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လန္ဒန္ ၁၁ မတ္လ ၂၀၁၇

အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝလ ႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ လူငယ္တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္းမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ 
လူငယ္ပြဲေတာ္သို႔ ပြဲစီစဥ္သူမ်ား၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို တက္ေရာက္ကာ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

FLAME (မီးေတာက္) ဟု အမည္ေပးထားေသာ တစ္ရက္တာ လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို 
ဝင္ဘေလ ေဘာလံုးကြင္းႀကီးအနီးရွိ ဝင္ဘေလ မိုးလံုေလလုံ အားကစား ခန္းမတြင္ 
က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ကာ 
"ေမွ်ာ္လင့္စရာအေၾကာင္း တစ္ေသာင္း" ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားခဲ့သည္။ လူငယ္ေပါင္း 
၉၄၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမူစီးပြါး အေျခအေနမ်ားကို လူငယ္မ်ားအား 
ေျပာျပကာ သူတုိ႔ဘဝတြင္လည္းေကာင္း လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေရးတြင္ ရဲရင့္ၾကရန္ အလင္းေပးလမ္းျပခဲ့သည္။

၁၅ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၆)
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႐ွားခဲသာသနာ သံဇူဇယ္ပြဲေတာ္က်င္းပ 

႐ွားခဲ၊ ပုသိမ္ ၊ ၁၉ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ႐ွားခဲသာသနာတြင္ သံဇူဇယ္ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ 
တိုင္းထက္ တမူထူးျခားေအာင္ ဤႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္ း 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ ၊ "ကရင္ေရးရာဝန္ႀကီး ဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူ" ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႔မ်ား 
တက္ေရာက္ၾကၿပီး သံဇူဇယ္ပြဲသည္ စည္ ကားသိုက္ ၿမိဳက္ လွပါသည္။ 

႐ွားခဲသာသနာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီဦးဝင္းသန္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ 
၂၀၁၇ ႐ွားခဲသာသနာ သံဇူဇယ္ပြဲသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ႂကြေရာက္ၿပီမစၧားတရားတြင္ ပါဝင္ 
ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ဤပြဲေတာ္အႀကိဳ ညေနပိုင္းတြင္ ဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္းဆုေတာင္း
ပြဲကိုလည္း ည ၈:၀၀ နာရီတိတိတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ဤဆုေတာင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ 
ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း႐ွိဖို႔ အထူး ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ 

၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆:၃၀တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားကို 
ပြဲေတာ္လာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားက ႀကိဳဆိုၾကၿပီး နံနက္ ၇:၀၀ နာရီတြင္ သံဇူဇယ္မစၧားကို 
အဖဆရာေတာ္ဘုရားမွ အမွဴးျပဳၿပီး ရဟန္းေတာ္ အပါး ၃၀ ျခံရံလ်က္ ဘာသာဝင္ ၆၀၀ေက်ာ္ 
ပါဝင္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ 
        Pathein OSC
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နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီးစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ လီအို နိန္းခန္႔မန္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး ၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆) ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးနိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္ (၂၇) ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

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

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ
CBCM Herald သတင္းစာ႐ုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ - ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားအတြင္းသာ)
Email: cbcmosc@gmail.com

CBCM-Herald ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
•  ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္းကို ထပ္ဆင့္ သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ေစရန္၊

•  ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးဆိုင္ရာ 
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္မွီ ပို႔႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊

•  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သာသနာအသီးသီး၊ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္း 
အသီးသီးႏွင့္ CBCM ေကာ္မရွင္အသီးသီးတို႔သည္ နီးကပ္စြာ  
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစရန္၊

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

•  အာရွသမၼာတရားေလလိွဳင္းအသံ၏ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္း 
မ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊ 

ကႏၲာရခရီး

ဝါတြင္း အခ်ိန္အခါ တေလွ်ာက္လံုးအတြင္း ဆက္တိုက္ၾကားလာရမည့္ စကားလံုးမွာ ေတာကႏၲာရ ဆိုသည့္ စကားလံုး ျဖစ္ 
ပါလိမ့္မည္။ ေတာကႏၲာရသည္ အျမင္အားျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ ပူေလာင္ေသာအရပ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိၾကသည္။ 
ခံစားခ်က္အားျဖင့္ အလြန္ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းေသာ အရပ္ျဖစ္သည္။ လမ္းမျမင္ ကမ္းမျမင္ႏွင့္ နားခိုစရာေနရာအရိပ္မရွိ၊ 
စားေသာက္စရာ ေရမရွိ သစ္ဥသစ္ဖုဆိုတာလည္း ရွာမေတြ႔ႏိုင္ဘဲ ေသေစႏိုင္ေသာ အရပ္ျဖစ္သည္။ သက္ဝင္ ယံုၾကည္မႈ 
အားျဖင့္ ေတာကႏၲာရသည္ နတ္ဆိုး နတ္မိစၧာတို႔ ႀကီးစိုးရာအရပ္ျဖစ္သည္။

ထိုေတာကႏၲာရတြင္ ခရစ္ေတာ္သခင္သည္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္ အစာေရွာင္ကာ ဆုေတာင္းခဲ့သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက 
ေဖၚျပသည္။ ထိုေတာကႏၲရဆိုသည့္ လမ္းမျမင္ကမ္းမျမင္ ေဒသတြင္ ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳးျဖစ္သည့္ အစၥရာအဲလ္ 
လူမ်ိဳးတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ က်င္လည္ခဲ့ရသည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားက ကႏၲာရသည္ ထိတ္လန္႔စရာေနရာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဘုရားႏွင့္လူ အနီးကပ္ဆံုး ေပါင္းစည္းခြင့္ရေသာ 
ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ယာကုတ္၏သား ၁၂ ဦးႏွင့္ သူတို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအား ကၽြန္ခံရာ အီဂ်စ္ျပည္မွ 
ထုတ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကတိထားရာျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္ေစခဲ့ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသခင္သည္ ထို ကႏၲာရအတြင္း သူတို႔ႏွင့္အတူ 
ခရီးသြားခဲ့သည္။ သူတို႔အား ဦးေဆာင္ရန္ မိုးဇယ္အား ခန္႔ထားၿပီး အကူအညီမ်ားကိုလည္း ခန္႕အပ္ေပးခဲ့သည္။ ဤခရီး 
လမ္းသည္ ၾကမ္းတမ္းသည္။ အအစားအစာ မလံုေလာက္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ေႃမြေဘးကင္းေဘးတို႔လည္း 
ႀကံဳခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕သူတို႔သည္ ခရီးလမ္းတြင္ ေသဆံုးခဲ့ ၾကသည္။ ဤၾကမ္းတမ္းခက္ခဲမႈမ်ား ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားအၾကားတြင္ 
ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏ဘုရား၊ သူတို႔အား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ ဘုရားဟု သိမွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရား 
သခင္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးတြင္ ရွိေနသည္ဟု ခံယူ ခဲ့ၾကသည္။ ေန႔အခ်ိန္တြင္ မိုးတိမ္အသြင္ ညအခ်ိန္တြင္ မီးလွ်ံ 
အသြင္ျဖင့္ သူတုိ႔ ေရွ႕က လမ္းျပသြားခဲ့သည္။ ဤကႏၲာရအတြင္း သူတို႔၏ ဘုရားသည္ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရား၊ သူတို႔အား 
ေကၽြးေမြးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဘုရားဟု အစၥေရးလူမ်ိဳးတို႔ သိမွတ္ ဝန္ခံခဲ့ၾကသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာ မေဟာေျပာမွီ ရက္ေပါင္း ၄၀ ေတာကႏၲာရတြင္ 
ေနခဲ့ျခင္းမွာ အစၥရာအဲလ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ကႏၲာရ ခရီးၾကမ္းကို ျပန္လည္ ျဖတ္သန္းျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥရာအဲလ္ လူမ်ိဳးတို႔သည္ 
ၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီးလမ္းတြင္ မေကာင္းမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ကာ ဘုရားသခင္ ကတိထားရာ ႏိုင္ငံအတြင္း 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း နတ္ဆိုးကို အႏိုင္ယူကာ ဘုရားသခင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ 
ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝါတြင္းကာလ၏ ခရီးစဥ္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရး ခရီးၾကမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ဘုရားသခင္၏ ႀကီး 
ျမတ္ျခင္းကို ခံစားသိႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ထိုခရီးတဝက္ေက်ာ္ကို ျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဝါတြင္း ကာလ 
တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေသာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေလာကီ 
တပ္မက္ျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ထိုက်င့္စဥ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ႏွင့္ 
ပိုမို နီးကပ္လာေစရန္ျဖစ္သည္ကို ဝါတြင္း အစက အသိေပးခဲ့ပါၿပီ။ ခရီးတဝက္က်ိဳးၿပီးျဖစ္ေသာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ သံုး 
သပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ကာလျဖစ္ေသာ ဝါတြင္းအခ်ိန္မွ ဝိညာဥ္ေရးရာ အျမတ္ရႏိုင္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ရွင္ေပါလူးက "ငါသည္ အားနည္းေသာအခါ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏" (၂ ေကာ္ ၁၂း၁၀) ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကႏၲာရ 
ကဲ့သို႔ ၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီးလမ္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္ရေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခြန္အားျဖင့္ ႐ုန္းကန္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္သာ ဆက္လက္လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္း ရွိေနသည္ကို သိျမင္လာၾကပါလိမ့္မည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ လိုေလေသးမရွိ ျပည့္စံုေနပါလွ်င္ ဘုရားကို ေမ့ထားတတ္ၾကသည္မွာ သဘာဝ ပင္ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ား 
ေတြ႕ေသာအခါမွ ဘုရားသခင္ ဘယ္ေရာက္ေနၿပီလဲ ဟု ေမးတတ္ၾကသည္။ ဝါတြင္းကာလ၏ က်င့္စဥ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အနီးအပါးတြင္ ဘုရားသခင္ရွိေနသည္ကို လက္ေတြ႕က်က် သိျမင္ႏိုင္စြမ္းေပးပါလိမ့္မည္။

က်န္ရွိေနေသးေသာ ဝါတြင္းကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ားကို ေက်းဇူးေတာ္ အခ်ိန္အခါမ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္ ဖန္တီးရင္း 
ဘဝခရီးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ခြန္အားမ်ား ရယူ ၾကပါစို႔။
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CBCM HERALD အတြက္ ထည့္ဝင္ၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ား
၁။  ကြယ္လြန္သူ ဂ်ိဳးဇက္ဦးေမာင္တင္၏ ဝိညာဥ္အတြက္ရည္စူးေသာ အလွဴေငြ

  (ေမရီလန္းသာသနာ)     50000 (ငါးေသာင္းက်ပ္) 

၂။  ဦးဂ်ိဳးဇက္လြန္းေမာင္(ရန္ကုန္)      10000(တစ္ေသာင္းက်ပ္)

၃။  ေဒၚအဲလစ္(မိုင္းလား)      10000 တစ္ေသာင္းက်ပ္)

၄။  ေဒၚျဖဴျဖဴဝင္း(က်ိဳင္းတံု)      5000 (ငါးေထာင္က်ပ္)

အလွဴရွင္မ်ားအား ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပး၍ လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးရင္း 
CBCM Herald  မွ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
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 (ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
မွာ မိသားစုအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကက္သလစ္  
ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ညီလာခံ အစည္းအေ၀း  
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့  
ေဆြးေႏြး သုံးသပ္ခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္ စု 
စည္းကာ "ေမတၱာတရားရဲ႕၀မ္းေျမာက္ရာ" ဆို 
တဲ့ စာခြ်န္ေတာ္ကုိ အရွင္သူျမတ္က  ထုတ္ျပန္ 
ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္နွစ္ ၂၀၁၈ ေအာက္ 
တိုဘာလ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ညီလာခံ အ 
စည္းအေ၀းပဲြမွာ အဓိက ေဆြးေႏြးၾကမယ့္ 
ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ "လူငယ္မ်ား၊ ယုံၾကည္ 
ျခင္းနွင္ ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ ဆန္း 
စစ္ျခင္း" အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြ 
အေၾကာင္း ဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ရုံ သက္သက္ 
ေဆြးေႏြးၾကမွာမဟုတ္ဘဲ လူငယ့္အေရး၊ လူ 
ငယ္ ေတြရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းအသက္တာ၊ လူငယ္ 
ေတြရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းဘ၀ေတြကုိ မီးေမာင္း 
ထိုး အဓိက ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အ 
စည္းအေ၀း အတြက္ ေရွ႕ေျပး ထုတ္ျပန္ထား 
တဲ့ မူၾကမ္း စာခြ်န္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားထား 
ပါတယ္။ အမိအသင္းေတာ္က က်င္းပ ျပဳလုပ္ 
မယ့္ ညီလာခံ အစည္းအေ၀းအတြက္ ျပင္ဆင္ 
အားထုတ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ကလည္း လူငယ္ 
မ်ား ထံသို႔ စာတစ္ေစာင္ ေရးသား ေပးပို႔ခဲ့ 
ပါတယ္။)

ခ်စ္ခင္ရပါေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားတို႔ ...

 လာမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ 
လမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား  
ညီလာခံ အစည္းအေ၀းအတြက္ “လူငယ္မ်ား၊ 
ယံုၾကည္ျခင္နွင္ ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆုိင္ရာ သံုး 
သပ္ ဆန္းစစ္ျခင္း” ဆုိတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ 
သြားမယ့္အေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရတဲ့ 
အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္ ၀မ္းသာအားရမိပါတယ္။ 

 ဒီ ညီလာခံမွာ လူငယ္ေတြကို အဓိက 
ထားၿပီး အေရးေပးေဆြးေႏြးခ်င္ ပါတယ္။ 
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ သင္တုိ႔ဟာ ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ႕ ႏွလံုး 
သားထဲမွာ ရွိေနလုိ႔ပါပဲ။ ညီလာခံမွာ ေဆြး 
ေႏြးၾကမယ့္ မူၾကမ္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဒီ 
ေန႔ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ 
ညီလာခံ တစ္ေလ်ာက္လံုးမွာ သင္တုိ႔ကို လမ္း 
ညႊန္ အေထာက္ကူျပဳေပးမယ့္ မူၾကမ္းအခ်က္ 
အလက္ စာခြ်န္ေတာ္ကို သင္တုိ႔အတြက္ 
ကြ်ႏု္ပ္ ေပးပို႔ပါတယ္။ 

 “သင္၏ တုိင္းျပည္၊ သင့္အဖ အိမ္ 
ေတာ္ မွ ထြက္ခြာ၍ ငါျပသမည့္ တိုင္း ျပည္သို႔ 
သြားေလာ့” ဆိုတဲ့ အာဘရာဟံကို မိန္္႔ေတာ္ 
မူခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကား 
ေလးက ကြ်ႏု္ပ္ကုိ သတိေပး လႈံ႕ေဆာ္ေနပါ 
တယ္။ ဒီ စကားကိုပဲ သင္တုိ႔ကို ကြ်ႏု္ပ္ျပန္လည္  
မိန္႔ခ်င္ပါတယ္။ 

 ဒီစကားေတြဟာ အဖဘုရား ရွင္က 
သင္တုိ႔ကို 'သြား' ဆုိၿပီး  ေစလႊတ္  ဖိတ္ေခၚ 
လုိက္တဲ့ စကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မေသခ်ာ မေရ 
ရာတဲ့ အနာဂတ္ကို ရႈေမွ်ာ္ၿပီး ေလွ်ာက္ရမယ့္ 

ခရီးကို သင္တုိ႔ကုိ သြားခုိင္းေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ဒီခရီးမွာ ျပည့္၀စုံလင္ ျခင္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ 
ေသခ်ာေပါက္ လမ္းျပ၊ ခရီးျပဳ၊ ပို႔ေဆာင္ေပး  
မယ့္ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ရွိ ေနပါတယ္။ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း 
အားျဖင့္ သင္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ ဘုရားရွင္ 
ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ အသံကို ပဲ့တင္ ထပ္ကာ 
ၾကားႏိုင္ၾကေစဖုိ႔ ကြ်ႏ္ုပ္ ဖိတ္ေခၚ အားေပး 
ခ်င္ပါတယ္။

 အာဘရာဟံကို ဘုရားရွင္က သြား 
လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ဘာကို 
ဘုရားရွင္က မိန္႔ခ်င္ခဲ့တာပါလဲ။ ဘုရားရွင္က 
သူ႕ကို မိသားစုကိုစြန္႔ခြာၿပီး သူ႔အသိုင္း၀ုိင္းကို 
ထားရစ္ကာ အေ၀းတစ္ေနရာကို ထြက္သြားဖုိ႔ 
မိန္႔ၾကားခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အာဘရာဟံက 
ဘုရားရွင္ဆီကေန ရင္ခုန္ စိတ္လႈပ္ရွာဖြယ္ 
ေကာင္းတဲ့ ဖိတ္ေခၚျခင္းတစ္ခုကို ရသြားခဲ့ 
တာပါ။ အရာအားလံုးကို စြန္႔ထားရစ္ၿပီး ေနရာ 
အသစ္ကို ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ စိန္ေခၚ 
လုိ္က္တဲ့ ဖိတ္ေခၚျခင္းတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ပိုၿပီး ေႏြး 
ေထြးလိႈက္လွဲကာ တရားမွ်တ ျခင္းေတြၾကီးစုိး 
တဲ့ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအ၀ုိင္းကို လူငယ္ေတြက 
ေနရာအႏွံ႔မွာ တည္ေဆာက္ေပးခ်င္တဲ့ ျပင္းျပ 
ထက္သန္တဲ့ စိတ္ဆႏၵ မရွိဘူးဆုိရင္၊ ယေန႔ 
ေခတ္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ ေနရာအသစ္ ဆုိတာ 
ဘာကိုမ်ား ေျပာခ်င္ေနတာပါလဲ။

 ဒါေပမဲ့ ကံမေကာင္းစြာဘဲ သြား ဆုိ 
ၿပီး ေျပာလုိက္တဲ့ ဒီစကားလံုးေလးမွာ တျခား 
အဓိပၸါယ္ ေတြလည္း ရွိေနေသးရဲ႕။ ဘယ္လုိမ်ိဳး 
လဲဆုိေတာ့ အာဏာကို အလဲြသံုးစားလုပ္ကာ၊ 
မတရားမွ်တျခင္းေတြႏွင့္ စစ္မက္ေတြ ျဖစ္ေန 
တဲ့အခါမွာ ထြက္  ေျပးတိမ္ း ေရွာင္  ရသလိုမ်ိဳး 
ေပါ႔။ လူငယ္ေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ႕ 
ေျခာက္လန္႔မႈေအာက္မွာ သားေကာင္ေတြ 
ျဖစ္ေနရတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေမြးရပ္ဌာေနကို စြန္္႔ 
ၿပီး အသက္လုထြက္ေျပးေနရတယ္။ အီဂ်စ္ 
ျပည္ ဖာရုန္ဘုရင္ရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ကြ်န္ျပဳ 
ႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ အီစရာအဲလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ငို 
ေၾကြး သံလု ိသူတို႔ရဲ႕ ရႈကိည္ည္းပူေဆြးမႈေတြကိ ု
ဘုရားရွင္ ၾကားသိေတာ္ မူပါတယ္။ 

 ခရစ္ေတာ္ ဘုရားကို တပည့္ေတာ္ 
ၾကီးေတြက “ဆရာသခင္၊ အဘယ္မွာ ေန 
ေတာ္ မူသလဲ” ဆုိၿပီးေမးေတာ့ သခင္ ခရစ္ 

ေတာ္က “လာ၍ ၾကည့္ပါ” ဆိုၿပီး ျပန္ေျဖ ေပး 
ခဲ့ပါတယ္။ ေယဇူးဘုရားက သင္တုိ႔ လူငယ္ 
ေတြကို ၾကည့္ ေနပါတယ္။ သူနဲ႔အတူ ခရီးျပဳဖုိ႔ 
ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းေနပါတယ္။ 

လူငယ္ေမာင္မယ္တုိ႔ . . .  
 ဘုရားရဲ႕ အၾကည့္ကို သတိျပဳမိၾက 
ရဲ႕လား။ ဘုရားရဲ႕ အသံကိုေရာ ၾကားမိၾကရဲ႕ 
လား။ သူနဲ႔ အတူခရီးျပဳ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ေရာ 
ေစ့ေဆာ္ ခံစား ရရဲ႕လား။

 ေလာကရဲ႕ ရႈပ္ေထြးမႈ ဆူညံသံေတြ 
ၾကားထဲမွာ ဘုရားရဲ႕အသံက သင္တုိ႔ ႏွလံုး 
သားရဲ႕ အနက္ရႈိင္းဆံုး တစ္ေနရာဆီထိ ပ်ံ႕ 
လြင့္ တုန္ခါ ေနဦးမယ္ဆုိတာ ကြ်ႏု္ပ္ေျပာရဲပါ 
တယ္။ သခင္ဘုရားက သင္တုိ႔ရဲ႕ႏွလံုးသားကို 
ဖြင့္ၿပီး သူနဲ႔အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ျပည့္၀စြာ ရွင္သန္ႏုိ္င္ 
ဖုိ႔ အျမဲတမ္း ေျပာၾကားဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ 
သင္တုိ႔ရဲ႕ ဘ၀အတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ စီမံကိန္း 
အလုိေတာ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိဖုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာတဲ့ ဒီခရီးစဥ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္း 
ဖို႔ ဘုရားရွင္ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ဒီခရီးက 
မေသခ်ာဘူးဆုိၿပီး သင္ကစိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ 
ေနရင္ေတာင္ မွ ဘုရားရွင္က သူရဲ႕ေမတၱာ 
က႐ုဏာေတာ္မွာ ေပြ႕ထူေစာင္မဖုိ႔ လက္ကမ္း 
ၾကိဳဆုိလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ 

 ပုိလန္ႏုိင္ငံ၊ ခရက္ေကာင္းျမိဳ႕ မွာ 
က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔မွာ 
သင္တုိ႔ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ေမးခဲ့ဖူးပါတယ္။ “ငါ 
တုိ႔ေတြ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းရွိရဲ႕လား” လုိ႔။ သင္ 
တုိ႔ကလည္း “ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္’’ လုိ႔ ေအာ္ 
ဟစ္အေျဖေပး ခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒီ ေအာ္သံေတြ 
ဟာ မင္းတုိ႔ရဲ႕ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေနဆဲ လူငယ့္ ႏွ 
လံုးသားထဲကေန ထြက္ေပၚလာခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ 
ႏွလံုးသား ေတြက မတရားမႈေတြကို သည္း 
ညည္းမခံ တတ္ဘူး။ ေဟာင္းႏြမ္း အသံုးမ၀င္ 
တဲ့ ဓေလံေတြကို ေခါင္းငုံ႔ခံမေနတတ္ဘူး။ 
ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလုိ ဖာသိဖာသာေနတတ္တဲ့ 
ႏွလံုးသားမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ဘူး။ သင္တို႔ရဲ႕ 
အတြင္း ႏွလံုးသားထဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ 
ေအာ္ဟစ္သံေတြကို ေသခ်ာနားေထာင္ၾကည့္ 
စမ္းပါ။ ပေရာဖက္ ေဂ်ယမိယကို ဘုရားရွင္ 
ေခၚတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ငယ္ပါေသးတယ္။ 
ဘာမွ မလုပ္တတ္ပါဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့သလုိမ်ိဳး 
သင္တုိ႔ ခံစားရေကာင္း ခံစားရလိမ့္မယ္။ ဒါ 

ေပမဲ့ ဘုရားရွင္က သူေစလႊတ္တဲ့ ေနရာကို 
သြားဖုိ႔ သင္ကုိ ခြန္အားေပးပါတယ္။ မေၾကာက္ 
ပါနဲ႔။ သင္ကို ေစလႊတ္တဲ့ ဘုရားက သင့္အနား 
မွာ ရွိေနပါတယ္။ 

 လူငယ္ေတြရဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔  
ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြ၊ ရက္ေရာမူေတြ 
ေၾကာင့္ ပိုေကာင္းတဲ့ ကမၻာၾကီးကို ဖန္တီး 
တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ ခုိင္မာ ျပတ္သားတဲ့ 
ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းေတြ ျပဳႏိုင္ေအာင္ အ 
လင္း ခြန္အားေပးတဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ 
အသံကို နားစြင့္ဖို႔ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ဆရာသခင္ 
ရဲ႕ ေနာက္ကိုလို္က္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ သင့္ႏွလံုးသား 
က ေစ့ေဆာ္တဲ့အခါ တုန္႔ျပန္ဖုိ႔ မေႏွာင့္ေႏွးပါနဲ႔။ 

 အမိ အသင္းေတာ္ကလည္း လူငယ္ 
ေတြရဲ႕ အသံကို နားေထာင္ခ်င္ေနပါတယ္။ 
သင္တုိ႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ 
ကို ၾကားသိခ်င္ေနပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ 
မင္ းတုိ႔ရဲ႕ သံသယေတြ၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခ်က္ 
ေတြကအစ အမိအသင္းေတာ္က နားေထာင္ 
ေပးေနပါတယ္။ မင္ းတုိ႔ရဲ႕ ေအာ္သံေတြကို 
အသင္းေတာ္က ၾကားသိေအာင္ လုပ္ပါ။ မင္း 
တုိ႔ရဲ႕ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ပဲ့တင္ထပ္ေန 
ေအာင္လုပ္ပါ။ အဲ့ဒီအသံေတြကို မင္းတုိ႔ရဲ႕ 
သိုးထိန္း ဖခင္ေတြလည္း ၾကားၾကပါေစ။ 
ရဟႏၱာ စိန္႔ဘနဒစ္က သူရဲ႕ ရေသ့ေတြကို 
အေရးၾကီးတဲ့ ဘယ္လုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို 
မျပဳလုပ္ခင္ လူငယ္ေတြနဲ႔လည္း တုိင္ပင္အၾကံ 
ရယူဖုိ႔ မိန္႔ခဲ့ဖူးတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဘု 
ရားရွင္က အေကာင္းဆံုးအစီအမံေတြကို လူ 
ငယ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိ႔ပါပဲ။ 

 ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီညီလာခံ အစည္းအေ၀း 
ၾကီးျပဳလုပ္မယ့္ ခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ 
လူငယ္ေတြဟာ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ 
ကြ်ႏ္ုပ္ရဲ႕ေနာ္ေတာ္၊ ညီေတာ္ ဆရာေတာ္မ်ား 
ကိုလည္း မွာခ်င္ ပါတယ္ ။ လူငယ္ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ 
ေစဖုိ႔ လူငယ္ေတြနဲ႔အတူ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ 
ကြ်ႏု္ပ္ ပိုၿပီး ဆႏၵရွိပါတယ္။

 သင္တုိ႔အားလံုးကို သင္တုိ႔လုိပဲ ငယ္ 
ရြယ္ႏုပ်ိဳသူ နာဇရက္ျမိဳ႕က ကညာစင္ မာရီ 
ယား ရဲ႕ လက္တြင္းသို႔ အပ္ႏွံပူေဇာ္ေပးပါတယ္။ 
သူမကို ဘုရားရွင္က ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစြာ ၾကည့္ရႈ 
ေစာင္မေတာ္မူခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီလုိပဲ ကညာစင္ 
မာရီယား က သူမလုိပဲ “တပည့္ေတာ္ အသင့္ရွိ 
ပါတယ္” ဆုိၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ေခၚသံကို ေပ်ာ္ရႊင္ 
ရက္ေရာစြာ အျပည့္အ၀ တုန္႔ျပန္ႏ္ိုင္ဖုိ႔ သင္တုိ႔ 
ရဲ႕ လက္ကိုဆဲြၿပီး လမး္ညြန္ျပသေခၚေဆာင္ 
ေပးပါလိမ့္မယ္။

 ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ 

ပုပ္ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္

၁၃ ဇႏၷဝါရီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

(သီကုိရွင္း က ဆီ ေလ်ာ္  ေအာင္  ဘာသာျပန္ 
ဆို ထားပါသည္ )

ykyf &[ef;rif;BuD; \ vli,farmifr,frsm;xH ay;ydkYaom pmwpfapmif

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔က ပိုလန္ႏိုင္ငံ ခရာေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ 
ျမင္ေတြ႔ခဲဲ့ရပံု
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 မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ားကိုအေလးထားအသုံး  
ျပဳသကဲ့သုိ ့ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိလည္း 
အၿမဲ အသုံးျပဳၾကရန္ကုိ မတ္လ ၅ ရက္ 
တနဂၤေႏြေန ့က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ
ရွင္သူျမတ္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအား တုိက္ 
တြန္း နႈိးေဆာ္လုိက္ပါသည္။ 

 အပတ္စဥ္ လူထု ပရိတ္သတ္ႏွင့္ 
ေတြ႕ ဆုံေနၾက အန္ေဂ်လူး ေမတၱာရြတ္ဆုိ 

ျခင္းႏွင့္ အရွင္သူျမတ္၏ အထူးေကာင္းႀကီး 
မဂၤလာေတာ္ကုိ ခံယူရန္အတြက္ စိန္ပီတာ 
ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ စုရုံးေနခဲ့ ၾကေသာ ဘုရားဖူး 
ပရိတ္သတ္မ်ားအား အရွင္သူျမတ္က ျမြက္ 
ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ကြ်ႏု္ပ္ တုိ ့၏ ေန ့စဥ္ဘဝသက္တာမွာ 
မရွိမျဖစ္အရာ အျဖစ္သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ 
အား မုိဘိုင္းဖုန္းကို တန္ဖုိးထားသကဲ့သုိ ့တန္

ဖုိးထားၾကပါမည့္အေၾကာင္းတုိက္တြန္းကာ၊
ကြ်နု္ပ္တုိ႕ေမ့ေလ်ာ့သြားလုိ႔ ျပန္ၾကည့္ရင္၊ တစ္ 
ေန႔တစ္ေန႔ ခဏခဏ ဖြင့္ၾကည့္ရင္၊ သမၼာက်မ္း 
စာေတာ္ ျမတ္မွာပါဝင္တဲ့ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္က 
ပါတ္ေတာ္ေတြကုိ မုိဘုိင္းဖုန္းကုိ ခဏခဏ 
ၾကည့္သလုိမ်ား ဖြင့္ၾကည့္ၾကမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ 
ေလာက္ ေကာင္းမလည္း။ မေကာင္းမႈကုိ 
တုိက္ဖ်က္ဘုိ႔အတြက္ နဲ႔ဘုရားရွင္နွင့္ နီးစပ္ 
ေစမယ့္ အသန္မာဆုံး လက္နက္ကေတာ့ 
သမၼာက်မ္းစာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ကြ်န္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲမွာ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကုိ အၿမဲသယ္ 
ေဆာင္ သြားမယ္ဆုိရင္၊ ဘုရားရွင္နဲ႔နီးေစဘုိ ့ 
ကုိ ဘယ္လုိ အေႏွာက္အယွက္မ်ားကမွ ဟန္ ့ 
တားနုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းမႈေတြျပဳ၊ 
ေကာင္းတဲ့လမ္းကုိ လုိက္ျခင္းအတြက္ ကုိ 
လည္း ဘယ္လုိအရာကမွ တားဆီးနုိင္မွာ မ 
ဟုတ္ပါဘူး။ ရက္ေလးဆယ္တုိင္ ေတာကႏၱာရ 
ထဲမွာေနၿပီး အစာေရွာင္ ဆုေတာင္းေနခဲ့တဲ့ 
သခင္ေယဇူးကုိ နတ္ဆုိးက ေနွာက္ယွက္ေပမဲ့ 
ေက်ာ္လႊားနုိင္ခဲ့တယ္ဟုဆုိကာ၊ သခင္ခရစ္ 

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္အား မုိဘုိင္းဖုန္းကဲ့သုိ ့ ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ကိုင္ဆြဲ အသုံးျပဳၾက

 မတ္လ ၁၁ ရက္ စေနေန႔က ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္ သူၿမတ္သည္  
Telefono Amico Italia အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ေတြ႔ 
ဆုံခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ အထီး 
က်န္ဆန္သူမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ က်ေနသူမ်ား၊  
မခံမရပ္နုိင္ ေဒါသၿဖစ္ေနသူမ်ား မည္သူ႔ကုိ 
မဆုိ၊ ၄င္းတုိ႔၏ ေသာကမ်ား ပေပ်ာက္သြား 
ေစရန္အတြက္ တယ္လီဖုန္းမွ တဆင့္ သက္ 
သက္ နားေထာင္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၿဖစ္ 
ကာ အရွင္သူၿမတ္ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔ 
အဖြဲ ့အစည္း၏ ႏွစ္ ၅၀ ႏွစ္ပတ္လည္ေန ့ကုိ 
က်င္းပေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

 ထိုအဖြဲ ့အစည္းတြင္ အဖြဲ ့၀င္ ၇၀၀ 
ရွိၿပီး အီတလီနယ္တေၾကာတြင္ တယ္လီဖုန္း 
အထုိင္ ေနရာ ၂၀ ရွိကာ၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ည 
သန္းေခါင္အခ်ိန္အထိ ဖုန္းေခၚဆိုကာ မိမိတုိ ့ 
၏ အခက္အခဲမ်ားအားရင္ဖြင့္ ေၿပာၿပၿခင္းကုိ 
နားေထာင္ေပးေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

စိတ္ရွည္ျခင္းျဖင့္ နားေထာင္ေပးျခင္းသည္ ဘုရားရွင္၏ စံနမူနာေတာ္ျဖစ္သည္

 အၿပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေၿပာဆုိၿခင္း 
သည္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ကို တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ရင္းနွိီး 
ကြ်မ္း၀င္ေစကာ  နားလည္မႈ ရရွိေစသည္ဟု 
သူ၏ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား အရွင္သူၿမတ္ 
က ၿမြက္ၾကားခဲ့သည္။

 အၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿခင္းအားၿဖင့္ 
ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ တစ္ပါးသူအား ေဘးအႏၱရာယ္ 
အၿဖစ္အၿမင္ပဲ ဘုရား၏ လက္ေဆာင္ေတာ္ 
အၿဖစ္ၿမင္လာၾကမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ နားေထာင္ 
နုိင္ၿခင္း စြမ္းရည္သည္ လူတုိင္းလုပ္နုိင္သည့္
အရာမဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အေၿခခံ လုိအပ္ခ်က္ 
လည္းၿဖစ္ေနကာ အၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈလုိ
အပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ပါးသူကုိ နားေထာင္ ေပး 
ရျခင္း ဆုိသည္မွာ တစ္ပါးသူေၿပာစကားကုိ 
အေသအခ်ာ နားေထာင္ေပးၿခင္းႏွင့္ စိတ္ရွည္ 
ၿခင္းလုိအပ္ေၾကာင္း၊ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနတတ္ 
သူမ်ားသာလွ်င္၊ မိမိတုိ႔၏ဘုရားရွင္ကုိ၊ သူငယ္ 
ခ်င္းမိတ္ေဆြကုိ၊ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ၊ အကူ 

အညီလုိအပ္ေနတဲ့ ညီအစ္ကုိေမာင္နွမမ်ားကုိ 
မည္ကဲ့သုိ႔  နားေထာင္ေပးရမည္ကုိ သိၾက 
သည္။

 နားေထာင္ၿခင္းတြင္ ဘုရားရွင္သည္ 
အေကာင္းဆုံးေသာ စံနမူနာေတာ္ ၿဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ဆုေတာင္းတဲ့အခါတုိင္းမွာ၊ 
ဘုရားရွင္သည္ ဘာမွၿပန္ေတာင္းဆုိၿခင္းမၿပဳပဲ  
နားေထာင္ေပးေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ကို စံန 
မူနာ ထားနုိင္ေသာ နားေထာင္ၿခင္းပါရမီသည္ 
နားလည္မႈလြဲၿခင္း တံတုိင္းေတြကုိ ၿဖိဳခ်ကာ၊ 
ဆက္သြယ္မႈ တံတားေတြကုိ တည္ေဆာက္ 
ေပး နုိင္ၿပီး၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့ ေၿခာက္ေသြ႕ 
ေလွာင္ပိတ္ေနေသာ ကမၻာေလးကုိ ေက်ာ္လႊား 
နုိင္ပါလိမ့္မည္ ဟု Telefono Amico Italia 
အဖြဲ႕အစည္းမွ ဆက္ကပ္သူမ်ားအား အရွင္ 
သူၿမတ္  ပုပ္ဖရန္စစ္က ၿမြက္ၾကားခဲ့သည္္။

 Ref: Vatican Radio
(RVA)

ေတာ္လွမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ ေျခလွမ္းေတာ္အ 
တုိင္း ဝါတြင္းရက္ေလးဆယ္ကုိ လွမ္းေလွ်ာက္ 
ၾကရန္အတြက္ အရွင္သူျမတ္က ခရစ္ယာန္ 
မ်ားအား တုိက္တြန္းနႈိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ 

 သမၼာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိ ရင္းရင္း 
ႏွီးႏွီးသိရန္လုိ အပ္ေၾကာင္း၊ မၾကာခဏ ဆုိ 
သလုိ ဖတ္ရႈၿပီး ကမၼဌာန္းေထာက္ရႈ ဆင္ျခင္ 
ကာ စိတ္ထဲတြင္ စြဲၿမဲနုိင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ 
အိတ္ေဆာင္ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ ကုိ 
အၿမဲ တမ္းသယ္ေဆာင္သြားၾကရန္ႏွင့္ မုိဘုိင္း 
ဖုန္းကုိ တန္ဖုိးထားကာ ခဏခဏ ဖြင့္ၾကည့္ၾက 
သလုိ သမၼာက်မ္းစာကုိ ကြ်န္ုပ္တို႔ မၾကာခဏ 
ဖြင့္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ မည္ကဲ့သုိ ့ေသာရလာဒ္ 
ေကာင္းမ်ား ရလာမည္ ဆုိသည္ကုိ မေမ့ၾက 
ပါနဲ႔ဟု  စိန္ပီတာ ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ဘုရားဖူးမ်ား 
အား အရွင္သူျမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ျမြက္ၾကား 
ခဲ့ပါသည္။

 Ref: Vatican Radio

(RVA)

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္သည္ 
ဝါတြင္းကာလအတြင္း  ဝိညာဥ္ေရး အ 
သက္တာကို မြမ္းမံေရးအတြက္ ရက္တို 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္း  ကို အာရိခ်ီယား (Arricia) 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ထိုဝတ္ေစာင့္ျခင္းအၿပီး မတ္လ 
(၁၀) ရက္ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ 
(Arricia) ၌ ဆီးရီးယားအတြက္ မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။  

Aleppo  ရွိ စစ္ေဘးသင့္ ဆင္းရဲဒုကၡသည္ 
မ်ား အတြက္္လည္း  အလွဴေငြ  ယူရို  
တစ္သိန္းကိုလည္း ေပးလွဴခဲ့ပါသည္။  

 Roman Curia ၏  ပူးေပါင္း ပါဝင္ 
ျခင္းအတြက္ လည္းေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။   
ထိုအလွဴေငြ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းကို  
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကရုဏာေရးရုံးခ်ဳပ္မွ ျပဳ 
လုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ထိုေန႔ ညေန ပိုင္းတြင္ ပုပ္ ရဟန္း 

မင္းႀကီးက ေရာမျမိဳ႔ အိမ္ေတာ္သို႔ ျပန္ 
လည္ ၾကြျမန္းသြားကာ ထိုေနရာရွိ ႏိုင္ငံ 
ေရး ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြား မည္ျဖစ္သည္။ 

 ထိုေတြ႔ဆံုမႈသည္  ရိုးစင္းေသာ 
ေဒသခံ တိုက္နယ္သို႔ အထူးသြားေရာက္ 
ေတြ႔ဆံုျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

 Ref: Vatican Radio
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 ဝါတြင္းကာလ၏ဒုတိယတနဂၤေႏြေန႔ 
မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စိန္ပီတာရင္ျပင္ေတာ္ 
တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ 
သည္ ဘုရားဖူးလူထုပရိတ္သတ္ႏွင့္အတူ အန္ 
ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ 

 အန္ေဂ်လူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္း မျပဳ 
ခင္၊ ထုိေန႔က ရွင္မာေတဦး က်မ္း အခန္းႀကီး 
၁၇ မွ သခင္ေယဇူး အဆင္းသ႑ာန္ေျပာင္း 
လဲျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကမၼဌာန္း ေထာက္ရႈ 
ကာျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။

 တာေဘာ ေတာင္ေပၚတြင္ အဆင္း 
သ႑ာန္ ေျပာင္း လဲျခင္းတြင္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ 
သည္ ၄င္း၏ တပည့္ႀကီးမ်ားတုိ႔အား၊ သူႏွင့္ 
အတူ အေသခံျခင္း ဒုကၡခံထမ္းျခင္းရွိပါက၊ 

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္းဟူသည့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း 
ကုိလည္း အတူခံစားရမည္ဟူေသာ ဘုန္း 
တန္ခုိးေတာ္ကုိထင္ ရွားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ခရစၧတူးကားတုိင္သည္ ရွင္ျပန္ျခင္း၏ တံခါး 
ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကားတုိင္ပါတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းသည္ ကြ်န္ုပ္တ႔ုိ ဘဝတြင္ အၿမဲတေစ ခုိင္ 
မာေသာ ခြန္အားျဖစ္ရန္ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရ 
ေၾကာင္း ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ခရစၧတူးကားတုိင္ 
ဆုိတာ အိ္မ္မွာအလွခ်ိတ္ထားဖုိ႔၊ လည္ပင္းမွာ 
အလွဆြဲထားဖုိ႔မဟုတ္ပါဘူး၊ အျပစ္နဲ႔မေကာင္း 
မႈေတြကေန မိမိကိုယ္ ကုိယ္ေပးဆပ္ကာ၊ လူ 
သားေတြကုုိ ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ 
ရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ အတုိင္းလုိက္ေလွ်ာက္ 
ဖို႔ကုိ ေခၚေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သြန္သင္ 
ခဲ့သည္။
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 ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Chatillon တြင္ စိန္ဗင္း 
ဆင့္ ဒီေပါလ္ တည္ေထာင္ထားခဲ့ေသာ က႐ု 
ဏာ ေရးအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္ ( International 
Association For Charity (AIC) အသင္း 
အဖြဲ႔ တည္ေထာင္ျခင္း၏ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀၀) 
ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို က်င္းပေနၾကေသာ 
အသင္းဝင္မ်ားထံသို႔ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး က 
ေအာက္ပါသတင္းစကားကိုေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

 မိမိ၏ သတင္းစကားတြင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာေၾက 
ျငာျခင္းမရွိဘဲ လူဂုဏ္သိကၡာကို မည္သုိ႔မွ်   
ျမင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊  ကၽြႏု္ပ္ 
တို႔သည္လည္း သင္တို႔ႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝ 
တည္းရွိ ေနေၾကာင္း၊ သင္တို႔၏ လွပေသာ 
ကရုဏာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူသားအားလံုး 
အထူးသျဖင့္ အလိုအပ္ဆံုးေသာ သူမ်ားအား 
ဘုရားသခင္၏ သနားျခင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 
သက္ေသခံႏိုင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ရပါ 
ေၾကာင္း ေရသားထားသည္။

 ဆက္လက္၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး က 
သင္တို႔၏ ကရုဏာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆင္းရဲ 
သားမ်ားအတြက္ စိန္ဗင့္ဆင့္ ထားရွိခဲ့ေသာ 
ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားမွ 
ဆင္းသက္ လာေသာအရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 
သင္တို႔အားျဖင့္ သူ၏ ကရုဏာေရး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ တာမ်ားသည္ ဖန္ဆင္းခံအရာမ်ား 
အေပၚ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို 
ထင္ဟပ္ေစရန္သာ ျဖစ္သည္။

 စိန္ဗင့္ဆင့္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို  
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဒုကၡခံရေသာ ရုပ္သြင္ျဖင့္ 
ၾကည့္ျမင္ခဲ့သည္။  ဆင္းရဲသားမ်ားသည္လည္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အက်င့္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ အသင္း 
ေတာ္တည္ ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ သူတို႔၏ 
အခန္းက႑ အေလွ်ာက္ ပါဝင္ရန္ ေခၚျခင္းခံ 
ရေၾကာင္း သူသည္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ 
နားလည္ခဲ့သည္။

 ဆင္းရဲသားမ်ား အထူးသျဖင့္ အား 
ႏြဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေထာက္မကူညီေပး 
ရန္ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့ေသာ စိန္ဗင့္ဆင့္ ဒီ 
ေပါလ္၏ ႏိုးေဆာ္ခ်က္မ်ားသည္ (AIC) အဖြဲ႔၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ 
မွာ အလိုအပ္ဆံုးေသာသူတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ 
ရာ၊ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးကို ျမင့္တင္ 
ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ထို အသင္း 
ဂိုဏ္း တည္ေထာင္သူအား ဘုရားသခင္က 
ေပးေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ၏ေက်းဇူးေတာ္ တစ္ 
ခု ျဖစ္သည္။ 

 ဘုရား၏ အၾကံအစည္ေတာ္ တစ္ခု 
ျဖစ္သည့္  ကမၻာၾကီးအတြင္း ဘုရား၏ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာကို သက္ေသခံေနထုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
အားလံုးကိုလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 
ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ 
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္ 
လက္လုပ္ေဆာင္ပါဟု အရွင္သူျမတ္က အား 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား 
လူ တို႔၏အမွန္တရားကို လက္ခဲႏိုင္ရန္၊  ဘုရား 
သခင္၏ ေရြပံုသ႑ာန္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အ 
ရာႏွင့္မွ် တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ လူသားတစ္ဦး 
စီ ပိုင္ဆိုင္ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ကို တန္ဖိုးထား 
ေလးစားရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သိမွတ္ေစ ပါ 
သည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ လႈသားအရင္းျမစ္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊  လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ လြတ္ 
ေျမာက္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ဧဝံေဂလိတရား 
သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာျခင္း အေပၚတြင္ 
လည္းမူတည္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူသား 
ဖန္ဆင္းျခင္း၏ အဓိကအက်ဆံုး ရည္မွန္း 
ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းခံရေသာ လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။  

 (၂၀၁၆) ခုႏွစ္ ဘုရားသခင္၏ သနား 
ျခင္း ဂ်ဴဘီလီႏွစ္မွ  ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တစ္ခု   

ကို ျပန္လည္ျမြတ္ၾကား ကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ယခုႏွစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး လိုအပ္သူ 
မ်ားထံသို႔ သြားလွ်က္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆီသို႔  
လမ္းဖြင့္ေပးေသာ ဘုရား၏ ၾကင္နာသနားျခင္း၊ 
ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ပိုမို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း 
အားျဖင့္ သနားျခင္း ကို ပိုမို ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ 
လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

 အမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈ သည္ သင္တို႔ 
တစ္ဦးစီ၏ သက္ေသခံေဝမွ်ျခင္း အားျဖင့္ 
လည္း ျမင္သာလာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဆင္းရဲ 
သားတြင္ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႔ဆံုရန္ 
သာ မဟုတ္ဘဲ ဆင္းရဲသားမ်ားက သင္တို႔ 
အတြင္း၊ သင္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ တည္ရွိျခင္းကို ထိေတြ႔ 
ခံစားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

 သင္တို႔ကိုယ္တိုင္က ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ 
ခိုင္မာစြာ ေပါင္းစပ္တည္ရွိျခင္းျဖင့္ သင္တို႔ 
သည္ အျခားသူမ်ားအားလည္း အၾကြင္းမဲ့ 
သစ္လြင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ အသစ္ 
ေသာ အမွန္တရားကို လက္ခံႏိုင္ေသာ သနား 
ၾကင္နာျခင္းအမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္ 
မည္။  

 (AIC) အသင္းအဖြဲ႔သည္ ဆင္းရဲျခင္း 
ကို ခုခံတုိက္ဖ်က္ေသာ ကရုဏာေရး အဖြဲ႔ 
အေနျဖင့္ အလိုအပ္ဆံုးေသာသူမ်ား၊ အဆင္း 
ရဲဆံုးေသာသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဆာက္တည္ 
ရာ အတည္တက်မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
အဓိက ကူညီ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ကရႈဏာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ ျဖစ္ 
ကာ ယေန႔တြင္မႈ ႏိုင္ငံေပါင္း (၅၃) ႏိုင္ငံရွိ 
အသင္းဝင္စုစုေပါင္း ၁၅၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေနျပီျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 Ref; Vatican Radio

(CBCM-OSC)

oem;Muifemjcif;onf ESvHk;om;udk tpOf&Tifvef;apNyD; toufwmtm; opfvGifaponf

 ဒီဝါတြင္း အခ်ိန္ကာလမွာ ခရစၧတူး 
ကားတုိင္ေပၚက ဒုကၡခံထမ္းတဲ့ ေယဇူူးရဲ႕ပုံ 
ေတာ္ကုိၾကည့္ရႈကာ ကြ်နု္ပ္တုိ႔ေတြ  ကမၼဌာန္း 
ေထာက္ရႈၾကရေအာင္၊ ဒါဟာခရစ္ယာန္ ယုံ 
ၾကည္ျခင္းရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာေတာ္ပါ။ ကြ်န္ု္ပ္ 
တုိ ့အတြက္ ကားတုိင္ေပၚမွာ အေသခံခဲ့ၿပီး 
ျပန္ရွင္ခဲ့တဲ့ေယဇူးရဲ႕ မွတ္လကၡဏာ ေတာ္ပါ။ 
ကြ်န္ုပ္တုိ႕ရဲ႕ ဒီဝါတြင္း ခရီးစဥ္မွာကား တုိင္ 
ေတာ္က အမွတ္အသားျဖစ္ေစၿပီး၊ အျပစ္ ရဲ႕ 
ႀကီးေလးတဲ့ မေကာင္းမႈနဲ႔ ကြ်န္ုပ္တုိ႔အားလုံး 
အတြက္ မိမိအသက္ေတာ္ကုိ စြန္႔ကာ ကယ္ 
တင္ခဲ့တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ရဲ့ အဖုိးထိုက္ ျခင္းကုိ  
ပုိမုိသိရွိနားလည္လာနုိင္ေစဖို႔ ႀကိဳးစား ၾကပါ 
စုိ႕ဟု အရွင္သူျမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ျမြက္ 
ၾကားခဲ့သည္။ (RVA)
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ဗာတီကန္စီးတီး ၁၈ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 ၂၀၁၇ ႏွစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံ 
တကာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ 
စစ္ အီဂ်စ္ျပည္သုိ႔  ဧၿပီလ ၂၈ မွ ၂၉ ၇က္မ်ား 
တြင္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗာတီကန္ 
႐ံုးေတာ္မွ မတ္လ ၁၈ ေန႔တြင္ ေၾကာျငာခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

 ဘာသာ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ႏွီးေႏွာ 
ဖလွယ္ ျခင္းသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဦးစား 
ေပး အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဤ ခရီးစဥ္ 
အားျဖင့္ သက္ေသျပသ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဤ ခရီးစဥ္သည္ အီဂ်စ္ျပည္ရွိ အာလ္ အာလ္ 
ဇာ ဗလီ၏ ထိပ္သီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲ 
ႏွင့္ ေကာ့ပ္တစ္ခရစ္ယာန္အႀကီးအကဲ တို႔၏ 
ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဤခရီးစဥ္အတြင္း ဘာသာ အခ်င္း 
ခ်င္းအၾကား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ကက္သ 
လစ္ - မြတ္စလင္ ဆက္ဆံေရး အေပၚ အထူး 
အာ႐ံုစိုက္မည့္ အျပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒ 
သတြင္း ခရစ္မ်ားအား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ ေနမႈ 
မ်ားအေပၚ အထူး အေရးေပး ေဆြးေႏြးပါလိမ့္ 
မည္ဟု ထင္ေၾကးမ်ားေပးထားသည္။

 အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား မ 
ၾကာခဏအသတ္ခံေနရၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ သံုး 

လ အတြင္းတြင္ အမႈေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေၾက 
ျငာခ်က္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၂၀၁၆ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေကာ့ပ္တစ္ဘုရားေက်ာင္း 
အား ဗံုးခြဲခဲ့စဥ္က လူေပါင္း ၃၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး 
အိုင္အက္စ္ တို႔က သူတို႔၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ 
လည္း ေကာ့ပ္တစ္ ခရစ္ယာန္ ၂၀ ေယာက္ 
ကို လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ့ ၾက 
ေသးသည္။ 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ 
သမၼတႏွင့္ ဆြတ္နီ မြတ္ဆလင္ ေခါင္းေဆာင္ 
တို႔မွလည္း ဖိတ္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားအား 
အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ အသတ္ခံရစဥ္ ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဘနဒစ္၏ မွတ္ခ်က္စကားေၾကာင့္ 
ဆက္ဆံေရးတင္းမာလာခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အာလ္တိုင္ယက္ 
ဗာတီကန္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီးသည္႔ 
အခ်ိန္ကစ၍ လ်င္ျမန္စြာေကာင္းမြန္လာသည့္ 
ဆက္ဆံေရး၏ ျပယုဂ္ အျဖစ္ ဤ ခရီးစဥ္က 
မီးေမာင္းထိုးျပပါလိမ့္မည္။

   Ref: CNA

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ Sheik Ahmed Muhammad Al Tayyib အား ဗာတီကန္တြင္ 
၂၀၁၆ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔က လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္

ykyf&[ef;rif;BuD; pufwifbmvwGif udkvHbD,modkY tvnftywfoGm;a&mufrnf

ဗာတီကန္ ၁၀ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ 
ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္သြား 
ေရာက္မည့္အေၾကာင္း ဗာတီကန္႐ံုးေတာ္မွ 
ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

 ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ 
ႏွင့္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ 
ေတာ္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ ေလးၿမိဳ႕သို႔ စက္တင္ 
ဘာ ၆ ရက္မွ ၁၁ တိုင္ အလည္ အပတ္ 
သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့ၿပီး 
ခရီးစဥ္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ကုိ မၾကာမွီ 
အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိ 
ေပးခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္အတြက္ 
လိုဂိုႏွင့္ ေဆာင္ပုဒ္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထား 
ရာ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "ဦးစြာပထမ ေျခလွမ္း 
လွမ္းၾကပါစို႔" ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္ပုဒ္မွာ 

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၾကာလာၿပီ ျဖစ္ေသာ 
ျပည္တြင္းစစ္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

 "ရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြေရာက္လည္ 
ပတ္ ျခင္းဟာ ကုိလံဘီယာႏိုင္ငံကုိ ေျပာင္းလဲ 
ဖို႔ အတြက္ ပထမေျခလွမ္းနဲ႔အတူ ေက်းဇူး 
ေတာ္အခ်ိန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ဘြယ္ရာ ကာလ ျဖစ္မွာ 
ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ 
ျပန္လည္ ေက်ေအး သင့္ျမတ္ျခင္း တမန္ 
ေတာ္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ"

 ျပည္သူျပည္သား အမ်ားပိုင္းမွာ 
ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး 
႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ားစြာျဖင့္ ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ခံ 
ေနရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာေန 
ခဲ့သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး သူတို႔ႏိုင္ငံသို႔ လာ 
ေရာက္လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ 
ထူးျခားမႈ ရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေန 
ၾကသည္။

Ref: Vatican Radio 

I invite you not to build walls 
but bridges, to conquer evil 
with good, offence with for-

giveness, to live in peace with 
everyone.

ကၽြႏ္ုပ္အားလံုးကို 
ဖိတ္ေခၚပါတယ္ တံတိုင္းေတြ 

မေဆာက္ဘဲ တံတားေတြ 
ေဆာက္ၾကပါ၊ အဆိုးကို 

အေကာင္းအားျဖင့္၊ ေစာ္ကားျခင္းကို 
ခြင္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ယူၾကပါ။ 
လူတိုင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ပါ။ 

The Church wishes to be 
close to each person with the 
love, compassion and consola-

tion that come from Christ.

အသင္းေတာ္က 
ခရစ္ေတာ္ထံမွလာတဲ့ 

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားၾကင္နာျခင္း၊ 
ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္းေတြနဲ႔ လူတိုင္းရဲ႕ 

အနီးမွာရွိေနခ်င္ပါတယ္။
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 Wake up the World ကမၻာႀကီးကို 
လွဳပ္ႏိုးလိုက္ၾကပါ ရဟန္းမင္းၾကီးတပ္လွန႔္ 
လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 သာသနာ့ေဘာင္ အတြင္းရွိ၊ သာသ 
နာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအား၊ ကမၻာႀကီးကုိလွဳပ္ ႏိုးရန္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ 
က၊ (၈၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသား သာသနာ 
ျပဳဝန္ထမ္းမ်ား အသင္းမ်ား၏ တာဝန္ခံအႀကီး 
အကဲ မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံစဥ္ တိုက္တြန္းႏိွဳးေဆာ္ခဲ့ 
ေၾကာင္း၊ ဂ်က္ဆီြအသင္းမွ၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ 
ေဝလွ်က္ရွိ၊ La Civita Cattolica စာေစာင္၌္ 
ေဖၚျပထားပါသည္။
 ကမၻာႀကီးအား၊ လွဳပ္ႏိုးလိုက္ပါ။ မတူ 
ညီေသာ၊ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ား၊ အသက္တာမ်ား၊ 
လွဳပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္၊ သက္ေသခံၾကပါ။ ကမၻာ 

ႀကီးအတြင္း၊ မတူညီ ကဲြျပားစြာ၊ အသက္ရွင္ရန္ 
မွာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္၊ ကိုယ္ 
ေတာ္ရွင္ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ၾကြလာေသာ အေျခ 
အေနႏွင့္၊ ကြ်ႏု္ပ္တ႔ို အလယ္၌ရွိေသာ ေကာင္း 
ကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ တန္ဖိုးမ်ားကိုေမွ်ာ္ေတြးရင္း၊ 
ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ သခင္ 
သည္ အရာအားလုံးကိုစြန္႔၍ လူ႔အျဖစ္ 
ယူခဲ့သကဲ့သို႔၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္လည္း၊ အရာ 
အားလုံးကိုစြန္႔၍၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေနာက္ 
ေတာ္သို႔ လိုက္ရန္္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာ 
လာေသာ၊ အၾကြင္းမဲ့ စြန္႔လႊတ္ျခင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္ 
ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္၊ အေၾကာင္းမွာ၊ ထိုက်င့္စဥ္ 
သည္ သာသနာ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္သာ၊ စပ္ 
ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ၊ ခရစ္ယာန္တိုင္း၊ က်င့္ၾကံ 
ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္၊ သာသနာ အမႈ 

ထမ္းမ်ားသည္၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေနာက္သို႔၊ 
တမူ ထူးျခားစြာလုိက္ေန ျခင္း၊ ပေရာဖက္တို႔၏ 
လမ္းစဥ္ကဲ့သို႔လိုက္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဤစြန္႔လႊတ္၊ ဆက္ကပ္ျခင္းမ်ိဳးကို၊ 
သင္တို ့ထံမွ၊ ကြ်ႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 သာသနာအမႈထမ္း၊ အမ်ဳိးသမီး၊ အ 
မ်ိဳးသားမ်ားသည္၊ ကမၻာႀကီးအား၊ လွုဳပ္ႏႈိးႏိုင္ 
သူမ်ားျဖစ္ရမည္။ အဆိုပါစာတမ္းသည္ သာ 
သနာအမႈထမ္း၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား အားလည္း၊ 
၁၉၇၈ ခုႏွစ္၌ သာသနာဝန္ထမ္း မ်ားဆိုင္ရာ၊ 
ဆရာေတာ္မ်ား၏၊ လမ္းညႊန္ ျပငွာန္းခ်က္ ႏွင့္ 
အညီ၊ ျပန္လည္စမ္းစစ္၍ ဆန္းသစ္ရန္လည္း 
တိုက္တြန္း ထားေၾကာင္းျဖင့္ ထိုစာေစာင္၌ 
ေရး သားထားပါသည္။

ကိုပိုက္

ကမၻာႀကီးကို လႈပ္ႏိႈးလိုက္ၾကပါ

ဂ်ာဗား အင္ဒိုနီးရွား ၅ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာဗာ အလယ္ပုိင္း၊  
ဆာမာရန္ (Semarang ) ၌  သာသာေပါင္းစံုမွ 
လူငယ္မ်ား (၃၀၀၀) ခန္႔ စုေဝးလွ်က္ မတ္လ 
(၅) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုးပြဲတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေၾကာင္း  မတ္လ (၁၁) ရက္ ေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ 
သတင္းအရ သိရွိရပါသည္။ 

 ထိုေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
ဘာသာ၊ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ စုရံုး 
ကာ ေတြ႔ဆံုၾကသည္ျဖစ္ရာ ပူးေပါင္းပါဝင္တတ္ 
ေသာ သေဘာထားတစ္ခုကို ျမင့္တင္ရန္၊   
အင္ဒိုနီးရွားလူမႈေရး အသိုင္းအဝိုင္းရွိ ခြဲျပား 
ေသာ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေရွး႐ုိးစြဲ မူဝါဒကို 
ဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ 
လွ်က္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲကို 
မတ္လ(၅) ရက္ေန႔တြင္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ 
ဆာမာရန္ (Samarang ) ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
အတြင္းရွိ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္း 
စံု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ သာသာနာအတြင္းရွိ 
မတူ ညီေသာ အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္း (၇၁) ဖြဲ႔မ်ားမွ 
အင္ဒိုနီးရွား လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾက ျခင္း 
ျဖစ္ရာ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို Fr. Lukas Awi 

Tristanto (ဂိုဏ္းေပါင္းစံု မိတ္ႆဟာရ အဖြဲ႔ 
အတြင္းေရးမႈးၾကီး) မွ ဦးေဆာင္ေပး ခဲ့သည္။  
ဆာမာရန္ (Samarang) ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Hen-
drar Prihadi သည္လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ 
ခဲ့သည္။ သူက "မတူညီကြဲျပားျခင္း ကို လိုလို 
လားလား လက္မခံလိုေသာသူမ်ား အင္ဒို 
နီးရွား တြင္ မေနပါႏွင့္"  ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ 

 တဖန္ Fr. Lukas Trisanto ကလည္း 
ထိုသို႔ ဘာသာေပါင္းစံု ေတြ႔ဆံုကာ ႏွီးေႏွာ 
ဖလွယ္ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စစ္မွန္ 
ေသာ ညီရင္းအစ္ကိုစိတ္ထားကို တည္ 
ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အယူသီးျခင္းကို ဆန္႔က်င္ 
တိုက္ခိုက္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ 
ဘာသာေရး  အသင္းအဖြဲ႔ တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ 
ေနျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔သည္ ယံုႀကည္ရာ ဘာ 
သာအသီးသီးကို အတူတကြ သက္ေသခံၾက 
ရန္ျဖစ္သည္ ဟုသူက ဆိုခဲ့သည္။ ယခုစုရံုး 
ေနၾကေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားတို႔သည္ 
မတူညီ ကြဲျပားျခင္းမ်ားထဲမွ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္  ဟန္ 
ခ်က္ညီစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ဖန္တီး 
ရယူရန္ျဖစ္သည္။ တုိးတက္ေသာ လူမႈေရး အ 
သိုင္းအဝိုင္မ်ားအတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ ေလွ်ာ္ 
ညီၿပီး  ဂုဏ္သိကၡာရွိကာ   ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔ 
ေသာ ခ်စ္ျခင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ 

ျဖစ္သည္။ ညီရင္းအစ္ကိုပမာစိတ္ထား ႏွင့္ 
စစ္မွန္ေသာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးကို တည္ 
ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 ထိုေတြ႔ဆံုပြဲ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ  
မတူညီကြဲျပားျခင္းမ်ား၌ စည္းလံုးျခင္းဟူေသာ 
ဥပေဒသကို ေထာက္ခံျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဘာသာအသီးသီးမွ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားကလည္း 
မိမိတို႔၏ အေတြးအေခၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေထာက္ခံ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ဗုဒၶဘာသာမွ ဘာသာေရး ေခါင္း 
ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ Pandita Aggadham-
mo Warto က လူငယ္ေမာင္မယ္တို႔အား  
အင္ဒိုနီးရွားတိုးတက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔က 
မတူညီျခင္းမ်ားကို ခြန္အားအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ 
အသံုးခ်တတ္ရန္၊  ဟိႏၵဴ ဘာသာမွ Ho Nen-
gah Wirta Darmayana ကလည္း အင္ဒို 
နီးရွားႏိုင္ငံ၏ စည္းလံုးျခင္းသည္  အင္ဒိုနီးရွား 
လူမ်ိဳးတို႔အၾကား အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ 
ေလးစားမႈရွိေသာ အခါတြင္ အေကာင္အထည္ 
ေပၚလာပါသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း မူဆလင္ 
ဘာသာမွ Ubajdullah Achmad  ကလည္း 

မတူညီမႈကို လစ္လွ်ဴရႈေသာ ဘာသာတရား 
သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ 
တစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ပ႐ိုတက္စတန္ မွ 
Rev. Tjahjadi Nugroho   က လူငယ္ ေမာင္ 
မယ္မ်ားအား ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ 
ရန္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အယူသီးျခင္း၊ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ မတူညီေသာ လာသာေရး 
ယံုၾကည္မႈမ်ားကို လက္မခံႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ 
ကို ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္တိုက္ဖ်က္္ႏိုင္ရန္  ဆု 
ေတာင္းၾကပါဟု အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။  
Sumarwanto   ဆိုသူကလည္း ယံုႀကည္မႈ 
ဆိုင္ရာ မတူညီမႈကို လက္မခံႏိုင္ေသာသူသည္   
စၾကၤာဝဌာ တစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ဘုရားအျဖစ္ေတာ္ကုိ နားမလည္ေသးျခင္း 
ျဖစ္သည္ ဟုဆိုခဲ့သည္။ 

 မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ Fr. Purmomo  က 
တစ္ဦးစီ၏ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားအတိုင္း 
လူမႈေရး အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းကာ   
ဂုဏ္သေရရွိေသာ စစ္မွန္သည့္ ညီအစ္ကို 
ရင္းခ်ာ စိတ္ထားမ်ိဳးကို ေမြးျမဴရန္ အေရးၾကီး 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေထာက္ျပေဝဖန္ကာ 
အၾကံေပးေျပာဆိုသြားခဲ့ပါသည္။ 
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The road from loe to hate is 
easy. The one from hate to love 

is more difficult, but brings 
peace.

အခ်စ္ကေန အမုန္းဆီသြားတဲ့ 
လမ္းကလြယ္ပါတယ္။ အမုန္းကေန 

အခ်စ္ဆီသြားရတာကေတာ့ 
ပိုခက္ခဲ ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပးတယ္။

Proclaiming to all the love and 
tenderness of Jesus, we be-
come the apostles of the joy 

of the Gospel. And joy is 
contegious.

လူေတြကို ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ ႏူးညံသိမ္ေမြ႕ျခင္း 

အေၾကာင္း ေျပာျပတဲ့အခါ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ဧဝံေဂလိတရားရဲ႕ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖန္႔ေဝသူေတြ 
ျဖစ္လာပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း 
ဆိုတာ ကူးစက္တတ္တယ္။
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ရန္ကုန္ ၊ ၁၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ကိုရင္မ်ား ေက်ာင္း 
ဆင္းပြဲႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ အခမ္း 
အနားကို ညေန ၆း၃၀ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားကို မိတ္ဆံုညစာ စားပြဲ 
ျဖင့္ ကြင္းျပင္တြင္ တည္ခင္းဧည့္ခံကာ စတင္ 
ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခန္းမအတြင္း ေနရာယူကာ 
အခမ္းအနားကို အစီစဥ္တက် ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ အမွာ 
စကား ေျပာၾကားျခင္း ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ 
အသီးသီး ႏႈတ္ဆက္ျခင္း တို႔ျဖင့္ အခမ္းအနား 
မွာ လြန္စြာ ၿမိဳင္ဆုိင္လွသည္။ ေလးႏွစ္တာကို 
ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကေသာ ကိုရင္မ်ား 
၏ ဝမ္းသာဝမ္းနည္းမႈမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူး 
တင္စကား ေျပာၾကားရင္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ကို 
ရင္မ်ားကိုယ္စား ပုသိမ္သာသနာမွ ကိုရင္ 
ေပါလ္ ေဇာ္ႏိုင္ဝင္း မွ ရင္တြင္းျဖစ္ စကားေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ စာခ်ရဟန္းအျဖစ္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၿပီး၍ မိမိသာသနာသို႔ ျပန္ 
လည္ အမႈထမ္းေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ဖါသာရ္ 
ေဒါမိနစ္ ပါ့လန္း အားလည္း ေက်းဇူးတင္ ႏႈတ္ 
ဆက္ျခင္း အစိအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသစ္ႏွစ္ကို သာ 
သနာ အသီးသီးႏွင့္ သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္း 
မ်ားမွ ရ ဟန္းျဖစ္သင္တန္းသား ကိုရင္ ၁၈ရ 
ပါးျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
ကိုရင္အခ်ိဳ႕မွာ ႏွစ္ဆံုးတိုင္ မတက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။

 ေလးႏွစ္တာအတြက္ ပညာ ဆည္းပူး 
ရင္း ေကာင္းေသာ ရဟန္းအသက္တာ ကို ရွင္ 
သန္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ပံုသြင္း ေဆာက္တည္ျခင္း 
မ်ားကို ျဖတ္သန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ကိုရင္ ၃၈ 
ပါးရွိပါသည္။

 ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
အသစ္ ေရာက္လာမည့္ ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္ 
၃၆ ပါး ရွိမည္ဟုလည္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ 
ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ကဲ့သို႔ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ 
ဌါနကို လြိဳင္ေကာ္တြင္လည္း ဖြင့္မည္ျဖစ္သည္။ဖါသာရ္ ေဒါမိနစ္ ပါ့လန္
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 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ ေန႔တြင္ 
က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ 
စည္းအေဝးတြင္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံမွ အဆိုျပဳ 
ထားေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သံတမန္ ဆက္ဆံ 
ေရးရံုးထားရွိေရး အဆိုကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဗာတီကန္၏ အဆိုျပဳလႊာ 
ကို    ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၈)ရက္ တြင္ 
တရားဝင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို 
သည္ ဤ သမိုင္းဝင္ သေလာတူညီခ်က္ 
ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားထဲ 
တြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

 ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ 
ခ်က္တြင္ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က NLD ဦး 
ေဆာင္ေသာ အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၇ ႏိုင္ငံႏွင့္ သံအဆက္အသြယ္ ျပဳ 
လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သံအဆက္အသြယ္ 
ထားရွိမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဗာတီကန္စီးတီး 
(Vatican City), ဂီေနယာ (Guinea), ေမာ္လ္ 
တာ (Malta), အီေကြေဒါ (Ecuador), 
ဆိုင္ရွဲလက္စ္ (Seychelles), လိုင္ေဘးရီးယား 
(Liberia) ႏွင့္  မာရွဲ ကၽြန္းမ်ား (Marshall 
Islands) တို႔ျဖစ္သည္။

 ဗာတီကန္၏ အဆိုျပဳလႊာကို ၂၀၁၇ 

ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအ 
တြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ခ်န္းအင္နမ္ 
က ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ ဆုရွင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တရားဝင္ ေပးအပ္ 
ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ခင္မင္ 
ရင္းႏွီးေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိ၏ အကူအ 
ညီျဖင့္ ဂိုဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ခ်န္း 
အင္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္း ေရးမႈး 
ဖါသာရ္ ေမာရစ္ ညႊန္႔ေဝတို႔သည္ ေနျပည္ 
ေတာ္ရွိ သူမ၏ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾက 
သည္။

 သံအဆက္အသြယ္အား မည္ကဲ့သို႔ 
အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မည္ကို ကာဒီ 
နယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ဤကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 
"ဗာတီကန္ ဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ကိုေတာ့ 
သီးျခားခန္႔အပ္ဦးမွာ မဟုတ္ေသးဘဲ ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုခုမွာ  တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ့ သံ 
အမတ္တစ္ဦးကို ပူးတြဲခန္႔အပ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ 
အီတလီႏိုင္ငံရဲ႕ သံအမတ္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ 
အဲ့ဒီလို တြဲထားေလ့မရွိဘူး။ ဥေရာပ ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုခုက သံအမတ္တစ္ေယာက္ကို ခန္႔မယ္ 
ထင္တယ္။ ဗာတီကန္ အေနနဲ႔ေတာ့ မၾကာ 
ခင္မွာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ပါလိမ့္မယ္။ 

လက္ရွိေတာ့ ဗာတီကန္ရဲ႕ သံအမတ္က ထိုင္း 
မွာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တြဲထားမယ္ မထင္ဘူး။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာကို သံ႐ံုးထားမွာပါ။ သီး 
ျခားသံအမတ္တစ္ေယာက္လည္း ခန္႔အပ္ မွာ 
ပါ။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္း 

ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဝမ္းသာၾကပါတယ္။ ကြန္ 
ဂရာက်ဴေလးရွင္း ဆိုတဲ့သူေတြလည္း အမ်ား 
ႀကီးပဲ။"

Ref: ANS, AsiaNews

၂၁၀၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္
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 ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမကၽြန္းသာ 
ေက်းရြာတြင္ ၂၇.၂.၂၀၁၇ေန႔၌ CBCM- 
MCHAN Commission မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ျပည္သူ လူထု အေျချပဳ က်န္းမာေရး ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ က်န္းမာေရးပညာေပး 
လုပ္ငန္းအျဖစ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ က 
ေလးေစာင့္ ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ သားေလ်ာ 
သားပ်က္ ေလ်ာ့က် ေရးအတြက္ ပညာေပးျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ထုိ႔ေနာက္
အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၆၆) ဦး 
ကို အာဟာရေပးေဝခဲ့ပါသည္။     

              ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအေန 
ျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါက်ဆင္းေရးအတြက္ ေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ေဆးရံုပို႔ေဆာင္ေပးရန္ လို 
အပ္ေသာသူမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ 
မႈ ေပးရန္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲ၍ အင္းစိန္ေဆးရံု 
သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 
ေဆးရံုဆင္းလာေသာ လူနာမ်ားထံသို႔လည္း 
အိမ္တိုင္ ရာေရာက္   သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေပး  
ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။     (MCHAN)

ျပည္သူလူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း

 အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း ပုိ ႔
ခ်ေပးရန္ ပင္တို္င္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း(Core-
Team Formation Workshop for BBS )သင္ 
တန္းကိုကေလးသာသနာတြင္ ေဖေဖၚဝါရီလ
( ၁ ၉ - ၂ ၄ ) ရ က္ေ န ႔ ထိျ ပဳ လု ပ္ ခဲ့ ပါ သ ည္ ။  
သင္တန္းသို႔ Little way sisters မ်ားႏွင့္  
ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသံုးပါးပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါ
သည္။ သင္တန္းကို Fr.Bosco၊ Sr.Esther၊ 
ေဖဘီယမ္ဦးျမင့္ေမာင္ႏွင့္Daw Felicity တို႔မွ 
ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။အဆိုပါသင္တန္းပို ႔ခ် 
ေပးျခင္းျဖင့္ သင္တန္းတြင္ပါဝင္တက္ေရာက္ 
သူမ်ားမွာ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္းျပဳ 
လုပ္ေပးရာတြင္ဆရာမ်ားအျဖစ္ပါဝင္ကူညီ    
ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။      
  သင္တန္းတြင္ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သူ 

အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္းပို႔ခ်ေပးရန္ ပင္တို္င္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ဖာသာရ္ေဘာ္စကိုမွလည္း "သမၼာက်မ္းစာ 
အေျခခံသင္တန္းကို ျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးႏိုင္မယ့္ 
ဆ ရာ ၊ ဆ ရာ မေ တြ ကိုေ မြး ထု တ္ေ ပးႏို င္ တဲ့  
အတြက္ အရမ္းဝမ္းသာပါတယ္။ ယခုဆိုလွ်င္ 
ကေလးသာသနာအေနနဲ႔ အေျခခံသမၼာ 
က်မ္းစာသင္တန္းမ်ားကို မိမိတို႔သာသနာမွ 
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ပင္ စတင္ၿပီးေတာ့ဦး 
ေဆာင္ႏို္င္ေတာ့မွျဖစ္ပါတယ္" ဟုေျပာျပခဲ့ 
သည္။
  သင္တန္းသုိ႔ စုစုေပါင္း(၃၅)ဦးတက္  
ေရာက္ခဲ့ ၿပီးအဆုိပါသင္တန္းကုိကေလးသာ
သနာ၏ဆရာေတာ္ႀကီး Felix၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ 
အရ (CBCM-Bible Comission)မွဦးေဆာင္ 
ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
   (CBCM-OSC)

အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္းျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ဆရာျဖစ္သငသ္မၼာက်မ္းစာသငတ္န္းျပဳလုပ္
 အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း ျပန္ 
လည္ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဆရာျဖစ္သင္  
သမၼာက်မ္းစာသင္တန္းကို ျမစ္ႀကီးနားသာသ 
နာရွိ ရွင္လုကာ ဓမၼတကၠသိုလ္၊ ေအဒင္ရပ္ 
ကြက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသို႔  ဓမၼ 
ဆရာ/ဆရာမစုစုေပါင္း(၃၉)ဦးတက္ေရာက္ 
ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းကို ဖာသာရ္ေဘာ္စကို၊ 
Sr. Esther ေခါင္ေဘာက္၊ Sr. Esther ေဇာင္း 
နန္း တို႔မွပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။
      ထုိသင္တန္းကို ရွင္လုကာဓမၼတကၠသိုလ္၏ 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Leo ၏ ဖိတ္ 
ၾကားခ်က္အရ သြားေရာက္ ပို႔ခ် ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

 သင္တန္းသြားေရာက္ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သူ 
ဖာသာရ္ေဘာ္စကိုမွ " ျမစ္ႀကီးနား သာသနာ 
မွာ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာ သင္တန္း ျပဳလုပ္ 
တာ အခုဆို အႀကိမ္ (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိပါၿပီ။ 
ဒါေပမယ့္ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာ သင္တန္း  
ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ပို႔ခ်ေပးမယ့္ဆရာက မလံု 
ေလာက္ေသးေတာ့ ယခုလို ဆရာျဖစ္ သင္ 
တန္း ပို႔ခ်ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ေနာက္ဆို လွ်င္ အေျခခံ သမၼာက်မ္းစာ သင္ 
တန္းကို ျပန္လည္ၿပီးေတာာ့ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္မယ့္ 
သူေတြ မ်ားလာေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝမ္း 
သာပါ တယ္" ဟုေျပာသည္။
   (CBCM-OSC)

က်မ္းစာၿပိဳင္ပြဲဝင္ 
မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း

 (၁၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ဆုေတာင္းျပည့္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ႀကီး ေညာင္ေလးပင္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပေသာ က်မ္းစာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရ႐ွိ 
သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲကုိ ၁၉. ၂. ၂ဝ၁၇ ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ပုသိမ္ကက္သလစ္ သာသနာ၊ စိန္႔ပီတယ္ဘုရားေက်ာင္း႐ိွ သာသနာ့ 
ဗဟုိခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပသည္။ ဦးစြာက်မ္းစာဦးေဆာင္သူ Sister ႀကီး ေဆးလ္ဗီယာက အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ စတင္၍ ’ဆီမီးခြက္’ 
သီခ်င္းကုိစုေပါင္းသီဆုုုိ ၾကၿပီးဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္း ေအာင္စုိးႏုိင္မွ  
ၾသဝါဒျမြက္ ၾကားေပးၿပီးေနာက္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္အား ဖတ္႐ႈျခင္း၊ ေထာက္႐ႈျခင္းႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္းတုိ႔ကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဝိညာဥ္လမ္း  
ညႊန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္အား ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး က်မ္းစာၿပဳိင္ပြဲဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ 
ဆုရရွိေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအား Sister  ႀကီးေဆးလ္ဗီယာမွ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာ ၾကားပါသည္။ထုုိျပင္ဆုရရွိၾကသူမ်ားကလည္းရင္တြင္းျဖစ္စကားမ်ားကုိ 
ေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။ ထုုုိ႔ေနာက္တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္မ်ားမွ စိန္႔ဗင္းဆင္းအသင္း ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးတင္လႈိင္မွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင့္ 
စကားေျပာၾကားေပးၿပီး အခမ္းအနားကုိ (၁၁) နာရီတြင္ အဆုုံးသတ္ ခဲ့ၾကသည္။    နန္႔ဂ်ဴလုိင္ေအး (ပုသိမ္)
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ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ျပဳျပင္မြမ္းမံလ်က္ရွိေသာ ေရွးေဟာင္း ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းအား သြားေရာက္ၾကည္႐ႈ
 ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ သံလ်င္ရွိျပဳျပင္မြမ္းမံေနဆဲ ေရွးေဟာင္းကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းအား သြားေရာက္ၾကည္႐ႈၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္း 
ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနကို ၂၀၁၇ ခု မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းအား အနီးကပ္ တာဝန္ယူထားေသာ ကို လာဇ႐ူးစ္ ထြန္းမွာ လုပ္ 
ငန္းဆိုင္ရာမ်ား ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ႏွင့္အတူ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာ 
ေယာဟန္ႏွင့္ အတြင္းေရးမႈး ဖါသာရ္ ေဒါမိနစ္ ဘာဘူေလးတို႔လည္း အတူ လိုက္ပါသြားၾကသည္။

 ၂၀၁၇ ခု မတ္လ ၁၈-၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳက္လတ္သာသနာရွိ ေစာေနနိုင္ဘုရားေက်ာင္းေခၚ (သံဇူဇယ္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္) ေကာင္းႀကီးေပး ေရစက္ခ်ျခင္း၊ 
မယ္ေတာ္ဂူသစ္ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ ခရစၥမားအားေပးျခင္းခံယူသူ ကေလး(၁၇)ဦး၊ (၂၂) ဝါေတာ္ျပည့္ရဟန္းမ်ားဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ေရြ ေငြ၊ ဂ်ဴဘီလီရွင္ အတြဲသံုးတြဲ အသစ္တဖန္ 
ျပန္လည္၍ လက္ထပ္ျခင္း ကတိသစၥာကို ျပန္လည္ခံယူျခင္းပြဲမ်ားကို စုေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့ျကပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေယာဟန္မွ မယ္ေတာ္ဂူသစ္ေကာင္းႀကီးေပးဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ သံဇူဇယ္ဘုရားေက်ာင္း ေကာင္းႀကီးေပး ေရစက္ခ်ျခင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ျပဳခဲ့ျပီး ရဟန္းေတာ္ 
စုစုေပါင္း (၁၃) ပါး ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ (၁၈) ရက္ညပိုင္းတြင္ အင္းစိန္ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားက အတီးအမႈတ္၊ အက၊ အဆိုမ်ားျဖင့္  ေဖ်ာ္ေျဖဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ (၁၉) 
ရက္ မနက္ပိုင္း အစီစဥ္မ်ားတြင္လည္း ဓမၼဆရာဆရာမမ်ားမွ (choir) သံစံုျဖင့္ မစၧားတြင္းဦးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘာသာသူ စုစုေပါင္း (၄၀၀)ခန္႔ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။

အင္းစိန္(RVA)

ျငိမ္းခ်မ္းခ်စ္ႀကည္စြာ ထာဝစဥ္ ယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ 
ႀကသည့္ ဘာသာေပါင္းစံု ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား 
ေတြ ့ဆံုပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန ့မြန္းလြဲ ၁ နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးျမိဳ့ေတာ္ခန္းမ ၌က်င္းပခဲ့ရာ 
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ နွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ား ဗုဒၶ ခရစ္ယာန္ ဟိႏၵဴ အစၥလာမ္ နွင့္ 
ဗဟာရီ ဘာသာမ်ားမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဘာ 
သာေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားနွင့္ ဘာသာဝင္ 
ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ ့ျကပါသည္။
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ေတာင္ ငူသာသနာ၊   အ ေျခခံ သမၼာက်မ္ း 
စာ ေတာ္ ျမတ္ သင္ တန္ း (BBS) အမွတ္ စဥ္  
(၁၉) ကို  ေသာက္  ေရခပ္  တိုက္ နယ္ တြင္ 
လူငယ္ ႏွင္ ့မိခင္ မ်ားအတြက္  ရည္ရြယ၍္ 
၂၀၁၇ ခု  မတ္လ ၁၅ ရက္မွ ၁၈ အထိ  
ေသာက္  ေရခပ္  ေက်းရြာ ကက္ သလစ္ ဓမၼာ 
႐ုံ၌ က်င္ းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 

Rev. Fr. D.  ေအးကို၊ Sr. Judith မိငယ္၊ 
Sr. B. ျမတ္ ႏွင္ းႏြယ္  ႏွင္ ့ ဆရာမ ေဒၚထ 
ေရးဇားခို တို႔မွ ပို႔ခ် ေပးခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ 
တက္  ေရာက္ သူ (၆၁) ဦးရိွပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရွိဴး ကက္ သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ လက္ေအာက္ခံ၊ လြယ္ခမ္း 
ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီး တပုိင္ ဖာဖိန္႔ တိုက္နယ္၊ မိုင္းေယာ္ျမိဳ႔နယ္၊ လံုမြန္း ေက်းရြာသို႔ 
ကက္သလစ္ သာသနာ ေရာက္ရွိ ျခင္း (၇၅) ႏွစ္ ျပည္႔ စိန္ရတု ဂ်ဴဗလီ အထိမ္းအမွတ္ လက္ဝါးကား 
တိုင္အား ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဖိလစ္ဇေဟာင္းမွ ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္လွစ္ေပးစဥ္ (၁၉၊၃၊ ၂၀၁၇) 

(သတင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

မႏၱ ေလးဂိုဏ္ းခ်ဳပ္ သာသနာ၊ သာသနာျပဳက ေလးသူငယ္ မ်ား  ေႏြရာသီစခန္ းခ်သင္ 
တန္ း ကုိ ခ်မ္းသာကုန္း၊ စိတ္ပုတီးမယ္ေတာ္ ဘုရားေဂာ်ာင္းတြင္ မတ္လ ၂၀ ရက္မွ 
၂၄ ရက္ အထိ ျပဳလုပ္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ သင္တန္းသို႔ သာသနာအုပ္စု အသီးသီးမွ 
က ေလးသူငယ္  ၄၇၃ ဦးတက္  ေရာက္ ၾကသည္ ။

 ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ကက္သလစ္သာသနာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၇ခု 
မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီမွစတင္ျပီး Little Way မွ ကုိရင္ (၅) ပါး 

ဦးပဥၨင္းသိကၡာ ခံယူျခင္းအခမ္းအနား ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ 
ေတြ႕ရစဥ္
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        ေတာင္ငူသာသနာ၊ေတာင္ငူတိုက္နယ္
အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ
ကေလးသူငယ္အသင္းျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း 
နွ င္ ႔ေႏြ ရာ သီသင္တန္း ကုိ ( ၂၇ .၂ . ၂၀၁၇
မွ၅.၃.၂၀၁၇)အထိေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ပီးေမခန္းမ၌
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 ပို႔ခ်ေပးသူမ်ားမွာ Fr. ေစာအားတစ္၊ 
Sr. ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ Sr.ဂ်ဴးဒစ္မိငယ္၊ ဆရာမ 
ေဒၚထေရဇာခို၊ ဆရာဦးစံတင္၊ Sr. R. မအုန္း 
တို႔ျဖစ္ၿပီး ဆရာမေဒၚခင္မာဝင္း၊ ဆရာမ ရီတာ၊ 
ဆရာမသုန္သုန္ေက်ာ္ႏွင့္ လူငယ္ အခ်ိဳ႕တု႔ိမွ 
ကူညီပံ့ပို္႔ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
 တက္ေရာက္သူကေလးသူငယ္မ်ား 
(၇၄)ဦး ခန္႔ရိွပါ သည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ ၂၂. ၂. ၂၀၁၇

 CBCM-PMS ႐ုံး ဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ အဖြြဲ႕ 
သည္ ျမစ္ႀကီးနားသာသနာလုံးဆုိင္ရာ PMS 
ဒါ႐ုိက္တာ Fr. Leo ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္ျမစ္ႀကီးနား၊ ဧဒင္ရပ္ 
ကြက္ရွိ ရွင္လုကာဓမၼေကာလိပ္၊ လူမႈဖြဲ႕ၿဖိဳးေရး 
ႏွင့္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ 
ေရးငွာနသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 
၂၃ရက္ေန႔တြင္ဓမၼဆရာ/မေလာင္း (၇၉) ဦး 
ႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္းအစီစဥ္ကုိ နံနက္ ၉းဝဝ နာရီ 
တြင္စတင္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
လုံးဆုိင္ရာဒါရုိက္တာ Fr.B.Ne Ne မွရဟန္း 
မင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာျပဳအသင္းမ်ားအ 
ေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ CBCM-PMS ရုံး 
အကူႏွင့္ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏သာသ

ေတာင္ငူသာသနာ။၂၇.၂.၂၀၁၇။

နာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအသင္းဥကၠဌ Isa-
bella ၿပဳံးၿပဳံးေအာင္မွ သာသနာျပဳကေလးသူ

ငယ္အသင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ၎အသင္း၏လႈပ္
ရွားမႈပုံရိပ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း power point 

ျဖင့္ ေဝငွ ႐ွင္းျပေပးခဲ႔ပါသည္။ ဓမၼဆရာ/မ 
ေလာင္းမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔သိရွိလုိေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္းျခင္း၊ 
မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကေလး 
သူငယ္မ်ား၏အခန္းက႑ာကို အေလးအနက္ 
ထားကာ စိတ္ဝင္စားစြာ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ႔ 
ၾကပါသည္။
 ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းသားတစ္ဦးမွ 
ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ဓမၼဆရာ/မ 
ေလာင္းမ်ားကလည္း ယခုကဲ့သုိ႔႔ လာေရာက္ 
ေဝမွ်ေပးျခင္းအတြက္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ သာသ 
နာျပဳျခင္းဆုိင္ရာအသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားစြာ 
ရ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ သာသနာေတာ္ႀကီး တုိးတက္ 
ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားဆက္ကပ္သြားမည့္ 
အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

က်ိဳင္းတံုသာသနာ ၃.၃.၂၀၁၇

 က်ဳိင္းတုံသာသနာ၊ ပီးေမသာသနာ 
ျပဳမ်ားအားေအာက္ေမ့ဘြယ္ခန္းမ၌ Fr. An-
gelo Sai Pyan ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈ 
ေအာက္တြင္ လူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr. ျမင့္လြင္ႏွင့္ သီလွရွင္မ်ား၊လူငယ္မ်ားကူညီ
အားျဖည့္ၾကကာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
ေႏြရာသီ သင္တန္းအား တစ္လတာဖြင့္လွစ္ 
ေပးလွ်က္ရွိရာ ကေလးဦးေရစုစုေပါင္း (၄၂၆) 
ေယာက္တက္ေရာက္ေနၾကသည္။ ဤသင္ 
တန္းသုိ႔ CBCM-PMS ရုံးဒါရုိက္တာႏွင့္အဖြဲ႕ 
သည္သြားေရာက္ၾက၍ မတ္လ(၃)ရက္ေန႔ 
တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ 
ေတြ႕ဆုံျခင္းအစီအစဥ္၌ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အား ျမန္မာႏုုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာဒါရုိက္တာ Fr.B. 
Ne Ne မွရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳအ
သင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ CB-
CM-PMS ရုံးအကူႏွင့္ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ုုဳပ္သာ 
သနာ၊ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း 
ဥကၠ႒ Isabella ၿပံဳးၿပဳံးေအာင္မွ  သာသနာျပဳ
ကေလးသူငယ္အသင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ၎ 
အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း 
power point ျဖင့္ေဝငွ႐ွင္းျပေပးခဲ့ပါသည္။

 မ တ္ လ ( ၅ ) ရ က္ေ န ႔ တြ င္ လ ည္း  
က်ဳိင္းတုံ ၿမိဳ႕ေပၚရိွ မိခင္မ်ားအသင္း၊ မီးအိမ္ရွင္ 
အသင္း၊ ေကာင္းေသာဆာမာရိတန္အသင္းႏွင့္ 
လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားတုိ႔အား Isabella ၿပံဳးၿပဳံး 

ေအာင္မွ ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ သာသနာျပဳ
ကေလးအသင္းအေၾကာင္းေဝမွ်ေပးျခင္းႏွင့္  
တက္ေရာက္လာသူမ်ားကလည္းျပန္လည္ 
ေမးျမန္ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ဤရဟန္း 

မင္းႀကီးဆိုိင္ရာသာသနာျပဳကေလးသူငယ္အ
သင္းကုိ က်ဳိင္းတုံဂုုိဏ္းအုပ္သာသနာ၌ အျမန္
ဆုံးဖြဲ႕စည္းလုပ္ရွားႏုိင္ျခင္းငွာ အၾကံျပဳေဆြး 
ေႏြးျခင္းမ်ားတုိ႔ကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 jrefrmjynf &[ef;rif;BuD;qdkif&m omoemjyKtoif;rsm; ½Hk;tzGJY rS  uGif;qif;a0rQjcif; 
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 ျမစ္ႀကီးနားသာသနာအတြင္းရွိသူေတာ္စင္ 
ဂိုဏ္း ၁၁ ဂုိဏ္းမွ သီလရွင္ မ်ား ၃ လတစ္ႀကိမ္ 
ျပဳလုပ္လၽွက္ရွိေသာ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းကုိ ၃.၃. 
၂၀၁ရ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ရွိစိန္ဂ်ဳိး
ဇက္သီလရွင္ေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 Facilitator အျဖစ္ Fr. Maurice, MF  
မွ ဦးေဆာင္ၿပီးသူေတာ္စင္မ်ား က်င့္ၾကံရမည့္ 
ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ 
အဘယ္ကဲ့သို႔ က်င့္ၾကံေနထိုင္ေၾကာင္းကို ေဝ 
မၽွခိုင္းၿပီးေနာက္ Fr.Maurice မွသူေတာ္စင္ 
တိုင္းတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ ပါရမီမ်ားအ 
ေၾကာင္း ကိုေဝမၽွေပးခဲ့သည္။ 
 နံနက္ ၁၁ နာရီ ခြဲတြင္ မစၧား စတင္ 

သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္းမ်ား စုေပါင္း ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း

ခဲ့သည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ Relious Associa-
tion of Myitkyina Diocese (R.A.M) မွ 
တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အရာမ်ားကို 

  NCYC မွတာဝန္ခံ Fr.Joseph ေစာ 
အယ္ေကာ္ထူးမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ သာသနာဇံုအတြင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ နယ္ 
အသီးသီးမွလူငယ္မ်ားကို သခင္ခရစ္ေတာ္၌ 
ဆံုဆည္းမိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း အခမ္းအနားကို 
(အင္းစိန္) St.Peter & St.Paul သာသနာ 
ဖားစည္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၃.၃.၂၀၁၇ 
ေသာၾကာေန႔ ညေန(၆)နာရီမွ (၈း၃၀)နာရီ 
ထိက်င္းပခဲ့သည္။
 အခမ္းအနားတြင္ တရားေဒ  သနာ 
ေတာ္ကို Fr.Brian Ba  Nya Nwe မွ လည္း 
ေကာင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းျခင္းကို 
Fr. Nichodemus အဖြဲ႕မွလည္းေကာင္း 

၊ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေျမာ္ျခင္း အာပတ္ေျဖျခင္း 
ကို Fr.Joseph Eh Khaw Htoo မွ လည္း 
ေကာင္း လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံုမႈအခမ္းအနားကို 
ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။
 ထိုအခမ္းအနားတြင္ရန္ကုန္သာသ 
နာဇံုအတြင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ သာသနာနယ္ 
အသီးသီးမွ လူငယ္ဦးေရ  (၁၀၀) ေက်ာ္ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
 အစီအစဥ္အၿပီးတြင္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြး 
ျခင္းမ်ားကို စိိန္ဂ်ဳဒ္သာသနာမွ Ko Michael 
က လွဴဒါန္း ေကၽြးေမြးခဲ့ပါသည္။

(RVA -အင္းစိန္)

NCYC ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သခင္၌ လူငယ္မ်ားဆံုဆည္းမိတ္သဟာရဖြဲ႔ျခင္း

ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ။၃.၃.၂၀၁၇။

တိုင္ပင္ၿပီး ဧၿပီလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Seminor 
တြင္လည္း အားလုံးတက္တက္ႂကြႂကြ တက္ 
ေရာက္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး 

တြင္ ေန႔လည္စာအတူစားၾကၿပီး၊ အၿပီး၌ မွတ္
တမ္းတင္အမွတ္တရဓာတ္ပုံရိုက္ခဲ့ၾကသည္။
                                    Sr.Julia( MSP)

 ဗန္းေမာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္ မင္းလွ 
ရပ္ကြက္ စိန္႔ပီတာဘုရားေက်ာင္းဝင္း အတြင္း 
တြင္ အလွဴရွင္ ဦးေဇာ္လွ်န္လီႏွင့္ ေဒၚစင္းပူး 
ထုမိသားစုမွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ မယ္ 
ေတာ္ဂူသစ္ဖြင့္ပြဲကို ဆရာေတာ္ႀကီး ေရမြန္  
ဆြမ္လြတ္ဂမ္မွ ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ 
သည္။  ထို႔ေနာက္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ဆရာေတာ္ေရမြန္ ဦးေဆာင္ ၍ ရဟန္းေတာ္ 
(၇) ပါး ပါဝင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ မယ္ေတာ္ဂူ 
ဖြင့္ပြဲသို႔ ဘာသာတူမ်ား စုစုေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ 
တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ထိုမယ္ေတာ္ဂူကို အလွဴရွင္မ်ား လွဴ 
ဒါန္းရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခံစားရရွိခဲ့ေသာ 
ေက်းဇူးမ်ားအားေက်းဇူးတင္ျခင္း အထူးသျဖင့္ 
သားရတနာ ေပးသနားေတာ္မူသည့္အတြက္ 
ေက်းဇူးတင္သည့္အတြက္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ပါသည္။
 မယ္ေတာ္ဂူေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္ပြဲသို ႔  
ကခ်င္အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ Kumhtung 
Seng Ra ႏွင့္ခင္ပြန္း၊ Isabel Ja Bawk, Ja 
San Lu, Lashi Hkawn Hkawn ႏွင့္ Lahkri 
Htu Shan တို႔ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။     

 Tsalum (BMW-OSC)

r,fawmf*lopfaumif;csD;ay;zGifhyGJ
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 ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာအတြင္း 
ရွိ စေကာကရင္ ကက္သလစ္ဘာသာတူမ်ား 
ကရင္ စာစကား ျပန္လည္ တတ္ေျမာက္လာ 
ေရး အတြက္ရည္ရြယ္၍ ဆရာေတာ္ႀကီး John 
ေစာ ေယာဟန္၊ Fr. Simon, Fr. Hygenus 
Myint Soe  တို႔မွႀကီးမွဴး၍ ရန္ကုန္သာသနာ 
နယ္အသီးသီးမွ ကရင္စာ၊ စကား အားနည္း 
ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကရင္စာ သင္ၾကား 
နိုင္ေရးအတြက္၊ နယ္အသီးသီးမွ ကရင္စာ၊ 
စကားတတ္ေသာဆရာ ဆရာမမ်ားကို ေခၚ 
ယူကာ အင္းစိန္ St.Peter & St. Paul 
ဖားစည္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္ စုစည္း 
ၿပီး၊ ဆရာအတတ္သင္ သင္ၾကားမႈ နည္း 
စနစ္ကို KBC မွ ဆရာမနီးထာ ဦးေဆာင္ၿပီး 
နွစ္စဥ္လာ၍ သင္ၾကားေပးသည္။

 ယခုနွစ္တြင္ လည္း  ဆရာမ နီးထား 
နွင့္ ဆရာတစ္ဦးလာေရာက္၍ တတိယ အ 
ႀကိမ္ မြမ္းမံသင္ၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။ တက္ 
ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ ဆရာ ဆရာမ စုစုေပါင္း 
ဦးေရ (၆၂) ဦး ရွိၿပီး သင္တန္း အၿပီး (၃)ရက္ 
ေန႔တြင္ ကရင္စာႏွင့္ ဘုရားစကားသင္ၾကား 
ေပးရန္ ေတာင္ခံထားေသာ နယ္အသီးသီးသို႔ 
ေစလြတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ဆရာဆရာမမ်ားအားလံုး အဆင္ေျပ 
ၾကပါေစလိ႔ုဆုေတာင္း ေပးၾကရင္း မိမိကေလး 
မ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္သင္ၾကားေစျခင္း 
ျဖင့္ကူညီအားေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းထား 
သည္ ကို သိရွိရပါသည္။
                                     RVA(အင္းစိန္)

စေကာကရင္ ကက္သလစ္ဘာသာတူမ်ား ကရင္စာ၊ ကရငစ္ကား 
ျပန္လည္ တတ္ေျမာက္လာေရး

 ျမန္မာျပည္ရွိ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း 
သီလရွင္မ်ားအသင္းဂိုဏ္းမွ စစၥတာရ္ရိုစ္႔ဗာဂ်ီး 
နီးၿမိဳင္၊ စစၥတာရ္စီစီလ်ားညႊန္႔ႏွင့္ စစၥတာရ္ေမာ္ 
နီကားဂ်ိမ္းတို ႔၏ဘုရားရွင္အားဆက္ကပ္ခဲ့  
ေသာသလီရွင္အသကတ္ာ ေရႊဂ်ဴဘီလပီြဲေတာ ္
ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 ေရႊဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကုိ၈.၂.၂၀၁၇ေန႔
တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္းရွိ စိန္ဂၽြန္း 
ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဖာ 
သာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ေမာင္ဝင္း ဦးေဆာင္၍ ရဟန္း 
ေတာ္(၁၆)ပါး မွေက်းဇူးတင္ မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္သို႔ဂိုဏ္း 
အသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား၊ ဘရာသာရ္မ်ား၊ 
ဘာသာတူမ်ား ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။
 ျမန္မာျပည္ရွိ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း 
သီလရွင္မ်ား၏ သမိုင္းအက်ဥ္းမွာ-
 ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ျမန္မာျပည္ရွိစာသင္ 
ေက်ာင္းမ်ားအားျပည္သူပိုင္သိမ္းခ်ိန္တြင္တိုင္း 
ရင္းသူသီလရွငေလာင္း ၁၄ ပါးႏွင့္ေပၚစတူလင့္ 
(၂)ပါးသာရိွေနပါသည္။ထုိ ႔အျပင္ယာယီသ
စၥာခံသီလရွင္(၃)ပါး၊ Sr.Marie Lewis, Sr.Hel-
en Angelus , Sr.cyril James (RIP) ႏွင့္ 
တစ္သက္သ စၥာယူၿပီးသူ Sr. Joan An-
drews(RIP)တို႔သာက်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။
 ႏုိင္ငံျခားသားသီလရွင္မ်ားထြက္ခြါ  
သြားၿပီးေနာက္ပို္င္းတြင္ တိုင္းရင္းသူသီလရွင္ 
(ေလာင္း)အဖြဲ႔မွာ ႏိုင္ငံျခားသားသို႔ထြက္ခြါ ၍ 

ေကာင္းေသာသိုးထိန္း သီလရွင္မ်ားအတြက္ထူးျခားေသာေန႔ရက္ျမတ္

လိုအပ္ေသာသီလရွင္အသက္တာ မြမ္းမံသင္ 
တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတို္င္ပင္ပဲ ဘုရားရွင္၏ 
အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ၁၉၆၇ ေဖေဖၚဝါရီလ (၈)
ရက္ေန႔တြင္ ပထမသစၥာခံယူၿပီး သီလရွင္(၁၀) 
ပါးႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ခြါခဲ့ပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ၁၉၆၇ မွ ၁၉၇၁ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ 

ျပည္တြင္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသီလရွင္မ်ား 
မရွိေတာ့ပဲ ထိုႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းမွ ျမန္မာ 
ျပည္သို႔ျပန္လာခြင့္ရရွိခဲ့သည္။
 ယခုအခ်ိန္တြင္ သီလရွင္ေပါင္း(၅၁) 
ပါးႏွင့္ သီလရွင္ေလာင္း(၂)ပါးတို႔သည္ ျမန္မာ 
ျပည္ရွိ သီလရွင္ေက်ာင္း(၉) ေက်ာင္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ဘဝျမွင့္တင္ 

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား    အျခားေသာ   လူဝတ္ 
ေၾကာင္မ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္ 
တြဲ၍ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
 စႏၵာလင္း
         ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသီလရွင္ေက်ာင္း

ရန္ကုန္
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 ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၂၀၁၇ ခု၊ ေဖ 
ေဖာ္ဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ညေနပိုင္း 
အခ်ိန္ BANGKOK AIR ျဖင့္ ရန္ကုန္မွ 
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံဘန္ေကာက္တြင္ေခတၱနားခဲ့ၿပီး ထို႔မွတ 
ဆင့္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ည(၇း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ 
စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
 ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔၊ နံနက္ 
(၁၀း၀၀)နာရီတြင္ ဖႏြမ္းပင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
Msgr. Olivier (MEP) ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး သာသ 
နာျပဳကိစၥ အဝဝကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖင့္ ေရာက္ရွိစဥ္က LIT-
TLE WAY MISSIONARY သာသနာျပဳဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ သာသ 
နာ ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထိုႏွစ္မွပင္ LWMသာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
မ်ားအားေစလြတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
 ဆရာေတာ္ႀကီး OLIVIER သည္ 
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ MEP သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဂိုဏ္းဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံ 
ဖႏြမ္းပင္တြင္ (၁၈)ႏွစ္တိုင္တိုင္ သာသနာျပဳ 
ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွ LWM သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီး(၂)
ပါးျဖစ္ေသာ FR.JOHN MAUNG PENG ႏွင့္ 
FR. ABRAMHAM MG KHUN တို႔ကိုသာသနာ 
ျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီးေစလြတ္ေပးရန္ ေတာင္းခံခဲ့ 
သည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ LWM ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးဂိုဏ္း တာဝန္ခံ FR.PETER TUN THAIK 
လည္း လိုက္ပါလာသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း အၿပီးတြင္ FR. ABRAMHAM 
KHUN ေမာင္းႏွင္းလာေသာကားျဖင့္ SIHA-
NOUVILLE ၿမိဳ႕သုိ႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကသည္။ FR. 
A. KHUN သည္ SIHANOVILLE သာသနာ 
၏ လက္ေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး အျဖစ္ 
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္သည္။ လမ္း 
ခရီးတြင္ TRENGTRAYIENG ရြာရွိ ST. MAR-
TIN DE PORRES MISSION CENTRE 
သို႔သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ထိုရြာတြင္ 
ခမာလူမ်ိဳးႏွင့္ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးမ်ား ေန 
ထိုင္ၾကသည္။ ထိုေနရာတြင္ မူႀကိဳေက်ာင္း 
ငယ္ တစ္ေဆာင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနအိမ္တစ္ 
ေဆာင္၊ ဘုရားဝတ္ျပဳရန္အေဆာင္ႏွင့္ ဧည့္ 
သည္မ်ား တည္းခိုရန္ အေဆာင္တစ္ေဆာင္ရွိ 
သည္။ ထိုေနရာဓမၼဆရာႏွင့္ သူ၏မိသားစု၊ 
မူႀကိဳဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ (၁၅)ဦး
ခန္ ႔ရွိ ၿပီးဆရာမကကေလးမ်ားအားစာသင္ေ
ပးေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ တစ္ရြာလံုးခမာ
လူမ်ိဳးကက္သလစ္ဘာသာဝင္အနည္းငယ္
သာရွိၿပီး က်န္သူမ်ားမွာဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး ကက္ 
သလစ္ ဘာသာဝင္ အနည္းငယ္သာရွိၿပီးက်န္
သူမ်ားမွာဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး ကက္သလစ္ ဘာ 
သာဝင္မ်ားျဖစ္ၾက သည္။ FR. A. KHUN ၎ 
ေနရာသို႔ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို တစ္ပတ္ 
လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေလာက္သာ သြားေရာက္ပူေဇာ္ 
ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ DOMINICAN သီလ 
ရွင္ တစ္ပါးျဖစ္ေသာ SR.GEMMA OP သည္ 
မူႀကိဳႏွင့္ အျခားပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား 
အတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေလာက္သာ

လာေရာက္ကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၎မွတစ္ဆင့္ STEREAM 
BAL သို႔ ခရီးႏွင္ခဲ့သည္။ ထိုေနရာ၌ရွိေသာ 
ကက္သလစ္သာသနာ ေက်ာင္းဝင္းသည္ အ 
ေတာ္ပင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ျခံဝိုင္းထဲတြင္ ဘုရား 
ရွိခိုးရန္ အခန္းတစ္ခန္းရွိသည္။ FR.  A.KHUN 
မွ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ ၾကြေရာက္ မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္ေဟာၾကားေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာေရးကိစၥ 
အရပ္ရပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္ရြာ စုစုေပါင္း (၅)ရြာ ရွိေၾကာင္း၊ 
DOMINCAN သီလရွင္မွ ပညာေရး (Literacy 
Program) တို႔ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ 
မူႀကိဳေက်ာင္း တိုးခ်ဲ႕ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း 
ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ည(၇း၀၀)နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ SIHANOUVILLE ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ 
ရွိလာၾကပါသည္။ ၎ၿမိဳ႕သည္ ေတာင္ ကုန္း 
ေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ပင္လယ္ကမ္းေျခေၾကာင့္ 
႐ႈခင္းအလြန္ လွပသာယာလ်က္ရွိသည္။ ST. 
MICHAEL MISSION သည္ ေတာင္ကုန္း 
ေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနအိမ္ ရွိသည္။ ဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္း၊ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အနားယူ 
အပန္းေျဖ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။
 FR.SONG သည္ ခမာလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 
ေက်ာင္းထိုင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး သူ႔ 
ကိုကူညီရန္ ကိုရီးယားသာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး FR. DANIEL ႏွင့္ FR. A. KHUN တို႔ 
အျပင္ DOMINICAN သီလရွင္သံုးပါးရွိသည္။
 ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ KAM POT ၿမိဳ႕သို႔ သြားခဲ့ၾကကာ 
PREY PROS ရြာကိုအလည္ဝင္ၿပီး ST. PETER 
CENTRE ၌ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 
PREY PROS သည္ ရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး ခမာ 
လူမ်ိဳး ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ အနည္းငယ္ 
သာရွိသည္။ KAM POT သာသနာႏွင့္ဆိုင္ၿပီး 
FR. JOHN MG PENG တာဝန္ယူရသည့္ရြာ 
ျဖစ္သည္။ သာယာလွပသည့္ သာသနာဝန္း 
တြင္ မူႀကိဳေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနအိမ္ႏွင့္ 
လူငယ္ရိပ္သာရွိသည္။ မူႀကိဳေဆာင္ကိုဘုရား 
ရွိခိုးခန္းအျဖစ္အသံုးျပဳသည္။ FR. J. MG 

PENG မၾကာခဏလာေရာက္ၿပီးသာသနာေရး
ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ လူငယ္မ်ားကို
စည္း႐ံုးသည့္အေနျဖင့္ အားကစားပြဲမ်ားႏွင့္ 
ေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးသည္။ ငါးေမြးျမဴေရး 
ႏွင့္ ဝက္ေမြးျမဴေရးလည္းရွိသည္။ ၎ရြာ၌ 
ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ 
ဟုသိရသည္။
 ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ KAM POT 
ၿမိဳ႕ကိုညေန (၄း၀၀) နာရီ ေရာက္ရွိၿပီး ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး FR. GIANLUCA (PIME) 
ႏွင့္အတူ ST. AUGUSTINE PASTORAL 
CENTRE အခန္းတစ္ခုတြင္ မစာၦးတရားေဟာခဲ့ 
သည္။ ဂ်ပန္သီလရွင္ (၂) ပါးႏွင့္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္အနည္းငယ္တို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 
KAM POT သည္ တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေသာၿမိဳ႕ျဖစ္
သျဖင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း၌လည္း အေရးပါ 
သည့္ ဗဟိုဌာနတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားတို႔သည္မူႀကိဳေက်ာင္း 
ႏွင့္ Literacy program (ပညာေရး)အျပင္လူ
မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းေဆာင္ရြက္ေပး
သည္။ ကိုယ္ပိုင္စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ 
ျခင္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းအသစ္ေဆာက္ရန္ျပင္
ဆင္ေနၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၈)ရက္ေန႔ 
တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ရန္ 
ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ သြားခဲ့ၾကသည္။ အျပန္ 
လမ္းတြင္ FR.GIANLUCA (PIME) တာဝန္ 
ယူေနသည့္ CHUN KIRI ၿမိဳ႕ ST. JOSEPH 
MISSION CENTREကို ဝင္ေရာက္ေလ့ 
လာခဲ့သည္။ CHUN KIRI MISSION ေက်ာင္း 
ထိုင္  FR. GIANLUCA မွ အထူးအေလးေပး 
သည့္ သာသနာ တစ္ခုျဖစ္သည္။
 FR. A. KHUN ေမာင္းလာသည့္ 
ကားသည္ အေမရိကန္တို႔ ေဖာက္လုပ္သည့္ 
လမ္းမႀကီးအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဖႏြမ္းပင္ 
ေလဆိပ္သို႔ အခ်ိန္မီပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ BAN-
KOK AIR ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ကို ည 
(၆း၀၀) နာရီတြင္ ေခ်ာေမာစြာေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
 ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံသို႔ သာသနာျပဳ 
ရဟန္းႏွစ္ပါးႏွင့္ အျခားသာသနာျပဳမ်ား ဆက္
ကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုအေျခခံၿပီးေအာက္ပါ
အတိုင္းသုံုးသပ္မိပါသည္။

(၁) ကမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရး (၁၆)  
သန္းမွ်သာ ရွိၿပီး ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ 
(၃) ေသာင္းခန္႔ရွိသည္။

(၂) ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အေျပာင္းအလဲ 
ေၾကာင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္
လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္းကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာကို စိတ္ဝင္စားမႈ အား 
နည္းေနသည္။

(၃) အမ်ားအားျဖင့္ ခမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၿပီး 
၉၀% သည္ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္ၾကသည္။

(၄) ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဗီ ယက္ 
နမ္လူမ်ိဳးမ်ား ထက္ဝက္ခန္႔ ရွိသည္။

(၅) ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၉၀% ရိွေသာ္ျငားလည္း 
ေစတီပုထိုးမ်ားမ်ားစားစား မေတြ႕ရပါ။ ဗုဒၶ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား လူသူ ၾကား 
မေပၚလြင္ပါ။

(၆) သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းကိုမူႀကိဳ၊ ပညာေရး 
အစီအစဥ္ (Literacy program) ႏွင့္ 
က်န္းမာေရး တို႔မွအစျပဳေနၾကရသည္။

(၇) ေပးႏိုင္ကမ္းႏိုင္ေသာ သာသနာျပဳသူမ်ား 
ထံမွ လူထုသည္ ခ်ည္းကပ္ၾကၿပီး မေပးကမ္း 
ႏိုင္ေသာသူမ်ားကိုမူ စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိ 
ၾကေပ။

(၈) သာသနာျပဳမ်ားသည္ ေဒသခံ ဘာသာ 
စကား ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို သိနားလည္ 
တတ္ ကၽြမ္းၿပီး တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ လို 
အပ္သည္။

(၉) စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ စက္ေမာင္း စက္ 
ျပင္၊ ျမဴးစစ္သီခ်င္း အေျခခံပညာ ရွိထား 
သင့္သည္။

(၁၀) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သာသနာျပဳမ်ားသည္ ST.
PETER ၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္မွ ခြန္အားယူရ 
သည္။ “ငါ၌ ေရြေငြမရွိ၊ ရွိသည့္အရာကိုသင့္ 
အားေပးမည္ …. (ACT 3:6) “ခရစ္ေတာ္၏ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကိုေပးမည္ …။”

(၁၁) “ပစ္တိုင္းေထာင္” သာသနာျပဳျဖစ္ 
ရန္လိုသည္။ အခ်ိန္ေနရာမေရြး ဘုရားရွင္ 
ေစလႊတ္သည့္ေနရာသို႔ မဆိုင္းမတြ သြားရ 
မည္ ျဖစ္သည္။

(၁၂) တစ္ဦးတည္း ေနထိုင္တတ္ရမည္။ 
ဆြမ္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ အဝတ္ေလ်ာ္ဖြတ္ျခင္း၊ 
ေစ်းဝယ္ထြက္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ကိုကိုယ္ တိုင္လုပ္တတ္ရမည္။ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ႏွင့္ အေဖာ္ျပဳၿပီး ျပင္ပလူမ်ားႏွင့္ ခင္ 
မင္ရင္းႏွီးမႈ ရွိရမည္။

(၁၄) သာသနာျပဳျခင္းသည္ အလြန္ၾကာ ရွည္ 
သည့္ ခရီးလမ္းျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိလုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္သည္ ပထမေျခလွမ္းသာ ျဖစ္ 
ေသး ေၾကာင္းမွတ္ယူရသည္။

(၁၄) ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ လမ္းပမ္းဆက္ 
သြယ္ေရးေကာင္းျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား 
ေတာရြာအထိ ေရာက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ သာ 
သနာလုပ္ ငန္းတြင္မ်ားစြာ အေထာက္ 
အကူျပဳသည္။

LWM သာသနာျပဳရဟန္းမ်ားကိုအစဥ္
ေလးစားဂုဏ္ျပဳလ်က္

+ ဆရာေတာ္မာတီးယာဦးေရႊ (ၿငိမ္း)
၁၉-၂-၂၀၁၇

crmXgae uarÇm'D;,m;ajrodkY tvnfwacguf+ ဆရာေတာ္မာတီးယာဦးေရႊ (ၿငိမ္း)
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 ေခတ္အခ်ိန္အခါ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္   ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သံုးသပ္ျခင္းကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဆီးနိတ္ SYNOD (ညီလာခံ) ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ေခၚယူခဲ့ေသာ ပထမဦးဆံုး 
ညီလာခံတြင္ မိသားစုအေရးကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို ညီလာခံ အၿပီးတြင္ "ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာခၽြန္ေတာ္ ထုတ္ျပန္ၿပီး 
မိသားစုမ်ားအတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔ ရယူရမည္ကို နည္းလမ္းေပးထားပါသည္။

 ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ ညီလာခံသည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အလြန္ အေရးပါေသာ က႑ ျဖစ္သည့္ လူငယ္မ်ားအေရးကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ယေန႔လူငယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ မ်က္ေမာက္ေခတ္ကာလ၏ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိပင္ျဖစ္သည္။ ထူးခၽြန္ထက္ 
ျမက္ေသာ လူငယ္မ်ား အခြင့္အလမ္းေကာင္းရႏိုင္ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ အျမင့္ဆံုးေရာက္ေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကပါေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆး၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ 
ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ ဆိုးညစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး စသည့္ ျပႆနာေပါင္းစံုျပည့္ေနေသာ ေလာကဓံ၏ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ နလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကရရွာေသာ လူငယ္မ်ားစြာကိုလည္း 
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

 လူငယ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္သာ ရွိေနသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံတကာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ ရဟန္းမင္း 
ႀကီး စဥ္းစားမိသည္မွာ ဤအေျခေနတြင္ ရွိေနေသာ လူငယ္မ်ားသည္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအား ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ၾကပါမည္လား၊ ေသာကဝန္ပိေနေသာ လူငယ္တို႔သည္ လူ႔ဘဝ 
ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ ရွာေတြ႕ႏိုင္ၾကပါမည္လား။ သူတို႔၏ အသက္တာကို တန္ဘိုးရွိရွိ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မည္ကဲ့သို႔ကူညီႏိုင္ပါမည္နည္း၊ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ 
လူငယ္တို႔၏ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းေပးရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဆီးနိတ္ (ညီလာခံ) ကို က်င္းပမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာ ခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုညီလာခံႀကီးကို အေကာင္းဆံုးက်င္းပႏိုင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ စာခၽြန္ေတာ္ တစ္ေစာင္ကို ၂၀၁၇ ခုဇႏၷဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစာခၽြန္ေတာ္ကို 
ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔တြင္ ရဟန္း မင္းႀကီးက လူငယ္မ်ားအသံကုိ နားေထာင္လိုပါသည္ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ "သင္တို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ ႐ုန္းကန္ေနရတာေတြ၊ ေဝဖန္ 
ျပစ္တင္ခ်င္တာေတြကိုလည္း ခ်န္မထားဘဲ ကၽြႏ္ုပ္ကို၊ သတင္တို႔ရဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို၊ သင္တို႔ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ေျပာျပၾကပါ" ဟု လူငယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ 
ခဲ့သည္။ "သင္တုိ႔ရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားၾကပါေစ၊ သင္တို႔ရဲ႕ အသံေတြဟာ သင္တို႔ အသင္းအဖြဲ႔အတြင္းမွာ ပဲ့တင္ထပ္ပါေစ၊ သင္တို႔ဝိညာဥ္ရဲ႕ သိုးထိန္းေတြလည္း သင္တို႔ အသံကို 
ၾကားၾကပါေစ။" လူငယ္မ်ားကိုယ္တုိင္ကလည္း ဘုရားသခင္၏ အသံကို နားေထာင္တတ္ရန္၊ နားေထာင္ရဲရန္ လိုေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီးက သတိေပးခဲ့သည္။ "သင္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးစား 
အားထုတ္မႈ၊ သင္တို႔ရဲ႕ ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္၊ သင္တို႔ရဲ႕ ရက္ေရာမႈေတြေၾကာင့္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေလာကကမၻာတစ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မွာပါ၊ သင္တို႔ဘဝမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုး 
ျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔အတြက္ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚသံေတြကို ၾကားတဲ့အခါ နားေထာင္ဖို႔ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းစဥ္ကိုလိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ေခၚသံ ၾကားရတဲ့အခါ စြန္႔လႊတ္ 
စြန္႔စားဖို႔ မတြန္႔တိုပါနဲ႔။"

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ညီလာခံအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာခၽြန္ေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား စဥ္းစား 
ေထာက္႐ႈရန္ အခန္း သံုးခန္းခြဲကာ တင္ျပထားသည္။ စာခၽြန္ေတာ္အရ လူငယ္ဆိုသည္ကို အသက္ ၁၆ မွ ၂၉ အတြင္း အရြယ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းထားသည္။ စဥ္းစားရန္ အေၾကာင္းအရာ 
သံုးခုမွာ ၁) မ်က္ေမာက္ေခတ္ကာလ၏ လူငယ္မ်ား ၂) ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း ၃) လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား တို႔ျဖစ္သည္။

 ညီလာခံ က်င္းပေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ရွိေသာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ညီလာခံ က်င္းပေရး ႐ံုးေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေတာင္းခံထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ

(၁) ကိန္းဂဏန္းမ်ား

- တိုင္းျပည္၏လူဦးေရႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြါးႏႈန္း

- တိုင္းျပည္၏ လူဦးေရထဲမွ အသက္ ၁၆ မွ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိလူငယ္မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း

- တိုင္းျပည္လူဦးေရးမွ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ ရာခိုင္ႏႈန္း

- လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေသာ အသက္အရြယ္ (အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား)။ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းဝင္ေသာ/သူေတာ္စင္ေဘာင္ ဝင္ေသာ အသက္အရြယ္ (အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား)

- အသက္ ၁၆ မွ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလုပ္သမား (အလုပ္လက္မဲ့) ရာခိုင္ႏႈန္း

(၂) အေျခအေနကို သံုးသပ္ျခင္း

က)လူငယ္မ်ား၊ အသင္းေတာ္ ႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း

 ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ အသင္းေတာ္ အစီအမ့မ်ားကို လုိက္နာသူမ်ားသာမက၊ မလိုက္နာသူမ်ား၊ စိတ္မဝင္စားသူမ်ားကုိပါ ရည္ညႊန္းပါသည္။

၁) အသင္းေတာ္က လူငယ္မ်ား လက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ နားေထာင္ပါသနည္း။

၂) သင္တို႔၏ ႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ သိသာထင္ရွားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားးကာ မည္သည့္ အရာမ်ားနည္း။

၃) အသင္းေတာ္အတြင္း လူငယ္မ်ားအား စု႐ံုးရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပံုစံ ႏွင့္ ေနရာမ်ားတြင္ စနစ္တက် စု႐ံုးေစလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္ရပါသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

၄) အသင္းေတာ္ျပင္ပတြင္ လူငယ္မ်ားအား စု႐ံုးရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပံုစံ ႏွင့္ ေနရာမ်ားတြင္ စနစ္တက် စု႐ံုးေစလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္ရပါသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

၅) သင္တုိ႔ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ လူငယ္မ်ားက အသင္းေတာ္ထံမွ မည္သည့္ အရာကို အမွန္တကယ္ ေတာင္းဆိုပါသနည္း။

၆) အသင္းေတာ္၏ အသက္တာအတြင္း လူငယ္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ရန္ သင္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား ရွိပါသနည္း။

၇) အသင္းေတာ္အနီးအနား မကပ္ေသာ လူငယ္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔၊ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ အဆက္အသြယ္ရႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါသနည္း။

ေနာက္ထုတ္မည့္ စာေစာင္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္

SYNOD 2018 vli,frsm;? ,HkMunfjcif;ESifh ac:awmfrljcif;udk qef;ppfjcif;
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 ေတာင္ငူသာသနာ၊ ထီးသာေစာ 
တိုက္နယ္ တြင္ ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ား 
အတြက္ သင္ တန္းကို၂၀၁၇ မတ္လ ၉ 
ရက္ မွ ၁၃ ရက္ အထိ လိုခါးပလို 
ေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 လူငယ္တာဝန္ခံ Rev. Fr. John 
ၿငိမ္းမင္းသူ၊ Rev. Fr. ဝီလ်ံထူး၊ Sr. Rosa 
နဲနယ္၊ Sr. B. ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ ဆရာမ 
ဒၚေထေရးဇားခို၊ ဆရာ ဦးဘယ္ညာမီးႏို 
တို႔မွ ပို႔ခ်ေပးခဲၿပီး Sr. Judith မိငယ္ႏွင့့္ 
သာသနာလူငယ္၊ အမာခံလူငယ္မ်ား 
သြားေရာက္ကူညီအားေပး ကြင္းဆင္း 
ခဲ့ၾကပါသည္။

 လူငယ္ေမာင္မယ္ ၉၀ ဦးခန္း 
ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ေတာင္ငူသာသနာ လူငယ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေတာင္ငူသာသနာ။ ၉-၁၃.၃.၂၀၁၇။

ရန္ကုန္ ၁၂ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၇ 

 ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ နံနက္(၆)
နာရီ အခ်ိန္တြင္ အင္းစိန္ရွိ စိန္ပီတာ ႏွင့္ 
စိန္ေပါလ္ သာသနာ ဖားစည္း ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္၊ ဓမၼဆရာ/ဆရာမ သင္တန္း (၂) ႏွစ္ 
ျပည့္၍ သင္တန္းၿပီးဆံုး ေသာဓမၼဆရာ/
ဆရာမ (၁၅) ဦးအား ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ 
ေစာေယာဟန္၊ မြန္ဆီေညာ္ဖရန္စစ္ ႏွင့္ ရ 
ဟန္းေတာ္(၇)ပါးတို႔မွ ေစလႊတ္ျခင္း အခမ္း 
အနားႏွင့္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ ျခင္း 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ဘာသာ 
တူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ အားေပး 
ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။
 မစၧားတြင္ မြန္္္္ဆီေညာ္ ေစာဖရန္စစ္ 
မွ ၾသဝါဒတြင္ ေစလြတ္ျခင္းခံရေသာ ဓမၼ 
ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား "သာသနာ့ လယ္ကြင္း 
တြင္ ဘုရားအတြက္ အလုပ္လုပ္ ဆက္ကပ္ၾက 
ေသာအခါတြင္ မိမိ၏ အလိုထက္ ဘုရား၏ 
အလိုကို ပိုလိုက္ဖို႔ရန္၊ ဘုရားအတြက္ ဆက္ 
ကပ္ေနတဲ့ဘဝဟာ ဖေယာင္းလမ္း သက္ 
သက္ မဟုတ္ပဲ ခေယာင္းလမ္းလည္း ျဖစ္ 
သည့္ အတြက္ မေၾကာက္ၾကရန္၊ ဘုရားရဲ႕ 
ေက်းဇူးေတာ္ မပါလွ်င္ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္ 
ျဖတ္ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ ခြန္အားေက်းဇူး 
ေတာင္းခံရန္၊ ဘုရားအတြက္ စြန္႔စားရမည့္ 
သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒုကၡ အခက္အခဲ 
မ်ားကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ခံထမ္းႏိုင္ရန္
ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးခဲ့သည္။

 RVA(အင္းစိန္)

"r®q&m^q&mr oifwef;qif;yGJ

သင္တန္ဆင္း ဓမၼဆရာ/ဆရာမ မ်ားအား ေမစၧား အၿပီးတြင္ ေတြ႔ရစဥ္
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ေျမာင္းျမ ၊ ၁၆  ရက္ မတ္လ၂၀၁၇

 ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ေျမာင္းျမ 
သာသနာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာျဖစ္သင္ေက်ာင္း အမွတ္စဥ္ 
(၄၁) ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ဓမၼဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲကို မတ္လ ၁၆  
ရက္ေန႔က ေရႊႏွလံုးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
အဖဆရာ ေတာ္ဘုရား ႂကြေရာက္ၿပီး ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ကို 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 မတ္လ ၁၅ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အဖ 
ဆရာေတာ္ဘုရားအား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက 
အက ပေဒသာမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး 
ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Albert Nyan 
Soe Nyein မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ပညာ 
သင္ႏွစ္၏ အေကာင္းဆံုး ပထမဆု ၊ ဒုတိယဆု၊ 
တတိယဆု ႏွင့္ စံျပဆု မ်ားကို ေၾကညာေပး 
ခဲ့ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာ ၊ ဆရာမမ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲ" 

 ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ 
ၿမိဳ႕ စိန္ပီတာ ကာသီျဒယ္တြင္၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
ပညာ သင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း 
စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကသည့္ ပုသိမ္ RCM Day 
Specialမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအ 
တြက္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ေသာ မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္ကို ေဖေဖေၚဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔၊  နံနက္တြင္ 

ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မြန္ဆီေညာ္ 
ဝီးဖရက္ျမင့္စိုး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ ဲ်ရ္မင္း၊ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဂၽြန္လႊမ္းမိုးႏိုင္ တို႔မွ ပူေဇာ္ေပးခဲ့ 
ပါသည္။ 

 မစၧားတရား အၿပီးတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား 
အတြက္ ဆုေတာင္း ေမတၲာပို႔သေပးၿပီး ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး၏ ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကို ေက်ာင္းသား/ 

ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ခံယူခဲ့ၾကပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ကက္ 
သလစ္ ဘာသာဝင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ တာ 
ဝန္ခံ Sister, Brother မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားေတြ႕ 
ဆံုၾကပါသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဆရာ၊ဆရာမ 
မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဆရာမ ခရစၥတီနား ေဒၚ 
ၾကည္ၾကည္ေအးမွ ဆံုးမစကားေျပာၾကားၿပီး 

ဘာသာရပ္တိုင္း အေကာင္းဆံုးေျဖဆိုေအာင္ 
ျမင္ၾကပါေစေၾကာင္းဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

 ယခုႏွစ္တြင္ RCM Day Special 
ေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုၾကမည့္ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၁၀၀) ဦး 
ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

(နန္႕ဂ်ဴလိုင္ေအး)

စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္း
ပုသိမ္ ၊ ၅ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီ၂၀၁၇။

 မတ္လ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၆:၃၀ တြင္ 
အဖဆရာေတာ္ဘုရား အမႈးျပဳၿပီး ရဟန္းေတာ္ 
၁၁ ပါး ျခရံလ်က္ မစၦားတရားပူေဇာ္ၿပီး သင္ 
တန္းၿပီးေျမာက္သြား သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 

၂၂ ေယာက္အား သင္တန္းလက္မွတ္ကို 
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ အမွတ္တရ 
ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့ၾက ပါသည္။

 ပုသိမ္သာသနာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ 

တည္႐ွိေသာ ဓမၼဆရာ ၊ဆရာမမ်ားျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၀ ေယာက္ ႐ွိပါသည္။ 

Pathein OSC

လံုမြန္း၊ လား႐ိႈး ၁၉ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၇

 ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရွိဴး ကက္ 
သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ လက္ေအာက္ခံ၊ 
လြယ္ခမ္း ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ၾကီး တပိုင္ 
ဖာဖိန္႔ တိုက္နယ္၊ မိုင္းေယာ္ျမိဳ႔နယ္၊ လံုမြန္း 
ေက်းရြာသို႔ ကက္သလစ္ သာသနာ ေရာက္ရွိ 
ျခင္း (၇၅) ႏွစ္ ျပည္႔ စိန္ရတု ဂ်ဴဗလီ ေက်းဇူး 
ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ဆုေတာင္းပြဲအခမ္းအနား  
ကို ၄င္း ေက်းရြာ၌ (၁၉-၂၁၊၃၊ ၂၀၁၇) ရက္ေန႔ 
ထိ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ၄င္းေက်းရြာ (လံုမြန္းရြာ) သည္ လား 
႐ိႈးျမိဳ႔ မွ အေရွ႔ဘက္ မိုင္ (၅၀) ေက်ာ္ ခန္႔ အ 
ကြာ မိုင္းေယာ္ျမိဳ႔နယ္အထဲတြင္ တည္ရွိ ပါ 
သည္။ အိမ္ေျခ (၂၅) အိမ္ခန္႔သာရွိျပီး၊ ကခ်င္ 
ႏွင္႔ ေသြးခ်င္း တအာန္း (ပေလာင္)လူမ်ိူး တို႔ 
ေနထိုင္ျပီး ကခ်င္အမ်ားစု ျဖစ္ကာ ရြာလံုး 
ကၽြတ္ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 လံုမြန္းေက်းရြာ သည္ ဘုရားသခင္၏ 
ထူးျခားေသာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ခံစား ရ 
ေသာရြာ ဟုဆိုရင္လည္းမမွားပါ။ ၄င္း ရြာသည္ 
အစဥ္ အဆက္ ဟုိးယခင္ မွ စျပီး ယေန႔ တိုင္ 
အိမ္ေျခ (၂၀) ေက်ာ္ သာ ရွိေသာ ရြာငယ္ေလး 
(ျမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းသြားျခင္းေၾကာင္႔) ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း၊ ယေန႔အထိ ၄င္းရြာဇာတိ (လံုမြန္း ရြာ 
သူ/သား) ဘုန္းေတာ္ၾကီး (၁) ပါး ႏွင္႔ သီလရွင္ 
(၁၂) ပါး တို႔ သည္ ျမန္မာ ျပည္႔အနွ႔ံရွိ သာသ 
နာ အသီးသီးတို႔ တြင္ ဘုရားသခင္၏အမွႈေတာ္ 
ထမ္းေဆာင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိ 
ရွိရပါသည္။

 ဂ်ဴဗလီဖြင္႔ ပြဲ အခမ္းအနား ကို မတ္ 
လ ၁၉ ရက္ ေန႔ ညေန (၄း၃၀) နာရီ အခ်ိန္ ၌ 
လားရွိဴး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ 
ၾကီး ဖီးလစ္ဇေဟာင္း မွ ဂ်ဴဗလီ အထိမ္းအမွတ္ 
ေက်ာက္တိုင္အား ေကာင္းခီ်းေပး ဖြင္႔ လွစ္ေပး 
ျပီး ညပိုင္းတြင္ ကခ်င္ (ေလာင္ေ၀ၚ) ရိုးရာ 

ဂါဂ်ီဗ်ဴ (Ga jibyu) ျခင္း ႏွင္႔ ရိုးရာအက 
ဗေဒသာ မ်ားျဖင္႔ တင္ဆက္ ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ၾကပါသည္။ 

 မတ္လ၂၀ ရက္ေန႔ ယေန႔ နံနက္ (၉)
နာရီတြင္ ဂ်ဴဗလီ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း 
မစာၦးတရားနာျပီး မြန္းတည္႔ (၁၂း၀၀) နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴဗလီ မိတ္ဆံုစားပြဲ ေနလည္စာ 
သံုးေဆာင္ျပီး ညေန (၄) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရြာ 
အနီးရွိ လက္၀ါးကားတိုင္ေတာင္သို႔ တက္ကာ 
ကားတိုင္လွည္႔ျခင္း ည(၇) နာရီ အခ်ိန္တြင္ 
ဂ်ဴဗလီ အပိတ္စည္းေ၀း ျပဳလုပ္ျပီး၊ ကခ်င္ရိုး 
ရာ ေထာင္ကာ အက ျဖင္႔ လံုမြန္းေက်းရြာ သို႔ 
ကက္သလစ္ သာသနာေရာက္ရွိျခင္း (၇၅) 
ႏွစ္ျပည္႔ စိန္ရတု ဂ်ဴဗလီ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း 
ျခင္းအခမ္းအနား အား ေပ်ာ္ရႊင္၊ေအာင္ျမင္စြာ  
အဆံုးသတ္ခဲ႔ ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

 (၇၅)ႏွစ္ျပည္႔ စိန္ရတု ဂ်ဴဗလီ အခမ္း 
အနားသို႔ လားရွိဴးဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဖီးလစ္ 

ဇေဟာင္း ႏွင္႔ အတူ ၊လြယ္ခမ္း ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ႏွင္႔ အျခား ဧည္ ့သည္ေတာ္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ စၥတာမ်ား ျမန္မာျပည္ 
အႏွံ႔ရွိသာသနာ အသီးသီး တြင္ အမွႈေတာ္ 
ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ လံုမြန္းရြာ ဇာတိ 
(၇ြာသူ/သားမ်ား) ျဖစ္ၾကေသာ Fr Thomas 
Kyang Ying, ႏွင္႔ စၥတာ (၁၂) ပါးအျပင္၊ 
လား႐ိႈး ႏွင္႔ လြယ္ခမ္း ဘုန္ေတာ္ၾကီးနယ္ မွ 
ဘာသာသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လာ 
ေရာက္ပါ၀င္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အဖ ဆရာေတာ္ဘုရား ႏွင္႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ 
စၥတာမ်ား ဂ်ဴဗလီပြဲ လာ ရပ္နီး ရပ္ေ၀းမွ 
ဧည္႔သည္ ေတာ္မ်ား ၂၁ ရက္ မတ္လ နံနက္ 
(၆း၃၀) နာရီ မစာၦး အျပီးတြင္ နံနက္ စာ သံုး 
ေဆာင္ကာ၊ အသီးသီး ျပန္လည္ ထြက္ခြာ 
ခဲ့ၾကေၾကာင္း ပြဲ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရွိရ 
ပါသည္။

လုံမြန္းေက်းရြာသို႔ ကက္သလစ္သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း (၇၅) ႏွစ္ျပည္႔ စိန္ရတု ဂ်ဴဗလီပြဲ က်င္းပ
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Justice & Peace Commission မွ ဦးစီး ၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္ 
သလစ္ေရွ႕ေနႀကီးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အသိမိတ္ေဆြေရွ႕ေန   
မ်ား၊ CBCM ဝန္းအတြင္းမွ OSC, KMSS, Education, 
Migration & Anti-trafficking အဖြဲ႔စည္းအသီးသီးတို႔ကို ဖိတ္ 
ၾကားကာ အစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ရုံး လူငယ္အစည္းေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အျဖစ္ 
Professor Brett Scharffs, USA, Director of International 
Center for Law and Religion (BYU Law)၊ ကက္သလစ္ 
ေရွ့ေနမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးတင္ျမင့္(PLF), ဦးအဲလ္ဘက္ 
တင္ေအာင္မင္း၊ ေဒၚနီနီသိန္း(Tywe Lue Kuu)? ေစာဒမ္မီရြန္ 
၊အန္ဂ်ဲလာ၊ ေစာဝင္းေမာင္၊ ေဒၚလွမ်ိဳးစု၊ ဦးျမသန္းတို႔ႏွင့္ CBCM 
ေက်ာင္းဝန္းအတြင္းမွPeterလဒြဲႏွင့္ Robert ေနာ္ဆန္း (NCY)၊ 
KMSS- ဒါရိုက္တာ ဦးဝင္းထြန္းၾကည္၊ Grotices-(EEC), စသ 
ျဖင့္ အစည္းအေဝးသို႔ ဧည့္သည္ေတာ္ ၁၆ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။

        အစည္းအေဝးတြင္ Fr. Thomas (JP  National Director) 
မွအဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ တရား 
ဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ အားနည္းေနေသးၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ (Nation building)တြင္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကက္သလစ္ေရွ႕ေနႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ 
သည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ 
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ထား 
သည့္ ပညာရွင္ Professor Brett Scharffs၊ ႏွင့္အျမင္ခ်င္း၊ 
သေဘာထားခ်င္းဖလွယ္ၾကရန္၊ ေဆြးေႏြးၾကရန္ႏွင့္ အၾကံ 
ဥာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဤသို႔အစည္း အေဝးတစ္ခုကို ရု
တ္တရက္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားစြာ တက္ 
ေရာက္လာၾကသူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္း 
ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

       ထို႔ေနာက္မွ ဧည့္သည္ေတာ္ Professor Brett Scharffs, 
USA, ႏိုင္ငံတကာဘာသာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ဗဟို 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပါေမာကၡမမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္  
ႏိုင္ငံတကာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သူ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔လက္ရွိကၽြႏိုပ္
တို႔ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္ခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မတရား 
မႈမ်ားကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ အျဖစ္ပ်က္မ်ားကို 
ေဝမွ် ခဲ့ပါသည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ သူေတြ႔ဆုံရင္းႏွီးခဲ့ေသာ 
ေအာလ္ေဒါေဒါက္စ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Amadad သည္ သူ 
ေန႔စဥ္ေတြ႔ၾကံဳရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သူ၏အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကို 
မိတ္ေဆြအရင္းခ်ာကဲ့သို႔ တရင္းတႏီွးဆက္ဆံေၾကာင္း၊ သူ 
သည္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ လူနည္းစု 
ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း၊ သူ႔ကိုယ္သူလူနည္းစုမွ တစ္ဦးအျဖစ္ မခံ 
ယူေၾကာင္း၊ သူသည္ ကမၻာေက်ာ္ ေဂ်ာ္ဒန္ဟင္းလ်ာအတြက္ 
ေမႊးျပန္႔ေသာ ဟင္းခတ္အေမႊးၾကိဳင္တစ္ခု အျဖစ္သာ ခံယူ 
ေၾကာင္း (ဆိုလိုရင္း-ေဂ်ာ္ဒန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျမွင့္တင္ 
ေပးသူ)။ Fr.Amadad ထံမွရခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမွာလူနည္းစု 
ဘာသာတရားယုံၾကည္မႈမ်ား ကြဲျပားေသာ္လည္း မွန္ကန္ေသာ 
စိတ္ေနသေဘာထား ထားရွိႏိုင္မႈ၊ မွ်တမႈ၊ွ ဘက္မလိုက္မႈတို႔ 
ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း..။

 ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသည္ အာဖရိကတိုက္တြင္ ဧရိယာ 
က်ယ္ဝန္းသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္နည္းတူ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာ တရားယံုၾကည္မႈတို႔သည္လည္း လြန္စြာပင္ မ်ားျပား 
ေၾကာင္း၊  အထူးသျဖင့္ လူမ်ားစုကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာျဖစ္ 

ေသာ မူစလင္ ႏွင့္ခရစ္ယာန္တို႔အၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာတင္း
မာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာ-ကိုဘိုဟာရမ္ကဲ့သို႔ေသာ မူစလင္ 
အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း 
သူ မိန္းကေလးမ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍ မူစလင္ဘာသာဝင္ 
အျဖစ္ႏွင့္ လိင္ေက်းကၽြန္မ်ားအျဖစ္ အတင္းအၾကပ္ ျပဳက်င့္ေန 
ၾကေၾကာင္း၊ ဤေဒသ၌ ခရစ္ယာန္ အသင္းဂိုဏ္းမ်ားသည္ 
လည္း တစ္ေန႔တစ္ျခားတိုးတက္မ်ားျပားလာၿပီး တစ္ေန႔ေသာ 
အခါ၌ ခရစ္ယာန္အသင္းဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းသည္ ဘာသာဝင္ 
လူဦးေရမ်ားျပားလာသျဖင့္ အသင္းေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ 
က်ယဝန္းေသာ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ 
ဆႏၵရွိလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ 
လ်ာထားသည့္ ေျမေနရာ၏လမ္းတစ္ဖက္၌ မူစလင္ဗလီတစ္ခု 
ရွိေနသျဖင့္ အသင္းေတာ္အႀကီးကဲမ်ားသည္ မဝံ့မရဲျဖစ္ၾကၿပီး 
ေနာက္ဆုံး မူစလင္ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔  အလည္အပတ္သြားၾကၿပီး 
ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို မူစလင္ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပေဝမွ်ခဲ့ 
ေၾကာင္း၊ မူစလင္အႀကီးကဲမ်ားဘက္မွလည္း ဘာမွျပသနာ 
မရွိေၾကာင္း အခက္ခဲမ်ားရွိလွ်င္ပင္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပန္လည္ ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီး 
ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာအခါ လ်ာထားေသာဘတ္ဂ်က္သည္ 
ထက္ဝက္ပင္ မကုန္ခဲ့ေပ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္အသင္းဂိုဏ္း၏ 
အႀကီးကဲမ်ားသည္ ထိုပိုေနေသာ ေငြမ်ားကို တစ္ဖက္လမ္းရွိ 
ဘုရား ေက်ာင္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၌ရွိေသာ မူစလင္ ဘာသာ 
အႀကီးကဲမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ 
ခရစ္ယာန္၊ မူစလင္တို႔၏ ရင္းႏွီးမႈသည္ထိုေဒသ၌ မ်ားစြာ 
တိုးတက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ေန႔တြင္ မထင္မွတ္ဘဲ ခရစ္ 
ယာန္အသင္း သားတစ္ေယာက္မွ မူစလင္အမ်ိဳးသမီး တစ္ 
ေယာက္အား လိင္မႈကိစၥက်ဴးလြန္ခဲ့ရာ ျပသနာမ်ား ျဖစ္ပြား 
လာခဲ့သည္။ မ်ားစြာေသာမူစလင္လူငယ္အုပ္စုသည္ တုတ္၊ 
ဓါးမ်ား၊ မီးတုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ အသစ္ေဆာက္လုပ္ထား 
ေသာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းအား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးရန္ ေရာက္ 
လာခဲ ့ၾက သည္။  ထုိအခ်ိန္တြင္ မူစလင္ဘာသာအႀကီးအကသဲည္ 
ခရစ္ယာန္ဘုရား ေက်ာင္းေရွ႕မွရပ္၍ အၾကမ္းဖက္ျပဳမ်ား မျပဳ 
လုပ္ၾကရန္ အကယ္၍ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းကို မီးရိႈ႕မည္ 
ဆိုလွ်င္သူ႔ကိုအရင္ မီးတင္ရႈိ႕ၾကရန္သူ၏ ဘာသာဝင္ မူစလင္ 
မ်ားအား မိန္႔ၾကားေတာ္မူရာတြင္ မူစလင္လူအုပ္ႀကီးသည္ 
ေနာက္သို႔လွည့္ျပန္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ျပႆနာသည္ တည္ၿငိမ္စြာ 
ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ ဤအျဖစ္ပ်က္တြင္ မိမိ၏အိမ္နီးနားခ်င္း 
မ်ားအား ဖိတ္ေခၚမႈလွဴဒါန္း ေပးကမ္းျခင္း၊ အျပန္အလွန္ 
ေလးစားျခင္း၊ လူနည္းစုျဖစ္မႈႏွင့္မတူကြဲျပားေသာ ထုံးတမ္း 
စဥ္လာ ဘာသာမ်ားကို နားလည္ေပး တတ္ျခင္း၊ သည္းခံ 
ေပးျခင္းတို႔သည္လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ထုံးတမ္းဓေလ့စသည့္အရာ
မ်ားအားလုံးကို ေက်ာ္လြန္၍ ကၽြႏိုပ္တို႔အားလုံးသည္ ဘုရား 
သခင္၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။

 ထို႔ေနာက္မွ Professor Brett Schariffs သည္ တက္ 
ေရာက္လာသူမ်ားအား ဤအျဖစ္ပ်က္ႏွစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိႈင္းယွဥ္ 
လ်က္ မိမိတို႔ေဒသႏိုင္ငံတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာအျဖစ္ပ်က္၊ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ ႀကိဳ 
ဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆရာဦးတင္ျမင့္္(PLF)မွ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္၊ မူစလင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ မိန္းကေလး 
မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မိန္းကေလးမ်ားကဲ့သို႔ လက္ထပ္ထိမ္း 
ျမားျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ရာအခြင့္ေရးမ်ားမရွိေၾကာင္း၊ ဘာသာကြဲ 
လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းကို ဘာသာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္မရွိဘဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပး၍ 
မရေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရး စာေပမ်ား သင္ၾကား 

ရန္ တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကိုမူ 
သင္ေပးေနေၾကာင္း၊ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ခရစ္ယာန္ဘုရား 
ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္း  လြတလ္ပစ္ြာ ေဆာကလု္ပခ္ြင္မ့ရွိေၾကာင္း၊ 
ခရစ္ယာန္ သာသနာပိုင္ေျမကို Green land,ဟု သတ္မွတ္၍ 
ထိုသတ္မွတ္ထားသည့္ Green land တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားစြာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဤျပသနာရပ္မ်ားကို 
အဘယ္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

     ဆရာဦးတင္ျမင့္၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Professor 
Brett မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ 
အခြင့္ေရးကိုကၽြႏိုပ္တို႔ ျမွင့္တင္ရာတြင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရသည့္ 
အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းတို႔မွာ (၁) Freedom- လြတ္လပ္ 
ခြင့္ (ဥပမာ-ဘာသာေရးပြဲမ်ား ခရစၥမတ္ကဲ့သို႔၊ လြတ္လပ္စြာ 
က်င္းပခြင့္ရွိျခင္း)၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ လြတ္လပ္စြာထိန္းသိမ္း 
က်င့္သုံးခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ (၂) Equality-တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ Buddhist holiday ႏွင့္ Christian holiday 
ႏွစ္ခုယွဥ္ရာတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား၊ လိုက္နာက်င့္သုံးသူ အေရ 
အတြက္ႏွင့္ ေနရာေဒသ အက်ယ္ဝန္းေပၚတြင္မူတည္၍ တစ္ခ်ိဳ႕ 
ေသာ အားနည္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခြင့္ 
အေရးတစ္ခု ေတာင္းဆိုရာတြင္ Freedom ႏွင့္ Equality ကို 
သမာသမတ္က်ေသာ၊ ခိုင္မာတိက်ေသာ Argument တို႔ျဖင့္ 
ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

        The women rights law သည္ တိုင္းျပည္၏ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေအာက္တြင္ တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္သင့္ 
ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔ကဲ့သို႔ 
အခြင့္အေရးမရရွိသည့္ အျခားဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အ 
တြက္ ရပ္တည္ ေတာင္းဆိုေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ကၽြႏိုပ္တို႔ 
(ခရစ္ယာန္မ်ား) သည္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အတူတကြ 
ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

       ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ မျပဳျခင္းသည္ 
ေျမယာအသုံးခ်မႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပသနာျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာေျမယာျပသနာမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပသနာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဆာက္ 
အဦးတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ Reasons အက်ိဳးေၾကာင္း 
ေလ်ာ္ညီမႈကို ၾကည့္ရေၾကာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမဟုတ္ ဘဲ၊ ေလ 
ယာဥ္ကြင္း၊ ေဆးရုံကဲ့သို႔ေသာ လူထုအက်ိဳးျပဳသည့္ဝန္ေဆာင္မႈ 
အေဆာက္ဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ပင္ Economic benefit 
- အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈ၊ Zone-ေနရာေဒသသင့္ေလ်ာ္မႈ၊ 
Tightening space-ေနရာေဒသ က်ဥ္းက်ပ္မႈ ျဖစ္လာေစ 
ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ Parking-ကားအသြားအလာ ယဥ္ေၾကာပိတ္ 
ဆို႔မႈ ျဖစ္လာေစႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္ဦး 
မ်ားျဖစ္လွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ယုံၾကည္ခ်က္တို႔ႏွင့္ 
သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈစေသာ အခ်က္လက္မ်ားေပၚတြင္မူ 
တည္၍ သင့္ေတာ္ျခင္းရွိ၊ မရွိကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၿပီးမွသာ 
အခြင့္ေပးရေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

        အစီစဥ္ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ 
ေရွ႔ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း အတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္မ်ား 
ထားရွိေရးႏွင့္ Professor Brett Schariffs မွလည္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚတြင္ လိုက္၍အဖြဲ႔စည္းမ်ား 
အား မည္သို႔ကူညီေပးႏိုင္မည္ကို ဆက္လက္ရွာၾကံသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(JP Commission)

JPC - ဦးစီး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ေရွ့ေနၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္
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jrefrmEdkifiHESifh AmwDuef oHwrefqufoG,fa&; pwifawmhrnf pm 8 ကက္သလစ္သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း (၇၅) ႏွစ္ျပည္႔ စိန္ရတု
pm 18

SYNOD 2018 vli,frsm; ? ,HkMunfjcif; ESifh ac:awmfrljcif;udk qef;ppfjcif;
pm 16

crmXgae uarÇm'D;,m;ajrodkY tvnfwacguf
+ ဆရာေတာ္မာတီးယာဦးေရႊ (ၿငိမ္း) pm 15


