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၁ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၀)

ဝန္ေလး၍ ပင္ပန္းသူ 

အေပါင္းတို႔ငါ့ထံသို႔ 

လာၾကေလာ့။ 

ငါသည္သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံ့၍ 

ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိ 

ေသာေၾကာင့္ ငါ့ထံမွ 

သင္ယူၾကေလာ့။

မာေတဦး ၁၁း၂၈-၂၉

zgwDrm r,fawmf ½lyg½Hkxif&Sm;jyjcif; 7mjynfhyGJawmf tcrf;tem;

jrefrmEdkifiHvHk;qdkif&m uufovpf &[ef;jzpfwuúodkvf oDatmfavmf*sDXge &efukef
2017^2018 ynmoifESpfpwif စာမ်က္ႏွာ (၈)

စာမ်က္ႏွာ (၄)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စၥသည္ အ 
ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ေဒါနယ္ 

ထရမ့္အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

စာမ်က္ႏွာ ၅

က်ဴးဘားႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း 
ပထမဦးဆံုး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရသည့္ 
ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိ

စာမ်က္ႏွာ ၆

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ 
ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ ဒႆနိက ေဗဒဌါန 

၂၀၁၇/၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္

စာမ်က္ႏွာ ၇

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဘာသာေပါင္းစံု 
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း သင္တန္း

စာမ်က္ႏွာ ၉

သာသနာျပဳ ကေလးငယ္မ်ား သင္တန္း

စာမ်က္ႏွာ ၁၂
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ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္သည္။ (၁ ေယာဟန္ ၄း၁၆) ရွင္ေယာဟန္က 
ဘုရားသခင္၌ ခ်စ္ျခင္းရွိသည္၊ ဘုရားသခင္ ခ်စ္သည္ဟု ေရးခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ ဘုရား 
သခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာအခါ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဘုရားသခင္ 
သည္ ထပ္တူညီသည္ဟု ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဧကန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္၏ သေဘာသဘာ 
ဝကို အျပည္အဝနားလည္ဖို႔ ခက္သလို ဘုရားႏွင့္ထပ္တူက်ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို 
အသိဥာဏ္ႏွင့္နားလည္ဖို႔ခက္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသားႏွင့္ခံစားသိႏိုင္သည္။ ဤအရာ 
သည္ဘာသာတရား၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္၏ 
သိနားလည္ႏိုင္ျခင္းအေပၚမူတည္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ သူ၏ ခံယူခ်က္အေပၚတြင္သာ မူ 
တည္သည္။

ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ မတူညီေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခံယူၾကရသည္။ 
ထိုခံစားရရွိေသာ ေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ ခိုင္မာစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ခံယူခ်က္ ကိုယ္ 
စီရွိၾကသည္။ 'ကုိယ္လုပ္မွကိုယ္ရတာ' ဟု အလြယ္တကူ ဆိုၾကေသာ္လည္း ကိုယ္ဘာမွ 
မလုပ္ပါဘဲ ရေနသည့္ အရာမ်ားစြာရွိသည္ကို ေခတ္တမွ်ေတြးၾကည္႐ံုႏွင့္သိႏိုင္ပါသည္။ 
အခမဲ့ရေနၾကေသာ ထိုအရာမ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာ ေမတၱာေတာ္ရွင္ 
ဘုရားသခင္ထံမွရသည္ဟု ယံုၾကည္လက္ခံသူရွိသလို ျငင္းဆန္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ 
သို႔ေသာ္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ လူသားမ်ား၏ 
တုန္႔ျပန္မႈအေပၚလိုက္ကာ ေျပာင္းလဲမသြားပါ။ ေက်းဇူးသိတတ္သူကိုသာ ေက်းဇူးျပဳ 
မည္ဆိုေသာ အမူအက်င့္တို႔သည္ ဘုရား၌မရွိပါ။ ဘုရားသခင္သည္ 'ေကာင္းေသာသူ 
မေကာင္းေသာသူတို႔အေပၚ တူညီစြာ ေနထြက္ေစသကဲ့သို႔ ေျဖာင့္မတ္သူ၊ မေျဖာင့္တ္သူ 
တို႔အေပၚ၌လည္း မိုးကို တေျပးတည္း ရြာေစေတာ္မူသည္။' ဘုရားသခင္၏ ျပည့္ဝစံုလင္ 
ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လူသားတို႔၏ ဆိုးညစ္မႈက အႏိုင္မယူႏိုင္သည္ကို ထင္ရွားေစ 
ျခင္းသာျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏ အျပစ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အခ်စ္ကို ဖ်က္စီးႏိုင္စြမ္း 
မရွိပါ၊ ဘုရား၏ အခ်စ္ကသာ လူသား၏ အျပစ္ကို ေခ်ဖ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဇြန္လတြင္ သခင္ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္အား အထူး သဒၵါၾကည္ညိဳၾကသည္။ ဤသည္မွာ 
ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားေသာ ေမတၱာေတာ္ကို လူအေသြးအသားျဖင့္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ 
ျမင္ႏိုင္သည့္ သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို ႏွလံုသားျဖင့္ အမွတ္အသား 
ျပဳၾကသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယဇူး၏ႏွလံုးေတာ္သည္ လွံျဖင့္ 
ထိုးေဖါက္ခံထားရသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ရွင္ေယာဟန္ဧဝံေဂလိက်မ္းတြင္ ဖတ္႐ႈရ 
သည္။ လက္ဝါးကားတိုင္ေပၚတြင္ အသက္စြန္႔ၿပီးခရစ္ေတာ္ကို စစ္သားတစ္ဦးက လွံျဖင့္ 
ထိုးလိုက္ရာ ႏွလုံးသားအား ထိုးေဖါက္မိၿပီး ေသြးႏွင့္ေရ ထြက္လာသည္ဟု ေရးသားထား 
သည္။ ေနာက္ဆုံးေသြးစက္သာမက ေရစက္ပင္မက်န္ခ်စ္ျပခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အ 
ၾကြင္းမဲ့ေသာ ေမတၱာကို ေဖၚက်ဴးျခင္းျဖစ္သည္။ ငါသည္သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာ စိတ္ႏွလံုး 
သား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငါ့ထံသို႔လာေရာက္နားခို ၾက၊ ငါ့ထံမွ သင္ယူၾက ဟု ခရစ္ေတာ္ 
သခင္ ကုိယ္တိုင္ ဟစ္ေအာ္ ဖိတ္ေခၚ ေနပါသည္။ သူအထံပါးတြင္ စိတ္ႏွစ္သိမ့္မႈ ရ 
လိမ့္မည္ဟုလည္း ဂတိစကားဆိုထားသည္။

ဇြန္လတြင္ သခင္ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္အား မိမိတို႔အိမ္တြင္ ပလႅင္တင္ျခင္း အခမ္းအနား 
ကို ကက္သလစ္မိသားစုမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အလြန္သင့္ျမတ္ေသာ သဒၵါ 
ၾကည္ညိဳျခင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မိသားတိုင္း အိမ္ 
တိုင္းတြင္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ျခင္းသည္ အလြန္လံုၿခဳံေသာ အသက္တာကို ရွင္သန္ေနထိုင္ 
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိသားစုတိုင္းတြင္ သခင္ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္၏ ပံုကားခ်ပ္ျဖစ္ေစ၊ 
ဆင္းတုျဖစ္ေစ ထားရွိသင့္ပါသည္။ "ခရစ္ေတာ္သည္ ဤမိသားစု၏ ဦးေခါင္းျဖစ္သည္" 
ဆိုသည့္ စာတမ္းထိုးထားျခင္း သက္သက္သာ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံျခင္းအား 
ျဖင့္ မိသားစုတိုင္း၏ ဝိညာဥ္၊ ကာယ လံုၿခံဳေရးကို ရယူႏိုင္ၾကပါေစ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ က်ိဳးပမ္းေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာ လႊမ္းမိုးေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္းေပၾကဖို႔လိုပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ 
အတၱကင္းေသာ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လႊမ္းၿခံဳထားပါေစသား။

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
ဖာသာရ္ မာရီယားႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
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ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျပစ္မဲ့သူမ်ားစြာကုိ သားေကာင္ျဖစ္ 

ေစသည့္ လက္နက္ကုန္ကူးျခင္းလုပ္ငန္းကို အၿပီးတိုင္ 

အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ သႏၷိဌါန္ျဖင့္ 

လုပ္ေဆာင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း
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ဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ အသတ္ခံေနရေသာ 
ေကာ့ပ္တစ္ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

ဧၿပီလ ေနာက္ဆံုး အပတ္က ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အီဂ်စ္ျပည္သို႔ အလည္အပတ္ သြား 
ေရာက္ခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ေတာ္၌ အ 
ၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ သူ၏နာေတာ္အား မ႐ိုမေသ ဖ်က္စီးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ေတာင္ဖက္ ၂၄၅ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ရွိ 
ေသာ မီညာၿမိဳ႕တြင္ ဘုရားဖူးယာဥ္အား မ်က္ႏွာဖံုးဆြတ္ေသနတ္သမား ရွစ္ေယာက္က 
လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္လူ ၂၉ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ကေလးငယ္ 
အေျမာက္အမ်ား ပါဝင္သည္။ ဧၿပီလအတြင္းက တန္တႏွင့္ အလက္ဇႃႏၵီးယားၿမိဳ႕မ်ားတြင္  
အီစတာ ပြဲေတာ္က်င္းပေနေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား အတြင္း ဗုံးေဖါက္ခြဲမႈေၾကာင့္ ၄၆ ဦး 
ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အိုင္ အက္စ္တို႔ကသူတို႔ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု 
ဝန္ခံ ေၾကျငာ ထားသည္။

ေမလ ၂၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ လူထု ပရိတ္သတ္အား မိန္႔ခြန္းေပးရာတြင္ "အီဂ်စ္ျပည္မွာ 
အသတ္ခံရေတြ သူတို႔အထဲတြင္ တြင္ ကေလးငယ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ခရစ္ 
ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ျငင္းဆန္ၾကတဲ့အတြက္ အသတ္ခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။"

ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက "ဤ သတၱိခဲ သက္ေသခံမ်ား၊ ဤ တရားေတာ္အတြက္ 
အေသခံသူမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘံု၌ လက္ခံၾကိဳဆိုပါေစ၊ အၾကမ္းဖက္ 
သမားတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကိုလည္း ေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူပါေစ။" ဟု ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အိုင္အက္စ္ တို႔၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနသည္။ 
အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားမ်ိဳးတံုးလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီ မူဆိုးၿမိဳ႕ဆရာေတာ္က သတင္း 
ေထာက္မ်ားအား ေျပာျပခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ားထဲတြင္ ဤအညႇင္းဆဲခံ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ 
ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း ဆုေတာင္း ေပးၾကပါစို႔။
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ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကုိ၊ေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔

 ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ပါစကားပဲြေတာ္ 
ၾကီး၏ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအခ်ိန္ကာလကို က်င္းပေနသည္ 
ျဖစ္၍ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
ဘုရားစကား အယူ၀ါဒဆုိင္ရာ သင္ၾကားျခင္းကို ေကာ္ရိန္သု 
ပထမစာေစာင္မွာ ရွင္ေပါလု ေဖာ္ၾကဴးထားသည့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
၏ ေမွ်ာ္လင့္ရာသခင္ ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာခရစ္ေတာ္ အ 
ေၾကာင္း ကို ကြ်ႏု္ပ္ေျပာၾကားလိုပါသည္။

 ေကာ္ရိန္သုျမိဳ႕က ခရစ္ယာန္ အဖဲြ႕အစည္းမွာ 
ေဆြးေႏြး ျငင္းခုံေနၾကသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ရွင္ေပါလု 
က ၾကိဳးစား ေျဖရွင္းေပးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဤ စာ 
ေစာင္တြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ကိုးခ်က္တြင္ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ 
ျခင္းအေၾကာင္းကို ေနာက္ဆံုးမွ တင္ျပထားေသာ္လည္း အ 
ေရးပါလွသည့္ ပထမေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။ အမွန္ေတာ့ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဟူသည့္ အေၾကာင္းအရာ အေပၚမွာ 
ယံုၾကည္ခ်က္အားလံုးကို အုတ္ျမစ္တည္ထားေလသည္။

 ရွင္ေပါလုက လူသား၏ အသိဉာဏ္ ဦးေႏွာက္ 
ကေန သံုးသပ္ဆင္ျခင္ထားေသာ အျဖစ္အပ်က္မဟုတ္ဘဲ 
လူတစ္ခ်ိဳ႕၏ ဘ၀မွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျငင္းဆုိမရ 
ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္ သူ၏ ေနာက္လုိက္ 
ခရစ္ယာန္မ်ားကို သြန္သင္ခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
တရားသည္ ဤေနရာမွာ စတင္ခဲ့၏။ ၄င္းသည္ ဆင္ျခင္တံု 
တရားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေတြးအေခၚ အယူ 
၀ါဒတစ္ခု မဟုတ္ဘဲ ေယဇူးဘုရားရွင္၏  တပည့္သာ၀ကမ်ား 
ကိုယ္တုိင္ သက္ေသခံခဲ့ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း လမ္းစဥ္ 
တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ရွင္ေပါလုက အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ေတာ္သခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အျပစ္ 
အတြက္ အေသခံေတာ္မူခဲ့ၿပီး သၿဂိဳလ္ျခင္းကိုခံ၍ သံုးရက္ 
ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ တပည့္ေတာ္မ်ားကို 
အထင္အရွား ျပသေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ကို္ယ္ေတာ္သည္ အ 
ေသခံခဲ့၏။ သၿဂိဳလ္ျခင္းကိုခံခဲ့၏။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္၍အထင္ 
အရွားျပေတာ္မူခဲ့၏။ သူသည္ ရွင္သန္ေနေသာဘုရား၊ အ 
သက္ ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ ခရစ္ယာန္ 
သတင္းစကား၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ ဗဟုိရ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

 ယံုၾကည္ျခင္း၏ ဗဟုိရ္ျဖစ္ေသာ ရွင္ျပန္ေတာ္မူျခင္း 
အေၾကာင္းကို ေၾကညာရာတြင္ ရွင္ေပါလုက ပါစကား 
နက္နဲဖြယ္ရာ၏ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္ေသာ ေယဇူးရွင္ျပန္ 
ျခင္းအေၾကာင္းကို ထပ္ခါထပ္ခါ မိန္႔ၾကားထားသည္။ ကိုယ္ 
ေတာ္၏ ေသျခင္း၌သာ အရာဟူသမွ် အဆံုးသတ္သြားခဲ့ 
ပါလွ်င္ မိမိကိုယ္ကုိ အၾကီးမားဆံုး ျငင္းဆိုျပခဲ့သည့္ ကိုယ္ 
ေတာ္၏ ပံုဥပမာကိုသာ ရရွိၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း 
သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္မဟုတ္ပါ။ 

ကုိယ္ေတာ္သည္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့၏။ အေသခံ 
ေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့၏။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ယံု 
ၾကည္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမွ 
ေပၚထြက္လာခဲ့၏။ သူ၏ေသျခင္းကို လက္ခံျခင္းသည္ ယံု 
ၾကည္ျခင္း မမည္ေသး။ ၄င္းသည္ သမိုင္းတြင္ခဲ့ေသာ အျဖစ္ 
အပ်က္လည္း ျဖစ္၏။ ထုိရွင္ျပန္ေတာ္မူျခင္းကို ယံုၾကည္ 
လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ 
လာခဲ့၏။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ထေျမာက္ရွင္ျပန္ၿပီး ေနာက္ 
အထင္အရွား ျပေတာ္မူျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾက ေသာလူမ်ား 
စာရင္းကို ရွင္ေပါလုက ဤစာေစာင္တြင္ ျပဳစုထား၏။ ပထမ 
ဦးစြာ ေပတ႐ုကို အထင္းအရွားျပေတာ္မူၿပီးမွ တပည့္ေတာ္ 
၁၂ ပါး တုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုျမင္ၾကရသည္။ ေနာက္ပိုင္း 
တြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းကို သက္ေသခံမည့္ ညီအစ္ 
ကို ၅၀၀ မက တၿပိဳင္နက္ ျမင္ရၾက၏။ ထုိေနာက္မွ ယာကုပ္ 
၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ စာရင္း၏ ေနာက္ ဆံုးတြင္မူ 
ကား အခ်ိန္မေတာ္မတန္ ဘြားေသာသူဟု ႏွိမ့္ခ်စြာဝန္ခံကာ   
မိမိကိုယ္တုိင္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထား၏။

 ရွင္ေပါလု၏ ဘ၀သမုိင္းသည္ ျပဇာတ္ဆန္လွ၏။ 
ငယ္စဥ္ကတည္းက လူ ခ်စ္စရာ လိမ္မာေလး တစ္ေယာက္ 
မဟုတ္။ သူသည္ အသင္းေတာ္ကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သူ၊ 
သူစဲြကိုင္ထားသည့္ အယူ၀ါဒမွာ အလြန္ေခါင္းမာခဲ့သူ။ သူ႕ 
ဘ၀၊ သူ႕တာ၀န္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ 
ေအာင္ျမင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ဟု ေတြးထင္ထားသူ။ 
အရာအားလံုးက သူ႕အတြက္ ျပည့္စံုခဲ့သည္။ အရာရာကို 
သူသိသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည့္၀လွသည့္ ဘ၀႐ႈ႕ေထာင့္၏ 
အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုမွာ မထင္မွတ္ထားသည့္ အျဖစ္အပ်က္ 
တစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ ဒါမာစကုျမိဳ႕သုိ႔ ခရီးျပဳရာလမ္းတြင္ 
ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူဆံုဆည္းခဲ့ရသည္။ 
ေျမျပင္ေပၚသုိ႔ လဲက်သြား႐ုံသက္သက္တင္ မဟုတ္ခဲ့ဘဲ 
သူ႕ဘ၀အဓိပၸါယ္ တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္လုိက္သည့္ 
အျဖစ္အပ်က္ကို သူၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္သူ 
အျဖစ္မွ တမန္ေတာ္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ပါနည္း။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေယဇူးဘုရား၏ အ 
သက္ ရွင္ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္လုိက္ရသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္။ 
ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာ ဘုရားကိုသူျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ဤ 
သည္မွာ ရွင္ေပါလု၏ ယံုၾကည္ျခင္းအုတ္ျမစ္ျဖစ္၍ အျခား 
တပည့္ေတာ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္း၊ အမိအသင္းေတာ္ႏွင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္တည္ရာ အုတ္ျမစ္အေျခခံ 
လည္း ျဖစ္ေပသည္။

 ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား၏ အႏွစ္သာရသည္ ထုိ 
ရွင္ျပန္ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္မွာ အဘယ္မွ် 
ၾကည္ႏႈးစရာ ေကာင္းပါသနည္း။ ၄င္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွ 
ဘုရားကို ရွာေဖြျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား 
ရွာေဖြေခၚေဆာင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ 
တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္ တစ္ခုသာ 
ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္း၍ ႏွလံုးသား တစ္ခု 
လံုးကို လိႈက္ဖုိႏုိင္စြမ္းရွိခဲ့သည္။ ပိတ္ထားေသာ ႏွလံုးသား၊ 
ဆင္ျခင္တံုတရားတစ္ခုႏွင့္သာ ထံုမြမ္းထားေသာ ႏွလံုးသား 
သည္ အ့ံၾသလိႈက္ဖုိရေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို နား 
လည ္လကခ္ံႏုငိစ္ြမ္း ရွမိွာမဟတုပ္ါ။ အဘယ္ေၾကာင္ဆ့ုိေသာ ္
ခရစ္ယာန္ဘ၀သည္ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးေတာ္ရွိမွ 
သာ လက္ခံယံုၾကည္ႏုိင္သည့္အျပင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ဆံုေတြ႕ရ 
သည့္ အံ့ဖြယ္လိႈက္ဖုိျခင္းကိုလည္း ခံစားရေလသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စာအုပ္ထဲမွာ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ေကာင္းမ်ား အျပည့္ရွိၿပီး အ႐ႈံးမ်ားစြာႏွင့္ အျပစ္သားမ်ား 

ျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာမွာ မိန္႔ၾကားထားသည့္ 
အီစတာမနက္ခင္းက လူတခ်ိဳ႕ကဲ့သုိ႔ အလားသ႑ာန္ တူ 
ေနပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္ကို ျမႇဳပ္ႏွံထားရာ 
သခ်ိဳင္းေတာ္ကို သြားၿပီး တစ္ဖက္လိမ့္ေနသည့္ ေက်ာက္ 
တံုးၾကီးကို ျမင္ရသည့္အခါ မထင္မွတ္ထားသည့္ အနာဂတ္ 
ကို သူတုိ႔အတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးေနသည္ကို 
ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း မိမိသခ်ိဳင္းဂူကို 
ျပန္ၾကည့္ရမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြင္းထဲမွာ တစ္စံုတစ္ရာရွိ 
ေနပါသည္။ မိမိ အတြင္းတစ္ေနရာကေန ထေျမာက္ရန္ 
ဘုရားသခင္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္ကို သြား၍ 
ၾကည့္ရမည္။ ထုိေနရာမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။  
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္အတူ ရွင္သန္ျခင္းလည္း ရွိေနသည္။ လူ 
အမ်ားက ထင္ၾကသည္မွာ ထုိေနရာတြင္ ၀မ္းနည္းျခင္းမ်ား၊ 
႐ႈံးနိမ့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အေမွာင္ထုၾကီးသာ ရွိသည္ဟု ေတြးၾက 
သည္။ အလွဆံုးေသာပန္းမ်ားကိုေက်ာက္ေဆာင္ ေက်ာက္ 
သားမ်ားၾကား၌ ဘုရားသခင္က ပြင့္ဖူးေ၀ဆာခဲ့သည္ကို လူ 
အမ်ား မေတြးမိခဲ့ၾကေပ။ 

 ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ေသ 
ျခင္းတရားႏွင့္ အစပ်ိဳးရသည္မဟုတ္။ ဆုိး၀ါးခါးသည္း 
လွေသာ ရန္သူကို ေအာင္ႏုိင္သည့္ လူသားအေပၚ ထား 
ရွိေသာ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ အစျပဳရသည္ဟု ဆုိ 
လွ်င္  ပိုမွန္ေပမည္။ ဘာမွမရွိျခင္းထက္ ဘုရားသခင္ကပုိ၍ 
ၾကီးျမတ္လွသည္။ မီးထြန္းညႇိထားေသာ ဖေယာင္းတုိင္ 
ငယ္ေလးတစ္တုိင္သည္ အေမွာင္ ဖံုးလႊမ္းထားသည့္ ည 
ေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္လြန္ရန္ လုံေလာက္ပါသည္။ ပေရာ 
ဖက္မ်ား ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည့္ စကားမ်ားကို ျပန္လည္ပဲ့တင္ထပ္ 
အမွတ္ရကာ “ အုိ . . ေသျခင္းတရား၊ သင္၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း 
သည္ ယခုအဘယ္မွာနည္း” ဟု ရွင္ေပါလုက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ပါစကားကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ားမွာ ၄င္းေအာ္ဟစ္သံကို 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ႏွလံုးသားထဲမွာလည္း ေၾကြးေၾကာ္ေနရန္ လုိအပ္ 
သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ မ်က္ႏွာမွာအျပံဳးဆင္၍ တစ္ပါးသူႏွင့္ 
စိတ္ရွည္စြာ မွ်ေ၀လွ်က္ အမ်ားအတြက္ အသင့္ ရွိေန 
ေပးၾကရမည္။ ဘာေၾကာင့္ ရႊင္လန္းျပံဳးေပ်ာ္ေနၾကပါလဲဟု 
လူအမ်ားက ေမးလာခဲ့လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေနရာ၊ 
ဤအခ်ိန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အလယ္မွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲ 
ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပါဟု အေျဖေပးလုိက္႐ုံပါပင္။ 
ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ေတာ္မူ၍ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွင္သန္လွ်က္ရွိေလသည္။

ဧၿပီလ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ 

သီကိုရွင္း (ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ သြန္သင္ခ်က္



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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 ဖာတီမာ မယ္ေတာ္ ထင္ရွားျပျခင္း 
ရာျပည့္ ပြဲေတာ္ အခမ္းအနားသို႔ ၾကြ 
ေရာက္ခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
သည္ မယ္ေတာ္အေပၚ ထားရွိေသာ သူ၏ 
သဒၵါ ၾကည္ညိဳျခင္းကို ရွက္ေၾကာက္ျခင္း 
မရွိ ထုတ္ေဖၚျပသကာ မယ္ေတာ္အား သဒၵါ 
ၾကည္ညိဳျခင္းသည္ မသိနားမလည္သူမ်ား 
သာ လုပ္သည့္ အယူသည္းျခင္းတမ်ိဳး ျဖစ္ 
သည္ ဆုိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ကို ပယ္ခ် ခဲ့သည္။

 ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ ဖာတီမာမယ္ေတာ္ 
၏ ဗိမာန္ ေတာ္တြင္ ဘုရားဖူး ငါးသိန္းေက်ာ္ 
ႏွင့္အတူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ မယ္ေတာ္ 
အေပၚသဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းကို ေမလ ၁၂ မွ 
၁၃ ရက္မ်ားတြင္ ျပသခဲ့သည္။

 ၁၉၁၇ ခုႏွစ္က မယ္ေတာ္၏ ႐ူပါ႐ံု 
ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ ေသာ ကေလးငယ္သုံးဦးထဲမွ 
႐ူပါ႐ံုျမင္ၿပီး သံုးႏွစ္ အၾကာတြင္ ကြယ္လြန္ 
ခဲ့ၾက ေသာ ဖရန္စစၥကိုႏွင့္ ဂ်က္စင္းတာတို႔ 
အား ရဟႏၲာအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ 
မယ္ ေတာ္ အေပၚထားရွိေသာ သဒၵါၾကည္ 
ညိဳျခင္းကို နက္နက္နဲနဲ ရွင္းျပေနဖို႔ မလို 
ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။

 ကက္သလစ္ ခရစ္ယန္တစ္ဦး အ 
ျဖစ္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရး အသက္ 
တာ တိုးတက္ႀကီးထြားလာေရးတြင္ မယ္ 
ေတာ္သခင္မအား သဒၵါၾကည္ညိဳ ျခင္းသည္ 
လည္း အေရးပါေၾကာင္းျပသခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးက သူသည္လည္း 
အျခား ဘုရားဖူးမ်ားကဲ့သို႔ ဘုရားဖူး တစ္ 

ေယာက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ရည္ညႊန္း ေျပာ 
ဆိုခဲ့သည္။ သူတုိ႔အား မည္သည့္မယ္ေတာ္ 
ကို လာေရာက္ ၾကည္ညိဳၾကသလဲ ဟု ေမး 
ခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စံနမူနာ 
ျဖစ္ေသာ က်ဥ္းေျမာင္းလမ္း၊ ကားတိုင္ 
လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းကာ ခရစ္ေတာ္ သ 
ခင္၏ တပည့္စစ္ပီသသည့္ မယ္ေတာ္ထံ 
လာခဲ့ၾကတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ မခ်ဥ္းကပ္ 
ႏို္င္ေအာင္ ေဝးကြာလြန္းတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္ 
လိုမွ နမူနာ မယူႏိုင္တဲ့ မယ္ေတာ္ဆီ လာ 
ၾကတလား"

 "သင္တို႔အတြက္ မယ္ေတာ္ဟာ 
ဘယ္သူလဲ။ အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတိုင္းမွာ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားကို 
ယံုၾကည္ခဲ့သူ မိန္းမတစ္ဦးလား။ ဒါမွမဟုတ္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုခ်င္တာေတြ အလြယ္တကူ 
လာၿပီး ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကတဲ့ ေက်ာက္မႈန္႔ 
ေတြ ထုလုပ္ထားတဲ့ ႐ုပ္တုပဲလား။"

 "ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြလည္း လူစီယား 
ဂ်က္စင္းတာ နဲ႔ ဖရန္စစၥကို တို႔လိုမယ္ေတာ္ 
ကို ဖူးေတြ႔ခ်င္ၾကမွာပဲ။ အဲဒီအခြင့္အေရးကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထာဝရ အတြက္ ရၾကမွာပါ။ ဒါေပ 
မဲ့ မိုးေကာင္းကင္ေရာက္ဖို႔ေတာ့ လုိတာေပါ့။  
မယ္ေတာ္ ဖါတီမာ မွာ ထင္ရွားျပတာက 
သူ႕ကို လူေတြ ျမင္ဖို႔သက္သက္ မဟုတ္ပါ 
ဘူး။ လူေတြဟာ သူမရဲ႕ သတိေပးစကား 
ေတြကို နားေထာင္ဖို႔၊ ပိုၿပီးဆုေတာင္း ၾကဖို႕၊  
ေနာင္တရကာ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ ေျပာင္း 
လဲၾကၿပီး ခရစ္ေတာ္ေနာက္ကို ထပ္ခ်မကြာ 
လိုက္ၾကဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။"

 အသင္းေတာ္အစဥ္အဆက္ သင္ 
ၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း မယ္ေတာ္အား သဒၵါ 
ၾကည္ညိဳျခင္းသည္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယန္ 
တစ္ေယာက္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ လည္း မိန္႔ 
ၾကားခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဘာသာသူမ်ားအား ယံု 
ၾကည္ျခင္း တိုးပြါးလာေစရန္ သင္ၾကား ေပး 
ဖို႔ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း သူတို႕၏ 
ယံုၾကည္ျခင္းကို ထုတ္ေဖၚရာတြင္ လြတ္ 
လပ္စြာထုတ္ေဖၚခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း မိန္႔ 
ၾကားခဲ့သည္။

 လူမ်ားသည္ မယ္ေတာ္ အေပၚ 
ထား ရွိေသာသဒၵါ ၾကည္ညိဳျခင္းကုိ ေဖၚျပ 
ရာတြင္ ႐ိုးစင္းစြာျဖင့္ ထုတ္ေဖၚျပၾကရာ 
ကက္သလစ္မဟုတ္သူမ်ား၏ ေဝဖန္ကဲ့ရဲ႕ 
ခံရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ထိုအျပဳအမူမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ မလုိဘဲ 
အေကာင္းဘက္မွသာ ၾကည့္ျမင္ရန္ သင္ 
ၾကားေလ့ရွိသည္။

 ရဟန္းမင္း ႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း 
မယ္ေတာ္အား ေရႊျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
ႏွင္းဆီပန္းကို ပူေဇာ္ခဲ့ ၿပီး ဘုရားဖူးမ်ားနွင့္ 
အတူ စိပ္ပုတီးစိပ္ခဲ့သည္။

 ဖါတီမာ ခရီးစဥ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အတြက္ သြားခဲ့ေသာ ဘု 
ရားဖူး ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဖါတီမာတြင္ ယံုၾကည္သူတို႔၏ ဆု 

ေတာင္းျခင္း၌ နစ္ဝင္စီးေမွ်ာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမစ္ 
တစ္စင္းကဲ့သို႔ စီးဆင္းေနသည့္ ႏွစ္ေပါင္း 
တစ္ရာတိတိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာမ်ားကို ခံစားရေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီး 
တစ္ခုလံုးအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေန 
ေသာ မယ္ေတာ္၏ မိခင္ေမတၱာကုိ ခံစားေန 
ခဲ့ေၾကာင္းမ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာျပ 
ခဲ့သည္။

 ပြဲေတာ္က်င္းပစဥ္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုလံုးတြင္ လူအမ်ား၏ တိတ္ဆိတ္စြာ 
ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းမ်ား 
ႏွင့္အတူ ရွင္ျပန္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ 
လူမ်ား အလယ္တြင္ရွိေနသည္ကို ခံစားရ 
ေၾကာင္း အထူး သျဖင့္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူး အားျဖင့္ 
ခရစ္ေတာ္တည္ရွိေနသည္။ ဖ်ားနာေသာ 
လူနာမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္း ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

 ဖါတီမာ၏ သင္ခန္းစာျဖင့္ အသင္း 
ေတာ္တစ္ခုလံုးတြင္ ကေလးငယ္ကဲ့သို႔ ႐ိုး 
စင္းစြာ အျပစ္ကင္းစင္ေစလိုေၾကာင္း သူ၏ 
ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚေျပာခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ 
တစ္ရာ အခ်ိန္က အတိုင္းပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ေျဖျခင္း၊ အက်င့္ေျပာင္းလဲ 
ျခင္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ဆုေတာင္းၾက 
ဖို႔ မွာၾကားခဲ့သည္။

 အျပစ္မဲ့ေသာ မယ္ေတာ္၏ႏွလံုး 
ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခိုလႈံရာ၊ စိတ္ေျဖရာ 
ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ရွိရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာ 
လမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါေစ . . . ။

zgwDrm r,fawmf ½lyg½Hkxif&Sm;jyjcif; 7mjynfhyGJawmf

abmvHk;orm;rsm;onf udk,fusifhw&m; csefyD,Hrsm; jzpf7rnf

ဗာတီကန္၊ ၁၆ ေမလ ၂၀၁၇

 ကိုပါ အီတာလီယာ ဗိုလ္လုပြဲ ကစားၾကမည့္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ ႏွင္ လာဇီယို အသင္းတို႔ 
သည္ ဗိုလ္လုပြဲ ကစားရန္ တစ္ရက္အလိုတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးအား သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳခဲ့ 
ၾကသည္။ ထိုသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ကစားသမားမ်ား၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို 
ရဟန္းမင္းႀကီးက ပရိတ္သတ္မ်ားအထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေပၚ သူတို႔၏လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီး 
မားေသာေၾကာင့္ စံတင္ထိုက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရန္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။

 "ေဘာလံုးကစားျခင္းဟာ လူအမ်ား အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေပၚမွာ အလြန္ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိတာေၾကာင့္ သင္တို႔မွာ ႀကီးမားတဲ့ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ကစားပြဲတိုင္းမွာ သင္ 
တို႔ရဲ႕ မွ်တတဲ့စိတ္၊ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ၊ သူတပါးကိုေလးစားျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
ေတြကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းတို႔ကို ျပသရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔ ကစားတဲ့ 
အခါ သင္တို႔ရဲ႕ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ သင္တို႔ဟာ စံျပဳထိုက္သူေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ သင္တို႔ 
အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ျပဳခ်င္တဲ့ ဆႏၵက - သစၥာတည္ၾကည္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ စည္းလံုးညီညြတ္ 
ျခင္းနဲ႔ လူသားပီသျခင္းကို သက္ေသခံသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

 တခါတေလ ေဘာလံုးပြဲေတြမွာ ရန္ျဖစ္ၾကတာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ၾကတာေတြဟာ 
အားကစားကို ဖ်က္စီးသလို၊ ပရိတ္သတ္မ်ားရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုလည္း ဖ်က္စီးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြႏ္ုပ္အေနနဲ႔ သင္တို႔ကို တိုက္တြန္းခ်င္တာက အားကစားကို အားကစား အျဖစ္ ထိန္းသိမ္း 
ၾကပါ။ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ အားကစားကို ဆက္စပ္ေပးတဲ့ သင္တို႔ကို အထူး ေက်းဇူး တင္ ပါ 
တယ္။ သင္တို႔ ကစားမယ့္ ဗိုလ္လုပြဲဟာ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါေစ။

 ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ ႏွင့္ လာဇီိယုိတို႔၏ ဗိုလ္လုပြဲကို ေမလ ၁၇ ရက္ အီတလီစံေတာ္ခ်ိန္ ည 
၉ နာရီတြင္ ကစားခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ အသင္းက လာဇီယို အသင္းအား ၂ ဂိုး၊ သုည 
ျဖင့္အႏိုင္ယူ ဗိုလ္စြဲခဲ့သည္။
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အီတလီႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ ဂိုးသမား 

ဘူဖြန္က 
သူလက္မွတ္ထိုးထားေသာ 

ေဘာလံုးကို 
ရဟန္းမင္းႀကီးအား 

ဆက္သစဥ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစၥႏွင့္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ ႏွင့္ လာဇီယုိ ေဘာလံုး အသင္းသားမ်ား



CBCM HERALD: Vol. (2), No. (10) 1 Junel 2017
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ဗာတီကန္ ၂၄ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇၊

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စၥသည္ အ 
ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ေဒါနယ္ 
ထရမ့္အား ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၈း၃၀ 
နာရီတြင္ သူ၏ နန္းေတာ္တြင္ လက္ခံ ေတြ႕ 
ဆံုခဲ့သည္။ 

 သမၼတ ေဒါနယ္ ထရမ့္ ႏွင့္အတူ 
သမၼတ ကေတာ္၊ သမီးႏွင့္ သမက္တို႔ 
လည္း အတူ လိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ သမၼတို႔၏ 
တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ မိနစ္ ၃၀ ၾကာျမင့္ 
ခဲ့သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား 
ေဆြးေႏြးသည္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ံုး 
ေတာ္မွ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ 

သည္။ ထိုေၾကျငာခ်က္တြင္  "ရဟန္းမင္းႀကီး 
ႏွင့္ သမၼတတို႔၏ ေတြဆံု ျခင္းသည္ ရင္းႏွီး 
ပ်ဴငွါမႈ ရွိပါသည္" ဟု ဆိုသည္။

"အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဗာတီကန္ 
အၾကားရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္မႈ၊ အသက္ကို ေလးစား တန္ဘိုး 
ထားေရး၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ယံု 
ၾကည္ခြင့္ ႏွင့္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခြင့္ တို႔ အ 
တြက္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေက် 
နပ္ အားရပါသည္။"

"လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ က်န္း 
မာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အေမရိကန္ အစုိးရႏွင့္ အေမရိကန္ ကက္ 
သလစ္ အသင္းေတာ္အၾကား သင့္ျမတ္ 
ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။"

ေဆြးေႏြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာ အေရးမ်ား၊ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ ဘာသာေရး 
အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဖၚ 
ေဆာင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ 
ပိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ေနေသာ ပဠိပကၡမ်ားႏွင့္ 
လူနည္းစုျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအား ကာ 
ကြယ္ ကူညီေရးတို႔ ပါဝင္သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ၿပီး 
ေသာ အခါ သမၼတ ထရမ့္သည္ ဗာတီကန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး ကာ 
ဒီနယ္ ပီအယ္တ႐ုိ ပါ႐ိုးလင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ 
ဆံုခဲ့သည္။

 သမၼတ ကေတာ္ မာလီနာ ထရမ့္ 
သည္ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး ကေလးေဆး႐ံု 
သို႔ အလည္အပတ္သြားခဲ့ၿပီး သမီး အီဗန္ 
ကာ သည္လည္း စန္ အက္ဂ်ီးဒီယို လူမႈ 
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ လည္ပတ္ေလ့လာ 
ခဲ့သည္။
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ေျမာက္ ကိုရီးယား အေရးအတြက္ လြယ္ကူေသာ အေျဖမရွိ
ဆိုးလ္၊ ၁၈ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇

 ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ သမၼတ အ 
သစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေတာင္ 
ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားတို႔ ျပန္လည္ သင့္ 
ျမတ္ေရး အတြက္ နည္းလမ္း ရွာေဖြရန္ 
ေတာက္ ကိုရီးယား ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မ 
တီအား တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

 သမၼအသစ္ မြန္းေဂ်းအင္း လက္ 
ထက္တြင္ ကိုးရီးယား လူမ်ိဳးမ်ား ျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ေကာင္းမ်ားရွိသည္ဟု ျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရး ဆရာေတာ္မ်ား ေကာ္မတီက ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မတီ 
အစည္းအေဝးပြဲကို ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔က 
ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 သို႔ေသာ္ ေကာ္မတီ၏ အႀကံေပး 
အရာရွိ ခ်ိဳေျမာင္ကၽြန္းက အလားအလာ 

ေကာင္းမ်ားရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း ၍ ကိစၥ 
ကို သတိျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္ အႀကံေပးၿပီး ဆ 
ရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား စိတ္မေလာဘဲ ေအး 
ေအား သက္သာေဆာင္ရြက္ရန္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေျပာခဲ့ သည္။ 

 သမၼတအသစ္သည္ ေျမာက္ကိုရီး 
ယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေကာင္းျမင္သူ 
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္ 
႐ုရွားတို႔ႏွင့္ သံတမန္ ေရးရာမ်ားသည္ 
လည္း ေရာေထြးပါဝင္ေနသျဖင့္ အလြန္ 
နက္နဲေသာ အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သတိ 
ေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လက္ရွိအေနအထားတြင္ ႏ်ဴက 
လီးယားလက္နက္မ်ားအေရး၊ ဒုံုးက်ည္မ်ား 
တည္ေဆာက္ေနျခင္းမ်ားသည္ ေျမာက္ ကို 
ရီးယား ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ ေခၚ 
မႈမ်ားျဖစ္သည္။၊

 ေတာင္ကိုရီးယား ကက္သလစ္ 

ဆရာေတာ္မ်ားသည္ ဇြန္လ ၁ ရက္ ေန႔ 
တြင္ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးတို႔ ျပန္လည္ေက် 
ေအးသင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြး 

ေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၾကမည္ ျဖစ္သည္။

 Ref: UCAN
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လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု ဥပေဒသည္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ အတြင္း၌ အစိုးရႏွင့္ ကက္ 
သလစ္သာသနာ၏ အာဏာပိုင္မ်ားၾကား ေလာေလာ လတ္လတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထိ 
ေတြ႕မူျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အသစ္တက္လာေသာ လက္ရွိသမၼတ၏ မူး 
ယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းသည့္လုပ္ရပ္၊ ရာဇ 
၀တ္သားေကာင္အား ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပ၍၊ မ်ဳိးစိပ္ 
မ်ားျပန္လည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍၊ ကက္သလစ္ သာသနာ၏ လူမူ 

သြန္သင္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသြဖီေနေသာေၾကာင့္၊ က်ယ္ေလာင္စြာ ထုတ္ေျပာၾကားမူမ်ားကို 
ျပဳလွ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

 သို႔ေသာ္ သမၼတျဖစ္သူ မွာ သာသနာေတာ္ကို ပုတ္ခတ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ 
သူ႕အား မ်က္မုန္းက်ဳိးေသာ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကိုမူ ျပင္းထန္ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္၊ 
တုန္လွဳပ္သြား ေအာင္၊ မထီတလီ ျပန္လည္ တုန္႕ျပန္ျခင္းမ်ား ကိုသာ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ကေလပိုက္

စာမ်က္ႏွာ ၆ မွ အဆက္



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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 က်ဴးဘားႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစတင္ကာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ 
သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ ကာစထ႐ို၏ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္သည့္ 
အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားမဲ့ဝါဒကိုသာ ႏိုင္ငံအတြင္း က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား 
နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခဲ့သည္။ မည္သည့္ ဘာသာကိုမွ် ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရာ 
ေနရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မျပဳခဲ့ပါ။ ဘုရားေက်ာင္းအသစ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ 
သည့္အအျပင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေသာ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ကို လည္း ျပဳျပင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။ 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာတရားလံုးဝ မရိွေတာ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ခံယူခဲ့သည္။

 အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားလက္ထက္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖ 
မႈျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သင့္ျမတ္ မႈျပန္လည္ရယူသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္ အထိ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ 
ခဲ့သည္။ တခ်ိန္က ခရစ္ယာန္ ဘာသာခိုင္မာစြာ ထြန္းကားခဲ့ေသာ က်ဴးဘားႏိုင္ငံသည္ 
ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ျပန္လည္ ရ ရွိလာသည္။

 ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ တမ္ပါၿမိဳ႕ရွိ ဘာ 
သာသူမ်ားက အလွဴေငြ ထည့္ဝင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္က စတင္စီစဥ္ကာ အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တမ္ပါၿမိဳ႕ စိန္ေလာရင့္ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ရာမြန္း ဟာနန္ဒက္စ္သည္ က်ဴးဘားတြင္ ေမြးဖြါးကာ 
၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိကသို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ႕အေနႏွင့္ က်ဴးဘား 
တမ္ပါအၾကား ၁၉ ရာစုႏွစ္ကတည္း ေဆးရြက္ၾကီး ေရာင္းဝယ္ျခင္းျဖင့္ ရွိခဲ့ေသာ ဆက္ႏြယ္ 
မႈကို ျပန္လည္ထူေထာင္ကာ ဝိညာဥ္ေရး က႑ကို ထည့္သြင္း ဆက္ႏြယ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

 ဘာသာသူမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြ မေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၅၀၀၀ ျဖင့္ေဆာက္လုပ္မည့္ 
ဘုရားေက်ာင္းသည္ စတုရန္းေပ ၈၀၀ က်ယ္ဝန္းၿပီး လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ ဝင္ဆန္႔ႏိုင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ထိုဘုရားေက်ာင္းအား ဂ႐ုဏာရွင္ေယဇူးဘုရားေက်ာင္းဟု ေခၚေဝၚ 
သမုတ္မည္ဟုလည္း သိရသည္။

CBCM-OSC

 မက္ဆီကိုႏိုင္ငံသည္ ရာဇ၀တ္မူ အထူေျပာဆုံး စာရင္း၀င္ႏိုင္ငံ တည္ျငိမ္မူမရွိဆုံး 
ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ မက္ဆီကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ 
Desde La Fe တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

 ကမၻာ့အ ဆင့္တြင္အၾကမ္းဖက္မူ အထူေျပာဆုံး ဒုတိယအဆင္ရွိ ႏိုင္ငံအျဖစ္၊ ကမၻာ့ 
ႏိုင္ငံမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မူ အေျခအေနကို စစ္တမ္းေကာက္ခံေသာ အဖဲြ႔၏ ထုတ္ျပန္ ေၾက 
ျငာခ်က္တြင္ထိုသို႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

 ရာဇ၀တ္မူမ်ားအနက္ လူသတ္မူသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနသည္။ (၂၀၁၆) ၏ စစ္ 
တမ္း အရ လူသတ္မူ (၂၆၀၀၀) ျဖင့္ မက္ဆီကိုႏိုင္ငံသည္၊ အီရတ္ထက္ တစ္ဆင့္သာျပီး၊ 
ဆီးရီးယားေအာက္ တစ္ဆင့္သာ နိမ့္ေနပါသည္။ ရာဇ၀တ္မူ ျဖစ္ပြားမူ ႏွဳန္းထားကို ၾကည့္၍ 
ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားတို ့သည္ အၾကမ္းဖက္မူ၏ သားေကာင္၊ လူ့အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ 
အၾကမ္းဖက္ ခံေနရမူမ်ားႏွင့္ ရုပ္္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမူမ်ား လုံးျခံဳမူလုံး၀မရွိ၊ ဆုံးရွံဳး 
ေနၾကရသည္။ မက္ဆီကိုသည္သမိုင္းေပ်ာက္သြားမည့္အေျခအေနသို ့ ဦးတည္ေနသည္။ 

 ဤ သုိ ့ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေသနတ္သံ၊ ဗံုးသံထြက္ေပၚမလာေ သာ၊ မေၾကျငာေသာစစ္ပဲြမ်ား 
၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားျဖစ္သည္။ လူေထာင္ေသာင္းႏွင့္ ေသေၾကေနၾကသည္။ တရား ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးသည္ ေက်နပ္စရာ လုံး၀မရွိေသာအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

 ႏိုင္ငံ အတြင္း လူမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးမူမွာလည္း အလြန္ျမင့္မားလွ်က္ရွိသည္။ လူ၀င္မူ 

ၾကီးၾကပ္ေရး၏ စစ္တမ္းကိုမွီျငမ္းဆိုရပါလွ်င္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ လူဦးေရမွာ ၂၀၁၆၊ 
ေအာက္တိုဘာလ) တစ္လတည္းတြင္း လူေပါင္း (၃၀၀၀၀) ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။ 
လူေပ်ာက္အမ်ား ဆုံးျပည္နယ္မ်ားမ်ာ Tamaulipasw, Mexico, Jalisco ႏွင့္ Sinaloa နယ္ 
မ်ားျဖစ္သည္။ 

 ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းသည္ အလြန္နာက်ည္းစရာ အခ်ဳိးအေကြ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေပျပီ။  
မက္ဆီကိုႏိုင္ငံ၏  ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကလည္း ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းလူမ်ား 
ေပ်ာက္ဆုံးမူျမင့္ မားေနျခင္းကိုႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ 
ဖက္ လူမူအဖဲြ႕အစည္းမ်ား လစ္လ်ဴရူ့ထားရမည့္အရာ၊  ဆက္လက္သီးခံေနရမည့္အရာ 
မဟုတ္။ အက်ဳိးရွိသည့္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္၊ တုန္႔ျပန္သင့္ေသာ ပုံစံျဖင့္တုန္႔  ျပန္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာသူမ်ား၏ ကံၾကံမၼာကိုလည္း၊ အဘယ္သို႔ ျဖစ္ေနသည္၊ 
အဘယ္သို႔ ျဖစ္သြားသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းစသည္ျဖင့္ မွန္ကန္တိက် စြာေဖာ္ထုတ္၍ 
ျပည္သူမ်ားအား ေဖာ္ျပသင့္သည္။ သို႔မွသာ အႏၱာရာယ္ကို ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ႏိုင္မည္။ သို႕  
ေသာ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ထက္၊ ေၾကာက္အား ပုိ၍ လမ္းခုလပ္တြင္ပင္ ေပ်ာက္ရွသြား ေနၾက 
သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့သည္ေပ်ာက္ ဆုံးေနေသာသူမ်ားအားေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္မရွိ။ သတိတရ 
ရွိ ေနၾကသည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေရးထား ထုတ္ေဖာ္ထားပါသည္။

ကေလပိုက္

မက္ဆီကိုႏိုင္ငံသည္၊ကမၻာေပၚတြင္ရာဇ၀တ္မူအထူေျပာဆုံးႏိုင္ငံ စာရင္း၀င္ေနဟုဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာကတုန္ ့ျပန္

  ဖိလိပုိင္ ႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္ၾကီး 
၌ တစ္ခုတည္းေသာ ကက္သလစ္ႏိုင္ငံ 
ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ၏ ဂ၀% ခန္႔သည္ 
ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ 
ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ သမၼတ အဆက္ဆက္ 
သည္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အား ဦး 
ထိပ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ သမၼတ ဒူတာ 
ေတးႏွင့္ အသင္းေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရး 
မွာ အစဥ္မေျပပါ။

 မၾကာမီက ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရ၏ 
ယာဥ္မ်ားတြင္၊ ဘာသာေရး ရုပ္ပုံကားခ်ပ္ 
မ်ား ခ်ိတ္ဆဲြျခင္းကို ပိတ္ပင္ေသာ ဥပေဒ 
ေၾကာင့္၊ ဖိလစ္ပုိင္ ကက္သလစ္ သာသနာ 
၏ အာဏာပိုင္မ်ား ၾကား ထိေတြ႕မူမ်ား 
ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔တားျမစ္ရျခင္းမွာ၊ ယာဥ္ 
ေမာင္းမ်ားအား၊ အာရုံ ေႏွာက္ေစျခင္းျဖင့္၊ 
ယာဥ္အႏၱာရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း  ေျပာပါသည္။ တားျမစ္ခ်က္မ်ား 
တြင္ ယာဥ္ေမာင္းရင္း ဖုန္းေျပာ ျခင္း၊ စာ 
တိုမ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ အလွျပင္ရင္း ကားေမာင္း 
ႏွင္ျခင္း၊ အစာစားျခင္း၊ ေသာက္စားျခင္း 
စသည္တို ့ပါ၀င္ပါသည္။ 

 ဤတားျမစ္ခ်က္ကို ျပီးခဲ့ေသာ 
အပတ္ ၌ ေၾကျငာခဲ့ရာ၊ ကက္သလစ္ဦးေရး 
ဂ၀% ေက်ာ္ ရွိေသာႏိုင္ငံတြင္ မေက်နပ္ 
သည့္ အသံမ်ားက်ယ္  ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚ 
ေစခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ တား ျမစ္ခ်က္မ်ား 
သည္ မလုိၾသဇာသံုးလြန္းျခင္း၊ အ ေျခအေန 
ကို မွန္ကန္စြာ မျမင္တတ္၊ မကိုင္တြယ္  
တတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ဆရာ 
ေတာ္ၾကီးမ်ားအဖဲြ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး ဖာ 
သာရ္ ေဂ်ရုမ္း ေဆခ်ီလားႏုိမွ AFP 
သတင္းဌါနကို ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ 

 ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္၊ ဘာသာ 
ေရး ရုပ္ပံုမ်ား ဖူးေတြ႕ရျခင္းျဖင့္ပို၍ လုံျခံဳမူ 
ရွိေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ 
ဘာသာေရး ပုံ ေတာ္မ်ားသည္၊ ၄င္းတို႔အား 
စိတ္အာရုံ ၾကည္ လင္ေအာင္ အလင္းေပး 
ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ အား ကာကြယ္ 
ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ 

 ဘာသာေရး ပုံေတာ္မ်ားကို ပိတ္ 
ပင္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းထက္၊ လက္ 
ကိုင္ဖုန္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းကို ထိေရာက္စြာ 
အေရးယူကိုင္တြယ္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ယာဥ္ ေမာင္းေနစဥ္ လက္ကုိင္ဖုန္း အသုံး 
ျပဳျခင္းအားပိတ္သည္ကို သူလည္း ေထာက္ 
ခံေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရး ရုပ္ပုံ မ်ား 
ခ်ိပ္ဆဲြျခင္းကို ပိတ္ပင္သည္မွာ အဓိပါယ္ 
လုံး၀ မရွိေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး ရုပ္ပုံမ်ား၊ 
ဆင္းတုေတာ္မ်ားသည္ယာဥ္၏ ေရွ့ခုံတြင္ 

လည္းေကာင္း၊ ေဘးၾကည့္ဖက္နား တြင္ 
လည္းေကာင္း၊ တင္ထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ 
လွ်ားေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ 
ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ တရား၀င္ လူမူ ကြန္ 
ယက္မွ၊ အတြင္းေရးမွဴးက ျပန္လည္ တုန္႔ 
ျပန္ထားသည္။ 

 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ သယ္ယူပို႕ 
ေဆာင္ ေရးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား 
ကလည္း၊ စိပ္ပုတီး၊ ဘုရားဆင္းတု ေတာ္ 
ေလးမ်ားသည္၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမူကို ျဖစ္ 
ေပၚေစသည္ ဆို သည့္ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ 
သည္ အေထာက္ အထား ခိုင္လုံေပ။ ယာဥ္ 
ေမာင္းတို႔၏ ဘာသာေရး သက္၀င္ ယုံၾကည္ 
မူကို ၀င္ေရာက္မစြပ္ဖက္ႏိုင္ဟု မဆိုပါ၊

 သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး အဖဲြ႕၏ 
ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ေဂ်ာ့ဆန္ မာေတးအို က 

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌ ဘာသာေရး ပုံေတာ္မ်ားကို ကားမ်ား၌ ခ်ိပ္္ဆဲြျခင္းကို တားျမစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အသံဗလံမ်ား ထြက္ေပၚလာ

စာမ်က္ႏွာ ၅ သို႔ 
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ဒႆနိက ေဗဒဌာန၊ စိန္ ဂ်ိဳးဇက္ ရဟန္ းျဖစ္  တကၠသိုလ္ သိုလ္  (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင္ ႏွစ္  ဖြင္ ့လွစ္ ျခင္ း

ျပင္ဦးလြင္၊ ၁၉ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇

 ဒႆနိက ေဗဒဌာန၊ စိန္ဂ်ိဳးဇက္  
ရဟန္ းျဖစ္  တကၠသိုလ္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) 
ပညာသင္ ႏွစ္  ဖြင္ ့လွစ္ ျခင္ းႏွင့္ ပထမႏွစ္ 
ရဟန္ း ေလာင္ း ကိုရင္ သစ္မ်ားအား ႀကိဳဆို 
ျခင္ း အခမ္ းအနားကို ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ 
တြင္  ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 

 ဦးစြာ ပထမ  ေက်ာင္ းအုပ္  ဘုန္ း 
ေတာ္ ႀကီး Fr. Peter Than မွ ဦ း ေဆာင္ ၿပီး 
စာခ်ဘုန္  ေတာ္ ႀကီး (၅) ပါးႏွင္ ့အတူ မစာၦး 
တရား ပူ ေဇာ္ ခဲ့ပါသည္ ။ ထို မစာၦး တရား 
ေတာ္ ျမတ္ ၌လည္ း စာခ်ဘုန္  ေတာ္ ႀကီးမ်ား 
မွ ယုံၾကည္ ျခင္ းကို ဝန္ ခံျခင္ း၊ အသင္း  ေတာ္ 

၏ သြန္ သင္ ခ်က္ မ်ား ေပၚ သစၥာတည္ၾကည္  
မည္ ဟု ကတိျပဳခဲ့ၾကပါသည္ ။ 

 ထို႔ ေနာက္ ပညာသင္ ႏွစ္  အစ သာ 
သနာ့ အလံ ေတာ္ အား လႊင္ ့ထူၿပီး ပထမႏွစ္ 
ကိုရင္ သစ္ မ်ား အားႀကိဳဆိုျခင္ း အခမ္ း အ 
နားကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။ ထို အ 
ခမ္ းအနား တြင္  ကိုရင္ သစ္ မ်ားမွမိတ္ ဆက္ 
ျခင္ း၊ စာခ် ဘုန္ း ေတာ္ ႀကီးမ်ားမွ မိမိတို႔သင္ 
ၾကားေပးမည္ ့ ဘာသာရပ္ မ်ားႏွင္ ့ မိတ္ ဆက္  
ေပးျခင္း  အစီအစဥ္ မ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။

 (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) ပညာ သင္ ႏွစ္ 
တြင္  ရဟန္ းျဖစ္  တကၠသိုလ္တြင္ တာဝန္  

ထမ္ း ေဆာင္ မည့္  ဘုန္ း ေတာ္ ႀကီးမ်ားမွာ Fr.
Peter Than (  ေက်ာင္း  အုပ္ ဘုန္ း ေတာ္ 
ႀကီး)၊ Fr.Gibert (ဒုေက်ာင္း  အုပ္ ဘုန္ း ေတာ္ 
ႀကီး)၊ Fr.Joseph Zar Ni (ဝိညာဥ္  ေရး လမ္ း 
ၫႊန္ ဘုန္ း ေတာ္ ႀကီး)၊ Fr.Henry (စည္ းကမ္ း  
ထိန္ းဘုန္ း ေတာ္ ႀကီး) တို႔ျဖစ္ ပါသည္ ။ ထို႔အ 
ျပင္  Visiting Professor (၅) ပါး မွလည္ း 
လာ ေရာက္  သင္ ၾကားပို႔ခ်မည္ ျဖစ္ ပါသည္ ။

 ဤပညာသင္ ႏွစ္ တြင္ ပညာ ဆည္ း 
ပူး သင္ ယူမည္ ့ ရဟန္ း ေလာင္ းကိုရင္ မ်ားမွာ 

ရန္ ကုန္  (၅) ပါး ၊  ေမာ္ လၿမိဳင္  (၁) ပါး၊ ျပည္  
(၂) ပါး၊ ပုသိမ္  (၂) ပါး၊ ဘားအံ(၁) ပါး၊ 
မႏၲေလး (၆) ပါး၊ ဟားခါး (၁) ပါး၊ က ေလး 
(၁၂) ပါး၊ လားရႉိး(၂) ပါး၊ ျမစ္ႀကီးနား (၉) 
ပါး၊ ဗန္  ေမာ္  (၄) ပါး   ၊  ေတာင္ ႀကီး (၂)ပါး၊  
ေတာင္ ငူ (၂) ပါး၊ လိြဳင္  ေကာ္  (၆) ပါး၊ ဖယ္ ခံု 
(၂) ပါး၊ က်ိဳင္ းတံု (၅) ပါး၊ Little Way (၆)
ပါးႏွင္ ့ St. Paul (၁) ပါး စုစု ေပါင္ းရဟန္ း 
ေလာင္ းကိုရင္  (၆၈) ပါး ႐ွိပါသည္ ။

     Bro. ခရစၥတိုဖာ  ေမာင္ နန္ းဝင္ း

စိန္ ဂြ်န္ေမရီ ဗီယဲေန သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီစာသင္ဌါန ဖြင့္လွစ္ျခင္း
လြိဳင္ေကာ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၇

 လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာ၊ 
လြိဳင္ေကာ္ ခရစ္ေတာ္ဘုရင္ဗဟုိ ဘုရား 
ေက်ာင္းႀကီး၌ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၄)
ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာဆရာေတာ္ႀကီး ဘာဆီးလွ်ဳိ 
အားသုိက္မွ ဦးေဆာင္လွ်က္၊ ဆရာေတာ္ 
ဆုိေတး႐ုိဖားေမာ၊ ဖယ္ခုံသာသနာ ဆရာ 
ေတာ္ ပီတာလတ္ ႏွင့္ ေတာင္ငူသာသနာ 
ဆရာေတာ္ႀကီး အုိက္ဇက္ ဓႏုတို႔ ပါဝင္ 
လွ်က္၊ ေတာင္ႀကီး သာသနာဇုံ အတြင္းရွိ 
ရဟန္း ေလာင္းကိုရင္မ်ား အတြက္၊ စိန္ဂၽြန္ 
ဗီယဲေန ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း သီေအာ္ 
ေလာ္ဂ်ီစာသင္ဌါန ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အခမ္း အ 
နားတစ္ရပ္ကုိမစာၦး တရားေတာ္္ျဖင့္ က်င္း 
ပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 မစာၦး တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေတာင္ 
ႀကီးသာသနာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘာဆီး 
လွ်ဳိ အားသုိက္မွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ရဟန္း 
မင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာ ျပန္႔ပြားေရး 
ေကာင္ စီမွေပးပို႔ေသာ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳ 

လႊာကုိ၊  ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ 
အုိက္ဇက္ ဓႏုမွ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ 

 ထုိ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အတြက္ 
ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တာဝန္ခံျဖစ္ 
သည့္ ဖာသာရ္ ရီကားဒုိ ေညးရီ အား 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာဆီးလွ်ဳိ အား 
သုိက္မွ တရားဝင္ခန္႔အပ္လႊာကုိေပး အပ္ခဲ့ 
သည္။ 

 ထုိ႔ေနာက္ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 
ႏွင့္ တာဝန္ခံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဖာသာရ္ 
ကလဲမင္း အန္းေဂ်လုုိ အားတယ္၊ ဖာသာရ္ 
ေရာဘတ္ ဗ်ားရယ္၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္ 
စတင္း ကို၊  ဖာသာရ္ ေပါလ္ ပလုိင္၊ ဖာ 
သာရ္ ဂၽြန္ ေကာဒီ တုိ႔အား လြိဳင္ေကာ္ 
သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး စတီးဗင္းေတ်းဖဲမွ 
တရားဝင္ ခန္႔အပ္လႊာမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ႔ 
သည္။ ထိုသုိ႔ တာဝန္အသီးသီး ေပးအပ္ခံ 
ရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္၊ ယုံၾကည္ 
ျခင္းအခ်ဳပ္ကုိ အတူတကြ ရြတ္ဆုိၾက 
ၿပီးေနာက္ ဝန္ခံ  လက္မွတ္ ေရးထုိးျခင္း 
မ်ားကုိ၊ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မစာၦး တရားေတာ္ျမတ္ 
ကုိ ဆက္လက္က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ အၿပီး 
တြင္ ထိုအခမ္းအနားသုိိ႔ တက္ေရာက္ လာ 
ၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္ႏွင့္ကုိရင္မ်ား 
အပါဝင္ယုံၾကည္ သူသားသမီးမ်ားက စိန္ 
ဂၽြန္ ဗီယဲေန အမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရဟန္း 
ျဖစ္သင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေရွ႕သုိ႔ စုရုံး 
ကာ၊ ဆရာေတာ္ႀကီး မာတီးယာ ဦးေရႊ 
ႏွင့္အတူ၊ ဆရာေတာ္ဆုိေတးရုိႏွင့္ ဆရာ 
ေတာ္ ပီတာလတ္တို႔က ဖဲႀကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ 
ေပးခဲ႔သည္။ 

 ထုိေန႔သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာ 
တီးယာ ဦးေရႊ၏ ပြဲေန႔လည္း က်ေရာက္ 
ေၾကာင့္၊ နံနက္စာ မသုံးေဆာင္မီွ ရဟန္း 
ေလာင္း ကုိရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ 
တုိက္နယ္ လူငယ္မ်ားတုိ႔မွ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးအား သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ႏႈတ္ ဆက္ကာ 
နံနက္စာကုိ အားလုံး အတူတကြ သုံးေဆာင္ 
ၾကျခင္းျဖင့္၊ အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ၊ 
က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။

 ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
၏ လက္ေအာက္ရွိသာသနာငါးခုျဖစ္ေသာ၊ 
ေတာင္ႀကီး၊ ဖယ္ခုံ၊ လိြဳင္ေကာ္၊ ေတာင္ငူ၊ 
က်ဳိင္းတုံသာသနာအတြက္၊ ဓမၼသၿဂႋဳလ္ 
ပညာသင္ၾကားမည့္ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္ 
မ်ားသည္၊ ယခင္ႏွစ္အထိ၊ (၁၄) ေမလိခ 
လမ္း ရွိ၊ ရန္ကုန္ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္တြင္ 
ပညာရည္ႏို႔ ေသာက္စို႔ခဲ့ၾကရာ၊ ယခုႏွစ္မွ 
စ၍၊ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ သာသ 
နာ၊ ေနာင္ယား (ခ) တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ၊ 
ရွင္ ဂြ်န္ ေမရီ ဗီယဲနီ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ 
၌သာ ဆက္လက္ပညာသင္ ၾကားရေတာ့ 
မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

Cle Pike & CBCM-OSC
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ရန္ကုန္၊ ၂၂ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇

 စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
ရဟန္းျဖစ္တကသၠိလ္ု (သီေအာ္ေလာဂ္်ဌီါန) 
ရန္ကုန္ ၏ ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ကို 
ေမလ ၂၂ ရက္ ေန႔ နံနက္ ၆း၃၀ နာရီတြင္ 
တကၠသိုလ္ ဝန္းအတြင္းရွိ ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ 
စတင္ခဲ့ပါသည္။

 စာသင္သား ရဟန္းေလာင္း ကို 
ရင္ မ်ားသည္ ေႏြရာသီ ၂ လတာ ေက်ာင္း 
ပိတ္ရက္မ်ားအၿပီး ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ 
ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္လာခဲ့ၾက 
ေသာ္လည္း အတန္းစာမ်ား သင္ယူျခင္းကို 
ယေန႔မွ စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာ 
မ်ား စတင္မသင္ယူမွီ ပံုသြင္းေဆာက္တည္ 
ျခင္း Formation သေဘာကို နားလည္ေစ 
ရန္ သံုးရက္တာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ 
သည္ ရဟန္းျဖစ္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုး အ 
ဆင့္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ 
အေရးပါေသာ စာသင္ဌါနတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အ 
တြက္ သာသနာ အသီးသီးမွ တက္ေရာက္ 
ၾကေသာ စာသင္သားကိုရင္မ်ားမွာ ေအာက္ 
ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္  ၁၈ ပါး
ပုသိမ္  ၁၁ ပါး
ျပည္    ၇ ပါး 
ေမာ္လၿမိဳင္    ၁ ပါး
မႏၲေလး  ၁၁ ပါး
ျမစ္ႀကီးနား  ၁၂ ပါး
ဟားခါး  ၁၇ ပါး
လား႐ိႈး  ၁၅ ပါး
ဗန္းေမာ္  ၁၀ ပါး
ကေလး  ၁၆ ပါး
ေတာင္ၾကီး    ၅ ပါး
ေတာင္ငူ    ၉ ပါး
လြိဳင္ေကာ္    ၉ ပါး
ဖယ္ခံု    ၄ ပါး
က်ဳိင္းတံု    ၉ ပါး
လာဆလက္ (MS)   ၈ ပါး
Little Way    ၁ ပါး
ဖရန္စစၥကန္    ၂ ပါး
စိန္ေပါလ္     ၇ ပါး

ႏွစ္အလိုက္ စာရင္းမွာ
စတုထၳ ႏွစ္  ၄၁ ပါး
တတိယႏွစ္  ၄၇ ပါး
ဒုတိယႏွစ္  ၅၁ ပါး
ပထမႏွစ္  ၃၃ ပါး

ဤေက်ာင္းေတာ္တြင္ ေလးႏွစ္တာ ပညာ 
ဆည္းပူျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ပံုသြင္း တည္ 
ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ 
မွန္ကန္စြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းတာ 
ဝန္မ်ား ကိုလည္း ေလးစား ေက်ႃပြန္စြာ 
ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာခ်ရဟန္း 
မ်ားအတြက္လည္း အလြန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားပါ 
သည္။ ပံုသြင္းေဆာက္တည္ျခင္းဟု နား 
လည္ရေသာ Formation သည္ အလြန္ ထိ 
ရွလြယ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

 ဤကဲ့သို႔ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘုရားသခင္၏  
ေက်းဇူးေတာ္သည္ အလြန္ အခရာက်ေသာ 
ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္အား ေခၚတလ်က္ စာ 
သင္ႏွစ္ကို စတင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ 
ယံုၾကည္ရာ အခ်က္မ်ားကို သားစဥ္ေျမး 
ဆက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ လက္ 
ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္၏ ယံု 
ၾကည္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ အ 

သင္းေတာ္ကို ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ ျပဳသူမ်ား၏ 
အဓိက တာဝန္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စာခ် 
ရဟန္းတို႔သည္ အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ 
ျခင္းကို ဝန္ခံကာ၊ ထိုယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ အ 
သင္း ေတာ္အေပၚ သစၥာရွိပါမည္ဟု စာသင္ 
ႏွစ္ အစတုိင္းတြင္ က်မ္းစာ အုပ္ကိုကိုင္ကာ 
သစၥာျပဳ ၾကသည္။ စာခ် ရဟန္းတို႕သည္ 
သည္း အသင္းေတာ္ အသိအမွတ္ျပဳ တကၠ 
သိုလ္မ်ားမွ မဟာဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ား ျဖစ္ ရ 
မည္ဟု ျပဌါန္းထားသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အသင္းေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသြ 
ဖယ္မသြားေစရန္ျဖစ္သည္။

 သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီပညာရပ္ကို ေလး 
ႏွစ္ ဆည္းပူးရမည္ဟု အသင္းေတာ္က 
သတ္မွတ္ ထားသည္။ ျပဌါန္း ထားေသာ 
ဘာသာရပ္မ်ားကို မေအာင္ျမင္ပါက ရဟန္း 

ခံရန္ အရည္အခ်င္းမရွိဟု သတ္မွတ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ရဟန္းျဖစ္ရန္အတြက္ စာေပ တစ္ 
ခုတည္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍ မရႏိုင္ပါ။ ဝိညာဥ္ 
ကာယ ပါရမီမ်ား၊ ရဟန္းတို႔၏ အမႈေတာ္ 
ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္လည္း အလြန္ 
အေရးပါေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ထို႕ေၾကာင့္ ဤ က႑မ်ားကိုလည္း ေလး 
ႏွစ္တာ အတြင္း အခိုင္အမာ သင္ယူၾက 
ရမည္ျဖစ္သည္။

 သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ပညာရပ္မ်ား အ 
ျဖစ္သင္ၾကားရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ဘာသာ 
ရပ္မ်ားမွာ သမၼာက်မ္းစာ၊ အသင္းေတာ္၏ 
ယံုၾကည္ရာအခ်က္မ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရား 
ေရးရာမ်ား၊ အသင္းေတာ္၏ ဥပေဒမ်ား၊ 
အသင္းေတာ္၏ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္၊ အ 
သင္းေတာ္၏ ရာဇဝင္သမိုင္း တို႕ကုိ အဓိက 
ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သင္ယူကာ ရဟန္း 
တစ္ပါးအျဖစ္ အမႈေတာ္ ေဆာင္သည့္အခါ 
လုိက္နာ က်င့္သံုးရမည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာ 
ရပ္မ်ားလည္း သင္ယူၾကရသည္။

 ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေကာင္းေသာ 
သိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ သခင္ေယဇူးကို 
အတုယူကာ မိမိကိုယ္ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တူ 
ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာက္တည္ရသည္။ 
ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ေသာ အသက္တာကို မွန္ 
ကန္တည္ၾကည္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ မိမိစိတ္ 
ဓါတ္ ခံယူခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာလာေအာင္ 
က်င့္ေဆာက္တည္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ အ 

သက္တာကို မွန္ကန္စြာသံုးသပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္း 
ညႊန္ျခင္းတို႕ကို ခံယူ၍ လည္းေကာင္း ဝိ 
ညာဥ္ေရးရာ၌ တည္ၾကည္ ႏိုင္ရန္ က်င့္ၾက 
ရသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္သည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြက္ 
အလြန္ အေရးပါ အရာ ေရာက္ေသာ ေနရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

 ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ 
ရဟန္းေလာင္း ကုိရင္ ၁၇၂ ပါးရွိပါသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ သူတို႔အားလံုး ဘုရားသခင္ 
၏ ေရြးေကာက္ျခင္း ခံရပါက ၄ ႏွစ္အတြင္း 
ရဟန္းဘုန္းႀကီး ၁၇၂ ပါး ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇။၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ စာခ်ရဟန္းေတာ္မ်ား



CBCM HERALD: Vol. (2), No. (10) 1 Junel 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ 9

        ဗန္းေမာ္ သာသနာ လိုင္ဇာ တြင္   
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ သာ 
သနာနယ္သစ္ ဖြင့္ပြဲကို ၁၇. ၅. ၂၀၁၇  ေန႔ 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလ(၁၇) ရက္ေန႕ 
တြင္ လိုင္ဇာ ေဒသကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ 
ပို္င္ အခြဲနယ္ (Quasi Parish) အျဖစ္ သတ္ 
မွတ္ခဲ့ရာ ယခု ၂၀၁၇ ေမလ (၁၇) ေန႕ 
ဆယ္ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပိုင္ (Full Parish) အ 
ဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ဗန္းေမာ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ေရမြန္ဆြမ္လြတ္ဂန္ 
ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ 
တို႔ တက္ေရာက္ကာ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ေကာင္းခ်ီး 
ေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
 ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ေဒသခံ 
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ားမွ စုေပါင္း 
လွဴဒါန္းကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၎ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ 

bkef;awmfBuD; ausmif;aqmifopfzGifhyJGESifh omoeme,fopfzGifhvSpfjcif;
ဗန္းေမာ္သာသနာ၊ ၁၇ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇

ေဆာက္ လုပ္ရာတြင္ တရုတ္ယြမ္ေငြ (၁၁) 
သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၇၀၀ ၊ 

စုစုေပါင္း သိန္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ကုန္ က်ခဲ့ 
ေၾကာင္း သာသနာ့အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒ 

ဦးအင္မန္ေနာ္ဘူ ထံမွ သိရသည္။ 
     Tsalum(BMW-OSC)  

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာပိုင္၊ 
လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေျမာင္းျမဇံုအတြင္း႐ွိ စိန္ 
ေမရီသာသနာ (ခ) ေႁမြေဟာက္ သာသနာ 
တြင္ ဘာသာတူကေလးမ်ား ၃၁၀ ေယာက္ 

ခရစၥမားအားေပးျခင္းခံယူပြ ဲ

သည္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ဂြၽန္မန္းဆိန္ဟွီ၏ 
လက္ေတာ္တြင္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းခံ ကို 
ခံယူခဲ့ပါသည္။

 ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္ မန္းဆိန္ဟွီ 
၏ ၂၀၁၇ သာသနာ နယ္လွည့္ ခရီးစဥ္ 
ေနာက္ဆံုး သာသနာ ျဖစ္သည့္  စိန္ေမရီ 

သာသနာကို ၁၃. ၅. ၂၀၁၇ တြင္္ ႂကြေရာက္ 
လာၿပီး ဘာသာတူမ်ားကလိႈက္ လိႈက္လွဲလွဲ 
ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။ 

 ၁၄ ရက္ ေမလ ၊ တနဂၤ ေႏြေန႔ 
နံနက္ ၇:၃၀ တြင္ ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
မစၦား တရားကုိ စတင္ကာ ဘာသာတူ 
ကေလး ၃၁၀ ဦးကို ခရစၥမားအားေပးျခင္း 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 စိန္ေမရီ သာသနာ (ေခၚ) ေႁမြ 
ေဟာက္ သာသနာသည္ ကရင္ လူမ်ိဳး 
အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ သာသနာ ျဖစ္ၿပီး 
ကရင့္ ရုိးရာႏွင့္ယဥ္ ေက်းမႈကုိ ယခုထိ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေစာက္ေ႐ွာက္လ်က္ 
႐ွိပါသည္။ အဖဆရာ ေတာ္ဘုရား၏ သိုး 
ထိန္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ၂၀၁၇ သာသနာ နယ္ 
လွည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ခရစၥမား အားေပးျခင္း 
ေပးခဲ့ေသာ သာသနာ မွာ (၈ သာ သနာ) 
႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခု စိန္ေမရီသာသနာသည္ 
ေနာက္ဆံုး သာသနာျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိ 
ရပါသည္။

                                 Pathein OSC

ပုသိမ္သာနာ၊ ၁၄ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း သင္တန္း
 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာတြင္  
ရန္ကုန္သာသနာႏွင့္ ပုသိမ္သာသနာေပါင္း 
ၿပီး Interfaith dialogue Facilitation TOT 
(Level II) ဘာသာေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ 
သင္တန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈မွ၂၀ထိ 
၃ ရက္တာသင္တန္းကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ သာသနာ့ 
ခန္းမတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ က်င္းပ 
ခဲ့ပါသည္။ 

 ဤသင္တန္းကိုဦးေဆာင္ ဦးရြက္ 

ျပဳသူမ်ား မွာ ပုသိမ္ သာသနာမွ Fr. Henry 
အိုင္ခလိန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ သာသနာမွ Fr. Jo-
seph Mg Win တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး Fr. Noel Naw 
Lat မွ Trainer အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 
ပါခဲ့သည္။

 ဤ သင္တန္းတြင္ ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ ပုသိမ္ သာသနာမွ 
ဆရာေတာ္    ဂြၽန္ မန္းဆိန္းဟွီ       အပါအဝင္ 

Pathein OSC

ပုသိမ္သာသနာ။

    စာမ်က္ႏွာ ၁၃ သို႔
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arG;aeYqkawmif;

q&mawmf a&rGef qGrfvk*rf

Aef;armf *dkPf;tkyfq&mawmf

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ 
ေသာ မဂၤလာ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္မွသည္ 
ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘုရား 
သခင္ အပ္ႏွင္းထားေသာ သိုးထိန္း 
တာဝန္ သာသနာ့ တာဝန္မ်ားကို 
က်မ္းမာရႊင္လန္းစြာ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ 
ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵမြန္ျပဳ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္ ဘုရား . . .။

CBCM-Heralrd

သခင္ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္း 
 သခင္ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းဆိုသည္မွာ သူ၏ ကယ္တင္ 
ျခင္းေပးေသာ ေမတၱာေတာ္ကို ျမင္ႏိုင္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ေဖၚက်ဴးထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 ေအဒီ ၁၀၅၀ ႏွင့္ ၁၁၅၀ အၾကားႏွစ္မ်ားတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဒုကၡ ခံထမ္း 
ေတာ္မူျခင္း၊ အေသခံျခင္းတို႕ကို ေထာက္႐ႈဆင္ ျခင္ကာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေပးဆပ္ျခင္းကို 
ေဟာၾကားခဲ့ၾကေသာ ရဟႏၲာ ဘားနဒ္၊ ရဟႏၲာ ေဘာ္နာဘင္းခ်ားတို႔ေၾကာင့္ ပို၍လူသိမ်ား 
လာခဲ့သည္။ ထိုမွ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရဟႏၲာ မ်ားစြာတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာေတာ္ အေၾကာင္း ပိုမိုေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။

 သခင္ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ အရွိဆံုး ရဟႏၲာ 
မွာ ျပင္သစ္ျပည္မွ မာဂရက္ေမရီ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ သိလရွငတစ္ပါးျဖစ္သည္။ သခင္ 
ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္အား ႐ူပါ႐ံုဖူးျမင္ရသည္ကို ေျပာျပေသာအခါ အႀကီးအကဲလုပ္သူက 
စိတ္ကေယာင္ေခ်ာက္ျခား ေျပာေနသည္ဟု ႀကိမ္းေမာင္းကာ မယံုၾကည္သည့္အျပင္ 
ေနာက္ထပ္ မေျပာရန္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ တေန႔တြင္ မာဂရက္ေမရီ အျပင္းအထန္ ဖ်ားနာ 
ခဲ့သည္။ အႀကီးအကဲက အကယ္၍ သူမ ေနေကာင္းလာလွ်င္ ႐ူပါ႐ံုျမင္ရသည္ကို ယံုၾကည္ 
လက္ခံမည္ဟု ေျပာခဲ့ရာ တခဏခ်င္းတြင္ပင္ ျပန္လည္က်န္းမာလာခဲ့သည္။ ထိုအခါမွသာ 
စစၥတာ မာဂရက္ေမရီသည္ သူမျမင္ေတြ႕ရေသာ ႐ူပါ႐ံုအေၾကာင္းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ေျပာျပခြင့္ရခဲ့သည္။

 ပထမဦးဆံုးေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ ေန႔မွာ ၁၆၇၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ျဖစ္ 
သည္။ ၁၆၇၄ ႏွစ္တြင္လည္း ႏွစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ထင္ရွားျပခဲ့သည္။ သခင္ေယဇူး ထင္ရွား 
ျပစဥ္ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ားကို စာျဖင့္ ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ရာ ထိုစာမ်ားသည္ အလ်င္ 
အျမန္ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ သခင္ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္၏ အေၾကာင္းကိုလည္း လူမ်ား အ 
ၾကား ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာခဲ့သည္။

 ၁၇၆၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အဌမေျမာက္ 
ကေလးမင္းက သခင္ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ပြဲေန႔ကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး နဝမေျမာက္ ပီအူးစ္ က ၁၈၅၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဤပြဲေတာ္ 
အား အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးတြင္ က်င္းပရန္ ေၾကျငာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သခင္ေယဇူး ေရႊႏွ 
လံုးသဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းသည္ အတုိက္အခိုက္ အေဝဖန္မ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ 
ေသာ္ ထို မဟုတ္မမွန္ ေဝဖန္ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ ပီအူးစ္ က 
Auctorem Fidei ဆိုေသာ စာခၽြန္ေတာ္ကို ၁၇၉၄ ခု ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ 
ျပန္ ကာ ေခ်ပခဲ့သည္။

 သခင္ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းကို ပိုမို ခိုင္မာေစေသာ အခ်က္ 
မွာ ႐ူပါ႐ံုျမင္ေသာ စစၥတာ မာဂရက္ေမရီအား ၁၈၆၄ ခု စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ 
သူေတာ္ျမတ္ အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ၁၅ 
ႀကိမ္ေျမာက္ ဘယ္နဒစ္က ရဟႏၲာ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ ဝိညာဥ္ 
ေရးလမ္းညႊန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ကေလာက္ ဒယ္လာ ကိုလမ္ဘီရဲ ကိုလည္း ၁၉၂၆ ခု 
ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ သူေတာ္ျမတ္အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္တြင္ ယံုၾကည္သူဘာသာဝင္မ်ားအား ေရႊႏွလံုးထံအပ္ႏွံပူေဇာ္ျခင္း ကို 
၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ လူသားထုတစ္ရပ္ လံုးအား အပ္ႏွံပူေဇာ္ျခင္းကို ၁၈၉၉ 
ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေလအိုမွ ဦးေဆာင္ ကာ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး အဆက္ဆက္ ဤ သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ 
ေဆာက္တည္ေပးခဲ့ၾကသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပီအူးစ္ 
က ၁၉၂၈ ခု ေမလ ၈ ရက္ေန႔စာခၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ထိခိုက္ျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္ 
မ်ားအတြက္ ဆပ္ေျဖျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ဝတၱရားရွိေၾကာင္း မိန္႔မွာခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပီအူးစ္ ေရႊႏွလံုးေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္း၏ သေဘာ 
တရားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို Haurientis Aqua ဆိုသည့္ စာခၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ 
သင္ၾကားခဲ့သည္။

 ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္၏ ပြဲေတာ္အား သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဆင္း 
ၾကြသည့္ ပင္တေကာ့စ္ ပြဲေတာ္အၿပီး ဒုတိယ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပေလ့ ရွိသည္။ 
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

 ေရႊႏွလံုးေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္း ကို ပထမေသာၾကာေန႔တိုင္းတြင္ အထူး 
ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ မာဂရက္ေမရီအား သခင္ေယဇူးထင္ရွားျပစဥ္က ေပးထားခဲ့ 
ေသာ ကတိေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္က လ၏ ပထမ ေသာၾကာ 
ေန႔တိုင္းကို ေရႊႏွလုံးေတာ္အတြက္ ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ၿပီး ေရႊႏွလံုးေတာ္အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ 
ရန္ သန္႔ရွင္းေသာ ေန႔ရက္တစ္ခုအျဖစ္ ထားရွိေစရန္ အလိုရွိေၾကာင္း မာဂရက္ေမရီက 
ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လ၏ ပထမ ေသာၾကာေန႔တြင္ ကိုးလဆက္တိုက္ မပ်က္မကြက္ 
အာပတ္ေျဖျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူျခင္း စကၠရမင္းတူးမ်ားခံယူကာ ဒဏ္ဆပ္ေျဖျခင္းျပဳ 
သူတို႔အား ေက်းဇူးေတာ္မခံ မယူရဘဲ မေသေစရဟု ကတိထားခဲ့သည္။  

အို အတုိင္းမသိ မြန္ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ ေယဇူး၏ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ခရစ္ယန္ အိမ္ေထာင္စုတို႔ 
အေပၚ ကိုယ္ေတာ္စိုးစံေတာ္မူလိုေသာ ဆႏၵကို သူေတာ္မ မာဂရက္ေမရီအား ထင္ရွား 
ရွင္းလင္းျပေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အိမ္သူအိမ္သားတစ္စုအေပၚ၌ လံုးလံုးအုပ္စိုး 
ေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း အပါးေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလွ်ာက္ထားၾကပါသည္။ ယခုမွစ၍ 
ေနာင္အစဥ္အဆက္ ကိုယ္ေတာ္၏ အျပဳမူကို နမူနာယူ၍ အသက္ရွင္လိုပါသည္။ ေျမေပၚ၌ 
ၿငိမ္သက္သာယာျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္ ကတိထားေတာ္မူခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ပါရမီမ်ားကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အိမ္ေထာင္စု၌ တိုးပြါးလုိၾကပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္႐ႈတ္ခ်ၿပီးေသာ ေကာကီ စိတ္ 
ဆႏၵတို႕ကို အကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ဖယ္ရွားလိုၾကပါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေသးငယ္ေသာ ယံုၾကည္ 
ျခင္း၌ အသိဥာဏ္ကို ကိုယ္ေတာ္ အုပ္စိုးေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ အၾကြင္းမဲ့ေသာ ခ်စ္ျခင္း 
ျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးသား၌ စိုးစံေတာ္မူပါ။ ထိုခ်စ္ျခင္းမီလွ်ံ အစဥ္ေတာက္ေလာင္ စိမ့္ 
ေသာငွါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို မၾကာမၾကာ ပင့္ယူပါမည္။ 

အို ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္အားျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စုေဝးရာ၌ အမႈးျပဳ 
ေတာ္မူပါ။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလာကီေရးရာ အမႈကိစၥမ်ားကို ေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူပါ။ အ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ညွိဳးငယ္ ပူေဆြးျခင္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစေတာ္မူပါ။ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားကို 
သက္သာေစေတာ္မူပါ။

တစ္ေန႔သ၌ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲမွ တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွား က်ဴး 
လြန္မိလွ်င္ အို မြန္ျမတ္လွေသာ ေရႊႏွလံုးေတာ္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေနာင္တရေသာ အျပစ္ရွိ 
သူအား က႐ုဏာ သက္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေတာ္မူပါ။ ခြဲခြါရာ အခ်ိန္ေရာက္ 
၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲမွ ေသေပ်ာက္ ေကြကြင္းျခင္း ဝင္ေရာက္သျဖင့္ ပူေဆြးရေသာအခါ 
ေသလြန္သူတို႔ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအားလံုးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ တည္ၾကည္ခိုင္ၿမဲေသာ စီရင္ 
ေတာ္မူျခင္းမ်ားကို က်ဳိးႏြံနာခံျခင္း ျပဳပါမည္။ တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အိမ္ေထာင္စုတို႔သည္ 
ေရႊႏိုင္ငံေတာ္၌ စု႐ံုးလ်က္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဂုဏ္ ေက်းဇူးေတာ္တို႔ကို အစဥ္မျပတ္ ခ်ီးမြမ္း 
သီဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ေျဖၾကပါမည္။

မာရီယား၏ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ ႏွလံုးေတာ္ ဂုဏ္က်က္သေရ ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အဖ 
သံဇူဇယ္ တို႔သည္ ဤ ပူေဇာ္ျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္အား ဆက္သပါေစေသာ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
တစ္သက္ပတ္လံုး၌ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ထို ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္းကို ေအာက္ေမ့ သတိရႏိုင္ရန္ 
ေစာင္မပါေစေသာ္။

အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အရွင္၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဖ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယဇူး၏ ေရႊႏွလံုးေတာ္အား 
ဂုဏ္က်က္သေရ အစဥ္အၿမဲရွိေစသတည္း။

ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္အား 
ပလႅင္တင္ျခင္းႏွင့္ မိသားစု 
အပ္ႏွံပူေဇာ္ျခင္းေမတၱာ
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ၿမိတ္၊ ၁၉-၂၂ ရက္ ေမလ၊ ၂၀၁၇

 ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာ 
ျပဳ အသင္းမ်ားရုံး ဒါရိုက္တာသည္ ေမာ္လ 
ၿမိဳင္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ၿမိတ္တိုက္နယ္ 
မေဇာအေရွ႕ ပ်ဥ္ေခ်ာင္းရြာရွိ ကေလးသူ 
ငယ္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈကာ သာ 
သနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား အေၾကာင္း သိ 
ေကာင္းစရာမ်ား၊ သာသနာျပဳမ်ားအေနျဖင့္ 
အေလးထား လိုက္နာရမည့္ ကိုယ္က်င့္ 
တရားဆိုင္ရာ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ 
ခံစားခ်က္မ်ားကို နားလည္ျခင္းစေသာ အ 
ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏွစ္ရက္တာ ပို႔ခ် ေဝမွ် 
ေပးခဲ့ပါသည္။

 ေမလ (၁၉) ရက္မွ (၂၂) ရက္ေန႕ 
အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးေသာ ေႏြရာသီသင္တန္း 
အမွတ္စဥ္ (၃) တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၄) ပါး၊ 

သီလရွင္(၄) ပါး၊ လုပ္အားေပးဆရာ/ဆရာ 
မ မ်ားတို႔က ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဗဟု သု 
တမ်ား၊ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား၊ ကစားျခင္း အမ်ိဳး 

မ်ိဳးႏွင့္ ညစဥ္ က်ပန္း စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ၊ 
စကားရည္လု ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတို႔ကို အလွည့္က် 
ဦးေဆာင္ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္း 

သို႔ ရြာႏွစ္ ရြာမွ ကေလးသူငယ္ေပါင္း(၁၆၀)
ဦးတက္ ေရာက္ခဲ့သည္။ 

(CBCM-PMS)

CBCM-PMS Commission

 ေတာင္ငူသာသနာ ၊မိတ္သလင္ 
ေတာင္တိုက္နယ္လုံးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ
ကေလးသင္တန္းကုိ(၁၁-၁၅.၅.၂၀၁၇)
အထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 Rev.Fr.Danes Ba Mg, Rev. Fr. 
Richard, Rev. Fr. Martin Win Oo, Sr. B. 
MyatHninNwe, Sr. Emilia, Mr. S.A pi, 
တို႔မွပု႔ိခ် ေပးခဲ့ၿပီးသာသနာ အမာခံ 
လူငယ္မ်ားပါ ဝင္ကူညီေပးခ့ဲၾကပါသည္။ 
ပါဝင္ တက္ေရာက္သူ(၃၁၆) ဦး ရိွပါသည္။

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ေတာင္ငူသာသနာ။

သိမ္စိ္ပ္၊ ၁၈ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇။

 ဘားအံသာသနာ ဘုရင္ဂ်ီကုန္း 
ေက်းရြာ၊ ဝင္ပေက်းရြာအုပ္စု သိမ္စိ္ပ္ 
တိုက္နယ္ ခန္းမေဆာင္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပမထြက္ခြာမွီ 
လံုျခံဳေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ဆိုင္ရာ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ သင္တန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ 

 ထိုသင္တန္းကို Myanmar Cath-
olic Migration and Anti-Human Traf-
ficking Network (MCMAHT Net) and 
KMSS မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းတြင္ အဖြင့္အမွာစကား 
ကို ဖာသာရ္ ေပါလ္သာစန္းမွ ေျပာၾကားၿပီး 
လံုျခံဳေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ လူ 
ကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္း ဝန္ထမ္း 
မ်ားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာ 
တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ သိသင့္သိထိုက္ 
ေသာ ဥပေဒ၊ အလုပ္သမားခံစားခြင့္၊ လို 

ျပည္ပမထြက္ခြာမွီ လုံျခဳံေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆုိင္ရာႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈသင္တန္း
CBCM-MCMAHT.Net Commission

အပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အကူ အ 
ညီ ေတာင္းခံႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားစသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ဝင္းပေက်း 
ရြာအုပ္စု ရြာ(၅) ရြာမွ သင္တန္းသား ၁၂၀ 
ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

MCMAHT.Net

ကေလးငယ္မ်ားအား ငါ့ထံသို႔ လာပါေစ။ သူတို႔အား 
မတားျမစ္ၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုသို႔ေသာ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံျဖစ္၏
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အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း

 ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔ 
အထိ အေျခခံ သမၼာက်မ္းစာ သင္တန္း 
(BBS) ကုိ တရုတ္ျပည္ (ယိန္က်န္း) ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးတပိုင္ရွိ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးတစ္ဆု 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္ 
တန္းတက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသို႔ 

တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ယိန္က်န္းParish 
တစ္ပိုင္ရွိ ေဒသ ၅ ေဒသမွ လာေရာက္ 
ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။    
 က်မ္းစာသင္တန္းပို႕ခ်ေပးသူမ်ား
မွာ ျမစ္ျကီးနားသမၼာက်မ္းစာရံုးမွ Sr.Es-
ther hkawn bawk ႏွင့္ Sr.Rosa Htu Raw 
ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာသင္တန္းတက္ေရာက္ 

သင္ယူၾကသူမ်ားမွာ  တရုတ္ျပည္ရွိ ကခ်င္ 
လူမ်ိဳးစုဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
       သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသည့္(ယိန္က်န္း)
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္နယ္အျပင္ထိုေဒသရွ
တစ္ခ်ိဳ႕ရြာမ်ားတြင္လည္းသမၼာက်မ္းစာႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီးေဝမ်ွ ခြန္အားေပးျခင္းမ်ားျပဳ 
လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ကခ်င္

လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာေနထိုင္ၾကၿပီးဘာသာစကား
အခက္အခဲေၾကာင့္ က်မ္းစာနဲ႕ပတ္သက္ 
၍ လာေရာက္ပုိ႕ခ်ေပးမည့္သူ မရွိသ 
ေလာက္နည္းပါးသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတရုတ္ 
ဘာသာစကားႏွင့္ ပို႔ခ်ေပးေသာ္လည္း 
နားမလည္ၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ကခ်င္ဘာ 
သာစကားသာ နားလည္သည့္သူမ်ား 
အတြက္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးရန္ ယိန္က်န္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Brang Shawng ၏ 
ဖိတ္ေခၚမူ့ေၾကာင့္ သြားေရာက္ေဝမ်ွခဲ႔ျခ
င္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္နယ္စပ္ေဒသႀကီး 
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စစ္ေရွာင္စခန္း ႏွစ္ေနရာ 
တြင္လည္း Bible Follow up လုပ္ခဲ့ပါသည္။
 တရုတ္ျပည္ ယူနန္ တိဘက္နယ္ 
တစ္ေလ်ာကတ္ြင ္ကခ်ငလ္မူ်ိဳးအမ်ားအျပား 
ေနထိုင္ၾကရာ  နတ္စားမ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္မ်ားရွိၾကသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ 
ကခ်င္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း  ရွိၾကပါ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာသူမ်ားအတြက္ 
ပိုၿပီးေကာင္းမြန္၍ အက်ိဳးရွိေစရန္၊ သမၼာ 
က်မ္းစာကို ပိုမိုသိရွိ ဖတ္ရႈတတ္ရန္ဟူသ
ည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သြားေရာက္ သင္တန္း 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
တရုတ္ျပည္တြင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ 
ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ေျပာျပခ်က္ 
အရသိရပါသည္။ 

Sr'esther hkawn bawk (sfx) Myitkyina'

ယိန္က်န္းသာသနာ။

 ၂၅-၃၀.၄.၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ က်ဳိင္းတုံ 
ကက္သလစ္သာသနာ က်ဴိင္းတုံၿမိဳ႕၊ သာ 
သနာျပဳေက်ာင္း၌ သမၼာက်မ္းစာ အေျခခံ၍ 
ဘုရားစကား သင္ၾကားျခင္း ဆရာျဖစ္သင္ 
တန္းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။
 ဤ ဘု ရား စ ကား သ င္ တ န္း ကုိ  
ျမန္မာ နုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာေတာ္မ်ား 
ရုံးခ်ဳပ္ရွိ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္း 
ရုံးမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဖာသာရ္ ေစာေဘာ္စ 
ကုိႏွင့္ စစၥတာရ္တုိ႔ က ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ 
က်ဳိင္းတုံသာသနာတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ေျမာက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 သင္တန္း၏ ဦးတည္ခ်က္သည္ 
ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီ ကေလးသူ 
ငယ္မ်ား ဘုရားစကား သင္ၾကားေပးရာ 
တြင္စိတ္ပါဝင္စားလာေစရန္၊ သမၼာက်မ္း 
စာႏွင့္ရင္းႏွီးမႈရွိေစရန္ သမၼာက်မ္းစာမွ 
ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားကုိ  ကဗ်ာ၊ အလကၤာ၊ 
သီခ်င္း ေလးျဖစ္ ေရးစပ္ သီကုံးျခင္း၊ က်မ္းစာ 
ဖတ္ရႈ၊ ေထာက္ရႈျခင္း၊ က်မ္းစာပုံျပင္ေျပာ၊

သရုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသိအျမင္ဖြင့္ေပးေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ ၊   ကေလးမ်ား 
၏ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ 
ေမးခြန္းမ်ား၊ ကေလးမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ေဆာင္နုိင္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ား၊ ကေလး 

သူငယ္မ်ား မိမိတုိ႔ၾကားနာ၊ သင္ၾကား 
ခဲ့သမွ်ကုိ မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ 
သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ သင္ၾကားေပးေသာ 
သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။
 ၄င္းသင္တန္းကုိ သာသနာအုပ္စု 

ငယ္အသီးသီးမွ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ သူေတာ္စင္သီလရွင္မ်ား 
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ ရဟန္းေလာင္း 
မ်ားစုစုေပါင္း ၇၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါ 
သည္။                           Rose(Sdp)

သမၼာက်မ္းစာအေျခခံ၍ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္းဆရာျဖစ္သင္တန္း
က်ဳိင္းတုံသာသနာ။

ရ ဟန္း ေတာ္ ၁၀ ပါးႏွင့္ သာမန္ဘာသာသူ 
၁၀ ေယာက္ SFX Sr, Bro မ်ား၊ ရန္ကုန္ 
သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္ ၁၀ ပါးႏွင့္ သာမန္ 
ဘာသာတူ ၁၀ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၅၀ 
ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  

 ဤသင္တန္းကို ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ 
ရာတြင္ဘာသာေပါင္းစံုမွ ညီအစ္ကိုေမာင္  
ႏွမမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး လက္တြဲ လုပ္ 
ေဆာင္မွသာလ်င္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္း ခ်မ္း 

ျခင္းကို ရ႐ွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္သင္ တန္း 
တက္ေရာက္သူ တစ္ဦးမွလည္းဤ သင္ 
တန္းကို တက္ေရာက္ျခင္း၏အက်ိဳး ရလဒ္ 
က တစ္ဘာသာႏွင့္ တစ္ဘာသာ ဆက္ဆံ 
ရာတြင္ မည္သို႔မည္ပံုဆက္ဆံရ မည္ကို သိ 

႐ွိလာရေၾကာင္း၊ အေရးၾကံဳလာ လွ်င္ ေသြး 
ခြဲမေနပဲ စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္း ႐ွိၾကဖို႔ စ 
သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကိုရ႐ွိေၾကာင္း ေျပာ 
ျပခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းအၿပီးတြင္ မွတ္တမ္း 
တင္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

စာမ်က္ႏွာ ၉ မွ အဆက္



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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ဖာတီမာၿမိဳ႕တြင္ မယ္ေတာ္သခင္မ ထင္ရွားျပျခင္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ပြဲေတာ္
ရန္ကုန္၊ ၁၃ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇

 ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ ဖာတီမာၿမိဳ႕တြင္ 
မယ္ေတာ္ထင္ရွားျပျခင္း ႏွစ္(၁၀၀) ပြဲေတာ္ 
ႏွင့္ (၆၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဖာတီမာ မယ္ေတာ္ 
သ ခ င္ မ ဘု ရားေ က်ာ င္း ပြဲေ တာ္ ကို  
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၂၉၂ (ခ) ျပည္လမ္း 
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဖာတီမာ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၇ ေမလ ၄ ရက္ မွ 
၁၃ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ 
 ေမလ ၄ ရက္ေန႔ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား 
ကို Rev. Msgr. Maurice ညႊန္႔ေဝ မွ အလံ 
လႊင့္ထူျခင္း၊ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ေပး 
ခဲ့ပါသည္။ ေန႔စဥ္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာ 
စကားအသီးသီးျဖင့္ မစၧားတရားကို ပူေဇာ္ 
ခဲ့ၾကရာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လူငယ္မ်ားဦး 
ေဆာင္ကာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့ 
သည္။ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ဘာသာ ျဖင့္ 
ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ထိုေန႔သည္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ 
ေစာေယာဟန္၏ေမြးေန႔ျမတ္ကိုလည္း ဆ 
ရာေတာ္ Alexander ဦးျပံဳးခ်ိဳ ႏွင့္အတူ 
မစၧားပူေဇာ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 ထို႔ေနာက္တြင္ ရက္အလိုက္ က 
ယန္းဘာသာ၊ သာ သနာျပဳ ကေလးငယ္ 
မ်ားႏွင့္ မိသားစုေကာ္မရွင္မ်ားမွ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာ၊ ခ်င္းဘာသာ၊ တမိလ္ဘာသာ၊ 
တရုတ္ဘာသာႏွင့္ ဖာတီမာ သာသနာ အ 
မ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မွ လက္တင္ဘာသာ၊ ကခ်င္ 
ဘာသာ တို႔ျဖင့္ မစၧားတရား ပူေဇာ္ခဲ့ၾက 
သည္။ ေန႔စဥ္ႏိုဗီးနား မစၧားတြင္ မယ္ေတာ္ 
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ရိုးရာပေဒသာ အက 
မ်ားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ပင့္ေဆာင္ 
ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ၁၃ ရက္ေန႔ စေနေန႕ ဂ်ဴဘီလီပြဲ 
ေတာ္ေန႔ႀကီး မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ကာ 
ဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ဦးေဆာင္ၿပီး ဆရာေတာ္ 
ဂၽြန္ေစာေယာဟန္၊ ဆရာေတာ္ Alexander 
ဦးျပံဳးခ်ိဳ၊ ဆရာေတာ္ Felix လ်န္ခန္းထန္၊ 
ဆရာေတာ္ Lucius Hre Kung တို႔ႏွင့္အတူ 
ရဟန္းေတာ္ (၅၅)ပါးတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 
 မစၧား အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေထြ 
ေထြ ဆုေတာင္းျခင္းကို ဘာသာစကား အ 
မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အစီ 
အစဥ္မ်ားတြင္ ဂ်ဴဘီလီကိတ္ခြဲျခင္းကို ကာ 
ဒီနယ္မွဥိးေဆာင္ၿပီး ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ အ 
တူ ခြဲခဲ့ပါသည္။ ပြဲေတာ္ အစရက္က လႊင့္ 
တင္ခဲ့ေသာ အလံေတာ္ကို ဖာသာရ္ေဒါမိနစ္ 
ခင္စိုးမွ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
 ထို႔ ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေဒသ 
စာရီ လွည့္လည္ျခင္းကို ဘင္ခရာအဖြဲ႕မ်ား၊ 
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ ပူ 
ေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး အစီအစဥ္ အ 
ျဖစ္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း 
အခမ္းအနားကို ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ ေစာေယာ 
ဟန္ မွ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ဴဘီလီ ဖေယာင္း 
တုိင္ကို Rev. Fr Willam မွ ၿငိမ္းသတ္ေပး 
ခဲ့ပါသည္။
 မစၧားတရား အစ အလယ္အဆံုး 

တိုင္ေအာင္ သီ ခ်င္းမ်ားကို Choir of An-
gels အမည္ေပး ထားေသာ ဖာတီမာ 
လူငယ္အဖြဲ႕မွ သီဆို ေပးခဲ့ပါသည္။ ပြဲ 
ေတာ္သို႔ ကိုရင္ (၁၅) ပါး၊ သီလရွင္ အပါး 
(၁၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ဘာသာတူ ၄၀၀၀ ပါ 
ဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ေန႔လည္စာျဖင့္ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြး 
ခဲ့သည္။
  Emmanuel David
 (Our Lady of Fatima Church)

၄.၅.၂၀၁၇ ဖြင့္ပြဲေန႔

၅.၅.၂၀၁၇ ကရင္ဘာသာစကား

၆.၅.၂၀၁၇ ကယန္းဘာသာစကား

၇.၅.၂၀၁၇ English ဘာသာစကား

၈.၅.၂၀၁၇ ခ်င္းဘာသာစကား

၉.၅.၂၀၁၇ တမိလ္ဘာသာစကား

၁၀.၅.၂၀၁၇ တရုတ္ဘာသာစကား

၁၁.၅.၂၀၁၇ လက္တင္ဘာသာစကား

၁၂.၅.၂၀၁၇ ကခ်င္ဘာသာစကား

၁၃.၅.၂၀၁၇ ပြဲေတာ္ေန႔ Choir of Angel 

၁၃.၅.၂၀၁၇။ပြဲေတာ္ေန႔ႀကီး
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 ၂၀၁၇၊ ေမလ(၁၃)ရက္ စေနေန႔ 
တြင္ လိြဳင္ေကာ္ကက္သလစ္ သာသနာ၊ 
ႏြားလဝုိး တိုက္နယ္၊ ဖာတီမာ ေက်းရြာရွိ 
မယ္ေတာ္ ေတာင္ေပၚတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ 
ေျမာက္ ဆုိဒူယာ ဖာတီမာမယ္ေတာ္ပြဲႏွင့္ 
ေပၚတူဂီႏုိင္ငံရွိ ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ ဖာတီမာ 

မယ္ေတာ္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား 
တစ္ရပ္ကုိ၊ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 အခမ္း အနားကုုိ ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္း 
ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာဆီးလွ်ဳိအားသုိက္ 
မွ ဦးေဆာင္လွ်က္ ရဟန္းေတာ္မ်ား (၂၀) 
ပါး ခန္႔ ၿခံရံလွ်က္ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီ အ 

ခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေပၚတူ 
ဂီႏုိင္ငံရွိ ဖာတီမာ မယ္ေတာ္ပြဲေတာ္၏ ႏွစ္ 
(၁၀၀) ျပည့္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ၊ အထူး 
အခြင့္အေရးထူး တစ္ရပ္အျဖစ္၊ လြိဳင္ေကာ္ 
ကက္သလစ္ သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး 
စတီးဗင္း ေတ်းဖဲက၊ ထုိေန႔တြင္က်င္းပ 

ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဆုုိဒူယာ 
မယ္ေတာ္ ပြဲေတာ္ကုိ၊ ပါဝင္ တက္ေရာက္ 
ကာ၊  မယ္ေတာ္အား ၾကည္ညိဳဂုဏ္ျပဳ 
သည့္၊ ယုံၾကည္သူသား သမီးမ်ားအား၊ 
စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တျဖင့္အာပတ္ေျဖျခင္း၊ 
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူျခင္းႏွင့္၊ ရဟန္းမင္း 
ႀကီးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း 
မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးကာ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 
အင္ဒူလ္ဂ်င္းသွ်ား Partial Indulgence ကုိ 
ေပးခဲ့သည္။ 
 မစာၦးေတာ္ျမတ္ အၿပီး ဆရာေတာ္ 
ႏွင့္တကြ၊ ရဟန္းေတာ္ မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားမွ 
ဖေယာင္းတိုင္ မီးမ်ားျဖင့္ မယ္ေတာ္ ေတာင္ 
ေပၚသုိ႔ စီတန္းကာ၊ အတူတကြ ဆုေတာင္း 
ခဲ့ၾကသည္။
 ထုိ႔ေနာက္တြင္ မယ္ေတာ္ ေက်းဇူး 
ေတာ္ ထမင္းထုတ္ကုိ ယုံၾကည္သူ သား သ 
မီးမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ စား 
ေသာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အခမ္းအနားကုိ အဆင္ 
ေျပေအာင္ျမင္စြာ၊ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 
 ထုိ႔ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ယုံၾကည္ 
သူ စုစုေပါင္း (၃၀၀၀) ထက္မနည္း လာ 
ေရာက္ကာ၊ မယ္ေတာ္အားသဒၵါ ၾကည္ညဳိဳ  
ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။

CBCM-OSC

လြိဳင္ေကာ္၊ ၁၃ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇

ဖယ္ခံု၊ ေမလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၇။

 ဖာတီမာၿမိဳ႕တြင္  မယ္ေတာ္သခင္ 
မ ထင္ရွားျပျခင္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ပြဲေတာ္ 
ေန႔ ကို ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္ သာ 
သနာ ကုန္းသာ တုိက္နယ္ ဗဟုိ ဖာတီမာ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေမလ ၁၃ ရက္ ေန႔ 
နံနက္ (၈း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ မစာၦးတရား 
ျဖင့္က်င္းပ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 

 ထုိ မစာၦးတရားအစတြင္ ဖယ္ခံု 
ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ပီတာ 
လတ္မွ မယ္ေတာ္ထင္ရွားျပရာတြင္ မယ္ 
ေတာ္ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ စိတ္ႏွလုံး ေျပာင္း 
လဲျခင္း၊ မိမိိဘဝ အေျခအေနအားလုံး ကို 
သူ႕ႏွလုံးေတာ္မွာ အပ္ႏွံပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ စိပ္ 
ပုတီးစိ္ပ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ပဲြေတာ္ေန႔ မစာၦးတရားေတာ္ကို 
ဆက္လက္က်င္းပပူေဇာ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ထုိ မစာၦး တရားေတာ္တြင္ ဖာတီ 
မာၿမိဳ႕၌  မယ္ေတာ္သခင္မ ထင္ရွားျပျခင္း 
ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ပြဲေတာ္ေန႔ကို ဖယ္ခုံ ကက္ 
သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ကုန္းသာ 
တုိက္နယ္ ဗဟုိ ဖာတီမာဘုရား ေက်ာင္း 
တြင္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီ 

အခ်ိန္တြင္ မစာၦးတရားျဖင့္ က်င္းပ ဂုဏ္ 
ျပဳခဲ့ပါသည္။ 

 ထုိ မစာၦးတရားေတာ္တြင္ တရား 
ေဝမွ်ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Luigi  Ci မွ 
"ယေန႔ေခတ္၏ စိန္ေခၚသံ မ်ား၊ စုိးရိမ္ ပူပန္ 
မႈမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္လက္နက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ 

လြဳိင္ေကာ္သာသနာ ဖာတီမာရြာတြင္ မာတီမာမယ္ေတာ္သခင္မပြဲက်င္းပ

ဖယ္ခံု သာသနာ မာတီမာမယ္ေတာ္သခင္မပြဲ က်င္းပျခင္း

သာဘဝတရား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးကို ထိခုိက္ေစေသာ အမုန္း တရား 
ေတြအတြက္ မယ္ေတာ္ ထံတြင္ အပ္ႏွံ 
ပူေဇာ္ရင္း မယ္ေတာ္သားသမီး ေကာင္း 
မ်ား ပီသစြာ ေနထုိင္ၾကဖို႔" ေဝမွ် ခဲ့ပါသည္။ 
ထုိ မစာၦး တရားေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္ 

တစ္ပါး၊ ရဟန္း ၁၉ ပါးႏွင့္ ဘာသာတူ ၅၀၀ 
ေက်ာ္ ပါဝင္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါ သည္။      

Pekhon OSC
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စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္းဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္အစည္းအေဝး
 ေတာင္ငူသာသနာလုံးဆိုင္ရာ စိန္ 
ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
ႏွင့္အစည္းအေဝးႀကီးကို ေမလ ၆ မွ ၇ ရက္ 
ေန႔မ်ားတြင္ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕႐ွင္ေယာဟန္
ဘုရားေက်ာင္း၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီဥကၠဌ Dr. ေရမြန္ေက်ာ္ဝင္း၊ ဆရာ 
ဦးေက်ာ္မင္း၊ ဆရာမေဒၚခင္သက္၊ ပုသိမ္ 
သာသနာမွ ေဒၚေဌးမိသားစု၊ ေတာင္ငူ သာ 
သနာ ဝိညာဥ္လမ္းၫႊန္ Rev. Fr. Ubald 
Saw Ah Tit, Sr. B ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ ေတာင္ငူ 
သာသနာ ဥကၠဌ ေဒၚေနာ္မန္းေမ၊ ကြန္ဖရင့္ 
အသီးသီးမွ ဥကၠဌႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစု
စုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾက 
ပါသည္။

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

သံေတာင္ႀကီး ၇ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇

ဆေလးရွင္း အသင္းဂိုဏ္းဝင္ ကိုရင္ ၄ ပါး ပထမသစၥာျပဳပြဲ
အနီးစခန္း၊ ၂၃ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇။  ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔။ အနီးစခန္းရွိ စိန္ 

ဂ်ဳိးဇက္ ဆေလးရွင္း ႏိုဗစ္ရွစ္၌ ေမလ ၂၃ 
ရက္ေန႔တြင္ အသင္းသားအသစ္ ၄ ပါး ထပ္ 
မံ ရရွိခဲ့သည္။ 
 သူတို႔သည္ အသင္းဂိုဏ္း ၏ ဥပ 
ေဒအတိုင္း ဝတ္႐ံုခံယူျခင္း ႏွင့္အတူ ျဖဴ 
စင္ျခင္း၊ ဆင္းရဲဲျခင္း၊ နာခံျခင္း ကတိသစၥာ 
သံုးပါးကို ျမန္မာျပည္ ဆေလးရွင္း အသင္း 
ဂိုဏ္း အႀကီးအကဲ  ဖါသာရ္ခ်ားလ္စ္ ေစာ 
သီဟန္လြင္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
သည္။ သူတို႔မွာ ဘရာသာရ္ ၾသဂတ္စတင္း၊ 
ဘရာသာရ္ ခ်ားလ္စ္ ေခ်ာင္းေဒါင္၊ ဘရာ 
သာရ္ ဖရယ္ ဒရစ္ တြမ္ခြါးဗါ့ခ္ ႏွင့္ ဘရာ 
သာရ္ ေဂ်႐ုမ္း ေစာဇင္မင္းေသာ္ တို႔ 
ျဖစ္သည္။
 သစၥာျပဳျခင္းအခမ္းအနားသို႔ မိဘ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ အနီးစခန္းရွိဘာသာသူမ်ား မွ 
တက္ေရာက္ဆုေတာင္းေပးခဲ ၾကသကဲ့သို ႔ 
ဆေလးရွင္း မိသားစုဝင္မ်ားလည္း ထို ပြဲ 
တြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
 ဆေလးရွင္း အသင္းဂိုဏ္းကို ရ 
ဟႏၲာ ဒြန္ေဘာ့စကိုက ၁၈၆၀ တြင္ ဆင္းရဲ 
သား လူငယ္မ်ား၏ ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး အ 
တြက္  ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ တည္ ေထာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး မႏၲေလး 
ၿမိဳ႕တြင္ ဖါသာရ္ လဖုန္းေက်ာင္းကို တာဝန္ 
ယူကာ တုိင္းရင္းသာ လူငယ္မ်ား အက်ိဳးကို 
သယ္ပိုးခဲ့သည္။ ယခုလည္း လူငယ္ အက်ိဳး 
ျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိသည္။
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စိန္ေပါလ္ သာသနာျပဳ စၥတာမ်ားအသင္းဂိုဏ္း ကတိသစၥာခံယူပြဲ
သန္လ်င္၊ ၂၇ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇

 သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ေဇးဗီးယား ဘု 
ရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ နံနက္ ၇း၃၀ နာရီတြင္ 
က်င္းပခဲ့ေသာ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္း 
အနားတြင္ ပထမသစၥာျပဳေသာ စၥတာ ၆ ပါး 
ႏွင့္ ရာသက္ပန္သစၥ်ာျပဳေသာ စစၥတာ ၂ ပါး 
ပါဝင္ခဲ့သည္။

 စိန္ေပါလ္ သာသနာျပဳ အသင္း 
ဂိုဏ္း တည္ေထာင္သူ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ 
မွ မစၧားပူေဇာ္ေပးၿပီး သစၥာျပဳျခင္းကို လက္ 
ခံခဲ့သည္။ သူ၏ၾသဝါဒတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
စစၥတာ ျဖစ္ေနေသးသနည္း ဆိုသည့္ ေမး 
ခြန္းကို ေမးျမန္းကာ ျပဳလုပ္ေသာ ကတိ 
သစၥာ တည္ၾကည္ႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႔နည္း 
လမ္း သံုးခု ကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ၁)
ခရစ္ေတာ္ေနာက္ကိုသာ ထပ္ၾကပ္မကြာ 
လိုက္ရန္ ထုိလမ္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ 
ကားတိုင္လမ္းျဖစ္သည္။ ၂) ေခၚေတာ္မူျခင္း 
မ်ားကို ရင့္က်က္လာေအာင္ အႀကီးအကဲ 
မ်ားမွ လက္တြဲေခၚရန္။ ထိုသို႔ေခၚေဆာင္ရာ 

တြင္ တင္းလြန္းျခင္း၊ ေလွ်ာ့လြန္းျခင္း အစြန္း 
ႏွစ္ဖက္ကို ေရွာင္ကာ ရင့္က်က္သူမ်ား ျဖစ္ 
လာႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးရန္။ ၃) မိမိအသင္းးဂိုဏ္း 
၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အျပင္တြင္ 
ေလွ်ာက္ မေျပာဘဲ ကိုယ့္အတြင္း၌သာ ေျဖ 

ရွင္းၾကရန္။

     စိန္ေပါလ္ သာသနာျပဳအသင္းဂိုဏ္း 
အား ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ 
ဘိုက တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယခု အခ်ိန္တြင္ 

အသင္းဝင္ စစၥတာမ်ားမွာ ၁၀၅ ပါး ရွိၿပီး 
ျမန္မာျပည္၏ အခက္အခဲဆံုး ေနရာမ်ားတြင္ 
သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေန 
ၾကသည္။
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Sr.Margaret Mai Khin Khin
Sr.Regina Ja Doi 

Sr.Helen May Kha Lar, Sr.Regina Mai Hey Man Taung, Sr.Martina Zin Mar Htwe
Sr.Goretti Ja Ngai, Sr.Theresa San Yee, Sr.Emma Ni Ni Kyaw 
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 လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္ သာသနာ 
စိန္ေဂ်ရိုဇာ ကရုဏာသီလရွင္ေက်ာင္း၌ 
ေမလ (၁၈) ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ 
ကရုဏာေရး သီလရွင္အသင္းမွ အမႈေတာ္ 
ထမ္းေဆာင္ ဆက္ကပ္ျခင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ 
ေငြစင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
သီလရွင္ေလာင္း (၈) ပါးတို႔၏ ပထမယာယီ  
သစၥာခံယူျခင္း အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 ထိုအခမ္းအနားကို နံနက္(၇)နာရီ 
တြင္ ေက်းဇူးတင္မစၧားတရားျဖင့္ ေတာင္ 
ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဆိုေတးရိုဖား 
ေမာ(ၿငိမ္း)တို႔မွ ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းဘုန္း 

ေတာ္ႀကီး (၄၀) ခန္႔ပါဝင္လွ်က္ ယုံၾကည္သူ 
ဘုရားသားသမီးမ်ား စုစုေပါင္း (၅၀၀)ခန္႔ 
ပါဝင္လွ်က္အတူတကြ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ 

 (၂၅) ႏွစ္ ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္ 
မ်ားမွာ စစၥတာရ္ ေမရီေအး၊ စစၥတာရ္ 
ဘက္နဒက္ ေနာ္၊ စစၥတာရ္ အဂၢနက္ နန္ 
ေအာင္ တို႔ျဖစ္သည္။

 ပထမယာယီ သစၥာခံယူၾကေသာ 
သီလရွင္ေလာင္းမ်ားမွာ ေတာင္ႀကီးသာသ 
နာမွ သီလရွင္ေလာင္း ကက္သရင္းညိဳရီ 
ခိုင္၊ က်ိဳင္းတံုသာသနာမွ စီစီးလွ်ာ ေအး 
ေအးၿငိမ္း ၊ ကက္သရင္းေမာနင္းေဆာင္ႏွင့္ 
မာရီယာ ေခ်ာစု၊ ဖယ္ခံုသာသနာမွ အယ္နီ 

ဆန္း၊ လိြဳင္ေကာ္သာသနာမွ ရိုစီတူျမာ၊ 
ေမရီ ဒါးျမာႏွင့္ ေဒါရစ္ဘူးျမာတို႔ျဖစ္ 
ၾကသည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အတြင္း သီ 
လရွင္ေလာင္းမ်ားက အသင္းဂိုဏ္း၏ အ 
ႀကီးအကဲမ်ား၏ေရွ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးနွင့္  ယံု 
ၾကည္သူ ဘာသာတူမ်ားေရွ႕တြင္ ျဖဴစင္ 
ျခင္း၊ နာခံျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း သစၥာသံုးပါးျဖင့္ 
မိမိတို႔ဘဝကို ဆက္ကပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္း၏အမွတ္ 
သေကၤတျဖစ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္းကို ဆင္ 
ျမန္းျခင္းမ်ားအျပင္၊ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွလည္း 
မိမိတို႔ ျပဳခဲ့ေသာ တသက္သစၥာကို ျပန္ 
လည္ရြတ္ဆိုၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔အသက္တာ 
ကိုျပန္လည္ ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကသည္။

 မစၧား တရားေတာ္အၿပီးတြင္ ခရစ္ 
ေတာ္က မိမိ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေစ 
လႊတ္ခဲ့သည့္ အတိုင္း သီလရွင္အႀကီး အ 
ကဲမွ ပထမယာယီ သစၥာျပဳခဲ့ၾကေသာ သီ 
လရွင္မ်ားကို တာဝန္အသီးသီးျဖင့္ ဆက္ 
ကပ္ရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ပါ 
ဝင္ တက္ေရာက္ကာ အတူတကြ ေက်းဇူး 
တင္ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကေသာ ရဟန္း ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာတူ ဘုရား 
သားသမီးတို႔ကို နံနက္စာျဖင့္တည္ခင္း ဧည့္ 
ခံ ျခင္းျဖင့္ အစီအစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳ 
လုပ္ ခဲ့ပါသည္။                   

CBCM-OSC

လြိဳင္ေကာ္သာသနာ။

 ေတာင္ငူ သာသနာ၊ လိပ္သို 
တိုက္နယ္၊ ေက်ာင္းကုန္း ေက်း႐ြာမွ 
ေမာင္ႏွမရင္း ရဟန္း သီလ႐ွင္ သုံးပါး 
ထဲမွ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ ႐ွင္ Sr. Fiorina 
Pio (FMM) ႏွင့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီ လီ႐ွင္ 
Rev. Fr. Ubald Saw Ah Tit တို႔၏ 
ဂုဏ္ျပဳပြဲ ေက်းဇူးတင္မစၦားကို ဧၿပီ ၂၅ 
ရက္ ႏွင့္ ၂၆ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ရဟန္းေတာ္ (၁၂) ပါးႏွင့္ 
သီလ ႐ွင္မ်ား၊ ကိုရင္၊ ဘာသာတူမ်ား 
(၁၀၀၀) ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

a&Tpif*sLbDvDESifh aiGpif*sLbDvDyGJusif;y
ေတာင္ငူသာသနာ။

&[ef;odu¶mwifyGJ
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ (၅) ရက္ေန႕တြင္ ဦးပၪၨင္းႀကီး ဖိလစ္လဖိုင္ေနာ္ရိန္း ႏွင့္ 
ဦးပၪၨင္းႀကီးကိုလန္ဘန္ လဘန္လာဒီးတို႔ႏွစ္ပါး၏ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ပြဲေတာ္ကို မိုးေမာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပိုင္နယ္ စိန္ပတ္ထရိတ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရဟန္းသိကၡာခံယူေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွာတစ္ပါးခန္႔သာ 
ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ တြင္မူ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါး သိကၡာခံယူခဲ့ပါသည္။ 

 ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ မေနာပြဲေတာ္ကိုလည္းေပွ်ာ္ရႊင္စြာ 
ဆင္ႏြဲ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသုိ႔ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲတြင္ ရိုးရာမေနာပြဲေတာ္ကို က်င္းပျခင္းမွာ 
ရဟန္းသစ္ႏွစ္ပါး၏ ဘဝသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုးႏွင့္ ရဟန္းသစ္ႏွစ္ပါး၏ မိဘ၊ မိသားစု၊ 
ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ သာသနာတစ္ခုလံုး မဂၤလာခံယူျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္း 
ေသာ ရိုးရာမေနာအက ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

Tsalum (BMW-OSC)

ဗန္းေမာ္သာသနာ။
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နမၼတူ၊ ၁၇ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇

 နမၼတူတိုက္နယ္ရွိ သက္ေထြးငယ္ 
ေလးမ်ား သင္တန္းကို (၁၁. ၄. ၂၀၁၇) 
ရက္ေန႕မွ (၁၇. ၄. ၂၀၁၇) ရက္ေန႔ထိ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ထို သင္တန္းကို ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Lucas Naw မွ မစၧား 
တရား ေတာ္ ျမတ္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး 
ဘရာသာရ္မ်ား၊ စစၥတာရ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ 
မ်ားမွ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 သင္တန္းအတြင္းတြင္ သက္ေထြး 
ငယ္ေလးမ်ားအား ပညတ္ေတာ္ (၁၀) ပါး 

စကၠရမင္တူး(၇)ပါး ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း 
တြင္ အသံုးျပဳေသာ အေရာင္မ်ားႏွင့္ သ 
ေကၤတ မ်ားအေၾကာင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႕ 
ရွင္းေရးမ်ားအေၾကာင္းကို ဘရာသာရ္မ်ား၊ 
စစၥတာရ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားမွ သင္ၾကားေပး 
ခဲ့ၾကသည္။ 

 နမၼတူတိုက္နယ္မွ သက္ေထြးငယ္ 
ေလးမ်ား အေယာက္ (၁၀၀) ခန္႔ သင္တန္း 
သို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းကို (၁၇. ၄. 
၂၀၁၇) ရက္ေန႕တြင္ ေက်းဇူးတင္ မစၧား 
တရား ျဖင့္ ျပန္လည္ အဆံုး သတ္ခဲ့သည္။

 နမၼတူတုိက္နယ္တြင္လူငယ္မ်ား 
သင္တန္းကို ဧၿပီလ ၁၈ မွ ၂၄ ရက္ မ်ားတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။
 ထိုသင္တန္းတြင္ နမၼတူ တိုက္နယ္ 
မွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး သီေပါ၊ 
စံေလာင္း၊ မန္တံု မွလူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ 
ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
 သင္တန္းတြင္ ေကာင္းေသာ သိုး 
ထိန္း အသင္းဂိုဏ္းဝင္ စစၥတာရ္ လူစီ 
ေအာင္မွ လူငယ္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အ 
ေၾကာင္း၊ ဖာသာရ္ဟင္နရီမွ အသင္းေတာ္ 
၏ လူမႈေရး သြန္သင္ခ်က္မ်ားအ ေၾကာင္း၊ 
ဖာသာရ္ပီတာ လူူးဝစ္မွ ကိုယ္ က်င့္တရား 
အေၾကာင္းႏွင့္ ဆေလးရွင္း စစၥတာရ္မ်ားမွ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အေၾကာင္းမ်ား ကို သင္ၾကား 
ပို႕ခ်ခဲ့ပါသည္။
   ထုိသင္တန္းသို႕ တိုက္နယ္ (၄) ခုမွ လူ 
ငယ္ (၁၁၅) ဦး ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

နမၼတူတိုက္နယ္ သက္ေထြးကေလးငယ္မ်ားသင္တန္း

နမၼတူတိုက္နယ္ လူငယ္သင္တန္း

 လားရိႈးသာသနာ နမၼတူတိုက္နယ္ 
တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလအတြင္း ဘုရားသခင္၏ 
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ဘာသာတူမ်ား၏ ရက္ေရာ 
စြာ ဆက္ကပ္ေသာ အလွဴေငြမ်ား ျဖင့္ ဘုရား 
ေက်ာင္းသစ္ ႏွစ္ေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္ ၿပီး 
စီးခဲ့ပါသည္။ 
 ထုိ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ႏွစ္ 
ေဆာင္အား လားရႈိုး ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာမွ 
အဖဆရာေတာ္ ဖီလစ္ ဇေဟာင္းမွ ဧၿပီလ ၂၂ 
ရက္ေန႕တြင္ မန္စံေက်းရြာ ရွိ ခ ရစ္ယာန္ 
တို႕ကိုမိႈင္းမ ေတာ္မူေသာ သခင္မ ေက်ာင္း 
ေဆာင္သစ္ ႏွင့္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ ဆိုင္ဂ်ာ 
ေက်းရြာရွိ ရွင္ေပတရူး ဘုရားေက်ာင္း ေဆာင္ 
သစ္အသီးသီးတို႕ကို ေရစက္ခ် ေကာင္းခ်ီးေပး 
ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
 ဘုရားေက်ာင္းေရစက္ခ်ပြဲႏွင့္အတူ 
ဆပ္ေျဖျခင္း သီလရွင္ဂိုဏ္း၀င္ စစၥတာရ္ 
အီလားရီးယား၏ သူေတာ္စင္ဝါေတာ္ (၂၅) 
ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဗလီႏွင့္ ဆရာ ဂ်ဳိးဇက္ 
မရစ္ဂမ္ ၏ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ (၂၅)ႏွစ္ 
ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီတို႕ကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္ 

တည္းက်င္းပခဲ႔ၾကပါသည္။
 ဘုရားေက်ာင္း ေရစက္ခ်ပြဲႏွင့္ေငြ 

နမၼတူတိုက္နယ္ - ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရစက္ခ်ပြဲ

စင္ ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္သို႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၀) 
ပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘာသာတူမ်ား ႏွင့္ 

ဧည့္သည္ေတာ္ အေယာက္ (၅၀၀) ခန္႔ 
တက္ေရာက္ ခ်ီးျမွင့္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
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ေက်းဇူးရွင္မ်ားအား ရုိေသဂါရဝျပဳျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲ

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္  ည 
ေန ၄း၃၀ နာရီ၊ က်ဳိင္းတုံသာသနာ၊ မုိင္း 
လားၿမိဳ႕၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယ္ေတာ္ ကက္သ 
လစ္ သာသနာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား 
ေဟာင္းမ်ားေတြ႔ဆုံ ပြဲႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ား 
အား ရုိေသဂါရဝျပဳျခင္းအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။

 ၄င္း အခမ္းအနားကုိ ေဒသခံ အာ 
ဏာပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဒုဥကၠဌ ဦးစန္ေပ၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. စတီးဖင္း အားႏို ႏွင့္ 
ဦးလွေက်ာ္ တုိ႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါ 
သည္။ 

 အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းအစ၌ Fr. 
စတီဖင္း အားနုိမွ က်ဳိင္းတုံ ကက္သလစ္ 
ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ အထူးေဒသသုိ႔ သာ 
သနာ့ ခရီး ဆန္႔ခဲ့သည္မွာ ၂၁ ႏွစ္ အတြင္း 
သာသနာမွ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေသာ 
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ေဒသ 
အတြက္၊ သာသနာအတြက္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ 
ငန္း မွာ ပါဝင္ဆက္ကပ္ ေနၾကတာကုိ ျမင္ 
ေတြ႔ခဲ့ရ သည့္အတြက္ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ခဲ့ရ 
ေၾကာင္း၊  ေမြးေက်းဇူး၊ ေကၽြးေက်းဇူးႏွင့္ 
ပညာနုိ႔ခ်ဳိ တုိက္ေကၽြးသြန္သင္ေပးေသာသူ 
တုိ႔၏ ေက်းဇူးတရားကုိ သိတတ္ျခင္း သည္ 
မဂၤလာ တစ္ပါးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။

 ဥကၠ႒ ဦးစန္ေပ၏ မိန္႔ခြန္း၌ မုိင္း 
လားေဒသ အတြက္ က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္ 
သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ေအသန္း (ၿငိမ္း) 
မွစ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေလးမင္းလွေရႊ 
(ပ်ံလြန္) ၊ ဓမၼဆရာ ဦးလီဖာ ၊ ေျမာ္ျမင္ျခင္း 
သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ေစတမန္ ဆရာ၊ဆရာမ 
မ်ားတုိ႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေဒသႏၱရ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
ေရးအတြက္ အသီးအပြင့္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 
ကေလး ၊လူငယ္မ်ားတုိ႔သည္ အနာဂတ္ 
ဘဝခရီး လမ္းပြင့္ လာခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔ 

ေၾကာင့္ လူငယ္ မ်ား ေဒသ ေကာင္းစားေရး 
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ စည္းလုံးညီညႊတ္ 
စြာ လုပ္ ေဆာင္သြားရန္ အားေပးတုိက္တြန္း 
စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္းသူ ေဟာင္းမ်ား ကုိယ္စား ေဒၚတား 
ေႏြမွ  ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား ရာတြင္ 
အဖဆရာေတာ္ ေအသန္း(ၿငိမ္း) ႏွင့္ ပ်ံလြန္ 
ၿပီးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေလးမင္း လွေရႊ 
တုိ႔သည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ေတာ 
ေတာင္မ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးအထူး ေဒသ 
(၄) သုိ႔ သာသနာျပဳရန္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ 
သည္။ ၄င္းသာသနာျပဳ ပုဂၢၢဳိလ္မ်ား ေနထုိင္ 
ရန္ ေဒသခံ လူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္ က်ဳိင္းတုံ 
ကက္သလစ္ သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ ၊ရ 
ဟန္းတုိ႔သည္ ေျမေနရာအတြက္ ပံ့ပုိး ကူညီ 
ေပးျခင္း၊   အေဆာက္အအုံအတြက္  အလွဴ 

ဒါနမ်ားေပးကမ္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုလုိ ကၽြႏု္ပ္ 
တုိ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တင့္တင့္ 
တယ္တယ္ ေနထုိင္၍ ပညာကုိ ဆည္းပူး 
နာယူခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ေက်ဇူးရွင္ ႀကီးမ်ား၏ 
ပ့ံပုိးမႈမရွိလွ်င္ ေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးလည္း 
မတည္ရွိ၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း ပညာသင္ၾကား 
နုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးရွင္ ဆရာ 
သမားကုိ ဦးထိပ္ထားၿပီး ရင္ထဲ က 
လႈိက္လႈိက္ လွဲလွဲေက်းဇူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း 
ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

 မုိင္းလား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မယ္ေတာ္ 
ကက္သ လစ္သာသနာ မွ ေက်ာင္းသား/ 
ေက်ာင္းသူ ေဟာင္းမ်ားသည္  သာသနာ့ 
အမႈေတာ္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္  
၊ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ေစတ 
မန္ ဆရာမမ်ား၊ မတက္ေရာက္နုိင္ေသာ 
ေက်းဇူးရွင္ဆရာ သမားမ်ားကုိ ရည္စူး၍ 

ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ ႏွလုံးအားျဖင့္ ျပစ္မွားခဲ့ 
ေသာ အျပစ္မ်ား အားလုံး ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ 
ဦးခ်ကန္ေတာ့ ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး 
ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လူႀကီးမင္းမ်ား၊ အလႈဳရွင္ 
မ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ 
သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ဆရာ/ ဆရာမမ်ားကုိ  
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက လက္ 
ေဆာင္ ပဏာမ်ား ဆက္သခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၂၁ ရက္ေန႔ မနက္တြင္ ခံစားရရွိ 
ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ ဘုရားသ 
ခင္အား ေက်းဇူးတင္ျခင္းကုိ မုိင္းလား 
ကက္ သ လစ္သာသနာအုပ္စုရွိ ဘာသာတူ 
မ်ားႏွင့္အတူ မစၧားေတာ္ရားျမတ္ျဖင့္ ပူေဇာ္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။

႐ုိ႕စ္ SdP

က်ိဳင္းတံုသာသနာ။

tvSL&Sifrsm; zdwfac: jcif;
မိမိတို႔အား ဘုရားသခင္ ေပးသနား 

ေတာ္မူေသာ ဥစၥာပစၥည္း ေက်းဇူး 

မ်ားကို အရင္းတည္ကာ ရဟန္း 

ဒကာ၊ ဒါယိကာမ မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ရန္ 

အတြက္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ 

အား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္း 

ႏိုင္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
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စာမ်က္ႏွာ (၉) 

ဖာတီမာမယ္ေတာ္ ထင္ရွားျပျခင္း ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ 

အထိမ္းမွတ္ပြဲေတာ္ ... စာ (၁၄)

&[ef;odu¶mwifyGJ . . . pm (17)

သခင္ေယဇူး ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တက္ 
ၾကြ ေတာ္မူသည့္ပြဲေန႔ကို ကမၻာ႔ဆက္ 
သြယ္ ေရး ေန႔အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည္မွာ  
ယခုႏွစ္တြင္ ၅၁ ၾကိမ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ။

ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ၏သတင္း စကား 
တြင္ သတင္းေကာင္း မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား၊ အားကိုးစိတ္မ်ား လူ 
မ်ား၏ႏွလံုးသားတြင္း ထည့္သြင္းေပးရန္ 
မွာၾကားထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ 
ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႐ႈျမင္ၾကပါစို႔ဟု ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ဖိတ္ေခၚသည္။

သတင္းကို ထိန္ခ်န္ရန္ မဆိုလုိပဲ မည္ 
သူ႔အတြက္မွ အက်ိဳးမရွိသည့္ သတင္း 
ဆိုးေတြကို ျဖန္႔ေဝျခင္းထက္ သတင္း 
ေကာင္းမ်ား၊ စိတ္အား တက္ေစမည့္ 
သတင္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖၚေဆာင္ 
ၾကရန္ မွာၾကားထားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအား ေလ့လာသူ အျဖစ္ သြားေရာက္ 
ခဲ့ပါသည္။ ကာဒီနယ္က ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ဘာသာေရး ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးပါေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၇၊ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ က်င္း 
ပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ သြား 
ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္လိုေသာ သူ၏ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚျပသ 
လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။          (သတင္း၊ ဓါတ္ပံု - ကာဒီနယ္ ႐ံုးခန္း)


