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ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇)

ငါ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို သင္တို႔ 

အား ငါေပး၏။ ေလာကသားတို႔ 

ေပးသကဲ့သို႔ သင္တို႔အား ငါေပး 

သည္ မဟုတ္။ သင္တို႔ စိတ္ 

ႏွလံုး ပူပန္ျခင္းမရွိၾကေလႏွင့္။ 

မေၾကာက္ၾကႏွင့္။

ေယာဟန္ ၁၄း၂၇

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

တံတိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဟု 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္မိန္႔ၾကား

၂၀၁၈ ခု ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
ဆီးနိတ္ အတြက္ သဘာပတိမ်ား ခန္႔အပ္

 ၂၀၁၈ ခု ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
ဆီးနိတ္ ညီလာခံတြင္ သဘာပတိ အျဖစ္ 
ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သူမ်ားကို ဗာတိကန္က 
ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

 ထိုသို႔ ခန္႔အပ္ခံရေသာ ကာဒီနယ္ 
ေလးပါးတြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုလည္း တစ္ပါး 
အပါအဝင္ျဖစ္သသည္။

 လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ 
ေခၚေတာ္မူျခင္း အသက္တာကို အဓိက 
ထား သံုးသပ္မည့္ ညီလာခံကို ေအာက္တို 
ဘာလ ၃ ရက္မွ ၃၀ ရက္ အထိ ဗာတီကန္ 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ကာဒီ 
နယ္ႀကီးမ်ားသည္ ဆီးနိတ္ ညီလာခံအခ်ိန္ 
မ်ားတြင္ အလွည့္က် သဘာပတိအျဖစ္ 
တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

 ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထား 
ေသာ စာတမ္းတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ စစ္ပြဲ 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားအလယ္တြင္ 
႐ုန္းကန္ေန ၾကရေၾကာင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ျခင္းႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိ 
ေၾကာင္း မွတ္ ခ်က္ ျပဳထားသည္။

 ခန္႔အပ္ခံထားရေသာ ကာဒီနယ္ 
ႀကီးမ်ားသည္ လူငယ္ ပႆနာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ 
နက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္သည္။ 
သူတို႔မွာ အီရတ္ႏိုင္ငံ ဘက္ဂဒက္မွ 
ကာဒီနယ္ လူးဝစ္ ဆာကို၊ မန္ဒါဂတ္စကား 
ႏိုင္ငံ တိုအာမာစီနား မွ ကာဒီနယ္ ဒီဇိုင္းယား 
ဆာရာဟာဇာနာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္မွ 
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ႏွင့္ ေပါက္ပါးႏ်ဴးဂီနီ 
ႏိုင္ငံ ေမာ္စ္ေဘ မွ ကာဒီနယ္ ဂၽြန္ ရီဘတ္ 
တို႔ျဖစ္သည္။

စာ - ၅

ကာဒီနယ္ ဖီလိုေန "ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း အဆက္မျပတ္ 

သတင္းေကာင္းေၾကျငာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါစို႔" စာ - ၅

ဟားခါး စီရင္စုတြင္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ႏွစ္ ေဆာင္ ဖြင့္လွစ္
စာ - ၂၁

နွစ္ေပါင္း ၁၃၀ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ကက္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာ

စာ - ၂၀

ေရေဘး ဒုကၡ ႀကံဳေနေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔အား ဝိုင္းဝန္း အားေပး ကူညီၾကပါစို႔
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ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ရာဝယ္ ...

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ ယေန႔ကမၻာတြင္ အေျပာမ်ားဆံုးေသာ 
ေဟာဝါရတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အလြန္လိုလား ေတာင့္တ 
ေနၾကေသာ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုလည္း 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုၾကားမွ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း 
မွာလည္း အားရစရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္က ျမန္မာျပည္သို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ေသာ 
သမိုင္း ဝင္ခရီးစဥ္တြင္ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရမည"္ ဟု အား 
တက္သေရာ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ "လူသားတိုင္း၏ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ 
အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတိုင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္ 
အလာကို ေလးစားမႈ၊ တရားဥပေဒအား ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ မည္သူ႔ကိုမွ် ခ်န္လွပ္ထားျခင္း 
မရွိဘဲ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈေပးႏုိင္ရန္ လူတစ္ဦးစီတိုင္းႏွင့္ အဖြဲ႕တိုင္းအား ျမႇင့္တင္ 
ေပးသည့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကို ေလးစားမႈ စသည္တို႔အေပၚ အေျခခံသည္။" ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖၚေဆာင္ျခင္းသည္ အားလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါမွ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္မည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္းကိုလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

 တဆက္တည္းမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္ 
အခ်ိဳ႕ကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအထဲတြင္ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ 
ဆိုခဲ့သည္။ "ဧကန္စင္စစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေက်ေအး 
သင့္ျမတ္ေရးဟူသည့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တရားမွ်တျခင္းနဲ႔ လူအခြင့္ 
အေရးကုိ ေလးစားမွသာလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။" တရားမွ်တမႈ ဟူသည္မွာ 
ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည္။ ထ႔ိုေၾကာင့္ သူတပါးအား သူ 
ရသင့္ရထိုက္သည္အတိုင္း ေပးျခင္းဟူေသာ တရားမွ်တျခင္းကို က်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကို ေဖၚေဆာင္ၾကရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေန 
ႏွင့္ အင္တိုက္ အားတိုက္ ပါဝင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ ဘာသာတရားမ်ားအေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံတြင္း ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡ ေရာက္ 
သူမ်ားအတြက္ ကာယေရးရာသာမက၊ ဝိညာဥ္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာ 
ဒဏ္ခ်က္မ်ားအား ကုသေပးႏိုင္ၾကသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အျပန္ 
အလွန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္အတြက္ ေပါင္းကူးေပးျခင္း၊ တရားမွ်တေရး ေဖၚေဆာင္ေပး 
ျခင္းႏွင့္ အတိဒုကၡ ခံစားေနရသူမ်ားအားလံုးအတြက္ ရပ္တည္အေရးဆုိေပးျခင္း စသည္ 
တုိ႔အား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။

 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ညႊန္ျပခဲ့သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ 
လံုးအား အက်ိဳးျပဳသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္း၌ စြဲၿမဲခိုင္မာေစၾကရန္၊ ျပန္လည္ေက်ေအး 
သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ညီရင္းကိုစိတ္ထားရွိေရး သတင္းစကားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖာ္ထုတ္ 
ၾကပါရန္၊ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား၊ စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္း ရွိသူမ်ား 
ႏွင့္ တေလးတစား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ နည္းလမ္းမ်ား ေပးခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားအား လည္း ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္းႏွင့္အတူ  "လူ႔အခြင့္အေရး 
အတြက္၊ တရားမွ်တျခင္း အတြက္ႏွင့္ သခင္ေယဇူး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနေသာ “ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း” တုိးပြားေစရန္ အတြက္ သင္တုိ႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကုိလည္း 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါ။" ရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ျခင္းသည္ အစိုးရသာ သီးသန္႔ လုပ္ 
ရမည့္ လုပ္ငန္းမဟုတ္သလို ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္းမ်ားသာ လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းလည္း 
မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္၊ အဓြန္႔ရွည္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္ရန္ လူသားတိုင္း ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးခဲ့သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္သလုိ လူသားမ်ား၏ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္လည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီတိုင္းတြင္ 
တာဝန္ရွိေၾကာင္း ခံယူကာ လက္တြဲပါဝင္ၾကပါစို႔။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 3

 ခရစ္ယာန္ ဘ၀အသက္တာကို ေဆးေၾကာျခင္းနဲ႔ စတင္ၿပီး ခရစၥမားအားေပးျခင္း 
စကၠရမင္တူးကို ခံယူျခင္းအားျဖင့္ စံုလင္ျပည့္၀လာေစပါတယ္။ ဒီစကၠရမင္တူးကို တစ္နည္း 
အားျဖင့္ ခရစၥမားဆီျဖင့္ လိမ္းက်ံျခင္းလုိ႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူစဥ္က 
ရရွိခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို အားျဖည့္ခုိင္မာေစဖုိ႔ ၀ိညာဥ္၌ ဆီကို လိမ္းက်ံေပးပါတယ္။ 
ဆီလိမ္းက်ံျခင္း မျပဳမီ ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူမယ့္သူမ်ားက ယံုၾကည္ျခင္း ကတိသစၥာကို 
ျပန္လည္ မြမ္းမံၾကရတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ သူတုိ႔ကိုယ္စား မိဘလူၾကီးေတြက ျပဳလုပ္ 
ေပးခဲ့ၾကတယ္။ အခုခါမွာေတာ့ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ႏႈတ္ကေန ဖြင့္ဟ ၀န္ခံ ကတိျပဳရပါတယ္။ 
အထူးသျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၀န္ခံရပါတယ္။ ဘာ 
လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၅၀ အၾကာမွာ 
တမန္ေတာ္ၾကီးမ်ားအေပၚသုိ႔ ဆင္းၾကြေတာ္မူခဲ့တဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဒီစကၠရ 
မင္တူးမွာ ခံယူၾကရလုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကြေတာ္မူသည့္အတြက္ ခံယူတဲ့သူေတြရဲ႕ ႏွလံုး 
သားေတြကလည္း ဆုေတာင္းေမတၱာ၌ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ျပင္ဆင္စု႐ုံးၾကဖုိ႔ လုိတယ္။ 
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ဘုရားက သူနဲ႔ အတူ မ်ားျပားလွတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကိုလည္း 
ေဆာင္က်ဥ္းလာပါတယ္။ ဉာဏ္ပညာ၊ နားလည္တတ္ျခင္း၊ အၾကံယူတတ္ျခင္း၊ အသိတရား၊ 
ဘုရားတရားၾကည္ညိဳျခင္း၊ ရဲစြမ္းသတၱိ ႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ေၾကာက္ရြံ႕႐ုိေသတတ္ျခင္း 
စတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ၇ ပါးကို ေပးပါတယ္။ ဒီဆုေက်းဇူးေတာ္ေတြအျပင္ ခ်စ္ျခင္း၊ ရႊင္လန္း 
ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ရက္ေရာျခင္း၊ သိမ္ 
ေမြ႕ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ကာအိေျႏၵေစာင့္ဆည္းျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ စင္ 
ၾကယ္ျခင္း၊ စတဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ အသီး အပြင့္ ၁၂ ခုကိုလည္း ေပးေတာ္မူပါတယ္။ 
ေက်းဇူးေတာ္ေတြ အမ်ားၾကီး ေပးေပမဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ပါးတည္း ရွိပါတယ္။ 
မ်ားျပား တုိးပြားေစတဲ့သူျဖစ္သလုိ စုစည္းေပးႏုိင္တဲ့ သူဟာလည္း ၀ိညာဥ္ေတာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 တမန္ေတာ္ၾကီးမ်ား ထားရစ္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ 
ေတာ္က ေဆးေၾကာျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို တုိးပြားေစပါတယ္။ ဒီ ေက်းဇူးေတာ္ကို လက္တင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါတယ္။ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က “သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ 
ေတာ္ဘုရား၏ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ျခင္းကို ခံယူေလာ့” ဆိုၿပီး ပရိတ္ေမတၱာကို ရြတ္ဆုိကာ 
ခရစၥမားမဂၤလာ ခံယူမယ့္သူကို နဖူးေပၚမွာ ခရစၥမားဆီျဖင့္ သုတ္လိမ္း ဘိသိတ္ေပးပါတယ္။ 
ဆီရဲ႕ အဓိပၸါယ္က ကုသျခင္း၊ ဘိသိက္ေပးျခင္း၊ သိကၡာတင္ျခင္း၊ ဂုဏ္အရွိန္ျမႇင့္တင္ျခင္း 
စတဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္ေတြရွိပါတယ္။ ခရစၥမားဆီကုိ လိမ္းက်ံျခင္းအားျဖင့္ ၀ိညာဥ္၌ 
မေပ်ာက္ပ်က္ႏုိင္ေသာ တံဆိပ္ကို ခပ္ႏွိပ္ေပးလုိက္တာမုိ႔ ေဆးေၾကာျခင္း စကၠရမင္တူးလုိပဲ 
တစ္သက္မွာ တစ္ၾကိမ္တည္းသာ ခံယူ ခြင့္ရွိပါတယ္။ 

(ေမလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၈)

လက္ေဆာင္ဆုိတာ သိမ္းထားဖုိ႔ မဟုတ္

 ခရစၥမားအားေပျခင္း စကၠရမင္တူးကို ခံယူတဲ့အခါ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားကို ခံယူၾကရၿပီး ရင့္က်က္ စံုလင္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။  ၀ိညာဥ္ေတာ္က 
ေပးတဲ့ ဆုေက်းဇူးကို ခံယူခဲ့သလို တစ္ပါးသူ အတြက္ မိမိရဲ႕ ဘ၀ကလည္း လက္ေဆာင္ 
ျဖစ္လာရပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုိတာ ေက်းဇူးေတာ္ လက္ေဆာင္ပါ။ 
၀ိညာဥ္ေတာ္က ဆုေက်းဇူးေတာ္ေတြေပးသလုိ မိမိဘ၀ကလည္းသူမ်ားအတြက္ ေက်းဇူး 
လက္ေဆာင္ျဖစ္လာရပါမယ္။ လက္ခံယူတယ္ဆုိတာ တစ္ခ်ိန္က် ျပန္ေပးဖုိ႔ အတြက္ 

ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ခံယူၿပီး သိမ္းထားဖုိ႔အတြက္မဟုတ္ပါဘူး။ ျပန္လည္ေ၀မွ်မွသာ ေက်းဇူူူး 
ေတာ္ ေတြက တုိးပြားလာမွာပါ။ 

 ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူတဲ့အခါ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သ႑ာန္တူလာၾကၿပီး ခရစၥမားအား 
ေပးျခင္း ခံယူတဲ့ အခါမွာေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္တဲ့ အမိအသင္းေတာ္ႏွင့္ပါ 
နီးနီးကပ္ကပ္ ေပါင္းစည္းလာၾကပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဟာ အသင္းေတာ္ 
ႏွင့္ ပတ္သက္သူတုိင္းရဲ႕ အလုပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ထင္ၾကတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး၊ 
ဆရာေတာ္ေတြ၊ ရဟန္း၊ သူေတာ္စင္ေတြသာ အသင္းေတာ္ အလုပ္ကို လုပ္ရမယ့္သူလုိ 
ထင္ၾကတယ္။ မဟုတ္ဘူး။ တုိ႔အားလံုးက အသင္းေတာ္ၾကီးပဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ 
ေဖးမ ေစာင့္ ေရွာက္ဖုိ႔ တုိ႔အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ တုိ႔အားလံုးက သာသနာေတာ္ၾကီးရဲ႕ 
အသက္ေသြးေၾကာ ေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာ မေမ့ထားပါနဲ႔။ ေနရာအရပ္ရပ္မွာ အမိအသင္း 
ေတာ္ၾကီးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစၥမား အားေပးျခင္းကို ခံယူျခင္းအားျဖင့္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ 
အသက္တာထဲမွာ အျပည့္၀ ပါ၀င္ေစဖုိ႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ခရစၥမားအားေပျခင္း ၀ိနည္းရဲ႕ 
နိဂံုးခ်ဳပ္အခမ္းအနားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း အမွတ္လကၡဏာကို ကမ္းလွမ္းဖို႔ ဆရာ ေတာ္က 
ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို တစ္ပါးတည္း ခံယူရရွိပါတယ္။ 
အဲ့ဒီျငိမ္း ခ်မ္းျခင္းကိုပဲ တစ္ပါးသူနဲ႔ အထူးသျဖင့္ အမိ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ဆက္လက္ 
ေပးေ၀ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းက သဟာ ဇာတရွိျခင္းကို ျပတယ္။ သဟဇာတ 
ရွိျခင္းက ေမတၱာတရားရဲ႕ ျပယုဂ္။ ေမတၱာတရားက ျငိမ္းခ်မ္း ေစပါတယ္။ 

 ခရစၥမားအားေပးျခင္းကို ဘယ္သူမွ မိမိတစ္ေယာက္ထဲအတြက္ ခံယူလုိ႔ မရပါဘူး။ 
တစ္ပါးသူရဲ႕ ၀ိညာဥ္ ေရးရာ ရွင္သန္ၾကီးထြားေစဖုိ႔အတြက္ အတူပါ၀င္ၾကရေသးတယ္။ 
သူတစ္ပါးနဲ႔ လက္တဲြ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း အားျဖင့္ မိမိရဲ႕ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွေတြကို ပိုၿပီး 
ဆံုေတြ႕ခြင့္ရပါတယ္။ မွတ္ထားပါ။ လက္ေဆာင္ဆုိတာ သိမ္းထားဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ 
ျပန္လည္ေ၀မွ်ရမယ္။ မ်ိဳ႕ေစ့တစ္ေစ့လုိပဲ လက္ထဲမွာ သိမ္းထားရင္ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ 
မဟုတ္ဘူး။ အမ်ားအတြက္ မိမိဘ၀ကို ခ်ေပးကာ စိုက္ပ်ိဳးလုိက္မွသာ အဆေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
အသီးေတြကို ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

(ဇြန္လ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၈)

ပညတ္တရားေတာ္

 ပုပ္ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ခရစၥမားအားေပျခင္း စကၠရမင္တူးမဂၤလာေတာ္ အ 
ေၾကာင္း သြန္သင္ေတာ္ မူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ပညတ္တရားေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကို 
ဆက္လက္ ပို႔ခ်သြန္သင္ပါတယ္။ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွာ ေယဇူးဘုရားႏွင့္ လူငယ္ေလးတစ္ေ
ယာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းအေၾကာင္းကို ဖတ္႐ႈရပါတယ္။ အဲ့ဒီလူငယ္ေလးက ေယဇူးဆီ၊ 
ဘုရားဆီလာၿပီး ထာ၀ရ အသက္ရဖုိ႔ ဘာလုပ္ရမလဲ လုိ႔ လာေရာက္ ေမးျမန္း ပါတယ္။ 
ဒီေမးခြန္းက ျပည့္၀စံုလင္ျခင္းကို ဆာငတ္ေနတဲ့ေမးခြန္း၊ တုိ႔အားလံုးကိုလည္း စိန္ေခၚ 
လုိက္တဲ့ ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထာ၀ရအသက္ရဖုိ႔ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ဘယ္လုိ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းရမလဲ။ 

 လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမးခြန္းကို ေထာက္႐ႈသြန္သင္ေနတာမုိ႔ လူငယ္ေတြကို 
ရည္ညြန္းၿပီးေတာ့ အထူး မိန္႔မွာခ်င္ပါတယ္။ လူငယ္တုိ႔ . .  ဘ၀ရဲ႕ အဆုိး၀ါးဆံုးရန္သူက 
ေန႔တဓူ၀ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ ျပသနာေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆုိး၀ါးျပင္းထန္လွတဲ့ 
အခက္ခဲပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန အဲ့ဒီကိစၥက ျပသနာ မဟုတ္ေသး ဘူး။ ျပသနာက ဟုိမေရာက္၊ 
ဒီမေရာက္ ေအးတိေအးစက္ မပူ မေႏြး ျဖစ္ေနတဲ့ ၾကားေန စိတ္ဓါတ္ ရွိေနတာက ျပသနာ။ 
ဟုိမေရာက္ ဒီမေရာက္ လူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ အနာဂတ္ဆုိတာကေရာ ေရရာပါ႔ 
မလား။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူက ရွင္သန္ျခင္းကုိ ရပ္ပစ္ထားတဲ့ သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ။ 
ေရွ႕လည္း မတုိးဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈလည္း မရွိဘူး။ တစ္ေနရာထဲမွာပဲ ရပ္တန္႔ေနတယ္။ 
အရာရာကို ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ထိတ္လန္႔ေနတယ္။ ခြန္အားမရွိ၊ ၾကိဳးစားျခင္းမရွိ မေရြ႕လ်ားတဲ့ 
ေက်ာက္တံုးၾကီးတစ္ခုလုိပဲ မာေၾကာ ရပ္တန္႔ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ ရွိတယ္။ 

 ဘ၀ဆုိတာ ရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္ေလ။ ရပ္တန္႔ေသဆံုးေနဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ အိမ္မွာ 
လူငယ္တစ္ေယာက္ ပ်င္းရိေလးကန္စြာ အခ်ိန္းျဖဳန္းထုိင္ေနတာေတြ႕ရင္ မိဘေတြက 
ေနမေကာင္းဘူးလား၊ ဘာျဖစ္တာလဲ ဆုိၿပီး စိတ္ပူ ေမးၾကတယ္။ ဟုတ္တယ္။ အဲ့လုိမ်ိဳး 
လူငယ္က ဖ်ားနာေနတဲ့ လူငယ္နဲ႔ တူတယ္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ဟာ အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ 
ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ေနတဲ့ဘ၀၊ အျငိမ္မေန လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ေနတဲ့ ဘ၀၊ ဘ၀ရဲ႕ လွပျခင္း ေတြကို 
ခံစားၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိရွိိ ရွင္သန္ရတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ စစ္မွန္တဲ့ ဘ၀မ်ိဳးကို ဆာငတ္ 
ေတာင့္တျခင္း မရွိဘူးဆုိရင္ ေလာကၾကီးရဲ႕ တိုးတက္ရွင္သန္မႈေတြလည္း ေျဗာင္းဆန္ 
သြားႏုိင္တယ္။ ဒီေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ဘ၀၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျပည့္၀တဲ့ ဘ၀အသက္တာကို ဘယ္လုိ 
ရွာေဖြလုိ႔ ရႏုိင္မလဲ။ အေျဖကို လုိခ်င္လုိ႔ ေမးခဲ့တဲ့ လူငယ္ေလးရဲ႕ ေမးခြန္းကို ခရစ္ေတာ္ 
ဘုရားက ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ပညတ္ေတာ္ေတြကို ေစာင့္ထိန္းပါတဲ့။ ပညတ္ေတာ္ေတြကို 
ေစာင့္ထိန္းခဲ့တာ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀ကတည္းကပါလုိ႔ လူငယ္ေလးက 
ျပန္ေျဖတယ္။ တို႔ငယ္စဥ္ဘ၀ကိုေရာ ဘယ္လုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကလဲ။ ငယ္ဘ၀မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ 
အားနည္းခ်က္ေတြ ကိုလက္ခံတတ္လာတယ္၊ မရွိေသးတာကုိ သတိမူလာၿပီဆုိရင္ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

ခရစၥမားအားေပးျခင္း စကၠရမင္တူးမဂၤလာ သီကုိရွင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား 
ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရမင္တူး မဂၤလာေတာ္အေၾကာင္း သြန္သင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ခရစၥမားအား 
ေပးျခင္း စကၠရမင္တူးမဂၤလာေတာ္အေၾကာင္းကုုိ ဆက္လက္သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

အရြယ္ေရာက္တဲ့ လူျဖစ္ၿပီလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ဒီလူငယ္ေလးက သူလုပ္ႏုိင္တာေတြကိုပဲ ျမင္တယ္။ 
သူ ဘာလုပ္ဖုိ႔ လုိေသးလဲဆုိတာကို မျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဥပေဒပညတ္ေတာ္ေတြကို သူလုိက္ 
နာခဲ့တာ သူတစ္ကိုယ္စာ ေကာင္းစားဖုိ႔အတြက္ပဲျဖစ္ခဲ့တယ္။ တစ္ေယာက္ထဲ ရွင္သန္ 
သူအတြက္ အသက္တာဟာ မျပည့္၀ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္က “မင္းမွာ တစ္ခု 
လုိေသးတယ္။ ရွိသမွ်ကို ေရာင္းခ်ၿပီး ဆင္းရဲသားေတြကိုေပးပါ။ ထာ၀ရအသက္ရဖုိ႔ ငါ႔ 
ေနာက္သို႔လုိက္ပါ” လုိ႔ ထပ္မံ ဖိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္က တရားဥပေဒ 
ပညတ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ လာျခင္းမဟုတ္၊ ျပည့္၀စံုလင္ ေစဖုိ႔ အတြက္ လာခဲ့တယ္လုိ႔ 
မိန္႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕ေဘာင္အတြင္းကေန ေက်ာ္ၿပီး အမ်ားအတြက္ ငါ ဘာလုပ္ ဖုိ႔ 
လုိေသးလဲဆုိတာကို ရွာေဖြဖုိ႔လုိတယ္။ ကိုယ့္ဘ၀ကို ဘာမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ 
စံုလင္တဲ့ ဘ၀အသက္ တာကို ေရာက္ရွိဖုိ႔လည္း ခက္ခဲေနပါလိမ့္မယ္။ ၀ိုးတ၀ါးလူငယ္ 
အျဖစ္ကေန ထာ၀ရသုခခ်မ္းသာရဖုိ႔ ပညတ္ တရားေတြကို ဘယ္လုိ လိုက္က်င့္ေလွ်ာက္ 
လွမ္းၾကမလဲဆုိတာကို ဆက္လက္ ရွာေဖြၾကရေအာင္။ 

(ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၈)

အာဏာရွင္လား၊ ေမတၱာရွင္လား

 သမၼာက်မ္းစာမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ တရားပညတ္ေတြဟာ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ တည္ 
ရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူသားအခ်င္းခ်င္းၾကား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အဆင္ ေျပေစဖုိ႔ 
ထားရွိခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ လူနဲ႔ ဘုရားၾကားမွာ ပဋိညာဥ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆုိၾကတယ္။ ေျပာရ 
ရင္ေတာ့ သေဘာတူညီမႈ ယူၾကတဲ့ သေဘာပဲ။ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းမွာ ဘုရားရွင္ 
ကိုယ္တုိင္က လိုက္နာက်င့္ၾကံဖုိ႔ မိန္႔မွာခ်က္ ၁၀ ခုကို ေပးတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ တကယ္ 
ထမ္းေတာ့ ပညတ္ေတာ္လုိ႔ မေျပာထားပါဘူး။ မွာၾကားခ်က္နဲ႔ ပညတ္ခ်က္ဆုိတာ အဓိပၸါယ္ 
ကြာပါတယ္။ ပညတ္ထားတဲ့ ဥပေဒပံုစံ သက္ေရာက္ေပမဲ့ ဘုရားကုိယ္တုိင္က ငါ ပညတ္ 
တယ္လုိ႔ မမိန္႔ခဲ့ပါဘူး။ ပညတ္ဥပေဒမွာ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးစရာေတြမလုိဘူး။ မိန္႔ၾကားတဲ့ 
စကားမွာေတာ့ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းေတြရွိတယ္။ ခမည္းေတာ္ဘုရားက ႏႈတ္က 
ပါတ္ေတာ္အားျဖင့္ မွာၾကားတယ္။ အဲ့ဒီႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က လူ႔အျဖစ္ယူတဲ့ ဘုရား 
သားေတာ္ ျဖစ္လာတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အားျဖင့္ ေမတၱာကို ျပလုိက္တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ 
တစ္ေယာက္ မခ်စ္တတ္ၾကတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ဟာ အျပန္အလွန္ အဆက္ သြယ္လည္း 
မျပဳၾကပါဘူး။ ႏွလံုးသားကို စကားေျပာတဲ့အခါ အထီးက်န္ျခင္းဆုိတဲ့ ေ၀ဒနာလည္း လြင့္စင္ 
သြားတယ္။ ႏွလံုးသားက ေျပာလာတဲ့စကားကို နားေထာင္တယ္။ ဒီအခါမွာ လူႏွစ္ဦးၾကား 
ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိတာ ရိွလာတယ္။ တုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး ဆုိတာဟာ 
ဘုရားရဲ႕ မိန္႔မွာစကားေတြပဲ။ မိန္႔မွာခ်က္ (၁၀) ခ်က္နဲ႔ လူကို အဆက္ သြယ္လုပ္တယ္။ 
ၿပီးေတာ့ လူ႔ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မူကိုလည္း ေစာင့္ဆုိင္းေလ့ရွိပါတယ္။

 အမိန္႔ေပးတာနဲ႔ စကားေျပာတာ မတူ ဘူးေနာ္။ စကားေျပာျခင္းမွာ အျပန္အလွန္ 
သ ေဘာတရား ရွိတယ္။ သူမ်ားရဲ႕ သေဘာထား အျမင္ကိုလည္း နားေထာင္တယ္။ 

ဘုရားရွင္ ေပးတဲ့ ပညတ္ဆုိတာလည္းပဲ 
တကယ္ေတာ့ အမိန္႔မဆန္ပါဘူး။ နားေထာင္ 
ေဆြးေႏြးတဲ့ သေဘာ ရွိပါတယ္။ စကားအားျဖင့္ 
ေမတၱာ တရားေတြလည္း သက္၀င္ စီးဆင္းမႈ 
ရွိတယ္။ ဒီအတုိင္းၾကည့္ရင္ေတာ့ ပညတ္ဆုိ 
တာၾကီးက အမိန္႔ေပးသလုိလုိ ထင္ႏုိင္ပါတယ္။ 
တကယ္ ဆုိရင္ အမိန္႔သေဘာမရွိပါဘူး။ ဖခင္ 
တစ္ေယာက္က သူ႕ရဲ႕ သားသမီးေတြ မျဖစ္ 
သင့္တာ မျဖစ္ရေအာင္ လမ္းမမွားေစခ်င္တဲ့ 
ေမတၱာ တရားပါတဲ့ ဆံုးမသြန္သင္ခ်က္လုိ႔ ေျပာ 
ရင္ ပိုမွန္မယ္ ထင္တယ္။ ဘုရားရွင္က သူ႕ရဲ႕ 
မိန္႔မွာခ်က္ေတြကို လြတ္လပ္စြာနဲ႔ လုိက္ က်င့္ 
ေစတယ္။ ဖိအား တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘူး။ ဒါကို 
နတ္ဆုိးက အာဒံ ဧ၀ကုိ ေႏွာက္ယွက္တဲ့ အခါ 
မွာ ဘုရားက မင္းတုိ႔ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား ခ်င္လုိ႔၊ 
သူ႕လုိ ျဖစ္လာမွာစုိးလုိ႔ အသီးကို မစားခုိင္းတာ 
လုိ႔ ဖ်ားေယာင္း အယံုသြင္း ပါတယ္။ ေမတၱာ 
တရားပါတဲ့ ဘုရားရဲ႕ မိန္႔မွာခ်က္ကို နတ္ဆုိးက 
ေမတၱာမဲ့တဲ့ ပညတ္အမိန္႔တစ္ခုလုိ ထင္ေအာင္ လိမ္ညာပစ္ခဲ့တယ္။ 

 စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရားက လုပ္ပါ၊ မလုပ္နဲ႔ လုိ႔ မွာၾကားတာေတြဟာ တစ္မိန္႔တစ္သံ 
အာဏာ မဆန္ပါဘူး။ လူ ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိိ႔အတြက္ မွာၾကားခဲ့တဲ့ ပညတ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘုရားက အာဏာရွင္ မဆန္ဘူး။ ေမတၱာရွင္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔။ 
အမိန္႔ဆုိတာ အာဏာရွင္ဆီကပဲ လာတယ္။ မိန္႔မွာစကားဆုိတာကေတာ့ ဖခင္ဆီကေနပဲ 
လာပါတယ္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္မပါဘဲ ကြ်န္စိတ္ဓါတ္ေတြရွိတဲ့ လူေတြသာလွ်င္ ဘုရားရဲ႕ မိန္႔မွာ 
ပညတ္စကားေတြကို အေကာင္းမျမင္ အဖ်က္သေဘာနဲ႔ ႐ႈျမင္တတ္တယ္။ ၀တၱရားရွိလုိ႔ 
လုပ္ရတယ္။ ပညတ္ထားလုိ႔ ေစာင့္ထိန္းရတယ္လုိ႔ ျမင္တတ္ၾကတယ္။ ဘုရားသားသမီးေတြ 
ျဖစ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြက ပညတ္ကို ပညတ္အတုိင္းပဲ က်င့္လုိ႔ မရပါဘူး။ ပညတ္အတုိင္း 
တေသြမတိမ္း လုိက္နာၿပီး ေမတၱာတရားေတြ မပါဘူးဆုိရင္ ဒါဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ဘုရား 
သားသမီးေတြရဲ႕ အျပဳအမႈ မဟုတ္ပါဘူး။ သခင္ေျပာတဲ့စကားကို အမိန္႔လုိ နားေထာင္ 
တတ္တဲ့ ကြ်န္တစ္ေယာက္သာသာပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ေပးတဲ့ ပညတ္ 
မိန္႔ၾကားခ်က္ေတြကို လြတ္လပ္စြာ ေမတၱာတရားနဲ႔ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္၊ မိမိ ဘ၀ 
စံုလင္ေစဖုိ႔အတြက္ လုိက္နာက်င့္ၾကံၾကရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။

(ဇြန္လ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၈)
သီကုိရွင္း

ဘုရားသခင္ကို ထိခိုက္ေစာ္ကား၍ေျပာဆိုျခင္းသည္ အျပစ္ႀကီးျဖစ္သည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္မိန္႔ၾကား

 ဘာသာျခားမ်ားပင္ေျပာရန္မ၀ံ့ရဲေသာ 
ဘုရားသခင္ကို ထိခိုက္ေစာ္ ကားသည့္ 
အမဂၤလာစကားကို တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး၏ 
အျမင့္ဆုံး သမၼတရာထူးကို ထမ္းေဆာင္ေန 
ေသာ သူကေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ 

 သူသည္လည္း သူ ထိခိုက္ေစာ္ 
ကား လုိက္ေသာဘုရားကို သက္၀င္ယုံ 
ၾကည္သူ ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ အတြင္းက ေျပာ 

ခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတး၏ ဘု
ရားသခင္အားထိခုိက္ေစာ္ကားေသာစကား
မ်ားသည္ မီဒီယာ၌လည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္ 
မ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ အံ့အားသင့္၊ ထိတ္ 
လန္႔စရာမ်ား၊ စိတ္မေကာင္းစရာမ်ား ျဖစ္ 
ေစခဲ့သည္။ 

 ေယဇူး သခင္ ကို က်မ္းတတ္ဆရာ၊ 
ဖာရီေဇဦးတို႔က “ေယဇူးသခင္သည္ နတ္ 
ဆိုးမင္းကို အားကိုး၍ နတ္ဆိုးမ်ားကို ႏွင္ 
ထုတ္သည္” ဟု မေလးမစား၊ ထင္ေယာင္ 
ထင္မွား၊ စြပ္စဲြ ေျပာဆုိျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ 
ပုပ္ရဟန္းမင္း ၾကီး ဖရန္စစ္က ထိုသို႔ စြပ္စဲြ 
ေျပာဆိုခ်က္ကို ေယဇူးသခင္သည္ ေရငုံ 
ႏႈတ္ပိတ္ မေနခဲ့ေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆိုေသာ္ က်မ္း တတ္ဆရာမ်ား၊  ဖာရီေဇဦး 
တို႔သည္ ေယဇူးသခင္၏ အသက္တာ၌ 
ကိန္း၀ပ္ လွဳပ္ရွားေနေသာ ဘုရားသခင္၏ 
ခ်စ္ျခင္းကိုမျမင္၊ မသိႏိုင္ဘဲ ေျပာဆုိေနျခင္း 
သည္ အျပစ္ၾကီးကို က်ဴးလြန္ေစသကဲ့ သို႔ 
ျဖစ္ေနျပီး ဤအျပစ္သည္ အမွန္တရား 
ကိုျငင္းပယ္ေသာအျပစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္ 
တရားကို ျငင္းပယ္ျခင္း သည္ သန္႔ရွင္းေသာ 
၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ထိခိုက္ ျပစ္မွားရာ ေရာက္ 

ျပီး၊ အျပစ္ၾကီး ေျမာက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ဇူလိုင္လ ၁၇ 
ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ သံုးရက္တိုင္ အစာ 
ေရွာင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေပးကမ္း စြန္႔ 
ႀကဲျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ဘာသာဝင္မ်ား 
အား ေတာင္းခံခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေၾကျငာစာ 
တြင္ အမည္ေဖၚျပျခင္း မရွိဘဲ ဘုရားသခင္ 
အား ထိခိုက္ေစာ္ကားေသာ စကားဆိုမိျခင္း 

အတြက္ အျပစ္ေျဖသည့္ အေနျဖင့္ ထိုသို႔ 
က်င့္ ေဆာက္တည္ၾကရန္ ေဆာ္ေၾသာ္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။

 သမၼတ ဒူတာေတး သည္ ပုပ္ရ 
ဟန္း မင္းႀကီး၊ ဥေရာပသမၼဂ၊ ကုလသမၼဂ 
အပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္း သူ၏ 
မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္ေစာ္ကား ေျပာဆိုခဲ့ 
သည္မ်ားရွိသည္။ ယခအခါတြင္ အသင္း 
ေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကိုပါ တိုက္ခိုက္ေျပာ 
ဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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တံတိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္မိန္႔ၾကား

 အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္ အ 
လြန္လိုအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ခြဲ 
ျခားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ 
ျခင္း တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ 
ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္ 
စစ္က အီတလီႏုိင္ငံ ဘာရီ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာမ်ား စု 
ေပါင္းဆုေတာင္းပြဲတြင္ မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။

 အီတလီႏိုင္ငံ ဘာရီၿမိဳ႕တြင္ အ 
ေရွ႕ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ 
ဘာသာဝင္ ငါးေထာင္ခန္႔သည္ ေဒသတြင္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲ တစ္ခုကို  
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္၌ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ဤသမိုင္းဝင္ ဆုေတာင္းပြဲကို ဧၿပီ 
လတြင္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ျပင္ဆင္မႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္းရွိ 
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား အားလံုး စု႐ံုး 
ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ အစီ 
အစဥ္တစ္ခု အျဖစ္ မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကသူ၏ မိန္႔ခြန္း 
တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ 
ေဆာက္တည္ႏိုင္ရန္ အဓိကက်ေသာ အ 

ခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့သည္။ သူ 
ေျပာေလ့ရွိသည့္ အတိုင္း လက္နက္ေရာင္း 
ဝယ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ဦးစြာ ျပစ္တင္ခဲ့သည္။ 
ဟီ႐ိုရွီးမားႏွင့္ နာဂါဇာကီတြင္ က်ခဲ့ေသာ 
အႏုျမဴဗံုးကဲ့သို႔ ဖ်က္အားႀကီးေသာ လက္ 
နက္မ်ား တီထြင္ကာ မိမိတို႔ စီးပြါးေရးကို 
သာ ၾကည့္ၿပီး လူအမ်ား ဒုကၡ ခံစားေစေသာ 
အတၱေလာဘမ်ား ေရွာင္ရွားၾက႔ရန္ ႏိႈး 
ေဆာ္ခဲ့သည္။ လက္နက္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၏ 
အထိအနာဆံုး သားေကာင္မ်ားမွာ ကမၻာ 
ေျမႀကီးႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား ျဖစ္သည္။

 အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လက္ 
ကိုင္ထားသူတို႔သည္ မိမိတို႔ အက်ိဳးအျမတ္ 
ကို မၾကည့္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွန္ 
တကယ္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ 
ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 "လူအမ်ားက ဒုကၡမ်ိဳးစံု ခံစားရစဥ္ 
လူနည္းစုက အျမတ္ ထုတ္ေနျခင္းမ်ားကို 
ရပ္တန္႔ၾကပါ၊ လူေတြကို တကြဲစီ ျဖစ္ေစတဲ့ 
နယ္နမိတ္ေတြ ျဖတ္ေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ျခင္း 
ေတြကို ရပ္တန္႔ၾကပါ။ တဝက္တပ်က္ အ 
မွန္ တရားေတြနဲ႔ လူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ေတြကို ႐ိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္စီးေနတာေတြကို ရပ္ 
တန္႔ၾကပါ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို 
အရင္းတည္ၿပီး ကိုယ့္အတြက္ အျမတ္ထုတ္ 

ေနတာေတြကို ရပ္တန္႔ၾကပါ။" ဟု ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 "တံတိုင္းေတြကာရံျခင္း၊ အင္အား 
ျပျခင္းေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးကို ေဆာက္တည္ေပးႏိုင္မွာ မ 
ဟုတ္ ပါဘူး။ အျပန္အလွန္ နားေထာင္ခ်င္ 
တဲ့စိတ္ထား၊ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလိုတဲ့ ဆႏၵ 
ေတြ လက္ေတြ႕က်က် ရွိျခင္းကသာလွ်င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မွာပါ"

 ဤ မိန္႔ခြန္း မေျပာမီ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ အေရွ႕အလယ္အ 
ပိုင္းေဒသတြင္းမွ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ 
အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဦးစြာ 
ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ "သင္တို႔ 
အေပၚ ၿငိမ္သက္သာယာျခင္း ရွိပါေစ။ 
အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသအတြက္ ခရစ္ 
ယာန္မ်ား" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု စု 
ေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ 
တြက္ တဖက္တလမ္းမွာ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

Ref: Catholic News Agency

မုန္းတီးခံရျခင္းကို ခ်စ္ျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္းတို႔နဲ႔ တုန္႔ျပန္ၾက
 "ေနာက္လိုက္ တပည့္ တစ္ဦးျဖစ္ 
တယ္ဆိုတာ ေရြးေကာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာတာပါ။ အဲ့ဒီေရြးေကာက္ခံရျခင္းဟာ 
ဘုရားရဲ႕ လက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္သလို စြန္႔ 
စားရတဲ့ အသက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။" 
ဟု ဗာတီကန္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံရဲ႕ အတြင္းေရးမႉး 
ခ်ဳပ္ အာဒီနယ္ ပီအယ္တ႐ို ပါ႐ိုလင္းက 
ရွင္ေယာဟန္ ဧဝံေဂလိက်မ္းပိုဒ္ျဖစ္တဲ့ သင္ 
တို႔သည္ ေလာကႏွင့္မဆိုင္ ဟု ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
စကားကို ကိုးကားကာ ၾသဝါဒတြင္ မိန္႔ၾကား 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ေလာကသားေတြက အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ တပည့္ 
မ်ားကို မုန္းတီးသည္ကို ကာဒီနယ္က ယခု 
ကဲ့သို႔ ရွင္းျပခဲ့သည္။ "ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ 
လိုက္ေတြက ေလာကသားေတြနဲ႔ ဘဝ 
ေဆာက္တည္ပံုခ်င္း မတူညီၾကပါဘူး။ ခရစ္ 

ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြမွာ ဘုရားသခင္ 
ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းနဲ႔အတူ ဘဝရဲ႕ အေျခခံ 
တည္ေဆာက္မႈဟာ ဧဝံေဂလိတရား ေတာ္ 
ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီတရားေတာ္အေပၚမွာ လူ 
သားေတြဟာ ေပ်ာ္ေမြ႕ၿပီး အသြင္ေျပာင္းလဲ 
လာၾကပါတယ္။"

 ၂၀၁၈ခု ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္တြင္ 
အာကြိလာ ၿမိဳ႕၌ ရဟႏၲာ ဟဲမာဂိုးရပ္စ္ ႏွင့္ 
ေဖၚတူနားတုစ္ တို႔၏ ပြဲေတာ္က်င္းပေသာ 
မစၧားတြင္ ကာဒီနယ္ႀကီးက ၾသဝါဒ ေပးခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ အတြင္းေရးမႉး ကာဒီနယ္ 
သည္ ထိုၿမိဳ႕တြင္ ပထမ ကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးျခင္း 
ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ညီလာခံ က်င္းပရန္ ေရာက္ 
ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

 "ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႔ 
မမုန္းတီးတတ္ေအာင္ သင္ယူၾကပါစို႔။ ခရစ္ 
ေတာ္ဟာ ခမည္းေတာ္အပ္ႏွင္းေပးလိုက္တဲ့ 

လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေက်ႃပြန္ဖို႔အတြက္ ဒီ 
မုန္းတီးျခင္းဆိုတာကို ခါးစည္း ခံခဲ့တယ္။ 
ခရစ္ေတာ္ဟာ သူသားေတြကို ခ်စ္ဖို႔၊ မုန္း 
တီးျခင္းနဲ႔ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ဥာဏ္ပညာမွ 
ကယ္တင္ဖို႔၊ အဆုိးကို အေကာင္းနဲ႔ အႏိုင္ 
ယူဖို႔၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ဖို႔ 
အမုန္းခံခဲ့ရတယ္။ အခုမ်က္ေမာက္ ကာလ 
အခ်ိန္အခါမွာ မုန္းတီးျခင္းကို ဆန္႔က်င္ၿပီး 
ခ်စ္ျခင္းဘက္မွာေနဖို႔၊ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈျခင္းကို 
ဆန္႔က်င္ၿပီး သူတပါးအား ဂ႐ုစိုက္တတ္ဖို႔၊ 
ေသျခင္းရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ ေနၿပီး ရွင္ 
သန္ျခင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သက္ 
ေသခံမ်ား ျဖစ္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ 
အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေခတ္အခါ၏ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ခြန္အား ေပး 
ခဲ့သည္။

Ref: Vatican News

ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း အဆက္မျပတ္ သတင္းေကာင္းေၾကျငာသူအျဖစ္ ေနထိုင္ၾကပါစို႔
 ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အေမရိကန္ သာသနာ 
ျပဳ ကြန္ဂရက္စ္သည္ အေမရိကတိုက္အတြင္း 
သာသနာျပဳ စိတ္ဓါတ္မ်ား ခိုင္မာေရးအတြက္ 
အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ကာဒီ 
နယ္ ဖါနန္ဒို ဖီလိုနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကာဒီ 
နယ္ဖီလိုနီသည္ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း ျပန္႔႔ပြါး 
ေရး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ံုးေတာ္၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး 
ျဖစ္ၿပီး ယခုက်င္းပေနေသာ ကြန္ဂရက္စ္တြင္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အာဏာလြဲအပ္ခံရေသာ ကိုယ္ 
စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ 
 ဤ ကြန္ဂရက္စ္သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 

ႀကီး ဖရန္စစ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဧဝံေဂလိတရား 
ေတာ္၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း စာခၽြန္ေတာ္တြင္ မွာ 
ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာကာ အေမရိကတိုက္၏ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူေနမႈစနစ္တို႕ကို အေျခခံကာ 
လက္ေတြ႕က်င့္ေဆာက္တည္ကာ ဧဝံေဂလိ သ 
တင္းေကာင္းကို အဆက္မျပတ္ ေၾကျငာေဟာ 
ေျပာသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား 
ရွာေဖြမည္ ျဖစ္သည္။
 ၂၀၁၈ ခုဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ 
ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ကာဒီနယ္ 
ဖီလိုေနက ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာ 

ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို 
ေေျပာျပခဲ့သည္။ ဘာသာဝင္မ်ား ႏွင့္ ေဆးေၾကာ 
ျခင္းခံၿပီးေသာ္လည္း ခံယူထားေသာ ေဆးေၾကာ 
ျခင္းအတိုင္း မေနထိုင္သူမ်ားအား ၏ ဝိညာဥ္ေရး၊ 
ကိုုယ္က်င့္တရားေရးတို႔ ခိုင္မာေစရန္ သိုးထိန္း 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ အ 
ေၾကာင္း လံုးဝ မသိေသးသူမ်ားအား ေဟာၾကား 
ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 
 အေမရိကတိုက္တြင္ ဤ အမ်ိဳးစား သံုး 
မိ်ဳးလံုး ရွိေနၿပီး အေမရိက အသင္းေတာ္အတြက္ 
ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္သည္။

 ဒုတိယ ေထာင္စုႏွစ္တြင္ ဧဝံေဂလိ 
တရားေတာ္ ျပန္႔ပြါးခဲ့ေသာ အေမရိက ေျမေပၚ 
တြင္ တရားေတာ္၏ သစ္လြင္မႈကို အစဥ္ခံစားကာ 
ၿငီးေငြ႔ေအးခဲမသြားဘဲ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေန 
ေစရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ သာသနာျပဳ ေခၚေတာ္ 
မူျခင္းမ်ား တိုးပြါးလာေစရန္၊ သာသနာျပဳမ်ားကို 
ေဒသအတြင္းသာမက အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း 
ေဝမွ်အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ရန္ အားေပးခဲ့သည္။ 
အေမရိကတြင္သာမက ကမၻာ တဝွမ္းလံုးတြင္ ဧဝံ 
ေဂလိတရားေတာ္ အမႈထမ္းမ်ား လိုအပ္ေနသည္ 
ဟု ကာဒီနယ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္း

 ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သ 
လစ္ သာသနာ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရား 
မ်ား အခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း ေကာ္မ 
တီမွ ႀကီးမႈးျပဳလုပ္ေသာ “ကိုးကြယ္မႈ ဘာ 
သာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေတြ႔ဆံု 
ျခင္း” အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ 
၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ဘာသာ 
အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တကြ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ရျခငး္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ ခ်စ္ခင္ရငး္ႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ 
ရန္ႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ယခု ေတြ႕ဆံုပြဲကုိ ျပဳလုပ္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။ 

 ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ဘာသာ အသီးသီးမွ 
ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ကိုးကြယ္ ယံု 
ၾကည္ရာ ဘာသာအလုိက္ေန႔စဥ္ အသက္ 

ရွင္ ေနထိုင္ျခင္းတြင္ ေမတၱာ တရားသည္ 
အေရးႀကီးသည့္အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို 
ဘာသာ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေဟာေျပာေ၀ငွခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ 
ေရးတြင္ ဘာသာ အသီးသီးမွ လူသားမ်ား 
အားလံုး မိမိတို႔ ဘာသာတရား၏ တရား 
ေတာ္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာ က်င့္ေဆာက္ 
တည္ ၾကမည္ဆိုပါက ကမာၻႀကီးဟာ 
ၿငိမ္းခ်မ္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာတရား၏ 

အဆံုး အမမ်ားအား လုိက္နာျခင္းမရွိဘဲ 
လုပ္ေဆာင္ ေနသူအခ်ိဳ႕အား မိမိတို႔ အေန 
ျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ လက္တြဲေခၚေဆာင္ ၾက 
မည္လဲဆိုသည္ကို အတူတကြ ၀ိုင္း၀န္း 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခငး္ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို 
ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

News & Photo (Pinky)
RVA Myanmar Service

ျမန္မာနုိင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးေကာ္မရွင္ နွင့္ 
ဖယ္ခုံဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ပညာေရးေကာ္မရွင္တုိ ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေျခခံပညာသင္ 

ဆရာ/ဆရာမမ်ား အတြက္ ၁၀ လၾကာ သင္တန္း တစ္ရပ္ဖြင့္လွစ္
 ျမန္မာနုိင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ၾကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးေကာ္မရွင္ 
နွင့္ ဖယ္ခုံဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ပညာေရး 
ေကာ္မရွင္တုိ႔ ပူးေပါင္းျပီး “Primary 
Teacher Education and Training”  
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၀ လၾကာ သင္တန္းတစ္ရပ္ 
ကုိ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ 
၄င္း ၁၀ လၾကာသင္တန္းကုိ ရွမ္းျပည္ 
ေတာင္ ပုိင္း ဖယ္ခုံျမဳိ႔နယ္၊ မုိးျဗဲတိုက္နယ္ 
ေပြခုံ (၂) တြင္ ရွိေသာ (Mother of God 
Catholic Church) ဘုရားေက်ာင္းဝင္း 
အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ၄င္းသင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အေျခခံပညာ 
ေရး ျဖစ္လာေစရန္နွင့္ ၄င္းအတြက္ လုိအပ္ 
သည့္ အေျခခံဗဟုသုတမ်ား၊ သင္ၾကားေရး 
ဆုိင္ရာ သီအုိရီမ်ားနွင့္ လက္ေတြ႔ေလ့လာ 
သင္ယူျခင္းမ်ားကုိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေလ့ 
လာတတ္ေျမာက္ေစျပီး ျပန္လည္ အသုံး 
ခ်သင္ၾကားနုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

 အဆုိပါ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း 
အခမ္းအနားသုိ႔ ဖယ္ခုံ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
၏ ပညာေရးေကာ္မရွင္ ဒါရုိက္တာနွင့္ 
မုိးျဗဲတုိက္နယ္၏ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ 

ၾကီး Rev. Fr. Aniceto Day Dereh နွင့္ 
လက္ေထာက္ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
Fr. Matthias Banri Ngai၊ ျမန္မာနုိင္ငံ 
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ၾကီးမ်ားအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ 

ပညာေရးေကာ္မရွင္၏ ဒါရုိက္တာျဖစ္သူ 
Mrs. Lucrecia Naw Kyu Khin၊ ပညာ 
ေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဧည့္သည္ 
ေတာ္မ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားနွင့္ သင္တန္း 
သားမ်ား  တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 အခမ္းအနားကုိ ဖယ္ခုံ ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာ၏ ပညာေရးေကာ္မရွင္၏ ဒါ ႐ုိက္ 
တာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္သူ Rev. Fr. Anice-
to Day Dereh  မွ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ 
ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီး CBCM ပညာေရးေကာ္မရွင္ 
ဒါရုိက္တာ Mrs. Lucrecia Naw Kyu Khin 
မွ သင္တန္းသားမ်ားအား ၾကဳိဆို ႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 တက္ေရာက္ခ်ိန္ ၁၀ လ ၾကာျမင့္ 
မည္ျဖစ္ေသာ ၄င္းသင္တန္းသို႔ တက္ 
ေရာက္သူ ဆရာမ (၁၇) ဦး၊ ဆရာ(၃) ဦး 
စုစုေပါင္း သင္တန္းသားဦးေရ ၂၀ ဦး ရွိခဲ့ျပီး 
၄င္းသင္တန္းသားမ်ားမွာ ဖယ္ခုံ၊ ဗန္းေမာ္၊ 
ေတာင္ငူ၊ ကေလး၊ ျပည္ စေသာ သာသနာ 
(၅)ခု တုိ႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။

 ECE

သင္တုိ႔သည္ “သတင္းေကာင္း”ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ ေဆာင္ယူလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေသာ 
သတင္းေကာင္းသည္ သင္တုိ႔၏ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳမႈ၊ သင္တုိ႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ သင္တုိ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသည္။ 

ဧကန္စင္စစ္ သင္တုိ႔သည္ သတင္းေကာင္း ျဖစ္ေပသည္။
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္တြင္ လူငယ္မ်ားအား မိန္႔ၾကားေသာ ၾသဝါဒ ၃၀ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 7

ေတာင္ႀကီး ဂုိဏ္းခ်ဴပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai ၏ ( ၆၂ ) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပ
 ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္ 
ေသာ ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Basilio Athai ၏ ေမြးေန႕ မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေတာင္ႀကီးျမဳိ႕ စိန္ဂ်ိိဴး 
ဇက္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၌ ဆရာ ေတာ္ႀကီး 
ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ကာ ေမြးေန႔ ေက်းဇူး 
တင္ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာၾကား 
ခဲ့သည္။

 ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်း 
ဇူးတင္  မစၦားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ရဟန္း 
၇ ပါး၊ ဒီကင္ ၁ ပါး၊ စိန္မိုင္ကယ္ေက်ာင္းမွ 
ကိုရင္မ်ား၊ စိန္ထေရးဇာ ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ 
ေပၚရွိဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ 
ဘာသာတူမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး 
အတြက္ အတူတကြ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾက 
သည္။

 ဆရာေတာ္ၾကီးက ဆုံးမၾသဝါဒ 
ႃမြက္ၾကား ရာတြင္ က်မ္းစာ ေတာ္ျမတ္ ၌ 
သခင္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ရည္ညႊန္း၍   ေကာင္း 

ေသာ သုိးထိန္းၾကြလာလိမ္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
၄င္းသုိးထိန္းသည္ ေပ်ာက္သြားေသာ၊ လမ္း 
မွားသုိ႔ ေရာက္ေနေသာသုိးမ်ားကုိ ျပန္လည္ 
စုစည္းၿပီး စားက်က္ေကာင္းေသာ ေနရာ 
ျမက္ခင္းစိမ္းသရွိရာအရပ္တြင္ သုိးမ်ားကုိ 
ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိ 

ထားေၾကာင္း ဘာသာတူမ်ား အေနျဖင့္ 
လည္း တနဂၤေႏြ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း အ 
ခမ္းအနားကို မွန္မွန္ပါဝင္ၿပီး စိတ္ဝိညာဥ္ 
အာဟာရ ရယူၾကရန္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ 
ေတာ္ထြက္စကားမ်ားကုိ နာ ယူ၍ ခြန္အား 
ယူၾကရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

 မစၦားတရားအျပီးတြင္ ဘာသာတူ 
မ်ားနွင့္ ဘာသာေရးအသင္း အဖြဲ႔မ်ားက 
ဆရာေတာ္ၾကီးကို သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ 
သီဆုိ၍ခဲ့ၾကျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေမြးေန႔ျဖစ္ 
ပါေၾကာင္း တစ္ဦးစီလက္ဆြဲနႈတ္ဆက္ ဆု 
ေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။   

       ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio 
Athai သည္ သကၠရာဇ္ ၁၉၅၆ ခုနွစ္ 
ဇူလုိင္လ ၂၂  ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အ 
သက္ ၂၈ နွစ္အရြယ္ ၁၉၈၄ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၁ 
ရက္တြင္ ကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး 
အျဖစ္ ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့သည္။ ေတာင္ 
ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ၏ ဆရာေတာ္ႀကီး 
အျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ နုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ 
တြင္ တာဝန္အပ္ နွင္းျခင္းခံခဲ့ရျပီး သက္ 
ေတာ္ ၆၂ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai 
သည္ လာမည့္ နုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ 
ဆရာေတာ္ဝါ ၁၀ နွစ္ ျပည့္ မည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ႀကီး လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

 ဇြန္လ (၁) ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဘားအံ ဂုိဏ္း 
အုပ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္၏ ပဲြေန႔တြင္ 
ပြဲေန႔ ရွင္ ဆရာေတာ္ျကီးဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္ ႏွင့္အတူ 
Fr. ျမင့္စုိးမွ ဦးေဆာင္ျပီး ပြဲေန႔ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ၾကီး ၏ ပြဲေန႔ မစၦား တရား ေတာ္ျမတ္တြင္ 
ဘာသာသူမ်ား၊ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ သီလ 
ရွင္မ်ားနွင့္ ကိုယ္ရင္ၾကီးမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကျပီး ဆရာေတာ္ၾကီး 
အတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ ၾကသည္။

 မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ အျပီးတြင္ အဖဆရာေတာ္ႀကီး 
ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္ကို ဘာသာဝင္မ်ားမွ ပဲြေန႕ ဂုဏ္ျပဳ 
သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ 

 ဇြန္လ ၁ ရက္သည္ ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ 

သည့္ေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ေက်ာင္း 
သား/သူမ်ားကုိ ပညာကုိ ၾကဳိးစားသင္ယူၾကရန္ ဆုံးမ 
စကား ေျပာခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ၾကီးအား ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား 
နွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားက ပန္း စည္း၊ လက္ေဆာင္မ်ားနွင့္ 
ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ ဆက္ ခဲ့ၾကျပီး ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ပြဲေန႔ 
အခမ္းအနားကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ 

 အခမ္းအနား အျပီးတြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ 
ၾကေသာ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ၾကာဇံဟင္းခါးျဖင့္ 
ဧည့္ခံခဲ့သည္။

MAL PHAW

ျပည္သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇႃႏၵား ၿပံဳးခ်ဳိ ၏ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ေပါလ္ ကာသီျဒယ္ 
ေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (အင္တာနက္)

ဖားအံ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္၏ ပြဲေန႔ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ပြဲ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

 မီဒီယာသံုး သမၼာက်မ္းစာနွင့္ ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း
 မီဒီယာသံုး သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ဘု
ရားစကားသင္ၾကားျခင္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း 
ကုိ ဇြန္လ ၂၅ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ပုသိမ္ 
ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

 ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ CBCM မွ 
Fr Bosco Saw Lar Htoo ႏွင့္ Sr.Esther 
တို႔မွ ယခုသင္တန္းကုိ ဦးေဆာင္ပို႔ခ်ခဲ့ၾကၿပီး 
ပုသိမ္သာသနာတြင္႐ွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼဆရာ/ မမ်ား စုစု 
ေပါင္းဦးေရ ၉၀ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
သည္။

 ကေလးငယ္မ်ား သမၼာက်မ္းစာနွင့္ 
ရင္နွီးမႈရွိလာၿပီး သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္၌ 
အသက္တာကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းတက္ေစရန္၊ 
ဘုရားစကားသင္ၾကားရာတြင္ စကၠမင္းတူး 
အေၾကာင္း၊ ပညတ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း 
သာမက သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ အ 
ေၾကာင္း သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ပုံျပင္မ်ား၊  
အက္႐ွင္ song ျပဳလုပ္ျခင္း၊ videoမ်ားျပသ 

ျခင္း၊ စသည့္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္သုံး၍ 
သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ က်မ္းစာေတာ္ 
ျမတ္နွင့္ ဘဝအသက္တာအေၾကာင္း သိရွိ 

နားလည္လာၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Fr Bosco 
Saw Lar Htoo မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ 

သင္တန္းပုိ႔ခ်ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ သီလ 
ရွင္မ်ား၊ ဓမၼဆရာမ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကုိ 
ယခုနည္းစနစ္ျဖင့္ ဘုရားစကားသင္ၾကား 

လာသည့္အခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက လုိ 
အပ္သည့္အရာမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီနုိင္ရန္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း Fr Bosco Saw Lar Htoo 
ဆုိသည္။

 "ယခုသင္တန္းက နည္းစနစ္က်ၿပီး 
ကေလးေတြကုိဘယ္လုိသင္ၾကားေပးရလဲ 
သူတို႔ရဲ႕ဘဝထဲမွာ က်မ္းစာနဲ႔ပက္သက္တဲ့ 
ေမတၱာတရား၊ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း၊ ခြင့္ 
လႊတ္ျခင္း စတဲ့အခ်က္မ်ားနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ 
ဘဝထဲမွာ စြဲဝင္သြားေအာင္ လက္ေတြ႔ဘဝ 
ထဲမွာလည္း ေရာက္႐ွိသြားေအာင္ သူတို႔ကို 
ဘယ္လို သင္ၾကားရမယ္ဆိုတဲ့ အသိတရား 
ရ႐ွိပါတယ္" ဟု သင္တန္းတက္ေရာက္သူ 
Fr Medard သင္တန္းနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့သူ သီလ႐ွင္ 
တစ္ပါးကလည္း ၄င္းအတြက္ ယခုသင္တန္း 
သည္ အက်ဳိးမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ဘုရား 
စကား သင္ၾကားျခင္းတြင္ က်မ္းစာႏွင့္တြဲ 
ဖက္ၿပီး က်မ္းစာကုိ မည္သုိ႔တန္ဖုိးထား 
လုိက္က်င့္ရမည္ဆုိသည့္အေၾကာင္း ဘုရား 
စကားသင္ၾကားရာတြင္ အသိပညာမ်ားစြာ 
ရရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။

   Pathein OSC

မုိးညွင္းတုိက္နယ္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔ စစ္ေရွာင္စခန္း (၆) ခုသုိ႔ ၾကြေရာက္ ခြန္အားေပး

 မုိးညွင္းတုိက္နယ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေရာဘတ္လေ၀ါမ္၏  လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္မႈ 
ႏွင့္အတူ သီလရွင္မ်ား၊ ကုိရင္ ဘရာသာရ္ 
မ်ား၊ ဓမၼဆရာ ဆရာမမ်ား၊ သာသနာ့ 
အက်ိဳးေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ တိုက္နယ္ 
အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး အသင္း ၀င္မ်ားႏွင့္ 
လူငယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား လူဦးေရ (၂၅) ဦး 
တုိ႔မွာ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ ဖြင့္ 
လွစ္ထားေသာ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား ဆီသုိ႔ 
သြားေရာက္ကာ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား 
ခြန္အားေပး ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကေၾကာင္း ေက်ာင္း 
ထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရာဘတ္လေ၀ါမ္က 
လူထု ဆက္သြယ္ေရး သတင္းဌာနသုိ႔ 

မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ 

 “စစ္ေရွာင္ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြ 
ကုိ စိတ္ခြန္အား သြားေပးတာပါ။ ၿပီးေတာ့ 
မုိးညွင္း ေအာင္သေျပ ရပ္ကြက္က ဦးစုိးျမင့္ 
ဦး ႏွင့္ ေဒၚရုိစလင္း အင္ခြမ္ဆုိင္းနန္ တုိ႔မွ 
လွဴဒါန္းတဲ့ ဆန္အိတ္ ၁၀၀ ကုိလည္း လွဴ 
ဒါန္း ရင္းနဲ႔ေပါ့ေလ” ဟု ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးက ရွင္းလင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

 ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ နမၼတီးၿမိဳ႕ 
ၿမိဳ႕ဦး ရပ္ကြက္ရွိ ဇြပ္မုိင္ယာန္ ေက်းရြာေန 
ျပည္သူမ်ား ခုိလုံ တိမ္းေရွာင္ေနေသာ စိန္ 
ေဒါမိနစ္ စစ္ေရွာင္စခန္းႏွင့္ လမ္းခြေက်း 
ရြာရိွ ကဆုန္႔ေန ျပည္သူမ်ား တိမ္းေရွာင္ေန 

ေသာ စိန္ေပါလ္ စစ္ေရွာင္စခန္းသုိ႔လည္း 
ေကာင္း ျမစ္ဆံုေက်းရြာရိွ မလိအင္မုိင္ 
၀ေလာင္ေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ား တိမ္းေရွာင္ 
ေနေသာ ေကာင္းကင္ဘံု ဘုရင္မ စခန္းသုိ႔ 
လည္းေကာင္း သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မုိင္းနား 
ေက်းရြာရိွ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ စစ္ေရွာင္စခန္း၊ လ၀ါး 
ေက်းရြာရိွ စိန္ေပါလ္ စစ္ေရွာင္စခန္းႏွင့္ 
ကားမုိင္းၿမိဳ႕ရိွ ကက္သလစ္ စစ္ေရွာင္စခန္း 
သုိ႔လည္းေကာင္း အသီးသီး သြားေရာက္ 
ေတြ႔ဆံု၍ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွ အထူး ဆု 
ေတာင္းေပးျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရာဘတ္ 
လေ၀ါမ္မွ ခြန္အားေပးစကား ျမြတ္ၾကားျခင္း၊ 

ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေဆး၀ါး၊ ဆပ္ျပာ၊ ေခါက္ 
ဆြဲေျခာက္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကုိ လွဴ 
ဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 အဆုိပါ စစ္ေရွာင္ျပည္သူ လူထု 
မ်ားမွာ ဧၿပီလဆန္းပုိင္းမွ တေက်ာ့ျပန္ ျပင္း 
ထန္လာခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မ်ား၏ တုိက္ပြဲ 
မ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ လူဦးေရ ၆၀၀၀ 
၀န္းက်င္ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ၾကီးနားလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

တန္ဖရဲ ျမစ္ဆံုေက်းရြာရိွ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ေနစဥ္။ လမ္းခြေက်းရြာ စိန္ေပါလ္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ေနစဥ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ရမည္။ ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူသားတုိင္း၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈ၊ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုတုိင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာကုိ ေလးစားမႈ၊ တရားဥပေဒအား ေလးစားလုိက္နာမႈ၊ မည္သူ႔ကုိမွ် ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မရွိဘဲ 
အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈ ေပးႏုိင္ရန္ လူတစ္ဦးစီတုိင္းႏွင့္ အဖြဲ႕တုိင္းအား ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ေလးစားမႈ စသည္တုိ႔ အေပၚ အေျခခံသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း မွ ၂၈ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 9

“တန္ဖုိး” ရုပ္ရွင္ၿပီးစီးႏုိင္ရန္ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ လုိအပ္ေသးေၾကာင္း သိရ
 “တန္ဖုိး” ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး 
ျဖစ္စီးႏုိင္ရန္ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ လုိအပ္ေန 
ေသးေၾကာင္း ဒါရုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဂြ်န္း ဂလန္ လေရာ္ထံမွ သိရသည္။ 
 “အစတုန္းကေတာ့ ဒီရုပ္ရွင္ ဇာတ္ 
ကားကုိ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကုန္ပုိင္းမွာ 
ျပသသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ေငြေရး လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင္း 
၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္း ပုိင္းမွာပဲ ျပသႏုိင္မယ့္ အ 

ေျခအေန ျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု ဒါရုိက္တာ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဂြ်န္ လေရာ္ က ေျပာၾကားသည္။
 ေလာေလာဆယ္တြင္ ေနာက္ခံ 
ေတးဂီတ အတြက္ သိန္း ၄၀၊ အသံပုိင္း 
ဆုိင္ရာ အတြက္ သိန္း ၃၀၊ ကာလာ 
အေရာင္ အလွဆင္ျခင္းအတြက္ သိန္း ၃၀၊ 
ကြန္ပ်ဴ တာ ဂရပ္ဖ္ေဖ့ဖ္ ပုိင္းအတြက္ သိန္း 
၂၀၊ DCP ( ရုပ္ရွင္ရံုတုိင္း ျပသႏုိင္ဖုိ႔ရန္ 
စီစဥ္ ျခင္း) အတြက္ ၁၅ သိန္း 

လုိအပ္ေနေသး ေၾကာင္း သိရသည္။ 
 “တည္းျဖတ္တဲ့ အပုိင္းေတာ့ ၿပီး 
သြားပါၿပီ။ ဒီအပုိင္းအတြက္ ေက်းဇူးရွင္ အဖ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္မွ သိန္း 
၅၀ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုနက 
ေျပာတဲ့  Sond, Music, Color, Computer 
Graphic ပုိင္း လွလွပပ လုပ္ဖုိ႔ လုိေသး 
တာပါ။ အခု ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ 
ရပ္နားထားရပါတယ္” ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီးက 

ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ 
 အဆုိပါ တန္ဖုိး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား 
အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ၿပီး 
ျမန္မာျပည္ ေနရာအႏွံ႔ ရုိက္ကူးခဲ့ေသာ 
ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး ျဖစ္ၿပီး လမ္းမွား၍ 
ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ 
လူငယ္မ်ားအား ခြန္အားေပး၊ ပညာေပး 
ရုပ္ရွင္ ကားႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္းပါးၿပိဳင္ပြဲ၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေန
 ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရး ေကာ္မရွင္ 
(JUSTICE AND PEACE COMMISSION) 
မွ ဦးစီး ျပဳလုပ္မည့္ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး 
ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ က်င္းပမည့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး 
ေဆာင္းပါးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသြားမည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာသာ၀င္မ်ား 
ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါရန္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ 

ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။ 
အဆုိပါ ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ ျဖစ္ရပ္မွန္ 
အေတြ႔အႀကံဳ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ေစ၊ မိမိတုိ႔ 
ပတ္၀န္းက်င္ (သုိ႔) ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ 
ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ေစ ေရးသား 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၿပီး “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ေရး”၊  “အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္း 
(အႏုနည္း) ျဖင့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္း” 
စေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဆုေၾကးေငြမ်ားအျဖစ္ ပထမဆုအတြက္  
(၁ ဦး) ၅၀၀၀၀  က်ပ္၊ ဒုတိယဆု  (၂ 
ဦး) ၂၀၀၀၀ က်ပ္၊ တတိယဆု (၃ ဦး) 
၁၀၀၀၀ က်ပ္၊ စတုတၳဆု  (၄ ဦး ) ၅၀၀၀ 
က်ပ္၊ ႏွစ္သိမ့္ဆုအတြက္   (၁၀ ဦး)  
၂၀၀၀ က်ပ္တုိ႔ ခ်ီးျမင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး 
မိမိတုိ႔ ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကားျဖင့္ 
ေဆာင္းပါး စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ ၆ ၾကား ရိွရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ALOY-

ေအာင္ေလာဒ့္ေက်းရြာမွ ျပည္သူ ၂၈၆ ဦးအား ဦးေဆာင္ကယ္ထုတ္ခဲ့သူ ဆရာေအာင္လတ္
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ပုိင္းေဒသအတြင္း တေက်ာ့ျပန္ 
ျပင္းထန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေကအုိင္ေအ လြတ္ 
လပ္ေရး တပ္မေတာ္တုိ႔၏ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ 
လူထု တစ္ခ်ိဳ႕ ပိတ္ဆုိ႔ခံေနခဲ့ရခ်ိန္ ေအာင္ေလာဒ့္ ေက်းရြာ 
တာ၀န္ခံ ဓမၼဆရာ ေဂ်ရြမ္း ပေလာင့္ ေအာင္လတ္က 
ေအာင္ေလာဒ့္ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသား ၂၈၆ ဦးအား 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ ေနရာသုိ႔ ဦးေဆာင္ကယ္ထုတ္ 
ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

 စစ္၏ တစားခံအျဖစ္ ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္ေနသူ 
ဘာသာ၀င္မ်ားအား ေဘးလြတ္ရာ ေနရာသုိ႔ ဦးေဆာင္ႏုိင္ 
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္ႏွင့္ အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 
အထူး  မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔ 
အစည္း တစ္ခ်ိဳ႕မွလည္း စံျပ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

သာသနာေတာ္၏ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳထုိက္သူ ဆရာ 
ေဂ်ရြမ္း ပေလာင့္ ေအာင္လတ္၏ သမုိင္းအက်ဥ္း

 ဆရာပေလာင့္ ေအာင္လတ္သည္ ကခ်င္လူမ်ိဳး 
အင္ဒိန္နန္ျပင္ ဒိန္ဆာ (Nding Nang Pyen Dingsa) 
အမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အဖ ဦး ေပါလ္လု ပေလာင့္ မေစာ္တူးႏွင့္ အမိ 
ေဒၚေမာ္နီကား ကြမ္ထုန္ ဂ်ာေဘာက္တုိ႔မွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လုိင္ ၁၈ ရက္ေန႔ ေအာင္ေလာဒ့္ေက်းရြာ၌ ေမြးဖြား 
သန္႔စင္ခဲ့သည္။ 

 အေျခခံပညာေရးအား တႏုိင္းၿမိဳ႕ရိွ အသင္းေတာ္ 
ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္ ေနထုိင္ရင္း ေလ့လာ သင္ယူခဲ့ၿပီး 
အထက္တန္းပညာကုိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စိန္ကုိလန္ဘန္ 
အမ်ိဳးသား ေဘာ္ေဒါေဆာင္၌ေန၍ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အ.ထ.က 
(၃) အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၁၀ တန္းပညာကုိ ေလ့လာ 
ဆည္းပူးခဲ့သည္။

 ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တႏုိင္းေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ပီတာ ေနာင္ေမာ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၂ 

ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ သံလုကာ ဓမၼေကာလိပ္ေက်ာင္းသုိ႔ 
ေရာက္ရိွ ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ကက္သလစ္ ဓမၼဆရာ တစ္ဦး တတ္ေျမာက္ထားသင့္သည့္ 
ဓမၼပညာရပ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ သင္ယူခဲ့သည္။ 

 ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔၌ ဇနီးျဖစ္သူ 
ေဒၚထေရဇား အင္မီဂ်ာျမတ္နဲ႔ အဖ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အင္လမ္း 
တူးေအာင္၏ လက္ေတာ္၌ ထိမ္းျမားျခင္း စကၠမင္းတူး 
မဂၤလာကုိ လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး သားရတနာ ၃ ဦး၏ ဖခင္ႀကီး 
လည္း ျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တႏုိင္း 
ေဒသသုိ႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ (ေကအုိင္ေအ)တုိ႔ တုိက္ပြဲ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ထုိအခ်ိန္တြင္ ဆရာေအာင္လတ္မွာ တႏုိင္းၿမိဳ႕၌ ၿခိမ့္ၿခိမ့္ 
သဲသဲ က်င္းပေနေသာ တႏုိင္းေဒသသုိ႔ ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္ ေရာက္ရိွျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊစင္ ဂ်ဴဘီ 

လီပြဲေတာ္၌ ဆက္ကပ္ ပါ၀င္ေနခဲ့သည္။ 

 ထုိကဲ့သုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ သတင္း 
ေထာက္မ်ားအား ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္အတူ သန္႔ရွင္းေသာ 
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္၊ မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ယူ 
ေဆာင္ကာ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးႏွင့္ရန္ ညႊန္ၾကား 
ခဲ့သည္။ 

 ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေအာင္လတ္မွာ ျဖတ္လမ္းျဖင့္ 
ေအာင္ေလာဒ့္ေက်းရြာသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး လမ္းခရီး၌ တစ္ည 
အိပ္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ရက္ သင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာ၀င္ အဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ ကေလး 
ငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား၊ ေမြးဖြားခါနီး မိခင္မ်ား ျဖစ္ 
ေနသည္။ 

 သုိ႔ေသာ္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား က်ဆင္းျခင္းမရိွ လမ္း 
ခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ဖူး 
ေမွ်ာ္ျခင္း၊ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း အမႈတို႔၌ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 
ဘာသာ၀င္မ်ားကပင္ သုိးထိန္းေကာင္း တစ္ဦး (သုိ႔) မုိးဇက္ 
ဟုပင္ တင္စား ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ 

 ေမလ ၉ ရက္ေန႔ တႏုိင္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေဘးမတီ ရန္မခပဲ 
ဘာသာ၀င္ ၂၈၆ ေယာက္ႏွင့္အတူ ေရာက္ရိွလာၿပီး 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနာ္ဧ ေနာ္လတ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔မွ 
သြားေရာက္ ကူညီခဲ့ၾကသည္။ လမ္းခရီးအတြင္း ၁ လသာ 
ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ 

 ယံုၾကည္ျခင္း ခုိင္ၿမဲသူ၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္အား 
တန္ဖုိးထား ျမတ္ႏုိးသူ၊ ကုိယ္ပုိင္ အသိဥာဏ္နဲ႔ ေကာင္းေသာ 
အမႈကုိ ဦးစီး လုပ္ေဆာင္တတ္သူ၊ သုိးထိန္း ေကာင္းတစ္ဦး၊ 
ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အေဖာ္မြန္ေကာင္း 
တစ္ဦးအျဖစ္ ျမစ္ၾကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ သတ္မွတ္ 
လုိက္သည္။ ကခ်င္ ဘာသာျဖင့္ “Hkristu A Shangun Ma 
Kaja” ဟု တင္စား သတ္မွတ္သည္။ 

ေရးသား ျပဳစုသူ - ဆရာအင္ခြမ္ ေနာ္ဆိုင္း 
(သာသနာနယ္လုံးဆုိင္ရာ  အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး)

ဘာသာျပန္သူ - ဂြ်န္ဆိုင္းလတ္ေအာင္  

SIUS တူးနီ၊ စိန္လုကာ ဓမၼေကာလိပ္၊ 
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ 
ညေန ၆ နာရီေနာက္ဆံုးထား ေပးပုိ႔ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ ေဒၚ 
ဆန္ဘူရာ
PH: 09763620224, EMAIL:  MYITKY-
INA.PD@JRSAP.ORG  သတင္း - 
ျမစ္ၾကီးနားလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

သာသနာနယ္လံုးဆုိင္ရာ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး က်င္းပ

 ျမစ္ႀကီးနား သာသနာနယ္လံုးဆုိင္ရာ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္ 
လည္ အစည္းအေ၀းကုိ စိန္ကိုလန္ဘန္ ဗဟုိသာသနာ့ 
အက်ိဳးေဆာင္ ၃ ထပ္ ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

 ဂုိဏ္းအုပ္ သုိးထိန္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ 
ေဒါ့တန္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ 
ေဂါ့လူ ယံု၀ါႏွင့္ ဦးလဗ်မုန္ထြယ္ (နယ္လံုးဆုိင္ရာ မူးယစ္ 
ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး ဥကၠဌ) တုိ႔မွ ဦးစီး ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး တုိက္နယ္ ၁၁ ခုမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား (၇၂) ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကသည္။ 

 အဆုိပါ အစည္းအေ၀းတြင္ လူ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး 
မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲလာျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား တင္ျပ 
ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ရရိွလာသည့္ ဆံုး 
ရံႈးမႈမ်ား၊ မူးယစ္ရန္သူကုိ မည္သုိ႔ မည္ပံု တုိက္ထုတ္ ရ 
မည့္အေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ား တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္ 
မတီ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ အမ်ားအျမင္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဟု ဆုိ 
ရာ၌ ဘိန္း၊ ဖူးမ်ားကုိသာ ထင္ျမင္တတ္ၾကၿပီး အမွန္ 
တကယ္တြင္ အရက္ေသစာလည္း ဒုတိယအႀကီးစား မူး 
ယစ္ေဆး၀ါး ျဖစ္ေၾကာင္း အထူး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

 “ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား အဓိက က်ဆံုး ေနရ 
တာက အရက္ေသစာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ား 
အေနျဖင့္ အရက္ကုိ နတ္ကုိးကြယ္စဥ္က မိ႐ုိးဖလာ ေသာက္ 
သံုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ခ်ိန္ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ား ခရစ္ယာန္ 
ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္လာၿပီး ျဖစ္၍ မေသာက္သံုးသင့္ေတာ့ 
ေၾကာင္း” မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 အရက္ေသစားကုိ အလြန္အကြ်ံ ေသာက္သံုး 
ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈ ေျမာက္မ်ားစြာကုိ ေတြ႔ရိွရၿပီး အဓိကမွာ 
စိတ္ေရာဂါ၊ အသဲေရာင္၊ အသဲေျခာက္ႏွင့္ အသဲကင္ဆာ 
စသည့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း 
သိရသည္။ 

 က်မ္းစာေတာ္ျမတ္၌ အရက္ေသစာ ေသာက္သံုး 
ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  “ေသရည္ ေသရက္ႏွင့္ ယစ္မူးေသာသူ၊ 

ဆဲေရး ကဲ့ရဲ႕ေသာသူ၊ အႏုိင္အထက္ လုယူေသာ သူတုိ႔ 
သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အေမြမခံရၾက။ (၁ 
ေကာရိႏၷဳ ၆း၁၀)၊ ေဆးႏွင့္ ေရာေသာ ေသရည္ေသရက္ကုိ 
ေသာက္ျခင္းအမႈ၌ အားႀကီးေသာ သူတုိ႔သည္ အမဂၤလာရိွ၏ 
(ေဟရွာယ ၅း၂၂)၊ အရက္ေသစာ မူးယစ္ျခင္း၊ 
ေသာက္စားမူးရူးျခင္းႏွင့္ ေသရည္ ေသရက္ေသာက္ၿပိဳင္ျခင္း 
စသည္တုိ႔ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အတိတ္ကာလသည္ 
ယခုေတာ္သင့္ေလၿပီ (၁ ေပ ၄း၃)၊ ေသရည္ေသရက္ကုိ 
ေသာက္အံ့ေသာငွါ နံနက္ေစာေစာထ၍ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ 
ယစ္မူးအံ့ေသာငွါ ညဥ္႔ကုိလည္း လြန္ေစတတ္ေသာ သူတုိ႔ 
သည္ အမဂၤလာရိွၾက၏ (ေဟရွယ ၅း၁၁)၊ သင္တုိ႔သည္ 
သံုျဖဳန္းေပ်ာ္ပါးျခင္း၊ ေသာက္စားမူးယစ္ျခင္းႏွင့္ ေလာကီ 
ေရးရာ အတြက္ စုိးရိမ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးေလးလံ ဖိစီးမႈ 
ရိွေစရန္ သတိျပဳၾကေလာ့ (လုက ၂၁း၃၄)၊ သူ႔ကုိ ယစ္မူး 
ေစျခင္းငွါ ေသရည္ေသရက္ကုိ ေလာင္း၍ ေသာက္ေစ 
ေသာသူသည္ အမဂၤလာရိွ (ဟဗကၠဳတ္ ၂း၁၅)၊ ေသရည္ 
ေသရက္ႏွင့္ ယစ္မူးျခင္း၊ အႏုိင္အထက္လုယူျခင္းမွ စ၍ 
ထုိသုိ႔ေသာ အမႈကုိ ျပဳေသာသူႏွင့္ မေပါင္းမေဖာ္ ရသည္ 
သာမက ထုိသူႏွင့္အတူ စားေသာက္ျခင္း ကိစၥကုိမွ် မျပဳရဟု 
ငါေရးသား၍ ပညတ္၏ (၁ေကာရိႏၷဳ ၅း၁၁) ႏွင့္ စပ်စ္ရည္၊ 
ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္ျခင္း၌ မီွ၀ဲေသာ ေၾကာင့္ 
ထာ၀ရ ဘုရားကို စြန္႔ပစ္ၾကၿပီ (ေဟာေရွ ၄း၁၁) ” စသျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ထို႔အျပင္ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းႀကီးတြင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး တုိက္နယ္ အသီးသီးရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူ 
စာရင္းမ်ား ေကာက္ခံသြားရန္ႏွင့္ တုိက္နယ္တုိင္း မူးယစ္ 
ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္၊ အျမင္ဖြင့္ 
ပညာေပး သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ အဓိက ေဆြးေႏြး 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 
 အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ 
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း 
ျပဳလုပ္ျပီး ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအရပ္ရပ္အား ေဆြးေႏြး 
သုံးသပ္သည္။ 

ျမစ္ၾကီးနားလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

ဦးပဥၨင္းႀကီး အသစ္ ၅ ပါး၏ ရဟန္း သိကၡာတင္ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလ၌ က်င္းပသြားမည္
 ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဧဒင္ရပ္ကြက္ရိွ 
သံလုကာ ဓမၼေကာလိပ္ ေက်ာင္းဝင္းတြင္ 
ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္ 
၏ လက္ေတာ္၌ ဦးပဥၨင္းႀကီး သိကၡာေတာ္ 
ျမတ္ ခံယူခဲ့ၾကေသာ ဦးပဥၹင္းႀကီး အသစ္ ၅ 
ပါးတုိ႔၏ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲအား လာမည့္ 
ႏုိဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါ 
ေၾကာင္း သုိးထိန္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ 
ေဒါ့တန္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ 

 အဆုိပါ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲအား 
စိန္ကုိလန္ဘန္ ရဟန္း အသင္းဂုိဏ္း တည္ 
ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ 
ႀကီး ႏွင့္အတူ ဧဒင္ရပ္ကြက္၌ပင္ က်င္းပ 

သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဖ သုိးထိန္း ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးက ဦးပဥၨင္းႀကီး သိကၡာတင္ပြဲ၌ 
မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ 

 ဦးပဥၹင္းႀကီးသစ္ ၅ ပါးတုိ႔မွာ 
လုကာ မေရာင္းေဇာ္တူး (ကက်ီးထူ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး တုိက္နယ္)၊ ပီတာ လဂုိင္ တူး 
ေခါင္ (စီတာပူ တုိက္နယ္)၊ ဂြ်န္ အင္ဖြမ္ 
မုန္မုိင္ (စီတာပူ တုိက္နယ္)၊ ဖရန္စစ္ ဂ်န္မာ 
ေအာင္လီ (မုိးညွင္း တုိက္နယ္)ႏွင့္ ပီတာ 
ဘုန္ခူး ေလာဒ္ေနာ္ (ဖားကန္႔ တုိက္နယ္) 
တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ျမစ္ၾကီးနားလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

ပန္းဥယ်ာဥ္ သို႔မဟုတ္ စိုက္ခင္းတခုကို ျပဳစုသကဲ့သို႔ သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးဘ၀ အသက္တာအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ပါ။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အခ်ိန္လိုပါသည္၊ စိတ္ရွည္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သူတပါးအား ေ၀မွ်ေပးႏိုင္မည့္ ေက်းဇူးေတာ္ အသီးအပြင့္ကို ေပးသနားႏိုင္ေသာ 
ဘုရားသခင္အား ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းသည္ စိုက္ခင္းသီးႏွံမ်ား ႀကီးထြားရန္ ေစာင့္ဆိုင္းသည့္ လယ္သမား တစ္ဦးႏွင့္ တူညီေပသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္တြင္ လူငယ္မ်ားအား မိန္႔ၾကားေသာ ၾသဝါဒ ၃၀ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 11

စိန္ပီတာႏွင့္ စိန္ေပါလ္ပြဲေန႔သည္ ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ အဖ 
ဆရာေတာ္ ပီတာလတ္၏ ပြဲေန႔ႏွင့္ ပီတာႏွင့္ေပါလ္နာမည္ခံေသာ ရဟန္းမ်ားပြဲေန႔ျဖစ္သည္ 
ႏွင့္အညီ စိန္ပီတာႏွင့္စိန္ေပါလ္ပြဲေန႔ မစာၦးတရားေတာ္ကို ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္  ဧ၀ံေဂလိ
ၾကယ္ေတာ္ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၌ အဖဆရာေတာ္ဘုရားမွ ဦးေဆာင္က်င္းပ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ 

ထုိမစာၦးတရားေတာ္ ကိုဦးေဆာင္ေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားမွ “စိန္ပီတာသည္ ယုံ 
ၾကည္ျခင္းကိုထုတ္ ေဖာ္ေၾကညာၿပီး စိန္ေပါလ္သည္ ထုိယုံၾကည္ျခင္းကိုတုိးပြားေဟာ ေျပာ 
ေသာသူျဖစ္သည္။ စိန္ပီတာသည္ပထမဆုံးေသာ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ရဟန္းမင္း 
ၾကီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္းစစ္အတြက္ႏွင့္ စိန္ပီတာႏွင့္ စိန္ေပါလ္ နာမည္ 
ခံေသာ သူမ်ားတြက္ဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္”  မစာၦးတရားအစတြင္မိန္႔မွာသြားခဲ့ပါသည္။ 

ထုိမစာၦးတရားတြင္ တရားေဒသနာေဟာၾကားေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေသာမတ္စ္ 
မားရွဳိမွ “စိန္ပီတာႏွင့္စိန္ေပါလ္သည္ မတူညီေသာ ေနာက္ေၾကာင္း၊ မတူညီေသာ ခံယူခ်က္၊ 
မတူညီေသာ အားနည္းခ်က္ကိုယ္စီရွိၾကေသာ္လည္း တူညီေသာသာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္ရွိၾက
သျဖင့္ သာသနာ့ လယ္ကြင္းမွ မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေဟာေျပာေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထုိ 
အနစ္နာခံစိတ္ဓါတ္၊ သာသနာအ တြက္ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ သက္ေသခံေသာစိတ္ဓါတ္သည္ သာသနာ 
ေတာ္မွ အထူးလုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း” ေဟာၾကားေ၀မွ်သြားခဲ့ပါသည္။  

မစာၦးတရားအၿပီးတြင္ စိန္ပီတာႏွင့္စိန္ေပါလ္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ရဟန္းပ်ိဳ 
အသင္းႏွင့္ ဓမၼေက်ာင္းသားမ်ား အသင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးေဘာ္လုံးပြဲကိုဆက္လက္က်င္းပျပဳ
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
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စိန္ပီတာႏွင့္ စိန္ေပါလ္ ပြဲေန႔က်င္းပျခင္း

 ဖယ္ခုံကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ေျခာက္လပါတ္ 
၀တ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းကုိ ဖယ္ခုံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ 
၂၀၁၈ ခု ဇူလိုင္လ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ား တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ထုိ၀တ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ မိမိက်င့္စဥ္မ်ားျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အတူတကြ ၀တ္ျပဳဆု 
ေတာင္းျခင္းမ်ား၊ ရဟန္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အားေပးကူညီႏွစ္သိမ့္မႈမ်ားေပးျခင္း
မ်ားႏွင့္ မိမိတိုက္နယ္အတြင္းရွိ ဘာသာတူမ်ား၏ဘ၀အေျခအေနမ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္းမ်ားျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ထုိ၀တ္ေစာင့္ျခင္းကို ဦးေဆာင္တရားဓမၼ ေ၀မွ်ေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်ိဳ၀ါကင္း 
ကီးႏိုမွ “ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ရဟန္းတစ္ပါး၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားမွာ Mediator 
ဟူေသာ ဘုရားႏွင့္လူၾုကား ဆက္သြယ္ေပးေသာ ေပါင္းကူတံတား၊ Redemption ဟူေသာ 
ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ Sanctification ဟူေသာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းလုပ္ ငန္းမ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  ဒီလုပ္ငန္းသုံးခုကုိ အဓိကလုပ္ေဆာင္ ေနရေသာ ရဟန္းမ်ားအေန ျဖင့္ ခရ
စ္ေတာ္၏အေတြးမ်ားေတြးဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ သာသနာ့လယ္ကြင္းမွာ စီးပြားအေရး အေတြး 
သာ ေတြးလွ်င္ အသာျပာသာရမည္ျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္အေတြးမ်ဳိးေတြးမွ ၀ိညာဥ္ကို ရမည္ျဖစ္ 
သည္။ ထုိအျပင္ဆုေတာင္းျခင္း အသက္တာဆုိတာ ဆုေတာင္းေမတၱာအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ 
ဘ၀အသက္တာေျပာင္းလဲျခင္းကို ဆုိလုိသည္ဟု” မိန္႔မွာေ၀မွ် သြားခဲ့ပါသည္။ ထုိ၀တ္ေစာင့္ 
ပြဲကို (၂၈)ရက္ေန႔လည္တြင္အဆုံးသတ္ျပီး သာသနာေတာ္ တုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္းကုိ 
ညေနပုိင္းတြင္ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေသာ အစည္းအေ၀တစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္သြားခဲ့ပါသည္။
 ထုိ၀တ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းကို ဖယ္ခုံသာသနာမွ အဖဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ 
အတူ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ၾကီး (၄၁) ပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
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ဖယ္ခုံဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
၀တ္ေစာင့္ျခင္း

သံမိုးေတာင္ တိုက္နယ္လုံး 
ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား 

ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ 
ျမႇင့့္တင္ျခင္း သင္တန္းက်င္းပ

 ေတာင္ငူ ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ၊ သံမိုးေတာင္ 
တိုက္နယ္လုံးဆိုင္ရာ လူငယ္ မ်ားအတြက္ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ ျမႇင့့္ တင္ျခင္း သင္တန္းကို 
ဇြန္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ သံမိုးေတာင္ ေက်းရြာ 
ဗဟို ေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ၄င္း သင္တန္းတြင္ သာသနာလုံုး ဆိုင္ရာ 
လူငယ္တာဝန္ခံ Rev.Fr. ဂြၽန္ ၿငိမ္း မင္းသူ၊ Sr. B. 

ဗန္းေမာ္နယ္လံုးဆုိင္ရာ  မိခင္အသင္း၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အသင္း ဥကၠ႒ 
ေဒၚဂ်ဴလီယာ ေဘာက္ဂ်ာ ၏ ေျပာစကား

 အားလံုးပဲ မဂၤလာပါေနာ္။ ဘုရားရွင္ ေကာင္းခ်ီး 
ေပးပါေစ။ ကြ်န္မ အသင္းေတာ္မွာ ဆက္ကပ္ေနတာ ၁ 
ႏွစ္ေက်ာ္ ရိွပါၿပီ။ ကြ်န္မတုိ႔ ဗန္းေမာ္ သာသနာနယ္ မိခင္ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး တုိက္နယ္ အသီးသီးက မိခင္ေတြနဲ႔ ၁ 
ႏွစ္တစ္ခါ ေတြ႔ဆုံလ်က္ရိွပါတယ္။ 
 ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတုိက္နယ္ အသီး 
သီးက မိခင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြကုိ ေခၚၿပီး ယံုၾကည္ျခင္း ဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္း၊ သားသမီးမ်ားကုိ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းျဖင့္ သြန္ 
သင္ ဆုံးမရမယ့္ အေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားနဲ႔ သားသမီးအၾကား 
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ဆုိင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ 
 ၿပီးေတာ့ ဗန္းေမာ္နဲ႔ နီးတဲ့ မံစီ၊ နန္႔လုိင္၊ မုိးေမာက္ 

တုိ႔လုိ ေနရာတုိ႔မွာ အခ်ိန္ယူၿပီး သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု အား 
ေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ခုနက ေျပာသလုိ လတုိင္း ေတြ႔ဆံု 

ႏုိင္မႈ မရိွတဲ့အတြက္ လႈပ္ရွားမႈေတာ့ နည္းပါး ေသးတယ္ 
ေပါ့ေလ။ ကြ်န္မအေနနဲ႔လည္း ဒီလုိ အသင္းေတာ္မွာ 
ဆက္ကပ္ေနတဲ့အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ခံစားရပါ 
တယ္။ အရင္က သားသမီးေတြ မလိမ္မာတာေတြေတာင္ 
ဆက္ကပ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း လိမ္မာလာတာေတြ႔ရပါတယ္။ 
မိဘေတြကုိလည္း ကူညီ လာၾကတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕ သက္ေမြး 
လုပ္ငန္းကလည္း ေအာင္ျမင္လာပါတယ္။ လူထု ဆက္သြယ္ 
ေရး သတင္းဂ်ာနယ္ကုိလည္း အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီဂ်ာနယ္မွာ သာသနာ့ သတင္းေတြ 
ပါေတာ့ ဘယ္သာသနာမွာ ဘာေတြ လုပ္ေနတာကုိ 
သိရိွရတာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမစ္ၾကီးနားလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ Rev. Fr. Stalin, Sr. M. ခင္မာဝင္း၊ Sr. Judith 
မိငယ္တို႔မွ အတူတကြ ပို႔ခ်ေပးခ့ဲၾကၿပီး လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား
မွပါဝင္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ယခု သင္တန္းတြင္ ပါဝင္တက္ ေရာက္သူ (၅၁) ဦး 
အထိ ရိွခဲ့သည္။

ဒက္ဇူးမယ္ (ISR)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

ကမၻာေျမအား ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေရး
လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္ က သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္း ေစာင့္ 
ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေျပာစမွတ္ 
တြင္ေစမည့္ စာခၽြန္ေတာ္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့သည္။ Laudato Si' ဟု အမည္ ေပး 
ထားေသာ ထိုစာခၽြန္ေတာ္တြင္ ဖန္ဆင္းခံ 
ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္အတူ ကမၻာတဝွမ္းရွိ အင္ 
အား နည္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
လည္း ကာကြယ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းထား 
သည္။ ထိုစာခၽြန္ေတာ္သည္ သီအိုရီမ်ားကို 
စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ဆန္ ေရးဖြဲ႕ ထားျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ 
ရမည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထိုစာခၽြန္ေတာ္ ထုတ္ေဝျခင္း သံုးႏွစ္ျပည့္ 
အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ဗာတီကန္တြင္ 
၂၀၁၈ ခု ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္ေန႔ 
မ်ားတြင္ "Saving our common Home 
and the Future of Life on Earth" 
ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံ 
တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ "ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အားလံုး 
မွ်ေဝ ေနထိုင္ရာ အိမ္ႏွင့္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ 

အသက္တာ၏ အနာဂတ္ကို ကယ္တင္ 
ျခင္း" ဟူေသာ အေၾကာင္းအေရာကို ေလ့ 
လာသံုးသပ္ေသာ ဤ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စိန္႔ 
ကေလးမင္တီးနား ခန္းမတြင္ လက္ခံေတြ႕ 
ဆံုကာ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾက 
သူမ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ကမၻာေျမ 
ႀကီးအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စိတ္ 
အား ထက္သန္စြာ ပါဝင္ၾကျခင္းသည္ကမၻာ 
ေျမႀကီးအား ကယ္တင္ရန္ႏွင့္ ကမၻာေပၚ၌ 
ရွိေသာ အသက္တာမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရန္   
လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းၾကဖို႔ 
စိတ္အား ထက္သန္ေနၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယံု 
ၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ သူ၏ 
စာခၽြန္ေတာ္တြင္ ဆိုထားသည့္ အတိုင္း 
ကမၻာ ေပၚတြင္ ရွိသမွ် အရာတို႔သည္ တစ္ခု 
ႏွင့္တစ္ခု ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ကမၻာ 
ႀကီးအား ကယ္တင္ျခင္းသည္ အားလံုး 
အက်ံဳးဝင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
တြင္ တည္ေနသည္။

 ကမၻာႀကီးအား ထိေရာက္စြာ ထိန္း 
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မရွိပါက ေနာင္လာ 
ေနာက္သားမ်ားအတြက္ အမႈိက္ပံု၊ ကႏၲာရ 
ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈ မ်ိဳးစံုသာ ခ်န္ထားရစ္ၾက 
လိမ့္မည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရာသီ 
ဥတု ေဖါက္ျပန္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကာ 

ကြယ္ေရး အတူလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ၂၀၁၅ ခု 
ႏွစ္က ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပဲရစ္ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ကို ေလးစား လိုက္နာၾကရန္ ေတာင္း 
ဆိုခဲ့ၿပီး ကမၻာေျမႀကီးအား ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား လက္ေတြ႕ အ 
ေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံု 
ၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာလတြင္ ဆန္ဖရန္စစၥ 
ကို၌ ျပဳလုပ္မည့္ "Global Climate Action 
Summit" ကမၻာတဝွမ္း ရာသီဥတုဆိုင္ရာ 
လႈပ္ရွားမႈ ထိပ္သီးညီလာခံ ကိုထည့္သြင္း 
ေျပာၾကားကာ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဝိုင္း 
ဝန္းပံပိုးၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

 ကမၻာႀကီးအား ကယ္တင္ရန္္ အ 
လိုအပ္ဆံုးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသိတရား ႏွင့္ 
ႏွလံုးသားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သည္ 

အဓိကက်ေၾကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အေပၚထားရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သေဘာ 
ထားမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုသည္ ဟုဆိုသည္။

 လူငယ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ ကမၻာတစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ေတာ 
ေတာင္ ေဒသမ်ားကိုသာ မွီးတင္းေနထိုင္ 
ၾကေသာ သူမ်ား၏ ဘဝကို ကာကြယ္ေပး 
ရန္ အေရးႀကီးပံုကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိ 
ေနသည္မွန္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သား 
စဥ္ ေျမးဆက္မ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား 
ထုတ္ေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း 
သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့ၿပီး ဇြဲ မေလွ်ာ့ဘဲ 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေမတၱာ 
ရပ္ခံခဲ့သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံ၏ အဆံုးတြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက နိဂံုးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေေနထိုင္ရာ ကမၻာေျမႀကီးရဲ႕ သမိုင္းဟာ 
အလြန္ အကဲဆတ္တဲ့ လမ္းဆံုတစ္ခုကို 
ေရာက္ေနပါၿပီ။ "ၾကည့္ပါ၊ သံုးသပ္ပါ၊ လုပ္ 
ေဆာင္ပါ" ဆိုတဲ့အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွာ လုပ္ 
ေဆာင္ရမယ့္ အရာေတြရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾက 
ပါၿပီ။ အလုပ္မပါတဲ့ ယံုၾကည္ဟာ အေသ 
သာ ျဖစ္တယ္လို စိန္႔ဂ်ိမ္းစ္က သတိေပး 
ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္ေတြကို 
လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ လိုအပ္ 

ပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္စီး 
ေစတဲ့ အျပစ္ရွိသူေတြဟာ ဘယ္သူေတြ 
လဲဆိုတာ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ အစိုး 
ရေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အမွားအယြင္းေတြ 
လုပ္ၾကတယ္၊ အျပစ္ရွိၾကတယ္။

 လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း 
ခဲ့တဲ့ေဒါက္တာ မာတင္လူသာကင္း ရဲ႕ အ 
ဆိုနဲ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးကို သတိေပး ခ်င္ပါ 
တယ္။ "Some are guilty and all are re-
sponsible!" အခ်ိဳ႕က အျပစ္ရွိတယ္၊ ၿပီး 

ေတာ့ အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အမွန္ 
တရားကို သိပါလ်က္နဲ႔ တိတ္တိတ္ေနျခင္း၊ 
ဘာမွ မလုပ္ျခင္းေတြက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို အလို 
တူ အလိုပါေတြ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

 Laudato Si' က လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ႏိႈး 
ေဆာ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးေတြ ထပ္လုပ္ 
ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခု ကမၻာေျမမွာ ျဖစ္ပ်က္ 
ေနတာေတြက ေအးတိေအးစက္ ေနလို႔ မရ 
ေတာ့ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တြန္းေနပါတယ္။

 ယခုအခ်ိန္ဟာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ 
အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ၾကစို႔။ ကမၻာႀကီး 
ဟာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းျခင္းရဲ႕ 
သားေကာင္ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္။ သတိေပး 
ခ်က္ေတြလည္း ရွိေနပါၿပီ။

 အခုအခ်ိန္မွာ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္ 
ေရာက္တဲ့အခါ လူသန္းေပါင္း ၁၅၀ ဟာ 
ေသာက္ေရ မရွိတဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္ရလိမ့္ 
မယ္။ လူေတြဟာ ေသာက္ေရအတြက္ စစ္ 
ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအရာေတြ 
ျဖစ္လာရင္ ဆင္းရဲသားေတြဟာ အနာက်င္ 
ဆံုး သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သ 
ဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ ေနၾက 

ရပါၿပီ။ မုန္တိုင္းေတြနဲ႔ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း 
ေတြ၊ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္းေတြ၊ ကမၻာႀကီး ပူ 
ေႏြးလာျခင္းေတြ ေနရာအႏွံ႔မွာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 
ဒီသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ရဲ႕ သားေကာင္ 
ေတြဟာ ဆင္းရဲသားေတြပါပဲ။

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို လ်စ္လ်ဴ 
႐ႈျခင္းဟာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းပါပဲ။ လူေတြကို 
အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ေသေစတဲ့ လူမ်ိဳး 
တုန္း သတ္ျဖတ္မႈပါပဲ။ ဘယ္သူေတြဟာ 
တရားခံလဲဆိုတာ ကမၻာႀကီးက သိပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ မတားဆီးဘူး။

 ယခုအခ်ိန္မွာ ထိေရာက္စြာ အ 
ေဆာတလ်င္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ အျခားသူ 
ေတြနဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾက 
ရေအာင္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ ပ်က္ကြက္ရင္ 
မာတင္လူသာကင္းရဲ႕ သတိေပးစကား 
အတိုင္း သတိေပးပါရေစ။

"လူမ်ိဳးဆက္ေတြဟာ လူဆုိးေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ 
မေကာင္းမႈေတြအတြက္ မ်က္ရည္က်မွာ မ 
ဟုတ္ဘူး။ လူေကာင္းေတြ အံ့ၾသစရာ 
ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တိတ္ဆိတ္ ေနခဲ့ 
ၾကတဲ့ အတြက္ ငိုၾကလိမ့္မယ္။"



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ကစားပြဲေပါင္း  ၆၄ ပြဲ
ဂိုး ေပါင္း  ၁၆၉ ဂိုး
အဝါကဒ္  ၂၁၉ ကဒ္
အနီကဒ္  ၄ ကဒ္

လူမႈေရး ဘာသာေရး တိို႔  လႊမ္းၿခံဳခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလား

၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလား ခ်န္ပီယံ ျပင္သစ္အသင္း ေရႊေဘာ္လံုးဆုရွင္
ေမာ္ဒရစ္ခ်္ (ခ႐ိုေအရွား)

အေကာင္းဆံုးလူငယ္
မတ္ေပ (ျပင္သစ္)

ေရႊဖိနပ္ဆုရွင္
ဟာရီကိန္း (အဂၤလန္)

ေရႊလက္အိတ္ဆုရွင္
ေကာ့္တြစ္ (ဘယ္လ္ဂ်ီယံ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဖီဖါ ကမၻာ့ဖလားေဘာလံုး ပြဲကို ဇြန္လ ၁၄ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔ 
အထိ ႐ုရွားႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခဲ့သည္။

ဂိုးအမ်ားဆံုးရေသာ အသင္း
 ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ၁၆ ဂိုး
တိုက္စစ္ထိုးေဖါက္ဆံုးအသင္း
 ခ႐ိုေအရွား ၃၅၂ ႀကိမ္
အမ်ားဆံုး ပါစင္ေပးေသာ အသင္း
 အဂၤလန္  ၃၃၃၆ ႀကိမ္
အေကာင္းဆံုးခံစစ္ (ကာကြယ္)
 ခ႐ိေအရွား ၃၀၁ ႀကိမ္

ကြင္းတြင္း ဝင္ၾကည့္ေသာ ပရိတ္သတ္
၃၃၂၂၃၁၉ ဦး

ပရိတ္သတ္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ဗိုလ္ 
လု ပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သည္ ခ႐ိုေအရွား 
ႏိုင္ငံ အသင္း၏နည္းျပ ဇလက္ကုိ ဒါး 
လစ္ခ်္ သည္ စိတ္ပုတီးကို အၿမဲေဆာင္ 
ထားၿပီး မယ္ေတာ္အား သဒၶါၾကည္ညိဳ 
သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပိဳင္တေလွ်ာက္တြင္ 
ကက္သလစ္ သတင္းစာမ်ားက ေရးသား 
ေဖၚျပၾကသည္။

ခ႐ိုေအရွား ႏိုင္ငံအသင္းမွ ကစားသမား 
မာေတအို ကိုဗာစစ္ခ်္က သူရရွိေသာ ေငြ 
တံဆိပ္ ဆုအား ရဟႏၲာ အန္ေထာ္နိထံ 
ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ဇာတိေျမ သာသနာ 
အုပ္စုအား ရဟႏၲာ အန္ေထာ္နီထံ အပ္ 
ႏွံထားသည္။ သူသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ 
ရဟႏၲာအား ၾကည္ညိဳခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 
ကစားပြဲတိုင္းကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ က 
စားႏိုင္ရန္ ရဟႏၲာ အန္ေထာ္နီထံ အပ္ ႏွံ 
ဆုေတာင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ 
သက္ေသခံ ေရးသားခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၄.၁ သန္းသာရွိေသာခ႐ုိေအရွား ႏိုင္ငံသည္ 
ကမၻာ့ဖလားတြင္ ဗိုလ္လုပြဲ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္မွာ 
အံအားသင့္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ခ်န္ပီယံမျဖစ္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ဒုတိယဆု ဆြတ္ခူးႏိုင္ျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ 
ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ရရိွေသာ ဆုေၾကားေငြ 
ယူ႐ုိ ၂၃.၅ သန္းကို ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကေလးမ်ား 
အတြက္ လွဴဒါန္းမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား မီဒီယာ 
တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး လူတိုင္းအတြက္ ထပ္ဆင့္ ဝမ္းသာ 
ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ ျပင္သစ္ 
ေရွ႕တန္းကစားသမား ကီလီယန္ မတ္ေပ 
သည္ အသက္ငယ္ဆံုးျဖစ္႐ံုမက ေကာင္း 
မြန္ေသာ ေျခစြမ္းေၾကာင့္ ထင္ရွားလာခဲ့ 
သည္။ ကမၻာ့ဖလား ကစားျခင္းေၾကာင့္ ရရွိ 
မည့္ ေငြအားလံုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ 
သိန္းနီးပါးကို မသန္စြမ္း ကေလးငယ္မ်ား 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕သို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ 
"က်ေနာ့္ႏိုင္ငံအတြက္ ကစားတာ အခ 
ေၾကးေငြမလိုပါဘူး" ဟု ေျပာခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခု ကမၻာ့ဖလားတြင္ ဆီမီးဖုိင္နယ္ 
တက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အဂၤလန္ အသင္း အ 
တြက္ ၂၈ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္မားဆံုး 
အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဟာရီကိန္းသည္လည္း ၁၉၈၆ ေနာက္ 
ပထမဦးဆံုး ေရႊဖိနပ္ဆု ရရွိသည့္ အဂၤ 
လန္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။

ဤေအာင္ျမင္မ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလန္ အ 
သင္းအား ပရိတ္သတ္တို႔၏ ႏွလံုးသားထဲ 
ေရာက္ေစေသာ အရာမွာ သူတုိ႔သည္ 
အခေၾကးေငြမယူဘဲ ကစားၾကျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ ရသမွ် ေငြအားလံုးကို England 
Football Foundation (EFF) အဂၤလန္ 
ေဘာလံုး ေဖါင္ေဒးရွင္း သို႔ လွဴဒါန္းၾက 
သည္။ ဤေဖါင္ေဒးရွင္းကို ၂၀၀၇ 
ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၀ 
ႏွစ္တာ အတြင္း ကစား သမား ၃၀၀ ခန္႔ 
၏ ထည့္ဝင္ေငြျဖင့္ ယခု အခါ စတာ 
လင္ေပါင္ ၅ သန္းရွိၿပီဟု သိ ရသည္။ ဤ 
ေငြမ်ားျဖင့္ က႐ုဏာေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာ 
လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖါင္ေဒး ရွင္း၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ 
တြင္ ေရးသားထားသည္။

CBCM OSC မွ စုစည္း တင္ျပသည္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

မိဘမ်ားပြဲေန႔အတြက္ သိေကာင္းစရာ

 မိဘ တုိ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပြဲမ်ားကုိ 
အသင္းေတာ္ အတြင္း က်င္းပပုံ၊ က်င္းပသည့္ေန႕မ်ားဟာ 
တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာမတူၾကဘဲ ေနရာေဒသႏွင့္ ဓေလ့ 
ထုံးစံအရ    ကြဲ ျပားစြာက်င္းပၾကေၾကာင္း သတိထားမိ 
ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေန ရာမွာေတြမွာ ဖခင္မ်ားေန႕၊ မိခင္ 
မ်ားေန႕ ဟူၿပီးက်င္းပတတ္ ၾကသျဖင့္မိဘဟူ၍သီးသန္႕မ
က်င္းပၾကတာကုိ ေတြ႕ရွိသတိ  ထားမိသလုိ၊ အခ်ိဳ႕ေနရာ 
ေတြမွာေတာ့ မိဘမ်ားပြဲေန႕ ဟူ၍ က်င္းပေန ၾကတာကုိ 
သတိထားမိပါတယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္တြင္ မိဘမ်ားပြဲေန႕အား မယ္ေတာ္မာရိယာ၏ မိဘ 
မ်ားၿဖစ္သည့္ စိန္ေဂ်ာ္ကင္း ႏွင့္ စိန္အာနားပြဲေန႕၊ ဇူလႈိင္ ၂၆ 
ရက္ေန႕မွာ က်င္းပၾကတာဟာ ဓေလ့တစ္ခုပင္ ျဖစ္ ေနၿပီဟု 
ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ ဟာ 
မယ္ေတာ္မာရိယာ၏ မိဘမ်ားပြဲေန႕ ျဖစ္သလုိ၊ 
မိဘမ်ားပြဲေန႕ဟုလည္း ၿမန္မာကက္သ လစ္ဘာသာ၀င္မ်ား 
သိထားၾကပါတယ္။

 အသင္းေတာ္အတြင္း တရား၀င္လက္ခံ အသိမွတ္ 
ၿပဳထားတဲ့ က်မ္းစာေတာ္မ်ားတြင္ ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္အာနားဟာ 
မယ္ေတာ္မာရိယာ၏ မိဘမ်ားဟုေဖာ္ၿပထားၿခင္းမရွိပါဘူး။ 
သုိ႕ေသာ္လည္း  ယာဂုတ္က်မ္းဟုေခၚေသာ ေရွးက်မ္းတစ္ 
ခုတြင္ ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္အန္းဟုေခၚေသာ အိမ္ေထာင္သည္စုံ 
တြဲတြင္ အသက္အရြယ္လြန္သည္အထိ သားသမီးတစ္ 
ေယာက္မွ် မထြန္းကားဘဲရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕ေနာက္ 
တစ္ေန႕မွာ ဘုရားသခင္၏ သိၾကားတမန္ေတာ္တစ္ပါးဟာ 
ထုိစုံတြဲေရွ႕ေပၚလာၿပီး ၎တုိ႕တြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦး 
ထြန္းကားမည္ၿဖစ္၍ ထုိကေလးငယ္ကုိ ဘုရားသခင္အား 
ဆက္ကပ္ရမည္ဟု ေၿပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕ေနာက္ သမီး 
ငယ္ေလး မာရိယာကုိဖြားၿမင္ခဲ့ၿပီး ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ 
ကာ ဘုရားစကားမ်ားသင္ၾကားေပးရင္း ေနာက္ဆုံး မာရိ 
ယာ အား ဘုရား၏မယ္ေတာ္အၿဖစ္သုိ႕ ထိုက္တန္ေစခဲ့ 
သည္ဟု ယာဂုတ္က်မ္းတြင္ ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ 

      ၎တုိ႕၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈေၾကာင့္သာ မာရိယာသည္ 
“ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုေတာ္အတိုင္းၿဖစ္ပါေစ” ဟု ေၿပာဆုိ 
ႏုိင္ၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုလည္း ေရးသားထားပါတယ္။ မည္ 
သည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ အရပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အသင္းေတာ္ 
အတြင္းမွာေတာ့ ေဂ်ာ္ကင္းႏွင့္ အန္းတုိ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ 
အတုယူထုိက္သည့္ မိဘစုံတြဲတစ္ခုအၿဖစ္ ေရွးဦး ခရစ္ 
ယာန္မ်ားအခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔တိုင္ အရုိအေသေပးခံ သူ 
ေတာ္စင္မ်ားအၿဖစ္ပင္ လက္ခံၾကပါတယ္။

 မိဘမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသင္းေတာ္အတြင္း 
ဓမၼေဟာင္း၊ ဓမၼသစ္က်မ္းမ်ားအားၿဖင့္ ရွင္းလင္းေသခ်ာတဲ့ 
သြန္သင္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ပါး၏ စတုတၳ 
ေၿမာက္ပညတ္ေတာ္မွာ “မိဘတို႕အား ရုိေသၿခင္းကုိ ၿပဳ 
ေလာ့” ဟုသြန္သင္ထားပါတယ္။ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္၏ ၿမတ္ေသာအယူ၀ါဒ သြန္သင္ခ်က္မ်ား တြင္လည္း 
၂၂၁၄-၂၂၂၀ အတြင္း ရွင္းလင္းၿပတ္သားစြာ သြန္သင္ထား 
ပါတယ္။

 ကမၻာေပၚရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာထဲမွာမွ ကၽြန္ 
ေတာ္ တုိ႕အတြက္ မိဘဆုိတာ  တိတိက်က် ေၿပာရလွ်င္ 
ေတာ့ ေဖေဖႏွင့္ေမေမဟူေသာ လူသားႏွစ္ဦးတည္းသာၿဖစ္ 

ပါလိမ့္မယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဘ၀မွာ ထုိ 
ေဖေဖႏွင့္ေမေမကဲ့သုိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာလည္း မိဘ 
မ်ားအၿဖစ္ အရုိေသေပးၿခင္းခံထိုက္သူမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ 
ဗုဒၶအယူ၀ါဒ လႊမ္းမုိးထားသည့္ ၿမန္မာ့နိတိက်မ္းသြန္သင္ 
ခ်က္ထဲမွာ မိဘဆုိတာ အနေႏၲာ အနႏၲ ဂုိဏ္း၀င္ၿဖစ္ၿပီး 
ပူေဇာ္ရုိေသထုိက္သူအၿဖစ္ သြန္သင္ထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 
ထုိ႕အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ခရစ္ယာန္သြန္သင္ခ်က္မွာလည္း 
မိဘဆုိတာ ရုိေသထုိက္သူသာ မဟုတ္ဘဲ၊ သားသမီးမ်ား 
အတြက္ ေလာကတြင္ ဘုရားသခင္ခန္႕ အပ္ထားသည့္ 
ဘုရားသခင္၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားၿဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းရွင္း 
လင္းလင္း သြန္သင္ထားပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကုိယ္ 

တုိင္လည္း ေလာကသုိ႕ ဆင္းၾကြခဲ့စဥ္ သံဇူဇယ္ႏွင့္ 
မယ္ေတာ္ မာရိယာတုိ႕အား ရုိေသစြာ၊ နာခံစြာ ေနထုိင္ 
ခဲ့ေၾကာင္း ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမ်ား တြင္မွတ္တမ္းတင္ထား 
ပါတယ္။

 ပညတ္ေတာ္ ၁၀ပါးအား အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲၿခား၍ 
သုံးသပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပထမ ပညတ္ ၃ ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ 
အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လူသားမ်ားထားရမည့္ စိတ္ေနသေဘာ 
ထားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍သြန္သင္ထားၿပီး က်န္ ပညတ္ ၇ ခ်က္မွာ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လူသားအခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ ထားရွိ ရမည့္ 
စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သြန္သင္ထား ပါတယ္။ 

 ထုိသုိ႕ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ လူသားအခ်င္းခ်င္း အၿပန္ 
အလွန္ထားရွိရမည့္ စိတ္ေနသေဘာထားတြင္ မိဘအေပၚ 
ထားရွိရမည့္ စိတ္ေနသေဘာထားဟာ ပထမဆုံးေနရာမွာ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စတုတၳပညတ္ေတာ္မွာ “မိဘ 
တုိ႕အား ရုိေသၿခင္းကို ၿပဳေလာ့” ဟု မိန္႕ဆုိထားပါတယ္။ 
ပညတ္ ၇ ခ်က္၏ ပထမဆုံးပညတ္ၿဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ 
မိဘေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဘ၀မွာ ပထမဆုံးေနရာယူထား 
သူေတြပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အား လူ႕ဘ၀သုိ႕ ေခၚေဆာင္ 
ေပးသူ ပထမဆုံးထိေတြ႕ ရသူေတြဟာ မိဘေတြပါပဲ။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကုိ ပထမဆုံး ပညာေပးသူမ်ားဟာလည္း 
မိဘေတြၿဖစ္၍ လက္ဦးဆရာဟုပင္ တင္စားခံရသူေတြပါ။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အား နားလည္ေပးႏုိင္ဆုံးေသာ ပထမဆုံး 
သူေတြဟာလည္း မိဘေတြၿဖစ္တာမုိ႕ “ေတာင္းစုတ္ ပလုပ္
စုတ္ေတြသာပစ္ရုိးထုံးစံရွိေပမယ့္ သားဆုိးသမီးဆုိးေတာ့ 
ပစ္ရုိးထုံးစံမရွိ” စာဆုိေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ။ မိဘ ေမတၱာ 
ဟာ ရုိးရွင္းေပမယ့္ မရိုးႏုိင္ေအာင္ ၾကီးၿမတ္တာမုိ႕ စာေပ 
ဖြဲ႕မမွီေအာင္ပင္ ရွိလွပါတယ္။ ၿမင့္မုိရ္ေတာင္ပင္ ေသးငယ္ 

ရပါတယ္။ တကယ့္ကုိ မာတုရေမတၱာပါပဲ။

 သုိ႕ေသာ္လည္း ယေန႕ေခတ္ သက္ၾကီးရြယ္အုိ 
မိဘေတြဟာ သနားစရာအၿဖစ္သို႕ ေရာက္ေနပါၿပီ။ စီးပြား 
ေရးကုိ ဦးစားေပးလြန္းတဲ့ေခတ္မို႕ အရာရာဟာ တြက္ခ်က္ 
ခံ ေနရတဲ့အခါ မိဘေတြဆုိတာလည္း ဘယ္ေလာက္ 
အသုံး၀င္ သလဲလုိ႕ တြက္ခ်က္ခံ ေနၾကရၿပီ။ မိဘဟာ 
အသက္အရြယ္ ေထာက္လာလုိ႕ အသုံးမ၀င္ေတာ့ဘူးလုိ႕ 
တြက္ခ်က္ခံလုိက္ရၿပီဆုိရင္ ပုိ႔ခံရမည့္ေနရာက သက္ၾကီး 
ရြယ္အုိေဂဟာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ပုိဆုိးတာက သားသမီးမ်ားက 
စြန္႔ခြာထြက္ေၿပးသြားၾကတာပဲ။ 

 အခ်ိဳ႕ေသာ သက္ၾကီးရြယ္အုိ မိဘမ်ားဆုိလွ်င္ 
လမ္းေဘးစြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ စြန္႔ပစ္ခံရသည္မုိ႔ 
ဆုိးရြား လြန္းလွပါတယ္။ လူ႔မိသားစု အသုိက္အၿမဳံမွာ 
ေမတၱာတရားေတြလည္း စီးပြားေရးဆန္ဆန္ တြက္ခ်က္ခံ 
ေနရၿပီလား။ သက္ၾကီးရြယ္အုိ ေဂဟာမ်ားကုိလည္း အသင့္ 
ၿပဳလုပ္ထားတဲ့ မိဘစြန္႕ပစ္ရာ ေနရာတစ္ခုလုိပဲ လူအမ်ား 
တြက္ဆလာၾကတယ္။ တကယ့္ကုိ စိတ္မေကာင္းစရာ 
ျဖစ္ရပါတယ္။

 မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ - ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တေတြ ယေန႔ 
မိဘမ်ားပြဲေန႔မွာ ဒါေတြကုိ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဖုိ႕ 
ဖိတ္ေခၚပါရေစ။ အထူးသၿဖင့္ ခရစ္ေတာ္သခင္အား အတု 
ယူက်င့္ၾကံေနၾကေသာ ခရစ္ယာန္၏ ၿမတ္ေသာအယူ 
၀ါဒတြင္ ေမတၱာတရားဟာ အင္မတန္ၾကီးၿမတ္ ေလးနက္ ပါ 
တယ္။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿဖစ္သည္  အထိ 
ပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တေတြဟာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာအားၿဖင့္ 
ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားအၿဖစ္ ဒီကမၻာေလာကၾကီးကုိ 
သက္ေသ ခံသြားၾကရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ေမတၱာ 
တရားကို သက္ေသခံရာတြင္ ဘ၀အစ ပထမဆုံး ထိေတြ႔ 
ရတဲ့ မိဘေတြဟာ သက္ေသခံရာ ပထမဆုံးေသာ ေမတၱာ 
ရွင္ေတြ ၿဖစ္တာမို႔ ထုိေမတၱာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးတြဲ က်င့္ၾကံၿခင္းဟာ 
ဘုရားသခင္၏ မိသားစု တည္ေဆာက္ရာ စံနမူနာမ်ား 
ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ 
အတုိင္း မိဘေတြဟာ ရုိေသထုိက္ၿပီး နာခံထုိက္သူ 
မ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔ ၏အခြင့္အေရးအရပင္ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ေတြဟာ မိဘေတြကုိ နာခံရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တနည္း 
အားၿဖင့္ ဘုရားသခင္အေပၚ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ စိတ္ေန 
သေဘာထားကို မိဘမ်ားအား နာခံၿခင္းအားၿဖင့္ လက္ေတြ႕ 
က်က် က်င့္ၾကံႏုိင္ေစတာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။

 ယေန႔ မိဘမ်ားပြဲေန႔ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း 
စီအား စတုတၳပညတ္ေတာ္ဆီသုိ႔ မီးေမာင္းထုိးျပေနပါတယ္။ 
၎စတုတၳပညတ္ေတာ္အားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔အား ဘ၀ရွင္ 
သန္ျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ မိသားစု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ေမတၱာအိမ္ေလးကုိ အေႏြးေထြးဆုံး တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ 
မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္။ 

 ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏လမ္းညႊန္ဆရာ မိဘမ်ားအား 
အရုိေသးေပးပါ။ ၎တုိ႔ထံမွ မ်ားစြာေလ့လာပါ။ ထုိ႔ေနာက္ 
မိမိတုိ႔ဘ၀ေတြမွာ က်င့္ၾကံပါ။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီး 
မ်ားမိဘတုိင္းအေပၚ သက္ေရာက္ေစေတာ္မူပါ။ သားသမီး 
တုိင္းအေပၚ သက္ေရာက္ေစေတာ္မူပါ။

ဒိုမီနီကန္ကိုရင္

#Dominicankoyin



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္မွ အခမဲ့ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ

 ယခုနွစ္ ေမလမွစတင္၍ က်ိဳင္းတံု
ကက္သလစ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ က်န္းမာ 
ေရးေကာ္မရွင္မွ Rev. Fr. Anthony Paul 
ဦးေဆာင္ကာ မက်န္းမာသူမ်ား၊ ေရာဂါစစ္ 
ေဆးလိုသူမ်ား အားလံုးအတြက္ ဆရာဝန္ 
မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားျဖင့္ အခမဲ့က်န္းမားေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ ရွိ 
သည္။

 ၄င္းက်န္းမာေရး အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားကုိ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း 
နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
လွ်က္ရွိသည္။ ယင္းက်န္းမာေရးအဖြဲ႔သည္ 
သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ စစ္ေဆးမႈ အပါအ 
ဝင္ အျခားအေထြေထြေသာ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ လူဦးေရ ၁၅၀ အား 
ေဆး ကုသေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 "သင္တို႔သည္ ပြဲခံေသာအခါ ဆင္း 
ရဲေသာသူ၊ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူ၊ ေျခ 

မစြမ္းေသာသူ၊ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔ကို 
ေခၚဖိတ္ေလာ့။ ထိုသုိ႔ျပဳလွ်င္ မဂၤလာရွိ၏၊၊ 

က်ဳိင္းတုံသာသနာမွ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား နွင့္ 
လူငယ္မ်ား စုေပါင္းၿပီး အမႈိက္ေကာက္

 ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာေရး 
အတြက္ က်ဳိင္းတုံသာသနာမွ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ လူငယ္မ်ား 
စုေပါင္းကာ ဇူလိုင္လ (၈)ရက္ တနဂၤေႏြ 
ေန႔မနက္က က်ဳိင္တုံးၿမဳိ႕ စြမ္ဆပ္ကုန္း ရပ္ 
ကြက္အတြင္း စုေပါင္း အမႈိက္ေကာက္ခဲ့ၾက 
သည္။ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္း

(လုကား ၁၄း၃-၄)

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္ 
သူျမတ္က က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ 
ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး တမန္ 
ေတာ္၊ က်န္းမာေရး သိုးထိန္းမ်ားျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကား အသိေပးထားသည္၊၊ 
ထို႔ေၾကာင့္ အေထြေထြက်န္းမာေရး၊ လူမႈ 
ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ တစ္နည္း 
အားျဖင့္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ 
အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု အရွင္သူ 
ျမတ္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္၊၊

  We treat, God heals!

က်ဳိင္းတုံ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာ ဆရာေတာ္ ပီတာလြီးစ္က်ာခူ လြိဳင္ေမြ သာသနာအုပ္စုသို႔ အၾကည့္အရႈ ေရာက္ရွိ

 က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ၾကီး ပိတာ လြီးစ္ က်ာခူသည္ 
လြဳိင္ေမြသာသနာအုပ္စုသုိ႔ ဇူလုိင္လ ၂၂ 

ရက္ နံနက္ပုိင္းအခ်ိန္တြင္ သုိးထိန္းခရီးစဥ္ 
အျဖစ္  သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ဘာသာေရးအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား ဘာသာဝင္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါ 

သည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးနွင့္အဖြဲ႔အား လြိဳင္ေမြ 
ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ 
စတီးဗင္း အားႏို၊ လက္ေထာက္ ဘုန္းေတာ္ 

ႀကီး ဖာသာရ္ ေရာဘက္ရဲဝင္းႏွင့္အတူ 
ဘာသာတူမ်ား ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား 
မ်ားမွ ပေလြဘင္ခရာျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္၊၊

 ၉ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္မွ 
ဘာသာတူမ်ားကို အားေပးစကား ေျပာ 
ၾကားခဲ့ၿပီး လြိဳင္ေမြသာသနာအုပ္စု ေကာ္မ 
တ ီအဖြဲ႕ဝငမ္်ားႏငွ္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲသ့ည၊္၊

 ဘာသာသူမ်ားမွ သာသနာအုပ္စု 
အတြင္း ကိစၥအဝဝအား ဆရာေတာ္ၾကီးအား 
တင္ျပခဲ့ၾကျပီး ဆရာေတာ္မွလည္း ျပန္ 
လည္ ေဆြးေႏြးေျဖၾကားခဲ့ကာ ေဆြးေႏြးပြဲ 
အား ေန႔လည္ ၁၂ ထုိးခန္႔ အခ်ိန္တြင္ 
ရပ္နားခဲ့ပါသည္။

က်ဳိင္းတုံလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး 

က်င္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား ကိုယ္တတ္ႏိုင္သည့္ 
ဘက္မွ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရသည့္အတြက္ ဝမ္း 
သာဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း လူငယ္တစ္ဦးက 
ေဝမွ်ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 က်ဳိင္းတုံ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္ သာသနာအုပ္စု 
အတြင္းရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့  
ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားအား ဆုေပးပြဲ အခမ္း 
အနားကို ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ 
နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ထုိအခမ္းအနားသုိ႔ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္သူ 
၄၈ ဦး တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ျပီး ထိုအထဲတြင္ 
၄ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁ ဦး၊ ၂ ဘာသာ 
ဂုဏ္ထူးရွင္ ၂ဦး၊ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၇ 
ဦးရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

က်ဳိင္းတုံလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားအား ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး16

ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ တနသၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ရွိစိန္မိုင္ကယ္ ဘုရားေက်ာင္း သက်က္ေက်းရြာအုပ္စု ပိုင္ရြာ 
ႏွင့္အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာ ေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြား

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ မြန္ျပည္ 
နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း 
ေဒသမ်ားတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈ 

ေၾကာင့္ ေနရာေဒသအမ်ား အျပားတြင္ ေရ 
ႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 

 ထိုေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာရွိ 

Rev Fr Matthew Myo Chit ေက်ာင္းထိုင္ 
ေသာ စိန္မိုင္ကယ္တိုက္နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ား 
တြင္လည္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး 
ေရးႀကီး ေရလွ်ံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း 
ရရွိသည္။ 

 ဇြန္လမွ စတင္၍ ဇူလိုင္လ အထိ 
မိုးမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ရြာသြန္း မႈေၾကာင့္  
သက်က္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေသာ 
သက်က္ဂဏန္းကြင္း၊ သက်က္ေတာင္ပိုင္း၊ 
သက်က္ကၽြဲထိန္းကုန္း၊ သက်က္ဆင္ေခါင္း 
ႏွင့္ သက်က္ရြာမ တို႔မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံကာ 
ရပ္သူရြာသားမ်ား အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳ 
လ်က္ရွိသည္။ 

 တခ်ိဳ႕ေသာအိမ္မ်ားမွာ ေရထဲ ႏွစ္ 
ျမဳပ္လုနီးပါးျဖစ္ကာ ၿပိဳက်မည့္ အေျခအေန 
မ်ား တြင္ရွိသည္။  ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 
မ်ားမွာလည္း ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ဘဲ ေကၽြးရြာ မ်ားအတြင္း 
ရွိ စာသင္ေက်ာင္း(၆) ေက်ာင္းမ်ားကို 

ပိတ္ထားလိုက္ရသည္။  

 သက်က္ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ 
ေပါင္း ရ၀၀ နီးပါးရွိသည္။ ရြာရွိ တိရစာၦမ်ား 
ကို သက်က္ ေက်းရြာရွိ ေလေခါ ေတာင္ေပၚ 
ေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ရြာထဲ 
တြင္ ေလွငယ္ျဖင့္ သြားလာၾကရသည္။ 

 ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္ 
အတြင္း ေရအျမင့္ေပ အျမင့္ဆံုး တက္လွ်ံမႈ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 

 "၁၉၉၇၊ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၈ 
ဟာ ကၽြန္ေတာ့ဘ၀မွာ ေရႀကီးၿပီး ေရလွ်ံ 
တာ ေတြ႔ခဲ့ဖူးတာ (၃) ႀကိမ္ရွိပါၿပီ၊ ဘုရား 
ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေအာက္ အထိ 
ေရမ်ား ၀င္ေရာက္လာတယ္၊ တနည္း အား 
ျဖင့္ ေခ်ာင္းေရလွ်ံတက္လာမႈလို႔ ေျပာလို႔ 
ရတယ္" ဟု သက်က္ေက်းရြာ တြင္ 
ေနထိုင္ေသာ ေစာရန္မ်ိဳးေအာင္က သူ၏ 
အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပခဲ့သည္။

Deacon Nicholas 
(MLM-OSC)

ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ ပုေလာတိုက္နယ္ကဒဲေက်းရြာတြင္ 
စုေပါင္း၀တ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ မိဘမ်ားပြဲေန႔က်င္းပ

 ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာရွိ Rev Fr 
John Pet Pet ဦးေဆာင္ေသာ ပုေလာ 
တိုက္နယ္ ကဒဲေက်းရြာတြင္ မိဘမ်ားပြဲေန႔ 
မတိုင္မွီ (၂၁ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ ခု) 
စေနေန႔တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္
မ်ား ၊ တ ရားေ ဟာ ဆ ရာ ၊ ဆ ရာ မ မ်ား ၊ 
ေဂါပကလူႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ 
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုေပါင္း ကာ တစ္ရက္တာ 
၀တ္ေစာင့္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 မနက္ ၈နာရီမွ စတင္ကာ Rev Fr 
Peter Gyi မွ မိဘမ်ား၏တာ၀န္ ၀တၱရားႏွင့္ 
ေကာင္းျမတ္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေ၀ငွခဲ့ 
သည္။ Rev Fr Gregory Saw Po Gray မွ 
စကၠရင္မင္တူးဆုိင္ရာမ်ားကိုပို ႔ခ်ခဲ့သည္။ 
Rev Fr John Kenady မွ အျပစ္ေျဖျခင္း 
စကၠရင္မင္တူးကို နားေထာင္ေပးၿပီး ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ အစီအစဥ္ 

ကို ဦးေဆာင္ကာ ေက်းဇူးတရား ေခါင္းစဥ္ 
ျဖင့္ တရားေရေအး တိုက္္ေကၽြးၿပီး တစ္ရက္ 
တာ ၀တ္္ေစာင့္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ 

 Rev Fr Philip Shwe, Fr Luke 
Saw Paul ႏွင့္ Rev Fr John Pet Pet 
အပါအ၀င္ ရဟန္းေတာ္ (၆) ပါး ႏွင့္တကြ 
၀တ္ေစာင့္ ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ လူဦးေရမွာ 
(၃၀) ေယာက္ ရွိသည္။ 

ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ တနဂၤေႏြ ေန႔တြင္  
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ တရား 
ေဟာဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ဘာသာသူ လူႀကီး 
လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ (၅၀၀) 
ေက်ာ္ခန႔္ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ မိဘတို႔အား 
ရိုေသဂုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ပါ၀င္ 
ခဲ့ၾကသည္။

 Deacon Nicholas (MLM-OSC)

 ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာတြင္းရွိ 
စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စိန္ 
ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား စစၥတာမ်ား စုေပါင္း၍ ၀တ္ေစာင့္ျခင္း နွင့္ 
ဆုေတာင္းျခင္းကို က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုက်င္းပခဲ့ေသာ အစီစဥ္ 
တြင္ ပုသိမ္မွ မာသာရ္ မာရီယား  နွင့္ တို့နွင့္သထံုသာသနာ၊
သိမ္ဆိပ္သာသနာ၊ ဖာပြန္သာသနာ၊ ကမေမာင္းသာသနာ၊ 
လိႈင္းဘြဲ႔ သာသနာ၊ ေကာ့ကရိတ္သာသနာ နွင့္ ျမ၀တီ သာသ 
နာမွ စစၥတာမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအစီစဥ္ကို မာသာရ္ 
မာရီယား နွင့္ စစၥတာႀကီး အန္းထေရဇားတို႔မွ ဦးေဆာင္ 
ခဲ့သည္။ ပထမဆံုး အေနနွင့္    စစၥတာမ်ား စုေပါင္း၍ ဘားအံ 

စစၥတာ ေက်ာင္းေဆာင္၌ ဆုေတာင္းျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ဇူလိုင္လ ၇ ရက္၊ အဂၤါေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္  စစၥတာမ်ား မွ 
အဖြင့္ ဓမၼသီခ်င္း သီဆိုကာ အစီစဥ္ကို အစျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေနာက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းၾကျပီး   ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္း 
ေစာမင္းသိုက္၏ ၾသ၀ါဒကို ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
ကားတိုင္ကို အၿမဲၾကည့္ရန္နွင့္ ဒုကၡရွိမွ သုခရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
လူတိုင္းတြင္ အခက္ခဲ ရွိေၾကာင္းနွင့္ အခက္ခဲ ရွိတိုင္း 
စိတ္ဓါတ္က်ရန္ မလိုေၾကာင္း အဓိကမွာ ဘုရားနွင့္ အၿမဲ 
ေပါင္းစပ္ျပီး ခြန္အား ယူရန္နွင့္ သူေတာ္စင္ဘ၀၏ အသက္ 

စိန္ ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား စစၥတာမ်ား စုေပါင္း၍ ၀တ္ေစာင့္ျခင္း



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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 ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ ၂၀၁၈ ရက္ေန့ စေနေန့၌ က်င္းပ 
ေသာ ဘားအံခရစ္ယာန္အသင္းေကာင္စီ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ 
စည္းေ၀း ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္ျခင္းနွင့္ အစည္းေ၀းကို နံနက္ 
(၈း၀၀မွညေန ၄း၃၀) ခ်ိန္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ထို အစီစဥ္တြင္ ဆရာမ ရွဲရွိေဖာ မွ သဘာပတိ 
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အစီအစဥ္အရ အဖဲြ့လိုက္ သီခ်င္း 
မ်ား သီဆိုျခင္း၊ ဆရာေတာ္ မန္းပီတာျငိမ္း (ေရႊေတာ သင္း 
အုပ္) မွ အဖြင့္ဆုေတာင္း၊ ပရိတ္သတ္မွ ဓမၼသီခ်င္း၊ ဆရာ 
ေယာဟန္ (SDA) မွ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း ၊ ဖူးဆန္ေဖာ္ က်မ္းစာ 
ေက်ာင္းမွ အလွဴေတာ္ေငြ ေကာက္ခံျခင္း၊ ဆရာမႀကီး 
ဂါ့သရွု (PSP ေက်ာင္းအုပ္) မွ အလွဴေတာ္ေငြ ဆက္ကပ္ျခင္း 
တို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ေဒသနာကို ဆရာမ ျဖဴျဖဴသိန္း (ျပည္ေထာင္စု၊ 
သာယာကုန္း) မွေဟာၾကားခဲ့သည္။  ဆရာမ ျဖဴျဖဴသိန္းမွ 
တစ္လံုးတစ္၀ျဖစ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းကာ နိဒါန္းပ်ိဳးခဲ့သည္။ 
တစ္လံုးတစ္၀တည္း ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မွာ ကြ်န္ုပ္တို့သည္ 
တစ္အိမ္ထဲတြင္ အတူတကြ ရွန္သန္ ေနထိုင္ျခင္း၊ သဟ 
ဇာတနွင့္ အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဖဲြ့ျပီးမွ တစ္စိတ္ တစ္သေဘာတည္း 
စိတ္သေဘာထား ညီညႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ အတူတကြ ေန 
ထိုင္ျခင္းကို ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ျခံဳငံုျပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္မည္  
ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္နွင့္ လူသားၾကား မကေသးေပ ဘုရား 
ဖန္ဆင္းထားေသာ တိရစၧာန္မ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ား စ 
သည့္ အရာအားလံုးနွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 
အမ်ားနွင့္ဆိုင္သည့္ ေကာင္းေသာ အရာမ်ားအား ကြ်နု္ပ္ 
တို႔က တစ္လံုးတစ္၀တည္း အတူတူ တည္ေဆာက္ၾကေသာ 
ညီညႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္စိတ္ တစ္၀မ္းတည္း ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်နု္ပ္တို့လူသားမ်ား အေနနွင့္ အတၱ 
ဆိုေသာ အရာေပၚေပါက္လာခဲ့လွ်င္ တစ္လံုးတစ္၀တည္း 
ဆိုေသာ အနစ္သာရမွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည္။ 

 တဖန္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဟူသည္မွာ မတူ ကဲြျပားေန 
ေသာ လူႏွစ္စုအား သေဘာထားျခင္း တိုက္ဆိုင္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူစု 
နွစ္စုလံုးကို ခ်စ္ျမတ္နိုးေသာ သူေတြမွသာလွ်င္ လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္မည္။ သခင္ေယဇူးသည္ ကြ်နု္ပ္တို့၏ ၿငိမ္သက္ 

ျခင္းသခင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းအရွင္ ပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်နု္ပ္တို့ လူ 
သားမ်ား အားလံုး ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္မည္ဆိုလွ်င္ ကြ်နု္ပ္တို့ 
လူသား အခ်င္းခ်င္း၊ ကြ်နု္ပ္တို့ ဂိုဏ္းက႑မခဲြ၊ လူမ်ိဳးမခဲြ၊ 
ဘာသာမခဲြ ခ်စ္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို 
နိုးထေစေသာအရာမွာ လက္၀ါးကားတိုင္ ျဖစ္သည္။ ဤ 
လက္၀ါး ကားတုိင္ေတာ္အားျဖင့္ ျငိမ္သက္ျခင္း ေဖၚေဆာင္ 
ႏိုင္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကို အဖိုးခ 
ေပးျပီးမွသာ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုရရွိခ့ဲသည္။ နုိင္ငံတိုင္းမွာ ရွိ 
ေသာ လူမ်ိဳးအားလံုး လက္၀ါးကားတိုင္ေတာ္ကို ျမင္ရျခင္း 
အားျဖင့္ သူတို့၏နွလံုးသားထဲတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္ 
ေသာေမတၲာမ်ား နိုးထေစႏိုင္မွာ ျဖစ္သည္။ ဤေမတၲာ 
အားျဖင့္သာလၽွင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္လာၾကမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို အျပည့္၀ 
လိုခ်င္ၾကသည္၊ ေတာင္းဆိုၾကသည္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နည္း 
လမ္းအားျဖင့္ မိတ္ေဆြဖဲြ႕ၿပီးေတာ့မွ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့ 
ျငိမ္ခ်မ္းေရးကို ပိုျပီးသ႑ာန္ ေပၚလြင္ေအာင္ ကြ်နု္ပ္တို့ 
လုပ္ေဆာင္ၾကေပသည္။ သို့ေသာ္ ဤအရာအားျဖင့္ ျပည့္၀ 
စံုလင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မရရွိနိုင္ေပ။ ရွင္ေပါလူးက သခင္ 
ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို 
ရရွိနိုင္မည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ သခင္ေယဇူးသည္ ဥပေဒ၏ 
အႏွစ္ကို ဘုရားသခင္အားခ်စ္ျခင္း၊ နီးစပ္သူအား ခ်စ္ျခင္းဟု 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဥပေဒသာ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ပညတ္ တရား 
ေတာ္ေတြကို လူသားေတြ အေနနွင့္ လိုက္ဖို့ မတက္နိုင္ 
ေၾကာင္းကို သခင္ရစ္ေတာ္မွ ေဖၚျပခဲ့သည္။ လူသားအေနနွင့္ 
တက္နုိင္ေသာ အရာမွာ ဘုရားသခင္၏ ဂရုဏာေတာ္အား 
ျဖင့္ အခမဲ့ရေသာ ခြင့္လြတ္ျခင္းနွင့္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာ 
ေတာ္ကို ေဖၚျပရန္ ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို အေျခခံတဲ့ 
သေဘာတရားမွာ တစ္ကမၻာလံုး ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာ 
တရားပင္ ျဖစ္သည္။  

 ဤအေၾကာင္းရာနွင့္ ပတ္သက္ျပီး စာေရးဆရာ 
တစ္ဦးမွ စစ္ပဲြတစ္ပဲြ အေၾကာင္းကို ေရးသားခဲ့သည္။ စစ္ပဲြ 
တြင္ က်ဆုံးသြားေသာ အေသခံတပ္သားေလး၏ အေလာင္း 
ကို စစ္သခ်ိၤဳင္းတြင္ ျမွဳပ္နွံရန္အတြက္ စစ္သားတစ္ခ်ိဳ့က 
သယ္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ ကတ္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမွ 
ထို အေသခံ တပ္သားေလးသည္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္  
တကယ္ပဲ ယံုၾကည္ျပီး ဘာသာ၀င္ ျဖစ္သလား၊ သို့မဟုတ္ 
နွစ္ျခင္းမဂၤလာ ခံယူၿပီးသူ ဟုတ္မဟုတ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး  
မွေမးျမန္းရာ စစ္သားမ်ားက မသိေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ ထို 
အခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက သူအရမ္း ၀မ္းနည္းပါေၾကာင္း အ 
သင္းေတာ္၏ သခ်ႍဳင္းတြင္ ျမႇဳပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္းေျပာ ခဲ့သည္။ 
လာပို့ေသာသူမ်ားလည္း ထပ္တူ၀မ္းနည္းၾကကာ အေသခံ 
တပ္သားေလး၏ ရုပ္ကလပ္ကို သခ်ၤဳိင္း၏ ျခံစည္းရိုးအျပင္၌ 
ျမွဳပ္နွံလိုက္ေလသည္။ ေနာက္တစ္ေန့ မနက္တြင္ စစ္သား 
မ်ားမွ အေသခံတပ္သားေလး ျမႇဳပ္ႏွံရာ ေနရာ အဆင္ေျပ 
ျခင္းရွိမရွိ လာေရာက္ၾကည့္ရွဳၾကရာ ထိုအေသခံ တပ္သား 
ေလးအား ျမွဳပ္နွံထားေသာ ေနရာကို မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ 
သူတို႔သည္လည္း စိတ္ရွုပ္ေထြးစြာျဖင့္ ျပန္မည္အလုပ္တြင္ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးမွ သူတို့အား လွမ္းေခၚလိုက္သည္။ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးမွာ မေန့က ျဖစ္ခဲ့သည့္အရာကို သူ့အေနနွင့္ စိတ္ 
မေပ်ာ္ရႊင္၊ ၀မ္းနည္းကာ ညဘက္အိပ္မေပ်ာ္ေသာေၾကာင့္ 
မနက္ေစာေစာမွာ သူဟာ ထိုအေသခံတပ္သားေလး ျမႇဳပ္နွံ 
ထားေသာ ေနရာႏွင့္ သခၤ်ဳိင္းအၾကားတြင္ရွိေသာ ျခံစည္း 
ရိုးမ်ားကို ျဖဳတ္လုိက္ေၾကာင္း ထိုသူတို့အား ေျပာျပေလ 
သည္။ စစ္သားေလး ျမႇဳပ္နွံထားေသာ ေနရာကို မေတြ႕ 
ရျခင္းမွာ ၿခံစည္း႐ိုးကို ထပ္ခ်ဲ႕ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး၏ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ေသာ 
အျပဳအမူေၾကာင့္ အေသခံတပ္သားေလးသည္ သခၤ်ဳိင္း 
အတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ရသြားခဲ့သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို ပြါး 
သထက္ပြါးျခင္း၊ မိတ္ဖဲြ့ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်နု္ပ္တို့ဟာ အခ်င္း 
ခ်င္း တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရားသည္ ေပ်ာ္ 
ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
ကြ်နု္ပ္တို့သည္ အသင္းေတာ္တြင္ အမွုေတာ္ ထမ္းရင္း 
စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းေစေသာ အရာနွင့္ ၾကံဳရတက္ၾကပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ဓါတ္က်ေနျခင္းမွ စစ္မွန္ေသာ 
ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား၏ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ 
အနစ္သာရကို ေဖၚေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ဆုေတာင္းေသာ 
အသင္းေတာ္ျဖစ္ဖို႔လိုေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ ယခုကဲ့သို႔ မိတ္သဟာယဖဲြ႕၍ ဆုေတာင္းလွ်င္ ခြန္ 
အားျပည့္၀ေသာ အရာကို အမွန္တကယ္ရရွိမည္။ ဆု 
ေတာင္းရာတြင္လည္း ျပည့္၀ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆု 
ေတာင္း ရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔ 
သည္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရန္လည္း 
ဆရာမမွ တိုက္တြန္း နိုးေဆာ္ခဲ့သည္။

 ထို့ေနာက္ ဆက္လ်က္၍ ဂုဏ္ေတာ္သီခ်င္းကို 
ေမာ္စရီးအဖဲြ့မွ လည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္ မန္းျမသန္း 
(မိတ္သဟာရ၊ ဘားအံ) မွ အပိတ္ဆုေတာင္းကာ ဓမၼသီခ်င္း 
သီဆို၍ ဘားအံဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္၏ 
ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖင့္ ဘားအံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား 
ေကာင္စီ (၁၉) နွစ္ေျမာက္ သင္းလံုးကြ်တ္ အစည္းေ၀း 
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ဘားအံ ခရစ္ယာန္ အသင္းေကာင္စီ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ သင္းလံုးကၽြတ္ စည္းေ၀း ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း

တာ၊ လုပ္ေဆာင္ရေသာ သူေတာ္စင္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အခက္ခဲမ်ား ၾကံဳရေသာအခါ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ခြန္အားယူၾကရန္  ၾသ၀ါဒေပးခဲ့သည္။  ၿပီးေနာက္  စစၥတာမ်ား 
စုေပါင္း ဆုေတာင္းၾကၿပီး ဓမၼသီခ်င္း သီဆိုကာ ၀တ္ေစာင့္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ စစၥတာမ်ား စုေပါင္း၍ မိဘမ်ားပဲြေန႔အတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ပန္းျခင္းနွင့္ 
လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ ကန္ေတာ့ကာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ဆရာေတာ္ၾကီးမွလည္း စစၥတာမ်ားအား ကရင္ရိုးရာ ပု၀ါမ်ားကို လက္ေဆာင္ ျပန္လည္၍ 
ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစၥတာမ်ား မွလည္း မိခင္ဖခင္မ်ားပဲြေန့အတြက္ မာသာရ္ မာရီယား 
နွင့္ စစၥတာႀကီး အန္းထေရဇား တို႔အား ကန္ေတာ့ကာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ 
စုေပါင္းညစာပြဲျဖင့္ တစ္ေန႔တာ ၀တ္ေစာင့္ျခင္း အစီစဥ္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး18

အတိတ္ေခတ္က နာမည္ၾကီးခဲ့ေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား
 "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဝုိင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ နွစ္ေယာက္၊ 
ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ရယ္၊ မြတ္ဆလင္ တစ္ေယာက္ ရွိ 
တယ္။ မူဆလင္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ အခင္ဆုံး။ သူက 
သေဘာလည္း ေကာင္းတယ္။ သိပ္ခ်စ္တာ။ အဲ့ေတာ့ ကၽြန္ 
ေတာ္ တစ္ေန႔မွတ္မိတယ္ ထမင္းေကၽြးေတာ့ သူတုိ႔က စားပြဲ 
ထုိးတဲ့သူေတြက အကုန္မွတ္ထားတယ္ေလ။ ဘယ္သူ ဘာ 
သားမစားဘူးလဲဆုိတာ သူေန႔နဲ႔ သူေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမဲ 
သားဘာညာ၊ ဝက္သားေကၽြးတဲ့ေန႔ဆုိ သူကတစ္မ်ဳိး။ မတူ 
ဘူးဟင္း။ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ေနတယ္။ အဲ့ေတာ့ တစ္ေန႔ 
ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ခ်င္လုိ႔ ပန္းကန္လဲလုိက္တာ ဟင္းပန္း 
ကန္ကုိ။ လဲလုိက္တာလည္း ေနာက္တာပါ။ သူတစ္ကယ္ 
ယူစားရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ ဆြဲလိုက္မွာပါ။ သူငယ္ခ်င္းကုိး။ 
မရဘူးအဲ့ ခရစ္ယာန္ဘုန္းၾကီးက သူၾကည့္ေနတာ ျမင္သြား 
တယ္။ ဆင္းလာျပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ၾကိမ္နဲ႔ သုံးခ်က္႐ုိက္ေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အရင္းနွီးဆုံးသူငယ္ခ်င္မုိ႔  
စတာပါ။ တကယ္သူယူစားရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကုိ…။ 
မဟုတ္ဘူး စကိုမစရဘူးတဲ့။ မင္းသူ႔ကုိ ေနာက္ခ်င္တာ 
ေနာက္။ ေခါင္းရုိက္လည္း ရတယ္ ဘာလုပ္လည္းရတယ္။ 
ဘာသာေရးကုိေနာက္ခြင့္မရွိဘူးတဲ့။”

 ရန္ကုန္ စိန္ေပါေက်ာင္းထြက္ စီးပြားေရးပညာရွင္ 
တစ္ဦးက အဆုိပါအေၾကာင္းအရာကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း 
တစ္ခုတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး  ၄င္းရုပ္သံဖုိင္သည္ လူမႈကြန္ 
ယက္ ေဖ့ဘုတ္ေပၚတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ နွစ္လခန္႔မွ စတင္ပ်ံနွံ႕ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိပညာရွင္က ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ 
ပညာသင္ေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ စိန္ေပါေက်ာင္း နွင့္ ပတ္သက္ 
၍ အမွတ္ရစရာကိစၥမ်ားကုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိအထဲတြင္ ဘာသာမတူသူ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦးအၾကား၊ 
ဘာသာတစ္ဘာသာနွင့္ တစ္ဘာသာၾကား ေလးစားရမည့္ 
စိတ္ထားကုိ ထုိေက်ာင္းက သင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေလးစားဂုဏ္ 
ယူစြာ ခ်ီးက်ဴးသည္။

  ၃ မိနစ္ေက်ာ္ၾကာ ၄င္းရုပ္သံဖုိင္သည္ Facebook 
Pages မ်ား၊ သုံးစြဲသူ အသီးသီတုိ႔မွ စတင္ပ်ံ႕နွံ႕ခဲ့ကာ 
ၾကည့္ရႈသူေပါင္း သိန္းနွင့္ခ်ီရွိခဲ့ျပီး အတိတ္က ခရစ္ယာန္ 
missionary ေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္း မွတ္ခ်က္အသီးသီးေပး 
မွ်ေဝခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းရုပ္သံဖုိင္သည္ missionary စာသင္ 
ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကဖူးသူ (သုိ႔မဟုတ္) နီးစပ္ 
ပတ္သက္ခဲ့ၾကဖူးသူမ်ားအတြက္ အတိတ္၏ အမွတ္ရစရာ 
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျပီး ယေန႔ေခတ္ ပညာေရး စာငတ္ေနေသာ  
ျမန္မာလူငယ္မ်ား ၾကားတြင္လည္း ေရးပန္းစား၊ ေဝမွ်ေဆြး 
ေႏြးစရာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ျမန္မာျပည္ 
နုငိင္ံျခားသာသနာျပဳမ်ား၏  ဘာသာေရးဆုံးမသြနသ္ငမ္ႈမ်ား၊ 
စည္းကမ္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလးစားဂုဏ္ယူသည့္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သံုစြဲသူမ်ားအၾကား ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။

နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ De La Salle Brothers 

မ်ား၏ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား
 ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား စတင္ဝင္ 
ေရာက္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ကုိ အစျပဳ၍ ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ 
ရသည္။ သာသနာျပဳမ်ားသည္ ဘာသာဝင္မ်ားအား 
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက
ရင္း ျမန္မာဘုရင္မ်ား၏ ကမ္းလွမ္းမႈေၾကာင့္  ဘာသာစကား၊ 
ပထဝီနွင့္ နကၡေဗဒ၊ အေတြးအေခၚ ပညာရပ္မ်ား အေၾကာင္း 
ကုိ နန္းတြင္းသူ၊ နန္းတြင္းသားမ်ားအား ပုိ႔ခ်သင္ေပးခဲ့ရ 
သည္။ ကုန္းေဘာင္မင္း ဆက္ျဖစ္ေသာ မင္းတုန္းမင္း လက္ 
ထက္တြင္ သာသနာျပဳမ်ားကုိ မင္းေနျပည္ေတာ္ မႏၱေလးသုိ႔ 
ဖိတ္ေခၚခဲ့ျပီး ပညာသင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေစခဲ့ကာ နန္းတြင္း 

သူ၊ နန္းတြင္းသားမ်ားအား တက္ေရာက္သင္ၾကား ေစခဲ့ 
သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားသည္ အေရးၾကီးေသာ အခန္း 
က႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 De La Salle Brothers မ်ားအသင္းဂုိဏ္းသည္ 
ရုိမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္၏ အၾကီးဆုံး 
ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၁၆၈၀ ခုနွစ္က 
ျပင္သစ္နုိင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လူငယ္လူ 
ရြယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိ စက္မႈ၊ လက္မႈနွင့္ 
အျခား လိုအပ္သည့္ ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေထာက္ပံ့ 
ေပးသည္။

 De La Salle Brothers မ်ား အသင္းဂုိဏ္းသည္ 
အမ်ဳိးသားလူငယ္မ်ား အတြက္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ သကၠရာဇ္ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံေမာ္
လျမဳိင္ျမဳိ႕သုိ႔ စတင္ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး St. Patrick အထက္ 
တန္းေက်ာင္းကုိ ပထမဦးဆုံးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ 
၁၈၆၀ တြင္ ဒုတိယေျမာက္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမဳိ႔ရွိ 
နာမည္ၾကီး စိန္ေပါ (ST. PAUL) အထက္တန္းေက်ာင္းကုိ 
မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအနီးသစ္သားအဆာင္ငယ္ေလး ေဆာက္ 
လုပ္၍ အစျပဳခဲ့သည္။ ၁၈၈၆ ခုနွစ္တြင္ လက္ရွိေနရာသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ 
၁၉၀၀-၀၈ ခုနွစ္မ်ားတြင္ အေဆာင္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ ေဆာက္ 
လုပ္ခဲ့ရသည္။ စိန္ေပါေက်ာင္းေတာ္ၾကီးနွင့္ ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္ပညာေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားအျဖစ္ နယ္ပယ္စုံ 
တြင္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားကုိေမြးထုတ္နုိင္ 
ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ 

 ကုိလုိနီေခတ္နွင့္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ စာေရး 
ဆရာမ်ား၏ စာအုပ္စာေပမ်ားတြင္ သာသနာျပဳ ပညာသင္ 
ေက်ာင္းေတာ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေရးသားခ်က္အမ်ား 
အျပားေတြ႔နုိင္သည္။ သာဓကဆုိရေသာ္ ဆရာၾကီး ျမသန္း 
တင့္သည္ မႏၱေလးစိန္႔ပီတာေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ 
သင္ၾကားခဲ့ျပီး  ၄င္း၏ "တစ္သက္တာ မွတ္တမ္းနွင့္ အေတြး 

အေခၚမ်ား" စာအုပ္တြင္ စိန္႔ပီတာ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးနွင့္ 
ပတ္သက္ျပီးေရးသားခ်က္မ်ား ေတြ႔နုိင္ေပသည္။ ဦးေနဝင္း 
အစုိးရ ျပည္သူပုိင္မသိမ္းမီ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အထိနွစ္ေပါင္း ၁၀၇ 
နွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းေက်ာင္း ၉ ေက်ာင္းကုိ ရန္ကုန္၊ 
ေမာ္လျမဳိင္၊ မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ လြဳိင္ေကာ္၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ 
တြံ႔ေတးတုိ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္နုိင္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း အမ်ား 
အျပား ေမြးထုတ္နုိင္ခဲ့သည္။ De La Salle Brothers မ်ားဖြ
င့္လွစ္ခဲ့ေသာေက်ာင္းမ်ားမွာ St. Patrick's High School 
(ေမာ္လျမဳိင္)၊ St. Paul's High School (ရန္ကုန္)၊ St. An-
thony School (ရန္ကုန္)၊ St. Theresa School (ရန္ကုန္)၊ 
St. Peter School (မႏၱေလး)၊ St. Albert School 
(ျပင္ဦးလြင္)၊ St. Joseph School (လြဳိင္ေကာ္)၊ St. Colum-
ban School (ျမစ္ၾကီးနား)၊ De La Salle (တြံ႔ေတး) တုိ႔ 
ပင္ျဖစ္သည္။

 သကၠရာဇ္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆုိရွယ္လစ္အစုိးရမွ 
စိန္ေပါေက်ာင္းအပါအဝင္ သာသနာျပဳေက်ာင္းအားလုံးနွင့္ 
ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံအမ်ားအျပားကုိ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္
အျဖစ္သိမ္းဆည္းခဲ့ျပီး အစုိးရပုိင္အေဆာက္အအုံမ်ားအျဖစ္ 
အသုံးျပဳခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာအစုိးရပုိင္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

 ထုိေခတ္က ထုိေက်ာင္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရး၊ 
စည္းကမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီးယခုတုိင္ေအာင္ 
ေအာက္ေမ့ခ်ီးမြမ္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

"ဘက္စုံ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာၾကီးပဲမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ အားကစား 
မလုပ္မေနရ။ ကၽြန္ေတာ္ဆုိ ေဘာလုံးကန္တာ ဝါသနာ 
မပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္စကက္ေဘာ ကစားတယ္။ ေဘာ 
လီေဘာ ကစားရတယ္။ အနုပညာဝါသနာမပါလုိ႔ မရဘူး။ 
ဂစ္တာမတီးခ်င္ရင္ ဆက္ဆုိဖုန္း၊ ဆက္ဆုိဖုန္းမတီးရင္ 
စႏၵယား တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု။ က်န္တာေတြလည္း အနု 
ပညာ၊ က်န္းမာေရး အကုန္လုံးေပါ့။ နံပါတ္ (၁) ကေတာ့ 
စည္းကမ္း ရွိဖုိ႔။ ေနာက္ နံပါတ္ (၂) က ေျဖးေျဖးမွ ကၽြန္ေတာ္ 
သေဘာေပါက္သြားတယ္ ဘာသာေရးကုိလည္း သူက 
သူမ်ားကုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာကုိ ေလးစားရတယ္။ အဲ့ဒါကုိ 
သင္ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး အံၾသသြား 
တယ္။" "အဲ့ဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္လုိက္တယ္ 
ေအာ္…သူကဘာသာတုိင္းကုိပါ ေလးစားရမယ္ဆုိတာ သင္ 
ေပးခဲ့တာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဲ့ဒါ အခု အစဥ္အလာသိပ္မရွိေတာ့ 
ဘူး။"ဟု ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ စိန္ေပါ 
ေက်ာင္းထြက္ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ေယာက္က အတိတ္ 
ေခတ္ ခရစ္ယာန္ပညာသင္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ 
ျပီး ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒလာဆာလ္ ဘရာသာမ်ား ဦးဆံုး ဖြင့္ ခဲ့ေသာ္စိန္ ပက္ထရိတ္ အထက္တန္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီး



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ 
ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္း အနားကို ရန္ကုန္ျမဳိ႕ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္

 ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္တြင္ က်ေရာက္ 
ေသာ  (၇၁)ႏွစ္ ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ 
အထိမ္းအမွတ္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ 
ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္း အနား 
ကို ၄င္းေန႔ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ရိပ္ သာ လမ္းရွိ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္း စုၾကည္၏ ေနအိမ္၌ က်င္းပ သည္။

 ထုိ ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ 
ျမန္မာနုိင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ၾကီး 
မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး ဒါ 
ရုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး မာရီယားနုိစုိးနုိင္၊ 
ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အကူ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး အက္ဒ္၀က္စိန္ျမင္႔တုိ႔ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဘာသာေပါင္း 
စံုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ 
ဆန္းကို ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း အထိမ္း 
အမွတ္အျဖစ္ ႏွစ္မိနစ္ ၿငိမ္သက္ဂါရ၀ 
ျပဳျခင္း၊ ဘာသာအသီးသီးမွ ကိုးကြယ္
ရာအလိုက္ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ား ပုိ႔သ 
ျခင္းနွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ တက္ ေရာက္ 
လာေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားက ဓမၼသီခ်င္း 
ျဖင့္ သီဆုိဆုေတာင္းခဲ့ ၾကျပီး ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီး စိန္ျမင့္မွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
ေပး၍ အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။

 ဆုေတာင္းပြဲသုိ႔  ဘာသာေရး 
အဖြဲ႔ အသီးသီးမွ  တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ 
အတူ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီး 
ယူ ႏွင့္ ဇနီး ေဒါက္တာေရႊလႊမ္း၊ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ 
ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၏ ဇနီး ေဒၚေမယဥ္ 
ထြန္း၊ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ 
၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ ဇနီး ေဒၚလြင္ေမ 

သိန္း နွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ 
ေရာက္ ၾကသည္။ 

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

 ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အင္းစိန္ျမဳိ႔နယ္၊ နံ႔သာကုန္း ရပ္ ကြက္ရွိ 
St. Peter & St. Paul ေက်ာင္းေတာ္ပြဲေတာ္ကုိ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ 
နံနက္ပုိင္းက  က်င္းပခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး ကာဒီခ်ားလ္ဘုိ၊ 
လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းအပါး 
(၂၀) ပါဝင္ကာ ပြဲေန႔ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာ ၾကားခဲ့သည္။

 “စိန္ပီတာ နဲ႔ စိန္ေပါ တုိ႔ဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ၾကတယ္။ 
သူတုိ႔နွစ္ေယာက္ဟာ တစ္ခ်ိန္က အားနည္းခဲ့ၾကတယ္။ အျပစ္ရွိခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အရႈံး၊ အမွားထဲကေန ထြက္ခဲ့ၾကျပီး ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္ကုိ 
နာခံလုိက္နာခဲ့ၾကတယ္။ စိန္ပီတာဟာ ယုံၾကည္ျခင္းရဲ့ စံျပ ဖခင္ျဖစ္သလုိ၊ 
အသင္းေတာ္ရဲ့ သာသနာျပဳ၊ စံျပဖခင္ျဖစ္တယ္။” ဟု ကာဒီနယ္ၾကီး က 
ၾသဝါဒတြင္ စိန္ပီတာနွင့္ စိန္ေပါတုိ႔၏ ဘဝအေျခအေန နွင့္ အသင္းေတာ္တြင္ 
၄င္းတုိ႔ နွစ္ဦး၏ အခန္း႑ကုိ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

 ၄င္းစိန္ပီတာႏွင့္ စိန္ေပါ ဘုရားေက်ာင္းပြဲသုိ႔ ရပ္နီး၊ ရပ္ေဝးမွ 
ဘာသာဝင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ နွင့္ ရဟန္း၊ ကုိရင္၊ သီလွရွင္ အမ်ား 
အျပားလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

OSC YANGON

စိန္႔ပီတာ ႏွင့္ စိန္႔ေပါလ္ ပြဲ အင္းစိန္ တြင္ က်င္းပ

 ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္သာသနာ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းေကာ္မတီမွ ႀကီးမႈးျပဳလုပ္ေသာ “ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ား 
မွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္း” အခမ္းအနား ဒုတိယေန႔ (ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္) ေန႔တြင္ ဘာ 
သာ အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။

 ေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ရျခငး္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခု ေတြ႕ဆံုပြဲကို ျပဳလုပ္ ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိ 
ရပါသည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ဘာသာအသီးသီးမွ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာ ဘာသာအလုိက္ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ေနထုိင္ျခင္း
တြင္ ေမတၱာတရားသည္ အေရးႀကီးသည့္အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ဘာသာအသီးသီးမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဟာေျပာေ၀ငွခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဘာသာအသီသီးမွ လူသားမ်ားအားလံုး 
မိမိတို႔ ဘာသာတရား၏ တရားေတာ္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာက်င့္ေဆာက္တည္ၾကမည္ဆိုပါက 
ကမာၻႀကီးဟာ ၿငိမး္ခ်မ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာတရား၏ အဆံုးအမမ်ားအား လုိက္နာျခင္း 
မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနသူအခ်ိဳ႕အား မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ လက္တြဲေခၚေဆာင္ၾကမလဲ 
ဆိုသည္ကို အတူတကြ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခငး္ကို ရရွိ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

News & Photo ( Pinky )

ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ားမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္း



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

နွစ္ေပါင္း ၁၃၀ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ကက္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာ

 Miss Getrude di Oliverio နွင့္ Miss Helen Carr  
အမ်ဳိးသမီးနွစ္ဦး၏ ဘုရားသခင္ကိုအေစခံရန္ ေတာက္ 
ေလာင္ခဲ့ေသာ ေမတၱာဂရုဏာစိတ္ေပၚတြင္ အစပ်ဳိး ေပၚ 
ေပါက္လာခဲ့သည့္ “ကက္သလစ္သီလွရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိး 
ဘြားရိပ္သာ” ေလးသည္ နွစ္ေပါင္း  ၁၃၀ ျပည့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ 
ထုိအမ်ဳိးသမီးနွစ္ဦးေပၚတြင္ အစပ်ဳိးခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ 
စီမံကိန္းေတာ္ကုိ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ သီလွရွင္ 
မ်ားမွ လက္ဆင့္ကမ္း တာဝန္ယူခဲ့ၾကျပီး ဘုရားသခင္၏ အ 
လုိေတာ္ျမတ္ကုိ လုိက္နာခဲ့ၾကသည္။ 

 လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈၉၈ ခုနွစ္က အစျပဳခဲ့သည့္ 
“ကက္သလစ္သီလွရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာ” သည္ 
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမဳိ႕နယ္ သိမ္ျဖဴလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိျပီး 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆပ္ေျဖျခင္း အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလွရွင္ 
၂၂ ပါး၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၃၈ ေယာက္တုိ႔ျဖင့္ အကူညီမဲ့ 
ေနေသာ ဘုိးဘြား ၁၃၅ ေယာက္ကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပး 
ေနသည္။ ၄င္းဘိုးဘြား ၁၃၅ ေယာက္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ 
ေဒသအသီးသီးမွျဖစ္ၾကျပီး ကက္သလစ္၊ အျခားခရစ္ယာန္၊ 
ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ၊ မြတ္ဆလင္ စသည့္ ဘာသာအသီးသီး 
ကုိးကြယ္ၾကေသာ ဗမာ၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္၊ ကရင္၊ ကယား၊ 
ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ရခုိင္၊ မြန္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။

ကက္သလစ္သီလွရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာ 
စတင္ေပၚေပါက္လာပုံ

 ၁၉ ရာစုအေႏွာင္းပုိင္အခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ျမဳိ႔တြင္ ေန 
ထုိင္ၾကေသာ Anglo Indian အႏြယ္အဝင္ Miss Getrude 
di Oliverio နွင့္ Miss Helen Carr  ဟူသည့္ အမ်ဳိးသမီး 
နွစ္ဦးသည္ ဘုရားတရားၾကည္ညဳိ ကုိင္းရႈိင္းျပီး ေမတၱာဂရု 
ဏာ စိတ္ၾကီးမားသူမ်ားျဖစ္ကာ ဆင္းရဲသား၊ အကူညီ 
မဲ့သူမ်ားကုိ ကူညီရန္ၾကဳိးစားခဲ့ၾကသည္။ ထုိအမ်ဳိးသမီး နွစ္ 
ဦးသည္ သီလွရွင္ျဖစ္ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ၾကျပီး ထုိဆႏၵအတြက္ 
ၾကဳိးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထုိေခတ္ အခ်ိန္ကာလ 
က အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မည့္သည့္ သူေတာ္စင္ 
ဂုိဏ္းကုိမွ် ဝင္ရန္အခြင့္အလမ္းမရွိခဲ့ၾကေခ်။

 ဆရာေတာ္ Paul Ambrose Bigandet သည္ 
ထုိအမ်ဳိးသမီးနွစ္ဦးနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဘုရားသခင္၏ စီမံ 
ကိန္းကုိ သတိျပဳမိခဲ့သည္။  Miss Getrude သည္ Little 
Sisters of the Poor အသင္းဂုိဏ္းသုိ႔ ဝင္ရန္ ဝင္ခြင့္ 

ေတာင္းခံခဲ့ျပီး Postulant ဘဝအျဖစ္ အႏၵိယနုိင္ငံ ကာလ္ 
ကတၱားရွိ ဘုိးဘြားရိပ္သာတြင္ သက္ၾကီးရြယ္အုိ ဘုိးဘြား 
မ်ားအား နွစ္နွစ္တာ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က Miss 
Helen Carr မွာမူ ရန္ကုန္၌ပင္ က်န္ရွိခဲ့သည္။

 Miss Getrude သည္ ဝင္လုိသူအျဖစ္ အႏၵိယတြင္ 
(၂)နွစ္တာေနထုိင္စဥ္ကာလအတြင္း က်န္းမာေရး အားနည္း 
မႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လာခဲ့ရသည္။ ထုိအျဖစ္အပ်က္ 
အားလုံးကုိ ဆရာေတာ္ ၾကီး Paul Ambrose Bigandet 
သိရွိခဲ့ကာ Miss Getrude di Oliverio ႏွင့္ Miss Helen 
Carr  တုိ႔ လက္တြဲ၍ ရန္ကုန္ျမဳိ႔တြင္ ျပဳစုမႈကင္းမဲ့ေနေသာ 
သက္ၾကီးရြယ္အုိဘုိးဘြားမ်ားအတြက္ ရိပ္သာတစ္ခု တည္ 
ေထာင္ရန္ ညႊန္ျပေပးခဲ့သည္။

 ၄င္းတုိ႔နွစ္ဦးသည္ Little Sisters of the poor 
အသင္းဂုိဏ္း၏ နည္းစနစ္မ်ားအတုိင္း ဘုိးဘြားရိပ္သာ 
တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ သတၱိရွိရိွ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ 
ၾကျပီး ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ညႊန္ျပခ်က္ကုိ သေဘာတူ လက္ခံ 
ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးကလည္း ထုိအမ်ဳိးသမီး နွစ္ဦး၏ 
သေဘာဆႏၵအတုိင္း ဘုိးဘြားမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ 
ႏုိင္ရန္ သာသနာပုိင္ ေဂဟာငယ္တစ္ေဆာင္ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ 
သည္။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ေဂဟာငယ္ေလးကုိ အသက္ 
သြင္းနုိင္ရန္ Miss Getrude နွင့္ Miss Helen တုိ႔သည္ 
ရန္ကုန္ျမဳိ႔တြင္ တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္ အလွဴေငြမ်ား 
ေကာက္ခံခဲ့ၾကျပီး လုိအပ္သည့္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ား ဝယ္ 
ယူျဖည့္တင္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကင္းမဲ့ 
ေနေသာ ဘုိးဘြား အေယာက္ (၃၀)ကုိ ေမတၱာဂရုဏာျဖင့္ 
စတင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကျပီး ဘိုးဘြားရိပ္သာကုိ အစပ်ဳိး 
ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔သည္ တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္ အလွဴ 
ခံကာ ထုိဘုိးဘြားမ်ားကုိ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ျပဳစု 
ခဲ့ၾကသည္။

 ၁၈၉၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၁၉) ရက္တြင္ ဆရာေတာ္ 
ၾကီး Paul Ambrose Bigandet သည္ သက္ေတာ္ (၈၁)နွင့္ 

ျဖင့္ ပ်ံလြန္ခဲ့ျပီး ၄င္းေနရာတြင္ ဆက္ခံေသာ ဆရာေတာ္ၾကီး  
Alexendre Cardot မွ Miss Getrude နွင့္ Miss Helen 
တုိ႔၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာေလးကုိ ဆက္လက္လမ္းညႊန္ ကူညီ 
ေပးခဲ့သည္။ ဆယ္နွစ္ေက်ာ္ ၾကလာသည့္အခ်ိန္တြင္ 
ရိပ္သာတြင္ ဘုိးဘြားဦးေရ မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ 
ဆရာေတာ္ Alexendre Cardot သည္ Little Sisters of 
the Poor အသင္းဂုိဏ္း ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ရန္ကုန္ျမဳိ႔တြင္ ဘုိးဘြား
ရိပ္သာလာေရာက္ဖြင့္လွစ္ေစလုိေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္စာ 
ေရးေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။

 ဆရာေတာ္ Alexendre Cardotသည္ ၁၈၉၈ 
ခုနွစ္တြင္ ျပင္သစ္သုိ႔အလည္အပတ္သြားေရာက္ရာ၌ Little 
Sisters of the Poor အသင္းဂုိဏ္းဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ကုိယ္တုိင္ 
သြားေရာက္ခဲ့ျပီး အမ်ဳိးသမီးနွစ္ဦးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ၾကဳိးပမ္း အား 
ထုတ္ထားေသာ ျမန္မာျပည္ရွိ ဘုိးဘြားရိပ္သားေလး၏ 
အေျခအေနမ်ားကုိ  ေျပာျပာခဲ့ရာ Little Sisters of the 
Poor အသင္းဂုိဏ္းအၾကီးအကဲသည္ Miss Getrude နွင့္ 
Miss Helen တုိ႔၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာေလးကုိ ကူညီရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 Little Sisters of the Poor သီလွရွင္မ်ားသည္ 
၁၈၉၈ ခုနွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ ရန္ကုန္ျမဳိ႔သုိ႔ 
ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ဘုိးဘြားရိပ္သာေလးကုိ တုိးခ်ဲ႔ကာ 
အကူအညီမဲ့ေနသာ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားကုိ ေမတၱာဂရုဏာ 
ျဖင့္ ဆက္လက္ ၾကည္ရႈ႕ေစာက္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။ သကၠ 
ရာဇ္ ၁၉၆၅ ခုနွစ္တြင္ တြင္ ဆုိရွယ္လစ္အစုိးရမွ ကက္သလစ္ 
ေက်ာင္းအမ်ားအျပားကုိ ျပည္သူပုိင္သိမ္းခဲ့ျပီး နုိင္ငံျခား 
သာသနာျပဳမ်ားကုိ နုိင္ငံအတြင္းမွ နွင္ထုတ္ခဲ့ရာ ဘုိးဘြား 
ရိပ္သာကုိဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ Little Sisters of 
the Poor မွ သီလွရွင္မ်ားလည္း နုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာ 
ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းသီလွရွင္မ်ားေနရာတြင္ ျပည္ 
တြင္းက ဖရန္စစၥကန္ သီလွရွင္ အသင္းဂုိဏ္းမွ တာဝန္ယူ 
ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီး ေနာင္တြင္ ဆပ္ေျဖျခင္း သီလွရွင္အသင္း 
ဂိုဏ္းမွ အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ ေပးခဲ့ၾကသည္။  

ဘုိးဘြားရိပ္သာနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုိေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သမုိင္းေလ့လာျပဳစုသူ Sr. Olivia Nu Nu Khaing နွင့္ ေတြ႔စုံေမးျမန္းျခင္း

ေမး။ ။ဒီဘုိးဘြားရိပ္သာေလးကုိ သူတုိ႔ (ဘုိးဘြားမ်ား) ဘယ္လုိေရာက္လာခဲ့ၾကတာလဲ။ 
ဘယ္လုိအေၾကာင္းမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ ေရာက္လာခဲ့ရတာလဲ။

ေျဖ။  ။တစ္ခ်ဳိ႔ကလည္း သားသမီးမရွိၾကလုိ႔၊ တစ္ခ်ဳိ႔ကလည္း သားသမီးေတြက မျပဳစုနုိင္လုိ႔ 
ေရာက္လာၾကတယ္။ အခ်ိန္မေပးနုိင္ၾကလုိ႔လည္းျဖစ္မွာေပါ့ေလ တစ္ခ်ဳိ႕ၾကေတာ့လည္း 
တကယ့္သားသမီးေတြမရွိၾကလုိ႔။ ဟုိ နယ္ဘက္က အဘုိးအဘြားေတြၾကေတာ့ တာဝန္ 
ခံေတြက တာဝန္ယူျပီးလာပို႔ၾကတာေပါ့ေနာ္။ တကယ္လုိ႔ ဘာသာသူျဖစ္မယ္ဆုိရင္ 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးရဲ့ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ လာပုိ႔ရတယ္။ ဘာသာသူမဟုတ္တဲ့ လူေတြ 
ၾကေတာ့ ပထမအရင္လာစုံစမ္းၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လာပုိ႔ ၾကတယ္။

ေမး။      ။ဒီအေပၚမွာ (သားသမီးေတြနဲ႔ အတူမေနရတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး) ဘုိးဘြားေတြရဲ့ စိတ္ 
ခံစား ခ်က္က ဘယ္လုိရွိလဲ။ စစၥတာတုိ႔ အေနနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာမွာ ဘာေတြ 
ကူညီေပးေနရလဲ။

 ေျဖ။        ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ အထီးက်န္တယ္ အဲ့လုိခံစားရၾကတယ္။ က်မ 
တုိ႔ဘက္ကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ အဲ့လုိခံစားခ်က္ေတြ မရွိရေအာင္ စကားေလးေတြ ေျပာ 
ေပးတာ။ ျပီးေတာ့ စုေပါင္းျပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ့စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့ 
က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ေပးျဖစ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ။ တစ္ျခားေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲေတြလည္း လုပ္ေပး 
တာလည္းရွိတယ္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 21

ေမး။ ။သူတုိ႔ရဲ့ တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ဇယားကေရာ။
ေျဖ။  ။ပုံမွန္ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္ဇယားကေတာ့ မနက္ဆုိရင္ ၄ နာရီခြဲ ၅ နာရီေလာက္ဆုိ သူတုိ႔ အိပ္ယာကထတယ္။ 

ကုိယ္လက္သန္႔ရွင္းလုပ္ျပီးရင္ ဘုရားေက်ာင္းကုိလာ။ သူဘာသာသူအလုိက္ေပါ့။ ျပီးရင္ စုေပါင္း က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း 
လုပ္တယ္။ ျပီးရင္ မနက္စာစား။ ျပီးရင္ က်န္မာေရးေက်ာင္းတဲ့သူေတြ၊ တတ္နုိင္တဲ့သူေတြကေတာ့ မီးဖုိမွာ နည္း နည္းေလး 
ဝုိင္းကူ။ မနက္ (၉)နာရီမွာ လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းေတြက ဝုိင္းကူျပီး ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္ၾကရ တယ္။ 

ေမး။  ။ဘုိးဘြား ၁၃၅ ေယာက္ကုိ သီလွရွင္၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဘယ္နဦးေလာက္နဲ႔ ျပဳစုေပးေနရလဲ။
ေျဖ။  ။ဒီမွာလုပ္ေနၾကတာေတာ့ သီလွရွင္အေနနဲ႔ ၂၂ ပါး၊ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ ၃၈ ေယာက္ရွိတယ္။

ေမး။  ။ဒီရိပ္သာအတြက္ ေငြေၾကးအေနနဲ႔ေထာက္ပံ့မႈကေရာ ဘယ္ကေနရလဲ။
ေျဖ။  ။ေထာက္ပံ့ေငြေၾကးကေတာ့ တစ္လုံးတစ္ခဲထဲ မရွိဘူး။ လစဥ္၊ လစဥ္ ပထမအပတ္တုိင္း အျပင္ထြက္ျပီး အလွဴခံၾက 

ရတယ္။ အၿမဲတမ္းထည့္ဝင္ေနတဲ့ အလွဴရွင္ေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီအိမ္ေတြသြားျပီး တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္ အလွဴခံ။ 
အဲ့ဒီကရလာတဲ့ ေငြနဲ႔ ဒီမွာလာလွဴတဲ့ ဟာေတြရယ္ ဒါေလးေတြနဲ႔ စီမံေနၾကရတယ္ေပါ့။ ေန႔စဥ္ ေန႔စဥ္ေတာ့ သူ႔ဟာနဲ႔သူ 
အလွဴရွင္ကေတာ့ရွိတယ္။ ေန႔စဥ္အလွဴရွင္ စာရင္းရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ အလွဴေငြကုိလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ လာလွဴ 
တာလဲရွိတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းေတြကလာလွဴၾကတာလဲရွိတယ္။ အစုိးရ လူမႈဝန္ထမ္းကလည္း လာျပီး ေထာက္ပံ့ေပးတာ 
လည္းရွိတယ္။ အစုိးရ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ေတြကလည္း လာလွဴဒါန္းတာရွိတယ္။ အဲ့ဒါေတြကုိ စုေပါင္းျပီး။ ဒါေတြနဲ႔ပဲ 
ေကၽြးေမြး ေပးတာေပါ့ေနာ္။ 

ေနာက္လ စာေစာင္တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္ တာဝန္ခံ စစၥတာႀကီး ေမရီ ဂ်ိဳစဖင္း ႏွင့္ စစၥတာ ေအာ္လီဗီယာ ႏုႏုခိုင္

ဟားခါး စီရင္စုတြင္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ႏွစ္ ေဆာင္ ဖြင့္လွစ္

 ဟားခါးသာသနာ၊ ဟားခါး ၿမိဳ႕သစ္ 
ရပ္၊ မီးသတ္ကုန္း ေအာက္တြင္ ေဆာက္ 
လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ စိန္႔ရွာဘဲလ္ ဘုရား 
ေက်ာင္း သစ္ကို ၂၀၁၈ ခု ဇြန္လ ၁၇ ရက္ 
နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ လူးခၽြတ္စ္ 
ဟေရခုန္း ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ ႀကီး ၂၂ ပါး 
ၿခံရံကာ လူထု ပရိတ္သတ္ ၄၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ 
ၿပီး မစၧားပူေဇာ္ ျခင္းျဖင့္ ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ အဓိက 
အလွဴရွင္ ဦး အိုက္ဇက္ မွ ေက်းဇူးတင္စကား 
ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္ 
ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ပါဝင္ကူ 
ညီခဲ့ၾကသူမ်ား၊ ဟားခါးသာသနာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အား 
ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။

 ရဟႏၲာ Charbel of Lebanon 
သည္ မထင္ရွားေသာ လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံမွ 
လာေသာ္လည္း သူ၏ သခင္ခရစ္ေတာ္ အ 
ေပၚထားရွိေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၊ မယ္ေတာ္ 
အေပၚထားရွိေသာ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း တို႔ 
ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏွိမ့္ခ်ေသာ အသက္တာျဖင့္ 
ဘဝကို အေကာင္းဆံုး ေပးဆပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ 
သည္။ အသက္ရွင္လ်က္ရွိစဥ္၌ပင္ သူ၏ 
သန္႔ရွင္းျခင္းကို လူအမ်ားက သိမွတ္ျခင္း 
ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်းဇူးတင္ 
စကားျဖင့့္ အခမ္းအနားကို အဆံုးသတ္ကာ 
ၾကြေရာက္လာသူမ်ားအား မိတ္ဆံု စားပြဲ 
ျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့သည္.

 ထိုနည္းတူ ဟားခါး ၿမိဳ႕သစ္ ရပ္၊ 
နာဟာအို ေတာင္ကုန္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ 
ထားရွိေသာ စိန္႔ွဗာလင္တိုင္း ဘုရားေက်ာင္း 
သစ္ကို ၂၀၁၈ခု ဇြန္လ ၂၄ ရက္ ညေန ၄ 
နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ လူးခၽြတ္စ္ ဟေရခုန္း 
ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၆ ပါးတို႔၏ မစၧား 
ပူေဇာ္ ျခင္းျဖင့္ ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 ဘာသာဝင္ မိသားစု ၂၅ စုရွိၿပီး 
လူဦးေရ ၁၀၀ ခန္႔သည္ ဤ ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾက 

မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က သဘာဝ 
ေဘး အႏၲရာယ္ ခံရစဥ္က ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾက 
ေသာ မိသားစုမ်ား ျဖစ္သည္။

 ဘု ရားေ က်ာ င္း င ယ္ေ လး သ ည္  
ေတာင္ကုန္းေပၚ ထင္း႐ႈးပင္မ်ားအၾကား 
တြင္ တည္ရွိၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ဆုေတာင္းျခင္း 
အတြက္ အလြန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း (ဟားခါး OSC)

De La Salle Brothers အသင္းဂုိဏ္းမွ Br. Leonard သည္ သက္ေတာ္ (၈၀) အရြယ္ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္
De La Salle Brothers အသင္းဂုိဏ္းမွ Br. Leonard သည္ သက္ေတာ္ 
(၈၀) အရြယ္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ 
ျမတ္တြင္ ျငိမ္သက္သာယာစြာ အိပ္ေပ်ာ္ခဲ့သည္။ ဘရာသာရ္ၾကီးသည္ 
သက္ေတာ္ၾကီးရင့္ အားအင္ကုန္ဆုံးမႈေၾကာင့္ အပ်ံလြန္မီ ၃ ရက္အလုိ 
ဇူလုိင္ လ ၁၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ေဆးရုံၾကီး၌ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့သည္။ 
ဘရာသာရ္ၾကီး Br. Leonard ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနသည္ ေဆးရုံသုိ႔ 
ေရာက္သည့္တုိင္ ဆက္လက္ဆုိးရြားလာခဲ့ျပီး ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ ညေန ၃ 
နာရီေက်ာ္တြင္ ပ်ံလြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
စိန္ေပါပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ ဆရာ 
ၾကီး Mr. Charlies Lewis ၏ သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ဘရာသာရ္ႀကီး Br. 
Leonard သည္ ၁၉၃၈ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္၌ ရန္ကုန္ျမဳိ႔ အင္းစိန္ျမဳိ႔နယ္တြင္ 

ေမြးဖြားခဲ့သည္။ အေျခခံပညာမ်ားကုိ ရန္ကုန္ စိန္ေပါနွင့္ ေမျမဳိ႔စိန္အဲလ္ဘတ္ 
ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမ်ားတြင္ သင္ယူခဲ့ျပီး ၁၉၅၆ ခုနွစ္တြင္ De La Salle 
Brothers အသင္းဂုိဏ္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္သုိ႔ သြား 
ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုနွစ္ ၾသဂတ္လ  ၈ ရက္တြင္ De La Salle Brother 
တစ္ပါးအျဖစ္ ပထမသစၥာကုိ ခံယူခဲ့သည္။ ဘရာသာရ္ၾကီး Br. Leonard 
သည္ ပညာရပ္အသီးသီးကုိ ေလ႔လာဆည္းပူးခဲ့ျပီး De La Salle Brothers 
မ်ား၏ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာအျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပညာ 
သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ မ်ဳိးၾကဲသူ စာေစာင္ ထုတ္ေဝသူ၊ ရဟန္း 
ျဖစ္သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Visiting Professor အျဖစ္လည္း သာသနာ 
တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး22

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔သည္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ 

အၾကံေပးအဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ
 ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပး 
အဖြဲ႔သည္ ဇူလုိင္လ (၁၇) ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
ဦး၀င္းျမင့္ နွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ 
အား သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံံျခားေရး 
၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
သည္ ထိုင္းနုိင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း H.E. Prof. Dr. Sura-
kiart Sathirathai ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေသာ ၄င္းအဖြဲ႔၀င္ 
(၈) ဦးတို႔ကုိ နံနက္ခင္း (၁၀)နာရီတြင္ ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး 
ဌာန၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

 ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အႀကံေပးအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားကို အႀကံေပးအဖြဲ႔ဥကၠ႒က 
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အႀကံေပးအဖြဲ႔၏ ပထမႏွင့္ ဒုတိ 
ယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္မ်ားအၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းသြားေရး ႏွင့္ လူမႈ 
စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ သြားေရးတို႔ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း  အတုိင္ပင္ခံရုံး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
အရသိရသည္။

 နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံနွင့္  ရခိုင္ျပည္နယ္ဆို္င္ရာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 
ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႔တုိ႔၏ ယခုေတြ႔ဆုံမႈသည္ 
၄င္းအဖြဲ႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ တတိ ယ အႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံ 
ျခင္းျဖစ္သည္။

 ၄င္းအဖြဲ႔သည္ နုိင္ငံေတာ္ အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ နွင့္ 

ေတြ႔ဆုံးအျပီး ေန႔ခင္း (၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
ဦးဝင္းျမင့္ကုိလည္း ပထမဆုံးအၾကိမ္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ 
ခဲ့ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ သူမ်ား ျပန္လည္ 
လက္ခံေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ား 
ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ UNDP-UNHCR တို႔အၾကား နားလည္မႈ 
စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိး ေဆာင္ ရြက္ေနမႈ အေျခအေန 
မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးက သတင္း 
ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားတြင္ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္ 
အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိင္းနုိင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ H.E. Prof. Dr. Suraki-
art Sathirathai ဦးေဆာင္ေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႔ကုိ ျပည္ပ 
ပညာရွင္ငါးဦး၊ ျပည္တြင္း ပညာရွင္ငါးဦးစီျဖင့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ 
ဘာ ၉ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္စြမ္း
အင္ဝန္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ နယူးမကၠဆီကိုျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးေဟာင္း ဘီလ္ရစ္ခ်က္ဆန္သည္ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္  
အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့၍ လက္ရွိတြင္ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ ကုိးဦး 
က်န္ရွိသည္။

 ၄င္းအႀကံေပးအဖြဲ႔သည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ 
ေကာ္မရွင္မ်ား ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး 
လိုအပ္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ဖားကန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္အတြင္း ေျမၿပဳိမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း လူ(၁၅) ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီး 
အမ်ားအျပားေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွ သိရ

 ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆန္ခါေက်းရြာရွိ 
ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္အတြင္း ဇူလုိင္ ၁၄ 
ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔က ေျမျပဳိမႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး 
ေသဆုံးသူ ၁၅ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား 

အရ သိရသည္။

 ေျမျပဳိမႈျဖစ္ပြားအျပီး ၃ နာရီၾကာ 
ရွာေဖြမႈအျပီး ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသ 
ဆုံးသူ အမ်ဳိးသား ၁၄ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 

တစ္ဦး စုစုေပါင္း (၁၅) ရွိကာ ဒဏ္ရာရသူ 
(၄၆) ဦးႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ အခ်ဳိ႕ရွိ 
ေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ ေန 
ေသာ ဖားကန္႔ျမဳိ႔နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွဴး ဦး 
ေျပျငိမ္းက 7Days သတင္းစာအား ေျပာ 
ၾကားအတည္ျပဳခ်က္အရသိရသည္။

 မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွဴး ဦးေျပျငိမ္းမွ 
7Days သတင္းစာအား ေျပာျပခ်က္မ်ားတြင္ 
ဖားကန္႔တြင္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြားသြန္းမႈ 
အျပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ၃ 
နာရီၾကာ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေျမစာပုံ ထပ္မံျပဳိ က်မည့္ 
အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ၍ ကယ္ဆယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ ေရမေဆး ေက်ာက္သမားမ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူ ၁၀ 
ဦး၊ ၁၅ ဦးခန္႔ရွိ ရွိေသးသည္ဟု သိရေၾကာင္း 
ဆုိသည္။

 ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ နံနက္ ပုိင္း 
ကလည္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္မူေက်းရြာ 

အုပ္စု မက္လင္ေခ်ာင္ေက်းရြာရွိ ေက်ာက္ 
တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ေတာင္ 
ကမ္းပါးရံျပဳိက်ခဲ့ျပီး လူ ၂၅ ဦး ေပ်ာက္ဆုံး 
ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည္။ 

 ၄င္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ား 
ကုိ ယင္းေန႔ညေနပုိင္းအထိ ကူညီ ကယ္ 
ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ နုိင္ျခင္း 
မရွိေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ထုတ္ 
ျပည္တြင္း သတင္းစာမ်ားအရသိရသည္။

 ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထြက္ရာ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္တြင္ အလြန္အကၽြံ စည္းကမ္းမဲ့ 
ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ နွစ္စဥ္ လူ 
ရာနဲ႔ခ်ီ ေသဆုံးမႈမ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိျပီး၊ သ 
ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိးရြားစြာ ပ်က္စီးမႈမ်ား 
နွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားက ဆုိသည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 23

“ေတာဝက္အသင္း” ၏ ျပီးေျမာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္
 “ေတာဝက္အသင္း” လုိ႔ အမည္ရ 
တဲ့ ထုိင္းလူငယ္ေဘာလုံးအသင္းသား ၁၂ 
ေယာက္နဲ႔ နည္းျပျဖစ္သူတို႔ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္ 
လ ၂၃ ရက္က ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္း အစီ အ 
စဥ္ အၿပီး သမ္ေလာင္ဂူထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ 
ခဲ့ရာမွ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 သဘာဝထုံးေက်ာက္ဂူျဖစ္ေသာ 
သမ္ေလာင္ဂူသည္ မုိးရာသီတြင္ ေရဝင္ 
နစ္ျမွပ္ေလ့ရွိေသာ ဂူတစ္ဂူျဖစ္ကာ လူငယ္ 
ေဘာလုံးအသင္း လိုဏ္းဂူထဲ ဝင္သြားျပီး 

ေနာက္ မုိးစတင္ ရြာသြန္းခဲ့ျပီး ဂူအတြင္း 
ေရၾကီးမႈျဖစ္ပြား၍ ပိတ္မိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု 
ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ဆုိသည္။ 

 ၄င္းကေလးငယ္မ်ား ကယ္ဆယ္ 
ေရးကုိ ထုိင္းအစုိးရက နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ထုိင္းေရတပ္နွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာမွ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက 
ပူးေပါင္း၍ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိကေလးငယ္မ်ား သ 
တင္းကုိ ကမၻာတဝွမ္းလုံးမွ စိတ္ဝင္တစား 

ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။

 သမ္ေလာင္ဂူသည္ ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ 
စတုတၳအရွည္ဆုံး သဘာဝေက်ာက္ဂူ တစ္ 
ခုျဖစ္ျပီး အထဲတြင္ ဥမင္လႈိင္ေခါင္းမ်ားစြာ 
ခြဲဖ်ာလွ်က္ရွိသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ားသည္ လႈိင္ဂူအတြင္း ေရငုံ႔ ၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူတစ္ကုိယ္စာ က်ဥ္း 
ေျမာင္းေသာ လမ္းမ်ားကုိ ျဖတ္၍ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ခက္ခက္ ခဲခဲ ရွာေဖြခဲ့ရသည္။

 ၉ ရက္ၾကာ ရွာေဖြမႈမ်ားအျပီး ဇူ 
လုိင္လ (၂) ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၀)
နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ ေဘာလုံးအသင္းသား 
၁၂ ဦးနွင့္ နည္းျပဆရာတုိ႔ကုိ အသက္ရွင္ 
လွ်က္ ျပန္ေတြ႔ခဲ့သည္။ ၄င္း အသင္းသည္ 
ဂူအဝင္ဝတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း အေျခ 
စုိက္ထားရာေနရာနွင့္ ၁ ဒသမ ၅မုိင္ အကြာ 
ဂူအတြင္း ေရလြတ္ရာ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ 
ပိတ္မိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ား 
အသက္ရွင္လွ်က္ေတြ႔ရွိမႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
တကမၻာလုံး အံ့ၾသဝမ္းသာခဲ့ၾကျပီး နုိင္ငံ 
တကာမွ နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း 
ကေလးငယ္မ်ား ေတြ႔ရွိမႈအတြက္ ထုိင္းျပည္ 
သူမ်ားနွင့္အတူ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္း 
စာလႊာမ်ား ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ 

 ဝမ္းနည္းစရာ သတင္းတစ္ခုမွာမူ 
ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ ကေလးငယ္ ၁၃ 
ေယာက္ကုိ ကယ္ဆယ္ရန္ ၾကဳိးစားရင္း 

ထုိင္းေရငုံ႔တပ္ၾကပ္ၾကီး Saman Gunan 
သည္ ေအာက္စီဂ်င္ျပတ္လတ္၍ ဂူအျပင္ 
အေရာက္တြင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။ ကေလး 
ငယ္မ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ရန္ၾကဳိးစားရင္း ေသ 
ဆုံးခဲ့ရသူ ေရငုံ႔တပ္ၾကပ္ၾကီး Saman Gu-
nan ကုိ ထိုင္းျပည္သူမ်ားနွင့္ ထုိင္းအစုိးရက 
“အၾကင္နာတရားနွင့္ ျပည့္စုံေသာ ျပည္သူ” 
ဟု ဂုဏ္တပ္ခဲ့ၾကျပီး သူရဲေကာင္း တစ္ဦး 
အေနျဖင့္ အခမ္းအနားျဖင့္ သၿဂႋဳလ္ခဲ့သည္။

 ေတာဝက္ ေဘာလုံးအသင္းသား 
၁၂ ဦးနွင့္ ၄င္းတို႔၏ နည္းျပျဖစ္သူတုိ႔သည္  
သမ္ေလာင္ဂူအတြင္း ၁၈ ရက္ၾကာ ပိတ္မိ 
ခဲ့ျပီး ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ၁၃ 
ေယာက္စလုံး ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္ထုတ္ 
နုိင္ခဲ့သည္။ ခက္ခဲစြာျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေသာ ၃ 
ရက္တာ ဂူအျပင္သုိ႔ ကယ္ထုတ္ေရး လုပ္ 
ငန္းစဥ္အျပီး ထုိေန႔ညတြင္ ထုိင္ျပည္သူ 
တစ္ရပ္လုံး အေပ်ာ္မ်က္ရည္မ်ား က်ခဲ့ျပီး 
နုိင္ငံေရးတြင္ နာမည္ပ်က္ေနေသာ ထုိင္း 
အစုိးရအဖုိ႔ ပုံရိပ္ေကာင္း တစ္ခုကိုလည္း ရ 
ယူနုိင္ခဲ့သည္။ 

 ထုိျဖစ္စဥ္ အျပီး ထုိင္း အစုိးရကုိ 
ျပည္သူကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ အစုိးရအျဖစ္ 
ထုိင္းျပည္သူမ်ားနွင့္ နဳိင္ငံတကာက အသိ 
အမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

 ကာရာဂြါ ႏုိင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ 
ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးေန 
ေသာ၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရန္ ညိွႏိႈင္း 
လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ ကက္သလစ္ ရ 
ဟန္းဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘိေရွာ့ ဆရာေတာ္ 
အား တုိက္ခုိက္ခဲ့ကာ ဘုရားေက်ာင္းကုိ 
လည္း လုယက္ခဲ့သည္။

 ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ နီကာရာဂြါႏုိင္ငံ ေရႊႏွလံုးေတာ္ 
ဘုရားေက်ာင္း၌ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲသား 
မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေက်ာင္း 
သား ႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ 

 ယခုအပတ္ အတြင္းကလည္း Es-
teli သာသနာ၏ ဆရာေတာ္ စီးနင္းလာ 
ေသာ ကားတစ္စီး တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရၿပီး တခ်ိန္ 
တည္းမွာပင္ ဘုရားေက်ာင္းထဲတြင္ ရွိေသာ 
ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအားလည္း အစုိးရ 
ေထာက္ခံသူမ်ားက ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ 
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ဦး ေသဆံုး 

ကမာၻအဝွမ္းရွိ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား အထူးလုိအပ္ေနသည့္
နီကာရာဂြါ ႏုိင္ငံတြင္း အေျခအေန

ခဲ့သည္။

 နီကာရာဂြာ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚ 
ေနေသာ ဆႏၵျပမႈသည္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔ 
တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဧၿပီလတြင္ စတင္ခဲ့ 
ေသာ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈတြင္ 
အစုိးရ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၃၀၀ 
ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

 ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ား 
သည္ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဆႏၵ 
ျပသူမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၊ အစုိးရ အတုိက္အခံတုိ႔ 
အၾကား ၾကားေနေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေန 
ခဲ့သည္။ နီကာရာဂြါရွိ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္သည္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ေတာင္းဆုိ 
ခ်က္၊ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အခက္အခဲ 
မ်ားအား နားလည္ရပ္တည္ေပးေနခဲ့သည္။  
 ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရကို ေထာက္ခံ 
သူမ်ားက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ တိုက္ 
ခိုက္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ ႏွင့္ 
ဆႏၵျပသူမ်ား အၾကား ေစ့စပ္ ျဖန္ေျဖေပး 
ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
သည္ အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္လာသည္။

 ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ သက္ျပည့္ ပင္ 
စင္ ကိစၥႏွင့္ စတင္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ကုိ 
ဖ်ကသိ္မ္းလုက္ိသည္ ့အာဏာရငွဆ္န္ေသာ 

သမၼတ Ortega ၾသေတဂါအား ျဖဳတ္ခ် 
ဆန္႔က်င္လုိသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာျခင္း ျဖစ္သည္။

 ၾသေတဂါသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ျဖစ္လာကာ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အား ပယ္ 
ဖ်က္လုိက္သည္။ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္ နီကာရာဂြာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ 
ပြဲ က်င္းပရန္ တုိက္တြန္းေနခဲ့သည္။ အစ 
ပို္င္းတြင္ ၂၀၁၉ သို႔မဟုတ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ 
တြင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု 
အသံထြက္ေနေသာ္လည္း သမၼတ (အာ 
ဏာရွင္) ၾသေတဂါက အတုိက္အခံမ်ား၊ 
ျပည္သူမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ 
ေတာင္းဆုိမႈကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

 အစိုးရ၏ လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ 
မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ ဘုရားေက်ာင္း 
မ်ားတြင္သာ ခိုလံႈၾကရသည္။ ဆႏၵျပ 
ျပည္သူမ်ားသည္ ေဆးရံုမ်ားသုိ႔ မသြားရဲၾက၊ 
သြားလွ်င္လည္း အစုိးရက လာေရာက္ ဖမ္း 
ဆီးေသာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း 
မ်ားသည္ ေဆးကုသမႈ ေပးေနရသည္။

 သတင္း ဓာတ္ပံုမ်ားအရ ကုိယ္ 
ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး အေဆာင္မ်ား 
ကုိလည္း တပ္ေထာက္ခံသူမ်ားက ဖ်က္ဆီး 
တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ မုန္႔ေတာ္ 

မ်ား ေျမျပင္တြင္ ျပန္႔ၾကဲေနသည့္ ပံုမ်ားအား 
လည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေပမည္။ အလားတူ 
အခ်ိဳ႕ပံုမ်ားတြင္ ကက္သလစ္ စစၥတာမ်ား၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ပစ္ခတ္မႈ မျပဳရန္ ဆု 
ေတာင္း တားျမစ္ေနပံုကုိ ေတြ႕ရေပမည္။

 အိန္ဂ်လုစ္ ေမတၱာရြတ္ဆုိခ်ိန္တြင္ 
ပုပ္ဖရန္စစ္က နီကာရာဂြါ ႏုိင္ငံအတြက္ 
ဆုေတာင္းေပးဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့သလုိ ပုပ္ဖရန္ 
စစ္ အေနနဲ႔ နီကာရာဂြါ ဆရာေတာ္ မ်ားရဲ႕ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ေထာက္ပံ့ 
အားေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလာရန္႔ ဂ်န္မာဂမ္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၇) ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

ၾသဂုတ္လ၏ ေမြးေန႔ရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

Bishop Stephen Tjephe
1 August1955

Bishop Raymond Saw Po Ray
11 August 1948

မဂၤလာ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္တြင္ 

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအေပၚသို႔ အဖ ဘုရား 

သခင္သည္ ဝိညာဥ္ ႏွင့္ ကာယ အတြက္ 

လိုအပ္ေသာ ေကာင္းႀကီး ေက်းဇူးမ်ားစြာ 

သြန္းေလာင္းေပးသနားေတာ္မူပါေစ

သိုးထိန္းတာဝန္မ်ား ေက်ႃပြန္စြာ 

ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 

အားအင္မ်ားႏွင့္ အစဥ္ျပည့္ဝႏိုင္ပါေစ ဟု 

ဆုေတာင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။

HAPPY BIRTHDAY!

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ၾကီးခရုိင္၊ 
ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ေန 
အဖ ဦးေစာနိုင္ အမိ ေဒၚႏုႏုယဥ္ ၏ သမီး 
Stefani မသက္ထားစံ ခုံအမွတ္ (ရက- 
၃၅) သည္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ 
၅ ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ 
ေျဖဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ေမး။ မဂၤလာပါ။
ေျဖ။ မဂၤလာပါ။
ေမး။ ညီမေလးရဲ႕ အမည္၊ မိဘအမည္ႏွင့္ 

ေနရပ္လိပ္စာ သိပါရေစ။
ေျဖ။ သမီး နာမည္က မသက္ထားစံပါ။ 

အေမနာမည္က ေဒၚႏုႏုယဥ္၊ အေဖ 
နာမည္က ဦေစာႏုိင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၉၁/ 
၁၆ သံလမ္း ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္မွာ 
ေနထုိင္ပါတယ္။

ေမး။ အခု ညီမေလးက ၁၀ တန္း ေအာင္ 
ျမင္ျပီဆုိေတာ့ ၁၀ တန္းေအာင္ တဲ့ ခု 
ႏွစ္၊ ခုံအမွတ္ေလးႏွင့္ ဂုဏ္ထူးရ ဘာ 
သာ ရပ္မ်ားေတြကို ေျပာျပေပး ပါဦး။

ေျဖ။ ညီမေလးက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ခုံအမွတ္ (ရက- ၃၅) ျဖင့္ တကၠသိုလ္ 
၀င္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ျပီး၊ ျမန္မာ၊ 
သခၤ်ာ၊ ဓါတု၊ ရူပ ႏွင့္ ဇီ၀ ဘာသာ 
ရပ္မ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ထူးရတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ျပီးေတာ့ ဒီလုိမ်ိဳး ၁၀ တန္းကို ထူး 
ထူးခြ်န္ခြ်န္နဲ႕ ဂုဏ္ထူး ၅ ဘာသာနဲ႔ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ညီမေလးက ဘယ္ 
လို ၾကိဳးစားခဲ့သလဲဆုိတာ ေဝမွ်ေပး 
လို႕ရမလား။

ေျဖ။ ဟုတ္၊ အဓိကေတာ့ သမီးအေနနဲ႕ေတာ့ 
ဆရာမေပါ့ေနာ္။ က်ဴရွင္မွာဆုိ စာေတြ 
က်က္ခိုင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၅ ဘာသာ 
ဂုဏ္ထူးရတာလုိ႕ ထင္ပါတယ္။

ေမး။ ျပီးေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပုိင္ ၾကိဳးစားမူ႕ 

ေတာ့ ညီမေလး ဘယ္လုိၾကိဳးစားခဲ့ 
သလဲ။ 

ေျဖ။ သမီးေတာ့ ပုံမွန္ပဲလုပ္သြားပါတယ္။  
ေက်ာင္းစဖြင့္ ကတည္းက ပံုမွန္ၾကိဳး 
စား သြားခဲ့တယ္။ မနက္ဆုိလည္း ၅ 
နာရီ အိပ္ယာထတယ္။ ညဆိုရင္ 
စာေမးပြဲ နီးျပီဆုိရင္ ည ၁၂း၀၀ မွ အိပ္ 
ယာ ၀င္တယ္။

ေမး။ သမီးရဲ႕ကုိယ္ပိုင္ ၾကိဳးစားမႈနဲ႔ အတူ 
ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ေနာက္ျပီး မိဘ 
ေတြေရာ ဘယ္လုိ ကူညီပ့ံပိုးရွိသလဲ။

ေျဖ။ ဟုတ္ မိဘေတြေတာ့ အပို႕အၾကိဳေတြ 
လုပ္ေပးျပီး၊ မုိးရြာလည္း မေရွာင္ဘဲ 
ၾကိဳပို႕လုပ္ေပးပါတယ္။

ေမး။ ဆုိေတာ့ သမီးကဒီလုိ ထူးထူး ခြ်န္ခြ်န္ 
၁၀တန္း ေအာင္ျမင္ျပီဆုိေတာ့ သမီးရဲ႕ 
ေရွ႕ဆက္အနာဂတ္မွာ သမီးရဲ႕ ရည္ 
မွန္းခ်က္ေတြ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရွိမွာ 
ေပါ့။ သမီးမွာ ဘာရည္မွန္းခ်က္ေတြ 
ရွိထားလဲ။

ေျဖ။ ေရွ႕ဆက္ျပီးေတာ့ ပညာတတ္ တစ္ 

ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ျပီးေတာ့ မိဘ 
ကိုလည္း ျပန္လည္ကူညီ၊ ျပဳစု၊ လုပ္ 
ေကြ်းတဲ့ သားသမီးလည္း ျဖစ္ခ်င္ 
တယ္။

ေမး။ ျပီးေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္း 
ခ်က္ေတြက။

ေျဖ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စီးပြါးေရးလုပ္ 
ငန္းရွင္ၾကီးျဖစ္ခ်င္တယ္။

ေမး။ ဒါဆုိ စီးပြါးေရးတကၠသိုလ္တက္မယ္ 
ေပါ့ေနာ္။

ေျဖ။ ဟုတ္ကဲ့ရွင့္။

ေမ။ ဒါဆို သမီးက စီးပြါးေရးတကၠသိုလ္တ
က္မယ္ေပါ့ေနာ္။ စီးပြါးေရး တကၠသိုလ္ 
တက္ျပီးရင္ မိဘေတြကို ျပန္ျပီး လုပ္ 
ေကြ်းမယ္။ ပညာတတ္ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳး
စားမယ္ေပါ့ေနာ္။

ေျဖ။ ဟုတ္ကဲ့ရွင့္။

အခုလုိေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ သမီးကို 
အထူးဘဲေက်းဇူးတင္တယ္ေနာ္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ Bro.Maximillian

၂၀၁၇/၂၀၁၈ ပညာေတာ္သင္ႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ၅ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ 

Stefani မသက္ထားစံႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

အတိတ္ေခတ္က 
နာမည္ၾကီးခဲ့ေသာ 

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ 
ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား

စာ - ၁၈

De La Salle Brothers 
အသင္းဂုိဏ္းမွ Br. Leonard သည္ 
သက္ေတာ္ (၈၀) အရြယ္ ဇူလုိင္လ 

၂၂ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္

စာ - ၂၁

ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားမ်ားမွ 

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္း

စာ - ၁၉

က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာ 
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီးစ္က်ာခူ 
လြိဳင္ေမြ သာသနာအုပ္စုသို႔ 

အၾကည့္အရႈ ေရာက္ရွိ

စာ - ၁၅

ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ 
တနသၤရီတိုင္းေဒသႀကီး 

ရွိစိန္မိုင္ကယ္ ဘုရားေက်ာင္း 
သက်က္ေက်းရြာအုပ္စု ပိုင္ရြာ 

ႏွင့္အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္တြင္ 
မိုးသည္းထန္စြာရြာ ေသာေၾကာင့္ 
ေခ်ာင္းေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြား

စာ - ၁၆


