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၁၅ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား 
( ၂၀၁၇ - ၂၀၂၀)

ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ လ်န္းခန္းထန္ 
(ကေလးသာသနာ)

ဥကၠဌ

ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းစိန္းဟွီ 
(ပုသိမ္သာသနာ)

ဒု ဥကၠဌ

ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ ေစာေယာဟန္ 
(ရန္ကုန္သာသနာ)

အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို
(ရန္ကုန္သာသနာ)

ဘ႑ာေရးမႈး

ဆရာေတာ္ စတီးဗင္း ေတ်းဖယ္ 
(လြဳိင္ေကာ္သာသနာ)

အဖြဲ႕ဝင္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမႈးႏွင့္ ဘ႑ာထိန္းတို႔၏ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု (၆၊ ၆၊ ၂၀၁၇။ ရန္ကုန္)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သတင္းဂ်ာနယ္ CBCM-Herald အား 
ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇ မွ စ၍ တစ္လတစ္ႀကိမ္ သာထုတ္ေဝပါမည္။ ႏွစ္ပတ္လည္စာ ေပးသြင္းထားေသာ 

စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

ငါ၏ သိုးမ်ားအဖို႔ 

သိုးထိန္းတစ္ဦးကိုလည္း 

ငါခန္႔ထားမည္။ 

သူသည္လည္း သူတို႔ကို 

ေကၽြးေမြး၍ သူတို႔၏ 

သိုးထိန္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ေယဇေက်လ ၃၄း၂၃
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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

The CBCM-Herald ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
•  ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္းကို ထပ္ဆင့္ သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစရန္၊
•  ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးရ သတင္း 

မ်ားကို အခ်ိန္မွီ ပို႔႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊
•  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သာသနာအသီးသီး၊ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္း အသီးသီးႏွင့္ CBCM 

ေကာ္မရွင္အသီးသီးတို႔သည္ နီးကပ္စြာ  ဆက္သြယ္ႏုိင္ေစရန္၊
•  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးကို ေကာင္းေသာသတင္းမ်ား အခ်ိန္မွီ 

(တစ္လတြင္ ႏွစ္ခါ) ထုတ္ေဝရန္၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ online 
ျဖင့္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္၊

•  အာရွသမၼာတရားေလလိွဳင္းအသံ၏ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္း မ်ားကို 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊ 

t,f'Dwmh tmabmf

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
ဇြန္လ (၁၅) ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္                  အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၁)

လူသားထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ
မ်က္ေမွာက္ကာလ လူသားမ်ား၏ (အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ား သို႔မဟုတ္ နည္း 
လမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားတို႔၏) ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္း ႏွင့္ 
ေၾကာင့္ၾကျခင္းတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ 
ေၾကကြဲျခင္း ႏွင့္ ေၾကာင့္ၾကျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ (GS #1, 7 Dec 1965)

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ ေမာ္ဒန္ကမၻာႀကီးအတြင္း ပါဝင္ေနထိုင္ရွင္သန္ႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းကို ခ်မွတ္ကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာခၽြန္ေတာ္ကို အထက္ပါအဆိုျဖင့္ အစပ်ိဳး 
ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုစာခၽြန္ေတာ္ကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ဒုတိယဗာတီကန္ ေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ႐ႈတ္ေထြးေသာျပႆနာမ်ားအား ဝိုင္းဝန္း ေျဖရွင္း 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အေျဖရွာရာတြင္ အျမတ္ထုတ္လိုေသာ စိတ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ လူ 
သားတိုင္း စစ္မွန္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာရရွိေစရန္ႏွင့္ လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္ၿပီး လူျဖစ္ရျခင္း၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုစာခၽြန္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းစြာဆိုထားသည္။

ထို႕ေၾကာင့္အသင္းေတာ္သည္ ေခတ္ကာလအဆက္အဆက္ အမွန္တရား ဘက္ေတာ္ 
သား အျဖစ္ ၾသဇာႀကီးမားစြာ ရပ္တည္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ တြင္လည္း 
ေနရာ ရယူထားကာ လူသားထုတစ္ခုလံုးအက်ိဳးအတြက္ ရပ္တည္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
အေကာင္းျပဳလုပ္သူအား ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုသကဲ့သို႔ မေကာင္းမႈ က်ဴးလြန္သူကိုလည္း 
ႀကိမ္းေမာင္းဆံုးမသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ်ား 
တြင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိေရာက္စြာပါဝင္ႏိုင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ႀကီးမႈး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ ဇြန္လ 
၈၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ 
အေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ေပးႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ ေကာ္မရွင္အသီးသီးမွ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/
ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၊ ျမန္မာက႐ုဏာ႐ံုး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္လ်က္ နည္းလမ္းရွာေဖြခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေယဇူးဘုရားရွင္က သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ေလာက၏အလင္း ေလာက၏ဆား မ်ား 
ျဖစ္ရမည္ဟု အခိုင္အမာ မိန္႔ဆိုခဲ့သည္ (မာေတဦး ၅း၁၃)။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ 
ေနာက္လိုက္တပည့္မ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာကအတြက္ တနည္းတဖံုအားျဖင့္ 
ေကာင္းက်ိဳးျပဳၾကရမည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ လူသားထု ေကာင္းက်ိဳး အ 
တြက္ အစဥ္ေရွ႕႐ႈထားသည္ကို သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္အထင္းအရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ 
မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ကာလတြင္လည္း လူသားတို႔ေကာင္က်ိဳးအတြက္ လိုအပ္လာလွ်င္ 
ဘာသာဝင္ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကုိ မၾကည့္ဘဲ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး လူအင္အား၊ 
ေငြအင္အားျဖင့္ အစြမ္းကုန္ကူညီေနလ်က္ရွိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ သကဲ့သို႔ တင္းျပည့္ က်ပ္ 
ျပည့္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေစရမည္။ ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ခ်က္တို႔ သည္ လူသားထုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိသည္နည္းတူ ျမန္မာ 
ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ တန္ဘိုးထားခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ဆန္က်င္ျခင္း မရွိ 
ပါ။ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ တစ္ 
တတ္တစ္အား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။

ေသးငယ္ေသာဗီဇမွသည္ ႀကီးမားေသာ အရာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေယဇူးဘုရားရွင္က 
ပံုဥပမာမ်ားစြာျဖင့္ ခိုင္းႏိႈင္းသင္ၾကားေပးခဲ့သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိၾကသည္။ လူနည္းစုျဖစ္ 
ေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာေစတနာျဖင့္ လူမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းက်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္မာစြာျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ 
ၾကပါလွ်င္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေကာင္းျခင္းရလဒ္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ 
ပါလိမ့္မည္။

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။

ေျပာင္းလဲမည့္ ပံုစံ အေသးစိတ္ကို စာဖတ္သူမ်ားအား အသိေပးေၾကျငာသြားပါ 
မည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာ ေပးသြင္းထားေသာ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္လည္း 
စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားပါသည္။

အစဥ္တစုိက္ အားေပးေနၾကေသာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္အေပါင္းတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ 
ပါသည္။ အစဥ္မေျပမႈမ်ားရွိလွ်င္ နားလည္ စာနာေပးႏိုင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ 

အေယာက္တိုင္းအား ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

ဖါသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ 

အသင္းဝင္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း
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 
လစ္ စာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးႏိုင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္။ ၀၁ ၅၀၁၄၈၉ (မ်ိဳးႀကဲသူ႐ံုး)။ ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး)
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ 3

 “ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တုိင္ေအာင္ ငါသည္ သင္တုိ႔ 
ႏွင့္အတူရွိမည္” (မာေတဦး၂၈း၂၀)။ ရွင္မာေတဦးဧဝံေဂလိ
က်မ္းမွာဖတ္႐ႈရသည့္ ဤေနာက္ဆံုးမွာတမ္း က်မ္းစကား 
သည္ “သူ၏အမည္ကို ေအမာႏူအဲလ္ဟု ေခၚရမည္” 
(မာေတဦး ၁း၂၃) ၊ “ငါတုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေသာဘုရား” 
(ေဟရွာယ ၇း၁၄) ဟု မိန္႔ထားေသာ ပေရာဖက္ေဟာထား 
ခ်က္ကို ျပန္လည္အမွတ္ရေစသည္။ ဘုရားသခင္သည္ 
ကမၻာကုန္သည့္တုိင္ေအာင္ ေန႔စဥ္ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေန 
မည္။ ေယဇူးဘုရားရွင္သည္ ေန႔တုိင္းကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ 
ခရီးျပဳ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္။ ရွင္မာေတဦးက်မ္း တစ္ခုလံုးကို 
ဤက်မ္းႏွစ္ပုိဒ္ျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ရေပသည္။ ထုိက်မ္းစကား 
က ဘုရားရွင္၏ အမည္နာမေတာ္အား ေဖာ္ျပ၍ ဘုရားရွင္ 
သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ကိုလည္း ေျပာျပထား 
ေပးသည္။ 

 ဘုရားရွင္သည္ တစ္သီးပုဂၢလ ေနထုိင္ေသာသူ 
မဟုတ္။ သူသည္လူမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေသာဘုရားျဖစ္သည္။ 
ဟိုးအေဝးႀကီး တစ္ေနရာက ေကာင္းကင္မွာ 
ရွိေသာ ေခၚမရ၊ တမရသည့္ ဘုရားလည္း 
မဟုတ္ပါ။  ကုိယ္ေတာ္သည္ လူ သားမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေသာဘုရား၊ သူ႕ထံမွ ေဝးကြာ 
မသြားေအာင္ သူ၏ ေမတၱာေတာ္၌ ညႇင္သာ 
သိမ္ေမြ႕စြာ ေပါင္းစပ္ ေနထုိင္ေသာ ဘုရား 
တစ္ဆူ ပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ႏွလံုးသားမ်ား 
ေအးစက္ေနလွ်င္သူကျပန္လည္ ေႏြးေထြးေစ 
ေသာသူ။ သူ႕ကို သတိမရ ေမ့ေလ်ာ့ ေနခဲ့ 
လွ်င္ေတာင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အစဥ္ျမဲ ေလွ်ာက္ 
လွမ္း ေပးေနသူ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
မည္သည့္အခါမွ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ပစ္မထားဘဲ 
အစဥ္အၿမဲခ်စ္လွ်က္ ေဘးနားမွာ ခရီးျပဳေပး 
ေနပါသည္။

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ရွင္သန္တည္ရွိျခင္းသည္ 
ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္တစ္ခုဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ 
႐ိုုးစင္းေသာလူ႔ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လႈံ႕ေဆာ္ခံရသူမ်ားပင္ 
ၾကံဳေတြ႕ရ သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ ဆဲြေဆာင္မႈကို 
နားလည္လက္ခံ ႏုိင္သည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖင့္ သူတုိ႔ 
မသိေသးေသာ နယ္ေျမ ကမၻာသစ္ကို ရွာေဖြရန္ ျပင္းျပ 
လာသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာခ်င္ေသာ စိတ္အခံ ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာမွာလည္း 
ဘုရားဖူးခရီးျပဳသူမ်ားအ ေၾကာင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ
မ်ားအေၾကာင္း၊ ေရးသား ထားေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားလည္း 
ရွိသည္။ အာဘရာဟံ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းသည္ “သင္၏ 
တုိင္းျပည္မွ ထြက္ခြာေလာ့” ဟူသည့္ ဘုရားရွင္၏ မိန္႔မွာ 
ခ်က္မွ စတင္ခဲ့သည္။ ဘိုးေဘး ဖခင္ႀကီး အာဘရာဟံသည္ 
သူကြ်မ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ရာ ေရေျမေဒသကို စြန္႔လြတ္ကာ အျခား 
ေနရာအသစ္ကို ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီး 
ၾကားက နယ္နိမိတ္ မုိးကုတ္စက္ဝိုင္းကို ေက်ာ္လြန္၍ မျမင္ 
တတ္၊ မေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ ေသးပါက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း 
ရင့္က်က္ေသာ လူသားမ်ား မျဖစ္ၾကေသးေပ။

 ေလာကခရီးကို ေလွ်ာက္စဥ္ဝယ္ လူသည္ဘယ္ 
ေသာအခါမွ် တစ္ဦးတည္းမေလွ်ာက္လွမ္းပါ။ ခရစ္ယာန္ 
တစ္ဦးသည္လည္း အထီးက်န္ စြန္႔ပစ္ခံရျခင္းကိုခံစားရန္မ
လိုအပ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ 
က ခရီးဆံုးမွာ သူေစာင့္ေနပါမည္ဟု  မေျပာခဲ့ဘဲ၊ သင္တုိ႔ႏွင့္ 
အတူရွိ၍ ခရီးျပဳေနပါသည္ဟု အခိုင္မာဆုိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။

 ဘုရားရွင္၏ လူသားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ 
ေစာင္မ ၾကည့္႐ႈတတ္ေသာ က႐ုဏာေတာ္သည္ ဘယ္ 

ေလာက္ၾကာရွည္ ခံႏုိင္ပါသလဲ။ ေယဇူးဘုရားရွင္သည္လည္း 
ဘယ္ေလာက္ထိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ခရီးျပဳေလွ်ာက္လွမ္း 
ႏုိင္မွာလဲ။ ထုိအတြက္ႏွင့္ ယံုမွားသံသယစိတ္ မျဖစ္ေစရန္ 
သမၼာက်မ္းစာက အလင္းျပထားေပးသည္။ ကိုယ္ေတာ္ 
သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကမၻာကုန္သည့္တုိင္ေအာင္ 
တည္ရွိေနဦးမည္။ ေကာင္းကင္ႀကီး ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေျမ 
ႀကီးေပ်ာက္ဆံုးသြားကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အလ်ဥ္း မရွိခဲ့ 
လွ်င္ေတာင္ ဘုရား၏စကားသည္ အရာအားလံုးထက္ႀကီး 
ျမတ္ေသာေၾကာင့္ အဆံုးမရွိ တည္ေနေပဦးမည္။ လူသား 
ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေသာဘုရား၊ လူႏွင့္အတူရွိေသာ 
ဘုရားအျဖစ္ အစဥ္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္၏ 
ႏွလံုးသားထဲမွာ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ မစဥ္းစားေပးဘဲေမ့ေမ့ 
ေလ်ာ့ေလ်ာ့ႏွင့္ ျဖတ္သန္းသြားရသည့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္မွ် 
မရွိေခ်။ ကုိယ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ အစဥ္စိုးရိမ္ 
စဥ္းစားေပးေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အစဥ္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းေပးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။ အေျဖက 

ရွင္းပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို ခ်စ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္သာ။ 
သူက ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လည္း 
ေသခ်ာေပါက္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ ဘဝ၏ ခက္ 
ခဲေသာအခ်ိန္၊ ေမွာင္လြန္းေသာအခ်ိန္ မ်ားမွာလည္းပစ္ပယ္
ထားလိမ့္မည္မဟုတ္။ ဤသည္ကုိ ဘုရားရွင္၏ ေစာင့္ 
ေရွာက္ ပံ့ပုိးေပးျခင္းဟု ေခၚႏုိင္သည္။ ၄င္းသည္ ဘုရားရွင္၏ 
ရင္းရင္းနီးနီး တည္ရွိေနေသာ ေမတၱာေတာ္၊ ဖန္ဆင္းခံ လူ 
သားမ်ားအေပၚ ေစာင့္ေရွာက္ ၾကင္နာတတ္ ေသာ က႐ုဏာ 
ေတာ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

 ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳထားေသာ 
အမွတ္ သေကၤတမ်ားထဲမွ ကြ်ႏု္ပ္ တကယ့္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ 
ေသာ အရာတစ္ခုရွိသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို သ႐ုပ္ေဆာင္ 
သည့္ ေက်ာက္ဆူးကို ကြ်ႏု္ပ္သေဘာက်သည္။ ေက်ာက္ 
ဆူးသည္ ခုိင္မာေလးနက္သည့္သေဘာရွိသည္။ မေရရာ 
သည့္ေလာကထဲမွာ မိမိအစြမ္းအစကိုသာ အားကိုးယံုၾကည္ 
ၿပီး အရာရာကို ေျပာင္းလဲပစ္ခ်င္သည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးမဟုတ္။
မျဖစ္လာေသးသည့္ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ စိတ္လႈပ္ 
ရွားတတ္သည့္ စိတ္သေဘာမွာလည္း အျမစ္တြယ္ထားျခင္း 
မရွိ။ အမွန္တကယ္မွာ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ခရစ္ 
ေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေျမာက္လာသည့္ ဘုရားသခင္ ကတိ 
ထား ေတာ္မူေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားေပၚမွာ အုတ္ျမစ္ 
တည္ထားေလသည္။ 

 ဘုရားရွင္သည္ ကတိေပးေတာ္မူလွ်င္ ေပးသည့္ 
အတုိင္း ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ဘုရားရွင္ ဖိတ္ေခၚေတာ္မူ 

ေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္း ဘဝမ်ားသည္ ငါ့ ေနာက္သုိ႔ လုိက္ 
ေလာ့ဟူသည့္ ဖိတ္ေခၚခ်က္ႏွင့္ အစျပဳ သည္။ ထိုစကားမွာ 
ခုိ္င္မာသည့္ ကတိစကားရွိသည္။ ငါ့ ေနာက္သို႔ လုိက္ပါဟု 
ဆုိလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေရွ႕က သြားႏွင့္ၿပီး 
ျဖစ္ေလသည္။ ဘာမ်ားေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔စရာ လုိပါ 
ေသးသနည္း။ 

 ကိုယ္ေတာ္၏ ကတိစကားတစ္ခုႏွင့္ ခရစ္ယာန္ 
တစ္ေယာက္သည္ သူ၏ဘဝ ခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းဝံ့သည္။ 
ဒဏ္ရာအနာတရမ်ား ျပည့္ ႏွက္ေနေသာ ဒုကၡကမၻာထဲမွာ 
ေလွ်ာက္သြားရလွ်င္ပင္   ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ခရီးဆက္ရဲ 
သည္။ ေသျခင္း၏အရိပ္ လႊမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းထဲတြင္  
ကြ်ႏု္ပ္ ေလွ်ာက္ရေသာ္လည္း ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္ 
ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ကြ်ႏု္ပ္ 
မေၾကာက္ပါဟု ဆာလံ ၂၃ မွာ ဆုိထားသည္။ ဘဝကို 
အေမွာင္ဖံုးထားသည့္အခါ လမ္းျပႏုိင္ ေသာ အလင္းတစ္ခု 
ေတာ့ ထြန္းညိႇထားဖို႔ အမွန္ပင္ လိုအပ္ပါသည္။

 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ေက်ာက္ဆူးအေၾကာင္း 
ျပန္လည္ စဥ္းစားၾကည့္ပါစို႔။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ 
ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံ၌ ေဇာက္ 
ခ်ထားေသာ ေက်ာက္ဆူး တစ္ခုျဖစ္သည္။  
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဘဝကို ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ၌ ေက်ာက္ 
ဆူး ခ်ထားသည္။ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ ႀကိဳးကို 
ျမဲျမဲစဲြကိုင္ထားပါ။ ႀကိဳးသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ 
ႏွင့္ အျမဲခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္။ ႀကိဳးကို ဆုပ္ 
ကိုင္၍ အေရွ႕သို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္ကာ ဆက္ေလွ်ာက္ 
ရမည္။ ႀကိဳးတစ္ဖက္စြန္း၌ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ဘဝကို 
ေက်ာက္ဆူး ခ်ထားေသာေၾကာင့္ တစ္ေန႔ 
ေရာက္ရမည္ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ 
ေသခ်ာေနေလၿပီ။ 

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အစြမ္းအစ ခြန္အားကို 
ယံုၾကည္အား ကုိးမိခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ စိတ္ဓါတ္ 
က်႐ႈံးႏုိင္ေခ်လည္း ရွိသည္။ ေလာကႀကီးတြင္ 

ေမတၱာ တရား၏ နိယာမထက္ အတၱဆန္ တတ္သည့္ 
နိယာမ မ်ားသာ အႏုိင္ယူ လႊမ္းမိုးတတ္သည္။ ဘုရားရွင္က 
ကြ်ႏု္ပ္ တုိ႔ကို ပစ္မထားဘဲ အစဥ္ခ်စ္လွ်က္ရွိ ေနသည္ကို 
အခုိင္ အမာ ယံုၾကည္ေနမည္ဆုိလွ်င္ ေလာက ႀကီးက 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း တေျဖးေျဖးႏွင့္ ေျပာင္းလဲ 
ေပးသြားလိမ့္မည္။ ဘဝခရီး တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေယဇူးဘုရား 
ရွင္ မိန္႔ခဲ့ေသာ ငါသည္သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေနမည္ ဟူေသာ  
စကားတစ္ခြန္း အားျဖင့္  ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိုဆုပ္ ကိုင္ကာ 
ေျဖာင့္မတ္ မွန္ ကန္စြာ၊ ဘုရားရွင္၏ ေကာင္းျမတ္ ျခင္းကို 
လက္ခံ အသိ အမွတ္ျပဳ၍ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာသည္။ 
လူအျမင္မွာ မျဖစ္ ႏုိင္ဟု ထင္ရေသာအရာမ်ားကို ဘုရားရွင္ 
၌ တတ္စြမ္းႏုိင္သည္ကို ျမင္လာသည္။ အေၾကာင္း မွာ 
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္၌ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
ေက်ာက္ဆူးကို အခုိင္ အမာ ခ်ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 ဘုရားရွင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ လူမ်ိဳးေတာ္ သားသမီး 
မ်ားသည္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ ေလွ်ာက္ 
လွမ္း ခရီးျပဳတတ္သည္။ မည္သည့္ေနရာမဆုိ ဘုရားရွင္၏ 
ေမတၱာေတာ္သည္ ဦးစြာရွိႏွင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိနားလည္ 
ထားသည္။ ဤေလာက ကမၻာထဲ၌ ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာ 
ခရစ္ေတာ္၏ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ကင္းကြာေသာေနရာ တစ္ 
ခုမွ် မရွိေပ။ ခရစ္ေတာ္၏ ေအာင္နုိင္ျခင္းက အဘယ္အရာ 
နည္း။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ေမတၱာ 
ေတာ္ ေအာင္ပဲြ။ အခ်စ္၏ ေအာင္ပဲြပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၂၆ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ သြန္သင္ခ်က္

ကၽြႏ္ုပ္တို ႔ႏွင့္အတူ အစဥ္ရွိေသာ ဘုရား၌ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
 သီကိုရွင္း

(ဘာသာျပန္ဆုိသည္)



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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အသစ္ေသာ လူသား၊ အသစ္ေသာ ႏွလံုးသား
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
ဇြန္လ (၄) ရက္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားပြဲ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ စိန္ပီတာရင္ျပင္ 
၌ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
လူထု ပရိသတ္မ်ား၊  ဘုရားဖူး ယံုၾကည္သူ 
သားသမီးမ်ားေရွ႕တြင္   ထိုေန႔က်မ္းစာမွ 
ေကာက္ႏုတ္ကာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္ဘုရား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေသာ “အသစ္ေသာလူစု တစ္ခုကို ဖန္ 
ဆင္းေပးျခင္း ႏွင့္  ထိုသူတို႔တစ္ဦးစီအတြက္ 
အသစ္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ား  ကိုလည္း 
ဖန္ဆင္းေပးျခင္း” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
ၾသဝါဒကို မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

 ပထမဦးစြာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
“သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဟာ  
တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား  အေယာက္စီတိုင္း အ 
ေပၚသို႔ ဆင္းသက္ျခင္းအားျဖင့္  သူတို႔ကို  
အတူတကြ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ရွိေနေစ 
ခဲ့တယ္။ သူ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ 
အသင္းအဖြဲ႕ေလးအတြက္  ေကာင္းက်ိဳး 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ သူတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကို  
ဆုေက်းဇူး လက္ေဆာင္တစ္ခု စီေပးခဲ့ 
တယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား 
ဟာ မတူညီမႈၾကားမွ လူမ်ားကို စည္းလံုးေစ 
ျခင္းအားျဖင့္ စၾကၤာဝဠာ တစ္ခုလံုးႏွင့္ဆိုင္ 
ေသာ အသင္းေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။’’  ဟုမိန္႔ၾကားသြားခဲ့သည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က အသစ္ေသာလူျဖစ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ အသီး 

သီးရရွိမည့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ ေက်းဇူး 
ေတာ္ လက္ေဆာင္မ်ားကို ရယူရာတြင္ 
မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ေႏွာက္ယွက္ 
ျခင္းႏွစ္ခု ကိုလည္း သတိႏွင့္ ေရွာင္ရွား 
ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။  

 ပထမ တစ္ခုမွာ စည္းလံုးမႈမရွိဘဲ 
မတူညီ ကြဲျပားမႈကို ရွာေဖြေနၾကျခင္းႏွင့္ 
မတူ ညီကြဲျပားမႈမရွိဘဲ  စည္းလံုးျခင္းကို အ 
တူတကြ ရွာေဖြေစျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ 
တို႔သည္  ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားထံ ဆုေတာင္း 
ၾကရျခင္းမွာ သူ၏စည္းလံုးျခင္း ဆုေက်းဇူး 
လက္ေဆာင္ကို ရယူပိုင္ဆိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
မိမိ၏ အႀကိဳက္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားကာ 
မိမိ၏အသင္းေတာ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသင္း 
ေတာ္အား ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ေပြ႕ဖက္ၿပီးကြဲျပား 
ျခင္းႏွင့္ အမုန္းတရားကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးတတ္ 
ေသာ အတင္းေျပာျခင္းကို ေခ်ဖ်က္ပစ္ကာ 
စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳး 
သားမ်ားအျဖစ္ အတူတကြ စည္းလံုးစြာေန 
ထိုင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိခင္ႀကီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေနအိမ၊္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက ေပး 
ေသာ၊ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းျခင္းျဖင့္ ႏွလံုး 
သားတံခါးကိုဖြင့္ကာ ႀကိဳဆိုေသာ အိမ္ 
ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုေက်းဇူးေတာ္ 
ကို ခံယူႏုိင္သည့္ ႏွလံုးသားရွိရန္ ဆုေတာင္း 
ၾကရန္လည္း ဆက္လက္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။  

 ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား၏ ဒုတိယ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ အသစ္ေသာ ႏွလံုးသား 
ကို ျပန္လည္ဖန္ဆင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အျပစ္မ်ားကို အခြင့္လြတ္ေပးႏိုင္ရန္ တပည့္ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအား အာဏာေပးခဲ့သကဲ့သို႔ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးစီအားလည္း အခြင့္လႊတ္ 
ႏိုင္ခြင့္ အာဏာ ေပးထားသည္။ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ မိမိအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းပယ္ခဲ့ 
သည့္ တမန္ေတာ္ႀကီး ေပတ႐ူးႏွင့္  မိမိအား 
စြန္႔ပစ္ကာ ေရွာင္ခြါထြက္ေျပး သြားၾကေသာ 
တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို စီရင္ ျခင္းမျပဳဘဲ 
ခြင့္လြတ္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ လက္ကမ္းႀကိဳ 
ခဲ့သည္။  ထို႕အျပင္ သူတို႔အားလည္း ခြင့္ 
လြတ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားကိုလည္း ထည့္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ရွင္ျပန္ေသာ 
ခရစ္ေတာ္၏ လက္ေဆာင္ မြန္ျဖစ္ကာအျပစ္ 
မ်ားကို ခြင့္လြတ္ႏိုင္စြမ္း ေသာသူလည္းျဖစ္ 

သည္။  ခြင့္လြတ္ျခင္း တရားသည္ အျမင့္ 
ျမတ္ ဆံုးေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းအား 
လံုးထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ အရာလည္းျဖစ္ 
သည္။ အရာအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ 
ျမင္လွ်က္  ၿပိဳလဲျခင္းမွ ကာကြယ္ကာ စည္း 
လံုး ညီညြတ္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးႏိုင္ေသာအရာ၊ ခြန္အားျဖည့္တင္းေပး 
ကာ စည္းလံုးခိုင္မာေစေသာ အရာလည္း 
ျဖစ္သည္။ ခြင့္လြတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
ႏွလံုးသားကို လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေစကာ ဘဝ 
သစ္တစ္ခုကို လန္းဆန္းစြာ စတင္ႏိုင္ရန္ 
ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္” ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ေဟာၾကားခဲ့သည္။

 Ref: Vatican Radio

(CBCM-OSC)

ပိုလန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏သား တီေမာေသ ဆြိဒလို ရဟန္းသိကၡာခံယူျခင္း
 ပိုလန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  ၏ သား 
ျဖစ္သူ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ဦးပၪၨင္း 
ႀကီး တီေမာေသ ဆြိဒလို သည္ ေမလ (၂၇) 
ရက္တြင္ ရဟန္း သိကၡာကို ခံယူခဲ့သည္။ 
ထို အခမ္းအနားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ 
သူမ၏ မိသားစုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

 အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္က  သူမ၏သားျဖစ္သူအတြက္ အ 
လြန္ပင္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ အ 
ထူးသျဖင့္ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ရန္ ျဖတ္သန္း 
ရသည့္ စာသင္ႏွစ္မ်ားမွာ လြယ္ကူေသာ 
အရာမဟုတ္ေၾကာင္း သူမ နားလည္ သ 
ေဘာ ေပါက္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 သတင္းသမားမ်ား၏ ေမးခြန္းကို 
ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ "ရဟန္းတစ္ပါး 
ရဲ႕ လမ္းစဥ္ဟာ လြယ္ကူတဲ့ လမ္းတစ္ခု 
ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ယေန႔ 
ေခတ္ကမၻာမွာ သူတို႔အရြယ္ လူငယ္ေတြ 
အတြက္ အလြန္႔အလြန္ အေရးတႀကီး 
လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ့္ တာဝန္ေတြအမ်ားႀကီး 
ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္မသားနဲ႔ ဘဝတူ သူ႔ 
မိတ္ေဆြရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသားေလး 
ေတြ အတြက္ ကၽြန္မ အၿမဲလုပ္ခ်ီ ဆုေတာင္း 

ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ သစၥာရွိရွိနဲ႔ အဆံုးထိ  
တည္ၾကည္စြာ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ 
ဆက္ကပ္ႏိုင္ၾကမယ္၊ ကၽြန္မတို႔ အားလံုး 
အတြက္၊ လူသား အားလံုးအတြက္  ေကာင္း 
က်ိဳးမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ၾက လိမ့္မယ္ 
လို႔  ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူတို႔ အားလံုးဟာ   
အလြန္ထက္ျမက္တဲ့ သတၱိရွိတဲ့ လူငယ္ 

ေလးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။" ဟု ျဖည့္စြက္ 
ကာခ်ီးမြမ္းစကား ဆိုခဲ့သည္။ 

  ရဟန္းသိကၡာ ခံယူူၿပီးျဖစ္ေသာ 
ဖါသာရ္ တီေမာေသ ဆြိဒလို ၏ ပထမ 
မစၧားကိုမူ ေမလ (၂၈) ရက္၊ တနဂၤေႏြ 
ေန႔တြင္ သူ၏ဇာတိ ပိုလန္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း  
ပရက္ခ်ီဆြင္ တိုက္နယ္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆြိ 

ဒလို၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပပူေဇာ္ ခဲ့သည္။   
   အသက္ (၂၃) ႏွစ္အရြယ္ရွိ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သား ငယ္ ဘလာဇက္ မွာ 
ေဆးေက်ာင္းသား တစ္ဦးအျဖစ္ ပညာ သင္ 
ယူ ေနဆဲျဖစ္သည္။ 
 Ref: Polsat News                  
                                (CBCM-OSC)
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ 5

ဒုကၡအခက္အခဲႏွင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
 ကေလးမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂) ရက္၊  
ေသာၾကာေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား  
ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး   ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ရွင္သန္ ႀကီး 
ထြားျခင္း၊ ေလာကႀကီးအား ပိုမိုေကာင္း 
မြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေၾကာင္း 
တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖ 
ၾကားခဲ့သည္။  

၁။ ဘုရားသခင္က ဘာေၾကာင့္ကေလးေတြ 
ကို ဒုကၡရင္ဆိုင္ခံစားေစဖို႔ အခြင့္ေပးသလဲ။

၂။ ကမၻာႀကီး ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ဖို႔ 
ကေလးေတြက ဘယ္လိုပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မလဲ။  

၃။ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးျပင္းလာရျခင္းကို 
ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း အား ဘယ္လိရုငဆ္ိငုရ္မလ။ဲ 
ဆိုသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေျဖၾကားေပးသြားခဲ့ပါသည္။ 

 ပထမဦးစြာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ 
ကေလးမ်ားတို႔သည္ သီခ်င္းဆိုျခင္း အျပန္ 
အလွန္ စကားေျပာဆို ရယ္ေမာၾကၿပီး 
ေနာက္ လူငယ္မေလး မာသာက ယခု  
အတူေန ေနရေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခြဲ 
ကာ အထက္တန္းသို႔ တက္လွမ္းရန္ 
ေၾကာက္ရြ႕ံေသာ စိတ္ကို မည္သုိ႔ ေက်ာ္ 
လႊား ေအာင္ျမင္ႏုိင္ မလဲဟူ၍ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးအား ေမးခဲ့သည္။  

 ထိုအေမးကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
“ဘဝသည္ ငယ္ရြယ္ျခင္း၊ ႀကီးထြားျခင္း၊ 
ေတြ႔ဆံုခ်ိန္ႏွင့္ ခြဲခြါခ်ိန္တို႔ျဖင့္ သံသရာလည္ 
ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ 
အေပါင္းအေဖာ္ အသစ္မ်ားကို ေတြ႕ရသလို၊ 
အေဟာင္းမ်ားကိုလည္း ထားခဲ့ရသည္မ်ား 
ရွိပါလိမ့္မည္။ မေၾကာက္ပါ ႏွင့္။  ထိုအရာကို 
စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးစားပါ။ တံတိုင္းရဲ႕အေနာက္မွာ ဘာရွိ 

မလဲဆိုၿပီး  စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ေန မည့္အစား 
တံတိုင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ေတြ႕ရမည့္ 
လွပေသာ ျမင္ကြင္းမ်ား၊ စိမ္းလန္း စိုေျပ 
ေနမည့္ သဘာဝ ေတာေတာင္ ႐ႈခင္းမ်ားကို 
စိတ္ကူးျဖင့္ ျမင္ေယာက္ရင္း အေရွ႕သို႔သာ 
ဆက္လက္တက္လမ္းပါ ေနရာ အသစ္ကို 
အေရာက္သြားပါ” ဟု အားေပးစကားျဖင့္ 
ေျဖၾကားခဲ့သည္။  

  ဒုတိယ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂ်ဴလီယို 
က ယေန႔ ကမၻာႀကီး ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပိုမို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္ကေလး 
ငယ္မ်ားက မည္သို႔ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ 
သလဲဟု ေမးခဲ့သည္။ 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက “အကယ္၍ 
သင့္မွာ ခ်ိဳခ်ဥ္ႏွစ္လံုး ရွိေနသည့္အခါ  သို႔ 
မဟုတ္ ခ်ိဳခ်ဥ္တစ္လံုးတည္း ရွိေနေသာအခါ  
သင့္အနီးသို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး ေရာက္လာ 
လွ်င္ မည္သို႔ ျပဳမူမည္နည္း၊ သင္ရဲ႕ ခ်ိဳ 
ခ်ဥ္ကို အိတ္ကပ္ထဲ ျပန္ထည့္ သိမ္းထား 
တတ္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ သင္အနား 
ေရာက္လာသူနဲ႔ ေဝမွ်ေပးေလ့ရွိသလား။" 
ဟု ကေလးမ်ားအား ျပန္ေမးခဲ့သည္။ က 
ေလးမ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္စြာ ေျဖ 
ၾကားခဲ့ၾကသည္။  "သင္တို႔ဟာ တစ္ကိုယ္ 
ေကာင္းဆန္သူမ်ားလား ဒါမွမဟုတ္ ရက္ 
ေရာေသာသူမ်ားလား၊ သင္တို႔ရဲ႕ လက္ေတြ 
ကို ျပပါဦး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ လက္ေတြဟာ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။  
ရက္ေရာျခင္းနဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ ႏွလံုးသားေတြ 
ကသာလွ်င္  ကမၼာႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္စြမ္း ပါတယ္။ ’’  ဟူ၍  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ဆိုခဲ့သည္။ 

 အကယ္၍ အတန္းထဲတြင္ သင္တို႔ 
မႏွစ္သက္ေသာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးရွိခဲ့လွ်င္ 
ထိုသူမေကာင္းေၾကာင္းကို အျခားသူႏွင့္ 
မည္သည့္အခါမွ် အတင္းမေျပာမိပါေစႏွင့္ 

အေၾကာင္းမွာ ထိုသို႔ျပဳမႈျခင္းျဖင့္ သင္သည္ 
သေဘာထား ေသးသိမ္ေသာ သူတစ္ဦးျဖစ္ 
ေၾကာင္းကို ျပသရာေရာက္ေပလိမ့္မည္။ 
တစ္စံုတစ္ဦးက သင့္ကို ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ေစာ္ 
ကားလွ်င္ သူတို႔အား လက္တုန္႔မျပန္ပါႏွင့္ 
အျပံဳးျဖင့္သာ ကမၻာႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါ။ 

 ကမၻာႀကီးကို ေသးငယ္တဲ့ အျပဳ 
အမူေလးေတြကေန စတင္ ေျပာင္းလဲပါ။ 
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ရက္ေရာေသာ၊ စည္းလံုး 
ညီညြတ္ေသာ အျပဳအမႈမ်ားျဖင့္ အားလံုးကို 
တန္းတူ ဆက္ဆံခ်စ္ခင္ပါ။ ခရစ္ ေတာ္ 
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားအ တြက္ 
ကိုသာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဒုကၡေပး တတ္ 
ေသာ ရန္သူမ်ားအတြက္ပါ ဆုုေတာင္း 
ေမတၱာ ပို႔သေပးရန္ သြန္သင္ေပးထားပါ 
သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ  အဖခမည္းေတာ္ 
ဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္သူ၊ ေကာက္က်စ္ 
ေသာသူမ်ားအေပၚသို႔ မိမိ၏ေနကို ထြက္ 
ေစသကဲ့သို႔  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း လူအား 
လံုးကို တန္ဖိုးထား ျမတ္ႏိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သြန္သင္ေပးသြားခဲ့သည္။  

 တဖန္ ဘူလ္ေဂးရီးယန္း လူငယ္ 
ေလး တာ့နီယို ဆိုသူ ကလည္း သူ၏ 
ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပကာ ေမးခြန္း 
ထုတ္ခဲ့သည္။ သူအား မိဘရင္းမ်ားက 
မိဘမဲ့ ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။ 
အ သက္ (၅) ႏွစ္ အရြယ္တြင္ သူ႔အား အီ 
တာလ်ံမိဘမ်ားက ေမြးစားခဲ့သည္။ သို႔ 
ေသာ္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ေမြးစားမိခင္ အ 
သစ္မွာလည္း ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး  ေမြးစား 
ဖခင္ႏွင့္ ေမြးစား အဖိုးအဖြားမ်ားျဖင့္သာ 
ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ယခုတြင္မူ အဖိုးအဖြားတို႔ 
သည္လည္းဆံုးပါးသြား ၿပီျဖစ္ေ ၾကာင္းကို  
ေျပာျပသည္။ သူ၏ေမးခြန္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔အနား မွ 

ဆြဲထုတ္ သြားေသာ ဘုရား သခင္သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခ်စ္ပါသည္ဆိုတာကုိ  မည္ 
ကဲ့သို႔ ယံုၾကည္လက္ခံရမည္နည္းဟု ေမး 
ခြန္း ထုတ္ခဲ့ သည္။ 

 ထိုေမးခြန္းကို ၾကားရေသာအခါ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိမိကိုယ္တိုင္လည္း 
ကေလးငယ္မ်ား ေဆးရံုသို႔ သြားခဲ့စဥ္က  
ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ စိတ္မေကာင္းစရာ ျမင္ 
ကြင္းမ်ားႏွင့္  ကမၻာ၏အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္ 
အပိုင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားတို႔သည္ ငတ္ 
မြတ္ျခင္းႏွင့္ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ိဳးစံု၏ဒဏ္ကို 
ရင္ႏွင့္ဖြယ္ ခံစားေနရသည္ကို ၾကည့္ျခင္း 
အားျဖင့္ ဘုရား၏ခ်စ္ျခင္းကို မည္သို႔ နား 
လည္ လက္ခံႏိုင္မည္နည္းဟူ၍ မိမိကိုယ္ 
တိုင္က ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးခဲ့ 
ဖူးပါသည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။     
 “ထိုေမးခြန္းကို ေျဖရန္မွာ စကား 
လံုးမ်ားမရွိပါ၊  အရိုးရွင္းဆံုး သက္ေသတစ္ခု 
အေနျဖင့္ သင့္အနီးအနားရွိ သင့္ကိုခ်စ္ျခင္း 
ျဖင့္  ကူညီေဖးမေပးေနေသာ၊ ဂရုစိုက္မႈ 
ေပးေနေသာ သူမ်ားမွ တဆင့္ျဖင့္သာလွ်င္ 
ဘုရားသခင္က သင့္ကိုခ်စ္ေနေၾကာင္းခံစား 
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။” ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။    ဘုရားသခင္ 
သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ေမးခြန္းကိုလည္း ေျဖၾကား 
ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကားတိုင္ကို 
ကၽြႏ္ု္ပ္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ  ခမည္းေတာ္ 
ဘုရားသည္ မိမိခ်စ္လွစြာေသာ သားေတာ္ 
ကိုပင္ ဒုကၡခံရန္ အခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အျဖစ္ကို 
ျပန္ေျပာင္းသတိရခဲ့သည္။  ဘုရားသခင္၏ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သိရွိခံစားႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း 
မ်ားရွိပါသည္။ သင္တို႔အား ကၽြႏု္ပ္ အျပည့္ 
အဝရွင္းျပ၍ မရႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္ 
မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ သင္တို႔ ကိုယ္တိုင္ 
ေတြ႕ ၾကံဳခံစား သိျမင္လာပါလိမ့္မည္။ 

 သင္တို႔၏ ဘဝတြင္ ရွင္းျပရန္ မ 
လြယ္ကူေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေန 
မ်ားစြာ ရွိေနသည္ကို အျမဲသတိျပဳပါ။ ဘု 
ရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အနားတြင္သာ ရွိေနသည္မွာ အေသအခ်ာ 
ပင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ အနီးအနားရိွ သူမ်ားမွ 
တဆင့္လည္း သူသည္ သင့္အနား အျမဲ 
ရွိေနသည္ကို ခံစားသိျမင္ႏိုင္ေစပါသည္။” 
ဟုဆို ကာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ 

 ထိုေန႔ေတြ႕ဆံုမႈ၌ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက အီတလီအဝွမ္းလံုးရွိ အလယ္တန္း 
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စပိန္၊ ေပၚ 
တူဂီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဆီြစလန္္ႏိုင္ငံတို႔မွကေလး  
ငယ္မ်ားအျပင္ လက္တင္အေမရိက မွ လူ 
ငယ္မ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ အင္မတန္အား 
ရလွပေသာ ေတြ႔ဆံုမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ 
လူငယ္တို႔၏ ေမးခြန္မ်ားသည္ လူသားတို႔၏ 
ႏွလံုးသားမွ ရွာေဖြေတာင့္တခဲ့သည့္ အရာ 
မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ကို ဗာတီ 
ကန္ေရဒီယို တင္ျပခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။  
Ref: Vatican Radio     

(CBCM-OSC) 
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 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္သည္ 
ဇြန္လ (၆) ရက္ အဂၤါေန႕ ဆန္တာမာတာ 
ဘုရားေက်ာင္းရွိ မစၧားတရားေတာ္အတြင္း 
ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ၾသဝါဒတြင္ ရိုးသားစြာ 
ျပဳမူက်င့္ၾကံရန္အားေပး တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 
သူေတာ္ေကာင္း ဟန္ေဆာင္ တတ္ျခင္းႏွင့္ 
ေျမာက္ပင့္္ေျပာဆို တတ္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ 
ၾကဥ္ရန္ ၾသဝါဒတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ သည္။ 

 သူူေတာ္ေကာင္း အေယာင္ 
ေဆာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ 
ေန႔စဥ္ စကားမဟုတ္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တိို႕ 
ခရစ္ယာန္မ်ား၏ လက္သံုးဘာသာ စကား 
တစ္ရပ္လည္း မဟုတ္ပါ။ ထိုအရာသည္ အ 
သင္းအဖြဲ႕ကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။  

 ခရစ္ေတာ္သည္  စကားတစ္လံုးကို 
ပံုႀကီးခ်ဲ႕ ေျပာဆိုတတ္ေသာသူ၊ ဦးစားေပး 
ခံလုိလားေသာသူ၊ သူတစ္ပါးကို အျပစ္တင္ 
တတ္ေသာသူ၊ သူတပါးအား အျပစ္တင္ၿပီး 
မိမိကိုယ္တိုင္က အမွားထဲတြင္ရွိေန တတ္ 
ေသာ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္ေသာသူမ်ား၊ က်မ္း 
တတ္ဆရာမ်ားကို အေယာင္ေဆာင္မ်ား 
အျဖစ္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။

 ယေန႔ သမၼာက်မ္းစာ ထဲမွ  က်မ္း 
တတ္ဆရာ၊ ဖာရီေဇဦး တို႔သည္လည္း 
ေျမွာက္ပင့္ေသာ စကား၊ မာယာပရိယာယ္ 
ျပည့္ေသာစကား မ်ားကို အျမဲသံုးကာ  

သခင္ ခရစ္ေတာ္ကို စံုစမ္းျခင္းျပဳခဲ့ပါသည္။ 
မိမိ၏ စကားျဖင့္မိမိ အက်ပ္ရိုက္ေအာင္ 
ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ကာ ေမးခြန္းေမးေလ့ 
ရိွတတ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္း အေယာင္ 
ေဆာင္ေသာ သူတို႔သည္ ေျမာက္ပင့္ စကား 
ျဖင့္ စတင္လွ်က္ အမွန္တရားကို ခ်ဲ႕ထြင္ 
ေျပာကာ လူကိုပ်က္ဆီးျခင္း လမ္းသိို႔ ပို႔ေပး 
တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ 

 သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူေတာ္ 
ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ 
ဘက္အရာႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ျခင္းတို႔ကို 
ေသခ်ာ သိျမင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သြန္ 
သင္ခဲ့သည္။  ေျမာက္ပင့္ေျပာဆိုျခင္းသည္ 
မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၏ အစ ျဖစ္ 
သည္။ ယေန႔က်မ္းစာထဲမွ ဥေပေဒေရး 
ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္လည္း ခရစ္ေတာ္ 
ကို  ခ်ီးမြမ္းစကား ဦးစြာဆိုကာ (စီဆာဘုရင္ 
အား အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ေလာ) ဟူ 
ေသာ ေမးခြန္းျဖင့္ ေမးစံုစမ္းျခင္းျဖင့္  ခရစ္ 
ေတာ္အား အက်ပ္ထဲေရာက္ေစရန္ ရည္ 
ရြယ္ကာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

 သူေတာ္ေကာင္းအေယာင္ေဆာင္ 
ျခင္းသည္ မ်က္ႏွာႏွစ္ခုႏွင့္  ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ 
ႏွစ္ဘက္ခၽြန္လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။  ခရစ္ေတာ္ 
သည္ သူတို႔၏ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ မ်ားႏိုင္ 
လြန္းျခင္းကို သိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

(ဘာေၾကာင့္ ငါ့ကို စံုစမ္းလိုသလဲ) ဟု ျပန္ 
ေမးခဲ့သည္။ ဒဂၤါးျပားတစ္ျပားကို မိမိေရွ႕ 
ေဆာင္ယူေစခဲ့ျခင္း အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ 
သည္ သူေတာ္ေကာင္း ဟန္ေဆာင္သူႏွင့္ 
အေျပာသမား သက္သက္ျဖစ္ေသာသူတို႔ 
အား လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ သေဘာတရား 
မ်ားျဖင့္သာ ေျပာဆိုသက္ေသျပ ဆံုးမေလ့ရွိ 
သည္။  

 ဘုရား၏ ဥာဏ္ပညာေတာ္ျဖင့္  
ဆီဆာဘုရင္ပံုပါရွိေသာ ေငြဒၤါးျပားကို ကိုင္ 
လွ်က္ “ဆီဆာဘုရင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာ 
ဆီဆာဘုရင္ကိုေပး၊ ဘုရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အရာ ဘုရားကိုေပး” ဟု ျပန္လည္ေျဖ 
ၾကားျခင္းအားျဖင့္  ခရစ္ေတာ္သည္ သူတို႔ 
အားအမွန္တရားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ 
အရာမ်ားကို ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 သူေတာ္ေကာင္း ဟန္ေဆာင္သူ 
တို႔၏  ဘာသာစကားသည္ လွည့္စားတတ္ 
ေသာစကား ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး၏ 
မိခင္ ဧဝကို လွည့္စားခဲ့သည္ နတ္ဆိုး၏ 
ဘာသာစကားမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုဘာသာ 
စကားသည္ ေျမႇာက္ပင့္ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ 
အစျပဳကာ လူကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ေသာအရာ 
ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး၏ စိတ္ေနသေဘာ 
ထားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို အ 
စိတ္ စိတ္အမႊာမႊာ ပ်က္ဆီးေစႏိုင္ေသာ 

အရာ ျဖစ္ကာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း 
ၿပိဳလဲ ေစႏိုင္သည္။ 

 သူေတာ္ေကာင္းအေယာင္ေဆာင္ 
ျခင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ထိခိုက္ေစရံု 
သာမက အသင္းေတာ္ကိုလည္း နာက်င္ 
ေစတတ္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။  ထိုအရာ 
သည္ အသင္းေတာ္အတြက္ အလြန္ရုပ္ညံ့ 
ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ညင္သာေသာ 
စကားဆိုေနစဥ္အတြင္းမွာပင္ လူတစ္ဦးကို 
ရက္စက္စြာစီရင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုအရာ 
သည္ လူသတ္ေကာင္လည္း ျဖစ္သည္။  

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျမာက္ပင့္ 
ေျပာဆိုျခင္း ကို   အမွန္တရားႏွင့္ တံု႕ျပန္ 
ေပးျခင္း   စိတ္ကူးသမားအား လက္ေတြ႔ 
ဆန္ေသာ သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ 
ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္း မ်ား 
ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားေပးခဲ့ကာ  ဘုရား 
သခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား  ဆိတ္ဆိတ္ ေန 
၍မရေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ပင္လွ်င္ သူေတာ္ 
ေကာင္း ဟန္ေဆာင္မႈမွ ကင္းေဝးကာ မွန္ 
ကန္စြာက်င့္ၾကံ ေျပာဆိုျပဳမူႏိုင္ရန္ ကူညီ 
ပါမည့္အေၾကာင္း အၾကံညဏ္ေကာင္း မ်ား 
ႏွင့္ အလင္းေက်းဇူးမ်ားကို ေပးပါမည့္ 
အေၾကာငး္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေတာင္းခံသြား 
ၾကပါစို႔ ဟုတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 
 Ref: Vatican Radio 

(CBCM-OSC)

သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ျခင္းသည္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး အသင္းေတာ္ကို နာက်င္ေစသည္

အခိုးခံခဲ့ရသည့္ ရဟႏၲာဒြန္ေဘာ့စကို၏ ဦးေႏွာက္ဓါတ္ေတာ္ ျပန္လည္ရရွိ

"အခိုးခံခဲ့ရတဲ့ ဒြန္ေဘာ့စကိုရဲ႕ ဓါတ္ေတာ္ 
ျပန္ရပါၿပီ၊ ဘုရားသခင္နဲ႔ ကူညီပံ့ပိုး ခဲ့သူမ်ား 
အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ အီတာလ်ံ ရဲဌါနမ်ား၊ တာဝန္ရွိ 
လူႀကီးမင္းမ်ားနဲ႔ ဒီရက္မ်ားမွာ ယံုၾကည္ျခင္း 
အျပည့္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္းေပးေနၾက 
သူမ်ားအားလံုးကိုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။" 
ဟု အီတလီႏိုင္ငံေရာမၿမိဳ႕ရွိ ဆေလးရွင္း 
ဌါနခ်ဳပ္မွ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ ေန႔က ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာခဲ့သည္။

 ထိုဓါတ္ေတာ္အား ဒြန္ေဘာ့စကို 

ေမြးဖြါးခဲ့သည္ ေနရာ အေပၚတြင္ ေဆာင္ 
လုပ္ထားေသာ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီး၏ ေျမ 
ေအာက္ ဘုရားခန္းအတြင္းမွ ဇြန္လ ၂ ရက္ 
ေန႔တြင္ ခိုးယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။

 ရဟႏၲာ ဒြန္ေဘာ့စကို ပ်ံလြန္ေတာ္ 
မူၿပီးေနာက္တြင္ ဦးေႏွာက္အနည္းငယ္ကို 
ထုတ္ယူကာ ဓါတ္ေတာ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္း 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဒြန္ေဘာ့စကို 
၏ လက္ေမာင္း႐ိုးကို ဓါတ္ေတာ္ အျဖစ္ 
ထားရွိကာ ဖေယာင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္  
ဒြန္ေဘာ့စကုိ၏ ပံတု ူဆင္းတုေတာအ္တြင္း၌ 

လည္း ထည့္ထားသည္။ ထိုဓါတ္ေတာ္သည္ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ဆေလးရွင္း 
မ်ားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေနရာ အ 
ႏွံ႔သို႔လွည့္လည္ အပူေဇာ္ခံခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခု 
ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၈ ရက္ ၾကာ 
ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

 ဒြန္ေဘာ့စကို၏ ဦးေႏွာက္ ဓါတ္ 
ေတာ္အား ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ အႀကီးအကဲ ဖါသာရ္ အန္ဟဲ 
ဖါနန္ဒက္ဇ္ အာ့တီေမ က "တကယ္ကို 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီသတင္းက ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔ အားလံုးကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါတယ္။ 
ဒြန္ေဘာ့စကိုရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေက်ာင္းေတြ ေနရာတြင္ 
ကမၻာအႏွံ႔မွာရွိေနပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေတြ 
ေနရာေတြဟာ ဒြန္ေဘာ့စကို ေနထိုင္တဲ့ 
ေနရာေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခု ဒြန္ေဘာ့စကို 
ေမြးဖြါးခဲ့ရာ ေနရာမွာ ဒီဓါတ္ေတာ္ကို ျပန္ 
ထားႏိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့လည္း သူ႕ကို သဒၵါ 
ၾကည္ညိဳသူေတြ အားလံုး လာေရာက္ၿပီး 
သဒၵါတရားပြါးႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝမ္း 
သာရပါတယ္။ ဒြန္ေဘာ့စကိုရဲ႕ ႀကိဳတင္ကာ 
ကြယ္ေရး ပညာေပးစနစ္ကေန အႀကံဥာဏ္ 
မ်ားရယူေနၾကသူေတြဟာ ကမၻာတဝွမ္းမွာ 
အမ်ားႀကီးရွိေနပါေသးတယ္။ သူတို႔အတြက္ 
ဒီဓါတ္ေတာ္ဟာ ဒီေနရာမွာရွိေနဖို႔ သင့္ 
ေတာ္ ပါတယ္။" ဟု ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ 
စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။      CBCM-OSC
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ 7

ခရစၥမားအားေပးျခင္းခံယူ
 ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ကာသီျဒယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားပြဲေန႔တြင္ 
ခရစၥမားအားေပး ျခင္းအခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai မွ ဦးေဆာင္ကာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၈) ပါးႏွင့္အတူ ပူေဇာ္ ခဲ့ပါသည္။ 

 မစၧားတရားအတြင္း၌ ကေလးငယ္စုစုေပါင္း (၅၃) ဦးကို ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio 
အားသိုက္ မွ ခရစၥမားအားေပးျခင္းမဂၤလာေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ယံုၾကည္သူ ဘာသာဝင္ စုစုေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ 

Taunggyi - OSC

သက္ႀကီးဘရာသာရ္မ်ား အနားယူရန္ အေဆာင္သစ္ ေကာင္းႀကီးေပးဖြင့္လွစ္

 စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား ဘရာ 
သာရ္အသင္းဂိုဏ္းမွ သက္ႀကီးဝါႀကီး ဘရာ 
သာရ္မ်ားအနားယူရန္ တည္ေဆာက္ 

ၿပီးသြား ေသာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွမ္းစုရပ္ တေဂါင္း
ဘုရားအနီးရွိအေဆာင္သစ္အားေကာင္း
ခ်ီးေပးဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇  

ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔ ညေန(၅)နာရီတြင္ 
က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

 ေရွးဦးစြာ တာဝန္ခံဘရာသာရ္ႀကီး
အာလက္စီမွအဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာသီဆို 
ျခင္းနွင့္အသင္းအႀကီးအကဲဘရာသာရ္ႀကီး
ဒါနီအဲလ္မွ အလွဴရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ 
စကားေျပာၾကားသြားပါသည္။ ဆက္လက္ 
ၿပီးပုသိမ္ဂိုဏး္အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးဂၽြန္မန္း
ဆိန္းဟွီမွ အေဆာင္သစ္အတြက္ဆုေတာင္း 
ေမတၱာပို႔သေပးၿပီး ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပး 
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အေဆာင္သစ္အား 
ေကာင္းခ်ီးေပး ေမတၱာေရပက္ဖ်န္းေပးခဲ့ပါ 
သည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
ၾသ ဝါဒျမြက္ၾကားရာတြင္ သက္ႀကီးမ်ားအား 
ဂရုစိုက္ေပးရန္၊ လိုအပ္သည္မ်ားကိုျဖည့္ 
ဆည္းေပးၾကရန္ ျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ အဖ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး နွင့္ သက္ႀကီး ဘရာသာရ္ ၃ ပါး 
တို႔ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ရုိက္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။

  နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ စာသင္နွစ္ စိန္ဂၽြန္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ 
         ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ ပုသိမ္ 
ၿမိဳ႕ မရမ္းခ်ိဳရပ္ကြက္တြင္ တည္႐ွိေသာ 
ကိုယ္ပိုင္စာသင္ေက်ာင္း (St. John's pri-
vate School) ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ စာသင္ႏွစ္ 
ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၇ ေမလ (၂၉)ရက္ 
တနလၤာေန႔ နံနက္ (၆:၃၀)တြင္ ပုသိမ္ 
ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီမွ မစၧားတရား 
ႏွင့္အတူ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။  

 ဤေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲကို အဖဆရာ 
ေတာ္ဘုရားႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၊ စစၥ 
တာရ္မ်ား၊ ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 

မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ ဇနီး၊ ဖိတ္ၾကား ထားေသာ 
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား (၂၈၀) ေက်ာ္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ နံနက္ ၈:၃၀ ခြဲတြင္ 
အဖဆရာေတာ္ဘုရားမွ တက္ေရာက္လာ 
ေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကို အားေပး 
စကား ေျပာၾကားၿပီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ 
မွလည္း  ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိဘမ်ား အား 
ပညာေရး အေရးႀကီးပံု၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ 
ရာ အေရးႀကီးပံုတို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 St.John`s private school သည္ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ထိုႏွစ္ 

တြင္ ၅၊ ၆၊ ၇ တန္းျဖင့္ အစျပဳရာ ေက်ာင္း 
သားေက်ာင္းသူမ်ား ၄၅ ေယာက္ ႐ွိခဲ့ၿပီး 
ယခုႏွစ္တြင္ ၈ တန္းကို တိုးခ်ဲ႕ကာ ၅၊ ၆၊ ၇၊ 
၈ တန္းျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား 
၂၀၀ နီးပါး တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ 
 ထိုေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ 
ပညာေရး အျပင္ စိတ္ဓာတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ 

ျပည္သူ႔ နီတိမ်ား ၊ English. 4 skill ၊ com-
puter ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း သင္ၾကား 
ေပးေလ့႐ွိပါသည္။ ဤေက်ာင္းတြင္ Fr. 
ေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဝါရင့္ေသာ 
ဆရာ/ဆရာမ မ်ား၊ စစၥတာရ္္ (၂)ပါး၊ 
ဘရသာရ္ (၃) ပါးတို႔ု ျဖင့္ စာသင္ၾကား 
လ်က္ရွိေၾကာင္း သိ႐ွိရပါ သည္။ 

Pathein OSC

ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔သည္ ရဟန္းမင္းႀကီးအတြက္ အထူးဆုေတာင္းေပး 

ရမည့္ေန႔ရက္ျဖစ္ပါသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္

CBCM HERALD: Vol. (2), No. (11) 15 June 2017

8

 သမၼာက်မ္းစာ ဦးေဆာင္သူမ်ား 
သင္တန္းကို ၂၀၁၇ ေမလ (၂၃) မွ (၂၇) 
ရက္ေန႔အထိ ေျမာင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းကို ဘုန္းဘုန္း 
ေစာေဘာ္စကို(သင္တန္းမႉး)ႏွင့္ Sr ဆီးလ္ 
ဗီယာ၊ Sr အက္စ္တာ၊ ဆရာမ အဲနာ၊ 
ဆရာမ ေထြးေထြးစမ္းတို႔မွ သင္တန္းပို႔ခ် 
ကူညီ သူမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ သင္တန္းသို႔ သင္တန္းသူ/ သား စုစု 

ေပါင္း (၃၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 သင္တန္းမွဴး ဖာသာရ္ေစာေဘာ္စ 
  ကိုမွ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဒီသင္တန္း 
ကေတာ့ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း 
တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အားျဖည့္ 
သင္တန္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံသမၼာ 
က်မ္းစာသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား 
ဟာ သင္တန္းတက္ၿပီးေနာက္မွာ က်မ္းစာ 
ေဝမ်ွျခင္းပံုမွန္လုပ္ၾကရပါတယ္ က်မ္းစာ 

သမၼာက်မ္းစာဦးေဆာင္သူမ်ား သင္တန္း

ေဝမ်ွျခင္းအေတြ႕ၾကံဳ အေတာ္အတန္႐ွိလာ 
ၿပီးေနာက္ က်မ္းစာကိုပိုၿပီးခ်စ္လာဖို႔ စိတ္ 
အားထက္သန္လာဖို႔ အျခားသူမ်ားကိုလည္း 
ဦးေဆာင္တက္လာဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အသိ 
တရားမ်ားကို (BFS) လို႔ေခၚတဲ့ သမၼာက်မ္း 
စာဦးေဆာင္သူမ်ား သင္တန္းအားျဖင့္ 
အသိပညာ အေတြ႔ၾကံဳမ်ား ေပးရျခင္းျဖစ္ပါ 
တယ္” ဟုေျပာျပခဲ့ပါသည္။

           က်မ္းစာသင္တန္း တက္ေရာက္သူ

မ်ားမွာ ဘာသာေရးအသိပညာ မျပည့္စံု 
ၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္တန္းအစ 
တြင္ သူတို႔အတြက္ခက္ခဲတဲ့ပံုေတြ႔ရေသာ္
လည္း ဒုတိယေန႔တြင္ သူတို႔၏ပါဝင္မႈမွာ 
အားရစရာ႐ွိလာပါသည္။ တတိယေန႔သို႔ 
ေရာက္ေသာအခါ ပင္ပန္းေသာ္လည္း 
အရမ္းတက္ႂကြလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည့္ 
အတြက္ သင္တန္းေပးခ့ဲရျခင္းကို အားရ 
ေၾကာင္း ဖာသာရ္ေဘာ္စကိုက ဆက္လက္ 
၍ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

  သင္တန္း ေနာက္ဆံုးေန႔ ကတိ 
သစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ သင္တန္း 
တက္ေရာက္သူမ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦးကသက္ေသ 
ခံရာတြင္္ “သင္တန္းအစပိုင္းမွာ စိတ္ဝင္စား 
မႈ နည္းခ့ဲေပမယ့္ ဒီသင္တန္းက မိမိတို႔ 
အတြက္လြန္စြာ အက်ိဳး႐ွိပါတယ္။ က်မ္းစာ 
နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုနားလည္ခ့ဲသလိုအသင္း 
ေတာ္အေၾကာင္း လူမႈဆက္သြယ္ေရး၊ မိမိ 
အေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္တာဝန္အေၾကာင္း 
သိခ့ဲရလို႔ ဝမ္းသာပါတယ္။ ယံုၾကည့္သူ 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
တာဝန္ေတြ ပိုသိလာရပါတယ္။ သင္တန္း 
ၿပီးမိမိတို႔ ေဒသျပန္ေရာက္လွ်င္ အတတ္ႏိုင္ 
ဆံုးႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ပါ့မယ္” ဟု ေျပာျပ 
သက္ေသခံခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

CBCM-Bible Commission

ျမန္မာကက္သလစ္ HIV/AIDS (MCHAN) မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး
 ျမန္မာကက္သလစ္ HIV/AIDS 
ကြန္ယက္ (MCHAN) မွျပဳလုပ္ေသာညိႇႏိႈင္း 
အစည္းအေဝးကုိ ေမလ (၂၂) ရက္မွ (၂၃) 
ရက္ ၂၀၁၇ ထိျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CBCM) 
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ထုိအစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္သာသ 
နာမွ ဆရာေတာ္အလက္ဇႏၵား ျပဳံးခ်ဳိ (က်န္း 
မာေရးေကာ္မရွင္)၊ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးခရစၥတုိ 
ဖာရခ်္ (ဝိညာဥ္ေရးလမ္းညႊန္၊ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ေဒါမိနစ္သီဟ (စိန္ဖရန္းစစ္ ေဇးဗီယား 
ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း)၊ ေဒါက္တာ ခ်ဳိေလး 
မာ (MCHAN ဥကၠ႒)၊ MCHAN ဝန္ထမ္း 
မ်ားႏွင့္ ျမန္မာကက္သလစ္ HIV/AIDS 
အဖြဲ႕ဝင္၊ ကုိယ္စားျပဳသူမ်ား တက္ေရာက္ 
ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ 
ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (CAPCHA) 
အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ 
ဆရာေတာ္ အလက္ဇႏၵားျပံဳးခ်ဳိ၊ ေဒါက္တာ 
ခ်ဳိေလးမာႏွင့္ မဂ်ဴလီယာ ေအးသီတာမွ 
၂၀၁၆ (CAPCHA) ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ 
အစည္းအေဝးမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ မွ်ေဝခဲ့ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ 
တြင္ျပဳလုပ္ေသာ (၂၀၁၇) CARITAS 
အလုပ္႐ုံ အစည္းအေဝးမွ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကုိလည္း မဂ်ဴလီယာ ေအးသီတာမွျပန္ 
လည္မွ်ေဝခဲ့ပါသည္။ ထုိ CARITAS ဗီယက္ 
နမ္ အစည္းအေဝးမွ ရရွိခဲ့ေသာ ကုိယ္က်င့္ 
တရားႏွင့္ဆုိင္ေသာ HIV/AIDS ကာကြယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ 

ငန္းမ်ားကုိ မွ်ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ဒုတိယေန႔တြင္ တက္ေရာက္လာ 
ေသာအဖြဲ႕ဝင္ အသီးသီးမွ မိမိတုိ႔၏အဖြဲ႕ရွိ 
HIV/ AIDS အေျခေနတြင္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ 
ေနရေသာ အခက္ခဲျပသာနာမ်ား၊ထိေရာက္ 
မႈမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ MCHAN 
အေနျဖင့္လည္း တက္ေရာက္လာေသာ 
အဖြဲ႕ဝင္ အသီးသီးမွ လုိအပ္ေနေသာအဖြဲ႕ 
ဝင္မ်ားအား အလွဴေငြ ေပးခဲ့ပါသည္။ 
MCHAN အဖြဲ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ 

လည္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈမရွိဘဲ 
HIV လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

 ထုိသုိ႔ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ျခင္း 
အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ HIV အေျခအေန၊ 
အဖြဲ႕အသီးသီးရွိ ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ ရင္ 
ဆုိင္မႈမ်ား ျပႆနာမ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္း၍ အႀကံ 
ညဏ္ ေကာင္းမ်ားေပးရန္   လုိအပ္ေနေသာ 
က်န္းမာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ခ်ိတ္ဆက္ေပး 
ျခင္း၊ လုိအပ္ေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားကုိေပး 
ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ HIV ပုိးျဖင့္အသက္ရွင္ 

ေနထုိင္သူတုိ႔၏ အဓိက လုိအပ္ေနေသာ 
က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏူိင္ရန္အ 
တြက္ ျမန္မာကက္ သလစ္ HIV/ AIDS 
ကြန္ယက္ (MCHAN) မွအလွဴရွင္မ်ားအား 
ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ လွဴဒါန္း 
လုိပါက ၀၁-၅၀၁၃၇၇ သုိ႔ဆက္သြယ္လွဴ 
ဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

                        Elizabeth ေဟမာလြင္
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ 9

 လြိဳင္ေကာ္ကတ္သလစ္သာသနာ 
နာနတ္ေတာတိုက္နယ္ရွိ ကရုဏာေရးသီလ 
ရွင္အသင္းဂိုဏ္း ဗဟိုေက်ာင္း (St.Ag-
nes's Convent) တြင္၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၁၉ 
ရက္မွ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ကရုဏာေရး 
သီလရွင္မ်ား၏ တစ္လတာ မြမ္းမံသင္တန္း 
နွင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း အခမ္းအနား တစ္ရပ္ 
ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 တစ္လတာ မြမ္းမံျခင္း သင္တန္း 
ကာလတြင္ စစၥတာရ္ Benedatta Nu Nu မွ 
Psalms in relation to the Thelogy of 
the Cross ဘာသာရပ္ကိုလည္ေကာင္း၊ 
Fr.Paul Tinreh မွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေပါလ္ 
(VI) ၏ သစၥာသံုးပါးခံ သူေတာ္စင္မ်ား 
အတြက္ေရး သားထားသည့္ စာခြ်န္ျဖစ္ 
ေသာ Evangelica Testificasio ကိုလည္း 
ေဝမ်ွေပး သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စိတ္ခံစား 
မႈမ်ား အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာနွင့္ ၎တို႔ 
၏ အက်ိဳးျပဳ သက္ေရာက္မႈမ်ား (Forma-
tion of emotions and their impact on a 
person's life) အေၾကာင္း Sr.Maria 
Gorettin  W (ထိုင္း)မွ   ဥပမာမ်ားစြာႏွင့္တကြ 
ေဝမ်ွသင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ တစ္ 
ရက္တာ အခ်ိန္ယူကာ တိုက္နယ္အတြင္းရွိ 
ဘာသာတူမ်ားအိမ္သို႔ သြားေရာက္လည္ 
ပတ္ျခင္း ၊ စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ဆု 
ေတာင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ တမန္ 
ေတာ္ဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားကိုရယူခဲ႔ၾက 

ျခင္း၊ ျပန္လည္ေဝမ်ွျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ Sr.Ag-
nes Petha ကအသင္း ဂိုဏ္းဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္မွဳမ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားနွင့္ လိုက္ 
နာျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ 
(Document of the Institute) ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အသင္းဝင္တစ္ဦး 
အေနျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေမြးျမဴ ရမည့္ စိတ္ေနစိတ္ 
ထားႏွင့္ ပါရမီမ်ားကို တစ္ဖန္ အားသစ္ 
ေလာင္းေပးခဲ့သည္။ 

 ကရုဏာေရး အသင္းဂိုဏ္းကို 
တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ 
စိန္ဗီခ်င္းဇာ၏ "ဝိညာဥ္ေရး အသက္တာနွင့္ 
ကားတိုင္ေတာ္မွ အလင္းတရား" ဟူေသာ 
ေခါင္းစဥ္အား ျဖင့္လည္း Sr. Mary Agnest 
မွဆက္လက္ ေဝမ်ွသြားျခင္းအားျဖင့္ စိန္ဗီ 
ခ်င္းဇာ၏ စိတ္ထားျဖင့္ျပည့္ဝကာ ကားတိုင္ 
ထက္မွဘုရား သခင္အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြ 
ျဖည့္စြက္နိုင္ရန္ အားတက္သေရာ ကူညီ 
ေပးခဲ့သည္။ 

 သင္ခန္းစာ တစ္ခုစီ၏ အဆံုးေန႔ 
တြင္ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္း 
ျခင္းေန႔မ်ားကို လည္းျပဳလုပ္ကာ သီလရွင္ 
မ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဆက္ကပ္သည့္ 
အသက္တာ အတြက္လိုအပ္သည့္ ခြန္အား 
အျဖာျဖာကို ရယူခဲ့ၾကသည္။ ထိုသင္တန္း 
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပထမယာယီ သစၥာျပဳ 
ထားေသာ ပထမနွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိ 

ကရုဏာေရးသီလရွင္မ်ား၏ တစ္လတာ မြမ္းမံသင္တန္းႏွင္ ့ ဝတ္ေစာင္ ့ ျခင္း

ယႏွစ္မ်ားမွ သီလရွင္မ်ားအျပင္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ 
ပထမ ယာယီသစၥာျပဳထားေသာ သီလရွင္ 
သံုးပါး ပါဝင္ကာ စုစုေပါင္းသီလရွင္ (၂၄)
ပါးတို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္တြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို Fr.Titus 
(SJ) မွ ဦးေဆာင္ေပးၿပီး ပထမေန႔မွစတင္ 
ကာ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို 
ေထာက္ရႈျခင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆိုးညစ္မႈ 
ဘုရားသခင္၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္၊ သိမွတ္ရန္ 
နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တံု႔ျပန္မႈနွင့္ 
အသစ္ေသာ အသက္တာဟူေသာ ေခါင္း 
စဥ္မ်ားေအာက္တြင္ ဖာသာရ္၏ ပို႔ခ်ခ်က္ 
မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆုေတာင္း 
ျခင္းမ်ားျဖင့္ သီလရွင္မ်ားတို႔သည္ မိမိဘဝ 
ဆက္ကပ္ျခင္း အသက္တာတို႔ကို ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ကာ ဝိညာဥ္မ်ား ခြန္အားမ်ားကို 
ရယူခဲ့ၾကသည္။  ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ သက္ 
ႀကီးပိုင္း သီလရွင္မ်ား အခ်ိဳ႕လည္းပါဝင္ကာ 
စုစုေပါင္း(၃၄)ပါးက ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏လမ္း 
ညႊန္မႈေအာက္တြင္ ဝိညာဥ္ေရးခြန္အားကို 
အားပါးတရ ေသာက္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ 
ေမလ ၂၉ ရက္ (တနလၤာေန႔)တြင္ ေက်းဇူး 
တင္မစၧား တရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူေက်းဇူး 
ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဖာသာရ္ TITUS (SJ)  
ST. AGNES'S CONVENT မွ တာဝန္ခံ 
သီလရွင္ႏွင့္  နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့ၾက 
ေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအားလံုးကို ႏႈတ္ဆက္ 
ျခင္းျဖင့္ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ 
အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ CBCM-OSC

ဆေလးရွင္းဘရာသာရ္မ်ားတစ္သက္သစၥာခံယူပဲြ

 ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ သီေၾသာ္ေလာ္ 
ဂ်ီပညာ သင္ယူေနၾကေသာ ဆေလးရွင္း 
ဘရာသာရ္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ 
၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ခရစ္ယာန္တုိ႔အားမိႈင္းမ 
ေတာ္မူေသာသခင္မ ဘုရားေက်ာင္းဝင္း၌ 
သူေတာ္စင္ သစၥာသံုးပါးကို ရာသက္ပန္ 
ျပဳလုပ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ျမန္မာျပည္မွ ဆေလးရွင္းဘရာ 
သာရ္ ၈ ပါး အျပင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမွ 
ဘရာသာရ္ ၂ ပါး၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွ 
ဘရာသာရ္ ၁ ပါး၊ စုစုေပါင္း ဘရာသာရ္ ၁၁ 
ပါးတုိ႔သည္ ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ျခင္းဖိတ္ေခၚ

သံကိုနားစြင့္တုန္႔ျပန္ကာ ဆေလးရွင္း ဘဝ 
ျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ 
ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဟႏၲာ ဂြ်န္ေဘာ့စကို 
၏ ဆေလးရွင္းမ်ား အသင္းဂိုဏ္း၏ 
အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Rev. Fr. Angel Artim 
အား ကုိယ္စားျပဳ ေနရာယူထားေသာ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ ပုိင္းနယ္စီးအႀကီး 
အကဲျဖစ္သူ Rev. Fr. Anthony Paul Bico-
mong (SDB)၏ မ်က္ေမွာက္၌ ဘုရားသခင္ 
ေပးအပ္ေတာ္မူေသာ လူငယ္ကယ္တင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းကို ဆေလးရွင္း ညီအစ္ကို အသင္း 
သားမ်ားႏွင့္အတူ လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ 

လွ်က္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို 
အမွီျပဳ၍ ဆင္းရဲျခင္း၊ ျဖဴ စင္ျခင္း၊   နာခံျခင္း 
သူေတာ္စင္ သစၥာသံုးပါးကို ရာသက္ပန္ 
က်င့္ေဆာက္တည္ပါမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳ 
ခဲ့ၾကသည္။ 

 ရဟႏၲာဂြ်န္ေဘာ့စကိုသည္ ေခတ္ 
ကိုႀကိဳျမင္ သူေတာ္စင္တစ္ပါးျဖစ္သည္ႏွင့္ 
အညီ ေခတ္အခ်ိန္အခါ၏ လုိအပ္ခ်က္ 
အေလ်ာက္ တုန္႔ျပန္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ 
အတြက္ သူ၏အသင္းဂုိဏ္းကို ရဟန္းေတာ္ 
မ်ားသာမက ဘရာသာရ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပါ ပူးတဲြ
ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ေပးခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆေလးရွင္း ဘရာ 
သာရ္မ်ားသည္လည္း ရဟန္းတုိ႔၏ ဝိနည္းမွ 
အပ ရဟန္းေတာ္မ်ားနည္းတူ သူေတာ္စင္ 
သစၥာကိုိခံယူ၍ မိမိဘဝကို ေပးဆပ္ေန 
ေသာသူေတာ္စင္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီတူအ
က်ိဳးခံစားခြင့္လည္းရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ တက္လွမ္းရန္ ဆႏၵမရွိ 
ေသာေၾကာင့္ တစ္သက္ဘရာသာရ္ဘဝျဖင့္ 
မိမိဘဝကို လူငယ္မ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ 
ပူေဇာ္ ဆက္ကပ္ၾကသည္။    
 ဆေလးရွင္းဘရာသာရ္မ်ားသည္ 
သကၤန္းဝတ္႐ုံကို ဆင္ျမန္းျခင္းမရွိဘဲ ခရစၥ 
တူးတိုင္ကိုသာ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ခံယူဆဲြေလ့ 
ရွိၾကသည္။ တစ္သက္သစၥာခံယူခဲ့ၾကေသာ 
ျမန္မာျပည္မွ ဆေလးရွင္းဘရာသာရ္ (၈) 
ပါးအနက္ ျမစ္ႀကီးနားသာသနာမွ Bro. 
James Mung Aung (SDB) သည္ 
ဆေလးရွင္း ဘရာသာရ္ႀကီး ဘဝျဖင့္ 
မိမိကိုယ္ကို ရာသက္ပန္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ 
ယခုဆုိလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ဆေလးရွင္းအ 
သင္းဂိုဏ္း၌ တစ္သက္သစၥာ ခံယူၿပီး 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ေန 
ေသာ ဆေလးရွင္းသူေတာ္စင္ (၄၆) ပါး 
ရွိၿပီျဖစ္သည္။           

သီကိုရွင္း
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စုစည္းတင္ျပသူ - ဖါသာရ္ ေမာရစ္ၫြန္႔ေဝ 
(အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး)

ဓါတ္ပံု - CBCM-OSC

 ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဒုတိယ(၆)
လပတ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၆-၇၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္လမ္းရွိ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CBCM)တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပန္လည္ထူေ
ထာင္ေရး (Nation Building) ၌ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ အေနျဖင့္ မည္သည့္ 
အပိုင္းက႑မွ ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းကို ေကာ္မရွင္မ်ား၊ ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး 
အေျဖရွာရန္ အစီအစဥ္ရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ (၅)ရက္ က်င္းပ ေလ့ရွိေသာ 
မ်က္ ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ယခုတစ္ေခါက္တြင္ (၂)ရက္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးမွ ဘာသာဝင္လူအမ်ား သိရွိအပ္ေသာ 
အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း 
 ယခု အစည္းအေဝးတြင္ အမႈေဆာင္ေကာ္ မတီဝင္မ်ားကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရာ၌ 
ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ လ်န္ခင္ထန္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ဆရာေတာ္ ဂြ်န္မန္းဆိန္းဟွီ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ 
ဆရာေတာ္ ဂြ်န္ေစာေယာဟန္၊ ဘ႑ာထိန္းအျဖစ္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ 
အျဖစ္ ဆရာေတာ္ စတီးဖင္းေတ်းဖဲတို႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။
 တရားဓမၼေရးရာအသင္း (Office of Theological Concerns - OTC)  ၏ တာဝန္ 
ခံ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဆရာေတာ္ အားသိုက္အား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗာတိကန္မွ ကာဒီနယ္ ဖီလိုနီ ဖာနန္ဒို၏ ျမန္မာျပည္သိုးထိန္းခရီးစဥ္
 ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လူအေပါင္းတို႔အား 
ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ေဟာၾကားေရးဆိုင္ရာ ဗာတိကန္႐ံုးေတာ္၏ အႀကီးအကဲ ကာဒီနယ္ 
ဖီလိုနီ ဖာနန္ဒိုအား လာမည့္ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပမည့္ (၁၁၆) ႀကိမ္ 
ေျမာက္ ေညာင္ေလးပင္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ႀကီးသို႔ ၾကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ရန္ ဖိတ္ 
ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ (၆)လပတ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို 
၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅-၈)ရက္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကာဒီနယ္ ဖီလိုနီ 
ဖာနန္ဒိုသည္ အစည္းအေဝးေနာက္ဆံုးေန႔အမီ ၾကြေရာက္လာရန္ ဖိတ္ၾကားသြား မည္ 
ျဖစ္သည္။

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ဦးပၪၥင္းႀကီး 
(၂၉)ပါး၏ ရဟန္းသိကၡာကင္ပြဲသို႔ ကာဒီနယ္ ဖာနန္ဒို ၾကြေရာက္ၿပီး သိကၡာတင္ေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဦးပၪၥင္းႀကီး (၂၉)ပါးမွာ လား႐ိႈးသာသနာမွ (၅)ပါး၊ မႏၱေလးသာသနာမွ (၅)ပါး၊ 
ဟားခါးသာသနာမွ (၄)ပါး၊ ကေလးသာသနာမွ (၃)ပါး၊ ဖယ္ခံုသာသနာမွ (၃)ပါး၊ 
ပုသိမ္သာသနာမွ (၃)ပါး၊ ရန္ကုန္သာသနာမွ (၂)ပါး၊ လြိဳင္ေကာ္သာသနာမွ (၂)ပါး၊ 
ျပည္သာသနာမွ (၁)ပါး၊ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာမွ (၁)ပါးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

 ဗာတိကန္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူေတာ့မည့္ ျမန္မာျပည္မွ 
မစၦားတရား ပူေဇာ္ျခင္း စာအုပ္မ်ား

အသစ္ထြက္ရွိခဲ့ေသာ မစၦားတရားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗာတိကန္က တရားဝင္ 
အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တင္ျပသြားမည့္ ဘာသာစကားအသီးသီးျဖင့္ ျပန္ဆိုထားေသာ မစၦား 
တရားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္းစာအုပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ ျမန္မာဘာသာစကား
၂။ တီးတိန္ခ်င္းဘာသာစကား

၃။ မင္းတပ္ခ်င္းဘာသာစကား
၄။ အ႐ိႈခ်င္းဘာသာစကား
၅။ ကယားဘာသာစကား
၆။ ဟားခါးခ်င္းဘာသာစကား
၇။ စေကာကရင္ဘာသာစကား
၈။ ပိုးကရင္ဘာသာစကား
၉။ ရွမ္းဘာသာစကား
၁၀။ အခါဘာသာစကား
၁၁။ လြန္ဘမ္းခ်င္းဘာသာစကား
၁၂။ ဖလမ္းခ်င္းဘာသာစကား
၁၃။ ဇိုတြန္ခ်င္းဘာသာစကား
၁၄။ ေလာင္တူခ်င္းဘာသာစကား
၁၅။ ေဂဘားဘာသာစကား တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၏ေက်ာင္းအုပ္သစ္
 လူအေပါင္းတို႔အား ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ေဟာၾကားေရးဆုိင္ရာ ဗာတိကန္႐ံုးေတာ္ 
က ျပင္ဦးလြင္ရွိ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
အျဖစ္ ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဖါသာရ္ ပီတာသန္းအား ခန္႔အပ္လိုက္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ 
ဇႏၷဝါရီလ ႏွင့္ ဇြန္လ တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အစည္းအေဝးကုိ အမွတ္ 
၂၉၂ (က) ျပည္လမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေက်ာင္း 
တုိက္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အစည္းအေဝးကို နံနက္ ၆း၃၀ နာရီတြင္ မစၧားတရား အတူတကြ 
စုေပါင္းပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ေလ့ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ရွိေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏အစည္းအေဝးခန္းမ

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ 
ဒုတိယ (၆) လပတ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး
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ေမး - မဂၤလာပါဆရာေတာ္ဘုရား။ 
ဆရာေတာ့္ကုိ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေနာက္ 
သုံးႏွစ္ သက္တမ္း အတြက္ ျပန္ 
လည္ ခန္႔အပ္လုိက္တယ္လို႔ ၾကားရ 
ပါတယ္။ ဂုဏ္ယူပါတယ္ ဆရာေတ္ 
ဘုရား။ ဒီဥကၠဌ တာဝန္ ကုိ ဘယ္ 
လုိဆက္လက္ၿပီး ထမ္းေဆာင္မယ္ 
လုိ႔ စိတ္ကူး ထားပါသလဲဘုရား။ 

ေျဖ - ဒီကိစၥေလးကေတာ့ ဘာ 
ပဲျဖစ္ျဖစ္ တို႔ျမန္မာျပည္ ကက္သ 
လစ္ အသင္းေတာ္ အေန နဲ႔ေတာ့ 
တတ္အားသေလာက္ ခြန္အားစိုက္ 
ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ တစ္ 
ပါးခ်င္းစီနဲ႔ ေကာ္မရွင္ေတြနဲ႔ တတ္ 

အားသေလာက္တက္ညီလက္ညီနဲ႔လုပ္ဖို႔  ႀကိဳးစားသြားဖို႔ေတာ့ စိတ္ကူးထား ပါတယ္။

ေမး - တပည့္ေတာ္တုိ႔ အခုလုပ္ေနတဲ့ သာသနာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေနတဲ့ ေနရာမွာ ထြက္ 
လာတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္ 
တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့ အရာေတြလုိ႔ ျမင္ပါသလားဘုရား၊ ၿပီးေတာ့ ဘယ္အခ်က္ 
ေတြကို ပုိၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါသလဲဘုရား။

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ Education ရဲ႕ Moto (ပညာေရးရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္) နဲ႔ ့ တိုင္းျပည္ 
ရဲ႕တိုးတက္ ေရးအတြက္ တြဲထားခ်င္ပါတယ္။ Transformation of the country be-
gins at the class room. (တုိင္းျပည္ရဲ႕ အသြင္သ႑ာန္ ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ စာသင္ 
ခန္းထဲမွာ စတင္ပါတယ္) အဲဒီေတာ့ ပညာေရး၊ ပညာေရး၊ ပညာေရး Education of 
the mind , interletual and moral, character formation, integral or wholistic 
education. (စိတ္သေဘာထားရဲ႕ ပညာေရး၊ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ပညာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား 
စာရိတၱ ပညာေရး၊ အလံုးစံု ဘက္စံု ပညာေရး) အဲ့ဒါအေရးႀကီးမယ္ထင္ပါတယ္။  
အဲ့ဒါေတြကို ဘယ္မွာ စလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုေတာ့ Children and woman အမ်ိဳး 
သမီးနဲ႔ ကေလးေလးေတြ။ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက 
သူတို႔ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ထည့္ထားရမယ္။

 ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ အရာေတြကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔၊ ဓမၼဦးခ် 
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနထိုင္သူတုိ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးတို႔ အဲဒါေတြကုိ လုပ္သြားႏိုင္ 
တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ပညာေရးကေတာ့ အဓိက က်တဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ပိုၿပီး 
ခံစား ရတာေပါ့။

ေမး - ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဗာတီကန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရး 
ထူေထာင္တာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ ဆရာေတ္ဘုရား 
ကိုယ္တိုင္လည္း အသင္းေတာ္ရဲ႕ သံတမန္ေရးရာမ်ားမွာ ပါဝင္ခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ ေျပာျပ 
ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံထဲမွာ အေကာင္းျမင္တာေတြ ရွိသလို 
မေကာင္းျမင္တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီသံတမန္ ဆက္သြယ္ေရးကေန 
အဆိုးအေကာင္း ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလဲဘုရား။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ခံေရေသာ ကေလးသာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ လ်န္ခင္ထန္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ေျဖ - သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ပထမဦးဆံုး ေရွ႕တန္းတင္ရမွာက 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ေကာင္းေသာ တေစး ျဖစ္ရမယ္။ ဆားတို႔ အလင္းတို႔ ျဖစ္ရမယ္။ ဧဝံေဂ 
လိတရားေတာ္ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြေပါ့။ အသင္းေတာ္ႀကီးက ေလာကႀကီးထဲမွာ သတင္း 
ေကာင္းရဲ႕တန္ဖိုးေတြထည့္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားဘာသာေတြနဲ႔ေရာ ဘာသာ အခ်င္း 
ခ်င္းအၾကား ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေလးေလးစား
စား အျပန္အလွန္ ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းအားျဖင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ၊ 
လူ႕အခြင့္အေရးေတြအတြက္ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ အခြင့္ 
အလမ္းေတြ ရတာေပါ့။ သူတပါးကုိ လႊမ္းမိုးဖို႔၊ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ေတာ့ လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ 
ေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ေဖၚေဆာင္မယ္။ 
အရင္တုန္းက ဒါမ်ိဳးေတြ မရွိခဲ့ဘူးဆိုေတာ့ သံသယစိတ္ေတြ ရွိၾကမွေပါ့။ လူ႕အသိုင္း 
အဝိုင္းကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳဖို႔ပဲ အသင္းေတာ္က လုပ္မွာပါ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္၊ လက္ 
လွမ္းမွီသေလာက္ အကူအညီေပးႏိုင္မွာပါ။ ဒီလို ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳး ဆိုတာ 
မရွိပါဘူး။ ေကာင္းက်ိဳး ေတြပဲရွိမွာပါ။ အသင္းေတာ္ရဲ႔ အေတြကအႀကံဳအရ၊ ႏိုင္ငံျခား 
တိုင္းျပည္မ်ားနဲ႔ သံတမန္ ဆက္သြယ္တယ္ဆိုတာ အသင္းေတာ္က ကမၻာမွာ သက္ 
တမ္းအရွည္ဆံုးပဲ။ ႏိုင္ငံအမ်ားဆံုးနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္တယ္။ ကက္ 
သလစ္အသင္းေတာ္က ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဆိုးက်ိဳးမျပဳဘူး။ မေကာင္းတဲ့ မ်ိဳးေစ့ေတာ့ 
မခ်ပါဘူး။ ေကာင္းတဲ့ မ်ိဳးေစ့ပဲ ႀကဲခ်မွာပါ။

ေမး - ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ဒီဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ဆက္သြယ္ေရး ႐ံုးကို အႀကံဥာဏ္ 
ေပးခဲ့ပါဦး ဘုရား။

ေျဖ - အခုႏိုင္ငံက ပြင့္လင္းလာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ဲ အသင္းေတာ္ရဲ႕ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို က႑ေတြခြဲၿပီး ပီျပင္ေစခ်င္တယ္။ သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းေတြ 
အားျဖည့္ရမယ္၊ အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသား၊ သာမန္ဘာသာဝင္ေတြ၊ လူငယ္ေတြ အားလံုး 
လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ဟန္ခ်က္ညီဖို႔၊ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ 
ေနႏိုင္ဖို႔ လူထု ဆက္သြယ္ေရးက နည္းလမ္း ေပါင္းစံုနဲ႔ကူညီရမယ္။ ဟဲရြယ္ သတင္း 
ဂ်ာနယ္၊ မ်ိဳးႀကဲသူ၊ ေၾကးစည္စာေဆာင္ေတြ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ ဝဘ္ဆိုဒ္ ေတြကေန အစဥ္ 
တစိုက္ ထုတ္ျပန္ေပးရမယ္။ သတင္းထုတ္ ျပန္ေရးေတြအထိ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ 
ျမန္မာျပည္တြင္းက ဘာသာသူေတြသာမကဘဲ ကမၻာတဝွမ္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ကက္ 
သလစ္ဘာသာဝင္ေတြ၊ လူအားလံုးဆီေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးပါ။ အာရွအသံလႊင့္ ဌါနနဲ႔ 
လည္း တြဲၿပီး ကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြ လူႀကီးေတြအတြက္ ဒီသတင္း စကားေတြ 
ေရာက္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုအသံုးျပဳၿပီး လုပ္ေပးပါ။ က႑တိုင္း 
ေကာ္မရွင္တိုင္းရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေပးပါ။ အခုခါ အလြန္ 
အခ်ိန္အခါ သင့္တဲ့ ကာလျဖစ္ေနပါၿပီ။ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားၿပီး ဆက္ကပ္သြားၾက 
ရေအာင္။ ျမန္မာျပည္အတြက္ေရာ၊ ကမၻာအႏွံ႔မွာ ကြဲျပားေရာက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
သိုးစုေတြအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ အက်ိဳးျပဳေပးပါ။ ဆာလံ အခန္း 
ႀကီး ၁၂၆ မွာ ေရးထားသလို ဘုရားသခင္သာ ငါတို႔ဖက္မွာ မရွိရင္ ဘာမွ လုပ္ႏိုင္စြမ္း 
မရွိပါဘူး။ ဘုရားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားရင္ အရာရာကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားကို 
အားကိုးၿပီး အေကာင္းဆံုးအေစခံသြားၾကပါစို႔။ 

 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ကမၻာ့ဆင္းရဲသားမ်ားေန႔ သတ္မွတ္ က်င္းပမည္

CBCM-OSC မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္။

ဗာတီကန္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ပထမ အႀကိမ္ 
ကမၻာ့ ဆင္းရဲသားမ်ားေန႔ အတြက္ ေရးသားေပး 
ပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာကို ဗာတီကန္႐ံုးေတာ္မွ 
ယေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သသည္။

 ထိုသဝဏ္လႊာအရ ကမၻာ့ဆင္းရဲသား 
မ်ား ေန႔ကုိ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ခု 
ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ 
သည္။ ထိုသဝဏ္လႊာကို ရဟန္းမင္းႀကီးက 
"စကားလံုးေတြနဲ႔ မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ 
နဲ႔ ခ်စ္ၾကပါစို႔" ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက "အသင္းေတာ္ 
တစ္ခုလံုးႏွင့္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးမွ စိတ္ေကာင္း 
ႏွလံုးေကာင္းရွိသူေတြကို ကၽြႏ္ုပ္ ဖိတ္ေခၚပါ 
တယ္။ သင္တို႔ဆီလက္ျဖန္႔ၿပီး ေတာင္းေနတဲ့ 
ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ရင္း ဒီ 
ေန႔ရက္ကို ငဲ့ၾကည့္ေပးပါ။" ဟု ေမတၱာ ရပ္ခံထား 
သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ တစ္ 
ပတ္တာတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ တထူး 
တျခား ကူညီေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
လည္း ခ်မွတ္ေပးထားသည္။
 Ref: Vatican Radio

CBCM-OSC
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၅ ဇႏၷဝါရီလတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ 

သာသနာျပဳခရီးစဥ္အတြင္း ဆင္းရဲသား ကေလးငယ္မ်ားအတူရစဥ္



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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 ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ ရပ္ေစာက္တိုက္နယ္အတြင္းရွိ လူ 
ငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ရည္စူး၍ လူငယ္တာ၀န္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး  Fr. Stephen Myo 
Layႏွင့္အဖြဲ႕မွဦးေဆာင္ေသာ ေႏြရာသီလူငယ္ သင္တန္းတစ္ရပ္ကို ေမလ (၂၈)ရက္မွ (၃၁)
ရက္ အထိ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕၊ ဥတၲံားရပ္ကြက္ရွိ၊ စိန္ဂ်ဳဒ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပ 
ခဲ့ပါသည္။ 

 ၄င္းသင္တန္းတြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘာဆီးလ်ိဳအားသိုက္မွ Ideology to the 
Youth and Knowledge လူငယ္တာ၀န္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး စတီးဖင္း မ်ိဳးေလးမွ လူငယ္ႏွင့္ 
လက္ထပ္ထိန္းျမားျခင္း၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ မာရီယာႏို ညီလံုးမွ 
လူငယ္မ်ားအေပၚ မီဒီယာလႊမ္းမိုးမႈ၊ စစၥတာရ္ထေရးဇာ ဂ်ိဳးမွ လူငယ္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ၊ 
ဆရာစိုးသူမွ လူကုန္ကူးမႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ ကိုအန္ျဒဴးမွ ဘာသာေပါင္းစံု 
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းစကားေျပာဆိုျခင္း၊ ဟီပိုလီးတု(စ္) အိုက္ဇူးမွ လူငယ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ 
စေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေ၀မွ်ေပးသြားခဲ့ၾကပါသည္။ 

 အဆိုပါသင္တန္းသို႔ လူငယ္ေမာင္မယ္ မ်ားစုစုေပါင္း (၄၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
ဇြန္လ၊ (၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၆)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေသာမစၧား တရားေတာ္ 
ျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းကို အဆံုးသတ္ ခဲ့ပါသည္။ 

OSC-TGI

 မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာလံုး 
ဆိုင္ရာ သစၥာသံုးပါးခံ သူေတာ္စင္မ်ား 
(Conference of Religious Mandalay 
(CRMdy) အဖြဲ႕မွ ရဟန္းသီလရွင္မ်ားသည္ 
မိမိတို႔တာဝန္က်ရာ သာသနာအုုပ္စုအသီး 
သီးမွ သာသနာ့တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ 
ရင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အပတ္ 
စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
လ်က္ရိွပါသည္။ အဖြ႕ဲအစည္း၏ တာဝန္ခံ 
ဥကၠ႒ Rev. Fr. Peter Myo Khin (SDB) မွ 
ဦးေဆာငၿ္ပီး လစဥစ္ုေပါင္းဝတ္ေစာင့္ျခင္းကိ ု
အသင္းဂိုဏ္းတစ္ခုစီမွ အလွည့္က် တာဝန္ 
ယူ ဦးေဆာင္ေစၿပီး ေရွ႕လလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ အစည္းအေဝးကိုလည္း ပံုမွန္လုပ္ 
ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ မိဘမဲ့ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ အျမင္အာ႐ံုခ်ဳိ႕တဲ့ေနသူမ်ား 
အတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သင္တန္း 
ေက်ာင္း၊ HIV ႏွင့္Cancer ေဝဒနာသည္မ်ား 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန စသည့္ေနရာမ်ားသို႔ 
အလွည့္က်သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပး 
လွ်က္ ရိွပါသည္။ 

 ၎အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူဝန္မႈဦး 
စီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လမ္းမွားေရာက္ေန 
ေသာ လူငယ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း 
ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေတာင္းဆို 
မႈျဖင့္ မႏၲေလးသာသနာလံုးဆုိင္ရာသူေတာ္ 
စင္မ်ားအဖြဲ႕မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေျမာက္ျပင္ရိွ 
လူငယ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး သင္တန္း 
ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကို 
တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္သည္ 
(၃) ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ 
ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔မွစၿပီး ပညာသင္ႏွစ္ကို 
အစျပဳခဲ့ပါသည္။ သူငယ္တန္းမွ ဆယ္တန္း 
အထိ အတန္းလုိက္ခဲြ၍ သူေတာ္စင္အသင္း 
ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ားသည္ စာေပ 
သင္ၾကားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ အစိုးရ စာ 
သင္ေက်ာင္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သင္႐ိုး 
ညႊန္းတမ္းအတိုင္းသာ သင္ၾကားေပးၿပီး 
လစဥ္စာေမးပြဲ၊ သံုးလပတ္ စာေမးပြဲႏွင့္ 
အတန္းတင္ ေနာက္ဆံုး စာေမးပြဲကုိ ျပဳလုပ္ 
ေပးပါသည္။ ေယာက်ၤားေလးဦးေရ (၂၇၅) 
ေယာက္ႏွင့္ မိန္းကေလး ဦးေရ (၆၅) 
ေယာက္ရိွပါသည္။ မိန္းကေလး အားလံုး 

ပညာသင္ၾကားရန္ အခြင့္ရိွေသာ္လည္း 
ေယာက်ၤားေလးမ်ားမွာမူ တာဝန္ခံမ်ား၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္ ကေလးမ်ားသာ စာသင္ 
ယူခြင့္ ရိွပါသည္။ အေပါင္းအသင္းမွားၿပီး 
လမ္းမွားေရာက္ကာ စိတ္ထင္ရာလုပ္ရင္း 
ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ 
မိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဤလူငယ္သင္တန္း 
ေက်ာင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံၾကရေသာ္လည္း 
ပင္ကိုယ္စိတ္ထား အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး 
ပညာေရးကို အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုဟု ခံယူ 
လ်က္ သင္ၾကားေပးေသာ စာေပပညာရပ္ 
မ်ားကို ႀကိဳးစားသင္ယူလွ်က္ ရိွၾကပါသည္။ 
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ 
သီလရွင္ ဂိုဏ္းအသီးသီး၏ ပါဝင္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းစာအျပင္ 
စိတ္ပုိင္း ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေရး၊ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္ 
တင္ေရး၊ ဘဝကိုအ႐ံႈးမေပးဘဲ စိတ္သစ္ 
ကိုယ္သစ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းဘဝသစ္ကို 
ရွင္သန္ႏုိင္ေရး အတြက္လုိအပ္ေသာ ပံ့ပိုး 
ျခင္းသင္တန္းမ်ားကိုလည္း အခါအားေလွ်ာ္ 
စြာစီစဥ္ေပးပါသည္။ ဤျပဳျပင္ေရးသင္တန္း 
ေက်ာင္းတြင္ ေရာက္လာေသာကေလးမ်ား 

သည္ လမ္းေပၚကေလးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မိဘ 
မရိွ၊ ေဆြမ်ဳိးကင္းကြာ၊ အကူအညီမဲ့စြာျဖင့္ 
ဘဝကို ဦးတည္ရာမဲ့ ျဖတ္သန္းေနရေသာ 
ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

 မာေတဦး အခန္းႀကီး ၁၀၊ ငယ္ 
၄၂ တြင္ပါရိွသည့္အတိုင္း “ငါ၏နာမျဖင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေရေအးတစ္ခြက္ေပး 
ေစကာမူ သင္တို႔၏နာမည္သည္ ေကာင္း 
ကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ ေရးထားေတာ္မူမည္။” 

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရိွ သစၥာသံုးပါးခံ 
သူေတာ္စင္မ်ားသည္ အထက္ပါက်မ္းခ်က္ 
ကို အေျခခံလွ်က္ ကေလးမ်ား၏အနာဂတ္ 
လွပေရးအတြက္ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ 
အရင္းခံထားကာေန႔စဥ္ တနလၤာေန႔မွ စေန 
ေန႔အထိ ဤသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ စာေပႏွင့္ 
ဗဟုသုတ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပး 
လွ်က္ရိွပါသည္။ 

             သစၥာသံုးပါးခံသူေတာ္စင္မ်ား
                           မႏၲေလးၿမိဳ႕

လူငယ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေက်ာင္းအတြက္
မႏၲေလး CRMDY ၏ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးပံ့ပိုးမႈ

ေႏြရာသီလူငယ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ၿပီးစီးျခင္း (ရပ္ေစာက္)
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ကက္သလစ္ ပညာေရးဆက္ကပ္ဆရာ/မမ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲ 
 ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ 
ပညာေရးဆက္ကပ္ဆရာ၊ ဆရာမသင္တန္း 
ဆင္းပြဲကုိေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စီတာပူ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္ ပ.လ.နေက်းရြာ၌ 
ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ 
 အဆုိပါသင္တန္းကုိ ရန္ကုန္ ECE  
(Episcopal Commission for Educa-
tion)၊ JRS (Jesuit Refugee Service)ႏွင့္ 
ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ပညာေရး 
ေကာ္မရွင္တုိ႔မွ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယခုအႀကိမ္သည္ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ပင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသိရသည္။ 
 “ဒီတစ္ေခါက္ သင္တန္းဆင္းတဲ့ 
ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ကေတာ့ ၃၄ 
ေယာက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႔အစည္း 
သံုးခုေပါင္းၿပီး ဖြင့္တာျဖစ္တယ္။ ဒီတစ္ 
ေခါက္က်ေတာ့ ဒီႏွစ္အတြက္ (၄) ႀကိမ္ 
ေျမာက္ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ျမစ္ႀကီးနားပညာ 
ေရးေကာ္မရွင္ ရံုးတာဝန္ခံ ဆရာပီတာက 
ေျပာသည္။ 
 ၄င္းသင္တန္းဆင္းပြဲသုိ႔ ျမစ္ႀကီး
နားေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဒါက္တာပီ
တာခါးေအာင္တူးကုိယ္တုိင္ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္လာၿပီး “ငါနဲ႔ ခြဲကြာလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ 
ဘာမွလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ ရွင္ေယာဟန္ 
၁၅း၅”အား အဓိကထား ေဟာေျပာခဲ့သည္။ 
“လူငယ္တုိင္းမွာရိွရမယ့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ရိွ 
တယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာရပ္ကုိ ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ ႀကိဳးစားရ 
မယ္၊ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ဘာသာေရး 

မွာဆက္ကပ္လုိစိတ္ ရိွရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ 
ေနာက္ဆံုး အခ်က္ကေတာ့ ဘြဲ႔ရေအာင္ 
ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေပၚက
က်မ္းပုိဒ္အတုိင္းပဲဘုရားသခင္နဲ႔ခြဲလွ်င္ ဘာ 
မွမတတ္ႏုိင္တာမုိ႔ သူနဲ႔အတူ ေလွ်ာက္လွမ္း
ရမယ္”ဟုဖာသာရ္ကေျပာသည္။ 
 Premajor Entrance စာေမးပြဲ 
ေအာင္ျမင္ထားၿပီးဆက္ကပ္ေနသူေမာင္ 
ေလာဒ္ေအာင္က “ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ က 
က်ီးထူမွာ တာဝန္က်ပါတယ္။ အဲဒီေဒသ

မွာေက်ာင္းဆရာအင္အားအရမ္းလိုေနတာ 
ေၾကာင့္ ဒီတစ္ႏွစ္ကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာ 
အျဖစ္ ဆက္ကပ္သြားမယ္။ ဒီသင္တန္းအား 
ျဖင့္ကေလးေတြ စာတတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ 
ဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ အရမ္းအေရးႀကီးမွန္း 
သိလာရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 ဆက္လက္၍  ဆရာမအျဖစ္ဆက္ 
ကပ္သူ မဂ်ာနန္က “ကြ်န္မကေတာင္ေပၚ 
ေဒသေတြမွာ ေနထုိင္ၿပီး စာမသင္ရတဲ့ 
ကေလးေတြကုိ ကြ်န္မသိထားသေလာက္၊ 

တတ္ေျမာက္ထားသေလာက္နဲ႔ ဆက္ကပ္ 
ရင္းပညာေတြ သင္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ႏွင့္ ဒီသင္တန္းကုိ လာတတ္ျဖစ္တာ 
ပါ” ဟုေျပာသည္။ 
 ထို႔ေနာက္ပညာေရးတာဝန္ခံမ်ားမွ 
သင္တန္းၿပီးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားသင္ 
တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ 
ျခင္းႏွင့္ ခြန္အားေပးစကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ 
ၾကသည္။       

ဂြ်န္ေဒါင္ဇဲ

ဟားခါးဇုံ လူငယ္သင္တန္း
 ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္၊ ဟားခါးဇုံ 
လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲႏွင့္ ဘုရားစကား 
သင္တန္းကုိ ေမလ (၄) မွ (၆) ရက္ေန႔အထိ 
ဟားခါးဇုံ ဆတၱားစီရင္စုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ၎သင္တန္းသုိ႔ ဟားခါးဇုံအတြင္း 
ခၽြန္က်ဳန္းစီရင္စု၊ တီဖူလ္စီရင္စု၊ ဟားခါး 
စီရင္စု၊ ဆူန္ခြါးစီရင္စု၊ တန္တလန္စီရင္စု၊ 
ဆတၱားစီရင္စုႏွင့္ ေက်ာဘုတ္စီရင္စု အသီး 
သီးမွ ယံုၾကည္သူ လူငယ္ေမာင္မယ္ (၂၂၁) 

ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္း 
သင္တန္းကုိ ဟားခါးဇုံအတြင္းရွိ လူငယ္ 
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ 
မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ႏွစ္စဥ္
က်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။    
 သင္တန္းအတြင္း ဘုရားစကား 
သင္ယူျခင္း၊ လူငယ္အခ်င္းခ်င္းခင္မင္ရင္း 
ႏွီးစြာ အသိတရား ဖလွယ္ျခင္းမ်ားအျပင္ 
စီရင္စုအလုိက္ အဆုိအကၿပဳိင္ပြဲမ်ား၊ ေတး 

သ႐ုပ္ေဖာ္္ၿပဳိင္ပြဲမ်ား၊  တစ္ခန္းရပ္ဇာတ္လမ္း 
ၿပဳိင္ပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 Credo ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ခၽြန္က်ဳန္း စီရင္ 
စုကပထမ၊ ေက်ာဘုတ္စီရင္စုကဒုတိယႏွင့္ 
ထန္တလန္စီရင္စုက တတိယ၊ Solo ၿပိဳင္ပြဲ 
တြင္ ဆူရ္ခြါးစီရင္စုက ပထမ၊ ဆတၱားစီရင္ 
စုက ဒုတိယ၊ Action ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တီဖူလ္ 
စီရင္စုကပထမ၊ ေက်ာဘုတ္စီရင္စုက ဒုတိ 
ယႏွင့္ Drama ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထန္တလန္စီရင္စု 

ကပထမ၊ ခၽြန္က်ဳန္းစီရင္စုက ဒုတိယႏွင့္ 
ဆတၱားစီရင္စုက တတိယ အသီးသီးရရွိခဲ့ 
ၾကပါသည္။

 လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လူငယ္ 
ေမာင္မယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ဘုရားစကား သင္ 
တန္းကုိ ထန္တလန္စီရင္စု၊ ထန္တလန္ 
ၿမဳိ႕၌ ေမလအတြင္း က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။
         Nobert Ca Ling

ဟားခါးသာသနာ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ႏွင့္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကာသီျဒယ္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အစည္းအေဝးက်င္းပ

 ဟားခါးသာသနာ တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ လာမည့္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္သာသနာ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီက်င္းပ 
ႏို္င္ရန္ႏွင့္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကာသီျဒယ္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲကို 
၂၀၁၈ ဧၿပီလအတြင္းက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝး 
တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ေမလ (၁၄) ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 အဆိုပါ အစည္းအေဝးကို စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကာသီျဒယ္ရွိ 
Fr. Roy ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 အစည္းအေဝးကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
John Om Se ႏွင့္ Pastoral ေကာင္စီမွဦးေဆာင္ၿပီးမိခင္အ

သင္း၊ လူငယ္အသင္းႏွင့္ ဘာသာဝင္မိခင္ဖခင္အသင္းမ်ား 
စုစုေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပြဲေတာ္က်င္းပ 
မည့္ရက္ မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကြ 
ေရာက္လာႏိုင္မည့္ ဧၿပီလအတြင္းက်င္းပရန္ ရက္အတိအက် 
ကို ေနာက္အစည္းအေဝးမွ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ 
ပြဲေတာ္အတြက္ ကုန္က်မည့္ ခန္႔မွန္းေငြမွာ သိန္း (၅၀၀) 
ျဖစ္ၿပီး ၊ သိန္း (၁၅၀) ကို ဟားခါး သာသနာစီရင္စုမွ က်ခံရန္ 
သာသနာမွ ခြဲေဝေပးျခင္း၊ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ကာသီျဒယ္ (၂၅) 
ႏွစ္ျပည့္ဂ်ဴဘီလီပြဲသည္ ဟားခါးစီရင္စုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ပြဲျဖစ္သျဖင့္  ရံပံုေငြ စုေစာင္းထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည့္ 
အတြက္ ဟားခါးစီရင္စုရွိ ဘာသာတူ မ်ားအေနျဖင့္ လွဴဒါန္း 

ႏိုင္သေလာက္လွဴဒါန္းရန္၊ အလွဴရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚထားရန္ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စု အသီးသီးမွလည္းတတ္စြမ္းသေလာက္လွဴဒါန္း
ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ဟားခါးသာသနာ(၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ 
အတြက္ THEME မွာ "GIVE THANKS TO THE LORD 
FOR HIS INEFFABLE GIFT."

"ေဖာ္ျပ၍ မကုန္ႏိုင္ေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ေအာက္ေမ့၍ 
ခ်ီးမြမ္းပါ၏" ( ၂ ေကာ္ ၉း၁၅) ျဖစ္ပါသည္။

Nobert Kyaw Ling.
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သာသနာျပဳကေလးငယ္မ်ား၏ Yawng Shakawn အမည္ရ သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ ရုိက္ကူး
 ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔၌ စိန္ကုိလန္ဘန္ သံုးထပ္ေဆာင္တြင္ ယခုႏွစ္အတြက္ 
ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ ကေလးသူငယ္ ( Holy Childhood Association) မ်ား၏ ေတးသီခ်င္း 
အယ္လ္ဘမ္အသစ္ကုိ စတင္ရုိက္ကူးေနၿပီျဖစ္သည္။ ၄င္းေတးသီးခ်င္းအယ္လ္ဘမ္၌ ေတး 
သီးခ်င္းေပါင္း ၁၉ ပုဒ္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္အႏုပညာရွင္ သီခ်င္းေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 
ေယာဟန္တူးေအာင္၊ ဆရာပစီဂ်ာေယာ္၊ ပစီေဇာ္ရိန္ႏွင့္ Bullet N လလ တုိ႔မွ ေရးသားသီကံုး 
ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 အဆုိပါ သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္အသစ္အား ဇြန္လုိင္လတြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သီခ်င္းအားလံုးကုိ ကေလးငယ္မ်ားက သီဆုိထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး သရုပ္ 
ေဆာင္ပုိင္း၌လည္း ကေလးအေယာက္ ၁၇၀ တုိ႔က ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ ထားေၾကာင္း 
သိရသည္။ 
 တာ၀န္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒါ့ရွီေနာ္ေလာန္က “ကေလးသူငယ္ေတြ တုိးတက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးဖုိ႔ 
ဆုိတာ လူႀကီးေတြမွာ အမ်ားႀကီးတာဝန္ရိွလွပါတယ္။ အားေပးဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ 
အားေပးတယ္ဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ ႏႈတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္လုပ္ငန္း 
ေတြမွာ ဦးေဆာင္ေနသူေတြကုိလည္း အားေပးရမယ္။  ဒီတစ္ခါ အစီအစဥ္မွာ ကေလးေတြ 
လည္း အရင္ကထက္ ပုိၿပီး ပါဝင္လာတာကုိေတြ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိုင္းဝန္းၿပီး အားေပးၾကရ 
ေအာင္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။      

ဂြ်န္ေဒါင္ဇဲ

ေအာင္နန္း။ ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ

 ေတာင္ငူသာသနာ ၊ျမသာကုန္း 
တိုက္နယ္၊ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာ 
ျပဳ ကေလးသင္တန္းကို ၂၀၁၇ ေမလ ၂၄ မွ 
၂၈ ရက္အထိ တိုက္နယ္ ဓမၼာရုံ၌ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။
 Rev. Fr. Dennis Ba Mg၊ Rev.Fr. 
အိုင္သိန္းဝမ္၊ Sr. B. ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ Sr.
အယ္လ္ေဖာင္းဇာ, Bro.S.တင္ဝင္းလင္း၊ 
Bro. Isaac ေရႊဦးႏွင့္ Sr. မိမိႏိုင္တို႔မွ ပို႔ခ် 
ေပးၿပီး သာသနာ အမာခံလူငယ္ႏွင့္ တိုက္ 
နယ္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။
ကေလးမ်ား၂၃၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

သာသာနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္း
ေတာင္ငူသာသနာ။

3rd Miss Universe Myitkyina Winner ဆုရွင္အား အသင္းေတာ္မွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္

 ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ေမ ၁၃ ရက္ည၊ 
စီတာပူ ကခ်င္ရုိးရာ မေနာင္ကြင္းတြင္ စည္ 
စည္ကားကား က်င္းပခဲ့သည့္ 3rd Miss 
Universe Myitkyina ၿပိဳင္ပြဲမွ Winner 
ျဖစ္သူ မရုိစလင္းဆုိင္းႏူးႏူးပန္အား ကက္ 
သလစ္အသင္းေတာ္မွ သီးသန္႔ ဂုဏ္ျပဳခ်ီး 
ျမွင့္ျခင္းကုိ ေမ ၂၁ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ၁၀ နာရီခ်ိန္ ပူေဇာ္သည့္ လူငယ္ 
မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္၌ D.Y.O လူငယ္မ်ား 
ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတုိက္နယ္ လူငယ္တုိ႔မွ 
ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ား အထြဋ္အျမတ္ 
ထားရာ ကခ်င္ရုိးရာ ပဝါ၊ အဖုိးတန္ ရတနာ 
ပယင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စိပ္ပုတီးႏွင့္ 
ဂုဏ္ျပဳပန္းစီးမ်ားျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ၄င္းအစီအစဥ္အား ျမစ္ႀကီးနား 
ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ 
ပီတာ ခါးေအာင္တူးမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္း 

ျဖစ္ၿပီး “ပထမဦးစြာျဖင့္ ရုိစလင္းတုိ႔၏ 
မိသားစုအတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ရုိစလင္း 
အေနနဲ႔ ဒီလုိ Winner ဆုႀကီးရရိွ ပုိင္ဆုိင္ 
ျခင္းဟာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ မိဘဝတ္နဲ႔အညီ 
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ 
ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု 
ေခတ္မွာေတာ့ ကုိယ္ႀကိဳးစားရင္ႀကိဳးစားသ 
လုိအက်ိဳးခံစားရမယ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
လူငယ္မ်ားအားလံုး ရုိစလင္းကို အတုယူၿပီး 
ႀကိဳးစားၾကရေအာင္”ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

 မရုိစလင္း ဆိုင္းႏူးႏူးပန္မွလည္း  
“ဦးစြာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ 
တယ္။ ဘုရားသခင္မပါရင္ ရိုစလင္းဆုိတာ 
ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဆုႀကီးကုိ တကယ္ 
ပဲ မေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ပါဘူး။ ကြ်န္မရဲ႕ အေကာင္း 
ဆံုးႀကိဳးစားမႈေတြေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ၿပိဳင္ပြဲစဥ္အတြင္း ဝုိင္းဝန္းဆုေတာင္းေပး 
ခဲ့ၾကတဲ့ ဘာသာဝင္ေတြကုိလည္း အရမ္း 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
မကျမန္မာႏုိင္ငံ ဂုဏ္ေဆာင္သူျဖစ္ေအာင္ 
လည္း ေရွ႕ဆက္ႀကိဳးစားပါ့မယ္။ ထပ္ၿပီး 

ဆုေတာင္းေပးၾကပါ”ဟု သူက ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ 

ထေရဇားအားပန္
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လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းစကၠရာမင္းတူးမဂၤလာေတာ္ျမတ္ စုေပါင္းခံယူပြဲ
 ျမစ္ႀကီးနား ဘုန္းေတာ္ႀကီး တုိက္ 
နယ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေန 
ၿမဲျဖစ္သည့္ စုေပါင္းလက္ထပ္ စကၠရာမင္း 
တူးခံယူပြဲကုိ ယခုႏွစ္အတြက္ ေမလ ၁၇ 
ရက္ေန႔တြင္ စိန္ကုိလန္ဘန္ ကာသီျဒယ္ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ထူးျခားစြာ ျပဳလုပ္ 
က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ 

        အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ 
သည့္အခ်ိန္၌ လက္ထပ္မဂၤလာေတာ္ျမတ္ 
ခံယူႏုိင္ျခင္းမရိွခဲ့သည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအား 
အသင္းေတာ္၏ သြန္သင္ဆံုးမျခင္းႏွင့္အညီ 
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သည့္ ထိမ္းျမားျခင္းစကၠရာ 
မင္းတူးကုိ ခံယူႏုိင္ေစရန္ အသင္းေတာ္မွ 
ႏွစ္တုိင္း သီးသန္႔ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ အစီ 
အစဥ္ျဖစ္သည္။ 

 ယခုႏွစ္အတြက္ ထူးျခားျခင္းဟု 
ဆုိရာ၌ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇၊ ေမ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ 
မဂၤလာဇနီးေမာင္ႏွံ ၁၇ တြဲတုိ႔ ထိမ္းျမားျခင္း 
စကၠရာမင္းတူး ခံယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။ 

 ဆရာႀကီး ဦးရွဒန္ခန္ ဂြ်န္တူးရွန္က 
“ဒီေန႔ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ 
ျပည့္ဝတဲ့ေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ 
ေမလ ၁၇ ရက္မွာ မဂၤလာ ဇနီးေမာင္ႏွံ ၁၇ 
တြဲတုိ႔  လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရာမင္း 
တူးခံယူျခင္းဟာ အင္မတန္ပဲ ထူးျခားသလုိ၊ 
ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္လည္း မဂၤလာရက္ 
ျမတ္ မွတ္သားရာမွာ အင္မတန္ လြယ္ပါ 
တယ္။ အားလံုးကို Congritulation ပါလုိ႔ 
ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာခဲ့သည္။ 

 မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ နံ 
နက္ ၉ နာရီတိတိတြင္ စတင္ကာဇနီး 
ေမာင္ႏွံ ၁၇ တြဲတို႔သည္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာပီတာခါးေအာင္တူး 
လက္ေတာ္၌ ထိမ္းျမားမဂၤလာ စကၠရာမင္း 
တူးကုိ ခံယူခဲ့ၾကသည္။ 

 “လက္ထပ္ျခင္းဆိုသည့္အရာကို 
ရုိးရုိးေလးနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေယာက်္ားနဲ႔ 
မိန္းမ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈနဲ႔ အိမ္ 
ေထာင္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းတဲ့ 

အိမ္ေထာင္ျဖစ္ဖုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ 
ေရွ႕၊ လူေရွ႕မွာ ကတိသစၥာခံယူရမယ္။ 
အဓိကအားျဖင့္ ဘုရားသခင္နဲ႔ စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္မ 
တန္မွပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ယေန႔လုိ 
ကတိသစၥာခံယူျခင္းဟာ တစ္သက္တာလံုး 
အတြက္ျဖစ္သလုိ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ 
လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဤေနရာမွာ ခံယူတဲ့ 

စကၠရာမင္းတူးဟာ တစ္ကမာၻလံုး အသံုးျပဳ 
လုိ႔ရတယ္။ တစ္ကမာၻလံုးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
ခြန္အားေတြ ေပးႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္သန္႔ 
ရွင္းျမင့္ျမတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ျဖစ္ 
ဖုိ႔အတြက္ အားလုံးပဲ ဘုရားသခင္နဲ႔ အတူူ 
အၿမဲေနထုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္”ဟု ေက်ာင္း 
ထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ပီတာခါး 
ေအာင္တူးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။  

Ko John

  ဝုိင္းေမာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္ 
ဦးေလာက္ေက်းရြာ၌ မယ္ေတာ္သခင္မ 
ေသြးမ်က္ရည္က် ထင္ရွားျပျခင္း ၁ ႏွစ္ျပည့္ 
အစီအစဥ္သုိ႔ ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္သာသ 
နာ၊ သုိးထိန္းဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့ 
တန္ကုိယ္တုိင္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၿပီး ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ျမစ္ႀကီးနား ေက်ာင္းထုိင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာပီတာ ခါးေအာင္ 
တူး၊ ဝုိင္းေမာ္တုိက္နယ္ တာဝန္ခံဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဂ်ိမ္းဇုန္းဒိန္႔တုိ႔ တက္ေရာက္ေတာ္ 
မူခဲ့သည္။ 

 အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ေမလမွစတင္ကာ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း 
မယ္ေတာ္သခင္မ ေသြးမ်က္ရည္က်ထင္ရွား 
ျပျခင္းအေပၚ တာဝန္ယူ ေလ့လာစမ္းစစ္ရန္ 
ဝိုင္းေမာ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးဂ်ိမ္း 

ဇုန္းဒိန္႔၊ ျမစ္ႀကီးနားေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးေဒါက္တာပီတာခါးေအာင္တူး၊ စီတာပူ 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီတာမလန္ 
ေနာင္ေမာ္တုိ႔အား အဖဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္၌ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ကုိယ္တုိင္ ၾကြေရာက္ 
ေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ 

    မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိ စိန္အီစီဒုိ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေန႔လည္ ၁၀ ခန္႔အခ်ိန္ 
၌ စတင္ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္း 
မစတင္မီ ေဒၚမာရိယာ ရွေရာ့ဂ်ာေရာ္မွ 
မယ္ေတာ္သခင္မ ထင္ရွားျပျခင္းအေၾကာင္း 
ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 “အာလံုးကုိ ဘုရားရွင္ေကာင္းခ်ီး 
ေပးပါေစ။ တစ္ကမာၻလံုးမွာ မယ္ေတာ္ 
သခင္မ ထင္ရွားျပသခဲ့တာ မွန္ပါတယ္။ ထုိ

နည္းတူစြာဒီဦးေလာက္ေက်းရြာမွာလည္း 
မယ္ေတာ္ သခင္မဟာ ေသြးမ်က္ရည္က် 
ထင္ရွားျပေနပါတယ္။ ကြ်န္မကုိလည္း 
ကြ်န္မအသက္ ၁၂ ႏွစ္မွစတင္ၿပီး သူမ၏ 
အေစေတာ္ခံအျဖစ္ အသံုးျပဳေတာ္မူပါ 
တယ္။ ဒီေက်းရြာမွာ မယ္ေတာ္သခင္မ 
ထင္ရွားျပျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါၿပီ။ ကမာၻ 
ေလာကကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖုိ႔ ဘုရားသခင္ 
ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတာ္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီေန႔လုိ ကုိယ္တုိင္ ၾကြေရာက္လာတဲ့ အဖ 
ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
အားလံုးကုိလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါ 
တယ္” ဟု သူမကဆုိသည္။ 

 တစ္ကမာၻလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ 
မယ္ေတာ္သခင္မ ထင္ရွားျပျခင္း အႀကိမ္ 
တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤမွ်ပင္ 
အႀကိမ္ရည္ မ်ားျပားေသာ္လည္း အသင္း 
ေတာ္၏ စည္းကမ္းဥပေဒနဲ႔အညီ ေလ့လာ 
စမ္းစစ္ျခင္းအရ ၉ ႀကိမ္ကုိသာ အသင္း 
ေတာ္မွတရားဝင္ လက္ခံျခင္းထားေၾကာင္း၊ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂြ်န္ေပါလ္ ၂ လက္ထက္၌ 
တန္ခုိးေတာ္ ထင္ရွားျပျခင္းဆုိင္ရာ စည္း 
ကမ္းဥပေဒမ်ား တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စည္းကမ္း ဥပေဒအတုိင္း 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ရရိွခဲ့သည့္ ဆုေက်းဇူး 
မ်ားအတြက္ ခ်ီးမြမ္းဖုိ႔ႏွင့္ ျပဳမိေသာအျပစ္ 
မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ထံ ဝန္ခ်ေတာင္း 
ပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီးကမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ 

 “တန္ခုိးေတာ္ ထင္ရွားျပျခင္းမွာ 
ဘုရားသခင္ရိွေတာ္မူတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ေစျခင္း၊ မယ္ေတာ္သခင္မဟာ အျပစ္ရိွသူ 
ကြ်ႏွ္ပ္တုိ႔ကို သတိေပးေတာ္မူျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၏မိခင္၊အသင္းေတာ္ 
၏မိခင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသားအားလံုး၏ 
အျပစ္မ်ားအတြက္ ပူေဆြးျခင္း ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းဖုိ႔ လုိအပ္ျခင္းေၾကာင္း” 
ဝုိင္းေမာ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိမ္းဇုန္း 
ဒိန္႔က ေျပာသည္။ 

 အဆုိပါ အစီအစဥ္သုိ႔ အနယ္နယ္ 
အရပ္ရပ္မွ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္ 
မ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္လာၿပီး 
မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ ေန႔လည္ 
စာသံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾက 
သည္။

Ko John

ဦးေလာက္ေက်းရြာ၌ မယ္ေတာ္သခင္မ ေသြးမ်က္ရည္က် ထင္ရွားျပျခင္း ၁ ႏွစ္ျပည့္ပြဲေတာ္က်င္းပ
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ေဘာ္ဒါအုပ္ အရည္အခ်င္းျမႇင့္ သင္တန္း
 ေဘာဒ္ါအပု ္အရညအ္ခ်င္းျမငွ္သ့င ္
တန္း ကို ၂၀၁၇ ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႔မွ (၈) 
ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ငူသာသနာ ေတာင္ငူ 
တိုက္နယ္ ကက္သလစ္ ဗဟိုေက်ာင္းတိုက္ 
တြင္ သံုးရက္တာ ေဘာ္ဒါအုပ္သင္တန္းဖြင့္
ခဲ့သည္။သင္တန္းတြင္သင္တန္းသူ/သား 
(၃၀) ဦး တက္ေရာက္ျပီး သင္တန္းပို့ခ် 
ေပးသူမ်ားမွာ ဖာသာရ္ဝီလ်ံထူး၊   စစၥတာရ္ 
ေဒါမိနစ္၊ စစၥတာရ္ ဂ်ဴလီတို႔ အဓိကပါဝင္ 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့ သည္။

 အဆိုပါသင္တန္းကိုပညာေရးတာ
ဝန္ခံမ်ားမွဦးေဆာင္ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။သင္တန္းသို႔ စစၥတာရ္မ်ား၊ ဘရာ 
သာရ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္ 
မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေဘာ္ဒါအုပ္မ်ားကို အရည္အခ်င္း

ျမွင့္တင္ေစလိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သင္
တန္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

                      (JP) Htun Myat Aye

စိန္ပက္ထရစ္ သာသနာေက်ာင္းဖြင့္လွစ္

 ကေလး ကက္သလစ္သာသနာ၊ 
ကေလးၿမိဳ႕၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတုိက္ 
တြင္ ေမလ(၅) ရက္ေန႔၌ စိန္ပက္ထရစ္ 
သာသနာေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ 
ပါသည္။ စိန္ပက္ထရစ္ သာသနာေက်ာင္း 
ဖြင့္ပြဲကို မစၦားတရားျဖင့္ အစျပဳကာ ကေလး 
သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္မွ ဦး 
ေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 

 မစၧားတရားေတာ္ အတြင္း ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမွ ယခုဖြင့္လွစ္ သည့္ သာသနာ 
ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အသစ္ 
အဆန္းမဟုတ္ဘဲ သမိုင္းတစ္ေက်ာ့ တိမ္ 

ေကာခဲ့ေသာ သာသနာ ေက်ာင္းကို ျပန္ 
လည္၍ စာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းသာျဖစ္
သည္ ဟု ျမြက္ၾကားခဲ့သည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး ယခုေခတ္ ကေလး 
သူငယ္ မ်ား၏ ပညာရည္ျမွင့္မားမႈ ပမာဏ 
အတိုင္း အနာဂတ္ကမၻာ၊ အနာဂတ္ ျမန္မာ 
ျပည္သည္ လွ`၏၊ ဆိုး`၏၊ ေကာင္း`၏၊ 
မေကာင္း`၏ ျဖစ္တည္လာမည္ျဖစ္၍ အ 
ရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ကေလး သူ 
ငယ္မ်ားကို ေမြး ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ 

 ျပည့္ဝစံုလင္ ေသာ ပညာသည္ 
အတတ္ပညာတည္း မဟုတ္ဘဲ အသိပညာ 

တည္းဟူေသာ ေတြး ေခၚ၊ ဆင္ျခင္၊ 
သံုးသပ္တတ္ေသာ ကိုယ္ ရည္ကိုယ္ေသြး 
မ်ား ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္ပါ သည္ဟု ျမြက္ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 မစၧားတရား အၿပီးတြင္ စိန္ ပက္ 
ထရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္ကို ေကာင္းႀကီးေပး 
ခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ 
ျခင္း အခမ္းအနား ကိုဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ 
ပါသည္။     

 အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ကေလး 
သာသနာပညာေရး ေကာ္မရွင္ ဒါရိုက္တာ 
Rev. Fr. Andrew Thang Ngaih Lian မွ 

စိန္ ပက္ထရစ္ သာသနာေက်ာင္းသည္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဗဟိုျပဳသည့္ ပညာ 
ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီး ကေလးသူငယ္ 
မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခြင့္ျပဳၿပီး 
ဆရာသမားမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ဆြဲထုတ္ယူ 
ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာ/မ 
အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ 
ေရးရာ ျမွင့္မားလာေစရန္ ေစတနာ၊ အနစ္ 
နာ၊ ဝါဒနာကို အရင္းခံၿပီး ႏွလံုးလွ ဆရာ 
မ်ိဳးျဖစ္ရန္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အရည္ 
အေသြးမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ မိဘမ်ား 
အေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္း ျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။  
 စိန္ပက္ထရစ္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာ 
အေမြ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးရန္ ဆရာ/ 
ဆရာမ (၂) ေယာက္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး တိုးတက္ လာေစရန္ 
အက်ိဳးေဆာင္ ဆရာမ်ားရွိေၾကာင္းသိရွိ 
ရသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ 
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္မ်ား 
စုစုေပါင္း (၄၅) ဦးရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိ 
ရပါသည္။ 

Klay-OSC

ယေန႔ေခတ္မွာ ရုိးရာအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္ 
သတ္ၿပီး စိတ္၀င္စားသူေတြလည္း အင္မ 
တန္ နည္းပါးလာတယ္”ဟု ျမစ္ႀကီးနား 
ဖခင္အသင္း ဥကၠဌ ဦးဝါ့ဂါဂ်ာလီက 
ေျပာသည္။ 

 ၄င္းသင္တန္း၌ ေရွ႕ေန ဦးအင္ 

ခ်ိဳင္း လႏူးမွ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာနဲ႔ 
ပတ္ သတ္၍ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ ကခ်င္ 
ရုိးရာ ဓေလ့အား ဆရာ ဦးအင္ခြန္ တူး 
ေအာင္၊ ဆရာ ဦးမုန္ဒြဲႏွင့္ ဆရာႀကီးဦး 
အင္ေဘာင္ ဘြမ္ေဇာ္လြမ့္ တုိ႔မွ ပါ၀င္ 
သင္ၾကားေပးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ၄င္းအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းကုိ ပထ 
မဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ 
ၿပီး ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ ဖခင္ ၄၅ ဦး 
ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထေရဇားအားပန္

စာမ်က္ႏွာ ၁၉ မွ
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သမၼာက်မ္းစာ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ျခင္း သင္တန္း AsIPA Workshop
 ကေလးကက္သလစ္ သာသနာ၊ 
တီးတိန္ဇံု၊ လိုင္တြီးစီရင္စု၌ ေမလ ၂၃ 
ရက္မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ သမၼာက်မ္းစာႏွီး 
ေႏွာ ဖလွယ္ျခင္း (AsIPA Workshop) ကို 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါ သင္တန္းကို ေက်ာင္းထိုင္ 
Rev. Fr. Isaiah Kai Go Thang ၏ 
ဖိတ္ေခၚမႈအရ AsIPA တာဝန္ခံ Rev. Fr. 
Sebastian Mawi ၊ ဓမၼဆရာ John Kap 
ႏွင့္ ဓမၼဆရာ William Pau တို႔ ဦးေဆာင္ 
ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

 သင္တန္းအတြင္းတြင္ Rev. Fr. 
Sebastian Mawi မွ သမၼာက်မ္းစာ အေရး 
ႀကီးသည့္အေၾကာင္းျမြက္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ 
အျပင္ သမၼာက်မ္းစာ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သမိုင္း 
ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဖတ္ရႈ၊ ေထာက္ရႈ၊ 
ေဝမွ်၊ အသက္ရွင္ရမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို 

လည္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဓမၼဆရာ 
John Kap မွ သမၼာက်မ္းစာေဝမွ်ရာတြင္ 
အိမ္နီးခ်င္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
ခရစ္ေတာ္ကို ဗဟုိျပဳၿပီး စီရင္စုအခ်င္းခ်င္း  
ခ်ိတ္ဆက္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္းကိုေျပာၾကားသည္။ ဓမၼဆရာ wil-

liam Pau မွ သမၼာက်မ္းစာ ေဝမွ်ရာတြင္ 
အဆင့္ (၇) ဆင့္ က်မ္းစာေဝမွ်ျခင္းနွင့္ ေဝ 
မွ်ရာတြင္ ထားရွိအပ္ေသာ စိတ္ေနသေဘာ 
ထား အေၾကာင္းကိုလည္း ေဝမွ်ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ AsIPA workshop တက္ေရာက္သူ  
စုစုေပါင္း (၆၀) ခန္႔ႏွင့္ သီလရွင္ (၃) ပါးတို႔ 

ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းတက္ ေရာက္ 
သူမ်ားအေနျဖင့္ အားရလွေၾကာင္း၊ မ်ား 
မၾကာမီပင္ မိမိတို႔၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ 
လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါ သည္။ 

မီး(ကေလး)

(၅၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူထုဆက္သြယ္ေရးေန႔က်င္းပ

ေရႊကူတုိက္နယ္။ ၃.၆.၂၀၁၇။မန္စီတိုက္နယ္။ ၂၇.၅.၂၀၁၇။

ဗန္းေမာ္သာသနာ။

 (၅၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူထု 
ဆက္သြယ္ေရးေန႔အေၾကာင္းႏွင့္ အသင္း 
ေတာ္၏ လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ 
အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္ 
ရြယ္၍ လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ဗန္း 
ေမာ္မွ ပန္းခ်ီႏွင့္စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲကို ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး တပိုင္မ်ား၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေပး 

လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ မန္စီႏွင့္ ေရႊကူဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး တစ္ပိုင္တို႔ ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မူလတန္းဆင့္၊ အလယ္ 
တန္းဆင့္၊ အထက္တန္းဆင့္ဟူ၍ (၃)ဆင့္ 
က်င္းပခဲ့ရာ မန္စီဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္မွ စုစု 
ေပါင္း (၁၈) ဦး၊ ေရႊကူဘုန္းေတာ္ႀကီး တ 
ပိုင္မွ စုစုေပါင္း (၄၀)ဦးပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ 

 ထိုသို႔ ၿပိဳင္ပြဲလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ျခင္းအားျဖင့္  လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာတူမ်ား အေနျဖင့္ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ 
ေရးေန႔အေၾကာင္းႏွင့္  လူထုဆက္သြယ္ေရး 
ေကာ္မရွင္အေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္လာ 
ခဲ့ၾက သည္။ 
 လူထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ 

ဗန္းေမာ္အေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဤသို႔ 
ေသာ ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ 
ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားကုိ ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာ 
သနာ အတြင္းရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တပိုင္ 
တိုင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ 
ရွိသည္။        

Tsa Lum (OSC Banmaw)

ပထမဆုရ ပန္းခ်ီပံု

ဗန္းေမာ္သာသနာစိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္ အသင္း၏အလွဴ

 စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္ အသင္းမွ 
၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာေရး 
၌ လုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္ 
ေဘာပင္၊ ခဲတံ၊ ထီး၊ ေငြအားျဖင့္ တတ္ႏုိင္ 
သမွ် ရံပုံေငြရွာၿပီး၊ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၀၃ 
ေယာက္အား၊ ပံ႔ပုိးလွဴဒါန္း ေပးခဲ့သည္။
 ၎အခမ္းအနားကို ေမလ (၂၄) 
ရက္ ၂၀၁၇ (အဂၤါ) ေန႔၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ကိုလန္ဘန္္ ဓမၼာရုံတြင္ 
က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တက္ေရာက္သူမ်ား၊ 
တစ္ရာေက်ာ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ 
က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း (ဗန္ေမာ္)
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 ဝုိင္းေမာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္ 
ေနာင္းခ်ိန္းေက်းရြာ၌ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ 
ေကာင္းကင္ဘံုသခင္မ ကက္သလစ္ဘုရား 
ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ က်ပ္သိန္း 
ေပါင္း ၂ ေထာင္ခန္႔ လုိအပ္ေနေသးသျဖင့္ 
အလွဴေငြမ်ားကုိ နည္း၊ မ်ားမဆုိ ပါဝင္လွဴ 
ဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ၄င္းဘုရားေက်ာင္းအား ေနာင္း 
ခ်ိန္းတုိက္နယ္ ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ ရည္စူး 
ေဆာက္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ႏုိဝင္ဘာလမွ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ကာ အ 
လ်ား ၁၄၀၊ အနံ ၄၃ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၂၀ ေပ 
ထိ ရိွေၾကာင္း တာဝန္ခံဆရာ ဂြမ္ဆုိင္းက 
ေျပာသည္။ 

 “ဆရာတုိ႔အေနနဲ႔ ဒီဘုရားေက်ာင္း 
ကုိ ေနာင္းခ်ိန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္ 
အဆင့္အတုိင္းအတာ ရည္စူးၿပီးမွ ေဆာက္ 
လုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္နယ္သတ္ 
မွတ္ ေပးလာတဲ့အခ်ိန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ 
ေအာင္လုိ႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားေက်ာင္းၿပီးစီး 
ဖုိ႔ေတာင္ အလွဴေငြ အခက္အခဲ ရိွေနပါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမဆုိ နည္းသည္ 

ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ ေကာင္းကင္ဘံုသခင္မ ဘုရားေက်ာင္း

ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ လာေရာက္ကု 
သိုလ္ျပဳလွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဆရာက 
ေျပာသည္။ 

       လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလိုပါက - တာဝန္ခံဆရာ 
ပတ္ထရိတ္ဂြမ္ဆုိင္း - ၀၉ ၄၅၄၃၃၅၁၉၁၊  
ဦးဂ်ယားခြန္ေနာ္ (အက်ိဳးေဆာင္ဥကၠ႒) - 

၀၉ ၉၇၈၈၅၂၇၇၃သုိ႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္း 
ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

(MKN-OSC)

ေနာင္းခ်ိန္း။ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ

vlukeful;rI umuG,fwm;qD;a&; nSdEdIif;rIqdkif&mtpnf;ta0;
CBCM-MCMAHT.Net commission

 ၂၀၁၇ ေမလ (၆) ရက္ေန႕တြင္ KMSS - ကရုနာေရး လူမွႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရး 
အသင္းႀကီးမွ ႀကီးမွဴး၍ လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
အစည္းအေဝးကို ေတာင္ႀကီး စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဓမၼာရံုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
  အစည္းအေဝးသို႔လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၊ လူကုန္ကူးမႈတားစည္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 
က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ကမၻာ့ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNICEF)၊ 
ေတာင္ႀကီးအေျခစိုက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕ (၁၂)ဖြဲ႕ခန္႕ 
ပါဝင္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ လူကုန္ကူးမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ 
သည္။                                                                                   MCMAHT.NET

တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ယံုၾကည္ျခင္းသာသနာျပဳ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား တို႔၏ 
အသင္းဂိုဏ္းပြဲ

 လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာ၊ မိုင္းလံုးတိုက္နယ္၊ ေဒါဆန္းဘူး(ပန္ကန္းေက်း 
ရြာ) မွ ယံုၾကည္ျခင္းသာသနာျပဳ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားသည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
ယံုၾကည္ျခင္းသာသနာျပဳ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားတို႔၏ အသင္းဂိုဏ္းပြဲကိုဇြန္လ (၁၀) 
ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ( စေနေန႔ )တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအား ယံုၾကည္ျခင္းကို သာသနာျပဳ အသင္းဂိုဏ္းက 
ဦးထိပ္ထားလွ်က္ အသင္းသူ အသင္းသားအားလံုးတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို အေလးအျမတ္ထား 
ဗဟုိျပဳကာ ဘဝ၏ အသက္ရွင္ျခင္းကို ဦးတည္ထားပါသည္။ 

 ယံုၾကည္ျခင္းသာသနာျပဳ ရဟန္းမ်ား၊သီလရွင္မ်ားတို႔ ႏွင့္အတူယံုၾကည္သူခရစ္
ယာန္ဘာသာသူမ်ား အျခားေသာရဟန္းမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားအားလံုးတို႔လည္း လာေရာက္ 
အားေပး၍ အတူတကြ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားတို႔၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ 
သန္႔ရွင္းျခင္း၊ စည္းလံုးျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ မ်ားႏွင့္အတူ သက္ေသခံျခင္း တို႔အားလံုးတို႔သည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ စံယူ ထိုက္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး တစ္ဆူဘုရားပြဲကို  သံုးႀကိမ္ ေျမာက္က်င္းပ၍ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ 
သီလရွင္မ်ား အသင္းဂိုဏ္းအတြက္ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူး ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
ေတာ္ေၾကာင့္ ပြဲေတာ္ရက္ကို ေအး ခ်မ္းသာယာစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ ခဲ့သည္။ 

Sr.Calara (MF)
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 ေတာင္ငူသာသနာ ေတာင္ျမင့္ တိုက္နယ္တြင္ 
ပထမဆံုး အုတ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ "ေယဇူး၏ ေရႊႏွလံုး 
ေတာ္" အမည္ရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ကိုးဒစ္-သရက္ေတာ 
ရြာတြင္ ၂၀၁၇ ေမလ (၉) ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ဓႏုမွ ေရစက္ခ် ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္၍ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး (၈)ပါးႏွင့္အတူ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈) 
နာရီတြင္ ပထမဆံုး မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ခဲ့ပါ 
သည္။

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                

ရြာတန္းရွည္ရြာမွ အဂၤလီကန္ဘာသာဝင္မ်ားနွင့္ နွစ္ျခင္း 
ဘာသာဝင္မ်ား၊ ရွမ္းလည္ျပင္ေအာက္ရြာမွ နွစ္ျခင္း 
ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘင္ခရာအဖြဲ႕တုိ႔သည္လည္း ခြဲျခားျခင္း 
မရွိဘဲ ေနရာထိုင္ခင္းမွအစ အခ်က္အျပဳတ္ဧည့္ခံေကြ်းေမြး
အားလံုးစံုကို ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကသည္မွာ ဝမ္းေျမာက္ 
အားရဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဝမွ်လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဗဟန္း 
ရြာ၊ ကိုးဒစ္-သရက္ေတာင္ရြာ (ရြာခံ) နွင့္ ရြာတန္းရွည္ရြာ 
တို႔မွ ဗံုပုေလြမ်ားနွင့္ ရွမ္းလည္ျပင္ေအာက္ရြာ ဘင္ခရာတို႔ 
စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ ပါဝင္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဘုရား 
ေက်ာင္း ေရစက္ခ်ပြဲတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၈)ပါး၊ သီလရွင္(၆)
ပါး၊ ေတာင္ျမင့္ရြာမွ မိခင္အာနားအသင္းမ်ားနွင့္ ေဘးပတ္ 
ဝန္းက်င္မွ ရြာသူရြာသား ၁၀၀၀ ထက္မနည္းတက္ေရာက္ 
ပါဝင္ အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

 ဆက္လက္၍ ေတာင္ထူထပ္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္ 
သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားရွိ 
ကိုးဒစ္-သရက္ေတာင္ရြာအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ 
ရန္ မည္သို႔ ျဖစ္လာရသည္ကို ေဝမွ်လိုပါသည္။

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ လိပ္သိုတိုက္နယ္ ဓမၼဆရာႏွင့္ 
ေက်ာင္းဆရာ(အၿငိမ္းစား) ေစာပါစကြားလယ္ အပြန္း၏ နွစ္ 

(၅၀) ျပည့္ (၁၉၆၂-၂၀၁၂) အထိမ္းအမွတ္ကို ေတာင္ငူ 
သာသနာ၊ ေတာင္ျမင့္တိုက္နယ္ရိွ ကိုးဒစ္-သရက္ေတာင္ 
တြင္ လက္ဝါးကားတိုင္နွင့္ မယ္ေတာ္ဂူတို႔ကို လွဴတန္း 
တည္ေဆာက္ေပးကာ ေမလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၂ခုနွစ္တြင္ 
ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္အပ္နွံ၍ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
ေပးျခင္းကို ေတာင္ျမင့္တိုက္နယ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ေဂ်ေရာလာအားကီမွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

 ထိုလက္ဝါးကားတို င္ နွ င့္ မ ယ္ေတာ္ ဂူ တုိ ႔သည္  
သူ၏ဖခင္ (ေက်ာင္းဆရာ+ဓမၼဆရာ) ၿဖစ္သူ ဦးအန္ေဂ်လို 

အပြန္းအား ရည္စူးၿပီး တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ သူ၏ဖခင္သည္ နွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာမွ 
ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ခံယူၿပီး ပထမဦးဆံုး ဓမၼဆရာ 
တာဝန္ကို ကိုးဒစ္-သရက္ေတာင္ရြာတြင္ သာသနာျပဳအမွဳ 
ေတာ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အေနနွင့္ေသာ္ 
လည္ေကာင္း၊ ငယ္ရြယ္စဥ္က ဖခင္နွင့္အတူ ထိုရြာတြင္ 
ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ သံေယာဇဥ္္တြယ္ခဲ့သည္ကတစ္ေၾကာင္း တို႔ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုသိ ရပါသည္။

 ကိုးဒစ္ - သရက္ေတာင္ရြာသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္စြံနယ္ဖ်ားရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။ ထို 
ရြာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္နွင့္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္တို႔ 
ၾကားတြင္တည္ရွိေနပါသည္။ လိပ္သိုၿမိဳ႕နွင့္ မိုင္အားျဖင့္ 
၂၅မိုင္သာကြာသည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း ေတာေတာင္ထူ 
ထပ္သည္သာမက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလည္း အင္မ 
တန္ မွခက္ခဲေသာ ေက်းရြာျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေျခ ၂၃ အိမ္ 
သာရွိၿပီးလူႀကီး၊ ကေလးအားလံုး ၉၈ဦးသာ ရွိပါသည္။ 
ေက်းရြာတြင္ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူလတန္းေက်ာင္း မရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ရြာနွင့္အနီးဆံုးရြာတန္းရွည္ရြာသို ကေလးမ်ားကုန္း 
ေၾကာင္းျဖင့္သာ ေက်ာင္းတက္ရပါသည္။ 

 လက္ဝါးကားတိုင္နွင့္ မယ္ေတာ္ဂူ ေဆာက္ရာတြင္ 
သဲမွအစဘိလပ္ေျမအဆံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေသာအခါအ 
ခက္ခဲမ်ားစြာနွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို 
ေသာ္ လိပ္သိုမွေရႊလံုးရြာအထိ ေႏြရာသီသာေပါက္ေသာ 
ကားလမ္းျဖင့္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသယ္ေဆာင္ကာ 
ထိုမွတစ္ဆင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၄၅ မိနစ္ 
ခန္႔ ထပ္မံသယ္ယူရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အခက္ခဲမ်ား 
ၾကားမွ ထိုမယ္ေတာ္ဂူနွင့္ လက္ဝါးကားတို႕ကို တစ္နွစ္တာ 
မွွ်ေသာ အခ်ိန္တုိအတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ တည္ 
ေဆာက္ေပးနိုင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ္ ဧကန္မလြဲေပ။

 လက္ဝါးကားတိုင္နွင့္ မယ္ေတာ္ဂၿူပီးၿပီးခ်င္းတြင္ 
ရြာသားမ်ားက ဆက္လက္၍ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္အတြက္ 
ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ေဆာက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါ 
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရြာတြင္ရွိေသာ ဘုရား 
ေက်ာင္းသည္ မိုးဒဏ္ေလဒဏ္နွင့္ၿခမ်ားစားျခင္း ဒဏ္တို႔ 
ေၾကာင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးလ်ွက္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အၿငိမ္း
စားဆရာပါစကြားလယ္အပြန္းသည္ သူ၏သားသမီးမ်ားကို 
အကူအညီေတာင္းကာ ရြာသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ 
ေဆာင္ ဆက္လက္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၅တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။

  ထို႔နည္းတူ တဖက္မွ ရြာသားမ်ားသည္ လည္း 
နိုင္ငံေတာ္မွ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခ်မွတ္ေပးေသာ 
ေငြျဖင့္ရြာအထိ ေႏြရာသီကားလမ္းကို အားႀကိဳးမာန္တက္ 
ေဖာက္ေပး နိုင္ၾကပါသည္။ ရြာအထိေပါက္ေသာ ကားလမ္း 
သည္ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ျမင္ေနက် ကတၲရာလမ္းဟု 
ထင္ျမင္ ၾကလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ ေျမနီ ေတာလမ္းေလးသာ 
ျဖစ္ၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လ်ွိဳေျမာင္းနွင့္ ေတာင္တက္ 
ေတာင္ဆင္း ၊ေဘးတဘက္တြင္ေခ်ာက္ကမ္းပါးရွိေသာလ
မ္းကို ကုန္မ်ား တင္ေဆာင္ၿပီး ဘုရားအားကိုးကာ သက္စြန္႔ 
ဆံဖ်ား အႏၲရာယ္ႀကီးစြာ ကားဆရာမ်ားသည္ ေမာင္းနွင္ 
ၾကရပါ သည္။

 လြန္ခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ ေတာင္အတက္တြင္ 
ယာဥ္တစ္စီးသည္ အေနာက္သို႔သုံးေလးပတ္ ျပန္လိမ့္ခဲ့ၿပီး 
ဆိုးရြားစြာ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အသက္တစ္ေခ်ာင္းမွ်
မဆံုးရွဳံးခဲ့ပဲ တင္လာေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်က္နွာက်က္ 
သံုးခ်ပ္မ်ွသာ ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ 
မ်ားသည ္ဘရုားသခင၏္ အလိုေတာ္ေၾကာင္သ့ာျဖစ္ေၾကာင္း 
သက္ေသခံရပါမည္။

 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ခက္ခဲသည့္ၾကားမွ 
ကိုးဒစ္-သရက္ေတာင္ရြာဘ ဘုရားေက်ာင္း ေရစက္ခ်ပြဲ 
အားေအာင္ ျမင္စြာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
ေကာင္းခ်ီးအျဖာျဖာေပးေသာ အဖဘုရားသခင္အား 
အထူးေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။ ထို႔ နည္းတူ အလွဴရွင္မ်ား
အားလံုးကိုေသာ္လည္ေကာင္း ဘုရား 
သခင္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ဆက္လက္ခံစားနိုင္ၾကပါေစလို 
ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးရင္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း 
တင္အပ္ပါသည္။ 

(ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦး)

ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဓမၼဆရာ၏သာသနာျပဳမွတ္တမ္း

 ျမ စ္ ႀ ကီး နား ဘု န္းေ တာ္ ႀ ကီး တုိ က္ န ယ္  
ဖခင္အသင္း သားမ်ား၏ ကခ်င္ရုိးရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
အစဥ္အလာႏွင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အျမင္ပြင့္သင္တန္းကုိ 
ယုဇနရပ္ကြက္ရိွ စိန္ေသာမတ္ ဓမၼာရံုတြင္ ေမလ ၈ 
ရက္ေန႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ယေန႔ေခတ္တြင္ လူးသားတုိင္း၊ မိမိတုိ႔၏ 
လူမ်ိဳးအ လိုက္ ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ 

နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္လာၿပီ ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ တရားဥပေဒမ်ားကုိလည္း 
နားလည္ သေဘာေပါက္ထားသင့္ေၾကာင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 “ဒီသင္တန္းဟာ တက္ေရာက္လာသူ အားလံုး 
အတြက္ အက်ိဳးရိွလိမ့္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္ လဲ ဆုိေတာ့ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ 

မိမိတုိ႔ရဲ႕ ရုိးရာ ဓေလ့ ေတြအေၾကာင္း၊ 
ဥပေဒအေၾကာင္းေတြကုိ သင္ယူခဲ့ရတယ္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိႏုိင္ငံမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ 
ဥပေဒေတြ၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ေတြကုိ 
သိထား သင့္တယ္ေလ။ ရိုးရာပုိင္းမွာဆုိရင္လည္း 
မိန္းမေတာင္း ယမ္းျခင္း (Num Wawn Num La Htung-
hking Lam) အဆင့္ေလာက္ေတာ့ လူတုိင္းသိထားရမယ္။ 

ျမစ္ႀကီးနား ဖခင္မ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ဥပေဒအျမင္ဖြင့္သင္တန္း

စာမ်က္ႏွာ ၁၆ သုိ႔



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ပံ႔ပိုး 
ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြကာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္မွ ၁၀ 
ရက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျမန္ 
မာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ အေနႏွင့္ 
တတတ္တအား ပါဝင္ ပံပိုး ကူညီႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးသပ္ ရွာေဖြကာ လက္ 
ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေရး 
ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

 ဤစီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းတြင္ သာ 
သနာ အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေကာ္မရွင္ ဒါ႐ိုက္ 
တာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သီလသည္မ်ားအဖြဲ႔ 
ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ သာမန္ဘာ 
သာဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၇၂ ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

 စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ပထမေန႔တြင္ 
အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ 
ထားရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အ 
တြက္ ေပးဆပ္လုက္ကိုင္ေပးလိုသည့္ လုပ္ 
ငန္း စဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ခ်မွတ္ 
ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္၏ လက္ရွိ အေနအထားကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထား 
ကို သံုးသပ္ျခင္း စသည္တို႕ကိုလည္း အဖြဲ႔ 

ငယ္မ်ားခြဲကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ထိုေမွ်ာ္မွန္း 
ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္သို႔ အေရာက္ သြား 
ႏိုင္မည့္ လမ္းစဥ္ကို ပီျပင္စြာ အေကာင္အ 
ထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို 
ဆက္လက္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ထုိစီမံကိန္း 
ကို က႑ ၅ ခု ေအာက္၌ ေရးဆြဲခဲ့ ၾကသည္။

 ၁၊ ပညာေရး
၂။ လူသားထုဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
၃။ အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
၄။ ဘာသာေပါင္းစံု၊ ဂိုဏ္းဂဏ ေပါင္းစံု ညႇိ 

ႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း
၅။ ဓမၼဦးခ်ေနထိုင္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ျခင္း
 ဤ က႑မ်ား အျပင္ မျဖစ္မေန 
စဥ္းစားသင့္ေသာ အျခားက႑မ်ားကုိလည္း 
တင္ျပအႀကံျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာ၊ က်န္းမာ 
ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုမႈ၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိ္န္းသိမ္း ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

 က႑တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အဖြဲ႔ 
တစ္ဖြဲ႔စီအလိုက္ ညႇိႏိုင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လုပ္ 
ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် လုပ္  
ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။  စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ 
က႑တိုင္းအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ 

မ်ား ထားရွိၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲၾကသည္။

 ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္း ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း သာသနာ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ မတူညီ 
ေသာ လူမႈစီးပြါးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အေနအ 
ထားမ်ားေၾကာင့္ ညႇိႏိႈင္းယူရန္ မလြယ္ကူခဲ့ 
ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရရွိလာေသာ 
စီမံကိန္း မူၾကမ္းသည္ ပါဝင္သူတုိင္း ေက် 
နပ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားက ဤကဲ့သို႔ အတူတကြ ေရး 
ဆြဲျခင္းမွ ရရွိလာေသာစီမံကိန္းကို မိမိတို႔ 
သာသနာနယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ 
ေဖၚရန္ ႀကိဳးစားပါမည္ဟု တစ္ပါးခ်င္း ထုတ္ 
ေဖၚေျပာခဲ့ၾကသည္။

 စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း ကို္ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ေက်းဇူးတင္စကား ျဖင့္ ပိတ္ 
ခဲ့ၾကၿပီး ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကေသာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလံုးတို႔ 
ပါဝင္ပူေဇာ္ေသာ ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရား 
ျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

 ရရွိလာေသာ စီမံကိန္းကို ျမန္မာ 
ျပည္ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြင္း 
ျဖန္႔ေဝရမည့္ တာဝန္ကို လူထု ဆက္သြယ္ 
ေရး႐ံုးမွ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ 
ခဲ့ၾကသည္။

 ရရွိလာေသာ စီမံကိန္းသည္ လက္ 
ေတြ႕က်ပါ သလား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီပါ သ 
လားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ လား႐ိႈးသာသနာမွ 
ဖါသာရ္ ခရစၥတိုဖါရပ္ခ်္ က "ေျပာင္းလဲမႈ 
အတြက္ တကယ္ကို အခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ပါ right thing to do at the 
right time. သာ သနာတခုလံုးရဲ႕ အေျပာင္း 
အလဲက ဒီမွာ ေပၚလာတယ္။ ဆရာေတာ္ 
ေတြ၊ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေတြ၊ သူေတာ္စင္ေတြ၊ 
သာမန္လူေတြ အကုန္ပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး 
ေတာ့ တကယ္ လုပ္ခဲ့တဲ့လူေတြပါတယ္။ 
တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဝိုင္းစဥ္းစားခဲ့ 
ၾကတယ္။ လုပ္လို႔ရတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ လုပ္ 
ၾကတာ အခ်ိန္မွန္ပဲ။ ဒါေတြ တကယ္ လုပ္ 
ျဖစ္မယ္ မလုပ္ ျဖစ္ဘူးဆိုတာေတာ့ ဖြဲ႕စည္း 
ပံုနဲ႔ ဆိုင္လိမ့္မယ္။ ဒီဗဟိုမွာကို ႐ံုးတစ္ခု 
ဖြင့္ထားၿပီး က်န္တဲ့သာသနာတိုင္းမွာလည္း 
ဒါ႐ိုက္တာ ထားမယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ တယ္။ 
အဲ့ဒီလို ခိုင္မာတဲ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မရွိ 
ရင္ေတာ့ အခု ေရးဆြဲထားေတြ အားလံုး 
အလကား ျဖစ္ သြားမွာ။" ဟု မွတ္ခ်က္ေပး 
ခဲ့သည္။

သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပံု CBCM-OSC


