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ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဘဝအသက္တာရွင္သန္ျခင္း …. စာ (၁၁) 

    (၁)ရက္၊ ဇူလုိင္လ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။           

CBCM 

Herald 
   စီဘီစီအမ္ သတင္း 

 

cbcmosc@gmail.com 

၀၉၅ ၁ ၅၂၅၈၀၈ 

အတြဲ(၁)၊ အမွတ္(၅) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ါါါ 

(မာကု ၁၆း၁၅) 

 

 

 

ကမ႓ာအရပ္ရပ္သုိ႔သြားၾက၍ဧ၀ံဂလိတရားေတာ္ကုိေဟာေျပာၾကေလာ့။ 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏(၆)လပတ္အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း .. စာ (၉) 

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရးအေၾကာင္းအထူးသင္တန္း .... စာ(၁၀) 
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CBCM Herald (သတင္း) 

နာယက 
ဆရာေတာ္ပီတာလြီစ္က်ာခူ 

 

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ 
ဖာသာရ္ လီအုိ နိန္းခန္႔မန္ 

 

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္ 
၀၁၇၂၅ 

 

အယ္ဒီတာအဖြ႕ဲ၀င္မ်ား 
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ 
ဖာသာရ္ေစာေလာရင္းစ္ 

ဖာသာရ္၀ီီီီီလ်ံစုိး 
ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ 

ဖာသာရ္ ဘရန္မိုင္ 
 

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား 
အာနားလြန္း၊ ကိုလန္ဘန္ 

သာသနာ(၁၆)ခုႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံမ်ား 

 

ဒီဇုိင္းဖြ႕ဲစည္းပံံု 
စစၥတာရ္ေဒါမိနစ္ဖန္၊ ရုိစ့္ေမရီ 

 

ပံုႏိွပ္တုိက္ 
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏိွပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂) 

အမွတ္(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 

ရုိးမဘဏ္ ႏွင့္ ကေမ႓ာဇဘဏ္ ေျမနီကုန္း၊ ရန္ကုန္။ 
ေနာ္ျမတ္ႏွင္းေထြး (၁၄/ဟသတ(ႏိုင္)၂၄၆၀၉၅ 

မဒမ္ငိုက္လြန္း ၁၂/ဥကတ(ႏုိင္) ၁၅၇၃၃၂ 
 

 

 

 

 ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္းကို ထပ္ဆင့္သယ္ပိုးေဆာငရ္ြက္ႏိုင္ေစရန္၊ 
 ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးဆိုင္ရာေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ားကိုအခ်ိန္မွီပို ႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသာသနာအသီးသီး၊သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းအသီးသီးႏွင့္CBCMေကာ္မရွင္အသီးသီးတို႔သည္နီးကပ္စြာ  

ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္၊ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးကိုေကာင္းေသာသတင္းမ်ားအခ်ိန္မွီ(တစ္လတြင္ႏွစ္ခါ)ထုတ္ေဝရန္၊ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

အထူးသျဖင့္online ျဖင့္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္၊ 
 အာရွသမၼာတရားေလလိွဳင္းအသံ၏ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊  
 

စာေစာင္အတြက္ဖိတ္ေခၚျခင္း 
 CBCM Herald သတင္းစာဖတ္သူမ်ား၏ ဝယ္ယူအားေပးမႈသည္ ဤစာေစာင္ကို ပုံမွန္ဆက္လက္ ထုတ္ေဝႏိုင္၍ 

ပိုမုိေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေစရန္ အဓိကအသက္ျဖစ္ပါသည္။ 
 စာေစာင္ကို မိမိတုိ႔ ႏွင္႔အနီးစပ္ဆုံး ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္ရွိ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးမ်ားႏွင့္ 

parishတုိင္းတြင္ ပုံမွန္ရရွိႏိုင္သကဲ႔သုိ႔ CBCM-OSC ရုံး(ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈)သုိ႔ ဆက္သြယ္ကာ အားေပး 
မွာယူနိုင္ပါသည္။ 

 သာသနာအသီးသီးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းအသီးသီးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမ်ားကို 
cbcmosc@gmail.com သို႔ေပးပို႕နိုင္ပါသည္။  

 စာေစာင္တြင္ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုလည္း ထည့္ႏိုင္သလို အလွဴဒါနမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံေနပါေၾကာင္း သတင္း 
ေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။  အယ္္ဒီတာခ်ဳပ္ 

 

ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာသတင္းလႊာထုတ္ေဝျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္

မ်ား 

 
 

တစဖ္ြဖဲြကဲ်တတ္ေသာ ဇူလိုင္လ၏မိုးစက္မ်ားႏွင့္အတူ အၾကင္နာေမတၱာတရားတို႔ စီးဆင္းေသာအခ်ိန္ အခါ 

တစ္ခုသည္လည္း ဇူလိုင္လ၏ ၂၆ ရက္ေန႔တိုင္း က်ေရာက္လာၿမဲျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ပြအဲျဖစ္ က်င္းပရျခင္း 

သည္ စိတ္ႏွလံုးသားကို မ်ားစြာၾကည္ႏူးေစပါသည္။ ၾကည္ႏူးေသာစိတ္ႏွလံုးသည္လည္း က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ကိုယ္ 

ခႏၶာကို ေဆာက္တည္ေပးသည္။ 

ဇူလိုင္လတြင္က်င္းပေသာ မိဘမ်ားပြေဲန႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ အလြန္ထူးျခား 

ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန ္မိဘမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္အေရးပါသူမ်ား ျဖစ္သည္ကို 

အထူးတလည္ စာဖြ႔ဲဖို႔မလိုပါ။ မိဘဆိုတာ လက္ဦးဆရာျဖစ္သည္ဟုလည္း တင္စားေျပာဆိုၾကသည္။ ကမ ႓ာေပၚတြင္ 

သတၱဝါမ်ားစြာ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ဖူးပါၿပီ။ ဥပမာ - ဒိုင္ႏိုေဆာ ဆိုသည့္ တိရစာၦန္မ်ားကို အ႐ိုးအၾကြင္းအက်န္မွအပ 

ဘာကိုမ ွ မေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ လူသားတုိ႔သည္လည္း မိဘဆိုသူမ်ားမရွိပါက ထိုသတၱဝါမ်ားကဲ့သုိ႔ ေပ်ာက္ကြယ္ 

သြားႏိုင္သည္။ မိဘမ်ားေၾကာင့္သာ လူသားတို႔ ဆက္လက္ျဖစ္တည္ ေနၾကသည္။ 

မိဘတို႔အား႐ိုေသၾကေလာ့ဆိုသည့္ စတုထၳပညတ္ေတာ္ကိုေပးခဲ့ေသာအခါ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႐ိုေသရမည္ကုိ 

လည္း ထာဝရဘုရားက ေျပာျပခဲ့သည္။ “သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေပးသနားေတာ္မူေသာျပည္၌ သင္၏အသက္ 

တာရွည္မည့္အေၾကာင္း သင္၏မိဘကို ႐ုိေသစြာျပဳေလာ့” (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၀း၁၂)။ ထို႕ေၾကာင့္ မိဘတို႔အား 

႐ိုေသျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အသက္ရွည္ေစရန္ျဖစ္သည္။ လူအေယာက္တိုင္း အသက္ရွည္ေသာအခါ 

လူသားတိုင္းအသက္ရွည္မည္။ ထိုအခါ လူသားထုသည္လည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ မိဘမ်ားပြေဲန႔ကို ေက်းဇူးတရားမ်ားစြာျဖင့္ သာယာလွပစြာ က်င္းပၾက 

ရင္း စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းတို႔ျဖင့္ျပည့္ဝႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားစြာ ျပဳလုိက္ရပါသည္။  

(အယ္ဒီတာခ်ဳပ္) 
 

CBCM Herald စာေစာင္အလွဴရွင္မ်ား 
အလွဴရွင္အမည္ သာသနာ အလွဴေငြ (က်ပ္) 
ဦးဂြ်န္မိသားစု ျပင္ဦးလြင္ ၁၀ ၀၀၀ 
ဦးၾသဂုတ္စတင္ ရန္ကုန္ ၅ ၀၀၀ 
ေဒၚစန္းၾကည္ လားရႈိး ၂ ၀၀၀ 
ေဒၚမေယာ္နန္ လားရႈိး ၃ ၅၀၀ 
စုစုေပါင္း  ၂၀ ၅၀၀ 

 

  

   
   
 

 

မိသားစုေရးရာ 
C.B.C.M မိသားစုေကာ္မရွင္ မိသားစု မဂၢဇင္းထုတ္လုိပါ၍ အိမ္ေထာင္သက္ (၂၅)ဝါႏွင္ ့
ေက်ာ္လြန္ေသာ ကက္သလစ္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား မိမိတုိ႔၏ မိသားစု ဓါတ္ပုံႏွင့္ မိသားစု 
သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အနည္းငယ္ေရးသားေပးပုိ႔ေပးၾကပါရန္ ေမတၲာ ရပ္ခံလုိပါသည္။ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေနာင္လာေနာင္သား အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအတြက္ ပံုသက္ေသေကာင္း 
ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 
 ဘုန္းေတာ္ႀကီးဗစ္တာ ဥာဏ္ျမင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ မိသားစုေကာ္မရွင္ 
၂၉၂(က)၊ျပည္လမ္း၊စမ္းေခ်ာင္း၊ရန္ကုန္။ 

ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းတုိက္ 
 
 

ဇူလုိင္လအတြက္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ရည္ရြယ္ခ်က္ 
 

 မိမိ၏ဂုဏ္သိက ၡာႏွင့္ တည္ရွိျခင္းတို႔ကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ တိုင္းရင္း 
သားမ်ား ထိုက္တန္ လံုေလာက္ေသာေလးစားမႈမ်ား ရရိွေစရန္။ 

 လာတင္းအာဖရိကႏွင့္ ကာရီဘင္တို႔သည္ ပင္မဥေရာပတုိက္၌ စိတ္အား 
ထက္ သန္စြာျဖင့္ ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာသက္ေသခံႏိုင္ရန္။ 
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ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ (၁၅၊၀၆၊၂၀၁၆) တြင္ ကမ ႓ာတစ္ဝွမ္းမွဘုရားဖူးမ်ားအား၊ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ၊ စိန္ပီတာရင္ျပင္တြင္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထူးျခားသည္မွာ 
အဆိုပါ ဘုရားဖူးေရာက္ရိွေနေသာလူအုပ္ၾကားတြင္ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္အတြက္ မယ္သရဖူကို ေဆာင္းထားေသာ ဂ်ာမနီီႏိုင္ငံ၏ “မယ္”သည္လည္းေရာက္ရွိေနခ့ဲပါသည္။ သူမသည္ 
အသက္(၂၆) ႏွစ္သာရွိေသာ Lena Broder ျဖစ္သည္။ သူမသည္အလွအပႏွင့္ျပည့္စံုသူတစ္ဦး ျဖစ္ရုံမကဘဲ၊ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာရပ္ 
ကိုသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာမလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Das Schone in mir – Mit Glaube zum Erfolg စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုလည္းေရးသားထားၿပီး ယခုလေနာင္းပိုင္းတြင္ 
ဂ်ာမနီီႏုိင္ငံတြင္ ျဖန႔္ခ်ီမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ‘The Beauty in Me: with Faith to Success’ (ကြ်ႏု္ပ္၌ရွိေသာ အလွတရား၊ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းဆီသို႔) ဟု 
အနက္ရပါသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရသည္မွာ စိတ္လွဳပ္ရွားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီးအတြက္လည္း ဆုေတာင္းေပးမည္ဟုေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သူမ၏ ခံစားခ်က္ကို 
ဂ်ာမနီ သတင္းဌာနတစ္ခုမွ ကိုးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။ (Vatican Radio) 

 
 

 

လာမည့္ဇလူုိင္လ (၂၇) ရက္မွ 
(၃၁)ရက္ေန႔အထိ၊ ပိုလန္နုိင္ငံခရက္ 
ေကာင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ 
(၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမ ႓ာ့လူငယ္မ်ားေန႔ 
အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ၾကြ 
ေရာက္မည့္ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကုိ 
မၾကာေသးမွီက ဗာတီကန္မွ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာ လုိက္ပါသည္။ 
         အရွင္သူျမတ္သည္ ဇလူုိင္လ ၂၇ 
ရက္ေန႔မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ ေရာမၿမိဳ႕ 
ျဖဴမီခ်ီးႏိုေလဆိပ္မွ ခရီးစတင္ထြက္ခြာ 
မည္ျဖစ္ၿပီး (၂)နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ပုိလန္ 
နုိင္္ငံ၊ ခရက္ေကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၊ဘာလစ္(စ)္ 
Pope John Paul II ေလဆိပ္သုိ႔ ဆုိက္ 
ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။     
ႀကိဳဆိုျခင္းအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ အရွင္ 
သူျမတ္သည္ Wawel Castle သုိ႔ၾကြ 
ေရာက္ကာ နုိင္ငံေတာ္ အာဏာပုိင္ အႀကီး 
အကဲမ်ားအား အမွာစကား ျမြက္ၾကား 
ျခင္းကုိ၄င္း၊ ပုိလန္သမၼတအား ႏႈတ္ဆက္ 
ျခင္း အစီအစဥ္ကုိ၄င္း ျပဳလုပ္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထ႔ုိေနာက္တြင္ အရွင္သူျမတ္ 
၏ ပုိလန္နိုင္ငံ ပထမေန႔ ခရီးစဥ္ကုိ 
ခရက္ေကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ကာသီျဒယ္၌ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖင့္ 
အဆုံးသတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ဇလူုိင္လ (၂၈) ရက္ေန႔နံနက္(၈း၃၀) နာရီ 
တြင္ ေလဆိ္ပ္သုိ႔ သြားရာလမ္း၌ အရွင္ 
သူျမတ္သည္ Sisters of the Presentation 

Convent သုိ႔ အလည္အပတ္ ၾကြေရာက္ 
မည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေနာက္ Czestochowaသို႔ 
ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္သြားေရာက္ကာ Jasna  

Gora ရေသ့ေက်ာင္းတြင္းရွိ Black Virgin 
Chapel ၌ ခဏတာ ဆုေတာင္းေမတၱာ ျပဳ 
ၿပီး၊ ပိုလန္နုိင္ငံေဆးေၾကာျခင္းခံယူခဲ့သည့္ 
ႏွစ္ ၁၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္ နွစ္ပတ္လည္ အခမ္း 
အနားပြေဲတာ္မစ ၧားတရားကုိပူေဇာ္ က်င္းပ 
သြားမည္ျဖစပ္ါသည္။ မြန္းလြဲ(၁၂း၀၀)နာရီ 
(၄၅) မိနစ္တြင္ အရွင္သူျမတ္သည္ 
ခရက္ေကာင္းသုိ႔ျပန္လည္ ၾကြေရာက္မည္ 
ျဖစ္ကာ ေဂ်ာ္ဒန္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ တြင္စုရုံးၾက 
မည့္ကမ ႓ာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွလူငယ္မ်ားအား 
အရွင္သူျမတ္ကတရားေပးမည္ ျဖစ္သည္။  
ဇလူုိင္ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ Oswiecim သို႔ 
ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး 
နံနက္ ၉း၃၀ နာရီတြင္ Auschwitz သုိ႔၄င္း၊ 
(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ Birkenau စခန္းသုိ႔ ၄င္း 
ၾကြေရာက္မည္ျဖစ္ကာ ခရက္ေကာင္းသုိ႔ 
ျပန္လည္ ထြက္ခြာၿပီး  ေန ့လည္ (၄း၃၀)  

နာရီတြင္ကေလးအထူးကုေဆးရုံႏွင့္ညေန 
ပုိင္း (၆း၀၀)နာရီတြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ ဥယ်ာဥ္ 
ေတာ္၌ကမ ႓ာ့လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ခရစ ၥတူး 
ကားတုိင္လွည့္ျခင္း ဝတ္ျပဳ အစီအစဥ္ကုိ 
ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါ သည္။  

ဇလူုိင္လ (၃၀)ရက္ စေနေန႔တြင္ 
အရွင္သူျမတ္သည္ ခရက္ေကာင္းရွိ ကရု 
ဏာရွင္ေယဇူး ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးသု႔ိ သြား 
ေရာက္ သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းျပဳကာ သနား 
ၾကင္နာျခင္းတံခါးေတာ္ကို ျဖတ္ေလွ်ာက္ 
၍ လူငယ္မ်ားစြာတုိ႔အား အာပတ္ေျဖ 
ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ၾကားနာေပးမည္ ျဖစၿ္ပီး 
နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီတြင္ ခရက္ေကာင္း 
ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ St. John Paul II ဗိမာန္ 
ေတာ္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
ပုိလန္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးသူေတာ္စင္ 
အားလုံးအတြက္ မစ ၧားတရားေတာ္ျမတ္ 

ေဟာၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။           
  ထုိ႔ေနာက္အရွင္သူျမတ္သည္ေျမာက္မ်ား 
စြာေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေန႔လည္စာ 
ကုိ အတူတကြ ဘုန္းေပး သုံးေဆာင္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ Misericordiae 

Campusတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူသန္႔ရွင္း 
ေသာ  တံခါးေတာ္ကုိ ျဖတ္ေလွ်ာက္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ (၇း၃၀) နာရီတြင္  ညပုိင္း 
ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္အတြက္ အဖြင့္ 
ၾသဝါဒတရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေပးမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဇလူုိင္ (၃၁) ရက္တနဂၤေႏြ 
ေန႔တြင္ Misericordiae Campus ၌ကမ ႓ာ့ 
လူငယ္မ်ားေန႔ အထူးမစ ၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္ႀကီးကုိ ေဟာၾကားမည္ျဖစ္ကာ၊ညေန 
(၅း၀၀) နာရီတြင္ ခရက္ေကာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ 
Tauron Arena တြင္ ကမ႓ာ့လူငယ္မ်ားေန႔ 
အတြက္ ဆက္ကပ္လူငယ္မ်ားအား၄င္း၊ 
အလွဴရွင္မ်ားနွင့္၄င္း စီစဥ္ႀကီးၾကပ္သူ 
ေကာ္မတီမ်ားတုိ႔နွင့္၄င္း ေတြ႕ဆံု ႏႈတ္ 
ဆက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ညေန (၆း၃၀) 
နာရီတြင္ အရွင္သူျမတ္သည္ ေရာမၿမိဳ႕ 
ေတာ္သုိ႔ျပန္လည္ထြက္ခြာကာ ည(၈း၂၅) 
နာရီတြင္ ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္သ႔ုိ ျပန္လည္ 
ေရာက္ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္းႏွင့္ ယခု 
၂၀၁၆ ခုနွစ္ ပုိလန္နုိင္ငံ ခရက္ 
ေကာင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဇလူုိင္လ (၂၇) ရက္ 
မ ွ (၃၁) ရက္ေန႔အထိက်င္းပမည့္ ကမ ႓ာ 
လုံးဆုိင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔မွာ (၃၁)  ႀကိမ္ 
ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ဗာတီကန္ေရဒီ 
ယုိမွ သတင္းရရွိပါသည္။  (RVA) 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံသူေတာ္စင္မ်ား၏ (၇၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏီွွးေႏွာဖလွယ္ပြ ဲ
(၇၃) ႀကိမ္ေျမာက္ဂုိဏ္းေပါင္းစံု ႏွွီးေႏွာဖလွယ္ပြကဲို လြန္ခ႔ဲေသာ ဇြန္(၄)ရက္မွ (၆)ရက္ထိ CRCM, No.112(A), ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ 

ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ အႀကီးအကဲ (၃၇)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားကိုဦးေဆာင္သူမွာ Fr.Philip Naw Aung (MS) ႏွင့္ Sr.Lucia Hing Pai (FMM) တို႔ျဖစ္သည္။ အဖြင့္ေန႔ 

မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို Fr.Hilario OP ႏွင့္ရဟန္းေတာ္မ်ားက ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ CRCM ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Sr.Margaret Maung (RNDN) သည္လည္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြသဲို႔ 

တက္ေရာက္သူမ်ားအား ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ႏွွီးေႏွာဖလွယ္ပြ၏ဲပထမရက္ကို  May Pearl Thwe (ေမပုလဲေသြး)က ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္အတူ 

“လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ” ဟူေသာေခါင္းစဥ္တို႔ျဖင့္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဒုတိယေန႔တြင္ လာမည့္၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ  AMOR VXII (Asia 

Oceania)အေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကၿပီး အသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွ ၎ပြျဲဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတို႔ကိုလည္း ခြေဲဝယူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ 

CRCMမ ွ ၂၀၁၆တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ Dr.Jacob SJ မွ “Providing career opportunities to our youth in 

establishing community colleges by religious in Myanmar” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ 

တင္ျပခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာမ်ားတို႔ကို အဖြ႕ဲလိုက္ဖြဲ႕ၿပီး၊ တင္ျပေစခဲ႔ေၾကာင္း၊ ညေနပုိင္း ၄း၃၀ခန္႔တြင္ (forum) ေဆြးေႏြးျခင္း ထပ္မံျပဳလုပ္ရာ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ ဆရာေတာ္ Justin 

Saw Min Thideတို႔ပါဝငခ္ဲ့ၾကသည္။ (၇၃)ႀကိမ္ေျမာက္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြ၏ဲ ပိတ္ပြအဲခမ္းအနားကို ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ညစာအတူတကြသံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း 

သတင္းရရွိပါသည္။ (Sr.Rita Phyo) 
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွ နယ္သာလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အားလက္ခံေတြ႔ဆုံ 
ဇြန္လ ၁၅၊ ၂၀၁၆ ဗုဒ ၶဟူးေန႔ မနက္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ နယ္သာလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Mark Rutte အား ဗာတီကန္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ Mark Rutte သည္ 

ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ဗာတီကန္အတြင္းေရးမွဴး ကာဒီနယ္ Pietro Parolin , ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအတြင္းေရးမွဴး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Paul Richard 
Gallagher တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ရံုးေတာ္မွ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ နယ္သာလန္ဝန္ႀကီးတုိ႔၏ လက္ခံေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ နယ္သာလန္ႏွင့္ 
ဗာတီကန္ၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပါဝင္လွ်က္ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာမႈရွိေသာ ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျခင္း၏ ျဖစ္စဥ္၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေဝငွခဲ့ၾကသည္။  

       
 

ခရစ္ေတာ္၏ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ 
ကာနန္ၿမိဳ႕လက္ထပ္ပြဲ အာႏုေဘာ္သည္ 
(၈၊ ၆၊ ၂၀၁၆) ဗုဒ ၶဟူးေန႔၌ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကိီးက လူထုပရိတ္သတ္အား ၾသဝါဒေပး 
ရန္ အဓိကပစ္မွတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီႏွစ္ 
ဘုရားသခင္၏ထူးျခားေသာ မဟာဂ်ဴဘီ 
လီႏွစ္တြင္ အဦးဆံုးေထာက္ရႈခဲ့ၾကေသာ 
သနားျခင္းပံုဥပမာမ်ားအတိုင္း ခရစ္ေတာ္ 
သည္ မိမိ၏အာႏုေဘာ္ကို လူသားတို႔ 
အံ့အားသင့္ေစရန္ျပဳလုပ္ျခင္းမိ်ဳးမဟုတ္ပဲ 
လူသားတို႔မွတစ္ဆင့္ ဘုရားရွင္၏ခ်စ္ျခင္း 
ကိုျပသရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ထိုအ 
ရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပန္ 
လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း 
တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 
ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားတုိ႔ 
ယခုကၽြႏု္ပ္တို႔ သနားျခင္းဂ်ဴဘီလီႏွစ္အ 
တြက္ ၾသဝါဒသင္ၾကားရာ၌ ယခုဆက္ 
လက္၍ ကာနန္ၿမိဳ႕တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ 
 

ေရကို စပ်စ္ရည္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ 
ပထမဦးဆံုးေသာ အာႏုေဘာ္ေတာ္ကို 
ဆက္လက္ေထာက္ရႈၾကပါစို႔။ ၎အာႏု 
ေဘာ္ေတာ္ကို ရွင္ေယာဟန္က “နိမိတ္ 
လကၡဏာမ်ား” ဟူ၍ တိက်မွန္ကန္စြာ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။   ဘုရားရွင္၏ႀကီးမား 
ေသာ သနားျခင္းကရုဏာသည္ သူတို႔ 
အားျဖင့္ ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ထိုအာႏု 
ေဘာ္၏အဓိပၸာယ္ကို ပိုေလးနက္ေစရန္ 
အတြက္ သခင္ေယဇူးက ၎လက္ထပ္ 
ပြကဲို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအရာ 
သည္ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ ကယ္တင္ 
ျခင္းမဂၤလာစားပြဲ၌ ခရစ္ေတာ္သည္ သတို႔ 
သားအျဖစႏွ္င့္လည္းေကာင္း၊ အသင္း 
ေတာ္သည္ သတို႔သမီးအျဖစႏ္ွင့္ လည္း 
ေကာင္း ရွိေနမည့္အေၾကာင္း မိမိကိုယ္ကို 
မိမိလာေရာက္ေဖာ္ထုတ္ျပသေသာ အာႏု 
ေဘာ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေရကိုစပ်စ္ 
ရည္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းအား  

ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္က မိမိသည္ဥပေဒႏွင့္ 
ပေရာဖက္က်မ္းတို႔၏ အခ်ဳပ္ႏွင့္ၿပီးျပည့္စံု 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ေပးခဲ့သည္။ 
အေစခံတို႔အား မယ္ေတာ္အမိန္႔ေပးရာ၌ 
“သူေစခိုင္းသမွ်ကိုျပဳၾကပါ”ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
အသင္းေတာ္အတြက္ ဘဝတစ္စိတ္တစ္ 
ပိုင္းအားျဖင့္ ဆက္ကပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ဘုရားသခင္အတြက္ ထားေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
၏ ခ်စ္ျခင္းကိုအၿမဲမျပတ္ ျပန္ဆန္းစစ္ရန္ 
ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရသည္။ ၎အျပင္ အသစ္ 
ေသာ ဝိုင္စပ်စ္ရည္၊ အသစ္ေသာဘဝ 
အသက္တာကို သူ၏ကယ္တင္ျခင္း ဒဏ္ 
ရာေတာ္မ်ားမွ ျပန္ရယူႏုိင္ရန္ အၿမဲဖိတ္ 
ေခၚျခင္းခံရသည္။ကာနန္ၿမိဳ႕လက္ထပ္ပြဲ၌ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္၏ မိသားစုဝင္ 
အျဖစ္ႏွင့့္္ အသင္းေတာ္၏ မိသားစုဝင္မ်ား 
အျဖစ္ပါဝင္ရန္ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္ 
ထံသို႔ျပန္လာရန္၊ အသစ္ႏွင့္ ထာဝရျဖစ္ 
ေသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမဂၤလာပြဲ၌ ပါဝင္ခံစား 

ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရပါသည္။  
 ထို႔ေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္က USA, Singapore, Malaysia, 
Indonesia, India,China,Netherlands, 
France, Scotland, England မွေရာက္ 
လာၾကေသာ English စကားကိုသာ ေျပာ 
ေသာဘုရားဖူးမ်ားကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္သခဲ့ 
ပါသည္။ ယခုလက္ရွိ သနားျခင္းဂ်ဴဘီလီ 
ႏွစ္သည္ သင္ႏွင့္သင္တို႔၏ မိသားစုမ်ား 
အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ အခါသမယႏွင့္ 
ဝိညာဥ္ေရးရာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အခ်ိန္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေစေၾကာင္းအထူးဆုေတာင္းေပးပါ
သည္။ သင္တို႔အားလံုးအေပၚသို႔ ဘုရား၏ 
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ျပည့္ဝစြာသက္ 
ေရာက္ပါေစေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္၏နာမ 
ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါ၏ဟူ၍ ပါရိွပါ 
သည္။ (CBCM osc)   

 
 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရနစ္စ္က 
ဒုကၡဆင္းရဲတြင္း၌ ရွိေနသူမ်ားထံသို႔ အစာ 
ေရစာမ်ား ရရွိရန္ မလြယ္ကူလွေသာ္ 
လည္း က်ည္ဆန္မ်ားပံုမွန္ ေရာက္ရွိေန 
ျခင္းသည္ အလြန္ဆန္းၾကယ္ေသာ အရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဇြန္လ (၁၃)ရက္၂၀၁၆ 
(တနလာၤ) ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ထိုစကားကို သူ၏ 
ကမ ႓ာ့စားနပ္ရိကၡာ စီမံကိန္းသို႔ ပထမဆံုး 
အႀကိမ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၌ ေျပာ 
ၾကားခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ WFPသည္ ကမ ႓ာ႔ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား (၂၀၁၃)ဦးျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္း 
ၿပီး ကမ႓ာ့ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ “ဆာေလာင္ 
ျခင္းမရွိေသာ အနာဂတ္တစ္ခု” ႏွင့္ ပူး 
ေပါင္းရန္ေစ့စပ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္ျဖစ္ပြားရာ 
နယ္ေျမမ်ား၌ အစာေရစာေပးပို႔ ေထာက္ 
ပံ့ရန္ ပိတ္ဆို႔ေနခဲ့ရေသာ အခ်ိန္တြင္ 
စစ္လက္နက္ က်ည္ဆန္မ်ားသည္ လြတ္ 
လပ္စြာ ကူးသန္းသြားလာေနျခင္းသည္ 
ထိုကိစၥကို ခါးသီးစြာ ပံုရိပ္ထင္ေစခ့ဲသည္။ 
ရလဒ္အေနႏွင့္ လူသားမဟုတ္ စစ္ပြကဲို 
ေကၽြးေမြးေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက တစ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ 

ဆာေလာင္ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ၎စစ္ပြ၏ဲ 
လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့သည္ဟုဆိုသည္ 
ဆာေလာင္ျခင္း၊ စစ္ေျမျပင္၏ ထိခိုက္မႈ 
မ်ား၊ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မႈႏွင့္ တုိက္ 
ခိုက္မႈမ်ား ေပါင္းထည့္လွ်က္ မ်ားစြာေသာ  

လူတို႔ သည္ ေသေၾကခဲ့ၾကရပါသည္ ဟု 
ဆိုခဲ့၏။ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၎အရာမ်ားကုိ 
သတိမူဆင္ျခင္ရမည္။” “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အသိတရားကို တမန္ေတာ္ျဖစ္ခြင့္ေပးရ 
မည္” ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာၾကားခ့ဲ 
သည္။ ယေန႔ကမ ႓ာ့ အခ်က္အလက္၏ 
အရွိန္ႏွင့္ႏႈန္းသည္ အလြန္အကၽြံဆင္းရဲ 
ျခင္းကိုအာဟာရျဖည့္တင္းေပးျခင္း ဆီသို႔ 
ဦးတည္ ေပးေနပါသည္ဟု ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက စိတ္မသာမယာျဖင့္ ျမြက္ၾကားခဲ့ 
သည္။ တစန္ည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ 
တို႔သည္ တစ္ပါးသူ၏ အလြန္ဝမ္းနည္း နာ 
က်င္ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ က်င့္သားရစြာ 
တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ရွင္သန္သြားလာေန 
ၾကရပါသည္။ ထိုအရာကို သဘာဝတရား 
တစခ္ုအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆခဲ႔ၾကသည္။ 
နာက်င္စဖြယ္ျဖစ္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ိဳး၌ 
စိတ္ႏွလံုးကို ထိခိုက္ေစခ့ဲေသာ္လည္း ထို 
အရာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မခံစားၾကပါ။ ငိုေၾကြး 
သံကို ၾကားေနရေသာ္လည္း မႏွစ္သိမ့္ 
ေပးၾကပါ။ ဆာေလာင္မႈကို ေတြ႔ျမင္ေနရ 
ေသာ္လည္း မျပည့္တင္းေပး ခဲ့ၾကပါဟု 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 
 အလြန္အကၽြံ ဆင္းရဲျခင္းကို စာ 
ရင္းဇယား တစ္ခုအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ျခင္းမွ 
ရပ္တန္႔လွ်က္ အမွန္တရားတစ္ခု အျဖစ္ 
ၾကည့္ျမင္ရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ေနပါ 
သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက “ဆင္းရဲျခင္း  

 
ထဲမွာ မ်က္ႏွာတစ္ခုရွိတယ္၊ ၎ထ၌ဲ 

ကေလးငယ္ တစ္ဦး၏မ်က္ႏွာ၊ မိသားစု 
တစ္စု၏မ်က္ႏွာ၊ လူငယ္ႏွင့္ အိုမင္းမစြမ္း 
သူ၏မ်က္ႏွာမ်ားရိွေနပါသည္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံ 
ရျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးျခင္းမ်က္ႏွာ၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုိင္ရန္ ဖိအားေပးခံရမႈႏွင့္ 
အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားရိွေနပါ 
သည္”ဟု ျမြက္ၾကားခဲ့သည္။ အစားအ 
ေသာက္မလံုေလာက္ျခင္း ကိစၥကို ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးက တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ 
ျခင္းႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို မွားယြင္းစြာ 
သံုးစြေဲရာင္းခ်ျခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ား 
ေရာင္းဝယ္ျခင္းထဲ၌ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္ဟု 
ဆိုခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမ ႓ာႀကီး၏ 
အသီးျဖစ္ရန္၊ လူသားမ်ားအတြက္ လက္ 
ေဆာင္တစ္ခု၊ တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားအတြက္ အ 
သံုးအေဆာင္ေလးမ်ား ျဖစ္ေပးၾကရန္ ဖန္ 
ဆင္းျခင္းခံရပါသည္ဟု ဆိုသည္။ အစား  

အစာကို စြန္႔ပစ္ျဖဳန္းတီးျခင္းသည္ ဆင္းရဲ 
သား၏စားပြမဲွ အစာကို ခိုးယူျခင္းႏွင့္ ငတ္ 
မြတ္ေအာင္ထား၍ေသေစျခင္းျဖစ္သည္ကို 
သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္ဟု  ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ဆိုခဲ့ပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္းစစ္သည္ မိိမိ၏မိန္႔ခြန္းကို ခရစ္ယာန္ 
တို႔၏ အမွန္တရားျဖစ္ေသာ “ငါဆာ 
ေလာင္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုစား 
စရာေပး၏၊ ငါေရငတ္ေသာအခါ ေသာက္ 
စရာေပး၏” ဟူေသာက်မ္းခ်က္ျဖင့္ နိဂုံး 
ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထိုအရာသည္ အေျခခံအက် 
ဆံုးေသာအရာ ျဖစ္သည့္အျပင္ ယံုၾကည္ 
ျခင္း၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 
ျဖစ္ကာ ေရႊဥပေဒက့ဲသို႔ အေစခံႏိုင္ကာ 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ကူးေျပာင္းျခင္း၏ ဖန္ 
ဆင္းခံအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူသားဂုဏ္ 
သိကၡာကို တိုင္းတာစရာတစ္ခု အျဖစ္ 
တိုင္းတာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

         (ဗာတီကန္ေရဒီယုိ) 
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        “ရိုးရာေတြ႕ဆံုပြတဲစ္ခု” အျဖစ္ဆက္ 
ကပ္အဖြ႔ဲမ်ား၏ ကမ ႓ာအႏ႔ွံပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းႏွင့္ ထို 
ရိုးရာ အဖြဲ႕တြင္ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္သူမ်ား 
တြင္ “ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေသခံသူမ်ား 
ျဖစ္ရန္” အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခု ရိွေန 
သည္ဟု အီတလီလူမ်ိဳး ဆက္ကပ္အဖြဲ႕ 
သားမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ခရီးသည္မ်ားအား 
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
ကြင္းျပင္၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္က 
ဆက္ကပ္ အဖြ႕ဲမ်ား၏ ပါဝင္ကူညီလုပ္ 
ေဆာင္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ ရယ္စရာႏွင့္ အဓိက 
ေဖ်ာ္ေျဖသူမ်ား၊ အႏုပညာ၊ ဒီဇိုင္နာ၊ ႀကိဳး 
ဆြရဲုပ္မ်ား၊ ျမဴးစစ္္ပညာရွင္မ်ား၊ မိမိတို႔၏ 
ဂ်ဴဘီလီပြေဲတာ္ကို က်င္းပၾကေသာ သူတုိ႔ 
တစ္ဖြ႕ဲလံုးႏွင့္ ခရီးသြား ပြၾဲကည့္ပရိသတ္ 
မ်ားအားႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ျမြက္ၾကားခဲ့ 
သည္။ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး က“သင္တို႔၏ 
ေဖ်ာ္ေျဖမႈပြေဲတာ္ႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း 
သည္ သင္တို႔တစ္ဦးစီ၏ မတူညီေသာ 

ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။ 
သင္တို႔၏ ဘဝႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္”ဟု ေျပာၾကားခ့ဲ 
သည္။ ထိုအရာကိုသနားျခင္း ဂ်ဴဘီလီ 
ႏွစ္ထဲ၌ အႏွစ္သာရမဲ႔စြာ အေပၚယံ သ 
ေဘာျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၁၅-၁၆ ဇြန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ 
ဂ်ဴဘီလီကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
နယ္လွည့္ သြားလာသူတို႔အတြက္ တမန္ 
ေတာ္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ျခင္း၏ရဟန္းမင္း 
ႀကီးအသိအမွတ္ျပဳေကာင္စီ၊ အီတလီႏိုင္ငံ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ညီလာခံႏွင့္ ေရာမသာသ 
နာ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ဆိုင္ရာ 
ရံုးေတာ္တုိ႔၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ 
အဓိကကူညီ၍ က်င္းပေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
“သင္တို႔သည္ ေပ်ာ္ပြရဲႊင္ပြမဲ်ား၊ အံ့ၾသဖြယ္ 
ရာႏွင့္ လွပျခင္းတို႔၏ လက္မႈပညာ ကၽြမ္း 
က်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္” ဟု ရဟန္းမင္း 
ႀကီးကဆိုထားသည္။ “သင္တို႔၏ထိုကဲ့သို႔ 
ထူးခၽြန္ေသာ အရည္အခ်င္း အစြမ္းအစ 
မ်ားျဖင့္ ကမ ၻာ့လူထုအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို 

အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ မိမိ 
ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပး 
ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါရိွသည့္အဖြဲ႕မ်ား 
ကိုပင္လွ်င္အားျဖည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေဖ်ာ္ 
ေျဖတင္ဆက္ျခင္းျဖင့္သင္တို႔သည္ဝိညာဥ္၊ 
စိတ္ႏွလံုးကိုခြန္အားျဖည့္ေပးသည္။တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္တည္းေနျခင္း၏ ပ်င္းရိဖြယ္ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုျပသရန္၊ လွပျခင္း၏ 
အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္မိ 
ရန္၊ ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာေစႏုိင္ 
ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ စ 
သည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။   ယခု 
သနားျခင္းဂရုဏာဂ်ဴဘီလီႏွစ္၌အလိုအပ္
ဆံုးေသာသူ၊အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ႏွင့္ဆင္းရဲသားမ်ား 
အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ခံကေလး 
မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးၾကေသာ သူတုိ႔ 
အား အရွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္က ေက်းဇူး 
တင္စကားဆိုခဲ့သည္။ ထိုသိုု႔ျပဳလုပ္ေပး 
ျခင္းသည္လည္း တစ္ခါတစ္ရံအေမွာင္ဖံုး 
လုနီးပါးကမာ ၻႀကီးအား ဂရုဏာျပသျခင္း 
ျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
“ သင္တို႔၏ ဘဝႏွင့္ အလုပ္သည္ တစ္ခါ 

တစ္ရံသင္တို႔ကိုတိုက္နယ္ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ား၌ပံုမွန္ပါဝင္ရန္အခက္အခဲျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစသင္တို႔၏
ယံုၾကည္ျခင္းကို ဂရုစိုက္ ထိန္းသိမ္းပါ။ 
ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူးမ်ားႏွင့္ နီး 
ႏိုင္ေသာမည္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ိဳး၌မဆို 
ပါဝင္ပါ။ ဘုရားႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားကို ခ်စ္ရန္၊ 
သင္တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို လက္ဆင့္ 
ကမ္းသြန္သင္ေပးၾကပါဟု” အားေပးသြန္ 
သင္ခဲ့သည္။ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္အရွင္သူ 
ျမတ္ဖရန္စစ္က အသင္းေတာ္သည္ သင္ 
တို႔၏ခရီးသြားဘဝႏွင့္အတူ တြဲပါလာေသာ 
ျပႆနာမ်ားကို ဂရုတစိုက္ရွိေနခဲ့ပါသည္။ 
တစ္ခါတစ္ရံ သင္တို႔ကို နံရံတစ္ဖက္သို႔ 
ေရာက္ေစေသာအစြန္းေရာက္ ဖယ္ရွားမႈ 
မ်ားမွ ကူညီရန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ 
တိုက္နယ္မ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီးသည္ 
ႏွင့္လူသားအားလံုးတို႔၏လုိအပ္မႈမ်ားအား
အထူးအာရံုစိုက္နားေထာင္ရန္ ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ 
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ဆက္ကပ္အဖြ႕ဲမ်ားအတြက္ ဂ်ဴဘီလီပြတဲြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားကုိပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္က ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ 

   လြန္ခဲ့ေသာစေနေန႔ (၆၊ ၆၊ ၂၀၁၆)တြင္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ လၽွပ္စစ္ျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ ဝီးခ်ဲတစ္စုံကို မသန္ 
စြမ္းသူ လင္မယားႏွစ္ဦးအား လက္ 
ေဆာင္အျဖစ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
လင္မယားတို႔သည္လည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ 
ရဟန္းမင္းႀကီးထံမွ ၎ထိုင္ခုံကို လက္ 
ေဆာင္အျဖစ္ လက္ခံရရိွသည့္ အတြက္ 
အင္မတန္မွဝမ္းသာမိေၾကာင္း ႏွင့္ေက်းဇူး 
အထူးတင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ 
သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ေရာမၿမိဳ႕၏အျပင္ဘက္ 
အစြန္အဖ်ားတစ္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ၾက၍ 
လိုအပ္သည္မ်ားကို Medicina Solidale 
အဖြ႕ဲမ ွ ပံ့ပုိးကူညီထားလၽွက္ ရွိေၾကာင္း 
လည္း သိရွိရပါသည္။ 
 ၎လင္မယားသည္ ေရာဂါထူ 
လြန္းၿပီး ႏွစ္ေယာက္စလုံးသည္ ႏွလုံး 
ေရာဂါႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါတို႔ကို အျပင္းအ 
ထန္ခံစားေနရေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမွာ  

မၾကာေသးခင္က ေျခေထာက္္တစ္ဖက္ကို 
ျဖတ္ထုတ္လိုက္ရေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ 
 Medicina Solidale အဖြဲ႔က 
သူတို႔လိုအပ္ေသာ ဝီးလ္ခ်ဲကို ဝယ္ေပးႏုိင္ 
ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ပိုက္ဆံကို ရွာ 
ေဖြေပးလွ်က္ရွိရာ ရဟန္းမင္းႀကီးက ထိုလို 
အပ္မွႈကို အေျမွာ္အျမင္ရိွစြာ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
 Medicina Solidaleအသင္းကို 
စတင္တည္ေထာင္သူErcoliသည္“ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အၿမဲအ့ံၾသေအာင္ 
လုပ္တာ ႏွစ္ေယာက္မရိွဘူး” ဟုေျပာ 
ၾကားသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ လူနာေတြ 
အတြက္ ေဆးမ်ား၊ အစားအစာမ်ားႏွင့္ 
လူနာတင္ယာဥ္မ်ားကို လွဴဒါန္းေပးေသာ  
မြန္ဆီေညွာ္ Konardကိုလည္း ေက်းဇူး 
တင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ Medicina Solidale 
အသင္းသည္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ တည္ 
ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူမႈေရး၌ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း  အပယ္ခံရသူမ်ားႏွင့္ 
ဆင္းရဲသားမ်ာတို႔ကို ကူညီရန္ျဖစ္သည္။ 
“ရဟန္းမင္းႀကီးက ယခုလို လူနာေတြကို 
ပါဝင္ ကူညီးေပးတာဟာ Medicina 
Solidale အသင္းကို ကူညီေပးသလိုပဲလို႔ 
ခံစားမိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း 
ခြင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အထီးက်န္ဆန္ 

ေနရတာေတြ၊ စြန္႔ပစ္ခံရတာေတြ သိပ္မရွိ 
ေတာ့ပါဘူး… ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ဆုိရင္ 
ဘာကြာျခားမႈမွ မခံစားရပါဘူး ဘာျဖစ္လုိ႔ 
လဲဆိုေတာ့ သူကကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အၿမဲ 
ရပ္တည္ေပးေနလို႔ပဲျဖစ္တယ္” ဟု Ercoli 
က ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း ဗာတီကန္ 
ေရဒီယိုသတင္းမွရရွိပါသည္။ 
 

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ကမသန္စြမ္းသူလင္မယားကုိ ဝီးခ်ဲတြန္းလည္းတစ္စံု ေပးအပ္    
 

 

ေဂ်ရုဇလင္၏လက္တင္ရဟန္းအႀကီးအကဲက Ramadan အတြက္ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ 
ေဂ်ရုဇလင္၏ လက္တင္ရဟန္းအႀကီးအကဲက ယခုအပတ္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာကာလ (Ranadam) ကိုစတင္သူ ကမ ႓ာတစ္ဝွမ္းလံုးဆိုင္ရာ မြတ္ဆလင္မ်ားထံသို႔ ရင္းႏွီးပ်ဴငွာ 

မႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ႏႈတ္ဆက္သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု၌ လက္တင္ရဟန္းအႀကီးအကဲက ေဂ်ာ့စလင္၏ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္သူဘာသာတူမ်ားစြာ 
တို႔ႏွင့္အတူ မြတ္ဆလင္တို႔၏ ၿခိဳးျခံဝါေရွာင္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းကာလျဖစ္ေသာ ထို Ramadan ၏အစတြင္မြတ္ဆလင္တို႕အား အထူးႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါ၏ ဟုေရးသားထားသည္။ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတစ္ခုထဲ၌ ဘုရားရွင္၏ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွရန္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိရန္ အမုန္းႏွင့္မတရားမႈမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဒသ၌ 
လႊမ္းမိုးမႈမရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆုေတာင္းပါသည္။ 

ပဋိပက ၡမ်ားစြာေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ အီရတ္စစ္ပြႏဲွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခက္အခဲၾကားမွျပန္လည္နလံထူရန္ ႀကိဳးစားရေသာ 
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနမ်ား၊ ေျမာက္မ်ားစြာေရာက္ရွိလာေသာ ဒုက ၡသည္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ျပင္ဆင္ေနေသာ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ေလဘာႏြန္ စသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္အတူ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္လက္ရွိေနေသးေသာ ေဂ်ရုဇလင္ၿမိဳ႕ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးကိစ ၥမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထပ္တူ ရွိေနပါသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ရယူရန္၊ 
စစ္လက္နက္သံမ်ားဆိတ္သုန္းသြားေစရန္၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာကိစ ၥမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစ ၥရပ္အားလံုးတို႔တြင္ ကူညီေပးပါသည္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ 
(ဗာတီကန္ေရဒီယို) 
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        ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္း 
စြာယွဥ္တြေဲနထိုင္ရန္ မြတ္ဆလင္ေတာင္ 
သူ တစ္စုက ပါကစ ၥတန္ Singh ခရုိင္၊ 
Gojra ၿမိဳ႕၊ Khalsabad ရြာတြင္ ကက္သ 
လစ္ခရစ္ယာန္မ်ား ဆုေတာင္းႏိုင္ရန္အ 
တြက္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ 
ကို အတူေဆာက္ၾကမည္ျဖစ္ရာ မူဆလင္ 
တို႔မ ွ လိုအပ္သည္မ်ား ထည့္ဝင္ၾကမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 (၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္  ၎ေနရာ၌ 
မြတ္ဆလင္တို႔၏ရန္ၿငိဳးေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ 
အေတာ္မ်ားမ်ား ေသဆုံးခဲ့ၾကရေၾကာင္း ၊ 
ေသဆုံးေသာသူမ်ားထမဲွ ခုႏွစ္ေယာက္ 
သည္ မိမိ၏ေနအိမ္တြင္ အရွင္လတ္လတ္ 
မီးရႈိ႕သတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ အနီးနားတြင္ရွိ 
ေသာ ဘုရားေက်ာင္း(၄) ေဆာင္တို႔ကို 
လည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 
ေျခာက္ႏွစ္ၾကာေသာအခါ ၎ေနရာတြင္ 
လက္ရွိေနထိုင္ၾကေသာ မြတ္ဆလင္တို႔က 
ရႊံ႕ႏွင့္ ျပဳလုပ္မည့္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ 
ေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ပါဝင္ကူညီ  

ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊Dilawar  Hussain 
ဆိုင္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ဘုရားေက်ာင္း 
သည္ Allab ဘုရားေက်ာင္းလည္းျဖစ္ 
သည္ဟုဆိုၿပီး အလွဴေငြ Rs (10000)၊ 
နယ္ခံစီးပြားေရး သမားတစ္ေယာက္က 
လည္း အလွဴေငြ Rs (30000)၊ လယ္ 
သမားတစ္စုမွ အလွဴေငြ Rs (2000)၊ 
အျခားေသာေနရာမွ မြတ္ဆလင္တစ္ဖြဲ႕ 
သည္လည္း အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္ခ့ဲ 
ေၾကာင္း၊ ၎အလွဴေငြမ်ားႏွင့္(၃၆) ရြာမွ 
မြတ္ဆလင္မ်ား ေပးလွဴေသာ အလွဴေငြ 
မ်ားကို St. Fidelis  ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. Attab  James Pawl မ ွ
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း  သိရသည္။ ဖာသာရ္က “ဒါဟာ 
ဘဝရဲ႕အေၾကာင္းပါဘဲ။  အရင္တုန္းကဆို 
ရင္ ဘုရားရွိခိုးဖို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ 
အိမ္ကို သံုးရတယ္။ အခုေတာ့ မြတ္ဆ 
လင္ညီအစ္ကိုေတြက ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ 
လက္ေဆာင္အျဖစ္ ကူညီေဆာက္ေပးမွာ 
မို႔သူတို႔ေတြကိုအရမ္းပဲေက်းဇူးတင္မိတယ္ 

မြတ္ဆလင္ရြာသားမ်ားကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္အလွဴေငြထည့္ဝင္ 
 ဒါဟာ ဂုဏ္ယူစရာ တစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္။ 

လူတစ္စု၏ မဆင္မျခင္မႈေၾကာင့္ ဘာသာ 
ေရးတစ္ခုလံုးကို အျပစ္မျမင္သင့္ပါဘူး။ 
မြတ္ဆလင္ေတြက ကက္သလစ္ခရစ္ 
ယာန္ကို ကူညီတာ ပထမဆံုး  အႀကိမ္ 
လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္ 
တုန္းကလည္း Gojra tehsil မွာ ဘုရား 
ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္တုန္းက  ပါဝင္ 
ကူညီခဲ့ေသးတယ္။” ဟု Fr. James 
မွထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
    Ijaz Farooqu ကလည္း BBC သို႔ 
“Pakistan ႏုိင္ငံ Khalsabad ေလာက္ 
ခရစ္ယာန္ႏွင့္မြတ္ဆလင္ အိမ္ေထာင္စု 
ေတြ စည္းလံုးၾကတာမရွိခဲ့ဘူး ဒီေနရာဟာ 
အခ်င္းခ်င္းရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဘဝအ 
ေၾကာင္းေဝမွ်ၾကဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးေနရာ 
တစ္ခုျဖစ္သလို ေအးအတူ ပူအမွ် ယွဥ္တြ ဲ
ေနထိုင္ဖို႔ အင္မတန္မွေကာင္းတဲ့ ေနရာ 
တစ္ခုလည္းျဖစ္ တယ္” ဟု ေျပာၾကား 
သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေနရာတြင္ 
ႀကီးျပင္းလာေသာကက္သလစ္ဘာသာတူ  
 

(Faryal Masih)တစ္ဦးကလည္းသတင္း 
ဌာနတစ္ခုသို႔ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္က 
ေလးဘဝကတည္းက ဒီေနရာမွာအတူႀကီး 
ျပင္းလာခဲ့ၾကတယ္။ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ ေနၾက 
တယ္။ အခ်င္းခ်င္ရုိးရာပြႏဲွင့္ လက္ထပ္ပြဲ 
ေတြ လည္းတက္ခဲ့ၾကတယ္။ ဝမ္းနည္း 
သည္ျဖစ္ေစ၊ ဝမ္းသာသည္ျဖစ္ေစ မွ်ေဝ 
ခံစားခဲ့ၾကတယ္။ ေဆာက္လုပ္မယ့္ ဘုရား 
ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ 
ဆုေတာင္းဖို႔၊ခရစၥမတ္ပြကဲ်င္းပဖို႔၊ ပါစကား 
ပြကဲ်င္းပဖို႔အတြက္ အေဆာင္ကို လိုက္ငွား 
ရမ္းစရာ မလိုေတာ့ဘူးဆိုတာ သေဘာ 
ေပါက္လိုက္ပါၿပီ။ မြတ္ဆလင္အႀကီးအ 
ကဲေတြက ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ေဆာက္ေပးမယ္ ေျပာတုန္းက မယံုခဲ့ဘူး။ 
ဒါေပမ့ဲ အခုေတာ့ တစ္လအတြင္းမွာပဲ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အံ့မခန္းျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရ႕ဲအိမ္မက္ေတြ ျပည့္စံုသြားခ့ဲ 
ရပါၿပီ။” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္း 
ဗာတီကန္ေရဒီယိုမွ သိရပါသည္။  
                                     CBCM-OSC 

        “ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ 
မိဘမဲ့မ်ားကို ဂရုစိုက္ရန္” ျဖစ္သည္ဟု Sr. 
Lilly ကေျပာသည္။၊ ၎တို႔သည္ 
အသက္(၄)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္ အမ်ိဳးသမီး 
ငယ္မ်ား၊ စြန္႔ပစ္ခံရသူမ်ား၊ မည္သူမွ် 
မလိုလားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ New 
Delhi ၏ ေျမာက္ေတာင္ပိုုင္း ၿမိဳ႕၏ 
အလြန္ဆင္းရဲေသာရပ္ကြက္တြင ္ ၂၅၀၀၀ 
ခန္႔ရွိေသာ မိသားစုဝင္မ်ား ေနထိုင္လွ်က္ 
ရွိၾကသည္။ ၎ေနရာသည္ အရာမထင္ 
ေသာ အလုပ္မ်ားပင္ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ရန္ 
ခက္ခဲသည္။ထို႔ေၾကာင့္အမ်ားစုကအလိုလို 
ႏွင့္(စားဝတ္ေနေရးအတြက္) ျပစ္မႈငယ္ 
ကေလးမ်ား က်ဴးလြန္လွ်က္ ရွိၾကသည္။ 
ေနစရာအိမ္မရွိေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ား 
ကို Sister Lilly Chirayath (C.H.F) က  
 

ေခၚထားၿပီးမိဘမဲ့ကေလးမ်ားကိုလည္းအ
မွန္တကယ္ ကယ္တင္ခဲ့သည္။ စစၥတာရ္ 
က ၎မိ္န္းကေလးမ်ားသည္ ရထား 
ဘူတာမ်ား၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္လမ္းမ်ား ေပၚတြင္ 
လွည့္ပတ္ သြားလာေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး 
တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မိဘမ်ား၏စြန္႔ပစ္ျခင္း ႏွင့္ 
တစ္ခ်ိဳ႕မွာ အရက္သမားဖခင္၏ ဆိုးဝါး 
သည့္ အႏုိင္က်င့္ဆက္ဆံမႈတြင္ ေနခ့ဲရ 
ေၾကာင္း၊လူမႈေရးဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳး 
မ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္စီးခံရေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္ဟုေျပာသည္။အမ်ားအားျဖင့္ခႏၶာႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းခံရမႈကိုတို႔ႏွင့္ 
ႀကံဳခဲ့ၾကရသည္။စစၥတာရ္က သူတို႔ေတြကုိ 
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ကူညီလွ်က္ရွိပါသည္။       
  စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ 
ျဖစ္သည္။ စစၥတာရ္၏ ေျပာျပခ်က္အရ  

“ကၽြန္မထင္တယ္ သူတို႔ေတြကို အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ကူညီ 
လမ္းညြန္ျပျခင္းတို႔ လိုအပ္တယ္”ဟုေျပာ 
ၾကားသည္။ စစၥတာရ္၏ Website မွာ 
အလြန္သက္ဝင္လွသည္။ အငယ္ဆံုးေသာ 
သူကိုသင္ဂရုစိုက္လွ်င္ ငါ႔ကိုဂရုစိုက္ရာ 
ေရာက္၏။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဘုရား 
အဖို႔ ခ်စ္စရာအေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ 
ထိုသူမ်ား သည္အလြန္ျဖဴစင္ၿပီး အျပစ္ 
ကင္းၾကသည္။ ထိုသူတို႔သည္ အရာရာကုိ 
ရရိွရန္ အထိုက္တန္ဆံုးသူ ျဖစ္သည္။ 
ခ်စ္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ 
ဂရုစိုက္ျခင္းတို႔ကိုခံထိုက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဘုရားကသူတို႔ကို ဂရုစိုက္ရန ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
လက္ထဲသိ႔ို အပ္ႏွင္းထားသည္။ 
  

   သို႔ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေလာကႀကီးထဲ 
တြင္ မည္သည္႔အရာမ်ား ျမင္ရသနည္း။ 
ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ ကေလးေလးတစ္ 
ေယာက္ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံ 
ခံရျခင္းသည္အနာက်င္ရဆံုးပင္ျဖစ္သည္။     
         အဆိုးဆံုး ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းမွာအထီး 
က်န္ဆန္ျခင္းႏွင့္ တစ္ပါးသူကိုယ့္ကို မလို 
လားျခင္းပဲျဖစ္သည္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ 
ေပ်ာ္ရႊင္လွ်င္ ၎ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို တစ္ပါး 
သူမိသားစု၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင္႔ ကမ ႓ာႀကီး 
အားေပးေဝသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးငယ္ 
တို႔ု၏ႏွလံုးသားကို ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း 
ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္လန္းဆန္းေသာ ဘဝျဖစ္လာ 
ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
         
 

 
ပြေတာ့အေပၚေရာက္လာတယ္။ အေပၚတက္ 
တဲ့အခါ မိုးေလဝသရဲ႕သဘာဝမွာ ေလက 
အေပၚ တက္ရင္ေအးတယ္။ ေအာက္ကုိဆင္း 
ရင္ေႏြးတယ္။ ေရေငြ႔ပါတဲ့ေလက အေပၚတက္ 
လို႔ေအးလာရင္ ပါတဲ့ေရေငြ႔ ေတြဟာအရည္ 
ဖြဲ႔တယ္။ အရည္ဖြ႔ဲေတာ ့ ေရေဘာင္သင္းေတြ 
ျဖစ္လာတယ္။ ေရေဘာင္သင္းေတြစျဖစ္ 
တဲ့ေနရာက တိမ္ျဖစ္လာတယ္။ဒါေပမဲ့ေအာက္ 
က အပူကတအားေကာင္းၿပီး အလယ္မွာ 
ပင့္တင္ေနတဲ့ေလကလည္း တအားေကာင္း 
ေတာ ့ အ့ဲဒီေရေပါက္ေတြကအေပၚကို ဆက္ 
တက္သြားတယ္။ ရပ္ေနလို႔မရဘူး။ အေပၚ 
ဆက္တက္သြားေလ ပိုေအးေလေပါ႔။ ပိုေအး 
ေလ ပို၍အေရ ဖြဲ႔ေလ ေရေပါက္ေတြပိုႀကီးလာ 
ေလ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ တကယ့္အမွန္က 
အျမင့္ေနရာ ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အပူခိ်န္ 
ကသုညကုိက်တယ္။သုညျဖစ္တဲ့ အျမင့္ေနရာ  
 

ကို ေရာက္တ့ဲအခါက်ေတာ့ ေရရဲ႕သဘာဝက 
သုညျဖစ္ရင္ ေရခဲျဖစ္သြားတယ္။ ေလ့လာမႈ 
အရပ္ကေတာ့ ေပငါးေသာင္းခြအဲထိ တက္ 
တယ္။ အေပၚတက္ေလပုိၿပီးခဲေလေပါ႔။ ေရခဲက 
ပိုႀကီးလာေလေလဘဲ။ ႀကီးလာေတာ ့ အေလး 
ခ်ိန္က ပိုႀကီးလာတယ္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံက အရင္လိုမုိးအႀကီးႀကီး ရြာစရာ 
မလိုဘူး။ နည္းနည္းေလးရြာတာနဲ႔ ေရႀကီးသြား 
ၿပီ။ ေရထိန္းတ့ဲ ေရအားစနစ္ မရိွေတာ့ဘူး။ 
ေတာင္ကုန္းမွာေနတဲ့သူေတြ သတိထားပါ။ 
မိုးသီးေတြျဖစ္လာတယ္။ (၅)ႏွစ္မွ (၇)ႏွစ္တစ္ခါ 
ဆိုသလို အေနာက္ဘက္က ေရေႏြးေတြက 
ပံုေသအေရွ႕ဘက္ကိ ု ေရာက္တယ္။ ပစိဖိတ္ 
သမုဒၵရာတစ္ခုလံုး ေရေႏြးျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ 
အယ္နီညိဳလို႔ ေခၚပါတယ္။ ထို႔အတူဘဲ အေရွ႕ 
ဘက္ကေရေအးေတြက အေနာက္ဘက္ကို 
ေရာက္သြားရင္ လာနီညာျဖစ္သြားတယ္။ျမန္မာ 
ျပည္ကိုဝင္တဲ့မုန္တိုင္းေတြ(၁၈၇၇) ခုႏွစ္  

ကေနစၿပီးေတာ့(၂၀၁၅)ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း 
(၁၃၇)ခုႏွစ္အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ 
ျဖစ္တဲ့မုန္တိုင္းေတြႏွင့္ ျမန္္မာႏုိင္ငံကိုဝင္ခဲ့တ့ဲ 
မုန္တိုင္းေတြ အားလုံးျပန္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ  
လြန္ခဲ့တ့ဲႏွစ္ေပါင္း (၁၃၈) ႏွစ္အတြင္း ဘဂၤလား 
ပင္လယ္ေအာ္မွာ မုန္တိုင္းေပါင္း (၁၃၀၀) နဲ႔ 
(၁၀)ဇုန္ ျဖစ္တဲ့အခါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (၈၅) ဇုန္ 
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အ့ဲဒီထဲမွာ (၅၁) ရာႏႈန္းက ေမလ 
မိုးႀကိဳ၊ (၄၉)ရာႏႈန္းက ေအာက္တုိဘာလ၊ 
ႏိုဝင္ဘာလ မုိးလြန္မွာျဖစ္တယ္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဇြန္၊ ဇူလိုင္္္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ 
ဘာလေတြမွာ မုန္တိုင္းဘယ္ေတာ့မွ မဝင္ဘူး။ 
ဝင္လို႔ရွိရင္ ေမလမွာဝင္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ 
ေအာက္တုိဘာလ၊ ႏိုဝင္ဘာလ ျမန္မာျပည္ကုိ 
ဝင္တဲ့အထဲမွာလည္း (၂)လံုးက ျမစ္ဝကၽြန္း 
ေပၚထ၊ဲ တစ္လံုးက(၁၉၇၅) အ့ဲဒတီုန္းက 
ပုသိိမ္နဲ႔ ဂြ ၾကားမွာမုန္တိုင္းကျဖတ္သြားတယ္။ 
ေျပာရရင္ေတာ့ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရဲ႕ အေနာက္  
 

ဘက္ကမ္းရုိုးတမ္းကေန ဝင္သြားတယ္။ ကၽြန္ 
ေတာ ္ အ့ဲဒီတုန္းက မုန္တိုင္း(၂၄)နာရီ ကြင္း 
ဆင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔ရ႕ဲအတြင္းေရးမွဴးပါ။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္၊ရြာအႏွံ႔၊ ေနရာအႏံွ႔ ေျမျပင္ထကဲို 
အကုန္စီးဆင္းလာမွာဘ။ဲ မႏွစ္က ေအာက္တုိ 
ဘာလမွာ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ေရျမဳပ္တယ္။ 
တစ္ခါမွလည္းမၾကားဖူးဘူး။ တစ္ပတ္လုံး 
ရြာတ့ဲမိုးက ေလးလက္မဘဲ ရိွတယ္။ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံမွာ ေလးလက္မ ဆိုတ့ဲအရာက ပါးပါး 
ေလးပါ။ အရင္တုန္းကဆို ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ 
အခုေရျမဳပ္ကုန္ၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဆဲိုရင္ 
သစ္ေတာေတြျပဳန္းတီးလို႔ ျဖစ္တယ္။ ေၾကာက္ 
စရာအရမ္းေကာင္းတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
ကုန္းျမင့္ပိုင္းမွာ ေနတဲ့သူေတြ သတိထား 
ေစခ်င္ပါတယ္။ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ မိုးရာသီမွာ 
ေရႀကီးမႈႏွင့္မုန္တိုင္း အႏၲရာယ္ေတြကိုဂရုစိုက္ 
ရမယ”္ဟုေဝမွ်သြားခဲ့ပါသည္။ (CBCM-OSC) 
 

စာ(၉) ဦးထြန္လြင္မွအဆက္ 
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ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ (Lay Volunteer) ဆက္ကပ္လူငယ္သင္တန္းဖြင့္ပြဲကုိ  
၂၀၊၆၊၂၀၁၆ ရက္ေန႔ညေနတြင္  Holy Family Cathedral သန္႔ရွင္းေသာအိမ္ေထာင္စုဘုရားေက်င္း 
မာရီယားခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

ဤသင္တန္းဖြင့္ပဲြတြင္  ဆရာေတာ္ႀကီး ေရမြန္ေစာဖိုးေရက “ယေန႔လူငယ္မ်ားဟာ မူယစ္ 
ေဆး၀ါးႏွင့္ အျခားမေကာင္းတဲ့လမ္းေတြကုိ ေရာက္ေရာက္သြားၾကတယ္။ ဆက္ကပ္မယ့္ဘ၀ ေပးဆပ္ 
မယ့္ဘ၀ေတြ ရွားလာပါၿပီး။ ဒါေေၾကာင့္ ဆရာေတာ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္လူငယ္မ်ားၾကားမွာ Gap 
မျဖစ္ေအာင္ ဒီသင္တန္းလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူငယ္ေတြကုိ ပုိၿပီးဘ၀ေပးဆက္တတ္လာေအာင္ ဆြေဲခၚရန္ 
ရည္ရြယ္ပါ တယ္” ဟု ျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 

 

 ဤ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဆက္ကပ္လူငယ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္ၾကားေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားသည္  လူ၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာစမ္းစစ္မႈမ်ား Basic Human Formations/ 
Psychological Test၊ သိေကာင္းစရာ ဘုရားစကား၊ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာ၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ အေျခခံမိသားစုအေၾကာင္း၊ ကုိယ္က်င့္တရား/ နီတိ၊ Basic Media Knowledge 
and communication (Media ႏွင့္လူထုဆက္သြယ္ေရး) အေျခခံစက္ခ်ဳပ္ပညာ၊ ႏွင့္ အေျခခံ Music တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဆက္ကပ္လူငယ္ပညာသင္ႏွစ္သည္ 
လူငယ္မိန္းကေလး (၁၀)ေယာက္ႏွင့္ ေယက်ၤားေလး (၇)ေယာက္ အားလုံးေပါင္း (၁၇)ေယာက္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ သင္တန္းသည္ (၂)ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္တန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူသားမ်ား ဘုရားသခင္၏ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းကုိ ေဟာေျပာသက္ေသခံရန္။ အသြင္သစ္ အျမင္သစ္ အသင္းေတာ္၊ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေသာအသင္းေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စည္းရုံးလုပ္ေဆာင္ရန္။ လူမႈဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ A Shwe (MLM-OSC) 

 

 

Lay Volunteer

ထို႔ေနာက္ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ုုဳပ္ 
သာသနာ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ဓမၼညီလာခံမွ 
အႀကံျပဳထားေသာ ေဂါပက အဖြ႕ဲအစည္း 
၏ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွရွင္းလင္းတင္ျပေပးခ့ဲ 
ၿပီးလွ်ိဳ႕ဝွက္ မဲဆႏၵေပးေသာ စနစ္ျဖင့္မဲ 
အမ်ားဆံုးရရွိေသာသူကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး တာ 
ဝန္အသီးသီးေပးအပ္ခဲသ့ည္။  Sr.Louis Marie 

 

ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ 
စိန္အက္ဒြက္သာသနာ (မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္) 
တြင္ သာသနာအုပ္စုရွိ ဘာသာဝင္မ်ား 
အားလံုးအတြက္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးႏွင့္အတူ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မည့္ 
ေဂါပက အမႈေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဇြန္လ 
(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ဤ 
ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္  

ဘာသာတူ(၁၅)ဦးအုပ္စု(၈)စုမွေရြးခ်ယ္ 
ခဲ့ပါသည္။ဤေရြးေကာက္ပြတဲြင္အမႈေတာ္ 
ေဆာင္ရန္ ဘာသာတူ (၁၅)ဦး၊ အုပ္စု(၈) 
စုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္း 
အသီးသီးမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ လူငယ္ အဖြဲ႔မွ 
ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦး၊ ေကာင္းေသာသိုး 
ထိန္းသီလရွင္ဂိုဏ္းမွ သီလရွင္တစ္ပါး၊ သ 
ခင္ခရစ္ေတာ္၏  အဖိုးထိုက္တန္ဆံုးေသာ  

မဂၤလာဒုံစိန္အက္ဒြက္သာသနာ၏ ေဂါပကအမႈေတာ္ေဆာင္သစ္မ်ားျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္း 
 အေသြးေတာ္သီလရွင္မ်ား ဂိုဏ္းမွသီလ 

ရွင္(၃)ပါး၊အျခားစိတ္ဝင္စားေသာဘာသာ 
တူမ်ားျဖင့္ စုစုေပါင္း(၄၆)ဦး ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကို သန္႔ 
ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏လမ္းညႊန္ 
မႈ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ခံစားရရွိရန္ ဆု 
ေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ၏အမွာစကားျဖင့္စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။  

ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 

မႏၲေလးသာသနာ 

          မႏ ၲေလးၿမိိဳ႕နန္းေရွ႕ စိန္အန္ေထာ္နီ 
ဘုရားေက်ာင္းပြအဲား ၁၈၊၆၊၂၀၁၆ ရက္ေန႔ 
ညန (၅း၀၀)က က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ 
ပြေဲတာ္သို႔ ရပ္နီးရပ္ေဝးမ ွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 
      ပြေဲတာ္မစာၦးတရား၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 

ဂၽြန္ေအးေက်ာ္မွ ၾသဝါဒ တရားေရေအး 
တုိက္ေကၽြးရာတြင္ “ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သနားၾကင္နာျခင္းႏွစ္ 
အေၾကာင္းကိုေဝမွ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊စိန္အန္ 
ေထာ္နီက ရေသ့တစ္ပါးအေနနဲ႔ သီလပါရမီ 
က်င့္ေဆာက္တည္ ရာကေနၿပီးေတာ့ ဧ၀ံ 
ဂလိ သတင္းေကာင္းကို ေၾကညာေဟာ 
ေျပာရင္းနဲ႔ တရားေတာ္အတြက္ အသက္ 
အေသခံတဲ့ ဓမၼအာဇာနည္ေတြကို သူက 
အားက်ၿပီး တရားေဟာခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ 

ခ်င္ခ့ဲတယ္။ တရားေတာ္အတြက္ အေသ 
ခံတဲ ့ အခြင့္ထူးကို မရခ့ဲေပမယ္လုိ႔ ေဟာ 
ေျပာသြန္သင္ျခင္း၌ နာမည္ေက်ာ္ၾကား 
လာခဲ့တယ္။ ေဟာေျပာ သြန္သင္ရာမွာ 
လူသားျခင္း သနားက႐ုဏာ သက္ဖို႔ရာ 
သူေတာ္ျမတ္ စိန္အန္ေထာ္နီ အၿမဲသြန္ 
သင္ခဲ့တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀)နီးနီး 
ၾကာခဲ့ေပမယ္လုိ႔ သူျပဳခဲ့တဲ့ သူသင္ခဲ့တ့ဲ 
လမ္းစဥ္အတုိင္းပဲ လူေတြက ဆင္းရဲသူ 
ေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီၾကတယ္။ စိန္အန္ 
ေထာ္နီရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြဟာ ခရစ္ 
ယာန္တရားေတြပဲျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ 
ရ႕ဲသနားၾကင္နာတက္ျခင္း၊ဘုရားသခင္က
သြန္သင္တဲ့ ပညတ္အတိုင္း၊ သူေတာ္သူ 
ျမတ္ေတြဟာလုိက္နာက်င့္ေဆာက္တည္ခဲ့
ၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ စိန္အန္ေထာ္နီ သာမ 
က သူေတာ္ျမတ္ ရဟႏ ၲာအေတာ္မ်ားမ်ား 

က ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိကိုလုိက္ၿပီး 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို သက္ 
ေသခံ ေဟာေျပာခဲ့ၾကတယ္။ ဒီႏွစ္ 
(၂၀၁၆)မွာ ရဟန္းမင္းႀကီး ပုပ္ဖရန္စစ္ 
ကေနၿပီးေတာ့ သနားၾကင္နာျခင္းႏွစ္ 
အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတ့ဲ 
ယံုၾကည္သူသားသမီးေတြ သနားက႐ုဏာ 
ေတာ္ႏွစ္ကို လိုက္က်င့္ၾကဖုိ႔ ဘုရား 
သခင္ရဲ့ သနားက႐ုဏာကို ခံရေအာင္၊ 
လုိက္က်င့္ေစခ်င္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ 
ေပးထားတဲ့ ဒီႏွစ္မွာ သနားက႐ုဏာႏွစ္ကို 
က်င္းပၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ က်င္းပ 
လည္းဆုိေတာ့ ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယ 
ေျမာက္ေယာဟန္ေပါလူး၊ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဘက္နဒစ္၊ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၊ 
ရဟန္းမင္းႀကီး (၃)ပါးစလံုးရဲ႕ ေဟာေျပာ 
သြန္သင္ခ်က္ေတြမွာ ဘာကိုေတြ႕ရလဲ 
ဆိုေတာ့ ကမာၻႀကီးနဲ႔ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ 
ေဝဒနာေတြ၊ဒဏ္ရာေတြ၊မ်ားလွပါၿပီတဲ့ 
အမုန္းတရားေတြ ၊တိုက္ၾက၊ ခုိက္ၾက၊ 
သတ္ၾက၊ျဖတ္ၾက၊ အႏုိင္က်င့္ၾက၊ မတရား 
မႈေတြျပဳၾက၊ တာေတြမ်ားလွပါၿပီ၊ ယေန႔ 
ကမာၻႀကီးက လုိအပ္ေနတာက သနားက႐ု 
ဏာလုိအပ္ေနတာပါ။အဲဒီသနားက႐ုဏာ
ရ႕ဲမူလအစပိုင္ရွင္ကဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္ 
မူတယ္။ ဘုရားပိုင္တဲ့ သနားက႐ုဏာ၊ 

ဘုရားေပးတဲ့သနားက႐ုဏာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ယံုၾကည္သူေတြက ထုိက္ထိုက္တန္တန္ 
လက္ခံၿပီး၊ သူတစ္ပါးကို ေဝငွေပးႏုိင္ဖို႔၊ 
သူတစ္ပါးကို သက္ေသခံဖုိ႔ လုိအပ္ 
တယ္လုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး သံုးပါးစလံုးရဲ႕ 
သြန္သင္ခ်က္ေတြကေန အေျခခံၿပီးေတာ့ 
ဒီႏွစ္ကို သနားၾကင္နာျခင္းႏွစ္ အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
ေတြဟာစိန္အန္ေထာ္နီဆီီမွာအထူးသျဖင့္ 
ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ပစၥည္းမ်ားေတြျပန္ရ 
ဖို႔ကိုးစားတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီႏွစ္ 
သနားၾကင္နာျခင္းႏွစ္မွာကိုယ္အသံုးမက်
လုိ႔ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ 
ဘုရားသခင္နဲ႔ ေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရး 
ေပ်ာက္ဆံုး သြားတာေတြ၊ ေပ်ာက္ဆံုး 
ေနတဲ့ဝိညာဥ္ေရး ဘဝသက္တာကို ျပန္ရ 
ေအာင္သူေတာ္ျမတ္ စိန္အန္ေထာ္နီဆီ 
ကေနတဆင့္ ေတာင္းခံၾကပါစို႔” ဟုၾသဝါဒ 
တရားေရေအးကို တုိက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။
 ထို႔ေနာက္နန္းေရွ႕စိန္အန္ေထာ္နီ 
ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်ာ့ရွ္ 
ခင္ေမာင္ေထြးမွ စိန္အန္ေထာ္နီ ႏုိဗီနာ 
အစရက္မွ ပြေဲန႔တုိင္ အဘက္ဘက္မွ 
ကူညီေပးၾကေသာသူမ်ား ပါဝင္ၾကသူမ်ား 
အာလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ Pinky (MDY- OSC)  
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Bible ေကာ္မရွင္ 

CBCM-JP 

Media 

Media သံုး၍ သမ ၼာက်မ္းစာဆိုင္  
ရာဘုရားစကား သင္ၾကားျခင္း ဆရာျဖစ္ 
သင္တန္းကို ေတာင္ငူသာသနာ ေတာင္ငူ 
ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ(၁၀-၁၅)၂၀၁၆ထိ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  
          ၎သင္တန္းတြင္ သင္တန္းတက္ 
ေရာက္သူ(၆၂)ဦးရွိၿပီး လူငယ္မ်ား၊ သီလ 
ရွင္ေလာင္းမ်ား၊ ဓမၼသင္တန္း ေက်ာင္း 
သားမ်ား၊ မိခင္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 
         ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးမ်ားသည္ 
လက္ရွိ သံုးေနေသာ ဘုရားစကားသင္ 
ၾကားျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ 
နည္းပါးလာၿပီး ေခတ္မွာလည္း ေျပာင္းလဲ  

 

လာေသာေၾကာင့္ ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ 
ညီေထြရွိမည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ မီဒီယာ 
ကိုအသံုးျပဳ၍ ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္း 
ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ 
             သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားမွ 
“ဒီသင္တန္း တက္ျခင္းအက်ိဳးေၾကာင့္ေမး 
ခြန္းေတြ ထုတ္တတ္လာတယ္။ ကေလး 
ေတြကို ဘုရားစကား ဘယ္လိုသင္ရမလဲ 
ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းရလာတယ္။ လူေတြေရွ႕ 
ထြက္ၿပီးတင္ျပခြင့္ရေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ 
ယံုၾကည္မႈ ရွိလာတယ္။ ရြာျပန္ေရာက္ရင္ 
ကေလးေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျပန္ပုိ႔ 
ခ်ေပးခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။  ဆက္ 

လက္ၿပီး သင္တန္းသည္ မ်ားစြာအက်ိဳးရိွ 
ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ 
ေသာ သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္၍ တက္ 
ေရာက္ခ်င္ေၾကာင္းေျပာသည္။ 

သင္တန္းတက္ေရာက္သူ အမ်ား 
စုမွာလူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ တက္ၾကြၾက 
ၿပီး စိတ္ဝင္းစားမႈရွိၾက၍ အားရေက်နပ္ 
ေၾကာင္းဖာသာရ္ေဘာ္စကိုမွ ေျပာ သည္။ 
 

  တရားမွ်တေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
(J.P)႐ုံး၏ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးကုိ 
ဇြန္လ (၁၃)ရက္ ၂၀၁၆ တြင္ ၂၉၂(က) 
ျပည္လမ္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေက်ာင္း 
တိုက္၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ (J.P)႐ ံုး၌ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။၎အစည္းအေဝးသို႔ (J.P)႐ ံုး 
၏ နာယကဆရာေတာ္ ေရမြန္ေစာဖုိးေရ၊ 
ဖာသာရ္အမား၊ ဖာသာရ္ဟူးဘတ္(ေမာ္လ  

ၿမိဳင္သာသနာ)၊ ဖာသာရ္ေသာမတ္စ္ (ျမန္  
မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တရားမွ်တေရးႏွင့္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဒါ႐ုိက္တာ)၊ ေဒါက္တာ  
ရစ္ခ်က္ ဝင္းထြန္းၾကည္ (K.M.S.S) ႏွင့္  
ဦးအာလမ္ေစာဦး (ႏွစ္ခ်င္းအသင္းေတာ္) 
တို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
          အစည္းအေဝး၏ ရည္႐ ြယ္ခ်က္မွာ 
တရားမွ်တေရးႏွင့္ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရး၏လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္  
  

ရန္ျဖစ္သည္။ ၎အစည္းအေဝးတြင္-  
၁။ သာသနာနယ္ အသီးသီးရိွ 

တရားမွ်တေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းလုပ္ငန္း  
 ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ  
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး႐ ံုး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ျပန္လည္ 
တိုးျမွင့္တည္ေဆာက္ရန္ 

၂။ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္း႐ ံုးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သာသ  
 

နာျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
တြလဲ်က္လုပ္ ေဆာင္ရန္ 

၃။ကခ်င္ေဒသအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲ 
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 

၄။ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္း၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖာသာရ္အမား 
မွႀကီးၾကပ္ လမ္းညႊန္ေပးရန္ စသည္တို႔ကို 
ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 
 

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို အမွတ္(၆၆) ပုလဲ 
လမ္း ကမာ႐ ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
ဇြန္လ(၁၆)ရက္၂၀၁၆တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
၎အစည္းအေဝးတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
(၂၀)ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
ေက်ာင္းတိုက္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ၿငိမ္း  

ခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တေရးရံုးမွ ဒါရုိက္တာ 
ဖာသာရ္ေသာမတ္စ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲ 
သည္။အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ 
(၂၁)ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ 
အရပ္ ဖက္လူထု Forum က်င္းပႏိုင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ 
အစည္းအေဝးတြင္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို 
အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။၎တို႔မွာ 

 

၁။  လူမႈ Forum က်င္းပရန္ အေျခခံမူမ်ား 
TOR မူၾကမ္း၊ 
၂။ Forum တြင္အဓိကပါဝင္ ေဆြးေႏြးမည့္ 
က႑မ်ား-လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ေျမယာႏွင့္ 
သယံဇာတ 
၃။ လူထု Forum က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ လုပ္ 
ငန္းစဥ္(Process) ႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား 
ဖြ႕ဲစည္းျခင္း၊ယာယီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္  

 

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၁၄)ခုတြင္ သြားေရာက္ 
ၿပီးအေျခခံမူမ်ား (TOR)မူၾကမ္းကို တင္ျပ 
ေဆြးေႏြး၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူရန္တို႔ကို 
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 
     (၂၁)ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ 
အရပ္ဖက္လူထု Forum ကိုဇူလိုင္လ 
ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပမည္ဟုသိရ 
သည္။ 
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ 
က်ဳိင္းတုံ သာသနာ၊ မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕တြင္  
သူေတာ္သူျမတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကေလး 
မင္း ဗီစီမားရာအား( ၅ )ႀကိမ္ေျမာက္ 
သူေတာ္သူျမတ္ သဒ ၶါၾကည္ညဳိဂုဏ္ျပဳ 
ပြကဲုိက်င္းပခဲ့ပါသည္။ သူေတာ္သူျမတ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေလးမင္းဗီစီမားရာ ကို 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ အီတလီ 
နုိင္ငံ၊ မီလန္ၿမိဳ႕တြင္သူေတာ္သူျမတ္အျဖစ္ 
တင္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ 
   ထုိ႔ေၾကာင့္ သူေတာ္သူျမတ္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးကေလးမင္းဗီစီမားရာ၏  သဒ ၶါၾကည္ 
ညိဳဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ ဆုေတာင္းပြကဲုိ ေတာင္ 
ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ မ ွဆရာေတာ္ႀကီး  
 

မာတီးယားဦးေရႊ(ၿငိမ္း) အမွဴးျပဳ၍ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္ကုိ ပူေဇာ္ ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။  

မစၧားတရားတြင္ “လူတိုင္းသည္ 
ရဟႏ ၲာျဖစ္ႏိုင္သလို ရဟႏ ၲာျဖစ္ရန္လည္း 
တာဝန္ရိွေၾကာင္း၊ ရဟႏ ၲာျဖစ္ရန္ အဓိက 
လမ္းညြန္မွာ မာေတဦး၅း၃-၁၁) တြင္ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္မိန္႔ၾကားခဲ့
ေသာေတာင္ေပၚေဒသနာေတာ္ (သို႕) 
မဂၤလာရွစ္ပါးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း” မာေတဦး 
၁၅း၁-၄၀ တြင္ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္ဆုံး 
တရားစီရင္ျခင္းတြင္ ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း 
အငယ္ဆုံးေသာသူမ်ား၊ အကူအညီလို 
အပ္ေနသူမ်ားကို ျပဳစုကူညီေပးျခင္း  

သူေတာ္သူျမတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးကေလးမင္းဗီစီမားရာ 

 

 

စသည္တုိ႔ျဖင့္ ရဟႏ ၲာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း” 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး စတင္းဗင္းအားႏိုက ၾသဝါ 
ဒတြင္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
           ထိုပြေဲတာ္သုိ႔ ရပ္နီးရပ္ေ၀းရွိ  ယုံ 
ၾကည္သူဓမၼမိတ္ေဆြဘာသာတူ ဘုရားဖူး 
မ်ား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းထက္ သူေတာ္သူျမတ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေလးမင္းဗီစီမားရာအား 
သဒ ၶါၾကည္ညိဳ အားကုိး ဆုေတာင္းရန္ 
ေရာက္ရိွလာသည္ကုိေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
သူေတာ္သူျမတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကေလး 
မင္းဗီစီမားရာ၏ ၾကားဝင္ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ျပဳလုိေသာ 
လုိအင္ဆႏၵျပည့္ဝမႈရရိွၿပီး ပုိမုိသဒ ၶါၾကည္ 
ညဳိအားကုိးမိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔  
 

က်န္းမာေရးအတြက္ မိမိတုိ႔၏လုိရာဆု  
ေက်းဇူးကုိေတာင္းခံရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  
ေရာက္ရိွလာၾကသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘာ  
သာတူမ်ားကသက္ေသခံသြားၾကပါသည္။ 

ဆက္လက္ၿပီး သူေတာ္သူျမတ္မွ 
သည္ ရဟႏ ၲာအဆင့္သုိ႔ တင္ေျမွာက္နုိင္ 
ရန္ သူေတာ္သူျမတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ကေလးမင္းဗီစီမားရာ၏ ၾကားဝင္ဆု 
ေတာင္းေမတၱာကုိ အမွီျပဳ၍ မိမိတုိ႔ျပဳလုိ 
ေသာလုိအင္ဆႏၵျပည့္ဝျခင္းစသည့္တန္ခုိး 
လကၡဏာမ်ား ရရွိခံစားပါက နီးစပ္ေသာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားေပး 
ေစလုိေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ 
စတီဗင္းအားႏို မ ွမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 

 

(ရုိ႕စ္ SdP) 
 

က်ဳိင္းတံုသာသနာ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏(၆)လပတ္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ား၏ေျခာက္လပတ္္အစည္းအေဝးကို  ဇြန္လ 
၆-၁၁ ေန႔ ၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 
 

စီဘီစီအမ္ဥကၠဌ၏အဖြင့္အမွာစကား 
   အစည္းအေဝးကိုဆရာေတာ္ ေရမြန္ေစာဖုိး 
ေရမွ အဖြင့္ေမတၱာျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲကာ  
ဥက ၠဌဆရာေတာ္္ ဖဲလစ္လ်န္ခဲန္ထန္ကႀကိဳဆို 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားတြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးေပါလ္ဂေရာင္း(ၿငိမ္း) ၏ တက္ 
ၾကြစြာပါဝင္ေပးမႈကိုလိႈက္လဲွစြာႀကိဳဆိုေၾကာင္း 
ဆရာေတာ္ ေရမြန္ေစာဖုိးေရ၊ ဆရာေတာ ္
ဂြ်န္မန္းဆိန္းဟွီႏွင့္ ဆရာေတာ္ စတီးဗင္း 
ေတ်ရ္ဖတဲို႔ ျပန္လည္ က်န္းမာလာျခင္း 
ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းရေၾကာင္း ႏွင့္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂါၿပီအဲလ္ သိုေဟး 
မန္းဂါဘီိ(ၿငိမ္း)၊ ဖာသာရ္စတင္းဗင္းဦးခ်ိဳ 
(ပုသိမ္သာသနာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာလူထု 
ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံျဖစ္ခ့ဲဖူးသူ)၊ ဖာသာရ္ 
တာရ္ခ်ီးစီအုိ (က်ိဳင္းတံုသာသနာ) တို႔ပ်ံလြန္ 
ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြရဲေၾကာင္း၊ 
ၾကင္နာသနားျခင္း ဂ်ဴဘီလီႏွစ္တြင္ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားအတြက္ ဂ်ဴဘီလီကို ေအာင္ျမင္စြာ 
က်င္းပႏုိင္ခ့ဲျခင္းအတြက္ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာႏွင့္ သာသနာအသီးသီးတို႔က ဂုဏ္ 
ယူ ရပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝး 
ၾကားထတဲြင္ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ႏွင့္ 
မစၥတာေဒးဗစ္အာလန္တို႔မွလည္းေကာင္း၊ 
ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ Mr. Sean Patrick Lovett 
(ဗာတီကန္ေရဒီယို၏ အဂၤလိပ္ဆိုင္ရာ ဒါရုိက္ 
တာ)မွပို႔ခ်ေပးမည္ဟုေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ 

 

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိ၏ အႀကံျပဳခ်က္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေညာင္ေလးပင္ မယ ္
ေတာ့္ပရဝဏ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ 
အသစ္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္သာသနာအသီးသီး 
သို႔ အလွဴေငြေကာက္ခံခြင့္ေပးပါရန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏အႀကံ 
ျပဳခ်က္ႏွင့္ တင္ျပခ်က္ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အားလုံးက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 
 

ေမဂ်ာေဆေမနာရီေက်ာင္းသားမ်ား 
ညီလာခံကလာမည့္ႏွစ္မွစ၍ ရဟန္းေလာင္း 
မ်ားကုိရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ေရာက္ 
မွသာလွ်င္ သကၤန္းဝတ္ရုံ စတင္ေပးအပ္ရန္ 
သေဘာတူခဲ့ၾဲကသကဲ့သို႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား  
 
 

 

သည္ ခရီးထြက္ေသာအခါတြင္ သကၤန္း (သို႔မ 
ဟုတ္) သတ္မွတ္ထားေသာ ရွပ္အက ႌ် အမ်ိဳး 
အစားကုိ မျဖစ္မေနဝတ္ဆင္ၾကရန္တိုက္တြန္း 
ခဲ ့ၾကသည္။  
 

ရဟန္းေတာ္မ်ားေကာ္မရွင္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား မြမ္းမံသင္တန္း တစ္ခုကိ ု
၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းသိကၡာခံယူသည့္ အဖဲြ႔ 
အတြက္ေအာက္တုိဘာလ(၉-၁၆၊၂၀၁၆) ၌ 
ပုသိမ္သာသနာ၊ ေခ်ာင္းသာ၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။  
 

ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရာ၌အသင္းေတာ္၏ 
က႑ 

Fr. Amal Raj က “ႏုိင္ငံေတာ္တည္ 
ေဆာက္ရာ၌အသင္းေတာ္၏က႑” သင္တန္း 
၏လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်က္မ်ားကုိတင္ျပရာ (၁)။ 
လူသားဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (ပညာေရး အစြမ္း 
ပကား)၊(၂)။အျပန္အလွန္ရိွေသာ လူသားဖြ႔ံၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈ (ကက္သလစ္မ်ားကုိဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ 
မႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ယူတတ္ရန္ သင္ၾကား 
ေပးျခင္း)၊(၃)။ တိုင္းရင္းသားတို႔၏တန္းတူ 
အခြင့္အေရး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မွ်တျခင္း 
(လူမ်ိဳးစုမ်ားအားကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းရွာေဖြ 
ျခင္း)၊ (၄)။အမ်ိဳးသမီးက႑ (အမိ်ဳးသမီးမ်ားကုိ 
အႏ ၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္၊ သူတုိ႔၏စြမ္းရည္ 
မ်ားကုိျမင့္တင္ေပးရန္) (၅)။ ညီအစ္ကိုခရစ္ 
ယာန္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ (ၿငိမ္းခ်မ္း 
သည့္ဘာသာတရားမ်ား လူသားဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ 
မႈ) တိုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုစံႏႈန္းႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္ 
မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ 
ရန္ဆရာေတာ္မ်ားသည္က႑အလိုက္ေအာက္ 
ပါအတိုင္းဖြ႔ဲစည္းထားသည္။ 
(၁) ပညာေရးက႑အတြက္ ကာဒီနယ္လ္ 
ခ်ားလစ္ဘို၊ ဆရာေတာ္ဖဲလစ္လ်န္ခဲန္ထန္၊ 
ဆရာေတာ္ဘဆီးလီအုိအသိုင္၊ ဆရာေတာ္ 
စတီးဗင္းေတရ္ေဖ။  
(၂) လူသားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးက႑ ဆရာေတာ္ရယ္မြန္ 
ဆြန္လုမ္ဂမ္၊ ဆရာေတာ္အလက္ဇႏ ၵားျပဳံးခ်ဳိ၊ 
ဆရာေတာ္ ပီတာလတ္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ဖီးလစ္ 
လဆပ္ ဇေဟာင္း။  
(၃) တိုင္းရင္းသားတို႔၏တန္းတူ အခြင့္အေရး 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွ်တျခင္း က႑တြင္ 
ဆရာေတာ ္ ေရမြန္ေစာဖုိးေရ၊ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္နီးေကာ္လပ္စ္၊ ဆရာေတာ္ဖရန္စစ္ေဒါ 
တန္ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ပီတာလူးစ္၊ 
 

(၄) အမိိ်ဳးသမီး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ တြင္ 
ဆရာေတာ္လူခ်ီးစ္အူးစ္ ရီးကုန္း၊ ဆရာေတာ ္
ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္ႏွင့္ ဆရာေတာ ္အိုက္ 
ဇက္ဓါႏု၊ 
(၅) ဘာသာေရးအျပန္အလွန္ေထာက္ပံ့ေရး 
က႑တြင္္ ဆရာေတာ္ ဂြ်န္မန္းဆိန္းဟွီ၊ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဂေရာင္း(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ဆရာ 
ေတာ္ဂြ်န္ေစာေယာဟန္တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

မိမိတို႔က်ရာက႑အလိုက္ တာဝန္ယ ူလုပ္ 
ေဆာင္ရန္တဖြ႔ဲစီ၌အဖြဲ႔သားအခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံ ု
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္  အျပန္ 
အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ အစီရင္ 
ခံစာကုိ ေအာက္တိုဘာလ၏ ပထမပတ္တြင္ 
ေနာက္ဆံုးထားရန္တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ 

ကမ႓ာႀကီးအားဂရုစုိက္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏အစည္းအေဝးတြင္ျမန္မာ့  
မိုးေလဝသပါရဂူ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္အား 
ဖိတ္ၾကားကာ အယ္နီညဳိ၊ လာနီညာႏွင့္ ျမန္မာ 
ျပည္တြင္ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈမ်ားအေၾကာင္း
ကိုလည္းေကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း 
သိန္းျခင္းအေၾကာင္းကုိ Spectrumဒါရုိက္တာ 
ေဒးဗစ္အာလန္ က “Laudato Si” ေျခခံ၍ 
ေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။ 
 

ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းမ်ားစည္းလုံးေရးေကာ္မရွင္ 
ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစာေယာဟန္က    “သာသနာ့ 
ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း 
အားလုံးစည္းလံုးမႈကို ေရွးရႈေသာေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္း 
အခမ္းအနားမ်ားကုိ မွန္ကန္တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ 
သင့္ေၾကာင္း၊  Rev Mahn Palmerston က 
MCC ၏လာမည့္(၄)ႏွစ္အတြက္အတြင္းေရးမွဴး 
အျဖစ္ Rev Saw Shwe Lin ကို ဆက္ခံ မည္ 
ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 
 

စိန္လုေကာလိပ္(Eden) ျမစ္ႀကီးနား 
ဆရာေတာF္rancis ကျမစ္ႀကီးနားရွိ St.Luke’s 
ဓမၼဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္းကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရွိ 
အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားဆုိင္ရာ သာသနာျပဳ 
ေက်ာင္း(EAPI)၏ကူညီဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေကာ 
လိပ္အဆင့္သို႔ျမင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း St. Luck’s 
College၏ အေျခအေနကုိတင္ျပ သြားခဲ့သည္။ 
 
 
 

ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ 
လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ 

Sr. Jane Nway Nway(RGS) က (၁) အလုပ္ 
အတြက္ႏွင့္တိုင္းတစ္ပါးသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ 
ျခင္းမလုပ္ၾကရန္ လူငယ္မ်ားအား ေျဖာင္းဖ် 
ေျပာဆုိေပးရန္၊ (၂) ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
သူေတာ္စင္မ်ားက ျပည္ပသို႔အလုပ္လုပ္သူမ်ား 
ကို အားေပးျခင္းမလုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု 
အခါ အင္ဂ်င့္မ်ားစြာသည္ မေရရာေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း အတု 
မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ လိိမ္ညာေသာကတိမ်ားရွိေန 
ၿပီျဖစ္ပါသည္။ (၃) အျခားေကာ္မရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ကာ ဆက္သြယ္ရန္ 
“လူကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ရံုး”ဟုသံုးစြေဲပး 
ပါရန္ တင္ျပခ့ဲသည္။  
 

ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာကက္သလစ္အတြက္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး 

ညီလာခံႀကီးက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ဝတ ္
ေစာင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား အတြက္အခြင့္ 
အေရးရလွ်င္ရသလုိ ဂ်ပန္သို႔ေစလႊတ္ရန္ 
သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ 
 

ရဟန္းမင္းႀကီး 
ကုိယ္စားလွယ္ထံမွသတင္းစကား 

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏အစည္းအေဝးတြင္ ဆရာ 
ေတာ္မ်ားအားလုံးကိ ု ေတြ႔ဆံုရန္ဆႏၵ ျပင္းျပခ့ဲ 
သလုိ ဖိတ္ၾကားျခင္း အတြက္လည္း ေက်းဇူး 
တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ဆက္လက္၍ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္က “ေမလ 
(၅)ရက(္၂၀၁၆)တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာဂုိဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး(ၿငိမ္း)Gabriel Thohay 
Mahn Gaby အတြက္ ဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္းႏွင့္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္ကပ္ 
ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ကာ သူ၏ဝိညာဥ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းေပး 
ပါေၾကာင္း၊ျမန္မာႏိုင္ငံအေထြေထြေရြးေကာက္ 
ပြႀဲကီး၏ရလဒ္ေကာင္းႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေတာက္ 
ပေသာအနာဂတ္အတြက္ အသင္းေတာ္သည္ 
လည္း အစိုးရသစ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ 
တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ၾကင္နာသနားျခင္းဂ်ဴဘီလီ 
ႏွစ္တြင္ ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳးေတာ္ ျဖစ္ေသာ  
သားသမီးမ်ားသည္ ဂ်ဴဘီလီႏွစ္၏ အသီးအပြင့္ 
မ်ားျဖင့္ေဝဆာ၍ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ လမ္းညြန္ေပး 
ၾကရန္လိုေၾကာင္း”အားေပးစကားေျပာခ့ဲသည္။ 
 

စီဘီစီအမ္ 

အယ္နီညိဳ ႏွင့္ လာနီညာအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ 
 ျမန္မာ့မိုးေလဝသပါရဂူ ဦးထြန္းလြင္က အယ္နီ 

ညိဳႏွင့္ လာနီညာအေၾကာင္းကို ဆရာေတာ ္
ႀကီးမ်ားအားေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။  
ရာသီဥတုေျပာင္းလျဲခင္းအဆိုးဆံုး ႏုိင္ငံမ်ား 
တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ကမ႓ာ၌ဒုတိယေနရာတြင္ 
ရွိေနသည္။ ကမ႓ာ့ႏုိင္ငံ(၁၈၄)ႏိုင္ငံကိ ု ရာသ ီ
ဥတ ု ေျပာင္းလျဲခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာ 
ၾကည့္ေသာအခါ ႏွစ္ပုိင္းခြကဲာ ေလ့လာႏိုင္ 
သည္။ ပထမတစ္ပိုင္းမွာ ရာသီဥတုေျပာင္း 
လဲမႈဒဏ္ခံရသည့္ အလားအလာအနည္း 
အမ်ားကုိၾကည့္သည္။ဒုတိယပိုင္းမွာသက္ဆိုင္ 
ရာႏိုင္ငံ၊ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရ၊ ျပည္သူလူထု၊ 
သတင္းမီဒီယာ၊ လူမႈကြင္းဆင္းေရး၊ ေဒသ 
တာဝန္ ရွိတဲ့သူေတြအားလုံး ပါဝင္သံုးသပ္ 
ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။  

မိုးေလဝသတြင္ တိမ္(၁၀)မ်ိဳးရွိတယ္။ အေျခခံ 
တိမ္ေတြလို႔ေခၚတယ္။ အ့ဲဒီတိမ္ေတြထမဲွာ 
တစ္ခ်ိဳ႕က တိမ္နိမ့္၊ တိမ္ျမင့္၊ တိမ္အလတ္ 
အားလုံးေပါင္းလိုက္ရင္ ကိုးမ်ိဳးရွိတယ္။ အ့ဲဒါ 
ေတြအျပင္ ေနာက္တိမ္တစ္မိ်ဳးရိွေသးတယ္။ 
အ့ဲဒီတိမ္က ေအာက္ကေနစတယ္။ တျဖည္း 
ျဖည္းနဲ႔ျမင့္တက္လာတာ ေပငါးေသာင္းခြထဲိ 
ျမင့္တက္လာတယ္။ အနိမ့္ဆံုးကေပ(၁၅၀၀)၊ 
အျမင့္ဆံုးက ေပ(၅)ေသာင္းခြျဲဖစ္တယ္။ ဒီလိ ု
တိမ္ျဖစ္ရင္ေသခ်ာေပါက္မိုးရြာတယ္။ ေသခ်ာ 
ေပါက္ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ေတြျဖစ္ေနၿပီ။ အ့ဲဒီေန 
ရာမွာ မုန္တိုင္းေလး တစ္ခုျဖစ္ေနသလုိဘဲ 
ရာသီဥတုျပင္းထန္တယ္။ မုိးတိမ္ေတာင္လို႔ 
လည္းေခၚတယ္။ ဒီႏွစ္ဟာ အလြန္ပူတဲ့ႏွစ္ 
ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးပါဘဲ။အ့ဲဒီအထဲဲ 

မွာ အပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးက ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ 
ပိုင္းေတြ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလး 
တိုင္း၊ မေကြးတိုင္းဟာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တယ္။ 
ၿဂိဳလ္တုကေနၾကည့္လိုက္ရင္လည္း အ့ဲဒီေနရာ 
ကအပူအုိင္ေလးလိုျဖစ္ေနတယ္။ မတ္လ(၁) 
ရက္ေန႔ကေနစၿပီးေတာ့ ဧၿပီလ (၁၅) ရက္ေန႔ 
အထိေႏြရာသီကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
တိကု္ခိုက္တ့ဲေလေတြက ေရေငြ႔ မပါဘူး။ 
ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ေလေတြျဖစ္တယ္။အ့ဲဒီ ေလ 
ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေရာက္တ့ဲ 
အခါမွာ ေအာက္ကအပူတိုက္တယ္။တုိက္ေတာ့ 
ပြတယ္။ပြေတာ့အေပၚတက္တယ္။ ေရေငြ႔မပါ 
တဲ့ေလေတြအေပၚတက္ေတာ့ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ 
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သဘာဝကဧၿပီလအလယ္ 

ကေနစၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေရေငြ႔ပါတဲ့ ေလ 
ေတြစတိုက္တယ္။ဝင္တဲ့ေနရာက သုံးေနရာရိွ 
တယ္။ တစ္ေနရာကျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ 
ေတာင္ဘက္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ထကဲို 
ဝင္တယ္။ ေနာက္တစ္ေနရာက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ 
အေရွ႕ေတာင္ဘက္၊ ထိုင္းဘက္ကိုေရာက္တယ္။ 
ေနာက္တစ္ေနရာက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ 
ေျမာက္ဘက္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွကို ေရာက္တယ္။ 
အ့ဲဒီမွာဝင္တဲ့ ေလေတြထမဲွာ ေရေငြ႔ပါတယ္။ 
ဧၿပီလ (၁၅)ရက္ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေပၚမွာရိွတဲ့၏ ေလေတြဟာ ေရေငြ႔ပါတယ္။ 
အ့ဲဒီေရေငြ႔ပါလာတ့ဲေလက ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ 
ပိုင္းေရာက္တ့ဲအခါမွာေအာက္ကပူတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ 
ဟာ တိုက္ေတာ့ ပြလာတယ္။ 

 

 

စီဘီစီအမ္ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ 

အဆက္စာ(၆)ေအာက္ေကာ္လံသို႕ 
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ရန္ကုန္တိုင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ 
ရွိ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
ေက်ာင္းတိုက္တြင္ လူထုဆက္သြယ္ေရး 
အေၾကာင္း အထူးသင္တန္း တစ္ခုကို 
ဇြန္လ(၁၁)ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ေန႔ထိ 
ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အမိကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ေသာ စစ္မွန္ 
သည့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအေၾကာင္းကို လြယ္္ 
ကူစြာ နားလည္ႏိုင္ရန ္ လည္းေကာင္း၊ 
ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ဆိုင္ရာလူထုဆက္
သြယ္ေရး႐ံုးေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေကာင္းမြန္ခိုင္မာ 
ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆိုုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ 
အတူ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
အျပန္အလွန္၊ ေဖးမကူညီေပးရင္း လုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္လာၾကေစရန္
လည္းေကာင္း၊ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္တြင္  
 
 

ေနေသာ Mr. Sean ႏွင့္အဖဲြ႕သည္ ရန္ 
ကုန္ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ တက ၠသိုလ္ 
သို႕လည္းသြားေရာက္ကာ လူထုဆက္ 
သြယ္ေရးအေၾကာင္းကို တစ္နာရီေက်ာ္ 
ခန္႔  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျပဳ 
လုပ္ေသာ သင္တန္းသို႔ဆရာေတာ္ႀကီး 
ႏွစ္ပါး၊ သာသနာ(၁၆)ခုမွ လူထုဆက္ဆံ 
ေရးတာဝန္ခံ ရဟန္းေတာ္မ်ား (၁၆)ပါး၊ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား(၅)ပါး၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳး 
သမီး သူေတာ္စင္ဂိုဏ္း(၁၅)ဂိုဏ္းမွ သူ 
ေတာ္စင္(၂၁)ပါးႏွင့္ ျမန္မာကက္သလစ္ 
HIV/AIDS Network မွ ကိုယ္စား 
လွယ္တစ္ဦး စုစုေပါင္း (၄၅)ဦးတက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အႀကိမ္(၅၀)ေျမာက္ 
ကမ႓ာ့ လူထုဆက္သြယ္ေရးေန႔ ဂုဏ္ျပဳ  
 

 
ေယာက္ကိုမွ် ဆက္သြယ္ျခင္းမျပဳရန္ 
ပိတ္ပင္တားဆီးလို႔မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ 
ျပည္တြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသည့္(သို႔) 
ျပန္လည္ေမးျမန္းသည့္ အက်င့္ေကာင္း 
က်င့္သုံးျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း(cultural of 
silence)ကို ခံစားေနခဲ့ေၾကာင္းတို႔ကုိ 
ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္ခ်ားလစဘ္ိုက 
ၾသဝါဒတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ မနက္စာသုံး 
ေဆာင္ၾကၿပီး မနက္(၉)နာရီတြင္သင္တန္း 
စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ပီတာလြီးစ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္ 
သလစ္ လူမႈဆက္သြယ္ေရးနာယက)မွ 
“ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ား 
အားလုံးကို ဝမ္းေျမာက္စြာႏွင့္ ႀကိဳဆုိပါ 
ေၾကာင္း၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ မရိွမျဖစ္ 
အဓိကလိုုအပ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ျခင္း 
ကိုေကာင္းမြန္စြာအသုံးျပဳတတ္ရန္လိုအပ္
သည့္အတြက္ယခုသင္တန္းကိုအေကာင္း 
ဆုံး ေလ့လာသင္ယူကာ လက္ေတြ႕အ 
ေကာင္အထည္ေဖၚလာေစရန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ေနာက္က်ၿပီဟူ၍ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္မရိွဟူ၍ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ အသက္ႀကီးၿပီဟူ၍ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ဆင္ျခင္ေပးတတ္ျခင္းသည္ 
ပညာသင္ယူရာတြင္ ေႏွာက္ေႏွးေစပါ 
ေၾကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ၾကားရုံသက္ 
သက္ျဖင့္ေမ့တတ္ၾကသည္၊ ၾကားသိရ 
သည္ကို မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရေသာအခါ မွတ္ 
မိလာသည္၊  မွတ္မိေသာအရာကို လက္ 
ေတြ႕လုပ္ေသာအခါနားလည္လာေၾကာင္း
” အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။  

ဆက္လက္၍ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လူထု 
ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံက တက္ေရာက္ 
လာၾကေသာ သင္တန္းသားမ်ားအားလုံး 
ကို မိတ္ဆက္ေပးကာ သင္တန္း၏ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းျပခဲ့ပါသည္။        
   လူထုဆက္သြယ္ေရး အထူးသင္တန္း 
တြင္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသည့္ Mr.Sean မွ 
ေဝမွ်ေပးရာတြင္ ဆက္သြယ္ျခင္း ဆိုသည္ 
မွာ စက္ပစၥည္းမ်ား(ကြန္ျပဴတာ၊ အင္တာ 
နက္စသည္ျဖင့္) မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စက္မႈ 
နည္းပညာသည္ အစဥ္အၿမဲေျပာင္းလဲေန 
မည္၊ စက္မႈနည္းပညာဆုိတာ ဆက္သြယ္ 
ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာဆက္ 
သြယ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ဖန္ 
ဆင္းထားေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဆက္သြယ္ရန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 
(Choice) ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သကဲ့သို႔ 
(Curiosity) စူးစမ္းသိလိုျခင္းသည္ 
ေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရးသမား၏ အ 
ေရးႀကီးဆုံးရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းတစ္ခု 
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပထမေန႕တြင္ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။     
         ဒုတိယေန႔တြင္  အရာရာတိုင္းတြင္ 
(Meaning) အဓိပ ၸါယ္ ရိွေသာေၾကာင့္ မိမိ 
ဆက္သြယ္လိုေသာသတင္းကို မိမိကိုယ္ 
တိုင္နားလည္ကာ ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္းျပ 
နုိင္ရမည္ဟု သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။  

တတိယေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေပး 
ေသာသူ၏ တန္ဖိုးအျဖစ္ အေနအထား 
(Identity) ကို သိရွိနိုင္ရန္ အခ်က္(၅) 
ခ်က္လုိအပ္ေၾကာင္း သင္ၾကားေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ျပည့္စံုေသာ လူထုဆက္သြယ္ 
ေရးနည္းစနစ္ (၅) ခ်က္မွာ ၁။Clear (နား 
လည္ရွင္းလင္းေသာ စကားမ်ား ျဖစ္ရ 
မည္)၊ ၂။Concise (လိုရင္း တိုရွင္း ျဖစ္ရ 
မည္)၊ ၃။Concrete(က်စ္လစ္ ခိုင္မာ 
ေသာ စကားသံုးရန္)၊ ၄။ Credible (ယုံ 
ၾကည္ လက္ခံနိုင္ေသာအေၾကာင္း အရာ 
ျဖစ္ရမည္)၊ ၅။Creative (စိတ္ဝင္စားစရာ 
ေကာင္းေသာတီထြင္ဖန္တီးမွဳျဖစ္ရမည္)။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီသည္ လည္း 
မိမိလက္လွမ္းမွီနိုင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး 
မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ 
ကမ ႓ာႀကီးကိုအလွဆင္ႏိုင္ရန္ တာဝန္ရိွ 
ေၾကာင္းအသိပညာေပးပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။  

စာမ်က္ႏွာ(၁၁)သုိ႔ 
 

 

 

က်ေရာက္သည့္ အႀကိမ္(၅၀) ေျမာက္ 
ကမ႓ာ့လူထုဆက္သြယ္ေရးေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳ 
ရန္လည္ေကာင္း ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းျပဳ 
လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
     ထိုသင္တန္းကို ဗာတီကန္ေရဒီယုိ၏ 
အဂၤလိပ္ဌာနမွဴးျဖစ္ေသာ Mr. Seán-
Patrick Lovett ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ 
ပို႔ခ်ကာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ စိန္ေပါလ္ဂုိဏ္း 
ဝင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Restie ႏွင့္ ရဟန္း 
ေလာင္းေလးပါးတို႔က Mass Media 
ဆိုင္ရာမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဝုိင္ဝန္း 
ကူညီေဆာင္႐ ြက္ေပးခဲၾ့ကပါသည္။ 
   ဇြန္လ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ဧဝံဂလိသတင္း 
ေကာင္းျဖန္႔ေဝရာတြင္ လူမႈကြန္ရက္ကို 
ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္းကို ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
(၁၈)ပါးတုိ႔အား တစ္ေန႔တာလုံးေဝမွ် ေပး 
ခဲသ့ည္။  ထိုကဲ့သို႔ေဝမွ်ရာတြင္ ပိုမို၍ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္ 
ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္တက ၠသိုလ္မွ 
ရဟန္းေလာင္း အပါး(၂၀)တုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚ 
ကာ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာသာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ လူမႈကြန္ရက္အသုံး 
ျပဳနည္းမ်ားကိုလက္ေတြ႕သင္ၾကားေစခဲ့ပါ
သည္။ သင္တန္းတစ္ခုလုံးကို ေဝမွ်ေပး  

ေက်းဇူးတင္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဇြန္ 
လ(၁၂)ရက္ နံနက္ (၇း၀၀)နာရီတြင္ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း 
တိုက္၌ ရဟန္းအမတ္ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ ္
ဘိုဦးေဆာင္၍ ဆရာေတာ္ႀကီး(၁၁)ပါး၊ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ား၊ စီဘီ 
စီအမ္ေကာ္မရွင္အသီးသီးမွ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးက ပူေဇာ္က်င္းပခဲ ့
ၾကသည္။ “လူဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္တည္းေန၍မရေၾကာင္း၊ အျပန္ 
အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ လူတိုင္းတြင္ 
တာဝန္ရိွေၾကာင္း၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္  
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Sr. CBCM-OSC

ေက်းဇူးတင္မွတ္္တမ္းတင္ျခင္း 
          ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးသင္တန္းျဖစ္ေျမာက္္
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးမည့္သူမ်ား 
ကို ဖိတ္ေခၚရန္ အခြင့္ေပးသည့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕
ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ေမာ္ရစ္ညႊန္႔ေဝတုိ႕ကို လည္း 
ေကာင္း၊ ဗာတီကန္မွသင္တန္းလာ ေပး 
ေသာ Mr. Seán-Patrick Lovett ႏွင့္ 
ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံမွ စိန္ေပါလ္ဂုိဏ္း ဝငဘ္ုန္း 
ေတာ္ႀကီး Restie ႏွင့္ ရဟန္းေလာင္းေလး  

 

ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း(special Thanks 
to Mr. Seán-Patrick Lovett and 
Team)၊ သင္တန္း တက္ေရာက္ၾကေသာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
သူေတာ္စင္မ်ားအားလုံးကို လည္းေကာင္း၊ 
ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ စားေရး ေသာက္ေရး 
အစဥ္ေျပေစရန္ စီစဥ္ေပးသည့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး အဲလ္ဘတ္ႏွင့္ ထရီးဇားခိုင္တို႔ 
ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ခန္း 
မေဆာင္ လွျပင္ေပး ေသာ သီလရွင္မ်ား၊ 
စီဘီစီအမ္ ဝန္ထမ္း မ်ားအားလုံး၊ လိုအပ္ 
ရာရာအသံုးျပဳရန္ကားအသုံးခြင့္ ေပးေသာ 

ေဆေလးရွင္းဂုိဏ္း၊ သင္တန္း ၾကြေရာက္ 
လာၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာသနာ အသီး 
သီးမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံမ်ား 
ႏွင့္ သူေတာ္ေတာ္စင္ဂုိဏ္း အသီးသီး 
တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အဖက္ဖက္မွ ကူညီ 
အားေပးၾကေသာ၊ အၾကံဥာဏ္ ေကာင္း 
မ်ားကိုေပးၾကေသာ (စာျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း) သူအား 
လုံးတို႕ကို ေက်းဇူးတင္လွ်က္မွတ္တမ္း 
တင္အပ္ပါသည္။ဘုရားသခင္၏ ေကာင္း 
ႀကီးမဂၤလာေတာ္ႏွင့္ အမိမယ္ေတာ္၏ 

ကာကြယ္ေစာင္မျခင္းသည္သင္တို႔ အေပၚ 
အစဥ္သက္ေရာက္ ပါေစေၾကာင္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူထု ဆက္ 
သြယ္ေရးရုံးမွ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပး 
ေနပါသည္။ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေနေသာ 
ယခုမ်က္ ေမွာက္ေခတ္တြင္မိမိတို႔၏ လုပ္ 
ငန္းတာဝန္မ်ားကိုေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ကာ ဧဝံဂလိ သတင္းေကာင္းေဝမွ် 
သက္ေသခံရာ၌မီဒီယာကြန္ရက္ကို 
ေကာင္းမြန္ ထိေရာက္စြာျဖင့္ 
 အသုံးျပဳႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း 
 ဆႏၵျပဳပါသည္။  
 

 

 

ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ေတြ႕ေဆြးေႏြးျခင္း 
ဆရာေတာ္မွေက်းဇူးတင္အမွတ္တရ 

လက္ေဆာင္ေပးအပ္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးေသာသူမ်ား 

 

ဆရာေတာ္ Philip လာဆပ္ဇေဟာင္း(လားရႈိးသာသနာ) 
OSC။ ။ မဂၤလာပါ။ Media နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဆရာေတာ္အျမင္ ေျပာျပပါဆရာေတာ္။ 
Bp။ ။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ကေတာ့ mediaဟာ အမ်ားႀကီးတုိးတက္ေအာင္ 
လုပ္ဖို႔လိုေသးတယ္လို႔္ျမင္တယ္ .. ေနာက္ၿပီးဘုန္းႀကီးေတြ ၊ Sr ေတြတတ္ထားတ့ဲ 
media ပညာေတြ ဒါမွမဟုတ္ ကိရိယာေတြေပါ့။ Cellphone ေတြ ကြန္ပ်ဴတာတုိ႔ 
အဲ့တာေတြ ထိထိမိမိသံုးတတ္ဖို႔ အမ်ားႀကီးသင္ယူဖို႔လိုေသးတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ 
ကိုုယ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း cellphone, smart phone ေတြ သံုးသေလာက္သံုးတယ္။ 
ဒါေပမ့ဲ လိုတာေတြကိုအက်ိဳးနဲ႔အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး 
ဘယ္လိုသံုးႏိုင္တယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာသံုးႏိုင္တယ္၊ အဲ့ဒါေတြကိုပိုၿပီးနားလည္ရင္ေတာ့ 
အမ်ားႀကီး သာသနာအတြင္းမွာ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔အခ်င္းခ်င္း၊ religious ေတြနဲ႔ ဓမၼဆရာ 
ေတြန႔ဲ ဆက္သြယ္ဖို႔ စည္းရံုးဖို႔ ပိုၿပီးအေထာက္အကူ ျပဳလိမ့္မယ္လို႔ျမင္မိပါတယ္။ အခုက 
cellphone, smartphone ေတြန႔ဲ ဓါတ္ပုံရိုက္ႏိုင္တယ္။ email ပို႔ႏိုင္တယ္။ Facebook 
အားျဖင့္ ဆက္သြယ္လို႔ရတယ္ စသည္ျဖင့္ viber call ေတြလည္းလုပ္ႏိုင္တယ္။ 
တစခ္ါတစ္ေလ ဒီပစၥည္းေတြ ရွိသာရွိထားတာ ဘာန႔ဲႏွိဳင္းယွဥ္မိသလဲဆိုရင္ ေမ်ာက္ 
ႀကီးကအုန္းသီးကို ကိုင္ထားၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္လို႔လုပ္ရမွန္းမသိ အဲ့ဒီသေဘာမ်ိဳး နည္း 
နည္းသက္ေရာက္တယ္…( ရယ္လွ်က္) 
 

OSC။ ။စာေပနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေရာ၊ဆရာေတာ့္သာသနာမွာ Evangiligation လုပ္ငန္း 
အတြက္ printing- press ေတြ ထြက္တာေတြရွိပါသလားရွင့္။ 

Bp။ ။နည္းတယ္၊ ဘာသာဝင္ေတြထဲမွာေရာ ဘုန္းႀကီးေတြထမဲွာေရာ စာဖတ္တဲ႔သူ 
သိပ္နည္းတယ္၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း စာဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းတယ္။ စာဖတ္ 
ခ်ိန္သိပ္မေပးၾကဘူး။ ကိုယ္စီကိုယ္စီအလုပ္မ်ားၾကတယ္။ ပင္ပန္းၾကၿပီး စာမဖတ္ႏိုင္ 
ေတာ့ဘူး။ ဆရာေတာ္ဆိုရင္ ေဆးတအားေသာက္ရေတာ့ စာခဏေလးဖတ္ရင္ 
ငိုက္ငိုက္က်သြားတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြလည္း စာဖတ္ တဲ့အေလ့အထရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ 
ဖို႔အမ်ားႀကီးလိုေသးတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ 
 

OSC။  ။CBCM-OSCကထုတ္တဲ့ Herald စာေစာင္ေတြ ဆရာေတာ္ဖတ္ျဖစ္လား ရွင့္။    
Bp။ ။အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ ဖတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုန္ေအာင္တစ္ခါမွ မဖတ္ဘူး 

(ရယ္လွ်က္) .. 
 

OSC။ ။ အခုလိုဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဖတ္မိသေလာက္ အႀကံ 
ေပးစရာရိွလားရွင့္္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bp။ ။ဆရာေတာ္အေနက်ေတာ့ အားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္တုန္းကလည္း 
Fr.James Brang Ja ကို Media တာဝန္ခံအျဖစ္ခန္႔ထားတယ္။ ဓမၼဆရာမ်ားနာမည္နဲ႔ 
ဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ ရဟန္း၊ စစၥတာရ္တို႔ရ႕ဲ လိပ္စာနဲ႔ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို စာရင္းလုပ္ခိုင္း 
ထားတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ခုခုလိုအပ္္ခဲ့ရင္ ဆက္သြယ္လို႔ရေအာင္ေပါ့။ 
စည္းရံုးေရးမွာလည္းပိုၿပီးအဆင္ေျပေအာင္၊ ျမန္ဆန္ၿပီး ပိုမိုေအာင္ျမင္ေအာင္ေပါ့။ 
မဟုတ္ရင္အခ်ိန္ေတြကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ကုန္မွာ။ လြန္ခဲ့တဲ့ခ်ိန္ခါတုန္းက ေတြးေၾကာက္ 
ေနၾကတယ္ေလ။ Facebook သံုးရင္အခ်ိန္ကုန္သြားမွာေၾကာက္လို႔ facebookအေကာင့္ 
ဖြင့္ေပမ့ဲ  mediaကို ေၾကာက္ၿပီးမဖြင့္ဘူး။ မသံုးျဖစ္ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ တခါတေလ Fbနဲ႔ 
gmailတို႔ ဖြင့္ၾကည့္ရင္ “ So many are waiting for your respond” ဆိုၿပီးေတာ့ 
ေရးထားတာ ေတြ႔ရ တယ္ … မျပန္ဘူး … ဒီအတိုင္းေနတယ္…  ဒီကေန႔ media ကိုတတ္ 
ကၽြမ္းတဲ့ လူဆီမွာ ေလ့လာသင္ယူၿပီး အဓိပ ၸါယ္ရွိရွိသံုးေတာ့မယ္လို႔ေတာ့ စိတ္ကူးရွိတယ္။ 

OSC။ ။ ဆရာေတာ္ Fb မွာ CBCM OSC Herald စာမ်က္ႏွာ ကိုဝင္ၾကည့္လို႔ရသလုိ 

ေပးခ်င္တဲ့ သတင္းရွိရင္လည္းအဲ့ကေန ဆက္သြယ္လို႔ရပါတယ္္။ အခုလို စိတ္ရွည္ 

လက္ရွည္ေျဖေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားအႀကီးတင္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ၿပီးဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ….. 

Bp။ ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

 
 

 

ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္မီဒီယာအေၾကာင္းအင္တာဗ်ဴးျခင္း 

 

OSC။ ။ဒီေန႔Bpေတြ အားလံုး media 
နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးသင္ရတယ္လို႔ သိရတယ္။ 
media န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေတာ္ 
ဘယ္လို ျမင္မိလဲ။ ဆရာေတာ္ သာသနာ 
မွာ ရွိတဲ့ရဟန္းေတြ၊ စစၥတာရ္ေတြ၊ 
ကိုရင္ေတြ၊ ဘာသာသူေတြကို သာသနာ 
လုပ္ငန္းေတြ၊ အလုပ္လုပ္တဲ့ တာဝန္ေတြ 
မွာ media ကိုအသံုးျပဳဖုိ႔ တုိက္တြန္းဖို႔ 
အားေပးဖို႔ရွိလားရွင့္။ 
 

Bp။ ။ အဲ့လိ ု စာေစာင္ထြက္တာ အမ်ားႀကီးပဲဝမ္းသာမိတယ္။ အားရစရာလည္းေကာင္း 
တယ္။ သတင္းက စုံသေလာက္ရွိတယ္၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ နယ္အသီးသီးသို႔ ေရာက္တယ္ 
ဆိုေတာ့ ကိုယ္က ေစ့ေစ့စပ္စပ္ မဖတ္ႏုိင္တာ ကေတာ့ကိုယ့္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေပါ့။ 
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ဆရာေတာ္ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္(ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ) 
 

ဆရာေတာ္ အလက္ဇႏၵား ျပံဳးခ်ိဳ (ျပည္သာသနာ) 

 

 

Sr.Bibiana Bya, ZSLF(Superior of the Zetaman Sisters)ေတာင္ႀကီး 

OSC။ ။ Catholic Church & Social Communication သင္တန္းမတက္ေရာက္ခင္ Media နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုအတိုင္းအတာအထိ နားလည္ထားသလဲရွင့္။ 
Sr.။ ။မီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆိုးက်ိဳးပုိမိုမ်ားျပားလာတယ္လို႔သိျမင္ရတယ္။ အသံုးျပဳျခင္းေပၚမူတည္ၿပီး လူအပ်က္အစီးပိုမ်ားလာတယ္၊ ေငြေၾကးကုန္က်မႈပိုလာေစတယ္။ 

မိသားစုထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားလာတယ္လို႔ျမင္မိတယ္။  
OSC။ ။သင္တန္းကာလမွာ မိမိ၏ခံစားခ်က္၊ မိမိ၏ Mission အတြက္ဘာေတြသင္ယူခဲ့ရသလဲရွင့္။ 
Sr ။ ။သင္တန္းကာလမွာ အမ်ားႀကီးသင္ယူရပါတယ္။ မီဒီယာကိုကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ သိနားလည္ရန္လိုအပ္တယ္။ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ မီဒီယာနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီးထိေရာက္ 

မႈရိွေစတယ္။ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေဝရာမွာလည္း မီဒီယာသံုးျခင္းျဖင့္ ပုိမိုထိေရာက္မႈရွိေစပါတယ္။ 
စာမ်က္ႏွာ(၁၃)သုိ႔ 

 

မ်ိဳးႀကဲသူမွာထြက္တဲ့သတင္းပဲ ျပန္ျပန္ထြက္လာတယ္။ စာေစာင္ရဲ႕ အရြယ္ကလည္း 
ေသးတဲ့အျပင္ စာလံုးလည္း အရမ္းေသးေတာ့ ဖတ္ရအရမ္းခက္တယ္။ ဆရာေတာ္လုိ 
မ်က္လံုးမေကာင္းတဲ့သူ ပိုဆုိးတာေပါ႔ ဟားဟားဟား… ဒါေပမဲ့လို႔ အခုထြက္ လာတဲ ့
စာေစာင္ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းတယ္။ သေဘာက်တယ္။ အရင္ တုန္းကသိပ္ေတာ့ 
မဖတ္ျဖစ္ေပမ့ဲ အခုေတာ့ဖတ္ျဖစ္တယ္ေပါ႔။ စာလံုးလည္းႀကီးလာ ၿပီဆိုေတာ့ေလ 
အႀကံေပးစရာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ေနာက္ေတာ့ရွိတဲ့အခါ ေျပာျပမယ္ …ရယ္လွ်က္ 
 

OSC။ ။ဒီေန႔ ဗာတီကန္က လာတဲ့ဆရာသမားဆီကေန မီဒီယာအေၾကာင္းေတြ 
သင္ရတယ္လို႔သိရတယ္။ အဲဒ့ါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေတာ္ ဘယ္လိုျမင္လဲ၊ ဘာသာတူ 
ေတြကို မီဒီယာေတြသံုးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းမွာလား။ မီဒီယာရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ 
ဆရာေတာ္ ဘယ္လိုနားလည္လဲရွင့္။  
Bp။ ။ မီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ႏႈိက္ႏႈိက္ 
ခၽြတ္ခၽြတ္သိလာရတယ္။ ပထမကေတာ့ … အင္…ဘယ္လိုေခၚ ရမလဲ Seminor လား 
Workshop လား တစ္ေနကုန္ႀကီးဘာေတြမ်ား လုပ္မလဲဆိုၿပီးေတာ့ ရင္တထိတ္ထိတ္ 
နဲ႔ေပါ႔ (ရယ္လ်က္)  သင္ခန္းစာ တစ္ခုကိုလက္ေတြ႔လုပ္သြားေတာ့ ေျပာတာမက လက္ 
ေတြ႔လည္း လုပ္တာေၾကာင့္ ဒီမီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစကားေတြကို သူမ်ားဆီ 
ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုပို႔ရမလဲ။ ပိုသိလာတယ္၊ ဒီေတာ့… အဲဒ့ါ အက်ိဳးရွိတာေပါ႔ေနာ္။ 
ေနာက္ၿပီးေတာ့ မီဒီယာကို အသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္ ပညာေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ စကားေလး 
ကလည္းပဲ တကယ္တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ သာသနာကို ျပန္ေရာက္ရင္ လည္းပဲ ဘုန္းႀကီးတို႔၊ 
စစၥတာရ္တို႔၊ ကိုရင္တို႔၊ ဘာသာတူတို႔ကို တတ္အားသေရြ႕ မီဒီယာ ကိုဘယ္လိုသံုးမလဲ၊ 
မီဒီယာကိုသံုးဖို ႔ အတြက္ကိုလည္းပဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ မယ္လို႔ စိတ္ကူးထား 
တာရွိပါတယ္။  

OSC။  ။အခုလိုေျဖေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္            
အားလံုးေအာင္ျမင္ပါေစ။  

Bp။ ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေပးတဲ့ဆုနဲ႔ျပည့္ပါေစ။ 

 

 
 
 
 
 
 
 

OSC။ ။ Media နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗာတီကန္မွ Mr.Sean-Patrick Lovett က တစ္ 
ရက္တာ လာေရာက္ပုိ႔ခ်လို႔ ဆရာေတာ္ေတြအားလံုး ပါဝင္တက္ေရာက္ၾက 
တယ္လို႔ သိရတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚ ဆရာေတာ္ဘယ္လိုသံုးသပ္မိလဲ။ ဘာသာတူ 
ေတြကို Media နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသံုးျပဳဖုိ႔ တိုက္တြန္းဖို႔ရွိလားရွင့္။ 

Bp ။ ။ Media နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကေလးေတြမွအစ လူငယ္ေတြ၊ ကိုရင္ေတြ၊ ေက်ာင္း 
ေနတဲ့ ကေလးေတြ အသံုးျပဳၾကတယ္။ ဆရာေတာ္တို႔ထက္ အမ်ားႀကီးေခတ္မီွ 
ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူေတြက အမ်ားႀကီးတိုးတက္လာတဲ့အတြက္ 
တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပဲ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔အသံုးခ်ဖုိ႔ 
ဒီေန႔ Seminar မွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သင္ယူခဲ့ရတယ္။ ဆရာေတာ္ အခ်င္း 
ခ်င္းဆက္သြယ္ႏုိင္ေအာင္ Facebook account ေတြ အားလံုးရသြားတဲ့ 
အတြက္ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံက အသင္းေတာ္အတြက္ အင္မတန္မွ အကိ်ဳးရိွတဲ့ 
Seminar တစ္ခုလို႔ယူဆလို႔ရတယ္။ 

 
 
 
 

 
OSC။ ။Media နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေတာ္အျမင္ ေျပာျပလုိ႔ရလား ။ ဆရာေတာ္ 

ရဲ႕သာသနာမွာ Media နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုသံုးေနၾကလဲ၊ ရာခိုင္ႏႈန္း 
အားျဖင့္ၾကည့္ရင္ ဘယ္ေလာက္သံုးေနၿပီလဲ၊ ဘာ Media အမ်ိဳးအစားေတြလ။ဲ 
စာေပနဲ႔လား၊ Internet နဲ႔လားေပါ႔။ 

Bp။ ။Media နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သာသနာအေနနဲ႔ Media တာဝန္ခံဆိုၿပီးေတာ့ 
တာဝန္ခန္႔ထားေပးတဲ့ ဘုန္းႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမ့ဲလို႔ သာသနာလုပ္ငန္းက           
မ်ားၿပီးဘုန္းႀကီးကနည္းတဲ့အခါက်ေတာ့ တာဝန္အျပည့္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ Media ရ႕ဲလုပ္ငန္းက ေႏွးေကြးေနတယ္။ တကယ့္တကယ္ 
လက္ေတြ႕က်က် လုပ္တာကေတာ့ Facebook နဲ႔ သတင္းတင္ေပးတာေတြ 
ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ ဖုန္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ Email 
န႔ဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္သြယ္တာ ရွိတယ္္။ စာေပအေနနဲ႔ကေတာ့ အရင္တုန္းက 
“လာဇလက္အသံ” ဆိုတဲ့ စာေစာင္မ်ိဳးထြက္ဖူးခဲ့တယ္။ ဒါေပမ့ဲလို႔ ေရရွည္ 
ဆက္ၿပီးထြက္ဖို႔ လူအင္အား မရိွတာနဲ႔ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရတယ္။ CBCM OSC 
Herald စာေစာင္ထြက္တဲ့အခါက်ေတာ့ စမ္းတဝါးဝါးနဲ႔ လုပ္ရတဲ့သေဘာ 
မ်ိဳးေလးရွိပါလိမ့္မယ္။ စၿပီးထြက္လာတဲ့စာေစာင္ကိုက ဆြေဲဆာင္မႈမရိွဘူး။  

 
 
 
 
 

 
OSC။ ။မဂၤလာပါဆရာေတာ္။ သာသနာမွာ Media နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ 

သံုးေနၾကလဲ၊ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ၾကည့္ရင္ ဘယ္ေလာက္သံုးေနၿပီလဲ၊ ဘာ 
Media အမ်ိဳးအစားေတြလ။ဲ စာေပနဲ႔လား၊ Internet နဲ႔လားရွင့္။ 

Bp။ ။Media နဲ႔ပတ္သက္ရင္ Mobile online ကို အမ်ားပုိင္းက ကေလးနဲ႔ 
လူလတ္ပိုင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသံုးေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ဘယ္ေလာက္ 
ထိေရာက္တယ္ဆိုတာ အတိအက်မသိရပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္တို႔ 
သာသနာမွာ printing press ရွိတယ္။ အဲ့ဒီကေန (ကခ်င္လိုဆိုရင္) Jing 
Hpaw Kasa မဂၢဇင္းကို  (၃) လတစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝတယ္။ အခုဆိုရင္ volume 
(13) ရွိၿပီ။ ကခ်င္ ဓမၼေတးစာအုပ္ကိုလည္း အုပ္ေရ (၂၀၀၀၀) ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ် ီ
ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါ့ျပင္ သာေရး၊နာေရးႏွင့္ဆိုင္တဲ့  ဖိတ္စာေတြ၊ ဗီႏုိင္းေတြ၊ ခရစၥ 
မတ္ကဒ္ေတြ ထုတ္တယ္။  

 

OSC။ ။CBCM OSC ကထုတ္တဲ့စာေစာင္ကိုေကာ ဘယ္လိုသံုးသတ္မိလဲ၊ အၾကံျပဳ 
စရာေတြရိွလားရွင့္။ 

Bp။ ။ ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးစံုပါတယ္။ ဘာသာေရးသတင္း (၁) လမွာ 
(၂) ခါထြက္တဲ့အတြက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူဖတ္ယူလို႔ရတယ္။ 
Online မွာလည္းဆရာေတာ္ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လမွာ (၂) ခါထြက္ျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ လူေတြအတြက္ပိုထိေရာက္ပါတယ္။  

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

(လူထုဆက္သြယ္ေရးသင္တန္းအေၾကာင္းအင္တာဗ်ဴးမ်ား) 
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OSC။ ။ မဂၤလာပါစစၥတာရ္။ 
Sr။ ။ မဂၤလာပါ။ 

 

OSC။ ။စစၥတာရ္ Catholic Social Communiction  
သင္တန္းကို အသင္းဂိုဏ္းကိုယ္စားတက္ေရာက္ 
တာလားရွင့္။ 

Sr။ ။ ဟုတ္ကဲ့။ ဖိတ္စာေရာက္တယ္။ အႀကီးအကဲမွ 
တဆင့္ သိရတာပါ။ 

 

OSC။ ။ဒီသင္တန္းမတက္ေရာက္ခင္မီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 
ေတာ့ စစၥတာရ္ဘယ္လို သိျမင္ထားၿပီးေတာ့ 
သင္တန္းမွာ သင္ယူရရွိတဲ့အရာေတြဟာ စစ ၥတာရ္ရဲ႕ ဧဝံဂလိ လုပ္ငန္းအတြက္ 
ဘဝမွာအသံုးဝင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္မိပါသလားရွင့္။ 

Sr ။ ။အသင္းဂိုဏ္း၏ social communication ကိစၥန႔ဲပတ္သက္ၿပီးစတင္တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ရေတာ့မွာမို႔ ဓါတ္ပုံရိုက္၊ emailေတြ၊ အသင္းဂိုဏ္းအေၾကာင္းေတြ 
အသိေပးရံုမွလြလဲို႔ အျခားဟာဘာမွ မသံုးတတ္ဘူး၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ 
ငါးႏွစ္တုန္းက ႏိုင္ငံျခားမွာ အသင္းဂိုဏ္းကိုယ္စား အေနနဲ႔ သင္တန္းတစ္ခါ 
တတ္ဘူးတယ္။ စိတ္ေတာ့ဝင္စားပါတယ္။ဒါေပမ့ဲ က်တဲ့တာဝန္နဲ႔ မဟပ္စပ္ဘူး။ 
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက လူငယ္တာဝန္ခံ လုပ္ခဲတ့ုန္းက ဒီလိုကိစၥေတြနဲ႔ပ ဲ 

 
 
 

 

OSC။     ။ မဒီီသင္တန္းအေပၚ မိမိရဲ႕ခံယူခ်က္/ ေမွ်ာ္ 
မန္ွး ခ်က္ေလးေျပာျပေပးပါ့လားရွင့္။ 
Sr။ ။Social Communication နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ 

အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားရရိွရန္အတြက္ပါပဲ။ 
OSC။ ။ သတင္းမီဒီယာနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုမ်ား 
ထင္ျမင္ယူဆမိပါသလရဲွင့္။ 
Sr။ ။ ဒီပညာ အသိအားျဖင့္မွန္ကန္တဲ့လူထု၊ လူမႈ 

ဆက္ဆံေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ပါ။ 

OSC။ ။ဧဝံေဂလိျပန္႔ပြားရန္ဘယ္လိုအသံုးျပဳဖို႔ ရည္ 
ရြယထ္ားသလဲရွင့္။ 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

OSC။ ။သင္တန္းၿပီးသြားတဲက့ာလမွာ ဒီသင္တန္းက ရရွိတဲအ့ရာေတြ ျပန္လည္အသံုးခ်ဖို႔္ ရွိပါသလား။ မီဒီယာကို ဘယ္ေလာက္ အထိနားလည္သြားၿပီးေတာ့ မီဒီယာန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး 
စစ ၥတာရ္ရဲ႕အျမင္ေလးေျပာျပေပးပါလားရွင့္။ 

Sr။ ။သင္တန္းမွာရရွိသမွ်ႏွင့္ မီဒီယာ အသံုးျပဳနည္းကိုလည္း မိမိရဲ႕အေဖာ္သီလရွင္ မ်ား၊ မိမိႏွင့္ေနထိုင္ေသာကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားတို႔ ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ေျပာျပေပးသြားမယ္။ 
မီဒီယာက အသံုးျပဳတတ္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္အမ်ားႀကီး အသံုးဝင္ေစပါတယ္။ ထိုနည္းတူအသံုးမျပဳတတ္ရင္ လူကိုပ်က္စီးေစပါတယ္။ မီဒီယာဟာ ဆြေဲဆာင္မႈ အရမ္း 
ေကာင္းပါတယ္။ အေကာင္း၊ အဆိုးေလ။ အမွန္တကယ္လြယ္ကူေစတယ္၊ ဆက္သြယ္ေရးျမန္ဆန္ေစတယ္။ 

 

 

OSC။ ။ ဒီသင္တန္းၿပီးလို႔ လက္ေတြ႔မွာဘယ္လိုမ်ားအသံုးခ်မလဲရွင့္။ 
Sr။ ။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုေကာင္းေကာင္းသိမွ တစ္ပါးသူအေၾကာင္းသိႏိုင္ ခံစားေပး 
ႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ မိမိအေၾကာင္းေသခ်ာသိနားလည္ရန္အရင္ဆံုးႀကိဳးစားသင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ 
သလိုယံုၾကည္မိပါတယ္။ လူတိုင္းမိမိအေၾကာင္း အရင္ဆုံုး “သိၿပီး ခံစား” ျခင္းျဖင့္ တစ္ပါး 
သူကိုမွ်ေဝခံစားေပးနိုင္ပါေစ။ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Sr။ ။ Mediaအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ားပုိမိုရင့္က်က္ၿပီး တစ္ပါးသူအား 
လည္း မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ Media အားျဖင့္မွန္ကန္တဲ့ လူထု၊ လူမႈ၊ ဆက္ဆံ 
ေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ Media အားျဖင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ်ား ပိုမုိရင့္ေစ က်က္ၿပီး 
သူမ်ားကိုလည္းမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္Media အသံုးျပဳတတ္ရန္ သင္ၾကားေပး 
မယ္။ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကုိ မွန္ကန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဧဝံဂလိ တရားကို 
သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္(သို႔) တိုက္ရိုက္သက္ေသခံ ျခင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တစ္ပါးသူ  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Sr.Catherine Htay (Provicial Superior of Sisters of Charity) 
 

အားလည္းမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္  Media အသံုးျပဳတတ္ 
ရန္သင္ၾကားေပးမယ္။ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးကုိ မွန္ကန္စြာ 
ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဧဝံေဂလိတရားကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း 
လမ္းျဖင့္(သို႔)တိုက္ရိုက္သက္ေသခံျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

OSC။ ။ သတင္းမီဒီယာသင္တန္းၿပီးဆံုးသြားေတာ့ ဘယ္လုိ 
ခံစားရပါသလဲရွင့္။ 

Sr။ ။ မိမိကိုယ္တိုင္က သတင္းသယ္ေဆာင္သူ ျဖန္႔ျဖဴးသူ 
ျဖစ္တဲ့အတြက္ နည္းစနစ္က်စြာ သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးသူျဖစ္ဖိုု႕၊ 
Media ကိုသိနားလည္ရန္ လိုအပ္ၿပီးလက္ေတြ႕ က်င့္ေဆာင္ရန္ 
ျဖစ္တယ္္။ သင္တန္ၿပီးရင္ရခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံအသိပညာကို 
တစ္ပါးသူအား ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးပါမယ္။ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ေျပာင္းသြားၿပီး ကၽြန္မကို တာဝန္လႊဲေပးတယ္။ ဒီတာ 
ဝန္ကို္ႀကဳိက္လို႔ဘဲယူခဲ့တယ္။ အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့တယ္။ 
Social Communication မွာတာဝန္က်တဲ့ 
စစၥတာရ္က ေျပာင္းသြားၿပီး ကၽြန္မကို တာဝန္လႊဲ 
ေပးတယ။္ ဒီတာဝန္ကို္လဲဘဲ ႀကဳိက္လို႔ဘဲယူခဲ့  
တယ္။  အခုမွစတယ္ဆိုေတာ့ အနည္းဆံုး(၃)ႏွစ္မွ 
(၆)ႏွစ္အထိ တာဝန္ယူရမယ္။ အသင္းဂိုဏ္း ေဟာင္း 
မွာဘာေတြ လုပ္ကိုင္ေနၾကလဲဆိုတာ ေျပာဖုိ႔ရယ္။ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာလည္း ေက်ာင္းသူေဟာင္းေပါင္း 
(၃၀၀) ေက်ာ္ ကိုယ့္ရဲ႕အသင္းဂိုဏ္းမွာ ဘာေတြ 
ဆက္လုပ္ေနၾကလဲ ေျပာရင္း နဲ႔လည္းဘဲ သူတို႕ကို 

 လည္္း ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာခြန္အားေတြ၊ ေလာကကို ရင ္ဆိုင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေကာင္းတဲ့ 
ကိုယ္က်င့္တရားေတြေပးဖို႔အတြက္လည္းရွိတယ္။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ဒီလို Workshop 
ကိုလာတက္တာပါ။ Mass media Communication Skills လည္း အမ်ားႀကီး 
ေကာင္းလာလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ခါက်ေတာ့ စာအေရးအသားမကလုိ႔ 
အေဟာအေျပာနဲ႔လည္းဆက္ဆံ ရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ခႏ ၶာကိုယ္က အေကာင္းဆံုး 
Communication System ျဖစ္တယ္ဆိုတာသိရေတာ့ ကၽြန္မအေကာင္းဆံုးအသုံးျပဳ 
လုပ္သြားႏုိင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္။  

 
 

 

 

Sr.Elizabeth Phyo Aung(FMA) 
 

Sr.Bibiana  မွအဆက္ 

ေျဖ။ ။ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ဒီလို Seminar မ်ိဳးမၾကာခဏလုပ္ေစခ်င္တယ္။ 
 ဖာသာရ္ဖရန္စစ္စုိးႏုိင္(လြိဳင္ေကာ္) 

ေျဖ။ ။ဒီသင္တန္းဟာတန္ဖိုးရွိတဲ့ သင္တန္းတစ္ခုလို႔ ျမင္မိတယ္။ ပို႔ခ်တဲ့ဆရာရဲ႕ 

အေတြ႕  အၾကံဳသင္တန္းရဲ႕အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလို႔ ျမင္မိ 

တယ္။ သ႕ူရ႕ဲပညာေပး Game ေတြကဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏိုင္တဲ့သင္ခန္းစာျဖစ ္

တယ္။ သ႕ူရ႕ဲသင္ၾကားပို႔ခ်မႈက သင္တန္း သူ/သားေတြအားလံုးကို ဖမ္းစားႏိုင္ 

ခဲ့တယ္။ ဖာသာရ္ေသာမတ္စ္ခ်စ္သား(ဖယ္ခုံ) 

 

ေျဖ။ ။ လာရင္းကိစ ၥကအစည္းအေဝးတက္ရန္ ဒီေရာက္ေတာ့သင္တန္းျဖစ္ေနတယ္ 

 ဖာသာရ္စုိင္းပ်န္း(က်ိဳင္းတုံ) 

ေျဖ။ ။COMMUNICATION ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး VATICAN မွ RADIO မွာတာဝန္ယူတဲ့ 
ပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ဆိုေတာ့ COMMUNICATION FIELD မွာအမ်ားႀကီးလမ္းညႊန္ 
ႏိုင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဖာသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ခမ္း(ကေလး) 

 

ေျဖ။ ။ ေကာင္းတယ္။မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္ေလပိုေကာင္းေလလို႔ျမင္မိပါတယ္။ 

 ဖာသာရ္စတီးဗင္းခ်စ္သိန္း(ျပည္) 
 

သင္တန္းတက္ေရာက္ေသာဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ား 
 ေမး။ ။Catholic Church & S. Communication သင္တန္းအေပၚဘယ္လုိ ထင္ျမင္မိပါသလဲ။ 
 

(လူထုဆက္သြယ္ေရးသင္တန္းအေၾကာင္းအင္တာဗ်ဴးမ်ား) 
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ေျဖ။ ။ဒီလိုသင္တန္းကအင္မတန္မွတန္းဖိုးရွိတယ္။ ဒီေခတ္ဒီအခ်ိန္ (INFORMATION 

AGE)မွာအသံုးျပဳေနတ့ဲ ပစၥည္းအထူးသျဖင့္ MEDIA ပစၥည္းေတြကို အဓိကထားတာ 
မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူသားအခ်င္းခ်င္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ပိုမုိထိေရာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဒ ီCOMMUNICATION IS NOT PHONE, COMPUTER, 
IT IS  YOURSELF ဆိုတာ ကိုလည္းသိရတယ္။ ဒီလိုလက္ေတြ႕ဘဝနဲ႔ လာေရာက္ေဝမွ် 
ေပးတဲ့ VATICAN RADIO ကိုယ္စားလွယ္ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
ဖာသာရ္ၾသဂတ္စတင္းေရႊ(ေမာ္လၿမိဳင္) 

ေျဖ။ အင္မတန္ထူးျခားၿပီးေကာင္းမြန္လွပါသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်သူ၏ရိုးစင္းေသာ အသံုး 
အႏွဳန္းႏွင့္ထိေရာက္စြာပုိ႔ခ်ႏိုင္မႈေၾကာင့္သင္တန္းသားမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္တယ္လို႔ယူဆ 
ပါတယ္။ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအားလံုးရိုးရိုးေလးဟုထင္ရေသာ္လည္း အလြန္ဆန္းျပားစြာ ပုိ႔ခ်ေပး 
ႏိုင္တဲ့ MR.SEAN ကိုလည္းအထူးေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ လူတိုင္းသင္တန္း တစ္ခုလံုး 
အစမွအဆံုးထိ စိတ္ပါဝင္စားစြာပါဝင္ႏုိင္တာကို ထူးျခားစြာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဖာသာရ္ 
ဘာစီလီယုိစုိးလင္းေအာင္(ေတာင္ငူ) 

ေျဖ။ အလြန္ေကာင္းၿပီး အမွန္တကယ္အက်ဳိးရွိေသာ လက္ေတြ႕က်ထိေရာက္ေသာ 
သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ရံုးေတာ္မွတာဝန္ရွိပုဂ ၢဳိလ္တစ္ဦး လာေရာက္ 
ပို႕ခ်ေသာ သင္တန္းျဖစ္ပါသျဖင့္္ မိမိဘဝတြင္အလြန္ရွားပါးေသာ သင္တန္းကို တက္ 
ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားေသာအခြင့္အေရးရရိွျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ VATICAN 
ရံုးေတာ္မွလာေရာက္ပို႔ခ်ေသာ သင္တန္းျဖစ္သျဖင့္ မမွားမယြင္းႏိုင္ေသာ အေျခအေန 
မ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးအတြက္ လိုအပ္ေသာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေၾကာင္း 
ႏွင့္ ေကာင္းေသာဆက္သြယ္ ေရးသမားတစ္ဦး၏ ရွိသင့္ရွိအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားကို  

 
 

ထင္ထင္ရွားရွား သိရွိခံစား ျမင္ႏုိင္ေအာင္ေခၚေဆာင္ေပးေသာသင္တန္းျဖစ္သည္ဟု 
ထင္ျမင္မိပါသည္။ ဖာသာရ္ပါစကားတူးဂ်ာ(ဗန္းေမာ္) 

ေျဖ။ ။Mr.Sean Patrick ကဲ့သို႔မီဒီယာပိုင္း၌ ကၽြမ္းက်င္႐ ံုသာမက ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ Vatican Radio English Section မွာ တာဝန္ခံအျဖစ္ 
လက္ေတြ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ မီဒီယာသမား၊ သင္တန္းဆရာ၏ပို႕ခ်ခ်က္ျဖစ္ 
ျခင္းေၾကာင့္အျခားေသာ Media သင္တန္းမ်ားထက္ ဤသင္တန္းကပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်၊ 
အက်ိဳးရွိတယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဖာသာရ္ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ(လား႐ိႈး) 

ေျဖ။ ။အားလံုးခ်ံဳ႕ၾကည့္ရင္ Communication ကို အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို ႔ လိုတယ္လို႔ ျမင္ 
တယ္။ သင္တန္းတစ္ခုလံုးအစအဆံုးအင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ တက္တဲ့သူမ်ားစိတ္ 
ဝင္စားမႈရွိသလို သင္ၾကားေပးတဲ့သူလဲအင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ ဖာသာရ္ပီတာ 
ခါးေအာင္တူး(ျမစ္ႀကီးနား) 

ေျဖ။ ။ ဒီသင္တန္းမွာ ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္အထူးပဲေက်းဇူးတင္တယ္။ သင္တန္းမွာ 
ပို႔ခ်ေပးတဲ့ပုဂ ၢိဳလ္ေတြေရာ၊ သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ အဖက္ဖက္မွပါဝင္ ဆက္ကပ္ကူညီ 
ေပးတဲ့ပုဂ ၢိဳလ္ႀကီးငယ္မ်ားအားလံုးကိုလဲေက်းဇူးတင္တယ္။ အားရတယ္။ ေက်နပ္တယ္။ 
ပို႕ခ်ေပးတဲ့ ပုဂ ၢဳိလ္ေရာ၊သင္တန္းသူ၊သင္တန္းသားေတြအားလံုးလဲတက္ၾကြမႈရွိၾကတယ္။ 
ဖာသာရ္စတီးဗင္းမ်ိဳးေလး(ေတာင္ႀကီး) 

ေျဖ။ ။အရမ္းေကာင္းၿပီးအက်ိဳးအျမတ္အမ်ားႀကီးရတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးဟာ မီဒီ 
ယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအေၾကာင္းကိုသိထားသင့္ပါတယ္။  ဖာသာရ္ေလာရင္းစ္ 
(ရန္ကုန္ကုိယ္စား) 

 
  

ေျဖ။ ။အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳတယ္။ Social Communication ရ႕ဲတန္ဖိုးေတြ 
ပိုမုိသိလာတယ္။ ဖာသာရ္ဖရန္စစ္စုိးႏုိင္(လြိဳင္ေကာ္) 

ေျဖ။ ။ဒီသင္တန္းမွတစ္ျခားသင္တန္းမွာမွမရရွိခဲ့ဖူးတဲ့ပညာေပး GAME၊ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္ရဲ႕ရိုးရွင္းေသာဘဝ အေစခံမႈႏွင့္နိမ့္ခ်မႈ၊ ဥပမာေတြဟာရင္ကို ထိရွေစၿပီး 
ရင္ထဲအၿမဲ က်န္ခဲ့ေစႏုိင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရ႕ဲစီငါးလံုး (5C)ကေတာ့ ဘဝမွာ အေရးႀကီးတဲ့ 
အရာတစ္ခုလို႔ ခံယူပါတယ္။ဖာသာရ္ေသာမတ္စ္ခ်စ္သား(ဖယ္ခုံ) 

ေျဖ။ ။သင္တန္းတက္ဖို႔မရည္ရြယ္ခဲ့ဘဲတက္ျဖစ္တဲ့အခါ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့သင္ၾကားနည္း 
ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား လက္ေတြ႕ဆင္းသင္ခန္းစာမ်ားေၾကာင့္ အသိတရားေတြ တိုးခဲ့ၿပီး 
အိပ္ေနတဲ့စိတ္၊အုိသြားတဲ့စိတ္ေတြျပန္ႏုိးၾကားလန္းဆန္းခြင့္ရတယ္။ေက်းဇူးပါ။ 
ဖာသာရ္စုိင္းပ်န္း(က်ိဳင္းတုံ) 

ေျဖ။ ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ သာသနာ့ဆက္သြယ္ေရးဦးေဆာင္သူေတြရဲ႕ 
လိုအပ္မႈကိုဥပမာေတြ၊သူ႔အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ေပးသြားတာဟာ သိပ္ေကာင္းတယ္။ သံုးရက္ 
အတြင္းရလိုက္တဲ့အသိတရား၊ဗဟုသုတက သံုးႏွစ္သင္လည္းမရႏုိင ္ တဲ့အရာေတြပါ။ 
ဖာသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ခမ္း(ကေလး) 

ေျဖ။ ။မထင္မွတ္တဲ့အရာေတြဟာလည္းအေရးႀကီးတယ္ အေလးထားရမယ္ ဒါေတြ 
ကိုလူထုဆက္ဆံေရးမွာ အသံုးျပဳတတ္ရမယ္ ဆိုတာသိလာပါတယ္။ ဖာသာရ္စတီးဗင္း 
ခ်စ္သိန္း(ျပည္) 

ေျဖ။ ။ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေနတဲ့ အထူးသျဖင့္ PHONE, COMPUTER, ေတြကိုမသိ နား 
မလည္တဲ့အခါ ဒီပစ ၥည္းေတြကိုပဲသံုးရင္ ပိုၿပီး ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းတယ္လို႔ ထင္ခ့ဲ 
တယ္။ ဒါေပမ့ဲဒီသင္တန္းတက္ျခင္းအားျဖင့္ လူကအဓိကဆက္သြယ္ေရး ဆိုတာကို 
လည္း သိလာရတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဒီ PHONE, COMPUTER ေတြကို ေကာင္းက်ိဳး 
န႕ဲဆိုးက်ိဳးေတြကို ဆိုးက်ိဳးဖက္ပိုမ်ားၿပီး အသံုးျပဳမိတယ္။ ဒီသင္တန္းေပးတဲ့ သင္ခန္း 
စာကေတာ့ PHONE , COMPUTER ျဖင့္ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို 
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အေၾကာင္း ကိုလည္းသိရွိခံစားလာရတယ္။ 
ဖာသာရ္ၾသဂတ္စတင္းေရႊ(ေမာ္လၿမိဳင္)  

ေျဖ။ ။ အက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ့အမ်ားႀကီးပါပဲ ဆက္သြယ္မႈနည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး 
COMMUNICATION ဆိုတာစက္မႈပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ ဘုရား 
ေပးတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားျဖစ္တဲ့အျမင္၊ အၾကား၊ အထိအေတြ႕စသည္မ်ားကို အေျခခံၿပီး 
အသံုးျပဳ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။အျခားေသာဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး 

 
 
 
 

(၂) ေမး။ ။ လူထုဆက္သြယ္ေရးသင္တန္းမွ ဘယ္လုိအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရိွခံစားလုိက္ရပါသလဲ။ 
 

 
ဗဟုသုတမ်ား၊ ဥပမာ-(ဘုရားႏွင့္လူဆက္သြယ္မႈ) လူလူခ်င္း ဆက္သြယ္မႈ- (နားလည္ 
မႈလြမဲွားလွ်င္ ဆက္သြယ္မႈပ်က္တတ္ေၾကာင္း) ဖာသာရ္ ဘာစီလီယုိ စုိးလင္း ေအာင္ 
(ေတာင္ငူ) 
 
ေျဖ။ ။ထိေရာက္ေသာ၊ ေကာင္းေသာဆက္သြယ္ေရးသမားတစ္ေယာက္၌  ရွိသင့္ 
ေသာအေျခအေန စိတ္ေနသေဘာထား၊ ျမန္ဆန္မႈ (ရေသာအခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ 
ေအာင္လုပ္ျခင္း)စသည့္အရည္အေသြးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုနားလည္လာရပါသည္။ 
ဖာသာရ္ပါစကားတူးဂ်ာ(ဗန္းေမာ္) 
 
ေျဖ။ ။သင္တန္းကိုစိတ္ပါဝင္စားစြာပါတက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ကိုရင္၊သီလရွင္မ်ားအားလံုး မိမိတို႔၏သိုးစုဘာသာ ဝင္မ်ားအား 
Media ကိုအသံုးျပဳၿပီးဘုရားသခင္၏ သတင္းေကာင္းတရားေတာ္ကို ထိေရာက္ 
စြာေဟာေျပာ သက္ေသခံႏုိင္ေအာင္ ယခင္ထက္ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စား၊ ႀကိဳးစားလာတာကို 
ျမင္ရေတာ့မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ဖာသာရ္ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ(လား႐ိႈး) 
 
ေျဖ။ ။လူေတြအတြက္လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းလုပ္တယ္လို႔ခံစားတယ္။ ရွိတဲ့ရႏိုင္တဲ့ မီဒီ 
ယာအားလံုးကိုအသံုးခ်ရမယ္။ တစ္ေယာက္ထဲလုပ္လုိ႕မရဘူး။ အမ်ားနဲ႔ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ရ 
မယ္။ဖာသာရ္ပီတာ ခါးေအာင္တူး(ျမစ္ႀကီးနား) 
 
ေျဖ။ ။ အက်ိဳးေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ ကိုယ္ေမွ်ာ္မွန္းတာထက္ အမ်ားႀကီးရခဲ့တယ္။ 
လက္လွမ္းမမွီတဲ့အရာေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ တဲ့အရာေတြနဲ႔ပို႔ခ်တာ 
မဟုတ္ပဲ။ ႐ ိုး႐ ိုးေလးနဲ႔နားလည္ေအာင္ပို႔ခ်ေပးသြားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အတြက္အမ်ား 
ႀကီးက်န္တာေပါ့ေနာ္။ မလာခင္တုန္းက S.Communication ဆိုတာ ပစၥည္း၊ စက္ 
ကိရိယာေတြစံုမွ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာလို႔ ထင္ခဲ့ေပမဲ့ တကယ့္ S.Communication 
ဆိုတာကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ရင္းေစတနာပဲလို႔ သိလာရတယ္။ 
ဖာသာရ္စတီးဗင္းမ်ိဳးေလး(ေတာင္ႀကီး) 
 
ေျဖ။ ။ Media and Communication သင္တန္းမ်ားကိုခဏခဏ သင္တန္း 
ေပးျခင္းဟာ Catholic Church ျမန္မာျပည္မွာရွိေသာ ဦးေဆာင္ေနေသာ လူမ်ားအတြက္ 
အရမ္းအေရးပါ လိုအပ္ပါတယ္။အရမ္းလည္းေကာင္းပါတယ္။ ဒီလိုသင္တန္း ျပဳလုပ္ေပး 
တဲ ့ေနရာမွာ ျပည္ပမွပညာရွင္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚသင္ၾကားေပးျခင္းကလည္း အရမ္းေကာင္း 
ပါတယ္။ ဒီလိုသင္တန္းျပဳလုပ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ျပည္ပမွပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚသင္ 
ၾကားေပးျခင္းကလည္းအရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ဖာသာရ္ေလာရင္းစ္ (ရန္ကုန္ကုိယ္စား) 

 

(လူထုဆက္သြယ္ေရးသင္တန္းအေၾကာင္းအင္တာဗ်ဴးမ်ား) 
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ေကာင္းျပန္ၿပီးေဝငွႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဖာသာရ္ဘာစီလီယုိ 
စုိးလင္းေအာင္(ေတာင္ငူ)  

 
ေျဖ။ ။အမွန္တကယ္ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးသမားေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ရန္၊ မိမိ၏ 

သာသနာကိုမီဒီယာအားျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ 
ေသာ သာသနာျဖစ္လာေအာင္ေဆာင္က်ဥ္းမည္ဟု ရင္ထဲတြင္ျဖစ္လာမိသည္။ 
ဖာသာရ္ပါစကားတူးဂ်ာ(ဗန္းေမာ္) 

ေျဖ။ ။မိမိတို႔ရရွိထားတဲ့ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဘာသာတရား၏ သြန္သင္ခ်က္၊ လမ္းညႊန္မႈ 
မ်ားကို ဘာသာဝင္မ်ားကိုသာမက လူသားထုအားလံုးကိုသိေအာင္ သက္ေသ 
ခံ၊ ေဝမွ်၊ေဟာေျပာႏုိင္ဖို႔ရန္မွာ Media ကိုအသံုးျပဳရမယ္ဆိုတာကို သိလာရတဲ့ 
အတြက္ ထိေရာက္စြာ Media ကိုအသံုးျပဳရမယ္ဆိုတာကို သိလာရတဲ့အတြက္ 
ထိေရာက္စြာMedia ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ေလ့လာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထား 
ပါတယ္။ဖာသာရ္ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ(လား႐ိႈး) 

 

ေျဖ။ ။ Short Video Clip လုပ္ၿပီး ပညာေပးဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းလုပ္မယ္၊ Online ႏွင့္ 
Facebookမွာတင္မယ္။မီဒီယာလုပ္ငန္းမွာအခုထက္ ပိုအလုပ္လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ 
လိုက္တယ္။လက္ေတြ႕ကိုပိုလုပ္ရမယ္။ဖာသာရ္ပီတာခါးေအာင္တူး 
(ျမစ္ႀကီးနား) 

 

ေျဖ။ ။ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္လူတိုင္းကို မွန္ကန္တဲ့ information ေတြပါေပးခ်င္ 
တယ္။ Social Media ကိုအသံုးျပဳၿပီးေတာ့သတင္းေကာင္း ေတြျဖန္႔ေဝမယ္။ 
ဖာသာရ္စတီးဗင္းမ်ိဳးေလး(ေတာင္ႀကီး) 
 

ေျဖ။ ။ရရိွလာေသာအသိ နည္းပညာႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီးကမ ႓ာေျမႀကီး 
အတြက္ သာသနာအတြက္ႏွင့္ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာထိေရာက္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားခ်င္ပါတယ္။ 
ဖာသာရ္ေလာရင္းစ္(ရန္ကုန္ကုိယ္စား) 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSC။ ။ Trinita Studio ကိုပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္၊ အေခြသြင္းဖူးတယ္ဆိုေတာ့ 
အဆင္ေျပလား၊ ေက်နပ္မႈရွိရ႕ဲလားရွင့္။ 

ေျဖ။ ။ အျပင္အဆင္ႏွင့္တပ္ဆင္ထားတဲ့ စက္မ်ားဟာ အင္မတန္မွ ေခတ္မီွပါတယ္၊ 
သေဘာက်လွပါတယ္။ 

 

OSC။ ။အခုသြင္းတဲ့အေခြကိုဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ထုတ္ေဝမလဲ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း 
အတာနဲ႔ျဖန္႔ခ်ီဖုိ႔ရွိလားရွင့္။ 

ေျဖ။ ။ဟုတ္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ျဖန္႔ခ်ီမွာပါ၊ ေနာက္ႏွစ္မွထုတ္ေဝျဖစ္မယ္ 
 

OSC။ ။ အခုထုတ္ေဝမဲ့အေခြကိုေအာင္ျမင္မႈရိွမယ္လို ႔ ယံုၾကည္ပါသလားရွင့္။ 
ေျဖ။ ။ဘုရားေကာင္းႀကီးေတာ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သြားရင္ ဝမ္းသာရမွာပါ။ သို႔မ 

ဟုတ္လည္း စိတ္ပ်က္စရာအေၾကာင္းေတာ့မရွိပါဘူး။ 
 

ေမး။ ။ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ဂ်ဴဘီလီက်င္းပမယ္လုိ႔သိရတယ္။ ဟုတ္ပါသလား။ 

ေျဖ။ ။ ေနာက္ႏွစ္ (ဧၿပီလ)မွ ဆက္ကပ္အသက္တာ - ၂၅ ႏွစ္ျပည့္မွာပါ။ ဆက္ကပ္ 
အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္ ခံစားရတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားစြာအတြက္ ေက်းဇူး 
တင္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းပြေဲတာ္တစ္ခုေတာ့ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေမး။ ။ ဂ်ဴဘီလီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အႏွစ္သာရတစ္ခုခုေဝမွ်ေပးလုိ႔ရမလား။ 
ေျဖ။ ။ ဆက္ကပ္တဲ့အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္မွာ လုပ္သင့္သေလာက္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ 

ဘူးလို႔၊ ရိုးရိုးေလးဝန္ခံပါတယ္၊ လက္က်န္အခ်ိန္မွာ - ခြန္အားရွိသေလာက္ 
လုပ္ႏိုင္တာရွိေသးရင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္။ 

 

ေမး။ ။ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေခတ္လူငယ္ေတြကို အႏုပညာနဲ႔ ပတ္ 

သက္ၿပီးစကားတစ္ခြန္းေလာက္ပါးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ 

ေျဖ။ ။ကိုယ္သိပ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့၊ ဝါသနာပါတ့ဲ (အႏု)ပညာတစ္ခုခုကို - ပီပီျပင္ျပင္ 
ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ တစ္ေန႔ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ေရာက္မယ္လို႔ အား 
ေပးခ်င္ပါတယ္။ 

 
 

 
 

 

OSC။ ။အရင္ဦးဆံုးဖာသာရ္ရဲ႕အမည္၊ သာသနာနဲ႔ဖာသာရ္ ယခုလက္ရွိအမႈေတာ္ 
ထမ္း ေဆာင္ေနရတဲ့ အပုိင္းေလးေျပာျပေပးပါ့လားရွင့္။ 
ေျဖ။ ။ဖာသာရ္ Angelo Sai Pyan ပါ။ က်ိဳင္းတံုသာသနာကပါ။ လက္ရွိတာဝန္ 

အေနနဲ႔ ကေတာ့ P.P Cathedral ေက်ာင္းထိုင္၊ OSC  director အေနနဲ႔ 
အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ 

 

OSC။ ။တပည့္ေတာ္မ သိခ်င္တာက ဖာသာရ္အေနနဲ႔ အေခြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ထုတ္ၿပီလို႔သိရတယ္၊ အခုလည္းသီခ်င္းသြင္းေနတာေတြ႔တယ္၊ အခုအေခြနဲ႔ 
ဆို ဘယ္ႏွစ္ေခြေျမာက္ၿပီလဲရွင့္။ 

ေျဖ။ ။ခုသြင္းေနတဲ့ အေခြႏွင့္ဆိုရင္ - ျမန္မာလုိဘဲ (၅)ေခြျဖစ္သြားပါၿပီ၊ (၅)ေခြ 
ေျမာက္ေပါ့။ 

 

 
 

 
 

 

ေျဖ။ ။ ရလာခ့ဲတဲ့အသိတရားေတြကိုလက္ေတြ႔ဘဝမွာ က်င္းသံုးပါမယ္။ 

 ဖာသာရ္ဖရန္စစ္စုိးႏုိင္(လြိဳင္ေကာ္) 

ေျဖ။ ။ လူန႔ဲဘုရားၾကားမွာ စစ္မွန္တဲ့ MEDIA အျဖစ္ LIFE OF SIMPLICITY SERVICE 
AND HUMILITY အားျဖင့္ အသက္ရွင္ခ်င္ပါတယ္။ 
ဖာသာရ္ေသာမတ္စ္ခ်စ္သား(ဖယ္ခုံ)    

ေျဖ။ ။ကိုယ့္တာဝန္ဆိုတာထက္ အမ်ားအက်ဳိးရွိမဲ့အရာမ်ားမုိ႔လို႔ဆိုတဲ့စိတ္န႔ဲ ေပးဆပ္ 
လုပ္ေဆာင္သြားရန္စိတ္ျပင္းျပပါတယ္။ လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ့မယ္။ 

 ဖာသာရ္စုိင္းပ်န္း(က်ိဳင္းတုံ) 

ေျဖ။ ။ သာသနာ WEBSITE ႏွင့္ ရံုး FACEBOOK ACCOUNT ကေန SHORT VIDEO 
CLIP ေတြႏွင့္ MESSAGE ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္။ 

 ဖာသာရ္ဂ်ိဳးဇက္ခမ္း(ကေလး) 

ေျဖ။ ။လုပ္ခ်င္စရာေတာ့အမ်ားႀကီးပါ ဒါေပမ့ဲ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာထိပဲ 
လုပ္ႏိုင္ပါမယ္။ဖာသာရ္စတီးဗင္းခ်စ္သိန္း(ျပည္)  

 

ေျဖ။ ။သာသနာလူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဒီသင္တန္းမွာ 
ရရိွထားတဲ့ အသိပညာေတြကို အခြင့္အေရးၾကံဳရင္ၾကံဳသလို၊ ဘာသာေရး 
အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြကိုျပန္ၿပီး ဒီထက္ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့ ကိုယ္ကို္တုိင္သူမ်ား 
န႔ဲ ထိေတြ႕ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုသိဖို႔ အသိထဲအျမဲထား 
ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမယ္။ ဖာသာရ္ၾသဂတ္စတင္းေရႊ(ေမာ္လၿမိဳင္) 

 
ေျဖ။ ။သင္ၾကားေပးသူ၏ ပို႔ခ်မႈနည္းပညာ (C) ငါးလံုးေမးခြန္းငါးခုစသည့္ အက်ိဳး 

ေက်းဇူးမ်ားစြာရရိွပါတယ္။ကိုယ့္သာသနာမွာ လူငယ္ေတြန႔ဲေသာ္လည္းေကာင္း 
၊လူႀကီးမ်ားနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ေသာ္လည္း 

 
 

 

 

 
 

 

 

(၃)ေမး။ ။သင္တန္းၿပီးသြားခ်ိန္မွာေရာ ေရွ႕ဆက္ၿပီးဘာေတြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရင္ထဲမွာျဖစ္ေပၚမိပါ သလဲ။ 
 

(လူထုဆက္သြယ္ေရးသင္တန္းအေၾကာင္းအင္တာဗ်ဴးမ်ား) 
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   ျမန္မာျပည္သားအေပါင္းတို႔ ကာလၾကာ 
ရွည္ ဒုကၡဆင္းရဲႏြံနစ္ေနခဲ့ရေသာဤတိုင္း 
ျပည္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကား 
ေစ့ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ စိတ္ႏွလံုးမြန္ျမတ္ 
သူအားလံုးတို႔၏ ကိုယ္စား ကြ်ႏ္ုပ္အေရး 
တႀကီးေမတ ၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ ဒီမိုကေရ 
စီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရး 
ပိုမုိႀကီးစိုးႏိုင္ေစမည့္ အခြင့္အေရးကို 
အမိအရ အသံုးခ်ၾကရန္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံ 
သားအေပါင္းတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တိုက္တြန္းႏိႈး 
ေဆာ္လိုပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္(၆)ခုမွ် ဖိႏိွပ္ 
ခ်ဳပ္ျခယ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္ဆိုးအလြန္၌ 
ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအတြက္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ တက္ 
ၾကြလႈပ္ရွားသူ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ စြန္႔ 
လႊတ္အနစ္နာ ခံခဲ့ၾကရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
အေနျဖင့္ ထိုသူတို႔၏ ေပးဆပ္မႈအတြက္ 
အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဖြဲ႕၊ လူ႕အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ 
တို႔၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ အတြက္ 
လည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုပါသည္။ ၿပီးျပည့္ 
စံုေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ဟု မဆိုႏိုင္ 
ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀)ႏွစ္ကႏွင့္ 
စာလွ်င္ မ်ားစြာကြာျခား သြားခဲ့ေလၿပီ။ 
ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ေရာင္ျခည္သစ္မ်ားျဖင့္ ကမ ႓ာ့အလယ္၌ 
မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ေတာ့ 
မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ပင္ျငားလည္း ထိုေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္မ်ား မျပည့္ေျမာက္ ႏိုင္ေသး 
ေသာနယ္ပယ္ ေဒသမ်ားရိွေနေသးသည္။  
ထိုသို႔ဆိုရာတြင္ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ကြ်ႏု္ပ္ 
ရည္ၫႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။    လူေပါင္း 

  (၁၅၀၀၀ဝ၀ဝ)ေက်ာ္မွာ ဒုကၡသည္ စခန္း 
မ်ားတြင္ခက္ခဲ ၾကပ္တည္းစြာ ေနထုိင္ 
အသက္ရွင္ေနၾကရသည္။         
      လြန္ခဲ့ေသာ(၅)ႏွစ္အတြင္း ၄င္းတို႔၏ 
ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ 
ကြယ္ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္က ကိုယ့္ေျမ 
ကိုယ့္ေရတြင္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ အျပည့္ျဖင့္ 
ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာသူမ်ားမွာ ယခုအခါ 
ေနရပ္ေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းခံဘဝသို႔ေရာက္ 
ရွိသြားၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးစာကမ္းစာကို 
ေမွ်ာ္ေနရရွာသည္။ ထိုသူတို႔သြားစရာ 
အျခားအရပ္ေဒသမရိွပါ။ သူတို႔၏နယ္ေျမ 
တြင္ မုိင္းအျပည့္ ခ်ထားၿပီးလည္းျဖစ္ 
သည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာ စစ္ျဖစ္ပြားေန 
ေသာ္လည္း ေအာင္ႏိုင္သူမရိွဘဲ အဖက္ 
ဖက္မွ ဆံုး႐ ံႈးသူမ်ားသာ တိုးပြားလာေန 
သည္။ ထိုဆံုး႐ ံႈးသူမ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္း 
မ်ားတြင္ ဘဝေရတိမ္နစ္ေနေသာ အျပစ္မ့ဲ 
ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း 
မ်ားလည္းေနရာအႏံွ႔ရွိေနၾကသည္။  
          လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွာလည္း လူကုန္ 
ကူးမႈ သားေကာင္ဘဝသို႔ က်ေရာက္ကာ 
ေလာကငရဲသို႔ သက္ဆင္းၾကရသည္။ မူး 
ယစ္ေဆးေၾကာင့္ တိမ္းပါးသြားရေသာ 
ကခ်င္လူငယ္ အေရအတြက္မွာလည္း တိုး 
၍သာလာေနသည္။လက္နက္ကိုင္မွန္သမွ် 
ကသဘာဝသယံဇာတမ်ားကို လုယူေနၾက 
သည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ကိုယ့္ 
ေခါင္မိုးလံုရန္၊ ကိုယ့္ဝမ္းဝရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ 
ရွာေဖြ႐ုန္းကန္းေနရခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ေဒသမွ 
ေက်ာက္စိမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚလာကုေဋ 
ေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္ရရိွသူမ်ားက ရရွိေန 
ၾကသည္။ ယင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ား၏အ 
 
 

 ေၾကာင္းရင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ 
သင္တို႔အားလံုးကို ကြ်ႏု္ပ္အေလးအနက္ 
ထားေတာင္း ဆိုလိုပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္သည္ 
ႏိုင္ငံေရးသမား မဟုတ္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ 
ေျပာဆုိခြင့္မရ ေသာသူမ်ား ကိုယ္စား 
ကြ်ႏု္ပ္ေတာင္းဆိုလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။  
          သူတို႔ေျပာဆိုသည့္ တိုင္းရင္းသား 
စကားအတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္ေျပာဆုိရင္းသူတို႔ႏွင့္ 
အတူ (၂၂)ႏွစ္ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႔၏ 
ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ သူတို႔က်ခဲ့ေသာ မ်က္ရည္ 
မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္ေကာင္းစြာ သိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ 
သည္။ သူတို႔ကို ေစတနာသဒၶါတရား 
ရက္ေရာသူမ်ားအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္သိရွိခဲ့ေသာ္ 
လည္းယခုအခါ သူတို႔ကို စားစရာ၊ ေနစရာ 
ႏွင့္အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေမွ်ာ္ေနသူမ်ား 
အျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္ေတြ႕ျမင္ေနရေလၿပီ။ ရဲစြမ္း 
သတၲိရွိေသာတိုင္းရင္းသားမွာ တရားမွ်တ 
မႈကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒူးေထာက္ခံဘဝသိို႔ 
ေရာက္ရိွသြားရေလသည္။ အလြန္တစရ္ာ 
ပင္ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။ ၎ 
တို႔၏ ၾကြယ္ဝေသာ သဘာဝသယံဇာတ 

 မ်ားမွာ လူေပါင္းစံု၏ လုယူျခင္းကို ခံေနရ 
သည္။ထိုသူမ်ားထတဲြင္ တိုင္းတစ္ပါးသား 
မ်ားလည္း ပါဝင္ေလသည္။ သမိုင္းတစ္ 
ေလွ်ာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အကင္းမဲ့ဆံုး 
အခ်ိန္တြင္ ေဒသခံတို႔မွာ သူတို႔အား 
ကူညီမည့္သူကို ေမွ်ာ္ေနရေလသည္။ 
         ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ခ်စ္လွစြာေသာ 
ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔၊ ေျမာက္ 
ျမားလွစြာေသာ လူသားတို႔၏ အတိဒုကၡ 
မ်ားေၾကာင့္ကြ်ႏု္ပ္စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ရၿပီး 
သနား ၾကင္နာမႈကို ျပသၾကရန္ ၎တို႔၏ 
ကိုယ္စား ကြ်ႏ္ုပ္ေမတၲာ ရပ္ခံလိုပါသည္။ 
 

႐ိုးသားမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ ေဆာင္ 
ပါ။ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ (၂၁)ရာစု ပင္လံု 
ညီလာခံကို ပါတီမ်ားအားလံုးႏွင့္ အတူ 
က်င္းပရမည္။“ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊လူမ်ိဳးတစ္ခု၊ 
ဘာသာတရားတစ္ပါး” ဟူေသာ အတိတ္ 
က အယူအဆမ်ားကို ဖယ္ရွားလ်က္ 
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ  
 အဆက္ စာ (၁၇)သုိ႕  

ျမန္မာနုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို 
သည္၊ ဖိလစ္ပိုင္နုိင္ငံရွိ East Asian 
Pastoral Institute, EAPI ၏ ႏွစ္ (၅၀) 
ျပည့္ဂ်ဴဘီလီ ပြေဲတာ္ႀကီးသုိ႔ ၾကြေရာက္ 
ေပးပါရန္၊ အထူးဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္း 
မႈျဖင့္ ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံသုိ႔ဇြန္လ (၁၆) ရက္ 
ေန႔ကေရာက္ရွိ ခဲ့ပါသည္။ ဇြန္လ (၁၈) 
ရက္၊ စေနေန႔တြင္ အထက္ပါေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီး၏ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြေဲတာ္သုိ႔ 
ၾကြေရာက္ကာ ပရိတ္သတ္ေပါင္းေျမာက္ 
မ်ားစြာတုိ႕အား၊ စင္ျမင့္ထက္မွ၊ ခလုတ္ 
ႏွိပ္သင္ပုန္း Power Point ျဖင့္ေဟာ 
ေျပာပို႔ခ်ေပးခ့ဲကာ မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ညေနပိုင္းယဥ္ 
ေက်းမႈပြေဲတာ္တြင္ ျမန္မာ့ရုိးရာ ဝတ္စုံ 
အျပည့္ဝတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ပါဝင္  
  

 တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 
       EAPI တြင္ ကာဒီနယ္ရဟန္းအမတ္၊ 
ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္
ဘုိသည္၊ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီလက ဖိလစ္ပုိင္ 
နုိင္ငံ ဆီဘူးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ 
ႏိုိင္ငံတကာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ပြေဲတာ္ႀကီးမွ 
အထင္ကရ ပုံရိပ္မ်ားအား ျပန္လည္ 
ေဝငွျခင္းကုိ (THE SALIENT FEATURES OF 

EUCHARISTIC CONGRESS  ဆိုသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း)၊ (IMPACT OF 
EAPI ON THE PERSONAL LIFE AND MISSION 
OF CARDINAL CHARLES BO  
သူ၏သာသနာျပဳဘ၀ႏွင့္ EAPI ဆက္ႏြယ္ 
မႈအေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း)၊(JOURNEY 
AHEAD :   The mission from the Burning  Bush 
of Today :  I hear my people cry - I have 

chosen you  ငါသည္သင့္ကုိ ေရြးေကာက္ 
သည္၊ငါ့လူမ်ိဳးတုိ႔၏ငုိေၾကြးသံကုိ ငါၾကားရ  

သည္)စသည့္ အေၾကာင္းအရာတ႔ုိ ပါဝင္ 
ကာ ေရ႕ွဆက္သာသနာျပဳ ဘဝသက္တာ 
ဆုိသည့္ အဓိကေခါင္းစဥ္ႀကီး သံုးခုျဖင့္ 
ေဟာၾကား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
ျမန္မာျပည္မွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား 
မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆုံအားေပးျခင္း၊ 
အာဗီြေအ အသံလႊင့္ဌာနတြင္ သတင္းသုံး 
ေနထုိင္ခ်ိန္၊ ေမာပန္းသည္ ဟူ၍ မရိွပဲ၊ 
ကခ်င္၊ ကရင္၊ ျမန္မာ စသည့္ 
ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ျဖင့္ သူ၏ 
တရားေတာ္မ်ားကုိ ေရာက္ရွိသည့္ အခါ 
တုိင္း အသံသြင္းျမြက္ၾကားေလ့ ရိွသျဖင့္ 
ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ကခ်င္ေဒသၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္ ကာဒီနယ္၏ အထူး 
ေမတၱာရပ္ခံလႊာကုိ အာဗြီေအမွ ထုတ္လႊင့္ 
ေပးနုိင္ရန္ အသံသြင္း ေဟာေျပာေပးခ့ဲပါ 
သည္။  
 
       
 

ဇြန္လ၁၉ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကာဒီ 
နယ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘုိသည္၊ ဖိလစ္ပုိင္ 
ေရာက္ ျမန္မာကက္သလစ္ မိသားစု၊ 
MCCP မ ွ သားသမီးမ်ားႏွင့္ အာဗီြေအ 
အသံလႊင့္ဌာနတြင္ ေတြ႕ဆုံကာ၊ တုိးတက္ 
ေျပာင္းလဲေနေသာ အမိျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ 
ႀကီးအတြက္ႏွင့္ သာသနာေတာ္အတြက္ 
နုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာသင္ယူသည့္ သား၊ 
သမီးမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ 
မ ွ ပါဝင္ပံ့ပုိးကူညီေပးနုိင္မည့္ အေၾကာင္း 
တုိ႔ကုိ ေဟာၾကားျခင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္မွ ျမန္မာ 
သားသမီးတုိ႔ ၏ ေမးလာေသာ ေမးခြန္း 
မ်ားတုိ႔အား ေျဖၾကားျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ 
ေပးခဲ့ကာ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ တနလၤာေန႔ 
နံနက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ ၾကြ 
ေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။  အာဗြီေအ၊ ျမန္မာ  
       
       
 

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔ၾကြေရာက္ျခင္း 
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အဆက္စာ(၁၈)သုိ႕ရွဳ 

 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္သို႔ ဦးတည္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။     

   တရားမွ်တမႈျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလားအလာ 
ေကာင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္း 
ေပါင္းစံုကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္း 
ျခင္းမွာ ေအာင္ျမင္႐ိုးထံုးစံမရွိေပ။သို႔ေသာ္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားကို ေရာစပ္ျခင္းမွာျဖစ္ႏိုင္ 
ေခ်မ်ားစြာရိွပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘာသာတရားျဖစ္ပါေစ။     

တရားမွ်တမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ဘာသာစကား ျဖစ္ပါေစ။ တုိင္းျပည္အား 
အမုန္းတရားဆီသို႔ ျပန္လည္ဦးလွည့္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေနေသာ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ အားထုတ္ခ်က္မ်ားကို ခုခံ 
ေပးပါ။ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အား 
လည္းယခုထက္ တိုင္းျပည္ ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္း 
ေစရန္ႀကိဳးပမ္းေပးပါရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေမတၲာရပ္ 
ခံပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမ ႓ာ ့
ကုလသမဂၢတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ တိုက္ပြ ဲ
ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား 
ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဝဲိုင္းဆီသို႔ ေခၚေဆာင္ 
လာေပးပါ။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ေကအိုင္ေအ လက္နက္ 
ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕သည္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
အၿပီးအျပတ္ႏိုင္ပြရဲရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။    

    ယင္းအတြက္ သမိုင္းေၾကာင္း 
သက္ေသအခိုင္အမာ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ 
ဒုကၡဆင္းရဲမ်ား ထပ္မံမတိုးပြား ပါရေစ 
ေၾကာင္း ေမတ ၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 
 
 
 

ေကအိုင္အုိ၊ ေကအိုင္ေအႏွင့္ အျခား 
ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
သည္ မိမိတို႔အထြဋ္အျမတ္ ထားေသာ 
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအတြက္ ႀကီးမားစြာ 
ေပးဆပ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။    
သင္တို႔၏လူမ်ိဳး အၾကားတြင္သင္တို႔သည္ 
သမိုင္းတြင္ရစ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ၾကံ့ၾကံ့ခံကာ 
ခခံုျခင္းျဖင့္သင္တို႔၏ ေတာင္းဆိုသံကို 
အမ်ားသူငွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိခဲ ့
ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤစစ္ပြမဲ်ား 
ေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ၿပီးေျမာက္ျခင္း 
မ်ိဳးမရွိႏိုင္ပါ။   
         ထို႔ေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို 
လိုက္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၌ 
ပါဝင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ ၂၁ 
ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ မည္သည့္အဖြဲ႕ 
အစည္းမွ် လက္လႊတ္မခံသင့္ေသာ အခြင့္ 
အေရးျဖစ္ပါသည္။  
      ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားသို႔ ကြ်ႏု္ပ္သြားေရာက္ၾကည့္႐ ႈခဲ ့
ပါသည္။သူတို႔သည္မိမိတို႔ေနရပ္ေဒသသို႔ 
ျပန္သြားရန္ ဆႏၵျပင္းျပ ေနၾကပါသည္။ 

 ထိုေဒသတြင္ သူတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 
အစည္းေပါင္းစံုက ၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ား 
တစ္ဝိုက္မိုင္းမ်ားခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္ 
ျပန္လိုေသာဆႏၵမွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားတြင္လည္း စစ္ပြအဲေၾကာင္းထပ္ 
မၾကားလိုေတာ့ပါ။ ဒုကၡသည္ ဘဝသည္ 
ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏ ၾကြယ္ဝလွေသာ ယဥ္ 
ေက်းမႈကိုဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိပါသည္။ လူကုန္ 
ကူးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကို မည္သူမွ် 
မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ။ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ဘဝ 
မွာလည္း အႏ ၲရာယ္မ်ားလြန္းလွသည္။ 
သို႔ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္ပြဆဲင္ႏႊဲရ 
ဦးမည္နည္း။ 
 
 
         ကခ်င္လူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ 
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ႏွစ္ျခင္းမ်ား၊ 
ကက္သလစ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာဂိုဏ္းကြဲ 
ခရစ္ယာန္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ သင္တို႔၏ 
လူမ်ိဳး အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ အခ်ိန္ 
တြင္ သူတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါရွိေနေပးျခင္း 
အတြက္ သင္တို႔အား ကြ်ႏု္ပ္ခ်ီးက်ဴးပါ 
သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔ကိုယ္တိုင္က 
ေအာက္ပါအတုိင္း ေမးခြန္းထုတ္ေနၾက 
သည္။ ဤစစ္ပြကဲာလတြင္ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပး 
ႏိုင္သနည္း။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို သူတို႔ထံ ေပးေဝ 
ေသာ NGO အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖင့္တရားမွ်တမႈလမ္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ 
ရန္ လမ္းၫႊန္ေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မည္မွ် 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသနည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာ မပါဝင္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လူမ်ိဳးအတြက္ 
တာဝန္မေက်ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ခိုင္မာစြာ ခံစားရ 
ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထဲမွ တစခ္်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ 
စစ္ပြကဲို တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းနည္း 
အျဖစ္ပင္ ႐ ႈျမင္ေနၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ေယာဟန္ေပါလု(၂)က စစ္ပြဟဲူ 
သည္အျမဲတေစ မတရားမႈျဖင့္ ျပည့္ေန 
တတ္သည္ဟု မိန္႔ဆိုဖူးပါသည္။ တရား 
ေသာစစ္ပြဟဲူ၍မရွိပါ။ ေသြးစြန္းေသာျဖစ္ 
ရပ္အတြက္ အျပစ္ကင္းေၾကာင္း တရား 
ဓမၼနည္းျဖင့္ သက္ေသမျပႏုိင္ပါ။ သူတို႔ 
သည္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရင္း လက္နက္ကိုင္ 
ခုခံသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။သို႔ေသာ္ စစ္ပြဲ 
သည္ ေနာက္ဆံုးမွသာ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ 
အရာျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင ္ ခုခံျခင္း 
လမ္းစဥ ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ စြကဲိုင္ပါက 
ယင္းကို တရားမွ်တသည္ဟု ေျပာ၍မရ 
ႏိုင္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဂိုဏ္းကြဲခရစ္ယာန္ 
အခ်င္းခ်င္း ခြျဲခားစြာ ဆက္ဆံသည္ကို 
ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ ေနခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္ 

 
 

 စခန္းမ်ားမွာ ဂုိဏ္းကြဲခရစ္ယာန္မ်ား ပဋိ 
ပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသျဖစ္လာသည္ကို 
လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။     
    ခရစ္ေတာ္သည္ ကြျဲပားေနပါသေလာ။ 
အႏ ၲရာယ္ မျပဳေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား 
မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တိုင္းကို ဩဇာ 
ခံရၿပီး မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို စစ္ပြထဲဲသို႔ 
ထည့္ေပးလိုက္ရေသာ အခါတြင္လည္း 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထဲမွ တစခ္်ိဳ႕မွာ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ ့
ၾကသည္။  
    တရားေဟာဆရာ မာတင္လူသာကင္း 
ဂ်ဴနီယာ၏ စကားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပန္လည္ 
အမွတ္ရသင့္သည္။ ထိုစကားမွာ “ယခုမ်ိဳး 
ဆက္သည္ ဆိုးသြမ္းသူတို႔၏ မေကာင္း 
ေသာလုပ္ရပ္အတြက္ ငိုေၾကးရမည္မ 
ဟုတ္ဘဲ စိတ္ထားေကာင္းမြန္သူတို႔ ေရငံု 
ႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းအတြက္ ငိုေၾကြးရလိမ့္ 
မည္”ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 
လူမ်ိဳးအား အစိုးရကျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲအစည္းက ျဖစ္ေစ 
မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဤအတိုင္း 
ၾကည့္မေနသင့္ေပ။ သုိးထိန္းေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားျဖစ္ေသာကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အထူးသျဖင့္ 
အကာအကြယ္ လိုအပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ 
အတူရွိေနရေပမည္။ 
ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတိုင္း၏ မ်က္ ရည္ 
မ်ားကို သုတ္ေပးရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ လာ 
ေလၿပီ။စစ္ပြဆဲင္ႏႊဲျခင္းျဖင့္ ထိုသို႔မလုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ေပ။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားအေနႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေသာနည္းျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ေၾကာင္း ယံု 
ၾကည္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ 
ဘာသာတရား အားလံုး၏ မ႑ိဳင္ပင္ျဖစ္ 
ေလသည္။ လူသားတိုင္းသည္ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္ျခင္အသင္း 
ေတာ္ႏွင့္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မိတ္ေဆြမ်ားကို 
ကြ်ႏု္ပ္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေသာ သူတို႔ 
သည္ မဂၤလာရွိၾက၏”။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုင္ပါ။ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဂိုဏ္းကြခဲရစ္ယာန္ 
 

 အခ်င္းခ်င္း ခြျဲခားစြာ ဆက္ဆံသည္ကို 
ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ ေနခ့ဲၾကသည္။ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားမွာ ဂုိဏ္းကြဲခရစ္ယာန္မ်ား ပဋိ 
ပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသျဖစ္လာသည္ကို 
လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။     
    ခရစ္ေတာ္သည္ ကြျဲပားေနပါသေလာ။ 
အႏ ၲရာယ္ မျပဳေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား 
မွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တိုင္းကို ဩဇာ 
ခံရၿပီး မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို စစ္ပြထဲဲသို႔ 
ထည့္ေပးလိုက္ရေသာ အခါတြင္လည္း 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ 
ၾကသည္။  
    တရားေဟာဆရာ မာတင္လူသာကင္း 
ဂ်ဴနီယာ၏ စကားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပန္လည္ 
အမွတ္ရသင့္သည္။ ထိုစကားမွာ “ယခုမ်ိဳး 
ဆက္သည္ ဆိုးသြမ္းသူတို႔၏ မေကာင္း 
ေသာလုပ္ရပ္အတြက္ ငိုေၾကးရမည္မ 
ဟုတ္ဘဲ စိတ္ထားေကာင္းမြန္သူတို႔ ေရငံု 
ႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းအတြက္ငိုေၾကြးရလိမ့္မည္
” ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 
လူမ်ိဳးအား အစိုးရကျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းက ျဖစ္ေစ 
မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဤအတိုင္း  
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ 
၌ တာဝန္ရွိသည္။ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕အစည္း 
အျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတူတကြ ေပါင္းစည္း 
လုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႔။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ခုခံကာ 
ကြယ္ပိုင္ခြင့္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ယခုအစိုးရ 
အားၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔ အခြင့္အေရးေပးရမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ 
(၁၀)ႏွစ္က ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ အိပ္မက္ 
မွ်သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီကို 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔စတင္ျမည္းစမ္း ေနႏုိင္ေလၿပီ။ ထို 
နည္းတူပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္၌ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေရာင္ျခည္သမ္းမည့္ရက္လည္းေရာက္ 
လာမည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ ယံုၾကည္ထားပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခြင့္အေရးေပးပါ။ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေျပာဆိုေဆြး 
ေႏြးၾကပါစုိ႔။ 
 

စာ (၁၆)မွ အဆက္ 
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အာရွတစ္ခုလံုးဆုိင္ရာ Signis အေထြေထြညီလာခံ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးသည္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ 
တိုးတက္ေျပာင္းလေဲနေသာ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ကာ ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္း ေဝမွ်သက္ေသခံရာ၌ မီဒီယာကြန္ရက္ကို 
ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္လည္းႀကိဳးစားေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ႀကီးမ်ားျဖစ္ ေသာ အာရွတိုက္ရွိကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ လူထုဆက္သြယ္ေရး 
တာဝန္ခံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အေထြေထြ ညီလာခံကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေအာင္ျမင္စြာလက္ခံက်င္းပ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အာရွတိုက္ရွိ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားဆုိင္ရာ လူမႈဆက္သြယ္ေရးရုံး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Signis Asia Assembly 2016 အေထြေထြ ညီလာခံကိ ုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰအားကစားကြင္း ေဘးနားတြင္ရွိေသာ Myanmar Sport 
Hotel တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔မွ(၂၆)ရက္ေန႔အထိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ပါ သည္။ 
အာရွနိုင္ငံ(၂၁)ႏုိင္ငံတို႔မွ ကက္သလစ္မီဒီယာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာတ ူညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား စုစုေပါင္း အေယာက္(၇၀)ခန္႔ ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္ကာ 
ျမန္မာျပည္ သာသနာအသီးသီးတြင္ လူထုဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာျပည္သို႔လာေရာက္ကာ ျမန္မာတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ ခုိင္မာမႈ၊ စည္းလုံးမႈ၊ ရက္ေရာမႈမ်ားတုိ႔ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအေထြေထြညီလာခံႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ျပဳလုပ္က်င္းပေနသည့္ ပထမဦးဆုံး ကက္သလစ္ ဓမၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြႀဲကီး၏ ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပဲြကိုလည္း တစ္ဆက္တည္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ မီဒီယာကို အသုံးျပဳ၍ ပညာေပး 
ဗီဒီယို၊ ေရဒီယို၊ ပုိ႔စတာ ႏွင့္ ဓါတ္ပုံၿပိဳင္ပြမဲ်ားအတြက္လည္း ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြ၏ဲ ေဆာင္ပုဒ္္မွာ ‘Merciful Action through Media’ မီဒီယာအားျဖင့္ ၾကင္နာသနားျခင္းျပဳလုပ္ျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဗီဒီယိုၿပိဳင္ပဲြ။ တစ္မိနစ္ ႏွင့္ ငါးမိနစ္ ဗီဒီယုိဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ တစ္မိနစ္ဗီဒီယို အတြက္ပထမဆု တစ္ခုတည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီးဆုေတာ္ေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ျဖစ္ပါ သည္။ ငါး မိနစ္ 
ဗီဒီယိုကုိလည္း ပထမဆ ုတစ္ခုတည္း ကိုသာေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီးဆုေတာ္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၀ ျဖစ္ပါသည္။ (အဂၤလိပ္လို စာသားထိုး ေပးရပါမည္) 
 
ေရဒီယိုၿပိဳင္ပဲြ။ တစ္မိနစ္ ႏွင့္ ငါးမိနစ္ ဗီဒီယုိဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ တစ္မိနစ္ေရဒီယိုအတြက္ပထမဆု တစ္ခုတည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီးဆုေတာ္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ ငါး မိနစ္ 
ေရဒီယိုကုိလည္း ပထမဆုတစ္ခုတည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီးဆုေတာ္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ (အဂၤလိပ္လိုေျပာရပါမည္) 
 
ပုိ႔စတာ ႏွင့္ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြမဲ်ားအတြက္ ပထမဆုရရိွသူမ်ားမ်ားကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ ဆုခ်ီးျမွင့္ပါမည္။ ဤၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ၿပိဳင္ပဲြဝင္သူအသက္(၂၅)ေအာက္လူငယ္ျဖစ္ရမည္။ ၿပိဳင္ပဲြဝင္ေသာ ဗီဒီယုိ၊ 
ေရဒီယို၊ ဓါတ္ပုံႏွင့္ပို႔စတာမ်ားကုိ ေအာက္ပါလိပ္စာ အတိုင္း ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၆ မတုိင္မွီအေရာက္ပို႔ေပးရပါမည္။ 
 
ထိုညီလာခံသို႔ပါဝင္တက္ေရာက္လိုေသာသူမ်ားသည္ ႀကိဳတင္နာမည္စာရင္းေပးသြင္းရန္လိုပါသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၁၀)ရက္ေန႔မတိုင္မီွ online မွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူကုိယ ္ တိုင္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း (cbcmosc@gmail.com) သို႔စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ ညီလာခံတြင္တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္းပုံစံမ်ားကုိ မိမိတို႔၏ email မ်ားေပးပို႔ေပးပုိ႔ပါက ျပန္လည္ ေပးပု႔ိေပးပါမည္။  
မွတ္ခ်က္။ ။  (၁)။ ညီလာခံတက္ေရာက္ေၾကး တစ္ေယာက္ကုိဝင္ေၾကး(၅၀၀၀၀)က်ပ္၊  (၂)။ ညီလာခံျပဳလုပ္မည့္ေနရာတြင္ တည္းခိုလိုပါက တစ္ရက္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ $65 ေပးေဆာင္ရပါမည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္တည္းခိုနိုင္သလုိ ညီလာခံသုိ႔ နံနက္ (၈)နာရီမွ ညေန( ၅)နာရီအထိပါဝင္တက္ေရာက္ႏုိင္ရပါမည္။ (၃)။ စာရင္းကုိ ၾသဂုတ္လ (၁၀)ရက္ေန႕ မတုိင္မွီ ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း 
ေနာက္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္းရပါမည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါ အာရွတစ္ခုလုံးဆိငု္ရာ Signis အေထြေထြညီလာခံကိ ုအိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံက်င္းပနိုင္ရန္ ေစတနာရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ လွဴဒါန္းေပးၾကပါရန္ ေလး စားစြာ 

ျဖင့္ႏိုးေဆာ္ရင္း ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။  

ေက်းဇူးတင္လွ်က္  Fr. Leo Mang (SDB)  (CBCM-OSC Director)  ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး ၂၉၂(က)၊ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း၊ ၀၁ ၅၂၅ 

၈၀၈ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၀၇၄ ၅၉၈ 

 

(   စာ(၁၇) ကခ်င္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ… အဆက္) 

 ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသုိ႔ 
ေမတၱာရပ္ခံလႊာ 

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ဤ 
တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
ကို အားေပးၾကရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေမတ ၱာရပ္ခံပါ 
သည္။ တိုင္းျပည္၌ ေခတ္စနစ္ဆိုးက် 
ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္က သင္တို႔၏ အားေပးမႈ 
ေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ၏ေထာင္လႊားေမာက္ 
မာျခင္းမွာ အစြယ္က်ိဳးခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္တရားမွ်တ 
ျခင္းကို အေျခခံထားလ်က္ ႏိုင္ငံသစ္ကို 
တည္ေဆာက္လ်က္ ရိွေလၿပီ။ ႏွစ္ကာလ 
ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာဤစစ္ပြကဲိုဆက္ 
လက္မျဖစ္ပြားေစလိုပါ။ တစ္ရက္ကေလး 
မွ်ပင္ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစလိုပါ။ဒီမုိကေရစီ 
မွာ အာ႐ုဏ္သန္းစ ပင္ရွိပါေသးသည္။ 
စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ 
တရားမွ်တျခင္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ 
ျပဳလ်က္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ႏွင့္ 
အတူ ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရန္ ကြ်ႏု္ပ္ 
ပန္ၾကားလိုပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာINGO အဖြ႕ဲမ်ားသုိ႔ 
ေမတၱာရပ္ခံလႊာ 

၂၀၁၁-ခုႏွစ္၌ စစ္ပြမဲ်ားစတင္ခဲ့ခ်ိန္က 
ႏိုင္ငံတကာ INGO အဖြ႕ဲမ်ားသည္ လူထု 
ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာခဲ့ၾကသည္။ (၅)ႏွစ္  
 

 
 
 
 

ၾကာေသာအခါတြင္ က႐ုဏာလုပ္ငန္းမွာ 
လည္း ေျခကုန္လက္ပန္းက်လာၿပီး အစား 
အေသာက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား နည္းပါးလာ 
ကာေပးမွ်ေသာ ေဝစုမ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့ 
နည္းလာၾကသည္။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ 
ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းတို႔မွာ ဒုကၡသည္စခန္း 
မ်ားကို ၾကပ္တည္းလာေစသည္။ တာရွည္ 
ခိုင္မာေသာ ေျဖရွင္းမႈ မေပၚလာ 
မခ်င္းကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပည္သူမ်ားအားေထာက္ပံ့ 
မႈေပးၾကရန္ ကြ်ႏု္ပ္အႏူးအၫြတ္ ေတာင္း 
ဆိုပါသည္။ သင္တို႔လႈပ္ရွားေနေသာ နယ္ 
ပယ္ေဒသရိွ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲအစည္း 
မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း၌ ျပန္ 
လည္ ပါဝင္ရန္တြန္းအားေပးၾကပါ။    
         ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူလူထုမွာေရရွည္ 
အက်ိဳးအတြက္ တရားမွ်တမႈကို လိုလား 
သည္မွန္ေသာ္လည္းလတ္တေလာအေျခ 
အေနအတြက္မူ က႐ုဏာျဖင့္ ေထာက္ပံ့ 
ေပးျခင္းကိုလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။     
      အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမွာ ႏွစ္ကာလ 
ရွည္ၾကာေသာ စစ္ပြအဲတြက္ ေျဖရွင္းနည္း 
မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 

ကြ်ႏု္ပ္၏ခ်စ္လွစြာေသာ ကခ်င္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ကြ်ႏု္ပ္သည္သင္ 
တို႔၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈတို႔ 
ကို သိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႔၏သမိုင္း 
 

ေၾကာင္းဆိုးဝါးခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ 
ပါေစေၾကာင္း သင္တို႔အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္ 
ေတာင္းဆုျပဳပါသည္။ သင္တို႔၏သားသမီး 
မ်ားစစ္ေဘးဒဏ္မွ လည္းေကာင္း၊ လူကုန္ 
ကူးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဒဏ္မွ လည္း 
ေကာင္း ကင္းလြတ္ႏိုင္ေစမည့္အေၾကာင္း 
ကြ်ႏု္ပ္ဆုေတာင္းလ်က္ရွိပါသည္။ေကာင္း 
ျမတ္ေသာ သခင္ဘုရားသည္ သင္တို႔အဖို႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေတာ္မူပါေစ။   
သင္တို႔သည္ အားလံုးအေပၚ လြန္စြာမွ 
ပင္ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာၿပီး ေႏြးေထြးစြာဆက္ဆံ 
တတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိျခင္း 
ေၾကာင့္ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း၊ လူမ်ိဳး  
အခ်င္းခ်င္း၊ ခရစယ္ာန္ဂိုဏ္းကြဲ အခ်င္း 
ခ်င္း ပဋိပကၡမျဖစ္ေစျခင္းငွာ လုပ္ေဆာင္ 
ၾကရန္ ကြ်ႏု္ပ္ ေမတ ၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ 
စည္း႐ံုးစြာျဖင့္ ေနထိုင္ၾကပါ။ ကခ်င္လူထု 
၏ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ ဤစစ္ပြျဲဖစ္ပြား 
လာရျခင္းျဖစ္သည္။ စည္းလံုးမႈၿပိဳကြျဲခင္း 
ေၾကာင့္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ မေပ်ာက္ပ်က္ 
ပါေစႏွင့္။ လူမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခု အပိုင္းပိုင္း 
ကြျဲပားလာပါက ထိုလူမ်ိဳးစုတစ္ခုလံုး ပ်က္ 
စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ႏုိင္ေလသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ က်က္သေရ 

အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား 

 
 

 ျဖစ္သည္။ ဤတိုင္းျပည္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
အားလံုး၏ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ဤတိုင္းျပည္ 
အား ၿပိဳကြေဲစမည့္အမုန္းတရား ျပန္႔ပြား 
ေစသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ 
မ်ားကို တတ္အားသေရြ႕ခုခံရမည္။ “မတူ 
ကြျဲပားျခင္း၌ စည္းလံုးျခင္း”ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
ယံုၾကည္ရန္လိုအပ္သည္။ မတူကြျဲပားျခင္း 
တစ္ခုစီတိုင္း၌ ဂုဏ္သိကၡာရွိေလသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္းရွိလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား 
လံုးရရွိခံစားရမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကား 
ႀကီးမားလွသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံသည္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာၿပီး 
အေရွ႕အာရွ၏ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ 
ေရႊႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္ေရာက္ 
ရွိလာပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္၊ 
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရသစ္ႏွင့္ လက္နက္ 
ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြး 
ေႏြးပြ၌ဲ တရားမွ်တသည့္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးခရီးကို စတင္ၾကပါရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ 
ေမတ ၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 
          စစ္ပြႏဲွင့္လိုအပ္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေသာ 
အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ 
ေတာင္းဆုျပဳရင္း... 

 
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘုိ (SDB, DD) 
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 

 

 



       CBCM-Herald. Volume (1), No (5)               1 July 2016  

 

       ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး                                        - 19 -                                                                                                    CBCM-Herald  

 

 
  

ကေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ကေလးၿမိဳ႕ေပၚရိွ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံသစၥာသုံးပါးခံ သူေတာ္စင္မ်ား၏ တစ္လတစ္ႀကိမ၀္တ္ေစာင့္ပြကဲို ကေလးကက္သလစ္သာသနာ၊ 
(၉)မုိင္ St. Emily Convent တြင္ (၃၊၆၊၂၀၁၆)ရက္၊ ေရႊႏွလုံးေတာ္ပြေဲန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုဝတ္ေစာင့္ပြသဲို ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား စုစုေပါင္း(၃၉)ပါး 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ထိုအခမ္းအနားတြင္ သစၥာသုံးပါးခံသူေတာ္စင္မ်ား၏ ဝညိာဥ္ေရးလမ္းညြန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Andrew Thang Ngaih မ ွ သမၼာက်မ္းစာေဝမွ်ျခင္း၏အေရးႀကီးေၾကာင္းကုိ 
ေျပာၾကားရာတြင္- က်မ္းစာေ၀မွ်ျခင္းသည္ ဘာသာတူမ်ား၏ဘဝအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစရန္ေဝမွ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်မ္းစာသည္ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေပးစာျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
က်မ္းစာဖတ္ျခင္းသည္ ဘုရား၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌တည္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ဘဝကိုျပန္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္းတုိ႔ကို နံနက္(၉း၀၀-၁၀း၀၀) နာရီထိ 
ရွင္းျပေပးပါသည္။ ၄င္းေနာက္ အာပတ္ေျဖျခင္းျပဳလုပ္ကာ (၁၁း၀၀)နာရီတြင္ ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးမွ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို တင္ပူေဇာ္ၿပီးဆေလးရွင္းဂိုဏ္းမွ Fr. Camellus က 
ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေရႊႏွလုံးေတာ္အေၾကာင္း ၾသဝါဒျမြတ္ၾကားေပးသည္။ ၄င္းအၿပီးတြင္ St. Emily Convent ရွိသီလရွင္မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားတည္ခင္းေပးေသာ အစားအစာကုိ 
တစ္ေပ်ာ္တစပ္ါး သုံးေဆာင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မြန္းလြဲ(၁း၀၀)နာရီတြင္ ကေလးသာသနာမွ Fr. Joseph Mung ဦးေဆာင္၍ တစ္နာရိီကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကို 
ျပဳလုပ္ၿပီး ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆုံးသတ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ေဆာင္းပန္းငယ္။ 

 
 

 

က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္သာသနာ၊ 
က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕တြင္ မီးအိမ္ရွင္ အမ်ဳိးသမီး 
အသင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမ လ ၂၈ 
ရက္ေန႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ အသင္း 
ဖြ႕ဲစည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- ဒုကၡ 
အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ စိတ္ေသာ 
ကေရာက္ေနေသာ သူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ 
မႈကုိေပးရန္ ျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ 
လူတန္းစားအလႊာ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ တူညီသည့္ 
စိတ္ထား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ကက္သ 
လစ္ဘာသာဝင ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲ 
စည္းထားေသာ အသင္းျဖစ္ပါသည္။ 
မိမိတုိ႔ စုေဆာင္းမိရာမ်ား၊ မိမိတုိ႔၌ 
ရွိေသာအရာမ်ားကုိ ေဝမွ်ေပးကမ္းျခင္း၊ 
ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သေပးျခင္း၊ ဒါနျပဳျခင္း 
တုိ႔ကုိ ေမတၱာေရ႕ွထား လုပ္ေဆာင္ၾကပါ 
သည္။ 

-လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားသာ လုပ္ 
ေဆာင္ရန္မဟုတ္ဘဲခ်ဳိ႕တဲ့သိမ္ငယ္သူမ်ား 
ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာတရားကုိ ခံစားႏုိင္ 
ေစရန္ ဘုရား၏ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကုိ 
ေထာက္၍ ေမတၱာကရုဏာျပဳျခင္း ျဖစ္ 
သည္။  
-အေမွာင္ထဲတြင္ ရွိေနသူမ်ားအဖုိ႔ မီးအိမ္ 
မွအလင္းသည္ အေရးပါသကဲ့သုိ႔ ဒုကၡ 
အခက္ခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားတြင္ ကူညီမည့္ 
သူမဲၿ့ပီးစိတ္ေသာကေရာက္ေနသူမ်ားအား 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိ ေပးရန္ အသင္းဖြ႔ဲျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
အသင္း၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ ေမတၱာမွသည္ 
ကရုဏာဆီသို႔  ျဖစၿ္ပီးခြန္အားျဖည့္ 
ႏႈတ္ကပါေတာ္မွာသင္တို႔သည္ေလာက 
၏အလင္းျဖစ္ၾက၏ ။ရွင္မာေတးဦး (၅း၁၄)၊ 
အသိမ္ငယ္ဆံုးေသာ  ညီအစ္ကို တို႔တြင္ 
 

 

 

တစ္ဦးကိုသင္ျပဳစုခ့ဲၾကလွ်င္ ငါ့ကိုပင္ 
ျပဳစုၾကၿပီ။ ရွင္မာေတးဦး (၂၅း၄၀) 
တုိ႔ျဖစ္ပါ သည္။  
အသင္းဝင္မ်ားသည္ ထာဝရသုခခ်မ္းသာ 
အက်ဳိးေမွ်ာ္ကုိးလွ်က္ ေမတၱာဘာဝနာ 
ဆည္းပူးရာတြင္ နာယကဝင္မ်ား၊ ၀ိညာဥ္ 
လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ 

သီလရွင္မ်ား၏လမ္းညႊန္မႈကုိ အစဥ္နာယူ 
ၾကသည္။ တနဂၤေႏြအပတ္စဥ္တုိင္း သမၼာ 
က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ ဘုရားစကားမ်ား 
သင္ယူျခင္း၊ ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ားသင္ယူ 
ျခင္း၊ တစ္လ (၁) ႀကိိမ္ သမၼာက်မ္းစာ 
ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ ဝညိာဥ္ခြန္အား ျဖည့္တင္း 
ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ႐ုိ႕စ္ (Sdp) 
 
 

စိန္႔ဂၽြန္းကုိယ္ပုိင္အလယ္တန္းေက်ာင္း မိဘဆရာေတြ႕ဆုံပြဲ 
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ မဟာေစတီလမ္းရွိ စိန္႔ဂၽြန္း ကိုယ္ပိုင္ 

အလယ္တန္းေက်ာင္း၌ မိဘဆရာေတြ႕ဆံုပြအဲခမ္းအနားကို၂၊၆၊၂၀၁၆ ေန႔ နံနက္ (၈) နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ 
ပါသည္။ ဦးစြာအဖဆရာေတာ္ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတ ၱာျဖင့္ စတင္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
အမွာစကားဆက္လက္ႁမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။  

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚေကာ္ရယ္စန္းစန္းလြင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး 
မိဘမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး အၾကံဳျပဳတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဒု-ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး 
ဦးခ်ားလ္စ္လွဝင္းမွ နိဂုံးခ်ဴပ္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ (၉:၃၀) တြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ (နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး၊ပုသိမ္) 

 
 ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးအပ္ျခင္း 

ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ပုသိမ္မွ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ 
အတြက္ အေျခခံပညာမူလတန္း ၊ အလယ္တန္း ၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ၁၂၊၆၊၂၀၁၆ ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္ရုံးခန္း၌ ေဆာင္ရြက္ပါသည္ ။ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း (၄၀)ဦးတို႔အား အသင္းဒု-ဥကၠဌဆရာမေဒၚရိုစီခင္သန္းျမင့္မွ 
ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။  (နန္႔ဂ်ဴလုိင္ေအး၊ ပုသိမ္) 

 

 

ပုသိမ္သာသနာ 

 

က်ဳိင္းတုံသာသနာ 

Pathein OSC 
 

 
 
ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ သာသနာ့ခန္းမေဆာင္တြင္ ၅၊၆၊၂၀၁၆ ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီ၌ က်မ္းစာေဝမၽွျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္.. ဦးစြာ စစၥတာရ္ႀကီး 

ေဆးဗီယာမွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ စတင္ေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ က်မ္းစာဖတ္ရူျခင္း အားျဖင့္ခံစားရရွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွ 
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ဂ်ာမနီီႏုိင္ငံ၏ “မယ္”  

Lena Broderေတြ႕ဆံုစဥ္ . . စာ(၃) 

ဆက္ကပ္အဖြ႕ဲမ်ား၏ 

ဂ်ဴဘီလီပြ.ဲ.စာ (၅) 

ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္က ဇြန္လ(၂၄)ရက္၊၂၀၁၆ 

ခုနွစ္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄း၃၀နာရီ တြင္ ဆရာေတာ္ 

Basilio Athai ကို ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေၾက 

ျငာခ့ဲပါသည္။ ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာႏွင့္အတူဂုိဏ္းခ်ဳပ္  

ဆရာေတာ္အျဖစ္တင္ေျမာက္ခံရေသာ ဆရာေတာ္ Basilio 

Athai အား ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရုံး 

ခ်ဳပ္က ဂုဏ္ယူလ်က္ ဝမ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုပါသည္။  

 

ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Basilio Athai ၏ ကုိယ္ေရး 

သမိုင္း အက်ဥ္းမွာ  ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႕  

တြင္ေမြးဖြားကာ ဧျပီလ (၁)ရက္ေန႕ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ 

ရဟန္းသိက ၡာခံယူခဲ ့ပါ သည္။  ၂၈ရက္၊ ဇြန္လ  ၂၀၀၈ 

ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏လက္ေထာက္  

ဆရာေတာ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရကာ ၁၈ ရက္၊ ႏိုဝင္ဘာလ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္သိက ၡာ ခံယူ ခဲ့ပါသည္။ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 

ဆရာေတာ္ႀကီး မာတီးယားဦးေရႊ အနားယူေသာအခါ ေတာင္  

 
 

ေမာ္စီေညာ္အားသုိင္သည္ အေျခခံမွသည္ အထက္တန္းပညာရပ္မ်ားကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ပထဝီဝင္ဝိဇာဘြဲ႕ကို ရန္ကန္တကၠသိုလ္တြင္လည္းေကာင္း ရရိွခဲ့ပါသည္။  

စိန္ထရီဇား ဆီေမေနရီကို ဝင္ခဲ့၍ Philosophy ႏွင့္ Theology ပညာရပ္တို႕ကို စိန္ဂ်ိဳးဇက္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တြင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ -၁၉၉၆ခုႏွစ္အထိ အီတလီ 

ႏိုင္ငံေရာမၿမိဳ႕တြင္ Biblical Theology ကိုသင္ယူခဲ့ပါသည္။ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာေနရာမ်ားမွာ (၁၉၈၄-၁၉၈၆) လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ဝါးဟီွတြင္လည္းေကာင္း၊  (၁၉၈၆-၁၉၈၉)ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးကယ္သီျဒလ္၏ လက္ 

ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ (၁၉၈၉-၁၉၉၃)ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္၌ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္တြင္ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ (၁၉၉၆-၂၀၀၅)ခုႏွစ္တြင္ 

လိြဳင္ေကာ္၊ နာနတ္ေတာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ (၂၀၀၅-၂၀၀၈)ခုတြင္ ေတာင္ႀကီး၊စိန္မုိင္ကယ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 

အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္အသီးသီးထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ (CBCM-osc) 
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တြင္ ခန႕္အပ္ျခင္းခံခဲ့ပါသည္။ 

ဟူေသာ ကေလာင္နာမည္ျဖင့္စာေပမ်ား ေရးသားေပးေနေသာ စာေပ အႏုပညာရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။) 

 

(ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဆရာေတာ္ Basilio Athai မွာ (ကႏၱာရဝတီသုိက္) 

 


