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ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ငါသည္ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္၏။ 

ငါ့ေနာက္ သို႔ လိုက္ေသာသူသည္ 

ေမွာင္မိုက္တြင္ သြားလာရမည္ 

မဟုတ္။ သူသည္ အသက္ႏွင့္ 

ဆိုင္ေသာ အလင္းကို ရလိမ့္မည္။

ေယာဟန္ ၈း၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

စာ - ၅

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗာတီကန္ တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈ

စာ - ၇

စာ - ၆

စာ - ၁၂

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ 
အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

စာ - ၉
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ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

လူငယ္မ်ားအတြက္ 
 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ 
ဖရန္စစ္က ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံတြင္ "လူငယ္မ်ား၊ 
ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း" ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ညီလာခံကို ပီျပင္စြာက်င္းပကာ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
အမွန္တကယ္ အသံုးဝင္ေစရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို စီမံခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ကာ လူငယ္မ်ားရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳေနၾကရ 
ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစသျဖင့္ လူငယ္ 
ထု၏ လက္ရွိအေျခအေနကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိႏိုင္ရန္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သုေတသနျပဳ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ 
လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး ပါဝင္ေျဖၾကားႏိုင္ရန္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတင္ကာ 
လူငယ္မ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ခဲ့သည္။ သိပၸံပညာ ႐ႈေထာင့္မွ လူငယ္မ်ား၏ လက္ရွိ 
အေျခအေနကို သိႏိုင္ရန္ ထိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
လူငယ္မ်ားပါဝင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအရာ 
မ်ားအျပင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ လူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနကို သိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ကက္ 
သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း လူငယ္မ်ားအား ေမးျမန္းၿပီး ရရွိေသာ 
အေျဖမ်ားကို စုစည္းကာ လူငယ္မ်ား၏ အေျခအေနကို တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ မွ ၂၄ ရက္ အထိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ဘာသာေပါင္းစံု လူငယ္ 
၃၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ညီလာခံအႀကိဳ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ေရာမၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး လူငယ္မ်ား 
၏ အသံကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ အင္တာနက္တြက္ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုေသာ 
လူငယ္ ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ အေျဖမ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ ၆ ရက္တာ စု႐ံုးခဲ့ 
ေသာ လူငယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္တို႔၏ စာတမ္းကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးထံ အပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။

 ကမၻာ့လူငယ္မ်ား၏ လက္ရွိ အေနအထားကို အနီးစပ္ဆံုး မွန္ကန္စြာ သိရွိႏိုင္ေရး 
အတြက္ သိပၸံနည္းက် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္ 
ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ လူငယ္ထု၏ အသံကို နားေထာင္ခဲ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ အမိအသင္းေတာ္သည္ လူငယ္ 
မ်ားအတြက္ မည္မွ် အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ခန္႔မွန္းသိႏိုင္ပါသည္။ ျပင္ဆင္မႈ 
မ်ားကို ၂ ႏွစ္တာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ျပည့္စံုၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား 
အသင္းေတာ္က လူငယ္မ်ား၏ အေရးကို မည္မွ် အေလးအနက္ထားသည္ကို သက္ေသျပ 
ျခင္းဟု မွတ္ယူရပါမည္။

 လူ႕သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ လူသားတို႔သည္ ဘဝရွင္သန္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခတ္ 
စနစ္မ်ိဳးစံုကို ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ ေခတ္စနစ္တိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းအား 
ကို အသိအမွတ္ျပဳၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူ႕ 
သမိုင္း၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားအေပၚသာ အေျခခံခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ 
ငယ္တို႔အား လမ္းေၾကာင္းမွန္အေပၚတင္ေပးေရး၊ လူငယ္မ်ားသည္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ 
ရွင္သန္ေနထိုင္ေရးတို႔သည္ လူသားထုအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။

 ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံသည္ လူငယ္မ်ား၏ အသက္တာကို ပိုမို လွပေစေရးကို ရည္ 
ၫႊန္းသည္။ လူငယ္မ်ား၏ လက္ရိွ အေျခအေနကို သံုးသပ္ကာ၊ လူငယ္မ်ား၏ ခံစားခ်က္၊ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေပးၿပီး သူတို႔ဘဝအသက္တာ ခိုင္မာတည္ၾကည္ေစေရး 
အသင္းေတာ္အတြင္း လူငယ္တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားသုံးသပ္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ ၈ ရက္၊ ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ညီလာ 
ခံအတြက္ ႀကိဳတင္ေလ့လာရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာတမ္းတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အေျခအေန၊ 
လူငယ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုသံမ်ားကို ပထမပိုင္းတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေဖၚျပထားသည္။ ဒုတိ 
ယပိုင္းတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚ အေျခခံေနထိုင္ေသာ အသက္တာႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား 
အေဖၚျပဳေပးျခင္း အေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားသည္။ တတိယပိုင္းတြင္ လူငယ္တမန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္းကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား တင္ျပထားသည္။

 လငူယမ္်ား၏ လကရ္ွ ိအသကတ္ာကိ ုအလွပဆံုးျဖစ္ေအာင ္တနဆ္ာဆင္ျခင္းသည ္
လူသားထုကို တည္ေဆာက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခိုင္မာ 
ေစျခင္း၊ သူတို႔ဘဝအသက္တာ၏လမ္းစဥ္ကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေဖးမ 
ကူညီျခင္း၊  မေရရာေသာ ခရီးလမ္းထက္ လက္တြဲအေဖၚျပဳေပးျခင္းတို႔သည္ လူငယ္မ်ား 
အတြက္ အလြန္လုိအပ္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလ တေလွ်ာက္လံုး 
လူငယ္မ်ားအတြက္ အထူး အာ႐ုံစိုက္ေနသည့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႏွင့္အတူ စိတ္ 
ႏွလံုး တလံုး တဝတည္းထားရွိကာ ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

ဘုရားရွင္၏ နာမေတာ္အား အလဲြသံုးစား မျပဳႏွင့္ ၊ ဘုရားရွင္၏ေန႔တို႕ကို ေစာင့္ေလာ့
(သီကုိရွင္း)

 အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း လူထု 
ပရိတ္သတ္အား ဘုရားစကား သင္ၾကားရာ 
တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူ 
ျမတ္က ပညတ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ဆက္ 
လက္ သြန္သင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ယခုအပတ္ 
မွာေတာ့ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးမွ ဒုတိယ 
ပညတ္ေတာ္္ျဖစ္သည့္ ဘုရားရွင္၏ နာမ 
ေတာ္အား မ႐ုိမေသ သံုးေဆာင္ျခင္းကို 
မျပဳႏွင့့္ဆုိတဲ့ ပညတ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး 
သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားသခင္၏ အမည္ 
နာမကို အလဲြသုံးစား မျပဳဖုိ႔အတြက္ ထြက္ 
ေျမာက္ရာက်မ္းမွာ ဘုရားရွင္ကိုယ္တုိင္ မိန္႔ 
မွာထားခဲ့ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကရွင္းပါတယ္။ 
သန္႔ရွင္းတဲ့ ဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္ကုိ အခ်ည္း 
ႏွီးသက္သက္ အလဲြသံုးစား မျပဳၾကဖုိ႔ပဲျဖစ္ 
ပါတယ္။ အေၾကာင္းမဲ့ အခ်ည္းနီွး သက္ 
သက္ ယူသံုးတာဟာ တကယ္ေတာ့ မျဖစ္ 
သင့္ပါဘူး။ ဒါဟာ အမွန္တရား မပါတဲ့ဘုရား 
ရဲ႕ နာမေတာ္ကိုသုံးၿပီး လိမ္လည္မႈ အႀကီး 
စား တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ 
ေတာ့ ဂ်င္းထည့္ထားတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း 
ေယာင္ ေဆာင္ေသာ လိမ္ညာမႈႀကီးသာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

 က်မ္းစာထဲမွာ အမည္နာမဆုိတာ 
ဟာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အရာဝတၳဳ ပစၥည္းေတြက 
အစ သူ႕နာမည္နဲ႔ သူမွည့္ေခၚထားတာမုိ႔ 
တစ္ခုခ်င္းစီ၊ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သူဘယ္ 
သူလဲ၊ ဘာျဖစ္လဲဆုိတာကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့ 
သီသန္႔ အမွန္တရားတစ္ခုလုိပါပဲ။ နာမည္ 
ကို ၾကည့္ၿပီးသူ႕ရဲ႕ အလုပ္ကိုသိႏိုင္တယ္။ 
သူဘာလဲဆုိတာကို သူ႕နာမည္က ေဖာ္ျပ 
ေပးတယ္။ ဥပမာ - ကမၻာဦးက အာဘရာဟံ၊ 
ဧ၀ံေဂလိက်မ္းထဲက ဆီမုန္ေပတ႐ု ။ သူတုိ႔ 
နာမည္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ဘဝလမ္းေၾကာင္း 
ေတြကို ခ်ျပေပးထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ 
ဘုရားရဲ႕ အမည္နာမေတာ္ကို အမွန္တ 
ကယ္ သိရွိျခင္းက လူ႕ဘ၀ရဲ႕ ေျပာင္းလဲျခင္း 
ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။  မုိးဇယ္က ဘုရားရဲ႕ 
နာမည္ကို ၾကားသိလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႕ 
ဘဝကလည္း မထင္မွတ္စရာ အခ်ိဳးေကြ႕ 
တစ္ခုကိုေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ 

 ဟီဘ႐ူး ဘာသာေရး ဝတ္ျပဳကိုး 

ကြယ္ျခင္း ဝိနည္းမွာဆုိရင္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ 
နာမည္ကို အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း က်င္းပတဲ့ 
ေန႔မွာ ခမ္းခမ္းနားနား ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းပါ 
တယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အမည္နာမအားျဖင့္ 
တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျပစ္က ခြင့္လႊတ္ 
ျခင္း ခံရတယ္။ လူဟာ ဘုရားရဲ႕ သနား 
ၾကင္နာျခင္းကို ျပန္လည္ရရွိပါတယ္။ ဘု 
ရားရဲ႕ နာမည္က လူနဲ႔ ဘုရားကုိ ပိုၿပီး 
ရင္းႏွီးေစတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြ အတြက္ 
ဆုိရင္လည္း ဘုရားရဲ႕ အမည္နာမျဖင့္ ခရစ္ 
ယာန္ အသက္တာကို စတင္ၾကပါတယ္။ 
ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ခမည္း 
ေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္၏  နာမေတာ္၌ ဆုိၿပီး တုိင္တည္ ဖိတ္ 
ေခၚပါတယ္။ ခမည္းေတာ္ သားေတာ္၊ အ 
မွတ္လကၡဏာ ျပဳလုပ္တုိင္းလည္း ဘုရား 
ရဲ႕ နာမကိုသတိရေစတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္ ထပ္ 
ေျပာပါမယ္။ သင္တုိ႔ရဲ႕ ကေလးေတြကို ခ 
မည္းေတာ္ သားေတာ္ တားနည္း ေကာင္း 
ေကာင္းသင္ေပးပါ။ သူတုိ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ လကၡ 
ဏာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုသူတုိ႔ သိပါေစ။ ဒါဟာ 
ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ ပထမဦးဆံုးလကၡ ဏာပါပဲ။

 ဘုရားသခင္ရဲ႕နာမေတာ္ကုိဘယ္ 
လုိမ်ား အလဲြသံုးစား လုပ္တာလဲလို႔ သင္တုိ႔ 
ေတြးရင္ ေတြးေနမွာပါ။ ဘုရားရဲ႕ အမည္ 
နာမကို သံုးၿပီး လိမ္ညာေနတဲ့သူေတြ၊ အ 
ေၾကာင္းမဲ့ တလဲြသံုးေနတဲ့သူေတြ အမ်ား 
ႀကီးရွိပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာဆုိရင္ သခင္ 
ေယဇူးက က်မ္းတတ္ဆရာေတြကို ေျပာ 
ေလ့ရွိပါတယ္။ က်မ္းတတ္္ ဆရာေတြက 
အမ်ားျမင္သာေအာင္ အလုပ္ကို လုပ္ျပေပမဲ့ 
ဘုရားသခင္ မိန္႔မွာ ေစခိုင္းတဲ့အတုိင္း 
မလုပ္ၾကဘူး။ ဘုရားရဲ႕ အေၾကာင္းကိုေျပာ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားရဲ႕အလုိေတာ္ကိုမရွာ 
ေဖြၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေယဇူးသခင္က သူ
တို႔ေျပာတဲ့အတုိင္းလုိက္လုပ္ပါ။ သူတုိ႔လုပ္ 
သလုိေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ ဆုိၿပီး အၾကံေပးခဲ့ 
တယ္။ တခါတေလမွာ က်မ္းတတ္ဆရာ 
ေတြလုိပဲ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ဆက္ႏြယ္မႈဟာ မစစ္မွန္ဘဲ အတုႀကီးေတြ 
ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဒုတိယ 
ပညတ္ေတာ္က ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမကိုအ 
လဲြသံုးစား မျပဳဖုိ႔ဆုိတာ ဘုရားရွင္အား 

လိမ္ညာျခင္းမရွိဘဲ စစ္မွန္စြာရင္းႏွီးမႈ တစ္ 
ခုကိုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းလုိ႔လည္း
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဘုရားကို ယံုၾကည္ပံုအပ္ၿပီး 
ၾကည္ညိဳ ႐ုိေသမႈျပဳတဲ့ ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္မႈကို 
တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 

   ႏွလံုးသားေတြကို ႏိုးထ လႈပ္ရွား 
ေစျခင္းဟာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာပါပဲ။ 
ရဟႏၱာ သူေတာ္သူျမတ္ေတြလည္း အေျပာ 
နဲ႔တင္မဟုတ္၊ ႏွလုံးသားရဲ႕ ေစ့ေဆာ္ လႈပ္ 
ရွားမႈအားျဖင့္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက တယ္။ 
သူတုိ႔ေျပာတဲ့ စကားေတြကို နားေထာင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားေတြ 
ကလည္း သက္ဝင္ လႈပ္ရွားလာၾက တယ္။ 
ႏွလံုးသားက အစစ္အမွန္ကိုပဲ ေတာင့္တ 
တယ္ ဆိုတာ သိလာၾကတယ္။ အလိမ္ 
အညာ မပါတဲ့ ပကတိ စစ္မွန္ေသာ ရင္းႏွီး 
ေပါင္းစပ္ျခင္းကို ႏွလံုးသားက လုိ လားပါ 
တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ယာန္ေတြက သာ 
ဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္ကို လိမ္ညာလဲြမွားစြာ 
အသံုးမျပဳဘဲ ႐ုိေသၾကည္ညိဳ ၾက မယ္ဆုိရင္ 
အသင္းေတာ္ႀကီး ေဟာေျပာေနတဲ့ သတင္း 
စကားကလည္း လူတုိင္းအတြက္ လက္ခံ 
ႏုိင္ဖြယ္ ျဖစ္လာပါမယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ 
ဘဝ အသက္တာ ေတြအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ 
ရဲ႕ အမည္နာမကုိ ေဖာ္ျပေပးေနတယ္ ဆုိ 
တာ ကိုသိရင္ ေဆးေၾကာျခင္းရဲ႕ လွပျခင္း၊ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးရဲ႕ တန္ဖုိး၊ 
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ လူေပါင္းစပ္ျခင္းရဲ႕ အႏွစ္ 
သာရ ေတြကိုလည္း ပိုသိလာၾက လိမ့္မယ္။ 
ဒါဟာ လိမ္ညာျခင္း မဟုတ္ဘူး။ အမွန္ 
တရား တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ ဘဝကို 
အစစ္မွန္တုိင္းေနထုိင္ပါ။ အတိတ္မွာ ဘာ 
ေတြပဲလုပ္ခဲ့ ျဖစ္ခဲ့ ကိစၥမရွိဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
အားလံုးရဲ႕ နာမည္ကို ခရစ္ေတာ္က ကား 
တုိင္ထက္က သူ႕ပုခံုးေပၚမွာတက္တူးတစ္ခု
လုိေရးထိုးထားခဲ့ၿပီးသား။ ဘုရားက ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ နာမည္ကို တန္ဖုိးထား သယ္ေဆာင္ေန 
သလုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကလည္း သူ႕နာမည္ကို ႏွ 
လံုးသားထဲမွာ ေရးထုိးၾကဖုိ႔လုိတယ္။ သစၥာ 
တည္ၾကည္ၿပီး သနားက႐ုဏာ တရားေတြ 
အျပည့္ရွိတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အမည္နာမကို ႐ုိ 
ေသစြာေခၚတလုိက္ပါ။ ႐ုိးစင္းေသာ ႏွလံုး 
သားက ေတာင္းဆုိသံကို ဘုရားရွင္ ဘယ္ 
ေတာ့မွ ျငင္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

(ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၈)

စစ္မွန္ေသာအနားယူျခင္း

    ဆယ္ပါး ပညတ္ေတာ္ကို သြန္ 
သင္ေနရာမွာ ယခုအပတ္မွာေတာ့ တတိယ 
ပညတ္ေတာ္ကို ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ ဥပုသ္ 
ေန႔ႏွင့္ အနားယူျခင္းအေၾကာင္းကို ေထာက္ 
႐ႈၾကည့္ရေအာင္။ အနားယူတယ္ ဆုိတာ 
အျမင္မွာေတာ့ လုိက္နာရ လြယ္ကူ သ 
ေယာင္ ထင္ရပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ မလြယ္ 
ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ တကယ့္အနားယူျခင္း 
ဆုိတာ ႐ုိး႐ုိးအနားယူျခင္းကို ေျပာတာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ အနားယူျခင္းေတြက 

မွားယြင္းတာေတြရွိတယ္။ ယေန႔ လူ႔အဖဲြ႕ 
စည္းမွာ လူေတြက ေပ်ာ္ပဲြ ရႊင္ပဲဆုိ မက္ေမာ 
ဆာေလာင္တတ္ၾကပါတယ္။ အားလပ္ရက္ 
ကိုရွာတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔အတြက္ ဖန္တီးယူ 
တယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြ သိပ္မ်ားလာတဲ့ 
ဒီဖက္ေခတ္မွာ ေဟးလားဟားလား ေပ်ာ္ 
ရႊင္မႈေတြရေအာင္ ေၾကာ္ညာေတြကလည္း 
ဟုိတစ္မ်ိဳး ဒီတစ္မ်ိဳး။ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ လူ 
တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပံုရိပ္နဲ႔ ေမာ္ဒယ္လုပ္ၿပီး 
အနားယူ ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔ဆုိတာ ဒီလုိပါလုိ႔ ဆန္း 
သစ္စြာ မ႐ုိးေအာင္ ေၾကညာ ၾကတာေတြ 
လည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာအေပ်ာ္ရွာတာပါ။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေပါ႔ပါးစြာ အနားယူတာ မဟုတ္ 
ပါဘူး။ လူကအလုပ္ေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ၿပီးရင္း ႐ႈပ္ေန 
ကာဟာတာတာနဲ႔ တစ္ခုလုိေနသလုိ မျပည့္ 
ဝသလုိ ခံစားတတ္ေလ့ရွိတယ္။ အဲ့ဒီမွာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔အတြက္ အျပင္ထြက္တယ္၊  ခရီး 
သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီအရာေတြက 
တခဏသာ စိတ္ေျပေပ်ာက္ေစေပမဲ့ႏွလံုုး
သားကုိေတာ့ အျပည့္အဝ ေက်းနပ္မႈ မေပး 
ေသးပါဘူး။ 

   ဒါဆုိရင္ တတိယပညတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ 
အနားယူျခင္း ဆုိတာဘာကို ေျပာခ်င္တာ 
လဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ဘုရားရွင္၌ ေအးေအး 
ေဆးေဆး အနားယူခုိင္းတာပါ။ ဖန္ဆင္း 
ျခင္းကို ေျခာက္ရက္တုိင္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ 
ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ေတာ့ ခုႏွစ္ရက္ 
ေျမာက္ေန႔မွာ ၿငိမ္သက္စြာ အနားယူတယ္ 
လုိ႔ က်မ္းစာက ဆုိထားပါတယ္။ ခုႏွစ္ရက္ 
ေျမာက္မွာျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းခဲ့သမွ်ကို ေကာင္း  
ႀကီး ေပးခဲ့ပါတယ္။ အရာအားလံုးက ေကာ
င္းျမတ္တယ္လို ႔လည္းခ်ီးမြမ္းေျပာခဲ့ပါတ
ယ္။ အနားယူျခင္း ဆုိတာကလည္း ဒီ 
သေဘာတရားကေန အေျခခံလာတာပါပဲ။ 
ဘုရားသခင္ ျပဳလုပ္တဲ့အရာေတြ၊ တစ္ပတ္ 
တာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အရာေတြ 
ကို ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္ၿပီး ျပန္လည္ေက်းဇူး 
တင္ သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔ 
ေပါင္းစပ္ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းတယ္။ 
ဘဝရဲ႕ လွပျခင္းကို ခဏေလးရပ္ၿပီး ၿငိမ္ 
သက္စြာ ျပန္လည္ခံစားေစျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 

 ဥပုသ္ေန႔မွာ အနားယူျခင္း ဆုိတာ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္ေတြ အတြက္ေတာ့ 
ဘုရားသခင္ကို ဗဟုိျပဳရမယ့္ေန႔လုိ႔လည္း
ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္ျပန္ထ 
ေျမာက္ျခင္းကို အစဲြျပဳၿပီး တနဂၤေႏြေန႔က 
ခရစ္ယာန္ေတြအတြက္ ဥပုသ္ေန႔ ျဖစ္လာ 
ပါတယ္။ ဥပုသ္ေန႔မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရ 
မင္တူးကုိ က်င္းပပူေဇာ္ၾကတယ္။ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္က ေက်းဇူးၾသပကာ 
ရတင္ရွိျခင္းလုိ႔ အနက္ရတယ္။ ဒီေတာ့ 
ဥပုသ္ေန႔မွာ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ဘဝအ 
သက္တာအတြက္၊ က႐ုဏာေမတၱာ ေတြအ 
တြက္၊ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ လက္ေဆာင္မ်ား 
အတြက္ ေက်းဇူးပါလုိ႔ ႏွလံုးထဲကေန သတိ 
တရနဲ႔ ေျပာရမွာပဲျဖစ္တယ္။ ေရွ႕ရက္ေတြ 

စာမ်က္ႏွာ (၄) သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ပလပ္စတစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးဖရန္စစ္ လွဳံ႕ေဆာ္

မွာရရွိခဲ့တဲ့ အရာေတြကို ျပန္လည္သတိရၿပီး 
ေက်းဇူးတင္ရင္း မိမိဘဝကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
တည္ေဆာက္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ 
စစ္မွန္ေသာ အနားယူျခင္းပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
အနားယူျခင္း ဆုိတာ ေရြးခ်ယ္မႈတခုျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါကို ထည့္သြင္း ယူလုိ႔မရသလုိ၊ သူ 
အလုိလုိလည္း ျဖစ္မလာပါဘူး။ ႏွလံုးသား 
ရဲ႕ ဒဏ္ရာေတြ၊ ဘဝရဲ႕ ခါးသည္းျခင္းေတြ၊ 
ကိုယ္ထြက္ေျပးၿပီး ေရွာင္ပုန္းေနတဲ့ အရာ 
ေတြနဲ႔လည္း ေက်ေအးသင့္ျမတ္ယူရမယ္။ 

ကိုယ့္သမိုင္းနဲ႔ အတိတ္ကို အရိပ္လုိ မ 
ေျခာက္လန္႔ ေစရေအာင္ သင့္ျမတ္ေက် 
ေအး ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါမွသာ စစ္မွန္ေသာ 
ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္အတူ ဘုရားရွင္၌ အနား 
ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အေပ်ာ္အပါးေတြမွာပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ 
ျခင္းကရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကီအ 
ေပ်ာ္အပါးကိုပဲ မက္ေမာတဲ့သူဟာ ဖ်ားနာ 
ေနတဲ့ ခရစ္ယာန္နဲ႔တူပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ 
ဘဝမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘယ္ႏွစ္ခါ ဖ်ားနာခဲ့ၾကၿပီ 

လဲ။ ထာဝရဆုိတာကို သိၿပီးဘုရားသခင္ 
ေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ အေသးေလးေတြမွာ 
လည္း ႏွိမ့္ခ်စြာ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတဲ့ 
ခရစ္ ယာန္ေတြကိုလည္း ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ 
သင္တုိ႔ ေရွ႕မွာအသက္ႏွင့္ ေသျခင္း၊ 
ေကာင္းႀကီး မဂၤလာနဲ႔ က်ိမ္စာကို ခ်ျပထား 
တယ္။ အသက္တာကို ေရြးၾကပါ။ ဒါမွသာ 
သင္တုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ေတြလည္း 
အသက္ရွင္ လိမ့္မယ္လုိ႔ ဓမၼေဟာင္းမွာ ဘု 
ရားသခင္ကမိန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း 

အသက္နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အရာကိုေရြးခ်ယ္ရမယ္။ 
စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ရွာေဖြရမယ္။ 
လွပတဲ့ တန္ဖုိးေတြကိုအသိမွတ္ျပဳရမယ္။ 
သံသယေတြ၊ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ဘဝကို မခ်ဳပ္ 
ေႏွာင္ လိုက္ပါနဲ႔။ ဘုရားရွင္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
အနား ယူၿပီး ဘဝရဲ႕ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြ
ကိုေက်းဇူးတင္လွ်က္ ခံစားၾကည့္ရေအာင္ 
ပါ။ ဘဝက လွပပါတယ္။

(စက္တင္ဘာ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၈)

စာမ်က္ႏွာ (၃) မွ အဆက္

 ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာမ်ားအတြင္း 
ပလပ္စတစ္မ်ားစြန္႔ပစ္ေနမႈကုိ ရပ္တန္႔ႏုိင္ 
ေရးအတြက္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က လူထုပရိတ္ 
သတ္အား ဖိတ္ေခၚတုိက္တြန္း ခဲ့သည္။

 “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ့ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာ 
ေတြကုိ ပလပ္စတစ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ 
အမႈိက္ပုံႀကီး အျဖစ္မခံႏုိင္ပါဘူး”  ဟု ဗာတီ 
ကန္၌  စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေျပာ 
ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 

က ယခုကဲ့သုိ႔ ပလပ္စတစ္ အမႈိက္ျပႆ 
နာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 

 “ဒီအရာအားလုံးဟာ ဘုရားသခင္ 
ရဲ႕ အလုိေတာ္အပၚမွာပဲ မူတည္တယ္ဆုိရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုေတာင္းဖုိ႔လုိတယ္။ အရာ 
အားလုံးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေပၚမွာပဲ 
မူတည္တယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ဖုိ႔လုိ 
တယ္” ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၿပီးခဲ့တဲ့ 
ႏွစ္မ်ားအတြင္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈနွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ တြက္ခ်က္ 
မႈမ်ားအရ သမုဒၵရာအတြင္းသုိ႔ ႏွစ္စဥ္ 
ပလပ္စတစ္ တန္ခ်ိန္ ၈သန္း ဝင္ေရာက္ 
လွ်က္ရွိၿပီး ၄င္းပလပ္စတစ္မ်ားေၾကာင့္ ေရ 
သတၱဝါမ်ားနွင့္ လူသားတုိ႔၏ အစားအစာ 
မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ပလပ္စတစ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ 

သိပၸံပညာရွင္အမ်ားစုကလည္း တုိက္တြန္း
လွဳံ႕ေဆာ္လွ်က္ရွိပါတယ္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္  ဒီဇင္ဘာလက 
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္က သမုဒၵရာ 
မ်ားအတြင္း ပလပ္စတစ္စြန္႔ပစ္ေနမႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး လာမည့္ 
၂၀၃၀ တြင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားအတြင္း 
ငါးမ်ားထက္ ပလစ္စတစ္မ်ားက ပိုမိုေနရာ 
ယူလာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္  ကမၻာေျမပူေႏြးလာမႈ 
ျဖစ္စဥ္အတြင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားကို ေၾကျငာထုတ္ျပန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက စီးပြားေရး 
ေခါင္း ေဆာင္ ၁၀၀ နီးပါးကုိ ဗာတီကန္သုိ႔ 
ဖိတ္ ၾကားခဲ့ကာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ကိစၥရပ္ မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ 
ေျပာ ၾကားခဲ့ၿပီး “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေယာက္ 
စီတုိင္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္၊ ကပ္ 
ကမၻာႏွင့္ အျခားျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အရာမ်ား 
အတြက္ တာဝန္ရွိပါတယ္” ဟု သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ 
ဝင္လုပ္ကိုင္ ၾကရန္ တိုက္တြန္း မိန္႔ၾကား 
ခဲ့သည္။

 Ref: Reuter၊   

ဘာသာျပန္-ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ဂ်ီ - ၂၀ ဘာသာေပါင္းစံု ဖိုရမ္သို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သဝဏ္လႊာေပးပို႔
 အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံ ဘြယ္ေနာ့စ္ 
အိုင္းရက္စ္ ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၆ မွ ၂၈ 
ရက္မ်ားအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဂ်ီ-၂၀ 
ဘာသာေပါင္းစံု ဖိုရမ္သို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္က သတင္းစကား ေပးပို႕ခဲ့သည္။

 ညီလာခံ၏ ေခါင္းစီးမွာ “Building 
Consensus for Fair and Sustainable 
Development: Religious Contributions 
for a Dignified Future” (မွ်တၿပီး ေရရွည္ 
တည္တံေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သေဘာ 
ထားတစ္ခုတည္း ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ 
ျခင္း - သိကၡာသမၼာဓိရွိေသာ အနာဂတ္ 
အတြက္ ဘာသာတရား၏ ပံ့ပိုးမႈ) ျဖစ္သည္။

 ဤ ကဲ့သို႔ဘာသာေပါင္းစံု ေတြ႕စံု 
ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ဂ်ီ - ၂၀ ထိပ္သီး ေဆြး 
ေႏြးပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ 
သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဘာသာတရား၏ အ 
ေထာက္အပံ့သည္ အေရးပါေသာ အရာ 
ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဟု မွတ္ယူ 
ရမည္ ျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ၏ သ 
ဝဏ္လႊာတြင္ ဘာသာတိုင္း၏ ယံုၾကည္ျခင္း၊ 
ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ အေတြးအျမင္တို႔သည္ လူ႔ 
အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ 
ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာေပးႏိုင္လိမ့္ 
မညဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုသည္မွာ 
မိမိ၏ ယံုၾကည္ျခင္း ခံယူခ်က္မ်ားကို မည္ 
သို႔မွ် ထိခိုက္ပြန္းပဲ့ေစမည္မဟုတ္ဘဲ  အ 
ျပန္ အလွန္ျပည့္ဝေစျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ညီ 
အစ္ကို စိတ္ထားမ်ား ေမြးဖြါေစႏိုင္သည္ဟု 
အားေပးသည္။

 ဤဖိုရမ္အေနျဖင့္ လူသားတိုင္း၏ 
ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားတန္ဘုိးထားျခင္း၊ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအ 
တြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ား 
ရွာေဖြျခင္း၊ သာသာေသာ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕ 
အစည္း တည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ အ 
ေထာက္အကူျပဳႏိုင္ ပါေစဟုဆႏၵျပဳခဲ့သည္။ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 5

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ေဘာလ္တစ္ သံုးႏိုင္ငံခရီးစဥ္
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္သည္ သူ၏ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တမန္ေတာ္ 
ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေဘာ္လ္တစ္ေဒသႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ လစ္သူးနီးယား၊ အက္စတိုးနီးယား ႏွင့္ 
လတ္ဗီးယား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ သြား 
ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။
ဤႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံမွ ခြဲထြက္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး 
ေသာ္လည္း ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔မွ စတင္ကာ ႐ုရွား၏ ရန္လိုမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

 စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ သူ၏ အ 
စဥ္အလာ အတိုင္း တမန္ေတာ္ ခရီးစဥ္မစ 
တင္မီ စိန္႔ ေမရီေမဂ်ာ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးသို႔ 
သြားေရာက္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

   စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္ 
၇း၃၇ နာရီတြင္ ေရာမၿမိဳ႕ ဖ်ဴမီခ်ီးႏို ေလ 
ယာဥ္ကြင္းမွ ထြက္ခြါၿပီး ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 

တခ်ိန္က နာဇီဂ်ာမဏီႏွင့္ ဆိုဗိယက္ ယူနီယံတို၏ လက္ေအာက္တြင္ ဒုကၡမ်ိဳးစံု ႀကံဳေတြ႕ 
ခဲ့ရေသာ ဤႏို္င္ငံမ်ားသည္ ေနတုိး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ဥေရာပ သမဂၢဝင္ ႏိုင္ငံ 
မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
ပထမကမၻာစစ္ပြဲအၿပီး ၁၉၁၈ ခုတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာေသာ္လည္း ၁၉၄၀ 
ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ တပ္နီတို႕က ေဘာ္လ္တစ္ေဒသကို သိမ္းပိုက္ကာ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ 
အတြင္း ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လစ္သူးနီးယားႏိုင္ငံသို႔ ဆိုက္ေရာက္စဥ္ (စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္)

နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီးလ္နီး 
အုစ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတႏွင့္အတူ အစိုးရအဖြဲ႕ အရပ္ဖက္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ျပဳတပ္ 
ဖြဲ႕မ်ား ႐ိုးရာတင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္  ႀကိဳဆိုခဲ့ၾက 
သည္။ ဆက္လက္ၿပီး သမၼ အိမ္ေတာ္သို႔ 
သြားခဲ့သည္။

လစ္သူးနီးယားႏိုင္ငံ ေကာက္နာ့စ္တြင္ လူထု ပရိတ္သတ္ႏွင့္ေတြဆံုစဥ္ (စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္)

 လစ္သူးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ လက္ 
ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သူတို႔အား ေမာ္ကြန္းတင္ထားရာ ျပတိုက္သို႔ 
လည္ပတ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ၁၉၄၁ မွ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဂ်ဴးလူ 
မ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေနရာသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္ 
သည္ နာဇီ ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ႏွစ္ခုကို ၾကံၾကံခံ ရင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ 
သမိုင္းကို မီးေမာင္း ထိုးေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ကာလ 
မ်ားတြင္ သာမန္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ သူ 
ေတာ္စင္ေဘာင္ဝင္မ်ားလည္း အေသသတ္ျခင္း၊ ဆိုက္ေဘးရီးယားသို႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရျခင္း 
မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အာဏာလု အားၿပိဳင္ျခင္းမ်ားကို 
ေရွာင္ရွားကာ အားငယ္သူမ်ားအား ေဖးမကူညီရန္၊ သူတပါးအား ေမတၱာျပရန္ ၾသဝါဒေပးခဲ့ 
သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ သူေတာ္စင္မ်ားအား သနာၾကင္နာျခင္းကို လက္ေတြ႕ က်င့္သံုး 
ရန္မွာၾကားခဲ့သည္။

လတ္ဗီးယားႏိုင္ငံ အာဂလိုနာရွိ ဘုရား၏မယ္ေတာ္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ မစၧားပူေဇာ္စဥ္  (စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္)

အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ လူထု ပရိတ္သတ္ႏွင့္ေတြဆံုစဥ္ (စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္)

 စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လတ္ဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ တစ္ရက္တာလံုးေနထိုင္ 
ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အခမ္းအနားႏွင့္ ႀကိဳဆိုခံၿပီး အစိုးရႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေတြ႕ဆံု 
မနိ္႔ခြန္းေျပာၿပီး ႏိငုင္လံြတလ္ပ္ေရးအတြက ္တိကုပ္ြဝဲငခ္ဲသ့မူ်ားအား ဂဏု္ျပဳတည္ေဆာကထ္ား 
ေသာ ဗိ မာန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ထူးျခားမႈမွာ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုကာ အတူဆုေတာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အမွာစကားမ်ားထဲတြင္ 
မိသားစုမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္ကို လွပေစရန္၊ ခရစ္ယာန္မ်ား 
စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ကာ ယံုၾကည္ျခင္းကို သက္ေသခံၾကရန္၊ တို႕ကို 
အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့သည္။ သက္ႀကီးရြယ္ အိုမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံစဥ္ ဒုကၡအခက္ 
အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း ခိုင္မာ ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။ 
ခရီးစဥ္၏ အဓိကက်ဆံုး အခမ္းအနားမွာ မယ္ေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳ တည္ေဆာက္ထားေသာ 
ဘုရား၏မယ္ေတာ္ ဗိမာန္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္ကို 
နမူနာယူကာ တပါးသူအား ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးရက္ ျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အက္စတိုးနီးယား ႏိုင္ငံ 
တြင္ အစုိးရနွင့္ လူမႈေရး အဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံမွ လူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းႏွင့္အတူ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။ အက္စတိုးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ခိုင္မာေသာ ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ အစဥ္အလာကို ေဖၚျပကာ 
ႀကီးမားေသာ တန္ဘိုးကို ရဟန္းမင္းႀကီးက မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ားအား ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာ ဆုိသည္မွာ ေသေနေသာ အရာမဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ရႊင္လန္းတက္ၾကြစြာျဖင့္ ဧဝံ 
ေဂလိ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားသက္ေသခံရန္မွာၾကားခဲ့သည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ 
ဘာသာဝင္မ်ားအား မိမိတို႔၏ ကမၻာငယ္ေလးထဲမွ ထြက္လာကာ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးရင္း 
မိမိတို႔ ခရစ္ယာန္ အသက္တာကို ျပည့္ဝစြာ ေနၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္သည္ ေႏြးေထြးေသာ ႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ အလြန္ 
ေက်နပ္ဘြယ္ရာေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ ႏွင့္ ဗာတီကန္ တို႔အၾကားက သေဘာတူညီခ်က္
သေဘာတူညီခ်က္

 ဗာတီကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဆရာ 
ေတာ္မ်ား ခန္႔အပ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ 
ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက တ႐ုတ္အစိုးရ ခန္႔ 
အပ္ထားေသာ ဆရာေတာ္ (၇)ပါးကို အသိမွတ္ျပဳလိုက္ 
ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေၾကညာခဲ့သည္။

 ဗာတီကန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား စက္တင္ဘာ 
လ (၂၂) ရက္ စေနေန႔က ဆရာေတာ္ ခန္႔အပ္ေရးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ သတင္းေကာင္းေတာ္ ေဟာေျပာျခင္းကို 
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို 
ခ်ခဲ့တာပါ” ဟု စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ 
ဗာတီကန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားသည့္ 
ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Bishop Joseph Guo Jincai ၊  
Bishop Joseph Huang Bingzhang ၊ Bishop Paul Lei 
Shiyin ၊ Bishop Joseph Liu Xinhong ၊ Archishop Jo-
seph Ma Yinglin ၊ Bishop Joseph Yue Fusheng ႏွင့္ 
Bishop Vincent Zhan Silu (၇) ပါးတို႔သည္ ဗာတီကန္ 
သာသနာေတာ္၏ ဆရာေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဗာတီကန္က 
ျပည္လည္အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

 ဗာတီကန္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ တ႐ုတ္အစိုးရက 
ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္အသိအမွတ္ 
လိ္ုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အတိတ္၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ 
မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ 
မ်ားကို တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္ရန္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ဗာတီကန္ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ဗာတီကန္-တ႐ုတ္ ယာယီသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ဗာတီကန္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ 
သူ Cardinal Pietro Parolin က “ဒီေန႔ဟာ ပီတာ (ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီး) ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆရာ 
ေတာ္ေတြနဲ႔ ဗာတီကန္ရဲ႕ဆရာေတာ္ေတြ ပထမဆုံး တစ္လုံး 
တစ္ဝတည္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိတဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္။” ဟု မိန္႔ၾကား 
ခဲ့သည္။
တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
 သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ၇ ရာစုႏွစ္တြင္ 

အာဆီးရီးယား ရေသ့ အာလိုပင္၏ သာသနာျပဳျခင္းျဖင့္ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုအ 
ခ်ိန္က တည္ထားခဲ့သည့္ ၁၀ ေပအျမင့္ရွိ ေက်ာက္စာတြင္ 
ခရစ္ ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား 
အေၾကာင္းေရးထိုးထားသည္။ ယခုခ်ိန္တြင္ ထိုေက်ာက္ 
စာကို ရွန္ဇီ ျပတိုက္တြင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

 ၁၃ ရာစုတြင္ အိတာလ်ံလူမ်ိဳး ဖရန္စစ္ကန္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ ေမာ္ေတကာဗီႏို သည္ တ႐ုတ္ျပည္ေျမေပၚ 
ပထမဦးဆံုး ေျခခ်သည့္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
၁၃၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ကေလးမင္ (၅) က ဖါသာရ္ 
ဂၽြန္အား ဆရာေတာ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီး အသင္းေတာ္ကို 
တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ ဖါသာရ္ ဂၽြန္သူ ဘာသာဝင္ ၆ 
ေထာင္ ေက်ာ္ကုိ ေဆးေၾကာျခင္းေပးၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ဖရန္စစ္ကန္ အသင္းသားတို႔ 
သည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ သာသနာလုပ္ 
ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၃၆၈ တြင္ ဘာသာဝင္ဦးေရ 
သံုးေသာင္းခန္႔ရွခိဲသ့ညဟု္ သမိငု္းသုေတသမီ်ားကဆုိသည။္

 ၁၆ ရာစုႏွစ္တြင္ သာသနာျပဳ မ်ားဝင္ေရာက္ရန္ 
ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ဝင္ခြင့္မရခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၁၆၀၁ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေယဇူးအသင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာေတအို ရစ္ခ်ီ ႏွင့္ 
အေပါင္းပါတို႔အား ပီကင္းတြင္ေနခြင့္ရကာ ဘုရင္၏ နန္း 
ေတာ္ တြင္းအထိ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အျခား သာသနာျပဳ အသင္းဂိုဏ္းမ်ားလည္း ဝင္ခြင့္ရခဲ့ၾက 
သည္။ ၁၇၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၌ ဘာသာဝင္ဦးေရ 
၂ သိန္းခန္႔ရွိလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သာသနာျပဳမ်ားအခ်င္း 
ခ်င္းအၾကား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အျငင္းပြါးမႈမ်ားက သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ 
ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ 
ေထြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားေသာ ေယဇူးအသင္း၏ နည္းနာ 
မ်ားကို အျခား အသင္းဂိုဏ္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ထို 
ပဠိပကၡမ်ား ျဖစ္ေနစဥ္ အင္ပါရာ မွ တရားေဟာခြင့္ ပိတ္ပင္ 
ၿပီး သာသနာျပဳမ်ားအား ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။

 ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး သာသနာျပဳမ်ား ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ 
လာခဲ့ၾကသည္။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အထူး ေအာင္ျမင္ 
ခဲ့ၿပီး စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္က်ေစရန္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ 
နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သာယာဝေျပာေသာ 
သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ၁၉၄၉ ခု ကြန္ျမဳနစ္ေတာ္ 
လွန္ေရး ျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၆ မွ 
၁၉၇၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳ မ်ားအား 
ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း အျပင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ညွင္း 
ဆဲျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဘာသာေရးကို အျပီး အျပတ္ 
ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။

 ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဘာသာကိုးကြယ္ခြင့္ျပန္ 
လည္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား သာသနာျပဳမ်ား ဝင္ 
ခြင့္မရဘဲ ေဒသခံ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းမ်ားကသာ ဦးေဆာင္ၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္တို႔သည္ ေရာမႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ခြင့္မရွိဘဲ အစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံသာ ျဖစ္ၾက 

ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံ 
ယူထားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

 ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားက အစိုးရကို အာခံ 
ကာ က်င့္ႀကံေနေသာ ကက္သလစ္မ်ားလည္းရွိေနသည္။ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သိကၡာခံထားေသာ ဆရာ 
ေတာ္မ်ားရွိသလို ဆရာေတာ္မ်ားက သိကၡာတင္ေပးထား 
ေသာ ရဟန္းမ်ားလည္းရွိေနသည္။ သူတို႔အထဲမွ အခ်ိဳ႕တို႔ 
သည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အ 
သက္စြန္႔ခဲ့ၾကရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဥ္းေထာင္ 
အတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ေနာက္ကြယ္

 ဗာတီကန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရအၾကား သေဘာ 
တူညီခ်က္က ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ သမိုင္း 
စာမ်က္ႏွာ အသစ္ျဖစ္သည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက စာတစ္ 
ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္ (၂) လက္ထက္ကပင္ စတင္ႀကိဳးစားလုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္ ရလဒ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

 သေဘာတူညီခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ဗာ 
တီကန္မွ ခန္႔ထားေသာ ဆရာေတာ္ ဒါဇင္ခန္႔ကို တ႐ုတ္ 
အစိုးရမွ ဒီဇင္ဘာမတိုင္မွီ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္ 
သည္။ စက္တင္ဘာ (၂၂) ရက္မွာပင္ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ခ်န္ဒီ (Diocese of Chengde) 
ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ အသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္လိုက္ 
ေၾကာင္း  ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းသာသနာ၏ ဆရာေတာ္ႀကီး 
အုပ္ခ်ဳပ္ရာ ကက္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း အျဖစ္ ေရွာင္လြန္ 
(Shuangluan) ခ႐ိုင္၊ ခ်န္ဒီ (Chengde) ျမဳိ႕ရွိ Jesus the 
Good Shepherd ဘုရားေက်ာင္းကို အဆင့္တိုးႁမွင့္ သတ္ 
မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

 ၄င္း သာသနာသစ္သည္ ခန္႔မွန္းေျခ စတုရန္းမိုင္ 
တစ္ေသာင္းခြဲ ခန္႔က်ယ္ ဝန္း မည္ျဖစ္ၿပီး ကက္သ လစ္ 
ဘာသာဝင္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔၊ သာသနာအုပ္စု ၁၂ စုႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၇) ပါး တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္ ဤ သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ တုန္႔ျပန္မႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမေအာက္ 
အသင္းေတာ္ဟု အမည္ေပးထားခံရသည့္ သစၥာတည္ၾကည္ 
သူတို႔၏ ကံၾကမၼာမည္သို႔ ျဖစ္လာမည္မွာ မေရရာေသာ 
အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္ရၿပီး 
ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရသည္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ေနဆဲျဖစ္သည္ဆိုသည့္ သတင္းအခ်ိဳ႕လည္း ေပၚထြက္ 
လာသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ခဲ့ ေသာ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ဤ သေဘာတူ ညီခ်က္သည္ ကြန္ 
ျမဴနစ္ အစိုးရအား လက္ ေျမႇာက္ အ႐ံႈး ေပးသည့္ သေဘာ 
ေရာက္ေနသည္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္။ ႏွစ္ ဦးႏွစ္ဖက္ အေလွ်ာ့ 
အတင္းလုပ္ရေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္လံုး တြင္ အ႐ံႈးလည္း 
ရွိမည္ အျမတ္လည္း ရွိပါလိမ့္မည္ဟု ရဟန္းတစ္ပါးက 
မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

  ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္မိန္႔ဆိုသည့္အတိုင္း တ႐ုတ္ျပည္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုးအ 
တြက္ အမွန္ပင္ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သူ႔အေနႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း မ်ားစြာ 
ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီးက ရွင္းျပသည္။ 
ဤ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ အေကာင္းဖက္သို႔ 
ဦးတည္ႏိုင္ရန္ ဝိုင္းဝန္း ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။

Ref: CNA, Zeit, Fides Asis, Vatican Media
 ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္
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 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုနယ္ေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ အဆင့္၌သာ႐ွိ 
ေနၿပီး ျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ 
ေရာက္႐ွိရန္ ယခုအခ်ိန္ အကူးအေျပာင္း 
ကာလ၌ ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ပထမဦးဆုံး ကာဒီနယ္ျဖစ္ၿပီး ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ 
တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သူ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ 
ဘိုက ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ 
ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

 ကုလသမဂၢက အခ်က္အလက္ 
စုေဆာင္းေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ 
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္ 
နယ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားကုိ စြဲခ်က္တင္ရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ကာဒီ 
နယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိမွ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
သည္ ႏုနယ္ေသးသည့္ ကေလးငယ္ 

အရြယ္သာ႐ွိေနၿပီး ၎စနစ္ ေတာင့္တင္း 
ခုိင္မာလာရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ 
မႈကို အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ေနရေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 
ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ဖြံၿဖဳိး 
တုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုကုိ ရ႐ွိရန္ 
တုိင္းသူျပည္သားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
အျပည့္အဝရွိေနၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သမုိင္းသည္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ သမုိင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး  ေနာက္ထပ္ဒဏ္ရာမ်ား ထပ္မံမ 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရွာင္ရွား 
သင့္ေၾကာင္း၊ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ သတ္ 
ျဖတ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္ျခင္းစြဲခ်က္ 
မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏုနယ္ေသးေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခ 
အေနတြင္ တည္တန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ 
ထိန္းသိမ္းၿပီး တုိင္းျပည္အႀကီးအကဲတုိ႔၏ 
အေျခအေနကုိ လက္ခံေပးၾကရန္ ႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာ 
မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီ 

ေျဖ႐ွင္းေပးၾကရန္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိမွ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေတာင္း 
ဆုိခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔အစုိးရႏွင့္ စစ္ 
ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ား အတူတကြ 

ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး တုိင္သူျပည္သားတုိ႔ 
၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ 
လည္း ၎က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အ 
ျပည့္ အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားစာ

ျမန္မာျပည္၏ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားသူတိုင္းသို႔ ပန္ၾကားလႊာ
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္

ျမန္မာျပည္မွ ခ်စ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔၊
ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစဟု ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားလွေသာကာလအခိုက္အတန္႔ကို ျဖတ္သန္းေနရပါသည္။ 
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔သည္လည္း ျပည့္ဝေသာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူတို႔၏ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈ ကို ကာလၾကာရွည္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္လာခဲ့ၾကသည္။

တိငု္းျပည၏္သားေကာင္းလငူယမ္်ားက ဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ အခြင္အ့လမ္းသစမ္်ားကိ ု
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးကို ေမွ်ာ္ 
လင့္ေနၾကသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူငယ္မ်ားက လစာေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ 
အလုပ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက မိမိတို႔ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ အမိေျမသို႔ ျပန္လာႏိုင္ 
မည့္ အေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

တိုင္းျပည္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိပ္မက္ျဖင့္ ေစာင့္ေနေလသည္။ တုိင္းျပည္သည္ အမွန္ 
တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည့္ေန႔ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္ေနေသာ သမိုင္းေၾကာင္း 
ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုဒဏ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ 
ရာသစ္မ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားေစရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေပ။

ကိုလိုနီေခတ္ အခ်ိန္မွစ၍ ဒုတိယကမၻာစစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာျပည္သူျပည္သား တို႔ 
သည္ အခက္အခဲေပါင္းစံုကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရေသာအခါတြင္လည္း 
ျပည္တြင္းမွ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ၾကျပန္သည္။ ယင္း 
တို႔သည္ ရပ္စဲသြားသည္ဟူ၍မရွိေပ။ ပဋိပကၡမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္အုိးအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခ
င္းမ်ား၊ လုံျခံဳမႈမရိွေသာ ျပည္ပအလုပ္သမားတို႔၏ ဘဝမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္ကို 
ဒဏ္ရာမ်ားစြာရရွိေစခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုဒဏ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ရာသစ္မ်ား
ထပ္မံျဖစ္ပြားေစရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေပ။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သမ္းလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ 
အစိုးရဟူ၍ ပီပီျပင္ျပင္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္မွာ ၄င္းတို႔ 
၏ ဦးစားေပးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မူကား မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းမရွိေသးေပ။ ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္ရင့္သန္ရန္ လုိအပ္ေနေသးသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ထက္တြင္ မိမိတို႔၏ 
တိုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔ ေမွ်ာ္ 
လင့္ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သားအစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားအၾကား နား 

လည္မႈ ရရွိျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သူမ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
လိမ့္မည္ဟု ၄င္းတို႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ျမဲၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ 
အခန္းက႑မွာ မ်ားစြာအေရးပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အရပ္သားအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ လက္တြလုဲပ္ေဆာင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ထိုဒဏ္ရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ကုစားရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ရာသစ္မ်ား 
ထပ္မံျဖစ္ ပြားေစရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာျပည္၏ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီးသည္ တည္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကား 
ေစ့ေရး၌ အဓိက ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသူ အားလံုး၏ အခန္းက႑ကို လက္ခံရန္ျဖစ္သည္။ ထို 
ပကတိအေျခအေနကို လက္ခံရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပး 
ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ကြ်ႏု္ပ္အေလးအနက္ထား ေတာင္းဆို လိုပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CBCM) ျမန္မာျပည္အသင္းေတာ္မ်ား 
ေကာင္စီ (MCC)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဧဝံေဂလိခရစ္ယာန္မ်ားအဖြဲ႕ (MECA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ခရစ္ေတာ္၏သာသနာျပဳအဖြဲ႕တို႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
အတိုင္း ယခုလက္ရွိအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အဖ်က္သေဘာ ေဆာင္သည့္ အရာမ်ား၊ မလို 
အပ္ေသာဖိအားေပးမႈမ်ား၊ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး အၾကား ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ 
တို႔ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံယူထားပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္း 
ပြဲတြင္လည္း လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုရွင္းလင္းေရး၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈစသည့္ 
ျပင္းထန္ေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခံု႐ံုး (ICC) စသည္တို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခရီးလမ္းကို အေထာက္ 
အကူမျပဳေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပ
ည္၏အေျခအေနမွာ သိမ္ေမြ႕လွေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက လက္တြဲ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကတိျပည့္ဝမည့္ေန႔ကို ေစာင့္ေနေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ထိုကတိကို ႀကိဳးစားျဖည့္ဆည္းၾကပါစို႔။ ေရွ႕သို႔ တက္လွမ္းၾကပါစို႔။

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ရန္ကုန္ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ကက္သလစ္ရဟန္း ျဖစ္တကၠသိုလ္မွ ကိုရင္ အပါး(၆၀) အမႈေတာ္ေဆာင္ သိကၡာငယ္အသီးသီး ခံယူ

 ရန္ကုန္ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ကက္သလစ္ရဟန္း ျဖစ္တကၠသိုလ္(CMS-Yangon)မွ 
ကိုရင္(၆၀) ပါးသည္ စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္တြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ စိန္ေမရီ 
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ အမႈေတာ္ေဆာင္ သိကၡာငယ္အသီးသီးကို ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္မန္း 
ဆိန္းဟွီထံမွ ခံယူခဲ့သည္။

 ကိုရင္(၃၈)ပါးသည္ ယဇ္ပလႅင္အမႈေတာ္ေဆာင္ သိကၡာငယ္ခံကို လည္းေကာင္း 
ကိုရင္ (၂၂) ပါးသည္ (Lector) သမၼာက်မ္းစာအမႈေတာ္ေဆာင္ခြင့္ သိကၡာငယ္ ကိုလည္း 
ေကာင္း ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီထံတြင္ ခံယူခဲ့ၾက 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ား၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ သိကၡာငယ္မ်ား ခံယူသည့္ 
တရားေတာ္ျမတ္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအပါး(၂၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ကိုရင္၊သီလ႐ွင္ႏွင့္ ဘာသာတူ 
မိတ္ေဆြ (၂၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္အားေပးဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ 
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ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ ဒြန္ေဘာ့စကို ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ကိုရင္ ၅ ပါး အမႈေတာ္ေဆာင္သိကၡာ ခံယူ

 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ ဒြန္ေဘာ့စကိုရ
ဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ စက္တင္ဘာလ 
၁၄ ရက္ေနပိုင္းက ကားတိုင္ေတာ္ေအာင္ပြဲ 
မစၦားတရားႏွင့္အတူ ဖိလစ္ပိုင္ဆေလးရွင္း 
အသင္းဂုိဏ္း အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Fr. Paul 
Bicomong SDB မွ ရဟန္းေလာင္း ဆေလး 
ရွင္းကိုရင္ ၁၇ ပါးအား အမွဴေတာ္ေဆာင္ 
သိကၡာအသီးသီး အပ္ႏွင္းေပးခဲ႔ပါတယ္။

ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူၿပီးသူ ဘာသာ 
ဝင္အားလံုးဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းေသာ 
ရဟန္းအျဖစ္ေတာ္မွာ ပါဝင္ၾကရၿပီး သတင္း 
ေကာင္းေဟာၾကားျခင္း၊ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အ 
မႈေတြမွာ ဆုိင္ရာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခြင့္ 
ရွိသည့္အနက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ တစ္ 
သီးတစ္ျခား ပါဝင္ရရွိၾကသည္။ ရဟန္းဘဝ 
ရဲ႕တာဝန္ေတြကုိ ရဟန္းမျဖစ္မီ ကတည္း 

ကပင္ လက္ေတြ႕ထမ္းေဆာင္နုိင္ဖုိ႔အတြက္ 
အမိအသင္းေတာ္က ရဟန္းျဖစ္ကိုရင္မ်ား 
ကို သိကၡာေတာ္အဆင့္ဆင့္ အပ္ႏွင္းေပး 
ေလ့ရွိသည္။

 ဒီသိကၡာငယ္ေလးေတြကို ရဟန္း 
သိကၡာမခံယူမီ အဆင့္ဆင့္ခံယူရၿပီးဦးပဥၨင္း 
သိကၡာႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာ ႏွစ္ခုကိုမူ လူအ 
မ်ား ပိုမိုသိရွိၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဓမၼ 
သၿဂႋဳလ္္ဘာသာကို ၄ ႏွစ္တာ ဆည္းပူးရၾက 
ၿပီး သင္ၾကားေနစဥ္ ဒုတိယႏွစ္မွာ ႏႈတ္က 
ပါတ္ေတာ္ အမွဴေတာ္ေဆာင္ သိကၡာကို 
ခံယူေလ့ရွိၾကသည္။ ဒီအမွဴေတာ္ေဆာင္ 
သိကၡာရ႐ွိၿပီးေနာက္ ကိုရင္မ်ားသည္ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ ဖတ္ရႈျခင္း ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ ဧဝံ 
ေဂလိတရားေတာ္ကိုေဟာၾကားသက္ေသ
ခံၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

 တတိယႏွစ္တြင္ ယဇ္ပလႅင္အမွဴ 
ေတာ္ေဆာင္ သိကၡာကို ခံယူရရွိၾကၿပီး ထို 
အမွဴေတာ္ေဆာင္ သိကၡာကိုခံယူၿပီး ေနာက္ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ အထြတ္ျမတ္ 

ထားရာ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ရဟန္း 
ေတာ္အား ကူညီေပးၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဘာသာတူမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ ေဝ 
ေပးျခင္း လူနာမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ေပး 
ျခင္းစတဲ႔ အမႈေတြမွာ ကူညီေပးႏုိင္ ၿပီျဖစ္ 
သည္။ ထို႔ေနာက္ ရဟန္းတုိ႔ တတ္အပ္ တဲ့ 
ဓမၼသၿဂႋဳလ္ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကား ေလ့ 
လာၿပီး ဦးပဥၨင္းသိကၡာေတာ္ကို ေပး ေလ့ရွိ 
သည္။ ဦးပဥၨင္းဘဝျဖင့္ ၆ လ သို႔မ ဟုတ္ ၁ 
ႏွစ္ အမႈထမ္းၿပီးေသာအခါ ရဟန္း သိကၡာ 
ခံေတာ္ျမတ္ကို ခံယူကာ ရဟန္း ေဘာင္သုိ႔ 
အဆင့္ဆင့္ ႀကိဳးစားတက္လွမ္း ရသည္။

 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ ဒြန္ေဘာ့စကို 
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 
ယဇ္ပလႅင္ အမႈေတာ္ေဆာင္ သိကၡာႏွင့္ 
ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ အမႈေတာ္ေဆာင္ သိကၡာ 
ငယ္ေလးမ်ားခံယူသည့္ ကိုရင္ ၁၇ ပါးထဲ 
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၅ ပါး ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

        သီကုိရွင္း

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ ဒႆနိကေဗဒဌာန၊ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသားကုိရင္မ်ား၏ ႏွစ္ 
ပတ္ လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ စက္တင္ဘာ 
လ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္တုိင္ (၄) ရက္တိတိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ အဖကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိမွ 
(Retreat Preacher) အျဖစ္ၾကြေရာက္ဦး 
ေဆာင္မႈ ေပးခဲ့ပါသည္။

 ထုိဝတ္ေစာင့္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္၌ 
အဖကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္မွ ကုိရင္မ်ား၏ စိတ္ 
ဓါတ္ပိုင္းဆုိင္ရာကုိ အေျခခံလ်က္ ဝိညာဥ္ 
ေရး၊ လူမႈ ဆက္ဆံေရး၊ သုိးထိန္းေရးရာႏွင့္ 
အသိဗဟုသုတမ်ားကုိ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ မရိုး 
ႏိုင္ေအာင္ မွ်ေဝေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကုိရင္မ်ားတုိ႔ 
၏ က်န္ရွိေသာ စာသင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ခြန္
အားမ်ားစြာျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ဝတ္ 

ေစာင့္ျခင္း၏ အဆုံးပိုင္းတြင္ ကုိရင္မ်ား 
အာပတ္ေျဖျခင္းစကၠရမင္း မဂၤလာကို ခံယူ 
ၾကၿပီး အပိတ္ေန႔တြင္ အဖကာဒီနယ္မွ 
စံုလင္ေသာ အင္ဒူးလ္ဂ်င္းသွ်ားအခြင့္ကုိ 
ေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 ထုိ႔အတူ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ အစ 
အလည္ အဆုံးတိုင္ အေႏွာက္အယွက္ 
အခက္အခဲမရွိဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ေပးသနားေ
တာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္ 
သည္နည္းတူ မ်ားျပားလွေသာ တာဝန္ဝတၱ 
ရားမ်ားေၾကာင့္ မအားမလပ္ၾကားက မိမိ၏ 
သားငယ္ကုိရင္မ်ား၏ ဝိညာဥ္ကာယ အာ 
ဟာရျပည့္ဝေစဖို႔ တက္ၾကြသြက္လက္စြာ 
ျဖင့္ လာေရာက္ေဟာေျပာလမ္းညႊန္ ေပး 
ေတာ္မူေသာ အဖကာဒီနယ္ ခ်ာလ္းစ္ဘုိအား 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ဝတ္ေစာင့္ 

ျခင္းအတြက္ ( Retreat Preacher) ကုိ 
စီစဥ္ ေပးေသာ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းညႊန္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ ဇာဏီဝင္းခိုင္ 
ႏွင့္တကြ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း 
ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္စဥ္ 
အတြင္း လုပ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
အလွဴေငြအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ 
ကူညီေပးၾက ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားကိုလည္း 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

        ဇကပ္ (ကာနန္သား)

ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ ဒႆနိကေဗဒ ကိုရင္မ်ား ဝတ္ေစာင့္ျခင္း၌ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ေပး



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 9

 ေရာမၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တမန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အတြင္းေရး 
မွဴးျဖစ္သူ Rev. Fr. Fabrizio Meroni- ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ Pontifical Mission-
ary Societies (PMS) Director Rev.Fr. 
Bernardino Ne Ne တို႔သည္ ကေလးသာ 
သနာကို စက္တင္ဘာ(၁၀) ေန႔တြင္လာ 
ေရာက္လည္ပတ္ကာ ကေလးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား၊ 
ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္ အက်ိဳး 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ 

 Rev. Fr. Maximian Pau Sian 
Mung သည္ ကေလးသာသနာအတြက္ 
MCA director ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ 
ဘာသာျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 
Rev. Fr. Fabrizio Meroni က ယံုၾကည္သူ 
ဘာသာတူမ်ားကို တစ္စံုတစ္ရာ လမ္းညႊန္
သင္ၾကားေပးဖို႔ရန္မဟုတ္ဘဲ သင္တို႔ထံမွ 
တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ 
တို႔၏ ႐ႈေထာင့္၊ ျမင္ေတြ႕မႈမ်ားကို နား 
ေထာင္ဖို႕ရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ 
ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ၎က ရဟန္းမင္းႀကီး အ႐ွင္ 

သူျမတ္ဖရန္စစ္က လာမည့္ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလကို သာသနာျပဳ၊ တမန္ 
ေတာ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး သာသ 
နာျပဳျခင္းအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ ျပန္ 
လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ 
ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ 

 သာသနာျပဳ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎ကဆက္လက္ေျပာ 
ၾကားရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးသည္ သာ
သနာျပဳပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ႏွင့္အမွ် မိမိ 
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အစျပဳကာ အျခားေနရာ 
အႏွံ႔သို႕တိုင္ေအာင္ ေရာက္ေလရာရာ သြား 
ေလရာရာ၌ သာသနာျပန္႔ပြားေရး တာဝန္ 
ဝတၱရားကို အမွတ္ရရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးဆိုသည္ 
သာသနာျပဳပုဂိ္ၢဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အ 
ေလ်ာက္ သာသနာေတာ္ျပန္႔ပြားေရး အ 
တြက္ အေျပာအဆိုအားျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အားျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း သာသနာျပဳႏိုင္စြမ္း႐ွိေသာ 
ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားၾကရ 
မည္ ဟု ၎က ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူ 

မ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရ 
မင္တူးကို ခံယူလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ 
မိမိတို႔၏ႏွလံုးသားတြင္ သာသနာစိတ္ဓာတ္ 
မ်ား တစ္ေန႕တစ္ျခား တိုးပြားလာေစရန္ 
ႀကိဳးစားၾကရပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဟန္းမင္း 
ႀကီး အ႐ွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္ႏွင့္ ဒုတိယ 
ေျမာက္စိန္ဂၽြန္ေပါလ္ က “သာသနာျပဳ စိတ္ 
ဓာတ္မ႐ွိလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္းမ႐ွိ” ဟု မိန္႔ 
ၾကားခဲ့ေသာေၾကာင္ ့     ကၽြႏ္ပုတ္ို႔အားလံုးသည ္
မိမိတို႔၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းအလိုက္ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ား၊ ဓမၼဆရာ/မမ်ား 
ယံုၾကည္သူဘာသာတူတို႔သည္ သာသနာ 
ျပဳလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္လႈပ္႐ွားၾကရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႐ံုးခ်ဳပ္မွ 
အစျပဳ၍ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္ 
စင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား လက္တြဲညီညာ 
ခ်ိတ္ဆက္ၾကကာ အမိကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္ႀကီး၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကမၻာအႏွံ႕၊ 
ႏိုင္ငံအႏွံ႔၊ ေနရာအႏ႔ွံ ေရာက္႐ွိအျမစ္သြယ္ 

ဖို႔ရန္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
Rev. Fr. Fabrizio Meroni က လမ္းၫႊန္ေျပာ 
ၾကားသြားခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးက ၂၀၁၉-ေအာက္ 
တိုဘာလကို သာသနာျပဳ ပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားအ 
တြက္ အထူးဆုေတာင္းေပးရန္ႏွင့္ ေဆာင္ 
ပုဒ္အားျဖင့္ ““ေဆးေၾကာျခင္းေပးပါ၊ ေစ 
လႊတ္ပါ”” ကိုေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္။ အဓိ 
ပၸာယ္အားျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူၿပီးသူ 
က ၽြႏ္ု ပ္ တုိ ႔ အား လံုး သ ည္ လ ည္း  
အသင္းေတာ္အတြက္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရ 
ေသာ သာသနာျပဳပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

သာသနာျပဳ၊ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းေဆြးေႏြး 
ပြဲသို႕ ကေလးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ 
သီလ႐ွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ အသင္းေတာ္ 
အက်ိဳးေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း(၄၅)ဦးခန္႔ ပါ 
ဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြး 
ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ကေလးသာသနာမွ 
ႂကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို 
ညေနစာျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးပါသည္။ 

ေမာင္ေအး(ကေလးသာသနာ)

ေရာမၿမိဳ႕အေျခစိုက္ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ 
ကေလးျမဳိ႕ရွိ သာသနာ့အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 ျမန္မာျပည္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳ အသင္းမ်ားရံုး  CBCM-PMS 
ႀကီးမွဴး၍ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာ 
ျပဳလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ 
ေပး ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မွ 
၆ ရက္အထိ ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဆ 
ရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
 ေဆြးေႏြပြဲကို ဖယ္ခံု ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Bp. Peter Hla မွ ရဟန္း 

ေတာ္ ၂၇ ပါးႏွင့္အတူ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 
ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာ 
ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ တာ 
ဝန္ခံမ်ား အားလုံးကို ျမန္မာျပည္ ရဟန္း 
မင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳအသင္း မ်ားရံုး 
၏ ဒါရိုက္တာ Fr. Bernardino Ne Ne မွ 
ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး 
ဆရာေတာ္ႀကီး Bp. Peter Hla မွ လမ္းၫႊန္ 
အမွာစကား ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
 Fr. Bosco Saw Lar Htoo မွ 
“ဓမၼေဟာင္းကို အေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ပ်က္ျပားရျခင္း အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္း”   
ႏွင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္သူ 
ခရစ္ေတာ္ရွင္ အေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း”  
ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Fr. Mau-
rice Nyunt Wai မွ “သင္သည္ သာသနာျပဳ 
ေနေသာ သာသနာေတာ္ႀကီး ျဖစ္၏” ေခါင္း 
စဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Fr. Bernardino Ne 
Ne  မွ “ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ ရာ သာသနာျပဳ 
အသင္းမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ”မ်ား 

ကို လည္းေကာင္း အသီးသီး ပို႔ခ် ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ကမၻာႀကီး 
တည္ေဆာက္ဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သာသ 
နာေတာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ 
ေဆာက္ဖို႔ ဆိုရင္ အဲ့ဒီအေျဖက အေဝးႀကီး 
သြားၾကည့္ စရာမလိုဘူး။ က်မ္းစာအေျဖကို 
ၾကည့္ၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ 
တာက အေျဖက က်မ္းစာထဲမွာရွိတယ္။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီက်မ္းစာဆိုတာက 
ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ေလ။”  ဟုဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ေပါလ္သက္ခိုင္က သင္တန္းတြင္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။
 ထို႔အျပင္ လူသားမ်ား၏ ျဖစ္ပ်က္ 
မႈဘဝပုံရိပ္မ်ား၊ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္ 
ႏွင့္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကာလအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးတည္ေဆာက္ရန္ အေျဖသည္ က်မ္းစာ 
ထဲတြင္ ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က မိန္႔ၾကား 
သည္။
 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္း 

ခ်ဳပ္သာသနာ၊ က်ိဳင္းတံုဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ 
ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမ်ားမွ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ား အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး PMS ရံုးမွ 
ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလး 
သူငယ္မ်ား အသင္းအေၾကာင္းႏွင့္ PMS 
ရံုး၏တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အေျခအ 
ေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္း 
အုပ္ သာသနာမ်ားမွ ရဟန္းေတာ္ ၃၉ ပါး၊ 
သီလရွင္ ၂၉ ပါး၊ ဘာသာတူ တာဝန္ခံ ၄၂ 
ဦး စုစုေပါင္း ၁၁၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး 
၎တို႔၏ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး၊ 
သြားေရးလာေရးမ်ားႏငွ့္ အျခားလိအုပ္ေသာ 
အရာမ်ားကို ဖယ္ခံု သာသနာလံုးဆိုင္ရာ 
PMS Director Fr. Bosco၊ ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီးလ႐ွင္မ်ား၊ 
လူငယ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာ 
သူမ်ားကကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ၾကသည္။ 

CBCM - PMS

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

 Barnabite အသင္းဂိုဏ္းမွ အီတာ 
လ်ံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ သကၠရာဇ္ 
၁၇၀၀ေက်ာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္းဝ၊ 
ေတာင္ငူ၊ ပဲခူး စေသာ ျမန္မာျပည္ၿမဳိ႕ 
ႀကီးမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး သာသနာျပဳလုပ္ 
ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ ေအာင္ျမင္မႈ 
အခ်ဳိ႕ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ သာသနာျပဳမ်ား 
ကို တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ ဆက္လက္ေစ 
လႊတ္ခဲ့သည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တို၏ ငယ္ဘဝ

 ပထမ ဆုံး ျမန္မာပုံႏွိပ္စာလုံးကို 
တီထြင္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တို 
သည္ သကၠရာဇ္ ၁၇၂၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၅)
ရက္ ေန႔တြင္ အီတလီျပည္ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
အူဒုိင္းေက်းရြာကေလး၌ ဖြားျမင္ခဲ႔သည္။ 
ပယ္ရ္ကုိတုိသည္ အီတလီျပည္ မြန္ဇာၿမိဳ႕ ရွိ 
ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္းမွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ 
ထားေသာ စိန္ေပါလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ 
ပညာ ဆည္းပူးခဲ႔သည္။ ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳစင္ 
အခ်ိန္အခါက စ၍ ဘုရားတရားၾကည္ညိဳမႈ၊ 
ရဟန္းတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ စိတ္ပါ 
ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ထက္သန္ ရည္မြန္စြာ ျပသ 
ခဲ႔သည္။ စိန္ေပါလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွ 
အထက္တန္း ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးေအာင္ 
ျမင္ၿပီးေနာက္ ဘားရ္နားဘုိက္အသင္းဂုိဏ္း
သုိ႔ဝင္ေရာက္ခဲ႔သည္။ ပညာ အရည္အခ်င္း 
ႏွင့္ အက်င့္သိီလ ျပည္႕ဝသူျဖစ္သည္႔ 
အေလ်ာက္ သကၠရာဇ္ ၁၇၄၆ ခုႏွစ္ နုိဝင္ 
ဘာလ (၈) ရက္ အသက္(၁၇)ႏွစ္အရြယ္တြင္ 
ဘားရ္နားဘုိက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္
လာခဲ့သည္။

 သကၠရာဇ္ ၁၇၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ 
ျပည္သို႔ ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ထိုႏွစ္ မတ္လ 
(၁၄) ရက္ေန႕တြင္ အီတလီႏိုင္ငံ လိင္(ဂ)
ဟြန္းၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာ 
ဗယ္နတိၱီႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခရီးစတင္ 
ထြက္ခြါခဲ႔သည္။ လမ္းခရီးတြင္ ပင္းပန္းႀကီး 
စြာေသာ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ 
ခ်ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရသည္။ ဖာသာရ္ပဲေကာ္တို 
ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္နတီၱ တုိ႔သည္ 
လမ္းခရီး၌ စုစုေပါင္း (၁)ႏွစ္ (၇)လ ၾကာျမင့္ 
ခဲ့ၿပီးသကၠရာဇ္ ၁၇၆၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ 
လတြင္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

 ဖာသာရ္ ပဲရ္ေကာ္တိုႏွင့္ အတူ 
လိုက္လာခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဗယ္ 
နတီၱႏွင့္ အျခားသာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီး
မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး 
မၾကာမီမွာပင္ ဖ်ားနာမႈႏွင့္ အျခားေရာဂါေဝ 
ဒနာမ်ားျခင့္ ပ်ံလြန္ခဲ့ၾကၿပီး Barnabite 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ဖာသာရ္ပဲေကာ္ 
တို တစ္ပါးတည္းသာက်န္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစာႏွင့္ ပါဠိစာေပမ်ား သင္ယူျခင္း

 အညာေဒသကို သာသနာျပဳလုပ္
ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖာသာရ္ ဂါလီ
ဇီးယားပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဖာသာရ္ပဲရ္ 
ေကာ္တိုသည္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို 
မုံလွသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

ကေလးသူငယ္မ်ားကို စာေပပညာမ်ား သင္ 
ၾကားေပးခဲ့သည္။ အသက္ႀကီးေက်ာင္းသား 
မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္နယ္မ်ားကိုလွည့္လည္ 
ၾကည့္ရႈရင္း ထိုအခ်ိန္က ၎ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေဒသတြင္ ဘုရင္ဂ်ီ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ 
ေက်းရြာ (၁၃) ရြာရွိေၾကာင္း သူ႔မွတ္တမ္း 
တြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထိုေက်းရြာမ်ားသို႔ လွည့္ 
လည္ၾကည့္ရႈ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ဖာသာရ္ 
ပဲရ္ေကာ္တိုသည္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ျမန္မာ 
ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာစာႏွင့္ 
ပါဠိစာမ်ား သင္ယူေလ့လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ 
သင္ယူရာတြင္ ျမန္မာစာေပကို ကၽြမ္းက်င္ 
စြာ တတ္ေႁမွာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္ေတာ္ 

ႀကီးမင္းက ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရ 
သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တင္ေႁမွာက္ခံရ

 ဖာသာရ္ပဲရ္ေကာ္တိုသည္ ေစတ 
နာထက္သန္သူတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ၎ 
ၾကည့္ရႈရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဘုရားရွိခိုး 
ေက်ာင္း (၈)ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သူ႔ 
မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖာသာရ္ 
ပဲရ္ေကာ္တုိသည္ ေဝးကြာသည့္ သာသနာ 
နယ္မ်ားသို႔  (၅)ႏွစ္တိုင္တိုင္ တစ္ပါးတည္း 
လွည့္လည္ၾကည့္ရႈရင္း သာသနာနယ္ လုပ္ 
ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ 
၁၇၆၇ ခုႏွစ္တြင္ သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီး 
အသစ္(၄)ပါး ေရာက္ရွိလာၿပီး ထိုအခ်ိန္မွ 
ဖာသာရ္ပဲရ္ေကာ္တိုကို ဆရာေတာ္အျဖစ္ 
တင္ေႁမွာက္ေၾကာင္း အမိန္႔စာလည္းရရွိခဲ့ 
သည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာ ဆင္ျဖဴရွင္ 
မင္းတရား အယုဒၶၿမဳိ႕ကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ 
ျမင္စဥ္က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာခဲ့ေသာ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဘရီဂိုး(Bishop Brigot) က 
ဖာသာရ္ပဲရ္တိုအား ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ သကၠ 
ရာဇ္ ၁၇၆၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၃၁)ရက္၌ 
ဆရာေတာ္အျဖစ္တင္ေႁမွာက္ေပးခဲ့သည္။

 ပထမဆုံး ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း 
ကို မုံလွရြာတြင္ ေဆာက္လုပ္ ဆင္ျဖဴရွင္မင္း 
လက္ထက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္ျဖစ္ေသာ 
အခါ  ခရစ္ယာန္မ်ား စစ္မႈထမ္းၾကရသည္။ 
ျမန္မာတို႔ဘက္မွ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ခ်ီဗာလီယာ 
မိလပ္ဦးေဆာင္ေသာ ခရစ္ယာန္ တပ္မ်ား 

သည္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပါဝင္အမႈထမ္းခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ 
ပြဲရလာသည့္အတြက္ ခ်ီဗာလီယာမိလပ္ 
သည္ နန္းေတာ္တြင္ ၾသဇာရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ 
လာၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တိုသည္ 
လည္း ဘုရင္၏ ဦးစားေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 
သကၠရာဇ္ ၁၇၆၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၃)ရက္ 
ေန႔စြဲျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တိုေရး 
သားထားေသာ စာတစ္ေဆာင္တြင္“တ႐ုတ္ 

ျမန္မာစစ္ပြဲ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ 
အင္းဝ၊ နဘက္၊ ေရႊဘို သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ 
မုံလွတြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ေဆာက္ 
လုပ္ရန္ ဘုရင္ထံမွ အခြင့္ရခဲ့သည္။ 
ထိုအေဆာက္အဦးကို ဘရာသာရ္ ႐ိုမူဘာ 
ဂြန္ဇီ (Bro. Romuold Bergonzi) က 
ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။” ဟု ေတြ႕ရသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တို လက္ 
ထက္တြင္ ပထမဆုံး ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း 
ကို မုံလွတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုေက်ာင္းကို 
ဗာနာဗိုက္ (Barnabite) ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေကာ္ေတေနာ္ဘစ္ကလည္း ကူညီေဆာက္ 
လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ေရွးေခတ္အတိုင္းအတာ 
အားျဖင့္ အရွည္ ေပ(၈၀) အက်ယ္ ေပ(၂၀)
ရွိၿပီး တိုင္ေပါင္း (၄၆) တိုင္၊ ပင္မအေဆာက္ 
အအုံႏွင့္ ကပ္လွ်က္ေဘး တစ္ဘက္တစ္ 
ခ်က္စီတြင္ ေပ (၂၀)စီရွိေသာ အခန္း(၂)
ခန္းစီပါရွိသည္။ (၁၇၇၀) ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္ 
လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ 
ရြယ္ခဲ့သည္။

ပထမဆုံး ျမန္မာပုံႏွိပ္စာလုံးမ်ား ခဲသြင္းၿပီး 
ပထမဆုံးျမန္မာပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ား ပုံႏွိပ္ 

 ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တိုသည္ 
သာသနာေရးကိစၥႏွင့္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနေသာ 
ဖာသာရ္ကာပါနီအား ေရာမၿမဳိ႕သို႔ ေစလႊတ္ 
ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္မာပုံႏွိပ္
စာလုံးခဲသြင္းမႈကို ခက္ခက္ခဲခဲႀကဳိးစားလုပ္

ကိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ပဲရ္ေကာ္တိုသည္ ျမန္မာျပည္သာသနာျပဳ 
လုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာစာေပဖြံ႕ 
ျဖဳိးေရးအတြက္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 
ထိုအခ်ိန္က သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဆ႒မေႁမွာက္ ပီဦး (Pope Pius VI) ထံ 
ခြင့္ျပဳရယူခဲ့ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သက္ 
ဆိုင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို တာဝန္ေပးခဲ့ 
သည္။

 ဖာသာရ္ကာပါနီသည္ သကၠရာဇ္ 
၁၇၇၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေရာမၿမဳိ႕သို႔ 
ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ကာဒီနယ္ ေဘာဂ်ီယာႏွင့္ 
ပုံႏွိပ္တိုက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂၽြန္ခရစၥတိုဖို႐ို
အမာႏုဇီတို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာအကၡရာစာလုံး 
မ်ားကို သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသဒၵါက်မ္း 
စာအုပ္ကိုလည္း ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 
ထိုစာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာ (၁၅၅) မ်က္ႏွာရွိ 
ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း၊ ပထဝီႏွင့္ ထုံးတမ္း 
စဥ္လာဓေလ့မ်ား၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာအၾကာင္းမ်ားအျပင္ ျမန္မာအကၡ 
ရာသမိုင္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာဘာသာ 
ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဘုရားရွိခိုးတြင္ 
ရြတ္ဖတ္ေသာ ေမတၱာစာအုပ္မ်ားလည္း 
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ေမတၱာစာမ်ားတြင္ 
မယ္ေတာ္မာရီယားကို ဂုဏ္ျပဳဖြဲ႔ဆိုထား 
ေသာ ေမတၱာစာ၊ သခင္ေယဇူးစီရင္ထား 
ေတာ္မူေသာ ေမတၱာ၊ ယုံၾကည္ျခင္းအခ်ဳပ္ 
ႏွင့္ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါး ေမတၱာမ်ား ပါဝင္ 
ခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားသည္ ေရွးသုံးျမန္မာ 
အကၡရာျဖင့္ ပထမဆုံးပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားျဖစ္
သည္။ ထိုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ စာမ်က္ႏွာ 
၄၂မ်က္ႏွာ ပါဝင္ေသာ ခရစ္ယာန္တရား 
ေတာ္ျမတ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ကိုလည္း 
ထတ္ုေဝခဲသ့ည။္ ထိပုုံႏွပိစ္ာအုပမ္်ားေၾကာင္ ့
ဥေရာပတိုက္သားတို႔သည္ ျမန္မာစာေပ၊ 
ျမန္မာအကၡရာတို႔ကို ပထမဆုံးစတင္ေတြ႕ 
ျမင္လာခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းႏွင့္ 
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ားအေၾကာင္း 
ပိုမိုသိရွိလာခဲ့ၾကသည္။

သက္ေတာ္ ၄၇ ႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကြယ္လြန္ခဲ့

 ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တိုသည္ 
(၁၇၇၆)ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မုံလွသို႔ျပန္ေရာက္ 
ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ 
အဖ်ားေရာဂါမ်ားစြဲကပ္ၿပီး ေျခေထာက္မ်ား 
တြင္လည္း ယားနာမ်ားေၾကာင့္ နာက်င္ 
ကိုက္ခဲေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းဝသို႔သြား 
၍ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သာ 
သနာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ၎၏သိုးစုကို ဆက္
လက္ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့
ဘဲ သကၠရာဇ္ (၁၇၇၆)ခုႏွစ္ ဒီစင္ဘာလ 
၁၂ ရက္ သက္ေတာ္ (၄၇)ႏွစ္တြင္ အင္းဝ 
ျမဳိ႕၌ ပ်ံလြန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစာ ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းမ်ား

 ျမန္မာသဒၵါစာအုပ္မ်ားတြင္ ပုံႏွိပ္ 
စာ သမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “ပထမ ျမန္မာ 
ပုံႏွိပ္စာအုပ္ကို ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရာမၿမဳိ႕ 

ေရွးျမန္မာ ပုံႏွိပ္အကၡရာမ်ားႏွင့္ ပထမဆုံးပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ား၏ ဖခင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တို

ပထမျမန္မာ ပုံႏွိပ္စာမ်ား



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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တြင္ ပုံႏွိပ္ခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ပဲေကာ္တိုသည္ ပထမဆံုး ျမန္မာ 
ပုံႏွိပ္စာလုံးကို တီထြင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢဳိလ္ႀကီး 
အျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေနာက္မွ သကၠရာဇ္ ၁၈၁၇ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္တို႔ 
အုပ္စိုးေသာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း 
စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၈၆၄ခုႏွစ္ 
တြင္ မင္းတုန္းမင္းအုပ္စိုးေသာ အထက္ျမန္ 

မာမႏၲေလး ရတနာပုံၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ပုံႏွိပ္ 
လုပ္ငန္း ထူေထာင္လာခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး ပဲရ္ေကာ္တိုသည္ 
ျမန္မာ့သာသနာျပဳ သမိုင္းတြင္သာမက 
ျမန္မာ့ စာေပသမိုင္းတြင္လည္း ပုံႏွိပ္အကၡ 
ရာကို အေစာဆုံး တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သူ၊ 
ျမန္မာစာပုံႏွိပ္စာအုပ္ကို အေစာဆုံး ပုံႏွိပ္ 
ႏိုင္ခဲ့သူ အျဖစ္ အၿမဲထင္က်န္ အမွတ္ရေနဦး 

မည္သာျဖစ္သည္။ အင္းဝၿမဳိ႕မွ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးအုပ္ဂူကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး အန္တိုနီယို အာလိုက္ဆီမွ မႏၲေလးၿမဳိ႕ 
စိန္႕ဂ်ဳိးဇက္ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ေျပာင္း 
ေရႊ႕ျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

စုစည္းတင္ျပသူ - ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ကိုးကား-

၁။ အင္းဝေရာက္ေျခရာမ်ား၊ 
၂။ဆရာေအာင္ၫႊန္႔ေရးသားေသာ မႏၲေလး 
ကက္သလစ္သာသနာႏွင့္ ဘုရင္ဂ်ီရြာႀကီး 
မ်ား၊ 
၃။ BURMA: A MODEL BARNABITE   
MISSION
၄။ ျမန္မာ သဒၵါ

 သမၼာက်မ္းစာ ဦးေဆာင္သူမ်ား 
သင္တန္းကို က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္ သာသ 
နာ သာသနာျပဳေက်ာင္းတိုက္၌ စက္တင္ 
ဘာလ ၁၅ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ (၅)
ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊၊ ယင္းသင္တန္းကို 
Fr.Saw Bosco၊ Fr.Alfred၊ Sr.Rose Mary 

ႏွင့္ Sr.Esther တုိ႔မွ ဦးေဆာင္ပို႔ခ်ခဲ့ၾကၿပီး 
ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၃၀)ဦး ရွိခဲ့သည္။ 
ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားကို သင္တန္းအၿပီး 
တြင္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ 
ခဲ့သည္။

Kengtung-OSC

သမၼာက်မ္းစာ ဦးေဆာင္သူမ်ား သင္တန္း 
က်ဳိင္းတုံသာသနာတြင္ ျပဳလုပ္

 ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ 
ဇေဟာင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လားရႈိးကက္ 
သလစ္သာသနာ မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး 
အဖြဲ႔ဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပက္ထရိတ္မြန္းဝါ၊ 
ဆရာႀကီး ဦးအန္ေထာ္နီလွျမင့္ႏွင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ တို႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး 

မူးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ေရး ခ်စ္ 
ၾကည္ေရး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။

ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲကို ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ဖိလစ္ဇေဟာင္းမွ မတည္လွဴဒါန္းေသာ 
ေငြက်ပ္ သိန္း(၂၀) ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ 
စုေပါင္းလွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ 

က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပဳိင္ပြဲတြင္ လာရႈိး၊ 
ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္၊ တန္ယန္း၊ ေကာင္းခါး၊ 
မုံးစီး၊ စံေလာင္းႏွင့္ အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္း စုစုေပါင္း (၈)သင္း ပါဝင္ ကစားခဲ့ 
သည္။

 အသင္းလိုက္ ၿပဳိင္ပြဲမ်ားကို စက္ 
တင္ဘာလ (၁၂) ရက္မွ (၁၅) ရက္အထိ 
(၄) ရက္ဆက္တုိက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ရာ ေကာင္း 
ခါးအသင္းမွ ပထမေနရာ အႏိုင္ရဗိုလ္စြဲခဲ့ၿပီး၊ 
အေကာင္းဆုံး ဂိုးသမားဆုႏွင့္ အေကာင္း 
ဆုံး ေနာက္တန္းဆုမ်ားလည္း  ရရွိခဲ့သည္။ 
ထို႔အျပင္ လားရႈိးအသင္းမွ အေကာင္းဆုံး 
နည္းျပဆု၊ အေကာင္းဆုံး ေရွ႕တန္းဆု၊ 
အေကာင္းဆုံး အလယ္တန္းဆုႏွင့္ဂိုးအမ်ား 
ဆုံးဆုမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ၎(၄)ရက္၌ ေဘာ 
လုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားသာမက ညပိုင္း ၇နာရီခြဲမွ ၉ 
နာရီအထိ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေဟာေျပာပို႔ခ် 
ျခင္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရွိ 
မ်ားက လာေရာက္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။

 မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ေရး 
ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆုေပး 
အပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လားရႈိး 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ဇေဟာင္း 
ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ဘာသာ 
ဝင္မ်ား ပါဝင္အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၈ 
မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားေဟာ 
ေျပာပြဲႏွင့္ ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ တက္ 
ေရာက္ပါဝင္သူ (၁၇၀) ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း 
စာရင္းအရသိရသည္။

 ၿပဳိင္ပြဲႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပ 
ရာတြင္ ေနရာျပင္ဆင္ေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ 
ခ်က္ျပဳတ္ေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ ကိစၥ 
အရပ္ရပ္မ်ားကို လာရႈိးတိုက္နယ္ လူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ နမ့္ပါခီးမိခင္မ်ားမွ တာဝန္ယူ ဆက္ 
ကပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားကို 
လားရႈိး ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ေရႊႏွလုံး 
ေတာ္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ယူေပးခဲ့ၾက 
သည္။ 
  သတင္း - Lashio OSC

လားရႈိး ကက္သလစ္သာသနာတြင္ မူးယစ္ေဆး ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားပြဲႏွင့္ 
ေဘာလုံး ၿပဳိင္ပြဲ က်င္းပ

 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ၿမဳိ႕ စိန္႔ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္းမွ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ျခင္းအခမ္း 
အနားကို ပုသိမ္ျမဳိ႕ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းရွိ စိန္႔ဗင္းဆင္း ဒီေပၚအသင္း႐ုံးခန္းတြင္ စက္တင္ 
ဘာလ ၉ ရက္ နံနက္က ၉ နာရီက က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္မွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပး၍ ၾသဝါဒစကား 
ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသင္းဥကၠ႒မွ အမွာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။  ထို႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမွ ေထာက္ပံ႔ေၾကးရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးအပ္ခ်ီျမွင့္ခဲ့သည္။ 

 ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ျခင္းအတြက္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာစာ 
ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသူ မျမယမုံဇင္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ပညာ 

သင္ ေထာက္ပ့ံ ေၾကးေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။   
နန္႕ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

တကၠသိုလ္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ဝျပည္ မိုင္းေမာႏွင့္ ပန္ဝိုင္ ေဒသမွ ကက္သလစ္ စစၥတာမ်ားႏွင့္ ဆက္ကပ္လူငယ္မ်ား ဟိုပန္ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ 

 ဝျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္(UW-
SA) ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဧရိယာမ်ားအတြင္း သာသနာေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ခရစ္ယာန္ဘာ 
သာ ေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ဝ ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ 
ေခၚယူစစ္ေမးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝ ျပည္အတြင္းမွ ထြက္ခြာခိုင္းခဲ့ 
သည္။

 “သူတို႔ စက္တာဘာ ၂၂ ရက္မွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
ေခၚၿပီး ျပသနာေတြရွိလို႔ အကုန္ျပန္ရမယ္လို႔ေျပာတယ္။ 
ေနာက္တစ္ေန႔ (၂၃) ရက္မွာ ကၽြန္မတို႔ လာရႈိးကို ျပန္လာခဲ့ 
ရတယ္။” ဟု ပန္ဝိုင္ေဒသ ဆေလးရွင္း သာသနာျပဳမ်ားမွ 
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ လုပ္အားေပးေနေသာ 
ဆက္ကပ္ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္က ဝျပည္ 
နယ္အတြင္းက ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း 
စစ္ေဆးရန္၊ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ဘုရား 
ေက်ာင္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ဘုရားေက်ာင္း အသစ္မ်ား 
ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မျပဳရန္၊ သာသာဝင္မ်ား သြပ္သြင္းခြင့္ 
မျပဳရန္၊ UWSA ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ 
ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ေၾကညာ 
ခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ဘာသာ 
ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ဝျပည္အတြင္းမွ 
ထြက္ခြာေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 “စက္တင္ဘာလ (၁၇) ညက ပထမအႀကိမ္ေခၚစစ္ 
တယ္။ ေက်ာင္းမွာ ဘုန္းႀကီးမရွိေတာ့ ေက်ာင္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ 
ကၽြန္မတို႔ ဆက္ကပ္ (၄) ေယာက္ကုိ ေခၚစစ္တယ္။ ဘယ္က 
ပိုက္ဆံရတာလဲ။ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ။ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း 
ကလဲ ေမးတယ္။ အဲ့မွာ တစ္ညအိပ္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ေန႔မနက္မွ 
ျပန္လႊတ္တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေခၚေတာ့ ဝျပည္နယ္က 
ျပန္ဖို႔ေျပာတယ္။ ေနာက္ေအးခ်မ္းသြားမွ ျပန္လာဆိုၿပီးေျပာ 
တယ္။”  ဟု ပန္ဝိုင္က ကက္သလစ္ ဆက္ကပ္ လူငယ္တစ္ဦး 
က ေျပာသည္။

 ဝျပည္နယ္ကို ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ 
ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ပီးေမသာသနာျပဳမ်ား အေစာဆုံး 
ဝင္ေရာက္သာသနာျပဳခဲ့ရာ လားဟူေဒသခံတစ္ခ်ဳိ႕ ဘာသာ 
ဝင္ မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗကပ လက္ထက္ 
သာသနာျပဳမ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ 
ဝျပည္ေခါင္းေဆာင္ ေက်ာက္ညီလႈိင္းက ဝျပည္သို႔ သာသ 
နာျပဳမ်ား ေစလႊတ္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆေလးရွင္း 
အသင္းဂိုဏ္းမွ သာသနာျပဳမ်ား ဝျပည္နယ္သို႔ သြာေရာက္ 
ခဲ့ၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး လုပ္ငန္း 

မ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ 
အခ်ိန္တြင္ ပန္ဝိုင္ေဒသရွိ 
ေက်းရြာ (၅) ရြာတြင္ အေျခခံ 
ပညာသင္ေက်ာင္း(၅)ေက်ာင္း 
ဖြင့္လွစ္ ထားသည္။

“လက္ရွိမွာ ေမြေလာင္း မွာ 
စိန္ေပါလ္ စစၥတာရ္ေတြ ရဲ႕ 
ေက်ာင္းမွာ အနီးအနား ရြာ 
ေတြက လာတက္တဲ့ ေက်ာင္း 
သား ၁၂၀ ေလာက္ရွိတယ္၊ 
ဝင္းေခါင္က ေဘာ္ဒါေက်ာင္း 
မွာေတာ့  ေက်ာင္းသား ၁၀၀ 
ေလာက္ရွိတယ္၊ ေက်ာင္း 
သားေတြက အဲ့မွာေနၿပီး အ 
စိုးရ စာသင္ေက်ာင္းကို တက္ 
ရတယ္။ အဲ့ဒီ စာသင္ ေက်ာင္း 
က ၁၀ တန္းထိရွိတယ္။ လူ 
မ်ဳိး အေနနဲ႔ကေတာ့ လားဟူ 
ေတြမ်ားတယ္၊ ဘာသာေပါင္း 
စုံရွိတယ္။ မိုင္းေမာမွာ စစၥ 
တာရ္ ႏွစ္ပါးႏွင့္ ဘာသာတူတစ္ခ်ဳိ႕ ရွိတယ္။ ပန္ဝိုင္မွာ 
ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးရွိတယ္။  အဲ့ပန္ဝိုင္က ဘုန္းႀကီးကေနမွ သီ 
လရွင္ေတြေနတဲ့ေနရာ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းေတြကို လိုက္ ၾကည့္ 
တယ္။” ဟု ဆေလးရွင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးမွ ဝျပည္ 
ကက္သလစ္သာသနာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ေျပာသည္။

 ဝ ျပည္နယ္အတြင္း ခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ ယခုကဲ့ 
သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ဖိအားေပးမႈ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ ေဆာင္းပါးရွင္းတစ္ 
ဦးျဖစ္ေသာ Bertil Lintner က Asia Times တြင္ ေရးသား 
ထားေသာ ၎ဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ 
ျမဴနစ္ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ 
မ်ားကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ာ၏ သူလွ်ဳိမ်ားျဖင့္ ျမင္ၾကၿပီး ၎တို႔ 
ကို ဖယ္ရွားရန္ ဝျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေစခိုင္းျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ၎ေဆာင္းပါးက သုံးသပ္ထားသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ဝျပည္နယ္အတြင္းက ခရစ္ 
ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို ဝ စစ္သားမ်ားက ၿဖဳိဖ်က္ေန 
သည့္ ႐ုပ္သံဖိုင္မ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားကို လက္ထိပ္ေခတ္ 
ဖမ္းဆီးေနသည့္ ပုံမ်ား လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ ပ်ံႏွံ႔လာခဲ့ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ဝျပည္ ပန္ဝိုင္ၿမဳိ႕က ဆေလးရွင္း ေဘာ္ဒါ 

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္လည္း က်မ္းစာအုပ္မ်ား၊ ဘုရား 
ဆင္းတုေတာ္မ်ား စုပုံထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ား လူမႈကြန္ယက္ 
တြင္ ပ်ံႏွံ႔ေနၿပီး ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေန 
သည္။

 သို႔ေသာ္ ကက္သလစ္ သာသနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ 
ဝျပည္အတြင္း ေဒသဖြင့္ျဖဳိးေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ 
လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း 
မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ဝျပည္တြင္ ပီးေမသာသနာျပဳမ်ား 
သာသနာျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ၁၀၀ 
ခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ လားဟူေဒသခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
UWSA ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ဝျပည္ေဒသတြင္ ဆေလးရွင္း အသင္း 
ဂိုဏ္းမွ ကက္သလစ္ဘုန္း ေတာ္ႀကီး ၃ ပါး၊ စိန္ေပါလ္ 
သာသနာျပဳ သီလွရွင္ ၆ပါး၊ ဆက္ကပ္လူငယ္မ်ား ၁၀ 
ေယာက္ခန္႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး 
ဝ ျပည္အတြင္းမွ ထြက္ခြာရန္ အာဏာပိုင္းမ်ား၏ ေျပာဆိုမႈ 
ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္က ဝျပည္ေဒသမွ ျပန္လာ 
ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး လာရႈိးျမဳိ႕သို႔ ေဘးကင္းစြာ ေရာက္ရွိခဲ့ၾက 
သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ 
ဘိုမွ ဦးေဆာင္ကာ မစၧားပူေဇာ္ၿပီး ဝျပည္ သာသနာအတြက္ 
ဆုေတာင္းပြဲကို ျပင္ဦးလြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

          ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ဝျပည္ မိုင္းေမာႏွင့္ ပန္ဝိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပန္ပို႔ခံရေသာ စိန္ေပါလ္ အသင္းဂိုဏ္းဝင္ စစၥတာ မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ကပ္လူငယ္မ်ားအား ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္အတူ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပင္ဦးလြင္ရွိ 

စိန္ေပါလ္ စစၥတာမ်ား သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အတူေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု - CBCM OSC)

"ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဝျပည္မွာ ၂၅ ႏွစ္တာ ေပးဆပ္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြအားလုံးကို ဘုရားရွင္ 
ထံပူေဇာ္ၾကရေအာင္ ... ဝျပည္အတြက္ 

အထူးပူေဇာ္ ဆုေတာင္း ၾကရေအာင္ . . . ။ 
ကၽြႏ္ုပ္တ႔ိုဟာ အ႐ံႈးနဲ႔ ျပန္လာခဲ့ၾကတာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ခဲ့သမွ်ေတြဟာ အရာ 
ထင္ ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ခ်ခဲ့တဲ့ ယုံၾကည္ 
ျခင္းမ်ိဳးေစ့ဟာ ဘုရားရဲ႕ ေစာင္မမႈနဲ႔ အပင္ 
ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားရဲ႕ အလိုေတာ္က 
ဘာလဲ ဆုိေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စိတ္ရွည္စြာ 
ေစာင့္ ၾကည့္ၾကရမယ္။"

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို 

"သူတို႔လာေျပာတဲ့အခါ ေအးေအးေဆး 
ေဆးပဲ ေမတၱာ အျပည့္နဲ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ 
ကေလးေတြကို ဘုရားအေၾကာင္း သင္ေပး 
သလား၊ ခရစ္ယာန္ လုပ္ဖို႔ ေျပာသလား 
လို႔ေမးတယ္။ မသင္ေပးပါဘူး စာပဲသင္တာ 
ပါလို႔ ေျပာေတာ့ စစၥတာတို႔ လုပ္ေနတာ အ 
ေကာင္းလုပ္ေနတာ သိပါတယ္။ ေက်းဇူး 
လည္းတင္ပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ အထက္ အမိန္႔ 

အရ လုပ္ရတာေနာ္ ဆို ၿပီး ေကာင္းေကာင္း 
မြန္မြန္ေျပာပါတယ္။... ေခါင္မိုးေပၚမွာ တင္ 
ထားတဲ့ လက္ဝါးကားတိုင္ကို ျဖဳတ္မယ္ေနာ္ 

လို႔ ေတာင္းပန္ၿပီးေျပာတယ္။ ေနာက္တ 
ရက္ေတာ့ စစၥတာတို႔ ဒီမွာ ေနလို႔ မရေတာ့ 
ဘူး ျပန္ရမယ္ ဆိုၿပီး သူတို႔ အစီအစဥ္နဲ႔ 
ဟိုပန္ အထိ လိုက္ပို႔တယ္။ သယ္ႏိုင္တာ 
အကုန္ သယ္သြားခိုင္းတယ္။ ဘာတစ္ခုမွ 
အၾကမ္းဖက္တာ မရွိပါဘူး။ က်မတုိ႔ အဆင္ 
သင့္ ျဖစ္တဲ့အထိ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေစာင့္ေပး 
တယ္။ ဟိုပန္ေရာက္တဲ့အခါ ေတာ့ စစၥတာ 
တို႔ကို ေမာင္းထုတ္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ 
အစဥ္ေျပတဲ့အခ်ိန္ ျပန္ေခၚ မွာပါလုိ႔ ေျပာၿပီး 
ဆက္သြယ္ရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ ယူ 
ထားတယ္။"

စစၥတာ ဧလိဇဘက္ အဇုမ္း (မိုင္းေမာ)

"ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္ေတြမွာ 
ေမတၱာတရားကို ခံစားရတယ္။ ဘုရားရဲ႕ 
ေမတၱာေရာ အဲ့ဒီရြာကလူေတြရဲ႕ ေမတၱာ 
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ေရာပဲ။ လူေတြက သူတို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး 
က်မတို႔ကို ကာကြယ္ေပးတယ္။ စိတ္ထိ 

ခိုက္မွာေတာင္ စိုးရိမ္တယ္။ အခုလိုျပန္ပို႔ 
မယ္ဆိုတာ သိေပမယ့္ ႀကိဳမေျပာတာ စိတ္ 
ဆင္းရဲမွာစိုးလို႔ပါဆိုတာ ေျပာျပတယ္။က်မ 
တို႔ကို ဖမ္းသြားမွာ မျမင္ရက္လို႔ ေရွာင္ေပးဖို႔ 
တိုက္ တြန္းတယ္။ ဆက္ကပ္ေမာင္ေလးဆို 
လူငယ္ပဲ ကတံုး မတံုးခ်င္ဘူး။ သူ႔အေရွ႕က 
လူေတြကို တံုးၿပီး သူ႔အလွည့္ေရာက္တဲ့ အ 
ခါ စက္က ဘတၱရီကုန္သြားတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ 
ဆံပင္ေတြ ဒီအတိုင္းက်န္တယ္။ ဘုရားက 
သူ႕ ဆံပင္ကိုေတာင္ ကာကြယ္ေပးတယ္ 
လို႔ ေက်းဇူးတင္မိတယ္။ ကေလးေတြလည္း 
ရဲစခန္းမွာ လာငိုၾကတယ္၊ ဆရာမေလးေတြ 
လည္း ငိုၾကနဲ႔ ကေလးေတြနဲ႔ သူတို႔ ၾကားမွာ 
ရွိတဲ့ ေမတၱာတရား ႀကီးမားတာ ျမင္ရတယ္။

စစၥတာ စီလစ္တာ ေအးလွ (ေမြေလာင္း)

ဝေတာင္တန္းေပၚက ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား
 ဝ ေဒသတြင္ အေျချပဳ တပ္စြဲထား 
ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္ 
နက္ ကိုင္အဖြဲမ်ား က်႐ံႈးသြားခ်ိန္တြင္ 
၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဝ ျပည္ ေသြးစည္း ညီ 
ညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ ေမြးဖြါးလာခဲ့သည္။
 တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဝ ျပည္ ေသြးစည္း 
ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ယူၿပီးေသာအခါ ဝေခါင္းေဆာင္ ေက်ာက္ 
ညီလိုင္းႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔သည္ လား႐ိႈး 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ေက်ာင္းတိုက္သို႔ လာ 
ေရာက္ၿပီး ဝ ျပည္တိုးတက္ေရး အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ထိုအခ်ိန္က ဆရာ 
ေတာ္ျဖစ္သူ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုထံ 
ေတာင္း ခံခဲ့ၾကသည္။
 ဆရာေတာ္သည္လည္း ဖါသာရ္ 
ေဂ်ာ့ကင္းရဲေမာင္အား ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖါသာရ္ ရဲ 
ေမာင္သည္ ဆက္ကပ္လူငယ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲေသာ သာသနာ လုပ္ငန္း 
ကို တစ္ပါးတည္း စီမံကြပ္ကဲကာ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ အနည္းငယ္ ၾကာၿပီးမွ 
စိန္ေပါလ္ အသင္းဂိုဏ္းဝင္ စစၥတာမ်ားႏွင့္ 
ဘရာသာရ္ တို႔၏ အကူအညီရရွိခဲ့သည္။
 ေဒသခံလူႀကီးမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း 
မိုင္းေမာၿမိဳ႕ကို ဌါနခ်ဳပ္အျဖစ္ထားကာ လႈပ္ 
ရွားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ဟုဆိုေသာ္လည္း ရြာ 
အဆင့္ ပင္မရွိပါ။ ကားလမ္းသည္ ေျမလမ္း 
ရႊံ႕ဗြက္လမ္းသာရွိသည္။ ထိုနယ္ထဲတြင္ 
ဗမာ စကားမေျပာၾက၊ ဗမာေငြ မသံုးၾကပဲ ဝ 
စကား၊ တ႐ုတ္စကားႏွင့္ တ႐ုတ္ေငြကိုသာ 
အသံုးျပဳၾကသည္။
 ထိုအခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ဳိးၾကားမွ ဖါ 
သာရ္ ရဲေမာင္သည္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား 
ေဆက္လုပ္ျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးတို႔ 
လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
 မိုင္းေမာတြင္ ေက်ာင္းတေဆာင္ 
ေဆာက္လုပ္ၿပိး ပင္ကလန္းရြာတြင္ တစ္ 
ေက်ာင္း ၊ ေမြေလာင္းရြာတြင္ တစ္ ေက်ာင္း 
ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္နမိတ္ႏွင့္ ထိစပ္ေန 
ေသာ ပန္ဝိုင္တြင္ တစ္ေက်ာင္း ေဆာက္ 
လုပ္ ခဲ့သည္။

 အေဆာင္မ်ားသည္ အဓိကအား 
ျဖင့္ စစၥတာမ်ား ေနရန္၊ စာသင္ခန္းအျဖစ္ 
အသံုးျပဳရန္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
လား႐ိႈးသာသနာမွာ ဆရာေတာ္ ခ်ားလ္စ္ 
ဘို ေျပာင္းသြားေသာအခါတြင္လည္း ဝ 
သာသနာနယ္ကို ဆေလးရွင္းမ်ား ဆက္ 
လက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တာဝန္ေပးျခင္း 
ခံရသည္။
 ၂၅ ႏွစ္တာ အမႈေတာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
ေသာအခါ ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ အက်ိဳး 
ရလဒ္ မရွိေသးပါ။ အထူးသျဖင့္ လူအင္အား 
မလံုေလာက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ စကား 
မေျပာႏိုင္ျခင္းတို႔က အလုပ္ကို ေႏွာင့္ေႏွး 

ေစခဲ့သည္။ ဝ လူမ်ိဳး အမ်ားပိုင္းသည္ ပညာ 
ေရးကို လိုခ်င္စိတ္မရွိျခင္းကလည္း ပညာ 
ေရးကိုအေျခခံပင္ၿပီးဆံုးသင္ယူျခင္းမရွိေပ။ 
 ေနာက္ပိုင္းတြင္ လားဟူလူမ်ိဳးမ်ား 
အမ်ားပိုင္းေနထိုင္ရာ ဝင္းေခါင္ေဒသတြင္ 
ေက်ာင္းဖြင့္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ လားဟူ 
ကေလးမ်ားသည္ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စား 
ၾကၿပီး ေဘာ္ဒါေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ ေန 
ထိုင္ကာ အတန္းပညာသင္ယူႏိုင္ၾကသည္။ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဝင္းေခါင္ ေဘာ္ဒါမွ ၁၀ 
တန္း ေအာင္ျမင္ ျပီးသူ ၁၂ ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။ 

ဖလဟု ေခၚေသာ ရြာတြင္လည္း ေက်ာင္း 
ဖြင့္ထားကာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပ 
ညာေရးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဖန္တီးထား 
ေပးသည္။
 လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေက်ာင္း 
တက္ျခင္း စာသင္ျခင္းတို႔၌ တ႐ုတ္စာမပါ 
လွ်င္ ထုိေက်ာင္းသို႔ ကေလးမ်ား ေရာက္မ 
လာပါ။ တ႐ုတ္စာသင္မွသာလွ်င္ တေန႔ 
တြင ္တ႐တု္ျပည၌္ အလုပသ္ြားလပု္ႏိငု္ေသာ 
ေၾကာင့့္ သင္ၾကရသည္။

ပန္ဝိုင္ေဘာ္ဒါမွ ကေလးငယ္တစ္ဦး

ေမြေလာင္းရြာမွစာသင္ေက်ာင္း

ေမြေလာင္းရြာမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား

ဝင္းေခါင္မွ ေဘာ္ဒါႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

လားရွိုးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသ နာ 
လံုးဆိုင္ရာ စံုညီအစည္းအေ၀းကို စက္တင္ 
ဘာလ ၂၇ မွ ၂၈ ရက္ေန႔ အထိ လား႐ိႈး၊ 
ရပ္ကြက္ (၁၂) စိန္လုခ္ ဓမၼ သင္တန္းေက်ာင္း 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 အဖ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ 
ဇေဟာင္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တုိက္နယ္ အ 
သီးသီးမွ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ ဓမၼ ဆရာ/
ဆရာမမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ေမွးမိန္ေနေသာ သာ 
သနာလႈပ္ရွားမႈမ်ား အသစ္တဖန္ ႏိုးၾကား 
တက္ႂကြစြာ အသက္ ၀င္လာေစရန္ တင္ျပ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Fr. Brang Ja  (OSC - LSO)

လား႐ိႈး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ စံုညီ အစည္းအေ၀း

WMR အဖြဲ႔ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ကခ်င္ တုိင္းရင္းသား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ (WMR - Wunpawng Myusha Mung Bawng 
Rapdaw Hpung) အဖြဲ႔ ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

အဖ သုိးထိန္းဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္ႏွင့္အတူ မြန္စီေညာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး လူးကပ္စ္ 
လယန္ေဒါင္ေခါင္ႏွင့္ Chancellor ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ၀ါမ္ေထရ္လြဏ္းေဒါင္တုိ႔မွ လိႈက္ 
လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆုိ ေတြ႔ဆံုေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္ျခင္းမွာ WMR အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အသင္းေတာ္မ်ား အသီးသီးထံသုိ႔ သြား 
ေရာက္လည္ပတ္ရင္းအခ်င္းခ်င္း ပုိမုိစည္းလံုးၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္တုိင္းရင္းသား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ အသင္းေတာ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔ ဗဟိုသာသနာ့ အက်ိဳးေဆာင္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ 
ၾကသည္။

လူထုဆက္သြယ္ေရး သတင္းဂ်ာနယ္ (MKN-OSC)

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဆင္းရဲပါတယ္၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္၊ စိတ္ဓါတ္က် ေနတယ္ဆုိၿပီး 
အရက္ ေသာက္ေနတာမ်ိဳး၊ အလကား အခ်ိန္ကုန္ေစတာမ်ိဳး၊ သူမ်ား မေကာင္းေၾကာင္း အ 
တင္းအဖ်င္း ေျပာေနတာမ်ိဳးကုိ ခ်စ္ခင္ရပါေသာ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား မလုပ္ၾကဖုိ႔၊ စိတ္အား 
မငယ္ၾကဖုိ႔ အထူး မွာၾကားခ်င္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကေတာ့ သူတုိ႔အတြက္ ဆု 
ေတာင္းေပးၾကရမယ္။ ဆုေတာင္းေပးၾကရေအာင္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖန္တီးသူမ်ားဟာ လူသားေတြပဲ ျဖစ္သလုိ ျပန္လည္ ဖ်က္စီးပစ္တဲ့ သူေတြ 
လည္း လူသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူသားတုိ႔၏ စိတ္ဓါတ္ေတြကုိ 
ကုိင္တြယ္ ေပးႏုိင္ေသာ အရာမွာ ယုံၾကည္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရရိွ 
ဖုိ႔လည္း ဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ ဆုေတာင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္ရေသာ စစ္ေရွာင္ မိဘျပည္သူမ်ားအား ဆုေတာင္းၾကဖုိ႔ အထူး မွာၾကား 
ခ်င္ပါတယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကုိ ဘုရားသခင္ ပုိ၍ နားေထာင္ေပး 
ပါတယ္။ ဆုေက်းဇူး အမွန္တကယ္ ေပးအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူထုဆက္သြယ္ေရး သတင္းဂ်ာနယ္ (MKN-OSC)

သုိးထိန္း ဆရာေတာ္ႀကီး ေရမြန္ ဆြမ္လြတ္ဂမ္၏ စစ္ေရွာင္မ်ားအား ခြန္အားေပး စကား

ခရစ္ ယာန္ ဂိုဏ္ း ေပါင္ းစံု စု ေပါင္ း ဆု ေတာင္ းျခင္ း
ခရစ္ ယာန္ ဂိုဏ္ း ေပါင္ းစံု ၿငိမ္ းခ်မ္ းခ်င္ းႏွင္ ့ျပန္ လည္ သင္ ့ျမတ္  ေရး စု ေပါင္ းဆု ေတာင္ းျခင္ းပြဲကို 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတာ ကာသီျဒယ္၌ ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ည ေန ၆း၀၀ အခ်ိန္ 
တြင္  စတင္ ၍ ဂိုဏ္ း ေပါင္ းစံု၏ ခ်ီးမြမ္ း ဝတ္ ျပဳကိုးကြယ္ ဆု ေတာင္ းျခင္ း အစီအစဥ္ မ်ားကို ျပဳ 
လုပ္ လ်က္  ၇း၃၀ အခ်ိန္ တြင္  ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ အဖဆရာ ေတာ္ ၏  ေကာင္ းခ်ီးမဂၤလာ ေတာ္ ျဖင္ ့ 
အစ အလယ္  အဆံုး အ ဆင္  ေျပစြာ ပထမ  ေန႔ကို အဆံုးသတ္ ခဲ့ပါသည္ ။

ပုသိမ္သာသနာသတင္း (Pathein - OSC)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မ႐ွင္ NCYC ႏွင့္ 
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ 
ကက္သလစ္လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မ႐ွင္တို႔ပူး 
ေပါင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လစဥ္လူငယ္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္း (Monthly Youth Recol-
lection) အစီအစဥ္ကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ 
စေနေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ St. Gabriel's 
Catholic Church တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာ သာသနာစီရင္စု ၁၇ ခုမွ 
လူငယ္ ၁၃၁ ဦး သာသနာ အသီးသီးမွ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္႐ွိေနၾကေသာ လူ 
ငယ္ ၃၂ ဦး စုစုေပါင္းလူငယ္ ၁၆၃ ဦး 

တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

     
 ဝတ္ေစာင့္ျခင္းအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေစ 

ေရးအတြက္ ေန႔လည္စာ၊ အဆာေျပႏွင့္ 
အျခားေသာ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးခဲ့ေသာ St. Gabriel's Catholic 

Church ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
Matthias Aung Kyaw ႏွင့္ သာသနာ့အ
က်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္းကိုဦးေဆာင္ေပးပါေသာ ဘားအံဂိုဏ္း 
အုပ္သာသနာ လူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး Fr. Anselm Nay Zaw Oo၊ St. Gabri-
el သာသနာလူငယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
သို႔လာေရာက္ၾကေသာ လူငယ္မ်ားအား 
လံုးကို ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သက္ 
ေရာက္ပါေစေၾကာင္း ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ
သနာလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေရး 
ရာ ေကာ္မ႐ွင္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

   YACYC

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မ႐ွင္ NCYC ႏွင့္ 
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေရးရာ ပူးေပါင္း၍ ဝတ္ေစာင့္

 ဟားခါးသာသနာ၏ ရံုးခ်ဳပ္တည္ 
ရွိရာ ဟားခါးၿမိဳ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ 
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ 
ၿမဳိ႕ႀကီးတစ္ၿမဳိ႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ျခား 
ျပည္နယ္၊ တိုင္းရံုးႏွင့္ သာသနာရံုးခ်ဳပ္တည္ 
ရွိရာ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၿမိဳ႕ငယ္ 
ကေလးမွ်ေလာက္သာရွိသည္။ ဘာသာ 
တူဦးေရ လည္းနည္းပါးသျဖင့္ ေက်ာင္းထုိင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးတည္းကသာ အလုံး 
စုံ တာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 

 သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရရံုး 
ဝန္ထမ္းမ်ား ဟားခါးၿမဳိ႕သို႔ တစ္ေန႔တစ္ျခား 
ပိုမိုေရာက္လာၾကသျဖင့္ သိုးထိန္းလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.
John Om Se ကို ကူညီရန္ Fr.Nicholas Le 
Thang အား ဆရာေတာ္ဘုရားက တာဝန္ 
ေပးခန္႔အပ္ထားသည္။ ဟားခါးၿမဳိ႕ေပၚႏွင့္ 
ၿမဳိ႕နီးတစ္ဝိုက္ ဘာသာဝင္မ်ား ရင္းႏွီးကၽြမ္း 
ဝင္ရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး၌ တက္ႂကြမႈရွိလာေစ 
ရန္ အကူဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Nicholas Le 
Thang အား စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ မွာၾကားထား 
သည္။

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထဲတြင္ လူ 
ငယ္မ်ားကို စည္းရံုးသည့္အေနျဖင့္ လူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ဆရာေတာ္ Hre Kung သည္ ဟား 
ခါးမွ မိုင္(၂၀) ေက်ာ္ေဝးေသာ ထန္တလန္ 
ၿမိဳ႕ St.Nicholas ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းတြင္ 
လည္ေကာင္း (၁၆)မိုင္ ကြာေဝးေသာ ခၽြန္ 
က်ံဳးစီရင္စု St.Paul’s Church တြင္လည္း 
ေကာင္း အထူးမစၧားတရားပူေဇာ္ေပးျခင္း၊ 
အားေပးစကားေျပာျခင္းျဖင့္ မိမိသိုးစုကို 
ျပန္လည္စု႐ုံးခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ 
ဘာလ(၂)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေနကလည္း 

ဟားခါး သာသနာ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္ 
၌ မစၧားပူေဇာ္ၿပီး အားေပးစကားျမြက္ၾကား 
ျခင္း၊ အတူတကြ မိတ္ဆံုစားပြဲက်င္းပျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူငယ္ေမာင္မယ္(၈၀) 
ေက်ာ္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့့ပါသည္။

ထိုမိတ္ဆံုစားပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ “ 
ဒီေန႔အခုလိုဘာသာတူ လူငယ္ေမာင္မယ္
မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရတဲ့အတြက္အတိုင္းမ
သအိားရွမိပိါတယ္။ လအူသိငု္းအဝိငု္းဆိတုာ 

လူမ်ားလာေလေလ ေကာင္းေလေလ လံုျခံဳ 
မႈရွိလာေလေလ ၿငိမ္းခ်မ္းလာေလေလ၊ 
လွပလာေလေလပါပဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာ အခုလိုစုရံုး ၾကရၿပီး 
နားခိုေနရတဲ့ အခ်ိန္ေလးဟာ ဘဝရဲ႕အရ 
သာအႏွစ္သာရျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာေဒသ 
အသီးသီးက ေရာက္လာၾကၿပီး ခဏတာ 
ေတြ႕ဆံုၾကတဲ့အခါ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ 
ေယာက္ ခင္မင္ရင္းႏွီးၾကပါ။ ခ်စ္ခင္ရိုင္းပင္း 
ကူညီၾကပါ။ လမ္းမွာဆံုေတြ႕ၾကရင္ ေခၚၾက 
ရင္ ေခၚၾကႏႈတ္ဆက္ၾကပါ။ မေၾကာက္ၾက 
ပါနဲ႔။” ဆရာေတာ္ႀကီးက မိတ္ဆုံစားပြဲတြင္ 

ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ ဘာသာဝင္မ်ား 
အား အားရေပ်ာ္ရႊင္စြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ ဘာသာဝင္အား စုစုစည္း 
စည္း ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ဝမ္းသာၾကည္ 
ႏူးေနသည္။

 “ယေန႔လူငယ္ေတြရဲ႕ အစြမ္းကို 
ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ေလးစားမိပါတယ္။ 
တန္ဖိုးလည္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သင္ 
တို႔ဟာ သာသနာေတာ္ရဲ႕ ရွည္လ်ားေသာ 

လက္မ်ားျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ 
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ mission အတြက္တစ္ဦးမွ 
တစ္ဦးဆီသို႔ ဆိုတဲ့အတိုင္းအတာဟာ 
လူငယ္ေတြရဲ႕အလယ္မွာ လက္ဆင့္ကမ္း 
ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ပါးသူေတြကို 
ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးသို႔ ေခၚလာႏိုင္ဖို႔ 
ႀကိဳးစားၾကပါ ဒါဟာသင္တို႔ရဲ႕ mission 
ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက လူငယ္ 
မ်ားကို အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဘာ 
သာတရားကိုလည္း အစဥ္အၿမဲသတိရဖို႔ 
မိတ္ေဆြဘာသာသူမ်ားႏွင့္ စုစုစည္းစည္း 
ႏွင့္ အတူတကြ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ဖို႔ 

ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

 “သင္တို႔ဟာ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ 
ဘယ္ေနရာဘယ္ေဒသကိုပဲ ေရာက္ေရာက္ 
ဘုရားသခင္ကိုအျမဲ သတိရၾကပါ။ ဘုရား 
တရားရွိၾကပါ မိမိယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ 
အရွက္အေၾကာက္ဆိုတာ မရွိၾကပါနဲ႔ ဒီ 
ေခတ္လူငယ္ေမာင္မယ္ အေတာ္မ်ားမ်ား 
ဟာ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပလာတယ္။ 
ဝင္ေငြနဲနဲရလာတယ္။ ပညာတတ္လာ 
ေတာ္လာ ၾကၿပီး မိမိဘဝသာယာလွပလာတဲ့ 
အခါ ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေနတတ္ၾကတယ္။ 
အဲလိုဘုရားကို သတိမရၾကေတာ့ ဘူးဆိုရင္ 
ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
ေတြကို ေမ့တတ္ၾကၿပီး ဒီေခတ္ႀကီးမွာ 
ေခတ္စားေနတဲ့ ေလာကရဲ႕ လွပမႈခ်ိဳသာမႈ 
ထဲမွာပဲ သူတို႔ရဲ႕ဘဝကို နစ္ျမဳပ္သြားၿပီး 
ဘုရားသခင္ အလိုခ်င္ဆံုးျဖစ္တဲ့ အတြင္း 
စိတ္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းမႈ၊ ေျဖာင့္မတ္မႈ စာနာမႈ 
ေတြကို သတိမထားၾကေတာ့တာေတြ ျမင္ရ 
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သင္တို႔ဟာ လူေတြကို 
ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ လက္တြဲၿပီး  ေလွ်ာက္လွမ္း 
ၾကပါ။ ဒါဟာ တန္ဖိုးႀကီးမားလွပါတယ္။” 
ဟုဆရာေတာ္ Lucius Hre Kung က 
အားေပးစကားျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဟားခါး 
သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ဘာသာဝင္လူငယ္ 
မ်ားအေပၚ စိတ္အားထက္သန္စြာ ရွိၾက 
သည္။ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝ သာယာလွပစြာ 
ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္၌ တစ္စုတစ္ 
စည္းတည္း ေဝဆာပြင့္လန္းေနႏိုင္ရန္ ဟား 
ခါးဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ 
တတ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အကူအညီေပး 
ေဖးမျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္းဆုေတာင္း 
ေမတၱာျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ကူညီ 
ေနမည္ျဖစ္သည္။

ဟားခါးသာသနာႏွင့္ အနာဂတ္လူငယ္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)
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ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

 ေတာင္ ငူ သာသနာလုံးဆိုင္ ရာ 
ကက္ သလစ္  လူငယ္ မ်ား၏ (၆) လပတ္  အ 
စည္ းအ ေဝးႏွင္ ့ သီခ်င္ းၿပိဳင္ ပဲြကို ၂၀၁၈ ခု 
စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ မွ၂၄ ရက္အထိ 
လိပ္ သိုၿမိဳ႕ ကက္ သလစ္  ဓမၼာ႐ုံ၌ က်င္ းပျပဳ 
လုပ္  ခဲ့ဲၾကပါသည္ ။
 သာ သ နာ လုံး ဆို င္  ရာ လူ င ယ္  
တာဝန္ ခံ Rev.Fr.John ၿငိမ္ းမင္ းသူ၊ တြဲဖက္ 
တာဝန္ ခံ Sr.J udith မိငယ္ ၊ Sr. B. ျမတ္  
ႏွင္ းႏြယ္ ၊ လိပ္ သို ေက်ာင္ းထိုင္  Rev. Fr. 
Daniel အခိုး၊ Rev. Fr. Maurice NeNe 
(ဘီစီကုန္ း), Rev. Fr. Isaac  ေ႐ႊဦး (သိ 
က်ိတ္ )၊ Rev. Fr. Sebastian တင္ ဝင္ းလင္ း 
( ေလဒူ ေခါင္ ) ၊ဆရာမ  ေဒၚထ ေရးဇားခို ႏွင္ ့ 

ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ယာဒိုတိုက္နယ္တြင္ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း စတင္ဖြဲ႔စည္း

 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ယာဒိုတိုက္နယ္တြင္ စိန္ဗင္း 
ဆင္း ဒီေပါလ္အသင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္၌ စတင္ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

 ယာဒိုတိုက္နယ္ စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္းကို ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ျပည္ေတာ္ေကာ္စီဥကၠဌ ဆရာဦး အယ္လ္ေဖါင္းဇို 
ေက်ာ္မင္းမွ လာေရာက္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ၿပီး ေတာင္ငူသာသနာ ဥကၠ႒ 
ေဒၚေနာ္မန္းေမ၊ Rev. Fr. Danial Ah Khoe၊ Rev. Fr. Richard Ah 
Kho၊ Sr.B.ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ ႏွင့္ လိပ္သို၊ ဇလဲ၊ မိတ္သလင္ေတာင္၊ 

သံေတာင္ တို႔မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း (၆၂) ဦး ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္း စတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္း 
အနားကိို ယာဒိုကက္သလစ္ဓမၼာ႐ုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယာဒို 
တိုက္နယ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. John Zaw Wah မွ 
ႂကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားကို ေကၽြးေမြးေရး အစီစဥ္မ်ား 
ျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့သည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ၊လိပ္သိုတိုက္နယ္လုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား 
အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာ ၂ရက္က ကက္သလစ္ ဓမၼာ႐ုံ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ၎အစည္းအေဝးကို သာသနာလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.
Fr.John ၿငိမ္းမင္းသူ၊ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Fr.Daniel အာခိုး၊ Sr.B.ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ 
ႏွင့္ လိပ္သိုတိုက္နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း(၃၅)ဦး 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အစည္းအေဝးတြင္ တိုက္နယ္ဗဟိုအမႈေဆာင္ လူငယ္ဖြဲ႔စည္းပုံျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း 
ျခင္း၊ ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္း႐ွင္းလင္းျခင္း၊ အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္စဥ္မ်ား 
ေရးဆြဲခ်မွတ္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

လိပ္သိုတိုက္နယ္လုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေတာင္ ငူသာသနာ လုံးဆိုင္ ရာ ကက္ သလစ္  လူငယ္ မ်ား၏ (၆)လပတ္ အစည္ းအ ေဝးႏွင္ ့သီခ်င္ းၿပိဳင္ ပဲြ
သာသနာ လူငယ္ ဥကၠဌ  ေစာဝီလ်ံ ထြဋ္ ထြဋ္ 
တို႔မွ လူငယ္ မ်ားအတြက္  သိရိွမွတ္သားရ 
မည္ ့ သင္ ခန္ းစာမ်ား ေဝမ်ွ ေပးခဲ့ၾကသည္။
 တိုက္ နယ္  (၂၂) ခုအနက္ ၊ တိုက္ 
နယ္  (၁၅) မွ လူငယ္ မ်ား   ေရးစပ္ ထား ေသာ 
ကိုယ္ ပိုင္ သံစဥ္  သီခ်င္ းမ်ားျဖင္ ့ ဝင္  ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကရာတြင္  သိက်ိတ္  တိုက္ နယ္  
လူငယ္ မ်ားမွ ပထမဆု၊  ေတာင္ ျမင္ ့ တိုက္ 
နယ္  လူငယ္ မ်ား ဒုတိယဆု ႏွင္ ့ လိပ္ သို 
တိုက္ နယ္  လူငယ္ မွ တတိယဆု အသီးသီး 
ဆြတ္ ခူးရရိွခဲ့ၾကပါသည္ ။
 ၎အစည္ းအ ေဝးပဲြတြင္ လူငယ္ 
(၁၂၂) ဦး ပါဝင္ တက္  ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္ ။

ဒက္ ဇူးမယ္ (ISR)

ပ်ဥ္းမနားတိုက္နယ္ရိွ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း  (၂၅)vႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ ဂ်ဴဘီလီပြဲ

 ေတာင္ငူကက္သလစ္သာသနာ၊ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ပ်ဥ္းမနားတိုက္နယ္ရိွ ဆပ္ေျဖ 
ျခင္းသီလ႐ွင္ေက်ာင္း (Mother Ester Viscardi Convent )ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း  (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ 
ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။

 (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ၏ ေက်းဇူးတင္မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ၎ဂ်ဴဘီလီ 
ေက်ာင္းဝန္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ ဓါႏုမွဦးေဆာင္ 
ၿပီး အထ္ိမ္းအမွတ္ ဂ်ဴဘီလီမွတ္တုိင္ေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္လွစ္ခဲ့ကာ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ရဟန္းေတာ္(၁၄)ပါးႏွင့္အတူ ေဟာၾကားခဲ့သည္။

 ၎ပြဲေတာ္တြင္သီလ႐ွင္(၄၈)ပါးရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား(၁၂၀)ဦးခန္႔ 
ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

               ဒက္ဇူးမယ္(ISR)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 17

ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ထုံးဘိုေကြ႕ရြာ က်န္းမာျခင္းမယ္ေတာ္ပြဲကို ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္မွ 
ဦးေဆာင္၍ စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။

 ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ စိန္ 
ေမရီကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ 
က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ေဗလန္ကန္နီ က်န္းမာ 
ျခင္းမယ္ေတာ္ ႏိုဗီနာဆုေတာင္းပြဲေတာ္ကို 
ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာ 
(၈) ရက္ေန႔အထိ စည္းကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါ က်န္းမာျခင္းမယ္ေတာ္ 
ႏိုဗီနာကို ကေလးသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးဖဲလစ္မွ အဖြင့္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ျဖင့္ 
ဦးေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အဖြင့္ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
က အမိမယ္ေတာ္သည္ သားေတာ္ခရစ္ 
ေတာ္ေယဇူး၏ မိခင္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္ 

တို႔၏ မိခင္လည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယ္ 
ေတာ္မာရီးယား ခိုလွံဳကိုးစားျခင္း၊ သဒၵါ 
ၾကည္ညိဳျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားအစဥ္ 
အၿမဲ ျပဳလုပ္ၾကရန္ ဘာသာဝင္မ်ားအား 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Fr. 
Sebastian Mawi ကလည္း “ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာတည္းဟူေသာ အသင္း 
ေတာ္တြင္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ 
၏ မိခင္မာရီယားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိခင္၊ 
မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ အသင္းေတာ္၏ 
မိခင္ျဖစ္လာရသည္” ဟု အသင္းေတာ္ႏွင့္ 
အမိ မယ္ေတာ္ မာရီယားအေၾကာင္း ရွင္း 
လင္း ရာတြင္ ျမႊက္ၾကားခဲ့သည္။  ႏွစ္စဥ္အၿမဲက်င္းပေသာ က်န္းမာ 

ျခင္းမယ္ေတာ္ ႏိုဗီနာဆုေတာင္းပြဲေတာ္တြင္ 
ရပ္ေဝး၊ ရပ္နီးမွ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ရဟန္း၊ 
သီလွရွင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး မယ္ေတာ္ထံ 
အတူတကြ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔ မစၧားတရား 
အၿပီးတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးနွင့္ 
မယ္ေတာ္လွည့္ျခင္းကို  ကေလးၿမိဳ႕ ပင္လံု၊ 
တံတားဦး၊ ကြက္သစ္္၊ ဆိပ္ကမ္းသာတို႔၌ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎ေနရာမ်ားတြင္ မယ္ေတာ့္ကို 
ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳသံမ်ား၊ ဆုေတာင္း စိပ္ပုတီး 
စိပ္သံမ်ား ပဲ့တင္ထပ္လ်က္ရွိပါသည္။ မယ္ 
ေတာ္လွည့္အၿပီးတြင္ မယ္ေတာ့္ ဗိမၼာန္္ 

ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ 
မယ္ေတာ့္ထံေပးစာႏွင့္ အုန္းသီး မ်ားကို 
ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းမ်ားေနာက္ မယ္ေတာ္ 
အလံခ်၍ ႏိုဗီနာကို အဆုံးသတ္ ခဲ့သည္။

  စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထုိင္
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Dominic Langh 
၏ စီမံေပးမႈႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား၏ ရက္ 
ေရာေသာစိတ္ျဖင့္ မယ္ေတာ္ပြဲသို႔ လာ 
ေရာက္ပါဝင္ဆုေတာင္းၾကေသာ ဘာသာ 
တူမ်ားအားလံုးကို ညေနစာ မယ္ေတာ့္ 
ထမင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

   ေမာင္ေအး (ကေလးသာသနာ)

ကေလးသာသနာ၊ စိန္ေမရီကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ေဗလန္ကန္နီက်န္းမာျခင္း 
မယ္ေတာ္ႏိုဗီနာ ဆုေတာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပ

 သန္႔ရွင္းေသာ သူငယ္ေတာ္မာရိယား (Holy Infant Mary (or) Maria Bambina) 
၏ ပထမဦးဆံုး အံ့ဖြယ္တန္ခိုးလကၡဏာျပျခင္း အထိမ္းအမွတ္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ရွိ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး မသန္စြမ္းႏွင့္ မိဘမဲ့ေဂဟာ၌ 
စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
စိန္ထေရးဇာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Fr. Pio Ohnri မွ ဦးေဆာင္ၿပီး 
စိန္မိုင္ကယ္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ (Spiritual Year) မွ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Cal-
istus Saw Eh Mwee မွ တရားေရေအးတိုက္ေကြ်းခဲ့သည္။ ၎အခမ္းအနားတြင္ ရဟန္း 
ေတာ္ (၉)ပါးႏွင့္အတူ Jesuit Society မွ ကိုရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ 
ယင္းေက်ာင္းတြင္ရွိေသာ မသန္စြမ္းႏွင့္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ၿပီး 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး၏ မသန္စြမ္းႏွင့္ မိဘမဲ့ေဂဟာမွစား 
ေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။     
           Taunggyi-OSC

သန္႔ရွင္းေသာ သူငယ္ေတာ္မာရိယား ပထမဦးဆံုး အံ့ဖြယ္ တန္ခိုးလကၡဏာျပျခင္း အထိမ္းအမွတ္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္က်င္းပ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး18

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ဘုရားသခင္၏ ကမၻာေပၚမွ လူဖန္တီးေသာ ကပ္ေဘးဒုကၡ
ေယာမင္းႀကီးဇရပ္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ (Talk Show) သို႔ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ ေမာင္ဘို ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာ 

 ယခု အေရးႀကီးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
သို႔ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သပါသည္။ ပါဝင္ခြင့္ 
ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါသည္။

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ မိုးရြာသကဲ့ 
သို႔ သဘာဝျဖစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ လူမ်ားက 
မဆင္းရဲၾကပါ။ လူမ်ားကို ဆင္းရဲေအာင္ ျပဳ 
ထားၿပီး၊ ဤသို႔ထားရွိျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကမၻာႀကီး၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရုတ္ခ်ည္း 
ၾကည့္ရံုျဖင့္ပင္၊ ကမၻာေပၚရွိ ျပည္သူမ်ားအ 
တြက္ သူတို႔ကိုသူတို႔ ေကၽြးေမြးရန္၊ သာယာ 
ဝေျပာစြာ ေနထိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား 
အလံုအေလာက္ ရွိေၾကာင္း ျပသေနပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ပကတိတရားမွာ ဝမ္းနည္း 
ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

 UNICEF အဖြဲ႔က ေျပာရာတြင္ 
ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ကေလး ၃၀,၀၀၀ 
သည္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕ 
တဲ့မႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေသဆံုးေနရပါသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ တစ္လလွ်င္ ကေလး 
၉၀၀,၀၀၀၊ ႏွစ္စဥ္ ကေလး ၁၁ သန္း 
ေသဆံုးေနရပါသည္။ ဤသည္မွာ မည္သူ 
မွ်ေျပာဆိုျခင္းမရွိသည့္ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ 
ျဖတ္မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ မည္သူ 
မွ်မေျပာဆိုၾကသည့္၊ မေရးသားၾကသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲသူ 
ေယာက္်ား၊ မိန္းမတို႔ ငိုေႂကြးသံသည္ 
သတင္းအျဖစ္ မေျမာက္ခဲ့ပါ။

 သမၼတ ဘီလ္ကလင္တန္က ေျပာ 
ရာတြင္ “ဆင္းရဲသည့္ ကေလးမ်ားကို 
ေကၽြးေမြးရန္၊ အဝတ္ဆင္ေပးရန္၊ ပညာ 
သင္ေပးရန္ ကမၻာႀကီးအဖို႔ ေဒၚလာ ၁၀ 
ဘီလီယံမွ်သာ လိုအပ္မည္” ဟု ဆိုခဲ့ပါ 
သည္။ ကမၻာႀကီးက ယင္းကိစၥ အတြက္ 
ေငြေၾကးမသံုးစြဲသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေန႔ 
စဥ္ သူတို႔၏ကေလး ၃၀,၀၀၀ ကို မိဘတို႔က 
ေျမျမဳပ္သျဂႋဳလ္္ ေနၾကရပါသည္။ မိမိ၏ 
ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားအရ ဆိုလွ်င္၊ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ေခတ္သစ္ကာလ၏ 
ႀကီးမားသည့္ ေသရာပါအျပစ္မ်ဳိးဟု ဆိုရပါ 
မည္။

 ကမၻာႀကီးကို တည္ေဆာက္ထား 
ပံုမွာ တရားမွ်တမႈ မရွိပါ။ အျပစ္မဲ့ျပည္ 
သူမ်ား၊ အားနည္းသူမ်ား၊ နစ္နာခံစားရ 
လြယ္ ကူသူမ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈ မရွိပါ။ 
ဆင္းရဲမႈသည္ ကံၾကမၼာမဟုတ္ပါ။ ဘုရား 
သခင္၏ အလိုေတာ္မဟုတ္ပါ။ ယင္းမွာ 
ကမၻာႀကီး၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အင္အား 
ႀကီးသူ လူနည္းစုအတြက္ တမင္တကာ 
လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

 Oxfam အဖြဲ႔က ႏွစ္စဥ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ 
ေဝရာတြင္၊ ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မတ 
ရားမမွ်တမႈဆိုင္ရာ ထိတ္လန္႔ဖြယ္၊ စက္ 
ဆုပ္ဖြယ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေန 
ခဲ့ပါသည္။ လူရွစ္ဦးက ကမၻာႀကီး၏ ဓန 
ႂကြယ္ဝမႈမ်ား ထက္ဝက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး၊ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာႀကီးရွိ ဆင္းရဲသူလူ 
သား ထက္ဝက္မွာ မည္သည့္ခံစားခြင့္မွ် 
မရွိခဲ့ပါ။

 ကမၻာႀကီး၏ ဆင္းရဲမႈကို မိမိတို႔ 
ႏိုင္ငံရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ 
ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတ 
ႂကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေကာင္းခ်ီးေက်း
ဇူးျပဳထားခဲ့ပါသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ဤေရႊ 
ျပည္ေတာ္၏ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ သယံ 
ဇာတရင္းျမစ္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳထားခဲ့ပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ေဒသတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
က အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ က်န္ရွိေန 
ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

 လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၆၀ က ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သည္ ေဒသအတြင္း အခ်မ္းသာဆုံး ႏိုင္ငံ 
တခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ စကၤာပူထက္ပင္ ခ်မ္းသာ 
ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း 
တြင္ ေအာက္ေျခ၌ ပါဝင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား 
(LDCS) သည္ ဆင္းရဲမႈေထာင္ေခ်ာက္ 
အတြင္း ကပ္ညိွေနတတ္ၿပီး၊ ဆင္းရဲမႈ 
ေၾကာင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ က်န္းမာေရး 
ညံ့ဖ်င္းရျခင္း၊ ပညာေရးခ်ဳိ႕ငဲ့ျခင္း၊ ထုတ္ 
လုပ္ႏိုင္စြမ္း ေလွ်ာ့နည္း က်ဆင္းျခင္း၊ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းျခင္း စသည့္ အဆိုးေက်ာ့ 
သံသရာထဲတြင္ ၿငိတြယ္ေနတတ္ပါသည္။ 
သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္
ရန္အေၾကာင္းျဖစ္ေစသည့္၊ ေရရွည္တည္ 
တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း တဖန္ 
ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္း 
၄၀%  အထိရွိၿပီး၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ား 
တြင္ ၇၀% အထိ မ်ားျပားပါသည္။ အိမ္ 
ေထာင္စုမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွာ က်ဆင္း 
လာေသာ္လည္း၊ တိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေနဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးေၾကာင့္ လူမႈေရး 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အထူးေႏွာင့္ေႏွးေစပါ 
သည္။ ေမြးကင္းစ ကေလးေသႏႈန္းႏွင့္ 
မိခင္ေသႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္နည္းတူ၊ 
အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္း ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံ 

တခုအျဖစ္ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ လူငယ္ 
မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို တုန္႔ေႏွးေစပါသည္။ သက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈက႑တြင္လည္း လယ္ 
ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သယံဇာတထုတ္လုပ္ 
ေရးသာ ရွိေသာေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ 
ျဖစ္ေနေစပါသည္။ လူငယ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္း 
က်င္မႈအတတ္ပညာ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
လည္း အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္ 
သားအျဖစ္ အဓမၼ ေရြးခ်ယ္ရသည့္အေျခ 
အေန က်ေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲ 
က်န္ရွိေနဆဲ အခ်ိန္တြင္၊ ဤႏိုင္ငံမွ လူ 
ငယ္မ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၃-ခု 
အတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ခ်မ္းသာႂကြယ္ 
ဝခဲ့ၾကရပါသည္။

 ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဆင္းရဲမႈကို 
သမိုင္းအျဖစ္ ေျပာင္းပစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွား 
ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲ သည့္ 
ႏိုင္ငံတခု မဟုတ္ပါ။ ကမၻာေပၚတြင္ အခ်မ္း 
သာဆံုး ႏိုင္ငံတခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အဆင္း 
ရဲဆံုးသူမ်ား ေနထုိင္ ေနၾကရပါသည္။ ဤ 
သို႔ လူလုပ္ကပ္ေဘးကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ 
လူသားအရင္းအျမစ္၊ တနည္း ပညာေရး 
တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ပညာေရးနည္းအားျဖင့္၊ ဖက္စံုလူသား ဖြံ႔ၿဖိဳး 
မႈအားျဖင့္၊ အမ်ဳိးသမီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနည္းအား 
ျဖင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ သဘာဝႏွင့္ ႂကြယ္ဝ 
ခ်မ္းသာမႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ဘုရားေက်ာင္းက ျဖည့္ဆည္း ကူညီေပးရန္ 
စီစဥ္ေနပါသည္။

 မိမိတို႔က ဆင္းရဲမႈကို စီးပြားေရး၊ 
က်င့္ဝတ္ေရးရာ အျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္ပါသည္။ 
ဆင္းရဲမႈသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုဆႏၵ 
ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္က သူ၏ 
တာဝန္ကို ယခုစကားလံုးျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါ 
သည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔ 
အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သတင္းကို ၾကားေျပာ 
ေစျခင္းငွာ ငါ့ကို ဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ။ 
ေၾကမြေသာ သူတို႔၏အနာကို ေပ်ာက္ေစ 
ျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထား 
လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအ 
ေၾကာင္း” [Good news to the poor, lib-

eration to the captives, freedom from 
all kinds of oppression.” (ရွင္လုကာ ၄: 
၁၆-၁၉) ခရစ္ေတာ္က ခ်မ္းသာသူတို႔ 
မွ်ေဝေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ 
က လိုခ်င္တပ္မက္မႈမရွိေသာကမၻာ၊ အပစ္ 
ပယ္ခံတို႔အတြက္ ေမတၱာတရားျဖင့္ ျပည့္ 
လွ်မ္းေနေသာ ကမၻာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို 
ခဲ့ပါသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ (Pope 
Francis) ဤလူလုပ္သည့္ မတရားမမွ်တမႈ 
ကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုသည့္ တမန္ေတာ္ 
အသံပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရလွ်ံသည့္ခြက္မွ 
ေအာက္သို႔စီးဆင္းမည္ဆိုသည့္ ေစ်းကြက္ 
စီးပြားေရးဟူသည့္ အဆိုကို သူက လူဆင္း 
ရဲတို႔အေပၚ လိမ္လည္မႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူခ်မ္းသာမ်ား 
ႏွင့္ ခြန္အား အာဏာႀကီးသူမ်ားက သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း ျပစ္ 
တင္ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။ သူက ကမၻာေျမႀကီး၏ 
ငိုေႂကြးသံ၊ ဆင္းရဲသားတို႔၏ ငိုေႂကြးသံအ 
ျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ ေျပာဆိုေပးခဲ့ပါသည္။

 ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး 
အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက နည္းလမ္း ၂ 
သြယ္ကို အၾကံျပဳပါသည္။ စီးပြားေရး အရ 
ဆင္းရဲမႈသည္ လူသန္းခ်ီ၍ သက္ေရာက္ဆဲ 
ျဖစ္သည္။ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ကေလးမ်ား 
ေသဆံုးရမႈသည္ ကေလးမ်ားအားလံုး၏ 
၃၀% ရွိေနသည္။ ငတ္မြတ္ဆာေလာင္မႈ 
တိုးျမင့္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ကေလး ၈၂၁ သန္း 
အေပၚ သက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက စီးပြားေရးအရ တရား 
မွ်တမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသစ္ေသာ စီးပြား 
ေရး ဖြဲ႔စည္းမႈ အစီအစဥ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါ 
သည္။ 

သူက ေျပာရာ၌- 

လူနည္းစု၏ ဝင္ေငြမ်ား အဆေပါင္းမ်ားစြာ 
တရွိန္ထိုး တိုးတက္ေနခ်ိန္တြင္၊ ႂကြယ္ဝမႈ 
ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈခံစားေနရသည့္ လူနည္းစုႏွင့္ 
လူမ်ားစုႀကီး၏ ကြာဟမႈေခ်ာက္ႀကီး ႀကီးမား 
လာေစပါသည္။ ဤသို႔ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမညီမႈ 
မွာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တြက္ဆ 
ေစ်းကစားျခင္းတို႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝ 
ေပးထားသည့္ သေဘာတရား အယူဝါဒမ်ား 
၏ ရလဒ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုပ္္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက စီးပြားေရးတရားမွ်တမႈကို ေတာင္း 
ဆိုပါသည္။

 အာဟာရခ်ဳိ႔တဲ့မႈ၊ သက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ 
ငန္းအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတိုးျမင့္လာ 
ေနျခင္းႏွင့္ မၾကာခဏျဖစ္ေသာ ကပ္ေဘး 
ဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ လူသား ၃၀% ၏ အသက္ 
ရွင္ရပ္တည္မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ က် 
ေရာက္ေနသည္။ လူဆင္းရဲမ်ားႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေလးစားမႈ ကင္းမဲ့ေန 
ျခင္းေၾကာင့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ ႀကီးမား 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ေသာ ကပ္ေဘးဆိုက္ေစသည္။ မၾကာခဏ 
ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား၊ ဆိုင္ကလုန္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ 
ေနရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝ 
ကပ္ေဘးမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႏၱရာယ္ 
ၾကံဳရဖြယ္အရွိဆံုး ႏိုင္ငံ တခုအျဖစ္ ရပ္တည္ 
ေနရသည္။ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚ 
သက္ေရာက္ေစသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ေထာက္ျပေျပာဆိုရာ၌- 

 မိမိတို႔အေနျဖင့္ သီးျခားျဖစ္ေသာ 
ကပ္ေဘးႏွစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တစ္ခု 
မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာျဖစ္ၿပီး၊ 
အျခားတခုမွာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္သည္။ 
ပို၍ ဆိုးဝါးခက္ခဲေသာ ကပ္ေဘးမွာ လူမႈ 
ေရးေရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကပ္ေဘးပါ 
ႏွစ္ခုလံုး ၾကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္ 
သည္။” ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ 

 သဘာဝတရားကို လူတိုင္းက 
ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ လူဆင္းရဲမ်ားႏွင့္ ေနာင္မ်ဳိး 
ဆက္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေစျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာ လံုျခံဳစြာ 

ျဖင့္ ရွင္သန္ေရးအတြက္၊ ပုပ္္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈကို 
ေတာင္းဆိုသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ 
စာရင္းအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံတခု 
အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းလာ 
ျခင္းႏွင့္အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း တိုးတက္လာပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ား 
တြင္ ဆင္းရဲမႈ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ 
သည္။ ဤႏိုင္ငံသည္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိဆဲ ႏိုင္ငံ 
တခုျဖစ္ၿပီး၊ ၆၀% ေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ 
အသက္ ၃၀ ေအာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ 
ေသာ လူဦးေရေၾကာင္းခ်က္မွာ တန္ဖိုးႀကီး 
သည့္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ 
ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
ေဆာင္က်ဥ္းေပးရန္ မိမိတို႔အစိုးရထံသို႔ 
ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ ယခုႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အေရး 

တႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ ျမန္မာလူငယ္ 
မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ခ်ဳိ႕ငဲ့ေနျခင္းမွာ 
အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕ငဲ့မႈ ျဖစ္ပါ 
သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ 
ေသာ ဆင္းရဲမႈ။ ကၽြမ္းက်င္မႈ ကင္းမဲ့ ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မလံု 
ျခံဳေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈ ႏွင့္ သက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္း ကိစၥမ်ားအတြက္ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ ငယ္ 
မ်ားမွာ လူကုန္ကူးေရာင္းခ်ခံရဖို႔အတြက္ 
ေဒသအတြင္း အထူးထိခိုက္ နစ္နာဖြယ္ ၾကံဳ 
ေနရပါသည္။ မိမိတို႔၏ မိန္းမပ်ဳိ မ်ားသည္ 
လံုေလာက္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
မႈမရွိၾကေသာေၾကာင့္ လူကုန္ကူး သူမ်ား၏ 
သားေကာင္အျဖစ္ က်ေရာက္ေနၾကရသည္။ 
ဆင္းရဲမႈသည္ မိန္းမပ်ဳိငယ္မ်ား၏ လူသား 
ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရႊေျမေဒသ 
ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔တြင္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား 
စြာ ရွိပါသည္။ မိမိတို႔၏ လူသားရင္းျမစ္မွာ 
လည္း အေကာင္းဆံုးရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာပင္၊ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ လူသားရင္း 
ျမစ္မ်ား၏ ခြန္အားအာဏာကို ယုတ္ေလွ်ာ့ 
ေစပါသည္။ လူသားဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ 
ကုလသမဂၢ၏အဆိုအရ အေျခခံလူ႔အခြင့္ 
အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံကလူ 
ငယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
မႈႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို ရိတ္သိမ္းႏိုင္ပါ 
လိမ့္မည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ ယင္းၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးသည္ ျပည္သူမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ခံစားႏိုင္မွသာ အထေျမာက္ပါလိမ့္ 
မည္။ သူတို႔အေနျဖင့္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအခြင့္ 
အေရးမ်ားကို ခံစားရဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

 မိမိအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ လိႈက္လွဲစြာ 
ႀကိဳဆိုပါသည္။ ပန္းေပါင္းတေထာင္ ပြင့္ပါ 
ေစ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ ကတိကဝတ္မ်ား ေတာင္ 
သဖြယ္ ျပည့္ေမာက္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ 
ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။ ယခု ေရႊျပည္ 
ေတာ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို သမိုင္းအျဖစ္ 
က်န္ရစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔။

Institute for Strategy and Policy- Myanmar 
FB မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

SIGNIS ASIA COMMLAB PROGRAM 2018 ကို အႏၵိႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး 
မီဒီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်

 India ႏုိင္ငံ Channei ၿမိဳ႕တြင္ 
စက္တင္ဘာလ ၂ မွ ၁၃ ရက္ အထိ Signis 
Asia Commlab Program တစ္ခုက်င္းပ 
ခဲ့ၿပီး အာရွေဒသရွိ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ကက္ 
သလစ္လူငယ္ (၁၁)ဦးအား သင္တန္းပို႔ခ် 
ေပးခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းကို Lawrence 
John Sinniah El Jay ( Vice President of 
SIGNIS ) ႏွင့္ Magimai Pragasam (Vice 
President of SIGNIS Asia ) တို႔က ဦး 
ေဆာင္ကာသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

 သင္တန္းတြင္ ကက္သလစ္လူမႈ 
ေရးသြန္သင္ခ်က္မ်ား၊ မီဒီယာပိုင္းဆုိင္ရာ 
အသိပညာမ်ား၊ ကင္မရာျဖင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ 
နည္းမ်ား၊ Flim Making ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
မ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္ 
တန္းရက္အတြင္း အဖြဲ႕လိုက္ လက္ေတြ႕ 
ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ တစ္မိနစ္စာဗီဒီယိုအားမိမိဖုန္းျဖင့္ 
ရိုက္ကူးျခင္း၊ သံုးမိနစ္စာဗီဒီယိုအား ကင္မ 
ရာျဖင့္ ရိုက္ကူးျခင္းမ်ားကို အဖြဲ႔လိုက္တာဝန္ 
အသီးသီး ခြဲေဝယူ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ၾကသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၿပီးေသာIndia ,Combodia , Indonsia 
တို႔မွ သင္တန္းသားေဟာင္း(၃)ဦးက ယခု 
သင္တန္းတြင္ ၎တို႔၏ ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ 
ထားၿပီးေသာ ဖလင္မ်ားအားျပသျခင္း၊ ၎ 
တုိ႔၏ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ျပန္ 

လည္ေဝငွေပးျခင္း၊ ကင္မရာရုိက္နည္း၊ 
Script ေရးနည္းမ်ားကိုလည္း သင္ျပေပးခ့ဲ 
ၾကပါသည္။

 အဆုိပါ သင္တန္းသို႔ ဖိလစ္ပိုင္၊ 
လာအို၊ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ မေလးရွား၊ 
အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ 

ကက္သလစ္ သာသနာအတြင္းရွိ မီဒီယာ 
လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ ဆက္ကပ္ေနေသာ လူ 
ငယ္မ်ား၊ NGO တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၁)ဦး ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

Pinky – MDY(OSC)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

 ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရးႏွင့္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကဳိး 
ပမ္းမႈဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ 
ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက စက္ 
တင္ဘာလ ၁၉ ရက္၌ က်င္းပေသာ ျပည္ 
ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ 
အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့သည္။

 ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၈ 
ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေန 
မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔  ရွင္း 
လင္းတင္ျပရန္ လႊတ္ေတာ္က ဖိတ္ၾကားခဲ့ 
ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ကုိယ္ 
စား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစီရင္ခံ 
တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး

 ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ 
အစီရင္ခံတင္ျပရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ 
ႀကီးက ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး ခိုင္မာေတာင့္ 
တင္းေသာ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ယႏၲရား၊ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္း အား 
ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ခိုင္မာ အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးမႈရွိေရး၊ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခဳံ 
ေရး၊ အခြန္ေကာက္မႈ မွ်တမႈရွိေရး၊ ပညာ 
ေရး၊ က်န္းမာေရး စေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ား ျပည္လည္ ျပဳျပင္တည္ 
ေဆာက္ေနေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး

“၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ 
ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတုိင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ 
ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းေရးကို အာမခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”  
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

 တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားၾကား 
လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ အျပန္အလွန္ 
ေလးစားမႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွ ဒီမိုကေရစီ 
ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ 
မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ဗဟုိျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ 
ေရးကုိ ရယူႏိုင္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကုိ 
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ဝန္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံခဲ့သည္။

 (၂၁) ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝး 
(၃) ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး သေဘာ 
တူညီခ်က္ေပါင္း (၅၁)ခ်က္အထိရရွိ

(၂၁) ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝး (၃) ႀကိမ္ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
ေပါင္း (၅၁)ခ်က္အထိ ရရွိထားၿပီျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုကုိ ဦးတည္ၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္း 
အေဝးတြင္ ခြဲမထြက္ေရးအဆုိနဲ႕ ဆက္စပ္ 
ေနတဲ့ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ 
ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး
ကိစၥရပ္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ္ 
လည္း ခ်န္လွပ္ထားရေၾကာင္း၊ျပည္ေထာင္ 
စုႀကီးကုိ ခြဲမထြက္ခ်င္တဲ့ ခြဲထြက္စရာမလုိ 
တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္လာေအာင္ လက္ 
တြဲပူးေပါင္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ အေရး 
ႀကီးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက 
ဆုိသည္။

ရခိုင္အေရး

 လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္ 
ကတည္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မီးႂကြင္းမီးက်န္ 
ကုိ မႃငွိမ္းသတ္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ 

မီးထေတာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအေန 
ျဖင့္ ရခိုင္အေရးကို ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း၊ 
ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ခုႏွစ္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး မတည္မ 
ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ဆက္စပ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သုိ႔ 
လူေပါင္းမ်ားစြာ ထက္ခြာသြားခဲ့မႈေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား အျပင္း 
အထန္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ 
မ်ားကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားဖို႔ ႀကဳိတင္ 
ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ 
ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး 
အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သြား 

မည္ဟု ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီအ 
ရင္ခံခဲ့သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ခ်ည္း 
ကပ္မႈ၊ ရႈျမင္ခ်က္အသစ္၊ ေဒသအျမင္၊ 
ကမၻာ့အျမင္မ်ားႏွင့္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွ်တမႈမရွိ 
ေသာ စိန္ေခၚမႈ၊ ဖိအားေပးမႈမ်ားကုိ ျပည္ 
သူမ်ား၏ ညီၫႊတ္မႈအင္အားျဖင့္ ေက်ာ္ 
လႊားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ပညာေရး

 ပညာေရး႑တြင္ လူငယ္မ်ား 
အေတြးအေခၚျမင့္မားလာေအာင္ စာၾကည့္ 
တုိက္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သုေတသနယဥ္ေက်း 
မႈ ထြန္းကားလာေရး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ 
မ်ဳိးဆက္သစ္ပညာေရးအတြက္ ပညာသင္ 
ယူမႈ အခြင့္အလမ္းျမင့္မားေရးႏွင့္ ေက်ာင္း 
ေနသူဦးေရ ျမင့္မားေရးအတြက္ ေက်ာင္း 
ေပါင္း (၆၃၈၆) ေက်ာင္းကုိ အဆင့္တုိးႁမွင့္ 
ေပးျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ (၄၅၈၅) 
ေဆာင္၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ (၂၁၄) ခု တုိးခ ဲ်႕ 
ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနၾကာင္း၊ မူ 
လတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းျပ 
ဆရာ/ဆရာမ (၁၂၃၃၆) ဦး အသစ္ခန္႔ထား 

ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။အဆင့္ႁမွင့္ 
ပညာေရးတြင္လည္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မတုိင္မီ 
အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊ အစိုးရနည္းပညာ 
အထက္တန္းေက်ာင္း၊ သက္ေမြးပညာသင္ 
ေက်ာင္း စုစုေပါင္း (၃၆)ေက်ာင္း ႏွင့္ 
ဆရာ/ဆရာမ (၂၉၃၃)ဦး တုိးျမွင့္သြားမည္ 
ျဖစၿ္ပီး၊ ၂  ႏစွသ္င ္ပညာေရးေကာလိပမ္်ားကုိ 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ၿပီး 
၄ ႏွစ္သင္ ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ 
အဆင့္ျမွင့္တင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ 
ေတာ္တြင္ တင္ျပအစီရင္ခံခဲ့သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ပညာေရး ဘတ္ဂ်တ္ 
တြင္လည္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး 
ႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၁၇၂၆) ဘီလီယံ အသံုးျပဳခဲ႔ 
ရာမွ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာ 

ႏွစ္တြင္ က်ပ္ (၂၁၇၆) ဘီလီယံအထိ တိုး 
ျမွင့္သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်န္းမာေရး

 က်န္းမာေရး႑တြင္ ၂၀၁၆-
၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ 
(၈၈၁) ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး ယခုလာမည့္ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္(၁၁၃၁) 
ဘီလီယံ တုိးႁမငွ္ ့သံုးစြသဲြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္လည္း 
ခ ဲ်႕ထြင္ တုိးျမွင့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေန 
ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္း ေဆးေပးခန္းႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဌာနမ်ားကုိ  အဆင့္ျမွင့္တင္ 
တုိးခ်ဲ႕ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း 
(၂၂၄၂၁)ဦးကုိလည္း အသစ္ခန္႔အပ္ေပးခဲ့ 
ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက တင္ျပခဲ့သည္။

 လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားတြင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 
ေဆးခန္းမ်ာ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတိုး 
ေရာဂါမ်ား ေစာစီးစြာ ေတြ႕ရွိၿပီး ကုသႏိုင္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကာင္း၊ ေဆးယဥ္ပါး 
တီဘီလူနာ (၆၄၀၆၀) ဦး၊ HIV ပိုးရွိသူ 
(၁၅၆၃၂၇) ဦးကုိ ကုသေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း 
သိရသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံု

 ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အေျခအခံအေဆာက္အအံု လုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားအတြက္ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း 
ေပ (၁၈၀)ႏွင့္ အထက္တံတား (၆၇)စင္း၊ 
ေပ(၁၈၀)ႏွင့္ ေပ(၅၀)ၾကား တံတား 
(၂၁၈)စင္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး သရက္-
ေအာင္လံ ဧရာဝတီျမစ္ကူး တံတားႀကီးကုိ 
လာမည့္ (၃)ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္သြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသအလုိက္ လိုအပ္ 
ေနသည့္ တံတား အစဥ္း (၄၀၀) ေက်ာ္ကုိ 
လည္း ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္ေပး 
သြားဖို႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု 
အစိုးရကုိယ္စား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံ 
တင္ျပခဲ့သည္။

 လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးခ ဲ်႕မႈမ်ားတြင္ 
ADB၊ World Bank၊ JICA၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ 
KFW စတဲ့ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူ 
အညီမ်ားျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္း (၃၃၃)မိုင္၊ 
ကတၱရာလမ္း (၃၅၈) မိုင္၊ ႏိုင္လြန္ကတၱရာ 
လမ္း (၁၀၃၀) မိုင္တုိ႔ကုိ အဆင့္ႁမွင့္တင္ခဲ့ 
ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဝန္ႀကီး 
က လာမည့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အတြင္း  ႏိုင္ငံ 
တြင္း ေက်းရြာအားလံုး၏ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 
ေက်းလက္ေဒသ အားလံုး၏ (၉၀) ရာခိုင္ 
ႏႈန္းအတြက္ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္ေသာ 
ေက်းလက္လမ္းမ်ားရရွိေအာင္ ႏွစ္စဥ္ 
အဆင့္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ
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အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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 ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး 
က (၂)ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ႔အိမ္ရာႏွင့္ 
ဝန္ထမ္း အိမ္ရာအေနျဖင့္ အခန္းေပါင္း 
(၁၀၉၂၄) ခန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမဳိ႕ 
ေပါင္း ၃၃ ၿမဳိ႕တြင္ ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား ၿပီး 
စီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္ 
စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း (၂)ႏွစ္ခြဲ ကာ 
လအတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၆၈၄၀၁၃) 
ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေတာင္ 
သူလယ္သမား လယ္ယာ႑၊ သဘာဝသံ 
ယံဇာတတူးေဖာ္မႈ၊ ကုန္သည္ စီးပြားေရး၊ 
တရားစီရင္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး စသည့္ 
ကိစၥအရပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ 
(၃)ရပ္ 

 နိဂုံးခ်ဳပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက  ႏိငုင္ံေတာ္အစိုးရသည ္
ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေႁမွာက္ခဲ့စဥ္က 

အပ္ႏွင္းခဲ့ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ျပည္သူ 
အတြက္ ဦးထိပ္ထားၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ 
စုေပါင္းအားျဖင့္ 

(၁) တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ 
လူမႈ - စီးပြားဘဝ တုိးတက္ျမွင့္မားေရး၊

(၂) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ 
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

(၃) ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး 
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ 
ျမစ္ျဖစ္သည့္  ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ 
ဆင္ေရး တုိ႔ကို ဦးတည္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္ 
မာထားရွိၿပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ ႀကဳိး 
ပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ 
ေထာင္စုအစိုးရကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပအစီရင္ခံခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုယ္စား ျပည္ 
ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္ 
ႏိုင္ငံ၏ ကိစၥအရပ္ရပ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု 
လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ 
႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အစီရင္ခံ တင္ျပ 
ခ်က္မ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာ (၂၀)အထိ ရွိခဲ့ 
သည္။
           ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓန 
သဟာယေရးရာဝန္ႀကီး Rt.Hon. Jeremy 
Hunt MP အား စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ 
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခား 
ေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ဒီမို 
ကေရအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူး 
ေျပာင္းေရး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သူမ်ားအား 
ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ 
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ကုလ 
သမဂၢမ်က္ႏွာစာတြင္ ၎ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနမႈအေျခအေနမ်ား 
ကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ သေဘာထားအျမင္ 
ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ 
ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

 အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕စုံစဥ္အတြင္း ၿဗိတိန္ 
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္ မြတ္ 
ဆလင္မ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူရန္၊ ႐ိုက္တာ 
သတင္းေထာက္ ႏွစ္ေယာက္အား လြတ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ 
ေၾကာင္း RFA ျမန္မာပိုင္းအစီစဥ္ သတင္းက 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာ 
ယေရးရာဝန္ႀကီး Rt.Hon. Jeremy Hunt 
MP သည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ ညေန 
ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၎ေန႔ 
ညေနပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကူညီ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ 
နနံကပ္ိငု္းတြင ္ၿဗတိနိ္ႏိငုင္ံျခားေရးရာဝနႀ္ကီး 
ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိ 
ယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္ႏွင့္အတူ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူ 

မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ လက္ခံ 
ေရးစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေ႐ႊဇား႐ြာ၊ ပန္းေတာ 
ျပင္႐ြာတို႔၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လြတ္ 
လပ္စြာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
သိရသည္။

 ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ 
တင့္ေဆြ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ 
ေအး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ 
႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

  ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
Rt. Hon. Jeremy Hunt MP တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံ
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 ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ 
ငန္း (Multi Level Marketing) လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း 
ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ စက္တင္ဘာ 
လ ၁၈ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ 
တားျမစ္လိုက္သည္။

 တားျမစ္လိုက္သည့္ ဆင့္ပြားေစ်း 
ကြက္ ျဖန္႔ခ်ီေရး(Multi Level Marketing) 
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက 
အေရးႀကီးကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒ 

ပုဒ္မ ၅ အရ အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း တားျဖစ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

 အစိုးရ၏ တားျမစ္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ 
ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္အၾကာ စက္တင္ဘာ 
၁၉ ရက္တြင္  ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီေရး 
(Multi Level Marketing) လုပ္ငန္းစုမ်ား 
ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္စာမ်ား အသီး 
သီးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 လြန္ခဲ့သည္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွ 

စ၍ ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီေရး (Multi 
Level Marketing) လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာ ႏိုင္ 
ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ေစ်း ကြက္ 
ျဖန္႔ခ်ီေရး စနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဝ 
ဖန္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ 
ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ တား 
ျမစ္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္း (Multi Level Marketing ) မ်ားကို 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ တားျမစ္

ပံု - အင္တာနက္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး22

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ကိုဖီအာနန္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ေမြးရပ္ေျမ ဂါနာ (GHANA) ႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္

 ကလုသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ကိုဖိအာနန္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ၎၏ေမြးရပ္ေျမ ဂါန(Gha-
na) ႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့ဂုဏ္သေရရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ေနာက္ဆုံးပို႔ေဆာင္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

 သူ႔ဇနီး နာနီ မာရီယား (Nane Maria) ႏွင့္အတူ 
ပူေဆြးဝမ္းနည္းငိုေႂကြး ေနသူမ်ားထဲတြင္ လက္ရွိကမၻာ့ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္  ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၊ ႐ိုးရာေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ ေတာ္ဝင္မ်ဳိးႏြယ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး နာနီက သူ၏ 

ခင္ပြန္း ကိုဖီအာနန္ကို “ေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သူ၊ 
ေကာင္းျမတ္ေသာသူ”  ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။

 “အခ်စ္ေရ မင္းခရီးရွည္ႀကီး ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး အခု 
မင္းအိမ္ျပန္ရၿပီ။ ဒါေပမယ့္ မင္းရဲ႕ ဉာဏ္ပညာ အေမွ်ာ္ျမင္နဲ႕ 
ဂ႐ုဏာ သနားစိတ္ေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ 
ေရာက္ အၿမဲလမ္းျပပါေစ” ဟု နာနီက ႐ုပ္ကလပ္ကို 
ၾကည့္ရင္း ငိုေႂကြးခဲ့သည္။

 ကိုဖီအာနန္သည္ ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ အထိ 
ကမၻာကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ 
ရက္က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ  ၎၏ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေနစဥ္ 
သာမာန္ဖ်ားနာမႈျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ 
အသက္ ၈၀ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

 “ကၽြန္ေတာ့္အေဖဟာ သူ႔ဘဝတစ္ခုလုံး စည္းလုံးညီ ၫႊတ္ 
ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ေလး 
စားတန္ဖိုးထားမႈ စတဲ့ အေရးကိစၥေတြနဲ႔ပဲ လုံးပန္းခဲ့တာ။ 
အေဖ့ရဲ႕ ဒီစံနမူနာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္း ခ်ီးက်ဴး 
ဂုဏ္ျပဳ ေလးစားေနမွာပါ” ဟု သူ၏သား ကိုဂ်ဳိ (Kojo) က 
သူ႔အေဖႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စ်ာပနတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: VOA   
ဘာသာျပန္-ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ “The CBCM Herald” ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၉) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “အေမရိကန္ႏိုင္ငံေန ကရင္ကက္သလစ္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ” သတင္းတြင္ 
“ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ လင္မယားကြဲကြာျခင္းကို ဘာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳသနည္း (Understanding of why catholic give devotion to marry)” အစား “ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ 
မယ္ေတာ္သခင္မအား အဘယ္ေၾကာင့္ သဒၶါၾကည္ညဳိသနည္း (Understanding of why catholic give devotion to Mary)” ဟု ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
                                         အယ္ဒီတာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးအပါအဝင္ ဥပေဒအရာရွိ ၅ ဦးႏွင့္ ရဲအုပ္တစ္ဦး 
တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူ

 သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြး ေသ 
ဆုံးခဲ့ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ 
လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္
တရားရံုးမွ တရားခံမ်ားအေပၚ စြဲဆိုထား 
ေသာ ပစ္မႈမ်ားအား ႐ုတ္သိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ 
အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ေကာ္မရွင္က ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ 
စည္း၍ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 စစ္ေဆးမႈအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ 
ႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူး၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီးဥပေဒအရာရွိ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ရန္ 
ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ဥပေဒအရာရွိ ဦးကိုကို 
ေလး၊ ဒုတိယခရိုင္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္ 
သစ္ခင္၊ ဒုတိယခရိုင္တရားသူႀကီးဦးေအာင္ 
ၾကည္နွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ 
ေရႊေပါကၠံ နယ္ေျမစခန္းမွဴး (ယခင္သုဝဏၰ 
နယ္ေျမစခန္းမွဴး) စုစုေပါင္း တရားခံမ်ား၏ 
မိဘမ်ားထံမွ လာဘ္ေငြနွင့္ တံစိုးလက္ 
ေဆာင္မ်ား ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ေတြ႕ရွိ 
ခဲ့သည္။

 ေအာင္ရဲေထြးေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး အမႈ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္အပါအဝင္ အရာရိွ၊ ဝန္ထမ္း 

မ်ားက စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ သိန္း ၇၂၀ႏွင့္ 
အျခားလက္ေဆာင္မ်ား ရယူခဲ့ေၾကာင္း 
အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က DVB 
သတင္းဌာနအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ 
ဦးဟန္ထူးက က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၅၀ ၊ Blue 
Label အရက္ပုလင္းတစ္လံုးႏွင့္ အက်ႌတစ္ 
ထည္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအရာရွိ 
ဦးသိန္းေဇာ္က က်ပ္ေငြ သိန္း ၅၀ ၊ ရန္ကုန္ 
အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ဥပေဒအရာရွိ ဦးကိုကိုေလး 
က က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၃၀ နဲ႔ Gold label 
အရက္ပုလင္း တစ္လံုး ၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း 
ခရိုင္ ဒုတိယခရိုင္ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚသစ္ 

သစ္ခင္ ကက်ပ္ေငြ သိန္း ၃၀ နဲ႔ ပါတိတ္လံု 
ျခည္ တစ္ထည္ ၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ 
တရားရံုးမွ ဒုတိယခရိုင္ တရားသူႀကီး 
ဦးေအာင္ၾကည္က က်ပ္သိန္း ၃၃၀ ႏွင့္ 
ေရႊေပါကၠံ နယ္ေျမစခန္းမွဴးရဲအုပ္ခ်စ္ကိုကို
က က်ပ္ေငြ သိန္း ၃၀ ရယူခဲ့တာကို စစ္ေဆး 
ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ 
ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယၫြန္ၾကားေရးမွဴး 
ဦးေက်ာ္စိုးက DVB သတင္းဌာနကအား 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ 
အပါအဝင္ ၆ဦးအား အဂတိလိုက္စားမႈ 

တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္အေရး 
ယူေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္က 
ေကာ္မရွင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္အၿပီး ရန္ကုန္ 
တိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ကို အဂတိလိုက္
စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ 
လည္းေကာင္း က်န္ (၅)ဦးကို အဂတိလိုက္ 
စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ တို႔ျဖင့္ 
လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳ ျပဌာန္း 
ခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ 
ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၆ သည္ 
ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ နဲ႔ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

 အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
ေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက 
အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယခုအႀကိမ္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ အေရး 
ယူမႈသည္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ 
တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခု၏ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္တစ္ 
ဦးျဖစ္သူႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္မွ အျမင့္ 
ဆုံးပဂၢဳိလ္တစ္ဦးျဖစ္သူ တိုင္းေဒသႀကီး ဥပ 
ေဒခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းစီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။                        

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ဓာတ္ပုံ - ACC Myanmar Facebook



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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 ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံ Niger 
တြင္ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Pierluigi 
Maccalli အား ဂ်ီဟတ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔မွ 
ျပန္ ေပးဆြဲ၍ ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္သြား 

ေၾကာင္း ဗာတီကန္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

 Niger အစုိးရမွ ယခုတစ္ႀကိမ္ 
ျပန္ေပးဆြဲျခင္းသည္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ 

တစ္ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
ဥေရာပသား ျပန္ေပးဆြဲခံရမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 Pierluigi Maccalli သည္ အီတ 
လီႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း Crema ၿမဳိ႕မွ ျဖစ္ၿပီး 
အရင္က အိုင္ဗရီကိုစ့္ တြင္ သာသနာျပဳ 
အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 
Niamey သာသနာ Bomoanga ဇုံနယ္ 
သို႔မေျပာင္းေရြ႔မွီ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား 
ျခင္းခံရေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

 မ်က္ျမင္ သက္ေသတစ္ဦး၏ 
အဆိုအရ အသက္ ၅၇ အရြယ္ အီတလီ 
လူမ်ဳးိ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Pierlu-
igi Maccalli ႏွင့္အတူ နယ္ခံ စစၥတာရ္ 
တစ္ပါးကိုလည္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 Mali ႏွင့္ Burkina Faso ေဒသ 
တို႔သည္ အစၥလာမ္စ္ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔၊ အဲလ္ 
ကိုက္ဒါး အဖြဲ႔ ႏွင့္ ဂ်ီဟတ္ တုိ႔ႏွင့္ အဆက္ 
သြယ္႐ွိေသာ သူမ်ား၏ရန္မွ ခုခံတြန္းလွန္ 
ေနရေသာ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္းသိ ရသည္။

 Society of African Mission 
(SAM) သာသနာျပဳ အဖြဲ႔သည္ တစ္ကမာၻ 
လံုးဆုိင္ ရာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာ 
သနာျပဳ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး အာဖရိကတြင္ 
အဓိက သာသနာျပဳေနေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခု လည္း ျဖစ္သည္။ ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ နယ္ခံစစၥတာရ္တို႔ အ 
တြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံ 
အပ္ပါသည္။

Fr. Peter Kyi Maung

ကက္သလစ္ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးႏွင့္ စစၥတာရ္ တစ္ပါး ျပန္ေပးဆြဲခံရ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လထုတ္ THE CBCM HERALD ဂ်ာနယ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၉ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားသင္တန္းကုိ ေတာင္ႀကီးဇုံႏွင့္ 
လိြဳင္ေကာ္ဇံု တုိ႔တြင္ က်င္းပ” ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္အစား “ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားသင္တန္းကုိ ေတာင္ႀကီးဇုံႏွင့္ လြဳိင္လင္ဇုံ တို႔တြင္ က်င္းပ” ဟု ျပင္ 
ဆင္ဖတ္ရႈေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ

ဒုကၡသည္ ဝင္ေရာက္မႈ ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း
အေမရိကန္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေျပာ

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္ သုံး 
ေသာင္းသာ ကန္႔သတ္လက္ခံမည့္ အေမရိ 
ကန္ အစုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဒုကၡ 
သည္မ်ား၏ အေျခအေနသည္ ပုိမုိဆိုးရြား 
ေသာအေျခအေနတြင္ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း 
အေမရိကန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ 
အဂၤါေနက စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲပ့ါသည္။ 

လူေပါင္း သုံးေသာင္းသာလက္ခံမည့္ ကန္႔ 
သတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ က်န္ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ 
အမ်ားအျပားသည္ အကာအကြယ္မဲ့ေသာ 
ဘဝအေျခအေနမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့ 
မည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီးထို 
အေျခအေနမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ဝမ္း 
နည္းရေၾကာင္း ေရြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား 
ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဆရာေတာ္ Joe Vasquez 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ညႇင္ပန္းႏွိပ္စက္ခံရ၍ ထြက္ေျပး 

လာသူမ်ားအား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးသည့္ 
အစဥ္အလာ႐ွိခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ 

သည္ ယခုအခါတြင္လည္း လူအမ်ားျပားကုိ 
လက္ခံႏုိင္ေသာ အေျခအေန႐ွိပါလ်ွက္ကန္႔ 

သတ္လက္ခံျခင္းသည္ လူအေျမာက္အမ်ား 
၏ ဒုကၡကို လစ္လ်ဳ႐ႈရာေရာက္ေၾကာင္း၊ လူ 

အမ်ား ခိုလွဳံရာအျဖစ္ ေႏြးေထြးၾကင္နာခဲ့ 
ေသာ အေမရိကန္သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ 

အေျခအေန တံခါးပိတ္လိုက္ျခင္းသည္ 
အေမရိကန္၏ပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း 
ဆရာေတာ္ႀကီးက ကန္႔သတ္လက္ခံမႈ ဆုံး 
ျဖတ္ခ်က္ကို ျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏အေျခ 
အေန၊  နယ္ခံျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ကူညီ 
ႏုိင္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ 
ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေရြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ 
တာဝန္ခံဆရာေတာ္ Joe Vasquez က 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ဆရာေတာ္မ်ားထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ 
လက္မခံသူမ်ားရွိေသာ္လည္း ေထာက္ခံသူ 
က ၎တို႔ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။

Ref;Vatican news၊ 
 Fr. Peter Kyi Maung

ကားတုိင္ေအာင္ျမင္ျခင္းပြဲ 
အမွတ္တရအျဖစ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး 

ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ 
လက္ဝါးကားတုိင္ အခု 

ေလးေသာင္း 
ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ 

ႂကြေရာက္လာသည့္ 
လူထုပရိတ္သတ္အား ေဝေပး

 စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေသာျကာေန႔ကက်င္ပခဲ့ေသာ ကားတုိင္ေအာင္ျမင္ျခင္းပြဲ 
အမွတ္တရအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္ဝါး 
ကားတုိင္ အခု ေလးေသာင္းအား ဆုေတာင္းေမတၱာႏွင့္တြဲလ်က္ တနဂၤေႏြေန႔ အန္ေဂ်းလူး 
ေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ႂကြေရာက္လာသည့္ လူထုပရိတ္သတ္အား 
ေဝေပးခဲ့ပါသည္။
 လက္ဝါးတုိင္သည္ ဘုရားသခင္၏ အဆုံးမဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ 
ေဖာ္ျပေသာ အမွတ္အသား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလက္ဝါးကာတုိင္အမွတ္အသားကုိ သင္တုိ႔၏ 
သားသမီးမ်ား အဖုိးအဖြားမ်ား သင္တုိ႔မိသားစုအခန္းတြင္ တ႐ုိတေသထား႐ွိၾကရန္၊ လက္ဝါး 
ကားတုိင္သည္ သာမန္ အမွတ္အသားတစ္ခု မဟုတ္၊ တရားဘာဝနာ ေထာက္႐ႈရန္၊ ဆု 
ေတာင္းမႈျပဳရန္ ဘာသာေရးအမွတ္အသားတခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသးငယ္ေသာ လက္ေဆာင္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖာ္ျပေနေသာ အမွတ္ 
အသားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Fr. Kyi Maung, RVA-Myanmar Service



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ေရေတြၾကားမွာ ခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္သြားခ့ဲရေသာ ဘားဘံဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္၏ သိုးထိန္းခရီးစဥ္ (၈ ရက္၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၈)

OSC Pha An

စက္တင္ဘာလ (၉)
ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ 

က်ိဳင္းတံု 
ကက္သလစ္ 
သာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ 

ပီတာ လြီးစ္ က်ခူ 
မိုင္းခတ္ သာသနာ 
အုပ္စုသို႔ အၾကည့္ 
အ႐ႈ သြားေရာက္ခဲ့

(OSC Keng Tung)

 ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ သုိးထိန္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္က လ၀ါးေက်းရြာ 
စိန္ေပါလ္ ယာယီ စစ္ေရွာင္စခန္းသုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 

ၾကြေရာက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္ေစာေယာဟန္၏လက္ေတာ္မွ 
ဒီကင္ ဂြၽန္ဒီဗရီတို ေဇာ္ဝင္းသိန္း၊ ဒီကင္ မာရ္ကူး ေဟာင္းေဒါင၊္ ဒီကင္ မိုက္ကယ္ သန္းလင္းဦး 
ႏွင့္ ဒီကင္ ဆလိုင္းမီကာအဲလ ္တို႔သည္ ထာဝရရဟန္းသိကၡာကိုခံ ယူခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ စိန္ေမရီ ကယ္သီျဒယ္၊ ရန္ကုန္

အဖဆရာေတာ္ ဂြ်န္မန္းဆိန္းဟွီ ၏ ပဲြေန႕ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတယ္ 
ကာသီျဒယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ (စိန္႔ ဂၽြန္ခရစၥတိုစတမ္ ပြဲေန႔) ၌ 

က်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ စစၥတာမ်ားသည္ ရာသက္ပန္သစၥာမခံယူမွီ 
ျပင္ဆင္ေသာ ၃ လတာ သင္တန္း ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ 

သီလရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဌါနတြင္ ၂၀၁၈ ခု ၾသဂုတ္လအစမွ ေအာက္တိုဘာလ အဆံုးထိ 
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။


