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တင္ပြဲ ႏွင့္ 
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ပြဲေတာ္ႀကီး။
စာ - ၁၂

ဓမၼအာဇာနည္ သူေတာ္ျမတ္ 
တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
အာရ္ဖေရးဒိ ုခေရမိုေနးဆီ 

အားဂုဏ္ျပဳပြ ဲ ေက်းဇူးေတာ္ 
ခ်ီးမြမ္းျခင္းမစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 

(ေတာင္ငူသာသနာ )

စာ - ၁၃

FR. CREMONESI အား ျမဳပ္ႏွံထားခဲ့ေသာေနရာ

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (COVID-19) 
ကူးစက္ေရာဂါျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ ႏွင့္
အာရွတိုက္၏ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 

ဥကၠ႒ျဖစ္ေသာကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘို၏ 
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

 ခ်စ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို ႔ ၊သင္တို ႔
အားလံုးအေပၚသို႔ ခရစ္ေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္းသက္ေရာက္ပါေစ။ကမ ၻာတစ္ဝန္း၌ 
ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ 
ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (COVID-19) မွာ ႏိုင္ငံ 
ေပါင္း (၃၆)ႏိုင္ငံသို႔ ကူးစက္ျပန္႔ပြားလ်က္
ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေရာဂါပိုးကူးစက္ 
ခံရသူ (၈၅၀ဝ၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လူနာေပါင္း 
(၃၀ဝ၀)ခန္႔မွာလည္း အသက္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး 
ျဖစ္သည္။ သန္းေပါင္း (၅၀ဝ)နီးပါးရွိေသာ 
လူတို႔မွာ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္း၊ 
မိမိတို႔အိမ္တြင္း၌သာ ေနထိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ 
ခံရျခင္းစသည့္ ဆိုးရြားလွေသာ အေျခအေန 
မ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြား 
ရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ယင္းအတြက္ 
ကာကြယ္ေဆးမွာလည္း အေျဖရွာရခက္ခဲ 
ေသာ အေနအထား၌ပင္ ရွိေနပါေသးသည္။ 
တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ အီရန္ႏွင့္ အီတ 
လီႏိုင္ငံတို႔မွာ နားလည္ရခက္ခဲေသာ ကပ္ 
ဆိုး၏ထိုးႏွက္ခ်က္ကို အဓိကၾကံဳေတြ႕ခံစား

ရေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခင္က 
ဆားရ္စ္(SARS) မားရ္စ္ (MARS)စသည့္ 
ကပ္ေရာဂါဆိုးမ်ားက်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ 
(COVID-19)ေခၚ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကို 
ကြ်ႏု္ပ္ တို႔ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အဆို 
ပါဗိုင္းရပ္စ္သည္ အလ်င္အျမန္ကူးစက္ျပန္႔
ပြားလ်က္ရွိရာ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားပင္ 
၎ကို ေၾကာက္ရြံ႕ရေသာ အေျခအေနသို႔ 
ေရာက္ရွိေနေလၿပီ။ ကမၻာတစ္ဝန္းသို႔ ဗိုင္း 
ရပ္စ္ပိုးကူးစက္မႈမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ 
ေကာင္းလွသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ 
တြင္ စီးပြားေရး ထိခိုက္က်ဆင္းမႈကို ၾကံဳ 
ေတြ႕ေနရသည္။ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားလာ 
ျခင္းမ်ားေလ်ာ့က်သြားၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း 
မွာလည္းမ်ားစြာ ထိခိုက္ နစ္နာလ်က္ရွိ 
သည္။ ၎သည္ ကမၻာ့ကို ဖ်က္ဆီးမည့္ 
ကပ္ဆိုးမဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း ကမၻာကုလ 
သမဂၢက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ထိုကပ္ 
ေရာဂါကို လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚသို႔ အဆိုး  

စာမ်က္ႏွာ - ၈ သို႔

၀ါတြင္းကာလ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၆)မွ ဧၿပီ(၁၂) 
သခင္ေယဇူးရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေသာ ပြဲေန႔ႀကီးတိုင္ 

လက္ေတြ႕က်က် ေန႔စဥ္ က်င့္ႀကံႀကိဳးစား အားထုတ္     
ႏိုင္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္  စာမ်က္ႏွာ - ၉ သို႔ 
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ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

ထုတ္ေဝသူ

ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

ဖာသာရ္ ေပၚလီႏူး ျမတ္ႀကိဳင္ 

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံ ံ- မာရီယား စံေမႏြယ္

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။

အိလဲ့ျဖဴ (၅/ရဘန(ႏိုင္)၂၅၅၈၅၇)

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

 ေနာင္တယူ၍ သူ႕ထံသို႕ျပန္လာဖို႔၊ 
ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ကို ယံုၾကည္ဖို႔၊ ေယဇူး 
ဘုရားရွင္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ဝါတြင္းကာ 
လမွာ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ျပန္လည္ ေက် 
ေအး သင့္ျမတ္ျခင္းကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ရာ 
ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ႏွင့္ လူသား
တို ႔အၾကား၊လူသားတို ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ 
လူသားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အၾကား 
ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္္ျမတ္ျခင္းကို ျပဳၾက 
ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုရားရွင္ႏွင့္ 
ျပန္လည္ ေက်ေအး သင့္ျမတ္တတ္ၾက 
တယ္။ ဘုရားရွင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာင္ 
တရတဲ့အခါ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူတယ္။ ခြင့္ 
လႊတ္ဖို႔ရန္လည္း အဆင္သင့္ အျမဲရွိေန 
ပါတယ္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ေက်ေအးမႈမွာ 
ေတာ့ အခ်ိန္ၾကာတတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ 
လည္းယူတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာ 
ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္စီရဲ႕မာန 
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ မာနရွိျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ 
သည္ ေကာင္းကိ်ဳး မျပဳတာကိုသိေန၊ 
ျမင္ေနလ်က္ပင္ မာနကိုအေျခခံျပီး အျမတ္ 
ေဒါသ တဖြဖြထြက္ေနတတ္ၾကပါ ေသး 
တယ္။ ေဒါသရဲ႕ပူေလာင္မႈ ျငိမ္းေအးလာဖို႕၊ 
မာနရဲ႕ေမာက္မာမႈနိမ့္က်လာဖို႕ အခ်ိန္ယူ 
ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေက်ေအးမႈကို ခံစားရသူ အခ်င္းခ်င္း 
ေက်ေအးမႈကို ေဝမွ်ကာသင့္ျမတ္မႈကို 
ျပန္လည္၍အရယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရား 
သခင္က ခြင့္လႊတ္ေက်ေအးဖို႕ အဆင္ 
သင့္ရွိတယ္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခြင့္လႊတ္ 
ေက်ေအးဖို႔ အခ်ိန္ယူတယ္။ သို႔ ေသာ္လည္း 
လူသားတို႔ဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ 

ျပန္လည္ေက်ေအးဖို႔ရန္ ေမ့ေနရံုမက၊ ျပန္ 
လည္ေက်ေအးဖို႔ရန္ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာ 
ကိုပင္ တခ်ိဳ႕မွာ သိဟန္မတူပါဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္လည္း လူသားတို႔ဖန္တီးေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးလို႔ 
ဆိုႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ၾကံဳေတြ႔ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ 
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
လူသားမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ေက်ေအးမႈ ျပန္လည္ရရွိလာရေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ၾကဖို႔ အေလး 
ထား ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရတဲ့ ဒီဝါတြင္းအခ်ိန္ 
ကာလမွာ စတင္ကာ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ျဖစ္ 
ပါတယ္။ လူသားတို႔ အားလံုး ေဘးအႏၲရာယ္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကပ္ေရာဂါေဘးအမိ်ဳးမိ်ဳးမွ ကင္း 
ေဝး ၾကပါေစအေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးပါ 
တယ္။ ျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္းျဖင့္ 
ေအးခ်မ္း သာယာလံုျခံဳမႈကို ခံစားရရွိ ၾက 
ပါေစ။ 

ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြက္ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး၏ 
ဆုေတာင္း ေမတၲာရည္ရြယ္ခ်က္

 တရုတ္ႏု ိင္ငံ၌ရွ ိေသာ သာသနာေတာ္သည္ ဧဝံေဂလိ 

တရားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းရွ ိမႈ၌ မဆုတ္မနစ္ လံု႕လထုတ္ 

ႏိ ုင္ၾကျပီး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းရွ ိမႈ၌ ပိ ု၍အားေကာင္းလာႏိုင ္

ေစပါမည့္အေၾကာင္း ကၽြႏု ္ပ္တို ႔ ဆုေတာင္းၾကပါသည္။ 

 လူတစ္ဦးသည္ အျခား တစ္ဦး 
အေပၚ ျပစ္တင္စရာရွိလွ်င္လည္း တစ္ဦးကို 
တစ္ဦး သည္းခံလွ်က္ ခြင့္လႊတ္ၾကေလာ့။ 
ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ 
ေတာ္မူခဲ့သည့္နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း 
အခ်င္းခ်င္း ခြင့္လႊတ္ၾကရမည္။ အထူး 
သျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကုိ လံုးလံုး 
လ်ားလ်ား သင့္ျမတ္ေစျခင္းျဖင့္ ေပါင္း 
စည္းေပးေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုလည္း 
ဆြဲကိုင္ထားၾကေလာ့။     
   ေကာ္ေလာေဆ ၃း၁၃ 



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ၂၀၂၀ ခုနွစ္အတြက္ ဝါတြင္းသတင္းစကား

 "သင္တို့သည္ ဘုရားသခင္နွင့္ ျပန္လည္ေက် 
ေအးသင့္ျမတ္ျကမည့္အေျကာင္း ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္စား ငါ 
တို႔ေတာင္းပန္ပါ၏" (ဒု ေကာရိန္သု - ၅ း ၂၀) ခ်စ္လွစြာေသာ 
ညီအစ္ကို ေမာင္နွမအေပါင္းတို႔၊ ဘုရားသခင္ ေပးအပ္ 
ေတာ္မူေသာ ယခုနွစ္သည္ ေယဇူးဘုရား၏ ေသျခင္းနွင့္ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း နက္နဲဖြယ္ရာကို အသစ္ေသာ နွလံုး 
သားမ်ားျဖင့္ က်င္းပေအာက္ေမ့ရန္ ျပင္ဆင္ရမည့္ ေက်းဇူး 
ေတာ္ အခ်ိန္အခါအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာျပန္ပါသည္။ ယင္း 
သည္ ကြ်နု္ပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ား 
နွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ေနသည့္ ခရစ္ယာန္ 
ယံုျကည္ျခင္း၏ ေထာင့္ခ်ဳပ္ေက်ာက္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပ 
သည္။ ၄င္းနက္နဲဖြယ္ရာ၏ ဝိဉာဥ္ခြန္အားမ်ားကို ရယူျပီး 
လြတ္လပ္ ရက္ေရာစြာတုန္႔ျပန္သည့္ ပမာဏအတိုင္း ကြ်နု္ပ္ 
တို႔အတြင္း၌ ရွင္သန္ျကီးထြားလွ်က္ ရွိေနသည္မို႔ ကြ်နု္ပ္ 
တို႔သည္ ထိုနက္နဲဖြယ္ရာသို႔ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အစဥ္မျပတ္ 
ျပန္လွည့္ ေထာက္ရႈေနရေပမည္။  
 ၁။ အက်င့္တရားေျပာင္းလဲျခင္း၏ အေျခခံ ျဖစ္ 
ေသာ ပါစကားနက္နဲဖြယ္ရာ ခရစ္ယာန္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသည္ 
ေယဇူးဘုရား၏ ေသျခင္းနွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း သတင္း 
ေကာင္းကို နားေထာင္လက္ခံျခင္းမွ စီးဆင္းလာသည္။ ၄င္း 
သည္ အလြန္စစ္မွန္၍ နက္ရွိုင္းေသာ ေမတၱာတရား၏ 
နက္နဲဖြယ္ရာကို အနွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ကြ်နု္ပ္တို႔အား 
လည္း ပြင့္လင္းလွ်က္ သီးပြင့္ျဖစ္ထြန္းေသာ အျပန္အလွန္ 
ေျပာဆိုနားေထာင္တတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေနသည္။ ဤသတင္း 
စကားကို လက္ခံယံုျကည္ေသာသူဟူသမွ်သည္ ကြ်နု္ပ္တို႔ 
ဘဝကို ကြ်နု္ပ္တို႔ ျကိုက္သလို ခ်ယ္လွယ္ ျပဳမႈနိုင္သည္ 
ဟူေသာ မွားယြင္းေသာ အလိမ္အညာ အယူအဆကို ျငင္း 
ပယ္ေသာသူျဖစ္သည္။ အမွန္ကား ကြ်နု္ပ္တို႔ဘဝအသက္ 
တာသည္ အသက္ကို ျကြယ္ဝစြာ ရရွိေစလိုေသာ အဖ 
ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္မွ ျဖစ္တည္လာျခင္းပင္။ 
လိမ္ညာျဖားေယာင္းတတ္ေသာ နတ္ဆိုး၏ ေသြးေဆာင္ 
စကားကို နားေထာင္မည္ဆိုလွ်င္ ေလာကငရဲကဲ့သို႔ေသာ 
ေျကကြဲဖြယ္ အနိဌာရံုမ်ားကို ဝမ္းနည္းစြာ ေတြ႕ျကံဳရင္ဆိုင္ 
ရသည့္အခါ နစ္ျမဳပ္က်ရံႈးျခင္းသို႔ ဦးတည္က်ေရာက္သြား 
နိုင္သည္။ ၂၀၂၀ခုနွစ္ ဤဝါတြင္းသတင္းစကားထဲ၌ "ခရစ္ 
ေတာ္သည္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိသည္" ဟူေသာ လူငယ္မ်ား 
အတြက္ ဦးတည္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကြ်နု္ပ္၏ စာခြ်န္ေတာ္ 
ထဲမွ ေကာက္နုတ္ကာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားနွင့္ ေဝမွ် 
သြားလိုပါသည္။ "ကားစင္ေပၚ၌ ဆန္႔တန္းေနေသာ ခရစ္ 
ေတာ္၏ လက္မ်ားကို အာရံုစိုက္၍ ျကည့္ပါ။ ၄င္းအားျဖင့္ 
သင္ကိုယ္တိုင္ အျကိမ္ျကိမ္ ကယ္တင္ျခင္းခံရပါေစ။ သင့္ 
အျပစ္မ်ားကို အာပတ္ေျဖ ဝန္ခံသည့္အခါမွာ ကိုယ္ေတာ္၏ 
သနားကရုဏာသည္ သင္၏အျပစ္အား ေျဖလြတ္ေပးသည္ 
ကိုယံုျကည္ပါ။ ျကီးမားေသာ ေမတၱာအဟုန္ျဖင့္ စီးထြက္ 
လာေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကို ေထာက္ရႈျကည့္ပါ။ 
၄င္းအားျဖင့္ သင့္အျပစ္ေတြ သန္႔စင္ပါေစ။ ထိုနည္းအားျဖင့္ 
လူသစ္ တဖန္ျပန္လည္ေမြးဖြားနိုင္ေပသည္" (နံပါတ္ ၁၂၃)။ 
သခင္ေယဇူး၏ ပါစကားနက္နဲဖြယ္ရာသည္ အတိတ္က 
အျဖစ္ပ်က္ကို ျပန္ေအာက္ေမ့ျခင္းသက္သက္မဟုတ္ေပ။ 
သန္႔ရွင္းေသာဝိဉာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ အမွန္ 
တကယ္ ျဖစ္တည္ေနသည္။ ခရစ္ေတာ္၏      ကိုယ္ခႏ ၶာကို 
ေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ား၌ ယံုျကည္ျခင္းျဖင့္တို႔ထိ၊ ျမင္ေတြ႕ 
ရနိုင္သည္။ 
 ၂။ "အက်င့္တရားေျပာင္းလဲရန္ အေရးတျကီးလို 
အပ္မႈ" ပါစကားနက္နဲဖြယ္ရာအားျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ ကရုဏာ 
ေမတၱာေတာ္ကို ကြ်နု္ပ္တို႔ခံစားရရွိေျကာင္း ပို၍ ေထာက္ရႈ 
ရန္ သင့္ျမတ္လွသည္။ ကြ်နု္ပ္ကို ခ်စ္ေသာေျကာင့္ အသက္ 

ေပး၍ အေသခံျပီး၊ ရွင္ျပန္ေတာ္မူသည့္ ခရစ္ေတာ္နွင့္ 
ရင္းနွီးေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ပမာ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ 
ရင္းနွီးေတြ႕ျကံုျခင္းရွိမွသာလွ်င္ ဘုရားရွင္၏ သနားခံရျခင္း 
အေတြ႕ႀကံဳကလည္း ျဖစ္နိုင္ေပသည္။ ထို႔ေျကာင့္ ဝါတြင္း 
ကာလ၌ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေရးျကီးသည္။ တာဝန္ 
ဝတၱရားတစ္ခုလိုမဟုတ္ဘဲ ဘုရား၏ေမတၱာကို တုန္႔ျပန္ရန္ 
ကြ်နု္ပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကဲ့သို႔ျဖစ္ရမည္။ ဘုရား၏ 
ေမတၱာနွင့္ မထိုက္တန္ေသာ္လည္း အခ်စ္ခံေနရေသး၏။ 
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ဆုေတာင္းျကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ 
ေရွ႕၌ အေရးျကီးသည္မွာ စိတ္အတြင္းထဲ၌ စိမ့္ဝင္၍မာ 
ေျကာေနေသာနွလံုးသားကို ႏူးညံ့ေျပာင္းလဲေစကာ ဘုရား 
သခင္၏ အလိုေတာ္ကို လိုက္က်င့္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ျခင္း 
သာလွ်င္ ပဓာနက်သည္။ ေက်းဇူးေတာ္နွင့္ ျပည့္ဝေသာ 
ဝါတြင္းအခ်ိန္အခါမွာ ကြ်နု္ပ္တို႔ကိုယ္ကို အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳး 
မ်ားကဲ့သို႔ သဲကႏၱာရထဲသို႔ ေခၚေဆာင္သြားရမည္။ သို႔မွသာ 
ဘုရားသခင္နွင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔အတြင္းမွ အသံကို ျကားရျပီး တုန္႔ 
ျပန္နိုင္ေပလိမ့္မည္။ နႈတ္ကပါတ္ေတာ္နွင့္ ျပည့္ဝေလေလ၊ 
ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေမတၱာကုိလည္း ခံစား ရေလေလ 
ျဖစ္သည္။ ဤေက်းဇူးေတာ္အခ်ိန္အခါကို အခ်ည္းအနွီး 
မျဖစ္ေစပါနွင့္။ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လွည့္၍ အက်င့္ေျပာင္း 
လဲနိုင္ေသာ ဤအခ်ိန္သမယကို မိုက္မဲေသာ အရာမ်ားနွင့္ 
မကုန္ဆံုးေစပါနွင့္။ 
 ၃။ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုရန္ 
ဘုရားရွင္၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵ ကြ်နု္ပ္တို႔အက်င့္တရား 
ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ဘုရားသခင္မွ အခြင့္အေရးေပးျခင္းကို 
အလကားသက္သက္ မမွတ္ယူသင့္ပါ။ အခြင့္အေရးသစ္ 
သည္ ေက်းဇူးတရားသိတတ္ျခင္းကို ႏိႈးဆြေပးရာအေျကာင္း 
ျဖစ္ေစျပီး၊ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ပ်င္းရိျခင္းကို လႈပ္နွိုးေပးေသာအရာ 
ျဖစ္သင့္သည္။ တခါတရံ မေကာင္းမႈ အျပစ္ဒုစရိုက္မ်ား ျပဳ 
မိေသာ္ညားလည္း ကြ်နု္ပ္တို႔ ကယ္တင္ျခင္းခံရရန္ ဘုရား 
ရွင္ဖက္မွ အစဉ္မျပတ္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုေနလွ်က္ရွိသည္။ 
ကားစင္တင္ခံရေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ကိုမသိ၊ မျပဳ 
လုပ္ေသာ္လည္း ကြ်နု္ပ္တို႔အတြက္ အျပစ္ကို ခံထမ္းခဲ့သည္။ 
ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္လိုေသာဆႏၵျဖင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ 
အျပစ္ဝန္ထုပ္ေအာက္၌ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ သူ၏ 
သားေတာ္အား ခံထမ္းေစခဲ့သည္။ ထိုအေျကာင္းကို ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းျကီး ဘက္နဒစ္အရွင္ သူျမတ္က "မိမိကိုယ္ကို 
ဆန္႔က်င္၍ ဘုရား၏ ငဲ့ကြက္ကယ္တင္ျခင္း" အျဖစ္ ေဖာ္ျပ 
ခဲ့သည္။ ပါစကား နက္နဲဖြယ္ရာအားျဖင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔ 

အေယာက္စီတိုင္းနွင့္ ဘုရားသခင္ တည္ေဆာက္လိုေသာ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမွာ အေရမရ အဖက္မရ အနွစ္မရွိ 
ေျပာဆိုတတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေစျခင္း မဟုတ္ေပ။ 
"ေအသင္ျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕သားမ်ားနွင့္ ထိုျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ျကေသာ 
တိုင္းတစ္ပါးသားတို႔သည္ ဆန္းသစ္ေသာ အရာမ်ားကို 
ေျပာဆိုျခင္းနွင့္ ျကားနားျခင္းတို႔ျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစ 
ျက၏" (တမန္ေတာ္ဝတၳဳ၁၇ း၂၁)။ ဤသို႔ေသာ အေပၚယံ 
အနွစ္မဲ့ ေျပာဆိုျခင္းသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္တိုင္း၏ 
ေလာကီဆန္ျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ယခု ကြ်နု္ပ္တို႔ေခတ္ 
မွာလည္း မီဒီယာကို အေကာင္းဖက္၌ အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ 
အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္းဖက္သို႔ ဦးတည္ေနေတာ့သည္။ 
 ၄။ ခ်မ္းသာျကြယ္ဝမႈသည္ ေဝမွ်ရန္၊ 
သိမ္းထားရန္မဟုတ္။ ပါစကားနက္နဲဖြယ္ရာကို ကြ်နု္ပ္တို႔ 
ဘဝ၌ ဗဟိုျပဳထားျခင္းသည္ တစ္ပါးသူ၏ ဒဏ္ရာမ်ားကို 
စာနာခံစား တတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္မက္မ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈ 
မ်ား၊ သေႏ ၶ တည္စမွစ၍ အိုမင္းသည္အထိ ခံရေသာ အမ်ိဳး 
မ်ိဳး အျကမ္းဖက္မႈမ်ားေျကာင့္ ဒဏ္ရာသင့္ ေဝဒနာခံစား 
ေနရသူမ်ား၌ ကားစင္တင္ခံရေသာခရစ္ေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕
ခံစားတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာနွင့္အဝွမ္းမွာလည္း 
သဘာဝကပ္ေဘးမ်ား၊ သံယံဇာတ ခြဲေဝမႈ မမွ်တျခင္းမ်ား၊ 
လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ျကီးစားမႈမ်ားလည္း 
ျဖစ္ပ်က္လွ်က္ ရွိေနသည္။ ယင္းသည္ ဘုရားထက္ တျခား 
အရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္း ေရာဂါတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္လာ 
သည္။ ယေန႔မွာလည္း လိုအပ္ေနသူမ်ားနွင့္ အလႉဒါနျပဳ 
ျခင္းအားျဖင့္ ေပးကမ္းေဝမွ်ရန္ စိတ္နွလံုးေကာင္းရွိသူတိုင္း 
အား ကြ်နု္ပ္ေတာင္းဆိုပါသည္။ မွ်ေ၀ျခင္းအားျဖင့္ သာ၍ 
ေကာင္းေသာ ကမၻာသစ္တစ္ခုကုိ ကြ်နု္ပ္တို႔ တည္ေဆာက္ 
နိုင္သည္။ ေမတၱာပါေသာအလႉသည္ ကြ်နု္ပ္တို႔အား ပို၍ လူ 
သားဆန္ေစသည္။ မိမိတစ္ဖို႔တည္း သိမ္းဆည္းထားျခင္း 
သည္ လူမပီသဘဲ မိမိအတၱျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အက်ဥ္းက်ေစ 
သည္။ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ လူမႈစီးပြားေရး ဖြဲ႕စည္းမႈပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား 
အထိ ျဖန္႔က်က္စဉ္းစားျကရမည္။ ထိုအတြက္ေျကာင့္ 
တရားမွ်တ၍ အက်ိဳးတူခံစားခြင့္ရွိေသာ စီးပြားေရးလမ္း 
ေျကာင္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာအားျဖင့္ 
လူငယ္စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ 
လိုသူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို 
အာစီစီျမိဳ႕၌ ယခင္နွစ္ မတ္လ ၂၆ မွ ၂၈ အထိ စီစဥ္ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ေသးသည္။ နိုင္ငံေရးသည္ ကရုဏာလုပ္ငန္းကို အထူး  

စာမ်က္ႏွာ - ၅ သို႔



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းျကီးဖရန္စစ္အား ဘာရိန္း (BAHRAIN)၏ အိမ္ေရွ႕မင္းသားမွ

သူ့နိုင္ငံသို့ဖိတ္ျကားထားျခင္း
 မူဆလင္နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘာရိန္းနိုင္ငံ၏ အိမ္ေရွ႕မင္းသား 
ျဖစ္သူ  Salman Bin Hamad AL Khalifa သည္ ဗာတီကန္သုိ႔ ရဟန္း 
မင္းျကီးအား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ထိုကဲ့သို႔ ဖိတ္ျကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 သူတို႔နွစ္ဦးသည္ ရင္းႏွီးပ်ဴငွါစြာ မိနစ္ (၃၀)ခန္႔ ေတြ႕ဆံုေျပာဆို 
ခဲ့ျကသည္။

 အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႕တြင္ရွိသည့္ သူ၏ 
ဘာရိန္းနိုင္ငံတြင္ မူဆလင္ဘာသာဝင္အမ်ားစု ေနထိုင္ျကသည့္တိုင္ 
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ဧည့္သည္ကဲ့သို႔မေနရဘဲ နိုင္ငံသားရင္းကဲ့သို႔ 
ေနထိုင္နိုင္ျကေျကာင္း ရွင္းျပရင္း ယခုကဲ့သို႔ သူ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံုေသာ 
ေျကာင့္ ရဟန္မင္းျကီးအား ေက်းဇူးတင္ပါေျကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာ ျကားလ်က္ 
သူ႔နိုင္ငံသို႔လည္း အလည္အပတ္ၾကြလာပါမည့္အေျကာင္းဖိတ္ျကားခဲ့သည္။

 မင္းသားက ရဟန္းမင္းျကီးအား  အကြက္နွင့္ဂဏန္းအညႊန္းျဖင့္ 
ရာသီခြင္ေဖာ္ျပေပးသည့္ ကရိယာပါေသာ ေသတၱာတစ္လံုး လက္ေဆာင္ 
ေပးအပ္ကာ ရဟန္းမင္းျကီးကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းစာသားကို ကႏႈတ္ပန္း 
မ်ားျဖင့္ အလွေဖာ္ထားေသာ တံဆိပ္ျပားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ 
ေပးအပ္သည္။

 ‘ဘာရိန္းနိုင္ငံကို အရွင္သူျမတ္မွ ျကြေရာက္လည္ပတ္ေပးျခင္း 

အားျဖင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔ဂုဏ္ယူခ်င္ပါတယ္’ ဟု ထြက္ခြါခါနီးတြင္လည္း အိမ္ေရွ႕မင္းသား ထပ္မံဖိတ္ၾကား မႈျပဳခဲ့သည္။

 ဘာရိန္းနိုင္ငံတြင္ လက္တေလာ ‘အာေရးဘီးယား မယ္ေတာ္သခင္မ’ Our Lady of Arabia ဘြဲ႔ခံ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းျကီးကို နိုင္ငံ၏ဘုရင္မွေပးလွဴသည့္ေျမကြက္ ေပၚတြင္ 
ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ကာ လာမည့္နွစ္တြင္ ျပီးစီး မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျပီး ထိုေက်ာင္းေတာ္ျကီး ေကာင္းခ်ီး ေပးဖြင့္လွစ္သည့္ပြဲသို႔ ရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြလာရန္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား 
စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းေနျကသည္။
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အေမရိကန္မွ ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာျကီးမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအပါအဝင္ 
တရုတ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို သမၼတထရမ့္ထံ စာေရး တင္သြင္း

 တရုတ္ျပည္တြင္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္း 
ခ်ထားျခင္းခံရေသာ အေမရိကန္နိုင္ငံသား 
ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာျကီးမ်ား လြတ္ 
ေျမာက္ေရး အပါအဝင္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ လူ႔
အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ 
၍ အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္ထံသုိ႔ စာေရး 
တင္သြင္းထားသည္။ ထိုတင္သြင္းခ်က္ထဲ 
တြင္ ထိုသင္းအုပ္ဆရာနွစ္ဦး သာမက တရု
တ္နိုင္ငံထဲတြင္ထိန္းသိမ္းခံေနရ၊ အက်ဥ္း 
ခ်ခံေနရေသာ အျခားအေမရိကန္နိုင္ငံသား 
မ်ားအေရးအတြက္ အေမရိကန္-တရုတ္ 
နွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ 
တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ ယေန႔ 
ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္အစိုးရကို 
ထို အေ ရး ကိ စ ၥ မ်ား အ တြ က္ ထ ည့္ သြ င္း  
ဖိအားေပးေပးပါရန္ သမၼတထရမ့္ထံသို႔ 
တင္ျပေတာင္းခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစာ 
ကို လြတ္ေတာ္အမတ္ ၁၂-ဦးေက်ာ္ ပါဝင္ 
ေသာ အမတ္မ်ားမွ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ 

တင္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဖမ္း
ဆီးအက်ဉ္းခ်ခံေနရေသာသူမ်ားထဲတြင္  
JOHN CAO နွင့္ DAVID LIN (ခရစ္ယာန္ 
သင္းအုပ္ဆရာနွစ္ဦး)လည္း ပါဝင္သည္။ 
JOHN CAO မွာ သူအဖမ္းခံခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၈-
ခုနွစ္ မတ္လ အထိ တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ျမန္မာ 
နယ္စပ္တဝိုက္တြင္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ 
အား စာေပသင္ျကားေပးေနသူျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာနယ္စပ္မွတရုတ္ျပည္ကုိျပန္ဝင္လာ
သည့္ အခ်ိန္တြင္ အဖမ္းခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္ 
ကာ သူ႔အား ေထာင္ဒဏ္ ၇-နွစ္ခ်ထားသည္။
ေနာက္သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ DAVID 
LIN ကိုမူကား ၂၀ဝ၆-ခုနွစ္ကတည္းက ဖမ္း 
ဆီး ထားျ ခ င္းျ ဖ စ္ သ ည္ ။ သူ ႔ အား ဘု ရား  
ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္ ျကိုးစားသည္ 
ဟူေသာစြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ေထာင္ဒဏ္တစ္သ
က္တစ္ကြ်န္း ခ်မွတ္ထားကာ ေနာက္ပိုင္း 
မွေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျပီး လာမည့္ ၂၀၃၀ ခုနွစ္ 
အထိက်ခံေစခဲ့သည္။ တရုတ္နိုင္ငံတြင္ ပံုစံ 

အမ်ိဳးအမ်ိဳးျဖင့္ အျခား လူ႔က်င့္ဝတ္ 
ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး 
ေဖာ က္ မႈ မ်ား ရွိေ န သ ည္ ကို လ ည္း  
ေထာက္ျပထားျကျပီး အဓမၼ လက္ထပ္ 
ယူျခင္း၊ လူအတြင္းကလီစာမ်ားေရာင္း 
ဝယ္ျခင္း၊UYGHURS ႏွင့္ TURKIC မြတ္ 
စလင္ဘာသာဝင္ စသည့္လူနည္းစုလူ
မ်ိဳး မ်ား အေ ပ ၚ တြ င္ လ ည္း ကေ လး ၊ 
လူျကီး အုပ္စုလိုက္ ကာလရွည္ျကာ စ 

ခန္းသြင္း ေခၚယူ စုေဆာင္းထားကာ 
အတင္းအက်ပ္ မိမိတို႔ ယံုျကည္ရာဘာ 
သာအယူ စြန္႔လြတ္ေစျခင္းနွင့္ မလိုက္ 
နာပါက ညွဥ္းပမ္း နွိပ္စက္ျခင္းတို႔ရွိ 
ေျကာင္း၊ တရုတ္နိုင္ငံ၏မူဝါဒကိုလက္ခံ
က်င့္သံုးေစ ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွ အစီ 
အစဥ္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ ေနေျကာင္း 
မ်ားေျကာင့္ တရုတ္နိုင္ငံကို စီးပြါးေရး 
ပိတ္ဆို႔မႈနွင့္ ဒဏ္ခတ္ေရးယူ ေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုျကျခင္းျဖစ္သည္။ 
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အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အတြက္ ၂၀၂၀ မွာ ဘာေတြရွိေနမလဲ

 ကမၻာႀကီးက ျပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၉ ဒီဇင္ 
ဘာကုန္ပိုင္းမွာ သက္ေတာ္ ၈၃ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ 
ျပီး အေတာ္အိုမင္းလာတဲ့ ရဟန္းမင္းျကီး 
ဖရန္စစ္ကို ေစာင့္ျကည့္ေနခဲ့ျကမွာပါ။ ဒါေပ 
မယ့္ ၂၀၁၉ထဲမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္
သြားလာလုပ္ကိုင္နိုင္ခဲ့တာ အားလံုးအသိ 
ပါပဲ။ အာေမဇုန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ အစည္းအ 
ေဝးျကီး အပါအဝင္ ျပည္ပသိုးထိန္းခရီးစဥ္ 
၇-ျကိမ္နဲ႔ ရဟန္းမင္းျကီး ရံုးေတာ္ဆိုင္ရာျပဳ 
ျပ င္ေျ ပာ င္း လဲ မႈ မ်ား လု ပ္ေ ဆာ င္ ခဲ့ ပါျ ပီ ။
ရဟန္းမင္းျကီးသက္တမ္း ၈-နွစ္ျပည့္လာတဲ့ 
၂၀၂၀မွာေကာ သူဘယ္လို၊ ဘာေတြ ဆက္ 
လက္လုပ္ေဆာင္ သြားလိမ့္မလဲ။ သူ႔ရံုး 
ေတာ္က တရားဝင္အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထား 
တာေတြရွိသလို အေျခအေနအရ အေျပာင္း 
အလဲလုပ္ရအံုးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြလည္း
ရွိေနေသးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ရဟန္းမင္းျကီးဖရန္စစ္ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ ခိုင္မာ 
တဲ့ ဦးစားေပးမႈစာရင္းအတိုင္း ဆက္လက္ 
ျပီး သိမ္ငယ္အားနည္းသူေတြ၊ အစြန္အဖ်ား 
ေရာက္ေနရသူေတြ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ၊မ
တရားျပဳမူခံရသူေတြ၊ပစ္ပယ္ေရွာင္ဖယ္ခံရ
သူေတြကို ခရစ္ေတာ္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ ကက္သ 
လစ္ အသင္းေတာ္ျကီးရဲ့ စာနာျခင္းကိုျပသ
သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၂၀ နွစ္ထဲမွာ 
ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္နဲ႔ အီရတ္တို႔ကို သြားခ်င္
တဲ့ဆႏၵရွိတယ္လို ႔ေတာ့ထုတ္ေျပာေပမယ့္ 
အဲဒီနိုင္ငံေတြရဲ့ လံုျခံဳေရး အေျခအေန 
ေျကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အတည္မျပဳနိုင္ 
ေသးပါဘူး။ မနွစ္က ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဗာတီကန္မွာ လာျပီး 
ရ ဟ န္း မ င္းျ ကီး နဲ ႔ အ တူ ဥ ပု သ္ေ စာ င့္  
ဆုေတာင္းခဲ့ျကတဲ့ မေမ့နိုင္ဖြယ္ရာ အခ်ိန္ 
အတြင္းမွာ ရဟန္းမင္းျကီးက ရုတ္တရက္ 
ဒူးေထာက္ခ်လိုက္ျပီး ဆူဒန္ေခါင္းေဆာင္ 
ရဲ့ေျခကို  နမ္းလိုက္တဲ့အခါ အားလံုး အံ့ဩ 
ထိတ္လန္႔သြားခဲ့ျကတယ္။ ရဟန္းမင္းျကီး 
အေနနဲ႔ ဒီေလာက္မလုပ္အပ္ပါဘူး။ ဒါေပ 
မယ့္ ကမၻာျကီးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို 
အႏူးအညြတ္ ေတာင္းခံတဲ့ အျပဳအမူျပခဲ့တာ 
ပါ။ အာဖရိကကို သြားခ်င္တဲ့အေျကာင္း 
ေတာ့ထပ္တလဲလဲထုတ္ေျပာေနပါတယ္။ 
လံုျခံဳေရးအေျခအေနအခုထက္ နည္းနည္း 
ပိုျပီး ေကာင္းမြန္လာရင္ေတာ့ ၂၀၁၅ 
ကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ 
အာဖရိက အလယ္ပိုင္းကို တစ္ရက္ခရီး 
ေလာက္သြားဖို႔မွန္းေနတာပါ။ ၂၀၂၀ထဲမွာ 
အီရတ္နိုင္ငံနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ 
ေတြ ကို လ ည္း သြား ဖို ႔ေ စာ င့္ျ က ည့္ေ န ပါ  
တယ္။ ဒီေနရာေတြဟာ ဗာတီကန္နိုင္ငံရဲ့ 
အတြင္းေရးမႉး ကာဒီနယ္ျကီး PIETRO PA-

ROLIN အပါအဝင္ ဗာတီကန္ထိပ္တန္း 
တာဝန္ရွိသူေတြေလာက္ေတာ့ သြားေရာက္ 
နိုင္ေလာက္ေပမယ့္  အီရတ္ဟာ ရဟန္း 
မင္းျကီးသြားေရာက္လည္ပတ္ နိုင္ေလာက္ 
ေအာင္ေတာ့ လံုျခံဳမႈ မရွိေသးပါဘူး။ 

ရဟန္းမင္းျကီးက သူ႔ရဲ့ဇာတိေျမ 
အာဂ်င္တီးနားနိုင္ငံကို ဒီနွစ္ ၂၀၂၀မွာ ျပန္ 
ေရာက္ျဖစ္မယ္ထင္တယ္လို့ ျပီးခဲ့တဲ့ နိုဝင္ 
ဘာလက ထိုင္းနိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ 
သတင္း ေထာက္ေတြကို ေျဖခဲ့ေပမယ့္လည္း 
မျပန္ျဖစ္ေလာက္ေတာ့ဘူးလို ႔ ဆုိပါတယ္။ 
အခုေတာ့ဇာတိေျမကုိျပန္မွာလားဆုိတဲ့ေမး
ခြန္းကို ‘ဘုရားသခင္ပဲသိမယ္’လို႔ျပန္ေျဖေန
ပါတယ္။ ဘာ့ေျကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူ႔နိုင္ငံရဲ့ 
လက္ရွိနိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔လည္း ခ်ိန္ဆ 
ေနတာျဖစ္နိုင္ပါတယ္။    အခုသူ႔ရဲ့ နိုင္ငံမွာ
အားျပိဳင္ေနတဲ့နိုင္ငံေရးပါတီနွစ္ခုျကားမွာ 
ရဟန္းမင္းျကီးရဲ့လာေရာက္မႈဟာ ပါတီတစ္ 
ဖက္ဖက္ကို အားေပးရာေရာက္ သြားေစနိုင္ 
မ ယ့္ အေ န အ ထား ရွိေ န တာေျ ကာ င့္ ပါ ။
ေနာက္ထပ္မွန္းထားတဲ့ ခရီးစဥ္ကေတာ့ 
ဆိုက္ပရပ္စ္ (CYPRUS)နဲ့ လက္ဘႏြန္ (LEBA-

NON)နိုင္ငံေတြပါ။ ဆိုက္ပရပ္စ္သမၼတ NIC-

OS ANASTASIADES  ထုတ္ေဖာ္ေျပာခ်က္အရ 
ရဟန္းမင္းျကီးဟာ ဒီနွစ္ နိုဝင္ဘာလ 
ေလာက္မွာ လာဖို့မ်ားတယ္၊ တိုက္ဆိုင္စြာပဲ 
ကြ်နု္ပ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕အျကိမ္ (၆၀)ေျမာက္လြတ္
လပ္ေရးအထိမ္းအမွတ္နဲ႔လည္း ၾကံဳေနပါ 

ျဖစ္ေပၚေနတာေျကာင့္ ရဟန္းမင္းျကီး သြား 
ေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ ျဖစ္နိုင္ေခ် မရွိေသးပါ 
ဘူး။ ျပည္ပ သိုးထိန္းခရီးစဥ္ေတြအျပင္ 
ဗာတီကန္ကေနမခြါဘဲ ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ 
ျကီးငယ္ေတြလည္းဆက္လုပ္သြားဖို႔ တစ္ပံု 
တစ္ပင္ရွိေနပါတယ္။ လူသားမ်ားေကာင္း
က်ိဳး၊ကမၻာေျမျကီးေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ တစ္ကမၻာ 
လံုးဆိုင္တဲ့ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ျကီး 
အတြင္း၊ အျပင္ ပိုသန္႔စင္ ခိုင္မာ ေကာင္းမြန္ 
လာဖို့အေရး ကိုင္တြယ္ဖို႔ခက္ခဲတာေတြကို 
ေတာင္မွ လိုအပ္ရင္ျပဳျပင္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ 
လည္း ဆက္လက္အား ထုတ္သြားပါ 
လိမ့္မယ္။ 
 (OSV NEWS) 
    ဘာသာျပန္
 စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)
   CBCM-OSC

တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။၂၀၂၀မွာ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ညီလာခံပြဲေတာ္ျကီး (EUCHARISTIC 

CONGRESS)ကို လက္ခံက်င္းပမယ့္ MONTE-

NEGROနဲ႔ HUNGARY နိုင္ငံေတြကိုလည္း 
ရဟန္း မင္းျကီး လာေရာက္မယ့္အေျကာင္း 
ဥေရာပမွာေမွ်ာ္လင့္ေျ ပာ ဆုိေနျကပါျ ပီ ။
အာရွနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အရင္က ေပၚ
တူဂီကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့ျပီး ၁၉၉၉ 
ခုနွစ္ကမွလြတ္လပ္ေရးရခဲ့တဲ့အေရွ႕တီေမာ 
နိုင္ငံကို ဒီနွစ္ထဲမွာ သြားျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္လို့ 
ဗာတီကန္က တရားဝင္ ေျပာဆိုထားပါ 
တယ္။ ေသးငယ္လွတဲ့ ဒီနိုင္ငံသား အမ်ားစု 
က ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ဒီနွစ္ထဲမွာ မဟုတ္ရင္ေတာင္ မျကာတဲ့ 
အနာဂတ္မွာ အငဒ္ိနုီးရွားနိငုင္ကံိလုည္းသြား 
ဖို႔ေတာ့ ျဖစ္လာနိုင္တယ္လို႔ ဆိုထား 
တာလည္းရွိေနပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ နိုဝင္ဘာ 
တုန္းက ထိုင္းနဲ႔ဂ်ပန္ကေနအျပန္ ေလယာဥ္ 
ေပၚမွာ တရုတ္နဲ႔ရုရွားကို သြားခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိ 
ေျကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ တရုတ္ရဲ့ 
ဘာသာေရးတင္းက်ပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊သတင္း
လြတ္လပ္ခြင့္မရွိမႈေတြေျကာင့္ရယ္၊ ရုရွား 
က်ေတာ့ ယူကရိန္းက်ဴးေက်ာ္မႈ ကိစၥေတြ 

 စာမ်က္ႏွာ - ၃ မွ အဆက္ 

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေျကာင္း ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္မွ 
လည္း သြန္သင္ထားသည္။ မွ်တေသာ စီးပြားေရးသည္လည္း ထုိ 
နည္းလည္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးကုိ 
မဂၤလာတရားသြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးနိုင္ေပသည္။ 
ကြ်နု္ပ္တို႔ဝါတြင္းကာလကို ေအာက္ေမ့ က်င္းပျခင္းသည္ ဘုရားရွင္၏ 
အသံကိုျကား၍ ဘုရားနွင့္လူ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ကာ ပါစကား နက္နဲ 
ဖြယ္ရာမ်ားကို ေထာက္ရႈဆင္ျခင္ျပီး အက်င့္တရားမ်ား ေျပာင္းလဲ 
လွ်က္ ဘုရားသခင္နွင့္ ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုနိုင္သည့္ 
အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေစမည့္အေျကာင္း အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ မယ္ေတာ္ 
မာရီယားအား ကြ်နု္ပ္တို႔အဖို႔ ဆုေတာင္းေပးမည့္အေျကာင္း ေတာင္း 
ခံပါသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္သခင္ တပည့္ 
ေတာ္ျကီးတို႔အား မွာျကားခဲ့ေသာ "ေလာက၏ဆား၊ ေလာက၏ 

အလင္းမ်ား" ျဖစ္လာျကပါလိမ့္မည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းျကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ 
------------------------------------------ဘာသာျပန္ဆုိသူ
- သီကိုရွင္း



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ထိုင္ဝမ္အမ်ိုးသမီးသမၼတမွ တရုတ္နိုင္ငံ၏အာဏာအလြဲသံုးမႈကို
ရဟန္းမင္းျကီးဖရန္စစ္ထံစာေရးသားတင္ျပ

 တရုတ္နိုင္ငံမွ အာဏာအသံုးျကမ္းျပီး ဘာသာေရးကို 
လည္း နွိပ္ကြပ္မႈျပင္းထန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ 
၏  အာဏာအလြဲသံုးမႈသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အတြက္ အဟန္႔ 
အတားျဖစ္ေနပါေျကာင္း ထိုင္ဝမ္သမၼတ TSAI ING-WEN   သည္ 
A LETTER TO THE POPE ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာေရးသားကာ 
ရဟန္းမင္းျကီး ဖရန္စစ္ထံသို႔ ထိုင္ဝမ္သမၼတရံုးမွ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 
ထိုသို႔ေပးပို႔ေသာ စာထဲတြင္ပါဝင္ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ 
တရုတ္အစိုးရသည္ ထိုင္ဝမ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစ 
ရန္ရည္ရြယ္ေနေျကာင္း၊ လြတ္လပ္မႈနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ 
လည္း စစ္တပ္အင္အားျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေျကာင္း၊ သတင္း 
မွန္ကိုအေမွာင္ခ်ကာ သူတို႔တစ္ဖက္သတ္ျဖန္႔လိုေသာ ဝါဒကို 
ပ်ံ႕နွံ႔ေစရန္ လွည့္ဖ်ား စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ေလ့ရွိေျကာင္း၊ ဆိုက္ဘာ
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္ခံရေျကာင္းထည့္သြင္း ေရးသားထား 
သည္။ သမၼတ TSAI သည္  ရဟန္းမင္းျကီးဖရန္စစ္ မျကာမီက 
ထုတ္ျပန္ျပီး ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ နိုင္ငံေရးဝန္ျကီးအသီးသီး၊ အထူး 
သျဖင့္ အာရွနိုင္ငံမ်ားထံသို႔လည္းျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ ‘၂၀၂၀ ကမၻာ့ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ သတင္းစကားသဝဏ္လႊာ’ကို တု႔န္ျပန္သည့္ 
အေနနွင့္ ထိုစာကိုေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ရဟန္းမင္းျကီး၏ ယခုနွစ္ 
ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ သဝဏ္လႊာတြင္ ‘ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္း၏ခရီးစဥ္ျဖစ္ေျကာင္း၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း ေျပ 
ေအးမႈျပဳျခင္းအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းလႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္လိုေသာ ဖ်က္ 
လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လိုေသာ ဆႏၵမ်ားကို လူသားဆန္သည့္ အသိစိတ္ 
ထားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းနိုင္ေစရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ လက္ရွိကမၻာမွာ အလြန္ 
လိုအပ္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းအတြက္ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ 
စည္းလံုးနိုင္ျကျပီး မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာနိုင္ျကေစရန္ 
တစ္ဦးစီမွ ဆုေတာင္းသြားျကပါစို႔’စသျဖင့္ပါရွိသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံ 
သားမ်ား အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ အမ်ိဳးသမီး 
သမၼတျဖစ္သူ TSAIသည္ သူ၏ထုိင္ဝမ္နိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ ေတြ႕ 
ျကံုေနရေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာ ေျဖ 
ရွင္းလိုေၾကာင္းေျပာၾကားကာ ရဟန္းမင္းျကီး၏ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
သဝဏ္ လႊာေဖာ္ျပပါ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း 
ေပၚေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ရန္မွာ အထူးသျဖင့္ နီးစပ္သူ လူသားမ်ား 
အေပၚသို႔၎ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားအရာမ်ားအေပၚသို႔ ၎ 
ထိခိုက္ေစမည့္ အျကမ္းဖက္ႀကံစည္မႈ၊ေျပာဆိုမႈ၊လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္လိုအပ္သည္’ ဟူသည့္ အခ်က္သည္လည္း မိမိ
၏စိတ္သေဘာနွင့္အျပည့္အဝတူညီပါေျကာင္းေရးသားထားျပီး၊
တရုတ္အစိုးရမွေဟာင္ေကာင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚျပဳေသာ 
အျကမ္းဖက္ကိုင္တြယ္မႈ၊ ေဟာင္ေကာင္အေရးအားေပး ေထာက္ခံ 
သည ္ဟူေသာ စြပစ္ြဲခ်က္ျဖင္ ့NBA COACH အားကစားအဖြ႔ဲအားထတ္ု 
ပယ္ပစ္ဒဏ္ခ်ရန္ျကိုးစားမႈ၊ယံုျကည္ရာ ဘာသာတရား မွန္သမွ်ကို 
နွိပ္ကြပ္ တိုက္ဖ်က္ေနျပီး ကြန္ျမဴနစ္အယူဝါဒကို အတင္းအျကပ္ 
ရိုက္သြင္းေနမႈအပါအဝင္ တရုတ္နိုင္ငံ၏  အာဏာအလြဲ အသံုးျပဳ
သည့္လုပ္ရပ္မ်ားစြာကိုခ်ျပခဲ့သည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး 
ေသာ အမ်ိဳးသမီးသမၼတျဖစ္သည့္ TSAIသည္ ထိုင္ဝမ္အခ်ဳပ္ 
အျခာကို တရုတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကာကြယ္ေပးမည္ဟူေသာ ကတိျပဳ 
လ်က္ တက္လာသူျဖစ္သည္။ ရဟန္းမင္းျကီးထံ ေပးပို႔ေသာ စာထဲ 
တြင္ ‘အရွင္သူျမတ္၏ျကီးမားေသာသေဘာထားအေမွ်ာ္အျမင္ျဖင့္
ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာခြ်န္တြင္ပါရွိသည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
လူလူခ်င္းအုပ္စိုးလႊမ္းမိုးလိုသည့္စိတ္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္၊ အျပန္ 
အလွန္ေလးစားမႈရွိရန္၊ တစ္ပါးသူကို ဘုရား၏သား၊သမီးမ်ားျဖစ္ 
ေသာေျကာင့္ အခ်င္းအခ်င္းသည္ ညီအစ္ကို ေမာင္နွမမ်ားျဖစ္ 
သည္ဟု ျကည့္ျမင္နိုင္ရန္၊ အေသာမသတ္နိုင္ေသာ လက္စားေခ် 
ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔နိုင္ျကရန္ ဟူသည့္အခ်က္ကိုလည္း 

အေလးအနက္ေထာက္ခံပါေျကာင္း၊ လက္ရွိနိုင္ငံတကာ
မွာျဖစ္ပြါးေနသည့္ ပဋိပကၡအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယခု ေဖာ္ 
ျပသည့္ တစ္ဖက္သားအေပၚအုပ္စိုးလႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ 
လိုစိတ္၊ မိမိအယူအဆကို သြတ္သြင္းလိုစိတ္ေျကာင့္ဟု 
ဆိုနိုင္ပါလိမ့္မည္။  မိတ္ေဆြမ်ားျကား ကေမာက္ကမ 
ဆက္ဆံေရး၊ျပင္းျပေသာ ျကီးစိုးလႊမ္းမိုးလိုစိတ္၊အာဏာ
ကိုတလြဲသံုးျခင္း၊ တစ္ဖက္သားေျကာင့္စိုးရိမ္ေျကာင့္က် 
ျဖစ္မႈ၊မတူျခားနားမႈမ်ားကို အဟန္႔အတားဟု ျမင္ျခင္း 
စသည္တို႔မွာ စစ္မီးအတြက္ ေလာင္စာမ်ားျဖစ္သည္ 
’စသျဖင့္ပါဝင္သည့္အျပင္၊ သမၼတTSAI အေနျဖင့္ သူ႔ 
နိုင္ငံတြင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ဆက္လက္တိုး 
တက္ျပန္႔ပြါးလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေျကာင္းနွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္း ပါရမီအားျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားနိုင္ကာ 
ျငိမ္းေအးခ်မ္းသာမႈ ရယူနိုင္မည္ဟု ယံုျကည္ေျကာင္း၊ 
ထိုင္ဝမ္ျပည္သူမ်ားနွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ လူတို႔သည္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားလ်က္ခြဲ 
ျခားဖယ္ခ်န္မႈ၊ လက္တစ္လံုးျခားျပဳမႈတို႔ကို ေရွာင္ရွား ၍ 

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး    ညွိႏိႈင္းနိုင္ျကပါလွ်င္ ျငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္း အစစ္အမွန္ကို ရယူနိုင္မည္ဟု ကြ်နု္ပ္အခိုင္ 
အမာယံုျကည္ပါသည္’ ဟူ၍ေရးသားထားသည္။
သမၼတ TSAI သည္ ထိုင္ဝမ္အစိုးရကို အာရွတြင္ 
သဘာဝစိမ္းလန္းေရးမ႑ဍိင္ျဖစ္လာေစေရး ႀကိဳးပမ္း 
ေစျခင္းျဖင့္ ရဟန္းမင္းျကီး၏စာခြ်န္ေတာ္ျကီးတစ္ခုျဖ
စ္ေသာ ‘ဘံုအိမ္ကမၻာေျမအားဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ေ
ရးနွိုးေဆာ္သည့္’ LAUDATO SI ကိုေထာက္ခံလ်က္  
တုန္႔ျပန္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။ထုိင္ဝမ္ 
အစိုးရအား ၁၉၄၂-ခုနွစ္ကတည္းက ဗာတီကန္ရံုး 
ေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပထားျပီးျဖစ္သည္။ ထိုင္ဝမ္အစိုး 
ရမွာ ရဟန္းမင္းျကီးဖရန္စစ္အား သူတုိ႔နုိင္ငံသုိ႔အလည္ 
အပတ္ျကြေရာက္ရန္ အျကိမ္ျကိမ္ဖိတ္ေခၚေနသည္။
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"CHILDREN ARE HOPE" ဟူသည့္ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ 
ကေလးမ်ားအတြက္ စာအုပ္သစ္ထြက္ရွိ

 "I BAMBINI SONO SPERANZA" သို႔မဟုတ္ "CHILDREN ARE HOPE" ကေလးမ်ားသည္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္ ဟူသည့္ စာအုပ္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းျကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ ျပဳစုေရးသားျပီး ယခုအခါ မွာ 
စာအုပ္သစ္အျဖစ္ ထြက္ရွိလာျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို မနီလာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ျကီး အျဖစ္မွ ေရာမျမိဳ႕ေတာ္သို့ တာဝန္ 
သစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္ ကာဒီနယ္ လြီးစ္အန္တိုနီယို တာ့ဂေလက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ေဝမွ်ျခင္း၊ လက္ခံတတ္ျခင္း နွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ အတိုခ်ဳပ္ 
ေရးထားျပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေျကာင္း စာအုပ္သစ္ မိတ္ဆက္ပြဲကို 
ဗာတီကန္အတြင္းရွိ BAMBINO GESU ကေလးေဆးရံုတြင္ ေဆးရံုဒါရိုက္တာ MARIELLA ENOCH နွင့္ ဧဝံေဂလိ 
သတင္းေကာင္း ပ်ံ႕ပြားေရးဆိုင္ရာ ပုပ္ရဟန္းမင္းျကီးရံုးေတာ္ တာဝန္ခံ ကာဒီနယ္တာ့ဂေလတို႔ မ်က္ေမွာက္တြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ကာဒီနယ္က "ကေလးမ်ားမရွိတဲ့ေနရာဟာ အနာဂတ္မရွိနိုင္ပါ"ဟု ဆိုပါ 
သည္။ စာအုပ္၏ ပထမစာမ်က္နွာတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္က "သားတို႔သမီးတို႔လို ကေလးငယ္ေတြကို ပါပါးျမင္ရတဲ့အခါ 
ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြကို ပါပါးနွလံုးသားထဲက အထူးခံစားမိတယ္" ဟု ဆိုထားေၾကာင္း ဒီစာအုပ္ေလးဟာ 
ေနခ်င္စရာေကာင္းတဲ့ ကမၻာႀကီးျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ကမၻာတဝွမ္းကို မဂၤလာသတင္းေပးမွာျဖစ္ျပီး SALANI EDITORE 
သတင္းတိုက္က အထူးျပဳ စုထားတဲ့ စာအုပ္ေသးေလး တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။  

         ဗာတီကန္သတင္း
         BY SR LUCIA THANDAR AUNG,SJA



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 7

 ၂၀၁၉ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID 19 ဟု 
တင္စားသည့္ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရသူမ်ားနွင့္ 
ဒီေရာဂါပိုးပေပ်ာက္ေရး ျကိုးပမ္းသူအားလံုး ဆရာဝန္ 
မ်ား သူနာျပဳမ်ား က်န္းမာေရးေဆးရံုဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္
တာဝန္ရွိသူမ်ားတို႔နွင့္အတူ စိတ္အားျဖင့္နီးစပ္လွ်က္
ရွိေျကာင္း ၄င္းရဲ႕ေမတၱာ စကားမ်ားျဖင့္ အရွင္သူျမတ္ 
ပုပ္ဖရန္စစ္က ဗုဒၶဟူးေန႔ ဘုရားဖူးပရိတ္ေရွ႕ေမွာက္ 
စိန္႔ပီတာရင္ျပင္ ေတာ္မွာ ဖြင့္ဟ ျမြက္ဆုိလုိက္ပါတယ္။ 
ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ 
ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ဥေရာပ၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းနွင့္ 

တျခားနိုင္ငံအမ်ားတြင္ ပ်ံ႕နွံ႔လွ်က္ရွိျပီး အီတလီမွာလည္း 
ေသဆံုးစာရင္းမ်ားလာကာ ေတာင္ကိုးရီးယားကလည္း 
ဗုဒၶဟူးေန႕မွာ ၁၁ ဦးေသဆံုးေျကာင္း ကမၻာတဝွမ္းအေနျဖင့္ 
လူနာ ၈၀ဝ၀ဝခန္႔ ေတြ႕ရသည္ဟု ဗာတီကန္သတင္းမွာ 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
(၂၆.၂.၂၀၂၀) 

                      SR.LUCIA THANDAR AUNG,SJA  
                                RVA - MYANMAR 

ကိုရိ ုနာေရာဂါခံစားရသူမ်ားနွင္ ့ထပ္တူခံစားေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ ဖြင္ ့ဟျမြက္ျကား

၀ါတြင္းကာလမွာ တီဗြီ၊ စမတ္ဖုန္းမ်ားအစား ဧဝံေဂလိ တရားေတာ္နဲ႔သာ ခ်ိတ္ဆက္ျကရန္ 
ပုပ္ဖရန္စစ္ ျမြက္ျကား

 ပုပ္ရဟန္းမင္းျကီးဖရန္စစ္ အရွင္ 
သူျမတ္ဟာ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဘုရားဖူး 
လူထု ပရိတ္သတ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို POPE 
PAUL VI ခန္းမေဆာင္ျကီးမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ 
ရွိေပမယ္ ့ဝါျကီးဝငတ္ဲ ့ျပာခပံြဲေန႔ျကီးမွာေတာ ့
အရွင္သူျမတ္က စိန္႔ပီတာရင္ျပင္ေတာ္မွာ
ထြက္ျကြလို႔ ဘုရားဖူး ပရိတ္သတ္နဲ႔ ေတြ႔ 
ဆံုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ဝါတြင္းကာလ 
ရက္ ၄၀ ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ 
ေတာ္ကို ေထြးပိုက္ေနရာေပးရမည့္ အခ်ိန္ 
ကာလေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို 
ေထာက္ရႈကာ အရွင္သူျမတ္က တရားေပး 
ခဲ့ျခင္းပါ။ ျပာခံပြဲေန႔ စိန္႔ပီတာရင္ျပင္ေတာ္ရဲ့ 
ဘုရားဖူးလူထု ပရိတ္သတ္ဟာ ၁၂၀ဝ၀ ခန္႔ 
ရွိခဲ့ျပီး၊ အရွင္သူျမတ္က ဝါတြင္းကာလဟာ 
တီဗြီနဲ႔ စမတ္ဖုန္းေတြကိုပိတ္လို႔ က်မ္းစာ 
အုပ္ကို ဖြင့္ျကရမည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ 
ေျကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတ
ယ္။၄င္းရဲ့ အပတ္စဥ္ျပဳေနျက ဘုရားဖူးလူထု 
ပရိတ္သတ္အား ဘုရားစကားပို႔ခ်ျခင္းက႑ 
မွာေတာ့ အရွင္သူျမတ္ ျမြက္ျကားတာက 

ဒီရက္ ၄၀ အခ်ိန္ဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ပံု 
အတယုူျပီး ဆတိ္ျငမိတ္တိဆ္တိတ္ဲ့ေနရာကိ ု
ရွာျကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ ဘုရား 
ရွင္ရဲ့ အသံေတာ္ကို ေကာင္းေကာင္းျကား 
နိုင္ျပီး ၄င္းရဲ့ ေခၚသံကို ျကားဖူးနိုင္မည့္ 
အခ်ိန္ ျဖစ္ ေျကာင္းသဲကႏၱာရ အေတြ႕အျကံု 
တိတ္ဆိတ္တဲ့အေတြ႕အျကံု ေနရာ အရပ္ 
သာလွ်င္ တစ္ဦးတစ္ယာက္ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ့ 

အသံေတာ္ကို ျကားနိုင္မွာျဖစ္ျပီး ဘုရား 
ရွင္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ကာ ဘုရားရဲ့ ေမတၱာေတာ္ကို 
ခံစားနိုင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ တိတ္ဆိတ္ျခင္း 
ထဲမွာ တီးတိုးေျပာတတ္တဲ့ အဖဘုရားရွင္ကို 
ဘယ္လိုရွာေဖြရမလဲဆိုတာကို သခင္ခရစ္ 
ေတာ္က သင္ျကားေပးခဲ့ေျကာင္း၊ အျကမ္း 
ဖက္မႈေတြေပါမ်ား၊ ႏႈတ္မေစာင့္စည္းတဲ့ 
ျပႆနာေတြ၊ တပါးသူကို ထိခိုက္ေစာ္ကား 

နာျကင္ေစမည့္ စကား အျပဳအမူေတြနဲ႔ 
မျငိမ္သက္နိုင္ပဲ ဆူညံေနတဲ့ ဒီေန႔ အင္တာ 
နက္ ေခတ္ျကီးထဲမွာ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို 
ကြ်နု္ပ္တို႔ရွာေဖြဖို႔ မလြယ္ကူေျကာင္း 
ဝါတြင္း ကာလဟာ စမတ္ဖုန္းေတြကို စြန္႔ပီး 
ဧဝံေဂလိ တရားေတာ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျကရမည့္ 
အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာ ၄င္းငယ္စဥ္က 
မိသားစုမွာ တီဗြီ စမတ္ဖုန္း မရွိေပမယ့္ ေရဒီ 
ယို သာရွိတဲ့ အတြက္ ဒီဝါတြင္းမွာ ၄င္းတို႔ 
မသိားစဟုာ ေရဒယီိ ုနားေထာင္ျခင္းမျပဳလပု ္
ရေျကာင္းျဖင့္ သာဓကေပး ျမြက္ျကားခဲ့ 
တာပါ။ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ့ တိတ္ဆိတ္တဲ့ 
ကႏၱာရ ခရီးစဥ္ကို ကြ်နု္ပ္တို႔လိုက္ေလွ်ာက္ 
ျကရင္းကြ်နု္ပ္တို႔ရဲ့ ကႏၱာရဟာလည္း စိုေျပ 
စိမ္းလန္းလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ အရွင္သူျမတ္ 
ပုပ္ဖရန္စစ္က တရားေပးျမြက္ျကားခဲ့ သည္ 
ကို ဗာတီကန္သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။
(၂၆.၂.၂၀၂၀) 
             SR.LUCIA THANDAR AUNG,SJA  
           RVA - MYANMAR 

ပုပ္ဖရန္စစ္ နွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဘုရားဖူးပရိတ္သတ္
 ဆုေတာင္းျခင္း၊ ျခိဳးျခံျခင္းနွင့္ 
သနားကရုဏာထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ 
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ပါစကားခရီးစဥ္ကို 
လိုက္ေလွ်ာက္ျကရန္အတြက္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းျကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က ဗုဒၶဟူးေန႔ 
ျပာခံပြဲေန႔မွ ဘုရားဖူးလူထုပရိတ္သတ္ကို 
ျမြက္ျကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာ အီစတာ 
ဝါကြ်တ္ပြဲေတာ္ကို ျပင္ဆင္ဘို႔ ဝါတြင္းကာ 
လရဲ့ အစဦးေန႔ျဖစ္ေျကာင္း၊ တစ္နည္းအား 
ျဖင့္ အမ်ားအတြက္ အေစခံဖို႔အတြက္ကို 
သဲကႏၱာရမွာ ရက္၄၀ အစာေရွာင္ခဲ့တဲ့ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ကို အတုယူျကျခင္းျဖစ္ 
ေျကာင္း၊ ဝိညာဉ္ေရး ရႈေထာင့္ကျကည့္ရင္ 
သဲကႏၱာရဟာ ေသျခင္းမဟုတ္ ရွင္သန္ 
ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း၊ ဒါဟာ တိတ္ဆိတ္တဲ့ေနရာ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ အသံေတာ္ကို အတြင္းစိတ္ 

ကေနျကားနိုင္တဲ့ေနရာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ 
ခရစၥတူးရဲ့ ေခၚဖိတ္သံကိုျကားနိုင္တဲ့ေနရာ 
ျဖစ္ေျကာင္း၊ ဒီေန႔ ရႈပ္ရွက္ခပ္ေနတဲ့ ေခတ္ 
ျကီးထဲမွာ ဘုရားထံပြင့္လင္းစြာ ရင္ဖြင့္ဆု 
ေတာင္းနိုင္ဖို႔ ဒီလိုတိတ္ဆိတ္ျခင္းမ်ိဳးကို 
ဘယ္ေလာက္ေတာင္လိုအပ္လိုက္ပါသလဲ 
လို႔ဆိုကာ အရွင္သူျမတ္က အခုဝါတြင္း 
ကာလမွာ၊ ကြ်နု္ပ္တို႔ရဲ့ ဆုေတာင္းျခင္း ျခိဳး 
ျခံျခင္းနဲ႔ သနားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားက သခင္ 
ခရစ္ေတာ္ရဲ့ လမ္းစဥ္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ျပီး 
သဲကႏၱာရတိုင္းကို အသက္ေပး စိုေျပေစ 
တဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္စြမ္း
အားတန္ခိုးေတြကို သိနိုင္ေစဖို႔ရန္အတြက္ 
ျဖစ္ပါေစလို႔ ျမြက္ျကားခဲ့ပါတယ္။   
(၂၆.၂.၂၀၂၀) 
             SR.LUCIA THANDAR AUNG,SJA  
           RVA - MYANMAR 



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

မ်က္ႏွာဖံုးမွ - 
ရြားဆံုး သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေရာဂါမ်ား 
ထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာခဲ့ရၿပီ 
ျဖစ္သည္။ အႏၱရာယ္ႀကီးမားလွေသာ ဗိုင္း 
ရပ္စ္ကူးစက္ခံရသည့္လူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ား 
အတြက္ စာနာသနားစိတ္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
အထူးစိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကရပါသည္။ ယခု 
အခ်ိန္အခါသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုး 
၏ စည္းလံုးခ်စ္ခင္မႈကို ျပသရမည့္အခ်ိန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္းအျပစ္တင္ရမည့္ 
အခ်ိန္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ ကပ္ေရာဂါဆိုး 
ကူးစက္ခံရသူမ်ားအတြက္ သတိတရျဖင့္ 
ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
အရွင္သူျမတ္ကပင္လွ်င္  အဆိုပါ ကူးစက္ 
ေရာဂါဆိုးေၾကာင့္ ဒုကၡေဝဒနာခံစားေနၾက 
ရေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔ဟု 
မိန္႔ဆိုလ်က္ အခ်င္းခ်င္း ဆုေတာင္းေပးၾက 
ရန္ ေတာင္းဆိုေနပါသည္။ အသက္၏အရွင္ 
ထာဝရဘုရားသခင္သည္ လူတို႔အားေဘး
အႏၱရာယ္အေပါင္းတို႔မွ ကြယ္ကာေတာ္မူ 
သည္ျဖစ္၍ ဤေရာဂါကို ဆုေတာင္း 
ေမတၲာျဖင့္ အျပင္းအထန္တြန္းလွန္ရန္ 
အားလံုး အတူတကြ အားထုတ္ၾကပါစို႔။ 
ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရေသာညီအစ္ကို  
ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ မစၦား 
တရားပူေဇာ္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူး 
ေျမာ္ဆုေတာင္းျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ 
ၾကပါစို႔။ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာသနာ 
ေတာ္သည္ ဤေရာဂါေၾကာင့္ အတိဒုကၡ 
ေရာက္ၾကရေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေမတၲာ 
ပို႔သလ်က္ ရွိပါသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 
က်ေရာက္ျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားမ်ား
၏ခ်စ္ခင္စည္းလံုးမႈကို ျပသရမည့္ အခ်ိန္ 
ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ား၊ သဘာဝေဘး 
အႏၱရာယ္မ်ား၊ ကပ္ေရာဂါဆိုး ကူးစက္ျခင္း 
မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး လူသားတို႔ေသေၾက ပ်က္စီး 
ရလွ်င္ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္အပိုင္းအျခားမ်ား၊ 
အတားအဆီးမ်ား မရွိေတာ့ေပ။ ဘာသာ 

မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခု (COVID-19)သည္ 
ပင္လွ်င္ စမ္းသပ္မႈမွားယြင္းရာမွ ထြက္ေပၚ
လာေသာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။လူ
သားမ်ိဳးႏြယ္၏ ထိခိုက္လြယ္ေသာအျဖစ္ႏွင့္ 
ေသေၾကပ်က္စီးလြယ္ေသာအျဖစ္ကို ႏွိမ့္ခ် 
စိတ္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လက္ခံရမည့္အခ်ိန္မ်ား
လည္းရွိသည္ ။ဘုရားမဲ့ ဝါ ဒမ်ားစိုး မိုးလာ 
ျခင္း၊ စစ္လက္နက္ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ တလြဲ 
မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္း၌ ထိပ္ 
တန္းေရာက္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္မ်ားစြာ 
ေသာႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ မိမိတို႔၌ 
အတိုင္းအဆမဲ့ေသာ အစြမ္းမ်ားရွိေနသ 
ေယာင္ ထင္မွတ္လာၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 
ဘဝကို စိုးမိုးႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
စြမ္းအားမွာ ဘုရားသခင္ပင္ျဖစ္သည္။ 
သဘာဝေဘးအႏၲယ္မ်ား၊ ကပ္ေရာဂါဆိုး 
မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရွင္သန္မႈ၏ အကန္႔ 
အသတ္ကို သတိေပးေနျခင္းသာျဖစ္ေလ 
သည္။  အစြမ္းထက္လွသည့္စစ္လက္နက္
မ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ 
ေသာ ေသးငယ္လွသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး 
ေအာက္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က်႐ံႈးရေလသည္။ 
လူသတ္လက္နက္ အေျမာက္အျမားရွိေန 
ေသာ္လည္း အဆိုပါေရာဂါအတြက္ ကာ 
ကြယ္ေဆးကိုမူ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးေပ။ 
လူ႔ဘဝမွာ ေရာင္းကုန္ပစၥည္း သဖြယ္ျဖစ္ 
လာသည္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္တစ္ခု
တည္းသာၾကည့္ေသာအခါ လူ႕ဘဝ၏ သန္႔ 
ရွင္းမြန္ျမတ္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလာၾကသည္။ 
စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေရး 
တို႔၌ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ေနျခင္းကို တိုက္ 
ဖ်က္ရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္ 
သူျမတ္က သတိေပး ႏိႈးေဆာ္ထားၿပီးျဖစ္ 
သည္။က်မ္းစာေတာ္ျမတ္က လူသားမ်ား 
အား အသက္ကိုသာ အျမဲတေစေရြးခ်ယ္ရန္ 
အစဥ္တစိုက္ တိုက္တြန္းထားသည္။ တရား 
ေဟာရာက်မ္း (၃၀း၁၉-၂၀)တြင္ ထာဝရ 
ဘုရားသခင္၏ တံပိုးမႈတ္သံမွာ ျပတ္သား 
လွေပသည္။ အသက္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾက 
ပါ။ အသက္ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ေကာင္းခ်ီး 
ေပးျခင္း၊ က်ိန္ျခင္းတို႔ကို သင့္ေရွ႕၌ ငါထား 
သည္ဟု သင့္တစ္ဖက္၌ ေကာင္းကင္ ေျမ 
ႀကီးကို ငါတိုင္တည္၏။ သို႔ျဖစ္၍ သင္ႏွင့္ 
သင့္အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ အသက္ရွင္မည္ 
အေၾကာင္း ႏွင့္လည္းေကာင္း၊သင္၏ဘုရား  
သခင္ ထာဝရဘုရားကိုခ်စ္၍ စကားေတာ္ 
ကို နားေထာင္သျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္း 
အက်ိဳး၊ အသက္ တာရွည္ျခင္းအက်ိဳးကို 
ေပးေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆည္းကပ္

မွီ ဝဲ မ ည့္ အေ ၾ ကာ င္းႏွ င့္ လ ည္းေ ကာ င္း ၊ 
ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ ဘိုးေဘး 
အာျဗာဟံ၊ ဣဇတ္၊ ယာကုပ္တို႔အား က်ိန္ 
ဆိုေတာ္မူေသာျပည္၌ ေနမည့္အေၾကာင္း 
ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အသက္တရားကို ေရြးခ်ယ္ 
ေလာ့ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးအား ေဟာေျပာ 
၏။ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ားေပးရန္ အ 
သင့္အေနအထားရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
လူ႕ဘဝ၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ 
ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ကို သိရွိရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာအေျခအေနတို႔ကို အထူးတလည္ 
ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။ လူ႕ဘဝ၏ 
နက္႐ိႈင္းေသာတန္ဖိုးကို မသိရွိေသာအရပ္၌ 
သန္ ႔ ရွ င္း မြ န္ျ မတ္ေသာအရာဟူသမွ်ကို  
ေရာင္းကုန္သဖြယ္ သေဘာထားၿပီး လူ႕ 
ဘဝကိုလည္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ ကုန္ 
ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာ တန္ဖိုး 
ထားေလသည္။ ရံဖန္ရံခါ ဆိုသကဲ့သို႔ 
သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ကပ္ေရာဂါ 
ဆိုးမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ ကမၻာ 
ၿဂိဳဟ္ တစ္ခုတည္းသာရွိေၾကာင္းကို သတိ 
ေပးလ်က္ရွိသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရပ္လွ်င္ အတူ 
တကြရပ္၍ လဲက်လွ်င္လည္း အားလံုး 
အတူတကြ လဲက်မည္သာျဖစ္သည္။ မိမိ 
အက်ိဳးတစ္ခုတည္းကိုသာ ကြက္ၾကည့္ 
မေနဘဲ သင္ခန္းစာ ယူထိုက္သည္မ်ားကို 
သင္ယူမွတ္သားရေပလိမ့္မည္။ထိုအျခင္း
အရာတို႔မွာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လတ္တေလာ အေရး 
ေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ ေရာဂါကူး 
စက္ခံေနၾကရေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ 
မ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဆုေတာင္းေပးၾက 
ရမည္။ ၎တို႔အား ၾကင္နာမႈျပသၾကရမည္။ 
လူသားတို႔ေအာင္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ေရာက္ 
လာပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ၾကင္နာသနား စိတ္ထားရန္ 
အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္အလံုအေလာက္ရရွိ
ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတူတကြ 
စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါက ယခုတစ္ႀကိမ္ 
တြင္လည္း ဤေၾကာက္မက္ဖြယ္ ကပ္ 
ေရာဂါဆိုးကို ေအာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

       ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈမ်ားစြာျဖင့္၊ 
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စကား၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အသားအ 
ေရာင္မေရြးဘဲ လူသားတို႔ ငိုေၾကြးၾကရ 
သည္၊ ထိခိုက္ေသေၾကၾကရသည္။ ယခု 
အခါ ကမၻာ့တိုက္ႀကီး မ်ားမွ စိတ္ေကာင္း 
ႏွလံုးေကာင္းရွိသူတို႔သည္ ေဖးမကူညီျခင္း
မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကေလသည္။အႏၱရာယ္
ကပ္ဆိုးမ်ား က်ေရာက္ခ်ိန္သည္ မိမိတို႔ 
ကိုယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္ အခ်ိန္ 
လည္း ျဖစ္သည္။ သမၼတ ကေနဒီ မိန္႔ဆိုခဲ့ 
သကဲ့သို႔ သမိုင္းမွ သင္ခန္းစာ မယူေသာ 
သူတို႔သည္ ထိုအမွားမ်ိဳးကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ 
၍ ေဘးဒုကၡေရာက္ၾကမည္သာ ျဖစ္ေလ 
သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္း 
ရင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးအေပၚတြင္သာ 
အာ႐ံုစိုက္မေနဘဲ လူတို႔တည္ေထာင္ထား 
ေသာအဖြဲ ႕အစည္းမ်ား၏ေမာက္မာျခင္း ၊ 
ရွက္ ေၾကာက္မႈကင္းမဲ့ျခင္း စသည္တို႔ကို 
ပို၍အာ႐ံုစိုက္ သင့္သည္။ မ်က္စိျဖင့္ပင္ 
မျမင္ႏိုင္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးက အင္အားႀကီး 
ႏိုင္ငံမ်ား၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ား
အား ဒူးေထာက္ဦးၫႊတ္လာေစႏိုင္သည္။ 
ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
လူသတ္လက္နက္အမ်ားအျပားထုတ္လုပ္ 
ျခင္း၊ မ်ားျပားလွေသာ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ 
စသည္တို႔သည္ မ်က္စိျဖင့္ပင္ မျမင္ႏိုင္ 
ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး 
ကို ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္ရန္ ကာ 
ကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေခ်။ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး 
မ်ား၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္းမ်ား၏ 
ေနာက္တြင္ လူသားတို႔အတြက္ တတိယ 
အႀကီးမားဆံုးေဘးအႏၱရာယ္မွာ ဇီဝလက္ 
နက္မ်ားျဖစ္သည္။ ဘီလ္ဂိတ္က ဤကဲ့သို႔ 
ေသာကပ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ အတူတကြ 
ပူးေပါင္း၍ ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ ႏိုင္ငံမ်ားကို 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ 
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ မ်ိဳးဗီဇစမ္းသပ္ျပဳျပင္ 
ျခင္း၊ ဇီဝလက္နက္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
ရာသီဥတုေျ ပာင္းလဲေဖာက္ျ ပန္ေစျ ခင္း  
စသည္တို႔မွာ လူသားတို႔၏အနာဂတ္အား 
အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာအရာ
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(၃၆)ျကိမ္ေျမာက္ လုဒ္(စ္) 
မယ္ေတာ္သခင္မပြဲ စိန္ဂြ်န္း 

(ေမာင္ေထာ္ေလး)
 ရန္ကုန္ ဂိုဏ္း ခ်ု ပ္သာသနာပို င္  
စိန္ဂြ်န္း ေမာင္ေထာ္ေလးသာသနာတြင္ 
အျပစ္မဲ့သေႏၶ ယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ 
သခင္မပြဲကို ၂၅-၁-၂၀၂၀ မွ ၉-၂-၂၀၂၀ 
ရက္ေန႔ အထိ ညေန ၅နာရီတြင္ 
က်င္းပခဲ့ျကပါသည္။ ၂၅ ရက္ နိုဗီနား 
ပထမေန႔တြင္ အမိမယ္ေတာ္ သခင္ မ၏ 
အလံတင္ျခင္းျဖင့္စတင္၍ မြန္ဆီေညာ္ 
ဖရန္စစ္မွ ဦးေဆာင္ျပီး ရဟန္းေတာ္မ်ား 
ပါဝင္ ကာ မစၦားတရားတင္ပူေဇာ္ခဲ့ျကသည္။ 
နိုဗီနာ တတိယေန႔နွင့္ နဝမေန႔တြင္ တမီလ္ 
ဘာသာ၊ ဆဌမေန႔တြင္ကရင္ဘာသာ၊ 
သတၱမေန႔တြင္ ကခ်င္ဘာသာစသည့္ 
ဘာသာစကားအသီးသီးျဖင့္ မစၦားတရား 
ပူေဇာ္ခဲ့ျကပါသည္။ ပြဲေတာ္ေန႔ ျကီးျဖစ္ 
ေသာ ၉-ရက္(တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ အဖကာဒီ 
နယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိ၊ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာ 
ေယာဟန္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား စုေပါင္းမစၦား 
တရားေတာ္ကို တင္ပူေဇာ္၍ ဖာသာရ္ 
မာရီယားႏို စိုးႏိုင္မွ ၾသ၀ါဒျမြတ္ၾကားခဲ့ကာ 
အမိမယ္ေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္း ခဲ့ျက 
ပါသည္။ ပြဲေတာ္၏ နိုဗီနာ ေနာက္ဆံုးရက္ 
စေနေန႔နွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တို႕တြင္ ျမိဳ႕တြင္း 
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ကို သဒၶါျကည္ညိဳ 
စိတ္ျဖင့္ ဖေယာင္းတိုင္ မီးမ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ 
လွည့္လည္ခဲ့ျကပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
စကၠရမင္တူး ပင့္ေဆာင္ေသာကား၊ ကရု 
ဏာရွင္ေယဇူး၊ စိန္ဂြ်န္းဆင္းတုေတာ္နွင့္ 
အမိမယ္ေတာ္ဆင္းတုေတာ္ တင္ေဆာင္ 
ေသာ ကားမ်ားပါဝင္၍၎၊ ဓမၼသီခ်င္းနွင့္ 
စိတ္ပုတီးဦးေဆာင္ ေပးေသာကား(၂)စီး 
ျဖင့္၎ စည္းကမ္းတက် စည္ကားစြာျဖင့္ 
ျမိဳ႕တြင္း ေဒသစာရီ ျကြခ်ီလွည့္လည္ခဲ့ျက 
ပါသည္။ နိုဗီနာ ေန႔ရက္တိုင္း မစၦားပူေဇာ္ 
ျခင္း၌ ပူေဇာ္ျခင္း အစီစဥ္ပါဝင္၍ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းမွ ဦးေဆာင္ကာ ဘာသာ 
ဝင္မ်ား ပါဝင္ပူေဇာ္ ျကပါသည္။ နိုဗီနာရက္  
မ်ား အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး အေကြ်းအေမြးျဖင့္ 
ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။ မြတ္ဆလင္၊ ဟိႏၵဴ အဖြဲ႕ 

အစည္းမွလည္း စတုဒီသာ အခ်ိဳရည္၊ 
အေအးမ်ားျဖင့္ ကုသိုလ္ပါဝင္ခဲ့ျကပါသည္။ 
ပြဲေတာ္မက်င္းပမီ ပြဲေတာ္ျကီး က်င္းပနိုင္ 
ရန္အတြက္ စိန္ဂြ်န္းသာသနာေက်ာင္းထိုင္
နွင့္ တြဲဖက္ဘုန္းေတာ္ျကီးတို႔မွ ဦးေဆာင္ 
ကာ သာသနာ့ အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ အတူလက္တြဲ လ်က္ 
အစည္းအေဝးမ်ားထိုင္၍ လုပ္ငန္းတာဝန္
မ်ားကိုခြဲေဝယူျခင္း၊ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္နွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတူ လုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ျက၍၎၊ အမိမယ္ေတာ္၏ ကူညီေစာင္မ 
လမ္းညႊန္ျပသေပးမႈေျကာင့္၎၊ အဖြဲ႕ အ 
စည္းဝင္မ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ား 
ေျကာင့္၎ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ ျကီး 
ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသ
ည္။ ဤပြဲေတာ္ျကီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ 
နိုင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ ေပးပါ 
ေသာ FR. JOSEPH ေမာင္၀င္း တြဲဖက္ FR. 
BRUNO ေက်ာ္မိုးသူ ပြဲေတာ္ရက္တိုင္း ပြဲ 
အလွနွင့္ဘုရားစင္ ျပင္ဆင္ေပးေသာ စိန္ဖ
ရန္စစ္ေဇးဗီးယားသီလရွင္မ်ား၊ လူငယ္ 
ကြာယာတြင္ ကူညီ ပူးေပါင္းေပးေသာ 
ေကာင္း ေသာသုိးထိန္း သီလ ရွင္မ်ားအဖြဲ႕၊ 
အဖက္ဖက္မွ ပါဝင္ေပးျကေသာ သာသနာ့ 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕၊ 
လူငယ္အဖြဲ႕နွင့္ အဖြဲ႕ အစည္းအားလံုး၊ 
အေကြ်းအေမြးနွင့္ဆြမ္း အလႉရွင္မ်ားအား
လံုး၊ခ်က္ျပဳတ္ေဆးေျကာတာဝန္ခံ မထေရ 
ဇားနွင့္အဖြဲ႕၊ မီး TV အသံပိုင္းဆိုင္ရာတာဝန္ 
ခံမ်ားအဖြဲ႕၊ နိုဗီနာပြဲတစ္ေလွ်ာက္ ကူညီေပး 
သူ၊ ဆက္ကပ္ေပးခဲ့ျကသူမ်ား၊ ပြဲေတာ္ျကီး 
ကို မွတ္တမ္းတင္ရိုက္ကူးေပးသူ RVA အဖြဲ႕ 
နွင့္ ျကြေရာက္လာျကေသာ ဘုရားဖူး သူ 
ေတာ္စင္မ်ားအားလံုးကို စိန္ဂြ်န္း ေမာင္ 
ေထာ္ေလး သာသနာမွ အထူးလိႈက္လွဲစြာေ
က်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳ၍မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသ
ည္။ “တစ္ဦးစီတုိင္း အေပၚ ဘုရားရွင္ 
ေကာင္းခ်ီးေပး၍ အမိမယ္ေတာ္၏ ဆု 
ေတာင္းေပးမႈ ခံယူရရွိျကပါေစ” 
              OSC Yangon 
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မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

သာသနာျပဳစိန္ေပါလ္သီလရွင္မ်ား၏ တတိအၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံက်င္းပျခင္း
 သာသနာ ျပဳ စိန္ေပါလ္ သီလရွင္ 
မ်ား အသင္းဂိုဏ္း၏ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ 
အေထြေထြ ညီလာခံ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ႏွစ္
ပ တ္ လ ည္ျ ပ န္ လ ည္ ၀ တ္ေ စာ င့္ျ ခ င္း ကုိ  
ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂)ရက္ေန႔မွ (၁၂)ရက္ေန႔ 
အထိ သန္လွ်င္ျမိဳ႕ရွိ MSP ဗဟိုေက်ာင္းတြင္ 
က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ (၅)ရက္တာ ၀တ္ေစာင့္ 
ျခင္းျဖင့္အစျပဳခဲ့ျပီး ဤ၀တ္ေစာင့္ျခင္း၏ 
ပထမေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္လက္ 
ေထာက္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ ဦး 
ေဆာင္ေပးျပီး က်န္ရက္မ်ားတြင္လာဇလက္ 
ဂုိဏ္း၀င္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဖာသာရ္ နီေကာ 
ေဒမူးမွ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤ 
၀တ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ သူေတာ္စင္တို႔၏ က်င့္ 
စဥ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း၊ နာခံျခင္း၊ 
ျဖဴစင္ျခင္း ကတိသစၥာမ်ားေပၚ အေျခခံ 
လွ်က္ သူေတာ္စင္တို႔၏ ဘ၀အသက္တာ 
အား ဟန္ေဆာင္မႈကင္းစြာ အသိစိတ္ျဖင့္ 
သတိမူျပီး သတိတရားႏွင့္ ဆင္ျခင္ကာ 
အတြင္း စိတ္လြတ္လပ္စြာ တစ္ပါးသူအား 
အေစခံ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ငွေပး 

ခဲ့ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အသီးအပြင့္မ်ား 
သီးပြင့္ႏိုင္ ေစရန္လည္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ 
၈.၂.၂၀၂၀ နံနက္ ၆း၃၀တြင္ တတိယ 
အၾကိမ္ေျမာက္ သာသနာျပဳ စိန္ေပါလ္ 
သီလရွင္မ်ား အသင္းဂုိဏ္း၏ အေထြေထြ 
ညီလာခံၾကီးအား ရန္ကုန္သာ သာနာပိုင္ 
အဖ ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘို၏ ေတာင္းဆို ခ်က္ 
ျဖင့္ စိန္ဖရန္စစ္အစီစီ၊ တာေမြမွ ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဖာသာရ္ ဆုိင္းမြန္းတင္ 
ေမာင္ တက္ေရာက္ကာ သီလရွင္တို႔၏ 

ဘ၀အသက္သာျဖင့္ ရွင္သန္ရာတြင္ သာ 
သနာအား အက်ဳိးျပဳျခင္း၊ သာသ နာေတာ္ 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ပံ့ပိုးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း 
မွီခိုအားထားလွ်က္ ထိုေန႔တြင္ ဖတ္ၾကားရ 
ေသာ ေရွာလမုန္မင္းၾကီးကဲ့သို႔ အေကာင္း 
အဆိုးကုိ ခြဲျခားႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာအား 
ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အသင္း 
ဂိုဏ္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရာ 
မ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္ ေက်းဇူး သက္ 
ေရာက္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္း 
လွ်က္ အခမ္းအနားအား အဆုံးသတ္ခဲ့ 
ပါသည္။ 
 ၈.၂.၂၀၂၀ မွစ၍၁၂.၂.၂၀၂၀ 
ေန.အထိ အေထြေထြညီလာခံၾကီးအား 
စတင္က်င္းပရာ ကုိယ္စားလွယ္ သီလရွင္ 
ေပါင္း(၅၀)ႏွင့္ ေလ့လာသူအျဖစ္ စိန္ေပါလ္ 
ဂုိဏ္း၀င္ ဖာသာရ္ ေသာမတ္စ္က်န္းရင္း 
တက္ေရာက္ျပီး ညီလာခံၾကီးအား ေဒါမီနီ 
ကန္ဂုိဏ္း၀င္ ဖာသာရ္ ေဂ်ာ့ေဖမာန္မွ ဦး 
ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကေသာေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ 
 ၁။ RELIGIOUS CONSECRATION 
၂။ RELIGIOUS OBSERVANCES 
၃။ MSP MISSION 

၄။ ECONOMIC ADMINISTRATION 
၅။ MSP GOVERNMENT  
 စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး၊ 
သုံးသပ္၊ အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ 
အသင္းဂုိဏ္းအတြက္ ေနာက္ထပ္(၆)ႏွစ္ 
တာ ဆက္လက္တာ၀န္ယူေပးမည့္ GENER-
AL COUNCIL အဖြဲ႔အား ျပန္လည္မဲေပး 
ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ရာတြင္  
၁။ SUPERIOR GENERAL: SR. RUFINA 
၂။ VICE GENERAL : SR. EUGENIE PAUL 
၃။ COUNSELORS: 
- SR. RITA CING DON NIANG 
- SR. ELIZABETH CING MANG LIAN 
- SR. THERESA NI NI AUNG 
၄။ ECONOMER : SR. ROSE MARY 
PWINT PHYU SOE 
၅။ SECRETARY : SR. ANGEL THAN THAN 
SOE 
တို႔မွ အသီးသီးတာ၀န္မ်ားကုိ လက္ခံရရွိခဲ့ 
ၾကသည္။ 

            SR. THERESA NI NI AUNG, MSP 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာရ္ဖေရးဒိုခေရမိုေနးဆီ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ခရူစူး

ထိုင္ရမည့္ ေဒါေနာ္ကူးရြာသို႔ ေရာက္ခဲ့ျပီး 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္စီမံရပါေတာ့သည္။ သူ 
ေတာ္ျမတ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္ ကရင္တိုင္း 
ရင္းသားမ်ား ဘာသာ၀င္ေရာက္ေရးနွင့္ပတ္ 
သက္၍ ပူပန္လ်ွက္ရွိ၏။ သူ႔အျမင္၌ ရိတ္ 
သိမ္းရန္ အခ်ိန္တန္သည့္ေပါမ်ားၾကြယ္၀ 
သည့္ သီးနွံခင္းၾကီးအျဖစ္ျမင္ေနသည္။ အ 
ေနာက္ ရုိးမျခမ္းတစ္ေၾကာသို႔လည္း၊ လႈပ္ 
ရွားေျခဆန္႔ခဲ့ရာတြင္ အဟန္႔အတားမ်ား၊စိန္ 
ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္တစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္သာလွ်င္ 
ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ေလသည္။ ၁၉၃၉ခုနွစ္ 
တြင္ နာဇီမ်ားက ပိုလန္ကိုက်ဴးေက်ာ္ သိမ္း 
ပိုက္လိုက္ျခင္း၏ ဂယက္သည္ ေ၀းလံလွ 
သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔တိုင္ေအာင္ ရိုက္ခတ္ 
ခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ျမန္မာျပည္ရွိ အီတာလ်ံ သာ 
သနာျပဳမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ အက်ိဳးဆက္ 
မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာ ေပးေတာ့သည္။ 
၁၉၄၂ခုနွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ မိုဆို 
တိုက္ နယ္သို႔သြားေရာက္ကာ၊ ဘုန္းေတာ္ 
ၾကီး ယူဂ်ီးနီယိုေဘာ္ဆားနို၏ ေနရာတြင္ 

အစားထိုးတာ၀န္ယူခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၀- ခုနွစ္ 
တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ တစ္ရပ္ေၾကာင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးသည္ ေဒါေနာ္ကူးရြာရွိ ကေလးသူ
ငယ္မ်ား၊သီလရွင္မ်ား၊ရြာသူရြာသားမ်ားအ
ခ်ိဳ႕နွင့္အတူ ေတာင္ငူျမဳိ႕သို႔ ေရွာင္တိမ္းခဲ့ရ 
သည္။ ၁၉၅၂ခုနွစ္၏ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထ 
ေျမာက္ေတာ္မူသည့္ အီ စတာပဲြေန႕အတြက္ 
ေဒါေနာ္ကူးသို႔ မျဖစ္မေနျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္ 
လိုက္ေလသည္။ အီစတာ ပြဲမွစ၍ ရြာသူရြာ 
သားမ်ား ျပန္လာၾကျပီျဖစ္ရာ ခါတုိင္းလို ေန 
ထိုင္ သြားလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကံအ 
ေၾကာင္းကား၊ အေကာင္းၾကီးသိပ္ျပီး မက်န္ 
လိုက္ပါ။ ေနရင္းထိုင္ရင္း သူသွ်ိဳဟု သတ္ 
မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရကာ ေဒါသမီး လွ်ံနွစ္ခုအၾကား 
စစ္ပြဲျဖစ္စဥ္၁၉၅၃ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ 
တပ္တစ္စု ရြာထဲ၀င္ျပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႔ 
တန္း၀င္ကာ ေတြ႔သမွ် ရိုက္နွက္ေလေတာ့ 
သည္။ ၄င္းကို ေတြ႔ရေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးက   
လက္နက္ကိုင္မ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊အျပစ္ 
မရွိပါေၾကာင္း ၀င္တားေလရာ ရုတ္တရက္ 

စက္ေသနတ္က်ည္မ်ားပလူပ်ံေလေတာ့သည္။ ဦးစြာ ရြာလူၾကီးလဲက်၍ ဘုန္းၾကီးလည္း 
က်ည္မ်ားစြာထိကာ လဲက်ေသဆုံး ခဲ့ရေလေတာ့သည္။ 
     FR. ABEL  ေအာင္ထြန္း (ေတာင္ငူသာသနာ)

စာမ်က္ႏွာ - ၁၂ မွ



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 11

 မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာသို႔ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိက်ဳိဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ
သနာမွ ၾကြေရာက္လာေသာဂိုဏ္းခ်ု ပ္ဆ
ရာေတာ္ႀကီး ISAOKIKUCHIႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ 
မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃) ရက္ေန႔က 
ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာသို႔အလည္အပတ္ၾကြေရာက္ခဲ့ၾက
ပါသည္။ 
အလည္အပတ္ ၾကြေရာက္လာေသာ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား  
မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
ပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္၀င္းႏွင့္ အတူ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္ၾကီး 
မ်ားႏွင့္ ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္း၀င္း အတြင္းရွိ 
ဆက္ကပ္၀န္ထမ္းမ်ားမွ လိႈက္လွဲပ်ဴငွာစြာ 

ျဖင့္ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ဳိ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္၀င္း၏ ဖိတ္ၾကား 
ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္လာခဲ့ 
ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ တိုက်ဳိ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ျပင္ဦး လြင္ 
ၿမိဳ႕(၂၂) ခ်ယ္ရီလမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး 
ဆုိင္ရာ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ ဒႆနိက 
ေဗဒ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ (၃)ထပ္တုိက္ 
အေဆာက္အဦးအသစ္ (၂)လံုးအား  လွဴ 
ဒါန္းေပးခဲ့သည့္ အလွဴရွင္လည္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ယခုထပ္မံ ေဆာက္လုပ္မည့္ တတိ 
ယေျမာက္ အေဆာက္အဦး အသစ္အား 
လည္း တုိက်ဳိ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ႀကီးမွ 
လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၄) ရက္ 

ေန႔က ၎အေဆာက္အဦး  အသစ္ 
ေဆာက္လုပ္မည့္ေျမ အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းအား 
ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းကို တုိက်ဳိဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္၍ ေကာင္းခ်ီး 
ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းခ်ီးေပးၿပီး 
ေနာက္ ေမဂ်ာေက်ာင္း၀င္းအတြင္း အမွတ္ 
တရအျဖစ္ ခ်ယ္ရီပင္တစ္ပင္ကို စိုိက္ပ်ဳးိခဲ့ 
ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမဂ်ာမွ ကိုရင္မ်ား၊ 
ျပင္ဦးလြင္ စိန္အာလြိဳင့္ရွက္(စ္)မွ သီလရွင္ 
ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွ ေတး 
သရုပ္ေဖာ္အကမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ 

ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္ 
မ်ားအား ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ လက္ေဆာင္မ်ား 
ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔ နံနက္ (၆း၃၀) တြင္ 
တိုက်ဳိဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ISAO KI-
KUCHI မွ မစာၦး တရားေတာ္ျမတ္ကို ဦး 
ေဆာင္ ပူေဇာ္၍ ST.PAUL MIKI ပြဲေန႔ကို 
က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ 
             (၃-၄၊ ၂၊ ၂၀၂၀)
             PINKY  
(MDY-OSC / RVA MYANMAR SERVICE)

ျမန္မာနုိင္ငံမႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာသို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတိုက်ဳိဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ISAO KUKICHIႏွင့္အဖြဲ႔အလည္အပတ္ၾကြေရာက္လာခဲ့ျခင္း

ST.PETER BROTHER အသင္းဂိုဏ္းမွ ဘာရာသာရ္မ်ားသစၥာခံယူပြဲ

 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ST.PETER 
BROTHERSမ်ား သစၥာခံယူပြဲကို (၈.၂.၂၀၂၀)ေန႔ 
ညေန( ၄းဝဝ)နာရီတြင္ လိပ္သိုျမိဳ႕ မယ္ေတာ္ရင္ျပင္ 
စတိတ္စင္၌ မယ္ေတာ္ သခင္မပြဲေတာ္နွင့္ အတူ 
က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ျကပါသည္။ ၎အစီအစဥ္ကို 
ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ 
ျကီး အိုက္ဇက္ဓာနုမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ေပးကာ 
ဘာရာသာရ္မ်ားအား စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ ကတိ 
ဝန္ခံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျပီး အသင္းဂိုဏ္းမွ အျကီးအ 
ကဲျဖစ္ေသာ BROျကီး MARTIN သိန္းဟန္ေရွ႕ေမွာက္ 
တြင္ သစၥာရြတ္ဆိုခဲ့ျကပါသည္။ ယာယီသစၥာခံယူ 
ခဲ့ျကေသာ  BRO.JOHN အိငုဟု္န္း(ေတာငင္သူာသနာ)၊ 
ဘီစီကုန္းတိုက္နယ္၊ သာေအာက္ေက်းရြာ)နွင့္ BRO.
CELESTINO ကေနာင္း(ေတာင္ငူသာသနာ ၊ ထီးသာ 
ေစာတိုက္နယ္၊ ခလိုမူခ်ီးေက်းရြာ)တို႔ျဖစ္ျကျပီး ရာ 
သက္ပန္ သစၥာခံယူခဲ့သူ BRO.STEPHEN သိန္းေအာင္ 
(က်ိဳင္းတံု သာသနာ ၊သီရိတိုက္နယ္၊ပေနာ့ေက်းရြာ)
တို႔ျဖစ္ျကပါသည္။ ဆရာေတာ္ျကီး အိုက္ ဇက္ဓာနုနွင့္ 
အတူ အီတလီနိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ျကီး DANIELEM 
GIONOTTI နွင့္ ရဟန္းေတာ္ (၆၇)ပါးတို႔မွ မစၦားတရား 
ေတာ္ျမတ္ကို အတူတကြ တင္ပူေဇာ္ကာ ပါဝင္ 
ဆုေတာင္းလာသူ (၁၀ဝ၀ဝ) ေက်ာ္ရွိ ပါသည္။ 
     
     ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ဓမၼအာဇာနည္ သူေတာ္ျမတ္ တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ ဘုန္းေတာ္ျကီး 
အာရ္ဖေရးဒိုခေရမိုေနးဆီ အားဂုဏ္ျပဳပြဲ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 

(ေတာင္ငူသာသနာ )
 ေတာင္ငူသာသနာမွ ဓမၼအာဇာ 
နည္ သူေတာ္ျမတ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ 
ဘုန္းေတာ္ျကီး အာရ္ဖေရးဒိုခေရမိုေနးဆီ 
အားဂုဏ္ျပဳပြဲ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း 
မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ေရႊတန္ေဆာင္း 
တိုက္နယ္၊ ကရင္နီကုန္းေက်းရြာရွိ အသက္ 
ေပးစြန္႔လွဴခဲ့ေသာေနရာ၌ (၇.၂.၂၀၂၀)ည 
ေန ၄းဝဝနာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျကပါ 
သည္။ ၎အစီအစဥ္ကို ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာ ဆရာေတာ္ျကီး အိုက္ဇက္ဓာနု မွ 
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေပးကာ ေက်းရြာ 
အတြင္းရွိ ေခါင္းေလာင္းစင္အသစ္အား 
ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း၊ အသက္ေပး စြန္႔လွဴခဲ့ 
ေသာ ဓမၼအာ ဇာနည္သူေတာ္ျမတ္ ဘုန္း 
ေတာ္ျကီး၏ သမိုင္းအတၳဳပၸတၱိကို ဖတ္ျကား 
ျခင္းနွင့္ ဥယ်ာဥ္ထဲသို႔ စီတန္းလွည့္လည္ကာ 
သူေတာ္ျ မတ္၏မွတ္တို င္ေကာင္း ခ်ီးေပး  
ျခင္းနွင့္အတူ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ တင္ပူ 
ေဇာ္ခဲ့ျကပါသည္။ အီတလီနိုင္ငံမွ ဓမၼအာ 

ဇာနည္ သူေတာ္ျမတ္၏ CREMA သာ 
သနာပိုင္ ဆရာ ေတာ္ျကီး BP.DANIELEM 
GIONOTTIနွင့္ အတူ REV.FR.MAURIZI ၊ 
REV.FR.ELIO ၊ REV.PIERO နွင့္ သူတို႔၏ 
ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ ခဲ့ျက ပါသည္။  ၈.၂.၂၀၂၀ 
နံနက္ (၈းဝဝ နာရီ)တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေတာင္ 
ငူသာသနာတြင္ သူေတာ္ျမတ္ သံုးဦးျဖစ္ 
ေသာ REV.FR.ေပါလိုမားနာ၊ REV.FR.အာရ္ 
ဖေရးဒိုခေရ မိုေနးဆီနွင့္ ဓမၼဆရာ အီဆီ 
ေဒါရိုင္န္း ကိုလတ္တို႔အတြက္ ဂုဏ္ျပဳ ေက်း 
ဇူးတင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ျပဳလုပ္ကာ 
လိပ္သိုျမိဳ႕ ရဟန္းမင္းျကီးဆိုင္ရာ သာသ 
နာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား ဗံုပုေလြအဖြဲ႕၊ ေရႊ 
တန္ေဆာင္း ဘင္ခရာအဖြဲ႕နွင့္ လြိဳင္ေကာ္ 
သာသနာ ေဒါေနာကူးေက်းရြာ  ဘင္ခရာ 
အဖြဲ႕တို႔မွ ျကြေရာက္ ဂုဏ္ျပဳတီးမႈတ္ ခ်ီးမြမ္း 
အားေပးခဲ့ျကပါသည္။ ဆရာေတာ္ျကီး (၂)
ပါး ၊ရဟန္းေတာ္ (၅၂)ပါး နွင့္ဘုရားဖူးလာသူ 
(၁၀ဝ၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။  
                  ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R) 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာရ္ဖေရးဒိုခေရမိုေနးဆီ 
အသတ္ခံရေသာ ေနရာ

ဓမၼ အာဇာနည္ သူေတာ္ျမတ္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး အာလ္ဖေရးဒို 

ခေရမိုေနးဆီ၏
အတၲဳပၸတၲိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 ဓမၼ အာဇာနည္ သူေတာ္ျမတ္ ဘုန္းေတာ္ 
ၾကီး အာလ္ဖေရးဒို ခေရမိုေနးဆီ သည္   

လိပ္သိုမွ ကေလးသူငယ္အဖြဲ႕

အီတလီနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရီပါးလ္တာ ခရီ 
မားစ္ကာ ေက်းရြာတြင္ ၁၉၀၂ ခုနွစ္၊ ေမလ 
(၁၆)ရက္တြင္္ အဖ ဟင္နရီခေရမိုေနးဆီ 
ႏွင့္ အမိ စကရတၲာဘဲလ္တာတို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့
သည္။သူေတာ္ျမတ္၏ေက်ာင္းသားဘ၀ကို
ရွစ္နွစ္သားအရြယ္တြင္ ကရီမာရွိ အီလိုက္ 
ေတာ္ကြာရ္တိုတက္စ္စို ေက်ာင္း၌ စတင္ခဲ့ 
ရသည္။ သူသည္ အတန္းတိုင္းတြင္ ပထမ 
ရသူျဖစ္သည္္။ ၁၉၂၂ ခုနွစ္တြင္၊ မီလန္ရွိပီး 
ေမရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့
၍၊သီျသေလာ္ဂ်ီဘာသာရပ္ကိုဆက္လက္
၍သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ သူသည္ စာေရး 
ေကာင္း၍၊ ကဗ်ာစာေပ ၀ါသနာရွင္ျဖစ္ရာ၊ 
ဘာသာေရးစာေပမ်ား ေရးသားရန္ တိုက္ 
တြန္းအားေပးခံခဲ့ရေလသည္။ ပီးေမ မဂၢဇင္း 
တြင္လည္း သူ၏ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို 
ပံုနွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ေလသည္။ သူသည္ သာသ 
နာျပဳ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ သာသနာ 
ျပဳဇတ္လမ္းမ်ားကိုလည္းေရးသားခဲ့သည္။
စာအုပ္အားလုံးမွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား၍၊ 

ထပ္တလဲလဲ ထပ္မံပုံနွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရေလ 
သည္။ ၁၉၂၄-ခုနွစ၊္ ေအာက္တိုဘာလ 
(၁၂)ရက္ေန႔တြင္၊ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့သည္
သာသနာျပဳ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္ထဲသို႔ 
ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ေမ်ွာ္ 
လင့္ထားေသာ္လည္း သူ၏အၾကီးအကဲမ်ား 
က သူ႔ကို စိန္ဟီလားရီယို ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းမွေက်ာင္းသားငယ္မ်ားအား၊တစ္ 
နွစ္ၾကပ္မတ္ေပးရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
၁၉၂၅-ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္၊ 
အိႏိၵယနွင့္ အျခားအာရွနိုင္ငံမ်ားသို႔ သာသ 
နာျပဳသြားမည့္ သာသနာျပဳအေပါင္းအေဖာ္
မ်ားနွင့္အတူ၊ သာသနာျပဳ လက္၀ါးကပ္ 
တိုင္ကို၊ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သူ၏ မိဘညီ 
အစ္ကိုေမာင္နွမမ်ားအား နွုတ္ဆက္ခြဲခြါရ 
ျခင္းသည္ သူတို႔အားလုံး၏ ခံနိင္ရည္ကို 
စမ္းသပ္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးနွင့္ 
တစ္ဦး အလြန္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတတ္ေသာ 
မိသားစုၾကီးတြင္ ဤခြဲခြါျခင္း၌ အားလုံး၏ 
နွလုံးသားမ်ားကို နာက်င္ေစခဲ့ေလသည္။ 
သူေတာ္ျမတ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး အာလ္ဖေရးဒို 
ခေရမိုေနးဆီသည္ အသက္(၂၃)နွစ္မ်ွသာ 
ရွိသူ၊ ငယ္ရြယ္သည့္ သာသနာျပဳတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ေဒသနွင့္၊ ေနရာ 
႒ါေနမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္လာျပီးေနာက္ ျမန္ 
မာျပည္ ေဆာင္းရာသီအစျဖစ္သည့္(၁၉၂၅)
ခု နွ စ္ ၊ နုိ ၀ င္ ဘာ လ ( ၁ ၀ ) ရ က္ေ န ႔ တြ င္  
ေတာင္ငူသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သူ၏ 
ပထမဦးဆုံးအလုပ္သည္ သူနွင့္အကၽြမ္း 
မ၀င္ေသာ ျမန္မာျပည္၏ရုံးသုံး ဘာသာ 
စကား နွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္၊ အဂၤလိပ္စာ နွင့္ 
ျမန္မာစာကို သင္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ 
စကား၏ အသံထြက္နွင့္ ထူးျခားေသာ 
အေရွ႕တိုင္း၏ ၀ါက်ဖဲြ႔စည္းမႈမ်ားက သူ႔ကို 
ပို၍ အခက္အခဲ ေတြ႔ေစသည္။ ခရစၥမတ္ပြဲ
မတုိင္ခင္အခ်ိန္၌ပင္၊သူသည္ေတာင္ငူမွ 
ရထားျဖင့္ တစ္နာရီ ခရီးကြာေ၀းသည့္ ေရ 
တာရွည္ျမိဳ႕မွ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား 
ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့
သည္။  ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ကရင္လူမ်ိဳး 
ျဖစ္ၾကျပီး၊ ျမန္မာျပည္ေျမျပန္႔ပိုင္းသို႔ လာ 
ေရာက္အေျခခ်ကာ စပါးစိုက္ပ်ိဳး၍ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳ ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒသခံစကားကို တစ္လုံးတစ္ပါဒမွ် မကၽြမ္း 
ေသးသည့္အေလွ်ာက္ သူ႔အေနျဖင့္အတတ္ 
နိုင္ဆုံး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့သည္မွာ၊ 
လက္တင္းလို မစၧားေဟာၾကားေပးခဲ့ျခင္း 
သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား 
နွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိ 
ပါက ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူ 
နိုင္ရန္ ပိုမိုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရျပီး၊ သက္ 
ဆိုင္ရာေနရာ၊ေတာင္ေပၚလွ်ိဳေျမာင္၊ေတာင္ 
ၾကားမ်ားသို႔အေရာက္၊ ျမင္း၀န္တင္ လား 
၀န္တင္မ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေပးပို႔ရ၏။ ကက္သ 
လစ္ စာၾကည့္တုိက္တစ္ခုကိုလည္း စတင္ 
ပ်ိဳးေထာင္ေပးသျဖင့္၊ ေတာင္ငူမွ ကက္သ 
လစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ စာအုပ္စာ 
ေပေကာင္းမ်ားနွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကရပါ 
သည္။  
 သူေတာ္ျမတ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
အာ လ္ ဖေ ရး ဒို ခေ ရ မိုေ နး ဆီ အေ နျ ဖ င့္ ၊ 
ေတာင္ေပၚကရင္မ်ားရွိရာသို႔ သြားေရာက္ 
၍ သာသနာျပဳနိုင္ရန္ အထူးစိတ္အားထက္
သန္လ်ွက္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရေသာ ဆရာ  
ေတာ္ ဆာဂရားဒါသည္၊ ေဒါေနာ္ကူးရြာ၏ 
သာသနာျပဳအဖြဲ႔ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေစ 
ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သူ႔ကို ေစလႊတ္လိုက္ 
ေလသည္။ ေတာင္ငူမွ ေျခလွ်င္ျဖင့္ စတင္ 
ခဲ့ေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ႕နွင့္ ေဒါေနာ္ကူးရြာ 
သို႔ ဒကာအခ်ိဳ႕က အဖာ္ျပဳလိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ 
ၾကပါသည္။ ေတာင္မ်ားသည္ ျမင့္မားလွျပီး၊ 
ေတာင္  ဆိတ္မ်ားသာလွ်င္ ေကာင္းေကာင္း 
သြားလာနိုင္သည့္ လမ္းက်ဥ္းမ်ားကိုလည္း 
ျဖတ္သန္းၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ေက်ာင္း 

စာမ်က္ႏွာ - ၁၀ သို႔



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 13

ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ မွ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲ ႏွင့္ မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ႀကီး။

   
 ေတာင္ ငူ ဂိုဏ္းအု ပ္သာသနာမွ  
ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲႏွင့္ မယ္ေတာ္သခင္မ 
ပြဲေတာ္ႀကီးကို (၉. ၂. ၂၀၂၀) တနဂၤေႏြေန႔ 
နံနက္ ၇းဝဝနာရီတြင္ မယ္ေတာ္သခင္မရင္ 
ျပင္စတိတ္စင္၌ ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး အိုက္ဇက္ဓာႏုမွ ဒီကင္(၅)ပါးတို႔ 
အား ထာဝရရဟန္း သိကၡာတင္ေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ၎ရဟန္းသစ္တို႔မွာ ၁။ REV.FR.
GIOVANNI ေအာင္ရဲလြင္(လိပ္သိုတိုက္နယ္ 
၊အလယ္ေခ်ာင္းေအာက္ရြာ) ၂။REV.
FR.ABRAHAMကိုေရႊ (ေမာင္ဘေလာက္  
တိုက္နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္းရြာမ) ၃။ REV.
FR.PETER ေဂ်ာခ့် ္(ေမာငဘ္ေလာတ့ိကုန္ယ၊္ 
ေမာင္ေက်ာ္ေအာက္ေက်းရြာ) ၄။REV.FR. 
ေယာဟန္ အယ္ကြိ (ေလေလာ္ေဒးေက်းရြာ
၊မိုင္းလြန္တိုက္နယ္)ႏွင့္ ၅။ REV.FR.
LUDOVICO သန္းေမာင္( ထီးသာေစာတိုက္ 
နယ္၊ခမာဒီဖိုလီ ေက်းရြာ )တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
 ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲႏွင့္ မယ္ေတာ္ 
သခင္မပြဲေတာ္ မစၧားတရားတြင္ ဆရာ 

ေတာ္ႀကီီီီိး အိုက္ဇက္ဓာႏုမွ မယ္ေတာ္ 
သခင္မႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ရဟန္းမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပံု 
အေၾကာင္း ၾသဝါဒ၌ မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
မယ္ေတာ္သခင္မသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
မိခင္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ဖြားျမင္ေပးတဲ့ 
မယ္ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ရဟန္းမ်ားဟာ ALTER 

CHRISTUS သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္ပြား 
မ်ားအျခားေသာ ခရစ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူထားၾကတဲ့ ရဟန္းမ်ား 
ဟာလည္း မယ္ေတာ္ရဲ ့ သားေလးမ်ားေတြ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ေလာက 
ကိုကယ္တင္ဖို႔ မယ္ေတာ္မွ ဖြားျမင္လာျပီး 
ရဟန္းမ်ားဟာလည္းေလာကကို ကယ္တင္ 
ဖို႔ မိမိကိုယ္ကို ဆပ္ကပ္ျခင္းျဖင့္ မယ္ေတာ္ 
သခင္မရဲ ့ သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္ 
သခင္မမွ ဖြားျမင္ေစေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္ 

ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေတာ္စပ္မႈသည္ 
ေ၀းလွေသာ ေတာ္စပ္မႈ မဟုတ္ဘဲ၊ အင္မ 
တန္မွ နီးစပ္လွတဲ့ ေတာ္စပ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ရဟန္းမ်ားဘက္မွၾကည့္ေသာအခါ၌လည္း
မိ တူ ဖ တူျ ဖ စ္ သ ည္ ကုိေ တြ ႕ ရ မ ည္ျ ဖ စ္  
ေၾကာင္း၊ ရဟန္းမ်ားသည္လည္း မယ္ေတာ္ 
သခင္မကဲ့သို ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို ့ရဲ႕သိကၡာ 
အားျဖင့္၊ စကၠရမင္းတူးမ်ားအားျဖင့္ ဘုရား 
သခင္၏သားမ်ား သမီးမ်ားအား ဖြားျမင္ေပး 
ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းမ်ားက 
ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာကို ေပးလာေသာ 
အခိ်န္တြင္ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာခံယူ 
ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ သား 
သမီး ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ 
ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားလည္းျဖစ္လာၾက 
ေၾကာင္း၊မယ္ေတာ္ကဲ့သို ့ပင္ ဘုရားသခင္၏ 
သားသမီးမ်ားကို စကၠရမင္းတူးမ်ားအားျဖင့္ 
ရဟန္းမ်ားသည္ ဖြားျမင္ေပးေၾကာင္း၊ရဟန္း 
မ်ားသည္ စကၠရမင္းတူးမ်ားကိုက်င္းပတိုင္း 
မယ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ 

သည္ မယ္ေတာ္သခင္မ၏ ခ်စ္သား အနီး 
ကပ္ဆံုးရွိေနေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ေသာ သာ 
သနာ့ လုပ္ငန္းအားလံုးကို ရဟန္းမ်ားက 
ဆက္၍ လုပ္ေဆာင္ၾကရေၾကာင္း၊ ဤ 
အတြက္ပင္ အမိမယ္ေတာ္မွလည္း ရဟန္း
မ်ားအားေမြးဖြားေပးေနေၾကာင္းေ၀မွ်ေဟာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 ၎အခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
အိုက္ဇက္ဓာႏုႏွင့္အတူ အီတလီနိုင္ငံ 
ခေရးမာ (CREMA)သာသနာမွ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး  DANIELEM GIONOTTI ႏွင့္ ရဟန္း 

ေတာ္ (၇၈)ပါးတို႔မွ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ 
ကို အတူတကြပါဝင္ တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါ 
သည္။ လိပ္သို ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာ 
သနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား ဗုံပုေလြအဖြဲ႕ ၊ 
ေရႊတန္ေဆာင္းတိုက္နယ္ဘင္ခရာအဖြဲ ႕ ၊ 
ခမာဒီဖိုလီရိုးရာ ဗုံပုေလြအဖြဲ႕၊ အလယ္ 
ေခ်ာင္းကင္းလိုက္ ဝါးခရာအဖြဲ႕ႏွင့္ အျခား 
ေသာ ရိုးရာဗုံပုေလြအဖြဲ႕တို႔မွ ႂကြေရာက္ 
အားေပး တီးမွုတ္ ဂုဏ္ျပဳေပးၾကပါသည္။ 
ပြဲေတာ္၌ ပါဝင္ အားေပး ခ်ီးျမႇင့္ ဝတ္ျပဳလာ 
ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
ကိုရင္မ်ား ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ရဟန္းသစ္ေဆြ
မ်ိဳးမ်ား၊အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုရားဖူးလာသူ 
မ်ား (၂၀၀၀၀) ေက်ာ္ရွိပါသည္။ 
      ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R)/ 
      OSC MYANMAR (CBCM)

သေပးေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဝိညာဥ္၏ေ၀ 
ဒနာ၊ မေကာင္းဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ ကင္းရွင္းသြား 
ေစရန္၊ျပန္လည္၍ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး 
ျဖင့္ျပည့္စံုေနသည့္ ဘုရားသခင္၏သား 
သမီးမ်ား ျဖစ္လာေစေၾကာင္း၊ ျပန္လည္  
က်န္းမာလာေစေၾကာင္း စကၠရမင္းတူးမ်ား
က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ရဟန္းမ်ားသည္ မယ္ 
ေတာ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္၏ 
လုပ္ငန္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းမ်ား 

ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးမ်ား၌ ရဟန္းမ်ား 
သည္ မစၧားတင္ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္အား ဘုရားစင္ပလႅင္ေတာ္ေပၚ၌
ဖြားျမင္လာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ မယ္ 
ေတာ္သခင္မသည္ ဖ်ားနာေနေသာသူမ်ား 
မက်န္းမာသူမ်ား၊ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားေနရ
သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေပးသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ 
တို ့အသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဟန္းမ်ားသည္ 
လည္း ပရိတ္ေတာ္ဆီ လူးမွတ္ျခင္း စကၠရ 
မင္းတူးအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားတို႔အား ကု 

" သင္တို႔သည္ ငါ့ကို 
ေရြးေကာက္ခဲ့ၾက 

သည္မဟုတ္၊ ငါသည္ 
သင္တို႔ကို 

ေရြးေကာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ "
ရွင္ေယာဟန္ ၁၅း၁၆

ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ ၾသ၀ါဒ

နာခံျခင္း ကတိသစၥာ

လက္တင္ျခင္း

ရဟႏၱာလစ္တနီ

သိကၡာတင္ျခင္း မဂၤလာစကား

၀တ္ရံုသကၤန္း ဆင္ျမန္းေပးျခင္း

မဂၤလာဆီျဖင့္ လိမ္းက်ံျခင္း

ပူေဇာ္သကၠာရမ်ားကို ပူေဇာ္ရန္ 
အခြင့္အပ္ႏွင္းျခင္း



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃)
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မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

 ေဖေ ဖာ္ ဝါ ရီ လ ( ၁ ) ရ က္ေ န ႔ က 
စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား သီလရွင္(၁၃)ပါး၏
ရာသက္ပန္ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ သီလရွင္ 
(၉)ပါး၏ ပထမကတိသစၥာျပဳျခင္းကို ပုသိမ္ 
ျမိဳ႕ စိန္ပီတာ ကာသီျဒယ္ဘုရာေက်ာင္း၌ 
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ 
ေရွ႕ေမွာက္၌ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရာသက္ 
ပန္ ကတိသစၥာျပဳၾကေသာ သီလရွင္မ်ားမွာ 
ပုသိမ္သာသနာမွ(၆)ပါး၊ ရန္ကုန္သာသနာ 
မွ(၄)ပါး၊ ဟားခါးသာသနာမွ(၁)ပါး၊ ျပည္ 
သာသနာမွ(၁)ပါးႏွင့္ မႏၲေလးသာသနာမွ 
(၁)ပါးျဖစ္ၾကပါသည္။ ပထမ ကတိသစၥာျပဳ 
ၾကေသာသီလရွင္(၉)ပါးအနက္ တစ္ပါးမွာ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ပါသည္။ မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္မန္းဆိန္းဟွီမွ ဦး 
ေဆာင္ကာ ဆရာေတာ္ အလက္ဇႏၵားျပံဳး 
ခ်ိဳ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစာေယာဟန္တို႕ႏွင့္ 
အတူ နံနက္(၆)နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ျပီး ကတိ 
သစၥာျပဳသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာသူတို႔အား 
ၾသဝါဒ ျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၾသဝါဒ၌ ဆရာ 
ေတာ္မန္းဆိန္းဟွီမွ သင္တို႔သည္ ကမာၻ 
အရပ္ရပ္သို႔သြား၍ ဧ၀ံေဂလိ သတင္း 
ေကာင္းကို လူမ်ိဳးတစ္ကာတို႔အား ေဟာ 
ၾကား ၾကေလာ။ဘုရားသခင္ရဲ ့ေခၚေတာ္မူ 
ျခင္း အမိ်ဳးမိ်ဴးအေၾကာင္းကို BISHOP JOHN 
HSANE HGYI ၾသ၀ါဒေပး ျမြက္ၾကားသြား 
ပါသည္။လူအေယာက္စီ အေယာက္စီတိုင္း 
ကိုဘုရားသခင္က သူ႔အစီစဥ္နဲ႔သူ၊ သူ႔ 
က႑ႏွင့္သူ ေခၚထားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိဘ 
ေတြဟာ မိဘတို႔ ေခၚေတာ္မူျခင္းအလိုက္၊ 
ေက်ာင္းဆရာ/မေတြဟာလည္းပဲ ေက်ာင္း 
ဆရာ/မ ေခၚေတာ္မူျခင္းအလိုက္ အားလံုး 
ေသာသူေတြဟာ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံၾကရတဲ့ 
သူေတြျဖစ္ေ ၾကာင္း ၊လုပ္ငန္းေဆာင္္တာ
အားျဖင့္ မတူညီၾကေသာ္လည္းပဲ မိမိရရွိ 
ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ဘ၀ဟာ ဘုရားသခင္ 
ရွင္သန္ေစေသာ ဘ၀တစ္္ခုျဖစ္တယ္ဆို 
တဲ့အ ေၾကာင္း၊ဘုရားေပးတဲ့တာ၀န္၊ ဘုရား 
ေပးတဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းအတိုင္း ရွင္သန္ရ 
မယ့္အသက္တာကို ၾကိဳစားျပီး ပီပီီျပင္ျပင္ 
ကေလး လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
မိမိရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းအတိုင္း ဘ၀ကို ရွင္ 
သန္တဲ့ေနရာမွာ ေခၚေတာ္မူျခင္းနဲ႔ ဆက္ 
ႏြယ္ကိုက္ညီတဲ့ လုပ္ကိုင္ရမယ့္အရာေတြ 
အားလံုးကို ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိျပီးသား ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ အဲ့ဒီလုပ္ကိုင္ရမယ့္ အရာေတြ 
အားလံုးကို ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အားလံုးကို 
လုပ္ကိုင္ဖို ့ဆိုတာလည္း ဘုရားသခင္အား 
ျဖင့္ သူ႔ရဲ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ကၽြနု္ပ္တုုုုုုုုုုုိ႔ကို လိုက္ 
ပါျပီး ကူညီေပးမယ့္္္္္္္္္အေၾကာင္း၊ ဘုရားေခၚ 
ထားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြရဲ ့ အဓိက က်င့္ေဆာက္ 
တည္ရမယ့္ ဆင္းရဲျခင္း၊ နာခံျခင္း၊ ျဖဴစင္ 
ျခင္း၊ အဖြဲ ့အစည္းနဲ႔ေနျခင္း ဒီ(၄)ခုကို ပီပီ 
ျပင္ျပင္ကေလးနဲ႔ မိမိရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္း 
အတိုင္းကို ရွင္သန္သြားဖို႔သည္သာလွ်င္
အေရးၾကီးေၾကာင္း၊က်မ္းစာတစ္ေနရာမွာ 
သခင္ခရစ္ေတာ္က သူ ့ရဲ ့တပည့္ေတာ္ၾကီး

မ်ားကိုေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ က်မ္းစာဟာ 
ဘယ္လိုေရးထားသလဲဆိုေတာ့ မိမိၾကိဳက္ 
နွစ္သက္ေသာသူမ်ားကို တပည့္ေတာ္္္အ 
ျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးတဲ့ေနာက္ သာသနာ လယ္ 
ကြင္းေတြကို လႊတ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ 
ရွင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အေရြးခံ ပုဂိၢဳလ္မ်ား 
အားလံုးက ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္လို႔ ျဖစ္္္္လာတာ 
မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ယံုၾကည္အား
ကိုးစြာျဖင့္ သူ႕ရဲ႕သာသနာလုပ္ငန္းေတာ္ကို 
ဆက္လက္ျပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို ့အတြက္ 
ဘုရားသခင္က ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ကၽြနု္ပ္ 
တို႕ကိုသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္၊ အေဖာ္မြန္အျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ၊ဒီအတြက္ေၾကာင့္  
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြဟာ အဆံုးတိုင္ 
ေအာင္ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ တည္ၾကည္ 
သကဲ့သို ့မိမိတို ့ရဲ ့ေခၚေတာ္မူျခင္း၌လည္း
အဆံုးတိုင္ေအာင္တည္ၾကည္သြားဖို ႔သည္
သာအေရးၾကီးေၾကာင္း၊  ကတိသစၥာ တည္ 
ေလေလ ကတိသစၥာကို ထက္ထက္ျမက္ 
ျမက္ ေဆာင္ရြက္ေလေလ မိမိရဲ႕တန္ဖိုး၊ 
စြမ္းရည္စြမ္းအား ပို၍ထက္ျမက္မႈ ရွိ 
ေၾကာင္း၊  ကၽြန္ေတာ္တို ့ ဟာေဆးေၾကာျခင္း 
မ ဂၤ လာ ကို ခံ ယူျ ပီး တဲ့ အ ခ်ိ န္ ကေ န စျ ပီး  
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ပ္တို ့နဲ ့ အတူရွိသည္ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ကၽြန္ုပ္တုိ႔သန္႔ရွင္း 
ေလေလ၊ ကိုယ့္ရဲ ့ေခၚေတာ္မူျခင္းနဲ ့ကိုက္ 
ညီေသာ အသက္တာကို ပီျပင္စြာ ရွင္သန္ 
ေလေလ မိမိမွာၾသဇာအာဏာ အစြမ္းအစ 
ေတြ ပို၍ရွိလာေလေလျဖစ္ေၾကာင္း၊ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္ကသူ ့ရဲ့ တပည့္ေတာ္မ်ားေတြကို 
သာသနာ လယ္ကြင္းထဲကို မလႊတ္ခင္မွာ 
FORMATIONေပးႏွင့္ ပုံသြင္းျပဳျပင္မႈေတြ 
ေပးေၾကာင္း၊ သခင္ေယဇူးေပးတဲ့ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲျခင္း (၃)ခ်က္မွာ-  ကိုယ္ေတာ္ရွင္ 
ႏွင့္ အတူရွိဖို႔၊ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံမွ သင္ယူဖို႔၊ 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ကို နာယူ 
ဖို႔ ျဖစ္သည္။ အားလံုးေသာ လူေတြ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ အားလံုးရဟႏၱာမ်ား အေနအထား 
တစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတိုင္းမွာ 
ရွိတယ္ဆိုတဲ့ က်င့္စဥ္ကေလး၊ အေလ့အထ 
ကေလး ေလ႔က်င္႔ရန္၊ သံတာထေရးဇား 
ကဲ့သို႔ ေသးငယ္ေသာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ကို 
ေန႔တို္င္း သတိရွိအာရုံစိုက္စြာျဖင့္ ေသး 
ငယ္ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို လုပ္ရန္၊ 
သခင္ ေယဇူးရဲ႕ နာမေတာ္ကို အ ျမဲတမ္း 
ေခၚတရန္၊ အျမဲတမ္းျပံဳးရန္၊ ဘာသာတူ 
ေတြေရာ သူေတာ္စင္ေတြေရာ တစ္ေယာက္ 
နဲ႔ တစ္ေယာက္အားေပးရန္ႏွင့္၊ ဘာသာ 
တူေတြနဲ႔ သူေတာ္စင္ေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ 
တစ္ေယာက္ အားေပးလက္တြဲျပီးတဲ့ေနာက္ 
ေလာကၾကီးကို အလင္းျပရမည္၊ တစ္ 
ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္အားေပးရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ အားေပးတဲ့အခါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကူညီမႈ႕၊ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာကူညီမႈ႕၊ ရုပ္ 

စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား သီလရွင္မ်ား၏ ကတိသစၥာခံယူျခင္း

ပိုင္းဆိုင္ရာကူညီမႈ ဒီအရာ အားလုံးကို တစ္ ေယာက္နဲ ့ တစ္ေယာက္ကူညီၾကဖို႕ရန္ႏွင္႔ 
ဤအခ်က္အားလုံးကို စဥ္းစား က်င့္ေဆာက္ တည္ၾကပါလို ့အားလံုးကို  ကၽြန္ေတာ့္ကို 
ကၽြန္ေတာ္သတိေပးသလို အားလံုးလည္းပဲ သတိရၾကပါေစဟု ေဝမွ် ၾသဝါဒေပးခဲ႔ပါ သည္။ 

စာမ်က္ႏွာ - ၂၁ သို႔

ရာသက္ပန္ကတိသစၥာျပဳၾကေသာ သီလရွင္(၁၃)ပါး

ပထမ ကတိသစၥာျပဳ ၾကေသာ သီလရွင္(၉)ပါး



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

” ဆူနာမီလုဒ္သခင္မပြဲေတာ္၊ ပင္လယ္သာသနာ ”

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ 
ရက္မွ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာ 
သနာပိုင္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လယ္ သာ 
သနာ၌ ဆူနာမီ လုဒ္သခင္မပြဲေတာ္ကို ၄ 
ရက္တာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ 
ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ 
ပင္လယ္မယ္ေတာ္ပြဲသို႔ လာေရာက္ၾက 
ေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို လပြတၱာၿမိဳ႕ 
ဆိပ္ကမ္းတြင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားျဖင့္ ပင္ 
လယ္သာသနာ သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထိုညေန ၇ နာရီတြင္ အဖဆရာေတာ္ 
ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီမွ မယ္ေတာ္အလံအား လႊင့္ 
ထူခဲ့ၿပီး မယ္ေတာ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲမစၦားကုိ စတင္ 
ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၃ ရက္ေန႔. မနက္ ၆ 
နာရီ၊ ၈ နာရီ၊ ၁၂ နာရီတြင္ မစၦားမ်ားကို 
ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ညေန ၃နာရီခြဲတြင္ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္အား စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကို 
မယ္ေတာ္ ရင္ျပင္မွ ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ 
လွည့္လည္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ညေန 
၆ နာရီတြင္ PRAISE AND WORSHIP အစီ 
အစဥ္ ကို FR MAURICE ၫြန္႔ေဝမွ ဦးေဆာင္ 
ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ 
ရက္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီ၊ ၈ နာရီတြင္ မယ္ 
ေတာ္ မစၦားမ်ားကို ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး မြန္းတည့္ ၁၂ 
နာရီတြင္ က်န္းမာျခင္းမစၦားကို အဖဆရာ 
ေတာ္ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 
ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ လုဒ္သခင္မဆင္းတုကို 
ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ စီတန္းလွည့္လည္ 

ျခင္းျပဳလုပ္ၾကၿပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ 
မယ္ေတာ္ပြဲမစၦားကို FR. MAURICE ၫြန္႔ 
ေဝမွ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ညေန 
၉ နာရီတြင္ ေက်းဇူးတင္မစၦားကို FR. BRU-
NO MYINT OOမွ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ 
မယ္ေတာ္ပြဲအပိတ္ မစၦားကို အဖဆရာ 

ေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ဦးေဆာင္ကာ 
ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး မယ္ေတာ္အလံအား ႐ုပ္သိမ္း 
ခဲ့ပါသည္။ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ပင္လယ္ 
သာသနာ မယ္ေတာ္ပြဲသို႔ လာေရာက္ၾက 
ေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား လပြတၱာၿမိဳ႕သို႔ 
သေဘၤာႀကီးမ်ားျဖင့္ အသီးသီး ျပန္လည္ 
ထြက္ခြါၾကပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပင္လယ္ 

သာသနာ ဆူနာမီလုဒ္သခင္မပြဲေတာ္တြင္ 
လာေရာက္ၾကေသာ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ဘာ 
သာတူမ်ား ၄ေထာင္ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း 
သတင္း ရ႐ွိပါသည္။ 
   OSC PATHEIN 



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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”လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲက်င္းပျခင္း၊ ေမရီလန္းသာသနာ ”

 ပု သိ မ္ ဂို ဏ္း အု ပ္ သာ သ နာ ပို င္  
ေမရီလန္းသာသနာ၌ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ လုဒ္မယ္ 
ေတာ္သခင္မပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲတြင္ ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာမွ ဆရာေတာ္ ျပံဳးခ်ိဳလည္း ႂကြ 
ေရာက္ခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါသည္။ မယ္ေတာ္ပြဲ အစ 
ေန႔တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ မြန္း 
တည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ဘုရား 
ေက်ာင္း၌ က်န္းမာျခင္းမစၦားကို ဆရာေတာ္ 
ျပံဳးခ်ိဳမွ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 
ညေန ၅ နာရီတြင္ မယ္ေတာ္အား စီတန္း 
လွည့္လည္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ကာ ညပိုင္းအစီ 
အစဥ္ျဖင့္ ပိုးကရင္၊ စေကာကရင္၊ တာမီး၊ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မစၦား အသီးသီး ပူေဇာ္ 
ၾကပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ 
နံနက္ ၇ နာရီ ခြဲတြင္ မယ္ေတာ္ပြဲ မစၦားကို 
အဖဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ရဟန္း 
ေတာ္ေပါင္း ၅၀ ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္ကာ 
ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ေမရီလန္း လုဒ္မယ္ေတာ္ 
ပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ ဘာသာတူမ်ား ၃ 
ေထာင္ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္းသတင္းရ႐ွိပါသည္။      
          OSC PATHEIN

(၈)ႀကိမ္ေျမာက္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း တြတၱမူေက်းရြာ၊ ဘိုးကံေပးသာသနာ(ရန္ကုန္) (၂၄.၂.၂၀၂၀) 



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃)
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မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ကေလး သာသနာ ႏွင့္ ဟားခါးသာသနာတို႔၏ နွစ္ပတ္လည္ ၀တ္ေစာင့္ပြဲ

 ဟားခါး သာသနာမွ ကေလး 
သာသနာသို႔ သာသနာတိုးခ်ဲ႕ျခင္း အႏွစ္ 
(၁၀) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနနွင့္ 
ယခု နွစ္ (၂၀၂၀) ခုနွစ္တြင္ “PROGRAMS 
FOR PRIESTLY ONGOING FORMATION, 
ANNUAL RETREAT & JOINT PASTORAL 
ORIENTATION OF KALAY & HAKHA DIO-
CESES” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  ကေလး 
သာသနာ ႏွင့္ ဟားခါးသာသနာရွိ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီလ (၃၁) မွ 
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔အထိ  သင္တန္း၊ 
၀တ္ေစာင့္ပြဲနွင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ေဆြး 
ေႏြးပြဲကို ကေလး သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ 
ၾကီး ဖဲလစ္ လ်န္ခင္းထန္၏ လမ္းညြန္မွဳျဖင့္ 
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ 
သင္တန္းနွင့္ ၀တ္ေစာင့္ပြဲမ်ားကို အိႏၵိယ 
နိုင္ငံ မွ ၾကြေရာက္လာသည့္ ARCHBISHOP 
THOMAS MENAMPARAMPIL-SDB (ARCH-
BISHOP EMERITUS OF GUWAHATI, IN-
DIA) မွ ဦးေဆာင္ျပီး  ၀တ္ေစာင့္ပြဲနွင့္ သင္ 
တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရာတြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး မ်ားကို 
သတိေပးသည့္အေနနွင့္ “လူဆိုးက အဆိုး 
လုပ္တာဟာ အံ့ျသစရာ မဟုတ္ေပမဲ့ 
လူေတာ္ လူေကာင္းသည္က အဆိုးလုပ္ 
တာဟာ ျမင္သူၾကားသူမ်ားအတြက္ အံ့ျသ 
စရာ သတင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုန္းေတာ္ 

ၾကီးမ်ား အဆိုးမလုပ္မိၾကပါနွင့္” ဆိုျပီး 
သတိေပးခဲ့ရာ  ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား အေနနွင့္ 
လည္း သူ၏ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအေပၚ 
အားရ ေက်နပ္မွဳမ်ား  ရရွိၾကပါသည္။ သင္ 
တန္း၊ ၀တ္ေစာင့္ပြဲနွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျပီး 
တြင္ကေလးျမိဳ႕အနီးရွိဆင္စခန္းနွင့္ အိႏၵိယ 
နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံနယ္စပ္ (MOREH) သို႔ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးမ်ား အဖြဲ႕လိုက္ ေလ့လာေရး ခရီး 
သြားခဲ့ၾက သည္။  နွစ္စဥ္ က်င္းပသည့္ 

(၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ မိုင္ႏြဲ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း မယ္ 
ေတာ္ပြဲကိုလည္း ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈၊၉) 
ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ 
မယ္ေတာ္ပြဲတြင္ ဟားခါး သာသနာႏွင့္ 
ကေလးသာသနာတို႔၏ ဖခင္ၾကီးျဖစ္သည့္ 
မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး (ျငိမ္း) 
နီေကာလတ္စ္ ဦးမန္းထန္  ၾကြေရာက္လာ 
နိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားနွင့္ 
ဘာသာတူမ်ားက ပိုျပီး အားရေပ်ာ္ရႊင္မွဳ 

ရွိၾကပါသည္။ ၀တ္ေစာင့္ပြဲႏွင့္ မယ္ေတာ္ပြဲ 
မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီး (၂) ပါး၊ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီး (၁၁၃) ပါး ႏွင့္ ဘာသာတူဦးေရ 
(၅၀၀၀)ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့ရာ အရင္နွစ္မ်ားထက္ 
ပိုမိုျပီး စည္ကား သုိက္ျမိဳက္စြာ ျပဳလုပ္ 
က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ 
              ေက်ာက္မဟာ  
   (OSC KALAY)

(၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ မိုင္ႏြဲ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း မယ္ေတာ္ပြဲ ကေလးသာသနာ
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 ျမန္ မာနို င္ ငံလုံးဆို င္ ရာလူငယ္  
ေကာ္မရွင္ႏွင့္    က႐ုဏာျမန္မာစည္းလုံးညီ
ညႊတ္ေရးအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတို႔ ပူး 
ေပါင္း၍ “ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွုဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားျခင္း” ( HOSPITALITY TRAINING 
PROGRAM ) အား ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ား 
အား သင္ၾကားေပး နိုင္ေရးအတြက္ စည္း 
ေဝးေဆြးေႏြးမွု တစ္ခုကို ( ၁၃.၂.၂၀၂၀) 
ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံလုံး 
ဆိုင္ရာ လူူငယ္ေကာ္မရွင္႐ုံးခန္း၌ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္ဟုသိရွိရပါသည္ ။ စည္းေဝး 
ပြဲသို႔ သာသနာ(၁၄)ခုမွ လူငယ္ဒါရိုက္တာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ KMSS ( NATIONAL ) မွ  
တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ NCYC  မွ  တာဝန္ရွိသူမ်ား
ပါ ဝ င္ တ က္ေ ရာ က္ ခဲ့ ၾ က ပါ တ ယ္ ။
ထိုကဲ့သို႔ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေပးရျခင္း  
အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကက္သလစ္ 
လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား သင္တန္းတက္ 
ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွုဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မွု အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္ဝလာ 
ၿပီး ဘဝရပ္တည္ ေနထိုင္မႈ႕အတြက္ လုပ္ 
ငန္းခြင္တြင္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ကာ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဝင္ေငြမ်ား တိုးပြားလာနိုင္ 
ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ 
ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။
အဆိုပါ သင္တန္းအတြက္ ရန္ပုံေငြအား  
MISSIO အသင္းအဖြဲ႕မွ ပံ့ပိုး ကူညီေပးျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး MOBILE HOSPITALITY CONSUL-
TANCY မွ တာဝန္ယူ သင္ၾကားေပးသြား မွာ 
ျဖစ္တယ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာ၊ မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာနာ ႏွင့္ ေတာင္ 
ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဟူ၍ သံုးခုရွိသည့္ 
အနက္ ယခုသင္တန္းအား မႏၲေလးဂိုဏ္း 

ကက္သလစ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွုဆိုင္ရာ သင္တန္း 
အခမဲ့တက္ေရာက္နိုင္မည့္သတင္း

ခ်ဳပ္သာသနာတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးကက္သလစ္  
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ မႏၲေလး၊  
ျမစ္ႀကီးနား ၊ ဗန္းေမာ္၊ လားရွိုး၊ ကေလး ၊ 
ဟားခါး၊ စတဲ့သာသနာမ်ားမွ သာသနာ 
တစ္ခုလၽွင္ လူငယ္ (၄) ဦးစီသာ တက္ 
ေရာက္ ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါ 
သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ သူမ်ား 
သည္ စားရိတ္ၿငိမ္း အခမဲ့ တက္ေရာက္နိုင္ 
ခြင့္ရွိၿပီး အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးသည့္ သာသနာမွ သင္တန္းေနရာအား 
စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ သင္တန္းအား တစ္ႏွစ္ လၽွင္ 
(၂) ႀကိမ္ ပို႔ခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္္။ 

သ င္ တ န္း ကာ လ အေ နျ ဖ င့္  
တစ္လၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၊ စာေတြ႕၊ 
လက္ေတြ႕ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ဟု 
သိရွိရပါသည္။ ပထမ အႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပို႔ 
ခ်မည့္  ခရီးဦးႀကိဳဆိုသူ (RECEPTIONIST)  
သင္တန္းအား  ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလ (၄) 
ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔ထိ လားရွိုး 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၌ လုပ္ေဆာင္ေပးသြား 
မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ အႀကိမ္ သင္တန္း 
အတြက္ တက္ေရာက္လိုသူသည္ ပညာ 
အရည္အခ်င္းအေနျဖင့္ အနည္းဆုံး အေျခ
ခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ေအာင္ျမင္သူ၊ 
ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံရွိ္သူ၊ အဂၤလိပ္စကား
အေျခခံရွိ္သူျဖစ္ရပါမည္ဟု သိရွိရပါသည္္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ (အစားအ 
ေသာက္ တည္ခင္းဧည့္ခံသူ) (WAITING 
STAFF) သင္တန္းအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ၌ မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရွိရ 
ပါသည္။ ဒုတိယအသုတ္အတြက္ တက္ 
ေရာက္လိုသူသည္ အေျခခံပညာ အထက္ 
တန္းအဆင့္ နဝမတန္းအထိ တက္ေရာက္ 
ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမယ္လို႔သိရွိရပါတယ္။ 
သင္တန္း တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ 
အသက္ (၁၈)ႏွစ္မွ (၃၅) ႏွစ္အတြင္းရွိ 
သူျဖစ္ရပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာ  လူငယ္ 
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္ 
ရရွိသူ ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္ဝန္ေဆာင္မွု 
အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ စိတ္အားထက္သန္ 
သူ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး လူမႈဆက္ဆံ 
ေရး ေကာင္းမြန္သူ၊ ရိုးသားႀကိဳးစားၿပီး 
တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ တတ္သူျဖစ္ 
ရပါမယ္။ စိတ္ပါ ဝင္စားသူ လူငယ္ေမာင္မယ္ 
မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ သာသနာအတြင္းရွိ 
သက္ဆို္င္ရာ လူငယ္ တာဝန္ခံမ်ားဆီသို႔ 
ဆက္သြယ္၍ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္ 
လႊာမ်ားကို ထုတ္ယူနိုင္၍ ေလၽွာက္ထား 
နိုင္ေၾကာင္းသိရွိပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္မ်ား 
တြင္ က်န္ရွိေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမ်ား 
တြင္ ဆက္လက္ ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  
   News by – Pinky Thiri Kyaw 
   Photo Credit - Mexi Menu

ဘာသာေပါင္းစံုဆုေတာင္းပြဲနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း

 ျငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ (ပုသိမ္)အဖြဲ႕၏ ဘာသာေပါင္းစံုဆုေတာင္းပြဲနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
စကားဝိုင္းကို ၈-၂-၂၀၂၀ ေန႔၊ နံနက္ ၉-နာရီတြင္ RCM ေက်ာင္းခန္းမ၊ ကက္သလစ္ဘုရား 
ေက်ာင္း၊မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာ ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဦးစြာ ဘာသာေရး ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဖေယာင္းတိုင္ကိုထြန္း ညွိခဲ့ျကကာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားမွ 
‘မဂၤလာပါ’ ေတးသီခ်င္းျဖင့္ ျကိုဆိုဂုဏ္ျပုခဲ့ျကပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ဘာသာျကီး(၄)ဘာ 
သာတို႔မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သျခင္းနွင့္ ဓမၼပူဇာေတးပူေဇာ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ 
ရြက္ျကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္ဂြ်န္မန္းဆိန္းဟွီမွ ျငိမ္း 
ခ်မ္းေရး တရားေဟာျကားေပးခဲ့ပါသည္။ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာဦးထြန္းလွမွလည္း ျငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သေပးပါသည္။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး 
ၾကျပီး ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ား၏ ‘သက္ျမတ္စမ္းေရ’ ဓမၼေတးကို သီဆိုဧက်ဴးကာ အခမ္း 
အနားကို ရုတ္သိမ္း ခဲ့ျကပါသည္။ 
        နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

SSVP ၏ သက္ႀကီး ပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနား

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္အပိုင္ 
ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ 
စိန္ဗင့္ ဆင္းဒီေပါလ္အသင္းမွ ႀကီးမႉး၍ 
သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၈-၂-
၂၀၂၀ေန႔ နံနက္ ၈-နာရီတြင္ ဝင္လိုသူမ်ား 
အေဆာင္၌က်င္းပပါသည္။ အခမ္းအနားကို 
Fr. Paul မွ အဖြင့္ဆု ေတာင္းေမတၱာျဖင့္ 
ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ဩဝါဒႁမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ အသင္းဥကၠဌ အန္ေထာ္နီ 
ဦးေအာင္သူရမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား 
ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ အ သက္ 
(၇၀)ႏွင့္အထက္ မိဘမ်ားအား ကန္ေတာ့ 
လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ မိဘမ်ားကိုယ္စား အဘိုးဦးဖရန္စစ္မွ  
ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားရင္း 
ဆုေတာင္း ေမတၱာမ်ားလည္း ပို႔သေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ထို႔ေနာက္အပိတ္ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာ႐ြတ္ဆိုၾကလ်က္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ 

ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကိုခံယူၾကၿပီး အခမ္းအနား 
ကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။   
     
   နန႔္ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃)
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မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ေမာ္လၿမိဳင္ ကရုဏာလူမႈစည္းလုံးညီညႊတ္ေရးအသင္းမွ (၂)ႏွစ္ႏွင့္  (၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလး
သူငယ္မ်ားအားေကၽြးေမြးျပဳစုျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးအသိပညာေပးသင္တန္းျပဳလုပ္။

 ေမာ္လၿမိဳင္ ကရုဏာလူမႈစည္းလုံး
ညီညႊတ္ေရးအသင္းမွ (၂)ႏွစ္ႏွင့္ (၂)ႏွစ္ 
ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအားေကၽြးေမြး 
ျပဳစုျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳး 
ေထာင္ျခင္းအသိပညာေပး သင္တန္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းကုိ ေမာ္လၿမိဳင္၊ 
သန္႔ရွင္းေသာအိမ္ေထာင္စု ဘုရားေက်ာင္း 
၀င္းတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၃)
ရက္ေန႔ မွ (၇)ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဤသင္တန္းကုိႏွစ္ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
သင္တန္းရဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်း
ရြာမွာရွိေသာမိခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရံ 
သားဖြားဆရာမမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းၿပီး
ကေ လး သူ င ယ္ မ်ား ၏ က် န္း မာေ ရးႏွ င့္  
အဟာရ ျမွင့္တင္ျခင္းကုိ ဦးစားေပးၿပီး 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သင္တန္းသို႔ တက္ 
ေရာက္လာေသာ မိခင္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕ 
သည္ အရံသားဖြားဆရာမမ်ား ပါ၀င္ပါ 
သည္။ တက္ေရာက္လာေသာ မိခင္ႏွင့္ 
အရံသားဖြားဆရာမေတြကတကယ္ေဆး 
ခန္းေဆးရုံႏွင့္ ေ၀းကြာေသာရြာမ်ားႏွင့္ အရံ 
သားဖြားဆရာ/မမ်ားရွိေသာ ရြာမ်ားကုိ 
ဦးစားေပးၿပီး ေရြးေခၚထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိကဲ့သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူရျခင္းမွာ အဓိက 
တစ္လတစ္ႀကိမ္ ကာကြယ္ေဆးေတြကုိ မွန္ 

မွန္ရရွိဖုိ႔ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းတာ၀န္ခံ 
ေနာ္လူစီယားမွေျပာပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ေခၚ
ယူထားေသာရြာမ်ားအားလုံးေပါင္း (၁၅)ရြာ 
ႏွင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေသာ မိခင္စုစုေပါင္း 
(၅၅)ေယာက္ရွိပါသည္။ (၂)ႏွစ္ႏွင့္(၂)ႏွစ္ 

ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေကၽြးေမြး 
ျပဳစုျခင္း၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ 
ေနရာမွာအရံသားဖြားႏွင့္ မိခင္မ်ား၏ အ 
မ်ားဆုံး ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ ေရာဂါအခက္ အခဲ 
ေတြကေတာ့ ကေလးမ်ား ၀မ္းပ်က္ ၀မ္း 

ေလ်ွာ၊ ၀က္သက္၊ ၀ဲယား၊ ေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါ
မ်ားအျဖစ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ ေၾကာင္းမိခင္မ်ားမွ 
တင္ျပၾကပါသည္။ 
  MAWLAMYINE-OSC

 ဗန္း ေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ 
ၾကီးမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္
အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃-၈ ထိ 
ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို 
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃-၆  ထိျဖစ္ျပီး FR. GIRISH 
SANTIAGO (SJ) မွဦးေဆာင္ေပးခဲ့ျပီး ႏွစ္ 
ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္၀ါရီ 
၇-၈ ထိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ေနအိမ္ 
သံုးထပ္ေဆာင္၌ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဗန္းေမာ္သာသနာ သတင္း



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
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ေညာင္ေလးပင္
မယ္ေတာ္ပြဲ 
ယခုႏွစ္တြင္ 

က်င္းပေတာ့မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း 
ေဖေဖာ္၀ါရီလ 
၂၉ရက္ေန႔က 

ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

ရာသက္ပန္ကတိသစၥာခံယူၿပီးေသာ 
စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား သီလရွင္ 

SR.ELIZABETH  စုစုေထြး 
ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 

 က်မနာမည္ကေတာ့SR.ELIZA-
BETH  စုစုေထြးျဖစ္ပါတယ္။ က်မရဲ႕ေမြးရပ္ 
ေျမက မႏၲေလးတိုင္း- ေက်ာက္ဆည္ ၿမိဳ႕ 
နယ္- ဆင္ျဖဴေက်းရြာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးခ်င္း 
၉ေယာက္မွာ ၈ေယာက္ေျမာက္ သမီးျဖစ္ပါ 
တယ္။ က်မ SR.ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵက, က်မ 
ကိုယ္တိုင္ ဘုရားစကားကို သိခ်င္-တတ္ 
ခ်င္တယ္။ ၿပီးရင္ ကေလးေတြကုိ ဘုရား 
စကား သင္ေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ျဖစ္ပါတ
ယ္။က်မရဲ့ေခၚေတာ္မူျခင္းအစကမိဘႏွစ္ပါး 

ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးက ဘုရားတရား 
ရွိတယ္။ မယ္ေတာ္ရဲ့ေရွ႕မွာ ဒူေထာက္ၿပီး 
ဆုေတာင္းပုံေတြ၊ အလုပ္မအားတဲ့ၾကားက 
မစၧားမွန္မွန္တက္တဲ့ အက်င့္ပုံစံေလးေတြ 
က က်မကို  သူေတာ္စင္ဘဝေရာက္ဖို႔ ခြန္ 
အား ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ က်မရဲ့အေဖက က်မ 
ငယ္စဥ္ဘဝမွာ တရားေထာက္တယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းတတ္တယ္/ဘုန္းႀကီးေတြ Sr ေတြ 
ဆို အရမ္းရိုေသေလးစားစြာ ေျပာဆို ႏႈတ္ 
ဆက္တတ္တယ္။ ဒါဟာလည္း က်မတို႔ 
က်င့္ႀကံအပ္တဲ့ တာဝန္လို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။ 
အေမက ထမင္းခ်က္ရင္း စိတ္ပုတီးစိပ္တယ္ 
လယ္ေတာမွာ ထမင္းသြားပို႔ရင္း စိတ္ပုတီး 
စိပ္တယ္ ညပိုင္းမွာ ဘုရားစင္ေရွ႕မွာ ထိုင္ 
ၿပီး စိတ္ပုတီးစိပ္တယ္။ က်မလည္း အေမ 
နဲ႔အတူ စိတ္ပုတီးလိုက္စိပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ 
အဲ့လို အက်င့္ပုံစံက က်မစိတ္ပုတီး မစိပ္ 
ရရင္ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့အခါေတြေတာင္ ရွိပါ 
တယ္။မိဘႏွစ္ပါးရဲ့ေကာင္းတဲ့ပုံသက္ေသ 
က ေခၚေတာ္မူျခင္းရဲ့ အစလို႔ ေျပာလို႔ရပါ 
တယ္။ အရြယ္ ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
က်မ္းစာေတြဖတ္ခ်င္လာတယ္ က်မသိ႐ုံ 
တင္မက တစ္ပါးသူကို ျပန္လည္ေဝမ်ွေပး 
ခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာတရား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေစဖို႔ သီလရွင္ျဖစ္ 
သင္တန္းေက်ာင္းကို ၂၀၀၉မွာ စတင္ ဝင္ 
ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဝင္လိုသူ ဘဝကုိ စတင္ 

ဝင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အခက္ေတြမ်ားစြာ 
ရွိပါတယ္။ ေဘာ္ဒါ မေနဖူးတာေၾကာင့္ လူ 
အမ်ားနဲ႔ ေနထိုင္တတ္ဖို႔၊ အမ်ားနဲ႔အတူ 
လက္ေရတစ္ျပင္ထဲစားသုံးနိုင္ဖို႔၊အမ်ားနဲ႔အ
တူတကြ နားယူအိပ္စက္တတ္ဖို႔ ဆိုတာ 
ေတြက က်မတြက္ အခက္ခဲတစ္ခုလို ခံစား 
ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြအားလုံးကို မိမိရဲ့ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ခ်င္ဆႏၵကို မၾကာခဏ ျပန္ 
စဥ္းစားၿပီး ခြန္အားယူကာေလ်ွာက္လွမ္းခဲ့ပါ
တယ္။ ၂၀၀၉-ASPIRANCY - ဝင္လိုသူအဆင့္ 
/၂၀၁၀-PRE-POSTULANCY- အႀကိဳ ေတာင္း 
ခံသူအဆင့္/၂၀၁၁-POSTULANCY- ေတာင္း 
ခံ သူအဆင့္ႏွင့္ ၂၀၁၂မွ၂၀၁၄ တြင္ NOV-
ICE- သီလရွင္ေလာင္း အဆင့္ဆင့္ကို 
ေလ်ာက္ လွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၁.၂.၂၀၁၄ မွာ 
ပ ထ မ က တိ သ စ ၥာ ကုိ ဆုိ ခဲ့ ပါ တ ယ္ ။ 
၁.၂.၂၀၂၀ မွာ ရာသက္ပန္ကတိသစၥာကို 
ဆိုခဲ့ပါတယ္။ မိမိရဲ့ ဘုရားေခၚေတာ္မူျခင္း 
တိုင္းမွာ တခုမဟုတ္ တစ္ခုခုေတာ့ အခက္ 
ခဲျပသာနာၾကဳံေတြ႕ရ မွာပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ 
က်မတို႔ရဲ႕ အစမူလ ေခၚေတာ္မူျခင္း ဆႏၵ 
ေလးကို ျပန္ေတြးၿပီး က်မ တို႔ရဲ့ ဦးတည္ခ်က္ 
ပန္းတိုင္ ခရစ္ေတာ္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲ လက္ကိုင္ 
ထားၿပီး ေလ်ာက္လွမ္း မယ္ဆိုရင္ က်မတို႔
ရဲ့ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ပန္းတိုင္ဆီေရာက္မွန္အမွန္
ပါ။ မိဘႏွစ္ပါးဟာ က်မတို႔ရဲ႕ လက္ဦး 
ဆရာျဖစ္တာေၾကာင့္ ရိုးရွင္း ေသာပုံစံေလး 

မ်ားျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို လမ္းေကာင္း ျပ 
နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပး 
လိုက္ပါတယ္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါ 
တယ္။ 
   CBCM OSC 

စာမ်က္ႏွာ - ၁၄ မွ အဆက္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃)
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မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ပီတာလြီးစ္းက်ာခူ၏ အႏိၲမစ်ာပန အခမ္း 
အနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔၊ 
နံနက္ (၉)နာရီတြင္ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕ရိွ အလြန္ 
သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ မာရီယား၏ 
ႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ျပဳ
လုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂)
ရက္ေန႔ ညေန(၅)နာရီတြင္ ေတာင္ၾကီး 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ သာသနာပိုင္ဆရာ 
ေတာ္ၾကီး ဘာစီးလီယိုအားသိုက္မွဦးေဆာင္ 
ကာ ဆရာေတာ္ ပီတာလီြးအတြက္ မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္ကိုတင္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၃)ရက္ေန႕ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ၾကီး
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ၾကီး
မ်ားေရာက္ရွိလာကာ ၎ေန႕ ညေန(၅)
နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ဥကၠ႒ ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ သာ 
သနာပိုင္ဆရာေတာ္ ဖိလစ္လ်န္းခင္းထန္မွ 
ဦးေဆာင္၍ ၾကြေရာက္လာေသာ ဆရာ 
ေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္ကို တင္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ၎မစၧား 

တရားတြင္ ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ သာ 
သနာပိုင္္္္္ဆရာေတာ္ပီတာလွမွ ၾသဝါဒျမြက္ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄)ရက္၊ 
နံနက္(၉)နာရီတြင္ စ်ာပနအခမ္းအနားကို 
စတင္ကာ ဆရာေတာ္ပီိတာလြီး၏ ရုပ္က 
လပ္ကို ပီးေမခန္းမေဆာင္မွ ကာသီျဒယ္ 
ဘုရာေက်ာင္းသို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဘရာ
သာမ်ား၊ဓမၼဆရာမ်ား၊ဖခင္မ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္လူ 
ငယ္အဖဲြ႕တို႔မွ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စ်ာ 
ပနမစၧားတရားကို ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘိုမွ ဦး 
ေဆာင္ကာ ဆရာေတာ္ ဘာစီးလီယို အား 
သိုက္၊ ဆရာေတာ္ မာကုတင္ဝင္း၊ ဆရာ 
ေတာ္ဖီးလစ္ဇေဟာင္း၊ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္း 
ဆိန္းဟွီ၊ ဆရာေတာ္ဂ်က္စတင္း ေစာမင္း 
သိုက္၊ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္လ်န္းခင္ထန္၊ 
ဆရာေတာ္ပီတာလွ၊ ဆရာေတာ္ စတီးဗင္း၊ 
ဆရာေတာ္ ေရမြန္ဆြမ္လြတ္ဂမ္၊ဆရာေတာ္ 
ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ မာတီး 
ယားဦးေရႊ(ၿငိမ္း)တို႔ႏွင့္အတူ တင္ပူေဇာ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ပီတာလြီးစ္သည္ 
ရွမ္းျပည္၏ သံမဏိႏွင္းဆီ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ၾသဝါဒ 
ေပးျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ေပးပို႔လာေသာ 
သဝဏ္လႊာမ်ားကို မစၧားတရားအဆံုး၌ 
ဖတ္ၾကားခဲ့ျပီး၊ ရဟန္းမင္းၾကီးဆိုင္ရာ သာ 
သနာျပန္႔ပြားေရး ရံုးေတာ္ ဥကၠ႒ ကာဒီနယ္ 
လြီးစ္အန္တိုနီရိုတာဂ္ေလ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႕မွ 
လည္း ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ား 
ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၀)ရက္ 
ေန႕ ေန႕စြဲျဖင့္ေပးပို႕လာေသာ ကာဒီနယ္ 
တာဂ္ေလထံမွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္ 
လႊာကို ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘိုမွ ဖတ္ၾကားေပး 
ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သဝဏ္လႊာ၌ ဆရာ 
ေတာ္ၾကီး ပီတာလီြးစ္က်ာခူ ပ်ံလြန္ေတာ္ 
မူျခင္းအေၾကာင္းကို ဝမ္းနည္းျခင္း မ်ားစြာ 
ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ကၽြႏု္ပ္
တို႕၏ ႏွလံုးသားထဲမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္အတူ၊ ဆုေတာင္း ေမတၲာ 
ကို က်ိဳင္းတံုဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာအတြက္ 
အေလးအနက္ထားေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

သာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားေရး ရံုးေတာ္ 
အေနျဖင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း၌ ဆရာ 
ေတာ္ၾကီး၏ စိတ္ဇြဲထက္သန္မႈ႕ကို အသိအ 
မွတ္ျပဳလ်က္ သူ၏ဝိညာဥ္ကိုထာဝရဘုရား
သခင္၏သနားကရုဏာေတာ္သို႕ အစဥ္ထာ 
ဝရ အပ္ႏွံလိုက္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ 
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္မွ ေပးပို႕ 
ေသာ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကို ရွမ္း 
ျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ၾတိဂံေဒသ တိုင္းစစ္ 
ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ခင္လႈိင္မွ ဖတ္ 
ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။မစၧားတရားေတာ္ျမတ္
အျပီး စ်ာပန ဝတ္ျပဳျခင္းကို ဘုရားေက်ာင္း
အတြင္း၌ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ 
ျပီး၊ ေျမျမဳပ္သျဂိဳလ္ျခင္းတြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္အားသိုက္မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
၎ေနာက္ကာဒီနယ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ၾကီး
မ်ား၊ရဟန္းေတာ္မ်ား၊စစၥတာမ်ား၊ဘရာသာ
မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဘာသာသူ 
သားသမီးမ်ားမွ ဂါရဝျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 
  OSC-MYANMAR(CBCM)

စာမ်က္ႏွာ - ၂၄ မွ အဆက္



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 23

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာ ဂ်ိဳးဇက္ ေမာင္၀င္း
ေမြးေန႔ - ၂၈.၃.၁၉၅၃

ရဟန္းသိကၡာခံယူသည့္ေန႔ - ၁၉.၃.၁၉၈၁
ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ေန႔ - ၂၃.၂.၂၀၂၀

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာ ရယ္ဂ်ီဆာလ္ေဂးဒိုး
ေမြးေန႔ - ၁၈.၉.၁၉၃၉

ရဟန္းသိကၡာခံယူသည့္ေန႔ - ၈.၃.၁၉၆၉
ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ေန႔ -၂၅.၂.၂၀၂၀

ငါသည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ 
ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသၿပီးေသာ္လည္း အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ 
အသက္ရွင္၍ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူတိုင္းသည္လည္း မည္သည့္အခါမွ် 

ေသရလိမ့္မည္မဟုတ္။ 
       ရွင္ေယာဟန္ ၁၁း၂၅-၂၆



အတြဲ (၅) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

မတ္လ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊
ကိ်ဳင္းတံုဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ၾကီး ပီတာလြီးစ္က်ာခူ၏ 

အႏိၲမစ်ာပန အခမ္းအနား
က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ 

စတုတၴေျမာက္ သာသနာပိုင္
ဆရာေတာ္ႀကီးပီတာလြီးစ္က်ာခူ၏ 

သမိုင္းမွတ္တမ္းအက်ဥ္း

 ဆရာေတာ္ ႀကီးပီတာလြီစ္က်ာခူ  
သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႕ 
တြင္ အဖဦးလြီးဂ်ီက်ာအူႏွင့္ အမိေဒၚလူစီး 
ယာနာဖဲတို႕မွ မိုင္းခတ္သာသနာအုပ္စု၊ နား
လင္းရြာတြင္ဖြားသန္႕စင္ခဲ့ပါသည္။ ငယ္စဥ္ 
ဘဝမွာ အစ္မျဖစ္သူမာရီးယားႏွင့္ အတူ 
စိန္ ေမရီက႐ုဏာေရးသီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ 
သာသနာျပဳသီလရွင္ႀကီးမ်ား၏ ျပဳစုထိန္း 
သိမ္းမႈေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရၿပီး လူ 
လတ္ပိုင္းဘဝမွာလည္း စိန္လြီးစ္ေဘာ္ဒါ 
ေက်ာင္းတြင္သာသနာျပဳ(ပီးေမ)ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား၏ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈ ေအာက္ 
တြင္ႀကီးျပင္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ မိဘ (၂)
ပါးႏွင့္ အစ္မျဖစ္သူတို႕မွာ အေၾကြေစာသျဖင့္ 
သာသနာျပဳမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္ 
တြင္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည္။ 
 ၁၉၆၆ မွ ၁၉၆၈ခုႏွစ္အထိ ေတာင္ 
ႀကီး (မိုင္နာေဆေမနာရီ) ေက်ာင္းတြင္ 
လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၈ မွ ၁၉၇၂  က်ိဳင္းတံု 
တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၃ မွ ၁၉၇၅ ထိ 
ရန္ကုန္(ပဲခူး)တြင္လည္းေကာင္း ပညာသင္ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၆ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ 
ေအသန္းထံမွ ကိုရင္ဝတ္႐ံုကိုခံယူၿပီး ရန္ 
ကုန္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္သို႕ တက္ေရာက္ 
ကာ ဆက္လက္ ပညာသင္ယူခဲ့ပါသည္။ 
၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၄)ရက္ေန႕တြင္ ဆရာ 
ေတာ္ေအသန္း၏ လက္ေတာ္မွ ျမတ္ေသာ 
ရဟန္းသိကၡာကိုခံယူခဲ့သည္။ ရဟန္းသိကၡာ 
ခံယူၿပီးေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီတာလြီးစ္ 
သည္ (၁၉၈၂ မွ ၁၉၈၃)ခုႏွစ္ထိ လက္ 
ေထာက္ေက်ာင္းထိုင္အျဖစ္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ 
တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ (၁၉၈၄ မွ 
၁၉၉၄)ခုႏွစ္တိုင္ ေနာင္ကန္အနာႀကီးရိပ္ 
သာႏွင့္ စိန္ပီတာအုပ္စုငယ္၏ ေက်ာင္းထိုင္ 

ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ရင္း 
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကိုလည္း(၂)ႏွစ္တာ 
ပူးတြဲတာဝန္ယူခဲ့သည္။ထုိ႕ေနာက္မွ(၁၉၉၅ 
မွ၁၉၉၇)ခုႏွစ္ တံုကြမ္သာသနာအုပ္စ ငယ္ 
တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ က်ိဳင္းတံု 
သာသနာအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အကူ 
သိုးထိန္းဆရာေတာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသ 
ျဖင့္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႕ 
တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး လြီးဂ်ီဘရမ္ဆမ္၏ 
လက္ေတာ္မွ ဘိသိက္မဂၤလာခံယူခဲ့သည္။ 
 ၂၀ဝ၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၅)
ရက္ေန႕တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးကိုယ္စားလွယ္ 
အာဒရီယားႏိုဘာနာဒီးနီ လာေရာက္ၿပီး 
ဆရာေတာ္ႀကီးပီတာလြီစ္းက်ာခူအား ဂိုဏ္း
အုပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္တင္ေျမာက္ၿပီး ပလႅင္ 
အပ္ႏွင္းေပးျခင္းခံယူကာ က်ိဳင္းတံုကက္ 
သလစ္သာသနာေတာ္၏ စတုတၴေျမာက္ 
သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ စတင္ပခံုး 
ေျပာင္းတာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 
 ကိုယ္က်ိဳးမငွဲ႔ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား 
ဘဝအသက္တာျဖင့္ သာသနာ့သိုးထိန္း 

ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို မိမိတတ္အား 
သမွ် ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္အတူ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀ဝ၇ခုႏွစ္တြင္ က်ိဳင္း 
တံုကက္သလစ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာစီးေနာ့ 
အစည္းအေဝး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးစီး 
က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ သာသနာေရရွည္ ခရီး 
ခ်ီတက္ရာ၌ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ရပ္တည္ႏိုင္ 
ေသာ သာသနာေတာ္ႀကီးဆီသို႔ ခ်ီတက္ႏိုင္ 
ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ျခမ္းရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေ႐ႊ 
ႀတိဂံေဒသအတြင္း က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္၏ တည္ရွိျခင္း ႏွစ္ ၁၀ဝ 
ၿပည့္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား 
စြာျဖင့္ ျပင္ဆင္က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။  
 သာသနာေတာ္၏တည္ရွိျခင္း ႏွစ္ 
၁၀ဝ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ 
အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ျပည့္ဝ စံုလင္ၿပီး၊ 
စည္းလံုးေသာ ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္သည့္ 
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ သာသနာေတာ္ႀကီးကို 
ဆက္လက္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး စီမံကိန္းမ်ား 
ေရးဆြဲကာ  သာသနာျပဳျခင္း အသက္တာ 
သစ္စီသို႔ စကၠရမင္းမဂၤလာေတာ္ျမတ္ကို 

စီရင္က်င္းပျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏ 
ႏႈတ္ေတာ္ထြက္တရားေတာ္ျမတ္ကို အေျခ 
ခံသည့္ ခရစ္ယာန္သာသနာ့ အဖြဲ႔အစည္း 
ငယ္ကေလးမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း 
အားျဖင့္ တက္ညီလက္ညီခ်ီတက္ႏိုင္ရန္ ဦး 
ေဆာင္လမ္းညြန္ေနသူျဖစ္သည္။  
 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ညြန္ၾကား
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ပီတာလြီးစ္က်ာခူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူငယ္ ေကာ္မရွင္ 
၏ နယကအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ 
ယူခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ လူမႈဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မီရွင္ကို 
လည္းဆက္လက္ဦးေဆာင္ေနခဲ့သည္။ 
 က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာ၏ 
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာလြီးစ္ 
က်ာခူ သက္ေတာ္အားျဖင့္ ၆၈ႏွစ္၊ ရဟန္း 
ဝါေတာ္ (၃၈)ဝါ၊ ဆရာေတာ္ဝါေတာ္ (၂၃)
ဝါသည္၊ က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္ သာသပိုင္ 
အျဖစ္ (၁၈)ႏွစ္တုိင္တိုင္ စြမ္းစြမ္းတမံ သာ 
သနာျပဳအမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ေနရင္း (၂၀ 
၂၀ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္ နံနက္ 
(၆.၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ ဂိုဏ္း 
အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္၌ ပ်ံလြန္ 
ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာ 
လြီးစ္ က်ာခူ၏ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္းသည္ 
က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္သာသနာအဖို႔ ႀကီး 
မားေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ရပါၿပီ။ 
ဆက္ လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အသက္ 
ဝိညာဥ္သည္ ထာဝရေအးၿငိမ္းရာ ေကာင္း 
ကင္အဖ အိမ္ေတာ္သို႔ အေရာက္လွမ္း 
ႏိုင္ပါမည့္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးၾက 
ပါစို႔။ 
 FR. ALFRED  ေဂ်မူး (က်ိဳင္းတံု)

 ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၀ရက္၊
နံနက္(၆း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ 
ေသာ က်ိဳင္းတံုသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ 

စာမ်က္ႏွာ - ၂၂ သို႔


