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ကမ႓ာအရပ္ရပ္သုိ႔သြားၾက၍ဧဝံဂလိတရားေတာ္ကုိေဟာေျပာၾကေလာ့။ 
 (မာကု ၁၆း၁၅) 

 

   (၁၅)ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။           

CBCM 

Herald 
 

  စီဘီစီအမ္ သတင္းဂ်ာနယ္ 

 

cbcmosc@gmail.com 

၀၉၅ ၁ ၅၂၅၈၀၈ 

အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၂) 
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ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ သတင္းဂ်ာနယ္ 
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CBCM Herald (သတင္း) 

နာယက 
ဆရာေတာ္ပီတာလြီစ္က်ာခူ 

 

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ 
ဖာသာရ္ လီအုိ နိန္းခန္႔မန္ 

 

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္ 
၀၁၇၂၅ 

 

အယ္ဒီတာအဖြ႕ဲ၀င္မ်ား 
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ 
ဖာသာရ္ေစာေလာရင္းစ္ 

ဖာသာရ္ဝီလ်ံစုိး 
ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ 

ဖာသာရ္ ဘရန္မိုင္ 
 

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား 
အာနားလြန္း 

သာသနာ(၁၆)ခုႏွင့္ သူေတာစ္င္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား 

 

ဒီဇုိင္းဖြ႕ဲစည္းပံံု 
စစၥတာရ္ေဒါမိနစ္ဖန္၊ ရုိစ့္ေမရီ 

 

ပံုႏိွပ္တုိက္ 
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏိွပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂) 

အမွတ(္၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း 
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

 

CBCM Herald သတင္းစာရံုးခန္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း 

လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးခန္း 
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ 

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ 
cbcmosc@gmail.com 

 

အတုိင္ပင္ခံမ်ား 
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။ 

 
ေငြလႊဲရန္ 

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

မဒမ္ငိုက္လြန္း ၁၂/ဥကတ(ႏုိင္) ၁၅၇၃၃၂ 
 

 

 

 

 

 
 

ခရစ္ယာန္မ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေစရန္ 
အသင္းေတာ္ႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္လူသားထု 
တစ္ရပ္လုံးရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ  

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

တစ္ဝတည္းျဖစ္ေစရန ္။ 

 

 
 
 

 

CBCM-OSC Director အသစ္  
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံကို ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
ညြန္ၾကားသည့္အတိုင္း  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍ Rev. Fr. Mariano Soe Naing (SDB)က ဆက္လက္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား လိႈက္လဲွစြာ 
ျဖင့္ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ ကိုယ္ပိုင္ Email မွာ: sdbsoe@gmail.com ႏွင့္ ဖုန္း ၀၉၅၁၇၀၇၈၃ 
တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘဝမွတ္တမ္းတင္ျခင္း 
ျမန္မာျပည္ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အထိ 
သက္တမ္းႏွစ္ခါ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ခြန္အားႏွင့္ အလင္းေက်းဇူးေပးသနားေတာ္မူေတာ္ဘုရားသခင္ကိုလည္းေကာင္း၊ 
လမ္းညြန္ေပးၾကသည့္ ျမန္မာျပည္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်းဇူးရွင္မ်ား အားလုံးကိုလည္းေကာင္း ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။ ဆေလးရွင္း 
အသင္းဂုိဏ္းက ေပးအပ္လာေသာတာဝန္အသစ္မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္လည္း ဆက္လက္ဆုေတာင္းေပးၾကမည္ဟု 
ယုံၾကည္ေနပါသည္။ 

ေက်းဇူးတင္လ်က္ ခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္၌  
Fr. Leo Mang(SDB) 
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 ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကုိ 
ေမာင္ႏွမတုိ႔ မယ္ရီးခရစၥမတ္ ဟုဆုိကာ  
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ 
သည္ မိမိ၏ခရစၥမတ္ အထူးေကာင္း 
ႀကီးမဂၤလာေတာ္နွင့္ ခရစၥမတ္မဂၤလာ 
သတင္းစကားကုိ စိန္ပီတာရင္ျပင္ေတာ္၌ 
ေပးရန္အတြက္ အစခ်ီလုိက္ပါသည္။  
ကမ ႓ာႀကီးကုိ ကယ္တင္သည့္ ကယ္တင္ 
ရွင္ မက္ဆီယားသခင္ ႏြားစားခြက္မွာ 
ေလ်ာင္းစက္ၿပီး ဘက္သလင္ဟင္သုိး 
ထိန္းေတြနဲ႔အတူ၊ သံဇူဇယ္န႔ ဲ မယ္ေတာ္ 
တုိ႔ရ႕ဲ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္စဥ္ကုိ အသင္းေတာ္ 
ႀကီးက ဒီေန႔တစ္ဖန္ ေတြ႔ျမင္ၾကရၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ုပ္တုိ႔အတြက္ သူငယ္ 
ေတာ္ဖြားျမင္ၿပီ ဟူေသာ ေရွးပေရာဖက္ 
မ်ားရဲ႕ ေဟာထား ခ်က္မ်ားစြာဟာ ဒီေန႔ 
ျပည့္စုံၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရား၏သားေတာ္၊ 
မယ္ေတာ္၏သားေတာ္ ဒီကေလးငယ္ရဲ႕ 
ပါဝါဟာ ၾကြယ္ဝမႈေတြကုိ အေျခခံတဲ့ပါဝါ 
မဟုတ္ပဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ အေျခခံတဲ့ 
ပါဝါပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပုံေဖာ္ 
တဲ ့ပါဝါဟာ ၄င္းရဲ႕ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကုိ စြန္႔ 
ၿပီးလူ႔အျဖစ္ယူ ေမြးဖြားျခင္း၊ ကုိယ့္ကုိယ္ 
ကုိယ္ပူေဇာ္စေတးခံၿပီး ကားတုိင္ေပၚမွာ 
အသက္စြန္႔ကာ ရွင္ျပန္ခဲ့တဲ့ ပါဝါျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္၏ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ကာ ကြ်န္ုပ္  
 

တုိ႔ကမ ႓ာလူသားမ်ား လုိက္က်င့္နိုင္ရန္ 
အစပ်ိဳးေပးသည့္ အေစခံျခင္းပါဝါပင္ျဖစ္ 
သည္ဟု အရွင္သူျမတ္က ဆုိပါသည္။  
ဒီေန႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းမဂၤလာစကားေတာ္ 
သည္ ကမ ႓ာစြန္းရွိသူမ်ား ထိတုိင္သက္ 
ေရာက္ပါေစ အထူးသျဖင့္ စစ္ပြမဲ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားအၾကားတြင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ 
ေတာင့္တေနသူမ်ား အားလုံးအေပၚသက္ 
ေရာက္ပါေစ ဟုဆုိကာ၊ ဆီးရီးယား၊ 
အလက္ပုိ၊ ပါလက္စတုိင္း၊သန္ ့ရွင္းေသာ  

ေျမ Holy Land၊ အီစရာအဲလ္၊ အီရတ္၊ 
လစ္ဗ်ာ၊ ရဲမာန္၊ နိုက္ဂ်ီးရီးယားန႔ ဲအာဖရိ  
 က တစ္ခြင္၊ေတာင္ဆူဒန္၊ ကြန္ဂုိ၊ အေရွ႕ 
ယူကရိန္း၊ ကုိလန္ဘီယာ၊ ဗဲနီဇြလဲာ၊ 
ျမန္မာ၊ ကုိးရီးယားကြ်န္းဆြယ္၊ စသည့္ေန 
ရာမ်ားတုိ႔တြင္ စစ္ပြမဲ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ 
အျမန္ဆုံး ရပ္ဆုိင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
ေၾကေအးျခင္းမ်ားရရွိနိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း 
ကုိ တစ္နုိင္ငံၿခင္းဆီေဖာ္ျပကာ အရွင္သူ 
ျမတ္က ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးခဲ့ပါသည္။  

 

  
၄င္းအျပင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ခ်စ္  
ခင္သူဆုံးရႈံးၾကရသူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
မ်ိဳးစုံ၏ သားေကာင္ ျဖစ္ေနၾကသူမ်ား၊ 
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ကာ ၊ ခုိလႈံရာရွာ 
ဒုကၡသည္မ်ား၊ အိုးအိမ္မဲ့သူမ်ား၊ လူကုန္ 
ကူးခံၾကရသူမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏ ၲရာယ္ 
ၾကံဳေတြ ့ေနရသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အားလုံးတုိ႔သည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္သက္ 
ျခင္းရရွိနုိင္ၾကပါေစဟု ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ 
ပါသည္။ အရွင္သူျမတ္က ျမန္မာနုိင္ငံ 
အတြက္ အထူးေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပး 
ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းေမတၱာတြင္ လူသား 
ခ်င္းစာနာေထာက္ထား ကူညီမႈနွင့္လုိ 
အပ္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကုိ 
အေရးေပၚ လုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ 
နုိင္ငံတကာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ပ့ံပုိးမႈ 
ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းလမ္းစဥ္ကုိျမွင့္ 
တင္ေပးနုိင္္မယ့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိျမန္မာ 
နုိင္ငံသည္ လုပ္ေဆာင္နုိ္င္ပါေစဟု ဆုိကာ 
အရွင္သူျမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က စိန္ပီတာ 
ရင္ျပင္ေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒီႏွစ္ခရစၥမတ္ 
မဂၤလာသတင္းစကားနွင့္ ခရစၥမတ္ 
အထူးေကာင္းႀကီး “Urbi et Orbi”  တြင္ 
ျမန္မာနုိင္ငံအား အထူးေဖာ္ျပ၍ ေကာင္း 
ႀကီး မဂၤလာေပးကာျဖင့္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ 
သည္ဆုိျခင္းကုိဗာတီကန္ေရဒီယုိသတင္း 
အရသိရွိရပါသည္္။ RVA 

 

 “Urbi et Orbi”

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္  
ဗာတီကန္ရွိ စိန္ပီတာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ 
ႏွစ္သစ္မစ ၧား တရားေတာ္ျမတ္ကို က်င္းပ 
ေပးခဲ့သည္။ မစ ၧားတရားေတာ္အတြင္းမိမိ 
၏ ႏွစ္သစ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ကမ ႓ာႀကီးပိုမိုၿငိမ္း  

ခ်မ္းရန္အတြက္ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ေန 
ေသာသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း  
ႏွင့္လူအမ်ားအျပားသည္ေကာင္းမြန္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆတိုးလုပ္ေဆာင္ပါလွ်င္ 
ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္  ပုိမိုေကာင္းမြန္ပါ  
 

လိ္မ့္မည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔  
အားလံုးသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလုပ္  
ေဆာင္မႈမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး 
ေတာ္ျဖင့္ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးစားသြားၾကပါစို႔။ တစ္ေန႔ထက္တစ္ 
ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတရား၏ ျပဳျပင္ဖန္တီးမႈ 
ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီက ႀကိဳးစားလုပ္ 
ေဆာင္သြားၾကပါစုိ႔ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ကထိုေန႔ည စိန္ပီတာရင္ျပင္တြင္ စုရံုးေန 
ေသာ(၅၀၀၀၀)ခန္႔ရွိသည့္ ဘုရားဖူးပရိ 
သတ္မ်ားအား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ အၾကမ္း 
ဖက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားကို မုန္းတီးရန္ 
မဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းညီညြတ္ 
ေရးအတြက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္  ရိုမန္ 
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က  ယခုႏွစ္၏ 
ပထမေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္၏ အဓိက 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြား 
ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္သြားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
ႏွစ္သစ္သည္ အက်ဥ္းတန္စြာ စတင္ခဲ့ 
သည္။ မဂၤလာသတင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းႏႈတ္ဆက္ ၾကရမည့္ည 
တြင္  Istanbul  ရွိ ညစားေသာက္ဆိုင္  

 

တစ္ခု၌ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈတစ္
ခ ု ေၾကာင့္ ၃၉ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး 
ဆယ္ဦးထက္ မနည္းေသာလူမ်ားကို ထိ 
ခုိက္ဒဏ္ရာရေစခ့ဲေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္              
သည္ တူရကီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ ထပ္တူ 
ဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္းကိုလည္း မိန္ၾကား 
ကာ ဘုရားရွင္သည္ မတရားမႈႏွင့္ 
ထိတ္လန္႔စရာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို 
ႀကိဳးစားတြန္းလွန္ေနေသာသူမ်ားအားလံုး 
အေပၚလုိအပ္ေသာ ခြန္အားႏွင့္အလင္း 
ေက်းဇူးမ်ားကို ျပည့္ဝစြာသြန္ ေလာင္းေပး 
ပါေစေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္ ဆုေတာင္း 
ပါသည္ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကဆက္ 
လက္ျမြက္ၾကားသြားခဲ့သည္။  

“ၾကင္နာျခင္းႏွင့္ နိမ့္ခ်ျခင္းသည္ 
အားႏြဲ႔သူမ်ား၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး 
မဟုတ္၊ ခြန္အားႀကီးသူမ်ား၏ အရည္ 
အခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္” ဟုဆိုကာ ႏွစ္သစ္ 
မိန္႔ခြန္းကို အဆံုး သတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း 
ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ AP သတင္းငွာန၏ တင္ျပ 
ခ်က္အရသိရွိရပါ သည္။  (CBCM-OSC) 
 

(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 



       CBCM-Herald. Volume (2), No (2)                        15 January  2017 

 

       ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး                                         - 4 -                                                                                                        CBCM-Herald  

 

 
 
  

  

    

 

  

  

   

 ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာမယ္ေတာ္ပြေဲန႔ 
တြင ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ စိန္ပီတာ 
ဘာဆီလီကား၌ မစၧားတရားေတာ္ႀကီးကို 
က်င္းပေပးခဲ့သည္။  “ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ပထမ 
ဆံုးေန႔ကို ဘုရား၏သန္႔ရွင္းေသာ မယ္ 
ေတာ္ပြေဲန႔ က်င္းပရျခင္းျဖင့္ အစျပဳရျခင္း 
မွာ မယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုး၏ 
မိခင္လည္းျဖစ္၊ စံျပလည္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ထိုသို႔က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သည္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း 
ကိုလည္း အသိေပးလိုျခင္းျဖစ္သည္” ဟု 
မိမိ၏ တရားေတာ္ထဲတြင္ မိန္႔ၾကားသြားခဲ့ 
သည္။ “ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး၏ ခရီးစဥ္ကုိ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုခ်စ္ေသာ မိခင္မယ္ေတာ္ႏွင့္ 
အတူ ခရီးျပဳေစလုိျခင္း ျဖစ္သည္” ဟူ၍ 

လည္းမိန္႔ၾကားသြားခဲ့သည္။ ရွင္လုကာ 
က်မ္းတြင္ေဖာ္ျပေသာ “မယ္ေတာ္သည္ 
ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားကို မိမိ၏ႏွလံုး 
ထဲ၌ပိုက္ေထြးထားေလ၏” ဟူေသာက်မ္း 
ပိုဒ္ကို အေျခခံကာ  “အမိမယ္ေတာ္သည္ 
ခရစ္ေတာ္ကို ေမြးဖြားသန္႔စင္ရန္ သိၾကား 
မင္းက အမိန္႔ေတာ္ျပန္ျခင္းမွစ၍ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ မိမိအတြက္ထား 
ရွိေသာ  ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို 
နားလည္ရန္  ႀကိဳးစားျခင္းထက္ ျဖစ္ပ်က္ 
သမွ်အားလံုးစံုကို ဘုရား၏ အလိုေတာ္ 
ဟုမွတ္ယူကာ ႏွိမ့္ခ်စြာလက္ခံတတ္ေသာ 
အမိမယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ျခင္း၊ 
အၾကြင္းမဲ့နာခံျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း” တို႔ကို 
ေထာက္ရႈေဝမွ် ေပးသြားခဲ့သည္။ “နားမ 
လည္ႏိုင္ျခင္းမ်ားစြာထဲမွ မယ္ေတာ္သည္ 
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ႏွလံုးခုန္သံကို တိတ္ 
ဆိတ္စြာနားစြင့္ ေနခဲ့သည္။ 

ထိုမွတဆင့္ ဘုရားရွင္၏ ႏွလံုးခုန္သံကုိ 
မိမိဘဝႏွင့္ရင္း၍နာခံ နားစြင့္တတ္ရန္ 
သင္ယူခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာ ထဲတြင္ 
အမိမယ္ေတာ္သည္ စကားမ်ားစြာေျပာ 
ဆိုျခင္း၊ အံ့ဖြယ္အာႏုေဘာ္မ်ားျပသေပး 
ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ မိမိသားေတာ္ 
ေယဇူး၏ ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ 
ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ ေနာက္ကြယ္မွ 
ေနကာ အဓိကကူညီပံံ့ပုိးသူအျဖစ္တည္ရွိ 
ေနခ့ဲသည္” ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ 
ၾကားသြားခဲ့သည္။ မ်ားစြာေသာေနရာ၊ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထင္ကရေနရာ 
မ်ားတြင္မယ္ေတာ္လိႈဏ္ဂူမ်ား၊ မယ္ေတာ္ 
ဆင္းထုမ်ား ထားရွိ၊ တည္ရွိေနရျခင္းမွာ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိခင္ရွိေသာကေလးမ်ား  
ျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးျခင္းျဖစ္ကာ “အေမ 
ရွိေသာေနရာတြင္ ၾကင္နာညင္သာမႈမ်ား 
ရွိေနသည္။  

“ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္ 
ကို  ဘုရား၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင့္ သနား 
ၾကင္နာျခင္း ထင္ဟပ္ေနေသာ မယ္ေတာ္ 
ႏွင့္ အသင္းေတာ္၏ မိခင္မ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္္ 
အစျပဳျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဝိညာဥ္ 
ေရးရာ၌မိဘမဲ့မ်ား မဟုတ္ေတာ့ ေၾကာင္း 
ကို သတိမူရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ဝိညာဥ္ေရးရာ၌ မိဘမဲ့မ်ားျဖစ္လာၾက 
ေသာအခါ  ဘဝအသက္တာထဲတြင္ 
ဘုရား၏ သနားၾကင္နာျခင္းမ်ားကိုမခံစား 
ရေတာ့ျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရား သခင္ 
၏ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္မႈ မရိွေတာ့ ဟု 
ခံစားလာရျခင္း မ်ားျဖစ္လာသည္။ ထိုခံ 
စားခ်က္ႀကီးမားလာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
သည္ အတၱသမားမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 
ရရိွပိုင္ဆိုင္ေသာအသက္တာ သည္နီးစပ္ 
သူမ်ားႏွင့္ ေဝမွ်အသက္ရွင္ရန္ ဘုရားေပး 
 
 

လက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိမွတ္ရန္ 
ေမ့ေလွ်ာ့ေနတတ္ၾကပါသည္။ 

ထိုအရာႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ အမိ 
မယ္ေတာ္မွာမူ အားလံုးအတြက္ မိခင္ 
ေမတၱာ အျပည့္ပါေသာ ေႏြးေထြးမႈကို 
ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အႏ ၲယ္ရာယ္ႏွင့္ အခက္ 
အခဲမ်ားၾကား ႏွစ္သိမ္႔ကာကြယ္ေပးမႈ၊ 
လူသား အားလံုးအတြက္ ေႏြးေထြးေသာ 
ခုိလႈံရာ ကိုလည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ လူမႈေရး 
ေလာကတြင္ မ္ိခင္မ်ားသည္ စိတ္ဝမ္းကြဲ 
ျပားျခင္း ႏွင့္တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္ျခင္း 
တို႔အတြက္ အစြမ္းအထက္ဆံုး ႏွင့္ 
အေကာင္းဆံုး မဟာေျဖေဆးႀကီး လည္း 
ျဖစ္သည္။ မိခင္သည္သာလွ်င္ၾကင္နာမႈ၊  
ကိုယ္က်ိဳး စြန္႔အနစ္နာခံမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းမ်ားကို အာမခံႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ 
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မိခင္မယ္ေတာ္၏ပြေဲန႔ကို 
က်င္းပရျခင္းသည္ အသင္းေတာ္ တည္း 
ဟူေသာမိသားစုႀကီးတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ 

 

မိသားစုဝင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သည္ဘုရား၏မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း 
ႏွင့္  မိသားစုအတြင္း၌သာလွ်င္ စစ္မွန္ 
ေသာ ေႏြးေထြးမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခံစားရ ႏိုင္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဆက္တည္းတြင္ 
လည္း ဘုရား၏ မိခင္မယ္ေတာ္ပြေဲန႔ကို 
က်င္းပျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လဲလွယ္ 
ကူးသန္းရေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ 
သကဲ့သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း သတင္းသမားမ်ား 
လည္းမဟုတ္ေပ။  

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရား၏သား 
သမီး၊ မိသားစုဝင္ႏွင့္ ဘုရားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ 
ၾကေၾကာင္းကိုလည္း ျပန္လည္သတိေပး 
ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ထိုေန႔ၾသဝါဒ 
တြင္ျမြက္္ၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္းကိုဗာတီကန္ 
ႏိုင္ငံ   EWTN သတင္းငွာန Hannah 
Brockhaus ၏ တင္ျပခ်က္အရ သိရွိရပါ 
သည္။  (CBCM –OSC) 
 

  

  
 သခင္ေယဇူးေဆးေၾကာျခင္းခံယူျခင္းပြေဲန႔ ဇန္နဝါရီလ (၈)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ 
တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ Sistine ဘုရားေက်ာင္းငယ္ေလးထဲတြင္ မစၥားတရားေတာ္ 
ျမတ္ကိုပူေဇာ္ခဲ့သည္။ မစ ၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ကေလးငယ္(၂၈)ဦးတို႔အား ေဆး 
ေၾကာျခင္းစကၠရာမင္းတူးကိုေပးခဲ့ၿပီး ဘက္သလင္ဟင္ရွိ ႏြားစာခြက္အတြင္း ငိုေၾကြး 
ခဲ့ေသာ သူငယ္ေတာ္ေလးမ်ား၏ငုိသံသည္ခရစ္ေတာ္၏ပထမဦးဆံုးေသာတရားျဖစ္သည္။ 

ကေလးငယ္မ်ားဝန္းရံလွ်က္မစၦားတရားကိုပူေဇာ္ၿပီး တရားၾသဝါဒကုိ ျမြတ္ၾကား 
ရာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက “ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ယံုၾကည္ျခင္းအခ်ဳပ္ကို ႏုတ္တိုက္ 
ရြက္ဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အမွန္တရားကို အကၽႊင္းမဲ့ လက္ခံ ယံုၾကည္ျခင္း၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘဝ ပံုသက္ေသေကာင္းမ်ားျဖင့္ နီးစပ္သူမ်ားကို သြန္သင္ျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏွလံုးသားတြင္ ထြန္းလင္းေသာ အလင္း 
တန္း တစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူေသာအခါ 
ဖေရာင္းတိုင္ကို တြန္းညွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အသင္းေတာ္သည္ 
ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရာမင္းတူးကိုထူးျခားေသာအလင္းတစခ္ုဟုယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ 
တတ္ရန္ လမ္းညႊန္ျပေပးေသာ အလင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူ သမုတ္ထားေၾကာင္း” မိန္႕ 
ၾကားခဲ့သည္။  

 

ကေလးငယ္(၂၈)ဦးအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေဆးေၾကာျခင္းေပးျခင္း 
 မိမိရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားအား ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရာမင္းတူးကိုေပးရန္ ဘုရား 

ေက်ာင္းသို႔ေခၚေဆာင္လာေသာ မိဘမ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက “သင္တို႔ သားသမီး 
မ်ား၏ယံုၾကည္ျခင္းတိုးပြားရွင္သန္ရန္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ဝတၱရားရွိသည္။သို႔မွသာ 
လွ်င္ သူတို႔သည္  မိမိတို႔ ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ အသီးအပြင့္မ်ားဖူးပြင့္လွ်က္ တစ္ပါးသူတို႔အား 
သက္ေသခံ ေဝမွ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္”ဟု ျမြတ္ၾကားကာ    ကေလးငယ္မ်ား၏ငိုသံ ပိုမုိ က်ယ္ 
ေလာင္ လာသည္ႏွင့္အမွ် ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက “ေတးဂီတပြႀဲကီးစတင္ပါၿပီ” ဟု ဟာသ 
ေႏွာကာျမြက္ၾကားခဲ့သည္။  

ကေလးငယ္မ်ား ငိုေၾကြးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းသည္ ေနရာ စိမ္းတြင္ ေရာက္ရွိ 
လာျခင္း(သို႔)ဆာေလာင္မႈေဝဒနာခံစားရျခင္း (သို႔) အျခားကေလးမ်ား ၏ ငိုသံကိုၾကား 
ရေသာေၾကာင့္ လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔၏ ကေလးငယ္ ကို မပိတ္ပင္ 
ပါႏွင့္။ ႏို႔ခ်ိဳတုိက္ေၾကြးရန္လိုအပ္ပါလွ်င္ ဆက္လက္တိုက္ေၾကြးပါ” ဟု မိခင္ မ်ားအား 
အားေပးခဲ့သည္။ “အမိမယ္ေတာ္သည္ ႏြားစားခြက္တြင္ငိုေၾကြးေသာ သူငယ္ ေတာ္ေလး 
အား ႏို႕ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးခဲ့သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္လည္း ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ ထဲတြင္ ျဖစ္ 
လင့္ကစား သင္တို႔၏ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားကို မဆိုင္မတြတိုက္ေကၽြးပါ’’ ဟု မိန္႔ၾကား 
ခဲ့ေၾကာင္း ဗာတီကန္ေရဒီယိုမွ သတင္းရရွိပါသည္။ (CBCM-OSC) 

 

(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 
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(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

အီတလီႏုိိင္ငံတြင္ လႈပ္ခတ္ေသာငလွ်င္မွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေတြ႔ဆုံ 
 

 

ဗာတီကန္ 
၅၊၁၊၂၀၁၇။ 
 
 
  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၅) 
ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔၌ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆လခန္႔က ငလွ်င္ 
ဒဏ္ကို ျပင္းစြာခံစားၾကရကာ အသက္ရွင္ 
က်န္ေနေသာ Spoleto-Norcia နယ္္ရွိ 
ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အီလလွ်ံလူူမ်ိဳး 
ငလ်င္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ဆံုခဲ့ 
သည္။ ထိုေနရာ တစ္ဝိုက္တည္းကိုသာ 
လွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပင္းစြာ 
လႈပ္ခတ္ခဲ့၍ လူဦးေရေပါင္း (၃၀၀) နီးပါး 
ေသဆံုမႈကိုျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္ သာမက 
ေအာက္တိုဘာလ၂၆ ႏွင့္ ၃၀ ရက္မ်ား 
တြင္လည္း ျပင္းထန္စြာလႈပ္ခတ္ခဲ့မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ႀကီးမားစြာ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို 
လည္းျဖစ္ေပၚေစခ့ဲေၾကာင္း Philippa 
Hitchen’s  ၏ ဇန္နဝါရီလ(၂) ရက္ေန႔ 
ေနာက္ဆံုးသတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ သိရွိရ 
ပါသည္။  လူဦးေရ (၈၀၀) ခန္႔ရွိေသာ 
ငလ်င္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ 
၏ ဆရာေတာ္ႀကီး Renato Boccardo 
ႏွင့္ ေဒသခံအႀကီးအကဲတို႔၏ ဦးေဆာင္ 
မႈျဖင့္ ေရာမၿမိဳ႕ရိွ စိန္ေပါလ္ VI ခန္းမသို႔ 
ေရာက္ရိွလာကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ မ်ားစြာေသာသူတို႔ 
သည္ႀကီးမားေသာၿမိဳ႕ရြာ၊အေဆာက္အအံု
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားကုိ အက်ိဳးအပဲ့ 
အစအနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ျပင္း 
ထန္ေသာငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ေန  
 

 

အိမ္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေရး၊ မိသား 
စု၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းႏွင့္ ခ်စ္ခင္သူ 
မ်ားကို ဆံုရံႈးခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။   
ေဒသဆုိင္ရာျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း  

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ထိုင္ခံုတြင္ 
ထိုင္လွ်က္ ေဒသခံရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ 
ထိုသူတို႔၏ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
က အစီရင္ခံတင္ျပေသာ မိမိလူမ်ား၏ 
ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္ ယခုအခါတြင္ ခိုလႈံစရာ 
မ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္မ်ား၊ 
မိမိလူမ်ိဳးတို႔၏ ေဝဒနာမ်ားကို နားေထာင္ 
လွ်က္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္က   
ထိုနာက်င္ဖြယ္ေသာ အေျခအေနတြင္ 
တရားေဟာၾကားေပးျခင္းထက္ ေဒသ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးရွိပ်က္စီးခဲ့ရေသာ သူတို႕ 

၏ဝိညာဥ္ေရး၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာႏွင့္ ခႏၶာ 
ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္မွာ 
အေရးအႀကီးဆံုး အရာမ်ားျဖစ္ သည္ဟု 
မိန္႔ၾကားသြားခဲ့သည္။  
ကုသေပးေသာလက္မ်ား  

ထိခိုက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ လူမ်ားစြာ 
တို႔၏ ဒဏ္ရာမ်ား၊ နာက်င္မႈမ်ားမ်ားကို 
သက္သာရန္ရွာေဖြရင္း အတူတကြငိုေၾကြး 
ေနေသာသူမ်ားအား တတ္အားသမွ်ကူညီ 
ကုသေပးၾကရန္တတ္ကၽြမ္းေသာဆရာဝန္ 
မ်ား၊သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ မီးသတ္ရဲမ်ား၊ 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ား အပါအဝင္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္  တတ္ႏိုင္သည့္ 
ဘက္မွ ထိုသို႔ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို ဆက္ 
လက္ကူညီေပးၾကရန္အတြက္လည္း မိန္႔ 
ၾကားသြားခဲ့သည္။  

ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားေပးျခင္း  
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ပုပ္ရဟန္း 

မင္းႀကီးက ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဝမွွ်ခံစားေပးေသာ 
စိတ္ထားမ်ားျဖင့္ ေပးလွဴကူညီၾကရန္ႏွင့္ 
မိမိတို႔သည္ တူညီေသာ ထိုအရာမ်ားကုိ 
ခံစားခဲ့ၾကရပါလွ်င္  နားလည္ခံစားေပးႏိုင္ 
မည္။ ထပ္တူနာက်င္ရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား 
ေသဆံုးမသြားရန္ အေရးႀကီးကူညီေပးရ 
မည္။ အတူအကြေဝမွ်လွ်က္အသက္ရွင္ 
ေပးသြားၾကပါစို႔၊ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္း 
ေသာ သဘာဝေဘးအႏ ၲရာယ္မ်ား ပိုမုိ 
သတိရွိၾကပါစုိ႔၊ ပိုမုိလူသားဆန္စြာအသက္ 
ရွင္ စာနာၾကပါစုိ႔ ဟူ၍လည္း မိန္႔ၾကား 
ခဲ့သည္။                     
Amatrice သုိ႔ ၾကြေရာက္လည္ပတ္မႈ     

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္သည္ 
ငလွ်င္လႈပ္ခတ္သြားၿပီး (၃)လအၾကာတြင္ 
Amatrice ႏုိင္ငံရွိ ငလ်င္ဒဏ္ခံ ရေသာ 
ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၄င္းဝန္္းက်င္ရွိ ၿမိဳ႕ငယ္ႏွစ္ခု သို႔ 
ေဒသခံမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ 
ၾကြေရာက္လည္ပတ္မႈကို ျပဳလုပ္ကာ ဒုကၡ 
ေရာက္သူအခ်င္းခ်င္းကိုရင္းႏွီးေစခဲ့သည္။  
မိမိ၏ လည္ပတ္ျခင္း၌ မိန္႔ခြန္းျမြက္္ၾကား 
ရန္မဟုတ္  သင္တို႔၏ နာက်င္ခံစားရျခင္း 
မ်ားကို ရုိးရွင္းစြာ မွ်ေဝခံစားရန္ႏွင့္သင္ 
တို႔ႏွင့္အတူဆုေတာင္းရန္ေရာက္လာျခင္း 
သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ေၾကာင္း  
ဗာတီကန္ေရဒီယိုမွ သတင္းရရွိ္ပါသည္။       

                    (CBCM-OSC)  
 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္သည္ 
(ႏိုးၾကားေလာ့၊ ေၾကာက္ရြံျခင္းမရိွဘဲ ေရ႕ွ 
သို႔လွမ္းသြားေလာ့။ ေခၚေတာ္မႈျခင္းႏွင့္ 
အသက္တာဆက္ကပ္ျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ 
သာသနာျပဳျခင္း၌ရွိေနပါသည္) ဟူေသာ 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  အီတာလွ်ံ ေခၚေတာ္မႈျခင္း 
ဆိုင္ရာ ရဟန္းမင္းႀကီး အသိအမွတ္ျပဳ 
ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေခၚေတာ္မႈျခင္းျပဳစု 
ပ်ိဳးေထာင္ေရးအဖြဲ႔မ ွ ဦးေဆာင္ကာေခၚ 
ေတာ္မႈျခင္းဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ 
ပြမဲွ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားကိုဇန္နဝါရီ 
လ၊ (၅)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔၊ ၂၀၁၇ 
တြင္လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ဗာတီကန္ 
ေရဒီယို သတင္းေထာက္ Devin 
Watkins’၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ပါဝင္ 
တက္ ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
တို႔၏ ေတြ႕ဆံုျခင္း၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
သည္(၈၀၀)ခန္႔ရိွေသာသူေတာ္စင္ရဟန္း 
မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းေလာင္းမ်ား 
ျခံရံလွ်က္  နွီးေႏွာဖလွယ္ပြ၏ဲ ေခါင္းစဥ္ကို 
အေျခခံကာ က်ယ္ေလွာင္စြာျဖင့္ မ်ားစြာ 
ေသာ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ား 
စြာတို႔တြင္မည္သူသည္ “ထ၍ေရွ႕သို႔လွမ္း 
သြားေလာ” ဟူေသာ ႏိႈးေဆာ္သံကိုၾကား 

 

နာၾကရပါသနည္း’ဟုေမးခြန္းေမးကာ သံုး 
သပ္ေစခ့ဲသည္။ မည္မွ်ေလာက္ေသာ 
ရဟန္း၊ သီလရွင္မ်ား စိတ္ဓါတ္က် 
ေၾကာက္ရြံ႕မႈေအာက္၌ တံခါးပိတ္ေနထိုင္ 

ေနပါသနည္း။ ထိုအေျခအေနကို ကုသ 

ရန္၊ ေျဖေဆးေပးရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 

သည္ ေတြးေခၚမႈပံုစံမ်ိဳးစံုကို  ေခၚေတာ္မ ူ
ျခင္းပိုမိုရရွိရန္ႏွင့္ ရဟန္းသူေတာ္စင္ 
ေဘာင္သို႔ ဝင္လိုသူမ်ားပိုမိုရရိွရန္အတြက္ 
လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။  ဆုေတာင္း 
ျခင္း၊ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းထားရွိ 
ျခင္း၊ စြန္႔စားျခင္းႏွင့္သာသနာျပဳျခင္းျဖင့္ 

၄င္းတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဆက္လက္ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကသခင္ 
ေယဇူးသည္ ေခၚေတာ္မူျခင္းရရွိရန္ ဆု 
ေတာင္းခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း 
ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ၾက 

ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လူတိုင္းက ထို 
အရာကိုလက္မခံလိုၾက၊လက္မခံရဲၾကေပ၊ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုး၊ဘဝအသက္တာႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္သမွ် ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ား 
တို႔၌ ဆုေတာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ 
အခန္းက႑အေနျဖင့္ေရွးဦးစြာဆုေတာင္း 
 

ရန္ ထို႔ေနာက္ ဧဝံေဂလိသတင္း ေကာင္း 
ကို ေၾကျငာေဟာေျပာရန္ ျဖစ္သည္။ 

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဆရာ 
ေတာ္မ်ားသည္ လူငယ္၊ေမာင္မယ္မ်ား 
အားလံုးအတြက္ အသင္းေတာ္ထဲသို႔ 
လူငယ္၊ ေမာင္မယ္မ်ားစြာဝင္ေရာက္လာ 
ႏိုင္ရန္ တံခါးဖြင့္ထားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။  
ေခၚေတာ္မႈျခင္းကိုရရွိရန္မွာရင္ႏွီးေဖာ္ေရြး  
ျခင္းသည္ အဓိကေသာ့ျဖစ္သည္။ ယေန႔ 
ေခတ္လူငယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကိုအခ်ိန္ 
ေပးနားေထာင္ရန္၊ သူတို႔၏ ခံစားခ်က္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကားနာ၍နားလည္ 
ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွ်င္သူတို႔ႏွင့္ အတူအခ်ိန္ 
ေပးေနထိုင္ ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို 

လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက “သူတို႔သည္သင္တို႔၏ 

ေဟာေျပာျခင္းထဲမွ သင္တို႔အားဘုရား၏ 

အိမ္ေတာ္တြင္ အားက်ိဳးမာန္တက္ဆက္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာရဟန္း၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္ကပ္သူမ်ားအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 
မည္သည့္အရာက တြန္းအားေပးေၾကာင္း  
ႏွင့္သင္တို႔၏ဘဝကိုေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ၊’’ 
ဟူ၍ ဘုရားသခင္အား သက္ေသခံျခင္း 
ႏွင့္္ဆိုင္ေသာ ေကာင္းႀကီးျဖင့္ ဆုေတာင္း 
ေပးကာ မိမိ၏ၾသဝါဒကိုအဆံုး သတ္သြား 
ခဲ့ေၾကာင္း ဗာတီကန္ေရဒီယိုမွ သတင္း 
ရရိွပါသည္။       ( CBCM-OSC)   
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(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

 

 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္သည္ 
ကမ ႓ာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား 
၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေပးေထာင္မႈ 
မ်ားကို ပိုမုိတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ေပးရန္၊  ၄င္း 
အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာသူမ်ားအား ဇန္နဝါရီလ၊(၇)ရက္၊ 
စေနေန႔လူထုေတြ႕ဆံုျခင္း၌ အေလးအ 
နက္ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ 
ျပင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အက်ဥ္းေထာင္  

မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ပညာျပန္  
လည္သင္ၾကားေပးရန္ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕ 
အစည္းထဲတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပး 
ရန္  အက်ဥ္းေထာင္ထြက္တစ္ဦး၏ အခြင့္ 
အေရးသည္ လူတိုင္းရသည့္ အခြင့္အေရး  
ႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ စသည္တုိ႔ကို ထပ္မံေလး 
နက္စြာတိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသြားခဲ့သည္။ 
ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ 
ႏွစ္ခုတို႔သည္ လူေပါင္း ၉၀ နီးပါးကို  

အသက္ဆံုးရံႈးေစခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္သူမ်ား 
ကထိုအရာသည္အၾကမ္းဖက္သူလူတစ္စု  
ႏွင့္တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ယူဆ 
ေျပာဆုိၾကသည္။   ေထာင္မွဴးႀကီးတစ္ဦး 
လည္းျဖစ္ကာ အနားယူသြားေသာ ခရစ္ 
ယန္ေက်ာင္းသင္းေထာက္ဆရာHorbowy  
က အင္တာဗ်ဴးသူ Devin Watkins  အား 
ေျဖၾကားရာတြင္ သူက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
၏ ထိုသို႔တိုက္တြန္းမႈသည္ အေစာပုိင္းက 
ပင္ ႏႈိးေဆာ္သင့္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ 
မိမိအေနျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကယခုႏွစ္ 
ဂ်ဴဘီလီႏွစ္သည္ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 
လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚေနသည္ 
ဟုဆိုသည္ကို ၾကားရစဥ္က အလြန္ဝမ္း 
ေျမာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ 
ေထာင္စုတြင္ခန္႔မွန္းေျခအရအက်ဥ္းသား  
မ်ားႏွစ္သန္းခန္႔ရွိေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါ 
သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္မႈမ်ားကို ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 
ကိုလည္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။  အက်ဥ္း 
သားမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္၊သံုးဆယ္ 
ခန္႔အက်ဥ္းခ်ေစခ့ဲၿပီးမွအဝတ္အစား၊ကူညီ 
ေထာက္ပံ့မႈအနည္းအက်ဥ္းကို ထိုသူတို႔ 
၏အိတ္ငယ္ေလးမ်ား၊ မိမိ၏မွတ္တမ္းမ်ား  

ႏွင့္ အေထာက္အကူ မျပဳႏုိင္ေသာအရာ 
မ်ားျဖင့္ေစလြတ္ခဲ့သည္။ သန္းဆယ္ခ်ီ 
ေသာလူမ်ားတို႔သည္ US ႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္း  
ေထာင္နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းလက္ခံက်င့္ 
သံုးေနၾကသည္။ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္  
လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္အလုပ္ 
အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသြားသည္။ 
မိမိကိုယ္ကို အျပစ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ခံစား 
ေနေစသည္။သူတုိ႔၏ဘဝသည္ကြက္လပ္၊ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ 
ထိုသူမ်ားကို ကူညီရန္၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ 
သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ နည္းဥပေဒ 
တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားလိုအပ္ပါသည္။  

အေၾကာင္းမွာ ထိုသူတုိ႔သည္ 
ထိတ္လန္႔စြာႏွင့္ စိတ္ေလးလံစြာ အသက္ 
ဆက္ေနၾကရသည္ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ 
သူတို႔သည္ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို မခံထမ္း 
ႏိုင္ဘဲ ေထာင္ထဲသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာ 
တတ္ၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္အက်ဥ္းသား 
တို႔၏ဘဝအေျခအေနသည္  စိတ္ဓါတ္က် 
အားငယ္စရာေကာင္းေသာ အရာမ်ားျဖစ္ 
သည္ဟု သတင္းေမးျမန္းသူအားေျဖၾကား 
သြားေၾကာင္း ဗာတီကန္ေရဒီယိုမွသတင္း 
ရရွိပါသည္။ (CBCM-OSC) 

 

ဗာတီကန္။ ၆၊ ၁၊ ၂၀၁၇။ 

 စိန္ပီတာ ဘာဆီးလီကားဘုရား 
ေက်ာင္းႀကီးတြင္ ပပု္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ 
လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီလ(၆)ရက္၊ ေသာၾကာ 
ေန႔တြင္ မင္းသံုးပါးပြေဲန႔ကို က်င္းပကာ ယံု 
ၾကည္သူမ်ားႏွင့္အတူ မစ ၧားတရား ကိုပူေဇာ္ 
ခဲ့သည္။ “ယခုအသစ္ဖြားျမင္သည့္ဂ်ဴးလူမ်ိဳး 
တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ကားအဘယ္မွာ ရွိသနည္း၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အေရွ႕အရပ္မွၾကယ္ေတာ္ကို 
ျမင္ရ၍ သူအားဝတ္ျပဳကိုး ကြယ္ရန္ေရာက္ 
လာၾကပါသည္။” ဟုေရး သားထားေသာ 
ရွင္မာေတဦး(၂း၂)ကိုအေျခခံကာပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက မိမိ၏ၾသ ဝါဒကိုမိန္႔ၾကားရာတြင္ 
အထက္ပါ က်မ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတိုင္း အေရွ႕မင္းသံုးပါးသည္ အသစ္ 
ဖြားျမင္လာေသာ ခရစ္ေတာ္ကိုေတြ႔ျမင္ရန္၊ 
အသိအမွတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရန ္ ေဝးလံေသာ 
ေနရာမ်ားမွေရာက္ရွိလာ ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ 
တုိ႔သည္ ၾကယ္ေတာ္ကုိ ဖူးေတြ႔ခဲ့ရ၏ 
သူအားဝတ္ျပဳ ကုိးကြယ္လုိပါ သည္  ဟူ 
ေသာစကားတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ရွိ ရပါ 
သည္။ သူတို႔သည္ ၾကယ္ေတာ္မွ တဆင့္ 
ေဖာ္ျပေသာ အမွတ္လကၡဏာမ်ားကိုေတြ႕ 
ျမင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ၾကယ္ေတာ္ သည္ 
သူတို႔အတြက္သာ လွ်င္ထြန္းလင္းခဲ့ သည္ 
မဟုတ္၊ထိုမင္းတို႔၌ၾကယ္ေတာ္ထဲမွ ထူးျခား 

ခ်က္ကိုေဖာက္ ထြင္းသိျမင္ႏိုင္ေသာ အစြမ္း 
မ်ားလည္းမရွိၾကပါ။ သူတို႔သည္ အသစ္ 
ေသာ အရာမ်ားအတြက္ႏွလံုးသားကိုက်ယ္ 
ဝန္းစြာဖြင့္လွစ္ ထားခဲ့ၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။ သူတို႔သည္ ၾကယ္ေတာ္ မွတဆင့္ 
ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကို ညြန္ျပေသာ လကၡဏာ 
(သို႔)ပုဂၢိဳလ္ကိုေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ ထိုမင္းသံုး 
ပါးသည္ဘုရားကိုယံုၾကည္လွ်က္  ေမွ်ာ္လင့္ 
ေစာင့္စားသူ၊ ဘုရားကိုအစဥ္အျမ ဲ ရွာေဖြ 
လွ်က္ထာဝရအသက္ကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ 

သူမ်ား အားလံုးတုိ႔၏ ံနမူနာမ်ားျဖစ ္ သည္။ 
ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ႏွလံုးသားမွာဘုရားသခင္ 
ကိုတမ္းတျခင္းဟာအတိတ္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့ 
တဲ ့အရာမဟုတ္ဘဲလက္ရွိအ သက္ရွင္ျခင္း 
ကို သိမွတ္ျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘဝမွာေလ်ာ့ 
သင့္ေသာအရာႏွင့္ပိုမုိႀကိဳးစား ေဆာက္ 
တည္ရမည့္ အရာမ်ားကုိ သတိရွိရွိ အျမဲ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္ရင္ဆိုင္ရန္ကူညီေပးျခင္း၊ 
ပေရာဖက္မ်ားကဲ့သို႔ အေမွာင္(ပ်က္စီး ျခင္း) 
မေရာက္ရန္ ေတာ္လွန္ႏုိင္ေသာယံုၾကည္မႈ 

ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ျခင္းႏွင့္ Come Lord 
Jesus ဟူေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ား၏ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ႏွင့္ဆက္ 
လက္အသက္ရွင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ဆီေမအုန္သည္ ကယ္ 
တင္ရွင္မက္ဆီးယားကို ဖူးျမင္ႏိုင္ရန္ ေန႔စဥ္ 
ေန႔တိုင္းဗိမၼာန္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ကာဝတ္ 
ျပဳဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ေစာင့္ေနခဲ့သည္။ 
ေပ်ာက္ေသာသား၏ပံုဥပမာ တြင္ လည္း 
သားငယ္သည္ မိမိ၏မွားယြင္း ေသာ 
ဘဝေဟာင္းကိုစြန္႔ၿပီးဖခင္ဆီသို႔ျပန္လာျခင္း
ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ သိုးတစ္ တစ္ေကာင္ 
ကို ျပန္ေတြ႔လိုျခင္း၊ ေမရီမာဒ ေလး၏ 
ရွင္ျပန္ေသာခရစ္ေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္လိုျခင္း 
စသည့္ ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ားကို ေတြ႔   ရပါ 
သည္။ ဆိုလုိရင္းက သူတုိ႔သည္ အထီး 
က်န္၊ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာဘဝမွ ရုန္းထြက္ 
ၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ရိုးစဥ္လာထံုးတမ္းမွ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲခ်င္ေသာဆႏၵႏွင့္အတိတ္ေဟာင္း 
တြင္သာ မေနထိုင္ဘဲအနာဂတ္ကို ဦးတည္ 
ေျပာင္းလဲေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ဒီလိုတမ္း 
တေမွ်ာ္လင့္တတ္ေသာစိတ္သေဘာထားရွိ
သည့္ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ မင္းပညာရွင္ (၃) 
ပါးကဲ့သို႔  ဘုရားသခင္ကို ဖူးေတြ႔ျမင္ဖုိ႔ယံု  

စာမ်က္ႏွာ(၇)သုိ႔ 

 

ဗာတီကန္။ ၇၊ ၁ ၊ ၂၀၁၇ 



       CBCM-Herald. Volume (2), No (2)                        15 January  2017 

 

       ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး                                         - 7 -                                                                                                        CBCM-Herald  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

၆၊၁၊၂၀၁၇။ (RV.) 

UCAN - ၅၊၁၊၂၀၁၇။ 
 အိႏၵိယႏို္င္ငံ Goa ၿမိဳ႕တြင္ရိွေသာ 
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ ဇန္နဝါရီ 
လ (၅) ရက္ေန႔မွစတင္ကာ  ေျခာက္ရက္ 
တိုင္တိုင္ မာသာရ္ထေရးဇာႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ျပပြကဲို က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ  မာသာ 
ထေရးဇာ၏ ဘဝအသက္တာႏွင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို အႏၵိယလူမ်ိဳး 
မ်ားအျပင္ လူအမ်ားအျပား ပိုမိုသိရွိလာႏိုင္ 
ရန္ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ျပပြေဲတာ္ကို 
က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။  မာသာထေရးဇာ၏ 
ဘဝအေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္အား 
သူမအေစခံခဲ့ပံုကိို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လူအ 
မ်ားအျပား မိမိတို႔၏အသက္တာထဲ၌  နီးစပ္ 
သူမ်ားကိုပိုမိုအေစခံလုိစိတ္မ်ားျဖင့္ေပၚလာ 
ရန္ရည္ရြယ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ အေန ျဖင့္  
ထုတ္လြတ္ျပသရျခင္းျဖစ္သည္ဟု၄င္းတိုက္ 
နယ္ရွိ ဗဟုိလူထုဆက္သြယ္ေရး ေဖာ္ျပ 
သြား ခဲ့သည္။  
 

 

မာသာရ္ထေရးဇာ၏ မီဒီယာအဖြဲ႔မွ 
ပြေဲတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဂုဏ္ျပဳျခင္း 
အခမ္းအနားမ်ားသည္ အသင္းေတာ္ကအ  
 

သိအမွတ္ျပဳထားၿပီးအသင္းေတာ္က ဖြဲ႔စည္း 
ထားေသာ ပြေဲတာ္ေန႔မ်ား က႑တြင္လည္း 
တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။  ၄င္းေန႔တြင္ 

ပြေဲတာ္ က႑မ်ားအေနျဖင့္  ပါနားဂ်ီး ႏွင့္ 
မာကာအို ေနရာမ်ားတြင္လည္း ထုတ္လြင့္ 
ျပသခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔မ ွ
စတင္ကာျပသခ့ဲေသာ မာသာရ္ထေရးဇာ၏ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရုပ္ရွင္ျပပြေဲတာ္ကို USA 
တြင္ In the Name of God’s poor 
(ခရစ္ေတာ္သခင္၏ နာမေတာ္၌) ဟူ၍ 
လည္းေကာင္း၊  India  တြင္လည္း All for 
God’s love (အရာအားလံုး ဘုရားသခင္ 
၏ခ်စ္ျခင္းအတြက္သာ) UK ၌ မာသာရ္ 
ထေရးဇာႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ (Mother Theresa 
and me ) ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္အသီးသီး 
တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း Spain ႏုိင္ငံတြင္ The 
faith world (ယံုၾကည္ေသာကမၻာ) ႏွင့္  
India  တြင္ Nirmal Hriday ဟူ၍ ကြျဲပား 
ေသာ ေခါင္းစဥ္အသီးသီတို႔ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳျပသ 
ခဲ့ေၾကာင္းကို UCAN သတင္းမွ သိရွိရပါ 
သည္။ (CBCM-OSC) 
 

(ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား) 

ၾကည္ျခင္းျဖင့္ ခရီးဦးေဆာင္ခံရသူမ်ားျဖစ္ 
တယ္။ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို 
မသိေသးတဲ့ နယ္ေျမသုိ႔ သြားေရာက္ေဝမွ်ရ 
မွာျဖစ္ပါတယ္။ သြားေရာက္တဲ့အခါမွာ ငါ 
သာ လွ်င္ဆရာ၊ ငါသာလွ်င္ဘုရင္ဆိုတဲ့ပံုစံ 
မ်ိဳးနဲ႕မဟုတ္ဘဲ အေစခံတစ္ဦး အသနားခံ 
သူတစ္ဦးအသြင္ျဖင့္ သြားေရာက္သာသနာ 
ျပဳသတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာရမည္ျဖစ္  

သည္။ ဒါေပမယ့္ဘုရင္ႀကီး ေဟရုဒ္မင္းက 
ေတာ့ထိုႏွလံုးသားႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာနန္းေတာ္ 
မွာဘဲထိုင္ေနခဲ့တယ္။ အတၱစိတ္ႏွင့္အိပ္မ 
ေပ်ာ္ခဲ့ဘူး တစ္ဖက္မွာလည္းေၾကာက္လန္႔ 
စိတ္နဲ႕အသက္ရွင္ေနခ့ဲတယ္။ ေၾကာက္လန္႔ 
ျခင္း(သို႔) ရႈပ္ေထြးျခင္းဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို  
အမွန္တရားအားရင္မဆိုင္လိုျခင္း၊ ေသခ်ာမႈ 
ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတို႔ကို အတားအဆီးျဖစ္ 
ေစျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစပါသည္။ မျမင္ႏိုင္ေသာ 
ဘုရားကိုမိမိႏွစ္သက္ရာ မိမိ၏ကမ ႓ာမွထြက္  

ခြါၿပီးအျပင္မွာလြတ္လပ္စြာရွာေဖြတဲ့အခါမွာ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းကို အမွန္တကယ္ ခ ံ
စားသိရွိရမွာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းပုပ္ရဟန္း  
မင္းႀကီးက ထပ္မံမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ သနား 
ၾကင္နာတတ္ေသာ အၾကည့္သည္သာလွ်င္ 
ဒုကၡေရာက္ေသာသူကိုကုသခြင့္လႊတ္ႏို္င္ၿပီး 
အားေပးႏွစ္သိမ့္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္သ 
လင္ဟင္ၿမိဳ႕မွာ မင္းသံုးပါးတို႔ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ 
ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာကတိေတာ္ဟာ 
သူတို႔ရ႕ဲဘဝတြင္ေနရာယူလာခဲ့ပါသည္။ 
 

သူတို႔၏ ပညာသတိရွိရွိရွာေဖြသြား 
ေရာက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ သူတို႔သည္ သူငယ္ 
ေတာ္ကို ဖူးေတြ႔ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသူတို႔ 
သည္ဘက္သလင္ဟင္ၿမိဳ႕၏သိမ္ငယ္ေသာ 
ႏြားစားခြက္၌ ေမြးဖြားလာခဲ့သည့္ ကေလး 
ငယ္ကို ဒူးေထာက္ကိုးကြယ္ကာ ဘုရား၏ 
ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကိုရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။’’ 
ဟူ၍ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားသြားခဲ ့
ေၾကာင္းဗာတီကန္ေရဒီယိုမွ သတင္းရရွိ ပါ 
သည္။ (CBCM-OSC) 
 
 
 

စာမ်က္ႏွာ(၆)မွအဆက္ 

လြန္ခဲ့ေသာ တနလၤာေန႔ညေနပုိင္း 
တြင္ Lome ႏုိင္ငံ တိုကိုၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုးေတာ္ 
ကာသီျဒယ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအား မီး 
ေလာင္ကၽြမ္းသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ 
သည္။   ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္  မီးကို 
အခ်ိန္မွီၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ႀကီးမား 
ေသာ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားမရွိေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ေတြ႔ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
ေျပာျပခ်က္အရ မီးသည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ 
ညေနခင္း(၁၆း၃၀)မိနစ္တြင္ စတင္ေလာင္ 
ကၽြမ္းခဲ့သည္။ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Desire kpodar  က(Sacristy) အခန္းမွ 
ဆူညံသံၾကား၍ မီေလွာင္ေနသည္ကိုလည္း 
ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ထိုခဏတြင္းတြင္ ႀကီးမား 
ေသာလူအုပ္ႀကီးသည္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ 
ဝိုင္းအံုလာၿပီး မီးကိုဝိုင္းသတ္ၾကသျဖင့္ မီး 
သတ္ကား မလာခင္အခ်ိန္တိုိအတြင္း မီးကို 
ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။Lome ႏိုင္ငံမီးသတ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး Lieutenant –Coloner 
Agoro Tchanile က  မီးကို (၄၅) မိနစ္  

Lome 

 

အတြင္း ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ဟု ေျပာျပ 
သြားခဲ့သည္။အသက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ႀကီးမား 
ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္းကိုလည္း 
သတင္းရရွိသည္ဟု သူက ေျပာျပသြားခဲ့ 
သည္။ Lome ႏုိင္ငံ တိုကိုၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုးေတာ္ 
ကာသီျဒယ္ႀကီးသည္ TOGO ႏိုင္ငံ၏ 
သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးတစ္ခုလည္းျဖစ္
သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ 
တိုင္း ကမ ႓ာလည့္ခရီးသြားဘုရားဖူးမ်ားလာ 
ေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရိွေသာေနရာတစ္ခုလ
ည္းျဖစ္သည္။ ၄င္းဘုရားေက်ာင္းႀကီးကုိ 
(၁၉၀၁-၁၉၀၂) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ာမနီကက္ 
သလစ္သာသနာျပဳမ်ားမွ တည္ေဆာက္ခဲ ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္တိုကိုၿမိဳ႕သို႔အလည္ 
အပတ္ၾကြေရာက္စဥ္ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္၊ 
၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဂၽြန္ေပါ 
(II) (ယခုရဟႏ ၲာ) ကိုယ္တိုင္ၾကြေရာက္  
လွ်က္မစ ၧားပူေဇာ္ေပးခဲ့ေသာဘုရားေက်ာင္း 
ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။  မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း 
ေၾကာင့္မည္သူမွ်ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ျခင္းမ  
 
 

ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကာသီျဒယ္ႀကီး၏  
(Sacristy) အခန္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက 
ထိမ္းသိမ္းထားခဲ့ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း 
ဆုိင္ရာစာရြက္ စာတမ္းႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ကိုျဖင့္ဆံုးရံႈးခဲ့ရဟု သတင္းရရိွ 
ပါသည္။ ထိုေနရာသို႔ေရာက္ ရွိလာေသာ 
TOGO ၿမိဳ႕ အေရးေပၚကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးဝန္ႀကီးက မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း 
ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဘုရားေက်ာင္း  
 
 

 

 

 

 

အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ထိန္း 
သိမ္းရန္မလုပ္သင့္ေၾကာင္းအၾကံေပးေသာ္ 
လည္းLomeႏိုင္ငံ၊တိုကိုၿမိဳ႕တာဝန္ခံဆရာေ
တာ္ Denis Komivi Amuzu- Dzakpah က 
ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ေအာင္ ျပဳျပင္မႈမ်ားကို လုပ္ 
ေဆာင္လွ်က္ ထိုေဒသရိွ ယံုၾကည္သူမ်ား 
အတြက္ အျမန္ဆံုးျပန္ဖြင့္ႏိုင္ရန္ အလိုရိွ 
ေၾကာင္း ေတာင္းခံခဲ့သည္ဟု ဗာတီကန္ 
ေရဒီယိုမွ သတင္းသိရွိရပါသည္။ (CBCM-osc) 
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ရန္ကုန္။ ၄၊၁၊၂၀၁၇။ 

 ဇန္နဝါရီလ(၄) ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
တြင္ အဂၤါေန႔တြင္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာ 
သနာေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ  မယ္ေတာ္ 
၏ အေစအပါးသီလရွင္ဂိုဏ္း ေက်ာင္းဝန္း 
အတြင္းရွိ စိန္ေမရီဘုရားေက်ာင္းတြင္မယ္ 
ေတာ္၏ အေစအပါးသီလရွင္ဂိုဏ္းမွ  သီလ 
ရွင္ ကလာရီတားေမရီ၏ တသက္သစၥာ 
ခံယူျခင္း အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္က 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မစၧားတရားကို ဦး 
ေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္အတြင္း တရားေရေအးကို တိုက္ 
ေကၽြးရာတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဆက္ကပ္ 
သူမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္အၾကားရွိေပါင္းသင္း 
ဆက္ဆံေရးကို ၊ ဘဝၾကင္ေဖာ္ ဇနီးေမာင္  
 

ႏွံတို႔၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ခိုငး္ႏိုင္းလွ်က္ 
သံုးသပ္သြားခဲ့သည္။ စစၥတာရ္ကလာရီ 
တား ေမရ ီမ ွမိမိေခၚေတာ္မႈျခင္းႏွင့္ဘဝ  

အေတြ႔အၾကံဳအေၾကာင္းကို ေဝမွ်ရာတြင္ 
မိမိသည္ မလြယ္ကူလွေသာ ဤ ေခၚေတာ္ 
မူျခင္းလမ္းေပၚေလွ်ာက္ရာတြင္ အခက္အခဲ  

မ်ားၾကားမ်ားစြာ ရုန္းကန္ခဲ့ရေၾကာင္းသုိ႔ 
ေသာ္မ်ားစြာေသာ သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ 

ၾကားဆရာတို႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ 
ႏိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ 
တကြ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအျပင္ နည္မ်ိဳး 
စံုျဖင့္ ကူညီခဲ့ၾကေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအား 
လံုးကို ေက်းဇူးတင္မိပါေၾကာင္း ေျပာသြား 
ခဲ့သည္။ မစၦားတရားေတာ္အေလွ်ာက္လံုး 
တသက္သစၥာရွင္ စစၥတာရ္ကလာရီတား 
ေမရီအတြက္ အထူးဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကၿပီး 
အၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ အဖြဲ႔ 
လိုက္ ပြေဲန႔ရွင္ျဖစ္ေသာ တသက္သစၥာရွင္ 
စစၥတာရ္ကလာရီတားေမရီႏွင့္အတူ အမွတ္ 
တရဓါတ္ပုံမ်ားကို ရိုက္ျခင္းျဖင့္ အခမ္း 
အနားကို ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရြင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ 
ပါသည္။  (CBCM-OSC) 
 
 

 ေစတမန္သီလရွင္မ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂-၁၇ရက္ေန႔ထိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
တစ္ႀကိမ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂-၆ရက္ေန႔ထိ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ေစတမန္ဗဟို၊ သစ္ယာကုန္း၊ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕ 
တြင္ (၅)ရက္တိုင္တိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။  

၎သင္တန္းကို ဆရာေစာရီမြန္မွ Leadership and Facilitation skills ဘာသာရပ္ကို 
(၂)ရက္ႏွင့္ ေန႔တစ္ပိုင္းတာဝန္ယူ သင္ၾကား ေပးခဲ့သည္။ က်န္ရွိေသာ ရက္မ်ားတြင္ ဆရာေစာ 
ေယာဟန္မွ Presentaion skills ႏွင့္ ၎ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ကစားနည္းမ်ားကို လက္ေတြ႔ သင္ၾကား 
ပို႔ခ်ေပးရာမွာ စိတ္ဝင္စားဆရာေကာင္းလွပါသည္။ ဤဆရာသမား(၂)ဦးသည္ အထက္ပါ 
ေဖာ္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ စစၥတာရ္ေတြကို သင္တန္းေပးေနသည္မွာ (၃)ႀကိမ္တိုင္ၿပီ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ စစၥတာရ္ မ်ားသည္ မ်ားစြာသင္ယူရရွိခဲ့သည့္အတြက္ 
ေပ်ာ္ရြင္၊ အားရ ေက်နပ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ၎မွရရိွေသာ သင္ခန္းစာမ်ားလည္း မိမိ၏သာသနာ့ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္မ်ားစြာအသုံးျပဳနိုင္ခဲ့ၿဲပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာသမား(၂)ဦးအား ေက်းဇူး 
မ်ားစြာ တင္ရိွပါေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ 

 

 

 

 

ဗန္းေမာ္သာသနာ။  
 ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလေရာက္လွ်င္ 
ခရစ ၥမတ္ပြေဲတာ္ကို က်င္းပၾကရာ ဗန္းေမာ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ဗန္းေမာ္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးတစ္ပိုင္၏၂၀၁၆ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာခရစ ၥမတ္ 
ပြေဲတာ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္အတူ လွပမႈ 
လည္းထပ္ဆင့္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ 
 ဗန္းေမာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္တြင္ 
သံုးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ နယ္လံုးဆိုင္ရာ ခရစၥ 
မတ္ပြကဲို ဆရာတပိုင္မ်ား၌ အလွည့္က် 
က်င္းပလွ်က္ရွိရာ ၂၀၁၆ ခရစၥမတ္ပြေဲတာ္ 
သည္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗန္းေမာ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္အတြက္ တစ္ပတ္ 
လည္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဤပြေဲတာ္အတြက္ 
အလွဴအတန္းထည့္ဝင္ၾကရာတြင္ ဘာသာ 
သူမ်ားသာမက ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ 
(KBC)၊ဗန္းေမာ္ခရိုင္မွလည္း အလွဴမ်ား 
ထည့္ဝင္ၾကရာတြင္ဘာသာသူမ်ား သာမက 
 

 

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (KBC)၊ ဗန္း 
ေမာ္ခရိုင္မွလည္းအလွဴမ်ားထည့္ဝင္ခဲ့သည္ 
ဤခရစၥမတ္ပြေဲတာ္အခမ္းအနားတြင္ ေနာင္ 
ဆင့္ေက်းရြာ၌ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ 
 

အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႔ ဥကၠဌအျဖစ္ 
(၃၄)ႏွစ္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ ဦး N-gaw 
Ulam နင့္ွ ျမေစတီေက်းရြာတြင္ သာသနာ့ 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠဌအျဖစ္ ႏွစ္ 

ေပါင္း (၃၀) ခန႕္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ ဦး 
Mahtu Thing Nan တို႔အားလည္းဂုဏ္ျပဳ 
အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ဦး 
Mahtu Thing Nan မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးပါသျဖင့္ 
သူအားဂုဏ္ျပဳေသာမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ဆုကို 
ဇနီးေဒၚအင္ခါးလုဘူမွ လက္ခံယူခဲ့ပါသည္။ 
ဗန္းေမာ္ခရိုင္၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ 
အလွဴအတန္းထည့္ဝင္သူမ်ားမွာ- ဦးေဖာ္ 
လုလေဝါမ္ (Sut Family Co.Ltd )   -က်ပ္ 
ငါးသိန္း၊ဦးဒါရွီလဒြကဲ်ပ္သံုးသိန္းငါးေသာင္း၊  
ဦးေဂါ့လူေနာင္ဂ်ီး (ျမေစတီ) -ႏြားတစ္ 
ေကာင္ (က်ပ္ခုႏွစ္သိန္း)၊ ဦးကြမ္ဆန္း 
(မန္စီ)  -က်ပ္ႏွစ္သိန္း၊ ဦးေဂၚလူေနာ္ႏွင့္ 
ေဒၚရီတာ(ျမစ္ႀကီးနား) -က်ပ္တစ္သိန္း တုိ႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။  
Tsalum( Banmaw-Osc) 

   
 

မိုးၿဗဲၿမိဳ႕၊ ဖယ္ခံုသာသနာ။  

( သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္းသတင္းမ်ား ) 
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ရန္ကုန္။ (၁၇၊ ၁၂၊ ၂၀၁၆) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CBCM) 
ႏွင္ ့ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယန္မ်ားေကာင္စီ (MCC) တုိ႔ ဦးေဆာင္ 
က်င္းပေသာ Christmas အႀကိဳဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ညစာ 
စားပြဲသို႔ သာသနာေရးဝန္ႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဌာန 
ဆိုင္ရာမ်ား၊ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ခရစ္ 
ယန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္ 
မ်ားနွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။ 
 ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္ကိုCBCM၏အေထြေထြအ 
တြင္းေရးမွဴး Fr.ေမာရစ္က အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ျပဳလုပ္ကာ  
အဖြင့္ႏူတ္ဆက္စကားကို အဂၤလီကန္အသင္းေတာ္မွ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ စေတးဗင္းက ျမြတ္ၾကားခဲ့သည္။ အဖြင့္ 
သံစုံသီခ်င္းကိုသီဆိုျခင္း ႏုိင္ငံေတာ္သာသနာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔မွ အမွာစကားေျပာၾကား 
ျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာဖတ္ရွဳျခင္းႏွင့္ ခရစၥမတ္ႏူတ္ခြန္းဆက္ 
ၾသဝါဒကို ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားစ ္
ဘိုမွ ျမြတ္ၾကားျခင္း၊ ခရစၥမတ္ ေကာင္းခ်ီးေတာ္မ်ား အတြက္ 
အထူးဆုေတာင္းျခင္း၊  အစီအစဥ္ကိုေကာင္းခ်ီးေပးဆုေတာင္း 
ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခရစၥမတ္ႀကိဳဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ 
ညစာစားပြေဲတာ္သို႔တက္ေရာက္လာၾကေသာ  ႏိုင္ငံေတာ္ 
အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ျခင္းကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယန္မ်ားေကာင္စီ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 
သိကၡာေတာ္ရ ဆရာမန္းပါမာစတန္ကေျပာၾကားခ့ဲကာ 
ေနာက္ဆုံး ေကာင္းခ်ီးေပးဆုေတာင္းျခင္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။  

ခရစ္စမတ္အႀကိဳဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္ၿပီးဆုံး 
သြားေသာအခါ ညစာသုံးေဆာင္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ရုံးခ်ဳပ္ ကြင္းျပင္တြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စု သာသနာေရး 
ဝန္ႀကီးမွ  ခရစၥမတ္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားကို ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔အား 
လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္မ်ား ေကာင္စီတို႔ 
လည္းေကာင္း ေပးအပ္ခဲ့ကာ  ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာ 

သနာေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယန္မ်ားေကာင္စီမွ ေပးအပ ္

ေသာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကက္ 
သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမွဴး ဆရာေတာ္ ဖိလစ္ဇေဟာင္းမွ ဆက္သေပးအပ္ခဲ့ကာ 
မိတ္သဟာရ ညစာစားပြကဲို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စု သာသနာေရး 
ဝန္ႀကီး သူရေအာင္ကုိက  ေျပာၾကား ရာ 
တြင္္“ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သန္႕ရွင္း 
ေသာဝိဥာည္ေတာ္၊ တန္းခိုးေတာ္သည္ 
ထာဝရ၏ ခ်စ္ျခင္းတရားပြားေစလ်က္ လူ 
သား အားလုံးအေပၚ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
သက္ေရာက္ပါေစေၾကာင္း ဦးစြာ ဆု 
ေတာင္းရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါေၾကာင္း၊ 
ကမ ႓ာတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ရွိေသာ ကိုးကြယ္မႈ 
ဘာသာတိုင္းသည္ မိမိတို႕၏ပြဲေတာ္ရက္ 
မ်ားကိုုအသီးသီးေစာင့္ထိန္းက်င္းပေနၾက 
ေၾကာင္း၊ဤကဲ့သို ႔ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔အႀကိဳ
ဆုေတာင္း၊ညစာစားပြမဲွာအဖြင့္မိန္႕ခြန္း 
ေျပာခြင့္ရသည့္အတြက္ ၾကည္ႏူး ဝမ္း  

ရန္ကုန္ ။ ၁၇၊၁၂၊၂၀၁၆။  

(ခရစၥမတ္သတင္းမ်ား) 

ေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ 
တရားသည္ ျမင့္ျမတ္ၿပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး 
ေမတၱာထားကာ အျခားဘာသာမ်ားႏွင့္ 
လည္းခ်စ္ခင္စြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေန 
ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 

ကမ ႓႓ာေပၚတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
ယုံၾကည္ကိုးကြယ္သူ အမ်ားဆုံးျဖစ္ရျခင္း 
မွာ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံခရစ္ယန္မ်ားေကာင္ 
စ(ီMCC)ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္္(CBCM)တို႔ဖြ႕ဲစည္း 
ရျခင္းမွာ ခရစ္ယန္မ်ားစည္းစည္း လုံးလုံး 
ျဖင့္ ဘာသာဝင္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကာ 
ေကာင္းျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္  
 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ခရစ္စမတ္စ္ သတင္းစကား 
ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ေမတၱာတရားႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းျဖင့္ က်င္းပမည့္ ဘာသာတရားကို ကြ်န္ေတာ္ 
တို႔ ႏိုင္ငံသူ၊သား အားလုံးကို ေပးေဆာင္ႏိုင္ပါေစလုိ႔ ဦးစြာဆုေတာင္းပါေၾကာင္း၊ ေမတၱာ 
တရား ကိုကိုင္စြၿဲပီးဘဝ၏ရုန္းကန္လုပ္ရွားမႈမ်ား အားလုံးကို ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ဆိုပါက 
ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းလာမည္။ အားလုံးသည္ ႏုိင္ငံအေပၚတြင္ ေပးဆပ္မႈ၊ ခက္ခဲျခင္းမ်ားစြာ 
ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးမွာ ေမတၱာတရားႏွင့္ယုံၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘာသာတရား အားလုံး လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ 
ႏိုင္ေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏုိင္ငံသူ၊သားမ်ားသည္ အတူတကြယွဥ္တဲြၿပီး 
လက္တြဲ ႏိုင္သည့္စိတ္ဓါတ္ ခြန္အားမ်ားရိွသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ကို ပိုမုိ 
ေကာင္းမြန္ သည့္ပုံေဖၚျခင္းမ်ားရွိလာေအာင္  ေမတၱာတရားျဖင့္ ရပ္တည္ရန္ လုိအပ္ 
ေၾကာင္း၊ ေမတ ၱာတရားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္း မ်ားကို 
ရရိွေစမည္။   

ဤခရစ္မတ္တြင္အဓိက ေျပာလိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏နာမ ႏွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ တည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေမတ ၱာတရားထားလ်က္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစဟု 
ဆႏ ၵျပဳေၾကာင္း၊  အားလုံးအေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ေမတၱာ ကိန္းဝပ္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း 
ျခင္းမ်ားကို ရရွိနုိင္ပါေစေၾကာင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကြ်န္ပ္တို႔၏ ရင္ထဲ၊  
 

ဖြ႕ဲစည္းခဲ့ျခင္းကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ဘာသာ 
လူမ်ုိးခဲြျခားျခင္းမရွိပဲ သဘာဝေဘး အႏ ၱာ 
ရယ္ေတြ႕ႀကဳံရေသာအခါတြင္လည္းတတ္ 
အားသမွ် ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ က်န္း 
မာေရး၊ ပညာေရး ေကာင္းမႈလုပ္ ငန္းမ်ား 
ကို ပူးေပါင္းကာ ပရဟိတလုပ္ငန္း မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ ေပးေနၾကသည္ကိုလည္း 
ေတြ႕ ရွိရေၾကာင္း၊ ကမ ႓ာ တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ 
ရွိေသာ ခရစ္ယန္မ်ားသည္ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုခံ စားကာ 
လူသားမ်ားအားလုံးေမတၱာတရား ထားရွိ 
ႏိုင္ၾကပါေစ၊ ကမ ႓ာႀကီးၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ 
စြာႏွင့္ တိုးတက္ၾကပါေစဟုဆုေတာင္း သံ 
မ်ားသည္လည္းကမ ႓ာအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါသည္။ 
ဤသို႔အားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား 
သာမက ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလုံးေပွ်ာ္ရႊင္ 
ၾကည္ႏူးရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မွီ 
တင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 
အားလုံး အတူကြျဲပားသည့္ အယူူအဆ 
မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ  လူအခ်င္းခ်င္း 
သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မႈတို႔ကုိ 
အေျခခံ၍ တူညီေသာအခ်က္မ်ားကို စ ု
စည္းကာ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ 
ရြက ္လုပ္ကိုင္ပါက  ကမ ႓ာႀကီးႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 
မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ခရစ္ယန္ဘာသာ  

ဝင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး 
၏ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ား ျဖစ္ 
သည့္အားေလွ်ာ္စြာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ 
ေဟာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီလိုက္နာက်င့္ 
သုံး၍တစ္ျခားဘာသာမ်ားႏွင့္လည္းစာနာ 
စိတ္၊ နားလည္စိတ္၊ ခြင့္လႊတ္သည့္စိတ္ 
တို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ယွဥ္တြေဲနထိုင္သြား 
ၾကဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္အနႏ ၲေမတၱာေတာ္ 
ပိုင္ရွင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ဦးတည္ လိုက္ 
သည့္အခါ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရိွသည့္ ႏိုင္ငံ 
သူ၊ သားတိုင္းအေပၚသို႔ သက္ေရာက္ ပါ 
ေစ၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သက္ 
ေရာက္ပါေစ၊ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ ေန 
ေသာျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၊ တိုက္ခုိက္ 
ျခင္းမ်ား၊ ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ား အားလုံး လာ 
မည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္   ႏွစ္သစ္မွစ၍ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း 
ပါေစ၊ တုိင္းျပည္ ေအးခ်မ္း သာယာပါေစ၊ 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ေမတၱာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသူ၊ 
သားအားလုံး ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ 
စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ 
ျခင္းကိုလည္း ျပည့္စံု ကာ ေအးခ်မ္းျခင္း 
ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း သက္ေရာက္ပါေစဟု 
ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း ေျပာ သြားခဲ့ပါသည္။  

 
 

 

ခရစစ္မတ္စ္အႀကိဳဆုေတာင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ၏္မိန္႕ခြန္း 
 

ႏွလုံးသားထဲတြင္ ကိန္းေအာင္းကာ သန္႕ရွင္းျခင္းသည္ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ စိတ္ဓါတ္မ်ားအားလုံး 
ေျပာင္းလဲေစၿပီး  ေမတၱာတရားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းရရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး 
ဝုိင္းဝန္း တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔႔ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 

ခရစၥမတ္အႀကိဳဆုေတာင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စ ုသာသနာေရးဝန္ႀကီး၏ မိန္႕ခြန္း 
 

ျမစ္ႀကီးနား။ (၄၊၁၊၂၀၁၇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပဲြ) 

ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ၊ ျမစ္ဆုံ(ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသခင္မ) မယ္ေတာ္ဂႈ၌ ဇန္နအဝါရီလ၊ (၄)ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အမိျမန္မာျပည္ႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကခ်င္ျပည္ႀကီး စစ္တိုက္ခိုက္ 

ျခင္းမ်ား အျမန္ရပ္စဲပါေစေျကာင္း ရဟန္းေတာ္မ်ားကမစၦား တရားပူေဇာ္ျခင္း ႏွင့္စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းပါခဲ႔ၾကပါသည္။ ဆုေတာင္းပြတဲြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၆)ပါး၊ သီလရွင္ 

(၁၅)ပါး ႏွင့္ ဘာသာတူ ေယာက္(၅၀၀) ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ (CBCM-osc) 
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(ခရစၥမတ္ သတင္းမ်ား) 

 

မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာအတြင္း၊ ၈၂လမ္း ၂၅x၂၆ၾကားရိွ 
ေရႊႏွလံုးေတာ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း တြင္ (၂၁၊ 
၁၂၊၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္(၉း၀၀-၁၂း၀၀) 
ထိ  ဘာသာေပါင္းစံုခရစၥမတ္ အႀကိဳ ပြေဲတာ္ 
ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးမာကုတင္ဝင္း ႏွင့္ 
စစၥတာရ္ ကက္သရင္းတုိ႔  ဦးေဆာင္ကာ 
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူ၊ အသက္ကို 
တန္ဖိုး ထားေလးစားသူ ဘာသာေပါင္းစံု 
အတူတူ ဆုိသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္’’ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါ သည္။  

ပြေဲတာ္သို႔ ဗုဒၶ၊အစၥလာမ္၊ဟိႏၵဴ ႏွင့္ ခရစ္ 
ယာန္စသည့္ဘာသာႀကီး(၄)ဘာသာမွ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္ 
မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ခ့ဲ 
ၾကပါသည္။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္သီလရွင္ 
စစၥတာရ္ ကက္သရင္းမွ ’’ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ  နိစၥ 
ဒူဝ လူသားမ်ားအက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရင္း 
ဆံုေတြ႔ၾကတဲ့ သူေတြျဖစ္တယ္။ ခရစ္ယာန္၊ 
အစၥလာမ္၊ ဗုဒၶ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာမ်ားမွ အတူ 
တကြေရာက္ရွိလာၾကတာျဖစ္တယ္။ က်မတို႔ 
တေတြဟာ တစ္စုစီ၊ တစ္ခုစီ မဟုတ္ဘဲ 
အားလံုးဟာ အတူတူပဲျဖစ္တယ္။ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ဟာ ေလာကသားအေပါင္းကို ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးေပးတဲ့အရွင္ျဖစ္တယ္။အားလံုးအတူ 
တကြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရင္ 
ကၽြန္မအားလံုး အတူတကြၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း 
ေနထုိင္ၾကမယ္ဆိုရင္ေသခ်ာပါတယ္။ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး တည္ေထာင္ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါလိမ့္ 
မယ္။ က်မတို႔ ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ဘုရားရွင္၊ 
ပေရာဖက္ၾကီးမ်ား၊ ဆရာႀကီးမ်ား၊ဆရာမႀကီး 
မ်ားက  တစ္ခုတည္းေသာ တရားကိုျပခဲ့ ၾက 
တယ္၊ အဲ့ဒီတရားကေတာ့ ေမတၱာတရားပဲ 
ျဖစ္တယ္’’ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ဟိႏၵဴဘာသာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးစႏၵရာ 
ဒက္စ္က ေျပာၾကားရာတြင္လည္း ’’ ေယဇူး 
ခရစ္ေတာ္ၾကြျမန္းလာျခင္းဟာအမွန္တကယ္  

 
 

ေတာ့  ေလာကမွာ ဓမၼတရားေမွးမွိန္လာၿပီး 
အဓမၼတရားႀကီးစုိးေနခ်ိန္မွာ ေယဇူးခရစ္က 
ဓမၼတရားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ႔အတြက္၊ 
ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနသူ သတၱဝါေတြကို 
ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ ဤေလာကကို ၾကြျမန္း 
လာတာျဖစ္တယ္လို႔ို္္ိိ္ ကၽြႏု္ပ္လက္ခံပါတယ္’’ 
ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဗုဒၵဘာသာမွ အာရွအလင္းေရာင္ 
ဆရာေတာ္ ဦးစိႏိၱတ က ျမြတ္ၾကားရာတြင္ 
’’အခုလို ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး 
ထဲမွာ ဘာသာေပါင္းစံုအတူတကြေတြ႕ရတဲ့ 
အတြက္ ဝမ္းသာပိတိျဖစ္ရပါတယ္။ တစ္ဦး 
ႏွင့္ တစ္ဦး သဟဇာတျဖစ္ဖုိ႔ဆိုတာႏွလံုးသား 
ျခင္းနီးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မု႔ိလို႔ခုလိုေတြ႕ 
ဆံုခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့သူမ်ားအား 
လံုးႏွင့္ၾကြေရာက္လာသူမ်ားအားလံုးကိုေက်း
ဇူးတင္ပါတယ္။ အရင္ကဆုိရင္ တစ္ေနရာ 
ႏွင့္တစ္ေနရာသြားဖို႔ခက္တယ္။ဘာျဖစ္လို႔ဆုိ 
ေတာ့ အရင္က ဒါက ခရစ္ယာန္ေတြ၊ ဒါက 
အစၥလာမ္ေတြ၊ ဒါကဗုဒၶေတြ၊ ဒါကဟိႏၵဴေတြ 
လုိ႔ပဲျမင္ၾကလို႔ျဖစ္တယ္။ လူကို လူလို႔မျမင္ 
ၾကဘူး၊ အဲဒါဟာအရမ္းကို ပင္ပန္းတယ္။ 
အခုလိုေျပာင္းလဲလာတဲ့ကာလမွာလူကိုလူ
လို႔ျမင္ လာၾကၿပီ။ဘာသာတရားကိုကၽြႏု္ပ္တုိ႔  

 
 

ကိုးကြယ္ၾကတာဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေန 
ဖို႔ျဖစ္တယ္။ဘာသာတရားကိုအေျချပဳၿပီးမုန္း 
ၾကတာအဆုိးဆံုးျဖစ္တယ္။ စိတ္ပ်က္ဝမ္း 
နည္းစရာလည္း ေကာင္းတယ္။ သည္းခံျခင္း 
ကို ဘာသာတရားတုိင္းမွာ သင္ေပးပါတယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေရွ႕က ဘိ္ုးေဘးေတြလည္း ေမတၱာ 
တရားကို ျပၿပီးေနထုိင္က်င့္သံုးၾကၿပီး ေသ 
သြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဘာသာတရားတုိင္းမွာ 
သနားျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုသင္ေပးတာကို 
လည္း ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဘာသာ 
တစ္ခုကိုၾကည့္ရင္ ဆုိးတဲ့သူကို မၾကည့္ပါနဲ႔။ 
သူတို႔ကိုၾကည့္ၿပီးမသတ္မွတ္ပါနဲ႔။ သူတို႔နဲ႔ 
ေပါင္းၾကည့္လိုက္ပါ။ သူတုိ႔ရဲ ့ သြန္သင္မႈေတြ 
ကိုေလ့လာ ၾကည့္ၾကလုိက္ပါဦး’’  ဟု ျမြတ္ 
ၾကားခ့ဲပါသည္။  

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မွ ဦးစိုးေနဦးက 
“အစၥလာမ္၏ အဓိပၸာယ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တုိ႔အေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာ 
ယာျခင္း ခေညာင္းပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းျခင္း 
ျဖစ္တယ္။အစၥလာမ္ရဲ့ ကိုရမ္က်မ္းအစအဆံုး 
မွာလည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ ေဆာက္ဖို႔ 
ညႊန္ၾကားထားတာျဖစ္တယ္။ ခႏၵီပါ ရမီရိွသူ 
ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိတည္ ေဆာက္ႏုိင္ 
ၾကတယ္’’ဟုေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 

ဘာသာႀကီးေလးဘာသာမွဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္ 
မ်ားသည္မိမိတို႔ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလုိက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ဆို္င္ေသာ အရာမ်ားကိုေျပာ 
ၾကားခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ အမိျမန္မာျပည္ႀကီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ဖေယာင္း 
တုိင္ထြန္းညွိဆုေတာင္းျခင္းကို ဘာသာႀကီး 
(၄)ဘာသာမွ အႀကီးအကဲမ်ားက ဖေယာင္း 
တုိင္မီးအားထြန္းညွိခဲ့ၾကပါသည္။ 

ပြေဲတာ္သို႔ ၾကြေရာက္လာေသာ စစ္ 
ကိုင္းေရႊေတာင္းဦးေက်ာင္းတုိက္မွ ဆရာ 
ေလး ေဟမာ၀တီက’’အခုလိုဘာသာေပါင္းစံု 
ႏွင့္ အတူတကြဆုေတာင္းခြင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ 
ရရိွၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဘာသာအလုိက္ 
ထားရွိၾကတဲ့ စိတ္ထားမ်ားကို သိရွိရသည့္ 
အတြက္ အလြန္ဝမ္းသာမိပါတယ္’’ဟုေျပာျပ 
ခဲ့သည္။ 

ဘာသာေပါင္းစံု ခရစၥမတ္အႀကိဳပြဲ 
ေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရိွၿပီး ျပဳလုပ္ရျခင္း 
အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ဘာသာႀကီး ေလး 
ဘာသာတို႔အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ 
ေနၾကေသာသူမ်ား ေတြ႔ဆံုပြျဲဖစ္ၿပီး၊ ေတြ႕ဆံု 
သည့္ အခါတြင္လည္း ခရစ္ယာန္မ်ားဘက္မွ 
ခရစၥမတ္အႀကိဳ သံဃာမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား 
အား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္ 
တစ္ဝွမ္းအပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုး၌ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္း ရေစရန္ဘာသာေပါင္းစံု မိမိတို႔ ကိုး 
ကြယ္ ယံုၾကည္ရာဘာသာအလိုက္ စုေပါင္း 
ဆုေတာင္းေသာအခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္သည္
’’ ဟု ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မာကုတင္ဝင္း မွေျပာျပခ့ဲပါ သည္။ 

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္ 
မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားအား 
ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ခဲ့ၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ားမွ 
ခရစၥမတ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီ 
အစဥ္  ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို 
ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 

                   Pinky ( MDY-OSC) 
 
 
 

 

uav;uufovpfomoemydkifq&mawmfBuD; Felix Lian Khen Thang rS 

trSL;jyKí wnfcif;{nfhcHaom c&pörwftBudKrdwfqHkpm;yGJudk 21?12?2016 ( Ak'¨[l; 

aeY) nae 6;30 wGif uav;NrdKU q&mawmfausmif;0if;twGif; usif;yjyKvkyfMuyg 

onf/ tqdkyg tcrf;tem;wGif wdkif;0efBuD;? vTwfawmfudk,fpm;vS,f rsm;? YgwD 

udk,fpm;vS,frsm;? ppfbuf? e,fbuf Xmeqdkif&mrsm;? tpdk;&0efxrf;rsm;? NrdKUay:½Sd 

bPfrefae*smrsm;? avaMumif;vdkif;refae*smrsm;? todrdwfaqGrsm;? KMSS-Kalay 

0efxrf;rsm;? WFP 0efxrf;rsm;? omoem½Hk;csKyf0efxrf;rsm; pkpkaygif;(350)OD; 

zdwfMum;um c&pörwftBudKrdwfqHkpm;yGJ jyKvkyfusif;yMuygonf/ tcrf;tem;wGif 

omoemydkifq&mawmfBuD;rS c&pörwfo0PfvTmrdefYcGef;>rwfMum;NyD; wdkif;0efBuD; 

rSvnf; trSmpum;ajymMum;oGm;ygonf/ 'uprSL; udk,fwdkifoD;csif;(5)yk'fxuf 

renf; oDqdkazsmfajzcJhygonf/ tcrf;tem; tp?tv,f?tqHk; CYCK vli,frsm;rS 

OD;aqmifí c&pörwf"r®oDcsif;rsm;jzifh azsmfajzum n(8;00)wGif tcrf;tem; udk 

½kyfodrf;vdkufygonf/ tqdkygrdwfqHkpm;yGJudk uufovpf omoemrS ESpfpOfESpfwdkif; 

usif;yjcif;jzpfaMumif;od½Sd&ygonf/ udk0DvQHaygif 

 

uav;omoem 
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(ဓါတ္ပံုသတင္းမ်ား) 

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အဓိက အဂၤါရပ္ျဖစ္ေသာ  အသံပုိင္းဆုိင္ရာ(Radio)၊  

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ(Vedio+Audio) ႏွင့္ စာေပပုိင္းဆုိင္ရာ (Literature) တုိ႕ကုိ ေကာင္းမြန္စြာဖြ႕ဲစည္းႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစား ေနပါသည္။ 

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

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာခ်ဳပ္)   ဆက္သြယ္ရန္။  
- CBCM-OSC ရံုး 
- မ်ိဳးႀကဲသူရံုး 
  

 

ကေလးသာသနာ 

(ခရစၥမတ္သတင္းမ်ား) 

 

 

 

RVA ေသာတရွင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ 

 

 

 

 

 

ပုသိမ္သာသနာ 

မႏၲေလးသာသနာ 

ဘားအံသာသနာ 

ကခ်င္ဘာသာအစီအစဥ္ ေသာတရွင္မ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနား။ 

ကရင္ဘာသာအစီအစဥ္ ေသာတရွင္မ်ား၊ ရန္ကုန္။ 
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ဖာသာရ္ ေမာရစ္ညႊန္႔ေဝ 

 

(ကေလးသာသနာ ခရစၥမတ္သတင္းမ်ား) 
 

 

 ကေလးကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ 
Felix Lian Khen Thang (B.A., B.Th., 

J.C.D., D.D.,) အမွဴးျပဳ၍ တည္ခင္းဧည့္ခံ 
ေသာသံဃာေတာ္အပါး(၁၀၀)အားခရစၥမတ္ 
အႀကိဳ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ပြဲကို ၁၉၊၁၂၊၂၀၁၆ 
တနလၤာေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ကေလးၿမိဳ႕နယ္ သဇင္ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိ 
ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္ရဟန္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဆြမ္းစားခန္းတြင္က်င္း 
ပျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ကေလးကက္သလစ္ 
သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္  “အလြန ္
႐ိုေသေလးစားအပ္ပါေသာ ဘုန္းဘုန္းဘုရား 
မ်ားအားလုံး Merry Christmas လို႔ႏႈတ္ 
ဆက္လိုက္ပါေၾကာင္း၊ အခုလို ဘုန္းဘုန္း 
ဘုရားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး 
ခရစၥမတ္အႀကိဳေန႔ ဆြမ္းကပ္အခမ္းအနား 
က်င္းပခြင့္ရလို႔ လြန္စြာမွႏွစ္ေထာင္းအားရ 
ဝမ္းသာပီတိျဖစ္မိပါေၾကာင္း၊ ခရစၥမတ္ပြဲဟာ 
အားလုံးသိသည့္အတိုင္း ဘုရားႏွင့္လူတို႔ 
အၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္  

ေပးမည့္ ကယ္တင္ရွင ္မက္ဆီးယားသခင္  
ေမြးဖြားတဲ့ေန႔၊ အမုန္းတရား အေမွာင္ထု ေန  
ရာတြင္ ေမတၱာတရားဟူေသာ အလင္းက 
အစားထိုးေနရာယူတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ပါ 
ေၾကာင္း ဆာလံအခန္းႀကီး ၁၃၃း၁ မွာ “ညီ 
အစ္ကိုတို႔သည္ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း စိတ္ 
သေဘာညီညြတ္စြာ ေနထိုင္သည္မွာလြနစ္ြာ 
ေကာင္းျမတ္၍ ႏစ္ွသက္ဖြယ ္ျဖစ္ေပ၏” ဟူ  

ေသာက်မ္းခ်က္မွာ ဒီကေန႔ ျပည့္စုံၿပီဟု 
ကၽြႏု္ပ္ဆိုခ်င္ပါေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ျမြက္ 
ၾကားသြားပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ေနသာ 
ဆရာေတာ္ ဘဒ္ၵႏ္ၲဓမ္ၼိက(B.A. History) 
မႏွႈတ္ခြန္းဆက္စကား ခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ “မ်ဳိး 
ေစာင့္ဥပေဒသည္ သာသနာကို ကာကြယ္ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးေစာ္ကားျခင္း 
မ်ားမရိွဘဲ သာသနာအဓြန္႔ရွည္ေအာင္ ထိန္း  

သိမ္းကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အရင္က 
ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ျပႆနာမ်ားရွိခ့ဲ 
ဖူးေသာ္လည္း ေမတၱာတရား ဦးထိပ္ထား၍ 
အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ား ရရွိၾကေၾကာင္း မရိွ 
ေသးေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း လုံးဝ 
မျဖစ္ေပၚရေလေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္၍ 
ေမတၱာစိတ္ ထားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျမြတ္ 
ၾကားသြားပါသည္။ ဆက္လက္၍ဆရာေတာ္ 
သံဃာေတာ္မ်ားမ ွေမတၱာသုတ္ပရိတ္တရား 
ေတာ္မ်ားရြတ္ပြားခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ ကေလးကက္ 
သလစ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးဖဲလစ္မွ 
သံဃာေတာ္မ်ားအား အထိမ္းအမွတ္လက္ 
ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ စား 
ေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ေကာင္းႀကီးေပး ဆု 
ေတာင္းျခင္းကို မြန္ဆီေညာ္မာတင္းမုန္မွ 
ဦးေဆာင္ၿပီး ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းပါ 
သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသည္ ကေလး 
သာသနာအေနျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား 
ခရစၥမတ္အႀကိဳ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ျခင္းသည္ 
ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။      ကုိဝီလွ်ံေပါင္ 

 

 2016-ckESpf? 'DZifbmv (23) 

&ufaeY eHeuf 9;30 em&DtcsdefwGif 

uav;uufovpfomoemydkif q&mawmf 

BuD; Felix Lian Khen Thang rS 

trSL;jyKí pdefyDwmpdefaygvfausmif;xdkif 

bkef;awmfBuD; Rev. Fr. Robert Kam  

Khaw Hau OD;aqmifum uav;NrdKU  

tif'dkif;av; tusOf;axmifü axmifol?  

axmifom;(1800)wdkYtm;aeYvnfpmauR; 

arG;jcif;jzifh c&pörwftBudK jyKvkyfay;cJh 

Muygonf/ omoemydkifq&mawmfBuD;rS  

OD;aqmifum bkef;awmfBuD; (6)yg;wdkYrS  

tmywfajz em;axmifay;um rpäm;w&m;  

udkylaZmfay;Muygonf/ axmifol?axmif 

om; (200)cefY rpäm;w&m;ylaZmfjcif;ü 

yg0ifMuygonf/ rpäm;w&m;ylaZmfjcif;  

tNyD;wGifbkef;awmfBuD; Rev. Fr. Robert 

Kam Khaw Hau rSaus;Zl;wifpum; 

ajymMum;jcif;? tdrf½Sifaxmifol? axmif 

om;rsm;udk,fpm; aus;Zl;wifpum;ajym 

Mum;&mwGif ,ckvdkomoemydkifq&mawmf 

BuD;rSpí bkef;awmfBuD;rsm; bmomwl  

rsm;tm;vHk;udk aus;Zl;wif½SdygaMumif;? 

tckvdk 0dnmOfcGeftm;&½Sd&eftwGuf tpm 

t[m&omru ½kyfcE¨mzGHYNzdK;&eftwGuf 

tpm;taomufudkvSL'gef;ay;onfhtwGuf 

aus;Zl;wif½SdygaMumif;? t&ifuzdpD;av; 

vHaeaom pdwf"mwfrsm;rSSmayghyg;oGm;yg 

aMumif;? jzpfEdkif&if wpfESpfwpfcgr[kwf 

bJoHk;av;Budrfvma&mufapcsifygaMumif; 

jzpfEdkifr,fqdkyguuRefawmfwdkYaxmifom; 

rsm;onf tvkyfr½Sdygojzifh bmoma&;  

 

pmapmifrsm; 'gejyKay;Mu&ef toem;cH  

awmif;cHvdkygaMumif; wifjyoGm;ygonf/  

pdefar&Du,foDj',fbk&m;ausmif;?pdefyDwm 

pdefaygvfbk&m;ausmif;ESifh pdefxa&;Zm; 

(wm[ef;) bk&m;ausmif;wdkYrS bmomwl 

ta,muf(50)cefY?"r®q&m(7)OD;?oDv½Sif 

(3)yg;?udk&if(5)yg;? pdefxa&Zm;oDv½Sif 

avmif;rsm;(5)OD;?rdkifemausmif;om;(7)OD; 

toD;oD;yg0ifMuygonf/ aqmifyk'frSm 

]]c&pfawmfudktb,ft&yfü arG;zGm;rnf 

enf;}}(½Sifrmaw;OD;2;4)jzpfNyD; omoem 

ydkifq&mawmfBuD;rS{0Ha*vdowif;aumif; 

udka0rQum tdrf½Sifaxmifol? axmifom; 

rsm;rS 0dnmOfcGeftm;? um,cGeftm;rsm; 

txl;&½SdcHpm;aMumif;ESifh,ckuJhodkYuav; 

NrdKU?tif'dkif;av; tusOf;axmifü uufo 

vpftoif;awmftaejzifh 2003-ckESpfrS 

píESpfpOfESpfwdkif; c&pörwftBudKjyKvkyf 

ay;MuygaMumif;vnf; od½Sd&ygonf/ 

udk0DvQHaygif 

 

uav;uufovpfomoemydkif q&mawmfBuD;zDvpfvsefcif;xef trSL;jyKí 

wnfcif;{nfhcHaom c&pörwftBudKrdwfqHkpm;yGJudk 19.12.2016(wevFmaeY) n 

6;30wGifq&mawmfausmif;0if;wGif usif;yjyKvkyfMuygonf/ tqdkygtcrf;tem;wGif 

uav;NrdKUay:½Sd Senior Pastor (100)OD;?*dkPf;toD;oD;rSoDv½Sifrsm;tm;vHk;? 

"r®q&mrsm;tm;vHk;? &[ef;bkef;awmfBuD;rsm;\ aqGrsdK;rsm;ESifh rdwfaqGrsm; pkpkaygif; 

(250)OD; zdwfMum;um c&pörwf tBudKrdwfqHkpm;yGJjyKvkyfMuygonf/ tcrf;tem; 

wGif Msgr. Martin Suan Khan Mung rS Mo0g'>rwfMum;&mwGif ]]bmoma&; 

udk avmuDqefpGmusifhoHk;ygu bk&m;\tvdkawmf ESifh udkufnDrIr½SdaMumif;ESifh 

udkufnDrIr½SdaMumif;ESifh c&pf,mefrsm;tm;vHk;wpfvHk;wpf0wnf; jzpfa&; taMumif; 

wdkYudk ajym Mum;oGm;ygonf/ 

qufvufí KCC OuúX Rev. Suangh Cin Pau rS wnf;cif; xm; 

aom naepmtwGuf qkawmif;qufuyfum oHk;aqmifMuygonf/ tcrf;tem;tp? 

tv,f? tqHk; CYCK vli,frsm;\ OD;aqmifí c&pörwf"r®oDcsif;rsm;jzifhazsmfajz 

Muum n(7;30)tcsdefwGif tcrf;tem;udk ½kyfodrf;vdkufygonf/ tqdkyg c&pörwf 

tBudKrdwfqHkpm; yGJudk ESpfpOfESpfwdkif; usif;yjcif;jzpfaMumif; od½Sd&ygonf/ 

udk0DvQHaygif 
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 က်ိဳင္းတုံသာသနာ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ (ၾကက္ ခုႏွစ္) ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ 

(၄၂) ၾကိမ္ေျမာက္ အာခါတုိင္းရင္းသား စုေပါင္း ႏွစ္သစ္ ကူးပြကဲို အခမ္းအနား အစဥ္ 
အလာမပ်က္ ဆင္ယင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

အာခါလူမ်ဳိးစုသည္ တရုတ္ျပည္ယူနမ္ (အနီးစပ္ဆုံး)မ ွ ဆင္းတက္လာသည္ 
ဟု ဆုိထားပါသည္။ တရုတ္လုိဟန္ရီဟုလည္းေခၚခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ အေရွ႔ဘက္ 
ရွမ္းျပည္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း၂၅၀ ကတည္းက ေရာက္ရွိ္ၿပီး၊ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ ၌ မဲေခါင္ျမစ္မွ  အမ်ား 
အျပား ပုိမုိ ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ အာခါလူမ်ဳိးဆက္ (၁၅၃) ဆက္ရွိသည္။ လူမ်ဳိးအုပ္စု 
(၁၀၀) ေလာက္ရွိသည္။ အာခါဆုိသည့္ အဓိပ ၸာယ္မွာ ဌာနီမွေ၀းသြားျခင္း ဟုဆုိပါသည္။ 
အာခါလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚေဒသကို ႏွစ္သက္ျပီး ေတာင္ယာစပါး စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ 
အမဲလုိက္ျခင္းျဖင့္အသက္ေမြးၾကသည္။ 

 
အာခါလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ပြေဲတာ္မ်ားမွာ ေကာက္သစ္စားပြေဲတာ္ႏွင့္ ဒန္းစီးပြဲတုိ႔သည္ 

ရုိးရာဓေလ့၏ အထြတ္အျမတ္ထားရေသာ ပြေဲတာ္ျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ 
ကိန္းႏွင့္ အာေဗလ္တုိ႔ ဘုရားကုိ မီးရိွဳ႕ယဇ္ပူေဇာ္သကဲ့သုိ႔္ ေရွးဘုိးေဘးမ်ားသည္လည္း 
သီးႏွံစပါးမ်ားႏွင့္ မုဆုိးလုိက္၍ရရိွေသာ ေတာေကာင္မ်ားကုိ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၌ အသုံး 
ျပဳ၍ ဆက္ကပ္ၾကသည္။ မ်ဳိးေစ့ စပါးႏံွသည္ အျခားေသာ ရတနာမ်ားထက္ တန္ဖုိး 
ရွိေၾကာင္း၊ အိမ္မီးေလာင္ရင္ေတာင္ အဖုိးတန္ရတနာေတြထက္ ၄င္းစပါးႏွံကုိ ဦးစြာ 
သယ္ေဆာင္ေလ့ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ အားကစားကြင္း၌ (ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္) နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔က 
အာခါ တိုင္းရင္းသား စုေပါင္းႏွစ္သစ္ကူးပြေဲတာ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ မိတ္ဆုံစားပြဲ 
က်င္းပခဲ့သည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အစုိးရအဖြ႔ဲဝင ္
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀတိဂံေဒသ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

(၄၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာခါ တိုင္းရင္းသား စုေပါင္းႏွစ္သစ္ကူး ပြေဲတာ္ကုိ 
ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပၿပီး ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈျပခန္းမ်ား၊ လက္မႈ 
အႏုပညာျပခန္းမ်ား စသည္တို႔ ျပသထားသည့္အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 
မ်ားလည္း  လွပစြာျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ 

အာခါႏွစ္သစ္ကူးပြေဲတာ္ကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳင္းတုံ 
ၿမိဳ႕ရိွ စြမ္ဆပ္ကုန္းတြင္ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားမွ စတင္က်င္းပၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ 
(၂၈)ရက္ေန႔ကို အာခါႏွစ္သစ္ကူးအျဖစ္စတင္သတ္မွတ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။  
                                                   ရို႕စ္ SdP 
 

 
 ေတာင္ငူသာသနာ ၊လိပ္သိုတိုက္နယ္၊ လၻက္အင္းရြာသစ္အတြက္ ဂုဏ္ေက်းဇူးနွင့္ 

ျပည့္ေသာမယ္ေတာ္ဂ ူ သစ္ကို(၃၁-၁၂-၂၀၁၆)ညေန(၄း၃၀)နာရီတြင္Rev.Fr.မြန္ဆီေညာ္
ဂြၽန္ေကာဒီီမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးခဲ့ပါသည္။ Rev. Fr.Vincent Htoo Mon  ကိုယ္တိုင္ 
ဘာသာတူမ်ားနွင့္အတူေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ပြေဲတာ္တြင္ ရဟန္း၊ သီလ႐ွင္၊ ဘာသာတူမ်ား၊ 
ႂကြ ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမင့္ၾကေသာသူမ်ား(၈၀၀)ဦးခန႔္.ရိွပါသည္္။ ဒက္ဇူးမယ္(ISR) 
 

TOT

 
ေတာင္ငူသာသနာလုံးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္အဖြဲ႔ဦးေဆာင္ရန္အတြက္

သီလရွင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားတို႔၏ TOTသင္တန္းကို(27-12-2016မွ29-12-2016 )အထိ
ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ပီးေမဓမၼာ႐ုံ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာမ ေဒၚမားကရက္မာမာဦး၊ ဆရာမ
ေဒၚထေရဇားခို၊ Mr.Sarah(ISR)၊ ဆရာအန္ျဒဴးေဇာ္ေဇာ္ဦး(က်ိဳင္းတုံ)ႏွင့္ဆရာမေဒၚအာကာ 
တား (က်ိဳင္းတုံ ) တို႔မ ွေဝမ်ွပို႔ခ်ေပးၿပီး ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၅၈) ဦးခန္႔႐ွိပါသည္။  
ဒက္ဇူးမယ္ (ISR) 
 

 

 
  

 
ေတာင္ငူသာသနာ သံမိုးေတာင္

တိုက္နယ္၊   ဇလဲအထက္ေက်းရြာ၊ မယ္
ေတာ္အာႏုေဘာ္ေတာ္မာရီးယား ဘုရား 
တို႔ ၏ သခင္မဘုရား႐ွိခုိးေက်ာင္းေရစက္
ခ်ပြကဲို ၁၇၊၁၂၊၂၀၁၆ ညေန ၄းဝဝ နာရီ 
အခ်ိန္ တြင္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အိုက္
ဇက္ဓါႏုမွ ေကာင္းႀကီးေပးေရစက္ခ်ခ့ဲပါ  
သည္။ ၁၈၊၁၂၊၂၀၁၆နံနက္၈းဝဝနာရီတြင္
ေက်းဇူးတင္မစ ၦားတင္ပေူဇာ္ကာ ဆရာ
ေတာ္ႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္(၉)ပါးႏွင့္
့ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၈၀၀) ဦးခန္႔ ႐ွိပါ 
သည္။ ဒက္ဇူးမယ္ (ISR) 
 

ေတာင္ငူသာသနာ 

CBCM-Herald ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
 ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္းကို ထပ္ဆင့္သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္၊ 
 ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးဆိုင္ရာေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိအခ်ိန္မွီ 

ပို႔႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိသာသနာအသီးသီး၊သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းအသီးသီးႏွင့္CBCMေကာ္မရွင္အသီးသီးတို႔သ

ည္နီးကပ္စြာ  ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္၊ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးကိုေကာင္းေသာသတင္းမ်ားအခ်ိန္မွီ(တစ္လတြင္ႏွစ္ခါ)ထုတ္ေဝရန္

၊ေနာက္ပုိင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ online ျဖင့္ေပးပုိ႔ႏိုင္ရန္၊ 
 အာရွသမ ၼာတရားေလလွိဳင္းအသံ၏ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊  

 

( သာသနာ သတင္းမ်ား ) 
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လားရႈိးသာသနာ။ 
၂၈၊၁၂၊၂၀၁၆။ 

လားရွိဳးသာသနာအတြင္းရွိ သာသ 
နာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ခံ 
မ်ား၏ စုေပါင္းအားထုတ္မႈျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
တစ္ႀကိမ္ ဘုရားစကားစာေမးပြဲကို သာသနာ 
အဆင့္ျပင္ဆင္က်င္းပၾကသည္။ ယခုႏွစ္၏ 
အဓိက ဦးစားေပးသင္ၾကား/ေျဖဆိုၾကသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမွာ “စကၠရာမင္းတူး(၇)ပါး” 
ျဖစ္သည္။ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ ဘုရား 
စကားသင္ၾကားေနသည့္ တာဝန္ခံအားလံုး 
တို႔က အႀကီးတန္း/အငယ္တန္းခြ၍ဲ ေမးခြန္း 
တစ္စံုစီ ျပင္ဆင္ၿပီးေပးပို႔လာသည္ကိုစုစည္း 
ကာ ဗဟိုမွ ေမးခြန္းတစ္စံုအျဖစ္ အဆင့္ဆင့္  
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ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည္။ ထို႔ေနာက္ တိုက္နယ္အသီးသီးသို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေျဖဆုိေစၿပီး အေျဖလႊာမ်ားကိုလည္း ဗဟိုမွပင္ တာဝန္ယူ စစ္ေဆး၍ အမွတ္ျခစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဆုေပးပြကုိဲ 
ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာ(၂၈)ရက္ “ The Holy Innocents’Day ’’ တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ တာဝန္ခံမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အားတက္သေရာ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္/ဆင္ႏႊဲမႈတို႔သည္ အလြန္စြာႏွစ္ေထာင္း အားရဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။                                  စစၥတာရ္ ဂါၿဗီအဲလ္(SJA) 

 

  

 

 

 ပုသိမ္သာသနာ ဟသၤာတဇုန္ရိွ 
သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြ႕ံ 
ၿဖိဳးေရး သင္တန္းကို ပုသိမ္လူငယ္ဗဟို ဓမ ႓ီ 
ေက်းရြာ၌ ဒီဇင္ဘာလ(၂၇-၃၀) ရက္ေန႔ထိ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။သင္တန္းကို ကေလးသူ  
ငယ္ေပါင္း(၃၀၅)ဦးတက္ေရာက္ၾကသည္။ 

သင္တန္းကို ဖာသာရ္ စြန္းစြန္း 
ဦးေဆာင္ကာ ကေလးသူငယ္မ်ားမွ အလံ 
ေတာ္ကို သယ္ေဆာင္လာၿပီး မယ္ေတာ္ဂူ 
လႈိင္ေရွ႕၌ အလံတင္ျခင္းအခမ္းအနား၊ 
ပုတီးစိပ္ျခင္းႏွင့္ မယ္ေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳ 
ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ (၂၈)ရက္ 
ေန႔ မနက္တြင္ ဖာသာရ္ နဲ႔နယ္(ND)၊ 
ဖာသာရ္ ေဆရယ္(DD)ႏွင့္ ဖာသာရ္ 
စြန္းစြန္း(YD)တို႔သည္အျပစ္မဲ့ေသာကေလး 
ဓမၼအာဇာနည္ပြ၏ဲဂုဏ္ျပဳမစာၦးတရားေတာ္
ကို စုေပါင္းပူေဇာ္ေပးၾကသည္။ 
 

ပုသိမ္သာသနာ 

 ဤသင္တန္းသို႔တက္ေရာက္လာ 
ၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေဒၚအီဇ 
ဘယ္လာ ျပံဳးျပဳံးေအာင္မွ ရဟန္း မင္းႀကီး 
ဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား 
အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား၊ ဖာသာရ္ 
နဲ႔နယ္မွ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ က်င့္စဥ္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေခါင္းစဥ္တို႔ကို ေဝမွ်ပို႔ခ်ေပး 
ခဲ့သည္။  

ဆက္လက္၍ ဖာသာရ္ခင္ေမာင္ 
ေအးႏွင့္ သီလရွင္မ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ 
သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစည္းတို႔ျဖင့္ပို႔ခ်သြန္သင္ 
ခဲ့သည္။ ညေနခ်ိန္တြင္ သီခ်င္း၊ျပဇာတ္၊ 
အကၿပိဳင္ပြမဲ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္း 
မ်ားတို႔ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ (၃၁)ရက္ေန႔ 
မနက္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားတိို႔သည္ မိမိ 
တို႔ဌာေနအသီးသီးသို႔ျပန္လည္ထြက္ခြါသြား 
ခဲ့ၾကသည္။  CBCM- PMS 

 

  
 

 

(၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူးပဲြေတာ္ႀကီး ပြေဲတာ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္း 
အနားကို ဒီဇင္ဘာလ (၃၀၊၁၂၊၂၀၁၆) ရက္၊ေသာၾကာေန႔၊ ညေန(၅း၀၀) နာရီ တြင္ 
စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပြေဲတာ္ဖြင့္ပြအဲခမ္းအနားတြင္၊ ေရွးဦးစြာ 
ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူးအလံေတာ္ကို ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Jacob 

ေစာေအးေသာင္း မွ ေကာင္းခ်ီးေပး၍ အလံေတာ္ကို လြင့္ထူေပးခဲ့ပါသည္။ 
(၃၀၊၁၂၊၂၀၁၆) ပြေဲတာ္ဖြင့္ပြမဲွ စတင္ၿပီး (၈.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ၊ ေန႕စဥ္ေန႔ 

တုိင္း ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ေယးဇူး၏ ႏုိဗီနာဆုေတာင္းေမတၱာ၊ ႏုိဗီနာမစၧားတရားေတာ္ျမတ္၊ 
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးျခင္း အခမ္းအနားမ်ားက်င္း 
ပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ(၇)ရက္ေန႔ ညေန(၆း၃၀)နာရီတြင္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း၊ 
မြန္ဆီေညာ္ေစာဖရန္စစ္မွ အလံေတာ္အား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းစဥ္ လက္ခုပ္ၾသဘာမ်ား 
ေပးျခင္း၊ မီး႐ွဴးမီးပန္းေဖာက္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းမ်ားထုိးျခင္းႏွင့္ ဓမၼသီခ်င္း 
မ်ားသီဆုိ၍ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ အလံေတာ္အား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ (၈၊၁၊၂၀၁၇) တနဂၤေႏြ 
ေန႔ ပရိိတ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူး၏ ပြေဲတာ္ႀကီးေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာ၊လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီးဂ်ြန္ေစာေယာဟန္ ဦးေဆာင္၍ ရဟန္းေတာ္ 
(၁၅)ပါးႏွင့္အတူ ေက်းဇူးတင္မစၦား တရားေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ တင္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ 
အခမ္းအနားတြင္ ကိုရင္၊ သီလရွင္၊ ဘာသာသူ သားသမီးမ်ား အင္တုိက္အားတုိက္ျဖင့္ 
ပါဝင္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။  

မစၧားတရား အၿပီးတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ဘာသာသူမ်ားအား ေန႔လယ္စာ 
ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးခဲ့ပါသည္။ (၂၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူး 
ပြေဲတာ္ႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ ပြေဲတာ္က်င္းပေရး 
ေကာ္မတီ၊ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးမ်ား၊ အဖြ႕ဲအစည္းတုိင္းမွ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကုိ 
အလွဆင္ေပး ၾကေသာ FMM သီလရွင္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္ ေလာင္းမ်ား၊ ေန႔စဥ္အတြက္ 
ပန္း၊ ဖေယာင္းတုိင္မ်ား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၾကေသာ အလွဴရွင္ မိသားစုမ်ား၊ ေန႔စဥ္တက္ေရာက္ 
ၾကေသာ ဘာသာသူမ်ားအား ေကၽြးေမြးလွဴဒါန္းခဲ့ၾကေသာ အဖြ႕ဲအစည္းတုိင္းမွ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ 
ခ်က္ျပဳတ္ေပးေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၊ လုံၿခဳံေရး တာဝန္ကို ေန႔စဥ္တာဝန္ယူေပးခဲ့ၾကေသာ 
ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ ပြေဲတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အလွဴခံ ေပးျခင္း၊ မစၧားတရားေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအားလည္း ေကာင္း၊ ဤပြေဲတာ္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ 
အားျဖင့္ ကူညီၾကေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအားလုံး၊ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား အားလုံး 
ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး ပရိတ္သူငယ္ ေတာ္ေယဇူး၏ေကာင္းခ်ီးေတာ္မ်ား အစဥ္ခံစား 
ရရိွႏုိင္ေစရန္ ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းေပးေၾကာင္းကို စိန္ဖရန္စစ္အစီစီသာသနာမွ ကိုေဇး 
ဗီးယား က သတင္းေပးပို႔ထားပါသည္။ 

 
 

ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 

 

( သာသနာ သတင္းမ်ား ) 

ခရစ္ယာန္မ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ေပါင္းစည္းမႈအတြက္ ဆုေတာင္းရာ ရက္သတၱပတ္ 
(ဇန္နဝါရီလ ၁၈ မွ ၂၅ ရက္) 
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အာဗီြေအ ကခ်င္ဘာသာအသံလႊင့္ 

ျခင္း အစီအစဥ္ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ေသာသ  
ရွင္မ်ားေတြ႔ဆုံပြကဲို (၃၊၁၊၂၀၁၇)ခုႏွစ္ တြင္ 
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ.၊ စိန္ကုိလန္ဘန္ ကာဒီျဒယ္၌ 
က်င္းပခဲ့အပါသည္။ ေသာသရွင္မ်ားေတြ႕ဆုံ 
ျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ဖိလိပိပိုင္ႏိုင္ငံ၊အာဗီြေအ 
မန္ေနဂ်ာ Fr. Victor Sadaya(SVD) ကိုယ္ 
တိုင္ပါဝင္တက္ေရာက္ကာ ျမစ္ႀကီးနား 
သာသနာဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဒါ 
တန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားးဆိုင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္  
ခ ံ Fr. Leo Mang(SDB)၊ ျမစ္ႀကီးနားသာ 
သနာလူထု ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ Fr. 
Peter Hka Aung Tu၊ RVA ကခ်င္ဘာသာ 
အစီအစဥ္ တာဝန္ခံ Fr. Bernard Thang၊ 
ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ RVA 
ေသာသရွင္ အေယာက္(၂၈၀)ေက်ာ္ တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္။ 
 ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ လူထုဆက္ 
သြယ္ေရးတာဝန္ခံ Fr. Peter Hka Aung 
Tu  က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရတြင္ 
“တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ မ်က္ေမွာက္ 
ေခတ္ ကာလတြင္ ေခတ္၏ေတာင္းဆိုျခင္း 
မ်ားႏွင့္အတူျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေသာအရာ 
မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း” ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္ 
ဖရန္စစ္ေဒါတန္ က “ဧဝံဂလိ ေဒသနာေတာ္ 
ေဝမွ်သက္ေသခံ ျခင္းတြင္ အထိေရာက္ဆုံး 
ျဖစ္ေသာအာဗြီေအအသံလႊင့္ျခင္းအစီအစဥ္    

 

 
ျမစ္ႀကီးနာ။ 
၃ ၊ ၁ ၊၂၀၁၇ 

 

ကိုပိုမိုတိုးတက္မႈ ရိွလာေစ ရန္ႏွင့္ သာသ 
နာ ေတာ္တြင္ ထုတ္ေဝေနေသာ သတင္းစာ 
ေပမ်ားကုိလည္းေလ့လာ သုံးသပ္ကာထိထိ 
ေရာက္ေရာက္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း” ကိုလည္းေကာင္း၊ အာဗီြေအ 
မန္ေနဂ်ာ Fr. Victor Sadava က “အာရွ 
ေဒသတြင္ ဧဝံဂလိတရားေတာ္ေဝမွ် သက္ 
ေသခံရာတြင္ အာရွသမ ၼာတရားေလ လႈိင္း 
အသံသည္အလြန္ေရးပါေၾကာင္း၊ တိုး တက္ 
ေနေသာ ေခတ္ႏွင့္အညီ အြန္လိုင္းသို႔ စတင္ 
ေျပာင္းလဲအသံလႊင့္ကာ ပိုမိုထိ 
ေရာက္ေသာစနစ္ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႕ 
ေကာင္း မြန္ ေသာထုတ္လႊင့့္ျခင္းျဖစ္ေစရန္ 
အစစအရာရာေလ့လာသင္ယူသင့္ေၾကာင္း၊ 
စာဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ 
ဆုံေႏြးျခင္းတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္  

မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တို႕  
ကိုလည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူထု ဆက္ 
သြယ္ေရးတာဝန္ခံ Fr.Leo Mang(SDB) 
“ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ျခင္းအတြက္ 
အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေသာ စကားေျပာဆုိ 
ျခင္း(အသံပုိင္းဆိုင္ရာ)၊ စာေပေရးသားျခင္း 
(စာေပပုိင္းဆိုင္ရာ) ႏွင့္ ရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ျပသ 
ျခင္း (ရုပ္ရွင္၊ရုပ္ေသပိုင္ဆိုင္ရာ) သုံးခု ပါဝင္ 
ေပါင္းစပ္မွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္၍ထိေရာက္ 
ေသာ ဆက္သြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္းတို႕ကို လည္းေကာင္း၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ကမ ၻာ့လူထုဆက္ သြယ္ေရးေန႕အတြက္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ 
သတင္းစကားျဖစ္ေသာ “ေၾကာက္ရႊံ႕ျခင္း 
မရိွႏွင့္၊ ငါသည္ သင္တို႕ႏွင့္ အတူရွိသည္” 
ေဟရွာယ ၄၃း၅ ကို အေျခခံ ကာ ဧဝံဂလိ  
 

 

သတင္းေကာင္းကို သတ ၲိရွိရိွ သက္ေသခံႏိုင္ 
ပါေစေၾကာင္း တို႕ကို အားေပးစကား မိန္႕မွာ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ အာဗီြေအေသာသ 
ရွင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အာဗီြေအ နား 
ေထာင္ျခင္းျဖင့္ခံရခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကဳံ 
မ်ားအား ေဝမွ်ခ့ဲၾကပါသည္။ ေသာသရွင္ 
တစ္ဦးက “RVA သည္ မိမိအတြက္ အလြန္ 
အေရးႀကီး၍  အခ်ိန္ျပည့္နားဆင္ေနသူျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ သိသင့္ သိထိုက္ 
ေသာအရာမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးသိႏိုင္ျခင္း၊ 
ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ 
ခ်က္မ်ားကိုသိရိွရျခင္း၊  အထူးသျဖင့္ ြန္လုိင္း 
ျဖင့္ မိမ္ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ေသာ အခိ်န္တြင္ 
နား ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ တစ္ 
ျခားေသာသရွင္တစ္ဦးက အာဗီြေအကို နား 
ေသာသဆင္သကဲ့သို႔ကက္သလစ္သာသနာ 
၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာ 
ဖတ္ရွဴမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာယုံ ၾကည္ျခင္း 
မွသြယ္ဖယ္သြားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ 
ယုံၾကည္ျခင္းခိုင္မာေစရန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
စက ၠရမင္းတူးကို မၾကခဏဖူးေမွ်ာ္ ျခင္းျဖင့္ 
ခြန္အားယူေစလိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အျခား 
ဘာသာမ်ားတြင္မရရိွႏိုင္ေသာ(သို႔)မရွိေသာ 
ခြန္အားမ်ား စီးဆင္းရာ ဘုရားရွင္၏ခြန္ အား 
ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာယုံၾကည္ျခင္းကိုဆက္လက္ 
သက္ေသခံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တို႕ကိုသက္ 
ေသခံခဲ့ ၾကသည္။  

(CBCM-osc) 

 

ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ အာရွ 
သမၼာတရား အသံလႊင့္ဌာနျမန္မာဘာသာ 
အစီအစဥ္ ေသာတရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြကဲို 
၈၁×၂၅လမ္းေထာင့္ရိွ မႏ ၲေလးဗဟိုအက်ိဳး 
ေတာ္ေဆာင္ရံုး ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္း 
တုိက္၊ ေရႊႏွလံုးေတာ္ခန္းမ၌(၇၊၁၊၂၀၁၇) 
ရက္ေန႔ နံနက္(၉း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ မႏ ၲေလး 
ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးနီေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးေပါလ္ဂေရာင္္(ၿငိမ္း) ၊ ဖိလစ္ပိုင္ 
ႏိုင္ငံမွ RVA မန္ေနဂ်ာ Fr.Victor Sadaya၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာလူထုဆက္သြယ္ေရး 
တာဝန္ခံ Fr.Leo Mang၊ ျမန္မာဘာသာ 
အစီ အစဥ္တာဝန္ခံ FR. Paulinus ျမတ္ 
ႀကိဳင္၊ Fr. Bosco BO BO ၊ Fr. Jodu ႏွင့္ 
မႏၲေလး ဗဟိုအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရုံးမွ  
Coordinator Sr. Rose Matilda Naw 
Say Phaw ႏွင့္ဝိုင္းေတာ္သူဝုိင္းေတာ္သား  
မ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ ေရဒီယို လွဴဒါန္းေပးပါေသာ 
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ အလွဴရွင္ ကိုေရာဘတ္ 
ေစာထူးေအာင္ မိသားစုႏွင့္ အနယ္နယ္ 
အရပ္ရပ္မွ RVAေသာတရွင္မ်ားပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 
 

အခမ္းအနားတြင္ မႏၱေလး ဗဟို 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ရံုးမွ Sr.Say Phaw မွ 
ၾကြေရာက္လာသူမ်ားအားလံုးအား ႀကိဳဆို 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ုဳပ္  
သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္္း  
မန္ထန္းမွ အားေပးစကားေျပာၾကားရာတြင္ 
“အာဗီြေအ အသံလႊင္ျခင္းအစီအစဥ္သည္ 
မီဒီယာအားျဖင့္အသိပညာမ်ား၊ အတတ္ 
ပညာမ်ားေဝမွ်ႏိုင္ျခင္း၊ ဘာသာတရား 
အခ်င္း ခ်င္းခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
ကို လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း” တုိ႔ကို ေျပာ 

ၾကားခဲ့ပါသည္။ Fr.Bosco Bo Bo မွ “သင္ 
ႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး” ဆုိ သည့္ ေခါင္း 
စဥ္ျဖင့္ မီဒီယာ၏အက်ိဳးေက်းဇူး၊ ဆက္ 
သြယ္နည္း၊အေရးပါပံုမ်ား”ကို ေျပာၾကားခ့ဲ 
ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူထု 
ဆက္သြယ္္ေရးတာဝန္ခံ Fr.Leo Mang က 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ 
ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားအစည္း အေဝး၏ ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္အရလိႈင္းတုိမီတာမွ အြန္လုိင္း 
စနစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း 
မ်ားကို ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ 
မွအာဗီြေအမန္ေနဂ်ာFr.Victor Sayanaက 
     
 

အာရွသမၼာတရားအသံလႊင့္ဌာန၏ရည္မွန္း
ခ်က္က အာရွတုိက္မွာရွိၾကတဲ့ သူေတြရဲ႕ 
အသံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အာရွတုိက္မွာရွိတဲ့ ဘာ 
သာတရားမ်ားအားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုး 
ျဖစ္ဖို႔အတြက္ဆုိတာကုိ သိရွိလာေၾကာင္း 
ႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းရွိျခင္းအားျဖင့္၊ 
ခြျဲခားမႈမရိွဘဲ မိသားစုလုိျဖစ္လာမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း တုိ႔ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တက္ 
ေရာက္လာေသာ ေသာတရွင္မ်ားထမဲွ 
ေသာတရွင္ ဦးေက်ာ္ေအာင္ကလည္း ေလ 
လိႈင္းလိႈင္း တုိမီတာမွ အြန္လို္င္းသို႔ေျပာင္း 
ေရႊ႕ပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အားသာခ်က္ 
အားနည္း ခ်က္မ်ားႏွင့္၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျဖစ္ 
ႏိုင္ပါက ေလလိႈင္း လိႈင္းတုိကိုသာ အဓိက 
အားသာ  ေၾကာင္းမ်ားကို ေသာတရွင္မ်ား 
အားလံုးကိုယ္စားစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း 
ေသာတရွင္မ်ားအား ေရဒီယိုလွဴဒါန္း ေပး 
ေနေသာကို ေရာဘတ္ေစာထူးေအာင္က 
၎၏မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာမွ 
ခရစ္ယာန္ဘဝအသက္တာသို႔ ေျပာင္းလဲ 
ျဖစ္ပံု ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးႀကီးမား 
ပံုအား  သက္ေသခံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 စာမ်က္ႏွာ(၁၇)သုိ႔ 
 

RVA ျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္ေသာသရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္၊ မႏၲေလး။

RVA ေသာသရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြ ဲသတင္းမ်ား 
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 ေတာင္ႀကီးဂုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ 
ဘာဆီးလွ်ဳိအားသိုက္မွအမွဴးျပဳ၍ ဒီဇင္ဘာ 
(၁၂)ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ေန႔ထိ နယ္လွည့္ 
ခရီးစဥ္အတြက္ ေတာင္ႀကီးဓမၼာရုံတြင္ (၅) 
ရက္တာ အနီးကပ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲ 
သည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခရစၥမတ္နယ္လွည့္ 
ျခင္းျဖင့္ ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္းေဟာ 
ၾကား သက္ေသခံျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ကားသုံးစီးျဖင့္ရဟန္းမ်ား၊ 
ကိုရင္မ်ား၊သီလရွင္မ်ား၊ သီလရွင္ေလာင္း 
မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္ နယ္လွည့္ျခင္းခရီး 
ကိုစတင္ခဲ့သည္။ လိြဳင္လင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေက်ာင္းတြင္ ေခတၱအနားယူၿပီး နမ္႔စန္ၿမိဳ႕ 
သို႕ ခရီးဆက္ၾကကာ ေက်ာင္း၏(၂၅)ႏွစ္ 
ျပည့္ဂ်ဴဘီလီပြကဲိုက်င္းပမည့္ ကရုဏာေရး  
သီလရွင္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ 
၎ေနရာတြင္ပင္(၃)ရက္တာေနထိုင္ၾကၿပီး
နမ့္စန္ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူ ဂ်ဴဘီလီပြဲ၊ 
ခရစၥမတ္ပြေဲတာ္တို႔ကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ 
စြာက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ 
မယ္ဇလီၿမိဳင္၊ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ မအြန္  

ေလာင္း၊ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ (တာဆြတ္ 
တိန္း)၊ (၂၃-၂၅)ရက္ေန႔တြင္ (ဟိုမိန္း)၊ 
တို႔သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ 
မအြန္ေလာင္းသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ (လြိဳင္လင္-ဟိုခိုက္)၊ 
(၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးသို႔ျပန္လည္ 
ေရာက္ရိွကာ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ 
ဘာဆီးလွ်ိဳအားသိုက္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပန္  
လည္သုံးသပ္ျခင္းကိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးျပဳလုပ္  
ခဲ့ၾကသည္။ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ရဟန္း 
မ်ားမွအလွည့္က် မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ 
တရားေရေအးတိုက္ေကၽြးျခင္း၊အာပတ္ေျဖ 
ထိုင္ေပးျခင္း၊ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း 
ခရစၥမတ္သတင္းေကာင္းေဝမွ်ျခင္းႏွင့္အိမ္ 
ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ဇာတ္လမ္း၊ေတးသရုပ္ 
ေဖာ္၊တိုင္းရင္းသားအကအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္စတိ
တ္ ရိွဳးမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္း 
စကၠရာမင္းတူး၊ ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရာမင္ 
တူး၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူျခင္း စကၠရာ 
မင္တူးႏွင့္ခရစၥမတ္အားေပးျခင္း စကၠရာမင္ 
တူးမ်ားေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္  
 

ႀကီးမ်ား၊ စစၥတာရ္ႀကီးမ်ား၊ ဗုဒ ၶဘုန္းေတာ္  
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား 
အားခရစၥမတ္လက္ေဆာင္ ပစၥည္းေပးအပ္ 
ျခင္း၊ ရြာသားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
Social games ကစားေပးျခင္းႏွင့္ အဝတ္ 
အထည္မ်ားေဝေပးျခင္း၊ Mission အေတြ႔ 
အၾကံဳမ်ားေဝမွ်ျခင္း၊ကိုရင္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္ 
တစ္ဂုိဏ္းစီမွ တစ္ညတာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီ 
အစဥ္မ်ားကိုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဘာလုံးပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ေပး 
ျခင္း၊ အလည္အပတ္သြားျခင္းႏွင့္ ခရစၥမတ္ 
မိတ္ဆုံစားပြမဲ်ားျပဳလုပ္ေပးသည္။ ဤႏွစ္ 
ခရစၥမတ္ခရီးစဥ္သည္ အျခားႏွစ္ႏွင့္မတူ 
တစ္မူထူးျခားၿပီး စိတ္ဝင္စားဆရာေကာင္း 
သလို ေပ်ွာ္ရြင္ဖြယ္ရာလည္းေကာင္း လွပါ 
သည္။ ထို႔အျပင္ နယ္လွည့္ခရီးမွအက်ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားစြာရရိွၾကသည္။  
၎တို႔မွာ- 
-ေတာင္္ႀကီးသာသနာ အတြင္းရွိ ရဟန္း၊ 
သီလရွင္ႏွင့္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားစုေပါင္းေဆာင္္ 
ရြက္မႈရွိျခင္း၊ 
  
 
 

-ေရ႕ွတန္းသာသနာ၏ အေျခအေနကို တစ္ 
ေစ့တစ္ေစာင္းသိရွိလာျခင္း၊  
-ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ 
အႀကီးအကဲမ်ား၊ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ဘာသာ 
မတူသူမ်ားတို႔ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈရရိွျခင္း၊ 
-ခရစၥမတ္ပြေဲတာ္အတြက္ အကုန္က်ခံေပး 
ျခင္းႏွင့္ ခရစၥမတ္သတင္းေကာင္းေဝငွရာ 
တြင္လႈိက္လွဲစြာ လက္ခံႀကိဳေသာဘာသာ 
ျခားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကုိ အားရေက် 
နပ္မိျခင္း၊ 
-သာသနာျပဳျခင္းသည္ အဘယ္သို႔နည္းဆို 
သည္ကို သေဘာေပါက္လာျခင္း၊ 
-ခရစၥမတ္၏အႏွစ္သာရကို ယခင္ႏွစ္မ်ား 
ထက္ သိရွိခံစားလာရျခင္းႏွင့္ ဝိညာဥ္ခြန္ 
အားေက်းဇူးမ်ားလည္း ရရိွၾကသည္။ နယ္ 
လွည့္ခရီးစဥ္အတြက္ ပါဝင္ဆက္ကပ္ရာမွာ 
ဆရာေတာ္(၁)ပါး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၅)ပါး၊ 
ကိုရင္(၁၄)ပါး၊ သီလရွင္(၅)ပါး(Zataman, 
Charity, Reparation and St. Xavier) 
စစၥတာရ္ေလာင္း(၁၈)ဦး၊ လူငယ္(၇)ဦးႏွင့္ 
ကားသမား(၃)ဦးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။                 
                                Taunggyi Osc 
 
 

 

 

(RVA ေသာသရွင္ေတြ႕ဆံုပြဲသတင္းမ်ား) 

စာမ်က္ႏွာ(၁၅)မွအဆက္ 
ဆက္လက္ၿပီး Fr. Paulinus 

ျမတ္ႀကိဳင္မွလည္း တက္ေရာက္လာေသာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ေသာတရွင္မ်ားထမွဲ အစီအစဥ္မ်ားထုတ္ 
လႊင့္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းအႀကံျပဳ  
 

စကားမ်ားေျပာၾကားေပးေသာ ဦးဇင္းဦး 
ကိတၱိသာရႏွင့္တကြ တက္ေရာက္လာၾက 
ေသာေသာတရွင္မ်ား၊ အားလံုးကိုေက်းဇူး 
တင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ 
မ်ားတြင္္ အၿမဲတမ္းပါဝင္အားျဖည့္ကူညီေပး 
ၾကေသာသူမ်ားအားလံုးႏွင့္တကြ အလွဴရွင္ 

မ်ားအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ေတြ႕ဆံုပြတဲြင္ေသာ 
တရွင္မ်ားအား စာျဖင့္ဆက္သြယ္လာေသာ 
ေသာတရွင္မ်ား၊ ေတးေတာင္းလႊာအမ်ား 
ဆံုးေသာတရွင္မ်ား၊ ဖုန္းဆက္အမ်ားဆံုး 
ေသာတရွင္မ်ားအား ဖုန္းလက္ေဆာင္ေပး 

ျခင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ ေသာတရွင္ 
မ်ားအားလည္း ေရဒီယိုႏွင့္ဖုန္းမ်ားမဲေဖာက္ 
ေပးျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ 
ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာ္ေဝႏိုင္ 
ငံမွကိုေရာဘတ္ေစာထူးေအာင္ မိသားစုမွ 
လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Pinky( MDY-OSC)  
 

 

RVA ကရင္ဘာသာအသံလႊင့္ျခင္းအစီအစဥ္ ေသာသရွင္မ်ားေတြ႔ဆုံပြကုိဲ 

(၈၊၁၊၂၀၁၇)ခုႏွစ္တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕၊ စိန္ပီတာႏွင့္စိန္ေပါလ္ဘုရားရွိးခိုးေက်ာင္း၌ က်င္းပ 

ခဲ ့ပါသည္။  

ထုိအစီအစဥ္တြင္ ဖိလိပိပုိင္ႏိုင္ငံ၊ အာဗီြေအ မန္ေနဂ်ာ Fr. Victor Sadaya 

ကိုယ္တိုင္ပါဝင္တက္ေရာက္ကာ  ပုသိိမ္းဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးဂြ်န္မန္ဆိန္းဟွီ၊ေမာ္ 

လၿမိဳင္သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးရည္မြန္ေစာဖုိးေရ၊ ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာ 

ေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္ေစာမင္းသိုက္၊ ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇႏ ၵား 

ျပဳံးခ်ိဳ၊ RVA ကရင္ဘာသာအစီအစဥ္တာဝန္ခံ Fr. Hubert၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၇)ပါး၊ 

သီလရွင္မ်ားႏွင့္ RVA ေသာသရွင္ အေယာက္၂၅၀ေက်ာ္တက္ ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ 
 

RVA ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ေသာသရွင္ေတြ႔ဆံုပြဲ

ဗန္းေမာ္သာသနာ။ ၇၊၁၊၂၀၁၇။ 

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါလ (၇) ရက္ စေနေန႔တြင္ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းထုိင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. John Zaw Doi မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ေက်းရြာရပ္ကြက္ 
(၁၁)ခုမွ ကခ်င္ရိုးရာ Wun pawng Sumpi တီးဝုိင္းတီးမႈတ္ၿပိဳင္ပြဲ၊  ကခ်င္ ရိုးရာ 
ကုိ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးတတ္ရန္ အားေပးႏုိးေဆာ္ေသာ သီခ်င္းစပ္ဆို ၿပိဳင္ပြ၊ဲ 
ကခ်င္သီခ်င္းမန္တုိင္(Auw Anhte Yaung ) သီခ်င္းႏွင့္၊ သီခ်င္းအပုဒ္ (၅၀) ထဲမွ 
မႏဲိႈက္၍ က်ပန္းသီခ်င္းၿပိဳင္ျခင္းစသည္ျဖင့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ ေလးမ်ိဳးစီ ၿပိဳင္ပြကုိဲ 
က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ အဆင့္ ၁၊ ၂၊ ၃ ႏွင့္ ႏွစ္သိမ္႔ ဆုမ်ား ရရိွ 
ခဲ့သည္။  

ကခ်င္ရုိးရာကုိထိန္းသိမ္းတန္ဖိုးထားတတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပ 
ေသာ ထုိၿပိဳင္ပြဲကို မနက္ ၉း၀၀ မွ စတင္ကာ ညေနခင္း  ၂း၃၀ တြင္ ေအာင္ျမင္ 
စြာ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။ Sr. Mary Lu Mai (SFX)R.V.C. Banmaw –Dio  
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(သာသနာ သတင္းမ်ား) 

 

ဖယ္ခုံသာသနာတြင္ ခရစၥမတ္နယ္လည့္ခရီးစဥ္ကို (၃)ႏွစ္တစ္ခါျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၂)ပါး၊ ကိုရင္(၉)ပါး၊ကိုရင္ေလာင္း ေက်ာင္းသား(၁၃)ဦး၊ 
စိန္ဖရန္းေဇးဗရား သီလရွင္(၁)ပါးတို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၃-၂၀ရက္ေန႔ထိ  နမ့္ေပၚလံု၊ ကုန္းေပါ၊ 
ေနာင္လိုင္၊ ေပၚကုန္း၊ ေညာင္ကင္သာ၊ ဆီမီးေလာ့၊ ပီကင္းေကာခူရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ 
ခရီးမဆိုက္ ရြာသားမ်ားႀကိဳဆိုျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဘာလုံးကစားျခင္းျဖင့္ခရီးနင္ခဲ့ၾကသည္။ 

နယ္လွည့္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ခရစၥမတ္၏သတင္းေကာင္းကိုေဝမွ်ျခင္း၊ 
ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္မ်ားသို႔ ေခၚေတာ္မူျခင္း ပိုမိုရရိွခံစားရန္ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 
ရရိွေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ ကိုရင္မ်ား၊ ကိုရင္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာတူ 
မ်ားရင္းႏွီးခြင့္ရရွိျခင္း၊ ေခၚေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကို နက္ရႈိုင္းစြာသိရွိလာျခင္း၊ ဘာသာတူမ်ား 
အတြက္လည္း ဘာသာေရး၊ ပညာေရး အသိအျမင္မ်ားပြင့္လင္းလာျခင္း၊ ရြာမိရြာဖမ်ားမွ 
ေက်နပ္ အားရမႈရွိျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။  

နယ္လွည့္စဥ္တြင္ မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္း၊ ကစားနည္းအမ်ိဴးမ်ိဴး၊ အားကစားႏွင့္ 
အကပေဒသာမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားတို႔ျဖင့္ ခရစၥမတ္သတင္းေကာင္း ကိုေဝမွ်ၾက 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။  
Pekhon Osc 
 

မုိးျဗဲတုိက္နယ္ဖြား ရဟန္း၊သီလရွင္မ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း 
 
မိုးျဗဲတိုက္နယ္ဖြား ရဟန္း၊သီလရွင္မ်ားသည္  မိုးျဗဲၿမိဳ႕ ဘုရား၏သန္႔ရွင္းေသာမယ္ 

ေတာ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔မွဇန္နဝါရီ(၁)ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္စဥ္ေတြ႔ ဆုံ 
ေလ့ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔လည္း ရဟန္း(၁၄)ပါး၊ သီလရွင(္၁၅) ပါးႏွင့္ 
အတူ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၃၄)ေရာက္ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္ ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲျပဳလုပ္ရေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သာသနာ့အမႈေတာ္ထမ္း ေဆာင္စဥ္ 
ေတြ႔ၾကဳံရေသာ အခက္အချဲပသနာမ်ားကို စိတ္ပ်က္အားငယ္ခ်င္းမရွိပဲ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးနားလည္ 
မႈ၊ အားေပးမႈႏွင့္ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ ေမာင္ႏွမသဖြယ္အခ်င္းခ်င္း ေဖးမ ၊အားေပး ၊ကူညီၾက 
ရင္း အသက္ထက္ဆံုးတိုင ္ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ဘာသာ တူမ်ားလည္း ရဟန္း၊ 
သီလရွင္မ်ား၏ဆက္ကပ္ေသာဘဝအသက္တာကို ပိုမိုသေဘာေပါက္ လာေစရန္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ နံနက္ ၈း၃၀မိနစ္တြင္ အဖြင့္ေမတၱာျဖင္ ့ စတင္ကာ မိုးျဗဲ 
တိုက္နယ္ဖြား ရဟန္း၊သီလရွင္မ်ား၏ ဥက ၠဌျဖစ္ေသာ ဖာသာရ္ ေရာဘတ္မွ အဖြင့္အမွာ 
စကားေျပာၾကားၿပီးသည့္ေနာက္ စၥတာရ္ဂ်ိဳစဖင္းေခ(ေစတမန္)မွ ပုဂၢိဳလ္သုံးပါး ဘုရားတစ္ဆူႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေဝမွ်သြားသည္။ ပုဂၢိဳလ္ သံုးပါး ဘုရားတစ္ဆူ 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကိုေဝမွ်ရျခင္း၏ရည္ ရြယ္မွာ သာသနာျပဳ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေသာ ရဟန္း၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ ဘာသာတူ တို႔သည္ မိမိ၏ သာသနာ 
ျပဳလုပ္ငန္းတြင္ ပုဂၢိဳလ္သုံးပါးကိုအေျခခံၿပီး သာသနာျပဳေနသည္ကို သတိမူလာေစရန္၊ တစ္ပါးသူ 
အတြက္ ေကာင္းေသာ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟုတ္၊မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ 
ႏိငု္ရန္၊ ေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ဆိုးေသာမ်ိဳးေစ့ျဖစ္ေသာ ေပါင္းပင္ပုံဥပမာအေၾကာင္းကိုခိုင္းကာ 
သာသနာျပဳေနစဥ္ မည္သုိ႔ေသာစိတ္ေနစိတ္ထား ႏွင့္သာသာျပဳမျပဳ၊အေပၚယံသေဘာျဖင့္၊ 
တာဝန ္တစ္ခုအေနျဖင့္သာသာသနာျပဳေနသလား၊ ခံယူခ်က္အျပည့္ႏွင့္ သာသနာျပဳေနသလား၊ 
မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္လာေစလိုေသာ ရည္ရြည္ခ်က္ျဖင့္ ေဝမွ်ေပးသြားခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ခြ ဲ
ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ action songႏွင္ ့ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

၁၂း၀၀နာရီတြင္ သင္ခန္းစာကို အဆုံးသတ္ၿပီး ညေနပုိင္း(၃)နာရီမ ွ (၄) နာရီထိကို 
ယခင္ႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာအရာမ်ားကို လက္ေတြ႔တြင္လုပ္ေဆာင္မႈရိွမရွ ိ ျပန္လည္ သုံး သပ ္
ျခင္း ႏွင့္အျခားေသာ အသစ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ လာမည့္ ႏွစ္တြင္ 
Fr. Thomas Chitthar မွ မီဒီယာကုိအသုံးျပဳၿပီးဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကို မည္သို႔ မည္ပုံ 
ေဟာေျပာၾကားရမည္ ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တာဝန္ယူပို႔ခ်ေပးမည့္ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ ႏွစ္သစ္ 
ကူးည ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္တြင္ မိုးျဗဲတိုက္နယ္ဖြား ရဟန္း၊ သီလရွင္မ်ားမွ အဖြင့္ သီခ်င္း 
တစ္ပုဒ္ျဖင့္ သီဆိုသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

 
 

 ပုသိမ္သာသနာ ေျမာင္းျမတိုက္ 
နယ္အတြင္းရွိ သဃၤန္းကုန္းေက်းရြာသို႔ 
ပုသိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီသည္ 
ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ၾကြေရာက္ 
ကာ ဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာမယ္ေတာ္ 
ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ အသစ္ဖြင့္ပြ၊ဲ ဂ်ဴဘီ 
လီရွင္ သီလရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
ေျမာင္းျမတိုက္နယ္တစ္ခုလံုးရွိ ကေလးသူ 
ငယ္မ်ားအား ခရစၥမားအားေပးျခင္းစကၠရာ 
မင္းတူးေပးျခင္း အခမ္းအနားမ်ားကိုျပဳလုပ္ 
က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၏ ေနာက္ 
ဆံုးေန႔ျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ 
ညေနပုိင္းအခ်ိန္တြင္ ၾကြေရာက္လာၾက  

ပုသိမ္သာသနာ 

ေသာပုသိမ္ဆရာေတာ္ႀကီးဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ 
ႏွင့္တကြ ဧည့္သည္ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုစီ 
တန္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒုံးယိမ္းအက 
မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ 
ထို႔ေနာက္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွဘုရား 
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း  
ႏွင့္ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဆက္ 
လက္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
အတြက္ ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္ျခင္း 
မစ ၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို က်င္းပေပးခဲ့ၾက 
သည္ တစ္ဆက္တည္းတြင္လည္း ေငြစင္ 
ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ သီလရွင္မ်ား  
အတြက္ မစၧားတရားကိုလည္းပူေဇာ္ေပးခဲ့ 

သည္။ မစ ၧားတရားေတာ္ျမတ္အတြင္းမိမိ၏ 
ၾသဝါဒတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက လြန္ခဲ့ေသာ  
ေန႔မ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး 
ပြေဲတာ္မွ သမတၱအၾကံေပးပုဂ ၢိဳလ္ေျပာၾကား 
ခဲ့ေသာ ေကာက္သစ္စားပြႏဲွင့္ ထိုက္တန္သူ 
အေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္မွာ အားလံုးတက္ညီ 
လက္ညီျဖင့္ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္ေသာေထာင့္ 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာဖက္မွ တတ္အားသမွ် 
လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း 
ျမြက္ၾကားသြားခဲ့သည္။ 
ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးက ထိုေန႔ည 
ထိုကဲ့သို႔ မစၧားပူေဇာ္ရန္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းမွာ 
ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးဆပ္တင္လိုေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသီးသီး 
သည္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္လည္း  ဘုရားသခင္ကို 
လည္းေကာင္း၊ နီးစပ္သူမ်ားကိုလည္း 
ေကာင္း ေက်းဇူးတင္စရာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း 
ကိုလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ မစ ၧား 
တရားေတာ္အၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ဂ်ဴဘီ 
လီရွင္မ်ားအားဂုဏ္ျပဳျခင္းေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီ 
အစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ထို 
အစီအစဥ္မ်ား၏ အစတြင္လည္းၾကြေရာက္  
 

လာေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီရွင္ 
မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳၾသဘာစာမ်ားကိုလည္း  
ဖတ္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွာ 
ကရုဏာေရးသီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းမွ  
စစၥတာရ္ရို႕စ္ေမရီခင္ပန္း၊ စစၥတာရ္ ထေရး 
ဇာအေထြး၊ စစၥတာရ္ ဂ်ယ္နီနန္းလံုတို႔ျဖစ္ 
ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္  ၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္၏ 
ပထမဆံုးေန႔ ဘုရား၏သန္႔ရွင္းေသာမယ္ 
ေတာ္ပြေဲန႔တြင္ ေျမာင္းျမသာသနာအုပ္စု 
အတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္ေပါင္း (၄၀၀) 
ခန္႔ကို ဆရာေတာ္ႀကီးက ခရစၥမားအားေပး 
ျခင္း စကၠရာမင္တူးကိုေပးခဲ့သည္။ မစ ၧား 
တရားေတာ္ျမတ္အတြင္း ဆရာေတာ္ႀကီး 
က ေရွးဦးစြာ မစၧားပူေဇာ္ရာယဇ္ပလႅင္ကို 
ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး(၉)ပါးတို႔ႏွင့္တကြ ႏွစ္သစ္မစၧား 
ကိုပူေဇာ္ကာ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုလည္း  
ခရစၥမားအားေပးျခင္း စကၠရာမင္းတူးကုိ 
လည္းေပးခဲ့သည္။ ထုိေန႔မ်ား၏ အခမ္းအ 
နားမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘရာသာရ္မ်ား 
စုစုေပါင္း ၄၀ ပါးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု 
ခန္႔မွန္းရပါသည္။  
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(ဦးဘသိန္း)+ေဒၚနန္းႏြတ္တို႔၏ေမာင္၊ ဦးသိန္း 
ထိုက္(ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း)+ေဒၚယဥ္ယဥ္
ေအာင္၊ ေဒါက္တာဦးေစာေအာင္ေရႊျဖဴ+ ေဒၚ 
လြင္လြင္ေအာင္၊ (ဦးအာေပါက္)+ေဒၚအားပါ 
ေမႊး၊ ဦးခင္ျမင့္+ေဒၚယဥ္ယဥ္ဝင္း၊ (ဦးတာ 
ေပါက္) +ေဒၚအားရွင္၊ ဦးေအာင္ႏုိင္+ေဒၚမီးမီး၊ 
(ဦးစိန္ေ႒း) +ေဒၚယဥ္ယဥ္လြင္၊ (ဦးေအာင္ 
ၾကြယ္)+ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေထြး၊ ဦးေအာင္ခိုင္တို႔၏ 
အစ္ကို၊ တူ/တူမ (၄၈)ေယာက္၏ဦးေလး 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကလဲမဲန္းလွေရႊသည္ ၃၁၊၁၂၊ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နံနက္ (၅း၁၅) အခ်ိန္တြင္ ဘုရား 
သခင္၏ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။  

ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ အသက္ဝိညာဥ္ 
သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသာ 
ယာစြာေကာင္းကင္သုခခ်မ္းသာကို ခံစားရပါ 
မည့္အေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါ 
သည္။ (CBCM-OSC) 

 

 

လြိဳင္ေမြၿမိဳ႕၊ေစ်းတန္းရပ္ေန ဦးေလာ 
တီ+ေဒၚမီဆာတို႔၏သား၊ ေဒၚမာဒါေလးနာ 
ခင္ဝင္း(အေမြ)၊(ဦးေမာင္ခ်ိန္)+ေဒၚနာေယာ္၊  

 

*ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔။  
ပဲြေတာ္ဖြင့္ပဲြႏွင့္ အလံတင္ျခင္းအခမ္းအနား ျဖင့္စတင္ပါမည္။  

မွတ္ခ်က္။ ။ဘုရားပစ ၥည္းဆုိင္ခန္းမ်ားကို မဲႏွိက္ပါမည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလစ္ သာသနာမွ 
သာသနာတုိင္းမွ သီလရွင္၊ လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ား လာေရာက္ မဲႏွိက္ၾကပါရန္ 
ဖိတ္ေခၚအပ္ပါ သည္။ 

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

ပြေဲတာ္ ေက်းဇူး တင္မစာွ်းတရားေတာ္ျမတ္ႀကီး။ 

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

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

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

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

ေဆာ္လမြန္သီခ်င္းမ်ားပါဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း။       
(ၿပိဳင္ပြကဲ်င္းပေရးေကာ္မတီ) 

 

 

ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ားေစ်းကြက္ထဲတြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ 
မည့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဥပေဒကုိ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
မည္ျဖစ္သည္ဟုျမန္မာႏုိင္ငံအလွကုန္ အသင္းမွ သိရပါသည္။ 

၎ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ေစ်းကြက္ထဲတြင္ အလွကုန္ပစၥည္းအတု မ်ား 
ေရာင္းခ်ေနမႈႏွင့္ တရားမဝင္တင္သြင္းေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု 
သိရပါသည္။ 

အဆိုပါ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမွာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း အလွကုန္ပစၥည္း မ်ား 
တရားမဝင္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္အတုအပေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိလွ်င္ ဥပေဒျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ႏိုင္ 
ၿပီး ေငြဒဏ္က်ပ္သိန္း(၅၀)မွ က်ပ္သိန္း(၁၅၀)အထိႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္(၁) ႏွစ္အထိ ျပဌာန္း 
ထားသည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ထဲတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္အလွကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း 
(၁၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ျပည္ပထုတ္ အလွကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ ေရာင္းခ် 
ေနသည္ဟု သိရပါသည္။(ျမစ္မခ) 
 

ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ားေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဥပေဒကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 

အတြင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္မည္ 

 

 
ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္ေက်ာင္းဝင္းတြင္တည္ရွိေသာ ျပည္သူပုိင္သိမ္းခံခဲ႔ရသည့္ ေက်ာင္းေလးပါ။ 
အခုေတာ့ ႏို္င္ငံေတာ္အစုိးရက ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သို႕ အၿပီးအပုိင္ျပန္လည္ လႊအဲပ္ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္ပဲြေတာ္မွာ ဘုရားဖူးမ်ားကုိ ထိုေက်ာင္းဝင္းတြင္ 
တည္းခုိရန္ ေနရာမ်ားကိုျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ (CBCM-osc) 
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သင္၏လက္ကုိင္ဖုန္းထဲသုိ႕(RVA)အာရွသမၼာတရားေလလိွဳင္းအသံမ်ားကို  Mobile  ျဖင့္ (၂၄)နာရီနားဆင္ႏုိင္ပါၿပီ။ 

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

 

 

(၂) 

 

 

 

(၁) 

 

 

 

(၃) 

 

 

 

(၄) 

 

 

 

(၅) 

 

 

 

(၆) 

 

 

 

ႏိွပ္ပါ 

ႏိွပ္ပါ 
ႏိွပ္ပါ ႏိွပ္ပါ Play  

Store 

 

 

 

ႏိွပ္ပါ 

RVA Mobile လုိ႔ေရး 

 

 

 

ႏိွပ္ပါ 

(၇) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CBCM-OSC ဒါရ္ိုက္တာ 
အသစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 

မာရီးယားႏုိ 
စုိးႏုိင္(SDB) 

အာခါလူမ်ဳိးတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြေဲတာ္ … . စာ (၁၄) 

ေညာင္ေလးပင္ ေက်ာင္းေဟာင္းပံု 

 

TOT 

 


