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၁၅ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၉)

ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ 

သတင္းေကာင္းကို 

သယ္ေဆာင္သူ၏ 

ေျခတို႔သည္ 

ေတာင္မ်ား အေပၚ၌  

လြန္စြာတင့္တယ္ 

လွေပသည္ တကား။

ေဟရွာယ ၅၂း၇
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
တု႔ိ ဗာတီကန္ရွိ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ နန္းေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံု

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း အီတလီႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ရွိေနေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သူ၏ နန္းေတာ္တြင္ ေမလ ၄ 
ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးႏွင့္ ပထမ အႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ယခု ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ ၂၃ မိနစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အဓိပၸါယ္ပါလွေသာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ားလည္း 
အျပန္အလွန္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႔ဆံုၿပီးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗာတီကန္တို႔အၾကား 
သံတမန္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ဗာတီကန္၏ ၁၈၃ ႏိုင္ငံေျမာက္ သံတမန္ဆက္သြယ္မႈထားရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။

စာမ်က္ႏွာ (၁၀) သို႔

ဗာတီကန္၊ ၄ ရက္ ေမလ ၂၀၁၇
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မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ ဘုရား၏မယ္ေတာ္ ျဖစ္သည္၊ ဘုရားသခင္ မ်က္ေမာက္တြင္ 
လူသားမ်ားဖက္မွ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေပးသူ၊ သနားၾကင္နာတတ္သူ စသျဖင့္ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ သမိုင္းတေလွ်ာက္ သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းမ်ား အခိုင္အမာ 
ရွိခဲ့သည္ကို ျငင္းပယ္မရႏိုင္ပါ။

သို႔ေသာ္ ပ႐ိုတက္စတန္႔ ဆိုသည့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ခရစ္ 
ယာန္ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားက မယ္ေတာ္သခင္မအား ပစ္မွတ္တစ္ခုအျဖစ္ထားကာ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္အား အပုပ္ခ်တိုက္ခုိက္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၆ ရာစုမွ စတင္ခဲ့ေသာ 
တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ မၿပီးဆံုးေသးေပ။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အခါမွ် ေအာင္ 
ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိခင္အား ေစာ္ကားျခင္းသည္ သားျဖစ္သူ 
အား ေစာ္ကားျခင္းပင္ျဖစ္သည္ကို မိခင္ရွိသည့္ သားတိုင္းနားလည္ၾကသည္။

မယ္ေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းသည္ အသင္းေတာ္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည္။ 
အသင္းေတာ္၏ ဖခင္ႀကီးမ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ဤအခ်က္ကုိ ယေန႔တိုင္ ေလ့လာ 
ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ေအဒီ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ရဟႏၲာ ဂ်က္စတင္းက ကယ္တင္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မယ္ေတာ္အား ဒုတိယ ဧဝ အျဖစ္တင္စား ေရးသားခဲ့သည္။ ေအဒီ 
၃၂၅ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏိုက္ေဆးယား ေကာင္စီက မယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္အား 
ကညာစင္တစ္ဦးအျဖစ္ ကိုယ္ဝန္လြယ္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ေအဒီ ၄၃၁ တြင္ 
ေအဖက္ဆုစ္ ေကာင္စီက ဘုရား၏မယ္ေတာ္  ဆိုသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 
ေအဒီ ၅၅၃ ကြန္စတာတီႏိုပယ္လ္ ေကာင္စီက မယ္ေတာ္သည္ ထာဝရ ကညာစင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၆၄၉ တြင္ က်င္းပေသာ လက္တရင္ဆီးနိတ္က ျပန္လည္ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ မယ္ေတာ္သခင္မသည္ အျပစ္ရင္းမပါဘဲ လူျဖစ္လာသည္ဟု ယံု 
ၾကည္ေသာ အျပစ္ သေႏၶယူျခင္းကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး နဝမေျမာက္ပီအူးစ္ က ၁၈၅၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ မယ္ေတာ္သည္ ဝိညာဥ္ႏွင့္ ခႏၶာပါ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ 
ပင့္ေဆာင္ခံရေၾကာင္း ယံုၾကည္ရာအခ်က္ကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒါဒႆမေျမာက္ ရဟန္း 
မင္းႀကီး ပီအူးစ္ က အတည္ျပဳ ေၾကျငာခဲ့သည္။

အသင္းေတာ္သည္ ေအဒီ ၃၂၅ တြင္ ေရာမအင္ပါယာအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ 
ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္၍ မယ္ေတာ္အား အပ္ႏွံပူေဇာ္ကာ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားစြာကိုလည္း အီစရာအဲလ္ ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယေန႔တိုင္ ေတြ႕ 
ျမင္ႏိုင္သည္။

၁၆ ရာစုႏွစ္တြင္ ပ႐ုိတက္စတန္႔မ်ားက ဥေရာပတြင္ မယ္ေတာ္အား တိုက္ခိုက္႐ႈတ္ခ်ေန 
သည့္အခ်ိန္ ၁၅၃၁ ခုႏွစ္တြင္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ ဂြါတာလုေပ ေဒသ၌ ဟြမ္ဒီေယဂို ဆိုသူအား 
မယ္ေတာ္ ထင္ရွားျပခဲ့သည္။ မယ္ေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳမႈကား ဤေနရာတြင္ ပိုမို 
ခိုင္မာလာသည္ သာမက ဤဘုရားေက်ာင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဘုရားဖူးမ်ား အေရာက္ 
အမ်ားဆံုး ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားဆဲျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ဗာတီကန္အစည္းအေဝးႀကီးေနာက္ပိုင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမ 
ေျမာက္ ေပါလူးက မယ္ေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းအတြက္ သမိုင္း အေထာက္ အထား 
ခိုင္လံုစြာ ျဖင့္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီအရလည္း ကိုက္ညီေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။ မယ္ေတာ္ 
အား ျပဳလုပ္ေသာ သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္း ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားေသာ ထိုစာခၽြန္ေတာ္တြင္ 
မယ္ေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းကို မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ 
လည္း သြန္သင္ထားသည္။ ၁၉၈၇ ခု ဇြန္လ ၇ ရက္မွ ၁၉၈၈ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ေန႔ 
အထိ ကုိ မယ္ေတာ္သခင္မႏွစ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ထိုႏွစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေသာ အား 
ျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးဒုတိယေျမာက္ေယာဟန္ေပါလူးက ကယ္တင္ရွင္၏မယ္ေတာ္ဟုေခါင္း 
စဥ္ေပးထားေသာ စာခၽြန္ေတာ္ကို ၁၉၈၇ ခု မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မယ္ေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းသည္ အသင္းေတာ္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ခိုင္မာစြာ ရွိေန 
ခဲ့သကဲ့သို႔ မယ္ေတာ္အေပၚထားရိွေသာ သေဘာထားခံယူခ်က္သည္လည္း ရွင္းလင္း 
ျပတ္သားပါသည္။ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးအဆက္ဆက္တို႔သည္ ငါ့ကို မဂၤလာရွိေသာသူဟု 
ေခၚၾကလိမ့္ မည္ဆုိေသာ မယ္ေတာ္၏ စကားသည္ ကမၻာတည္သေရြ႕ တည္ေနဦးမည္မွာ 
သံသယ ျဖစ္ေနစရာ အေၾကာင္း မရွိပါ . . .။

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္မ်ား
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

အာဖရိကတိုက္ရွိ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာ 

ဂ႐ုဏာရွင္ ေယဇူးအား စံနမူနာထားကာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ 

တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္ျခင္း တို႔အတြက္ 

ေရွ႕ေဆာင္စံျပသက္ေသခံမ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္

arv twGuf &[ef;rif;BuD;\ qkawmif;arwåm &nf&G,fcsuf

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္

  ESpfig;q,fjynfh (Golden Jubilee Wedding 
Anniversary) a&T&wkr*FvmtwGufbk&m;ociftm;aus;Zl; wifjcif;

 ၁၇-၇-၂၀၁၇ ေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ ကြ်န္ေတာ္ Thomas 
ဦးထြန္းေဖ ႏွင့္ ကြ်န္မ Katleen ခင္ေဆြဝင္း တို႕၏ ႏွစ္ 
ငါးဆယ္ျပည့္ ေရႊရတုမဂၤလာ (Golden Jubilee of Weding 
Anniversary) ဘဝခရီး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး 
သည္းခံခြင့္လႊတ္ၿပီး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာ 
မ်ားကို အတူတကြ ေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ ရရွိခဲ့ေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအျပင္ သားသမီးရတနာ ေလးေယာက္ႏွင့္ 
ေျမးႏွစ္ေယာက္ကိုပါ ေပးသနား ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အား 
အထူး ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးစြာေက်းဇူးတင္ပါသည္။

              Thomas ဦးထြန္းေဖ

      မႏၲေလး

Thomas ဦးထြန္းေဖႏွင့္ Kathleen ေဒၚခင္ေဆြဝင္းတို႔မွ မဂၤလာ ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ ေက်းဇူး 
တင္ျခင္း အတြက္ အလွဴေငြ (၁၀၀၀၀) တစ္ေသာင္းက်ပ္ကို CBCM-Herald ဂ်ာနယ္အတြက္ 
လွဴဒါန္းပါသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 3

မတ္လ ၁၅ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထု 
ပရိသတ္အား ကက္သလစ္အယူ၀ါဒဆိုင္ရာ 
ဘုရားစကား သင္ၾကားျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္း၌ ရႊင္လန္းျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္မွဆက္လက္
သြန္သင္ေပးခဲ့သည္။

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ 
 အေပါင္းတုိ႔   . . .

 ေယဇူး ခရစ္ေတာ္သခင္ မိန္႔မွာ 
ထား ခဲ့သည့္ အၾကီးျမတ္ဆံုး ပညတ္ေတာ္ 
မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
အားလံုး ေကာင္းစြာသိနားလည္ၾကသည္။ 
သင္၏ဘုရားရွင္ကို ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိဉာဥ္အ 
စြမ္းရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းလွ်က္ မိမိႏွင့္ နီး 
စပ္သူအား မိမိကိုယ္ကို ခ်စ္သကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ရ 
မည္ဟု (မာေတးဦး၂၂း၃၇-၃၉) မိန္႔ျမြက္ 
ထားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဘုရားရွင္ကကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔အား က႐ုဏာတရားကို က်င့္ေဆာက္ 
တည္ရန္ အတြက္ ခ်စ္တတ္ၾကရန္ ေခၚ 
ေတာ္မူသည္။ ဤသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အ 
ျမင့္ျမတ္ဆံုး ေခၚေတာ္မူျခင္းျဖစ္၍ ၄င္းသည္ 
ခရစ္ယာန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏ ရႊင္လန္း၀မ္း 
ေျမာက္ျခင္းႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ထားသည္။ 
ခ်စ္တတ္သူသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ရႊင္ 
တတ္၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ရွင္ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္လည္း ဖူးေျမာ္ဆံုေတြ႕ႏုိင္၏။

 တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလု က 
ေရာမၿမိဳ႕သားမ်ားထံေပးပို႔ေသာ စာေစာင္ 
တြင္ က႐ုဏာတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိ 
ေပး မိန္႔ၾကားထားခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ 
က႐ုဏာတရားသည္ ဟန္ေဆာင္ အတု 
အေယာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္ေပသည္။ ေမတၱာ 
တရား သည္လည္း မစစ္မွန္ဘဲ အႏွစ္မဲ့ 
သြားတတ္၏။ ေမတၱာတရားက ဘယ္အခ်ိန္ 
မွာ အတုအေယာင္ ျဖစ္သြားပါသနည္း။ 
ကြ်ႏု္ပ္ တုိ႔၏  ေမတၱာသည္  ႐ုိးသားေျဖာင့္မွန္ 
သည္ဟု အဘယ္သို႔ ေျပာႏုိင္ပါသနည္း။ 
က႐ုဏာလုပ္ရပ္ေတြကို ဟန္ေဆာင္ ျပဳမူ 
ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ားျမင္သာေအာင္ လုပ္ 
ျပလုိက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔၏ က႐ုဏာတရားသည္ စစ္မွန္ ရုိးသား 
ခုိင္မာ သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပမည္။

 သူေတာ္ေကာင္း အေယာင္ေဆာင္ 
သည့္ အတုအေယာင္မ်ားသည္ ေမတၱာ 
တရားရွိေသာ ေနရာ၌လည္း ရွိေနႏုိင္သည္။ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မိမိ စိတ္အလိုဆႏၵ 
တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ေပၚလာၿပီး အတၱစိတ္ 
ျဖင့္  ခ်စ္သည့္အခါ အတုအေယာင္ ျဖစ္သြား 
ပါသည္။ မိမိျပဳလိုက္သည့္အေကာင္းတစ္ခု
ခုကို သူတစ္ပါး၏ စိတ္၀င္စားမူကိုခံရဖုိ႔၊ 
“ၾကည့္စမ္း၊ ေတာ္လုိက္တာ၊ အဲ့ဒါငါလုပ္တာ 
ေလ”  ဆုၿိပီး  မမိဘိယ္ေလာက္ေတာ္ေၾကာင္း၊ 
လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း မ႑ပ္တုိင္တက္ျပ လုိ္က္ 
သည့္အခါ၌ လူ႕အျမင္မွာ ရက္ရက္ေရာရာ 

ေပးဆပ္သေယာင္ ထင္ရေသာ္လည္း ၄င္း 
သည္ ဟန္ေဆာင္ အတုအေယာင္ၾကီး 
တစ္ခုသာ ျဖစ္သြားရပါသည္။ ဤအရာမ်ား 
၏ ေနာက္ကြယ္၌ လဲြမွားေနေသာ အျမင္ 
အယူအဆ တစ္ခုရွိသည္။ ၄င္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႕က ခ်စ္တတ္ေသာေၾကာင့္ အလုိလို 
ေကာင္းျမတ္ေနၿပီဟူေသာ အေတြးပင္။ 
ေမတၱာ က႐ုဏာဟူသည္ လူ႔ႏွလံုးသားက 
ျပဳ လုပ္လိုက္သည့္ဖန္တီး ထုတ္ကုန္တစ္ခု 
ဟု ထင္ေနတတ္၏။ အမွန္မွာ ေမတၱာ 
တရားသည္ ေက်းဇူးေတာ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ခ်စ္တတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဘုုရား 
ရွင္ေပးေသာ လက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္၍ ထုိ 
ေက်းဇူးေတာ္ကို ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ 

လူက ေတာင္းလွ်င္ ဘုရားကၾကည္ျဖဴစြာ 
သြန္းေလာင္းေပးပါသည္။ ထုိနည္းတူ က႐ု 
ဏာသည္လည္း ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္၏။ ထုိ 
ေက်းဇူးေတာ္မွာ အမ်ားျမင္ေအာင္ ထုတ္ 
ေဖာ္ျပသလုိသည့္ ၀ါၾကြားစိတ္ အလွ်င္း 
မရွိဘဲ ဘုရားရွင္က လြတ္လပ္စြာ ေပးခဲ့ 
သည္ျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကလည္း လြတ္လပ္စြာ 
လက္ခံရယူခဲ့ၾကသည္။ ႏွိမ့္ခ်သည့္ က႐ု 
ဏာရွင္ေယဇူး၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ေတြ႕ 
ျမင္ၿပီး က႐ုဏာတရားကို မက်င့္သုံးဘူး ဆုိ 
လွ်င္ ၄င္းသည္ အျခားသူေတြဆီ မည္သုိ႔ မွ် 
မေရာက္ရွိႏုိင္ေပ။

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္သားမ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ခ်စ္ျပသည့္ ပံုစံသည္ 
လည္း အျပစ္ႏွင့္မကင္းေၾကာင္းကုိ သိမွတ္ 
ၾက န္ ရွင္ေပါလုက ဖိတ္ေခၚထားသည္။ 
တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း သတင္း 
ေကာင္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးသူမ်ား ျဖစ္လာ 
ၾကသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လြတ္ 
ေျမာက္ ရာလမ္း၊ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းစဥ္ကို 

ကြ်ုႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။ 
၄င္းသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပညတ္ေတာ္ကို 
က်င့္ေဆာက္တည္ရန္ႏွင့္ ဘုရားရွင္၏ က႐ု 
ဏာေတာ္စီးဆင္းရာ အသံုးေတာ္ခံမ်ား ျဖစ္ 
လာေစရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ 
သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္လာရန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကု 
စား ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ခံယူကာ အသစ္ 
ျပဳျပဳမြမ္းမံၾကရေပမည္။ ရွင္ျပန္ ေတာ္မူ 
ေသာသခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိ၍ ႏွ 
လံုးသားမ်ားကို ကုသႏုိင္စြမ္းလည္း ရွိသည္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က ေတာင္းခံလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ 
သည္ အမွန္တကယ္ ကုသေပးပါသည္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆင္းရဲႏုံခ်ာျခင္း၊ လူရာမ၀င္ျခင္း 

မ်ားၾကားကပင္ အဖခမည္းေတာ္၏ က႐ု 
ဏာသနားျခင္းကို ထိေတြ႕ ခံစားခြင့္ကို ေပး 
၍ အ့ံၾသဖြယ္ကိုယ္ေတာ္၏ ေမတၱာေတာ္ကို 
ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ျပဳေစသည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏  ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား အ 
တြက္ အသက္ရွင္ႏုိင္ၾကသည္ကို နားလည္ 
လာ ၾကမည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းရွင္သန္ျခင္းသည္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ဘုရားရွင္ျပဳေတာ္မူေသာ 
အမႈအရာမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္း တစ္ခုသာ 
ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တိုင္ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ႏွလံုးသားထဲ၊ ဘ၀ထဲမွာ တည္ရွိေနထုိင္ 
ၿပီး ဘ၀ခရီးစဥ္မွာ ေတြ႕ၾကံဳရသူတုိင္း အထူး 
သျဖင့္ သိမ္ငယ္ႏံုခ်ာ အကူညီ လုိအပ္ေနသူ 
မ်ားကို အေစခံကာ နီးစပ္ေပးေလသည္။

 ဤစကားမ်ားျဖင့္ တမန္ေတာ္ၾကီး 
ရွင္ေပါလုက ကြ်ႏု္ပ္တိုိ႔အား ခြန္အားေပး၍ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ထြန္းညိႇေပးခ်င္သည္။ 
ရွင္သန္ရမည့္ ခ်စ္ျခင္းပညတ္ေတာ္အတုိင္း 
လူတုိင္းက အျပည့္အ၀ မရွင္သန္ႏုိင္ၾကပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ၄င္းသည္လည္း 

ေက်းဇူးေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ကိုယ္တုိင္ မည္သို႔မွ် ျပည့္၀မွန္ကန္စြာ မခ်စ္ 
ႏုိင္ၾကသည္ကို နားလည္လာ ၾကသည္။ 
ဘုရား ရွင္၏ အႏိႈင္းအဆမဲ့ က႐ုဏာ 
ေတာ္အား ထိေတြ႕ျခင္းအားျဖင့္ ထို ေက်းဇူး 
ေတာ္ကို ႏွလံုးသားထဲမွာ အျမဲဆန္းသစ္ရန္ 
အတြက္ ဘုရားရွင္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လုိအပ္ 
ၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို္ယ္တိုင္ကလည္း တ 
ဖန္ ေန႔စဥ္သာမန္ အေသးအဖဲြအရာမ်ားကို 
အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံႏုိင္လာသည္။ ေန႔တဓူ 
၀ အေသးအမႊားေလးမ်ားကို လက္ခံ အသိ 
မွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္က အရာဟူ 
သမွ်ကိုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသကဲ့သုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတတ္လာသည္။ ဘုရားႏွင့္ ရင္ႏွီး 
ကြ်မ္း၀င္၍ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေစရန္ သူတုိ႔ 
အတြက္ အေကာင္းကို ဖန္တီးေပးခ်င္သည္။ 
ေယဇူးဘုရားရွင္သည္ ေကာင္းေသာ ဆမာ 
ရီတန္လူမ်ိဳးပမာ က႐ုဏာထားတတ္ျခင္း၊ 
ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ညီ 
အစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ ေျခရင္းမွာ ရပ္တည္ 
ေပး၍ အလုပ္အေကြ်းျပဳသကဲ့သို႔ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔သည္လည္း ဆင္းရဲ သိမ္ငယ္သူမ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးရသည့္ အခြင့္အေရးရသည္ကိုပင္ 
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္လာမည္။

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ ႏွမ 
 အေပါင္းတုိ႔ . . .
 တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလု ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔အား သတိေပးခဲ့ သည္မွာလည္း ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္း၌ ရႊင္လန္းတတ္ေစေသာ လ်ိဳ႕၀ွက္ 
ခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ 
ရႊင္လန္းတတ္သူသည္ မည္သည့္ အေျခ 
အေနမွာမဆုိ အၾကိမ္ၾကိမ္လဲက် ႐ံႈးနိမ့္၍ 
ျပင္းထန္ ခက္ခဲေနခ်ိန္မွာ ေတာင္ သစၥာ 
တည္ၾကည္ေသာ ဘုရား၏ ေမတၱာေတာ္ကို 
ယံုၾကည္အားကိုးကာ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ ေပ 
သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အတြင္းႏွလံုး 
သား၌ တည္ရွိကိန္း၀ပ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ 
ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္အတူ 
ကုိယ္ေတာ့္ထံမွ ေန႔စဥ္ၾကြယ္၀စြာ ရရွိေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္အျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သမွ် အေသးအမြား ကိစၥ 
မ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၌ ရႊင္လန္းေသာ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အျပန္အလွန္ အသက္ 
ေပးသြင္းကာ ဘ၀အသက္တာကုိ ေလွ်ာက္ 
လွမ္း ရွင္သန္ၾကပါစုိ႔။

မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၇။

သီကိုရွင္း 
(ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

arQmfvifhjcif;ü &Tifvef;jcif; 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း သြန္သင္ခ်က္မ်ား



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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ေနာက္ေက်ာဖံုးမွ အဆက္

 ဤခရီးစဥ္အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ 
မ်ားအၾကား ညီအစ္ကိုစိတ္ထား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ 
ေနေသာ လူနည္းစု ေကာ့ပ္တစ္ခရစ္ယာန္မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသို႔ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ ေန႔တြင္ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 
ခ်က္ျခင္းပင္ အီဂ်စ္သမၼတ အာဘ္ဒဲလ္ ဖါတာ အယ္လ္စီစီ ႏွင့္ ဦးစြာေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ 
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက 
အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသအတြင္း ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ား အေျဖရွာေရးအတြက္ အီဂ်စ္ 
သည္ အလြန္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ 
ေပါင္မုန္႔၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးအား ေလးစားျခင္းတို႔ အစဥ္ရွိ 
ေနသည္ဟု ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူသားကိုသာ ဗဟို 
ျပဳရန္ သတိေပးခဲ့သည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက အၾကမ္းဖက္မႈကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ 
သည္။ "စစ္မွန္တဲ့ ဘုရားသခင္က အကန္႔အသတ္မဲ့ခ်စ္ဖို႔၊ ရက္ေရာစြာခြင့္လႊတ္ဖို႔၊ သနားၾကင္ 
နာဖို႔၊ အသက္ကို ေလးစားတန္ဘိုးထားဖို႔ အစဥ္ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေစ မယံု 
ၾကည္သူျဖစ္ေစ အားလံုးဟာ သူ႔ရဲ႕သားသမီးေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကို ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ စိတ္ 
ထား ရွိေစခ်င္သူ ျဖစ္ပါတယ္။" ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အီဂ်စ္တြင္ မေတာ္တဆ ေရာက္ရွိေန 
ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အီဂ်စ္ျပည္၏ သမိုင္းမွ ဖယ္ထုတ္မရႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဆြတ္နီ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ပညာေရးဌါနခ်ဳပ္ အာလ္အာဇာ မွ 
ႀကီးမႈးေသာ ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ကာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ခဲ့သည္။ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုတည္းသာ သန္႔ 
ရွင္း ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမေတာ္၌ ဘယ္လို အၾကမ္းဖက္မႈမွ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ လုပ္ခဲ့ 
မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ အၾကမ္းဖက္မႈက ဘုရားသခင္ရဲ႕ နာမေတာ္ကို ဖ်က္စီးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။" 
ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက " အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အစြန္းေရာက္ဝါဒေတြကို အျမစ္တြယ္ 
ေစတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းနဲ႔ အႏိုင္က်င့္မႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္သူေတြဆီကို 
ေငြေၾကးနဲ႔ လက္နက္ေတြ စီးဆင္းေနတာကို ပိတ္ပင္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အစဥ္အၿမဲ မဆုတ္မနစ္ 
အားထုတ္ဖို႔လိုပါတယ္။" လို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထိုညီလာခံတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆြတ္နီ 
ေခါင္းေဆာင္အား "ကၽြႏ္ုပ္၏ ညီေတာ္" ဟု သမုတ္ခဲ့ၿပီး ညီလာခံတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေဘး 
ခ်င္းကပ္ ထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

 သူ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း သမိုင္းဝင္မည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ 
ႏွင့္ ေကာ့ပ္တစ္ခရစ္ယာန္တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ တူညီေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို အေျခခံထားေသာ ဘာသာမ်ား ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ညႇိယူႏိုင္သည့္အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ သေဘာတူညီခ်က္၁၂ ခ်က္တြင္ အသင္းေတာ္ ႏွစ္ခုလံုးတြက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ 
ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရမင္းတူးကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (ဆိုလိုသည္မွာ ကက္သလစ္မွာ 
ေကာ့ပ္တစ္ျဖစ္လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ့ပ္တစ္မွ ကက္သလစ္ ေျပာင္းသည့္အခါျဖစ္ေစ ေဆး 
ေၾကာျခင္း ထပ္ခံရန္မလိုအပ္ေတာ့ေပ)၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ေမတၱာကို တစ္ပံုစံတည္းထားရွိေရး၊ 
ပါစကားပြဲေတာ္ရက္ကို တစ္ရက္တည္းတြင္ က်င္းပေရးတို႔ ပါဝင္သည္။

 ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အီဂ်စ္ေလတပ္စခန္းအတြင္းရွိ အားကစားကြင္းတြင္ လူနည္းစု 
ျဖစ္ေသာ တစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ရွိသည့္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မစၧားပူေဇာ္ခဲ့သည္။ 
မစၧားပူေဇာ္မည့္ကြင္းအတြင္း သို႔ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ဂိုက္ကြင္းအတြင္း သံုးသည့္ ကားငယ္ 
ေလးကိုသာ စီးၿပီး လွည့္လည္ခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေသာ္ 
လည္း က်ည္ကာ မွန္မ်ားတပ္ဆင္ရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

 မစၧားပူေဇာ္ျခင္းကို အီဂ်စ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ အာရာဗစ္ ဘာသာစကားျဖင့္ "သင္ 
တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိပါေစ" ဟု ႏႈတ္ခြန္းဆက္ကာ စတင္ခဲ့သည္။ သူ၏ ၾသဝါဒတြင္ ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဦးတည္ကာ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ "ဘာသာတရားဆို 
သည့္အရာကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းတို႔ျဖင့္သာ အနက္ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္။"  "ယံုၾကည္ျခင္း 
ဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္တတ္သူေတြ၊ သနားတတ္သူေတြျဖစ္ေစတယ္။  ႐ိုးသားေျဖာင့္ 
မတ္ၿပီး လူသားပီသေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။" 

 ရဟန္းမင္းႀကီးက  ဧဝံေဂလိ က်မ္းစာကို အေျခခံကာ ရွင္ျပန္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ကို 
ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကေသာ ဧေမာက္ရြာသို႔ သြားခဲ့ေသာ တပည့္ 
ေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါး အေၾကာင္းကို ေထာက္႐ႈခဲ့သည္။ "ရွင္ျပန္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ေတြ႕လိုက္ 
ရတဲ့ တပည့္ေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးဟာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကတယ္။ ဧကန္စင္စစ္ ရွင္ျပန္ေသာ 
ခရစ္ေတာ္က အသက္တာတိုင္းကို ေျပာင္းလဲ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ေျခာက္ကပ္ေနတဲ့ 
ဘဝမ်ားကို ျပန္လည္ စိုေျပေစႏိုင္ ပါ တယ္။" ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက "ရွင္ျပန္ေသာ 
ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းကို အသင္းေတာ္က ဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ထိုယံုၾကည္ျခင္း 
ကသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ တာပါ" ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္တိုင္းတြင္ ယံုၾကည္ျခင္း 
ကို ေၾကျငာေဟာေျပာရမည့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ထိုေဟာေျပာျခင္းကို ဘဝႏွင့္ သက္ေသခံ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ႏွင့္ ဆြတ္နီမြတ္ဆလင္စာသင္တိုက္၏ေခါင္းေဆာင္ ရွိတ္ခ္ 
အာမက္ အာလ္တိုင္ယပ္ဖ္ တို႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၾကစဥ္ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္ ေကာ့ပ္တစ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ တြာဝါဒေရာ့စ္ တို႔ 
သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးေနၾကစဥ္

မစၧားေဟာမည့္ ကစားကြင္းအတြင္း လွည့္လည္ကာ လူထုကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 5

ေဟာေျပာျခင္းကိုသာ ဘုရား သခင္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ "ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ ေပ်ာ္ 
ရႊင္ျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္းေတြနဲ႔ သင္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ရွင္သန္မႈဆီျပန္ၾကပါ။ သင္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားေတြကို 
ရွင္ျပန္ေသာ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ဖြင့္ထားၾကဖို႔ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ခရစ္ေတာ္က သင္တို႔ရဲ႕ 
မေသခ်ာ မေရရာျခင္းေတြကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားကိုသာမက 
ရန္သူမ်ားကိုလည္း ခ်စ္ၾက ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔ 
ရတနာဆိုတာ ခ်စ္ျခင္း၌သာ တည္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။"

 မစၧားတရားအၿပီးတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံုျခင္း 
ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက အားေပးစကားႏွင့္အတူ ဆံုးမစကားကို ပါ 
ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ "အခက္အခဲေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနပါေစ သင္တို႔ ခံႏိုင္ရည္ 
ေမြးၾကရမယ္။" ဟု ဆိုကာ ရဟန္း၊ သီလွရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အီဂ်စ္ျပည္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ "စိတ္ပ်က္အားငယ္စရာ အေၾကာင္းေတြ 
အမ်ား ႀကီးရွိပါလိမ့္မယ္၊ ဖ်က္စီးမယ့္၊ ပ်က္စီးေစခ်င္တဲ့ စြမ္းအားေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ မ်ား 
ေနပါေစ သင္တို႔ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မ်ိဳးေစ့ႀကဲသူမ်ား၊ ေပါင္းကူးတံတား တည္ေဆာက္သူမ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္မႈကို ဖန္တီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။" ဆက္လက္၍ ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလွရွင္မ်ားအား သူေတာ္စင္ အသက္တာအား တန္ဘိုးမဲ့ေစ 
မည့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ၇ ခုကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

 ထိုေန႔ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အီဂ်စ္ျပည္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြါရာ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္သမၼတသည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေလဆိပ္တြင္ တခမ္းတနား 
ႏႈတ္ဆက္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ၏ ခရီးစဥ္ ေခ်ာေမြ႕အစဥ္ေျပေစရန္ 
အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ အီဂ်စ္အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ထူးထူးျခားျခား မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားအၾကား နားလည္မႈ 
တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ေကာ့ပ္တစ္ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
သည့္အတြက္ အလြန္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ပ္တစ္ခရစ္ယာန္ ရဟန္းမင္းထံသို႔ အီဂ်စ္ျပည္တြင္ 
ရွိစဥ္အခါ ဧည့္ဝတ္ျပဳခဲ့သည္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္စာ တစ္ေစာင္ပို႔ခဲ့သည္။

&[ef;aumif;wpfyg;jzpf&ef &[ef;rif;BuD;\ owday;vrf;nTefpum;
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ရဟန္း မင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ လူငယ္ ၁၀ 
ဦးတို႔ အား ရဟန္းသိကၡာတင္ေးပးခဲ့သည္။ 
ထိုေန႔ သည္ ၅၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ  ေခၚေတာ္မူျခင္းအတြက္ ဆုေတာင္း 
ရေသာ ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးက ၾသဝါဒတြင္ ရ 
ဟန္း အသက္တာႏွင့္ အမႈေတာ္မ်ားထမ္း 
ေဆာင္ရာတြင္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းျဖစ္ 
ေသာ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ စံနမူနာထားျခင္း 
ျဖင့္ ဟန္ေဆာင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားကာ လူ 
သားမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အေစခံၾကရန္ မွာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 ရဟန္းတစ္ပါး၏ အသက္တာကို 
ပံုေဖၚရာတြင္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းျဖစ္ 
ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အား စံနမူထား 
ေနထိုင္ရန္ အမႈေတာ္ ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေသာစိတ္ 
ႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ရန္ မွာၾကား ခဲ့သည္။ "လူ 
မ်ားအား ေစခိုင္းရန္မဟုတ္ဘဲ အေစခံရန္ 
ၾကြလာေတာ္မူေသာ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း 
ျဖစ္သည့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ စံနမူနာကို 
အစဥ္ မ်က္ေမာက္ ျပဳၾကပါ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး 
အရွင္ သခင္ေတြ ျဖစ္မလာၾကပါေစနဲ႔၊ တိုင္း 
ႏိုင္ငံေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြလို မျဖစ္ၾကပါနဲ႔ 
သိုးထိန္းေတြျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ၊ ဘုရား 
သခင္ရဲ႕ သိုးထိန္းေတာ္ေတြ ျဖစ္လာ ႏိုင္ 

ၾကပါေစ။"  ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ ရွင္သန္ 
ေနထိုင္ရာတြင္ "အစဥ္အၿမဲ ဝမ္းေျမာက္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကပါ၊ ဘယ္ေသာအခါမွ 
ဝမ္းမနည္းၾကပါနဲ႔" ဟု အားေပးခဲ့သည္။

 ရဟန္းတစ္ပါး၏ အသက္တာ 
သည္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေရြး 
ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ရဟန္းဘဝ 
သည္  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း 
တစ္ခုမဟုတ္၊ လူသားမ်ားအား ခရစ္ေတာ္ 
ကိုယ္စား အေစခံရန္ျဖစ္သည္။ အထူးသ 
ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ရဟန္းတာဝန္၊ သိုးထိန္း 
လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆရာတစ္ဦး၏ သင္ၾကားျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။

 "သင္တို႔ဟာ တစ္ဦးတည္းေသာ 
ဆရာသခင္ျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္း 
စဥ္မွာ ပါဝင္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။" လူမ်ား 
အား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါတ္ သင္ၾကား 
ေပးသည့္ အခါ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း  သင္ၾကားေပး 
ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ "ၾသဝါဒေပးတဲ့အခါ  
လူေတြ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ေပးၾကပါ၊ 
အလြန္ျမင့္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြ ပညာျပ 
တဲ့ ၾသဝါဒေတြမေပးၾကပါနဲ႔။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းပဲ 
ေျပာပါ။ လူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားနဲ႔ ခံစားသိနိုင္ 
တဲ့ တရားေဒသနာကိုေဟာပါ။ အဲဒီလို ၾသ 
ဝါဒက လူေတြကုိ အမွန္တကယ္ ခြန္အား 
ရေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နားေထာင္ေပ်ာ္ၿပီး 
ခြန္အားျဖစ္ေစတဲ့ၾသဝါဒေပးၾကပါ။"

 "ခရစ္ေတာ္ဟာ သင္တုိ႔ ခႏၶာ 

ကိုယ္ရဲ႕ ေမြးရနံ႔ျဖစ္ပါေစ။ အက်င့္မပါတဲ့ 
ေဟာၾကားျခင္းက ဘာမွ အသံုးမဝင္ပါဘူး။ 
ဘဝႏွစ္မ်ိဳး ေနထိုင္တာေတြက အသင္း 
ေတာ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ ဆိုးရြားတဲ့ ေရာဂါ 
တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။"

 "ရဟန္းတစ္ပါးဟာ သီေအာ္ေလာ္ 
ဂ်ီပညာေတြသင္ ဘြဲ႔ေတြ သံုး၊ ေလးခုယူ 
ထားေပမဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကားတိုင္ကုိ မထမ္း 
ဘူးဆိုရင္ အသံုးမဝင္ပါဘူး။ သူဟာ ပညာ 
တတ္ႀကီး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ရဟန္းတစ္ 
ပါးေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။"

 ရဟန္းမ်ားအား သနားၾကင္နာ 
တတ္သူမ်ား ျဖစ္ရန္ ေတာင္းဆိုရခဲ့ပါတယ္။ 
"ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အသင္းေတာ္ရဲ႕ နာမေတာ္၌ 
ေက်းဇူးျပဳၿပီး သနာၾကင္နာၾကပါလို႔ ေတာင္း 
ခံပါရေစ။ ဘာသာသူမ်ားရဲ႕ ပခံုးအေပၚမွာ 
သူတို႔ မႏိုင္တဲ့ ဝန္ေတြ၊ သင္ကိုယ္တိုင္ 
ေတာင္ မႏိုင္တဲ့ ဝန္ကို မတင္ပါနဲ႔။ ခရစ္ 
ေတာ္က အဲ့ဒီလို ပါရဂူႀကီးေတြကို ဆူ 
ေငါက္ ၿပီး သူတုိ႔ကို ကုက္ကျမင္းေတြလို႔ 
ေခၚခဲ့ပါတယ္။"

 ရဟန္းတစ္ပါးအေနႏွင့္ ေရာဂါ 
သည္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုလည္း 
အခ်ိန္ေပးဖို႔၊ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ မွာၾကားခဲ့ 
ပါတယ္။

 ေစခိုင္းရန္မဟုတ္ အေစခံရန္ လာ 
ခဲ့ေသာ သိုးထိန္း၏ နမူနာကို အတုယူ ၾကပါ 
ဟု မွာၾကားကာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

CBCM-OSC

ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္လည္း သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးစြာေဝမွ်ခဲ့သည္။

မစၧားအၿပီးတြင္ ရဟန္းသီလွရွင္မ်ားႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုကာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရွိရန္ မွာၾကား



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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 ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ လူငယ္ေကာ္မရွင္မွ ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္ 
ေသာ လူငယ္တာ၀န္ခံမ်ား အစည္းအေ၀း 
ႏွင့္ OPS Training (Organization 
Planning System) သင္တန္းကုိ ဧၿပီလ 
(၂၇) ရက္ မွ (၂၉) ရက္ေန႔ အထိ က်ိဴင္း 
တံုသာသနာ၊ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းႏွင့္ 
သင္တန္းတြင္ NCYC မွ အမႈေဆာင္မ်ား၊ 
သာသနာ(၁၆)ခုမွ လူငယ္တာ၀န္ခံ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ လူငယ္ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း (၆၀) ဦး တို႔ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ OPS Training ကို 
ဖာသာရ္ ေဘာစ္ကိုဘုိဘိုမွ သင္ၾကားပို႔ခ် 
ခဲ့ပါသည္။

 (၂၆)ရက္ေန႔ ညေနတြင္ အစည္း 
အေ၀းႏွင့္ သင္တန္း ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနား 
အစီအစဥ္ကို လိြဳင္ေကာ္ သာသနာ လူငယ္ 
တာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဖာသာရ္ လွေရႊမွ 
အဖြင့္ဆုေတာင္းျခင္း၊ အိမ္ရွင္ သာသနာ 

ျဖစ္ေသာ က်ိဴင္းတံုလူငယ္တာ၀န္ခံ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီး ဖာသာရ္ မာရီယိုျမင့္လြင္မွ ၾကိဳ 
ဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္တာ၀န္ခံ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ဂ်ိဴးဇက္အယ္ေကာ္ထူး 
မွ ၾကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား 
ေျပာၾကားျခင္း၊ က်ိဴင္းတံုသာသနာ လူငယ္ 
မ်ားမွ ရွမ္းရိုးရာအကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ 
ျခင္း၊ ေရာက္ရိွလာၾကေသာ လူငယ္ တာ၀န္ 
ခံမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္တို႔ကို ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။

 ပထမေန႔ရက္ကို (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ 
အာရွလူငယ္မ်ားေန႔ (Joyful! Living the 
Gospel) TEAM SONG အကျဖင့္ စတင္ 
ခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဖာသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ 
အယ္ေကာ္ထူးမွ ဦးေဆာင္ကာ ဗန္းေမာ္၊ 
ဘားအံ၊ ေတာင္ငူ သာသနာမွ လူငယ္ 
တာ၀န္ခံအသစ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ 
ဆုလက္ေဆာင္ ေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ရင္းတြင္း 
ျဖစ္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ 

ေနာက္ တစ္ေန႔တာလံုး Organization 
Planning System (1) သင္တန္းကို 
ဖာသာရ္ ေဘာ့စကို ဘုိဘုို (S.D.B) မွ ပို႔ခ် 
ခဲ့သည္။ ညေနဒုတိယပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ 
Foundacio Myanmar (YLDC) မွ 
ျပဳလုပ္လ်က္ရိွေသာ Update Program of 
Youth Leadership Fomation ကို မရိုစ့္ 
ေမရီ (program coordinator) မွ ရွင္း 
လင္းတင္ျပျခင္း၊ NCYC (post, present, 
future) လႈပ္ရွားမႈ႕ အစီအစဥ္မ်ားကို ေမာင္ 
ပီတာလထြယ္ မွ တင္ျပျခင္း၊ Asian Youth 
Day 7 အစီအစဥ္မ်ားကို ဖာသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ 
အယ္ေကာ္ထူးမွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

 ဒုတိိယေန႔ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လံုးဆိုင္ရာ လူငယ္နာယက ဆရာေတာ္ 
ႀကီးေရာက္ရိွ လာၿပီး လူငယ္အမႈေဆာင္ 
မ်ားအား အားေပး လမ္းညြန္ အမွာစကား 
ေျပာၾကားခဲ့ဲျပီး၊ မလင္းလင္းလိွဳင္မွ NCYC 
၏ ေငြစရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္တင္ျပ 
ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ေန႕တာလံုး 

Organization Planning System (2) ကို 
ဖာသာရ္ ေဘာ့စကို ဘိုဘုိ (S.D.B) မွ  
ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ညေနပိုင္း အခ်ိန္တြင္ က်ိဴင္းတံု
သာသနာလူငယ္(အမ်ိဳးသမီး) အသင္းႏွင့္ 
အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ 
သာသနာအသီးသီးမွ လူငယ္ (အမ်ိဳးသမီး) 
အသင္းတို႔မွ ခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာလံုး ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကသည္။ ညေနဒုတိယပိုင္း 
အစီအစဥ္တြင္ NCYC ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမူ၀ါဒ 
(မူၾကမ္း) ကို ေမာင္ ေဘာ့စကို ေစာသူရ 
ေအာင္ မွ ပံံ့ပိုးကူညီကာ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အ 
ၾကံျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 တတိယေန႔တြင္ Organization 
Planning System (3) ကို တစ္ေန႔တာလံုး 
ဆက္လက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ညေန 
ပုိုင္းတြင္ က်ိဳင္းတံုဆရာေတာ္မွ တည္ခင္း 
ေကၽြးေမြးဧည့္ခံေသာ ညစာကို အတူတကြ 
သံုးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ည အစီ 
အစဥ္တြင္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပး 
အပ္ျခင္း၊ ေနာက္လာမည့္ လူငယ္တာ၀န္ခံ 
အစည္းအေဝးကို လားရိႈး သာသနာတြင္ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ကို အတည္ျပဳ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

လူငယ္ေကာ္မရွင္႐ံုး

EdkifiHvHk;qdkif&m *dkPf;csKyf^*dkPf;tkyf omoem vli,fwm0efcHrsm; 
tpnf;ta0; ESifh rGrf;rHoifwef;

 ေမလ ၆ ရက္ ၂၀၁၇ စေနေန့၌ ရပ္ေစာက္တိုက္နယ္ ဘာသာသူမ်ားအတြက္ ေန့ထူး 
ေန့ျမတ္ေန့တစ္ရက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ၾကီး ဘာဆီးလ်ိဳအားသိုက္၏ သိုးထိန္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္သည့္ တတိယေျမာက္ ခရီးစဥ္ 
လည္းျဖစ္ပါသည္။
 ဤခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ရပ္ေစာက္ တိုက္နယ္ရွိ ဘာသာသူမ်ားႏွင့္ 
မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ့ဆံုစည္းေဝးခဲ့ရာ ဘာသာသူမ်ားမွ တိုက္နယ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားနည္းခ်က္ 
အားသာခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ျပဳလုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
မိမိတို႔တစ္ဦးစီရဲ့ အေတြးသစ္ အျမင္သစ္မ်ားကိုလည္း တိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ေမလ ၇ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရပ္ေစာက္ တိုက္နယ္ ေညာင္သံုးပင္ေက်းရြာ၌ 
ႏွစ္စဥ္အျမဲ က်င္းပသည့္ "ခရစ္ယာန္အေပါင္းတို့အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာသခင္မ" မယ္ေတာ္ပြဲ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဘာဆီးလ်ိဳ အားသိုက္မွ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္္ 
ေပးခဲ့ျပီး ပထမကုိယ္ေတာ္ျမတ္ခံယူ မည့္ကေလးမ်ားႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းခံမည့္ ကေလးမ်ား 
အား စကၠရမင္း မဂၤလာေပးျခင္းျပဳလုပ္ေပးကာ တရားေရေအး တိုက္ေကြ်း ခဲ့ပါသည္။
 ညေနပိုင္းတြင္ မယ္ေတာ္အား သဒၶါၾကည္ညိဳမႈျပဳသည့္ အေနျဖင့္ရြာတြင္း စီတန္း 
လွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဤပြဲကို ဆရာေတာ္ဘုရားဘုရားၾကီးႏွင့္တကြ ရဟန္း 
ေတာ္ ၇ ပါး စစၥတာရ္ ၂ ပါး ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 ထို့ေနာက္ဆရာေတာ္ၾကီးက ေညာင္သံုးပင္ေက်းရြာမွ ဘာ သာသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ 
အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေက်းရြာရွိ ဘာသာသူမ်ားက မိမိတို့၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

TGY - OSC 

awmifBuD; *dkPf;csKyfq&mawmfBuD;\ e,fvSnfhc&D;pOf
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သမၼာက်မ္းစာအေျခခံ၍ ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္းဆရာျဖစ္သင္တန္း
က်ိဳင္းတံုသာသနာ။၂၅-၃၀.၄.၂၀၁၇

 သမ ၼာက် မ္းစာအေျခ ခံ၍ဘုရား  
စကားသင္ၾကားျခင္း ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို 
က်ိဳင္းတံုရွိ pastoral centre တြင္ ၂၅-
၃၀.၄.၂၀၁၇ ထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
သင္တန္းသို႔ လက္ေတြ႕ဘုရားစကားသင္ 
ၾကားေပးေနေသာသီလ႐ွင္မ်ား၊ဓမ ၼဆရာ 
မ်ား၊ ဆရာမမ်ား၊ မိခင္အသင္းဝင္မ်ား၊ လူ 
ငယ္မ်ား၊ ရဟန္းေလာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုရင္မ်ား 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။   သင္တန္းသို႔ 
စုစုေပါင္း ၆၃ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
             သင္တန္းေပးရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္   

မွာ စကၠရမင္တူးမ်ား၊ ယံုၾကည္ရာအခ်က္ 
မ်ား၊ ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုအလြတ္ႏႈတ္တိုက္ 
သင္ေပးေနရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ပဲ 
က်မ္းစာေတာ္ႏွင့္ အသက္႐ွင္ တတ္ရန္ 
လည္း လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္သည့္ အတြက္ 
က်မ္းစာအေျခခံၿပီး ဘုရားစကားသင္ၾကား 
ျခင္း နည္းလမ္းကို သင္ၾကားေပးရျခင္းျဖစ္ 
ပါသည္။
     ယခုလိုသင္ၾကားရျခင္းျဖင့္ “ကေလး 
မ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ 
ခြင့္၊ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခြင့္ ေပးတယ္ 

ကေလးေတြကို ေမးခြန္းေတြနဲ႔ေဆြေႏြးၿပီး 
သင္ၾကားရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ထိေရာက္ 
မႈ႐ွိပါတယ္” ဟု ဖာသာရ္ ေဘာစကိုမွ 
ေျပာသည္။
 သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ရန္စီစဥ္သူ
မ်ားမွာ က်ိဳင္းတံုသာသနာ သမၼာက်မ္းစာ
တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ Fr အဲဖရက္ 
ေဂ်မူ ႏွင့္ Sr ႐ို႕စ္ေမရီ ျဖစ္ပါသည္။ 
သင္တန္းမွဴးမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
သမၼာ က်မ္းစာ တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္း 
တာဝန္ခံ Fr ေစာေဘာ္စကို ႏွင့္ Sr 

အက္စတာ ေဇာင္းနန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
  သင္တန္းတက္ေရာက္သူအားလံုး
မွ သင္တန္းတက္ရျခင္းမွာ လြန္စြာအက်ိဳး 
႐ွိေၾကာင္းေျပာသည္။ ထို႔အတူ တာခ်ီ 
လိတ္မွဆရာမလွလွတင္ကလည္း“ကၽြန္မ 
ကတာခ်ီလိတ္္မွာ မူႀကိဳေက်ာင္းဖြင့္ထား 
ပါတယ္ ဒီသီတန္းက သင္ၾကားနည္းစနစ္ 
ကိုႀကိဳက္တယ္ ကေလးေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး
သိသင့္တာေတြကို ေဆြးေႏြးေပးတဲ့အတြက္ 
ကၽြန္မရဲ႕ လုပ္ငန္းအတြက္၏ မ်ားစြာ 
အေထာက္အကူေပးပါတယ္ သင္ေပးတဲ့ 
သီခ်င္းေလးေတြကလည္း ကေလးေတြ 
အတြက္ အရမ္းသင့္ေတာ္ပါတယ္” ဟု 
ေျပာသည္။
 ဆက္လက္ၿပီး ဖာသာရ္ေဘာ္စကို 
မွ “နည္းစနစ္သစ္တစ္ခုကို ရက္အနည္း 
ငယ္အတြင္း သင္ေပးရေတာ့ သင္တန္းမွာ 
အားလံုးပင္ပန္းၾကတယ္ ပင္ပန္းေပမယ့္ 
ေပ်ာ္တယ္ သင္တန္းသားအားလံုး ႀကိဳးစား 
ၾကတယ္ အားလံုးက သူတို႔အတြက္အရမ္း 
အက်ိဳး႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကေတာ့ ဝမ္းသာ 
တယ္။ ဒီသင္တန္းက မိဘမ်ား၊ ဘုရား 
စကားသင္ၾကားေပးေနၾကေသာ Brothers 
sisters မ်ား၊ ဓမၼဆရာ /ဆရာမမ်ားအတြက္ 
သင့္ေတာ္ပါတယ္ ဒီသင္တန္းကို ျမန္မာ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၁၀ ႀကိမ္ေက်ာ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး 
ပါၿပီ”ဟု မိမိ၏ခံစားခ်က္ကို ေျပာခဲ့သည္။
   CBCM-OSC

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ဘာသာေပါင္းစံုအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးႏွင့္ ေဒသအတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဖိုရမ္က်င္းပ

                မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး  ဘာသာ
ေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးႏွင့္ေဒသ 
တြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဖိုရမ္တစ္ရပ္ကို 
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၄ 
ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဟိုတယ္ 
မႏၱေလးတြ င္က် င္းပခဲ့ ၾကပါသည္။အဆုိ 
ပါ ဘာသာေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ 
ေရး ႏွင့္ ေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ဖိုရမ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာ (Myanmar 
Peaceful Initiatives) မွဦးေဆာင္က်င္းပ 

ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  အခမ္းအနားကုိ ဘာသာ 
အသီးသီးမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား၊          
မႏၲေလးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ 
ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။        ပထမဦးစြာတက္ 
ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ 
စာရင္းသြင္းျခင္း၊ အာရွအလင္းေရာင္ 
ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အရွင္ဘဒၵႏၲ 
စိႏိၲတမွ ယခုဖိုရမ္ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္၊ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ 
ေဇာ္ျမင့္ေမာင္မွ အဖြင့္အမွာစကား၊ မႏၲ 
ေလးတိုင္းသယံဇာတ၊ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး 
ဦးမ်ိဳးသစ္မွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း 
ႏႈ တ္ ခြ န္း ဆ က္ စ ကား မ်ား ကိုေျ ပာ ၾ ကား  
ခဲ့ၾကပါသည္။ နံနက္ ၉း၄၅ အခ်ိန္တြင္          
မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ၿပီး 
ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ၾကပါ 
သည္္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသတြင္းပဠိပကၡ 

ေျဖရွင္းခဲ့မွဳ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေဝမွ်ျခင္း၊ 
ခရုိင္အလုိက္ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပန္                                                                                                
လည္တင္ျပျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ပထမရက္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ နံနက္ ၈း၁၅ တြင္ 
စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ညေန ၅ နာရီမွာ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ 
ဒုတိယရက္ အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ေဒသတြင္း 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္း 
စံုညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ 
လူမွဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ညေန ၄း၁၅ အခ်ိန္ တြင္ 
တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား 
ေျပာၾကားကာ ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပခဲ့ၾက 
ေသာ (Mandalay Regional Fo-
rum on Inter-religious Coexis-
tence & Inclusive Development) 
မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဘာသာေပါင္းစံု 
အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ ေဒသအတြင္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဖိုရမ္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။
 အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ ကက္သလစ္         
သာသနာအေနျဖင့္ မႏၲေလးေရႊႏွလံုးေတာ္ 
ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေဒါက္တာမာကူးဦးတင္ဝင္း ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

William(MDY-OSC)



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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 ျမန္မာႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္အစုိးရ 
ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးညီညီ  
ေဆြ၊ တပ္မေတာ္ အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ျမစ္ႀကီးနား ကက္သလစ္သာသနာဂုိဏ္း 
အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ႏွင့္ 

အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သာသနာအမႈ 
ေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ 
စိန္ကုိလန္ဘန္ ကာဒီျဒယ္ေက်ာင္းဝန္း ဗဟုိ
သာသနာ့အက်ိဳးေဆာင္ရံုးခန္းတြင္ နံနက္ 
၉း၃၀ ခန္႔အခ်ိန္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ 
 အဆုိပါေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ ေျမာက္ 
ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးႏွင့္အတူ 
တပ္မေတာ္ အရာရိွႀကီးမ်ားမွ ျမန္မာ့သႀကၤန္ 
အၿပီး ႏွစ္သစ္ကူူးေန႔ (ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔) 
တြင္ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားထံ သြား 
ေရာက္လည္ပတ္ရင္း ခြန္အားေပးျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
        ျမစ္ႀကီးနားဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
အမွာစကား မိန္႔ၾကားရာတြင္ “ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ျပည္သူ 
လူထုမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနတဲ့ 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 

တပ္မေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ အရင့္အရင္ 
ကတည္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည့္ 
နည္းတူ အခုလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ 
လိုအပ္မႈကုိ အဓိကထားၿပီး တုိင္းရင္းသား 
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ NLD အစုိးရနဲ႔ 
မိသားစု စိတ္ဓါတ္ထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ပီျပင္စြာ ရရိွလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ အင္မ 
တန္လုိလားတယ္။ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔ 

လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံလုံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ရန္ကုန္မွာ ဒီၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးနဲ႔ ပတ္သတ္သည့္ ညီလာခံကုိ တစ္ႏွစ္ 
၂ ခါ က်င္းပေနလ်က္ရိွပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ 
ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အလွ်င္အျမန္ရရိွေစရန္ ဆုေတာင္းေန 
ၾကပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ 
အေနနဲ႔လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပသည့္ 
ေညာင္ေလးပင္ မယ္ေတာ္ပြဲမွ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္း၏အရွင္သခင္မ မယ္ေတာ္အလံကုိ 
ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ယူေဆာင္လာၿပီး ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးတုိက္နယ္ ၂၁ နယ္မ်ားသုိ႔ လွည့္လည္ 
သယ္ေဆာင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
အထူးဆုေတာင္းေနၾကပါတယ္။ဆက္လက္ 
ၿပီးစစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိရရိွလာေအာင္ 
တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ဦးေဆာင္ေပးပါ” 
ဟု ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကား 
ခဲ့သည္။ 
 ဆက္လက္ၿပီးျမစ္ႀကီးနားသာသနာ 
နယ္တြင္ဘာသာဝင္လူဦးေရ(၉)ေသာင္း 
ထက္မနည္းရိွေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 

တုိက္နယ္ အားျဖင့္ ၂၁ နယ္ရိွေၾကာင္း၊ 
နယ္ေျမ က်ယ္ျပန္႔မႈအားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ 
စစ္ကုိင္းတုိင္း ေျမာက္ပုိင္း ဟူးမလင္းၿမိဳ႕၊ 
ဝန္းတုိကုန္းေခ်ာင္းႏွင့္နာဂ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ 
ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ 
ပုိတာအုိ၊ ဇန္ေယာ့ေဒသ၊ ခ်င္းေခါင္ေဒသ 
အားလံုးႏွင့္ဗန္းသာသနာ နယ္နိမိတ္မ်ားမွာ 
နမ့္ဆန္ေခ်ာင္းအထက္ပုိင္း တစ္ေလွ်ာက္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံရဟန္းအပါးေပါင္း 

၅၃ ပါး၊ သီလရွင္ဂုိဏ္းေပါင္း ၁၂ ဂုိဏ္းႏွင့္ 
အပါးေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း၊ ဓမၼဆရာ/
မမ်ား အားလံုး ၅၀၀ ထက္မနည္း ရိွေၾကာင္း 
ဆရာေတာ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
  “ႏွစ္သစ္မွာ ယခုလုိ အားလံုးေရွ႕မွာ 
ႏွစ္သစ္မဂၤလာစကား ေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့ 
အတြက္ အမ်ားႀကီး ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ခုနက 
ဆရာေတာ္ႀကီး ေျပာၾကားသြားတဲ့အတုိင္းပဲ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
လုိလားေတာင္းတ ေနၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္ကုိ 
လူတုိင္းခံစားခ်င္ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ 
ေက်ာ္ပါၿပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ 
အတြက္ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြလုိ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ 
ခဲ့ၾကပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရ 
လက္ထက္မွာ ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕ ေတြမွာရိွတဲ့ 

လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔တစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔  NCA 
လက္မွတ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္ သေဘာတူ 
လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ခဲ့လုိ႔ အဲဒီေဒသေတြမွာ 
လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ႏိုင္ 
ကုိင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဒသေတြမွာ ရိွတဲ့ 
ျပည္သူေတြနဲ႔ အခုလက္ရိွ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ 
ျပည္နယ္မွာရိွၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ 
စီးပြားေရးအေျခအေနေတြ ေတာ္ေတာ္ကုိ 
မတူညီၾကပါဘူး။ ဘာသာတရားကုိၾကည့္ 
မယ္ဆုိရင္ဘယ္ဘာသာတရားမွ မၿငိမ္းခ်မ္း 
စကားေျပာတာ မရိွပါဘူး။ ရန္လုိစကား 
ေျပာတဲ့ တမန္ေတာ္ဆုိတာလည္းမရိွပါ 
ဘူး။ ကုိးကြယ္တဲ့ လူေတြကသာကုိယ္ 
လုိရာကုိ ေတြးရင္း ေတြးရင္း လုိရာကုိ 
ဆြဲရင္းဆြဲရင္းနဲ႔ ဘာသာတရားနဲ႔ပတ္ 
သတ္ၿပီးေတာ့ ထိခုိက္ၾကတဲ့ ျပႆနာေတြ 
ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ 
တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ 
ယံုၾကည္မႈရိွျခင္းက အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာထူးျခားတာက တုိုင္းရင္း 
သား ၁၃၅ ထက္မက ပူးေပါင္းေနထုိင္ 
ၾကတယ္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားသလုိယဥ္ေက်း 
မႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ အစား 
အစာေတြ မတူညီၾကဘူး။ လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္မႈအရ ေသာ္၄င္း၊ ယံုၾကည္မႈ 
အရ ေသာ္လည္းေကာင္း အားနည္းေန 
ေသးသည့္ အတြက္ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ၾကားမွာ 
ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈေတြ အားနည္းေနတာပါ။ 

ဒါေတြကုိ ေပါင္းကူးတံတားအေနနဲ႔ လုပ္ 
ေဆာင္ေပးတာက ဘာသာေရးပါပဲ။ တစ္ 
ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နီးစပ္မႈရိွေအာင္၊ 
နားလည္ေအာင္၊ ယံုၾကည္လာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တယ္။ ဘာသာေရးဟာ 
အၿမဲတမ္း ဘယ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘယ္တုိင္း 
ရင္းသား၊ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆုိ ဘာသာေရး 
နဲ႔ေပါင္းကူးလုိ႔ရတယ္။ တပ္မေတာ္ထဲမွာ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရိွသလုိ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
ဝင္ေတြလည္း ရိွတယ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္  
ေတြလည္း ရိွတယ္၊ အျခားဘာသာဝင္ 
ေတြလည္း ရိွတယ္။ အရာရိွေတြလည္း 
ထုိနည္း၄င္းပါပဲ။ အမ်ားစုကေတာ့ ဗုဒၶ 
ဘာသာကုိးကြယ္သူေတြ မ်ားၾကပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာမွာ ႏုိင္ငံ 
တြင္း ေနထုိင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ 
ဘာသာေပါင္းစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုရိွတဲ့ 

အတြက္ ခုနက ဆရာေတာ္ႀကီးေျပာၾကား 
သလုိပါပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ တစ္ေယာက္ 
နဲ႔တစ္ေယာက္ ယံုၾကည္မႈရိွမယ္ဆုိရင္ 
ဘာသာေရးဟာ ေပါင္းကူးတံတားျဖစ္တဲ့အ
တြက္ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ 
ဘာသာတရားနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ 
နီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
လုိခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွမွာျဖစ္တယ္။ 
ႏွစ္သစ္ မဂၤလာစကားအေနနဲ႔ မွာၾကားခ်င္ 
တာကေတာ့ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရရိွေအာင္ ဘာသာေရးနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီးေတာ့ 
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ထိခုိက္မႈမရိွ 
ေစေအာင္ အေယာက္စီတုိင္းႏူးညံ့တဲ့ႏွလံုး 
စိတ္ထားရိွေအာင္ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔လ 
ည္း သြန္သင္ ဆုံးမေပးပါလုိ႔ ေျပာၾကားရင္း 
နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္”လုိ႔ တုိင္းမွဴး ညီညီေဆြက 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။  
 ထုိ႔ေနာက္ ျမစ္ႀကီးနားေက်ာင္း 
ထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာပီတာ 
ခါးေအာင္တူးမွ အားလံုးအတြက္ ဆုေတာင္း 
ဆက္ကပ္ေပးၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာန 
ခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ညီညီေဆြမွ က်ပ္ေငြ ၅ 
သိန္းႏွင့္ အျခားေသာ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
ဂုိ ဏ္း အု ပ္ ဆ ရာေ တာ္ ႀ ကီး အားေ ပး အ ပ္  
လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ 

                         ဂြ်န္ဆုိင္းလတ္ေအာင္ 

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ညီညီေဆြႏွင့္ မ.က.န သာသနာ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္တုိ႔ေတြ႔ဆံု
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 9

 "ပုုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပို င္  
ဟသၤာတသာသနာတြင္ႏွ စ္ စဥ္ႏွ စ္တို င္း  
က်င္းပေလ့႐ွိေသာ (၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္ဆု 
ေတာင္းျပည့္ မယ္ေတာ္ပြဲကိုေမ(၁ရက္   
ရက္မွ၂) ရက္ထိ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္ 
စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲတြင္ပုသိမ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္း ဆိန္းဟွီ 
ႂကြေရာက္ၿပီး ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ 
မယ္ေတာ္ပြဲအႀကိဳ ညေနတြင္ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ 
မယ္ေတာ္ေဒသစာရီ လွည့္လည္ပူေဇာ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အဖ 
ဆရာေတာ္ဘုရားမွ သံဇူဇယ္မစၦားကို 
ပူေဇာ္ၿပီး မစၦားအတြင္းတြင္ ဟသၤာတ 
သာသနာမွ ကေလးငယ္မ်ားအား ခရစၥမား 
အားေပးျခင္းကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ခရစၥမား 
အားေပးျခင္း ခံယူသည့္ကေလးငယ္မ်ား 
မွာ ၂၅ ေယာက္ရွိသည္။ မစၦားအၿပီးတြင္ 
ဆရာေတာ္ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းခံ 
ေသာကေလးငယ္မ်ားအားလံုး အမွတ္တရ 
စုေပါင္းဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ PTN-OSC 

"ဘုရား၏သန္႔ရွင္းေသာမယ္ေတာ္ ဆုေတာင္းျပည့္မယ္ေတာ္ပြဲ" 

 ပု သိ မ္ ဂို ဏ္း အု ပ္ သာ သ နာ ပို င္  
႐ွားခဲ သာသနာအတြင္း႐ွိ ပိုင္အင္းေက်း၇ြာ 
တြင္ စိန္ဂေရေဂၚရီဘုရားေက်ာင္း ေရစက္ခ် 
ပြဲကို ၇.၅.၂၀၁၇. နံနက္ ၈:၀၀နာရီတြင္ 
ပုသိမ္ ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္ဟွီ ႂကြ 
ေ၇ာက္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ 
ပါသည္။ 
 ဤပြဲတြင္ အဖဆရာေတာ္ဘုရား 
ႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၊ ကုိရင္မ်ား၊ 
စစၥတာရ္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား ႂကြေရာက္ 
ခဲ့ၿပီး ပါဝင္ ဆုေတာင္း ေပးၾကပါသည္။ 
ပိုင္အင္ရြာသည္ ကက္သလစ္ဘာသာတူ 
အိမ္ေျခ ၈၀ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ႐ွားခဲ 
သာသနာတြင္ ဘာသာတူအိမ္ေျခ အမ်ား 
ဆံုး ႐ွိေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။ 

Pathein OSC

ဘုရားေက်ာင္း ေရစက္ခ်ပြဲ
႐ွားခဲ။ ပုသိမ္သာသနာ

ေသးငယ္ေသာပန္း ေစတမန္သီလရွင္မ်ားဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း
 ေသးငယ္ေသာပန္း ေစတမန္သီ 
လရွင္အပါး(၂၀)သည္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္မွ 
၃၀ ရက္ေန႔အထိ ဥပုသ္ေစာင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
သီလရွင္မ်ား၏ ဝတ္ေစာင့္ပြဲတြင္ လြိဳင္ေကာ္ 
သာသနာမွ Dominican ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖာသာရ္ Philip Soreh မွ လာေရာက္ပို႔ခ် 
ေပးခဲ့ပါသည္။ သစၥာသံုးပါးအေၾကာင္းကို 
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဓမၼသစ္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဓမၼေဟာင္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပေရာ 
ဖက္တို႔၏ဘဝႏွင့္ သြန္သင္ခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ သစၥာသံုးပါးခံသူေတာ္စင္မ်ား 
မည္သို႔ မည္ပံုေနထိုင္က်င့္ၾကံရန္လိုအပ္ 
ေၾကာင္းပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္အျခားေသာ 
ဗဟုသုတမ်ားကိုလည္းေဝမွ်သြားခဲ့သည္။ 
 ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းမွ သီလရွင္မ်ား 
သည္ ဝိညာဥ္ခြန္အားေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ 
ၾကၿပီး အားရေက်နပ္ခဲ့ၾကသည္။  
 သစၥာသံုးပါးကို အေျခခံၿပီး စိတ္ 
သစ္၊ ကိုယ္သစ္၊ ဘဝသစ္ျဖင့္ သာသန 

အမႈေတာ္ကိုထမ္းေဆာင္ရန္  ဆႏၵရွိၾက 
ေၾကာင္းႏွင့္ သစၥာသံုးပါး၏ ႀကီးျမတ္ေသာ 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို (၅)ရက္တိုင္တိုင္ 
ေဖာ္က်ဴးေပးသြားေသာ ဖာသာရ္ Philip 

Soreh အားေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း သိရွိရ 
သည္။    D.ဖန္(ZSLF)



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တု႔ိ ေတြ႕ဆံုျခင္းအၿပီး 
ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး ထားရွိမည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီး႐ံုးေတာ္မွေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္

ႀကိဳဆိုျခင္း

         ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား 
လက္ခံေတြ႕ဆံုရာတြင္႐ံုးခန္းအတြင္းမွ ထုိင္ 
ေစာင့္ ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ အခန္းအျပင္အထိ 
ထြက္ကာ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး 
သည္ ဤ အျပဳအမူကို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အတြက္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ အျပင္ 
အထိ ထြက္ႀကိဳဆိုျခင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္အေပၚ ထားရွိေသာ ေလးစားမႈကို 
ျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္း ႏွစ္ 
ဦးစလံုး ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိသည္ဟု သတင္းစာ 
မ်ားက ေဖၚျပၾကသည္။ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ 
ဆက္ၾကၿပီး စားပြဲတြင္ ထိုင္မိၾကသည္ႏွင့္ 
စကားျပန္မထိုင္ခင္မွာပင္ စတင္စကားေျပာ 
ခဲ့ၾကသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည္ကို ထုတ္ျပန္ေလ့မရွိ 
ပါ။ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခ်ိန္ ၂၃ မိနစ္ၾကာ 
သည္ဟုသာ သိရသည္။

လက္ေဆာင္လဲလွယ္ျခင္း

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ 
မွ ခ်ိဳးငွက္ပံုထြင္းထားေသာ ေက်ာက္ျပား 
လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ၇ လကၼခြဲခန္႔ရွိေသာ ေၾကးနီပန္းခ်ီ တစ္ 
ခ်ပ္လက္ေဆာင္ျပန္ေပးခဲ့သည္။ ေၾကးနီ 
ေပၚတြင္ သဲကႏၲာရမွ ေပါက္လာေသာ  
ပြင့္လန္းေနသည့္ ပန္းပင္ျဖစ္သည္။ "ေတာ 
ကႏၲာရ တုိ႔သည္ အထြက္တိုးေသာ စိုက္ခင္း 
မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္" ဟူ 
ေသာ ေဟရွာယ၏ က်မ္းပိုဒ္ကို ပံုေဖၚထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ ဆူးပင္ 
ကေန သီးပြင့္လာတယ္ဆိုတာ အတၱစိတ္က 
ေန ေဝမွ်လိုစိတ္၊ စစ္ပြဲမ်ားကေန ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ကို သြားရတဲ့ လမ္းခရီး တစ္ခုကို ရည္ 
ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။" ဟု ဗာတီကန္ ဝန္ 
ထမ္းတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ၏ 
၂၀၁၇ ႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သဝဏ္လႊာ ကို 
လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသဝဏ္လႊာမွာ 
အၾကမ္းမဖက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္း 
မ်ားကို ညႊန္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည့္ စာ 
ခၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေစာင္ကိုလည္း လက္ေဆာင္ 
အျဖစ္ ေပးခဲ့သည္။ ထိုစာခၽြန္ေတာ္မ်ားမွာ 
"ခ်စ္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း" ႏွင့္ "ဧဝံေဂလိ 
တရားေတာ္၏ ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ" တို႔ 
ျဖစ္သည္။

 ေတြ႕ဆံုအၿပီး ႏႈတ္ဆက္ရာတြင္  
"ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါ"၊ "သင့္ 
ကို ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ားတြင္ 
အစဥ္သတိရပါ့မယ္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္" 
ဆိုသည့္ စာတန္းမ်ားကို ဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ ထိုး 
ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ 

The Holy See and the Republic of the Union of Myanmar, keen 
to promote bonds of mutual friendship, have jointly agreed to 
establish diplomatic relations at the level of Apostolic Nuncia-
ture, on behalf of the Holy See, and Embassy, on the part of the 
Republic of the Union of Myanmar.

အၿပီး ဦးညြတ္ကာ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း

 ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုအၿပီး မိနစ္ ၉၀ 
အၾကာတြင္ ေအာက္ပါေၾကျငာခ်က္ကို ဗာ 
တီကန္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သန္႔ရွင္းေသာ ဥေသွ်ာင္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ တို႔ 
သည္ အျပန္အလွန္ထားရွိေသာ 
မိတ္သဟာယကို ျမႇင့္တင္လို 
သည့္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵေၾကာင့္  
သန္႔ရွင္းေသာ ဥေသွ်ာင္မွ တမန္ 
ေတာ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုး 
ဖြင့္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံ႐ံုးဖြင့္ 
သည္အထိ သံတမန္ ဆက္ဆံ 
ေရး ထူေထာင္ရန္ ပူးတြဲ 
သေဘာတူ ခဲ့ၾကသည္။

သံတမန္ထူေထာင္ျခင္းအား ဗာတီကန္မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ား လဲလွယ္ၾကစဥ္

အမွတ္တရ ဓါတ္ပံု ႐ိုက္ကူးျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေရာက္ရွိစဥ္ တာဝန္ခံ မြန္ဆီေညာ္မွ ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္း

သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအေနနွင့္ ထိ 
ေရာက္ေသာ အကူအညီမ်ား ပိုမိုေပးႏိုင္ 
မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရင္ 
ၾကားေစ့ေရး မ်ားတြင္ အကူအညီ အ 
ေထာက္အပံ့မ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

 ျမန္မာျပည္၏ ကက္သလစ္ ဘာ 
သာဝင္ ဦးေရမွာ ၆၅၉၀၀၀ သာရွိေသာ္ 
လည္း ကာဒီနယ္တစ္ပါး ခန္႔အပ္ေပးျခင္း 
ယခုကဲ့သို႔ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ 
ျခင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိ 
ေသာ ဗာတီကန္၏ ေစတနာေကာင္းမ်ားကို 
ခံစားနားလည္ႏိုင္သည္။

 ဗာတီကန္သည္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံငယ္ 
ေလး တစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း 
၁၈၂ ႏိုင္ငံႏွင့္ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရး 
ထားရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၈၃ ေျမာက္ႏိုင္ 
ငံျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢတြင္လည္း 
ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာတစ္ခုရရွိထားသည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
သည္ ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံ၏ အတြင္းေရးမႈး 
ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုးလင္း ႏွင့္လည္း သီးျခား 
ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။                    CBCM-OSC
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 ykodrf? r&rf;acsmif; ? 28 - 30 {NyD ? 2017

 စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား ဘရာသာရ္မ်ား အသင္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္ျခင္း ၇၅ ႏွစ္ျပည့္ 
စိန္ရတု ဂ်ဴဘီလီကို အသင္းဂိုဏ္း၏ ဌါနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မရမ္းေခ်ာင္းတြင္ သံုးရက္ 
တာ စည္ ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 ဧၿပီ ၂၈ ရက္ ညပိုင္းတြင္ အက ပေဒသာျဖင့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကို ခမ္းနားစြာ လွပစြာ 
တင္ဆက္ကာ ဂ်ဴဘီလီ၏ အႏွစ္သာရကို ေဖၚေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ၂၉ ရက္ နံနက္တြင္ မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ရာသက္ပန္သစၥာဆိုျခင္း ႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဘရာသာမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ 
ျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ညပိုင္းတြင္ Fr. နီေကာ ဦးေဆာင္ေသာ 
Divine Touch ေတးဂီတ အဖြဲ႕၏ စတိတ္႐ိႈး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

 ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မစတင္မီ ဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီမွ ဘရာသာရ္ မ်ားအား 
ဂုဏ္ျပဳစကားဆိုခဲ့သည္။ သူ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ သူ႔ေခၚေတာ္မူျခင္း အေၾကာင္းကိုလည္း ေဝမွ် 
သက္ေသခံခဲ့သည္။

 ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ဂ်ဴဘီလီမစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘို မွ ဦးေဆာင္ကာ ဆရာေတာ္ႀကီး ေလးပါးနွင့္ ရဟန္းေတာ္ အပါး ၈၀ ခန္႔ ၿခံရံကာ 
ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ၾသဝါဒတြင္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ က ဘရာသာမ်ား၏ ေပးဆပ္ စြန္႔ 
လႊတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္ ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။ ဘရာသာမ်ား အၾကား 
တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ရန္၊ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စိတ္ 
ထားေမြးျမဴရန္၊ အသင္းဂိုဏ္း၏ စည္းမ်ည္းဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ အတည္ျပဳ ႏိုင္ 
ရန္ အႀကံျပဳ ခဲ့သည္။

 ပြဲေတာ္ က်င္းပရာတြင္ ၾကိဳဆိုဧည့္ခံေရး၊ အစားအေသာက္၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ 
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း စသျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ ျပည့္စံုေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားသည္မွာ 
လြန္စြာ အားရေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါသည္။  

အသင္းဂိုဏ္း၏ အစ
 ေအာက္ျမန္မာျပည္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရက္ဒရစ္ပ႐ိုဗို႔စ္ က ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ 
ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အသင္း 
ဂိုဏ္း၏ ပထမဦးဆံုး အသင္းဝင္ျဖစ္သည့္ လူငယ္ေလး ေမာင္ညႊန္႔သည္ ဘရာသာရ္ ပါစကား 
ဟု အမည္နာမ ခံယူကာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ ဝတ္႐ံု 
သကၤန္း ခံယူခဲ့သည္။ အသင္းဂိုဏ္းတည္ေနရာအား ပုသိမ္သာသနာ ဓမၻီေက်းရြာတြင္ 
ထားရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ မရမ္းေခ်ာင္း ေက်းရြာသို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ယခု ထိတိုင္ အသင္းဂိုဏ္း၏ ဌါနခ်ဳပ္ျဖစ္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ဘရာသာရ္ဂိုဏ္း၏ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား
 တိုင္းရင္းသား စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား ဘရာသာရ္ဂိုဏ္းသည္ ျပည္တြင္း၌ တည္ 
ေထာင္ေသာ ဂိုဏ္းျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္တစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ကာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို တမာန္ေတာ္စိတ္အား ထက္သန္မႈျဖင့္ ေပးဆပ္ခဲ့ ေပးေန 
ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းသားမ်ားကို ၾကည့္ရႈေပးျခင္း၊ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
အကူအညီေပးျခင္း၊ ရဟန္းမ်ား သြားေရာက္ ေက်ာင္းမထိုင္ႏိုင္ေသးေသာ သာသနာနယ္ 
မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ဦးေဆာင္ျခင္း၊ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ဂိုဏ္း၏အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံဆရာေတာ္၊ ရဟန္း 

ေတာ္မ်ား ၏ အစီအစဥ္အရသာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ 
 ဒုတိယတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ မစၦားအတြင္း အသံုးျပဳေသာ ျမင့္ျမတ္ရာမ်ား၊ 
ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ား ျပဳစုေရးသားျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေပးျခင္း၊ 
ရန္ကုန္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ိဳးျဖဴလမ္းရွိ စာပံုႏွိပ္တိုက္လုပ္ငန္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ 
ဆားငန္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေက်ာင္း၊ ကနစိုးကုန္းတြင္ ဝင္လိုသူ ေက်ာင္းႏွင့္ 
ပူးတြဲ၍ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဘာ္ဒါေက်ာင္း၊ ပုသိမ္-ပင္လယ္သာသနာအိုင္မေက်းရြာတြင္ 
ဘရာသာရ္ဂိုဏ္းပိုင္ ဥယ်ာဥ္ေျမ၌ ဘရာသာရ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္၍ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း၊ ဗဟိုမရမ္းေခ်ာင္းတြင္ ဂိုဏ္းပိုင္လယ္ယာမ်ားကို ဂိုဏ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း၊ ပုသိမ္-က်ိဳက္လတ္သာသနာပိုင္ က်ံဳပဒုတ္ ေက်းရြာရွိ လယ္ေျမမ်ား၊ သာ ေပါင္း 
ၿမိဳ႕နယ္ပိုင္ ေတာင္ယာကုန္းေက်းရြာတြင္ ဥယ်ာဥ္ေျမၾကည့္႐ႈျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
 တတိယအမ်ိဳးအစား တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ိဳးမွာ ထင္ရွားမႈမရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ၿပီး ဘရာသာရ္မ်ားသာမဟုတ္ လူတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဆုေတာင္း 
ျခင္း၊ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ၿခိဳးၿခံျခင္းတို႔ျဖင့္ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး၏ သံတာထေရးဇားေလးကဲ့သို႔ လုပ္ 
ေဆာင္ေသာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းမွာအတုိင္းတိုင္း အျပည္ျပည္သို႔ 
သြားေရာက္သာသနာျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား လုပ္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳး 
ရလဒ္ႏွင့္ တူညီသည္ဟု အသင္းေတာ္က ဆိုထားပါသည္။
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ရာသက္ပန္သစၥာခံယူပြဲႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီေက်းဇူးတင္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ျပဳလုပ္က်င္းပ
 ေတာင္ငူသာသနာ ၊မိတ္သလင္ 
ေတာင္တိုက္နယ္၊ ေတာင္နန္းခ်ိဳေအာက္
ေက်းရြာေနသမီးSr.ဘက္နက္ဒက္ျမတ္ 
ႏွင္းႏြယ္ ၏ရာသက္ပန္သစၥာခံယူပြဲ၊မိခင္ျဖစ္
သူေဒၚမာရီးယာကာေမးလာ(ခ) နန္းမူ၏(၆
၆)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔၊ေဒၚနန္းမူ၏အစ္မSr.Ag-
nes Hilary ေပးေပမို၏ သီလ႐ွင္ဝါေတာ္ႏွစ္ 
(၅၀)ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီႏွင့္ ေမာင္ျဖစ္သူ Rev.
Fr.Peterေက်ာ္တင့္၏ ရဟန္းဝါေတာ္(၃၅) 
ဝါျပည့္ ေက်းဇူးတင္မစၦား၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္းပြဲကို 
(၁၉-၂၀.၄.၂၀၁၇)ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ၁၉.၄.၂၀၁၇ ညေန ၄း၃၀ 

နာရီတြင္မွတ္တိုင္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း၊ မယ္ 
ေတာ္ပုတီးစိပ္ျခင္း အၿပီးတြင္ ေမြးေန႔ႏွင့္ 
ဂ်ဴဘီလီကိတ္ခြဲကာ ညေနစာသုံးေဆာင္ 
ခဲ့ပါသည္။ ည၇းဝဝနာရီတြင္ပြဲေန႔႐ွင္မ်ား
အားဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ၿပီး(၂၀.၄.၂၀၁၇)
နံနက္(၆းဝဝ)နာရီတြင္ဘုရား၏မိခင္မယ္
ေတာ္မာရီးယားဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ေက်း
ဇူးတင္မစၦားကုိရဟန္းေတာ္(၉)ပါးတုိ႔မွတင္
ပူေဇာ္ေပးကာသီလ႐ွင္(၁၈)ပါး၊ကုိရင္(၁)
ပါးႏွင့္ ဘာသာတူ(၅၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ဆု
ေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။  ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

 စစၥတာရ္ေဒးနစ္ ဂ်ာေတာင္၏ သီလရွင္ဝါေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္

 ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္ႀကီးအတြင္း သာသနာျပဳ 
သီလရွင္ဂုိဏ္းမ်ားစြာထဲမွ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ သီလ 
ရွင္ဂုိဏ္း၏ ေငြၾကယ္ပြင့္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ 
သီလရွင္ႀကီး စစၥသာရ္ ေဒးနစ္ ဂ်ာေတာင္၏ 
သီလရွင္အမႈေတာ္ျမတ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း 
၀ါေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ 
ပြဲေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္စုရပ္ကြက္ရိွ စိန္ေမရီ 
ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့ 
သည္။ 
 “သခင္ခရစ္ေတာ္ဟာ တပည့္ 
ေတာ္ႀကီး ၁၂ ပါးကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ခ်ိန္ 
ခမည္းေတာ္ဘုရားထံ  ဦးစြာ ဆုေတာင္း 
ခဲ့တယ္။ သူ႔ကုိယ္စား ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ 
သက္ေသခံဖုိ႔၊ သာသနာေတာ္ႀကီး ျပန္႔ပြားဖုိ႔ 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္တယ္။ ဂ်ဴဘီလီရွင္ 
စစၥတာရ္ႀကီးလည္း  ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ျခင္း 
ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ရမဲ့ 
အရာပဲျဖစ္တယ္။ ရွင္မာေတဦး ၁၉ မွာ 
‘လူငယ္တစ္ဦးဟာ ကြ်န္ေတာ္ ပညတ္ေတာ္ 
ေတြကုိလုိက္နာက်င့္သံုးတယ္၊ ထာဝရ 
အသက္ရွင္ျခင္းရဖုိ႔ ဘာေတြလုိဦးမလဲဆုိၿပီး 
သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ေမးျမန္းခ်ိန္ကုိယ္ေတာ္ 
က ‘ေလာကမွာ သင္ပုိင္ဆုိင္သမွ် အရာ 
အားလံုးစြန္႔လႊတ္ၿပီး ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ပါ" 
ဟုျပန္ေျပာတဲ့အခါ လူငယ္ကမလိုက္နာ 
ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ လူတုိင္း မိမိပုိင္ဆုိင္တဲ့ မိဘ၊ 
ေဆြမ်ိဳး၊ ဂုဏ္၊ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိ 
စြန္႔ၿပီးသခင့္ေနာက္ေတာ္သိုုိ႔ လုိက္ဖုိ႔ အင္မ 
တန္ ခဲယဥ္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ဴဘီလီရွင္ဟာ 

တြယ္တာသမွ် အရာအားလံုးစြန္႔ၿပီး သခင္ 
ခရစ္ေတာ္အတြက္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္တဲ့ဘဝ 
ျဖင့္ ဆက္ကပ္ခဲ့တယ္။ အင္မတန္ဂုဏ္ျပဳ 
ခ်ီးက်ဴးရပါတယ္။ လူငယ္ေတြ အားလံုး 
အတြက္လည္း စံနမူနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
စစၥတာရ္ႀကီး၏ လမ္းညြန္မႈ၊ ႀကိဳးစားအား 
ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္ကင္ႏုိင္ငံဝင္ 
ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရိွမွာပါ။ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ 
တယ္” ဟု မြန္စီေညွာ္ ဖရန္စစ္လြဏ္းေဒါင္က 
ဂ်ဴဘီလီ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ႀကီး၌မိန္႔ 
ၾကားခဲ့သည္။  
 နာခံျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း 
ဆုိသည့္ သီလရွင္မ်ား လုိက္နာက်င့္သံုး 
ရမည့္ ဝတ္တရားေတာ္ျမတ္မ်ားရိွၿပီးေနာက္ 
ဆံုးအေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ဒုကၡဆင္းရဲ 
ေရာက္ခ်ိန္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရိွျခင္းပင္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီဆုိသည့္အရာ 
သည္ ထပ္ဆင့္ႀကိဳးစားအားထုတ္သြားရန္ 
ဘဝသစ္၊ ခြန္အားသစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ခြန္အားသစ္ႏွင့္အတူ ဆက္လက္ၿပီး အမႈ 
ေတာ္ျမတ္ကုိ   ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ ဖုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း 
မြန္စီေညွာ္ ဖရန္စစ္လြဏ္းေဒါင္က ထပ္မံ 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 
 ၄င္း ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ ပြဲေတာ္သုိ႔ 
ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ 
ႏွင့္အတူ မြန္စီေညွာ္ ဖရန္စစ္လြဏ္းေဒါင္၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဝါန္ေထလြဏ္းေဒါင္၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ပီတာခါးေအာင္ 
တူး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး လဇြမ္ေနာ္ဒင့္၊ ဘုန္းေ
တာ္ႀကီးအလာမ္တန္ဆုိင္းႏွင့္ ဂိုဏ္းအသီး 

သီးမွ သီလရွင္အပါး (၂၀) ထက္မနည္း 
ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ကခ်င္စုမိခင္မ်ားမွ သီးသန္႔ဂုဏ္ 
ျပဳေတးသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွ “Nang  
Hpang Hkan Na” အမည္ရ ကခ်င္သီခ်င္းႏွင့္ 
အတူ သီဆုိဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊ ကခ်င္ရိုးရာ 
သံစံုသီးဝိုင္း (Madum Sumpi Hpung) 
အဖြဲ႔တုိ႔မွလည္း  ရုိးရာသံစံု သီးလံုးမ်ားျဖင့္ 
ဂ်ဴဘီလီရွင္ စစၥတာရ္ႀကီးအား အထူးဂုဏ္ 
ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
 သုိးထိန္းဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ 
ရဟန္းမ်ား၊ ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား၊ 
ဂ်ဴဘီလီရွင္ႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီရွင္ စစၥတာရ္ႀကီး 
၏ မိဘႏွစ္ပါးတုိ႔အား ကခ်င္စု ကက္သလစ္ 
မိသားစုမ်ားမွ ကခ်င္ရုိးရာ ထမင္းပလုိင္း 
(Magun Shat Lit) မ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ 
ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး လူဦးေရ ၄၀၀ ထက္မနည္း 
တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 
 “ဒီေန႔မွာ အင္မတန္ပဲဝမ္းသာပီတိ 
ျဖစ္ရပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီျဖစ္ 
ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔လုပ္ 
ေဆာင္ေပးၾကတဲ့ သူေတြႏွင့္ ကုိယ္တုိင္ 

လာေရာက္ၿပီး ဆုေတာင္းေပးၾကတဲ့သူအား 
လံုးကိုလည္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္ ဒီထက္မက 
ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။ သုိးထိန္းဆရာေတာ္ 
ႀကီးကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေပးတဲ့အတြက္ 
အရမ္းပဲ ဝမ္းသာပါတယ္။ (၂၅) ႏွစ္တုိင္တုိင္ 
ဘုရားသခင္ရဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္း လမ္းစဥ္မွာ 
အမႈေတာ္ျမတ္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရဖုိ႔ 

အဘက္ဘက္က ကူညီေပးခဲ့ၾကတဲ့ေက်းဇူး 
ရွင္မ်ား အားလံုးကုိလည္း ေက်းဇူးအထူး 
တင္ပါတယ္။ ကြ်န္မလည္း အားလံုးအတြက္ 
ဆက္ၿပီး ဆုေတာင္းေပးေနမွာပါ”ဟု ဂ်ဴဘီ 
လီရွင္ စစၥတာရ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 စစၥတာရ္ႀကီးသည္ ဦးအင္ေတာန္ 
ခြန္းတန္ႏွင့္ ေဒၚပေလာင္းကုိင္တုိ႔၏သား 
သမီးရတနာ (၅) ဦးမွ အႀကီးဆံုးသမီး 
ရတနာ ျဖစ္သည္။ စစၥတာရ္ႀကီး၏ေမြးရပ္ 
ဇာတိမွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ဒူကေထာင္ရပ္ 
ကြက္ျဖစ္ၿပီး မိဘႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ 
ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားပင္ျဖစ္ 
ၾကသည္။ 
 မိသားစုဝင္မ်ားထဲမွ စစတာရ္တစ္ 
ပါးတည္းသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္ျဖစ္ၿပီး သီလရွင္ဝတ္ၿပီးေနာက္ 
လားရိႈးသာသနာ- မုိးကုတ္ၿမိဳ႕၌ေသာ္လည္း 
ေကာင္း မႏၱေလးသာသနာ- မႏၱေလးၿမိဳ႕ 
တြင္လည္းေကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ- 
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္စုရပ္ကြက္ ရိွ 
စိန္ဂ်ိဳးဇက္ သီလရွင္ေက်ာင္းတိုက္၌ လည္း 
ေကာင္း အမႈေတာ္ျမတ္  ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
လက္ရိွခ်ိန္ ရန္ကုန္သာသနာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 

တြင္ အမႈေတာ္ျမတ္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္  
စိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလရွင္ တစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္။ 
  ဂြ်န္ဆုိင္းလတ္ေအာင္
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စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ဗန္းေမာ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာနယ္လံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား၏ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

 ဗန္းေမာ္ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာနယ္ 
လံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား၏ 
စတုတၴ အႀကိမ္ေျမာက္ ႏွီးေနွာဖလွယ္ ပြဲ 
အခမ္းအနားႀကီးကုိ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ 
နန္႔လိႈင္ေက်းရြာ စိန္မုိက္ကယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းဝင္း၌ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၁ 
ရက္ေန႔ထိ ၿခိမ္႔ၿခိမ္႔သဲသဲ က်င္းပခဲ့သည္။ 
 အဆုိပါ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ 
ေတာ္တုိ႔ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေရမြန္ 
ဆြမ္လြတ္ဂမ္ ကုိယ္တုိင္ ၾကြေရာက္ခဲ့ၿပီး 
လူငယ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးက႑မ်ား၌ 
ေသာလည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရးႏွင့္အျခား 
မည္သည့္က႑မ်ားတြင္မဆုိ မိမိဘဝကုိ 
ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံၿပီး လူငယ္မ်ား 
အခ်င္းခ်င္း တက္ညီလက္ညီတူယွဥ္တြဲ 
စြာေဆာင္ရြက္မည္ဆုိလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ 
မ်ားရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္လုပ္ 
ငန္းကုိမဆုိ ဘုရားသခင္ကုိ ဦးထိပ္ထား ၿပီး 
လုပ္ကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူငယ္မ်ား 
အား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ “ဒီႏွစ္ 
တက္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ လူငယ္တုိင္းမွာ 
ထူးျခားမႈတစ္ခုေတြ႕ရတယ္။ ဘာလဲဆုိ 
ေတာ့ မိမိရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းမွာအင္မတန္ 
စိတ္အားထက္တန္တာကုိ ျမင္ရတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ဒီပြဲမွာလူငယ္ 
အင္အား စုစုေပါင္း ၈၀၀  ေလာက္ပဲ မွန္း 
ထားတာ။ ဒါေပမဲ့ ခန္႔မွန္းထားတဲ့          
အဆင့္ကုိေက်ာ္တယ္။ အမ်ားႀကီးေရာက္ 
လာတယ္။ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပြဲေတာ္စည္းကမ္း 
ေတြကို လုိက္နာၾကတယ္။ သင္တန္းပုိ႔ခ် 
ျခင္းမွာလည္း အိပ္ငိုက္ေနတာမ်ိဳးသိပ္ 
မေတြ႔ရဘူး။ စိတ္ပါလက္ပါရိွၾကတယ္လို႔   
ျမင္တယ္” ဟု ဗန္းေမာ္ သာသနာနယ္လံုး 

ဆုိင္ရာ လူငယ္ ဒုဥကၠ႒ က ေျပာသည္။ 
အဆုိပါႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္ 
နယ္အသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္                                                                           
မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုရင္းႏွီးလာေစရန္၊ 
လူငယ္မ်ား ယံုၾကည္ျခင္း၌ ပုိမုိခိုင္မာလာ 
ေစရန္ႏွင့္ မိမိ၏ အသင္းေတာ္အေၾကာင္း၊ 
လက္ရိွလူငယ္မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ပုိမုိ 
နားလည္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 
            “လူငယ္ေတြအေနနဲ႔မိမိတုိ႔၏ 
အသင္း ေတာ္၊         မိမိတုိ႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ 
နားလည္ ရန္ ပုိမုိႀကိဳးစားရမယ္။ ဘယ္ေနရာ 
မွာဘာပဲ လုပ္လုပ္ ယံုၾကည္ျခင္းမရိွလွ်င္ 

ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ 
တယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းရိွၿပီး သခင္ခရစ္ေတာ္နဲ႔ 
အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ 
အရာရာ တုိင္းမွာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာၿပီး 
ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတုိင္ႀကီးကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မွာ 
ျဖစ္တယ္” ဟု ဒုလူငယ္ ဥကၠ႒ ေမာင္မခါ 
ဘရန္မုိင္က ေျပာသည္။ 
 က က္ သ လ စ္ အ သ င္းေ တာ္ႏွ င့္  
ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မုန္းေဆာင္မွ ပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးၿပီး၊ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သံယံဇာတခြဲေ၀ေရး 
စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဆရာ 
မေဒၚေခါန္ဂ်ာ၊ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ကက္ 

သလစ္အသင္းေတာ္၏ လက္ထပ္ထိမ္းျမား 
ျခင္းအေၾကာင္းအား ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေဘာ္စကုိ ဘုိဘို၊ လူငယ္ႏွင့္ ပညာေရး၊ 
လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူငယ္ႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း စသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သီးသန္႔ေဆြးေႏြး 
ျခင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္သိေကာင္း 
စရာမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးေရမြန္ဆြမ္ 
လြတ္ဂမ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တျခင္း 
ကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနာ္ဧေနာ္လတ္၊ 
လူငယ္ႏွင့္ ဓမၼက်မ္းစာ အေၾကာင္းကုိ 
ဦးပဥၥင္းႀကီး ကုိလန္ဘန္ လဒီးတုိ႔မွ 
အသီးသီး ပုိ႔ခ်သင္ၾကား ေပးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 
 ၄င္း ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲေတာ္တုိ႔ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္ ၁၃ နယ္မွလူငယ္ 
အင္အား စုစုေပါင္း ၁၂၀၉ ေယာက္ 
တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးတုိက္နယ္ အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား 
ျပင္ဆင္လာသည့္ အကပေဒသာယွဥ္ 
ၿပိဳင္ကျပျခင္း၊ ကြာယာ (senhkum)                               
သီဆုိယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 
 အကပေဒသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတြင္ 
ပထမဆုႀကီးကုိ ပန္ခပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္ 
နယ္မွ လူငယ္မ်ား ဆြတ္ခူး ပုိင္ဆုိင္သြားခဲ့ၿပီး 
ကြာယာသံစံု သီဆုိယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတြင္ 
ဒိန္ဆိန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္မွလူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ ေဇာ္ဘုန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္မွ 
လူူငယ္မ်ား အသီးသီး ဆြတ္ခူးသြားခဲ့ၾက 
ေၾကာင္း သိရသည္။     

ထေရဇားအားပန္

 ျမစ္ႀကီးနား ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္ 
န ယ္ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား၏၂၀၁၇   
ခုႏွစ္ ေႏြရာသီသင္တန္းကုိ ဧၿပီလ 
၁၀  ရက္မွ  ၁၇ ရက္ထိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ 
စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား အမ်ိဳးသား ေဘာ္ဒါ 
ေဆာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေဘာ္ဒါေဆာင္တုိ႔၌ 
ပုိ႔ခ်သင္ၾကားခဲ့သည္။ 
   ၄င္းသင္တန္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနား 
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ 
ပီတာ ခါးေအာင္တူး  (မ.က.န လူထု 
ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ) ကိုယ္တုိင္ 
သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ပညာ 
ရပ္ကို ပါဝင္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး Facebook                                          
Culture ပညာရပ္အား ဆရာအင္ေဂ်ာင္ 
ဘရန္မုိင္၊ Youth & Education 
ပညာရပ္ကုိ ဆရာဘရန္မုိင္ (ျမစ္ႀကီးနား 
သတင္းဂ်ာနယ္တာဝန္ခံ)၊ Living Positive 
ပညာရပ္ကုိ ဆရာေပါလ္အူဒီေအာင္လတ္၊ 
ပါစကားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကုိ 

ျမစ္ႀကီးနားတုိက္နယ္ လူငယ္မ်ား၏ ေႏြရာသီသင္တန္း

ဘရာသာရ္ ၾကည္မုိႏွင့္ စကၠရမင္းတူး 
အေၾကာင္းမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

 အဆုိပါ သင္တန္းသုိ႔ ျမစ္ႀကီးနား 
ဘု န္းေ တာ္ ႀ ကီး တုိ က္ န ယ္ အ တြ င္း ရိွ  
ရပ္ကြက္အသီးသီးႏွင့္ ဆရာတစ္ပုိင္အသီး 

သီးမွ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း  ၁၂၄ ဦး 
တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
   Ko John
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 ေတာင္ငူသာသနာ၊ မိတ္သလင္ 
ေတာင္တိုက္နယ္တြင္ ကက္သလစ္လူငယ္
သင္တန္းက္ို (၂၀.၄. ၂၀၁၇ မွ၂၄.၄.၂၀၁၇) 
အထိ တိုက္နယ္ ဓမၼ႐ုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ 
 Rev.Fr. ရီးခ်က္၊ Rev. Fr. Martin 
ဝင္းဦး၊ Rev. Fr. ေရာကို၊ Sr. Judith မိငယ္၊ 
Sr. B. ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ ဆရာမ ထေရးဇား ခို၊ 
ေစာဝီလ်ံထြဋ္ႏွင့္ ဝဏေရႊတို႔မွ ပို႔ခ် ေပးၿပီး 
သာသနာ အမာခံ လူငယ္ မ်ား ပါဝင္ပ့ံပို႔ေပး 
ခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္ သူ (၁၀၈) ဦး 
ခန္႔ရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္ (ISR)

တႏုိင္း ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား TCY ၏ ေႏြရာသီသင္တန္း
 တႏုိင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္ ကက္ 
သလစ္လူငယ္မ်ား၏ ေႏြရာသီသင္တန္း 
ကုိႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င္းပေန၍ယခုႏွစ္အတြ
က္ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီ၃ ရက္ေန႔အထိ 
တႏုိင္းၿမိဳ႕၊ ကင္ဆားရာ ရပ္ကြက္ရိွဘုရား 
ေက်ာင္းဝန္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ 
 အဆုိပါသင္တန္းသုိ႔ ေက်ာင္းထုိင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကြန္ဘူလဆုိင္းကုိယ္တုိင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ 
မိခင္၊ ဖခင္မ်ားမွ လူငယ္မ်ားအားလံုး 
ေကာင္းမြန္စြာ သင္ၾကားမႈ ခံယူႏုိင္ေစရန္ 
တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  
လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းတူး 
အေၾကာင္းကုိ ဖာသာရ္ေစာဖုိးခြား၊လူငယ္  
ႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကုိဆုိင္း 
ဥာဏ္လင္း၊ မရြယ္နန္ႏွင့္ မဆန္လုရာ 
တုိ႔မွပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္အသင္း 

ေတာ္သမုိင္းကုိ ကုိခြန္းေမာ္၊ သမၼာက်မ္းစာ 
ေတာ္ျမတ္အေၾကာင္းကုိ မုိင္လီဆုိင္းႏွင့္ 
ဂီတ ပညာရပ္ကို ကုိတူးနန္တုိ႔မွ ပုိ႔ခ်ေပး 
ခဲ့ၾက သည္။ 
 အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ မူးယစ္ 
ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး Pat Ja San 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဇာတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ 

ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား PJS အဖြဲ႔မွတာဝန္ 
ရိွသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာ ဒါ့ဘန္၊ ဆရာ 
ေနာ္ေတာင္တုိ႔မွ ဆုလက္ေဆာင္ ေပးအပ္ 
ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ 
 သင္တန္းေနာက္ဆံုးေန႔တြင္သင္ၾကား 
ပုိ႔ခ်ခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ အသင္း 
ေတာ္သမုိင္းအေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာ 

အေၾကာင္းမ်ားကုိ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိၿပီး 
ျပန္လည္သံုးသပ္ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေႏြရာသီ 
သင္တန္း ေအာင္ျမင္ျခင္း  အထိမ္းအမွတ္ 
ျဖင့္ ကခ်င္ရုိးရာ မေနာင္အက ကျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

Lucas Aung 

PMS ရံုးအဖြဲ႕ လြိဳင္ေကာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာရွိ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

လီဝိုးေက်းရြာရွိသာသနာျပဳကေလးငယ္မ်ား

 လြိဳင္ေကာ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ 
လံုးဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သာသ 
နာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို 
ေမလ (၄) ရက္မွ (၈) ရက္ေန႔ အထိ လြိဳင္ 
ေကာ္ သာသနာ ေဒါငံခါး တိုက္နယ္တြင္ 
ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ 

တိုက္နယ္ (၃၈) တိုက္နယ္မွ ကေလး သူ 
ငယ္မ်ား ၁၆၀၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါ 
သည္။ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ျခင္းအတြက္ အခန္း 
(၄) ခန္း ခြဲျခားေပးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ အသင္း 
မ်ားရံုးမွ အဖြဲ႕သည္ ေမလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ 

ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအသင္း အေၾကာင္းကို ေဝမွ် 
ေပးခဲ့ပါသည္။
 ေမလ (၈) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ 
နန္းမယ္ခံု တိုက္နယ္၊ လီဝိုး ေက်းရြာသို႔ 
ဆက္လက္ သြားေရာက္ၾကကာ ထုိရြာရွိ 

ကေလးသူငယ္မ်ား (၂၀၀) ေက်ာ္ကိုလည္း 
ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလး
သူငယ္မ်ားအေၾကာင္းကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

CBCM- PMS ႐ံုး
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ေမာ္ေဖာင္းေက်းရြာသုိ႔ သာသနာေတာ္ေရာက္ရိွျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္
 ရွေဒါင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပုိင္၊ေမာ္ 
ေဖာင္းေက်းရြာသုိ႔ ကက္သလစ္ သာသနာ 
ေတာ္ ေရာက္ရိွလာျခင္း ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ျပည့္ 
ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ျမတ္ကုိ ဧၿပီလ ၂၀ 
ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ေမာ္ေဖာင္းေက်းရြာ 
စိန္ဂြ်န္း ဘုရားေက်ာင္းဝင္း၌ မိုးသည္း 
ထန္စြာ ရြာသြန္းေသာ္လည္း ပြဲေတာ္ျမတ္
အစီအစဥ္အတုိင္းစည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ 
က်င္းပခဲ့သည္။ 
 အဆုိပါ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္သုိ႔ 
သုိးထိန္းဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ 
ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီး ေမာ္ေဖာင္း 
ေက်းရြာမွ ရဟန္းသိကၡာ ဦးစြာခံယူခဲ့သည့္ 
မြန္စီေညာ္ဖရန္စစ္လြဏ္းေဒါင္၊ ရွေဒါင္ 
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါး၊ ျမစ္ႀကီး 
နား ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဒါက္ 
တာ ပီတာခါးေအာင္တူးႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား 
သာသနာ လူငယ္တာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖာသာရ္ေစာဖုိးခြားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား၊ ကက္ 
သလစ္ ဌာနဆိုင္ရာရံုးမ်ား၊ ေကာ္မရွင္ 
မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားတက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 “ယေန႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးျပဳလုပ္ 
ေနတဲ့ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ၊ 

လူသားအားလံုးေရွ႕မွာ လုပ္ကုိုလုပ္ရမယ့္ 
အရာျဖစ္တယ္ဆုိတာ အားလံုးပဲသိၿပီးသား 
ျဖစ္မွာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ 
မွာ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ လူႀကီးမင္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ 
မ်ားအား ဘုရားသခင္၏ အလင္းေက်းဇူး 
ေတာ္သြန္းေလာင္းေပးၿပီး လူမ်ားစြာကုိ 
နတ္ကုိးကြယ္ျခင္း စြန္႔လႊတ္ေစခဲ့ၿပီးသန္႔ရွင္း 
တဲ့ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ကိုလက္ခံ 
ေစခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္၏ အ့ံၾသဖြယ္ 
စီမံခ်က္ေတြကုိ အားလံုးပဲ ျမင္ေတြ႔ 
ခံစားေနရၿပီ။ ဒီေမာ္ေဖာင္း ေက်းရြာအား 
ဘုရားသခင္၏ အေစခံေကာင္းေတြမ်ားစြာ 
ထြန္းကားတဲ့ ေက်းရြာအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ 
ေစခဲ့တယ္။ ထုိနည္းတူဆရာႀကီး ေပါလ္လု 
ဇုတ္ေဒါ့ လြဏ္းေဇာင္း၏ ညီျဖစ္တဲ့ 
မြန္စီေညာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္လြဏ္း 
ေဒါင္လည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိမ္းဇုန္းဒိန္႔ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး အင္ခုိင္တန္ဂြန္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
လဆမ္ႏွင့္ သီလရွင္မ်ားကုိ ဒီႏွစ္ ၅၀ အတြင္း 
ဒီေက်းရြာကေန ဘုရားသခင္ေရြးထုတ္ 
ေတာ္မူခဲ့တယ္။ အေသးငယ္ဆံုးေသာ 
အရာမွ စတင္လာၿပီး ယေန႔မွာ ဘာသာဝင္ 
အိမ္ေျခ ၁၀၀ နီးပါးေတာင္ ရိွလာေနပါၿပီ။ 
ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျမတ္ႏွင့္ 
အတူ ဒီမွာရိွတဲ့ ဘာသာ၀င္ အိမ္ေျခတုိင္းမွ 
ေနာက္ထပ္တစ္အိမ္ေထာင္စီ တုိးတက္ 
လာႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါစုိ႔ဟု တုိက္ 
တြန္းခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက 
မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။  
 နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စိန္ဂြ်န္းဆင္း 
တုေတာ္အား သုိးထိန္းဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ 
အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီမ်ားမွ ေကာင္းခ်ီးေပး 
ၿပီး ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ ပြဲေတာ္ျမ
တ္ႀကီးအားဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ မြန္စီေညာ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္လြဏ္းေဒါင္တုိ႔မွ 
ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မစာၦးတရား 
ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး 
ဓမၼဆရာမႀကီးတစ္ဦးမွ ေမာ္ေဖာင္းေက်းရြာ 
သုိ႔ သာသနာေတာ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း 
သမုိင္းအက်ဥ္းကုိ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ 

 “၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ နတ္ကုိးကြယ္ 
သည့္ ဦးလနဲမ္တူးႏွင့္ ေဒၚဝအင္ဒူလု 
ဂ်ာဖာ မိသားစုသည္ ဓမၼဆရာလဘန္လ 
လက္ေတာ္တြင္ ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရမင္း 
တူးခံယူၿပီးကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ျဖစ္လာ 
ခဲ့တယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ 
ယံု ၾကည္သူဦးအင္ ခုိ င္တူးႏွ င့္အင္ေဒါ င္  
ေကာ့တုိ႔ ဦးေဆာင္လွ်က္ နတ္ကုိးကြယ္ 
သူ လူဦးေရ ၅၅ဦးတုိ႔သည္ ၁၉၆၅ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမဂီး လက္ေတာ္မွာ ေဆးေၾကာျခင္း 
မဂၤလာေတာ္ခံယူၿပီး ကက္သလစ္ခရစ္ 
ယာန္ ဘာသာဝင္ျဖစ္လာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ 
မည့္ေနရာမရိွေသးသည့္အတြက္ တနဂၤေႏြ 
ေန႔ဆုေတာင္းျခင္းကုိ တစ္အိမ္တစ္လွည့္ 
ဝတ္ျပဳျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

ရွေဒါင္ေက်းရြာသုိ႔ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ 
သြားေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီေဖြေဒသမွ 
ေျပာင္း ေရႊ႕လာသူ ဆရာႀကီးေပါလ္လု 
ဇုတ္ေဒါ့လြဏ္းေဇာင္းအား ေမာ္ေဖာင္း 
ေက်းရြာတြင္ ဓမၼဆရာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ 

ရန္ ျမစ္ႀကီးနားတာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေသာမတ္စ္ေဒးလင္းလက္ေတာ္မွခန္႔အပ္ 
ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိ 
ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ ဆရာ 
ဂ်ရွမ္းေခါင္လြဏ္း (လက္ရွိအက်ဲတာဝန္ခံ 
ဆရာ) အား လက္ေထာက္ တာဝန္ခံ အျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး လြဏ္းေဇာင္းႏွင့္ 
ဘာသာတူမ်ား၏ သေဘာတူ ဆႏၵအတုိင္း 
၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာဂ်ိဳးဇက္ အင္ထပ္ 
ဘရန္ဆုိင္းအား ဧဒင္ရပ္ကြက္ သံလုကာ 
က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ ၂ ႏွစ္တိတိပညာ 
ေတာ္သင္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ဇန္နဝါရီလ 
၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာႀကီး ဇုတ္ေဒါ့ 
လြဏ္းေဇာင္း  ကြန္လြန္သြားခဲ့သျဖင့္ 
ဘာသာဝင္မ်ားအား ဆက္လက္ဦးေဆာင္ 
ႏုိင္ရန္ ဆရာ ဘရန္ဆုိင္းအား တာဝန္ခံ 
ဆရာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဓမၼဆရာ 

အင္ထပ္ဘရန္ဆုိင္း တာဝန္ခံ ဓမၼဆရာ 
အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္မွာ ယေန႔ထိပင္ 
ျဖစ္သည္”ဟု ဆရာမ ေမရီအင္ေမာ့ခါးလုမွ 
သမုိင္းအက်ဥ္းကုိ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ 
 ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ 
သည့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပြဲမ်ား မွာ ၁၉၈၁ 

ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီး ဇုတ္ေဒါ့လြဏ္းေဇာင္း၏ 
ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ 
ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႀကီး က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ 
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဆရာဂ်ိဳးဇက္ 
ဂ်ရွမ္းေခါင္လြဏ္း ဓမၼအမႈေဆာင္ ၂၅ 
ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ ပြဲေတာ္က်င္းပ 

ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ 
ဆရာႀကီး ဇုတ္ေဒါ့လြဏ္းေဇာင္း ဓမၼအမႈ 
ေဆာင္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ 
က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ၁၉၇၁ ခုႏွွစ္တြင္ လက္ရွိ 
ဘုရားေက်ာင္း၀င္းအား ေဒၚဝအင္ဒူလုဂ်ာ 
ဖာႏွင့္ ေဒၚအင္ေဒါင္ေကာ့ ဂ်ာေတာင္တုိ႔မွ 
ဦးေဆာင္ၿပီး တရားဝင္ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ 
၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔ 
ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ေရာက္ရိွလာ 
ျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲ ေတာ္၌ 
အသံုးျပဳသည့္က်န္ရိွ သစ္သားမ်ားကုိ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေအာ္ေဆးလဗန္း၏ ေပးအပ္ 
လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ သစ္သားနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ 
သည့္ သစ္သား ဘုရားေက်ာင္းအား 
ႏွစ္ ၁၀၀ အထိမ္းအမွတ္ စိန္ဂြ်န္းဘုရား 
ေက်ာင္းဟု အမည္သြင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ လက္ 
ရိွ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္အား ၁၉၉၆ 

ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းအရ သိရသည္။ 
 ဂ်ဴဘီလီမစာၦးတရားေတာ္ျမတ္အၿပီး 
တြင္ သုိးထိန္းဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ရွေဒါင္ 
တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြ်န္းမုန္ေငါန္လ 
                           စာမ်က္ႏွာ(၁၆)သို႕



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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နဲ႔ေနာက္တစ္ခါ ေထာင္ထဲျပန္ေရာက္ 
သြားတယ္။ ျပန္ထြက္လာတယ္။ အဲဒီ 
အခ်ိန္မွာလည္းအရက္ျပန္ေသာက္၊ ေဆး 
လိပ္ျပန္ေသာက္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပတ္ 
ဂ်ဆန္နဲ႔ေတြ႔တယ္။ ဆရာတစ္ေယာက္ 
က (ဖိုး) ထုိးတာကုိပဲ မူးယစ္ေဆးဝါးလုိ႔ 
မေခၚဘူး၊ အရက္၊ ေဆးလိပ္လည္း 
မူးယစ္ေဆးဝါးျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း 
ေျပာျပေတာ့ ကြ်န္ေတာ္နားလည္သြားခဲ့ 
ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဇီးလြန္ ပတ္ဂ် 
ဆန္စခန္းမွာ ဆက္ကပ္ေနပါတယ္” ဟု 
ေမာင္စခုန္ေဇာ္တူးက သက္ေသခံခဲ့သည္။ 
 ၄င္းအခမ္းအနားသို ႔ခရစ္ယာန္ 
ဂုိဏ္းေပါင္းစံုမွ အသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား 
လည္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ၾကၿပီး 
Rev. Laungoe Dau Lum မွ 
ခြန္အားေပးစကား ျမြက္ၾကားေပးၿပီး 

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ျမစ္ႀကီးနား 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ 
ပီတာခါးေအာင္တူးမွ ဘုရားသခင္ထံ 
ဆုေတာင္းအပ္ႏွံေပးခဲ့သည္။    

 ဂြ်န္ေဒါင္ဇဲ

 သံုး ႏွစ္တာအတြင္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း 
က်င္းပခဲ့သည့္ လူထုအေျချပဳမူးယစ္ေဆးဝါး 
တိုက္မ်က္ေရးအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ 
ကခ်င္မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ ဆန္႔က်င္ 
ေရးေန႔ KACHIN ANTI-DRUG DAY 
(D-DAY) ကုိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ စီတာပူ 
မေနာင္ကြင္း၌ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 
လူဦးေရ ၆၀၀၀ ထက္မနည္းတက္ေရာက္ 
ကာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 
 ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
စုရပ္အသီးသီးမွ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ 
ဖ်က္ေရး ဗင္ႏုိင္းစတီကာမ်ား ကုိင္ေဆာင္ 
ကာ သခင္နက္ေဖလမ္းအတုိင္း စီတာပူ 
မေနာင္ကြင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ကာ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္မွ ဆရာေယာဟန္လဇြမ္ 
ဘရန္ေရွာင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားလည္း 
ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။  စုရပ္အသီးသီး မွ ပညာေပး 
ဗင္ႏုိင္းကုိင္ေဆာင္ကာ ထြက္လာေနစဥ္ 
၈ နာရီအခ်ိန္ မေနာင္ကြင္းသုိ႔ ေရွာက္ရိွ 
ၾကၿပီး ဘုရားသခင္ထံ အဖြင့္ဆုေတာင္း 
အစီအစဥ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေရး 
ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မွ D Day ျဖစ္ေပၚလာရ 
ျခင္း၊ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ (၃)ႏွစ္တာ 

ပညာရငွမ္်ားမ ွ   မူးယစ္ေဆး၀ါးတုက္ိဖ်က္ေရး 
အသိပညာေပး သီခ်င္းမ်ားျဖင့္သီဆုိ 
ခဲ့ၾကၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ လမ္းဆံုေနရာမ်ား 
၌လည္း အသိပညာေပးစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ 
ေဝခဲ့ၾကသည္။ 
 “ကြ်န္ေတာ္အရင္က မူးယစ္ေဆး 
သံုးစြဲခဲ့ေပမဲ့ ဘုရားသခင္ရိွတယ္ဆုိတာကုိ 
ယံုၾကည္တယ္။ ဒီလုိေဆးစြဲေနစဥ္ ရဲက 
လာဖမ္းသြားၿပီး ေထာင္က်သြားခဲ့တယ္။ 
ေထာင္ထဲေရာက္ေတာ့ ေနရထုိင္ရခက္ခဲ လုိ႔ 
ထြက္ေျပးဖုိ႔  အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ 
မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင္ကုိယံုၾကည္ 
ရင္လည္းဒီေနရာကေန သူမကယ္ႏုိင္ပါဘူး 
လုိ႔စိတ္ထဲမွာ ခံယူခဲ့မိတယ္။ ဒါေပမဲ့ထပ္ခါ 
တလဲလဲ ျပန္စဥ္းစားမိေတာ့ ဘုရားသခင္ 
ကုိယ္တုိင္ကြ်ႏ္ုပ္ကုိ အျပစ္ေပးေနတာျဖစ္ရ 
မယ္ဆုိတာကုိသိလုိက္ရတယ္။ အဲဒီေန႔ 
ကေနစၿပီး ေထာင္ထဲမွာဆုေတာင္းတယ္၊ 

က် မ္းစာဖတ္တယ္။ေထာင္ကလြတ္လာ 
တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ (နံပါတ္ဖိုး) မေသာက္ 
ေတာ့ဘူး။ အရက္ျပန္ေသာက္ျဖစ္တယ္။ 
အရက္သမားျပန္ျဖစ္သြားလုိ႔ အရက္ျဖတ္္ 
တယ္ဆုိၿပီး (ဖိုး) ျပန္ေသာက္တယ္။ ဒီလုိ   

အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 “လူသားေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီမူး 
ယစ္ေဆးဝါးကုိ စိတ္ကုန္ေနေသာ္လည္းဘု
ရားသခင္ကေတာ့လူမ်ားအတြက္ခြန္အား 
ျဖစ္ေစ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ လူမ်ိဳးေတြ 
အတြက္ အဓိကစာတန္နတ္ဆုိးႀကီးျဖစ္တဲ့ 
ဒီရာေတြကုိ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔တုိက္ 
ဖ်က္ၾကရေအာင္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ လူမ်ိဳးေတြကုိ 
ကယ္တင္ဖုိ႔ ဒီပတ္ဂ်ဆန္ကုိ ေပၚထြန္းလာ 
ေစတဲ့ ဘုရားသခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ ေငြအင္အား၊ 
လူအင္အား၊ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ပါဝင္ကူညီ 
ခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြအားလံုးကုိလည္း ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။ ဒီမူးယစ္၏ ေက်းကြ်န္ဘဝမွ 
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဖုိ႔ ဘုရားသခင္၏ခြန္အား 
ျဖင့္သာျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ဆုေတာင္း 
ၾကရေအာင္”ဟု အဂၤလိကန္ ခရစ္ယာန္ 
အသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္ကြမ္ဂ်ီးေဇာ္လီ 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 မူးယစ္ေဆးဝါး၏ ေက်းကြ်န္ဘဝမွ 
လြတ္ေျမာက္လာသူ လူငယ္တစ္ဦး၏ 
သက္ေသခံျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္အႏု 

ကခ်င္မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ ဆန္႔က်င္ေရးေန႔
ျမစ္ႀကီးနား။ Photo Credit: Hkun Aung Nlam

ဆမ္၊ ျမစ္ႀကီးနား ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ေဒါက္တာပီတာ ခါးေအာင္တူး၊ သီလရွင္ 
မ်ား၊ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီမ်ားအား 

ကခ်င္ရုိးရာ ထမင္းမလုိင္း (Magun 
Shat Lit) ႏွင့္ အသီးသီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး 
ပြဲေတာ္အတြက္ သီးသန္႔အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ 

ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဘက္ 
ဘက္မွ ပါဝင္ကူညီခဲ့သူမ်ားအား ဂ်ဴဘီလီ 
ဂုဏ္ျပဳ အထိမ္းအမွတ္လက္မွတ္ ေပးအပ္ 
ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ေမာ္ေဖာင္း မိခင္မ်ားမွ 
ဂ်ဴဘီလီ ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းမ်ား သီဆုိခဲ့ၿပီး 
ကခ်င္ရုိးရာ သံစုံတီးဝုိင္းအဖြဲ႔မွလည္း သီး 
သန္႔ ပါဝင္တီးခတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 “ဒီဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ ဆုခ်ီးျမွင့္ တဲ့ 
အစီအစဥ္မွာ လိုအပ္ခ်က္ အနည္းငယ္ရိွ 
ခဲ့တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ဟုိအရင္ကတည္းက 
ဒီေက်းရြာမွာ သာသနာေတာ္ႀကီးထြန္းကား 
ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့သူေတြထဲမွာ အဖြားအုိ တစ္ဦး 
တည္းသာ ယေန႔ထိ အသက္ရွင္ေနဆဲ 
ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္ဖုိ႔ ခ်န္လွစ္ခဲ့တာ 
ကုိ ေတြ႔ရတယ္။  ၿပီးေတာ့ သမုိင္းမွတ္တမ္း 
ျပဳစုတဲ့ေနရာမွာလည္း လုိအပ္ခ်က္အနည္း 

ငယ္ရိွေနတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္”ဟု ပြဲေတာ္ 
လာေရာက္သူူ လူတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။   
 ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔ညတြင္ 
မိခင္မ်ား၏ ကခ်င္ရုိးရာ၊ ေခတ္ေပၚအက 
အလွ ကျပျခင္း အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
၂၀ ရက္ေန႔ညတြင္ ကခ်င္နာမည္ႀကီး 
အဆုိေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လခရိထုရွန္၊ 
လဖုိင္လဂ်ာ၊ ဂါးထုဆန္၊ အားဆာ၊ 
လေဆာ့လြဏ္းနန္း စသည့္ အဆိုေတာ္မ်ား 
ႏွင့္ ေမာ္ေဖာင္းဖခင္မ်ား၏ သီးသန္႔စြမ္း 
ရည္ျပ တီးခတ္ သီဆုိျခင္း၊ လူငယ္ အႏု 
ပညာရွင္မ်ား၏ ပါဝင္ သီဆုိျခင္းမ်ား ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
                       ဂြ်န္ဆုိင္းလတ္ေအာာင္

 စာမ်က္ႏွာ (၁၅) မွ အဆက္
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၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းသိကၡာခံယူသူမ်ားအတြက္ မြမ္းမံသင္တန္း

 ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့ၾကေသာ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ားအား မြမ္းမံသင္တန္း ေပးျခင္းကို ျပင္ဦးလြင္၊ အနီးစခန္းရွိ ဒြန္ေဘာ့စကို ရိပ္သာတြင္ 
ျပဳလပု္ ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိငု္ငံကကသ္လစ္ ဆရာေတာႀ္ကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သဃံာေတာမ္်ား ေကာမ္ရွင္ နာယက ဆရာေတာႀ္ကီး စတင္းဖင္း ေတ်းဖဲလည္း သင္တန္းတေလွ်ာကအ္တရူွိေနခဲ့သည္။ 
ဤကဲ့သို႔ သင္တန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ သိကၡာခံသည့္ ႏွစ္အလိုက္ က်င္းပေပးလ်က္ရွိရာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ အလြန္ တန္ဘိုးရွိေသာ ဆန္းသစ္ခြင့္ရရွိၾကသည္။

ဓါတ္ပံု - Lu Thar Mg (facebook)

ကြတ္ခိုင္ ေမလ ၁-၃ ရက္ ၂၀၁၇

 လားရိႈး သာသနာ၊ ကြတ္ခိုင္တိုက္ 
နယ္သို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ 
ျခင္း ေရာက္ရွိျခင္း (၇၅) ႏွစ္ျပည့္ စိန္ 
ရတုဂ်ဴးဗီလီႏွင့္ အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူေသာ 
မယ္ေတာ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း (၅၀) ႏွစ္ 
ျပည့္ ဂ်ဴဗီလီပြဲေတာ္ကို ေမလ ၁ ရက္မွ ၃ 
ရက္ေန႔အထိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ (၃)၊ ရွိ 
ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းတြင္ ျပဳ 
လုပ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖိလစ္ ဇေဟာင္းႏွင့္အတူ ရဟန္ေတာ္(၂၁)
ပါး၊ ေမဂ်ာမွ ကိုရင္ (၁၂) ပါး၊ သီလရွင္(၄၄)
ပါး၊ ဘာသာဝင္ ဧည့္သည္ေတာ္ (၂၀ဝ၀)

ခန္႔ ဂ်ဴဗီလီပြဲေတာ္သို႔ လားေရာက္ ပါဝင္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဂ်ဴဗီလီပြဲေတာ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူေသာ မယ္ေတာ္ ဘုရား 
ရွိခိုးေက်ာင္း ကို အသစ္ျပန္လည္ မြမ္းမံႏိုင္ 
ရန္ ေက်ာင္ထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြ်န္ 
ေဆာက္လုတ္၏ ဦးေဆာင္ လမ္းညြန္ျခင္း 
ျဖင့္ ကြတ္ခိုင္တိုက္နယ္ ဘာသာဝင္မ်ား က 
(၃) ႏွစ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရွိရပါသည္။ 

 ဂ်ဴဗီလီပြဲေတာ္ လံုၿခံဳေရးကို ဌာန 
ဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ ျပည္သူ႔ရဲမ်ား၊ ျပည္သူ႔ 
စစ္မ်ားႏွင့္ မီးသတ္အဖြဲဝင္မ်ားမွ တာဝန္ 
ယူ ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ 

စိန္ရတု ဂ်ဴဗီလီပြဲေတာ္ႏွင့္ ေငြရတုဂ်ဴဗီလီပြဲေတာ္က်င္းပ

 ဂ်ဴဗီလီ အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ ျပဳ 
လုပ္ေသာ မေနာပြဲတြင္ ေဒသခံ ညီအစ္ကို 
ႏွစ္ျခင္းမ်ား၊ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ေဒသခံ 
ေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံ တိုင္း 
ရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား အားတက္သ ေရာ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လာေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္ 
ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

 ဂ်ဴဗီလီပြဲေတာ္မတိုင္မွီတစ္ရက္ 
အလိုအထိ မိုးရြာသြန္းျခင္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
ဘုရားရွင္၏ ေကာင္ခ်ီး မဂၤလာေတာ္ေၾကာင့္ 
ပြဲေတာ္ရက္မ်ားတြင္ ရာသီဥတု ေကာင္း 
မြန္ၿပီး ဂ်ဴဗီလီပြဲေတာ္ကို ေအးခ်မ္းသာယာ 
စြာ ျပဳလုပ္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါ 
သည္။   

LSO - OSC



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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 အသင္းေတာ္ရဲ႕ အေစာပိုင္း ရာစုႏွစ္ေတြမွာ 
ကတည္းက အမိမယ္ေတာ္ကို သနားၾကင္နာျခင္းရဲ႕ မိခင္ 
ဆုိၿပီး သဒၶါၾကည္ညိဳခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ လူကို 
အစဦးပိုင္းမွာ ေသခ်ာက်နလွပစြာ စီမံဖန္ဆင္းခဲ့ေပမဲ့လည္း 
အျပစ္ဆိုတဲ့ လက္နက္တစ္ခုေၾကာင့္ လွပေနတဲ့ စီမံကိန္း 
ဟာ လူ႔သမိုင္းမွာ ပ်က္စီးခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ဘုရာရွင္ဟာ 
သနားၾကင္နာတတ္သူပီပီ သူ႕ရဲ႕ကယ္တင္ျခင္း စီမံကိန္းကို 
အသစ္ျပန္ဆဲြကာ ကတိေတြ အထပ္ထပ္ေပးၿပီး ျဖည့္စြက္ခဲ့ 
ျပန္တယ္။ အဲ့ဒီဘုရားရဲ႕ ကတိေတာ္ဟာ ေယဇူး ဘုရားရွင္မွာ 
လံုးဝဥသံု ျပည့္စံုသြားခဲ့တာမွန္ေပမဲ့ ယေန႔ထက္ထိ လူေတြ 
အတြက္ ထားရွိတဲ့ေမတၲာ ကတိေတာ္ေတြကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးေနဆဲပါပဲ။ 

 ဒီေတာ့ လူ႕ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္းမွာ 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ သနားၾကင္နာျခင္း ဆုိတာဟာ 
အဓိကက်တဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္လုိ႔ ေနပါတယ္။ 
ဘုရားျမတ္ရွင္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ကရု 
ဏာ သနားျခင္းေတြအတြက္ ျပန္လည္ ေက်း 
ဇူးသိတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေက်းဇူးသိတတ္တဲ့ 
ေနရာမွာ အမိမယ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားကို စံ 
နမူနာထားၿပီး ႏႈးညံ့သိမ္ေမြ႕စြာနဲ႔ ေက်းဇူးေ 
တာ္ေတြ လက္ခံ စီးဆင္းႏုိင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ေတြ ဆုေတာင္းၾကရမွာပါ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မုိ႔ 
စိတ္ပုတီးစိတ္ ဆုေတာင္း ေထာက္ရႈျခင္း 
ဆုိတာ အမိမယ္ေတာ္နဲ႔အတူ ဘုရားရွင္ရဲ႕ 
ကရုဏာေတာ္သမုိင္းကိုျ ပန္လည္ေထာက္ရႈ 
တာနဲ႔ အတူတူပါပဲေလ။

 စိပ္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္းရင္း ေယဇူး 
ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဘဝ သက္ေတာ္စဥ္ ေတြကို 
ေထာက္ရႈ ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားရွင္ဟာ လူ 
ေတြအေပၚဘယ္ေလာက္ ေကာင္းျမတ္ၾကင္ 
နာ ခဲ့လဲ ဆုိတာကို ျပန္ေျပာင္း ေအာက္ေမ့ေစ 
ပါတယ္။ ေရနဲ႔ငါး၊ ခဲြထားမရသလုိ အေမနဲ႔သား 
ခဲြျခား ပစ္လုိ႔မရပါဘူး။ ေယဇူးဘုရားရွင္ရဲ႕ 
ငယ္စဥ္ ေတာင္ေက်း ကေလး ဘဝကေန 
အစျပဳလုိ႔ ကာလဝါရီ လူသတ္ကုန္းမွာ ကား 
စင္တင္ အသက္စြန္႔ေတာ္မူတဲ့အထိ အျမဲ 
ရပ္တည္ေပးေနခဲ့တာ သားေတာ္ရဲ႕ မိခင္ 
မယ္ေတာ္ မာရီယားပါ။ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕ 
ကရုဏာပံုရိပ္လႊာကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ သားေတာ္ 
ဘုရားကို လူအမ်ားသိေအာင္ ညႊန္ျပေပးရင္း 
ကားတိုင္ေျခရင္းမွာ ပူေဇာ္ေပးႏုိင္ခဲ့သူဟာ 
လည္း အမိမယ္ေတာ္ပါပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔က 
ကားတုိင္လမ္းလုိ႔ ေျပာလုိက္ရင္ ကားတုိင္ႀကီး 
ထမ္းၿပီး ေသြးသံရဲရဲနဲ႔ လွမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး 
ကိုပဲ ေျပးျမင္တတ္ၾကတာ မဟုတ္လား။ ကာလ္ဝါရီ 
ေျခလွမ္းတုိင္း၊ က်ခဲ့တဲ့ေသြးစက္တိုင္း၊ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ ေျခရာ 
တုိင္းရဲ႕ နံေဘးနားမွာ အရိပ္ပမာသားေတာ္နဲ႔အတူ ခံထမ္း 
ေနတဲ့ အမိမယ္ေတာ္လည္း ရွိေနပါတယ္။ ကားတုိင္းလမ္း 
ဆုိတာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ကို လုိက္ေလွ်ာက္ေနတဲ့ ခရစ္ 
ယာန္တုိင္းရဲ႕ လမ္းစဥ္တစ္ခုပဲဆုိတာ အမိမယ္ေတာ္ဟာ 
ဘဝနဲ႔ရင္းၿပီး ဦးစြာ ပထမ သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ စိပ္ပုတီး 
စိပ္ရင္း နက္နဲဖြယ္ရာေတြကိုေထာက္ရႈတုိင္း ေထာက္ရႈတုိင္း 
မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အမိမယ္ေတာ္ကို အဖခမည္းေတာ္ရဲ႕ 
အလုိေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းနာခံခဲ့တ့ဲ သားေတာ္ရဲ႕ ေရွးဦး 
တပည့္ေတာ္တစ္ဦး အျဖစ္ စဥ္းစားေထာက္ရႈ ေနၾကပါ 
တယ္လို႔  ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ေက်းဇူးေတာ္ေတြ လုိခ်င္လုိ႔၊ စိပ္ပုတီးစိပ္ၿပီး အမိ 
မယ္ေတာ္ဆီ ခ်ဥ္းကပ္ ကိုးစားၾကတာပါလုိ႔ လူတခ်ိဳ႕က 
နားလည္ၾကတယ္။ ဒါလည္း မွန္ပါတယ္။ အမိမယ္ေတာ္က 
တဆင့္ ဘုရားရွင္ဆီက လုိအပ္ရာ ေက်းဇူးအျဖာျဖာကို 
ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကတာ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ 
သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း တစ္ခုပါပဲ။ တစ္ခုသိထားရမွာက စိပ္ 
ပုတီး စိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ဘဝျပႆနာ 
ေတြကေန လႊတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ဆုေတာင္းၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အဲ့ဒီျပသနာေတြကို ခါးစည္း ရင္ဆုိင္ပူေဇာ္တတ္ဖုိ႔၊ အခက္ခဲ 
ေတြၾကားထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ တည္ရွိေနမႈကို ေအာက္ 

ေမ့ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုပန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကတာပါ။ ေန႔တဓူဝ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘဝထဲကို ဘုရားရွင္ဟာ ဘယ္ပံုစံနဲ႔ 
လာေရာက္ေနလဲ၊ သူ႕ကိုဘယ္လုိမ်ား လက္ခံၿပီး သူ႕ေနာက္ 
လိုက္ေလွ်ာက္ ေနၾကလဲဆုိတာ ေတြကုိပါ စဥ္းစားၾကဖုိ႔ 
လုိပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေနာက္ကိုအတုယူလုိက္ ေလွ်ာက္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း ေဟာၾကားျခင္းမွာ 
ပါဝင္လာၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုလူအမ်ားနဲ႔လည္း ေဝမွ် 
တတ္လာတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ၾကင္နာျခင္း 
ေတြကို တစ္ပါးသူနဲ႔လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး သက္ေသခံၾကရမွာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ခရစ္ယာန္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ဘဝတစ္ခုပါပဲလုိ႔ 
ပုပ္ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က မိန္႔ၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

 ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ကို လုိက္နာက်င့္ၾကံခဲ့တဲ့ 
အမိမယ္ေတာ္ေလာက္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ဘယ္သူကမ်ား 

ပိုသိႏုိင္ဦးမွာလဲ။ မယ္ေတာ္မွတဆင့္ သားေတာ္ဘုရားဆီကို 
သြားတဲ့လမ္းဟာ ပိုၿပီးစိတ္ခ် လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ေစပါတယ္။ 
ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ နက္နဲဖြယ္ရာေတြကို 
ေထာက္ရႈၿပီး စိပ္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္းျခင္းက သားေတာ္နဲ႔ 
ပိုနီးကပ္ေစတဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း 
လမ္းသြယ္ေလး တစ္ခုလည္းျဖစ္ေနပါတယ္။ စိတ္ပုတီးရဲ႕ 
အစြမ္းတန္ခိုးဟာ အင္မတန္ ထက္လွပါတယ္။ ဂုဏ္ 
ေက်းဇူးေတာ္ ေမတၲာတစ္ပုဒ္က နတ္ဆုိးေတြကို ထိန္႔လန္႕ 
ေစၿပီး ငရဲအုိးကို တုန္လႈပ္ေစႏိုင္ပါတယ္လို႔ စိန္႔ေဒါမိနစ္ က 
မိန္႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အစြမ္းတန္ခုိးရွိတဲ့ စိတ္ပုတီးနဲ႔လုိရာ 

ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ေတာင္းေလွ်ာက္လုိ႔လည္း 
ရပါေသးတယ္။ 

 ၂ဝ၁၇ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ဆုိရင္ 
မယ္ေတာ္သခင္မ ဖာတီမာျမိဳ႕မွာ ကေလး 
သံုးဦးအား ထင္းရွားျပခဲ့ျခင္း ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္ 
ပါေတာ့မယ္။ အမိ အသင္းေတာ္ကလည္း 
မယ္ေတာ္သခင္မကို ပိုၿပီး သဒၶါၾကည္ညိဳ ကိုး 
စားအမႈျပဳႏုိင္ဖုိ႔ ႏိႈးေဆာ္ျပင္ဆင္မႈေတြလည္း 
ျပဳလုပ္ေနပါၿပီ။ ၁၉၁၇ ေမလ (၁၃) ရက္မွ 
ေအာက္တုိဘာလ (၁၃) ရက္အထိ ၆ ၾကိမ္ 
တုိင္ လူစီယား၊ ဂ်ာဆင္တား၊ ဖရန္စၥကို လို႔ေခၚ 
တဲ့ သိုးေက်ာင္းသား ကေလးငယ္သံုးဦးကို 
မယ္ေတာ္ အထင္ရွားျပခဲ့ပါတယ္။ အမိ 
မယ္ေတာ္ အထင္ရွားျပျခင္းဟာ အေၾကာင္းမဲ့ 
သက္သက္ရယ္လုိ႔ ဘယ္ေတာ့မွမရွိခဲ့ပါဘူး။ 
အိပ္မက္ရူပါရုံ၊ အထင္ အရွား ျပျခင္းေတြရဲ႕ 
ေနာက္ကြယ္မွာ ဒီေလာက လူသားေတြ 
အတြက္ ေပးခ်င္တဲ့ သတင္းစကားတစ္ခု 
ေတာ့ ပါစျမဲပါ။ ဖာတီမာျမိဳ႕မွာ မယ္ေတာ္ 
အထင္ရွားျပခ်ိန္က ပထမကမၻာစစ္ ျဖစ္ပ်က္ 
ေနတဲ့ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ စိတ္ 
ပုတီးကို ေန႔တုိင္းစိပ္ၾကပါ။ စစ္ေဘးရန္ဆြယ္ 
ကင္းေဝးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေစလိမ့္မယ္လုိ႔ 
အမိ မယ္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာင္တရၿပီး 
ဘုရားသခင္ဆီ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိၾကဖုိ႔ 
ကေလးမေလး လူစီယားကို အမိမယ္ေတာ္ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လူေတြဟာ အျပစ္ေတြနဲ႔ 
နစ္မြန္းၿပီး ဘုရားဆုိတာကို ေမ့ထားကာ 
ဘုရားနဲ႔ ေဝးသထက္ ေဝးေနတဲ့ အျဖစ္ကို 
မၾကည့္ရက္ႏုိင္လုိ႔၊ ဘုရားနဲ႔လူ ပိုၿပီး နီးကပ္ 
ေပါင္းစည္း ေစဖုိ႔ ေပါင္းကူး တံတားလုိ အမိ 
မယ္ေတာ္ အထင္အရွား ျပခဲ့တာပါ။ ငရဲအုိး 
ထဲမွ အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ေျဖေနၾကတဲ့ ဝိညာဥ္ေတြ 
အတြက္၊ ေလာကမွာရွိတဲ့ ေခါင္းမာလြန္းတဲ့ 

အျပစ္သားေတြအတြက္ ကေလးသံုးဦးကို ၾကားဝင္ ဒဏ္ 
ဆပ္ေျဖခုိင္းကာ သန္႔ရွင္းေသာ အမိမယ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွလံုး 
ေတာ္အား အျပစ္သားမ်ားအတြက္ အပ္ႏွံဆုေတာင္းေပးဖုိ႔ 
လည္း မိန္႔မွာခဲ့ပါတယ္။ 

 ယခုလုိ ဖာတီမာျမိဳ႕မွာ မယ္ေတာ္ထင္ရွားျပျခင္း 
ႏွစ္ ၁ဝဝ ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ကို က်င္းပၾကရင္း က်ေနာ္တို႔ေတြ 
လည္း ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ 
ျပည္မွာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရရွိေစဖုိ႔ ဆုေတာင္း ေပးၾကရေအာင္ပါ။ စစ္ရဲ႕ အနိဌာရုံ 
ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝေတြ ကဲြေၾက 
ခဲ့ရတယ္။ မိေဝးဖေဝး၊ ထိန္႔လန္႔ ေသြးပ်က္ညေတြနဲ႔ ဘဝ 
အနာဂတ္ေတြလည္း ညိဳးႏြမ္းခဲ့ၾကရၿပီ။ စစ္ဆုိတဲ့စကားလံုး 
သံၾကားတာနဲ႔ ေသရာပါတဲ့အထိ တုန္ယင္ 

ဖာတီမာ ရာျပည့္ပဲြေတာ္ၾကီးႏွင့္ အမိမယ္ေတာ္
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ေျခာက္ျခားေစေအာင္ စိတ္ဒဏ္ရာေတြတနင့္တပိုး ရခဲ့ 
သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ယမ္းနံ႕ မီးခုိးတအူအူနဲ႔ 
အသက္ရႈရပ္ခဲ့တဲ့ စေတးခံအသက္ေတြလည္း ေတာင္ပံု 
ယာပံု မကေတာ့။ အေသာမသတ္ႏုိင္တဲ့ အာဏာ၊ အတၲ၊ 
ရမက္ေတြလုတဲ့ပဲြမွာ အျပစ္မဲ့တဲ့ေျမစာပင္ ကေလး 
ငယ္ေတြလည္း အခ်ိန္မတန္ခင္ ေၾကြလြင့္ခဲ့ၾကရတယ္။ 
စစ္ဆုိတဲ့ မေကာင္းဆုိးဝါး သတၲဝါ တစ္ေကာင္ကို 
ေျမျမဳပ္သၿဂိဳလ္ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးျဖဴငွက္ေတြရဲ႕ ေတးသီ 
သံကို ေဝဟင္ထက္မွာ ပ်ံလႊင့္ေစဖုိ႔ အတူတူ ဝုိင္းဝန္း 
လက္တဲြၾကရေအာင္။ ငါက ဘာလုပ္တတ္မွာလဲလို႔ မထင္ 
လုိက္ပါနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အစြမ္းထက္တဲ့ လက္နက္ 
တစ္ခုရွိေနတယ္ဆုိတာ သတိရလုိက္ပါ။ အနည္းဆံုးေတာ့ 
က်ေနာ္တို႔ ဆုေတာင္းေေမတၱာ ပို႔သေပးႏုိင္ပါတယ္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဖာတီမာ မယ္ေတာ္သခင္မဆီ သဒၶါ 
ၾကည္ညိဳျခင္းနဲ႔ ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ အမိ 
မယ္ေတာ္ လုိခ်င္တာျငိမ္းခ်မ္းေရးပါ။ ဘုရားရွင္ေပးခဲ့တာ 
လည္း ျငိမ္သက္ျခင္းပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ 
ဘုရားသခင္ဆီမွာ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ဆုေတာင္းၾကရ 
ေအာင္ေလ။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ မိန္႔ၾကားစကားအတုိင္း စိပ္ 
ပုတီး စိပ္တယ္ဆိုတာ အခက္အခဲေတြၾကားမွာ ရွင္သန္ရပ္ 
တည္ရဲတဲ့ အစြမ္းသတၲိေတြကို ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကရမယ္ 
ဆုိတာကို သတိရေအာက္ေမ႔ရင္း ကမၻာႀကီးျငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔၊ 
ျမန္မာျပည္ၾကီး ျငိမ္းခ်မ္း သာယာေစဖုိ႔၊ မိသားစုဘဝေတြ 
ေအးခ်မ္းစြာ ေပါင္းစည္းရွင္သန္ဖုိ႔၊ နာက်င္ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာ 
ေတြၾကားမွာ စိတ္ဓါတ္က်အရႈံးမေပးဘဲ ဘဝကိုစိန္ေခၚ 

ေလ်ွာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔၊ ေနာက္ဆံုးကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွလံုးသားထဲ
မွာလည္း ျငိမ္သက္ျခင္းေတြ ရွိလာဖုိ႔အတြက္ အတူတကြ 
ဆုေတာင္းေပးၾကရေအာင္လား။ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
အမိမယ္ေတာ္ရဲ႕ ကူညီမိႈင္းမမႈေတြ အျမဲခံစားရရွိကာ 

ဘဝအသက္တာေတြ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာႏုိင္ၾကပါေစ။ ဘုရား 
ရွင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ 

ကိုရင္ ပါစကား 
သီကုိရွင္း

c&pf,mefwdkYtm; rdIif;rawmfrlaom r,fawmfocifr ေမလ ၂၄ ရက္
မယ္ေတာ္အား ဤဂုဏ္ပုဒ္ျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ 
၁၅၇၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပတိုက္တစ္ခုလံုးတြင္ 
ရွိေသာ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္းျဖင့္ ပ်က္စီး 
ျခင္းေဘးမွ ကင္းလြတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ၁၅၇၁ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ လက္ပန္တို တိုက္ပြဲဟု သမိုင္း 
ဝင္ခဲ့ေသာ စစ္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ကို စိတ္ပုတီးသခင္မ၏ ပြဲဟု 
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၅၇၃ ခုႏွစ္တြင္ အစၥလာမ္မ်ားအေပၚ 
အျပတ္အသတ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲအတြက္ ေက်း 
ဇူးတင္ရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပဥၥမေျမာက္ ပီအူးစ္ က 
သတ္မွတ္က်င္းပေစခဲ့သည္။

၁၇ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၾသစႀတီးယား အင္ပါယာ၏ 
ဘုရင္ လီအိုပတ္သည္ ရန္သူ ေအာ္တိုမန္ တပ္ခ္ ၂ သိန္း 
ေက်ာ္၏ ဝိုင္းရံထားခံရခ်ိန္တြင္ ပါေဆာင္းေဒသရွိ ခရစ္ 
ယာန္တို႔အား မႈိင္းမ ေတာ္မူေသာ သခင္မ ဘုရားေက်ာင္း 
အတြင္းတြင္ ခိုလံႈေန ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ 
မယ္ေတာ္၏ ေမြးေန႔တြင္ ရန္သူမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ 
အစီစဥ္ဆြဲခဲ့သည္။ မယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာ နာမေတာ္ 
ပြဲေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ 
အင္အားမ်ားေသာ ရန္သူမ်ားကို အႏိုင္ယူခဲ့သည္။ ၾသစ 
ႀတီးယား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယင္နာၿမိဳ႕သည္ မယ္ေတာ္၏ 
ကူညီမႈျဖင့္ သက္သာရာရခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲႏိုင္ၿပီးေသာအခါ 
ဥေရာပတတိုက္လံုး အင္ပါရာ ႏွင့္အတူ စိတ္ပုတီးစိပ္ရင္း 
"မယ္ေတာ္ ကူညီသည္" ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၈၀၉ ခုႏွစ္တြင္ နပိုလီယန္ ၏ တပ္မ်ားသည္ ဗာတီကန္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းဝင္ေရာက္ကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သတၱမ 
ေျမာက္ ပီအူးစ္ အား ဖမ္းဆီးခ်ည္ေႏွာင္ကာ ဂရင္းႏို 
ဘယ္လ္ သို႔ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး  ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖၚတိန္ 
ဘလူးတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ 
ထို အက်ဥ္းေထာင္အတြင္ ၅ ႏွစ္ၾကာပိတ္ေလွာင္ထားခံ 
ခဲ့ရသည္။ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက 

ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ပါက မယ္ေတာ္အတြက္ ပြဲတစ္ခု 
သတ္မွတ္က်င္းပမည္ဟု ကတိျပဳ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထို 
အခ်ိန္တြင္ နပိုလီယန္၏ တပ္အတြင္း ပုန္ကန္မႈမ်ား ျဖစ္ 
ကာ ရဟန္းမင္းႀကီးအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾက 
သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၈၁၄ ခု ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္း 
မင္းႀကီးသည္ သူ၏ နန္းေတာ္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္ 
ဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၂ လၾကာၿပီးေသာအခါ ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ကို ခရစ္ယာန္တို႔အား မႈိင္းမေသာသခင္မ 
ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉ ရာစုႏွစ္တြင္ ဆေလးရွင္း အသင္းဂိုဏ္းကို အီတလီ 
ႏိုင္ငံ၌ တည္ ေထာင္သူ ရဟႏၲာ ဒြန္ေဘာ့စကိုသည္ ခရစ္ 
ယာန္တို႔အား မိႈင္းမေသာ မယ္ေတာ္သခင္မကို အထူး 
သဒၵါ ၾကည္ညိဳသူျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၄ ရက္ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္တြင္ သူသည္ အိပ္မက္ ႐ူပါ႐ံု 
တစ္ခုကို ျမင္မက္ခဲ့သည္။ ရန္သူသေဘာၤမ်ား ဝိုင္းထားခံ 
ရေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးပါရွိသည့္ အသင္းေတာ္၏ သေဘာၤ 
ႀကီးသူ ေက်ာက္ဆူး ႏွစ္ခုတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ အ 
တြက္ ရန္သူမ်ား တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရ 
သည္။ ထိုေက်ာက္ဆူး မ်ားအေပၚတြင္ တစ္ခု၌ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးႏွင့္ အျခားတစ္ခုတြင္ ခရစ္ယာန္ 
တိုအားမႈိင္းမေသာ မယ္ေတာ္ ဆင္းတု ရွိေနသည္ကို 
ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။

ဒြန္ေဘာ့စကိုက သူတည္ေထာင္ေသာ အသင္းဂိုဏ္းသည္ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူး သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ခရစ္ 
ယာန္တို႔အား မႈိင္းမေသာသခင္မအား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ျဖစ္ 
သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

ေမလတြင္ မာရီယားကို ႐ိုေသစြာ ခ်ီးမြမ္းၾကပါစို႔ . . .။

Ref:http://www.catholicnewsagency.com/re-
sources/mary/popular-marian-devotions/mary-
help-of-christians/
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 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ား 
တြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ သြား 
ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ခရီးစဥ္မတိုင္မွီ ၂ 
ပတ္အလို ေမတၱာပန္း တနဂၤေႏြေန႔တြင္ 
ေကာ့ပ္တစ္ခရစ္ယာန္ဘုရား ေက်ာင္းမ်ား၌ 
ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း 
အနည္းဆံုး ၄၅ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

 ထိုကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခ 
ရီးစဥ္ ပ်က္ျပယ္ေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္ 
မ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

စာမ်က္ႏွာ ၄ သို႔
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ရန္ကုန္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ၇က္၊ ၂၀၁၇
 ကက္သလစ္ ဖန္တီးမႈ အႏုပညာ 
ရွင္မ်ားအသင္း ေတြ႕ဆံုျခင္း အခမ္းအနား 
ကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ 
မလိခလမ္းရွိ ဒြန္ေဘာ့စကို ေက်ာင္း၌ က်င္း 
ပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ 
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ တာဝန္ယူၿပီး ပထမဦးဆံုး ျပဳ 
လုပ္သည့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။
 ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ဥကၠဌ ေဒၚႏြဲ႕ယဥ္ဝင္း 
ႏွင့္ အတူ အသင္းသူအသင္းသား ၁၈ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အသင္း 
၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္း 
မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတး 
စီးရီး ထုတ္လုပ္ရန္၊ အသင္း၏ ပင္တိုင္ 
အတီးသမားမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးတို႕ကို 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

CBCM-OSC

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆-၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ International Business Center ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက သူရဦးတင္ဦး၊ အျခား ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ရစဥ္

   (ဓါတ္ပံု CBCM-OSC)


