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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္တို႔ေတြ႔ဆံု
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၈ ရက္ ၂၀၁၇

 ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး၏ ကိုယ္စား လွယ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေပါလ္အင္ခ်န္းနမ္သည္ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၊ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွူး ဖါသာရ္ ေမာရစ္ 
ညြန္႔ေဝတို႔ လိုက္ပါလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ 
ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေန႔လည္ ၂ နာ 
ရီ အခ်ိန္၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

 ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဗာတီကန္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး 
ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ 
စြာ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆြး 
ေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မႈမ်ားအေပၚလည္း အျမင္ 
ခ်င္းဖလွယ္ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

(ကာဒီနယ္ ႐ံုးခန္း)

     ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕မွ ၁၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုေတာင္းျပည္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲ  စာ ၁၀ ...

ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္း အခမ္းအနား အၿပီးေတြ႕ရေသာ ျမင္ကြင္း  (၁၀.၂.၂၀၁၇)
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CBCM Herald (သတင္း)
နာယက

ဆရာေတာ္ပီတာလြီစ္က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ လီအို နိန္းခန္႔မန္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ
ဖာသာရ္ေစာေလာရင္းစ္

ဖာသာရ္ဝီလ်ံစုိး
ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဖာသာရ္ ဘရန္မိုင္

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
အာနားလြန္း

သာသနာ(၁၆)ခုႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
စစၥတာရ္ေဒါမိနစ္ဖန္၊ ရုိစ့္ေမရီ

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း

လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးခန္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈
cbcmosc@gmail.com

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ေငြလႊဲရန္
ရုိးမဘဏ္ႏွင့္ ကေမ႓ာဇဘဏ္ ေျမနီကုန္း၊ ရန္ကုန္။

ေနာ္ျမတ္ႏွင္းေထြး (၁၄/ဟသတ(ႏိုင္)၂၄၆၀၉၅

CBCM-Herald ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

•  ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္းကို ထပ္ဆင့္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ေစရန္၊

•  ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးဆိုင္ရာ 
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္မွီ ပို႔႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊

•  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သာသနာအသီးသီး၊ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္း 
အသီးသီးႏွင့္ CBCM ေကာ္မရွင္အသီးသီးတို႔သည္ နီးကပ္စြာ  
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္၊

•  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးကို ေကာင္းေသာသတင္းမ်ား 
အခ်ိန္မွီ(တစ္လတြင္ႏွစ္ခါ) ထုတ္ေဝရန္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အထူးသျဖင့္ online ျဖင့္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္၊

•  အာရွသမၼာတရားေလလိွဳင္းအသံ၏ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္း 
မ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊ 

ေက်းဇူးေတာ္ကာလ
 မတ္လ (၁) ရက္ေန႔က်ေရာက္မည့္ ျပာခံဗုဒၶဟူးေန႔မွစတင္ကာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္တို႔၏ ဝါတြင္းကာလကို 
စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္မည့္ တနဂၤေႏြေန႔အထိ (တနဂၤေႏြေန႔မ်ားကို မေရတြက္ဘဲ) 
ရက္ေပါင္း ၄၀ ရွိပါလိမ့္မည္။
 ဝါတြင္းကာလဆိုလွ်င္ အသားေရွာင္ျခင္း၊ ဝါေရွာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ကင္းမဲ့ေသာ အခ်ိန္၊ စိတ္ေလးလံစြာ 
ျဖတ္သန္းေသာကာလတစ္ခုအျဖစ္ ခံစားတတ္ၾကသည္။ ခရစ္မတ္အခ်ိန္ကာလကို ျပင္ဆင္ရေသာ အာဒ္ဝင္တူး 
ကာလသည္ ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြါးျခင္းအတြက္ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေသာ ခံစားခ်က္ကိုေပးသကဲ့သို႔္ 
ဝါတြင္းကာလသည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ျခင္း အတြက္ ျပင္ဆင္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
မ်ားစြာ ေမြးဖြါေပးသည့္ကာလျဖစ္သည္။
 ဝါတြင္းကာလသည္ စိတ္ႏွလံုးမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ကို အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ အသင္းေတာ္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း ဝါတြင္းကာလကုိ ျဖတ္သန္းရမည့္ လမ္းစဥ္မွာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာ 
ေရွာင္ျခင္း ႏွင့္ ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ဤလမ္းစဥ္သံုးခုကို ၾကည့္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳျပင္ရမည့္ က႑သံုးခုကို မီး 
ေမာင္းထိုးျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
 ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ျဖစ္သည္။ သူတစ္ေယာက္သည္ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္မွသာလွ်င္ တန္ဘိုးရွိႏိုင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဝါတြင္းကာလကို အိမ္ျပန္ခ်ိန္အျဖစ္ တင္စားမည္ဆိုလွ်င္ 
ဘုရားသခင္ထံဦးစြာ ျပန္ရမည္။ အစာေရွာင္ျခင္းသည္ တနည္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ခ်ိဳးႏွိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေတာင့္တမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာရင္း လူသားတစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ ဝါတြင္း 
ကာလတြင္ လူသည္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ ဝိညာဥ္အသက္တာအားျဖင့္လည္း ရွင္သန္ရမည္ဟု သတိရေစပါသည္။ 
 ခရစ္ယာန္တို႔အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ပညတ္ေတာ္မွာ ဘုရားရွင္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူမ်ားအား ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေထာက္ကာ  နီးစပ္သူအားခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ 
ဝါတြင္းကာလတြင္ က်င့္ႀကံရမည့္ဝိညာဥ္ေရး လမ္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ "ႏႈတ္ပါတ္ေတာ္သည္ လက္ေဆာင္တစ္ခု၊ 
အျခားလူတို႔သည္ လက္ေဆာင္တစ္ခု" ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ 
ဝါတြင္းကာလ သဝဏ္လႊာတြင္ ဤအခ်က္အား အဓိကထား ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ရွင္လုကာ ဧဝံေဂလိက်မ္း (၁၆း၁၉-၃၁) တြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ သူေဌးႀကီး၏ အိမ္တံခါးဝတြင္ငတ္ေနေသာ 
လာဇ႐ူး အေၾကာင္းကို ေထာက္႐ႈၿပီး လူသားတိုင္းသည္ အျခားလူသားတို႔အား ဘုရားသခင္၏ လက္ေဆာင္တစ္ခုအျဖစ္ 
မွတ္ယူ ကာ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သြန္သင္ထားသည္။
 အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ နီးစပ္သူကို မျမင္ႏိုင္ျခင္းမွာ အျပစ္အမွားမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မ်က္စိကန္းေစေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လာဇ႐ူးကို မျမင္ႏိုင္ေသာ သူေဌးႀကီးသည္ ေငြကုိတပ္မက္ျခင္း၊ အသံုးအျဖဳန္းႀကီးျခင္း ႏွင့္ မာနေထာင္ 
လႊားျခင္း စသည့္ အျပစ္ သံုးခုေၾကာင့္ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ လာဇ႐ူးကို မျမင္ဘဲ မ်က္ကန္းျဖစ္ေနခဲ့သည္။ 
 ေငြကို တပ္မက္ျခင္းသည္ အျပစ္အမွား အားလံုး၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္ဟု သံေပါလူးက တိေမာေသဦးၾသဝါဒစာ 
ပထမေစာင္ (၆း၁၀) တြင္ဆိုထားသည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူသည္ တပါးသူတို႔အား ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက်င့္ႀကံကာ 
ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားစြာလုပ္ႏိုင္ပါလ်က္ ေငြကို တပ္မက္စိတ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အတၱ ကမၻာ၏ အက်ဥ္းသားမ်ားေစသည္။ 
လူမ်ား အထင္ႀကီးေစရန္ ဝတ္ေကာင္းစားလွမ်ား၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားက်င္းပကာ အသံုးအျဖဳန္းႀကီးမႈသည္ ျပင္ပတြင္သာ 
ထင္ေပၚေစၿပီး အတြင္းစိတ္တြင္ ဟင္းလင္းဗလာ ျဖစ္ေစသည္။ စစ္မွန္ ေသာ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ဘယ္ေသာအခါမွ 
မရရွိႏိုင္ပါ။ မာနေထာင္လႊားျခင္းေၾကာင့္ နီးစပ္သူကို မေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္သာမက မိမိကိုယ္ကိုလည္း အမွန္အတိုင္း 
မသိႏိုင္ေတာ့ေပ။ မိမိ၏ အျဖစ္အေနအမွန္ကို မသိျခင္းက အမွားတြင္းမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ျဖစ္ေစကာ မိုက္တြင္းနက္ေစသည္။
 စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ဘုရားသခင္ 
၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ လက္ေဆာင္တစ္ခုအျဖစ္ခံယူကာ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပာခံဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွဖူးေပၚ 
ျပာတို႔ေသာအခါ "သင္သည္ ေျမမႈန္႔မွလာ၍ ေျမမႈန္႔သို႔ ျပန္ရမည္ကို သတိရပါ" ဟု ရဟန္းက ဆိုပါလိမ့္မည္။ ဤစကားကို 
ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမြးဖြါးစဥ္က လက္ဗလာႏွင့္ ေလာကအတြင္း ဝင္လာသကဲ့သို႔ လက္ဗလာႏွင့္ ျပန္လည္ ထြက္ 
ခြါၾကရမည္ဆိုသည္ကို ႏွလံုးသြင္းၾကလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံခ်ည္းကပ္မည္၊ မိမိ၏ စစ္မွန္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္ယူၿပီး 
နီးစပ္သူတို႔အားလည္း အေစခံရဲေသာ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္လာမည္ျဖစ္သည္။
 ဝါတြင္းကာလ၏ ေနာင္တခရီးစဥ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းတို႔ ျပည့္ဝသည့္ ပါစကားပြဲေတာ္ေရာက္သည္အထိ 
စစ္မွန္ေသာ အိမ္ျပန္ျခင္း ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႔။  

ပုသိမ္သာသနာ ႏွင့္ ရန္ကုန္ သာသနာတို႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဓမၼဆရာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခု 
ေရႊျပည္သာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဆရာႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ ဦးလြန္းေမာင္ သက္ေတာ္ ၉၅ ႏွစ္ ျပည့္အတြက္ 
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ႀကီးမားေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ 
CBCM-Herald အား ေငြ ၁၀၀၀၀ လွဴဒါန္းပါသည္။



CBCM Herald
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 3

CBCM Herald: Vol (2), No (4) 15 February, 2017

ဗာတီကန္၊ ဇႏၷဝါရီလ (၃၁) ရက္

 ဆန္တာမာတာ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔၌္ ပုုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီ၏ ေန႔စဥ္က်င္းပေသာ မစၧား 
တရားေတာ္၌ "ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ကုိသာ ေစ့ေစ့ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ တစ္ဦးစီကို နက္႐ႈိင္းစြာခ်စ္ေတာ္မူေသာသူ 
တစ္ဦးကို အံ့ၾသစြာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါလိမ္႔ 
မည္’’ ဟုေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက “သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လူေတြ 
အၾကားတြင္ အျမဲေနထိုင္သြားလာေလ့ ရွိပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ နာမည္ႀကီးျခင္းကုိ ရွာေဖြျခင္း 
မျပဳခဲ့ပါ။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ားအလယ္ 
သြားလာရာတြင္၊ လူမ်ား၏ တိုးေဝွ႔ျခင္း၊ ထိမိ၊ 
ခိုက္မိျခင္းမွ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ကာကြယ္ရန္ 
အေစာင့္ အၾကပ္မ်ားထားျခင္း၊ မိမိလံုၿခံဳေရး 
အတြက္ သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားထားျခင္း အ 
လ်င္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ 

 ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ားအၾကား၊ လူ 
မ်ားႏွင့္အတူ၊ လူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ခဲ့ပါ 
သည္။ လူအမ်ားအျပား မိမိကို ခ်ီးေျမာက္ရန္ 
မိမိထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ စုရံုးလာေသာအခါ ခရစ္ 
ေတာ္သည္ ထိုလူအုပ္ အၾကားမွ  ထြက္ခြါသြား 
ေလ့ရွိပါသည္။ ဤသည္မွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား  
ရန္၊ လူအမ်ား၏ အထင္ၾကီး ေလးစားျခင္းကို 
ေရွာင္က်ဥ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သခင္ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ မိမိလူမ်ားကိုသာ 
ရွာေဖြေလ့ရွိပါသည္။ မိမိကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာ 
မ်က္ဝန္းႏွင့္ ဆံုရန္သာ ရွာေဖြပါသည္။ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ားကို အေပၚယံသာ 
ၾကည့္ၿပီး တန္ဖိုးသတ္မွတ္ေလ့ မရွိပါ။ တစ္ဦး 
ခ်င္းကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ကာ ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထား 
သူျဖစ္သည္” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ သည္။ 

 ၄င္းအျပင္ခရစ္ေတာ္သည္ ႀကီးသည့္ 
ကိစၥျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည့္အမႈျဖစ္ေစ ႏွစ္ခုစလံုး 
ကို ျမင္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ထိုေန႔ သမၼာက်မ္းစာမွ တရားဇရပ္မွဴး 
(ဂ်ိဳင္းရု) ၏ သမီးကို ႏွင့္ ေသြးသြန္ နာစြဲေသာ 
အမ်ိဳးသမီးကို သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ကုသေပးခဲ့ 
ပံုကို နမူနာထားကာ ရွင္းျပခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ 
သခင္၏ ၾကင္နာျခင္း မ်က္ဝန္းအစံုသည္ လူ 
တုိင္းအေပၚတြင္ တည္ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးစီကိုလည္း 
ေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းစိတ္၏ အရွိ 
အျဖစ္အားလံုးကုိလည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ေန 
သည္။  အေၾကာင္းမွာ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ 
အျမဲ အတူ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ခရစ္ေတာ္သခင္က  ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ကို အရွိအတိုင္း လက္ခံေပးေၾကာင္းကိုလည္း 
ေဟာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ တစိုက္ 
မတ္မတ္ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါလွ်င္   
ဂ်ိဳင္းရု၏ သမီးအား ေသျခင္းမွ ျပန္ရွင္ေစ  
သကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္၏ အႏုေဘာ္ေတာ္ကို အ 
လြန္ပင္ အံ့ၾသမင္သက္စြာ ေတြ႕ရိွခံစားရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အ 
တူ နက္႐ႈိင္းစြာ ေပါင္းစပ္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သခင္ထံခ်ဥ္းကပ္ရန္၊ 
တို႔ထိ၍ ကုသမႈခံယူရန္ မေၾကာက္ပါႏွင့္ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အျမဲတစိမ့္စိမ့္ 
ၾကည့္ေနသည္ကို သတိမူကာ ခရစ္ေတာ္ကို 
မ်က္ေျခ မျပတ္ျပန္လည္ စိုက္ၾကည့္လွ်က္ 
သူ၏ ေျခရင္းသုိ႔ တိုးဝင္ခိုလႈံရန္ ႀကိဳးစား 
သြားၾကပါစို႔’’ ဟု ေဟာၾကားခဲ့သည္။
 Ref: Vatican Radio

(CBCM-OSC)

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းကို မရွာေဖြခဲ့ပါ

 ကိုလန္ဘီယာႏိုင္ငံရွိ ဘုိဂိုတာၿမိဳ႕၌ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၃)ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္မ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲႀကီးတစ္ခု 
ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ထိုေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူ 
အားလံုးအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဂုဏ္ 
ျပဳ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ေသာ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ 
ေပးပို႔ခဲ့သည္။  

 ထုိသဝဏ္လႊာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဖရန္းစစ္က ထိုသူတို႔၏ လူသား အခ်င္း 
ခ်င္းအၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္လာေစ 
ရန္၊ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ 
ဂုဏ္ျပဳစကား ဆုိခဲ့သည္။ ကိုလန္ဘီယာ အစိုး 
ရႏွင့္ ပုန္ကန္ထၾကြသူမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ရရန္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးခဲ့ 
ျခင္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပကာ “သူတုိ႔သည္ အ 
သင္းအဖြဲ႔မ်ားအၾကားရွိ ကြဲျပားျခားနားျခင္း ႏွင့္ 
မလိုမုန္ထားျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လာ ႏိုင္ေစ 

ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။’’ ဟု ခ်ီးမြမ္းစကား 
ဆိုခဲ့သည္။ 

 ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔၏ သား 
ေကာင္တို႔သည္ အႏၲရာယ္ထဲ ထပ္မံတလဲလဲ 
က်ေရာက္ခံရေသာ္လည္ လက္စား ေခ်လိုျခင္း 
စိတ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ေသာအခါ သူတို႔သည္ 
ယံုၾကည္ အားကုိရသည့္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သူမ်ားျဖစ္လာ 
ခဲ့သည္။ 

 ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဖရန္းစစ္က ၄င္းအစည္းအေဝးႀကီးသို႔ 
ပါဝင္ တက္ေရာက္သူမ်ားကို အားေပးျခင္းႏွင့္ 
အတူ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေပးကာ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာ ပိုသခဲ့သည္။
 Ref: Vatican Radio

(CBCM-OSC)

လက္စားေခ်ဖို႔အခြင့္အေရးရွိပါလ်က္ ခြင့္လႊတ္ၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္မ်ားထံ ရဟန္းမင္းႀကီးသဝဏ္လႊာပို႔

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္၊ 
စေနေန႔တြင္ စီးပြါးေရး မိတ္သဟာရ အသင္း 
(Economy of Communion) ဖြဲ႕စည္း တည္ 
ေထာင္ျခင္း၏ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ 
ကို က်င္းပခဲ့ရာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ထိုအ 
စည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကေသာ 
သူမ်ားအား သမၼာက်မ္းစာ ထဲမွ ေကာင္းေသာ 
ဆာမာရိတန္ကို အတုယူ လိုက္က်င့္႐ံုႏွင့္ မ 
ျပည့္စံုေသးပါ ဟူ၍အစခ်ီကာ မိန္႔ခြန္းဆိုခဲ့ပါ 
သည္။  စီးပြါးေရး ႏွင့္ မိတ္သဟာရ (Economy 
and Communion)  ထိုစကားလံုး ႏွစ္ခုသည္  
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသြင္အျပင္ ျခားနား သ 
ကဲ့သို႔ သဘာဝအားျဖင့္ အေတာ္္ပင္ကြဲျပား 
သည့္ စကားလံုးမ်ား ျဖစ္သည္။ စည္းလံုးျခင္း 
ကို ေရွး႐ႈကာ အတူအကြ လုပ္ေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေနေစကာမူ ေငြေၾကးမွ တ 
ဆင့္ ဝင္လာႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို သတိ 
မူ ဆင္ျခင္ရန္ သတိေပးစကား ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။  ေငြေၾကးသည္အေရးပါေသာ အရာ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္၊ 
စားဝတ္ေနေရး ၊ပညာေရး အစစအရာရာသည္ 
ေငြေၾကးအေပၚတြင္သာ မွီခို ျဖစ္တည္ ေနရ 
သည္။  သို႔ေသာ္ေငြေၾကးရရန္သာ အဓိက ျဖစ္ 

လာေသာအခါ ၄င္းသည္ ရုပ္ထုဆင္းထုကိုုး 
ကြယ္ျခင္းအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္း သြားႏိုင္သည္။ 
ေငြကို ဘုရားအျဖစ္ ကိုးကြယ္မိလွ်င္ ကမၻာ 
ေပၚရွိ မ်ားစြာေသာ မိသားစုမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း 
ႀကီးမ်ား ပင္ၿပိဳပ်က္ေစႏိုင္ပါသည္။  

 မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အ 
သံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဖုန္းမ်ား၊ 
ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား အလြန္ေပါမ်ားသည္။ ေငြ 
ရွိလွ်င္ အသစ္တစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္း ဝယ္ယူႏိုင္ 
သည္။ ထုိအရာမ်ားက ေသျခင္းဆုိတာကို ေမ့ 
သြားေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လွည့္စားသည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ယခုကာလ လူသားမ်ားအၾကားတြင္ တစ္ဦး 
ခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေစ ဆင္းရဲျခင္းကို 
တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေန ၾက 
ေသာ္လည္း အရင္းရွင္စနစ္က မိမိ၏ အကူ 
အညီ လုိအပ္ေနေသာသူမ်ားကို လစ္လွ်ဴ႐ႈ 
ေနဆဲျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္စနစ္၏ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို လမ္းေဘး 
သို႔  ပိုိမိုေရာက္သြားေစကာ လူျမင္ကြင္းမွ လံုး 
ဝ ပေပ်ာက္သြားေစရန္အထိ လုပ္ေဆာင္ေန 
ၾကသည္။  (Ecomonmy of Communion) 

အဖြဲ႕အား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သင္တို႔သည္ 
ဒုကၡ ေရာက္ေနသူမ်ားကို ကူညီ႐ံုႏွင့္ မလံု 
ေလာက္ပါ။ သင္တို႔အဖဲြ႔အစည္း၏ ျပဌါန္းခ်က္ 
ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚလည္း၌ သစၥာ 
ရွိရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္ဦးေရ နည္း 
သည္ထက္ နည္းလာေစရန္၊ အဆုံးတြင္ လံုးဝ 
ပေပ်ာက္သြား ေစရန္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရ 
ပါမည္။  စီးပြားေရးစနစ္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား 
ကို ေမြးထုတ္ ေပးေနသေရြ႕ ေပါင္းစည္း ညိီ 
ညြတ္ျခင္းသည္ အရာထင္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုး ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး 
ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ သည္လည္း ၿပီးျပည့္စံုလာမည္ 
မဟုတ္ ဟု ဆက္လက္မိန္႔ၾကားသြားခဲ့သည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူမႈစီးပြား 
ေရး စနစ္၏ နည္းဥပေဒသမ်ားကိုေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သမၼာ 
က်မ္းစာထဲမွ ေကာင္းေသာ ဆမာရီတန္ကို 
အတုယူ က်င့္ၾကံ႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။ အ 
ေၾကာင္းမွာ ဒုကၡေရာက္သူအား ကူညီ ကယ္ 
တင္ကာ တည္းခုိခန္းသို႔ ပို႔ေပး႐ံုႏွင့္ မလံု 
ေလာက္ပါ။ တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္ကဲ့သို႔ ျပဳစု 
ကူညီေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တို႔သည္ 

၂၅ ႏွစ္တို္င္တိုင္ ေကာင္းေသာ ဆမာရီတန္ 
ကဲ့သို႔ ျပဳမူလာသည္ကို ကၽြႏု္ပ္အသိအမွတ္ျပဳ 
ပါ၏။ သို႔ေသာ္ သင္တို႔အား အထူးမွာၾကားလုိ 
သည္မွာ သင္တို႔  ပထမဦးစြာ ေပးရမည့္ 
အရာမွာ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္တို႔၏ ေငြေၾကးသည္ အေရးႀကီးပါ၏ 
သို႔ေသာ္ သင္တုိ႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ ဘဝေပး 
ကူညီ ဆက္ကပ္မႈသည္ ပို၍ အေရးပါသည္။ 
အရင္းရွင္စနစ္သည္ အတူအကြ ေပါင္းစည္း 
ျခင္းကို မသိပါ။ အစြန္းအျမတ္ထဲမွ တစ္ ခ်ိဳ႕ကို 
ေပးကမ္းရန္သာျဖစ္ၿပီး အားနည္းသူကို ေႏြး 
ေထြးမႈေပးရန္ကို ေမ႔ေလွ်ာ့ေနတတ္ ၾကပါ 
သည္။ ေပးဆပ္ရန္မွန္းလည္း မသိၾကပါ။ 

 မရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ကူညီျခင္း၊ 
အျမတ္အစြန္းမ်ားထဲမွ အရာမ်ားကို အသံုးခ် 
ကာ ပိုမိုေပါင္းစည္းကာ အတူတကြျဖစ္ေသာ 
အရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး 
ေလာကအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ 
ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ 
ခဲ့သည္။
 Ref: Vatican Radio

(CBCM-OSC)

စီးပြါးေရးမိတ္သဟာရ ၏ နည္းဥပေဒသမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမြက္ၾကား

၌



ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ေဖေဖၚဝါရီ လ (၁) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း လူထုပရိတ္သတ္ ႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္လာ ၾကသူ တို႔အား ရွင္ေပါလုက သက္ဆာေလာနိ က 
ၾသဝါဒစာ ပထမေစာင္ (၅း၈) တြင္ ခရစ္ ေတာ္သည္ ရွင္ျပန္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေသခ်ာေလသည္ကို သိ မွတ္လွ်က္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ဝတ္ရံုကို ဆင္ျမန္းၾက 
ေလာ့ဟူေသာ က်မ္းခ်က္ကို အေျခခံကာ ဆဌ မေျမာက္ ေပါလ္ ခန္းမတြင္ ခရစ္ယာန္ တို႔၏ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသင္း ေတာ္ ခံယူခ်က္အေၾကာင္း သင္ၾကားခဲ့သည္။ 

 ပထမဦးစြာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အ ခက္အခဲႏွင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ ယွက္ျခင္းမ်ားၾကား တြင္ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ခရစ္ေတာ္၌ ယံု ၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စည္းလံုးစြာ ယဇ္ပူေဇာ္ ျခင္း 
(မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို က်င္းပၾက ေသာ သက္ဆာေလာနိမွ ခရစ္ေတာ္ ေနာက္ လိုက္ 
အသင္းအဖြဲ႕၏လွပမႈကို ျပန္ေျပာင္း အ မွတ္ရေစခဲ့သည္။ 

 ေသျခင္း၌ မိမိတို႔ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားႏွင့္ခြဲခြါၾကရမည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ခရစ္ 
ေတာ္သခင္ ကတိထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ထာဝရ အသက္ကိုခိုင္ျမဲေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။  ခရစ္ယာန္ ေမွ်ာ္လင့္ ျခင္းပါရမီဆိုသည္မွာ “ မိမိရင္ေသြးကိုရရွိၿပီဟု 
သိလိုက္ရေသာ မိခင္တစ္ဦးသည္ သားဖြား မည့္ေန႔ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေစာင့္ေမွ်ာ္ ျပင္ဆင္ 
သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္လည္း တစ္စံုတရာ သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေရွ႕ ျဖစ္ပ်က္ၿပီး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔  
တစ္စံုတစ္ရာသည္ ေနာက္ျဖစ္ပ်က္လာဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္ လင့္ 

ေစာင့္ေနျခင္းျဖစ္သည္’’ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္း ႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

 ထိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အတြင္း ေနထိုင္စဥ္ တြင္လည္း  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အရင္ 
ေသလြန္သြားႏွင့္ၾကေသာ သူတုိ႔သည္ ထာဝရ သုခခ်မ္းသာ၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ခံစားရ 
လိမ္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္လွ်က္ သူတို႔ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ 
သို႔ျဖင့္ အသင္းေတာ္၏ တလံုးတဝျဖစ္ျခင္းကို လည္း ထင္ရွားေစသည္။ ခရစ္ေတာ္ သခင္ သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အိပ္ေန သည္ျဖစ္ေစ၊ 
ႏိုးေနသည္ျဖစ္ေစ ခရစ္ေတာ္ အတြက္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္ဟူေသာ ရွင္ေပါလု၏  ေရးသားခ်က္ကို ျပန္လည္ ေရရြတ္ကာ ႏွစ္ 
သိမ္႔အားေပးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ရယူၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သြန္သင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္တားဆီးေရး အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ (ကမၻာ့ ကက္သလစ္ လႈပ္ရွားမႈ 
အဖြဲ႔အား)  သူတုိ႔၏ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ေပး မူမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုခဲ့သည္။ 
သင္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ႕ ကိုဆက္လက္ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ၾကပါ။ သို႔မွသာလွ်င္ ေနရာအႏွ႔ံ 
အျပားရွိ ေဒသခံအသင္းေတာ္မ်ားသည္ ကမၻာ ေျမႀကီးႏွင့္ ဆင္းရဲသားတို႔၏ ငိုသံကို ရဲရင့္စြာ 
တံု႔ျပန္ ႏိုင္ပါလိမ္႔မည္ဟူ၍လည္း အားေပး စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 Ref: Vatican Radio

(CBCM-OSC)

ခရစ္ယာန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

သစၥာသံုးပါးခံယူသူမ်ားပြဲေန႔မွ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ၾသဝါဒ 
 သခင္ေယဇူးကို ေက်ာင္းေတာ္တြင္ 
ပူေဇာ္အပ္ႏွံျခင္းပြဲေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ 
အဂၤါေန႔၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ စိန္ပီတာ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ 
ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေန႔ရက္ကို  ရဟႏၲာ ဂၽြန္ 
ေပါလ္ (၂) က သစၥာသံုးပါးခံကမၻာ့ သူေတာ္စင္ 
မ်ားပြဲေန႔အျဖစ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ  စတင္က်င္းပခဲ့ 
ရာ ယခု (၂၀၁၇)ခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္  
ကမၻာ့ သူေတာ္စင္မ်ားေန႔အျဖစ္  က်င္းပျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔သည္ သစၥာသံုးပါးခံ ကမၻာ့ 
သူေတာ္စင္မ်ားပြဲေန႔အျဖစ္လည္း အသင္း 
ေတာ္ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ သတ္မွတ္၍ က်င္းပ 
လွ်က္ရွိရာ သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္းအသီး 
သီးမွ အသင္းဝင္မ်ား၊ သာသနာ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ 
မ်ားစြာ တို႔သည္လည္း ထိုေန႔ ဝတ္ျပဳျခင္း 
အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါဝင္ဂုဏ္ျပဳ က်င္းပခဲ့ 
ၾကပါသည္။ 

 ပြဲေန႔အတြက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာက်

မ္းစာမ်ားမွ ဧဝံေဂလိက်မ္းစာေတာ္မွ  အမိမယ္ 
ေတာ္ႏွင့္ အဖသံဇူဇယ္တို႔က (အလင္း) တည္း 
ဟူေသာ သူငယ္ေတာ္ေလးကို ေက်ာင္းေတာ္ 
သို႔ ယူေဆာင္ကာပူေဇာ္ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ 
ကို အမွတ္ရေသာအားျဖင့္ ထိုေန႔၏ ဝတ္ျပဳ 
ျခင္း မစတင္မွီအခ်ိန္၌ ဖေယာင္းတိုင္ ကိုယ္စီ 
ကိုင္ေဆာင္ကာ စီတန္းလွ်က္ ဘုရားေက်ာင္း 
ေတာ္သို႔  ဝင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပြဲေတာ္ 
ေန႔ကို ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို ေကာင္းႀကီးေပး 
ေသာေန႔ဟုလည္း လူသိမ်ားၾကသည္။ မီး 
ထြန္းညႇိထား ေသာဖေယာင္းတိုင္သည္ ကမၻာ 
ႀကီး၏အလင္းရွင္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ လူ 
အားလံုး အတြက္ ခရစ္ေတာ္၏အလင္းကို 
ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေစရန္ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရေသာ 
သူေတာ္စင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။  မစၦား 
တရားေတာ္အတြင္း ၾသဝါဒတြင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ဗိမာန္ေတာ္ထဲရွိ စီေမအုန္ႏွင့္ 
အာနားတို႔သည္  ဘုရားရွင္ ဂတိထားေတာ္မူ 
ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ ကယ္တင္ရွင္ကုိ ဖူးေတြ႔ရ 

ေသာအခါ သီဆိုခဲ့ၾကေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
သီခ်င္းအေၾကာင္းကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္း 
လင္း ေျပာၾကားခဲသ့ည္။  “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အထက္က ရွိခဲ့ေသာသူတို႔၏ ယံု 
ၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ အိမ္မက္မ်ားကို 
လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ 
ဆက္လက္ ႀကိဳးစားၾကရမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ 
ကနဦး ေတာက္ေလာင္ ေနေသာကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ 
ႏွလံုးသား အတြင္းရွိ ယံုၾကည္ျခင္းမီးႏွင့္ ပိုမို 
ရင္းႏွီးလာကာ ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ ပေရာ 
ဖက္ျပဳ ေဟာေျပာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္’’ ဟုမိန္႔ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ယေန႔ေခတ္ ဆက္ကပ္ေနၾကေသာ သူေတာ္ 
စင္ ဘဝအသက္တာကို ထိုင္းမႈိင္းေလးလံ ေစ 
ႏိုင္ေသာ၊ စိတ္ပ်က္သြားေစႏိုင္ေသာ စံုစမ္း 
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား အေၾကာင္းကုိလည္း သ 
တိမူ ဆင္ျခင္ရန္ သတိေပး ဆံုးမထားပါသည္။ 
အခက္္ အခဲမ်ားကို ေရွာင္လႊဲလုိေသာ စိတ္ 

သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသီးသီးတြင္ရွိေသာ ဘုရား 
၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေမ့ေလွ်ာ့သြား ေစႏိုင္ 
ပါသည္။ ဆက္ကပ္ထားေသာ သူေတာ္စင္ 
ရဟန္း၊ သီလရွင္ႏွင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားတို႔ 
သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ခရစ္ေတာ္၏ လူမ်ိဳး 
အၾကား၌ အေစခံေနထိုင္ရန္ ေခၚေတာ္မူျခင္း 
ခံရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏သိုးစုလူမ်ိဳးတို႔ႏွ
င့္ေတြ႔ဆံုရန္ ေရွ႕သို႔လွမ္းသြားေနေသာ ခရစ္ 
ေတာ္ႏွင့္အတူ ခရီးႏွင္သြားၾကပါစို႔ဟုဆိုကာ  
ၾသဝါဒကို နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

 ထိုပြဲေန႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တို 
ဘာလတြင္ "လူငယ္၊ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းဆိုင္ရာ စိစစ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း" ဆို 
သည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပမည့္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ား ညီလာခံကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ သ 
ေဘာလည္း သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ 
 Ref: Vatican Radio

(CBCM-OSC)

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၉.၂.၂၀၁၇

 ေမာ္လၿမိဳင္ ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္ 
သာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ 
၀တ္ေစာင့္ပဲြမတုိင္ခင္ ၅ရက္တာ Diocesan 

Center မွာ Ongoing Formation Program 
သင္တန္းကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အတြက္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးက စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ 
Ongoing Formation Program သင္တန္းမွာ 

အဓိကထား သင္ၾကားေပးတဲ့ ေခါင္းစဥ္ အ 
ေၾကာင္း အရာေတြဟာ - Social and Moral 
life of priests ေခါင္းစဥ္ကုိ Fr. Cyprian 
Aung Win (St. Joseph Catholic Major 
Seminary Rector, Yangon) က ေ၀မွ်ပုိ႔ခ် 
ေပးခဲ့ပါသည္။

 ဒီေခါင္းစဥ္အားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္ 
လည္ သံုးသပ္ဖုိ႔ ႏွင့္ မိမိရဲ့စိတ္ ေနစိတ္ထား 
သိျမင္ၿပီး ကုိယ့္ရဲ့ Social life/ Pastoral life 
ကုိ ညီမွ်ေသာအသက္တာကုိ အသက္ရွင္ 
ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 Indigenous Rights and natural 
resources ေခါင္းစဥ္ကုိ Fr. Thomas (CBCM-
Justice and Peace commission Director 
ႏုိင္ငံေရးရာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိေသာ လူမ်ိဳးစု 
မ်ားေရးရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္တယ္။ 

 အဖဆရာေတာ္ကလည္း ႏုိင္ငံေရး 
မလုပ္ေပမဲ့လည္း ႏုိင္ငံ့အေရးမွာ ပါ၀င္ လုပ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြကုိ သိျမင္ၿပီး Aware 
ရွိဖုိ႔  ႏွင့္ ဒီ Indigenous Rights and natural 
resources ဟာ အက်ိဳးရွိေသာ အသိပညာ 
သင္တန္းျဖစ္တယ္။
 ဖာသာရ္ဆူေစးကလည္း (Liturgy) 
မစၦားပူေဇာ္ျခင္း ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားကုိ (၂)နာရီ အခ်ိန္ယူၿပီး သင္ၾကား 
ေပးခဲ့သည္။
 Pastoral planning for New 
Myanmar ေခါင္းစဥ္ကုိ Fr. Amal SJ သင္ၾကား 
ပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။ Parish အတြင္း Pastoral လုပ္ 
ငန္းေတြကုိ ဘယ္လုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မလဲ၊ 
Financial Planning ဘယ္လုိုလုပ္မလဲ ဆုိတဲ့ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေ၀မွ်ပုိ႔ခ် ခဲ့သည္။  

ေမာ္လၿမိဳင္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ  ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္  Ongoing Formation Program သင္တန္းျပဳလုပ္

စာမ်က္ႏွာ ၅ ေကာ္လံ ၁ သို႔
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အျမင္စုတ္ေသာ္လည္းေရႊထုပ္သည့္ျမပု၀ါ

 “အျမင္ စုတ္ေသာ္လည္း ေရႊထုပ္ 
သည့္ ျမပု၀ါ” ဟုျမန္မာ့အဆိုအမိန္႔ရွိပါသည္။ 
ဆိုလို သည္မွာ  အျမင္မတင့္တယ္ေသာ္လည္း 
အဖိုးထိုက္ေသာအရာကို လုံျခံဳေအာင္၊ မပြန္း 
မပဲ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပး၊ ဖုံးအုပ္ထားေပး 
သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ေရွးေခတ္၌ အဖိုးတန္  
ရတနာမ်ားကို အဖိုးတန္ေသာ ပိတ္စမ်ားျဖင့္ 
ဖုံးအုပ္သို၀ွက္ထားပါက သူခုိး၊ ဓားျပတို႔၏ ရန္ 
ကို ေၾကာက္ရေသာေၾကာင့္ လူအထင္မၾကီး 
ေလာက္ေသာ၊ လူသတိမထား မိေလာက္ေသာ 
ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ ပိတ္စမ်ား ျဖင့္ဖုံးအုပ္ 
ထုပ္ပိုးထားတတ္ေလ့ရွိသည္။ ဤအဆိုသည္  
မွန္သင့္သေလာက္မွန္ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္ 
သည္မွာ ေတာ္၀င္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ထမင္း 
ဆီဆန္းစား၍ ေရႊလင္ဗန္းႏွင့္ အခ်င္းေဆးလွ်င္ 
ပို၍အပ္စပ္ေပမည္။  

ေရႊလင္ဗန္းႏွင့္အခ်င္းေဆးျခင္းသည္သာ

 ေဟာင္းႏြမ္း၍ အေရာင္မ်ားလြင့္ေန 
ေသာ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း၌ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ 
ေအာင္ တန္ဖိုးထိုက္လွေသာ မစၧားတရား 
ပူေဇာ္ျခင္းကို ျပဳျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္ေပ။ အႏု 
ပညာႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဆက္ႏြယ္မူ 
ရွိသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ရဟန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
သင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္ ့ရွင္း 
ေသာေနရာဌာနမ်ား၌ သပၸါယ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ 
၍ ဘာသာေရး အႏုပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာ 
သင္ယူသည့္အစီအစဥ္ကို ဗာတီကန္ ရုံးေတာ္ 
၏ ယဥ္ေက်းမူ ၀န္ၾကီး ဌာနမွ အစီအစဥ္ 
တစ္ခုကို စတင္ခဲ့ပါသည္။  

               ထိုအစီအစဥ္ကို အီတလီႏိုင္ငံဆုိင္ရာ 
ဆရာေတာ္ၾကီးအဖဲြ ့ခ်ဳပ္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့  
ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ အႏု 

ပညာႏွင့္ အႏုပညာဆန္ေသာ ယဥ္ေက်းမူမ်ား 
ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာသာ သနာပိုင္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ သူေတာ္စင္ရဟန္း၊ 
သီလရွင္မ်ား၊   သာမန္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဓမၼ 
အမူေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ အႏုပညာႏွင့္ ယုံၾကည္ 
ျခင္း ဆက္ႏြယ္မူကို လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအား 
စီစစ္ေရြးခ်ယ္၍ သင္တန္းေပးရန္ျဖစ္သည္။

အတတ္ပညာကိုလက္ေတြ ့ အသုံးခ် 
ႏိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းဖန္

 သာသနာအတြင္း၌ မည္သည့္ သင္ 
တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျပီး ျဖစ္သနည္း၊ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ဗိသုကာဆရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု 
ဆရာမ်ား၊ ဂီတပညာရွင္မ်ား တတ္ျပီးေသာ 
ပညာကို ၀တ္ျပဳျခင္း၌  သင့္ေလွ်ာ္စြာ ျပန္လည္ 
အသုံးခ်တတ္ရန္လည္း အေျခအေနရွိရမည္။ 

ဤသင္တန္းသည္ ဘုရားသခင္အား အႏု 
ပညာမွ တဆင့္ထိေတြ႕ ခံစားခြင့္ရမည္ ျဖစ္၍ 
အေရးၾကီးပါသည္။ လွပေသာ အႏုပညာသည္ 
ဘုရားသခင္ကို ေထာက္႐ႈခံစားႏိုင္ရန္ ဖန္တီး 
ေပးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လွပေသာ 
အႏုပညာသည္ ယုံၾကည္ျခင္း၏ သဲပြတ္ျဖစ္ 
သကဲ့ သို႔ ဗာတီကန္ရွိ ယဥ္ေက်းမူ ဌာန၏ 
ေခါင္ခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ မႊမ္းမံျပင္ 
ဆင္ထားေသာ ဘုရားေက်ာင္းသည္ အလြန္ 
နက္ရွိဳင္းေသာ အလွကို ေဖာ္က်ဴးပါသည္။ 
ဘုရား ေက်ာင္း၏ သပၸါယ္ျခင္းသည္ တိတ္ 
ဆိတ္ျခင္း၊  အာရုံစူးစိုက္ႏိုင္ျခင္း စသည္တုိ ့ကို  
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အာရုံ 
ျပဳ၍ တိတ္ဆိတ္စြာ ေထာက္ရူ့ႏိုင္ျခင္းမွ ျဖစ္ 
ေပၚလာသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ထုတ္ေဖာ္ 
၀န္ခံျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းအား 
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုအဖဲြ႔ ေတြ႔ဆုံျခင္း 
အားျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ အတူတကြ ၀တ္ျပဳ 
ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားသီဆိုျခင္း စ 
သည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိ သည္ဟု ရဟန္းအမတ္  
ဂ်န္ဖရန္းကို ရာဗားစီက မွတ္ခ်က္ျပဳပါသည္။ 

 ၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္သပၸါယ္ျခင္းယွဥ္တဲြျခင္း

 ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္း၌ သပၸါယ္ျခင္းသည္ ကာယအာရုံ 
ျဖင့္ ခံစားရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သန္႔ရွင္း 
ေသာ ဌာနတစ္ခုသည္ အတြင္းပိုင္း၌လည္း 
ဆု ေတာင္းရာတြင္  အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ 
ေသာ အေနအထားမ်ဳိးရွိေအာင္ ဖန္တီးယူ ရ 
မည္။  သို႔မွသာ ဘာသာတူမ်ားသည္ ေျပာ 
သမွ်ကို တိတ္ဆိတ္စြာ ၾကားနာႏိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။ အကယ္၍ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ေဆာင္ 
သည္ ျပန္လည္မႊမ္းမံ၍ သပၸါယ္ေအာင္ ျပင္္ 
ဆင္ မူမရွိပါက ၄င္း၌ရွိရမည့္ဂုဏ္အဂၤါ မျပည့္ 
မစုံေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နားစြင့္ျခင္း 

သည္ ေထာက္ရူ့စဥ္းစားျခင္းကို ပြားေစသည္။ 

 အဆိုပါစီမံကိန္း၏ ပထမေျခလွမ္း 
အျဖစ္ အီတလီႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိပညာေရးကို 
အေျခခံ ၍ သူေတသနတစ္ခုကို ျပဳလုပ္မည္။ 
ရွာေဖြေတြ႔ ရွိခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္၍  မည္ 
သည့္  ပညာရပ္၌ အထူးျပဳေလ့လာလိုသည္ကို 
ဆုံးျဖတ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္မွ စတင္ေဖာ္ 
ေဆာင္မည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမူကို ဦးစြာ 
ကြန္ရက္မွ ေကာက္ခံမည္။ အီတလီႏိုင္ငံ၏ 
ပညာေရးစနစ္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရျခင္းမွာ 
အႏုပညာသည္ေက်ာင္းတြင္း လွဳပ္ရွားမူတြင္ 
ပါ၀င္သည္။ အႏုပညာသည္ လူ႔့အသိုင္းအ၀ိုင္း 
အတြက္လည္း အေရးပါသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရုပ္မရိွေသာ အေဆာက္ အ 
အုံမ်ားသည္ ၀င္ထြက္သြားလာ သူမ်ားကို 
လည္း စိတ္မသိုးမသန္႔ျဖစ္ေစမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာ၌ လူတုိ႔၏ အာရုံကို စုစည္း 
ေပးႏိုင္မည္လည္း မဟုတ္ေပ။  

 ကက္သလစ္သာသနာအေနျ ဖ င့္  
ယုံၾကည္ျခင္း ႏွင့္ သပၸါယ္ျခင္းသည္ ႏြယ္ယွက္ 
လွ်က္ ရွိသည္ ဟု လက္ခံလာခဲ့ေသာသမိုင္းရွ
ည္ႀကီးရွိသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ သပၸါယ္ျခင္း 
သည္ ညီအစ္မသဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ခုလုံး 
သည္ ၄င္းတို႔၏ အေရးၾကီးေသာ ျဖည့္စြပ္ရမည့္  
၀တၳရားမ်ားရွိသည္။ ျပီးခဲ့ေသာရာစုႏွစ္၏ အ 
ေကာင္းဆုံး အႏုပညာသမား ေပါလ္ကလိက 
အႏုပညာသည္ ျမင္ႏိုင္ေသာအရာကို ကိုယ္ 
စားမျပဳ။ မျမင္ႏိုင္ေသာအရာကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္
ၾကည့္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ အႏုပညာႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ 
ညီအစ္မျဖစ္ သည္ဟု ဗာတီကန္၏ ယဥ္ေက်းမူ 
ဌာန တာ၀န္ခံ ရဟန္းအမတ္က မိန္႔ၾကားခဲ့ 
ပါသည္။ 

ဗာတီေမာင္ေမာင္

ရဟန္းမ်ားသည္ အႏုပညာႏွင့္အလွပကိုလည္း ေလ့လာသင့္

ျမန္မာ အႏုပညာလက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာ
ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ လုဒ္မယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း

 ဤသင္တန္းတြင္ ေမာ္လျမိဳင္ သာ 
သနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၁၁ ပါး ႏွင့္ ဘားအံ 
သာသနာ  ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၂ ပါး အားလုံးေပါင္း  
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၁၃ပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
ပါတယ္။
 Ongoing Formation Program 
သင္တန္းသည္ ၀ါေတာ္ငယ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးေတြအားလုံးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစ 
ေသာ သင္တန္းျဖစ္တယ္။
 ဒီသင္တန္းဟာ ေမာ္လျမိဳင္သာသနာ 
အတြက္ ပထမဆုံး သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ အဖ 
ဆရာေတာ္ ေရမြန္ဖုိးေရကလည္း ဒီလုိမ်ိဳး 
သင္တန္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ Diocese 
တုိင္းမွာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြ အတြက္ ျပဳလုပ္ 
သင့္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

(Mawlamyine - OSC)

စာမ်က္ႏွာ ၄ မွ

ဆရာေတာ္ ေရမြန္၊ ဖါသာရ္ ေအာင္ဝင္း ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာမွ ရဟန္ေတာ္မ်ား



ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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         ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလုံး အက်ဥ္းေထာင္ 
သို႔ မိမိက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မိုက္ျပစ္အတြက္  မ 
ဟုတ္ေသာ္လည္း၊ အသိမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ 
အကူအညီ လိုအပ္ေနသူမ်ားအား ကူညီေပး 
ရန္ေထာင္ဝင္စာမ်ား သြားေရာက္ယူခဲ့ဖူးေကာ
င္းယူခဲ့ဖူးေပမည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဟုဆိုလွ်င္ 
အိမ္ေထာင္ကိုပင္ မၾကားလိုဟုစိတ္ကုန္ေနသူ 
အခ်ဳိ႕ ရယ္စရာေျပာတတ္ၾကပါသည္။ အမွန္ 
ဆိုေသာ္ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ အိမ္ေထာင္မက် 
ေသာ္လည္း၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္အက်ဥ္းက် 
မခံဖူးေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ 
စိတ္ထားမ်ား၊ ဝါသနာဆိုးမ်ား၊ တရားမ့ဲေန 
ေသာခံယူခ်က္၊ ခံစားခ်က္၊ အျမင္၊ အယူအဆ 
မ်ား၊ ပူပင္ေသာကမ်ားထဲတြင္ ပိတ္မိ အက်ဥ္း 
က် ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ကြာျခားသည္ 
ကား  အက်ဥ္းက်ခံရမည့္ျပစ္မႈႏွင့္ မိမိ၏ အ 
တြင္းစိတ္၌ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမွ်သာ ကြာပါ 
သည္။

 ေထာင္ထြက္ဟုဆိုလွ်င္လည္း လူ႔အ 
သိုင္း အဝိုင္းသည္ သတိထားရန္၊ ေခၚေျပာ 
ေပါင္းသင္းရန္ ရြံ႕ေနတတ္ၾကသည္။ ေထာင္ 
က်ဖူးသူတိုင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ ေသာ 
ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ က 
ေသာင္းကနင္းမႈ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြ 
မ်ား တရားႏိုင္သည့္ စနစ္ေၾကာင့္ တရားခံ 
သည္တရားလို၊ တရားလိုသည္ တရားခံ ျဖစ္ 
သြား၍လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ထိုး 
ေကြ်းခံ ဘဝျဖင့္ဘဝပ်က္သြားရသူမ်ားလည္း 
ရွိၾကသည္။ ေထာင္က်သူတိုင္းသည္လည္း 
ရာဇဝတ္ေကာင္ႀကီးမ်ားသာ မဟုတ္ေပ။ သို ့ 
ေသာ္ ေထာင္က်ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေထာင္၏ အ 
ဝင္ဝတြင္ ေရးထိုးထားေသာ စာသားကား 
“ငါတို႔၏မိုက္ေၾကြးကို ေသြး၊ ေခြ်းျဖင့္ ေပးဆပ္ 
မည္” ဟုပင္ျဖစ္သည္။ 

လူသတ္မႈျဖင့္မိမိတို ႔၏မိုက္ေၾကြးကို  
ေသြးေခြ်းျဖင့္ဆပ္ေနေသာ အက်ဥ္းသား သုံး 
ဦး ရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ အီတလီႏိုင္ငံသား 

မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ မိုက္ေၾကြး အ 
တြက္ ေသြးေခြ်းျဖင့္ေပးဆပ္ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ 
တို႔ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘာသာ 
ေရး အသက္္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ မစၧားတရား 
ႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနပါသည္။ 
အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မစၧားတရားအတြင္း၌ 
ေယဇူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ‘ဤအရာသည္ 
ကား ငါ၏အသား၊ ယူ၍စားၾကေလာ့။ ဤအရာ 
သည္ကား ငါ၏ေသြး၊ ယူ၍ေသာက္ၾကေလာ့။ 
ငါ့ကိုေအာက္ေမ့သတိရျခင္းငွာ၊ ဤအမႈကို ျပဳ 

ၾကေလာ့’ ဟု ပညတ္ထားခဲ့ေသာ ပဲြေတာ္စီရင္ 
က်င္းပ ပါသည္။ ထိုပဲြေတာ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ 
ခႏ ၶာေတာ္အျဖစ္ဖန္ဆင္းထားေသာကိုယ္ေ
တာ္ျမတ္ကိုပင့္ယူၾကပါသည္။ 

အထက္ကဆိုခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသား 
သုံးဦးတို႔သည္ မိမိတို႔၏မိုက္ေၾကြးအတြက္ အ 
က်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ မစၧားတရား အတြင္း 
အသုံးျပဳေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ျပဳလုပ္ရပါ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ေရာင္း 
ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္။ အက်ဥ္း 
ေထာင္မ်ားရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဝိိညာဥ္ေရး 
ရာကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးရေသာ တာ 
ဝန္က်ရဟန္း (သို႔) ကာဒီနယ္ (သို႔) တစ္ေန႔ 
ေန႔၌ ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္တိုင္ ၾကြေရာက္ 
မစၧားပူေဇာ္ခ်ိန္မ်ား၌ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ 
ပါသည္။

ထိုသူတို႔မွာ Cristiano Vallanzano, 
Giuseppe Ferlitto ႏွင့္ Ciro D’Amora တို ့ 
ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အက်ဥ္းသားေပါင္း 
(၁၃၀၀) ဦး ရွိသည့္ မီလန္ၿမိဳ႕ရွိ Opera 
Maximum ဟုေခၚေသာ အက်ဥ္းေထာင္မွ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတ႔ိုသုံးဦးသည္ ‘မုန္႔၏ အနက္ 
အဓိပၸါယ္’ ဟုအမည္ေပး ထားေသာ အစီအစဥ္ 
တြင္ ပါဝင္ေနၾကပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကို ျပဳ 
လုပ္ေပးရျခင္းမွာ၊ အက်ဥ္းသားမ်ား အေနျဖင့္ 
ရာဇဝတ္မႈကို အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ 
က်ဴးလြန္ခဲ့ရသည္မွန္ေသာ္လည္း အက်ဥ္း 
ေထာင္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာ ေသာအခါ၊ မိမိတို႔ 
၏မိုက္ျပစ္ကို ျပန္လည္ေနာင္တရ၍ လူ 
ေကာင္း ျဖစ္လာေစရန္ ဘာသာေရး အကူ 
အညီ၊ အသိပညာေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
ျပန္လည္ေက်ေအးျခင္း (ဘုရားသခင္ထံမွ ခြင့္ 
လႊတ္ျခင္းေက်းဇူး) ရရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄င္းတို႔သုံးဦးအနက္ Vallanzano မွာ 
အငယ္ဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ ျပစ္ဒဏ္ (၂၃) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံ 
ထားရသူ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ဘုရား 
သခင္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုခံစားရန္ကိုသာေမွ်ာ္
လင့္ေနေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ျပဳလုပ္ပုံ 
အဆင့္ဆင့္ကို သရုပ္ျပရင္း ရွင္းျပပါသည္။ နံ 
နက္ပိုင္းတြင္ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေယဇူးသခင္ 
ကိုယ္ေတာ္တုိင္သင္ၾကားေပးေသာဆုေတာင္း 
ေမတၱာကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္ 

တမန္ေတာ္က မာရီးယာကို အမိန္႔ေတာ္ျပန္ 
ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ ေမတၱာကိုလည္း 
ေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္သုံးပါးတစ္ဆူဘုရား၏ ဘုန္း 
ေတာ္ဖဲြ႕ေမတၱာကိုလည္း ေကာင္း ရြတ္ဆိုရ 
ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္မုန္႔ ျပဳ 
လုပ္ရန္ ဂ်ဳံမုန္႔ကိုျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္၊ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ျပဳလုပ္ျခင္းကို အစျပဳေၾကာင္း၊ သူ႔ 
အေနျဖင့္ အသက္အရြယ္မႀကီးရင့္ခင္ အက်ဥ္း 
ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ 
မိသားစုတစ္စုကို တည္ေဆာက္၍၊ သားသမီး 
မ်ား ရယူလိုေၾကာင္း သူ၏ ခံစားခ်က္ကို 
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပရွာပါသည္။ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္ 
မုန္႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဆုေတာင္း ေမတၱာျဖင့္  
အစျပဳရသည္မွာ ၄င္းအတြက္ အလြန္ ခံစား 
ရေၾကာင္း၊ ဆုေတာင္းေမတၱာ ျပဳေနစဥ္တြင္  
ဒုကၡ ခံစားေနရေသာသူမ်ား၊ ဒုကၡ ေရာက္ 
ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လုပ္ခဲ့ေသာသူမ်ားအတြက္ 
သတိယ ဆုေတာင္းေပးေၾကာင္း၊ ဤျမင့္ျမတ္ 
ေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ေနရျခင္းျဖင့္  လူငယ္တို႔ 
အားသတင္းပါးလိုသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ က်ဴး 
လြန္ခဲ့သကဲ့သို႔ မက်ဴးလြန္ၾကရန္ D’Amora 
က ေဝမွ်သြားပါသည္။

က်န္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ Ferlitto 
က လူအမ်ားပင့္ယူၾကမည့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
မုန္႔ကို မိမိ၏လက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးရျခင္းသည္ 
အလြန္ ၾကည္ႏူးရေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ 
ျပဳလုပ္ေနရင္း ေယဇူးသခင္အား မိမိက်ဴးလြန္ 
ခဲ့ေသာ မိုက္ျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ပါဟု ေတာင္း 
ေလွ်ာက္ ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယခုဤအလုပ္ကို 
လုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တတရား ရ 
လာေသာေၾကာင့္၊ တစ္ေန႔ အျပစ္ဒဏ္ေစ့၍ 
လႊတ္ေျမာက္ခဲ့လွ်င္၊ ကြ်န္ေတာ့္ေၾကာင့္ ေသ 
ကဲြ ကဲြခဲ့ရေသာ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ထိခိုက္နာ 
က်င္မူ ရေစခဲ့ေသာသူမ်ားအား  ခြင့္လႊတ္ေပး 
ရန္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေတာင္းပန္ခြင့္ ရႏိုင္ 
မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ 

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ျပဳလုပ္ရန္အစီအစဥ္
ကိုေရးဆဲြေပးခဲ့သူမွာ Arnoldo Mosca 
Mondadori ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ 
ျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းခံစားရရန္မွာ လူသား 
တိုင္းလိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  
ဤေက်းဇူးေတာ္သည္ အက်ဥ္းေထာင္၌ အ 

ျပစ္ဒဏ္ ဆပ္ေျဖေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား 
အတြက္သာ အက်ဳံးဝင္ေသာ ေထာက္ရႈခ်က္ 
မဟုတ္၊ အက်ဥ္းေထာင္ အျပင္၌ေနထိုင္ေန 
ေသာ္လည္း မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ား 
ရွိေနသူမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း၊ 
သူသည္ မီလန္၌အေျချပဳ၍ဖဲြ႕စည္းထားေသာ  
Casa dello Spirito e delle Arti (သန္႔ရွင္း 
ေသာဝိညာဥ္ ေတာ္ ႏွင့္  အႏုပညာ၏အိမ္ေတာ္) 
လူမႈေရး လုပ္ငန္းအဖဲြ႕အစည္းကို တဲြဖက္ 
တည္ေထာင္သူျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္း 
သည္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘာသာေရးကို
အသားေပးလုပ္ေဆာင္ေသာအဖဲြ ့ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါက်ဥ္းသားသုံးဦးသည္၊ သူတို႔  
ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကို 
ရဟန္းမင္းႀကီးအား ကိုယ္တိုင္ လက္ေဆာင္ 
ေပးပို႔ လိုၾကသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးထံေရးသား 
ေပးပို႔ေသာစာတစ္ေစာင္တြင္ ၄င္းတို႔သုံးဦးက 
‘တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ေသြးစြန္းခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္ 
တို႔၏ လက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 

ကို ဘုရားသခင္၏ ထူးျခားေသာ သနားျခင္း 
ကရုဏာႏွစ္တြင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔ ရွင္းေသာ 
လက္ေတာ္သို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဆက္ကပ္ 
လိုပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ေန႔ ျဖစ္လာလိမ့္ မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္ျခင္း၊ ၾကည္ညိဳေလး 
စားျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္အား ႏႈတ္ဆက္လိုက္ 
ပါသည္’ ဟုေရးသားေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထ႔ို 
ေနာက္ ၄င္းတို ့သုံးဦးကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္မ်ား 
ေရးထိုး ၍ေပးပို ့ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဤအက်ဥ္းသားသုံးဦး ျပဳလုပ္ေပး 
ေသာကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔အခ်ဳိ့ကို ဇႏၷ၀ါရီလ  
(၁၇)  ရက္ေန ့က၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္  
ခရီးသြားမ်ားအား ဝိညာဥ္ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေပးေသာရုံးေတာ္၏ဥကၠ႒ ကာဒီနယ္ Antonio 
Veglio မွ မစၧားပူေဇာ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါ 
သည္။ ထိုေန႔သည္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ 
ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား 
ေန႔လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔ကို ‘ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္၊ ဧဝံေဂ 
လိက်မ္း စာေတာ္လာ ကရုဏာျဖင့္တုန္႔ျပန္ရန္၊ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား စိန္ေခၚေနသည္’ ဟု ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ေခါင္းစဥ္တပ္ခဲ့သည္။

ကေလပိုက္

မိုက္ေၾကြးကိုကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ဖုတ္ျခင္းျဖင့္ဆပ္ခဲ့ၾကေသာအက်ဥ္းသား(၃)ဦး

တစ္ေန႔ အျပစ္ဒဏ္ေစ့၍ 
လႊတ္ေျမာက္ခဲ့လွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္ 
ေၾကာင့္ ေသကဲြ ကဲြခဲ့ရေသာ မိ 
သားစုဝင္မ်ား၊ ထိခိုက္နာ က်င္မူရ 
ေစခဲ့ေသာသူမ်ားအား  ခြင့္လႊတ္ 
ေပးရန္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေတာင္း 
ပန္ခြင့္ ရႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္

အသက္အရြယ္ မႀကီးရင့္ခင္ 
အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ 

ေျမာက္ လိုေၾကာင္း၊ 
သို႔မွသာ မိသားစုတစ္စုကို 
တည္ ေဆာက္၍၊ သား 

သမီးမ်ား ရယူလိုေၾကာင္း 
သူ၏ ခံစားခ်က္ ကို . . .။
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 ေတာင္ငူ သာသနာ၊ သံမိုးေတာင္ 
တိုက္နယ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ 
ဂ်ဴဘီလီ၊ လုဒ္မယ္ေတာ္ပဲြ၊ ဦးပဥၨင္းၾကီး Gra-
tiano ေစာရူဘီ နွင္႔ Philip ေစာက်ာ္နိုင္ဦး 
တို႔၏ ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲ၊ Rev. Fr. 
ေစာအားတစ္၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ၂၅ ဝါျပည့္ 
ေငြစင္ဂ်ဴဗလီ၊ စစၥတာရ္ ေဂ်နဗီး (ဖရန္စစၥ 
ကင္ဂိုဏ္း)  ေရႊစင္ဂ်ဴဗလီႏွင့္ ေက်ာင္းဒကာ 
ဦးမီေကးလယ္၏ သာသနာ အမႈ ေတာ္ထမ္း 
၂၅ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္မ်ားကို ဇႏၷဝါ 
ရီလ ၂၈ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ဇႏၷဝါရီလ ၂၈ ရက္ ညေန ၄းဝဝ နာရီ 
တြင္ ရြာအတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ 
၅းဝဝ နာရီတြင္ ဂ်ဴဗလီမွတ္တိုင္အား ေကာင္း 
ခ်ီး ေပးျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္ျပည့္ လုဒ္မယ္ေတာ္ 

မစၧားတရားေတာ္တို႔ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

 ည ၇းဝဝ နာရီတြင္ ရဟန္းအသစ္ 
ႏွစ္ပါးႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ 
ဆက္ပြဲ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲၾကသည္။  

 ၂၉ ရက္ နံနက္ ၇းဝဝ နာရီတြင္ 
ဦးပၪၨင္းႀကီး ႏွစ္ပါးအား ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္း 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ 

 ပြဲေတာ္ကို ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ 
အိုက္ဇက္ဓါႏုႏွင့္ ရဟန္းေတာ္ ၄၉ ပါး၊ သီလ 
႐ွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ တိုက္နယ္အသီးသီး႐ွိ ဘာ 
သာသူမ်ား၊ ရပ္ေဝးရပ္နီးမွ ဘာသာဝင္ ဓမၼ 
မိတ္ေဆြ (၅၀၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဒက္ဇူးမယ္ (ISR)

ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ သံမိုးေတာင္ပြဲ

ဆရာေတာ္ အိုက္ဇတ္ဓါႏုအား ခရစၥမားအားေပးျခင္းခံယူေသာ သားသမီးမ်ားႏွင့္အတူေတြ႔ရစဥ္

ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ရဟန္းသစ္ ၂ပါးႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ား

သံမိုးေတာင္၊ ေတာင္ငူ၊ ဇႏၷဝါရီလ ၂၉ ရက္

 လား႐ိႈး ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ သာသ 
နာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား အသင္း(ဗဟို) မွ 
ဦးေဆာင္၍ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဘုရား 
စကား ပို႔ခ်နည္းသင္တန္းကို ဇန္နဝါရီလ (၃၀)
ရက္ေန႔မွ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔အထိ 
လား႐ႈိးသာသနာရွိ ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာ 
သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း စိန္ပီတာခန္းမတြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေရွးဦးစြာ လားရႈိးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
PMS Director Msgr. Paul Zaw San မွ 
အဖြင့္ဆုေတာင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဖ 
ဆရာေတာ္ ဖိလစ္ဇေဟာင္းမွ အားေပးစကား 
ေျပာၾကားကာ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ 
သည္။ သင္တန္းတြင္ Catechetical 
Methodology ကို Rev.Fr. Bosco Ai Lian 

Htang (SDB) မွလည္းေကာင္း၊ Meditation 
and Awareness ကို Sr.Maria Eulalia 
(FSAG)မွလည္းေကာင္း အသီးသီး ပို႔ခ်ေပးခဲ့ 
သည္။ သင္တန္းသို႔ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံမွ သီလရွင္ 
မ်ား၊ မိခင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားစုစုေပါင္း ၅၀ ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္း 
သား မ်ားမွလည္း မိမိတို႔သိရွိလုိသည္မ်ားကို 
ျပန္လည္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး လား႐ႈိး 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ သာသနာျပဳ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအသင္း၏ ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. Jacob ၏ အပိတ္ဆုေတာင္း 
ေမတၲာျဖင့္ သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုး 
သတ္ခဲ့ပါသည္။

Sr.Magdalen(FSAG)

ဘုရားစကားသင္နည္းသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း

လား႐ိႈး ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္

ဗန္းေမာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၇

 တစ္သက္သစၥာ ခံယူခ့ဲ ေသာ Sr. Sau Lwi ႏွင့္ စစၥသာရ္ အသစ္ ျဖစ္ေသာ Sr. Mary 
Nangzing Bawk Ja တို႔ အား ႀကိဳဆိုျခင္း မစၧား ကို ဇန္န၀ါရီ လ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း တြင္ 
ဆရာေတာ္ဘုရား ေရမြန္ ဆြမ္လြတ္ဂမ္ မွ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲပါသည္။ Sr. Mary Nangzing Bawk 
Ja မွာ ဆပ္ေျဖျခင္း သီလရွင္ဂိုဏ္း ဗန္းေမာ္ သို႔ ေရာက္ရွိ ခ့ဲ ေသာ ၂၄ ႏွစ္ အတြင္း ပထမဆံုး 
ျဖစ္လာေသာ သီလရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။   (ဗန္းေမာ္ - OSC)

Sr. Magaret Sau Lwi ႏွင့္ Sr. Mary Nangzing Bawk Ja တို႔အား 
ႀကိဳဆိုျခင္း။

  ေတာင္ ငူသာသနာ ဂိုဏ္ းအုပ္ ဆရာ 
ေတာ္  အိုက္ ဇက္ ဓါႏု၏ နယ္ လွည္ ့ခရီးစဥ္ ကို  
(၁၆. ၁. ၂၀၁၇ မွ ၂၅. ၁. ၂၀၁၇) အထိ  ေတာင္ 
ငူသာသနာ၊  ေလဒူ ေခါင္ တိုက္ နယ္ ၊ သိက်ိတ္ 
တိုက္ နယ္  ႏွင္ ့ ဘီစီကုန္ းတိုက္ နယ္  တို႔သြား 
ေရာက္ ကာ က ေလး သူငယ္ မ်ား ခရစၥမားအား 
ေပးျခင္ း စကၠရမင္ းတူး ေပးျခင္ းႏွင္ ့ ဘာသာ 
သူမ်ား အား  ေတြ႔ဆုံ အား ေပးခဲ့ပါသည္ ။ သိ 

က်ိတ္  တိုက္ နယ္ တြင္   ေဒၚျမတ္ သိန္ းမွ လႉဒါန္ း 
ထား ေသာ မယ္  ေတာ္ ဆင္ းတုႏွင္ ့ ဂူအသစ္ 
ကိုလည္ း ေကာင္ း၊ ဘီစီကုန္ း တိုက္ နယ္ တြင္    
ေဒၚအားမူမိသားစု၏ မယ္  ေတာ္ဆင္း  တုႏွွင့္ ဂူ 
အသစ္ကိုလည္  း  ေကာင္း  ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ  ေ 
ပးခဲ့ပါသည္။ ခစၥမားအား ေ ပးျခင္း ခံယူသူ 
(၉၅၁)  ဦး ခန့္ ရွိပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (ISR)   

ဆရာ ေတာ္  အိုက္ ဇက္ ဓါႏု၏ နယ္ လွည္ ့ခရီးစဥ္
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မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဇႏၷဝါရီလ ၂၉ ရက္

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာရင္စီစု အသီးသီး 
မွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားေတြ႕ဆုံမႈကုိ ဇႏၷ 
ဝါရီ၂၇ မွ ၂၉ အထိ ခ်မ္းသာကုန္း စိတ္ပုတီး 
မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းတြင္္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

 ေတြ႔ဆံုပြဲအား မႏၱေလးကက္သလစ္ 
သာသနာလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr.Augustine Tin Mg Htun, Fr.
Bosco Bo Bo (SDB) ႏွင့္ မႏၲေလးသာသနာ 
လုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕မွဦးေဆာင္ 
ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ သာသနာ 
စီရင္စု အသီးသီးရွိ လူငယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ 
ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႈးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား (၅၀) ေယာက္ခန႔္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္မွ ဒါရိုက္တာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ပါ 
ဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ၂၈၊၁၊၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္  Fr.Bosco 
Bo Bo မွသင္တန္းပို႔ခ်ရာတြင္ လူငယ္ လုပ္ငန္း 
သည္ အသင္းေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွတစ္ခု 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ေလးေလးနက္နက္ ခံယူေစ 
လုိေၾကာင္းႏွင့္ လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ 
သိသင့္သည့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာ 
မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္တြင္ ေတြ႕ 
ႀကံဳရသည့္ အရာမ်ားစိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္း 
ပံု ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု 
အသင္း အဖြဲ႔တစ္ခုတြင္ ထားရွိရမည့္ Vision & 
Mission ေရးပံုေရးနည္းမ်ားအား သင္ၾကားပို႔ခ် 
ေပးခဲ့ပါသည္။

 ၂၉၊၁၊၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး 
ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းမွ ဦးေဆာင္ 
ကာ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ပူေဇာ္ခဲ့ ပါသည္။ 
မစာၦးတရား၌ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္္ 
မန္ထန္းမွ ၾသဝါဒျဖင့္ တရားေရေအး တိုက္ 
ေကၽြးရာတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္၏  
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အနာဂတ္ကုိပုိင္ဆိုင္ေသာ 
သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္က႑ 
တြင္ မည္သူ႔ကုိမွ်အ စားထုိး၍မရဘဲ လူငယ္ 
က႑အား လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္က လုပ္ 
ေဆာင္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ၾက 
ရာတြင္လည္းခရစ္ေတာ္သခင္၏နာမေတာ္ 
အားျဖင့္ အရာရာကုိလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လုိအပ္ 
ေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း 
ေက်းဇူးေတာ္၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ၊ ဘုရား 
သခင္၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို လက္ခံ 

ကာ၊ ခရစ္ေတာ္သခင္ႏွင့္အတူ အရာရာကုိလုပ္ 
ေဆာင္ၾကဖုိ႔ရန္အတြက္ ၾသဝါဒတရားေရေအး 
ကုိ တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။

 ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေကာင္းေသာ သုိး 
ထိန္းသီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္မ်ား 
မွလည္း လူငယ္မ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းဆ္ိုင္ရာ 
အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ  
သိေကာင္းစရာမ်ားကုိလည္း  လာေရာက္ ပို႔ခ် 
ေပးခဲ့ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
လူငယ္ ဒါ႐ိုက္တာ Fr.Joseph အယ္ေကာ္ထူး 
မွ ေျပာၾကားရာတြင္ လက္ရွိလူငယ္တစ္စုက 
ပစၥဳပၸန္ကာလမွာ ေပးဆပ္ခဲ့မႈသည္ ေနာင္ျဖစ္ 
လာမည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္္ စံစား ခြင့္တစ္ခု 
ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု 
ေရာက္ရွိ ေနၾကသည့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား  
အေနျဖင့္လည္း ကုိယ္ကတစ္ျခားသူ တစ္ဦး 
ထံမွ ဘာရရွိမလည္းဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္ထက္ 
ကုိယ္က တစ္ျခားသူအား ဘာလုပ္ေပးရမလဲ 
ဆိုသည့္ အေတြးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစလို 
ေၾကာင္း၊ "မင္း အတြက္ မင္း ရွင္သန္သည့္အရာ 
က မင္းေသသြားသည္ႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား 
မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သူတစ္ပါးအတြက္ မင္းရွင္သန္ 
သည့္ အရာသည္ မင္းေသသြားသည့္ အခါတြင္ 
လည္း ရွင္သန္ေနမည္’’ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာ 
ဂတ္သည္ ပစၥဳပၸန္တြင္ရွိသည့္ သူမ်ားေပၚတြင္ 
မူတည္ေနသည့္အတြက္ လူငယ္မ်ားက ဘာမွ 
မလုပ္ပါက၊ မရွင္သန္ပါက အနာဂတ္အား ေမွ်ာ္ 

မွန္း၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္အနာဂတ္ကုိ 
ဆိုင္ေသာ၊ အနာဂတ္ကုိ ပုိင္ေသာ လူငယ္မ်ား 
ျဖစ္သည့္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔က မိမိကုိ ဘာ 
လုပ္ေပးမည္ ဆိုသည္ထက္ မိမိက အသင္း 
အဖြဲ႕အတြက္ မည္မွ်ေပးဆပ္မည္ဆုိသည့္ ခံယူ 
ခ်က္ျဖင့္ လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကေစလုိေၾကာင္း အားေပး စကား 
ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီး မႏၲေလး  သာသနာ 
လုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ဥကၠဌ မက္စီမီႏူး မွလည္း  
"မႏၲေလးသာသနာအတြက္ လူငယ္ လက္ 
ေထာက္ ဒါ႐ုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Bosco  
BoBo ေရာက္ရွိလာသည့္အတြက္ သာသနာ 
စီရင္စု အသီးသီးတြင္ရွိေသာ လူငယ္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
စြမ္း ရည္ျမင့္သင္တန္းကုိ ပို႔ခ်ေပးၿပီး မိမိတုိ႔၏ 
သာသနာစီရင္စုတြင္ရွိေသာ လူငယ္က႑အား 
ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစဖို႔ 
ရန္ႏွင့္ မႏၱေလးသာသနာလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္  
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္လုပ္ေဆာင္ 
ၾကမည့္ ေရးဆြဲၿပီးသား (၆)လစာ စီမံကိန္းႏွင့္  
က်န္ရွိေနသည့္ (၆)လစာ စီမံကိန္းအား ဇံု 
အသီးသီးမွ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ား၏ အသံျဖင့္ေရးဆြဲ 
ခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ လူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္ ေတြ႕ဆုံပဲြအား ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ 
သည္’’ ဟုေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ သႀကၤန္ကာလတြင္ ႏွစ္စဥ္ 
က်င္းပ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္  

မႏၲေလး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္သင္ 
တန္းအတြက္ သာသနာစီရင္စု အသီးသီးမွ  
မိမိတုိ႔ တက္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ပ့ံပိုးေပး ၾကရန္ 
အတြက္ ဖိတ္ေခၚရာ သာသနာအသီးသီးမွ  
လူငယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ အနည္းငယ္သည္ ဆန္ 
တစ္ပိုင္း၊ ဆီတစ္ပံုး၊ ေငြတစ္သိန္းက်ပ္  
စသည္ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ တပုိင္တႏိုင္ တက္ႏိုင္ 
သည့္ဘက္မွ လွဴဒါန္းပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္စီရင္စု 
မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔ေနရပ္ရွိ အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ၿပီးမွသာလွ်င္ ထည့္ 
ဝင္ၾကမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ေနာက္ လူငယ္ဒါ႐ိုက္တာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Augustine Tin Mg Htun မွ  
သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသည့္ Fr.Bosco Bo Bo 
(SDB) အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ 
သင္တန္းေန႔ရက္ အစအဆုံး လူငယ္ေမာင္ 
မယ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ထမင္းေကၽြးခဲ့ေသာ 
အလွဴရွင္ ဦးျမင့္ေဝႏွင့္ မိသားစုအားလည္း 
ေက်းဇူး အထူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ လူငယ္ 
သင္တန္းအတြက္ တပိုင္တႏုိင္ လွဴဒါန္းေပး 
ၾကသည့္သူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ညေနပိုင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သံုးပါး 
ႏွင့္ အတူ လူငယ္မ်ားအားလုံး အမရပူရၿမိဳ႕ရွိ  
ဦးပိန္တံတားသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး 
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြ႔ဆုံမႈအား ေအာင္ျမင္ 
စြာ က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

Pinky ( MDY-OSC) 

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးအတြင္းရိွ သာသနာစီရင္စုအသီးသီးမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အဓိက အဂၤါရပ္ျဖစ္ေသာ  အသံပိုင္းဆိုင္ရာ(Radio)၊  
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ(Vedio+Audio) ႏွင့္ စာေပပိုင္းဆိုင္ရာ (Literature) တို႕ကို ေကာင္းမြန္စြာဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစား 

ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကက္သလစ္စာေရးသူ (စာေပဝါသနာရွင္)မ်ားအဖြဲ႔ကို CBCM-OSC တြင္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာခ်ဳပ္)
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ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ဇႏၷဝါရီလ ၂၉ ရက္

 ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ ၿမိတ္တိုက္နယ္ 
အတြင္း မေဇာေက်းရြာႏွင့္ သကန္ေက်းရြာ တို႔ 
မွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကင့္ လက္ထပ္ထိမ္း 
ျမားျခင္းစကၠရမင္တူးကို  မခံယူႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ 
ဘာသာ၀င္ စုံတြဲေပါင္း(၅၅) တြဲတို႔သည္စုေပါင္း 
ကာ လက္ထပ္ျခင္း စကၠရမင္တူးကို ခံယူခဲ့ၾက 
သည္။ ဤစုေပါင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း 
မဂၤလာ ဂတိျပဳျခင္း အခမ္းအနားကို ဇႏၷဝါရီလ 
၂၉ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မေဇာအေရွ႔ပ်ဥ္ 
ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ဘုရား 
ရွိခိုးေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ 
မေဇာတာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပီတာႏွင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ၅ ပါးတို႔သည္ ၿမိတ္ကက္သလစ္ 
သာသနာ ေက်ာင္းထိုုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘရူးႏိုး 
ဖိလစ္၏ ႀကီးမွဴးဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဤ လက္ထပ္ 
ထိမ္းျမားျခင္းခံယူမည္႔ မဂၤလာစုံတြဲမ်ားႏွင့္အတူ 
ဘာသာ၀င္ ဧပရိတ္သတ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

 ျပင္္ဆင္ျခင္း ပထမအဆင့္တြင္ ရြာခံ 
ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ လက္ထပ္ျခင္းခံယူ 
မည္႔ မဂၤလာစုံတြဲမ်ား အားကက္သလစ္ 
ဘာသာ၏ အေျခခံအယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အထူး 
ေမတၱာမ်ားကို တစ္ပတ္တာ အခ်ိန္အတြင္း 
ျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယ 
အဆင့္အေနျဖင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္တစ္ခု 
တည္ေဆာက္ျပီး ဆက္လက္လိုက္က်င့္ရမည္႔ 
ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ က်င့္၀တ္မ်ား 

ႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း အာပတ္ေျဖ 
ျခင္းစကၠရမင္တူး ျပင္ျခင္ျခင္းမ်ားကို ဇႏၷဝါရီလ 
၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ၄ 
ပါးမွ ေမတၱာျဖင့္ အခ်ိန္ေပးကူညီသင္ၾကားေပး 
ခဲ့သည္။

 အနီးကပ္ျပင္္ဆင္ျခင္းတြင္ တာ၀န္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ပီတာႏွင့္ ရြာခံဓမၼဆရာ/မမ်ားမွ 
မစၦားတရား အတြင္းရြတ္ဆိုရမည္႔ အေမးအေျဖ 
မ်ားႏွင့္အတူအျခားလိုအပ္မည္႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ကို ထပ္မံ၍ တစ္ပတ္တာအတြင္း ဆက္လက္ 
ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ 

 ဓမၼဆရာမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာ 
ၾကားရာတြင္ ဤ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း 
မဂၤလာ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနား 
ျဖစ္ေျမာက္ရန္  စီမံကြပ္ကဲေပးပါေသာ ျမိတ္ 
ကက္သလစ္ သာသနာ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီး ဖာသာရ္ဘရူးႏိုးဖိလစ္အား  ပထမဦး 

စြာ အထူးေက်းဇူး တင္ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး 
မဂၤလာ စုံတြဲမ်ားအား ေမတၱာျဖင့္အခ်ိန္ေပး 
ကူညီေပးပါေသာ Fr. Philip Shwe,  Fr.
ပက္ပက္ ၊ Fr. လူကား ႏွင့္  Fr.မ်ိဳးခ်စ္ တို႔ 
အားလည္း အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။

 လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမဂၤလာ ကတိ 
ျပဳျခင္းတြင္ အဓိကျဖစ္ေသာ မဂၤလာေမာင္မယ္ 
မ်ားသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္တူး 
ကို အမွန္တကယ္ လိုလားေၾကာင္းႏွင့္ကက္ 
သလစ္ဘာသာ၀င္တစ္ဦး အေနျဖင့္ လိုအပ္ 
သည္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႔လက္ခံ 
သည္ဟု ခံစားမိသည္။ အထူးသျဖင့္ကေလးမ်ား 
ႏွင့္ ၀မ္းစာအတြက္အလုပ္ကို ခ်န္ခဲ့ျပီး ျပင္ဆင္ 
ျခင္းတြင္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ပါ၀င္ျပင္္ဆင္ၾက 
သည္႔အတြက္ သင္တို႔ မဂၤလာေမာင္မယ္ 
တစ္ဦးစီအား ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

 ေနာက္ဆုံးဆိိုေသာ္ျငား အေရးၾကီး 

ဆုံးတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အခမ္းအနား အတြင္း 
အျပင္ ျပင္ဆင္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ေပးသြားေသာ 
မေဇာလူငယ္မ်ား ပြဲလာသည္႔ ပရိတ္သတ္မ်ား 
အတြက္ အစားအေသာက္မ်ား အလၽွံအပယ္ 
ျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးေမြးဧည္႔ခံ ေပးသြား 
ခဲ့ပါေသာ ရြာမွေဂါပက အဖြဲ႔မ်ား၊ တမန္ေတာ္ 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ရြာခံရြာသူရြာသားမ်ားအားလုံး
ကိုရင္ထဲလႈိက္လႈိ္က္လွဲ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း 
ႏွင့္ ဤ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ကတိ သစၥာ 
ျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ အစမွအဆုံးတိုင္ 
ပါ၀င္ ကူညီေပးသြားပါေသာ အမည္ပါသူမ်ား 
ႏွင့္ အမည္မပါ၀င္ေသာ သင္တို႔အားလုံးအား 
ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

(OSC- MLM)

စုေပါင္းလက္ထပ္ျခင္းစကၠရင္မင္တူးခံယူျခင္း

          ျမစ္ႀကီးနား ကက္သလစ္သာသနာ 
ေတာ္၏ (၂၁) ခုေျမာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပုိင္ 
ျဖစ္သည့္ ရွေဒါင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပုိင္အသစ္ 
ဖြင့္ပြဲကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြ)ေန႔ 
တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပ ခဲ့သည္။

   အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ ဂုိ္ဏ္းအုပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ ကုိယ္တုိင္ ၾကြ 
ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးတပုိင္ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဒါက္တာ 
ပီတာ ခါးေအာင္တူး၊ MF အသင္းဂိုဏ္း၏  
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး လူးဝစ္ ေဂဘရယ္၊ စီ 
တာပူ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း တာဝန္ခံ ဘုန္း 
ေတာ ္ႀကီး ေနာ္ေတာင၊္  ဘနု္းေတာႀ္ကီးပထရတိ ္
ဘရန္ဒီးႏွင့္ ရွေဒါင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပုိင္ တာ 

၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဂြ်န္မုန္ေငါန္လဆမ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးေမာရစ္ (ခ) အူေလာ ေဇာ္ထြယ္ေအာင္တုိ႔ 
ႏွင့္ အတူဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ဓမၼဆရာမ်ား 
တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

  ေန႔လည္ ၁၁နာရီအခ်ိန္ခန္႔ သိုးထိန္းဆရာ 
ေတာ္ႀကီးဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ ၊ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေဒါက္ တာပီတာ ခါးေအာင္တူးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး လူး၀စ္ ေဂဘရယ္တုိ႔မွ ဖဲႀကိဳးဖ်က္ ဖြင့္ 
လွစ္ ခဲ့ၿပီးကခ်င္ရုိးရာ သံစံုသီးဝုိင္းမ်ားႏွင့္ အ 
တူ သီးခတ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
    “ေရွ႕လူႀကီးမ်ားအေနနဲ႔  ဒီရွေဒါင္ေက်းရြာဟာ 
အထင္ကရေနရာ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ျမင္ေယာင္ 

ေဟာေျပာခဲ့သည့္အတုိင္းယေန႔မွာ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး တပိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ၊ ေက်းဇူးရွင္  
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဟာင္းစ္ကလည္း ဒီရွေဒါင္ 
ေက်းရြာဟာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နဲ႔လည္း ၁၀ မုိင္ပဲ  
ေ၀းတယ္။ တရုတ္-အိႏၵယ ဆက္သြယ္ေရး 
လမ္းမႀကီးလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကီးပြား 
လာမည့္ ေက်းရြာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ 
ထုိနည္းတူ ယေန႔မွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာ 
ၿပီ” ဟု ဓမၼဆရာႀကီး ဦးအင္လမ္းဂမ္လီက 
သမုိင္းေၾကာင္း တင္ျပရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

  တက္ေရာက္လာသူ ဘာသာဝင္အေယာက္ 
(၆၀၀) ခန္႔က ရွေဒါင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပုိင္၌  
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားမည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 

(၂) ပါး၊ သုိးထိန္းဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေက်းဇူး 
ရွင္မ်ား၊ ဓမၼဆရာဆရာမမ်ားအား ကခ်င္ရုိးရာ 
မဂြမ္းရွတ္လစ္ (ကခ်င္ရုိးရာ ပလုိင္း) တုိ႔ႏွင့္ အ 
သီးသီးဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေတးသံရွင္ လေထာ္ 
ပရီဂ်ား၊ ရွေဒါင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တပုိင္ 
လူငယ္မ်ား၊ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား 
မ်ားမွ သီခ်င္းသီးဆုိျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ရွေဒါင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပုိင္တြင္ အထက္ 
ေမာ္ေဖာင္းႏွင့္ ေအာက္ေမာ္ေဖာင္း၊ အက်ဲ၊ 
ဖေရာ၊ ဂတ္ခ်န္ယန္၊ မေလး၊ ၁၆ မုိင္၊ မလိခ၊ 
တာပေဒါင္း၊ ေရၾကည္၊ မလိဆြတ္ယန္ စသည့္ 
ေက်းရြာေပါင္း (၁၂) ရြာ ပါဝင္ၿပီး ဘာသာ၀င္ 
အိမ္ေျခ (၃၁၀၀) ရိွေၾကာင္းသိရသည္။ 

ေထေရဇားအားပန္

ျမစ္ႀကီးနားသာသနာေတာ္၏ (၂၁) ခုေျမာက္ ရွေဒါင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပုိင္ဖြင့္ပြဲ
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 ႏွစ္စဥ္က်င္းပေသာ ဆုေတာင္းျပည့္ 
လုဒ္ မယ္ေတာ္ပြဲကို ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ 
အလြန္ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၿပီးစီး 
ခဲ့ပါၿပီ။ ယခုႏွစ္သည္ ၁၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္း 
ပ ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
 ေဖေဖၚဝါရီ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အလံတင္ 
ၿပီး ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ အလံ 
ခ်ၿပီး ပြဲေတာ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

 ႏိုဗီနာ ရက္မ်ားအတြင္း ေဖေဖၚဝါရီလ 
၇ ရက္ ေန႔တြင္ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ သမၼာ 
က်မ္းစာ အသိပညာၿပိဳင္ပြဲက်င္းခ့ဲသည္။ ၁၀ 
ရက္ ေန႔တြင္ ရဟန္း ကိုးပါးတို႔၏ သိကၡာတင္ 
မဂၤလာ အခမ္းအနားကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။

ေညာင္ေလးပင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဂ်ဳဒ္ အား ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို 
ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္တို႔ႏွင့္အတူ  ေတြ႔ရစဥ္ 

မယ္ေတာ္ ဂူေရွ႕တြင္ ႏိုဗီနာ မစၧားတရားကို ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္က်င္းပသည္
၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ မယ္ေတာ္ 

ဂူလိုက္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ ၁၀၀ တိုင္ေတာ့မည္

ႏိုဗီနာ ရက္မ်ားအတြင္း ညေန ၄ နာရီ မစၧားတရားၿပီးတိုင္း ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း 
စီတန္းလွည္လည္ျခင္းျပဳလုပ္သည္
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အလြန္ အလုပ္လုပ္ေသာ ပြဲေတာ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းႏွင့္ အဖြဲ႕အား ႀကိဳဆို ဧည့္ခံခဲ့သည္ (၁၀. ၂. ၂၀၁၇)

ၿမိဳ႕အတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဘုရားဖူးမ်ား (၁၁.၂.၂၀၁၇)

ၿမိဳ႕အတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတြင္ ျမင္ရေသာ က်ိဳင္းတံုသာသနာမွ ဘုရားဖူးမ်ား

ည ၁၀း၃၀ နာရီတြင္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္ ၁၁၀ ပါးခန္႔ စုေပါင္း ပူေဇာ္ေသာ မစၧားတရား ပူေဇာ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ဤမစၧားပူေဇာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကေသာ လူထု ပရိတ္သတ္မွာ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ (၁၁.၂.၂၀၁၇)
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၁၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုေတာင္းျပည့္လုဒ္ မယ္ေတာ္ပြဲ ပါဝင္က်င္းပခဲ့ေသာသူတို႔၏ စကားသံမ်ား

ဆရာေစာေရႊ
အင္းစိန္ - ဓမၼဆရာ

 ကၽြန္ေတာ္ ဟိုအရင္တုန္းက ႏွစ္ခါ သံုးခါ 
လာဖူးပါတယ္။ ၾကာပါၿပီ။ အဖြဲ႕နဲ႔တခါ လာ 
တယ္။ တေယာက္တည္း ရထားနဲ႔ တစ္ခါ 
လာတယ္။ ဘယ္ႏွယ္ ႏွစ္ၾကာၿပီလဲဆိုတာ 
မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ အခုမွ ေနာက္တစ္ေခါက္ 
ျပန္လာတာ။ တာဝန္က်တဲ့ ေနရာမွာက 
တစ္ ေယာက္ တည္းဆိုေတာ့ မလာတတ္ 
တာ။ အခုလာတဲ့အခါ လူေတြအမ်ားႀကီး 
ေတြ႕ရေတာ့ သိပ္ေပ်ာ္တာ။ စိတ္အား 
ထက္သန္မိတယ္။ ရင္ထဲလည္း ေက်နပ္မႈ 
ေတြျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ဝမ္းသာတယ္။
ဟိုးအရင္ရထားနဲ႔လာရတာလည္း ခံစားမႈ 
တမ်ိဳး အခုဒီလိုလာရတာလည္း ခံစားမႈ 
တမ်ိဳးေပါ့။ လာတိုင္းပဲ ခံစားမႈက မတူဘူး။ 
ေမရီလန္းလည္း တခါသြားဖူးတယ္။ အဲဒီ 
မွာလည္း ခံစားခ်က္တမ်ိဳးရွိတာပဲ။ လူေတြ 
အမ်ားႀကီးဆိုေတာ့ စိတ္အား တက္တာ 
ေပါ့။ တကယ္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ပါတယ္။ အခု 
အသက္က ၇၆ ႏွစ္ရွိၿပီ ဓမၼဆရာ လုပ္တာ 
လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ျပည့္ၿပီ။

ေမာင္ ဆြတ္ငယ္ေအာင္
ဖားကန္႔ 

ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ဆြတ္ငယ္ေအာင္ ဖား 
ကန္႔ လာတာပါ။ အသက္က ၂၄ ႏွစ္ ရွိ ပါ 
ၿပီ။ ဒီကုိ လာရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္။ မႏွစ္က 
မေရာက္ျဖစ္ဘူး။ အရင္ႏွစ္က ေရာက္ 
တယ္။ ႏွစ္တိုင္း ဒီကို လာျဖစ္လာမယ္လို႔ 
စိတ္ထဲမွာ ရွိတယ္။ အခုလည္း အစဥ္မေျပ 
တဲ့ၾကားက မိသားစုရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ဒီကို 
ေရာက္လာတာပါ။ ဒီကို ေရာက္တဲ့အခါ 

လူေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕တဲ့အခါ ေပ်ာ္ရပါ 
တယ္။ ဆုေတာင္းရတဲ့အခါလည္း စိတ္ 
ၾကည္လင္မႈရွိတယ္။ အဆင္မေျပတာေတာ့ 
မရွိပါဘူး။ အိပ္တဲ့အခါ ျခင္ကိုက္တာေတာ့ 
ရွိတာေပါ့။ အစစအရာ အစဥ္ေျပပါတယ္။ 
ေရခ်ိဳးတာ၊ စားတာေသာက္တာ၊ အားလံုး 
ဆင္ေျပပါတယ္။

ေဒၚမီဆာ - တာခ်ီလိတ္

 ဒီပြဲကုိလာတာ ၃ ႏွစ္ရိွၿပီ။ ဒီကို 
လာရတာ ေပ်ာ္လည္း ေပ်ာ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
ဆုေတာင္းတာလည္း ရတယ္။ သားသမီး 
ေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာၾက တယ္။ ဒီကို 
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ကား နဲ႔ လာၾက 
တာ။ ေတာင္ႀကီးမွာ တစ္ည အိပ္ ရတယ္။ 
တာခ်ီလိတ္ကေန မနက္ ၄ နာရီ ထြက္ 
လာတာ ေတာင္ႀကီးမွာ ည ၈ နာရီ ခြဲ 
ေလာက္ေရာက္တယ္။  ေတာင္ႀကီးကေန 
မနက္ ၅ နာရီ ျပန္ထြက္တာ ညေန ၇ နာရီ 
ဒီေရာက္တယ္။ ကားသံုးစီးနဲ႔ လာတာ အား 
လံုး ၁၀ ေယာက္ ေက်ာ္ပါတယ္။ အတူတူ 
ဆုေတာင္းရတာေပါ့။ ဒီ ေရာက္တာ တစ္ 
ညရွိၿပီေပါ့။ ေနတာေတာ့ ေဟာ္တယ္မွာ 
ေနတယ္။ ေဟာ္တယ္မွာေတာ့ တစ္ည  ၂ 
ေသာင္းေပးရတယ္။  သံုးညဆုိ ၆ ေသာင္း 
ေပါ့။ ကိစၥမရွိပါဘူး တႏွစ္မွ တခါပဲ။ မယ္ 
ေတာ္လည္း ေပးတာပဲ။ အေဒၚက အစက 
မလိုက္ျဖစ္ဘူး။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္သြားပါ ဆိုၿပီး 
ကေလးက လႊတ္လိုက္လို႔ မထင္မွတ္ပဲ 
ေရာက္လာတာ။

ဦးေအာင္ဝင္း၊ ေဒၚပ်ိဳ ႏွင့္ ဝက္ထီးကန္၊ ေက်ာက္ကြင္း မွ ဘာသာသူမ်ား
(ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ ရက္ ညတြင္ ေရာက္လာၿပီး ကြင္းထဲမွာပင္ ေနရာယူထားသူမ်ား)

 ရြာကေနဒီကို တေနကုန္ကားစီးရတယ္။ အားလံုး ၁၇ ေယာက္၊ ကားတစ္စီးစာ 
ေပါ့ေလ။ ကားကေတာ့ တေနကုန္စီးရတယ္။ မနက္မိုးလင္းက ထြက္လာတာ ည ၈ နာရီမွ 
ဒီကို ေရာက္တယ္။ က်မတို႔က ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြပါ။ ရြာမွာကတာ့ ဘာသာသံုးမ်ိဳးရွိတယ္။ 
ဗုဒၶဘာသာ၊ ႏွစ္ျခင္းနဲ႔ ကက္သလစ္ေတြ။ ဒီကို လာရတာ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ မယ္ 
ေတာ္ဆီကို ဆုေတာင္းဖို႔၊ ဖူးဖို႔လာတာေပါ့။ က်န္းမာဖို႔၊ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔။ အိပ္ေဆာင္ 
မရွိေတာ့ဘဲ ဒီကြင္းထဲမွာပဲ ဒီလိုေနရတာ ရပါတယ္၊ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ အဆင္ေျပပါတယ္။

ရန္ကုန္ စိန္ေမရီမွ ဖီလိုမီးနား မိသားစု

 ရန္ကုန္ကလာတာပါ၊ စိန္ေမရီက။ ဒီမနက္က ၅ နာရီေလာက္ေရာက္တာ။ ႏွစ္ 
တိုင္းလာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၅ ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္ရွိၿပီ။ မိသားစုအလိုက္ လာခဲ့ၾကတာ။ မနက္ျဖန္ အ 
ထိ ေနမွာ ဒီည မစၧားတရား တက္မယ္။ မိုးလင္းမွပဲ ျပန္မွာ။ ဒီလိုပဲ ဒီပြဲေရာက္ၿပီဆိုရင္ 
စိတ္ထဲက လာခ်င္စိတ္ကို ျဖစ္ေနတာ။ မလာရရင္ မျပည္စံုသလိုပါပဲ။ ဆုေတာင္းရတာ 
အစဥ္ေျပပါတယ္။ ယံုၾကည္လို႔လာတာပါ။ ျပန္သြားတဲ့အခါ စိတ္ထဲမွာလည္း ေက်နပ္ 
တယ္။ ကိုယ္ေတာင္းတဲ့ ဆုေတြ တနည္းနည္းေတာ့ ျပည့္ဝတယ္လို႔ခံစားရတာပဲ။ ေက် 
ေက်နပ္နပ္နဲ႔ ျပန္ရပါတယ္။

ေဒၚမာရီယာ ဘမ္ဘီးနား ျမင့္ျမင့္ၾကည္ - လြဳိင္ေကာ္
 ဒီကို အေရးအခင္းေတြၿပီး ၈၉ ခု တုန္းက တစ္ေခါက္ေရာက္တယ္။ ေနာက္ 
မေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ တာဝန္ေတြထမ္းေဆာင္ထမ္းေဆာင္နဲ႔ ေနာက္ ပင္စင္ယူေတာ့မွ 
ခုတေခါက္ျပန္ေရာက္တယ္။ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာၿပီးမွ ျပန္လာတာ ေျပာင္းလဲသြား 
တာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရတယ္။ အရင္လာတုန္းက မယ္ေတာ္က ခရစ္ေတာ္ကို ေပြ႕ 
ထားတဲ့ ဆင္းတုနဲ႔ ဂေရာ့တိုရွိတယ္ ခု မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ အဲဒီတုန္းက ၿမိဳ႕လွကေန လာရ 
တာ ပ႐ိုစက္ရွင္းေတာ့မွီေအာင္လာတယ္။ ကခ်င္ဆရာ တစ္ေယာက္က စုၿပီး ေခၚလာတာ။  
အဲဒီတေခါက္ပဲ ေရာက္ဖူးတယ္။ ေနာက္ အလုပ္ကိစၥနဲ႔ မေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အခု ၇၄ 
ႏွစ္ ထဲမွာ။ က်န္းမာေရး ေကာင္းလို႔ေတာ္ေသးတယ္။ သြားႏိုင္လာႏိုင္တာ။ မယ္ေတာ္ကို 
တအား ၾကည္ညိဳတယ္ေလ။ မယ္ေတာ္ကို ပဲ စိတ္ထဲမွာ စြဲေနတာ။

ဓါတ္ပံု၊ ေမးျမန္း စုေဆာင္း CBCM-OSC 
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ေဒၚယိန္းေဆာင္း - လား႐ႈိး

 ဒီမွာ လာရတာ ပင္ပန္းေပမယ့္ 
ေပ်ာ္ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ေက်နပ္တယ္။ 

 ဘာသာေပါင္းစံု လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုနဲ႔ 
ေတြ႕ရတာ အရမ္းေပ်ာ္တာပဲ။ ကိုယ္ တ 
ခါမွ မၾကားဘူးတ့ဲ အသံေတြ ၾကားရ တယ္။ 
မျမင္ဘူးတဲ့ လူေတြ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါ 
ေတြ ၾကားရျမင္ရေတာ့ ေအာ္ ဘုရား သခင္ 
ဖန္ဆင္းတဲ့ အရာအားလံုးက အလွပဆံုး 
ဆိုတာ ဒါပဲလို႔။ 

ရဲမႈး ဦးကိုကိုႀကီး

ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕

 ကၽြန္ေတာ္ဒီကို ေရာက္တာ ဒီႏွစ္ 
နဲ႔ဆို သံုးႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဒီႏွစ္လည္း ေအာင္ 
ေအာင္ျမင္ျမင္ၿပီးသြားတာပါ။ ဆိုး၊ ခုိး၊ လု၊ 
ႏိႈက္ေတြလည္း ဒီမွာလာၿပီး မေႏွာင့္ယွက္ 
ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဝန္ထမ္းအင္အားေတာ့ အ 
ျပည့္ အဝသံုးထားပါတယ္။ ေညာင္ေလးပင္ 
ၿမိဳ႕ေပၚက ရဲအင္အားသာမကဘဲ ဒီၿမိဳ႕ 
ေအာက္မွာ ရွိတဲ့စခန္းေတြကလည္း ေခၚ 
ယူ အားျဖည့္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ 
ပဲခူးခ႐ိုင္ တပ္ခြဲက တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြလည္း 
ပါပါတယ္။ ဒီလုိ ဝိုင္းဝန္းလုပ္တဲ့အခါၾက 
ေတာ့ ခိုးတာ ႏိႈက္တာ မရွိဘူး။ ဖိနပ္ေပ်ာက္ 
တာေတာင္ မရွိဘူး။ အားလံုး ေအးေအး 
ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ၿပီးဆံုး 
သြားတာ ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကၽြန္ 
ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုလို အားလုံး ေခ်ာေခ်ာ 
ေမာေမာ ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ ဘာအမႈ 
အခင္းမွ မျဖစ္ဘဲ ၿပီးဆံုးသြားတာ ဝမ္းသာ 
ပါတယ္။

ဖါသာရ္ ေဒါမိနစ္ ဆာဗီယို ဂ်ဴဒ္

ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး

 အခုခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ေက်း 
ဇူးတင္တာေတြပဲ ရွိတယ္။ ဘုရားသခင္ကို 
မယ္ေတာ္ကို အထူး ေက်းဇူးတင္တယ္။ 
ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ေကာ္မတီနဲ႔ 
လုပ္အားေပးေတြ၊ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က 
လာၿပီး ကူညီေပးၾကတဲ့သူေတြ ေျပာရရင္ 
အမ်ားႀကီးပဲ၊ အားလံုးကို လိႈက္လိႈက္လွဲ 
လွဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဆင္ေျပပါ့ မ 
လား၊ တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္မလားဆိုၿပီး စိတ္ 
ပူတာေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့။ ႏိုဗီနာ မစၧား 
ေတြမွာ ဘာသာသူေတြ တရားေကာင္း 
ေကာင္း နာၾကရတာ ေက်နပ္ပါတယ္။ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ေဟာၾကတာ ေက်နပ္ 
အားရပါတယ္။

 ေနာက္ႏွစ္ မယ္ေတာ္ဂူ ႏွစ္ ၁၀၀ 
ျပည့္ပြဲနဲ႔ သာသနာဖြင့္တာ ၁၂၅ ႏွစ္ ျပည့္ 
ပြဲ က်င္းပမယ္။ အခုလိုပဲ လာေရာက္ၾက 
မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အားလံုးကို 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဥကၠဌ ဦးတင္ျမင့္ 

ပြဲေတာ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီ

 ပြဲအတြက္ ဘာေတြ၊ ဘယ္လို လုပ္ 
ေနလဲ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မအိပ္ရေသးတာ 
၄၈ နာရီ ေက်ာ္သြားၿပီ။ မယ္ေတာ္တြက္ 
ေပး  ဆပ္တာေပါ့ေနာ္။ ျမန္မာျပည္ တျပည္ 
လံုး ဘုရားဖူး ေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ 
ေတြ ဘာေတြ စြန္႔ထားၿပီး လာလုပ္ေပး 
တယ္။ သားသမီးေတြလည္း စားေမးပြဲရွိ 
တယ္၊ ေခၚမလာႏိုင္ဘူး။ အခု ၁၀ ရက္ ၁၁ 
ရက္ရွိၿပီ ဒီမွာ လာလုပ္ေပးေနတာ။ ေနာက္ 
ၿပီး ထပ္ ၿပီး ၂ ရက္ ေနရဦးမယ္။

 အခု ၿပီးသြားေတာ့လည္း အရမ္း 
စိတ္ ဝမ္းသာၿပီးေတာ့ ေကာင္းသြားတာ 
ေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မနက္ဖန္ဆိုရင္ေတာ့ 
အိပ္လို႔ရၿပီ။ အခုေတာ့ ေစာင့္ေနရဦးမယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ဒီကိုလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၊ ၁၆ 
ႏွစ္မွာ အႀကိမ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္သြားၿပီ။ 
လာလိုက္သြားလိုက္၊ မနက္လာလိုက္ ည 
ေန သြားလိုက္။ အခုဆို ၁၂ ရက္ ၁၃ ရက္ 
ေတာက္ေလွ်ာက္ေန ေနရတယ္။

 အဆင္ေျပတယ္ ဆိုေပမဲ့ စိတ္ 
တိုင္း မက်ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ လုပ္စရာ 
နည္းနည္းပါးပါး မကဘူး။ အမ်ားႀကီး က်န္ 
ေသးတယ္။ အိမ္သာ အလံုးတစ္ရာ 
ေဆာက္ႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ ေဆာက္ 
ႏိုင္ဖို႔ လုပ္မယ္။ အဲ့ဒါမွ ပို အဆင္ေျပသြား 
မယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေရကန္ ေရခ်ဳိးဖို႔ အ 
ဆင္ မေျပေသးဘူး။

 ေကာ္မတီက လူေတြအားလံုး က် 
ရာမွာ တာဝန္ေက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေနၾကပါတယ္။ အားလံုး အားတက္ သေရာ 
ပါပဲ။ ဒီေလာက္ပါပဲ၊

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ ရက္

 "တရားနဲ႔ေငြဆိုတာ ဖါးနဲ႔ေျမြပါပဲ" ဟု 
ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲ အခမ္းအနားအတြင္း 
ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီး 
လီအို အားသိုက္က သတိေပးဆံုးမခဲ့သည္။

 မစၧားတရားေတာ္အတြင္း ၾကားနာခဲ့ 
ရေသာ ဧဝံေဂလိက်မ္းကို အေျခခံကာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးက စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ေအာင္ ရွင္း 
လင္းစြာ ေဟာၾကားခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

 "သင္တို႔သည္ ေငြအိတ္ကို ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ လြယ္အိတ္ကုိေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ဖိနပ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း မယူ 
သြားၾကႏွင့္" ဟူေသာ က်မ္းစကားအတိုင္း ရ 
ဟန္း တစ္ပါးအေနႏွင့္ ေငြမက္ျခင္းသည္ ႀကီး 
မားေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္း ထိုး 
ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  အဘယ္သူကုိမွ ႏႈတ္မ 
ဆက္ၾကနဲ႔ ဆိုသည္ စကားသည္လည္း လူမႈ 
ေရး ေခါင္းပါးသည့္ သေဘာေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
ရဟန္းတစ္ပါး၏ ဘဝသည္ အလြန္စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားေသာ အသက္တာ တစ္ခုျဖစ္သည္။

 အထူးသျဖင့္ ေငြမက္ေသာစိတ္ကို 
ခ်ိဳးႏွိမ္ဖို႔လိုအပ္သည္။ ေလာကီသားမ်ား အ 

တြက္ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းဟု ျမင္ေသာအရာတို႔သည္ 
တရား သမားအတြက္ ခြန္အားျဖစ္သည္။ သို႔ 
ေသာ္ "ေငြအိတ္ ဆိုတာ တ ရားသမားအတြက္ 
အဆိပ္ျဖစ္တယ္" လို႔ ဆရာေတာ္က သတိေပး 
ပါတယ္။ "တရားနဲ႔ ေငြဆို တာ၊ ဖါးနဲ႔ ေျမြပါ" 
ရဟန္းတစ္ပါးဟာ ဖါးနဲ႔ ေျမြ ကို ခြဲျခားတတ္ဖို႔ 
ေတာ့လိုအပ္ပါသည္။ ဖါးနဲ႔ေျမြမကြဲျပား ေသာ 
ေၾကာင့္ အဆိပ္သင့္ခဲ့ရသူေတြ ထဲတြင္ ယုဒ 
အစ္စကာရိယုတ္ ကို ဥပမာ ေပးေျပာျပခဲ့သည္။

 ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေလာကီ တပ္ 
မက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားဖို႔ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ရဟန္းတစ္ပါး ဘဝတြင္ မိမိစိတ္ကို 
တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထားတတ္ျခင္းသည္လည္း 
အလြန္အေရးေၾကာင္းဥပေဒသနံပါတ္ ေျခာက္ 
ကိုေဆာင္ထားဖို႔မွာၾကားသည္။ ထိုနံပါတ္မွာ 
စိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ထား၊ စိတ္ႏွလံုးသြင္းတတ္ပါ။ ရ 
ဟန္း ဘဝဟူသည္ ဝံပုေလြၾကားက သိုးမ်ား 
ျဖစ္သည္။ အစားခံရသူမ်ားလည္း ရွိတတ္ 
သည္။ ရဟန္းသက္တာဆိုသည္မွာ ေရျပင္ေပၚ 
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မေရြး ေရ 
ေအာက္ေရာက္သြားႏိုင္သည္။

 သူေတာ္စင္ အသက္တာတြင္ စိတ္ 
တည္ၿငိမ္ဖို႔ လိုသည္။ လူအမ်ား၏ ေဝဖန္သံ 
မ်ားေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္မရွားဘဲ။ စိတ္တည္ၿငိမ္ 
ဖို႔လိုသည္။ အပင္ျမင့္ေလ ေလပိုတုိက္ေလ ဆို 
သည့္အတိုင္း အတြန္းအတိုက္မ်ား ရွိေနမည္။ 
ခ်ီးမြမ္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္း မ်ားအၾကားတြင္ တည္ၿငိမ္ 
ဖို႔လိုသည္။

 ရဟန္းဘဝသည္ အခက္အခဲမ်ား 
သာ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ 
လည္း ရွိေနသည္ကို ဆရာေတာ္ က သတိ 
ေပးခဲ့ၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ရဟန္း အသက္ 
တာကို ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကရန္ 
သိကၡာခံယူမည့္သူတို႕ကို  အားေပးစကား မိန္႔ 
ၾကားခဲ့သည္။

တရားနဲ႔ ေငြဆိုတာ ဖါးနဲ႔ ေျမြပါ

ay;urf;jcif;onf 
&,ljcif;xuf ydk í 

r*Fvm&Sdonf/
wrefawmf0x¬K  20;35
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ေညာင္ေလးပင္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္

 သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကုိ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ 
ရက္ေန႔တြင္ ေညာင္ေလးပင္ လုဒ္ မယ္ေတာ္ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

  အခမ္းအနားကို သမၼာက်မ္းစာ တ 
မန္ ေတာ္လုပ္ငန္း နာယာက Arch Bishop 
Basilio Athai ႏွင့္ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
Saw Bosco တို႔ ဦးေဆာင္ျပီး နံနက္ (၆း၀၀) 
နာရီတြင္ မစၦားတရားေတာ္ ပူေဇာ္ျခင္း ျဖင့္ 
စတင္ခ့ဲပါသည္။ မစၦားမစတင္မီ Sr. Ester က 
သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ေပၚ 
လာပုံကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ 

 နံနက္ ၇း၃၀ နာရီ မွ စတင္ျပီး 
Laudato Si (Praise the Lord my God) 
ကမၻာေျမႀကီး စိမ္းလန္းစုိေျပရမည္ ဆိုသည့္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္၏ စာခြ်န္ေတာ္ ကို 
ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားက ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ငယ္ 
မ်ားခြဲ၍ ပုိ႔ခ်ရွင္းလင္းသြားပါသည္။

၁။ ဖန္ဆင္းရွင္၏လက္ရာေတာ္
 (Archbishop Basilio Athai)

၂။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ သဘာဝဝန္းက်င္ 
ထိမ္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အႏၱရယ္ကင္းေသာ အစား 
အစာ
 (Archbishop Nicolas Mang Tang)

၃။ Laudato Si စာခြ်န္ေတာ္မွ သြန္သင္ေသာ  
သဘာဝ ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈ
 ( Bishop John Saw Yaw Han)

 ညပုိင္း ၇း၄၅ နာရီတြင္ သမၼာက်မ္း 
စာသရုပ္ျပျခင္ Fr. Saw Bosco ဦးေဆာင္ျပီး 
ၿပိဳင္ပြဲေမးခြန္း အတူတကြေျဖၾကားျခင္းမ်ားျပဳ
လုပ္ၾကပါသည္။

 သမၼာက်မ္းစာ သရုပ္ေဖာ္ၾကရာတြင္ 
လြိဳင္ေကာ္သာသနာမွ မ်ိဳးႀကဲသူပုံပမာ၊ ပုသိမ္ 
သာသနာမွ ေလမုန္တုိင္းကုိ ၿငိမ္သက္ေစျခင္း၊ 
ျမစ္ႀကီးနားသာသနာမွ ဂ်ံဳႏွင့္ေပါင္းပင္ပုံပမာ၊  
ရန္ကုန္သာသနာမွ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မွ အလုပ္ 
သမားမ်ား အသီးသီးသရုပ္ေဖၚျပသ သြားၾက 
ပါသည္။

 ၎ေနာက္ ဦးျမင့္ေမာင္မွ သမၼာ 
က်မ္းစာ ျပိဳင္ပြဲဆုရ သူမ်ားအားေၾကျငာရာ

ပထမဆု ေဒၚအန္ေဂ်လာ (လြိဳင္ေကာ္သာ 
သနာ)၊ ဒုတိယဆု မတင္ထုိက္ (ဖယ္ခုံသာ 
သနာ)၊  တတိယဆုကို  ေဒၚေလးေလး 
(ေတာင္ႀကီးသာသနာ) ႏွင့္ မမာဂရက္ (ရန္ 
ကုန္သာသနာ) ပူးတြဲ အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ထိုဆုမ်ားႏွင့္အတူ ႏွစ္သိမ့္ဆု (၁၀) 
ဆုကိုလည္း ခ်ီးျမွင့္ေပးပါသည္။

 ဆုေပးပြဲကို ေဖေဖၚဝါရီ ၁၁ ရက္ ည 
အခ်ိန္ မစၧားအၿပီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ 
သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္း (၁၀) 
ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ 
ၿပီးစီး ႏုိင္ခ့ဲသည့္အတြက္ ဘုရားသခင္အား 
ေက်းဇူး တင္ပါသည္။

U Sai Seang

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကက္သလစ္သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား

၂၀၁၇ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္  
သီလရွင္ေလာင္း ၅ ပါး ပထမ ယာယီသစၥာ 
ျပဳၾကသည္။ ၄င္းတို႔မွာ Sr. Cecilia Ji Awng, 
Sr. Cecilia Doi Ra, Sr. Elizaberth Zawng, 
Sr. Teresa Seng Nan, Sr. Roselyn တို႔ျဖစ္ၿပီး၊  
သီလရွင္ငယ္ ၁၀ ပါး ရာသက္ပန္ သစၥာျပဳ ၾက 
သည္ ယင္းတို႔မွာ Sr. Venus Marie S. Pagar 
(Philippines မွ), Sr. Marie Assumpta 
ေဆြဇင္ဦး, Sr. Elizaberth Kha Ring, Sr. 
Esther, Sr. Esther Hkawn Tawng, Sr. 
Cecilia Roi Nau, Sr. Cecilia Seng Nu, Sr. 
Jacinta Roi Ji, Sr. Regina Ma Lwan Po, Sr. 
Paulina Uma တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္စာရင္းအရ သီလရွင္ 
စုစုေပါင္း ၄၂၆ ပါးရွိၿပီး၊ သစၥာျပဳျပီး သီလရွင္ 
၃၆၈ ပါး၊ ယာယီသစၥာျပဳၿပီး သီလရွင္ ၅၈ ပါးရွိ 
ပါသည္။ 

ဂိုဏ္းဥကၠဌ MotheMarci Colette 
၏ အမွာ စကားမွာ - သံမာေတဦး (၁၀၊၁၆) 

အရ "ေတာေခြစုထဲသို႔ သိုးတို႔ကို ေစလႊတ္ 
သကဲ့သို႔ သင္တုိ႔ကိုငါေစလႊတ္၏၊ ထို႔ေၾကာင္႔ 
သင္တို႔သည္ ေျမြကဲ႔သို႔႔လိမ္မာလွ်က္ ဂ်ိဳးငွက္ 
ကဲ႔သို႔ အဆိပ္ကင္းလွ်က္ရွိၾကေလာ႔" ဟူသည္႔ 
က်မ္းစာအတိုင္း - တပည္႔ေတာ္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ 
သို႔ ေခၚေတာ္မူျခင္း၏ ေပးဆက္ရမည္႔တန္ဘိုး  
ကို သတိမူမိေစရန္ ႏွင္႔ ၀ံပုေလြမ်ား ကဲ႔သို႔ 
အတု အေယာင္ ပုေေရာဖက္မ်ား၊ နတ္ဆိုး၏ 
ေက်ာ႔ကြင္း မိေနသူမ်ား၏ လွည္းဖ်ားျခင္းမ်ား 
ကိုလည္း သတိရွိၾကေစရန္၊  ဒုကၡခက္ခဲျခင္း 
မ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ဧကန္အမွန္ ေတြ႔ 
ႀကံဳရမည္ကို အတိအလင္း ေဖၚျပထားျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး သာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္၊  ရင္႔ၾကတ္ေသာ 
ခံယူခ်က္ျဖင္႔ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ကိုလည္း 
သတိ ပညာရွိေသာ ေျမြကဲ႔သို႔႔ လိမ္မာလွ်က္ 
ရုိးသားေသာ ဂ်ိဳးငွက္ကဲ႔သို႔ အဆိပ္ကင္းရန္ 
အားေပး တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ႔ပါသည္။ 

Sr. Ann Teresa, SFX

အသင္းဂိုဏ္းႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းၾကပါစို႔

၂၀၁၇ ခု မတ္လ ၁ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔သည္ ဝါဝင္ေသာ ေန႔ျဖစ္သည္။ အသားေရွာင္၊ ဝါေရွာင္ရန္ ဝတၱရားရွိေၾကာင္း သတိရပါ
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဒီဝါတြင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို နာယူရင္ နီးစပ္သူမ်ားအား ကူညီေဖးမရန္ ႏိႈးေဆာ္ ထားပါသည္။

ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ဝါတြင္းကာလကို အေကာင္းဆံုး ျဖတ္သန္းသြာၾကပါစို႔
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ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ ေရႊစင္၈်ဳဗလီရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Sr. Rose 
VirgineMyaing, Sr.CeciliaNyunt ႏွင့္Sr. Monica James တို့သည္မယ္ေတာ္၏ႏွလံုးေတာ္ပြဲ 
ေန႕၌ ဂ်ဳဗလီမစာၧးတရားေတာ္ျမတ္ကို စိန္ဂၽြန္းေမာင္ေထာ္ေလးဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ 
ေဖော္၀ါရီလ(၈) ရက္၊နံနက္(၉) နာရီ၌ ရဟန္းေတာ္ (၁ရ) ပါးႏွင့္အတူ ကိုရင္ႀကီးမ်ား၊ ဂိုဏ္း 
အသီးသီး မွ သီလရွင္မ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ဘာသာသူမ်ားတို႕ႏွင့္အတူ ဘုရားရွင္ကို ခ်ီးမြမ္း ေက်းဇူး 
တင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ 

 ႏွစ္(၅၀)တိုင္ေအာင္Sisterတို့၏စြန္႕လြတ္အႏွစ္နာခံျခင္း၊ ရက္ေရာျခင္း၊ စိတ္ေဇာထက္
သန္ျခင္းမ်ားအားလံုးအတြက္ Sisterတို့အားေက်းဇူးတင္လ်က္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းရွင္ေယဇူး၏ 
ေကာင္းခ်ီးေက်းဇူးေတာ္ Sister တို့အေပၚ အၿမဲသက္ေရာက္ပါေစ။

Good Shepherd Sisters

ေကာင္းေသာသိုးထိန္း သီလရွင္ဂိုဏ္းမွ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ား

လာဇလက္သီလရွင္အသင္းဂုိဏ္း၏ ၾကယ္ပြင့္တစ္ပြင့္ 
ျဖစ္သည့္ သီလရွင္ အန္ေဂ်လာ ဆြတ္ခုိင္ (Angela Sut Khine) 
၏ တစ္သက္သစၥာခံယူျခင္းကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔၌ ျမစ္ႀကီး 
နားသာသနာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္ရိွ စိန္ဂါၿဗဲလ္ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

သီလရွင္ အန္ေဂ်လာ ဆြတ္ခုိင္သည္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသူ 
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕ ဇာတိျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ (၇) ဦးတုိ႔တြင္ (၆) ေယာက္ေျမာက္ 
သမီးရတနာျဖစ္သည္။ 

“ကြ်န္မဘ၀ အမႈေတာ္ျမတ္ ထမ္းေဆာင္တာ (၆) ႏွစ္ 
ရိွပါၿပီ။ တစ္သက္လံုးေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ပန္းတုိင္ကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္ 
ခဲ့သည့္အတြက္ အရမ္းပဲ ေပ်ာ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိလည္း 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ဘုရားသခင္၏ 
အလုိေတာ္အတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္ 
နယ္က အစ္မ၊ ခဲအုိႏွင့္ တူမေတြ၊ ေရႊစက္ေက်းရြာႏွင့္ 
ဖားကန္႔တုိ႔မွ ေဆြမ်ိဳးေတြအားလုံးကုိလည္း လာေရာက္ေပးတဲ့ 
အတြက္ အရမ္းပီတိျဖစ္မိပါတယ္”ဟု သီလရွင္ အန္ေဂ်လာက 
ဆုိသည္။ 

တစ္သက္သစၥာခံယူျခင္း မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ 
နံနက္ (၉) နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
ဘာသာတူ လူဦးေရ (၃၀၀) ထက္မနည္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

စတီဖင္ေအာင္းေအာင္

တစ္သက္သစၥာခံယူခဲ့သည့္ လာဇလက္ သီလရွင္ အန္ေဂ်လာ

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ မွ ၂၃ 
ရက္မ်ားတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဒုတိယ ၀တ္  
ေစာင့္ျခင္း မတုိင္မွီ Renewal Course 
(Leadership ေခါင္းေဆာင္သင္တန္း) ကို စိန္ 
ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား သီလရွင္မ်ား၏ ေက်ာင္း 
ရင္း တြင္ ၃ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ Fr 
Irsan (SJ)  မွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သီလရွင္ 
ေပါင္း ၁၅၂ ပါး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။   

Fr Irsan (SJ) မွ သီလရွင္မ်ားအား 
ပို႔ခ်ရာတြင္ မိမိိတာဝန္က်ရာ က႑ အတြက္ 
ပိုမိုထိေရာက္စြာ တာဝန္ယူ ဦးေဆာင္တတ္ရန္ 
Developing Leadership အေနၿဖင္႔ ရဟန္း 
မင္းၾကီး Francis အား နမူနာအျဖစ္ ယူၿပီး တ 
ျဖည္းျဖည္းျခင္း ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ႔ အျဖစ္ 
မိမိ ကိုယ္ကို ပံုသြင္းျပဳျပင္ လာရန္ လမ္းညႊန္မႈ 
မ်ား ျဖင့္ထိေရာက္စြာ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ သီလရွင္ 

မ်ား ဘက္မွလည္း စိတ္၀င္စားစြာျဖင့္ ေမးခြန္း 
မ်ား အားျဖင့္၄င္း၊ မိမိတို႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ား 
ေ၀ငွျခင္းျဖင္႔၄င္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပါ၀င္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

သင္တန္းအၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၂၄-၃၀ 
ရက္အထိ ႏွစ္ပတ္လည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၀တ္ 
ေစာင့္ ျခင္းကို ဆက္လက္က်င္းပရာ Fr. Titus 
Tin Maung (SJ) မွတရားေပးခဲ့သည္။ သီလ 
ရွင္အပါးေပါင္း ၁၉၄ ပါး ၀တ္ေစာင့္ခဲ့ၾကသည္။  
၀တ္ေစာင့္ျခင္းေနာက္ဆံုးေန႔ ၃၀-၁-၂၀၁၇ 
တြင္ Postulant ေတာင္းခံသူ အဆင့္သို႔ ၉ ဦး၊ 
Novice ပထမႏွစ္ သီလရွင္ေလာင္းအဆင့္သို႔ 
၁၈ပါး တက္လွမ္းသည့္ အခမ္းအနားကို္ ပုသိမ္ 
သာသနာဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး John 
Mahn Hsane Hgyi မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပ 
ေပးခဲ့သည္။

ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား စစၥတာမ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ ဒုတိယ အသုတ္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

ဆပ္  ေျဖျခင္ းသီလ႐ွင္   ဂိုဏ္းမွ  ေ႐ႊစင္ ႏွင္ ့ ေငြစင္ ဂ်ဴဗလီ႐ွင္ မ်ားအတြက္   ေက်းဇူးတင္ ျခင္ းမစၦားကို  
ေဒါငံခါးတိုက္ နယ္  Fr. Carlo Salerio Retreat Center ၌ ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ ရက္  နံနက္  ၆း၀၀ နာရီ 
တြင္  က်င္ းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။ ဖယ္ခုံ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာ ေတာ္  ပီတာလွ၊ လြိဳင္  ေကာ္  ဂိုဏ္ းအုပ္ ဆရာ 
ေတာ္  စတီးဖင္ း ေတ်းဖဲ ႏွင္ ့ ဆရာ ေတာ္  ဆို ေတး႐ိုဖား ေမာ ႏွင္ ့အတူ ရဟန္ း ေတာ္  ၂၄ ပါးႏွင္ ့အတူ  
တရားနာ ပရိတ္သတ္ ၁၅၀ ခန္႔တို႔ ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။

  ေရႊစင္ ဂ်ဴဗလီ႐ွင္ မ်ားမွာ M. Elizabeth Mary, M. Teresa Regina, M. Cecilia Veleria, 
M. Alice Pompilia, M. Susanna Valentine,M.Christina Aurelia တို႔ုျဖစ္ ၾကသည္ ။  ေငြစင္ 
ဂ်ဴဗလီ႐ွင္ မ်ားမွာ M. Lourdes Mary Andrew, M. Agatha Hkong Nyoi, M.Juditta Mu Hto, 
M. Anetta Ma Kaw, M. Crescentia Nyo, M. Agnese Nateke, M. Ilaria Ah Ei, M. Sarah 
Gwe Gwe, M. Veronica Mu Bwe, M. Ipolita Sai O, M. Teresa Ja Ing တို႔ျဖစ္ ၾကပါသည္ ။

ဒက္ ဇူးမယ္ (ISR)

ဆပ္  ေျဖျခင္း 
သီလ႐ွင္    

အသင္းဂိုဏ္း 
မွ ဂ်ဴဘီလီရွင္ 
သီလရွင္မ်ား 
အား ဂုဏ္ျပဳ 
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(၂.၂.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႕ သူ 
ေတာ္စင္မ်ားပြဲေန႔ကုိ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ဒီ 
ေမာဆုိ တုိက္နယ္  စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ဘုရားရွိခုိး 
ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သူေတာ္စင္ 
ဂုိဏ္း အသီးသီးမွ သစၥာသုံးပါးခံ သီလွရွင္၊ 
ဘရာသာရ္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား (၁၂၀)ခန္႔ ပါ 
ဝင္ခဲ့သည္။ မနက္(၆)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဘာသာ 
သူ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ဖေယာင္းတုိင္ 
ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း 
ႏွင့္ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးအား ဗိမာန္ေတာ္၌ 
အပ္ႏွံ ပူေဇာ္ျခင္း မစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္ 
က်င္းပ ခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး စတီးဗင္း 
ေက်းပဲ မွ ဤေက်းဇူးတင္ မစာဆၦးတရား 

ေတာ္ျမတ္ကုိ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ၾသဝါဒအတြင္းတြင္ ဆရာေတာ္မွ 
အခန္းက႑ အသီးသီး၌ မိမိတုိ႔၏ဘဝကုိ 
ဆက္ကပ္ေနၾကေသာ သူေတာ္စင္ တစ္ဦးစီကုိ 
ေက်းဇူးင္ေၾကာင္း၊ အခက္ခဲမ်ား ရွိေသာ္ျငား 
လည္း ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏သူေတာ္စင္ 
ဘဝအသက္တာကုိ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္း 
ၾကရန္ တိုက္တြန္းအား ေပးလုိေၾကာင္း၊ ေရွးဦး 
စြာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိေနာက္ ဤယေန႔ 
က်င္းပၾကေသာ ပြဲေန႔၏ အဓိပၸါယ္ကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ ေဝငွခဲ့ၿပီး၊ သခင္ေယဇူးကဲ့သုိ႔ လူ 
သားတုိင္းကုိ အလင္းေပးႏူိင္ဖုိ႔ အစဥ္အၿမဲ 
ႀကိဳးစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အမိမယ္ေတာ္ 

ကဲ့သုိ႔လည္း သန္႔ရွင္းျဖဴစင္စြာျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ 
သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ႏွလုံးသာျဖင့္ အမ်ား 
အတြက္ ဆက္ကပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သံတာ 
ထေရးဇားကဲ့သုိ႔ သူတစ္ပါး မလုပ္ႏူိင္ေသာ 
အရာ မ်ားကုိ ဘုရားရွင္ထံ ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ 
လ်က္ လုပ္ေဆာင္ႏူိင္ရန္ အမွာစကား ေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူေတာ္စင္မ်ားကုိ 
ရက္ေရာစြာ ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းေပးၾကေသာ 
မိဘရွင္တစ္ဦးစီကုိလည္း ေက်းဇးအထူးတင္ 
ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ထုိေနာက္ ဘာသာသူ အလွဴရွင္မ်ား 
ျပင္ဆင္ထားေသာ နံနက္စာ ကုိစားသုံးၾကၿပီး 
Creating a Culture of peace and 

reconciliation as conscrated persons 
ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆရာေတာ္မွသူေတာ္ 
စင္မ်ားအား သြန္သင္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ 
ပါသည္။ ျမန္မာႏူိင္ငံႏွင့္ အထူးသျဖင့္မၿငိမ္ 
မသက္ စစ္ျဖစ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး ရရွိရန္ဆုေတာာင္းျခင္း၊ ဝါေရွာင္ျခင္း 
မ်ား တစ္လတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၾကရန္ တုိက္တြန္း 
ႏူိးေဆာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ လြိဳင္ေကာ္ သာသနာ အ 
တြင္းရွိသူေတာ္စင္မ်ား၏ ေကာ္မတီ အဖဲြ႕ 
မွလည္း သုံးႏွစ္တာအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ား၏ အစီရင္ခံစာကုိ Sr.Maria Goretti မွ 
လည္းေကာင္း၊ ရန္ပုံေငြ အေျခအေနကုိ Sr.
Velentina လည္းေကာင္း၊ အမွာစကားကုိ 
Sr.Lusia ေဌးမူမွ ေျပာေၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ထုိအျပင္ သူေတာ္စင္မ်ားအားလုံး 
အခ်င္ခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္ႏွီးစြာျဖင့္ ဤယေန႔ သက္ 
တာကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာအတူတကြ ေဝဌႏူိင္ၾကရန္ 
ဖါသာရ္ ဒဲရယ္ (op) ႏွင့္ ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ 
စစၥတာရ္ေလးမ်ား ဦးေဆာင္လွ်က္ ေပ်ာ္စရာ 
ကစား နည္းမ်ား၊ ActionSong မ်ားျဖင့္ 
ကခုန္ကစားခဲ့ၾကၿပီး ေန႔လည္စာ အတူတကြ 
သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

(Sr.Monica Ma Mge (SCCG)

လြိဳင္ေကာ္သာသနာမွ ကမၻာ့သူေတာ္စင္မ်ားပြဲေန႔
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ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဇႏၷဝါရီလ ၂၄ ရက္

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳးိတုိ႔၏ ထံုးတမ္း 
စဥ္လာ ရုိးရာေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဓေလ့မ်ား အ  
ေၾကာင္းကုိ သုေတသနျပဳလုပ္ေသာ စာအုပ္ 
ကုိ မိတ္ဆက္ေသာပြဲျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ 
မိတ္ဆက္ပြဲကုိ ၂၄ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၇ 
နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္  summit Parkview 
hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳးိမ်ားတုိ႔၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာ  ရုိးရာေျမယာ 
စီမံခန္႔ခြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစာအုပ္ မိတ္ဆက္ 
ပြဲကုိ  အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႕၊ မီဒီယာအဖြဲ႕တုိ႔ စုစုေပါင္း 
လူဦးေရး ( ၂၀ ) တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

 စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ justice and 
Peace director Fr. Tomas မွ အဖြင့္ စကား 
ေျပာျပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ထုံးတမ္း 
စဥ္လာ ရုိးရာေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဓေလ့ကုိ သု 
ေတသန ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ 
ေျပာျပသည္။ စာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ထုံးတမ္းစဥ္ 
လာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ သိရွိျပီး မိမိတုိ႔ ဓေလ့ 
အရ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကုိ  မိမိပုိင္ေသာ ေတာင္ေတာ 
ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိျပီး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတတ္ 
ေစရန္  ျဖစ္သည္။
 အဖြင့္စကား ေျပာျပီးေနာက္တြင္ ထုံး  
တမ္းစဥ္လာဆုိတဲ့ ေခါင္စဥ္ျဖင့္ ဆရာ ဦးတင္ 
ျမင့္ ႏွင့္ ဆရာမ လွမ်ဳိးစု တုိ႔က ရွင္းျပခဲ့သည္။  
ပထမအေနျဖင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ဆုိသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆရာဦးတင္ျမင့္က တုိင္းရင္းသား 
မ်ား၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ အစုိးရေျမယာ မူ၀ါ 
ဒ ႏွစ္ခုအႀကားတြင္ ျခားနာခ်က္းမ်ား၊ ျပည္ 

နယ္တြင္ရွိေသာ လုပ္သားမ်ားအေႀကာင္း၊ အ 
စုိးရ၏ ေျမယာေပၚလစီတြင္ ပါ၀င္ေသာ တုိင္း 
ရင္းသား ၏ အခြင့္အေရး၊ KNU ေျမယာမူ၀ါဒကုိ  
အႀကမ္းဖ်င္း ရွင္လင္းတင္ျပပါသည္။ ဆရာမ  
လွမ်ဳိးစု အေနျဖင့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဓေလ့  
အေႀကာင္းကုိ ရွင္းျပေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ 
ကရင္လူမ်ဳးိ မ်ားတြင္ ထုံးတမ္းအရ က်င့္သုံး 
ေသာ ေျမစနစ္တြင္ ေကာ့ ႏွင့္  ကု စနစ္ကုိ 
ေျပာျပသည္။ ေကာ့ ဆုိသည္မွာ ကရင္လူမ်ဳိး 
မ်ား၏ ဘိုးဘြား စဥ္ဆက္ ကတည္းက  စုိက္ပ်ဳိး 
လုပ္ကုိင္လာေသာ ေျမျဖစ္သည္။ ကု စနစ္ ဆုိ 
သည္မွာ ကရင္လူမ်ဳးိမ်ားသည္ သစ္ေတာ္ကုိ  
ခုတ္ထြင္ ျပီး ေနရာမ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ဳးိးမ်ား 
အလွည္က်  စုိက္ပ်ဳိးေသာ ေျမယာစနစ္ ျဖစ္ 
သည္။ KNU ေျမ ယာ ေပၚလစီကို ေရးဆြဲရ 
သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္လင္းတင္ျပခဲ့ 
သည္။ KNU ေျမယာ ေပၚလစီသည္ ကရင္လူ 

မ်ဳိးမ်ား၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမယာစီမံခန္႔ 
ခြဲ မူကုိ အေျခခံျပီး ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြး 
ေႏြးျပီးေနာက္တြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတု႔ိ၏ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာ ရုိးရာေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စာ 
အုပ္ကုိ အခန္းလုိက္  မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထုိစာအုပ္ အေႀကာင္ကုိ ေျပာျပရန္ အတြက္ 
FR. Tomas၊ Saw Francis၊ Romenus ႏွင့္ 
Aung Thin တုိ႔က ေျပာျပသြားပါသည္။  စာ 
အုပ္ ၏ အခန္း(၁) ႏွင့္ (၂) ကုိ ေစာဖရန္စစ္မွ 
အခန္း (၁) တြင္ ပါ၀င္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူ 
မ်ဳိးစုတုိ႕၏ ေနထုိင္ရာ၊ ဆင္းသက္လာပုံႏွင့္ 
အခန္း (၂) တြင္ ပါ၀င္ေသာ သုေတသနျပဳ 
လုပ္သည့္ နညး္ပညာႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး 
စုမ်ား ေရြးခ်ယ္ပုံကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးပါသည္။ 
အခန္း (၃) ကုိ ဆရာရုိးမာႏူမွာ တုိးရင္းသား 
ေဒသတြင္ရွိေသာ စီပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳးိမ်ား၏ အဓိက စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရွင္းျပ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ 
FR.Tomas မွ စာအုပ္၏ အခန္း (၄)ႏွင့္ (၅) ကုိ 
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာ 
ခြဲေ၀မႈ၊ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အ 
ေမြခြဲေ၀ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑၊ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာစီမံ 
ခန္႔ခြဲျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ဆရာဦးေအာင္သင္းမွ 
အခန္း (၆) တြင္ ပါရွိေသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ 
မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပီးေနာက္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ 
ပြဲကုိတက္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတုိ႔ 
အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္ျခင္းမ်ား  ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ထုိသုိ႔ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းျခင္း 
အစီ အစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္တြင္ စာအုပ္ 
မ်ားကုိ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳးိတုိ႔၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ရုိရာေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဓေလ့မ်ား
အေၾကာင္းကုိ သုေတ သနျပဳလုပ္ေသာစာအုပ္ မိတ္ဆက္ေသာပြဲ

 ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ လူ 
ထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ 
သည့္ ပထမအႀကိမ္ သတင္းမီဒီယာ သင္တန္း 
ကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔ထိ 
(၃) ရက္တုိင္ စိန္ကုိဘလန္ဘန္ ကာသီ ျဒယ္ 
ေက်ာင္း၀င္းရိွ စိန္ကုိလန္ဘန္ ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 

လ၀ါး၊ တႏိုင္း၊ ဖားကန္႔၊ ကားမုိင္း၊ 
တန္ဖရဲ၊ မုိးညွင္း၊ မုိးေကာင္း၊ ၀ုိင္းေမာ္ႏွင့္ 
ျမစ္ႀကီးနား ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပုိင္ ရပ္ကြက္ 
အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္လာၿပီး 

သင္တန္းဆရာမ်ားအျဖစ္ ျမစ္ႀကီးနား သတင္း 
ဂ်ာနယ္၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး 
ဦးလေထာ္ဘရန္မုိင္ႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံမွ မီဒီယာ 
ဆရာႀကီးဆမ္တုိ႔ ပုိ႔ခ်သင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ 

သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မွာ သာသနာေတာ္အတြင္း သတင္း 
မီဒီယာက႑ ပုိမုိတုိးတက္ က်ယ္ျပန္႔လာ ေစ 
ရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား သတင္းမီဒီယာကုိ ပုိမုိ 
သိကြ်မ္းၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳး သယ္ပုိးႏုိင္ၾကသူ 
မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။

 “ႏုိ င္ ငံတကာမွာသတင္း မီ ဒီယာေ
က်ာင္းကုိ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္တက္ရတယ္။ ယခု သင္ 
တန္းဟာ (၃) ရက္သာ ျဖစ္တယ္။ မပ်က္ မ 
ကြက္ တက္ေရာက္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ 
ဆုိေတာ့ သာသနာေတာ္မွာသတင္းမီဒီယာက
႑တြင္က်ယ္လာမွ ဘာသာတူေတြ ဘာလုိ 
အပ္ေနတယ္၊ အသင္းေတာ္က ဘာေတြလုပ္ 
ေနတာေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပႏုိင္မွာ 
ျဖစ္တယ္။ အခုခ်ိန္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ 
ပ်က္ေနမႈမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ျပႏုိင္ဖုိ႔ 
သတင္း မီဒီယာဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီး 

ေနၿပီ။ ႀကိဳးစားၾကပါ” ဟုလူထုဆက္သြယ္ေရး 
တာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဒါက္တာ ပီတာခါး 
ေအာင္တူးကသင္တန္းသားမ်ားအားမိန္႔ၾကား
ခဲ့သည္။ 

အဆုိပါသင္တန္း၌ ဆရာႀကီး ဦးလ 
ေထာ္ ဘရန္မုိင္က သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ စ 
သည့္ သတင္းမီဒီယာ၏ အေရးႀကီးပံု၊ သတင္း 
ေရးသားနည္း၊ သတင္းေထာက္ ေကာင္း တစ္ 
ဦး ျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား 
ကုိ ဦးစားေပးပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

“ဘယ္လုိမ်ိဳး က႑ေတြမွာ မဆုိ 
လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ 
ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ က်ရာ 
ေနရာမွာ တာ၀န္ေက်ေက် ထမ္းေဆာင္ၾကပါ” 
လုိ႔ ၄င္းက သင္တန္းေနာက္ဆံုးေန႔၌အားေပး
လမ္းညြန္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ သင္တန္းသုိ႔ သင္တန္းသား 
ဦးေရ (၃၇) ဦးတိတိပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး 
နယ္ေ၀း ရပ္ေ၀းမွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ
တည္းခုိစရိတ္၊ စားစရိတ္ အခမဲ့ တာ၀န္ယူ 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 

ဂြ်န္ဆုိင္းလတ္ေအာင

ခဲတစ္လံုးတည္းျဖင့္ ငွက္ႏွစ္ေကာင္ပစ္ရန္



ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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 အျပဳသေဘာေဆာင္ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ 
လူသားႏွင့္ လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း 
အမွတ္စဥ္ (၁) ကို ဇန္နဝါရီလ (၉-၁၃) ရက္ 
ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ 
စစၥတာရ္မ်ား ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ 

 အစည္းအေဝးကို Karol and Setha 
မွျပဳ လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး MCHAN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
စုစုေပါင္း (၁၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါ ဆရာျဖစ္ သင္တန္းသို႔ 
ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံမွ Mr.Jean Francois က 
သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ထို (၅) ရက္တာ သင္ 
တန္းတြင္ မိတ္ဆက္ျခင္း၊ ေမတၱာစာဆိုျခင္း၊ 
တရားထိုင္ျခင္း၊ သင္တန္းသားတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သင္တန္း၏ပန္းတိုင္၊ 
သင္္္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ သင္တန္းသား 
တို႔၏ လုိအပ္ခ်က္စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊  

သင္တန္းသားတို႔ အတြက္လိုအပ္ေသာ သင္ 
တန္းေပးမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ သင္ 
တန္း ေခါင္းစဥ္မ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရး 
ဆြဲနည္းႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲနည္း  
မ်ား စသည္တို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ 

 သင္တန္းသားမ်ားမွလည္း သင္တန္း 
တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါသည္။ 
လာမည့္ ေမလတြင္လည္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း 
အမွတ္စဥ္ (၂) ကို Karol and Setha မွ ထပ္မံ 
ပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းကို  
တက္ေရာက္ျခင္း အားျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ား 
မွာ သင္တန္းေခါင္းစဥ္မ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ေရးဆြဲနည္း၊ သင္တန္းမွ သင္တန္း ေခါင္း 
စဥ္မ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေရးဆြဲနည္း၊ သင္ 
တန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲနည္းမ်ားကုိ ထိေရာက္ 
စြာ ေလ့လာသင္ယူရရွိခဲ့ပါသည္။ 

Elizabeth ေဟမာလြင္ MCHAN

 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ-စိ န္  
ပီတယ္ကြန္ဖရင့္၊ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း 
ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၃၅ နွစ္ ျပည့္ 
ေက်ာက္စိမ္းရတုဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနားကို ဇန္ 
နဝါရီလ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။  
ထိုေန႔ နံနက္ (၆) နာရီ မစာၦးတရားတြင္ ပုသိမ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟီွ နွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၃)ပါးတို႔မွ ပူေဇာ္ေပးပါသည္။ 
 မစာၦးအၿပီး နံနက္ (၈း၃၀)၌ ေက်ာက္ 
စိမ္း ရတုအခမ္းအနား ပထမပိုင္း အစီအစဥ္ကို 
ပုသိမ္ ဒိုင္အိုခန္းမေဆာင္တြင္ ဆက္လက္ 
က်င္းပၾကပါသည္။ ပုသိမ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ႀကီး မြန္စီေညာ္ ဝီဖရက္ျမင့္စိုးမွ အဖြင့္ဆု  
ေတာင္း ေမတၱာျဖင့္ အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ေပး 
ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၾသဝါဒစကား ျမြက္ၾကား 
ေပးပါသည္။
 ထို႔ေနာက္ ျပည္ေတာ္ေကာင္စီမွ 
ဥကၠဌ Dr-ေရမြန္ ေက်ာ္၀င္းမွ အမွာစကား 
ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေက်ာက္ 
စိမ္းရတု၏ မတည္အလွဴရွင္ (ပုသိမ္သူ) မွ 
အမွာ စကားေျပာၾကားပါသည္။  တက္ေရာက္ 
လာၾကေသာ ဥကၠ႒ေဟာင္းမ်ားမွလည္း တစ္ 
ဦးခ်င္းစီအမွာစကား ေျပာေပးၾကားပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ပုသိမ္ဒိုင္အို ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူရ 
မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး ကြန္႔႔ 
ဖရင့္ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း 
မိမိတို႔ သာသနာရိွ အသင္း ၏ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားကိုတင္ျပေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
 ဆက္လက္ၿပီး အခမ္းအနား သို႔ 
တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ ၾကေသာဘုန္းေတာ္  
ႀကီးမ်ား နွင့္ သီလ ရွင္မ်ားအား ေက်ာက္စိမ္း 

ရတုအမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီး 
ျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ မြန္းတည့္(၁၂)နာရီတြင္ပထမ 
ပိုင္းအခမ္းအနားကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ၾကၿပီး ေန႔ 
လည္စာသံုးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
 အခမ္းအနား ဒုတိယပိုင္းကိုမြန္းလြဲ 
(၁) နာရီတြင္ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ၾကရာ က်မ္းစာ 
ၿပိဳင္ပြဲကို ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ၿပီး ဆုရရိွသူမ်ား 
အား မတည္အလွဴရွင္မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ေပး 

ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဗလာမပါ ကံစမ္းမဲ 
ေဖာက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသူ အားလံုးအား 
လက္ေဆာင္မ်ား ေပးခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ပုသိမ္ စိန္႔ဗင္းဆင္း အသင္းသူမ်ားမွ  “မမ 
ပုသိမ္သူ” အကျဖင္႔ ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ႔ၾကၿပီး 
ညေန(၄)နာရီတြင္ အပိတ္ ဆုေတာင္းေမတၱာ 
ကို စုေပါင္းသီဆို၍ အခမ္းအနားကိုရုတ္သိမ္း 
ခဲ႔ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ အသင္း၀င္ 
စုစုေပါင္း (၈၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
 ေက်ာက္စိမ္းရတု အခမ္းအနား အ 
တြက္ မစာၦးပူေဇာ္ေပးပါေသာဆရာေတာ္ႀကီး 
နွင့္ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေက်းဇူးအထူး 
တင္ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္ မတည္အလွဴရွင္ မိသား 
စုမ်ား၊ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ေပးပါေသာ Sr.
ႀကီး ခရစၥတီးနားနွင့္ သမီးငယ္မ်ား၊ အလွဴေငြ 
ထည့္ဝင္ေပး ၾကေသာဘာသာသူ၀င္ အသင္း 
သား၊ သူမ်ား၊ စားေသာက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာမိခင္အသင္းမွ ခ်စ္ေမေမ 
မ်ား၊ လုပ္အားေပးကူညီခဲ့ၾကေသာ ဦးေက်ာ္ 
ေဘာ္ဒါမွ သားငယ္မ်ား၊ ဂရုဏာစင္တာမွ 
သမီးငယ္မ်ား အားလံုးအား ေက်းဇူး အထူး 
တင္ရိွပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ 

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း - စိန္ပီကြန္ဖရင့္ (ပုသိမ္) ၏ (၃၅) နွစ္ျပည့္ ေက်ာက္စိမ္းရတုဂ်ဴဘီလီ

MCHAN မွ ဦးစီး ျပဳလုပ္ေပးေသာ ဆရာျဖစ္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁) 

 ျမစ္ႀကီးနား ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ တန္ 
ဖရဲဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္ ဇြပ္ခါးေက်းရြာတြင္ 
ေနထိုင္ၿပီး ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၏နတ္ေဂ်ာ့ ေကာ္ 
မတီဥကၠဌ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးအင္လာလဂ်ာ  
မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္  
သာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ လာၿပီးေနာက္ 
နတ္ကိုးကြယ္သည့္ နတ္ေဂ်ာ့ဘာသာကုိ စြန္႔ 
ပစ္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသုိ႔ တရား၀င္ 
ကူးေျပာင္းလာျခင္း ဆုေတာင္းပြဲ မဂၤလာေတာ္ 
ျမတ္ႀကီးကုိ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ 
ဇြပ္ခါး ေက်းရြာ၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

 တာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စတီဖင္ 
ဆြတ္မာဆြတ္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ ေရာက္ရွိၿပီး 
ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာ 

ေပးျခင္း၊ ေနအိမ္ႏွင့္ ပတ္၀န္က်င္းတစ္ခြင္ 
ေမတၱာေရျဖန္း ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၿပီး ၀ိညာဥ္မ်ား 
အားလံုး ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခစားေတာ္မူေစရန္  
အထူးဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။ နတ္ေဂ်ာ့ ကိုး 
ကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နတ္ရိုးရာပစၥည္းမ်ားကို အိမ္ 
ေရွ႕၌  မီးရိႈ႕ဖ်က္စီးခဲ့သည္။

 ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာကို 
ကူးေျပာင္းယံုၾကည္လာသူ ဦးအင္လာ လဂ်ာ 
သည္ အသက္(၈၆)ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာ 
ေကာ္မတီတုန္ဟုန္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ 
ခဲ့ကာ နတ္ေဂ်ာ့ဘာသာေရး ေကာ္မတီဥကၠဌ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ခရစ္ယာန္ ဘာ 
သာကို သက္၀င္ယံုၾကည္လက္ခံလာျခင္းျဖစ္
သည္။ ဦးအင္လာလဂ်ာသည္ သားရတနာ 

(၃) ဦးႏွင့္ သမီးရတနာ (၅)ဦးတို႔၏ ဖခင္ 
ႀကီးျဖစ္ၿပီး မရန္အမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။

 “ကၽြန္ေတာ္ ကက္သလစ္ဘာသာ 
ကူးေျပာင္းလာတာ စိတ္ေပါ႔ပါးတယ္၊ ေက်နပ္ 
မိတယ္။ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ကက္သလစ္ဘာသာက အစကတည္းက 
တည္ရွိတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြ မိန္းမ မယူဘူး၊ 
သီလရွင္ေတြ ေယာက္က်ားမယူၾကဘူး၊ ဒါ 
ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့ 
မိသားစုကိုလည္း ဆက္ၿပီးအားေပးၾကပါ၊ 
ဆက္သြယ္ေပးၾကပါ၊ လမ္းညႊန္ေပးၾကပါ” ဟု 
ဦးမိုက္ကယ္အင္လာလဂ်ာက ေျပာသည္။

 ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
ကူးေျပာင္းလာသူ မိသားစု၀င္မ်ားမွာ ခ်စ္ဇနီး 

ျဖစ္သူ ေဒၚမာရိယာလယန္လုရာ၊ ညီမျဖစ္သူ 
ေဒၚမာဂရက္ အင္လာေခါန္ေရာ္ႏွင့္ သားျဖစ္သူ 
ေမာင္ရာဖာအဲလ္ အင္လာလဆမ္ တို႔ျဖစ္ 
သည္။

 ဦးမိုက္ကယ္ အင္လာလဂ်ာ မိသားစု 
၀င္မ်ား၏ ပထမဦးဆံုး မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ 
ကို ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၿပီး ကက္ 
သလစ္သာသနာမွ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳျခင္း အစီ 
အစဥ္ကို တစ္ဆက္တည္း ျပဳလုပ္ က်င္း ပကာ 
ဓမၼဆရာမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေက်းရြာေန ျပည္ 
သူမ်ား အေယာက္(၆၀)ခန္႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။         ဆရာအင္ခြမ္ေနာ္ဆိုင္း

အတြင္းေရးမွဴး
 ဗဟိုသာသနာ့အက်ိဳးေဆာင္ရံုး၊ 

ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ

နတ္ေဂ်ာ့ဘာသာေကာ္မတီဥကၠဌ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္လာ
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ျမစ္မခ
 Mother Sky က စီစဥ္တဲ့ဂ်ပန္အခမဲ႔ 
ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းကို ေမာ္လ 
ၿမိဳင္၊ မႏၱေလး၊  ခ်င္းျပည္နယ္တို႔မွာ ဖြင့္လွစ္ 
သြားဖုိ႔ စီတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင္႔လွစ္ရတဲ့ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဂ်ပန္နိုင္ငံအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ခု 
ႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၈ ထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက အလုပ္ လုပ္ 
ႏုိင္တဲ့သူေတြကုိ အလုပ္သင္နဲ႔ နည္း ပညာေပး 
လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖုိ႔ ရွိေနတာ ေၾကာင့္နဲ႔ ဂ်ပန္ 
နိုင္ငံက သင္ၾကားပို႔ခ်မႈေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ 
ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ဖုိ႔အခမဲ႔ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္း ေက်ာင္းကို 
ဖြင့္လွစ္ရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေက်ာင္းတည္ 

ေထာင္တဲ့ ေဒၚမီမီထင္ေက်ာ္က ေျပာပါ တယ္။
 သင္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္လိုသူ 
ေတြကုိ ပညာအရည္အခ်င္းသက္မွတ္မထား 
ေၾကာင္းနဲ႔ သင္းတန္း ကာလ ၄ လ (နာရီေပါင္း 
၁၈၀) ၾကာသင္ၾကားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရ 
ပါတယ္။
 သင္တန္းတက္ေရာက္မယ္ ဆုိရင္ 
ေတာ့ စာအုပ္ဖိုး ၅၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဝင္ေၾကး ၁၀၀၀ 
စုစုေပါင္း ၆၀၀၀ က်ပ္သာ ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္ 
လုိ႔ သိရပါတယ္။
 သင္တန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ 
ခ်င္ ရင္ေတာ့ ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၅၀၇၉၇၇၈၁၊ 
၀၉-၅၀၉၇၉၇၅ တုိကို ဆက္ သြယ္ ႏုိင္တယ္လို႔ 
သိရပါတယ္။

ဂ်ပန္အခမဲ႔ ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္၊ မႏၱေလး၊ 
ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

ျမစ္မခ
 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) 
အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ 
လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ 
အသီးသီးကုိ အႀကံျပဳသံုသပ္ခ်က္ အစီရင္ 
ခံစာကို တင္ျပသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆက္သြယ္ 
ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႔က သိရ 
ပါတယ္။
 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတ 
သနအဖြဲ႔ဝင္ ေမာင္ေဆာင္းခက “ဆက္သြယ္ 
ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အျမန္္ဆုံးျပင္ဆင္ဖို႔ 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ 
ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန 
အသီးသီးနဲ႔ ေကာ္မတီေတြကို ဆက္သြယ္ေရး 
ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ 
ခံစာကို တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ေျပာ 
ပါတယ္။

 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခု 
ႏွစ္က အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ပုဒ္မ၆၆(ဃ)မွာ 
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ တစ္ခုခုကို အသံုး 
ျပဳၿပီး ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူတာ၊ အႏုိ္င္ 
အထက္ ျပဳတာ၊ မတရားတားဆီး ကန္႔ကြက္ 
တာ၊ အသေရဖ်က္တာ၊ ေႏွာင့္ယွက္တာ၊ 
မေလ်ာ္ ၾသဇာသံုးတာ ဒါမွမဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ 
တာေတြဟာ အက်ဳံး၀င္တယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထား 
ပါတယ္။
 ၆၆ ဃ ရဲ႕ ျပစ္မႈေတြကေတာ့ က်ဴး 
လြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈစီရင္ျခင္းခံရရင္ အဲဒီလူကုိ  
သံုးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ 
ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ခ်မွတ္ႏုိင္ 
တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာ
င္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအသီးသီးသို႔ 

အႀကံျပဳသံုသပ္ခ်က္အစီရင္ခံကို တင္ျပမည္

ျမစ္မခ
 တယ္လီေနာအေနနဲ႔ ဖုန္းေငြတစ္ခါ 
ျဖည့္တုိင္း ၃၆၅ ရက္အထိ ဆင္းကတ္ကုိ 
သက္တမ္းတုိးေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ တယ္ 
လီေနာ ျမန္မာက သိရပါတယ္။
 ေနာက္ဆုံးဖုန္းေငြျဖည့္တဲ့ရက္ကေန 
၃၆၅ ရက္ အတြင္း ဖုန္းေငြမျဖည့္ရင္ ဖုန္း 
ေနာက္ဆုံးေငြျဖည့္ရက္ကေန ၃၆၆ ရက္ 
ေျမာက္ ေန႔ကစၿပီး ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ အ 
ထြက္ ဖုန္းေခၚဆိုတာ SMS တာနဲ႔ တစ္ျခား 
၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ေတာ့မွာ မ 
ဟုတ္ ဘူးလုိ႔လည္း သိရပါတယ္။
 ဒါ့အျပင္ ဆင္းကတ္စတင္ အသုံးျပဳ 

တဲ့ေန႔ကေန ရက္ ၆ဝ အတြင္း ေငြမျဖည့္ရင္ 
၆၁ ရက္ေျမာက္ ေန႔ကစၿပီး ပထမအဆင့္ 
အေကာင့္ယာယီ အပိတ္ခံရမွာ ျဖစ္ၿပီး ရက္ 
၆ဝ အတြင္း ေငြ ျဖည့္ရင္ေတာ့ အေကာင့္ 
ျပန္လည္ အသက္ၿပီး သက္တမ္း ၃၆၅ ရက္ 
တုိးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 ပထမအဆင့္အေကာင့္အပိတ္ခံရၿပီး 
ရက္၉ဝအတြင္းေငြမျဖည့္ရင္ေတာ့ ၉၁ ရက္ 
ေျမာက္ ေန႔ကစၿပီး ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ အ 
ဝင္နဲ႔ အထြက္ဖုန္းေခၚဆိုတာ SMS ပုိ႔တာနဲ႔ 
တစ္ျခား၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ အသံုးျပဳ ႏုိင္ေတာ့ 
မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။

Telenor ဖုန္းေငြတစ္ခါျဖည့္တိုင္း  ဆင္းကတ္သက္တမ္းမွာ 
ေငြျဖည့္သည့္ရက္မွစ၍ ၃၆၅ ရက္အထိ သက္တမ္းတိုးသြားမည္

ျမစ္မခ
 အစားအေသာက္ေတြ အမွတ္တံဆိပ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္ ေတြမွာ အခ်က္အလက္ ေတြကို 
လာမည့္ မတ္လကုန္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ထည့္ 
သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိရင္ ဥပေဒအရ အေရး 
ယူေတာ့မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အား 
ကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားပါ 
တယ္။
 အစားအေသာက္ေတြ အမွတ္တံဆိပ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္မွာ လုပ္ငန္းတည္ေနရာလိပ္စာ၊ 
ဆက္သြယ္ဖုိ႔ ဖုန္းနံပါတ္၊ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ၊ 
သက္တမ္းကုန္ရက္စြဲ၊ ထုတ္လုပ္ အပတ္စၪ္ 

အမွတ္၊ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး 
ဦးစီး႒ာန(FDA)ရဲ႕ အစားအေသာက္ ထုတ္လု
ပ္ျခင္းေထာက္ခံခ်က္အမွတ္နဲ႔
 လုိင္စင္အမွတ္ေတြကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။
 လက္ရွိ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေစ်းကြက္ 
ထဲက စားေသာက္ကုန္ေတြကို (FDA)က 
စစ္ေဆးမႈ ေတြလုပ္ေနၿပီး သတ္မွတ္ကာလ 
ေက်ာ္ လြန္ရင္ေတာ့ စတင္အေရးယူသြားမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

အစားအေသာက္အမွတ္တံဆိပ္ေဖာ္ျပခ်က္ေတြမွာ အခ်က္အလက္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိရင္ အေရးယူေတာ့မယ္

ျမစ္မခ
 ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ဧၿပီ (၁)ရက္ 
ေန႔ကစၿပီး သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ ထက္ေက်ာ္လြန္ 
တင္ေဆာင္လာတဲ့ ယာဥ္ေတြကုိ လမ္းအသုံး 
ျပဳခြင့္ ေကာက္ခံတဲ့ တုိးဂိတ္ေတြက ျဖတ္သန္း 
ခြင့္ျပဳေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ပဲခူးတုိင္း ေဒသ 
ႀကီး၊ ျပည္သူ့ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လမ္းဦးစီး 
ဌာနက သိရပါတယ္။
 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ 
ဖုိ႔နဲ႔ လမ္းေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲဖို႔အတြက္ ရည္ 
ရြယ္ၿပီး  အဲဒီလုိလုပ္မယ္ ဆုိတာကုိလည္း အ 
မ်ားျပည္သူသိေအာင္ တုိးဂိတ္ေတြမွာ ဗီြႏိုင္း 

ေထာင္တာ၊ လမ္းကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ေ၀တာကုိ 
မတ္လ (၃၁) ရက္အထိ ပညာေပး ကာလ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ 
တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။
 ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ (B.O.T) စနစ္ 
နဲ႔ လမ္းပုိင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီ(၈)ခု 
ရွိၿပီး၊ အစုိးရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မုိင္ႏႈန္းအတုိင္း 
ယာဥ္ႀကီး၊ ယာဥ္ငယ္၊ ကားအမ်ိဳးအစား၊ ကုန္ 
စည္တင္ေဆာင္မႈ အေပၚမူတည္ၿပီး တစ္မုိင္ကုိ 
လမ္းအသုံးျပဳခ အနိမ့္ဆုံး(၅) က်ပ္ကေန 
အမ်ားဆုံး (၃၅၀)က်ပ္အထိ ေကာက္ခံခြင့္ ျပဳ 
ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္းအတြင္ ဧၿပီ(၁)ရက္မွ စတင္၍ 
သတ္မွတ္တန္ခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္ တင္ေဆာင္လာသည့္ 

ကားမ်ားအား  တုိးဂိတ္မ်ားမွ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း ခြင့္မျပဳေတာ့

ျမစ္မခ
 YBS (Yangon Bus Servics) မွာ 
ေျပးဆြဲေနတဲ့ ယာဥ္ေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္း 
ခ်ဳပ္ႏုိင္မယ့္ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္း 
ပညာ (ICT) အေျခခံတဲ့ စနစ္ေတြကုိ စတင္ 
တပ္ဆင္ေပးေနၿပီလုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး 
သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ 
အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႔ (YRTA) က သိရပါတယ္။
 အဲဒီ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္း 
ပညာဟာ အြန္လုိင္းက တဆင့္ ယာဥ္ေတြ 
ေရာက္ရွိ တဲ့ေနရာ၊ ေမာင္းႏွင္တဲ့ ႏႈန္းေတြကုိ 
YRTA အဖြဲ႔နဲ႔ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ေတြ သိရွိႏုိင္မယ့္ 
အျပင္ မွတ္တုိင္ေတြမွာ ယာဥ္ေတြေရာက္ရွိတဲ့ 
အခ်ိန္ကုိ အတိအက်သိႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ 

လက္မွတ္ ေငြေခ်တဲ့ စနစ္ကိုလည္း သိရွိႏုိုင္မွာ 
ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 လက္ရွိမွာ ကားစီေရ(၁၀၀)ေလာက္ 
ကုိ GPS စနစ္တပ္ဆင္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေရာက္ 
ရွိတဲ့ေနရာ၊ ယာဥ္နံပါတ္နဲ႔ ေမာင္းႏွင္တဲ့ အရွိန္ 
ေတြကုိ ေခတ္မွီ control စင္တာက တစ္ဆင့္ 
သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ရ န္ ကု န္ တုိ င္းေ ဒ သ ႀ ကီး အ စုိး ရ အ ဖြဲ ႔ ဟာ  
ေနာက္(၃)လအတြင္းမွာလည္း လက္မွတ္ စ 
နစ္ေတြနဲ႔ အဆင့္ျ့မင့္ ဘတ္စ္ကား မွတ္္ 
တိုင္စနစ္ေတြအတြက္ တင္ဒါေတြကို ေခၚယူ 
ေနၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။

YBS ယာဥ္လိုင္မ်ားမွ ယာဥ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ICT 
စနစ္ကို စတင္တပ္ဆင္ေပးေန



ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြဆံု

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၆ ရက္ ၂၀၁၇

 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံ 
အမတ္ႀကီး Scot Marciel ႏွင့္ ဇနီးတို႕သည္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္း 
တိုက္တြင္ ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ 
ဘိုအား လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။

 ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ 
ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဘာသာေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္တို႔ အေပၚ သေဘာထား အျမင္ 
မ်ားကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆို 
ခဲ့ၾကသည္။

 ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း အတူ  
လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ရွာေဖြကာ အျပန္အလွန္ အကူအညီျပဳႏိုင္ 
ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

(ကာဒီနယ္ ႐ံုးခန္း)

ျမစ္ႀကီးနား ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဒါတန္ ရွေဒါင္ရြာ ေရာက္ရွိစဥ္ (၂၂. ၁. ၂၀၁၇)
ဖားအံ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္ မႏၲေလးမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား  

ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ၾသဝါဒေပးခဲ့သည္။ (၂၃ - ၂၇. ၁. ၂၀၁၇)

မႏၲေလးသာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလပ္စ္ မန္းထန္သည္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ 
ရက္ေန႔က လုဒ္မယ္ေတာ္ဘုရားေက်ာင္း ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ 

လုပ္ငန္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ "ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ သဘာဝဝန္းက်င္ 
ထိမ္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ အႏၱရယ္ကင္းေသာ အစား အစာ" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ေတာင္ႀကီးသာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလီအို အားသိုက္သည္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ 
ရက္ေန႔ ေညာင္ေလးပင္တြင္ ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္း မစၧားတြင္ ၾသဝါဒ ေပးခဲ့သည္။

စာ  ၁၃ . . .


