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ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆)

မိမိ၏ မိတ္ေဆြတို႔ အတြက္ 

အသက္စြန္႔ေသာ ခ်စ္ျခင္း 

ထက္ သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာ 

ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာမ်ိဳး 

မည္သူ၌မွ် မရွိ။

ေယာဟန္ ၁၅း၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၂၀၁၈ ခု ဇြန္လ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စံုညီ အစည္းအေဝး

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

စာ - ၁၂

ကက္သလစ္ မစ္ရွင္မွ စီစဥ္ေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိ၏ ၾသစေၾတးလ် ခရီးစဥ္

စာ - ၆

ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ္လား မန္ထန္း၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ၄၅ ဝါျပည့္ အခမ္းအနား

စာ - ၇

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ သူေတာ္စင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(CRCM) - ၇၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ညီလာခံ စာ - ၁၃

 ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္းက်င္းပ
စာ - ၆
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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

ႀကီးမားေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

 ျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ "အာဇာနည္" ဆိုသည့္ စာလံုးကို 'သာမန္ထက္ လက္႐ံုးရည္ 
ႏွလံုးရည္ ထူးကဲသာလြန္၍ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သူ' ဟု 
အနက္ဖြင့္ထားသည္။ မိမိအတၱကုိ ေရွ႕တန္းတင္းတတ္ၾကေသာ လူသားသဘာဝထဲတြင္ 
အမ်ားအတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းက လူသားထုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ား ေမြးဖြါးေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

 "အမ်ားအက်ိးေဆာင္၊ ကုိယ့္အက်ိဳးေအာင္" ဆိုသည့္ ဆို႐ိုးစကားသည္ ယခုေခတ္ 
ကာလတြင္ လူႀကဳိက္ မမ်ားေတာ့သည့္ အဆိုတစ္ခုျဖစ္ေနေပၿပီ။ ကုိယ္အက်ိဳးကို ဦးစား 
ေပးကာ အမ်ား၏ အက်ိဳးကိုသယ္ပိုးလာၾကသည္။ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံသူမ်ားကိုလည္း 
မျဖစ္ႏိုင္ပါဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ သံသယဝင္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္း 
တြင္ ပရဟိတ အသင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေနသည္ကိုလည္း သတိျပဳမိပါသည္။ ႏြမ္းပါး 
သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသူမ်ား၊ မိမိတို႔၏ ေခၽြးနည္းစာေလးမ်ားအား သဒၶါတရား ထက္သန္စြာ ေစ 
တနာ အျပည့္ျဖင့္ လွဴဒါန္းၾကသူမ်ားကိုလည္း ၾကည္ႏူးဘြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

 ခရစ္ယာန္ဆိုသည္မွာ တပါးသူအတြက္ ရွင္သန္သူဟု ေျပာစမတ္ျပဳၾကသည္။ 
ေခတ္ကာလ အဆက္ဆက္ တပါးသူအတြက္ ေပးဆပ္ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား၊ အသက္ 
စြန္႔ခဲ့သူမ်ားစြာကို အသင္းေတာ္၏ သမိုင္းတြင္ ေျမာက္ျမားစြာ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ခရစ္ေတာ္ 
ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လူအမ်ား အသက္ရွင္ေရးအတြက္ မိမိ အသက္ကို စြန္႔ခဲ့သူ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ "မိမိ၏ မိတ္ေဆြတို႔ အတြက္ အသက္စြန္႔ေသာ ခ်စ္ျခင္းထက္ သာ၍ 
ႀကီးျမတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာမ်ိဳး မည္သူ၌မွ် မရွိ။" (ေယာဟန္ ၁၅း၁၃) ဟု မိန္႔ၾကား 
ခဲ့သည္။ 

 ခရစ္ေတာ္၏ လမ္းစဥ္ကို လုိက္ၾကေသာကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာ၌ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ အသက္ရွင္သန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္က 
"ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသၿပီးေသာ္လည္း အသက္ရွင္လိမ့္မည္" (ေယာဟန္ 
၁၁း၂၆) ဟု မိန္႔ဆုိခဲ့သည္။ "ငါ၏ ပညတ္မ်ားကိုခံယူ၍ ေစာင့္ထိန္းေသာသူသည္ ငါ့ကို ခ်စ္ 
၏။ ငါ့ကုိ ခ်စ္ေသာသူကို ငါ၏ ခမည္းေတာ္သည္လည္း ခ်စ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း 
သူတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၍ သူတို႔အား ငါ့ကိုယ္တိုင္သူတို႔အား ထင္ရွားျပမည္။" (ေယာဟန္ 
၁၄း၂၁) ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ လူႏွင့္ ဘုရားကို တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ေစ 
သကဲ့သို႔ လူသားအားလည္း ဘုရားရွင္၏အသက္တာတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္း 
ဆိုရေသာ္ "ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေသျခင္းတရားထက္ မ်ားစြာ ပိုမို အစြမ္းထက္သည္" 
ဟူေသာ အဆိုသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အလြန္မွန္ကန္ေသာ အဆိုျဖစ္သည္။ 

 ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာဟု ဆိုေသာ အရာသည္ စိတ္ခံစားမႈသက္သက္ မဟုတ္သလို၊ 
ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕မရႏိုင္ေသာ စိတ္ကူးယဥ္တစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါ။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာသည္ 
အသက္ကို စေတးသည္အထိ စြန္႔စားရဲေသာ "ေဆာင္ရြက္မႈ" တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆို 
ေသာ္ အခ်စ္ကို သက္ေသျပရန္ အေသခံရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ႀကီးမားေသာ ေမတၱာသည္ 
တပါးသူ ေကာင္းစားေရးအတြက္ "လုပ္ေဆာင္ခ်က္" တစ္ခုျဖစ္သည္။ နာက်င္မႈ၌ ရွင္သန္ 
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ အသက္မဲ့သြားေသာခႏၶာကိုယ္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဘိုး 
ရွိသည္ကို အထူး ရွင္းျပေနဖို႔မလိုပါ။

 မာသာထေရဇာက "ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အေစခံျခင္း၌ ေဖၚျပသည္" ဟု မွတ္ခ်က္ 
ျပဳခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က "သင္သည္ အေစမခံတတ္လွ်င္ ခရစ္ယာန္ 
မဟုတ္" ဟု ျပတ္သားစြာ မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးသည္ တပါးသူကို  
အေစခံတတ္ရမည္။ အထူး သျဖင့္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အေစခံရမည္ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
မွာၾကားထးသည္။ (ဇြန္ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၅ -  ၾသဝါဒ)

 ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး၏ 
အသက္တာသည္ အာဇာနည္ အသက္တာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္အေပၚ ထားရွိေသာ ယံု 
ၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းတို႔က ကၽြႏ္ု္တုိ႔အား ဘုရားရွင္၏ အသက္တာတြင္ ပါဝင္ ရွင္သန္ခြင့္ 
ေပးသည္။ ဘုရားရွင္အေပၚ ထားရိွေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား အျခားလူမ်ားကို 
အေစခံတတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းက စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားႏွင့္ ျပည့္နက္ေနသည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားေသာ 
ခရစ္ယာန္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာသည္ အာဇာနည္ စိတ္ထားကို ေမြးဖြါးေပးသည္။ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ 
ရွင္သန္ေသာ အာဇာနည္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ . . . ။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္သည္ ျပင္သစ္သမၼ မာခရြန္အား 
ဗာတီကန္တြင္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
 ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လာသူမ်ား အေရး ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား တားဆီးေရးတို႔အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ 
ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။ ကမၻာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ ပဋိပကၡ 
တားဆီးေရး လက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးတို႔ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ျပင္သစ္ျပည္ တိုးတက္ 
ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
 လက္ေဆာင္မ်ား လဲလွယ္ရာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆင္းရဲသားအား အေႏြး 
ထည္တပိုင္း ျဖတ္ေပးေနေသာ ရဟႏၲာ မာတင္၏ ပုံေပးခဲ့သည္။ မာခရြန္သည္ အသက္ 
၁၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကက္သလစ္တစ္ဦး အျဖစ္ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူခဲ့သည္။

Ref: Vatican News



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 3

 ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္ 
သူျမတ္က အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထု 
ပရိသတ္အား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္ 
တူးႏွင့္ မစၦားတရား ေတာ္ျမတ္ အေၾကာင္း 
သြန္သင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဆးေၾကာျခင္း 
စကၠရမင္တူး အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ 
သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခု ဧၿပီႏွင့္ 
ေမလမ်ားအတြင္း သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
တစုတည္း ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဆးေၾကာျခင္းရဲ႕ နက္နဲရာ

 ခရစ္ယာန္ ဘ၀ အသက္တာဆုိ 
တာ ခရစ္ေတာ္ဆီကေနလာၿပီး ခရစ္ ေတာ္ 
ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀ထဲမွာ ရွင္သန္ေစျခင္းပဲျဖစ္ 
ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘ၀ရဲ႕ ေဆးေၾကာျခင္း 
စကၠရ မင္တူးကို ခံယူျခင္းအားျဖင့္ စတင္ 
ၾက ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေရႊပံုသ႑န္ 
အတုိင္း ပိုမုိထပ္တူက်ေစဖုိ႔ ေဆးေၾကာျခင္း 
ခံယူၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ပါ၀င္ရမွာပါ။ ေဆး 
ေၾကာ ျခင္းဆုိတာ ခရစ္ယာန္ဘ၀ တစ္ခု 
လံုးရဲ႕ အစမူလ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ဘုရား 
စကားမွာလည္း ၾကားသိခဲ့ဖူးမွာပါ။ ပထမ 
ဆံုးခံယူရတဲ့ ဒီေဆးေၾကာျခင္း စကၠရမင္တူး 
ကို ခံယူလုိက္တဲ့အခါမွာ ခရစ္ေတာ္က 
မိမိဘ၀ထဲ ၀င္လာၿပီး မိမိကိုယ္၌ကလည္း 
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ နက္နဲဖြယ္ရာ ထဲမွာ ပါ၀င္ပတ္ 
သက္လာပါတယ္။ 

 ေဆးေၾကာျခင္းဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရ 
ကို ဂရိ လုိဆုိရင္ ႏွစ္ျခင္းခံရန္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ 
ရပါတယ္။ အသစ္အစ ပ်ိဳးသူွအတြက္ ေရ 
အားျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ျခင္းကို သ 
ေဘာ ေဆာင္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ ဒါမွ 
မဟုတ္ ဦးေခါင္း ကို ေရမွာ ႏွစ္တယ္။ လူ႔ ၀ိ 
ညာဥ္ကိုက်ေတာ့ အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ ခ်မ္းသာ 
ရဖုိ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလင္းေအာက္မွာ ရွင္ 
သန္ ႏုိင္ဖုိ႔ ခရစ္ေတာ္၌ ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္းခံ ရ ပါ 
တယ္။ အျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားနဲ႔ ေ၀းကြာ 
သြားရတဲ့ လူေဟာင္းဘ၀ကို စြန္႔ၿပီး ခရစ္ 
ေတာ္၌ အသစ္ေမြးဖြားျခင္းကို ခံရပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ေဆးေၾကာျခင္းဆုိတာ အသစ္ 
တစ္ဖန္ ေမြးဖြားျခင္းပါပဲ။ ဘုရားသခင္၌ 
အသစ္ေမြးဖြားျခင္းခံရတဲ့ ဒီေန႔ရက္ကို မေမ့ 
ပစ္ၾကပါနဲ႔။ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ 
ၿပီး အၿမဲ အမွတ္ရေနေအာင္ လုပ္ၾကပါ။ 

 ခရစ္ေတာ္က ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ 
မတက္ၾကြခင္မွာ သူ႕ရဲ႕ တပည့္ေတာ္ၾကီး 
ေတြကို မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “သင္တုိ႔သည္ 
သြား၍ လူမ်ိဳးတကာတုိ႔အား ငါ႔တပည့္ 
ျဖစ္ေစၾကလွ်က္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္၌ 
ေဆးေၾကာျခင္းကို ေပးၾကေလာ့” လုိ႔ အမိန္႔ 
ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးေၾကာျခင္းကို 
ခံယူတဲ့ သူတုိင္းက ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး တစ္ဆူ 
ဘုရားရဲ႕ အသက္တာမွာလည္း ပါ၀င္လာ 
ၾက ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဆးေၾကာျခင္း 
မွာ သုံးတဲ့ ေရဟာ ႐ုိး႐ိုး သာမန္ေရ မဟုတ္ 

ပါဘူး။ အသက္ကိုေပးတဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အမွတ္သေကၤတ တစ္ခု 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးေၾကာျခင္း ခံတဲ့အခါ ၀ိ 
ညာဥ္ေတာ္ကိုလည္း ခံယူရရိွၿပီး အသက္ 
သစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ အသစ္ ေမြးဖြား 
ျခင္းခံၾကရတယ္။ 

 ခရစ္ေတာ္၌ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူ 
ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကုိယ္ခႏၶာေတာ္၊ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ အသင္းေတာ္ တည္ 
ေဆာက္ ေရးမွာလည္း ပါ၀င္မွ်ေ၀ ၾကရ 
တယ္။ ေဆးေၾကာျခင္းခံရသူ ခရစ္ယာန္ 
ေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တစ္သီးပုဂၢလ အ 
ထီး က်န္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ခရစ္ 
ေတာ္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္၌ အားလံုးဟာ ညီအစ္ 
ကို ေမာင္ႏွမေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအား 
ဘုရားေပးထားတဲ့ ဘ၀အေျခအေနအတုိင္း 
ေလာကၾကီးအတြက္ အသင္းေတာ္ထဲမွာ 
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေပါင္းစည္း ရွင္သန္ 
တတ္ဖုိ႔   ေဆးေၾကာျခင္း စကၠရမင္တူးက 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ ေစပါ 
တယ္။ ေဆးေၾကာျခင္းကို တစ္ၾကိမ္ထဲသာ 
ခံယူရရွိၿပီး ဒီစကၠရမင္တူးနဲ႔ ေကာင္းကင္ 
သုိ႔ ဘ၀ခရီးလမ္းကို ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ေစပါတယ္။ ကေလးဘ၀ထဲကစလုိ႔ ယံု 
ၾကည္ျခင္းခရီးစဥ္ကို အစျပဳ ၾကရတာေတြ 
ရွိတယ္။ 

 ဒီေနရာမွာ ကေလးငယ္ေတြကို 
ေဆးေၾကာျခင္းေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမး 
ခြန္းတစ္ခု ေမးႏုိ္င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ 
ဘာမွ နားမလည္တဲ့ ကေလးေတြကို ေဆး 
ေၾကာျခင္း ေပးရတာလဲ။ အမွန္ေတာ့ က 
ေလး ငယ္ေတြကို ေဆးေၾကာျခင္း ေပးတာ 
ဟာ အသင္းေတာ္အစကတည္းက က်င့္သံုး 
ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြ ကိုယ္စား မိဘ 
ေတြက ယုံၾကည္ျခင္းကို ၀န္ခံေပးၾကတယ္။ 
ၾကီးလာတဲ့အခါမွာ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တေျဖး 
ေျဖး ရွင္သန္ရင့္က်က္လာၿပီး မိမိခံယူ ခဲ့တဲ့ 
ေဆးေၾကာျခင္းကို နားလည္ေအာင္ သြန္ 
သင္ရွင္းျပေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလး 
တစ္ေယာက္ကို ေဆးေၾကာျခင္း ေပးတဲ့ 
အခ်ိန္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

ေဆးေၾကာျခင္း စကၠရမင္တူးမဂၤလာ

သူ႔ဆီမွာ ကိန္း၀ပ္ၿပီး အဲ့ဒီကေလးကို ခရစ္ 
ယာန္ ပါရမီတရားေတြကို ရွင္သန္ၾကီးထြား 
ေအာင္ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ေပးပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား 
ကိန္း၀ပ္လာတာမုိ႔ ကေလးဘ၀ ကတည္းက 
စၿပီး ေဆးေၾကာျခင္းကို ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါ 
တယ္။ ေဆးေၾကာျခင္း စကၠရမင္တူးဟာ 
လူတုိင္းအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ လက္ 
ေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္ေဆာင္ဟာ 
ယံုၾကည္ျခင္း ေျမ၌သာလွ်င္ ရွင္သန္ၾကီး 
ထြားလာတာမုိ႔ ခရစ္ေတာ္၌ ပိုၿပီး ယံုၾကည္ 
ျခင္းထားရွိၿပီး အျမဲတမ္း အသစ္မြမ္းမံဖုိ႔ 
လည္း လုိအပ္ပါေသးတယ္။ 

ခရစ္ယာန္ဘ၀ အစ

 ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူတဲ့အခါ ခံယူ 
မယ့္သူရဲ႕ နာမည္ကို ေျပာျပရပါယ္။ နာမည္ 
ဆုိတာ လူပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အတိတ္ နိမိတ္ ပုံရိပ္ 
တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္မရွိရင္ အဲ့ဒီ လူ 
ဟာ အျပင္လူပါပဲ။ တာ၀န္လည္း မရွိဘူး။ 
အခြင့္အေရးလည္း မရွိႏုိင္ဘူး။ ဘုရားသခင္ 
က လူကိုေခၚတဲ့ခါမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီကို နာ 
မည္တပ္ၿပီး ေခၚပါတယ္။ ေဆးေၾကာျခင္း 
မွာ နာမည္ခံယူျခင္းအားျဖင့္လည္း လူက 
မိမိရဲ႕ ခရစ္ယာန္ေခၚေတာ္မူျခင္းကို အစျပဳ 
ၾကရတယ္။ အဲ့ဒီကေနတဆင့္ ဘုရားရဲ႕ 
ေခၚသံကို တေျဖးေျဖး တုန္႔ျပန္သြား ရမွာ 
ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ယာန္ဘ၀ဆုိတာ အေခၚခံရ 
တာ ရွိသလုိ တုန္႔ျပန္နားစြင့္ရတာမ်ိဳးလည္း 
ရွိပါတယ္။ နာမည္တပ္ၿပီး ဘုရားရွင္က 
ေခၚေလ့ရွိတာမုိ႔ နာမည္ဆုိတာ အေရးၾကီိး 
လွပါတယ္။ 

 ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာရတဲ့ ဘ၀ အ 
သက္တာဟာ အျမင့္ျမတ္ ဆံုးေသာ ေက်း 
ဇူးေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းကို 
၀ယ္ယူလုိ႔မရဘူး။ ေတာင္းခံလုိ႔ပဲ ရပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္အျဖစ္ ခံယူတတ္ဖုိ႔ 
လုိပါတယ္။ မ၀ယ္ႏုိင္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းကို 
ေတာင္းခံၾကတာဟာ အင္မတန္လွပတဲ့ ဆု 
ေတာင္းျခင္း တစ္ခုပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ 
ေဆးေၾကာျခင္းဆုိိတာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိ 
ညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အလင္း ေက်းဇူးကုိ ခံယူၿပီး 

ခရစ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ သတင္းေကာင္းကို တုန္႔ 
ျပန္ၾကဖုိ႔ ယံုၾကည္ျခင္း စကၠရမင္တူး တစ္ 
ပါးဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ ဒီယံုၾကည္ျခင္း 
စကၠရမင္တူးကို ခရစၥတူးအမွတ္ သားျခင္း 
အားျဖင့္ စတင္ၾကတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ 
နဖူးေပၚမွာ ခရစၥတူးအမွတ္ သားေပးၾက 
တယ္။ ကားတုိင္ အမွတ္ အသားျဖစ္တဲ့ 
ခရစၥတူးအမွတ္ကို သားျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါလဲဆုိတာကို သိေစ 
ပါတယ္။ ကားတုိင္ဆုိတာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သေကၤတ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ 
အေျပာအဆုိ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူ 
အားလံုးဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ 
ေအာက္၌ ထားရွိရမယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစၥတူး အမွတ္အသားကို 
နား၊ မ်က္စိ၊ ႏႈတ္ခမ္း၊ ႏွလံုးသား၊ ပုခံုး ေတြ 
ေပၚမွာ သားျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဘ၀ထဲမွာ တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ ေပး 
လုိက္ပါတယ္။ ၀ိညာဥ္မွာ ခပ္ႏွိပ္ထားတဲ့ 
ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အမွတ္အသား 
ဟာ ခရစ္ယာန္ ဘ၀ကို ရွင္သန္ၾကတဲ့ 
အခါမွာ ျမင္သာထင္သာ ရွိေစလာပါတယ္။ 
အိပ္ယာထ၊ အိပ္ယာ၀င္၊ ထမင္းမစားခင္နဲ႔ 
စားၿပီးတဲ့ေနာက္၊ အႏၱရယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္ 
ေတြမွာ ခရစၥတူးအမွတ္ကို ျပဳလုပ္ၾကတာ 
ဟာ ခရစ္ေတာ္၌ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း သတိ 
ရ ၀န္ခံၾကရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ ကေလးေတြကို ခရစၥတူးအမွတ္ 
ေကာင္းေကာင္းသား တတ္ဖုိ႔ သင္ေပး 
ရပါမယ္။ ဘုရားေက်ာင္းထဲ ၀င္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
ေမတၱာေရကို တုိ႔ၾကတယ္။ အိမ္ေတြမွာ 
ေမတၱာေရ ပတ္ဖ်န္းၾကတာေတြ ဟာလည္း 
ေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေတြျဖစ္ၿပီး ေဆးေၾကာ 
ျခင္းကို ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ သတိရေစ 
ပါတယ္။ 

အသင္းေတာ္ႏွင့္အတူ

 ေနာက္ထပ္ ေျပာခ်င္တာ တစ္ခု 
က ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူတဲ့အခါမွာ 
ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုး ကပါ  အတူရွိေန 
ပါတယ္။ ရဟႏၱာ ေတြရဲ႕ လစ္တာနီကို ရြတ္ 
ဆုိၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ အကူညီကုိ ေတာင္းခံတယ္။ 
အသင္းေတာ္ၾကီးက ဒီလုိဆုေတာင္း ပါ၀င္ 
ျခင္း အားျဖင့္ အျပစ္ ဒုစ႐ုိက္ကိုေရွာင္ၿပီး 
ေကာင္းတဲ့ပါရမီေတြကို က်င့္ႏုိင္ဖုိ႔ ကူညီ 
အားျဖည့္ေပးပါတယ္။ အမိအသင္းေတာ္က 
အေယာက္စီတုိင္း အတြက္ အျမဲဆုေတာင္း 
ေပးေနပါတယ္။ အသင္းေတာ္ၾကီးျဖစ္တဲ့ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ 
ေယာက္ အတြက္ ဆုေတာင္း ေပးၾကတယ္။ 
တစ္ပါးသူအတြက္ ဆုေတာင္းေပး တယ္ 
ဆုိတာ သိပ္ကို ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အျပဳ အ 
မူတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္နဲ႔ ေပါင္း 
စည္းၿပီး အမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ေပးဖုိ႔ 
လုိပါတယ္။ ေဆးေၾကာျခင္းခံတဲ့ သူေတြ အ 

စာမ်က္ႏွာ ၄ သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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တြက္လည္း အျပစ္ရင္းမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး 
ဘုရားသခင္ကိန္း၀ပ္တဲ့ ဘုရားသားသမီး 
ေတြ အမွန္ျဖစ္လာဖုိ႔ ဆုေတာင္းေပးရမယ္။ 

 မေကာင္း ဒုစ႐ုိက္ နတ္ဆုိးကို 
တိုက္ ခုိက္ေအာင္နုိင္ဖုိ႔ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား 
ကို ခံယူရွိေစတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ စကၠရမင္ 
တူးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘ၀ဟာ 
နတ္ဆုိးရဲ႕ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းနဲ႔ မကင္း 
ပါဘူး။ ဘုရားနဲ႔ ေ၀းကြာသြားေအာင္ နတ္ 
ဆိုးက မရရေအာင္ ခဲြၿပီး ေလာကရဲ႕ ဆဲြ 
ေဆာင္မူေအာက္မွာ က်႐ံႈးေစဖုိ႔ ၾကိဳးစား 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆးေၾကာျခင္း စကၠရမင္တူး 
ရဲ႕ ေက်းဖူးေတာ္ေတြက ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ 
လုိ မာန္ဖီျခိမ္းေျခာက္ေလ့ရွိတဲ့ နတ္ဆုိးရဲ႕ 
အတုိက္အခုိက္ေတြကို ခုခံရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔ ေန႔ 
စဥ္ ခြန္အားကို ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ 

ေဆးေၾကာျခင္း ေရ 

 ေဆးေၾကာျခင္း၀ိနည္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔အသံုးျပဳၾကတဲ့ ေရကိုလည္း အနည္း 
ငယ္ ေထာက္႐ႈေ၀မွ် ခ်င္ပါတယ္။ အားလံုး 
သိၾကတဲ့အတုိင္း ေရဆုိတာ အသက္ရွင္ဖုိ႔ 
အေရးၾကီးတဲ့အရာတစ္ခု။ ေရမရွိရင္ ေသ 
ႏုိင္တယ္။ သဲကႏၱာရ ေႏြပူပူဒဏ္ကို ခံစားဖူး 
သူတုိင္း ေရရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ ပိုသိတယ္။ ေရဆုိ 
တာ အသက္။ ေရဆုိတာ သန္႔ရွင္း ျခင္းကို 
သ႐ုပ္ေဆာင္တယ္။ မျဖဴစင္တာေတြကို 
ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ေအာင္ ျပဳလို႔ရတယ္။ 
ေရနဲ႔ ေဆးေၾကာ ျခင္းစကၠရမင္တူးကို ေပး 
တာဟာ သိပ္ကုိ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ေရ 

ဆုိတာ သန္႔စင္ႏုိင္စြမ္းရွိတာ မွန္ေပမဲ့လည္း 
သူကိုယ္တုိင္က မသန္႔စင္ ေပးႏုိင္ပါဘူး။ 
သန္႔စင္ေစသူ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေရ 
ကို အသုံးျပဳ ေလွ်ာ္ဖြတ္မွသာ သန္႔စင္ေစ 
တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးေၾကာျခင္းမွာလည္း 
ေရက အျပစ္ရဲ႕ညစ္ညမ္းမႈေတြကို ေဆး 
ေၾကာေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆးေၾကာ 
သန္႔စင္သူက ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ပဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ေရက စင္ၾကယ္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။ စင္ 
ၾကယ္ေအာင္ျပဳလုပ္သူ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းေစ 
သူကေတာ့ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘု 
ရားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ေဆး 
ေၾကာျခင္းကို ေပးတဲ့အခါ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိ
ညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕အကူအညီကုိေတာင္း 
ခံၾက ရတယ္။ ဒါမွသာ ႐ိုး႐ုိးေရအျဖစ္ကေန 
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ တန္ခုိး 
အစြမ္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးတဲ့ ေရျဖစ္လာ 
ပါတယ္။ အဲ့ဒီေရ၊ အဲ့ဒီသန္႔ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ ေတာ္ရဲ႕ တန္ခုိးနဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုး 
က ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူၾကတာပဲေလ။ 

 ေဆးေၾကာျခင္း စမ္းအုိင္က ေရကို 
ေကာင္းၾကီး ေပးၿပီးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလုံးသားေတြ ကလည္း ေဆး 
ေၾကာျခင္းကိုခံယူဖုိ႔ ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ နတ္ 
ဆိုးနဲ႔ နတ္ဆုိးရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ပစ္ပယ္ၿပီး 
ယံုၾကည္ျခင္းကို ၀န္ခံၾကတယ္။ လူနဲ႔ ဘုရား 
စိတ္၀မ္းကဲြေအာင္ ခဲြတတ္တဲ့ နတ္ဆုိးကို 
ျငင္းပယ္ၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ အသက္တာမွာ ပို 
ၿပီးျပည့္၀စြာ ပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔ တုန္႔ျပန္ၾကပါတယ္။ 
ခဲြခြာေစသူက နတ္ဆုိးပါ။ ဘုရားရွင္ကေတာ့ 

အျမဲ တစ္လံုးတစ္၀ တည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္း 
စည္းေပးတယ္။ နတ္ဆုိးကို ပယ္မလား၊ 
ဘုရားကို ေရြးမလားဆုိတာကို ဆံုးျဖတ္ရပါ 
တယ္။ မိမိကိုယ္ကုိ တာ၀န္ယူၿပီး ဘုရားရဲ႕ 
ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ ဘ၀ 
သစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ရင့္က်က္စြာ 
ေရြးခ်ယ္ၾကရတယ္။ ဒါဟာ ေဆးေၾကာျခင္း 
စကၠရမင္တူးရဲ႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ပါပဲ။ 

မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာ

 မိဘေတြက ေလာက အသက္တာ 
ကို ရွင္သန္ခြင့္ေပးေစတယ္ဆုိရင္ အမိ 
အသင္းေတာ္ ကလည္း ေဆးေၾကာျခင္း 
အားျဖင့္ ထာ၀ရ အသက္တာကို ရွင္သန္ခြင့္ 
ေပးတယ္လုိ႔ ဆိုရမွာပါ။ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ သားသမီးေတြျဖစ္လာၾကတဲ့ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေတြဟာ ေရအားျဖင့္ သန္႔ရွင္း 
ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အထူးခ်စ္ခင္ 
ခံရ ေသာ သားသမီးေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ 
ဘုရားရွင္ဟာ ဖခင္ပမာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ 
ျမတ္ႏုိးေတာ္မူတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ စြန္႔ပစ္ 
မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆးေၾကာျခင္း ခံတဲ့ 
ေန႔မွာ ဘုရားရဲ႕ သားသမီးေတြ ထာ၀ရ ျဖစ္ 
တည္သြားရပါတယ္။ ဘုရားသားသမီး ျဖစ္ရ 
ျခင္းဆုိတဲ့ ၀ိညာဥ္၌ တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္မႈကို 
ဘယ္ေတာ့မွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္လို႔ရမွာ မ 
ဟုတ္ဘူး။ အျပစ္အနာအဆာ၊ အားနည္း 
ခ်က္ေတြကေတာင္ ဒီတံဆိပ္ကို ဖ်က္ႏုိင္ 
စြမ္း မရွိပါဘူး။ မေဖ်ာက္ဖ်က္ႏုိင္တဲ့ တံဆိပ္ 

နဲ႔အတူ ခရစ္ေတာ္၌ ပါ၀င္ၾကရတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူေအာင္ ျပဳၾကရ 
မွာ ျဖစ္တယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ 
က သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေစၿပီး ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ခႏၶာ ကိုယ္၌ ပါ၀င္ေစတယ္။ ဒါကို ဆီလူျခင္း 
ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုၿပီး ထပ္တူက်ေစ 
ပါတယ္။ ဆီလူးတာဟာ ဘိသိတ္ေပးျခင္း 
တစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရဟန္းအျဖစ္၊ 
ပေရာဖက္အျဖစ္၊ ဘုရင္အျဖစ္မွာ ပါ၀င္ 
ေ၀မွ်ခြင့္လည္း ရွိလာတာမုိ႔ ဆီလူးျခင္း 
အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တု႔ိရဲ႕ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာဟာ 
ပိုၿပီး ျမင့္သထက္ ျမင့္လာပါတယ္။ ဂုဏ္ 
သိကၡာက ျမင့္လာ သလုိ ဒီဂုဏ္သိကၡာကို 
မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ တာ၀န္ 
ကလည္း ၾကီးပါတယ္။

 ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ေဆးေၾကာ 
ျခင္းခံတဲ့အခါမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အလင္း 
ေတာ္ကို ခံယူေလာ့ဆုိၿပီး ေဆးေၾကာျခင္း 
ဖေယာင္းတုိင္ကို ေပးပါတယ္။ ဒါဟာ ေလာ 
ကရဲ႕ အလင္းျဖစ္ေစဖုိ႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အ 
လင္းကို ပိုမုိ ထြန္းလင္းေစဖုိ႔ တာ၀န္ေပး 
အပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ ေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္သန္ တည္ရွိ 
မႈကို လူအမ်ား ပိုသိလာ ႏုိင္ေစပါတယ္။ 
ေဆးေၾကာျခင္းရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းျပည့္၀ကာ ေက်း 
ဇူးေတာ္ အသီးပြင့္မ်ားလည္း သီးပြင့္ ေ၀ 
ဆာ ႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္။ 

သီကုိရွင္း

စာမ်က္ႏွာ ၃ မွအဆက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဖီဖာ ကမၻာ့ဖလားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သတင္းစကား

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲကို ႐ုရွားႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံကာ 
ဇြန္လ ၁၄ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္အထိ တစ္လတာ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ လူထု ပရိတ္သတ္အား ဘုရားစကားသင္ၾကားရင္း ေဘာလံုးပြဲ 
အတြက္ သတင္းစကား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

 "ကမၻာ့ေဘာ္လံုးပြဲဝင္ အားကစား သမားမ်ား၊ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကီးမႉးသူ 
မ်ား၊ ပြဲၾကည့္ ပရိတ္သတ္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားကတဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကသူမ်ား အားလံုး 
ကို ကၽြႏ္ုပ္ ဆႏၵမြန္ျပဳ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္" ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆိုခဲ့သည္။

 ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုးပြဲသည္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ျခင္း၊ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ဘာသာေရးယံုၾကည္ျခင္းမ်ားအၾကား ညီရင္းကိုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ား 

အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တစိတ္တဝမ္း ျဖစ္ျခင္းကို အားေပး ေဖၚေဆာင္ေပးေသာ အခါ 
သမယ ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆႏၵျပဳခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အားကစားကို အလြန္ဝါသနာထံုသူျဖစ္သည္ကို လူအမ်ား 
သိၾကသည္။ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတြင္ ရွိစဥ္က ေဘာလံုးပြဲသည္ အားကစား တစ္ခုတည္း 
သာ မဟုတ္ဘဲ ဘာသာဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုရန္ ေနရာ အျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ဖလားတြင္ေပးပို႔ခဲ့ေသာ သတင္းစကားတြင္လည္း ေဘာလံုး 
ပြဲက်င္းပရင္း ရယူႏိုင္သည့္ ေကာင္းက်ိဳး မ်ားစြာကို မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့သည္။ စည္းလံုးညီ 
ညြတ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ညီအစ္စိတ္ထားစသည္တို႔ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းစကားတြင္ 
ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။

ေရာမၿမိဳ႕ လူငယ္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ လည္ပတ္ခဲ့စဥ္က လူငယ္ေလး တစ္ဥိးႏွင့္ စားပြဲတင္ 
ေဘာလံုးပြဲကစားခဲ့သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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သတင္းပညာနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လမ္းညႊန္တုိက္တြန္းမႈမ်ား
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အ႐ွင္သူျမတ္သည္ အီတီႏုိင္ငံ 
အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ဆု "Biagio Ag-
nes" ေပးအပ္ေရး ကုိစားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဇြန္လ (၄) ရက္ 
တနလၤာေန႔က ဗာတီကန္နန္းေတာ္တြင္လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ပါ
သည္။ ယင္းေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအ႐ွင္သူျမတ္မွ 
အမွန္တရားကုိ အေစခံရန္၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိ အားျဖည့္ေပး 
ရန္ႏွင့္ အပယ္ခံဘဝမ်ားကုိလည္း ေမ့ေလ်ာ့မထားသင့္ 
ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဇြန္လ ၂၂ မွ၂၄ ရက္အထိ Sorrento ၿမဳိ႕၌က်င္းပ 
မည္ျဖစ္ေသာ တစ္နွစ္တာအေကာင္းဆုံး ဆုေပးအပ္ပြဲမတုိင္ 
မီ  ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ဆု "Biagio Agnes" ေပး 
အပ္ေရးအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ ၇၀ ပါဝင္ေသာ ကုိစားလွယ္အဖြဲ႔ 
ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ထုိ႔သို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးအ႐ွင္သူျမတ္က ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတုိးတက္မႈ 
ျဖစ္စဥ္နွင့္ မီဒီယာေလာက ေျပာင္းလဲလာမႈတုိ႔သည္ သူတုိ႔ 
အတြက္ (သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္) အလြန္အားစုိက္ 
ထုတ္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအ႐ွင္သူျမတ္မွ သူ၏ ခရီးစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ အျခားေသာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေ႐ွး႐ုိးရုပ္ျမင္သံ 
ၾကားနွင့္ ေရဒီယုိ အစီစဥ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လ်ွက္ လက္ကုိဖုန္းမ်ား 
ျဖင့္ သတင္းေမးျခင္း သတင္းေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ားအေပၚ 
လူငယ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္လာမႈကုိ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္၊ တစ္ 
ဆက္တည္းမွာပဲ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ ပညာ 
သင္ၾကားေပးေသာ အေျခခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ရန္ တုိက္ 
တြန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အား အဓိကတုိက္တြန္းခဲ့သည့္ 
အခ်က္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ အမွန္တရားႏွင့္ အစြန္အဖ်ား 
အပယ္ခံဘဝမ်ားကုိ ပုိမုိ သတိ႐ွိဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

 အစြန္အဖ်ားအပယ္ခံဘဝမ်ား

 သတင္းမ်ားမ်ားထြက္ရွိေသာ ႀကီးမာသည့္ ေနရာ 
ဌာနမ်ား ရွိျငားေသာ္လည္း ေဝးလံေခါင္းဖ်ားေနရာမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ၾကေသာသူတုိ႔၏ ဘဝအသက္႐ွင္ ေနထုိင္ၾကရပုံ 
ေတြကုိလည္း ဘယ္ေသာ အခါမွမေမ့ၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

 တခါတရံမွာ ၎တုိ႔ရဲ႕ဘဝေတြဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
နွင့္ ေအာက္ဆံုးသုိ႔ေရာက္ရွိေနျခင္း၊ ဒုကၡခံေနရျခင္းေတြ 

ျဖစ္ေနတတ္ေၾကာင္း၊ တခါတရံမွာလည္း သူတုိ႔ရဲဘဝေတြ 
ဟာ စည္းလုံးၾကံ႕ခုိင္မႈ၏ စံျပအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေန 
တတ္ၿပီး ၄င္းဟာ လူတုိင္းလူတုိင္းကုိ အျမင္သစ္ကုိ ရရွိဖုိ႔ 
ကူညီေပးနုိင္ပါတယ္။

 အမွန္တရား

 သတင္းေထာက္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အလြန္သတိ 
ထားရမည့္အရာကေတာ့ သေဘာတရားအေတြးအျမင္ေတြ 
ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ အရာမ်ားကုိသာေဖၚေဆာင္သည့္ 
ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမက်ေအာင္ သတိထားရပါမည္။ အရာရာ 
လ်ွင္ျမန္လာတဲ့ ယေန႔ေခတ္ႀကီးမွာ ေသခ်ာစုေစာင္းၿပီး ႏိႈက္ 
ႏႈိက္ခြၽတ္ခြၽတ္ေလ့လာဖုိ႔၊ ရဲရဲဝ႔ံဝ႔ံရင္ဆုိင္ဖုိ႔ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္ အဖြဲ႔အစည္းတခုကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစမဲ့အရာေတြမွာ 
ႏႈတ္ဆိတ္ေနတတ္ဖုိ႔ အလြန္လိုအပ္ပါတယ္။  ဒီအလုပ္ဟာ 
ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအရာက 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ရဲရင႔္လာဖုိ႔ ေ႐ွ႕ျဖစ္လာမည့္အရာကုိ ေဖာ္ျပ 
ေပးျခင္းတုိ႔မွာ ကူညီတဲ့အရာျဖစ္လာပါတယ္။

 ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအ႐ွင္သူျမတ္မွ သတင္းေထာက္ 

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိ၏ တာဝန္ဝတၱရား ေက်ပြန္ဖုိ႔ရန္ 
အတြက္ အျဖစ္ပ်က္တခုကုိ အေသးစိတ္ ေျပာျပႏုိင္ယုံ 
ေလာက္ႏွင့္မေက်နပ္သင့္ပါ၊ ၎ဟာ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေန 
ေသာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး ေအာက္ဆံုးက်ေနေသာ အေျခအေန 
မ်ားကုိ လူသိ႐ွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ရင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအတြက္ 
ေမးခြန္းေတြကုိ နည္းလမ္း ထုတ္ေပးတဲ့ေနရာ ျဖစ္ရပါမည္။ 
သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ဟာ လူအမ်ားအတြက္ လြတ္္ 
ေျမာက္ရာ၊ လူ႔ဘဝအဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း
အတြက္လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းအတြက္ ေခၚေဆာင္ခံရေသာ ဘဝ 
ျဖစ္ပါသည္။

  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအ႐ွင္သူျမတ္မွ Biagio Agnes 
အဖြဲ႔၏ စီမံကိန္းအေပၚ ေဆးသိပၸံဆိုင္ရာေခါင္စဥ္ တိက်မွန္ 
ကန္ေသာ သတင္းတုိ႔ျဖင့္ proliferation of "do-it-your-
self" သတင္းတို႔ႏွင့္ သိပၸံပညာထက္လူတုိ႔အားဆြဲေဆာင္ 
ေနေသာ မသဲမကဲြသတင္မ်ားကုိ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ရန္ စူး 
စမ္း႐ွာေဖြျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပ 
ခဲ့ပါတယ္။

        ဘာသာျပန္ဆုိသူ    Fr. Peter Kyi Maung

အာဏာမက္သည့္စိတ္မ်ား မရွိရန္ ကာဒီနယ္အသစ္မ်ားအား မွာၾကား
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ စိန္ပိတာ ဗိမာန္ 
ေတာ္ႀကီးအတြင္း၌ ကာဒီနယ္ အသစ္ ၁၄ 
ပါးအား အေဆာင္ေယာင္မ်ားအပ္ႏွင္းျခင္း 
အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။

 ထိုအခမ္းအနားတြင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးအရွင္ျမတ္ က ရွင္မာကု ဧဝံေဂလိ 
က်မ္းပိုဒ္ ၁၀း၃၁-၄၅ ကို ကိုးကားၿပီး ကာဒီ 
နယ္အသစ္မ်ားအား ခရစ္ေတာ္ကိုသာ အာ 
႐ံုျပဳရန္ မိမိဂုဏ္ကို ေဖၚလိုေသာ စိတ္ထား 
မ်ားမွေရွာင္ရွားၾကရန္မွာၾကားခဲ့သည္။

 တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အေရွ႕ 
တြင္သြားေနေသာ ခရစ္ေတာ္ကို မျမင္ေတာ့ 
ဘဲ မိမိကုိယ္ကို အာ႐ံုထားေသာအခါ သူတို႔ 
ႏွလံုးသားအတြင္းမွ ဂုဏ္မက္သည့္စိတ္မ်ား၊ 
မနာလိုျခင္းမ်ား၊ မိမိႏွင့္ မတန္ေသာ အရာ 
ကို ရယူရန္ အေပးအယူလုပ္လုိစိတ္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း ေထာက္႐ႈခဲ့သည္။

 တပည့္ေတာ္ႀကိးမ်ားကဲ့သို႔ ငါတို႔ 
အထဲတြင္ မည္သူသည္ သာ၍ ႀကီးျမတ္သ 
နည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ႐ႈတ္ေထြး 
မေနၾကရန္ သတိေပးခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေသာ 
အာဏာဆိုသည္မွာ အေစခံရန္ တပါးသူ၏ 
ေျခရင္းတြင္ ထိုင္ေနျခင္းမွ ေမြဖြါးလာသည္။  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို တပါးသူထက္ 
ပိုႀကီးျမတ္သည္ဆိုသည့္ စိတ္ထားမ်ိဳး မ 
ထားရွိသင့္ပါ။ မည္သည့္အခါမွ် သူတပါး 
အား အထင္ေသးေသာ အၾကည့္မ်ိဳးျဖင့္ 
မၾကည့္မိေစရန္ သတိျပဳဖို႔လိုသည္။ "သင္ 
တို႔အထဲတြင္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ျဖစ္လို သူ 
သည္ အျခားသူမ်ားအား အေစခံရမည္" ဆို 
သည့္ စာေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနစဥ္ ရြတ္ 
ဆိုရမည္။

 အသင္းေတာ္အတြင္း၌ အာဏာ 
ဆိုသည္မွာ တပါးသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ကာ 
ကြယ္ျခင္း၊ သူတုိ႔၏ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ကုသ 
ေပးျခင္း၊ ပ်က္စိးသြားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 

ျပန္လည္း ရယူေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
 ကားတိုင္ေပၚတြင္ ဦးညြတ္ကာ အ 
ေသခံခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိေခါင္းကို 
ညြတ္ကာ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေျခကို 
ေဆးခဲ့သည္။ ထုိနမူနာမွာ ယေန႔ ကာဒီနယ္ 
ႀကီးမ်ား ရရွိသည့္ အာဏာျဖစ္ေၾကာင္း 
သတိေပးစကားျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

 ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ကာဒီနယ္ 
မ်ားကို ဘာသာဝင္ဦးေရမ်ားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး 
မ်ားမွ ခန္႔အပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုခန္႔ 
အပ္ေသာ ကာဒီနယ္မ်ားမွာ ဘာသာဝင္ 
ဦးေရနည္းၿပီး ေသးငယ္ေသာ  ေဒသမ်ားမွ 
ျဖစ္သည္။

Ref: Vatican News



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

 ကက္သလစ္ မစ္ရွင္မွ စီစဥ္ေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိ၏ ၾသစေၾတးလ် ခရီးစဥ္

 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ ၾသစ 
ေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ကက္သလစ္မစ္ရွင္၏ ဖိတ္ 
ေခၚမႈျဖင့္ အလွဴရွင္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး 
ျခင္း၊ ေဟာေျပာသက္ေသခံျခင္း ႏွင့္ ေက်း 
ဇူးတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၾသစေၾတးလ် 
သို႔ ၁၄ ရက္တာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ခရီး 
စဥ္ကို ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး 
ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕၊ မယ္လ္္ဘုန္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ ပါ့သ္ ၿမိဳ႕ 
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္ အတြင္း 
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ဘ႑ာေရးမႉး 
ဖါသာ ႏိုဝယ္ ေစာေနာ္ေအးလည္း အတူ 
လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။

 ခရီးစတင္မထြက္ခြါမီ ကာဒီနယ္ 
က "ဒီခရီးစဥ္က ရန္ကုန္တစ္ခုတည္း အ 
တြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သာသနာ ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ် ကက္သလစ္ 
မစ္ရွင္က ကူညီေထာက္ပံ့ထားတာေတြ ရွိ 

တယ္။ ဒါေတြအတြက္ အလွဴရွင္ေတြကို 
ေက်းဇူးတင္ဖို႔နဲ႔ ဆက္ၿပီး ကူညီဖို႔ လိုအပ္ 
တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ သြားရတာပါ" 
ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

 ကက္သလစ္ မစ္ရွင္သည္ ကမၻာ 
တဝွမ္းရွိ ႏြမ္းပါးေသာ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္မ်ားအား ကူညီ ေထာက္ပ့ံလ်က္ရွိ 
သည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ ရဟန္းျဖစ္ သင္ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး 
က႑မ်ားတြင္ ကူညီေပးေနသည္။

 ကာဒီနယ္၏ ေဟာေျပာျခင္းမ်ား 
သည္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 
နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီတြင္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ ကာ 
သီျဒယ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ မစၧားပူေဇာ္ 
ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုရက္ ေန႔လည္ 
ပိုင္းတြင္ ဆစ္ဒနီရွိ ျမန္မာ ကက္သလစ္ 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

 ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘ႐ုတ္ 

ကင္းေဘးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံ 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီမွ ၁၂ နာ 
ရီအထိ ေဟာေျပာျခင္း ေမးခြန္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ထိုေန႔ ညေနတြင္ ကက္သလစ္ 
မစ္ရွင္၏ တြဲဖက္ျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ် 
ကက္သလစ္ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး 
ေမးခြန္းမ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔အတူ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၄ 
ရက္မ်ားတြင္လည္း ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ ေရွ႕ေနမ်ား 
အသင္းအား မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ ၾသစေၾတးလ် က႐ုဏာ 
အသင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားအား 
ေက်းဇူးတင္ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေရဒီယုိ 
ႏွင့္ ႐ုပ္သံ ဌါနမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ေမး 
ျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ 
မယ္လ္ဘုန္းၿမိဳ႕တြင္ ႏ်ဴးမန္းတကၠသိုလ္၌ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျမန္မာ ကက္သလစ္မ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ စိန္ဖရန္စစ္ ဘုရားေက်ာင္း  
တြင္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း၊ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း  

စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ဇြန္လ ၁၈ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ 
ပါ့သ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ျမန္မာ ကက္ 
သလစ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ႐ုပ္ 
သံတင္းဌါန မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။

 "ခရီးစဥ္ရဲ႕ အစီအစဥ္က ၾသစ 
ေၾတးလ် ကက္သလစ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္ 
ကက္သလစ္ေတြကို ရင္းႏွီးေစတဲ့သေဘာ 
ပါ၊ ကာဒီနယ္လ္က ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဆံုး 
ျဖစ္တယ္၊ ျမန္မာျပည္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
လာလည္သြားတာရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲထူး 
ျခားျဖစ္စဥ္ေတြလည္း သူတို႔ သိခ်င္တယ္။ 
အဲ့ဒီေတာ့ ကာဒီနယ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ေျပာတာ 
ကို သူတို႔ နားေထာင္ခ်င္တယ္။ ခရီးစဥ္က 
ရက္ရွည္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ ပင္ပန္းေပမယ့္ အ 
က်ိဳးရွိတဲ့ ခရီးစဥ္တစ္ခုပါ" ဟု ကာဒီနယ္ 
အတူ လုိက္ပါသြားခဲ့ေသာ ဖါသာေစာ ေနာ္ 
ေအးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

CBCM-OSC

အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း
 ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ 
အေျခခံသမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္သင္တန္း 
(အမွတ္စဥ္ ၁၉)ကုိ မန္က်ဥ္းကြင္းေက်းရြာ 
တြင္ ဇြန္လ ၄ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ (၅) ရက္ 
ၾကာက်င္းပခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းကုိ ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီတာထြန္းထြန္းနွင့္ အတူ 
မန္က်ည္းကုန္းေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr. Pius Win Ko နွင့္ လက္ေထာက္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. Augustine တုိ႔မွ ဦးေဆာင္ေပး 

ခဲ့ပါသည္။

 ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား သမၼာ 
က်မ္းစာေတာ္ျမတ္အေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလာ 
ေစရန္၊ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္၏ ဦးေဆာင္ 
လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဘဝ တစ္သက္တာကုိ 
ေကာင္းစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ၾကရန္ စသည့္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ယခုသင္တန္းကို က်င္းပ 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုသင္တန္းတြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္သူ (၃၀) ဦးရွိခဲ့သည္။

        OSC (Yangon)

ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ

 ဘာသာေပါင္းစုံ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

သင္တန္းက်င္းပ

 ဘာသာေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္းၿငိမ္း
ခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေန ထုိင္ေရးသင္တန္းကုိ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ 
(၈) ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 ထုိႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္းဆွိန္း 
ဟွီး၊ ျမစ္ႀကီးနား ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒၚတန္၊ မႏၱေလး 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ေပါဂေရာင္၊ ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္တုိ႔၊ ကက္သလစ္ 

ရဟန္းေတာ္ အပါး (၂၀) ခန္႔နွင့္အတူ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ကုိယ္စား 
လွယ္မ်ားလည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ဘာသာတရားတစ္ခုစီ၏ က်င့္စဥ္မ်ား၊ 
တရားေတာ္မ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း ေဝမွ်ခဲ့ေပးခဲ့ၾကၿပီး၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ 
အေတြးအျမင္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေဝငွခဲ့ၾကသည္။ ထို 
နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈအမွတ္တရအျဖစ္ သစ္ပင္ 
(၄၀) ေက်ာ္ အတူတကြစုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။

OSC (Yangon)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလားစ္မန္ထန္းလက္ေတာ္ မွ 
Little Way အသင္းဝင္ ရဟန္းသစ္တစ္ပါး ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာခံယူ

မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ

 မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၏ ရဟန္း ၀ါေတာ္ 
(၄၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗလီအခမ္းအနားကို ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ 
ၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ စီရင္စု တြင္ ေမလ (၂၉)ရက္ေန႔က 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။
 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေမလ(၂၈)ရက္ေန႔က မႏၱ 
ေလးၿမိဳ႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕သို႔ မႏၱေလး သာသနာမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီၤးႏွင့္ ဘာသာတူမ်ားက ခ်င္းရိုးရာဓေလ့အတိုင္း 
ရိုးရာအကမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံကာ ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။
 အဲ့ဒီေနာက္  ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဘာသာတူမ်ားအား 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဗဟိုေက်ာင္း တုိက္ 
သစ္အား ေကာင္းခ်ီးေပးကာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေမလ(၂၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ မင္းတပ္ခ်င္းရိုး 
ရာ ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း ႏြားေနာက္ပူေဇာ္ပြဲ ေတာ္ကို က်င္းပ 
ခဲ့ပါသည္။ ႏြားေနာက္(၈)ေကာင္မွာအသီးသီး၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္  ေက်းဇူးတင္ျခင္း ျဖင့္ ပြဲရွင္ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက 
ပူေဇာ္အပ္ႏွံထားသည့္ ႏြားေနာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ႏြားေနာက္ပူေဇာ္ျခင္းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ 
လာစ္းမန္ထန္းက ယခုလိုလည္း ျမြတ္ၾကား ခ့ဲပါေသးသည္။ 
“ႏြားေနာက္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သနားစရာလုိ႔ 
ျမင္ရ မွာပါ။ဒါေပမယ့္ သခင္ခရစ္ ေတာ္ဟာလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
လူသားေတြအတြက္ အေသခံခဲ့တာကိုလည္း ျပန္လည္ 
ေအာက္ေမ့ၾကည့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏြားေနာက္ေတြကို 
ျမင္ရတာ စိတ္မေကာင္းေပမယ့္လည္းပဲ  သူတို႔လဲ ခုလို ပြဲ 
ေတာ္မွာ ပါ၀င္တာဟာသနာအတြက္ တစ္ဘက္တစ္လမ္း 
က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ဘုရားသခင္အတြက္ သာသနာျပဳတဲ့ 
ေနရာ မွာ နစ္နာမႈေတြအမ်ားႀကီးရိွတယ္။ သခင္ေယဇူးဟာ 
ေလာကႀကီး အတြက္အေသခံသလိုသူတို႔ လည္းပဲအေသခံ
ရတယ္။ဒါေပမယ့္လည္းအခုလိုေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းအားျဖင့္
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကိုခံျခင္းအားျဖင့္သခင္ 
ခရစ္ေတာ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ဒီႏြားေနာက္ေတြလို 
ပါ၀င္ရမွာပါ။ဒါ ေၾကာင္မိုိ႔လို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ဟာ ေလာက 
ႀကီးမွာ ထာ၀ရ တစ္သတ္ပတ္လံုးေနရမွာ မဟုတ္ဘူး။ 
တစ္ခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္အတြက္ လာတဲ့လမ္းရွိသလို ျပန္တဲ့ 
လမ္းလဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္အဲဒီ အျပန္လမ္း မွာကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ဘုရားသခင္နဲ႔ ထာ၀ရတည္ေနႏုိင္ဖို႔ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္း 
ရယူဖို႔က အဓိ္ပၸာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏြားေနာက္ေတြကို 
ပူေဇာ္တာ ရက္စက္မႈလုိ႔ ေျပာရင္လဲ မွန္ေပမယ့္ လူေတြ 
အတြက္ သူတုိ႔လဲ အနစ္နာခံရတယ္။ ထုိနည္းတူစြာ ခရစ္ 
ေတာ္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကယ္တင္ျခင္းကို အေသခံၿပီးမွ 
ေပးတယ္ဆိုတဲ့ သေကၤတလဲ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
လူသားေတြကလဲ ေလာကမွာ ထာ၀ရ ေနဖို႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ 

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကိုသြားရမယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ေပါင္းစည္းရ 
မယ္ဆိုတဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။
လူေတြအေနနဲ႔လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာကို နားလည္ 
သေဘာေပါက္ၿပီး အနစ္နာခံရမယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္နဲ႔ သာသနာအတြက္ အားလံုးဟာ အနစ္နာခံ ၊အေသခံ 
ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ႏြားေနာက္ေတြကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ 
ေတာ္ဟာ အေသခံခဲ့သလုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာလည္း ဘုရားသခင္ 
အတြက္ အနစ္နာခံရမယ္။ဒါမွလဲ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ 
ေကာင္းကင္ႏို္င္ငံေရာက္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီဂ်ဴဗလီပြဲမွာ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် နားလည္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ သင္ခန္း 
စာေတြကို ရယူႏုိင္ပါတယ္။“ ဟု ဆိုကာ ႏြားေနာက္မ်ား
အားေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးခဲ့့ပါသည္။ အဲ့ဒီေနာက္ရိုးရာေခါင္
အိုးမ်ားကိုလည္း ေကာင္းခ်ီး ေပးခဲ့ပါသည္။
  ညေနပိုင္းတြင္  ဂ်ဴဗလီ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို 
က်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ မစာၦးတရားတြင္ ကေလးသာသနာမွ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Felix Lain Khen Thang, ေတာင္ႀကီး 
သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး မာတီးယားဦးေရႊႏွင့္အနယ္န
ယ္အရပ္ရပ္ရွိ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလ 
ရွင္မ်ား၊ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ဂ်ဴဗလီ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိ က်င္းပရာတြင္ 
မြန္ဆီေညာ္ ေပၚလီႏူးစ္ မာန္ဟာေဂ (ပ်ံလြန္) ၏ ရဟန္း 
၀ါေတာ္ (၄၅) ၀ါ၊ ျပင္သစ္ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.
Frunel ၏ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း ႏွစ္(၅၀) တုိ႔ကိုပါ အတူတကြ 
ေအာက္ေမ့ကာ ပူေဇာ္က်င္းခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း သိရွိရ 
ပါသည္။
 မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ 
လာစ္းမန္ထန္းမွ ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၾသ၀ါဒေပးရာတြင္ “ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ 
အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ကို က်င္းပၾကပါတယ္။ 

ကၽြနု္ပ္တို႔ ဘာသာတူမ်ားရဲ႕ ဂ်ဴဗလီလုပ္တဲ့ ခံစားခ်က္က 
ေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ အၿမဲတမ္း ပစၥဳပၸန္ကာလ မွာရွိတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဂ်ဴဗလီကို အၿမဲတမ္း က်င္းပေနရမွာျဖစ္တယ္။ 
ဂ်ဴဗလီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဘိတ္သိတ္ 
မဂၤလာေပးထားသည့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား ေစလႊတ္လုိက္ 
ေသာ မက္စီယား ခရစ္ေတာ္သခင္ကို အၿမဲတမ္း ဘာပဲ 
လုပ္လုပ္ လမ္းညႊန္ၿပီးမွ သူ႔ရဲ႕ အင္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ 
တဲ့၊လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အခြင့္အေရးဟာဂ်ဴဗလီပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 
ဂ်ဴဗလီလုိ႔ သတ္မွတ္မယ္ဆို ရင္ေတာ့ သခင္ဘုရား 
ေပးထားတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေန႔ကို က်င္းပတာပဲျဖစ္တယ္။ 
ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ေက်းဇူးဟာ အကန္႔အသတ္မရွိိဘူး။ 
လူသားအားလံုး အေျခခံရက္ဟူသမွ် ရရွိခံစားရတဲ့၊ျဖတ္ 
သန္းရတ့ဲေန႔အခ်ိန္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဂ်ဴဗလီကို က်င္းပ ေန 
ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ယခုလုိ (၂၅)ႏွစ္ေတြ၊ (၇၅) ႏွစ္ေတြ 
က်င္းပေနေပမယ့္ ေန႔စဥ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္၊ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လူသား 
ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေန႔တုိင္းဂ်ဴဗလီကို က်င္းပေနျခင္းပဲျဖစ္
တယ္။ဂ်ဴဗလီႏွစ္သည္ စႀကၤာ၀ဋာတစ္ခုလံုးကို ဖန္ဆင္းၿပီး 
အုပ္စိုးပုိင္သေတာ္မူေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
အထူး ဆက္ႏြယ္ေနတယ္။ လူသားတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ 
ျခင္း၊ တုိးတက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အလုိရွိေန 
ေသာဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ဆႏၵအတုိင္း လူသားမ်ား
အားလံုးႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးရမယ့္ တာဝန္ရွိတယ္ ဆိုတာ 
ကို သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ဴဗလီရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာ 
ၿပီဆုိရင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးတုိ႔မွာ 
တတ္အားသေရြ႕ ပါဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားဖို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼဆရာမ်ားအပါအဝင္ ေခၚေတာ္မူျခင္းမွာ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕အလုိဆႏၵကို လုိက္နာဖုိ႔လုိ အပ္တယ္။ဘုရား
သခင္ရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာက်င္းပဖို႔အတြက္ 
ႏိႈးေဆာ္ေပးတဲ့ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ျဖစ္တယ္။” ဟုဆိုကာ 
ဂ်ဴဗလီေန႔ေရာက္လွ်င္ သတိရသင့္သည့္အရာမ်ားကို ျမြတ္ 
ၾကား ခဲ့ပါသည္။
 အဲ့ဒီေနာက္ မစာၦးတရားအၿပီးတြင္ ဂ်ဴဗလီရွင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ စိန္ထေရဇားသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္မ်ားက 
ဂ်ဴဗလီရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီး အတြက္ဂုဏ္ျပဳၾသဘာစာကို 
ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အဲဒီေနာက္ လူငယ္တစ္ဦးမွလည္း 
မင္းတပ္ခ်င္း စကားျဖင့္ အဖဆရာေတာ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳ 
ၾသဘာစာကို ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 အဲ့ဒီေနာက္ ဂ်ဴဗလီကိတ္ကို ဆရာေတာ္သံုးပါး 
လံုးမွ စုေပါင္းခြဲကာ ဂ်ဴဗလီမစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို က်င္းပ 
ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

Pinky (MDY-OSC)

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၏ 
သက္ေတာ္(၇၅)ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ ရဟန္း၀ါေတာ္(၄၅)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

 စိန္ထရဇားလမ္းစဥ္သြယ္ သာသနာျပဳ အသင္း 
ဂုိဏ္းဝင္အျဖစ္ ဦးပဥၥင္းႀကီး ေယာဟန္ေလာကီးသည္ 
ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာကုိ မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း လက္ေတာ္မွ ေမလ 
(၃၀)ရက္တြင္ ခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ၄င္း၏ ရဟန္းသိကၡာတင္အခမ္းအနားကုိ ဇာတိၿမဳိ႕ 
ျဖစ္ေသာခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမဳိ႕ ေယဇူးေရႊနွလုံးေတာ္

ဘုရားေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း၊ ကေလး 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္၊ 
ေတာင္ႀကီးသာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး မာတီးယားဦးေရႊ၊ 
နွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွဘုန္းေတာ္ႀကီး
မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ေဆြမ်ိဳး
မ်ားပါဝင္ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။

ဦးပဥၥင္းႀကီး၏ မိဘႏွစ္ပါးသည္ ယံုၾကည္သူကက္သလစ္
ဘာသာဝင္မ်ားမဟုတ္သည့္တုိင္ သားသမီး (၇)ဦး ရွိသည့္ 
အနက္ ပဥၥမေျမာက္သားရတနာကို ဘုရားသခင္အားဆက္ 
ကပ္ေပးသည့္အတြက္ အလြန္အင္မတန္ ၾကည္ႏူးစရာေန႔ 
တစ္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ေခၚေတာ္မူျခင္းကိုအဆံုး 
တုိ္င္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ဝုိင္းဝန္းဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔ လုိ 

စာမ်က္ႏွာ ၁၁ သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

ေတာင္ငူသာသနာေက်းကေတာတုိက္နယ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ 
လူငယ္မ်ားဝတ္ေစာင့္ျခင္းနွင့္ အစည္းအေဝးပြဲက်င္းပ

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ ေက်းကေတာတိုက္နယ္တြင္ ထမအႀကိမ္လူငယ္မ်ားဝတ္ေစာ
င့္ျခင္းျခင္းႏွင့္အစည္းအေဝးကိုေမလ (၂၅) ရက္မွ (၂၈)ရက္အထိ ေက်းကေတာ့ၿမိဳ႕သစ္တြ
င္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ၎ဝတ္ေစာင့့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ သမၼာက်မ္းစာ ပလႅင္တင္ျခင္း၊ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ဖူးေမ်ွာ္ျခင္း၊ မယ္ေတာ္၏ဝမ္းနည္းျခင္းခုႏွစ္ေထြအေၾကာင္းေထာက္႐ႈျခင္း၊ ပုတီး 
စိပ္ျခင္းႏွင့္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ တင္ပူေဇာ္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး ဘုန္းေတာ္ၾကီး Egedio 
ေက်ာ္ဝင္း၊ သီလွရွင္ ရာေကးလယ္အားပိုင္၊ သီလရွင္ပိုင္႐ိုမားနာႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ 
သုံးဦးတို႔မွ ေဝမ်ွပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။

 သင္တန္းနွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေက်းရြာအသီးသီးရိွ ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္လူငယ္ 
(၇၀) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။        

       SR.ပိုင္႐ိုမားနာ(ISR)

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ ဆပ္ေျဖျခင္း 
သီလ႐ွင္ အသင္ဂိုဏ္း၏ စိန္ဂြၽန္းကြန္ဗင့္ 
ေက်ာင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႏွင့္သီ 
လရွင္ (၃)ပါး၏ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကုိ 
ေမလ ၂၄ ရက္ကက်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ ေက်းဇူးတင္မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေတာင္ငူၿမဳိ႕ထီးနီကုန္း
ရပ္ကြက္ရွိ (၂၅)နွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲခံ စိန္ 
ဂၽြန္းေက်ာင္းေတာ္အတြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့ၿပီး ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အုိက္ဇက္ 
ဓါနုက ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ မစၦားတရား 
မစတင္မီ ဆရာေတာ္ႀကီး အုိက္ဇက္ဓါနုနွင့္ 
အသင္းဂုိဏ္း၏ ေဒသဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ 
ျဖစ္သူ Mr. Christina Ah La နွင့္ Mr. 
ေဂၚရတီတုိ႔မွ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကုိဖဲႀကဳိးျဖတ္ 

ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္မွ ဂ်ဴဘီလီ 
အထိမ္းအမွတ္ ရုပ္ထုမ်ားကုိ ေကာင္းခ်ီးေပး 
ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္နွင့္အတူ 
ရဟန္းေတာ္ (၁၉) ပါးတုိ႔သည္ မစၦတရား 
ေတာ္ျမတ္ကုိ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကကာ သီ 
လရွင္မ်ားနွင့္ ဘာသာဝင္ (၅၀၀) ခန္႔ပါဝင္ 
ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။

 ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ (၂၅) 
နွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီခံသီလရွင္းမ်ားမွာ
အသင္းဂိုဏ္းအႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ Rev. 
Mr. Christina Ah La၊ လိပ္သိုမွ  Superior 
Mr. Benedeth Pe Pe ႏွင့္ ထီးနီကုန္း 
ေက်ာင္းမွ Sr. Maria Pho Hla တို႔ ျဖစ္ၾက 
သည္။ 

                    ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ရင္ခြင္မဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း 
(၂၅) နွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ

 ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရိွ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ ရင္ခြင္မဲ့သားသမီးမ်ားျပဳစုပ်ိဴး 
ေထာင္ေရးေဂဟာ (စိန္အန္ေထာ္နီကြန္ဗင့္ေက်ာင္း) ဖြင့္လွစ္ျခင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲ 
ေတာ္မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္ နံနက္ကေက်ာင္းဝန္းအတြင္းေဟာၾကားခဲ့ပါ
သည္။

 ဂ်ဴဘီလီ ေက်းဇူးတင္မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေတာင္ငူဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး
အုိက္ဇက္ဓါနုမွ ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္ (၁၀) ပါးနွင့္အတူ ေဟာၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ သီလရွင္ 
နွင့္  ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ စစၥ 
တာရ္ အိုလိဗီယာႏုႏုခိုင္မွ ေက်ာင္း၏သမိုင္းအေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကားေပးၿပီးေက်ာင္းတာဝန္ခံ 
Superior Mother ကလဲမင္တီးနာမာလာမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၾကြ 
ေရာက္ ဆုေတာင္းအားေပးၾကပါေသာ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းမ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ 
အလႉ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား (၅၀၀)ဦးခန႔္ရိွပါသည္။   ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ေတာင္ငူသာသနာ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း (၆)လ 
ပတ္ ေတြ႔ဆုံျခင္းနွင့္ ဂရုဏာေလးလႈပ္ရွားမႈ

 ေတာင္ငူသာသနာ ၊SSVP စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း၏ (၆) လပတ္ေတြ႔ဆုံ ေဆြး 
ေႏြးျခင္းကုိ ဇြန္လ(၁၇)ရက္က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေတာင္ငူသာသာ စိန္ဗင္း 
ဆင္းဒီေပါလ္အသင္းဥကၠဌ ေဒၚေနာ္မန္းေမ၊ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ 
လိပ္သိုတိုက္နယ္ေက်ာင္းထိုင္ Rev. Fr. Daniel အာခိုး၊ SR. ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ မိတ္သလင္ 
ေတာင္တိုက္နယ္ကြန္ဖရင့္ဥကၠ႒၊ လိပ္သိုကြန္ဖရင့္ဥကၠဌႏွင့့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဇလဲကြန္ဖရင့့္ဥကၠ႒ 
ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေက်းမင္းကြန္ဖရင့္ႏွင့့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သံေတာင္ကြန္ဖရင့္လူငယ္ႏွင့္ေရႊေညာင္
ပင္လူငယ္တို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူ
မ်ားလုိက္ပါလွ်က္ လိပ္သိုၿမိဳ႕ေန သက္ႀကီးလူနာဦးဆန္တို ထံသုိ႔သြားေရာက္ကာ ဝွီးခ်ဲ၊ အာ 
ဟာရအစားအစာမ်ားနွင့္ အလွဴေငြမ်ားသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး ၄င္း၏က်န္းမာေရးအတြက္ 
စုေပါင္းဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎ေက်းရြာ၌ပင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကိုထူးခြၽန္
စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ညီမေလးေနာ္႐ွဲလားအားဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။ လိပ္
သိုၿမိဳ႕ေနဦးအာဘူသမီးတကၠသိုလ္ဝင္တန္းထူးခြၽွန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာညီမေလး ျမပုလဲခင္မွ 
လည္း SSVPအသင္းထံ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာလူနာမ်ားအတြက္အလွဴေတာ္ေငြ သုံးေသာင္း 
က်ပ္ ပါဝင္လႉဒါန္းခဲ့ၿပီးလႈပ္႐ွားမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား(၇၀)ဦးရိွပါသည္။        ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 9

ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဴပ္သာသနာတြင္ ခိုလမ္တိုက္နယ္သစ္ဖြင့္လွစ္
 ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဴပ္ သာသနာ၊ 
လိြဳင္လင္ဇုံရွိ ခိုလမ္တိုက္နယ္သစ္ဖြင့္ပြဲက္ို 
ေမလ ၁၄ ရက္ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ဖြင့္ပြဲ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာ 
ဆီးလ်ဴိ အားသိုက္မွ  ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ 
ၿပီး မစၦားတရားေတာ္အတြင္း Fr-Joseph 
ေက်ာ္အား ခုိလမ္ တုိက္နယ္သစ္အတြက္ 
ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ 
တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ဗိမၼာန္္ 
ေတာ္၏ ေသာ့ကုိ အပ္နွင္းခဲ့ပါသည္။ 

 ခုိလမ္ တုိက္နယ္သစ္တြင္ ေျပာ 
ၾကားခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ ဘာဆီးလ်ိဴ အား 
သုိက္၏ ၾသဝါဒတြင္ “ခိုလမ္တိုက္နယ္သစ္ 
ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းဟာ ဆရာေတာ္ဖြင့္ခုိင္းလုိ႕ 
ဖြင့္ရတာမဟုတ္ပါဘူး ဘုရားသခင္၏ စီမံ 
ျခင္းေၾကာင့္သာ ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္နယ္တိုးတတ္ဖြ႔ံၿဖိဳး 
ေစရန္ ခိုလမ္တိုက္နယ္ရွိ ဘာသာတူမ်ား 

ႀကိဳးစားဖို႔လ္ိုအပ္ေၾကာင္း" ဘာသာဝင္မ်ား 
နွင့္ ေက်ာင္းတုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအသစ္အား 
မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ခုိလမ္တုိက္နယ္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္း 
အနားကုိ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘာဆီးလ်ဴိ
အားသိုက္ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၁၄)ပါး၊ 
ဦးပဇၨင္းႀကီး(၃)ပါး၊ Srမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူ 

(၁၀၀)ခန္႔ တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ခိုလမ္ 
တိုက္နယ္သစ္သည္ ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဴပ္ 
သာသနာ၏ (၁၄)ခုေျမာက္ တိုက္နယ္ျဖစ္ 
ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္  
ေလးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္နုိင္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။

 ခိုလမ္တိုက္နယ္တြင္ ဘာသာတူ 

အိမ္ေျခ ၂၅ အိမ္ေက်ာ္ရွိၿပီး လားဟူႏွင့္ 
ကယန္းလူမ်ဴိး အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္။ 
တိုက္နယ္သစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာတူ 
ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရးသာ 
မက ပညာေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကိုပါ တိုးတက္ 
ဖြံ႔ ၿဖိဳးလာေစမည္ ျဖစ္သည္။

  OSC - TGI, LU JAR

စိန္မုိက္ကယ္ဘုရားေက်ာင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္နွင့္ ဖာတီမာမယ္ေတာ္ပြဲက်င္းပ

 ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ 
ေညာင္သုံးပင္ ေက်းရြာရွိ စိန္မိုက္ကယ္ 
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴ 
ဘီလီနွင့္ ဖာတီမာမယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္
တုိ႔အားေမလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တုို႔က 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေမလ ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ 

ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာ 
ဆီးလ်ဳိအားသုိက္မွ စိန္မုိက္ကယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္း၏ (၂၅) နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ 
ေက်ာက္ျပားအား ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေရပက္ 
ျဖန္းေပးခဲ့ကာ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ 
ေပးခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုက္နယ္ ဘာသာတူ 

မ်ားမွ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းသီလရွင္မ်ားနွင့္ 
ဧည့္သည္မ်ားအား ညစာျဖင့္ တည္ခင္း 
ဧည့္ခံခဲ့ၿပီးညပုိင္းတြင္ အဆုိ၊ အကမ်ားျဖင့္ 
ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။

 ေနာက္တစ္ရက္ ေမလ ၁၃ ရက္ 
နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဴပ္ 
ဆရာေတာ္ ဘာဆီးလ်ဴိ အားသိုက္ႏွင့္အတူ 

ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားသင္တန္းကို 
ေတာင္ႀကီးဇုံနွင့္ လြဳိင္ေကာ္ ဇုံတုိ ႔တြင္ က်င္းပ

 ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္ခ်ဳပ္သာသနာ၏ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဆိုင္ရာသာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္းကို 
ေတာင္ႀကီးဇုံႏွင့္ လြိဳင္လင္ဇုံတုိ႔တြင္ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ 
ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 သင္တန္းတြင္ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
သိမွတ္ဖြယ္ရာ၊ အေျခခံက်န္းမာေရး၊ လိမၼာယဥ္ေက်း၊ 
ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါး၊ စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္း စသည့္အ 
ေၾကာင္းအရာမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးသီခ်င္း၊ အက၊ တီထြင္ၾကံဆ 
ကစားနည္းမ်ားျဖင့္ ၿပဳိင္ပြဲမ်ားလည္းက်င္းပေပးခဲ့သည္။
 ၄င္းသင္တန္းတြင္ ေတာင္ႀကီး သာသနာျပဳကေလး 
မ်ားတာဝန္ခံ ဒါ႐ုိက္တာ Rev.Fr. ဂ်ိဳဝါးနီေမာင္နီ၊ Rev.Fr.
Tarcisio ေက်ာ္ေအး၊ ေတာင္ငူသာသနာျပဳ ကေလးမ်ားတာ 
ဝန္ခံ Sr.ဘက္နက္ဒက္ျမတ္ႏွင္းႏြယ္(ISR)၊ Bro.ေလအို၊ Sr.

Judith (ေစတမန္သီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္း)၊ Sr.Angela (ေျမာ္ 
ျမင္ျခင္းသီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္း)၊ Sr.ဂ်ဴးဂ်ဴး (က႐ုဏာေရး 
သီလ႐ွင္အသင္းဂ္ိုဏ္း)၊ ဆရာမ ေဒၚအက္လစၥဘက္ႏွင့္ 
ဆရာမ ေဒၚဘယ္ေရာနီကာတို႔မွ ပါဝင္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကၿပီး သာ 

သနာဗဟို အမာခံလူငယ္မ်ားပါဝင္ကူညီပံ့ပို႔ေပးခဲ့ဲသည္။
 သင္တန္းတြင္ ကေလးသူငယ္(၃၀၈)ဦးပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၂)ပါး ျခံရံကာ ဖာတီမာ 
မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ မစၦားတရားေတာ္ 
ျမတ္ကုိ ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။

 မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ေန႔လည္စာျဖင့္ 
တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Mario Nyi 
Lon မွ ဦးေဆာင္ၿပီး မယ္ေတာ္ဆင္းတု 
ေတာ္ကုိ ေက်းရြာအတြင္း လွည့္လည္ကာ 
စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ဂ်ဴဘီလီ ပြဲေတာ္သို႔ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးွနွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၁၃ 
ပါး၊ ကိုရင္၊ သီလရွင္ ၁၈ ပါးနွင့္ ဘာသာတူ 
၂၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္စုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

          Taungyi - OSC

ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

ပုသိမ္ၿမိဳ႕စိန္ပီတာေန႔ အထူးေက်ာင္း၏၂၀၁၈- ၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား
 ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတာကယ္သီျဒယ္ 
ေက်ာင္းဝန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စိန္ပီ 
တာ ေန႔အထူးေက်ာင္း၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ပညာသင္ႏွစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ဇြန္လ 
၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး 
ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္း 
ဆိန္းဟွီ ကုိယ္တုိင္ ၾကြေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ 
သည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးနွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Henry၊ စိန္ပီ 
တာ ေန႔အထူးေက်ာင္း၏ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ 
ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးၾကမည့္ 
ဆရာ/ ဆရာမမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
သည္။ အခမ္းအနားတြင္ အဖြင့္ေမတၱာကုိ 
Sr. Kenvin မွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဆရာ/
ဆရာမမ်ားကုိပညာေရးအတြက္ အေကာင္း 

ဆုံး ႀကဳိးစားၾကရန္နွင့္ ဆင္ျခင္ လိုက္နာရ 
မည့္ အရာမ်ားကို လမ္းညႊန္မွာ ၾကားခဲ့သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Henry အုိင္ခ 
လိန္၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚေကာ္ရယ္၊ ဆရာႀကီး 

ဦးေမာင္ေမာင္စုိးတုိ႔မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား
ကို အားေ ပး စ ကား မ်ား အ သီး သီးေျ ပာ ခဲ့  
သည္။

 ယခု ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္း 

သား/သူ ၃၃ ေယာက္ တက္ေရာက္ပညာ 
သင္ၾကားလွ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ ဆရာ/ ဆ 
ရာမ(၇)ေယာက္က သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ 
သည္။

 စိန္႔ပီတာ ေန႔အထူးေက်ာင္း၏ 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆယ္ 
တန္းေျဖဆိုၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူ ၂၀ 
ေယာက္႐ွိသည့္အနက္ ၁၁ ေယာက္ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅၅% 
ရွိခဲ့သည္။

 စိန္ပီတာ ေန႔အထူးေက်ာင္းသည္ 
ေက်ာင္းတက္ရန္ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား၊ 
နွစ္က် ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားကုိ အထူးသ 
ျဖင့္ လက္ခံသင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ 
သည္။

   Pathein-OSC

စိန္႔ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ၊ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ နွင့္  
ပုသိမ္သာသနာ နယ္အသီးသီးမွ ဥကၠ႒မ်ား ေတြ႔ဆုံ

 စိန္႔ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ျပည္ 
ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ အလုပ္မႈေဆာင္မ်ား 
နွင့္ ပုသိမ္သာသနာ နယ္အသီးသီးမွဥကၠ႒
မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ေမလ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္း 
က ပုသိမ္ၿမဳိ႕စိန္ပီတာ ဘုရားေက်ာင္းအ 
တြင္းရွိ သာသနာ့ခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္မွ အဖြင့္ 
ေမတၱာျဖင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ 
ၿပီး  ေပါက္ဆိန္ပဲ့သာသနာ ဥကၠ႒ ဦးမင္း 
မင္းစုိးမွ သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ရႈေဝမွ်ေပးခဲ့ 
ကာ အဖြဲ႔သားမ်ားမွ ဓမၼသီခ်င္းျဖင့္ သီဆုိ၍ 
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္အား ခ်ီးမြမ္း 
ခဲ့ၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ အစည္းအေဝးတက္ 
ေရာက္လာသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ 
ေပးခဲ့ၾကၿပီး ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး မြန္စီေညာ္ဝီးဖရက္ျမင့္စုိး၊ စိန္႔ဗင္းဆင္း 
ဒီေပါလ္အသင္း ပုသိမ္သာသနာဥကၠ႒နွင့္ 
ျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒သစ္တုိ႔မွာ မိတ္ 
ဆက္ အမွာစကား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္ပါဝင္ေသာ 
သာသနာနယ္ အသီးသီးမွ အသင္းေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ 
ဥကၠ႒အား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေကာင္ 
စီဥကၠ႒မွ အၾကံဥာဏ္နွင့္ အားေပးစကား 
မ်ား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

          နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး

ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ

ပုသိမ္ သာသနာမွ Social Communication Store ဖြင္ ့ပြဲ
 ပုသိမ္ သာသနာမွ လူထု ဆက္သြယ္ေရး ႐ံုး၏ စတိုးဆိုင္ (Social Communica-
tion Store) ကို ယ ေန႔နံနက္  ၉ နာရီတြင္  အဖဆရာ ေတာ္  ဂြၽန္ မန္ းဆိန္ းဟွီ မွ  ေကာင္ းခ်ီး ေပး 
ဖြင္ ့လွစ္ ခဲ့ပါသည္ ။

 ဤစတိုးဆိုင္မွ လူထုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူသူမ်ား 
အတြက္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြျဖင့္ သာသနာအတြင္း လူထု 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္သံုးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။
 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဝီလ်ံစိုးမွ စတိုးဆိုင္ေလး ျဖစ္ႏိုင္ 
ေရးအတြက္ပ့ံပိုးခဲ့ၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 11

ရဟန္းသီလရွင္မ်ား လစဥ္ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း
 ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္ 
သာသနာအတြင္းရွိ ဖယ္ခုံ၊ မုိးၿဗဲ၊ ကုန္းသာ၊ 
လယ္ထြန္၊ လြယ္ယင္းမဂၤလာႏွင့္ နန္႔ေပၚလုံ 
တုိက္နယ္မ်ားတြင္ သာသနာအမႈေတာ္ကို
ထမ္းေဆာင္ေနေသာရဟန္း၊ သီလရွင္ႏွွွင့္ 
ကုိရင္မ်ား၏ လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ ဇြန္လ 
၁ ရက္က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ 

 ဝတ္ေစာင့္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ 
ဖယ္ခုံသာသနာ ဘုရားဖူး ဗဟုိေနရာျဖစ္ 
ေသာ ေဂ်ေရာဗလုိ ဆုေတာင္းျပည့္ မယ္ 
ေတာ္ဂူတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဧဝံေဂလိၾကယ္ 
ေတာ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ ဝိညာဥ္ 
လမ္းညႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မုိင္ကယ္မွ သူ 
ေတာ္စင္ ဘဝက်င့္စဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ 

 ၄င္း၏ပုိ႔ခ်ခ်က္တြင္ “ကၽြန္ပ္တို႔တ 

ေတြ၏ခႏၶာကုိယ္သည္ ဘုရား၏ သန္႔ရွင္း 
ေသာဗိမၼာန္ေတာ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ 
ေတာ္စင္ေတြျဖစ္ၾကေသာ ရဟန္း၊ သီလ 
ရွင္ႏွင့္ ကုိရင္မ်ားတုိ႔သည္ ဤေက်ာင္းေတာ္ 
ႀကီးကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ထားရွိရ 
မည္။ ဤခက္ခဲလွတဲ့ ဒီသန္႔ရွင္းျခင္းခရီးစဥ္
ကိုယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားဖုိ႔လုိ
အပ္ေၾကာင္း” လမ္းညႊန္တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တရားထုိင္ျခင္းႏွင့္တစ္ 
နာရီကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းကို ဖယ္ခုံ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးနွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားသီလရွင္မ်ား၊ ကုိရင္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား 
အားလုံးအတြက္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးရရွိရန္အတြက္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား 
အတြက္ အထူးတင္ပူေဇာ္ကာ ဆုေတာင္း 
ေပးျခင္းျဖင့္လစဥ္ ေန႔တစ္ပုိင္းဝတ္ေစာင့္ 

ျခင္းကို အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းတြင္ ရဟန္း၊ သီလရွင္ႏွင့္ ကုိရင္ 

စုစုေပါင္း (28)ပါးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

             OSC PEKHON

 ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္ 
သာသနာလုံးဆုိင္ရာ အမွတ္စဥ္ (၂) အေျခ 
ခံသမၼာက်မ္းစာ သင္တန္းကုိ ေမလ၂၈ 
ရက္မွ ဇြန္လ ၁ ရက္အထိဖယ္ခုံတုိက္နယ္ 
ကက္သလစ္ဓမၼာရုံး၌ က်င္းပခဲ့သည္။

 ၄င္း (၅) ရက္တာ သင္တန္းတြင္ 

က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ပုလႅင္တင္ျခင္း၊ က်မ္းစာ 
ေထာက္ရွႈ႕ျခင္း ႏွင့္  က်မ္းစာ ေဝမွ်ျခင္းမ်ား 
ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးတစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး ဆု 
ေတာင္းေပးျခင္းမ်ား၊ အာပါတ္ေျဖျခင္း၊ ကမၼ 
ဌာန္းထုိင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 သင္တန္းတြင္ ဖယ္ခုံဂုိဏ္းအုပ္သာ 

သနာသမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ အဖြဲ႕မွ Fr. 
Roberto Beto၊ Fr.Pasquale Kyaw Sein 
ႏွင့္ ဆရာမတင္ထုိက္တုိ႔က သမၼာက်မ္းစာ 
၏ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ေဝမွ်ပို႔ 
ခ်ခဲ့ၿပီး စစၥတာရ္ဘယ္နဒက္ႏွင့္ စစၥတာရ္ 
ခရစၥတီးနာစန္းတုိ႔မွ လုိအပ္သည့္ အကူအ 
ညီမ်ားပ့ံပုိးေပးခဲ့သည္။

 “ကမၼဌာန္းေထာက္ရွဴ႕ျခင္းတုိ ႔လုိ
အေတြ႕အၾကဳံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး စိတ္ကိုတည္ 
ၿငိမ္ေစတယ္။ သမၼာက်မ္းစာဟာ လူသား 
အားလုံးအတြက္ လမ္းခရီး ျဖစ္တယ္၊ သမၼာ 
တရားလည္းျဖစ္တယ္၊ အသက္လည္း ျဖစ္ 
တယ္ ဆိုတာကို ခံစားမိလာတယ္”။ ဟုလူ 
ငယ္တစ္ဦးက သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း
အေတြ႔အၾကဳံကုိေဝမွ်ခဲ့သည္။

 ယခု သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ၄င္း၏ေရွ႕ဆက္ဘဝခရီးတြင္ 

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားကုိ 
အစဥ္ဖတ္ရႈၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းကုိ 
ေဝမွ် သက္ေသခံသြားၿပီး သမၼာက်မ္းစာ 
ေတာ္၌ အသက္တာကုိ ေနထုိင္က်င့္ 
ေဆာက္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆီဆုိင္ 
တုိက္နယ္မွ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ မမူ႕ရီတာ 
ေမသန္းက ဆုိသည္။

 သင္တန္းဆင္း မစၦားတရားေတာ္ 
ျမတ္အၿပီးတြင္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္
မ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္
သက္ေသခံခဲ့ၾကသည္။ ယခုသင္တန္းတြင္ 
ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ 
အတြင္းရွိ တုိက္နယ္အသီးသီးမွ လူငယ္ 
(၃၂) ဦးပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

   အုိမုိ(ဖယ္ခုံ)

ဖယ္ခံု ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ

အပ္ေၾကာင္း၊ မိဘတိုင္း မိမိသားသမီမ်ားေခၚေတာ္မူျခင္းခံရ
ဖို႔အထူးဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူတို္င္းလူ 
တုိင္းသည္ ရဟႏာၱျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ 
ေမတၱာေစတနာ ႀကီးမားေၾကာင္း၊ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္
အားရစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အသင္းေတာ္ႀကီးထဲ 
တြင္ မိသားစုထဲမွ ဘုရားသခင္၏ကိုယ္စား၊ ကိုယ္ပြားေမြး 

ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းက သိကၡာတင္ အခမ္း 
အနားတြင္ ျမြက္ၾကားခဲ့သည္။

 ဥပဥၹင္းႀကီး၏မိဘႏွစ္ပါးမွာ ကက္သလစ္ဘာသာ 
ဝင္မ်ားမဟုတ္သည့္တို္င္ ၄င္းတုိ႔၏သားရတနာမကုိကက္သ
လစ္ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူခြင့္ 
ေပးသည့္အတြက္ အလြန္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း 
ဆရာေတာ္ႀကီးမန္ထန္းကဆုိသည္။

 သိကၡာခံယူၿပီး ရဟန္းသစ္ျဖစ္လာေသာ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ေယာဟန္ေလာကီးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာ 
ၾကားရာတြင္ အဖဘုရားသခင္၊ အမိမယ္ေတာ္၊ ရဟႏာၱ 
ေယာဟန္ႏွင့္ ရဟႏာၱမေလး စိန္ထေရဇားတုိ႔ကို ေက်းဇူး 
တင္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္မွာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္
မ်ားမဟုုတ္သည့္တို္င္ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါး ျပဳလုပ္ရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၾကသည့္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေဆြ
မ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအားလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ 
ႏွင့္ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္လာရန္ အဖက္ဖက္မွဝိုင္းဝန္းကူညီပ့ံ
ပိုးေပးသူမ်ားႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးၾကသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ရ 
ဟန္းသိကၡာကို တင္ေပးခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 

ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္စီရင္စုမွ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္္ေန႔ 
မအားညမနားႀကိဳးစားကာ လုပ္အားေပးခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္း
ထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ဘာသာတူ မိတ္ေဆြမ်ားအား 
လံုးႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအားလံုးအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ျမြက္ၾကားခဲ့သည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေယာဟန္ေလာကီးကို အဖဦးအိန္ 
မလြန္ အမိေဒၚထန္းေယာင္တုိ႔မွ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း 
မင္းတပ္ၿမိဳ႕တုိက္နယ္ အမွတ္(၂) ေယာေခ်ာင္းတုိက္နယ္ 
ခြန္းသာရြာတြင္ ေမြးဖြားခ့ဲပါသည္။ ေမြးခ်င္းညီအစ္ကုိေမာင္ႏွ 
မ (၇) ခုႏွစ္ဦးရိွသည့္အနက္ ပဥၥမေျမာက္သားရတနာျဖစ္ 
ပါသည္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔က ေတာင္ႀကီး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလ်ွိဳအားသိုက္ 
လက္ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္းႀကီး သိကၡာကိုခံယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ 
ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း လက္ 
ေတာ္မွ ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

    Pinky ( Mdy-OSC)

စာမ်က္ႏွာ ၇ မွ အဆက္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၂၀၁၈ ခု ဇြန္လ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စံုညီ အစည္းအေဝး

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ဒုတိယ ႏွစ္ဝက္ စံုညီ ညီလာခံ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္းရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ေက်ာင္း 
တိုက္တြင္ ဇြန္လ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးကို ေန႔စဥ္ 
နံနက္ ၆း၃၀ နာရီတြင္ မစၧားေတာ္ျမတ္ျဖင့္ စတင္ၾကၿပီး ညေန ၆ နာရီ တြင္ ၿပီးဆံုးသည္။ 
အစည္းအေဝးအတြင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ေကာ္မရွင္ အသီးသီးတို႔၏ အစီရင္ ခံစာမ်ားအား 
ၾကားနာျခင္း၊ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း 
တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

  ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးမွ အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

၁။ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း ခရီးစဥ္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေရးတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မကုန္မီ အၿပီး ေရးဆြဲကာ သက္ဆိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ႐ံုးေတာ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ကာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။
 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာအလိုက္ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ တရားစီရင္ေရး ခံု႐ံုးမ်ား ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ လ်န္းခင္ထန္မွ တာဝန္ယူကာ ကာႏြန္ဥပေဒ ဘြဲ႔ရထားေသာ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္မည္။ လုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး 
ပြဲကို ၂၀၁၈ခု ၾသဂုတ္လ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည္။
 ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းႏွင့္၊ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း 
သားမ်ားအား ပညာေပး ပံုသြင္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဗာတီကန္မွ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ Ratio Fundamentalis လမ္းညႊန္စာအုပ္အား ျမန္မာျပည္ႏွင့္ လုိက္ 
ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာျပဳစုရမည္။
 သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
ကိုလည္း အမွတ္ရေစခဲ့သည္။

၂။ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္၏ ဗာတီကန္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ Ratio Fundamenta-
lis လမ္းညႊန္စာအုပ္အား အေျခခံကာ ျပဳစုထားေသာ ပညာေပး ပံုသြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

  ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာတိုင္းမွ ဒႆနိကေဗဒ ပညာရပ္အတြက္ ပညာေတာ္ 
သင္မ်ား ေစလႊတ္ၾကမည္။

၃။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေကာ္မရွင္မွ ႀကီးမႉးကာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ၾသဂုတ္လ 
၂၁ မွ ၂၄ ရက္ အထိ ေဖၚကလားေရ ဝိ ညာဥ္ 
ေရးလမ္းစဥ္ကို ပုသိမ္မရမ္းေခ်ာင္တြင္လည္း 
ေကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ားမြမ္းမံသင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခု ေအာက္တို 
ဘာလတြင္ ပုသိမ္သာသနာ မရမ္းေခ်ာင္း 
တြင္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္မည္။

၄။ လူငယ္ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး 
အျဖစ္ ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ အယ္ေကာ္ထူးအား 
ဒုတိယ သုံးႏွစ္တာအတြက္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ 
ခဲ့ၿပီး အမႈေဆာင္လူငယ္မ်ားကိုလည္း အ 
တည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

 ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ကေလးသာသနာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။
၅။ ဘာသာေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မႏၲေလးတြင္ သင္တန္း 

တစ္ခုျပဳလုပ္မည္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ပထမ အပတ္ကို ကမၻာ့ကုလသမၼမွ ဘာသာေပါင္းစံု 
သဟဇာတျဖစ္ေရး အပတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

 ဇြန္လ ၁၀ မွ ၁၆ ရက္အထိ အဆင့္ျမင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့က်င့္ခန္းကို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆ 
ရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။

၆။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မွ ျပင္ဆင္ထားေသာ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္းကို 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္၊ အာဒ္ဝင္တူးကာလ ပထမ တနဂၤေႏြေန႔မွ စတင္ အသံုး 
ျပဳမည္။

၇။ သမၼာက်မ္းစာ ေကာ္မရွင္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ေနေသာ လူငယ္တစ္ 
ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ကက္သလစ္ ျမန္မာက်မ္းစာကို ဖုန္းျဖင့္ ဖတ္႐ႈႏုိင္မည့္ အက္ပလီေကး 
ရွင္းျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းကို သေဘာတူ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၈။ လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ စတူဒီယို စတင္ဖြင့္သည့္အခ်ိန္က ထားရွိသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရန္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္ရွိရမည္။

 သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ကက္သလစ္ စာေပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကက္သလစ္ဂီတ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ား 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္။

 ခရစ္ယာန္မ်ား တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ေရး ေကာ္မရွင္၊ ပညာေရး ေကာ္မရွင္၊ က်န္း 
မာေရး ေကာ္မရွင္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္၊ 
မိသားစုႏွင့္ သာမန္ဘာသာဝင္မ်ား ေကာ္မရွင္ တို႔မွလည္း အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ၾက 
သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အတည္ျပဳေပး 
ျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ မ်ိဳးႀကဲသူ႐ံုး၊ အာ 
စီပါ (AsiPA) ႐ံုး၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ႐ံုး၊ ဘ႑ာေရး႐ံုး စသည္တို႔မွလည္း 
တႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အစီရင္ခံျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ သူေတာ္စင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တင္ျပခ်က္အရ အသင္းေတာ္ 
ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ေနၾကေသာ သာသနာျပဳမ်ားအၾကား အျပန္ 
အလွန္ ဆက္သြယ္ေရး အေၾကာင္း ေဆြးေနြးခဲ့ၾကသည္။ သူေတာ္စင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တင္ျပေသာ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 13

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူႀကီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူ 
ၾကမ္းကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
 MIFF ျမန္မာျပည္ ပံုသြင္းေဆာက္တည္သူမ်ားအား တည္ေဆာက္ေပးေသာ ဌါနမွ 
လည္း သူတို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူမ်ားအေၾကာင္းကို လာေရာက္တင္ျပခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ ေႏြ 
ရာသီပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း တစ္လတာ အနီးကပ္သင္တန္းကို ျပင္ဦးလြင္ရွိ ရဟန္းျဖစ္တကၠ 
သိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
 KMSS က႐ုဏာျမန္မာမွလည္း သူတို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။
 ျမန္မာျပည္ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသီလရွင္မ်ား၏ ေဖါင္ေဒးရွင္းမွလည္း အစိုးရထံမွ 
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ဒုကၡအခက္အခဲ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား ပိုမိုကူညီႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ အသင္းေတာ္၊ သာသနာမ်ားႏွင့္အတူ ပိုမို 
လက္တြဲလုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။
 SVD (Society of Divine Word) အသင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Jacob Kavunkal က 
ျမန္မာျပည္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ သူတို႔၏ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို တင္ျပ 
ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္သာသနာ ေမွာ္ဘီတြင္ SVD ဘုန္းေတာ္ႀကီး သံုးပါးသီတင္းသံုး ေနထိုင္ကာ 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
 Kolping International, Germany ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကို Kolping 
Myanmar ၏ ဥကၠဌ မစၥတာ ဂ်ိမ္းစ္ မွ လာေရာက္တင္ျပခဲ့သည္။
 ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ ထိေရာက္စြာ ပါ 
ဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္း "Socio-Pastoral Strategic Plan: a Contri-
bution to Nation Building" ကုိ အက်ယ္တဝင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ဤစီမံကိန္းေရး 

ျမန္မာႏိ ုင္ငံ ကက္သလစ္ သူေတာ္စင္မ်ား အဖြ ဲ႕ခ်ဳပ္
(CRCM - Catholic Religious Conference of Myanmar)

၇၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ညီလာခံ

ဆြဲေရးကို ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤအစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္ကို က႑ ၅ ရပ္ခြဲကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
 ထိုက႑မ်ားမွာ ၁) ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ၂)ပညာေရး ၃) လူသားထု ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၄) အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ၅) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုပါဝင္ေရး တို႔ ျဖစ္ 
သည္။ ထို က႑ ၅ ရပ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

CBCM - OSC

 ျမန္မာျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ သူေတာ္စင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၇၇ ႀကိမ္ 
ေျမာက္ အေထြေထြ ညီလာခံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရွိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေက်ာင္းတိုက္၌ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ မွ ၃ ရက္မ်ားတြင္ 
က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံသို႔ သူ 
ေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္းမ်ားမွ အႀကီး အကဲ 
၂၄ ပါး၊ ကုိယ္စားလွယ္ ၇ ပါးႏွင့္ ေလ့လာသူ 
၂ ပါးတို႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
 ညီလာခံကို "Developing Mutu-
al Relationship with our Mission Part-
ners for the Good of the Myanmar 
Church" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္ 
မာျပည္ အသင္းေတာ္ ေကာင္းက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ 
ကိုးကာ သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ေဖၚ 
ကိုင္ ဖက္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း 
ကို ျမႇင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား 

ရွာေဖြခဲ့ၾကရန္ ျဖစ္သည္။
 ညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
ဥကၠဌ ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဆရာ 
ေတာ္ ဖဲလစ္ လ်န္းခင္းထန္ တက္ေရာက္ 
ၿပီး အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး၏ အမွာ စကားေပၚျပန္လည္ သံုး 
သပ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျခင္းကို အဖြဲ႕ 
ခြဲကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးရန္ 
ေပးခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ - ၁) သူေတာ္စင္ 
မ်ားအေနႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားထံမွ မည္ 
သည့္ အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ပါသနည္း။ ၂) 
ဆရာေတာ္မ်ားနွင့္ သူေတာ္စင္မ်ားအၾကား 
အက်ိဳးရွိစြာ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မည္ 
သည့္နည္းလမ္းမ်ား လိုက္နာသင့္ပါ သ 
နည္း။ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားအား အဖြဲ႕ လိုက္ 
သံုးသပ္ၿပီး ျပန္လည္ ေဝမွ်ခဲ့ၾကသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးက တမန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေနရာမ်ား ေရြး 
ခ်ယ္ရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ သူေတာ္စင္ 
မ်ား နည္းပါးေသာ ေဒသမ်ားကို ဦးစားေပး 
ေရြးခ်ယ္ၾကရန္ အသင္းဂိုဏ္း အႀကီးအကဲ 
မ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
 အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕ 
စည္းထားေသာ ေကာ္မရွင္ အသီးသီး၏ 
အစီရင္ခံစာမ်ားအား ၾကားနာကာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ျပန္ 
လည္သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။
 ဤညီလာခံမွ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ 
လာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ 
ေသာ လူႀကီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး မူဝါဒကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ 
ယူထားရေသာ သူေတာ္စင္မ်ားအတြက္ 

ဤ အရာသည္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မည္မွ်ပင္ စိတ္ႏွ 
လံုး ေကာင္းရွိသည္ျဖစ္ေစ နည္းလမ္းမွန္ 
ကန္စြာ လုပ္ကိုင္တတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ဤလုပ္နည္းလုပ္ထံုးမ်ားကို သူ 
ေတာ္စင္တိုင္း သိထားရန္လိုအပ္သည္။
 အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး တာ 
ဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း ၿပီးဆံုးၿပီ ျဖစ္ေသာ 
RNDM အသင္း ဂိုဏ္းဝင္ စစၥတာ ခရစၥတင္း 
ေမ အား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေက်း ဇူးတင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ 
သည္။ လာမည့္ သံုးႏွစ္တာအတြက္ တာဝန္ 
ယူ ဆက္ကပ္မည့္ ေကာင္းေသာသိုးထိ္န္း 
သီလရွင္ သင္းဂိုဏ္းမွ စစၥတာ အာစြန္းတာ 
ေရႊအား ႀကဳိဆိုခဲ့သည္။
 ဤညီလာခံမွ ျမန္မာအသင္းေတာ္ 
အတြက္ သူေတာ္စင္မ်ားအေနႏွင့္ ေပးဆပ္ 
ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

IDP စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းနုိင္ရန္ အစုိးရစီစဥ္

 IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းနုိင္ေရး 
ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အစိုးရမွ ဦး 
ေဆာင္၍ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိဇြန္လ (၂) 
ရက္ကေနျပည္ေတာ္ရွိမဂၤလာသီရိဟုိတယ္
၌ က်င္းပခဲ့သည္။

 ကခ်င္အပါအဝင္ ျပည္နယ္(၄)ခု 
ၿမဳိ႕နယ္ (၁၅)ခုတြင္ IDP စခန္း (၁၄၀)ေက်ာ္ 
ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔ကုိ မည့္သည့္မူဝါဒျဖင့္ 
ပိတ္သိမ္းမည္္ ဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးပါ 

ေၾကာင္း၊ ၄င္းစခန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာနွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ 
ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ 
ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ
ထြန္းျမတ္ေအးက ၄င္းအခမ္းအနားတြင္ 
ေျပာသည္။

 ယေန႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂)ရက္ 

ေန႔၊ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာ 
သီရိဟုိတယ္၌ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
ဖြင့့္လွစ္ထားရသည့္ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္ 
သိမ္းႏုိင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲႏုိင္ 
ေရးအတြက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳ
လုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ၄င္းအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္ 
မႈျဖင့္ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းႏုိင္ေရးကုိ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ လက္ခံ 
ႏုိင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ျဖစ္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာလ 
ၾကာရွည္ၿပီျဖစ္ေသာ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္ 

သိမ္းႏုိင္ေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလမွစ၍ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္တြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္နွင့္ KIA တုိ႔ 
ၾကားတုိက္ပြဲမ်ား တစ္ေၾကာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး 
ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ 
ေျပးခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားနွင့္ နီးစပ္ရာ IDP စခန္း 
မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးခုိလႈံေနထုိင္ၾကေၾကာင္း
သိရသည္။                      

CBCM-OSC

ေရတြင္းထဲ ေရဆုိးစိမ့္ဝင္ျခင္းေၾကာင့္ စိန႔္ဂ်ိဳးဇက္ စစ္ေရွာင္စခန္း၌ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဝမ္းေရာဂါ ခံစားေနရ

 ျမစ္ႀကီးနား။ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းနားရြာရွိ စိန္႔ဂ်ိဳး 
ဇက္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား အသံုးျပဳေန 
ေသာ ေရတြင္းမ်ားထဲသုိ႔ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေရဝပ္အုိင္ 
မ်ားမွ ေရဆုိးမ်ား စိမ့္ဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ 
ဝမ္းေရာဂါ ခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္လဆန္းပုိင္းမွ 
စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ 
အမ်ားစုမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းစခန္းေန ျပည္ 
သူ တစ္ခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။ ထိုစစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ေရတြင္း 
စုစုေပါင္း ၁၀ တြင္း ရိွေသာ္လည္း သံုးတြင္းကုိသာ အသံုးျပဳ 
ေနရသည္ဟုလည္း စခန္းတာဝန္ခံ ဦးဂြမ္ဆိုင္းကေျပာ 
သည္။  

 “ေရတြင္း စလုပ္တဲ့အခ်ိန္ ကတည္းကေန မွားခဲ့ 
တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့။ အျမန္ၿပီးဖုိ႔ဆုိၿပီး အသင့္လုပ္ၿပီး 
သား ကြန္ကရစ္ေခြေတြ ဝယ္ထည့္လုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုဆက္တဲ့ ေနရာမွာ ကြာဟ သြားတာေတြ ရိွခဲ့ 

တယ္။ အဲ့ဒီကေန ေရစိမ့္ဝင္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု စခန္း 
တာဝန္ခံက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ု ထုိ႔အျပင္ ေပ ၁၅၀ 
ခန္႔ရိွ ေရဝပ္အုိင္နား တစ္ဝုိက္ ေရခ်ိဳးကန္၊ အိမ္သာႏွင့္ 
ေရတြင္းမ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ေရတြင္းေရမွာ ေနာက္က်ိ 
ေနၿပီး ေရတြင္းႏွင့္ အိမ္သာ အကြာအေဝးမွာ ေပ ၃၀ ခန္႔သာ 
ရိွေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားသတင္းဂ်ာနယ္မွ သြား ေရာက္ၾကည့္ 
ရႈစဥ္ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ေနထိုင္သူဦးေရႏွင့္ 
အိမ္သာမမ်ွတမႈေၾကာင့္လည္း ကေလး ငယ္မ်ားမွာ 
အိမ္သာ အျပင္ေနရာမ်ားတြင္ အေပါ့အေလး 
စြန္႔ေနၾကရသည္ဟု လည္းဆိုသည္။ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သဘာ 
ဝပတ္ဝန္းက်င္ (Ecological) အေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူ 
ဆရာေဟာင္းေခါင္က ေခတ္သစ္ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား 
အရ အိမ္သာႏွင့္ေရတြင္း မ်ားအား အနည္းဆံုး ေပ ၅၀ 
နဲ႔အထက္ ကြာျခားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ 

 “Underground water ရဲ႕ သေဘာအရ အဲဒီ 

ေရတြင္းထဲကုိ ပတ္ဝန္းက်င္က ေရေတြ စိမ့္ဝင္ေနတာျဖစ္ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရသန္႔ကုိပဲ သံုးေစခ်င္တယ္။ အနည္းဆံုး 
ေတာ့ ေရကုိ က်ိဳခ်က္ ေသာက္သုံးသင့္တယ္” ဟု ဆရာ 
ေဟာင္းေခါင္က ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။ 

 စခန္းအတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ 
အစုိးရမွ ေဆးေပးခန္း တစ္ခုႏွင့္ ဆရာမ (၂) ဦး ခန္႔အပ္ေပး 
ထားၿပီး လတ္တေလာတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ အေယာက္ ၆၀ 
ခန္႔လာေရာက္ ကုသမႈ ခံယူေနေၾကာင္း ဆရာဂြမ္ဆုိင္းက 
ေျပာသည္။ “ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ တစ္ရက္ထဲမွာပဲ အေယာက္ 
၆၀ ေက်ာ္ လာၾကတယ္။ ဝမ္းကိုက္ ဝမ္းေလွ်ာ၊ ႏွာေစး 
ေခ်ာင္းဆုိးတဲ့သူေတြပဲ ျဖစ္တယ္”ဟု စခန္း က်န္းမာေရး 
တာဝန္ခံ သားဖြားဆရာမ ေဒၚခင္မာဦးက ရွင္းျပသည္။ 
အဆုိပါ ေဆးေပးခန္းမွ ရုိးရုိး ဖ်ားနာသူမ်ားအား ေဆးေပး၊ 
ေဆးထုိးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း အဆင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးေန 
ၿပီး သာလြန္အဆင့္ ဖ်ားနာသူမ်ားအား ေဆးရံုမ်ားသုိ႔ လႊဲပို႔ 
ေပးေနေၾကာင္း ဆရာမက ေျပာသည္။ အျပင္က ေရသန္႔ 
မွာယူ ေသာက္သံုး ေနၾကေသာ စခန္းေန တစ္ခ်ိဳ႕ မိသားစု 
မ်ားမွာ ေရတြင္းေရ ေသာက္သံုးသူမ်ားထက္ဝမ္းေရာဂါ ခံ 
စားမႈ နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။ စစ္ေရွာင္အေယာက္ 
တစ္ေထာင္ခန္႔မွီခိုေနထိုင္ေသာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ စစ္ေရွာင္စခန္း 
ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ 
ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၇ ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။ 

           ဂြ်န္ဆုိင္းလတ္ေအာင္၊

         ျမစ္ႀကီးနား လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

ျမစ္ႀကီးနား ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ

oif\bk&m;ocifxm0&bk&m; ay;oem;awmfrlaom jynfü oif\ toufwm 
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အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 15

  ထုိေန႔ရက္ကား မုိးမ်ား တရစပ္ရြာသည္ျဖစ္၍ မိ 
သားစုနွင့္ အိမ္ကုိလြမ္းစိတ္ကေလးမ်ား ပုိေအာင္ ႏုိးဆြသလုိ 
ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိကာရံမညီလွေသာ မုိးစက္ကေလးမ်ား 
၏အသံကုိ ဥေပကၡာျပဳလုိက္ေသာ္လည္း

 ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ မိသားစုအသြင္ေဆာင္ေနသည့္ ခ်စ္ 
ျခင္းေမတၱာသည္ကား မသိမသာရွင္သန္လႈခတ္ေနသည္မွာ 
ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းလွပါသည္။ ဇြန္လ (၁၀) ရက္ ထုိေန႔ 
သည္ ေမတၱာစမ္းေရထြက္ရာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ အရွင္ 

ျမတ္ေယဇူးဘုရား၏ အလြန္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္္လွေသာ 
ေရႊနွလုံးေတာ္ပြဲေန႔ ျဖစ္သည့္နည္းတူ ဒသနိကေဗဒရဟန္း 
ျဖစ္ေက်ာင္းမွ ကုိရင္မ်ားသည္ အရွင္ျမတ္ေယဇူးဘုရား၌ 
ရုိးသားျဖဴစင္လွသည့္ ကေလးငယ္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ရကာ 
ကုသုိလ္ေတာ္ျမတ္ခံယူေသာေန႔လည္းျဖစ္သည္။

 ေရွ႕က ေနာင္ေတာ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေသာအေမြအ 
ျဖစ္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၾကေသာ မြန္ျမတ္စိတ္ထား အလွဴဒါန 
ျပဳျခင္းကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္း ခံယူၾကၿပီး 

မိမိတုိ႔၏ မုန္႔ဖုိးကေလးမ်ားကုိ ေခၽြတာစုေဆာင္းလွ်က္ ေရႊနွ 
လုံးေတာ္မိဘမဲ့ေဂဟာသုိ႔ အနည္းဆုံးတစ္နွစ္(၂)ေခါက္ သုိး
ထိန္းဆုိင္ရာလက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းမႈအျဖစ္ သြားေရာက္အား 
ေပးေလ႔ရွိပါသည္။ ထုိ႔သုိ႔ သြားခဲ့ၾကသည့္အခါတြင္ ညီ/
ညီမငယ္ေလးမ်ား၏ ပညာသင္နွစ္တစ္နွစ္တာလုံးအတြက္ 
ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားနွင့္ အျခားလုိအပ္ 
သည့္အရာမ်ား အျပည့္အဝ မလွဴဒါန္း၊ မျဖည့္ဆည္းနုိင္ျငား 
ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ စိတ္၊ ဝိညာဥ္၊ ကာယ အျဖာျဖာျဖင့္
အားအင္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ၄င္းတုိ႔နွင့္အတူ ကခုန္ျခင္း၊ ကစား 
ျခင္း၊ ဘုရားစကားပုံျပင္မ်ားေျပာျပျခင္းမ်ား ဆပ္ကပ္ေဆာင္ 
ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတို႔နွင့္ ထမင္းတစ္နွပ္အတူ 
စားသုံးခဲ့ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အခ်ိန္အခုိက္အတန္႔ေလးမ်ား ရရွိ 
ခဲ့ပါသည္။ ညီ/ညီမငယ္ေလးမ်ား၏ အျပဳံးမ်ားကား ရႈ႕ျမင္ 
သူတုိင္းအတြက္ စိတ္နွလုံးၾကည္ရႊင္ေစကာ ခ်စ္စရာအလြန္ 
ေကာင္းလွသည္။ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ဆု 
ေတာင္းသံမ်ားကုိ မဟာဂရုဏာရွင္ အဖဘုရားသခင္က 
ျငင္းပယ္လိမ္႔မည္မဟုတ္ပါ။

 ထုိေဂဟာေလးသည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕၊ ပေဒသာၿမဳိ႕ 
သစ္၊ ပ/၅-ေဒါနလမ္းတြင္ တည္ရိွၿပီး စိန္႔အလႊဳိက္ရွက္သီလွ
ရွင္သုံးပါးမွ ဘုရားရွင္အားအေစခံလွ်က္ ထုိမိဘမဲ့ေနေသာ 
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိဘသဖြယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပး 
ေနသည္။

စိ္န္အဲလ္ဘတ္ ကက္သလစ္ ကိုယ္ပို္င္ အလယ္တန္းေက်ာင္း
 စိန္အဲလ္ဘတ္ကက္သလစ္ အလယ္တန္းစာ သင္ 
ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ
ပညာေရးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တြဲဖက္ စာသင္ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

 စိန္အဲလ္ဘက္ကက္သလစ္ အလယ္တန္းေက်ာင္း 
သည္ ရြာပုန္းရႊာေရွာင္ကေလးမ်ား ၊ မိမိရပ္ရႊာတြင္မႈလတန္း
သာရွိေသာကေလးမ်ား၊ အကူအညီမဲ့ေန၍ မိဘမ်ားမရွိိ 
ေသာကေလးမ်ား၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း
မ်ားသို႕တက္ေရာက္ရန္ မိဘမ်ား မေထာက္ပံ့ႏိိုင္ေသာက 
ေလးမ်ား၊ မိသားစုၿပဳိကြဲေနေသာကေလးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
ပရဟိတမိဘမဲ႔ေဂဟာမွကေလးမ်ားအတြက္ အထူးရည္ရႊယ္ 
ဖြင့္လွစ္ထားေသာစာသင္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

 စိန္အဲလ္ဘက္ ကက္သလစ္ အလယ္တန္း 
စာသင္ေက်ုာင္းစတင္အစပ်ိဴးျခင္း 

 စိ္န္အဲလ္ဘတ္ ကက္သလစ္ အလယ္တန္းေက်ာင္း 

ကို ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ မိဘမဲ့ပရဟိတေဂဟာမွ ကေလးမ်ားရဲ႕ လို 
အပ္ခ်က္အရဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘရိုးႏုိး ဖိလစ္ မွ အမွဴးျပဳကာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

စိန္အဲလ္ဘတ္ ကက္သလစ္အလယ္တန္းစာသင္ 
ေက်ာင္း၏ ရည္ရႊယ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

၁။လူမ်ိဴး၊ဘာသာႏွင့္ အရပ္ေဒသမခြဲျခားဘဲ၊အခြင့္အေရးခ်ိဳ႕
တဲ့ေသာအေလးမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာပညာေရး
ကိုေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္။

၂။ရိုးရွင္းျခင္း၊ နိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေလးစားရိုေသမႈရွိျခင္းစေသာ
လူ႕တန္ဖိုးမ်ားကိုကေလးမ်ားအားသင္ၾကားၿပီး၊ မိမိ၏ ယဥ္ 
ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကိုခ်စ္ခင္ေလးစားတတ္ရန္။

၃။ အမွန္တရား၊ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာမ်ားအေၾကာင္းကို စာသင္ေက်ာင္းတြင္သာမကမိမိ၏ 
မိသားစု၊ ရြာႏွင့္ႏိုင္ငံ မိမိဘဝတေလ်ာက္လံုးတြင္ အဓိပၸါယ္ 
ျပည့္ဝေသာအသက္တာျဖင့္ က်င့္သံုးေနထိုင္တတ္ ရန္။

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား

 စိန္အဲလ္ဘတ္ ကက္သလစ္အလယ္တန္းေက်ာင္း
ကိုၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ အစိုးရပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္ 
ထားသည္။ ေက်ာင္း၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား 
မ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ သင္ၾကားမႈအပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဴပ္သာသနာႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး "Infant Jesus" 
သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ" ပညာစမ္းအိုင္" 
ပညာေရးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက 
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပဥၥမတန္း ၅၆ 
ေယာက္၊ ဆ႒မတန္း ၃၆ ေယာက္၊ သတၱမတန္း ၄၉ 
ေယာက္၊ အ႒မတန္း ၅၆ ေယာက္ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား/
သူ ၁၉၇ ေယာက္ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိသည္။ 

MLM-Osc

ေမာ္လၿမိဳင္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ

စာမ်က္ႏွာ ၁၆ သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး16

က်ိဳင္းတံု သာသနာအတြင္းရွိ ကက္သလစ္ဘာသာေရးအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္
 က်ဳိင္းတုံသာသနာ အတြင္းရွိ 
ကက္သလစ္ဘာသာေရး အေျချပဳ အဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ဇြန္လ ၃ ရက္ နံနက္ 
၁၀ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ထုိေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ သာသနာအုပ္စု 
အတြင္းရွိ ကက္သလစ္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားမွ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ တည္ 
ေဆာက္ပံု အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး 
သာသနာေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ရယူခဲ့ၾက 
သည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ ဓမၼဆရာအဖြဲ႕၊ မိခင္အ 
သင္း၊ ဖခင္အသင္း၊ လူငယ္၊ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း၊ မီးအိမ္ရွင္အ 

သင္း၊ ေရာင္စံုေမတၱာအသင္း၊ေကာင္းေသာ 
ဆမာရိတန္အသင္း၊ ပုရြက္ဆိတ္အဖြဲ႕၊ လူ 
ထုဆက္သြယ္ေရးရံုး၊ စသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္(၅၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္၊၊

 အစည္းအေဝးကို ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Mario Martu မွ အဖြင့္ 
ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ အဖြဲ႕ 
အစည္းအသီးသီးမွ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈအၿပီး 
တြင္ Fr.Mario Martu မွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အားလံုး ညီညီညာညာ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ကာ 
သာသနာေတာ္ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ 
ေၾကာင္း အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ 

လူတိုင္းလူတိုင္း ဝိညာဥ္ေရးပိုင္း ဦးစားေပး 
အာရံုျပဳႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ 

သည္၊၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေန႔လည္ပုိင္း 
အခ်ိန္တြင္ အဆုံးသတ္ရပ္နားခဲ့သည္။  
          ဒီေထြး

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ပထမဦးဆုံး သူေတာ္သူျမတ္ျဖစ္ေသာ FATHER CLEMENT VISMARA ၏ ပြဲေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

 ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္ 
ေသာ Blessed Rev Fr. Clement Visma-

ra ပြဲေန႔ကုိ က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္သာသနာ၊ 
မုိင္းပ်ဥ္း သာသနာအုပ္စု ခရစၥတူးဘုရင္ဘု 

ရားေက်ာင္းတြင္ ထုိ႔ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီအ 
ခ်ိန္က ပြဲေန႔မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ပြဲေန႔ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ 
က်ဳိင္းတုံ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာ 
လြီးစ္မွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာဝင္ ၆၀၀ 
ေက်ာ္ ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ သူေတာ္ 
သူျမတ္ Rev Fr. Clement Vismara ကုိ 
သတိရ ေအာက္ေမ့ေသာအားျဖင့္ မုိင္းပ်ဥ္း 
သာသနာအုပ္စု၊ ခရစၥတူးဘုရင္ ဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ 
ေသာ Blessed Rev Fr.Clement Vismara 
ခန္းမကို ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးက 
ဖဲႀကဳိးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

Blessed Father Clement Vismara သည္ 
၁၈၉၇ ခုနွစ္၌ အီတစ္လီနုိင္ငံ Agrate Bri-
anza ၿမဳိ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး သက္ေတာ္ ၂၆ 
နွစ္တြင္ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္လာ 
ခဲ့သည္။ ရဟန္းသိကၡာခံခဲ့သည့္ ၁၉၂၃ 
ခုနွစ္၌ပင္ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ သာသာျပဳရဟန္း
တစ္ပါးအျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရကာ ေတာင္ 
ငူ၊ က်ဳိင္းတုံ၊ ေတာင္ႀကီး စသည့္ သာသနာ 
နယ္မ်ားတြင္ ဘာသာဝင္မ်ားအား ၾကည့္ရႈ 

ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္ စစ္ပြဲ 
မ်ားတြင္ စစ္ပြဲဒဏ္ကုိ ၾကံၾကံခံခဲ့ရင္း ေတာ 
ေတာင္မ်ားအတြင္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ဳိးစုံကုိ 
လုပ္ကုိင္ခဲ့ရသည္။

 "မင္းဟာ ဘယ္သူ႔အတြက္မွအသုံး  
မဝင္ေတာ့ရင္ မင္းအသက္ႀကီးလာၿပီ" ဟု 
သူေတာ္သူျမတ္ Clement Vismara က 
ေျပာဆုိခဲ့ၿပီ ၄င္းေသဆုံးခ်ိန္ (၁၉၈၈ ခုနွစ္၊ 
ဇြန္လ ၁၅ရက္) အသက္ ၉၀ နွစ္အထိ  
ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ သာသနာအတြက္ စိတ္ 
အားတက္ၾကြစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၄င္း 
ေသဆုံးခ်ိန္၌ အားလုံးျပည့္စုံခဲ့သည္ဟု ၄င္း 
ကုိ္ယ္ေတာ္တုိင္ ခံစားခဲ့ရသည္။ Blessed 
Father Clement Vismara၏ ရုပ္အေလာင္း 
ကုိ ၄င္း၏ဆႏၵအတုိင္း က်ဳိင္းတုံသာသနာ 
မုိင္းပ်ဥ္းတြင္ ျမဳပ္ႏွံသၿဂႋဳလ္္ခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘက္နဒစ္(၁၆)
က Father Clement Vismara ကုိ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး သူေတာ္သူျမတ္အျဖစ္ 
၂၀၁၁ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ ေၾကျငာခဲ့ 
သည္။

           ဒီေထြး

က်ိဳင္းတံု ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ

 ဂ႐ုဏာေရး သီလ႐ွင္မ်ားအတြက္ သမၼာက်မ္းစာဦးေဆာင္သူမ်ားသင္တန္းက်င္းပ

 ဂ႐ုဏာေရး သီလ႐ွင္မ်ားအတြက္ သမၼာက်မ္းစာဦးေဆာင္သူမ်ားသင္တန္းကို 
ဇြန္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴ႐ွိ Our Lady Of Peace House 
တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသင္တန္းတြင္ သီလ႐ွင္ ၄၃ ပါးတက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး Fr. Bosco 
ေစာလားထူး ႏွင့္အတူ Fr. Augustine ေအာင္စိုးႏိုင္ Sr အက္စတာ ေဇာင္းနန္းတို႔မွ ဦး 
ေဆာင္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္က စစၥတာရ္မ်ားအတြက္ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း 
ကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေနာက္တစ္ဆင္အေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာဦးေဆာင္သူမ်ား 
သင္တန္းကိုပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

CBCM-BIBLE

 ယခုနွစ္တြင္ သာသနာေဒသ အ 
သီးသီးမွ မိန္းက ေလး(၄၅)ေယာက္၊ 
ေယာက္်ားေလး (၃၀)ေယာက္၊ စုစု ေပါင္း 
(၇၅) ေယာက္ရိွသည္။ သုိးထိန္းဆုိင္ရာ 
ကြင္းဆင္းမႈအျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ရာတြင္ 
အစစအရာရာ ကူညီေပးခဲ့ၿပီး ဆုေတာင္း 

ေမ တၱာ မ်ား ပုိ ႔ သေ ပး ခဲ့ သ ည့္ အ တြ က္  
စစၥတာရ္ႀကီး Noeline ကုိ ေက်းဇူးတင္ 
လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

  CMS ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕ 

စာမ်က္ႏွာ ၁၅ မွ အဆက္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ဟားခါးသာသနာ၏ အႀကဳိရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း

 ဟားခါးသာသနာအတြင္း အနာ 
ဂတ္သာသနာကို ျပန္႔ပြားတိုးတက္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
အႀကိဳရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္ 
လည္လက္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ St. Pio’s 
Pre-minor School သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ 
ေက်ာဘုတ္ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရိွသည္။

 St. Pio’s Pre-minor School 
ေက်ာင္းကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ 
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းနွစ္တြင္ ေက်ာင္း 
သာ ၁၄ ေယာက္ရွိခဲ့သည္။

 ယခုနွစ္တြင္ နဝမတန္းေက်ာင္း 
သား (၁၁)ေယာက္ႏွင့္ အဌမတန္းေက်ာင္း 
သား (၂၇)ေယာက္၊ စုစုေပါင္း (၃၈)ေယာက္ 

ရိွေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္  ဘုန္းေတာ္ႀကီး    
Fr. Andrew Le Tling ထံမွ သိရသည္။ 
ဘ႑ာေရးတြင္ ေက်ာင္းသားအားလုံးအ 
တြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသား 
တစ္ဦးစီအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းလုံးအတြက္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း အထူး လုိအပ္လ်က္ရွိ 
ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ထံမွ 
သိရသည္။ ရဟန္းရွင္လူ ဘာသာတူမ်ား မွ 
ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးရန္လည္း  ေက်ာင္းအုပ္ 
Fr. Andrew က ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

 ၈တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္  
ေက်ာဘုတ္ရပ္ကြက္ အ.လ.က တြင္ ေန႔ 
ေက်ာင္းတက္ၾကရၿပီး ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားမွာမူ ေက်ာင္းနွင့္ (၃)မုိင္ 
ခန္႔ေဝးေသာ ဟားခါးၿမဳိ႕ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္ရွိ 
အ.ထ.က (၄) သုိ႔ သြားေရာက္ ေန႔ေက်ာင္း 
တက္ၾကရေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုနွစ္ နွစ္ 
စအခ်ိန္ထိ ေက်ာင္းသုံးကား မရွိေသးျခင္း 

ေၾကာင့္ ၃ မုိင္ခရီးကုိ ေျခလ်င္သြားေရာက္ 
ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရၿပီး၊ ယခုအခါ ေက်ာင္း
ကားတစ္စီးရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္း 
သြား၊ ေက်ာင္းျပန္အတြက္ အဆင္ေျပသြား 
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အႀကဳိ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီး၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ (၅)ဧက 
ခန္႔ရွိေသာ္လည္း  အေဆာင္နွစ္ခုသာ ရွိ 
ေသးေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
အေဆာင္မ်ားစြာ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ရန္လုိအပ္ 
လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အတြက္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလည္း 
လုိအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းနွင့္ ထုိအရာမ်ား 
အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚလုိပါ 
ေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးက 
ေျပာသည္။

                      ေနာဘတ္ ေက်ာ္လင္း၊

                              Hakha-OSC 

 ဟားခါးသာသနာအတြင္း၊ ဟားခါး ၿမိဳ႕ေပၚရွိ St. John Private School ကို ၂၀၁၇-
၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ပထမႏွစ္တြင္ မူႀကဳိ၊ သူငယ္တန္း၊ 
ပထမတန္း အတန္း (၃) တန္း ကိုစတင္လက္ခံသင္ၾကားေပးခဲ့ရာ ေက်ာင္း သားေပါင္း (၅၄) 
ေယာက္ရွိခဲ့သည္။

  ယခုႏွစ္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္)တြင္ တတိယတန္းအထိ တိုးျမႇင့္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ 
ရာ ဇြန္လဆန္းပိုင္းစာရင္းအရ မူႀကိဳ (၆၃)ေယာက္၊ သူငယ္တန္း (၄၇)ေယာက္၊ ပထမတန္း 
(၂၀)၊ ဒုတိယတန္း (၁၅) ေယာက္ႏွင့္ တတိယတန္း (၉)ေယာက္ စုစုေပါင္း (၁၅၄)ေယာက္ 
ရိွခဲ့ပါသည္။အရည္အေသြးရိွေသာ ပညာေရး ရရိွေစရန္၊ အက်င့္စာရိတၱ ျမင့္မားေစရန္၊ 
တီထြင္ ႀကံဆ ဥာဏ္အားေကာင္းလာေစရန္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ 
ပင္ကိုယ္ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား 
ထားရွိကာ စိန္ ဂၽြန္း ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိေ
ၾကာင္း သိရ သည္။         ေနာဘတ္ ေက်ာ္လင္း (Hakha OSC)

 အလားတူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား ပညာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစရန္ စိန္႔မုိက္ကယ္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ကုိ ဟားခါးျမဳိ႕ေပၚ ေက်ာဘုတ္ ရပ္ကြက္၊ 
ကက္သလစ္ သခ်ဳိင္းေဟာင္းေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၇ ခုနစ္တြင္ 
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ၄င္းေဘာဒါေဆာင္ကုိ ကုိရီးယားနုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Mi-
chael ႏွင့္ ညီမ Gabriela တို႔မွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ယခုနွစ္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္နွစ္တြင္ သတၱမတန္း ေက်ာင္းသား ၂၁ေယာက္၊ 
အ႒မတန္း ေက်ာင္းသား ၂၉ ေယာက္ စုစုေပါင္း (၅၀)ေယာက္ ေနထုိင္ ပညာသင္ယူ 
လွ်က္ရွိၾကသည္။ 
 ဟားခါးသာသနာအတြင္း သာသနာစီရင္စုအသီးသီးမွ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားကုိ 
သက္ဆုိင္ရာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သင့္တင့္ေသာစရိတ္ယူကာ လက္ခံ 
သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာ္ဘတ္ ေက်ာ္လင္း၊ HAKHA-OSC

ဟားခါး ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ

ပညာေရးဆိုတာ အနာဂတ္ဆီသြားဖို႔ ႏိုင္ငံကူး 
လက္မွတ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

မနက္ျဖန္ဆိုတာကို ရယူဖို႔ ဒီေန႔မွာျပင္ဆင္ေနသူ 
ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး18

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းသံနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္ဦး
 ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး 
အတြက္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ 
မ်ား ႏုိဗီနာက်င္းပၿပီး ဆု ေတာင္းၾကရန္ ေတာင္ 
ကုိရီး ယားအသင္းေတာ္က ဇြန္လ ဆန္းပုိင္းက 
ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ 
စင္စစ္ ကိုရီးယား ႏွစ္နုိင္ငံျပည္သူမ်ားအတြက္ 
စိတ္လႈပ္ရွား စရာအေကာင္း အခ်ိန္အခုိက္ အ 
တန္႔ကုိ ေရာက္ရိွလာေလၿပီ။ ထုိအေျခ အေန 
ကုိ ကိုရီးယားနွစ္နုိင္ငံတည္းသာမက ကမၻာ 
တဝွမ္းလုံးမွ ရင္တမမျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့သည့္ 
ထုိေန႔ကုိ ေရာက္ရွိလာေလျပီ။

 တစ္ကမၻာလုံးမွ မီဒီယာအမ်ား အျပား 
သည္ ကမၻာ့ အေသးဆုံးစာရင္းဝင္ စကၤာပူကၽြန္း 
နုိင္ငံလုံးသုိ႔ ေရာက္ရွိေန ၾကသည္။ ဇြန္လ ၁၂ 
ရက္ နံနက္ (၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ 
ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကမ္ဂ်ဳံအင္းနွင့္ အေမရိ 
ကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔တုိ႔သည္ ဟုိတယ္ခန္းမရွိ ေကာ္ 
ေဇာနီေပၚတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းလာၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူခ်င္းေတြ႔ လက္ဆြဲ 
ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

 ၄င္းလက္ဆြဲနႈတ္ဆက္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ 
ေျမာက္ကိုရီးယား နွစ္နုိင္ငံျခား  အစဥ္အဆက္တည္ရွိ ေနခဲ့ 
သည့္  ခက္ထန္မုန္းတီးမႈမ်ားေခ်ဖ်က္ရန္ သမုိင္းဝင္ပုံရိပ္တစ္ 
ခုျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲမတုိင္မီ ရက္ပုိင္းအလုိအထိ နွစ္နုိင္ငံ 
အၾကား  ခက္ခက္ခဲခဲ ညွိႏႈိင္းခဲ့ရၿပီး အစည္းအေဝးပြဲအထိ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနခဲ့ၾကသည္။

 သုိ႔ေသာ္ ၃၈ မိနစ္ၾကာ နွစ္နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သီးျခားေတြ႔ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ အတိတ္၏ ရန္လုိမႈမ်ားကုိထား 
ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နွစ္နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္နွစ္ဦးက မီဒီယာ 
မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အတိတ္ကုိ အတိတ္မွာပဲ ထားခဲ့ရန္ သေဘာတူခဲ့ 
ၿပီး သမုိင္းတြင္မည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး 
ႏိိိိုင္င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေဝး ေပၚေပါက္လာသည့္အ 
တြက္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းနွင့္ 
ကမၻာႀကီးအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ရပ္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရ 
ေတာ့မယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ 
ဂ်ဳံအန္းက မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ကလည္း ကင္နွင့္ ေနာက္ထ
ပ္ေတြ႔ဆုံၾကအုံးမယ္ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ကင္အား  အိမ္ျဖဴ 
ေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ေၾကာင္း သမၼတထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ အေမရိကန္ 
သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔အတြက္ သိပ္မထူးဆန္းလွေသာ္ 
လည္း အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ ေျမာက္ကုိးရီးယားေခါင္ေဆာင္
ကင္အတြက္မႈ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည္ ့ဧၿပီလနွင္ ့ေမလတုိ႔က ၄င္းသြားေရာက္ 
ခဲ့ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားနွင့္ တရုတ္နုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
က်င္းပရာ စင္ကာပူနုိင္ငံသည္ ေခါင္းေဆာင္ကင္ ေျခခ်ခဲ့ 
သည့္ တတိယနုိင္ငံျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္နုိင္ငံျဖစ္ေသာ 
ေျမာက္ကုိရီးယားနုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ 
ဒီမုိကေရစီ စံျပယုတ္ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္နုိ္င္ငံ၏သမၼတနွင့္ 
ေတြ႔ဆုံခဲ့မႈသည္ သမုိင္းတြင္ႀကီးက်ယ္လွေသာ ေျပာင္းလဲမႈ 
တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေန႔လည္စာအတူ သုံးေဆာင္ၿပီး 
ခ်ိန္  ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ဟုိတယ္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ အတူ 
လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားကုိ နႈတ္ဆက္ခဲ့ 
သည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္အျဖစ္ ေျမွာက္ကုိရီးယားက ေဒ 
သတြင္း  ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ား 
ကုိ ပိတ္သိမ္းျဖစ္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္က မူ 
ေတာင္ကုိရီးယားနွင့္ ပူတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ 

ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ အေမရိကန္က 
စစ္က်န္ အေလာင္းမ်ားရွာေဖြေရးနွင့္ စစ္သုံ႔ 
ပန္းမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ၿပီး 
ေျမာက္ကုိရီးယားက သေဘာတူ လက္ခံ 
ခဲ့သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၂ရ ရက္ကလည္း 
သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္ ရန္သူမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံ 
လာခဲ့ၾကသည့္ ေတာင္ နွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား 
ႏွစ္နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိ႕သည္ အခ်င္းခ်င္း 
နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္း လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ၾက 
သည္။ ကင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေျမာက္ကုိရီး
ယားအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည့္ နွစ္နုိင္ငံ နယ္စပ္ 
စည္းမ်ဥ္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ေတာင္ကုိရီးယားနုိင္ငံ
အတြင္းသုိ႔ ပထမဦးဆုံး ေျခခ်ဝင္ေရာက္ခဲ့ 
သည္။ ထို႔အတူ ကင္ကလည္း ေတာင္ကုိရီးယား 
နုိင္ငံနယ္ နမိတ္စည္းမ်ဥ္းကုိေက်ာ္ကာ ေျမာက္ 

ကုိရီးုယားနုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ေတာင္ကုိးရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္း 
၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ ကင္နွင့္ အစုိးရအဖြြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ နယ္စပ္ 
အနီးတြင္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအိမ္ေတာ္ရာသုိ႔ သြားေရာက္ 
ခဲ့ၿပီး ႏဴးကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရးနွင့္ နွစ္နုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ထင္ 
မွတ္မထားသည့္တုိင္ ပုိ၍ပုိ၍ ရုပ္လုံးၾကြထင္ရွားလာၿပီျဖစ္ 
သည္။

 ကုိရီးယား ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ အေနျဖင့္ 
ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၅ 
ခုနွစ္မွ စတင္ဆုေတာင္းခဲ့ရာ (၅၃) နွစ္အၾကာတြင္ 
ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ကုိရီး 
ယား အသင္းေတာ္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီး 
သည္အထိ ဝို္င္ဝန္းကူညီ၊ ဆုေတာင္းေပးအုံးမည္သည္။ 
ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ညစဥ္ (၉) နာရီ အ 
ခ်ိန္တြင္ စိပ္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္းၾကရန္ ကုိရီးယား အသင္း 
ေတာ္က ေၾကညာထားသည္။

      Ref: CAN, Vatican Media, AFP, Reuter

                 ဘာသာျပန္ေရးသာသူ- ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား

အာပတ္ေျဖျခင္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္းကို ေဖါက္ဖ်က္မည့္အစား ေထာင္က်ခံမည္
 ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ ကန္ဘဲရား 
ျပည္ နယ္ တရားစီရင္ေရးမွ ကေလးငယ္မ်ား 
အား မေတာ္မတရား ျပဳသည့္ အမႈမ်ားကို 
ရဲစခန္းအား အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ 
ပါက တရားဥပေဒအရ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရ 
မည္ဟု ဥပေဒထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒ 
ေၾကာင့္ အာပတ္ေျဖရာတြင္ သိလာလွ်င္ 
လည္း အာပတ္ေျဖနားေထာင္သည့္ ဘုန္း 
ႀကီးမ်ားသည္လည္း ထိုအမႈမ်ားကုိ ရက္ ၃၀ 
အတြင္း ရဲစခန္းသို႔ သတင္းပို႔ရမည္ဟုလည္း 
ပါရွိသည္။ ဤဥပေဒသည္ ၂၀၁၉ ခု မတ္လ 
၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ဝင္မည္ျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက 
ကန္႔ကြက္ထားၾကသည္။ အာပတ္ေျဖျခင္း 
ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ ေဖၚထုတ္ရမယ္ ဆိုတာ 

နဲ႔ မေတာ္မတာရား လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ် 
ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အာပတ္ေျဖျခင္း၏ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္းကို ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ လူ 
မ်ားက အာပတ္ေျဖျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်ိဳး 
ေဖါက္ရမည္ဆိုလွ်င္မည္သူမွ် အာပတ္ေျဖ 
ေတာမည့္ မဟုတ္ဟုဆိုသည္။ ကေလးမ်ား 
အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ယခုလုပ္ရပ္ 
ထက္သာလြန္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ 
လမ္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ အသင္း 
ေတာ္မွလည္း ကူညီမည္ဟုဆိုသည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားကလည္း လွ်ိဳ႕ 
ဝွက္ခ်က္ကို ေဖါက္ဖ်က္မည့္အစား ေထာင္ 
က်ခံမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားသာမက အျခား ဥပေဒ တတ္ကၽြမ္းသူ 
မ်ားလည္း ဤအခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ၾကသည္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ကေလးငယ္ေပါင္း ၇ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ အငတ္ေဘးႀကံဳေတြ႕ေနရ

 ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒီမိုက 
ရက္တစ္ ကြန္ဂို ႏိုင္ငံ ကာဆိုင္းေဒသတြင္ 
အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေပါင္း 
၇သိန္း ၇ေသာင္းေက်ာ္တို႔သည္ အစာေရစာ 
ျပတ္လပ္မႈ ေဘးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့ၿပီး စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေပးၾက 
ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ထိုေဒ 
သ သို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး အစားအစာ 
ျပတ္လပ္ကာ အတိဒုကၡေရာက္ေနသည့္  
အျဖစ္ဆိုးကို သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ 
သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ယခုအခ်ိန္သည္ ေျခာက္ေသြ႕ရာ 
သီ စတင္ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ အစာေရစာ ပိုမို ခမ္း 
ေျခာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ 
မ်ားအား ထိန္းေက်ာင္းသူ မရွိေသာေၾကာင့္ 

ေထာင္နဲ႔ခ်ီေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေသေၾက 
ပ်က္စီးရလိမ့္မည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

 က႐ုဏာ-ကြန္ဂိုသည္ ေဒသခံ 
က႐ုဏာ႐ံုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ အတတ္ႏိုင္ 
ဆံုး က်ိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း 
လက္ရွိ အခက္အခဲသည္ အီဘိုလာ ကပ္ 
ေရာဂါ ျဖစ္စဥ္ကထက္ ပိုဆိုးရြားလိမ့္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

 တိုက္ပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြါး 
ေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေန 
အထားတြင္ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
သက္တမ္းကုန္ခဲ့ေသာ သမၼတ  ကာဘီလား 
သည္ ရာထူးမွ ဆင္းမေပးဘဲ တြယ္ကပ္ေန 
ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွလည္း ေရြး 
ေကာက္ပြဲ လုပ္ ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေပ။

 ကြန္ဂိုအလယ္ပိုင္းေဒကို နယ္ေျမ 
၅ ခုခြဲၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး 

ျပႆနာမ်ား အျပင္ ေျမယာလုပြဲမ်ား၊ သယံ 
ဇာတ လုပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ပြဲမွာ အၿပီးမသတ္ 
ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။

 ထိုေဒသသည္ အလြန္ တန္ဘိုး 
ႀကီး ေသာစိန္မ်ား ထြက္ရာေဒသျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ အတၱေလာဘႀကီးသူတုိ႔ေၾကာင့္ 
လူအမ်ားမွာ ဆင္းရဲကာ အငတ္ေဘး ဆိုက္ 
ျခင္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြါးေလ့ရွိသည္။

Ref: Vatican News

ယူဂန္ဒါ ႏိုင္ငံတြင္ ဓမၼအာဇာနည္မ်ား အထိမ္းအမွတ္ ပြဲေတာ္သို႔ 
သန္းခ်ီေသာ ဘုရားဖူးမ်ား လာေရာက္ပါဝင္

ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား

 ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္က်င္း 
ပ ေလ့ရွိေသာ ယူဂန္ဒါ ဓမၼအာဇာနည္မ်ား 
ပြဲေန႔တြင္ ယူဂန္ဒါ ႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက 
အျခား အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ 
မာလဝီ၊ တန္ဇန္နီးယား၊ ကင္ညာ၊ ေတာင္ 
အာဖရိက၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ 
ကြန္ဂိုႏိုင္ငံမ်ားသာမက ဂ်ပန္ ႏွင့္ အေမရိ 
ကန္ ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း လာေရာက္ ေလ့ရွိ 
သည္။ ယခုႏွစ္လာေရာက္ေသာ ဘုရားဖူး 
ဦးေရမွာ ၄ သန္းရွိမည္ဟု ရဲမ်ားက ခန္႔မွန္း 
ခဲ့သည္။
 လူေတြက ႏွစ္တိုင္း ဒီကိုလာၾက 
တာက သူတို႔ ေတာင္းတဲ့ဆုေတြ ျပည့္တယ္ 
လို႔ ယံုၾကည္ၾကလို႔ လာေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ဗိမာန္ေတာ္အား ေစာင့္ေရွာက္သူ 
မ်ား အဖြဲ႔ဝင္ ဖရန္စစ္က CNA သတင္း 
ေထာက္အား ရွင္းျပသည္။
 သူတို႔အထဲတြင္ ၂ ပတ္ခန္႔ ေျခ 
လ်င္ ေလွ်ာက္လာခဲ့ေသာ အသက္ ၉၀ 
အရြယ္ရွိ ဘယ္နာဒို အမ္ဇီး ဆိုသည့္ အဖိုး 
အို တစ္ဦးလည္း ပါဝင္သည္။ "က်ေနာ္ 
ငယ္ငယ္ကတည္းက ဒီကို အၿမဲလာတယ္၊ 
က်ေနာ္ အႀကိဳက္ဆံုး အာဇာနည္က အင္ 
ဒ႐ူး ကာဂဝါ ပါ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း 
ခိုင္မာဖို႔ ဆုေတာင္း ခဲ့တယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ 
က်ေနာ့္မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းမယ္၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဖို႔ ဆုေတာင္းပါ့မယ္။"
 ယူဂန္ဒါ၏ ဓမၼအာဇာနည္မ်ားမွာ 

၁၈၈၅ မွ ၁၈၈၇ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အသတ္ခံ 
ခဲ့ရသူ ၂၂ ဦးႏွင့္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အသတ္ 
ခံရသူ ႏွစ္ဦးတို႔ပါဝင္သည္။ ထိုႏွစ္မ်ား 
အတြင္း အဂၤလိကန္ အသင္းေတာ္မွလည္း 
၂၃ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ 
 ၁၈၀၀ မ်ားတြင္ ဥေရာပတိုက္မွ 
ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕မ်ား အာဖရိကသုိ႔ ဝင္လာ 
ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး သာသနာ ျပဳမ်ား ေရာက္လာခ်ိန္ 
လည္း ျဖစ္သည္။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား 
ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ရာ ဘုရင္၏ အမႈထမ္း 
မ်ားသည္လည္း ခရစ္ယာန္ အယူဝါဒကို 
လက္ခံ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။
 ဘုရင္အတြက္မူ ခရစ္မ်ား ထြန္း 
ကားလာျခင္းသည္ သူ၏ အာဏာကို ၿခိမ္း 

ေျခာက္သည္ဟု မွတ္ယူကာ ခရစ္ယာန္မ်ား 
အား ရွင္းလင္း သုတ္သင္ရန္ခဲ့သည္။
 ပထမဦးဆံုးသူမွာ ၁၈၈၅ခု ႏိုဝင္ 
ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ အသတ္ခံရသူ ဂ်ိဳး 
ဇက္ မူကာဆာ ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းျဖတ္ကာ မီး႐ိႈ႕ 
ခံခဲ့ရသည္။
 အျခားသူမ်ားမွာ ၁၈၈၆ ခု ေမလ  
အတြင္း အသတ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူ 
တို႔အား သတ္မည့္ ေနရာအထိ ေျခလ်င္ 
ေလွ်ာက္ခိုင္းရာ အခ်ိဳ႕မွာ မေလွ်ာက္ႏိုင္ 
သျဖင့္ လမ္းခရီးမွာပင္ အသတ္ခံရသည္။ 
အရက္စက္ဆံုး အသတ္ခံရသူမွာ မာသီယာ့ 
စ္ ကာလင္ဘာ မူလူဘာ ျဖစ္သည္။ သူ 
သည္ လမ္းဆက္ မေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ သ 
ျဖင့္ သတ္ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ဦးစြာလက္မ်ား 
ကို ျဖတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး အသားတခ်ိဳ႕ကို လွီးထုတ္ 
ခဲ့သည္။ ဒုတိယေန႔တြင္ ေျခမ်ားကိုျဖတ္ကာ 
ေသြး အလိမ္းလိမ္းျဖင့္ ထားခဲ့သည္။ တတိ 
ယရက္ ေရာက္မွသာ ေသြးလြန္ၿပီး ေသခဲ့ 
သည္။ ဇြန္လ သံုးရက္ ေန႔တြင္ ခ်ားလ္စ္လြမ္ 
ဂါႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔အား မီး႐ိႈ႕သတ္ခဲ့သည္။ 
သူတို႔သည္လည္း မိမိတို႔အား သတ္မည့္ မီး 
ဖိုကို ျပင္ဆင္ေစခဲ့သည္။
 ဤဓမၼအာဇာနည္မ်ားအား ၾကည္ 
ညိဳျခင္းသည္ လူမ်ားအၾကားတြင္ ရွိေနၿပီး 
၁၉၂၀ တြင္ သူတို႔အား သူေတာ္ျမတ္ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၄ ခု ေအာက္တိုဘာလ 
၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရဟႏၲာ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ 
ခဲ့သည္။ သူတို႔အေပၚ ထားရွိေသာ ၾကည္ညိဳ 
ျခင္းသည္ လူမ်ားအၾကားတြင္ ယေန႔တိုင္ 
ခိုင္ၿမဲလ်က္ရွိေနသည္။

Ref: CNA



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိခဲ့
 ၿပီးခဲ့သည္ ေမလအတြင္းက ျဖစ္ 
ေပၚခဲ့ေသာ မုန္တုိုင္းငယ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ 
နုိင္ငံေနရာအနွံ႔အျပား မုိးသည္းထန္စြာရြာ 
သြန္းခဲ့ၿပီး ေဒသအခ်ဳိ႕ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

 စစ္ကုိင္း၊ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ ဧရာဝ 
တီ စသည့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားနွင့္  မြန္ျပည္ 
နယ္၊ ရခုိ္င္ျပည္နယ္တိုိ႔တြင္  ေရေဘးဒုကၡ 
မ်ားနွင့္ ၾကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္းသိရသည္။ 
မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္ 
ေပၚေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေျမၿပဳိျခင္း၊ လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ား ၾကဳံ 
ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေနာက္ပုိင္း 
အဆုိးဆုံးၾကဳံေတြ႕မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ မြန္ျပည္ 
နယ္ (၇) ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ အစုိးရနွင့္ အရပ္ဘက္ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးစန္းမ်ား 
အမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ 
သည္။

 နုိင္ငံအတြင္း မုိးသည္းထန္စြာ ရြာ 
သြန္းမႈနွင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘး 
ဒုကၡမ်ားၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ ေနရာမ်ားကုိလူ 
မႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ကာ 
ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး ကိစၥရပ္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

 7 Days News သတင္းဌာန၏ 
အတည္ျပဳ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ မုန္ 
တုိင္းငယ္ေၾကာင့္ လူ ၅ ဦးထက္မနည္း 
ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေနအိမ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ပ်က္ 

ရခုိင္အေရး၊ နုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးက်င္းပ

  ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ အပါအ 
ဝင္ အမ်ဳိးသားလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ အစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ ၈ ရက္ 
နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ 
က်င္းပသည္။ 
 အစည္းအေဝးတြင္ ကုလ သမဂၢ 
ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ရုံး 
(UNHCR) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အစီ 
အစဥ္ (UNDP)ႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ 
ေရးထုိးခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ စုံစမ္းစစ္ 
ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းမႈ အေျခအေန 
မ်ား၊ ရွန္ဂရီလာဒုိင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္လုံ 
ျခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း 
သမၼတရုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ 
 အစည္းအေဝးသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ 

သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ 
ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိ 
ယသမၼတမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦး 
ဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ 
ဥကၠ႒ ဦးမန္းဝင္းခုိင္သန္း၊ တပ္မေတာ္ ကာ 

ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း 
ေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ 
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ 
(ၾကည္း) ဒုတိယ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိးဝင္း၊ 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း၊ နယ္ 
စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အတုိင္ပင္ခံရုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ ေဆြ၊ အျပည္ျပည္ 
ဆုိင္ရာ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္္ႀကီး ဦးေက်ာ္ တင္၊ 
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး 
ႏွင့္ သမၼတရုံး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး 
ဦးမင္းသူတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ 
 ယခုအစည္းအေဝးသည္ ကာလုံ 
အဖြဲ႔အဝင္မ်ား အားလုံးပါဝင္သည့္ နုိင္ငံ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳ 
ေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးဟု ေခါင္းစဥ္ 
တပ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
           ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္ 

စီးခဲ့ကာ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈနွင့္ ေရ 
ႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ေလး 
ေသာင္း ေရေဘးသင့္ကာ ေျမၿပဳိမႈေဘး 

ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ အနည္းဆုံး ၂၀ ဦးရွိ 
ေၾကာင္း သိရသည္။
          ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

 မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူမ်ား 
အၾကာင္း သတင္းေပးတုိင္ၾကားသူမ်ားကုိ နုိင္ငံေတာ္၏ 
ခ်ီးျမွင့္ေငြနွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား 
ေပးအပ္မည္ဟု နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 ဇြန္လ ၂၆ ရက္ကက်င္းပေသာ တရားမ၀င္ ေရာင္း 
၀ယ္ မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ရိွ 
ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန- ၂ ၌ 
က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကား 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 "မူးယစ္ကုန္သည္ေတြ၊ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူ 
ေတြရဲ႕ တရားမဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သတင္းေပး တိုင္ၾကား 
သူ၊ လက္ရဖမ္းဆီးသူနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သင့္တင့္ေလ်ာက္ 
ပတ္တဲ့ အခိ်ဳးအစားနဲ႔ ျပန္လည္ခဲြေဝေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူေတြကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဆု 
ေၾကး ခီ်းျမွင့္ေပးရာမွာ သူတို႔ရဲ႕လံုျခံဳေရးကို အထူးဂရုျပဳ 
တဲ့အေနနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ျပဳလုပ္မွာ မဟုတ္သလို 

နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ခီ်းျမွင့္ေငြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ 
အထူး အခြင့္အေရး ကိုလည္း ေပးအပ္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" 
ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင့္ “မူးယစ္ေဆးဝါး 
အထူးသတင္းေပး တိုင္ၾကားေရးဌာန” ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ျပီး 
မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရးသတင္းမ်ား ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ 
မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးဗဟိုအဖြ႔ဲ၏ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲ ၾကီး 
ၾကပ္မႈေအာက္တြင္ “မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးနိွမ္နင္းေရး 
အထူးအဖြ႔ဲ” ကိုလည္း သီးျခားဖြ႔ဲစည္းထားရိွျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း 
၄င္းကဆုိသည္။
 ထုိ႔အျပင္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ မူးယစ္နွိမ္နင္း 
ေရးအဖြဲ႔၏ နည္းစနစ္၊ စြမ္းရည္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ နုိင္ငံ 
ေတာ္ သမၼတက သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူမ်ားမွ ေပးပို႔လာတဲ့ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို အေျခခံျပီး အထူးအဖြ႔ဲကို 
ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးအဖြ႔ဲရဲ႕ လႈပ္ရွား 
ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား မေပါက္ 
ၾကားေအာင္ အခိ်န္တိုတိုအတြင္း လွ်ပ္တစ္ျပက္သြားေရာက္ 
ဖမ္းဆီးနိုင္ေအာင္ အမိန္႔ေပး ကြပ္ကဲမႈ လမ္းေၾကာင္းကို 

အတိုဆံုးျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 နုိင္ငံေတာ္သမၼဦးဝင္းျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာ 
စကား ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ၄င္းအခမ္းအနားသုိ႔ ဒုတိယသမၼတ 
ဦးျမင့္ေဆြ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာ 
ေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ 
ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ 

မူးယစ္ေဆးသတင္းေပးတုိင္ၾကားသူမ်ားကုိ နုိင္ငံေတာ္ခ်ီးျမွင့္ေငြနွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္မည္

စာမ်က္ႏွာ ၂၁ သို႔

ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းမ်ား



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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လူငယ္နွင့္ ပညာေရး
 "လူငယ္မ်ားဟူသည္မွာ အျမတ္တႏိုးထားၿပီးေျမ 
ေတာင္ေျမႇာက္ေပးရမည့္ လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခု၊ အလုပ္အ 
ကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို 
မွန္ကန္စြာဖန္တီးေပးလွ်င္ ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစ 
မည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ သားစဥ္ 
ေျမးဆက္မ်ားအၾကားတရားမွ်တမႈအတြက္ အေရးေပၚလို
အပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲေနၿပီးခ်ိတ္
ဆက္မႈ အားေကာင္းလာလ်က္ရွိေသာကမာၻႀကီးရွိျမန္မာႏုိင္
ငံ၏ အနာဂတ္သည္ လူငယ္မ်ားအားေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ 
ေပးမႈအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ လူငယ္မ်ားအား 
ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ နည္းပညာနယ္ပယ္မ်ားဆုိင္ရာ
အတတ္ပညာမ်ားသာမက ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားျခင္း၊ သိကၡာ 
သမာဓိရွိျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ထားရွိျခင္းစသည့္ နီ
တိတန္ဖိုးမ်ားကိုလည္းသင္ၾကားေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။"

 ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ 
အထက္ပါမိန္႔ခြန္းကုိမွတ္မိဦးမည္ထင္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ 
၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဂ ရက္ကေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရအ
ဖြဲ ႔ဝင္မ်ားကုိေျပာၾကားခဲ့ေသာပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ 
မိန္႔ခြန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

 ၿပီးခဲ့သည္၂၀၁၈တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပဲြေအာင္စာ
ရင္းကုိဇြန္လ၂ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးတစ္ႏုိင္ငံလံုးအေနျဖင့္ 
ေအာင္ခ်က္၃၂ ဒသမ ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာေျဖဆုိသူ 
၇၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္၂၅၀,၀၀၀ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 ဤသည္မွာ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ထင္ရွားအေရး
ပါေသာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိ ေစ 
ကာမူ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ျခင္းနွင့္ က်ရႈံးျခင္းတည္းဟူေသာ 
ျမန္မာ့ပညာေရး၏ အဆုံးအျဖတ္သည္ ျမန္မာလူငယ္ထု၏
ဘဝေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရးပါအရာဝင္သည္ 
ကိစၥျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုနွစ္တြင္ အသက္အပုိင္းျခား 
အားျဖင့္ ၁၄ ႏွွစ္နွင့္ ၂၀ ၾကား (ပံုမွန္ရိွသင့္ေသာအသက္အရြယ္ 
အပုိင္းအျခားကုိဆုိလုိသည္) လူငယ္ ၂၅၀,၀၀၀ေက်ာ္သည္ 
ေအာင္ျမင္အမႈအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူကာ အနာဂတ္ 
အိမ္မက္မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြေနၾကမည္။ ၄င္းအ 
ေရအတြက္၏ နွစ္ဆျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ားမွာစိတ္ပ်က္ဝမ္း 
နည္းမႈမ်ားနွင့္ ၾကဳံေတြ႕နုိင္သည္။ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ရသည္။ က်ရႈံးသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းရသည္။ထုိ 
ေက်ာင္းသားေလးမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ရႈံးနိမ္႔မႈ ဒဏ္ရာမ်ား 
သည္ ၄င္းတုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိလည္းရုိက္ခတ္သည္။ ဤ 
သည္ကား ျမန္မာ့ပညာေရး၏ စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။

 တုငိ္ေစာင္းလွ်င ္အိမပ္ါေစာင္းသည။္စနစမ္ေကာင္း 
လွ်င္ ၄င္းစနစ္နဲ႔ သက္ဆုိင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံး 
ကုိပါ ထိခုိက္နစ္နာသည္။ ၄င္းစနစ္၏ အက်ဳိးဆက္ကုိ ၄င္း 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက တာဝန္ယူရသည္။ ထုိစနစ္မ်ားထဲတြင္ 
ပညာေရးစနစ္သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏အသက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ဤသည္ကုိမိဘမ်ားကအစုိးရလုပ္ရမည့္ အလုပ္ဟူ၍ လြဲမွား 
စြာလ်စ္လ်ဴမရႈသင့္ေပ။

 မိမိသားသမီး၏ ပညာေရးသည္ မိမိနွင့္ဆုိင္သည္ 
မဟုတ္ပါေလာ။ "ပညာေရးဆုိရာတြင္ ပုိက္ဆံေကာင္း 
ေကာင္းရေရးအတြက္သာမဟုတ္၊ ဂုဏ္ျဒပ္တစ္ခုအတြက္ 
သာမဟုတ္" ဟု ပညာရွင္မ်ားက မၾကာခဏသတိေပးခဲ့ဖူး 
သည္။ 

 "ပညာေရးအားျဖင့္သာမိမိကုိယ္မိမိရွာေဖြနုိင္လိမ့္
မည္၊၊ စစ္မွန္ေသာေသာပညာေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအ
သက္တာကိုဖန္တီးေပးသည္"ဟုပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္
ကမိန္႔ဆုိခဲ့ဖူးသည္။

၄င္း၏ ေနျပည္ေတာ္မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း လူငယ္မ်ားကုိ 
ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားျခင္း၊ သိကၡာသမာဓိရွိျခင္းႏွင့္လူသားခ်င္း
စာနာစိတ္ထားရွိျခင္းစသည့္ နီတိတန္ဖိုးမ်ားကိုလည္းသင္   
ၾကားေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားနွင့္ ျမန္မာလူထုအား 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကသတိေပးေထာက္ျပခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္း သြားထားၿပီး၊ အ 
ေကာင္း ဆုံးက်ဴရွင္ကုိထားေပးနုိင္ျခင္းကုိပင္ မိဘတာဝန္ 
ေက်သည္ဟု မေခၚဆုိနုိင္ေပ။ စစ္မွန္ေသာကုိယ္က်င့္တရား
ကုိလည္းလမ္းညႊန္ သင္ၾကားေပးရန္လုိသည္။ "ပညာေရး 
စနစ္ဆုိးဝါးမႈေၾကာင့္ သန္းနွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာလူငယ္ထု 
သည္ ျပည္ပနုိင္ငံမ်ားတြင္ နိမ့္က်ေသာအလုပ္မ်ားကုိလုပ္
ကုိ္င္ေနရသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ေန 
ၾကသည္။ အမုန္းစကားေတြရဲ့ဒဏ္ခံေနရတယ္။ အဆင့္အ 
တန္းမရွိဘဲေနရတယ္" ဟု ျမန္မာကာဒီနယ္ခ်ားဘုိလ္က 
ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကက်င္းပခဲ့ေသာအ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ျမန္
မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူငယ္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

 စင္စစ္ မိမိသားသမီး၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ ပညာေရး 
ကိစၥသည္ မိမိတုိ႔၏ကိစၥ၊ မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိတုိင္နုိင္ငံ၏ အေရး 
ကိစၥတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ထုိအေၾကာင္းနွင့္ပတ္သက္ၿပီး "ပညာေရးအတြက္ မိဘနွင့္ 
ဆရာအျပန္အလွန္ အျပစ္တင္ေနမည့္အစားကေလးငယ္
မ်ားရင္ဆုိင္ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊာနုိင္ရန္ တစ္
ဦးနွင့္တစ္ဦးပြင့္လင္းစြာလက္တြဲေဆာင္ရြက္ၿပီ ၄င္းတုိ႔၏ စစ္
မွန္ေသာတန္ဖုိး မ်ားကုိ ရွာေဖြတည္ေဆာက္ေပးရမည္ " 
"သားသမီးပညာေရးအတြက္ မိဘမ်ားပါဝင္ရ မည္"ဟု ယခု 

နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ သံအမတ္ ႀကီးမ်ား 
ႏွင့္ စစ္သံမွဴး မ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမဟု
တ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ မူးယစ္ 
ဗဟိုအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ လူမႈေရး အသင္း 
အဖြဲ႕မ်ား၊ ဆုရရိွၾက သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ 
ေတာ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွ 
သူမ်ား  တက္ေရာက္ၾကသည္။
 လူငယ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး၏ သားေကာင္ 
မ်ား ျဖစ္ေန ၾကသည့္အတြက္ တုိင္းျပည္ရဲ့အနာဂတ္ကုိ က် 
ရႈံးမႈ ႏြံတြင္းပုိ႔ေနသကဲ့သုိ႔ ခံစားရေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား 
ေဖာေဖာသီသီရွိေနျခင္းသည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိ 

ပကၡဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး  မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြမႈနႈန္း ျမင့္တက္ 
လာျခင္းနွင့္အတူ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယိမ္းယိုင္ျပီး ရာဇဝတ္မႈ 
ေတြ ထူေျပာလာျခင္း ဆိုးက်ိဳးသံသရာ ျဖစ္ေပၚ ေနေၾကာင္း 
၄င္းအခမ္းအနားတြင္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဆုိသည္။
 "ဒီကေန႔ ဒီအခိ်န္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကြ်န္ 
ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကို လူညြန့္တံုးေစမယ့္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ တစ္နိုင္ငံ 
လံုး၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ၾကီးတစ္ရပ္ 
အျဖစ္ အရိွန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ ၾကိဳးပမ္းၾကဖို႔ အထူးပဲ အေရး 
ၾကီးပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး ညီညီညြတ္ 
ညြတ္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ကို မတိုက္ဖ်က္နိုင္ဘူး ဆို 
ရင္ ေနာင္လာမယ့္ ဆယ္စုနွစ္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ 
ငံရဲ႕ အေနအထားဟာ မေတြးဝံ့စရာ အေျခအေနကို ဆိုက္ 

ေရာက္လာနိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း တစ္ 
ရပ္လံုးကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဝါးမိ်ဳျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူငယ္ 
ေတြကို အညြန္႔ခိ်ဳးေနတဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ 
အနာဂတ္ကို တစ္စစီ နင္းေခ်ပစ္ေနတဲ့ ဒီမူးယစ္ေဆးဝါး 
အႏၱရာယ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလုံး ျပည္သူနဲ႔အတူ စုေပါင္း 
ျပီးနိွမ္နင္းၾကဖို႔ အထူးအေလးအနက္ထား တိုက္တြန္း 
ေျပာၾကားလိုပါတယ္။" ဟု နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 အမ်ဳိးသားဒီ မိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္၂၀၁၇- 
၂၀၁၈ ခုနွစ္ အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး အမႈ 
ေပါင္း ၁၃၆၄၀ မႈ ရိွခဲ့ျပီး ကာလတန္ဖိုးမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း 
၅၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမၼတရုံးထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ 
သိရသည္။    ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

စာမ်က္ႏွာ ၂၀ မွအဆက္

စာမ်က္ႏွာ ၂၂ သို႔

လူငယ္မ်ားထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 
လုယူဖ်က္စီးျခင္း မျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုး၏ အနာဂတ္ကို 

ပံုသြင္းေပးမည့္ သူတို႔၏ စိတ္ကူး 
အိပ္မက္မ်ား ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအား 
လက္ေတြ႕ အေကာင္ထည္ေဖၚျခင္းကို 

မဟန္႔တားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး22

ေမး ။    ။မဂၤလာပါ။ သမီးက ဒီနွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ေအာင္စာရင္းမွာ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးနဲ႕ ထူူး
ထူးခၽြန္ခၽြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ ဒီအတြက္ေမးခြန္းနည္းနည္းေမးပါရေစ။ အရင္ဦးဆံုး 
သမီးရဲ႕ မိသားစုနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးပါအံုး။

ေျဖ ။     ။သမီးကေတာ့ရီတာေထာင္ရွမ္းသြယ္က်ိန္၊အေဖဂ်ိဳးဇက္က်င္ခင္းလ်န္၊ အေမ႐ိုဇား
ဇမ္ခန္႔၀ုန္ကေလးၿမိဳ႕မွာေနတယ္ေမာင္ႏွမေျခာက္ေယာက္အနက္စတုထၳသမီးျဖစ္ပါ
တယ္။

ေမး ။    ။ဘယ္ေက်ာင္းကေအာင္ခဲ့တာလဲ၊ ခံုနံပါတ္ဘယ္ေလာက္လဲသိပါရေစ။
ေျဖ ။     ။ေရႊလမင္းကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ခံုနံပါတ္စက-၈၂၅ ျဖင့္ ဘာသာစံု 

ဂုဏ္ထူးရခဲ့ပါတယ္။
ေမး ။    ။ အခုတက      တကၠသိုလ္၀င္တန္းမွာဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ 

ငယ္ငယ္က ထူးခၽြန္ဆုေတြေကာရခဲ့လား ေျပာျပလို႔ရမလား။
ေျဖ ။     ။သူငယ္တန္းမွ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းအထိ ပထမ၊ ဒုတိယ၊တတိယအဆင့္မ်ားကိုရ

ခဲ့ပါတယ္။ မံုရြာမွာလည္း ထူးခၽြန္ေျဖခဲ့ဖူးပါတယ္။
ေမး ။    ။ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရဖို႔ဘယ္လိုေတြၿကိဳးစားခဲ့ရလဲ။
ေျဖ ။     ။ဆရာ၊မေတြေပးတဲ့အခ်ိန္ဇယားတိုင္း ပံုမွန္က်က္ခဲ့တယ္။ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ဇယား

လဲဆြဲပီးေတာ့က်က္ခဲ့ပါတယ္။ တေန႔ေပးတဲ့စာတေန႔ရေအာင္က်က္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဆရာ၊မမ်ားသင္ၾကားေသာ စာမ်ားစိတ္၀င္စားစြာ သင္ယူက်က္မွတ္ႏိုင္ဖို႔စာသင္ခ်ိန္
မေရာက္ခင္အျမဲဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။

ေမး ။     ။ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးရမယ္လို႔ကိုယ့္ကုိယ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလား။
ေျဖ ။    ။ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရဖို႔ေတာ့မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။ ျမန္မာစာကိုမိမိေက်နပ္ေလာက္တဲ့

အထိ မေျဖဆိုႏုိင္ခဲ့လို႔ပါ။
ေမး။    ။ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရေတာ့ဘယ္လိုခံစားရလဲ။
ေျဖ။     ။ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရတယ္လို႔ေက်ာင္းကဖုန္းဆက္ေတာ့ မိသားစုအားလံုးေပ်ာ္ရႊင္

စြာႏွင့္လက္ခုတ္တီးၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မိသားစုအားလံုး ဘုရားစင္ေရွ႕ခ်က္ခ်င္းသြားၿ
ပီးဘုရားကိုေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းဆုေတာင္းတယ္။

ေမး။    ။ပညာသင္ခ်ိန္အတြင္းမွာမိမိရဲ႕ခြန္းအားယူတဲ့က်မ္းပုဒ္ရွိလား၊ ရွိရင္ေျပာျပေပးပါအံုး။
ေျဖ။     ။သုတၱံက်မ္း (၂၁း၃၁) စစ္တိုက္ရာကာလအဘို႔ျမင္းမ်ားကိုျပင္ဆင္ေသာ္လည္း၊ 

ထာ၀ရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ခ်မ္းသာရပါ၏။ ဆိုတဲ့က်မ္းခ်က္နဲ႕ခြန္အားယူၿပီး 
စာကိုၾကိဳးစားသင္ယူပါတယ္။

ေမး။    ။ကက္သလစ္ဘာသာသူအေယာက္အေနနဲ႔ႏိုဗီနာ၊ 
စိတ္ပုတီးစိပ္တာတို႔လုပ္ျဖစ္လား။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ (၆)ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ 
ကေလးသာသနာမွ မရီတာေထာင္ရွန္းသြဲက်ိန္နွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ကေလးသာသနာ၊ စိန္ေမရီကယ္သီျဒယ္ သာသနာအုပ္စုတြင္ ေနထုိင္သူ မရီတာ 
ေထာင္ရွန္းသြဲက်ိန္ သည္ ယခုနွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူး 
ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ေျဖ။     ။စာက်က္ၿပီး အိပ္ယာမ၀င္ခင္ စိတ္ပုတီး (၅၀)အခ်ိန္ယူပီး စိပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 
အိမ္မွာရွိတဲ့မိသားစုေတြလဲတစ္လ(၁)ႀကိမ္ႏိုဗီနာအၿမဲလုပ္ေပးပါတယ္။ 
မစၦားတရားလည္း အၿမဲေတာင္းေပးပါတယ္။

ေမး။    ။ေရွ႕ဆက္ၿပီးဘယ္ေက်ာင္းကိုတက္မယ္၊ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရွိလဲဆိုတာကိုေျပာျ
ပေပးလို႔ရမလား။

ေျဖ။     ။အမွတ္မီရင္ေတာ့ေဆးေက်ာင္းတက္ခ်င္တာ၊ ဒါေမမယ့္အမွတ္ကမမီေတာ့ 
ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္တက္ဖို႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။

ေမး။    ။ ေက်ာင္းၿပီးသြားရင္ဘာေတြလုပ္ဖိုု႔စိတ္ကူးရွိလဲ။
ေျဖ။     ။နုိင္ငံေတာ္ႏွင့္သာသနာေတာ္အက်ိဳးအတြက္မိမိတတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေနပံ့ပိုးကူူညီ

သြားခ်င္ပါတယ္။
ေမး။    ။စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္အခုတက္ေနတဲ့ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားအတြက္ေျပာခ်င္၊ မွာ

ခ်င္တဲ့စကားေလးရွိရင္ေျပာေပးလို႔ရမလား
ေမး။    ။ဘုရားကိုပဲပထမဆံုးဦးထိပ္္ထားၿပီးၾကဳိးစားရင္ ဘုရားကလဲကုိယ့္ကိုေကာင္းၾကီးေ

ပးမယ္။ ကုိယ္ကလည္း ေကာင္းႀကီးရမယ္ဆိုတာကိုေက်ာင္းသူ၊သားေတြကိုခြန္အား
ယူေစခ်င္ပါတယ္။ကၽြန္မကိုအားေပးၿပီး ကၽြန္မ၏ ေအာင္ျမင္မႈ၌ကၽြန္မႏွင့္အတူ 
၀မ္းသာေနၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမး။    ။အခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေျဖ။     ။သမီးလဲေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ရွင့္။

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူ - ကေလးသာသနာမွလူထုဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ ဇိုးမုန္

နွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲကက်င္းပခဲ့ေသာ အီတလီကက္သလစ္ 
ဆရာမ်ားအဖြဲ႔ညီလာခံတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကမိန္႔ၾကားခဲ့
သည္။
 အခ်ဳပ္ဆုိရေသာမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ျခင္း 
သည္ ဆရာမ်ား၏အလုပ္၊ ပညာေရးစနစ္သည္ အစုိးရ၏အ
လုပ္ဟုမေတြးထင္ဘဲမိမိသားသမီးတုိ႔၏ ပညာေရးအတြက္ 
ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ ၿပီးစစ္မွန္ေသာပညာေရးျဖစ္ေသာရုိးသား 
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သိကၡာသမာဓိရွိျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ 
စိတ္ထားရွိျခင္းစေသာ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ 

သင္ၾကားျပသ၊ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္တစ္ခတ္ကုိ 
တည္ေဆာက္ၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။
 "ဒီမိုကေရစီစနစ္အား ခုိင္မာေစျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္း၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးကို ရွင္သန္တုိးပြားေစပါသည္။ သားစဥ္ေျမးဆက္ 
မ်ားအၾကားရွိရမည့္ တရားမွ်တမႈသည္ လူ႔ေလာဘႏွင့္ 
အတၱတို႔ျဖင့္ ဖ်က္စီးျခင္းကင္းေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုကိုအနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အေမြေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိပါသည္။ လူငယ္မ်ားထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိုလုယူ

ဖ်က္စီးျခင္းမျပဳရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုး 
၏  အနာဂတ္ကုိပံုသြင္းေပးမည့္ သူတို႔၏ စိတ္ကူးအိပ္ 
မက္မ်ား ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအား လက္ေတြ႕အေကာင္ 
ထည္ေဖၚျခင္းကို မဟန္႔တားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။" 

(၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ နုိဝင္ဘာ ၂၈ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာ 
ၾကားခဲ့ေသာပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းမွ)     

 ပီတာ(လႈိင္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိပညာေရးစနစ္တြင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲသည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အနာဂတ္ဘဝတစ္ခုလုံးကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ အရာ 
တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းကာ ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ား နမူနာယူ ခြန္အားယူေစႏိုင္ရန္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေဝမွ်ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတူညီေသာ ေဒသမ်ားမွ မတူညီေသာ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ သူမ်ားအားလုံးအတြက္ ဂုဏ္ယူရင္း ႀကိဳးစားေနဆဲေသာသူမ်ားအားလည္း ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီး 
ေပးပါေစေၾကာင္း ေတာင္းဆုျပဳေပးပါသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 23

၄ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ အာခါတုိင္းရင္းသူ မဂ်ဴစီေပါလ္
ေမး။    ။သမီးရဲ့ အမည္နဲ႔ မိသားစုအေၾကာင္းေလး 
မိတ္ဆက္ေပးပါဦး။
ေျဖ။     ။သမီးနာမည္က မဂ်ဴစီေပါလ္ပါ။ အေဖ့နာမည္က 
ဦးအကီးလယ္အားဆား၊ အေမ့နာ မည္က ေဒၚဂၽြန္အားနာ 
ဘူးထူ ျဖစ္ပါတယ္။ သမီးတုိ႔ ေမာင္နွမ (၅) ေယာက္မွာ 
သမီးက အႀကီးဆုံးျဖစ္ပါတယ္။  ဒုတိယက မုိက္ကယ္ေပါလ္ 
(၇)တန္း၊ တတိယက ဖရန္စစ္ေပါလ္ (တတိယတန္း)၊ 
စတုတၳက မဒလင္းေထြး (ဒုတိယတန္း) နဲ႕ အငယ္ဆုံးက 
ဝီလီလွ်ံေပါလ္ (ပထမတန္း)ျဖစ္ပါတယ္။ အေဖက ပန္းရံသ 
မား၊ အေမက အာခါအထည္ခ်ဳပ္ပါတယ္ရွင့္။
ေမး။    ။သမီးအသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ။
ေျဖ။     ။(၁၆) နွစ္ပါ။
ေမး။    ။စာသင္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းက ဘယ္ေက်ာင္းလဲ။
ေျဖ။     ။ရတနာကိုယ္ပုိင္ အထက္တန္းဆင့္သင္ေက်ာင္း 
(က်ဳိင္းတုံ)ပါ။
ေမး။    ။ဂုဏ္ထူးရဘာသာေတြနဲ႕ ရမွတ္ေပါင္းကုိ ေျပာျပေပး 
ပါဦး။
ေျဖ။     ။ျမန္မာစာ၊ သခၤ်ာ၊ ရူပေဗဒ နဲ႕ ေဘာဂေဗဒတုိ႔ျဖစ္ 
ပါတယ္။ ရမွတ္ေပါင္းက (၄၄၅)မွတ္ ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။
ေမး။    ။ဒီလုိ ဂုဏ္ထူးေတြ ရနုိင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိႀကဳိးစားခဲ့ရလဲ။
ေျဖ။     ။စာသင္ခ်ိန္မပ်က္ေအာင္ၾကဳိးစားတယ္။ ဆရာ/
ဆရာမေတြသင္ေပးတာကုိ ဂရုတစုိက္နားေထာင္ၿပီး ေလ့ 
လာက်က္မွတ္ခဲ့တယ္။ တစ္ရက္စာ တစ္ရက္ေက်ေအာင္ 
ပုံမွန္ႀကဳိးစားတယ္။ ဘုရားကုိလည္း အျမဲအားကုိးၿပီးဆု 
ေတာင္းခဲ့တယ္။
ေမး။    ။၁၀တန္းနွစ္မွာ ဘယ္လုိမ်ဳိးအခက္အခက္ေတြ ၾကဳံ 
ေတြ႔ရခဲ့လဲ။

ေျဖ။       ။စာသင္ခ်ိန္ေတြမွာ စိတ္ေလတာေတြရွိခဲ့တယ္။ ၿပီး 
ေတာ့ အေပါင္းအသင္းေတြၾကားမွာ စာမရေအာင္ လာ 
ေနွာက္ယွက္တာေတြရွိတယ္။
ေမး။    ။ဘာသာရပ္ (၆)ခုမွာ ဘာဘာသာမွာ အားသာၿပီး 
ဘယ္ဘာသာေတြမွာ အားနည္းခဲ့လဲ။
ေျဖ။     ။သမီးက သခ်ၤာဘာသာရပ္မွာ အားသာၿပီး ျမန္မာ 
စာမွာ အားနည္းပါတယ္။
ေမး။    ။သမီးရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္က  ဘာျဖစ္မလဲ။
ေျဖ။     ။အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါ 
တယ္။
ေမး။     ။ဘာသာေရးမွာေရာ ဘယ္လုိလႈပ္ရွားပါဝင္မႈေတြရွိ 
လဲ။
ေျဖ။     ။သမီးက ပုရြက္ဆိပ္အဖြဲ႔ထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ သမီး 
တုိ႔ ေဝၚနိမ္႔ရြာက ဆရာမအားရွာ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔မွာ အဖြဲ႔ 
ဝင္ေနနဲ႔ လႈပ္ရွားပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကုိ (၅)တန္းကတည္းက 
ဝင္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ ဆရာမ အားရွာနဲ႕အတူ သမီးတုိ႔ဘုရား 
ေက်ာင္းမွာ က်မ္္းစာဖတ္တာ၊ ေမတၱာတုိင္တာ၊ သန္႔ရွင္းေရး 
လုပ္တာတုိ႔ စတဲ့ကိုယ္တတ္နုိင္တဲ့ဘက္ကေန လုပ္အားေပး 
ဆက္ကပ္ပါတယ္။
ေမး။    ။သမီးမွာ အေဒၚစစၥတာရ္ သုံးပါးရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 
ဟုတ္လား။
ေျဖ။     ။ဟုတ္ပါတယ္။ အေဒၚအႀကီးဆုံးက ေျမာ္ျမင္ျခင္း 
သီလရွင္ဂုိဏ္းက စစၥတာရ္ ထေရးဇာေလး၊ အေဒၚအလတ္ 
က ဂရုဏာေရးသီလရွင္ဂုိဏ္းက စစၥတာရ္ နာတားလ်ာ ဘူး 
ေဆ့၊ အေဒၚငယ္က ဂရုဏာေရးသီလရွင္ဂုိဏ္းက စစၥတာရ္ 
ေမရီေပါလ္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။    ။ကက္သလစ္ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အေနနဲ့ သမီး 

ကုိယ္သမီး ဘယ္လုိျမင္လဲ။
ေျဖ။     ။ကက္သလစ္ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕သမီး 
ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဘုရားကုိ ေက်းဇူးတင္သလုိ၊ မိဘေတြနဲ႕ 
သာသနာျပဳေတြကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ပုရြက္ဆိတ္အဖြဲ႕ 
ဝင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘုရားကုိတတ္နုိင္တဲ့ ဘက္ကေန 
ဆက္ကပ္ခြင့္ ပိတိျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။    ။အခုႏွွစ္ (၁၀)တန္းေျဖဆုိၾကမည့္ သူမ်ားကုိ အား 
ေပးစကားေျပာၾကားေပးပါဦး။
ေျဖ။     ။ဆရာ/ဆရာမမ်ားစာသင္တဲ့အခ်ိန္ ဂရုတစုိက္နား 
ေထာင္ဖုိ႔ တစ္ရက္စာတစ္ရက္ ေလ့လာဖုိ႔ ၿပီးေတာ့ ဘုရား 
ကုိလည္း အျမဲအားကုိးဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။
ေမး။    ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေျဖ။     ။သမီးလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
     ဒီေထြး

တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ အဲနာေအးျမင့္ဇင္ဦးႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ေမး။   ။မဂၤလာပါသမီးေရ။
ေျဖ။   ။မဂၤလာပါ ရွင္။
 ေမး။   ။သမီးနာမည္၊ သမီးမိသားစုနဲ႕ဘယ္မွာေနလဲ ဆုိတာ 

မိတ္ဆက္ေပးပါအုံး။
ေျဖ။   ။ဘာသာနာမည္က အဲနာ ၊ ေက်ာင္းနာမည္ကေတာ့ 

ေအးျမင့္ဇင္ဦး။ မိဘမ်ားကေတာ့ ဦး၀ီလီယံႏွင့္ ေဒၚေမရီ 
ပါ။ သမီးအခုေနတာက စစ္ကဲကုန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ 
မွာပါ။

 ေမး။   ။သမီးေနတဲ့ေက်ာင္းႏွင့္သမီးရဲ႕ခံုနံပါတ္ကေရာ။
ေျဖ။   ။မရမ္းကုန္း အထက (၃) ေမာ္လၿမိဳင္ပါ။ ခံုအမွတ္က 

ညလ-၈၃ ပါ။
ေမး။   ။သမီးရဲ႕ရမွတ္ေတြကေရာ။
ေျဖ။   ။ျမန္မာစာ-၆၆၊ အဂၤလိပ္စာ-၅၅၊ သခ်ၤာ-၄၁၊ ဓာတု 

ေဗဒ-၅၇၊ ရူပေဗဒ-၆၂ ႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒ-၈၁ တို႔ျဖစ္တယ္။

ေမး။   ။သမီးရဲ၀ါသနာကဘာလဲ။
ေျဖ။   ။စာဖတ္တယ္။ သီခ်င္းနားေထာင္တယ္။
ေမး။   ။သမီးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ 

အရာက ဘာျဖစ္မလဲ။
ေျဖ။   ။Tutor တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ရည္မွန္းထားပါတယ္။
ေမး။   ။ ငယ္ငယ္ကပညာရည္ထူးခၽြန္ဆုရခဲ့ဖူးလား။
ေျဖ။   ။စတုတၳတန္း၊အဌမတန္းႏွင့္န၀မတန္းေတြမွာထူးခၽြန္

ဆုရဖူးပါတယ္။
ေမး။   ။ဒီလိုတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ 

ဘယ္လို ႀကိဳးစားခဲ့ရသလဲ။
ေျဖ။   ။ဘုရားကိုအားကိုးတယ္၊ စာမက်က္ခင္စိပ္္ပုတီးစိပ္ 

တယ္။ ေက်ာင္းကေရာ၊ က်ဴရွင္ကပါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
သင္ၾကား ပို႔ခ်တာေရာ သူတို႔ေျပာတဲ့ စကားေတြေရာ 
တေသြမတိမ္းလိုက္နားေထာင္တယ္။ က်ဴရွင္ တက္ၿပီး 
လို႔၊ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္လည္း အားလံုးတစ္ေခါက္ေတာ့ 
ျဖစ္ ေအာင္ အျမဲျပန္ေလ့က်င့္တယ္။ ညဆိုရင္ေတာ့ ၇ 
နာရီက ေန ၁၁ နာရီအထိ စာက်က္တယ္။ ဇီ၀ေဗဒ 
ဘာသာရပ္ကိုေတာ့ အထူးေလ့က်င့္ျဖစ္တယ္ အားေန 
ရင္ ပံုဆြဲေလ့က်င့္ တယ္၊ အဂၤလိပ္စာ Essay ႏွင့္ Letter 
ေတြကိုလည္း အျမဲ ေလ့က်င့္ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းမွာ 
ဆရာဆရာမမ်ားက မသင္ ေသးတဲ့စာေတြကိုလည္း 
ႀကိဳၾကည့္တယ္။

ေမး။   ။တျခားထူးထူးျခားျခားလုပ္တာမ်ိဳးေရာ ရွိလား။
ေျဖ။   ။အခုစာေမးပြဲေျဖတဲ့ တပတ္အတြင္းေတာ့ သမီးသတ္ 

သတ္လြတ္စားတယ္။
ေမး။   ။အခုစာေမးပြဲေအာင္သြားၿပီဆိုေတာ့ဘယ္လိုခံစားရ

လဲ။
ေျဖ။   ။(ရယ္လ်က္) ေပ်ာ္တာေတာ့ေပ်ာ္တယ္။ ဒါေပမဲ့အား 

မရဘူး။
ေမး။   ။အခုသမီးအေနနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ပါလို႔ေျပာရမည့္သူမ်ား 

ရွိရင္ ဘယ္သူ႔ကို ေျပာမလဲ။
ေျဖ။   ။ ပထမကေတာ့ ဘုရားသခင္ေပါ့ေနာ္၊ ၿပီးေတာ့မိဘ၊ 

အဖြားရယ္၊ အေဒၚရယ္၊ စာသင္ေပးတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမ 
ေတြ ကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး။   ။ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေျဖမည့္ 
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို ဘာအႀကံေပးခ်င္လဲ။

ေျဖ။   ။အခုလာမဲ့ႏွစ္ေတြက ေမးခြန္းအေျပာင္းအလဲေတြရွိ 
ေတာ့ပိုၿပီး၊ ဂရုစိုက္ေလ့လာမွရမယ္။ စာက်က္ခ်ိန္လည္း
မ်ားမ်ားထားမွရမယ္။ အေပ်ာ္ေတြကိုလည္း အခ်ိန္မ်ား 
မ်ား မေပးဖို႔လိုလိမ့္မယ္ (ရယ္လ်က္)။

ေမး။   ။သမီးဘယ္ဘုရားေက်ာင္းမွာဘုရားဝတ္ျပဳလဲ။
ေျဖ။   ။စိန္ပက္ထရက္ဘုရားေက်ာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
ေမး။   ။ဘယ္အခ်ိန္ဘုရားေက်ာင္းသြားေလ့ရွိလဲ။
ေျဖ။   ။တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ တျခားပြဲရက္ေတြ ၿပီးေတာ့ ညေန 

ပိုင္းအားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ သြားေလ့ရွိတယ္။
ေမး။   ။ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔သမီးရဲ႕ခံစားခ်က္တစ္ခုခုေျပာဖို႔

က်န္ေသးလား။
ေျဖ။   ။စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ဆိုတာကလည္း မိဘမ်ားရဲ႕ 

ေထာက္ ပံ့မႈ အမ်ားႀကီးလိုအပ္သလို ကိုယ္ကိုတိုင္လည္း 
အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားရမယ္။

ေမး။   ။အခုလိုစိတ္ရွည္စြာ ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ သမီးကို 
ေက်းဇူး တင္ပါတယ္၊ ဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

ေျဖ။   ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။
 By Deacon Nicholas (OSC-MLM)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၆) ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

ဇူလို္င္လ ေမြးေန႔ရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

Bishop Alexander Pyone Cho
10 July 1949

Archbishop Basilio Athai
22 July 1956

၂၀၁၈ ခု ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ဂ်နီဗာတြင္ က်င္းပ 
ေသာ ကမၻာ့ အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ (WCC) တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ 
အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္ကာ အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဓါတ္ပံု - Vatican Media

ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သင္တန္းလႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ ပန္းပ်ိဳးလက္သို႔ 
ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား သြားေရာက္ခဲ့စဥ္

၂၀၁၈ ခု ဇြန္လ ၁၅ ရက္

၂၀၁၈ ခု ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်နီဗာ ၿမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္စဥ္
ပန္းစည္းဆက္ကပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ေနေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး

ေရာမၿမိဳ႕ရွိလူငယ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္စဥ္ လူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ 
စားပြဲတင္ ေဘာလံုးကစားေနေသာ ပါးပါး ဖရန္စစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ (၆)ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ 
ကေလးသာသနာမွ မရီတာေထာင္ရွန္းသြဲက်ိန္နွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း စာ - ၂၂

လူငယ္နွင့္ ပညာေရး
ပီတာ (လႈိင္း)

စာ - ၂၁

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းသံ နွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္ဦး

စာ - ၁၈

မူးယစ္ေဆးသတင္းေပးတုိင္ၾကားသူမ်ားကုိ နုိင္ငံေတာ္ခ်ီးျမွင့္ေငြနွင့္ 

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးအပ္မည္

စာ - ၂၀


