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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

သင္တို႔၏ရန္သူတို႔ကို ခ်စ္ၾကေလာ့၊ 
သင္တို႔ကို ႏွိပ္စက္ညႇင္းဆဲေသာ 

သူတို႔အဖို႔ ေမတၱာပို႔ၾကေလာ့။ 
သို႔မွသာ သင္တို႔သည္ 

ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ 
သင္တို႔အဖ၏သားသမီးမ်ား 

ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

ရွင္မာေတဦး ၆း၄၄၊၄၅ခ

Ad Limina Visit အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဗာတီကန္ ၌ မိနစ္ ၉၀ ေက်ာ္ ၾကာ လက္ခံေတြ႕ဆံုရင္း ျမန္မာျပည္ 
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အတြက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ဓါတ္ပံု Vatican Media

ၿငိမ္းခ်မ္း ေမတၱာအဖြဲ႔
အႀကီးတန္း

ဘာသာေပါင္းစံု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္ ေမလ ၂၂ ရက္မွ ၂၅ ရက္ 

အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အေထာက္ 
အကူျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္ 

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စံုညီ 
စည္းေဝးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္
စာ - ၇

ျမန္မာနုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ 

ဘာသာေပါင္းစုံ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

စာ - ၅
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ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

လူျဖစ္တတ္ရန္ ပညာေပးျခင္း

 ဒုတိယကမၻာစစ္အလြန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပ်က္စီး 
သြားေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားစြာကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾကရသည္။ စာသင္ေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ပညာေရးစနစ္အား 
ႀကီးမားစြာ ႐ိုက္ခတ္ေစခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းတစ္ခုကို ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ဦးက ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ "စစ္အတြင္းမွာ လူေတြသတ္ဖို႔ ဓါတ္ေငြ႕ အခန္းေတြကို ဒီဇိုင္းဆြဲတည္ 
ေဆာက္ခဲ့တာ ဘြဲ႔ရအင္ဂ်ီနီယာေတြပါ၊ လူေတြရဲ အစုအလိုက္အၿပံဳလိုက္ေသေစမယ့္ 
ဓါတ္ေငြ႕ေတြ တီထြင္ခဲ့တာ ဓါတုေဗဒ ပညာရွင္ေတြပါ၊ လူေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေဆး 
ထိုးသြင္းၿပီး သတ္ခဲ့သူေတြက သူနာျပဳေက်ာင္းေတြက ဆင္းသြားတဲ့ သင္တန္းဆင္း 
သူနာျပဳေတြပါ၊ လူေတြကို ေသေစေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကို ဖန္တီးခဲ့တာ အျမင့္ဆံုး 
တကၠသိုလ္ေတြက ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန္ေတြပါ၊ ဒီလို ပညာသင္ယူခဲ့တဲ့သူေတြက လူ 
တစ္ေယာက္ကို ေသြးေအးေအးနဲ႔ သတ္ရဲတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရး 
က ဘယ္မွာ မွားေနတာလဲ။"

 ဇြန္လ၏ မိုးစက္မ်ားအၾကားတြင္ အျဖဴအစိမ္းဝတ္ကာ ေက်ာင္းတက္ၾကမည့္ 
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးမ်ား၏ ျမင္ကြင္းက အစဥ္အၿမဲပင္ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုး၏ အနာဂတ္ဟု မသိစိတ္က ေရရြတ္မိမည္။ 
ပညာေရးသည္ လူသားထု၏ အနာဂတ္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အနာဂတ္ကို အေကာင္းဆံုးေဆာက္တည္ေနပါသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆိုႏိုင္ပါမည္လား။

 ပညာေရးဟူသည္ စာသင္႐ံုသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္လက္ခံပါလွ်င္ 
ပညာေရးဟူသည္ လူမ်ားအား အမိန္႔ေပးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 
အယူဝါဒမ်ား၊ စဥ္းစာဆင္ျခင္ပံုမ်ားအား ႐ိုက္သြင္းကာ လိုရာဆြဲႏိုင္ရာ ႀကိဳးခ်ဥ္ျခင္းလည္း  
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဧကန္စင္စစ္ ပညာေရးသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႔ေသာ အႏုပညာတစ္ရပ္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ပညာေရးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ကာ မိမိတို႔ အတၱကို 
အေစခံသူမ်ား ပြါးမ်ားေစေရးအတြက္ အသံုးခ်ပါက အလြန္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ 
အဖ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

 ပညာေရး၏ အေရးပါမႈကို သိေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ပညာေရး လုပ္ 
ငန္းတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အေၾကာင္းကို တစိုက္မတ္မတ္ နည္းေပးလမ္းျပ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမ 
ေျမာက္ ေပါလူးက "Gravisumum Educationis" ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ပညာေရး 
ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေၾကျငာစာတမ္းတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ကာ ပညာေရးကို အေလး 
အနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ "စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္တကၠသိုလ္ 
မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ပံုသြင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပါမွာ ျပည့္ဝ 
ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိပါလိမ့္မည္။ လူတစ္ဦးအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအား 
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ စိတ္ထားေမြးျမဴတတ္ရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
ကို တည္ေဆာက္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။"

 ပညာေရးသည္ လူတစ္ဦးအား အသက္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ မိခင္မွ ေမြးဖြါး 
ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္တည္လာေသာ အသက္တာကို ပညာေရးက ပိုမိုျပည့္ဝေစသည္။ ပညာေရး 
သည္ ရွင္သန္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးအျဖစ္ ရွန္သန္ေနထိုင္ 
ရန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက အခရာက်သည္။ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ရမည္၊ မည္သည့္ 
အရာကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ထားရမည္ ကို ပညာေရးက မ်က္စိဖြင့္ေပးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပညာေရးသည္ လူတစ္ဦး၏ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ပညာေရးကို ဖတ္စာအုပ္ထဲမွ စာမ်ားကို က်က္မွတ္ျခင္းတစ္ခုတည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ပညာေရးသည္ လူတစ္ေယာက္၏ အသက္တာ တစ္ခုလံုးအတြက္ ရွန္သန္ 
ေနထိုင္ေရးကို ေရွး႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။

 ပညာေရးကို စာေရးစာဖတ္သင္ျခင္း၊ ျပဌါန္းစာအုပ္ပါသင္ခန္းစာမ်ားကို က်က္ 
မွတ္ေစျခင္း စသျဖင့္ ဦးေႏွာက္တစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ သင္ၾကားျခင္းဟု မမွတ္ယူ 
ဘဲ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈမ်ား၊ အစိုးအေကာင္းခြဲျခားတတ္သည့္ ကိုယ္က်င့္ 
တရား၊ ဘဝအတြက္ အမွားအမွန္ကို သိျမင္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ဆင္ျခင္တံုတရား စသည္ 
တို႔ ကို မွန္ကန္စြာရရွိႏိုင္ရန္ ႏွလံုးသားမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ကမာၻ႕ ဆက္သြယ္ေရး ေန႔အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ သတင္းစကား

ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတုိ႔၊

 ဆက္သြယ္ေရးသည္ဘုရားသခင္ 
၏ အစီအမံ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္ကာ ခင္မင္ 
ဆက္သြယ္မႈအား ေတြ႕ၾကံဳခံစားႏိုင္ရန္ အ 
ဓိက နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရား သခင္ 
ႏွင့္ ပံုသ႑န္ေတာ္အတုိင္း ဖန္ဆင္းခံၾကရ 
သည္ျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စစ္မွန္ျခင္း၊ 
ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင့္ အလွတရားတို႔အား ခံ 
စားေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ေဝမွ်ႏုိင္စြမ္းလည္း ရွိ 
ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ပုိင္ အ 
ေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကမာၻအား 
ေဖာ္ျပ ႏုိင္စြမ္းရွိသလို အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ 
သမုိင္း ဝင္အမွတ္တရႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားကုိ 
ဖန္တီး ပံုေဖာ္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ 
ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မာနတရားႏွင့္ တ 
ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ စိတ္အား ဦးစား 
ေပးထားလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ 
ပံုလုပ္နည္း တုိ႔သည္ ပံုပ်က္သြားတတ္ 
ေပသည္။ ထုိအေျခအေနအား ကမာၻဦး 
က်မ္းစာလာ အာဒံႏွင့္ ဧဝ၏ သားမ်ားျဖစ္ 
သည့္ ကိန္းႏွင့္ ေအဘယ္ ညီအစ္ကို ဇာတ္ 
လမ္း၊ ေဘဘယ္ ရဲတုိက္ႀကီး တည္ေဆာက္ 
ျခင္းတုိ႔တြင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ (ကမာၻ 
ဦးက်မ္း ၄း၄-၁၆၊ ၁၁း၁-၉) အမွန္တရား 
အား လွည့္ျဖား တတ္ သည္ကုိ လူတစ္ဦး 
ခ်င္းစီ သာမက လူ႔အသိုင္းအဝန္းမ်ား၌ 
ခ်ိတ္ဆက္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ အျခား တစ္ 
ဘက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ 
အစီအမံအား စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုိက္နာၾကပါလွ်င္ 
ဆက္သြယ္ေရးသည္ အမွန္ တရားအား ရွာ 
ေဖြရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ 
ျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္လာ 
ပါသည္။ 

 ယေန႔ေခတ္ အေျပာင္းအလဲ ျမန္ 
ဆန္လွေသာ ကမာၻ႕ ဆက္သြယ္ေရး နည္း 
လမ္းမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စနစ္မ်ားတြင္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ “သတင္းတု Fake News” 
ဟု သိေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖန္႔က်က္ 
ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာတုိ႔ 
သည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ လုိအပ္လာပါ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤႏွစ္ ကမာၻ႔ဆက္ 
သြယ္ေရးေန႔ သတင္းစကားအား အမွန္ 
တရား ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥ ျပႆနာ အေပၚ 
အေျချပဳရန္ ကၽြႏ္ုပ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သတင္းစကားမ်ိဳးကုိ 
လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ 
ေပါလ္ ၏ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ 
“လူမႈဆက္ သြယ္ေရးသည္ အမွန္တရား 
အတြက္ ဝန္ ေဆာင္ရန္” သတင္းစကား 
ကဲ့သုိ႔ ေရွ႕ အစဥ္အဆက္ ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ား 
၏ သတင္း စကားမ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ 
ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သတင္း 
တု Fake news မ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေနျခင္းကုိ တား 
ဆီးဆန္႔က်င္ရန္၊ သတင္း ဂ်ာနယ္ က႑၏ 
ဂုဏ္သိကၡာအား ျပန္လည္ ရရွိေစေရးႏွင့္ 
အမွန္တရားကုိ ရွာေတြ႕ေရးသည္ ဂ်ာနယ္ 

လစ္ သတင္းသမားမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္ သတိျပဳမိေစရန္ ခံယူ 
ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ေနမႈကုိ ကၽြႏု္ပ္အေန 
ႏွင့္ အားေပးလုိ ပါသည္။

၁။ သတင္းတု Fake News မွာ အတု 
အေယာင္ဆုိသည္မွာ ဘာကုိ ဆုိလုိခ်င္ 

သနည္း။
 “သတင္းတု” ဆုိတာဟာ အခု 
ေခတ္မွာ အထူးေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခံုရတဲ့ 
အစိတ္ အပုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ေယဘူယ်အားျဖင့္ Fake news 
ဆုိသည္မွာ မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအား အင္တာနက္ႏွင့္ သမားရုိးက် 
သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပန္႔ပြား 
ေစျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 

 Fake news သည္ စာဖတ္သူမ်ား 
ယံုမွားေစရန္၊ သိမ္းသြင္းဝါဒျဖန္႔ရန္ အမွန္ 
မတည္ရွိေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္ အ 
လက္မ်ား၊ မူရင္းအဓိပၸာယ္ ပ်က္ေစေသာ 
အခ်က္ အလက္မ်ား မွားယြင္းေသာ အ 
ခ်က္အလက္မ်ားအား ျပန္႔ပြားေစျခင္းကုိ 
ဆုိလုိပါသည္။

 Fake News သတင္းတုမ်ားသည္ 
အထူးျပဳထားသည့္ ပန္းတုိင္မ်ား ေအာင္ျမင္ 
ေစရန္၊ ႏုိင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ 
လႊမ္းမိုးမႈရွိေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳး ျဖစ္ 
ထြန္းရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ ေစ 
ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 Fake News ၏ ထိေရာက္မႈမွာ 
စစ္ မွန္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အခန္း 
က႑ အားနည္းသြားေစရန္ ျပဳလုပ္ရင္း ပိုမို 
လက္ခံအားေကာင္းလာေစရန္ ျဖစ္သည္။

 ဒုတိယ အခ်က္ အေနျဖင့္ လဲႊမွား 
ေသာ္လည္း ယံုေလာက္သည့္ သတင္း 
မ်ားတြင္ “စာထုိး” ထားျခင္းျဖင့္ ဖတ္ရႈျမင္ 
ၾကည့္သူ အမ်ား၏ အာရံုစိုက္မႈကုိ ရရွိ 
သည့္အျပင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အစြဲမ်ား၊ အ 
ျမင္ လြဲမ်ားႏွင့္ အုပ္စုအေပၚထားသည့္ စြပ္ 
စြဲ အျမင္မ်ားအား အားေကာင္းေစသလုိ ပူ 
ပန္ျခင္း၊ ေက်နပ္အားရျခင္း၊ အမ်က္ ေဒါသ 

ထြက္ျခင္းႏွင့္ အားမလုိ အားမရျခင္း စ 
သည့္ စိတ္ခံစားခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လႈံ ေဆာ္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ အလြဲသံုးစားျပဳရန္ ရည္ရြယ္ 
ပါသည္။

 Fake news အား ျပန္႔ပြားေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
လူမႈ ကြန္ရက္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
လူအမ်ား လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳနည္း 
အေပၚ အေျချပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 မမွန္ကန္ေသာ သတင္း အျဖစ္ 
အပ်က္မ်ားသည္ ျပန္႔ႏွံ႔လြယ္သည္ ျဖစ္ရာ 
ၾသဇာအာဏာရွိေသာ သတင္းအရင္း အ 
ျမစ္မ်ားက ျငင္းဆန္ပါေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ 
သတင္းတု ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း 
မရွိေပ။

 သတင္းတုမ်ားအား ခဝါခ်ႏုိင္ရန္ 
ႏွင့္ အဆံုးသတ္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေနမႈမွာ ရႈ 
ေထာင့္အျမင္ သေဘာထားမ်ား ကြဲျပားမႈ 
မ်ားအား အသားမေပးသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
လူမႈကြန္ရက္တြင္ လူအမ်ား အသံုးျပဳေန 
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားသည္ အျခားေသာ သတင္း အရင္း 
အျမစ္ မ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ထိတ္တုိက္ေတြ႕ဆံုမႈ မရွိျခင္း၌ ပိုမို အား 
ေကာင္းလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူအုပ္စု 
တစ္ခုအေပၚ အျမင္လြဲျခင္းအား တံု႔ျပန္ 
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တားဆီး 
ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ 
လူအမ်ားသည္ ဘက္လုိက္မႈရွိေသာ အေျခ 
အျမစ္မရွိသည့္ အုိင္ဒီယာမ်ားအား ျပန္႔ပြား 
ေစမႈကုိ မတားဆီးႏုိင္ေတာ့ေခ်။

 သတင္း အခ်က္အလက္ အမွား 
ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆုိးက်ိဳး 
မွာ ၎သည္ သူတပါးအား ရံႈခ်ျခင္း၊ ရန္သူ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ နတ္ဆုိးမိစာၦအျဖစ္ 
ပံုသြင္းျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡသို႔ ဦးတည္ေစျခင္း 
တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

 သတင္းတုသည္ အမ်ားအေပၚ 
သည္းခံမႈ ကင္းျခင္းႏွင့္ အထိမခံ အေျပာမခံ 

ေသာ စိတ္သေဘာထား၏ အမွတ္သေကၤ 
တ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းတုေၾကာင့္ အမုန္း 
တရားႏွင့္ လစ္လ်ဴရႈျခင္းတုိ႔ ပိုမို ျပန္႔ပြား 
လာသည္။ ၎တုိ႔သည္ အမွန္တရား ကင္း 
မဲ့ျခင္း၏ ရလဒ္ ျဖစ္သည္။

၂။ Fake News သတင္းတုအား 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မည္သုိ႔ သတိထားမိႏုိင္ 

ပါမည္နည္း။
 ဤလြဲမွားမႈအား တန္ျပန္ရန္ အား 
လံုး၌ တာဝန္ရွိပါသည္။ သုိိ႔ေသာ္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ အမွားေပးျခင္းသည္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ၊ ယံုၾကည္လြယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ထားျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နည္းပရိယာယ္မ်ားကုိ 
လည္း အသံုးျပဳထားသည္ ျဖစ္ရာ သတင္း 
တုမ်ားအား တန္ျပန္ရန္ လြယ္ကူေသာ 
ကိစၥ မဟုတ္ေပ။

 လူအမ်ား မီဒီယာမွ ေပးပုိ႔ေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူ၊ နား 
လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၾကည္ရႈ 
ဖတ္မွတ္ၾကေသာ သူမ်ားအား ကူညီေပး 
သည့္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္း 
တုမ်ားအား ေဝမွ်ျခင္း Share ျခင္း၌ မပါ 
ဝင္ပဲ၊ သတင္းတုမ်ားအား တုန္ျပန္ျခင္း 
သည္ ခ်ီးက်ဴးစဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္ 
မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

 အစိုးရဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဦးေဆာင္ 
၍ သတင္းတုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းဥပ 
ေဒမ်ား ပုိမုိ အားေကာင္းရန္ ျပဳလုပ္လွ်င္ 
ခ်ီးက်ဴးစဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိနည္း ဥပ 
ေဒမ်ားသည္လည္း လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ 
လူအမ်ား၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္ 
မ်ားအား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ရန္ 
သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ဖုိ႔ နည္း 
ပညာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ 
ကုမၸဏီမ်ားကိ တုိက္တြန္းသည့္ နည္း 
ဥပေဒ ျဖစ္ရပါမည္။

 ထုိ႔အျပင္ အခ်က္အလက္ အလြဲ 
မ်ား အလုပ္ျဖစ္ေနပံုမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း 
ႏွင့္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔အား ျပဳ 
လုပ္ရန္ ဂရုတစုိက္ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

 “ေျမြဗ်ဴဟာ Snake-tactics” ဟု 
ေခၚေသာ နည္းျဖင့္ တပါးသူအား ေနရာ 
တစ္ခု၊  အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ 
ဆင္ထားသည့္ အမည္မသိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အ 
ေကာင့္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ လုိအပ္လွ 
ေပသည္။

 ကမာၻဦးက်မ္းတြင္ “ေကာက္က်စ္ 
ေသာ ေျမြဆုိး” သည္ ပရိယာယ္ အသံုးျပဳ၍ 
လူသား အစ ကနဦးတြင္ပင္လွ်င္ လူသားတုိ႔ 
အျပစ္သမုိင္း စတင္ရန္၊ ပထမဆုံး အျပစ္ 
က်ဴးလြန္ေစရန္၊ ဘုရားသခင္၊ ပတ္ဝန္း 
က်င္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္း 

စာမ်က္ႏွာ ၂၂ သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး4

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း တည္ေထာင္ျခင္း 
(၁၇၅) နွစ္ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္

 ျမန္မာျပည္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္
ရာသာသနာျပဳအသင္းမ်ားရုံး၏ ညႊန္ၾကား 
ေရးမွဴးက ဦးစီး၍ ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ 
သာသနာျပဳကေလးငယ္မ်ားအသင္း တည္ 
ေထာင္ျခင္း (၁၇၅)နွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ 
ကုိ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္တြင္ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း
စင္တာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ဴဘီလီမစၦား 
တရားေတာ္ကုိ ဧၿပီလ (၂၆)ရက္တြင္ စိန္႔ 
ေမရီ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း၌ လည္း 
ေကာင္း၊ စည္ကားသုိက္ၿမဳိက္စြာ က်င္းပခဲ့ 
သည္။

 ဂ်ဴဘီလီ ပြဲေတာ္သုိ႔ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္၊ 
ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာအသီးသီးမွ သာသနာ 
ျပဳကေလးငယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၆၃၀)ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပရသည့္ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးသူငယ္ 
မ်ား အား သာသနာျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အသိ 
ပညာကုိ ရရွိခံယူေစ၍ ေကာင္းစြာ ေလ့ 
က်င့္ သင္ၾကားခံရေသာ သာသနာျပဳ 
ေလးမ်ားျဖစ္ လာၾကေစၿပီး၊ အျခားအရြယ္ 
တူ ကေလးငယ္ မ်ားကုိလည္း သာသနာ 
ျပဳျခင္း၌ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွား နုိင္ၾက 
ရန္ ကူညီတြဲေခၚေပး ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဴဘီ 
လီ ပြဲေတာ္၏ နဖူးစည္း က်မ္းစကားမွာ 
"ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၌ ရွိေသာ စိတ္သေဘာ 
ကုိ သင္တုိ႔၌လည္း တည္ရွိၾကေစေလာ့ 
(ဖိလိပိ ၂ း ၅)" ျဖစ္ သည္။

 ဧၿပီလ (၂၅) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္  
ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္အခမ္းအနားကုိ နံနက္ (၉)
နာရီမွ ညေန (၅)နာရီ အထိ MCC ခန္းမ၌ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး ပြဲေတာ္လာဧည့္သည္ေတာ္မ်ား 
ကုိ တီးဝုိင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ႀကဳိဆိုၾကျခင္း၊ 
ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားနွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ကုိ ခန္းမေဆာင္အတြင္းသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ေပး 
ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားမွဴးမွ ဂ်ဴဘီလီပြဲ 
ေတာ္ ကုိေၾကညာေပးၿပီး ပြဲေတာ္အဖြင့္ဆု 
ေတာင္း ေပးျခင္းအား မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 

သာသနာ မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္သက္ခုိင္ 
က ဆက္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

 ထုိ႔ေနာက္ ဂ်ဴဘီ လီ မစၦားတရား 
ေတာ္ျမတ္ ကုိ  ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
(၃)ပါး၊ မြန္ဆီေညာ္(၁)ပါးနွင့္  ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး (၃) ပါးတုိ႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ေပး 
ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ဗုံ၊ ပုေလြနွင့္ 
တီးဝို္င္းအဖြဲ႔တုိ႔မွလည္း ဂုဏ္ျပဳ တီးမႈတ္ေပး 
ခဲ့ၿပီး "ယုံၾကည္၊ က်င့္ၾကံ၊ ေဝမွ် သက္ေသခံ" 
ဂ်ဴဘီလီ ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းကုိ အားလုံးအတူ 
သီဆုိၾကကာ ရန္ကုန္ဂုိဏ္း ခ်ဳပ္ သာသနာ 
ျပဳ ကေလးငယ္မ်ားက ေတး သရုပ္ေဖာ္ 
ေပး၍ လြဳိင္ေကာ္ (ဒီေမာဆုိသာ သနာမွ 
သာသနာျပဳ ကေလးငယ္မ်ားက လည္း 
တေယာတုိ႔ျဖင့္ တြဲဖက္ညိတီးခတ္ ေပးခဲ့ 
ၾကသည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ 
ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ပြဲေတာ္လာဧည့္ 
သည္ေတာ္မ်ားအား ႀကဳိဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စ
ကားေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ အစီအစဥ္အရ 
ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒က ေပးပုိ႔ေသာ သဝဏ္ 
လႊာကုိ ဟားခါးဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
လူဆီးယပ္စ္ဟယ္ရ္ကုန္းက ဖတ္ၾကားကာ 
နာယူေစခဲ့ပါသည္။ ၿပီးသည့္ေနာက္ သာသ 
နာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပေလြနွင့္ 
တေယာ အဖြဲ႔မွ ဗာတီကန္နုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း 
အား သာယာညိမ့္ေညာင္းစြာ ဂုဏ္ျပဳတီး 
မႈတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္း 
မင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးငယ္ 
မ်ားအသင္း၏ သမုိင္းအက်ဥ္းကို Video 
Clip ျဖင့္ ျပသတင္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

 ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ အခမ္းအနား 
ပထမပုိင္းကုိ ဖယ္ခုံဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ 
ကေလးသူငယ္မ်ားက ကယားရုိးရာအက 
ျဖင့္ တင္ဆက္ေပးၿပီးေနာက္ ေခၚေတာ္မူ 
ျခင္း ဆုိင္ရာျပခန္းမ်ားအား လွည့္ပတ္ေလ့ 
လာျခင္းအားျဖင့္ ေခတၱရပ္နားခဲ့ပါသည္။

        အခမ္းအနား ဒုတိယပုိင္းအစီအစဥ္ 
ကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေမာရစ္ညြန္႔ေဝမွ "ယုံ 
ၾကည္၊ က်င့္ၾကံ၊ ေဝမွ်သက္ေသခံ"ေခါင္းစဥ္ 
ျဖင့္ ပုိ႔ခ်ေဝငွခဲ့ၿပီး မြန္းတည့္ (၁၂)နာရီတြင္ 
ေန႔လည္စာကုိ အတူစုေပါင္း သုံးေဆာင္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစီအစဥ္မ်ား ျပန္ 
လည္မစတင္မီ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္ 
မ်ား သာသနာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ မွတ္ 
တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံမ်ားရုိက္ကူးခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မြန္းလြဲ(၁)နာရီမွ (၅)
နာရီအထိ ဒုတိယပုိင္း အစီအစဥ္မ်ားကို 
ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး သာသနာအသီးသီး 
မွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ရုိးရာအကမ်ားျဖင့္ 
ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ပညာေပးဇာတ္လမ္းတုိမ်ား
တင္ဆက္ျခင္း၊ ဂ်ဴဘီလီကံထူးရွင္ကေလး 
ငယ္(၅)ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္၍ လက္ေဆာင္မ်ား 
ခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္းအမွတ္လက္ 
ေဆာင္မ်ားအား ဂုိဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂုိဏ္းအုပ္သာသ 
နာ (၁၆) ခုအားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း တုိ႔ကုိ 
အစီအစီအလုိက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚအီဇ 
ဘယ္လာ ျပဳံးျပဳံးေအာင္မွ ေက်းဇူးတင္စ 
ကား ေျပာၾကားခဲ့ကာ "ေမတၱာအိမ္သီခ်င္း 
ျဖင့္" အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အဆုံး 
သတ္ခဲ့သည္။

 ဧၿပီလ ၂၆ ရက္၊ ၾကာသာပေတး 
ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္တြင္ စိန္႔ေမရီ 
ကက္သီ ျဒယ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ကာဒီ 
နယ္ခ်ားလ္စ္ ဘုိမွ ဦးေဆာင္၍ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး(၃)ပါး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂၅)ပါး၊ သီလ 
ရွင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊  ဘာသာဝင္ 
မ်ားစုေပါင္း ပါဝင္၍ တရားေတာ္ျမတ္ကို 
ပူေဇာ္ေပးခဲ့ ၾကသည္။ တရားေတာ္ျမတ္ အ 
ၿပီးတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားနွင့္ ဧည့္သည္ 
ေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ ေန႔လည္စာျဖင့္ 
တည္ခင္းဧည့္ ခံခဲ့ၿပီး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ပ 
ေပ်ာက္ေရး အထိမ္း အမွတ္ျပတုိက္နွင့္ 
အ မ်ဳိး သား ယ ဥ္ေ က်း မႈျ ပ တုိ က္ မ်ား သုိ ႕ 
ကေလး သူငယ္မ်ားအား ေလ့လာ လည္ 
ပတ္ ေစခဲ့ပါသည္။
 ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာ 
ျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း တည္ေထာင္ 
ျခင္း (၁၇၅) နွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကုိ  
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနုိင္ေရး အတြက္ 
ေကာင္းမႈအသီးသီးနွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား 
ျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့ၾက 
ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအားလုံးကုိ အထူးပင္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ 
အပ္ပါသည္။

 ေတာင္ ငူသာသနာ ၊ ခ်င္ းယူးတိုက္ နယ္ 

၊သာသနာျပဳ က ေလးသင္ တန္ း 

ပထမဆုံးအႀကိမ္  က်င္ းပျပဳလုပ္ ျခင္ း 

ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္မွ ၄ 

ရက္  အထိ ခ်င္ းယူ းေက်းရြာ ဘုန္ း 

ေတာ္ ႀကီး ေက်ာင္ း၌ က်င္ းပျပဳလုပ္ 

ခဲ့ပါသည္ ။ ပါဝင္ ပို႔ခ် ေပးသူမ်ားမွာ 

ေက်ာင္ းထိုင္ Rev.Fr. အန္  ေျဒးယာ 

သန္ း၊ Sr.B. ျမတ္ ႏွင္ းႏြယ္ ၊ Bro. Peter  

ေဂ်ာခ်္ ၊ ဆရာမ ေဒၚအား ေဝမိုး ႏွင္ ့ 

ဆရာမ  ေဒၚမိငယ္ တို႔ ျဖစ္ ၾကၿပီးပါဝင္ 

တက္  ေရာက္ သူ (၉၅) ဦး ရိွပါသည္ ။

ဒက္ ဇူးမယ္  (ISR)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး5

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ဘဂၤလီအေရး ညီလာခံေခၚေပးရန္ ဗာတီကန္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားမွ ေတာင္းဆုိ
 ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ရခုိင္ဒုကၡ 
သည္မ်ားအေရးသည္ နုိင္ငံတကာ အလယ္ 
တြင္ အေျဖတစ္ခုထြက္ရန္လုိေနၿပီး ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာနုိင္ငံ ခရီးစဥ္သည္ 
နုိင္ငံအေပၚ ေကာင္းေသာပုံရိပ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ 
ေၾကာင္း  ဗာတီကန္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ 
ျမန္မာနုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ 
စဥ္ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးနုိင္ရန္ ျမန္မာနုိင္ 
ငံအတြက္ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈနွင့္ ေတြ႔ 
ၾကဳံေနရေသာ ႏုိင္ငံမဲ့ ဘဂၤလီအေရးအ 
တြက္ ဗာတီကန္က နုိင္ငံတကာညီလာခံ 
တစ္ရပ္ ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားက ေတာင္းဆိုိခဲ့သည္။

 ယခုကဲ့သုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးက သေဘာတူခဲ့ၿပီး ညီလာခံ 
ကုိ ယခုနွစ္ကုန္အတြင္း က်င္းပမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကာဒီနယ္ႀကီးက ေျပာ 
သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘုိသည္  
ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕နွင့္အတူ 

ဥေရာပသံတမန္မ်ားပါဝင္မည့္ ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႔ 
သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ေမလ 
၂၅ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆုံၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွ 
တစ္ဆင့္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ သြားေရာက္ 
မည္ဟု ေျပာသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေတြ႔ဆုံရန္ 
ျမန္မာနုိင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ား အဖြဲ႔သည္ ေမလ ပထမပတ္အတြင္းက 
ေရာမၿမဳိ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးနွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားတရား 
ဝင္ေတြ႕ဆုံမႈအတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ 
ထိခုိက္ အနာတရမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
တုိင္းရင္းေဒသ ပဋိပကၡမ်ား အေၾကာင္း 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
ၿပီးခဲ့သည္ ႏုိဝင္ဘာလက ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ 
သုံးရက္တာ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား နွင့္ အ 
ျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ 
ေပါင္း စည္းညီညႊတ္မႈမ်ားအတြက္ ႀကဳိးစား 
ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ အားေပး တုိက္တြန္း 
ခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးနွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့မႈ 

အတြင္း ကာဒီနယ္ႀကီးခ်ားစ္ဘုိက ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔လာက္ေရာက္
ခဲ့မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ နုိင္ငံအတြင္း အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိတင္ျပခဲ့ၿပီး နုိင္ 
ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္နွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္
အား တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အၾကံ 

ျပဳခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔ေပးရန္ သီးသန္႔ေမတၱာ 
ရပ္ခံခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္တြန္း 
ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ကတိျပဳခဲ့ 
သည္။           

  Ref: Vatican News                 
(ဘာသာျပန္ - ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ာႏွင့္ ေတြ႔ဆံစဥ္ (၂၉၊၁၁၊၂၀၁၇)

 ကာဒီနယ္ႀကီးခ်ားလ္ဘုိ နွင့္ အ 
ျခား ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဘာသာေပါင္းစုံ 
ကုိ္ယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၁၈) ဦးတုိ႔သည္ 
နုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္ နွင့္ ေမလ (၂၅)ရက္ နံနက္ 
၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး 
ဌာန၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဘာသာ 
ေပါင္းစုံအဖြဲ႔က ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္း 
ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးသည္ အျပန္ 
အလွန္အမွီသဟဲ ျပဳေနေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္း 

ျမန္မာနုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ေရးအတြက္ ပညာေရးက႑ ဖြံ႔ျဖဳိး တုိး 
တက္ေရးသည္  အေရးပါေၾကာင္း ေဖာ္ 
ညႊန္း တိုက္တြန္းကာ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္  ၄င္းတုိ႔၏ သ 
ေဘာထားအျမင္နွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ 
ကလည္း လူတိုင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ေမတၱာတရားကို လိုလားၾက သကဲ့သို႔ 
ေမတၱာ ထားျခင္းကိုလည္း ခံယူလိုၾက 
ေၾကာင္း၊ ဘာသာတရား အားလုံးသည္ 

ကမၻာတစ္ဝန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေမတၱာ 
တရား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိၾကေၾကာင္း ကိုယ္စား 
လွယ္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြက္သာမက တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ အနာ 
ဂတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လူတိုင္း က 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေမတၱာတရားကုိ ရဲစြမ္း 
သတၱိႏွင့္ အင္အားမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြ ေဆာင္ 
႐ြက္ၾကရန္ အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ ေပးေရး 
ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

 အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ သာသနာ 

ေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ 
ေထာင္စု ဝန္ႀကီး သူရ ဦးေအာင္ကို၊ လူမႈ 
ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေန 
ရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး၊ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ဝန္ 
ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ 
အရာရွိ ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႕ (Religions 
for Peace) ၏ ဘာသာေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း 
ထားေသာ အႀကီးတန္းကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ 
သည္ ေမလ ၂၂ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ 
ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အ 
စည္းေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသူ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ ပန္ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္ 
ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ 
တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔လည္း သြားေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး6

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

 ရဟန္းေတာ္မ်ား ၄င္းတုိ႔၏ရဟန္း 
ဘဝနွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္း အသက္တာကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္နုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာ 
နုိင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အ 
ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားဆုိင္ရာေကာ္ မရွင္  
အစည္းအေဝး နွင့္ သင္တန္း တစ္ရပ္ကုိ 
အနီးစခန္း ဆေလးရွင္း (Don Bosco Re-
newal Centre) တြင္ ေမလ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ 
ရက္အထိ (၆) ရက္တာ က်င္းပခဲ့သည္။

 သင္တန္းတြင္ ရဟန္းျဖစ္ သင္ 
ေက်ာင္း မ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက Re-
view of life၊ Value, Needs, Attitude၊ 
Child Protection၊ Personality Styles၊ 
Reserved၊ စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္  မွ်ေဝ 
ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၾကျပီး ရဟန္းဘဝ အသက္တာ၏ 
စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
တစ္ဦးစီ၏ ျပသနာမ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း မွ် 
ေဝ သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆုိင္ရာ ေကာ္မ 
ရွင္ Episcopal Commission for Clergy 
(ECC) ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားနွင့္ ပတ္ 
သက္ျပီး ၄င္းေကာ္မရွင္၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ 
ဘ႑ာေရးမွဴး ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဟင္နရီ 
စုိးက "ဒီေကာ္မရွင္ရဲ့ အဓိက တာဝန္က 
ေတာ့ သိကၡာတင္ျပီးသြားတဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
ေတြကုိ အသက္ အရြယ္အလုိက္၊ ဝါအ 
လုိက္ သူ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမွာ ပ့ံပုိး 
ကူညီဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ မြမ္းမံ သင္တန္း 
ေပးတယ္။  သူတုိ႔ရဲ့ ဝိညာဥ္ေရးပုိင္း ဆုိင္ 
ရာေတြမွာ ျပန္လည္ အားျဖည့္ေပးတယ္။" 
ဟု ဆုိသည္။

 ယခုသင္တန္းတြင္ ဝါေတာ္ (၂၀) 
ရွိသည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး အပါး (၄၀) နီးပါး 
စုရုံးပါဝင္ခဲ့ျပီး ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဝိ 
ညာဥ္ေရး နွင့္ စိတ္ပိုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္မ်ား၊ 
၄င္းတုိ႔၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ ကူညီ အား 
ျဖည့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ သည့္သူ 
မ်ားကုိ ပ်ဳိးေထာင္သည့္ ဘာသာရပ္တြင္ 

ရဟန္းေတာ္မ်ားေကာ္မရွင္ (ECC) မွ ရဟန္းမ်ားအတြက္ မြမ္းမံ သင္တန္းက်င္းပ

(Formation for formator) ဒါရုိက္တာ 
ျဖစ္သူ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Simon တင္ေမာင္က 
ေျပာသည္။

 "အခုဘုန္းၾကီးေတြက သူတုိ႔ အလုပ္ 
လုပ္လာခဲ့ၾကတာလည္း ဝါေတာ္ (၂၀) ဝန္း 
က်င္ ရွိၾကျပီဆုိေတာ့ ဒီေပၚမွာ ဆက္တြန္း 
အား ေပးတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ (၂) 
မ်ဳိးရွိတာေပါ့။ တစ္ခ်ဳိ႕က အခက္အခဲ ဒုကၡ 
ေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဘုန္းၾကီးေတြကုိ 
ကူညီတာနဲ႕ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ လုပ္ 
နုိင္ေနတဲ့ ဘုန္းၾကီးေတြကုိ ဆက္ျပီးေတာ့ 
အားေပးတာ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ အခုလိုမ်ဳိး အ 
ခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ ေတြ႔ဆုံေပးျခင္းအားျဖင့္ 
ေပ်ာ္ရႊင္တယ္။ အတူတူ စားမယ္။ အတူတူ 
ကစားမယ္။ အတူတူ စကားေျပာၾကမယ္။ 
ဝိညာဥ္ေရးပုိင္း ဆုိင္ရာမွာ အတူတူ ဆု 
ေတာင္းၾကျခင္း အားျဖင့္ ကူညီတဲ့ အပုိင္း 
ပါတယ္။ အတူတူ ဘုရားရွိခုိးမယ္။ အတူတူ 
စိပ္ပုတီးစိပ္မယ္။  အတူတူ  ကုိယ္ေတာ္ 
ျမတ္ဖူးမယ္။ အတူတူ ကမၼဌာန္း ထုိင္ၾက 
မယ္။ ဒါ့အျပင္ ဝိညာဥ္ေရး ဆုိင္ရာ ပုိ႔ခ် 
ခ်က္ေတြ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ  
လူလတ္ပုိင္း ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ္ဟာ 
ဘယ္လုိ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ရဟန္းဘဝကုိ စ 
တင္ခဲ့သလဲ။ အခု ေလာေလာဆယ္မွာ 
ဘယ္ေရာက္ ေနျပီလဲ။ ငါဒီအတိုင္း ဆက္ 
သြားရင္ျဖစ္လား။ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ရင္ 
ေကာင္းမလားဆုိျပီး သုံးသပ္ျပီး ကုိယ့္ကုိကုိ 
ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္မလဲ စတဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ 
ေတြ ေပးပါတယ္။" ဟု ၄င္းက ယခုကဲ့သုိ႕ 
ရွင္းလင္းမိန္႔ၾကားခ့ဲသည္။

 ထုိ႔အျပင္ ရဟန္းမ်ား၏ငယ္ဘဝ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ 
ေဖာ္၍ ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ 
ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္လာေစရန္၊ 
ေျပာင္းလဲလာသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ကုိက္ 
ညီစြာ ကေလးသူငယ္မ်ားနွင့္ ဆက္ဆံတတ္ 
ေစရန္နွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ 

ဦးေဆာင္ နုိင္ေစရန္ လုိအပ္တဲ့ အကူ အညီ 
မ်ားကုိ သင္တန္းက ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆို 
သည္။

 ေခတ္၏ ေျပာင္းလဲ တုိးတက္မႈ 
မ်ားအရ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဘာသာဝင္ 
မ်ား အေပၚ ဦးေဆာင္နုိင္ရန္ အခက္အခဲ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား ကုိယ္တိုင္ကပင္ အကူအညီ လုိ 
အပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ား အေနျဖင့္ ဘာသာဝင္မ်ားကို ဆုံးမ 
လမ္းညႊန္ရာတြင္ ႏႈတ္အားျဖင့္ ေျပာဆုိ၍ 
မရေတာ့ဘဲ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးရာ 
မ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ အက်င့္အားျဖင့္ 
ျပသ ဦးေဆာင္နုိင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
ရဟန္းေတာ္မ်ား ေကာ္မရွင္ကုိ ဦးေဆာင္ 
သည့္ ဆရာေတာ္ၾကီး စတီဗင္ေတ်းဖဲ က 
မွတ္ခ်က္ျပဳ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 "ယခုသင္တန္းကေန ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ 
ျပန္သိလာရတယ္။ ငယ္ဘဝက သင္ၾကား 
ခဲ့ရတဲ့ အရာေတြကုိ ယခုသင္တန္းက ျပန္ 
အမွတ္ရေစတယ္။ ဒီကေန ခြန္အားေတြ 

ျပန္ရတယ္။ ျပီးေတာ့ အေပါင္းအသင္း 
ေတြနဲ႕ ျပန္ေတြ႔ သူတုိ႔ဆီကလည္း အေတြ႔ 
အၾကဳံ၊ အၾကံအဥာဏ္ေတြ ရတယ္။ ဒီက 
ေန တဆင့္ ကုိယ္ဆက္ျပီး ေလွ်ာက္လွမ္း 
ရမယ့္ ရဟန္းဘဝအတြက္ အကူအညီ 
ေတြရတယ္" ဟု သင္တန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးက ဆုိသည္။

 ရဟန္းေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား 
ကုိ ပံ့ပုိးကူညီရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားဆုိင္ရာ 
ေကာ္မရွင္ (ECC) ကုိ ၂၀၀၁ ခုနွစ္တြင္ 
ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးသန္းေအာင္က စတင္ 
တာဝန္ယူ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ယခုလက္ရွိတြင္ 
လြဳိင္ေကာ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာ 
ေတာ္ၾကီး စတီးဗင္ေတ်းဖဲမွာ ဦးေဆာင္ 
လွ်က္ရွိသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွ 
စ၍ တစ္နွင့္လွ်င္ နွစ္ၾကိမ္ ေမလနွင့္ 
ေအာက္တုိဘာ လမ်ားတြင္ တစ္နုိင္လုံးမွ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ဝါအလုိက္ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးျပီး လုိအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ား 
ပုိ႔ခ်ရန္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထား 
ေၾကာင္းသိရသည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM-OSC

သာသနာအသီးသီးမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ မ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းျခင္း

ျမန္မာျပည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ လူထုဆက္ 
သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဂိုဏ္း 
အုပ္သာသနာ အသီးသီးမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာမ်ား 
၏ ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခု ေမလ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃၀ 
ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အနီးစခန္းရွိ ဆေလးရွင္း ေက်ာင္း 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္အတြင္း မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပိုမို အက်ဳိးရွိ 
ထိေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္၊ မီဒီယာအားျဖင့္ သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ 
ေဝႏိုင္ရန္၊ သာသနာ အသီးသီးအၾကားႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
႐ံုးတို႔အၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္ မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မည့္ နည္း 
လမ္းမ်ားကိုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး7

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႔ (RfP - Religions for Peace)  ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
တိုးတက္ေရးအတြက္ ေမ ၂၂ မွ ၂၈ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္

 ျမန္မာျပည္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ 
ကာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံု 
ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ 
ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ စည္းေဝးျခင္း 
အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ျခင္း အျပန္အလွန္ ေဆြး 
ေႏြးျခင္းစသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။

 ဤအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ 
အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ရန္ လုပ္ 
ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အသင္းအဖြဲ႕ 
မ်ား ႏွင့္ လက္တြဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရား 
မွ်တေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟု 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

 အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဘာသာ 
ေပါင္းစံုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ဗုဒၶ၊ ခရစ္ 
ယာန္၊ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ တို႔မွ အႀကီး 
တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည္။

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘာသာ 
ေပါင္းစံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုး 
ရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 
ကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈ စီးပြါးေရး အေျခအေန 

၂၀၁၈ ခု ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းေအးေမတၱာအဖြဲ႔ 

သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား 

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌါနတြင္ 
သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကစဥ္။

၂၀၁၈ ခု ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အႀကီးတန္း ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
ေမာင္ေတာ ေဒသ သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္

ေမလ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္

မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး နားလည္ႏိုင္ရန္ 
က်ိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေနာက္ အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပႆနာမ်ား 
အား အထိေရာက္ဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္း 
လမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကမည္ ျဖစ္သည္။

 ပထမ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ေမလ ၂၂ 
ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်န္ 
ထရီယမ္ ေဟာ္တယ္တြင္ ဘာသာေပါင္းစံု 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သံတ 
မန္ အရာရွိမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ေသာ 
အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ ထို႔ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ "ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ သား မ်ားထံသို႔" ဟူေသာ စာ တစ္ 
ေစာင္ကို ေမလ ၂၄ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့သည္။

 ထိုစာကို ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 
ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌါန 
တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး 
ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ထိုစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဆိုး 
ဝါးဆံုး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဆိုင္ကလံုး နာဂစ္ 
အလြန္ ဘာသာေပါင္းစံုက ကယ္ဆယ္ 
ကူညီေရး လုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို ေထာက္ျပ 

ကာ ဘာသာေပါင္းစံုး၏ ၾကြယ္ဝ လွပမႈ ကို 
ေဖၚျပထားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေနာင္လာ 
ေနာင္သားမ်ားအားလည္း ဘာသာအခ်င္း 
ခ်င္းေလးစားမႈ အေလ့အထကို သင္ၾကား 
ေပးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ျမတ္ႏိုးစိတ္ ထြန္း 
ကားေရး ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ 
ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

 ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သာသနာ 
ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ 
ကို လုိက္ပါလ်က္ ေမာင္ေတာ ခ႐ိုင္အတြင္း 
ရွိ ပဠိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြား 
ေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုခရီး 
စဥ္ကို တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ စီစဥ္ 
ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ဘာသာေပါင္းစံု အဖြဲ႔ 
သည္ ပဠိပကၡျဖစ္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား တ 
ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ား ျပန္လာ 
ပါက ထားရွိမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ျပင္ 
ဆင္ထားမႈမ်ား ကို သြားေရာက္ေလ့လာ 
ၾကည္႐ႈခဲ့ၾကသည္။ အခင္း ျဖစ္ပြါးစဥ္က 
အာဆာ အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသ 
ဆံုးခဲ့ၾကရေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ မိ 
သားသုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အလွဴေငြမ်ား 
လည္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 "ဒီလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ 

ခ်က္က ရခိုင္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခံေနရ 
တဲ့ ဖိအားေတြ သက္သာေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာ 
အေနနဲ႔ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို 
မွန္မွန္ကန္ကန္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈ တစ္ခု 
ပါ" ဟု ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္ေမတၱာ အဖြဲ႕ ၏ 
နာယက ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ရွင္းျပခဲ့ 
သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈ၏ အဆံုးတြင္လည္း 
ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာေပါင္းစံု 
ပါဝင္ျခင္းက ပိုမို ထိေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္ 
လင့္ကာ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ကာဒီနယ္ 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေသာ ထုတ္ျပန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း 
ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ပဠိပကၡမ်ားတြင္ အျပစ္မဲ့ 
ျပည္သူမ်ား (ရခိုင္၊ မြတ္ဆလင္၊ ၿမိဳ၊ ဒိုင္း 
နက္၊ သက္၊ ခမိး၊ ကမန္၊ ဟိႏၵဴ) အေပၚ 
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ 
ေဖၚထုတ္ အေရးယူ ရန္ တိုက္တြန္းထား 
သည္။ ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ သို႔ ထြက္ေျပးသြား 
သူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံေရး ျပင္ဆင္ 
ထားမႈမ်ားကို အားရေၾကာင္းႏွင့္ အလ်င္ 
အျမန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတြက္ ကုလ သမ 
ဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း အႀကံျပဳ ထား 
သည္။ ဘာသာေပါင္းစံုအေနႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ 
လက္တြဲကာ အမုန္းတရားပေပ်ာက္ေရး၊ 
အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး 
အတြက္ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ လိုပါေၾကာင္း 
တို႔ ပါရွိသည္။

CBCM-OSC



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး8

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ေတာင္ႀကီး၊ ေမလ ၂၁ ရက္

 ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio 
Athai ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ အသစ္ ျပန္လည္ 
ျပဳျပင္ မြမ္းမံေသာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဗဟို ဘုရား 
ေက်ာင္း မယ္ေတာ္ လုိဏ္ဂူသစ္အား ဖြင့္ 
လွစ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေပးျခင္း အခမ္းအ 
နား ကုိ ေမလ ၂၁ ရက္ ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ 
၃၀ မိနစ္ တြင္စတင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။

 အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ သာသနာ 
လုံးဆုိင္ရာ CA အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒၚလဲ့လဲ့ က 
ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး Basilio Athai ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးတုိက္နယ္ 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Fidele Tin 
Phe တုိ႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။

 မယ္ေတာ္လုိဏ္ဂူ၏ ရာဇဝင္ကုိ 
သာသနာလုံးဆုိင္ရာ CA အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးဂ်ိဳး 

ေတာင္ႀကီး စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဗဟုိဘုရားေက်ာင္း မယ္ေတာ္လုိဏ္ဂူသစ္ ဖြင့္လွစ္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးျခင္း

ဇက္ စုိင္းရွဲန္က ဖတ္ၾကားၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Fidele Tin Phe မွ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာျပည္သို႔ ၾကြလာ 
ေတာ္မူျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္စာ 
အား ဘာသာျပန္ ဖတ္ၾကားေပးပါသည္။

 ၎ေနာက္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး Basilio Athai ဦးေဆာင္ျပီး မစၦားပူေဇာ္ 
က်င္းပ ၾကပါသည္။ မစၦားအၿပီးတြင္ ဂုိဏ္း 
ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္မွ ေရကုိ မဂၤလာ ေပး 
ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ျခင္းကုိ သာသနာ 
လုံးဆုိင္ရာ CA အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးေသာမတ္စ္ 
ေျပာၾကားသြားျပီး မစၦားအၿပီးတြင္ တက္ 
ေရာက္လာေသာ ဘာသာဝင္မ်ား အားလုံး 
လက္ေရ တျပင္တည္း အတူတကြ မိတ္ဆုံ 
စားၾကကာ အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
က်င္းပ ၿပီးစီးႏုိင္ခ့ဲပါသည္။

Sai Sheng

 ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုး အျမန္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား ကက္လစ္သာႆနာမွ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္  ဦးေဆာင္ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
ဓမၼဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားမွ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆုေတာင္း စီတန္း 
လွည့္လည္ ခဲ့ပါသည္။ နံနက္ ၇:၃၀ အခ်ိန္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ေအာင္နန္းရပ္ကြက္ရွိ 
စိန္ကိုလန္ဘန္ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ဦးစြာ စုေဝးခဲ့ၾကသည္။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ဆုေတာင္း စီတန္း လွည့္လည္ရာတြင္ ျမစ္ႀကီးနား သာႆနာ 
နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ႀကီးနား ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္၊ စီတာပူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္၊ တန္ဖရဲ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္ ႏွင့္ စစ္ေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ 
ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေနေသာ္လည္း ဘာသာသူမ်ား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ အမိမယ္ေတာ္ 
ထမ္းစင္မ်ားႏွင့္အတူ စိတ္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္း စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။

Ref: RVA Kachin Service/Hkun Awng Nlam

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ဦးေဆာင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿမိိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ပုတီးစိပ္

မိုးညႇင္းတိုက္နယ္အတြင္း႐ွိ စိန္ပက္ထရစ္ဘုရားေက်ာင္းမွ ကေလးသူငယ္မ်ား ေႏြရာသီသင္တန္းဆင္းပြဲ
 ကေလးသူငယ္မ်ားဘက္စံုဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေကာင္းေသာသိုး
ထိန္းသီလ႐ွင္မ်ားမွဦးေဆာင္၍ ဘုရားစကား၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ကခ်င္စာေပ၊ ကီးဘုတ္၊ ဂီတာ၊ 
တေယာ စသည့္သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္မွ ေမလ ၅ ရက္အထိ ၂ လ 
ေက်ာ္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ 
 ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ စစၥတာရ္မ်ားအား 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Robert ၊ ေဂါပကအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဓမၼဆရာ/ဆရာမမ်ားနွင့္ 
ဆက္ကပ္ လူငယ္မ်ားက ဝို္င္းဝန္းကူညီခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္းသုိ႔ ပါဝင္တက္ ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ မိဘမ်ားအတြက္ ဝမ္းေျမွာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း နွင့္ ကူညီသူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္း ေကာင္းေသာသုိးထိန္းသီလွရွင္မ်ားကဆုိသည္။
 ထုိ႔အတူ မုိးညႇင္းဘုန္း ေတာ္ႀကီးပုိင္ ဟုိပင္ၿမဳိ႕ရွိ စိန္ေမရီဘုရားေက်ာင္း ေႏြရာသီ 
သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားရုံးအဖြဲ႕မွ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာ က်င့္စဥ္မ်ားအေၾကာင္း သြန္သင္ ပုိ႔ခ် 
ေပးခဲ့သည္။  

CBCM-PMS

ZGefvwGif ocifa,Zl; a&TESvHk;awmftm; txl ; MunfndKMuygpdkY



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

 ျပင္ဦးလြင္ျမဳိ႕၊ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ရဟန္း 
ျဖစ္တကၠသုိလ္ (ဒႆနိကေဗဒ) ၏ ၂၀၁၈ 
-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္ ဖြင့္ပြဲကုိ ေမလ (၁၈)
ရက္က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမွ ဦးေဆာင္ျပီး တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားနွင့္ တကြ မစၦားတရား ပူ 
ေဇာ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး သာသနာ့ 
အလံေတာ္အား လႊင့္ထူကာ ပညာသင္နွစ္ 
အစ ပထမနွစ္ ကိုရင္မ်ားအား ၾကဳိဆုိျခင္း 
အခမ္း အနားအား ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ 
သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ စာခ်ဘုန္းေတာ္ 
ၾကီး မ်ားက ၄င္းတုိ႔ပုိ႔ခ်မည့္ ဘာသာရပ္ 
မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပး၍ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အား အားေပးစကား ေျပာၾကားကာ ၾကဳိဆုိ 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္ခဲ့ၾကသည္။

 ယခု ပညာသင္နွစ္တြင္ တာဝန္ 
ထမ္း ေဆာင္ၾကမည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားမွာ 
Fr. ပီတာသန္း (ေက်ာင္းအုပ္)၊ Fr. 
ေဂးလ္ဘတ္ စိန္စလြယ္ (ဒုေက်ာင္းအုပ္)၊ 

Fr. ဟင္နရီ စိန္ကိုကို (စည္းကမ္းထိန္း)၊ Fr. 
ဂ်ိဳးဇက္ ဇာနည္ ဝင္းခိုင္ (ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္) 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ Visiting Professor 
မ်ားအျဖစ္ Fr. မာရ္ကို တင္ဝင္း (မႏၲေလး 
ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းထုိင္) နွင့္တကြ ဆ 
ေလးရွင္းဘုန္းၾကီးမ်ားမွလည္း လာေရာက္
ပုိ႔ခ်ေပးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

 ယခုပညာသင္နွစ္တြင္ ရန္ကုန္မွ 
(၄) ပါး၊ မႏၱေလးမွ (၆) ပါး၊ ျမစ္ၾကီးနားမွ 
(၉)ပါး၊ ကေလးမွ (၁၄) ပါး၊ ဟားခါးမွ (၃)
ပါး၊ လြဳိင္ေကာ္မွ (၃) ပါး၊ little wayမွ (၃)
ပါး၊ St. Paul မွ (၁) ပါး၊ ေတာင္ငူမွ (၃) ပါး၊ 
က်ဳိင္းတုံမွ (၅) ပါး၊ La Sallette မွ (၂) 
ပါးနွင့္ (ေမာ္လျမဳိင္၊ ပုသိမ္၊ လားရႈိး ၊ 
ဗန္းေမာ္၊ ေတာင္ၾကီး၊ ဖယ္ခုံ) တုိ႔မွ  (၁)ပါး 
စီ စုစုေပါင္း (၅၉) ပါး ပညာသင္ယူၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။

J ႐ွန္း (LW)

ဒႆနိကေဗဒ ဌါန - ျပင္ဦးလြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္ ၏ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္နွစ္

သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ဌါန - ရန္ကုန္

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ
၁။ ဖာသာရ္ Ricardo Gnieri (လိြဳင္ေကာ္သာသနာ)
၂။ ဖာသာရ္ Augustine Ko (ဖယ္ခုံသာသနာ)
၃။ ဖာသာရ္ John Gawdy (ေတာင္ငူသာသနာ)
၄။ ဖာသာရ္ Paul Plai (ေတာင္ၾကီးသာသနာ)
၅။ ဖာသာရ္ Robert Bya Reh (လိြဳင္ေကာ္သာသနာ)
၆။ ဖာသာရ္ Julio Julielay Oo (ဖယ္ခုံသာသနာ)
၇။ ဖာသာရ္ Clement Angelo (က်ဳိင္းတုံသာသနာ)
၈။ ဖာသာရ္ Francis Mireh (လိြဳင္ေကာ္သာသနာ)
၉။ ဖာသာရ္ Abraham Agni (လိြဳင္ေကာ္သာသနာ)
၁၀။ ဖာသာရ္ Phillip So Reh (ဒိုေမနိကန္အသင္း)
၁၁။ ဖာသာရ္ Moses De Reh (ဒိုေမနိကန္အသင္း) တို ့ျဖစ္ၾကသည္။
 ယခုႏွစ္ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား (၂၂) ပါးရွိျပီး၊ ယုံၾကည္ျခင္း 
၏ သာသနာျပဳအသင္း (Missionary of Faith) မွ ရဟန္းေလာင္းကုိရင္ (၄) ပါး လည္း မိမိ 
တို႔ ၏ ေက်ာင္းမွ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ရာ၊ စုစုေပါင္း (၂၆) ပါးရွိသည္။ ၄င္းတို ့ အနက္ (၁၆) 
ပါးမွာ ဒုတိယႏွစ္ျဖစ္ၾကျပီး၊ (၁၀) ပါးမွာ ပထမႏွစ္ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္။

သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ |ရွင္ဂြ်န္ေမရီဗီအားႏၷီ| လိြဳင္ေကာ္

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ 
ရာ ကက္သ လစ္ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ 
သီေအာ္ေလာဂ်ီ ဌါနတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 
ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရဟန္းေလာင္း ကို 
ရင္ေပါင္း ၁၄၂ ပါး ရွိသည္။ ပထမႏွစ္ ၂၄ 
ပါး၊ ဒုတိယႏွစ္ ၂၆ ပါး၊ တတိယႏွစ္ ၄၇ ပါး 
ႏွင့္ စတုထၳႏွစ္တြင္ ၄၅ ပါးရွိသည္။

 သာသနာအလိုက္ စာရင္းအရ 
ရန္ကုန္သာသနာမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၁၅ 

ပါးရွိသည္။ ဟားခါးႏွင့္ လား႐ိႈးတို႔မွ ၁၄ ပါး 
စီရွိသည္။ ပုသိမ္ ၁၂ပါး၊ ကေလး ၁၁ ပါး၊ 
ျမစ္ႀကီးနား ၁၀ပါး၊ မႏၲေလး ၉ ပါး၊ ျပည္၊ 
ဗန္းေမာ္၊ ေတာင္ငူ၊ လြိဳင္ေကာ္ႏွင့္ က်ိဳင္းတံု 
တို႔မွ ၇ ပါးစီ၊ ေတာင္ႀကီး ၄ ပါး၊ ဖယ္ခံု ၂ 
ပါး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၁ ပါး ရွိသည္။ သူေတာ္စင္ 
ဂိုဏ္းမ်ားမွ လာဆလက္ ၈ ပါး၊ ဖရန္စစၥကန္ 
၃ ပါး ႏွင့္ စိန္ေပါလ္ ၄ ပါးရွိသည္။

 စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၁၂ ပါးႏွင့္ 
ျပင္ပမွ လာေရာက္ သင္ၾကားသည့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး  ၃ ပါး ရွိသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး10

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

 အစုိးရ တပ္မေတာ္နွင့္ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔ 
ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲအတြင္း ေအာင္လတ္ရြာ 
မွ ပိတ္မိ ရြာသားမ်ားကုိ သြားေရာက္ ေခၚ 
ေဆာင္ခဲ့ျပီး လုံျခဳံသည့္ ေနရာသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ 
ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမစ္ၾကီးနား ကက္သလစ္ 
သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr. Noel Naw 
Lat က ျမန္မာတုိင္းမ္ (အဂၤလိပ္) သတင္း 
ဌာန အား ေျပာသည္။

 ေအာင္လတ္ရြာတြင္ လူဦးေရ 
၁၈၀၀ ရွိသည့္အနက္ လူဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ 

စစ္ပြဲအတြင္း ပိတ္မိျပည္သူ ၂၆၈ ဦးကုိ ကယ္တင္နုိင္ခဲ့

သာ  ဧျပီလ ၁၁ ရက္ တုိက္ပြဲ အေျခအေန 
မျပင္း ထန္မွီ တႏုိင္းေဒသသုိ႔  တိမ္းေရွာင္ 
နုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားအမ်ားစုမွာ ေတာ 
ေတာင္ မ်ား အတြင္း ပိတ္မိ ေနဆဲျဖစ္ျပီး 
ျမဳိ႔ရြာမ်ားသုိ႔ တိမ္းေရွာင္နုိင္ေရး ၾကဳိးပမ္း 
ေနၾက ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

"သူတုိ႕ ရြာထဲမွာ မေနနုိင္ေတာ့လုိ႔ ေတာ 
ထဲမွာ သြားေနၾကတာ တစ္လခန္႔ရွိေနျပီ။ 
တစ္ခ်ဳိ႕က သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ၾကဳိးစားျပီး 
လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
သူတုိ႔နဲ႔ေတာ့ အခုအခ်ိန္ထိ အဆက္အ 

သြယ္ မရေသးဘူး" ဟု ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr. 
Noel Naw Lat က ေျပာသည္။

 ကယ္ထုတ္နုိင္ခဲ့ေသာ ရြာသား 
၂၆၈ ဦးသည္ တႏုိင္းျမဳိ႔ ကက္သလစ္ ဘု 
ရားေက်ာင္းတြင္ ယာယီတည္းခုိ ေနထုိင္ 
လွ်က္ရွိျပီး ေတာထဲတြင္ ပိတ္မိေနေသာ 
က်န္ရြာသားမ်ားကုိ ေဒသ အာဏာပုိင္မ်ား 
နွင့္ ညွိႏႈိင္း၍ ဆက္လက္ ကယ္ထုတ္သြား 
မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

 တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာမ်ားကို စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူ ကခ်င္ေဒသခံ ၂၇၀၀ ခန္႔ 
ေတာထဲတြင္ ပိတ္မိလွ်က္ ရွိေၾကာင္း 
Kachin Youth Movement ၏ ေခါင္း 
ေဆာင္ Ko Lun Zawng ကေျပာသည္။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အစုိးရ တပ္မ 
ေတာ္နွင့္ KIA တုိ႔ ျဖစ္ပြားသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား 
အတြင္း  ေဒသခံျပည္သူ တစ္သိန္းေက်ာ္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ United 
Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (UNOCHA) ၏ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလ 
အတြင္းက စတင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ေဒသခံ ၅၀၀၀ ခန္႔ ေန 

ရပ္စြန္႔ခြါ ထြက္ေျပးရန္ ဖိအားေပးခံ ခဲ့ရ 
သည္ ဟု ဆုိသည္။

 ျမစ္ၾကီးနားသာသနာ အေရးေပၚ 
ေဘးဒုကၡ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ (DERT)မွ 
ဧျပီလ ၁၆ ရက္နွင့္ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ လဝါး 
ေဒသနွင့္ တနုိင္းေဒသရွိ စစ္ေရွာင္ဘာသာ
ဝင္မ်ားထံသြားေရာက္ျပီး စခန္းအတြင္း 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔
အေပၚစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျပီး ဧျပီလ ၁၈ 
ရက္တြင္ ဗဟုိသာသနာ့ရုံး၌ သတင္းစာ 
ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 လဝါး နွင့္ တနုိင္း ေဒသတြင္ စစ္ 
ေရွာင္ ဘာသာဝင္ (၈၀၀) ဝန္းက်င္ရွိ 
ေၾကာင္း နွင့္ စစ္ေရွာင္မ်ားမွ တင္ျပလာ 
ေသာ အ ခ် က္ အ လ က္ မ်ား အေ ပ ၚ လု ပ္  
ေဆာင္နုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ျမစ္ 
ၾကီးနား သာသနာအေနျဖင့္ အျမန္ဆုံး 
လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းသတင္းစာ ရွင္းလင္း 
ပြဲမွ သိရသည္။

Source- Myanmar Times (English), 
ျမစ္ၾကီးနား လူထုဆက္သြယ္ေရးဂ်ာနယ္

 ဆေလးရွင္း အသင္းဂုိဏ္းမွ 
ဦးပဥၹင္းၾကီး ေလးပါးသည္ "ခရစ္ယာန္ 
တုိ႔အား မႈိင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ 
သခင္မ" ပြဲေန႔ ေမလ (၂၄) ရက္တြင္ မႏၱ 
ေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္၏ လက္ေတာ္မွ 
ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာကုိ ခံယူခဲ့သည္။

 ဦးပဥၨင္းၾကီး ဦးပဥၨင္းၾကီး Andrea 
ေမာင္ေမာင္ (မိုးၿဗဲ၊ ဖယ္ခုံသာသနာ) ၊ ဦး 
ပဥၨင္းၾကီး ေစာဂၽြန္ရႈိင္းဝင္း (သံုးဆယ္၊ ရန္ 
ကုန္သာသနာ)၊ ဦးပဥၨင္းၾကီး ဂၽြန္ သည္း 
နယူး လ်န္ဇအုပ္ (အင္ၾကင္းခံု၊ ကေလး 
သာသနာ) နွင့္ ပါစကား ေက်ာ္မင္းထြန္း 
(ခ်မ္းသာကုန္း၊ မႏၱေလးသာသနာ) တုိ႔ 
သည္ အနီးစခန္း နာဇရက္ ရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပေသာ မယ္ေတာ္ 
၏ ပြဲေတာ္၌ ရဟန္းသိကၡာကုိ ခံယူခဲ့ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ရဟန္းသိကၡာတင္ အခမ္း အနား 
ကုိ မႏၱေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ၾကီး 
နီေကာလား မန္းထန္မွ ဦးေဆာင္ကာ 
သိကၡာ ေပးခဲ့ျပီး၊ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ၾကီး 
(ျငိမ္း) ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္၊ လြဳိင္ေကာ္ 
ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ၾကီး စတီဗင္ ေတ်းဖဲ၊ 
ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ၏ လက္ 
ေထာက္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ 
တုိ႔နွင့္အတူ ဆေလးရွင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား 
ႏွင့္ အသင္းဂုိဏ္း အသီးသီး၊ သာသနာ 
အသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ၅၆ ပါး ႏွင့္ 
အသင္းဂိုဏ္း အသီးသီးမွ ဘရာသာရ္၊ 

ဆေလးရွင္း အသင္းဂုိဏ္း အတြက္ ရဟန္းသစ္ ေလးပါး ရရွိ

စစၥတာ ၁၅၀ ပါးခန္႔ ၊ မိဘေဆြမ်ဳိး မိတ္ေဆြ 
မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ ၁၇၀၀ ခန္႔ တက္ 
ေရာက္ ပါဝင္ ဆုေတာင္း ေပးခဲ့ၾကသည္။

 ၄င္းတုိ႔ (၄)ပါးသည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ 
တြင္ ဆေလးရွင္းအသင္းဂုိဏ္း၌ ပထမ 
သစၥာခံယူ၍ သူေတာ္စင္ဘ၀ကုိ စတင္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ  
၃၁ တြင္ ဆေလးရွင္း တစ္ပါးအျဖစ္ တစ္ 
သက္သစၥာကို လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ ၂၄ 

ရက္ေန႔တြင္ ဦးပဥၨင္းႀကီး သိကၡာကို 
လည္းေကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံ၌ ခံယူ 
ရရွိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 ဘုန္းေတာ္ၾကီးအသစ္ ေလးပါး 
သည္ ရဟန္း သိကၡာခံယူျပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔ 
၏ ဇာတိျမဳိ႔ရြာမ်ားတြင္ ေက်းဇူးတင္ တရား 
ဦးကို ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာၾကားခ့ဲ 
ၾကသည္။

CBCM-OSC



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး11

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ေတာ့မယ္ ထင္ေနတာ။ သူဘယ္ေလာက္ပဲ 
ပင္ပန္းပင္ပန္း တုိ႔အတြက္ကုိ အခ်ိန္ေပး 
တယ္။ ကိုယ္ေတာ္တုိ႔ သူ႕ကုိေျပာခဲ့တဲ့ အ 
ခ်ိန္က ၁ နာရီခြဲေလာက္ ၾကာခဲ့တယ္။ ေျပာ 
ေတာ့ စကားျပန္နဲ႕ေျပာရတယ္။ သူက 
အီတာလ်ံလုိ တို႔ကအဂၤလိပ္လုိေျပာတယ္။ 
က်န္တဲ့တစ္ပါးက စကားျပန္လုပ္ေပး ရ 
တယ္။ တစ္ဝက္ေလာက္က်ေတာ့ သူဘာ 
လုပ္လဲဆုိရင္ သူေဘးနားမွာ ေသာက္ေရဗူး 
ေလးေတြ ထားထားတယ္ သူေသာက္ေရဗူး 
ေလးကုိ ယူျပီး ဗူးေလးကုိဖြင့္ အဲ့အခ်ိန္မွာ 
ဆရာေတာ္တစ္ပါးကလည္း ေရခြက္ေလး 
ယူလာ ေပးတယ္။ ခြက္ထဲကုိေရထည့္ ထည့္ 
ၿပီးေတာ့ အဲ့ေရခြက္ကုိ ဘယ္သူ႔ကို ေပးလဲ 
ဆုိရင္ ေဘးနားကစကားျပန္ကုိ "ခင္ဗ်ားက 
စကားေတြအမ်ားၾကီးေျပာေနရေတာ့ ပင္ 
ပန္းမွာပဲ၊ ေသာက္" ဆုိျပီးသူကေပးတယ္။ 
ဒီဟာက အင္မတန္မွ ထူးျခားတဲ့ အခ်က္ 
တစ္ခုျဖစ္တယ္။ တုိ႔တစ္ေတြရဲ့ ပုံရိပ္တစ္ခု 
ဆုိရင္ေတာ့ လူငယ္ကလူၾကီးကုိ အေစခံရ 
မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပဲ။ လူၾကီးဆုိတာက 
မင္းတုိ႔ဘာသာ ကုိယ့္ဟာကုိ အဆင္ေျပ 
သလုိေနၾကဆုိတဲ့ သေဘာတရားသူ႔မွာ 

မရွိဘူး။ သူ႔မွာ အေရးၾကီးတဲ့ စကားေတြေျပာ 
ေနေပမယ့္ ေဘးနားမွာရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ 
ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ကုိလည္း သူကဂရုတစုိက္ 
ရွိတာကုိေတြ႔ရတယ္။ သူကုိယ္တိုင္က လူ 
ၾကီးျဖစ္ေပမယ့္ မင္းနည္းနည္းေရေသာက္
လုိက္အုံးေလကြာလို႔ သူမေျပာဘူး။ သူ 
ကုိယ္တုိင္ပဲ ယူေပးတယ္ဆုိတာက တုိ႔တစ္ 
ေတြကုိ ဘာစကားတစ္ခြန္းမွ ေျပာလုိက္တာ 
မဟုတ္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ့ပုံရိပ္ေတြက အတုယူ 
ေစတယ္။ စကားေတြနဲ႔ ေျပာတဲ့အရာေတြ 
လည္းရွိတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြကုိ သူဘာ 
ေျပာလဲဆုိရင္ ရဟန္းေတာ္ေတြနဲ႔ နီးနီး စပ္ 
စပ္ ရွိသလားဆုိျပီး ေမးတယ္။ နီးနီးစပ္စပ္ေန 
ပါတဲ့။ ဒါကုိယ့္ရဲ့ မိသားစုပဲတဲ့။ အဲ့ကေန 
ဘာဆြဲယူလုိ႔ ရမလဲဆုိရင္ မိဘေတြ ကုိယ့္ရဲ့ 
သားသမီးေတြနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္ေနရဲ့လား။ တုိ႔ 
ေရာပဲ တို႔ရဲ့လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြနဲ႕ နီးစပ္မႈ 
ရွိရဲ့လား။ အလုပ္သေဘာအရဘဲ ေနထုိင္ 
ေနၾကတာလားဆုိတဲ့ သေဘာတရား ေလး 
ေတြကုိ သူကမိသားစုစိတ္ဓာတ္ေလးနဲ႕ေနဖုိ႔ 
သူကအားေပးပါတယ္။
ေမး။ ။ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးနဲ႕ ေတြ႔ဆုံခဲ့တဲ့ 
အခ်ိန္မွာ သူ႔အေနနဲ႕ ျမန္မာျပည္ ကက္သ 

လစ္ အသင္းေတာ္ကို ဘာေတြမိန္႔ၾကားခဲ့တာ 
ရွိလဲ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ ဆရာေတာ္ေတြကေရာ 
ဘာေတြ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာ ရွိလဲ။
ေျဖ။ ။တင္ျပခဲ့တဲ့ အေနအထားမွာေတာ့ 
Formally တင္ျပခဲ့တာမရွိပါဘူး။ စကားဝုိင္း 
အေနနဲ႕ သာသနာရဲ့ သာေရး၊နာေရး ကိစၥ 
ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေလးေတြကုိ ဝုိင္းၿပီးေတာ့ 
ေျပာၾကတယ္ေပါ့။ ေျပာတဲ့ေနရာမွာလည္း 
တုိင္းျပည္ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သာယာေရးေတြ 
အတြက္ လမ္းညႊန္မႈေလးေတြ၊ ဆုေတာင္း 
ေပးမႈေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သူ႔ရဲ႕လမ္း 
ညႊန္မႈေလးေတြ ခံယူခဲ့တယ္။ တို႔ရဲ့ တုိင္း 
ျပည္ၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈမွာလည္း ကုိယ့္ 
ဘက္က တတ္နုိင္သေလာက္ လုပ္ေဆာင္ 
ၾကဖုိ႔ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခု သူအားေပး 
တာကေတာ့ စိပ္ပုတီးစိပ္ဖုိ႔ မယ္ေတာ္ သခင္ 
မကုိ အားကုိးၾကဖုိ႔။ မၾကာခင္တုန္း ကလည္း 
စိပ္ပုတီးစိပ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကုိ တစ္ 
ထူးတစ္ျခား ဆုေတာင္းဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္း 
တာေတြ႔ရတယ္။ ၿခဳံေျပာမယ္ဆုိရင္ အေဖ 
တစ္ေယာက္က သားသာမီးေတြကုိ နား 
ေထာင္ျပီး အားေပးတယ္ေပါ့။
ေမး။ ။ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ျဖည့္ 

စြက္မိန္႔ၾကားစရာ ရွိပါေသးလဲ။
ေျဖ။ ။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားခဲ့တဲ့ လမ္းခရီး 
အစအလယ္အဆုံး၊ ဒီက ဘာသာတူေတြ 
အေနနဲ႕ ဆုေတာင္းေပးၾကတယ္။ ဒီအတြက္ 
လည္းေက်းဇူးတင္သလုိ သာသနာအလုပ္ 
လုပ္တဲ့ အခါမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ 
ေယာက္တည္းနဲ႕ လုပ္လုိ႔မရဘူး ဘုန္းႀကီး 
ေတြ၊ စစၥတာေတြ ဓမၼဆရာေတြ ၊ဘာသာ 
ဝင္ေတြ အားလုံးပူတြဲျပီး လုပ္ၾကရမယ္။ 
ကုိယ္စီကုိယ္စီရဲ့ ပံ့ပုိးမႈ ဆုေတာင္းမႈ၊ ပါဝင္ 
မႈေတြဟာ သာသနာအတြက္ မျဖစ္မေန 
အေရး ၾကီးတယ္။  ပါဝင္ဆက္ကပ္ေပးတာ 
ေတြ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္တယ္။ 
ဆက္ျပီးေတာ့လည္း တုိ႔သာသနာတည္တံ့ဖုိ႔၊ 
ျငိမ္းခ်မ္းသာယာဖုိ႔ အမ်ားအတြက္ အေစခံ 
နုိင္ဖုိ႔အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လုပ္ 
ေဆာင္မႈေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ ေျပာ 
ဆုိမႈေတြ အားလုံးကုိ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ 
ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူ - ပီတာခ်မ္းေဇာ္ေအာင္ 

(RVA Myanmar Service မွ 
ပါဝင္ကူညီေပးသည္။)

 ပုသိမ္ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ 
အတြင္းရွိ ေက်ာင္းထုိင္ သာသနာအသီး 
သီးမွ ဓမၼဆရာ/ဆရာမ (၇၁) ဦးတုိ႔သည္ 
ဝိညာဥ္၊ ကာယ၊ ဥာဏ ခြန္အား၊ ဗဟုသုတ 
ျပည့္ဝေစရန္ အေထြေထြ သင္တန္းနွင့္ 
ဝတ္ေစာင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ  ေမလ (၄) 
ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ (၁၃) ရက္တာ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 သင္တန္း ပုိ႔ခ်ရာတြင္ လူထု စည္း 
ရုံးေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပံ့ပုိး 
ကူညီမႈ စြမ္းရည္ စသည့္ ပညာရပ္ ဆုိင္ 
ရာမ်ားကုိ ဘုန္းေတာ္ၾကီး အုိင္ခလိန္နွင့္ 
ဆရာ ေဇာ္မင္းထြန္း တုိ႔မွ လည္းေကာင္း၊  
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးနွင့္ မႈခင္း ေလ်ာ့ခ် 
ေရး အသိပညာရပ္မ်ားကုိ ပုသိမ္ျမဳိ႕မ 
ရဲစခန္းမွ ရဲမွဴး ထြန္းထြန္းဝင္း မွလည္း 
ေကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ 
ေရး အသိပညာ ရပ္မ်ားကုိ ရဲမွဴး အမ္ 
ေခါင္ဒင္၊ ရဲအုပ္ သန္းထုိက္ဦးနွင့္ ဒုရဲအုပ္ 
ေဇာ္သူတုိ႔မွ အသီးသီး ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။

 ထုိ႔အျပင္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ ၾကြယ္ဝေစရန္ မုိးေလဝ 
သနွင့္ ဇလေဗဒဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစုိးစုိးလြင္မွ ဘူမိေဗဒ 
နွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ အေၾကာင္း 
ေဟာေျပာခဲ့ျပီး မုိး/ဇလ တုိင္းညႊန္ၾကား 
ေရးမွဴး ဆရာ ဦးလွျမင့္မွ ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ မုိးေလဝသ သတင္းမ်ား 
ကုိ ရွင္းလင္း သင္ၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။

 နုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ ဥပေဒ 

ပုသိမ္သာသနာရွိ ဓမၼဆရာ/မမ်ား ဝိညာဥ္ေရး ခြန္အားနွင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ၾကြယ္ဝေစေရး 
(၁၀) ရက္တာ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ကာ (၃) ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့

ကိစၥရပ္မ်ား အသိပညာ ၾကြယ္ဝေစရန္ 
ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ 
ေဟာင္း ဦးမန္းေဂ်ာ္နီမွ အစုိးရအဖြဲ႔၏ 
လုပ္ငန္း လည္ပတ္ပုံနွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ား၊ 
၄င္းဘဝတြင္ ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရေသာ နုိင္ငံေရး 
အသိတရားမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဝငွေပး 
ခဲ့ျပီး ဆရာမန္းထိန္ ဝင္းစိန္မွ ေဒမုိကေရစီ 
နွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အေၾကာင္း၊ 
ျမန္မာ နုိင္ငံေရး သမုိင္းနွင့္ လက္ရွိ နုိင္ငံ 

ေရး အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ 
ကာ သင္တန္းသားမ်ားမွ ေမးျမန္းေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း ေျဖၾကား ရွင္းလင္း 
ေပးခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းမ်ား အျပီး 
ေမလ ၁၃ ရက္တြင္ ဇုံအလုိက္ ကိစၥအရပ္ 
ရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့ကာ ည (၈) နာရီ 
တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်ဳိးဇက္ စုိးမင္းႏုိင္၏ 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ (၃) ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 

ကုိ စတင္ခဲ့သည္။

 ၄င္း သင္တန္းနွင့္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကုိ 
ပုသိမ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ေရႊႏွလုံးေတာ္ 
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ျပီး ဓမၼဆရာ (၃၀) ဦးနွင့္ ဆရာမ (၄၁) 
တစ္ဦးတုိ႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Pathein - OSC

စာမ်က္ႏွာ ၁၃ မွ အဆက္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး12

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ Ad Lemina Visit မွ မွတ္တမ္းဝင္ ပံုရိပ္မ်ား
ေမလ ၂ - ၁၁ ရက္ ၂၀၁၈

Secretrait of State
ဗာတီကန္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ၏ အတြင္းေရးမႉး 
ကာဒီနယ္ ပီအယ္တ႐ို ပါ႐ိုလင္း (Pietro 
Parolin) ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္။
ဤဌါနသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အနီးကပ္ 
ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကမၻာတဝွမ္းလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား 
ကူညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။

The Congregation for the Evangelization 
of Peoples
ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္း ျပန္႔ပြါးေရး ဌါန၏ 
ကာဒီနယ္ ဖါနန္ဒို ဖီိလိုေန (Ferdinand 
Filoni) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္။
ဤဌါနသည္ အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ ျခင္းကို 
ျဖန္႔ေဝေရးတြင္ ဦးေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ အေရးကို 
လည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဗာတီကန္၏ ဌါန အသီး 
သီးသို႔ လွည့္လည္ၿပီး လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ခံယူ ခဲ့ၾက 
သည္။ အခ်ိဳ႕ကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး13

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အို အတိုင္းမသိ မြန္ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ ေယဇူး၏ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ခရစ္ယန္ အိမ္ေထာင္စုတို႔အေပၚ ကိုယ္ေတာ္ 
စိုးစံေတာ္မူလိုေသာ ဆႏၵကို သူေတာ္မ မာဂရက္ေမရီအား ထင္ရွား ရွင္းလင္းျပေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အိမ္သူအိမ္သားတစ္စုအေပၚ၌ လံုးလံုးအုပ္စိုး ေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း အပါးေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလွ်ာက္ထား 
ၾကပါသည္။ ယခုမွစ၍ ေနာင္အစဥ္အဆက္ ကိုယ္ေတာ္၏ အျပဳမူကို နမူနာယူ၍ အသက္ရွင္လိုပါသည္။ ေျမေပၚ၌ 
ၿငိမ္သက္သာယာျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္ ကတိထားေတာ္မူခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ပါရမီမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အိမ္ေထာင္စု၌ 
တိုးပြါးလိုၾကပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္႐ႈတ္ခ်ၿပီးေသာ ေကာကီ စိတ္ ဆႏၵတို႕ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ဖယ္ရွားလိုၾကပါသည္။ 
အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေသးငယ္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္း၌ အသိဥာဏ္ကို ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ အၾကြင္း 
မဲ့ေသာ ခ်စ္ျခင္း ျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးသား၌ စိုးစံေတာ္မူပါ။ ထိုခ်စ္ျခင္းမီလွ်ံ အစဥ္ေတာက္ေလာင္ စိမ့္ေသာငွါ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို မၾကာမၾကာ ပင့္ယူပါမည္။ 

အို ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္အားျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေဝးရာ၌ အမႈးျပဳ ေတာ္မူပါ။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ေလာကီေရးရာ အမႈကိစၥမ်ားကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါ။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ညွိဳးငယ္ပူေဆြးျခင္းမ်ားကို သန္႔ရွင္း 
စင္ၾကယ္ ေစေတာ္မူပါ။ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားကို သက္သာေစေတာ္မူပါ။

တစ္ေန႔သ၌ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲမွ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိလွ်င္ အို မြန္ျမတ္လွ 
ေသာ ေရႊႏွလံုးေတာ္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေနာင္တရေသာ အျပစ္ရွိသူအား က႐ုဏာ သက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို အသိ 
အမွတ္ျပဳေတာ္မူပါ။ ခြဲခြါရာ အခ်ိန္ေရာက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲမွ ေသေပ်ာက္ ေကြကြင္းျခင္း ဝင္ေရာက္သျဖင့္ ပူေဆြး 
ရေသာအခါ ေသလြန္သူတို႔ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအားလံုးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ တည္ၾကည္ခိုင္ၿမဲေသာ စီရင္ေတာ္ မူျခင္း 
မ်ားကို က်ဳိးႏြံနာခံျခင္း ျပဳပါမည္။ တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အိမ္ေထာင္စုတို႔သည္ ေရႊႏိုင္ငံေတာ္၌ စု႐ံုးလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ 
၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ကို အစဥ္မျပတ္ ခ်ီးမြမ္း သီဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ေျဖၾကပါမည္။

မာရီယား၏ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ ႏွလံုးေတာ္ ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အဖ သံဇူဇယ္ တို႔သည္ ဤ ပူေဇာ္ျခင္း 
ကို ကုိယ္ေတာ္အား ဆက္သပါေစေသာ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္သက္ပတ္လံုး၌ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ထို ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္း 
ကို ေအာက္ေမ့ သတိရႏိုင္ရန္ ေစာင္မပါေစေသာ္။

အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အရွင္၊ အကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဖ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယဇူး၏ေရႊႏွလံုးေတာ္အား ဂုဏ္က်က္သေရ အစဥ္ 
အၿမဲ ရွိေစသတည္း။

ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္အား ပလႅင္တင္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုအပ္ႏွံပူေဇာ္ျခင္းေမတၱာ

ေမး။ ။ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဆီ သြားေရာက္ 
ေတြ႔ဆုံ ရေသာ ဒီခရီးစဥ္ဟာ ကုိယ္ေတာ့္ အ 
တြက္ ပထမဆုံးခရီးစဥ္လုိ႔သိရတယ္။ ဒီခရီး 
စဥ္မွာ ကုိယ့္ေတာ္ရဲ့ ခံစားခ်က္ အေတြ႔အၾကဳံ 
ေတြကုိ ေဝမွ်ေပးပါအုံး။
ေျဖ ။ ပထမဆုံး အေတြ႔အၾကဳံလည္း 
ျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားရဲ့ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာလည္းပဲ ဆရာေတာ္က အငယ္ 
ဆုံးလည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တာဝန္ယူ 
ထားရတာက အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး 
တာ ဝန္ယူထားတဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီသြားလာ 
တဲ့ကိစၥေတြမွာ စီစဥ္တဲ့ကိစၥေတြမွာ မြန္ဆီ 
ေညာ္ေမာ္ရစ္နဲ႔ လုပ္ရတဲ့ကိစၥေတြရွိတာေပါ့။ 
ကုိယ့္ဘက္ ရုံးက႑ေတြမွာ သိပ္မရင္းနွီး 
ဘူးေတာ့ မြန္ဆီေညာ္ေမာရစ္ကိုပဲ အဓိက 
အားကုိးရတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ဟုိဘက္က တာ 
ဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိလည္းပဲ အကူအညီ 
ေတာင္း ရတာေတြရွိတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး 
ဗဟုသုတရတယ္ေပါ့။
ေမး။ ။ဒီခရီးစဥ္မွာ ဗာတီကန္ရဲ့ ဘယ္ဌာ 
နေတြနဲ႔ေတြ႔ဆုံခဲ့ရလဲ။
ေျဖ။ ။ေတြ႔ခဲ့တဲ့ ဌာနေတြကေတာ့ ၁၁ ခု 
ေလာက္ရွိတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ 
ဆုိ Secretary of State တုိ႔၊ အျခားဌာန 
အသီးသီးတုိ႔ေပါ့ေနာ္  ေတြ႔ဆုံခဲ့ျပီးေတာ့ ဒီ ရ 
ဟန္းေတာ္မ်ားဆုိင္ရာတုိ႔၊ ဂရုဏာပုိင္းဆုိင္ 
ရာ တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ရတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေန႔ 
ေတြမွာ နွစ္ေနရာသြားရတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ရက္ 
ေတြမွာ သုံးေနရာ သြားရတယ္။

ေမး။ ။ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးနဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အ 
ေျခအေနမွာ ဒီကဘာသာဝင္ေတြ သိခြင့္ရွိတဲ့ 
အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေဝမွ်ေျပာၾကားေပး 
ပါအုံး။
ေျဖ။ ။ ရွိပါတယ္။ ေစာေစာက ေျပာခဲ့ 
သလုိ (၁၁) ရက္မွာ ေတြ႔ရမယ့္အေနအထား 
မွာ (၈) ရက္ေန႔မွ ရေအာင္ သူကေျပာင္းေပးခဲ့ 
တယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးက Flexible ျဖစ္ 
တယ္။ အားလုံးကုိ အဆင္ေျပေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵ 
ေလး သူ႔မွာရွိျပီးေနာက္ အားလုံးကုိ အဆင္ 
ေျပေအာင္ လုိက္ေလ်ာေပးတယ္။ အဲ့ဒါက 
ေတာ့ အတုယူစရာေကာင္းတဲ့ အရာေလး 
တစ္ခုေပါ့။ ေနာက္ ညေန ၆ နာရီခြဲ ေလာက္မွ 
ေတြ႔မယ္ ဒါေပမယ့္ သူေရာက္လာတဲ့ အ 
ခ်ိန္ဟာ နည္းနည္းေလး ေနာက္က်ေနတဲ့ အ 
ခါမွာ စစေတြ႔ခ်င္း၊ထုိင္ထုိင္ခ်င္းမွာ သူဘာ 
ေျပာလဲဆုိေတာ့။ သူ႔ကုိခြင့္လႊတ္ေပးပါတဲ့။ 
သူ နည္းနည္းေလး ေနာက္က်သြားတဲ့ အ 
တြက္။ အမွန္ေတာ့ သူေနာက္က်ခ်င္လုိ႔ 
ေနာက္က်တာမဟုတ္ဘူး။ ေရွ႕က အစည္း 
အေဝး တစ္ခုက မျပီးျပတ္ေသးတာနဲ႕ ျပီး 

ေအာင္ေနေနရတဲ့ အေနအထားေလးေၾကာင့္ 
သူေနာက္က်သြားတယ္။ ကုိယ္ေတာ္တုိ႔က 
သူ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္ရမွာ တုိ႔ေတြ႔ခြင့္ကုိလည္း 
သူက ေပးတယ္။ အဲ့လုိမ်ဳိးေနာက္က်တဲ့အ 
ေနအထားမွာလည္း သူ႔အေနနဲ႔ ေတာင္း 
ေတာင္း ပန္ပန္နဲ႔ ေျပာရွာတယ္။ လူၾကီး 
အေနနဲ႔ ငါေရာက္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွာဆုိ
တာမ်ဳိး သူ႔မွာမရွိဘူး။ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ေလး 
စားမႈတ န္ဖုိးထားမႈေတြကုိ အဲ့မွာေတြ႕ရ 
တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဘာလဲဆုိရင္ 
တစ္ေန႔လုံး သူအခ်ိန္ေပးသြားေနရတယ္ေပါ့။ 
ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္က ကုိ္ယ္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႔ 
မယ့္ အခ်ိန္ သူေတာ္ေတာ္လည္း ပင္ပန္း 
ေနျပီ။ သူပင္ပန္းေနလုိ႔ သက္ဆုိင္ရာက 
ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ကုိ အခ်ိန္သိပ္ရခ်င္မွ ရလိမ့္ 
မယ္ေပါ့ ေျပာစရာရွိတာေလးကုိ အတုိခ်ဳံးျပီး 
ေျပာၾကဖုိ႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သူက ေတာင္းပန္ျပီး 
တဲ့အခါ ဘာေျပာလဲဆုိေတာ့ ငါတို႔ ည (၁၂)
နာရီအထိ ေျပာလုိ႔ရတယ္ကြာတဲ့ ေအးေအး 
ေဆးေဆးေျပာစရာရွိတာ ေျပာၾကပါတယ္။ 
ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ခပ္သုတ္သုတ္ေျပာရ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ Ad Lemina Visit နွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ 
လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္္ေစာေယာဟန္နွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ခြက္ထဲကုိ ေရထည့္ၿပီးေတာ့ အဲ့ေရခြက္ကုိ ဘယ္သူ႔ကုိေပးလဲဆုိရင္ ေဘး 
နားက စကားျပန္ကုိ "ခင္ဗ်ားက စကားေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာေနရေတာ့ 
ပင္ပန္းမွာပဲ၊ ေသာက္" ဆုိျပီး သူ (ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး) က ေပးတယ္။ သူ႔မွာ 
အေရးႀကီးတဲ့ စကားေတြေျပာေနေပမယ့္ ေဘးနားမွာရွိတဲ့ လူတစ္ 
ေယာက္ရဲ့  လုိအပ္ခ်က္ကုိလည္း သူက ဂ႐ုတစုိက္ရွိတာကုိ ေတြ႔ရ တယ္။

စာမ်က္ႏွာ  ၁၁ သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး14

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

"လူငယ္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး" အေပၚ  လူငယ္မ်ား၏ စကားသံမ်ား

ေမး။ ။ မဂၤလာပါအစ္မ။ အစ္မရဲ့နာမည္နဲ႔ အစ္မလာခဲ့တဲ့ 
သာသနာေလးရယ္၊ အစ္မရဲ႕ သာသနာလူငယ္႑မွ အစ္မ 
ဘယ္လုိမ်ဳိးပါဝင္ေေနလဲဆုိတာ မိတ္ဆက္ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္မက မလူစီယားပါ။ က်ဳိင္းတုံသာသနာကပါ။ 
ကၽြန္မေနတဲ့ သာသနာအုပ္စုငယ္မွာ လူငယ္ေတြကုိ ဦး 
ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ရြာမွာဆုိ ရြာအလိုက္ ပြဲေတြမွာ လုပ္ 
အားေပးတာမ်ဳိးေတြေပါ့။

ေမး။ ။ ပြဲေတာ္အတြင္းမွာ ကာဒီနယ္ႀကီးက "လူငယ္နွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး" ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ခဲ့တယ္။ လက္ရွိျမ
န္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေနအထားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေရးတႀကီး 
လုိအပ္ေနတယ္ဆုိၿပီး လူငယ္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တက္ 
တက္ၾကြၾကြပါဝင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ကာဒီနယ္ႀကီးက တုိက္ 
တြန္းသြားခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ ညီမအေနနဲ႕ရဲ့ ဒီကာဒီနယ္ 
ႀကီးရဲ႕ တိုက္ တြန္းခဲ့တဲ့အေပၚမွာ ဒီကေနညီမသာသနာကုိ 
ျပန္ေရာက္ တဲ့အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘာေတြ ေဆာင္ 
ရြက္သြားဖုိ႔ ရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစကအဲ့ေလာက္ 
မသိဘူး။ အဲ့ကာဒီနယ္ႀကီးေျပာေတာ့မွ အမ်ားႀကီးအေတြး 
ရခဲ့တယ္။ ကာဒီနယ္ႀကီးေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခ်က္မွ အာရုံ 
မလြင့္ဘဲ အကုန္အာရုံထားမွတ္ထားတယ္။ မွတ္စုေတာင္ 
ေတာ္ေတာ္ထူသြားတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ကၽြန္မဘာေတြလုပ္ 
ေဆာင္သြားမလဲဆုိရင္ ကၽြန္မက ဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္ 
တဲ့အတြက္ အရင္တုန္းကေတာ့ စစ္ျဖစ္ေနတာ သူ႕ဘာသူ 
ျဖစ္ေနတာပဲ၊ စိတ္ေတာ့မေကာင္းဘူးေပါ့ အျမဲတမ္းလည္း 
ဆုေတာင္းေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္ 
ေဆာင္ေပးရမလဲ တစ္ခါမွမေတြးခဲ့ဘူး။ အဲ့လုိလုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္မႈရွိလိမ္႔မယ္လုိ႔လည္း တစ္ခါမွ မခံစားမိဘူး။ အခုလုိမ်ဳိး 
ကာဒီနယ္ႀကီးေျပာျပတဲ့အခါမွ  အဲ့ဒါဆုိ ငါဘာလုပ္ေဆာင္ 
နုိင္မလဲ။ လုပ္နုိင္တယ္ ကၽြန္မ အမ်ားႀကီးလုပ္နုိင္တယ္ 
ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြ 
ကုိ အမ်ားႀကီးေျပာျပလုိ႔ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ လူတုိင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကာဒီနယ္ 
အဲ့လုိေျပာၿပီးေနာက္ ကၽြန္မ သံဓိ႒ာန္တစ္ခုခ်မိတယ္။ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္ လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ကက္သလစ္ 

တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္။ 
ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္သြားမလဲဆိုရင္ စာေပလက္နက္အား 
ျဖင့္ အမ်ားႀကီးကေလးေတြကုိ ပညာေပးသြားမယ္။ အမ်ား 
ႀကီး မွ်ေဝေပးသြားမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ အားလုံးက တရား 
မွ်တဖုိ႔လုိတယ္။ ကာဒီနယ္ႀကီးေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာ "ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးဟာ စစ္မတုိက္တာကုိ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ 
တရားမွ်တမႈကုိေခၚတာ" တဲ့ အဲ့စကားဟာ  ေတာ္ေတာ္ 
ေလးကုိ ေလးနက္ၿပီး ကေလးေတြကုိ အျမဲတမ္း အခါ တစ္ 
သိန္း ျပန္ေျပာျပမယ့္ စကားျဖစ္မွာပါ။ အဲ့ေတာ့ ညီမ 
စဥ္စားမိတယ္ ေနာက္ဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လူငယ္ 
ေတြကေန စတာထက္ ကေလးငယ္ေတြကေန သူတုိ႔စိတ္ 
ထဲ ေရာက္သြားေအာင္ လူငယ္ဆုိ နည္းနည္းေလးပုိအၾကမ္း 
ျဖစ္သြားၿပီ အဲ့ေတာ့ လူငယ္ေတြကုိလည္းေျပာျပမယ္ ဒါေပ 
မယ့္ အဓိကကေတာ့ ကေလးငယ္ေတြ ေက်ာင္းစာသင္ရင္း 
နဲ႔ပဲျဖစ္ ျဖစ္ သြားရင္းလာရင္း လုပ္ရင္းကိုရင္းနဲ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ေျပာျပသြားမယ္။ ကုိကုိယ္တိုင္ကလည္း ဆုေတာင္းေမတၱာ 
အားျဖင့္၊ အလွဴေငြအားျဖင့္ ကိုယ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ 
ႀကဳိးစားသြား မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္ရွင့္။

ေမး။  ။အခုလုိေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမး။    ။ အစ္ကုိ႔ရဲ႕အမည္နဲ႕ ဘယ္သာသနာလာခဲ့လဲ 
ၿပီးေတာ့ ဒီလူငယ္ပြဲေတာ္ကုိ ဘယ္လုိပါဝင္ျဖစ္ခဲ့လဲ ဆုိတာ 
မိတ္ဆက္ေျပာေပးပါဦး။

ေျဖ။     ။ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကေနာ့ ေဂ်ာ္နီေအာင္နုိင္ထြန္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လာရႈိးသာသနာကေန လာခဲ့တာပါ။ 
ဒီတစ္ေခါက္က နယ္ေတြသြားရတယ္။ တိုက္နယ္ေတြ ျဖန္႔ 
သြားရမယ္ဆုိေတာ့ အရင္ Youth Congress ေတြနဲ႔ 
မတူဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္က ကိုယ့္အတြက္ ေနာက္ဆုံး 
အႀကိမ္လည္း ျဖစ္နုိင္တာရယ္ေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းကုိ ပါဝင္ 
ျဖစ္တာပါ။

ေမး။          ။  အစ္ကုိ႔ရဲ႕သာသနာမွာ ဘယ္လုိမ်ဳိးအခန္း႑ 
ေတြမွာ အစ္ကုိ ပါဝင္ကူညီေနလဲ။

ေျဖ။     ။ ကၽြန္ေတာ္က လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ နွစ္ေလာက္က NCYC 
က လူငယ္နွင့္ ပတ္သက္တဲ့ စြမ္းရည္ျမွင့္ သင္တန္းေတြမွာ 

Music နဲ႔ပတ္သက္တာေတြ တက္ခဲ့တယ္။ အခုလက္ရွိမွာ 
ေတာ့ Music အပုိင္းမွာ သာသနာကုိ ျပန္ ဆက္ကပ္ ေန 
တယ္။ လားရႈိးသာသနာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ကေန ဖြင့္ထား 
တဲ့ လူ ငယ္ MUSIC BAND ကုိ  ဦးေဆာင္ လုပ္အား ေပး 
ေနတယ္ေပါ့ ၿပီးေတာ့လူငယ္ က႑ေတြမွာလည္း လုိရင္ 
လုိသလုိ ကူညီ ေပးေနပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒီသင္တန္းမွာ အကုိ႔အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ 
အေကာင္းဆုံးက ဘာလဲ။

ေျဖ။     ။ ဒီသင္တန္းမွာ ဘာစိတ္လႈပ္ရွားစရာအေကာင္း
ဆုံးလဲဆုိရင္ နယ္ဆင္းရတာ အေတာ္ေလး စိတ္လႈပ္ရွားစရာ 
ေကာင္းတယ္။ အရမ္းစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတယ္။

ေမး။ ။ ကာဒီနယ္ကီးက လူငယ္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ 
ေရးမွာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႕ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကေန 
ပူးေပါင္းပါဝင္ဖုိ႔ တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။ ဒီအေပၚမွာ အစ္ကုိ ဘာ 
ေတြလုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ရည္မွန္းထားလဲ။

ေျဖ။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္ေတာ့မေျပာ 
တတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ သူမ်ားေတြလုိ မလုပ္ 
ေဆာင္နုိင္ရင္ေတာင္မွ ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီမယ္ 
လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကာဒီနယ္ႀကီးေျပာသြားတဲ့ 
"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ကုိကုိယ္တိုင္က 
ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ အတြင္းစိတ္နွလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ လုိတယ္" ဆုိတဲ့ 
စကားနဲ႕ အညီ ကုိယ့္ရဲ႕အတြင္းစိတ္နွလုံးေအးခ်မ္းေအာင္ 
အေကာင္းဆုံး ေနထိုင္က်င့္ၾကံသြားျခင္းအားျဖင့္ ကုိယ့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ မွာၿငိမ္း ခ်မ္းေရး မွ်ေဝျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္မယ္လုိ႔ ရည္မွန္းဆုံး ျဖတ္ထားပါတယ္။

ေမး။    ။ ဒီသင္တန္းကေနျပန္သြားရင္ အစ္ကုိ႔အေနနဲ႕ ဘာ 
ေတြလုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ရွိေသးလဲ။

ေျဖ။    ။ ဒီကေနျပန္သြားတဲ့အခါမွာ ဒီ YOUTH CON-
GRESS ကေန ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သြားတယ္ဆုိတာမ်ဳိး 
ကုိယ့္သာ သနာက လူငယ္ေတြကို ျပန္လည္ေဝမွ် MES-
SAGE ေပး သြားဖုိ႔ရွိတယ္။

ေမး။    ။ ဒီကေန႔ သင္တန္းကေနာက္ဆုံးရက္ဆုိေတာ့ 
လူငယ္ေတြကုိ နႈတ္ဆက္စကားေျပာၾကားေပးပါဦး။

ေျဖ။ ။ ဒီကေန႔ သင္တန္း ေနာက္ဆုံးရက္ဆုိေတာ့ ဒီ 
သင္တန္းမွာ ေပ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုျပန္သြားရေတာ့မွာ ဆုိ 
ေတာ့ ဝမ္းနည္းတယ္။ အစီအစဥ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုၿပီးသြား 
တယ္၊ ျပန္ရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ စိတ္ထဲမွာ တစ္မ်ဳိးႀကီး၊ 
မေကာင္းဘူးေပါ့။ ကုိယ္တတ္နုိင္တဲ့ဘက္ကေန လူငယ္ 
လုပ္ငန္းေတြမွာ ႀကဳိးစားၾကပါလုိ႔ လူငယ္ေတြကုိ ေျပာခ်င္ 
ပါတယ္။

ေမး။    ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကက္သလစ္လူငယ္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အသစ္အျဖစ္ ပုသိမ္သာသနာမွ ကုိေအာင္ရာဇာ ေရြးခ်ယ္ခံရ
 ပုသိမ္သာသနာ မရမ္းေခ်ာင္းတြင္ က်င္းပ 
ခဲ့ေသာ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ပြဲေတာ္ 
ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ 
နုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ရံုးတြင္ ဆက္ 
ကပ္ မည့္ ဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႔အား မဲေပးေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾက 
သည္။
 ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ ဥက႒ အ 
သစ္နွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားအား သာသနာ ၁၆ ခုမွ လူ 
ငယ္ တာဝန္ခံမ်ားနွင့္ လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက 
မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျပီး ဥက႒ အသစ္အျဖစ္ ပုသိမ္ 

သာသနာမွ ကုိေအာင္ရာဇာ၊ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ မႏၲ 
ေလး သာသနာမွ ကုိမက္ဆီမီႏူး ကုိ လည္းေကာင္း၊ 
အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေတာင္ငူ သာသနာမွ  ေနာ္ 
ေမပန္းခ်ီစုိး ကုိလည္းေကာင္း အသီးသီး ေရြး ခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။
 ၄င္းတုိ႔ သုံးဦးသည္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ ျမန္မာ 
နုိင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
ေက်ာင္းဝန္း အတြင္းရွိ နုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ကက္သ 
လစ္လူငယ္ ေကာ္မရွင္ရုံးတြင္ ၂၀၂၁ ခုနွစ္ အထိ 
သုံးနွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုေအာင္ရာဇာ မက္ဆီမီႏူး ေနာ္ေမပန္းခ်ီစုိး



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး15

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူငယ္ပြဲေတာ္နွင့္ ထူးျခားေသာ 
ေန႔ရက္မ်ား ႏွင့္ အၾကာင္းအရာမ်ား

 အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကက္သလစ္လူငယ္မ်ားနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲနွင့္ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲေတာ္ကုိဧၿပီလ ၂၃ ရက္ ညေနပုိင္းက စတင္ခဲ့ၿပီး (၇) ရက္အၾကာ 
ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။ ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးမွ ကက္သလစ္လူငယ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။

အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူ 
ငယ္ပြဲေတာ္၏ ထူးျခားေသာအစီအစဥ္မ်ား

 ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ၿမဳိ႕တြင္က်င္းပ 
ေသာအ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူငယ္
ပြဲေတာ္သည္ နွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူငယ္ပြဲေတာ္  
မ်ားနွင့္မတူဘဲ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္နွင့္ 
ေလ်ာ္ညီစြာအစီအစဥ္အသစ္မ်ားေျပာင္းလဲ ျဖည့္စီးက်င္းပခဲ့ 
သည္။
၁။မတူကြဲျပားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားေလ့လာနုိင္ရန္၊ မတူကြဲ 
ျပားမႈမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္မႈ၊ ညီညြတ္နားလည္မႈမ်ားရရွိ 
ရန္ စေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လူငယ္မ်ားကုိပုသိမ္သာ
သနာအတြင္းရွိ သာသနာစီရင္စုေဒသအသီးသီးသုိ႔ ၂ ည 
တာ သြားေရာက္ေနထုိင္ေစခဲ့သည္။
၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈကုိလူငယ္မ်ားအေလး
ထားတတ္လာေစရန္ လူငယ္ပြဲေတာ္က်င္းပသည့္ ပုသိမ္ 
ၿမဳိ႕တြင္ ကက္သလစ္လူငယ္ နွစ္ေထာင္ေက်ာ္သည္ ၿမဳိ႕ 
နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနွင့္ လက္တြဲ၍ အမႈိက္ 
ေကာက္ သန္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၃။ လူငယ္မ်ား အေထြေထြဗဟုသုတမ်ား တုိးပြားေစေရးနွင့္ 
လူငယ္အခ်င္းခ်င္းၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာမ်ား လက္တြဲပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ေခ်ာင္းသာ 
ကမ္းေျခသုိ႔ တစ္ရက္တာ ပုိ႔ေဆာင္လည္ပတ္ေစခဲ့သည္။ 
Volunteer လူငယ္မ်ားလည္းကုိ ပြဲေတာ္အၿပီးတြင္ငပလီ သုိ႔ 
ေလ့လာေရးခရီးထပ္မံပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ထူးျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

 ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရွိ စုစုေပါင္းသာသနာ (၁၆)ခု 
တြင္ ျမစ္ႀကီးနားသာသနာမွ လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ားနွင့္ လူ 
ငယ္ပြဲေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ 
ၿပီးအ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ပြဲ 
ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္ပါဝင္သူ အမ်ားဆုံးသာသနာျဖစ္ခဲ့ 
သည္။
 အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူ 
ငယ္ပြဲေတာ္သုိ႔ ပါဝင္ၾကေသာလူငယ္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား
အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူငယ္ပြဲေတာ္
သုိ႔တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ရာတြင္ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရင္ 
ဆုိင္ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ၾကရသည့္ လူငယ္မ်ားရွိေၾကာင္း ၄င္းလူငယ္ 

မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရသိရသည္။
  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲၿပီး ေဝးလံလွသည့္ 
ျမန္မာ နုိင္ငံအထက္ပုိင္း(အမ်ားစု)မွ လာေရာက္သူလူငယ္ 
မ်ားတြင္ လမ္းစရိတ္ကုန္က်ေငြ ၈ သိန္းခန္႔ထိရွိေၾကာင္း 
၄င္းတုိ႔ကေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္ခြင္မွ လာေရာက္ပါဝင္ 
သူလူငယ္မ်ားတြင္ အလုပ္ခြင္အခက္အခဲမ်ား မ်ားစြာရွိ 
ေၾကာင္း( လုပ္ခလစာမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း) အဆုိးဆုံး 
အျဖစ္ အလုပ္မွ ထြက္ရသည္မ်ားရွိေၾကာင္း က်ဳိင္းတုံသာ 
သနာနွင့္ ပုသိမ္သာသနာမွ အလုပ္မွထြက္၍ လူငယ္ပြဲေတာ္ 
တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူလူငယ္နွစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရသိရ 
သည္။
 ထုိ႔အျပင္ လူဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူ 
ငယ္ပြဲေတာ္သုိ႔ မပါဝင္နုိင္သူမ်ားရွိၾကေၾကာင္း လူငယ္အခ်ဳိ႕ 
၏ ၄င္းတို႔ Facebook စာမ်က္နွာတြင္ ရင္ဖြင့္ခ်က္မ်ားအရ 
သိရသည္။

DIP သာသနာစီရင္စုမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေနထုိင္ျခင္း 
အစီ စဥ္မွ ထူးျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

 ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ဧၿပီ 
၂၄ ရက္ နံနက္ခင္းမစၦားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ လူငယ္ 
မ်ားသည္ ၄င္းတို႔သြားေရာက္ေနထုိင္ရမည့္ သာသနာစီရင္စု 
နယ္မ်ားသုိ႔ စီစဥ္ထားသည့္ ကားမ်ားျဖင့္အသီးသီးထြက္ခြာ
ခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕အလွမ္းေဝးသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ 
ၾကရသည့္ လူငယ္မ်ားမွာမူနံနက္ခင္းမစၦားမစမီနံနက္ခင္း ၅ 
နာရီခန္႔အခ်ိန္ကပင္ ႀကဳိတင္ထြက္ခြာရသည္မ်ားလည္း ရွိ 
သည္။ ထိုသုိ႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ခရီးစဥ္ 
မ်ားကုိ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ အစအဆုံးစီစဥ္မႈမ်ားျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားမွလမ္းခရီး 
တစ္ဝက္မွ ေစာင့္ႀကဳိေခၚေဆာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း သာ 
သနာစီရင္စုနယ္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
 အခ်ဳိ႕ေသာရြာခံမ်ားသည့္ ၄င္းတုိ႔ထံ လာေရာက္ 
လည္ပတ္မည့္ လူငယ္မ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔မေရာက္မွီ ၄ ၊ ၅ 
နာရီခန္႔ေစာကာရြာမွလူႀကီး၊ လူငယ္မ်ားစုစည္း၍ေစာင့္ဆုိင္း 
ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။
 အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားမွာလည္း ၄င္းတုိ႔ သြားေရာက္ရ 
သည့္ သာသနာစီရင္စုရြာမ်ားသုိ႔ တစ္ညမွ်အိပ္၍ ျပန္ခဲ့ၾကရ 
သည္မ်ားလည္းရွိသည္။

ကံကုန္းရြာမွ ရြာခံလူငယ္ေလးတစ္ဦး၏ 
ရပ္ရြာပညာေရးႀကဳိး ပမ္းမႈ

 ကံကုန္းရြာတြင္ KG (မူႀကဳိတန္း)မွ ၆ တန္းအထိ 
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းရွိၿပီး၄င္းေက်ာင္း 
တြင္ စာသင္ေဆာင္နွင့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ မညီမွ်မႈေၾကာင့္ 
စာသင္ခန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ရန္ လုိအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ 
"ဒီမွာက ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၃ ေလာက္ရွိတယ္။ ဆရာမ 
က ၆ ေယာက္ပဲရွိတယ္။ အေဆာင္ေတြက မေလာက္ဘူး။ 
အထက္ကုိတင္ေတာ့လည္းမရဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရြာထဲက 
အလွဴခံၿပီး KG တန္းအတြက္ အေဆာင္သစ္ေလးရေအာင္ 
ေဆာက္ေနတာ။ အလွဴေငြကေတာ့ အခု ထက္ထိ (၁၀)
သိန္းေလာက္ရေသးတယ္။ " ရပ္ရြာပညာေရး အက်ဳိးအ 
တြက္ ၄င္းက်ရာ ၄င္းလုပ္နုိင္သည့္ေနရာမွ ႀကဳိးပမ္းေပးေန 
သည့္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္လူငယ္လည္းျဖစ္ ကံကုန္း 
ေက်းရြာမွ ဆရာမတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ မသီတာထြန္းက 
ေျပာသည္။ လုိအပ္ေနေသာ စာသင္ေဆာင္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္ 
သက္ဆုိင္ရာသုိ႔တင္ျပေသာ္လည္း ရရွိမႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ 
၄င္းေက်ာင္းမွ ရြာခံေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သူ မသီတာ 
ထြန္းသည္ ၄င္း၏ရပ္ရြာအတြင္း အလွဴေငြေကာက္ခံကာ 
KG (မူႀကဳိ) ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေဆာင္သစ္ တုိးခ်ဲ႕ 
ရန္ ႀကဳိပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းေက်းရြာသုိ႔ အ႒မအႀကိမ္ 
လူငယ္ပြဲေတာ္မွ DIP အစီစဥ္ျဖင့္ လူငယ္မ်ားသြားေရာက္ 
ခဲ့ၾကကာ ေက်းရြာစာသင္ေဆာင္တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ ေန 
သည့္ေနရာတြင္ တစ္ေန႔တာ ေျမဖုိ႔လုပ္အားေပးခဲ့ၾကၿပီး 
အလွဴေငြအခ်ဳိ႕လည္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ "သူတုိ႔ 
ေက်ာင္းအတြက္ ေျမကူသယ္ဖုိ႔ေပးခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ျပန္ခါ 
နီး သူတုိ႔ပုိက္ဆံေလးေတြစုၿပီး အလွဴေငြေပးခဲ့ၾကတယ္။ 
စိတ္ထဲလည္းမေကာင္းဘူး။ သူတုိ႔ကုိ အရမ္းလည္းေက်းဇူး 
တင္တယ္။" ဟု ဆရာမသီတာထြန္းက ေျပာသည္။

DIP အစီအစဥ္မွ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိေဝမွ်ျခင္း

 ဧၿပီလ ၂၆ရက္တြင္ DIP ခရီးစဥ္မ်ားမွ လူငယ္အား 
လုံးသည္ လူငယ္ပြဲေတာ္က်င္းပရာမရမ္းေခ်ာင္းသုိ႔ အဆင္ 
ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရိွခဲ့ၾကကာ ထုိေန႔ညေနပုိင္း 
အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ 
အခ်င္း ခ်င္းေဝမွ်ဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး16

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘုိ ၏ "လူငယ္နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး" 
ေဟာေျပာခ်က္မွ ေကာက္နႈတ္ခ်က္

 နွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လူငယ္ 
မ်ားသည္ ယစ္ေကာင္အျဖစ္ ေခတ္သစ္ကားစင္ေပၚမွာေန
ခဲ့ရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္နွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ 
ပြားျခင္းေၾကာင့္ နုိင္ငံသားမ်ား ၄င္းတုိ႔အိုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာ 
ေနရၿပီး လူငယ္မ်ားမ်ားစြာလူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ နုိင္ငံရပ္ျခား 
တြင္ ေခတ္သစ္ကၽြန္အျဖစ္ နုိင္ငံအတြက္ စီးပြားရွာေနရ 
ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ခ်မ္းသာလာေအာင္ လူငယ္ 
မ်ား ကၽြန္ခံၿပီးစီးပြားရွာေနရေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အတြက္ 
ပညာေရးမွာအဆင့္အတန္းမရွိအခြင့္ေရးမဲ့စြာေနရေၾကာင္း
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
 ထုိ႔အျပင္ ဒီနုိင္ငံ၏ သမုိင္းတြင္ မတရားမႈ၊ မ 
ေကာင္းမႈမ်ားကုိ လူငယ္မ်ားကဆန္႔က်င္ဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားၿပီးဒီနုိင္ငံကုိ ကယ္ဆယ္ရန္ လူငယ္မ်ားသာလုပ္ 
ေဆာင္နုိင္ေၾကာင္းနုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ လူငယ္မ်ား 

တက္တက္ၾကြၾကြပါဝင္ရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
 ထုိ႔အျပင္ လူငယ္မ်ား အမုန္းစကားမ်ားဒဏ္ခံေန
ရေၾကာင္းကုိလည္း "ျမန္မာျပည္မွာ Facebook သုံးတာ 
သန္း ၂၀ ရွိတယ္။ အဲ့ သန္း၂၀ ထဲမွာ ၇၀ ရာႏႈန္းက 
အသက္ ၁၉ နွစ္နဲ႕ ၃၄ နွစ္ၾကားကလူငယ္ေတြ။ သူတုိ႔ေတြ 
အမုန္းစကားေတြရဲ့ ၾသဇာေညာင္းမႈကုိခံေနရတယ္။ လူငယ္ 
ေတြ ၇၀ ရာနႈန္းဟာ Hate speech အမုန္းစကားေတြထဲမွာ 
ပါေနတယ္။ အဲ့ Facebook အမုန္းစကားေတြထဲမွာ ဘာပါ 
လဲဆုိရင္ လူနည္းစုကုိမုန္းတယ္၊ အမ်ားစုက အနည္းစုကုိ 
အနုိင္က်င့္တယ္။" ဟုသတိေပးမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
 လူမ်ဳိးေရးစိတ္ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ျခင္းနွင့္ ပတ္ 
သက္၍ နုိင္ငံေတာ္သည္ တစ္စုတစည္းတည္းမရွိဘဲလူမ်ဳိး 
ေရးစိတ္၊ တုိင္းရင္းသားစိတ္ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ေန 
ေၾကာင္း၊ ကုိယ့္နယ္ေဒသ၊ ကုိယ့္သာသနာေလးအတြက္ 
ေလာက္ပဲ စိတ္ပူေနၾကာင္း ကခ်င္ကက္သလစ္၊ ရွမ္းကက္ 
သလစ္၊ "ဝ" ကက္သလစ္၊ အခ်င္းခ်င္းကြဲျပားစြာလူမ်ဳိးေရး
အမည္ကုိေရွ႕တန္းတင္ေဖာ္ျပေနၾကၿပီး ျမန္မာဟူ၍ တစ္စု 

တစ္ဝန္းတဲ့ စိတ္မရွိၾကေၾကာင္း၊ လူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္ 
၏ လက္ရာပုံသ႑ာန္ေတာ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာ၊ 
လူမ်ဳိးကြဲျပားေသာ္လည္း အတူတူ စည္းလုံးညီညႊတ္စြာ ေန 
ၾကရန္ ကာဒီနယ္ႀကီးက တုိက္တြန္းခဲ့သည္။
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိကုိယ္တုိင္ ၿငိမ္ 
သက္ျခင္းရွိရန္ လိုေၾကာင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိရန္ ခြင့္လႊတ္ၾက  
ရန္လုိေၾကာင္း၊ ခြင့္မလႊတ္ျခင္းသည္ မိမိကုိယ္ကုိေထာင္ခ် 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ဘာသာေပါင္းစုံခင္မင္ရင္းနွီးစြာ 
ေနထုိင္ေစလုိေၾကာင္း၊ ညီညႊတ္မႈမရွိလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ 
ရန္ မျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့္ေရး
ကုိေလးစားရန္လုိေၾကာင္း၊ လူငယ္မွ လူငယ္သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး သတင္းစကားမ်ား ျဖန္႔ေဝၾကရန္ တုိက္တြင္းေၾကာင္း၊ 
ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ျဖန္႔ေဝျခင္းသည္ သာသနာျပဳျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါဝင္ရန္လည္း ကာဒီနယ္ 
ႀကီးက လမ္းညႊန္တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

အ႒မအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕သုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ကေလးသာသနာမွ လူ 
ငယ္မ်ားအား အမိသာသနာသုိ႔ ျပန္ေရာက္သည့္ ေမလ (၁) 
ရက္ေန႔တြင္ ကေလးသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ Felix Lian 
Khen Thang မွ ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳ ညစာတည္ခင္း ဧည့္ခံရင္း 
က်မ္းစာပေဟဠိျပိဳင္ပြဲမွ ပထမဆုရရွိေသာ လူငယ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ 
လူငယ္မ်ားအားလုံးကုိ ဤကဲ့သုိ႔ ဂုဏ္ျပဳအားေပးစကား 
ၿမြက္ၾကား ခဲ့ပါသည္။

 လူငယ္မ်ား အခုလို မိမိတို႔ရဲ့ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ကို 
ဘုရားအတြက္ သာသနာေတာ္အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့တာေတြ 
ေတြ႕ရျမင္ရေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္လြန္စြာ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္မိပါ 
တယ္။ လူငယ္မ်ား အားလံုးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ ရွိ 
ပါေၾကာင္း ပဏာမ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

 လူငယ္မ်ား အေနႏွင့္ ပုသိမ္မွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ပြဲေတာ္ႀကီးကို သာသနာေတာ္ 
ကိုယ္စား တက္ေရာက္ႏိုင္လို႔ ဂုဏ္ယူၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္မိ 
ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ဂုဏ္ယူ စရာေကာင္းတာက ဘုရားရဲ႕ 
သားသမီးမ်ား လူငယ္မ်ားက တာဝန္သိစြာ က်ရာက႑မွာ 
တာဝန္ကို ေက်ျြပန္စြာ  ထမ္းေဆာင္တာ၊ မိမိတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ 
ျခင္းကို ရပ္ေဝးနယ္ေဝး တေနရာမွာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သက္ေသခံတာ၊ 
အပင္ပန္းခံ စြန္႔လြတ္ အနစ္နာခံျခင္းတို႔ဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ 
သမိုင္းေရာ လူငယ္ တို႔ရဲ႕ သမိုင္းကို အကၡရာတင္၊ ကမၺည္း 
ထိုးၾကတာ ျဖစ္တာမို႔ လူငယ္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ မခ်ီးမြမ္းဘဲ 
မေနႏိုင္ပါ။ 

 (ေဟၿဗဲၾသဝါဒစာ ၁၃း၇) မွာ ေဖာ္ျပတဲ့အတိုင္း 
“သင္တို႕အား ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ေတာ္ထြက္ စကားကို 
ေဟာေျပာၾကေသာ သင္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေအာက္ 
ေမ့ သတိရၾကေလာ့၊ သူတို႕၏ ဘဝမွ ထြက္ေပၚလာေသာ 
ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္၍ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ 
ျခင္းကို အတုယူၾကေလာ့” ဆိုတဲ့အတိုင္း ခရစ္ယာန္ ယံု 
ၾကည္ျခင္းကို သက္ေသခံ၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေပးခဲ့တဲ့ သာ 
သနာျပဳေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ့ မိဘေတြရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း အေမြ 
အႏွစ္ကို ပဲ့တင္ထပ္၊ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ 
တို႕တေတြအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ မ်ိဳးေစ့ေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ၾက 
သလို ကြ်ႏု္ပ္တို႕လည္း အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ 
ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့၊ ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳးေစ့၊ သက္ေသခံျခင္း မ်ိဳးေစ့ 
ေတြကို ဆက္ၿပီး ႀကဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ 
ေတာ္တို႔ဟာ မိမိမ်ိဳးေစ့ႀကဲတဲ့အတုိင္း ရိတ္သိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္ (ဂါလတိ ၆း၇)။ အေသြးသားဆႏၵ၌ မ်ိဳးေစ့ၾကဲ ေသာ 

သူသည္ ထိုေသြးသားမွ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈး ျခင္းကို ရိတ္သိမ္း 
ရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဝိညာဥ္ေတာ္၌ မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ 
ဝိညာဥ္ေတာ္မွ ထာဝရအသက္ကို ရိတ္သိမ္းရလိမ့္မည္ 
(ဂါလာတိ ၆း၈)။ အခုေခတ္ လူသားေတြ ေတြ႕ခ်င္ ျမင္ခ်င္ 
တဲ့ သူေတြကေတာ့ ခရစ္ယာန္တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ေျဖာင့္ 
မွတ္၊ မွန္ကန္စြာ အသက္ရွင္တဲ့ လူငယ္ေတြ၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္လို႔ ဆားလို ငန္တဲ့အရသာ၊ အလင္းလို အျဖစ္ 
အေျခအေနမွန္ကို ညႊန္ျပႏိုင္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ၊ လူေတာ္လူ 
ေကာင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီဒုန္ ႏွင့္ ဂိုမိုရာ ၿမိဳ႕တို႔မွာ လူ 
ေကာင္း ၁၀ ေယာက္ ရွိခဲ့ရင္ ဒီၿမိဳ႕ေတြ ဟာ ကယ္တင္ျခင္း 
ခံခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ (ကမၻာဦး ၁၈း၃၂)။ ဒီကမၻာႀကီးေပၚမွာ 
ေျဖာင့္မွတ္တဲ့သူေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ လိုအပ္ေနတယ္ 
ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
လူငယ္ေတြ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တမန္ေတာ္မ်ား၊ ဘုရားကိုခ်စ္၊ 
နီးစပ္သူမ်ားကိုခ်စ္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ 
ေတာ္တို႕တေတြ မနက္ျဖန္၊ တဘက္ခါမွာ ဘယ္ေနရာ 
ေရာက္ၾကမလဲ၊ ဘာေတြျဖစ္ၾကမလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ တပ္ 
အပ္မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေနရာပဲ 
ေရာက္ေရာက္ အေရးႀကီးတာက လူငယ္မ်ားဟာ တမန္ 
ေတာ္မ်ား (Missionaries) ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

 လာမည့္ ဂ်ဴလိုင္လက်ရင္ Tonu Maria Siangtho 
Lungtang Parish Tulsa မွာ Eucharistic Congress 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို သက္ေသခံႏိုင္ဖို႔ အခြင့္ 
အေရး ရႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 တကယ္ေတာ့ လူငယ္ပြဲသြားတာဟာ ေငြလည္း 
ကုန္၊ အခ်ိန္လည္းကုန္၊ လူလည္း အင္မတန္မွ ပင္ပန္းတဲ့ 
အလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူငယ္မ်ား ႀကဲခဲ့တဲ့ မ်ိဳးေစ့ 
မ်ားဟာ တေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အသီးအပြင့္မ်ားႏွင့္ ေဝေဝဆာ 

ဆာ ဖူးပြင့္လာမည္ဆိုတာ ကြ်ႏု္ပ္ျမင္ေယာင္ေနမိပါတယ္။ 
အခုအခ်ိန္မွာ လူငယ္မ်ား တူးတဲ့ေရတြင္းဟာ ေနာင္လာ 
မည့္ လူငယ္မ်ားက ေရၾကည္အျဖစ္ ေသာက္သံုးတဲ့ အခါ 
လူငယ္တို႔ရဲ႕ ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္မ်ား MNCYC ပြဲအတြင္း ရရွိတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ၊ တစ္ 
ျခားသူေတြရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျမင္တဲ့ အခါ ကိုယ္ဘယ္လို 
စံနမူနာယူၿပီး ရွင္သန္ၾကမလဲဆိုတာ စဥ္းစားေစခ်င္တယ္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ လူငယ္ေတြႏွင့္ အတူတူ စုေတာင္း 
ၾကတဲ့အခါ၊ အမိႈက္ေကာက္ၾကတဲ့အခါ၊ အတူတူ လုပ္ 
ေဆာင္ ၾကတဲ့အခါမွာ ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရတာေတြကို ျပန္ၿပီး 
စဥ္းစားၾကပါ။ Day iin Parish မွာ ေဒသခံေတြရဲ့ ဘဝ ရွင္ 
သန္ျခင္း၊ သူတို႔ရဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းေတြကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ 
ေစခ်င္ပါတယ္။ ပြဲကို ကိုယ့္သာသနာမွာ က်င္းပမယ္ဆိုရင္ 
လူငယ္ေတြအေနႏွင့္ ဘယ္လို လက္တြဲ လႈပ္ရွားၾကမလဲ 
ဆိုတာကိုလဲ ႀကိဳတင္ အိမ္စာအျဖစ္ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။

လူငယ္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ထပ္ေလာင္းၿပီး မွာၾကားလိုတာ က 
ေတာ့ သင္တို႔တာဝန္ေက်ျြပန္ခဲ့သလို ကိုယ့္ရဲ႕ ညီေလး၊ 
ညီမေလးမ်ားကို မိမိတို႔ရဲ႕ေျခရာကုိ နင္းႏိုင္ေအာင္ တြဲေခၚ 
ၾကပါ။ အားေပး တိုက္တြန္းၾကပါ။ အဖိုးတန္တဲ့ လူငယ္ 
ဘဝကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္လည္း ေဝမွ်သင္ 
ေပး ၾကပါလို႕ ဆရာေတာ္အေနႏွင့္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ 

 လူငယ္ေမာင္မယ္ အေပါင္းတို႔၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ႏွင့္ 
အတူ မိမိတို႔ရဲ့ ဘဝ ေလွငယ္ေလးကို ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ႀကံဳ 
ေတြ႕ေနရတဲ့ ဘဝမုန္တိုင္း၊ လိႈင္းဂယက္၊ ေရစုန္ ေရဆန္ 
ႏွင့္တူတဲ့ ဒုကၡ၊ အခက္အခဲေတြကို မယ္ေတာ္ရဲ့ ေစာင္မ 
ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၿပီး၊ လံုၿခံဳေသာဘဝ တစ္ 
ဘက္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားရဲ့ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ သခၤါရဘဝ ဒုကၡ အခက္အခဲ 
ေတြကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ခံထမ္း၊ အရင္းအႏွီးျပဳရင္း 
ထာဝရသုခခ်မ္းသာ အေမြေတာ္ကို စြတ္ခိုး ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ 
ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းေပးအပ္ပါတယ္။

လူငယ္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာလို႔ ကိုယ္က်န္းမာၾကပါေစ။ 
သြားေလရာ လာေလရာမွာ ခလုတ္မထိ ဆူးမၿငိဘဲ 
လိုရာခရီး အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ 
ဘာသာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ ၾကပါေစ။ လူငယ္ 
အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေမတၱာတရားရွိၾက ပါေစ။ 
ဘဝ ၾကင္ေဖာ္ရွာတဲ့ ေနရာမွာ ဘာသာတူလူငယ္မ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ဖူးစာဆံုႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳ ဆုမြန္ေကာင္း 
ေတာင္းေပးရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

ကေလးသာသနာ လူငယ္ပြဲေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

 ေတာင္ ငူသာသနာ၊ ဘီစီကုန္ းဇံု လူငယ္ 
သင္ တန္ းကို ေမလ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္ 
အထိ ယာဒို ဘုန္ း ေတာ္ ႀကီး ေက်ာင္ း 
၌က်င္ းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 

ပါဝင္ ပို႔ခ် ေပး သူမ်ားမွာ  ေက်ာင္ းထိုင္  
Rev. Fr. John  ေဇာ္ ဝမ္ း၊ Rev. Fr. John 
ၿငိမ္ းမင္ းသူ၊ Rev. Fr. Isaac  ေရႊဦး ႏွင္ ့ 
Sr. Judith မိငယ္ တို္႔ ျဖစ္ ၿပီး ပိုခ် ေပး 
ေသာ ဘာသာရပ္ မွာ ကက္ သလစ္  လူ 
မႈေရးသြန္ သင္ ခ်က္ ၊ သမၼာက်မ္ းစာ၊ အ 
သင္ း ေတာ္ ဆိုင္ ရာ သိ ေကာင္ းစရာမ်ား 
ႏွင္ ့ အ ေထြ ေထြဗဟုသုတ တို႔ျဖစ္ 
ပါသည္ ။ 

တိုက္ နယ္  (၅) ခုမွ ပါဝင္ တက္  ေရာက္ 
သူ (၆၀)ဦးရိွပါသည္ ။

Fr.John ၿငိမ္ းမင္ းသူ

ေႏြရာသီ လူငယ္သင္တန္း

ပုသိမ္ ဂိုဏ္ းအုပ္  သာသနာ သရက္  ေခ်ာင္ းသာသနာ အုပ္စု  ေတာင္ သုံးလံုးရြာ တြင္  "ဒါဝိတ္၏  
ရဲတိုက္  ေတာ္  သခင္မ"  မယ္  ေတာ္ လိုဏ္ ဂူ ေတာ္  ဖြင္ ့ပြဲကို  ေမလ ၁၂ ရက္က က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မယ္ေတာ္ဂူသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ညေန (၅) နာရီ အခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး မြန္ဆီေညာ္ 
ဝီးဖရက္ျမင့္စုိး မွ ဖဲၾကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီး  မယ္  ေတာ္ အား သဒါၶၾကည္ ညိဳျခင္ း အထိမ္ 
းအမွတ္ ျဖင္ ့  ေတာင္ သံုးလံုးရြာ တြင္ းသို႔  မယ္  ေတာ္ အား  ေဒသစာရီ လွည္ ့လည္ ခဲ့ပါသည္ ။ 
ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔  မြန္ ဆီ ေညာ္  ဝီးဖရက္ ျမင္ ့စိုး ႏွင္ ့အတူ သရက္  ေခ်ာင္ း သာသနာ  
ေက်ာင္ းထိုင္ ဘုန္ း ေတာ္ႀကီး  ဘုန္းေတာ္ၾကီး  ေရႊစင္ ဦး ႏွင္ ့ ရဟန္ း ေတာ္ မ်ား ၄ ပါး၊ တမန္  
ေတာ္ သူ/ သားမ်ား ၁၅၀  ေက်ာ္  တက္  ေရာက္ ခဲ့ပါသည္ ။  

ေမလ ၁၃ ရက္  ေန႔ သခင္  ေယဇူး ေကာင္ းကင္ ဘံုသို႔တက္  ေတာ္ မူ ေသာ တနဂၤ ေႏြ ေန႔ နံနက္  ၇ 
နာရီတြင္   ေက်းဇူးတင္  မစၦား ကို မြန္ ဆီ ေညာ္  ဝီဖရက္ ျမင္ ့စိုးမွ ဦး ေဆာင္ ကာ ရဟန္ း ေတာ္ မ်ား 
၅ ပါးျခံရံလ်က္   ေက်းဇူးတင္ မစၦားကို တင္ ပူ ေဇာ္ ခဲ့ပါသည္  ။

Pathein OSC

ေတာင္ သံုးလံုး ေက်းရြာ မယ္  ေတာ္ လိုဏ္ ဂူ ေတာ္ ဖြင္ ့ပြဲ

မယ္ေတာ္သမီး ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း
 ေတာင္ငူသာသနာ မိတ္သလင္ 
ေတာင္တိုက္နယ္လုံးဆိုင္ရာ မယ္ေတာ္သ
မီးပ်ိဳမ်ားဝတ္ေစာင့္ျခင္းနွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစည္းအေဝးကုိ ေတာင္ပတ္လည္ေက်း 
ရြာ၌ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ၄ 
ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ဧၿပီလ ၁၄ ရက္တြင္ နႏြင္းေတာင္ 
ထိပ္ရိွ ေဆာက္ လုပ္ထားေသာလက္ဝါးကား 
တိုင္ႏွင့္ မယ္ ေတာ္ဂူသစ္ကို ေက်ာင္းထိုင္ 
Rev.Fr.ရီးခ်က္အားခိုမွ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ 
ေပး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ 
နွစ္ပတ္ လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲအခမ္းအနားက်
င္းပခဲ့ၾကကာ ေက်ာင္းထိုင္ႏွင့္အတူ Rev.
Fr. Martin ဝင္းဦး၊ Rev. Fr. ေမာရစ္ ေနေန၊ 
Sr.B ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ Sr. ေအမီးလ်ာ စႏၵာ 
ျမင့့္တို႔မွ သြန္သင္ခ်က္မ်ား ေဝမ်ွေပးခဲ့ပါ 
သည္။ မယ္ေတာ္သမီး ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္ သူ စုစု ေပါင္း (၇၆) ဦး႐ွိပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (ISR)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

 သာသနာျပဳ စိန္ေပါလ္ အသင္း 
ဂုိဏ္း စစၥတာမ်ား ပထမသစၥာႏွင့္ ရာသက္ 
ပန္ သစၥာခံယူျခင္း အခမ္းအနားကုိ ေမလ 
၁၉ ရက္က ျပင္ဦးလြင္ စိန္ေမရီ ဘုရား 
ေက်ာင္း တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 စစၥတာမ်ား၏ သစၥာခံယူပြဲ အခမ္း 
အနား မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ကာဒီ 

စိန္ေပါလ္ သာသနာျပဳ စစၥတာမ်ား ေနာက္ဆုံးသစၥာနွင့္ ပထမသစၥာခံယူပြဲက်င္းပ

နယ္ၾကီး ခ်ားစ္ဘုိ ဦးေဆာင္ေဟာၾကားခဲ့ျပီး 
သာသနာ အသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ 
အသင္းဂုိဏ္း အသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
မ်ား နွင့္ စစၥတာမ်ား၊ Decon မ်ား သစၥာခံယူ 
သည့္ စစၥတာမ်ား၏ ေဆြမ်ဳိး၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ 
တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳ ဆုေတာင္း ေပးခဲ့ၾက 
သည္။

 အခမ္း အနားတြင္ တစ္သက္ 
သစၥာ ခံယူခဲ့ၾကေသာ စစၥတာ (၄) ပါးနွင့္ 
ပထမ သစၥာနွင့္ သကၤန္း ခံယူခဲ့ၾကသည့္ 
စစၥတာ နွစ္ပါးတုိ႔သည္ အသင္းဂုိဏ္း တည္ 
ေထာင္သူ ကာဒီနယ္ၾကီး ခ်ားစ္ဘုိ၏ 
မ်က္ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ ဆုိခဲ့ျပီး၊ 
ေကာင္ ခ်ီးမဂၤလာေတာ္၊ အမွတ္တံဆိပ္ 
ကားတုိင္လည္ဆြဲမ်ား ခံယူခဲ့ၾကသည္။

 တစ္သက္တာ သစၥာ ျပဳခဲ့ၾကသည့္ 
စစၥတာ (၄)ပါးမွာ

Sr. Elizabeth Kyan Won (Lashio Dio-
cese)

Sr. Assumpta Nu Hnem (Hakha Diocese)
Sr. Rosetta Nan Mu (Loikaw Diocese)
Sr. Cecilia Ri Moe (Loikaw Diocese) ျဖစ္ၾကျပီး

 ပထမသစၥာနွင့္ သကၤန္းခံယူခဲ့ၾကသည့္ စစၥတာ (၂) ပါးမွာ

Sr. Judith Zoe (Phe Khon Diocese)
Sr. Mai Dorine (Pathein Diocese) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ ေပါလူးႏွင့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေအာ္စကာ ႐ိုေမး႐ိုး တို႔အား 
၂၀၁၈ခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရဟႏၲာ အျဖစ္ တင္ ေျမႇာက္မည္

 ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ညီလာခံ က်င္းပေန 
မည့္ ရက္ထဲတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဆဌမေျမာက္ ေပါလူးႏွင့္ အယ္လ္ စာဗာ 
ေဒါ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ ေတာ္ႀကီး ေအာ္စ 
ကာ ႐ိုေမး႐ိုး တို႔အား ရဟႏၲာ တင္ေျမႇာက္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗာတီကန္က ၁၉ ရက္ေန႔ 
က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဆဌမေျမာက္ ေပါလူး

 ရဟန္းမင္းႀကီး ေပါလူး စက္တင္ 
ဘာလ ၂၆ ရက္ ၁၈၉၇ တြင္ ဖြါးျမင္ခဲ့သည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွ  
ပ်ံလြန္ ခ်ိန္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ ၁၉၇၈ အထိ 
ကက္ သလစ္အသင္းေတာ္အား ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး တစ္ပါးအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

 ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ 
ဒုတိယ ဗာတီကန္ ေကာင္စီ ၏ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားအတိုင္း အသင္းေတာ္အတြင္း ျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ခက္ခဲႀကီးစြာ လုပ္ 
ေဆာင္ရင္း အသင္းေတာ္ႀကီးကို စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားစြာၾကားက ဦးေဆာင္ခဲ့ရသည္။

 တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနေသာ 
ကမၻာႀကီးႏွင့္ အသင္းေတာ္အၾကား ညႇိႏႈိင္း 
ေပးလိုသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္၏ 
တင္းၾကပ္ေသာ စည္းကမ္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
အားျပင္ဆင္ျခင္း၊ တိုးတက္ေနေသာ ကမၻာ 
၏ ဧဝံေဂလိက်မ္းႏွင့္ မညီေသာ ကိုယ္က်င့္ 
တရားတို႔အၾကား ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္းကုိ အမ်ား 
လက္ခံႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ၁၉၂၂ မွ 
၁၉၄၅ အထိ ဗာတီကန္၏ အတြင္းေရးမႉး 
႐ံုးတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး သတၱမေျမာက္ 
ပီအူး အား အနီးကပ္ ကူညီခဲ့ဖူးသည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီး တစ္ပါးအျဖစ္ ဒု 
တိယ ဗာတီကန္ ေကာင္စီ အလြန္ လႈိင္ 
ၾကမ္းေလထန္ေသာ ကာလမ်ားအတြင္း 
အသင္းေတာ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ရျခင္းသည္ 
အလြန္ပင္ တည္ၾကည္ခိုင္မာမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ 
ေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဒဏ္ ၁၆ 
က မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္က "သူသည္ အလြန္ ၾကမ္းတမ္း 
ခက္ခဲခ်ိန္မ်ား၌ပင္ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ 
ျခင္းကို သက္ေသခံတတ္သူ" ဟု ခ်ီးမြမ္း 
ခဲ့သည္။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေအာ္စကာ ႐ိုေမး႐ိုး

  အယ္လ္ စာဗာေဒါ ႏိုင္ငံ၏ ပထမ 

ဦးဆံုး ရဟႏၲာျဖစ္လာမည့္ ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ေအာ္စကာ ႐ိုေမး႐ိုး အား ၁၉၁၇ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြါးျမင္ 
ခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၄ ရက္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ 
မစၧားပူေဇာ္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း ေသနတ္ 
သမား တစ္ဦး၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္ 
မူခဲ့ရသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သူ၏ ႏိုင္ငံ 
အား အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား 
ႏွင့္ သူတို႔အား ကူညီေထာက္ပံ့ေနေသာ 
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတို႔အား ဆန္႔က်င္ ေျပာဆို 
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
သူေဟာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားတြင္ အ 
ထင္ရွားဆံုးမွာ "ဘယ္စစ္သားမွ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ အမိန္႔ 
ကို နာခံဖို႔ မလိုဘူး" ျဖစ္သည္။

 က်ည္ဆံသည္ သူ၏ ႏွလံုးအား 
ထိမွန္ခဲ့သည္။ သူေနာက္ဆံုး ေျပာခဲ့ေသာ 

စကားမွာ "သမိုင္းက ေတာင္းဆိုေနတဲ့ 
အႏၲရာယ္ကို ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ 
ကို ခ်စ္ၿပီး မစြန္႔စားခ်င္တဲ့ အတၱစိတ္ကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေရွာင္ရွားရမယ္၊ အႏၲရာယ္ကို 
ေရွာင္ေျပးေနတဲ့သူေတြဟာ အသက္ဆံုး 
႐ံႈးလိမ့္မယ္"

 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ စစ္အာဏာ 
ရွင္မ်ားအား ကူညီေနေသာ အေမရိကန္ 
သမၼ ဂ်င္မီကာတာထံ စာေရးသား ေပးပို႔ 
ခဲ့သည္။ "သင္ဟာ ခရစၥယာန္တစ္ေယာက္  
ျဖစ္တယ္လို႔ သင့္ကိုယ္သင္ ဆိုတယ္၊ ခရစၥ 
ယာန္ မွန္တယ္ဆိုရင္ စစ္ေရး အကူအညီ 
ေတြကို ရပ္တန္႔ပါ၊ သင္ကူေနတဲ့သူေတြဟာ 
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ လူေတြကို သတ္ေနၾကတယ္"

 သူ၏ အေသခံျခင္း သည္ ယံု 
ၾကည္ျခင္းအား ရြံရွာ မုန္းတီးျခင္း ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးအား သူေတာ္ 
ျမတ္ အျဖစ္ ၂၀၁၅ ခု ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ 
တြင္ ဆန္စာဗာေဒါ ၿမိဳ႕တြင္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ 
ရာ လူေပါင္း ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း ေက်ာ္ 
ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေမရိက 
အလယ္ပိုင္းေဒသ၏ သမိုင္းတြင္ လူဦးေရ 
အမ်ားဆံုးေသာ ဘာသာေရး အခမ္းအနား 
တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

 အယ္လ္ စာဗါေဒါတြင္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ႐ိုေမး႐ိုးအား ဆင္းရဲသားမ်ား၏ သူရဲ 
ေကာင္းအျဖစ္ ခံယူၾကသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္

 ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ အီတလီ ကက္ 
သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ က်င္းပသည့္ 
၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ 
အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ 
ညီလာခံအား ၂၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ 
က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။
 “လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရး အခင္း 
အက်င္းတြင္ အသင္းေတာ္၏ တည္ရွိမႈ 
မည္သုိ႔ ရွိမည္နည္း၊” “Which Ecclesial 
Presence in the Current Communica-
tive Context.” ဟု အမည္ရေသာ အစည္း 
အေဝးႀကီး ျဖစ္သည္။
 ထုိ အ စ ည္း အေ ဝး ႀ ကီး တြ င္  
ပုပ္ဖရန္စစ္က သူ စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ အခ်က္ 
သံုးခ်က္ကုိ ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ 
“hemorrhage of vocations” ေခၚေတာ္ 
မူျခင္း အားနည္းမႈ ျဖစ္သည္။ ဘုန္းႀကီး၊ 
သီလရွင္ေက်ာင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သူ၊ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္း ခံရသူမ်ားဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္း 
အရ အလြန္ အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ ရဟန္း၊ 
သီလရွင္မ်ားသည္ မိဘမ်ားကဲ့သုိ႔ က်င့္ 
ၾကံရန္ အားနည္းေနျခင္းတုိ႔ အတြက္ 
စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပုပ္ 
ဖရန္စစ္သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ 
ဆင္းရဲျခင္း ပါရီမီက်င့္ၾကံရန္ အေရးတႀကီး 
လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိစြာျဖင့္ သာသနာျပဳၾကရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားအား သြန္သင္ခဲ့သည္။
 ထုိအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

အီတလီႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၇၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ 
ပုပ္ရဟန္္းမင္းႀကီး အဖြင့္အမွာစကား

“ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဆင္းရဲျခင္း ပါရမီ 
ကို က်င့္ၾကံျခင္း မရွိလွ်င္ သာသနာ 
အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္ 
သန္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း ပါရမီကုိ 
က်င့္ၾကံျခင္း မရွိလွ်င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
အေနျဖင့္ တပါးသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈ၊ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိစိတ္ မရွိတတ္ 
ေၾကာင္း” ပုပ္ဖရန္စစ္က ေျပာၾကားသြား 
ခဲ့သည္။
 ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ သူ၏ စိုးရိမ္ 
ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အီတလီ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ 

ေဆြးေႏြးသူမ်ားသည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး 
သူတုိ႔ စိတ္ထဲတြင္ ရွိေနေသာ “စကား 
လံုးမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္တင္ 
ေဝဖန္လုိမႈမ်ား အားလံုး”တုိ႔ကုိ ဖြင့္ေျပာၾက 
ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 ယင္းတုိ႔ေနာက္တြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္ 
ေျပာဆုိခဲ့ေသာ အာမခံခ်က္ေပးလုိက္သည့္ 
ေနာက္ဆံုးစကားလံုးမွာ
 “ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေဝဖန္ 
ေထာက္ ျပျခင္းသည္ အျပစ္ မရွိပါ၊” ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ “It is not a sin to criticize 

the Pope here! It is not a sin, it can 
be done.”
ပုပ္ဖရန္စစ္က “ဤေနရာတြင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးအား ေဝဖန္ ေထာက္ျပျခင္းသည္ 
အျပစ္မဟုတ္ပါ။ အျပစ္မဟုတ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေဝဖန္ 
ေထာက္ျပႏုိင္ပါသည္။”ဟု ေၾကညာခဲ့ ေလ 
သည္။

ဘာသာျပန္
Lawrence Jangma Mung Song

ကာဒီနယ္ အသစ္ ၁၄ ပါး ၏ အမည္မ်ားကို ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က ေၾကျငာ ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၂၉ 
ရက္ ေန႔တြင္ ကာဒီနယ္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ား အပ္ႏွင္းမည္။
ကာဒီနယ္မ်ားတြင္ အီရတ္၊ ပါကစၥတန္၊ ဂ်ပန္၊ ပီ႐ူး၊ ဘိုလစ္ဗီးယား၊ မက္ဆီကို၊ ပိုလန္၊ 
ေပၚတူဂီ၊ စပိန္ ႏွင့္ အီတလီ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္သည္။
ဤက့ဲသို႔ ကာဒီနယ္ အသစ္မ်ား ခန္႔အပ္ရျခင္းမွာ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သည္ ကမၻာ 
တဝွမ္းလံုးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အသင္းေတာ္ ျဖစ္သည္ကို ပိုမို ျမင္သာေစရန္ႏွင့္ အသင္း 
ေတာ္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရာတြင္ အာလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ရွင္းျပခဲ့သည္။
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏိုင္သည့္ ကာဒီနယ္ ၁၁ ပါး ပါဝင္ၿပီး အသက္ 
၈၀ ႏွစ္ အထက္ သံုးပါး ျဖစ္သည္။
ကာဒီနယ္ ၁၄ ပါးမွာ
— Chaldean Patriarch Louis Raphael I Sako, 69, Iraq.
— Spanish Archbishop Luis F. Ladaria, 74, prefect of the Congregation for the Doctrine 
of the Faith.
— Italian Archbishop Angelo De Donatis, 64, papal vicar for the Diocese of Rome.
— Italian Archbishop Giovanni Angelo Becciu, 69, substitute secretary of state.
— Polish Archbishop Konrad Krajewski, 54, papal almoner.
— Archbishop Joseph Coutts of Karachi, Pakistan, 72.
— Bishop Antonio dos Santos Marto of Leiria-Fatima, Portugal, 71.
— Archbishop Pedro Barreto of Huancayo, Peru, 74.

အသင္းေတာ္အတြက္ ကာဒီနယ္ အသစ္ ၁၄ ပါး

— Archbishop Desire Tsarahazana of Toamasina, Madagascar, 63.
— Archbishop Giuseppe Petrocchi of L’Aquila, Italy, 69.
— Archbishop Thomas Aquinas Manyo Maeda of Osaka, Japan, 69.
— Archbishop Sergio Obeso Rivera, retired archbishop of Xalapa, Mexico, 86.
— Bishop Toribio Ticona Porco, retired prelate of Corocoro, Bolivia, 81.
— Spanish Claretian Father Aquilino Bocos Merino, 80.



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ခ်ီလီႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မေတာ္မတရားမႈမ်ား
 ၂၀၁၈ ခု ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ 
အသင္းေတာ္အား တုန္လႈပ္ေစေသာ သ 
တင္းတစ္ပုဒ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုသတင္း 
မွာ ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ ၃၄ ပါး လံုး အနားယူခြင့္ တင္ခဲ့ 
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
 တပည့္ မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း၊ 
သားသမီး မေကာင္း မိဘေခါင္း ဆိုသည့္ 
စကားအတိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မ 
ေကာင္း သည့္အခါ ဆရာေတာ္မ်ား ေခါင္း 
ခံရျခင္းျဖစ္သည္။
 ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
လူေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
မေတာ္မတရား ျပဳက်င့္မႈမ်ား ခံေနခဲ့ရသည္ 
ဟု သတင္းက ဆိုသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားသည္ ထို အမႈမ်ားကို ထိုက္သင့္သလို 
မကိုင္တြယ္ခဲ့ၾကဟု စြပ္စြဲခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
 သူတို႔၏ အနားယူခြင့္ ေတာင္းခံ 
စာထဲတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္အတူ မတရားျပဳက်င့္ခံရ 
သူတို႔ထံမွ အခြင့္လႊတ္ျခင္း ေတာင္းခံထား 
သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ နာ 
ၾကင္ရေၾကာင္းႏွင့္ အရွက္တကြဲ ျဖစ္ရပါ 
ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထား 
သည္။
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေစခိုင္းခ်က္ 
အရ ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ ရွီကလူနာ ႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘာတိုလိုေမဦး တို႔သည္ 

ျဖစ္ပ်က္သမွ် အမႈတို႕ကို ရွာေဖြ စုေဆာင္း 
ၿပီး အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့ရာ စာမ်က္ႏွာ 
၂၃၀၀ (ႏွစ္ေထာင့္သံုးရာ) ရွိသည္။ ဤ ကဲ့ 
သို႔ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ရွာေဖြစုေဆာင္း ေပးခဲ့ 
ျခင္းအတြက္ ခ်ီလီဆရာေတာ္မ်ားက ေက်း 
ဇူးတင္စကား ဆိုထားသည္။
 ဤကဲ့သို႔ အနားယူခြင့္တင္ရျခင္း 
မွာ သူတုိ႔၏ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ေနာင္တ 
ရၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အမိန္႔ကုိ နာခံရန္ 

အသင့္ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္။ 
သူတို႔ အေနႏွင့္ ပုပ္ရဟန္္းမင္းႀကီး ခ်မွတ္ 
ေပးမည့္ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ကု 
သျခင္း ႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟု 
ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဧၿပီလ 
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မတရားက်င့္ခံရသူမ်ား 
အား လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ေမလ ၁၂ ရက္ 

ေန႔တြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်း 
အားလံုးကို ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ဆင့္ေခၚခဲ့သည္။
 ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ ဗာတီကန္ 
မီဒီယာ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ခ်ီလီႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ႏွင့္ 
ဘုရား၏ သားသမီး အားလံုးထံ စာတစ္ 
ေစာင္ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Vatican Media

ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗာတီကန္၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွာ ဆရာေတာ္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကစဥ္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ က 
လူငယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေမလ 
၁၄ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 လူငယ္ေတြဟာ ဆဲလ္ဖုန္း နဲ႔ 
အျခား နည္းပညာ ပစၥည္းေတြရဲ႕လႊမ္မိုးမႈနဲ႔ 
အစစ္မွန္ ကမၻာကုိ (real world) အထိ 

အင္တာနက္ ကမၻာထဲမွာပဲ အသက္ရွင္ မေနဘဲ လက္ေတြ႔ရွင္သန္ၾကဖို႔ လူငယ္မ်ားအား တိုက္တြန္း

အေတြ႔နည္းၿပီး (virtual world) (လူခ်င္း 
မေတြ႔ ဘဲ အင္တာနက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ 
ကမၻာ) ထဲမွာ ႐ွင္သန္ေနၾကတယ္။

လူ႔အသိုင္းမွာ လူသားခ်င္း စာနာတတ္တဲ့ 
က႐ုဏာေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ လူငယ္ 
ေတြကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါဝင္ လုပ္ 

ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္ ဟု ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားအား လက္ေတြ႔ ဘဝ 
ထဲ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖၚ 
ေဆာင္ေပးၾကဖို႔ လိုေၾကာင္း ႏွင့္ လူငယ္ 
ေတြကို လူမႈ ဘဝ ေတြထဲမွာ ေန႔ဝင္ ပါဝင္ 

လႈပ္ရွားေစလို ေၾကာင္း သူ႔အား လာေရာက္ 
ေတြ႕ဆံုေသာ ေရာမၿမိဳ႕မွ ဘာသာဝင္မ်ား 
အား စိန္႔ဂၽြန္ လက္တရင္ ဘုရားေက်ာင္း 
အတြင္း ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လူထုအား ဆက္လက္ေျပာၾကား 
ရတြင္ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ မိမိအား 
ကၽြန္ျပဳေနေသာ အေျခအေနမွာ ႐ုန္းထြက္ 
ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ ထြက္ေျမာက္ရာ 
က်မ္းတြင္ ဘုရား၏ လူမ်ိဳးတို႔ သည္ ကၽြန္ခံ 
ရာမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သဲကႏၲာရ 
တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ျဖတ္ေလွ်ာက္လာရသကဲ့ 
သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္း 
စီ၏ လြတ္ေျမာက္ရာသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း 
သြားၾကရမည္။ ဘုရား၏ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 
ကၽြန္ခံျခင္း၊ ထြက္ခြါျခင္း၊ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၊ 
မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း၊ ကတိထား 
ရာ ေျမသုိ႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း စသည္တို႔သည္ 
ခရီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ တခဏခ်င္း ျဖစ္ခဲ့ 
သည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ 
လည္း မိမိတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ခရီး စဥ္ 
ကို ရဲရင့္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကရမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းစြာျဖင့္ မိမိတို႔ 
ဘဝတြင္ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သူ 
မ်ား ျဖစ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
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အာဖရိက ေန႔ ၂၀၁၈ - အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္မည္
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ အာဖရိက 
ေန႔ကို ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ၾက 
သည္။ အာဖရိက သမဂၢမွ ႀကီးမႉးကာ 
ဤေန႔ကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ဤေန႔အတြက္ ေခါင္းစဥ္းကို ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ေဖေဖၚဝါရီလက ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့ေသာ ဗီဒီယုိ သတင္းစကားကုိ ယူကာ 
"အက်င့္ဖ်က္ ျခစားျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ကာ 
အာဖရိကကို အသြင္ေျပာင္းပါ" ဟု ေရြး 
ခ်ယ္ သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ 

 ပုပ္ဟန္းမင္းႀကီးက အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အေကာင္းဆံုး 
နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ပါးစပ္ပိတ္ မထားျခင္း 
ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုခဲ့သည္။ "အက်င့္ပ်က္ ျခ 
စားျခင္းဆိုတာ တိတ္ဆိတ္ျခင္းနဲ႔ ဆန္႔ 
က်င္လို႔ မရပါဘူး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ အဲ့ဒီ 
အေၾကာင္းကို ေျပာၾကရမယ္၊ အဲ့ဒီအရာရဲ႕ 
မေကာင္းမႈကို ေဖၚထုတ္ ႐ႈတ္ခ်ၾကရမယ္၊ 
အဲ့ဒီအရာကို ေျခဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ အဲ့ဒီအရာက 
ဘာလဲဆိုတာ နားလည္ေအာင္ လုပ္ၾကရ 
မယ္၊ ေဘာဘကို သနားျခင္းနဲ႔ တိုက္ဖ်က္ 
ရမယ္၊ အလဟႆ ျဖစ္ေနတာကို လွပျခင္း 
နဲ႔ အစားထိုးရမယ္။"

 အာဖရိက သမဂၢ အေနႏွင့္ ၂၀၁၈ 
အာဖရိက ေန႔တြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မေကာင္းမႈကို 
ေဖၚထုတ္ ပညာေပးမည္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းသည္ အာဖရိက 

တိုက္၏ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အထူး 
သျဖင့္ စစ္ျဖစ္ေနေသာ  ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အလြန္ ေပါမ်ား ေနသည္၊  သို႔ေသာ္ စစ္ 
မျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္လည္း ျဖစ္ပ်က္ 
ေနသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

 သို႔ေသာ္ ယခင္ ႏွစ္မ်ားထက္ စာ 

လွ်င္ အာဖရိကတိုက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ေလွ်ာ့နည္းလာသည္ဟု ဆိုသည္။

 အာဖရိက ေန႔ထားရျခင္း၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မွာ တိုက္အတြင္းရွိ မတူညီေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ကို အတူ 
က်င္းပၿပီး အျပန္အလွန္ ေလးစားလက္ခံ မႈ 

ရရွိရန္ႏွင့္ အာဖရိကတိုက္အတြင္း ေနထိုင္ 
သူမ်ားသာမက ကမၻာ တဝွမ္းတြင္ ရွိေန 
ၾကေသာ အာဖရိကတိုက္သားမ်ား အား 
လံုး အတြက္ သတိရ ဆုေတာင္းေပး ရန္ 
ျဖစ္သည္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ကာဒီနယ္တပါး ခန္႔အပ္ျခင္းအတြက္ 
ခရစ္ယာန္မ်ားသာ မက မြတ္ဆလင္မ်ားလည္း ေပ်ာ္ရႊင္

 ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ကရာခ်ိၿမိဳ႕၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ ကုစ္ အား 
ကာဒီနယ္ အဆင့္တင္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ခရစ္မ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္ကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္ စစ္အား ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုၾကသည္။
 ဤအရာသည္ ခရစၥယာန္မ်ားအတြက္သာ မက ပါကစၥတန္ တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ 
ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘာသာေပါင္းစံု ဥကၠဌ ဆိုဟိုင္း အာမတ္ ရာဇာက ေျပာျပခဲ့သည္။  
"ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ပါကစၥတန္ကို အာ႐ံုစိုက္တယ္ဆိုတာ သိရတယ္၊ ဒါက ခရစၥယာန္ 
ေတြအတြက္ပဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ ပါကစၥတန္ တႏိုင္ငံလံုး ဂုဏ္ယူရမယ့္ ကိစၥပါ။"
 သက္ေတာ္ ၇၃ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္က သူ႔အတြက္ ထခု 
ကဲ့သို႔ ခန္႔အပ္ခံရျခင္းမွာ အလြန္ အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာ အရာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ 
ဝန္ခ့ခဲ့သည္။

ကာဒီနယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရတာ မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူး ဟု 
ဂ်ပန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေျပာၾကား

 ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း ဖရန္စစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ကာဒီနယ္မ်ားထဲ 
တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အိုဆာကာ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေသာမတ္ မန္ညိဳလည္း ပါဝင္ 
သည္။ "ေၾကျငာသြားတာကို က်ေနာ္ မသိလိုက္သလို။ က်ေနာ့္ကို ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ 
တာလည္း မရွိပါဘူး။ ကာဒီနယ္ တစ္ပါးျဖစ္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္ဟာ အထိုက္တန္ဆံုးလို႔ 
မျမင္မိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယံုရခက္ေနတယ္" ဟု သက္ေတာ္ ၆၉ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ 
က ယူကန္ သတင္းဌါန၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ အနည္းငယ္သာ ရွိေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကာဒီနယ္ ခန္႔အပ္ 
ျခင္းသည္ အမ်ားအတြက္လည္း အံ့အား သင့္စရာ ျဖစ္ေနသည္။
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က်င္ အား ျပစ္မွားသည့္ မေကာင္းမႈမ်ား 
မေရ မတြက္ႏုိင္ေအာင္ က်ဴးလြန္ရန္ သက္ 
ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ (ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၁-
၁၅၊ အခန္းႀကီး ၄)

 ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ “အလိမ္ အ 
ညာမ်ား၏ ဖခင္ Father of Lies” ၏ နည္း 
ဗ်ဴဟာသည္ ႏွလံုးသားအား လွည့္စား၊ 
လွည့္ဖ်ားသည့္ နည္းျဖစ္ေလသည္။ ထုိသို႔ 
လူသားတုိ႔၏ ႏွလံုးသားအား ႏွလံုးသားအား 
အလိမ္အညာ၊ လြဲမွားမႈမ်ားျဖင့္ ျခစား ပ်က္ 
စီးေစေသာ နည္းျဖစ္ေလသည္။

 ပထမဦးဆံုး လူသားတုိ႔ က်ဴးလြန္ 
မိေသာ အျပစ္တြင္ ေႏွာင့္ယွက္သူ နတ္ဆုိး 
သည္ အမ်ိဳးသမီး ဧဝအား ခ်ဥ္းကပ္ကာ 
သူမ၏ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ စကား 
ေျပာသည္။ ယင္းေနာက္ အမွန္တရား 
တဝက္သာ ပါေသာ စကားကုိ စတင္ေျပာ 
သည္၊ “ဧဒင္ ဥယ်ာဥ္မွာ သစ္ပင္မ်ားထဲက 
ဘယ္သစ္ပင္ရဲ႕ အသီးကုိ မစားဖုိ႔ ဘုရား 
သခင္က မင္းကုိ တားျမစ္ခဲ့ေသးလား၊” ဟု 
ေမးျမန္းခဲ့သည္။ (ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၁)

 အမွန္တကယ္တြင္ ဘုရားသခင္ 
သည္ အာဒံအား မည္သည့္ သစ္ပင္မွ အ 
သီးကုိ မစားရဟု မေျပာခဲ့ေပ။ သစ္ပင္ 
တစ္ခုမွ အသီးကို မစားရန္သာ ပညတ္ခဲ့ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသစ္ပင္တစ္ခုအား “အ 
ေကာင္း အဆုိးအား သိေသာ သစ္ပင္မွသင္ 
မစားရ၊” (ကမာၻဦးက်မ္း ၂း၇)

 အမ်ိဳးသမီး ဧဝသည္ ေျမြ နတ္ဆုိး 
အား ျပဳျပင္ေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆံုးတြင္ 
သူမသည္ ေျမြ၏ ျဖားေယာင္ လံႈေဆာ္မႈတြင္ 
ယံုစားမိခဲ့သည္။ “ဧဒင္ ဥယ်ာဥ္၏ အလယ္ 
ရွိ သစ္ပင္၏ အသီးကုိ ဘုရားသခင္က 
‘ေသေလာက္ေအာင္ စားခ်င္ေနပါေစ၊ မ 
စားရ၊ ထိတုိ႔ျခင္းလည္း မျပဳရ၊’ ဟု ပညတ္ 
ထားေၾကာင္း ဧဝက နတ္ဆုိးေျမြအား ျပန္ 
လည္ ေျဖၾကားခဲ့ေလသည္။ (ကမာၻဦးက်မ္း 
၃း၂)

 လွည့္ျဖားသူ နတ္ဆုိး ေျမြ၏ 
စကား အား နားေထာင္ၿပီးေသာ အခါ ဧဝ၏ 
အေျဖသည္ ဥပေဒ စာေၾကာင္းက့ဲသုိ႔ ေျဖ 
ၾကား တတ္ကာ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္ 
ေသာ ေျဖၾကားမႈ ျဖစ္သည္။ ဧဝ သည္ နတ္ 
ဆုိးေျမြ၏ အခ်က္က် ေျပာဆုိ ျဖားေယာင္း 
မႈကုိ လက္ ခံ၍ ယံုမွားေလသည္။

 အဆံုးတြင္ နတ္ဆုိးေျမြက ဧဝ 
အား “မင္း အသက္ ေသဆံုးလိမ့္မည္ မ 
ဟုတ္” ဟူသည့္ အာမခံသည့္ စကားကုိ 
လည္း ယုံၾကည္မိေလသည္။ (ကမာၻဦးက်မ္း 
၃း၄)

 လွည့္ျဖားသူ နတ္ဆုိး၏ “ပ်က္လုိ 
ပ်က္စီး လမ္းေၾကာင္း”သည္ အမွန္တရား 
ကဲ့သုိ႔ ပံုေပၚေနသည္။ နတ္ဆုိးက “ဘုရား 
သခင္သည္ သင္တုိ႔ႏွစ္ဦး ဤအသီးကုိ စား 
သံုးလုိက္သည္ႏွင့္ သင္တုိ႔၏ မ်က္စိမ်ား 
ပြင့္လာၾကၿပီး၊ သင္တုိ႔သည္လည္း နတ္ 
ဘုရားမ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာၾကမည္၊ အမွန္ႏွင့္ 

အမွားကုိ သိျမင္လာၾကမည္၊”ဟု ျဖား 
ေယာင္း ခဲ့ပါသည္။ (ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၅)

 ဘုရားသခင္သည္ မိဘ၏ ခ်စ္ 
ျခင္းျဖင့္ ညႊန္ၾကား ပညတ္ခဲ့သည္မွာ အာဒံ၊ 
ဧဝ ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္သည္။ ၎ကုိ 
ဘုရား၏ ရန္သူ၊ နတ္ဆုိးက လွည့္ျဖားလုိ 
စိတ္ျဖင့္ အျမင္လြဲေစခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ လွည့္ 
စားမႈ ေၾကာင့္ “အမ်ိဳးသမီးသည္ ထုိသစ္ပင္ 
အသီးအား စားသံုးရန္ သင့္ေလွ်ာ္ ေကာင္း 
မြန္သည္ဟု ရႈျမင္လာကာ အျမင္အားျဖင့္ 
အသီးကုိ လွပသည္ဟု လက္ခံ၍ တက္မက္ 
လာသည္။” (ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၆)

 ထုိသမၼာက်မ္းစာ အခန္းမ်ားအား 
ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေထာက္ရႈ 
သံုးသပ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အ 
လင္း ေက်းဇူး ရရွိပါသည္။ ေဘးထြက္ ဆုိး 
က်ိဳးမရွိေသာ အခ်က္အလက္ သတင္း အ 
မွား ဟူ၍ မရွိပါ။ ထုိ႔အျပင္ မွားယြင္းမႈအား 
လက္ခံ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သိသာေသာ 
ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု သိ 
ရွိရမည္။ အမွန္တရားအား အနည္းငယ္ 
တလြဲျပင္ဆင္ အသံုးခ်ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

၃။ အမွန္တရားသည္ သင့္အား 
လြတ္ေျမာက္ေစလိမ့္မည္။ 

(ရွင္ေယာဟန္ ၈း၃၂)
 ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပြားေစသည္မွာ ေလာ 
ဘ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သတင္းတုမ်ားသည္ 
အမ်ားအားျဖင့္ ျပန္႔ပြားရလြယ္ကူကာ ထိန္း 
ခ်ဳပ္ရခက္ခဲလွေပသည္။ ထုိသုိ႔ သတင္းတု 
ျပန္႔ပြားျခင္း ဟူသည္မွာလည္း လူမႈကြန္ 
ယက္တြင္ လူအမ်ားအား ခြန္အားရ တုိး 
တက္ ေစသည္ထက္ လူအမ်ား စိတ္ဝင္ 
စားမည့္ ေလာဘစိတ္ကုိ တိုးပြားေစရံုျဖစ္ 
တတ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖ်က္လုိဖ်က္စီး 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ မွားယြင္းေသာ အ 
ခ်က္အလက္မ်ားအား ဖန္တီးေစကာ ၾသ 
ဇာ အာဏာ ႀကီးမားလုိစိတ္ေပၚတြင္ ျမစ္ 
ျဖားခံသည္။ ထုိၾသဇာအာဏာသည္ ပုိင္ 
ဆုိင္လုိ အသံုးခ်လုိစိတ္လည္း ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ အတြက္ေၾကာင့္ အသံုးခ်ခံမ်ားသည္ 
ဝမ္းနည္းဖြယ္ အေျခအေနဆုိးမ်ားကုိ ခံစား 
ရတတ္သည္။ ထုိသုိ႔ လွည့္ျဖားတတ္ေသာ 
မာန္ နတ္၏ စြမ္းအင္သည္ အလိမ္အညာ 
တစ္ ခုမွ အျခား အလိမ္အညာတစ္ခုသုိ႔ ဆြဲ 
ေဆာင္ သြားတတ္ကာ အတြင္းစိတ္ႏွလံုး 
လြတ္လပ္ျခင္းအား ဆံုးရံႈးေစသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွန္တရား အတြက္ 
ပညာေရးဆုိသည္မွာ မိမိတုိ႔၏ အနက္ရိႈင္း 
ဆံုး လိုအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ျဖစ္လုိစိတ္မ်ားအား 
မည္သုိ႔ သံုးသပ္စဥ္းစားရမည္၊ မည္သုိ႔ 
အကဲခတ္ ဆန္းစစ္ရမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အျပစ္ 
ျပဳရန္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၌ မယံုစားမိရန္ 
သတိျပဳမိေနမည္ ျဖစ္သည္။

 လွည့္စားေနေသာ အသံုးအႏႈန္း 
ဘာသာစကားမ်ားေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ယံုလြယ္ေနျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုး 

သား အား အေရာင္ဆုိး နက္ေမွာင္ေစသည္။ 
Dostoevsky ၏ သံုးသပ္ခ်က္သည္ ကၽြႏ္ု္ပ္ 
တုိ႔ အျမင္ပြင့္ေစသည္။ “မိမိကုိယ္ကုိ လိမ္ 
ညာ လွည့္စားသူ၊ မိမိ အလိမ္အညာကုိသာ 
နားေယာင္ေနသူသည္ သူ၏ ႏွွလံုးသား၌ 
ေသာ္၎ ပတ္ဝန္းက်င္၌သာ၎ အမွန္ 
တရားကုိ ခြဲျခားမျမင္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ ဤ သုိ႔ 
ျဖင့္ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိႏွင့္ အျခား 
သူမ်ား အတြက္ပါ ေလးစားတတ္မႈမ်ား 
ေပ်ာက္ဆံုး သြားေတာ့သည္။ 

 ထိုသုိ႔ ေလးစားမႈ ေပ်ာက္ဆံုးသြား 
သူသည္ သူတပါးအား ခ်စ္စိတ္ ကုန္ဆံုးလာ 
သည္။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ေစတနာ မရွိပဲ မိမိ 
ကုိယ္ကုိ အာရံုမ်ားေစရင္း အဆံုးတြင္ ၎ 
တုိ႔သည္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ႏွင့္ တပါးသူကုိ စဥ္ 
ဆက္မျပတ္ လိမ္ညာျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ 
သြားေလသည္။” ဟု Dostoevsky က 
(The Brothers Karamazov, II, 2) စာ 
အုပ္တြင္ ေရးသားထားခဲ့သည္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မိမိကုိယ္ကုိ 
မည္သုိ႔ ကာကြယ္ၾကပါမည္နည္း။ လြဲမွား 
လိမ္လည္တတ္ေသာ ေရာဂါပုိးအား ေျဖ 
ရငွ္း  ကသုရန ္အထိေရာကဆ္ံုးကသုေဆးမွာ 
အမွန္တရားအားျဖင့္ ေဆးေၾကာရန္ ျဖစ္ 
သည္။ ခရစ္ယာန္ ဘာဘာတြင္ အမွန္ 
တရားသည္ အေရးကိစၥအား ေဝဖန္ဆံုး 
ျဖတ္ရန္၊ အမွန္ အမွား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရန္ 
အေတြးအေခၚ သက္သက္ မဟုတ္ေပ။ 
အမွန္တရားသည္ မသိမျမင္ေသးေသာ အ 
ရာမ်ားအား အလင္း ျပရံု သက္သက္ မ 
ဟုတ္၊ ဂရိဘာသာ စကား ျဖင့္ “Aletheia” 
ဟု ေခၚသည္။ အမွန္တရား သည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ 
ဘဝသက္တာ တစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
သည္။

 သမၼာက်မ္းစာတြင္ "အာမင္" ဟူ 
သည့္ စကားလံုးသည္ ေထာက္ခံသည့္ 
သေဘာ၊ တသားတည္းပဲ ရွိသည္ဟူသည့္ 
သေဘာ၊ ယံုၾကည္ကုိးစားသည္ဟူသည့္ 
သ ေဘာ ျဖစ္သည္။ အာမင္အား မစာၦး 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္မႈတြင္ အဓိက အသံုးျပဳ ၾက 
ေလသည္။

 အမွန္တရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လဲ 
က်ျခင္း မရွိေစရန္၊ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ အမွီသဟဲျပဳ 
ကုိးစားသည့္ အရာ ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံ 
ေရးတြင္မူ အယံုၾကည္ရဆံုးေသာ တစ္ခု 
တည္းေသာ ဆက္ဆံေရးမွာ အသက္ရွင္ 
ေသာ ဘုရား ျဖစ္သည္။ ေယဇူးသခင္က 
“ငါသည္ အမွန္တရား၊ သမၼာတရား ျဖစ္ 
သည္၊” ဟု ေယာဟန္ ၁၄း၆ တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အမွန္တရား 
အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိေနၾကသလုိ ထပ္တလဲ 
လဲ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိေနၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
အား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူေသာ တစ္ဆူတည္း 
ေသာ ဘုရားသခင္၏ သစၥာရွိျခင္းႏွင့္ ယုံ 
ၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္းအား သေဘာေပါက္ ခံ 
စားရခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အမွန္တရား 
အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤ တစ္ 
ခ်က္တည္းသည္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေျဖ 
လႊတ္လုိက္ေပသည္။ “အမွန္တရားသည္ 

သင့္အား လြတ္ေျမာက္ေစလိမ့္မည္။” (ရွင္ 
ေယာဟန္  ၈း၃၂)

 မွားယြင္းမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ 
ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးအား ရွာ 
ေဖြျခင္း - အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာစကား 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အမွန္အ 
တုိင္း၊ ရင္ထဲကလာသည့္အတုိင္း၊ ယံုၾကည္ 
ရ ေလာက္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေစလုိ 
လွ်င္ ဤႏွစ္ပုိင္းအား ခ်န္လွပ္ထား၍ မရ 
ေခ်။

 အမွန္တရားအား ဆန္းစစ္သံုးသပ္ 
ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ တသားတည္ ေပါင္း 
စည္း တည္းရွိရန္ အားေပးသည့္ အရာတုိင္း 
အား သုံးသပ္ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ 
အထီးက်န္ေစေသာ၊ ကြဲျပားမႈျဖစ္ေစေသာ၊ 
ဆန္႔က်င္ ရန္တုိက္ေပးေသာ အရာမ်ားတုိ႔၏ 
ဆန္႔က်င္ဖက္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းတုိ႔အား 
အား ေပးသည့္ အရာတုိင္းကုိလည္း သံုး 
သပ္ ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

 အကယ္၍ သူတစ္ဦးသည္ လူ 
သား အခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိ 
ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳပဲ အခ်င္းခ်င္း အျပန္ အ 
လွန္ နားေထာင္မႈျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေပါင္း 
သင္းဆက္ဆံမႈမျပဳေသာ အေျခအေနတြင္ 
အမွန္ တရားအား ရရွိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

 ထုိ႔အျပင္ အမွန္တရားဟူသည္မွာ 
လည္း ရွာေဖြမႈ အားေလ်ာ့ ရပ္တန္႔ရန္ 
မသင့္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မွန္ 
ကန္သည့္ သတင္းကုိ ေျပာဆုိေၾကညာ ပါ 
ေသာ္လည္း မွားယြင္းျခြတ္ေခ်ာ္မႈ သတင္း 
မွားသည္ အစဥ္အျမဲ ဝင္ေရာက္လာတတ္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

 ေၾကညာခ်က္၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အမွန္တရားကုိ ၎တုိ႔၏ 
အက်ိဳးဆက္ အသီးအပြင့္ ရလဒ္မႈလည္း 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သတိျပဳႏုိင္ပါသည္။ ရလဒ္ အ 
ေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ရန္ပြား အေျခအတင္ 
ေျပာလာျခင္း၊ ရန္ေၾကာင့္ အကြဲအျပဲ ျဖစ္ 
ေပၚလာျခင္း၊ ႏႈတ္ထြက္ရန္ ဖိအားေပးျခင္း 
ျဖစ္ေပၚေစသေလာ သုိ႔မဟုတ္ ထုိေၾကျငာ 
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခ်က္အလက္ စံုစံု လင္ 
လင္ႏွင့္ ရင့္က်က္ေသာ သံုးသပ္မႈ ေပးျခင္း 
အားေကာင္းေစလွ်က္ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေသာ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အက်ိဳးရွိေသာ ရလဒ္ 
မ်ားသုိ႔ ဦးတည္သြားသေလာ ဟူသည္ 
တုိ႔ကုိ ဆန္းစစ္ရပါမည္။

၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္သည္ စစ္မွန္ေသာ 
သတင္း ျဖစ္သည္

 မွားယြင္းလိိမ္မႈမ်ားအား ကုသရန္ 
အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ မဟာဗ်ဴဟာ နည္း 
နာမ်ား မဟုတ္ေပ။ ကုသနည္းမွာ လူ ျဖစ္ 
သည္။ သူတပါးအား နားေထာင္ရန္ အသင့္ 
ရွိသည့္ ေလာဘမႀကီးေသာ သူမ်ား၊ အမွန္ 
တရားအား ရရွိရန္ အမွန္တကယ္ ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးမႈကို ျပဳလုိသူမ်ား၊ ေကာင္းျမတ္ 
ျခင္းအား ႏွစ္ၿခိဳက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ 
မိမိ၏ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားအတြက္ 

စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ အဆက္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္းတည္ေထာင္ျခင္း (၁၇၅) ႏွစ္ျပည့္ 
ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္လႊာ

တာ ဝန္ယူမႈရွိသူမ်ားတုိ႔သည္ ျပႆနာ၏ 
အေျဖ ျဖစ္သည္။ တာဝန္ယူမႈျဖင့္ သတင္း 
တုမ်ား ျပန္႔ပြားေနျခင္းအား ကာကြယ္မည္ 
ဆုိလွ်င္ အခ်က္အလက္ေပးသူမ်ား 
ျဖစ္သည့္ သတင္း စာနယ္ဇင္း သမားမ်ား 
တုိ႔၏ အလုပ္ သည္ ပိုမို တာဝန္ႀကီးေလးေပ 
သည္။  

 ယေန႔ ကမာၻႀကီးတြင္ ထုိအခ်င္း 
အရာ သည္ အလုပ္ တစ္ခုသာ မဟုတ္ပဲ 
မစ္ရွင္ တစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ မိမိ သတင္း 
ၾကည့္ရႈသည့္ လူမ်ားကုိ အဓိကထား၍ လူ 
စိတ္ဝင္စားေသာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အေၾကာင္း 
အရာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သတင္းထူး 
အတြက္ သူမ်ားထက္ ဦးလွ်င္ၿပီးေရာ သ 
ေဘာျဖင့္ အလွ်င္အျမန္ သတင္းတင္ ေန 
ျခင္းထက္ သတင္းအခ်က္အလက္၏ အ 
ႏွစ္ သာရမွာ လူမ်ားအား အဓိက အာ႐ံု 
စုိက္ရ မည္ ျဖစ္သည္။

 အျခား သူမ်ားအား သတင္းအ 
ခ်က္ အလက္ေပးျခင္းမွာ ၎တုိ႔၏ ဘဝ 
သက္တာ အေၾကာင္းအရာအား ထိေတြ႕ 
နားလည္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေပ 
သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္ 
တိက်ေစျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လံုျခံဳေစ 
ျခင္း ဟူသည္မွာ ေကာင္းျမတ္ျခင္းအား 
အားေကာင္းေစျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈတိုးပြား ေစ 

ျခင္း ႏွင့္ တေပါင္းတ စည္းတည္း ရွိ ေစျခင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈသည့္ လမ္းျဖစ္ ေပ 
သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သတင္း စာ 
နယ္ဇင္း က႑ အားေကာင္း ေစရန္ ႀကိဳး 
ပမ္းၾကဖုိ႔ လူတုိင္းကုိ ကၽြႏု္္ပ္ အေနျဖင့္ ဖိတ္ 
ေခၚ လုိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ ဆုိလုိ 
ခ်င္သည္မွာ ေလးနက္ေသာ ျပႆနာမ်ား 
တည္ရွိမႈကုိ အသိအမွတ္ မျပဳသည့္သတင္း 
စာနယ္ ဇင္းကုိ ဆုိလုိသည္ မဟုတ္ေပ။ 
ကၽြႏု္ပ္ ဆိုလုိသည္မွာ သတင္းတု/လူပိန္း 
ႀကိဳက္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ႏွင့္ အာရံု ဆြဲေဆာင္ 
မႈရွိေသာ ေခါင္းစီးကုိသာ လုိက္စားျခင္း 
မျပဳဘဲ အမွန္အတုိင္းထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကား 
ေသာ စာနယ္ဇင္းပညာကုိ ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္ 
ေပသည္။

 စာနယ္ဇင္း ပညာသည္ လူသား 
တုိ႔က လူသားတုိ႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း 
ျဖစ္ရာ လူသားအားလံုး အတြက္ အထူး 
သျဖင့္ ကမာၻအဝွမ္းရွိ အသံမဲ့ေသာ သူမ်ား 
အတြက္ အက်ိဳးရွိရန္ ရည္စူးလုပ္ေဆာင္ရ 
ေပမည္။ သတင္းစာနယ္ဇင္းပညာ အေန 
ျဖင့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္သည့္ သတင္း 
ထူး Breaking News မ်ားကုိသာ ဦးစား 
မေပးဘဲ ျပႆနာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အဓိက 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ထုိျပႆနာ မ်ားအား 
ေျဖရွင္းရန္ မြန္ျမတ္သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ အ 
ဆင့္ မ်ားအား တင္ဆက္ ေထာက္ ျပရန္ 
အထူး အာရံုစုိက္သင့္ေပသည္။ သတင္း 

စာနယ္ဇင္းပညာအေနျဖင့္ ႏႈတ္အား လက္ 
ေတြ႕အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား မတူ 
ညီသည့္ ရႈေထာင့္မွ ေထာက္ျပ သံုးသပ္ 
ျခင္းကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အမွန္တရားအား 
ျမတ္ႏုိးေဖာ္ထုတ္လုိေသာ သူမ်ားျဖစ္ရန္ 
စိန္႔ ဖရန္စစ္၏ ဆုေတာင္း ေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ 
ခြန္အားယူ၍ အဆံုးသတ္လုိပါသည္။

အိုသခင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ကုိယ္ေတာ္၏ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္သူ ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ

စည္းလုံးျခင္းကုိ မေဆာက္တည္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရး၏ ဆုိးရြားျခင္းကုိ တပည့္ 
ေတာ္တုိ႔ သိနားလည္ရန္ ေစာင္မေတာ္မူပါ

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အကဲခတ္ ဆန္းစစ္ႏုိင္စြမ္းမ်ားမွ 
အဆိပ္အေတာက္မ်ားအား ဖယ္ရွားရာတြင္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကူညီေတာ္မူပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကဲ့သို႔ 
အျခားသူမ်ားအေၾကာင္းအား ေျပာဆုိတတ္ 
ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကူညီေပးေတာ္မူပါ။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ သစၥာသမၼာဓိရွိ၍ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသခင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေရးသား ေျပာဆိုေသာ စကားလုံး 
မ်ားသည္ ကမာၻႀကီးအတြက္ ေကာင္းျမတ္ 
ျခင္း မ်ိဳးေစ့မ်ား ျဖစ္ေစပါ။

ေအာ္ဟစ္ ျငင္းခံုမႈမ်ား ရွိသည့္ ေနရာတြင္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ နားေထာင္ျခင္းအား က်င့္ 

ႀကံရပါေစ။

ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိသည့္ ေနရာတြင္ သဟ 
ဇာတ ျဖစ္ျခင္းကို ေဖၚေဆာင္ၾကရပါေစ

အဓိပၸာယ္ ႏွစ္ခြျဖင့္ မေရရာျခင္း ေနရာ 
တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ 
နားလည္ျခင္းကုိ သယ္ေဆာင္ရပါေစ။

ေနာင္ၾကဥ္ပစ္ပယ္ျခင္းမ်ား ရွိသည့္ ေနရာ 
တြင္ တလုံးတဝတည္း ခံစားတတ္ သည့္ 
စိတ္ဓာတ္ကုိ ေပးကမ္းပါရေစ။

အမ်ားႀကိဳက္ အာရံုခံမႈကို အားေပးသည့္ 
ေနရာတြင္ တည္ၾကည္ ေလးနက္ျခင္းကုိ 
သယ္ေဆာင္ပါရေစ။

အျဖစ္သေဘာ အပၚယံဆန္သည့္ ခံယူ 
ခ်က္မ်ား ရွိသည့္ ေနရာတြင္ စစ္မွန္ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားအား ေမးျမန္းၾကရ ပါေစ။။

အုပ္စုမ်ားအား ထားရွိသည့္ အျမင္လြဲမ်ား 
ရွိသည့္ ေနရာတြင္ ယုံၾကည္မႈ တည္ 
ေဆာက္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ပါရေစ။

ရန္လိုမုန္းထားမႈမ်ား ရွိသည့္ေနရာတြင္ အ 
ခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈကုိ သယ္ေဆာင္ပါရေစ

မွားယြင္းမႈ အလိမ္အညာမ်ား သတင္းတု 
ရွိသည့္ေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ အမွန္ 
တရားကို ေဆာင္ၾကဥ္းပါရေစ။ အာမင္

Francis ပုပ္ဖရန္စစ္
ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္
Lawrence Jangma Mung Song

 ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း တည္ 

ေထာင္ျခင္း (၁၇၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႀကီးေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္သည့္ 

အတြက္ ပထမဦးစြာ အဘဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ 

 ဂ်ဴဘီလီမစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ေပးပါေသာ အဖ ကာဒီ 

နယ္လ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူး 

တင္႐ွိပါသည္။ ဂ်ဴဘီလီမစၧားတရားေတာ္ျမတ္ေကာင္းမြန္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ 

အတြက္ ညြန္ၾကားစီစဥ္ေပးပါေသာ စိန္ေမရီကသီျဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း ေတာ္ 

ႀကီး Fr. Joseph Maung Win ႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါေသာ လက္ေထာက္ေက်ာင္း

ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. J. Kyaw Thet၊ စိန္ေမရီသာသနာ့အက်ိဳး ေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ 

တာဝန္႐ွိသူမ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးပင္ေက်းဇူး တင္႐ွိပါသည္။ ဂ်ဴဘီလီ 

မစၧားအၿပီးတြင္ ေန႔လည္စာျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေပးပါေသာ အလွဴ႐ွင္ မိသားစု 

အားလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္႐ွိပါသည္။ 

 ဂ်ဴဘီလီဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္ လွစ္ေပးပါေသာ ဆရာေတာ္ 

ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ ကေလး သူငယ္မ်ား 

အတြက္ အထူးေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္ႏွင့္ "ယံုၾကည္၊ က်င့္ၾကံ၊ ေဝမ်ွ၊ သက္ေသခံ" 

ဂ်ဴဘီလီဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းကို သီကံုးစပ္ဆိုေပးပါေသာ Fr. Maurice Nyunt Wai 

ကိုလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားေခၚေတာ္မူျခင္းရ

႐ွိေစရန္အတြက္ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆိုင္ရာျပခန္းမ်ားဝင္ေရာက္ ျပသေပးပါေသာ 

သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ားကိုလည္း အထူး၊ အထူးေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ က 

ေလးသူငယ္မ်ား ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စည္းလံုးညီၫြတ္ 

စြာျဖင့္ အပင္ပန္းခံဆက္ကပ္ၾကေသာ ဂိုဏ္းခ်ဴပ္/ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအသီးသီးမွ 

တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား၊ ဓမၼဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ 

အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ လုပ္အား႐ွင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ 

 ဂ်ဴဘီလီမစၧားႏွင့္ အခမ္းအနားတြင္ ဗံုပုေလြႏွင့္တေယာျဖင့္ ဆက္ကပ္ 

ခဲ့ၾကေသာ လြဳိင္ေကာ္သာသနာ၊ ဒီေမာ့ဆို တိုက္နယ္မွ သားငယ္သမီးငယ္မ်ားႏွင့္ 

ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဴပ္သာသနာမွကြာယာအဖြဲ႔၊ ေတးသရုပ္ေဖာ္အကအဖြဲ႔မွ သား 

ငယ္သမီးငယ္မ်ားကိုလည္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ သာသနာအသီး 

သီးမွ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အကအလွမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ ဆက္ 

ခဲ့ၾကေသာ သားငယ္သမီးငယ္မ်ားကိုလည္း အထူး အထူး အထူး ေက်းဇူးတင္ 

႐ွိပါသည္။ 

 ဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနားကို ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္အလွဆင္ေပးၾကပါေသာ 

Sein Group မွဝန္ထမ္းမ်ား၊ MCC ခန္းမမွတာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စိန္ 

အလြိဳက္႐ွက္စ္ သီလ႐ွင္မ်ား၊ ေငြပင္လယ္မီဒီယာမွဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူး 

တင္႐ွိပါသည္။ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႀကီးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးပါေသာ ရန္ကုန္

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ MCC ခန္းမႀကီးအား ငွါးရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ေပးေသာ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအားလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ 

႐ွိပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အတြက္ YBS (၂၁) ယာဥ္လိုင္း 

အား ငွါးရမ္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးပါေသာ ရန္ကုန္တိုင္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ 

အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ Power Eleven Public Co..,Ltd တို႔အားလည္း ေက်းဇူးတင္ 

႐ွိပါသည္။ 

 သတင္းမီဒီယာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ RVA ၊ မ်ိဳးႀကဲသူ၊ CBCM - OSC ၊ MRTV-

4 ၊ CHANNEL - 7 တို႔ကိုလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ 

တက္ေရာက္လာေသာသူမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူအားလံုးကို ေက်းဇူး အထူး 

အထူး အထူး တင္႐ွိပါေၾကာင္း.......

"ျမန္မာျပည္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း"



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး24

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ေမြးေန႔ရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီး

Bp Raymond Sumlut Gam
23 June 1953

အမွားျပင္ဆင္ျခင္း

ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာ ျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား  အသင္း  တည္ ေထာင္ျခင္း (၁၇၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ ပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ 
ဗံုပုေလြ ႏွင့္ တေယာျဖင့္ ဆက္ကပ္ ခဲ့ၾကေသာ သားငယ္သမီးငယ္မ်ား လြဳိင္ ေကာ္သာသနာ၊ ဒီေမာ့ဆုိ တုိက္ နယ္ 

မွျဖစ္ပါသည္။ လြဲမွားေဖၚျပခဲ့ ျခင္းအတြက္ အႏူးအညြတ္ေတာင္း ပန္ ပါသည္။

CBCM HERALD

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း 
အား ေမလ (၁၈) ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ 
ဆုေတာင္းစကားႏွင့္အတူ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေပးပါရန္ မိန္႔ၾကား 
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္၏ ၄င္းမိန္႔ၾကားခ်က္ကုိ ေမလ ၁၈ ရက္ 
နံနက္ပုိင္းက မႏၱေလး ကက္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ေသာ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း၏ (၇၅) နွစ္ျပည့္ 
ေမြးေန႔မစာၦးတရားတြင္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းမိန္႔ၾကားခ်က္အရ မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အ 
တြက္ ဆရာေတာ္အသစ္တစ္ပါး မရ႐ွိေသးခင္ကာလအထိ ဆရာ 
ေတာႀ္ကီး နီေကာလားစမ္နထ္န္းမ ွဆက္လက္တာဝနယူ္အပုခ္်ဳပသ္ြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းမွ မႏၱေလးသာသနာအတြက္ 
ဆရာေတာ္အသစ္တစ္ပါး အျမန္ဆုံးရ႐ွိဖို႔ရန္ ဘာသာတူမ်ားမွ ဝိုင္း 

ဝန္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္ မစာၦးတရားတြင္ ထပ္မံတိုက္တြန္းႏိႈးေ
ဆာ္ခ့ဲပါသည္။

မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာကုိ ေဒသခံဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါး ျဖစ္ 
ေသာ ဆရာေတာ္ၾကီး Joseph ဦးဝင္း၊ ဆရာေတာ္ၾကီး Aloysius 
ဦးဘခင္၊ ဆရာေတာ္ၾကီး Alphonse ဦးသန္းေအာင္ တုိ႔မွ ၁၉၅၄ မွ 
၂၀၀၂ ခုနွစ္အထိ အဆက္ဆက္တာဝန္ယူခဲ့ၾကျပီး ၂၀၀၂ ခုနွစ္ နွင့္ 
၂၀၀၃ ခုနွစ္အတြင္း ကာဒီနယ္ၾကီးခ်ားလ္စ္ဘုိမွ Administrator 
အျဖစ္လည္းေကာင္း ၂၀၀၃ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္အထိ ဆရာေတာ္ 
ၾကီးေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္မွ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ၾကီး ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္ အနား 
ယူ ျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း မွ ၄ နွစ္တာ 
ဆက္လက္ တာဝန္ယူၾကည့္ခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ၾကီး နီးေကာလားစ္မန္ထန္းသည္ ေမလ (၁၈) ရက္တြင္ 
သက္ေတာ္ (၇၅) နွစ္ျပည့္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

Ref: RVA Myanmar Service

ဆရာေတာ္ အသစ္တစ္ပါး မရရွိေသးခင္ ကာလအထိ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာအတြက္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္းအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမိန္႔ၾကား

ကေလးသာသနာမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ 
ကက္သလစ္ လူငယ္ 
ပြဲေတာ္ တက္ေရာက္ 

ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားအား  ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္မွ ဂုဏ္ျပဳ 

ၾသဝါဒ ႄမြက္ၾကား

စာ - ၁၆

ေတာင္ႀကီး ကာသီျဒယ္အတြင္း မယ္ေတာ္ လိုဏ္ဂူ အသစ္ဖြင့္ျခင္း
စာ - ၈

လူငယ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္ ျဖစ္ေနေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
စာ - ၈


