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CBCM Herald (သတင္း) 

နာယက 
ဆရာေတာ္ပီတာလြီစ္က်ာခူ 

 

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ 
ဖာသာရ္ လီအုိ နိန္းခန္႔မန္ 

 

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္ 
၀၁၇၂၅ 

 

အယ္ဒီတာအဖြ႕ဲ၀င္မ်ား 
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ 
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ဖာသာရ္ဝီလ်ံစုိး 
ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ 

ဖာသာရ္ ဘရန္မိုင္ 
 

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား 
အာနားလြန္း 

သာသနာ(၁၆)ခုႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား 

 

ဒီဇုိင္းဖြ႕ဲစည္းပံံု 
စစၥတာရ္ေဒါမိနစ္ဖန္၊ ရုိစ့္ေမရီ 

 

ပံုႏိွပ္တုိက္ 
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏိွပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂) 

အမွတ(္၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း 
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

 

CBCM Herald သတင္းစာရံုးခန္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း 

လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးခန္း 
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ 

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ 
cbcmosc@gmail.com 

 

အတုိင္ပင္ခံမ်ား 
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။ 

 
ေငြလႊဲရန္ 

ရုိးမဘဏ္ႏွင့္ ကေမ ႓ာဇဘဏ္ ေျမနီကုန္း၊ ရန္ကုန္။ 
ေနာ္ျမတ္ႏွင္းေထြး (၁၄/ဟသတ(ႏိုင္)၂၄၆၀၉၅ 

ဖုန္း ၅၂၅၈၀၈ 

 

 

 

 

 
 

ခရစ္ယာန္မ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေစရန္ 
အသင္းေတာ္ႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္လူသားထု 
တစ္ရပ္လုံးရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ  

အတူတကြရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္ကာ ခရစ္ယာန္မ်ားအားလုံး 
တုိ႔ို႔႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင္ ့ညီအစ္ကုိရင္းခ်ာ စိတ္ဓါတ္ 
မ်ားျဖင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိ သစၥာ 
ရိွရိွ ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုိင္ကာ  ခရစ္တီယာန္မ်ား တစ္လုံး 

တစ္ဝတည္းျဖစ္ေစရန ္။ 
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အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတအသစ္ ေဒၚနယ္ ထရမ့္အတြက္ 
ေပးပုိ႔ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ 

 

ဂုဏ္သေရရိွလွစြာေသာ ေဒၚနယ္ ထရမ့္ 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတ 

အိမ္ျဖဴေတာ္ 
ဝါရွင္တန္ဒီစီ 

အေဆြေတာ္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေလးဆယ့္ငါးဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမာက္ျခင္း အခါသမယတြင္  ကၽြႏ္ုပ္၏ ေႏြးေထြးေသာ 
ဆႏၵမြန္မ်ားစြာႏွင့္အတူ အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ အေဆြေတာ ္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက ္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ 
ခြန္းအားကို အေဆြေတာ္အား ေပးေစေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္းဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလုိက္ပါသည္။ လူ႕ေဘာင္ မိသားစုသည ္ လူသားထုဆိုင္ရာ ပဠိပကၡ 
မ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရကာ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ စည္းလံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား အထူးလုိအပ္ေနေသာအခ်ိန္အခါတြင္ အေမရိကန ္ ႏုိင္ငံသား 
မ်ား၏ သမိုင္းကုိ ထုဆစ္ခဲ့သည့္ ႂကြယ္ဝေသာ ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေရးတန္ဘုိးမ်ားကလည္းေကာင္း၊ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
လြတ္လပ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ကတိကဝတ္မ်ားကလည္းေကာင္း အေဆြေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း 
ေပးပါေစ။ အေဆြေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဆင္းရသဲားမ်ား၊ အပယ္ခံမ်ားႏွင့္ လာဇ႐ူးကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တံခါးဝမ်ားတြင္ ရပ္ေနေသာသူမ်ားအား 
စာနာေထာက္ထားျခင္းမ်ားျဖင့္သာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ရွိန္ျမင့္မားျခင္းကို ဆက္လက္တိုင္းတာပါေစ။ 

ဤစိတ္ထားမ်ားျဖင့္ အေဆြေတာ္ႏွင့္ အေဆြေတာ္၏မိသားစုအေပၚသို႔လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္လွစြာေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚသုိ႔ 
လည္းေကာင္း ဘုရားသခင္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတာ္၊ ဝိညာဥ္ႏွင့္ ကာယ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းမ်ား ေပးသနား 
ေတာ္မူပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပး အပ္ပါသည္။ 

ဖရန္စစ္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 

၂၀ ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ 

  

(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

 

 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ ဘုရား၏ 
ႏုတ္ကပါတ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္သက္ဝင္ရာ
မွတစ္ပါး ကိုးကြယ္ရာဆင္းထု၊ ရုပ္ထုမွ 
မေပါက္ဖြားလာႏိုင္ဟု ပုပ္ရဟန္မင္းႀကီး 
က ဇန္နဝါရီ(၁၁)ရက္ေန႔ ဗာတီကန္ရင္ 
ျပင္တြင္ ပရိတ္သတ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ လူ႔ဘဝ 
တြင္ အဓိကက်ေပမ့ဲ ေလာကႀကီးက ေပး 
ေသာအရာကို သက္ဝင္ယုံတတ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ သတိရွိသင့္ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ 
ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရား၏ႏုတ္ကပါတ္ 
ေတာ္ကို ယုံၾကည္သက္ဝင္ျခင္းမွ ေပါက္ 
ဖြားလာေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အတိအလင္းေဖာ္ျပထား 
သည္။ ေလာက၏ တပ္မက္ဖြယ္ရာမ်ား 
ျဖစ္ေသာေငြ၊ၾသဇာအာဏာ၊အလွအပမ်ား 
သည္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းကို ဖ်ား 
ေယာင္းေသြးေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တစဖ္န္ 
၎တို႔သည္ ဘဝကို တိုးတက္ေစမည့္ 
အစား ကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလုံး၊ ဝိညာဥ္ကိုပါ 
ေႏွာက္ယွက္ကာ ေဝခြရဲခက္ျဖစ္သြားေစ  

ႏိုင္သည့္အျပင္ မိမိဘဝကိုပါ ဆုံရႈံးသြား 
ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။  

ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရား 
ကိုအၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္ပဲျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ 
တစ္ခါတစ္ရံ ယုံၾကည္ျခင္း ခိုင္ၿမဲရန္အ 
တြက္လိုအပ္ေသာ ဘဝ၏အခက္အခဲ၊ 
ေၾကကြမဲႈ၊ စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္မ်ားလည္း 

ၾကဳံရတတ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ မိမိသည္ 
ဘုရားမရွိလွ်င္မျဖစ္ဟု သိျမင္လာမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓမၼသီခ်င္းေရးဆရာမ်ားက  
ေရႊ၊ေငြ၊ေၾကးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာဆင္းထုမ်ား
သည္ လူ၏လက္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ထား  
သည္ကို ဆာလံက်မ္း (၁၁၅)တြင္ေတြ႔ 
ရွိရေၾကာင္း၊ ဆင္းထုတို႔ကိုသာလွ်င္ ယုံ 

ၾကည္မႈရိွသူသည္ ဆင္းထုကဲ့သို႔ျဖစ္လာ 
ကာ ေျခ၊လက္ေတြရွိေသာ္လည္း မလႈပ္ 
ရွားရွိႏိုင္သကဲ့သို႔၊ ပါးစပ္ရွိေသာ္လည္း 
စကားမေျပာႏုိင္ပဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
မလႈပ္ရွားႏိုင္၊ မကူညီႏိုင္၊ မျပဳံးႏိုင္၊ မခ်စ္ 
ႏိုင္၊ အေစခံမႏုိင္။ ဆင္းထုဟာ ဆင္းထုပဲ 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔ကိုဘုရားႏွင့္ မႏိႈင္း 
အပ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားက၎ထက္ အဆ 
ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးျမတ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို 
လည္း မိမိ၏အဆင္းသ႑န္ႏွင့္တူေအာင္ 
ဖန္ဆင္းထားၿပီး ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေၾကာင္း၊ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ဘုရားသင္ကိုသာ အၾကြင္းမဲ့ ယုံ 
ၾကည္ေမွ်ာ္လင့္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 
သြားသည္။ ဘုရားကိုယုံၾကည္လွ်င္ သူ႔ 
လိုျဖစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သူ၏ေကာင္းႀကီး 
မဂၤလာသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဘုရား၏ 
သားသမီးမ်ားျဖစ္လာေစေၾကာင္းႏွင့္ သူ 
၏သားသမီးမ်ား ျဖစ္လာသူတိုင္းသည္ 
ကယ္တင္ျခင္းရရွိေၾကာင္းကို ၁၁၊၁၊၂၀၁၇ 
ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ရွိေသာ ဗာတီကန္ 
သတင္းအရ သိရွိရပါသည္။ CBCM-OSC 
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  ပုပ္ရဟန္းမင္းသည္လြန္ခဲ့ေသာဇန္နဝါရီ 
(၁၆) ရက္ေန႔တြင္ Guinea ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတကို ဗာတိကန္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ ့

သည္။ သူသည္ဗာတီကန္ အတြင္းေရးမွဴး 
ကာဒီနယ္ Pietro Parolinႏွင့္လည္းေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ဗာတီကန္ႏုိင္ငံတကာ 

ခ်စ္ၾကည္ေရးဆိုင္ရာတာဝန္္္ခံ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး  Paul Gallagher ႏွင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္းေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ သမၼတကို ဗာတီ 
ကန္မွ လႈိုက္လွဲစြာႀကိဳဆိုလက္ခံလွ်က္ရွိ 
ေၾကာင္းႏွင့္  ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ 
လည္း ေကာင္းမြန္လွေၾကာင္း ဗာတီကန္ 
သတင္းဌာနက ေျပာၾကားခ်က္အရသိရ 
သည္။ ဗာတီကန္၌ေတြ႔ဆုံစဥ္  ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဘက္စုံဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရး၊ 
တရားမွ်တမႈ၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ မူမ်ား ေရးဆြျဲခင္း 
စသည္တို႔ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြား 
ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္သမၼတက 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ဆိုလွ်င္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္သည္အေရးႀကီးေသာက႑ 

တြင္ပါဝင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ 
ပညာေရးက႑ႏွင့္က်န္းမာေရးက႑မွာ
အေရးပါလွေၾကာင္း၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိပဲ 
ဘာသာေပါင္းစုံႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ဆက္ဆံသည္ 
ကိုလည္း အေလးထားေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ 
ေျပာၾကားသြားသည္။ ၎ေနာက္ သမၼတ 
က အာဖရီကန္ အေရွ႕ပုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရရိွရန္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
၎အတြက္ မိမိကိုယ္ကို ဆက္ကပ္ထား 
ေၾကာင္းလည္းေျပာၾကားသြားသည္။ သူ 
သည္ လြန္ခဲ့ေသာ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 
တြင္ တစ္ႀကိမ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ 
သမၼတေရြးေကာက္ခံရၿပီး ဒုတိယႀကိမ္ 
တြင္ မဲဆႏၵ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္အျပတ္ 
အသတ္အႏိုင္ရရိွေၾကာင္း ဗာတီကန္ 
သတင္းမွသိရွိရပါသည္။     CBCM-OSC 

 
 

Guinea  Prof. Alpha Conde 

 

  

  

(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ဂ်ဴဘီလီ 
ပြေဲတာ္သမိုင္းျပခန္းကို ဦးေဆာင္သူမ်ား 
ႏွင့္ ဇန္နဝါရ ီ (၁၉) ဗာတီကန္တြင္ 
ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ၎ျပခန္းကို လြန္ခဲ့ေသာ 
မတ္လမွ ဇြန္လထိ Italain Senate 
အဖြဲ႔မ ွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ထိုအဖြဲ႔၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ 
Pietro Grassoသည္  Italain Senate 
ကိုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားကို လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြ ဲ
ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ဂ်ဴဘီလီပြေဲတာ္ သမိုင္းျပခန္းကိုက်င္းပ 
ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗိသုကာ 
ပညာမ်ားကို စုေဆာင္းထားေပးသည့္ 
အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ 
ျပခန္းကို ၾကည့္ရႈေလ့လာေသာအခါအ 
ေတြးအျမင္မ်ား အဆေပါင္းမ်ားစြာတိုးပြား 
ေၾကာင္း၊ဂ်ဴဘီလီႏွစ္သည္ ခရစ္သကၠရာဇ ္ 

၁၃၀၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ရဟန္းမင္းႀကီး 
Bonifaceမ ွ စတင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ထိုခ်ိန္မွစ၍ ဂ်ဴဘီလီႏွစ္က်င္းပတ္တိုင္း 
သည္ ၎ႏွင့္သက္တိုင္ေသာသမိုင္းဝင္ 
မွတ္တမ္းမ်ားကိုခ်န္ရစ္ခဲ့သည္။ အံ့မခန္း 
ဗိသုကာမ်ား၊ လွပေသာပန္းခ်ီကားခ်ပ္ 
မ်ားႏွင့္ ကရုဏာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္  
နယ္လွည့္ ခရီးေတြအမ်ားအျပားေရာက္ 
လာခဲ့သည္။ ၎အရာမ်ားသည္ မရိွမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဂ်ဴဘီလီႏွစ္ 
၏အႏွစ္သာရမ်ားကိုလည္းေဖာ္ေဆာင္ေစ
ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ခြင့္လြတ္ျခင္းသည္ 
မည္မွ်ႀကီးမားသည္ကိုလည္း ထင္ရွားေစ 
ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အနႏ ၲတန္ခိုး 
ေတာ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးက ဂ်ဴဘီလီပြေဲတာ္သမိုင္း 
ျပခန္းကို ဦးေဆာင္ေပးသူႏွင့္ကူညီေပးသူ 
အားလုံးတို႔ကိုေက်းတင္ေၾကာင္း၊ အထူး  
 

သျဖင့္ အိမ္ရွင္ Italain Senate အဖြဲ႔ကို 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ဂ်ဴဘီလီမွရရိွေသာ 
ဝိညာဥ္ေတာ္၏အသီးအပြင့္ကိုဆက္လက္  
 

လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 
ေၾကာင္း ၁၉၊၁၊၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ထြက္ရွိ 
ေသာသတင္းအရ သိရွိရပါသည္။ CBCM-OSC 

 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဗာတီကန္ကုိ ေစာင့္ေလွ်ာက္ေသာအီတလီရဲမ်ားအား  
ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား 

 
ဗာတီကန္ကိုေစာင့္ေလွ်ာက္ရန္ ဗာတီကန္ရဲအင္္အားမ်ား သီးသန္႔ရွိေသာ္လည္း 

အီတလီရဲမ်ားသည္ ဗာတကန္ရဲႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး စိန္ပီတာရင္ျပင္ကိုေစာင့္ေလွ်ာက္သည္ 

သည့္အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ႔တို႕ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ရဟန္း 

မင္းႀကီး ေျပာၾကားခ်က္အရ သူတို႔သည္ ႏွလုံးစြမ္းရည္၊ ကာယစြမ္းရည္္ ႏွင့္ျပည့္စုံသူ၊ 

ဗာတိကန္ကို ရက္ရက္ေရာေရာ ေန႔ညမျဖတ္ အသက္ႏွင့္ရင္းၿပီးေစာင့္ေရွာက္ေသာသူ၊ 

တတ္စြမ္းသမွ် ဗာတီကန္ကို အေစခံသြားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔ကို 

စိန္ပီတာ၏ ကိုယ္ေစာင့္သၾကားဟုေခၚသလို စိန္ပီတာ၏အႏိုင္းမဲ့ရဲေဘာ္မ်ားဟုလည္း 

ေခၚၾက သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ၂၀၁၆ခုႏွစ္ သနားျခင္း ကရုဏာႏွစ္တြင္ ဗာတီကန္သို႕  

ႏိုင္ငံတကာမွ ဘုရားဖူးခရီးသည္ အေျမာက္အမ်ား ေရာက္ရိွခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သနား 
ကရုဏာ ႏွစ္ဂ်ဴဘီလီပြေဲတာ္ႀကီးလည္းေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔အားစိုက္မႈ၊ ပါဝင္ဆက္ကပ္မႈသည္ မနည္းေပ။ ဘုရားဖူး 
ခရီးသည္မ်ားသည္ စိတ္ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ဘုရားဖူးႏိုင္ခဲ့သည္။  ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္စြာ 
ေတြ႔ဆုံႏိုင္ခဲ့သည္။ သူတို႔ကို ေဘးအႏ ၲရာယ္ကင္းစြာ ေစာင့္ေလွ်ာက္ ခဲ့သည့္အတြက္ 
ေက်းဇူးအထူးတင္သည္။ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေတာ္မူေသာအဖဘရားသခင္ သင္တို႔ကို 
ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ အမိမယ္ေတာ္သခင္မလည္း သင္တို႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေလွ်ာက္ 
ပါေစ။ သင္တို႔လည္းကၽြန္ပ္အတြက္္သတိယဆုေတာင္းေပးပါဟု ေတာင္းဆိုေၾကာင္း 
ဇြန္နာဝါရီ ၁၃ရက္ေန႔ ထြက္ရွိေသာ ဗာတီကန္သတင္းအရသိရွိရပါသည္။ Cbcm Osc 
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ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကြျဲပားျခင္းမဟုတ္ စည္းလုံးရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ 
 

 

 

ဗာတီကန္ 
၁၈၊၁၊၂၀၁၇။ 
 
 
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္
ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေပါလ္ 
(၂) ခန္းမထဲတြင္ လူထုပရိတ္သတ္ႀကီး 
ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း၌  ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ 
စည္းလံုးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ 
ျမတ္ျခင္းသည္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာအရာမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ၾသဝါဒကုိ မိန္႕ၾကားခဲ့ပါ 
သည္။ Lydia O’Kane’s ၏ သတင္းေပးပို႔ 
ခ်က္အရပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက “ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သည္ ခြျဲခားျခင္းထက္ အဘယ္အရာက 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုစည္လံုးေစသည္ကိုပိုမုိ ရွာေဖြ 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ယခုရက္သတၱပတ္ 
သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ရန္ 
အထူးဆုေတာင္းရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ 
အားေလွ်ာ္စြာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ခရစ္ 
ယာန္မ်ားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း 
အတြက္ အထူးဆုေတာင္းရန္ ဘာသာတူ 
မ်ားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚခ့ဲသည္။ Lund 
ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာမိမိ၏ ခရီးစဥ္ 
အေၾကာင္းကိုလည္း ျပန္ေျပာကာသူက 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အတူတကြေပါင္းစည္းျခင္း 
ကို အေကာင္အထည္ေပၚလာသည္အထိ 

 

ဆက္လက္လက္တြလဲုပ္ေဆာင္ေနပါမည္ 
ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ဥေရာပတြင္ 
လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ခရစ္ေတာ္ 
သခင္၌ တူညီေသာယံုၾကည္ျခင္းကိုထား 
ရွိျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စည္းလံုးရန္၊ 
ညီညြတ္ၿပီးအတူတကြျဖစ္လာရန္၊ အခ်င္း 
ခ်င္းျပန္ လည္စည္းလံုးသင့္ျမတ္ရန္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္သဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။’’ 
ဟုအေလးထားေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ 
ခရစ္ယာန္တစ္ဦး အေနျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
သည္ ထိုအရာအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ရမည္။  

ထိုအရာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဝႏွင့္သက္ 
ေသခံ ေဟာေျပာႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဆက္လက္ၿပီးပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ခရစ္ 
ယာန္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လည္း ပေရာဖက္ေယာန၏ ပံုဥပမာမွ 
ဘုရားသခင္၏ လက္ခံရန္ခက္ခဲေသာ 
အလိုေတာ္ကို ျငင္းဆိုကာ ေရွာင္ေျပးလုိ 
ေသာ ပေရာဖက္ေယာနသည္ မုန္တိုင္း 
ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရကာ သေဘၤာေပၚရိွသူတုိ႔ 
သည္ ေယာနအား ထိုမုန္တိုင္းမွလြတ္ 
ေျမာက္ရန္ ဆုေတာင္းေစခဲ့သည္။ ထိုပံု  

ဥပမာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း  
ႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအၾကား ဆက္စပ္မႈကုိ 
သတိမူ ဆင္ျခင္မိေစပါသည္။ ေၾကာက္ 
မက္ဖြယ္ေသာေဘးႏွင့္ ေသျခင္းတို႔ရင္ 
ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔လာ ရေသာအခါ ထိုအရာ 
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသား၏ မတတ္ႏိုင္ျခင္း 
မျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရန္မွာဆု 
ေတာင္းျခင္းသည္ အေရးႀကီး လိုအပ္ 
ေၾကာင္းမၾကာခဏဆိုသလိုု သတိေပး 
တတ္ပါသည္။ သေဘၤာတြင္ ပါလာေသာ 
ခရီးသည္မ်ားက ပေရာဖက္ေယာနအား 
ဆုေတာင္းရန္ေတာင္းခံခဲ့သည္။  သေဘၤာ 
သားမ်ားကိုယ္စား ေယာနက ဆုေတာင္း 
ေပးလုိက္ေသာအခါ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
သေဘၤာသားသည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားကို 
အသိအမွတ္ျပဳ ဝန္ခံတတ္လာပါသည္။   
ပါးစကား၏ နက္နဲရာအခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ 
ခရစ္ေတာ္သခင္၏  ဒုကၡစရိယာက်င့္ခံ 
ျခင္း၊ ေသျခင္းႏွင့္  ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း 
သည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေသျခင္းသည္ 
ကယ္တင္ျခင္းရရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တ 
ေပါင္းတစည္းတည္းေတြ႔ဆံုေနထိုင္ႏိုင္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခ်က္တစ္ခုျဖစ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ဟူ၍လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ျဖည့္စြက္ကာ မိန္႔ၾကားသြားခဲ့သည္။   

 Bosnian ႏွင့္ Herzegovina ၿမိဳ႕ 
မ ွ ကေလးငယ္မ်ားကုို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ကဇန္နဝါရီလ (၁၈) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ 
အထူးေတြ႔ဆံုမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  
ထိုကေလးသူငယ္မ်ားသည္မတူညီကြျဲပား 
ေသာမိသားစု ေနာက္ခံသမိုင္းအသီးသီးမွ 
ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုကေလးမ်ားကိုအတူတကြ 
ယွဥ္တြလဲႈပ္ေဆာင္တတ္ရန္ အထူးစီစဥ္ 
ေသာ   Sicily ၿမိဳ႕မ ွစတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
အစီအစဥ္မွ လိုက္ပါလာေသာသူမ်ားျဖစ္ 
သည္။ ကက္သလစ္၊ ေအာ့သေဒါ့ႏွင့္ 
မြတဆ္လင္ စသည့္ ဘာသာအသီးသီးမွ 
ေပါက္ဖြားၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ 
ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ စတင္စုေဆာင္း 
ကာမိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားသို႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ 
ရက္ေန႔တြင္ျပန္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ 
အစီအစဥ္ကုိ Luciano Lama Association 
မ ွအဓိက ကူညီပံ့ပိုးထားပါသည္။ “ခ်စ္လွ 
စြာေသာကေလးမ်ားတို႔ယခုကဲ့သို႔ ညီအစ္  

ကိုေမာင္ႏွမမ်ားသဖြယ္အခ်ိန္မ်ားကိုအတူ 
တကြ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ အကုန္ခံေစျခင္းမွာ  
သင္တို႔အား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ဝန္းက်င္တြင္ 
အသက္ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္ အခြင့္အေရး 
မ်ားစြာကိုဖန္တီးေပးပါသည္။ထိုနည္းလမ္း 
အားျဖင့္သင္တို႔မြတ္ဆလင္၊ ကက္သလစ္ 
ႏွင့္ ေအာ့သဒါ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔သည္ ပိုမို 
ေႏြးေထြးေသာ၊ ပိုမိုညီအစ္ကိုရင္းခ်ာသ 
ဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ၿငိမ္းခ်မ္း၍တရားမွ်တေသာ
ပိုမုိရိုးရွင္းကာ လူသားဆန္ေသာ ကမ႓ာ 
ငယ္ထဲတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင့္ ခိုလႈံရာ 
ေနရာေလးတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 
ဆက္လက္ၿပီးပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သူတို႔ 
အားယံုၾကည္ျခင္း၌တည္တံ့ခိုင္ျမဲရန္၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္ဆက္လက္ ဆုေတာင္း 
ေပးၾကရန္၊ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ 
အထူးသျဖင့္ Bosnian ႏွင့္ Herzegovina 
တို႔၏ စည္းလံုးျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
အတြက္ အထူးဆုေတာင္းေပးၾကပါ” ဟု  
 

ဖိတ္ေခၚခ့ဲသည္။ မိမိ္အေနျဖင့္ “ထိုအစီ 
အစဥ္ကို ျပဳလုပ္ေပးေသာအဖြဲ႔ႀကီးကိုရင္ 
ထဲမွ လုိက္လိုက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္မိ 
ေၾကာင္း ထိုသူတို႔၏စံျပခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ 
စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း တို႔အတြက္လည္း 
မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္းထိုနည္းတူစြာ 
ပင္မိဘမဲ့မ်ားစြာတို႔သည္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္မႈခံရပါေစ၊ ခ်စ္ျခင္းအျပည့္ 
 

ျဖင့္ႀကိဳဆိုလက္ခံမႈကိုခံစားရပါေစ၊ ကၽြႏု္ပ္  
၏ ဆုေတာင္းေမတၱာကိုသင္တို႔အတြက္ 
ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ သိုးထိန္းဆိုင္ရာ 
ေကာင္းႀကီးေတာ္ကို သင္တို႔အားလံုး 
အေပၚသုိ႔ သြန္းေပးပါသည္။” ဟုဆိုကာ 
မိမိ၏ၾသဝါဒကိုအဆံုးသတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း 
ဗာတီကန္ေရဒီယိုမွသတင္းရရွိပါသည္။   
(cbcm_osc) 
 

Bosnian 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက  Lazio နယ္ပယ္ေဒသသမၼတႏွင့္  ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ တုိ႔ ကုိ ေတြ႔ဆုံျခင္း  
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္သည္ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Virginia Raggi  ႏွင့္ Lazio နယ္ပယ္ေဒသသမတၱ  Nicola Zingaretti  တို႔ကို သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုမႈအား ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္၊ 
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေရာမၿမိဳ႕ဆရာေတာ္ၾကီး ( ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး) ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ႏွစ္သစ္ႏုတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ႏုတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ 
ထိုကဲ့သို႔ ဇန္နဝါရီလတြင္ႏွစ္စဥ္ေတြ႔ဆံု ရာဓေလ့တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထိုေတြ႔ဆံုမႈမ်ိဳးသည္ သီးသန္႔ျဖစ္၍ မည္သည့္ သတင္းစာကမွ တရားဝင္ေၾကငွာေလ့မရိွေပ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရတိုင္း အင္မတန္ႏွစ္ေထာင္းအားရေသာ ခြန္အားတို႔ရရွိပါသည္။ ဟု  Nicola Zingaretti  ကသတင္းတင္ျပသူအားရင္ဖြင့္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဗာတီကန္ေရဒီယိုမွ 
သတင္းရရွိပါသည္။  (CBCM-OSC)  
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(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

 

  

 

  

 

ေခါင္းေဆာင္မႈပညာတုိးျမင့္ရန္ အႏိၵယႏုိင္ငံကက္သလစ္လူငယ္မ်ားႏီွးေႏွာေတြ႔ဆုံ 
 

အႏိၵိယႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာလူငယ္အဖြဲ႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္မွ ၂၂ အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Mangalure တြင္ေတြ႔ဆံုကာ ေခါင္းေဆာင္ မႈနည္းပညာျမင့္တင္ ေရးသင္တန္း တစ္ခုကုိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အႏၵိယႏိုင္ငံဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CBCI) ၏ အႀကီးအမႈးျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ Henry D’Douza of Bellary  က ထိုေတြ႔ဆံုမႈသည္ လူငယ္မ်ားအတြင္း 
ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုအဓိကထားေျပာဆို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပသြားခဲ့သည္။  အႏၵိယႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား (၃၀၀၀) ခန္႔သည္ 
ထိုသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။သင္တန္း၏ ေခါင္းစဥ္းအျဖစ္ (ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းျဖင့္ သူ၏လမ္းစဥ္ကိုလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္း) ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။  ေဆာင္ပုဒ္မွာမႈ {မနက္ျဖန္ 
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္အတြက္ ယေန႔ျပင္ဆင္ျခင္း} ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အႏိၵယကက္ သလစ္လူငယ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (ICYM) မွ စုရုံးစတင္ကာကက္သလစ္လူငယ္ေကာင္စီ CBCI  ၏ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္  ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြကဲို Mangalore သာသနာ Karnataka နယ္တြင္  Udupi ၊ Bethangady   ႏွင့္ Puttur 
တိုက္နယ္တို႔ႏွင့္ ပူေပါင္းကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တဆက္တည္းတြင္လည္းတက္ေရာက္သူ လူငယ္ထုႀကီးသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္တြင္ Rosario ကာသီျဒယ္ႀကီးမွစတင္က St. 
Aloysius  ေကာလိပ္ရွိကြင္းျပင္အထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ီတက္ျခင္းခရီးတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ကာ ထိုေနရာတြင္ပင္ Justice Lurian Joseph  က သူတို႔အား လူငယ္တစ္ဦး၏ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရး၊ 
တာဝန္ယူတတ္ျခင္းႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္းကိုေျပာျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။   ICYM သည္ ႀကီးမားေသာလူငယ္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြ႔ဲ အစည္း သည္ အႏၵိယရွိ 
သာသနာငယ္ ၁၇၀ ခန္႔တြင္ ျပန္႔ႏွံံ႔လွ်က္ရွိေနပါသည္။ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာလူငယ္ေတြ႔ဆံုပြကဲို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျပဳ လုပ္က်င္းပခဲ့ရသံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အျဖစ္ အႏၵိယႏိုင္ငံ ၏ သာသနာ 
နယ္ႀကီးမ်ား တြင္ျပန္လည္က် ေရာက္ေလ့ရိွေသာ အခန္းအနား တစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္းUcanသတင္းဌာနမွ သိရွိရပါသည္။ (CBCM-OSC) 

 

ဖီလီပိုင္။၂၀ ဇန္နဝါရီလ ၊ ၂၀၁၇ 

World Apostolic Congress on 
Mercy ‘WACOM4’ ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္မွ ၂ဝရက္ေန႕႔အထိ 
ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 ‘WACOM4’သို႔ ေရာက္ရၾကသည့္ 
ဘုရားဖူးေတြထတဲြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံမ ွ 
အမ်ားဆုံးဟုၾကားသ္ိရပါသည္။ထိုပြေဲတာ္ 
ႀကီးကို(၅)ရက္တာက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ 

ဂရုဏာရွင္ေယဇူးကို အားကုိးသူ 
မ်ား စုရုံးသည့္ ညီလာခံႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ေဝငွ 
သက္ေသခံျခင္းမ်ားနဲ့အတူ ေန႔စဥ္ နိင္ငံ 
တကာဘုရားဖူး ၈၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ နီးပါး 
တုိ႕သည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ားတုိ ့နဲ ့အတူ ၊ 
နံနက္ေမတၲာဆုိျခင္းအစီအစဥ္၊ ဂရုဏာ 
ရွင္ေယဇူးပလႅင္တင္ျခင္း၊ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ 
ဖူးေမ်ွာ္ျခင္း၊ ဘုရား၏သနားၾကင္နာျခင္း 
အေၾကာင္း ဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ အမ်ားနွင့္ 
ေဝငွသက္ေသခံျခင္း၊ ညေနပိုင္းတြင္ 
မစၦားတရားေတာ္ျဖင့္ တစ္ေန႔တာ အစီ 
အစဥ္မ်ားကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကသည္။  

ထို (၅)ရက္တာသည္ ႏုိင္ငံ အသီး 
သီးမွ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ ဘာသာဝင္ 
မ်ားအတြက္ သနားၾကင္နာျခင္းကုိ တန္ဖုိး 
ထားေသာ ႀကီးမားသည့္ကက္သလစ္ 
မိသားစုႀကီးနဲ့အတူ(၅)ရက္တာဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္းအစီအစဥ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

“မေရရာမႈေတြ၊ ကြျဲပားျခင္းေတြ
ေၾကာင့္ ကပ္ေဘးေတြ ျဖစ္လာေနတဲ့ 
ကြၽန္မတုိ့ႏုိင္င ံဖိလစ္ပုိင္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္
းအတြက္ ဘုရားရွင္၏ လမ္းၫႊန္ေစာင့္
ေရွာက္မႈ၌သာအပ္နံွထာသင့္ပါတယ္” ဟု 
 BATANGAS ၿမိဳ ႕ေတာ္၊ နယ္ေျမ ၃ ၏ 
ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ Hon.Ma.Theresa 
Collantes က ေျပာၾကားေၾကာင္း၊  

“မေရရာမႈေတြ၊ ကြျဲပားျခင္းေတြ
ေၾကာင့္ ကပ္ေဘးေတြ ျဖစ္လာေနတဲ့ 
ကြၽန္မတုိ့ႏုိင္င ံဖိလစ္ပုိင္လူမႈအဖြ ဲ ့အစည္း 
အတြက္ ဘုရားရွင္၏ လမ္းၫႊန္ေစာင့္ 

 
 
 
 

 

WACOM အတြင္းေရးမႈးႏွင့္ အားစ္ ၏ 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္Bကီး ဖာသာရ္ 
ပက္ထရိစ္ က ျမြက္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ 

 “ဘုရားသခင္ရဲ ့ဖန္ဆင္းျခင္
းလက္ရာေတာ္ န ဲ ့ ေလ်ွာ္ညီစြာ ျပဳၿပီး 
ကြၽန္ုပ္တုိ ့ ရ႕ဲအိမ္မ်ားကုိ ေႏြးေထြးမႈရိွ
ေစတဲ့ ပုံမွန္ အေနအထားမွာ ျပန္လည္ 
မြမ္းမံႏုိင္ပီ ဆုိမွသာ "Laudato Si" လုိ ့
ကြၽႏု္ပတ္ုိ ့ ေျပာ ဆုိႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္
”ဟု Rev.Fr. ဖိလစ္ဇားဒုိ က  
ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း၊ 

“ဒီယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါအတြက္ 
တစ္မူထူးျခားတဲ့ သနားၾကင္နာျခင္း နည္း 
လမ္းကေတာ့ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ ့
ေယဇူးရဲ႕သနားၾကင္နာျခင္းကုိ ကမၼဌာန္း
ေထာက္ရႈၾကဘုိ႕ပ ဲ ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္
ေယဇူး ေပးလာတဲ့ စိန္ေခၚခ်က္ေတြကို 
အင္အားယုတ္ေလ်ာ့မႈမရိွပဲ ၄င္းကုိ အတု 
ယူကာ လုိက္ေလ်ွာက္ၾကရန္ပငျ္ဖစ္သည္
” ဟု WACOM4 အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္
းႀကီး၏ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္၊ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ 
လီယြန္ၿမိဳ႕၏ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကာဒီနယ္ ဘာဘာရင္း က ႁမြက္ၾကားခဲ့ 
ေၾကာင္း RVA သတင္းဌာနမွ သတင္းေပး 
ပို႕ထားပါသည္။ 

“သက္ေသခံျခင္းဆုိတာ၊ ကုိယ္
တုိင္ဒုကၡေတြ၊ နာၾကင္မႈေတြ ခံစားရခ်ိန္
မွာေတာင္မွ၊ ဘုရားရွင္ရ႕ဲေကာင္းႀကီး 
မဂၤလာေတာ္ေတြကုိုိေဝငွျခင္းျဖစ္ပါတယ္
”ဟု Caceres ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ရုိလန္းဒုိ ႁမြက္ၾကားေၾကာင္း၊  

“ဒီေန႔ဒီေနရာကုိ သင္တုိ ့မေတာ္ 
တဆ ေရာက္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ဘုရားရွင္ေခၚေဆာင္လုိ႕ေရာက္လာတာ 
ပါ။ အရာအားလံုးဟာ ဘုရားရွင္ရ႕ဲ 
သနားၾကင္နာျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ၿပီး ဒီ
ေနရာ ေရာက္ရိွေနျခင္းဟာလည္း 
ဘုရားရဲ႕ သနားၾကင္နာျခင္းေၾကာင့္ သာ 
ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဘလဲန္င ဆရာေတာ္ႀကီး 
က WACOM4. ေနာက္ဆုံးေန႔ မစၦားေတာ္
ျမတ္ႀကီးတြင္ေဟာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ 

 
 

ေတာ္မူ၏”ဟုဂုိဏ္းခ်ုဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေရမြန္း အာဂီးလက္စ္ က Batangas 
Padre Pio Shrine တြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ ့
ေသာမစၦားတရားေတာ္ျမတ္၌ ျမြက္ၾကား 
ခဲ့ေၾကာင္း၊    

“ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဆရာ၀န္တစ္
ေယာက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့အတြက္ကေတာ့ 
လူအားလုံးရဲ႕အသက္ကုိ တန္ဖိုးထားျခင္း 
ထက္ အေရးႀကီးတာ ဘာမွမရိွေတာ့ပါ 
ဘူး”ဟု Batangas Diocese မေွဒါက္တာ 
အက္ဒြန္ဂြန္ဇဂါ က ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း၊ 

“ကႊ်ႏု္ပ္သည္ တစ္ပါးသူမ်ား 
အတြက္ ဘုရားရွင္၏ ေမွ်ာ္ျမင္ေတာ္မူျခင္း 
၏ အသုံးေတာ္ခံျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကို 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ သိျမင္သင့္ပါတယ္” ဟု 
မနီလာ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ 
ဘရုိဒရစ္ ပါ့ဘီးလီယုိက ေဝငွသက္ေသခံ 
ခဲ့ေၾကာင္း၊ 

“အရည္အေသြးရွိတဲ့ ဧဝံေဂလိ 
သတင္းေကာင္းေၾကျငာျခင္းဆုိတာဟာ 
ဂရုဏာရွင္ေယဇူးနဲ ့ ဘယ္အတိုင္းအတာ 
အထိ၊ထိေတြ ့ခဲ့ဘူးၿပီလည္းဆုိတဲ့အေတြ႕ 
အၾကံဳအေပၚမွသာ အေျခခံပါတယ္”ဟု 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

ေရွာက္မႈ၌သာအပ္နံွထာသင့္ပါတယ္” ဟု 
BATANGAS ၿမိဳ ႕ေတာ္၊ နယ္ေျမ ၃ ၏ 
ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ Hon.Ma.Theresa 
Collantes က ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ 

“ေမြး ဖြားျခင္းမွသည္ေသဆုံးသည့္ 
အထိ ဘုရား ရွင္၏ သနားၾကင္နာျခင္းအ
ေပၚတန္ဖုိးထားတဲ့အသက္တာနဲ႕တစ္ပါး
သူကုိ စာနာ သနားျခင္းဟာ အေရးပါဆံုး
ေသာ သနား ၾကင္နာမႈျပသျခင္းျဖစ္တယ္
လုိ႕ကြၽန္ေတာ္ ယုံၾကည္မိတယ္” ဟု  
Batangas ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး 
ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း၊ 

“ဂရုဏာရွင္ေယဇူးရဲ ့သနားၾကင္
နာျခင္းဟာအကန္႕အသတ္မရိွတဲ့အတြက္ 
လူတုိင္းနွင့္ေဝမ်ွပါ”ဟုအနားယူသြားသည့္ 
NOVALICHES ဆရာေတာ္ႀကီး သီအုိဒုိးရုိ 
ဘကၠားနီ မွ ႁမြက္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ 

“အဖ ခမည္းေတာ္၏ေထြးပုိက္ျခင္း 
ခံရေသာသူ၊ ဖန္ဆင္းခံအားလုံးနဲ႕လူသား 
အားလုံးကုိ ေထြးေပြ႕ရန္အတြက္ကုိလည္း 
ေခၚဖိတ္ၿခင္း ခံရေသာ သနားၾကင္နာ 
ေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သည္ ကြ်နု္ပ္တုိ 
အတြက္ ျပည့္ဝေသာ စံနမူနာ မိခင္ျဖစ္ ့  
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ဗာတီကန္။၁၀၊၁၊၂၀၁၇။ 

 

 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္သည္ 
လြန္ခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 
(၁၉)ရက္ေန႔၊ဆန္တာမာတာဘုရားေက်ာင္း 
ထဲတြင္၊ မစၧားတရားကိုပူေဇာ္ခဲ့သည္။ မစ ၧား 
တရားေတာ္အတြင္း ပါဝင္တက္ေရာက္လာ 
ၾကေသာယံုၾကည္သူ မိမိသိုးစုတို႔အား ခရစ္ 
ယာန္ဘဝအသက္တာသည္ ေႏွာင့္ယွက္ 
စံုစမ္းျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လြားေအာင္ျမင္ႏုိင္ 
ရန္ေန႔စဥ္ ရုန္းကန္ရေသာအသက္တာျဖစ္ 
ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ျပေသာဦးေဆာင္သြားခဲ့ 
ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ပံုသက္ေသကုိ 
လိုက္က်င့္ႏိုင္ၾကရန္မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသားကို 
အခြင့္ေပးၾကပါမည့္ အေၾကာင္းဖိတ္ေခၚခ့ဲပါ 
သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ တရားေဒသနာထဲ 
တြင္လည္း စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း (သို႔) 
ေလာက၏ ေသြးေဆာင္ျခင္းတို႔၏ သေဘာ 
သဘာဝကို ေျပာျပရာ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ 
ျခင္းမ်ားသည္  ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုလမ္းမွားဘက္ 
သို႔ ဦးေဆာင္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယေန႔သမၼာ 
က်မ္းစာထဲမွာသခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာ 
ယူလႊမ္းမိုးေနေသာ နတ္ဆိုးတို႔အား ပ်က္စီး 
ပစ္ရန္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္း 
စာထဲမွ အခ်က္အလက္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ 
ႏုတ္ကာ ရဟန္းမင္းႀကီးက လူအုပ္ႀကီး 
သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္ 
ကိုလိုက္ၾကပါသနည္း၊ ဘယ္အရာကလူ 
အုပ္ႀကီးကိုဆြေဲဆာင္ေနပါသနည္း၊ အခ်ိဳ႕ 
ေသာသူမ်ားမွာကုသျခင္းကိုခံရရန္ျဖစ္ကာ 

အခ်ိဳ႕မွာမႈ ခရစ္ေတာ္၏ ေဒသနာေတာ္ကို 
ႏွစ္ေထာင္းအားရစြာၾကားနာလိုၾက၍ျဖစ္ပါ
သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏုတ္ေတာ္ထြက္စကား 
သည္သူတို႔၏ ႏွလံုးသားကိုရိုက္ခတ္ႏိုင္စြမ္း 
ရွိပါသည္။ လူအုပ္ႀကီးေၾကာင့္ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္က မိမိတပည့္မ်ားအား ေလွတစင္းကုိ 
အသင့္ထားရန္ေျပာခ့ဲျခင္းမွာ တစ္ဦးႏွင့္ 
တစ္ဦးတိုးမိတိုက္မိျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ 
ၿပီး၊ မိမိကိုယ္တိုင္သည္လည္း ထိုလူအုပ္ကို 
ၾကည့္ကာကရုဏာသက္မိေၾကာင္းႏွင့္သူတို႔ 
သည္ သိုးထိန္းမဲ့သိုးစုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို 
ေျပာျပသြားခဲ့သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ 
လည္း ခရစ္ေတာ္သခင္သည္ဝိညာဥ္ေတာ္ 
၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သူတို႔အား 
ဘုရားဆီသို႔ျပန္လာရန္ တြန္းပို႔ေပးေသာ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားအားေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။  
ဘယ္အရာမွ တိုးလွ်ိဳးေတာင္းပန္ရန္မလို 
ေသာခရစ္ေတာ္၏အားလံုးကိုႀကိဳဆို လက္ 
ခံျခင္းသည္ သူတို႔အားခရစ္ေတာ္ထံ ပိုမို 
ခ်ဥ္းကပ္စရာအေၾကာင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 
က်မ္းစာ၏ ေနာက္ဆံုးအပုိင္းတြင္ပါရိွေသာ 
နတ္ဆိုးက ခရစ္ေတာ္အား ဝန္ခံျခင္းကို 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက   ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရား 
သခင္ထံျပန္လာရန္ ႀကိဳးစားေနေသာမည္ 
သည့္အခ်ိန္မဆို နတ္ဆိုးသည္ ၾကားဝင္၍ 
ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္တတ္ပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားႏွင့္ ေဝးကြာရန္ 
ေသြးေဆာင္ ေနေသာအရာမ်ား၊ ဆႏၵစစ္ပြဲ 
မ်ားကို ဆန္႔က်င္စြန္႔စားကာ တိုက္ခိုက္ၾက 

ပါစုိ႔ဟူ၍ထုိေန႔က်မ္းစာကို အေျခခံေဟာ 
ၾကားေပးသြားခဲ့ပါသည္။ ကက္သလစ္ျဖစ္ 
လွ်က္ႏွင့္ အခက္အခဲမရိွပါဘူး ဟုဆိုႏိုင္သူ 
သည္ တနည္းနည္း လြမဲွားေနျခင္းျဖစ္ 
ေကာင္းျဖစ္ႏုိုင္ပါသည္။ အခက္အခဲအတား 
အဆီးမရွိေသာ ခရစယ္ာန္ဘဝဟူ၍ မရိွႏိုင္ 
ပါ။ ထိုသူသည္ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္တစ္ 
ဦးမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တနည္းနည္းျဖင့္္ အလြအဲရာ 
မ်ားကို အားကိုးအားထား ျပဳေနျခင္းလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္ 
အသက္တာဟူသည္ ဒုကၡျပႆနာႏွင့္ 
ကင္းေလ့မရွိပါ ေန႔စဥ္ဘုရားႏွင့္ ေဝးရန္ 
ေသြးေဆာင္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ 
ခုခံေနရသည္သာပင္ ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္း 
စာထဲတြင္ လူအုပ္ႀကီးက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္နီး 
ရန္ဆြေဲခၚေနေသာ  ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုနတ္ဆိုးကက်ယ္ေလာင္ 
ေသာ အသံျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ဝန္ခံျခင္းျဖင့္ 

လူအုပ္ႀကီးအား  ရပ္တန္႔ရန္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ ကၽြႏုု္ပ္တို႔၏ 
ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္လည္း ဘုရားႏွင့္နီး 
ရန္ႀကိဳးစားေလေလ ထိုအရာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ 
သြားေစရန္နတ္ဆိုးက ေႏွာင့္ယွက္ေလေလ  
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ခရစ္ 
ေတာ္သည္ လူျပည္တြင္ နတ္ဆိုး၏ႏိုင္ငံၿဖိဳ 
ဖ်က္ရန္ ဆင္းၾကြလာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိအရာကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ႀကိဳးစား 
တိုက္ခိုက္ကာ ေအာင္ပြခဲံႏိုင္ရန္ႀကိဳးစား 
ၾကပါစုိ႔။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔အား 
အမွားအမွန္ အဆိုးအေကာင္း ေကာင္းစြာခြဲ 
ျခားႏိုင္ရန္ၾကြယ္ဝေသာအလင္းေက်းဇူးႏွင့္ 
ေကာင္းေသာအရာကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္ ခြန္အားေက်းဇူးမ်ားကို ေပးသနား 
ေတာ္မူပါေစဟူ၍ မိမိ၏ ၾသဝါဒကို အဆံုး 
သတ္သြားခဲ့ေၾကာင္းဗာတီကန္ေရဒီယို မွ 
သတင္းရရွိပါသည္။(CBCM-OSC) 
 

စုံစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားကုိေန႔စဥ္ရုန္းကန္တုိက္ခုိက္ရေသာခရစ္ယာန္အသက္တာ 

 

 

 ဇန္နဝါရီ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ယူရို 
ပီယမ္ ေအာေသာ္ေဒါ့စ္ ကက္သလစ္ ဖိုရမ္ 
တစ္ခုကို ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
Esztergo- Budapest ဂုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး  Peter-Erdo က အဖြင့္အမွာ 
စကားေျပာၾကားရာ “ဘာသာေရးဖိနိပ္ျခင္း 
သည္ ေကာင္းမြန္ေသာေျဖရွင္းနည္း တစ္ခု 
မဟုတ္၊ တင္းမာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း 
သည္လည္းဘုရားသခင္ကိုဆန္႔က်င္ရာက်
သည္ဟု မယူဆပါ၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ 
ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းတို႔၏ ဘဝအသက္တာ 
သည္ လုံျခံဳမႈမရိွပါဟု ရဲဝ့ံစြာ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။  ဇန္နာဝါရီ (၉)ရက္ေန႔မ ွ(၁၂)ရက္ 
ေန႔ထိ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ၎ဖိုရမ္ 
သည္ တင္းမာေသာ ဘာသာေရးအယူဝါဒ 
ႏွင့္အၾကမ္းဖက္ဝါဒတို႔၏ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈကို 
ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံသားတို႔ 
၏အျဖစ္အေျခအေနကုိေသာ္လည္းေကာင္း
၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ 
ကိစၥတို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဓိကထား 
ေဆြးေႏြးသြားသည္။သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မ ွ
စတင္၍ ေအာေသာ္ေဒါ့စ္ ကက္သလစ္  
 

 Peter Erdo 

ဖိုရမ္သည္ မႏုႆ ေဗဒဆိုင္ရာ၊ ေက်းလက္ 
ဘဝဆိုင္ရာ၊ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာတို႔၏ အေရး 
ႀကီးပုံတို႔ကို ကက္သလစ္ႏွင့္ ေအာေသာ္ 
ေဒါ့စ္ပါ သတိမူ လက္ခံလာခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ၎ဖုိရမ္ကိုျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိႏွင့္ အာနာဂတ္တြင္ 
ေခတ္အဆက္ဆက္အေပၚသို႔ သက္ေရာက္ 
ေစႏုိင္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ လူမႈေရး 
တို႔၏ ျပသနာမ်ားကို သတိရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ 
သြားရန္ျဖစ္သည္။ 
 
 

လြန္ခဲ့ေသာ(၁၀)ရက္ေန႔က  ျပဳလုပ္ေသာ 
ဖိုရမ္သည္ ေအာေသာ္ေဒါ့စ္မွ(၁၀)ဦး၊ 
ကက္သလစ္မွ(၈)ဦးႏွင့္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အမ်ားဆုံး တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဖိုရမ္ 
တြင္လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ လာသာေရးလြတ္လပ္ 
မႈ၊တင္းက်ပ္ေသာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္ 
ဝါဒ၊ သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္/ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စသည္တို႔အေၾကာင္း 
ကို ေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။ 
ကာဒီနယ္က  ျပင္ပမွလာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ 

မႈ၊ တင္းက်ပ္ေသာ ဘာသာေရးအၾကမ္း 
ဖက္ဝါဒ၊ မ်ားမ်ားထုတ္ မ်ားမ်ားသုံးအဖြဲ႔ 
အစည္းတို႔အေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္တာဘယ္သူလဲ။ 
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို မေလးစားတာ ဘယ္သူ 
လဟဲု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ 
တို႔ကို ေမးခြန္းထုတ္ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။  ေခတ္၏လူငယ္မ်ားသည္ စိတ္ 
ဝင္စားမႈမရွိေသာ၊ အေရးမပါေသာ၊ အသုံး 
မက်ေသာနည္းျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ 
ေနၾကသည္။ ပိုမုိသေဘာက်ပုံရိွေနၾက  
သည္ကို သတိထားမိေၾကာင္းလည္း တင္ 
ျပသည္။ဘယ္နည္းျဖစ္ျဖစ္ လူေတြကိုအျပစ္ 
ရွာမုန္းေနမည့္အစား နီးစပ္သူကို သင္ႏွင့္ 
အမွ်ခ်စ္ပါဟု မိန္႔ၾကားသည့္အတိုင္းႀကိဳးစား 
သြားၾကပါစို႔။ ဖုိရမ္၏ပထမရက္တြင္ ေအာ 
ေသာ္ေဒါ့စ္ ကာသီျဒယ္တြင္ စုေပါင္းဆု 
ေတာင္းျခင္းႏွင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး အပိတ္ရက္တြင္ 
ကက္သလစ္ ကာသီဒရယ္တြင္ ဆုေတာင္း 
ျခင္းျဖင့္အဆုံးသတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဖိုရမတ္ြင္ 
ေအာေသာ္ေဒါ့စ္ မ(ွ၁၀)ဦး၊ ကက္သလစ္မွ 
(၈)ဦးႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအမ်ားဆုံး 
တက္ေရာက္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္း ဗာတီကန္သ 
တင္းမွ သိရွိရသည္။ cbcm osc 
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 စိ္န္ပီတာ ဘာဆီးလီကာ ႏွင့္မလွမ္း 
မကမ္းတြင္ရွိ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ 
McDonaldစားေသာက္ဆိုင္သည္ ၄င္းေဒသ 
တစ္ဝိုက္ရွိ မရွိဆင္းရဲသားအား အစားအစာ 
မ်ားကို အခမဲ့ေပးေဝလွ်က္ရွိေၾကာင္း ဇန္နဝါ 
ရီလ (၁၂)ရက္ထုတ္ျပန္သည့္ ဗာတီကန္ 
ေရဒီယိုသတင္းအရ သိရွိရပါသည္။ ထုိစား 
ေသာက္ဆိုင္သည္၂၀၁၇ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ 
ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သာသနာပို္င္မ်ား၏သေဘာ 
တူညီမႈကိုရယူကာ စတင္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး 
ဗာတီကန္ရွိစိန္အဲန္းဂိတ္တံခါးၾကီးကိုမ်က္ႏွာ 
မူထားေသာ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးပံုစံ 
ျဖင့္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။  
McDonald မွ Borgo Pio  ႏွင့္ ေဒသရိွ 
ကရုဏာအသင္းအဖြဲ႔ (Medicina Sociale )  
တို႔ကပူေပါင္း၍ အက်ိဳးထိေရာက္ ေသာ 
သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုအျဖစ္ McDonald 
စားေသာက္ဆိုင္မွ  ေန႔လည္စာ စားေသာက္ 
ဖြယ္ရာမ်ား(၁၀၀၀) ခန္႔ကို တနလၤာေန႔တိုင္း  

တြင္မရွိဆင္းရဲသားမ်ားအား ေပးေဝရန္ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ထိုအစီအစဥ္ကို 
ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္စတင္သြား  

 

 

မည္ျဖစ္သည္။ McVatican အမည္ျဖစ္ 
ေန႔လည္စာဗူးငယ္ထဲတြင္လည္း ခ်ီး(စ္) ဘာ 
ကာႏွစ္ခု၊ ပါးလွ်စြာလွီးထားေသာပန္းသီး  

 

စိတ္ေလးမ်ားႏွင့္ ေရသန္႔တစ္ဗူးကိုလည္း 
ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

     ယင္းေဒသရွိ  ကရုဏာဒါရုိက္တာ Lucia 
Ercoli ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ  မိမိတုိ႔ဘက္မွ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို  ၄င္းတို႔က ခ်က္ခ်င္း 
လိုက္နာျဖည့္စြက္ႏုိင္ျခင္းကိို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္  
ထိိုကဲ့သို႔ McDonaldႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျခင္းအေပၚမိိမိက စိ္တ္ေက်နပ္မႈရွိခ့ဲ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ Medicina 
Sociale အေနျဖင့္  ေဒသခံ မရွိဆင္းရဲသား 
တို႔၏ က်န္းမာေရးကိုဂရုစိုက္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ 
ေသာ ေဆးစစ္ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ 
လြန္ခဲ့ေသာမ်ားက Papal Almoner ႏွင့္ 
လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ပါ 
သည္။ Medicina Sociale တြင္ ဝင္ေရာက္ 
အမႈထမ္းကူညီေသာသူမ်ားႏွင့္ ေစတနာဝန္ 
ထမ္းမ်ားကိုလည္း McDonald ကေန႔လည္ 
စာကို ေပးေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း 
ဗာတီကန္မွ သတင္းရရွိပါသည္။ (CBCM-OSC) 

   
  
  
 
 
 
 
 
 

 

McDonald 

 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ လက္မွတ္သည္ 
ေရာင္းကုန္မဟုတ္ 

ပုုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရစ္စစ္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ စိန္ပီတာရင္ျပင္တြင္ လူထုပရိသတ္ 
တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း၌ ထိုရင္ျပင္သို႔ဝင္လာရန္ လက္မွတ္မွာ ေငြေပးဝယ္ရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း 
ကို  မိမိ၏ ၾသဝါဒအၿပီးတြင္ အတိအလင္းမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာကို မိန္႔ၾကား 
ရာတြင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက “ယခုကၽြႏု္ပ္သည္ သင္တို႔အားမေျပာခ်င္ေသာအရာကိုေျပာ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာမွာ ကၽြႏု္ပ္ေျပာရမည့္အရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ 
လက္မွတ္တြင္ ဘာသာစကား(၆)မ်ိဳးခန္႔ျဖင့္ (ထိုလက္မွတ္သည္ အခမဲ့ ျဖစ္သည္)   
ေရးသားထားပါသည္ ၊ သို႔ေနရာသို႔သာမက ခန္းမေဆာင္သို႔လည္းေကာင္း၊ ရင္ျပင္သုိ႔ 
ေသာ္လည္းေကာင္းအခမဲ့ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။  ရဟန္းမင္း 
ႀကီး( ေရာမၿမိဳ႕၏ ဆရာေတာ္ )  ႏွင့္ လည္းစကားေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္တခ်ိဳ႕ေသာ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
သူမ်ားက ထိုလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းစားေနသည္ကို ကၽြႏု္ပ္သိရွိခဲ့ရပါသည္။  သတိထား 
ပါ ထိုေနရာသို႔ ဝင္ရန္မွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ သတိမႈဆင္ျခင္ပါ။ မည္သူကမွ်ဝင္ေရာက္ 
ၾကည့္ရႈလည္ပတ္သူကိုေငြျဖင့္လက္မွတ္ေရာင္းခြင့္မရိွပါ။ ထိုေနရာသို႔ဝင္လာရန္မွာ သင္တို႔ 
သည္ အခေၾကးေငြေပးစရာမလိုပါ အေၾကာင္းမွာ ထိုေနရာ၊ ထိုအိမ္ေတာ္သည္ အားလံုး 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ အားလံုး၏ အိမ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႔အား ထိုေနရာမ်ားသုိ႔ဝင ္
ေရာက္ရာ အခေၾကးေငြေတာင္းခံေသာသူသည္၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သူျဖစ္ပါသည္။  ဆိုးသြမ္း 
ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ မျပဳလုပ္သင့္ေသာအရာကုိ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္”  ဟု 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ (CBCM-OSC) 
 

ဇန္ဘီယာႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား  အသင္းအဖြဲ႔ေတြ႔ဆုံျခင္းသတင္း 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား (PMS)   ႏွစ္ 

ပတ္လည္ ေတြ႔ဆံုျခင္း တစ္ခုကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အသစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး  အသက္တာျဖင့္ ကမ ႓ာႏွင့္အဝွမ္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ပိုမို 
လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္  ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္  ဇန္ဘီယာႏိုင္ငံ Lusaka တြင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။   ဇန္ဘီယာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ  ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ား 
အဖြဲ႔ ဒါရုိက္တာ Fr Edwin Mulandu က  သင္တို႔သည္ သင္တို႔ အမႈေတာ္ထမ္း ေဆာင္ရာ 
သာသနာအသီးသီးရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို လည္းအေစခံရပါမည္။  

သို႔မွသာ သင္တို႔သည္ သင္တို႔၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ္႔မည္ ဟု သူကေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။  Lusaka ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
ႏွင့္   Mansa  သာသနာတို႔တြင္  ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီး  (PMS)  ေက်ာင္း 
ထိုင္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီး အသစ္မ်ားကို ရရိွခဲ့သည္။   

Fr.Mulandu   ကလည္း (၂၀၁၆ ) ခုႏွစ္ (သနား ျခင္းဂ်ဴဘီလီႏွစ္) သည္ေအာင္ 
ျမင္ ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟုဆိုရေပမည္။ အသင္းေတာ္ အတြက္ အင္မတန္လွပ ေအာင္ျမင္ 
ခဲ့ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔(PMS)သည္လည္း ေက်းဇူးေတာ္မ်ားစြာ ခံစား 
ရရိွခဲ့သည္ ဟူ၍ သက္ေသခံေျပာျပသြားခဲ့သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးအသိအမွတ္ျပဳ ခရစ္ယာန ္
သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ (PMS) ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ 
ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးၾကီးကို ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ 
ခဲ့ေၾကာင္း ဇန္ဘီယာကက္သလစ္ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားရံုး(ZCCB)   မ ွသတင္းရရွိပါသည္။  
(CBCM-OSC)    

 
 

 

 



       CBCM-Herald. Volume (2), No (3)                        1 February  2017 

 

       ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး                                         - 9 -                                                                                                        CBCM-Herald  

 

 
  

 

  

 

၁၄ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇။ 
ရန္ကုန္။ 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ 
ပထမ(၆)လပတ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္း 
အေ၀းႀကီးကို ဇန္န၀ါရီ ၁၀ မွ ၁၄ အထိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံကက္ သလစ္ဆရာ ေတာ္ႀကီး 
မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္႐ံုးစုိက္ရာ အမွတ္ ၂၉၂-ေအ၊ 
ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္ရိွ သာသနာ (၁၆)ခုစလံုးမွ 
သိုးထိန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားေပါင္းစု၍သာသ 
နာအေရးကိုသာမကႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံ့ 
အေရးကိုပါေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ထိုေဆြး 
ေႏြးခ်က္မ်ားထဲမွ ဘာသာတူအမ်ားသိရွိ 
ေစရန္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မ်ားကို ယခုလတြင္ 
ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါသည္။ 

 
ဥကၠ႒ဆရာေတာ္က ႀကိဳဆုိျခင္း 

 
ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ 

ႀကီးမ်ား အဖဲြဲ႕ခ်ဳပ္၏ဥက္ၠ႒ျဖစ္သူ ဆရာ 
ေတာ္ ဖဲလစ္လ်န္းခင္း ထန္က အစည္း 
အေ၀းသို႔ႂကြေရာက္လာေသာ ပုပ္ ရဟန္း 
မင္းႀကီး၏ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ အာ့ခ်္ 
ဘိေရွာ့ ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္ႏွင့္ ဆရာ ေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအားလံုးကို ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း ဆက္ 
ခဲ့ပါသည္။ အၿငိမ္းစားယူသြားခဲ့ ၿပီျဖစ္ 
ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဂေရာင္ႏွင့္ 
ဆရာေတာ္ ဆိုေတး႐ိုဖေမာတို႔လည္း 
အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ 
အတြက္ ၎င္းတို႔ႏွစ္ပါး အၿငိမ္း စားယူၿပီး 
ေသာ္လည္း တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္မႈအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ႁမြက္ၾကား ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ကိုယ္စားလွယ္ 
ေတာ္မိန္႔ၾကားခ့ဲေသာအမွာစကား 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္  ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ   
အာ့ခ်္ဘိေရွာ့ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္က  ျမန္မာ 
ျပည္ကက္သလစ္သာသနာ ေတာ္၏ 
သိုးထိန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရ 
သည့္ အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိေၾကာင္း၊ 
ျမန္မာျပည္၏လက္ရိွ အေျခအေနမွာ 
တည္ၿငိမ္မႈမရိွေသးသည့္အတြက္ ယင္း၏ 
အက်ဳိးဆက္ကို ျပည္သူျပည္သားမ်ား ခ ံ
စားေန ရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္း 
အ၀ုိင္းႏွင့္ ကက္သလစ္  အသင္းေတာ္က 
ယင္းအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း၊ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ 
ကလည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ဒုက္ၡကို သိရိွ 
နားလည္ေၾကာင္း ဦးစြာမိန္႔ၾကား ခဲ့သည္။ 

 
စိန္ဂၽြန္ေမရီဗီယာနီကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္

တကၠသုိလ္လြိဳင္ေကာ္တြင္ 
အသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း 

 ေတာင္ႀကီး၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ဖယ္ခံု၊ 
ေတာင္ငူႏွင့္ က်ဳိင္းတံုသာသနာမွ ရဟန္း 
ေလာင္းေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ရဟန္း 
ျဖစ္တက္ၠသိုလ္သစ္ကို လြိဳင္ေကာ္တြင္ 
ဖြင့္လွစ္မည့္အေၾကာင္း အဆိုပါသာသနာ 
မ်ားမွ ဆရာေတာ္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခ်က္ကို 
လြိဳင္ေကာ္ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္စတီးဖင္း 
ေတ်းဖဲက တင္ျပခဲ့သည္။ 

 ယင္းအတြက္ လြိဳင္ေကာ္သာသ  
နာကယခင္မိုင္းနားေဆေမနာရီေဟာင္း 
ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ 
သာသနာမ်ားက ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကူ 
ညီက်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။ သူေတာ္စင္ 
အသင္း ဂုိဏ္းမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔အသင္း 
ဂိုဏ္းဝင္မ်ားကို ထိုရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ 
သို႔ ေစလႊတ္မည္ဆုိပါက ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားကိုကူညီထည့္ဝင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္သစ္၏ေက်ာင္း
အုပ္အျဖစ္ လြိဳင္ေကာ္သာသနာမွ Fr. 
Ricardo Gnieri ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ေရာမ 
က လည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ပါဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္းခန္႔ 
အပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

Fr. John Kawdy (ေတာင္ငူ) 
Fr. Clement Ate (က်ိဳင္းတံု) 
Fr. Augustine Ko (ဖယ္ခံု) 
Fr. Paul Plai (ေတာင္ႀကီး) 
Fr. Robert Byareh (လြိဳင္ေကာ္) 

စိန္ဂၽြန္ေမရီဗီယာနီရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ 
ကို ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ 
တရားဝင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

ျမန္မာအေမရိကန္ကက္သလစ္အဖဲြ႕ 
အစည္း 

ျမန္မာအေမရိကန္ကက္သလစ္အဖဲြ႕
အစည္း ၏ေမတ္ၱာရပ္ခံအခ်က္ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစာ 
ေယာဟန္အား အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာ 
ကက္သလစ္အဖဲြ႕အစည္းအတြက္တာဝန ္
ခံဆရာေတာ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရး၌ပူးေပါင္း ပါဝင္ 

မည့္ က႑ႀကီး (၅)ရပ္ 
က႐ုဏာ လူမႈစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး 

အသင္း မ ွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ေဒါက္တာ 
ဝင္းထြန္းၾကည္က ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ 
ေရးအတြက္လမ္းျပေျမပုံကိုရွင္းျပခဲ့သည္။ 
ယင္းအတြက္ - 
၁။ ပညာေရးက႑၊ 
၂။လူမႈဘ၀ဘက္စံုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ 

စာမ်က္ႏွာ (၁၀)သို႕ 

ထို႔ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးက  
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ လက္ထက္ 
ဗာတိကန္႐ံုးေတာ္ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္တို႔ကို ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

ထို႔ျပင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ 
က ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားသို႔ ေရးသားေသာ 
စာအေၾကာင္းကို ရွင္းျပရာတြင္ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ 
အေရး ႀကီးေၾကာင္းကို အထူးအေလးေပး 
မိန္႔ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာက်ဴး 
လြန္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသူမ်ားအတြက္ ““ဆု 
ေတာင္းျခင္းႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ ေျဖျခင္း 
ေန႔ရက္””ကို သတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕ရြာေဒသ 
အဆင့္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ 
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
တုိင္းကိုတုိက္တြန္းထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာ 
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ 
အေနႏွင့္လည္း သက္ငယ္လိင္ပိုင္းဆုိင္ 
ရာက်ဴးလြန္မႈအားလံုး၀သည္းညည္းမခံ
ဘဲ ထိုက္သင့္သကဲ့သို႔ခ်က္ခ်င္းအေရး ယူ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္းရွင္း 
ျပသြားခဲ့သည္။ 

 
ဆရာေတာ္ဖရန္စစ္၏ေမတၱ္ာရပ္ခံခ်က္ 

ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္က 
လည္း တုိက္ပဲြမ်ားရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျပဳလုပ္ ေရးအတြက္ 
ေတာင္းဆိုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သ 
လစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ တစ္ခု 
လံုးကပါ စည္းလံုးတက္ႂကြစြာပါ၀င္ၾကရန္ 
ေမတ္ၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ 

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုကလည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတစ္ကာမ်ား၊ ဗီႏုိင္းမ်ား 
႐ိုက္ႏိွပ္ကာျဖန္႔ေ၀ကပ္ထားၾကရန္ တိုက္ 
တြန္းခဲ့သည္။ 

 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လစဥ္လတိုင္းအတူ 
တကြစုဆုေတာင္းရမည့္ေန႔သတ္မွတ္ျခင္း 

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က 
ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လစဥ္  
 

လတုိင္း ပထမ ေသာၾကာေန႔တြင္ မစၦား 
တရားပူေဇာ္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဖူး 
ေျမာ္ျခင္း၊ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ၿခိဳးျခံ၀ါေရွာင္ 
၍ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ 
ခဲ့သည္။ သာသနာအသီးသီးမွ ရဟန္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊သူေတာ္စင္မ်ား၊ဘာ
သာတူမ်ားကလည္း အတူတကြ ပါ၀င္ၾက 
ရန္ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားပါသည္။ 
 
ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြႀကီး  

ယခုလာမည့္ဧၿပီလ၂၆-၂၇ ရက္ 
တို႔တြင္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး 
ေႏြးပြႀဲကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြႀကီးအတြက္ ကာ 
ဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္အတူ က႐ုဏာလူမႈ 
စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးအသင္း(KMSS)ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္  
(JP) တို႔က ဦးေဆာင္စီစဥ္ သြားၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
 
အာဆီးပါ (AsIPA)အေရး ေဆြးေႏြးျခင္း  

““အာရွနည္းဟန္ျဖင့္ျပည္ဝေသာ 
သာသနာ ျပဳျခင္းနည္းစနစ္”” (Asian 
Integral Pastoral Approach- AsIPA) 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အတြင္း 
ေရးမွဴးျဖစ္သူ Fr. Luca Tha Ling Sum 
က ျမန္မာျပည္ရိွ ကက္သလစ္သာသနာ 
အသီးသီး၌ လုပ္ေဆာင္မည့္ အာဆီးပါ 
အစီအစဥ္မ်ားကိုတင္ျပသြားခဲ့သည္။ထိုအ
စီအစဥ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕က 
ကုန္က်စရိတ္ကို မွ်ေဝက်ခံေပးသြား မည္ 
ျဖစ္သျဖင့္ သာသနာအသီးသီးကမိမိတုိ႔ 
သာ သနာအလိုက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြ 
ထားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

သာမန္ ဘာသာတူမ်ားဆုိင္ရာ 
ေကာ္မရွင္ ႐ံုးခန္းတြင္ အာဆီးပါ႐ံုးခန္း၊ 
မိသားစုေရးရာ႐ုံးခန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးထု 
ဘဝဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး႐ံုးခန္းမ်ားကိုအတူ 
တဲြထားေပးပါသည္။ 
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စာမ်က္ႏွာ (၉)မွအဆက္ 
 
၃။ ေဒသခံလူနည္းစု အခြင့္အေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈ
ရိွေရးက႑၊ 
၄။ အမ်ဳိးသမီးထုဘ၀ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး 
က႑၊ 
၅။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ 
ရာဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္
ေဆာင္ေရးက႑၊ အစရိွသည့္ က႑ႀကီး 
(၅)ရပ္မွ တာဝန ္ရိွသူမ်ားက မိမိတို႔ လုပ္ 
ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း 
တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

 
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္

မွေမတၱာရပ္ခံခ်က္ 
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠ

သိုလ္ ၏ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ Fr. Cyprian 
ေအာင္ဝင္းကရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသား 
မ်ားအားျပဳျပင္ပံုသြင္းရာတြင္ ဆရာေတာ္ 
မ်ားႏွင့္ ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္မွ တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အတူလက္တဲြ၍ ပိုမိုပူး 
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ 
သည္။ ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္၌လည္း 
ေကာင္း၊ သသနာအတြင္း၌လည္းေကာင္း 
အရက္ေသစာေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြား 
ျခင္းကို အထူးအေလးအနက္ထားကုိင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းရန္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္က အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ 

ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္၏ 
ဘက္စံုသံုး ခန္းမသစ္ဖြင့္ပဲြကို ဇန္နဝါရီ 
၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ 
 
ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္(ဒႆနိကေဗဒဌာန) 
ဝင္ခြင့္အမွတ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း 

ယခုႏွစ္မွစတင္၍ ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္(ဒႆနိကေဗဒဌာန)သို႔ဝင္ခြင့္ 
အမွတ္ကို ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းအတုိင္း 
(၁၆၀)မွတ္တြင္ (၉၂)မွတ္ရရွိမွာသာ 
ေအာင္ျမင္သည္ဟုသတ္မွတ္လိုက္သည္။ 
IELTSေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္မူ အဆင့္(၆) 
ရရွိရန္ လိုအပ္ သည္။ 
 

 
 

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္သူ 
မ်ားအားကာကြယ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြ 
Fr. Enrico က ကေလး သူငယ္မ်ား 

အကာအကြယ္ေပးေရး ေဆြးေႏြးပဲြကုိ 
၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္ 
အထိ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ တက္ၠသိုလ္ 
(ရန္ကုန္)တြင္ Fr. Hans Zollner က 
ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္း တင္ျပ 
ခဲ့သည္။ ထို ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ သာသနာ 
အသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္(၃)ဦး၊သူေတာ္ 
စင္အသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စား 
လွယ္(၂)ဦး၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ တမန္ 
ေတာ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေသာအဖဲြ႕အစည္း 
မ်ားမွကိုယ္စားလွယ္ (၂)ဦးစီတက္ေရာက္ 
ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။ 

 

သစၥာသံုးပါးခံသူေတာ္စင္မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း 

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ကို အဖဲြ႕ဖဲြ႕၍ ျပဳစု 
ၿပီး သစၥာသံုးပါးခံ သူ ေတာ္စင္မ်ား အဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္ကလည္း အတည္ျပဳခ့ဲၿပီးျဖစ္ သည္။ 
ထိုအစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
အတြက္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး ေကာ္မရွင္ကိ ၎င္းတို႔အဖဲြ႕ 
ခ်ဳပ္၌ဖဲြ႕စည္းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  သိရ 
သည္။ 

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-သမုဒၵရာ 
ႏုိင္ငံမ်ား ဆိုင္ရာ သစၥာသံုးပါးခံ သူေတာ္ 
စင္မ်ား၏အစည္းအ ေ၀းပဲြႀကီး (AMOR  

 

 

ျမန္မာျပည္ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္ 

မ်ားေကာ္မရွင္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားအတြက္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ သင္ 
တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၀၁ 
-၂၀၀၂ ခုႏွစ္တို႔၌ ရဟန္းသိကၡာခံ ယူခဲ ့
ၾကေသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းကိုေမလ (၇)ရက္ 
မ(ွ၁၃)ရက္အထိျပင္ဦးလြင္၊ အနီး စခန္းရွိ 
နာဇရက္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းေဂဟာ၌ လည္း 
ေကာင္း၊၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ရဟန္းသိကၡာခံ
ယူခဲ့ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္သင္တန္းကိုေအာက္တို 
ဘာလထဲတြင္ေခ်ာင္းသာ၌လည္းေကာင္း 
ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 

XVII)ကို လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၆) ရက္ 
မ ွ မတ္လ(၄)ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
စိန္ေမရီကာသီျဒယ္ေက်ာင္းရိွ ခန္းမႏွင့္ 
ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတုိက္တို႔တြင္ က်င္းပ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 

ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းေကာ္မရွင္ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းေကာ္မရွင္၏ 

နာယက ျဖစ္သူ ဆရာေတာ္နီေကာ လား 
မန္ထန္းက ျမန္မာဘာသာျဖင့္မစၦားပူေဇာ္ 
ျခင္း ပထမပုိင္းကိုျပဳစုၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပခ့ဲသည္။ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ျပဳစုထား ေသာ 
စာသားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုဖတ္႐ႈၿပီး လွ်င္ 
လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ား၌ေဝဖန ္ အၾကံ ျပဳ 
ၾကရန္လည္းေမတၱာရပ္ခံထားပါသည္။  
 
 
 

ထိုစာသားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို 
ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳရန္အတြက္ အလုပ္ 
႐ံု ေဆြးေႏြးပဲြကိုလာမည့္ မတ္လ (၂၈) 
ရက္မွ (၃၀)ရက္အထိ ခ်မ္းသာကုန္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ျပင္ဦးလြင္တြင္ ျပဳလုပ္ သြား 
မည္ျဖစ္ကာ OTC ႏွင့္ ဝတ္ျပဳကိုး ကြယ္ 
ျခင္း ေကာ္မရွင္မွ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ 
ဆရာေတာ္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿပီး 
ေဆြး ေႏြးၾကရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည္။ 

 
က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ 

ဆရာေတာ္ အလက္ဇႏ္ၵားျပံဳးခ်ဳိက ၂၀၁၆- 
ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မ ွ ၂၄ အထိ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ 
ျမန္မာကက္သလစ္က်န္း မာေရး ေကာ္ 
မရွင္အစည္းအေ၀းပဲြအေၾကာင္းကို တင္ျပ 
ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ မရိွေသး 
ေသာ သာသနာမ်ားအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ 
အတြင္းေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖဲြ႕ စည္း တည္ 
ေထာင္ရန္ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။ 
 

ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား 
ေကာင္စီႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံက်မ္းစာအသင္း 

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ဦးေဆာင္ 
လႈပ္ရွား မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၇-
ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဂၤလာႏွစ္ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ကာ ဆုေတာင္းၾကရန္၊ ၿခိဳးျခံ 
၀ါေရွာင္ၾကရန္တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္/ 

ထိုတုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္ 
စ(ီMCC)က လိႈက္လိႈက္လွဲလဲွလက္ခံ ကာ 
မိမိတို႔၏ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ အသီး 
သီးသို႔ဆက္လက္ႏိႈးေဆာ္တုိက္တြန္းထား 
ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ 

ဆရာေတာ္တခ်ဳိ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး 
အတြက္ CBCM  ႏွင့္ MCC တို႔က ပူးတဲြ 
ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ သင့္ 
ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ့ဲသျဖင့္ ထိုပူးတဲြ ေၾက 
ညာခ်က္ (စာ - ၂) ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ 
ခဲ့ပါသည္။  
(Fr. M ညြန္႕ေဝ၊ ေအာင္မင္းေနာင္) 

 
 

၁၅ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇။ 
ေနျပည္ေတာ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ 
ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္ႏွင့္  မႏၱေလး 
ဂုိဏ္းခ်ဴပ္ဆရာေတာ္ေပါလ္ဂေရာင္း(ၿငိမ္း)
၊ ျမစ္ႀကီးနားဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါတန္၊ 
လားရွိးဆရာေတာ္ ဖီးလစ္ဇေဟာင္း၊ ဗန္း 
ေမာ္ဆရာေတာ္ ေရမြန္ဆြမ္လုတ္ဂမ ္ တို႕ 
ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။   

ထိုနည္းတူစြာျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ဒုတိယ သမၼတဟန္နရီ ဘန္ထီးယို ႏွင့္  

 
 
 

 

ကက္သ လစ္ ဆရာေတ္ာႀကီးမ်ားျဖစ္ ၾက 
ေသာ မႏၱေလး ဂုိဏ္းခ်ဴပ္ဆရာေတာ္ ႀကီး 
နီေကာလပ္စ္မန္းထန္၊ ဟားခါးဆရာေတာ္ 
လူးခ်ီးစ္အူးစ္ ၊ ကေလးဆရာေတာ္ ဖီးလစ္ 
လ်န္းခင္းထန္တို႕ သည္ ေနျပည္ေတာ္ 
တြင္ သီးသန္႕ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္ ေလးပါးတုိ႔ 
ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 

 
 
 
 

ပတ္သက္၍ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ 
လုိက္ပါသြားေသာ ဖာသာတစ္ပါးက ေျပာ 
သည္။ “ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္နဲ႔ တစ္နာရီေလာက္ေတြ႔ ဆံုၿပီး 
ေတာ့ စကားေျပာၾကတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ အလြတ္သေဘာ မိတ္ဆက္ေတြ႔ 
ဆံုတဲ့သေဘာပါဟု မဇိၥ်မကို ေျပာသည္။ 
ထိုတုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအေသး စိတ္ကုိ 
မသိရေသးေသာ္လည္း အဓိက အား ျဖင့္ 
လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပြမဲ်ား  

 
 
 
 

ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား 
အေရး ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဖာသာရ္ တစ္ပါးက ေျပာသည္။ “ဆရာ 
ေတာ္ေတြက ဘာမွမေျပာေသးလုိ႔ ကၽြန္ 
ေတာ္လည္း ေျပာလုိ႔ မရေသးဘူး။ သူတို႔ 
ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အေၾကာင္း အရာ ေတာ့ 
ရွိမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ IDP အေရးနဲ႔ ပတ္ 
သက္ၿပီးေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေလာ 
ေလာဆယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ေတြကုိ ရပ္ေပး 
ဖုိ႔အတြက္ ေျပာဆုိၾကတာေနမွာပါ” ဟု 
သူက ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။ 
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 Asia-Oceania Meeting Of Religious (AMOR) XVII 

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္  အာရွ-သမုဒၵရာႏုိင္ငံမ်ားဆုိင္ရာသစၥာသုံးပါးခံသူေတာ္စင္မ်ား၏အစည္းအေဝးပဲြႀကီး 
 

အာရွသမုဒၵရာႏိုင္ငံမ်ား ဆိုင္ရာသစၥာ 
သံုးပါး ခံသူေတာ္စင္မ်ား၏အစည္းအေဝးပဲြ 
ႀကီး (AMOR - အာေမာ) သည္ ကမၻာ တစ္ 
ဝမ္ွး ရွိဆင္းရဲျခင္းႏွင့္တရားမွ်တမႈ မရွိ ျခင္း 
တို႔ကိုထိေရာက္ေသာတုန္႔ျပန္မႈေပးႏိုင္ရန္ေ
မြးဖြားလာသည့္ အစည္းအေဝး ပြႀဲကီး ျဖစ္ 
ပါသည္။  

အာရွသမုဒၵရာႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းႀကံ့ခိုင္
မႈပုိမိုရွိလာရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္  မႈ 
မ်ားခုိင္မာလာရန္အတြက္ရဟန္းေတာ္မ်ား
လည္းပါ၀င္လာေစရန္ခြန္အားေပးလ်က္ရွိ 
ပါသည္။ အာရွ-သမုဒၵရာ ႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ 
သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏အဖြဲ႔သားမ်ား 
အားလံုး အျပန္အလွန္အေထာက္အကူ ျပဳ 
ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ တက္ႂကြစြာလုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ 
ရည္ရြယ္၍ အာရွ-သမုဒၵရာႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၁)ႏိုင္ငံရွိ ကြန္ဖရင့္ အသီးသီး 
မွသူေတာ္စင္မ်ားသည္ ၂ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) 
၃ႏွစ္တစ္ႀကိမ္အတူတကြစုရံုးၾကၿပီး၊အေတြ႔ 
အႀကံဳမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို ဤ ဖိုရမ္ 
(Forum)တြင္ဖလွယ္ၾကပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူ၏အေျခခံအေၾကာင္းတ
ရားေပၚတြင္လက္ခံသေဘာတူညီသည့္ကိ
စၥရပ္မ်ားကို“အာေမာ”  ဖိုရမ္တြင္ေဆြး ေႏြး 
ၾကသည္။ အာရွ-သမုဒၵရာႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ 
သူေတာ္စင္မ်ား၏ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တစထ္ူး 
တစ္ျခားတုန္႔ျပန္သည့္အစီအစဥ္ႀကီးလည္း 
ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၏ ဆက္ႏြယ္မႈ၊ 
၊အားေပးမႈ၊ ပတ္သက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဤဖိုရမ္ 
ႀကီးၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ တက္ေရာက္လာ ၾက 
ေသာသူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္၀ိညာဥ္ေရး၊ 
ကာယေရး၊ တလံုးတစ္ဝတည္းတက္ႀကြ 
လန္းဆန္းေစမည့္ခြန္အားသစ္ကိုရရွိႏုိင္ၾက
မည္။ 

၁၉၇၁ခုႏွစ္မွအစျပဳ၍၊ (၄)ႏွစ္လွ်င္ 
တစ္ႀကိမ္ AMOR (အာေမာ) အစည္း 
အေဝးႀကီးကိုႏိုင္ငံအသီးသီးမွအိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံ 
အျဖစ္လက္ခံက်င္းပခဲ့ၾကသည္မွာႏွစ္ေပါင္း 
(၄၅)ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။က်င္းပသည့္ 
အႀကိမ္ေရ အမွတ္စဥ္အလိုက္၊ နံပါတ္စဥ္ 
တပ္ခဲ့ၾကရာ၊ယခု(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္း
အေ၀းပဲြႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ 
အျဖစ္လက္္္ခံ က်င္းပေပး မည္မွာ အလြန္ 
ဂုဏ္ယူဘြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ 

 
 
 
  

အစည္းအေ၀းပြႀဲကီး၏ အခမ္းအနား 
အစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ 
က်င္းပမည့္ေန႔စြမဲွာ၂၀၁၇ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ
လ (၂၆) ရက္ မွ မတ္လ (၄) ရက္ေန႔အထိ 
ျဖစ္၍ က်င္းပမည့္ေနရာမွာ စိန္ေမရီ ကာ 
သီျဒယ္သာသနာ့ခန္းမေဆာင္ ျဖစ္သည္။ 

အာေမာ- ၁၇ အစည္းအေ၀း ႀကီး 
သည္ ႏုိင္ငံတိုင္း၏သဘာ၀ အေျခအေန၊ 
ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ သာသနာျပဳအေတြ႕ အ 
ႀကံဳမ်ားေပၚတြင္ ကြန္ယက္ျပဳျခင္း၊ လက္ 
တြလဲုပ္ေဆာင္ျခင္းအစရွိသည္တုိ႔ကို ထပ္ 
ဆင့္ မြမ္းမံေပးမည့္ဖိုုရမ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ထို႔ 
အျပင္၊ ဤလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း 
ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘအသက္တာကိုကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ 
အတြက္လည္း စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ 
သည္။ 

 
ကြန္ဖရင့္အသီးသီး၏ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊အ  

ေျခအေနမ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ တက္ 
ေရာက္သူမ်ားကို ပိုမိုရင္းႏွီးလာမႈျဖစ္ေစၿပီး၊ 
ဆက္ကပ္လိုမႈစိတ္ဓါတ္ကိုပိုမိုရွင္သန္ေစမ
ည္ျဖစ္သည္။ ဘ၀အတြက္အျမင္ သစ္ 
မ်ားရရိွၿပီး၊ မတူညီေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ စိန္ 
ေခၚမႈမ်ားမွတဆင့္ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔၏ စြမ္း 
အားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တို႔သည္ ထူးျခားေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟူ 
ေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ေရွ ႔ဆက္ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ရဟန္းမင္းႀကီးသတိေပးသည္မွာ -“လူ 
သားမ်ားအေနျဖင့္သတၱေလာကႀကီး၏ေျပ
ာင္းလဲမႈမ်ားကိုပ်က္စီးေစသည့္ အေၾကာင္း 
တရားမ်ားျဖစ္ေသာ ရာသီဥတုကို ေျပာင္း 
လဲေစျခင္း၊ကမၻာ့ေရထု၊ေျမလႊာ၊ ေလထုႏွင့္ 
ရွင္သန္ေနေသာအသက္ကိုညစ္ညမ္းေစ  

 

ျခင္းတို႔သည္အျပစ္ျဖစ္ေစေၾကာင္းသတိ 
ေပးေနသည္။ 

ရဟႏၱာ ဒုတိယေျမာက္ဂြ်န္ေပါလ္ 
ေျပာၾကားခ့ဲသည့္ “ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ ဆက္ 
စပ္မႈအရာအားလံုးေျပာင္းလဲရမည္”ဆိုျခင္း 
သည္ဤအျပစ္ကိုဆပ္ေျဖရန္အလြန္ပင္ဆီ
ေလ်ာ္ သည့္အေၾကာင္း တရား ျဖစ္သည္။   

ို႔အျပင္၊ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ 
“Laudato Si” စာခြ်န္လႊာႏွင့္လည္း တိုက္ 
ဆိုင္မႈရိွေနသည္။ အာေမာ-၁၇ အစည္း 
အေ၀းႀကီးတြင္ ကြန္ဖရင့္အသီးသီးမွကမၻာ 
ေျမႀကီးဆိုင္ရာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏ကိစၥ 
ရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္္၀န္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈ၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ၊ အားသာ 
ခ်က္ႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အနာဂါတ္ 
အတြက္အႀကံျပဳမႈမ်ားအစရိွ သည္တို႔ကို 
ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘုရားသခင္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ 
ကမၻာေျမႀကီး၏ ေကာင္းမြန္လွပမႈမ်ားသည္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္မဲ့မႈ ႏွင့္ အလြသဲံုးစား မႈ 
တို႔ျဖင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွရၿပီးငိုေႂကြးျမည္
တမ္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာေမာ-
၁၇ သည္  “ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ 
အရာအားလံုးေျပာင္းလဲရန္ေခၚေတာ္မူျခင္း
” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ ကို ေရြးခ်ယ္၍ အာရွ-
သမုဒၵရာႏုိင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ သူေတာ္ စင္မ်ား 
အားအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္ၿခံ 
စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိရစၦာန္ႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးမ်ား  
ျပဳလုပ္ျခင္းအစရွိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
မ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾက 
ရန္ရည္ရြယ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာလက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ား
ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ 
အသိဥာဏ္ပြင့္လင္း၍မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း 
သဟဇာတက်စြာဆက္ဆံႏိုင္ၿပီး သူေတာ္ 
စင္ဘ၀ကို ပိုမိုေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္း၊ဆက္ကပ္ 
ႏိုင္ျခင္း အစရိွသည္တို႔ကိုရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္၊ အသင္းေတာ္အတြင္း၌သာပါ၀င္ 
လႈပ္ရွားျခင္းသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ လူမ်ိဳး 
ဘာသာအသီးသီးသို႔ေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
(CRCM) 

CBCM-Herald ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
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 အာရွသမၼာတရားေလလွိဳင္းအသံ၏ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊ 
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မႏၲေလးသာသနာ 

ဘားအံသာသနာ 

ကခ်င္ဘာသာအစီအစဥ္ ေသာတရွင္မ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနား။ 

ကရင္ဘာသာအစီအစဥ္ ေသာတရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္။ 

 

လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္  
ဥေရာပ- အာရွ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ 

ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအား စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအရ စီမံခန္႔ခြ ဲ
မႈျပဳလုပ္သြားမည္။ KMSS - ကရုဏာ  
သာသနာရုံးမ်ားအလိုက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ သာသနာနယ္ေျမမ်ား 
အတြင္းေစတနာဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အား 
ေကာင္းလာမည္။ PEACH program ၏ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား 
လည္းရွိသည္။ဥေရာပသမဂ ၢ စြန္႔ဦးေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္း အစီအစဥ္အေနျဖင့္ အျခားေစတ 
နာဝန္ထမ္းမ်ားအား လူသားျခင္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္ 
တီးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း တုန္႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထား 
မႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမုိ 
ထိေရာက္ေစရန္ႏွင့္ မဝူါဒလမ္းစဥ္မ်ားက်င့္ 
သုံးရာတြင္ လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထား 
မႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ျဖစ္သည္။ 
ေဒသခံ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထား မႈ 
ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရိွ 
အခ်ိန္ထိ က်င့္သုံးေနသည့္ ေစတနာ့ဝန္ 
ထမ္း စီမံခန္႔ခြမဲႈနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဥေရာပ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းအသုံး 
ျပဳေစရန္ျဖစ္သည္။လႊမ္းျခံဳရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
( Overall objectives) လည္းရွိသည္။ ၎  

တို႔သည္ -အာရွေဒသတြင္းရွိ Caritas အဖြဲ႔ 
ဝင္ (၆) ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က် 
ေရာက္ခ်ိန္အတြင္း လူမႈေရး ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္  
သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆုုံးရႈံးမႈမ်ား 
အား ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ရပ္ရြာ 
တြင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ တုန္႔ 
ျပန္ႏိုင္ေသာလူသားျခင္းစာနာေထာက္ထား 
မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား ေကာင္းလာေစရန္ 
တို႔ျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္း၏  ပ့ံပုိုးမႈသည္ 
မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အာရွ 
ေဒသအတြင္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေန 
ေသာ 
- ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား တုန္႔ျပန္ေဆာင္ 
ရြက္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ ရည္တိုးျမွင့္လာ 
ၿပီး ရိွရင္းစြဲ အေရးေပၚ အေျခအေနတုန္႔ျပန္ 
မႈစနစ္ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန ္
ထမ္းမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏုိင္မႈအေျခအေနတိုးျမွင့္ 
လာေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။၎ေနာက္ KMSS    
- ကရုဏာရံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူသားျခင္းစာနာ 
ေထာက္ ထားမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား 
အားေလ့ လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္ 
သုံးလာမည္။ 
- လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
မဝူါဒ (၂ ခုထဲမွ ၁ ခ)ု သင္တန္း အား 
သာသနာ (၁၀) ခုမွပါဝင္ၿပီး တႏိုင္ငံလုံး 
အတိုင္းအတာအေန ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း 
- လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ  
 
 
 

ဇန္နဝါရီလ ၁၂-၁၄ရက္ေန႔၊  
ရန္ ကုန္ ။ 

 
လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ သင္တန္းကုိ 
ဇန္နဝါရီလ ၁၂-၁၄ရက္ေန႔ထိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
တြင္ KMSS PEACH အဖြဲ႔မ ွ ဦးေဆာင္ၿပီး 
KMSS St.Vinsent သင္တန္းခန္းမေဆာင္ 
တြင္ ဖြင့္လြင့္ခဲ့သည္။ သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားမွာ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ျမင့္မားေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ရရိွလာကာ 
လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာသတ္ 
မွတ္အဆင့္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္၊ 
မိတ္ဖတ္ အဖြဲ႕အစည္္မ်ားအေနျဖင့္ အေရး 
ေပၚအေျခအေနေစတနာ့ဝန္ထမ္းစီမံခန္႕ခြမဲႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္အား ဥေရာပ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ 
အားေကာင္းစြာ လုပ္္ေဆာင္လာႏိုင္ေစရန္ 
တို႔ျဖစ္သည္။ သင္တန္း၏စီမံကိန္းကာလမွာ 
ဧၿပီလ ျဖစ္ၿပီး၂၀၁၆ မ ွ မတ္လ ၂၀၁၈ 
အထိျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း ခြင့္ျပဳအသုံးစရိတ္မွာ 
ဥေရာပေငြ(၈)သိန္းခြခဲန္႔ျဖစ္သည္။  

သင္တန္းကို ပ့ံံပိုးေသာအဖြဲ႔မွာ 
Caritas Austriaျဖစ္ၿပီး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 
မွာCaritas Asia, Caritas Bangladesh, 
Caritas Czech Republic, Caritas India, 
Caritas Myanmar-KMSS,Caritas Nepal, 
Caritas Philippines, Caritas Pakistan, 
Caritas Romania တို႔ၾကျဖစ္သည္။ 
သင္တန္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒသ 
တြင္းဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ၊ အေတြ႔ 
အၾကဳံဖလွယ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ 
ျခင္း၊ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ရုပ္လုံး 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာ 
ၾကည့္ရႈျခင္း၊သုံးသပ္ျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
အလိုက္ဆင့္ ပြားသင္တန္းမ်ားျပဳ လုပ္ျခင္း 
တို႔ျဖစ္သည္။သင္တန္း၌ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္မ်ား 
မွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူသားျခင္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မဝူါဒလမ္းစဥ္မ်ား 
အားေလ့လာသင္ယူၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္သုံး 
လာမည္။ ဥေရာပ သမဂ ၢစြန္႔ဦးေစတနာ့ဝန ္
ထမ္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းအစီ 
အစဥ္အား ႏိုင္ငံအဆင့္ မိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာမည္။ ဥေရာပသမဂၢ 
ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ား ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း  

မဝူါဒ(၂ ခုထဲမွ ၁ ခ)ု အားကရုဏာ ရုံးမ်ား 
တြင္လက္ေတြ႕က်င့္ သုံးျခင္း 
- ကရုဏာသာသနာနယ္ေျမမ်ားရိွ 
ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မဝူါဒမ်ား လက္ 
ေတြ႕က်င့္သုံးေစရန္ အသိေပးသင္ၾကားျခင္း 

လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
မူဝါဒ (၂ ခုထဲမွ ၁ ခ)ု အား သာသနာ (၁၀) 
ခု၏ ေဘးအႏ ၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရး ဆြျဲခင္း 
ျဖစ္သည္။  

သင္တန္းသို႔ တက္ ေရာက္ေသာ 
လူငယ္ေကာ္မရွင္မွ မလင္းလင္းက“ အေရး 
ေပၚအတြက္၊ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ 
အေသးအမႊား ကိစၥေလးေတြသြားဖူး တယ္။  
ဒါေပမ့ဲ သိထားတဲ့ဟာန႔ဲတစ္ျခားစီပဲ။ 
ခုေတာ့ အခ်ိန္ကာလ အလိုက္ အေရး ေပၚ 
ကိစၥျဖစ္ခဲ့ ရင္ Data အျပည့္အစုံႏွင့္ action 
planပါ  ဘယ္လို ျပင္ဆင္ၿပီး သြားရမယ္ 
ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း သင္ေပးေတာ့ 
အရမ္း ေကာင္းတယ္၊ သိပ္သေဘာ က် 
တယ္။ လက္နက္ တန္ဆာတပ္ဆင္ေပး 
သလိုျဖစ္သြား တယ္။ ဒီသင္တန္းကို တက္ 
ေရာက္္တဲ့သူ အားလုံးဟာ အလိုလိုန႔ဲ 
KMSS အဖြဲ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီးသြားသလိုလဲ 
ျဖစ္သြားတယ္။ အေရး ေပၚကိစၥတစ္ခုခု 
ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒီအဖြ႔ဲေတြ ဟာ အတူတူ လုပ္ 
ေဆာင္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီသင္တန္းဟာ 
ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထဲ အတြက္ေတာင္ 
အမ်ားႀကီးအက်ိဳးရွိတယ္ ဆိုေတာ့ အျခား 
သူလည္း ကိုယ္စီကိုယ္စီရရွိ ၾကမွာ ေသခ်ာ 
ပါတယ္။ စာရြက္စာတမ္းပဲ လုပ္ေပးရ လုပ္ 
ေပးရ၊ ဘယ္က႑ပ ဲ လုပ္ေပးရ လုပ္ေပးရ 
အဆင္သင့္ပါပဲ။ ခုေတာ့ စမ္းတဝါးဝါး မျဖစ္ 
ေတာ့ဘူး။ ဒီသင္တန္ းမ်ိဳးကိုဦး ေဆာင္ 
ဖြင့္လင့္ေပးေသာ KMSSမ ွအႀကီး အကဲမ်ား 
အထူးသျဖင့္ PEACH အဖြ႕ဲသား မ်ားကုိ  
ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ရွိပါတယ္။ မေမွ်ာ္ 
လင့္ပဲ ဒီလိုသင္တန္း မ်ိဳးတက္ခြင့္ ရတာ 
ေက်းဇူးတင္မဆုံးလည္း ျဖစ္မိပါတယ္” ဟု 
ေျပာၾကားသြားပါသည္။ ။  

၎သင္တန္း သို႔  KMSS, ECE, 
Justice & Peace, Youth ႏွင့္ Family 
ေကာ္မရွင္အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ 
သာသနာ (၁၇)ခုမွ လူငယ္ မ်ား စုစုေပါင္း 
(၃၈)ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း 
KMSS မွ သတင္း ရရိွပါသည္။  

 
 ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အဓိက အဂၤါရပ္ျဖစ္ေသာ  အသံပုိင္းဆုိင္ရာ(Radio)၊  

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ(Vedio+Audio) ႏွင့္ စာေပပုိင္းဆုိင္ရာ (Literature) တုိ႕ကုိ ေကာင္းမြန္စြာဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစား 

ေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကက္သလစ္စာေရးသူ (စာေပဝါသနာရွင္)မ်ားအဖြဲ႔ကုိ CBCM-OSC တြင္ ဖြ႕ဲစည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ (အက္ဒီတာခ်ဳပ္)   ဆက္သြယ္ရန္။  
- CBCM-OSC ရံုး 
- မ်ိဳးႀကဲသူရံုး 
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ဖာသာရ္ ေမာရစ္ညႊန္႔ေဝ 

(ကေလးသာသနာ ခရစၥမတ္သတင္းမ်ား) 
 

 

   

   

 
 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရဟန္ျဖစ္တကၠသိုလ္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီဌာနတြင္ ႏွစ္စဥ္ 
က်င္းပေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္းပြေဲန႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေမလိခလမ္းရွိ ယင္းတကၠသုိလ္တြင္ 
ဇႏၷဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ပြေဲန႔အခမ္းအနားကို 
နံနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ မစၧားတရားျဖင့္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ 
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုကဦးေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး လက္ 
ေထာက္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္ ၃၄ ပါးတို႕လည္း အတူ 
ပါဝင္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း ဦးပဥၨင္းႀကီး (၇) ပါးတို႔လည္း 
ဝန္းရံခဲ့ၾကသည္။ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ား၏ ဓမၼသံစဥ္မ်ားက 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အား ပုိမိုအသက္ဝင္ေစခ့ဲသလို ကိုရင္မ်ား၏ ၿမိဳင္ဆိုင္ေသာဘင္ 
ခရာ အဖြ႕ဲကလည္း ပြေဲတာ္ျမတ္ကို ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေစခဲ့သည္။ ပြေဲတာ္ရက္ကို ယခင္ 
ႏွစ္မ်ားက ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အတန္းတင္စာေမးပြႏဲွင့္  နီးကပ္လြန္း 
ေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈမွာ အားနည္းခဲ့ရသည္။  
ယခုႏွစ္တြင္မူ ဇႏၷဝါရီသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ေစာၿပီးက်င္းပခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား 
အရြယ္ လူငယ္ေမာင္မယ္ အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားစြာ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားအား 
အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ စစၥတာမ်ား၊ ဘရာမ်ားႏွင့္ ပြေဲတာ္ပရိသတ္ တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ 
ေက်ာ္ခန္႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ လူထုပရိတ္မ်ားမွာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ အနီးတဝိုက္ရိွ 
သာသနာအုပ္စုမ်ားမွျဖစ္ၾကသည္။ 

မစၧားတရားေတာ္အတြင္း ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္က ၾသဝါဒျမြက္ၾကားရာတြင္ ဘုရား 
သခင္၏ ေခၚသံကို ၾကားလွ်င္ အလ်င္အျမန္ ရက္ေရာစြာ တုန္႔ျပန္ၾကရန္လူငယ္ေမာင္ 
မယ္တို႔အား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ နမူနာအျဖစ္ ဘုရားသခင္၏ ေခၚသံကို တုန္႔ျပန္ခဲ့ေသာ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ျဖစ္လာမည့္ ဘေရေဂၚလီလို၊ ရွိသမွ်ကို ေရာင္းခ် စြန္႔က်ဲကာ 
ေတာကႏၲာရထဲသြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ရဟႏၲာ အန္ေထာ္နီ ႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းကို 
ျပည့္ဝစြာက်င့္ႀကံခဲ့ေသာ ဖရန္စစ္ အစီစီတို႔အား မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိကိုယ္ 
ကို ျပန္ေမးရန္ ေမးခြန္းတစ္ခုကို လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား ေပးခဲ့သည္။ ထိုေမးခြန္းမွာ 
“ဘုရားသခင္ငါ့ကို ဘာေျပာေနသလဲ”မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အဆံုး တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးစစ္ပရီးယန္ေအာင္ဝင္းမွေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေကာင္းျမတ္ 
ေသာ အဖဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းပါေၾကာင္း၊ မစၧားတရား ေတာ္ျမတ္ကို 
ဦးေဆာင္ က်င္းပေပးေသာ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ 
တို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၾကြေရာက္ပါဝင္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊  
 

 

ရန္ကုန္ ။ ၂၁၊၁၊၂၀၁၇။ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္ လူႀကီးမိဘ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအားလည္း ေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အထူးေက်းဇူး တင္ျခင္းအျဖစ္ စိန္႔ဂၽြန္ေပါလ္ 
ခန္းမေဆာင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရက္ေရာစြာ ကူညီပ့ံပိုးခဲ့ေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္အား 
ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကာဒီနယ္ႀကီးမွလည္း ေခၚေတာ္မူျခင္းပြကဲို ယခုကဲ့သို႔ 
စည္းကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ စာခ် 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ ကူညီၾကေသာ သူေတာ္စင္မ်ား 
ဘာသာဝင္ သားသမီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳကာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႁမြက္္ ၾကားခဲ့သည္။ 

ဆက္လက္ၿပီး စိန္႔ဂၽြန္ေပါလ္ ခန္းမေဆာင္အား ေကာင္းႀကီးေပးဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္း 
အနားကို မစၧားၿပီးသည္ႏွင့္ က်င္းပခဲ့သည္။ ကိုရင္မ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းလိုအပ္ခ်က္ 
ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာမွ ဤကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္လွပေသာ ခန္းမတစ္ေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပ ၅၀ ႏွင့္ ေပ ၄၀ အက်ယ္ခန္းမေဆာင္ကို အေထြေထြသံုးရန္အတြက္ 
ရည္ရြယ္ထားသည္။ထို႔ေနာက္ ေခၚေတာ္မူျခင္းျပခန္းကိုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ျပခန္းတြင္ 
သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ားမွ သူတို႔၏ အသင္းဂိုဏ္အေၾကာင္းမ်ားအား ဓါတ္ပုံမ်ား၊ 
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပသထားၾကၿပီး ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္၏ ျပခန္းတြင္ ဝတ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဝထၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ပညာဆည္းပူးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ 
က်မ္းစာမ်ား၊ ကိုးကားစာအုပ္မ်ားႏွင့္အတူ ကိုရင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈဓါတ္ပုံမ်ားအား ေဝေဝဆာ 
ဆာ ခင္းက်င္းျပသထားသည္။ ေခၚေတာ္မူျခင္း ျပခန္းတြင္ အသင္းေတာ္အတြင္း တူညီေသာ 
 

ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္တြင္ ေခၚေတာ္မူျခင္းပြေဲန႔ ႏွင့္ ခန္းမေဆာင္ဖြင့္ပြ ဲ
က်င္းပ 

 

 

 

သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္ကို မတူညီေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သူေတာ္စင္ 
အသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးအေၾကာင္း လူငယ္မ်ား ေလ့လာသိရွိႏိုင္ၾကသည္။ ၾကြေရာက္လာ 
ေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားအားလံုးကို ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ ေန႔လည္ 
စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား ေခၚေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း ေဟာ 
ေျပာျခင္းမ်ားကို နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားအၾကားတြင္ ေခၚေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ 
မ်ားအေၾကာင္း ေဟာေျပာျခင္းကို ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဗစ္တာေမာင္သစ္ႏွင့္ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္းဂိုဏ္းမွာ စစၥတာ ေမရီစိန္တို႔မ ွ
ေဝမွ်ေဟာေျပာခ့ဲသည္။ ဖါသာရ္ ဗစ္တာ ေမာင္သစ္က ေခၚေတာ္မူျခင္း အသက္တာ၏ 
နက္နဲဖြယ္ရာအေၾကာင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လူတိုင္းသည္ မိမိေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းလမ္းစဥ္ကို ေက်ႃပြန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝမွ်ေဟာၾကား 
ခဲ့သည္။ စစၥတာေမရီစီကလည္း ဆပ္ေျဖျခင္း သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းအေၾကာင္းႏွင့္ 
အသင္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္သူတို႔၏ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဝမွ်ေဟာေျပာကာ မိမိကိုယ္တိုင္၏ 
ေခၚေတာ္မူျခင္း ဇာတ္ေၾကာင္းျဖင့္ သက္ေသခံခဲ့သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားမွာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ အနီးတဝိုက္ သာသနာအုပ္စုမ်ားမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ ဘုရားစကား 
အတန္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ား၏ 
တင္ဆက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ အမ်ားပိုင္းမွာ ေတးသ႐ုပ္ေဖၚအကမ်ား၊ 
သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ႐ုိးရာအကမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး အစီအစဥ္မွာ “အေမမေတြ႕လိုက္ရ 
ေသာ အေဖ့အၿပံဳး” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ဆက္ေသာ ကိုရင္မ်ား၏ ျပဇာတ္ျဖစ္သည္။ 
ထိုျပဇာတ္မွာ လူတိုင္းတြင္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ကိုယ္စီရွိၾကေၾကာင္း ေဖၚက်ဴးထားသည့္ မိသား 
စုဇာတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔တာအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေန႔လည္ ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ 
နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ (CBCM-osc) 
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( သာသနာ သတင္းမ်ား ) 

 

မႏၲေလး။၁၈၊၁၊၂၀၁၇ 
မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 

သာသနာသို႔ စိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလရွင္အသင္း 
ဂိုဏ္းေရာက္ရိွျခင္း ႏွစ္(၁၅၀) ျပည့္ႏွင့္အတူ 
ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္ Sr.Roberta Dass , 
Sr.Marie Therese Khaing ,Sr.Elizabeth 
Joseph ႏွင့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္ Sr.Denis 
Ja Tawng ၏ ေက်းဇူးတင္ျခင္းမစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ၁၈၊၁၊၂၀၁၇ ရက္ေန႔ 
နံနက္(၉း၀၀)နာရီက ေရႊႏွလုံးေတာ္ကာသီ 
ျဒယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္တြင္ မႏၱေလးကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာ
လာစ္းမန္ထန္း၊ႏွင့္အတူဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာတူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ မစာၦးတရားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
ၾသဝါဒ တရားေရေအးတုိက္ေကၽြးရာတြင္ ’’ 
ဒီကေန႔ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတြ 
မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွာေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ စိန္ဂိ်ဳးဇက္ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း 
ေပၚမွာေသာ္လည္းေကာင္းအထူးက်ေရာက္ 
တဲ့ေန႔ျဖစ္ၿပီးဆက္လက္ၿပီးမွလည္း ဆထက္ 
ထမ္းပိုး အတူတကြသာသနာျပဳဳႏုိင္ၾကပါေစ 
ေၾကာင္း၊ သီလရွင္ေတြရဲ႕ဘဝမွာႏွစ္ေပါင္း 
(၅၀)၊ ႏွစ္ေပါင္း(၂၅)ဆိုတာဟာ အင္မတန္ 
မ ွဘုရားန႔ဲပိုၿပီး ရင္းႏွီးလာကာ  ၀ိညာဥ္ေရး 
ပိုင္းမွာလည္း အင္မတန္လွပရင့္က်က္လာ 
တဲ့သီလရွင္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ဴဘီလီရွင္ 
မ်ားးဟာေလာကမွာ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ 
ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင္႔ဂ်ဴဘီလီ  
 

က်င္းပတယ္ဆုိတာဟာ ဘုရားသခင္ရ႕ဲ 
ေက်းဇူးကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရား 
သခင္ေပးလာတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုျပန္ 
လည္ၿပီးေတာ့မွ တုန္႔ျပန္တ့ဲပြဲေတာ္လည္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွပသာယာတဲ့ေန႔ဟာ ဘုရား 
သခင္နဲ႔ ထပ္္တူထပ္မွ်ျဖစ္လာတဲ့ေန႔ဟာ 
ေကာင္းကင္ေရာက္တဲ့ေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
စိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလရွင္မ်ားအားလံုးကိုဘုရားသ
ခင္ေကာင္းခ်ီးေပးကာ ဆက္လက္ၿပီးသာသ 
နာ့အမႈေတာ္ကိုဘုရားသခင္ရဲ့အလိုဆႏၵအ
တုိင္းျပည့္ဝစြာသူ႔ေခတ္ကာလႏွင့္ကိုက္ညီမႈ
ရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳ 
ေၾကာင္း၊အထူးသျဖင့္ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားအေပၚ
ဘုရားသခင္ထံမွ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားဆက္ 
လက္ရရွိႏုိင္ပါေစလို႔ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ 

ဟုၾသဝါဒတရားေရေအးကုိတုိက္ေၾကြးခဲပ့ါ
သည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ သစၥာျပန္လည္ 
ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ဂ်ဴဘီလီရွင္ 
မ်ားအား စိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္း 
အႀကီးအကဲ SR.Ritaမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း 
မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ဴဘီလီရွင္ 
မ်ား အားလံုး၏ကိုယ္္စား Sr.Denis Ja 
Tawng မ ွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားရာ 
တြင္ ယခုလုိ ေကာင္းခ်ီးေတာ္ႏွင့္ျပည့္ဝ 
ေသာေန႔ေလးမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ၿငိမ္ 
သက္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူး 
ေတာ္မ်ားဘုရားသခင္ရဲ႕သားသမီးမ်ားအား
လံုးအေပၚခံစားရရွိၾကပါေစေၾကာင္း၊ေက်းဇူး
တင္ျခင္းဆိုတာ အရာရာ၌ေက်းဇူးတင္  

စရာမ်ားစြာရွိသည့္အခ်ိန္မွာ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ား 
ကိုယ္စားေက်းဇူးတင္ခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ 
အင္မတန္ကိုေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ထာဝရ
ဘုရားရွင္နဲ႔တကြ ဒီလိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမႈ 
ေတာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ဘုရားသခင္အ
သံုးျပဳေတာ္မူခဲ့တဲ့အရာေတြ မေရတြက္ႏုိင္ 
ေအာင္ရွိတာကိုလည္းဝန္ခံပါတယ္။ ဒီကမာၻ 
ေျမႀကီးေရ၊ေျမ၊ေလအတြက္လည္းေက်းဇူး
တင္ပါတယ္။ ျမင္ႏိုင္ရာ မျမင္ႏုိင္ရာ အရာ 
အားလံုးက်မတုိ႔ရဲ႕ဘဝအတြက္ဘုရားသခင္ 
တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ေက်း 
ဇူးတင္ပါတယ္။ မိဘ၊ ဆရာ၊ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးႏွင့္ ၾသဝါဒတရားေရ 
ေအးတုိက္ေကၽြးေပးေသာဆရာေတာ္ဘုရား 
ႏွင့္တကြဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား 
ႏွင့္ဘာသာတူမ်ားအားလံုးကိုလည္းေက်းဇူး
တင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလုိအခမ္းအနားျဖစ္ 
ေျမာက္ဖုိ႔ရန္အတြက္ အဘက္ဘက္မွဝိုင္း 
ဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ားအားလံုး
ကိုေက်းဇူးတင္ရင္းျပန္မဆပ္ႏိုင္ေသာေက်း
ဇူးေတာ္မ်ားကိုလည္း ထာဝရဘုရားရွင္မွ 
ၾကြယ္ဝစြာ တစ္ဦးစီအား ျပန္လည္သြန္း 
ေလာင္းခ် ေပးသနားေတာ္မူပါေစလို႔ ဂ်ဴဘီ 
လီေကာင္းခ်ီးေတာ္မ်ားကို အားလံုးကိုေဝမွ် 
ပါတယ္ဟု ေက်းဇူးတင္စကားကိုေျပာၾကား 
သြားခဲ့ပါသည္။ အဲ့ဒီေနာက္ေန႔လည္စာ 
ျဖင့္ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖၿပီး ဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနား 
ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 
    Pinky (MDY-OSC) 
 

 ဇန္နဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔၊ မဂၤလာဒုံ စိန္အက္ဒြတ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ အဖုိး 
ထိုက္လွေသာ အေသြးေတာ္ျမတ္ သီလရွင္ဂိုဏ္းမွသီလရွင္ (၂)ပါး ပထမကတိသစၥာခံ 
ယူျခင္းပြကဲို က်င္းပခဲ့သည္။ စစၥတာရ္ ရူဘီႏွင့္စစၥတာ္ရ္ ရူဖီးနာတို႔သည္ ညီအစ္မမ်ားျဖစ္ၾက 
ၿပီး အီတလီတြင္ ကာလအတန္ၾကာ သီလရွင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားခဲ့ 
သည္။ ထို႔ေနာက္ျမန္မာျပည္ရွိအေသြးေတာ္ဂိုဏ္း၏ ပထမဆုံးသီလရွင္ (၂)ပါးျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။ အခမ္းအနား၏မစာ ၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေအာင္ထြန္းမွဦး 
ေဆာင္ၿပီး တရားေရေအးကိုေတာ့ ဖာသာရ္ ဥာဏ္ျမင့္မွတိုက္ေကၽြးခဲ့သည္။ ပြေဲတာ္အတြက္ 
ႏိုင္ငံျခားမွ အသင္းဂုဏ္း၏အႀကီးအကဲ Mother Donatellaႏွင့္သူ၏လက္ေထာက္စစၥတာရ္  
Alessandra တို႔လာေရာက္အားေပးၿပီး မဆ ၦးတရားေတာ္အၿပီးတြင္ Mother Donatellaမွ 
ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစၥတာရ္(၂)ပါးကို မဂၤလာဒုံစိန္အက္ဒြတ္သာသနာတြင္ 
ေနရာခ်ေပးအမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေစခ့ဲသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ရဟန္းေတာ္(၇)ပါး၊ သီလရွင္ 
(၁၃)ပါးႏွင့္ ကိုရင္(၄)ပါးႏွင့္ သာသာသူအေျမာက္အမ်ားပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခား 
မ ွမစာၦးအၿပီးတြင္ စစၥတာအသစ္(၂)ပါးႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္ဓါတ္ပုံရိုက္ျခင္းႏွင့္ေန႔လည္စာ ေကၽြးေမြ 
းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ဇန္နဝါရီ (၁၅)ရက္ေန႔ နံနက္ ၆း၃၀ခန္႔တြင္ သာသနာ့ခန္းမေဆာင္မွ စတင္၍ 
တစ္သက္သစၥာႏွင့္ ပထမသစၥာခံယူမည့္သီလရွင္တို႔အား ေတာင္ငူသာသနာ ေတာင္ 
နန္းခ်ိဳဘင္ခရာအဖြဲ႔ ႏွင့္ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္ေလာင္းဘင္ခရာအဖြဲ႔တို႔မ ွ ေတာင္ငူသာ 
သနာေရႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္သို႔ပင့္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ပြေဲတာ္၏မစာ ၦး 
တရားေတာ္၌ ေတာင္ငူဆရာေတာ္ႀကီး အိုက္ဇက္ဓါႏုမွ တရားေရေအး တိုက္ေကၽြးခဲ့သည္။ 
အီတလီမွ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္စစၥတာရ္ႀကီး (၂)ပါးပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ 
ရွိ အသင္းဂိုဏ္း၏တာဝန္ခံ မာသာရ္ႀကီးခရစၥတင္းအလားသည္ မစာၦးတရားေတာ္ကိုလာ 
ေရာက္ပူေဇာ္ေပးေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ပြေဲတာ္သို႔ လာေရာက္အားေပး 
ၾကေသာ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွသီလရွင္တို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏သားသမီးကိုရက္ေရာ 
စြာဆက္ကပ္ေပးသည့္ သီလရွင္တို႔၏မိဘတို႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပြေဲတာ္သို႔ေရာက္ရွိ 
လာၾကေသာ ရပ္ႏီွးရပ္ေဝးမွဘာသာတူအားလုံးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေက်းဇူးစကားေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ ပြေဲတာ္၌ ဆရာေတာ္ႀကီး(၄)ပါး (ေတာင္ငူ၊ဖယ္ခုံ၊လြိဳင္ေကာ္၊က်ိဳင္းတုံ)၊ 
ရဟန္း (၃၃)ပါး၊ သီလရွင္ (၂၀၀)ပါးႏွင့္ ဘာသာတူ (၅၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။    
                                                                         (ဆပ္ေျဖျခင္းမွ ၾကယ္တစ္ပြင့္) 
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( သာသနာ သတင္းမ်ား ) 

 

သမၼာက်မ္းစာၿပိဳင္ပြကဲုိ (၁၄၊၁၊ 
၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ 
ေလးထပ္တုိက္ဓမၼာရုံ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
နံနက္(၇း၁၅)တြင္ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr. A T Paul ဦးေဆာင္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာ 
ပလႅင္တင္ျခင္း အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ နံနက္ (၇း၃၀)နာရီတြင္ ၿပိဳင္ပြဝဲင္ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖိတ္ၾကား ထားေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားေပးမည့္ပရိသတ္မ်ား စုရုံး 
ေရာက္ရိွလာၾကၿပီး ေဒၚဇက္စည္စည္က 
အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ 
အခမ္းအနားကုိ နံနက္ (၇း၄၅) နာရီတြင္ 
စတင္က်င္းပခ့ဲပါသည္။ အဖြင့္ဆုေတာင္း 
ေမတၱာကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Peter Than 
မွ ဦးေဆာင္ျပီး " ဆီမီးခြက္ " ဓမၼေတး 
သီခ်င္းကုိ တက္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္ 
မ်ားအားလုံး အတူတကြသီဆုိကာ အခမ္း 
အနားကုိစတင္ခ့ဲပါသည္။ တာဝန္ခံဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. A T Paul မွ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး ၿပိဳင္ပြကဲုိ စတင္ခ့ဲ 
ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြပဲထမပုိင္းတြင္ သက္ေထြး၊  
 

 
ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာနာ 
၁၄၊၁၊၂၀၁၇။ 
 

လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ားကုိ အုပ္စုခြၿဲပီး ႀကိဳတင္ 
သတ္ မွတ္ေပးထားေသာ က်မ္းပုိဒ္ျဖင့္ 
အလြတ္ရြတ္ဆုိျခင္း ဓမၼေတးသီခ်င္းသီဆုိ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ၾကပါသည္။ ကမ ႓ာ 
ဦးက်မ္းႏွင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ဆုိင္ 
ရာဗဟုသုတေမးခြန္းကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ 
ၾကားျဖတ္ေမးျမန္းၿပီး ေျဖဆုိႏုိင္သူမ်ားအား 
တုိက္ရုိက္ဆုခ်ေပးခ့ဲပါသည္။ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္ဆုိင္ရာေမးခြန္းကုိ Fr. A T 
Paul က ဦးေဆာင္ေမးျမန္းၿပီး ကမ ႓ာဦး  

က်မ္း ဆုိင္ရာေမးခြန္းကုိ ဦးဂ်ိဳးဇက္စုိင္းရွဲန္ 
မွ ဦးေဆာင္ေမးျမန္းခ့ဲၾကပါသည္။ ေန႔လည္  
 (၁၂) နာရီတြင္ ေန႔လည္စာကုိ လက္ 
ေရတျပင္တည္း အတူတကြသုံးေဆာင္ခ့ဲ 
ၾကပါသည္။မြန္းလႊဲ (၁း၀၀) နာရီတြင္ၿပိဳင္ပြ ဲ
ဒုတိယပိုင္းကုိ စတင္ပါသည္။ ဒုတိယပုိင္း 
တြင္ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးထားေသာထြက္ 
ေျမာက္ရာက်မ္းကုိ သရုပ္ေဖၚ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက 
ပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအၿပီးတြင္ ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ပတ္ 
သက္ၿပီးအားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ား 
 

 

ကုိ သုံးသပ္ၾကပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
Peter Than မွ အားေပးအမွာစကားေျပာ 
ၾကားၿပီး တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr A T 
Paulမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခ့ဲပါ 
သည္။ ၎ေနာက္ၿပိဳင္ပြဆဲုရ အသင္းမ်ား 
အားေၾကျငာၿပီး ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္း အမွတ္ေပး 
ဒုိင္လူႀကီးမ်ားအား အမွတ္တရလက္  
ေဆာင္ေပးျခင္း ၿပိဳင္ပြအဲတြက္ စားေသာက္ 
ဖြယ္ရာမ်ားကုိ တာဝန္ယူျပင္ဆင္ေပးေသာ 
သမၼာက်မ္းစာ အဖြဲ႕သားမ်ားအား အမွတ္ 
တရလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
အခမ္းအနားအပိတ္သီခ်င္းအျဖစ္ " ေဝေန 
ယ်သတၱဝါ" ဓမၼေတးသီခ်င္းကုိ အတူတကြ 
သီဆုိၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ၿပိဳင္ပြဝဲင္ 
မ်ား ပရိသတ္မ်ားအားလုံး ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားထံမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံယူခ့ဲၾကကာ 
ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္သမၼာက်မ္းစာ 
ေတာ္ေန႔ သမၼာက်မ္းစာၿပိဳင္ပြကဲုိ ညေန 
(၄း၃၀) နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ 
ၿပီးစီးႏုိင္ခ့ဲသည့္အတြက္ ဘုရား၏ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းပါသည္။(Sai Sheng –Taunggyi) 

 
 

 မႏ ၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာမွ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ လဖုန္းလူငယ္မ်ား 
သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေစတမန္သီလရွင္ 
မ်ားဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဂ်ဘီဂိုဘားတုိမိဘ 
မ့ဲေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္းႏွင့္ ဘုရားျဖဴရွိက႐ု 
ဏာေရးသီလရွင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
မသန္ စြမ္းမိဘမဲ့ေက်ာင္းသို႔ (၂၁၊၁၊၂၀၁၇) 
ရက္ေန႔က သြားေရာက္ကာလွဴ ဒါန္းခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ေစတမန္သီလရွင္မ်ားဖြင့္လွစ္ထား 
သည့္ ဘုရားျဖဴရွိ ေဂ်ဘီဂိုဘားတုိမိဘမဲ့ 
ေက်ာင္းတြင္ မိန္းကေလး ေက်ာင္းသူစုစု 
ေပါင္း(၆၇)ေယာက္ရိွသည္ဟု သိရွိခဲ့ရပါ 
သည္။ မိဘမဲ့ေက်ာင္းဟု ဆိုေသာ္လည္း 
ေတာဘက္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမွ မိဘရွိကာ 
ေက်ာင္းထားေပးရန္အတြက္ အလြန္ခက္ခဲ 
ၿပီးေကၽြးေမြးျပဳစုရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္မိသား 
စုမ်ားမွလည္းလာပို႔ထားသည္ဟုလည္းသိရွိ
ရပါသည္။ေက်ာင္းသူမ်ားမွာသူငယ္တန္းမွ
စတင္ကာတကၠသိုလ္ဝင္တန္းထိ ရိွသည္ 
ဟုလည္းသိရွိရပါသည္။ အဆုိပါေက်ာင္း 
တြင္ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေန 
ေရးအတြက္အလွဴရွင္သံုးေလးဦး၏လွဴဒါန္း 
ေပးေနမႈႏွင့္ လည္ပတ္ေနသည္ဟု ေဂ်ဘီ 
ဂိုဘားတို သစ္ေတာေစတမန္ သီလရွင္ 
ေက်ာင္းတာဝန္ခံစစၥတာရ္ထံမွသိရွိရသည္။ 
ေစတမန္သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွစစၥတာရ္ 
ႀကီးဂ်ိဳစဖင္းမွလည္း အခုလိုမ်ိဳးမႏ ၲေလး 
ဘက္ကလူေတြလာ လွဴဒါန္းတာမိ်ဳးတစ္ခါ 
မွေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ ယခုလို 
ေရာက္ရိွလာၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္အထူးပဲ
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ အၿမဲတမ္းႀကိဳဆုိေန 
ေၾကာင္းႏွင့္အေျခအေနေပးသည့္အခါတုိင္း 

အၿမဲတမ္းလာေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း၊ 
ယခုလုိေက်ာင္းသုိ႔လာေရာက္လွဴဒါန္းျခင္း
ႏွင့္အတူေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂိမ္းမ်ားပါ 
ကစားေပးတဲ့အခါ ကေလးေတြလည္းေပ်ာ္ 
သလိုစစၥတာရ္ကိုယ္တုိင္လည္းေပ်ာ္ရတဲ့အ
တြက္ေၾကာင့္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္တယ္ 
ဟုေျပာျပခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါေစတမန္သီလ 
ရွင္မ်ား၏ ေဂ်ဘီဂိုဘားတိုမိဘမဲ့ေက်ာင္း 
တြင္ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၃၀)ဦးရွိသည္ 
ဟုသိရသည္။ဆက္လက္ၿပီးဘုရားျဖဴရွိက႐ု
ဏာေရးသီလရွင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ မ 
သန္စြမ္းမိဘမဲ့ေက်ာင္းသို႔ေတာင္ႀကီးရွိနယ္
ခံမွေလ့လာေရးအျဖစ္ လုိက္ျပရင္းထုိ 
ေက်ာင္းရွိ တာဝန္ခံစစၥတာရ္တစ္ပါးမွ 
ေက်ာင္းတစ္ဝန္းလံုးရွိ မသန္စြမ္းမ်ားထား 
ရွိသည့္အခန္း မ်ားအားေခၚေဆာင္၍ လုိက္ 
လံျပသေပးသည့္အခါ စိန္ဂိ်ဳးဇက္လူငယ္ 
ေမာင္မယ္မ်ားသည္ရင္ထဲတြင္ ဝမ္းနည္းမႈ 
ကိုခံစားရ ကာမိမိတို႔၏ပါရိွသည့္မုန္းဖိုးထဲ 
မွစုစုေပါင္း အလွဴေငြငါးေသာင္းက်ပ္ 
ေကာက္ခံရရိွၿပီးလူငယ္ေကာ္မရွင္၏ရံပံုေငြ 
မ(ွ၅)ေသာင္းႏွင့္စုစုေပါင္း(၁)သိန္းက်ပ္ကို
လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စိန္ဂ်ဳိးဇက္လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္ရံပံုေငြျဖင့္ ေစတမန္သီလရွင္ 
မ်ားဖြင့္ လွစ္ထားသည့္ သစ္ေတာေစတမန္ 
ေက်ာင္းအား အလွဴေငြက်ပ္(၂)သိန္း၊ 
ေဂ်ဘီဂိုဘားတိုေက်ာင္းအားအလွဴေငြက်ပ္
(၁)သိန္းႏွင့္ ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းေပါင္း 
အေယာက္(၁၀၀)စာစာေရးကိရိယာပစၥည္း 
ေငြက်ပ္ တန္ဖိုး(၁)သိန္းဖိုးႏွင့္ ရပ္ကြက္ 
အတြင္းမွ အလွဴရွင္တစ္ဦးမွေစာင္ (၁၀)၊ 
၎တုိ႔ မသံုးေဆာင္ေတာ့သည့္ အဝတ္  
 

 အစားမ်ားအား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 
     တစ္ဦးေမတၱာ တစ္ဦးေစတနာဆုိသည့္ 
အတုိင္း ေစတမန္သီလရွင္မ်ားမွလည္း စိန္ 
ဂ်ိဳးဇက္လူငယ္မ်ားအားသစ္ေတာေက်ာင္း
မွေန႔လည္စာျဖင့္ ္ဧည့္ခံၿပီးေဂ်ဘီဂိုဘားတို 
ေက်ာင္းမွညစာျဖင့္ ျပန္လည္ဧည့္ခံေပးခဲ့ပါ 
သည္။စိန္ဂ်ိဳးဇက္လဖုန္းလူငယ္ေကာ္မရွင္ 
အေနျဖင့္ယခုကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ 
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု 
လုိေတာင္ႀကီးသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းျဖစ္ 
ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္လည္း 
လူသူ အေရာက္အေပါက္ နည္းသည့္ 
ေက်ာင္းသုိ႔သြားေရာက္လွဴဒါန္းလိုသည့္အ
တြက္ေၾကာင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိေစတမန္သီ
လရွင္မ်ားဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ ေဂ်ဘီဂုိဘား 
တို မိဘမဲ့ေက်ာင္း(၂) ေက်ာင္းသို႔သြား 
ေရာက္ လွဴဒါန္းျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု 
 

လုိသြားေရာက္လွဴဒါန္းရာတြင္ လွဴဒါန္း 
သည့္အလွဴေငြသည္ လူငယ္ေကာ္မရွင္၏ 
ရံပုံေငြမွလွဴဒါန္းၿပီး၊ ရပ္ကြက္အတြင္းမွအ 
လွဴရွင္တခ်ိဳ႕မွလည္း မိမိတို႔၏အသံုးမျပဳ 
ေတာ့သည့္အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္အခ်ိဳ႔မွာတ
ပုိင္တႏိုင္ေစာင္အသစ္မ်ားဝယ္၍လွဴဒါန္းမႈ
တြင္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးထိသြား 
ေရာက္လွဴဒါန္းသည့္ လမ္းခရီးစရိတ္ႏွင့္ 
တည္းခိုစရိတ္မ်ားမွာလူငယ္မ်ား၏ကုိယ္ပိုင္ 
အသံုးစရိတ္မ်ားျဖင့္သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ စိန္ဂ်ိဳးဇက္လူူငယ္ေကာ္မရွင္မွလူ 
ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ယခုကဲ့သို႔လွဴဒါန္းမႈအား
တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အနည္းဆံုးလွဴဒါန္း 
ႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားသြားမည္ဟုသိရွိရပါသည္။ 
 
                      Pinky( MDY-OSC)  
 
 
 

စိန္ဂ်ိဳးဇက္လဖုန္းလူငယ္မ်ား၏ ဒါနအလွဴ မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၂၁၊၁၊၂၀၁၇။

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1934808823414226&set=pcb.1934810196747422&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1934808823414226&set=pcb.1934810196747422&type=3
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wJhac:awmfrljcif;toufwmESifhtwl rdrd 

wkdYjyKxm;aom opömoHk;yg;ESihfnDavsmfpGm 

aexkdifusifhMuHMuzkdYvkdtyfygaMumif;? cH,l 

xm;aom opöm&Sifb0udkykdrkd vufawGU 

 

ဒသာနိကေဗဒဌာနသုိ ့ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ 
အမွတ္ (၂၂) ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ျပင္ဦးလြင္ရွိ ဒသာနိကေဗဒဌာနသုိ ့ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထား ေသာအဂၤလိပ္အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြကိုဇႏၷာ၀ါရီလ (၂၇-၂၈) ရက္တို ့ တြင္ေျဖဆုိ 

                        ဇန္နဝါရီလ(၂၇-၂၈) ရက္တို ့တြင္အမွတ္ (၂၂) ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ့ရွိဒသာနိကေဗဒဌာန၌(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ 
ပထမႏွစ္ရဟန္းေလာင္းကိုရင္အျဖစ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ ဲ့ခ်ဳပ္မွသတ္မွတ္ထားေသာအဂၤလိပ္ အရည္အခ်င္းစာေမးပဲြကို 
တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားေသာသာသနာနယ္ အသီးသီးမွရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းသားမ်ားကေျဖဆိုၾကသည္။ ဤအရည္အခ်င္းစစ္စာေမး ပဲြကိုေျဖဆိုေအာင္ျမင္မွ 
ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည့္သာဒသာနိကေဗဒကုိ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စာစစ္ဌာနမ်ားကုိမူဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ (၃) 
ခုတြင္ဖြင့္လွစ္၍တစ္ခ်ိန္တည္းအတူတကြေျဖဆိုၾကျဖစ္သည္။ ၄င္းတို ့ေျဖဆိုရမည့္ဘာသာရပ္မွာ အဂၤလိပ္တစ္ဘာသာတည္းသာျဖစ္ေသာ္လည္း 
ကြ်မ္းက်င္မူစြမ္းရည္ကိုအမ်ဳိးအစားခဲြ၍ေအာက္ပါ တိုင္းေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။  

(၁) အၾကားစြမ္းရည္ - ၂၅ မွတ္၊ (၂) အေျပာစြမ္းရည္- ၂၅ မွတ္၊ (၃) သဒြါစြမ္းရည္ - ၄၀ မွတ္၊ (၄) အဖတ္စြမ္းရည္ - ၄၀ မွတ္၊ (၅) အေရးစြမ္းရည္- ၃၀ မွတ္ အသီးသီးျဖစ္ ၾက 
ပါသည္။  စုစုေပါင္းေပးမွတ္မ်ားမွာ (၁၆၉) မွတ္ ျဖစ္ျပီး၊ စြမ္းရည္အားလုံးရမွတ္ (၉၂) မွတ္ရမွသာလွ်င္ေအာင္ျမင္သည္ဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ စာေမးပဲြ ကိုမူဂ်က္ဆီြဘုန္းေတာ္ႀကီးအသင္း 
မွတာ၀န္ယူေမးခြန္းထုတ္ၿပီး စစ္ေဆးေပးသြားေၾကာင္းသ တင္းရရိွပါသည္။(ကိုပိုက္) 

 

ရန္ကုန္။ 

pdefz&efppfaZ;AD,mb&mom&frsm;

\ ESpfywfvnf 0wfapmifhjcif;udk (15-

1-2017 rS 20-1-2017) &ufaeYtxd 

jyKvkyfcJhygonf/ ¤if;0wfapmifhjcif;udk 

&efukef*dkPf;csKyfomoemrS *kdPf;csKyfq&m 

awmfBuD; um'De,f csm;vfpfOD;aqmif 

ay;cJhygonf/ 0wfapmihfjcif;aeY &ufwkdif; 

ü b&mom&frsm; jiD;aiGUzG,frjzpfatmif 

trsKd;rsKd;jzifh wpf&ufNyD;wpf&uf pdwf0if 

pm;p&maumif;aom tcsufav;awGjzifh 

Mo0g'rsm;jzifh w&m;a&at; wdkufauR; 

cJhygonf/ um'De,frS tifwkduftm;wkduf 

jzifh olawmfpifb0ü &Sdoifh&Sdxkdufaom 

t&mrsm;? xm;oifhaompdwf aeoabm 

xm;rsm;ESifh a&Smifoifhaomt&mrsm;udk 

um,a&;ESifh 0dnmOfa&;yg ydkíwkd;wuf 

Ekdif&eftwGufwkdufoGeftm;ay;cJhygonf/ 

um'De,f\Mo0g'udkMum;emjcif;tm;jzifh  

 

  

 ESvHk;om;&ifxJwGif rSwfom;zG,f&mESifh 

twl 0dnmOfcGeftm;twGuf ydkícGeftm; 

rsm;&&SdcJhygonf/ olawmfpifb0\usihf 

pOfrsm;jzifh olawmfpifyDoatmif? &&Sdxm; 

usifhaqmifNyD;toif;twGuf? omoem 

twGuf taumif;qHk;ay;qyfMuzdkYvnf; 

wkdufwGef;cJhygonf/ 

 (20-1-2017) &ufaeY eHeuf 

(6;30)em&DwGif ykodrf*dkPf;tkyfq&mawmf 

BuD; *Refref;qdef[SD OD;aqmifum nDi,f 

b&mom&favmif;(4)yg;rS yxr,m,D 

opömudkjyKcJhMuonf/ opömjyKMuaom 

nDi,f b&mom&f (4)yg;rSm 

- Bro. Fabian rsKd;oefYpif 

(&efukef*dkPf;csKyfomoem) 

- Bro. Alphonsus ol& 

(&efukefomoem) 

- Bro. Louis pif0g;aemf 

(jrpfBuD;em;omoem) 

- Bro. Peter Damian zefvD 

(Aef;armfomoem) wkdYjzpfMuygonf/ 

  ytkd0fhav; (SFX) 

 

pdefz&efppfaZ;AD;,m;b&mom&frsm; ESwfywfvnf0wfapmifhjcif;ESifhyxr,m,DopömcH,lyGJ 

 

 

 ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အာရွ 
သမ ၼတရားအသံလႊင့္ဌာန ျမန္မာဘာသာ 
အစီအစဥ္၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေသာတရွင္ေတြ႕ 
ဆံုပြကဲို (၁၄၊၁၊၂၀၁၇)ေန႔ နံနက္(၁၀) 
နာရီက စိန္ေမရီကာသီျဒယ္ ခန္းမေဆာင္ 
(ရန္ကုန္) ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ေတြ႕ဆံုပြတဲြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ လူထုဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Leo(SDB) ႏွင့္ Fr. Soe 
Naing (SDB)၊ RVA ျမန္မာဘာသာအစီ 
အစဥ္တာဝန္ခံ Fr.Paulinus ျမတ္ႀကိဳင္ 
(ဖိလစ္ပုိင္)၊ မႏ ၲေလး ဗဟိုအက်ိဳးေတာ္ 
ေဆာင္ရုံးမွ Coordinator Sr.ရိုစ္႔မာေတးဒါ 
ေစးေဖာႏွင့္ RVA တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ခဲ့ေသာ Fr.Dominic Jo Du ႏွင့္ အနယ္နယ္ 
အရပ္ရပ္မွ RVA ကိုနားဆင္ၾကေသာ 
ေသာတရွင္ (၅၀)ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲ 
ၾကပါသည္။ 
 ပထမဦးစြာ တက္ေရာက္သူမ်ား 
အားလံုးကို ေသာတရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚ 
ေမရီမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားခ့ဲ 
ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Fr. Jo Du မွ RVA 
ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏွစ္မ်ားစြာက အန္နာလိုင္းမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
   

လိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့စဥ္အခ်ိန္ကာလမ်ား 
တြင္လည္း ထုတ္လႊင့္သည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အခက္အခဲမ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ရဖူး 
ေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း Digital လိုင္း 
မွ Online သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေန 
ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ကိုယ္ခ်င္း 
စာေၾကာင္းႏွင့္အခက္အခဲမ်ားအား စိတ္ရွည္ 
သည္းခံၿပီးေက်ာ္ျဖတ္ၾကေစဖုိ႔ရန္အတြက္ 
အားေပးစကားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  
ေတြ႕ဆံုပြသဲို ႔ တက္ေရာက္လာသူ 
ေသာတရွင္ တစ္ဦးစီမွ မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ 
RVA ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားအေပၚ အၾကံျပဳစကား 
မ်ားေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ အၾကံေပးစကား 
ေျပာၾကားသူမ်ားထမဲွ ကိုေယာ္ေယာ္မွ “RVA  

ကို အသက္(၁၃)ႏွစ္အရြယ္မွစတင္ နားဆင္  
ခဲ့ရာ ယခုအသက္(၅၀)ထိ နားဆင္ေန 
ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ေသာတရွင္ေတြ႕ဆံုပြကဲို  
ႏွစ္စဥ္က်င္းပေပးသည့္အတြက္လည္း ေက်း 
ဇူးတင္ေၾကာင္း၊ လာေရာက္ခြင့္ရသည့္  
အတြက္လည္း ပီတိျဖစ္ရေၾကာင္း ၊ အသက္ 
ခႏၶာတည္ရွိေနသမွ်   ေသာတရွင္ေတြ႕ဆံုပြ ဲ 
ကိုတက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း RVA 
နားဆင္သည့္အတြက္ ခြန္အားမ်ားစြာရရိွ 
ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ online သို႔ေျပာင္း 
ေရႊ႕မည္ကို သိရွိရသျဖင့္လည္း ယခင္က 
ထက္ပိုမိုၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္အသံကို 
အခ်ိန္အခါမေရြး နားဆင္ႏိုင္မည္႕အတြက္ 
ဝမ္းသာေၾကာင္း” ကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 
 

ဆက္လက္ၿပီး Fr. ျမတ္ႀကိဳင္မွ 
ေသာတရွင္မ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားအား 
ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ RVA 
ကိုယခင္(၂)ႀကိမ္လႊင့္ရာမွာ(၁)ႀကိမ္ လႊင့္ရ  
ျခင္းသည္ online အတြက္ သင္တန္းပို႔ခ်ရာ 
တြင္ ကုန္က်စရိတ္ အတြက္ မနက္ပိုင္းအစီ 
အစဥ္ထုတ္လႊင့္မႈအား ရပ္နားလိုက္ျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 Fr.Leo မွလည္း online အစီအစဥ္ 
သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား 
ႏွင့္ ေသာတရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း radio 
နားဆင္ရာမွ online အစီအစဥ္တြင္လည္း 
ဆက္လက္အားေပးရန္တိုက္တြန္းေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားထတဲြင္ ေသာတ 
ရွင္မ်ားအတြက္ ေရဒီယိုႏွင့္ Smart ဖုန္း စုစု 
ေပါင္း(၁၂)လံုးကို မဲေဖာက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ မႏၲေလးဗဟုိ 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံုးမွ Coordinator Sr. 
ရိုစ္႕မာေတးဒါ ေစးေဖာမွေက်းဇူးတင္စကား 
ေျပာၾကားကာ ေသာတရွင္ေတြ႕ဆံုပြတဲက္ 
ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရဓါတ္ပုံ 
ရိုက္ကူးျခင္းျဖင့္ အစီအစဥ္ကို အဆံုးသတ္ခ့ဲ 
ပါသည္။ Pinky (MDY-OSC) 
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(  သာသနာ သတင္းမ်ား) 

    

 ဇန္န၀ါရီ လ ၂၂ 

ပုသိမ္သာသနာ 

 
  

"ဖာတီမာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ 
သစ္ဖြင့္လွစ္" ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ လ ၂၂ 
ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
ပိုင္ အိမ္မဲသာသနာတြင္ ဆရာေတာ္ဂြၽန္ 
မန္းဆိန္းဟွီမွ ဖာတီမာဘုရားေက်ာင္း 
ေတာ္သစ္ကို ေရစက္ခ် ေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္ 
လွစ္ခဲ့ပါသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၈  
နာရီတြင္ အဖဆရာေတာ္ ဘုရားသည္ 
ဖာတီမာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္သစ္ကို ရ 
ဟန္းေတာ္၅ပါး၊ ဘာသာသူမ်ား ၅၀၀ 
ေက်ာ္ႏွင့္အတူ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ 
ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္ 

လက္ၿပီး မစၦားတရားကို စတင္ကာ ဤ 
မစၦားတရားတြင္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းကို 
ခံယူမည့္ ကေလး ၆၀ ေက်ာ္ကို ခရစၥမား 
အားေပးျခင္းေပးခဲ့ပါသည္။ မစၦားတရား 
အၿပီးတြင္ဆ၇ာေတာ္ဘုရားသည္ဘာသာ 
တူမ်ားႏွင္ တစ္နာ၇ီခန္႔ ဝိညာဥ္အစာအာ 
ဟာရအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ေျပာဆို 
ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အဖဆရာ 
ေတာ္ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းကိုခံယူခဲ့ 
ၾကေသာကေလးမ်ားႏွင့္ အမွတ္တယ 
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ Pathein OSC 

 

 

 

က်ဳိင္းတုံသာသနာ။ 
 
က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္သာသနာပုိင္၊ မုိင္းခြန္သာသနာအုပ္စု၊ ေကာင္းဆန္းလားဟူရြာ ၌ ၂၆.၁၂.၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ စိန္စတီးဖင္း 
ပြေဲန႔ မွာ ဓမၼအာဇာနည္ ဖာသာရ္စတီးဖင္းေ၀ါင္း ကုိ အမွတ္ရေသာအားျဖင့္ မယ္ေတာ္ဂူသစ္ ေရစက္ ခ်မဂၤလာ ပြကဲုိ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
၄င္းေကာင္းဆန္း လားဟူ ရြာသည္ မိုင္းခြန္သာသနာအုပ္စု၏ ပထမဆံုးယုံၾကည္သူ ဘာသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။  
ဓမၼအာဇာနည္ ဖာသာရ္စတီးဖင္းေ၀ါင္း ခရီးမတုိင္မွီ  ေနာက္ဆုံး ေကာင္းဆန္း လားဟူတုိင္းရင္းသားဘာသာတူမ်ားႏွင့္ 
အတူ မစၦားတရားေတာ္ ေဟာၾကား ခဲ့ေသာ ရြာငယ္ေလးျဖစ္ပါသည္။  

မိိမိ ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ထားေသာ တစ္ေပအျမင့္ ကရူစူးသစ္သားကားတုိင္ကုိအမွတ္ တယအျဖင့္လည္း ခ်န္ထား 
ခဲ့သည္။ ယေန႔တုိင္ ယုံၾကည္သူ ဘာသာတူရြာသူ၊ရြာသားမ်ား ဘုရားေကာင္းပလင္တင္ထားလွ်က္ရွိပါသည္။ ေကာင္းဆန္း 
ဘာသာသူမ်ား၏ အလုိဆႏၵအရ၊ ေကာင္းဆန္းဘာသာတူမ်ားအတြက္  မယ္ေတာ္ဂူ အသစ္ကုိ က်ဳိင္းတုံ မိဘေမတၱာ 
အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္မွ ဦးခင္ေမာင္ထြန္းႏွင့္ေဒၚနာတာလိနာယာမီ မိသားစုသည္ မယ္ေတာ္ဂူအသစ္ႏွင့္ 
လုဒ္မယ္ေတာ္ တစ္ဆူကုိ သဒၶါတရားရက္ေရာစြာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ လႈဳးဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမယ္ေတာ္ဂူ ေရစက္ သြန္း 
ေလာင္းမဂၤလာကုိ က်ဳိင္းတုံသာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ၾကီးပီတာလီြစ္ မ ွဖဲၾကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ေကာင္းဆန္းဘာသာသူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္နီးရပ္ေ၀းရွိယုံၾကည္သူ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ၾကီး 
မ်ားႏွင့္ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ သူေတာ္စင္မ်ား မစၦားတရား ေတာ္ျမတ္ကုိဆက္လက္နာယူ ခဲ့ၾကသည္။ မယ္ေတာ္ဂူေရစက္ခ် 
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ေတာ္ ကို ခ်ီးျမင့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းေပး ျပီးေနာက္ အခက္ခဲၾကားမွဘာသာသူမ်ားကုိခ်စ္ေသာ စိတ္ႏွင့္ 
ၾကြေရာက္လာ အဖဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊သီလရွင္မ်ား၊ ဓမ္ၼမိတ္ေဆြ ဘာသာသူမ်ားကုိ နယ္ခံ 
ဓမ္ၼဆရာၾကီးမွ အထူး ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရုိစ္ SdP 
 

လူငယ္မ်ား အင္တာနက္အသံုးမ်ားေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ၿပီး ရသစာေပမ်ား 
ဖတ္ၾကရန္  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က တုိက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ဇန္နဝါရီလ 
၂၂ ရက္ေန႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားျပဇာတ္ရံုတြင္ စတင္က်င္းပသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ႏုိဘယ္-ျမန္မာ ရသစာေပပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္သည့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ထိုကဲ့သုိ႔တုိက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

"စာဖတ္တာ မ်ားေစခ်င္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္သံုးတာ အားသန္ 
ေနၾကတယ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ကေတာ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ရတာေပါ့၊ ဒါေပမ့ဲ 
အခုနက ဆရာႀကီး ဦးခင္ေအး ေျပာသလိုပဲ ရသစာေပကေတာ့ ဖတ္ၾကမွာပဲ၊ တကယ္ 
တမ္း စာေပကုိေတာ့ ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ စာၾကည့္တိုက္ပဲသံုးေပါ့၊ စာအုပ္ေစ်းေတြ 
ႀကီးတယ္ဆိုရင္၊ ရသစာေပကုိေတာ့ လူငယ္ေတြ ဖတ္ေစခ်င္တယ္၊ အင္တာနက္ကိုပဲ 
သိပ္အားစိုက္ေနတာထက္၊ အခ်ိန္ေလးေတာ့ခြၿဲပီးေတာ့ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ လုပ္ဖုိ႔ 
လိုကို လိုပါတယ္၊ ဆရာႀကီး ဓႏုျဖဴ ေမာင္ခင္မင္ ေျပာသလုိပဲ၊ အဲဒါကိုေတာ့ အမ်ား 
က်င့္သံုးေစခ်င္ပါတယ္၊ ရသစာေပဖတ္မွ ဒါမွလည္း စိတ္ေတြက မရုိင္းေပမယ့္ 
အခုထက္ ပိုၿပီး ယဥ္ေက်းလာၾကမယ္၊ အဲလိုျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္ေနာ္" ရသစာေပေပါင္း 

 

 

ရသစာေပေပါင္းစံုပာာျမင့္ျမတ္တဲ့ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ 
ေၾကာင္း၊ ရသစာေပေကာင္းမ်ားထြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သူတစ္ပါးကုိမထိခုိက္ေစ 
သည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏လြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏လြတ္လပ္ခြင့္ စာေပ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိွလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ တုိးတက္လြတ္လပ္လာသည့္ 
စာေပကိုအေျခခံၿပီးႏုိင္ငံတုိးတက္ဖို ႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုတည္ေဆာက္ၾကဖို႔လည္း အဖြင့္ 
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ 
ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က နာယက သူရဦးတင္ဦး၊ ရန္ကုန္ 
တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 

ပြေဲတာ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ စာေပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိဘယ္ျမန္မာ စာေပ 
ေကာ္မတီနဲ႔ စာအုပ္တုိက္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ရသစာေပ မူရင္းစာအုပ္ေတြနဲ႔ 
စာေရးသူမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသထားပါသည္။  

ႏုိဘယ္လ္ျမန္မာ စာေပပြေဲတာ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ သုံးရက္ၾကာ 
က်င္းပၿပီး စာအုပ္ဆုိင္ေပါင္း ၁၅၀ နီးပါးက စာအုပ္မ်ား ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။ 
(Credit to RFA Burmese 22 January.) 

 

(ရန္ကုန္) 



       CBCM-Herald. Volume (2), No (3)                        1 February  2017 

 

       ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး                                         - 18 -                                                                                                        CBCM-Herald  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အိမ္ေျခ(၁၅၀၀) 
ေက်ာ္ကုိ ဆုိလာမီးမ်ား တပ္ဆင္ေပးမည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စု(၁၅)အုပ္စုရိွ အိမ္ေျခ (၁၅၆၇) 

အိမ္ကု ိဆိုလာယူနစ္(All in One)ပစၥည္း(၁၅၆၇)စံုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲတြင္ အၿပီးတပ္ဆင္ 
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းက်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွသိရပါသည္။ 

ေက်းရြာေနအိမ္ရွင္ေတြကအဆိုျပဳထားတဲ့အတိုင္း အမ်ိဳးအစား(၃)ခုမွာ ယူနစ္ Watt အရ 
မတူညီသလုိ၊ မူလပိုင္ရွင္ကေပးသြင္းရတဲ့ေငြနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက စိုက္ထုတ္ 
ကုန္ က်ခံကူညီေပးရတဲဲ့ ကုန္က်ေငြပမာဏ မတူတာေတြရွိၿပီး အိမ္ ပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ စိတ္တုိင္းက် 
အဆိုျပဳထားသလုိ တပ္ဆင္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဆိုလာယူနစ္ အမ်ိဳးအစား (၃)မ်ိဳး 
ကိ ုမူလေတာင္းခံတင္ျပအဆုိျပဳသူက ေပးသြင္း ရေသာေငြပမာဏမ်ားကုိ  ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနကစုိက္ထုတ္ ကူညီေပးျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တကယ္က်သင့္ေသာ  တန္ဖိုးထက္ 
(၈၀)ရာခုိင္ႏႈန္းဝန္းက်င ္သက္သာေၾကာင္းလည္း  သိရပါသည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ ေက်းရြာေတြကုိ တပ္ဆင္ေပးမယ့္  ဆိုလာလွ်ပ္စစ္မီးယူနစ္ ပစၥည္းစံု 
အတြက္ Zenith Power ကုမၸဏီက တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတြကေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္ 
တန္း စာေမးပြႀဲကီး မေျဖဆိုခင္အခ်ိန္မွာ တပ္ဆင္ေပးေစခ်င္ေနၾကပါသည္။ (ျမစ္မခ) 

 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းႀကီးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြ 
အႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္အျပာေရာင္ ကမၺည္းျပား တပ္ဆင္ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ (YHT)ရဲ႕ (၁၆) ခု ေျမာက္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္အျပာေရာင္ ကမၺည္းျပားကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေအာင္ဆန္းေစ်းႀကီးမွာ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔မနက္က တပ္ဆင္လုိက္ပါသည္။ 

ကမၺည္းတပ္ဆင္တဲ့ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟ ု သိရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းမွာ အထူးေအာင္ျမင္ေသာ အေမြ 
အႏွစ္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အႏွစ္သာရႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္အျပင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ ေရႊတိဂံုဘုရားၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကီးဆုံး 
ဆဲြေဆာင္မႈ လည္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ (YHT) 
ဥကၠဌ ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ဦးက  ေျပာပါသည္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းကုိ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္ တြင္ 
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အဖဲြ႔ဝင္ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့့္အေနႏွင့္ ရန္ႏုိင္ေစ်းဟုေခၚတြင္ ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ 
ေရး ရၿပီးသည့္ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း ဟု  ေျပာင္းလခဲဲ့ျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီးထမဲွ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း၊ ကမၺည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ Royal Philips Corporation က အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၅၀၀၀) ေထာက္ပ့ံ ေပးခ့ဲ 
သည္ဟုလည္းသိရပါသည္။   (ျမစ္မခ) 

 
 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ရိွရာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း 
ေက်ာက္၊ သဲမ်ား ရွားပါးကာ ေစ်းႀကီးလာမႈေၾကာင္႔ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခက္ၾကံဳေတြ႔ေနရ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ရွိရာေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး 
ေက်ာက္ေတြရွားပါးလာျခင္းႏွင့္ေစ်းႀကီးလာျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္ 
တာ ေတြအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ 

ေက်ာက္၊ သဲထုတ္လုပ္ဖုိ႔ေျမေနရာရွားပါးျခင္း၊ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ကြက္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ကုမၸဏီ 
မ်ားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေစ်းႀကီးေပးဝယ္ယူျခင္းေၾကာင့္   ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ သက္ဆုိင္ 
ရာက တားျမစ္ထားသ္ည့့္အတြက္ ေက်ာက္၊ သဲမ်ား ရွာပါးလာျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား က ေျပာျပခဲ့သည္။ 

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေက်ာက္တစ္က်င္းလွ်င္ အရည္ အေသြးႏွင့္ 
အမ်ိဳးစားလိုက္ က်ပ္(၂၈၀၀၀)ေက်ာ္ကေန က်ပ္(၄၅၀၀၀)၀န္းက်င္ ရွိခဲ့ေသာ္ လည္းယခုအခ်ိန္မွာ 
က်ပ္(၄၅၀၀၀)မွ က်ပ္ (၆၀၀၀၀)အထိ ျမင့္တက္ေနျခင္း၊   သတဲစ္ က်င္းလွ်င္  ေရခ်ိဳသဲ (၁၈၀၀၀) 
က်ပ္၊  ေရငံသ ဲ (၁၄၀၀၀)က်ပ္မွ ေရခ်ိဳသတဲစ္က်င္း က်ပ္ (၃၅၀၀၀)ႏွင့္ ေရငံသဲသည္လည္း က်ပ္ 
(၃၀၀၀၀)ဝန္းက်င္ထိ ျမင့္တက္ေနသည္ဟု သိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းရမည့္အေရးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္။ (ျမစ္မခ) 

 

ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာ ၇ ရြာ ကမ္းပါးၿပိဳမႈ 
ေၾကာင္႔ လက္ရိွ အိမ္ေျခ ၄၀၀ ခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားရ   

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲရွိ ေက်းရြာ ၇ ရြာသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရ တိုက္ 
စားၿပီး ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမ်ား ဆက္တိုက္ေတြ႔ႀကံဳေနရျခင္းေၾကာင့္ ရြာေပ်ာက္ ကြယ္မည့္္ ့အေရးႏွင့္ ရင္ 
ဆုိင္ေနရၿပီး ဇန္နဝါရီ(၁၇)ရက္ေန႔အထိ အိမ္ေျခ ၄၀၀ ခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားရသည္ဟု ေဒသခံမ်ား 
ထံမွ သိရပါသည္။ 

ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ ျမစ္ေရတိုက္ရုိက္ထုိးမႈကို ႀကံဳေတြ႔ေန ရတဲ့ 
ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းက ဖုိးကနန္ထုံ၊ ဗ်ည္းစဥ္ကုန္း၊ ဥာဏ္ေဘာ့အိုင္၊ မအူ ေခ်ာင္း၊ 
သာဓုေခ်ာင္း၊ အုန္းႏွဲေခ်ာင္း၊ မင္းဇံနဲ႔ရုံးေတာေက်းရြာမ်ား မွေဒသခံမ်ားသည္ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး တစ္ေျဖးေျဖး ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလထဲမွာေတာ့ ၄ ႀကိမ္ 
ေလာက္ ကမ္းၿပိဳက်ခဲ့တဲ့အတြက္ ထပ္ေျပာင္းဖို႔ေနရာ မရိွေတာ့ဘဲ ရြာေပ်ာက္မည္္အ့ေရးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ 
ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ လက္ရွိ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရသည့္ အိမ္မ်ားကုပိတ္ဝန္းက်င္က 
ယာစုိက္ခင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနပုိင္ တာကင္းေတြမွာ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ေပမ့ဲလည္း 
ထပ္ေျပာင္း ေရႊ႕ရမယ့္အိမ္ေတြ အတြက္ ေျမေနရာမရိွေတာ့ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။ 

တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွာ ထိုေဒသကို အျမန္ဆုံးသြားေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ကမ္းၿပိဳကမ္း 
ထိန္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ေနရာထုိင္ခင္းေတြကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္ဟု ေျပာပါသည္။ 
 

ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္၊ တတိယပတ္သာမန္တနဂၤေႏြေန ့၌အမွတ္ (၂၂) ျပင္ဦး 
လြင္ရွိရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ားက၊ ျပင္ဦးလြင္တြင္စိန္အလိွဳက္ရွက္သီလရွင္မ်ားမွေစာင့္ 
ေရွာင္ထား ေသာကေလးမ်ားထံသို ့သြားေရာက္၍တစ္ေန ့တာအလွဴအဒါန္းႏွင့္ ေပ်ာ္ပဲြ 
ရႊင္ပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ားသည္ (၂၀၁၆) ပညာသင္ႏွစ္ အစ၌ 
လည္းတစ္ၾကိမ္အဆိုကေလးမ်ားေဂဟာ သို ့သြားေရာက္၍ယခုကဲ့သို ့အလွဴျပဳခဲ့ပါသည္။ 

အဆိုပါေဂဟာတြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာကေလးစုစုေပါင္း (၄၀) ရိွရွိပါသည္။ 
၄င္းတို ့သည္ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏွံတစ္လွ်ားမွေရာက္ရွိခိုလိုေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အထူး 
သျဖင့္စစ္ ေဘးသင့္ေဒသႏွင့္မိသားစုျပိဳကဲြ၊ ႏြမ္းပါးေသာမိသားစုမ်ားမွကေလးမ်ားျဖစ္ ၾက 
ပါသည္။  

ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ားသည္ဇႏၷာ၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန ့မွ၄င္းတို ့၏တစ္လတာ 
ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာခရစၥမတ္ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာႏွစ္စြန္းစြန္းသာရွိပါ
ေသးသည္။ ယခုျပဳေသာအလွဴသည္ခရစၥမတ္ကာလအတြင္းဘာသာတူမ်ားမွ၄င္းတို ့ အား 
လွဴဒါန္းေပးကမ္း ေသာအလွဴမ်ားမွသဒြါတရားထက္သန္သ ေလာက္ထည့္၀င္လွဴဒါန္းၿပီး 
မိမိတို ့ထက္ပို၍လိုအပ္ေန ေသာသူမ်ားအားသြားေရာက္အားေပး၊ ကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ားသည္ကေလးမ်ားေနထိုင္ေသာေဂဟာသို ့နံနက္ (၉း၀၀) 
နာရီခန္႕ကသြားေရာက္ခဲ့ၾကျပီး၊ အခ်ဳ့ိကကေလးမ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြအစီအစဥ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ 
ေပးခဲ့ၾက ျပီး၊ အခ်ဳိ့သည္မိမိတို ့၏လက္ရာျဖင့္ကေလးမ်ားအားထမင္းျမိန္ေစရန္ ခ်က္ျပဳတ္ 
ေရး အပိုင္းကိုတာ၀န္ ယူကာတစ္ေယာက္တစ္လက္၀ိုင္းကူလုပ္ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ထို ့ေနာက္ေန ့လယ္စာကိုရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားတစ္သိုက္အ 
တူတကြေပ်ာ္ရႊင္စြာစားေသာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ေန႕လယ္စာသုံးေဆာင္ျပီးေနာက္အဆုံးသတ္ 
အစီအစဥ္အေနျဖင့္ရဟန္းေလာင္းကိုရင္တစ္ပါးမွတာ၀န္ခံသီလရွင္မ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားအား  

လုံးအတြက္အထူးဆုေတာင္းေပးခဲ့ျပီး၊ကေလးမ်ားအတြက္လိုအပ္မည့္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း 
တာ၀န္ခံသီလရွင္အားလွဴ ဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႕အတူတာ၀န္ခံသီလရွင္မွလည္း မိသားစု 
ႏွင့္ေ၀းေနရေသာကေလးမ်ားအားယခု ကဲ့သို ့လာေရာက္၍အားေပးေဖာ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ 
လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားကလည္း 
စကားအလွမ်ားျဖင့္ေက်းဇူးတင္စကားမဆိုတတ္ေသာ္လည္း၄င္းတို႕၏ရင္တြင္းျဖစ္ေက်းဇူး 
စကားကို သီခ်င္းမ်ားသီဆိုျပရင္းတုန္ ့ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထို ့ေနာက္ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး လက္ဆဲြ 
ႏွဳတ္ဆက္ရင္းေနာင္ႏွစ္ျပန္လည္ဆုံဆည္းမည္ဟုကတိမ်ားေခြ်၍ တစ္ေန့တာ၏အစီအစဥ္ 
မ်ား ကိုအဆုံးသတ္ခ့ဲၾကပါသည္။                                    

ယခုကဲ့သို ့သြားေရာက္အားေပးရျခင္းမွာကေလးမ်ားအေနျဖင့္အေမ့ခံ၊ အစြန္ ့ပစ္ 
ခံမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ားကိုျမင္ေတြ႕သိရွိရျခင္းျဖင့္အားက်စိတ္၊ 
ၾကိဳးစားလိုစိတ္၊လူရည္မြန္၊လူရည္ခြ်န္မ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍လာေရာက္အားေ
ပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိသားစုႏွင့္ေ၀းေနရျခင္းမွာတခဏသာျဖစ္၍ျမန္ျမန္ျပန္ဆုံလိုပါက၊ 
စာကိုမွန္မွန္ၾကိဳးစားရန္လည္းအား ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ကေလးမ်ားအားျပဳခဲ့ေသာရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ား၏အလွဴသည္  ၄င္းတို ့အလွဴ 
သက္သက္မဟုတ္။ ဘာသာတူမ်ားလည္းအေနလွမ္းေသာ္လည္းပါ၀င္ခဲ့ေသာ အလွဴျဖစ္ 
ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၄င္းတို ့အားကပ္လွဴခဲ့ေသာဘာသာတူမ်ား၏ အလွဴမ်ား 
လည္း ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုရင္မ်ားျပဳခ့ဲေသာအလွဴသည္ ႏွစ္ဆန္းအလွဴ 
ေလလား၊ ႏွစ္ဆုံးအလွဴေလလားေခါင္းစီးတပ္ ရန္ခဲ့ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
(၂၀၁၇) ၏ႏွစ္ဦးသည္အစသာရွိေသးေသာ္လည္း၊ ရဟန္း ေလာင္းကိုရင္တုိ ့၏ (၂၀၁၆-
၂၀၁၇) ပညာသင္ႏွစ္သည္မၾကာမီ (မတ္) ျပီးဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစ 
အလွဴ၏ေခါင္းစဥ္ထက္အလွဴျပဳသူမ်ား၏ေစတနာ၊ အလွဴကိုလက္ခံသူတုိ ့၏ပီတိသည္သာ 
အဓိကျဖစ္ပါသည္။ (ပရဟိတၱေပ်ာ္ေလး) 
 
 

ဒသာနိကေဗဒဌာနမွကုိရင္မ်ား၏အလွဴေၾကာင့္သာဓုေခၚေစ၊ ပီတိရႊင္ေစသား . 
 (ျပင္ဦးလြင္) 
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ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္ပြေဲတာ္ 
*ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔။  

ပဲြေတာ္ဖြင့္ပဲြႏွင့္ အလံတင္ျခင္းအခမ္းအနား ျဖင့္စတင္ပါမည္။  
မွတ္ခ်က္။ ။ဘုရားပစ ၥည္းဆုိင္ခန္းမ်ားကို မဲႏွိက္ပါမည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလစ္ သာသနာမွ 

သာသနာတုိင္းမွ သီလရွင္၊ လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ား လာေရာက္ မဲႏွိက္ၾကပါရန္ 
ဖိတ္ေခၚအပ္ပါ သည္။ 

*ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔။ နံနက္ (၆း၃၀) နာရီ။ ရဟန္းသိက ၡာတင္ပဲြအခမ္းအနား။ 
*ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔။ ည (၁၀း၃၀) နာရီ။ (၁၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ 

ပြေဲတာ္ ေက်းဇူး တင္မစာွ်းတရားေတာ္ျမတ္ႀကီး။ 

‘'ထာဝရဘုရား အိမ္ေတာ္သုိ႔'' 
CBCM-OSC၏စီစဥ္မႈျဖင္ ့ မစၦား(Mass) အတြင္းသီဆုိအပ္ေသာ ကက္သလစ္ဓမၼ

သီခ်င္းမ်ားကို Choir Cecillian က သီဆိုေပးကာ''ထာဝရဘုရား အိမေ္တာ္သုိ႔'' 

Music Video ကာရာအိုေကDVD ျဖင့္ ေညာင္ေလးပင္ပြဲအမီွ ထုတ္ေဝလုိက္ၿပီ။ ျမန္

မာျပည္ အႏံ့ွအျပားက ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ အေျမာက္အမ်ား ပါဝင္သည္ကုိ 

ေတြ႔ျမငရ္သည္.. ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္ပြဲေတာ္တြင္လည္း ေရာင္းခ်ေပး သြား 

မည္ျဖစ္ပါသည္။  

Trinita Star  DVD 

ျမန္မာျပည္တြင္ပထမဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဓမၼေတးသီခ်င္း 
ၿပိဳင္ပြမဲွ ကက္သလစ္အဆိုရွင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ေတးသီခ်င္း မ်ားကို  Trinita Stars Live 

n music Mtv..အျဖစ္ ရႈစားအားေပး ႏိုင္ပါၿပီ။  

ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ျဖန္႔ခ်ိီေရး hot line 09788211901. သုိ႕ ဆက္သြယ္ႏုိင္ ပါသည္။ 
 

  
ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္ေက်ာင္းဝင္းတြင္တည္ရွိေသာ ျပည္သူပုိင္သိမ္းခံခဲ႔ရသည့္ ေက်ာင္းေလးပါ။ 
အခုေတာ့ ႏို္င္ငံေတာ္အစုိးရက ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သို႕ အၿပီးအပုိင္ျပန္လည္ လႊအဲပ္ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္ပဲြေတာ္မွာ ဘုရားဖူးမ်ားကို ထိုေက်ာင္းဝင္းတြင္ 
တည္းခုိရန္ ေနရာမ်ားကိုျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ (CBCM-osc) 

 

 

အား တစ္ေန႔မ ွ ေမ့လို႔မရႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ 
ေခၚေတာ္မူျခင္းလမ္းစဥ္၌ အဆံုး တိုင္တည္ 
ၾကည္မႈ၊ရဟန္းအမႈေတာ္ေဆာင္ရာ၌ တရား 
ေရေအးကို အစဥ္ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ၿပီး ေဟာ 
ၾကားေပးခဲ့မႈ၊ သစ္ၥာသမ္ၼာဓိရွိမႈ၊ စည္းကမ္း ေသ 
သပ္ျခင္းရွိမႈႏွင့္ တာ၀န္ေက်ႁပြန္မႈရွိျခင္း တို႔ 
သည္ သားသမီးတို႔၏ အသက္တာ တစ္ 
ေလွ်ာက္လံုး ပံုတုယူစရာ ျဖစ္ေနပါ သည္။ 
ကိုယ္ေတာ္၏ အသက္၀ိညာဥ္သည္ ဘုရား 
သခင္၏ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္၀ပ္စြာရွိ 
ေန ပါေစေသာ္။ အာမင္။      

   
     ကိုယ္ေတာ္အား 
ၾကည္ညိဳေလးစားေသာ သားသမီးမ်ား 

  

 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးတာရ္ခ်စ္ရိႈစိုင္းႏြံအား 
ဘုရားသခင္မွ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္မွာ 
(၁၉.၁.၂၀၁၇) တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္မည္ ျဖစ္ 
ေသာ္လည္း က်ိဳင္းတုံကက္သလစ္သာသနာ 
မ ွဘာသာ၀င္သားသမီး မ်ားက ကိုယ္ေတာ္  

က်မ္းစာၿပိဳင္ပြဲဲျပဳလုပ္မည့္ေနရာ၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕။ 

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေညာင္ေလးပင္ပြေဲတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ သမ ၼာက်မ္းစာၿပိဳင္ပြတဲြင္ ပါဝင္ 
မည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႏွင့္ေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး 
ေဖာ္ျပအပ္ပါ သည္။   
၁။ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွာ (က)အမွားအမွန္ေရြးျခင္း၊ (ခ)အမွန္ဆံုးအားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ 

(ဂ)ကြက္လပ္ျဖည့္ျခင္းမ်ား။ 
၂။ ေမးျမန္းမည့္သမ ၼာက်မ္းစာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ (က)မိုးဇယ္၏ 

က်မ္း(၅)ေစာင္ႏွင့္ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား၊ (ခ)ပေရာဖက္က်မ္းမ်ား၊ (ဂ)တမန္ေတာ္ဝတ ၴဳ 
ရွင္ေပါလုေပးစာႏွင့္ ေဟျဗဲၾသဝါဒ၊ (ဃ)ဧဝံေဂလိက်မ္းႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္ က်မ္းမ်ား။ 

 
မွတ္ခ်က္။ ။တြဘဲက္က်မ္း(၉)ေစာင္၊ ဆာလံက်မ္း၊ ပညာလိမၼာက်မ္းႏွင့္ 

ေဆာ္လမြန္သီခ်င္းမ်ားပါဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း။       
(ၿပိဳင္ပြကဲ်င္းပေရးေကာ္မတီ) 
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သင္၏လက္ကုိင္ဖုန္းထဲသုိ႕(RVA)အာရွသမၼာတရားေလလိွဳင္းအသံမ်ားကို  Mobile  ျဖင့္ (၂၄)နာရီနားဆင္ႏုိင္ပါၿပီ။ 

http://myanmar.rveritas-asia.org/                    အခ်ိန္အခါမေရြး၊ ေနရာမေရြး RVA - Mobile  - သုံးၾကစုိ႔ 
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ႏိွပ္ပါ 

ႏိွပ္ပါ 
ႏိွပ္ပါ ႏိွပ္ပါ Play  

Store 

 

 

 

ႏိွပ္ပါ 

RVA Mobile လုိ႔ေရး 

 

 

 

ႏိွပ္ပါ 

(၇) 

 

 

 

 

 

 

 

 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ … . စာ (၁၂) 

 

 

 


