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ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ သတင္းဂ်ာနယ္ 

  

ကမ႓ာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႕ 
ဘုရား၏မယ္ေတာ္ မာရီယားပြ ဲ
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ဘာသာေပါင္းစုံဓမၼသဘင္ 
..စာ(၁၂) 

ဘုရားေက်ာင္းေကာင္းခ်ီး 
ေပးပြ ဲ.. စာ(၁၉) 
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CBCM Herald (သတင္း) 

နာယက 
ဆရာေတာ္ပီတာလြီစ္က်ာခူ 

 

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ 
ဖာသာရ္ လီအုိ နိန္းခန္႔မန္ 

 

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္ 
၀၁၇၂၅ 

 

အယ္ဒီတာအဖြ႕ဲ၀င္မ်ား 
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ 
ဖာသာရ္ေစာေလာရင္းစ္ 

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 

မဒမ္ငိုက္လြန္း ၁၂/ဥကတ(ႏုိင္) ၁၅၇၃၃၂ 
 

 

 

 

ျမင့္ျမတ္ေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ပဋိသေႏၶယူေတာ္မူ၍ 
ကညာမာရိယာမွဖြားျမင္ေတာ္မူသည္ 

 လူတုိင္းသည္ ေပွ်ာ္ရႊင္ျခင္းကိုရွာေဖြေနၾကသည္။ ထိုေပွ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိေသာအရပ္၌ေတြ႕ႏိုင္သက့ဲသုိ႕  
စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းကိုစာငတ္ရွာေဖြေသာသူတိုင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္းကိုေပးပိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရား(ခရစ္ေတာ္)ႏွင့္ 
ဘုရား၏ မယ္ေတာ္ကို ေမ့ထား၍မရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကက္သလစ္သာသာေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိေထာက္ရွဳ႕ၾကစုိ့။ 

“ေယဇူးခရစ္ေတာ္သခင္၏မယ္ေတာ္” ဟုဓမၼသစ္က်မ္းမ်ားက ေခၚေဝၚ၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္၏ ႏႈိးေဆာ္မႈႏွင့္သူမ သား 
မေမြးဖြားမီကပင္ ဧလိဇဘက္အားျဖင့္ မာရိယာသည္ “ကၽြန္မ၏မယ္ေတာ္” ဟုအေခၚခံရ၏။ အမွန္ဆိုလွ်င္ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္အားျဖင့္ 
မိမိဝမ္းတြင္း၌ လူ႔အျဖစ္ပဋိသေႏၶစြေဲသာပုဂၢိဳလ္၊ အေသြးအသားအားျဖင့္ အမွန္တကယ္ မိမိ၏သားေတာ္ျဖစ္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ 
အျခားလူမဟုတ္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ထာဝရသားေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ သံုးပါးတစ္ဆ ူ ဘုရားအနက ္ ဒုတိယပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ အသင္းေတာ္မွ 
မာရိယာသည္ အမွန္တကယ္ပင္ “ဘုရား၏မယ္ေတာ”္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုဝန္ခံထား၏။(စီစီစီ ၄၉၅) 
 မိမိ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ပထမဆံုးပံုေဖာ္ျခင္းမ်ားမွစ၍ အသင္းေတာ္မွေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္၏ တန္ခိုး 
ေတာ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ကညာစင္မာရိယာ၏ ဝမ္းေတာ္တြင္ပဋိသေႏ ၶစြေဲတာ္မူသည္ဟု ယံုၾကည္ထား၏။ ဤျဖစ္ပ်က္မႈ၏ခႏၶာ 
ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျပင္ကိုလည္း အခိုင္အမာအတည္ျပဳထား၏။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ “လူသားမ်ိဳးေစ့မပါပဲ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ျမတ္အားျဖင့္ ပဋိသေႏ ၶစြျဲခင္းျဖစ္၏။ အသင္းေတာ္၏ ဓမၼအာဇာနည္မ်ားသည္ ကညာ စင္တြင္ ပဋိသေႏ ၶစြျဲခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔လူ႕ 
ဇာတ၌ိ ေရာက္ရွိလာေသာ ဘုရား၏သားေတာ္အမွန္ျဖစ္သည့္ လက ၡဏာ ကိုရႈျမင္ၾက၏။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒုတိယရာစုႏွစ္တြင္ 
အႏ ၲီေယာ့ၿမိဳ႕မွ ရွင္အီညာစီဦးက- 

သင္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္သေဘာေပါက္နားလည္ထားၾက၏။ သူသည္ အေသြးအသား 
အရ ဒါဝိဒ္၏အမ်ိဳးအႏြယ္မွ အစစ္အမွန္ျဖစ္၏။ သူသည္ ကညာစင္မွ အမွန္တကယ္ဖြားျမင္ ေတာ္မူ၏။ ပံုစီဦးပီလာတုမင္း 
လက္ထက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ခႏၶာကိုယ္ကိုအမွန္တကယ္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ အတင္ခံရ၏။သူသည္အမွန္တကယ္ပင္ 
လူသားျဖစ္သည့္အတြက္ အမွန္စင္စစ္ ျပင္းထန္ေသာေဝဒနာကုိ ခံထမ္းေတာ္မူ၏။ အမွန္တကယ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူ 
၏ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။ (စီစီစီ ၄၉၆) 

 ဧဝံေဂလိက်မ္းစာေတာ္အရ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ ကညာစင္မွပဋိသေႏၶယူျခင္းသည္ လူသားအားလံုး တို႔၏သိရွိ 
နားလည္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတို႔ကိုေက်ာ္လြန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္စဥ္၏ “သူမ၏ဝမ္းထ၌ဲစြေဲသာပဋိသေႏ ၶမွာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ 
အားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္၏။” ဟုေကာင္းကင္တမန္သည္ ဂ်ိဳးဇက္အား သူႏွင့္ေစ့စပ္ထားေသာ မာရိယာအေၾကာင္းကို ေျပာျပ၏။ 
ပေရာဖက္ အီဇာယအားျဖင့္ ေပးထားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကုိေတြ႕ျမင္ရ၏။ “ၾကည့္ရႈေလာ့၊ သတုိ႔သမီးကညာ 
သည္ ပဋိသေႏၶစြယဲူ၍ သားေယာက်္ားကုိ ဖြားျမင္လတံၱ႔။” (စီစီစီ ၄၉၇) 
 (စီစီစီ ၄၉၈)တြင္ ေယဇူးသခင္သည္ ကညာစင္မွပဋိသေႏၶစြယဲူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္မာကုႏွင့္ ဓမ ၼသစ္က်မ္းဆံုးမစာတို႔၏ 
ဆိတ္ၿငိမ္ ေနၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားသည္တစ္ခါတစ္ရံေခါင္းရႈပ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕တို႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒ႑ာရီပံုျပင္ မ်ားႏွင့္ 
လည္းေကာင္း၊ သမိုင္းမတြင္ေသာ ဘုရားသခင္ဆိုင္ရာလုပ္ၾကံတီထြင္ျခင္းဟူ၍လည္းေကာင္း ေတြေဝစြာေတြးေတာတတ္ၾက၏။ 
ယင္းကုိကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္ေျဖၾကားရေပမည္။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္၏ကညာစင္မွ ပဋိသေႏ ၶစြျဲခင္းအေပၚ မယံုၾကည္သူမ်ား၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာပတို႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ သူတုိ႔၏ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ သေဘာမေပါက္ႏုိင္ျခင္းတို႔ ကျပင္းထန္ေသာဆန္႔က်င္မႈတို႔ျဖင့္ၾကံဳေတြ႕ 
ရ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဘာသာပဒ႑ာရီပံုျပင္တို႔၏ လႈ႕ံေဆာ္ျခင္းေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္ကာလ၏အေတြးအေခၚအေပၚ ျပဳျပင္ 
ဖန္တီးျခင္းေသာလ္ည္းေကာင္းျပဳျပင္ႏုိင္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမွပင္စေပးျခင္းမရိွေပ။ ဤအျဖစ္အပ်က္၏အဓိပ ၸါယ္ကုိ လြယ္ကူစြာ 
ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သည္မွာ ယံုၾကည္ျခင္းသာလွ်င္ရွိ၏။ ဤသည္မွာ “ဤနက္နဲဖြယ္ရာတို႔၏တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ျခင္းကို” အတြင္းက်က် 
သိရွိ၏။ ၎မွာ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ နက္နဲဖြယ္ရာ တစ္ခုလံုးျဖစ္ေသာ လူ႕အျဖစ္ကိုယူသည္မွစ၍ ညစာစားပြအဲထိျဖစ္၏။ 
အႏ ၲီေယာ့ၿမိဳ႕မွ ရွင္အီညာ ဆီဦးသည္ ဤဆက္စပ္မႈကိုသက္ေသခံၿပီးသားျဖစ္၏။ “မာရိယာ၏ ကညာစင္ျဖစ္ျခင္း၊ သူမမွေမြးဖြား 
ျခင္းႏွင့္ သခင္၏အသက္ အေသခံျခင္းတို႔သည္ ဤေလာကီမင္းစိုးရာဇာတုိ႔၏ သတိျပဳခံရျခင္းမွ လႊတ္ခဲ့ရ၏။ ဤနက္နဲဖြယ္ 
သံုးခုတို႔သည္ လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာရန္ ထိုက္တန္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္၏ တိတ္ဆိတ္မႈတြင္ ျပည့္စံုျခင္းေရာက္ရ၏။” 

 
 

ခရစ္ယာန္မ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေစရန္ 
အသင္းေတာ္ႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္လူသားထု 
တစ္ရပ္လုံးရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ  

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

တစ္ဝတည္းျဖစ္ေစရန ္။ 

 

 
 
 

ျမန္မာျပည္က စစ္ပဲြမ်ားအားလုံး ရပ္စဲၾကပါ၊ ၿခိဳးျခံ၀ါေရွာင္၍ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈျပဳျခင္းအားျဖင့္ 
၂၀၁၇-ခုႏွစ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ျဖစ္ေစပါ။ 

ျမန္မာျပည္မွ ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔၊ 
“ “ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ”” 
 

 ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တစ္ဦးန႔ဲတစ္ဦး အခုလိုမ်ဳိးႏႈတ္ဆက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ 
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိၾကပါဘူး။ တုိက္ပဲြေတြဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းက ဒုကၡသည္ (၂)သိန္း 
ေက်ာ္အဖို႔ေတာ ့ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္သစ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ 
 

 ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေလာက္ကတည္းက အစျပဳခဲ့တ့ဲစစ္မီးဟာ ေတာက္ေလာင္ေနဆပဲါ။ ကေမ ၻာဒီယားဆုိရင္ သူတုိ႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ 
ပဋိပကၡကိုရေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဗီယက္နမ္ဆိုရင္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ပဲြေတြကို အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
တဲ့လမ္းစဥ္န႔ဲအတ ူဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မယ့္အလားအလာရိွေနၾကပါၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဘယ္သူမွအႏိုင္မရႏိုင္တဲ့စစ္ပဲြကို ဆင္ႏဲႊ ေနၾက 
တုန္းပါပဲ။ တစ္ခုတည္းေသာရလဒ္ကေတာ့ ျပည္သ ူအေပါင္း ႏွလံုးစိတဝ္မ္းေၾကကဲြရၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ေဘးေရွာင္ဖို႔ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးေနရတာပါပဲ။ 
 

 ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားအမ်ားစုဟာ ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ပြားေနခဲ့တ့ဲစစ္ပဲြကို ဒီအတုိင္းပဲ တိတ္တဆိတ္ၾကည့္ေန ခဲ့ရပါတယ္။ ယခု 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ကိ ု အမွန္တကယ္ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္သစ္ တစ္ခု 
ျဖစ္ေစဖုိ႔ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာသာတရားအားလုံး၊ လူမ်ဳိးအားလုံးအတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ 
 

 လက္နက္နဲ႔တုံ႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ဘူးဆိုတာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိေနၾကပါၿပီ။ တရားမွ်တမႈရိွရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္ 
ပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ အလားအလာရိွပါတယ္။ 
 

 ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔ကိ ု ““ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ၿခိဳးျခံဝါေရွာင္ရာ 
ေန႔ရက”္” အျဖစ္ ဘာသာတရားအားလုံး အတူတကြပါဝင္ဆုေတာင္းၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳရာေနရာျဖစ္တဲ့ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုရားေစတီနဲ႔ ဗလီေတြကို သြားေရာက္တ့ဲ ေနရာမွာလည္း ““စစ္ပဲြမ်ား ရပ္စဲၾကပါ””ဆိုတ့ဲ စာသားပါတဲ့ 
ကဒ္ေတြ၊ အလံေတြ သယ္ေဆာင္သြားၾကပါစို႔။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ရဲ႕ပထမဆံုးေန႔ရက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းၿပီး 
လူသားတုိ႔ရ႕ဲစိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလေဲစဖို႔ ၿခိဳးျခံ ဝါေရွာင္ၾကပါစုိ႔။ စစ္ပဲြမ်ားရပ္စဲၾကပါ။ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ကိ ုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ျဖစ္ေစပါ။ 
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိ(ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ) 
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(ဗာတီကန္ သတင္းမ်ား) 

 

ဗာတီကန္။၂၂၊၁၁၊၂၀၁၆။  
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ႏိုဝင္ဘာ 
လ (၂၂)ရက္၊ အဂၤါေန႔  Santa Marta 
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္၌ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ဘုရားသခင္၌ သစၥာေစာင့္သိၾကပါလွ်င္ 
ေသျခင္းသည္ ေၾကာက္စရာတစ္ခုမဟုတ္ 
ေၾကာင္း”ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သတင္း 
ေထာက္ Susy Hodges ၏ သတင္းေပး 
ပို႔တင္ျပခ်က္အရ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ထို 
ေန႔၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္းမွ ကိုးကားကာ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ ခရစ္ 
ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရမည့္ေန႔အေၾကာင္းကို 
အဓိကထားမိန္႔ၾကားသြားခဲ့သည္။ အသင္း 
ေတာ္၏ဝတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာေနာက္ဆံုးရက္ 
သတၱပတ္ကိုေရာက္ရွိျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္္ 
တို႔အားလံုးသည္ မိမိတို႔၏ ေသျခင္းႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးေန႔ တရားစီရင္ရာအေၾကာင္း 
ေတြးေတာဆင္ျခင္ရန္ဘုရားသခင္၏ဖိတ္ 
ေခၚျခင္းခံရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသား 
မ်ားသည္ ေလာကအရာ စည္းစိမ္ပကာ 
သနမ်ားကို အပတ္တကုတ္ရွာေဖြေနျခင္း 
ျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ လက္ေတြ႕ဘဝ 
တြင္မရွိသကဲ့သို႔ေနတတ္ၾကပါသည္။ေသ 
ျခင္းတရား အေၾကာင္းကိုလည္း မေတြး 
ေတာလိုၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ေသျခင္းတရား 
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ရင္ဆိုင္ရမည့္အ 
အမွန္တရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
    ထို႔ေနာက္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကမိမိျပဳစု 
ထားေသာ ေန႔စဥ္လူဦးေရေသဆံုးစာရင္း 
မွတ္တမ္းစာအုပ္ကို ျပန္ပိတ္ကာ ထိုအရာ 
သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ေသဆံုးသြားခ်ိန္၌ေလာက 
ႀကီးအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားကိုခ်န္ 
ထားေပးမည္နည္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနာက္ဆံုး 
ေန႔၌ရင္ဆိုင္ရမည့္ တရားစီရင္မႈအေျဖ  

ရွင္ ဂတိထားေသာ ထာဝရအသက္ႏွင့္ 
လည္း ေဝးကြာသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို 
အရာသည္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္း 
ေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးသည္ မိမိ၏ တရားနာပရိတ္သတ္ 
မ်ားအားအေဝးႀကီးက်န္ေသးသည္ဟုထင္ 
ရေသာ္လည္း လက္တစက္မ္းတြင္သာ 
ရွိေသာ  ေနာက္ဆံုး တရားစီရင္ရာေန႔အ 
ေၾကာင္းကို အေလးထား သံုးသပ္ရန္လို 
အပ္ေၾကာင္း အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 
ထိုေန႔၏ က်မ္းစာထဲမွ “ အဆံုးတိုင္တည္ 
ၾကည္ေသာသူကို ထာဝရအသက္၏ဆု 
လာဘ္ငါေပးမည္’’ ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ 
စကားကို ျပန္ရြတ္ျပကာ ဘုရားရွင္အေပၚ 
သစၥာရွိျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုစိတ္ပ်က္ 
ေစမည္မဟုတ္၊ ေသျခင္းတရားသည္ 
ကၽြႏု္ပ္ထံသို႔ ေရာက္လာလွ်င္လည္း စိန္ 
ဖရန္စစ္အစီစီကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္စြာ ႀကိဳဆို 
လက္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ရာ 
ေန႔ေရာက္ေသာအခါတြင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သည္ ခရစ္ေတာ္အား ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်က္    
“သခင္ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္မ်ားစြာ ျပဳမိပါ 
၏၊ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္အား သစၥာတည္ 
ၾကည္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္”ဟုဆိုေသာ္ 
ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရားရွင္ခရစ္ေတာ္ 
သခင္က အဆံုးတိုင္တည္ၾကည္ေလာ့ 
ထာဝရအသက္ ဆုလာဘ္္ကိုငါေပးမည္ 
ဟုျပန္ေျပာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ခရစ္ေတာ္အေပၚ အဆံုးတိုင္သစၥာ 
ရွိျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေသျခင္းကို 
လည္းမေၾကာက္ ၊ ေသသြားလွ်င္လည္း 
တရားစီရင္ျခင္းကို ေၾကာက္ရန္မလိုေတာ့ 
ေပဟုဆိုကာ မိမိ၏ၾသဝါဒကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္ 
သြားခဲ့သည္။ ( CBCM-osc) 
                                                                                                                                                    

သည္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း ဆိုသည့္အရာ 

ကို ဆင္ျခင္စရာျဖစ္ေစပါသည္။ ေသေသ 
ခ်ာခ်ာ ေတြးေတာရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ 
ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ေရာက္လာ 
ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၏ေရွ႕ေမွာက္၌ အခ 
စားဝင္ရမည့္အခ်ိန္နာရီတြင္ခရစ္ေတာ္က 
ကၽြႏု္ပ္အားေပးအပ္ခဲ့ေသာ အရည္အခ်င္း 
အစြမ္းအစကို ကၽြႏ္ုပ္သည္မည္သို႔ အသံုး 
ခ်ခ့ဲသနည္း။မည္သို႔ရွင္သန္ခဲ့သနည္း။ေန႔
စဥ္ၾကားနာရေသာႏုတ္ေတာ္ထြက္စကား
ကို မည္သို႔လက္ခံနာယူခဲ့သနည္း၊ ခရစ္ 
ေတာ္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား လွည့္ဖ်ားျခင္း 
မခံရေစရန္သတိမူဆင္ျခင္ရန္ တိုက္တြန္း 
ေပးထားပါသည္။ခြျဲခားျခင္း၊လ်စ္လွဴရႈျခင္း 
အေပၚယံဆိုင္ေသာအရာမ်ား၏ လွည့္စား 
ျခင္းမ်ားသည္ ေလာကဆိုင္ရာအရာမ်ားမွ 
ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိုအရာမ်ား 
သည္ ေသျခင္းတရား မရွိသည့္အလား 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလွည့္စားတတ္ပါသည္။ ခရစ္  

ေတာ္ၾကြလာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္အား မည္ 
သည့္ေနရာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္မည္နည္း၊မတည္ 
ျမဲေသာ ေလာကအရာမ်ားစြာၾကား၌သာ 
ေတြ႕ရမည္ေလာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ငယ္ငယ္က 
သြားေရာက္သင္ၾကားခဲ့ေသာဘုရားစကား 
အတန္းမွသြန္သင္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေသ 
ျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္း၊ ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ 
ဘံုဟူေသာ အရာ(၄)ခု အေၾကာင္းကို 
ၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုအရာသည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေျခာက္လန္႔ေနျခင္း ျဖစ္ 
ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 သို႔ေသာ္ထိုအရာသည္ အမွန္တ 
ရားျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အနားအျမဲရိွေနေသာေၾကာင့္  ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ 
၏ႏွလံုးသားကို အျမဲသတိမူမထားဘဲ 
ဘုရားရွင္ႏွင့္ ခပ္တန္းတန္း အေနအထား 
တြင္သာအသက္ရွင္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအရာ 
သည္စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာပါသည္။ဘုရားရွင္ 
ႏွင့္ ေဝးသထက္ေဝးကြာသြားလွ်င္ ဘုရား 

တ တို႔လံုေလာက္စြာ မရွာေဖြ၊ မေလ့လာ 
ၾကေသာ ရဟန္းမ်ားစြာတို႔အတြက္ စိတ္ 
မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ရဟန္း 
မ်ားတို႔သည္ ရဟန္းျဖစ္ၿပီးသြားေသာ္ 
လည္း ရဟန္းဘဝကို အေထာက္အကူျပဳ 
ေသာ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို အဆံုးမ 
သတ္သင့္ေသးေၾကာင္း၊  ဆက္လက္ႀကိဳး 
စား ေလ့လာရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ 
သြားခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ႏွလံုးသားကို 
ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ သီအိုေလာဂ်ီ၊ ဖ ီ
ေလာေဆာ္ဖီမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာ 
ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီးက အေလးထားေျပာၾကားသြားသည္။ 
မိမိ၏ၾသဝါဒကို အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ေပါင္း 
ထည့္ကာ ျမြက္ၾကားခဲ့ရာမွာ ရဟန္းသစ္ 
တို႔သည္ တည္ၾကည္ေသာ အသိတရား၊ 
ရွင္းသန္႔ေသာႏွလံုးသားႏွင့္ရက္ေရာေသာ 
စိတ္ေစတနာတို႔ ထားရွိရန္လည္းေကာင္း၊   

ရဟန္းျဖစ္လွ်က္ႏွင့္ ေငြကိုမက္ေမာျခင္း 
သည္ ဆိုးဝါး၏၊သို႔ေသာ္မိန္းမကိုမက္ေမာ 
ျခင္းက ပို၍ဆိုးသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
ခရစ္ေတာ္ကသာလွ်င္သင္တို႔ကစမတ္က် 
သူ၊ ခန္႔ညားသူအျဖစ္ ျမင္ကာေနထိုင္သင့္ 
ေၾကာင္းတို႔ကိုပါ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသြား 

ခဲ့သည္။   ထိုေန႔ကိုေရြးခ်ယ္ကာ ရဟန္း 
သိကၡာတင္ျခင္းကိုက်င္းပရျခင္းမွာ ဖိလစ္ 
ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ (Rogationist) ရဟန္းမ်ား 
ေရာက္ရိွျခင္း ႏွစ္(၄၀) ျပည့္ေန႔လည္းျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း CBCP သတင္း 
အရသိရွိရပါသည္။  CBCM-osc 
 
 

 ခရစ္ေတာ္၏ ႏွလံုးသားကိုပိုင္ 
ဆိုင္ေသာ ရဟန္းမ်ားျဖစ္ၾကရန္ ဖိလစ္ပုိင္ 
ႏိုင္ငံ Lingayen- Dagupan သာသနာ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးSocrates Villeges 
က ႏုိဝင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ရဟန္း 
သိကၡာခံယူၾကေသာ (Rogationist) ရဟန္း 
မ်ားအားမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ 
ရွိParanaque သို႔(Rogationist)ရဟန္းမ်ား 
ေရာက္ရိွျခင္း၏ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀) ျပည့္ေသာ 
ထိုေန႔တြင္  ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္း အခမ္း 
အနားကိုလည္း တၿပဳိင္နက္က်င္းပျပဳလုပ္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကရဟန္း သိကၡာခံယူၾကေသာ ရဟန္း(၅) 
ပါးတို႔အား St. Teresa of Avila ၏ ဆု 
ေတာင္းေမတၱာကို အဓိကကိုးကားကာ  
ဘုရားတရား အလြန္ကိုင္းရႈိင္းၾကေသာ္ 
လည္း မမိိတို႔၏ ေခၚေတာ္မႈျခင္းခရီးလမ္း 
အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာဗဟုသု  
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အတားအဆီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ျပဳလွ်င္ ထိုအရာသည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအဖုိးတန္ေသာ အတား 
အဆီးမ်ားျဖစ္လာႏို္င္ပါသည္။ ရွင္ေပါလူး 
၏အသက္တာကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ 
ဘုရားရွင္၏ ေျပာင္းလဲျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ 
ကို လက္ခံလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းကို တစိုက္မတ္မတ္ 
လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ေသာ ခြန္အားမ်ားရွိ 
လာႏိုင္ေလသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေသာအတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားသည္ 
ေျပာင္းလဲျခင္း ေက်းဇူးေတာ္လာရန္လမ္း 
ကိုဖြင့္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မိန္႔ၾကား 
ခ်က္အရ အႏ ၲရာယ္အရိွဆံုးအတားအဆီး 
မ်ားမွာပုန္းကြယ္ေနေသာအရာမ်ားပင္္ျဖစ္ 
သည္ဟု သူကဆိုသည္။ ထိုအရာသည္ 
ထင္သာျမင္သာ မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔တစ္ဦးစီ၌လည္း ထိုေက်းဇူးေတာ္မ်ား 
ကိုလက္ခံႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းကိုယ္စီရွိၾက 
သည္။ သို႔ေသာ္ထိုအရာကိုသတိမူၿပီးခရစ္  

ေတာ္သခင္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သန္႔စင္ 
ေပးရန္ အခြင့္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို ႔ 
ကိုလည္းေျပာၾကားေပးသြားခဲ့သည္။  

ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးတြင္ ပုန္းကြယ္ 
ေနေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားရွိ 
ေနသည္။ထိုအရာ၏ သေဘာသဘာဝကို 
သိရန္္ႏွင့္ ထိုအရာမ်ားသည္ တိုးတက္ 
ေျပာင္းလဲျခင္း ခရီးစဥ္ကို အျမဲလိုပင္စီး 
ကာပိတ္ေနတတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာ 
ၾကားသြားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုသည္ထို  
အရာမ်ားကုိ ခုခံရမည့္အစားၿငိမ္သက္စြာ 
လက္ခံေနတတ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေျပာင္း 
လဲျခင္းလမ္းစဥ္အေျခအေနကုိ အသင္း 
အဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုမ်ား 
တြင္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေန 
ေၾကာင္းေတြးေခၚၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္ဟု သင္တို႔ဆို 
ေကာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုအတားအဆီး 
အခက္အခဲမ်ားကို လက္ခံထားျခင္းသည္ 
မေကာင္းမႈကို လက္ခံထားျခင္းျဖစ္သည့္ 
အျပင္ခရစ္ေတာ္ၾကြလာရာလမ္းကိုလည္း 
ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက အတားအဆီး အမ်ိဳး 
အစား(၃)မ်ိဳးကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားသည္။ 
ယေန႔က်မ္းစာမွ ပံုဥပမာကုိ အေျခခံကာ 
‘အႏစွ္သာရမဲ့ စကားမ်ားအေၾကာင္းေျပာ 
ၾကားရာ ခရစ္ေတာ္ကငါ႔ကိုသခင္သခင္ဟု 
ေခၚတုိင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ိုဝင္ရမည္ 
မဟုတ္ဟုဆိုထားသည့္အေၾကာင္း၊ သား 
ႏွစ္ဦးဖခင္အေၾကာင္းကို အေျခခံသည့္ 
ပံုျပင္တြင္လည္း ဖခင္အား လယ္ထဲသို႔ 
သြားပါမည္ဟု ကတိေပးလွ်က္ လက္ေတြ႔ 
မလုပ္ေဆာင္ေသာ သားအေၾကာင္းကို 
လည္းေကာင္း၊မိမိကုိယ္ကိုကာကြယ္ေျပာ 
လြန္းေသာ စကားႏွင့္ ဆင္ေျခမ်ားလြန္း 
ေသာစကားမ်ားသည္နတ္ဆိုး၏မေကာင္း  

ေသာ အနံ႕ဆိုးမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ခရစ္  
ေတာ္၏ ေမြးႀကိဳင္ေသာရနံ႔ကို လြင့္ျပယ္ 
ေစႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မိမိ  
ကိုယ္ကို၌မဟုတ္ခရစ္ေတာ္၌သာ ဂုဏ္ယူ 
ဝင့္ၾကြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
ခရစ္ေတာ္ညြန္ျပေသာ လမ္းစဥ္အတို္င္း 
မဟုတ္ပဲ ဲမိမိကုိယ္ရွင္အတြက္လုပ္ေဆာင္ 
ေျပာဆုိေနလွ်င္ ေထာင္လႊားေမွာက္မာ 
ျခင္းသို႔ ေသြးေဆာင္ခံေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဝဖန္ျပစ္တင္တတ္လြန္းေသာစ
ကားသည္လည္း ကုိယ့္မ်က္ခ်ည္းကိုယ္မ 
ျမင္သူမ်ားမ်က္ခ်ီးကိုျမင္ေသာ ဖာရီေဆဦး 
ႏွင့္ အခြန္ခံမ်ားနည္းတူျဖစ္ရာ ထိုအရာ 
သည္လည္း မိမိကိုယ္ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ျခင္းအတြက္ဟန္႔တားမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အခက္အခဲမ်ားကို ေက်းဇူးေတာ္အျဖစ္ 
လက္ခံႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းသည္အေကာင္း 
ဆံုးျဖစ္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အထဲ၌ ခရစ္ေတာ္သည္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ 
ရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ 
အျပင္ခရစ္ေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္စီးဆင္း 
ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳထား 
ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။  အခက္အခဲႏွင့္ဒုကၡ 
ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ခရစ္ေတာ္ ရိွေန 
သည္။ ႀကီးေလးသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ေသးငယ္ 
သည္ျဖစ္ပါေစ၊ ကားတိုင္၌အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈရွိပါသည္ အဆံုးတြင္ ကယ္တင္ 
ျခင္းဆီသို႔ သြားပါလိမ့့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ၾကံဳရလွ်င္ 
လည္းမေၾကာက္ရြံ႕ပါႏွင့္ ခရစ္ေတာ္သခင္ 
ထံ အကူအညီကိုေတာင္းခံပါ တစဆ္က္ 
တည္းမွာလည္းမိိမိကိုယ္ကိုအျပစ္သားမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း နွိမ့္ခ်စြာ သိမွတ္ပါ’ ဟူ၍မိန္႔ 
ၾကားကာမိမိ၏ၾသဝါဒကို အဆံုးသတ္သြား 
ခဲ့ၾကသည္။ (CBCM-osc)       

 
 

 ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္ ၾကာသာပ 
ေတးေန႔၌ Casa  Santa Marta တြင္ျပဳ 
လုပ္ေသာ  မစ ၧားတရားအတြင္း ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားအား 
ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုလက္ခံႏိုင္ 
ရန္ ကူညီေပးပါမည့္အေၾကာင္း ဘုရားသ 
ခင္ထံမွ ခြန္အားေတာင္းခံၾကရန္ အားေပး 
တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ Linda Bordoni ၏ 
သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
သည္ မိမိ၏ နံနက္ခင္းေမတၱာတြင္လည္း 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္အမွားမ်ားအတြက္ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာအခက္အခဲမ်ား 
ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ ေက်းဇူးေတာ္ခြန္အား 
မ်ား ေပးသနားပါဟု အစခ်ီ ဆုေတာင္းခဲ့ 
သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးစီ၌ ဘုရားရွင္၏ 
ေက်းဇူူးေတာ္ကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အတား 
အဆီး ကိုယ္စီရွိၾကပါသည္။ ထိုအတား 
အဆီးမ်ားကို ႀကိဳးစား တြန္လွန္ၾကရန္ 
လည္း မိန႔္ၾကားသြားခဲ့သည္။ အျပဳသ 
ေဘာေဆာင္ေသာ အတားအဆီးအခက္ 
အခဲမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာယံုၾကည္ 
ျခင္းကိုေမြးထုတ္ေပးပါသည္။ အခက္အခဲ  

 
 

ဗာတီကန္ ။ ၁၊၁၂၊၂၀၁၆။  

ေမတၱာကို သက္ေသခံေဟာေျပာရန္အ 
တြက္ ေစလြတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သည္ မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္ကိုသိလွ်က္ 
အားငယ္စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ 
ဘုရားရွင္ထံ ျပန္လွည့္လာရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။ ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရာမင္းမဂၤလာ 
အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ညီအစ္ကိုမ်ားဆီ 
သို႔ သခင္ခရစ္ေတာ္အားသယ္ေဆာင္ေပး 
သူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။   မိမိ၏သတင္း 
စကားကိုအပိုင္း(၃)ပိုင္းခြဲလွ်က္ ပထမဆံုး 
အပိုင္းအျဖစ္ (သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္အားျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူကာေစ 
လြတ္ျခင္းခံရျခင္း)ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
‘သာသနာျပဳ တမန္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း 
သည္ ခရစ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကုိ 
လက္ေတြ႕ေဝမွ် သက္ေသခံရန္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း’ ဒုတိယအခ်က္ 
အေနျဖင့္ (ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 

 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေခၚေတာ္ မူျခင္း 
အထူးဆုေတာင္းေပးရမည့္ေန႔ အတြက္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီက ဗုဒၶဟူး ေန႔တြင္ 
“ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ 
သာသနာျပဳရန္္ ”  ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
သတင္းစကားကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။  သတင္း 
စကားထဲတြင္ (၅၄) ႀကိမ္ေျမာက္ကမ ႓ာ႔ 
ေခၚေတာ္မူျခင္းေန႔အတြက္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ သာသနာျပဳ 
ရန္ေခၚေတာ္မူျခင္းဆိုင္ရာ က႑အသီး 
သီးကိုေထာင့္စံုမွ သံုးသပ္ေျပာဆိုေပးသြား 
ခဲ့သည္။ ‘သာသနာျပဳရန္အတြက္ မိမိဘဝ 
ကိုဆက္ကပ္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ဘဝကုိ 
တစ္စံုတစ္ရာ ေပါင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ အလွ 
ဆငယ္င္ျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ထိုဆက္ကပ္ျခင္း 
သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ မရွိမျဖစ ္ေသာ 
အရာတစ္ခုျဖစ္ေနေလသည္။ သခင ္ ခရစ္ 
ေတာ္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ 
ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားေတာ္ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္း 

ေျခလွမ္းတိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အနား ရွိေန 
ျခင္း) ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝတြင္ အမွန္တကယ္ 
ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ ္
တို႔၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ရွိေနေသာေမးခြန္း 
မ်ားစြာသည္ ရံဖန္ရံခါ ဆိုသလို ကၽြႏု္ပ ္
တို႔ကုိစိတ္အားငယ္၊ စိတ္ရႈပ္ေထြး ေစကာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သြားေစႏိုင္ ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ျခင္း ႏွင္ ့ဧမာဦး 
သို႔သြားရာခရီးလမ္းတြင္ တပည့္ေတာ္ 
ႏွစ္ပါးအား ထင္ရွားျပျခင္းအျဖစ္ကို ျပန္သံုး 
သပ္ဆင္ျခင္လွ်င္ အသစ္ေသာခြန္ အားႏွင့္ 
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ျပည့္ဝစြာ ခံစား 
ျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ မလြေဲပ’။ ေနာက္ဆံုး 
အခ်က္ျဖစ္ေသာ (မ်ိဳးေစ့ကို ခရစ္ေတာ္ 
ရွင္သန္ႀကီးထြားေစျခင္း) ကို ပုပ္ရဟန္း မင္း 
ႀကီးက ‘ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ ေဟာေျပာ 
သက္ေသခံျခင္းဆီသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိ ဦး 
ေဆာင္ သြားျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳ ရန္အေရး ႀကီး 
ပါသည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ 

၏မ်ိဳးေစ့သည္ မည္သို႔ပင္ေသးငယ္ေနေစ 
ကာမူတိတ္ဆိတ္စြာရွင္သန္ႀကီးထြားတတ္ 
ေသာသေဘာရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား အားလံုးအတြက္ 
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္’။  ဟ ု
ဆိုကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ‘ဘုရား 
သခင္ႏွင္ ့ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ေလးနက္စြာ သံုး 
သပ္လွ်က္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ကင္း 
ကြာလွ်င္ေခၚေတာ္မူျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာ 
သာဆုိင္ရာ သာသနာျပဳျခင္း လုပ္ငန္း 
အထူး သျဖင့္ရဟန္း၊သူေတာ္စင္ေဘာင္သို႔ 
ေခၚေတာ္မူျခင္းမ်ား ရရွိတိုးပြားရန္မ်ားကို 
မည္သို႔မွ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္း’ကိုလည္းေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ မိမ ိ ၏ 
သတင္းစကားကို နိဂံုးခ်ဳပ္သြားခဲ့သည္။  
၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြက္ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆိုင္ ရာ 
ေန႔ကို ေမလ(၇)ရက္တြင္ က်င္းပျပဳ လုပ ္
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိ ရွိရ 
ပါသည္။ (cbcm-osc) 
 
 

(ဗာတီကန္ သတင္းမ်ား) 
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(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

သာသနာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ၌ ကုိယ္က်ိဳးကုိသာၾကည့္တတ္ေသာစိတ္ထားကုိေဖ်ာက္ဖ်က္ 
ထားရန္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ရဟန္းေလာင္းမ်ားတုိ႔အားမိန္႔ၾကား 

 

 

( EWTN  New )။  
၁၀၊၁၂၊၂၀၁၆။  
 ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္၊ စေနေန႔ 
တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ရဟန္းေလာင္း 
ေက်ာင္းသားမ်ားအားေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ “ဘုရား 
သခင္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊တစ္ပါးသူမ်ားႏွင့္ 
လည္းေကာင္း ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာေပါင္း 
သင္းဆက္ဆံေရး၊ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ 
ေရွာင္ရွားရမည့္ေက်ာ့ကြင္းမ်ားအေၾကာင္း 
ႏွင့္ရဟန္းဘဝ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ား အေၾကာင္း” ကို ေျပာျပသြားခဲ့သည္။  
“ငါႏွင့္ငါသာ အဆံုးႏွင့္ အစျဖစ္တည္ရ 
မည္မဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေန 
ထိုင္ရာကမ ႓ာႀကီး၊ နီးစပ္သူႏွင့္ပတ္ဝန္း 
က်င္၏ လွပျခင္းႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ျပည့္ 
စံုျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရပါမည္။ အသက္ 
သည္ ခႏၶာထက္ သာလြန္ေကာင္းျမတ္ 
ပါ၏။ အရာအားလံုးႏွင့္ လူအားလံုးကို 
ပိုင္သအုပ္စိုးေသာ ဘုရားရွင္၌ လံုးဝယံု 
ၾကည္ ပံုအပ္တတ္ရန္လိုေၾကာင္း” အီတ 
လီေတာင္ပိုင္း  Puglia  Pius XI 
ေဆေမနာရီေက်ာင္းတြင္ ပညာ သင္ၾကား 
ေနၾကေသာ ရဟန္းေလာင္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ 
ဆံုရာ၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႕ၾကား 
ခဲ့သည္။  “ေဆေမနာရီ ေက်ာင္း၌ 
ေနထိုင္စဥ္ကာလသည္ ရဟန္းဘဝအ 
တြက္အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာေန 
ရာတစ္ခု၊ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
အာဒ္ဝင္တူးကာလျဖစ္ေသာ ယခုရာသီ 
မ်ားတြင္ မိမိထံသို႔ျပန္လွည့္လာရန္အျမဲ 
ဖိတ္ေခၚေနသည့္ ခရစ္ေတာ္၏ ဖိတ္ေခၚ 
သံကိုအျမဲနားစြင့္ရန္လုိသည္။ အေၾကာင္း 
မွာထိုအသံကို အျမဲနားမစြင့္မိလွ်င္ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းလမ္းခရီးအတြက္မ်ားစြာေဝဝါး 
ေစႏုိင္ပါသည္။ အဓိက ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ 
အခက္ခဲဆံုးအရာမွာ အတၱႀကီးျခင္းပင္ျဖစ္  

ႏွင့္တန္းတူျဖစ္ရန္ ၊ ေနထုိင္ေျပာဆိုတတ္ 
ရန္သင္ယူပါ၊နီးစပ္သူမ်ားအဖုိ႔သင္၏လက္  
မ်ားေပၾကံသြားမည္ကိုမစိုးရိမ္ပါႏွင့္။မနက္ 
ျဖန္ဘုရား၏လူမ်ိဳးအတြက္ ရဟန္းတစ္ပါး 
ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ယေန႔လူတိုင္းႏွင့္ အေရာ 
ဝင္ႏိုင္ေသာလူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ရန္၊ေတြ႕ဆံု 
သမွ်ေသာသူမ်ားထံမွ ႏွိမ့္ခ်စြာႏွင့္ သတိ 
ဝိရိယရွိစြာ ေလ့လာသင္ယူတတ္ရန္ႀကိဳး 
စားသင္ယူပါ။ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအား 
လံုးသည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ 
ဆံေရး၌အေျခတည္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ 
အတြက္ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ 
အလြန္အေရးႀကီးေသာအရာ ျဖစ္သည္။  
ဆုေတာင္းျခင္း၏အသီးအပြင့္သည္ ကရု 
ဏာေမတၱာ လုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
မည္သူတစ္စံုတစ္ဦးတည္းကိုမွ မခ်န္ထား 
မိေစရန္ သတိထားရမည္ျဖစ္္ေၾကာင္း၊ 
အေၾကာင္း မွာသူတို႔အားလံုးသည္ ခရစ္ 
ေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ကာ အားလံုးအတူ 
တကြ ဘုရားအိမ္ေတာ္တြင္ မွ်ေဝခံစားရ 
မည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊အသင္းေတာ္ 
ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လွပေသာကမ ႓ာႀကီး 
ႏွင့္လည္း ေကာင္းပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေန 
ေသာသူ မ်ားအျဖစ္မိမိႏွင့္အတူ ေနထိုင္ 
ေသာ နီးစပ္သူမ်ားအားလံုးကို ခြင့္လြတ္ 
ျခင္းတရား ထားရွိရန္ပိုမို ႀကိဳးစား အား 
ထုတ္ပါ။ ေလာကတြင္ရွိသမွ်အားလံုး၊ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္း၌ရွိသမွ်ျဖစ္သမွ်အားလံုး 
သည္ ခရစ္ေတာ္၏သနားျခင္း အၾကည့္ 
ေအာက္တြင္ရွိေန သည့္အားေလွ်ာ္စြာ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း မည္သူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ကိုမွ်ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မရွိဘဲ 
အားလံုးကို ကရုဏာမ်က္ လံုးျဖစ္ၾကည့္ရႈ 
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက 
မိန္႔ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။  
 

သည္။ အတၱေဗဒအတြက္ အထံုရွိျခင္း 
သည္ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အႏၱရာယ္အႀကီး 
ဆံုးအရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သည္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာလွ်င္ လုပ္ 
ေဆာင္ေတြးေခၚရွာေဖြေနလွ်င္ ဘုရားရွင္ 
ကိုအဘယ္မွာေတြ႔ႏိုင္မည္နည္း၊ အသင္း 
ေတာ္၏ လွပျခင္းကို မည္သို႔ေတြ႔ျမင္ကာ 
ေက်နပ္စြာလက္ခံႏိုင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
၏ အသိစိတ္မ်ားအားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား 
ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ ထားရွိပါလွ်င္ 
မိမိကို အနာတရျဖစ္ေစျခင္းမွ လြတ ္
ေျမာက္ရန္အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္ေနပါမူ 
အဘယ္မွာ အက်ိဳးထူး ရွိလိမ္႔မည္နည္း။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိက ေပးဆပ္ရမည္၊ နာ 
က်င္ရမည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ေနလွ်င္ 
အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ရာ တြင္ေတြ႔ 
ၾကံဳတတ္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုမည္သို႔ေတြ႕ 
ျမင္ခံစားႏိုင္ပါမည္နည္း။ ရဟန္းဘဝ၏ 
အဓိက အခ်က္(၃)မွာ ရဟန္းဟူသည္ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 

အသင္းေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္း  
ကင္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္းတိုက္ရိုက္  
ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ပုဂ ၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈသည္  
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္နည္းျဖင့္မဆိုဘုရား 
သခင္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ဘဝတူသာသနာ 
အတြက္ ဘုရားကိုဘဝဆက္ကပ္ေသာ 
ညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဘဝလမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ လူ 
သားမ်ားအားလံုးႏွင့္လည္းေကာင္း အျမဲ 
ဆက္ႏြယ္ေနဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ လူမ်ားန႔ဲ 
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလိုေသာ ဆႏၵမရိွလွ်င္ 
ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ရန္ မည္သို႔မွ်ေတြးေခၚ၍ 
မရႏုိင္ပါ။ လူအမ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္းတတ္ 
ျခင္းသည္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ 
ျခင္း၏ အဓိက အရင္းအျဖစ္ျဖစ္ပါသည္။ 
အထူးသတိျပဳရန္မွာ သင္တို႔၏ေသြးခ်င္း 
မ်ားႏွင့္ျခားနားမႈမရိွပါေစႏွင့္၊ သင္တို႔သည္ 
အျခားသူမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းျမတ္ 
သည္ဟုသေဘာပိုက္မထားပါႏွင့္၊အားလံုး  
  

ခရက္ေကာင္း ကက္သလစ္သာသနာ 
အတြက္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အသစ္အျဖစ္ 
Marek Jedraszweski အားခန္႔အပ္ေၾကာင္း 

ရယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရဟန္း 
ဘဝအတြက္လိုအပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီဘာသာကိုရဟန္း 
မင္းႀကီးအသိအမွတ္ျပဳ Gregorian တကၠ 
သိုလ္တြင္တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး မဟာ 
ဘြ႕ဲကိုလည္း ရယူခဲသ့ည္။  ဆရာေတာ္ 
သည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ ခရက္ေကာင္းသာသနာ 
၏လက္ေထာက္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ၁၉၉၇ 
တြင္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ တြင္မူ 
ဆရာေတာ္ႀကီးသည္  Lods သာသနာ၏ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့ရာတစ္ဖက္တြင္လည္းရဟန္းမင္း 
ႀကီးအသိအမွတ္ျပဳ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆို 
    စာမ်က္ႏွာ(၈) အေပၚဆံုးစာပုိဒ္သုိ႔ 

ဗာတီကန္နန္းေတာ္၌ တရားဝင္ ေၾကျငာ 
ခဲ့သည္။ ကာဒီနယ္ Stanislaw Dziwisz 
၏အနားယူျခင္းကို အတည္ျပဳအၿပီး ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးက ခရက္ေကာင္းသိုးစုဘာ 
သာတူမ်ားအတြက္သိုးထိန္းအသစ္အျဖစ္  
ႏွစ္ရွည္လမ်ား အကူဆရာေတာ္အျဖစ္  
ကာဒီနယ္ Stanislaw Dziwisz အားဆက္ 
ခံကူညီေပးေသာ ဆရာေတာ္  Marek 
Jedraszweski အား ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။  ပိုလန္ႏုိင္ငံ ခရက္ေကာင္းသာသ 
နာ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္လာ 
ေသာ ဆရာေတာ္ Marek Jedraszweski   
သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ Ponzanတြင္ေမြး 
ဖြားခဲ့ၿပီး ရဟန္းသိကၡာကို ၁၉၇၃ခုႏွစ္တြင္ 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္သည္ 
ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ မယ္ေတာ္သခင္မ၏ 
အျပစ္မဲ့သေႏၶယူျခင္းပြေဲန႔တြင္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ 

 

ပုပ္ဖရန္စစ္က Marek Jedraszweski  အား ပုိလန္ႏုိင္ငံ ခရက္ေကာင္း ကက္သလစ္သာသနာ 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ 
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(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

 

ဗာတီကန္။ 
၈ ၊ ၁၂ ၊၂၀၁၆။  

         ဗာတီကန္၏ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဆိုင္ရာေကာင္စီအဖြဲ႕က ရဟန္းဘဝဆိုင္ 
ရာ ဝိနည္းအသစ္မ်ားကို အသစ္ တစ္ဖန္ 
မြမ္းမံ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  

Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis (သို႔)(ရဟန္း 
ဘဝသို႔ ေခၚေတာ္မူျခင္း) ဟု အမည္ပါ 
၄င္းစာတမ္းကို ဒီဇင္ဘာလ(၈) ရက္ 
မယ္ေတာ္သခင္မ၏အျပစ္မဲ့သေႏၶယူျခင္း 
ပြေဲန႔ေတာ္တြင္တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
ရဟန္းဘဝသို႔ ေခၚေတာ္မူျခင္းသည္ 
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ႏွလံုးသားတြင္ ဘုရား 
သခင္က ထည့္သြင္းထားေပးေသာ အရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုဘဝသို႔ ေခၚျခင္းခံရသူ 
မ်ားအဖုိ႔ ေလးနက္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္ 
စနစ္က်ေသာ စညး္မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
လံုေလာက္ေသာ သင္တန္းကာလမ်ား 
ျဖင့္အေသအခ်ာျပင္္ဆင္ရန္အသင္းေတာ္
ကေတာင္းဆိုသည္္ဟု စာတမ္း၏အဖြင့္ 
တြင္ပါရိွသည္။ 

ရဟန္းဘဝဆိုင္ရာေကာင္စီ၏ 
နာယကျဖစ္ေသာကာဒီနယ္ Beniamino 
Stella ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ  ထိုစာတမ္း 
ထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ ရဟန္းဘဝဆိုင္ရာနည္း 
ဥပေဒသမ်ား၊က်င့္ထံုးဝတ္နည္းမ်ားကိုျပန္ 
လည္မြမ္းမံရန္ႏွင့္ အသစ္ေျပာင္းလဲရန္လို 
ေသာအရာမ်ားကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံ၍တည့္မတ္ 
ရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ 
ရဟန္းဘဝဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒသမ်ားစာ 
တမ္းကို ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး 
၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္မြမ္းမံခဲ့သည္။ 
ယခုထုတ္ျပန္ေသာ စာတမ္းအသစ္မွာမူ 
သမိုင္းႏွင့္ဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးယဥ္ေက်းမႈ 
မ်ားဆိုင္ရာႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို အဖက္ဖက္မွ သံုးသပ္ကာ 
ေရးသားထုတ္ျပန္ ထားေသာ စာတမ္းျဖစ္  
သကဲ့သို႔ အထူးအျဖင့္ ထုိစာတမ္းတြင္ေငြ 
ေၾကးကိုတပ္မက္ျခင္း၊အာဏာရွင္စနစ္ကို 
က်င့္ၾကံျခင္းမ်ားႏွင့္ ဘဝင္ျမင့္ေမာက္မာ 
ျခင္းမ်ားအေပၚ       ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏  
ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကုိ 
အဓိကအေျခခံ ထားပါသည္။  

ကာဒီနယ္ က ထိုစာတမ္းသည္ 
ယေန႔ေခတ္ကာလ ဥပေဒသနည္းလမ္း 
သင္တန္းမ်ားနွင့္အပ္စပ္ေသာ အရာေပၚ 
မူတည္ေျပာင္းလဲ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ 
ကာ၊ တခ်ိန္တည္းတြင္ အသင္းေတာ္ ၏   

 
 

နိဂုံးအေနျဖင့္ ကာဒီနယ္ ႀကီးက 
ေကာင္းမြန္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ ရန္ 
လိုအပ္ေသာ လူမႈေရး၊ ဝိညာဥ္ေရးရာ 
ႏွင့္လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ရင့္က်က္မႈ စသည့္ 
အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြမဲ်ားကို ေအာင္ 
ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုစာတမ္း၏ 
အဓိကအႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္္ လူသားပီသမႈ၊ 
ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ရင့္က်က္မႈႏွင့္ဆံုးျဖတ္ 
ေသြးေခၚႏိုင္ျခင္းဟူေသာအခ်က္ (၃)ခ်က္ 
အေပၚ ထပ္မံေျပာဆုိခဲ့သည္။  

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ “ေယဇူး၏ 
မိတ္ေဆြအသင္းဂိုဏ္း” သို႔ေပးပို႔ေသာ 
စာထဲမွ ေကာက္ႏုတ္လွ်က္ “ရဟန္း 
ေဘာင္သို႔ဝင္ရန္ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္း ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ 
ကိုယ္ပိုင္ေတြး ေခၚဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိ 
ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေရွးထံုးလမ္းစဥ္ 
မ်ားအတိုင္းသာလိုက္ေနရျခင္းကို ျဖစ္ေစ 
မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အနားတြင္ ပိုမုိ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမ်ားစြာရွိေနပါ 
သည္။ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚဆံုးျဖတ္တတ္ရန္ 
သာ လိုပါသည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ 
ယေန႔ေခတ္တြင္ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းသည္ အေတာ္အသင့္ေလွ်ာ့ 
နည္းလာၿပီျဖစ္သည္။အခ်ိန္အခါအလိုက္
ေတြးေခၚ သံုးသပ္ဆံုး ျဖတ္တတ္ရန္မွာ 
အေရးႀကီးပါသည္။”ဟု ေျပာၾကားသြား 
ခဲ့သည္။  

ကာဒီနယ္ႀကီးသည္ “ရဟန္းတို႔ 
စိတ္ဓါတ္က် စိတ္ပ်က္ ျခင္းမျဖစ္ပါႏွင့္၊ 
ခရစ္ေတာ္သခင္သည္ သူ၏ ကတိေတာ္ 
ထက္ေလွ်ာ့နည္းေသာ ေကာင္းခ်ီးကို ေပး 
တတ္ေသာဘုရား မဟုတ္ပါ၊ အကယ္၍ 
သင္တို႔ကသ႔ူအား ေခၚတပါလွ်င္ သူသည္ 
သင္တို႔အားအလင္းေပးလမ္းျပလိမ့္မည္။ 
မျပည့္စံုျခင္းမ်ားစြာ၊ အမွားမ်ားစြာႏွင့္ ရႈံး 
နွိမ့္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ သင္သည္အေမွာင္ထဲ 
တြင္ က်င္လည္ေနသည့္တိုင္ေအာင္္ စုိး 
ရိမ္ပူပန္ျခင္းမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၏ လက္ 
ေတာ္၌ ယံုၾကည္စြာ ပံုအပ္လွ်က္  ေလာင္ 
ၿမိဳင္ ပ်က္စီးေစပါ”ဟူ၍ ရဟန္းမ်ား 
အတြက္ ခြန္အားျဖည့္ အားေပးစကား 
ဆိုကာ မိမိ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကိုနိဂံုး ခ်ဳပ္ 
သြားခဲ့ေၾကာင္း ဗာတီကန္ေရဒီယိုမွ သိရွိ 
ရပါသည္။  
CBCM-osc 

   
 

ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကိုလည္း ပယ္ 
ခ်န္ထားမည္ဟုတ္ဘဲ၊အတူအကြသဟဇာ
တ ျဖစ္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ကာ 
ပိုမုိၿပီးျပည့္စံုေသာ နည္းလမ္းဥပေဒသမ်ား 
ကို ျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ အရာသည္လူသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ 
ဝိညာဥ္ေရးရာ၊ အသိဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မ်ားႏွင့္ သာသနာေရးရာရႈေတာင့္ေပါင္းစံု 
မွပုိမိုစည္းလံုးရန္၊ အတူအကြ သဟဇာတ 
ျဖစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျဖည္း 
ျဖည္းခ်င္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း 
ျပာၾကားသြားသည္။  

အေရးႀကီးဆံုးျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု 
အျဖစ္ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္လို သူမ်ား 
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာသင္တန္းကာလ 
ကိုထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝင္လိုသူ 
အတြက္သင္တန္းကာလကို(၁)ႏွစ္ကာလ 
ထက္မနည္း (၂)ႏွစ္ဝန္းက်င္အတြင္း 
ထားရွိိရန္ႏွင့္ ဝင္လိုသူတို႔၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားကိုလည္းေသခ်ာစီစစ္ရန္၊ အထူး 
သျဖင့္သက္ငယ္မ်ားလိင္ပိုင္းပိုင္ဆိုင္ရာ 
ျပစ္မွားျခင္းမွ အသင္းကိုကာကြယ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးဆုံးရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ကိုရင္ေလာင္းဘဝသို႔ အရြယ္အားျဖင့္ ရင့္ 
က်က္ေသာသူမ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္
သည္။ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ 
သူမ်ားႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာခံယူရန္ အတြက္ 
ေတာင္းခံၿပီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းေလာင္း 
ကိုရင္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ငယ္မ်ား အား 
လိင္ပိုင္းပိုင္ဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ျခင္းပဋိပကၡ 
ႏွင့္ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းစသည့္ ျပစ္မႈတို႔မ ွ
ကင္းရွင္းရေပလိမ့္မည္။ 

စာတမ္းတြင္လိင္တူဆက္ဆံျခင္း 
၌ စိတ္သေဘာထား ယိမ္းယိုင္မႈရွိေသာ 
ရဟန္းေလာင္းမ်ားအား ရဟန္းသိကၡာေပး 
ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။အသင္းေတာ္ 
အေနျဖင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို တန္းဖိုးထား 
ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔စိတ္ေန သေဘာ 
ထားရွိေသာရဟန္းေလာင္းမ်ာကို  ရဟန္း 
အျဖစ္ သိကၡာတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္း 
မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုသူမ်ားကိုရဟန္း 
ေဘာင္သို႔ဝင္ခြင့္ကိုလည္း ျပဳမည္ မဟုတ္ 
ေၾကာင္းကိုလည္း အတိအလင္းေျပာျပ 
ေပးခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ထား 
သည္ အတြင္းစိတ္ဆႏၵ၏ နက္ရႈိင္း ေသာ 
ေနရာမွ အရင္းခံေမြးဖြားျခင္းျဖစ္ရာ ထိုသူ 
သည္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို မ်ားစြာ စိတ္ 
အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ 
သူကိုယ္တိုင္ကလည္း မိမိ၏ဆက္ကပ္ 
ေသာ အသက္တာတြင္ အပ်က္သေဘာ 
ေဆာင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
သာျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။  

ကာဒီနယ္က ရဟန္းဘဝဆိုင္ရာ 
သင္တန္းကာလ၏ အေျခအေန(၃)ရပ္ 
ကိုလည္းေျပာျပေပးခ့ဲ ပါသည္။ စည္းကမ္း 
ရွိျခင္း၊ စနစ္တက်ဖြဲ႕ စည္းတည္ေဆာက္ 
ျခင္းႏွင့္ သာသနာဝန္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ 
သည္။ တစ္ခုစီ၏ရည္ ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
ျဖစ္စဥ္သည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း ျဖစ္ 
ေသာခရစ္ေတာ္၏ပံုနမူနာကုိအဓိက ထား 
၍ပံုသြင္းေရးကိုခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။   

ျ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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(CNA/EWTN News) ။ ၇၊၁၂၊၂၀၁၆ 

ကူညီ ေပးျခင္းမ်ားကို အေျခအေနအခ်ိန္  
အခါအလုိက္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပး 
လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းေဘးေရာက္ က 
ေလးသူငယ္မ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် 
ကူညီေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြျခင္း 
ႏွင့္သူတို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ တျခားစိန္ေခၚ 
မႈမ်ားစြာတို႔ကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း” ကုိ 
လည္း ေျပာျပသြားခဲ့သည္။  ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ 
ကပင္  Morobe တိုက္နယ္သို႔ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္ေရာက္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း Lae 
သာသနာဟူ၍ စတင္ျဖစ္တည္လာျခင္းမွာ 
၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ Pope 
John Paul XXIII က စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသသာနာအက်ိဳး 
အတြက္အမႈေဆာင္ ဆက္ကပ္ရန္ကိုလည္း 
Congregation of the  Missionaries of 
Mariannhill(CMM)  အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း 
တစ္ၿပိဳင္နက္တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ တိုက္ 
နယ္အတြင္းေနထိုင္သူလူဦးေရမွာ၁၈၇၀၀၀  

ရွိသည့္အနက္ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဦးေရ  
မွာ ၁၇၅၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ခန္႔မန္းရပါသည္။ 
သာသနာ စတည္ေထာင္စဥ္ကပင္အဓိက 
လုပ္္ေဆာင္ခ်က္မွာ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း 
ပင္ျဖစ္ရာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္  
Precoius Bloods(အေသြးေတာ္ဂိုဏ္းသီလ 
ရွင္မ်ား)မ ွ တိုက္နယ္၏တမန္ေတာ္လုပ္ 
ငန္းျဖစ္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑ 
မ်ားတြင္ ပထမဆုံး သာသနာျပဳသူေတာ္စင္ 
ဂိုဏ္းအျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေပး 
ခဲ့သည္။ ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ဂ်ဴဘီလီ ပြေဲတာ္ကို 
က်င္းပသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ Laeသာသနာ 
အတြက္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားလည္း ေပၚ 
ထြက္ လာခဲ့ရပါသည္။ ယင္းမွာ ဧဝံဂလိ 
တရားကိုေဟာေျပာျငာရန္၊  ေဟာေျပာ 
သက္ေသခံရန္၊ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံ ေနထုိင္ 
ရန္ ႏွင့္ Melanesian Missionary in 
Oceania ေဒသမ်ားကိုလည္းအေစခံရန္ 
ျဖစ္သည္။  ( Fr. Brian Nonde )  
 

 

အသင္းေတာ္၏သမိုင္းဝင္ပြေဲတာ္ႀကီးတစ္ခု
ကို က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းလည္းျဖစ္ရာကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အလြန္ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းၾကပါသည္။ 
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းလွ်က္ 
ေျခလွမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေရ႕ွဆက္လွမ္းသြား 
ၾကရပါဦးမည္” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ Lae 
သာသနာ၏ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ 
Christian Blouin ကလည္း “ယခင္ကေရွ႕ 
ေျပးဦးေဆာင္လွ်က္ သာသနာျပဳခ့ဲၾကေသာ 
သူမ်ားအားလံုးအပါအဝင္ ထိုသူမ်ားထဲမွ 
တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္လွ်က္ ဤအခမ္းအနား 
တြင္သက္ေသခံရန္ ရိွေနေသာေရွးဦးသာသ 
နာဦးေဆာင္သူျဖစ္သည္ Fr. Anthony 
Mulderinkႏွင့္တကြ ထိုသူတို႔၏လုပ္ေဆာင္ 
ေပးခဲ့ျခင္းမ်ား၊ သူတို႔၏ညီအစ္ကိုမ်ားတို႔ကို 
လည္း အထူးေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့သည္။ 
ထိုအျပင္ PNG သာသနာရွိ ယံုၾကည္သူမ်ား 
အားလံုးကိုလည္းေကာင္း၊ ၄င္းဝန္းက်င္မွကူ 
ညီေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား အားလံုးကိုလည္း 
ေကာင္း အထူးေက်းဇူးတင္ရပါေၾကာင္း၊ သူ 
တို႔၏ ေဖးမကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ယေန႔ Lae 
သာသနာသည္ ဤအေျခအေနသို႔ေရာက္ 
လာခဲ့ရပါေၾကာင္း” ဝန္ခံလွ်က္ ေက်းဇူးတင္ 
စကားကို လည္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 
သာသနာ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Fr.Arnold 
Schmitt က “ေရွးဦးသာသနာျပဳတုိ႔၏ 
အဓိက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာအရာမ်ားျဖစ္ 
သည့္ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ 
မိသားစုတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့  

 Papua New Guinea  ရွိ Lae 
သာသနာတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ 
ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြေဲတာ္ႀကီးကို Papua New 
Guinea၊ Morobe ရိွအေျခခံပညာမူလတန္း 
ေက်ာင္းဝန္းတြင္ ခမ္းနားစြာက်င္းပခဲ့သည္။ 
ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းကို ရိုးရာယဥ္ေက်း 
မႈမ်ားစြာႏွင့္ ယံုၾကည္သူ ဘာသာတူသား 
သမီးမ်ားစြာတို႔က သက္ေသခံသြားခဲ့သည္။ 
ထိုေနရာတြင္းသာမက ေဒသအျပင္တဝိုက္ 
လံုးတြင္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသတင္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္နွက္ေနခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ပြႀဲကီးလည္း 
ျဖစ္သည္။  Papua New Guinea  အတြက္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ျဖစ္ 
ေသာ Solomon Islands ႏွင့္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Kurian Matthew Vayalunkal  
က အဓိကဦးစီးလွ်က္္မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 
ကိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားစြာပါဝင္ပူေဇာ္ခဲ့သည္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္က 
ယခင္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိ သာသနာျပဳခဲ့ေသာ၊ 
ျပဳေနၾကေသာ သာသနာျပဳမ်ားကို အထူးဂါ 
ရဝျပဳ ေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့ၿပီး တိုက္နယ္ 
တစ္ခုလံုးႏွင့္ ဘာသာသူမ်ားအားလံုးမ်ားကို 
လည္း အထူးေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။ မစ ၧား 
တရားအတြင္း မိမိ၏ၾသဝါဒတြင္ ရဟန္းမင္း 
ႀကီး၏ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးက “ယေန႔ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဤေနရာတြင္ စုရံုးေရာက္ေနၾကရ 
ျခင္းသည္ Lae တိုက္နယ္၏ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ 
ဂ်ဴဘီလီပြေဲတာ္ကို သတိရ ေအာက္ေမ႔ 
က်င္းပၾကျခင္းမွာ မွန္ကန္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ  

(CNA/EWTN News)  

 ၇၊၁၂ ၊၂၀၁၆ 

ျပင္ပသို႔ ထြက္ျခင္းကိုခြင့္မျပဳ ေပ။ သို႔ေသာ္ 
ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ တစ္သက္ လုံးႀကိဳးစား 
အားထုတ္ခဲ့ေသာ ပညာေရး ရလာဘ္အျဖစ္ 
ဘဲြ႕ႏွင္းသဘင္တက္ေရာက္ရန္အခြင့္အေရး 
ထူးကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ သက္ 
ေတာ္ မွာ (၃၂)ႏွစ္ သာရွိေသးၿပီး၊ ေယဇူး 
သခင္၏သန္႔ရွင္းေသာ မ်က္ႏွာေတာ္ က 
ေထာက္ရႈ၍ ဆပ္ေျဖျခင္းကိုျပဳေနေသာ 
ဘဲနက္ဒစ္တင္းရေသ့သီလရွင္တစ္ပါးအျဖစ္ 
ခံယူထားသူလည္းျဖစ္သည္။သူ႔အားကူဝိတ္ 
ႏိုင္ငံတြင္၊ ပင္လယ္္ေကြ႕စစ္ပဲြ မျဖစ္္ပြားမီ 
ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူသည္အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ မြန္ 
ဘိုင္းၿမိဳ႕ရိွ စိန္ေဇးဗီးယား ေကာလိပ္တြင္ 
ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္မြန္ဘိုင္း 
ႏွင့္မိုင္ (၉၀)ခန္႔ေဝးေသာ ပြန္းတကၠသိုလ္ 
တြင္ အာကာသသိပံ ၸဘာသာရပ္ကို တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၿပီး မဟာတန္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ 
သည္။ တစ္ဖန္ ထိုတကၠသိုလ္မွ ဖြင့္လွစ္ 
ထားသည့္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအထူးနည္း
ပညာရပ္တြင္လည္း ဘဲြ႕လြန္(PhD) ရယူႏိုင္  

ခဲ့သည္။ ယခုသူရရွိေသာ ဘာသာရပ္မွာ 
ျမန္ႏွဳန္းႀကီးမားလွသည့္ အာကာသယာဥ္ 
မ်ားဆိုင္ရာဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ ဤသိပံ ၸ 
ပညာကို ခက္ခဲစြာအခ်ိန္ေပး သင္ၾကားခဲ့ 
ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို ဆက္ကပ္အပ္ႏံွ 
ေသာ သူေတာ္စင္ဘဝကိုခံယူရန္ဆႏၵႀကီး 
ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သင္ၾကားလိုေသာပညာ 
ရပ္မ်ားၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ 
ပြန္းၿမိဳ႕ရိွမိမိကိုယ္ကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ေသာ 
ရိပ္သာသို႔ ေခတၱဝင္ေရာက္၍ ေသခ်ာဆန္း 
စစ္ၿပီးဤဘဝကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သူ
၏အမည္ကားစစၥတာရ္ Benedicta of the 
Holy Faceျဖစ္သည္။ သူ၏အသင္းကို 
(၁၉၅၀)ခုႏွစ္တြင္ၾကည္ညိဳေလးစားရေသာ 
ရေသ့ Hildebrand Gregory ကတည္ေထာင္ 
ခဲ့ၿပီး၊ (၁၉၇၇) ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးရုံး 
ေတာ္မွ၄င္းတ႔ို၏ က်င့္ဝတ္က်င့္စဥ္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ ယခုအခါရေသ့ 
အသင္းသည္တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ အသင္းမိ 
သားစုမ်ားစြာဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။    
 

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာရ ေသ့သီလရွင္ေက်ာင္းမွ သီလရွင္တစ္ပါး သည္ 
အာကာသေလ့လာမႈဆိုင္ရာအင္ဂ်င္ နီယာဘဲြ႕ႏွင္းသဘင္ကို တက္ေရာက္ရန္ ရေသ့ 
သီလရွင္ အျဖစ္ ခံယူၿပီးေနာက္တစ္ ႏွစ္အၾကာတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေက်ာင္း ေတာ္မွ 
အျပင္သို႔ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ရေသ့သီလရွင္ေက်ာင္း၏ က်င့္ဝတ္အရ ေက်ာင္းဝင္း 
 

 

ကုိပုိက္ 

(ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမ်ား) 

Papua New Guinea   Lae
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 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိစိန္အန္ေထာ္နီဘုရားေက်ာင္းတြင္သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသ
င္း ကို ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္ မ်ား 
အသင္း(ဗဟို)မ ွသြားေရာက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။  
 ေရွးဦးစြာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မစ ၧားတရားေတာ္ျမတ္ကိုပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ 
ေနာက္သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း 
အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ သာသနာျပဳစိပ္ပုတီးအေၾကာင္းႏွင့္သာသနာျပဳကေလးသူငယ္တစ္ဦး 
၏ တာဝန္၊ဝတ ၲရားႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားအေၾကာင္းကို တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးမွ ရွင္းလင္း 
တင္ျပခ့ဲသည္။ 
 အခမ္းအနားသို႔ သာသနာျပဳအသင္းမ်ား၏ National director Fr.Bernardino Ne 
Ne ၊ စိန္အန္ေထာ္နီဘုရားေက်ာင္းမွ လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Jochain ႏွင့္ 
ဘရာသာရ္မ်ား၊ စစ ၥတာရ္မ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မိဘမ်ား၊ 
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား အသင္း(ဗဟို)မ ွ အလုပ္အမႈ 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ Isabella Pyone (PMS) 

 

CBCM-PMS 
၁၁၊၁၂၊၂၀၁၆ 

ခြင့္ရိွသူအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူေပးခဲ့သည္။ 
ယူရို အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္မ်ားညီ 
လာခံအဖြဲ႕၏ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 
လည္း ပါဝင္ကူညီေပးသူျဖစ္သည္။ ကာဒီ 
နယ္ Dziwisz မွာမူ (ကရာကိုႏွင့္ ၄၅ မုိင္ 
ခန္႕အကြာရွိေသာေဒသ ) Raba Wyzna 
တြင္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၌္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၆၃ 
ခုႏွစ္တြင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါ(၂)ယခု  

ရဟႏ ၲာအျဖစ္ တင္ေျမာက္ျခင္းခံရၿပီး ျဖစ္ 
ေသာ Saint John Paul II ၏ လက္ေတာ္ 
မွရဟန္းသိကၡာကိုလက္ခံရယူခဲ့သည္။ ထုိ 
အခ်ိန္တြင္ပုပ္ဂၽြန္ေပါလ္က ထိုၿမိဳ႕၏လက္ 
ေထာက္ အကူဆရာေတာ္အျဖစ္ အမႈေတာ္ 
ထမ္းေဆာင္ေနေသာကာလလည္းျဖစ္သည္
။ မ်ားမၾကာမီွ အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ Wojtyla  
ကဆရာေတာ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရစဥ္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. Dziwisz က ပုပ္ဂၽြန္ေပါ၏  

အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အရွင္သူျမတ္ပ်ံလြန္ 
ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ အမႈေဆာင္ဆက္  
ကပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ Saint John Paul II 
၏ အရင္းႏွီးရဆံုးမ်ားထတဲြင္ တစ္ဦးျဖစ္ 
ေၾကာင္းသိရသည္။ သူသည္ မိမိကို အၾကံ 
ေကာင္းဥာဏ္ေကာင္း ေပးတတ္သူမိမိ၏အ 
ရွင္ပုပ္ဂၽြန္ေပါလ္၏ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး မၾကာ 
မွီ အခ်ိန္တြင္းမွာပင္ ခရက္ေကာင္းႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ သာသနာ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ  
 

ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။  
လြန္ခဲ့ေသာ မိမိအနားယူေၾကာင္း တရားဝင္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရမွီ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ဆရာ  
ေတာ္ႀကီးသည္ မိမိ၏ တာဝန္မ်ားအေပၚ 
သစၥာရွိရိွ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး  သက္ 
ေတာ္(၇၇) ျပည့္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ အဂၤါေန႔ 
တြင္တရားဝင္ အနားယူ သြားခဲ့ေၾကာင္း 
EWTNမွသတင္းရရွိပါသည္။(CBCM-osc)  
 

စာမ်က္ႏွာ(၅) ပုိလန္ႏုိင္ငံမွအဆက္ 

(ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမ်ား) 

၁၁၊၁၂၊၂၀၁၆ တြင္ေနာင္ယားရွိ 
ခရစ္ေတာ္ဘုရင္ ကာသီျဒယ္တြင္ ကြာယာ 
ဦးေဆာင္ကာ   မစ ၧားပူေဇာ္ျခင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္စတီးဖင္း 
ႏွင့္အတူအမွတ္တရဓါတ္ပံုရိုက္ကာေတာင္ 
ႀကီးသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြါခဲ့ၾကသည္။လမ္း 
ခရီးတြင္လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ထီးဆဲခါး 
ေရတံခြန္သို႔ ေခတၲဝင္ေရာက္ကာ ညေန 
(၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္စိန္မုိင္ကယ္ေက်ာင္း 
(ေတာင္ႀကီး)သို႔ျပန္၍ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဖယ္ခုံ 
လြိဳင္ေကာ္ခရီးစဥ္ကိုအဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။  

  
 

စိန္မိုင္ကယ္ကိုရင္မ်ား၏ ဖယ္ခံု၊ 
လြိဳင္ေကာ္သာသနာျပဳခရီးစဥ္ကို ၆၊၁၂၊ 
၂၀၁၆အဂၤါေန႔တြင္စတင္ခဲ့ကာေန႔လည္(၂) 
နာရီေက်ာ္တြင္ဖယ္ခံုသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ 
ညေန (၄း၃၀)တြင္မစၧား တရားပူေဇာ္ျခင္း 
တြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ထို႔ေနာက္ဆရာေတာ္  
ေက်ာင္းတိုက္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ သီလရွင္ 
ေက်ာင္းႏွင့္ ဘာသာတူ အိမ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ 
ကယ္ရယ္သီခ်င္းသီဆိုခဲ့ ၾကပါသည္။  
၇၊၁၂၊၂၀၁၆ ေန႕မနက္ (၉း၀၀) နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ Star of Evangelization 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာလံုး
ကန္ခဲ့ၾကသည္။ ၈၊၁၂၊၂၀၁၆ ရက္ေန႔ 
မနက္ (၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မစၧားတရား 
ပါဝင္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကကာေန႔လည္စာသံုးေဆာင္ 
ၿပီးေနာက္ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ နမ့္မယ္ခံုး 
တိုက္နယ္ ဆီးလီဒုန္းရြာသို႔ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ နမ့္မယ္ခုံးတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Martino ေက်ာင္းႏွင့္ 
သီလရွင္ေက်ာင္းအား ကယ္ရယ္သီခ်င္း 
ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ 
ေနာက္ ညေန (၆း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ညစာ 

 
 

 

 

သံုးေဆာင္ၿပီး ဆီလီဒုန္းေက်းရြာမွ အဆို  
အကမ်ား၊နမ့္မယ္ခံုးနယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ခ်ိဳ႕ 
၏သီခ်င္းႏွင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈကို အားေပး 
ကာ ကိုရင္မ်ားမွလည္း ကယ္ရယ္သီခ်င္း 
ႏွင့္ Action Song တို႔ျဖင့္ ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖခ့ဲ 
ၾကသည္။၉၊၁၂၊၂၀၁၆ မနက္(၆း၁၅)အခ်ိန္ 
တြင္ Rev.Fr.Martinoမွဦးေဆာင္ၿပီး ဆီလီ 
ဒုန္းမွ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မစၧားတရား 
ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္လူငယ္မ်ားနွင့္ 
အတူ ေတာင္ေျခရိွ မယ္ေတာ္ဂူသို႔ သြား 
ေရာက္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ ေန႔လည္ 
အခ်ိန္တြင္ လြိဳင္ေကာ္သို႔ ခရီးဆက္ကာ 
ေဒါငံခါးတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Rev. Fr.Gregory Than Maung သီတင္း 
သံုးရာေက်ာင္း၊ သီလရွင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဒါငံ 
ခါးမွကိုရင္ႏွစ္ပါးတို႕၏အိမ္တြင္ကယ္ရယ္
သီခ်င္း သီဆိုၾကၿပီးေနာက္ ေန႔လည္စာသံုး 
ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေငြေတာင္ 
ဆည္သို႔ဝင္ေရာက္ၾကၿပီးေနာက္လြိဳင္ေကာ္ 
သို႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ လြဳိင္ေကာ္ 
ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ဖြင့္လွစ္ထား 
ေသာTheologate ေက်ာင္းတြင္တည္ခိုခဲ့ 
ၾကသည္။ ညေန(၆း၃၀)အခ်ိန္တြင္ လြိဳင္  
ေကာ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္း၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ 
 
 

 

ေပၚရိွဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ သီလရွင္ 
ေက်ာင္းမ်ားအား ကယ္ရယ္သီခ်င္းျဖင့္သီ 
ဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။၁၀၊၁၂၊၂၀၁၆ေန႔
တြင္ စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယားအသင္းဂိုဏ္းမွ 
ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ား၏ ေက်းဇူတင္ မစ ၧား 
တရားတြင္ပါဝင္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၿပီး မနက္ 
စာသံုးေဆာင္ကာဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းသီဆိုေပးခဲ့ 
သည္။(၉း၃၀)အခ်ိန္တြင္လူငယ္အခ်ိဳ႕၊သီလ 
ရွင္အခ်ိဳ႕တို႔ႏွင့္အတူ ေလာပိတေရအား 
လွ်ပ္စစ္၊ ေတာင္ကြေဲစတီႏွင့္ ေနာင္ယား 
ကန္သို႔ ေလ့လာ ေရးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ 

  
  

ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ။ 
၆-၁၁၊၁၂၊၂၀၁၆။ 

ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႕သည္ မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးနီးေကာ္လပ္စ္မန္းထန္၏ (၂၈)ေျမာက္ 
ဆရာေတာ္သိကၡာခံေသာေန႔ျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၈၉) 

 



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

 

       ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး                                         - 9 -                                                                                                        CBCM-Herald  

 

 
  

 

  

(ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာသတင္း ) 
 

သဘာဝရဲ႕ ၊ ၿငီးတြားငုိေၾကြးသံ။ 
ဆင္းရဲသူမ်ားရဲ႕ငုိေၾကြးသံ။ 

တနသၤာရီတုိင္းရဲ႕ - 
ပတ္ဝန္းက်င္တရားမွ်တမႈ 

သယံဇာတနဲ႔ စီးပြားေရး တရားမွ်တေရး 
နိဒါန္းအဖြင့္စကားေျပာဖုိ႔အခြင့္အ

ေရးရ၊ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရတဲ့အတြက္ အထူး 
ေက်းဇူးႀကီးလွပါတယ္။ ဒီေဒေသမွာေနထိုင္ 
ကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား နာမည္ႀကီး နာမည္ ေက်ာ္ 
ေနပါတယ္။ ေရနက္ပင္လယ္ကမ္းေျခ“ထား 
ဝယ္”ဟာ နာမည္ႀကီးေနပါတယ္။ ကမ ႓ာလံုး 
မွာရိွ တဲ႔ ကုမ ၸဏီေတြကိုဆြေဲဆာင္ေနတယ္။ 
ယိုးဒယား၊လာအို၊ ဗီယက္နန္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ 
ဆက္ႏြယ္ေတာ့မယ္။ ဆိပ္ကမ္းအႀကီးဆံုး 
ထဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊သေဘၤာ“ရာ”ခ်ီၿပီး၊လႈပ္ရွား
ေတာ့မယ္။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အသင္းေတာ္ ရႈေထာင့္ကေန ေဝဖန္ခိုင္း 
တယ္။ UN Right of Indigenous people. 
လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ရ 
ႈေထာင့္သစ္ေတာသစ္ပင္၊ သဘာဝဖ်က္စီးမႈ 
ခံရၿပီး  အပူဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လြတ္ျခင္း ေလ်ာ့ 
ပါးေလ်ာ့ခ်ျခင္းရဲ႕ ရႈေထာင့္လည္းပါပါတယ္။ 
“ျမန္မာျပည္” ရယ္လို႔ နာမည္မရခင္ 
Suvarna Bhumi = Golden Land. 
ေရႊႏိုင္ငံ၊ ေရႊေျမ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသိပါ။ ဒီႏိုင္ငံ 
ဒီေျမဟာ ကမ ႓ာမွာ အေဌးဆံုးတစ္ခုအေနနဲ႔ 
ပါဝင္တယ္။ ဒါေပမ့ဲအာရွရဲ႕ အဆင္းရဲဆံုး 
ေတြေနထိုင္ၾကတယ္။ ေဌးတယ္ဆိုတာေျမ 
ေပၚေျမေအာက္ေဌးတယ္။ ဘုရားသခင္က 
ျမန္မာျပည္သူ/သားမ်ားကိုဘယ္ေလာင္ခ်စ္ 
တယ္။ ယုယပါသလဲ။ လြန္ခဲ႔တဲ့လက 
အင္းယားဟိုတယ္မွာ သံယံဇာတ မွ်မွ်တတ 
ေဝမွ်ျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ INGO ကအစည္း 
အေဝးဦးေဆာင္ေပးပါတယ္။ ဝန္ႀကီးမ်ားအ 
ပါအဝင္လူ(၂၀၀)ေယာက္ တက္ၾကတယ္။ 
အဲ့ဒီမွာကခ်င္ျပည္က ေက်ာက္စိမ္းလည္ဆြဲ 
တစ္ခုျပတယ္။ ေဟာင္ေကာင္မွာ (၂၇) 
သန္း Dollars ရတယ္။ တစ္ခုပဲ။ ကခ်င္ 
ျပည္မွာေက်ာက္စိမ္း“ေတာင္”လိုက္ရွိတယ္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာျပည္ဟာ 
 

 ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ ေရႊနဲ႔ ေက်ာက္ 
မ်က္ရတနာနဲ႔ေဌးတယ္။ ၾကြယ္ဝတယ္။ 

 ဒီႏုိင္ငံထက္ မ်ားျပားတဲ့ ကၽြန္းသစ္၊ 
တျခားမွာမရိွ၊ 

 ေလာင္စာဆီနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕ 
 

 

 
 

ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာပါဝင္တယ္။သန္းခ်ီၿပီး လူငယ္ 
ေတြဟာ ေခတ္သစ္ကၽြန္အျဖစ္နဲ႔ မေလး၊ 
စကၤာပူ၊ ယိုးဒယားမွာ ရိွၾကတယ္။ကိုယ္ရဲ႕ 
အေျခအေနကို  အသိဆံုးပါ။ မ်က္ကန္းသူ 
ေတာင္းစား ေရႊခြက္နဲ႔ ေတာင္းစားေနတယ္။ 
 
၂။ ေနာက္ဥပမာက ေရႊဥ ဥတဲ႔ငန္းကုိ 
သတ္တယ္။ 
ငန္းတစ္ေကာင္ဟာ ေန႔တိုင္းေရႊဥ တစ္လံုး 
ဥရတယ္။ေလာဘႀကီးၿပီး ပိုင္ရွင္က“ငါေရႊဥ 
ေတြအားလံုး လက္ျငင္းရမယ္ဆုိၿပီးသတ္ 
တယ္။ တစ္ဥပဲရတယ္။ မရိွေတာ့ဘူး၊ မြၿဲပီး 
ေသရွာတယ္။ ဒီငန္းကို သတ္တ႔ဲလူကဘယ္ 
သူလဲ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရ႕ဲ သစ္ေတာေတြႏွစ္ေပါင္း 
ေထာင္မက ရွိပါၿပီ။တန္ဘိုးရွိတဲ့သစ္ပင္ေတြ 
ပါ။ ၂၀၁၅ႏွစ္အၿပီး ၃၀% သစ္ေတာေတြ 
တံုးသြားတယ္။ ဘာျဖစ္လဲ။ ဒို႔ရ႕ဲသဘာဝကို 
ဖ်က္စီးတယ္။ ဒီသဘာဝကပဲ အသက္ေပး 
တယ္။ အစာအဟာရ ေပးတယ္။ 
ဒီသစ္တံုးေတြကိုေဒၚလာပိုက္ဆံစကၠဴ 
ျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ ထည့္ထား 
တယ္။ ဒီသစ္ေတာေတြျပန္မရေတာ့ဘူး။ 
ကၽြန္းသစ္ေတြျပန္မရေတာ့ဘူး။ တက္ခဲ့တ့ဲ 
အစည္းအေဝးမွာ သင္တို႔ရ႕ဲ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ 
ဆီ(Oil)ဓာတ္ေငြ႕ေတြကို ႏိုင္ငံျခားကုမ ၸဏီစီ 
ေရာင္းခ်တယ္၊ ဘယ္သူျမတ္ၾကသလဲ။ ျပည္ 
သူေတြမဟုတ္ဘူး၊ မၾကာခင္ဒါေတြကုန္ခမ္း 
ေတာ့မယ္။ သံယံဇာတ အကန္႔ အသတ္ 
ရွိတယ္။ ကုန္ခမ္းမယ္။ Croniesႏွင့္ကုမ ၸဏီ 
ေတြလုယက္ပံုဟာ ပညာမဲ့တဲ့လူပဲ၊ကိုယ့္ငန္း 
ကို သတ္တာနဲ႔တူပါတယ္။သယံဇာတသည္ 
လူအားလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတ 
သည္ ကိုယ့္သားသမီးမ်ား၊ ေျမး ၊ ျမစ္မ်ားနဲ႔ 
လည္းဆိုင္ပါတယ္။ သယံဇာတကို လုယူတ့ဲ 
သူေတြဟာ ကိုယ့္စီက လုယူရံုမက အနာ 
ဂါတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားစီကလည္း လုယက္ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က 
မိန္႔ျမြက္ပါတယ္။ 

 “ဒါဟာ လူမ်ိဳးဆက္ မတရား မႈျဖစ္တယ္။ 
အာဏာရွိတဲ႔လူေတြက ဒီ ေခတ္ဆင္းရသဲူေတြ 
ကို ညစ္တယ္။ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္ေတြကုိ 
လည္း ညစ္ညာေနပါတယ္”။ 

(အဆက္စာ(၁၀)သုိ႕ ….) 
 

ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ 
(ၿမိတ္ခရိုင္)တို႔မ ွ ပူးေပါင္းကာ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၱရဖြဲ႔   ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း 
မ်ား ကုိဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြကဲို(၁-၂)ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ 

အစည္းအေဝးတြင္ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားမွာရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကာဒီနယ္ခ်ားလစ္ဘို၊ ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ရည္မြန္ ေစာဖုိရည္၊ ျမန္မာျပည္ 
ကက္သလစ္သာသနာ ကရုဏာလူမႈစည္းလုံးညီညြတ္အသင္း ဒါရုိက္တာ ေဒါက္တာ  

 

 

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ေဒသႏၱရဖြဲ႕႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို  
ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 

ဦးဝင္းထြန္းၾကည္၊ နသာၤရီကမ္းရိုးတန္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗိုလ္မူးေမာင္ေမာင္၊ ကယ္အင္ယူ မွ 
တာဝန္ရုိသူမ်ား၊ NGOမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကကာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြကို 
လမ္းညြန္ေပးရန္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္တၱဳတူးေဖာ္ျခင္း နည္းပညာဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ 
မ်ားအေၾကာင္း(ဆရာဦးစိန္ျမင့္)ကလည္ေကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္စီးပြြါးေရးဆိုင္ 
ရာဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းမ်ားအၾကာင္းကို ေဒါက္တာေဒ၀ီသန္႔စင္ကလည္းေကာင္း သစ္ 
ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း(ဆရာဦးတင္ေအး)ႏွင့္ ဖိတ္ၾကား 
ထားေသာအထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အေယာက္(၃၀)ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 
 

 မီးေသြးနဲ႔ ေပါမ်ားပါတယ္။ 
ေမးရမွာက ဒါေတြကို ဘုရားရွင္က ျမန္မာ 
ျပည္သူ/ သားအားလံုးကိုေပးထား တယ္။ 
တကယ္က်ေတာ့ အားလံုးခံစားရၾကလား။ 
၁။ဥပမာ။ တစ္ခါေစတီေရွ႕မွာမ်က္မျမင္၊ 
သူေတာင္းစားတစ္ေယာက္ေတာင္း စားေန 
တာ၊မ်က္ကန္းသူေတာင္းစားက“ကၽြန္ေတာ္ 
ကို သနားၾကပါ” လူေတြက အေၾကြေလး 
ပစ္ထည့္ၾကတယ္။ တစ္ေန႔က်ေတာ့လူတစ္ 
ေယာက္ကပိုက္ဆံပစ္ထည့္မလို႔လုပ္ေနတံုး 
သူေတာင္းစားရဲ႕ ခြက္ကိုယူၾကည့္ၿပီး ျခစ္ 
ၾကည့္တယ္။ သူေတာင္းစားကို “ေဟ့ 
ေကာင္ မင္းက ငါ့ထက္ေဌးတယ္။” သူ 
ေတာင္းစားက “ခင္ဗ်ားမွာ မ်က္ကန္းသူ 
ေတာင္းစားကို ဟာသေဖာက္မေနပါနဲ႔။” 
“ဟုတ္တယ္၊ မင္းက မ်က္ကန္း၊ ဒါေပမယ့္ 
ေရႊခြက္နဲ႔ ေတာင္းစားေနတာကြ” ေရႊခြက္နဲ႔ 
သူေတာင္း စားေနတာမသိမိဘူး။ ေမးခြန္း 
က ေရႊခြက္နဲ႔ေတာင္းစားတဲ႔သူေတာင္းစား 
ကဘယ္သူလဲ။ ဟုတ္တယ္။ ကမ ႓ာမွာ 
အႀကီးဆံုးေက်ာက္စိမ္း သတၱဳတြင္းဟာ 
ျမန္မာျပည္မွာရွိတယ္။ ကမ ႓ာရဲ႕၉၀% ပတၱ 
ျမားဟာ ျမန္မာျပည္ကထြက္တယ္။ ေလာင္ 
စာဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႔ေတြကို ျပည္ပသြင္းတယ္။ 
ကမ ႓ာမွာနံပါတ္(၈)ဓာတ္ေငြ႔လည္းအေဌးဆံုး 
ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေက်ာက္စိမ္း 
၁.၅ ဘီလီယံေရာင္း (တစ္ဘီ လီယံ 
(၁,၀၀၀, ၀၀၀, ၀၀၀)) ဓာတ္ေငြ႕ ၂.၅ US 
Dollar  “တရုတ္ျပည္ သြားတဲ ့ ဓာတ္ေငြ႕ 
ပိုက္လိုင္းကေန ဘီလီယံ ရတယ္” လွ်ပ္စစ္၊ 
ယိုးဒယားပို႔ေပးတယ္။ “Global witness” 
အဆိုအရ အစုိးရ budget ဝင္ေငြစာရင္းထဲ  
  
 
 

 

 ၁၀% ဝင္တယ္။ ၉၀% cronies နဲ႔ ကုမ ၸဏ ီ
ထဲဝင္တယ္။ 

မႏွစ္ကေက်ာက္စိမ္း(၃၂)ဘီလီယံ 
Dollar ေရာင္းႏိုင္တယ္။ (၂)ဘီလီယံစာရင္း 
ျပတယ္။ မႏွစ္က ေက်ာက္စိမ္းကိုပဲမွ်ေဝရန္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္က ကေလး၊ လူငယ္၊လူႀကီး 
အေယာက္တိုင္း ၂၅,၀၀၀ Dollar စီရႏိုင္ 
တယ္။ ဒါေပမဲ႔အျဖစ္မွန္က စစ္ျဖစ္ေနတယ္။ 
၁၂၀,၀၀၀ ကခ်င္ေတြ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ 
အစားအစာမရိွလို႔ ႏိုင္ငံျခားကေတာင္းစား 
ေနတဲ့သူေတာင္းစားေတြပါ။ မူးယစ္ေဆးဝါး 
စြတဲယ္၊ လူကုန္ကူးခံေနရတယ္။ မ်က္ကန္း 
သူေတာင္းစား၊ ေရႊခြက္နဲ႔ေတာင္းစားတယ္။ 
မ်က္စိကန္းဘို႔လူဖန္တီးထားတယ္။ေရႊႏုိင္ငံ 
မွာေရႊေျမေပၚထိုင္ၿပီးသူေတာင္းစားျဖစ္ရတဲ႔ 
အျဖစ္ဆိုး! ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရ႕ဲတနသၤာရီအေျခအ 
ေနက ဘယ္လိုလဲ။ ေဌးၾကပါသလား။ 
ကိုယ့္နယ္ထြက္တဲ႔ မီးေသြး၊ ဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕ 
အက်ိဳးခံစားရပါသလား။  

“ထားဝယ္” ရဲ႕ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းန႔ဲ 
အတူ အထူးစီးပြားေရးဇံု ျဖစ္ေတာ့မယ္။ 
အာရွတိုက္ရဲ႕အႀကီးမားဆံုးစီးပြားေရးဇံုတစ္
ခ ုလည္းျဖစ္လာေတာ့မယ္။ 
 မလံုုၿခံဳတဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕တဲ့ေနရာျဖစ္မယ္။  
 “ထားဝယ္” စီမံကိန္းနဲ႔အတူေျမေနရာ 

လုၾကေတာ့မယ္။ 
 Croniesႏွင့္ကုမ ၸဏီဆက္ၿပီးေျမလုၾကမယ္ 

တစ္ခ်ိဳ႕ေျပာဆိုခ်က္အရ ဧက ၅ ေသာင္း 
အသိမ္းခံရၾကၿပီ။ လွ်ပ္စစ္အတြက္ပိုေပး 
ရတယ္။ မီတာခတစ္ယူနစ္ကို ၆၀က်ပ္။ 
ေက်ာက္စိမ္း၊ ေရႊ၊ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ျပည့္လွ်ံ 
ေနတဲ႔ ျမန္မာျပည္ဟာ ကမ ႓ာ့အဆင္းရဲဆံုး  
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(ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ သတင္း) 
 ပိုပိုင္ၾကလား။ မပိုင္တဲ႔ အျပင္ေျမေတြပစ္၊ အုိး 

အိမ္ပစ္၊ဒုကၡသည္စခန္းမွာသြားေနရၾကတယ္။ 
ေရွ႕လွမ္းသင့္တ့ဲ အခ်က္ေလးနဲ႔ အဆုံးသတ္ 
ခ်င္ပါတယ္။ 
ျမန္မာျပည္သူ/သားေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အေမွာင္ထုထဲခရီးျပဳခ႔ဲၾကပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) 
အၿပီး ဒီမုိကေရစီ အလင္းေရာင္သန္း လာၿပီ။ 
ဒါေပမယ့္ဆင္းရသဲားေတြစီးပြားေရးအျမတ္မခံ 
စားရေသးပါဘူး။ ဆင္းရသဲူ ေတြဒီမုိကေရစီကုိ 
စားသံုးလို႔မရပါဘူး။ စားရတဲ႔ အရာမဟုတ္ပါ။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ၾကတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေတြ တခ်ိဳ႕ေျပာင္းလဲ 
ေပမယ့္သယံဇာတအုပ္ထားသူေတြမေျပာင္းေ
သးပါဘူး။အခုဒီမိုကေရစီကCroniesနဲ႔ကုမၸဏီ 
ေတြကို ပိုၿပီးအားသာ ေစတယ္။ စစ္အစိုးရ 
လက္ထက္အခ်ိန္ထက္္  ပိ ုအားသာေနတယ္။ 
ပဌမ။ ေဒသတိုင္းက ဆင္းရသဲားေတြ၊ ကိုယ့္ 
ေျခခံရပိုင္ခြင့္က ဘာလဲ၊ သိဖို႔လိုမယ္။ ေနရာ 
တုိင္းလို အဖြဲ႔ေတြသင္တန္းဖြင့္ၿပီး ကုိယ့္ ေျမ၊ 
ကိုယ့္ဟာပို္င္ဆိုင္ခြင့္ အေျခခံ သေဘာ တရား 
သိဖ္ို႔ အသိတရားရဖို႔လိုပါ တယ္။ NLD ဝန္ႀကီး 
ေတြ ကိုယ့္ေဒသခံအစိုးရနဲ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ၾကရပါမယ္။ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားႏိုင္ငံေရးအတြက ္
ဒုကၡခံရုန္းကန္ခ႔ဲၾကၿပီး လူထုႀကီးက မ်က္ေျခ 
မပ်က္ေစဘို႔အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ 
ဒုတိယ။ တစ္ျပည္လံုး လႈံ႕ေဆာ္ေနတာက 
အဂၤလိပ္လို transparency ပရိယာယ္ ကင္း၊ 
ပြင့္လင္းမႈ႕၊ ေငြေရးေၾကးေရး ရွင္းလင္းသစၥာ 
တည္ဖိ႕ု ျဖစ္ပါတယ္။ “ထားဝယ္” စီမံကိန္း 
ပြင့္လင္းရမယ္။ “ထားဝယ္” ေျမသိမ္းလုယူ 
တာေတြ အျဖစ္မွန္ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ရပါမယ္။ 
အမ်ား၊ အားလံုးသေဘာတူေၾကြးေၾကာ္မႈလို 
ပါတယ္။အခ်င္းခ်င္းအားယူအားေပး၊ အခ်င္း 
ခ်င္းကာကြယ္ေပးရပါမယ္။ 
တတိယ။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကုိ 
ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္တာက ဆင္းရသဲားမ်ားရဲ႕ 
စီးပြားေရး ရပိုင္ခြင့္ကို အဓိက အာရံုျပဳ ေစလို 
ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးတိုင္းလိုပဲ လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔မ်ား ဟာသယံဇာတကုိ လုယူတတ္္ၾက 
ပါတယ္။ အတၱကင္းမဲ့စြာဆင္းရသဲားမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ ေပးရပါမယ္။ 
စတုတၳ။ KNU တုိက္ရိုက္အႏူးအညြတ္ 
ေတာင္းခံလိုပါတယ္။ေမးခ်င္ပါတယ္။ေျမယာ 
နဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ ဘယ္လိုသေဘာထားရိွပါလဲ။ 
စီးပြားေရးစံနစ္နဲ႔ကမုၸဏီေတြအေပၚ သေဘာ 
ထားက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။ အစိုးရနဲ႔တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးတ႔ဲအခါ ဆင္းရသဲားမ်ားရဲ႕ေျမယာ 
ကိုကာကြယ္ေပးဖို႔ သူတို႔ရ႕ဲ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းကို ဂရုစုိက္ေပးဖို႔ အခ်က္မ်ားကို 
ဦးစားေပးေစလိုပါတယ္။ 
အသင္းတာ္မ်ား။ ကမ႓ာႀကီးန႔ဲသယံဇာတ 
မ်ားဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္မ်ားျဖစ္ 
သည့္အေလ်ာက္ဆင္းရသဲူမ်ားဟာတရားဝင္ 
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။“without justice  
no peace’’ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင္အ့ဖြဲ႔သား 
မ်ား၊ႏိုင္ငံ ေတာ္ပဌမလြတ္လပ္ေရးအတြက္ 
တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲၾကၿပီးၿပီ။ တိုင္းသူျပည္သား 
၄၀% ဆင္းရၾဲကတဲ႔အတြက္၊ ကၽြႏ္ုပ္ဒုတိယ 
လြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊၾဲကရမယ္။ 
ဆင္းရျဲခင္းကို ပေပ်ာက္ေစ တိုက္ပြဲ ျဖစ္တယ္။ 

အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။  
---------- --------- 

 
 

 
”ေရနက္“ ထားဝယ္ ဆိပ္ကမ္းဟာ ပတ္ဝန္း 
က်င္ကို ထိန္းသိမ္းပါ့ မလား။ သတၱဳတြင္း 
(၁၆)ဖြဲ႕ဟာ သဘာဝကုိ ထိန္းႏိုင္မွာလား။ 
ဒီတနသၤာရီကို ဖ်က္စီး မွာလား၊ ဘာျပဳလို႔လဲ 
ဆိုေတာ့ ကုမ ၸဏ ီ ႏွင္ ့ Cronies ေတြက 
Singapore ဘဏ္မွာ ေငြမ်ားမ်ား သြင္းႏိုင္ဖုိ႔ 
အေရးပၾဲကည့္ၾကတယ္။ ထားဝယ္ ဟာ 
ဘဲငန္းလိုပါ။ ေကာင္းေကာင္း ထိန္းသိ္မ္း 
ရင္ေရႊဥကို လူ တိုင္းစ ီေပးႏိုင္မယ္။ 
 
၃။ေနာက္ဆုံးဥပမာ။ 
တန္ဖိုးရိွလွတ့ဲ ပန္းခ်ီကားဝယ္ဖုိ႔ မိမိရဲ႕ 
မ်က္စ(ိ၂)လုံးကုိ ေရာင္းတယ္။ 
သူေဌးတစ္ဦးရွိခဲ့တယ္။ မိမိရဲ႕အိမ္နန္းေတာ္ 
မွာ သိ္ပ္ကိုလွပ ဆြေဲဆာင္တဲ ့ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ 
တစ္ခုရိွတယ္။ လူတစ္ေယာက္က သိပက္ို္ 
လိုခ်င္တာန႔ဲ ေစ်းေမးတယ္။ ရက္စက္ၾကမ္း 
ၾကဳတ္တဲ့ သူေဌးႀကီးက ပိုက္ဆံနဲ႔မေရာင္းဘူး။ 
မင္းရ႕ဲမ်က္စိ(၂)လံုးေပးရင္ ဒီပန္းခ်ီ ကားခ်ပ ္
ေပးမယ္။ သိပ္ကိုလုိခ်င္တာနဲ႔ ဒီလူႀကီးက 
မ်က္စိ(၂)လံုးန႔ဲပန္းခ်ီကားခ်ပ္ အလဲအလွယ္ 
လုပ္တယ္တဲ့။ မ်က္စိကုိေရာင္းၿပီး ကားခ်ပ္ကုိ 
ဝယ္ရင္ဘာအက်ိဳးရွိမလဲ။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ 
တိုင္းသူျပည္သားေတြကို တရားမွ်တျခင္း 
ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ေပးရမယ္။ 

(၁)၊ စီးပြားေရး မွ်တမႈ နဲ႔ 
(၂)၊ ပတ္ဝန္းက်င ္မွ်တမႈျဖစ္တယ္။ 

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)က လြတ္လပ္ေရးရ 
ဖို႔ရုန္းကန္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လံုး 
ရာခ်ီမက၊ ေထာင္ခ်ီမက၊ စစ္ပြဲေတြရံႈးခဲ့ တယ္။  
ဘယ္သူမွမႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ေျမလယ္ေနရာေတြ 
ေသာင္းခ်ီၿပီး ဆံုးရံႈးတယ္၊  IDPs ျပည္တြင္း 
ဒုကၡသည္ စခန္းမွာေနရတယ္။ မူးယစ ္ ေဆး 
ဝါး၊ လူကုန္ကူးသန္းျခင္းေတြနဲ႔ ဘဝပ်က္စီး 
ေန ၾကတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းလည္း လူေတြ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနတာ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုး 
ထ ဲပါဝင္တယ္။ HIV နဲ႔ တျခားကူးစက္ေရာဂါ 
ေတြ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေျပာင္းလဲ 
လာၿပီ။ ဒို႔တေတြ ဆင္းရသဲားမ်ား၊ အားႏြ႕ဲတဲ႔ 
သူေတြ အက်ိဳးခံစားရဘို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ တတ္ႏိုင္ၾကတဲ့ အာဏာရွိတဲ ့Cronies 
ေတြ၊ ကုမၸဏီက ဆင္းရသဲားေတြရဲ႕ မင္းတို႔ 
မ်က္စိ ႏွစ္လံုးကိုေရာင္းပါတဲ့။ မ်က္စိ(၁)သည္ 
စီးပြားေရးမွာ  တရားမွ်တမႈ၊ မ်က္စိ(၂)သည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တရားမွ်တမႈ။ “ထားဝယ္” 
စီမံကိန္းမွာ ဆင္းရသဲား ေလးေသာင္းကို 
ထြက္သြားခိုင္းတယ္။ ေျမဧက ေထာင္၊ 
ေသာင္းမက ကုမၸဏီေတြက ယူၾကတယ္။ 
တျခားေနရာမွာ ရွိၾကတဲ့ေဌးၾကတဲ ့လ ူေတြက 
လယ္ေျမလုယူတယ္။ ယုိးဒယားနယ္စပ ္
ဒုကၡသည္စခန္းမွာရွိတဲ့ ဆင္းရသဲားေတြရဲ႕ 
ေျမေနရာလုယူၾကတယ္။ လူေတြရဲ႕မ်က္စိႏွင့္ 
တူတဲ ့ တရားမွ်တျခင္းကို ထုတ္ယူပစ္ၾက 
တယ္။ အျဖစ္ဆိုးပါ။ တို႔ဟာညီအစ္ကို အခ်င္း 
ခ်င္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 
 
ပဌမ - စီးပြားေရးမွာ တရားမွ်တျခင္း။ 
ဒီျမန္မာျပည္သြားေနပံုက ဒီစနစ္ကဆင္းရသဲူ- 
ပိုဆင္းရတဲယ္။ ေဌးတဲသ့ူပိုေဌးတယ္။ထိပ္မွာ 
မိသားစု(၁၀၀)ေက်ာ္ တကယ္ရွိၾကတယ္။ပိုက္  

ဆံထားဘုိ႔၊ ေနရာ မေလာက္ ၾကဘူး။ႏိုင္ငံမွာ 
လူ ၅% ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ၇၀% 
ကို ခံစားေနတယ္။ လ ူ ၂၀%က အလယ္ 
အလတ္တန္းစားစီးပြားေရး၂၀%ကို ရရွိတယ္။ 
အျဖစ္ ဆိုးဆံုးကဆင္းရသဲားေတြ၈၃% လယ္ 
ေျမေပၚမူတည္၊အသက္ရွင္ေနၾကတယ္။၄၀% 
လူေတြဆင္းရဲၾကတယ္။ ခ်င္းေတာင္မွာ ၇၃% 
ဆင္းရၾဲကတယ္။ ဆင္းရသဲားေတြ ႏိုင္ ငံေတာ္ 
စီးပြားေရး၁၀%ခန္႔ခံစားခြင့္ရတယ္။ 

ကိုလုိနီေခတ္မွာ ၿဗိတိလ်ေတြ ကိုယ္ 
ေျမကို လ ုယူခဲ့တယ္။ သံယံဇာတ အားလံုးကို 
သိမ္းတယ္။ေျမယာစံနစ္ဥပေဒေရးဆြၿဲပီးတိုင္း
ရင္းသားေျမ အားလံုးသည္ ၿဗိတိလွ်ဘုရင္ 
ဧကရာဇ္န႔ဲဆိုင္ တယ္။ ပထမ ကိုလိုနီေခတ္က 
ႏိုင္ငံျခားသားေတြ။ အခု ကိုလိုနီေခတ္က 
ကုမ ၸဏီေတြ ယုိဒယားကုမၸဏီ၊ ကုိရီးယား 
ကုမ ၸဏီ၊ စကၤာပူကုမ ၸဏီ။ ကရင-္ၿမိတ္လူ ေတြ 
ရဲ႕ ေျမလယ္ယာ သိမ္းယူေန ၾကတယ္။ 
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေျမယာလယ္ယာဥပေဒနဲ႔ ေျမ 
လြတ္ေျမရုိင္း၊ ေထာင္ေသာင္းသိန္းမက 
“ထားဝယ္”ဟာ စီးပြားေရး၊မတရား၊ မမွ်မတ 
ခံစားေနတယ္။ အေၾကာင္းရင္းက--- 
၁။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏမီ်ားဟာ သတၱဳတြင္းတူး 

ရင္း၊ ေဒသခံ ေျမဧက ေထာင္ေသာင္း 
အသိမ္းခံရတယ္။ 

၂။ ေရနက္ - ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံျခား 
ကုမၸဏီေကာင္းစားၾကမွာ။ 

၃။ ဆီခ်က္စက္ရံု၊ အထူးစီးပြားေရးဇံုက ဒို႔ 
ဆင္းရလဲူမ်ားရ႕ဲအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ 
ထမင္းအုိးခြဲပစ္ေနတယ္။ 

၄။ စက္ယႏ ၲရားေတြနဲ႔ ရာဘာ၊ စားအုန္းဆီ 
စီမံကိ္န္းဟာ လယ္သမားေတြဘဝကိုအ 
ညႊန္႔တံုးေစတယ္။ 

၅။ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္တာဟာ သစ္ေတာ 
ေတြ ျဖဳန္းတီးေစတယ္။ 

၆။ကုမၸဏီငါးလုပ္ငန္း၊တံငါသည္ဆင္းရသဲူမ်ား 
အနာဂါတ္ႏွစ္ျမဳပ္ေစတယ္။ 
 
ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔က ကိုယ့္လူေတြရဲ႕ 

ရပိုင္ခြင့္အတြက္ စစ္ဆင္ႏႊခဲဲ့ၾကတယ္။ KNU, 
Karen Never United ျဖစ္ရင္ ဒို႔ေျမ  ဒို႔ အခြင့္ 
အေရးေတြ ဆံုးရံႈးခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အခု 
က်ေတာ့ KNU, Karen Now United 
ျဖစ္လာၿပ။ီ ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူေတာ္ျမတ္ 
မ်ား အစဥ္သြန္သင္ခ်က္က “There is no 
peace without justice. If you want 
peace, work for justice.” ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းခံ၊ 
ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက ဒီတနသၤာရီတုိင္း မွာ 
အဆင္းရဆဲံုး သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾက 
ပါ။ သူတို႔ရ႕ဲ ရပိုင္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းထားေပးပါ။ 
“ထားဝယ္”ဆိပ္ကမ္းမွာ ဆင္းရသဲားမ်ား၊ 
အက်ိဳး အျမတ္ရပါေစ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရ႕ဲ ႏိုင္ငံ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိငု္ငံမွာဆင္းရဲသားေတြကို “ပ” ထား 
ရင္ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာမဟုတ္ဘူး။ 
စီမံကိန္းေတြလာရင္ျမန္မာအစိုးရ၊ကရင္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၊တျခားအဖြ႔ဲမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူငယ္ 
မ်ားအတြက္၊ အလုပ္ရဖုိ႕အာမခံႏိုင္ပါ့ မလား။ 
လူငယ္ေတြ မေလး၊ ယိုးဒယားမွာ ကၽြန္ဘဝ 
ေရာက္ေနၾကတယ္။ “ထားဝယ္” မွာစီမံကိန္း 
ေရကာတာ၊ဆည္၊သတၱဳတြင္းေၾကာင့္ ေျမယာ  
 
          
 

အသိမ္းခံရတယ္။ ဒါေတြက ဆင္းရသဲားေတြ 
အက်ိဳးရရွိ ပါ့မလား။ မၾကာခင္က ဘာေျပာ 
လဲ။ဆင္းရသဲားကိုေျပာပါ။ ကုမၸဏီေတြအက်ိဳး 
ခံစားရၿပီးရင္၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ၊ ၿပီးမွ ဆင္းရ ဲ
သားေတြခံစားရမွာပါ။အစိုးရေတြ ႏိုင္ငံေတြမွာ 
ဒီလိုေျပာၾကတယ္။ဖန္ခြက္ႀကီးျပည့္ရင္၊လွ်ံရင္၊ 
ဆင္းရသဲားေတြစီ စီးဆင္းမွာပါ။ 

ရဟန္းမင္းႀကီး Pope Francis မိန္႔ 
ျမြက္္တာက “ဖန္ခြက္ႀကီးျပည္႔ရင္ အလို 
အေလ်ာက္ဖန္ခြက္ရဲ႕ပမာဏက ႀကီးႀကီး လာ 
တယ္၊ ဆင္းရသဲားေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မခံစားရ 
ဘူး။ (Joy of the Gospel) 
 
ဒုတိယ - ဆုံးရႈံးမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တရားမွ်တမႈ 
ဘုရားသခင္ဟာ ဒီစၾကၤာဝဠာႀကီးကို လူသား 
အားလံုးအတြက္ လက္ေဆာင္မြန္ အျဖစ္ေပး 
အပ္ထားတယ္။ ေ႒းတဲ႔သူမ်ားန႔ဲ ေ႒းတ႔ဲႏိုင္ငံ 
ေတြက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ 
ပတ္ဝတ္းက်င္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ဆင္းရလဲာၾက 
တယ္။ကမ႓ာႀကီးပလူာတယ္။ရာသီဥတုေျပာင္း 
လဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ဟာ ကမ႓ာမွာ ဒုတိယ 
ေဘး အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ 
ႏွစ္ေတြမွာ Nargis၊ေျမငလွ်င္လႈပ္၊ ေရလႊမ္းမုိး 
ခဲ့တယ္။ သဘာဝသစ္ေတာ၊ သတၱဳတြင္း 
ကေန အျမတ္ထုတ္ၿပီး ပိုက္ဆံေတြကို Swiss 
ဘဏ္ထဲထည့္ရင္၊ ဆင္းရသဲားေတြစီက လ ု
ယူတာပါပ။ဲ တုိင္းရင္းသားျဖစ္တဲ့ ကရင္၊ ၿမိတ္ 
လူေတြဟာသဘာဝနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနၾကတယ္။ 
သတၱဳတြင္းတူး၊ သစ္ေတာျဖဳန္းျခင္းဟာ အနာ 
ဂါတ္ သားေျမး၊ ျမစ္ေတြမ်ားနဲ႔ လည္းဆိုင္ 
ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ(၄)ႏိုင္ငံနဲ႔ကုမၸဏီ(၁၆)ခု “ထား 
ဝယ္”ကုိ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ဆင္းရသဲားေတြ 
ကို ေကာစိတ္ဝင္စားၾကလား။ လူ႔အခြင့္အေရး 
ထဲမွာ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ 
အေရးႀကီးပါတယ္။ 
 စားဝတ္ေနထိုင္ႏိုင္ရတ့ဲ ရပိုင္ခြင့္၊ 
 ဘာသာစကား - ရပိုင္ခြင့္၊ 
 လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကိုးကြယ္ဝတ္ 

ျပဳရပုိင္ခြင့္၊ - တို႔ဟာေဒသခံ ဆင္းရသဲား 
မ်ားအတြက္အေရးပါပါတယ္။ 
အဲဒီေတာ့ ကုိယ္ရဲ႕ သယံဇာတေတြကုိ 

လုယူလို႔ မရပါဘူး။ ဒါကိုႏိုင္ငံျခားသားေတြက 
ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနၾကတယ္။ ဒါကိုေလးစားရင ္
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြ အလြန္မွအက်ိဳးရွိပါ 
တယ္၊ ၂၀%ဟာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား၊ ၈၀% 
ေသာသယံဇာတဟာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား 
မ်ားနယ္မွာရွိပါတယ္။ UNညီလာခံမွာ ေဒသခ ံ
တိုင္းရင္းသားမ်ား ရပိုင္ခြင့္ကို ျမန္မာအစိုးရ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ မေလးစားခဲ့ 
ဘူး။ ေလးစားရင္ ဥပမာ“ထားဝယ္” ရ႕ဲ 
သယံဇာတဟာထားဝယ္သူ/သားနဲ႔ဆိုင္တယ္။ 
ကခ်င္ဟာကခ်င္၊ ကရင ္ ဟာကရင္။ ေနာက္ 
အတူတူ၊မွ်မွ်တတ ခြဲေဝၾကမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သတ္မွတ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့ 
သလုိ ဗမာ ၁ က်ပ္၊ ကခ်င္ ၁ က်ပ္၊ ဒီလို မျဖစ္ 
ေတာ့ျပႆနာ။ ၂၀၀၈ ဥပေဒထဲမွာ အားလုံး 
သည္ အစိုးရနဲ႔ဆိုင္တယ္။ အစိုးရဆုိတာ ဘယ္ 
သူလဲ။ လက္နက္ကိုင္ဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ။ 
-ဒီဥပေဒေတြနဲ႔ ဒီစစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဆင္းရသဲား 
ေတြ ဘာအက်ိဳးခံစားလဲ။ ႏွစ ္ေပါင္း(၆၀)စစ္ပြ ဲ
ေတြေၾကာင့္ ကရင္ေတြ၊ ကခ်င္ေတြ ေျမေတြ  
 
 
 
 

စာမ်က္ႏွာ(၉)မွအဆက္ 
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သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ စီးပြးေရးဆုိင္ရာဆက္ႏြယ္မႈစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း ( ေဒါက္တာေဒဝီသန္႔စင္) 

 

(ေမာ္လၿမုိင္သာသနာ သတင္း) 

တရား (အရြယ္အလိုက္က်င္႔ၾကံၾကရင္ ကမၻာႀကီးဟာပိုမိုလွပလာမယ္) တဲ့ အတြက္တို႔ကို 
လက္ကိုင္ထားၾကတယ္။ စုစည္းမႈဟာအင္အားတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလုံး 
စည္းစည္း လုံးလုံးလက္တြၾဲကမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသိုင္းအဝိုင္း 
ဟာ ေကာင္း မြန္လွပေသာေနရာျဖစ္တယ္” ဟု မိန္႕မွာခဲ့ပါသည္။ 

 

ေမာ္လၿမိဳင္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ 
ရည္မြန္ေစာဖိုးရည္ ကလည္း “ကမၻာႀကီး 
ဟာ ပ်က္ျပားေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆုိ 
ေတာ့လူေတာ္၊လူမွန္၊လူေကာင္းေတြကသူ
တို႔ရဲ့မ်က္စိမ်ားကုိ မိွတ္ထား ၾကလို႔ျဖစ္တယ္။ 
ဘုရားတရား၊ သဘာ၀တရား (အျပန္အလွန္ 
အတုန္႔အလွည္႔အက်ိဳးျပဳဖုိ႔ရန္)ကိုယ္က်င့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာဂရုဏာလူမႈစည္းလုံးညီညြတ္ 
ေရးအသင္း ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာ ဝင္းထြန္းၾကည္ 
က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာတြင္  
“လူသားမ်ားသာယာ၀ေျပာေရးကို အေလးထား 
ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ဖရန္
စစ္၏ မိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း ျမန္မာျပည္ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္က အုပ္တစ္ခ်က္သဲတစ္ပြင္႔ပမာ 
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားဘက္စံုဖြံ ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ယခုၿမိတ္မွာလုပ္ေနတဲ့ အစည္းအေ၀း ကလည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
ေဒသအတြက္ေရွ႔ဆက္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖုိ႔ရန္အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ားထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္တယ္”  
ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 
 

ေအာင္ပင္လယ္ဟာမဂ ၢဇင္းသည္ ျမန္မာမွာတစ္ခု 
တည္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး magazine ျဖစ္ 
သည့္ ေအာင္ပ္ငလယ္မဂဇင္း၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ေဒါက္တာ 
ေဒဝီသန္႕စင္က“ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကမိမိေနထိုင္ 
ေသာကမၻာေျမႀကီးအေၾကာင္းကိုမသိဘူး။အဲဒါကတြန္းအား 
ျဖစ္ပါတယ္။ၿဂိဳလ္(၈)လံုးထဲမွာကမၻာေျမႀကီးဟာသက္ရွိမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္အေျခအေနရိွတယ္။ ဘာသာေတြကြဲ 
ျပားပါေစကမၻာေပၚမွာေနေသာလူမ်ားအားလံုးကို “လူသား” 
လို႔ပဲေခၚပါတယ္။ ႏုိင္ငံကမည္သည္႔ ဝါဒျဖင္႔အုပ္ခ်ဳပ္ပါေစ 
ကမၻာႀကီးပ်က္စီးရင္ အသားအေရာင္မည္မွ်ပင္ကြျဲပားပါေစ 
အကုန္ေသမွာပဲ။အျငင္းအခုန္ဘာေၾကာင္႔လုပ္မွာလဲ။ဒီတန္ 
ဖိုးရွိတဲ့ ကမၻာေလးကိုသက္တမ္းရွည္ေအာင္လုပ္ ေပးၾကပါ။ 
Love, Peace, and Joy ဟာ လူသားေတြ ေတာင္႔းတေန 
ေသာ အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
Love ခ်စ္ျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာျပည္တြင္းစစ္ 
အရွည္ၾကာဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ဘာေၾကာင့္စစ္ျဖစ္
ေန တာလဲဆိုေတာ့အခ်စ္ကလႊဲမွားေနလို႔၊ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ႔ 
အခ်စ္ျဖစ္ေနလားျပန္စဥ္းစားရမွာျဖစ္တယ္။ ကမၻာႀကီးဟာ 
ယိုယြင္း ပ်က္ျပားေနၿပီဆိုတာကို လက္ခံၾကရပါမယ္။ 
ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေနေသာလူသားတစ္ဦးလိုပဲကမၻာႀကီးကို 
ပစ္ထားရက္လား- မေစာင္႔ေရွာက္ပဲ။ 
 

 
 Peace (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)။ ျမန္မာျပည္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခ်င္ၿပီ။ 

လူေတြအကုန္လံုးပင္ပန္းကုန္ၿပီ။ ဘာေၾကာင့္္႔လဲ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတ ၲာ လိုခ်င္ၾကတယ္။ 
Joy (ေပွ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း)။ Solidarity တစ္စည္း 
တစ္လုံးျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြစုစည္းရမယ္။ 
အားလုံးကို ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းေတြပဲျဖစ္လို ႔ ၾကည္ျဖဴ 
စိတ္ထားၾကရမယ္။ ကို္ယ္႔ျပည္နယ္ကို အရင္နားလည္ 
ေအာင္လုပ္ရမယ္။ မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႕ ကမၻာ႔ေပ်ာ္ရြင္ 
ေသာေန႕ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာ ေငြသြားရွာေနၾကေသာ 
လူမ်ား ကၽြန္ခံေနၾကေသာလူမ်ားတစ္ခုခုျဖစ္သြားရင္ Joy, 
Peace, and love ဘယ္လိုရမလဲ။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံဟာ အေျခ 
အေနမဲ႔ မဟုတ္ဘူး။ အစုိးရေတြက သဘာဝအေနအထား 
ေတြကို ျပမစားဘူး။ ေရာင္းစားတယ္။ က်င္႔၀တ္ကို္ယ့္႔အသိ  
 
 

စိတ္ေမတၱာလြမ္းျခံုမႈနဲ႔လူ႔က်င္႔၀တ္န႔ဲအလုပ္လုပ္တာ။အရြ
ယ္မေရြးက်င္႔ရမယ္။ 
Substainableျဖစ္တာကိုစဥ္းစားရမယ္၊ ျပည္တြင္းအင္အား 
ျဖစ္ရမယ္ SME အားရွိေအာင္လုပ္ရမယ္။ ကုန္ထုတ္ 
အလုပ္လုပ္ရမယ္။ အစိုးရသည္ policy ပဲကိုင္တယ္။ ဖြံ႔ျဖိဳး 
မႈ မရိွတာ အစုိးရကိုေၾကာက္တာ။ ဌာနဆိုင္ရာမွာျဖစ္ 
ေနတာေတြက ကိုယ္႔ရာထူးျပဳတ္မွာစိုးလို႔။ တိုင္းျပည္ကို 
သစၥာေဖာက္တယ္လို႔ျမင္တယ္။ တိုင္စာ၊ပို႔စာေတြကျပန္စာ 
မရပါ။ လူ႔က်င္႔၀တ္မဟုတ္ပါ။ ပြင္႔လင္းမႈမရိွ။  

Federal စနစ္ျဖစ္ဖို႔ ျငိမ္းခ်မ္ေရးမွာ(၁၇)ဖြဲ႔ လက္ 
မွတ္ထိုးျပီး ရင္သဃံဇာတ သံုးစြမဲႈကို္ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
လုပ္မထားရင္ျပန္ျဖစ္မွာပဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြက သဃံ 
ဇာတေတြကို ပုိင္ဆိုင္ထားတယ္။ Federal လုပ္မယ္ဆိုရင္  
ပုပ္မ(၃၇)ကိုအရင္ျပင္ရမယ္။ သံယံဇာတသံုးစြမဲႈကို အစိုးရ 
က ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ခြေဲဝမႈက်ေတာ႔ ဘာမွမရိွဘူး။ တိုင္းျပည္က 
For Show အျပေတြမ်ားေနတယ္၊ Company ေတြက 
ျပည္သူ႔လူထုဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္လို႔ဆိုတယ္။ ေဒသ ခံျပည္ 
သူေတြအတြက္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔အစည္းအဖြဲ႔ေတြက အမွန္ 
အကန္ ေတြထားေပးခဲ႔ပါ၊  ျမန္မာျပည္စီမံကိန္းေတြမွာ 
မွန္ကန္ ေသာေစာင္႔ၾကည္႔အဖြဲ႕ေတြ မရိွေၾကာင္း ေျပာ 
ခဲ့သည္။ 
 
 သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းနည္းပညာဆုိင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း (ဆရာဦးစိန္ျမင္႔) 

 
 

မိုင္းတြင္းေၾကာင္႔ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းမႈျဖစ္လာ 
ပါက္သက္ဆိုင္ရာၾကီးၾကပ္သူေတြကတာ၀န္ရွိသည္။ ေစာင့္ 
ၾကည့္သူမ်ားကို ကုမ ၸဏီက ပိုက္ဆံေပးေတာ႔ သူ႕႔လူျဖစ္လို႕ 
အား နည္း ခ်က္ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ သံယံဇာတတူးေဖာ္ေရး 
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထန္းသမ္းျခင္းဆိုင္ရာ စီမံ 
ခ်က္ရိွ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ 
မ်ားႏွင့္ ကမၻာ႔ကုလသမဂ ၢမ ွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို 
ၾကည္႔ရွဳသည့္ အမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ Social liscene ကို 
ျပ႒ာန္းရမည္။ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကို ရွင္းျပရမယ္။ 
သူတို႔နားလည္ သေဘာေပါက္လက္ခံမွလုပ္ရမည္။အနည္း 
ဆံုးေဒသခံ(၁၀)ဦး ေထာက္ခံခ်က္ပါရမည္။မသာမာသည့္ 
နည္းျဖင့္ လက္မွတ္မ်ားရယူၾကျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာက 
ကြင္ဆင္းျခင္းမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ႔  
(၃)ႀကိမ္ ကြင္းဆင္းၾကည္႔ရမည္၊ EMP ကို မည္ကဲ့သို႕ 
အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ကို စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာျပသည္။ 
 

 

EMP အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
၁။ Company တြင္တာဝန္ရိွသည္၊ 
၂။ ဝန္ထမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူတြင္ တာဝန္ရိွသည္။ 
အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ေပးရန္လိုေသာေၾကာင့္ကြင္းဆင္းပါ။ 
အလုပ္လုပ္ၾကပါ။ထိေရာက္ေသာညြန္ၾကားခ်က္ေတြကိုျပဳ
လုပ္ပါ။ 
AEC (Asian Economic Community/Committee) 
 ျမန္မာျပည္သည္ ေနာက္ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ေက်ာက္မီး 
ေသြး စီမံခ်က္မ်ားကို သတိရွိရွိေစာင္႔ၾကည္႔ဟန္႔တားရမည္။ 
(အဆံုးမွာကိုယ္႔ ႏုိင္ငံက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးခံျပီး အႏွစ္ကုိ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားသာခံစားရမည္။) ႏိုင္ငံျခားသား Company 
(တရုတ္၊ထိုင္းetc..)ကျမန္မာျပည္ အႏွံ႔လွည္႔ၿပီး စီမံကိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္က စီမံမႈအားနည္း 
တယ္။ ပညာရွင္မ်ားကိုနားမေထာင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒမွာလည္းအားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္။သဃံဇာတာ
တူးေဖာ္ရာတြင္ ေခတ္ေပၚနည္းပညာႏွင့္ သမရုိးက်ရိုးရာ 
နည္းကိုပါ အသံုးျပဳသင္႔ သည္။ 

               အဆက္စာ(၁၂)သုိ႔ .. . . 

တနသၤာရီတုိင္းကုိ တုိက္တြန္းခ်က္ 
၁။အတက္ႏိုင္ဆံုး မိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား မဝင္ႏိုင္ေအာင္တားပါ။  
၂။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ သဘာဝ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းရမည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုေစာင့္ပါ။ 
၃။သိကၡာကို ရိကၡာႏွင့္မလွဲပါနဲ႔။ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္း 
ျဖင့္ ေျဖရွင္းပါ။ 
 
 

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေဒသႏၱရဖြဲ႔   ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ား ကိုဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 
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လူထုကိုစည္းရံုးျပီးမွ အေထာက္အခံအမ်ားဆုံး 
ရမွ အရိွန္အဟုန္န႔ဲ စီမံကိန္းကိုလုပ္ပါ။ စီမံကိန္းကို အပူပိုင္း 
ေဒသကိုစိမ္းလန္းေအာင္္လုပ္ျခင္း၊ ဒုတိယစီမံကိန္း 
(ေရတာရွည္) အေျပာင္ရွင္းျခင္း၊ တတိယစီမံကိန္း ပဲခူးရိုးမ 
စိမ္းလန္းစီမံကိန္းမွာရွိသည့္ ပုိက္ဆံႏွင့္ စီမံကိန္းကို ျဖစ္ 
ေအာင္ လုပ္ျခင္းမျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

အလွ်င္စလိုမလုပ္ပါနဲ႔။ အခ်ိန္ယူၾကပါ။ သစ္ပင္ 
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာစီမံကိန္္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ဘက္စံုစဥ္းစား 
ၿပီးမွစိုက္ခင္းတည္ေထာင္ေစခ်င္ပါသည္။ ကိုယ္႔အေတြ႔အ 
ၾကံဳ မက ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳေတြပါ ယူၿပီးစနစ္တက် 
ေလးခ်ဥ္းကပ္ေစခ်င္ပါသည္။ 

 
သစ္ေတာ္ထိန္းသိမ္းရန္အၾကံေပးခ်က္၊ 
၁။ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံတြင္က်န္ေနေသးေသာေတာျခံေလးမ်ားကို 
မထိပါႏွင့္။ေရရည္တည္တံ႔ေအာင္စနစ္တက်ကာကြယ္ပါ။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ပါ။ စီမံပါ။ က်န္ေနေသးေသာေတာကို ထိန္းသိမ္း 
ျခင္းသည္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ရပါမည္။ 
၂။ ၿမိဳ႕ျပေဒသထက္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးမႈကိုပိုလုပ္ပါ။ 
ေက်းလက္ေဒသလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္ႏွင္႔အမွ် သစ္ေတာ 
မ်ားအလိုလိုတည္တံ႔လာမည္။      ဥပမာ လွ်ပ္စစ္ေထာက္ 
ပံ႔  ေပးရမည္။ 
၃။ သစ္ေတာသာမက အျခားနယ္ပယ္မ်ားကိုပါပ်က္သုန္း 
ေစသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ instutution ကို 
reform ျပန္လုပ္ပါ။  

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက သစ္ေတာ ျပန္လည္ထိန္း 
သိမ္းလွ်င္ ၁။ ကုိုယ္႔ႏိုင္ငံသစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ကိုသတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ပါ။အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကိုစဥ္းစားပါ။အေၾက
ာင္းအရင္းတစ္ခုခ်င္းတစ္ခ်င္းကို ေသခ်ာဆန္းစစ္ပါ။ 
၂။ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖ  
 
 
 

စာမ်က္ႏွာ(၁၁)မွအဆက္ 

 

သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း (ဆရာဦးတင္ေအး) 

 

ရွင္းရလြယ္ကူမႈအေပၚမူတည္ၿပီး အဆင္႔မ်ားကို သတ္ 
မွတ္လိုက္ပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး အဆင္္႔မ်ား 
ျပဳလုပ္ပါ။ 
၃။ ဆင္ထားေသာအဆင္႔မ်ားကို မည့္သည့္အေၾကာင္း 
အရာမ်ားက လြမ္းမိုးထားသနည္းဟု ေျဖရွင္းရမည့္ 
ပံုသ႑ာန္ designေရးဆြပဲါ။ 
၄။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။  
၅။ Monitor ျပဳလုပ္ပါ။ 
 
သစ္ေတာ္ထိန္းသိမ္းရန္ေအာင္ျမင္ေသာအခ်က္(၃)ခ်က္ 
၁။ ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္း၏ ဦးေဆာင္မႈကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ 
ဆက္တိုက္ခံယူရမည္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈရရန္လိုသည္။ 
၂။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္႔ အဖြဲ႔အစည္းကုိ 
လုပ္ကိုင္ခြင္႔အာဏာ ျဖင့္အက်ိဳးရွိရွိေပါင္းစပ္ထား ေပးႏိုင္ 
ရမည္။  
၃။ စီမံကိန္းကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးႏုိင္ေသာ 
policy background ေကာင္းရမည္။ 
ျမန္မာျပည္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏အကူအညီမပါ 
လွ်င္သစ္ေတာ ျပန္လည္ထိန္္းသိမ္းျခင္း ခက္ခဲလိမ္႔ မည္၊  
 

ျမန္မာျပည္၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးေစေသာ အေၾကာင္း 
အရင္း မ်ားမွာ 
၁။ ေလာင္စာအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း၊ 
၂။ တရားဝင္၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
၃။ သစ္ေတာေျမမ်ားကုိ အျခားေျမမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲ 
အသံုးျပဳျခင္း၊ 
၄။ Over exploitation ေျမလြတ္ေျမရုိင္းဥပေဒသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ 
ေျမလြတ္ေျမရုိင္းဥပေဒကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္လိုသည္။  
ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမရုိင္းဥပေဒျဖင္႔ အခြင္႔ 
အေရးယူအသံုးခ်ေနၾကသည္။ 
(ဥပမာ…သစ္ေတာဆိုရင္.သစ္ပင္ေတြလွျဲပီး ဆီအုန္း၊ 
ရာဘာ စိုက္သည္။) 
တနသၤာရီတိုင္းမွာ  သစ္ေတာဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၂) ကိုအသက္ 
သြင္းရမည္။ မည္သူမဆို သစ္ေတာနယ္ေျမႏွင့္ အစိုးရမွ 
စီရင္ပိုင္ခြင္႔ ရိွေသာေျမ ႏွစ္မ်ိဳးထဲမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ မည္သည္႔ စီမံကိန္းျဖစ္ျဖစ္ သစ္ေတာေရးရာ 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္႔မျပဳလွ်င္္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔မရွိပါ။ သစ္ေတာ 
မဝူါဒ မ်ား ခ်မွတ္ေတာ႔မည္ဆိုလွ်င္ 
၁။ Forest Cover 
၂။ သစ္ေတာပုိင္ဆိုင္မႈ (အစုိးရႏွင့္ျပည္သူ) 
၃။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းအသံုးစရိတ္ 
 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ေကာင္းေသာအခ်က္ (၃)ခ်က္ 
၁။ ပညာရွင္အသက္ႀကီးသူမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ 
၂။ သစ္ေတာႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ဘြဲ႔ရေသာလူမ်ား  အလုပ္ 
လက္မ႔ဲ ၆၀၀ အတြက္စီစဥ္ေပးႏိုင္။ 
၃။ ႏွိမ့္က်ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးၾကပါ။ 
 
 
 

(ေမာ္လၿမုိင္သာသနာ သတင္း) 

 

၁၄၉၁ ႏွစ္ေျမာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမ ၼဒ္ ဖြား 
သန္႕စင္သည့္ အထိန္းအမွတ္ ဓမၼသဘင္ အခမ္းအနားကို 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမနီကုန္းရွိ စမ္းေခ်ာင္း 
တြင္ (၁၃၊၁၂၊၂၀၁၆)ေန႕၌က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

ယင္းအခမ္းအနားကို ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဦးတည္လ်က္မႏၲေလးၿမိဳ႕ျမဝတီစာသင္တိုက္မွ 
ဆရာေတာ္ အဒၵႏၲအရိယာဝံသာဘိဝံသ၊ မဓါန နာယာက 
(ေမတၲာ Campaign)သက်သီဟ ဓမ ၼစရိယ က “ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ႏွင့္ ေမတၲာအား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရား 
မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ အာရွအလင္းေရာင္ေက်ာင္းတိုက္မွ 
ဆရာေတာ္ဘဒ ၵႏၲစိႏိ ၲတသာသနာ့ဓမၼစရိယ၊ကမ ၻာေျမခ်စ္သူ 
(World Harmony Award)က “သာတူညီမွ်သဟဇာတ 
ျဖစ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား” ေဟာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 

ဟိႏ ၵဴသာသနာေတာ္မွ ဆရာဆန္းမင္းႏိုင္ ဓမၼပါလ 
က “ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္မြတ္ဆလင္တို ႔၏ ပါ  

 

ဝင္ပုံမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္းျဖင့္သာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေဟာၾကားသြားခဲ့သည္။ 

အစ ၥလာမ္သာသနာေတာ္မွ ဆရာႀကီးအဲလ္ဟာဂ်္ 
ခလီဖြာ ဦးေအးလြင္က  “ကရုဏာရွင္ မဟာတမန္ေတာ္” 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဟာၾကားၿပီး၊ မူးယဇ္ေဆးဝါး အႏ ၲရယ္က် 
ေရာက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ဘာသာေပါင္းစုံမွ အသိတရားႏွင့္ 
သတိထား ၿပီး ကာကြယ္တြန္းလွန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာ 
ၾကား ခဲ့ပါသည္။ 

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေဒါက္တာေမာရစ္ညြန္႕ေဝကလည္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ 
ေဆာက္ရာတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တိုင္း၏ အခန္း  
က႑အေရးႀကီးပုံ”ကို ေဖၚျပသြားခဲ့ပါသည္။ အခ်စ္ 
အေၾကာင္း ေဟာရမည့္သူမ်ားက စစ္အေၾကာင္းေဟာေနပါ 
လွ်င္ တရား မႏိုင္သူမ်ား ဓါးကိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာ 
ၾကားသြား ခဲ့ပါ သည္။  

အစ ၥလာမ္ သာသနာေတာ္မွ ဓမၼကတိက 
ေဒါက္တာ ေဆာင္းလြင္ေအာင္မွ “တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ 
ေက်ာ္စြာတစ္ရာ တြင္ ပထမေနရာတြင္ရွိရျခင္းအၾကာင္း” 
ကို ရွင္းလင္းေဟာ ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။  

သန္းေခါင္ယံတြင္အခမ္းအနားကိုေမတၲာစလမ္ပုိ႕
သျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါသည္။ 
(ေမာ္ရစ္ညြန္႕ေဝ) 

ရန္ကုန္။  
၁၃ ၊ ၁၂ ၊၂၀၁၆။ 
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ဖာသာရ္ ေမာရစ္ညႊန္႔ေဝ 

 

ဖာသာရ္မာတီးယား ေစာစံဝင္း၊ ဖာသာရ္ဂၽြန္(စ)္ပတ္ႏွင့္ 
ဖာသာရ္ဝီဖရက္ျမင့္စို႔တို႔၏ ရဟန္းဝါေတာ္(၃၃)ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနား 
ကို ဟသၤာတသာသနာ ကေနာင္စုေက်းရြာရွိ စိန္ေမရီဘုရားေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီးတြင္ မစ ၧားတရားျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မစ ၧားတရားကိုဖာသာရ္ 
ဂၽြန္စပတ္မွဦးေဆာင္ကာၾသဝါဒတရားျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ မစၧားတရား 
အၿပီးတြင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသံုးပါးအား ဘာသာတူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳေတးသီ 
ခ်င္းျဖင့္ သီဆိုႏႈတ္ဆက္ကာဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသံုးပါးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါ 
သည္။ ထို႔ေနာက္အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးမိုးေက်ာ္၊ ေဒၚတင္တင္ေ႒း 
တို႔မ ွ ထမင္း၊ဟင္းႏွင့္ေကၽြးေမြးဧည့္ခံခဲ့သည္။ မစ ၧားတရားေတာ္ျမတ္ 
တြင္ ဘာသာတူ (၂၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ Pius 
 

ပုသိမ္သာသနာ။  
ဟသၤာတ။၁၁၊၁၂၊၂၀၁၆ 

 

ေတာ္က မွားခဲ့တဲ့အခါေတြရွိမယ္။ ေခ်ာ္ခဲ့တာ 
ေတြရွိမယ္၊လဲတဲ့အခါေတြရွိခဲ့မယ္၊ဒါေပမယ့္ 
လည္းသူအသံုးျပဳေနဆဲဆုိရင္ေတာ့ဆက္ၿပီး
ေတာ့ေနရမွာဘဲ။ကေန႔သူကေနေတာ္ၿပီမင္း 
ျပန္လာေတာ့ဆုိတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ရ 
မွာဘဲ။ေနာက္တစ္ခုကသစၥာဆုိခဲ့တဲ့ဘဝမွာ
အၿမဲတမ္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ဲသလားဆုိေတာ့တစ္ခ်ိဳ႕ 
ေန႔ေတြ၊အခ်ိန္ေတြမွာကၽြန္ေတာ္ဝမ္းနည္းခဲ့
တယ္။ စိတ္ဓာတ္က်ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ငါ 
ေနာက္ဆုတ္မယ္မျဖစ္္ေတာ့ဘူးဆုိတာေတာ့
တစ္ခါမွမျဖစ္ခ့ဲဖူးဘူး။ အသက္ငယ္တုန္းက 
ေတာ့ တက္ၾကြခဲ့တယ္။ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာေတြ 
လည္းရွိခဲ့တယ္။ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ၾကားထဲမွာလဲ 
သြားလုိ္႔ စိတ္ဓာတ္က်တာေတြလည္းရွိခ့ဲ 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ခြန္အား 
နဲ႔၊ ကၽြန္ေတာ္ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တယ္။ 
ဒီေန႔ထိ ေသးငယ္တဲ့ မုန္ညွင္းေစ့ပမာယုံ 
ၾကည္ျခင္္းနဲ႔ အရာအားလုံးကိုလုပ္ခဲ့တယ္။ 
အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် ဘုရားသခင္ရဲ႕  
 

ေစခိုင္းမႈကိုပိုၿပီးေတာ့ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ 
မယ္။ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို
ပိုၿပီးေတာ့ေသခ်ာေအာင္လုပ္ၿပီးေတာ့ဘုရား 
သခင္ေရွ႕မွာ ၊သစၥာရိွတဲ့ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး၊ 
သူေတာ္စင္ တစ္ပါးအေနနဲ႔ ယေန႔ျဖစ္လာ 
တယ္။ ေနာက္ဆံုးမက္ေဆ့ခ်္အေနနဲ႔ဘုရား 
သခင္က အသက္ကို ေပးထားတဲ့အတြက္ 
ေၾကာင့္၊အဲဒီအသက္အတြက္ေက်းဇူးတင္ၾက
ပါ။ ဘယ္ဘဝမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအသက္ကို 
တန္ဖိုးထားၿပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့အ 
ရည္အခ်င္းေတြန႔ဲ တစ္ဖက္သားကိုလည္း 
ကူညီၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝေရာ၊သူတစ္ပါးရဲ႕ 
ဘဝကိုပါေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ထားၾကပါ။ ေကာင္း 
ကင္ႏုိင္ကိုအၿမဲၾကည့္ၿပီးေတာ့အဲ့ဒီႏိုင္ငံေတာ္
ကိုေရာက္ႏုိင္ၾကရေအာင္၊ ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတ 
မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိအခက္အခဲေတြ၊ဒုကၡေတြ၊ 
လက္ရွိ အဆင္မေျပမႈမ်ားအားလံုး ေပ်ာက္ 
သြားၿပီးေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္မွာေပ်ာ္ပါးႏိုင္ 
မွာျဖစ္တယ္’’ဟု ၾသဝါဒတရားေရေအးကို 
တုိက္ေကၽြးခ့ဲပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီးဂ်ဴဘီလီ 
ရွင္ Rev.Fr.Joachim Ye Mg မွလည္းပြျဲဖစ္ 
ေျမာက္လာေစဖို႔သာမက ရဟန္းသိကၡာခံယူ 
ျခင္းႏွစ္(၅၀)ဆုိသည့္ေန႔ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ဖုိ႔ 
ရန္အတြက္ အဘက္ဘက္က ပံ့ပိုးကူညီအား 
ေပးခဲ့ၾကသည့္မိဘ၊ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ေဆြ
မ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္း၊ ဆေလးရွင္းအသင္းဂိုဏ္းမွ အႀကီး 
အကဲႏွင့္တကြ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအားလံုး 
အားလည္းေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္း 
ထုိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ တက္ေရာက္ 
လာၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအား 
လည္းေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါ 
သည္။       Pinky ( MDY-OSC) 
 

 

မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာအတြင္းရွိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ အျပစ္မဲ့သေႏၶ 
ယူေတာ္မူေသာသခင္မ ဘုုရားေက်ာင္း၌ 
ဆေလးရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ Rev.Fr.Jochim 
Ye Mg ႏွင့္ Rev.Fr. Maurice Vallence 
တုိ႔၏သစၥာဆုိျခင္း ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ေရႊစင္ဂ်ဴဘီ 
လီအထိမ္းအမွတ္ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္ကို ဒီဇင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔က 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

မစၧားတရားေတာ္ျမတ္သို႔ အနယ္ 
နယ္ရွိ သာသနာအသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေဆြမိိ်ဳးမ်ား၊ 
ဆေလးရွင္းအသင္းဂို္ဏ္းမွ ေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မစၧားတရားကို 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးFr.ေနေက်ာ္လြင္ 
မ ွ ဦးေဆာင္ၿပီး Fr.Maurice Vallence မ ွ
ၾသဝါဒတရားေရေအး တုိက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။ 
Fr.Maurice Vallence မွ ၾသဝါဒတရားေရ 
ေအး တုိက္ေကၽြးရာတြင္’’ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား 
ဒီကေန႔ မယ္ေတာ္ပြႏဲွင့္အတူ ဂ်ဴဘီလီပြကုိဲ 
က်င္းပေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုးကို 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္(၅၀)အတြင္းမွာ 
ဘာေတြေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲ။ ဘာရလဒ္ေတြရ 
လဲလို႔ ေမးခြန္းေမးခံရတယ္၊ ဒီေမးခြန္းက 
လည္းေမးဖို႔သင့္ပါတယ္၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုစၿပီ 
ဆိုရင္ အရင္ဆံုး သုေတသနလုပ္ရတယ္။ 
သုေသနလုပ္ၿပီးမွ ကိုယ္န႔ဲတြရဲမယ့္သူေတြက 
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသလဲ၊ အရည္အခ်င္း 
ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ အင္အားေတြကဘာ 
ေတြရွိသလဲ အခိ်န္ကဘယ္ေလာက္ကုန္မွာ 
 

လည္းဒါေတြၾကည့္ၿပီးမွလုပ္ဖို႔မလုပ္ဖို႔ၾကည့္ရ
တယ္။ခုနေျပာသြားတဲ့ အရာေတြအားလံုး 
ကၽြန္ေတာ္မွာမွရွိခဲ့ဘူး။ကၽြန္ေတာ့္မွာစီမံကိန္း 
လည္းမရွိဘူး။ကၽြန္ေတာ့္မွာ Programလည္း 
မရိွဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ လူအင္အားလည္းမရွိ 
ဘူး။ေငြအင္အားလည္းမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ 
အင္အားက ဘုရားထံမွာဘဲရွိတယ္။ ကၽြန္ 
ေတာ့္ရဲ႕ ဘဝက သူခုိင္းတာလုပ္ဖုိ႔ပဲ။ တစ္ခု 
ပဲရွိတယ္ သူခုိင္းတဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္လုပ္ 
မယ္။အဲ့လိုျပန္ေျပာေတာ့ေမးခြန္းေမးတဲ့သူ
ကစိတ္ဓာတ္က်သြားတယ္။စိတ္ဓာတ္က်လုိ႔
မရဘူး။ဒါကဘုရားသခင္ရဲ႕လုပ္ငန္း၊လူအင္
အားဝင္လုိ႔မရဘူး။လူေတြရဲ႕အသိဥာဏ္တုိး 
လုိ႔မရဘူး။ ပထမဦးဆံုးဆုိလုိ္က္တဲ့သစၥာက 
ေနာက္(၅၀)ၿပီးေတာ့ ငါဘာျဖစ္မလဲဆို တာ 
မသိခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင္က သူရဲ႕စီမံကိန္း၊ 
သူ႔ရ႕ဲအင္အား၊ သူ႔ရဲ့ခြန္အား ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ေၾကာင့္မို႔လုိ႔၊ ယေန႔ဂုဏ္ေတာ္က သူ႔ဆီသြား 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္  
 

 

မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
ျပင္ဦးလြင္။ 
၁၀ ၊ ၁၂ ၊၂၀၁၆ 
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သြားခဲ့သည္။ ေန႔လည္စာကို သံုးေဆာင္ၾက  
ၿပီးအၿပီးတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားကို  
အဖြ႕ဲငယ္ေလးမ်ားဖြဲ႔ကာ အေစခံျခင္း သာသ 
နာျပဳျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
မိမိတို႔သြားေရာက္ အမႈေဆာင္ေနရေသာ 
ေနရာေဒသႏွင့္လူတို႔၏အတြင္းလူ(တစ္သား 
တည္းသဟဇာတက်ေသာ) သာသနာျပဳမ်ား 
ျဖစ္ရန္မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း၊မည္သို႔ျဖစ္ 
လာႏိုင္မည္နည္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔သာသနာျပဳ ဆက္ကပ္သူမ်ားရိွေနျခင္း 
အားျဖင့္ မည္သုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္၊ 
ျဖစ္လာႏိုင္သနည္းစသည့္ ေမးခြန္းႏွစ္ခု 

အေပၚ အတူအကြသံုးသပ္ၾကရန္ အေတြးအ 
ေခၚအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေဝမွ်ေပးၾကျခင္း 
က႑တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
အတူတကြျပန္စုလွ်က္ ေက်းဇူးတင္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဝတ္ျပဳျခင္း(၁) နာရီ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
မြန္းလြဲ (၃း၀၀)နာရီတြင္ ၄င္းသာသနာမွ 
ဘာသာသူအလွွဴရွင္ကေကၽြးေမြးေသာအစာ 
ေျပႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ကို သံုးေဆာင္ကာ   
တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းသို႔ ဂုိဏ္းေပါင္းစံုမွ 
သူေတာ္စင္ အပါး(၆၀)ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
 

 ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာရွိ 
သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းေပါင္းစံု စုေပါင္းဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္းအခမ္းအနားကို တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရိွ 
စိန္ဖရန္စစ္ အစီစီသာသနာ၌ ဒီဇင္ဘာလ 
(၁၀)ရက္ စေနေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။  အခမ္းအနားကို နံနက္ ၈း၃၀  တြင္ 
အဖြင့္ေမတၱာျဖင့္စတင္ခဲ့သည္။ တစ္ေန႔ 
တာလံုး၏အစီအစဥ္မ်ားအားလံုးကိုFr.Girish  
Santiago (SJ) မ ွ ဦး ေဆာင္ေပးသြားခဲ့ 
သည္။  Advent to Christmas Become 
an Insider ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳ လုပ္ 
ေသာ ထိုဝတ္ေစာင့္ျခင္း၏အစတြင္ စိတ္ၿငိမ္ 
စြာဝတ္ျပဳလွ်က္ ဘုရား၏ဂုဏ္ေတာ္ ကိုခ်ီး 
မြမ္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမွ 
၄င္းဝတ္ေစာင့္ျခင္းေန႔၏ ေခါင္းစည္း ျဖစ္ 
ေသာ Advent to Christmas Become an 
Insider အေၾကာင္းကို  အာဒ္ဝင္တူး ကာလ 
၏ အဓိပၸါယ္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ေတာင္း ဆိုမႈတုိ႔ 
အေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ေျပာ ၾကားေပး 
ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ခရစ္ေတာ္ကို အမွန္ 
တကယ္သိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္ လိုက္ 
မ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္ သစၥာရွိေသာ၊ ရက္ေရာ ေသာ 
စိတ္ႏွလံုးမ်ားျဖင့္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ ၾက 
ရန္ အားေပးဖိတ္ေခၚေပးခဲ့သည္။   

ဒုတိယအပိုင္းတြင္မူ အာပတ္ေျဖ 
ျခင္းစကၠရာမင္တူး အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ 
ရာဘုန္းေတာ္ႀကီးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ 
အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္အား 
နည္းခ်က္ကိုယ္စီရွိၾကေၾကာင္း၊ အေကာင္း 
ဆံုးႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မျပည့္ 
စံုႏုိင္ေသာ ပုထုစဥ္မ်ားျဖစ္ၾကရာ အျပစ္ 
ေၾကာင့္ဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ ဘုရားသခင္၏ေက်း 
ဇူးေတာ္ကို ျပန္လည္ခံစားရရန္ အာပတ္ေျဖ 
ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာၾကားသြား 
ေပးခဲ့သည္။ အာပတ္ေျဖျခင္းအၿပီးတြင္မစ ၧား 
တရားကိုဆက္လက္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ မစ ၧား 
တရားေတာ္အတြင္း    တရားေတာ္ထဲတြင္  
ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ကၽြႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း၏ 
နက္နဲရာမ်ားျဖစ္ေသာ သိၾကားမင္းက မာရီ 
ယာအား အမိန္႔ေတာ္ျပန္ျခင္း၊ အမိမယ္ 
ေတာ္က ဧလိဇဘက္ဆီသို႔ အလည္အပတ္ 
သြားေရာက္ျခင္း၊သူငယ္ေတာ္ကိုဖြားျမင္ျခင္း 
၊ ခရစ္ေတာ္၏ ကားစင္တင္အသတ္ခံရျခင္း၊ 
ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ 
ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ျဖင့္ စိုးစံေတာ္မူျခင္းတို႔တြင္ 
ေတြ႔ရွိရသည့္အမိမယ္ေတာ္၏ ယံုၾကည္ျခင္း 
အေၾကာင္းကိုေျပာျပကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
လည္း အမိမယ္ေတာ္ကို စံနမူနာျပဳလွ်က္ 
လိုက္ေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 

 

 

ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
၁၀ ၊ ၁၂ ၊၂၀၁၆ 

 

 ဒီဇင္ဘာလ(၆) ရက္မွ (၁၀) 
ရက္ေန႔အထိက်ဳိင္းတုံကက္သလစ္ သာသ 
နာပိုင္၊စိန္ဂ်ဴဒ္ကက္သလစ္သာသနာအုပ္စု
(တာခ်ီ လိတ္)တြင္ သမၼာက်မ္း 
စာအေျချပဳ စံုလင္ ေသာအာရွနည္း/ဟန္ 
သာသနာျပဳနည္း ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ေက်းရြာအသီးသီးမွ ဓမ ၼဆရာ/မမ်ား၊ မိခင္ 
မ်ား၊ ဖခင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား(၇၆)ဦး ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  

ပထမပိုင္း တြင္ ဝညိာဥ္ခြန္အားသစ္ 
တုိးပြားေစရန္အတြက္အေျခခံသမ ၼာက်မ္း 
စာတက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီးေသာေၾကာင့္ သမၼာ 
က်မ္းစာတမန္ ေတာ္လုပ္ငန္း ေနာက္လုိက္ 
အစီအစဥ္ ( Follow up program BPM  ) 
က႑အျဖစ္ ရွင္လုကား ဧဝံေဂလိက်မ္းမွ 
ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္၏ ဆုေတာင္းပဌနာ 
ပန္းခ်ီပုံရိပ္ မ်ား၊ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ကံၾက 
မၼာေဝမွ်ျခင္းတန္ခုိးအာဏာႏွင့္အခြင့္အာ
ဏာေဝမွ်ျခင္း ကုိ Fr.အဲဖရက္ေဂ်မူမွ 
ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘုရားႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ ပိုမုိရင္း 

 
ေဆာငခ္ဲ့သမွ်ကို  ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္း 
ႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပခ့ဲပါသည္။ ဤ 
သင္တန္းၿပီးေျမာက္လွ်င္ မိမိတုိ ႔ရပ္ရြာ၊ 
သာသနာအတြက္နည္း စနစ္သစ္ျဖင့္ ျပန္ 
လည္ လက္ေတြ႕ အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္္နုိင္ရန္ အာရွနည္း၊ အာရွဟန္  
 

သာသနာျပဳနည္းကုိ ဆက္လက္သင္ယူခဲ ့
ၾကပါသည္။ သင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ 
လုံးစိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ သာသနာ 
ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လုိေသာ စိတ္တူ 
သေဘာတူျဖင့္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးျခင္း 
အခ်ိန္၌အဖြဲ႕ဝင္အသီးသီးမ်ား မိမိတုိ႔ေနရပ္ 
သို႔ခရစ္ေတာ္ကုိဗဟုိျပဳလွ်က္ အေတြးသစ္ 
အျမင္သစ္ျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ 
ၾကမည္ဟု တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
သာသနာအတြက္၊ အသင္းေတာ္အတြက္ 
သင္တန္းမွေမြးထုတ္ေပး လိုက္ေသာခရစ္ 
ေတာ္၏ ေရ႕ွေျပးတမန္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ 
မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ သင္တန္းကာ 
လအတြင္းအဖက္ဖက္မွ ကူညီေပးခဲ့ေသာ 
တာခ်ီလိတ္မိခင္မ်ား၊ ေစတနာသဒ ၶါတရား 
ရက္ေရာစြာ အလႈဳဒါနျပဳေပးေသာေက်းဇူး 
ရွင္မ်ားအားလုံး ဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီးေပး 
ပါေစေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ အာရွနည္းအာရွဟန္ 
ျဖင့္သာသနာျပဳနည္း သင္းတန္းျပဳလုပ္ခဲ့ 
ျခင္းခဲ့ၾကပါသည္။ 
(ရိုစ္႔ Sdp) 
 
 

ႏွီးကၽြမ္းဝင္လာေစရန္ ကမ ၼာဌါန္းေထာက္ရႈ 
ျခင္း၊ သမ ၼာက်မ္းစာ ပလ ႅငတ္င္ဂါရဝျပဳ 
ျခင္း၊ သမ ၼာက်မ္းစာေဝမွ်ျခင္းတုိ႔ကုိ မနက္ 
တုိင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မိမိတုိ႔ဘုရား၏ႏႈတ္ေတာ္ 
ထြက္စကားႏငွ့္ ထိေတြ႕ခံစားခ်က္မ်ားအ 
ခ်င္းခ်င္း ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ တစ္ရက္တာလုပ္  

က်ဳိင္းတုံသာသနာ။ 

၆၊၁၂၊၂၀၁၆ 
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 (သူေတာ္စင္ဂုိဏ္း သတင္းမ်ား) 

 

    

အထူးတင္ရွိပါသည္။ ေမြးဖြားလာမည့္ခရစ္ 
ေတာ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ေပွ်ာ္ 
ရႊင္ျခင္း ဆုေက်းဇူးေတာ္မ်ား ခံစားၾကရပါေစ 
ဟုFMMမိသားစုမွဆုိေတာင္းေပးပါေၾကာင္း” 
ေျပာသြားခဲ့ပါသည္။ 
 
ပထမသစၥာ ျပဳၾကေသာသီလရွင္မ်ား 

ပထမသစ ၥာ ျပဳၾကေသာသီလရွင္ 
ႏွစ္ပါးတို႔မွာ Sr. Teresa ဟုန္ရဲွင္းႏွင့္ Sr. 
Esther Aye ေအးေအးနီ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။ 
Sr. Teresa ဟုန္ရဲွင္းသည္ အဖဦး ပီးအူးစ္ 
အြမ္ဟုန္းႏွင့္ အမိေဒၚေမာနီကား စိမ္းငွိမ္း 
တို႔၏ သားသမီးရတနာ(၉)ဦးအနက္ ဒုတိယ 
ေျမာက္သမီးရတနာျဖစ္သည္။ဟားခါးသာသ 
နာ၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ 
(၄)ရက္တြင္ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ 
 
Sr. Esther Aye ေအးေအးနီ သည္ 
အဖဦးဖရန္စစ္ရိန္ေဘြးႏွင့္အမိေဒၚမားတားရ္ 
ဒိန္ တို႔၏ သားသမီးရတနာ(၇)ဦး အနက္ 
ဆ႒မေျမာက္သမီးရတနာျဖစ္သည္။ ဟားခါး 
သာသနာ၊ မေကြးတိုင္း၊ ေက်ာက္ထု ၿမိဳ႕တြင္ 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၇)ရက္ေန႕ တြင္ေမြးဖြား 
ခဲ့ပါသည္။ 
 
ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာျပဳေသာသီလရွင္မ်ား 
Sr.ေမာ္နီကားပုိင္အြမ္သည္ ဟားခါး 
သာသနာ၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ႀကံဳေလာင္းေက်း 
ရြာမွ အဖ ဦးမာကူးထန္းမြတ္အြမ္ႏွင့္ အမိ 
ေဒၚအဲလိဇဘက္ ရိန္းထန္းတို႕မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ 
ေမလ၊ (၁၆)ရက္ေန႕တြင္ေမြးဖြားေသာ သား 
သမီးရတနာ(၇)ဦးအနက္ တတိယေျမာက္ 
သမီးရတနာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္  
ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ပထမကတိသစ ၥာ 
ခံယူခဲ့ၿပီး မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ လုဒ္ရွဲရြာသို႕သာသနာ 
ျပဳရန္ေစလြတ္ခံရကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္  
 

ကိုင္းတိုင္း၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းသာရြာ တြင္ 
ဆက္လက္သာသနာ့အမႈေတာ္ မ်ားကို 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ သီရိ 
လကၤာႏိုင္ငံသုိ႕ သြားေရာက္ကာ သီလရွင္ 
မ်ား၏ သင္တန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ အိႏိ ၵယႏိုင္ငံ၌ ရာသက္ပန္ ကတိ 
သစ ၥာခံယူရန္ ျပင္ဆင္ေပးေသာသင္တန္းကို 
လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလး လဖုန္း စိန္ဂ်ိဳးဇက္ 
ကြန္ဗင့္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းတာဝန္ခံႏွင့္ 
အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဘ႑ာထိန္းတာဝန္မ်ားကုိ 
ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။  
 
Sr. Maria Zing Htun Kaw Lum သည္ 
၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႕တြင္ 
ဗန္းေမာ္သာသနာ၊ မိုင္ဘတ္ေက်းရြာတြင္ 
အဖဦး ေပါလ္ဇိန္းထုန္းေနာ ႏွင့္ အမိေဒၚ 
ေမာ္နီကား ေခါထြယ္တို႕မွေမြးဖြားကာ ေမြး 
ခ်င္း(၇)ဦးအနက္ ဒုတိယ သမီးရတနာျဖစ္  
သည္။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ 
တြင္ ပထမကတိသစ ၥာခံယူခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား 
ၿမိဳ႕၊ ဧဒင္ရပ္ကြက္ရွိ စိန္ကလဲ ကြန္ဗင့္ႏွင့္ 
မႏၱေလးသာသနာ၊ မုံလွေက်းရြာ တို႕တြင္ 
သာသနာ့အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသုိ႕ သြား 
ေရာက္ကာ သီလရွင္မ်ား၏ သင္တန္းကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္  ဖိလိပိုင္ 
ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ ရာသက္ပန္ ကတိ 
သစ ၥာခံယူရန္ျပင္ဆင္ေပးသည့္ Asian 
Young Religious Formation Session 
ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။  

 
Sr. Teresa ထန္လမ္ဥာဏ္ သည္ ကေလး 
သာသနာမွ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၅)ရက္ေန႔ 
တြင ္ အဖဦးဟန္နရီ ေဟာက္ခန္႕နန ္ ႏွင့္ 
အမိေဒၚအက္နက္စ္ငြလ္ငိုက္ႏြယ္မွ ေမြးဖြား 
ကာ သားသမီးေလးဦးအနက္ဒုတိယသမီး  

 
 

 

ရတနာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 
(၆)ရက္ ေန႕တြင္ ပထမကတိသစ ၥာ ခံယူ 
ခဲ့ၿပီး ဗန္းေမာ္သာသနာ၊ အာေဝမာရီယား 
ကြန္ဗင့္တြင္သာသနာ့အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ 
ရင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌  
Sisters’ Formation သင္တန္းတက္ေရာက္ 
ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အႏိ ၵယာႏိုင္ငံတြင္  ရာ 
သက္ပန္ ကတိသစ ၥာခံယူရန္ျပင္ဆင္ေပး 
သည့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 
ဟားခါးသာသနာ၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ မူႀကိဳတာ 
ဝန္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အသိုင္းအဝန္း၏ 
ဘ႑ာထိန္းအျဖစ္လည္းေကာင္းတာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ 

Sr. Diana အိေရႊစင္သည္ လြိဳင္ေကာ္သာသ 
နာ၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ 
တိုဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ အဖဦးအဲလ္ 
ဘတ္ ႏွင့္ အမိေဒၚအက္စတာေမေလးတို႕မ ွ
ေမြးဖြားကာသားသမီးေလးဦးအနက္ သမီးဦး 
ရတနာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ 
လ (၆)ရက္ေန႕တြင္ ပထမကတိ သစ ၥာ ခံယူ 
ခဲ့ၿပီး ဗန္းေမာ္သာသနာ၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ 
သာသနာျပဳရန္ ေစလြတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိ ၵယႏိုင္ငံသုိ႕သြား 
ေရာက္ကာ သီလရွင္မ်ား၏ သင္တန္းကုိ 
လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္  ဖိလိပိုင္ 
ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ကာ ရာသက္ပန္ ကတိ 
သစ ၥာခံယူရန္ျပင္ဆင္ေပးသည့္ Asian 
Young Religious Formation Session 
ကိုတက္ေရာက္ခဲ၍့ ကေလးသာနာ၊ တြန္ 
ဇန္ၿမိဳ႕ရွိ Our Lady of Chin Convent တြင္ 
ေဘာ္ဒါကေလးမ်ားကို စာသင္ေပးျခင္းႏွင့္ 
ဘုရားစကား သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ သာ 
သနာျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ 

စာမ်က္ႏွာ(၁၆)သုိ႕အဆက္ 
 

 

 

 

ျပင္ဦးလြင္ 
၉၊၁၂၊၂၀၁၆။ 

မာရီယား၏ သာသနာျပဳဖရန္စစ္ကင္ 
သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းဝင္တို႔၏ ပထမကတိသစ ၥာ 
ျပဳျခင္းႏွင့္ ရာသက္ပန္ ကတိသစ ၥာျပဳျခင္း 
အခမ္းအနား ကို (၉၊၁၂၊၂၀၁၆)ခုႏွစ္ေန႔တြင္ 
ျပင္ဦးလြင္ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ကက္သလစ္ 
ရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
မႏၲေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး နီေကာ္လပ္စ္မန္းထန္ႏွင့္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးအပါး(၂၀)တို႔က မစ ၧားတရားပူေဇာ္ 
ေပးခဲ့ၾကသည္။ပထမသစ ၥာျပဳၾကေသာ သီလ 
ရွင္ေလာင္းႏွစ္ပါးႏွင့္ရာသက္ပန္သစာျပဳၾက
ေသာသီလရွင္(၈)ပါးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။မစၧား 
တရားေတာ္တြင္ မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးက “သူေတာ္စင္ေဘာင္သုိ႔ ေခၚမူ 
ျခင္းမ်ားမ်ားရရွိျခင္းသည္ ကက္သလစ္သာ 
နာေတာ္၏ ခြန္အားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ၏ ကိုယ္ 
ခႏၶာတြင္ အဂၤါေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ပါ ဝင္ 
ေနမွသာ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူတစ္ဦး 
ဟုေခၚဆိုနိုင္သကဲ့သို႔ ကက္သလစ္သာသ 
နာေတာ္တြင္လည္း သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းေပါင္း 
မ်ားစြာျဖင့္ တန္ဆာဆင္ျခင္းသည္ အလြန္ 
လွပေသာ အရာတစ္ခုသာမက မရွိမျဖစ္ လုိ 
အပ္ေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေတာ္စင္မ်ား 
သည္ မိမိတ႔ိုဂိုဏ္း၏က်င့္စဥ္အတိုင္း သာသ 
နာေတာ္အတြက္ ေပးဆပ္ေနၾကသလိုသာ 
သနာအလိုက္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
သာသနာ၏လမ္းစဥ္အတိုင္း ပါဝင္ကူညီၾက 
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကက္သလစ္ သာသနာ 
ေတာ္က သြန္သင္ထားပါေၾကာင္း” ၾသဝါဒ 
ျမြက္္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

သီလရွင္မ်ား၏ သစ ၥာျပဳျခင္းကုိ 
ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္(မႏၲေလးဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး)ႏွင့္ ဂိုဏ္း၏အႀကီးကဲ 
Sr. Lucia လင္းဟင္းပိုင္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး ကတိသစ ၥာျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 
မစၧားတရား၏ ေနာက္ဆုံးအပိုင္းတြင္ FMM 
သူေတာ္စင္ဂုိဏ္း၏ အႀကီးအကဲက ကတိ 
သစ ၥာျပဳခ့ဲၾကေသာ သီလရွင္မ်ားကို ဧဝံဂလိ 
သတင္းေကာင္းေဝမွ်ေသသက္ခံရန္နယ္ေျမ 
အသီးသီးသို႔ ေစလႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။  

ေနာက္ဆုံးတြင္ ကတိသစ ၥာျပဳၾက 
ေသာ သီလရွင္မ်ား၏ကိုယ္စား သီလရွင္ 
တစ္ပါးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားကာ 
FMM ဂုိဏ္း ၏ကိုယ္စားေက်းဇူးတင္ စကား 
ေျပာၾကားရာတြင္ “ဒီယေန႔ မာရီးယား၏ 
သာသနာျပဳ ဖရန ္ စစ္ကင္သီလရွင္မ်ား၏ 
ပထမကတိသစ ၥာႏွင့္ ရာသက္ပန္ ကတိ 
သစ ၥာျပဳျခင္း မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အခမ္း 
အနားသို႔ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ အဖ 
ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ 
ကိုရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာ သာတူမ်ား၊ 
အဘက္ဘက္မွဝိုင္းဝန္ေထာက္ပံံံ ႔ ကူညီၾက 
ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအားလုံးက  
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က်ဳိင္းတုံသာသနာ၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ 
ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္သန္႔ရွင္းေသာ 
မယ္ေတာ္၏ ႏွလုံးေတာ္ဘုရားေက်ာင္း၌  
ေျမာ္ျမင္ျခင္းသီလရွင္  ၅ ပါး ရာသက္ပန္ 
သုံးပါး ကတိသစ ၥၥာဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္းပြဲ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မစ ၧၧား တရားေတာ္ျမတ္၌ 
က်ဳိင္းတုံသာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ပီတာလီြးစ္ ေရ႕ွေမွာက္ႏွင့္ ေရာမမွ 
အသင္းဂုိဏ္း၏ ဒုဥက ၠ႒မာသာရ္ အာဒါ 
ဘက္တာ လက္ေတာ္ဝယ္္ ရာသက္ပန္ 
ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း သစ ၥာဆုိၿပီး အမွတ္ 
သညာ လက္စြပ္ကုိ ေကာင္းႀကီးေပးအပ္ႏွံ 
ျခင္းႏွင့္ သုံးပါးကတိသစ ၥာ ဝန္ခံလက္မွတ္ 
ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ သီလရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ 
ဘဝကုိ ဘုရားေရွ႕၊လူေရွ႕မ်က္ေမွာက္ တြင္ 
ရာသက္ပန္ဆက္ကပ္အပ္ႏံွခဲ့ပါသည္။ 
ေျမာ္ျမင္ျခင္းသီလရွင္ အသင္းဂုိဏ္းကုိ 
တည္ေထာင္သူ ရဟႏ ၲာလီြးဂ်ီစခေရာေဆာ 
ပီ၏စည္းမ်ဥ္းအတုိင္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၊ 
 

 

အကၽြန္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာအမႈအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ထာ၀ရ အစဥ္ 
အဆက္ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳပါမည္။ (ဆာလံ ၅၂း၉) 

ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ က်ဳိင္းတုံသာသနာ၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ ေျမာ္ျမင္ျခင္း 
သီလရွင္ ျဖစ္သင္ေက်ာင္း၌ ပထမကတိသစ ၥာ ဝတ္ရုံသကၤန္းခံယူျခင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပထမ 
ကတိသစၥၥာျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း၊ နားေတာင္ျခင္း၊ ျဖဴစင္ျခင္း သစၥာသုံးပါးကုိ ဘုရားေရ႕ွေမွာက္တြင္ 
ျပဳခ့ဲၾကကာ ေရာမၿမိဳ႕မွအသင္းဂုိဏ္း၏ ဒုဥက ၠ႒ မာရ္္္္သာ အာဒါဘက္တာ လက္ေတာ္၌ မိမိတုိ႔၏ 
ဘဝကုိအပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။   

သီလရွင္ အသစ္ႏွစ္ပါးမွာ Sr.လူခ်ီးယာ မီဘို (ကတ္ထိုက္၊ က်ဳိင္းတံုသာသနာ) Sr. 
ဘက္နာဒက္ မီေလာင့္ (ယန္းခ၊ က်ဳိင္းတံုသာသနာ) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

စစၥၥတာရ္ႀကီး စီစီးလ်ာေဒါေဒါက “ဝတ္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားသုိ႔ ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ ဆုေတာင္း 
ေပးၾကေသာ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အသင္းဂုိဏ္းအသီးသီးမွသူေတာ္စင္သီလရွင္မ်ား၊ သီလရွင္ 
အသစ္ႏွစ္ပါး၏ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းေလာင္းမ်ား၊ ဓမ ၼမိတ္ေဆြ ဘာသာသူမ်ားအားလုံးကုိ 
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ရိုစ႔္ SdP 

 
 
 
 

 

ကယ္ခၽြတ္ျခင္းတရားကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳ 
လွ်က္ဘုရားရွင္ေခၚသံကုိအသင့္ရိွေၾကာင္း 
ေျဖၾကားၿပီး မိမိတုိ႔အလုိကုိစြန္႔လွ်က္ ဘဝ 
အသက္တာကုိ ထာဝရဘုရားရွင္အား 
ရာသက္ပန္ဆက္ကပ္ အပ္ႏံွျခင္းၾကသည့္ 
ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာခံယူေသာ ေျမာ္ျမင္ 
ျခင္းသီလရွင္မ်ားမွာ Sr.မီကယ္လီနာနာ 
ေမာ္ (ဖာတရြာ၊က်ဳိင္းတံုသာသနာ)၊ Sr.ေဂၚ 
ရက္တီေကာ္ရင္း (ေဒါေရာက္ခူ၊ လိြဳင္ေကာ္ 
သာသနာ)Sr.ဗီဂ်ီးနီယာဂ်ီးညာ(ေဒါေရာက္ခူ
၊ လိြဳင္ေကာ္သာသနာ)၊Sr. အီမာကူလား 
တာမီးတာ(ေဒါေရာက္ခူ၊လိြဳင္ေကာ္သာသ 
နာ)၊Sr.ေမရီ ဝီနီဖရက္ (ဒီေမာဆို၊လိြဳင္ 
ေကာ္သာသနာ)တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ရာသက္ 
ပန္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံသြားသည့္သီလရွင္မ်ား
အတြက္ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳျခင္းအခမ္းအနား 
သုိ႔ၾကြေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ေပးၾကေသာ က်ဳိင္းတုံ 
သာသနာပုိင္ အဖဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာ 
လီြးစ္အမွဴးျပဳ၍  ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
 
 

အသင္းဂုိဏ္းအသီးသီးမွ သူေတာ္စင္သီလ ရွင္မ်ား၊ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းေလာင္း 
မ်ား၊ ဓမၼမိတ္ေဆြဘာသာတူမ်ား မပါဝင္နိုင္ ေသာ္လည္းအဖက္ဖက္မွ ဝုိင္းဝန္း 
ဆုေတာင္း  ေမတ ၲာပို႔သ ေပးၾကေသာ ရပ္နီးရပ္ေဝးရွိ မိတ္ေဆြေရာင္းရင္းမ်ား အားလုံး 
ကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျမာ္ျမင္ျခင္းသီလ ရွင္အသင္းဂုိဏ္း၏ကုိယ္စား 
မာတာရ္ႀကီး စီစီးလ်ာ ေဒါေဒါ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ (ရုိစ္႕ SdP) 
 

က်ဳိင္းတုံသာသနာ။ 
၁၀၊၁၂၊၂၀၁၆ 

က်ဳိင္းတုံသာသနာ။ 
၁၂၊ ၁၂၊ ၂၀၁၆ 

လဖုန္းေက်ာင္းသို႕လည္းေကာင္း၊ ဗန္းေမာ္ 
သာသနာ၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕သို႕လည္းသာသနာ၊ 
သာျပဳေစလြတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌  Sisters’ 
Formation သင္တန္း တက္ေရာက္ကာ 
၂၀၁၅ ခႏုွစ္တြင္ အိႏိ ၵယာႏိုင္ငံတြင္ ရာ 
သက္ပန္ ကတိသစ ၥာခံယူရန္  ျပင္ဆင္ေပး 
သည့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ 
ကေလးသာသနာ၊ က်ီခါးတြင္ မူႀကိဳတာဝန္ 
ခံအျဖစ္ ကေလးငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ 
ရင္းသာသနာျပဳေနပါသည္။ 
 
Sr. Francisca Jangma Htu San သည္  
ဗန္းေမာ္သာသနာ၊ နန္႕လိႈိင္ေက်းရြာတြင္ 
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႕၌  

 

စာမ်က္ႏွာ(၁၅)မွအဆက္ 
Sr. Catherin Cing San Zen သည္ 
ကေလးသာသနာ၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕ေန အဖဦး 
ဖရန္စစ္ တြန္႕ငိုက္ေတြာင္ႏွင့္ အမိေဒၚ 
Alfoncina နန္း ငိုက္ဒြန္တို႔၏သားသမီး(၅)ဦး 
အနက္ ဒုတိယေျမာက္သမီးရတနာျဖစ္ကာ 
၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊(၄)ရက္ေန႔တြင္ ေမြး 
ဖြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ လ (၆) 
ရက္ေန႕တြင္ ပထမကတိ သစ ၥာခံယူခဲ့ၿပီး 
ဟားခါးသာသနာ၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕သို႔ သာသနာ 
ျပဳအျဖစ္ေစလြတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌  Sisters’ 
Formation သင္တန္းတက္ေရာက္ကာ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိ ၵယာႏုိင္ငံတြင္ ရာသက္ 
ပန္ကတိသစ ၥာ ခံယူရန္ ျပင္ဆင္ေပးသည့္  

 
 
 

အဖဦးဂ်ိဳးဇက္ ဂ်န္မာ ေထြာင္ဝါ ႏွင့္ အမိ 
ေဒၚရုိဇား လဇိန္းေခါမ္ေသာင္းတို႕မ ွ ေမြးဖြား 
ေသာသားသမီး(၁၁)ဦးအနက္ ဒသမေျမာက္ 
သားသမီးရတနာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာ လ (၆) ရက္ေန႕ တြင္ ပထမကတိ 
သစ ၥာခံယူခဲ့ၿပီး ကေလးသာသ နာ၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕ 
သို႔ေစလြတ္ျခင္းခံရကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌  Sisters’ Formation 
သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္  ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ သြား ေရာက္၍ 
ရာသက္ပန္ ကတိသစ ၥာခံယူရန္ ျပင္ဆင္ေပး 
သည့္ Asian Young Religious Formation 
Session တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  

(CBCM-osc) 

 

သင္တန္းတက္ေရာကေနာက္ မႏၲေလး 
သာသနာ လဖုန္းသို႕လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ St. Francis Convent  
English Centre ၌  ဆရာမ အျဖစ္ လည္း 
ေကာင္း၊ စက္ခ်ဳပ္ခန္း၌ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္း 
မ်ားကို အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ရင္း 
သာသနာျပဳလ်က္ရွိပါသည္။  
 
Sr. Lourdes Mary ဇာျခည္ဦး သည္ ပုသိမ္ 
သာသနာမွ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၀)ရက္ 
ေန႔တြင္ အဖဦးဇာဘီႏူး ႏွင့္ အမိေဒၚ 
ဇာဘီနား ေနာလားဆိတို႔မ ွေမြးဖြားကာ သား 
သမီးေလးဦးအနက္သမီးဦးရတနာျဖစ္သည္။ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္  
ပထမကတိသစ ၥာျပဳခ့ဲကာ မႏ ၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္  
 

(သူေတာ္စင္ဂုိဏ္း သတင္းမ်ား) 
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သာယာေပ်ာ္ရႊင္တ့ဲခရစၥမတ္ရဲ႕အႏွစ္သာရ 
နဲ႔ သခင္ဘုရားကို လက္ခံႀကိဳ ဆိုၾက 
ပါစုိ႔’’ဟု ၾသဝါဒတရားေရေအးတိုက္ ေကၽြး 
ခဲ့ပါသည္။  

ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ ႀကီး Fr. 
Peter Myo Aung မွလည္း လူအျဖစ္ကုိ 
ယူေတာ္မူၿပီး ၾကြေရာက္လာမည့္ ကယ္ 
တင္ရွင္အားႀကိဳဆိုရာတြင္  မိမိတုိ႔၏ စတိ္ 
ႏွလံုးသာမ်ားအား ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ရန္အ 
တြက္ႏွင့္ အားလံုးအတူတကြ ႀကိဳဆုိလုိ 
သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔စိန္ဂ်ိဳး 
ဇက္လဖုန္းအုပ္စုမွာရွိေသာ ေဂါပကလူႀကီး 
မ်ားမွဦးေဆာင္ကာခရစၥမတ္အႀကိဳတရားပြဲ
ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါ 
သည္။ ထို႔ေနာက္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ( လဖုန္း ) 
သာသနာအုပ္စုမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအဖြ႔ဲ၊ 
လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ မိခင္မ်ားအဖြဲ႔မွလည္း 
ခရစၥမတ္ေတးသံသာမ်ား၊ အကမ်ားျဖင့္ 
ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။  
Pinky ( MDY-OSC) 
 

         မႏ ၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာအတြင္းရွိလမ္း(၈၀x၃၄x၃၅ၾကား) ရိွ 
စိန္ဂ်ိဳးဇက္(လဖုန္း) ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
ခရစၥမတ္အႀကိဳ တရားပြအဲား (၁၁၊၁၂၊ 
၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ညေန(၆း၀၀)နာရီတြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အႀကိဳတရားပြဲသို႔ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၃)ပါး၊ ဦးပဥၥင္းႀကီး(၄)ပါး၊ 
သီလရွင္(၂)ပါး ၊ လဖုန္းသာသနာအုပ္စုမွ 
ဘာသာတူမ်ား ႏွင့္အတူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား 
ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ ခရစၥမတ္အႀကိဳ တရားပြ ဲ
တြင္ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Peter 

 

မ်ိဳးေအာင္ႏွင့္အတူ Fr.John Aye Kyaw, 
Fr.James Lukeတို႔မွၾသဝါဒတရားေရေအး 
မ်ားတိုက္ေကၽြးခဲ့ၾကပါသည္။ Fr.John Aye 
Kyaw မ ွ ၾသဝါဒတရားေရေအး တုိက္ေကၽြး 
ရာတြင္ ’’ဒီႏွစ္ခရစၥမတ္မွာ ကိုယ္က ရယူ 
မယ့္သူေတြမဟုတ္ဘဲ ကုိယ္က ေပးႏိုင္ 
ေသာသူ၊ အေစခံႏိုင္ေသာသူ၊ အနစ္နာခံ 
ႏိုင္ေသာသူ၊ အေလ်ာ့ ေပးႏုိင္ေသာသူ၊  
အ႐ံွဳးေပးႏိုင္ေသာသူ၊စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ေသာသူ၊ 
နာက်ည္းမႈေတြ ေျပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ 
ေပးႏုိင္တဲ့သူေတြျဖစ္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကပါ။ 
 

ေရွ႕တန္းမွာ အလံ ျဖဴမေထာင္ခင္ အိမ္မွာ 
အရင္အလံျဖဴေထာင္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾက 
ပါ။ အိမ္မွာ ေမတၱာတရားထားဖို႔လိုတယ္။ 
ဒါမွမဟုတ္ ရင္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လွဴသမွ် 
အလွဴေတြ၊ ဆုေတာင္းသမွ်ဟာေတြ၊ 
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ အဲဒါေတြက ဘယ္ 
ေရာက္သြားမ လည္း၊ ဒါေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
နဲ႔အသက္ရွင္ၾကရေအာင္၊ ခရစၥမတ္သည္ 
ဒီဇင္ဘာ(၂၅) ရက္ေန႔တစ္ရက္ တစ္ရက္ 
တည္း မဟုတ္ဘဲ ေန႔တုိင္းျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားၾကရေအာင္၊ ေန႔တုိင္းခရစၥမတ္၊ 
ေန႔တုိင္း ခရစၥတူးသခင္ တပည့္ေတာ္၊ 
တပည့္ေတာ္မတုိ႔ရ႕ဲႏွလံုးသားထဲမွာ၊ အိမ္ 
မွာ၊အလုပ္မွာ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအသိုင္း 
အဝိုင္းမွာ ေမြးဖြားပါေစ။ ခရစၥတူးသခင္ 
ေန႔တုိင္းေမြးဖြားပါေစ။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ 
ခရစၥမတ္၊ ေန႔တုိင္း ခရစၥမတ္ျဖစ္ႏုိင္ၾက 
ပါေစ။ ခရစၥမတ္ရဲ႕ေပ်ာ္  ရႊင္မႈကိုကို္ယ္တုိင္ 
ခံစားတက္ၿပီးေတာ့သူ  တစ္ပါးကိုလည္း 
ေဝငွေပးႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကရေအာင္၊ 
 
 

မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ။၁၁၊၁၂၊၂၀၁၆ 

လညး္သတိရပါတယ္’’ ဟုေျပာျပခဲ့ပါသည္။  
ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသူေတာ္စင္မ်ားအဖြ႕ဲ 

သည္ အပတ္စဥ္တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း စုေဝး၍ 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ေဆး႐ံု၊အနာႀကီးေရာဂါ
ကုေဆး႐ံု၊မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ မိဘမဲ့ေက်ာင္း 
မ်ားသို႔သြား ေရာက္ကာ ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္း၊ 
လိုအပ္သည္ မ်ားကိုေထာက္ပံ့ျခင္းႏငွ့္ မစ ၧား 
တရားမ်ားပူေဇာ္ေပးျခင္း အလ်ဥ္းသင့္ သလို 
ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိသည္ဟုသိရွိရပါသည္။  
                           Pinky(MDY-OSC) 

မႏ ၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာမွ Fr.Peter Myo Khin (SDB)ဦး 
ေဆာင္ေသာ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသူေတာ္စင္မ်ား 
အဖြ႕ဲသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔က 
ဘဲလင္းအက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ 
ကာခရစၥမတ္အႀကိဳ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ 
ကို သြားေရာက္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။  

မစၧားတရားတြင္ Fr. Peter Myo 
Khin မွ ၾသဝါဒ တရားေရေအးတုိက္ေကၽြး 
ရာတြင္ မၾကာခင္မွာ ၾကြေရာက္လာမည့္ 
ကယ္တင္ရွင္အား ႀကိဳဆုိရန္အတြက္ျပင္ 
ဆင္ၾကဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အဓိ 
ကျပင္ဆင္ရမည့္အရာမွာ စိတ္ႏွလံုးသား 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကယ္တင္ရွင္ဟာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရ့ဲ 
ႏွလုံးသားထဲမွာေမြးဖြားလာမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
မိမိတုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲတြင္ အျခားေသာ 
အရာမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနပါက မေမြးဖြားႏုိင္ 
ေၾကာင္း၊ဝါတြင္းကာလတြင္ ျပင္ဆင္သကဲ့ 
သို႔ခရစၥမတ္ကာလတြင္လည္း ျပင္ဆင္ရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အခ်က္ 
(၃)ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ (၁)ဆုေတာင္းျခင္း၊ 
(၂) ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ (၃)မိမိ 
တို႔၏စိတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
မိမိတုိ႔၏စိတ္အား မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ 
အတြက္တစ္ခ်ိန္က မိမိတို႔ရ႕ဲေဒါသ၊ မာန၊ 

 

အတၱ၊အမွားေတြေၾကာင့္ဒီအထဲကိုေရာက္ခဲ့ 
ၾကၿပီးဒီလုိေတြမျဖစ္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္အ 
ခ်က္(၃)ခ်က္အတုိင္း က်င့္ၾကံၾကၿပီး ကယ္ 
တင္ရွင္အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ႀကိဳဆိုၾကရန္ႏွင့္ 
အျပစ္မ်ားအားခြင့္လႊတ္ၿပီးေကာင္းမြန္ေသာ
ေနရာကုိပို႔ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု 
ကဲ့သို႔အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ ေရာက္ေန 
ရေပမယ့္လည္း ငါနဲ႔အတူဘုရားသခင္ရိွ 
တယ္ဆိုၿပီး အားယူဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ဘုရား 
သခင္သည္ လူ႔ဇာတိအျဖစ္ကုိယူေတာ္မူ  
    
 

သည့္ အဓိကအခ်က္သည္ လူသားမ်ား၏ 
အျပစ္အား ေဆးေၾကာေပးရန္အတြက္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး  
ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ 
ေရာက္ရိွေနၾကရေပမယ့္လည္း ခရစ္ေတာ္ 
သခင္၏ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ခြန္အားယူၾကဖုိ႔ 
ရန္အတြက္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။  

ဘဲလင္းအက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းမွ  
အက်ဥ္းသား တစ္ဦးမွလည္း “ယခုလို 
ခရစၥမတ္အႀကိဳ မစၧားတရားကို ၾကားနာရ 
သည့္အတြက္ေပ်ာ္ပါတယ္။မိသားစုေတြကုိ 

မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ။ 
၁၁၊၁၂၊၂၀၁၆ 

(သာသနာ သတင္းမ်ား) 
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လားရႈိးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္း၏ ရံပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖ 

ေရးကို္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ လားရႈိးၿမိဳ႕၊ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ဘုရားေက်ာင္း ဝင္းရိွ 
ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ မြန္းလြဲ(၃)နာရီမွ ည(၈)နာရီအထိ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။  

လားရႈိးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလႈပ္ရွားမႈတြင္ မိခင္မ်ား၏အကပေဒသာ ႏွင့္ 
စတိတ္ရႈိးေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို ေဒၚေမရီေခါန္ႏွင့္ ေဒၚအန္ဂ်လားတို ႔မွ ဦးေဆာင္ကာ အဖဆရာေတာ္ ဖီးလစ္ 
ဇေဟာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ စစၥတာရ္မ်ားႏွင့္ဘာသာတူမ်ားစြာမွလည္း အားတက္သေရာ လာေရာက္ 
ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ၾကပါသည္။မစီစီေမႏိုင္(LSO-OSC) 

 
 

 

 

လိုေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ဆက္လက္ 
ၿပီး အတန္းပညာကို ေလ့လာေနေသာ 
စာသင္ ေနေသာကေလးမ်ားသည္လည္း 
မိမိအတန္း ပညာကိုသာမက ႏွလံုးသားနဲ႕ 
သင္ယူရတဲ့ ေမတၱာတရားအေၾကာင္းကိုလဲ 
သင္ယူေလ့ လာၾကဖို႕၊ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ 
စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယားကဲ့သို က်င့္ၾကံ 
အားထုတ္နိုင္ၾကပါေစ"ဟုဆုေတာင္းေပးခဲ့
ပါသည္။ (Hpaan-Osc ) 

ဘားအံၿမိဳ႕စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီီးယား 
ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းပြဲ မတိုင္မွီအႀကိဳ 
ေန႕(၂၊၁၂၊၂၀၁၆)၌ ဘားအံသာသနာလံုး 
ဆိုင္ရာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား လစဥ္ဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းနွင့္ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားဂိုဏ္း 
မွသီလရွင္(၁၉)ပါးနွင့္ ဘရာသာရ(္၂)ပါးတို႔ 
အတူတကြ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ 

စန္ိဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား ကာသီ 
ျဒယ္္ ဘုရားေက်ာင္း၏(၇)နွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ 
ပြကဲို(၃၊၁၂၊၂၀၁၆) နံနက္ ၈း၃၀ တြင္ 
ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္မွ 
ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းသံဃာေတာာ္ (၁၉) ပါး 
ျခံရံကာ မစၦားတရားေတာာ္ျမတ္ပူေဇာ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ထိုမစ ၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ 
သီလရွင္ ၂၄ ပါး၊ကိုရင္ ၃ပါး ၊ ဘာသာသူ 
၇၀၀ ခန႕္ မစ ၧား၌ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။  
       ဆက္လက္ၿပီး အဖဆရာေတာ္ဘုရား 
၏ ၾသဝါဒ၌ "သာသနာတစ္ခုလံုး၏(၇)နွစ္ 
ေျမာက္ပြျဲဖစ္သည့္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ 
ၾကည့္ရွဳမႈကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ အားလံုး 
ရ႕ဲပံ႔ပိုးမႈ၊ဆုေတာင္းေပးမႈမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း၊ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊သီလရွင္မ်ားနွင့္ကိုရင္မ်ား 

 

ကလည္းေပးဆက္ အနွစ္နာခံၾကသည့္အ 
တြက ္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲ 
သည္။ ဆက္လက္ၿပီး သာသနာေတာ္ႀကီး 
တိုးတက္ဖို႔ရန္အတြက္ ဘုန္းႀကီးရဟန္း ၊ 
သီလရွင္၊ ဓမၼဆရာမ်ားသာမက မိသားစုစီ 
တိုင္း၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနနွင့္ 
ဤသာသနာေတာ္ႀကီးအတြင္းတြင္ အားရ 
တာေတြရွိသလို၊ အားမရတာေတြလည္း 
ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ မိသားစုတိုင္း ကိုးရီး 
ယားဇတ္ကားကိုအခ်ိန္မေပးပဲ မိသားစု 
စပ္္ိပုတီးစိပ္ျခင္းကိုဦးစားေပးၿပီးပါ၊အရင္တု
န္းကလိုပဲ ဓမၼေတး သီခ်င္းသံမ်ား ပ်႕ံလြင့္ 
လာေစခ်င္ေၾကာင္း၊ သာသနာတိုင္းတြင္ 
လူငယ္အဖြဲ႕၊ ေဂါပက အဖြ႕ဲမ်ား ဖြ႕ဲေပး ဖို႕ 
ရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဓမၼ 
ဆရာမ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။လူငယ္ 
မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည့္ 
အတြက္ လူငယ္မ်ားကိုအထူး ေတာင္းပန္ 
ေၾကာင္း၊  ဆက္လက္ၿပီးထိုသာသနာေတာ္ 
သည္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ့ သာသနာေတာ္ 
မဟုတ္္သည့္အတြက္ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီး 
ယားကဲ့သို႕နိွမ့္ခ်အနစ္နာခံေပးဆက္နိုင္ဖို႕၊ 
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေဖးမ ကူညီ 
ပံ့ပုိးေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း၊ လူငယ္  

မ်ားသည္လည္း ေခတ္၏ ေရစီးေၾကာင္း 
ထဲမွာပဲ ေမ်ာမေနပဲ မိမိ၏သာသနာ၊ မိမိ၏ 
လူမ်ိဳး၊ မိိမိ၏ဘာသာ သာသနာကို ခ်စ္ဖို႕၊ 
တန္ဖိုးထားဖို႔လိုေၾကာင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ 
စကၠရမင္တူးကို ခံယူၾကဖို႕၊ ယံုၾကည္ျခင္း၌  
ခိုင္မာဖို႕၊ မာန္မာနေတြ ခဝါခ်နိုင္ဖို႕ရန္နွင့္ 
ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္တတ္ဖို႕လို 
ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီးဘာသာသူေတြအ 
ေနနဲ႔သာသနာကို ဆက္ကပ္ေပးေနတ့ဲ 
သူေတာ္စင္ေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေစ 

ဘားအံသာသနာ။၁၁၊၁၂၊၂၀၁၆ 

က်ိဳင္းတုံသာသနာ။ ၁၀၊၁၂၊၂၀၁၆ 

က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာ၊ ယန္းခမ္းအထက္စိန္ဂ်ိုးဇက္ရြာ၌ အသစ္တည္ 
ေဆာက္ထားေသာ မာရိယာအစြန္းတာဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ ေရစက္ခ်ေကာင္းခ်ီး 
မဂၤလာေပးပြကဲုိ ဒီဇင္ဘာလ(၁၀) ရက္ မနက္တြင္ က်ဳိင္းတုံေက်ာင္းထုိင္းဘုန္းေတာ္ႀကီး 
အန္းေဂ်လိုစုိင္းပ်န္းႏွင့္ ရြာသူႀကီးဦးအားဂူတုိ႔က ဖႀဲကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္၍ မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္တြင္ ဓမၼဆရာသင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးဂ်ိဳးဇက္အားမူ ဦးေဆာင္၍ ရဟန္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ေစတနာသဒ ၶါ 
ရက္ေရာစြာျဖင့္လႈဳဒါန္းခဲ့ၾကေသာ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ဘာသာသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ေဝးရပ္နီးရွိေက်းဇူးရွင္ 
မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။  

က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအန္းဂ်လိုစုိင္းပ်န္းမ ွ
တရားေတာ္သြန္းေလာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ရြာမွ ကက္သလစ္ဘာသာတူမ်ား 
မိမိတုိ႔၏ကုိယ္ထူကုိယ္ထျဖင့္ ထိုဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကုိ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။ မာရိယာအာစြန္းတာ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္သုိ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သိီလရွင္ 
မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား၊ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွဘာသာတူမ်ားလာေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ဆုေတာင္း 
ေပးၾကသည္။  (ရုိစ္႔ Sdp) 
 

္ 

 

လားရႈိးသာသနာ 
၃၊၁၂၊၂၀၁၆ 

(သာသနာ သတင္းမ်ား) 
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၁ ဦးၾသဂုတ္စတင္းမိသားစု (ရန္ကုန္) ၅ ၀၀၀ 
၂ ဦးဂြ်န္မိသားစု (ျပင္ဦးလြင္) ၁၀ ၀၀၀ 
၃ ေဒၚစန္းၾကည္(လားရွဳိး) ၂ ၀၀၀ 
၄ ေဒၚ မေယာ္နန္ (လားရွိဳး) ၃ ၅၀၀ 
၅ ပါစကားမန္စြမ္းလ်ံ   ၅၀ ၀၀၀ 

၆ အမည္မေဖာ္လိုသူ ၂၅ ၀၀၀ 
၇ ေဒၚလွၾကည္ ၁၀ ၀၀၀ 

၈ မအဲလစ္(မုိင္းလား)မိသားစု ၁၀ ၀၀၀ 
 

CBCM-Herald  ယခုႏွစ္ ေညာင္ေလးပင္ပြေဲတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ သမ ၼာက်မ္းစာၿပိဳင္ပြတဲြင္ ပါဝင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ား 
ႏွင့္ေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။   
၁။ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားမွာ (က)အမွားအမွန္ေရြးျခင္း၊ (ခ)အမွန္ဆံုးအားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ (ဂ)ကြကလ္ပ္ 

ျဖည့္ျခင္းမ်ား။ 
၂။ ေမးျမန္းမည့္သမ ၼာက်မ္းစာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ (က) မုိးဇယ္၏က်မ္း(၅) 

ေစာင္ႏွင့္ ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား (ခ) ပေရာဖက္က်မ္းမ်ား (ဂ)တမန္ေတာ္ဝတ ၴဳ ရွင္ေပါလုေပးစာ 
ႏွင့္ ေဟျဗဲၾသဝါဒ (ဃ)ဧဝံေဂလိက်မ္းႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္က်မ္းမ်ား 

မွတ္ခ်က္။ ။တြဘဲက္က်မ္း(၉)ေစာင္၊ ဆာလံက်မ္း၊ ပညာလိမၼာက်မ္းႏွင့္ ေဆာ္လမြန္  
သီခ်င္းမ်ားပါဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း                (ၿပိဳင္ပြကဲ်င္းပေရးေကာ္မတီ) 

 

ပုသိမ္သာသနာ။ ၁၃၊၁၂၊၂၀၁၆ 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္သာ သနာ 
ဗဟိုသာသနာ႔အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြတဲစ္ခုကိုပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စိန္ပီတာကာသီျဒယ္ 
တြင္ ၁၃၊၁၂၊၂၀၁၆  ေန႔ညေန(၄)နာရီတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ဦးစြာ အဖဆရာေတာ္ 
ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟီွက အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္စတင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ဆက္လက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မန္းေဂ်ာ္နီက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရးကို မည္ သို႔ 
လက္တြေဲဆာင္ရြက္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္မိမိတို႔ ဘာသာအတြက္ လိုအပ္သမွ် 
တို႔အား ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံမွ ခြန္အားယူ၍ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကားသြား ခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းေတြ႔ဆံုပြသဲို ႔ ဗဟိုသာသနာ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား မရမ္းေခ်ာင္း   ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဓမၼဆရာ၊ဆရာမမ်ား စုစုေပါင္း(၁၂၀) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုပြအဲားညေန(၅း၃၀)တြင္ အဆံုးသတ္၍ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေကာင္းခ်ီးေတာ္ 
ကို ခံယူခဲ့ၾကပါသည္။ 
(နန္႔ဂ်ဴလုိင္ေအး- ပုသိမ္)         
 

္ 

 

ေတာင္ႀကီးသာသနာ။ ၁၃၊၁၂၊၂၀၁၆ 

 

သာသနာလုံးဆုိင္ရာကက္သလစ္လုပ္ငန္း ေျခာက္လပတ္အစည္းအေဝး ကုိ 
ယေန႔(၁၀၊၁၂၊၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္(၈) နာရီတြင္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ေလးထပ္ တုိက္ဓမၼာရုံ၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ သာသနာအတြင္းရွိတုိက္နယ္တခုစီမွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး 
တက္ေရာက္ၾကပါသည္။အစည္းအေဝးတြင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai မွ 
ၾသဝါဒျမြက္ၾကားရာတြင္ “ဆုေတာင္းျခင္းသည္ခရစ္ယာန္အသက္တာအတြက္ အထူး 
အေရးပါေၾကာင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ခြန္အားယူလုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖၚ 
သြားၾကဖုိ႔” တုိက္တြန္းအားေပးသြားပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr တင္ေဖမွ ကက္သလစ္ 
လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး သိသင့္သိထုိက္သည္မ်ားကုိ ရွင္းျပေဆြးေႏြးကာ တက္ေရာက္ 
လာၾကေသာတုိက္နယ္အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတုိ႔တုိက္နယ္ အတြင္း လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကုိတင္ျပသြားၾကပါသည္မြန္းလႊ(ဲ၁း၃၀) နာရီတြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ 
ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ (U Sai Sheng) 

 

 

 

 

Issara Institute သည် အချက်အလက်များ၊ နည်းပညာ၊ ပူးပပါင်းပောင်ရွက်မှုနှင့် 

ေန်းသစ်တီထွင်မှုတိုဖ့ြင့် လူကုန်ကူးမှုကုိ တိုက်ြျက်ပနသည့် ထိုင်းနိုင်ငံအပဖခစိုက် လွတ် 

လပ်သည့် NGO တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Issara Institute သည် ဖပည်ပထုတ်ကုန် လုပ်ငန္းစဥ္ 
များတွင် ဖြစ်ပွားပသာ လူကုန်ကူးမှုကုိ အဓိကတိုက်ြျက်မည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပုဂ္ဂလိက 

ကဏ္ဍ၊ အစိုးရနှင့် NGO မိတ်ြက်အြွဲ အ့စည်းများ၏ စုပပါင်းအားကုိယူပပီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ 

စီးပွားပရးကျင့်ဝတ်ပကာင်းများဖြစ်ပပါ်ဖခင်းဖြင့်  ဟန်ချက်ညီ အကျိုးအဖမတ် ရပစမည့် 

ေန်းသစ်သည့်နည်းလမ်းသုံးသည့်အြွဲ ဖ့ြစ်ပါသည်။ 

အစ္ဆာရာရဲ့ ေရႊအိပ္မက္ ဖုန္းအပလီေကးရွင္း မၾကာမီ လာေတာ့မည္!!!!! 
ထိုင္းနဲ႕ျမန္မာျပည္မွာရွိၾကတ့ဲ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္အေၾကာင္း၊အလုပ္ရွာေဖြေပးေသာ  ေအဂ်င္ 
စီမ်ား အေၾကာင္း၊အလုပ္သမားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ကိေုရႊအိပ္မက္ မွာ 
ေလ့လာဖလွယ္ ႏိုင္ပါေတာ့မယ္!! 

သင့္ဘဝတိုးတက္ျပီး လုံျခဳံစိတ္ခ် သာယာဖို႕ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အလြယ္တစ္က ူခ်ိတ္ 
ဆက္ႏိုင္ျပီး အသိအျမင္၊ ဗဟုသုတ ႂကြယ္ဝလာ ဖုိ႕အတြက္မၾကာခင္လာေတာ့မဲ့ ေရႊအိပ္မက္ ဖုန္း
အပလီေကးရွင္းကို အစ္ဆာရာ ျမန္မာ ေဖ့ဘုတ္ တြင္ အခမဲ့ ေဒါင္း ႏိုင္ပါေတာ့မယ္!! 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖုိ႕အျခားအလုပ္သမားမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သိျမင္ႏိုင္ဖုိ႕ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္
မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္လွ်င္ အကူအည ီေတာင္းႏိုင္ဖို႕ 
အစ္ဆာရာ ျမန္မာ ေဖ့ဘုတ္ ကို LIKE ၾကစို႕… 

 

   

ခ်င္းျပည္နယ္၊တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္႐ွိ မယ္ေတာ္သခင္မမိုးေကာင္းကင္သို႔ပင့္ 
ေဆာင္ခံရဘုရားေက်ာင္းသစ္ကို ၁၁၊၁၂၊၂၀၁၆(တနဂၤေႏြေန႔)တြင္ေကာင္းခ်ီးေပးပြကဲ်င္းပ 
ခဲ ့ပါသည္။ 

 ထိုေကာင္းခ်ီးေပးပြတဲြင္ ကေလးကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ 
ဖဲလစ္ကႀကီးမွဴး၍ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ေပးၿပီး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္း 
သစ္ေရစက္ခ်ပြဲ မစ ၧားတရားေတာ္တြင္ ရဟန္းေတာ္(၂၄)ပါးပါ၀င္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကၿပီး ဆရာ 
ေတာ္ဖဲလစ္မွ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ခြင့္ရေသာ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ၿမိဳ႕မ 
ဘာသာတူမ်ား၏ ရ႐ိွခံစားရမည့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပိုဒ္မ်ားမွ 
ေကာက္ႏႈတ္ကာ ၾသ၀ါဒမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဘုရားေက်ာင္းသည္ ဘုရား႐ွိခိုးရာေနရာ၊ 
၀ိညာဥ္ေရးတိုးတက္႐ွင္သန္ေစရန္ စကၠရမင္တူးမ်ားခံယူရာေနရာႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာဖတ္႐ႈ 
ေထာက္႐ႈရာေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း” ဆက္လက္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ဘုရားေက်ာင္းသစ္ေရစက္ခ်ပြတဲြင္ ဘာသာတူ(၃၀၀၀)ခန္႔ ပါ၀င္ဆု 
ေတာင္း ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ဖြင့္ပြေဲတာ္အတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီ 
အစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ၾကကာ ႂကြေရာက္လာသူမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္စြာပါ၀င္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 မီး(ကေလး) 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915376562024119&set=pcb.1915377415357367&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915376562024119&set=pcb.1915377415357367&type=3


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

 

       ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး                                         - 20 -                                                                                                        CBCM-Herald  

 

  

 

 

 

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) 

 

 

 

 

အေၾကာင္းအရာ။ ။RVA ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ Online Program အတြက္ဆက္ကပ္လူငယ္မ်ားကုိ အလုပ္ အကုိင္ 
ဖိတ္ေခၚျခင္း။ 

ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ (RVA ) Radio Veritas Asia အသံလႊင့္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ အသက္ဝိညာဥ္ခြန္အားရရိွရာ တစ္ခုတည္းေသာ မီဒီယာျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကုိ 
ေရဒီယုိျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယခုေခတ္သမယ၌ အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လွ်က္ Laptop,Tablets, ဟန္းဖုန္းမ်ားျဖင့္၂၄ နာရီ 

အခ်ိန္မေရြး၊  ေနရာမေရြးမွဖမ္းယူနားဆင္ ႏိုင္ပါသည္။ ပုိမုိတုိးတက္ရန္  လုိအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ Online ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာရပ္ကုိ စိတ္ပါ၀င္စားၿပီးလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေန 
ေသာအသင္းေတာ္အား ဆက္ကပ္လုိသည့္ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားအား RVA ျမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္မွဖိတ္ေခၚပါသည္။ အေသးစိတ္ 
သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါအတုိင္းဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

 
Sr. Say Phaw,   Sr. Regina

Pinky,    William Zaw Naing Oo

E-mail – mandalayrva@gmail.com/  rosematilda97@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

ဓမၼေတးျဖစ္တဲ႔ Trinita Star  (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္ က်င္းပ ခဲ့တဲ႔ ဓမၼေတးသီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြ)ဲရဲ႕ သီခ်င္းမ်ားကို ၂၀၁၇ 
ႏွစ္သစ္ကူးမွာ ျဖန္႔ခ်ီပါတယ္။ 

ဓမၼသီခ်င္း(ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းမွာအသံုးျပဳေနတဲ႔ဓမၼသီခ်င္း)မ်ားကို ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္  ပဲြေတာ္ မွာ ျဖန္႔ခ်ီပါမယ္။ 
DVDအေခြမ်ားကုိ မိမိတို႔ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးဆရာေတာ္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး ရံုးမ်ားမွာ ပုို႔ေပးထားပါမယ္။ 

ကုိယ္စားလွယ္ျဖန္႔ ေပးခ်င္တဲ႔ သူမ်ားရိွရင္လည္း အေၾကာင္းၾကား ေပးပါ။ 

 

  
ေမတၲာရပ္ခံျခင္း။ 

မူရင္းအေခြမ်ားကိုသာအားေပးၾကပါ။ Copy လုပ္တယ္ ဆိုတာ မူပိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္ပါတယ္။ 
မူပိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ copy မျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီရင္းပံ႔ပိုးၾကပါစုိ႔။      

ေက်းဇူးတင္လွ်က္… 
Fr.Leo Mang SDB - CBCM-OSC Director) 
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