ရာရေစ ေသာသူကို 
ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ စိတ္ ထားၾကရန္ႏွင့္ 
မယ္ေတာ္ကို ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ား 
မွလည္း ကက္သလစ္ဘာသာ၏က်င့္စဥ္ႏွင့္

အညီအသက္မရွင္ပဲ အျပစ္ေတြ ျပဳလုပ္ 
သည့္အခါ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ဒါဏ္ရာ
ရေစနိုင္ပါေသာေၾကာင့္ အားလုံးႏွင့္ မိမိ 
အျပစ္အတြက္ ေနာင္တတရား ရယူၿပီး 
ကမၻာ၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ မိမိေဒသတြင္စစ္မွန္ 
ေသာၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရရွိရန္ ဆုေတာင္းၾကဖို႔ 
ထည့္သြင္း ႁမြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ 

 မစၧားတရား အၿပီးတြင္ ေတာင္ႀကီး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ (ၿငိမ္း) မာတီးယာ 
ဦးေရႊမွ ႂကြေရာက္လာေသာ ဘာသာဝင္ 
မ်ားကို မယ္ေတာ္ဟာ သူ႔ ရဲ႕ ဒါဏ္ရာေတာ္ 
အားျဖင့္ အိပ္စက္ေနေသာ၊ အေပၚယံသာ 
ရွိေသာ ကၽြန္ပ္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းကို လႈပ္ 
နိုးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ပို၍နက္နဲေသာ ယုံၾကည္ 
ျခင္းရွိရန္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔တိုက္ တြန္းရင္း 
ဘုရားဖူးလာ ဘာသာတူမ်ားကို စိပ္ပုတီး 
ေဝမၽွရင္း နယ္ေျမၿငိမ္းခ်မ္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး၊ တိုးတက္ 
ရန္အတြက္ တေန႔ကို စိပ္ပုတီး အနည္းဆုံး 
တစ္ကုံး စိပ္ရန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမယ္ေတာ္သခင္မ
ပြဲတြင္ ဆရာေတာ္(၂)ပါး၊ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး (၁၂)ပါး ႏွင့္အတူ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွဘာသာ 
တူ ငါးရာေက်ာ္ ပါဝင္ဆုေတာင္းၾကပါသည္။

OSC(PEKHON)

ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕ သိန္းဖ်န္ေက်းရြာ ဧဝံေဂလိလမ္းျပမယ္ေတာ္ရင္ျပင္တြင္ က်င္းပေသာ
ဦးပဥၨင္း (၃) ပါး ရဟန္းသိကၡာခံယူပြဲမစၧား

 ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕ သိန္းဖ်န္ေက်းရြာ 
ဧဝံေဂလိ လမ္းျပမယ္ေတာ္ဂူတြင္ ဥပဥၨင္း 
(၃) ပါး၏ ရဟန္းသိကၡာခံယူျခင္း အခမ္းအ 
နားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁) ရက္ 
ေန႔ ညေန (၄) နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။

 ရဟန္းသိကၡာခံယူသည့္ ဥပဥၨင္း  
ႀကီးမ်ားမွာ Deacon Leone ေမာင္ဇီ၊ Dea 
con Francis ေအာင္ေက်ာ္၊ Deacon 
Petrus ဖိုးထူးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio 
Athai မွ ရဟန္းသိကၡာ တင္ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ၿပီးတိုက္နယ္အသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
သီလရွင္မ်ား ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ဘာသာဝင္မ်ား 
ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

               FB-Sai Sheng

ျပန္လည္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္မႈ မျပဳလုပ္ေသာ ဘဝအသက္တာသည္
ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္ မထိုက္တန္ပါ။

အဲရစ္ ဖ႐ုမ္း



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)
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ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

 ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္မ်ား 
ယာယီသစၥာ ႏွင့္ ရာသက္ပန္သစၥာခံယူျခင္း ပြဲေတာ္ကို 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ၊ ေယဇူးေ႐ႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီး၌ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ တနဂၤေႏြ ေန႔ 
နံနက္ ၆း ၃ဝ နာရီ  က်င္းပခဲ့ရာ ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး မွ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳကာ လြိဳင္ေကာ္ ဂိုဏ္း 
အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး စတီးဖင္းေတးဖ်ဲ ႏွင့္ အတူ သာသနာ 
အသီးသီးမွ ရဟန္းေတာ္ (၅၈) ပါး၊ ဒီကင္ (၄) ပါး တို႔မွ 
မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ယာယီသစၥာ ခံယူေသာ သီလရွင္ မ်ားမွာ 1. Sr. 
Rosa Clare(လားရႈိးသာသနာ၊ Mong Ji တိုက္နယ္ ) 2. Sr. 
Ester EiEi (ေတာင္ငူသာသနာ ၊ ေ႐ႊတန္ေဆာင္းတိုက္နယ္) 
3. Sr. Mary Maltide (ေတာင္ငူသာသနာ ၊ ဘာဝီေဒး တိုက္ 
နယ္) 4. Josephine Zin Zin Han (ေတာင္ငူသာသနာ ၊ 
မိုင္းလြန္ တိုက္နယ္) 5. Sr. Judith Kareng Htoi San 
(လားရႈိးသာသနာ၊ Mong Ji တိုက္နယ္ ) 6. Sr. Rita Soe 
(ျပည္သာသနာ၊ ေက်ာက္ျဖဴတိုက္နယ္) 7. Sr. Maria 
Goretti Mu Ti (ဖယ္ခုံသာသနာ၊ Santa Maria တိုက္နယ္) 
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

 ရာသက္ပန္သစၥာခံယူၾကေသာသီလရွင္မ်ားမွာ 
1.Sr.Cecilia Mai Than Than Sein (ျပည္သာသနာ၊ 
ေအာင္လံတိုက္နယ္) 2. Sr. Agnes Hlakhjemoe (လြိဳင္ 
ေကာ္သာသနာ၊ ဖ႐ူဆိုတိုက္နယ္) 3. Sr. Benedetta PiPi 
(လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ေဒါေရာခူတိုက္နယ္) 4. Sr. Eliza-
beth Francisco (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ေဂေကာတိုက္နယ္) 

5. Sr. Benedetta Tema (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ဖ႐ူဆိုတိုက္ 
နယ္) 6.Sr.Elena Mu(ဖယ္ခုံသာသနာ၊ ဖယ္ခုံတိုက္နယ္) 
7. Sr. Fedela Thar Nor (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ေဒါျမေလး 
တိုက္နယ္) 8. Sr. Teresa Pausa Bawk Mai (လားရႈိးသာ 
သနာ၊ Nam Lim Pa တိုက္နယ္ ) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 ၎အစီအစဥ္အၿပီးတြင္ အသင္းဂိုဏ္း၏ အတြင္း 

ေရးမႉး Mother Anastasia Mu Bi မွ အသင္းဂိုဏ္းကိုယ္စား 
ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး မွတ္တမ္း တင္ဓာတ္ပုံ 
႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ လူဦးေရ (၁၂၀၀) 
ေက်ာ္ရွိပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)

ဆပ္ေျဖျခင္း သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္မ်ား ယာယီသစၥာ ႏွင့္ ရာသက္ပန္သစၥာ ခံယူျခင္း

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ စႏၲာမာသာ အဖြဲ႕ ႏွင့္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို့ ပူးတြဲ၍ "အာရွတိုက္၌ လူကုန္ 
ကူးျခင္းႏွင့္ လုံျခဳမႈကင္းမဲ့ေသာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း အတြက္ သာသနာေတာ္၏ တုန႔္ျပန္ 
မႈ" ေကာင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာညီလာခံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ မွ ၂၆ ရက္ အထိ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြး ပြဲ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို စႏၲာမာသာအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ကာဒီနယ္ ဗင္းဆင့္နီေကာလက္္စ္ 
မွ ဦးေဆာင္ကာ အာရွတိုက္လံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

 ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘို၊ ဆရာေတာ္ အလက္ဇႁႏၵားျပဳံးခ်ိဳ၊ လူမႈ ေရး ဝန္ႀကီး ဦးနိုင္ငံလင္း 
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တင္ျပေဆြးေႏြးမွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

အာရွတိုက္၌ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ လုံျခဳမႈကင္းမဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း အတြက္ 
သာသနာေတာ္၏ တုန႔္ျပန္မႈ

တရားေရေအး ကုိ ကခ်င္ ဂ်ိန္းေဖာ့ ႏွင့္ မ႐ူ 
စကားတို့ျဖင့္လည္း ဘာသာ၀င္မ်ားအား 
ႏႈတ္ဆက္ အားေပး ဂုဏ္ျပဳစကားႁမြက္ၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ 

 မစၧားတရား အၿပီးတြင္ ဗာတီကန္ 
သံအမတ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ 
ခ်န္အင္းနမ္မွလည္း မဂၤလာစကား ႁမြက္ 
ၾကားရာတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ 
ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ အထူးသျဖင့္ 
လားရွိုးသာသနာ အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္း 
ေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္မွ ျပင္သစ္ 
သာသနာျပဳမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ ရွမ္း 
ေတာင္တန္း သာသနာမွ သာသနာ ျပဳမ်ား 

အားလုံး၏ ႀကိဳးပမ္းမွူမ်ားအတြက္ ေက်းဇူး 
တရားနဲ႔ ဂါရ၀ တရားကို ေဖာ္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ 
ဒီေန႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ အေပါင္း ခ 
ေညာင္းတဲ့ ေန႔ေလးျဖစ္ေၾကာင္း ႁမြက္ၾကား 
ကာ၊ အမွုေတာ္ထမ္းခဲ့သည့္ ကာဒီနယ္ႀကီး 
ခ်ားစ္ဘို ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္ မက 
အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိ 
လစ္ ဇေဟာင္း တို႔အားလည္းေကာင္း၊ သာ 
ယာတဲ့ သံစဥ္ေတြနဲ႔ ၿမိဳင္ဆိုင္စြာ သီဆိုကာ 
ဒီေန႔ပြဲေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေခၚသြားေပးတဲ့ 
Choir အဖြဲ႕အားလည္းေကာင္း၊ ဆေလးရွင္း 
အသင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ သာသနာ့ လယ္ကြင္း 
မွာ ၄င္းတို့၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားအား 
လည္းေကာင္း၊ အသင္းေတာ္၏ ရွည္ၾကာ 

ေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း 
မ်ားကို စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ပါ၀င္ဆုေတာင္း 
ေပးၾကတဲ့ ဘာသာ၀င္သားသမီး အေယာက္ 
စီတိုင္းအားလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဆို 
ကာ၊ လက္တင္ျခင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မဂၤလာ 
အားျဖင့္ေပးခဲ့ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ႏွလုံး 
သြင္းပါေလာ့ ဟု ဆရာေတာ္ အသစ္အား 
မိန္႔ၾကားကာ ဆရာေတာ္သစ္အတြက္ ဆု 
ေတာင္းေပးၾကဘို့ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ အသစ္မွ ေက်းဇူးတင္ 
စကားကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္း 
ဘာသာစကားတို႔ျဖင့္ အတိုခ်ဳပ္ ႁမြက္ၾကား 
ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ပါ၀င္ျခင္းသည္ 
ဆရာေတာ္အသစ္ျဖစ္သည့္ ၄င္းအား ဂုဏ္ 

ျပဳ ျခင္းထက္ ဘုရားရွိေၾကာင္းကို သက္ေသ 
ခံေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႁမြက္ ၾကားကာ 
ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူ အားလုံးကို ေက်းဇူး 
တင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 

 လားရွိုးကက္သလစ္ သာသနာ 
အတြက္ ဘုရားရွင္ေပးသနားခဲ့ေသာ ဆရာ 
ေတာ္သစ္ လုကာစ္ ေဒါင္ဇယ္ ၏ ေမြးရပ္ 
ဇာတိေျမမွာ  လာရွိုးသာသနာ ပန္ေပါက္ 
တိုက္နယ္ ျဖစ္ကာ ၊ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ 
ဆေလးရွင္း အသင္းဂိုဏ္း၀င္ သူေတာ္စင္ 
ရဟန္းတစ္ပါးလည္းျဖစ္ပါသည္။

မန္းသႏၲာ (RVA Myanmar Service)

ေရွ႕ဖံုးမွ အဆက္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 21

ရဟႏၲာျမတ္ ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္၏ သာသနာျပဳသီလရွင္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္
 ရဟႏၲာျမတ္ ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ 
ေပါလ္၏ သာသနာျပဳ သီလရွင္မ်ား၏ ႏွစ္ 
ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ဇန္နဝါရီလ 
(၁၂) ရက္မွ (၁၆) ရက္ေန႔ထိ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ 
(ရန္ကင္းေတာင္) တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 St.John's Private High School 
၏ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Paul မွ 
တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။ အ 
သင္းဂိုဏ္း၏ "Charism" က်င့္စဥ္အတိုင္း 
မဂၤလာတရား ရွစ္ပါးမွ " ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ 
တြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ သူတို႔ 
သည္ မဂၤလာရိွၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား 
သူတို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ သားမ်ားဟု 

အေခၚခံၾကရလိမ့္မည္။ ( ရွင္မာေတ ၅း၉) 
ကိုအေျခခံလ်က္ ဝိညာဥ္ခြန္အား၊ စိတ္ဓာတ္ 
ခြန္အား ရယူခဲ့ၾကပါသည္။

 စိန္႔ဂၽြန္ေပါလ္ (၂) ၏ သမီးမ်ား 
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ သာသနာျပဳမ်ား 
ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ 
တြက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ 

 St.John Paul II ႏွင့္ St.Francis 
of Assisi တို႔ကို ႀကိဳးစားအတုယူ က်င့္ၾကံ 
ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။"အိုဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္ 
အား ကိုယ္ေတာ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ လက္ 
နက္ျဖစ္ေစပါ။"(St.Francis Assisi)

စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္ေျခာက္ပါး၏ (၂၅) ႏွစ္ ႏွင့္ (၅၀) ျပည့္ 
ဂ်ဴဘီလီ ေက်းဇူးတင္မစၧားတရား က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း

 မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ၊ (၈၂)လမ္း (၂၅x၂၆) လမ္းၾကား 
ရွိ ရႊႏွလုုံးေတာ္ ကက္သီျဒယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္း၌ ဇန္နဝါရီလ ( ၁၈ ) ရက္ေန႔က 
စိန္ဂ်ဳိးဇက္အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္ (၆) 
ပါး၏ သီလရွင္၀ါေတာ္ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ႏွင့္ 
(၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗလီေက်းဇူးတင္ မစာၦး 
တရား ေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ေက်းဇူးတင္ မစာၦးတရား ေတာ္ 
ျမတ္အား ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကု 
တင္ဝင္းမွ ဦးေဆာင္ခ့ဲၿပီး ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ စိန႔္ဂ်ဳိး 
ဇက္ အသင္းဂိုဏ္းမွ အၾကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ 
သီလရွင္မ်ား၊ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ 
ေဆြမ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး မွ ၾသ၀ါဒ တရား 
ေရေအး တုိ္က္ေကၽြးရာ၌  ခုလို ဂ်ဴဗလီကို 
က်င္းပျခင္း ဟာဒီအခ်ိန္ထိရရွိခဲ့တဲ့ဆုေက်း
ဇူးေတာ္ေတြအတြက္ ဘုရားရွင္အား ေက်း 
ဇူး တင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္ရဲ့ ေခၚသံ 
ကို နားေညာင္း ကာလက္ခံေပးခဲ့တဲ့ အ 
တြက္  ယခုလိုဂ်ဴ ဗလီကိုက်င္းပေနနိုင္ျခင္းျ
ဖစ္ေၾကာင္းႏွစ္(၂၅)၊ ႏွစ္(၅၀) တိုင္ခဲ့ၿပီပဲ ဟူ 
၍  ဒီေနရာ မွပဲရပ္မေနၾကဘဲႏွင့္ေရွ႕သို႔ 
ဆက္လက္ေလၽွာက္လွမ္းကာ ဘုရားရွင္ အ 
တြက္  ဆက္လက္ႀကိဳးစား၍ အေစခံဖို႔ရန္ 
အားေပး တုိ္က္တြန္းခဲ့ပါသည္။

 ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ ဂ်ဴဗလီရွင္ Sr. 
Agnes Peter သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ 
တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊  မိုင္လြီးရြာတြင္  ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး 
ေမြးခ်င္း(၈)ေယာက္အနက္ ပၪၥမေျမာက္ 
သမီး ျဖစ္ပါ သည္။ Sr.သည္ ၁၉၇၀ခုႏွစ္တြင္ 
ပထမကတိသစၥာႏွင့္ ၁၉၈၀ တြင္ 
ရာသတ္ပန္သစၥာကိုခံ ယူခဲ့ၿပီး ဆိုင္းဇန္၊ 
ဟာခါး၊ လႊမ္ဘမ္း၊ ဖလမ္း၊ မႏၱေလး သာ 
သနာတြင္   ေဇာ္ဂ်ီေက်းရြာႏွင့္ ကေလး သာ 
သနာ၊  ကေလးၿမိဳ႕၊ စိန္ေမရီ ၌  အေစခံ 
ဆက္ကပ္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ယခု လက္ရွိ 
တြင္  ကေလးၿမိဳ႕ရွိ  ေမတၲာအရိပ္၊  HIV 
Center တြင္ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ 
လွ်က္ ရွိပါသည္။

 ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ ဂ်ဴဗလီရွင္ Sr. 
Assumpta Lawrence သည္ မႏၱေလး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အတြင္းရွိ ရြာေတာ္စံျပ 
ေက်းရြာဖြားျဖစ္ပါသည္။  Sr သည္ ရြာေတာ္ 
စံျပေက်းရြာ၏ ပထမဦးဆံုး သီလရွင္ 
တစ္ပါးလည္းျဖစ္ပါသည္။ Sr. သည္ ၁၉၇၀ 
တြင္ ပထမကတိစၥာ ကိုခံယူခဲ့ၿပီး ၁၉၇၉ 
တြင္ ရာသတ္ပန္ ကတိသစၥာကုိခံယူခဲ့ပါ 
သည္။ ျမန္မာျပည္ သာသနာ အတြင္းရွိ  
ေနရာ ၅ ေနရာ၌ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
ၿပီးဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ရွိ စိ္န္႔ဂ်ိဳးဇက္ 
သီလရွင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 
သီလရွင္ျဖစ္ သင္ေက်ာင္း၏ တာဝန္ခံအုပ္ 
ထိန္းသူအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး 

ယခု လက္ရွိတြင္   Australia ႏုိင္ငံ Perth 
ၿမိဳ႕ရွိ သီလရွင္ငယ္ေလးမ်ားရဲ႕ အုပ္ထိန္းသူ 
အျဖစ္ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္လွ်က္ 
ရွိပါသည္။ 

 သီလရွင္၀ါေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ 
ထဲမွ Sr.Staphanie Sian သည္ ခ်င္းျပည္ 
နယ္ Tedim ၿမိဳ႕နယ္၊ Saizang တြင္ ေမြးဖြား 
ခဲ့ပါသည္။ Sr. သည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္မွာပထမ 
ကတိစၥာ ခံယူခဲ့ပါသည္။ Sr.၏ ပထမဆံုး 
သာသနာျပဳ နယ္ေျမသည္ မႏၱေလးသာ 
သနာ ေခ်ာင္းရိုးရြာမတြင္ ျဖစ္ပါသည္။  Sr.
သည္ သူနာျပဳလုပ္ငန္းျဖင့္  သာသနာ့ အ 
က်ိဳးျပဳရန္ Australia တြင္သူနာျပဳ သင္တန္း 
၂ ႏွစ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆင္းသည့္ 
အခါ၌  မန္းေလးသာသနာ အမရပူရၿမိဳ႕၊ 
လဖုန္းေဆးခန္း၌ အမႈေတာ္ကို ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ လြိဳင္ေကာ္ 
သာသနာ ကယား ျပည္နယ္ လြိဳင္လင္ေလး 
တြင္  ၆ ႏွစ္တာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ယခု လက္ရွိတြင္  ကေလးၿမိဳ႕ရိွ  ေမတၱာ အ 
ရိပ္ HIV Center  တြင္ အမႈေတာ္ကို ထမ္း 
ေဆာင္လွ်က္ရွ္ိပါသည္။

 Sr. Joanna Vung သည္  ေမြးခ်င္း 
(၈) ေယာက္အနက္ သမီးေထြး ျဖစ္ၿပီး 
ခ်င္းျပည္နယ္ တီးထိန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါ 
သည္။ Sr. သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ပထမသစၥာ 
ခံယူခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး တာ၀န္က်ခဲ့သည့္ 
ေနရာမွာ မႏၱေလးသာသနာ ေရဦးျမဳိ႕တြင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္းဇန္၊ လုမ္ဘမ္းနဲ႔ ေခ်ာင္း 
ရိုးမွာ ၁၁ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီး၂၀ဝ၇ မွ  ၂၀၁၀ ထိ   
ရန္ကုန္ MIRS တြင္ ၃ႏွစ္တာ ပညာေတာ္ 
သင္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။  ၎ေနာက္ 
ျပင္ဦးလြင္မွာ ၁ႏွစ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ တြင္  
၁ႏွစ္၊ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ  လြိဳင္လင္ 
ေလးတြင္  ၃ ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး  
လက္ရွိတြင္    ဟားခါးသာသနာ ဖလမ္း၌ 
အမႈေတာ္ျမတ္ကုိ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါ 
သည္။

 Sr. May Rose သည္ ေမၿမိဳ႕ ဇာတိ 

ဖြားျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္း(၆)ေယာက္အနက္ ဒုတိ 
ယေျမာက္ သမီးရတနာ ျဖစ္ပါသည္။ Sr. 
သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊  ပထမသစၥာအၿပီး 
ပထမ Mission အျဖစ္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၌ ၅ႏွစ္ 
တာ အမႈေတာ္ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။ ၂၀ဝ၀ 
တြင္ ရာသက္ပန္ကတိ သစၥာ ခံယူခဲ့ 
သည္။၂၀ဝ၁မွ ၂၀ဝ၄အထိ ဖိလစ္ပို္င္တြင္  
ပညာ ဆည္းပူးၿပီး မႏၱေလး တြင္  သီလရွင္ 
ေလာင္းမ်ားအား အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ ၅ႏွစ္ 
တာ၊ ၂၀ဝ၉ မွ  ၂၀၁၁ အထိ လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္  
၂၀၁၂မွ ယခု လက္ရွိအခ်ိန္အထိ  ၈ ႏွစ္တာ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ  သီလရွင္ငယ္ေလးမ်ားရဲ႕ 
သင္တန္းမွဴး အျဖစ္အမႈေတာ္ကုိ ထမ္း 
ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

 Sr. Patricia Sue   ေခၚ Sr. San 
San သည္ ဧရာ၀တီတုိင္း ၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ 
ဇာတိဖြား ျဖစ္ပါသည္။ Sr. သည္  ပထမ 
သစၥာကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ရာသတ္ပန္ 
ကတိ သစၥာကို ၂၀ဝ၀ တြင္ ခံယူခဲ့ပါသည္။ 
Sr. သည္ ရန္ကုန္ အလံု ႏွင့္   စမ္းေခ်ာင္း 
တြင္ တာဝန္က်ရင္း ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား ႐ံုးခ်ဳပ္ CBCM ရဲ႕ စာေပ 
အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႔တြင္ အမႈေတာ္ကို ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္   ဖိလစ္ပိုင္ 
ႏိုင္ငံ့ ၌ ၂၀ဝ၃ခုႏွစ္မွ ယခု လက္ရွိ အခ်ိန္ 
အထိ ၁၇ ႏွစ္တာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 
ပညာရပ္ သင္ၾကားေပးသူ ဆရာမအျဖစ္ 
ႏွင့္ ၊ အသင္းဂိုဏ္းမွ  ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္း၌  ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ 
အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

စစၥတာရ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သီလရွင္ ၀ါ 
ေတာ္ ႏွစ္ (၂၅) ႏွင့္ ႏွစ္(၅၀) ကာလ ဘ၀ 
တစ္ေလွ်ာက္ ခံစားရရွိခဲ့ေသာ ဆုေက်းဇူး 
ေတာ္မ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္အား  ေက်းဇူး 
တင္သည့္အေနျဖင့္ ဂ်ဴဗလီေက်းဇူးတင္ 
မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို က်င္းပခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစ္ပါ သည္။ 

Pinky ( RVA Myanmar Service & MDY-OSC)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)
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ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ ဂ်ဴဘီလီေက်းဇူးတင္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္

 ျမန္မာျပည္   ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္ 
အသင္းဂိုဏ္းမွ အမိေက်ာင္းေတာ္ႀကီး 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ကြန္ဗင့္ေက်ာင္း 
ဖြင့္လွစ္ျခင္း (၁၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီႏွင့္ 
ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ ၊ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္သီလရွင္
မ်ားတို႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္ကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊႏွလုံး 
ေတာ္ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး 

၌ ၁၈.၁.၂၀၂၀ ညေန ၄း၃ဝ နာရီ အခ်ိန္တြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၎အစီအစဥ္ကို ေတာင္ငူဂိုဏ္း 
အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အိုက္ဇက္ဓာႏုမွဦး 
ေဆာင္ဦးရြက္ကာ လြိဳင္ေကာ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆ 
ရာေတာ္ႀကီး စတီးဖင္းေတးဖ်ဲႏွင့္ သာသ 
နာေဒသအသီးသီးမွ ရဟန္းေတာ္ (၅၃) ပါး 
တို႔မွ ပါဝင္ဆုေတာင္း တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါ 

သည္။ 

 ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္ မာသာရ္ႀကီး 
မ်ားမွာ 1.Mother Giovanna Flora(ေတာင္ 
ငူသာသနာ၊ ယာဒိုတိုက္နယ္) 2.Mother 
Francesca Ada (ေတာင္ငူသာသနာ၊ လိပ္ 
သိုတိုက္နယ္) 3.Mother Christina Enri-
ca (ေတာင္ငူသာသနာ၊ ထီးသာေစာတိုက္ 
နယ္) 4.Mother Rosa Mary Kapho 

(ေတာင္ငူသာသနာ၊ ယာဒိုတိုက္နယ္) 5.
Mother Mary Irma (ေတာင္ငူသာသနာ၊ 
ျမသာကုန္းတိုက္နယ္)တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ေငြစင္ 
ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွာ 1. Jacinta Kai Ji (ျမစ္ 
ႀကီးနားသာသနာ၊ စီတာပူတိုက္နယ္) 2.
Mother Catherine Hkawn Doi (Khu 
Seng Parish Lashio Diocese ) 3.Mother 
Maria Teresa Ma Aye Lin (ပုသိမ္ 
သာသနာ၊ ရြာသစ္ကုန္းတိုက္နယ္) 4. Mot 
her Rosaria Mu Ro(ဖယ္ခုံသာသနာ၊ ဖယ္ 
ခုံတိုက္နယ္) 5.Mother Maria Pri Htap 
(လား႐ႈိးသာသနာ၊ ကြတ္ခိုင္တိုက္နယ္) 6. 
Mother Maria Thein (ေတာင္ငူသာသနာ 
၊ေတာင္ငူတိုက္နယ္) 7.Mother Felicita 
May Thet Oo(ေတာင္ငူသာသနာ၊ ဘာဝီ 
ေဒးတိုက္နယ္) 8.Mother Flora Mi Mi 
Maw (ပုသိမ္ သာသနာ၊ လက္သမားတိုက္ 
နယ္) 9.Mother Elena Mu Thu(ဖယ္ခုံသာ 
သနာ၊ မိုးျဗဲတိုက္နယ္) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  
 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ 
အသင္းဂိုဏ္းအႀကီးအကဲ Regional Moth-
er   Chrstina  Ah La  မွေက်းဇူးတင္စကား 
ေျပာၾကားၿပီး မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးျခင္း၊ 
ဂုဏ္ျပဳညစာ သံုးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီ 
ရွင္မ်ားႏွင့္ သစၥာခံယူသီလရွင္မ်ားအတြက္ 
ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၿပီး ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား (၁၀၀၀) ေက်ာ္ 
ရွိပါသည္။ 

      ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R.)

ေတာင္ငူဇုံ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ တာဝန္ခံ မာသာရ္ႀကီးမ်ား (၆)လပတ္ အစည္းအေဝး

 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာအ 
တြင္းရွိ ေတာင္ငူဇုံ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္ 
အသင္းဂိုဏ္းမွ တာဝန္ခံ မာသာရ္ႀကီးမ်ား 
၏ (၆) လပတ္ အစည္းအေဝးႏွင့္ တစ္ေန႔ 
တာဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ 
လ (၁၉) ရက္ေန႔မွ (၂၀) ရက္ေန႔အထိ 
လိပ္သိုၿမိဳ႕ ၊ စိန္႔ဖရန္႔စစ္ေဇးဗီးယား ကြန္ဗင့္ 
ေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

  Rev.Fr နိုဝယ္လ္ ေက်ာ္စိန္ဝင္းမွ 
တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးေပးၿပီး၊ လိပ္သို 
တိုက္နယ္ ေက်ာင္းထိုင္ Rev.Fr.Daniel 
အာခိုးမွ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္အားေပး 
အမွာစကား ႁမြက္ၾကား ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
ပါဝင္တက္ေရာက္သူ သီလရွင္မ်ား(၁၅)ပါး 
ရွိပါသည္။ 

      ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R.)

ဆက္ကပ္ပူေဇာ္အပ္ႏွံထားေသာ အသက္တာဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာေတာ္ အရင္းအျမစ္ဆီသို႔ 

ပိုင္းျခားမႈကင္းေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ခ်ည္းကပ္ၿပီး ဤေမတၱာေတာ္မွလႊဲ၍ အျခားမည္သည့္အရာကိုမွ် 

ေရွ႕တန္းမတင္ေသာ အသက္တာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပုပ္ ဘယ္နဒစ္ (၁၆)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း
 ဟားခါးသာသနာ၊ လုပ္ရွဲဇုံ၊ ကီး 
သာစီရင္စုတြင္ ေက်ာင္းထိုင္လ်က္ရိွေသာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Alphonse Yaw 
Ling Ha သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၃)
ရက္၊ တနလၤာေန႔ နံနက္ ၂း၃၀ နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ ထာဝရဘုရားသခင္၏ ရင္ခြင္ေတာ္၌ 
အနားယူ အိပ္ေပ်ာ္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရ 
သျဖင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအားလုံးယူႀကံဳးမရ 
ဝမ္းနည္းခဲ့ၾကရပါသည္။

 ကိုယ္ေတာ္သည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ 
ေမလ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ဘဝ 
သစ္ရပ္ကြက္၌ ေမြးဖြားသန္႔စင္ခဲ့ပါသည္။ 
မိဘမ်ားမွာ ဦးရွယ္စိမ္းေယာႏွင့္ ေဒၚႏိူင္းမံ 
တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ မူလတန္းဆင့္ႏွင့္ အ 
လယ္ တန္းဆင့္ပညာကို မင္းတပ္အ.ထ.က 

(၁)ႏွင့္(၂)တို႔တြင္ ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး အထက္ 
တန္းဆင့္ ပညာကို အ.ထ.က(၂)မင္းတပ္ 
ႏွင့္ အ.ထ.က(၃) ျပင္ဦးလြင္တို႔တြင္ ဆည္း 
ပူးခဲပ့ါသည္။ မႏၲေလးအ ေဝးသင္တကၠသုိလ္ 
မွ သိပၸံ(႐ူပေဗဒ)ဘြဲ႔ကို ရယူခဲ့သည္။ ရန္ 
ကုန္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္မွ ရဟန္းျဖစ္ 
ပညာသင္ၾကားၿပီးဆုံးၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစ 
တင္၍ အီတလီျပည္ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ 
ထပ္ပညာဆည္းပူးခဲ့ရာ J.C.L ဒီဂရီကိုဆြတ္ 
ခူးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အီတလီျပည္ 
ေရာမၿမိဳ႕ Archbishop Mgrs.Sarah လက္ 
ေတာ္မွဦးပဥၥင္း ႀကီး(Deacon)သိကၡာကုိ 
ခံယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၁) 
ရက္ေန႔တြင္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၌ ရဟန္းသိကၡာကို 
ဆရာေတာ္ Nicholas Mang Thang လက္ 

ေတာ္မွခံယူခဲ့ပါသည္။

 Rev. Fr. Alphonse ၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ “ပညာတတ္လူငယ္မ်ားေပၚေပါက္ 
လာေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္မည္၊ ဘာသာတရား 
ကို ႏွလုံးသား၌အၿမဲစြဲေအာင္ ႀကိဳးစားမည္” 
ဟူ၍ျဖစ္သည္။

 ကိုယ္ေတာ္၏ ဘဝတစ္ပါးသို႔ ပ်ံ 
လြန္ ေတာ္မူျခင္းသည္ ဟားခါးသာသနာ၏ 
ႀကီးမားေသာ  ဆံုး႐ႈံးျခင္းတစ္ခု၊ ဘာသာဝင္ 
မ်ားအတြက္ အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း 
ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ကိုယ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္ 
အတြက္မူ ထာဝရေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္ 
မည္။

“ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္သည္ ထာဝရၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းရပါေစ”

     
 လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာေတာ္မွ ဖာသာရ္ေလာ္ရင္း႐ႈိ ခူးရီ 
အသက္ေတာ္ (၅၀)ႏွစ္ ရဟန္းဝါေတာ္ 
(၂၁) ဝါသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 
(၁၅)ရက္ နံနက္ (၆း၃၀) နာရီတြင္ လြိဳင္ 
ေကာ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး၌ ပ်ံလြန္ေတာ္ 
မူခဲ့ပါသည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ၾကြင္းက်န္ေသာ 
ရုပ္ကလပ္အား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 
(၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ 
စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ဒီေမာဆို 
တြင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ၿပီး ဂူသြင္း 
သၿဂၤဳိလ္ခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေလာ္ရင္း႐ႈိ ခူးရီ၏ 
ေထ႐ု ပၸတၱိ အက်ဥ္း

"ငါ၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ သင့္အတြက္ 
လံုေလာက္ေပ၏" ( ၂ ေကာ္ ၁၂း၉)

 ဖာသာရ္ ေလာရင္း႐ႈိ ခူးရီကို အဖ 
ဦးလႊီးဇီခူးရီ အမိ ေဒၚထေရးဇာ တို႔မွ ၁၉၇၀ 
ခုႏွစ္ မတ္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ယူဆမိုဆို၌ 
ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ 
လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ယူဆမိုဆို၌ ေဆး 
ေၾကာျခင္း မဂၤလာခံယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ ခု 
ႏွစ္ ဧၿပီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ယူဆမိုဆို၌ပင္ 
ခရစၥမတ္အားေပးျခင္း မဂၤလာကို ခံယူခဲ့ 
သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ 
ေန႔တြင္ ဒီကင္သိကၡာကို Archbishop 
Mahn Gabriel Thohay လက္ေတာ္မွ ခံယူ 
ခဲ့သည္။ ရဟန္းသိကၡာကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕  
ခရစ္ေတာ္ ေယဇူး ဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္း၌ 
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ 
Bishop Sotero Phamo လက္ေတာ္မွ ခံ 
ယူခဲ့သည္။ 

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ သီတင္းသံုးခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားမွာ 
၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ထိ နန္းမယ့္ခံု၏ 
လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ၂၀၀၃ မွ 
၂၀၀၅ ခုႏွစ္ထိ ေဒါဗယ္ေရာ့၏ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ 
ထိ ဓမၼဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္း စာခ်ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ထိ 
အေမရိကန္သို႕ ပညာေတာ္သင္၊ ၂၀၀၉ 
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထိ ဓမၼဆရာျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထိ ယူဆမိုဆုိ ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ထိ ဒီေမာ့ဆို လက္ေထာက္ 
ဘုန္းေတာ္ ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ဝိညာဥ္သည္ 
အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ထာဝရၿငိမ္သက္ 
ျခင္း သုခခ်မ္းသာခံစားရပါေစ။

ဖါသာရ္ အာလ္ဖုန္း ေယာလင္းဟာ

ဖါသာရ္ ေလာရင္း႐ိႈ ခူးရီ

ျမန္မာျပည္ အႏွံ႕ တြင္ က်င္းပမည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ လုဒ္ မယ္ေတာ္ သခင္မ၏ ပြဲေတာ္မ်ား 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ 
ျမစ္ႀကီးနား ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ တန္ဖရဲ သာသနာအုပ္စု

(ျမစ္ဆံုမယ္ေတာ္) 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္ေန႔ 
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ၊ ေမရီလန္းသာသနာအုပ္စု

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဘုရားဖူးနယ္ေျမအျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ လပၸတၱာၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ပင္လယ္သာသနာ (အိုင္မ) တြင္ 
ဆူနာမီလုဒ္သခင္မပြဲေတာ္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၂)
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ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

 "မယ္ေတာ္မာရီးယားသခင္မ" ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအား ျခယ္သပုံေဖာ္ထားေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သစ္သာသနာအသီးသီးမွ ကက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ 

အစြမ္းအစျဖင့္ ဖန္တီး တင္ဆက္ထားၾကပါသည္။
ဒီေခြထဲတြင္ပါဝင္တဲ့သီခ်င္းမ်ားကို

@ လူငယ္ေတးေရးဆရာမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေရးသားထားတယ္
@ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ သီဆိုထားတယ္
@ လူငယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတယ္
@ လူငယ္ ဂီတပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ တီးခက္ပုံေဖာ္ထားၾကတယ္
@ လူငယ္ မိတ္ကပ္ ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ခ်ယ္သ ေပးထားတယ္
@ လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုင္ၾကပုံေဖာ္ ႐ိုက္ကူးထားၾကတယ္ 

ဆိုေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားရဲ႕ အစြမ္းအစကို အားလုံးျမင္ေတြ႕ရမယ့္ 
အေခြေလးဆိုလည္း မမွားပါဘူးေနာ္။
ေနာက္ထပ္ထူးျခားတာက သီခ်င္းအေခြကိုၾကည့္မယ္ဆို အသံပဲနားေထာင္ရတာမ်ိဳး 
မဟုတ္ပဲ အ႐ုပ္ပါတခါတည္းၾကည့္႐ူ႕ခံစားရင္း မယ္ေတာ္သခင္မ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ား
ကိုပိုမိုသတိရေအာင္ေမ့ေစမွာပါ...
ညီကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအားလုံးလည္း လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားတဲ့ 
ဒီသီခ်င္းေခြေလးကိုလည္း အားေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္း ဖိတ္ေခၚပါရေစသား…

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူငယ္ေကာ္မရွင္

ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၉ ႏွစ္ ၾကာၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း

 ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးအက်ဆံုးေသာ ကက္ 
သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း (အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ ဘုရား 
ေက်ာင္း - ေပၚတူဂီ ဘုရားေက်ာင္း ဟု ေဒသခံမ်ား ေခၚၾကသည္) တြင္ ၂၆၉ ခုႏွစ္ၾကာၿပီး 
ဒုတိယအႀကိမ္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္ 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 မစၧားပူေဇာ္ျခင္းကို ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဘာသာဝင္မ်ားစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ တူးလြမ္၊ ဖါသာရ္ မိုက္ကယ္ ေစာေကစိုးလြမ္း ႏွင့္ ဖါသာရ္ ပီတာ ေပါင္ဆာ 
ေဇာ္ခါး တုိ႔သည္ လား႐ိႈးဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ ဇေဟာင္း လက္ေတာ္မွ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ 
တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔၌ ရဟန္းသိကၡာခံယူၾကသည္။
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