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ေမလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

အေပၚယံ အသြင္အျပင္ကို 
ၾကည့္၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း 

မျပဳၾကႏွင့္။ 
ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာ 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကေလာ့။

ေယာဟန္ ၇း၂၄

ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားရ္ကုိ တင္ဝင္း အား

မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာအတြက္ 

ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္၏ ကမၻာတစ္ဝွမ္းအတြက္ 
ပါစကားပြဲေတာ္ မဂၤလာ သတင္းစကား 

လူမႈကြန္ယက္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ လူ႔ အသုိင္းအဝုိင္းဆီသို႔

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ  ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ 

ကမာၻ႕ဆက္သြယ္ေရးေန႔ အတြက္ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ 

အီတလီႏိုင္ငံ တူရင္ၿမိဳ႕ရွိ ခရစၥယာန္တို႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ ဗိမာန္ 
ေတာ္ႀကီးတြင္ ေတြ႕ရေသာ မယ္ေတာ္၏ ပန္းခ်ီကား

ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညဥ္ေတာ္ဘုရား၏ ေက်းဇူးလႊမ္းၿခံဳမႈျဖင့္ သားေတာ္၏ 
မယ္ေတာ္အား တမန္ေတာ္ႀကီး ၁၂ ပါးႏွင့္အတူ သိၾကားတမန္မ်ား ၿခံရံလ်က္ရွိသည္။
ထိုဗိမာန္ေတာ္ႀကီးကို ရဟႏၲာဒြန္ေဘာ့စကိုသည္ ၁၈၆၅ တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး 
၁၈၆၈ ခုတြင္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ဤပန္းခ်ီကားကိုလည္း သူ၏ အႀကံေပးခ်က္အတိုင္း ပံုေဖၚ 

ေရးဆြဲ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
မယ္ေတာ္အား အပ္ႏွံထားေသာ ေမလတြင္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မိသားစုမ်ားအား မယ္ေတာ္ထံ 

အပ္ႏွံပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မယ္ေတာ္၏ ကူညီမိႈင္းမႈကို ရယူၾကပါစို႔။

စာ - ၁၂

စာ - ၁၃

စာ - ၁၃

စာ - ၁၉
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ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္
 ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳျခင္းကို ဤေလာကသို႔ အံ့ၾသဘြယ္ 
ရာ နည္းလမ္းျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေပး ေတာ္မူသည္။ ခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ားအား ေျပာၾကား 
လိုေသာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ပထမဦးဆံုးေသာ စကားမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္၊ 
သင္တို႔ကိုလည္း ရွန္သန္ေစလိုေတာ္မူသည္။

 ဤစကားလံုးမ်ားျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူအားလံုး တို႔ 
ထံေပးပို႔ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံအလြန္ ႏိႈးေဆာ္ စာခၽြန္ေတာ္ကို စတင္ကာ 
ေရးသားထားပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ သိၾကားမင္း က မယ္ေတာ္အား 
အမိန္႔ေတာ္ ျပန္ၾကား ျခင္း ပြဲေန႔ႀကီးတြင္ မယ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ေတာ္ ရွိရာ ေလာ္ရက္တိုတြင္ 
ထို စာခၽြန္ေတာ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထိုစာခၽြန္ေတာ္တြင္ အခန္းႀကီး ၉ ခန္းႏွင့္ 
အပိုဒ္ခြဲ ၂၉၉ ပိုဒ္ ပါဝင္သည္။ စာခၽြန္ေတာ္၏ အပိုဒ္အမ်ားပိုင္းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက 
လူငယ္မ်ားအား တိုက္႐ိုက္ ေျပာဆိုပံုေရးသားထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူငယ္လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ရည္ညႊန္းေျပာဆိုထားသည္။

 စာခၽြန္ေတာ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
က်င္းပခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံကို အေျချပဳထားသည္။ အခန္းတစ္ တြင္ 
လူငယ္အသက္တာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို 
ထုတ္ႏႈတ္ကာ ေထာက္႐ႈ သံုးသပ္ထားသည္။ အခန္းႏွစ္တြင္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ 
ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသူျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ အခန္းသံုးတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ဘုရား 
သခင္၏ ယခုအခ်ိန္ (ပစၥဳပၸန္) ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ အျမင့္ျမတ္ 
ဆံုးေသာ "ဘုရားသခင္ သင့္ကုိ ခ်စ္တယ္၊ ခရစ္ေတာ္သခင္ ဟာ သင့္ရဲ႕ ကယ္ 
တင္ရွင္ျဖစ္တယ္၊ ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေတာ္မူတယ္"  ဆိုသည့္ သတင္းစကားကို အခန္း 
ေလးတြင္ ရွင္းျပထားသည္။

 အခန္း ငါး တြင္ လူငယ္မ်ား ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းမ်ား မီးေမာင္း ထိုးျပထားၿပီး 
အခန္း ေျခာက္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိသားစုတြင္ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ 
ဖို႔လိုေၾကာင္း ဆက္လက္လမ္းညႊန္သည္။ အခန္း ခြန္ႏွစ္ ၌ လူငယ္တမ္းေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ညႊန္ျပသည္။ 

 အခန္း ရွစ္တြင္ လူငယ္တုိင္းအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ မိမိ ေခၚေတာ္မူျခင္း 
ကို ရက္ေရာစြာ လိုက္နာရမည့္ အေၾကာင္း သြန္သင္ေပးသည္။ ေခၚေတာ္မူျခင္း မွန္ကန္ 
စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈသည္ အလြန္ အေရးပါေသာေၾကာင့္ စနစ္တက် သံုးသပ္ကာ မွန္ကန္စြာ 
ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အခန္း ကိုးတြင္ ေတြ႕ရသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စကားအတိုင္း ဤစာခၽြန္ေတာ္တြင္ လူငယ္မ်ားရင္ဆိုင္ ေန 
ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပည့္ဝစြာ မေဖၚျပထားသကဲ့သို႔ လူငယ္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ 
စံုလင္ေသာ အေျဖေပးထားျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤစာခၽြန္ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈၿပီး 
လူငယ္မ်ား မိမိတို႔ ေန႔တဓူဝ ထိေတြ႕ေနရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား မွန္ကန္စြာ 
ေဝဖန္ပိုင္းျခား ႏိုင္ရန္၊ ရွင္သန္ေနရေသာ အသက္တာအတြက္ အလင္းေပးကာ အေထာက္ 
အကူ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

 လူတိုင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ လူငယ္အရြယ္ကို ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ 
သည္ ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းႏိုင္ၿပီး တာဝန္ခြဲေဝယူႏိုင္ေသာ လူႀကီးမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕မွာ လူငယ္ဘဝ၏ သင္႐ိုးညႊန္တမ္းကို ေက်ညက္စြာ မသင္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူ 
ငယ္ျပႆနာမ်ားထဲတြင္ တဝဲလည္လည္ က်င္လည္ေနၾကရသည္။ မိမိကိုယ္ကို တာဝန္ 
မယူႏိုင္သကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း မည္သို႔မွ် အေထာက္အကူ ျဖစ္မလာေပ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အမိအသင္းေတာ္အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲကာ ကူညီေဖးမရင္ 
ဘဝခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္း လိုသည္။ လူငယ္မ်ားအား နားေထာင္ၾကရန္ သိုးထိန္းမ်ား 
ကိုလည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အစဥ္တိုက္တြန္းသည္။

 စာခၽြန္ေတာ္အဆံုးတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆႏၵတစ္ခု ျပဳ 
ထားသည္။ "ခ်စ္လွစြာေသာ လူငယ္မ်ားတို႔  ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ရႊင္လန္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက 
သင္တို႔ဟာ သင္တို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေမာက္မွာ ရွိေနတဲ့ ေျပးလမ္း ေပၚမွာ ေႏွးေကြးေနတဲ့သူေတြ၊ 
ေၾကာက္ရြံ႕ေနတဲ့သူေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အဆက္မျပတ္ ေျပးေနတာကို ျမင္ေနရျခင္းပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ... ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က သင္တို႔ရဲ႕ အရွိန္မွန္၊ သင္တို႔ရဲ႕ ထိုးထြင္း 
သိတတ္မႈ၊ သင္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မေရာက္ေသးတဲ့ေနရာကို 
သင္တို႔ေရာက္ႏွင့္ေနတယ္ဆိုရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေစာင့္ဆိုင္းေပးၾကပါ။" 

 လူငယ္မ်ားအားလံုး ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာ၌ စစ္မွန္စြာ ရွင္သန္ႏိုင္ၾကပါေစဟု 
အစဥ္ ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းေပးအပ္ပါသည္။

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ "ခရစၥယာန္တို႔အား 
မိႈင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ပြဲေန႔" 

တိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္အတြက္ ဆုေတာင္းေပး 
ရမည့္ ရက္အျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 

ဘယ္နဒစ္ (၁၆) က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ 
မ်ားသည္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ညႇင္းပန္းမႈ မ်ိဳးစံု 

ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
ခရစၥယာန္တို႔အားမိႈင္းမေတာ္မူေသာ 

မယ္ေတာ္သခင္မထံ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ 

ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဆုေတာင္းေမတၱာ သခင္ေယဇူး ကိုယ္ေတာ္တိုင္သြန္ 
သင္ ေပးခဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာမွာ 
ေတြ႕ရတဲ့ “ကိုယ္ေတာ္၏ အလုိေတာ္ အ 
တုိင္း ျဖစ္ပါေစ” ဆုိတဲ့ ဆုေတာင္းစကား ကို 
ေထာက္႐ႈၾကရေအာင္။ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမ 
ေတာ္အား ႐ုိေသေလးျမတ္ျခင္း ရွိပါေစ၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေရာက္ပါ ေစဆိုတဲ့ ဆု 
ေတာင္းခ်က္ႏွစ္ခုကို အေရွ႕မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ေထာက္႐ႈခဲ့ၾကပါၿပီ။ 

 ကမၻာၾကီးကို လူေတြေစာင့္ေရွာက္
မထိန္းသိမ္းမီကတည္းက ထာ၀ရဘုရားက 
ေလာက ကမၻာကို ဖန္ဆင္းျပဳျပဳခဲ့ပါတယ္။ 
လူေတြ မေတြးမီ ဘုရားက အၾကံစည္ ရွိႏွင့္ 
ေနပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာမွာ အခြန္ခံ ဇာ 
ေခဦးက သခင္ေယဇူးကို ေတြ႕ဖို႔ သစ္ပင္ 
ေပၚတက္ တယ္ဆိုတာကို ၾကားရတယ္။ ဇာ 
ေခဦးက ဘုရားကို ေတြ႕ဖုိ႔ ၾကိဳးစားတယ္။ 
သူမသိတာ တစ္ခုက ဘုရားက သူ႔ကို အဲ့ဒါ 
မတုိင္ခင္မွာ ေတြ႕ခဲ့ၿပီဆုိတာပဲ။ အျပစ္ရွိ 
တဲ့သူ၊ ေပ်ာက္တဲ့သူေတြကို ရွာဖို႔ ဘုရား 
ရွင္က ၾကြလာခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ဘုရားရဲ႕ 
အလုိေတာ္ပဲ။ လူ႔အျဖစ္ယူတဲ့ သခင္ေယဇူး 
အားျဖင့္ ဘုရားက ဘာကို ဆႏၵရွိေနတာလဲ။ 
ေပ်ာက္ေသာသူ၊ အျပစ္ရွိသူေတြကို ရွာေဖြ 
ကယ္တင္ ဖုိ႔ပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ လူအားလံုး 
ကယ္တင္ျခင္းရဖုိ႔က ဘုရားအလုိေတာ္ပါ။ 
ဒါကို အရင္ဆံုး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ရွာေဖြရ မယ္။ 
ဘုရားက သင့္ကိုလည္း ရွာေဖြတယ္။ 
ကြ်ႏု္ပ္ကိုလည္း ရွာေဖြေနတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း 
စီကို လုိက္လံ ရွာေဖြေနပါတယ္။ ဘယ္ 
ေလာက္ေတာင္ ေမတၱာတရားနဲ႔ ျပည့္၀တဲ့ 
ဘုရားပါလဲ။ 

 ဘုရားသခင္က သူ႕ရဲ႕ အစီစဥ္ကို 
၀ိုးတ၀ါးနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ 
ကတက္ဆန္း ဖန္ဆင္းခဲ့ တာလည္း မဟုတ္ 
ဘူး။ ေသခ်ာ က်န စီမံၿပီးမွ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ 
သူ႔ရဲ႕ အစီစဥ္က ရွင္းတယ္။ တစ္ေန႔မွာ 
သူနဲ႔အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေပါင္းစပ္ေနႏုိင္ဖုိ႔ပါပဲ။ 
ဒါကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ နားမလည္ရင္ ဘုရားရဲ႕ 
အလုိေတာ္အတုိင္း ျဖစ္ပါေစ ဆိုတဲ့ ဆု 
ေတာင္းခ်က္ကိုလည္း နားလည္မွာ မဟုတ္ 
ဘူး။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ျမတ္ေသာအယူ၀ါဒ 
သြန္သင္ျခင္းေတြမွာလည္း ဒါကိုပဲ အခုိင္ 
အမာသြန္သင္ပါတယ္။ လူအားလံုး ကယ္ 
တင္ျခင္း ရဖုိ႔က ဘုရားရွင္ရဲ႕ တစ္ခုတည္း 
ေသာ ဆႏၵပါ။ လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသား တံခါး 
ေတြကို ေမတၱာနဲ႔ လုိက္ေခါက္တယ္။ လူ 
ေတြနဲ႔ နီးနီး နားနားမွာ လာေနတယ္။ ကယ္ 
တင္ျခင္းကို ကမ္းလင့္ေပးေနတယ္။ 

 ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အလုိ 
ေတာ္အတုိင္း ျဖစ္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္း တာ 
ဟာ ဦးညႊန္႔ၿပီး ကြ်န္တစ္ ေယာက္လုိ ဘာ 
ေျပာေျပာ ေခါင္းညိမ့္ေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က ကြ်န္မဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့ 
ဘုရားရဲ႕သားသမီးေတြပါ။ ဘုရားရဲ႕ ေမတၱာ 
ေတာ္က ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို လြတ္ လပ္ ေစတယ္။ 
ေကာင္းကင္ဘံု၌ေမတၱာ ဟာ အဖကို တုိင္ 
တည္ ၿပီးဆုိတဲ့ သားသမီးေတြရဲ႕ ဆု 
ေတာင္းေမတၱာ ျဖစ္ပါတယ္။ သားသမီးေတြ 
ကလည္း အဖရဲ႕ အလုိေတာ္က ဘာလဲဆုိ 

တာ သိဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕အလုိေတာ္ကို 
မသိရင္ ဒီဆုေတာင္းေမတၱာကို ဆုိေနတာ 
လည္း အဓိပၸါယ္ မရွိပါဘူး။ ဘုရားရဲ႕ 
အလုိေတာ္ကိုသိတဲ့၊ ဘုရားကို ယံုၾကည္တဲ့၊ 
ကယ္တင္ျခင္းကို လုိလားတဲ့ သားသမီးေတြ 
ရဲ႕ ဆုေတာင္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ 
အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ ဆုေတာင္းတတ္ ရ 
မယ္။ စစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေနရာမွာဆုိရင္ “ကိုယ္ 
ေတာ္ေရ ... ဒီမွာ စစ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ အာ 
ဏာကို အလဲြသံုးစားလုပ္ေနတယ္။ မတရား 
မႈေတြၾကီးစုိးေနတယ္။ ကုိယ္ေတာ့္ရဲ႕ အလုိ 
ေတာ္အတိုင္းျဖစ္ပါေစ။ လူေတြရဲ႕ အစီစဥ္ 
ထက္ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အစီစဥ္အတုိင္းသာ 
ျဖစ္ေစပါ” လုိ႔ ဆုေတာင္းရမယ္။ 

 ဘုရား လုိခ်င္တာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး။ 

စစ္ မဟုတ္ဘူး။ ဒါမွသာ လူအားလံုးက သ 
ဟဇာတက်စြာ ေနထုိင္လုိ႔ရမွာေလ။ ခရစ္ 
ယာန္ေတြက ေရွာင္လဲႊလုိ႔မရတဲ့ ကံၾကမၼာ 
ဆုိတာကို မယံုဘူး။ ဘုရားရဲ႕ အစီစဥ္ လုိ႔ပဲ 
ယံုၾကည္ လက္ခံၾကတယ္။ လူတုိင္း အ 
တြက္ ဘုရားရဲ႕ အစီစဥ္ရွိတယ္။ မေကာင္း 
တဲ့ အနိဌာ႐ုံေတြၾကံဳရရင္လည္း အဆုိုးထဲ 
က အေကာင္းကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ ဘုရားမွာ အစီစဥ္ 
ရွိတယ္။ ေသျခင္းၿပီးရင္ ရွင္ျပန္ျခင္းရွိတယ္။ 
အရာရာတုိင္းက ဘုရားအလုိေတာ္ အတုိင္း 
ျဖစ္လာတာခ်ည္းပဲ။ ဒါကို သိဖုိ႔လုိတယ္။ 
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အလုိေတာ္ အတုိင္းျဖစ္ပါ 
ေစလုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းတတ္ရပါမယ္။ 

(မတ္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာရဲ႕ ဒုတိ 
ယအပို္င္းကေတာ့ လူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ 
ေတြကို ဘုရားဆီမွာေတာင္း ခံထားျခင္း 
ျဖစ္တယ္။ အရင္ဆံုးေတာင္း တာက ေန႔စဥ္ 
စားစရာ။ ဒါဟာ အေျခခံအက်ဆံုး လုိအပ္မႈ 
တစ္ခု။ ေန႔စဥ္ စားစရာေပးပါလုိ႔ ေတာင္းခံ 
ျခင္းက ဆင္းရဲသားတစ္ဦးက ေတာင္းခံ 
သလုိမ်ိဳး။ လူဟာ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကို ျပည့္၀စြာ 
မရပ္တည္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘုရားရဲ႕ အကူညီ 
ျဖည့္ဆည္ေပးမႈဆုိတာ လုိအပ္စျမဲ။ က်မ္း 
စာမွာ သခင္ေယဇူးနဲ႔ ဆံုေတြ႕တဲ့သူတုိင္းက 
တစ္ခုခုကို လိုအပ္လုိ႔ ေတာင္းခံတာေတြ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ျပသနာေတြ၊ အပူပင္ 
ေတြ၊ ေသာကေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ သူတုိ႔ဘ၀ 
အတြက္ ဘုရားရဲ႕ အကူညီဆုိတာ လုိအပ္ 
တယ္။ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းကို 
လူေတြ လုိအပ္ေနၾကတယ္။ စားစရာ 
ေတာင္းခံတယ္။ ကုသျခင္းကို ေတာင္း 
ေလွ်ာက္တယ္။ စကၡဳအျမင္ကို လိုခ်င္ 
တယ္။ အသက္ျပန္ရွင္ခ်င္တယ္ စသျဖင့္ 
ေတာင္းခံမႈေတြကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ။ လူ 
ေတြ ေတာင္းတဲ့အရာေတြကို သခင္ေယဇူး 
ကလည္း မ်က္ကြယ္မျပဳခဲ့ဘူး။ အေျခခံက် 
တဲ့ အရာေတြကို ေတာင္းဖုိ႔ သခင္ေယဇူးက 
သင္ေပးတယ္။ ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ ပူပန္ 
မႈေတြကို အေျဖရွာဖုိ႔ ဆုေတာင္းခုိင္းတယ္။ 
ဒီအေျခခံလုိအပ္မႈေတြနဲ႔ ဗ်ာမ်ားေနရတဲ့ 
မိသားစုေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနတယ္။ မနက္ 

ျဖန္ အတြက္ မေျပာနဲ႔ ဒီယေန႔အတြက္ေတာင္ 
စားစရာမရွိလုိ႔ ဒုကၡ ေရာက္ေနၾကသူေတြ 
လည္း ဒုနဲ႔ေဒး မက။ ေန႔စဥ္ မျပတ္ အလုိရွိ 
အပ္ေသာ အရာအစားတုိ႔ကိုလုိ႔ ေျပာတဲ့ 
အခါမွာ စားစရာတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ 
ေသာက္သံုးစရာေရ၊ ေဆး၀ါး၊ ေနစရာ အိမ္၊ 
ဘ၀ရပ္တည္ဖုိ႔ လုပ္ငန္း စသျဖင့္ ေန႔စဥ္ လုိ 
အပ္ ရာေတြအတြက္ ေတာင္းခံရမွာ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ 

 ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေတာင္း 
ခံ တဲ့အရာက သူတစ္ဦးထဲအတြက္ မျဖစ္ရ 
ပါဘူး။ ငါ႔အတြက္ဆုိၿပီး မေတာင္းရဘူး။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အတြက္ဆုိၿပီး ေတာင္းရမယ္။ 
ကိုယ့္ အတြက္ပဲ ၾကည့္လုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ အား 
လံုးေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ အတြက္ 
ပါ အတူတကြ ေတာင္းခံရမယ္။ ကိုယ့္ အ 
တြက္ပဲ ေတာင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္း 
ကင္ဘံု၌ ေမတၱာဟာ ခရစ္ယာန္ တစ္ 
ေယာက္ရဲ႕ေမတၱာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ အဖဆုိၿပီး ေခၚတတဲ့ ဒီေမတၱာဟာ 
တစ္ေယာက္ထဲ အတြက္ မဟုတ္ဘူး ဆုိ 
တာကို သတိရၾကပါ။ အမ်ားရဲ႕ ဆာေလာင္ 
မႈက အားလံုးရဲ႕ ဆာေလာင္မႈျဖစ္သလုိ၊ သူ 
တစ္ပါးရဲ႕ ဒုကၡကလည္း အားလံုးရဲ႕ ေ၀ဒနာ 
တစ္ခုလုိ ကိုယ္ခ်င္းစာေပးရမယ္။ ဒါမွသာ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အဖ ဆုိၿပီး ရြတ္ဆုိတဲ့ ဒီေမတၱာဟာ 

အဓိပၸါယ္ ရွိေနေတာ့မွာပါ။ 

(မတ္လ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 ဘုရားရွင္ဆီကေန ေန႔စဥ္ လုိအပ္ 
ရာေတြ အတြက္ ေတာင္းခံၿပီးတဲ့အခါမွာ 
တစ္ပါးသူနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ပတ္ သက္မႈ အ 
ေၾကာင္းကို ေထာက္႐ႈၾကရမယ္။ သူမ်ားရဲ႕ 
အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္သလုိ မိမိရဲ႕ အျပစ္ေတြ 
ကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ေပးပါလုိ႔ အဖခမည္း 
ေတာ္ ဘုရားဆီမွာ ေတာင္းခံဖုိ႔ သခင္ ေယ 
ဇူးက သြန္သင္ထားခဲ့တယ္။ ေန႔စဥ္ အတြက္ 
စားစရာ လုိအပ္သလုိ၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေက် 
ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း၊ အခြင့္လႊတ္ ေတာင္းပန္ 
ျခင္းလည္း လုိအပ္တယ္။ တကယ္ ဆု 
ေတာင္း တတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္က အရင္ဦးဆံုး 
သူ႕အျပစ္ေတြကို ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ ဘုရားသခင္ 
ထံ ေတာင္းခံေလ့ရွိတယ္။ ဒါဟာ ဆု 
ေတာင္းေမတၱာတုိင္းမွာ ေတြ႕ရတဲ့ အမွန္ 
တရားတစ္ခုပဲ။ ပါရမီနဲ႔ ျပည့္၀တဲ့ ရဟႏၲာ 
ေတြလုိမ်ိဳး ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ ဆုေတာင္း 
တဲ့အခါမွာ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္းဆုိတာ 
လုိကို လုိတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း မလုိဘူးလုိ႔ 
ျမင္တဲ့သူဟာ မာနရဲ႕ ေက်ာ့ကြင္းမွာ သက္ 
ဆင္းမယ့္သူပါပဲ။ မာနရွိတဲ့သူက မမွားဘူး 
လုိ႔ ျမင္တယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း မလုိဘူးလုိ႔ 
မွတ္ယူတယ္။ သူမ်ားေတြထက္ ပိုၿပီး 
ေျဖာင့္မတ္တယ္လုိ႔ မိမိ ကုိယ္ကို အျမဲေတြး 
တယ္။ မိမိကုိယ္ကို ေျဖာင့္မတ္တယ္လုိ႔ 
ထင္တဲ့သူဟာ သူမ်ားကို အရင္ဆုံး ေ၀ဖန္ 
တဲ့သူေတြ၊ လက္ညိဳးထုိးတဲ့သူေတြပဲ။ 

 တကယ္ေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုး 
က မျပည့္စံုတဲ့ သူေတြခ်ည္းပဲ။ အျပစ္ရွိ 
တယ္လုိ႔ ျမင္မွ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းခံ 
တတ္မွာ။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ 
ဘုရားဆီမွာ တုိးေ၀ွ႕ရဲမွာပါ။ မိမိရဲ႕ အား 
နည္းခ်က္၊ အျပစ္အနာဆာေတြကို အသိ 
မွတ္ျပဳတဲ့သူက သူမ်ားကုိလည္း ခြင့္လႊတ္ 
တတ္ပါတယ္။ အျပစ္သားခ်င္း အတူတူ 
ကိုယ့္ရင္ဘတ္ကိုပဲ ထုၿပီး ခြင့္လႊတ္ျခင္း 
ေတာင္းခံၾကရေအာင္ေလ။ အျပစ္မရွိတဲ့သူ 
လုိ႔ မိမိကိုယ္ကိုထင္ေနရင္ ေသခ်ာတယ္ 
အဲ့လူဟာ လူညာၾကီးပဲေနမွာ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေတြ 
က ဘုရားအေပၚမွာ၊ အခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ 
ဆပ္စရာ အေၾကြးေတြတင္ေနတဲ့ အေၾကြး 
သည္ၾကီးပါ။ ကိုယ့္ခြန္အားနဲ႔ေတာ့ ဘယ္ 
လုိမွ ေက်ေအာင္ ဆပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါဘူး။ 
ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ အျပစ္ေၾကြးေတြ 
ဆပ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေက်ေအးသင့္ ျမတ္ 
ေအာင္ ခြင့္လႊတ္ၾကရမယ္။ ေမတၱာတရားနဲ႔ 
ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို က်င့္ေဆာက္တည္ရမယ္။ 
အခ်စ္ခံရတဲ့သူက ခ်စ္တတ္တယ္။ ခြင့္ 
လႊတ္ျခင္း ခံရတဲ့သူက ခြင့္လႊတ္တတ္တယ္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးကို အရင္ဦးစြာ ဘုရားက 
ခ်စ္တယ္၊ ခြင့္လႊတ္ေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ဘုရားရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကို ခံရတဲ့၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို 
ခံရတဲ့ သူေတြမုိ႔ သူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ 
ခြင့္လႊတ္ၿပီး ခ်စ္ၾကဖုိ႔ ဘုရားသခင္က ဖိတ္ 
ေခၚေနပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ အ 
ခြင့္လႊတ္ခံရတယ္ဆုိတာကိုေတာ့ ယံုလုိက္ 
ပါ . . ။

သီကုိရွင္း

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း လူထုပရိသတ္အား ဘုရားစကားသြန္သင္ျခင္းမွာ 
ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ေမတၱာကုိ အရွင္သူျမတ္က ဆက္လက္သြန္သင္ေပးခဲ့ပါတယ္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ေယဇူး သင္ႏွင့္အတူရွိသည္ ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ေျပာၾကား
 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္၊ အီစ 
တာတနလၤာေန႔၌ စိန္ပီတာရင္ျပင္တြင္ လူထု ပရိသတ္အား 
ထုိေန႔က်မ္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ရွင္မာေတဦးဧဝံေဂလိက်မ္း အ 
ေပၚတြင္ ေထာက္႐ႈကာ၊ ဟင္းလင္းပြင့္ေနေသာသခ်ိဳင္းဂူ 
အနီးတြင္ သခင္ေယဇူးႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္  အမ်ိဳးသမီးတုိ႔
အေၾကာင္းေဟာၾကားခဲ့သည္။

 အီစတာ အန္ေဂ်လူးေမတၱာျဖစ္ေသာ `ေကာင္း 
ကင္ ဘုံ၏ဘုရင္မ` ေမတၱာကုိ လူထု ပရိသတ္ႏွင့္အတူ 
မရြတ္ဆုိမီ၊ ထုိပြင့္ေနေသာသခ်ိဳင္းဂူဆီသုိ႔ အာ႐ုံျပဳေစသည့္ 
ရွင္မာေတဦး က်မ္းခ်က္မွေထာက္႐ႈေျပာၾကားကာ သခင္ 
ေယဇူး၏ရွင္ျပန္ ထေျမာက္သည့္  အျဖစ္အပ်က္အား ပထမ 
ဦးဆုံး ျမင္ေတြ႔၊ သက္ေသခံခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က႑ 
ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမဆုံးသက္ေသခံအမ်ိဳးသမီးမ်ား

 `အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အံ့ၾသမႈေတြ၊ ဝမ္းသာမႈေတြ 
အျပည့္နဲ႔ အျမန္ေျပးလႊားသြားၾကၿပီး တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားဆီ 
ဒီသတင္းကုိ သယ္ေဆာင္ေျပာျပခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ 
ခရစ္ေတာ္က သူတုိ႔အနီးမွာအရင္ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီး သူတုိ႔ကုိ
ထင္ရွားျပေတာ္မူခဲ့တာ`ဟု ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ေျပာ 
ၾကားသည္။

 သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံခ်ိန္တြင္ သူ 
တုိ႔ကုိ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း အလ်င္းမရွိၾကရန္ အားေပး၍၊ ယခု 
ျမင္ေတြ႔ရေသာ အျဖစ္အပ်က္စုံကို သြားေရာက္ ေၾကညာ 
ေဟာေျပာၾကရန္သခင္ဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က `ဧဝံေဂလိက်မ္းခ်က္ 
အားလုံးမွာ ရွင္ျပနထေျမာက္တဲ့ သတင္း စကားကုိ ပထမ 
ဆုံး သယ္ေဆာင္ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ ေမရီမာဒလင္းနဲ႔အမ်ိဳးသ
မီးတစ္စုရဲ့အခန္းက႑ကုိ အေလးထားေဖာ္ထုတ္ ထားတာ 
ေတြ႔ရတယ္။ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ရွင္ျပန္တဲ့ေယဇူးကုိ 

အရင္ဆုံး ဖူးေတြ႔ၾကရသူ ေတြ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး အ 
သက္ရွင္ေတာ္မူတယ္ ဆုိတဲ့ 
သ တင္းေကာင္းကုိ 
သယ္ေဆာင္ ျဖန္႔ 
ေဝသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾက ပါတယ္` 
ဟု လူထုပရိသတ္အား ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိလည္း သက္ေသ 
ခံရန္ဖိတ္ေခၚသည္

 ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ 
စစ္ ထုိေန႔က ေျပာၾကားသည့္ 
သခင္ ေယဇူးမွ ̀ မေၾကာက္ၾက 
ႏွင့္၊ သြားၾက၍ ေၾကညာေဟာ ေျပာ ၾကေလာ့` ဟူေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိမိန္႔မွာ စကားမ်ား သည္ ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
အတြက္လည္း ပဲ့တင္ထပ္ ေနေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း 
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ျခင္းရင္းႏွီးစြာ ေတြဆုံလ်က္ ခရစ္ 
ေတာ္၏ အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကုိ သက္ေသခံ ေၾက 
ညာရန္ဖိတ္ေခၚ ခံၾကရသည္။ 

 `ရွင္ျပန္ေတာ္မူတဲ့ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔နဲ႔ အ 
တူရွိေနပါတယ္၊ သူ႔အားေခၚတသူ၊ သူအားခ်စ္ေသာသူမ်ား 
ကုိ ထင္ရွားျပေတာ္မူပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းတဲ့အ 
ခုိက္အတန္႔ေတြမွာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ေတြ႔ဆုံၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႔စြာ အသက္ရွင္ေနထုိင္ျခင္းေတြမွာ 
ခရစ္ေတာ္နဲ႔ေတြ႔ဆုံခြင့္ရေန ၾကပါတယ္။ လူသား အခ်င္း 
ခ်င္း မွ်ေဝျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း၊ လက္ခံျခင္းေတြ 
မွာေရာ၊ ဒီအျပင္တရားသေဘာကုိဆင္ျခင္ ေထာက္႐ႈတတ္ 
ျခင္းမွာလည္း ခရစ္ေတာ္ နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေနၾကတာပါ။`

ေကာင္းကင္တမန္ေျပာစကား

 ျပန္ရွင္ထေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ဟင္းလင္းပြင့္ေန

သည့္သခ်ိဳင္းဂူအနီးတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မွ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကုိ ေျပာဆုိစကားျဖစ္သည့္ `အသက္ရွင္ေသာသူကုိ 
ေသသူတုိ႔ရွိရာအရပ္၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရွာၾကသနည္း၊ 
သူဤအရပ္၌မရွိ၊ ရွင္ျပန္ေတာ္မူၿပီ` ဟူေသာစကားကုိ ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ၾသ၀ါဒအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ျပန္ 
လည္ သတိရေစသည္။

 `ခရစ္ေတာ္ရဲ့ေသရာမွ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း ဆုိ 
တာဟာ လူ႔အေနနဲ႔စဥ္းစားလုိ႔ေတာင္ မရ ႏုိင္ေလာက္တဲ့၊ 
နားမလည္ႏုိင္ဖြယ္ရာအျဖစ္အပ်က္ပါ။ ဒါ ာ လူသားသမုိင္း 
မွာ ထူးျခားအံ့ဖြယ္ တုန္လႈပ္ေစတဲ့ အရာ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
ခရစ္ေတာ္ရဲ့ရွင္ျပန္ျခင္းက အျပစ္တရားနဲ႔ ေသျခင္းကုိ ဘု
ရားရဲ့ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ၿဖိဳခြင္းေအာင္ႏုိင္တဲ့ သက္ေသ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု 
ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ေက်ာက္ သား ေက်ာက္ 
ေဆာင္ ကဲ့သုိ႔ ခုိင္မာတဲ့ ဘဝရဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီး ေပးေနတဲ့ 
အရာျဖစ္ပါတယ္။` ဟူ၍ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္ 
ေျပာၾကားသြားသည္။ 

Ref: Vatican News
(ဘာသာျပန္) စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ၏ ေဆးေၾကာျခင္း အမည္ ရဟႏၱာ ေဂ်ာ့ဂ်္
ပြဲ ေန႔ အမွတ္တရ စိတ္ပုတီးမ်ား လူငယ္မ်ားအား လက္ေဆာင္ ေပး

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္၏ ေဆးေၾကာျခင္း အမည္နာမ Jorge 
(George) ဓမၼအာဇာနည္ ရဟႏၱာ ေဂ်ာ့ ပြဲ ေန႔ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မီလန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
မွ ကမာၻ႔လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္း အနား၌ ပါဝင္ေသာ လူငယ္မ်ားကုိ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ 
အ႐ွင္သူျမတ္မွ စိတ္ပုတီး အကုံး ၆၀၀၀ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေဝေပးခဲ့သည္။

 ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာ ခံယူစဥ္က မွည့္ေခၚထားသည့္ ရဟႏၲာ တုိ႔၏ အမည္နာမပြဲ 
ေတာ္ေန႔ကုိ သတိရက်င္းပျခင္း အစဥ္ အလာ႐ွိသည္အတိုင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္လည္း 
သူ၏ ရဟႏၲာပြဲေတာ္ေန႔ကို သတိရျခင္း ျဖစ္သည္။

 စိတ္ပုတီးမ်ားအား သန္႔ရွင္းေသာေျမ (အစၥေရးႏိုင္ငံ) မွ သံလြင္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
ထားၿပီး ဇန္နဝါရီလက ပနားမားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ႏွင့္ ေမတၱာပန္း 
တနဂၤေႏြတြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔တို႔တြင္ လူငယ္မ်ားအား ေပးရန္ ျပဳလုပ္ထား 
ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစိတ္ပုတီးမ်ားကုိ ဂ႐ုဏာ ေဂ်႐ုစလင္မွ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ စစ္ေဘး ဒုကၡ 
သည္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 စိတ္ပုတီးမ်ား ေဝေပးၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ႔အား မယ္ေတာ္သခင္မထံအပ္ႏံွကာ 
အထူးဆုေတာင္းေပးၾကရန္ အထူးသျဖင့္ မယ္ေတာ္အား အပ္ႏွံထားေသာ ေမလ မတိုင္မွီတြင္ 
သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့သည္။
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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သီရိလကၤာ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈအေပၚ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၊ အာရွဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ 
အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ႏွစ္သိမ့္အားေပးျခင္း

 သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ အီစတာ 
တနဂၤေႏြေန႔၌ ဘုရားေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း၊ ဟုိတယ္ ၃ခု 
အတြင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ဗုံးေဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္မႈခံ
ရၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ အီစတာတနလၤာေန႔တြင္ ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဖရန္စစ္သည္ စိန္ပီတာရင္ျပင္ေရွ႕စုရုံးေနေသာ လူထု 
ပရိသတ္ေရွ႕တြင္ ေျပာၾကားသည္မွာ သူ႔အေနျဖင့္ အခင္း 
ျဖစ္ပြါးသည့္ ကုိလန္ဘုိၿမိဳ႕၏ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာ 
ဒီနယ္ Malcalm Ranjith ႏွင့္ ထပ္တူခံစားေနပါေၾကာင္း၊ 
ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ဓါးစာခံေသဆုံးသူ၊ဒဏ္ရာအနာတ
ရျဖစ္သူမ်ား၊ ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ ဆု 
ေတာင္းေပးပါေၾကာင္း၊ လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကုိ အပူ 
တျပင္းကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ယခု 
ကဲ့သုိ႔လူသားမဆန္၊ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မရွိေသာ အျပစ္မကင္း 
သည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အတြက္ ဝုိင္းဝန္းျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် 
ၾကပါရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 တုိက္ခုိက္ခံရသည့္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွာ ကုိလမ္ 
ဘုိၿမိဳ႕ နိဂြမ္ဘုိၿမိဳ႕ ဘက္တီကာလုိအာၿမိဳ႕တုိ႔မွျဖစ္သည္။

အာရွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ 

 ဤသတင္းၾကားသိရသည္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း အာရွ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ထပ္တူမွ်ေဝခံစားရပါေၾကာင္း ေဖာ္ 
ထုတ္ ေၾကညာေပးခဲ့သည္။

 အာရွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ Federation of 
Asian Bishops’ Conferences (FABC) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ  
ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘုိမွလည္း`ကၽြႏု္ပ္၏ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြမႈကုိ 
ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ ေသျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈကုိ အသက္၊ 
ေကာင္းျမတ္မႈႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္ေသာ အီစတာပဲြေတာ္ကုိကမၻာ
အဝွမ္းက်င္းပေနသည့္ ထုိေန႔မွာပင္ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ 
လူသားအသက္ေပါင္းမ်ားစြာ အစု၊အၿပံဳလုိက္ ထိခုိက္ေသ
ဆုံးေစခဲ့သည့္အျဖစ္ဆုိးအတြက္ သင္ႏွင့္အတူ ေၾကကြဲ 
ဝမ္းနည္းရပါသည္` ဟု ကာဒီနယ္ Ranjith ထံေရးသားေပး 
ပုိ႔ခဲ့သည္။

 အေသခံဗုံးမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ႀကံစည္တုိက္ခုိက္ 
ျခင္းျဖစ္ေသာ လူ ၃၀၀ နီးပါးေသဆုံးကာ၊ လူ ၅၀၀ ခန္႔ 
ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိေစခဲ့သည့္ အဆုိပါအၾကမ္းဖက္ 
တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းကမွ် 
ထုတ္ေဖာ္ ဝန္ခံထားျခင္းမရွိေသးေခ်။

 ဤကၽြန္းႏုိင္ငံ သီရိလကၤာတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ျပည္

တြင္းစစ္အဆုံးသတ္ခဲ့သည့္ေနာက္ပုိင္း ယခုျဖစ္ရပ္သည္ 
ေသြးထြက္သံယုိမႈအမ်ားျဖစ္ကာ၊ ေသဆုံးသြားသူမ်ားတြင္ 
နုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

 ကာဒီနယ္ Ranjith က ယခုတုိက္ခုိက္မႈကုိ `ရက္ 
စက္ယုတ္မာေသာ လူသားမဆန္မႈလုပ္ရပ္`ဟု ေျပာဆုိ 
လုိက္ကာ ေသဆုံးသူ၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ား၏မိသားစုဝင္၊ ေဆြ 
မ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကုိ ႏွစ္သိမ့္အားေပးမႈမ်ားျပဳခဲ့သည္သာမက 
ဒဏ္ရာရသူမ်ား အသက္ကုိ အတတ္ႏို္င္ဆုံးကူညီကယ္ 
တင္ေပးၾကပါရန္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း 
မ်ားအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိမွလည္း ထပ္ေလာင္း၍အား 
ေပးေထာက္မသည့္အေနျဖင့္ `ဤစာနာမႈ ကင္းမဲ့ေသာ 
အၾကမ္းဖက္ မႈႀကီးေၾကာင့္ စေတးခံ အသက္ေပးခဲ့ၾကရသူ 
မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါသည္။ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ 
သားမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚလုိအပ္သမွ်ကုိေပးအပ္ကူညီၾကသူ
မ်ားအားလုံးအတြက္လည္း ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္းေပးပါသည္။ 
ဤေပါက္ကြဲမႈႀကီးေၾကာင့္ သံသယပြါး၊ စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ 
ကာ၊ လုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေနရမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္လာေစ 
ရန္ အဖက္ဖက္မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စိတ္ႏွလုံးေကာင္းရွိ
သူမ်ားအားလည္း ဘုရားသခင္ကူညီခြန္အားျဖည့္ေပးပါေစ။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအရွင္ျဖစ္ 
ေသာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္သည့္သခင္ေယဇူး၏ကရုဏာပလႅင္ 
ေျခရင္းသို႔တိုးဝင္ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကရန္လိုအပ္ပါမည္`ဟု 
ေရးသားေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

 သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၇၀% ရွိၿပီး၊ 
ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၁၂.၆%ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ ၉.၇% 
အသီးသီးေနထုိင္ၾကရာ ၆% ခန္႔သာရွိသည့္ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္လူဦးေရ တစ္သန္းခဲြ (၁.၅ သန္း) သည္ ႏုိင္ငံ 
၏လူနည္းစုသာျဖစ္သည္။

အိႏိၵယဆရာေတာ္မ်ားမွ

 အိႏိၵယ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားရုံးခ်ဳပ္ Cath-
olic Bishops Conference of India (CBCI) ၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ 
ကာဒီနယ္ Oswald Gracias မွလည္း ကာဒီနယ္ Ranjith 
ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာစာတြင္ ယခုတိုက္ခုိက္ခံရမႈအတြက္ အ 
လြန္ပင္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြရပါေၾကာင္း၊ တုိက္ခုိက္ခံရေသာ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ေသဆုံးသြားရသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ 
ပူေဆြးက်န္ရစ္ေသာမိသားစုဝင္မ်ားအားလုံးႏွင့္ စိတ္တလုံး 
တဝရွိလ်က္ ဆုေတာင္းေပးေနပါေၾကာင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထ 
ေျမာက္မည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပေနေသာ ဤပြဲေတာ္ 
ႀကီးေန႔ရက္တြင္ သီရိလကၤာမွကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ညီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ 
ႏွမမ်ားမွာ စာနာတရားကင္းမဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္
ယူက်ဳံးမရ၊စိတ္ထိခုိက္မႈႀကံဳၾကရေပသည္။  ရွင္ျပန္ေတာ္မူ 
ေသာ ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအတြက္ဆုေတာင္းေပး
ပါသည္` ဟု ေရးသားထားသည္။

 ထုိနည္းတူ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ စာနာခံစားမႈမ်ားစြာျဖင့္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္၎၊ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ား မွ
လည္းေကာင္း၊အျခားခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားမွလည္း 
ေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံ၊ ဂ်ာမဏီ ႏုိင္ငံရွိ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ားရုံးခ်ဳပ္မွလည္းေကာင္း၊ ခရစ္ 
ေတာ္ေမြးဖြားရာ သန္႔ရွင္းေသာနယ္ေျမရွိ ကက္သလစ္ အဖဲြ႔ 
အစည္းမွလည္းေကာင္း၊ the Community of Sant’ Egidio 
မွ လည္းေကာင္း၊ အီတလီႏုိင္ငံ၏သမၼတႀကီး  Sergio Mat-
tarella မွလည္းေးကာင္း၊ “Aid to the Church in Need” မွ 
လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ 
(the World Council of Churches) မွ လည္းေကာင္း၊ 
အသီးသီး ႏွစ္သိမ့္ ဆုေတာင္းစကားမ်ားေပးပုိ႔ခဲ့ၾကသည္။
 အစၥေရးႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာတာယာဟု၊ ပါကစၥ 
တန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္မ္ရန္ ခန္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
မိုဒီ၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထေရဇားေမ၊ ျပင္သစ္ သမၼ 
တ ေအမာႏူအဲလ္ မိုက္ခရြန္ တို႔ကလည္း အၾကမ္းဖက္ 
တိုက္ခိုက္မႈကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကၿပီး သူတို႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္ 
စား သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ တလံုးတဝတည္း ရွိ 
ပါေၾကာင္းႏွင့္ ကြယ္လြန္သြားၾကသူမ်ားအတြက္ မိသားစု 
ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ထပ္တူ ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္း သတင္းစကား 
မ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။
 ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္ကလည္း သီရိ 
လကၤာ သမၼတထံ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိ 
ခိုက္မႈမ်ား အတြက္ ဝမ္းနည္းစကားေၾကာင္း အဂၤလိပ္စာ 
ျဖင့္ သူ၏ တီြတာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
 အေမရိကန္ သမၼ ေဒါနယ္ ထရမ့္ကလည္း ဘုရား 
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဟာ္တယ္မ်ားကုိ စက္ဆုတ္ဖြယ္ အၾကမ္း 
ဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

Ref: Vatican News                                     
                 (ဘာသာျပန္) စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

                                                           



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အာဖရိက ေျမာက္ဖက္ျခမ္ း ပထမဦးဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ 
ေမာ္ေရာကုိ ႏုိင္ငံ သုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ သြား ေရာက္လည္ပတ္

 အာဖရိက ေျမာက္ဖက္ျခမ္ း ပထမ 
ဦးဆုံးခရီးစဥ္အျဖစ္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ 
အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ေမာ္ေရာကုိ ႏုိင္ငံသုိ႔ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀၊ ၃၁ ႏွစ္ရက္တာ 
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 

 ထို သုိးထိန္း ခရီး စဥ္အတြက္ စေန 
ေန႔ ေန႔လည္ ႏွစ္နာရီခန္႔တြင္ ေမာ္ေရာကုိ 
ႏုိင္ငံ ရာဘက္ ဆာလာ ေလဆိပ္  သုိ႔ 
ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။ ေမာ္ေရာကုိ ႏုိင္ငံ၏ ဘု 
ရင္ ဆဌမေျမာက္ မုိဟာမက္ကိုယ္တိုင္  
ေလဆိပ္ တြင္ ခရီးဦးၾကဳိ ျပဳခဲ့ပါသည္။

 တံတုိင္းမ်ား ေဆာက္ျခင္းထက္ 
တံတားမ်ား ေဆာက္ျခင္းက လူအဖြဲ႔ အ 
စည္း အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း 

သက္ေသျပေသာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ၿပီးခဲ့ေသာ 
မတ္လထဲက အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ႏုိင္ငံ သုိ႔ 
အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထို 
ခရီးစဥ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
အ႐ွင္သူျမတ္ ႏွင့္ GRAND IMAM AHMED 
EL-TAYEB တုိ႔ အစြန္းေရာက္ဝါဒကုိ ဆန႔္ 
က်င္၍ လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ ဘာသာတရားမ်ား ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား သမုိင္းဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အ ထိမ္းအမွတ္ ကတိျပဳ လက္မွတ္ ေရးထုိး 
ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

 ယခု အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ အ 
မ်ားစု ေနထုိင္ေသာ ေမာ္ေရာကို ႏုိင္ငံ 
ခရီးစဥ္သည္လည္း ခရစ္ယာန္မ်ား ႏွင့္ အစၥ 
လာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး 

တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္ 
အေရး တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။

 လူနည္းစုသာျဖစ္ေသာ ေမာ္ေရာ 
ကုိ ႏုိင္ငံအတြင္း႐ွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံုအားေပးျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ား အေရး ပါဝင္ကူညီလုပ္ 
ေဆာင္ ေပးျခင္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ ေမ်ာ္လင့္လ်က္  ဘာသာ 
မတူသူ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာ သ 
မုိင္း တစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ခရီးစဥ္ 
အျဖစ္ သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပၾကသည္။

 ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္ အ 
တြင္း အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ား၊ 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔မ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား 
ျခင္း၊ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕အား လူသားထု၏ 
အေမြအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးေရး အထူး 

သျဖင့္ ဘုရာတစ္ဆူတည္းကိုသာ ကိုးကြယ္ 
ေသာ ဘာသာ သံုးခု အတြက္ အျပန္အလွန္ 
ေလးစားျခင္း ႏွင့့္ သဟဇာတ ျဖစ္ျခင္း၏ 
ဆံုမွတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တိုက္တြန္း 
ပါေၾကာင္း ေတာင္းပန္စာကို လက္မွတ္ေရး 
ထိုးခဲ့ၾကသည္။

 ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္ကို 
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘာသာဝင္ဦးေရ တစ္ 
ေသာင္းခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ မစၧား 
ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ အဆံုး သတ္ခဲ့သည္။ ၾသဝါဒ 
ေပးရာတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက အမုန္းတရား၊ 
ခြဲျခားျခင္း၊ လက္စားေခ်ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ 
ရွားရန္ၿပီး သနားၾကင္နာျခင္းႏွင့္ ႀကိဳဆို 
လက္ခံျခင္းတိို႔ကို က်င့္ႀကံၾကရန္ မိန္႔မွာ 
ခဲ့သည္။
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ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပ
 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ 
မ်ားေန႔အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
၂၄ မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ စီဘူးၿမိဳ႕ အားကစား 
ကြင္းတြင္ ၅ ရက္တာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ဖိလစ္ပိုင္ဆိုင္ရာ 
ဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး အပါး ၃၀ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ 
လူငယ္ တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ ပါဝင္ 
ခဲ့ၾကသည္။

 ၅ ရက္တာ အစီအစဥ္မ်ားကို အ 
ႏုပညာ၊ ေတးဂီတ ႏွင့္ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ 
တင္ဆက္ျခင္းတို႔ကို ၿမိဳေတာ္၏ ေနရာ ၉ 
ေနရာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး အျခားသူမ်ား 
ကိုလည္း ပြဲေတာ္၏ အႏွစ္သာရကို ခံစား 
ေစသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ အတူတကြ ဆု 
ေတာင္းျခင္းမ်ား အျပင္ လူငယ္မ်ား အ 
တြက္ ေဟာေျပာျခင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕အတြင္း လူ 
မ်ားထံလည္ပတ္သြားလာေစျခင္း၊ လူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေဆြး 
ေႏြး ဖလွယ္ျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
လူငယ္မ်ားအား တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ စီ 
မံထားသည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္ 
ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စီဘူးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာ ဆရာေတာ္ ပါလ္မားက လူငယ္မ်ား 
အား ႀကိဳဆိုခဲ့စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဘု 
ရားသခင္၏ သနားၾကင္နာျခင္းအေၾကာင္း 
ကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ 
ေခါင္းစဥ္းမွာ "ကၽြန္မသည္ ဘုရားသခင္၏ 
အေစခံျဖစ္ပါ၏ အမိန္႔ရွိသည္အတိုင္း ကၽြန္ 
မ၌ ျဖစ္ပါေစ" ျဖစ္သည္။

 ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၂၁ တြင္ 
ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း ေရာက္ရွိသည့္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲေတာ္ 
ႀကီး က်င္းပရန္ ၉ ႏွစ္တာ  ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳ 
လုပ္ လ်က္ရွိသည္။ ၁၅၂၁ ခု မတ္လတြင္ 
ဖိလစ္ပိုင္ ေျမေပၚတြင္ ပထမဦးဆုံး မစၧား ပူ 
ေဇာ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သမိုင္း အ 
ေထာက္ အထားမ်ားအရ သိရသည္။ ဤလူ 
ငယ္ပြဲေတာ္သည္ ထို ႏွစ္ ၅၀၀ အခမ္းအနား 
အတြက္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း၏ အစီအစဥ္တစ္ 
ခုျဖစ္သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ လူငယ္ေကာ္မ 
ရွင္ ဆရာေတာ္မွ လူငယ္မ်ားအား ယံုၾကည္ 
ျခင္းတြင္ ပို၍စိတ္အား ထက္သန္ၾကရန္၊ အ 
မွန္တရားဖက္မွ အစဥ္အၿမဲ ရဲရဲရင့္ရင့္ ရပ္ 
တည္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီးမွလည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္း ၾက 
ရန္ႏွင့္ ထုိလမ္းစဥ္မွ အတြင္းစိတ္ ဆိတ္ၿငိမ္ 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွာၾကားခဲ့သည္။

Ref: Vatican Media
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ကင္ညာႏိုင္ငံမွ စိန္႔ဖရန္စစ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ဘရာသာ တစ္ပါး 
၂၀၁၉ ခု ကမာၻ႔ အေကာင္းဆုံး ဆရာဆု ရ႐ွိ

 အာရပ္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႀကီးမူးၿပီး ဒူ 
ဘုိင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Varkey 
Foundation မွ ကမာၻေပၚ႐ွိ ဆရာ ဆရာမ 
မ်ားအေပၚ ေလးစားမႈႏွင့္ ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းတို႔ 
ကို ထုတ္ေဖၚရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေပး 
အပ္ေသာ ကမာၻ႕ အေကာင္းဆုံး ဆရာဆုကုိ 

ကင္ညာ နိုင္ငံမွ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ 
စိန္႔ ဖရန္စစ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ဘရာသာရ္ 
ပီတာ တာဘီကီ မွ ဆြတ္ခူး ခဲ့သည္။ ဤ ဆု 
ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၉ ႏုိင္ငံရွိ ဆရာ၊ ဆရာမ 
၁၀၀၀၀ ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ဘရာသာရ္ ပီတာသည္ ကင္ညာ 

ႏုိင္ငံ ေဝလံေခါင္းပါးသည့္ ပြမ္နီ ရြာေလးမွ  
ေက်ာင္းတြင္ သခ်ာၤႏွင့္ သိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ား 
ကုိ သင္ၾကားေပးေသာ အလယ္တန္းျပ 
ဆရာတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသား အားလံုးမွာ ဆင္းရဲေသာ 
မိသားစုမ်ားမွျဖစ္ၿပီး သုံးပုံတစ္ ပုံမွာ မိဘမဲ့ 
မ်ားႏွင့္ တခ်ဳိ႕မွာ မိဘ တစ္ဦး တည္းသာ 
႐ွိေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 မူးယစ္ ေဆးဝါးသုံးစြဲျခင္း၊ ဆယ္ 
ေက်ာ္သက္အရြယ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊ 
ေက်ာင္းထြက္ျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိယ္ သတ္ 
ေသျခင္းတုိ႔သည္ ထုိေဒသအတြက္ သာမန္ 
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုိျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ေသာ အေျခအေနတြင္ ဘရာသာရ္ပီတာ 
သည္ သူ၏ လစာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဆင္းရဲ 
သားကေလးသူငယ္ စာသင္သားမ်ားကုိျပန္ 
လည္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းကူညီၿပီး ေက်ာင္း 
ဆက္တက္ ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပံေပးျခင္း၊ သူ 
၏ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာမ်ားမွာ 
ထူးခြၽန္ၾကေၾကာင္း၊ သူ၏ ဘာသာရပ္မွ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာတခ်ဳိ႕မွာ ၂၀၁၉ ခု 

ႏွစ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အာရီဇုိးနာ၌ ျပဳ 
လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ သိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီ 
ယာ ျပပြဲဝင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

 အခက္အခဲ မ်ားစြာ ႐ွိေသာ္လည္း 
ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသာမ်ား၏ တုိးတက္ဖြံ႕ 
ၿဖဳိးလာမႈ အသိဥာဏ္ ႂကြယ္ဝလာမႈသည္ 
သူအတြက္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ 
မႈျဖစ္သည္။ 

 ဘရာသာရ္ ပီတာသည္ ေက်ာင္း 
သူ ေက်ာင္းသားတို႔၏ မိဘမ်ားထံ ကုိယ္ 
တုိင္သြား၍ မိဘမ်ား ႏွင္ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေၾကာင္း၊ စာမလုိက္ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္း 
သူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္း ေက်ာင္း 
ပိတ္ရက္တြင္ ျပန္လည္ သင္ၾကားေပး ျခင္း 
က ပုိမုိထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ဘဝအတြက္ အနာဂတ္ 
တံခါး ဖြင့္ေပးႏုိင္ျခင္းအေပၚ ဝမ္းသာၾကည္ 
ႏူးမိေၾကာင္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဘရာ 
သာရ္ ပီတာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Photo credits to Batican News
ဘာသာျပန္ - Fr. Peter Kyi Maung

 ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ ၿမိဳ႕မွ ေနာ္တာ 
ဒိမ္း ကက္သစ္ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း 
ႀကီးသည္ ၂၀၁၉ ခု ဧၿပီ လ ၁၅ ရက္ ညေန 
အခ်ိန္္အတြင္ အေၾကာင္းအရင္း မသိရဘဲ 
မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္။

 ထို ျဖစ္ရပ္အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ပဲရစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးထံ စာပို႔ 
ကာ ဝမ္းနည္းစကား ဆိုခဲ့သည္။ 

 ေနာ္တာဒိမ္း ကာသီျဒယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး မီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံ 
သားမ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ား သင္တို႔အားလံုး 

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ ေနာ္တာ ဒိမ္း ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ဗာတီကန္ မွ ကြ် မ္းက်င္ ပညာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ ကူညီေပးမည္

ႏွင့္ အတူ ကြၽႏု္ ပ္ အထူးဝမ္းနည္းရပါသည္၊

ဤမီးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ သမုိင္းဝင္ အ 
ေဆာက္အဦ တစ္ခုအား ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီး 
ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အေဆာက္အဦ 
သည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ျပင္သစ္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ား အလြန္ ျမတ္ႏိုး တန္ဘိုးထား 
ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ သိ 
နားလည္ ရပါသည္။ ဧကန္စင္စစ္ ဤဘုရား 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ရွိ ကက္ 
သလစ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ 
ဆုေတာင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား 
ေသာ အထြဋ္အျမတ္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါ 

သည္။

 မီးသတ္သမားတုိ႔၏ ရဲရင့္ေသာ 
ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိလည္း အ 
သိ အမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူပါသည္၊ ဘုရား 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး နဂုိအတုိင္းျပန္လည္ 
ျဖစ္လာရန္ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူ 
မ်ား အားလံုးကုိလည္း ေက်းဇူး အထူး 
တင္ရွိပါသည္။

 ႏွစ္ေပါင္း ၈၆၀ ၾကာျမင္စြာ တည္႐ွိ 
ေနခဲ့ေသာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ 
ပဲရစ္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား 
မ်ားႏွင့္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုး၏ ဝိညာဥ္ေရး 
လမ္းက်င့္စဥ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား 

ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ကာဒီနယ္ ဂ်န္ဖရန္ကို ရာဗာစီက  
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ 
အတြက္ တတ္ သိပညာ႐ွင္မ်ားျဖင့္ ကူညီ 
ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔ က ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ 

 အေရးႀကီးေသာ အဓိကေနရာမ်ား 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတြင္ ဗာတီကန္ ျပတုိက္ 
မွ ပညာ႐ွင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ ကူ 
ညီေပးသြားမည္ဟု ဗာတီကန္ ႐ုိးရာ ယဥ္ 
ေက်းမႈ ထိန္ း သိမ္းေရးတာဝန္ခံ ဥကၠ႒ မွ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Ref: Vatican News



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)
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ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားေက်ာင္း 
ႏွစ္ (၁၉၀) ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲ ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းက်င္းပျပဳလုပ္

 စိန္ပက္ထရစ္ ႏွစ္ (၁၉၀) ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ 
ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ မတ္လ  ၁၆၊ 
၁၇ ရက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိစိန္ပက္ထရစ္ ကက္သလစ္ 
ဘုရားေက်ာင္း၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပြဲေတာ္အတြက္ ႏုိဗီ 
နားဆုေတာင္းျခင္းကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈-၁၇ အထိ ျပဳ 
လုပ္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။

 ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူခဲ့ေသာ ကေလးသူ 
ငယ္မ်ားသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ဇုံျဖစ္ေသာေရး၊ က်ိဳကၡမီ၊ ေမာ္လ 
ၿမိဳင္ သန္႔ရွင္းေသာအိမ္ေထာင္စုဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ စိန္ပက္ 
ထရစ္ သာသနာတုိက္နယ္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ခရစၥမားအားေပး 
ျခင္းခံယူခဲ့ၾကေသာ ကေလးလူငယ္မ်ားစုစုေပါင္း (၁၂၀)ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။

 အဖဆရာေတာ္ႀကီး Raymond Saw Po Ray 
ၾသဝါဒအမွာစကားမွာ “အတိတ္သမုိင္းဆုိတာ ပစၥဳပန္ကုိ 
တည္ေဆာက္ေနတယ္။ ေမ့ပစ္လုိ႔မရသလုိအတိတ္သမိုိင္း 
ကုိ ဘဝန႔ဲရင္းၿပီး ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့ 
သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳဖုိ႔၊ သူတုိ႔ 
ထားေပးခဲ့တဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းအေမြအႏွစ္ကုိ တန္ဖုိးထားထိန္း 
သိမ္းဖုိ႔၊ ယုံၾကည္ျခင္းအသက္ရည္ေအာင္ တုိးပြားေအာင္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ တာဝန္ပဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းမွာ 

ၾကားခဲ့သည္။”

 ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ စိန္ပက္ထရစ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၊ 
သာသနာေတာ္ သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေဖၚျပရပါလွ်င္           
( ၁၈၂၉ -၂၀၀၈)  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ကက္သလစ္သာသ
နာေရာက္ရွိခဲ့ပံုမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ 
ၾကသည့္ ေပၚတူကီလူမ်ိဳးကုန္သည္မ်ား စတင္ခဲ့သည္ ဟု 
ယူဆသည္။   

 ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ၁၈၀၀ခန္႕၌္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္မ်ား အေတာ္အတန္ရွိခဲ႕ၾကၿပီးမွတ္တမ္းမ်ားအရ 
၁၈၂၉ ခုတြင္ ဖာသာရ္ဘားေဘကစိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားရွိခိုး 
ေက်ာင္းတည္ေဆာက္၍ ထိုႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ အ 
တည္တက်ေနထိုင္ကာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဝိညာဥ္ 
ေရးကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဆရာေတာ္မ်ားေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕တြင္သီတင္းသံုးေနထိုင္ျခင္း 

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ယခင္ကရန္ကုန္တြင္ 
အေျခစုိက္၍ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၃၀ ခုႏွစ္မွ ၁၈၅၆ 
ခုနွစ္အထိ ေမာ္္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္၍သာသနာလုပ္ 
ငန္းမ်ားကိုလမ္းညႊန္ခဲ့ၾကသည္။   ၁၈၂၉ တြင္ သစ္သားျဖစ္
တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာစိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ 

ေဆြးေျမ႕လာသျဖင့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
ဘုရားေက်ာင္းသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။ ၁၈၄၉ ခုနွစ္ 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပညာေရးကုိ တာဝန္ယူရန္ ဆရာ 
ေတာ္မ်ား၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ စိန္ဂ်ိဳးဇက္မွ သီလရွင္မ်ား 
ေရာက္ရွိလာခါ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ 
တြက္ စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။  ၁၈၅၈ ခုနွစ္္တြင္ 
ေဒလာဆာဂိုဏ္းမွ ဘရာသာရ္မ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး ေမာ္္လ 
ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းဖြင္႔ခဲ့ 
ၾကသည္။ 

စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ 
ျခင္း။

 ဆရာေတာ္ ဘီဂမ္းဒပ္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ 
စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ၁၈၅၇တြင္ တိုက္ 
ေက်ာင္းအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၈၅၉ ခု ေဖ 
ေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဆရာေတာ္ဘီဂမ္းဒပ္မွ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ 
သည္။ ၁၈၈၃ မွ ၁၈၉၃ အထိအနာဂတ္ဆရာေတာ္ ျဖစ္မည့္ 
ဖါသာရ္ ကာဒိုးသည္ စိန္ပက္ထရစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့သည္။ 

           ၁၉၀၀ ေက်ာ္နွစ္မ်ားတြင္ ဖာသာရ္ေဘာင္လန္ဂ်ဲသည္ 
အနွစ္ ၂၀ ခန္႕ စိန္ပက္ထရစ္ေက်ာင္းထိုင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားေက်ာင္းနွင့္ ၿမိဳ႕က်က္သေရ 
ေဆာင္ နာရီစင္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

 ၁၉၅၀ မွ ၁၉၈၀ အထိဘုန္းေတာ္ႀကီးဖါသာရ္ 
ကာရာပီယက္သည္ နွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႕ သာသနာလုပ္ငန္း 
ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဘားအံနွင့္ 
သိမ္ဆိပ္ သာသနာတို႕ကိုလည္းတြဲဖက္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။  
၁၉၈၂ ခုနွစ္တြင္ ဖာသာရ္စတင္းနစ္သည္ ေက်ာင္းထိုင္ 
အျဖစ္ေရာက္ ရွိလာခဲ့သည္။ လက္ရွိေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးသည္ ဖာသာရ္ပီတာမ်ိဳးလြင္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း 
တြင္ သာသနာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၾကေသာ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား ၁၈၂၉ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိစိန္ပက္ထရစ္ ဘုရား 
ရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ သာသနာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ
ရဟန္းေတာ္မ်ားစုစုေပါင္း(၂၄) ပါးရွိခဲ့ဲၿပီျဖစ္ပါသည္။

             MLM-Osc

ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ထားဝယ္ဇုံလူငယ္သင္တန္းႏွင့္ 
ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းျပဳလုပ္

 ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ 
ထားဝယ္ဇုံ လူငယ္သင္တန္းသည္၂၀၁၉  
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉-၁၂အထိပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ 
ကညင္ေခ်ာင္းရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထားဝယ္ဇုံအတြင္းရွိ တုိက္နယ္အသီးသီးမွ 
လူငယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ဤထားဝယ္ဇုံ လူငယ္ သင္တန္းသည္ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သင္တန္းကုိစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ယခုတြင္ ပဥၥမအႀကိမ္ရိွၿပီး ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

 သင္တန္းတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
သမၼာက်မ္းစာအသိပညာကုိ Msgr. Joseph 
Thein Khin မွ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ 
လူငယ္ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အ 

ေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ Fr Philip Shwe မွ 
ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္းေသာလူငယ္ 
တစ္ေယာက္ေနထုိင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ 
ရာႏွင့္ ဆုိင္ေသာလူငယ္ႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တ
ရားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ Fr Luke Saw 
Paul မွ ေဝငွေပးခဲ့သည္။ ဤလူငယ္သင္ 
တန္းကုိလူငယ္ စုစုေပါင္း (၁၇၄) ေယာက္ပါ 
ဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 လူငယ္သင္တန္း April 13, 2019 
၂၀၁၉ခုႏွစ္ဧၿပီလ၁၃ရက္တြင္ ပေတာက္ရြာ 
ဘုရားေက်ာင္းသစ္ကုိ Msgr. Joseph 
Thein Khinမွ ဦးေဆာင္၍ ေရစက္ခ် 
ေကာင္းႀကီးေပးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

OSC-Mawlamyine Diocese



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 9

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးႏွင့္ သင္တန္း။
 ျမန္မာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စိန္ဗင္း 
ဆင္းဒီေပါလ္အသင္း SSVP "ကူညီ႐ိုင္းပင္း 
ျမန္မာေဖာင္ေဒ႐ွင္း "ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 
ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးႏွင့္ သင္တန္း 
ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁-၂၃အထိ ျပည္ 
သာသနာ၊ ငပလီကမ္းေျခ၊ သံတြဲၿမိဳ႕၊ လိႈင္း 
ခြပ္သံ (၁) အေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ၎သင္တန္းကို ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 
ဥကၠ႒ အယ္လ္ေဖာင္းဇိုဦးေက်ာ္မင္း၊ အ 
တြင္းေရးမွဴး ဆရာမ ေဒၚေပၚလင္းနာနန္းမြန္ 
ေအး၊ ဆရာမ ေဒၚရယ္ဂ်ီးနားခင္ညိဳေအး၊ 

ဆရာမ ေဒၚဗယ္ေရာနီကားအိမြန္ျမင့္ေမာင္
တို႔မွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး SSVP ဝိညာဥ္ေရးလမ္း 
ၫႊန္ Rev.Fr.ဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ဝင္းမွ တရားေရ 
ေအးတိုက္ေကြၽးကာ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္
တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။
 ျပည္သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Bp. Alexander ျပံဳးခ်ိဳမွ အားေပး 
အမွာစကားႁမြက္ၾကားကာ အစည္းအေဝး၌ 
ပါဝင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သာသ နာအသီးသီးမွ 
ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၄၉)ဦးရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

 ေတာင္းႀကီး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာ ကက္သလစ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ႏွစ္ 
ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ မတ္လ 
၂၉-၃၁ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
၂၉ ရက္ေန႔ ည (၇း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ေအာက္ေမ့ဘြယ္ ေလးထပ္တုိက္ဓမၼာရုံ 
ဒုတိယထပ္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္Basilio Athai ကုိယ္စားMonsi-
gnor Simon Simo ႏွင့္ ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ 
Fr. Fidele Tin Phe တုိ႔တက္ေရာက္ၿပီး 
အမွာစကားေျပာၾကားသြားပါသည္။

 Monsignor Simon Simoေျပာ 
ၾကားသြားသည္မွာ ကက္သလစ္လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္တ့ဲအခါ တက္ၾကြဖုိ႔ ရွင္သန္ဖုိ႔လုိ
တယ္တုိးပြားလာေအာင္ ေနာက္မဆုတ္ဘဲ 
ေရွ႕တုိး လုပ္ေဆာင္ရ မယ္C A အဖြဲ႔ခ်ည္းဘဲ 
သီးသန္႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ သာသ 
နာ အတြင္းရွိ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္တ့ဲ မယ္ 
ေတာ္တမန္ေတာ္အသင္း မိခင္အားနာအ 
သင္းတုိ႔နဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိတယ္ ဌာ 
နဆုိင္ရာကိစၥမ်ား သာေရးနာေရးကိစၥမ်ား
အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပတ့ဲ ဘာသာေရး 
ဆုိင္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကုိ ပါဝင္ကူညီ 
လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္ ဘယ္လုိကူညီရမလဲ 
ဘယ္ေနရာမွာ ကူညီလုပ္ဆာင္ေပးႏုိင္မလဲ 
ဆုိတာ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးအေခၚ ေစာင့္မေနဘဲ သြားေရာက္ေတြ႔ 
ဆုံၿပီး အႀကံျပဳ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားၾက
ရမွာျဖစ္တယ္တက္ၾကြေသာ တန္ဖုိးရွိေသာ 
C A ျဖစ္ရန္ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေပးပါတယ္။  
 Fr. Fidele Tin Phe ေျပာၾကား 

သြားသည္မွာ တုိက္နယ္ (၁၄) ခုမွ တက္ 
ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆုိပါတယ္ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ 
မွ ေပးပုိ႔လိုက္တ့ဲ ဖိတ္စာကုိ လက္ခံရတ့ဲအခါ 
ဘယ္လုိ ခံစားၾကရသလဲ ဦးစြာေမးလုိပါ 
တယ္ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲခံစားခ်က္က ဘယ္လုိ 
လဲ။ လာျပန္ၿပီအစည္းအေဝး ဆုိၿပီး ၿငီးျငဴ 
တ့ဲခံစားခ်က္ျဖစ္ေနလား ဒီလုိခံစားခ်က္မ်ိဳး
မေမြးသင့္ဘူးကုိယ္ေတာ္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ 
ၿပီးခ့ဲတ့ဲ Priests Gathering နဲ႔ပတ္ သက္ 
ၿပီးသာသနာအသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ပါဝင္တ့ဲအတြက္ အစည္းအေဝးေရာက္လာ 
ၿပီဆုိ စိတ္လႈပ္ရွားတယ္ ေပ်ာ္တယ္။ တက္ 
ၾကြစြာပါဝင္မယ္ဆုိတ့ဲခံစားခ်က္ေမြးျမဴေစ 
ခ်င္တယ္။ ယုံၾကည္ျခင္းအေရးႀကီးတယ္။ယုံ 
ၾကည္ျခင္းရွိရင္ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။
သာသနာလုပ္ငန္းဟာ ရဟန္းေတြခ်ည္း 
လုပ္ေဆာင္ရတာ မဟုတ္ဘူး ကက္သလစ္ 
လုပ္ငန္းဟာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရတ့ဲလုပ္ 
ငန္းျဖစ္တယ္ မၿငီးျငဴသင့္ဘူးအခက္အခဲကုိ 
ေရွ႕တန္းမတင္သင့္ဘူး အျပည့္အဝအစည္း
အေဝးကုိတက္မယ္ဆုိၿပီး တက္ၾကြဖုိ႔လုိ 
တယ္အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားမ်ားပါဝင္ေလေလ 
ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား ပုိမုိၿပီးစည္း 
လုံးညီညႊတ္ေလဘဲ။ စည္းလုံးညီညႊတ္စြာနဲ႔
လုပ္ေဆာင္ၾကပါလုိ႔တုိက္တြန္းအား ေပးလုိ 
ပါတယ္။ ၎ေနာက္ ဦးဂ်ိဳးဇက္စုိင္းရွဲန္မွ 
ကက္သလစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးIDCA 
ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Dereh 
သြန္သင္ခ်က္ကုိ ကုိးကားၿပီးေျပာၾကားသည္ 
မွာ

၁။ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းဆုိတာ ဘုရားရဲ႕ 
လုပ္ငန္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိထားဖုိ႔လုိတယ္

၂။ ဘုရားလုပ္ငန္းျဖစ္တ့ဲအတြက္ စာတန္
ကိုအေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲနဲ ႔ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆို
တာသိထားဖုိ႔လုိတယ္ဘုရားရဲ႕ရန္သူျဖစ္တ့ဲ 
စာတန္နတ္ဆိုးေတြကအလကားမေနဘူး။
အခ်ိန္နဲ ႔အမွ်ေစာင့္ ၾကည့္ ၿပီးတားဆီးမယ္ 
ေႏွာင့္ယွက္မယ္ အသင္းအဖြဲ႔ထဲမွာ ကြဲျပားမႈ 
ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ စိတ္ဓါတ္က်ေအာင္ 
ခံႏုိင္ရည္ မရွိေအာင္ ေနာက္ဆုတ္သြား 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ ေႏွာင့္ယွက္တာဆီး 
ျခင္းဟာ စာတန္ရဲ႕အလုပ္ျဖစ္တယ္စာတန္
နတ္ဆုိးတားဆီးမႈကုိ ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိတယ္ 
ဆုိတာသိထားရမယ္

၃။ ဘုရားလုပ္ငန္းျဖစ္တ့ဲအတြက္ေလးနက္
တယ္ ရႈပ္ေထြးတယ္ခက္ခဲတယ္ စိန္ေခၚမႈ 
ေတြအမ်ားႀကီးဘဲ ဆုိတာသိထားဖုိ႔လုိတယ္

၄။ ဘယ္ေလာက္ဘဲအခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ရပါ 

ေစ ဘုရားသခင္ကုိစြန္႔မပစ္ဘဲ လက္ဆုပ္ 
လက္ ကုိင္အၿမဲတမ္းထားၿပီး အၿမဲဆု 
ေတာင္း ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ သိထားဖုိ႔လုိတယ္

၅။ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းရွိရမယ္ဆုိတ့ဲခံယူ
ခ်က္ကုိေဆာင္ထားဖုိ႔လုိတယ္

၆။ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မယ္
ဆုိၿပီး သံဒိ႒ာန္ခ်ထားဖုိ႔လုိတယ္

၇။ က်မ္းစာကုိအခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္မယ္ စိပ္ပု
တီးကုိအျမဲစိပ္မယ္ဆုိတ့ဲခံယူခ်က္ထားရွိဖုိ ႔
လုိတယ္ စာတန္ကုိေအာင္ႏုိင္တာႏႈတ္က 
ပတ္ေတာ္ဘဲျဖစ္တယ္

၈။ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုခုထဲမွာမိ
မိဟာ ပါဝင္ဆက္ကပ္ထားတ့ဲသူတေယာက္ 
ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာခံယူထားဖုိ႔လုိ 
တယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

  FB-Sai Sheng

ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ကက္သလစ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (Catholic Action)
C A ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး

ေရႊစင္ ဂ်ဴဘီလီပြဲႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း
 ဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ Mother Letizia Olga  ၏ (၅၀) ႏွစ္ျပည့္ ေရႊ 
စင္ ဂ်ဴဘီလီႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းစင္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ေပါက္တူးဖယ္ဘိုးေအာက္ေက်းရြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ဓာႏုမွ ဂ်ဴဘီလီမွတ္တိုင္ႏွင့္ ေခါင္းေလာင္း 
စင္ ေကာင္းခ်ီးေပးၿပီး ေက်းဇူးတင္မစၦား တရားေတာ္ျမတ္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ကာ ရဟန္းေတာ္ 
(၈) ပါး ပါဝင္တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ လူဦးေရ (၅၀၀)ေက်ာ္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ခ်မ္းသာရြာသို႔ မာရိယာ၏ သာသနာျပဳ ဖရန္စစၥကင္း သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္း 
ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ဂ်ဴဘီလီက်င္းပ

 မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာအတြင္းရွိ ေရဦးဇံု၊ ခ်မ္းသာေက်း 
ရြာသို႔ မာရိယာ၏ သာသနာျပဳ ဖရန္စစၥကင္း 
သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း ေရာက္ရိွျခင္း ႏွစ္ 
(၁၀၀) ျပည့္ ရာျပည့္ ဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနား၊ 
ခ်မ္းသာရြာ ဘုရားေက်ာင္း ႏွစ္(၁၂၅)ျပည့္ 
ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္ 
ပြဲအခမ္းအနားကို မတ္လ ၃၁ ႏွင့္ ဧၿပီ ၁ 
ရက္ေန႔တို႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 ပထမဦးစြာ သီလရွင္ ေက်ာင္းဝင္း 
အတြင္း၌ ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္ 
ကို ကာဒီနယ္ခ်ာစ္းဘိုႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
နီေကာလာစ္းမန္ထန္းတို႔မွ ဦးေဆာင္ကာ 
ေကာင္းခီ်းေပး၍ ဖရန္စၥကင္းသီလရွင္မ်ားမွ 
သစ္ပင္အား ေျမခ်စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ 
ေနာက္ ဂ်ဴဘီလီအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္ 
တိုင္ျဖစ္ေသာ စိန္ဂိ်ဳးဇက္ ဆင္းတုေတာ္ကို 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ကာ 
ေကာင္းခ်ီးေပး၍ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္သုိ႔ ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ 
သာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီ 
နယ္ ခ်ာလ္းစ္ဘုိ၊ မႏၱေလး ကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီ 
ေကာလားစ္ မန္ထန္း၊ သာသ နာအသီးသီးမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အနယ္ နယ္အရပ္ရပ္မွ 
ဖရန္စစၥကင္း အသင္းဂိုဏ္းဝင္မ်ား၊ ကိုရင္ 
မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားပါ ဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ 

 ဂ်ဴဘီလီမစာၦး တရားေတာ္ျမတ္ကုိ 
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ကာ ပူ 
ေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ကာဒီနယ္ ခ်ာလ္းစ္ဘုိမွ 
ၾသဝါဒျမြက္ၾကားရာ၌ ယခုလုိမ်ိဳး ဖရန္စစၥ 
ကင္းသီလရွင္ေတြရဲ႕ ႏွစ္ (၁၀၀)ျပည့္ ဂ်ဴဘီ 
လီကို က်င္းပၿပီး ဘုရားရွင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ 
ခ်ီးမြမ္းၾကရာ၌ သီလရွင္ ေက်ာင္းေဆာင္ႀကီး 
အေဆာင္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ိဳး
မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွရရွိခဲ့ေသာ 
မ်ားျပားလွတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ 
သာ ဘုရားရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းရန္ 
သာမက ဘုရားရွင္ ေပးသနားသည့္ ေက်း 

ဇူးေတာ္မ်ားကို မွ်ေဝေပး ခဲ့ၾကတဲ့ သီလရွင္ 
မ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရၿပီး ေက်းဇူးတင္ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီလရွင္မ်ားသည္ ဘာ 
သာတူမ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူး 
ေတာ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ခံစားေစၿပီး ဘာ 
သာတူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳတဲ့ လုပ္ငန္း 
ေတြကို လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္တဲ့ 
အေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မစာၦး 
တရားအၿပီးတြင္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ 
ဂ်ဴဘီလီ ေက်ာက္တုိင္အား လွဴဒါန္းခဲ့ၾက 
ေသာ အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္း 
လႊာမ်ားလည္း ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ 
ေနာက္ ညပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ 
မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၿပီးပြဲေတာ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

 ခ်မ္းသာရြာသိ္ု႔ ဖရန္စစၥကင္သီလ 
ရွင္ေက်ာင္း စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ပံုမွာ ၁၈၈၂ 
ခုႏွစ္က ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ 
တာဝန္က်ခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ 
ဖိုးသည္ ခ်မ္းသာရြာ၌  တာဝန္က်စဥ္ သီလ 
ရွင္မ်ားထားရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ ပါ 
တယ္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ က်န္းမာေရး 
အေျခအေနအရ စိန္ဂၽြန္းမေနာ္ယမံေက်ာင္း 
တြင္ အနားယူ ေနခ်ိိန္ Fr. Clament မွ ခ်မ္း
သာရြာေက်ာင္းထိုင္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာၿပီး 
၎က Fr.ဂ်ိဳး ဇက္ဖိုးထံမွ အႀကံဥာဏ္မ်ားရ 

ယူ ကာ Fr.ဂ်ိဳးဇက္ဖိုး၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးႏွင့္ 
အလွဴ ေငြမ်ားကိုေပါင္းကာ သီလရွင္ 
ေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးေပးခန္း 
တစ္ခုကိုပါ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
၁၉၀၂ ခုႏွစ္မွာ ခ်မ္းသာရြာမွ ဝင္လုိသူ 
မိန္းကေလး အခ်ိဳ႕အား သီလရွင္ျဖစ္ရန္ 
မႏၱေလး ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ထား၍ အစိုးရ လက္မွတ္ရ 
သင္တန္းမ်ားတက္ကာ အစုိးရ ဆရာျဖစ္ 
ဘြဲ႕မ်ားရရွိခဲ့ပါတယ္။ မေစလွီ ၊ မၿငိမ္းမယ္နဲ႔ 
မဂြန္းပံုုတို႔မွာ ပထမဦးဆံုးေရြးေကာက္ျခင္း 
ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 
၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွာ Fr. ဂ်ိဳးဇက္ဖိုး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ 
ပါတယ္။ ၎ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၁၉၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ (၁၅) ရက္ေန႔မွာ မာရိယာ 
၏ ဖရန္စစၥကင္း သီလရွင္မ်ား ေက်ာင္း 
စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ကြန္ဗင့္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး 
Foulquier ဦးေဆာင္ကာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား 
စြာျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ 
သီလရွင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္ 
နက္ သီလရွင္မ်ားဟာ ၎တုိ႔၏ အဓိက 
လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး 
ေပးခန္းမ်ားကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ထိုစဥ္က ခ်မ္းသာရြာ၌ အစုိးရ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား မရွိေသးပါ။ သီလရွင္ 
မ်ားဟာ ၎တုိ႔၏ သီလရွင္ေက်ာင္းဝင္း 
အတြင္းမွာပဲ စာသင္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး 
အစိုးရဆရာျဖစ္ ဘြဲ႕ယူထားသည့္ ျမန္မာ 
တုိင္းရင္းသား သီလရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္ 
ကာ သင္ၾကား ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်မ္းသာ 
ရြာမွ ကေလးငယ္မ်ားအျပင္ အနီးအနားရွိ 
ဗုဒၶရြာမွ ကေလးမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကပါတယ္။ မူလတန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္း 
သူမ်ား အားလံုးေပါင္း ၁၃၀ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါ 
တယ္။ ထိုမွတဆင့္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း အစိုး 
ရေက်ာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း 
ခံခဲ့ရပါတယ္။ သီလရွင္မ်ားသည္ ပညာေရး 
အျပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးေပးခန္း 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆးခန္းသို႔ မလာေရာက္ 
ႏုိင္ေသာ လူနာမ်ားကိုလည္း အိမ္တိုင္ရာ 
ေရာက္ ကုသမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ 
ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်မ္းသာရြာမွ ဘာသာတူ 
မ်ားအျပင္ အနီးအနားရြာမ်ားရွိ ဗုဒၶရြာမ်ားသို႔ 

လည္း ႏြားလည္းျဖင့္ သြားေရာက္ ကုသမႈ 
မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၎အျပင္ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာ 
တစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မိဘမဲ့ကေလး 
မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မိန္း 
ကေလးမ်ား ဘဝျမွင့္တင္ေပးေရးအတြက္ 
အခ်ဳပ္ အလုပ္ခန္းႏွင့္ ယက္ကန္းလုပ္ငန္း 
တစ္ခုကိုလည္း တည္ေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ရင္း ၁၉၆၂ - ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ 
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အထိပ္တလန္႔ျဖစ္ခ်ိန္ 
တို္င္းတစ္ပါး သာသနာျပဳမ်ားအား ျပည္ႏွင္ 
ဒဏ္ေပးရာ ဖရန္စစၥကင္ သီလရွင္ (၇၂) ပါး 
ပါဝင္ပါတယ္။ ၎တုိ႔ အသင္းဂိုဏ္း၏ 
အႀကိီးအကဲမ်ားလည္း ေရာမႏုိင္ငံမွ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ ခ်မ္းသာရြာသို႔ ကို္ယ္တုိင္ လာေရာက္ 
ခဲ့ဖူးပါ သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ခ်မ္းသာရြာသူ 
Sr. Josephine Kyi သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ဖရန္စစၥကင္ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း၏ 
အႀကီးအကဲ Provincial Superior ျဖစ္ခ်ိန္ 
ခ်မ္းသာရြာမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျမွင့္တင္ 
ေရးအတြက္ စက္ခ်ဳပ္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို 
တည္ ေထာင္ ေပးခဲ့ၿပီး ခ်မ္းသာရြာေရအလြန္ 
ရွားပါးရာ ေသာက္သံုးရန္ ေရကန္ႀကီး (၅) 
ကန္ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဖရန္စစၥ 
ကင္ သီလရွင္မ်ားသည္ ၎တု႔ိစတင္ေရာက္ 
ရွိသည့္ေန႔မွစတင္ကာ ယေန႔တုိင္ ႏွစ္ေပါင္း 
(၁၀၀) အတြင္း ၎တုိ႔အစြမ္းရွိသမွ်ျဖင့္ 
ဝိညာဥ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ 
ေနမႈဘဝမ်ားအတြက္ပါ အားသြန္ခြန္စိုက္ 
ေပးဆပ္၍ ဆက္ကပ္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိ 
ရပါတယ္။ ၎တုိ႔၏ေပးဆပ္မႈ၊ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားအား ဘုရားသခင္ကို 
ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ ရာျပည့္ဂ်ဴဘီ 
လီပြဲေတာ္အခမ္းအနားမစာၦးတရားကို မတ္ 
လ ၃၁ ရက္ေန႔က ဂ်ဴဘီလီမစာၦးတရား 
က်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

Pinky 
( MDY-OSC , RVA Myanmar Service)

-



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 11

 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္ 
တာ ခက္ေအာင္ႏွင့္ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ ျမန္မာ့ ႏွစ္ဆန္း 
၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔ အခ်ိန္တြင္ 
ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ 
သာသနာ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသုိ႔ ျမန္မာ့ 
ႏွစ္သစ္ကူး အခါ သမယ အထူး လာေရာက္ 
လည္ပတ္ ဂါရဝျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

 ထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ကခ်င္ 
ျပည္နယ္၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ 
ေအာင္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြား 
ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား 
ႀကံဳေတြ႔ ခံစားေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ 

အေျဖရွာ ေျဖရွင္းရာတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ 
သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ားရိွေန 
ေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာဝင္ ညီအစ္ကုိ 
ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး လက္တြဲပါဝင္မွသာ 
လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဖြဲ႔မွ 
အလွဴေငြ က်ပ္ ၁၅ သိန္းကုိ ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္၏ လက္ 
ေတာ္သုိ႔ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၿပီး ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားမွ ဆုေတာင္း ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္ တာ ခက္ေအာင္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

" CBCM ႏွင့္ MCC တို႔ ပူးတြဲက်င္းပသည့္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈအေပၚသစၥာ႐ွိမႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ"
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္မွ ၂၆ 
ရက္ေန႔တြင္ CBCM ႏွင့္ MCC တို႔ ပူးတြဲ 
က်င္းပသည့္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈ 
အေပၚသစၥာ႐ွိမႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ပု 
သိမ္ၿမိဳ႕ ကယ္သီျဒယ္ေက်ာင္းဝန္း၌ ႏွစ္ရက္ 
တာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤအလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ 
ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ၊ ရန္ကုန္ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ ေစာေယာဟန္၊ 
Fr. ဟင္နရီအိုင္ခလိန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသ 
နာအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ား၊ MCC မွ အသင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ား၊ 
အဂၤလီကန္အသင္းေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ညီအစ္ကို အသင္း 

ေတာ္မ်ား၊ ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာမွ 
သူေတာ္စင္မ်ား၊ ဘာသာသူမ်ား ၁၁၀ ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 
 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား အ 

ခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ ေရး၊ တလံုးတဝ 
တည္းျဖစ္ေရး၊ ယေန႔ခရစ္ယာန္ တေယာက္ 
စီတိုင္းသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ခရစ္ယာန္ 
သမၼာတရားကို လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ ပတ္ 

ဝန္းက်င္သို႔ ျပန္လည္မ်ွေဝရန္ အခ်ိန္ကာလ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈအ 
ေပၚ သစၥာ႐ွိရမည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို 
အဖြဲ႔လိုက္ ခြဲကာ  ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။ 
အခမ္းအနားအစတြင္ ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္း 
ဆိန္းဟွီမွ  အဖြင့္ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္စကား 
ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး 
ပြဲကို ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၈ တြင္ ကေလးသာသ 
နာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ပုသိမ္သာသနာမွ တာဝန္ယူလက္ခံက်င္းပ 
ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ 
အၿပီးတြင္ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ 
ပံု႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

OSC - PATHEIN

Photo – Mung Hpan (RVA)Ref: လုထုဆက္သြယ္ေရး ဂ်ာနယ္

  (၁၅၁) ႏွစ္ျပည္႔ ေဂဘားအမ်ိဳးသားေန႔ ႏွင့္ TOT သင္တန္း

 ေဂဘားလူမ်ိဳးစုတို႔ ၏ဖခင္ ဦးေစာ္ 
ကဲ ဒဲလစ္ သည္ ၁၈၆၈ ခု  မတ္လ ၂၃ ရက္ 
ေန႔တြင္ ေဂဘားလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ စတင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့၍ ယခု ၂၀၁၉ ခု မတ္လ ၂၃ 
ရက္ေန႔တြင္ နႇစ္ (၁၅၁)နႇစ္ျပည့္ ဒုတိယအ 
ႀကိမ္ ေဂဘားအမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ 
ႏွင့္အတူ ေဂဘားစာေပ သင္ၾကားေပးသူ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ TOTသင္တန္း 
ကို ၂၀၁၉ ခု မတ္လ ၂၃-၂၉ အထိ လြိဳင္ 
ေကာ္ၿမိဳ႕၊ေဒါဥခူရပ္ကြက္၊ကက္သလစ္ဓမၼာ
႐ုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။   
 ၎အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ရဟန္း၊သီ 

လ႐ွင္မ်ား၊ ဗမာ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ 
ႀကီး၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦး 
စီးမွဴး၊ ကယားစာေပႏႇင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္ 
မတီ၊ ကေယာစာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ 
ကယန္းစာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ မႏုမ 
ေနာစာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ ယင္းတ 
လဲစာေပယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၊ လိပ္သိုမွ
ကုိယ္စားလႇယ္(၁၀၀)ေက်ာ္၊႐ုိရာအကပေဒ
သာအဖြဲ႔ စုစုေပါင္းလူဦးေရ (၆၀၀) ဦး ပါဝင္ 
ခဲ့ ၾကပါသည္။

 ထိုအခမ္းအနားတြင္ တကၠသိုလ္ 
ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေသာ ေဂဘား လူ ငယ္ (၂၁) ဦးအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းမွတ္တမ္းလႊာ 

ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ႐ိုးရာအကပေဒသာမ်ား 
တင္ဆက္ျခင္း၊ စာေပ၊ ႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ားခင္း
က်င္းျပသျခင္းရိွပါသည္။ TOTသင္တန္းကို 
ေဂဘားစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဂဘား 
လူငယ္တို႔မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ကာ သင္တန္း 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ဆရာဦး႐ိုမားႏို၊ ဆရာဦး 
ေဂ်ာ့ေဂ်ာ္၊ ဆရာဦးလိုးလို၊ ဆရာမေဒၚဘက္ 
နက္ဒက္တာ၊ ဆရာမေဒၚနီးနီ၊ ဆရာမေဒၚ 
ႏုႏု၊ ဆရာမေဒၚခစၥတီးနာေပးေပ တို႔ျဖစ္ၿပီး 

နည္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမႇာဆရာမေဒၚခစၥ 
တီးနာခ်စ္၊ ဆရာဦးသိန္းေဖ၊ ဆရာဦးဘာ 
ပြန္း၊ ဆရာမေဒၚျမတ္ဝင္းလိႈင္၊ ဆရာမေဒၚ 
မိုးမိုး၊ အေထြေထြ-ဆရာမေဒၚႏႇင္းႏုေထြး 
ႏွင့္ ဆရာမေဒၚေအးၾကည္ေအာင္တို႔ ပါဝင္ 
ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းတြင္ 
ဆရာ၊ ဆရာမ (၄၄) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ 
ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္၏ ကမၻာတစ္ဝွမ္းအတြက္ ပါစကားပြဲေတာ္ မဂၤလာ သတင္းစကား

 ကမၻာ တဝွမ္းလံုး အတြက္ ေပးပို႔ 
ေသာ ပါစကား မဂၤလာ သတင္းစကားတြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကိး ဖရန္စစ္က ႐ွင္ျပန္ထ 
ေျမာက္ေတာ္မူေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ 
အလင္းေရာင္သည္ ကမာၻတဝွမ္း မွ ပဠိပကၡ 
၏ အေမွာင္ထုအတြင္း ထြန္းလင္းပါေစ 
ေၾကာင္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ဆီးရီးယား၊ ယီမင္၊ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စ 
တိုင္း၊ လစ္ဗ်ား၊ ဗာကီနာ ဖာဆို၊  မာလီ၊ 
ႏုိင္ဂ်ီးရီး ယား၊ နီဂါ၊  နီကာရာဂြာ၊ ကင္မရြန္း၊ 
ဆူဒန္၊ ေတာင္ ဆူဒန္၊ ဗင္နီဇြဲးလား၊ 
အေ႐ွပုိင္း ယူကရိန္း၊ နီကာရြာဂါ တို႔အတြက္ 
အထူး ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ 

 "ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ 
လ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နွင့္အတူ ရွိေတာ္မူသည္။ 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းျခင္းကို 
ခရစ္ေတာ္ အရွင္သည္ ေလာက ကမၻာ 
အတြက္ ဆန္းၾကယ္စြာ ေပးေတာ္မူသည္။ 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ တို႔ထိသမွ်တို႔သည္ ႏုပ်ိဳ 

လာၾကသည္၊ အသစ္ျဖစ္လာသည္၊ ျပည့္ဝ 
ေသာအသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္လာသည္။" 

ကမၻာတဝွမ္းလံုးအတြက္ ေပးေသာ ပါစကား 
သတင္း စကားတြင္ စိန္ပီတာရင္ျပင္၌ စု႐ံုး 
ေနၾကေသာ လူအုပ္ႀကီးေရွ႕ေမာက္တြင္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက ပါစကား အာ႐ုဏ္ဦးသည္ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ ႏွင့္ လူသားထု 
၏ ထာ၀ရ ႏုပ်ိဳ ျခင္း၏ သက္ေသဟု မိန္႔ 
ဆိုခဲ့သည္။

 ပါစကားပြဲေတာ္ဆိုသည္မွာ ကမၻာ 
သစ္တစ္ခု စတင္ျခင္း၊ ေသျခင္းႏွင့္ အျပစ္၏ 
ေက်းကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေလာ 
ကကမၻာသည္ အဆံုးတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းႏွင့္ ညီအစ္ကိုစိတ္ထားတို႔ ျဖင့္ ျပည့္ဝ 
ေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အား 
ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 ခရစ္ေတာ္သည္ ဒုကၡ အခက္အခဲ 
ႀကံဳေနရသူမ်ား ႏွင့္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲသူ 
မ်ားကို မည္သည့္ အခါမွ် စြန္႔ပစ္ ေတာ္မမူပါ။

 ဆက္လက္၍ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး 

က ဆုေတာင္းေပးရမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေျပာ 
ျပခဲ့သည္။ 

> အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္း ေဒသတြင္ ဒုကၡ 
မ်ားၾကား ႐ုန္းကန္႐ွင္သန္ျပီး မိမိ ယုံ 
ၾကည္ျခင္းကုိ သက္ေသခံေနၾကရေသာ 
ခရစ္ယာန္မ်ား ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူ 
ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းတခုိးေက်းဇူး 
ေတာ္မ်ား ခံစားၾကရေစဖုိ႔၊

> ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ 
ေနၾကေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ခရစ္ 
ယာန္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယားတြင္ 
အဆက္ မျပတ္ ျဖစ္ေနေသာ ပဠိပကၡမ်ား 
ေၾကာင့္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနသူမ်ား၊ 
ေဂ်ာ္ ဒန္ ႏွင့္ လစ္ဘႏြန္ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ခုိ 
လံႈေနၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ 
ႏိုင္ေရး၊ လူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ 
လြတ္လပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ တရားမွ် 
တျခင္း ေဖၚေဆာင္ေရး ႏိုင္ငံေရး ျပႆ 
နားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး ျဖင့္သာ ေျဖရွင္း 
ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာ္ၾသရင္း ႏိုင္ငံ ေခါင္း 

ေဆာင္မ်ား အတူးသျဖင့္ အစၥေရးႏွင့္ပါ 
လက္စတိုင္း တို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပး 
ခဲ့သည္။

> အာဖရိကတုိက္ တြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား 
အတြက္ ဆက္လက္ ဆုေတာင္းေပး ခဲ့ 
သည္။ လစ္ဗ်ား၊ ကင္မရြန္း၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ 
နီဂါ၊ မာလီ၊ ဗာကီနာ ဖာဆုီ၊ေတာင္ဆူဒန္၊ 
ဆူဒန္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မတူညီမႈမ်ားကုိ အင္ 
အားသံုး ေျဖရွင္းသည္ထက္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
ျဖင့္ အေျဖရွာၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

> အေ႐ွ႕ယူကရိန္း ေဒသတြင္ ေရရွည္ 
တည္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖၚေဆာင္ 
ၾကရန္ ဆုေဆာင္းေပးခဲ့သည္။

> အေမရိကတိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ 
ဆုေတာင္းရာတြင္  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး 
အခက္ ႀကံဳေနရေသာ သူမ်ားအား အထူး 
သတိရ ခဲ့သည္။ ဗင္နီဇြဲးလား ႏွင့္ နီကာ 
ရာဂြာ ႏုိင္ငံတုိ႔ အတြက္ အထူး ဆုေတာင္း 
ခဲ့သည္။

> စစ္လက္နက္မ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား၊ 
အၿပိဳင္အဆိုင္ လက္နက္ တပ္ဆင္ျခင္း 
မ်ားကိုရပ္တန္႔ၾကၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေပါင္း 
ကူး တံတား တည္ေဆာက္သူမ်ားသာ 
ျဖစ္ေစလ်က္ တံတိုင္း ေဆာက္သူမ်ား 
မျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ 

 ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားအား အခြင့္အ 
ေရးကင္းမဲ့သူမ်ား၊ အားငယ္သူမ်ား၊ ဆင္း 
ရဲသားမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ား၊ အ 
ပယ္ခံမ်ားႏွင့္ အစားအစာအတြက္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ခိုလံႈရာအတြက္ လည္း 
ေကာင္း၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ လည္း 
ေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တံခါးမ်ားအား လာ 
ေရာက္ေခါက္သူမ်ား တို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ ႏွလံုးသားတံခါးကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူ 
ပါေစ။ 

 ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူ 
သည္။ ကိုယ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တိုသည္ 
အသစ္ ျပဳျပင္ျခင္း ခံရပါေစေသာ္။

 "ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ရာ အီစတာ ျဖစ္ပါေစ"

Ref: Vatican News

ဆရာေတာ္ဝါ (၁၆) ဝါ ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲ
 ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ပုသိ္မ္ၿမိဳ႕ စိန္႔႔ပီတယ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟီွ၏ ဆရာေတာ္၀ါေတာ္ (၁၆) ဝါျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳ 
ပြဲကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၆) နာရီတြင္ ေက်းဇူးတင္မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္၌ အဖဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၁၂)ပါးတို႔မွ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
အဖဆရာ ေတာ္ႀကီးမွ  ဝါေတာ္ (၁၆) ဝါျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဘာသာဝင္ သားသမီးတို႔ 
အား ၾသဝါဒ ျမြတ္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ 
 ဆက္လက္၍ သာသနာ့ခရီးလမ္းတြင္ က်န္းမာရႊင္လန္းစြာျဖင့္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းနိုင္ရန္လည္း သားသမီးအေပါင္းတ္ို႔က ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သ ခဲ့ၾကပါသည္။ မစာၦးအၿပီး 
တြင္ အဖဆရာေတာ္ႀကီးအား Sister မ်ား၊ Brother မ်ား ဘာသာဝင္မ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီႏႈတ္
ဆက္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားရ္ကုိ တင္ဝင္း အား 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၱေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ 
နီေကာလပ္ မန္ထန္း၏ သက္ျပည့္အနားယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ လက္ခံကာ အနားယူခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး 
မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားရ္ကုိ တင္ဝင္း အား မႏၲေလး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားရ္ကုိ တင္ဝင္း သည္ ေရြဘုိျမဳိ႕နယ္ မုံလွ ေက်းရြာ၌ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 
ရဟန္းျဖစ္သင္တန္းႏွင့္ ဓမၼသၿဂႍဳလ္ ပညာရပ္မ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ 
ကက္သလစ္ ဓမၼတကၠသုိလ္တြင္ ဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ 
ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ့ၿပီး၊ ေရာမၿမဳိ႕ Urbaniana ဓမၼတကၠသုိလ္မွ ဒသာနိကေဗဒ ဘာသာရပ္တြင္ 
ပါရဂူဘြဲ႕ကုိ ရ႐ွိခဲ့သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး မားရ္ကို တင္ဝင္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တာ၀န္မ်ားမွာ - 

- ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္အထိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ မန္းေလးသာသနာ၏ စိန္အလြိဳက္ရွစ္ အေျခခံ 
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ စာခ်ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

- ၁၉၉၀ ခုနွစ္မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္တြင္ 
စာခ် ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

- ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အထိ Ubaniana တကၠသိုလ္ (အီတလီႏိုင္ငံ) တြင္ ဒႆနိကေဗဒ ဘာ 
သာရပ္ကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ပါရဂူ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။

- ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အထိ ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း (Inter-religious 
dialogue) လုပ္ငန္းအတြက္ မႏၲေလးသာသနာဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

- ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စိန္ေသာမတ္စ္ အႀကိဳရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္တြင္ 
ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

- ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ မႏၱေလးသာသနာ၏ ဘ႑ာထိန္းတာ၀န္ (Treasurer) ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
- ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္တို႔အား မႈိင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
- ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုး (CBCM) ၏ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
- ၂၀၁၃ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ဆရာေတာ္ၾကီးေက်ာင္းထိုင္ဘုရားက်ာင္း (Cathedral) ၏ သိုးထိန္းတာ၀န္ခံ (Rector) အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
- ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိတြင္မူ မႏၱေလးသာသနာ၏ ဆရာေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (Vicar General)၊ St. Joseph ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ (ျပင္ဦးလြင္) ၏ စာခ်ပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ 

ခရစ္ယာန္ ကမၼဌါန္း စင္တာ (Christian Meditation Center) ၏ တာ၀န္ခံ စသည့္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
Ref: Vatican Media; Henry Brang Mai Lazing, FB

ေမတၲာေတာ္နဲ႔ျပည့္ဝတဲ့၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူတဲ့ လြတ္ 
ေျမာက္ ျခင္း၏အရွင္၌ ခ်စ္လွစြာေသာမိတ္ေဆြအေပါင္း
တို႔...

ပါစကားရက္ျမတ္ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ရရွိခံစားရၿပီး 
ရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းၾကပါေစ။ အေမွာင္လြန္ရင္ အလင္း 
ေရာက္လာစျမဲပါပဲ။ ဟင္းလင္းပြင့္ေနတဲ့သခ်ႋဳင္းအုတ္ဂူက 
ခ်စ္ျခင္းေမတၲာဟာ ေသျခင္းထက္ ပိုမိုခိုင္မာေၾကာင္း သက္ 
ေသခံေနပါၿပီ။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကာလမွာ ေအးခ်မ္းသာယာ 
ပါေစလို႔ သင္တို႔တစ္ဦးစီအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္လိႈက္လွဲစြာ ဆုမြန္ 
ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ျပန္ရွင္ခဲ့ပါၿပီ။ 
သင္တို႔ရဲ႕လက္မ်ားကိုေျမႇာက္ၿပီး "အာေလလုယာ" လို႔ ဟစ္ 
ေႂကြးလိုက္ပါ။ (Lumen Christi) ခရစ္ေတာ္ဟာ အလင္းရွင္ 
ျဖစ္ေတာ္မူတယ္။ ပါစကား အဖိတ္ညမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေႂကြး 
ေၾကာ္သလို ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဟာ အစနဲ႔အဆံုး ျဖစ္ေတာ္ 
မူတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ ေလာကရဲ႕အလင္း ျဖစ္ေတာ္ 
မူတယ္။

ယခုႏွစ္မွာ "မာရိယာ မာဒေလးနာ" အမည္ရွိတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကား
တစ္ကားထြက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ႐ုပ္ရွင္ဟာ ေယဇူးသခင္ရဲ႕ 
အသက္တာနဲ႔ သာသနာေတာ္ျပဳျခင္းကို အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ 
႐ႈေထာင့္ကေန တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ 
သူမကို ေယဇူးသခင္ရဲ႕ ျပန္ရွင္ထေျမာက္ျခင္း၏ တမန္ေတာ္ 
အျဖစ္ ပံုေဖာ္ထားတယ္။ မာရိယာမာဒေလးနာရဲ႕ ဘဝ အ 
သက္တာနဲ႔ ပံုသက္ေသ ေကာင္းတို႔ဟာ ေယဇူးသခင္၏ 
ေမတၲာလမ္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ၾကံဳေတြ႕ ရမယ့္ 

အရာတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား သိရွိနားလည္လာေစတယ္။ 
ေယဇူးဘုရားရွင္ဟာ ကားတိုင္လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္း ေတာ္ 
မူခဲ့တယ္။ မာရိယာမာဒေလးနာကလည္း ေမတၲာ လမ္းစဥ္ 
ကို အေျချပဳၿပီး ျပန္ရွင္ထေျမာက္ျခင္း လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္ 
လွမ္းခဲ့တယ္။

သူမက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား "ယံုၾကည္ပါ၊ သစၥာရွိပါ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ၊ 
ခ်စ္ျခင္း၌ ရွင္သန္ပါ" ဆိုၿပီး လံႈ႔ေဆာ္ေနပါတယ္။

ေယဇူးသခင္ရဲ႕ေနာက္ေတာ္မွာ လုိက္ပါခဲ့ၾကတဲ့ တမန္ေတာ္ 
ႀကီးေတြမွာ ဒီလုိ႐ိုးစင္းလွတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ 
မ်ိဳး မေတြ႕ရပါဘူး။ ရွင္ေယာဟန္ ဧဝံေဂလိက်မ္း အခန္းႀကီး 
(၂၀) မွာ "...နံနက္ေစာေစာ ေမွာင္ေနဆဲ အခ်ိန္ တြင္ မာရိ 
ယာ မာဒေလးနာသည္ သခ်ႋဳင္းေတာ္သုိ႔ လာ၍..." လို႔ ဆို 
ထားပါတယ္။ 

သူတို႔ဟာ ဘာကုိမွ်နားမလည္ႏုိင္ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို အေရာက္သြားခ့ဲၾကတယ္။ သူတို႔အတြက္ 
အားကိုးအားထားျပဳစရာ သက္ေသဘာမွ မရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို အေရာက္သြားခ့ဲၾကတယ္။ ေယဇူး ကိုယ္ 
ေတာ္ဟာ အသက္ေတာ္စြန္႔ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို သူတို႔ 
လည္း သိၾကတယ္။ အဲဒါကိုေတာင္မွ သူတို႔ဟာ နံနက္ ေစာ 
ေစာ ေမွာင္ေနဆဲအခ်ိန္မွာ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို အေရာက္ သြား 
ခဲ့ၾကတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေယဇူးသခင္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ႏွလံုးသား 
မွာ ထာဝရေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေပးသနားေတာ္မူတဲ့ ေမတၲာ 
အလင္းရွင္ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာဟာ ေသျခင္းထက္ 

ပိုမို အားေကာင္းတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိၾကတယ္။ (ေဆာ္လ 
မုန္သီခ်င္း ၈း၆) ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ဟာ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို 
မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ သြားခဲ့ၾကတာပါ။

"ေအာင္ျမင္ဖို႔ထက္ သစၥာရွိဖို႔က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္" လို႔ 
မာသာရ္ ထေရဇားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ယံုၾကည္ ျခင္းခိုင္မာတဲ့ 
သူေတြအဖို႔ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းဆိုတာ မရွိပါဘူး။ မာရိယာ မာဒေလး 
နာက ထာဝရအလင္းေတာ္ကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရတဲ့အခါ အ 
မိုက္ေမွာင္ဟာေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး ေသျခင္းဟာလည္း ပ်က္ 
ျပယ္ သြားပါေတာ့တယ္။ အာေလလုယာ။

ဒါေပမဲ့ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို သူသြားတဲ့အခါမွာ ေမွာင္ေနတယ္လို႔ 

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပါစကား သတင္းစကား

စာမ်က္ႏွာ ၂၂ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း၏ ေႏြရာသီစခန္းခ်သင္တန္းဖြင့္လွစ္
 ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သာ 
သနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း၏ ေႏြ 
ရာသီစခန္းခ်သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၇) 
၂၀၁၉ ကုိ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ 
ေန႔အထိ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္ 
အန္ေထာ္နီ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလကို အထူးသာသ 
နာျပဳလအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေခါင္းစဥ္ကို 
လည္း Baptized and sent ဟုေပးထား 
သည္။ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူစဥ္ျပဳခဲ့ၾကသည့္ 
ကတိသစၥာကို ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ 
ၾကေစရန္ႏွင့္ ေစလႊတ္ခံျခင္း၌ ဧဝံေဂလိ 
တရားေတာ္ကို ေဟာေျပာမွ်ေဝရာတြင္ 
လန္းဆန္းတက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကရန္ 
အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္အတိုင္း ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေႏြရာသီ 
စခန္း ခ်သင္တန္း၏ ေခါင္းစဥ္ကုိ လည္း 
“Baptized and sent” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သင္တန္းတြင္လည္း ေဆး 
ေၾကာျခင္း၊ ေစ လႊတ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ သရုပ္ေဖာ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြး 
မႈမ်ား ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေဆး 
ေၾကာျခင္းခံယူစဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ကတိ 
သစၥာမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 သင္တန္းတြင္ Fr. Maurice 
Nyunt Wai မွ Encounter with God 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Fr. Hyginus 
Myint Soe မွ Baptized and sent ေခါင္း 
စဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Sr. Olivia (RGS) မွ 
Genda awareness ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္း 
ေကာင္း၊ U Raymond Zarni Tin Myint မွ 
ဆိုရွယ္မီဒီယာ၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳး
မ်ားေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Sr. Omg 
Paing မွ ေကာင္းေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ 
ယာန္ အိမ္ေထာင္စု ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္း 
ေကာင္း အသီးသီးေဝမွ်ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။

 သင္တန္းသို႔ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာအတြင္းရွိ သာသနာ (၂၆) ခုမွ သာ 
သနာျပဳကေလးသူငယ္ (၄၀၀) ဦးတက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္။

 သင္တန္း ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ 
ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ႀကီးကို 
အဘဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ မွ ရ 
ဟန္းေတာ္မ်ား ျခံရံလ်က္ ပူေဇာ္ေပးျခင္း၊ 
သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား အလံေတာ္ 
ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းျခင္းအခမ္းအနားမ်ားကို 

ဦး ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာ၊ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ား ေႏြရာသီစခန္းခ် သင္ 
တန္း အမွတ္စဥ္ ၇/၂၀၁၉ ကို ေအာင္ျမင္စြာ 
အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။
   I. Louis

CBCM-PMS ႐ံုးအဖြဲ႕ဟားခါး ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ အတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာ 
ျပဳအသင္းမ်ားရံုး (CBCM-PMS) မွ ရံုးအဖြဲ႕ 
သည္ ဟားခါးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ သာသ 
နာလံုးဆိုင္ရာ PMS Director Fr. Emman-
uel ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဟားခါး ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာအတြင္းရွိ ဟားခါး ကာသီျဒယ္၊ 
လုမ္ဘန္း စီရင္စု၊ ဖလမ္း စီရင္စုႏွင့္ ေခ်ာင္း 
ခြ စီရင္စုရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားထံသုိ႔ ဧၿပီလ 
၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ သြား 
ေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

 PMS ရံုးအဖြဲ႕သည္ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားအား ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာ 
ျပဳ အသင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဗဟုသု 
တမ်ား၊ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္းအေၾကာင္း၊ က 
ေလးသူငယ္မ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ 
ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ကေလး 

သူငယ္ မ်ားအတုယူ လိုက္က်င့္ရမည့္ စံျပ 
ရဟႏၲာ ေလးမ်ားအေၾကာင္း စသည္မ်ားကို 
ေဝမွ်ပို႔ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကို အထူး သာသနာ 
ျပဳလ အျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က 
သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေခါင္းစဥ္ကို Baptized and 
sent ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေပးခဲ့ သည့္အတြက္ 
PMS ရံုးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အ ေကာင္းအထည္ 
ေဖာ္သည့္ အေနႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ား 
အား ေဆး ေၾကာျခင္း၊ ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ 
ဆိုင္ရာ ဘာ သာေရးအသိပညာ ဗဟုသုတ 
မ်ား၊ သီခ်င္း မ်ားေဝမွ်ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ ရံုးအဖြဲ႕သည္ ဟားခါး 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအတြင္းတြင္ ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား 
အသင္းစနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းႏို္င္ရန္ႏွင့္ က 

ေလးသူငယ္မ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရးတိုးတက္ဖို႔ 
ရန္အတြက္ စီရင္စုမ်ားရွိ ဓမၼဆရာမ်ား၊ 
ကေလးသူငယ္တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ရံုးအဖြဲ႕သည္ ဟားခါးဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာအတြင္းရွိ စီရင္စုအသီးသီးမွ 
ကေလး သူငယ္ ၆၈၀ ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါ 
သည္။         I. Louis

 ေတာင္ ငူသာသနာ ၊ သိက်ိတ္ တိုက္ နယ္ က 
ေလးသူငယ္ မ်ား သင္ တန္ း ကို ဧၿပီလ ၁၀ 
မွ ၁၄ ရက္ အထိ က်င္း ပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 
သာသနာ PMS ဒါ႐ိုက္ တာ Rev. Fr.  ေဇးဗီး 
ယား ဝင္ း ေမာင္ ၊ ဥကၠဌ က ေလး တာဝန္ ခံ 
Sr. B. ျမတ္ ႏွင္ းႏြယ္ ၊  ေက်ာင္ းထိုင္  Rev. Fr. 
ဗီးဇင္ း ႐ိႈထူးမြန္ ၊ ဆရာမ ေဒၚလူစီအား ေဝမိုး၊ 
ဆရာမ  ေဒၚခရစၥတီးနာ၊ Sr.ခ်ယ္ လယ္ စတီး 
နာ မိမိႏိုင္ ၊ Sr. Agnes မူဒ တို႔မွပိုခ် ေပးခဲ့ပါ 
သည္ ။  ေမတၱာပန္ းပြဲ ေန႔တြင္  က ေလးမ်ား 
ပထမ ကိုယ္  ေတာ္ ျမတ္  ပင္ ့ယူျခင္ းမစၧား 
က်င္းပခဲ့သည္။ သင္ တန္ းတက္  ေရာက္ သူ 
၁၉၃ ဦး ရိွခဲ့ပါသည္ ။ 

ဒက္ ဇူးမယ္ (I.S.R.)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ေမာ္လၿမိဳင္ဇံုရွိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ား သာသနာျပဳအသင္း ရက္တို သင္တန္း

 ေမာ္လၿမိဳင္ဇံုရွိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ား သာသနာျပဳ 
အသင္းျပဳလုပ္ေသာ ရက္တိုသင္တန္းကို 

မတ္လ၂၁ရက္မွ၂၂ရက္ေန႔အထိေမာ္လ 
ၿမိဳင္သာသနာ က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး Florance ခ်စ္ေကာင္း၏ ဦးေဆာင္မႈ 

ႏွင့္အတူ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုရင္မ်ားက 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုသင္တန္းသည္ေမာ္
လၿမိဳင္ဇံုအတြက္ ပထမဦးဆံုးျပဳလုပ္ေသာ 
သင္တန္းျဖစ္သည္။ ကေလးစုစုေပါင္း (၆၈) 
ေယာက္တက္ေရာက္ပါဝင္သည္။

 ထိုသင္တန္းတြင္ ရန္ကုန္ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ား 
သာသာနာျပဳအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဆ 
ရာမအီစဘယ္ေဒၚၿပံဳးၿပံဳးေအာင္ႏွင့္ ဆရာ 
ေရမြန္ဇာနည္ေအာင္တို႔လာေရာက္ပို႔ခ်ခဲ့ၾက
သည္။

         ဆရာမ အီစဘယ္ေဒၚၿပံဳးၿပံဳးေအာင္ 
မွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳ (၄)သင္းရွိတဲ့အ 
ေၾကာင္းကို ေျပာျပၿပီး ထိုအထဲတြင္ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလး

မ်ားအသင္းလည္းပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအ 
သင္းအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ရွင္းျပၿပီး 
ကေလးမ်ားအတြက္ စံနမူနာယူထိုက္သူ 
ဓမၼဗီဒီယိုဇါတ္ကား ျဖစ္ေသာ စိန္ဟိုေရွး 
အေၾကာင္းကိုျပသေပးခဲ့သည္။ 

 ဆရာ ဇာနည္ေအာင္မွ Social 
Media အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။ 

 ကေလးမ်ားအားေလ့လာေရးႏွင့္ဗ
ဟုသုတရေစေရးအတြက္ က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ရွိနာ 
မည္ႀကီး ေရလည္ဘုရားသို႔လည္းေကာင္း 
HIV , AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားအားကူညီေဖး
မႏွစ္သိမ့္ေပးေနေသာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကက္သ 
လစသ္လီရငွမ္်ား ဖြင္လ့စွ္ေသာေမတၱာေၾကး 
မႈံေဂဟာသို႔လည္းေကာင္းသြားေစခဲ့သည္။  

MLM-Osc

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ သံေတာင္ႀကီး 
တိုက္နယ္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားသင္တန္းကို ၂၀၁၉ မတ္လ ၁၈- ၂၃ 
ထိ တိုက္နယ္ အဆင့္ျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 

 မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Lodovico 
Saw Piko မွ ဦးေဆာင္ပို႔ခ်သည့္ သင္တန္း 
မွဴးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာဇိုဝါးနီ၊ ဦးနားပြန္၊ 
ဦးဖရက္မို၊ဓမၼဆရာ ဦးလို႔လို၊ ဆရာ ဦးေလာ 
ရင္း၊ ေစာဂြၽန္လိုထူး၊ ေစာေအာင္ထူး၊ ေစာ 
ေဆဘက္စတီ၊ ေဒၚလွဝင္း၊ ေနာ္႐ိုဇီနာ၊ 
ေနာ္ယြာအယ္ေဖါ၊ ေနာ္ခရစၥတီ၊ ေနာ္ဆိုဖီ 
ယာ၊  ေနာ္မူးကလိုေဖါ တို႔ႏွင့္အတူသင္တန္း 
ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ၎ သင္တန္းမွဴးမ်ား 
သည္ တိုက္နယ္မွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား တာဝန္ခံ 
TOT သင္တန္းမွ ဆင္းလာေသာသူမ်ား ပါ 
ဝင္ ဦးေဆာင္ေသာ တိုက္နယ္လူငယ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဓမၼဆရာ/ဆရာမ 
မ်ားလည္း ပါဝင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ 

 သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား 
၁၃၀ ေက်ာ္ပါဝင္ၿပီး ဦးေဆာင္ပို႔ခ်သည့္ 
သင္တန္း မွဴးမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
ဘုရား စကား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္ 

တရား ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ဘဝအ 
တြက္ ကြၽမ္းက်င္စရာမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 
သမၼာ က်မ္းစာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ က်န္းမာ 
ေရး ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေဂဘား 
စာေပ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး  Action Songs မ်ားႏွင့္ 
ၿပိဳင္ပြဲ မွာအတြက္ ျပဇာတ္၊ အဆို၊ အကမ်ား 
ေလ့ က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 မနက္ ၆ နာရီတြင္ မစၧား တရား 
ေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ညေန ၅ နာရီ 
တြင္  မယ္ေတာ္ဂူေရွ႕၌ သာသနာျပန္႔ပြားေရး 
စိပ္ပုတီးမ်ား စိပ္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ ေအာက္တို 
ဘာလ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား 

အတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာကို ရြတ္ဆိုၾက 
ပါသည္။  

 မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ သံုး 
နာရီခန္႔တြင္ သင္တန္းသူသင္တန္းသားမ်ား 
အားလုံး ေနာဘ္ူေဘာ ဘရုားဖူးေတာငထိိိ္ပရ္ိိ ွ
ကရင္္္ႏွစ္သစ္ကူး ေတာင္ေပၚတြင္ရိိွေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မယ္္ေတာ္ဂူတြြြင္ သာသနာျပန္႔ 
ပြားေရး စိပ္ပုတီးမ်ားစိပ္ျခင္းႏွင့္ အမွတ္တရ 
ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ ညပိုင္းတြင္အဆို၊  
အက၊ ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ဆုရရိွသူမ်ား 
အား ဆုခ်ီးျမင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 လူငယ္မ်ားမွ လည္း ကေလး သူ 
ငယ္မ်ားအတြက္ သီခ်င္း ႏွင့္အကမ်ား ေဖ်ာ္ 
ေျဖေပးခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ဝါ 
တြင္းကာလ တတိယ တနဂၤ ေႏြေန႔တြင္ 
ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မွ ကေလး 
သူမ်ားႏွင့္အတူ ေက်းဇူးတင္ မစၧား တရား 
ေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ၾကၿပီး အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု 
မ်ား ႐ိုက္္ကူကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္း 
ကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ႏွင္းစက္ငယ္ (ေကတုမတီ)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္း

 က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္ သာသနာ 
လံုး ဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အသင္း၏  သင္တန္း ကို၂၀၁၉ ခု ဧၿပီလ 
၁၀ မွ ၁၄ အထိ သီရိသာသနာအုပ္စု စိန္ 
ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ 
က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္၊၊ မိုင္းပ်ဥ္း၊ ပန္ေနာင္ 
လံု၊ တံုကြမ္၊ မိုင္းခတ္၊ က်ိဳင္းတံု၊ မိုင္းျဖတ္၊ 
မိုင္းလင္း ႏွင့္ သီရိ စသည့္ သာသနာအုပ္စု 
၈ ခုမွ ကေလးငယ္မ်ား စုစုေပါင္း အေယာက္ 
(၃၇၉) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္၊၊ 

က်ိဳင္းတံုးသာသနာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ား သာသနာျပဳအသင္း သင္တန္း
 ပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ 
Fr. Afred Je Mui (အေျခခံ သမၼာက်မ္းစာ) 
Fr. Stephen Aˇ Chu (ကက္သလစ္သာ 
သနာေတာ္ျမတ္ဆိုင္ရာအေၾကာင္း အရာ 
မ်ား၊ Fr. Joseph Aˇ Mui (လူသားမ်ား 
အတြက္ အက်ိဳးျပဳသည့္အရာ ႏွင့္ အက်ိဳး 
မျပဳသည့္အရာ)၊ Fr. Dominic Byah Shaw 
(အေျခခံျမဴးစိ) ႏွင့္ ဆရာေအာင္ႏိုင္ (သ 
ဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ) တို႔ ျဖစ္သည္။

Keng Tung Missionary Holy Childhood



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)
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ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထန္ေအာရြာ၊ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ ေရႊရတုေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူျခင္း

 ဟားခါးသာသနာ၊ ခြါဟရန္းစီရင္စု၊ 
ထန္ေအာရြာသို႔ ကက္သလစ္ သာသနာ 
ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ အသင္းေတာ္ စတင္တည္ 
ေထာင္ျခင္း ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ေရႊရတုအထိမ္း
အမွတ္အျဖစ္ “ဂ်ဴဗလီေက်ာက္တိုင္” စိုက္ 
ထူျခင္းႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးဂၤလာေရစက္ခ်ျခင္း၊ 
(၅၃)ၾကိမ္ေျမာက္ လာအိုတူနယ္ “ခရစၥတူး 
ဘုရင္” ပြဲေတာ္ၾကီး အခမ္းအနားကို Bp. 
Lucius Hre Kung အမွဴးျပဳ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ထန္ 
ေအာရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္း ေဘာလံုး
ကြင္း၌စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခ့ဲၾက 
ပါသည္။

 ထိုပြဲေတာ္သို႔ ဟားခါး သာသနာ 
ပိုင္ ဆရာေတာ္ၾကီး Lucius Hre Kung 
ကိုယ္ေတာ္တိုင္နွင့္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္း 
တိုက္ရွိဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ခြါဟရန္း စီရင္စု 
ေက်ာင္းထိုက္ဘုန္းေတာ္ၾကီး Dominic 
Thawm Hlei Hninဦးေဆာင္၍ လာအိုတူ 
နွင့္ ဇိုတုန္းနယ္ -ေရဇြာဇံုနယ္မွဘုန္းေတာ္ 
ၾကီးမ်ား၊ ကိုရင္တစ္ပါးနွင့္ သီလရွင္မ်ား 
ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ဘာသာတူမ်ားနွင့္ အထူး 
ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ 
ေလ့လာသူမ်ားစုစုေပါင္းလူဦးေရ (၁၃၀၀) 
ေက်ာ္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။

 မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔သည္ ဧည့္ 

ေရာက္ေန႔ျဖစ္ရာ ဟားခါးျမိဳ႕မွ ေရာက္ရွိလာ 
ေသာ ဟားခါးသာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ၾကီး
လူးစီးယပ္ဟရယ္ကုန္းနွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
မ်ား အဖြဲ႔အား ခြါဟရန္းစီရင္စုေက်ာင္းထိုင္
ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr. Dominic ဦးေဆာင္၍ 
ထန္ေအာဘာသာတူမ်ားနွင့္ ေက်းရြာ လူထု 
မ်ားအားလံုးေပါင္း (၉၀၀) ေက်ာ္တို႔က 
ေလွာ္ဗန္တိုက္ျခင္း၊ က်မ္းစာနမ္းေစျခင္း၊ 
Choir သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ လာအုိတူရိုးရာ အဆို 
အကမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ “ဆရာ 
ေတာ္ ၾကီးသက္ရွည္ပါေစက်န္းမာပါေစ” 
ဟူသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ သာသနာ့ 
အလံကို ေ၀ွ႔ရမ္းကာလိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုခဲ့ၾက
သည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးနွင့္အတူ ၾကြေရာက္ 
လာ ေသာေက်းရြာအသီးသီီးမွ ေရႊပြဲလာ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ ်ားကိုလည္း ထန္ေအာ 
လူငယ္မ်ားမွ ရြာအလိုက္ Choir-သီခ်င္းျဖင့္ 
ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

 မတ္(၂၃)ရက္ေန႔သည္ လာအိုတူ 
နယ္ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ (၅၃) 
ၾကိမ္ေျမာက္ ခရစၥတူး ဘုရင္ပြဲျဖစ္ရာ၊ ပြဲ 
ေတာ္ကို ဆရာေတာ္ၾကီးLuciusမွ ဖြင့္လွစ္ 
ေကာင္းခ်ီးေပး၍ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေဆာင္ 
ကာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး(၆)ပါး ျခံရံလ်က္ မစာၦး
တရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

 မတ္လ(၂၄)ရက္သည္ ေရႊရတုဂ်ဴ

ဗလီပြဲေတာ္ေန႔ျဖစ္၍နံနက္ ၈း၃၀ တြင္ 
ဂ်ဴဗလီေက်ာက္တိုင္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း အ 
ခမ္း အနားျဖင့္ ပြဲေတာ္ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ 
ပါသည္။  

 ထန္ေအာရြာ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္အား ႏွစ္(၅၀) ျပည့္တိုင္ ေကာင္းခ်ီး 
မဂၤလာအျဖာျဖာ သြန္းေလာင္းေပးေသာ 
ဘုရားရွင္အား Choir သီခ်င္းျဖင့္ လည္းေ 
ကာင္း၊ ရိုးရာဗံုေမာင္း တီးျခင္းအားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ေသနတ္ေဖာက္ျခင္းျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ေပ်ာ္ရြင္မႈအျပည့္ျဖင့္ ခ်ီး 
မြမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္ နွစ္(၅၀) 
ဂ်ဴဗလီျပည့္မွီသူ ဘာသာတူ (၁၄) ဦးတို႔ 
အား ဆရာေတာ္ၾကီးက ဂ်ဴဗလီတံဆိပ္ ေရႊ 
လည္ဆြဲကိုဆြဲေပးခဲ့ပါသည္။

 ဂ်ဴဗလီေက်ာက္တိုင္ဖြင့္ပြဲအခမ္း
အနားအျပီး တရားေထာက္မ်ားေရွ႕ေဆာင္ 
၍ ဂ်ဴဗလီရွင္မ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕
မ်ားဦးေဆာင္ကာ နွစ္ (၅၀) ဂ်ဴဗလီ မစာၦး 
ပူေဇာ္မည့္ မ႑ပ္သို႔ ဆရာေတာ္ၾကီး နွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား ပို႔ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါ 

သည္။ နွစ္(၅၀) ျပည့္ ဂ်ဴဗလီေကာင္းခ်ီး မဂၤ 
လာအတြင္း နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ဆရာေတာ္ၾကီးနွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
(၈) ပါးအပါအ၀င္ မစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္ 
ပူေဇာ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

 ညေန (၂) နာရီ အခ်ိန္မွစ၍ ရြာ 
တြင္းသို႔ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ လွည့္လည္ျခင္း 
အခမ္းအနား က်င္းပရာ ညေန(၅) နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႔ညစာကို 
ဂ်ဴဗလီရွင္မ်ားက ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ပါသည္။

 မတ္လ (၂၅) ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ 
ဆရာေတာ္ၾကီးနွင့္ အဖြဲ႔သည္ ထန္ေအာ 
လူငယ္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ ဆိုင္ကယ္ အစီး 
(၂၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဒုတိယ 
အျမင့္ဆံုး ေဘြးပါးေတာင္ထိပ္သို႔ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကရာ ေတာင္ထိပ္၌ စိုက္ထူ 
ထားေသာ လက္၀ါးကားတိုင္မွ ဆရာေတာ္ 
ၾကီးက အရပ္ေလးမ်က္နွာသို႔ ေကာင္းခ်ီး 
ေပးခဲ့ပါသည္။

ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း
Hakha-OSC

ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ဓမၼဆရာ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ ေစလႊတ္ျခင္းပြဲ

           ဖယ္ခုံကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာ 
သနာ၊ ဖယ္ခုံတုိက္နယ္၊ နာဇရက္ရပ္ကြက္ရွိ 
စိန္ဂၽြန္ေပါလ္(၂) ဓမၼဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္း 
တြင္ သုံးႏွစ္တာပညာဆည္းပူးေလ့လာသင္
ယူၿပီးေသာ ေက်ာင္သား (၈) ဦးအား သင္ 
တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ ေစလြတ္ျခင္း မစၦားတရား 
ေတာ္ကိုစိန္ဂၽြန္ေပါလ္(၂) စတိတ္စင္ေပၚ 
တြင္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔နံနက္ 
(၇း၀၀) နာရီခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ထုိ မစာၦးတရားေတာ္တြင္ ဖယ္ခုံ 
ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္မွ “ဓမၼ 
ဆရာဆုိတာ သာသနာေတာ္ရဲ႕ အသက္ေ
သြးေ ၾကာျဖစ္တယ္”ဟု၍လည္းေကာင္း ၊ 
တရားေဟာ ေသာFr. Matthias Banri 
Ngai  မွ “ဓမၼဆရာ ဟူသည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ 

အသက္ရွင္ၿပီး၊ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏုိး 
လမ္းျပ သြန္သင္ ဘာ သာတူေတြအတြက္ 
စံျပရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္အတြက္ 
အသက္ရွင္ ခရစ္အတြက္ အသက္စြန္႔တဲ့ 

ျမင့္ျမတ္တဲ့ အေစခံ ေတြျဖစ္သည္” ဟူ၍ 
လည္းေကာင္း ျမြက္ဆုိခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုမစာၦး တရား ေတာ္တြင္ ဓမၼ 

ဆရာသင္တန္းဆင္း (၈) ဦး အား သင္တန္း 
ဆင္း လက္မွတ္ ေပးအပ္ျခင္၊ ဓမၼဆရာ 
ဝတ္ ရုံေတာ္ကို ေကာင္းခ်ီးေပး ဝတ္ဆင္ 
ေစျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာ အပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ 
ေစလႊတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။  ထိုးမစာၦး တရားေတာ္တြင္ ဖယ္ခုံ 
ကက္သလစ္ဂုိဏ္း အုပ္ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂၀) ပါးႏွင့္ ဘာသာတူ 
(၅၀၀) ခန္႔လာ ေရာက္ပါဝင္ဆုေတာင္းေပး
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

Osc-Pekhon



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 17

မိတ္သလင္ေတာင္ တိုက္နယ္၊ သာသနာျပဳ ကေလး သင္တန္း
 ေတာင္ငူသာသနာ၊ မိတ္သလင္ 
ေတာင္တိုက္နယ္၊ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာ သနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္း 
ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁-၂၅ အထိ 
တ္ိုက္နယ္ ကက္သလစ္ဓမၼာ႐ုံ၌ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါ 
သာရ္ ရီးခ်က္ အားခို၊ Sr.စဲလင္း၊ ဆရာမ 
ေဒၚအားေဝမိုး၊ ဆရာမ ေဒၚခရစၥတီးနာႏွင့္ 
တိုက္နယ္ ကေလးတာဝန္ခံဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ားတို႔မွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ ကေလး 
သူငယ္ ၃၂၇ ဦး ရိွပါသည္။  

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

က်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္း ႏွင့္ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္း

 ေတာင္ငူသာသနာ ၊က်န္းမာေရးေကာ္မ႐ွင္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ က်န္းမာေရး 
အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ နယ္သို႔ကြင္းဆင္းေဆးဝါးကုသျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ 
ရက္ေန႔တြင္ ဇလဲေက်းရြာအုပ္စု၊ ဇလဲကဗၼာလာျခံေက်းရြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေတာင္ငူသာသနာ က်န္းမာေရးေကာ္မ႐ွင္ဒ ါ႐ိုက္တာ Rev. Fr. ဘိုဒရီးႏို အာေနာင္း 
မွ မစၦားတရားေတာ္ ျမတ္ျဖင့္စ တင္ၿပီး ဥကၠ႒ ဆရာဝန္ Dr. ဒန္ဇန္၊ Sr. ဘက္နက္ဒက္ 
ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ Sr.စဲလင္း၊ ဆရာမေဒၚအားကာတာ၊ ဆရာမေဒၚအယ္နီမိတူး၊ ဆရာမ 
ေဒၚေအမီးလ်ာ ေမြးေမြး၊ ဆရာမ ေဒၚစုမြန္ၾကည္၊ ဆရာမေ ဒၚဘက္နက္ဒက္ နႇင့္ ဆရာမ 
ေဒၚလုလု တို႔ ပါဝင္ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး လူနာ (၈၇)ဦး ေဆးဝါးကုသမႈခံယူခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

ေတာင္ငူသာသနာ လုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ားသင္တန္း
    ေတာင္ငူသာသနာလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား ပညာေပးျမႇင့္တင္ျခင္း 
သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၁၀-၁၅ ရက္အထိ မိုင္းလြန္တိုက္နယ္မိုင္းလြန္ေအာက္ေက်းရြာ၌
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 Rev. Fr. ရီးခ်က္ အားခိုမွ လူငယ္ႏွင့့္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း၊Rev.Frအိုက္ ဇက္ ေရႊဦးမွ 
လူငယ္နွင့္ျမဴးစိ၊Rev.Fr.ဂရာဇီရားႏိုေစာ႐ူဘီမွထုလူဆက္သြယ္ေရး၊ သာသနာ လူငယ္ 
တာဝန္ခံ Rev. Fr. ဂြၽန္ၿငိမ္းမင္းသူမွ အားေပးအမွာစကား၊ က႐ုဏာအဖြဲ႔မွ လူကုန္ကူးမႈ၊ စိုက္ 
ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေၾကာင္း၊ ေမာင္ဂ်ိဳးဇက္မွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ဥပေဒႏွင့္ 
ေမာင္ေဝယံၿဖိဳုးမွ Facebook မီဒီယာအေၾကာင္း ေဝမ်ွေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၃၃၀) ဦး ရိွပါသည္။ 
ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

 တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သာသနာလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္သင္တန္းအား လာဆာ 
လက္မယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း စာနီေတာင္သံတြဲတိုက္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၂၅ မွ ၃၀ 
အထိ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 အဆိုပါသင္တန္းအား တိုက္အသီးသီးမွဆက္ကပ္လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ သင္တန္း 
သားမ်ားစုစုေပါင္း ၃၇၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါသင္တန္း၌ ဘာသာ 
တရားဗဟုသုတအျမင္မ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ႏိုင္င့ံအေရး၊ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္၍အသိပညာေပး 
ျခင္းမ်ား ပို႔ခ်ေဝမ်ွေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
 သင္တန္းအၿပီးတြင္ ျပည္သာသနာ၌ သာသနာ့ အမႈ ေတာ္မ်ားကို မိမိတိုု႔ တတ္စြမ္း 
သမ်ွ ပုခုံးေျပာင္းထမ္းေဆာင္ေပးသြားမည့္ ဦးပဥၥင္းႀကီး ၂ပါး၏သိကၡာခံယူပြဲကိုလည္း စည္ 
ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဦးပဥၥင္းႀကီး၂ပါး၏ အမည္မ်ားမွာ သံေတာင္ 
တိုက္နယ္မွ Stephen Soe Bu ႏွင့္ ေရႊပန္းေတာတိုက္နယ္ မွ pius Kyaw Ngwe တို႔ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။

Pyay-Osc

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျပည္သာသနာလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္သင္တန္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး18

ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မားဂ်စ္(စ္)ျမန္မာလူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ
 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ St.Peter Faber 
Jesuit House တြင္ ဒုတိိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး 
ဆုိင္ရာ Magis Myanmar လူငယ္သင္တန္းအား ဧၿပီလ(၁၁-
၁၈) ရက္ေန႔ထိ Go & Set the World on Fire ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ၎သင္တန္းအား( Jesuit) ေယဇူး၏ အသင္း 
ဂိုဏ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ကုိရင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ 
က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသို႔ Jesuit အသင္းဂိုဏ္း 
မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီး သာသနာ(၁၆) ခုမွ 
လူငယ္(၁၂၅)ေယာက္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 သင္တန္းတြင္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္(စ္)ဘို၊ Fr. Titus 
Tin Maung , Bro .P V Joseph , Bro Thang Ha , Bro. 
Peter Mwe , Sr .Magdalena , ဦးဂ်ိဳးဇက္ ၊ အန္တီဇက္စီစီ 
၊တိုု႔မွ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဘာစီးလီယိုအားသိုက္မွလည္းမစာၦးတရားလာ 
ေရာက္ေဟာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းကာလစုစုေပါင္း(၈) ရက္တြင္ ပထမသံုး 
ရက္အား သင္ၾကားျခင္း အပိုင္းကုိလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၿပီးဒုတိယ 
ပုိင္း(၃) ရက္တြင္ သင္ယူျခင္းအပိုင္းျဖင့္ မလံုေလာက္သည့္ 
အတြက္ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ျဖင့္ အဓိဌာန္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ အမွိဳက္ေကာက္ 
သမားမ်ားႏွင့္အတူတကြ သြားေရာက္ေနထုိင္ကာ အမွုိက္ 
ေကာက္ျခင္း၊ မိဘမ့ဲေဂဟာတြင္ သြားေရာက္ကာလုပ္အား 
ေပးျခင္းႏွင့္ အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ားထံ သြားေရာက္လုပ္
အားေပးျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

 ထုိသု႔ိသြားရာ၌ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ ဖုန္းတစ္လံုးစီသာ
ယူေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီးပိုက္ဆံမ်ား၊ စားေသာက္စရာရိကၡာမ်ား
ယူေဆာင္ခြင့္မရွိခဲ့ပါ။ 

 မိမိတို႔သြားရာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကုိယ့္နည္းကိုယ့္ 
ဟန္ျဖင့္ ရွာေဖြစားေသာက္ျခင္း၊ တည္းခိုျခင္းမ်ားကိုလုပ္ 
ေဆာင္ၾကရပါသည္။

 ထုိ႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔မ်ားထဲမွ လူငယ္ 
ေလးမ်ား ၎တုိ႔ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို 
လည္းယခုလိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

 “ ဒီသင္တန္းကိုလာတက္ျဖစ္တာကေတာ့ လူကို
လူလိုတန္ဖိုးထားတတ္ႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တယ္ 
”ဟုဘုရားျဖဴ မသန္စြမ္းမိဘမဲ့ေဂဟာတြင္ သြားေရာက္လုပ္ 
အားေပးရေသာ Paul Sut Aung က ၎ရဲ႕  သင္တန္း 
တက္ေရာက္ျဖစ္ပံုကိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

 “က်မဒီသင္တန္းကိုလာတက္ၿပီး ခရီးေတြထြက္ 
တဲ့အခါ တာဝန္က်တ့ဲအဖြဲ႔က အနာႀကီးေရာဂါသည္ေတြ 
ေနတဲ့ေနရာမွာျဖစ္တယ္။ အနာႀကီးေရာဂါသည္ေတြဆိုတာ
ကိုတခါမွေတာ့ မျမင္ဖူးဘူး။ သူမ်ားေျပာတာေတြပဲနား 
ေထာင္ဖူးတယ္။ အဲ့ဒီကိုေရာက္တဲ့အခါ လုပ္ႏုိင္ပါ့မလား 
ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ သူတို႔ေတြ 
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမလားလို႔ ေတြးၿပီးစိတ္ပူမိ 
တယ္။ အဲ့ဒီကိုေရာက္သြားတဲ့အခါ သူတို႔နဲ႔ ဆံုတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ 

တခ်ိဳ႕သူေတြရဲ႕ အနာကိုေဆးထည့္ေပးရတယ္။ ေရမခ်ိဳး 
တာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ အဘိုးကို ေရခ်ိဳးေပးရတယ္။ တခ်ိဳ႕သူ 
ေတြရဲ႕ အနံ႕ကေတာ္ေတာ္ေလးပ်င္းတဲ့အခါမိိ်ဳးမွာ Mask 
ကိုတခုနဲ႔ မရလို႔ သံုးခုေလာက္ထပ္အုပ္ရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳးလည္း
ရွိခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ ေစာင္ေတြ၊ အဝတ္အစားေတြကို 
လည္း ေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီလိုလုပ္ရင္းနဲ႔ တခါတ 
ေလမလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္လည္းျဖစ္မိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားကိုပဲ 
အာရံုျပဳၿပီး ဒါ ငါသခင္ခရစ္ေတာ္ကိုလ ုပ္ေပးေနတာနဲ႔ တူူတူ
ပဲဆုိတ့ဲစိတ္ကိုေမြးၿပီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အခါ အဆံုးထိေအာင္ 
ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္ ”ဟု  Jar Seng က ၎ 
ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

  “က်မကေတာ့  အမိႈက္ေကာက္တဲ့အဖြဲ႔မွာတာဝန္
က်ပါတယ္။ ပထမေတာ့ အကၤ်ီဆင္တူေလးေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ 
လူေတြက ဒါ ပရဟိတအဖြဲ႔ပဲဆုိၿပီးအထင္ႀကီးတဲ့အၾကည့္ 
ေတြနဲ႔ ၾကည့္ခံရတယ္။ ေနာက္ေန႔ အဝတ္စားလဲၿပီး လုပ္ 
ေဆာင္ၾကတ့ဲအခါမ်ိဳးမွာေတာ့ အမိႈက္ေကာက္သမားေတြ
ဆုိၿပီးအထင္အျမင္ေသးတဲ့အၾကည့္ေတြနဲ႔ ၾကည့္ခံရတယ္။ 
ေခြးေတြလည္းလုိက္ဆြဲခံရတယ္။ က်မတို႔အတူတကြ သြား 
ေရာက္ေနထုိင္ၿပီး အမႈိက္ေကာက္ေပးတဲ့ မိသားစုေတြရဲ႕ 
ဘဝကိုၾကည့္တဲ့အခါ တခါတေလအမိႈက္ေကာက္ရင္းေမာင္း 
ထုတ္ခံရတာမ်ိဳး၊ ေကာက္လုိ႔ရလာတဲ့ ပုလင္းခြံ ၊ ဗူးခြံေတြကို
သြားသြင္းတဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္းပိုက္ဆံငါးေထာင္ရဖို႕အေရး
ကို ၾကံ့ၾကာတာမ်ိဳး၊ ေတြကိုေတြ႕ရတယ္။ သူတို႔ေတြဟာအ
မွိဳက္ေကာက္သမားေတြျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔မွာစာနာသနား
တဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဒီခရီး 
စဥ္ဟာက်မအတြက ္ေကာင္းမြန္တဲ ့အေတြ႕အႀကံဳေတြကိရုခဲ ့
ပါတယ္ ” ဟု Francisca က ၎ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကိုေျပာျပခဲ့ပါ 
တယ္။

 “ က်မကေတာ့ အဓိဌာန္ျပဳ လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႔ 
ကေလာကေန ေတာင္ႀကီးထိ ေလွ်ာက္ရတဲ့အဖြဲ႕မွာပါခဲ့ 
တယ္။ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ ေျခေထာက္ေတြ အရမ္းနာ 
က်င္လာၿပီး လံုးဝဆက္မေလွ်ာက္ခ်င္တ့ဲအေျခအေနေတြထိ 
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီကေနမွ ဘဝမွာ ကိုယ္ကတစ္ခုုခုကို ရယူ 
ခ်င္တယ္ ေအာင္ျမင္မႈကိုလုိခ်င္တယ္ဆိုရင္ စြန္႔လႊတ္အနစ္
နာခံရမယ္ဆိုတာကိုသိခ့ဲရတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီသံုး 

ရက္တာ လမ္းေလွ်ာက္ခရီးမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ေဖးမမႈ၊ 
ပိုက္ဆံနဲ႔ စားစရာအိပ္စရာမရွိတ့ဲအခါမိ်ဳးမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ 
ကူညီေပးမႈ၊ အခ်င္းခ်င္းအေစခံမႈေတြေၾကာင့္ ဒီလမ္း 
ေလွ်ာက္ခရီးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တာ 
ျဖစ္တယ္။ ဒီမားဂ်စ္(စ္) ကေန Spiritually , Companion-
ship , Service ဆုိတဲ့သံုးခုစလံုးကိုလည္း လက္ေတြ႕လုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ မားဂ်စ္(စ္) အစီအစဥ္
ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအားလုံးကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါ
တယ္ လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ဟု Maraget Mary” က ေျပာျပခဲ့ 
ပါတယ္။

 Magis ဆိုသည့္စကားလံုးမွာ လာတင္းဘာသာ 
စကားျဖစ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီးပိုမိုျပည့္ဝေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းဟူသည့္အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ရဟႏာၱစိန္႔ အီဂေနးရွပ္(စ္) 
၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပိုနီးေစသည့္ ဝိညာဥ္ေရးက်င့္စဥ္ႏွင့္  
စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကို အတုယူူကာမိမိတို႔၏ ဘဝတြင္ လက္ 
ေတြ႕က်င့္ႀကံ အားထုတ္လိုသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား 
အတြက္ မားဂ်စ္(စ္) အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္
လုိ႔သိရွိရပါသည္။

 မားဂ်စ္(စ္) လူငယ္သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္း အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ  (Spirituality ) ဝိညာဥ္ေရးအားမာန္ျဖင့္ 
(Companionship) မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္အတူ
လူအမ်ားအတြက္ (Service) အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ အတူတကြဆုေတာင္းျခင္း၊  
ကမၼဌာန္းေထာက္႐ႈ႕ျခင္း ၊ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေရးျခင္း၊ အေတြ႕ 
အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း၊ ခ်င့္ခ်ိန္ဆုံးျဖတ္နည္းမ်ားႏွင့္ အီဂ 
ေနးရွပ္(စ္)၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္တုိ႔ကိုေလ့လာရန္ရည္
ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 မားဂ်စ္(စ္) လူငယ္သင္တန္းအား အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာႏုိင္င္ငံ၌ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္မွစတင္ကာ Bro. P V Joseph 
မွ ဦးေဆာင္ကာစတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအႀကိမ္သည္ မား 
ဂ်စ္(စ္) ျမန္မာအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

Pinky ( MDY-OSC , RVA Myanmr Service)

 ေတာင္ငူသာသနာ ၊ သိက်ိတ္တိုက္နယ္ကေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္းကို ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၀-၁၄ ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။သာသနာPMSဒါ႐ိုက္တာRev.
Fr.ေဇးဗီးယားဝင္းေမာင္ ၊ ဥကၠ႒ ကေလးတာဝန္ခံSr.B.ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ ၊ေက်ာင္းထိုင္Rev.Fr.ဗီး
ဇင္း႐ိႈထူးမြန္၊ဆရာမေဒၚလူစီအားေဝမိုး၊ဆရာမေဒၚခရစၥတီးနာ၊ Sr.ခ်ယ္လယ္စတီးနာမိမိႏိုင္၊   
Sr.Agnes မူဒတို႔မွ ပိုခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ေမတၱာပန္းပြဲေန႔တြင္ကေလးမ်ား ပထမကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ပင့္ယူျခင္းႏွင့္အတူ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ (၁၉၃)ဦးရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ ငွက္ေပ်ာေတာ့တိုက္နယ္၊သာသနာျပဳကေလးမ်ားသင္တန္းကို၂၀
၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄-၁၇ အထိ ေဒဒါခိုေက်းရြာ၊ ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ 
၎သင္တန္းကို ေက်ာင္းထိုင္ Rev. Fr. စစၥတိုျမင္သိန္း၊ သာသနာလုံးဆုိင္ရာကေလး သူငယ္မ်ား 
တာဝန္ခံ Sr. ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ ၊ OSC ဒါ႐ိုင္တာ Rev. Fr. ဂရာဇီရားႏိုေစာ႐ူဘီ ၊ ဆ ရာမ ေဒၚခစၥတီးနာ၊ 
Sr. Teresa (SJA) မွ အသင္းဂိုဏ္းအေၾကာင္းေဝမ်ွေပးျခင္း၊ Sr. ဂ်ိဳဝါးနာ ေပါလ္ တို႔မွပို႔ခ်ေပးၿပီး 
တိုက္နယ္ေလးတာဝန္ခံမ်ား ကူညီပ့ံပို႔ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား  ပထမ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ ခံယူပြဲက်င္းပေပးခဲ့ၿပီးပါဝင္ တက္ေရာက္သူ(၂၆၇)ဦး ရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ  ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ 
ကမာၻ႕ဆက္သြယ္ေရးေန႔ အတြက္ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ သတင္းစကား

"အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္"
(ဧဖက္ဆု ၾသဝါဒစာ ၄း ၂၅)

လူမႈကြန္ယက္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ လူ႔ အသုိင္းအဝုိင္းဆီသို႔
ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတုိ႔၊

အင္တာနက္ စတင္ေပၚေပါက္လာကတည္းက ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သည္ အင္တာ 
နက္အားျဖင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာရန္ႏွင့္ တလံုးတဝတည္း စိတ္ဓာတ္ လူအမ်ားတြင္ 
ကိန္းေအာင္းေစရန္ အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းေပးေနသည္။ ဤသတင္းစကားအားျဖင့္ လူသား 
ခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ အေရးပါပံုအား သံုးသပ္ေထာက္ရႈရန္ႏွင့္ လက္ရွိ 
ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားျပားေသာ အေျခအေနတြင္ ပစ္ပယ္မခံလုိ၊ အထီးက်န္ 
မခံလုိေသာ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵအား ျပန္လည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ သင္တုိ႔အား ဖိတ္ေခၚ 
လုိပါသည္။ 

အင္တာနက္ႏွင့္ လူအသိုင္းအဝန္းအတြက္ ဥပမာခိုင္းႏႈိင္းခ်က္မ်ား

ယေန႔ မီဒီယာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ လြန္စြာ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားလွသည္ ျဖစ္ရာ ေန႔တဓူဝ 
ျပင္ပတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားမွ မခြဲျခားႏုိင္ေတာ့ေပ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေခတ္ကာလ 
အတြက္ အင္တာနက္သည္ အရင္းအျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ အင္တာနက္သည္ 
ဗဟုသုတ အရင္းအျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္သလုိ ယခင္က မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆခဲ့ေသာ ဆက္ဆံ 
ေျပာဆုိမႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ အံ့ဖြယ္ ေခတ္ေပၚ သိပၸံနည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ 
သုတ အေၾကာင္းအရာ ေရးသားဖန္တီးမႈ၊ ျဖန္႔ေဝမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားလာသည္ ျဖစ္ရာ 
ကမာၻအဝွမ္းတြင္ အင္တာနက္ေပၚ၌ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္ မွန္ကန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးရသည္။ အကယ္၍ အင္တာ 
နက္သည္ အသိပညာအား လက္လွမ္းမွီေစသည့္ တမူထူးျခားလွေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုကုိ 
ကုိယ္စားျပဳသည္ ဆုိလွ်င္ အင္တာနက္အားျဖင့္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားမ်ား 
အား ေဝမွ်ႏုိင္သည့္ ေနရာဟုလည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားဟူသည္မွာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တုိက္ 
ခုိက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္ လူအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈ၊ ျပန္လည္ ရွာေဖြ 
ေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးမႈမ်ား မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ ၾကသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္ 
ရန္ လုိအပ္သလို အျခားတဖက္တြင္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္အားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္ 
အလက္မ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳရန္ ရယူျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္အား ေလးစားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားမႈ 
မရွိျခင္းတုိ႔ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားအရ လူငယ္ 
ေလးဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ အင္တာနက္မွ ရန္စကားေျပာျခင္း cyber bullying ျပဳလုပ္ေလ့ 
ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ပိုမို ရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္ အေျခအေနအား သံုးသပ္ 
လွ်င္ ပိုမို အသံုးဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာနက္၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ 
အား ျပန္လည္ ရွာေဖြျခင္းသည္ အင္တာနက္၏ အေျခခံျဖစ္ေပသည္။ အင္တာနက္ ပံုရိပ္ 
သည္ ေရျပင္ညီမ်ဥ္းမ်ား ေပါင္းစံုအျဖစ္ တည္ရွိျခင္း၌ ေထာက္ရႈရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ဖိတ္ေခၚ 
ပါသည္။ အင္တာနက္ ပံုရိပ္သည္ ပင္မ ဗဟုိမရွိျခင္း၊ ထက္ေအာက္ ဖြဲ႕စည္းပံု မရွိျခင္းႏွင့္ 
ေဒါင္လုိက္အဖြဲ႕အစည္း ပံုစံ မရွိျခင္းတုိ႔ကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိအစိတ္ 
အပို္င္းမ်ားအားလံုးသည္ တာဝန္ယူမႈအား ေဝမွ်ယူသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အင္တာနက္သည္ 
အလုပ္ျဖစ္ေနပါသည္။  

မႏုႆေဗဒ အျမင္မွ ၾကည့္လွ်င္ အင္တာနက္ အေျခအေနသည္ အျခားေသာ အဓိပၸာယ္ 
ျပည့္ဝသည့္ ပံုရိပ္အား အမွတ္ရေစသည္။ ၎မွာ လူ႔အသို္င္းအဝန္း ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရွိလွ်င္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ စိတ္ 
ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ထုိလူ႔ 
အသို္င္းအဝန္းတစ္ခုသည္ အလြန္အားေကာင္းလာတတ္သည္။ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ရွိေသာ 
ကြန္ရက္တစ္ခု အျဖစ္ လူ႔အသိုင္းအဝန္းသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဘာသာစကား အသံုး 
အႏႈန္းအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ နားေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

လက္ရွိ အေျခအေနကုိ ၾကည့္လွ်င္ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ အသိုင္းအဝန္းမ်ားသည္ 
ေဖာ္ျပပါ လူ႔အသုိင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ အလုိအေလွ်ာက္ တူညီမႈ မရွိေၾကာင္း လူတုိင္း သတိျပဳ 
ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အေကာင္းဆုံး အေျခအေနတြင္ အင္တာနက္ လူ႔အသုိင္းအဝန္းမ်ားသည္ 
စည္းလံုးျခင္းႏွင့္ တလံုးတဝတည္း ရွိျခင္းကုိ ေဖာ္ျပပါေသာ္လည္း အင္တာနက္ အသုိင္းအဝန္း 

အမ်ားစုသည္ ဘံုစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားျဖင့္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အင္တာနက္ အမွတ္သေကၤတမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္ အုပ္စုမ်ားအေပၚ အေျခခံ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္း 
စည္းလံုးေစသည္ထက္ ကြဲျပားေစမႈအား ပိုမိုအားယူသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္တတ္ေပသည္။ ယင္း 
ေနာက္ အခ်င္းခ်င္း သံသယရွိျခင္းႏွင့္ (လူမ်ိဳးေရး၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခား 
သေကၤတ အေျချပဳ) အယူလြဲမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္အားျဖင့္ 
မတူကြဲျပားမႈမ်ားအား ပထုတ္တတ္သည့္ အမုန္းပြားေစေသာ လူအုပ္စုမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစ 
ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အင္တာနက္ေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးအား ျပတင္းေပါက္အျဖစ္ ရႈျမင္ 
ေလ့လာ ခြင့္ ရမည့္အစား ပုဂၢိဳလ္ေရး အတၱႀကီးမႈကို ထုတ္ၾကြားသည့္ အလွျပအိတ္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္လာသည္။ 

အင္တာနက္သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆုိႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ အင္တာနက္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေလွာင္ပိတ္မိေစေသာ ပင့္ကူအိမ္အလား မိမိ 
ကုိယ္ကုိ အထီးက်န္ေစမႈကိုလည္း တုိးပြားေစျပန္သည္။ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္သည္ 
သူတစ္ဦးအား လုံးလံုး စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ေပးသည္ဟု ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ျခင္းသည္ လူ 
ငယ္မ်ားအၾကားတြင္ အထူး ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ အင္တာနက္ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္ 
လူေတာမတုိးေတာ့ပဲ “အင္တာနက္ ရေသ့မ်ား” အျဖစ္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိစြာ ပံုသြင္းေပးသည္။ 
ထုိသုိ႔ေသာ စိုးရိမ္စဖြယ္ အေျခအေနဆုိးမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာ 
သည္ျဖစ္ရာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လစ္လ်ဴရႈ၍ မရေတာ့ေခ်။

ထုိသုိ႔ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အရွိတရားသည္ နီတိေရးရာ၊ လူမႈေရးရာ၊ 
တရားစီရင္ေရးရာ၊ ႏုိင္ငံေရးရာႏွင့္ စီးပြားေရးရာ သေဘာ သဘာဝအျပင္ အမိအသင္းေတာ္ 
အတြက္လည္း ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚေစသည္။ ႏုိင္ငံအစုိးရပုိင္းသည္ အင္တာနက္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္း၍ ဥပေဒေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာေနသလုိ 
အင္တာနက္အား လြတ္လပ္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳမႈွရွိျခင္းဟူသည့္ မူလ 
ပံုစံအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ အင္တာ 
နက္ အား အျပဳသေဘာ အသံုးခ်ရန္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။  

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဆုိရလွ်င္ အင္တာနက္ဟူသည္မွာ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားစြာျဖင့္ အခ်င္း 
ခ်င္း နားလည္မႈ တုိးပြားရန္ လုပ္ေဆာင္ရံု တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေပ။ ထုိသုိ႔ဆုုိလွ်င္ 
အြန္လုိင္းေပၚတြင္ အခ်င္းခ်င္း တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေရး 
အမွတ္သေကၤတအား မည္သုိ႔ ရွာေဖြၾကမည္နည္း။  

ငါတုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္

ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိေသာ အေျဖအား တတိယ ဥပမာမွ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ၎မွာ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ၎၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စိန္႔ေပၚလ္သည္ လူမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေျပာဆုိေရးကုိ 
ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ တဆက္တည္းျဖစ္ေသာ ကုိယ္လက္အစိတ္အပုိင္မ်ားျဖင့္ ဥပမာေပးခဲ့သည္။ 
“ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္းသည္ မုသားေျပာျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ၾက၍ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူအား 
မွန္ေသာစကားကုိ ေျပာဆုိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္ 
ႏြယ္လ်က္ရွိေသာေၾကင့္ျဖစ္၏၊” (ဧဖက္ဆု ၾသဝါဒစာ ၄း၂၅)။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးဆက္ႏြယ္ျခင္း 
ဟူသည္မွာ မေကာင္းမွားယြင္းမႈမ်ားအား ပစ္ပယ္ကာ အမွန္တရားကုိသာ ေျပာဆုိၾကရန္ 
တပည့္ေတာ္ႀကီး ေပါလ္က ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ဖိတ္ေခၚသည္။ အမွန္တရားအား ကာကြယ္ရန္ 
တာဝန္ဟူသည္မွာ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ေစေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိမ္ညာျခင္း 
မျပဳရန္ဟုလည္း ဆုိလုိသည္။ အမွန္တရားဟူသည္မွာ ေပါင္းစည္းျခင္း၌ ပံုေပၚသည္။ 
တဖက္တြင္ လိမ္ညာမႈမ်ားဟူသည္မွာ မိမိတုိ႔သည္ ကုိယ္ခႏၶာတစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္အား အသိအမွတ္ျပဳရန္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ ျငင္းပယ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ လိမ္ညာျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားအား ေပးဆပ္ကူညီရန္ ျငင္းဆန္သည္။ 
အဆံုး၌ ထုိသုိ႔ ကုိယ္က်ိဳးၾကည့္သူမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကိုလည္း ဆံုးရံႈးရတတ္ေပသည္။ 

စိန္႔ေပါလ္၏ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဆုိင္ရာ ဥပမာသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ 
စည္းလံုးျခင္းႏွင့္ “သူတပါးအေပၚ အေျချပဳေသာ” အမွတ္သေကၤတအေပၚ ျပန္လည္ 
ေထာက္ရႈေစသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား အေနႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ ေယဇူးသည္ ဦးေခါင္းေတာ္ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ကာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစၥတူး ကုိယ္ခႏၶာ၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အျဖစ္ ခံယူၾကသည္။ 

စာမ်က္ႏွာ ၂၃ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အစဥ္မိႈင္းမေတာ္မူေသာသခင္မဘုရားေက်ာင္း ေရစက္ခ်ပြဲ

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာပိုင္ 
ေဇာင္းတန္းသာသနာ၊ ေတာင္စိန္ေက်းရြာ 
တြင္ ၂၀၁၉ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔၌ အစဥ္ 
မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မဘုရားေက်ာင္း 
ေကာင္းခ်ီးေပးပြဲကို ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္ 
မန္းဆိန္းဟွီ မွ ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ဤအခမ္းအနားတြင္ အဖဆရာေတာ္ 
ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီႏွင့္ ေဇာင္းတန္းသာသနာ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Felix စိုး 

ဝင္း တို႔မွ အစဥ္မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ 
ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား မတ္လ ၁၈ 
ရက္ ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ 
ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေမတၱာ 
ေရႏွင့္ ေလာဗန္ကို ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ 
အတြင္း၊ အျပင္ လွည့္လည္ပက္ဖ်န္းၿပီး 
မစၦား တရား ေတာ္ျမတ္ကို ရဟန္းေတာ္မ်ား 
၂၅ ပါးျခံရံ လ်က္ ဘာသာတူမ်ား ၅၀၀ 
ေက်ာ္ျဖင့္ ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးၾကပါသည္။ 

OSC Pathein

လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မဘုရားေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ပြဲ

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ 
သဃၤန္းအိုင္သာသနာ၌ လုဒ္မယ္ေတာ္သ 
ခင္မဘုရားေက်ာင္း ေရစက္ခ်ပြဲကို ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ 
ခြဲတြင္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ မွ 
ေကာင္းခ်ီးေပး ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ဤဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အဖဆရာ 
ေတာ္ ဘုရားမွ ေ႐ွ႕ဦးစြာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး 
ကို ပက္ဖ်န္းမည့္ ေမတၱာေရကို ေကာင္းခ်ီး 
ေပးပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္း
သစ္ကိုေကာင္းခ်ီးေပးကာ အဖဆရာေတာ္ 
ဘုရား၊ သဃၤန္းအိုင္သာသနာမွ ေက်ာင္း 
ထိုင္ Fr. Philip ေအာင္ေအာင္ေစာႏွင့္အတူ 
MEP ျပင္သစ္သာသနာျပဳမွ ကိုယ္စာလွယ္ 
ဘုန္းႀကီး တို႔မွ မိုးပ်ံပူေဖာင္းကိုဖဲႀကိဳးျဖတ္ 

ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ 
အတြင္း အျပင္တုိ႔ကို ေမတၱာေရႏွင့္ ေလာ 
ဗန္မ်ား ပက္ဖ်န္းကာ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 
ကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ျခံရံလ်က္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ဤဘုရားေက်ာင္းကို ျပည္တြင္းျပည္ 
ပမွ ေက်းဇူး႐ွင္၊ အလႉ႐ွင္မ်ားက လွဴဒါန္း 
ကာ သိန္းေပါင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ ကုန္က်ပါ 
သည္။ ဤသဃၤန္းအိုင္သာသနာသည္ တ 
ခ်ိန္ကMEP ျပင္သစ္ သာသနာျပဳမ်ားက 
ယံုၾကည္ျခင္း မ်ိဳးေစ့ ခ်ေပးခဲ့ေသာ သာသ 
နာ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္ပြဲ မစၦား 
အၿပီးတြင္ အဖဆရာေတာ္ ဘုရားႏွင့္ ရ 
ဟန္းေတာ္မ်ား စုေပါင္းကာ မွတ္တမ္းတင္
ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

သတင္း. . OSC Pathein

" သံဇူဇယ္ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ေရစက္ခ်ပြဲ "

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ 
ေရနံေတာင္သာသနာ ၾကံခင္းၿမိဳ႕တြင္ သံဇူ 
ဇယ္ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ေရစက္ခ်ေကာင္း 
ခ်ီးေပးျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ေန႔ 
နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ 
ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ေရစက္ခ် ဖဲႀကိဳးျဖတ္ 
ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရား 
ေက်ာင္းသစ္ ေကာင္းခ်ီးမေပးမွီ ၿငိမ္သက္ 
ျခင္းသခင္မ မယ္ေတာ္ဂူကို ေကာင္းခ်ီးေပး 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ထို႔ေနာက္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 
ကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ျခံရံလ်က္ ဘာသာတူ 

မ်ား ပါဝင္ကာ မစၦားပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ၾကံ 
ခင္းၿမိဳ႕သည္ ဘာသာသူ အိမ္ ၅ အိမ္သာ 
႐ွိေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ၅ အိမ္ႏွင့္ 
ဘုရားေက်ာင္း ၊ မယ္ေတာ္ဂူ ျဖစ္လာေအာင္ 
အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရပါသည္။ ဤေရနံ 
ေတာင္သာသနာသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးဘာသာ 
တူ အမ်ားအျပားေနထိုင္ၾကပါသည္။ မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကို လွဴဒါန္း 
ၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ 
ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
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စိန္ဖရန္းစစ္ေဇးဗီးယဲ ယာယီသစၥာခံ သီလရွင္မ်ား၏ 
မြမ္းမံ သင္တန္း

 စိန္ဖရန္းစစ္ေဇးဗီးယဲယာယီသစၥာခံသီလရွင္မ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္းကိုစိန္ဖရန္းစ
စ္ေဇးဗီးယဲအသင္းဂိုဏ္း၏ ဗဟိုဌာန၊ ပုသိမ္တြင္ (၁၈.၃.၂၀၁၉ မွ ၃၁.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ 
ထိက်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ထိုသင္တန္းတြင္ Formation Areas (၆)ခုျဖင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးဂၽြန္မန္းဆိန္းထွီ 
ႏွင့္အတူသက္ဆိုင္ရာ(Resource Person) ၁၀ဦးတို႔မွ ေခါင္းစဥ္အလိုက္သင္ၾကားေဆြး ေႏြး
ပို႔ခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသြားပါသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းအား (၃၀.၃.၂၀၁၉) ေန႔ညေန (၇)နာရီတြင္ သင္တန္းဆင္းပြဲနွင့္ 
တကြ သင္တန္းသူမ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ
အျပီးတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုခံယူၾကကာယာယီသစၥာခံသီလရွင္
မ်ား၏(၂) ပတ္တာမြမ္းမံသင္ တန္းကိုအဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း (ေက်ာက္စိမ္းဂ်ဴဘီလီ) 

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာတြင္ 
ေက်ာက္စိမ္းဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 
မြန္ဆီေညာ္ ဝီးဖရက္ျမင့္စိုး၊ Fr. Josephat 
Soe Lwin ႏွင့္ Fr. မာတီးယား ေစာစံဝင္း 
တို႔၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ( ၃၅)ဝါျပည့္ ေက်ာက္ 
စိမ္းဂ်ဴဘလီ ပြဲေတာ္ႀကီးကို မြန္ဆီေညာ္ 
ဝီးဖရက္ျမင့္စိုး၏ ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ ခ်မ္း 
သာကုန္းသာသနာ၊ ငုအိုင္ ေက်းရြာတြင္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ 
နာရီတြင္ ေက်းဇူးတင္မစၦားကို စည္ကား 
သိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 ဤ ေက်ာက္စိမ္းဂ်ဴဘီလီပြဲကိုအဖ 
ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ ႂကြေရာက္ၿပီး 
ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၂၃ 

ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ေက်းဇူးတင္ 
မစၦားႏွင့္အတူ ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူ 
သည့္ ကေလးငယ္မ်ား ၁၆၀ ႏွင့္အတူ 
အိမ္ေထာင္႐ွင္ ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ 
ကာ မစၦားပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေက်းဇူးတင္ 
မစၦားကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ 
အတူ ဘာသာသူမ်ား ၁၀၀၀ နီးပါး ပါဝင္ကာ 
ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ မစၦားတရားေတာ္ 
ျမတ္အၿပီးတြင္ အဖဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ 
ေက်ာက္စိမ္းဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ား၊ ခရစၥမားအား 
ေပးျခင္း ခံယူခဲ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ 
႐ွင္ ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ 
ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

OSC Pathein

ရဟန္းဝါေတာ္ ၃၀ ျပည့္ ေက်းဇူးတင္ဂ်ဴဘီလီမစၦား

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာတြင္ 
ရဟန္းဝါေတာ္ ၃၀ ျပည့္ေသာ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ဟင္နရီ အိုင္ခလိန္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေမာရစ္ ၫြန္႔ေဝတုိ႔၏ ေက်းဇူးတင္ ဂ်ဴဘီလီ 
မစၦားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ 
နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေျမာင္းျမသာသနာ ေရႊ 
ႏွလံုးေတာ္ဘုရားေက်ာင္း၌ စည္ကားသိုက္ 
ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 ဂ်ဴဘီလီ မစၦားကို အဖဆရာေတာ္ 
ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ ႂကြေရာက္ပါဝင္ကာဆု 
ေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ဤဂ်ဴဘီလီ မစၦား 
တရားတြင္ ပုသိမ္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ား အပါး ၄၀ ေက်ာ္ ႂကြေရာက္ ပါဝင္ဆု 

ေတာင္းေပးၾကပါသည္။ မစၦားတရားေတာ္ 
ျမတ္တြင္ နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာဝင္မ်ား 
၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးၾကပါ 
သည္။ ဂ်ဴဘီလီ မစၦားတရားအၿပီးတြင္ မွတ္ 
တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ေျမာင္းျမသာသနာ 
ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရမြန္ထြန္း 
ၾကည့္မွ ေကာင္းခ်ီးေပး ဆုေတာင္းေပးကာ 
ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္ႏွစ္ပါးမွ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို 
ညီညာစြာ မီးၿငိမ္သက္ၿပီး သီခ်င္းဆိုအဖြဲ႔မွ 
Congratulations သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုကာ 
ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ားအား ႏုတ္ဆက္ဂုဏ္ျပဳၾကပါ 
သည္။   Pathein-Osc

ပုသိမ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ မာရီးယားတမန္ေတာ္ 
ႏွစ္ပတ္လည္ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲ

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ရက္မွ ၇ 
ရက္ထိ ပုသိမ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ မာရီး 
ယားတမန္ေတာ္ ႏွစ္ပတ္လည္ စုေပါင္းဆု 
ေတာင္းပြဲကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းေခ်ာင္း မိုင္း 
နားဆင္မနာရီေက်ာင္းတြင္ ၂ ရက္တာ ျပဳ 
လုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။    
         မာရီးယားတမန္ေတာ္ ႏွစ္ပတ္လည္ 
ပြဲကို ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ သာသနာ 
အသီးသီးမွ မယ္ေတာ္ရဲ႕ တမန္ေတာ္သူ၊ 
သားမ်ား ၄၀၀ နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ႏွစ္ရက္တာ မာရီးယားတမန္ေတာ္ 
ႏွစ္ပတ္လည္စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲတြင္ အဖ 
ဆရာေတာ္ဘုရားမွ မစၦားတရားပူေဇာ္ေပး 

ၿပီး အဖဆရာေတာ္ဘုရား ၊ Fr. Paul ၊ Fr. 
Henry အိုင္ခလိန္တို႔မွ ဘာသာေရး ဗဟု 
သုတ မ်ားကို ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ မယ္ေတာ္တ 
မန္ေတာ္သူ၊ သားမ်ားတို႔သည္ ႏွစ္ရက္ 
တာတြင္ စုေပါင္းစိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ေဟာ 
ေျပာသက္ေသခံျခင္း၊ မယ္ေတာ္အား ဓမၼ 
သီခ်င္းမ်ားျဖင့္သီဆိုျခင္း၊ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
တို႔ကိုျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာတြင္ မယ္ေတာ္တမန္ေတာ္ အ 
သင္းသည္ အင္အားအႀကီးမားဆံုး၊ ခိုင္မာ 
ေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါ 
သည္။   

Pathein-Osc

စိန္ဖရန္းစစ္ေဇးဗီးယဲ ဘရာသာရ္မ်ားဝတ္ေစာင့္ျခင္း
ဝတ္ရံုသကၤန္းခံယူျခင္းႏွင့္ ေငြစင္ဂ်ဴွဘီလီက်င္းပျခင္း

 ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာပိုင္၊ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းေခ်ာင္း၊ ဘရာသာရ္ေက်ာင္း 
ဂ်ဴဘီလီခန္းမေဆာင္တြင္ စိန္ဖရန္းစစ္ေဇး 
ဗီးယဲ ဘရာသာရ္မ်ားဝတ္ေစာင့္ပြဲကို၂၀၁၉
ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅-၂၉ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ ၃၀ ရက္ေန႔၌ရဟန္းေလာင္း 
ေက်ာင္္းသား(၆)ဦးမွ ဝတ္ရံုသကၤန္းခံယူ 
ျခင္း၊ ဘရာသာရ္(၅) ပါးတို႔မွ ၂၅ နွစ္ျပည့္ 
ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီက်င္းပျခင္းတို႔ကို ထိုေန႔ နံ 
နက္ (၆း၃၀)တြင္ ေက်းဇူးတင္မစာၦးတရား 
ေတာ္ျမတ္၌ အဖဆရာေတာ္ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ 
ဦးေဆာင္၍ရဟန္းေတာ္မ်ားနွင့္အတူတင္
ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္း 
သား(၆)ဦးတို႔က အဖဆရာေတာ္ႀကီး လက္ 
ေတာ္မွ ဝတ္ရံုသကၤန္းကို ခံယူခဲ့ၾကပါသည္။

 ဆက္လက္၍ (၂၅)နွစ္ျပည့္ ေငြ 

စင္ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဘရာသာရ္(၅)ပါးတို႔သည္ 
အရာေတာ္ၾကီးေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ 
ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ မစာၦးအၿပီးတြင္ အဖဆရာ 
ေတာ္မွ ဂ်ဴဘီလီကိတ္အားေကာင္းခ်ီးေပးပါ
သည္။ မိုင္းနားေက်ာင္းအုပ္ ဖာသာရ္မိုက္ 
ကယ္ေငြေဌးနွင့္ ဘရာသာရ္ႀကီးဗင္းဆင္း 
တို႔က ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာ 
ၾကားသြားပါသည္။ အဖဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကိုခံယူၾကၿပီး ဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္း၊ ဝတ္ရံုသကၤန္းခံယူျခင္း၊ ေငြစင္ဂ်ဴဘီ 
လီက်င္းပျခင္းတို႔ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွာဘရာသာရ္ 
ဗင္းဆင္း၊ ဘရာသာရ္ ဂၽြန္းေမာင္ေမာင္၊ 
ဘရာသာရ္ သီအိုဖင္းဝင္းသိန္း၊ ဘရာသာရ္ 
ဟင္နရီစိုးေအာင္၊ ဘရာသာရ္ ေရာဘတ္ 
အုန္းေရႊတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

ယံုၾကည္ျခင္း ဟူသည္မွာ ရင္းႏွီးဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္သလုိ 

ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး22

ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရွင္ေယာဟန္ ဧဝံေဂလိက်မ္းက ဆုိထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ 
မွာ ေမွာင္ေနပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ဧဝံေဂလိက်မ္းမွာ 
"ေမွာင္တယ္" ဆိုတာ ႐ိုး႐ိုးတန္းတန္း အေမွာင္ကို ဆိုလိုေလ့ 
မရွိပါဘူး။ ရွင္ေယာဟန္ဧဝံေဂလိက်မ္းက အေမွာင္ဆိုတာ 
မေကာင္းမႈႀကီးစိုးရာေနရာကို ဆိုလိုပါတယ္။ အေမွာင္ဆို 
တာ မွားယြင္းမႈ၊ မုန္းတီးမႈ၊ အစြန္းေရာက္အေတြး၊ အၾကမ္း 
ဖက္မႈ၊ မတရားမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အျပစ္၊ ေသျခင္းနဲ႔ ေၾကာက္မက္ 
ဖြယ္ အရာမ်ားႀကီးစိုးတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ မာရိယာ မာဒ 
ေလးနာဟာ "ေမွာင္ေနဆဲအခ်ိန္" မွာ သခ်ႋဳင္းေတာ္ကို 
သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာလည္း အေမွာင္ထဲမွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဝအေျခအေန၊ မိသားစုဘဝ အေျခ 
အေန၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေန စတာေတြဟာ အေမွာင္ထဲ 
မွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ညကာလ အရွည္လ်ားဆံုးအခ်ိန္ 
လြန္ေျမာက္ရင္ သာယာေအးခ်မ္းတဲ့အ႐ုဏ္ဦး ေရာက္လာ 
စျမဲဆိုတာ ပါစကားပြဲေတာ္က သြန္သင္ေနပါတယ္။ အဆိုး 
ရြားဆံုးေသာ မေကာင္းမႈေတာင္မွ အခ်ိန္တန္ရင္ အဆံုး 
သတ္သြားရတာပါပဲ။ ဘုရားသခင္က အရာအားလံုးကို စီမံ 
ေတာ္မူပါတယ္။ ပါစကားပြဲေတာ္က ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို 

> အေမွာင္ ကေန အလင္းဆီကို သြားဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ေနပါတယ္။

> ေသျခင္းကေန အသက္တာသစ္ဆီ ျပန္ရွင္ထေျမာက္ဖို႔ 
ႏိႈးေဆာ္ေနပါတယ္။

ဒီ ၂၀၁၉ ပါစကားပြဲေတာ္ကို အဆင့္(၃)ဆင့္နဲ႔ ႐ႈျမင္လို 
ပါတယ္။

၁။ ကိုယ္ပိုင္ဘဝအေျခအေန 

ေသျခင္းဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို မွားယြင္းေသာ စြဲလန္းမႈျဖစ္ေပၚ 
ေစပါတယ္။ အျပစ္ဆိုတာ ကလည္း အစပိုင္းမွာ ခ်ိဳျမသ 
ေယာင္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးတာပါပဲ။ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မိမိ 
တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရြ႕လ်ား သခ်ႋဳင္းေတြျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ၾကပါတယ္။ အျပစ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို သူ႕ရဲ႕ေက်းကြ်န္ 
ပိတ္ေလွာင္ ထားတတ္ပါတယ္။ ဘဝအေမွာင္က်ေရာက္တဲ့ 
အခ်ိန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထဲက စိတ္႐ိုင္းေတြႀကီးစိုးေလ့ရွိပါတယ္။ 
ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကာလမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထဲက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ကုန္ဆံုးေနတဲ့အ႐ိုးေတြ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရဖို႔ ထႂကြလာ 
ၾကပါေစ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာရဲ႕ တန္ခုိးအစြမ္းေၾကာင့္ အျပစ္ရဲ႕ 
အမိုက္ေမွာင္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါေစ။ "ပ်က္စီးတတ္ 
ေသာ ေရႊ၊ ေငြ အစရွိသည့္အရာတုိ႔ျဖင့္ ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ 
ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျပစ္အနာအဆာကင္းသည့္ သိုးငယ္ 
ေတာ္ ကဲ့သို႔ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေသြးေတာ္အားျဖင့္သာ 
ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ခဲ့ေၾကာင္းကုိ သင္တုိ႔သိၾက၏" (၁ ေပ 
၁း၁၈-၁၉) လို႔ ဆိုထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို အုတ္ဂူလုိ ေလွာင္ပိတ္ထားခ်င္တဲ့ 
သခ်ႋဳင္းတြင္းေတြကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါ 
ေတြကေတာ့ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္း၊ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ 
ျခင္း၊ မနာလိုျခင္း၊ ခြန္အားယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း၊ အၿငႇိဳးအေတး 
ထားျခင္း၊ ဖက္တြယ္ထားတဲ့ အက်င့္ဆိုးမ်ား၊ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ 
မေကာင္းတဲ့အာ႐ံုမွားမ်ား စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ 
ေက်ာက္တံုးေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ တစ္ဖန္ 
ျပန္လည္ ရွင္သန္လိုက္ပါ။

၂။ မိသားစုဘဝအေျခအေန

အစအဦးက ဘုရားသခင္ဟာ မိသားစုတစ္စုနဲ႔ ဆက္ဆံ 
ေျပာဆိုေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေျပာဆို ဆက္ဆံခဲ့ 
တာက တိုင္းႏိုင္ငံတစ္ခုမဟုတ္သလို ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း 
မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္ဟာ သံုးပါး 
တစ္ဆူ မိသားစုအျဖစ္ စိုးစံေတာ္မူပါတယ္။ လူသားမ်ိဳး 
ႏြယ္ကို အႀကီးမားဆံုးၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့အရာက ႏ်ဴကလီး 
ယားဗံုး မဟုတ္ဘဲ မိသားစုဘဝရဲ႕စည္းလံုးမႈကို ၿဖိဳခြဲလာေန
တဲ့အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုဘဝ ေသဆံုးျခင္းဟာ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္ရဲ႕ ေသဆံုးျခင္းအစပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားမွာ မိသားစုဘဝပ်က္သုဥ္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေပါင္းစည္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚ 
ေနပါတယ္။ လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းဟာ လုပ္႐ိုးလုပ္ 
စဥ္တစ္ခုလို ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ စည္းလံုးပါတယ္ဆိုတဲ့မိ
သားစုေတြေတာင္မွ လူမႈကြန္ယက္ေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
ေတြကုိ ခံေနရပါၿပီ။ အင္တာနက္က  နည္းပညာပစၥည္းေတြကုိ 
ဆက္သြယ္ေပးေပမဲ့ ႏွလံုးသားေတြကိုေတာ့ မဆက္သြယ္ 
ေပးပါဘူး။ စမတ္ဖုန္းေတြဟာ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ 
ဒီဂ်စ္ တယ္သခ်ႋဳင္းေတြလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ 
ျခင္းဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ကြယ္ေနပါၿပီ။ မိသားစုဘဝ 
ေတြဟာ သက္ရွင္လႈပ္ရွားမႈမရွိတဲ့ သခ်ႋဳင္းေတြကေန 
ႏိုးထဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း 
ေက်းဇူး ေတာ္က မိသားစုေတြအတြင္းက အတၲနံရံေတြကို 
ထိုး ေဖာက္ပါေစလို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းပါတယ္။ အိုးအိမ္စြ
န္႔ခြာထြက္ေျပးရတဲ့မိသားစုေတြ၊ သားသမီးေတြလူကုန္ကူးခံ
ရတဲ့မိသားစုေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ ႀကီးမားစြာ ခံေနရတဲ့ 
မိသားစု ေတြ အတြက္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းပါတယ္။

၃။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေန

ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ 
ဝတဲ့ ဒီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ ရွည္လ်ားတဲ့ ကားတိုင္လမ္းကို 
ေလွ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြအဖို႔လည္း ပါစ 
ကားေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရက္ျမတ္ကို မေရာက္ႏိုင္ဘဲ ေသာၾကာေန႔ 
ႀကီးမွာပဲ ရပ္တန္႔ေနပါတယ္။ အခု ဒီမိုကေရစီရေနပါၿပီ။ 
ဒါေပမဲ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူျပည္သား အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 
စေနေန႔ႀကီးကေန မတက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ တိတ္တိတ္ ဆိတ္ 
ဆိတ္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ အဆင့္မွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ မနက္ျဖန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကဆဲပါ။ ဒီ 
ပါစကားရက္ျမတ္ အခါသမယဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္တပ္နဲ႔ အျခားေသာသူမ်ား အားလံုး 
အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ စီးဆင္းရာကာလျဖစ္ပါေစ။ မုန္းတီး 
ျခင္း၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲ 
ေတျခင္း၊ တိုင္းတစ္ပါးသို႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိဘဲ သြား 
ေရာက္ျခင္း စတဲ့သခ်ႋဳင္းဝက ေက်ာက္တံုးေတြကို ဖယ္ရွား 
ပစ္လိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ သာယာဝေျပာျခင္းရွိတဲ့ 
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အျဖစ္ ႐ုန္းထလိုက္ပါ။ ယခု ၂၀၁၉ ပါစကား 
ကာလဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္း ျပည္အတြက္ ျပန္လည္ ထ 
ေျမာက္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္ပါေစ။ ေက်းဇူးေတာ္ မိုးရြာသြန္းၿဖိဳးဖို႔ 
အတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါ။

ေက်ာက္တံုး(၅)တံုးကို ဖယ္ရွားလိုက္ပါ - 

ျပန္ရွင္ထေျမာက္ ျခင္းသတင္းစကားကို သယ္ေဆာင္ဖို႔ 
အတြက္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ဟာ သခ်ႋဳင္းဝက ေက်ာက္ 

တံုးကိုဖယ္ရွားလိုက္သလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာလည္း ေက်ာက္ 
တံုး(၅) တံုးကို အလ်င္အျမန္ဖယ္ရွားဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ 
ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑ (၅) ရပ္မွာ အားျဖည့္ 
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

(က) စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီေသာပညာေရး

ဒါဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပး 
ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(ခ) ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 

အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားနဲ႔ အကူအညီ လိုအပ္သူမ်ား 
အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ဖို႔ 
ပစ္မွတ္ထားခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

(ဃ) ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရး

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး စာခြ်န္ေတာ္ (Laudato Si) က 
လမ္းၫႊန္ခ်က္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဌာေနတိုင္းရင္းသား 
တို႔ရဲ႕ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရရွိဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

(င) ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိေရး

ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိေရးဟာ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္ အစပ်ိဳးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတိုင္းျပည္ကို လာၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ ေတာ္ 
ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီႏိုင္ငံကို ဧဒင္ဥယ်ာဥ္နဲ႔ေတာင္ ခိုင္းႏိႈင္း 
လို႔ရတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ 
ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြရွိေန 
လို႔ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတြျခင္းနဲ႔ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔က ေထာင္ 
ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ သခ်ႋဳင္း 
တြင္း သဖြယ္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့မႈနဲ႔ ပဋိပကၡေက်ာက္တံုး 
ေတြကို ဒီတုိင္းျပည္ကေန ဖယ္ရွားၾကရေအာင္။ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္းဟာ ႀကီးမားတဲ့ စြမ္းအားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 
အေမွာင္ ကမၻာက အဲဒါကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ဟာ အလင္းရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ (Lu-
men Christi)

ေယဇူးသခင္အေပၚ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘဝ 
မွာ ျပန္ရွင္ထေျမာက္ျခင္းတန္ခိုး အစြမ္းကို ျမင္ၾကရပါေစ။ 
မာရိယာမာဒေလးနာကို အၿမဲေအာက္ေမ့ သတိရပါ။ သူဟာ 
ေမွာင္ေနဆဲ အခ်ိန္မွာပဲကို သခ်ႋဳင္းေတာ္ဆီ အေရာက္ သြား 
ခဲ့ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ျပန္ရွင္ထေျမာက္ျခင္းဟာလည္း အဲဒီအေမွာင္
ထုႀကီးစိုးတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

အာေလလုယာ။ အဲဒီအလင္းေတာ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီ 
အေပၚ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိသားစုအေပၚနဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခ်စ္ရေသာ 
တိုင္းျပည္အေပၚ အစဥ္အျမဲထြန္းလင္းပါေစ...

လြတ္ေျမာက္ေစေသာ၊ လြတ္လပ္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေသာ အင္တာနက္ 
ကြန္ရက္မ်ိဳးအား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လုိလားပါသည္။ အမိအသင္းေတာ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ 
စကၠရမင္တူးအားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ရက္ျဖစ္ပါသည္။ အမိအသင္းေတာ္၏ 
တလံုးတဝတည္းရွိျခင္းသည္ “Likes” လုိက္ေပးျခင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္ မဟုတ္၊ 
အမွန္တရား သစၥာတရား အေပၚ၊ “အာမင္” အေပၚ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အသင္းေတာ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာေတာ္ အျဖစ္ တည္ရွိေနၾကေသာ အမိအသင္းေတာ္ 

ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအားလည္း ႀကိဳဆုိလက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

စိန္႔ဖရန္စစ္ ဒီေဆး ပြဲေန႔ႀကီး၊
၂၄ ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
ဗာတီကန္

ဘာသာျပန္
Lawrence Jangma Mung Song

Ref: http://w2.vatican.va

စာမ်က္ႏွာ ၂၃ မွ အဆက္

စာမ်က္ႏွာ ၁၃ မွ အဆက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅) ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 23

ေတာင္ငူသာသနာ၊ သံေတာင္ႀကီး တိုက္နယ္ မိခင္အားနာအသင္း၀တ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ 
မယ္ေတာ္သခင္မ ဗိမာန္ေတာ္အား ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း

 ၂၀၁၉ မတ္လ ၂၉ မွ ဧၿပီလ ၁ 
ရက္ေန႔၌ ေတာင္ငူသာသနာ၊ သံေတာင္ႀကီး 
တိုက္နယ္ ေညာင္ပင္စခန္း ေက်းရြာတြင္ မိ 
ခင္အားနာအသင္း ၀တ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ မယ္ 
ေတာ္ဗိမာန္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေပးျခင္း 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၂၉ ေသာ 
ၾကာေန႔ ညေနတြင္ ကားတိုင္လွည့္ျခင္း၊ 
အာပတ္ေျဖျခင္း ႏွင့္ ည ၈ နာရီတြင္ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Lodovico 
Saw Piko မွ အဖြင့္ဩ၀ါဒ ျဖင့္ မိခင္အားနာ 
အသင္း ၀တ္ေစာင့္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 
 မတ္လ ၃၀ ရက္ စေနေန႔ တြင္ 
ပထမဩ၀ါဒႏွင့္ ဒုတိယ ဩဝါဒ ကို 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕ စိန္အန္ေထာ္နီ မိဘမဲ့ေဂဟာ 
တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ မာသာရ္ 
Rosa ဆန္းေလ မွ မိခင္အားနာ အသင္းမ်ား 
အား ဩ၀ါဒ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး 
Office ရြတ္ဆိုျခင္းႏွင့္ တစ္နာရီ ၀တ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေန႔ 
လည္ ၂ နာရီ တြင္ တတိယ ဩ၀ါဒႏွင့္ ည 
ေန ၄း၃၀ တြင္ မယ္ေတာ္သခင္မ အား 
ေညာင္ပင္စခန္း ေက်းရြာအတြင္း စိပ္ပုတီး 
စိပ္ကာ စီတန္းလွည့္လည္ခဲ့ပါသည္။ 

 သံေတာင္ႀကီး တိုက္နယ္ ေညာင္ 
ပင္စခန္း ေက်းရြာသည္ ခရစ္ယာန္ ညီအ 
စ္ကိုမ်ားျဖစ္သည့္ အဂၤလီကန္၊ ႏွစ္ျခင္း ႏွင့္ 
ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား အတူတကြ 
ေနထိုင္ၾကေသာေက်းရြာျဖစ္ပါသည္။ ကက္ 
သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား အလြန္နည္း ေသာ္ 
လည္း သာေရး၊ နာေရး၊ ဘာသာေရး ကိစၥ 
မ်ားတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကိုေရွ႕ထားကာ 
ခရစ္ယာန္ ပီသစြာ အခ်င္းခ်င္း ကူညီ႐ိုင္း 
ပင္းၾကပါသည္။ ဤေက်းရြာရိွသူမ်ား အား 
လံုးသည္ ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခု ကိုသာ အား 
ကိုးၿပီး တစ္ေနရာတည္းကိုသာ ေရခ်ဳိး၊ ေရ 
ခပ္ေသာက္ ၾကရေသာေနရာလည္းျဖစ္ပါ 
သည္။ မယ္ေတာ္သခင္မအား စီတန္း လွည့္ 
လည္ၿပီးေနာက္ မယ္ေတာ္သခင္မအတြက္ 
ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဗိမာန္ 
ေတာ္သစ္အား ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မွ ေကာင္းႀကီးေပးကာ မယ္ေတာ္သခင္မ 
သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳက်ဴးဧ၍ မယ္ေတာ္၏ 
ဆင္းတုေတာ္ကို ဗိမာန္ေတာ္၌ ထားရိွၾက 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အေ၀းမွလာေသာ ဘာ 
သာ၀င္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ စိပ္ပုတီးစိပ္ 
ၾကပါသည္။  

 မတ္လ ၃၁ ရက္ ၀ါတြင္ကာလ 
စတုတၳ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မိခင္အားနာ 
အသင္း မ်ားမွ မိမိတို႔ရြတ္ဆိုရေသာ ဆု 
ေတာင္းေမတၱာမ်ားကို ဆုေတာင္းၾကၿပီး 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မွ မစၧား တရား 
ေတာ္ျမတ္ တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ မစၧား 
တရားေတာ္ အၿပီးတြင္ မိခင္အားနာ အ 
သင္း မ်ား၏အစည္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ 
ေဆာင္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တင္ျပကာ ျပန္ 
လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ညေန 
ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရာမင္တူး 
အား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ျဖင့္တစ္ရက္တာ 
အဆံုးသတ္ၾကပါသည္။ 

 ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေသလြန္ ၿပီး 
ေသာ မိခင္အားနာအသင္းမ်ား အားလံုး၏ 
၀ိညာဥ္ အတြက္ မစၧားတရားေတာ္ ပူေဇာ္ 
ေပး ခဲ့ၿပီး ပုပ္ရဟန္းႀကီး၏ ေကာင္းႀကီး မဂၤ 
လာခံယူကာ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ၾကသည္။ 
 ၎ မိခင္အားနာအသင္း ၀တ္ 
ေစာင့္တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦး 
ေဆာင္ကာ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္ဂိုးဏ္းမွ 
မာသာရ္ တစ္ပါးႏွင္ သီလရွင္ေလာင္းတစ္ပါး 
ပါ၀င္ ကူညီကာ မိခင္အားနာအသင္းသူ ၄၅ 
ဦး တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

ႏွင္းစက္ငယ္ (ေကတုမတီ)

ထုိသုိ႔ လက္ခံလုိက္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ားအား ၿပိဳင္ဖက္မ်ား အျဖစ္ မျမင္ေတာ့ပဲ 
ရန္သူကုိပင္ လူပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ရႈျမင္လာသည္။ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ရန္လိုမႈမ်ား မလုိအပ္ေတာ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္ထံမွ သင္ယူရရွိေသာ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားအား ပံုစံအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ရႈျမင္လာႏုိင္ၾကကာ အျခားသူမ်ား 
အား ရင္းႏွီးမႈ၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုအေနႏွင့္ သတ္မွတ္လာႏုိင္ေပသည္။  

ထုိသုိ႔ လူသားအခ်င္းခ်င္း နားလည္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏုိင္ျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းျဖဴ 
စင္ေသာ သူမ်ားအၾကား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အစုအဖြဲ႕ေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ဘုရားသခင္သည္ 
သီးျခားတစ္ကုိယ္တည္း ရပ္တည္သူ မဟုတ္၊ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္သည္။ 
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ရွင္သန္ေနထုိင္သည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အစဥ္တစုိက္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေနသည္။ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အျခားသူအား သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္ အစဥ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနသည္။ 
ဘုရားသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ု္ပ္တုိ႔အား ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ရန္ ဘာ 
သာစကား၌ ဘုရားသခင္တည္ေနသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိဘာသာစကားအားျဖင့္ 
သမိုင္းတေလွ်ာက္ လူသားထုႏွင့္ အစဥ္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနသည္။ 

(ဒုတိယ ဗာတီကန္ ေကာင္စီ စာခြ်န္ေတာ္ Dei Verbum အမွတ္ ၂ မွ ေကာက္ႏႈတ္သည္၊)

ဘုရားသခင္ႏွင့္ အလားပံုသ႑ာန္တူ ဖန္ဆီးခံရေသာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္သလုိ မိမိကုိယ္ကိုလည္း နားလည္ဆက္သြယ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔၏ ႏွလံုးသားအတြင္း အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ရွင္သန္ေနထုိင္ရန္၊ လူ႔အသုိင္းအဝန္း တစ္ခုတြင္ 
ပါဝင္ရန္ အစဥ္တစုိက္ လုိလားပါသည္။ “ဘဘာဝ တရားတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လူသား သဘာဝ 
ေလာက အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရင္းႏွီးလုိစိတ္၊ အခ်င္းခ်င္း လုိအပ္သည္ဟု ခံစားသည့္ စိတ္ 
မရွိၾက၊”ဟု စိန္႔ ဘာဆီးလ္ Saint Basil က ေျပာခဲ့သည္။  

လက္ရွိ အေျခအေန အခင္းအက်င္းမ်ားအရ ကြ်ႏ္ု္ပ္တုိ႔အားလံုး အျခားသူမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
တြင္ေကာ၊ အင္တာနက္တြင္ပါ အခ်ိန္ေပး ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ၾကရန္ႏွင့္ လူသား 
ထု၏ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံၾကတတ္ေသာ သေဘာ ဘဘာဝအား အတည္ျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း 
ခံရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိတုိ႔အား ယံုၾကည္သူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ေပးေသာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးအား ပိုမို အေလးေပးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း ခံရပါသည္။ 
ယံုၾကည္ျခင္း ဟူသည္မွာ ရင္းႏွီးဆက္ဆံေရး ျဖစ္သလုိ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေအာက္၌ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ၾကသလုိ 
အျခားသူမ်ားကုိလည္း ႀကိဳဆုိျခင္း၊ နားလည္ေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾက ပါ 
သည္။ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး တစ္ဆူဘုရား ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးသည္ 

တစ္ကုိယ္တည္း ေနတတ္ေသာ သူတစ္ဦးႏွင့္ လူသားဆန္ေသာ သူတစ္ဦးအၾကား ကြဲျပား 
မႈကို ျပသပါသည္။ ကြ်ႏ္ု္ပ္သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ အခါမွသာ လူသား 
ဆန္ေသာ သူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာပါသည္။ Person ပုဂၢိဳလ္ဟူသည့္ စကားလံုးမွာ “မ်က္ႏွာ” 
တစ္ခု ရွိေသာ လူသားဟု အဓိပၸာယ္ ရပါသည္။ ထုိသို႔ လူပုဂၢိဳလ္၏ မ်က္ႏွာသည္ အျခားသူ 
မ်ားအား ၾကည့္ရႈကာ ဆက္ဆံေျပာဆုိတတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဘဝသက္တာသည္ 
မိမိကုိယ္ကို တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ အေရးစိုက္ျခင္း မျပဳပဲ ပိုမို လူသားဆန္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ 
အျခားသူ သူစိမ္းမ်ားအား ရန္သူၿပိဳင္ဖက္ အျဖစ္ မရႈျမင္ပဲ ခရီးသြားမိတ္ဖက္ မိတ္ေဆြေကာင္း 
အျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္သည့္ အခါမွသာလွ်င္ ကြ်ႏု္္ပ္တုိ႔သည္ လူဆန္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လာ 
ပါလိမ့္မည္။   

“Like” လုိက္ေပးျခင္း မွ “အာမင္” ေပးျခင္းသုိ႔

စိန္႔ေပါလ္ ခုိင္းႏႈိင္းခဲ့ေသာ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ဥပမာပံုရိပ္သည္ 
အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ အတြက္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေတြးေတာႏုိင္ပါသည္။ အင္တာ 
နက္ေပၚတြင္ ေတြ႕ေသာ သူမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ႏွလံုးသား၊ မ်က္လံုးမ်ား၊ အၾကည့္၊ 
အသက္ရႈသံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ သူမ်ား၊ မိမိႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသူမ်ားဟု 
ျမင္ရပါမည္။ အင္တာနက္အားျဖင့္ လူသားခ်င္း ထိေတြ႕ရင္းႏွီးႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို 
တုိးပြားေစသည္ဟု ဆုိလွ်င္ အင္တာနက္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား သစၥာ မေဖာက္ေသးပါ၊ 
အင္တာနက္အားျဖင့္ တလံုးတဝတည္း ရင္းႏွီးဆက္ဆံရန္ အတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု 
အျဖစ္ တည္ရွိေနပါဦးမည္။ မိသားစုတစ္ခုသည္ အင္တာနက္ အားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း 
ဆက္သြယ္ၾကသလုိ၊ မိသားစုဝင္ အခ်င္းခ်င္း စားပြဲေပၚတြင္ အတူထုိင္ကာ တစ္ေယာက္ 
မ်က္ဝန္း တစ္ေယာက္ စိုက္ၾကည့္၍ စကားေျပာၾကပါလွ်င္ အင္တာနက္သည္ အရင္းအျမစ္ 
တစ္ခု အျဖစ္ တည္ရွိေနပါေသးသည္။ အသင္းေတာ္ အသိုင္းအဝန္းသည္ အင္တာနက္မွ 
တစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္တုိင္ပင္ၿပီး ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ မစာၦးတရားအား တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ၾကပါ 
ေသးလွ်င္ အင္တာနက္သည္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု အျဖစ္ တည္ရွိပါေသးသည္။ အကယ္၍ 
အင္တာနက္အားျဖင့္ လူ႔ဘဝ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ လွပေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စိတ္ 
မေကာင္းစဖြယ္ အေျခအေနမ်ားအား ေဝမွ်ခြင့္ရၿပီး အမ်ားက ဆုေတာင္းကူ၊ အၾကံဥာဏ္ 
ေပးႏုိင္ၾကပါေသးလွ်င္ အင္တာနက္သည္ အရင္းအျမစ္ တစ္ခု အျဖစ္ တည္ရွိေနပါေသးသည္။ 

ဤနည္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းမွ ေရာဂါကုသျခင္း အဆင့္သုိ႔ တက္လွမ္း 
ႏုိင္မည္ ျဖစ္သလုိ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးရန္၊ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ရန္၊ 
အျပံဳးမ်ား ဖလွယ္ရန္ႏွင့္ ၾကင္နာသနားျခင္း ကုိယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား ေဖာ္ျပရန္ အတြက္လည္း 
လမ္းမ်ား ပြင့္လာပါလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ေသာ ပိတ္ေလွာင္ျခင္း မရွိ၊ ဖန္တီးမႈရွိေသာ အင္တာနက္၊ 

စာမ်က္ႏွာ ၁၉ မွ အဆက္

စာမ်က္ႏွာ ၂၂ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

ေမလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ေမာ္႐ိုကုိ 
ႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀၊ ၃၁ ႏွစ္ရက္တာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 
ခရီးစဥ္ကို တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဘာသာဝင္ဦးေရ တစ္ေသာင္းခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ 
မစၧားပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ အဆံုး သတ္ခဲ့သည္။                        (စာမ်က္ႏွာ ၆)

၂၀၁၈ ခု ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံအလြန္ 
ႏိႈးေဆာ္စာခၽြန္ေတာ္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 'ခရစ္ေတာ္သခင္ အသက္ 
ရွင္ေတာ္မူသည္' အမည္ျဖင့္ မတ္လ ၂၅ ရက္ အီတလီႏိုင္ငံ ေလာ္ရက္တို မယ္ေတာ္ 
ဗိမာန္ေတာ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးကာ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 လား႐ိႈးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ လြယ္ခမ္း ေဒသသို႔ ကက္သလစ္သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း ၇၅ ႏွစ္ျပည့္ စိန္ရတု ဂ်ဴဘီလီႏွင့္ ခရစၥတူးဘုရင္ဘုရားေက်ာင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ 
ေငြရတု ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ ႏွင့္ ရဟန္းသစ္ ႏွစ္ပါး အား သိကၡာတင္ျခင္း မဂၤလာ ပြဲေတာ္ မ်ားကို ဟိုခိုလြယ္ခမ္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ 
စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။


