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ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဘဝအသက္တာရွင္သန္ျခင္း …. စာ (၁၁) 

ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းလံုးအတြက္ဆုေတာင္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- 

သတင္းသမားမ်ားတို႔သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမွန္တရားကိုေလးစား 
လွ်က္ အၿမဲဦးတည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္။ 

သာသနာေတာ္အတြက္ဆုေတာင္းေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ- 
ကမ ႓ာ႔သာသနာျပဳေန႔သည္ ခရစၥတီယာန္အသင္းဂုိဏ္းမ်ားအ 
တြင္း ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေဝရျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္ 
လန္းျခင္းႏွင့္၄င္းကို္သက္ေသခံေၾကျငာေဟာေျပာရမည့္တာဝန္
ဝတၱရားကိုုိ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္ႏိုးၾကားသစ္လြင္လာေစႏိုင္ရန္ 

 
 

 
 

 
CBCM Herald (သတင္း) 

နာယက 
ဆရာေတာ္ပီတာလြီစ္က်ာခူ 

 

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ 
ဖာသာရ္ လီအို နိန္းခန္႔မန္ 

 

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္ 
၀၁၇၂၅ 

 

အယ္ဒီတာအဖြ႕ဲ၀င္မ်ား 
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ 
ဖာသာရ္ေစာေလာရင္းစ္ 

ဖာသာရ္ဝီလ်ံစိုး 
ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ 

ဖာသာရ္ ဘရန္မုိင္ 
 

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား 
အာနားလြန္း၊ ကိုလန္ဘန္ 

သာသနာ(၁၆)ခုႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂိုဏ္းမ်ားမွ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား 

 

ဒီဇုိင္းဖြ႕ဲစည္းပံံု 
စစ ၥတာရ္ေဒါမိနစ္ဖန္၊ ရိုစ့္ေမရီ 

 

ပံုႏိွပ္တုိက္ 
စိန္ေဇးဗီးယားပံုႏိွပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂) 

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း 
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ 

 

CBCM Herald သတင္းစာရံုးခန္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း 

လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုးခန္း 
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္ 

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ 
cbcmosc@gmail.com 

 

အတုိင္ပင္ခံမ်ား 
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။ 

 
ေငြလႊဲရန္ 

ရိုးမဘဏ္ ႏွင့္ ကေမ႓ာဇဘဏ္ ေျမနီကုန္း၊ ရန္ကုန္။ 
ေနာ္ျမတ္ႏွင္းေထြး (၁၄/ဟသတ(ႏုိင္)၂၄၆၀၉၅ 

မဒမ္ငုိက္လြန္း ၁၂/ဥကတ(ႏုိင္) ၁၅၇၃၃၂ 
 

 

 

 

 ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္းကို ထပ္ဆင့္သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္၊ 
 ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးဆိုင္ရာေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကိုအခ်ိန္မီွပုိ႔႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံရိွသာသနာအသီးသီး၊သူေတာ္စင္ဂိုဏ္းအသီးသီးႏွင့္CBCMေကာ္မရွင္အသီးသီးတို႔သည္နီးကပ္စြာ  

ဆက္သြယ္ႏုိင္ေစရန္၊ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံးကိုေကာင္းေသာသတင္းမ်ားအခ်ိန္မီွ(တစ္လတြင္ႏွစ္ခါ)ထုတ္ေဝရန္၊ေနာက္ပုိင္းတြင္ 

အထူးသျဖင့္ online ျဖင့္ေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္၊ 
 အာရွသမၼာတရားေလလွိဳင္းအသံ၏ သတင္းထုတ္လႊင့္ျခင္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊  
 

စာေစာင္အတြက္ဖိတ္ေခၚျခင္း 
 CBCM Herald သတင္းစာဖတ္သူမ်ား၏ ဝယ္ယူအားေပးမႈသည္ ဤစာေစာင္ကို ပံုမွန္ဆက္လက္ ထုတ္ေဝႏုိင္၍ 

ပုိမုိေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေစရန္ အဓိကအသက္ျဖစ္ပါသည္။ 
 စာေစာင္ကို မိမိတုိ႔ႏွင္႔အနီးစပ္ဆုံး ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္ရိွ လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုးမ်ားႏွင့္ 

parishတုိင္းတြင္ ပံုမွန္ရရိွႏိုင္သကဲ႔သုိ႔ CBCM-OSC ရံုး(ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈)သို႔ ဆက္သြယ္ကာ အားေပး 
မွာယူနုိင္ပါသည္။ 

 သာသနာအသီးသီးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူေတာ္စင္ဂိုဏ္းအသီးသီးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမ်ားကို 
cbcmosc@gmail.com သို႔ေပးပုိ႕နုိင္ပါသည္။  

 စာေစာင္တြင္ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုလည္း ထည့္ႏုိင္သလုိ အလွဴဒါနမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံေနပါေၾကာင္း သတင္း 
ေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။  (အယ္္ဒီတာခ်ဳပ္) 

 

ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဆုိင္ရာသတင္းလႊာထုတ္ေဝျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္

မ်ား 

သမုိင္းမွတ္တမ္းသစ္တစ္ခု 

ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သစ္လူထုဆက္သြယ္ေရး (CBCM-OSC)၏ ဦးစီးမႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ပထမဆုံး 
ေသာ “Trinita Star”  ဓမၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ Live Show DVD အေခြကုိေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ ရုိက္ကူး 
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေကာင္းခ်ီးေပးသနားေတာ္မူေသာ အဖဘုရားသခင္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္တိ႕ုကို ေရွးဦးစြာေက်းဇူးတင္ပါသည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ(၈)ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ(၅၀)ႀကိမ္ 
ေျမာက္ကမ႓ာ႕လူထုဆက္သြယ္ေရးေန႕ကိ ု ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ “လွပျခင္းကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ လူသားထုအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၏ သက္ေသခံသူမ်ား၊ ေၾကညာေဟာေျပာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း 
ကုိႏွလံုးမူကာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ားေကာင္းက်ိုဳးသယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရိွသည့္ ကက္သလစ္ 
အႏုပညာရွင္မ်ားစြာထြက္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္တြင္ပထမဆုံးေသာ ဓမၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြ ဲ
အစျပဳသည္မွ ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပြျဲပဳလုပ္သည္အထိ အစစအရာရာစီစဥ္ေပးၾကသည့္  သာသနာအသီးသီးမွ လူထုဆက္ 
သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား၊ အမွတ္ေပးဒုိင္လူႀကီးမ်ား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတးသီခ်င္းမ်ားကို အခ်ိန္ေပး 
ေရြးခ်ယ္ေပးၾကသည့္ CCAA လူႀကီးမ်ား၊ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြတဲြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ညီငယ္၊ ညီမငယ္မ်ားအားလုံး၊ 
ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေနရာျပင္ဆင္ေပးသည့္ ဖါသာရ္ဟီးဂ်ီးႏုိစ္ျမင့္စိုုး (စိန္ပီတာႏွင့္စိန္ေပါလ္၊ 
အင္းစိန္)၊ ရန္ကုုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘုိ၊ ဆရာေတာ္ဂြ်န္ေစာေယာဟန္၊ ဖါသာရ္ 
ေစာေနာဧ ႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ားအားလုံး၊ ေနာက္ဆံုးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြတဲြင္ အမွတ္ေပးဒုိင္လူႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
ႏုိင္ငံေက်ာ္ေတးသံရွင္ ေကဂ်ာႏူး၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္ေတးသံရွင္ ႏြဲ႔ယဥ္ဝင္း၊ ေတးေရးေတးဆို ေဆးရယ္ႏွင့္ရယ္ဂ်ီ၊  
အခမ္းနားမွဴးမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ ေတးသံရွင္ ဆိုင္းေနာ္ႏွင့္ သံသာဝင္း၊ ဆုေတာ္ေငြႏွင့္ အလွဴေတာ္ 
ေငြမ်ားေပးလွဴၾကသည့္ ကက္သလစ္ဖန္တီးမႈအႏုပညာရွင္မ်ားအစည္းအရုံး Catholic Creative Artists’ Association 
- CCAA  (က်ပ္ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္သိန္း၊ က်ပ္ငါးသိန္း အမည္မေဖၚလုိသူ ႏွင့္ က်ပ္တစ္သိန္း ေတးသံရွင္ ခ်မ္းခ်မ္း)၊  
အခမ္းအနားကို မွတ္တမ္းတင္ရုိက္ကူးေပးသည့္ White Legend Media၊ MRTV4၊ Skynet၊ ေနာက္ဆံုး 
သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပဲြအတြက္ ေတးသီခ်င္းမ်ားကို ေရးစပ္ေပးပုိ႔ၾကေသာ ဖါသာရ္ေမာရစ္ညြန္႕ေဝ၊ ဖါသာရ္ေရာဘတ္ 
(စိန္ေပါလ္)၊ ဖါသာရ္ခင္ေမာင္ေအး(ပုသိမ္)၊ ကိုရယ္ဂ်ီ၊  ခြန္းပက္ထရစ္စုိးေအာင္ ၊ ဂြ်န္သင္ဇမ္း၊ ဖိလစ္၊ ရွာ 
လတ္လဂ်ာေနာ၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တီးခတ္ေပးၾကေသာ GA TAM Music Band မွ Michael Jim Peed ၊ 
Bosco Kim ၊ ကိုရန္ႏုိင္၊ ဗိုလ္ေတာက္တုိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္မီးအလွဆင္ ကိုေဇာ္ႏွင့္အဖြဲ႔၊ Trinita Star 
မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဖုိးလုံး(မႏၲေလး)၊ ေမရီ(ေတာင္ငူ)၊ ဆလုိင္းလွေသြးဥာဏ+(ျပည္)၊ ဆိုဖီယာနန္႔လွျမတ္မုိ္(ပုသိမ္)၊ ဂြ်န္ 
ေဇာ္ရိန္ေအာင္(ဗန္းေမာ္)၊ ေမာင္ေကာင္း(ရန္ကုန္)၊ စေနာဧ(ပုသိမ္)၊ အန္ျဒဴးရ္(ေတာင္ငူ)၊ ဆိုင္းလုပန္(မႏ ၲေလး) 
တိ႕ုကိုလည္းေကာင္း၊ အဖက္ဖက္မွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အားေပးၾကေသာသူအားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ 
အေယာက္စီတိုင္းအေပၚအဖဘုရား၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား သက္ေရာက္ပါေစေၾကာင္းဆုေတာင္းေပးရင္း မွတ္တမ္း 
တင္အပ္ပါသည္။  

Fr. Leo Mang (SDB) 
                                                                               National Dirctor (CBCM-OSC) 
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(ဗာတီကန္ သတင္းမ်ား) 

 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္ 
သူျမတ္သည္ ၄င္း၏ လစဥ္ဆုေတာင္းရန္ 
ထားရိွေသာ ရည္ရြယ္ခ်ကမ္်ား ထုတ္ျပန္ 
ေလ့ရိွရာ၊  ေအာက္တိုဘာလအတြက္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္နွင့္အတူူ ဗီဒီယုိ သတင္းစကား 
ကု ိထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုလ  

က်င့္ဝတ္မ်ားကု ိ ေကာင္းစြာလိုက္၍ရယူနိုင္ 
ၾကပါေစရန္ ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္  
ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈမွာမီဒီ  
ယာက ဘယ္လိအုေစခံျခင္း ျပဳေပးနိုင္မလဲ 
ဆုိတာကုိ ကြ် န္ုပ္မၾကာခဏဆုိသလုိစူးစမ္း 
မိတယ္။ ကမ ႓ာႀကီးႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္  
ေကာင္းက်ိဳးကုိျဖစ္ေစတဲ့ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေတြ ကြ် န္ုပ္တ႔ုိ လုိအပ္ပါတယ္ဟု 
ဆုိကာ၊ သတင္းသမားမ်ားသည္ အမွန္ 
တရားကုိ ေလးစားတတ္မႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား 
ကု ိ ေကာင္းစြာလုိက္၍ ရယူနိုင္ၾကပါေစရန္ 
ဟူသည့္သူ၏ေအာက္တိုဘာလဆုေတာင္း 
ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုအတူရြတ္ဆုိဆုေတာင္း 
ရန္ကုိလည္းေကာင္း ဤဆုေတာင္းေမတၱာ 
ကု ိျဖန္႕ေဝရန္ကုလိည္းေကာင္း အရွင္သူ  
ျမတ္ကဖိတ္ ေခၚခဲ့ပါသည္။ လူသားမ်ားရင္ 
ဆုိင္ေနၾကရသည့္ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ 
ဆက္လ်ဥ္း၍ ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာ လစဥ္ဆု 
ေတာင္း ေမတၱာအျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏  
  
 

ကမ ႓ာလုံးဆုိင္ရာ ဆုေတာင္းေမတၱာ ကြန္ 
ယက္ျဖစ္ေသာ Apostleship of prayer 
ဝဘ္ဆိုက္အရ၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွ စတင္ကာ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လစဥ္ ဆုေတာင္းရန္ 
ထားရိွသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္ခုတည္း 
သာလွ်င္ ျဖစ္မည္ျဖစ္ကာ က်န္တစ္ခုကုိ 
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတ႔ြရသည့္ 
ကိစၥကဲ့သုိ႔ေသာ လတ္တေလာလိုအပ္သည့္ 
ဆုေတာင္းေမတၱာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္း ေၾကျငာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏွင့္ ယင္းလတ္တေလာ ေၾကျငာခ်က္ကို 
လည္းဗာတီကန္မွ သတင္းရလွ်င္ရျခင္း၄င္း 
တုိ႔၏ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ 
ဟု Apostleship of prayer ဝဘ္ဆိုက ္
တြင္ေၾကျငာထားပါသည္။ အထက္ပါအဖြဲ႕ 
အစည္းမွ၊ အရွင္သူျမတ္၏ ဗီဒီယုိသတင္း 
စကားႏွင့္ ဒီလအတြက္ ဆုေတာင္းရန္ရည္ 
ရြယ္ခ်က္တို႔ကု ိ ျဖန္႔ေဝလုိက္သည္ဆုိျခင္း 
ကုိဗာတီကန္ေရဒီယုိမွ သိရိွရပါသည္။(RVA)  
 

ေအာက္တိုဘာလအတြက္ အရွင္သူျမတ္၏  
ဆုေတာင္းရန္ထားရိွေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မွာ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက ္ ျဖစ္ၿပီး 
မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ 
သတင္းရယူရာတြင္၊ သတင္းသမားမ်ား 
သည္ အမွန္တရားကု ိေလးစားတတ္မႈႏွင့္ 

တနဂၤေႏြေန ့အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆိုရာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ 
သည္ အၾကားအာရံုခြ်တ္ယြင္းသူမ်ားအားႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေခြ်ခ့ဲပါသည္။ 

ကမ ႓ာ့ အၾကားအာရံုခြ်တ္ယြင္းသူမ်ားေန႔ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အၾကားအာရံုခြ်တ္ယြင္းသူမ်ား 
ရက္သတၱပတ္၏ ပိတ္ပြဲမွာ တနဂၤေႏြေန ့က က်ေရာက္ခ့ဲသည့္အတြက္ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ 
ဆုေတာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ၄င္းတု ိ့အား အရွင္သူျမတ္က အားေပးစကား ျမြက္ဆုိခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
နားမၾကားသူမ်ားအားလုံးကုိ ကြ် နု္ပ္ႏႈတ္ဆက္ျခင္းပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ ့လည္း ယခုအန္ေဂ်လူးေမတၱာ 
ရြတ္ဆုိရာမွာ ရိွေနၾကပါတယ္။ အသင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္လူ႔ေဘာင္အဖြ႕ဲအစည္းမွာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 
ၾကတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ လုိလိုလားလား ဆက္ကပ္မႈမ်ားအတြက္ နားမၾကားသူမ်ားအားလုံးကုိ 
ကြ် ႏု္ပ္္ဂုဏ္ျပဳ ပါတယ္ဟ ုအရွင္သူျမတ္က ဆုိပါသည္။ 

စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးတစ္ပတ္လံုးတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ နိုင္ငံတကာ 
အၾကားအာရံု ခြ်တ္ယြင္းသူမ်ား ရက္သတၱပတ္ကို ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က စတင္ခ့ဲျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး ထုိရက္သတၱပတ္တြင္ နားမၾကားသူမ်ားအဖြဲ ့အစည္း၏ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအား ပ့ံပိုးကူညီ 
မႈမ်ားနွင့္ ၄င္းတု ိ ့ ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားတုိ ့ကုိ အသိရိွေစနိုင္ေသာ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွ ကမ႓ာတစ္ 
ဝွမ္းလႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဗာတီကန္ေရဒီယုိမွ သတင္းရရိွပါသည္။(RVA) 
 
 

 

ၿပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လတြင္ ငလ်င္ေဘးဒဏ္သင့္ခ့ဲေသာ အီတလီနိုင္ငံမွ Amatrice ဟုေခၚသည့္ၿမိဳ ့ ေလး သု ိ ့ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမျပဳပဲ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ 
သည္ ေအာက္တိုဘာ လ (၄) ရက္ေန ့က ၾကြေရာက္ကာ ဆုေတာင္းေပးရန္အတြက္ ေရာက္ရိွလာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိပါသည္။ ယခုလုိ နာက်င္မႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ 
ဆုေတာင္းေမတၱာအားျဖင့္ မိမိသည္ ဒုကၡသည္မ်ားနွင့္ နီးကပ္စြာရိွေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္သည္ ၄င္းတုိ ့အား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူၿပီး၊ ကညာစင္မယ္ေတာ္သည္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားကုိ 
နွစ္သိမ့္ေပးပါေစဟုဆုေတာင္းေပးခ့ဲပါသည္။ ကြ် နု္ုပ္တုိ႔ခ်စ္ခင္သည့္လူမ်ားစြာသည္ ကြ် န္ုပ္တုိ႔အပါးက ထြက္ခြာသြားၾကၿပီး ကြ် န္ု္ပ္တုိ ့ကု ိ ထား ရစ္ခ့ဲၾကေပမ့ဲ၊  အၿမဲတမ္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ဆုိတာရိွသည့့္အတြက ္ ေရွ ့ဆက္ေလွ်ာက္ၾကပါဟု ဆုိကာ ဒီေနရာမွာသူတို ့က်ဆံုးသြားၾကတယ္၊ သူတို ့အတြက ္ ကြ် န္ုပ္တုိ ့ မယ္ေတာ္ထံအတူတကြ ဆု ေတာင္း ေပးၾကရေအာင္ဟု 
ဖိတ္ေခၚကာ ဆုေတာင္းေမတၱာပူေဇာ္ေပးခ့ဲေၾကာင္းဗာတီကန္ သတင္းတုိက္အရ၊ အရွင္သူျမတ္သည္ ယင္းၿမိဳ ့သု ိ ့နံနက္ ၉း၁၀ နာရီတြင္ ေရာက္ ရိွၿပီးေနာက ္ ဆရာေတာ္ႀကီးေဒၚမိနစ္ကုိ 
နွင့္အတူ ယင္းၿမိဳ ့၏ စာသင္ေက်ာင္းသုိ ့ တုိက္ရိုက္ၾကြေရာက္ၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သည့္သူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္စကား အနည္းငယ္ျမြက္ၾကားကာ ၄င္းႏွင့္အတူ ဂုဏ္ေက်းဇူး 
ေတာ္ေမတၱာရြတ္ဆုိ ဆုေတာင္းရန္အတြက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚခ့ဲပါသည္။  
  ထုိ႔ေနာက္အရွင္သူျမတ္သည္ ဒုကၡသည္မ်ားနားေနရာ စခန္းျဖစ္သည့္  "San Raffaele Borona" သုိ႔လည္းေးကာင္း ၾကြေရာက္ကာ ငလ်င္ေၾကာင့္ မိမိတုိ ့အုိးအိမ္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးရၿပီး 
ဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ လူနာ (၆၀) ဦးတု ိ ့အား တစ္ဦးခ်င္းစီႏႈတ္ဆက္ကာ ၄င္းတု ိ ့ႏွင့္အတူ အရွင္သူျမတ္က ေန႔လည္စာ ဘုန္းေပးသုံးေဆာင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အထက္ကေနရာမ်ားအျပင္ 
အရွင္သူျမတ္သည္ အျခားေသာ ငလ်င္ဒဏ္ျပင္းစြာထိခ့ဲသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔လည္းၾကြေရာက္ကာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အားေပးနွစ္သိမ့္ျခင္းနွင့္  ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္ဆုိျခင္းကုိ CNA သတင္း 
အရသိရိွရပါသည္။ (RVA) 
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(႔ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

 

တုိ႔အား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနၾက 
သည့္ ဂရုဏာေရးအဖြ ဲ ့အစည္းအသီးသီးမွ 
ဆက္ကပ္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား အားလုံး 
ကု ိ ကြ် နု္ပ္အထူးႏႈတ္ဆက္ပါတယ္ ခဏ 
ေလးဆုိေပမ့ဲ သင္တု ိ ့ရဲ႕ ဆက္ကပ္မႈမ်ား 
အတြက ္ “အခုုလုိေတြ႕ဆုံအားေပးခြင့္ရတာ 
ကု ိကြ် နု္ပ္ေပ်ာ္ရႊင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က 
သင္တုိ႔ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ပစ္ထားမွာမဟုတ္ 
ဘူး သင္တု ိ ့အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္မွာ 
ေတာင္ သင္တုိ႔ေဘးမွာ ဘုရားရွင္အၿမဲရွိ 
ေန အားေပးေနပါတယ္။ မိမိကုိ္ယ္တုိင္က 
အားနည္းခ်ိနဲ ့သူမ်ားအတြက္ ဒုကၡခံထမ္း 
ခ့ဲတ့ဲ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အခ်စ္ဆုံးေလး 
ေတြဟာသင္တု႕ိပါပဲ ဂရုဏာေရးလုပ္ငန္း 
ေတြဟာ၊ အသင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ မွန္ကန္စြာ 
ျပည့္မွည့္တဲ့ အသီးေတြျဖစ္ၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ့ 
သနားၾကင္နာျခင္းကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကမ္း 
ေပးသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ 
သင္တု ိ ့ရဲ႕ သာသနာလုပ္ငန္းဟာႀကီးျမတ္ 
လွပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ထံမွလာ 
ေသာဇြထဲက္သန္သည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
ေတာ္ကိုလူ႕အသုိင္းအဝိုင္း ေနရာအစံုမွာ 
ဂရုဏာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ေနထုိင္ 
ဆက္ကပ္သြားၾကပါ ’’ဟု အရွင္သူျမတ္ပုပ္ 
ဖရန္စစ္သည္ Tbilisi    မွ ကက္သလစ္ဂရု 
ဏာေရးဆက္ကပ္အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္
ေတြ ့ဆုံရာတြင္ အားေပးကာ ျမြက္ၾကားခဲ့ 
သည္ကုိ ဗာတီကန္ေရဒီယုိမွ သတင္းရရွိ 
ပါသည္။ (RVA) 
 

ကာ လုိအပ္သူမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ 
အနစ္နာခံဆက္ကပ္မႈမ်ားအတြက္အရွင္သူ 
ျမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က ေက်းဇူးတင္ အသိအ 
မွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ 
ငန္းသည္ တုိင္းျပည္တြင္းရိွ ခရစ္ယာန္မ်ား 
အားလုံးႏွင့္ ယုံၾကည္သက္ဝင္ရာဘာသာ 
အသီးသီးအၾကား၊ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမစိတ္ 
ဓါတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေစသည့္ ခရီးလမ္းျဖစ္ 
သည္ဟုဆိုကာ၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား၊ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အားလုံးနွင့္အတူ၄င္း  

ျခင္းျဖစ္ကာ ထုိေဆးခန္း၏ ဒါရိုက္တာနွင့္ 

အတူ ၊ Georgia  မွ ကာရီးတာစ္ ဥက႒ၠႏွင့္ 
ကက္သလစ္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ဂရု 
ဏာေရး ဆက္ကပ္အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား 
တု ိ့ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

၄င္းတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္ရိွ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး သူေတာ္စင္မ်ား 
ဆက္ကပ္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ကာရီ 
တာစ္အဖြဲ႔နွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းအသီးသီးတုိ႔၏ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပင္ ျဖစ္္ၾကေၾကာင္းဆုိ  

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္ 
သူျမတ္သည္ Tbilisi မွကက္သလစ္ဂရု 
ဏာ ေရးဆက္ကပ္ အမႈေတာ္ ေဆာင္မ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ အားနည္းခ်ိနဲ႔သူမ်ားနွင့္ 
ဆင္း ရဲသားမ်ားတုိ႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ 
၏ အေသြးအသားပင္ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိကာ 
၄င္း တုိ႔၏ သာသနာလုပ္ငန္းအတြက္  
အရွင္သူျမတ္က အားေပးခဲ့ပါသည္။ 
 အထက္ပါေတြ႔ဆုံျခင္းကုိ  Tbilisi    

ရွိွ ကာမဲလီယားနီ ေဆးခန္းတြင္က်င္းပခဲ့  

Tbilisi 

 

အထက္က ပြေဲတာ္ႏွစ္ခုစလုံးအ 
တြက္ကြ်နု္ပ္သည္ ေမြးရပ္ေျမသို႔ုိျပန္ 
လာၿပီးဂုဏ္ျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျဖစ္နိုင္ 
လုိ႔ပါ။ ဒီႏွစ္ေရာ ေနာက္နွစ္ေရာ အာရွႏွင့္ 
အာဖရိကအတြက္ ကြ် နု္ပ္ရဲ႕ ကတိေတြႏွင့္ 
အစီအစဥ္ေတြ ျပည့္ေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ 
ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ရ့ဲ လက္ေတာ္ထဲ 
မွာပဲ အရာရာကု ိ ကြ် နု္ပ္အပ္ႏံွထားၿပီးျပန္ 
လာဖုိ႔တစ္ရက္ရက္ကိုလည္း ဘုရားကေရြး 
ခ်ယ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒီနွစ္ေရာ ေနာက္နွစ္ 
ေရာ အစီအစဥ္ေတြက ျပည့္ေနၿပီး သင္တ႔ုိ 
ဆီကို မလာနိုင္တာက ေသခ်ာေနတာ 
ေၾကာင့္ ဗီဒီယုိသတင္းစကားအားျဖင့္ ယခု 
လုိဆက္သြယ္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  

ကြ် နု္ပ္အတြက္ အာဂ်င္တီးလူမ်ိဳး 
ေတြဟာ အေရးပါတဲ့ကြ် နု္ပ္ရ့ဲ လူမ်ိဳးေတြပါ 
ပဲ။ကြ် နု္ပ္ဟာယခုအခ်ိန္ထိ  အာဂ်င္တီးနား 
နိုင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ႔ခရီးသြားေနဆဲျဖစ္တဲ့ 
အာဂ်င္တီးနားလူမ်ိဳးပါ။ေမြးရပ္ေျမအတြက္ 
 

သင္သည္ကြ် နု္ပ္ေမြးရပ္ေျမ၏ႀကီး 
ျမတ္ေသာရတနာျဖစ္သည္ဟူေသာမဂၤလာ 
စကားအားျဖင့္ ႏွစ္၂၀၀ ျပည့္လြတ္လပ္ေရး 
ေန႔ကု ိ ေအာက္ေမ့ေသာအားျဖင့္ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္သည္ ၄င္း၏ 
ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္ေသာ အာဂ်င္တီးနားသ႔ုိ 
ဗီဒီယုိသတင္းစကား ေပးပို႔ခ့ဲပါသည္။ စပိန္ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ေပးပို႔ခ့ဲေသာ အရွင္သူ 
ျမတ္၏ ဗီဒီယုိသတင္းစကားကုိ အာဂ်င္တီး 
နားတြင္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္မြန္း 
တည့္ခ်ိန္၌တစ္တုိင္းျပည္လုံးအတြက္ထုတ္ 
လႊင့္ျပသခ့ဲေၾကာင္း ၄င္း၏ ဗီဒီယုိသတင္း 
စကား၌ ၾသဂုတ္လတြင္ သူေတာ္ျမတ္ 
အဆင့္သုိ႔ တင္ေျမွာက္ခံရေသာ Mama 

Antula, နွင့္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္ 
ေန႔တြင္ ရဟႏ ၲာအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ေတာ့ 
မည့္ Cura Brochero နွင့္တု ိ ့၏ ပံုရိပ္မ်ား 
အားလည္းၿပန္လည္သတိယကာယခုကဲ့သုိ ႔  
ျမြက္ၾကားခ့ဲပါသည္။  
 

သင္တုိ႔ဟာ ႀကီးျမတ္တ့ဲရတနာေလးေတြ 
ျဖစ္ၾကပါတယ္လုိ႔ ကြ် နု္ပ္အခိုင္အမာယုံ 
ၾကည္ပါတယ္ဟုဆိုကာ အရွင္သူျမတ္ပုပ္ 
ဖရန္စစ္သည္ အာဂ်င္တီးနား၏ ႏွစ္ ၂၀၀  

ျပည့္လြတ္လပ္ေရး ေန႔ကု ိ ေအာက္ေမ့ 
ေသာအားျဖင့္ ဗီဒီယုိသတင္းစကားေပးပ႔ုိ 
သည္ဆုိျခင္းကုိ L’Osservatore Romano  
မွသတင္းရရိွပါသည္။ (RVA) 
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(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

Azerbaijan

စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ 
စေနေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္က 
သနားျခင္းသူနာျပဳ သီလရွင္ဂိုဏ္းမွ သီလ 
ရွင္မ်ားအားဗာတီကန္ႏုိင္ငံရိွ ကေလမင္ 
တိုင္းခန္းမတြင္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုမႈ တစ္ခု 
ကို္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ေတြဆံုမႈ၌ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက သီလရွင္တို႔၏ ဆက္ကပ္မူအတြက္ 
ဂုဏ္ျပဳေက်းဇူးတင္စကားဆိုခ့ဲသည္၊ သီလ 
ရွင္မ်ားသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏သနား 
ျခင္းကိုေဖာ္ျပရန္ အဓိကပုံရိပ္မ်ားျဖစ္သည္ 
ဟုဆုိခ့ဲသည္။ ဘုရားသခင္၏ေခၚသံႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါး၏ ကူူညီေထာက္ပံ့ 

မႈမ်ားျဖင့္ လူဖ်ားလူနာမ်ားကိုျပဳစုျခင္းအမႈ 
ကိ ု လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ 
အေစခံ Teresa Orsini Doria Pamphili 
Landi၏ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ထားကို ေဝမွ် 
ေျပာျပခ့ဲသည္။ ယေန႔ကမ႓ာ၌စိတ္ပ်က္အား 
ငယ္မူသည္ နာမက်နး္ျဖစ္ျခင္းမွအေျခခံ 
ကာျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ လူမူေရး 
အေျခအေန၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာစကားကြဲ 
ျပားမူ၊ ယဥ္ေက်မူမ်ားလည္းမရပ္တည္ႏုိင္ 
ေတာ့ေပ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ခြန္အားခ်ိနဲ႔ 
လာၾကသည္တစ္ပါးသူကုိမီွခုိရသည့္အေျခ 
အေနသို႔ေရာက္လာခဲ့သည္ဟု ပုပ္ရဟန္း 

မင္းႀကီးကမိန္႔ၾကားခ့ဲသည္။ ဆက္လက္ၿပီး 
အရွင္သူျမတ္က အသင္းေတာ္သည္ အတိ 
ဒုကၡေရာက္ေနသူ၊ အထီးက်န္စြန္႔ပစ္ခံႏွင့္ 
အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားကို နည္းလမ္း 
မ်ိဳးစုံျဖင့္ ကူညီေပး ေနသည္ျဖစ္ရာ 
အသင္းဂုိဏ္းအသီးသီးမွလည္း သီလရွင္ 
မ်ားက မိမိတို႔အသင္းဂုိဏ္း၏ က်င့္စဥ္မ်ား 
အတိုင္းအသင္းေတာ္ကုိ ကူညီေထာက္ပံ႔ 
ေပးေနၾကေၾကာငး္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ယခု သီလရွင္မ်ားမွာမူ ေဆးရုံရိွလူနာမ်ား 
ကိ ု အထူးကူညီျပဳစုေပးေနၾကေသာသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။သီလရွင္မ်ားကိုလည္း“အခက္အ 

ခဲႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မမႈဘဲ မိမိတို႔၏လုပ္ 
ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚတြင္သစၥာရိွရိွႏွင့္ 
အဆံုးတိုင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အားေပးတိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။ ေန႔ 
စဥ္ဘဝအသက္တာထဲ၌ ေလာကီေရးရာ 
ကိစၥမ်ားကိုအေလးေပးလုပ္ေဆာင္လြန္ျခင္း 
သည္ ဘာသာတရားတိုင္းတြင္ ရိွသည့္ 
လူမႈေရးႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ေရးမ်ားကို 
ေပ်ာက္ျပယ္ေစႏုိင္သည္။ထိုအရာကိုသတိ 
မူလ်က္ ေဖာ္ေရြစြာအေစခံႏုိင္ရန္၊ ဖ်ားနာ 
ေနသူမ်ားႏွင့္လိုအပ္သူမ်ား မည္သူ႔အေပၚ 
မဆို မိခင္သဖြယ္၊ အစ္မသဖြယ္ပီျပင္စြာ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကပါ ’’ဟုအား 
ေပးတိုက္တြန္းခ့ဲသည္။ ဆုေတာင္းျခင္း 
သည္မိမိတို႔၏အသက္ေသြးေၾကာႏွင့္အေစ 
ခံ လုပ္ေဆာင္မူမ်ား ၏အဓိကအုတ္ျမစ္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းမေမ့ရန္ကိုလည္း သတိေပးတိုက္ 
တြန္းခ့ဲသည္။ သခင္ေယဇူး၏ အသက္တာ 
၌ဖ်ားနာသူမ်ား၊ နာတာရွည္မ်ားေပၚမည္ 
သို႔မည္ပုံကုသဆက္ဆံ လက္ခံပုံကို နမူနာ 
အျဖစ္ မ္ိန္႔ၾကားေျပာျပခ့ဲၿပီး “သင္တို႔သည္ 
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူတည္ရိွျခင္းျဖင့္ ခြန္အား 
အခ်ည့္နဲ႔ဆံုးေသာသူမ်ားအတြက္၊ ခြန္အား 
ျဖစ္ပါေစ” ဟုဆုိကာနိဂုံးခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ 

CBCM-OSC  

 
 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္ 
သူျမတ္သည္ ဆေလးရွင္းမ်ား၏ ဗဟုိ 
ဘာ့ကူးရိွ အျပစ္မ့ဲသေႏၶယူေသာ မယ္ေတာ္ 
သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တြင္ မစၧား 
တရားေဟာၾကားအၿပီး၊ ေသးငယ္သည့္ 
ကက္သလစ္ အဖြ႕ဲအစည္းေလးျဖစ္ေသာ 
Azerbaijan ကက္သလစ္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔ 
၏ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ သက္ေသခံမႈမ်ားအ 
တြက္ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္း မျပဳ 
မီွ၊ အားေပးစကားျမြက္ၾကားခ့ဲပါသည္။ 

အရွင္သူျမတ္ကဆုိသည္မွာ ယခု 
လုိေသးငယ္လွတဲ့ကက္သလစ္အဖ႔ြအဲစည္း 
ငယ္ေလးကုိ ၾကြေရာက္ရျခင္းကုိ တစ္ခ်ိဳ႕ 
ကေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ အခ်ိန္ေတြ 
အလဟသ ျဖစ္တယ္လုိ႔ထင္လွ်င္ထင္ၾက 
မယ္၊ ဘာေၾကာင့္ ကက္သလစ္ဦးေရ ၇၀၀ 
သာရိွတဲ့ ေနရာေလးကုိ လည္ပတ္ဘို႔ ကီလို 
မီတာေတြ အမ်ားႀကီးျဖတ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ 
ကုန္ခံၿပီး လာရသလဲ ေမးခ်င္စရာ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကြ် နု္ပ္အခ်ိန္ေတြမကုန္ 
ပါဘူး။ အလဟသလည္းမျဖစ္ပါဘူး။ ဟုတ္ 
ပါတယ္္ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေလးဟာ မတူညီ 
မႈေတြႏွင့္တည္ေဆာက္ထားတဲ့အဖြဲ႔အစည္း 
ေလးျဖစ္ပါတယ္။ သင္တုိ႔အထမွဲာ  Azeri, 
Italian, Spanish စတဲ့ ဘာသာစကား 
အသီးသီးကိ ု ေျပာဆုိၾကတယ္။ မတူညီမႈ 
ေတြရိွေပမဲ့ ဒါဟာသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ 
ေတာ္ရ့ဲ အသြင္ကုိေဆာင္ပါတယ္။ သန႔္ရွင္း 
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဟာ ေကာင္းကင္ကေန  
 

အလြန္ေသးငယ္တဲ့ အဖြ႕ဲအစည္းေလးထံ 
ကု ိဆင္းၾကြေတာ္မူခဲ့တယ္။ ေၾကာက္ရြံ ့စိုး  
ရ္ိမ္မႈေတြႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခ့ဲတ့ဲအဖြဲ႕အစည္း 
ေလးအားသခင္ခရစ္ေတာ္ေဆာင္ယူလာတဲ့ 
သတင္းေကာင္းကုိေၾကျငာေဟာေျပာသက္ 
ေသခံဖုိ႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား 
က အင္အားသတိၱေတြ ဆင္းၾကြကာေပးခ့ဲ 
တယ္။သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရ့ဲအလင္း 
ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္မႈ 
ေတြႏွင့္ျပည့္ဝေနခ့ဲတဲ့ ေဂ်ရုဇလင္ရဲ႕ တံခါး 
ေတြ ပြင့္ဟလာခ့ဲတယ္ဟုဆိုကာ အရွင္သူ 

ျမတ္သည္ ၄င္းၾကြလာခ့ဲျခင္းမွာအလဟသ 
မျဖစ္၊ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ 
ရွင္းျပကာ ဆက္လက္ျမြက္ၾကားခဲ့သည္မွာ 
ကြ် နု္ပ္တုိ႔ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပဲလိုအပ္ပါတယ္။ 
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြလာ 
စဥ္ကမယ္ေတာ္ဟာအဲ့ဒီအဖြဲ႕အစည္းေလး 
မွာရိွေနခ့ဲတယ္။ ကြ် ုန္ပ္တုိ႔ရဲ႕ မိခင္ကုိ မေမ့  
ၾကဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သန္႔ရွင္း 
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရ့ဲ အလင္းေက်းဇူး အင္   
အားသတိၱေတြႏွင့္ သူတုိ႔ရဲ႕နွလုံးသားထဲကုိ 
ျဖည့္ဆည္းခံခ့ဲရတဲ့ အဲ့ဒီအဖြ ဲ့အစည္းငယ္ 

ေလးဟာ ညီရင္းအစ္ကုိ စိတ္ဓါတ္ႏွင့့္အ 
ခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားသလုိ၊သင္တ႔ုိ  
သည္လည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားၾကပါ။ မ 
ေၾကာက္ရြ႕ံၾကပါႏွင့္၊ သတိၱရိွရိွႏွင့္ေရွ႕ဆက္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါဟုဆိုကာ အရွင္သူ 
ျမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ကက္သလစ္လူဦး 
ေရ (၇၀၀) သာရိွသည့္ Azerbaijan 
ကက္သလစ္မ်ားအား အားေပးစကားျမြက္ 
ၾကားခ့ဲသည္ကုိဗာတီကန္ေရဒီယုုိမွသတင္း 
ရရိွပါသည္။ (RVA) 
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(ဗာတီကန္သတင္းမ်ား) 

တိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၏ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္မူရရိွရန္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစား လွ်က္အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားတို႔သည္ အေရး 
တႀကီး စုေပါင္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ေလးနက္ထင္ရွားေစပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေရွ႕ဖက၌္ လူထုက သမၼတအားဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္ သည္အျဖစ္အပ်က္ 
ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအေနျဖင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းေရးေအဂ်င္စီတို႔အေပၚလိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားေပးရန္ႏွင့္မွ်ေဝခံစားႏိုင္ရန္အတြက္အဓိကထားေဆြးေႏြးသြားခဲ႔ၾကသည္။  (CBCM-OSC)       
 

 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ Congo ၿမိဳ႕ ဒီမုိကေရစီျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
သမ ၼတ Joseph Kabila အား၊ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Paul Richard Gallagher 
ႏွင့္အတူစက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ဗာတီကန္နန္းေတာ္၌ လက္ခံေတြ႔ 
ဆံုခ့ဲသည္။ ဗာတီကန္၏ တင္ျပခ်က္အရ ေႏြးေထြးပ်ဴဌာမူရိွေသာထုိေတြ႔ဆံုမႈသည္ 
ဗာတီကန္ႏွင့္ Congo ႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွစ္ခုအၾကား ေကာင္း 
မြန္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေရးကိုျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ပညာေရး၊ 
လူမႈေရးအဖြ႔ဲအစည္း၊ ဆင္းရဲသားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တိုးတက္ေရးက႑မ်ား 
၌အသင္းေတာ္က ပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ 
လြန္ခ့ဲေသာေမလ (၂၀)ရက္က Congo ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗာတီကန္ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဖြဲ႔စည္းမႈ 
သေဘာတူစာခ်ဴပ္အေပၚ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္စလံုးအျပန္အလွန္ေက်နပ္ခဲ့ၾကရပါေၾကာင္း 
ကိုလည္းသိရိွရပါသည္။ အသီးသီးတြင္အခက္အခဲမ်ားကိုယ္စီရိွေသာ္လည္းေဆြးေႏြး 
ျခင္းထဲ၌ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားက စိန္ေခၚမႈႏွင့္ႏုိင္ငံအတြက္လတ္တေလာ 
ေတြ႔ၾကံဳရသည့္ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားခ့ဲၾကသည္။  
 

Congo ၿမိဳ႕ ဒီမုိကေရစီျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသမၼတအားပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးလက္ခံေတြ႔ဆုံ 
 

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ (၂၅) 
ရက္၊ (၂၆)ႀကိမ္ေျမာက္ သာမာန္တနဂၤေႏြ 
ေန႔ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ စိန္ပီတာစကြရဲင္ျပင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဘုရားစကားတန္းက 
ေလးသူမ်ားအတြက္ ဂ်ဴဘီလီေန႔ကိုက်င္းပ 
ေပးခဲ႔ရာမစၧားတရားအတြင္းမိမိ၏ၾသဝါဒ၌
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘဝႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္း၏အလယ္ 
ဗဟိုေနရာ၌ခရစ္ေတာက္ိုထားရိွရန္၊ ရွင္ျပန္ 
ေသာခရစ္ေတာ္သည္ ေနာက္ထပ္ေသလိမ့္ 
မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေသျခင္းကိုေအာင္ 
ျမင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ကုိ အခ်ိန္တိုင္းေနရာ 
တိုင္းမွာ သက္ေသခံႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာေျပာသြားခ့ဲသည္။  
ဆက္လက္ၿပီးရဟန္းမင္းႀကီးက “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 

၏ခႏၶာကိုယ္တခုလံုး၊ ေသြးေၾကာလည္ပတ္ 
စီးဆင္းမႈႏွင့္ ႏွလံုးခုန္သံအခ်က္တုိင္းသည္ 
ထေျမာက္ေသာခရစ္ေတာ္ကို သက္ေသခံ 
ျခင္းအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ရပါမည္။ နံပါတ္(၁) 
ခရစ္ေတာ္ သည္ရွင္ျပန္ၿပီ၊ ထိုသူသည္သင့္ 
ကိုခ်စ္ေနေသာသူျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္ 
သူသည္အသက္ကိုေပးခ့ဲသည္။ ရွင္ျပန္ၿပီး 
အသက္ရွင္သူျဖစ္ကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အနားအျမဲ 
ရိွေနသူျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လည္းအျမဲ 
လက္ဆင့္ကမ္းႀကိဳဆိုေနတတ္သူျဖစ္သည္ 
ထိုအရာကိုမည္သည့္အခါမွ မေမ့ပါႏွင့္’’ ဟူ 
၍လည္းျမြက္ၾကားခဲ့သည္။ထိုေန႔၏က်မ္းစာ 
ႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္း ရဟန္းမင္းႀကီးက 
သူေဌးႀကီးႏွင့္ လာဇရူးတို႔၏ ပုံဥပမာတြင္  

သူေဌးႀကီး၏အျဖစ္အပ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အားပတ္ဝန္းက်င္ကို မည္သို႔မည္ပုံ ဂရုစုိက္ 
ေလးစားေဖးမၾကရမည္ကို သတိေပးဆင္ 
ျခင္ေစပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွတဆင့္ကမ႓ာႀကီး 
ကစြန္႔ပစ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလစ္လွ်ဴ 
မရႈသင့္ေၾကာင္း၊ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွေန 
၍ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းျပသြားခ့ဲသည္။သူေဌးႀကီး၏အျဖစ္ 
အပ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေနာင္တရရန္ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ သာသနာျပဳရန္တာဝန္ရွိ 
ျခင္းဟူေသာ အေျခအေနသစ္တစ္ရပ္ကို 
ေျပာျပညြန္္ျပေပးေနပါသည္။ ယခုကေလး 
သူငယ္မ်ား၏ဂ်ဴဘီလီေန႔၌ အထူးသတိျပဳ 
မွတ္သားရန္မွာ “ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ  

ခရစ္ေတာ္ကုိသက္ေသခံရန္မည္သည့္အခါ  
မွမေႏွာင့္ေႏွးပါႏွင့္၊ ထိုအရာထက္အေရး  
ႀကီးေသာအရာ မည္သည့္အရာမွမရိွ၊ ထို 
အရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္း 
၏ဇစ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ လ်စ္လွ်ဴမရွဳပါႏွင့္ဟူ၍ 
လည္းေကာင္း၊ဘုရားသခင္သည္သင္တို႔၏ 
ဘဝေန႔ရက္တုိင္းအား သူ၏ေက်းဇူးေတာ္ 
အသစ္မ်ားျဖင့္ ကူညီေစာင့္မပါေစ၊သူ၏ခ်စ္ 
ျခင္းေမတၱာပဋိညာဥ္ေတာ္အတုိင္း အသက္ 
ရွင္ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ေဝမွ်ေဟာေျပာႏိုင္ရန္
ကူညီပါေစ’’ ဟုဆုေတာင္းေပးကာ မိမိ၏ 
ၾသဝါဒကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာၾကားသြားခ့ဲေၾကာင္း 
ဗာတီကန္ေရဒီယိုမွသတင္းရရိွပါသည္။      
                                  (CBCM-OSC)   

 
 

 ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ဆစ္ 
ဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာမ်ားမွ ဘာ 
သာေရး ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးတို႔သည္ 
ကိကုတၱားၿမိဳ႕ရိွ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ 
မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းကာ စက္တင္ဘာလ (၂၃) 
ရက ္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ကလကတၱားမွ 
ရဟႏ ၲာမာသာရ္ထေရးဇာ၏ ဂူသခ် ႋဳင္းတြင္ 
စုရုံးၾကလွ်က္ ဆင္းရဲသားမ်ား အေပၚေပး 
ဆက္ လုပ္ကိုင္ခ့ဲျခင္းမ်ားအတြက္ သူမ၏ 
မြန္ျမတ္ေသာစိတ္ထားကိုခ်ီးမြမ္းေထာပနာ 
ျပဳရန္ႏွင့္ သူမ၏ထပ္ဆင့္ဆုေတာင္းေပး 
ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသက္တာထဲ၌သူမ၏ 
ဘဝစံနမူနာအတိုင္း လိုက္က်င့္ေနထိုင္ႏိုင္  

ရန္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။  
ထိုသုိ႔မတူညီေသာ ဘာသာမ်ားေပါင္းစံု စု 
ေဝးလွ်က္ အေရွ႕အိႏၵိယ ယခင္(ကလ 
ကတၱား) ယခုကိုကတၱားၿမိဳ႕ရိွ မာသာရ္ထ 
ေရးဇာ၏ ဂူသခ ႋ်ဳင္းတြင္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း 
ျခင္းသည္ ကာလကတၱား ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသ 
နာအတြက္ စက္တင္ဘာလ(၄) ရက္ေန႔က  
ေရာမၿမိဳ႕၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္က 
ကရုဏာေရးသာသနာျပဳ သီလရွင္အသင္း 
ဂုိဏ္းတည္ေထာင္သူ မာသာထေရးဇာအား 
သူေတာ္ျမတ္အဆင့္မွ ရဟႏ ၲာအဆင့္သို႔ 
တင္ေျမာက္ျခင္းအခမ္းအနားကဲ့သို ႔ အေရး 
ႀကီး၍သမုိင္းတင္သင့္ေသာအခမ္းအနားျဖစ္  

သည္။ ကိုကတၱား၏ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီး Thomas D’souza က “ဗာတီကန္၌ 
က်င္းပေသာ သူမအားရဟႏၲာတင္ေျမာက္  
ျခင္း အခမ္းအနားသည္ ကြဲျပားေသာယုံ 
ၾကည္ျခင္းရိွသူ အမ်ားအျပားကို စုရုံးေစခ့ဲ 
သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ယခုမာသာရ္ 
ထေရးဇာ၏ ေသးငယ္ေသာဂူသခ် ႋဳင္းသည္ 
လည္း ကြဲျပားေသာယုံၾကည္ျခင္းရိွသူအသီး 
သီးကိုကုိယ္စားျပဳေသာသူမ်ားကို စုေဝးေစ 
ခ့ဲသည္’’ဟုဆုိခ့ဲသည္။  

ဗုဒၶဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္Bud- 
dharakhsit က မာသာရ္ထေရးဇာ အား    
“သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္၊ သူမ၏ဘဝႏွင့္လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ၾကည္ညိဳရုိေသမႈကို 
အလြန္ခံထိုက္သူ’’      ဟူ၍လည္းေကာင္း၊  
အေရွ႕ပုိင္း ဆစ္သာသနာျပဳ အႀကီးအကဲ 
Jagmohan Singh ကလည္း “မာသာရ္ 
ထေရးဇာသည္ ဘုရားဆန္ေသာသနားျခင္း 
ကရုုဏာႏွင့္ ကရုဏာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ေသာသူျဖစ္ပါသည္။ အႏၵိယ၌ 
သူမကိုတုပႏုိင္သူမည္သူမွ် မရ္ိွေသးပါ’’ 
ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ Quran ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ 
အစည္းမွ အႀကီးအကျဲဖစ္သူ Maulana  
  
 

Mubarak   Karim  Jawahar     ကလည္း  
 “မာသာရ္ထေရးဇာဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ  
မရိွေတာ့ေပမယ့္ ကၽြႏ္ုပ္တိို႔လိုက္ေလွ်ာက္ 
ရမည့္လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သူမ၏လမ္းစဥ္အတိုင္း လိုက္က်င့္ 
ႏုိင္ရပါမည္။’’ ဟုေျပာၾကားသြားခ့ဲပါသည္။  

စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ 
မူဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအေနျဖင့္လည္းသံုးကီ 
လိမီုတာ အကြာအေဝးရိွေသာ ေျခလ်င္ခရီး 
တစ္ခု ကိ ု Loreto Convent မွစတင္ကာ 
ကရုုဏာေရး သာသနာျပဳသီလရွင္အသင္း 
ဂုိဏ္းရုံးစုိက္ေနရာအထိ “အေမႏွင့္အတူ 
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း’’ဟူ၍လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။  

မာသာရ္ထေရးဇာ ရဟႏ ၲာတင္ 
ေျမာက္ျခင္းပြကဲိုအပိတ္အေနျဖင့္ ေက်းဇူး 
တင္မစၧားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
ရုိးရာေဖာ္ေျဖပြဲ မ်ားကိုလည္း လာမည့္လ 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ (UCAN)           
သတင္းဌာနမွထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ 
သိရိွရပါသည္။ (CBCM-OSC) 
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(ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား) 

ဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္းႏွင့္ သီလရွင္ႏွစ္ပါး၏ 
ဝိညာဥ္အတြက ္ ဝုိင္းဝန္းဆုေတာင္းေပး 
ေၾကာင္းသာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ကလည္း 
ေကာင္း၊ ၄င္းတို႔သည္ အလြန္ခင္မင္စရာ 
ေကာင္းေသာ သီလရွင္ႏွစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

ဤသို႔ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိသတ္ျဖတ္ျခင္းသည္
ဆင္ျခင္တုံတရား အလြန္မ့ဲလြန္းရာက် 
ေၾကာင္းဖရန္စၥကင္အသင္း၏ အႀကီးအကဲ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Greg Plata (OFM) ကမွတ္ 
ခ်က္ေပးေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ (Cle Pike) 

 

၄င္းတို ့သည္အျပစ္မရိွဘဲ လူသတ္တရား 
၏ဓားစာခံျဖစ္သြားလိုက္ရဟန္ရိွသည္ဟုရဲ 
မ်ားကထင္ေၾကးေပးခဲ့ပါသည္။  

ယခု အသတ္ခံလိုက္ရေသာသီ 
လရွင္ႏွစ္ပါးလုံးသည္မီစီစီပီ၌လာေရာက္၍ 
အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္မွာႏွစ္ခ်ီ 
ၾကာခ့ဲၿပီးျဖစ္၍ လူတုိ ့ႏွင့္လည္း အလြန္ခင္ 
မင္ရင္းႏီွးေၾကာင္း၊    အခင္္းျဖစ္ပြားေနရာရိွ 
ဘာသာတူမ်ား၊ သီလရွင္အသင္းမ်ားႏွင့္ 
ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေနၾကေသာမိဘ၊ေမာင္ႏွမ
၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ထပ္တူ 
 

ျခင္းမရိွေသးေသာ္လည္း၊ သီလရွင္ႏွစ္ပါး  
မွာကင္န္တပ္ကီျပည္နယ္ရိွ၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕မ ွ
ကရုဏာေရးသီလရွင္ အသင္းဝင္ျဖစ္ေသာ  
စစၥတာရ္ ေပါက္လာမယ္ရီးလ္္ (Paula 
Merrill) ႏွင့္ Milwaukee ရိွစိန္ဖရန္စၥကင္ 
သီလရွင္အသင္းဝင္ စစၥတာရ္မာဂရက္ 
ဟလဲ္ (Margaret Held) တုိ႔ျဖစ္သည္ဟု 
အၾကမ္းျဖင့္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

 သီလရွင္ႏွစ္ပါးသည္ ၄င္းတို ့ေန 
ထိုင္ေသာအိမ္၌ရိွေနစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ 
သတ္ခံလိုက္ဖြယ္ရိွသည္ဟု ဆိုပါသည္။  
 

      ေဒသခံရဲမ်ား၏ အဆိုအရသီလရွင္ႏွစ္ 
ပါးသည္၊ မီစီစီပီရိွ ၄င္းတို႔၏ေက်ာင္း၌ပင္ 
အသတ္ခံထားရသည္။ ၄င္းတို႔ႏွစ္ပါးသည္ 
သူနာျပဳေက်ာင္းဆင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး Lexington 
ေဆးဖန္းတြင္အမႈေတာ္ထမ္းရန္စာရင္းေပး
ထားၿပီး သားျဖစ္ေသာ္လည္းထိုေန႔ နံနက္ 
တြင္လုံးဝေပၚမလာေပ။ထို႔ေၾကာင့္လုပ္ေဖာ္ 
ေဆာင္ဖက္မ်ားကုိ သက္ဆိုရာရဲစခန္းသို႔ 
ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခ့ဲသည္။ သီလ 
ရွင္္ႏွစ္ပါးသည္မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကိုမူ
သက္ဆိုင္ရာရဲမ်ားက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္  

မီစီစီပီတြင္သီလရွင္္ႏွစ္ပါးအသတ္ခံရ 

 

ေတာ္မ်ားသည္လည္းပါဝင္ပါသည္။ 
    မူးယဇ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာအဖ်က္အေမွာင္္၊အၾကမ္း 
ဖက္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဟန္း 
မင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္မၾကာမီကလည္ပတ္
ခ့ဲခရီးစဥ္တြင္ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္ 
ခ့ဲသည္။ ထို႔အတူ ထိုမူးယဇ္ေဆးဝါးေရာင္း 
ဝယ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္သားမ်ား 
အားလည္းဤေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈျဖင့္
စီးပြားမရွာဘ၊ဲ မိသားစုအတြက္လုံေလာက္ 
ေသာ ဝင္ေငြရႏုိင္မည့္အလုပ္မ်ားကို ေဖြရွာ 
၍အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳရန္ အားေပး 
တိုက္တြန္းခ့ဲသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
မူးယဇ္ေဆးဝါးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းစက္ 
ကြင္းသည္ ရပ္တန္႔သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 

ကြင္းျပင္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရိွခ့ဲပါသည္။  
ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ Poza Rica ၿမိဳ႕ရွိ 
ဖာတီမာမယ္ေတာ္သခင္မ သာသနာအုပ္စု 
တြင္သီတင္းသုံးလွ်က္ရိွပါသည္။    

ဤရဟန္းေတာ္ ႏွစ္ပါးသည္အ 
ဘယ္ေၾကာင့္ ျပန္ေပးဆဲြ သတ္ျဖတ္ခံရ 
သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို မသိရေသးေပ။ 
၄င္းတို႔သီတင္းသုံးလွ်က္ ရိွေသာေဒသ 
သည္ မူးယဇ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ 
ကားမႈ အလြန္အားေကာင္းေသာ ေဒသ 
လည္းျဖစ္ၿပီး၊ မူးယဇ္ရာဇာမ်ားဖန္တီးေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအျမစ္စဲြ
ေနခ့ဲေသာေဒသလည္းျဖစ္သည္။မက္ဆီကို 
ႏုိင္ငံတြင္အဆိုပါ မူးယဇ္ရာဇာတုိ႔၏ သား 
ေကာင္မ်ားထတဲြင္ ကက္သလစ္ရဟန္း  

သီလရွင္ မ်ားအားလုံးႏွင့္လည္း ထပ္တူခံ  
စားစုိးရိမ္မိပါေၾကာင္း၊ ဗာတီကန္ရံုးေတာ္၏ 

အတြင္းေရးမွဴးရဟန္းအမတ္Pietro Parolin 
မွလက္မွတ္ေရးထိုး၍ Papantla သာသနာ 
ပုိင္ဆရာေတာ္ Trinidad Zapata ေပးပုိ ့ခ့ဲပါ 
သည္။ ျပန္ေပးဆဲြ၍ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ 
ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးမွာAlejo Nabor Jimenez 
Juarez ႏွင့္ Jose Alfredo Suarez de la 
Cruzတို႔ျဖစ္ၾကသည္။   

သံႀကိဳးစာသည္ စက္တင္ဘာလ 
(၂၀) ရက္ေန႔က လက္ခံရရိွခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါး၏ အသက္မ့ဲ 
ခႏ ၶာကိုယ္ကို သီတင္းသုံးလွ်က္ရိွေသာ 
သာသနာအုပ္စုမွျပန္ေပးစဲြေခၚေဆာင္သြား 
ေသာ Papantla ၿမိဳ႕ႏွင့္မေဝး လွေသာ  

       မက္ဆီကိုမွကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္ 
ႏွစ္ပါးရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္သ 
တင္းသည္ရဟန္းမင္းႀကီးအား မ်ားစြာစိတ္ 
ထိခုိက္ေစခ့ဲၿပီး၊သတင္းၾကားလွ်င္ၾကားျခင္း 
သံႀကိဳးစာပါး၍ ၾကားသိရေသာသတင္းဆိုး 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍စိတ္ထိခုိက္ရေၾကာင္း၊ သတ္ 
ျဖတ္ခံရေသာရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးထာဝရအ
သက္ခ်မ္းသာခံစားရေစရန္ ဆုေတာင္းေပး 
မည္ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါး၏သတ္ 
ျဖတ္ခံရမႈေၾကာင့္ စိတ္ထိခုိက္ခံစားေနရ 
ေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္လည္း ႏွစ္ 
သိမ့္ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ ခံစားရေစရန္ ဆု 
ေတာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူသာ 
သနာအတြင္းရိွ သာသနာအုပ္စုမွဘာသာ 
တူမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သူေတာ္စင္  

မက္ဆီကုိ၌ကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးထပ္မံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း 
 

 ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း (၂၅၀၀၀၀) 
ခန္႔ေသဆံုးခ့ဲရၿပီးလူေပါင္းမ်ားစြာ အိုးအိမ္မဲ ့
ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို အဆံုး 
သတ္ ရပ္ဆဲရန္ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ကို 
ကိုလန္ဘီယာအစုိးရႏွင့္ FARC ပုန္ကန္သူ 
မ်ားေနာက္ဆုံးအျဖင့္ ေရးထိုးၾကျခင္းအ 
ထိမ္းအမွတ္တစ္ခုကို တနလၤာေန႔တြင္ျပဳ 
လုပ္ၾကရာ ဗာတီကန္ အတြင္းေရးမွဴး 
Cardinal Pietro Porolin ကအပိတမ္စ ၧား 
တရားေတာ္ကုိက်င္းပေပးခ့ဲသည္။ သူ၏ 
ၾသဝါဒထတဲြင္ ကာဒီနယ္က ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးသည္ ကိုလန္ဘီယာ၏ ယဥ္ေက်းမႈ 
အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာခရစ္တီယာန္တန္ဖုိး 
အတိုင္းေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို 
ေလးစားတန္ဖုိးထားျခင္းကို အၿမဲအသိ 
အမွတ္ျပဳ အားေပးေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ 
ဖက္ လတ္္တေလာ ပဋိပကၡမ်ားမွ အျမန္္ 
ဆံုးျပန္လည္ ေျပၿငိမ္းႏုိင္ရန္ အားထုတ္အ 
ေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲ ေၾကာင္းကို 
လည္း ေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။ ထိုသုိ႔သ 
ေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကိ ုေရးထိုးၾကျခင္းျဖင့္ 

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ နာက်င္ခ့ဲရေသာ၊ စြန္႔ 
ပစ္ခ၊ံ အပယ္ခံဘဝ ေရာက္ခဲ့ရေသာလူူမ်ား 
စြာတုိ႔အတြက္ႏွစ္သမ့္ိမႈမ်ားစြာႏွင့္နာၾကည္း
မႈမ်ား အဆံုးသတ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း 
၊ အမုန္းတရားမ်ားကို ရပ္တန္႔ကာ တည္တံ႔ 
ခုိုင္မာ၍ တရားမွ်တမႈရိွေသာ ေတာက္ပ 
ေသာ အနာဂတ္အတြက္ ေရွ႕တိုးလုပ္ 
ေဆာင္ၾကပါဟူ၍လည္း ျမြက္ၾကားခ့ဲသည္။ 
ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုကို 
ရယူႏုိင္ရန္ အတြက္ အေသခ်ာဆံုးေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုမွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္္ 
အထ ိ နာသြားခ့ဲရေသာ သူတုိ႔၏ ဘဝကို 
ဦးစြာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
ယခုကဲ့သို႔ႏုိင္ငံေတာ္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ရျခင္း 
မွာ ဒဏ္ရာရေသာ ႏွလံုးသားမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ရန္အတြက္ ဘာ 
သာတရားသည္လည္း အလြန္ေရးႀကီးပတ္ 
သက္မူရိွေနေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ မိမိ၏ 
တရားကိုအဆုံးသတ္ခ့ဲသည္။ ဘာသာတ 
ရားသည္ နားေထာင္ေပးတတ္သည္၊ နား  

လည္လက္ခံေပးသည္၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ 
ျခင္သံုးသပ္မႈရိွသည္၊ တစ္ပါးသူကုိတန္ဖုိး 
ထားတတ္သည္ ၊ယံုၾကည္ျခင္းသည္လည္း 
ကမ ႓ာႀကီးက တည္ေဆာက္ေသာ နာက်င္ 
ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လ႔ူဂုဏ္သိကၡာအားဆန္႔ 
က်င္မႈ အႏၲရာယ္ကုိဆန္႔က်င္သည္။ ေလာ 
ကီေရးရာႏွင့္လည္း မဆန္႔က်င္သည့္အျပင္ 
ကမ ႓ာႀကီး၌ ျဖစ္ပ်က္ပတ္သက္ေသာအရာ 
မွန္သမွ်ႏုင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာအမွန္တရားကို  
နားလည္ လက္ခံႏုိင္ကာ ေလးစားတန္ဖုိး 
ထားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယဥ္တြဲေန 
ထိုင္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားႏုိင္ရန္  

အတြက ္ကမ ႓ာႀကီးသည္ ဘာသာတရား 
ဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ျခင္းရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ကိုလန္ဘီယာ ျပည္ 
သူ/သားမ်ား၏ ယေန႔ေခတ္လူေနမႈအေျခ 
အေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမူရိွေသာ လူမူ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘာသာေရး 
ခြျဲခားမႈမရိွဘဲ တိုး၍လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါ 
သည္။ ထိုအရာသည္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ 
အသင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔၏ဘဝ 
ထြန္းေတာက္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး 
အတြက ္ရည္ရြယ္ကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ 
သည္ဟုဆုိခ့ဲပါသည္ ။ (CBCM-OSC) 
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ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္သာသနာ
မွ လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
သာသနာ(၁၆)ခုမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းကာ မႏၲေလး 
ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရိွ 
ခ်မ္းသာကုန္းမယ္ေတာ္ဘုရားေက်ာင္းဝင္း 
အတြင္းတြင္ ၂၀၁၆- စက္တင္ဘာလ (၂၆-
၂၈) ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ 
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔  NCYC မွႀကီးမွဴးကာ 
အစည္းအေဝးတစ္ခုကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ 

အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြင္းမွ ကက္သလစ္သာသနာ (၁၆)ခုမွ 
လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္ေပါင္း 
(၅၇) ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သ 
လစ္ခရစ္ယာန္ လူငယ္ဥကၠ႒ ကိုပီတာ 
လထြယ္မွလည္း ” ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
လူငယ္ဒါ႐ုိက္တာ အစည္းအေဝးကေတာ့ 
တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ 
အစည္းေဝးကေတာ့ ဟိုးအရင္တုန္းက ျပဳ 
လုပ္ခ့ဲတ့ဲ Youth Policies , Structure 
ေတြ Vision , Mission , Goal ေတြကို 
ျပန္ၿပီးေတာ့Reviewျပန္လုပ္တာျဖစ္တယ္။
သာသနာတုိင္းမွာရိွတဲ့လူငယ္ေတြဘာေတြ 
လုိအပ္ေနတယ္၊ ဘယ္လုိေတြသြားေနၾက 
တယ္၊ကိုယ့္သာနာမွာ ဘာအခက္အခဲေတြ 
ရိွေနသလဆဲုိတ့ဲ     အသံကုိ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ 
 

လံုးဆိုင္ရာလူငယ္နာယက ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ႏွင့္ မႏ ၲေလးဂိုဏ္းခ်ဴပ္သာ 
သနာဆရာေတာ္ႀကီးေပါလ္ဂေရာင္း(ၿငိမ္း)၊ 
လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ လူ 
ငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔မွ  ဦးေဆာင္၍ 
အဖြင့္မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ 
စတင္ခဲ့ပါသည္။ အဖြင့္အမွာစကားကို ျမန္ 
မာႏုိင္ငံလံုးဆုိုင္ရာ လူငယ္တာဝန္ခံဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္အယ္ေကာ္ထူးမွ ေျပာ 
ၾကားခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လံုးဆိုင္ရာလူငယ္ေကာ္မ႐ွင္၏လုပ္ေဆာင္ 
ၿပီးခဲ့ေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကိ ု ေမာင္ပီတာ 
လထြယ္မွလည္းေကာင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ 
႐ွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ 
ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ဖာသာရ္ ဂ်ိဴးဇက္အယ္ေကာ္ထူးမွလည္း 
ေကာင္း၊ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္းကို မလင္းလင္း 
လိႈင္မွလည္းေကာင္း၊ တက္ေရာက္လာၾက 
ေသာ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္အသီးသီးတို႔ 
အား႐ွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲပါသည္။ ဆက္လက္ 
ၿပီးYLDC (Youth Leadership Development 
Center) \Update Information မ်ားကို  
Foundicio Myanmar မွ ကု႐ုိိဂ်ာက တင္ျပ 
ခ့ဲၿပီး၊ Foundacio CLUB (Community 
Leader Unity Building) အေၾကာင္းကို 
ကိုေဇးဗီးယားတို႔မွတင္ျပခ့ဲပါသည္။တစ္ေန႔ 
တာအစီအစဥ္မ်ား အၿပီးတြင္ သာသနာ 
အသီးသီးမွလူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တို႔ ပါဝင္၍ 

 
 

 

ပုိင္းအစီအစဥ္အျဖစ္ မႏ ၲေလးၿမိဳ႕႐ွိ ဘာသာ 
ဝင္္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ဦးမ်ိဴးဝင္းမိသားစု(ေ႐ႊငါး
စားေသာက္ဆုိင္)မွ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားအားလံုးကို ညေနစာျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ 
ခံခ့ဲပါသည္။ 

တတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာလူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးေပာာင္း ဖာသာရ္ဖိုးခြားႏွင့္ ရန္ကုန္ 
ဂုိဏ္းခ်ဴပ္သာသနာမွ လူငယ္တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တို႔
မွ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ 
ပါသည္။ နံနက္ပုိင္းအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ႀကီး နား၊ 
ေတာင္ႀကီး၊ ပာားခါး၊ လိြဳ င္ေကာ္သာ 
သနာတို႔မွ လူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး 
အသစ္မ်ားအားႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္
မ်ားခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ရင္းတြင္းျဖစ္စကားမ်ား 
ေျပာၾကားျခင္းအစီအစဥ္တို႔ကိ ု ျပဳလုပ္ခ့ဲပါ 
သည္။ 
 အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္လူငယ္ 
မ်ားအား ၎တို႔သာသနာအသီးသီးတြင္ 
လုိအပ္ေနေသာအရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးေစလုိသည့္အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ 
ျပခုိင္းရာတြင္ မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
အတြင္းရိွ သာသနာမ်ားစုေပါင္းကာလူငယ္ 
ေကာ္မရွင္၏လိုအပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးေစလိုသည့္အရာမ်ားကို တင္ျပေဆြး 
ေႏြးၾကရာတြင္ လူငယ္ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားလုိအပ္ 
ေၾကာင္း၊လူငယ္မ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
ေပးမည့္Centreမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း၊အလုပ္
အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေပးေစလုိ 
ေၾကာင္း၊ Archdiocese တစ္ခုအေနႏွင့္ 
ကိုက္ညီမည့္ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြရဲန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လူ 
ငယ္ EC member မ်ားပါဝင္ကာဆုံးျဖတ္ 
ေစလိုေၾကာင္း၊Structure အတုိင္းသာတာ 
ဝန္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္း၊ လူ 
ငယ္ေရးရာႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာမ်ားကိုထိ 
ေရာက္စြာသင္ၾကားေပးေစလုိေၾကာင္း၊ လူ 
ငယ္ ဒါ႐ုိက္တာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္း 
အေဝးကဲ့သုိ႔ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္အစည္း 
အေဝးမ်ားလည္းျပဳလုပ္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ 
 

လူငယ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကိုေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ပညာေရးအခြင့္ 
အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေစလိုေၾကာင္း၊ 
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
လည္းပါဝင္လႈပ္ရွားခြင့္ ျပဳေစလုိေၾကာင္း 
တို႔ကိ ု မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အသီး 
သီးမွ ၎တုိ႔၏သာသနာအတြင္းရွိ လူငယ ္
ေကာ္မရွင္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္အရာမ်ားႏွင့္ 
ျပဳလုပ္ေပးေစလိုသည့္အရာမ်ားကိုလူငယ္ဒါ
႐ုိက္တာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံသုိ႔ေတာင္းဆို
ခ့ဲၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ဒါ 
႐ုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Joseph 
အယ္ေကာ္ထူးမွ “အခုေခတ္လူငယ္ေတြ 
ရဲ႕ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ရင္တာ့လူငယ္ 
ေတြအတြက္စိန္ေခၚမႈေတြမွာ ကမာၻႀကီးက 
ေပးတဲ့ အရာေတြေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကအရမ္း 
မ်ားေနေတာ့ သူတို႔မွာ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ား 
တယ္သူတုိ႔ႀကိဳးစားတယ္အဲ့ဒီလိုဆုိေတာ့ဝိ
ညာဥ္ေရးပုိင္းမွာကငါးဆယ္ေလာက္ပဲပါဝင္
ႏုိင္ၾကတာကုိေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။ ဒါကလူ 
ငယ္ေတြတင္မဟုတ္ဘဲအားလံုးနီးပါးျဖစ္ေန
တာကုိေတြ႔ရတယ္။ ကိုယ္ေတာ့္အေနႏွင့္က 
ေတာ့အခုလုိျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ ကမာၻႀကီး 
ကေပးတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြေပၚမွာသာသနာက 
ေနၿပီး အသိအျမင္ အားျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ပုံမွန္ဘုရားစကားသင္ၾကားေပးျခင္း 
ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဝတ္ေစာင့္ျခင္းေတြ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ေတြျပန္ပါ 
လာႏိုင္မယ္လို႔ထင္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး 
ဆုိင္ရာလူငယ္ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ရန္ကုန္၊ 
အင္းစိန္ဆယ္မုိင္ကုန္းတြင္အဂၤလိပ္စာ၊ကြန္
ပ်ဴတာသင္တန္းက(၃)လတစ္ႀကိမ္၊Leader-

ship သင္တန္းက(၇)လတစ္ႀကိမ္ အခမ့ဲ 
ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးတယ္။ သာသနာတစ္ခုကို 
လူငယ္တစ္ဦးစီတက္ေရာက္ႏိုင္တယ္”   ဟု 
ေျပာျပေပးခ့ဲပါသည္။ 
     Pinky(MDY-OSC) and Youth Commission     

 
 

ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈခ်စ္ၾကည္ေရး ေဘာလုံးယွဥ္ 
ၿပိဳင္ကစားၾကရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသင္း မွ 
လူငယ္ အသင္းကို ၅ဂိုး - ဂုိးမ႐ွိ ျဖင့္ 
အႏိုင္ယူူ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၾကပါသည္။ 
     ဒုတိိယေန႔ေျမာက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီး 
ဂုိဏ္းခ်ဴပ္ သာသနာမွ လူငယ္တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ 
တို႔မွ  မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ဦးေဆာင္ 
ခ့ဲပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တစ္ေန႔တာလုံး၌ 
TOT Training of Anti-Human Trfficking 
and Safe Migration (၂) သင္တန္းကို 
စစ္စတာရ္ ဂ်ိမ္းႏြယ္ႏြယ္ႏွင့္ ကိုထုိက္ 
ေဇာ္တို႔မွ တာဝန္ယူပုိ႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ညေန 

 

ကေန နားေထာင္ၿပီး အခု အစည္းအေဝးမွာ 
ဆံုးျဖတ္တာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္လည္း 
အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္တဲ့ အေနႏွင့္ပဲ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့တယ္။ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ 
ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ Interfaith 
active မွာ ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔အေနႏွင့္ဦးေဆာင္ 
ၿပီးေတာ့ လုပ္တာမဟုတ္ေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔အဖြဲ႔ကေန ပူးေပါင္းပါဝင္ေနတဲ့ ေမတၱာ 
စက္ဝိုင္းဆုိတ့ဲ အဖြဲ႔မွာ  အတူတကြပူေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ဟု ’’ ေျဖၾကားေပးခဲ့ 
ပါသည္။ 
 ဤေတြ႕ဆံုျခင္းအစည္းအေဝးႏွင့္ 
သင္တန္း ပထမေန႔ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
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                ဦးပဥ ၨင္းႀကီးသိကၡာတင္ျခင္း 
ဖယ္ခံုကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ကုန္းသာတိုက္နယ္ဗဟုိတြင္ ကုန္းသာတိုက္နယ္ဖြား ကုိရင္ႀကီး ပီတာေရာ့ကုိ ၂၊၁၀၊၂၀၁၆ 

တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၈း၃၀ နာရီတြင္ဖယ္ခံုကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာလတ္မွဦးေဆာင္ၿပီး ဦးပဇင္းႀကီးသိကၡာတင္ျခင္း 
အခမ္းအနား တစ္ရပ္ကုိက်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ထုိမစာၦးတရားေတာ္ႀကီးတြင္ အဖဆရာေတာ္ဘုရားမွ ဦးပဥၨင္းႀကီး၏ အဓိကတာဝန္ဝတၱရား 
ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျမြက္ၾကားရာတြင္ “ဦးပဥၨင္းႀကီးသည္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို အဓိကကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေဆးေၾကာျခင္း၊ 
လက္ထပ္ျခင္း စကၠမင္းတူးမ်ုားေပးျခင္းႏွင့္ မစာၦးတရားေတာ္တြင္ ပါဝင္ကူညီျခင္း ေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ရဟန္ 

 

ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္” ။ ထုိမစာၦးတရားေတာ္တြင္ ဖယ္ခံုႏွင့္ ေတာင္ႀကီးသာသနာ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေပါင္း (၂၇)ပါးႏွင့္အတူ ဘာသာတူ (၂၀၀၀) 
ေက်ာ္လာေရာက္ဆုေတာင္းေပးခ့ဲၾကပါသည္။ ဦးပဥၨင္းႀကီး ပီတာေရာ့သည္ ကုန္းသာတိုက္နယ္၊ ေဆာင္ကန္းကယားေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ေသာ ဦးဂ်ဳိဝါးနီေမာင္နိႏွင့္ ေဒၚအားနာမူယူတို႔မွ 
သားသမီး (၇)ဦးအနက္ စတၱဳထေျမာက္သားလတ္ရတနာျဖစ္သည္။ ဦးပဥၨင္းႀကီးေရွ႕ဆက္ခရီးအတြက္ ဆက္လက္ဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ (Pekhon-Osc) 

 

 

ဖယ္ခုံသာသနာ 

 ျမန္မာကရုဏာ (KMSS) အဖြဲ႔၏အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ  
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းတိုက္ CBCM တြင္ KMSS မွဦးေဆာင္ကာ ဖြင့္လွစ္ေသာ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ုုဳပ္သူ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ ဆိုင္ရာ 

သင္တန္းတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီးစီးျခင္းႏွင့္သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားတရပ္ကို စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္က နံနက္ (၉း၃၀)နာရီ၌CBCM ရိွ 
စိန္ဗီဇင္းဒီေပါ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ေက်းဇူးတင္မစၦားတရားေတာ္ျဖင့္စတင္ခ့ဲသည္။ မစၧားတရားေတာ္ကို ဖာသာရ္ေဘာစကုိ မွ ဦးေဆာင္ ပူူေဇာ္ေပးၿပီး ရန္ကုန္ 
ကရုဏာဒါရိုက္တာ ဖာသာရ္ဂ်ိဳးစက္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္တကြ  ကရုဏာမိသားစုမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ CBCM  မိသားစုရိွ ေကာ္မရွင္အသီးသီးမွ ဝန္းထမ္းမ်ားကလည္း ပါဝင္တက္ 
ေရာက္အားေပးခ့ဲပါသည္။ မစ ၧားတရားေတာ္အၿပီးတြင္ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား ကိုဆက္လက္က်င္းပၾကရာ အခမ္းအနား ၏ အဖြင့္အမွာစကားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ 
ရာကရုဏာ ဒါရုိက္တာ ေဒါက္တာဝင္းထြန္းၾကည္မွ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား/သူမ်ား ၏အဖြဲ႔လိုက္သီခ်င္းသီဆိုျခင္းႏွင့္ သင္တန္းတေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဗီဒီယုိ 
ကလစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ျပသကာ အတူတကြၾကည့္ရႈခ့ဲသည္။ ထိုေနာက္တြင္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ျခင္းကိုစတင္ခ့ဲသည္။ လက္မွတ္မ်ားကို တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖာသာရ္ဂ်ိဳးစက္ေမာင္ဝင္းမွ ေပးအပ္ခဲ့ကာ သင္းတန္းသား/သူမ်ားမွ  ဆရာသမားမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ျခင္း 
ႏွင့္သင္းတန္းသားတစ္ဦးမွအားလံုးကုိယ္စား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသြားခ့ဲသည္။ အပိတ္ဆုေတာင္းေမတၱာႏွင့္ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းကိုဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ေပးကာ 
အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာအဆံုးသတ္ခ့ဲပါသည္။ (CBCM-OSC) 
  

 လူသားႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအ 
လုပ္ရုံ အစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာလ 
(၁၉-၂၃)ရက္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳ 
လုပ္ခ့ဲပါသည္။ အစည္းအေဝးကို Koral 
and Sethaမွျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး(CBCM-
MCHAN ရုံးဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ MCHAN 
အဖြ႕ဲဝင္မ်ား စုစုေပါင္း(၁၇)ဦးတက္ေရာက္ 
ခ့ဲပါသည္။ ထိုသုိ႔ အလုပ္ရုံအစည္းအေဝး 
ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အမွတ္္စဥ္(၂)ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါ အလုပ္ရုံအစည္းအေဝး 
တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံမွ Mr.Jean Frencos 
ကဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အျပင္ သင္ 
တန္းမ်ားလည္းပုိ႔ခ်ခ့ဲသည္။ 

ပထမေန႔တြင္ တက္ေရာက္သူ 
မ်ားမွမိတ္ဆက္ျခင္း၊ မိမိဘဝ၏ေအာင္ျမင္ 
မႈမ်ားတို႔ကိုေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်ခ့ဲပါသည္။  
   

ဒုတိယေန႔တြင္ ကေလးငယ္တစ္ 
ေယာက္၏ က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ အနာ 
ဂါတ္၊ စိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားတို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ 
စသည္တို႔ကိုပုိ႔ခ်ခ့ဲပါသည္။ ထို႔ျပင္အမွတ္ 
စဥ္(၁) အစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္း 
ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ ခႏၶာ၊ စိတ္ႏွင့္ ႏွလံုးသား 
တို႔၏ အခ်စ္တစ္ခုတြင္ ဝိညာဥ္စီးဆင္းေန 
ျခင္း၊ မတည္ျမဲေသာအခ်စ္ႏွင့္ တည္ျမဲ 
ေသာအခ်စ္ ကြာျခားမႈႏွင့္ ျဖတ္သန္းမႈတို႔  
ကိ ု ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး 
ပုိ႔ခ်ခ့ဲပါသည္။  

တတိယေန႔တြင္မိဘမ်ားက သား 
သမီးမ်ားကို ဘယ္လုိအခ်စ္ျပသႏုိင္မလဲ?  
စသည္တို႔အျပင္ အမွတ္စဥ္(၁)တြင္ေဆြး 
ေႏြးပုိ႔ခ်ခ့ဲၿပီးေသာ ဇနီးေမာင္ႏံွႏွစ္ဦးတြင္ 
ထားရိွရမည့္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္(၅)ခ်က္  
 

အခ်စ္ ၏အစိတ္အပုိင္းမ်ားတို႔ကိ ု ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ လက္မထပ္မီွ အမ်ိဳး 
သားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးျပင္ဆင္ရမည့္ ေမးခြန္း 
(၂၃)ခု၊ မိမိအလုပ္၊ ကိုယ္ပုိင္အခ်ိန္၊ ဇနီး 
ခင္ပြန္းသည္အေပၚေပးသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
မိမိ ၏ မိဘေဆြမ်ိဳး၊ သား၊ သမီး 
တို႔အေပၚေပးသည့္ အခ်ိန္ (၄)ခုကို 
တိုင္းတာျခင္း တို႔ကိ ုပုိ႔ခ်ခ့ဲပါသည္။  
 စတုတၴေန႔တြင္ အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုကို မတူညီသည့္အျမင္မ်ား၊ လိင္စိတ္ 
ဆႏ ၵကိ ုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 
ႏွင့္ လိင္စိတ္ဆႏၵမ်ားကို မည္သည့္အရာ 
မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စသည္တို႔ကိုပုိ႔ခ်ခဲ့ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ပထမအႀကိမ္တြင္ေဆြး 
ေႏြးခ့ဲသည့္ အခ်စ္၏ဖြ႕ံၿဖိဳးပုံအဆင့္ဆင့္ 
အားျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကေလးဘဝမွ 
အရြယ္ေရာက္သည္အထိ အဆင့္ဆင့္  
 

ျဖတ္ေက်ာ္လာရသည့္ အဆင့္(၁၂)ဆင့္ 
ကိုျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္  
ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 

ပဥ ၥမေန႔တြင္ တက္ေရာက္သူမ်ား  
မွေမးလာေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို သင္တန္းပုိ႔ 
ခ်သူမွျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း၊ HIV/AIDS 
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ WHO  
မွျပဳလုပ္ေပးသည့္မိသားစု စီမံကိန္းမ်ားကို 
တင္ျပပုိ႔ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ အသင္းေတာ္မွလို 
လားေသာ သဘာဝမိသားစုစီမံကိန္းမ်ားကို 
တင္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။  

ေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်ခ်ိန္မ်ားအတြင္း၌ ဆု 
ေတာင္းေမတၲာဆုိျခင္း တရားထိုင္ျခင္းႏွင့္ 
ဂိမ္းကစားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ေနာင္ 
လာမည့္ႏွစ္တြင္လည္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း 
ထပ္မံ ျပဳလုပ္ပုိ႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
ပါသည္။ 
 ထိုသင္တန္းျပဳလုပ္ပုိ႔ခ် ေဆြးေႏြး 
ျခင္းျဖင့္ မိိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ကို တန္ဘိုးထား 
ႏုိင္ျခင္း၊ မိိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ မိမိ 
ကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း၊ အသင္းေတာ္ 
၏အဆုံးအမႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အံ့ၾသဖြယ္ 
ေကာင္းေသာ ဖန္ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၲာ၊ အခ်င္းခ်င္းေမတၲာေဝငွႏုိင္ျခင္း၊ 
မိမိ၏ သားသမီးတို႔အား လမ္းေကာင္းျပ 
ႏုိင္ျခင္း၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအားသင္တန္း 
ျပန္လည္ပုိ႔ခ်ႏုိင္ျခင္း၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ 
ေယာက္ေလးစား၍ အေကာင္းျမင္ျခင္းမ်ား 
စသည့္ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာႏုိင္ပါသည္။ 

Elizabeth ေဟမာလြင္ 

 

Karol and Setha 
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သီရိလကၤာ၊ ျမန္မာ၊ ကန္ေဘာဒီယား၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္၊  ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အာရွသမၼာတရားေလလႈိင္းအသံလႊင့္ဌာန တာဝန္ခံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 
ဆရာေတာ္ႀကီး( ၁၂)ပါး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၂၇)ပါး၊ သီလရွင္(၁)ပါး၊  ဘာသာဝင္(၁၁ )ဦး အားလုံးစုစုေပါင္း (၅၂)ဦးတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ ညီလာခံကို ဗီယက္နမ္အစုိးရ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ႏွင့္အညီ ဖိတ္ၾကားအားေပးျခင္းတို႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ရာ ဖြင့္ပြအဲခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ရိွသူမ်ားက (သာသနာေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တုိင္ အဖြင့္မ္ိန္႕ခြန္းေျပာၾကားၿပီး 
ေအာင္ျမင္ျခင္းပန္းခက္ႏွင့္အတူ လက္ေဆာင္မ်ားယူကာ) ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအားဆက္သခဲ့ၾကသည္။ 
 

အာရွေဒသဆုိင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ (FABC-OSC) အစည္းအေဝးႀကီးကိုဗီယက္နမ္နုိင္ငံ ဟုိခ်ီးမင္းၿမိဳ႕ေတာ္၊ 
ဒါလတ္ၿမိဳ႕ငယ္ေလး၊ ဆေလးရွင္း ဥပုဒ္ေဆာင္တြင္(၃ - ၈)ရက္၊ ေအာက္တုိလ၊ ၂၀၁၆ ေန႕အထိျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲပါသည္။  

“အာရွသမၼာတရားေလလႈိင္းအသံလႊင့္ျခင္းကို ONLINE အြန္လိုင္းျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းအတြက္ စိန္ေခၚျခင္းမ်ားႏွင့္အခြင့္ေကာင္းမ်ား” ဟူေသာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ ထုိအစည္းေဝးသို႔ျမန္မာျပည္မွ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ဂြ်န္ဆိန္းဟွီ၊ ျမစ္ႀကီးနားဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္၊ ဖာသာရ္ ဂါဘီအလဲ္ ထြန္းျမင့္(RVA ထုတ္လႊတ္မႈတာဝန္ခံ)၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ ဖါသာရ္လီအိုမန္(SDB)၊ ဖာသာရ္ဟင္နရီ အိုင္ခလိန္ (RVA ကရင္ဘာသာတာဝန္ခံ)၊ ဖာသာရ္ပီတာ ခါးေအာင္တူး(RVAကခ်င္ဘာသာ 
တာဝန္ခံ၊ ဖာသာရ္ပီတာေစာေငြ(ပုသိမ္)၊ ဖာသာရ္ၾကည္ေမာင္(မႏ ၲေလး)၊ ဖါသာရ္မတ္ထုိင္ခုိင့္အိုင္း(RVAခ်င္းဘာသာ)တု႕ိလည္းပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။   
 

သာသနာေရးဝန္ႀကီးက “ဗီယက္နမ္ နုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ 
ရိွလာၾကေသာ အာရွႏုိင္ငံအသီးသီးမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး 
တာဝန္ခံမ်ားအားလုံးကို ေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ 
ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ လူသားအားလုံးအတြက္ 
အေစခံေနျခင္းသည္ လူသားအားလုုံး အတုယူရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းႏွင့္ သာသနာေတာ္၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ 
ပါေစေၾကာင္းဆႏၵျပဳပါသည္” ဟု မိန္႕ၾကားခ့ဲပါသည္။ 
 ထို႔ေနာက္ေဒသဆုိင္ရာ လူထုဆက္သြယ္ေရးတာ 
ဝန္ခံဆရာေတာ္ႀကီး Nguyen Tan Tuoc က “အာရွေဒသ 
ဆိုင္ရာကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏လူထုဆက္သြယ္ 
ေရးတာဝန္ခံဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာရွ 
သမ ၼာတရားေလလိႈင္းအသံလႊင္ျခင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾက
ေသာ သူမ်ားအားလုံးကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ လႈိက္လဲွစြာႀကိဳဆုိ 
ပါတယ္။ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္ႀကီးမွာ သာသနာျပဳျခင္းအတြက္ 
မီဒီယာကုိ မည္ကဲ့သို႕အသုံးျပဳရမလဲ၊ အထူးသျဖင့္ အြန္လိင္ုး  

FABC-OSC

 အားျဖင့္ အသံလႊင့္ျခင္းသို႔ေျပာင္းလဲဖုိ႔ရန္ျပင္ဆင္ကာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံး ေကာင္းမြန္စြာေဆြးေႏြးနုိင္၍ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္နုိင္မည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ပါေစ” ဟုႀကိဳဆိႏုႈတ္ခြန္းဆက္စကားျမြက္ၾကားခ့ဲပါသည္။ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ေသာ ကက္သလစ္မီဒီယာေကာင္စီ (Catholic Media Council: 
CAMECO) ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး  Mr. Michael Unland ကအစည္းအေဝးအတြက္အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေသာ “ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္သုိ႔ေျပာင္းသြားသည့္  လူထုဆက္သြယ္ေရး၏ စိန္ေခၚ 
စိန္ေခၚ 
 
ျခင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား” အေၾကာင္းကို အတုိခ်ဳပ္ကာ ေျပာၾကားေပးခ့ဲ 
သည္။အာရွသမၼာတရား ေလလိႈင္းအသံလႊင့္ျခင္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Fr. 
Victor Sadayya က RVA ၏ သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပန္လည္မြမ္္းမံထား 
သည့္ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးခ့ဲပါသည္။ ၁၉၆၅ 
မွစ၍စစ္မွန္ေသာ အာရွေလလိႈင္းအသံကုိလိႈင္းတိုေရဒီယိုအသံလႊင့္ လိႈင္းတစ္ခု 
အေနျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ခ့ဲပါသည္။ ဤအသံလႊင့္လိႈင္းကို အာရွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အားျဖင့္စတင္ၿပီးအာရွတစ္ခြင္လံုးသို ႔ ထုတ္လႊင့္ခြင့္မရရိွႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ဖိလစ္ပုိင္ 
ႏိုင္ငံမနီလာၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုအခ်ိန္အခါ 
တြင္ မနီလာနုိင္ငံမွလြဲ၍အျခားေသာအာရွႏုိင္ငံမ်ားမွထုတ္လႊင့္ရန္ ခက္ခဲေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ အာရွဘာသာစကား(၂၁)မ်ိဳးျဖင့္အ 
သံထုတ္လႊင့္ လ်က္ရိွေနပါသည္။ တစ္ရက္တြင္ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးစီတိုင္းကို 
အခ်ိန္တစ္နာရီေပးထားပါသည္။ နံနက္ပုိင္းတြင္ (၃၀) မိနစ္ႏွင့္ ညေနပုိင္းတြင္ 
(၃၀)မိနစ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 
 

 

အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ 
သူအားလုံးကုိ ဒါလတ္ၿမိဳ႕၏ စိန္နီေကာ္ 
လပ္စ္ကာသီျဒယ္ႀ္ကီးတြင္ ေဒသခံဘာ 
သာတူမ်ားက မစ ၧားတရားေတာ္ပူေဇာ္ 
ရန္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆုိခဲ႔ၾက 
သည္။မစၧားတရားတြင္ ရိုးရာဗံုပုေလြမ်ား 
ျဖင့္ပင့္ေဆာင္ကာ ကာသီျဒယ္္ေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီးသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးၾကသည္။ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျပည့္လွ်ံေနေအာင္ 
ႀကိဳဆုိအားေပးၾကေသာ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ 
ဘာသာတူတို႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း၌ခုိင္မာ 
ျခင္းႏွင့္ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ႏွင့္
တစ္လုံးတစ္ဝတည္းရိွျခင္းကုိ ေပၚလြင္ 
ေစပါသည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ 
အိႏိၵယ၊ ပါကစ ၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့(ခ်္)၊  
 

စာမ်က္ႏွာ(၁၁)သုိ႔ 
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အခ်ိန္တစ္နာရီေပးထားပါသည္။ နံနက္ပုိင္းတြင္ (၃၀) မိနစ္ႏွင့္ ညေနပုိင္း 
တြင္ (၃၀)မိနစ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စစ္မွန္ေသာ အာရွေလ 
လိႈင္းသည္ (RAV) ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္သို႔ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ၎္သည္ 
ထုတ္လုပ္မွႈတစ္ခုတည္းအတြက္သာျဖစ္ခ့ဲသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ဒီဂ်စ္ 
တယ္စနစ္ျဖင့္အသံထုတ္လႊင့္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ခ့ဲပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ဖမ္းယူနားဆင္ၾကေသာ မိဘျပည္သူမ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္အသံဖမ္းစက္ 
မရိွၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ ထိုဒီဂ်စ္တယ္စနစ္အေနျဖင့္ 
အခန္းက႑အသစ္တစ္ခု ဖြ႕ဲစည္းဖုိ႔ရန္ တြန္းအားေပးခ့ဲပါသည္။ ၎သည္ 
ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ထုတ္လႊင့္သူတို႔ႏွစ္ဦးွအၾကားဆက္သြယ္ေပးေသာ ဆက္ 
သြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တစ္္ခ်ိန္တည္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြမ္း 
ရည္ျမွင့္ဒီဂ်စ္တယ္ စနစ္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြစူးစမ္းနုိင္ခ့ဲသည္။ ၎တို႔မွာ 
Website ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ၂၀၁၅၊ ေမလတြင္ စတင္၍ထုတ္လြင့္ခ့ဲေသာ 
Mobile application (မုိဘိုင္းလ္အပလီေကးရွင္း)  တို႔ျဖစ္ပါသည္။ လစဥ္ 
လူတစ္သိန္းနီးပါး အႀကိဳက္ေတြ႕ေစခ့ဲသည္။ ထို႔အျပင္ဗီယက္နမ္ ဘာ 
သာစကားျဖင့္ထုတ္လြင့္ေသာလိုင္းယဲ(နဲ)ရွယ ္ (Lion Share) အစီအစဥ္ 
သည္လူဦးေရ ရွစ္ေသာင္း မွသံုးသိန္းသံုးေသာင္းငါးေထာင္အထိ ျမွင့္တက္  
လာခ့ဲပါသည္။ အျခားေသာဘာသာစကားမ်ားမွာ ျမန္မာႏွင့္ကရင္ဘာသာ စကားတို႔ျဖစ္ပါသည္။အႏၵိယဘာသာစကားအစီအစဥ္လည္းအမီွလိုက္နုိင္ခ့ဲပါသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလတြင္ 
အာရွသမၼာတရားေလလႈိင္းအသံထုတ္လုပ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား၏ အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ေလလိႈင္္းတိုထုတ္လႊင့္မွႈအေနျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သူ၏အခ်ိန္ အေနအထားအရ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားရိွခ့ဲပါသည္။ထိုထက္ပုိမုိအေရးႀကီးသည္မွာ လက္လွမ္းမမီွႏုိင္ေသာ ထုတ္လႊင့္မႈကုန္က်စရိတ္ျဖစ္၍ သံုးေငြစာရင္းမွာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထိုေၾကာင့္ကုန္က်စရိတ္နည္းၿပီးပုိ၍ က်ယ္ျပန္႔သည့္နယ္ပယ္ရရိွႏုိင္ေသာ အြန္လိင္ုးအဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အမ်ားသေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ပုိမုိအေရးပါေသာအခ်က္မွာ 
လူမႈအသိုင္းအဝန္းတြင္က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ Facebook(ေဖ့ (စ္) ဘြတ္ (ခ္)) ႏွင့္ Viber ဗုိင္ဘာအားျဖင့္ မိိိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိတို႔၏မုိဘိုင္းလ္ဖုန္းကို အင္တာနက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ဝင္ေရာက္ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ အြန္လိင္ုး စနစ္သိ႕ုစတင္ထုတ္လႊင့္ကာ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ အာရွ 
သမ ၼာတရားေလလႈိင္းအသံလႊင့္ျခင္းတည္ေထာင္ျခင္း၏ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီက်င္းပခ်ိန္တြင္ အာရွသမၼာတရားေလလႈိင္းအသံကုိ အြန္လိင္ုးစနစ္အျဖစ္သို႔ အၿပီးအပုိင္ေျပာင္းလဲ ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ 
ပါသည္္။ အြန္လိင္္ုးစနစ္ျဖင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းတြင္ျပန္လည္မြမ္းမံထားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ 
 
 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္။ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာတရားမ်ားအား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး 
ျခင္းအေၾကာင္းအရာကို  ကက္သလစ္သာသနာ 
ေတာ္၏ဒီဂ်ီတယ္အသံလႊင့္ဌာနတစ္ခုအျဖစ္အာရွ
တစ္ခြင္သို႕ုထုတ္လႊင့္ႏုိင္ရန္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
        စစ္မွန္ေသာ အာရွေလလိႈင္းအသံအေနျဖင့္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအားလုပ္ေဆာင္သြားရန္ 
တာဝန္တစ္ခုအျဖစ္လက္ခံထားသည့္သတင္းတြင္ 
ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အေကာင္း 
ဆံုးလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ျပည့္ဝေသာခရစ္ယာန္တရား 
ေဟာေျပာျခင္းႏွင့္လူေနမွႈဘဝတိုးတက္လာေစရန္
၊ မိတ္ဖြ႕ဲျခင္းႏွင့္ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ 
ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းခြန္အားေပးျခင္း၊ 
၁။ဝိညာဥ္ေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းတိုးတက္ 
ေျပာင္းလလဲာျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားအားအျမဲ
ဆင္လိုေသာဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ 
 
 

နားဆင္လိုေသာဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ ၂။ အသင္းေတာ္၏စံနာမူနာထားေလာက္ေသာ၊ သာသနာျပဳဆိုင္ရာအစီအစဥ္၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအလွဴဒါနျပဳျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ား 
အား အစဥ္အၿမဲတုိက္တြန္းအားေပးရန္၊ ၃။ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏အခန္းက႑အားပုိ၍တြင္က်ယ္လာေစရန္ႏွင့္ သူတုိ႔၏လူေနမႈဘဝဘက္စံုဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ (ကုိယ္ခႏၶာ၊ ဥာဏ္ 
ပညာ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ဝိညာဥ္ေရး)၊ ၄။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စံထားေသာပန္းတိုင္သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအားအားေပးရန္၊ 
တန္ဖုိးမ်ား 
     - ကြဲျပားျခားနားျခင္းမွ စည္းလံုးညီညႊတ္ျခင္းသို႔၊ သနားၾကင္နာျခင္းႏွင့္စာနာေထာက္ထားတတ္မႈ၊ ဘဝကိုတန္ဖုိးထားတတ္ရန္၊ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ထိိုးထြင္းျမင္ႏုိင္ျခင္း၊ တာဝန္ယူတတ္ 
ျခင္း၊ စိတ္ျပင္းျပျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ႏုိင္ငံအသီးသီးအလိုက္ လြန္ခ့ဲေသာ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း (၂၀၁၅-၂၀၁၆) အဓိကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကိ ုျပန္လည္ေဝမွ်ခ့ဲၾကရာ ျမန္မာကက္ သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ ဖါသာရ္ လီအိုမန္ က “ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သမုိင္းတြင္ တစ္ခါမွ်မရိွခ့ဲေသးေသာ အာရွေဒသလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား၏ လူထုဆက္သြယ္ေရး 
ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝး(FABC-OSC)ကိ ု ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္လက္ခံက်င္းပႏုိင္ခ့ဲျခင္း၊ အာရွေဒသလံုးဆိုင္ရာSIGNIS အေထြေထြ အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအဆုံးအႀကိမ္လက္ခံက်င္းပနိုင္ခ့ဲျခင္းႏွင့္  ႏွစ္(၅၀)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမ႓ာ့လူထုဆက္သြယ္ေရးေန႕ကိ ု ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သစ္လူထုဆက္သြယ္ေရး 
(CBCM-OSC)၏ဦးစီးမႈျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ပထမဆုံးေသာ “Trinita Star”  ဓမ ၼေတးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ Live Show DVD အေခြကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲေၾကာင္း” တိ႕ုကိ ု ရွင္းျပ 
ခ့ဲပါသည္။  
 ဗာတီကန္ေရဒီယို အဂၤလိပ္အသံလႊင့္ျခင္းတာဝန္ခံ Mr. Sean-Patrict Lovett  က “အြန္လိုင္းအသံလႊင့္ရာတြင္  မည္ကဲ့သို႔နားလည္ရမည္၊ မည္ကဲ့သို႔ျပင္ဆင္ရမည္၊ မည္ကဲ့သို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကည္ရမည္” စသည္တို႔ကိအုေသးစိတ္ရွင္းျပခဲ့သည္။အြန္လိုင္းျဖင့္ အသံလႊင့္ျခင္းဆိုရာတြင္ နားေသာတရွင္မ်ားကိ ု ေဖွ်ာ္ေျဖျခင္းမဟုတ္ပဲ 
သတင္းေကာင္းကို သူတုိ႔ထံသုိ႔ေကာင္းမြန္စြာေရာက္ႏုိင္ေစရန္သာျဖစ္ရမည္။ သတင္းမ်ားကိုလည္းအဆက္မျပတ္ေရာက္ရိွကာ ထိေရာက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ရမည္။ နားေသာတရွင္ 
မ်ားသည္လည္းေနရာေဒသအႏံွ႔အျပားမွနားေထာင္ေနၾကမည္ျဖစ္ကာအားလုံးနားလည္ႏုိင္ေသာသတင္းျဖစ္ရပါမည္။    Fr. Leo Mang (SDB) 
 

စာမ်က္ႏွာ(၁၀)မွအဆက္ 
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(သာသနာအသီးသီးမွသတင္းမ်ား) 

 

 ျပည္ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာလုံးဆိုင္ရာအေထြေထြအစည္း 
အေဝး ကို ေအာက္တိုဘာလ ၄-၅ ၂၀၁၆ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ 
စိတ္ဝင္စားစရာမ်ားထဲမွ လူငယ္ႏွင့္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းမ်ားကို ဘုန္းႀကီးအမ်ားစုပါဝင္ ေဆြး 
ေႏြးၾကပါသည္။ က်စ္လစ္ခုိင္မာေသာလူငယ္လႈပ္ရွားမူျဖစ္လာရန္အတြက္ေအာက္ပါအတိုင္း 
ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 
၁။သာသနာလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္တာဝန္ခံ Fr. ဂ်ိဳးဇက္ (လက္ရိွသာဝန္ခံ)၂။ ဇံုတာဝန္ခံမ်ား 
(Coordinators)(၁) ပလက္ဝဇံု (ပလက္ဝ။ ဆီမီး။ သံေတာင္။ ဥသာလင္းဝ။ ခဝဲတိကု္နယ္ 
မ်ား) အတြက္ Fr. Francis Myint Aung ( Associate Pastor of Paletwa Parish)(၂) 
စစ္ေတြဇံု (စစ္ေတြ။ မင္းျပား။ ေျမပံု တိုက္နယ္မ်ား)အတြက္Fr. Polycarp Aung Lwin ( 
Associate Pastor of Minbya Parish)(၃) သံတြဇံုဲ (သံတြဲ။ ေက်ာက္ျဖဴ။ ေခ်ာင္းသာ တိုက္ 
နယ္မ်ား) အတြက္ Sr. Christina May (RNDM)(၄)ျပည္မပုိင္းဇံု (မင္းတုန္း။ ဥသွ်စ္ပင္။ 
စိန္ေပါလ္။ စိန္ဖရန္စစ္။ ေပါက္ေခါင္း။ ေအာင္လံ။ ေရႊပန္းေတာ။ မွတ္တုိင္ တိုက္နယ္မ်ား) 
အတြက္ Fr. Stephen Chit Thein (Diocesan Project Coordinator)တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
သာသနာလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူငယ္လႈပ္ရွားမူမ်ားကိ ု သာသနာလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္တာဝန္ခံ 
Fr. ဂ်ိဳးဇက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ (Pyay –OSC) 

 
 

ျပည္သာသနာ 

 

         ေစတမန္သီလရွင္ဂုိဏ္းမွသီလရွင္မ်ား တစ္ႏွစ္တာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ထားေသာဘဝသက္တာကုိ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္အတြက္ ေစတမန္ 
သီလရွင္ေက်ာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ( ၁၉ မွ ၂၆ ) ရက္ေန႔အထိ မြမ္းမံ 
သင္တန္းျပဳလုပ္ခ့ဲႀကသည္။သင္္္တန္းပထမ (၃) ရက္သည္  ေသးငယ္ေသာေျပာင္းလျဲခင္း 
ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးမားေသာေျပာင္းလျဲခင္းျဖစ္ေစ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး၊ သိေအာင္လုပ္ကာ ျပန္ 
လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈ၏စီမံကြပ္္ကျဲခင္း Change management 
(1-2) ကိ ု ဆရာေစာဟန္မွသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးပါသည္။ Change management ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 
၍သီလ မ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားၾကသည္။ သီလရွင္ 
မ်ားသိသင့္သိအပ္ေသာ ကေလးတို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာအေျခခံမွႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ 
ကိုေတာင္ႀကီးပညာေရးေကာ္မရွင္ ဒါရုိက္တာ ဆရာမလဲ့လဲ့ဝင္းမွလည္းေကာင္း၊ ကေလး 
သူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏အခြင့္အေရး ( ၄ ) ရပ္ 
အေၾကာင္းကို YMCA  အဖြ႕ဲမွဆရာမေမျပည့္စုံမွလည္းေကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈ  တားဆီးကာ 

 
 
ကြယ္ေရးဥပေဒအေၾကာင္းကိုဆရာစုိးသူမွလည္းေကာင္းအသီးသီးေဝမွ်ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲသည္။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကိုအျပံဳးႏွင့္စတင္ၿပီး အျပံဳးႏွင့္အဆံုးျပဳလွ်င္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ 
လူလူခ်င္းဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး၌ေခတ္သုံးေခတ္ျဖင့္ ( ၁ ) ေက်ာက္ေခတ္ကဝံပုေလြ ဆက္ဆြယ္ေရး၊ ( ၂ ) ဂရိ၊ ေရာမေခတ္ကမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းဆက္ဆံေရး၊ (၃) ခရစ္ယာန္ေခတ္ျဖစ္ 
ေသာခရစ္ေတာ္၏ ၾကင္နာျခင္းေမာင္ႏွမဆက္ဆံေရးႏွင့္သီလရွင္ တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ႏုိင္းယွဥ္ေပးေသာ အဘဆရာေတာ္မာတီးယာဦးေရႊ (ၿငိမ္း)မွလည္းေကာင္း၊   စိန္ထေရဇား 
၏ေသးငယ္ေသာပါရမီလမ္းစဥ္ကို မာသာရ္ႀကီး ဘီဗ်ားနာ(ဗ်ား) မွလည္းေကာင္း၊  စစၥတာရ္ ဂ်ိဳးစဖင္းေခမွ အသင္းဂုဏ္း၏ Constitutions အေၾကာင္းကို သီလ မ်ားႏွင့္အတူျပန္လည္ သံုးသပ္ခ့ဲ 
ၾကသည္။ (၂၇) ရက္တြင္ေန႔တစ္ပုိင္း၀တ္ေစာင့္ျခင္း၊ အာပတ္ေျဖျခင္း၊ တစ္နာရီ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ေစတမန္သီလ မ်ား၏ႏွစ္ပတ္လည္သစၥာျပန္လည္ရြတ္ 
ဆိုျခင္းကိုဆရာေတာ္မာတီးယာဦးေရႊ (ၿငိမ္း)မွအမွဴးျပဳ၍ရဟန္းေတာ္(၄)ပါးႏွင့္အတူေက်းဇူးတင္ျခင္းမစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။          ခရစ္စတင္းစန္း 
 

ပုသိမ္သာသနာ 

 ၈ ရက္ေန႔  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ က 
ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ Formation Centre 
မရမ္းေခ်ာင္းသံုးပြင္႔ဆိုင္ သီလရွင္ေလာင္း၊ဘရာ 
သာရ္ေလာင္း၊ရဟန္းေလာင္းမ်ားျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္း 
ထားေသာ ဘင္ခရာအဖြဲ႔ R.C. YOUTH  BAND 
သည္ ပြဦဲးထြက္အျဖစ္ St. Peter’s Cathedral 
တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမိမယ္ေတာ္၏ 
ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တစ္ပတ္ စီတန္း 
လွည္႔လည္ျခင္း၌ ဂုဏ္ျပဳတီးခတ္ ဦးေဆာင္ 
လွည္႔လည္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအဖြ႔ဲကို Sr. Martha 
Ah Paing (S.F.X Novitiate) မွ ၂၀၁၆ 
ေႏြရာသီအတြင္းကစတင္ဖြဲ႔စည္းကာ ဦးေဆာင္ 
ေလ႔က်င္႔ သင္ၾကားေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 

 
 

 

 

 

R.C. YOUTH BAND 
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ဖာသာရ္ ေမာရစ္ညႊန္႔ေဝ 

(သာသနာအသီးသီးမွသတင္းမ်ား) 

 က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္သာသနာ၊ 
သာသနာျပဳေက်ာင္းေဆာင္၌ ၂၀-၂၆၊၉၊ 
၂၀၁၆ တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲေသာ သနား 
ၾကင္နာျခင္းဂ်ဴဘီလီႏွစ္တြင္ဓမၼဆရာ/ဆရာ
မမ်ားအတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ဂ်ဴဘီလီ 
အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္အတူ ဓမၼဆရာ/ဆရာမ  
ႏီွးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲက်င္းပခ့ဲပါသည္။ ထုိႏီွး 
ေႏွာဖလွယ္ပြဲ ျပဳရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ဓမၼ 
ဆရာ/ဆရာမမ်ားမိမိ ကုိယ္ကုိျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္သုံး သပ္ဖို႔ရန္၊ ဝိညာဥ္ခြန္အားျပန္ 
လည္အားျဖည့္ရန္ႏွင့္ သာသနာ့လယ္ကြင္း 
၌ၾကဳံေတြ႔ခ့ဲေသာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာ 
ခ်ကမ္်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္အတြက္ 
ျဖစ္သည္။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း၌ သစ္လြင္ 
ဆန္းသစ္ေသာ အာရွနည္း/ အာရွဟန္ 
သာသနာျပဳနည္းျဖင့္ အဖြ႔ဲအစည္းငယ္မ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း အေၾကာင္းကုိလည္း  
Fr. စတီးဗင္းအားနိုမွ ထပ္မံရွင္းလင္းေျပာ 
ၾကားခ့ဲပါသည္။ 
 ထုိ႔အျပင္ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိအပ္ 
ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ 
အႏၲရာယ္အေၾကာင္းကုိ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားက လာေရာက္ေဝမွ်ေပးခဲ့ 
ပါသည္။     မိသားစုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက ္ 

ေသာ Family Commission Fr.ပါစကြား 
လယ္စိုင္းရီ အဖြဲ႔သားမ်ားေဝမွ်ေျပာၾကားခဲ့ 
ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ 
ငန္းအဖြ႔ဲမွ Fr.အဲဖရက္ေဂ်မူ ဦးေဆာင္ျပဳ 
လုပ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာပလႅင္ရိုေသဂါရဝ 
ျပဳျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာကုိ ေထာက္ရႈေဝမွ် 
ျခင္း၊ ဘုရားႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ 
ခြန္အားျဖည့္ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဝမွ်ေပး 
ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ သနားၾကင္နာ 

 

ျခင္းဂ်ဴဘီလီႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္အတူ 
နက္ရႈိင္းေသာ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ရရိွရန္ 
အတြက္ျပန္လည္ေၾကေအးျခင္းႏွင့္ေနာင္တ 
ရယူျခင္း အခမ္းအနားကုိျပဳလုပ္၍ သန္႔ရွင္း 
ေသာ တံခါးကုိျဖတ္သန္းေစၿပီး ဂ်ဴဘီလီ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆက္လက္ပူ 
ေဇာ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
 ဓမၼဆရာ/ ဆရာမမ်ား၏ ႏီွးေႏွာ 
ဖလွယ္ပြဲေတာ္ကိုဓမ ၼဆရာ/ဆရာမ(၂၇၀)ဦး 

အားဂုဏ္ျပဳ မိတ္ဆံုစားပြဲ အခမ္းအနား၌ 
က်ဳိင္းတုံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ပီတာ 
လီြးစ္မွ အသင္းေတာ္၏ ဓမၼဆရာမ်ားသည္ 
ဝိညာဥ္ေတာ္၏ေရြးေကာက္ျခင္းကုိခံရေသာ 
ပုဂၢၢဳိလ္၊ အသင္းေတာ္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼဆရာ/ဆရာမ တစ္ဦးစီ အား 
ေစလႊတ္ျခင္း အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ကရူ 
စူးလည္ဆြဲမ်ားေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။ ရုိ႕စ္Sdp 
 
 

 

 ေမာ္လၿမိဳင္ခရစ္ယာန္မ်ားၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းအတြက္ ဆု 
ေတာင္းျခင္း ကု ိ ၂၇၊၉၊၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ညေန 
၆း၀၀နာရီမွာ ၉း၀၀နာရီထိမာရီယား ခန္းမ 
ေဆာင္၊ သန္႔ရွင္းေသာအိမ္ေထာင္စု ဘုရား 
ေက်ာင္း၊ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။
ပထမဦးစြာ ဆရာေတာ ္ ေရမြန္ေစာဖိုးေရမွ 
အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ 
ျပည္ႀကီးတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ားစြာရိွ ေသာ 
ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစုတစ္စုႏွင့္ တစ္စုၾကားတြင္ 
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈ ေပါင္းစည္းမႈ၏ပြင့္လင္း 
တုိင္ပင္မႈရိွမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွမည္ျဖစ္ 
ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္ႀကီးတြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ 
အဖြ႕ဲအစည္းေပါင္းစုံ တည္ရိွၿပီး ယံုၾကည္ 
သက္ဝင္ရိွခိုး၊ ကုိးကြယ္ၾကလွ်က္ ေပါင္း 
စည္းေနထုိင္ေသာ ျမန္မာျပည္ႀကီးျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏီွးစြာ ဆက္ဆံေျပာဆုိ 
ႏီွးေႏွာဖလွယ္မႈေဝမွ်မႈရိွမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို 
ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဦးစီတုိင္းမွာ 
လည္း ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန္မာနတရား၊ 
အတၱမ်ားကု ိ ေဘးဖယ္ၿပီးရင္ထကဲ စစ္မွန္ 
ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာ နားလည္ခြင့္လြတ္ 
ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္မွသာ စစ္မွန္ 
ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျမြက္ၾကားခ့ဲပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ႏွစ္ျခင္း 
အသင္းေတာ္မွ ဆရာေရာဂ်ာခင္ ေမာင္ညိဳ 
မွ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထားဖို႔ရန္ 

အတြက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးသည္ရန္သူမ်ား 
မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တုိက္ခိုက္ေနမည့္ 
အစားေတြ႔ဆံုၿပီး လုိအပ္ခ်က္ကိုအေျဖရွာၿပီး 
ညိွႏႈိင္းယူရန္ ဥပမာ သာဓကထားၿပီးေဖၚျပ 
ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ 
ႏွင့္တစ္ေယာက္ မသိက်ဳိးကၽြံ မျပဳၾကဖုိ႔ရန္ 
“ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္၏ (၄၉) 
ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္း 
စကားမသိက်ဳိးကၽြံ ျပဳတတ္ေသာ စိတ္ကို 
ေက်ာ္လႊား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူပါ” ကုိမီွ 
ျငမ္းၿပီးေဒသနာေတာ္ကိုေဝငွခ့ဲပါသည္။  
 ေစာပက္ထရစ္ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အေပၚသူ႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုေျပာျပရာ၌ “ကုိယ္ 
တုိင္တစ္ဦးစီမွာရိွမွသာ တစ္ပါးသူေတြကုိ 
သာမကပတ္ဝန္းက်င္ပါၿငိမ္းခ်မ္းမွာျဖစ္ပါ 
တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၾကည့္မည္ဆို 
လွ်င္အားလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေအးခ်မ္းသလိုလုိပါပဲ 

သုိ႔ေသာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွေသးပါဘူး။လူအား 
လုံးဟာမိမိနည္းဟန္ျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိျပဳ
လုပ္ေနၾကေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းကုိအျပည့္အဝမရရိွေသးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ 
တုိ႔ တစ္ဦးစီဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ခ်စ္ျမတ္ 
ႏိုးဖို႔လုိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာလြယ္ 
လြယ္ႏွင့္မရႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ 
ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ 
ေျပာဆုိၾကတယ္လုိလားၾကတယ္။သုိ႔ေသာ္
ဘာျဖစ္လုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္အဝမရေသး
တာလဲ။စဥ္းစားစရာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဦးစီ 
၌ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရိွရန္ တစ္ဦးစီမွစတင္ဖုိ႔ကအဓိ 
ကအခ်က္ျဖစ္ပါသည္္  ဟုေျပာခ့ဲသည္။ 
 နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားအေနႏွင့္ Fr. 
John Kyaw Kyaw Naing မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္စုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းျပဳရံုေလာက္ 
ျဖင့္ မၿပီးေသးပါ ဆက္လက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္  

ေနရမွာျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ 
မႈတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္မပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
မိမိအိမ္၌ျဖစ္ေစ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ 
လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္း၌ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ 
ရာ၌ လူမ်ုဳိးဘာသာမေမးဘဲ မိမိရပ္ေနေသာ 
ေျခေထာက္ရိွေသာေနရာ ေျမႀကီးသည္ျမန္ 
မာျပည္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းမွာ 
တာဝန္ရိွေၾကာင္း ျမြက္ၾကားခ့ဲပါသည္။ 
ဤဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္၌ ေမာ္လၿမိဳင္ 
တြင္ရိွေသာ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္အသီး 
သီးမွ လူႀကီးလူငယ္မ်ားအားလုံး(၃၀၀)ခန္႔ 
လာေရာက္ ဆုေတာင္းၾကပါသည္။ ဆု 
ေတာင္းျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သံုးခ်က္ အေန 
ျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အတူ တစ္ကမ႓ာလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးရရိွရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတုိင္း၊ ေနရာတုိင္း၊ 
အဖြဲ႔အစည္းတုိင္း၊ မိသားစုတုိင္းႏွင့္တစ္ဦး 
စီတုိင္းမွာတာဝန္ရိွၿပီး ဘာသာေရးေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္သည္လည္း ယခုလုိ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အသင္းေတာ္ 
အတြင္းမွလူမ်ားလည္း သိျမင္လာသလုိလူ 
ငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ၿပီး သိရိွ 
နားလည္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
                                 Fr A Shwe (OSC-MLM) 
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မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အားျဖင့္၊ ပညာအားျဖင့္၊  က႐ုဏာအားျဖင့္  
ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ျခင္း ၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းႏွင့္အတူတကြ ရိွၾကပါစုိ႔ဟု စာေရး 
ဆရာဦးေနဝင္းျမင့္မွေျပာၾကား   နိဂုံးခ်ဳပ္ခ့ဲ 
ပါသည္။  

စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္းမွ 
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ညြန္႔မွ 
အခုလုိ မႏ ၲေလး သာသနာလံုးဆုိင္ရာအေန 
ႏွင့္စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ပြဲေန႔အထိမ္းအမွတ္
အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္တာ ပထမဦးဆံုး  
အႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ အသင္းသူ 
အသင္းသားမ်ားကို ဆန္အိတ္ေပးလွဴႏိုင္ 
ခ့ဲျခင္းမွာလည္း အေမရိကားမွ အမည္မေဖာ္ 
လုိသူ အလွဴရွင္တစ္ဦး၏ လွဴဒါန္းမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိန္ဗင္းဆင္း အသင္းအေနျဖင့္ 
ဆင္းရဲသားမ်ားကို တကၠသိုလ္ပညာသင္ 
စရိတ္၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္  
တန္း၊ ပညာသင္စရိတ္၊ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ 
ခရစၥမတ္၊စိန္ဗင္းဆင္းပြဲေန႔မ်ားတြင္ေထာက္ 
ပ့ံေပးျခင္းတို႔အျပင္ Parish မ်ားတြင္ရိွေသာ 
စိန္ဗင္းဆင္း အသင္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ 
လွ်င္ေငြက်ပ္ရွစ္ေသာင္းခန္႔ ေထာက္ပ့ံမႈ 
ျပဳလုပ္ေၾကာင္း။ ထုိေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ၾသ 
စေတးလ်မွ ရရိွေသာရံပုံေငြျဖင့္ ေထာက္ပံ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စိန္ဗင္းဆင္းအသင္း၏ 
လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ေျပာျပေပးခ့ဲသည္။ 
စိန္ဗင္းဆင္းအသင္းမွ ေထာက္ပ့ံမႈကို ရရွိ 
ေသာ စိန္ဂၽြန္းသာသနာအုပ္စုမွ ဦးတင္ 
ေမာင္ဦးမွလည္း  ယခုလိုရရိွသည့္အတြက္ 
လွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ားကိုလည္းေက်း 
ဇူးတင္ေၾကာင္း၊ မ်ားစြာဝမ္းသာေၾကာင္း၊ 
ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ 
မႏ ၲေလးသာသနာအုပ္စုေကာင္စီ စိန္ဗင္း 
ဆင္းဒီေပါလ္အသင္းမွ အသင္းသား ( ၈၃ ) 
ဦးအား ဆန္အိတတ္စ္ပုိင္းစီေပးအပ္ခ့ဲသည္ 
ဟုသိရိွရပါသည္။ Pinky(MDY-OSC) 
 

 မႏ ၲေလးသာသနာအုပ္စုေကာင္စီ 
စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္းမွ ႀကီးမွဴးကာ  
၂၄၊၉၊၂၀၁၆ရက္ေန႔က ၈၂လမ္း၊ ၂၅×၂၆ 
ၾကားရိွ ေရႊႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္ ဘုရားရိွ 
ခိုးေက်ာင္းတြင္ မရိွဆင္းရဲသားမ်ားအားကူ 
ညီေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာစိန္ဗင္းဆင္းဒီ
ေပါလ္ပြေဲန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား 
အားက်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ မစာၦးတရား 
ကိ ု မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသ 
နာမွဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ 
မန္ထန္း၊ Fr. John Soe Tint မွမစာၦးတရား 
ကိုပူေဇာ္ခ့ဲၾကပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ 
စာေရးဆရာ ဦးေနဝင္းျမင့္ႏွင့္ဇနီး စာေရး 
ဆရာမေဒၚခင္ခင္ထူးႏွင့္ မႏ ၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရိွ 
သာသနာအုပ္စု ( ၆)စုမွ စိန္ဗင္းဆင္း 
ဒီေပါလ္ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အသင္းသူ 
အသင္းသားမ်ား၊ တက္ေရာက္ပါဝင္ခ့ဲၾကပါ 
သည္။ စာေရးဆရာမေဒၚခင္ခင္ထူးႏွင့္စာ 
ေရးဆရာဦးေနဝင္းျမင့္တုိ႔မွ ေမတၱာတရား 
ႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ေဟာ  

ေျပာေဝငွာရာတြင္ စာေရးဆရာဦးေနဝင္း  
ျမင့္မွ  လူသားတုိ႔တြင္ အေရးႀကီးဆံုးအရာ 
မွာေမတၱာတရား၊ ပရဟိတစိတ္ျဖစ္တယ္။ 
ဘယ္ဘာသာမဆို အဲဒီစိတ္ရိွၿပီးသား ၊သြန္ 
သင္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ပုိတဲ့လူကလုိ 
တဲ့လူကုိ လွဴၾကရမယ္။ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္း 
ရဲ႕အသံကုိ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ကၾကားရ 
တယ္။ေမတၱာတရားရဲ႕အသံကုိေတာ့ အနႏၲ 
စၾကာဝဠာက ၾကားရတယ္။ကိုယ္ေနထုိင္တ့ဲ 
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေမတၱာတရားႏွင့္ၾကံ၊ 
ေမတၱာတရားႏွင့္ေတြး၊ ေမတၱာတရားႏွင့္ 

လုပ္တာျဖစ္ပါေစ။ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ႕က်မ္းစာ 
မွာလည္း ေမတၱာတရားကို ပဲေျပာေနတာ 
ပါပဲ။ ေမတၱာဓာတ္ကုိ ေပးေဝတတ္ဖုိ႔အေရး 
ႀကီးပါတယ္။ ေလာကမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ပတ္ဝန္း 
က်င္မွာ အၿမဲေႏွာက္ယွက္ေနတဲ့ လူေတြရိွ 
တတ္ပါတယ္။ အဲဒီအရာကို ေနာက္ဆုံး 
ေတာ့ေမတၱာတရားႏွင့္ပဲ ေအာင္ႏိုင္တာပါ 
ပဲ။ ေမတၱာကိုယုံၾကည္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေမတၱာ 
ကိ ုပုိမုိထြန္းကား က်ယ္ျပန္႔ေအာင္လုပ္  

ေဆာင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေလာကမွာအတုႏွင့္ 
အစစ္ရိွတယ္။ အစစ္က ခံႏုိင္ရည္ရိွတယ္။ 
အခုေခတ္က အတုေတြမ်ားေနတယ္။အတု 
ေတြႏွင့္ပဲ သြားေနၾကရတယ္။အစစ္ေတြႏွင့္ 
ေနခ်င္ေသာ္လည္းပဲ လူေတြအားလံုးက 
အတုေတြႏွင့္ ပဲေနေပ်ာ္ေအာင္ေနေနၾက 
ရတဲ့ဘဝျဖစ္သြားၿပီ။ လူေတြဟာကုိယ္က်ိဳး 
အတြက္ပဲၾကည့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာကို 
ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာေကာ္ဖီမႈန္႔ဆုိရင္ အုန္းဇံ 
ခြန္ေတြကို ႀကိတ္ၿပီးထည့္ထားတဲ့ အမ်ဳိး 
အစား ေတြရိွေနတယ္။ လူတစ္ခ်ိဳရဲ႕ေမတၱာ 
တရား ေခါင္းပါးမႈေၾကာင့္ အသက္ေတြ 
မဆံုး႐ံႈးသင့္ပဲ ဆံုး႐ံႈးေနရတယ္။ မ်က္လုံး 
ဟာ တစ္ဖကႏွ္င့္တစ္ဖက္မျမင္ရဘူး။ ဒါေပ 
မယ့္ ညီညႊတ္ၾကတယ္။ တစ္ခုခုကိုၾကည့္ 
ရင္တစ္ၿပိဳင္တည္းၾကည့္ၾကတယ္။က်ေနာ္
တို႔လည္း အဲဒီလုိျဖစ္ရမယ္။ လူ႔ဘဝထခဲဏ 
တာေရာက္လာတာ မညီညြတ္ၾကလွ်င္ဘာ 
လုပ္ၾကမွာလဲ။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔အား 
လံုး ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ဘဝခရီးမွာေမတၱာ  

 

          လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာ ဓမၼဆရာ/မႏွင့္ ေက်ာင္းဒကာမ်ားအတြက္ သနား 
ၾကင္နာျခင္းဂ်ဴဘီလီႏွစ္အခမ္းအနားကို ၂၅၊၉၊၂၀၁၆ ရက(္တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္(၁၀း၀၀)နာ 
ရီအခ်ိန္တြင္ ယူဆမုိဆိုတုိက္နယ္၊ ယူဆမုိဆိုေက်းရြာရိွ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဆုေတာင္း 
ျပည့္ လုဒ္မယ္ေတာ္လုိဏ္ဂူ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 
 အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ ဓမ ၼဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဒ 
ကာမ်ားသည္ ၎ေန႔နံနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရိွလာၾကၿပီး၊ (၉း၄၅)နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ စုေပါင္းသင့္ျမတ္ျခင္း(အျပစ္ဝန္ခံျခင္း) ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ (၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ စိန္ေပါလ္ဓမၼဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ေပါလ္ 
ထားအီေနာႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေလးပါးတို႔မွ ဓမ ၼဆရာ/မႏွင့္ ေက်ာင္းဒကာမ်ားအတြက္ 
သနားၾကင္နာျခင္းဂ်ဴဘီလီ မစ ၧားတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ခ့ဲသည္။ မစၧားတြင္း၌ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမွ “သနားျခင္းႏွင့္ ၾကင္နာျခင္းသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားျဖစ္ေၾကာင္း” ျမြက္ၾကားခ့ဲပါ 
သည္။ အခမ္းအနားသို႔ လြိဳင္ေကာ္သာသနာအတြင္းရိွ တိုက္နယ္(၃၆)တိုက္နယ္မွ (၃၂) 
တိုက္နယ္ ၊ ဓမၼဆရာ/မ(၂၀၆)ဦးမွ (၁၄၅)ဦး၊ ေက်ာင္းဒကာ(၄၁၂)ဦးမွ (၂၉၅)ဦးတက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔အျပင္သူေတာ္စင္ကိုရင္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ သာမာန္ဘာသာ 
ဝင္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၅၀၀)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ 

ခြန္ပန္းဇူ(အတြင္းေရးမွဴး) 
 

လြိဳင္ေကာ္သာသနာ 

မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
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မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 

မႏ ၲေလးကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာအတြင္းရိွ အနီးစခန္း နာဇရတ္ 
ေက်ာင္းတြင္  ၂၆၊၉၊၂၀၁၆ ရက္ေန႔က 
ဆေလးရွင္းအသင္းဂုိဏ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Fr. Charles , Fr.Bosco 
Bo Bo , Fr. Michael တို႔သံုးပါး၏ ရဟန္း 
ဝါေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ 
မစ ၧားတရားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
ဂ်ဴဘီလီမစာၦးတရားသို႔ ဘားအံ့သာသနာမွ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္၊ 
ဆေလးရွင္းအသင္းဂုိဏ္းႏွင့္ သာသာနာ့ 
အသင္းဂုိဏ္းအသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား အပါး (၄၀) ေက်ာ္၊ သီလရွင္မ်ား ၊ 
ကိုရင္မ်ား၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား 
(၅၀၀)ေက်ာ္ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။  

မစ ၧားတရားတြင္ ဂ်ဴဘီလီဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr.Charles မွ ၾသဝါဒတရားေရ 
ေအးတုိက္ေကၽြးရာတြင္  “ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား 
အတြက ္ နံပါတ္(၇)ဟာအရမ္းေရးပါတယ္။ 
ခုႏွစ္ႏွစ္ ခုႏွစ္ခါ မွ ႏွစ္(၅၀) ဂ်ဴဘီလီကုိ 
က်င္းပၾကတယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ ဂ်ဴဘီလီ 
ႏွစ္မွာ တရားမွ်တမႈကိ ု ျပဳလုပ္ၾကရတယ္။ 
ေမတၱာ တရားကိုျပရတယ္။ အခုေနာက္ 
ပုိင္းမွာလူေတြဟာဂ်ဴဘီလီကုိ (၂၅) ႏွစ္မွာ  

 

ကိုေပးျခင္းတဲ့။ ေက်ာင္းသားဆိုလွ်င္  
ဆရာသမားရိွတယ္ ရုိေသမႈႏွင့္ နာခံမႈ 
ရိွရမယ္။ မိဘလား သားသမီးကို ေစာင့္ 
ေရွာက္ရမယ္။ သားသမီးကလည္း မိဘကုိ  
ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၊ နာခံမႈ လုိအပ္ 

တယ္။ ဘုန္းႀကီး ၊ သီလရွင္ ဘုရားကို 
အျပည့္အဝေပးဖုိ႔ တာဝန္ရိွတယ္။ ငါ့ရဲ႕ 
အခိ်န္ေတြကုိ ဘုရားကိုထိုက္ထုိ္က္တန္ 
တန္ျပန္ေပးရမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီကေန႔ 
ဂ်ဴဘီလီက်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာ တရားမွ်တ 
မႈနဲ႔သြားၾကရေအာင္ ။သူ႔ထုိက္ရာ သူ႔ျပန္  

ၾကြားတယ္။ ဒါႏွင့္သူ႔အေမကလည္း ေၾသာ္  
ငါ့သမီးေလး အရမ္းေတာ္တာပဲလုိ႔ ေျပာ  
လုိက္တယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အေဖ 
ကိ ုေမးလုိက္တယ္ ဒယ္ဒီလာပါဦး ကၽြန္မ  
တစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ထားတာ ဘယ္ 
ေလာက္လွလည္းဆုိၿပီးေျပာတယ္။ အဲဒီလို  
တစ္ခ်ိန္လံုး ငါတစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ထား  
တာဆိုၿပီး ဝင့္ၾကြားေနတဲ့ သမီးကိုသူ႔အေဖ 
ကေနၿပီးေမးတယ္တ့ဲ။ သမီးအရမ္းမုိက္ 
တယ္ ဒါႏွင့္ဒီကိတ္မုန္႔ကိုလုပ္ေတာ့ ဂ်ံဳမႈန္႔ 
က ဘယ္ကရတာလည္းလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ  

မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကေန႔ ဂ်ဴဘီလီပြဲႏွင့္ပတ္  
သက္လို႔လည္း ဘာမွမလုပ္ဘဲနဲ႔ ပြကဲ 
စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာနဲ႔ျဖစ္သြားခ့ဲတာ။ ဒီ 
မွာရိွတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ၊ ဟိုးအေဝးႀကီးက 
လာတ့ဲ ရဟန္းသီလရွင္ေတြ၊ ဆေလးရွင္း 
မိသားစုေတြအကုန္လံုး လုပ္ခ့ဲတာပါ။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ကိုေက်းဇူးတင္ 
ၿပီး ဒီမွာရိွတဲ့အေယာက္တုိင္း ေပၚမွာ 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဌာနအသီးသီးက 
ေနလာၾကၿပီး ကၽြန္ေတာတ္ုိ႔ကို ဂုဏ္ျပဳ  
ေပးၾကတ့ဲအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါ 
တယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေပး  
တဲ့ဒီမွာရိွတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရဟန္းအႀကီး 
အကေဲတြေရာ၊ မိတ္ေဆြေတြ ၊ မိသားစု 
ေတြ အကုန္လံုးရဲ႕ပါဝင္မႈေၾကာင့္၊ ပ့ံပုိးမႈ 
ေၾကာင့္၊ အားေပးမႈေၾကာင့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ 
ထိ အားေပးအားေျမာက္၊ လက္တြဲကူညီ 
ေပးၾကတ့ဲ သူမ်ားအေပၚမွာ ဘုရားရွင္ရဲ ့
ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာေပးပါေစ” ဟု ေက်းဇူး 
တင္စကားကိုေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

ဂ်ဴဘီလီရွင္ Fr.မိုက္ကယ္မွလည္း 
“ရဟန္းဝါေတာ္ (၂၅)ျပည့္လုပ္တဲ့အခါမွာ 
ဘုရားေက်းဇူးအမ်ားႀကီး ရရိွတယ္လုိ႔ခံစား 
ရပါတယ္။ေနာက္(၂၅)ႏွစ္အတြင္းမွာကိုယ္ 
ဘာေတြလုပ္ခ့ဲသလည္း ၊ ကိုယ္လုပ္သင့္ 
တ့ဲအတုိင္းျဖစ္ခ့ဲရဲ႕လားဆုိၿပီး သံုးသပ္စရာ 
ေလးေတြျဖစ္လာတယ္။ အခုခ်ိန္ထိေဘး 
ကေန ဝုိင္းဝန္း ဆုေတာင္းေပးၾကတဲ့သူ 
အားလံုးကိုလည္း အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါ 
တယ္။ လာတ့ဲသူေတြ အားလံုးကိုလည္း 
ေက်းဇူးတင္တယ္။ ေနာက္ကုိယ္လည္းပဲ 
ကိုယ္ဘုရားကိုေပးဆပ္ထားတာကုိ သူမ်ား 
ေတြက အသိအမွတ္ျပဳေပးတဲ့အတြက္ပုိ 
ဝမ္းသာပါတယ္ဟ ုေျပာျပခ့ဲပါသည္။ 

Fr. ခ်ာလီမွာ လက္ရိွဆေလးရွင္း 
အသင္းဂုိဏ္း၏ အႀကီးအကတဲစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊   
Fr. မ္ိုက္ကယ္မွာ ျပင္ဦးလြင္ Novices 
Master ၊ Fr. Bosco ဘုိဘုိမွာ မႏၲေလး 
ဆေလးရွင္းအကူ လူငယ္တာဝန္ခံအျဖစ္ 
အမႈေတာ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာရ 
ဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရိွရပါသည္။ 

                       Pinky ( MDY – OSC ) 

 
 

ျပဳလုပ္လာၾကတယ္။ အသက္ကလည္း 
ဟုိုတုန္းကလိုမရွည္ၾကတာရယ္ ၊ စိတ္က 
မရွည္ၾကတာရယ္ေၾကာင့္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ 
ဆုိၿပီး လုပ္ၾကတယ္။ တကယ့္ဂ်ဴဘီလီ 
က်င္းပတာကေတာ့ႏွစ္( ၅၀)မွျဖစ္တယ္။ 
ဂ်ဴဘီလီႏွစ္မွာ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ျပန္ေပးၾက 
ရတယ္။အရာအားလံုးကို ပုိင္ရွင္ကိ ု ျပန္ 
ေပးရတယ္။ သူႏွင့္ဆုိင္တာ သူ႔ကိုေပးရ 
တယ္။ တရားမွ်တမႈကို လုပ္ၾကရတယ္။ 
ေခ်းငွားထားတဲ့အရာေတြ မတရားသိမ္းယူ 
ထားတဲ့အရာေတြကို ဂ်ဴဘီလီႏွစ္မွာျပန္ 
ေပးရတယ္။ အကုန္လံုးကို မူလပုိင္ရွင္ကို 
ေပးရတယ္။ကၽြန္ေတာတ္ို႔အခု ဂ်ဴဘီလီ 
က်င္းပတ့ဲ အခ်ိန္မွာတရားမွ်တမႈလုပ္ၾက 
ရေအာင္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ၾကရေအာင္။ 
တရားမွ်တမႈမရိွဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို႔ေျပာ 
လို႔မရဘူး။တရားမွ်တမႈဆုိတာဘာလည္း
ဆိုေတာ့ ဆိုင္ရာဆုိ္င္ရာ သူႏွင့္ဆုိင္တာသူ႔  

 

ေပးျခင္းအားျဖင့္ သြားၾကရေအာင္ ’’ ဟု  
ၾသဝါဒတရားေရေအးကို တုိက္ေကၽြးခဲ့ 
ပါသည္။မစ ၧားတရားအၿပီးတြင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္  
မ်ားအား  လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ 
သျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမ်ားမွ 
ဂုဏ္ျပဳေတးျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သၾကျခင္း၊ 
ဂ်ဴဘီလီကိတ္မုန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ား 
မွေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းတုိ႔ကိ ု ျပဳလုပ္ခ့ဲပါ 
သည္။ဂ်ဴဘီလီရွင္(၃)ပါးစလံုး၏ကုိယ္စား 
Fr. Bosco Bo Bo မွေက်းဇူးတင္စကား 
ေျပာၾကားရာတြင္ “တစ္ရက္မွာ သမီးေလး 
တစ္ေယာက္က သူရဲ႕ဘဝမွာ တစ္ခါမွ 
မလုပ္ဖူးတဲ့ ကိတ္မုန္႔ဖုတ္တာကို လုပ္ခဲ့ 
တယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ၿပီးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာကိတ္ 
မုန္႔ေလးဟာ အင္မတန္မွ လွပေနတာပဲ။ 
အဲဒါႏွင့္ သူ႔အေမကိုေျပာတယ္ မာမီမာမီ 
ၾကည့္စမ္းသမီးဖုတ္ထားတဲ့ကိတ္မုန္႔ေနာ္။
သမီးတစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ထားတာလုိ႔  
 

မ်ိဳးမွာ အေမကၿပီးခ့ဲတဲ့ေန႔က ေစ်းကေန  
ဂ်ံဳမႈန္႔ဝယ္လာတယ္။ နင့္ကိတ္မုန႔္က  
လည္း ႏူးညံ့ေနတာပဲ အဲ့ထဲမွာ ၾကက္ဥ 
ေတြထည့္ထားတယ္နဲ႔တူတယ္ ၾကက္ဥ  
ကဘယ္ကရတာလည္း ေမးေတာ့ၿပီးခ့ဲတဲ့ 
တစ္ပတ္ေလာက္က အန္ကယ္ကလာေပး  
ထားတဲ့ဟာ၊ ေထာပတ္ေတြေရာထည့္ 
ထားေသးလား အဲဒါကေရာ ဘယ္ကရ 
လည္းလုိ႔ေမးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အဲ့ဒါကဟုိ 
ဘက္အိမ္က အန္တီက ေပးထားတာလုိ႔ 
ေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔သူ႔အေဖက ေျပာေတာ့ 
တစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ထားတဲ့ဟာဆုိ ဂ်ဴံက 
ဘယ္ကလာလည္း၊ေထာပတ္ကဘယ္က
လာလည္း ၊ ၾကက္ဥကဘယ္ကလာတာ 
လည္းလုိ႔ ျပန္ေမးလုိက္တ့ဲအခါမွာ သမီး 
လုပ္သူက ပါးစပ္ပိတ္သြားပါတယ္။ ဒီက 
ေန႔ ဒီပြဲမွာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ကေန ဒီေန႔အထိ 
ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထလဲုပ္ခ့ဲတာေတြ  
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သမၼာက်မ္းစာၿပိဳင္ပြႏွဲင့္ သမၼာက်မ္းစာေကာ္မရွင္၏(၁၀)ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ 
ပြေဲတာ္ေညာင္ေလးပင္တြင္က်င္းပမည္ 

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္ပြတဲြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သမ ၼာက်မ္းစာၿပိဳင္ပြႏွဲင့္ သမၼာက်မ္းစာေကာ္မရွင္၏ (၁၀)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္း 
အမွတ္ပြဲေတာ္ကုိလည္းစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားရန္ရိွပါသည္။ 
 ၿပိဳင္ပြဲဝင္ရန္အတြက္ သာသနာတစ္ခုလွ်င္ (၁၀)ဦးပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ရာ ၿပိဳင္ပြဝဲင္မည့္သာသနာအေနႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဝဲင္(၁၀)ဦးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ(၁)ဦး အမည္စာရင္းကို လႈ႕ံေဆာ္ 
ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ေဖဘီယံ-ဦးျမင့္ေမာင္ အမွတ၂္၈၉/သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဖုန္းနံပါတ္(၀၉-၄၃၀-၂၃၉၁၂) ထံ(၂၀၊၁၊၂၀၁၇)ေန႔ မတိုင္မီွအေရာက္ေပးပုိ႔႔ၾကပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 
                 ၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္သမၼာက်မ္းစာ 
ၿပိဳင္ပြအဲတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

 

(က) ၿပိဳင္ပြအဲမ်ိဳးအစား 

၁။ ဘာသာတူမ်ား၊ သမ ၼာက်မ္းစာႏွင့္ 
အသင္းေတာ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
အားစိတ္ဝင္စားေလ့လာၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ 
က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

(ခ) ၿပိဳင္ပြဝဲင္အရည္အခ်င္း ကန္႔ 
သတ္ခ်က္ 

 

၂။ သာသနာနယ္(၁၆)ခုအတြင္း ေန 
ထိုင္ၾကသည့္ အသက္(၁၄)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ခရစ ၥ 
မားအားေပးျခင္းရၿပီးသူတိုင္းပါဝင္ႏုိင္သည္။ 
၃။ ကိုရင္ျဖစ္ႏုိင္ရန္ မုိင္းနားေက်ာင္း 
ေနဖူးသူ၊ စစ ၥတာရ္ေလာင္းသင္တန္းတက္ 
ဖူးသူ၊ ဓမၼဆရာ/ဆရာမ သင္တန္းတက္ဖူး 
သူမ်ားအား ပါဝင္ေျဖဆိုခြင့္မျပဳပါ။ 
၄။ ယခင္ႏွစ္က ပထမရသူ ပုသိမ္သာ 
သနာမွ J.M ဖရန္စီနား၊ မႏၲေလးသာသနာ 
မွ ဒုတိယဆုရသ ူေဒၚရုိစ္႔ေမရီ ႏွင့္ တတိယ 
ဆုရသ ူ ျမစ္ႀကီးနားသာသနာမွ ေမာင္ဂ်ိဳး 
ဇက္ေဘာစကိုရဲႏၵေဆြ တို႔အားပါဝင္ေျဖဆို 
ခြင့္မျပဳပါ။ 
၅။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ပူးတြဲပါပုံစံကို 
မိမိတို႔ သာသနာအလိုက္ မိတၴဴကူးၿပီး အ 
ခ်က္လက္ျပည့္စုံစြာေရးျဖည့္၍ ကိုယ္တိုင္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးကာ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး 
ကာ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံ 
ခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္ တံဆိပ္တံုးရုိက္ၿပီး စု 
ေပါင္းေပးပုိ႔ရမည္။ 
၆။ ပုံစံေပၚတြင္ ယခုႏွစ္ႏုိဝင္ဘာလ 
အတြက ္ ရုိက္ကူးထားေသာ ေရာင္စုံပတ္စ္ 
ပုိ႔ဓါတ္ပုံကပ္လ်က္ အပုိ(၂)ပုံ ပူးတြဲပါရိွရ 
မည္။ 
၇။ ပုံစံေပၚတြင္ သက္ဆိုင္ရာသာသ 
နာ၏ရုံးတံဆိပ္ရုိက္ႏိွပ္ၿပီး သာသနာမွ အသ ိ
အမွတ္ျပဳေၾကာင္း ထင္ရွားေစရမည္။ 
၈။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပုံစံကို အျပည့္အစုံစုစည္း 
ၿပီး သမၼာက်မ္းစာတာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ကျဖစ္ေစ၊ စစ ၥတာရ္ကျဖစ္ေစ၊ ေဖဘီယံဦး 
ျမင့္ေမာင္၊ အမွတ္(၂၈၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ 
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၀) ရက္မတိုင္မီ 
အေရာက္ေပးပုိ႔ၾကရမည္။ ေပးပုိ႔သည့္ေန႔ 
တြင္ ဖုန္းနံပါတ္ (၀၉-၄၃၀၂၃၉၁၂)သို႔ 
ဆက္သြယ္သတင္းပုိ႔ေစလိုပါသည္။  
၉။ ေညာင္ေလးပင္သို႔ ထြက္ခြာလာ 
လွ်င္ ေရာက္ရိွမည့္ရက္ႏွင့္ ေရာက္ရိွမည့္အ  

အခ်ိန္(ခန္႔မွန္းခ်က္)ကိ ု ဦးတင္ျမင့္(ဖုန္း-
၀၉၅၁၅၅၇၇၃) ႏွင့္ ဦးလာဇရူး (ဖုန္း-၀၉၅ 
၀၂၁၄၃၇)သို႔အခ်ိန္မီွဆက္သြယ္ၾကေစလိုပါ 
သည္။ 
 (ဂ)စခန္း၌ တည္းခုိေရးႏွင့္စား 
ေသာက္ေရး 
၁၀။ ပြေဲတာအ္လံတင္သည့္ေန႕မွစ၍ 
ေရာက္ရိွတည္းခုိ စားေသာက္ႏုိင္ပါသည္။ 
၁၁။ ပြေဲတာ္အတြင္း သတ္မွတ္စည္း 
ကမ္းျဖင့္သာ ေနထိုင္ၾကရမည္။ မူးယစ္ 
ေသာက္စားျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္း၊ ခုိက္ 
ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားအားခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 
၁၂။ အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ ဘာသာတူျဖစ္ 
ပါက အသင္းႏွင့္အတူ ႀကီးၾကပ္ေနထိုင္ရပါ 
မည္။ က်င္းပေရး ေကာ္မတီရုံးအဖြဲ႕၊ သံုး 
ထပ္ေဆာင္ေအာက္ထပ္သို႔ ဆက္သြယ္သ 
တင္းပုိ႔ထားၾကပါမည္။ 
၁၃။ အုပ္ခ်ဳပ္သသူည္ ဘုန္းႀကီး၊ သီလ 
ရွင္မ်ားျဖစ္ပါက ေနရာစီစဥ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
 

(ဃ)ၿပိဳင္ပြခဲန္းသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း 
 

၁၄။ ၿပိဳင္ပြဲအႀကိဳေန႔တြင္ စည္းကမ္း 
မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳႏုိင္ 
ရန္ ည(၇း၀၀)နာရီ၌ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း 
အားလံုးစုေဝးေရာက္ရိွၾကရပါမည္။ 
၁၅။ ထိုရွင္းလင္းပြတဲြင္ ေျပာျပထား 
သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အခန္း 
တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၾကရမည္။ 
၁၆။ ေျဖဆိုေနစဥ္ အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ 
ေမးျမန္းျခင္း လံုးဝမလုပ္ရပါ။ မရွင္း၍ေမး 
လိုလွ်င္ မိမိေနရာတြင္မတ္တပ္ရပ္လိုက္ပါ 
က တာဝန္ရိွသူမ်ား ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာၿပီး 
ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
၁၇။ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္၍ ထုတ္ 
ပယ္ခံရပါက ေနာင္က်င္းပမည့္ၿပိဳင္ပြမဲ်ား 
တြင္ လံုးဝပါဝင္ေျဖဆုိခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။ 
 

(စ) ၿပိဳင္ပြေဲျဖဆုိျခင္း 
 

 

၁၈။ ေျဖဆိုရန္ခြင့္ျပဳခ်ိန္(၂)နာရီျဖစ္ၿပီး 
အနည္းဆံုး(၁)နာရီႏွင့္ မိနစ္(၃၀)ေနာက္ 
ပုိင္းမွသာအခန္းတြင္းမွ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳမည္။  
 

 (ဆ) အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း 
 

၁၉။ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ 
လ(၇) ရက္နံနက္(၀၉း၀၀) နာရီတြင္ စတင္ 
ေျဖဆိုရမည္။ ေရးေျဖအမွတ္ခ်င္းတူပါလွ်င္ 
(ပ-ဒု-တ)ဆု ေနရာမ်ားျဖစ္ပါက ႏႈတ္ေျဖ 
ထပ္မံေျဖဆိုၾကရမည္။ 

၂၀။ ဆုခ်ီးျမွင့္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ဆုရ 
သူမ်ားအသင့္လက္ခံရယူႏုိင္ရန္ မပ်က္မ 
ကြက္ ပြေဲတာ္အတြင္း ရိွေနၾကရပါမည္။ 
၂၁။ ဆုရရိွေၾကာင္း ေၾကျငာၿပီးေသာ္ 
လည္းတစ္ဦးဦးသည္ သာသနာပုံရိပ္ထိခုိက္ 
ေစရန္ ျပဳမူက်ဴးလြန္ခ့ဲပါလွ်င္ ထိသုူအား 
ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေအာက္တစ္ဆင့္ အနီးကပ္ဆံုး 
ရိွသူအား အစားထိုးခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္သည္။ 
၂၂။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီ 
သည္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ တိုးျမွင့္ျခင္း စသည္ျဖင့္ 

အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကိုလုိက္၍ ဆံုး 
ျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
ယ 

 

 (ဇ) နိဂုံး 
 

၂၃။ ယခုႏွစ္ပါဝင္ေျဖဆိုၾကသည့္ သာ 
သနာအားလံုးႏွင့္ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးစီအား 
ဤေကာ္မတီမွ မ်ားစြာဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ 
ျပလိုပါသည္။ 
၂၄။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းမ်ား၏ အသြားအ 
ျပန္စရိတ္မ်ားအား ဤေကာ္မတီမွက်ခံေပး 
မည္မဟုတ္ပါ။(ၿပိဳင္ပြကဲ်င္းပေရးေကာ္မတီ) 

 
ဓါတ္ပုံ 
ကပ္ရန္ 

၁။ မွတ္ပုံတင္ပါအမည္ႏွင့္နံပါတ္ 

၂။ ေဆးေၾကာျခင္းအမည္ 

၃။ ခရစ ၥမားအားေပးျခင္းခံယူသည့္ 

    ေနရာႏွင့္ေပးခဲ့သည့္ဆရာေတာ္  

၄။ အဘအမည္ 

၅။ ေမြးသကၠရာဇ္ 

၆။ အလုပ္အကိုင္ 

၇။ သာသနာအတြင္းပါဝင္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း 

၈။ ပါဝင္ေျဖဆိုေသာ သာသနာအမည္ 

 (ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူ၏ေရးထုိးျမဲလက္မွတ္) 

 အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း တာဝန္ယူပါသည္။ 

တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ 

(ေရးထိုးျမဲလက္မွတ္) 

(အမည္                                             ) 

 
သက္ဆိုင္ရာ 
သာသနာ၏  
ရုံးတံဆိပ္ 
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CBCM-Herald  

 ယခုႏွစ္ ေညာင္ေလးပင္ပြေဲတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ သမၼာက်မ္းစာၿပိဳင္ပြတဲြင္ ပါဝင္မည့္ 
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ေမးခြန္းပုံစံမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 
၁။ေမးခြန္းပုံစံမ်ားမွာ (က)အမွားအမွန္ေရြးျခင္း၊ (ခ)အမွန္ဆံုးအားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ (ဂ)ကြက္လပ္ 
ျဖည့္ျခင္းမ်ား။ 
၂။ ေမးျမန္းမည့္သမၼာက်မ္းစာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ (က) မုိးဇယ္၏က်မ္း(၉) 
ေစာင္ႏွင့္ ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား (ခ) ပေရာဖက္က်မ္းမ်ား (ဂ)တမန္ေတာ္ဝတ ၴဳ ရွင္ေပါလုေပးစာ 
ႏွင့္ ေဟျဗဲၾသဝါဒ (ဃ)ဧဝံေဂလိက်မ္းႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္က်မ္းမ်ား 
မွတ္ခ်က္။ ။တြဘဲက္က်မ္း(၉)ေစာင္၊ ဆာလံက်မ္း၊ ပညာလိမၼာက်မ္းႏွင့္ ေဆာ္လမြန္သီ 

ခ်င္းမ်ားပါဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း                (ၿပိဳင္ပြကဲ်င္းပေရးေကာ္မတီ) 

 

   
   
   

 

၁ ဦးၾသဂုတ္စတင္းမိသားစု (ရန္ကုန္) ၅ ၀၀၀ 
၂ ဦးဂြ်န္မိသားစု (ျပင္ဦးလြင္) ၁၀ ၀၀၀ 
၃ ေဒၚစန္းၾကည္(လားရွဳိး) ၂ ၀၀၀ 
၄ ေဒၚ မေယာ္နန္ (လားရိွဳး) ၃ ၅၀၀ 
၅ ေက်ာင္းဒကာ မာတီယာဦးေမာင္ဖုိး ေနာင္ယား(ခ) လြိဳင္ေကာ္မွ  

ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္ျခင္းအတြက္ေအာက္တုိဘာလတစ္လစာ 
 

၃ ၀၀၀ 
၆ ပါစကားမန္စြမ္းလ်ံ    ၅၀၀၀၀ 
၇ အမည္မေဖာ္လိုသူ ၂၅၀၀၀ 
၈ ေဒၚလွၾကည္ ၁၀၀၀၀ 
   

   

   

   

 

ေန႔႔စဥ္မစၧားတရားပူေဇာ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသီဆုိေနေသာ ဓမၼသီ 
ခ်င္းမ်ားကို ေခတ္ေပၚ တူရိယာမ်ားအသံုးျပဳ၍ အသံစုံျဖင့္ညီညာစြာေဖာ္ 
ၾကဴးထားေသာဓမၼသီခ်င္းအေခြကုိ ကာရာအိုေကျဖင့္သီဆုိႏုိင္ရန္ ဖန္တီး 
ထားပါသည္။ ထိုသုိ႔ဖန္တီးထားရျခင္းမွာမည့္သည့္ဝတ္ျပဳျခင္း အခမ္း 
အနားမ်ားတြင္မဆို ႏိႈးႏိႈးၾကားၾကားျဖင့္ လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပထမဦးဆံုးဓမၼေတး 
သီခ်င္းဆိိုၿပိဳင္ပြဲမွ ဆန္ကာတင္ လက္ေရြးစင္ကိုးဦးတို႔၏ သီးခ်င္းအသစ္ 
မ်ား ကိုလည္း DVDေတးစီးရီးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ခရစ ၥမတ္ေတးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္အႏုပညာ 
ရွင္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း(CCAA)မွ ေတးသံရွင္မ်ား မွ သီဆုိပုံေဖာ္ကာထုတ္ 
လုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
 
 
 
 
 
 
 
ထုိေခြမ်ားကိ ု ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ 

ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ “STUDIO TRINITA” တြင္ 
အသံသြင္းေနၿပီျဖစ္ရာ မၾကာမီွအခ်ိန္တြင္ ၎ဓမၼေတးသီခ်င္းေခြကို 
ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး (CBCM-
OSC) ရုံးမွျဖန္႔ခ်ီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါ 
သည္။  

 
 

 

ပထမအႀကိမ္အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ RCM ေက်ာင္းဝင္းရိွ Day Special မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ 

ေဟာင္းမ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြအဲခမ္းအနားကို သာသနာ့ခန္းမေဆာင္ 
တြင္( ၁၁၊၉၊၂၀၁၆) နံနက္ ကိုးနာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီမွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတ ၱာျဖင့္အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး 
ၾသဝါဒျမြက္ၾကားေပးပါသည္။ ထို႔ေနာက္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စုိးမွ 
လည္းဆံုးမစကားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကားတို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသား 
ေဟာင္းမ်ားကိုယ္စားေစာဝီလွ်ံမွဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ကန္ေတာ့လက္ေဆာင္ ပစၥည္း 
မ်ားေပးအပ္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖဆရာေတာ္ဘုရား၏ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကုိခံယူၿပီး 
အခမ္းအနားကို အဆံုးသတ္ခ့ဲပါသည္။         နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္ၿမိဳ႕) 
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 ဝိညာဥ္အာဟာရစာေစာင္ေကာ္မ
တီကို 2013 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၂) 
ရက္တြင္စတင္ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ၿပီး စာေစာင္ထုတ္ 
ေဝျဖန္႔ခ်ီရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကက္သ 
လစ္ဘာသာဝင္မ်ား ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ 
ေတာ္ထြက္စကားကုိ ပိုမိုထိေတြ႔သိရိွလာ 
ရန္ဝိညာဥ္ေရးရာပိုင္းမွာ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ရွင္သန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ရႈ 
ေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဝိညာဥ္ခြန္အားရရိွေစရန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai မွ 
က႑ခြ ဲေခါင္းစဥ္ သတ္မွတ္ေပးခ့ဲပါသည္။ 
၁။ဝိညာဥ္ေရးၾသဝါဒ(Spiritual Homily) 
၂။ဝိညာဥ္ေရးသြန္သင္ခ်က္(Spiritual Teaching) 
၃။ဝိညာဥ္ေရးသုံးသပ္ခ်က္(Spiritual Review) 

၄။ဝိညာဥ္ေရးခြန္အား(Spiritual Strength) 
၅။ဝိညာဥ္ေရးပန္းခင္း(Spiritual Garden) 
၆။ဝိညာဥ္ေရးဟာသ(Spiritual Humour) 
၇။ဝိညာဥ္ေရးေမးေျဖ(Spiritual Q&A) 
၈။ဝိညာဥ္ေရးလမ္းညႊန္(Spiritual Guide) 
၉။ဝိညာဥ္ေရးသမိုင္းေျခရာ(Spiritual History) 

၁၀။ဝိညာဥ္ေရးစံျပ (Spiritual Saint) 
၁၁။ဝိညာဥ္ေရးသတင္းမ်ား(Spiritual News) 

၁၂။ ဝိညာဥ္ေရးေန႔စဥ္ (Spiritual Diary) 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai ၏ 
ၾသဝါဒရွင္လုကာ (၁၇း ၅ - ၁၀) 
ဟဗကၠဳတ္ (Habakkuk) (၁း ၂ - ၄) (၂း ၂ 
-၄)ဒီကေန႔ၾကားနာရတ့ကဲ်မ္းပိုဒ္ဟာ ကြ် ႏ္ုပ္ 
တုိ႔ရဲ႕ ယုံၾကည္ျခင္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝကုိ 
ေဖၚျပထားတ့ကဲ်မ္းပိုဒ္ျဖစ္တယ္။ခရစ္ယာန္ 
မွန္တယ္ဆုိရင္ "ယံုၾကည္ျခင္း" ဆုိတာလူ 
တုိင္းသိတယ္။ ဒီကေန႔တမန္ေတာ္ႀကီးေတြ 
လည္း သူတို႔ရဲ႕ယုံၾကည္ျခင္းကုိ တုိးပြါးေစဖုိ႔ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုေတာင္းဆုိတယ္။ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္က ယုံၾကည္ျခင္းရဲ႕သေဘာသ 
ဘာဝမွာႀကီးတယ္၊  ငယ္တယ္၊မ်ားတယ္၊ 
နည္းတယ္ ဆုိတာမရိွပါဘူး ယုံၾကည္ျခင္းရိွ 
ဖို႔ဘလဲုိတယ္။ မုန္ညွင္းေစ့ ႏွမ္းေစ့ေတြ 
ေလာက္ဘရိွဲတာေတာင္မွအဲ့ဒီယုံၾကည္ျခင္း
နဲ႔လုပ္တယ္ဆုိရင္ေတာင္ႀကီးေတြကုိလည္း
ေရြ႕ႏိုင္တယ္ ႀကီးတယ္ငယ္တယ္ မဆုိလို 
ဘူး ယုံၾကည္ျခင္းရိွဖို႔ဘဲလုိတယ္။ အဲဒီယုံ 
ၾကည္ျခင္းကုိ ကြ် န္ေတာ္တို႔ကအသုံးျပဳရမွာ  
 

ျဖစ္တယ္။ ေလာကမွာေနထုိင္တ့အဲခါ မယုံ  
ခ်င္စရာ မယုံၾကည္ႏိုင္စရာ အမ်ားႀကီးရိွ  
ေနတယ္၊အဲဒီအခ်ိန္မွာယုံၾကည္ျခင္းသိပ္လုိ  
တယ္၊ အထူးသျဖင့္ခုခ်ိန္ခါမွာ ကမ႓ာကုိ 
ၾကည့္လုိက္မယ္၊သတင္းကုိၾကည့္လုိက္မယ္ 
ဆိုလွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိ 
တယ္၊အဲဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ ခရစ္ယာန္ 
ေတြကုအိၾကမ္းဖက္ႏိွမ္ႏွင္းမႈေတြအမ်ားႀကီး 
ရိွတယ္။ဒီကေန႔ဆုိရင္ ကြ် န္ေတာ္တို႔ ရဟန္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြအသတ္ခံရတယ္။သီလ 
ရွင္ေတြ အသတ္ခံရတယ္၊ ဒီတစ္ႏွစ္မွာအ 
မ်ားဆုံးလုိ႔ထင္တယ္။ ကုလိံဘီယာမွာ ဒီက 
ေန႔ဘဲသူတို႔ဘုရားေက်ာင္းႀကီးထမွဲာ သူပုန္ 
အုပ္စုနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ ျပန္ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူ 
မယ္၊ ျပန္ၿပီးကတိသစၥာဆုိ လက္မွတ္ထိုး 
ၾကမယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ခရစ္ယာန္ေတြ လက္မခံ 
ႏိုင္ဘူး၊ (၅) ႏွစ္တာကာလအတြင္း လူ 
ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္သတ္ခဲ့တ့သဲူေတြ၊ 
ကုိယ့္မိဘေဆြမ်ိဳးေတြကုိ သတ္ခဲ့တဲ့သူေတြ 
ကုိ ကုိယ့္ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာေခၚၿပီး လက္ 
မွတ္ထိုးခိုင္းဦးမယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က လုံးဝလက္ 
မခံဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္သူတို႔ 
လုပ္တယ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ဆိုရင္ 
ကုိယ္တုိင္ေျပာတယ္ သူ႔အေဖကုိသတ္ခဲ့တ့ဲ 
သူေတြ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ 
ဒါေတြကုိထည့္တြက္ေနစရာအေၾကာင္းမရိွ
ဘူး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေနရာေပးဖို႔ဘဲလို
တယ္၊ သမိုင္းကုိဖ်က္ဖို႔ဘဲလိုတယ္၊ ခရစ္ 
ယာန္စိတ္ဓါတ္ဟာအဲဒီလုိ၊ ခရစ္ယာန္ယုံ 
ၾကည္ျခင္းဆုိတာအဲဒီလုိ၊ သူမ်ားကုိျပသဖို႔  
 

လုိတယ္။"တရားေစာင့္တယ္" တရားေစာင့္  
တယ္ဆုိတာအဲဒါဘ။ဲ ပထမက်မ္းမွာ ပေရာ 
ဖက္ ဟဗကၠဳတ္က ဘုရားကုိေမးတယ္၊  
"မတရားမႈေတြကလာေနၿပီ ကုိယ္ေတာ္ 
ဘယ္လုိလုပ္ရမလ"ဲဘုရားကသူ႔ကုိျပန္ေျပာ
တယ္၊ "ေစာင့္ပါ၊ မလာခင္ေလးမွာေစာင့္ပါ၊ 
အခ်ိန္လာလိမ့္မယ္၊အခ်ိန္ေရာက္လိမ့္မယ္"
တရားေစာင့္တယ္ဆုိတဲ့ ဓမၼစကားဟာမွန္ 
တယ္။ ကြ် န္ေတာ္တို႔ကယံုၾကည္ျခင္းတရား 
ဆုိတာေစာင့္ရတယ္၊ ကုိယ့္တရားကုိကုိယ္ 
ေစာင့္တယ္ဆိုရင္ကုိယ့္တရားလည္းကုိယ့္
ကု ိ ျပန္ၿပီးေစာင့္ေရွာက္တယ္၊ မေစာင့္ႏိုင္ 
တ့သဲူက တရားပ်က္သြားတယ္။ ကြ် န္ေတာ္ 
တုိ႔ ဘာသာေရးမွာ"တစ္ခါဆုေတာင္းလည္း 
မျပည့္" "ႏွစ္ခါဆုေတာင္းလည္း မျပည့္" 
ေတာ့ဘုရားေက်ာင္းမတက္ခ်င္တ့လဲူအမ်ား 
ႀကီးရိွတယ္၊ မေစာင့္ခ်င္ေတာ့တဲ့လူေတြအ 
မ်ားႀကီးရိွတယ္၊ ႀကိဳးစားပါလ်က္နဲ႕၊ ဘုရား 
တရားလုပ္ေဆာင္ပါလ်က္နဲ႕၊ ဒုကၡေတြဘဲ 
ရိွတယ္၊ အေျပာဘဲခံေနရတယ္ မလုပ္ေတာ့ 
ဘူး မေစာင့္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ 
ဘူး။ ဒီကေန႔က်မ္းစာက ေတာင္းဆုိတယ္၊ 
ေစာင့္ပါအုံး၊ ေနပါအုံး။တရားဆုိတာတစ္ေန႔ 
လာလိမ့္မယ္ ယုံၾကည္ျခင္း အဲဒါဘ။ဲ အဲ့ဒီ 
လုိေစာင့္ႏိုင္တ့ဲသူဟာ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ 
ေစ၊ ဆုံးရႈံးသည္ျဖစ္ေစ၊ သူ႔အတြက္ဘာမွ 
မဆန္းေတာ့ဘူး၊ ရွင္လုကာ (၁၇း၇-၁၀) မွာ 
အေစခံတစ္ေယာက္ သူ႔သခင္ျပန္လာလို႔ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာကုိဂုဏ္ယူစရာမရိွဘူး၊ 
သူကိုယ့္တရားကု ိေဆာင္ခ့ဲတယ္လို႔ဘဲ  

သေဘာထားတယ္၊ ဘာမွအဆန္းလုပ္ၿပီး  
ေတာ့ဂုဏ္ယူစရာမလုိဘူး၊ ယုံၾကည္ျခင္း 
ဆုိတာအဲဒါဘ။ဲ ဘုရားတရားငါအဲေလာက္ 
လုပ္ခဲ့တယ္ ဆုလာတ္မရပါလား။ ငါႏွစ္ 
ေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳးစားခဲ့တယ္ အခ်ီးအမြမ္း 
မခံရပါလား။အဲဒါကြ် န္ေတာ္တို႔နဲ႕မဆုိင္ဘူး၊  
ယုံၾကည္ျခင္း ရိွတ့သဲူဟာ အရႈံးအျမတ္မ 
ၾကည့္ဘူး။ အနစ္နာခံတာကို မၾကည့္ဘူး။ 
အဲဒီ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ိဳး ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ 
သိပ္လုိအပ္တယ္။ ကြ် န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ 
တစ္ခါတစ္ေလ ျပန္စဥ္းစားမိတယ္။ အာ 
ေပါက္ေလာက္ေအာင္ ေဟာပါေသာ္လည္း 
ဘာသာသူေတြ ခုထက္ထိ မတုန္႔ျပန္ေသး 
ပါလား။ တကယ္တမ္းသာ ကုိယ္ကသာ 
ယုံၾကည္ျခင္း ရိွတယ္ဆုလိွ်င္ တုန္႔ျပန္တာ 
မတုန္႔ျပန္တာရိွရိွမရိွရိွ။ေဟာဖို႔သာလိုတယ္။  
ကြ် န္ေတာ္တို႔စာေစာင္လုပ္လာတာ (၃) ႏွစ္ 
ျပည့္ၿပီ ေစာင္ေရနဲ႔တြက္ၾကည့္ရင္ (၃၅၀) 
ေက်ာ္ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ဂုဏ္ယူစရာမဟုတ္ဘူး။ 
ဘုရားသခင္ကုိသာ ေက်းဇူးတင္ဖို႔လုိတယ္။ 
ကုိယ္ေရးခဲ့လို႔ ဘယ္သူမွမဖတ္ခ်င္ဘူးဆုိ 
တာေတာင္မွ စိတ္ပ်က္စရာလည္းမလုိဘူး။ 
လုပ္ႏိုင္တာေလးကုိလုပ္သြားမယ္။ မုန္ညွင္း 
ေစ့ ေလာက္ဘလဲုပ္ႏိုင္ပါေစ ဘုရားဆီကုိ 
ေပးဖို႔ဘ။ဲ ေစာင့္ဖို႔ဘလဲုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
လည္းဘ ဲ စာေစာင္ဟာ (၃) ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။ 
ဒီစာေစာင္ေလး ေရးတ့ဲလူမရိွေတာ့လို႔ ဖတ္ 
တ့လဲူလည္း မရိွေတာ့ဘူး ျပဳတ္ၿပီဆုိၿပီး 
အဆန္းလုပ္ၿပီး စိတ္ပ်က္ေနစရာမလုိဘူး။ 
ယုံၾကည္ျခင္းရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ အရႈံးအျမတ္နဲ႕ 
မဆုိင္ဘူး။ ႀကီးက်ယ္တာႏွင့္ မဆုိင္ဘူး။ 
သိမ္ငယ္တာႏွင့္လည္းမဆုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
ဘာသာသူေတြ ဒီသေဘာတရားေလးကုိ 
နားလည္ၾကပါ။ တရားေစာင့္ၾကပါ။ တရား 
ကကုိယ့္ကုိ ျပန္ေစာင့္ပါလိမ့္မယ္။”ဟုဆရာ 
ေတာ္ႀကီးအားသိုက္မွ ေဟာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
မစ ၧားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ(၂၊၁၀၊၂၀၁၆)တြင္ 
စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခ့ဲရာ ရဟန္းမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာ 
တူစုစုေပါင္း (၅၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ ့
ေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။(U Sai Sheng) 
 

 
 

ဝိညာဥ္အာဟာရလက္ကမ္းစာေစာင္ (Spiritual Food) (၃) ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ 

 

ေတာင္ႀကီးသာသနာ ရဟန္း/သီလရွင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ဂ်ဴဘီလီေန႔က်င္းပျခင္း 
ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ St.Therasa Seminary ၌ ေအာက္တုိဘာ (၁)ရက္ေန႔တြင္ စိန္ထေရးဇာပြကဲို က်င္းပခ့ဲသည္။ ၎ 

ေန႔ကိုပင္  ေတာင္ႀကီးသာသနာအေနျဖင့္ ရဟန္းေလာင္းမ်ား၊ သီလရွင္ေလာင္းမ်ားတို႔၏ ဂ်ဴဘီလီႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပေပးခဲ့ၾကသည္။ 
စိန္မုိက္ကယ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ ကိုရင္မ်ား၊ အသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္ေလာင္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ မစ ၧားတရားေတာ္ 
ႏွင့္ social games အတူကစားျခင္း၊ ေန႔လည္စာ အတူ သုံးေဆာင္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ မစၦားအတြင္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးျမြက္ 
ၾကားေသာၾသဝါဒမွာ “တစ္ပါးသူ ကုိသနားၾကင္နာတယ္၊ တစ္ပါးသူရဲ႕ေဝဒနာကုိ ကုိယ့္ရဲ႕ႏွလုံးသားနဲ႕ခံစားတယ္၊ ကရုဏာေပးတယ္ေကြ် းေမြး 
တယ္ဆုိတာ ခံစားခ်က္နဲ႕လုပ္ေပးတ့အဲရာျဖစ္တယ္။ ေပးတယ္ဆိုတာမရိွတ့ဒုဲကၡကိုသိလုိ႔ေပးတာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာတတ္တဲ့စိတ္၊ နားလည္ေပးႏုိင္တဲ့ခံစားခ်က္နဲ႕ေပးတာျဖစ္တယ္၊  ဆာခဲ့ဘူး 
တ့သဲူဟာ ဆာေနတ့သဲူကိုေတြ႔ရင္မေကြ် းဘဲမေနႏိုင္ဘူး၊ ဒီသနားျခင္းကရုဏာႏွစ္မွာ သနားျခင္းလုပ္ရပ္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ပါလုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီးကတိုက္တြန္းတယ္၊ ကုသိုလ္ရေစခ်င္တယ္၊ 
ဘဝကုိျပန္ျမင္ေစခ်င္လုိ႔ေပးတ့ဲႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္၊ သနားကရုဏာႏွစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြက အလွဴအတန္းျပဳျခင္း၊  ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ဖ်ားနာသူမ်ား၊အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားကို လစ္လွ်ဴမရွဳျခင္း 
တို႔ကိုဆုိလို တယ္။အလွဴအတန္းျပဳရာမွာလည္း ဘယ္လိုသေဘာထား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြနဲ႔လွဴေနတာလဲဆိုတာျပန္ဆန္းစစ္ဖုိ႔လို ပါတယ္။ Seminary ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြက 
Seminary ေက်ာင္းသားေတြကိုလွဴဖုိ႔လက္မေႏွးႀကဘူး ဘာေၾကာင့္ လဲ ဒီေက်ာင္းမွာေနခဲ့ဘူးေတာ့ ဒီေက်ာင္းရဲ႕ဒုကၡကိုပိုသိလုိ႔ဘျဲဖစ္တယ္။ ဖ်ားနာဖူးတ့ဲသူဟာ ဖ်ားနာတ့အဲေၾကာင္း 
ကုိပိုသိတယ္၊ ေထာင္က်ဘူးမွေထာင္အေၾကာင္း ကုိပိုသိတယ္ဆုိတာ သဘာဝက်ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ အရာလည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သနားျခင္းဂ်ဴဘီလီႏွစ္ ကိအုႏွစ္သာရ  

စာမ်က္ႏွာ(၁၉)သုိ႔ 

 

(ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ) 
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ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူေတြအတြက္ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း(၁) သန္း 
ခြခဲန႔္မွ (၂)သန္းဝန္းက်င္အထိ လိုအပ္လာႏိုင္သည္ဟု UN-habitat ၏ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း 
ကြ် မ္းက်င္သူ(Urban Programme Specialist)က ေျပာဆုိလိုက္ပါသည္။ 

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံခ့ဲသည့္ရလဒ္မ်ား၏ဂဏန္းေဖာ္ျပခ်က္ 
အေျခအေနမ်ားအရ အနာဂတ္ကာလတြင္ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း(၁)သန္းခြဲခန္႔မွ (၂) 
သန္းခန္႔အထိလုိအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၃၀ ခုႏွင္တြင္ အိမ္ရာေပါင္း(၂)သန္းခန္႔္အထိလုိ 
အပ္မည္ျဖစ္သည္ဟု Urban Programme Specialist Mr. Jack Finegan က 
ေျပာပါသည္။ 

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်းလကႏွင့္တစ္ျခားၿမိဳ႕ 
ငယ္ေလးမ်ားမွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ေရြ႕ေျပာင္းမႈမွာအလ်င္္အျမန္ျဖစ္ထြန္းေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ 
လာမည့္(၁၀)ႏွစ္ကေန ႏွစ္(၂၀)အတြင္း လူဦးေရ(၁၀) သန္းအထက္ရိွလာသည့္ 
Mega City တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုလည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ 
ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႏုိင္ကေျပာပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္အာရွေဒသတြင္ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈရွိသည့္စာရင္းဝင္ 
ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈႏႈန္းထား (၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ရိွေနၿပီး ၎သည္ 
ေနာက္ထပ္အႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႔အထိ ျဖစ္ေပၚေနမည္ဟုလည္းသိရပါသည္။(ျမစ္မခ) 

 
 

 

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္သြားေရာက္ေလ့က်င့္ေနသည့္ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသားေဘာလံုး
အသင္း၏ ပဏာမကစားသမားစာရင္းမွ ေလွ်ာ့ခ်ခံခဲ့ရသည့္ ေက်ာ္ကုိကိုႏွင့္သီဟေဇာ္တို႔သည္ 
စက္တင္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွခ့ဲပါသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ 
ကုိေတာ့ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ပဏာမကစားသမားစာရင္းကေန ေလွ်ာ႔ခ်ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ မီဒီယာတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မင္းထိုက္က “ဒီကစားသမား 
ႏွစ္ဦးကို ေျခစမ္းပြဲေတြမွာ အသုံးျပဳခ့ဲေပမယ့္ နည္းစနစ္နဲ႔အံဝင္ျခင္းမရိွလို႔ ခ်န္လွပ္ခ့ဲတာ 
ျဖစ္တယ္”ဟုေျပာပါသည္။ ေက်ာ္ကိုကုိမွလည္း “နည္းျပက ဆိုက္ပရစ္ကို အသင္းကစားသမား 
အေနနဲ႔ လိုက္ႏုိင္သလုိ ဒါမွမဟုတ္ ရန္ကုန္ကိုျပန္ခ်င္လွ်င္ ျပန္ႏုိင္တယ”္ဟုေျပာသည့္အတြက္ 
ရန္ကုန္သို႔ုိျပန္ရန္ေရြးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေလဆိပ္မွသတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာပါသည္။ 

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္းသည္ပဏာမကစားသမား(၂၃)ဦးႏွင့္ 
ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ဆက္လုပ္ေနၿပီး ကစားထားသည့္ေျခစမ္းပြ(ဲ၄)ပြအဲနက္ 
(၂)ပြဲ႐ႈံး၊ တစ္ပြဲႏုိင္၊ တစ္ပြသဲေရက် ထားသည္ဟ ုသိရပါသည္။ေက်ာ္ကုိကိမွုာ ျမန္မာ့လက္ေရြး 
စင္ အမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္းတြင္ အမာခံကစားသမားအျဖစ္ ပါဝင္ကစားခြင့္ရခ့ဲသည့္သူျဖစ္ 
ၿပီး သီဟေဇာ္မွာလည္း ဧရာဝတီယူႏိုက္တက္အသင္းတြင္ အမာခံကစားသမားအျဖစ္ ရိွေနျခင္း 
ေၾကာင့္ လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္း၏ ပဏာမကစားသမားစာရင္းတြင္ပါဝင္လာခဲ ့
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။(ျမစ္မခ) 
 

  

ဦးခ်စ္ကိုကုိ၊ ေဒၚဒိုငိုက္လ်ံ+ ဦးကိုကုိေက်ာ္၊ (အုိက္ကနက္စႏၵာဝင္း)တုိ႔၏မိခင္ Melani 
ေဒၚၫြန္႔စိန္သည္ (၁၇-၉-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၀း၃၀)နာရီတြင္ ခရစ္ေတာ္၌ 
အိပ္ေပ်ာ္သြားခ့ဲပါသည္။ (၁၈-၉-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂း၀၀)နာရီတြင္ ေရေဝး 
ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ ဓမၼာ႐ုံတြင္ မစ ၧားတရားပူေဇာ္ၿပီး ဂူသြင္းသၿဂႋဳဟ္ ခ့ဲပါသည္။ 
ေျမာက္ဥကၠာလာပ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ၌ ေရာဂါကုသမႈခံယူခ်ိန္တြင္ အဘက္ဘက္မွ ကူညီ 
ေပးခ့ဲေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားႏွင့္ စ်ာပနကိစ္ၥအ၀၀တြင္ ကူညီခ့ဲၾကေသာ YCCF, YSK, 

(CBCM), (CRCM), ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္ႀကီး၊ လာဆလက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အျခား 
ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား အားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း 
ႏွင့္ ဆက္လက္၍ဆုေတာင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

က်န္ရစ္သူမိသားစု 
 

 
 

 

ေမလာနီ ေဒၚၫြန္႔စိန္ 
အသက္ (၆၁) ႏွစ္ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္၊ 
(၃၆) ရပ္ကြက္၊ ရဲေက်ာ္စြာလမ္းေန 
ဦးစတီးဗင္းဆြဇ္ နန္၏ဇနီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ ဆင္းအိုး၀ရြာေန(ဦးငဘူး+ 
ေဒၚမအိမ္)တုိ႔၏သမီး၊ ဦးဂ်ဳိးဇက္ဆြမ္ခန႔္ 
မန္+ ေဒၚဥမၼာသန္း၊Fr.Thomas ထန္ရွမ္း 
မုံ (လာဆာလက္ဂုိဏ္း- CBCM )ေဒၚေမရီ 
က်င္းရွမ္းဒိမ္+ ဦးေမာင္ေမာင္ (ေခတၱ 
မေလးရွား)၊ ကေလးဒါးက်ိန္ဇလြန္ (ေခတၱ 
မေလးရွား)၊ေဒၚေမာနီကားက်င္လမ္းႏြမ္ +  
 

 

မာတား ေဒၚမိစန္း 
အသက္ (၇၄) ႏွစ္ 

 ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုသိမ္သာသနာ၊ ေမရီလန္းအစု 
ႀကီးေက်းရြာေန ဦးဘဂ်မ္း+ေဒၚဇူဇာနားတုိ႔ 
၏ သမီးေထြး ဂါၿဗီအဲလ္ဦးေအာင္သူ၏ဇနီး၊ 
ေဒၚခူေဖာ၊ ဦးေဂ်ရဒ္၊ Sr. ေမဘယ္အန္း 
(SFX) ၊ ဦးဆာမူအဲ၊ ေဒၚအက္စတယ္၊ 
Fr.ဂၽြန္ေဘာ္စကိုေစားလားထူး၊ Fr. အုိင္စီဒို 
ေစာအယ္၊ ေနာ္ဂ်ာဆင္းတား၊ ဆာလုိေမ 
ေနာ္ရီရီဝင္း၊ ေနာ္သီတာေအးတုိ႔၏ ခ်စ္လွ 
စြာေသာမိခင္ႀကီး၊ မာသာရ္ မာဂရက္ေမရီ  

(SFX) Sr.ဆုိဖီယာ (Sarvite)၊ အိုင္ရင္းသူဇာဝင္း (SFX)တုိ႔ႏွင့္တူ၊ တူမ(၁၉)ေယာက္တုိ႔၏ ခ်စ္လွ 
စြာေသာအေဒၚ၊ ကုိရင္ဖီဒဲလစ္ (Institude of Philosophy, Pyin Oo Lwin) ကိုရင္စတီးဖင္း (Institude 

of Theology, Yangon) အပါအဝင္ေျမး (၂၁) ေယာက္တို႔၏ ခ်စ္လွစြာေသာအဖြား မာတား 
ေဒၚမိစန္းသည္ (၂၀-၉-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၄း၁၅)နာရီတြင္ ေမရီလန္းအစုႀကီးရြာရိွေနအိမ္ 
တြင္ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ခ့ဲပါသည္။ (၂၂-၉-၂၀၁၆)ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀)နာရီတြင္ ေမရီလန္း 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္မစ ၧားတရားျဖင့္ စ်ာပနအခမ္းအနားျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။စ်ာပန၌ပါဝင္ဆုေတာင္း 
ေပးခ့ဲၾကေသာပုသိမ္သာသနာ ပုိင္မွ ရဟန္းေတာ္အပါး (၃၀) ပါး၊ သီလရွင္အပါး (၃၅)ပါးေက်ာ္၊ 
SFX ဘရာသာရ္မ်ား၊ ရပ္နီး ရပ္ေဝးမွေဆြးမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ လူကုိယ္တိုင္မေရာက္ႏိုင္ 
ေသာ္လည္း အေဝးမွကူညီေပးခ့ဲၾကေသာသူမ်ား၊ ဆုေတာင္းေပးခ့ဲၾကသူမ်ား အဖက္ဖက္မွကူညီ 
ေပးခ့ဲၾကသူမ်ားအား လြန္စြာေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။                (က်န္ရစ္သူမိသားစု) 
 
 

စာမ်က္ႏွာ(၁၈)မွအဆက္ 
ရိွရိွနဲ႕က်င္းပလုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္၊ ကြ် န္ေတာ္တို႔ေတာင္ႀကီးမွာ ရဟန္းမ်ားဂ်ဴဘီလီ၊ ဓမၼဆရာမ်ားဂ်ဴဘီလီ၊ သနားကရုဏာဂ်ဴဘီလီ က်င္းပတယ္။ အခုရဟန္းေလာင္းမ်ား ဂ်ဴဘီလီက်င္း 
ပတယ္၊ ဒုကၡိတေက်ာင္းမွာလည္းမသန္မစြမ္းမ်ားဂ်ဴဘီလီက်င္းပတယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္ ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းမွာလည္း ထမင္းခ်က္သူမ်ားရဲ႕ ဂ်ဴဘီလီဆုိၿပီး လုပ္ေပးၾကခ်င္ၾကမွာပါ၊ 
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အားလုံးလူတန္းေစ့စံု ဂ်ဴဘီလီက်င္းပဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။  ဒီကေန႔ စိန္ထေရးဇာပြေဲန႔မွာ သူ႔ကုိအတုယူဖို႔ေကာင္းတယ္၊ ေမတၱာကရုဏာႀကီးမားခဲ့တယ္။ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္ 
တယ္။ သာသနာျပဳတစ္ဦးျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ က်န္းမာေရးမေကာင္း ေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ခ့ဲဘူး၊  ဒါေပမယ့္ေမတၱာကရုဏာနဲ႔သာသနာျပဳျဖစ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေရွ႕တန္းသာသနာျပဳမ်ားအတြက္ဆိုၿပီး သူဆု 
ေတာင္းေမတၱာပို႔သခ့ဲတယ္။ ၿခိဳးျခံပူေဇာ္ျခင္းေတြကို သာသနာျပဳမ်ားအတြက္၊ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ေပး တယ္။လမ္းႀကီးမေလွ်ာက္ႏိုင္ေပမယ့္ လမ္းေသးေသးေလွ်ာက္ၿပီး ဘုရား 
သခင္ကုိ ဆက္ကပ္ခ့ဲတယ္၊ စိန္ဖရန္းစစ္ ေဇးဗီးယားလုိ အေရွ႕တုိင္းႏိုင္ငံ ကုိသူမေရာက္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သာသနာျပဳရဟႏၱာျဖစ္ခဲ့တ့ ဲစိန္ထေရးဇာျဖစ္တယ္။  အဲဒီလိုပါဘ ဲဒုိ႔ေတြဟာလည္း 
ဆင္ျဖစ္ရင္ ေတာ့သစ္တုံးႀကီးႀကီးဆြဲေပါ့။ ပုရြက္ဆိတ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ အစာေသးေသးေလးခ်ီေပါ့။ စိန္ထေရးဇာ လိုေသးငယ္တ့ဲလမ္းစဥ္ကုိလိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လုိ႔ရတယ္၊ ကြ် န္ေတာ္တို႔ 
ျမန္မာျပည္ကုိ ကက္သလစ္ သာသနာေရာက္တာ ႏွစ္ (၅၀၀)၊ ကုိးရီးယားကုိေရာက္တာ  ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀) ဘရိွဲေသးတယ္ ဒါေပမယ့္ ကုိးရီးယားက သာသသနာေရးမွာ ကြ် န္ေတာ္တို႔ထက္ 
ဘာေၾကာင့္  အဆေပါင္းမ်ားစြာသာရသလဲ၊ သာသနာျပဳျခင္းဆိုတာ ရဟန္းသီလရွင္တို႔ရဲ႕ တာဝန္လို႔မခံယူဘဲ ယံုၾကည္သူတုိင္းက တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္မွ ႀကိဳးစားၿပီးသာသနာျပဳ သက္ေသခံ 
ၾကလို႔ပါဘ။ဲ ဒီကေန႔ဒီအခ်ိန္အခါ မွာ သာမာန္ဘာသာတူေတြက သာသနာျပဳျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ နယပ္ယ္ပုိက်ယ္ တာရိွသလုိ၊ အခြင့္အေရးပုိပြင့္တာေတြလည္းရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
စိန္ထေရးဇာ ျပသြားတ့အဲတိုင္း ေသးငယ္ တ့လဲမ္း စဥ္ကစၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ၾကပါတယ္၊ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကပါဟု ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။                 (U Sai Sheng) 
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 ႏ္ုိင္ငံ 
ေတာ္ 
တည္ 

ေဆာက္
ေရးအ

တြက္….
စာ(၁၅) 

 

 

 

(KMSS)

       ေစတမန္သီလရွင္မ်ား ကတိသစၥာျပန္ 
လည္ဆုိျခင္းအခမ္းအနားကုိစက္တင္ဘာလ 
(၂၈)ရက္ေန႔၊ ေစတမန္ သီလရွင္ေက်ာင္း၊ 
သစ္ေတာ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ သြားခ့ဲပါသည္။ ကတိသစၥာ 
ျပန္လည္ရြတ္ဆုိေသာ သီလရွင္မ်ား(၂၅)ပါး 
ရိွၿပီးတစ္သက္သစၥာရွင္ (၁၃) ပါးႏွင့္ ယာယီ 
သစၥာရွင္(၁၂) ပါးျဖစ္သည္။ ကတိသစၥာျပန္ 
လည္ရြတ္ဆုိေသာေန႔တြင္ ဆရာေတာ္မာ 
တီးယာဦးေရႊ(ၿငိမ္း)မွအမွဴးျပဳ၍ရဟန္းေတာ္ 
(၄) ပါးႏွင့္အတူ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိ 
ပူေဇာ္သြားခ့ဲသည္။          (တနဂၤေႏြဇြန္) 
  

 


