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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္

၁၅ ရက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၄)

သူတပါးတို႔သည္ 
သင့္တို႔အား 

ျပဳေစလိုသည့္အတိုင္း 
သင္တို႔သည္လည္း 

သူတပါးတို႔အား
 ျပဳၾကေလာ။

မာေတဦး ၇း၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
သတင္းဂ်ာနယ္ CBCM-Herald အား

ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇ မွ စ၍ တစ္လ တစ္ႀကိမ္သာ 
လစဥ္ ၂၄ ရက္ ေန႔ တိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝပါမည္။

အသက္တာမ်ားကို ေမတၱာျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲအား ဦးေဆာင္သူ
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ႐ံုးေတာ္ 

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
သူမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဂ်က္ဇ္ဝတ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဟန္း ဇိုလ္နာ 
(စိတ္ပညာေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္) အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား (ရန္ကုန္၊ ၁၃ ဇူလိုင္ ၂၀၁၇)

Taize’ (ေတေဇ) ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း

ေမတၱာပြါးေသာ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္
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ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ေငြလႊဲရန္
ရုိးမဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ ေျမနီကုန္း၊ ရန္ကုန္။
ေနာ္ျမတ္ႏွင္းေထြး (၁၄/ဟသတ(ႏိုင္)၂၄၆၀၉၅

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္                  အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၄)

ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝျခင္း အစီအစဥ္သစ္

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္) CBCM 
Herald အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ကာ တစ္လ တစ္ေစာင္သာ 
ထုတ္ေဝေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသတင္းဂ်ာနယ္ကို စာမ်က္ႏွာ ၂၄ မ်က္ႏွာျဖင့္ လစဥ္ ၂၄ ရက္ ေန႔တိုင္းတြင္ 
ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ 
၏ သတင္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖၚျပရင္း မွတ္သားဖြယ္ရာ အသင္းေတာ္၏ ဗဟု 
သုတမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖၚျပပါမည္။ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား သိလိုသည္ 
မ်ား (အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အ 
ေၾကာင္းအရာမ်ား) ကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖါသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

ကက္သလစ္စာေရးသူမ်ားအသင္း
ကက္သလစ္စာေရးသူမ်ားအသင္း (Catholic Writers Association - CWA) ကို 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔က လူထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
တရားဓမၼေရးရာ အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈးပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္း 
ခဲ့ပါသည္။ ထုိစည္းအေဝးတြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလွ်ိဳ အားသိုက္ 
[သိုက္ (ကႏၲာရဝတီ)] အား နာယက၊ ဖါသာရ္ မာရီယာႏိုင္စိုးႏိုင္ [စိုးႏိုင္ (SDB)] 
အား ဥကၠဌ ႏွင့္ ဖရန္စစ္ေအာင္မင္းေနာင္ (မ်ိဳးႀကဲသူ) အား အတြင္းေရးမႈး စသျဖင့္ 
အသီးသီးတာဝန္ ေပးခဲ့ၾကသည္။

ကက္သလစ္စာေရးသူမ်ားအေနႏွင့္ ဤအသင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ကက္သ 
လစ္စာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ၾကရန္ 
ဖိတ္ေခၚပါသည္။ မိမိတို႔ေရးသားထားေသာ စာမူမ်ားကိုလည္း ဤ အသင္းသို႔ 
ေပးပို႔ ႏိုင္ပါသည္။ အသင္းအေနႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။

 ဆက္သြယ္ရန္။ 
၀၁ ၅၀၁၄၈၉ (မ်ိဳးႀကဲသူ႐ံုး)။ ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး)

၂

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္းေမတၱာ

ဖန္တီးမႈ အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ 

မ်က္ေမာွက္ေခတ္  အႏုပညာရွင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏  ေမြးရာပါအႏုပညာ 

ပါရမီ၏ အစြမ္းျဖင့္ လူသားတိုင္းအား ဖန္းဆင္းျခင္း၏ အလွအပမ်ားကို 

ေတြ႕ျမင္ ခံစားႏိုင္ေအာင္  စြမ္းေဆာင္ ကူညီႏိုင္ၾကပါမည့္ အေၾကာင္း . . .

ေပးဆပ္ျခင္းမည္ေသာ မိဘေမတၱာ
"အခ်စ္ဆိုတာ ေပးဆပ္ျခင္းလား၊ ရယူျခင္းလား" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေခတ္အ 
ဆက္ဆက္ ေဆြးေႏြးဖူးခဲ့ၾကသည္။ အေျဖကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးဖူးခဲ့ၾကသည္။ 
ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား၏ ေခတ္ကာလအခ်ိန္ကပင္ အခ်စ္တြင္ အသြင္ပံုစံ 
မ်ားစြာရွိသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်စ္တြင္ 
တစ္ခုတည္းေသာ အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္း မရွိႏိုင္ပါ။ ေပးဆပ္ျခင္း၊ ရယူျခင္း ဆိုသည့္ 
စကားလံုး ႏွစ္လံုး အၾကားတြင္လည္း ႐ႈတ္ေထြးေနတတ္ျပန္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အခ်စ္သည္ နားလည္ရန္မဟုတ္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ရန္သာ ျဖစ္ 
သည္။ လူသားမ်ား အၾကားတြင္ အခိုင္အမာ ရွိေနေသာ အခ်စ္မွာ မိဘ၏ အခ်စ္ 
ျဖစ္သည္။ မိဘ၏ အခ်စ္ခိုင္မာျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ လူသားထုႀကီးဆက္လက္ 
တည္ တ့ံေနျခင္း ျဖစ္သည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပည့္အဝ နားလည္ၾကသည္။ မိဘ 
စိတ္ထားဆိတ္သုန္းသြားသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းသည္ မ်ိဳးတုန္း ေပ်ာက္ကြယ္ 
ရမည္သာျဖစ္သည္။

မိဘတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အမွန္တကယ္ပင္ ေပးဆပ္ေသာ ေမတၱာ ျဖစ္ 
သည္။ သားသမီးထံမွ ဘာကိုမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေပးဆပ္သည္။ သားသမီးမ်ား အား 
စားဝတ္ေနေရး ျဖည့္ဆီးေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ လူ႔ဘံုအလယ္ တင့္တယ္စြာ 
ထား ျခင္းတို႔သည္ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္ ငါ့ကို ျပန္ေစာင့္ေလွ်ာက္ပါေစ၊ ျပန္ေပး 
ဆပ္ ပါေစ ဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ိဳးႏွင့္ မဟုတ္ပါ။ အေတာင္စံုလွ်င္ ပ်ံထြက္ 
သြားမည္ကို သိပါလ်က္ အေတာင္စံုေအာင္ တပ္ေပးသည္။ လူလားေျမာက္လာ 
လွ်င္ သူတပါးေနာက္ လိုက္သြားမည္ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ ႀကီးထြားလာေအာင္ ေၾကြး 
ေမြးသည္။ ခက္ခဲစြာ ေပးဆပ္သည္။ မပ်င္းမရိ ႐ုန္းကန္သည္။

လိုက္နာ က်င့္ႀကံစရာ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိသည့္ လူဘဝ၊ ဥပေဒ ပညတ္ေတြ မ်ားစြာ 
လိုအပ္ေသာ လူ႕အသိုင္းအဝုိင္းအတြက္ ဘုရားသခင္က ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးသာ 
ေပးထားသည္။ မရွိမျဖစ္ ျခစ္ျခဳပ္ ကုတ္ကပ္ထားရသည့္ ထုိ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး 
တြင္ "မိဘမ်ားအား ႐ိုေသျခင္းကိုျပဳေလာ့" ဆိုသည့္ ပညတ္သည္ အခိုင္အမာ 
ပါရွိေနသည္။ ဘုရားသခင္အေပၚ ျပဳရမည့္ ပညတ္ေတာ္ သံုးပါးၿပီးလွ်င္ အရင္ ဆံုး 
က်သည့္ ပညတ္ေတာ္မွာ မိဘမ်ားအား ႐ိုေသရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုပညတ္ေတာ္ကို 
ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ ရရွိမည့္ ဆုလာဘ္မွာ အသက္ရွည္မည္၊ ႀကီးပြါးတိုးတက္မည္ဟု 
ဘုရားရွင္က မိန္႔မွာခဲ့သည္။ (တရားေဟာရာက်မ္း ၅း၁၆)

ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္မွ် မတူဘဲ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ေတာ္၏ 
ထူးျခားစြာ ထားရွိေသာ ႐ိုးရာပြဲေန႔ရက္မွာ မိဘမ်ားပြဲေန႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ အ 
ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်င္းပေနေသာ အေမမ်ားေန႔၊ အေဖမ်ားေန႔သည္ ဘာသာေရး 
ႏွင့္ မည္သို႔မွ် မပတ္သက္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်င္းပၾကေသာ မိဘမ်ား ပြဲေန႔သည္ 
ဘာသာေရးလည္း ျဖစ္သလို လူမႈေရးလည္း ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ မိဘမ်ား 
ပြဲေန႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ က်င္းပၾကသည္။

ပြဲေန႕က်င္းပျခင္းသည္ တစ္ရက္တာ သို႔မဟုတ္ နာရီ အနည္းငယ္သာ ၾကာမည္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးတိုင္း၏ ႏွလံုသားတြင္ မိဘတို႔၏ ေပးဆပ္ျခင္း ေမတၱာ 
ကို ခပ္ႏွိပ္ထားၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဤပြဲေန႔သည္ တစ္ဘဝစာ အက်ိဳးရွိမည့္ ပြဲေန႔ရက္ 
တစ္ရက္ ျဖစ္ပါသည္။

မိဘတုိ႔၏ ေပးဆပ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွလံုးသားတြင္ ခပ္ႏွိပ္ေသာ 
မိဘမ်ားပြဲေန႔အား ဂုဏ္ျပဳ လိုက္ရပါသည္။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၃

စိတ္ဓါတ္က်ေနတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ 
ခရီးသြားေနတယ္ ဆုိတာကို ျမင္ေယာင္ 
ၾကည့္ပါ။ ခါးသီးစြာ ၾကံဳေတြ႕လုိက္ရတဲ့ 
အျဖစ္ပ်က္ၾကီးတစ္ခုကို အဲ့ေနရာမွာပဲ ျပည့္ 
ဖံုးကားခ်ၿပီး ေနာက္ဆုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ရင္ထဲ 
မွာ၀မ္းနည္းျခင္း၊ လက္မခံႏုိင္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္ေတြ ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းဆုိတဲ့ ခံစား 
ခ်က္ေတြလည္း အျပည့္။ အီစတာပဲြ မတုိင္ 
ခင္က သူတုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက မီးစာ 
လုိ ေတာက္ေလာင္ေနခဲ့ၾကတာ။ သူတုိ႔ 
ယံုၾကည္အားကိုး ပံုအပ္ထားတဲ့ ခရစ္ေတာ္ 
ဘုရား ဆုိတာ ဘုန္းတန္ခုိး ေတာ္ေတြနဲ႔ 
ေလာက ကမၻာကို ကယ္ခြ်တ္ပစ္လိမ့္မယ္ 
လုိ႔ တစ္ထစ္ခ် ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတာေလ။

ခုေတာ့ အဲ့ဒီ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ 
လည္း တစ္စစီက်ိဳးပဲ့ ပ်က္စီးသြားရတယ္။ 
မထင္မွတ္ထားတဲ့ ကားတုိင္ဆုိတာၾကီးက 
ျဗဳန္းခနဲသူတုိ႔ေရွ႕မွာ ေပၚလာခဲ့တယ္။ အရာ 
အားလံုး တက္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ ဘုရားက 
ကားတုိင္ေပၚမွာ အစြမ္းအစမဲ့စြာ ေခါင္းငံု႔ခံ 
အသက္စြန္႔ၿပီး အဆံုးသတ္သြားမွာကို သူ 
တုိ႔ ဘယ္လုိမွ မလုိလားခဲ့ၾကဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ 
တနဂၤေႏြ မနက္ခင္းမွာ ေဂ်႐ုဆလင္ျမိဳ႕ 
ေတာ္ၾကီးကေန ထြက္ေျပး ေရွာင္တိမ္းခဲ့ၾက 
တယ္။ ျပာက်ခဲ့ရတဲ့ အတိတ္ပံုရိပ္ေတြကို 
ေမ့ပစ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဧမာဦးကို ခရီးထြက္ခဲ့ၾကေပမဲ့ 
ကာလ္၀ါရီမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အနိဌာ႐ုံေတြက 
မ်က္လံုးထဲမွာ တဖ်ပ္ဖ်ပ္နဲ႔ ရွိေနဆဲ။ 

ခရစ္ေတာ္နဲ႔ လမ္းမွာ ဆံုေတြ႕ ခဲ့ရ 
တာကလည္း အမွတ္တမဲ့ ဆံုေတြ႕ရတာမ်ိဳး။ 
အေတြးကိုယ္စီနဲ႔ ေလးလံစြာ ခရီးဆက္ေန 
တဲ့ အခ်ိန္မွာ လူစိမ္းတစ္ေယာက္က သူတုိ႔ 
အနား ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက ေရာက္ေန 
မွန္း သတိေတာင္ မထားမိ။ အဲ့ဒီလူဟာ 
ေယဇူးဘုရား ျဖစ္ေနဆယ္ဆုိတာ လံုး၀ 
မမွတ္မိ ၾကဘူူး။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ကုိယ္ေတာ္က 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အလင္းစေလးကို ထြန္းညႇိ 
ေပးခဲ့တယ္။ ဘာဆုိဘာမွ်မသိရွာတဲ့ လူ 
တစ္ေယာက္လုိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္း 
အရာ အကုန္အစင္ကို ေမးျမန္ခဲ့ပါတယ္။ 
“ငါတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာကတစ္မ်ိဳး၊ ျဖစ္ခဲ့တာ 
က ကြာ ... ။ သူ႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာ၊ ဒါေပ 
မဲ့ကြာ ...” ဆိုၿပီး စိတ္ဓါတ္က်ေနတဲ့ စကား 
လံုးေတြ ကုိယ္ေတာ္ေရွ႕မွာ ဖြင့္ခ်ခဲ့ၾကတယ္။ 
တပည့္ေတာ္ၾကီး ႏွစ္ပါးလုိ ၀မ္းနည္းျခင္း 
ေတြ၊ ဆံုး႐ႈံးျခင္းေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ျခင္း 
ေတြ ဘ၀မွာ ဘယ္ႏွစ္ခါ ၾကံဳခဲ့ဖူးၿပီလဲ။ 
မွတ္ထားပါ။ ေယဇူးဘုရားက စိတ္ဓါတ္က် 
ၿပီး ေခါင္းငိုက္စိုက္ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ အတူ 
ခရီးျပဳေနပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ျပန္ 
ထြန္းညိႇေပးဖုိ႔ အနီးအနားမွာ အျမဲရွိေန 
ပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆုိတာ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ 
အလြယ္တကူ ရႏုိင္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ 
အ႐ံႈးကိုရင္ဆုိင္၊ အေမွာင္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ကာ 
လဲက်မႈေတြၾကားက ေမြးဖြားလာတဲ့ တန္ဖုိး 

ၾကီးတဲ့ ပါရမီတစ္ခုပါ။ ဆုိး၀ါးခက္ခဲလွတဲ့ 
အေျခအေနေတြကို မၾကံဳဖူးေသးတဲ့ သူ 
တစ္ေယာက္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆိုတာ 
နားလည္ဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို 
မမွတ္မိေသးတဲ့ တပည့္ေတာ္၂ပါးကို မုန္႔ဖဲ့ 
ကာ ေပးလုိက္ေတာ့မွ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆရာသခင္ 
ျဖစ္မွန္း သိလာခဲ့တယ္။ မုန္႔ဖဲ့ေပးတယ္ 
ဆုိတာဟာ က်ိဳးပဲ့ျခင္း ဆုိတဲ့ အမွတ္ 
လကၡဏာ တစ္ခုပါ။ ပူေဇာ္ေပးဆပ္ျခင္းမရွိ 
ဘဲ စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာဆုိတာလည္း ရွိမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိဘ၀ကို အက်ိဳးအပဲ့ခံၿပီး 
သူတစ္ပါးနဲ႔ ေ၀မွ်တတ္ေအာင္ ခရစ္ေတာ္ 
က သင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဧမာဦးသို႔ သြားတဲ့ လမ္းခရီးမွာ 
ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ 
က အသင္းေတာ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို 
လည္း ဖြင့္ျပေပးခဲ့လုိက္ပါတယ္။ အသင္း 
ေတာ္ဆုိတာ အတုိက္အခိုက္ အထုိးအႏွက္ 
ေတြၾကားမွာ ပိတ္ေလွာင္ ၿငိမ္သက္ေနမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဘယ္ 
ေလာက္ပဲ ဆံုး႐ႈံးေနပါေစ၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရား 
က အျမဲအတူ ခရီးျပဳကာကြယ္ေပးေနတယ္ 
ဆုိတာ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ဒီလုိပဲ 
အသင္းေတာ္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆံုး႐ႈံးေန 
တဲ့သူေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်ကာ ဘ၀ကို အ႐ႈံး 
ေပးခ်င္ေနတဲ့ သူေတြနဲ႔လည္း အျမဲအတူ 
ခရီးျပဳ ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ 
ႏွလံုးသားကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔ ထြန္းညိႇ 
ေပးဖုိ႔ အသင္းေတာ္ဆုိတာ ရွိေနပါတယ္။ 

“ငါသည္သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ အျမဲရွိ 
ေနတယ္” ဆုိတဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မွာတမ္း 

စကားေလးကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ အ 
ျပည့္ေပးလုိ႔ ေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရွိရင္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္။ ခရစ္ေတာ္က တုိ႔နဲ႔ 
အတူ အျမဲရွိေနတဲ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
ဆုိတာလည္း အစဥ္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
မုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ တုိ႔တေတြ အသက္ရွင္ 
ၾကရေအာင္။  (ေမလ ၂၄ ၊ ၂၀၁၇)

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ ဘုရား 
ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ႏွစ္ခု 
ၾကားမွာ ဆက္ႏြယ္မူေလး တစ္ခုရွိေန ပါ 
တယ္။ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ ကေရွ႕ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ 
ခရီးျပဳ ေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ေအာင္ ခြန္အား 
ေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ ေနာက္မွာ ရပ္တန္႔ 
မေနခဲ့ဘဲ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ရွင္သန္ 
တတ္ဖုိ႔ ကူညီေပးတဲ့သူဟာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားပါပဲ။

ဟီဘ႐ူး ၾသ၀ါဒစာေစာင္မွာ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္းကို ေက်ာက္ဆူးနဲ႔ ခုိင္းႏႈိင္းထား 
ပါတယ္။ ေက်ာက္ဆူးက ပင္လယ္ လိႈင္း တံ 
ပုိးေတြၾကားမွာ သေဘၤာၾကီး နစ္ျမဳပ္မသြား 
ေအာင္ ထိန္းေပးၿပီး ေရွ႕ခရီးဆက္ႏုိင္ဖုိ႔ 
အတြက္ သ ေဘၤာက ေလအားကို စုေပးတဲ့ 
ရြက္တုိင္ကို အသံုးျပဳရပါတယ္။ ဒီေတာ့ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ဆုိတာဟာလည္း အားရွိတဲ့ 
ေလကို စုစည္းေပးတဲ့ ရြက္တုိင္နဲ႔လည္း 
တူေနပါတယ္။

ေရာမ စာေစာင္မွာလည္း ရွင္ 
ေပါလု က “သင္တုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ 
၀ိဉာဥ္ေတာ္၏ တန္ခုိးအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
ပါရမီႏွင့္ ၾကြယ္၀ေစျခင္းငွာ ယံုၾကည္ေသာ 
စိတ္ရွိ၍ ၀မ္းေျမာက္သာသာျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ႏွင့္ ျပည့္စံုမည့္အေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏ 
အရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မ သနား 
ေတာ္မူပါေစ” လုိ႔ ဆုိထား ပါတယ္။  ေမွ်ာ္ 
လင့္ ျခင္းရဲ႕ ဘုရားသခင္လုိ႔ ေျပာလုိက္ျခင္း 
ဟာ ဘုရားကတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ရာ ျဖစ္႐ုံတင္ 
မက ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္တတ္ 
ေအာင္ ခြန္အားေပးသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဆုိရရင္ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ 
တာ မဟုတ္ဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ရတာကို ေပ်ာ္ရႊင္ 
ေနတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ အဆုိတစ္ခု 
ရွိပါတယ္။ 

ဘ၀ဆုိတာ ရွိေနသေရြ႕ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းဆုိတာလည္း ရွိေနပါတယ္တဲ့။ အမွန္ 
ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိေနသေရြ႕ ဘ၀ 
ဆုိတာလည္း ရွိေနရတာပါ။ လူက အ 
သက္ရွင္ဖုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ဖို႔ လုိ 
တယ္။ အဲ့ဒီေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေပးႏုိင္တဲ့ 
သူဟာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ဘုရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေမွ်ာ္လင့္စရာ မရွိေတာ့တဲ့ အေျခ အေန 
ေတြ ၾကားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ထားရွိ 
တတ္ဖုိ႔၊ စိတ္ဓါတ္မက်ဖုိ႔၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ 
တည္ေနတတ္ဖုိ႔ ၀ိဉာဥ္ေတာ္က လမ္းျပ 
ခြန္အား ေပးပါတယ္။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ထင္ 
ရတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ 
အားျဖင့္ ျဖစ္တည္ လာခဲ့ရပါတယ္။ ၀ိဉာဥ္ 
ေတာ္ဘုရားသာ အတြင္းႏွလံုးသား မွာရွိရင္ 
ဘယ္ေတာ့မွ အ႐ႈံးမေပး၊ စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲ 
ေရွ႕ကို ေမွ်ာ္လင့္ ခရီးဆက္ေနမွာပါ။  

၀ိဉာဥ္ေတာ္ဘုရားက ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းကို ေပးစြမ္းသလုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 
ႀကဲခ်စိုက္ပ်ိဳးသူလည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါ တယ္။ 
လူေတြက ခါးသည္းျခင္းေတြ၊ နာၾကည္းျခင္း 
ေတြကို ႀကဲပက္ၾကတယ္။ ခါးသည္းတဲ့ 
မ်ိဳးေစ့ကို ပ်ိဳးတဲ့သူဟာ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္ 
ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ဆုိတာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 
စိုက္ပ်ိဳးတဲ့သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ 
ေနတဲ့သူေတြအတြက္၊ ၀မ္းနည္းငိုေၾကြးေန 
တဲ့သူေတြအတြက္၊ ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္ေန 
တဲ့အတြက္ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္  ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္း မ်ိဳးေစ့ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေပးတဲ့သူ 
ေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။ 

၀ိဉာဥ္ေတာ္ဘုရားေပးတဲ့ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္း ဆုေက်းဇူးကို ခံယူၿပီး လူသား 
မ်ားႏွင့္ ေလာကကမၻာအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းေတြ ႀကဲခ် စိုက္ပ်ိဳးရင္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ 
ရွင္သန္ ၀မ္းေျမာက္တတ္ၾကပါေစ။

(ေမလ ၃၁၊ ၂၀၁၇)

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္၌ ေလွ်ာက္ေသာလမ္း
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ သြန္သင္ခ်က္

သီကိုရွင္း

ဤက႑သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 

ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို 

ပါစကားသီကိုရွင္းမွ ဆီေလ်ာ္ 

ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳထားျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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အာဏာႀကီးေလ တာဝန္ႀကီးေလ
ဗာတီကန္ ၇ ရက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၇

 “စည္လံုးျခင္းသည္ ပဋိပကၡ အား 
လံုးကို ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ 
စစ္ပြဲ၌ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္ဆိုတာ မရွိပါ။ 
လက္ ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေတြး 
ေတာေနျခင္းထက္ ပိုအေရး ႀကီးကာ ထိ 
ေရာက္ ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိတ္ 
အပိုင္းေလး တစ္ခုထက္ တစ္ခုလုံးက ပို၍ 
တန္ဖိုးရွိသည္၊ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္  ႏိုင္ငံအသီးသီး၏  တည္ဆဲဥပေဒ 
မ်ားကို ေလးစားလ်က္၊ ႏိုင္ငံေရး အေန 
အထားမ်ားကို သတိမူၿပီး  ဆင္းရဲသားမ်ား၊ 
ဒုကၡသည္မ်ား၊ အခက္အခဲအ ၾကပ္အတည္း 
ရွိေနေသာသူမ်ား၊ ေရြ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူ 
မ်ားအတြက္ သင္တို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ ေန 
ရာေပးကာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးပါ။"  ဟု ပုပ္ ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံ ဟန္ဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ ေနေသာ 
ကမၻာ့ ထိပ္သီး ညီလာခံ (ဂ်ီ - ၂၀) သို႔ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔ 
တြင္ သတင္းစကား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

 ထိုေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ ၂၀ သာ ပါဝင္သျဖင့္ 
ဤညီလာခံတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေသာ  ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ 
စဥ္းစားေပးရန္ ညီလာခံတက္သူတုိ႔၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ ကို 
လည္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ သည္။ 

  (ဂ်ီ-၂၀)  ဆိုသည္မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးေခါင္း 
ေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားတို႔၏ ႏွစ္ 
ပတ္လည္ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းႏိုင္ငံအားျဖင့္ ႏိိုင္ငံ 
ေပါင္း (၂၀) သာ ပါဝင္ေသာ ေတြ႔ဆံုမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း  
သူတို႔သည္ ကမၻာ့ဝင္ေငြစုစုေပါင္း ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ပိုင္ 
ဆိုင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။  

 ဇူလိုင္လ (၇ မွ ၈) ရက္အထိျပဳလုပ္ ေသာ ထိုညီ 
လာခံကို အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဂ်ာမန္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ အန္ဂ်လာ 
မာကယ္လ္ က ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ရသည္။ ညီလာခံအား လူဦး 
ေရ နည္းေသာ္လည္း သိသိသာသာ ရွိလွေသာ ဆန္႔က်င္ 
ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုဆႏၵျပသူတို႔သည္ 
အရင္းရွင္ စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး အထူး သျဖင့္ အေမရိကန္ 
သမၼတ ေဒါနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ရရွားသမတၱ ဗာလာဒီမာပူတင္ 
တို႔၏ ေတြ႔ဆံုမႈကိုလည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး က အခ်က္ေလးခ်က္ ပါဝင္ 
ေသာ သဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ပထမ အေနႏွင့္ 

“အခ်ိန္က ေနရာထက္ ႀကီးျမတ္ျခင္း” ဟုဆိုကာ လြန္ခဲ့ 
ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း 
ေဒသတို႔အား အခက္ႀကံဳေစခဲ့သည့္  ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း 
အခက္အခဲကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သလို 
ထို အခ်က္သည္ ဂ်ီ ၂၀ ၏ ေဆြးေႏြးမည့္ အခ်က္မ်ားထဲ 
တြင္ ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့သည္။ 

 "အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု 
ကို  အေသ အခ်ာ အခ်ိန္ယူသံုးသပ္ကာ စီမံကိန္းတြင္ 
ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ခ်မွတ္ထားပါမွ   
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။" 

"အစိုးရတိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရး စီမံကိန္းတုိင္းတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ 
စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ အတိဒုကၡ 
ေရာက္ေနသူမ်ားအား လူမ်ိဳးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ပထမဦးစား 
ေပးအျဖစ္ စဥ္းစားၾကရမယ္။" ဟု တိုက္တြန္းထားသည္။

 ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရ ၃ သန္း 
ခန္႔သည္ အစာ ေရစာ ျပတ္လတ္လွ်က္ရိွေနေၾကာင္းကုိလည္း 
သတိေပး ေျပာျပေပးခဲ့သည္။    

 ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနႏွင့္ "စည္းလံုးျခင္းသည္ 
ပဋိပကၡမ်ားကို ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။  စစ္ပြဲ 
သည္ အေျဖမဟုတ္ပါ" ဟု ထိုအဖြဲ႔ႀကီးအား ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး က မိန္႔ၾကား ခဲ့သည္။ 

 စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စစ္ေရး စသည့္ အေရးမ်ားအား  
အေျဖရွာ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားတြင္ သေဘာထားကြဲလဲမႈမ်ား 
ရွိေနေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေထာက္ ျပခဲ့သည္။  

 တတိယ အခ်က္အေနႏွင့္ “အျဖစ္မွန္မ်ား 
သည္ အေတြးအေခၚမ်ားထက္ ပိုအေရးႀကီး 
သည္” ဟုဆိုကာ ဖယ္က်ဥ္ျခင္း၊ ေလလြင့္ 
ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အသက္ဆံုးရံႈးျခင္းအထိျဖ
စ္ေပၚေစခဲ့ေသာ (၂၀) ရာစု၏အလယ္ပိုင္း 
ႏွစ္မ်ား ကဲ့သို႔ ဝါဒၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ 
မျပဳလုပ္ ၾကဖို႔ သတိေပးစကား ဆိုခဲ့သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနႏွင့္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားအား 
“တစ္ခုလံုးသည္ တစိတ္တပိုင္းထက္ ပို 
ေကာင္းပါသည္" ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။  

 "ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္  နည္းစနစ္ 
တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္း ကိုင္တြယ္ 
ရန္လို အပ္ပါသည္။" ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ 
ေဆာင္ရာတြင္ လက္ေတြ႕ၾကၿပီး၊ တစ္ခုခ်င္း 

စီကို ေသခ်ာေလ့လာၾကရမည္။ ရရွိသည္ အေျဖသည္ 
ေရရွည္ခံရန္ အျမင္က်ယ္ဖို႔ လိုအပ္ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

 ဂ်ီ ၂၀ ထိပ္သီးညီလာခံကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး  အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေတးလ်၊ ဘရာဇီးလ္၊ 
ကေနဒါ၊ တရုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ 
အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကို ရီးယား၊ မက္ဆီကို၊ ရရွား၊ 
ေဆာ္ဒီအေရးဗီးယား၊ ေတာင္အာ ဖရိက၊  တူရကီ၊ လန္ဒန္၊ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢ တို႔ ပါဝင္သည္။

 ဤအဖြဲ႕သည္ ႏွစ္စဥ္ ညီလာခံကို အဖြဲ႕၏ အဓိက 
ဦးတည္ခ်က္မွာ ကမၻာ့ေငြးေၾကးက႑ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ 
မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။  

 နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက "စည္လံုး 
ညီညြတ္ျခင္း ႏွင့္ တာဝန္ယူတတ္ျခင္း စိတ္ထားတို႔သည္ 
သင္တို႔ကို ဦးေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ထိုသို႔ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ 
အား အသစ္ေသာ လူေနမႈ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ပ်ကစ္ီးယုယိြင္း ေသာေနရာေဒသမ်ား၊ ေဘးဖယထ္ားျခင္းခရံ 
ေသာ ေနရာေဒသမ်ား၊ အကူအညီအလိုအပ္ဆံုးေသာ လူမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပး ႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္းေမတၱာေပးပို႔ 
လိုက္ပါသည္" ဟူ၍ သဝဏ္လႊာကို တြင္ ေရးသားထားသည္။ 

 (Ref; CNS  News) 
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အေမရိကန္ ဆီးနိတ္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္

ကိုလန္ဘီယာႏိုင္ငံသား ဓမၶအာဇာနည္မ်ားအား သူေတာ္ျမတ္အျဖစ္ တင္ေျမာက္မည္

ဗာတီကန္ ၇ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၇။

 လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ကိုလန္ဘီယာသို႔ 
သြားေရာက္မည့္ မိမိ၏ သာသနာျပဳခရီးစဥ္ 
အတြင္း  ဆရာေတာ္ႀကီး ဟက္ဇူးစ္ အဲမီးလို 
ဟာရာမီလို မြန္စာလ္ေဗ ႏွင့္ ဘုန္း ေတာ္ 
ႀကီး ပက္ဒရို ရာမီးရက္ဇ္ ရာမို႔စ္ တို႔အား 
ကိုလန္ဘီယာ၏ ဓမၶအာဇာနည္ သူေတာ္ 
ျမတ္မ်ားအျဖစ္ တင္ေျမာက္မည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဗာတီကန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ 
ဂရက္ဘုခ္ (Greg Burke) က ကက္သလစ္ 

သတင္းစာဌာနသို႔ ဇူလႈိင္လ (၇) ရက္ေန႔ 
တြင္ တရားဝင္ေျပာခဲ့ သည္။ သူေတာ္ျမတ္ 
တင္ေျမႇာက္မည့္ မစၧားတရားကို ဗီလာဗီခ်င္ 
စီယုိရွိ ကာတာမာ ကြင္းျပင္တြင္ စက္တင္ 
ဘာ ၈ ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျဖည့္စြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ ဂ်ရာမီလိုမွာ  ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (ELN) သူပုန္ 
အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဝ 
ဖန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကိုလံဘီယာ 
ကြန္ျမဴနစ္ သူပုန္မ်ားက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ 

လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးတစ္ပါးႏွင့္အတူ သူပုန္တပ္မ်ားက  ျပန္ 
ေပးစြဲခဲ့သည္။ သူႏွင့္အတူပါလာေသာ ဘုန္း  
ေတာ္ႀကီးအား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
ဆရာေတာ္ႀကီးကိုမူ ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ 
ျဖင့္ ႏွစ္ခ်က္ပစ္ကာ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ရုပ္အေလာင္းကို ေဒသခံ 
ေတာင္သူတစ္ဦးက ဗင္နီဇြဲလား နယ္စပ္ 
တြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ထို႔အတူ  "အာမီရို၏ ဓမၼ အာဇာ 

နည္" ဟု လူသိမ်ားသူ၊ ကိုလန္ဘီယာ 
ျပည္တြင္းစစ္ အစအဦးပိုင္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ 
တြင္ အသတ္ခံရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ရာမီးရက္ဇ္(Ramirez) သည္လည္း  ဓမၼ 
အာဇာနည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က အတည္ ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

 ( Ref: CNS)  
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၅

မိမိတို႔သာသနာနယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား ထားရွိသင့္ေသာ ႐ိုေသျခင္းကို 
ေစာင့္ထိန္းၾကရန္ ဗာတီကန္က ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကို တိုက္တြန္း

 ဝတ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္း ႏွင့္ စကၠရ 
မင္းတူးမ်ားဆိုင္ရာ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း 
ေရး ႐ံုးေတာ္မွ  ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္း 
တူး အား အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ "သန္႔ 
ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ အရာမ်ားအား ထားရွိ 
အပ္ေသာ ႐ိုေသျခင္း" ကို မထားျခင္းမ်ား 

အား ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး မစၦားတရားပူေဇာ္ရာတြင္ 
လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ 
လိုက္နာၾကရန္ ထပ္မံ တိုက္ တြန္းထားေသာ 
စာ တစ္ေစာင္ ကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ 
ေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

 ထိုစာကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ထုတ္ေဝရျခင္း ျဖစ္ 
သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။  ထိုစာတြင္ ကာ 
ႏြန္ဥပေဒ၊ ရုိမန္ကက္သလစ္ မစၦားတရား 
ေတာ္ လမ္းညြန္စာအုပ္၊ ႏွင့္ ဤ႐ံုးေတာ္မွ 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Redemtionis Sacra-
mentum (ကယ္တင္ျခင္း ဆိုင္ရာ စကၠရ 
မင္တူးမ်ား) စာတမ္းပါ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို  
ျပန္လည္ ရွင္းျပၿပီး တိက်စြာလိုက္နာၾကရန္ 
သတိေပးစကား ဆိုထားသည္။ 

 ထို ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ “မစၦား 
တရား ေတာ္ျမတ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ မုန္႔ 
သည္ တေဆးမပါဘဲ ဂ်ံဳျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ 
သည့္ လတ္ဆတ္ေသာ မုန္႔ျဖစ္ရမည္။ 
အေၾကာင္းမွာ  အလြယ္တကူ မပ်က္ စီးေစ 
ရန္ ျဖစ္သည္။ ”  ထို႔ေၾကာင့္ "အျခားအရာ 
မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မုန္႔မ်ားကို   အ 
စားထိုး အသံုးျပဳျခင္းမွာ တရားမဝင္ေသာ 
ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိပါေၾကာင္း  ရွင္းလင္း 
စြာ ခ်မွတ္ထားသည္။ 

 ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖန္ဆင္းမည့္ မုန္႔ 
အတြင္းသို႔ သစ္သီး၊ သၾကား၊ ပ်ားရည္ 
အစရွိသည့္အရာမ်ား ေပါင္းစပ္ ထည့္ျခင္း 
သည္ ႀကီးမားေသာ ေစာ္ကား ျခင္းသာ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
“စပ်စ္ဝိုင္သည္ စပ်စ္ပင္မွျဖစ္ေသာ လတ္ 
ဆပ္သည့္ စပ်စ္သီး စစ္စစ္မွ ျပဳလုပ္ထား 
ျခင္းျဖစ္ရမည္။ အျခားမည္သည့္ အရာကိုမွ် 
ေရာစပ္ျခင္း မျပဳရ၊ မပ်က္စီးဘဲ သန္႔စင္ 
ရမည္။ ထိုစပ်စ္ဝိုင္မွ လြဲ၍ မည္သည့္ အရာ 
ကိုမွ် မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် အ 
စားထိုး အသံုးျပဳခြင့္ မရွိေၾကာင္း တရား 

လည္း မဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

 စာတမ္းထဲတြင္ ကစီဓါတ္ကင္း 
ေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ အေၾကာင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ 
ျပထားသည္။ 

 ကစီဓါတ္ လံုးဝမပါဝင္ေသာ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္မုန္႔မ်ားသည္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း အ 
တြက္ တရားမဝင္ေပ၊ ကစီဓါတ္ေလွ်ာ့ခ် 
ထားေသာ မုန္႔ကုိမူ တရားဝင္ အသံုးျပဳႏိုင္ 
သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားပစၥည္းမ်ား အား 
ေရာထည့္မထားရ။ ဂ်ံဳျဖင့္လုပ္ေသာ မုန္႔၏ 
သေဘာသဘာဝကို မပ်က္စီးေစရန္ သတိ 
ျပဳရမည္။ 

  ဤျပဌါန္းခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် 
လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘုရားေက်ာင္း 
တိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူး 
အား မ႐ိုမေသ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား မွ တားဆီး 
ကာကြယ္ရန္ တာဝန္အရွိဆံုးသူမွာ ဆရာ 
ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ထိုစာတြင္ အတိ အလင္း 
ဆိုထားသည္။ 

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္  သာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ 
ငံအတြင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မုန္႔ႏွင့္၊ စပ်စ္ဝိုင္ 
ထုတ္လုပ္၊ သိမ္းဆည္း၊ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ် 
ျခင္းမ်ားအား လိုအပ္ေသာ စိစစ္ျခင္းမ်ား 
ကို အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ 
ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားမွ 
တင္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ လိုအပ္သလို စိစစ္ 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရမည္။ အေရာင္းဆိုင္မ်ား 
တြင္လည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ႏွင့္ စပ်စ္ဝိုင္  
ကို စည္းကမ္းတက် ထားရွိသင့္ေသာ ႐ို 
ေသျခင္းကို ထားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

 (Ref;CNS News ) 
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ခရစ္ယာန္ တရားကို ႏိုင္ငံေရးတြင္ထည့္သြင္းၾကပါဟု အာဖရိကအသင္းေတာ္က တိုက္တြန္း

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္  ဇင္ဘာေဗြ 
နိုင္ငံ၏  အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး နီး 
ကပ္လာၿပီျဖစ္ရာ အာဖရိကအသင္းေတာ္ရွိ  
ဇင္ဘာေဗြ ဆရာေတာ္ႀကီး ေရာဘတ္ အင္ 
ဒလိုဗူး က “သင္တို႔၏ အငံဓါတ္ေပ်ာက္ 
မသြားပါေစနဲ႔” ဟု မွာၾကားကာ ကက္သလစ္ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ 
ပါဝင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ စိတ္ေနသေဘာထား 
မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဆာက္တည္ေနထိုင္ 
ၾကရန္ အားေပးစကား ဆိုခဲ့သည္။ 

    သာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီးက လတ္တေလာ စိန္ကာနိစီးဦးတိုက္ 
နယ္ မာဘိုေရာတြင္ တမန္ေတာ္ခရီးစဥ္  
အၿပီးတြင္ ဤသို႔ မွာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ကက္သလစ္ ဘာသာတူတစ္ ဦးအေနျဖင့္  
ရွက္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ကို စြန္႔ပစ္ 
ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ သံတမန္မ်ား ျဖစ္ လာ 

ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ 

 "ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ အ 
သင္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမေတာ္ 
ကို ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေစတဲ့ အျပဳအမူ 
ေတြကို မလုပ္ ၾကပါနဲ႔။"  

 ခရစ္ယာန္တို႔သည္ တစ္ခုတည္း 
ေသာ စားပြဲတြင္ တစ္ခ်ပ္တည္းေသာ ပန္း 
ကန္မွ အတူထိုင္စားသူမ်ား ျဖစ္သည့္ အား 
ေလွ်ာ္စြာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘု 
ရား၏ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူလွ်က္ ႏိုင္ငံေရး 
အျမင္ကြင္းတြင္လည္း ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ 
ျခင္း ေမတၱာကို ထည့္သြင္းပ်ိဳး ေထာင္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီး က ဘာသာဝင္ 
မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးရာတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လူတိုင္း၏ အခြင့္ 

အေရးႏွင့္ တာဝန္လည္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆို 
ကာ အားေပးခဲ့သည္။ သာမာန္ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ၾကရန္ ဆက္လက္ တိုက္ 
တြန္းခဲ့သည္။

 "ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရ 
မယ္ ဆိုရင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ရွိၾကပါ။ ႏိုင္ငံ 
ေရးထဲမွာ ပါဝင္ပါ။ အဲဒါ သင္တို႔ရဲ႕ က႑၊ 
သင္တို႔ရဲ႕ တာဝန္၊ သင္တို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ 
ျဖစ္တယ္။ ... ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးထဲ ေရာက္ 
သြားၿပီဆိုရင္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးရဲ႕ အငံဓါတ္ 
ေတြ မေပ်ာက္သြားပါေစနဲ႔။ သင္တို႔ရဲ႕ 
အလင္းကို မမွိန္သြားပါေစနဲ႔။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
စိတ္ေနစိတ္ထားကို သင္တို႔နဲ႔ အတူယူ 
သြားပါ။ ခရစ္ယာန္ ကိုယ္က်င့္တရားကို 
သင္တို႔နဲ႔ မကင္းကြာ သြားပါေစနဲ႔။" 

 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဇင္ဘာေဗြ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(ZCBC) ၏ မွ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ထုတ္ 
ျပန္ထားေသာ သိုးထိန္းအမွာစာကို လည္း 
လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ျပန္ထားသူျဖစ္သည္။ 
 ဆရာေတာ္ႀကီး က "သင့္မဲဟာ 
သင့္မဲပဲျဖစ္တယ္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မဲ 
ထည့္ၾက။ ဒါေပမဲ့ ဆူညံဆူညံ မလုပ္ၾကနဲ႔။  
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေဖၚ 
ေဆာင္သူသာ ျဖစ္ပါေစ။

 ေရြးေကာက္ပြဲကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လူမႈေရး၊ ဘာသာ 
ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစြမ္း ႀကိဳးစား 
လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

 Ref; Vatican Radio

( CBCM-OSC)
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၆

ဝါရွင္တန္ ဒီစီ ၆ ရက္၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၇

 ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏွိုင္ငံက   အ 
ေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အလတ္စကာျမိဳ႕ အထိ 
ေရာက္ ႏိုင္ေသာ ဒံုးက်ည္ တစ္မ်ိဳးကို  စမ္း 
သပ္မႈျပဳ အျပီး ရက္အနည္းအၾကာတြင္ အ 
ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စုႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား 
ရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက “ႏ်ဴကလီးယား 
လက္နက္မ်ား ခၽြင္းခ်က္မရွိ အၿပီး ဖ်က္သိမ္း 
ေရး”  အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

 "ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ အနည္းအ 
က်ဥ္း ျဖစ္႐ံုမွ်ျဖင့္  လူသားမ်ားႏွင့္ ကမၻာႀကီး 
တစ္ခုလံုးအား အလြန္ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္ 
ဆံုးရံႈးမႈမ်ား  ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အတိမ္း 
အေစာင္းအနည္းငယ္ ျဖစ္႐ံုနဲ႕ လူသားထု 
တစ္ရပ္လံုးအား အတိဒုကၡ ေရာက္ေစပါ 
လိမ့္မယ္" ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ပူးတြဲ 
ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

 “ႏ်ဴကလီးသား လက္နက္မ်ား အ 
ၿပီးသတ္ ဖ်က္သိမ္းေရး အတြက္" အျခား 
ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ယံုၾကည္စိတ္ ခ်ရ 
ေသာ၊ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ၊ အေကာင္ အ 
ထည္ေဖၚႏိုင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ 
ႏိုင္ငံမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္။"

 ထိုေၾကျငာစာတမ္း အား “ႏ်ဴက 
လီးယား လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး - လူထု 
လံု ျခံဳေရး ရွာေဖြျခင္း” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထား 
သည္။ ဤေၾကျငာစာတမ္းသည္ ကမၻာ့ 
ကုလ သမဂၢက ႀကီးမႉး က်င္းပေနေသာ 
ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး စည္းေဝးပြဲႏွင့္ 

လည္းတိုက္ဆိုင္ေနသည္။ သို႔ေသာ ဤ 
အစည္းအေဝးကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ 
ႏိုင္ငံမ်ားက တက္ေရာက္ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။

 "ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကမၻာေျမႀကီးသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဟန္ခ်က္မညီေသာ ပဠိ 
ပကၡ မ်ား၊ ဆိုင္ဘာ လံုၿခံဳေရးမွ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ယုိယြင္းမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတ 
ျခင္း စသည္ အစြန္းဖက္မ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္ 
နက္ေနသည္။ ထုိအရာမ်ားတြက္ အေျဖရွာ 
ရန္ ႏ်ဴကလီးယား ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းသည္ 
မည္သို႔မွ် အေရးမပါ" ဟု ဆိုသည္။

 ႏ်ဴကလီးယား စက္႐ံုမ်ား တည္ 
ေဆာက္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးကို အလဟႆ 
ျဖဳန္းတီးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 

ကလည္း မိန္႔ၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။ "ႏ်ဴ 
ကလီးယား လက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ 
ကမၻာ့ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးျခင္းသာ 
ျဖစ္သည္။ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ လူသား 
ထု ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
တို႔တြင္ ထုိေငြမ်ားကို သံုးသင့္သည္" ဟု ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးတို႔သည္ တန္ခိုးအာဏာ ႀကီးထြား 
ျခင္း ႏွင့္ လက္နက္ပိုင္ဆိုင္မႈ အေပၚတြင္ 
ေဆာက္တည္မရပါ၊ သို႔ေသာ္ တရားမွ်တ 
ျခင္း၊ လူသားထု ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူ၏ 
အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေလးစားျခင္း၊ 
ကမၻာေလာကႀကီးအား ကာကြယ္ ေစာင့္ 

ေရွာက္ျခင္း၊ လူသားမ်ား အခ်င္းအခ်င္း 
အၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ပညာ 
ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စားဝတ္ေနေရးဖူလံုမႈ 
တို႔သည္ လူတုိင္းအတြက္ ရရွိႏိုင္ျခင္း 
စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ ေဆာက္ 
တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ သည္ 
ေခတ္အဆက္က ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ 
ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ား 
ဘယ္နဒစ္ ၁၆၊ ေယာဟန္ေပါလူး ၂၊ ေပါလ္ 
၆၊ ဂၽြန္ ၂၃ စသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ား 
သည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ကို ဆန္႔က်င္ 
ခဲ့သူသမ်ားျဖစ္သည္။

   ( Ref; CAN\EWTN News)

(CBCM-OSC)

ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဆိုျပဳ

ဗာတီကန္၊ ၁၅ ရက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၇။

 ကမၻာ့ကုလ သမဂၢက ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ခ် 
မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို ဗာတီကန္ ႐ံုးေတာ္မွ 
ခ်ီးက်ဴးစကား ဆိုခဲ့သည္။

 ခ်မွတ္ထားေသာ ပန္းတုိင္ ၁၇၇ ခု 
လံုးကို ပံ့ပိုးႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ဤ 
စီမံကိန္းသည္ အဓိက က်ေသာ အရာမ်ား 
ပါဝင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူသားထုႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ထံုတမ္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ ေရး 
အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ကုလသမဂၢသို႔ ဗာတီကန္၏ အ 
ၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ဘယ္နာဒီတို ေအာက္ဇာ က မွတ္ခ်က္ 
ခ်ခဲ့သည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဘာ 
သာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း 
မွာ အသက္တာ၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာ၊ ညီအစ္ကိုစိတ္ဓါတ္တို႔ အေပၚ အ 
ေျခခံသည့္ လူ  အသိုင္းအဝိုင္းအား ဖန္ 
တီးမည့္ တည္ေဆာက္သူမ်ားကို ကူညီ 
အားေပးရန္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုခဲ့သည္။

 ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 
ကူညီ ပံ့ပိုးေပးသည္မွန္ေသာ္လည္း အျပစ္မဲ့ 
သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပး ရန္မွာ ႏိုင္ငံ 
ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို 
ကာကြယ္ေပး႐ံုမက လူမ်ားအား ပါရမီလမ္း 
စဥ္အား ျပသျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ 

ႏိုးသူမ်ား ျဖစ္လာေးရန္ သင္ၾကားေပးလ်က္ 
ရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
           Ref; Vatican Radio

( CBCM_OSC) 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ၿပီး ပါရမီမ်ားကို တိုးပြါးေစႏိုင္သည္
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၇

နယူးေဒလီ ၁၁ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၇။ 

 အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးထြား 
ေနေသာ တရားဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား၊ အ 
ၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္  သတ္ျဖတ္ 
ျခင္းမ်ား၊ အုပ္စုဖြဲ႕ အၾကမ္းဖက္မ်ားကို 
ရပ္တန္႔ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။  “လူ 
မ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဇာတ္ခြဲျခားျခင္း၊ 
ဘာသာစကားႏွင့္ နယ္ေျမ ေဒသ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊  
သဟဇာတျဖစ္ျခင္းတို႔ ႏွင့္ ညီရင္းအကို 
စိ တ္ ထား မ်ားေ ဖ ၚ ထု တ္ႏို င္ေ ရး အ တြ က္  
စိတ္တူကိုယ္တူ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ၾက 
ပါစို႔။”   ဟု တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ခဲ့သည္။

  စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႔က ကက္ရွ္မီး 
ယား ျပည္နယ္ အာမာနတ္သ္ ဗိမာန္မွ 
ျပန္လာေသာ ဟိႏၵဴ ဘုရား ဖူအဖြဲ႔မ်ားအား 
တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစု 
ပါဝင္လွ်က္ ေသဆံုးသူ (၇) ဦးႏွင့္ ျပင္းထန္ 
စြာ ဒဏ္ရာရသူ (၁၂) ဦးရွိခဲ့သည္။ 

 အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၏ အတြင္းေရးမႈးျဖစ္သူ 
ဆရာေတာ္ႀကီး သီအိုေဒါရို မာစကာရန္ 
ဟတ္(စ္) က ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္ျပန္ေသာစာ၌ ဤ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ 
ခိုက္မႈသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္ျခင္း 
မီးေတာက္မ်ား ေတာက္ေလာင္ေနဆဲ ျဖစ္ 
သည္ကို ေဖၚေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ပါရွိသည္။

 ကက္ရွ္မီးယားေဒသသည္ အိႏၵိယ 
ႏွင့္ ပါကစၥတန္တုိ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြါးရာ 
နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး မြတ္ဆလင္ အမ်ားစု 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ျပည္နယ္ ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ ဟိႏၵဴတို႔ အျမင့္အျမတ္ထားရာ  
ဗိမာန္ေတာ္မ်ား ရွိသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း ဘုရားဖူးသည္ ႏွစ္စဥ္ သြား 
ေရာက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဘာ 
သာေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း ေကာ္မရွင္ 

ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ မာကာဒိုက အာ 
ရွ သတင္းဌါနအား ေျပာၾကားရာတြင္ ဤ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို အျပင္းအထန္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ 
သည္။ "အခုလို အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့တဲ့ 
လုပ္ရပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ အခု 
က ဘယ္ဘာသာကိုပဲ လိုက္က်င့္ေနပါေစ 
ဘာသာဝင္တိုင္းက ထိတ္လန္႔ေနရတယ္။ 
လံုၿခံဳမႈ မရွိေတာ့ဘူး။ ဘာသာအခ်င္းအခ်င္း 
ေလးစား လက္ခံမႈမရွိတဲ့ အစြန္းေရာက္ ဝါဒီ 
ေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အခ်ိန္ျပည့္ ခံေနရ 
တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို မလိုလားတဲ့ သူေတြ 
ဆီမွာ သူတို႔ရဲ႕ အတၱ ေလာဘေတြ ႀကီးစိုး 
ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တပ္မက္ စိတ္ေတြနဲ႔ 
အျပစ္မဲ့တဲ့ သူေတြကို အၾကမ္းဖက္ေန 
ၾကတယ္။"

 ထိုေၾကျငာစာတြင္ ဟိႏၵဴ ဘာသာ 
ဝင္မ်ားက သူတို႔ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ 
ႏြားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအ 
တြင္း လွည့္လည္သြားကာ လူအုပ္ျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန 
ျခင္းကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်ထားသည္။ "ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔အေနႏွင့္ 'ႏြားမ်ားကို ကာကြယ္သူမ်ား' 
ဟု အမည္ခံထားေသာ အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ 
လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။ လူ႕ 
အသက္ကို သတ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် တရားမဝင္ႏိုင္ပါ။ တိ 

ရစၧာန္အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားနာမေတာ္၌ 
ျဖစ္ေစ အသက္သတ္ျခင္းသည္ မည္သို႔မွ် 
မျဖစ္သင့္ပါ။ ဇာတ္နိမ့္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားအား အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်ျခင္း 
ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။ အျပစ္မဲ့  
ေသာသူမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးရျခင္း အ 
တြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲရပါသည္။ 
က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားသည္ စိတ္ႏွစ္သိမ့္ 
မႈ ရရွိၾကပါမည့္ အေၾကာင္း ဆုေတာင္း ေပး 
လိုက္ပါသည္။"

 ဆရာေတာ္ သီေအာ္ေဒါ႐ိုက အ 
ေနာက္ဖက္ ဘန္ေဂါလ္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
အႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ေနေသာ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လည္း ေထာက္ျပကာ 
တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ တ 
ရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ သဟဇာတရွိေရးႏွင့္ 
ညီအစ္ကို စိတ္ထားမ်ား ထြန္းကားေစရန္ 
အတတ္ႏိုင္ဆံုး တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾက 
ရန္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္ ကိုယ္စား ေတာင္းခံထားသည္။

 "ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ဇာတ္ခြဲဲျခား 
မႈ၊ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာခြဲျခားမႈမ်ားျဖင့္ ကြဲ 
ျပားေနပါက မည္သို႔မွ် တိုးတက္ႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အသက္မ်ား 
ကို ဖ်က္စီး သတ္ျဖတ္ၿပီး မိသားစုမ်ားကို 
ကြဲလြင့္ေစသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကေလးမ်ား၊ 

လူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို က်ဥ္း 
ေျမာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မႈ အ 
တြက္ စေတးမခံႏိုင္ပါ" ဟုေရးသားထား 
သည္။

 "ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံသည္ အတူတကြ 
ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာ 
ႀကီးမားခဲ့သည္။ မခန္႔မသင့္ေသာေၾကာင့္ 
ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ 
နလန္ထူလာၿမဲျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ 
မႈမ်ားသည္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ ျဖစ္ေန 
သည္၊ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ညီအစ္ေမာင္ႏွမ အိႏိၵယ ျပည္သူ 
ျပည္သားအေပါင္းတို႔ ယံုၾကည္ရာဘာသာ 
မတူျခင္းေတြ၊ ေနထိုင္ရာေဒသ ကြဲျပားမႈ 
ေတြ၊ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ ခြဲျခားမႈေတြအေပၚ 
ေက်ာ္တက္ၾကရေအာင္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ 
သဟ ဇာတျဖစ္ျခင္း၊ ညီအစ္ကို စိတ္ထား 
တိုးပြါးေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ၾက 
ပါစို႔" အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ 
မ်ားက ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ 
ထားသည့္စာကို ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ 
ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။
 Ref: CBCI, CNS

CBCM- OSC

အိႏၵိယ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ 
ညီရင္းကိုစိတ္ထားရွိေရး ေမတၱာရပ္ခံ

ဗာတီကန္႐ံုးဌါန အသစ္ "ဘာသာဝင္လူပုဂၢိဳလ္၊ မိသားစုႏွင့္ အသက္တာ" ဌါန၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ဖြင့္လွစ္
 ဗာတီကန္႐ံုးေတာ္မ်ားတြင္ ဌါန အသီးသီးရွိရာ "ဘာသာဝင္ လူပုဂၢိဳလ္၊ မိသားစု ႏွင့္ အသက္ 
တာ" ဌါနကို စတင္မည္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ 
ရက္ေန႔ တြင္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ဝင္ခဲ့သည္။

 ထိုဌါနသည္ ယခုအခါ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိၿပီး အသင္းေတာ္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာ 
ကို ထမ္းေဆာင္ေပးေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ထို ဌါန၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ 
ႏွာကို တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဝင္ေရာက္ၾကည္႐ႈႏိုင္သည့္ လိပ္စာမွာ www.laityfamilylife.va 
ျဖစ္သည္။

ထိုစာမ်က္ႏွာတြင္ သာမန္ ဘာသာဝင္တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လူငယ္ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ 
လူငယ္လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ မိသားစုအေရးမ်ားကို ဓါတ္ပံု ဗီဒီယိုတို႔ျဖင့္ ေဝေဝဆာဆာ တင္ 
ဆက္ထားသည္။

CBCM-OSC



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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၈

 ျမန္မာမွာ ဆုိရုိးစကား တစ္ခြန္း ရွိပါ 
တယ္။ 'လက္ဦးဆရာ မည္ထုိက္စြာ ပုဗၺာစရိယ 
မိႏွင့္ဘ' လုိ႔ ေရွးသံုးစကားရွိထားခဲ့တာ အား 
လံုးလည္း ၾကားဖူးၾကပါတယ္။ မိဘေတြဟာ 
သားသမီးေတြအတြက္ မေမြးဖြားခင္ သေႏၶ 
တည္စ ကတည္းက လက္ဦးဆရာေတြပဲ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ သားသမီးေတြအေပၚ မိဘေတြရဲဲ႕ 
ပညာေပးျခင္းဆိုတာဟာ အင္မတန္ အႏု 
ပညာ ဆန္ၿပီး အေရးပါလွတဲ့ အခန္းက႑ 
တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 မိသားစု ဘဝဆုိတာ သားသမီးေတြ 
ကို တာဝန္ယူ ပညာေပးဖုိ႔အတြက္ ဘုရားက 
ေပးတဲ့ သဘာဝတရားရဲ႕ လက္ေဆာင္တစ္ခု 
ပါပဲ။ ကေလးေတြကို သူတုိ႔ကိုသူတို႔အတြက္ 
တာဝန္ယူတတ္ေအာင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ လူ႕ 
ေဘာင္ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ တာဝန္သိတတ္ 
ေအာင္ မိဘေတြကပဲ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ 
ေပးရပါတယ္။

 တမန္ေတာ္ႀကီး သံေပါလူးက ေကာ္ 
ေလာေဆ ၾသဝါဒစာ ၃း၂ဝ မွာ ခရစ္ယာန္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သြန္သင္ထားတာ တစ္ခု 
က "ခ်စ္သားသမီးတုိ႔ အရာရာမွာ သင္တုိ႔မိဘမ်ား၏ စကား 
ကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမႈကား ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္း 
ကို သခင္ဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မႈ၏။ ဖခင္မ်ားတုိ႔၊ သင္တုိ႔၏ 
သားသမီးမ်ားကို စိတ္မသာမယာ မျဖစ္ေစၾကႏွင့္။ ဤသုိ႔ 
ျပဳလွ်င္ သူတုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္အားငယ္ၾကလိမ့္မည္။" လုိ႔ 
ဆံုးမထားပါတယ္။

 ဒီ သြန္သင္ခ်က္ေလးဟာ ပညာ အေျမာ္အျမင္နဲ႔ 
ျပည့္ဝလွပါတယ္။ ကေလးေတြကိုိ မိဘေတြရဲ႕ စကားကို 
နားေထာင္လုိက္နာေစဖုိ႔ ဆံုးမေပးရမွာ ျဖစ္သလုိ မိဘေတြ 
ကလည္း ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအေပၚ 
ပို႔ေဆာင္လမ္းျပေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကေလးေတြကို စိတ္ဓါတ္ 
က် လက္မိႈင္ခ်ကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အေရာင္ေတြမဲ့သြားေအာင္ 
မျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ကေလးေလးေတြ 
ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္ဝခုိင္မာတဲ့ ေျခလွမ္းေတြနဲ႔ တစ္ 
လွမ္းခ်င္း လွမ္းတက္ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာၾကရမွာပါ။ သင္ 
ဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ေလွကားတစ္ခုအေပၚ တက္ 
ေစခ်င္တယ္ ဆုိပါစို႔။ ကေလးကုိ 'သားေရ အေမ့ လက္ 
ကိုကိုင္ၿပီး ဒီေလွကားကို တစ္လွမ္းခ်င္း ေျဖးေျဖး တက္ 
ၾကည့္စမ္းပါ။ သားရဲ႕ ေဘးမွာ အေမရွိတယ္။ လာပါ . .  အ 
တူတူတက္ရေအာင္' လုိ႔ေျပာရင္ အဲ့ဒီကေလးက ယံုၾကည္ 
စိတ္ခ်မႈနဲ႔ ရဲဝံ့စြာ တက္ေလွ်ာက္ ႏုိင္စြမ္းေတြ ရွိလာပါတယ္။ 
အဲ့လုိမဟုတ္ဘဲ 'ကုိယ့္ဟာကို ရေအာင္တက္၊ ရေအာင္ 
ေလွ်ာက္၊ ငါေတာ့ မလုိက္ႏုိင္ဘူး၊သြားေလ' လုိ႔ ေျပာလုိက္ 
ရင္ေတာ့ ဘာမွ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသးတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ 
ရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းေတြကို ပါရုိက္သတ္လုိက္သလုိ ျဖစ္သြား 
ပါတယ္။ ကေလးရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ အညႊန္႔ေလးေတြကို ခ်ိဳးပစ္ 
လုိက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ မိဘ 

အေပၚ နားေထာင္ နာခံမႈကိုလည္း ေလ်ာ့က်သြားေစ ပါ 
တယ္။ ဒီလုိသာဆုိ မိဘႏွင့္ သားသမီးၾကားမွာလည္း အျပန္ 
အလွန္ လက္တဲြ ညိွယူ ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ 
ကေလးေတြရဲ႕ မိမိကုိယ္ကို တာဝန္ယူတတ္ဖုိ႔နဲ႔ လူ႕ေဘာင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ တာဝန္သိတတ္ဖုိ႔ ဆုိ 

တာဟာ မိဘေတြရဲ႕ ပဲ့ျပင္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေပၚမွာ မူတည္ 
ေနပါတယ္။

 အိမ္ရွိ လူစံု အလုပ္လုပ္တာေတာင္ ဝမ္းဝ ခါးလွဖုိ႔ 
အတြက္ မနဲရုန္းကန္ေနရတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ သားသမီးအတြက္ 
အခ်ိန္ေပးဖုိ႔ဆိုတာ မိဘေတြအတြက္ ခက္ခဲလာပါတယ္။ 
မိဘကမိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္ အလုပ္လုပ္ၿပီး ညေနမွျပန္လာေသာ္ 
လည္း သားသမီးက ေက်ာင္းၿပီး က်ဴရွင္၊ က်ဴရွင္ၿပီးေက်ာင္းနဲ႔ 
စာၿပီးရင္းစာ လုပ္ေနရတဲ့ သံပတ္ရုပ္ကေလးေတြ ျဖစ္ေနျပန္ 
ေတာ့ မိဘႏွင့္ သားသမီး ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ဟာ နည္းသထက္နည္း 
လာပါတယ္။ မိဘျဖစ္တဲ့ အေဖႏွင့္အေမ တကဲြတျပား 
ေနေနရတဲ့ သားသမီးေတြအတြက္ ဆုိပိုလုိ႔ေတာင္ အခြင့္အ 
ေရးက နည္းေနပါေတာ့တယ္။ မိဘေတြက ကဲြေနရုံတင္ 
မကေသးဘူး။ အေဖက အေမ့ကိုအႏုိင္က်င့္ ရက္စက္၊ 
အေမက အေဖ့ကို အျပစ္တင္ အေကာင္းမေျပာ၊ ၾကာလာ 
ေတာ့ ဒီမိဘေတြရဲ႕ သားသမီးေတြက ရန္လုိစိတ္ေတြပါ ဝင္ 
လာပါတယ္။ အေကာင္းမျမင္ စိတ္ေတြ၊ အားငယ္စိတ္ေတြပါ 
မသိမသာနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ေနရာယူလာပါတယ္။ 
ခ်စ္လုိ႔ၾကိဳက္လုိ႔ ဘုရားေရွ႕မွာ လက္ထပ္ယူခဲ့ၾကၿပီး အ 
ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဆင္မေျပျဖစ္လုိ႔ လက္တဲြ 
ျဖဳတ္ၾကတယ္ ဆိုေပမဲ့လည္း ေျမစာပင္ျဖစ္ခံေနရတဲ့ သား 
သမီးေတြရဲ႕ ေရွးေရးကိုလည္း မိဘေတြအေနနဲ႔ ထည့္တြက္ 
ငဲ့ညာ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။'

 'မိေကာင္းဖခင္'ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကား တစ္ခြန္းကို 
လည္း ၾကားဖူးၾကမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ မိေကာင္းဖခင္ 
ဆုိတဲ့စကားလံုးကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ 
အမိေကာင္းမွ အဖကို ခင္တြယ္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ သက္ 
ေရာက္ပါတယ္။ 'မိသားစု' လုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္လည္း မိဘရယ္ 
သားသမီးရယ္ စုထားလုိ႔ မိသားစုလုိ႔ နားလည္မွတ္ယူ 
ႏုိင္ပါတယ္။ ထပ္ၿပီး 'မိဘ'ဆုိတာ ကိုလည္း ၾကည့္လုိက္ရင္ 
အမိရယ္ အဖရယ္ ေပါင္းစပ္ထားလုိ႔ မိဘလုိ႔ ေခၚတယ္ဆုိတာ 
အားလံုးသိၾကမွာပါ။ မိေကာင္းဖခင္၊ မိသားစု၊ မိဘဆိုတဲ့ 
စကားလံုးတုိင္းမွာ "မိ" ဆုိတဲ့ စကာလံုးက အရင္လာပါတယ္။ 
မိခင္ျဖစ္တဲ့ အေမတစ္ေယာက္ရဲဲ႕ အေရးပါ အရာေရာက္မႈကို 
ခန္႔မွန္းၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။ မိခင္က ဖခင္ကို အေကာင္း 
မေျပာ၊ အထင္ေသးကာ အျပစ္တင္ရႈပ္ခ် ေနရင္ သားသမီး 
ေတြက ဖခင္ကို မေလးစား ရုံတင္မကဘဲ မိခင္ကိုပါ အထင္ 
ေသးသြား တတ္ပါတယ္။ ထို႔နည္းတူပဲ ဖခင္ကလည္း မိခင္ 
ျဖစ္တဲ့ အေမ့ကို ၾကင္နာျမတ္ႏုိးမႈ၊ ခ်စ္ခင္တန္ဖုိးထားမႈေတြနဲ႔ 
အျပန္လွန္လက္တြဲသြားၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 တကယ္ေတာ့ မိဘနဲ႔ သားသမီးၾကား၊ 
မိသားစုနဲ႔ လူ႕အဖဲြ႕စည္းၾကား၊ မိသားစုနဲ႔ စာ 
သင္ေက်ာင္းက ဆရာ ေတြၾကားမွာ အလႊာ 
ပါးပါး ၾကားခံေနလုိ႔ ဒီလို အခက္ခဲေတြ လည္း 
ျဖစ္ကုန္ၾကတာပါ။ အဲ့ဒီအလႊာေလးက ဘာလဲ 
ဆိုရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပန္ 
အလွန္ ယံုၾကည္နားလည္မႈ မရွိျခင္းပါပဲ။ နား 
လည္ ယံုၾကည္ေပး ျခင္း မရွိတဲ့ လြန္ဆဲြပဲြ 
တစ္ခုမွာ အနင္းခံလုိက္ရ တာဟာ တျခား 
မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတုိ႔ရဲ႔ အေသြး အသား၊ 
ကေလးမ်ားပဲျဖစ္ေနပါတယ္။

 ဒီေတာ့ ကေလးေတြကို ဘယ္လုိမ်ား 
ပညာေပးၾကမလဲ ဆုိတာက စဥ္းစားစရာ ေမး 
ခြန္း တစ္ခုပါ။ မိဘေတြက လြယ္လြယ္နဲ႔ ၿပီး 
ေရာဆုိၿပီး ကိုယ့္သားသမီးကို ေဘာ္ဒါပို႔၊ အ 
ေဆာင္ထားလုိက္ရုံနဲ႔ ပညာေပးျခင္းက ၿပီး မ 
သြားေသးပါဘူး။ ပညာေပးျခင္းဆုိတာေက်ာင္း 
ပညာ တစ္ခုထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ဦးေႏွာက္ တစ္ 
ခုတည္းကို ပံုသြင္းေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ ဘက္စံု 
ပံုးသြင္းေပးရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြ 

ရဲ႕ ႏွလံုးသား အထာကို သိဖို႔လုိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ 
ကေလးေတြဟာ ဖေယာင္းသား ေလးေတြလုိ ပဲႏူးညံ့ ေပ်ာ့ 
ေပ်ာင္းလွပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုတဲ့ အပူဓါတ္ကို ေပး 
ၿပီး လုိရာကိုပံုသြင္း ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဥာဏ္ရည္ပိုင္း ဆုိင္ရာ၊ 
ႏွလံုးသားပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးပုိင္း ဆုိင္ရာ စတဲ့နယ္ပယ္ 
အသီးသီးမွာ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြး ျမင့္မားၿပီး ရင့္က်က္ 
ႀကီးထြားလာႏုိင္ဖုိ႔ ဘက္ ေပါင္းစံု မွ်တေအာင္ ပညာေပး 
ပံုသြင္းရမွာပါ။ ကေလးတစ္ ေယာက္ ရဲ႕ အတြင္းသေႏၶမွာ 
ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းေတြ ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး 
ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ လူသားတစ္ဦး ျဖစ္လာေအာင္ ဆဲြထုတ္ 
ပံုသြင္းေပးျခင္းသာ စစ္မွန္တဲ့ ပညာ ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီလုိ ပညာေပးပံုသြင္း ေဆာက္တည္ဖုိ႔အတြက္ 
မိဘေတြရဲ႕ အခန္းက အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ကိုယ့္သားသမီး 
ေတြရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြကို တည့္မတ္ေပးမယ့္ မိဘက သား 
သမီးနဲ႔ အေဝးဆံုးမွာ ေရာက္ေနရင္၊ သားသမီးနဲ႔ ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆုိႏိုင္ျခင္း မရွိရင္ ဘယ္လုိပညာ ေပးလုိ႔ရႏုိင္ပါေတာ့ 
မလဲ။ အေပၚယံ အလာပသလာပ ေျပာဆုိျခင္းနဲ႔ေတာ့ မထိ 
ေရာက္နုိင္ပါဘူး။ ေႏြးေထြးယံုၾကည္မႈရွိတဲ့၊ နားလည္ျမင့္ 
တင္ေပးခ်င္တဲ့ ၊ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္း (Dialogue) ကသာ 
လွ်င္ သားသမီးနဲ႔ မိဘ ဆက္ဆံေရးကို ေျပလည္ေခ်ာေမြ႕ 
ေစမွာပါ။ ဒီလိုအဆင့္ကို ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ဆုိတာ ကလည္း 
ေအာက္ေျခ အုတ္ျမစ္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အေျချပဳထား 
ရပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အေပၚအေျခခံၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ 
ဘဝေတြကုိ လွပရွင္သန္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးၾကပါ။ 
ဘဝဆုိတာ ဓါတ္ခဲြခန္း တစ္ခုမွာ ရွင္သန္ရတဲ့ အရာမဟုတ္ 
ဘူး ဆုိတာကုိ သတိျပဳၾကပါ။ ၿပီးေတာ့ ေယဇူးသခင္ 
ကိုယ္ေတာ္တုိင္လည္း မိသားစု အသိုက္အျမံဳမွာ ၾကီးျပင္း 
ရွင္သန္ခ့ဲတယ္ ဆိုတာကိုလည္း အမွတ္ရၾကပါ။ ေကာင္းတဲ့ 
မိသားစုက ႀကီးျပင္းလာတဲ့သူဟာ လူသားထု အဖဲြ႕အစည္း 
အတြက္လည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ေဆာင္က်ဥ္ေပးႏုိင္ 
ပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ လူသားထု တစ္ရပ္လံုး လွပစြာ 
ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ေကာင္းတဲ့ မိသားစုဆိုဟာ မရွိမျဖစ္ 
ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားထု တစ္ရပ္လံုး လွပစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ 
ေကာင္းတဲ့ မိသားစုဆိုဟာ မရွိမျဖစ္ 

ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သားၾကည့္မေနပါဘူး အထင္နဲ႔ ျပဳခဲ့တဲ့ 
အရာရာတိုင္း အတြက္၊ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမ့ကို 

ေက်းဇူး  . . . ေက်းဇူးပါလုိ႔

စာမ်က္ႏွာ ၉ သို႔
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၉

စာမ်က္ႏွာ ၈ မွအဆက္

 မိဘေတြရဲ႕ ပညာေပး ပံုသြင္းေဆာက္တည္ျခင္းမွာ 
တခါတေလက်ေတာ့လည္း မိဘေတြကိုယ္တုိင္ သတိမမႈမိ 
ဘဲနဲ႔ သားသမီးေတြကို ပညာေပးသြားတာေတြလည္း ရွိ 
တတ္ပါတယ္။

 'သားၾကည့္ေနပါတယ္' ဆုိတဲ့ ဒီကဗ်ာေလးကို 
လည္း ဖတ္ၾကည့္ၾကည့္ပါ။

'သားၾကည့္မေနပါဘူး အထင္နဲ႔၊ ေရခဲေသတၱာပၚမွာ သားရဲ႕ 
ပထမဆံုး ပန္းခ်ီတစ္ခ်ပ္၊ အျမတ္တႏုိးနဲ႔ ေဖေဖတင္ထားတာ 
ျမင္ရေတာ့၊ သားေလ . . . ခ်က္ခ်င္းကို ေနာက္တစ္ခ်ပ္ 
ေျပးဆဲြခ်င္မိတယ္ '

'သားၾကည့္မေနပါဘူး အထင္နဲ႔၊ လမ္းေပၚက ေလလြင့္ 
ေၾကာင္ကေလးကို၊ တယုတယနဲ႔ ေမေမ အစာေကြ်းေနတာ 
ျမင္ရေတာ့၊ တိရိစႇႇၦာန္ေလးေတြကို ၾကင္နာရမယ္ဆုိတဲ့ အ 
သိိ၊ သားရင္မွာ ထိရွသြားတာေပါ႔ '

'သားၾကည့္မေနပါဘူး အထင္နဲ႔၊ သားတုိ႔မိသားစု အိမ္က 
ေလးကို အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ ေဖေဖကရုစိုက္တာ ျမင္ရ 
ေတာ့၊ အရာရာကို တန္ဖုိးထားရမယ္ဆုိတာ သားေတြး 
မိျပန္ေရာ' 

'သားၾကည့္မေနပါဘူး အထင္နဲ႔၊ ေနမေကာင္းတဲ့ မိတ္ေဆြ 
တစ္ေယာက္ကို၊ ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ ေမေမ ျပဳစုေပးေနတာ 
ျမင္ရေတာ့၊ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ကူညီရမွာ 
ပါလားဆုိတာ သား သတိျပဳမိတာေပါ႔'

'သားၾကည့္မေနပါဘူး အထင္နဲ႔၊ ေဖေဖ့ မ်က္ဝန္းမွာ မ်က္ 
ရည္စေတြ ျမင္ရေတာ့၊ ေၾသာ္ . . တခါတေလ ဘဝဆုိတာ 
နာက်င္ရတယ္၊ ငိုေၾကြးတဲ့အခ်ိန္လည္း ရွိပါလားဆုိတာ  
သား အံ့ၾသခဲ့ရတယ္'

'သားၾကည့္မေနပါဘူးလုိ႔ အထင္နဲ႔ ေမေမက အရာရာကို 
တန္ဖုိးထားတတ္ကို ျမင္လုိက္ရေတာ့၊ သားေလ . . ျဖစ္ 
ႏုိင္ရင္ ေမေမ့နားက အရာအားလံုး ျဖစ္ခ်င္ေနမိျပန္ေရာ '

'သားၾကည့္မေနပါဘူးလုိ႔ ေဖေဖႏွင့္ ေမေမ ထင္ေနေပမဲ့ 
သားကေတာ့ ၾကီးျပင္းတဲ့အခါ လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔ 
လုိအပ္တဲ့ ဘဝသင္ခန္းစာေတြကို သင္ယူေနခဲ့တာပါ၊ 
တကယ္ေတာ့ သား ေဖေဖႏွင့္ေမေမကို အျမဲၾကည့္ေန 
ခဲ့ပါတယ္။' 

'သားၾကည့္မေနပါဘူး အထင္နဲ႔ ျပဳခဲ့တဲ့ အရာရာတိုင္း 
အတြက္၊ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမ့ကိုေက်းဇူး  . . . ေက်းဇူးပါလုိ႔ '

လူသားထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ အခရာက်တဲ့ မိသားစုေတြ 

အားလံုး ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ခံစားရၿပီး သား 
သမီးေတြအတြက္ ပညာေပး အလင္းျပႏုိင္ေသာ မိဘေတြ 
ျဖစ္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါတယ္။

သီကုိရွင္း

 ျမစ္ႀကီးနား ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
ဂုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ 
က ျမစ္ႀကီးနား ပညာေရး ေကာ္မရွင္ ဒါရုိက္ 
တာအျဖစ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ပညာရွင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ နန္ဇိန္းလုေအာန္ 
အား ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔စာခြ်န္နဲ႔ 
အတူ ခန္႔အပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။  

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒါက္တာနန္ဇိန္းလု 
ေအာန္သည္ ျမစ္ႀကီးနားသာသနာတြင္ 
သာမာန္ ဘာသာဝင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ အ 

သင္းေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးေသာ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ခြင့္ ရရိွသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း 
ျဖစ္လာသည္။ 

 အဖဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဦးေဆာင္ 
စီစဥ္ျခင္းကုိ အားလံုးက ၾသဘာေပး 
ခ်ီးက်ဴးၾကၿပီး ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ 
ညီတူ အခြင့္အေရးရိွေၾကာင္း မီးေမာင္း 
ထုိးျပ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္ 
အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးက ဆုိသည္။ 

 ပညာေရးေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၀၇ 

ခုႏွစ္မွစ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာဂ်ိဳးဇက္ 
ေဂါ့လူ ယံုဝါအား ဆရာေတာ္ႀကီး၏လမ္းညြန္ 
မႈနဲ႔အတူ ဦးစီဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရပညာေရး 
ေထာက္ပံ့မႈ မရသည့္ ေတာင္တန္းေဒသ 
မ်ားႏွင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းရိွ ကေလးငယ္အား 
ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။  

 “အရင္က ဒီေကာ္မရွင္ကုိ သီလ 
ရွင္ေတြက ဦးစီးခဲ့တယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ 
စိန္ကုိလန္ဘန္ဂုိဏ္းေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ 
လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ အခုဆုိရင္ သာသ 

နာကေန ဖြင့္တဲ ့ေက်ာင္းေတြေတာ္ေတာမ္်ား 
ေနၿပီီ” ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာဂ်ိဳးဇက္ 
ေဂါ့လူ ယံုဝါက ေျပာသည္။ 

 ယခုကဲ့သုိ႔ ဒါရုိက္တာ တာဝန္လႊဲ 
ေျပာင္းခန္႔အပ္ျခင္းမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက 
ကခ်င္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဆုိင္ရာ က႑ 
မ်ားႏွင့္ ကခ်င္မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး 
(Pat Jasan)မ်ား၌ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
ျပားေနေသာေၾကာင့္ တာဝန္တစ္ခ်ိဳ႕ လႊဲ 
ေျပာင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

 ၄င္းအခမ္းအနားကုိ ညေန ၅ နာရီ 
အခ်ိန္ စိန္ကုိလန္ဘန္ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္း 
ဝင္းရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဆြမ္းစားေဆာင္ 
အေပၚထပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားသာသ 
နာနယ္လံုး၏ Chancellor ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေပါလ္ ဝါန္ေထရ္လြဏ္းေဒါင္မွအသင္းေတာ္ 
ကုိယ္စား တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္း စာခြ်န္ေတာ္ 
ဖတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ 

 အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ေကာ္မ 
ရွင္အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဓမၼဆရာ 
မ်ား လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၅၀ ထက္မနည္း 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ဒါရုိက္တာ နန္ဇိန္းလုေအာန္သည္ 
RVA ကခ်င္အစီအစဥ္ အသံလႊင့္ဌာန၌ ၈ 
ႏွစ္တိတိ ဆက္ကပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမ်ား 
မွ မာစတာဘြဲ႔ႏွစ္ခုႏွင့္ Phd ဘြဲ႔ ရရိွထားသူ 
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ဂြ်န္ဆုိင္းလတ္ေအာင္

ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္က ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ ပညာေရးေကာ္မရွင္ 
ဒါရုိက္တာအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္

ျမစ္ႀကီးနား ၁၉ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇
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၁၀

၁၄  ၇  ၂၀၁၇ ေန႕ 
ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္ ဘုရား 

အရွင္ပညာသာမိ (ေတာမွီရဟန္း) ၏ 
၅၇ ႏွစ္ေျမာက္ ဝိဇာတ (ေမြးေန႔) မွာ 

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံျမိဳ႕ 
ရိုမင္ကက္သလစ္ ဆရာေတာ ္

လာေရာက္ဆုေတာင္း ဂါရဝလာျပဳစဥ္

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
အစဥ္အဆက္  

ခ်စ္ၾကည္ရင္ႏွီးခဲ႕ၾကေသာ 
ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္ ႏွင့္  

ရိုမင္ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္

"ဘာသာဝါဒ မတူၾကလည္း 
ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ ေအးျမၾကလ်ွင ္

တူမ်ွ ၾကလ်ွင ္
ေလာက အတြက္ေကာင္းျခင္းပဲ။" 

ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္  
၁၄ ၇ ၂၀၁၇

" ေမတၱာ တရားေတြ ပြားမ်ားႏိုင္ပါေစ"

ဖားအံ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဂ်စ္စတင္း ေစာမင္းသိုက္ အား 
ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္

Pan Pan San ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ မွ 
ကူူးယူ ေဝမွ်ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အသက္တာမ်ားကို ေမတၱာျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ

 ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ 
လြယ္ေသာ အျခားသူမ်ားအား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္ 
သလစ္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္တြင္ ဇူလိုင္ 
လ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။

 ဤ အေၾကာင္းအရာသည္ ကက္ 
သလစ္ အသင္းေတာ္ အတြင္း မ်က္ကြယ္ 
ျပဳထား၍ မရေသာ အရာ တစ္ခုျဖစ္ ေန 
သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သ 
လစ္ အသင္းေတာ္သည္လည္း လိုအပ္ 
သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ႏိုင္ရန္ ဤ အ 
လုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ 
ဟု စီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

  အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲအား ဦး 
ေဆာင္သူမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ႐ံုး 
ေတာ္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ 
လြယ္ေသာ သူမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဂ်က္ဇ္ဝတ္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဟန္းစ္ ဇိုလ္နာ ျဖစ္ 
သည္။ ထုိ႐ံုးေတာ္သည္ ဤ က႑အား 
တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနကာ 
ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ျဖစ္ေနေသာ အေရးကိစၥ 
မ်ားကိုလည္း ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ ေပး 

ေနသည္။ ျပႆနာျဖစ္လာမွ ေျဖရွင္းသည္ 
ထက္ မျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းက 
ပိုေကာင္းသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပညာေပးျခင္း 
ျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

 ထို အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ သာသနာ ၁၆ ခုမွ 
ကုိယ္စားလွယ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၃ ပါးစီႏွင့္ 
သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္းမ်ားမွ ၂ ပါးစီ 
တက္ေရာက္ၾကၿပီး ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္၏ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။ 
ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ ဗန္းေမာ္၊ 

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ျပည္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
မ်ားမွ ဆရာေတာ္ႀကီးလည္း တက္ေရာက္ 
ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း 
၁၅၄ ဦးရွိသည္။

 ပထမေန႔တြင္ အခမ္း အနားမႉး ဖါ 
သာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္မွ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
သံုးရက္ တာအတြင္း လုပ္ေဆာင္မည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစီရင္ခံၿပီး၊ ရ 
ဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ စိပရီယန္ ေအာင္ဝင္းမွ 
ဖါသာရ္ ဟန္းစ္ ဇိုလနာႏွင့္အတူ ၾကြေရာက္ 
လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ႀကိဳ 
ဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ဖါသာရ္ ဟန္းစ္ 
ဇိုလ္နာ က ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ကေလး သူ 
ငယ္မ်ား မေတာ္မတရား ျပဳလုပ္ခံေနရသည့္ 
အေျခအေန ႏွင့္ သေဘာသဘာဝကို စာ 
ရင္း ဇယားမ်ားျဖင့္ တင္ျပၿပီး အသင္းေတာ္ 
ဖက္မွ မည္သို႔ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ 
ကို ရွင္းလင္းျပခဲ့သည္။ ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ မ 
ေတာ္ မတရား ျပဳက်င့္ခံရသည့္ သူမ်ား၊ 
သားေကာင္ ျဖစ္ၾကရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား 
ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ 
ကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသူတို႔၏ နစ္နာ 
မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

သတင္း၊ ဓါတ္ပံု - CBCM-OSC

စာမ်က္ႏွာ ၁၁ သို႔
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၁၁

 ထိုသို႔ တင္ျပခ်က္မ်ား အၾကားတြင္  
ပါဝင္တက္ေရာက္သူတို႔၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား 
ကိုလည္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 ဒုတိယေန႔တြင္ မေတာ္မတရား ျပဳ 
က်င့္သူတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အမူ 
အက်င့္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး သူတို႔အား မည္ 
ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ရမည္ကို အသင္းေတာ္မွ 
ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ေျပာျပခဲ့သည္။

 ဒုတိယရက္ ေန႔ခင္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ 
မေတာ္မတရား ျပဳမူမႈမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား သူေတာ္စင္မ်ား အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ 
မရွိေစရန္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ကို  မည္ကဲ့ 
သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ 
ထိုအခ်က္မွာ အဓိက အားျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား သူေတာ္စင္မ်ား ေမြး ထုတ္ေပးရာ 
ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းမ်ား၏   ပံုသြင္း တည္ 
ေဆာက္ေပးျခင္း နည္းလမ္း မ်ား၊ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျပဳျပင္ဖို႔ 
လိုေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ သည္။ ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းသားတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားကို အ 
ေကာင္းဆံုး သိႏိုင္ရန္ စိတ္ပညာက႑မွ 
အကူအညီရယူဖို႔လို သလို၊ ဘုရားသခင္၏ 

ေခၚေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း 
တန္ဘိုးထားဖို႔ လိုသည္ကို အေသးစိတ္ 
ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တတိယေန႔ 
တြင္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား မရွိေတာ့ဘဲ ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္သူတို႔၏ အဖြဲ႕လိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို 
မနက္ပိုင္း တစ္ခုလံုး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြး 
ေႏြးပြဲ အတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ 
လက္ရွိ အေျခအေနကို သံုးသပ္ျခင္းက႑ 
ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ စီမံ 
ကိန္းက႑ ႏွစ္ခုပါဝင္သည္။ 

  ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕လိုက္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းမွ ထြက္ရွိေသာ အေျဖမ်ားကို 
စုစည္းတင္ျပကာ ထို အခ်က္မ်ားအေပၚ ေဝ 
ဖန္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို 
ေန႔လည္ ၃ နာရီအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ေန႔လည္ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္ 
တြင္ ေက်းဇူးတင္မစၧားကို ဖါသာရ္ ဇိုလ္နာ 
မွ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
ကို ေအာင္ျမင္စြာ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

 ဤ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ 
လာမည့္ ရလဒ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္ အေနႏွင့္ ဤ ကိစၥရပ္မ်ား 

စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မွ အဆက္

အတြက္ တိက်ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ 
မူဝါဒတစ္ခု ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ထိုလုပ္ငန္းကို ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္း 
ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သူေတာ္စင္ အသင္း 
ဂိုဏ္မ်ားတြင္ မူဝါဒႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ သို႔ 
ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ အသင္း 

ေတာ္ တစ္ခုလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ မူဝါဒႏွင့္ 
လုပ္ထံုလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ အခ်ိန္ပင္ 
ေႏွာင္းေနၿပီ၊ အျမန္လုပ္သင့္ၿပီ ဟု မွတ္ခ်က္ 
ခ်ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဤ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္ကို မျမန္ 
ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တက္ေရာက္ 
သူမ်ားက ဆႏၵျပဳခဲ့ၾက သည္။
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ရဟႏၲာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္မည့္ က်င့္စဥ္အသစ္တစ္ခုကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ခ်မွတ္အတည္ျပဳ

ဗာတီကန္၊ ၁၁ ရက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၇

 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ အ 
တြင္း၌ ရဟႏၲာအျဖစ္ သတ္မွတ္ တင္ 
ေျမာက္ က်င့္စဥ္သစ္တစ္ခုကို ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ေန႔တြင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

 ထိုက်င့္စဥ္မွာ "အသက္စေတးခံ 
ျခင္း" ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ ဘုရား 
သခင္ ႏွင့္ မိမိ၏ နီးစပ္သူအတြက္ အခ်ိန္ 
မတိုင္ခင္ အသက္စြန္႔ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 
ဓမၼအာဇာနည္ျဖစ္ရန္ ယံုၾကည္အတြက္ အ 
ေသ ခံျခင္းႏွင့္ ဆင္တူသည္။ သို႔ေသာ္ ဓမၼ 
အာဇာနည္ ျဖစ္ရန္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ 
ျဖစ္သူရွိရမည္။ ဤ က်င့္စဥ္မွာ မိမိ အသက္ 
ကို တပါးသူအတြက္ စြန္႔ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

 လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ 
ကြယ္လြန္ၿပီးေသာအခါတြင္ ထိုသူအား ရ 
ဟႏၲာ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္လိုေသာအခါ သူ 
၏ သန္႔ရွင္းျခင္းကို ေဖၚထုတ္ရန္ က်င့္စဥ္ 
သံုးမ်ိဳးကို ဦးတည္ ရွာေဖြေလ့ရွိသည္။ ထို 
သံုးမွာ ယုံၾကည္ျခင္း အတြက္ အသက္စြန္႔ 
ျခင္း၊ ပါရမီမ်ားကို သူရဲေကာင္းဆန္စြာ က်င့္ 
ၾကံေနထိုင္ျခင္း ႏွင့္ ထူးျခားေသာ ျမင့္ျမတ္ 
သည့္ဘဝလမ္းစဥ္ကို ေနထိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ 
သည္။ ယခုအခါ "ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအတြက္ 
အသက္စေတးျခင္း" ကို ထပ္မံထည့္သြင္း 
ျဖင္းျဖစ္သည္။

 ဤ က်င့္စဥ္ကို ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ 
တြင္ က်င္းပေသာ ရဟႏၲာ တင္ေျမႇာက္ေရး 
ေကာ္မရွင္၏ ညႇိႏႈိင္း အစည္းေဝးတြင္ စ 
တင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 "မိမိမိတ္ေဆြအတြက္ အသက္ 
စြန္႔ျခင္းထက္ သာလြန္ ႀကီးျမတ္ေသာ 
ေမတၱာမ်ိဳးသည္ မည္သူ၌မွ် မရွိႏိုင္" ဟူ 
ေသာ က်မ္းပိုဒ္ကုိ အေျခခံကာ သတ္မွတ္ခဲ့ 
ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ အသက္ 
ရွင္ေနထိုင္စဥ္က ခရစ္ယာန္သက္တာကို 
မွန္ကန္တည္ၾကည္စြာေနထိုင္ ခဲ့ရမည္၊ လို 
အပ္ေသာ သက္ေသခံျဖစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
သူ႕အား ရည္ညႊန္းထားေသာ တန္ခိုး လကၡ 
ဏာလည္း ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ 
ဓမၼ အာဇာနည္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ယံု 
ၾကည္ျခင္းအတြက္ အသက္စြန္႔သည္ဟု 
သက္ေသ ျပႏိုင္ပါလွ်င္ တန္ခိုးလကၡဏာ ျပ 
ရန္ မလိုအပ္ေပ။

 ခရစ္ေတာ္၏ တရားလမ္းစဥ္ကို 
က်င့္ႀကံေနထိုင္ၿပီး မိမိတို႔ အသက္တာကို 
တပါးသူအတြက္ ေပးဆပ္ကာ အဆံုးထိ 
တည္ၾကည္စြာ ရွင္သန္သူတို႕သည္ အမွန္ 
ပင္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္ဟု ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဤ ေခါင္းစဥ္ တရားဝင္ မွန္ကန္စြာ 
တပ္ႏိုင္ရန္ ျဖည့္စြက္ ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ 
ေလးခ်က္မွာ -

 ပထမ အေနႏွင့္ သူသည္ လြတ္ 
လပ္စြာ လိုလိုခ်င္ခ်င္ တပါးသူအေပၚထား 
ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ အသက္ေပးခဲ့ 
ေၾကာင္း ခိုင္မာေသာ သက္ေသရွိရမည္။

 ဒုတိယမွာ သူ၏ ဘဝ သက္တာ 
တေလွ်ာက္တြင္ သာမန္ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး 
၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖင့္ ေသခ်ိန္ခါ အထိ 
ရွင္သန္ေနထိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။  

 တတိယ အခ်က္မွာ အနည္းဆံုး 
ကြယ္လြန္ၿပီးခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ၏ 
သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္ျခင္း ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ 
ေဇာရမည္။

 ေနာက္ဆံုး အခ်က္မွာ အျခား 
က်င့္စဥ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ သူအားျဖင့္ ေတာင္း 
ေလွ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ခံစား 

ခဲ့ရသည္ ဆိုသည့္ တန္ခိုး လကၡဏာ တင္ျပ 
ႏိုင္ရမည္။

 ခရစ္ယာန္တိုင္း၏ ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္ သည္ ရဟႏၲာ တစ္ပါး ျဖစ္လာရန္ 
မွလြဲ၍ အျခားမရွိပါ။ လူတိုင္း ရဟႏၲာ ျဖစ္ 
ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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ကခ်င္ျပည္နယ္၏ တတိယအဆင့္ရ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ေမး။  ။ပထမဦးဆံုး ညီမေလးရဲ႕နာမည္
နဲ႔မိသားစုကိုမိတ္ဆက္ေပးပါဦးေနာ္။

ေျဖ။ ။အားလံုးပဲ မဂၤလာပါရွင့္။ ကြ်န္မ 
နာမည္က မဂ်ီဂ်ာဇင္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ေဖ 
ေဖ က ေတာ့ ဦး မဂ်ီ ဂြမ္ဆန္ေယာ္လုိ႔ေခၚၿပီး 
ေမေမကေတာ့ ေဒၚအင္လံုဘန္ထြယ္ လုိ႔ 
ေခၚပါတယ္။ ေမြးခ်င္း ၄ ေယာက္ရိွပါတယ္။ 
ကြ်န္မကေတာ့ ဒုတိယေျမာက္ သမီးပါ။ 
စီတာပူဘုန္းေတာ္ႀကီး တုိက္နယ္ ဂြ်န္ေပါလ္ 
ရပ္ကြက္မွာ ေနပါတယ္။

ေမး။ ။ ညီမေလး ဘယ္စာသင္ေက်ာင္းမွာ 
ပညာသင္ယူခဲ့တာလဲ။

ေျဖ။ ။ဟုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္မက ျမစ္ႀကီးနား 
ၿမိဳ႕ အ.ထ.က (၁) မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
ဒီေက်ာင္းကေနပဲ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ႏွင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ တတိယအဆင့္နဲ႔ေအာင္ 
ျမင္ခဲ့တာပါ။ 

ေမး။  ။ ညီမေလးရဲ႕ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူး 
ရရွိတဲ့ အမွတ္ေတြကို ေျပာျပေပးႏုိင္မလား။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ျမန္မာ ၈၀၊ အဂၤလိပ္ 
၇၈၊ သခၤ်ာ ၉၀၊ ဓာတုေဗဒ ၉၇၊ ရူပေဗဒ ၉၃ 
ႏွင့္ ဇီဝေဗဒ ၉၈ အားလံုးစုစုေပါင္း ၅၃၆ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေမး။ ။ဘယ္တကၠသိုလ္မွာတက္ေရာက္ 
ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ဟုတ္ကဲ့၊ ကြ်န္မက ႏိုင္ငံျခားေဆး 
သိပၸံ၊ ေဆးသုေသသန တကၠသိုလ္မွာတက္ 
ခ်င္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ အေမက မႏၲေလး 
ေဆးတကၠသိုလ္မွာ တက္ခိုင္းမယ္ဆိုေတာ့ 

အဲဒီမွာပဲ တက္မွာပါ။ 

ေမး။ ။အခုလုိ ဘာသာစံုဂုဏ္ထူးရွင္ျဖစ္ 
ခဲ့တာရယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ တတိယ 
အဆင့္ ျဖစ္ခြင့္ရတဲ့အေပၚ ဘယ္သူ႔ကိုေက်း 
ဇူးအတင္ဆံုး ျဖစ္မလဲ။

ေျဖ။ ။အဓိကေတာ့ ကြ်န္မယံုၾကည္ကိုး 
ကြယ္တဲ့ ဘုရားသခင္ေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ 
ဆုိေတာ့ သူေပးတဲ့ ဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ အခုလုိ 
ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ကြ်န္မ စာလုပ္တိုင္းလည္း ဘုရားရွိခိုးတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ေနာက္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ရမွာက 
အဘက္ဘက္ကေန ကူညီပံ့ပုိးေပးေနတဲ့ 
မိဘႏွစ္ပါးေပါ့။ ငယ္ငယ္ကတည္းကေန 
ယခုခ်ိန္ထိ လုိေလေသးမရိွေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးတယ္။ စာေတြကုိ အေျခခံပါေအာင္၊ 
နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ သင္ၾကား 
ေပးခဲ့တဲ့ အ.ထ.က (၁) က ဆရာေတြ 
အားလံုးကုိလည္း ဒီေနရာကေန ေက်းဇူး 
တင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။   

ေမး။ ။ ၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ျဖစ္ရတဲ့ 
အေပၚ ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ။ 

ေျဖ။ ။အရမ္းေပ်ာ္တယ္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ 
ပါ။ ကြ်န္မရဲ႕ ဆုေတာင္းျပည့္တယ္လုိ႔ပဲ ခံ 
ယူတယ္။ ကြ်န္မ ၁၀ တန္းမွာ အခုလုိ ၆ 
ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖစ္ဖုိ႔ ငယ္ငယ္ကတည္း 
ကေန ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ “၁၀တန္းမွာ 
၆ဘာသာဂုဏ္ထူးထြက္ၿပီး ဆရာဝန္ျဖစ္ခ်င္ 
တယ္”လို႔ေပါ့။ အခုလုိ အသင္းေတာ္အတြက္ 
ပါ ဂုဏ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့အတြက္လည္း အရမ္း 
ကုိပဲ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္။  

ေမ။ ။ ဒီလို ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးထြက္ 
ေအာင္ ဘယ္လုိႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္ဆုိတာကုိ 
မွ်ေဝေပးပါဦး။ 

ေျဖ။ ။ကြ်န္မအရမ္းကိုပဲ ႀကိဳးစားခဲ့ရပါ 
တယ္။ ကြ်န္မက စာေတာ္တဲ့အထဲမွာေတာ့ 
မပါပါဘူး။ အျခားအတန္းက စာေတြထက္ 
၁၀ တန္းမွာ က်က္ရတဲ့ စာဟာ အဆတစ္ရာ 
ေလာက္ ကြာျခားပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက 
ဆိုရင္ စာသိပ္မလုပ္ဘူး တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔ 
ေလာက္ပဲ လုပ္ပါတယ္။

  စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္လာတဲ့အခ်ိန္ 
မိမိဘဝ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္က ဘာလဲ 
စသည္ျဖင့္ ေတြးေတာလာမိတယ္။ ကုိယ္ 
ျဖစခ္်ငတ္ာကု ိသလိာတဲအ့ခါကေတာအ့ခ်နိ ္
ေတြ အလကားမျဖစ္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါ 
တယ္။ ကြ်န္မ ၈ တန္းကေနစလုိ႔ စာကုိပဲ 
တစ္စုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။  

 မနက္ပုိင္းဆုိ ၄ နာရီခြဲ ၅ နာရီ 
ေလာက္ထၿပီး က်က္တယ္။ ညဆိုရင္လည္း 
၁၂ နာရီထိ ၁နာရီ ေလာက္ထိ စာက်က္ 
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိပ္ေရးဝေအာင္ေတာ့ 
အၿမဲအိပ္တယ္။ အားေဆးေတြလည္း စား 
တယ္၊ စာသင္ခ်ိန္မွာလည္း ဂရုစုိက္နား 
ေထာင္တယ္။ ဖုန္းသံုးတာလည္း လံုးဝမရွိ 
ပါဘူး။ စိတ္ေလတာေလးမရွိဘူး။ ကိုယ္က 
ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ 
က ဦးေနာက္မွာ ႀကီးစိုးေနၿပီးေတာ့ ႏွလံုး 
သားထဲမွာ စြဲၿမဲေနတယ္ပါတယ္။ စာက 
ကိယုက္ိ ုႏိငုတ္ာမ်ိဳး လံုးဝလကမ္ခံႏုငိ္ေအာင ္
ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္ရွင့္။

ေမး။ အခု တကၠသုိလ္ဝင္တန္း တက္ေနတဲ့ 
လူငယ္ေတြကို ဘယ္လိုနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ 
ႀကိဳးစားဖို႔ ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ရွင့္။ အခ်ိန္ဇယားက 
အရမ္းကို အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ 
က စာက်က္တတ္ရမယ္။ ၆ ဘာသာစလံုးကို  
ညီညီမွ်မွ်က်က္ရမယ္။ တစ္ဘာသာကိုပဲ 
အားစိုက္လုပ္ၿပီး က်န္တာမလုပ္ဘူး ဆိုရင္ 
လည္း မေကာင္းပါဘူး။ တစ္ေန႔စာကို 
တစ္ေန႔ ၿပီးေအာင္လုပ္မယ္။ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ 
ဇယားဆြဲၿပီး က်က္ရမွာပါ။ အိမ္စာေတြလုပ္ 
မယ္ ၁ ဘာသာကို တစ္ေန႔ အခ်ိန္ ၁နာရီခြဲ 
လုပ္ေစခ်င္တယ္။ တစ္ေန႔မွ၁နာရီခြဲေလာက္ 
ေတာ့ အခ်ိန္ရေအာင္ ေပးေစခ်င္တယ္။ 
ကြ်န္မလည္း အဲဒီလုိပဲ ႀကိဳးစားခဲ့တာပါ။ 
Bioကို ဆိုရင္လည္း တစ္ေန႔တစ္ခန္းျပတ္ 
ေအာင္က်က္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး မရရ 
ေအာင္ က်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ညီမေလးဆိုရင္ 
စိတ္မေလေအာင္ စိတ္ကို လံုးဝအႏိုင္မယူ 
ေစခဲ့ဘူး။ ကုိယ္ကပဲ အႏုိင္ယူႏုိင္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

ေမး။ ညီမေလးက ေက်ာင္းသူေက်ာင္း 
သားေတြအေနနဲ႔ ဖုန္းမသံုးဖို႔ အဓိကေျပာ 
သြားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါဘာေၾကာင့္လဲ။

ေျဖ။ ။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဖုန္းမသံုး 
ရဘူး ဆိုတာထက္ သံုးတာက ပိုေကာင္းမွာ 

ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အင္တာနက္ 
ေပၚကေန စာနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ဗဟုတုသေတြ 
မ်ားစြာ ရႏုိင္တယ္။ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ရမွာ 
ေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ဂိမ္းပဲေဆာ့ 
ေနၾကတယ္။ ဂိမ္းစြဲသြားတယ္။ စိတ္ေလ 
လႊင့္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖုန္းကုိ မသံုးတာ 
ကလည္း တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ ေကာင္း 
မွာပါ။ 

ေမး။ ညီမေလးက ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ 
တစ္ဦးဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္တာလဲ ရွင္းျပ 
ေပးပါ။ 

ေျဖ။ ။ငယ္ငယ္တုန္းက ခြဲစိတ္တဲ့ ဇာတ္ 
ကားေတြကို ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းအား 
က်မိတယ္။ ကြ်န္မလည္း ခြဲစိတ္တာကို 
ဝါသနာပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ ခႏၱာကိုယ္ကို 
အေသးစိတ္ ကိုင္တြယ္ခြဲစိတ္ရတာ ဝါသ 
နာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူနာေတြ ခြဲစိတ္ဖုိ႔ 
ႏုိင္ငံျခားအထိ သြားစရာမလုိပဲ ကြ်န္မတုိ႔ 
ႏုိင္ငံမွာ ခြဲစိတ္ေပးႏုိင္တဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ 
ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားခ်င္ပါတယ္။  

ေမး။ ။၁၀တန္းတက္ေနသူေတြကို အား 
ေပးလမ္းညႊန္စကားေျပာၾကားေပးပါဦး။

ေျဖ။ ။၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွာ 
မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပန္ၿပီးတက္ 
ေရာက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးကုိ 
အားမငယ္ၾကပါနဲ႔၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 
ႀကိဳးစားသြားၾကပါ။   မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ မရွိ 
ပါဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ႀကိဳးစားအား 
ထုတ္ခ်င္စိတ္ ရွိမယ္၊ ျဖစ္ခ်င္စိတ္ရွိမယ္၊ 
ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ႏိုင္ေနသေရြ႕ အရာထင္ဦး 
မွာပါ။ မိဘေတြႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကုိ 
ကလန္ကဆန္ မလုပ္မိပါေစနဲ႔။ ၁၀ တန္းက 
နတ္ႀကီးတယ္ဆုိေတာ့ မိမိကုိယ္တုိင္ စိတ္ 
ေကာင္းမွ ကံေကာင္းမယ္။ စာရေနရင္ 
ေတာင္ ကံႀကီးထုိက္ၿပီဆုိရင္ လႊဲေခ်ာ္သြား 
တာမ်ိဳး၊ ဂုဏ္ထူးအမွတ္ေတြ ကပ္ျပဳတ္သြား 
တာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္တယ္။ တစ္ေန႔စာကုိ တစ္ 
ေန႔ရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာ 
ေရးကုိလည္း ဂရုစုိက္ၾကပါ။ မိမိရဲ႕ ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳး 
စား သြားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ 

ေမး။ ။အေဒၚအေနနဲ႔ေကာ ကုိယ့္ရဲ့သမီး 
ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးထြက္တဲ့အေပၚ ဘယ္လုိ 
ခံစားရပါသလဲ။ 

ေျဖ။ ။ဟုတ္ကဲ့။ အတိုင္းမသိ ဝမ္းသာ 
ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကုိလည္း ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ဆုေက်းဇူး ရရိွေအာင္ 
မနက္တုိင္း ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ All D 
ထြက္ဖုိ႔ ဖေယာင္းတိုင္ ၆ တိုင္ထြန္းၿပီး 
ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ အေဆာင္မွာ သမီးကုိ 
သြားေတြ႕ရင္လည္း သမီးရဲ႕ ေခါင္းေပၚမွာ 
လက္တင္ၿပီး အၿမဲဆုေတာင္းေပးတယ္။ 
အဲလိုဆုေတာင္းၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားလို႔ ျဖစ္ 
လာတယ္ဆိုေတာ့ မိခင္အေနနဲ႔ အတိုင္း 
မသိ ဝမ္းသာပါတယ္။ 

  ထေရဇားအားပန္

၁၂
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္

(2017) ckESpf wuúodkvf0ifwef; pmar;yGJudk xl;cRefpGmatmifjrifcJhaom *kPfxl;&Siftm;awGYqHkjcif; 
ေမး။ ။မဂၤလာပါသားေရ၊ သားရဲ႕အမည္ 
ေလးနဲ႔ မိဘေတြ႔ရဲ႕အမည္ကိုလည္း မိတ္ 
ဆက္ ေပးပါအံုး။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္နာမည္က L. စိန္ထြန္း 
ႏိုင္ ပါ၊ မိဘႏွစ္ပါး အမည္ေတြ ကေတာ့  ဦး 
L. Ling San (ဦးေလာင္ ထန္ တလန္) နဲ႔ 
ေဒၚၾကည္ေအး (ႏွရိန္း) ျဖစ္ပါ တယ္။ 
အခုကၽြန္ေတာ္အသက္ (၁၆) ႏွစ္ ျပည့္ ပါၿပီ၊ 
ဇာတိကေတာ့ ဟားခါးျမိဳ႕ပါ။

ေမး။ ။ ၂၀၁၇ ခု၊ (၁၀) တန္း စာေမးပြဲမွာ 
ဂုဏ္ထူးသုံးဘာသာနဲ႔ေအာင္တယ္လို ႔သိရ
တယ္။ ဘယ္ဘာသာေတြလဲ၊ ေက်ာင္းႏွင့္  
အမွတ္ေပါင္းေတြလည္း သိခ်င္ပါတယ္။ 

ေျဖ။ ။ဟုတ္ကဲ့၊ ဂုဏ္ထူးရဘာသာေတြ 
ကေတာ့ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ ႏွင့္ ဇီဝေဗဒ 
ဘာသာ ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
ပင္လံုႏွင္းဆီေက်ာင္းကေန ေအာင္တာပါ။ 
အမွတ္  ေတြကေတာ့ ျမန္မာစာ-၆၅ မွတ္၊ 
အဂၤလိပ္စာ- ၆၅ မွတ္၊ သခ်ာၤ-၇၆ မွတ္၊ 
ဓာတုေဗဒ- ၉၃ မွတ္၊ ရူပေဗဒ-၉၃ မွတ္ ႏွင့္ 
ဇီဝေဗဓ- ၉၅ မွတ္ ေတြဘဲျဖစ္ ပါတယ္။ 

ေမး။ ။ အခုလို ဂုဏ္ထူး ေတြနဲ႕ ေအာင္ 
ျမင္ေတာ့ ဘယ္လုိခံစား ရပါသလဲ၊ ဂုဏ္ထူး 
ရလိမ့္မည္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလား။ ဒီ 
ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ဘယ္လိုထင္ျမင္ မိပါ 
သလဲ။ 

ေျဖ။ ။ဟုတ္၊  အရမ္းဝမ္းသာမိပါတယ၊္ 

ဂုဏ္ထူးရေအာင္လည္း ရည္မွန္းျပီး ႏွစ္စ 
ကတည္းက စာကုိႀကိဳးစား က်က္မွတ္ခဲ့ ပါ 
တယ္။ ခုလို ေအာင္ျမင္မႈကို ရေတာ့  ဘု 
ရားသခင္ကိုလည္း အရမ္းေက်းဇူးတင္မိ ပါ 
တယ္။ အေျခခံေကာင္းဖို႔ လိုအပ္သလို ႀကိဳး 
စား အားထုတ္မႈလည္း အရမ္းလိုအပ္ပါ 
တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ 

ေမး။ ။ သင္ခန္းစာေတြကို ဘယ္လို 
က်က္မွတ္ ခဲ့ပါသလဲ၊ ဘယ္လို ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ ေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသလဲ။ 

ေျဖ။ ။ ေက်ာင္းစာကို သင္တာထက္ပို 
မၾကည့္ျဖစ္ပါဘူး၊ ဆရာေတြေပးတဲ့ Note 

(မွတ္စု) အတိုင္းက်က္ပါတယ္။ အထူး 
ထုတ္ေတြ လံုးဝမကိုင္ပါဘူး၊ ေမးခြန္း 
ေဟာင္း ေတြကိုလည္း အျမဲေလ့က်င့္ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ေက်ာင္းက အိမ္စာေပးေလ့မရွိပါ 
ဘူး၊ Guide ခ်ိန္မွာပဲ ျပီးေအာင္လုပ္ပါ 
တယ္။ ဖတ္စာအုပ္ကို အဓိက ထားသင္ 
ၾကားေပးတယ္။ တစ္ေန႔စာတစ္ေန႕ ေက် 
ေအာင္ က်က္မွတ္ေလ့လာပါတယ္။ စေန၊ 
တနဂၤေႏြေန႕ ေတြမွာဆို က်က္ထားတဲ့ စာ 
ေတြအားလံုး ျပန္ေႏြးပါတယ္။

ေမး။ ။တကၠသိုလ္  ဆက္တက္ဖို႔ စိတ္ 
ကူး ထားသလား၊ ဘယ္တကၠသိုလ္ကို ေရြး 

မွာလည္း၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ။  

ေျဖ။ ။ဟုတ္ကဲ့၊ စိတ္ကူးထားတာက 
ေတာ့ ေဆးသကၠသို္လ္တက္ဖို႔ပါ၊ ဝါသနာ 
လည္းပါပါတယ္။ ငယ္ငယ္ကတည္း က 
လည္း ဆႏၵရွိ ခဲ့တဲ့အရာပါ။ အေဖအလွည့္ 
တုန္းကေဆးအမွတ္ မွီေပမယ့္ မတက္ခဲ့ 
ရလို႔ အခု ကၽြန္ေတာ္အလွည့္မွာ တက္ခ်င္ 
ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဆင္ေျပမလား 
ေတာ့ မသိေသးပါဘူး ။

ေမး။ ။ မိမိေနာက္တက္လာမည့္ တကၠ 
သိုလ္ဝင္တန္းက ညီငယ္၊ ညီမငယ္ေလး 
ေတြ အတြက္ေရာ ေျပာျပေဝမွ်ေပး ခ်င္တာ 
ေလးရွိပါသလား ။

ေျဖ။ ။ စာႀကီးပဲႀကိဳးစားၿပီး ဘုရားကို 
ေမ့ထားရင္လည္း မေကာင္းသလို ဘုရား 
ကိုဘဲ အားကိုးျပီး ကိုယ္တိုင္က မႀကိဳးစား 
ရင္လည္း ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါ 
ေၾကာင့္ ဘုရားကိုလည္းအားကိုးပါ ကိုယ္ 
တိုင္ ကလည္းႀကိဳးစားပါလို႔ အားေပး စကား 
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ေမး။ ။ အခုလုိ အခ်ိန္ေပးၿပီး ေျဖၾကား 
ေပးတဲ့အတြက္ ဟားခါး(RVA) မွ အထူး 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အခုလိုေျဖ 
ၾကားခြင့္ ရတဲ့အတြက္ အရမ္းေက်းဇူး တင္ 
မိပါတယ္။ 

(ဟားခါး RVA )

စိန္ကိုလန္ဘန္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ ၄ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ႏွင့္ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂ ဦး ထြက္ရိွလာ
 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ ၀င္တန္းစာေမးပြဲ စာရင္းမ်ား ဇြန္ ၁၇ 
ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ရိွၿပီးျဖစ္ရာ စိန္ကုိလန္ဘန္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၄ 
ဦးတုိ႔လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ေအာင္ျမင္သူမ်ားမွာ စီတာပူဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္ စိန္ပထရိတ္ ဆရာတပုိင္မွ 
ေမာင္လဖုိင္ ေဇာ္ဒြဲေနာ္ ၄ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (အဂၤလိပ္၊ ဓါတု၊ သခ်ာၤ၊ ဇီ၀)၊ 
ေမာင္ဆုိင္းေနာေနာ္ (ဗန္းေမာ္သာသနာ၊ မံစီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္) ၁ ဘာသာ 

ဂုဏ္ထူးရွင္ (ေဘာဂ)၊ ေမာင္ကြန္ဘူ ေဇာ္ဒြဲ ( ရွင္ေဗြယန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္ နယ္) ၁ 
ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (ေဘာဂ)ႏွင့္ ေမာင္ ေနာ္ေဘာက္ (ဖားကန္႔ဘုန္းေတာ္ႀကီး တုိက္နယ္) 
တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

 ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲသုိ႔ ရဟန္းျဖစ္ ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း 
၁၇ ဦး ေျဖဆုိရာ၌ ၄ ဦး ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။          

ကုိဂြ်န္

ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအား ႀကိဳဆုိျခင္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း
 စိန္ကုိလန္ဘန္ ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအား ႀကိဳဆုိျခင္းႏွင့္ 
တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား 
ဂုဏ္ျပဳျခင္း (Fresher’s Day and Award-
ing Ceremony) အခမ္းအနားကုိ ဇြန္ ၂၄ 
ရက္ေန႔တြင္ စိန္ကုိလန္ဘန္ ရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ 

 ၄င္းအခမ္းအနားတြင္ အဖဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ ကုိယ္တုိင္တက္ 
ေရာက္ပါဝင္ကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ 
ႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ 
ျမင္သူမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ ခ်ီးျမွင့္ 
ခဲ့သည္။ 

 အခမ္းအနားတြင္ အဖဆရာေတာ္ 
မွ “ဤရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကုိ ယေန႔ 
အထိတုိင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပါဝင္ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနၾကသူမ်ား အားလံုး 
ကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွေၾကာင္း၊ မိဘမ်ား 

အေနနဲ႔သားသမီးမ်ားကုိ ပညာတတ္္ေျမာက္ 
လုိစိတ္၊ ပညာသင္လုိစိတ္ ပ်င္းျပေစရန္ 
တုိက္ တြန္းဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း” မိန္႔ၾကား 
ေတာ္မူခဲ့သည္။ 

 ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းအတြက္ 
ယခင္ႏွစ္အတြင္း သံုးစြဲေငြ ပမာဏစုစု 
ေပါင္းမွာ ၄၇၈ သိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္း၏ ေရွ႕ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ 
ကာ ထာဝရ ပေဒသာပင္ စုိက္ထူးထား 
ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ 
ႏွစ္မွ စတင္၍ မိမိအေနျဖင့္ တာဝန္ခံဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဘာ္ 
စကုိခြန္းဆုိင္းက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။  

 ၄င္းအခမ္းအနားသုိ႔ သင္ၾကားေပး 
ခဲ့ၾကသည့္ ပညာေရးေက်ာင္းအသီးသီးမွ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
သီလရွင္မ်ား၊ ဘရာသာရ္မ်ား၊ မိခင္အသင္း၊ 

ဖခင္အသင္းမ်ား အားလံုး အေယာက္ ၁၀၀ 
နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Premajor 

ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ 
သီဆုိခဲ့ၾကသည္။ 

ဂြ်န္ေဒါင္ဇဲ

၁၃



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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ျမစ္ႀကီးနားခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးက်င္းပ

 ျမစ္ႀကီးနားခရစ္ယာန္ အသင္း 
ေတာ္မ်ားေကာင္စီ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္း 
အေဝးကုိ ဇြန္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား 
တပ္ကုန္း-စံျပရပ္ကြက္ရိွ လြတ္လပ္ေသာ 
တုိင္းရင္းခရစ္ယာန္ သာသနာအသင္းေတာ္ 
(ICM) ေက်ာင္းဝင္း၌ စုေဝးျပဳလုပ္က်င္းပ 
ခဲ့ၾကသည္။ 

 ျမစ္ႀကီးနား ခရစ္ယာန္ အသင္း 
ေတာ္မ်ားေကာင္စီအဖြဲ႔အစည္းမွ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၌ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး 
ႀကီးကုိ ၄ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဲျခင္း၊ ဇြန္ ၉ 
ရက္ေန႔၌ စစ္ေဘးေရွာင္ ၅ ႏွစ္ျပည့္ဆု 
ေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ 
ျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား 
မ်ား အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရး (Leader 
Forum) အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိရမ္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ (Civil society peace fo-
rum) တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၁ 
ရာစု ပင္လံုညီလာခံသုိ႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ 
လာမည့္ ေကအုိင္အုိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား 
ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ေပးျခင္း၊ ေအာက္တို 
ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ 

ဆင္မႈ ရပ္တန္႔ရန္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ လူထု 
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေရး ဆုေတာင္းျခင္းတြင္ 
ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၁-
၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္ 
အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ၊ သာသနာျပဳ 
ေရးႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေရးဌာန 
ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား 
ေကာင္စီတုိ႔ ပူေပါင္းကာ Unity forum on 
solidarity သင္တန္းႀကီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ 
ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ 
ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္မ်က္မျမင္မ်ား မိတ္ 
သဟာယမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး တြဲလက္မ်ား (Wheel chair ရထား) 
အစီအစဥ္ကုိ ျမစ္ႀကီးနား မ်က္မျမင္ေက်ာင္း 
ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား 
ေကာင္စီ ပူးေပါင္းကာ တာထြက္အစီအစဥ္ 
ႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ကူညီ ႏုိင္ခဲ့ 
ျခင္း၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ 
၆ ႏွစ္ျပည့္ ဆုေတာင္းအစီအစဥ္ကုိ ကခ်င္ 
လူမ်ိဳးမ်ား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WMR)ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းကာ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း အစီအစဥ္ 
ကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ 
သံအမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ 
ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား၊ ျပကၡဒိန္ေရာင္းခ် 
ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္မ်ား တစ္လံုး 
တစ္ဝတည္း ျဖစ္ေရးအတြက္ ရက္အ႒ပတ္ 
ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း 
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

 ျမစ္ႀကီးနား ခရစ္ယာန္ အသင္း 
ေတာ္မ်ား ေကာင္စီတြင္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ (အဂၤ 
လီကန္)၊ လြတ္လပ္ေသာ တုိင္းရင္းခရစ္ 
ယာန္ သာသနာအသင္းေတာ္( ICM)၊ 
လီဆူႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၊ ေလာ္ေဝၚႏွစ္ 
ျခင္းအသင္းေတာ္၊ လီဆူခရစ္ယာန္အသင္း 
ေတာ္ (LCC)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လီဆူခရစ္ 
ယာန္အသင္းေတာ္ (KLCC) မ်ားျဖင့္ 
ပါဝင္ဖြဲ႔စည္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 ျမစ္ႀကီးနား ခရစ္ယာန္အသင္း 
ေတာ္မ်ား ေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ေသာ အသင္း 
ေတာ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ဆႏၵအေလွ်ာက္ဖြဲ႔ 
စည္းထားေသာ ေကာင္စီျဖစ္သည္။ ခရစ္ 

ယာန္ဂုိဏ္းဂဏ ျခားနားမႈသည္ ကြဲျပားရန္ 
မဟုတ္ပဲ ဂုိဏ္းဂဏအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ 
ရရိွျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ နာမ 
ေတာ္ကုိ အတူတကြဝန္ခံမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပး 
ရန္ ျဖစ္သည္။ 

 ျမစ္ႀကီးနားခရစ္ယာန္ အသင္း 
ေတာ္မ်ားေကာင္စီ၏ နာယကမ်ားမွာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ (ကက္သလစ္)၊ 
Rev. Dr. ခလမ္ဆမ္ဆြန္ (M.K.B.A)၊ 
သာသနာပုိင္ႀကီး ဂြ်န္ေဇာ္လီ (အဂၤလီကန္)၊ 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦဆေလာ္ေရွာင္ 
(I.C.M)၊ Rev. ဦးဇီေလး (လီဆူႏွစ္ျခင္း)၊ 
Rev. ဦးေဒးဗစ္ဖစ္ရွ္ (လီဆူခရစ္ယာန္- 
လယ္ကုန္း)၊ Rev. ေဒါက္တာလြမ္းေခါင္ 
(ေလာ္ေ၀ၚႏွစ္ျခင္း)၊ Rev. ဦးေဟရွာယ 
(လီဆူခရစ္ယာန္ (ၾကက္ေပါင္ၿခံ)) တုိ႔ျဖစ္ 
ၾကသည္။ 
   ကုိဂြ်န္

Ref: ျမစ္ႀကီးနားခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ 
မ်ားေကာင္စီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္း အေဝး 
မွတ္တမ္း  

၁၄

Taize’ (ေတေဇ) ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း
 Taize’(ေတေဇ) ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း 
ျခင္းကို ဇူလိုင္လ (၇) ရက္(ေသာၾကာေန႔)၊ 
ညေန (၅နာရီခဲြ) အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ 
လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရိွ 
ေကာင္းေသာသိုးထိန္း သီလရွင္ေက်ာင္း 
(Good Shepherd Convent) တြင္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ကက္သလစ္
လူငယ္ေကာ္မရွင္မွ ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္ေသာ 
အဆုိပါ Taize’ ေတေဇ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း 
ျခင္းကိုျပင္သစ္ႏိုင္ငံရိွ Taize’ Community 
မွ BRO.GHISLAIN ႏွင့္ ကိုေဇးဗီးယား 
(Foundacio CLUB) တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ 
ေကာင္း ေသာသိုးထိန္း သီလရွင္ေက်ာင္းမွ 
စစၥတာရ္ မ်ား၊ သီလရွင္ေလာင္းမ်ား၊ Foun-
dacio Myanmar မွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေခါ
င္းေဆာင္မႈသင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ 
သင္တန္း သူ/ သားမ်ား၊ ရန္ကုန္သာသနာရိွ 
Parish အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တကၠသိုလ္ ခရစ္ေယာန္လုပ္ငန္း (Myan-
mar SCM)မွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားခရစ္ 
ယာန္္ Community မွလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕သားမ်ား စုုစုေပါင္း လူဦးေရ 
(၉၀)တို႔ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း အတူ 
တကြ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။

 Taize’ Community သည္ ျပင္ 
သစ္ႏိုင္ငံ ေတေဇ ေဒသတြင္ရိွေသာ ခရစ္ 
ယာန္သာသနာ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
(Ecumenical) အဝန္းအဝိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါ 

သည္။ ကမာၻ႔ ေဒသအသီးသီးရိွ မတူကြဲျပား 
ေသာ ဘာသာ၊ လူမ်ိဴး၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား 
အၾကားရိွ သတ္လတ္မ်ား၊ သက္ႀကီးမ်ား 
လာေရာက္၍ အခ်င္းခ်င္း ဝိညာဥ္ေရးရာ 
ခြန္အားယူျခင္း အခ်င္းခ်င္း မိတ္သဟာရဖြဲ႔ 
ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာကရ္ြက္ေသာဝန္းက်ငတ္စခ္ ု

ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ Taize’ Community ၏ 
ေခၚဖိတ္မႈျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ (၃)
လၾကာ (Volunteer Service) အစီအစဥ္ 
တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ 
လူငယ္ေကာ္မရွင္ (National Catholic 
Youth Commission)မွ လူငယ္(၂)ဦးႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ခရစ္ယာန္လုပ္ငန္း 
(Myanmar SCM)မွ လူငယ္(၁)ဦး စုစုေပါင္း 
(၃)ဦးတို႔  ပါဝင္လ်က္ရိွပါသည္။  

            CBCM-NCYC
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္

မိုးေကာင္းဘုရားေက်ာင္းဝင္း၌ တကၠသိုလ္အဆင့္ အျမင္ပြင့္သင္တန္း ျပဳလုပ္
 မုိးေကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး တုိက္ 
နယ္အတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ 
တကၠသုိလ္၀င္ တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တကၠသုိလ္အဆင့္ အ 
ျမင္ပြင့္ သင္တန္းႀကီးကို ဇြန္ ၂၁ ရက္မွ ၂၄ 
ရက္ေန႔အထိ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ 

 ယခုႏွစ္ မုိးေကာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီး 
တုိက္နယ္အတြင္း ၁၀ တန္းေအာင္ လူငယ္ 
စုစုေပါင္း ၆၀ နီးပါးရိွၿပီး ၄င္းသင္တန္းႀကီးသုိ႔ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ 
ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာ (UPDJC အဖြဲ႔၀င္) 
ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္မွ ေဒါက္တာ 
ေခါင္နန္းတုိ႔မွ သင္တန္း လာေရာက္ပုိ႔ခ် 

ေပးခဲ့ရင္း ေရွ႕ဆက္ပညာေရးအတြက္ လမ္း 
ညြန္အားေပး ခဲ့ၾကသည္။ 

 ၄င္း အျမင္ပြင့္ သင္တန္းႀကီး ကုိ 
ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီတာလဇြမ္ 
ေနာ္ေဘာတ္ ၏ လမ္းညြန္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားအား အသင္း 

ေတာ္မွ ခီ်းျမွင့္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကုိ ေပး 
အပ္ခဲ့သည္။ 

 ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္သူ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၀ နီးပါးရိွေသာ္လည္း 
သင္တန္း လာေရာက္တက္ေရာက္ႏုိင္သူ 
မွာ ၄၀ ဦးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

Ref: John Jala, Wan Pai la Seng (fb) 

ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု အစည္းအေဝးမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွင္လင္း
ေအာင္နန္း၊ ၇ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇။

 ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု 
ပင္လံုအစည္းအေဝးႀကီးမွ ရရိွလာေသာ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း 
အခမ္းအနားကုိ အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ပါဝင္လ်က္ စိန္ကုိလန္ဘန္ ကာသီျဒယ္ 
ေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေနအိမ္ခန္းမ 
တြင္ ဇြန္ ၇ ရက္ေန႔၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
သည္။ 

 ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ 
အစည္းအေဝးႀကီးမွ “ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမ 
ထြက္ရ” ဆုိသည့္ အခ်က္အပါအဝင္ ကုိယ္ 
ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြး 
ညိွႏႈိင္းမႈ မရခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ သေဘာတူ ရရိွခဲ့ 
သည့္ အခ်က္ (၄၁) ခ်က္ကုိ အဓိက ေဆြး 

ေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မူဝါဒ (၃၇) ခ်က္ကုိ သေဘာတူ 
ညီခ်က္ ရလဒ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ 
ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီ ပါတီ 
ဥက႒ ေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာက “သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အားရေက်နပ္ပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပည့္အဝေတာ့ မဟုတ္ 
ဘူး။ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမယ့္ 
အရာအမ်ားႀကီးက်န္ရိွေနေသးတယ္” ဟု 
သူ၏ သေဘာထားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ညီလာခံ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ပန္းတုိင္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ 
ေဆာက္ႏုိင္ေရး ျဖစ္ၿပီး ၄င္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ 
အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ 
အားနည္းခ်က္ အနည္းငယ္ရိွေနမႈအေပၚ 
အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ လုိအပ္ေန 
ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး “ဖက္ဒရယ္ျပည္ 
ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးက ဘာေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးသလဲဆုိရင္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲ 
ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္” 
ဟု ေဒါက္တာ မနာမ္တူးဂ်ာက ဆက္ေျပာ 
သည္။ 

 လာမည့္အခ်ိန္ ျပဳလုပ္သြားမည့္ 
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု 
ညီလာခံ၌ က႑ငါးခုက ခ်မွတ္ထားေသာ 
ေခါင္းစဥ္အတုိင္း ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ ရိွၿပီး 
ႏိုင္ငံေရး က႑အရ အေျခခံမူကုိဆက္လက္ 
ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

 ၄င္းအခမ္းအနား အဖြင့္ဆုေတာင္း 
ကုိ တပ္ကုန္းစံျပ တာဝန္ခံ ဓမၼဆရာႀကီး 
ခ်ားစ္ေအာင္ရာမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး မြန္စီေညာ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး လူးကပ္စ္ ေဒါင္ေခါင္မွ 

“ကခ်င္ျပည္နယ္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ရရိွ 
ေစရန္ အစုိးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ 
ေဆာင္သြားရန္၊ သေဘာတူညီမႈ ရရိွၿပီးသား 
အခ်က္မ်ားအေပၚ အသိပညာေပးျခင္း၊ ခြန္ 
အားေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း” မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ 

 ၄င္းအခမ္းအနားတြင္ သက္ဆုိင္ 
ရာ ေကာ္မတီအသီးသီးမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ 
မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျပန္ 
လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ၿပီး အခမ္းအနား အ 
တြက္ ေက်းဇူးတင္ ဆုေတာင္းျခင္းကုိ စီ 
တာပူ စိန္ပတ္ထရိတ္ ဆရာတပုိင္ တာဝန္ 
ခံ ဓမၼဆရာႀကီး ဒိန္လာ ေနာ္ေအာင္ မွ ဦး 
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနား ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာပီတာ ခါးေအာင္တူးမွ 
ေကာင္းခ်ီးေပး ဆုေတာင္း အပ္ႏွံေပးခဲ့ 
သည္။  

ေယာဟန္ လဇြမ္

၁၅

 ၂၀၁၀ Pennsylvania မွာျပဳလုပ္ 
တဲ့ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ 
အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာ ကက္သလစ္ 
ဘာသာတူမ်ား ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းပြဲဟာ ႏွစ္ 
စဥ္ က်င္းပလာရာက ယခုႏွစ္နဲ႔ဆုိ ၈ ႀကိမ္ 
ေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ေတြ႕ 
ဆံုပြဲကို NCBAC (National Conference 
of Burmese-American Catholics) မွ 
ကမကထျပဳ စီစဥ္ ဦးေဆာင္ေနတာျဖစ္ၿပီး 
တကယ္ေတာ့ အဆိုပါ စတင္ခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာပဲ 
Fr. Mahn Tha Pwa, Fr. Jerome, Fr. 
Philip Aung Nye တို႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အတူ 
အျခား EC ၄ဦးအပါအ၀င္ လက္ရိွ NCBAC 
ဥကၠဌ ဆရာဂၽြန္ စိုင္းလံုမွ NCBAC ကို စ 
တင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

 တစ္သီး ပုဂၢလ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအားျဖင့္ေသာ္ လည္း 
ေကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ အသီးသီး လာ 
ေရာက္ၾကတဲ့ ဘာသာတူမ်ား၊ သီလရွင္ 
မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားသာမက ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ 
တိုင္း ေတြ႕ဆံုပြဲေတာ္အတြက္ အမိ ျမန္ 
မာျပည္မွ တကူးတက လာေရာက္ပါ၀င္ 
ၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားစြာလည္း စံုညီစြာ 
အတူပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲၾကပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္း 
အမ်ားစုကေတာ့ သာသနာနယ္ (parish) 

အေျခစိုက္ ဘာသာတူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ 
တာ ကေတာ့ KCCA (Kachin Catholic 
Community in America) ကဲ့သုိ႔ လူမ်ိိဳးစု 
အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါ တယ္။

 သမိုင္း မွတ္တိုင္တစ္ခု အေနနဲ႔ 
ယခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ မွ ဇူလိုင္ ၃ အထိ Illinois 
ျပည္နယ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ 
NCBAC ေတြ႕ဆုံပြဲေတာ္မွာေတာ့ NCBAC 
အတြက္ CBCM (Catholic Bishops’ Con-
ference of Myanmar) ရဲ႕ liaison ဆရာ 
ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာရဲ႕ 
လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ ေယာ 
ဟန္ဟာ အျခားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ၂ပါး 
နဲ႔အတူ ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႔ ပါ၀င္အား 
ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Paul Grawng၊ ဟားခါး ဂိုဏ္း 
အုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius Hre Kung 
ႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္ ၃၂ပါးထက္ မနည္း 
ပါ၀င္ခဲ့တာမို႔လည္း ေတြ႕ဆံုပြဲဟာ စည္ကား 
လွတယ္ဆိုရင္လည္း မမွားႏိုင္ပါဘူး။ ဒီကင္ 
ႀကီးမ်ား၊ ဘရာသာရ္မ်ား၊ စစၥတာရ္မ်ား၊ 
seminary ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ လုပ္အား 
ေပး ေမာင္မယ္မ်ားအပါအ၀င္ အဆိုပါ ၄ 
ရက္တာ အတြင္း ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ 
၉၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 ပြဲစတင္ခဲ့တဲ့ ဇြန္ ၃၀ ညေန 
ကတည္းက ပါ၀င္သူေတြကို မွတ္တမ္းတင္ 
စာရင္း လက္ခံေနေပမဲ့လည္း အမ်ားစု 
ကေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ား အားလံုး ပါ၀င္ဦးေဆာင္တဲ့ ေနာက္ 
ေန႔နံနက္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္မွသာ စံု 
ညီစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သိသာ လြန္း 
လွတဲ့အခ်က္က မစာၦးတရားအတြင္း ၿမိဳင္ 
ဆိုင္စြာ သီဆိုသြားတဲ့ ကြာယာသီခ်င္းမ်ား 
ဟာ ပါ၀င္သူတိုင္း ႏွလံုးေသြးထဲ စီး၀င္ 
သြားရံုမက ပူေဇာ္ျခင္းမွာ ကခ်င္အက အား 
ျဖင့္ ဆက္ကပ္မႈဟာလည္း ရႈမၿငီးဖြယ္ မ်က္ 
စိ ပသာဒ ေပးစြမ္းလြန္း လွတာကိုေတာ့ 
၀န္ခံရမွာပါ။

 Kansas မွ Private ေက်ာင္း 
တစ္ခုမွာ စာပို႔ခ်သူ ဆရာလဲျဖစ္တဲ့ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး David Michael ရဲ႕ ေခါင္း 
ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ပို႔ခ်မႈဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕ 
စိတ္၀င္စားမႈကို ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့သလုိ ေဒါက္ 
တာ Lucy Huang ရဲ႕ အေမး အေျဖ 
က႑နဲ႔အတူ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေ၀မွ် 
ခ်က္ဟာလည္း လူငယ္ လူႀကီးမ်ားသာမက 
ရဟန္း သီလရွင္မ်ားကိုပါ ေငးငိုင္ဖို႔ ေမ့ 
ေလ်ာ့ေစခဲ့ပါတယ္။ NCBAC ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ 
ေရးလမ္းညႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Timothy 
KSL မွလည္း မစာၦးတရားရဲ႕ အေရးပါလွ 
ပံုကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဟာၾကား 

စာမ်က္ႏွာ ၁၉ သို႔ . . .

အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာ ကက္သလစ္မ်ား၏ စံုညီပြဲေတာ္
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ျမစ္ႀကီးနား ပညာေရးေကာ္မရွင္၏ ပထမဦးဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးဒါရုိက္တာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
ေမး။ ။ ေဒါက္တာအေနနဲ႔ ဦးစြာ မိတ္ 
ဆက္ေပးပါအံုး။

ေျဖ။ ။ဟုတ္ကဲ့။ ေဒါက္တာ့နာမည္ က 
နန္ဇိန္းလုေအာန္ ျဖစ္ပါတယ္။ မရႈတန္ 
ေဘာင္ အမ်ိဳးပါ။ ဒူကေထာင္ ရပ္ကြက္မွာ 
ေနပါတယ္။ 

ေမး။ ။ ေဒါက္တာအေနနဲ႔ ဒါရုိက္တာ 
တာဝန္ကုိ ဘယ္လုိ ခံယူခ်က္နဲ႔ လက္ခံခဲ့ 
ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အရင္တုန္းက ကြ်န္မအေနနဲ႔ 
ဒီက႑ပုိင္းမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ 
တာေတာ့ မရိွခဲ့ပါဘူး။   “ဒီဝန္က ဒီေလာက္ 
ႀကီး ေလးလိမ့္မယ္၊ က်ယ္ျပန္႔လိမ့္မယ္” လို႔ 
လည္း ထင္မထားခဲ့ပါဘူး။ ဘုန္းေတာ္ ႀကီး 
ေဒါက္တာ ဂ်ိဳးဇက္ယံုဝါ ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီ 
ေကာ္မရွင္နဲ႔ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ စစ္ေရွာင္ 
စခန္းက ကေလးမ်ား၊ ေတာင္တန္းေဒသ 
မ်ား က ကေလးေတြရဲ႕  ပညာေရးအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ေနမႈေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး အ့ံၾသခဲ့ရ 
တယ္္။ ကြ်န္မလည္း ဘုရားသခင္အသံုးျပဳ 
မယ္ဆုိရင္ မိမိတတ္ႏုိင္တဲ့ ဘက္ကအမႈ 
ထမ္းေဆာင္ပါမယ္လုိ႔ လက္ခံခဲ့တာပါ။ ဖာ 
သာရ္ရဲ႕ ႀကိဳးစားခဲ့မႈအေပၚ လည္း အရမ္းပဲ 
ဂုဏ္ယူမိတယ္။ ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ 

ေမး။ ။ ပညာေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဒါရိုက္ 
တာအျဖစ္ အဖဆရာေတာ္ဘုရားမွ ကမ္း 
လွမ္းလာခ်ိန္ ဘယ္လိုခံစားခဲ့ရပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အဖဆရာေတာ္ႀကီးက ဒီကိစၥနဲ႔ 
ပတ္သတ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ လေလာက္က 
ဖုန္းဆက္လာတယ္။ ဒါရုိက္တာ တာဝန္ကုိ 
ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ 
အခ်ိန္ ကြ်န္မဘက္ကလည္း သာသနာ 
ေတာ္ေၾကာင့္သာ ဒီေလာက္ပညာေတြ သင္ 
ယူႏုိင္ခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ ျပန္ၿပီးေပးဆပ္ခ်င္ 
တဲ့ စိတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားပါမယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကုိ အေျဖေပးၿပီး လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ 

ေမး။ ။ ေဒါက္တာက အာဗြီေအ ကခ်င္ 
အသံလႊင့္ဌာနမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္ 
ကပ္ရင္း ေနာက္ဆံုး ႏုိင္ငံတကာအထိ 
ပညာ ေတာ္သင္ ေစလႊတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရ 
တယ္။ ဒီ အေၾကာင္း စာဖတ္ပရိတ္သတ္ 
ေတြကို ေျပာျပေပးပါေနာ္။

ေျဖ။ ။ဟုတ္ကဲ့၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က စၿပီး 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ (ကီဇုန္းၿမိဳ႕)မွာရွိတဲ့ အာဗြီ 
ေအ ကခ်င္အစီအစဥ္ အသံလႊင့္ဌာနမွာ 
၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ဆက္ကပ္အမႈ ထမ္းခဲ့ 
တယ္။ ၂ ႏွစ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ရင္း အဂၤ 
လိပ္စာကို ေလ့လာခဲ့တယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 
ကစၿပီး ဒယ္လာဆာ(စ္) University Edu-
cationist  Leadership Master မွာ အ 
ခ်ိန္ပုိင္း တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၄ ႏွစ္ၾကာမွ 
Master ဘြဲ႔ တစ္ခုရခဲ့တယ္။ RVA ကအလုပ္ 
ေတြကုိ ညသန္းေခါင္မွာ လုပ္ခဲ့ရတယ္။ 
သတင္းယူ၊ သတင္းေရး၊ အသံသြင္းရတဲ့ 
အလုပ္ကလည္း လြယ္လွတဲ့ အလုပ္ေတာ့ 
မဟုတ္ပါဘူး။ 

၂၀၁၆ မွာ RVA က သက္တမ္းၿပီးဆံုးလုိ႔ 
အဖဆရာေတာ္ ဘုရားရဲ႕ လမ္းညြန္မႈနဲ႔ 
ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံက KIAD Scholarship ရရိွ 
သြားၿပီးေနာက္ တကၠသုိလ္တစ္ခု တက္ 
ေရာက္ ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အဂၤလိပ္ကုိ 
မသင္တဲ့အတြက္ ဂ်ာမနီစာနဲ႔ ဘာသာစကား 
ကုိ ၆ လ ေက်ာ္ အရင္သင္ယူခဲ့ရတယ္။ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ 
ဘြဲ႔တစ္ခု ထပ္မံရရိွခဲ့ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ 
ကိုျပန္လာၿပီးမွ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳေရးက႑ 
နဲ႔ ၃ ႏွစ္တိတိ ပညာသင္ယူခဲ့အၿပီး Phd ဘြဲ႔ 
ကုိ ထပ္မံ ရယူခဲ့တာပါ။ 

ေမး။ ။ ေဒါက္တာအေနနဲ႔ ဒီလို ႀကိဳးစား 
ခဲ့တဲ့အခါမွာ ဘယ္အရာက အင္အားျဖစ္ေစ 
ခဲ့ပါသလဲ။ 

ေျဖ။ ။အမွန္တကယ္ ကြ်န္မက အစြမ္း 
အစရိွလုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မိသားစုအ 
ေျခ အေနကအစေပါ့။ ဒုကၡအခက္အခဲေတြ 
ႀကံဳရတုိင္း အခုထိ လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ You 
raise me up သီခ်င္းကုိ အၿမဲႏွလံုးသြင္း 
ထားတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ေရွ႕သြားၿပီး 
ဆုေတာင္းခဲ့တယ္၊ ငုိခဲ့တယ္၊ တစ္ခါတစ္ 
ေလ အဲဒီမွာပဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့တယ္။ ဒီလုိ 
ျဖစ္လာေအာင္ လမ္းျပေပးတဲ့ အဖဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္၊ ဆရာေတာ္ 
ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလ 
မုိင္၊ ဘုန္ေတာ္ႀကီး ဂြ်န္ေဇာ္ဒြဲ၊ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ေဒါက္တာပီတာ ခါးေအာင္တူးနဲ႔ဓမၼ 
ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြပါ။

ေမး။ ။လက္ရွိမွာ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ 
ၿပီးမွ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘယ္က႑ေတြမွာ 
ပါဝင္ကူညီေပး ေနပါသလဲ ဆိုတာကိုသိခ်င္ 
ပါတယ္။ 

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ သိပ္မၾကာေသးခင္ 
ကမွ ျမစ္ႀကီးနား ကက္သလစ္သာသနာ 
ပညာေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဒါရုိက္တာ တာဝန္ 
ကုိ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ 
အမ်ိဳးသား ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔မွာလည္း 
အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေန 
ပါတယ္။ တစ္ျခား ပညာေရး က႑ေတြမွာ 
လည္း မိမိတတ္ႏုိင္တဲ့ ဘက္ကေန ကူညီ 
ေပးေနပါတယ္။

ေမး။ ။ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွာ 
အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ ေနရာေပး 

လာတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါနဲ႔ ပက္္သက္္လုိ႔ 
ေဒါက္တာအေနနဲ႔ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။ 

ေျဖ။ ။ကြ်န္မအေနနဲ႔  အခုမွေနရာေပး 
လာတယ္လို႔ မျမင္မိပါဘူး။ အသင္းေတာ္မွာ 
အစကနဦးကေန အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား 
ၾကား Gender Discrimination ဆိုတာကို 
ေတာ့  မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ 
က႑ပုိင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေနရာရဖုိ႔ အ 
ရည္အခ်င္းရိွဖုိ႔၊ ပညာတတ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ 
ပါတယ္။ အခုမွပဲ အမ်ိဳးသမီးေတြကို သိသိ 
သာသာ ေနရာေပးလာတယ္ လို႔ေတာ့ 
မျမင္မိပါဘူး။ 

 အရင္တုန္းက ကြ်န္မရဲ႕ အေမေတြ 
လည္း သာသနာမွာ အရမ္းဆက္ကပ္ ပါဝင္ 
ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚက မိခင္ေတြ ဦးေဆာင္ၿပီး 
ေတာင္ေပၚေဒသဘက္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေတြနဲ႔အတူ သာသနာျပဳခဲ့ၾကတယ္။ အခု 
လည္း မိခင္မ်ားဟာ အသင္းေတာ္အတြက္ 
အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ 

ေမး။ ။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြဆက္ 
ကပ္ မႈအပိုင္းမွာ အားနည္းလာတာကို ေတြ႕ 
ရတယ္။ အဲဒါ ဘာ ေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါသလဲ။ 

ေျဖ။ ။ေခတ္ေျပာင္းလဲ လာတာေၾကာင့္ 
လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 
ကြ်န္မတုိ႔ ဆယ္တန္း ေအာင္တဲ့ ေခတ္နဲ႔ 
ဒီေန႔ဒီခ်ိန္ ဆယ္တန္းေအာင္ တကၠသိုလ္ 
ေခတ္က မတူေတာ့ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရး၊ ပညာ 
ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကအစေပါ့ေလ။ ႏိုင္ငံေရး 
က Internationalနဲ႔ တံခါးဖြင့္လာတဲ့ အခါ 
က်ေတာ့ ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ 
လည္း International level ထိျမင္ေတြ႕ 
လာၾကတယ္။ Compitation ေတြမ်ားလာ 
တယ္။ ပညာေရးမွာဆိုရင္လည္း သူ႔ထက္ 
ငါသာမွ Fucture မွာ ေသခ်ာမယ္ စသျဖင့္ 
ေပါ့။ မိဘေတြကလည္း ဒါကိုျမင္ေတြလာ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္ကေန ျပန္ၾကည့္ 
ရင္လူငယ္ေတြ ဆက္ကပ္မႈအပုိင္း အား 
နည္း လာသလားလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ကြ်န္မ 
တုိ႔ ေခတ္တုန္းက ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးရင္ 
အသင္းေတာ္က ဖြင့္တဲ့ ဆက္ကပ္သင္တန္း 
ေတြ တက္ရတယ္။ မိဘေတြ၊ အစ္ကုိအစ္မ 
ေတြ ဘက္ကလည္း တုိက္တြန္းတာေတြရိွခဲ့ 
တယ္။ 

 ဒါေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္း ဆက္ကပ္ 

လူငယ္ သင္တန္းဆုိတာလည္း မရိွေတာ့ 
ဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။ ဆက္ကပ္ၿပီး ျပန္လာတဲ့ 
လူငယ္ေတြလည္း မိမိရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳ 
Share လုပ္တာ မေတြ႔ရဘူး။ ဒါေၾကာင္းမို႔ 
နည္းပါးလာတယ္လုိ႔ပဲ ျမင္တယ္။ 

 ဆက္ကပ္ျခင္းဆုိတာကုိ လူငယ္ 
ေတြ မသိၾကဘူး။ ၿပီးေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားသာ 
နာမွာလူငယ္ေတြ ဆက္ကပ္ဖို႔လိုေသးတယ္ 
ဆိုတာကိုလည္း သိပံုမရဘူး။ လူငယ္ေတြကို 
ဒီကေန ဆက္ကပ္ဖို႔လည္း ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါ 
တယ္။ 

ေမး။ ။ ဆက္ကပ္ျခင္း ဆိုတာကို ေဒါက္ 
တာအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။ 

ေျဖ။ ။ ဆက္ကပ္ျခင္းဆုိတာ ဘုရား 
သခင္ထံက ေကာင္းခ်ီးခံယူျခင္းပါပဲ။ ဘာ 
ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္မ ဆယ္တန္း 
ေအာင္တဲ့အခါ စာမတတ္ေသးတဲ့ ကေလး 
ေတြကုိ ကုိယ္တတ္တဲ့ ပညာေတြ ေဝမွ်ခ်င္ 
ခဲ့တယ္။ ဆက္ကပ္တယ္ဆုိတာကုိ နားမ 
လည္ခဲ့ဘူး။ ခုနကေျပာသလုိ ဆရာမတစ္ 
ဦးအေနနဲ႔ ဆက္ကပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရား 
သခင္မွ ေက်းဇူးေတာ္ ျပန္ခံစားလာရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဆက္ကပ္တယ္ဆုိတာ အလဟ 
သမဟုတ္ဘူး။ ေက်းဇူးေတာ္ ျပန္ခံစားရဖုိ႔ 
ပဲလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ 

ေမး။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ေဒါက္တာအေနနဲ႔ 
စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြကို အားေပး လမ္း 
ညြန္ စကားလက္ေဆာင္ ေျပာေပးပါဦးေနာ္။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ အရမ္းႀကီးေတာ္ 
လုိ႔ တတ္လုိ႔ ဒီပညာေရးေကာ္မရွင္ ဒါရုိက္ 
တာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အသင္းေတာ္ရဲ႕ ကြ်န္မအေပၚ အားကုိးမႈကုိ 
ေလးစားတယ္၊ တန္ဖုိးထားတယ္။ ဘုရား 
သခင္အတြက္ ျပန္ၿပီး အမႈထမ္းေပးတာပါ။ 
ဒါေၾကာင့္ ဘာသာတူေတြ အားလုံးရဲ႕ ကူညီ 
မႈ လမ္းျပမႈေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္မနဲ႔ 
အတူ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ပညာေရးက႑ ပုိၿပီး 
တုိးတက္ေအာင္ ၀ုိင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ၾက 
ရေအာင္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ေမး။  ။ အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့ ေဒါက္ 
တာကိုအထူး ပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါ တယ္။

ဟုတ္ကဲ့။    ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

  ဂြ်န္ဆုိင္းလတ္ေအာင္

၁၆
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား 
လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ သဟာဇာတ ျဖစ္ေစေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း

 ဤစီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔စည္းတစ္ခုျဖစ္ 
ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တျခင္းေကာ္မရွင္မွ DAI – 
Kannlet, အလွဴေငြျဖင့္.ဇြန္လမွ ႏိုင္၀င္ဘာလ-၂၀၁၇အထိ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 
ျဖစပ္ါသည။္  ၿငမိ္းခ်မ္းေရးႏငွ္ ့တရားမွ်တျခင္းေကာမ္ရငွသ္ည ္
ဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားမ်ားႏွင့္တလုံးတ၀တည္းရွိျခင္း၊ မတူကြဲ 
ျပားမႈမ်ားစြာရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာေရး ယုံ 
ၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ရိုးရာထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
၊အသင္းေတာ္၏ လူမႈက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ သြင္သင္ခ်က္မ်ားကို 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္ေရးႏွင့္ဘသာသာေရး လြတ္လပ္ 
ခြင့္တို႔အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ကက္သလစ္ အ 
သင္းေတာ္၏ အဖြဲ႔စည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ၂၀၀၆ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔မွ စတင္တည္ 
ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္တမ္းကာလအားျဖင့္ 
တိုေတာင္းေသာ္လည္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္တိုင္း 
ရင္းသားအေရးတို႔၏ အလားအလာႏွင့္ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိမႈတို႔
ကို ထင္ဟပ္ျပေနေသာအဖြဲ႔စည္းျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္အက်ဥ္း

 ဤစီမံကိန္းသည္ ရာစုႏွစ္ ကာလအဆက္ဆက္ 
ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းခံေနရေသာရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိတိုင္းရင္း
သားလူနည္းစုမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာစီ
မံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ ျပည္နယ္အတြင္း၌လူ 
နည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကသည္ႏွင့္အညီ သူတို႔၏အခက္ခဲမ်ား၊ ဆႏၵ
မ်ားႏွင့္သူတို႔၏အခြင့္ေရးမ်ားတို႔သည္လည္းအျမဲတေစလ်စ္
လ်ဴရႈျခင္းခံေနရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအ
ဆင့္ဆင့္မ်ားႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အပိုင္းတို႔တြင္လည္းလူ 
နည္းစုမ်ား၏ ပါဝင္မႈအခန္းက႑သည္ နည္းပါးပါသည္။ 
ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔စည္းမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအ
ရဤလူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔သည္လြတ္လပ္၍တရား
မွ်တေသာ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအ 
သြင္သို႔သြားရာတြင္ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းရသည့္အမ်ိဳးသား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဌာေန 
တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိ 
ပညာအလြန္ပင္ နည္းပါးၾကပါသည္။ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔စည္း
ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ေဒသခံလူ 
နည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတို႔ကို တစ္စိတ္
တစ္ပိုင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ 
ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ မတူညီေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္၊

၂။ သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားရရွိလာ 
ေစရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိလာေစရန္၊

၃။ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာ 
ၾက ျခင္းျဖင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔စည္းမ်ားျဖစ္လာ 
ေစရန္၊

၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခန္းက႑တို႔တြင္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားပိုမို 
ပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္၊

၅။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ႏိုင္ငံ 
တကာတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ လူမႈဆက္ 
သြယ္ ေရးကြန္ယက္တစ္ခု တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္၊

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမွ ဦးတည္ထားေသာလူမႈအဖြဲ႔စည္းမ်ား၊

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းေကာ္မရွင္သည္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ-ရခုိင္၊ခမီ၊မရုိ၊သက္၊ဒိုင္းနက္(ဆကၠ
မ)၊အရႈိခ် င္း ၊မရာမာႀကီး(ကမန္)၊စေသာလူမ်ိဳး စုမ်ားကုိ 
အဓိက ဦးတည္ထားပါသည္။ ဤမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳးအမည္ကြဲျပားမႈအမ်ားဆုံး လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ 
ၾက ၿပီးသူတို႔၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားႏွင့္ အခြင့္ေရးမ်ားသည္ 
လည္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းခံ
ခဲ့ရပါသည္။ ဤလူနည္းစုသည္ေဒသတြင္ က်ားမတန္းတူ 
ေရးႏွင့္အျခားေသာပညာေရးက႑မ်ားတြင္လည္းနိမ့္ပါးသူ
မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ မိမိတို႔၏မိသားစု၊ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သားသမီး
မ်ားကုိလည္းမည္သို႔ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္ကိုမသိၾကေပ။
ဤလုပ္ငန္းစီမံကိန္းကုပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ 
ဦး၊ေပါက္ေတာ၊ မင္းျပားႏွင့္စစ္ေတြၿမိဳ႕တို႔တြင္ အေကာင္ 
ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး 
စသျဖင့္ပညာရပ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္တန္းမ်ား၊လူမႈေရးကိစၥရပ္
မ်ားဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ျခင္းသင္တန္းမ်ား၊ က်ားမ 
တန္းတူအခြင့္ေရးဆိုင္ရာင္သင္တန္းမ်ား၊ဌာေနတိုင္းရင္း
သားတုိ႔၏အခြင့္ေရးမ်ား၊လုိအပ္ခ်က္(သုိ႔)ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္
ခုခုကိုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္နည္းသင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
ျပသနာတစ္ရပ္ကုိထိေတြ႔ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းျဖင့္အၾကမ္း 
ဖက္မႈကုိေရွာင္ရွားျခင္း၊(အၾကမ္းမဖက္ျခင္း)စေသာသင္ 
တန္းမ်ားကိုသက္ဆုိင္ရာျမိဳ့နယ္မ်ားရွိဟိုတယ္အစည္းအ 
ေ၀းခန္းမမ်ားႏွင့္လူစုလူေ၀းျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ေနရာေဒသမ်ား
တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္သြားမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

၁။ သင္တန္းမ်ား-(ပုဏားကၽြန္း၊ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ေျမာက္ဦး
တစ္ျမိဳ့လွ်င္ ငါးရက္ၾကာ.သင္တန္းမ်ားတစ္ၾကိမ္စီ)

၂။ လူထုအသိပညာေပးဆိုင္ရာ.လႈပ္ရွားမႈမ်ား-(ပုဏားကၽြန္း 
ျမိဳ့နယ္ရွိေက်းေတာႏွင့္ဗန္းႏြဲရြာေျမာက္ဦးျမိဳ့နယ္ရွိေ၀လာ
ပီႏွင့္ေလာင္းရွည္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္. ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ့နယ္
ရွိသံေခ်ာင္းေက်းရြာ၊စေသာေနရာငါးခုတြင္ျပဳလုပ္မည္၊ဤ
လႈပ္ရွားမႈတြင္လက္ဆင့္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊နံရံကပ္စာေစာင္
မ်ားကိုျဖန္႔ခ်ီေပးသြားမည္။

၃။ စစ္ေတြဟိုတယ္တြင္လူထုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ(ေဒသခံအ 
ႀကီးကဲမ်ား၊သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားကို
ယ္စားလွယ္မ်ား၊အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔စည္းမ်ား၊အမ်ိဳးသမီးကို
ယ္စားလွယ္မ်ား)

စီမံကိန္း ေနာက္ဆုံး စစ္ေတြျမိဳ့ လူထုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ Fo-
rum ေခါင္းစဥ္:

“မတူကြဲျပားျခင္းမွ.စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းသို႔”

မတူညီေသာ အဖြဲ႔စည္းအသီးသီးမွ တူညီေသာ ေကာင္းက်ိဳး 
ခ်မ္းသာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အစည္းအေဝး၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရလဒ္

အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ မွ်တေသာ၊အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ
လူမႈအဖြဲ႔စည္း မူေဘာင္တို႔ကို အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ယုံ 
ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာ 
ေရးႏွင့္ဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို ႔အတြက္အတူတကြပူးေပါင္း 
လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္မည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမိတ္ဆက္ျခင္း(Project Orientation) ႏွင့္ 
အေထာက္ကူျပဳ မ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားျပဳ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း-(Formation of the Steer-
ing Committee)၊

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအစျပဳ မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းနားႏွင့္ မ်ိဳး 
ႏြယ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႔ 
စည္းကိုျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းအစ ျပဳ 
မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ
အေထာက္ကူျပဳအဖြဲ ႔ စည္း ကုိျမန္မာႏို င္ငံ လံုးဆိုင္ရာJP 
ဒါရိုက္တာ Fr.Thomas, Thang ShanMong, ႏွင့္ စီမံ ကိန္း 
မန္ေနဂ်ာ ဆရာ Romanus-ရွယ္ထန္းပက္တို႔မွ ဇူလိုင္ လ 
၄၊ ၅၊ ၆၊ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕ 
နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႔နယ္၊ ပုဏားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီး 
တို႔တြင္ငါးရက္ၾကာ ကြင္းဆင္းၿပီး က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

        ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရခိုင္၊ ခမီ၊မ်ိဳ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္ 
(ဆကၠမ)၊ အရွိဳခ်င္း၊ မရာမာႀကီး(ကမန္)၊ စေသာတိုင္းရင္း 
သား မ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး၊  ေရွ႔ဆက္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ဤတိုင္းရင္းသား
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္လည္း အျခား ျမန္မာဌာေနတိုင္းရင္းသား
မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ရိုးသား ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ၾကၿပီး၊ ရိုင္းပင္း 
ကူညီတတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရး၊ 
က်န္းမာေရး.စီးပြားေရး၊ဌာ ေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ရပိုင္ခြင့္
အခြင့္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အခန္းက႑တို႔တြင္ 
အသိပညာမ်ားနည္းပါးလွ်က္ရွိၿပီး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈလည္းနည္းပါး ေန 
ေသးသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။                                      

(CBCM-JP)
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သာသနာျပဳမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္းျဖင့္ ခြန္အားယူျခင္း
 မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာလံုး 
ဆုိင္ရာ သစၥာသံုးပါးခံ သူေတာ္စင္မ်ားအ 
သင္းမွ တာဝန္ခံရဟန္းေတာ္မွဦးေဆာင္ၿပီး 
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရိွသီလရွင္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလး 
သာသနာေရႊဘိုဇံုရိွ သီလရွင္ စုစုေပါင္း 
(၂၅) ပါးတုိ႔သည္ တစ္ရက္တာဥပုသ္ေစာင့္ 
ျခင္းကိုခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မံုလွ စိန္မိုက္ကယ္ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စုေပါင္းျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

 နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္ တစ္နာရီ 
ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ဖူးေျမာ္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳခဲ့ၾက 
သည္။ ၎ေနာက္ သစၥာသံုးပါးခံ သူေတာ္ 
စင္မ်ားအသင္း၏ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Rev. Fr. Peter မ်ဳိးခင္မွ သူေတာ္စင္တုိ႔၏ 
Charism ႏွင့္ သာသနာျပဳျခင္းအေၾကာင္းကို 
ေဝမွ်ရာတြင္ အသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွသီလ 
ရွင္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္၏ အမာခံတပ္ 
သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အေရးပါေၾကာင္း၊ 
မိမိတာဝန္က်ရာ က႑မ်ား၌ အေကာင္းဆံုး  
တာဝန္သိသိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ 
ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မိမိ၏ 
အနစ္နာခံ ေပးဆပ္မႈသည္   အသင္းေတာ္၏ 
တုိးတက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ၏ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ 
တာဝန္မေက်မႈတို႔သည္ ဆံုး႐ံႈးမႈကို ျဖစ္ 
သြားေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ Charism၊ 
ခံယူထားေသာ ဘဝႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕ 
သက္ေသခရံန ္လိအုပ္ေၾကာင္းေျပာခဲသ့ည။္  
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း စံုစမ္းျခင္း၊ 
ေႏွာက္ယွက္ျခင္း ေတြရိွမယ္၊ ထိုအရာမ်ား 
ကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္မက်ဖို႔၊ အ႐ံႈး 
မေပးဖုိ႔၊ မိမိရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းကို တန္ဖိုး 
ထားေစလိုေၾကာင္း၊ ရရိွထားေသာ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းကုိဘယ္အရာႏွင့္မွ် လဲလွယ္၍ 
မရေၾကာင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်သည့္အခါတြင္ 
သီလရွင္အခ်င္းခ်င္းအားေပးၾကဖို႔၊ လက္တြဲ 
ေခၚေဆာင္ၾကဖို႔၊ သာသနာျပဳအခ်င္းခ်င္း 
ေမာင္ႏွမအရင္း စိတ္ဓါတ္ျဖင့္    ဘဝကိုဆက္ 
ကပ္ေစလိုေၾကာင္းေျပာသည္။ Communi-
ty ၌ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းကိုပံု
မွန္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ 
ဇံုအလုိက္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကိုလည္း ပံုမွန္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္
တစ္ဦးေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ ခြန္အားအသစ္ျဖစ္ 
ေစေၾကာင္းေျပာသည္။ ၎အျပင္ တိုးတက္ 
ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္တုိ႔ 
ႏွင့္အတူ မိမိ၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းတြင္ 
သမာ႐ိုးက် ဆက္ကပ္မႈ မျဖစ္ေစဘဲ၊အေတြး 
အေခၚ ေပးဆပ္္မႈမ်ား၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ 
လိုအပ္သည့္အတြက္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အရည္
အခ်င္းမ်ားကိုရပ္တန္႔မထားဘဲအၿမဲမြမ္းမံေ
ပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ သို႔မွသာ 
လွ်င္ သာသနာျပဳရာ၌ ပိုမိုထိေရာက္ေစ 
မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႀကီးအကဲ၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ 
အညီ သီလရွင္တိုင္းသည္လည္းအတူတကြ 

ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း၊ သီလရွင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကို တန္ 
ဖိုးရိွရိွ အသံုးခ်တတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊  
ေျပာသည္။ မိမိအသင္းဂိုဏ္း၏တုိးတက္မႈ၊  
မိမိ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း တိုးတက္မႈသည္ 
မိမိကိုယ္တုိင္တုိးတက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သီလရွင္မ်ားသည္ 
မိမိတို႔၏ သာသနာအပုိင္မရိွ၊ မိမိသြား 
ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ေနရာ 
မ်ားေတြသည္ မိမိ၏သာသနာဟူေသာစိတ္ 
ထားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအမႈေတာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာသည္။ 
အေကာင္းအဆိုးကို ေသခ်ာစြာ သိျမင္ၿပီး 
ဆံုးျဖတ္တတ္ၾကဖို႔၊ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကဖို႔
လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သာသနာျပဳ အခ်င္းခ်င္း စိ
တ္သေဘာညီညႊတ္မႈရိွရန္အၿမဲဆုေတာင္း 
ေပးၾကဖို႔ကုိလည္းေျပာသည္။ အဓိကအား 
ျဖင့္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းေပါင္းစပ္ဖုိ႔၊ 
ဘုရားကိုမေမ့ဖို႔၊ မယ္ေတာ္သခင္မကိုမိမိ၏
မိခင္သဖြယ္အားကိုးဆုေတာင္းၾကဖို႔၊ တုိက္
တြန္းအားေပးႏိႈးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ 

 မစာၦးတရား မစတင္မွီသီလရွင္မ်ား 
အာပါတ္ေျဖျခင္း စကၠရမင္တူးကို ခံယူၾက 
ၿပီး၊ နံနက္(၁၁း၃၀)တြင္ မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္ကို ပါဝင္ပူေဇာ္ၾကသည္။ မစာၦးတရား 
ၿပီးသည္ႏွင့္ အတူတကြေတြ႕ဆံု ျခင္းအျဖစ္ 
အစည္းအေဝး က်င္းပၾကသည္။ အစည္း 
အေဝးက်င္းပရာတြင္ ေရႊဘိုဇံုမွသီလရွင္တုိ႔ 
၏ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္းကို တာဝန္ရိွသူမွ ဖတ္ၾကားေပး 
ပါသည္။ ေရႊဘိုဇံုမွ တာဝန္ခံအျဖစ္ Sr. Jo-
sephine Mi Nge (SCCG), အတြင္း 
ေရးမွဴးအျဖစ္ Sr.Christina Htung (SJA), 

ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ Sr. Maria Khin 
(FMM), တို႔မွ ဦးေဆာင္ၾကၿပီးကိုယ္ထူကိုယ္ 
ထအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလွဴရွင္မ်ား၏ 
ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ေဒသအ 
တြင္းဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို
မ်ားကိုပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ေက်ာင္းေနရန္အခက္ 
အခဲရိွေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အတြက္ ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပ့ံေပး 
ျခင္းတို႔ကိုလူသားအက်ဳိးျပဳ လူမႈေရးလုပ္ 
ငန္းအျဖစ္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾက 
ေၾကာင္းေျပာသည္။ မိမိတို႔ဇံုအေနျဖင့္ ႏွစ္ 
လတစ္ႀကိမ္ စုေပါင္းဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္အတူ 
အစည္းအေဝးကို က်င္းပၾကေၾကာင္း၊  တာ 
ဝန္ခံသီလရွင္မွ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။  

 CRMdy တာဝန္ခံရဟန္းေတာ္မွ 
လည္း ဤသို႔စည္းလံုးညီညႊတ္စြာ လုပ္ 
ေဆာင္ ေနၾကသည့္အတြက္ ဇံုတာဝန္ခံႏွင့္ 
အတူ သီလရွင္မ်ားအာလံုးကိုေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္း၊  ဘုရား ရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ 
ဤကဲ့သို႔လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း၊ ဆက္ 
လက္ၿပီး  ကေလး၊  လူငယ္၊  လူႀကီး၊ သက္ 
ႀကီးရြယ္အိုတို႔၏ ဝိညာဥ္ေရးရာမ်ား၌ အထူး 
စိတ္ဝင္စားၿပီး ပိုမိုအားျဖည့္ လုပ္ေဆာင္ေပး 
ေစလိုေၾကာင္း၊ ၎အျပင္မိမိဇံု၏ အစည္း 
အေဝး မွတ္တမ္း စာအုပ္၊ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း 
စာအုပ္တုိ႔ကို ေသခ်ာစြာ ျဖည့္စြက္သိမ္း 
ဆည္းထားၿပီးအခ်င္းခ်င္းလက္ဆင့္ကမ္း 
ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျဖည့္စြက္လမ္းညႊန္အား 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ေန႔လည္ တစ္နာရီတြင္  မံုလွစိန္ 
မုိက္ကယ္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Rev. Fr. Augustine Zaw Htun ႏွင့္အတူ 
ေန႔လည္စာကို သံုးေဆာင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ေန႔လည္ (၂း၀၀) တြင္ မံုလွရြာမွ ျပန္လည္ 
ထြက္ခြါၾကၿပီး၊ ေရဦး St.Joseph သီလရွင္ 
ေက်ာင္း၊ ေမဂြန္ Framciscan သီလရွင္ 
ေက်ာင္း၊ ရြာေတာ္ St. Joseph သီလရွင္ 
ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ 
ၾကည့္႐ႈ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ 
Charity သီလရွင္ ေက်ာင္းတြင္ ညစာကို 
အတူတကြ သံုးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ မိမိတို႔ 
တာဝန္က်ရာ ေဒသအသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ 
ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ 

 ဤသို႔ သူေတာ္စင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း
အတူတကြေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ တန္ဖိုးရိွေသာအ
ခ်ိန္ကိုေပးသနားေတာ္မူသည့္ဘုရားရွင္ကို
ဦးစြာေက်းဇူးတင္ရင္း ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္
လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးေသာCRMdy တာဝန္ 
ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ေစတနာ သဒၵါတရားထက္ 
သန္စြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုလက္ခံေပးေသာ မံုလွ 
စိန္မိုက္ကယ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ႏွင့္ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား၊ နယ္ခံ 
သီလရွင္ေက်ာင္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား 
အားလံုးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရိွပါ 
ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ ဆက္ 
လက္ၿပီး သာသနာျပဳအခ်င္းခ်င္းဆုေတာင္း 
ေပးၾကပါစို႔။ 
  CRMdy မႏၲေလး
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၁၉

၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံ သမၼာ က်မ္းစာသင္တန္း 

က်ိဳင္းတံုသာသနာ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕တြင္ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံ သမၼာ 
က်မ္းစာသင္တန္း တစ္ရပ္ကို ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ဇူလိုင္လ (၂) 
ေန႕ရက္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ဇူလႈိင္ လ (၉) ရက္ေန႔ႏွင္ ့ (၁၆ ) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ စသည္ျဖင့္ 
Sunday အပတ္စဥ္အပတ္တိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္  အိမ္ရွင္မမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ျပဳ
လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုသင္တန္းတြင္ အဓိကပို႔ခ်ေပးသူမ်ားအျဖင့္  ဖာသာရ္ 
အဲဖရက္ ေဂ်မူ ႏွင့္  စစၥတာရ္ ရို႕စ္ေမရီတို႔ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသက္ေရာက္သူစုစုေပါင္းမွာ 
၃၀ ဦးျဖစ္သည္။

အေျခခံ သမၼာက်မ္းစာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅)             

ဗန္းေမာ္သာသနာ 

ဗန္းေမာ္သာသနာ ရွိ  ဓမၼဖြံၿဖိဳးေရးေက်ာင္းတြင္ ဇူလိႈင္လ (၃- ၇)အထိ အေျခခံ 
သမၼာက်မ္း စာသင္တန္း တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းကို ဗန္းေမာ္သာသနာရွိ 
လူငယ္ေမာင္ မယ္မ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္လွ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 
ယခုအခါျပဳလုပ္ေသာ  အေျခခံသမာက်မ္းစာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅ )တြင္ 
တက္ေရာက္သူဦးေရ စုစုေပါင္း ( ၆၂ )ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသူမ်ားမွာ   
ဘုန္းေတာ္ႀကီး  လာဒီး၊ စစၥတာရ္  ေမရီ လုမိုင္၊  ေဒၚဂ်ာဒင့္ ႏွင့္ ေဒၚဒြဲရာတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ျမိဳ႕ယိုးဒယားကုန္းလမ္းရွိေျမာင္းျမ စေကာကရင္နွစ္ျခင္း 
သာသနာ ့ခန္းမေဆာင္ တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား 
ေရးရာ ဦးစီးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကရာဦးစြာ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး 
ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူက အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္မွ မြန္စီေညာ္ဝီးဖရက္ျမင့္စိုးမွ အားေပးစကားမ်ားေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။ ဆက္ 
လက္ၿပီး ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဦးစီးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါသည္။ 
တက္ေရာက္လာၾကေသာ (၂၆) ၿမိဳ႕နယ္ မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အသီးသီး ပါ 
ဝင္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၆ ႀကိမ္ ေျမာက္ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း

လား႐ိႈးသာသနာတြင္ ၂၆ ႀကိမ္ ေျမာက္ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာ သင္တန္းကို မယ္ေတာ္ 
တမန္ေတာ္ အသင္းသူမ်ားအတြက္ ဇူလိုင္ လ ၈ ရက္ေန႔ မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ဖာသာရ္ ေဘာ္စကို ေအာင္ေအာင္ထြန္း၊ စစၥတာရ္ မာရီ ထေရဇားႏွင့္ စစၥတာရ္ မာဂရက္ 
အားကိုင္ တို႔မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသို႔သင္တန္းသူစုစုေပါင္း ၃၀ ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။         CBCM-Bible Commission

သြန္သင္တာေတြကိုလည္း ေမ့မရႏိုင္သလို 
လူငယ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ မင္းသားႀကီး Fr. 
Iphone လို႔ ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ ေခၚၾကတဲ့ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Alphonse ANS ကေတာ့ ပို႔ခ် 
ခ်ိန္ၾကားမွာ Icebreaker အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ 
တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားဟာ ခန္းမထဲက 
တေယာက္ မက်န္ေသာ လူငယ္ေတြကို 
ေဆြ႕ေဆြ႕ ခုန္ေစရံုမက ဆရာေတာ္ေတြ 
ကိုပါ အလုပ္ရႈပ္ေစခဲ့ပါတယ္။

 လူငယ္သင္တန္းေတြမွာ ၁၄ ႏွစ္ 
ၾကာ အေတြ႕ၾကံဳရွိခဲ့တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Al-
phonse ANS, SDB ဟာလည္း အေစခံ 
ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ဟာသ 
ပ်က္လံုး ဇာတ္ကြက္၊ ပံုပမာ စံုလင္စြာနဲ႔ အ 
က်ယ္တ၀င့္ ေ၀မွ်ခ်က္ေတြဟာလည္း FB 
စာမ်က္ႏွာေတြထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ 
လူငယ္ထူးခၽြန္ဆုမ်ားကို NCBAC မွ ပထမ 
ဆံုး အႀကိမ္အေနနဲ႔ ခ်ီးျမင့္ေပးခဲ့ရာ သာ 
သနာနယ္သာမက အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ ပါ 
သာေရးနာေရးမ်ားမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ကူ 
ညီဦးေဆာင္ေနတဲ့ လူငယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ 
ခဲ့ရာမွာေတာ့ Paul Kam Cin (Tulsa, 
Oklahoma), Theresa Lamno (Bowling 
Green, Kentucky), Gabriel Peh Bu 
(DFW, Texas) တို႔ကရရွိခဲ့ၿပီး ပြဲေတာ္ 
တေလွ်ာက္ အေကာင္းဆံုး ေမာင္မယ္ဆု 
ကိုေတာ့ Henry Zayar Moe (Buffalo, 
New York) နဲ႔ Veronica Aye (Texas) 
တို႔က အမွတ္တရ ရရွိသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

 ဘာသာတူမ်ား အားလံုးရဲ႕ ဖခင္ 
သိုးထိန္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အားေပး 
ဆံုးမစကားမ်ားဟာလည္း ရင္ထဲႏွလံုးထဲ စြဲ 
က်န္ေနမယ္ဆိုတာ အားလံုးရဲ႕ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ 
စူးစိုက္ နားေထာင္မႈက သက္ေသျပေနပါ 
တယ္။ ဒါတင္မက ညပိုင္းေဖ်ာ္ေျဖမႈ အစီအ 
စဥ္ေတြမွာ တင္ဆက္ခဲ့ၾကတဲ့ ရိုးရာယဥ္ 
ေက်းမႈ ကျပမႈမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕လိုက္ သီဆို ခ်ီး 
မြမ္းမႈ ေတြဟာလည္း ႏွလံုးရပ္မတတ္ မ်က္ 
ေတာင္ခတ္ဖို႔ေမ့မတတ္ ျဖစ္ေစရံုတင္မက 
ျပည္ျမန္မာက ဓေလ့ထံုးတမ္းနဲ႔ ဇာတိ ခ်က္ 
ေၾကြကိုလည္း လြမ္းဆြတ္ေစခဲ့တာကိုေတာ့ 
အားလံုးတူညီစြာ ခံစားၾကရမွာပါ။

 NCBAC ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အား 
လံုး ပိုလုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးၿပီး စည္းလံုးမႈ 
ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔အတူ NCBAC 
ဖလား အမ်ိဳးသားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း 
အဆိုပါ ၄ ရက္တာအတြင္း မေမာစတမ္း 

ယွဥ္ၿပိဳင္ ေစရာ အားလံုး က်ားကုပ္ က်ားခဲ 
ႀကိဳးစားရင္း ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ Chicago 
အဖြဲ႔က ပထမဆံုးအႀကိမ္ေျမာက္ ဖလားကို 
ထိုက္တန္စြာ ကိုင္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အ 
မ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း ခ်န္လွပ္မထားတဲ့ 
NCBAC ဟာ အမ်ိဳးသမီး ေဘာ္လီေဘာ 
ၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
Kansas သမီးပ်ိဳေလးမ်ား အဖြဲ႕က ဖလားကို 
သိမ္းပိုက္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲစဥ္မ်ား 
အတြင္း ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius Hre Kung 
အပါအ၀င္ အမာခံအေနနဲ႔ စစၥတာရ္ေလး 
မ်ားကလည္း ပြဲစဥ္တိုင္းလိုလိုကို ရင္ဖို 
လိုက္ ေမာဖြယ္ အားေပးရံုမက ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး မ်ားပင္ ကြင္းလယ္ဒိုင္အျဖစ္ ပါ၀င္ကူညီ 
ခဲ့တဲ့အထိ ၿပိဳင္ပြဲဟာ အသက္၀င္ အထ 
ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

 လိုက္ကာ ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ 
မေျပာဘဲ မခ်ီးမြမ္းဘဲ ေနလို႔မရတာက 
ဘာသာတူ ၁၂ အိမ္ပဲရွိတဲ့ Rock Island 
(Quad Cities) အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အိမ္ရွင္ သာ 
သနာ (parish) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 
အားေပးေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ Cathy Roller 
ဆိုသူဟာလည္း ပြဲေတာ္အတြက္ မ်ားစြာ ကူ 
ညီခဲ့ၿပီး Maria Goretti parish ရဲ႕ ဘုုန္း 
ေတာ္ႀကီး James ဟာ ကင္ဆာေရာဂါ ဒဏ္ 
ကို မခ်ိတင့္ကဲ ခံစားေနရေပမဲ့ မစာၦး တရား 
ေတာ္ျမတ္မွာ ပါ၀င္အားျဖည့္ေပးရံုမက ရ 
ဟန္းေတာ္တခ်ိဳ႕ကို ၄င္းေက်ာင္းမွာ တည္း 
ခိုခြင့္ျပဳခဲ့သလို အစည္းအေ၀း၊ မစာၦးတရားနဲ႔ 
အစာ သံုးေဆာင္ခန္းတို႔ကိုလည္း အခ်ိန္ 
ျပည့္ သံုးခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

 မေမ့အပ္ဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳလို႔မရတဲ့ 
အဖြဲ႕တစ္ခုကေတာ့ ကြာယာမွာလည္း အဓိ 
က အင္အားျဖည့္ေပးရံုမက ေန႔ေရာ ညပါ 
ခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္ ေကၽြးေမြးမႈမ်ားမွာလည္း 
မညည္းမညဴဘဲ ပဏာက်ခဲ့တဲ့ Waterloo, 
Iowa ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပဖို႔ရန္ အမည္ 
မပါ၀င္ေသးဘဲ အမာခံကူညီေထာက္ပံ့တဲ့ 
သူမ်ားစြာ ရွိေနေသးေပမဲ့လည္း အရာအား 
လံုးကို သိျမင္ေနတဲ့ ကၽႊႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဘုရား 
သခင္ဟာ ထိုသူတို႔ိကို ေကာင္းကင္ေရႊ 
ျပည္မွ ေက်းဇူးေကာင္းႀကီးေတာ္မ်ား စဥ္ 
မျပတ္ သြန္းေလာင္းေပးေနမွာေတာ့ ဧကန္ 
မလြဲပါဘူး…။

ခရစၥတူးသခင္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္…

NCBAC မီဒီယာ

စာမ်က္ႏွာ ၁၅ မွအဆက္



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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၂၀

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ 
တတိယအဆင့္ရ 

၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္
မဂ်ီဂ်ာဇင္ ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုျခင္း

စာ . . . ၁၂

ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္က 
ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ ပညာေရးေကာ္မရွင္ 

ဒါရုိက္တာအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္
စာ . . . ၉

မိဘမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး
စာ . . . ၉

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ၿပီး 
ပါရမီမ်ားကို တိုးပြါးေစႏိုင္သည္

စာ . . . ၆

ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား 
ဖ်က္သိမ္းေရး 

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဆိုျပဳ

စာ . . . ၆

ကိုလန္ဘီယာႏိုင္ငံသား 
ဓမၶအာဇာနည္မ်ားအား 

သူေတာ္ျမတ္အျဖစ္ 
တင္ေျမာက္မည္

စာ . . . ၄

၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ဇြန္လ ၂၅ ရက္၊  ဇူလုိင္လ ၂၊ ၉၊ ၁၆ ရက္မ်ားတြင္ သာသနာျပဳေက်ာင္း၊ 
က်ဳိင္းတုံျမိဳ႔၌ အေျခခံ သမၼာက်မ္းစာ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၁) ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

တနဂၤေႏြ ေလးရက္တာ အတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္မ 
မ်ားအတြက္ ရည္စူး၍ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရား၏ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဆာငတ္ေနေသာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား၊ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ထိေတြ႔ 
ရင္းႏွီးမႈ ရွိရန္ႏွင့္ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္ကုိ ခ်စ္ျမတ္နုိးတတ္ရန္ ရည္ရြယ္ 
ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္း ကာလအတြင္း  သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္း တာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
Fr. အဲဖရက္ ေဂ်မူႏွင့္ စစၥတာရ္ ႐ုိ႕စ္ေမရီ ေနႏြယ္စုိး တုိ႔ ဦးေဆာင္၍ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ 
ကမၼာဌာန္းေထာက္ရႈျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာကုိ ပလႅင္တင္ ရုိေသဂါရ၀ျပဳျခင္း၊ သမၼာ က်မ္းစာ 
ေ၀မွ်ျခင္းႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျခင္း စသည့္ပုိ႔ခ်ခ်က္ ၄ မ်ဳိးကုိ ပုိ႔ခ်ေပး 
ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ား မိမိတုိ႔၏ သိရွိ ခံစား 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ေရွ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ကုိ ေရးဆြဲ ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr. စတီးဖင္းအားနုိ ဦးေဆာင္၍ ျပန္လည္ေၾကေအးျခင္း 
အခမ္းအနားႏွင့္ သင္တန္းဆင္း ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ က်င္းပျပီး သင္တန္း 
သူ/ သင္တန္းသား ၃၀ ဦးအား သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ အပ္ႏွင္း ေပးခဲ့ပါသည္။

႐ုိ႕စ္ SdP

အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း

ကြ်န္မ နာမည္က မဂ်ီဂ်ာဇင္ လုိ႔ 
ေခၚ ပါတယ္။ ေဖေဖ ကေတာ့ 
ဦးမဂ်ီ ဂြမ္ဆန္ေယာ္ လုိ႔ေခၚၿပီး 
ေမေမ ကေတာ့ ေဒၚအင္လုံ 
ဘန္ထြယ္ လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ေမြး 
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