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ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ 
သြားၾက၍ ေဝေနယ် 

သတၱဝါအေပါင္းတို႔အား 
ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ကို 

ေဟာေျပာၾကေလာ။

ရွင္မာကု ၁၆း၁၅ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ အာဖရိက သံုးႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္

 က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာ 
ဆရာေတာ္ (ၿငိမ္း) ေအသန္း၏ သက္ေတာ္ 
၉၂ ႏွစ္ျပည့္ (၉၃ ႀကိမ္ေျမာက္) ေမြးေန႔၊ 
ရဟန္းဝါေတာ္ ၆၂ ဝါႏွင့္ ဆရာေတာ္ဘိသိဂ္ 
မဂၤလာ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတုဂ်ဴဘီလီပြဲ 
ေတာ္ကို စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံ 
နက္ ၆:၃၀ အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ကို 
ေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း မစၧားတရာေတာ္ 
ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ ေအသန္းႏွင့္အတူ ရ 
ဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ားမွ ပါဝင္ပူ 
ေဇာ္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္၊၊
 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြါးခဲ့ 
သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ 
ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ 
ဘာလ ၁၉ ရက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ိဳင္းတံု 
သာသနာ၏ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၆၉ ခု ေမလ ၁၁ 
ရက္ေန႔တြင္ ဆရာ ေတာ္သိကၡာခံယူခဲ့သည္။   
၁၉၇၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ 
တြင္ က်ိဳင္းတံုသာသနာ၏ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာ 
ေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၁ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္၊ သက္ေတာ္ 
၇၄ ႏွစ္တြင္ က်ိဳင္းတံုသာသနာ၏ ဂိုဏ္း 
အုပ္ ဆရာေတာ္ အျဖစ္မွ အနားယူခဲ့သည္။
 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘို အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ဆရာ 
ေတာ္ ၇ ပါးအား တြဲဖက္ သိကၡာတင္ ေပး 
ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။
 ေက်းဇူးရွင္ အဖ ဆရာေတာ္ဘုရား 
သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ ရွည္ပါေစ၊၊

KTG & CBCM - OSC

ဆရာေတာ္ႀကီး အာၿဗံဟမ္သန္း ၏ ၉၂ ျပည့္ ေမြးေန႔

သာသနာ ျပန္႔ပြားေရး

ပုတီးစိပ္ၾကခ်ိန္၌ 

ေထာက္႐ႈ ဆင္ျခင္ရန္  

နက္နဲရာ အခ်က္မ်ား

စာ - ၁၂

စာ - ၂၃
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ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံံ
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

သာသနာျပဳ အသင္းေတာ္
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကို အထူးသာသနာျပဳလအျဖစ္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္ တစ္ဝွမ္းလံုး က်င္းပျပဳလုပ္ၾကရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ၂၀၁၇ ခု 
ေအာက္တိိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။ 

 ယခုႏွစ္သည္ အသင္းေတာ္၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လမ္းေၾကင္းသစ္ 
အေပၚ တင္ေပးခဲ့သည့္ စာခၽြန္ေတာ္ "Maximum Illud" "ႀကီးျမတ္ေသာ ထိုအခ်ိန္" ၏ 
ရာျပည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထိုစာခၽြန္ေတာ္ကို ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဒစ္ (၁၅) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပထမကမၻာစစ္အၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
ေသာ ဤစာခၽြန္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုလိုနီစနစ္ကို 
ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားေပးၿပီး ေဒသတြင္း အသင္းေတာ္မ်ားကို ေမြးဖြါးေပးခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေဒသခံ ဘာသာဝင္မ်ားကို သိကၡာတင္ေပးရန္၊ 
ေဒသခံ ယုံၾကည္သူတို႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ေလးစားၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္သြန္သင္ခဲ့သည္။ 
ဤသို႔ျဖင့္ အသင္းေတာ္အား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လႊမ္းမိုးထားမႈကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။ 
သာသနာျပဳမ်ားအား ႏိုင္ငံအလိုက္လည္းေကာင္း၊ အသင္းဂိုဏ္းအလိုက္လည္းေကာင္း 
နယ္ေျမ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္သာ တိုက္႐ိုက္ 
ဆက္သြယ္ ေစျခင္းျဖင့္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာ အသင္းေတာ္၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို 
ေဖၚေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤစာခၽြန္ေတာ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ႏွစ္ 
အနည္းငယ္ အတြင္း အသီးအပြင့္မ်ားရရွိခဲ့သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ပီအူး (၁၁) လက္ထက္ 
တြင္ အႏိၵယ (၁၉၂၃)၊ တ႐ုတ္ (၁၉၂၆)၊ ဂ်ပန္ (၁၉၂၇)၊ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား (၁၉၃၇)၊ အာဖရိက 
(၁၉၃၇) ေဒသခံဆရာေတာ္မ်ားအား သိကၡာေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ဗာတီကန္ 
ေကာင္စီ ညီလာခံႀကီးတြင္ ဆရာေတာ္ ၂၈၆၀ ပါးတြင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဖြါး ၂၀ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း၊ အာဖရိက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လက္တင္အေမရိက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီပညာရွင္ ကားလ္ရာနားက ဒုတိယ ဗာတီကန္ေကာင္စီအား ကမၻာ 
တဝွမ္းလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာအသင္းေတာ္ ေမြးဖြါးျဖင္းဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။

 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ သာသနာျပဳမ်ားသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ 
သည္ဟူေသာ အယူအဆကို ဤစာခၽြန္ေတာ္မွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ယံုၾကည္ျခင္း၏ ကိုလိုနီစနစ္ 
ကိုလည္း ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္သည္ ေဒသတြင္းရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသ 
ခံ ဘာသာေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ၾကရမည္။ ထိုထက္မက ထိုယံုၾကည္သူမ်ား 
သည္လည္း သာသနာျပဳမ်ား ျဖစ္ၾကရမည္။

 "ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ သြားၾက၍ ေဝေနယ်သတၲဝါအေပါင္းတို႔အား ဧဝံေဂလိတရား 
ေတာ္ကို ေဟာေျပာၾကေလာ" (ရွင္မာကု ၁၆း၁၅) ဟူသည့္ မိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း ခရစ္ 
ေတာ္၏ အသင္းေတာ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ သာသနာျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က မီးေမာင္းထိုးျပၿပီး ေဆးေၾကာျခင္းခံ ယူထားသူတိုင္းသည္ 
မိမိတို႔ ယုံၾကည္ခံယူထားေသာ ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာရန္ ေစလႊတ္ျခင္း 
ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ေရးသား သတိေပးထားသည္။

 ခရစ္ေတာ္၏ မိန္႔မွာခ်က္သည္ ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးစီတိုင္းအား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် 
နာယူၾကရမည့္ အရာျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ျပည့္ဝသူသည္ ရပ္တန္႔ေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္ 
ေပ။ ေမတၱာ တရားက သူ႕အား ဆြဲငင္ေခၚေဆာင္ေပလိမ့္မည္။ အျပန္အလွန္ဆြဲေဆာင္မႈျဖင့္ 
အသက္တာကို ေမြးဖြါးေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ယံုၾကည္သူ ဘာသာဝင္ တစ္ဦးသည္ ဘုရားသ 
ခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဦးစြာ ရယူခံစားရသူ ျဖစ္သည္။ ထိုခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာေတာ္ကို မိမိအတြက္သာ သိမ္းဆည္း မထားဘဲ အမ်ားႏွင့္ ေဝမွ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
မိမိခံစားရရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို သူတပါးတို႔ႏွင့္ ေဝမွ်ရန္ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာက တြန္းပို႔ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

 သာသနာျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ ခရစ္တိုင္း၏ ၾကင္အန္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ "ခ 
မည္းေတာ္သည္ ငါ့ကို ေစလႊတ္သကဲ့သို႔ ငါသည္လည္း သင္တုိ႔ကိုေစလႊတ္သည္။ ဝိ 
ညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္ဝၾကေလာ့။ လူမ်ားအား ငါ၏ တပည့္ျဖစ္ေစၾကေလာ့" (ေယာဟန္ ၂၀း 
၂၁၊ မာေတဦး ၂၈း၁၉) ဟူသည့္ ရွင္ျပန္ ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ မိန္႔မွာစကားမွာ ေဆး 
ေၾကာျခင္းခံယူထားသူတိုင္း လိုက္နာရမည့္ မိန္႔မွာခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤတာဝန္သည္ အဖ 
ခမည္းေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိခင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အသင္းေတာ္မွ အပ္ 
ႏွင္းထားေသာ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

 အထူးသာသနာျပဳလျဖစ္ေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
တစ္ဦးစီတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကရမည္။ မိမိခံယူထားေသာ ေဆးေၾကာ 
ျခင္းကို စံုလင္ ျပည့္ဝစြာ ရွင္သန္ျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခိုင္မာေစလွ်က္ ဧဝံေဂလိ သ 
တင္းေကာင္းကို လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါစို႔။

ေအာက္တိုဘာ စိပ္ပုတီး လ
 ၁၅၇၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ 
လ ၇ ရက္ ေန႔တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား 
တပ္မ်ားအား အႏိုင္ခဲ့ေသာ လပန္တို 
တိုက္ပြဲတြင္ စိပ္ပုတီး စိပ္ျခင္းျဖင့္ အ 
ႏိုင္ရခဲ့ျခင္းကို ေအာက္ေမ့ သတိရ 
ကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီအူး (၅) မွ 
ဤပြဲကို သတ္မွတ္က်င္းပေစခဲ့သည္။ 

 စိတ္ပုတီးစိပ္သည့္ နည္းကို 
လည္း ရဟန္းမင္းႀကီး ပီအူး (၅) က 
ပင္ ၁၅၆၉ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ 
သည္။ ယခုခ်ိန္တိုင္ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ပုတီး စိပ္ေနၾကသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ကအပတ္ 
စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း လူထုပရိသတ္အားဘုရားစကားသင္ 
ၾကားရာတြင္ ေရွးဦးခရစ္ယာန္အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ေတြ႕ရ 
ေသာ ပါရမီက်င့္စဥ္ေလးေတြနဲ႔ စပ္လ်င္းၿပီး ေဝမွ်သြန္သင္ 
ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

 ခရစ္ယာန္အဖဲြ႕အစည္းေလးက သန္႔ရွင္းေသာ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းသက္လာျခင္းအားျဖင့္ ေမြးဖြားလာ 
ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္၌ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းရွိၿပီး ရက္ေရာ 
စြာ ေဝမွ်ျခင္းေတြေၾကာင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ 
မွာမိသားစုလုိ အသင္းေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ေပးတဲ့ အခ်င္း 
ခ်င္း ကူညီေဝမွ်ျခင္းဆုိတာက မရွိမျဖစ္အေရးပါတယ္။ အား 
လံုး ဘုံေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ရွိသမွ်ကိုစုၿပီး ေဝမွ်တယ္။ 
တစ္သီးပုဂၢလမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိသားစုဆန္လာတယ္။ 
အသင္းေတာ္အစပိုင္းမွာ ဒါကိုထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ရတယ္။ 
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကိုတည္ေဆာက္ၾကတယ္။  ညီရင္း 
အစ္ကိုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ ပိုင္ဆုိင္သမွ်ကို ပံုအပ္ၿပီးအတူေနထုိင္ခဲ့ 
ၾကတယ္။ 

 ခရစ္ယာန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ပီသခ်င္တယ္ဆုိ 
ရင္ဆုေတာင္းတတ္႐ုံနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး။ အဖဲြ႕အစည္းနဲ႔လည္း 
ေနတတ္ရေသးတယ္။ စည္းလံုးျခင္းကိုလည္းတည္ေဆာက္
ရတယ္။ အကူညီလုိသူ၊ အားနည္းသူေတြကိုေဖးမလက္ 
တဲြရတယ္။ စကားလံုးနဲ႔ပဲခရစ္ယာန္ျဖစ္လုိ႔ မရဘူး။ ေရွးဦး 
ခရစ္ယာန္ေတြလည္းဒီအေတြ႕အၾကံဳကုိထိေတြ႕ခံစားခဲ့ရလုိ႔ 
ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိတယ္။ အတူတူ ေဝမွ်တဲ့အတြက္ 
အကူညီဆုိတာက ထူးထူးျခားျခားႀကီးလိုအပ္ေနတာမ်ိဳးမရွိ
ခဲ့ဘူး။ တစ္ေယာက္ရဲ႕ လုိအပ္မႈက က်န္တဲ့သူေတြရဲ႕ျဖည့္ 
ဆည္းမႈ။ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ၾကြယ္ဝျခင္းက က်န္တဲ့သူအား 
လံုးရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္ျခင္းျဖစ္ေနခဲ့တာပဲ။ ပစၥည္းဥစၥာတင္မက၊ 
တမန္ေတာ္ႀကီးေတြကသူတုိ႔ရဲ႕ အခ်ိန္၊ ကိုယ္ပိုင္ဘဝေတြပါ 
အခ်င္းခ်င္းအတြက္ ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာဘယ္ေလာက္ 
ေတာင္လွလုိက္လဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ပါဦး။ ဒါေၾကာင့္လည္းတ 
ျခား ဘာသာပေတြက ေျပာခဲ့ၾကတာေပါ႔။ "ခရစ္ယာန္ေတြ 
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ၾကပံုကို ၾကည့္စမ္းပါဦး" 
ဆုိၿပီးအားက် အတုယူဖြယ္ ေျပာစမွတ္ကို ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
အဓိက နည္းလမ္းကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားပါပဲ။ 
ေမတၱာမပါတဲ့ စကားကအမွားအတိနဲ႔ တရားမရွိပါဘူး။ 
ေဖးမျခင္း၊ စည္းလုံးျခင္း၊ ေဝမွ်ျခင္းေတြအားျဖင့္ သူတုိ႔ေတြ 
ကေမတၱာတရားရဲ႕ လွပမႈကိုေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

 ဒီလုိမွမဟုတ္ဘဲ သူ႕ျပသနာကုိ ကုိယ့္ျပသနာလုိ 
မခံယူ၊ သူ႕အလုပ္ ကိုယ့္အလုပ္ခဲြျခားထားရင္ေတာ့ သနား 
စရာေကာင္းတဲ့ ခရစ္ယာန္ေတြျဖစ္မွာပဲ။ ေမတၱာရွိမွ တစ္ 
သားတည္းျဖစ္မွာ။ ေမတၱာရွိမွ ေပါင္းစည္းေနႏုိင္မွာ။ ေမတၱာ 
ရွိမွ ေဝမွ်ေပးဆပ္ရဲမွာပါ။ 

(ၾသဂုတ္လ၊ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၉)

 တမန္ေတာ္ဝတၳဳမွာ ေဖာ္ညႊန္းထားတဲ့ အသင္း 
ေတာ္က အင္မတန္ ၾကြယ္ဝတဲ့အသင္းေတာ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ 
ရတယ္။ ဘုရားသခင္က ရက္ေရာတဲ့သူျဖစ္တာမုိ႔ အသင္း 
ေတာ္ရဲ႕ အစပိုင္းမွာဘုရားရဲ႕ ရက္ေရာျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရ 
တယ္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ တုိးလာတယ္။ ေဝမွ်ျခင္းေတြ၊ 
ဆုေတာင္းျခင္းေတြနဲ႔ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ႀကီးထြားလာခဲ့
တာကိုကအံ့ၾသစရာပါပဲ။ အေယာက္တုိင္းက အခ်င္းခ်င္း 
ေဖးမကူညီၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ အားနည္းသူကိုပုိၿပီးအာ
႐ုံစိုက္ၾကတယ္။ တမန္ေတာ္ဝတၱဳ အခန္းႀကီး ၅ မွာဆုိရင္ 
အသင္းေတာ္ကုိ ေဆး႐ုံသဖြယ္တင္စားတာကိုေတြ႕ရတယ္။ 
မ်ားစြာေသာ ေနမေကာင္းနာမက်န္းျဖစ္သူေတြ၊ ေရာဂါဖိစီး 
သူေတြကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့ၾကတယ္။ ေရႊ ၊ ေငြ 
ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ မရွိေပမဲ့ ေယဇူး၏နာမ၌ ခုိင္မာအစြမ္းထက္ 
ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မ်က္စိေရွ႕မွာ ေနမေကာင္းတဲ့သူက 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကို ပုိၿပီး 
ၾကားသိဖုိ႔ လုိေနသူေတြပဲ။ နာမက်န္းတဲ့သူေတြရဲ႕ အထဲမွာ 
ခရစ္ေတာ္ရွိေနတာကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖ်ားနာ 
သူေတြဟာ အသင္းေတာ္အတြက္ အထူးဂ႐ုစိုက္ရမယ့္သူ 
ေတြပဲ။ ရဟန္းႏွလံုးသားနဲ႔ ပယ္က်ဥ္မထားဘဲေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ 
လုိအပ္တယ္။ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ေဝဒနာကို ကုစားေပးရမယ္။ 
သူတုိ႔ေတြဟာ ခရစ္ယာန္တုိင္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္
သူေတြပါပဲ။ 

 အသင္းေတာ္ႀကီးကို ဦးေဆာင္တဲ့ တမန္ေတာ္ႀကီး 
ပီတာကိုယ္တုိင္ကလည္း ေနမေကာင္းတဲ့သူအမ်ားႀကီးကု
သေပးခဲ့တယ္။ လက္ေျခေသတဲ့သူ၊ ေရာဂါခံစားေနရသူ 
ေတြကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကုသျခင္းေပးခဲ့တယ္။ ခရစ္ 
ေတာ္အားျဖင့္ ကုသေပးတုိင္းခရစ္ေတာ္ကေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
ရွင္သန္လာသလုိပဲ။  ခရစ္ေတာ္ကသူတုိ႔ၾကားမွာရွင္သန္ၿပီး
တန္ခိုးလကၡဏာေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
အလုပ္ကို တမန္ေတာ္ႀကီးေတြက ဆက္လုပ္တယ္။ ခရစ္ 
ေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္း 
ေတြကို ဆက္လက္အဓြန္႔ရွည္ေစခဲ့တယ္။ ေနမသာတဲ့ ေဝဒ 

နာမွာ ဒဏ္ရာေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီဒဏ္ရာေတြက ဘဝရွင္သန္ 
ဖုိ႔ အတားဆီးေလးေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဘဝကုိ ေကာင္း 
ေကာင္းရပ္တည္ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ဒဏ္ရာေတြ ေပ်ာက္ကင္း 
ဖုိ႔ လုိတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကသူ႕ရဲ႕ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ လူ႕ဒဏ္ရာ 
ေတြကိုကုစားေပးတယ္။ အားအင္ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေနမေကာင္းတဲ့သူ ေဝဒနာသည္ေတြကို ကုစား 
ေပ်ာက္ကင္းေစဖုိ႔ ကူညီႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ 

(ၾသဂုတ္လ၊ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ နာမ၌ ေဟာေျပာသြန္သင္ျခင္းေတြ 
မျပဳဖုိ႔ တားဆီးထားတဲ့ၾကားကပီတာနဲ႔ တမန္ေတာ္ႀကီးေတြ 
ကသတၱိရွိစြာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
လမ္းစဥ္ကုိဆန္႔က်င္တဲ့သူ ဘယ္သူကိုမဆုိ ေၾကာက္စရာ 
မလုိ၊ နာခံဖုိ႔လည္း တာဝန္မရွိ၊ လူထက္ဘုရားရဲ႕စကားကို
သာနားေထာင္ပါမည္လုိ႔ ရဲဝံ့စြာ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ 
ေျခလွမ္းေတြက အံ့မခမ္းလိလိပါပဲ။ ထူးျခားတဲ့ တန္ခုိးေတြ 
ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရလုိ႔လားမသိ၊ လုပ္ရပ္ေတြကလည္း ထူးျခားလုိ႔ 
ေနတယ္။ ငါ တစ္ဦးထဲလုိ႔ မဆုိဘဲအမ်ားနဲ႔ စုစည္းလုပ္ေနတာ 
ကိုက သူတုိ႔ရဲ႕ အားအင္စုစည္းျခင္းပဲလား။ သူတုိ႔လည္း 
တစ္ခ်ိန္တုန္းက သတၱိေၾကာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ သူေတြ။ အမ်ားနည္း 
တူ ထြက္ေျပးခဲ့ဖူးတယ္။ သူရဲေဘာေၾကာင္ျခင္းကေနသူရဲ 
ေကာင္းစိတ္ဓါတ္ေတြ ဘယ္လုိမ်ား ျဖစ္တည္လာခဲ့တာလဲ။ 
အဓိကကေတာ့ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားေၾကာင့္ 
ပါ။ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက အတြင္းမွာရွိရင္ တုိက္ပဲြတုိင္းကို 
ရင္ဆိုင္ရဲတဲ့ သတိၱရွိမယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုလည္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဝန္ခံ 
သက္ေသျပဳရဲတယ္။ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းေတြ၊ လုိက္လံ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းေတြကိုလည္း မမႈအားဘဲယံုၾကည္ရာကိုသာ
စဲြစဲြျမဲျမဲကုတ္ျခစ္တည္ႏုိင္လာပါတယ္။ 

 လူ႕အစီအစဥ္ထက္ ဘုရားရဲ႕ အစီအမံကိုပိုၿပီးျမင္ 
လာႏုိင္တယ္။ လူ႔အၾကံအစည္ကတစ္ခဏသာပဲ။ ဘုရား 
အစီအမံက ထာဝရတည္တံ့တယ္။ သမုိင္းမွာေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ 
အင္ပါယာဘုရင္ေတြ၊ အာဏာရွင္ေတြကိုပဲၾကည့္ပါ။ ဘယ္ 
ေလာက္ပဲ ၾသဇာႀကီးမားပါေစ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အာဏာဟာကာလ 
ပိုင္းျခားတစ္ခုအထိပဲ တည္ခဲ့တယ္။ ေလာကႀကီးကိုလႊမ္းမုိး 
မယ္လုိ႔ ၾကံဳးဝါးခဲ့တဲ့ ၾသဇာေတြခုေတာ့ေရာ တုိးဝင္ေပ်ာက္ 
ကြယ္သြား ၿပီမဟုတ္လား။ ခရစ္ယာန္သမုိင္းကိုၾကည့္ရင္အ
သင္းေတာ္မွာ အားနည္းခ်က္အနာအဆာေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့ 
လည္းခုထိတုိင္ မေပ်ာက္ကြယ္ေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ 
ဘုရားရွိေနလုိ႔။ ဘုရားတည္ေထာင္ထားလုိ႔။ ဘုရားရဲ႕ အစီ 
အစဥ္ေတြ ပါဝင္ေနလုိ႔ပဲ။ ငါတုိ႔ကိုခြန္အားေပးတဲ့ဘုရားကငါ
တုိ႔နဲ႔အတူရွိတယ္။ ဒီဘုရားေၾကာင့္တုိ႔မွာ အင္အားေတြရွိ 
တယ္။ သတၱိေတြရွိတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ အလင္းျပ
ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူရင္းအသက္ရွင္ေနေသာဘုရားကိုလူ
သားတုိင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ၾကစုိ႔။

(စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 သီကုိရွင္း

တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ကနဦး အသင္းေတာ္
 သီကုိရွင္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး4

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ပ်ိဳျမစ္ေသာရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ေသာ သာသနာျပဳမ်ားျဖစ္ၾကပါ ဟု 
ေမာရစ္ရွပ္၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ေျပာၾကား

 ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ေမာ 
ရစ္ရွားႏုိင္ငံPort Louis ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
၏ဘုရင္မဘဲြ႔ခံ မယ္ေတာ္သခင္မဗိမၼာန္ရွိရာ 
ေတာင္ကုန္းတြင္ေဟာၾကားေသာမစၦားတ
ရားေတာ္တြင္ လူတစ္သိန္းခန္႔ပါဝင္ခဲ့ရာ 
ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၀% ခန္႔ျဖစ္သည္။ 

 ရဟန္းမင္းႀကီး မစၧားတရားေဟာ 
ေသာ ထုိေနရာသည္ ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ 
တည္ရွိ၍ တစ္ၿမိဳ႕လုံးကုိျမင္ရသည္။ ပထမ 
ကမၻာစစ္အတြင္း စစ္ဒဏ္မွ လြတ္ကင္းခဲ့ 
ေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးဆပ္တင္ျခင္းအထိမ္း
အမွတ္အျဖစ္ ဤမယ္ေတာ္ဗိမၼာန္ေတာ္ကုိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ ဘုရင္မဘဲြ႕အမည္တပ္ကာ 
၁၉၄၀ ခုႏွစ္ကဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဤကၽြန္းႏုိင္ငံ၏ ယခုေနရာ၌ပင္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး စိန္႔ဂၽြန္ေပါလ္ (၂) သည္ 
လည္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၾကြလာကာမစၧား 
တရား ေဟာၾကားခဲ့သည္ကုိ အထူးေျခရာ 
ေကာက္ လုိက္ေလွ်ာက္သည့္ အမွတ္လကၡ 
ဏာအျဖစ္ ထုိစဥ္က စိန္႔ဂၽြန္ေပါ(၂) ကုိင္    
ေဆာင္ခဲ့ေသာ သုိးထိန္းတုတ္ေကာက္ (cro 
zier)ကုိပင္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္မွ သူ၏ 
ယခု ခရီးစဥ္တြင္ ကုိင္ေဆာင္လာလ်က္ 
တမန္ေတာ္ခရီးျပဳခဲ့သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ ဘုရင္မမယ္ေတာ္
အမည္မေပးရေသးမီအခ်ိန္ကာလကတည္း
ကထုိေတာင္ကုန္းသည္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးသာမ 
ကပင္လယ္သုိ႔ပင္ ေက်ာ္၍ ၾကည့္ေမွ်ာ္ႏုိင္ 
ေသာေနရာျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေမာရစ္ရွား 
အပါအဝင္ အႏၵိယသမုဒၵရာနယ္မ်ား တုိင္ 
ေအာင္ဆီသုိ႔ ခရစ္ေတာ္၏ မဂၤလာတရား 
ေတာ္ကုိ ေၾကညာေဟာေျပာႏုိင္သည့္ ေန 
ရာေလးပင္ျဖစ္ေနေပသည္။

 ထိုေန႔ က  ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ 
တရားေတာ္မွာ မဂၤလာတရားရွစ္ပါးျဖစ္ေလ 
ရာ ၎တရားေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ 

မွတ္ပုံကဒ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာ 
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ မည္သည့္အရာ 
လုပ္ရမည္နည္းဟူပါက အေျဖမွာ ရွင္းပါ 
သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ 
ေတာင္ေပၚ ေဒသနာေတာ္ (မဂၤလာရွစ္ပါး) 
ကုိ မိမိတို႔ဘဝတြင္ ထည့္သြင္း က်င့္ႀကံၾက 
ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိတရားေတာ္တြင္ သခင္ 
ဘုရား၏ အသြင္သ႑န္အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
ေန႔စဥ္ဘဝထဲတြင္ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနရန္ျဖစ္ 
သည္။

 ထုိေဒသတြင္၏ သူေတာ္စင္ကဲ့သုိ႔ 
ျဖစ္ေသာဘုန္းေတာ္ႀကီး Blessed Jacques 
-Désiré Lavalသည္ "အရာရာအားျဖင့္ လူ
အားလုံးဆီသို႔"နည္းလမ္းႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ သာသနာျပဳရာ 
ေရာက္သည့္သေဘာကုိ သိနားလည္ခဲ့သူ 
ျဖစ္ကာ ေမာရစ္ရွားလူမ်ိဳးမ်ား ညီညြတ္ 
စည္းလုံးေရး တမန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ
ထုိရဟန္းေတာ္အေၾကာင္းကုိလည္း ရဟန္း 
မင္းႀကီးက အတုယူဖြယ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း 
ေျပာဆုိသြားသည္။ “သူဟာ လြတ္ေျမာက္ 
လာခါစ ေက်းကၽြန္မ်ားရဲ႕ ဘာသာစကားကို 
သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ 

ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္း တရားေတာ္ 
ကို ထိုလူမ်ားအား ႐ိုးစင္းေသာ စကားလံုး 
မ်ားနဲ႔ သြန္သြင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။”

 Father Laval သည္သူ၏ လူမ်ား 
အေပၚ သုိးထိန္းတာဝန္ပီသစြာ ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိေဒသဆင္းရဲ သား 
မ်ား အပယ္ခံမ်ားထံမွ ယုံၾကည္အားထားမႈ
ကုိရရွိခဲ့သည့္အျပင္ ေမာရစ္ရွားသာသနာ 
ေတာ္ကုိရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈ ျပန္လည္ဆန္း 
သစ္လာေစသည္ျဖစ္၍ ထုိလုပ္ငန္းကုိဆက္
လက္ထြန္းကားေစရန္ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အား 
ပုခုံးေျပာင္းတာဝန္ေပးခဲ့ၿပီဟုဆုိသည္။ 

     ဤနယ္၏သာသနာအရွိန္အဟုန္မွာ 
ႏုပ်ိဳအားအင္ျပည့္ဝသည့္ အသြင္အျပင္ရွိ
ကာခရစ္ယာန္အဖဲြ႔အစည္းႀကီးကိုသစ္လြင္
သည့္ လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ လွမ္းခ်ီရန္ ေတာင္း 
ဆုိေနေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ဤအရာမ်ားသည္
လြယ္ကူမည္မဟုတ္။ ထုိ႔အျပင္ ငယ္ရြယ္သူ
မ်ားကိုအသိအမွတ္ၾကရန္၊လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
အတြင္းတြင္ သူတုိ႔အား ေနရာေပးရန္လုိအပ္ 
မည္။

 လူငယ္လူရြယ္မ်ားတုိ႔သည္လည္း

အလုပ္လက္မဲ့ျပသနာေၾကာင့္ အနာဂတ္မ 
ေရမရာျဖစ္ေနလွ်င္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းထဲ 
မဝင္ဆန္႔ေတာ့ဘဲ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားခံစားရ 
ကာ၊ အကူအညီကင္းမဲ့လ်က္ ၂၁ ရာစု၏ 
ေခတ္သစ္ကၽြန္စနစ္ လက္တြင္းသုိ႔က်ဆင္း 
သြားႏုိင္သည္။ လူငယ္မ်ားအေရးသည္ ေရွ႕
ဦးဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ကာလူငယ္
မ်ားကုိအေရးတယူမရွိပစ္မယ္ထားမႈမ်ားမရွိ
သင့္ပါ။ သူတုိ႔၏စရုိက္ကုိေလ့လာပါ၊ သူတုိ႔
၏အေၾကာင္းကုိနားေထာင္ေပးပါ၊ သူတုိ႔ကုိ
အခ်ိန္ေပးပါ ၊သူတုိ ႔သည္လည္းဘုရားရွင္
၏ေကာင္းခ်ီးခံပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္ဟုခံစား
ရေစပါ။

         ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္သည့္ သ႑ာန္ 
ရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားသာ သူတစ္ပါးကုိ    
ခရစ္ေတာ္မိန္႔ၾကားသည့္ မဂၤလာရွိသူမ်ား၊ 
ဘဝရွင္မ်ားျဖစ္လာရန္ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္မည္။ 
မဂၤလာရွိျခင္းဟူသည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဟု 
ေခၚဆုိႏုိင္သည္၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းဟူ 
ေသာ အဓိပၸါယ္လည္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘုရားရွင္၏ မိန္႔မွာခ်က္ 
မ်ားကုိဘဝမွာ သစၥာရွိရွိ လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္း 
ျဖင့္စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိရရွိပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ 
ၾကေသာေၾကာင့္ပင္။ ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ 
ဘဝကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ျဖတ္သန္း ေနထုိင္ 
ျပလွ်င္၎သည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိစိတ္
ဝင္စားလာေစႏုိင္မည္သာျဖစ္ၿပီးသူတုိ႔သည္
လည္း မဂၤလာတရား ေဟာၾကားရာဤ 
ေတာင္ေပၚသုိ႔ တက္လာရန္ ဆႏၵျဖစ္ေပၚ 
လာေစကာ ခရစ္ေတာ္ထံမွ အနီးကပ္ခ်ဥ္း 
ကပ္သင္ယူခြင့္ရရွိ၍ စစ္မွန္သည့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ
လမ္းစဥ္ကုိ ရွာေတြ႔ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္ဟု ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးမွေဟာၾကားသြားခဲ့သည္။
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UNITALSI  အဖြဲ႕သို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆုေတာင္း ေမတၱာ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔
 UNITALSI အသင္းသည္ အီတ 
လီႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ နာမက်န္းျဖစ္သူမ်ားအား 
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ လုဒ္ ၿမိဳ႕ရွိ မယ္ေတာ္သခင္မ 
ထင္ရွားျပခဲ့ရာ ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ 
အသင္းအျဖစ္သည္။

 ထို အသင္းသည္ ထူးျခားေသာ 
တန္ခိုး တစ္ခုေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္က ေရာဂါသည္ အ 
မ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ လုဒ္မယ္ေတာ္ဂူလိုဏ္ 
သို႔ သြားေရာက္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ သူ၏ 
ေရာဂါ မေပ်ာက္ကင္းပါက မိမိကိုယ္ကို 
သတ္ေသရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

 ထို သို ႔ သြားေရာ က္ ဆုေ တာ င္း ခဲ့  
ေသာ္လည္း သူ၏ခႏၶာကိုယ္တြင္ ခံစားေန 
ရေသာ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ ေဂါက္ေရာဂါမွာ 
ေပ်ာက္ကင္းမသြားခဲ့။ သို႔ေသာ္ သူ၏ စိတ္ 

စိတ္ႏွင့္ ဝိညာဥ္မွာ ကုသျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 
သူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္၊ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

 ထိုသူမွာ ဂ်ိဳဗာနီ ဘာတစၥတား တို 
မာဇီ ျဖစ္သည္။ သူရရွိခဲ့ေသာ ကုသျခင္းမ်ိဳး 
အျခားသူမ်ားလည္း ရရွိေစလိုေသာ ဆႏၵ 
ျဖင့္ အသင္းတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ 
သည္။ အသင္း၏ အမည္မွာ အီတာလ်ံ ဘာ 
သာစကားျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္မွာ ဖ်ားနာသူ 
မ်ားအား လုဒ္ မယ္ေတာ္ ဗိမာန္ႏွင့္ အျခား 
ေသာ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ဘုရားဖူးေနရာမ်ား 
သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ အီတလီ ႏိုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ အသင္းျဖစ္သည္။

 ပု ပ္ ရဟန္း မင္း ႀကီး၏ ကုိယ္စား  
ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္းက လက္မွတ္ထိုးေပးပို႔ 

ေသာ သဝဏ္လႊာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသူ 
လုဒ္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြါမည့္ အသင္းသားမ်ား 
လူနာမ်ားႏွင့္အတူ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အ 
တူ ရွိေနမည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ အသင္း 

သားမ်ားမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူ 
ငယ္မ်ား ႏွင့္ က႐ုဏာေရး လုပ္ေဆာင္သူ 
မ်ားက လုပ္အားေပးဆက္ကပ္သူမ်ား ျဖစ္ 
ၾကသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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အမွန္တရားကို သက္ေသခံေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါ ဟု ဆက္သြယ္ေရး ဌါနအား 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ တိုက္တြန္း

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
ဗာတီကန္ ဆက္သြယ္ေရး ဌါန၏ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမွဴးမ်ား၊ တာဝန္ခံမ်ား၊ အလုပ္အမႈ 
ေဆာင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း ၅၀၀ 
တို႔အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ 
ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံကာ မိန္႔ခြန္းစကား ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ ထိုဌါနထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္လည္း အမႈေဆာင္မ်ား 
ထဲတြင္ တစ္ဦးအပါ အဝင္ျဖစ္သည္။ ဗာတီ 
ကန္ ဆက္သြယ္ေရး ဌါနသည္ အေထြေထြ 
ညီလာခံ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးအား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု 
ကာ ၾသဝါဒ ခံယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ၏မိန္႔ခြန္း 
ျပင္ထားသည့္ စာရြက္မ်ားကို ျပကာ "ကၽြႏ္ုပ္ 
မိန္႔ခြန္း ျပင္ထားတာ စာမ်က္ႏွာ ၇ မ်က္ႏွာ 
ရွိပါတယ္။ ဒါကို ဖတ္မယ္ဆိုရင္ ပထမ စာ 
မ်က္ႏွာမၿပီးခင္ သင္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
အိပ္ေပ်ာ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုဆို ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။" ဟု ဆို 
ဟာသေႏွာက စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စာ 
ရြက္မ်ားကို ေဘးခ်ကာ "ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ 
ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို 
ကၽြႏ္ုပ္ စိတ္ထဲမွာ ရွိတဲ့အတိုင္း ေျပာၾကား 
လိုပါတယ္" ဟုဆုိကာ လြတ္လပ္စြာပင္ မိန္႔ 
ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အသင္းေတာ္အတြက္ ဆက္သြယ္ 
ေရး က႑သည္ သက္ေသခံ ျဖစ္လာပါက 
ထိေရာက္ေသာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္း တစ္  
ခု ျဖစ္လာသည္။ ထိုသက္ေသခံျခင္းျဖင့္  
ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ အစီအမံအတိုင္း ဖြဲ႕ 
စည္းထားေသာ အသင္းေတာ္အတြင္း မိမိ 
သည္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု အျဖစ္ပါဝင္ ကာ 
အျခား အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေန 
ေၾကာင္းကိုလည္း သိသာ ထင္ရွားေစမည္ 
ျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ႐ံုးေတာ္မ်ား 
အား အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု 

အား ျပဳျပင္ျခင္း ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ႐ံုးအား ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အတြင္းေရး မွဴးတစ္ဦး 
ခန္႔အပ္ထားေသာ ႐ံုးတစ္ခု အျဖစ္ ထားရွိခဲ့ 
သည္။ ယခင္က ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး 
တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲေသာ ေကာ္မရွင္ တစ္ခု 
ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကာဒီနယ္ တစ္ပါးက ေကာ္ မရွင္၏ 
နာယကျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဌါန 
တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းကာ ဗာတီကန္၏ ဆက္ 
သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ လုပ္ 
ငန္း ၉ ခုလံုးအား တစ္စုတည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ 
သည္။ 

 ေရဒီယုိ၊ တယ္လီဗစ္ရွင္း၊ ပံုႏွိပ္စာ 
ေပမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပိုင္းတြင္ ဝဘ္ဆိုဒ္ 
မ်ား ႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား စသည့္ က႑ 
မ်ိဳးစံုျဖင့္ အသင္းေတာ္၏ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားအား ဘာသာစကား အမ်ိဳးေပါင္း ၄၀ 
ျဖင့္ ဗာတီကန္ ဆက္သြယ္ေရး က ထုတ္ေဝ 
လ်က္ရွိသည္။

 အသင္းေတာ္အတြက္ အလြန္ အ 
ေရးပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေန 
ၾကသည္အတြက္ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး က 
ေက်းဇူးတင္စကား ဆိုခဲ့ၿပီး မိန္႔ခြန္း အၿပီး 
တြင္လည္း တက္ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားအား 
တစ္ဦးခ်င္း လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေပးခဲ့ေသာ မိန္႔ 
ခြန္းအား မိန္႔ခြန္းအား ဆက္သြယ္ေရး ဌါန၏ 
ဥကၠဌ ေပါင္လို ႐ႈဖီနီ က ေအာက္ပါ အတိုင္း 
ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပထားသည္။

- ဆက္သြယ္ျခင္းကို ႏွလံုးသာျဖင့္လုပ္ပါ။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ႀကိဳတင္ေရးသား 
ျပင္ဆင္ထားေသာ စာရြက္ကို ဖတ္ျပသည္ 
ထက္ စိတ္ထဲက ရွိသည္အတိုင္း ႐ိုးစင္းစြာ 
ေျပာခဲ့သည္။

- မခၽြန္းမခ်န္ဘဲ ဆက္သြယ္ပါ
ဆက္သြယ္ရာတြင္ မိမိတို႔၏ စိတ္ေနသ 
ေဘာထားကို ဦးစြာျပင္ဆင္ရန္လိုေၾကာင္း 
သတိေပးခဲ့သည္။ အဖခမည္းေတာ္ ဘုရား 
သည္ လူသားမ်ားအား ဆက္သြယ္ရန္တြင္ 

မိမိကိုယ္ကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေပးအပ္ခဲ့ 
သည္။ ထိုနည္းတူပင္ ဆက္သြယ္သူမ်ား 
သည္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အျပည့္ 
အဝ ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္း 
ခဲ့သည္။

- ျပည့္ဝစံုလင္စြာ ဆက္သြယ္ျခင္း
"မွန္ကန္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ေကာင္း 
ျမတ္ ျခင္း၊ လွပျခင္း မ်ား အားလံုးကို" ဆက္ 
သြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး 
က အထူး သတိေပးခဲ့သည္။ အသိဥာဏ္ 
ႏွင့္ ႏွလံုးသား၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ လက္ အရာအား 
လံုးကို အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည္။ အထူး သ 
ျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌သာ စံုလင္ေသာ 
ဆက္သြယ္ျခင္း ရွိသည္ဟု ထပ္ေလာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

- ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ အႏိုင္အထက္ ဘာ 
သာ သြင္းျခင္း မဟုတ္
ဆက္သြယ္ျခင္းကို ပညာသည္ဆန္စြာ လုပ္ 
ကိုင္ၾကရမည့္အေၾကာင္း တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္ 
လည္း လူမ်ားအား ဇြတ္အတင္း ဘာသာ 
သြင္းျခင္းမိ်ဳး မျဖစ္ေစရန္သတိေပးသည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (ၿငိမ္း) ဘယ္နဒစ္ ၁၆ 
မိန္႔ခဲ့သည္အတိုင္း "အသင္းေတာ္သည္ အ 

ႏိုင္အထက္ ဘာသာသြင္းျခင္းေၾကာင့္ မ 
ဟုတ္ဘဲ သက္ေသခံျခင္းေၾကာင့္သာ ရွင္ 
သန္တိုးပြါးလာျခင္း ျဖစ္သည္။"

- သက္ေသခံျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း
အမွန္တရားကို ဆက္သြယ္ျခင္းဆို သည္မွာ   
ဘဝႏွင့္ရင္းၿပီး သက္ေသခံျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ သက္ေသခံ 
ျဖစ္ျခင္း၊ တရားေတာ္အတြက္ အသက္ေပး 
ျခင္း ျဖစ္သည္။

- ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ ေမ်ာပါျခင္းမဟုတ္
ေလာကီ၏ပံုစံမ်ားေနာက္တြင္ ေမ်ာပါေနပါ 
က ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္ကို 
ေထာက္႐ႈႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အသင္းေတာ္ 
သည္လူနည္းစုျဖစ္ေနေသာ္လည္း ထိတ္ 
လန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ရပ္တည္ရဲရမည္။
- ဧဝံေဂလိတရားေတာ္၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း 
ကို ဆက္သြယ္ပါ
တမန္ေတာ္ဝတၳဳတြင္ ဖတ္႐ႈၾကရသည္ အ 
တိုင္း တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွးဦး ခရစ္ 
ယာန္မ်ားကဲ့သို႔ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း 
ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သက္ေသခံ ေဟာေျပာၾကရန္ 
တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး6

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရဟႏၲာ ပါဒေရပီးအုိ ၏ ၾကား၀င္ဆုေတာင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ထူးဆန္းစြာ 
ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းခဲ့ေသာ လူငယ္တစ္ဦး သက္ေသခံ

 စပိန္ႏုိင္ငံ မဒရပ္တြင္ Matteo Pio 
Colella ဆုိသူ အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ 
ကေလးသည္ ကုသ၍မရေတာ့သည့္ ေရာ
ဂါခံစားေနသည္။သူ႔အားကုသေပးေသာပါရ
ဂူဆရာဝန္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ 
ေၾကာင္း အတည္ျပဳ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾက 
ေသာ္လည္း ကေလးမွာ ထူးဆန္းစြာျပန္ 
လည္ ပကတိ က်န္းမာလာခဲ့သည္။ သူ၏ 
က်န္းမာလာျခင္းက ပါဒေရပီးအုိအား၂၀၀၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ဂၽြန္ 
ေပါလ္ (စိန္႔ဂၽြန္ေပါလ္ -၂) မွ ရဟႏၲာတင္ 
ေျမွာက္ႏုိင္ရန္ သက္ေသအေထာက္အကူ 
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

 ယခု အသက္ ၂၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ 
Colella  သည္ ဤသူ၏အျဖစ္အပ်က္ကုိ 
CNA ၏သတင္းဌါန ျဖစ္ေသာ ACI Pren-
sa, မွေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသည္မ်ားကို ေျဖၾကား 
ေပးခဲ့သည္မွာ ``ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီတုန္းက 
ေတာ္ေတာ္ေနလုိ႔မေကာင္းဘူးဗ်။ အေမ့ကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ စာသင္ေက်ာင္း မသြားခ်င္ဘူးလုိ႔ 
ေျပာတယ္ ဒါေပမယ့္မရဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိ 
ေတာ့အဲဒီအေတာအတြင္း ကၽြန္ေတာ္က 
စာသင္ဖုိ႔ ပ်င္းေနတာေလ၊ ဒါကုိသိတဲ့ 
အေမက ဟန္ေဆာင္တယ္ ထင္ေနခဲ့တာ။ 
အဲဒီညပဲ မအိပ္ခင္ေလးမွာ အေမကကၽြန္ 
ေတာ္အိပ္ၿပီလားဆုိတာ လာၾကည့္ေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္သတိလစ္ခါနီးျဖစ္ေနတာ အေမ့ 
ကုိေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ ခ်က္ျခင္းပဲ ကၽြန္ 
ေတာ့ကုိ ေဆးရုံတင္လုိက္ၾကတယ္။ ၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွာ သိလုိက္ရတာက 
ဘက္တီရီးယား ပုိးတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ကၽြန္ 
ေတာ့ ဦးေႏွာက္အေျမွး ေရာင္ေနၿပီဆုိတာ 
ပဲ။ အဲဒါရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ေက်ာက္ 
ကပ္ ေတြလည္းထိခုိက္ေနၿပီး အသက္ရႈ 

လမ္းေၾကာင္းမွာလည္း ေသြးခဲမႈျဖစ္လုိ႔ ပိတ္ 
ဆုိ႔စျပဳလာတယ္။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့ကုိ ပါဒေရ 
ပီးအုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ “Casa Sollievo 
della Sofferenza” (ေဝဒနာသက္သာရာ 
ေဂဟာ) ေဆးရုံကုိ အျမန္ဆုံးပုိ႔လုိက္တယ္။ 
ေနာက္ေန႔ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္ သတိလစ္ေန 
တာေပါ့။ စုိးရိမ္စရာေကာင္းေအာင္ပုိဆုိးဝါး
လာတာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ေတြလက္ေလွ်ာ့ 
ရၿပီး ကၽြန္ေတာ့ကုိ နာရီပုိင္းပဲခံေတာ့မယ္လုိ႔ 
ထင္ထားၾကတယ္တဲ့။ ဒီလုိခက္ခဲလွတဲ့အ 
ေျခအေနမွာပဲ ကၽြန္ေတာ့အေမ Maria Lu-
cia က ပါဒေရပီးအိုရဲ့ဂူဆီကုိသြားၿပီး သူ႔သား 
ကၽြန္ေတာ္ျပန္ က်န္းမာလာဖုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့ 
တာ။ ကၽြန္ေတာ္သတိလစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
ပါဒေရပီးအုိကုိ အိမ္မက္လုိလုိနဲ႔ျမင္ရတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့ညာဖက္မွာပါဒေရပီးအုိရပ္ေနၿပီး၊
ဘယ္ဖက္မွာက ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ 

သုံးပါးရပ္ေနတာျမင္ရတယ္။ တစ္ပါးက ေရႊ 
ေတာင္ပံနဲ႔ဝတ္ရုံျဖဴ ဝတ္ထားတယ္၊ က်န္ 
ႏွစ္ပါးက ေတာင္ပံအျဖဴနဲ႔ ဝတ္ရုံအနီဝတ္ 
ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ညာဖက္မွာရပ္ေန 
တဲ့ပါဒေရပီးအုိက ဘာမွမစုိးရိမ္နဲ႔သား မင္းမ
ၾကာခင္ေနေကာင္းသြားမွာလုိ ႔ကၽြန္ေတာ့
ကုိေျပာတာ။ တကယ္လည္း ကၽြန္ေတာ္မ 
ေသခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့ရဲ့ေရာဂါေပ်ာက္ပုံက 
တကယ္ကုိ လာဇရူးရဲ႕ျပန္ရွင္လာျခင္းမ်ိဳးပါ
ပဲ။ ဆရာဝန္ေတြက သူတုိ႔ေဆးပညာအရ 
ကၽြန္ေတာ္ ေသဆုံးၿပီလုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကရာက 
အသက္ ျပန္ဝင္လာခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ့ 
အေနနဲ႔ အင္မတန္ႀကီးမားလြန္းတဲ့ ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိ ခံရတယ္ဆုိတာ အၿမဲသိိေနမွာပါ။ 
မယုံၾကည္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ 
စကား ေျပာဆုိမိရင္ ကၽြန္ေတာ္သက္ေသခံ 
ပါတယ္။ ဘုရားဆုိတာ မယုံမရိွနဲ႔၊ ဒီမွာ 

ကၽြန္ေတာ္ အသက္ရွင္ေနတာ သက္ေသပဲ။ 
သိပၸံပညာနဲ႔ရွင္းမျပႏုိင္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ နားမလည္ႏုိင္တဲ့ ေဖာ္ျပမႈရဲ႕အ 
ေျဖရွင္းရွင္းေလးက ရွိေနပါတယ္လုိ႔ ကၽြန္ 
ေတာ္အခုိင္အမာ ေျပာျပေလ့ရွိပါတယ္``
ဟူ၍ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 ထုိလူငယ္ Colella သည္ သူ႔ 
အတြက္ ၾကားဝင္ဆုပန္ေပးခဲ့ေသာ ပါဒေရ 
ပီးအုိအား အလြန္ပင္ ေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိ 
သည္။ ပါဒေရပီးအုိသည္ သူအားကုိးအား 
ထားျပဳႏုိင္သည့္ အဖုိးတစ္ဦးကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္ 
ဟုလည္း လူငယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

(CNA News)
ဘာသာျပန္ - စစၥတာရ္ ဒဲနစ္ ဂ်ာေတာင္ (SJA)
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ကုိရီးယားရဟႏၲာ အန္ျဒဴး ကိမ္ေတဂြန္ ႏွင့္ ေပါလ္ ေခ်ာင္ဟာ
 ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္သည္ တထူးတျခားျဖစ္သည္ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎ကုိလူဝတ္ 
ေၾကာင္မ်ားကသာသနာျပဳ ထူေထာင္ခဲ့ၾက 
၍ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ အစပ်ိဳးလာသည့္ ကုိးရီး 
ယား အသင္းေတာ္ကေလးသည္ ႏုနယ္ 
ေသးေသာ္လည္း ျပင္းျပခုိင္မာသည့္ယုံ 
ၾကည္ျခင္းရွိၾကသည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ 
ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခုကုိ 
ႀကံ့ႀကံ့ခံ ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ႏွစ္ 
ေပါင္း တစ္ရာမတုိင္မီပင္ တရားေတာ္ 
အတြက္ အေသခံ ဓမၼအာဇာနည္အေရအ 
တြက္ တစ္ေသာင္းအထိရွိခဲ့သည္။ ၁၇၉၁ မွ 
၁၈၆၆ ခုႏွစ္အထိမွာမူ သင္တုိ႔လူမ်ိဳး ဓမၼ 
အာဇာနည္မ်ား၏ ေသြးျဖင့္သာသနာသမုိင္း 
ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္ကုိ သင္တုိ႔၏ႏွလုံးထဲတြင္ 
မွတ္ေက်ာက္တင္လ်က္ ရွိေနမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ဤေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ဘာသာ 
တူမ်ား၏အေသခံျခင္း အေသြးမ်ားသည္ 

အသင္းေတာ္အတြက္ တေဆးသဖြယ္ျဖစ္ 
ေစလ်က္ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ သာသနာ 
အျမစ္ တြယ္တုိးပြါးလာသည္ကုိ ယေန႔ျမင္ 
ေတြ႔ၾကရေပၿပီ။ သူတုိ႔၏ မေသမေပ်ာက္ 
ႏုိင္ေသာ ဝိညာဥ္မ်ားက ဘာသာတူခရစ္ 
ယာန္မ်ားကုိ ေထာက္မအားေပးလ်က္ ဝမ္း 

နည္းဖြယ္ ခံစားႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ဤသီး 
ျခား ေျမေပၚသုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းတရားလႊမ္း 
မုိးတည္တံ့ ေစႏုိင္ခဲ့ေပသည္။``ဟုရဟန္း 
မင္းႀကီး စိန္႔ဂၽြန္ေပါလ္(၂)က ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

 ဤေဒသသုိ႔ခရစ္ယာန္ ယုံၾကည္ 

ျခင္းေရာက္ရွိလာသည့္ မူလလမ္းေၾကာင္း 
သည္ တရုတ္ျပည္မွ တစ္ဆင့္သယ္ေဆာင္ခဲ့ 
ေသာ ခရစ္ယာန္ စာအုပ္စာေပမ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ပီကင္းမွ 
ေရာက္လာေသာ စာအုပ္မ်ားဖတ္ၿပီး ဘာ 
သာဝင္ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူခဲ့သည့္ ကုိးရီး 
ယား လူမ်ိဳးအနည္းငယ္မွ စတင္ခဲ့ကာ 
ေနာက္ထပ္ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႔အတြင္း
ကုိးရီးယားႏုိင္ငံအတြင္း ခရစ္ယာန္အသုိင္း 
အဝန္း လ်င္ျမန္စြာ တုိးပြါးလာခဲ့ေပသည္။ 
၎တုိ႔ကုိ တရုတ္ျပည္မႀကီးမွ ကက္သလစ္ 
ရဟန္းႏွစ္ပါးတည္းမွသာ စကၠရမင္တူးမ်ား 
ေပးကာလာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္ ခြန္အား 
ေပးခဲ့ရသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ျပင္သစ္ျပည္မွဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ၾကြလာရန္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေတာင္းခံခဲ့ရာ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း 
ထုိသာသနာျပဳ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
မွာလည္း ကုိးရီးယားေျမတြင္ တရားေတာ္ 

စာမ်က္ႏွာ ၇ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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အတြက္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ အဆုိပါ 
ရဟႏၲာ အန္ျဒဴးကိမ္ႏွင့္ ေပါလ္ ေခ်ာင္ဟာ 
ဆန္ တို႔သည္ ကုိးရီးယားကက္သလစ္အ 
သင္းေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကရင္း အသတ္ 
ခံခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

 အန္ျဒဴးကိမ္ ေတဂြန္သည္ ကုိးရီး 
ယားျမင့္ျမတ္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္မွဖြားျမင္သူျဖစ္ 
ကာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အရြယ္ကတည္းက 
မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ 
ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ မုိင္တစ္ေထာင္ 

ခန္႔ေဝးေသာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသုိ႔ 
တက္ေရာက္ကာ ပထမဆုံး ကုိးရီးယားရ 
ဟန္းတစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ ၁၈၄၆ခုႏွစ္ 
တြင္ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ကာ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ 
ခံခဲ့ရသည္။ 

 ေပါလ္ေခ်ာင္ဟာဆန္မွာ ကက္သ 
လစ္ဘာသာတူမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာလူ
ဝတ္ေၾကာင္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ယုံၾကည္ျခင္း 
ကုိကုိးရီးယား အစုိးရမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
သက္ေသခံကာကြယ္ခဲ့သူျဖစ္ကာ ဘာသာ 
တူမ်ား တစည္းတလုံးရွိၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ 

ရင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားၾကားမွ မိမိတုိ႔ 
ယုံၾကည္ျခင္းကုိ စြဲကုိင္ၾကရန္အားေပးခဲ့သူ 
ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒႆမ 
ေျမာက္ ဂေရေဂၚရီ (GREGORY X) ထံသုိ႔ 
တုိက္ရုိက္ ေတာင္းခံေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုိးရီး 
ယားေျမသုိ႔ ျပည္ပမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားေစ 
လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၈၃၉ ခုႏွစ္တြင္ တရား 
ေတာ္အတြက္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။
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အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Jose H Gomez 
မွေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ေဟာၾကားေပးေသာ မစၧားတရားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္     
ပ်က္ျပားေနေသာ အေမရိကားကုိ ကုစားေပးသူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကသည္ ဟု ေျပာၾကားျခင္း

 Cathedral of Our Lady of the 
Angels in Los Angeles တြင္ စက္တင္ဘာ 
လ (၇) ရက္ေန႔၌ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာ
သူတစ္ဦးစီတုိင္းအား အသိအမွတ္ျပဳႀကိဳဆုိ
သည့္မစၦားတရားအတြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္
သည္။ သင္တုိ႔ သည္ ဤႏုိင္ငံသားမ်ားဆီသုိ႔ 
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ကုသမႈခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
ေတာ္က တုိင္းႏုိင္ငံကဲြျပားမႈမ်ားကို ေပါင္းဆုံ 
စည္းလုံး ေပးႏုိင္သည့္ အင္အားတန္ခုိးရွိ 
ေၾကာင္းသက္ေသခံျပသၾကရန္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးက ဖိတ္ေခၚတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ လက္ရွိ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသာ ဤႏုိင္ငံတြင္ 
ခရစ္ေတာ္၏ တပည့္ေနာက္လုိက္မ်ား ျဖစ္ 
ၾကသည့္ သင္တို႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏
ခ်စ္ျခင္းလမ္းစဥ္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွလူမ်ား 
အား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကုိျပ
သေပးၾကရန္လုိအပ္သည္။

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ရန္သူကဲ့သို႔ ျမင္ေန 
သူမ်ားအတြက္ အထူးဆုေတာင္းေပးၾကရန္ 
ခရစ္ေတာ္မွ ကမ္းလွမ္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 
အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ စာနာမႈသေဘာ
ထားမ်ားရွင္သန္လာေစရန္၊ ဘုံလူသားဆန္
သည့္အယူအဆမ်ားရွိလာရန္၊ မိမိႏွင့္မတူ 
သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစားလက္ခံ 
တတ္ရန္ သက္ေသခံၾကပါစုိ႔။ ထို႔အတြက္ 
လက္ကမ္းရမည့္တစ္ခုတည္းေသာအရာမွာ
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားျဖစ္သည္။ 

 ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ထုိ 
မစၧားတရားကုိ အေမရိကားရွိ အျခားဆရာ 
ေတာ္(၇)ပါးျဖစ္ေသာ Bishops David G. 
O’Connell, Robert E. Barron, Marc V. 
Trudeau, Kevin Vann,Timothy Frey-
er,Thanh Thai Nguyen, ကာဒီနယ္Ro-
gerMahony, ႏွင့္အနားယူထားေသာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Bishop Joseph M. Sartorisတုိ႔ 
ႏွင့္အတူ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ Orange 
ျပည္နယ္မွ Los Angelesရွိ ကာသီျဒယ္ 
ဘုရားေက်ာင္းတုိင္ေအာင္ မုိင္ေပါင္း ၆၀- 
တစ္ေလွ်ာက္လုံးရွိ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
ႏုိဗီနား မစၧားတရား ေဟာၾကားရန္လမ္း 
ေလွ်ာက္သြားရင္းသုံးရက္တာေျခလ်င္ခရီး 

ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔သုိ႔ေျခလ်င္သြားလာျခင္းအား 
ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ တစ္လုံး
တစ္ဝတည္းရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 မုန္းတီးေနသူကုိ အမုန္းျဖင့္မ 
ေအာင္ျမင္ႏုိင္၊ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္သာေအာင္ျမင္ 
ေျပာင္းလဲေစႏုိင္မည္။ ခရစ္ယာန္ ခ်စ္ျခင္း 
သည္ အားေကာင္းလွသည္ျဖစ္၍ သေဘာ 
ထား၊ အျမင္မတူညီမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ 
ေစမည္။ သူတစ္ဖက္သားကုိေလးစားၾကင္
နာမႈျပသႏုိင္မည္။ သူတုိ႔၏အျမင္ျဖင့္ၾကည့္ 
ျမင္ေပးမႈျပဳလာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ယခုဤေ
မစၧားတရား၌ ပါဝင္ေနသူ တစ္ဦးစီတြင္အ 
ျဖစ္အပ်က္ကုိယ္စီ ကုိယ့္အေၾကာင္းႏွင့္ 
ကုိယ္ရွိေနမည္၊ စုိးရိမ္မႈ၊ မေရရာမႈ၊ ေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္၊ စိတ္ကူးထားေသာအရာမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ေနၾကမည္ကုိ သိျမင္ပါသည္။ အေမရိ 
ကန္ႏုိင္ငံသည္ တမူထူးျခားေသာႏုိင္ငံျဖစ္ 
ၿပီးေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ားကုိလည္းေမွ်ာ္
လင့္ခ်က္ေပးေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ ေန 
ခဲ့ေသာ္လည္းေနာက္ပုိင္းတြင္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ 
သားႏွင့္္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူအၾကားကြဲ 

ျပား၊ ခဲြျခားမႈအယူအဆ ဝင္လာသည္။သုိ႔ 
ေသာ္လည္း ယေန႔ ဤမစၧားယဇ္ပလႅင္ေရွ႕
ရွိေနသူကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ ခဲြျခားကဲြျပားမႈမထား၊ 
မရွိသည္ကုိ သိျမင္ၾကေပသည္။ မည္သူ 
ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေနရာမွ လာေရာက္ခဲ့ 
သည္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး တစ္မိသားစု 
ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အားလုံး အျပစ္သား 
မ်ားပင္ျဖစ္၍ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဘုရား 
သခင္၏ သနားကရုဏာကုိ လုိအပ္သူခ်ည္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းသည္ 
ကယ္တင္ျခင္း လမ္းေၾကာင္း၌ ေျပာင္းလဲ 
ေနာင္တယူေစကာ ယုံၾကည္သူအားလုံးကုိ 
စုစည္းေပးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၌ အတား 
အဆီးမွန္သမွ်ႏွင့္ ခဲြျခားထားမည့္ တံတုိင္း 
နံရံမ်ားပင္ ၿပိဳလဲေစၿပီးမကၠဆီကန္လူမ်ိဳးမရွိ၊
ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳးမရွိ၊ ကုိးရီးယား၊ ဖိလစ္ပုိင္
လူ မ်ိဳး ၊ ရု ရွား ၊ ဗင္ နီ ဇြဲလားလူ မ်ိဳး မ ခဲြျ ခား ၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ၊ မူလေဒသခံမခဲြျခား 
ဘုရားႏွင့္ ပုံသ႑န္တူညီသည့္ သားသမီး 
မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

 ဤရႈေထာင့္ျဖင့္ ၾကည့္လိုက္လွ်င္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကိစၥသည္ ႏုိင္ငံ 
ေရးသာမဟုတ္ ဝိညာဥ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥ 
လည္းျဖစ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံနယ္နမိတ္ကိစၥ 
မွ်သာမဟုတ္ မိမိႏွင့္မတူေသာ လူမ်ားကုိ 
မႏွစ္သက္ စုိးရြံ႕လက္မခံသည္ လူသားမ 
ဆန္ေသာလူသားတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးသားကိစၥ 
လည္းျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးGomez
ကေျပာဆုိသြားသည္။ဤသုိ႔ေမွ်ာလ္င့္အားရ
ဖြယ္မရွိသည့္ အေနအထားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔
သတိရအားယူရန္မွာသခင္ခရစ္ေတာ္သည္ 
သဘာဝ ေလာကႀကီး၏ အရွင္သခင္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဤေလာကကုိ သူပုိင္ဆုိင္သကဲ့သုိ႔ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးစီကုိလည္း သူပုိင္ဆုိင္ 
ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တစ္ဦးစီကုိ ေနအိမ္ဟု 
ေခၚဆုိႏုိင္သည့္ မွီတင္းေနထုိင္ရာတစ္ခုကုိ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရရွိေစရန္ အလုိေတာ္ရွိေၾကာင္းယုံ 
ၾကည္ၾကပါစုိ႔ ဟုေျပာဆုိခဲ့သည္။
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ဘာသာျပန္ - စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC

စာမ်က္ႏွာ ၆ မွ အဆက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး8

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

SIGNIS ASIA (စီးညစ္အာရွ) ကက္သလစ္ သတင္းစာ အယ္ဒီတာမ်ား၏ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ
 အာရွနိုင္ငံအသီးသီးမွ ကက္သ 
လစ္ မီဒီယာနွင့္ ပါတ္သက္ၿပီးလူထုဆက္ 
သြယ္ေရး တာဝန္ခံမ်ား၏ နွစ္ပတ္လည္ 
ေတြ႔ဆံု၊ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ၾသဂုုတ္ 
လ ၁၄ မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ မေလးရွားနိုင္ငံ 
ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မေလးရွား 
နိုင္ငံမွ (၅) ဦး၊ ကေမာဒီးယားနိုင္ငံမွ (၂) ဦး၊ 
ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ (၂) ဦး ၊ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွ 
(၁) ဦး၊ အိႏိၵယနိုင္ငံမွ (၁) ဦး၊ ပါကစၥတန္ 
နိုင္ငံမွ (၁)ဦး၊ သီရိလကၤာနိုင္ငံမွ  (၁) ဦး ၊ 
အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ (၁) ဦး ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
နိုင္ငံမွ (၁)ဦး ၊ ထိုင္းနိုင္ငံမွ (၁)ဦး၊ ကိုးရီး 
ယားနိုင္ငံမွ (၁) ဦးနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ (၁) ဦး 
စသည္ျဖင့္ အာရွနိုင္ငံ (၁၂) နိုင္ငံမွ မိမိတို႔၏ 
ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ (၁၈) ဦးပါဝင္သည့္အျပင္ 
ဒီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးစီးဦးေဆာင္ေပး 
ေသာအေမရိကန္နိုင္ငံမွ  Helen Osman 
(Signis World President) ၊ ဗာတီကန္ 
နိုင္ငံမွ  Rev. Fr. Paul Samasumo (Signis 
World Vice President & In Charge of 
Vatican Radio) ၊ ဗာတီကန္ နိုင္ငံမွ  Rev. 
Fr.  Pakkam Michael (Signis Consul-
tant & In charge of Vatican News, 
Vatican Dicastery for Communication) 
၊ ထိုင္းနိုင္ငံမွ Dr. Peter Rachada (Execu-
tive Director and In Charge of UCAN-
ews)တို႔နွင့္ အတူမေလးရွားနိုင္ငံမွ Signis 
Board Members (၄) ဦးတို႔ကိုလည္းပါဝင္
ခဲ့ၾကရာစုစုေပါင္း (၂၆) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ 
ခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ 
ပထမေန႔တြင္ နိုင္ငံအသီးသီးမွ မိမိတို႔နိုင္ငံ 
၏ လက္ရွိဘာသာေရးနွင့္  နိုင္ငံေရးအေျခ 
အေနမ်ားနွင့္ ကက္သလစ္ မီဒီယာအ 
ေၾကာင္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြန္ပ္ 
တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ (CBCM- OSC) လူထု 
ဆက္သက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ Fr. Mariano 
Soe Naing ကိုယ္စား ကေလးသာသနာမွ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ  Fr. Joseph 
Thang Nen Zo Mung  တက္ေရာက္ၿပီး 
သူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ကက္သလစ္မီဒီ 
ယာအေၾကာင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း 
တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္း 
ေပါင္း (၅၄) သန္းခန္႔ရွိတဲ့အနက္ ကက္သ 
လစ္လူဦးေရသည္ (၇) သိန္းခန္႔ မွ်သာရွိၿပီး 
၄င္းတို႔သည္ သာသနာ (၁၆)ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ 
စီမံခန္႔ခြဲမွဳေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 
ကက္သလစ္ မီဒီယာအေနျဖင့္ ျမန္မာတစ္ 

နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ(မ်ိဳးၾကဲသူ) စာ 
ေစာင္နွင့္ (CBCM- Herald) ကိုသာထုတ္ 
နိုင္ခဲ့ၿပီး သာသနာအတိုင္းအတာျဖင့္ သာ 
သနာ (၄) ခု မိမိတို႔ ဘာသာစကားနွင့္ 
ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ မ်ိဳးၾကဲသူ စာေစာင္ 
ထုတ္ေဝခဲ့တာ အနွစ္(၅၀) ျပည့္ၿပီျဖစ္ 
ေၾကာင္းနွင့္ CBCM-Herald  စာေစာင္သည္ 
၂၀၁၅ ခုနွစ္မွ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ေၾကာင္း၊ 
ဒီစာေစာင္မ်ားထဲတြင္စာမူမ်ားသည္ က႑ 
အလိုက္ခြဲျခားေၾကာင္း ၊ ဒီစာေစာင္မ်ားတြင္ 
နိုင္ငံေရးႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲေစမည့္ လူမ်ိဳးေရး 
မ်ားကို မပါသည့္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ 
နွင့္လည္း အဆင္ေျပသည့္အေၾကာင္း၊ ဒီ 
စာေစာင္မ်ားထုတ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
သည္ ဘာသာတူမ်ားအတြက္ ဝိညာဥ္ခြန္ 
အားနွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ 
ရန္နွင့္ ဘာသာေရးအသိပညာမ်ား တိုးပြါး 
ေစဖို႔ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

 အခက္အခဲအေနနွင့္ အြန္လွိဳင္း 
ေခတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ စာဖတ္အား က်ဆင္း 
လာတဲ့အေၾကာင္း၊ ေရာင္းအားနွင့္ ထုတ္ 
အား ဝင္ေငြလည္ပတ္နိုင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိတဲ့ 
အေၾကာင္း၊ Trained Journalist ဒီစာေစာင္ 
ေတြအတြက္ သင္တန္းတက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ 
တဲ့ သတင္းေထာက္ သီးသန္႔မရွိတဲ့အတြက္ 
စာေပရဲ႕ အရည္အေသြး ဆြဲေဆာင္မွဳနည္း
ပါးေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္း 
အတာနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာသနာ
အတိုင္းအတာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သင္ 
တန္းမ်ားမ်ားဖြင့္လွစ္နိုင္ ဖို႔ရန္နွင့္ အြန္လွိဳင္း 
မီဒီယာအတြက္ပါ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
ကူညီပံ့ပူးေပးဖို႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အခုခ်ိန္ 
မွာ CBCM-OSC Website, Diocese Web-
site မ်ားနွင့္ RVA-Myanmar Service ႏွွင့္ 
အတူ အျခားတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား 
မ်ားျဖင့္လည္း Website, YouTube, Face-

bookတို႔ကေနလည္း ဘာသာေရးသတင္း 
မ်ားရယူနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကက္
သလစ္မီဒီယာအေနနွင့္ ဘယ္ေလာက္ပဲ 
အခက္အခဲရွိေနပါေစ စာေစာင္နွင့္ အြန္ 
လွိဳင္း နွစ္ခုစလံုးကို ျပင္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ 
ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳး 
စားသြားဖို႔ ဆႏၵရွိေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္သီရိလကၤာနိုင္ငံ၊ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံနွင့္ 
ပါကစၥတန္နိုင္ငံတို႔၏ တင္ျပခ်က္မွကက္သ 
လစ္မီဒီယာသည္ သူတို႔၏နိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံ 
ေတာ္အဆင့္နွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရတယ္ဆို
တဲ့အခ်က္မ်ားၾကား သိရ၊အားက်မိေၾကာင္း
ကိုလည္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 နိုင္ငံတိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
သည္မိမိတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတင္ျပခဲ့ 
ၿပီးေနာက္ UCA News ဦးေဆာင္သူ  Dr. 
Peter သည္သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို 
တင္ျပရင္း ေခတ္နွင့္အလိုက္ မီဒီယာအ 
ေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ားကို ေျပာျပသြား 
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗာတီကန္ရံုးခ်ဳပ္မွ   
ၾကြလာၾကေသာ Fr. Paul နွင့္  Fr. Pakkam 
တို႔သည္ ဗာတီကန္ မီဒီယာအေၾကာင္းကို 
ေျပာၾကားရာတြင္   ဗာတီကန္မီဒီယာသည္ 
သတင္းသက္သက္ မဟုတ္ပဲအသင္းေတာ္
ရဲ႕သမိုင္းျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ သတင္းျမန္ဖို႔ထက္ 
သတင္းမွန္ဖို႔ ပိုၿပီးအေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာ 
ၾကားရင္း Fake News ဆိုတဲ့ အသင္းေတာ္ 
ကို ေဝဖန္တဲ့သတင္းမ်ားကို လိုက္ေျဖရွင္း 
သည့္အဆင့္ေလာက္ပဲ မဟုတ္ပဲနွင့္တ 
ကယ့္ Gospel Value  ကိုေဖာ္ျပနိုင္ဖို႔အေရး
ႀကီးေၾကာင္းကိုလည္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ Signis World Presi-
dent Helen Osman မွ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ 
လုပ္ရွားမွဳမ်ားအေပၚ အားရေက်နပ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားၿပီး Signis Asia level ႏွင့္ အခက္ 
အခဲမ်ား ဖလွယ္ၿပီးမွ ပိုမိုၿပီးလက္တြဲလုပ္ 

ေဆာင္နိုင္ေအာင္အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းေဆြး 
ေႏြးပြဲမွ ရလာတဲ့ရလဒ္မ်ားအေပၚသံုးသပ္ၿပီး 
၁။ စာေစာင္သည္ေရာင္းအားက်ဆင္းေသာ္
လည္းမျဖစ္မေန ထုတ္ဖို႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း 
၂။အာရွတိုက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၏ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ Signis Asia Level  မွာ 
Printing Press ရွိသင့္ေၾကာင္း ၃။Signis 
World ၏ကူညီပံ့ပိုးမွဳျဖင့္ သင္တန္းမ်ားမ်ား
ဖြင့္ေပးနိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းအစရွိသျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၉) ခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါ 
သည္။ 

 ထို႔ေနာက္ မေလးရွားနိုင္ငံကြာလာ 
လမ္ပူၿမိဳ႕၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး  Ju-
lian Kim မွျမြက္ၾကားသည္မွာသင္တို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားအားျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး 
နွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား မေရာက္နိုင္တဲ့ 
ေနရာမွာ သူတို႔ေဟာေျပာခဲ့ေသာဧဝံေဂလိ 
သတင္းေကာင္းမ်ား ေရာက္နိုင္တာျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ သင္တို႔အားလံုးကို အထူးေက်းဇူး 
တင္ပါသည္ဟူ၍ ခ်ီးမြမ္းစကားေျပာၾကားၿပီး  
“Baptized and Sent”  ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ 
အတိုင္းသင္တို႔သည္ မီဒီယာအားျဖင့္ သာ 
သနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို အျမဲ 
သတိရပါ၊ အခက္အခဲမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
ဇြဲမေလ်ာ႔ပဲ ဆက္လက္ႀကိဳးစားၾကပါဟူ၍ 
အားလံုးကို တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ ေကာင္းႀကီး 
မဂၤလာခံယူကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အဆံုး 
သတ္ခဲ့ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။   ။ Presentation နွင့္ State-
ments မ်ားအဂၤလိပ္လိုနွင့္ RVA Tedim 
Chin Service Fb နွင့္ Kalay Signis Fb 
တြင္ဖတ္ရွဳနိုင္ပါသည္။ 

ေက်ာက္မဟာ (Kalay OSC)

ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေဝမွ်ျခင္းျဖစ္သည္

ေဝမွ်ျခင္းက နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းကို 

ေတာင္းဆိုသည္
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကိး ဖရန္စစ္

communicating means sharing
and Shairing demands 

Listening and Acceptance
pope Francis



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 9

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သစ္ဆရားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ပညာေရးေကာ္မရွင္မွ 
ႏွစ္ပတ္လည္ ပညာေရး အစည္းအေ၀း က်ုင္းပျပဳလုပ္ျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ပညာေရးႏွစ္ 
ပတ္လည္ အစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း 
ကိုရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ 
ေက်ာင္းတိုက္ အမွတ္ (၂၈၉)၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ 
ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တြင္ ၂၀၁၉ 
ခု ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၈) ရက္မွ (၂၉)ရက္ေန႔ 
အထိ (၂)ရက္တာ အစည္းအေဝးကုိ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ 
 အစည္းအေဝးတြင္ ဖိတ္ၾကားထား 
ေသာ သာသနာအသီးသီးမွ ပညာေရး 
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
ကက္သလစ္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထား
သည့္ သာသနာအခ်ိဳ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေတာ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း တာဝန္ 
ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ထို (၂)ရက္တာ အစည္းအေဝး၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သာသနာ အသီးသီးမွ 
ကက္သလစ္ပညာ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွ 
ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္ခဲမ်ား၊ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကို တင္ျပျခင္းအျပင္ အစည္း 
အေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားမွ အခ်င္းခ်င္း 
မိမိတို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စိတ္ကူး အၾကံ 
ဥာဏ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဝငွ ေျပာဆို 
ျခင္းျဖင့္ အစည္းအေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 
 ၎ အစည္းအေဝးတြင္ ပညာေရး 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ 
ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကပါသည္။ CBCM-ECE COMMISSION

 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဆာင္သိကၡာႏွင့္ယဇ္ပလႅင္အမႈေဆာင္သိကၡာငယ္ ခံယူျခင္းမစာၦးတရား
 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဆာင္ သိကၡာ 
ႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္အမႈေဆာင္သိကၡာငယ္ ခံယူ 
ျခင္းမစာၦးတရားကို ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ 
ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္၌ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔ ညေန 
(၅း၀၀)နာရီက က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 မစာၦးတရားေတာ္အား ဘားအံ 
ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္ 
စတင္းေစာမင္းသိုက္မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

      ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဆာင္သိကၡာခံယူ 
သူ (၂၅) ပါး၊ ယဇ္ပလႅင္အမႈေဆာင္သိကၡာခံ 
ယူသူ(၂၅)ပါးတုိ႔အား ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္ 
စတင္းေစာမင္းသိုက္မွ သိကၡာ အသီးသီး 
အားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဆာင္သိကၡာကို 
ခံယူခဲ့သည့္ ကိုရင္မ်ားသည္ ဝတ္ျပဳကိုး 
ကြယ္ျခင္းအမႈ၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က်မ္းစာ

ကိုဖတ္ၾကားျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာသ 
တင္းမ်ားကို ေဟာျကားျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္ 

ျခင္း၌ သြန္သင္ႏႈိးေဆာ္ျခင္း စသည့္တာဝန္ 
မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရပါသည္။

        ယဇ္ပလႅင္အမႈေတာ္ေဆာင္သိကၡာ 
ကို ခံယူၾကသည့္ ကိုရင္မ်ားသည္ ဝတ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ား၊ အထူးသ 
ျဖင့္ မစာၦးယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈတုိ႔၌ ဦးပဥၥင္း 
ႏွင့္ ရဟန္းတို႔အားကူညီေပးျခင္း၊ လိုအပ္သ 
လို ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ေပးေဝျခင္း၊ဘာသာတူ
မ်ား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ႏုိင္ရန္ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဗိမာန္ေတာ္မွာ ပင့္ေဆာင္ 
ေပးျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ဝတ္ 
ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းအခမ္းအနားမ်ားအတြက္
တရားေထာက္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကား 
ေပးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ မက်န္းမာ 
ေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
ျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ စသည့္တာဝန္
မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္ဟု သိရွိရပါ 
သည္။

Photos & News- Pinky

အေျခခံမီဒီယာသင္တန္းျပဳလုပ္

 ေတာင္ႀကီးသာသနာ လူထုဆက္ 
သြယ္ေရး (Signis) မွ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံ 

မီဒီယာသင္တန္းကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ 
ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕မွ ၁၅ ရက္ေန႕ထိ 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဂနုိင္ေရးရပ္ကြက္၊ စိန္အန္ 
ေထာ္နီေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ သင္ 
တန္းသို႔ တုိက္နယ္အသီးသီးမွ လူငယ္ 
ေမာင္မယ္မ်ား ၃၅ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ဲၾက 
သည္။

 သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္
ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ား သတင္းအေရးအသား 
တတ္လာေစရန္၊ Social Media ကို အက်ိဳး 
ရွိရွိ အသုံးျပဳတတ္ေစလာရန္ႏွင့္  သတင္း 
တစ္ပုဒ္ကို အမွားအမွန္ခြဲျခား သိျမင္လာေစ 
ရန္ ျဖစ္သည္ဟု TCYC / OSC Director မွ 
အဖြင့္အမွာစကားတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 သင္တန္းပထမေန႔ ၁၃ ရက္ေန႕ 
တြင္ သံလြင္ေသြးခ်င္း သတင္းဂ်ာနယ္ 
အယ္ဒီတာျဖစ္ေသာ ဆရာမေဒၚျမဝန္းရံက 
အေျခခံသတင္းေရးသားနည္း၊ သတင္းယူ 
နည္း၊ မီဒီယာ၏ ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးက်ိဳးႏွင့္ 

Facebook ကို မွန္ကန္အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဳ 
ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးခဲ့ 
သည္။

 ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ Mong Pan 
Youth အဖြဲ႕မွ ကုိမ်ိဳးလွိဳင္ဝင္းက မွတ္တမ္း 
ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးျခင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ ဗြီဒီယိုဖန္တီး 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံ၏ အရည္အ 
ေသြးေကာင္းမြန္လာေစရန္ တည္းျဖတ္ေပး 
ျခင္းကို အေျခခံမွစ၍ လက္ေတြ႕ႏွင့္တကြ 
သင္္ၾကားေပးခဲ့သည္။

 ထို႕ေနာက္ ၁၅ ရက္ေန႕ နံနက္ 
တြင္ ေတာင္ႀကီးသာသနာ ဆရာေတာ္ 
Basilio Athai က လူငယ္မစၧားကို ဦးေဆာင္ 
ပူေဇာ္ေပးသြားခဲ့သည္။ မစၧားအၿပီး၌ ဆရာ 
ေတာ္ဘုရားသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး 
အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

OSC TGI



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)
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ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

သမၼာက်မ္းစာဦးေဆာင္သူမ်ားသင္တန္း
ဘားအံ

 သမၼာက်မ္းစာ ဦးေဆာင္သူမ်ား 
သင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သမၼာ
က်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. Saw Bosco မွ ဦးေဆာင္ၿပီး 
ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ဘားအံသာသနာ 
သိမ္ဆိပ္တိုက္နယ္၌ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ 

 ဘားအံသာသနာ က်မ္းစာတမန္ 
ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ Fr. William လွျမင့္ 
ဦး၊ ပုသိမ္သာသနာ က်မ္းစာတမန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ Fr. Augustine ေအာင္စိုး 
ႏိုင္ႏွင့္ Sr Sofia Hnin Hnin တုိ႔မွလည္း 

ပါဝင္ကူညီပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။    
 သင္တန္း ပါဝင္တက္ေရာက္သူ 
၄၀ ဦးခန္႔႐ွိၿပီး ဘားအံ၊ ဖာပြန္၊ ထံုးဘိုေကြ႔၊ 
သထံု၊ သိမ္ဆိပ္၊ ျမဝတီ တိုက္နယ္မ်ားမွ
လာေရာက္ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

 သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ 
လ ၂၅ မွ ၂၉ အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤသင္ 
တန္း၌ ပါဝင္ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ 
ရပ္ရြာမ်ားတြင္ က်မ္းစာေဝမ်ွျခင္မ်ားကို ဦး 
ေဆာင္က်င္းပႏိုင္ၾကရန္ရည္ရြယ္က်င္းပခဲ့
ပါသည္။

Biblical Pastoral Ministry, Myanmar

က်ိဳင္းတံု

 က်ိဳင္းတံုသာသနာ ဓမၼ ဆရာ/မ 
မ်ားအတြက္ သမၼာက်မ္းစာ ဦးေဆာင္သူမ်ား 
သင္တန္းကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ မွ ၂၄  
အထိ က်ိဳင္းတံု သာသနာ ရာျပည့္ေဆာင္
တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းသို႔ ဓမၼ ဆရာ/မ မ်ား စုစု 
ေပါင္း ၅၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သင္ 
တန္းကို  ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သမၼာက်မ္း 
စာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းရံုးတာဝန္ခံ Fr. ေစာ 
ေဘာ္စကို၊ က်ိဳင္းတံုသာသနာ သမၼာက်မ္း 
စာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း ရံုးတာဝန္ခံ Fr. Al-
fred ေဂ်မူ၊ Sr. ဆိုဖီယာ ႏွင္းႏွင္း ႏွင့္ Sr 
Rose ေမရီ မွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္း ပါဝင္တက္ေရာက္သူ 
မ်ားမွလည္း သင္တန္းတက္ေရာက္ရသည့္ 
အတြက္ သူတို႔၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားကို 

ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 ဦးဂ်ဳိးဇက္မူရယ္က “ဒီသင္တန္းကုိ 
တက္ေရာက္ခြင့္ရတာ ဘုရားသခင္ကုိေက်း 
ဇူးတင္တယ္။ သင္တန္းစတဲ့ ညေနမွာၾကည့္ 
လုိက္ေတာ့ ကုိယ့္သားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္ 
အရြယ္ေတြပဲဆုိေတာ့ စိတ္ထဲမွာတစ္မ်ဳိး 
ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ေန႔မနက္ ကမၼဌာန္း 
႐ႈ၊ ပလႅင္တင္တဲ့အခါ အရမ္းခံစားရတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္ ႏွလံုးသားမွာတကယ့္ကုိထိေတြ႕ 
ၿပီး ေအာ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငယ္ရြယ္သူေတြနဲ႔ 
တက္ရလည္း ဘာမွ မျဖစ္ဘူးဆိုၿပီး ကုိယ့္ 
ကုိယ္ကုိႏွိမ့္ခ်စြာနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိပါ 
တယ္။ ခံစားရလြန္းလုိ႔ မ်က္ရည္ေတာင္က် 
မိတယ္။ သင္တန္းေတြအမ်ားႀကီး တက္ 
ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီေလာက္မခံစားခဲ့ရဘူး။ 
ဒီသင္တန္းကုိတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အသိ 
တရားေတြပုိၿပီး ရလာသလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 

လည္း ပုိၿပီးသိနားလည္လာရတယ္။ ကၽြန္ 
ေတာ့္ရဲ႕ေနရာေဒသကုိ ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ 
ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားကုိမသိေသးေသာသူ 
မ်ားထံသုိ႔ ျပန္လည္ ေဝမွ်ျခင္းေတြလုပ္ 
ေဆာင္ပါ့မယ္လုိ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။” ဟုေျပာ 
ခဲ့ပါသည္။

 ဆရာဦးေက်ာ္အဲကလည္း “ကၽြန္ 
ေတာ္ အျခားသင္တန္းေတြ အမ်ားႀကီးတက္ 
ခဲ့ေပမယ့္ ဒီသင္တန္းေလာက္ မခံစားခဲ့ရ 
ဘူး။ အရသာအရွိဆံုး သင္တန္းတစ္ခုပဲ။ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဒီသင္တန္းမွာ က်မ္း 
စာဖတ္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္တာ ၿပီးရင္ခံစားမႈ 
ေတြကုိျပန္ၿပီး ေဝမွ်တာေတြဟာ ဟုိးအရင္ 
ကထဲက ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာေတြ၊ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားတာေတြ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသမွာ ဒီလုိမ်ဳိးျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့ 
တာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေတာင္ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ 
အခုမွလက္ေတြ႕ပါဝင္ခြင့္ရလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္အ 

ရမ္းဝမ္းသာပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးလုိ႔ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ေဒသကုိျပန္ေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္
အေဖာ္ဓမၼဆရာေတြနဲ႔ဦးေဆာင္ၿပီး ဘာသာ 
တူ မ်ားကုိ သင္တန္းအေတြ႕အႀကံဳေတြအား 
လံုး ျပန္လည္ေ၀မွ်သြားပါ့မယ္။” ဟု ေျပာျပ 
ခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့သူဧလိဇဘက္နာေလာ၊ 
က်ဳိင္းတံုသာသနာကလည္း “ဒီသင္တန္းကုိ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္ရျခင္းပါ။ 
က်မ္းစာသင္တန္းကုိ တစ္ခါမွ မတက္ဖူး 
ေတာ့ စစတက္ျခင္းမွာ ရင္ေတြအရမ္းတုန္ 
ပါတယ္။ က်မ္းစာေဝမွ်ျခင္းျပဳလုပ္တဲ့အခါ 
မွာေတာ့ ဆရာႀကီးေတြရဲ႕အကူအညီေတြ၊ 
အႀကံဥာဏ္ေတြလည္းယူရပါတယ္။ ဒီသင္ 
တန္းမွာ ကုိယ့္ဘဝအတြက္ ဘယ္လုိအဓိ 
ပၸာယ္ရွိေအာင္၊ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘယ္လုိ 
ေကာင္းေအာင္ ေနထုိင္ရမလဲဆုိတဲ့ သင္ 
ခန္းစာေတြအမ်ားႀကီးရရွိခဲ့တယ္။ သင္တန္း 
မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ““ေနာက္ဆံုးတရား 
စီရင္ျခင္း”” အေၾကာင္းကုိ ကမၼဌာန္း႐ႈၿပီး 
ေနာက္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအတြက္ အ 
ထူး ဆုေတာင္းေပးၿပီး ကူညီခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ 
ပုိမုိႀကီးမားလာခ့ဲပါတယ္။ ဒီသင္တန္းဟာ 
ကၽြန္မ ဘဝအတြက္အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး ဒီထက္ 
ပုိေကာင္းေအာင ္ႀကိဳးစားခ်ငစ္တိ္ေတြလည္း 
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။” ဟု သူတို႔၏ရင္းတြင္းခံစား 
ခ်က္အသီးသီးကို ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။

 ၎သင္တန္းသည္ အေျခခံက်မ္း 
စာသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကိုသာ 
ပို႔ခ်ေပးေသာ သင္တန္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဖာသာရ္ ေဘာစကို ေစာလားထူးထံမွ သိရွိ 
ရပါသည္။

CBCM-Bible Commission

စိပ္ပုတီး စိပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ 
ဘဝျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္ၿပီး

အမိမယ္ေတာ္ထံ အျပစ္သည္မ်ားအတြက္ 
ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖဆုေတာင္းေပးပါရန္

အသနားခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ျမန္မာျပည္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အတြက္ ရဟန္းအသစ္ကိုးပါးထပ္မံရရွိျခင္း

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
(၂၁) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီကစိန္ေမရီ 
ကက္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ 
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ 
ေျခာက္ပါးႏွင့္ ေယဇူး၏အသင္းဂိုဏ္းမွ သံုး 
ပါးတို႔သည္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိလက္ 
ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္းႀကီးကိုးပါသည္ ထာဝရရ 
ဟန္း သိကၡာခံယူျခင္း မစာၦးတရားေတာ္ 
ျမတ္ကုိက်င္းပခဲ့ပါသည္။

 သိကၡာတင္အခမ္းအနားသို႔ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးေလးပါး၊ ေယဇူး၏ အသင္းဂိုဏ္း
အႀကီးအကဲဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ရန္ကုန္သာသ 
နာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အသင္းဂိုဏ္းအ 
သီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ၊ 
ကိုရင္မ်ား၊ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူ 
ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္း 
ဝင္းအျပည့္အလ်ံ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါ 
သည္။

 သိကၡာတင္ အခမ္းအနား၌ ကာဒီ 
နယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ သိကၡာခံယူမည့္ ဦးပဥၥင္း 
ႀကီးမ်ား၊ ေနာက္ျဖစ္လာမည့္ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ားႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား 
လံုးအတြက္ ရဟန္းတစ္ပါး ေနထုိင္ရမည့္ 
ဘဝအသက္တာအေၾကာင္းကို ၾသဝါဒတ 
ရားေရေအးတုိက္ေကၽြးရာ၌ “ရဟန္းေတာ္ 
မ်ားဟာမိမိတို႔ရဲ႕ ဘာသာဝင္သုိးမ်ားကို 
သစၥာရွိရွိ၊ အက်ိဳးရွိရွိအေစခံရန္လိုေၾကာင္း၊ 
ရဟန္းတစ္ပါးရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔အစြမ္းဟာသခင္ 

ေယဇူးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈေပၚမွာ မူတည္ေန 
ေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္သခင္ဘုရားကို ေလးေလး 
နက္နက္နဲ႔ဆာငတ္ျခင္းဟာ ရဟန္းတစ္းပါး 
ရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းေၾကာင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီး 
က ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ညအခ်ိန္အိပ္ 
ယာမဝင္ခင္ ကိုယ့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာ အဆံုး 
သတ္ဟာ အြန္လုိင္းေပၚမွာပဲ အဆံုးသတ္ 
ေနသလား၊ ဘုရားသခင္နဲ႔ အဆံုးသတ္သ 
လားဟု ေမးထားေၾကာင္း၊ သခင္ေယဇူးနဲ႔ 
အနီးကပ္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိဖို႔ ေျပာၾကား 
ေၾကာင္း၊ သခင္ဘုရားနဲ႔ လန္းလန္းဆန္း 
ဆန္းဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးဟာ 
သခင္ဘုရားျမင္သလုိ ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သ 
ခင္ဘုရားခ်စ္သလုိ ခ်စ္ႏုိင္မည့္အေၾကာင္း၊ 
ထုိသုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ရန္အတြက္  သခင္ေယဇူးနဲ႔အ 
တူ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈမွာျဖစ္လာႏုိင္

သည့္အေၾကာင္းကိုျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီးလည္း ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ရဟန္းတစ္ပါးဟာသိုးထိန္းအ
စစ္ျဖစ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္သည့္အရာမွာ စီမံခန္႔ခြဲ 
တာထက္  အျပင္ေလာကထဲသို႔ ကိုယ္တုိင္ 
သြားၿပီးလူေတြနဲ႔ မိမိတို႔သိုးေတြနဲ႔ တုိက္ 
ရိုက္ထိေတြ႕ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ 
ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့၊ ေဝးလံေနတဲ့သိုးေတြဆီ 
ကိ ုသြားဖို႔ရန ္တုက္ိတြန္းေျပာၾကားခဲပ့ါသည။္

 ဆက္လက္ၿပီးလည္း ရဟန္းတစ္ 
ပါးဟာ ရံုးခန္းထဲ၌ ထုိင္ေနၿပီး ကြန္ပ်ဴတာပဲ 
ကိုင္ေနသည့္ ရဟန္းတစ္ပါးဟာတကယ့္
သိုးထိန္းျဖစ္မလားဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ 
သည္။ ရဟန္းတစ္ပါးရဲ႕ ၾသဇာအာဏာ 
သည္ထုိရဟန္း၏ အေစခံအမႈထမ္းမႈေပၚ
မွာမူတည္ေနေၾကာင္း၊ အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ား၊ 

ခြန္အားအခ်ိဆံုးသူမ်ား၊ အေရးမႀကီးဆံုးသူ 
မ်ား၊ အေမ့ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဆင္းရဲဆံုး 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဂရုစိုက္ေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ 
ေပးျခင္းမ်ားသည္သာ ရဟန္းတစ္ပါး၏ 
ဂုဏ္သိကၡာ ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကို ျမြက္ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီးလည္း ရဟန္းတစ္ 
ပါး ဟာ မမိရိ႕ဲ  သက္ေသာင္သ့ကသ္ာအခ်နိန္ဲ႔ 
ေနရာကိုေတြကိုေက်ာ္လႊားၿပီးအဆင္းရဲဆံုး
သူမ်ား၊ ေဘးဖယ္ခံရသူမ်ား၊ ပထုတ္ခံရသူ
မ်ားကိုအေရးေပးႏုိင္ၾကသည့္ ရဟန္းေတာ္
မ်ားျဖစ္ဖို႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းမ်ားကို သိကၡာ 
တင္အခမ္းအနား၌ ၾသဝါဒတရားေပးရင္း 
တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ ”

 အဲ့ဒီေနာက္ သိကၡာတင္အခမ္းအ
နားကိုဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာမွ ဦးပဥၥင္းႀကီး Peter Sel-
vamသိန္းစိုး၊ ဦးပဥၥင္းႀကီး Philip Kulenthe 
Than Tint ၊ ဦးပဥၥင္းႀကီးRafealထြန္းထြန္း၊ 
ဦးပဥၥင္းႀကိီး Sylvester သာဆူး၊ ဦးပဥၥင္းႀကီး 
John ေဇာ္မင္းထြန္း၊ ဦးပဥၥင္းႀကီး  Paulလင္း 
ထြဋ္တုိ႔ႏွင့္ ေယဇူး၏ အသင္းဂိုဏ္းဝင္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ ဦးပဥၥင္းႀကီး Cyril ေနမ်ိဳးထက္ 
(SJ) ၊ ဦးပဥၥင္းႀကီး Pius သန္းႏုိင္လင္း(SJ)  
၊ဦးပဥၥင္းႀကီး Joseph ေဇာ္ဂြန္း (SJ) တို႔ ကိုး 
ပါးသည္ ထာဝရ ရဟန္းေတာ္မ်ားအျဖစ္သို႔ 
ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး သိကၡာတင္အခမ္းအနား
ကိုေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

Photo & News: Pinky(Mdy-Osc)

ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဒုတိယၾကိမ္ေျမာက္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္း

 Focolare Movement အဖြဲ႕အ 
စည္းမွ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ 
နုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းအေၾကာင္း တ 
ရားကို္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၀) 
ရက္ေန႕မွ (၁၃) ရက္ေန႔ထိ ေတာင္ႀကီး 
ကက္သလစ္သာသနာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ 
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ဓမၼာရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ 
ရာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ သာသနာအသီးသီး 

မွ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၅၉ ပါး တက္ေရာက္ပါဝင္ 
ၾကပါသည္။ ၁၀ ၇က္ေန႕တြင္ Fr. Joseph 
Braga က Who can separate us from 
the love of Christ? ( Rm: 8:35)၊ God’s 
Love: Transforming Gift to Humanity 
ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ႏႈုတ္ကပတ္တရားကို ေဝငွပို႕ 
ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 တစ္ေန႕တာ     ပုိ႕ခ်ေသာအေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
ျပန္လည္ေဝမွ်ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး  
ညေန ၆း၃၀ တြင္ ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 

သာသနာ ဆရာေတာ္ Basilio Athai မွ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ 
ပါသည္။ 

 ၁၂ ရက္ေန႕မွာ Pope Francis 
and the Church အေၾကာင္းကို Bishop 
Bobet Mallari မွ ပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ္႕ 
ေနာက္ Living Communion in the Par-
ish အေၾကာင္းတရားကို အုပ္စုလိုက္ေဆြး 
ေႏြးအေျဖရွာျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး 
ညေန ၆း၃၀ တြင္ Bp. Mallari မွ မစၧား 

တရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံျခင္းအစီ 
အစဥ္ကို မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ပိတ္ခဲ့ 
ၿပီး ေန႔လည္ပို္င္းတြင္ သာသနာအသီးသီးမွ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား မိမိသာသနာေျမသို႕ ျပန္ 
လည္ထြက္ခြါခဲ့ၾကသည္။ 

TGI-OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး12

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ အာဖရိက သံုးႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္ သူ 
ျမတ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
၄ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ အာဖရိကတိုက္ 
မိုဇမ္ဘစ္၊ မာဒါဂါစကား ႏွင့္ ေမာ္ရစ္႐ွပ္ 
သံုး ႏိုင္ငံသို႔ သို႔ တမန္ေတာ္ခရီးစဥ္ 
ႂကြခ်ီခဲ့သည္။ ဤခရီးစဥ္သည္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ 
တမန္ေတာ္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး အာဖရိက 
တိုက္သို႔ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ သြားေရာက္ 
ျခင္း ျဖစ္သည္။
 သူ၏ခရီးစဥ္မတုိင္မီ အႀကိဳ သ 
တင္းစကားကုိ ထုိႏုိင္ငံသုံးေပၚတူဂီ ဘာ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ေရာမၿမိဳ႕မွ ၁၀ နာရီေက်ာ္ၾကာ ပ်ံသန္းၿပီး မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ 
မပူတိုၿမိဳ႕သို႔ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီ ေက်ာ္တြင္ 

ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။

သာျဖင့္ပုိ႔ေဆာင္ထား ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက "သင္တုိ႔ 
အား လုံးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္း ပါ 
သည္။ စစ္မွန္၍တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္းကုိ ေပးပုိင္သည့္ ထာ၀ရ ဘုရား 
သခင္သည္ မုိဇမ္ဘစ္ အပါအ၀င္ အာ 
ဖရိက တစ္ခြင္လံုး၌ ေအးခ်မ္း ေျပၿငိမ္း 
ျခင္း စုိးမုိး ေစေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း 
ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူဆုေတာင္းၾကပါ" အစရွိ 
သည့္ သတင္းစကားမ်ား ေျပာၾကား 
သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ေန႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား သံတမန္မ်ား 
ႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အေလ့ 

အထမ်ား တည္ေဆာက္ၾကေရး မိန္႔ခြန္းေပးခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ေန႔တြင္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 

ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ၏ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘရာသာရ္၊ စစၥတာမ်ား၊ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ 
ဓမၼဆရာ/ဆရာမ မ်ားအား မပူတိုၿမိဳ႕ရွိ အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ 

ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မယ္ေတာ္သည္ ဧလိဇဘက္အား အကူအညီေပးရန္ လမ္းမေပၚ 

ေလွ်ာက္ကာသြားေရာက္ခဲ့သကဲ့သို႔  မိုဇမ္ဘစ္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္လည္း 
လိုအပ္ေနသူမ်ားမ်ားထံ ရဲဝံ့စြာသြားၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

မိုဇမ္းဘစ္ႏိုင္ငံသို႔ ၂ ရက္တာ လည္ပတ္ျခင္း၏ အထြဋ္အထိပ္မွာ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ 
ေန႔တြင္ လူထု ပရိတ္သတ္ ၆ ေသာင္းခန္႔ ႏွင့္ က်င္းပေသာ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

မိုဇမ္ဘစ္ ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၇ မွ ၁၉၉၂ အထိ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ဆိုးရြားစြာခံခဲ့ရသည္။
သူ၏ၾသဝါဒတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ရန္သူကို ခ်စ္ပါ ဆိုသည့္ အမွာစကားကို သမၼာက်မ္း 

စာတြင္ ပါရွိသည္အတိုင္း မွာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ျပန္လည္ ရင္ၾကား ေစ့ေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မဆုတ္မနစ္ က်ိဳးစား လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လည္း မွာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ သနားၾကင္နာျခင္းပါရမီကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေသာ ကမၻာေလာကႀကီးထဲတြင္ 
အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ေမတၱာထားရွိၾကျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို တြန္းလွန္ရန္ 

နည္းလမ္းျပခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို သနားၾကင္နာျခင္းျဖင့္ 
ေဖၚေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားၾကရန္ႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 

လုယူသြားခြင့္ မျပဳရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ မာဒါဂါစကား ႏိုင္ငံသို႔ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ 
ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အစိုုးရဖြဲ႕ဝင္ 

မ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔စည္း မ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ၿပီး၊ အထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္ 
အား သမၼႏွင့္အတူ အတူ စိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဘာဝနာ စီးျဖန္းျခင္းအတြက္ ဆက္ကပ္ထားေသာ သီလရွင္ေက်ာင္းသို႔ 
သြားေရက္ကာ သီလရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
သီးျခားေတြ႕ဆံုစဥ္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိရင္း နီးစပ္ေသာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔ 
အားလည္း ခ်စ္ခင္ရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ အစဥ္အၿမဲ တက္ႂကြမႈရွိၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထို႔ 

အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္လည္း သီးျခား ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တစ္သန္းခန္႔ရွိေသာ လူူအုပ္ႀကီးႏွင့္အတူ မစၧားပူေဇာ္ကာ 
သူ၏ ခရီးစဥ္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ သူ၏ၾသဝါဒတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ခရစ္ေတာ္ 
ေနာက္လိုက္သည့္အခါတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အမွန္တကယ္ ရွိေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ပုပ္္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သူ၏အာဖရိက ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ေမာ္ရစ္ရွပ္သို႔ 
စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ လူဦးေရ ၁.၃ သန္းသာရွိေသာ 

ႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားက ၃၀%ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည္။

လူထုပရိတ္သတ္ တစ္သိန္းေက်ာ္ပါဝင္ တက္ေရာက္ေသာ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
၁၉၈၉ခုႏွစ္က ရဟႏၲာ ဂၽြန္ေပါလ္ ၂ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေနရာ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ဘုရင္မ 
ေတာင္ကုန္းတြင္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ထုိေနရာကို ၁၉၄၀ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
မစၧားတရားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မဂၤလာတရား ရွစ္ပါးသည္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ 

အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ေၾကာင္း သြန္သင္ခဲ့သည္။ ေမာ္ရစ္ရွပ္ရွိ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ 
မ်ားအား ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။ 
သို႔မွသာအျခားသူမ်ားသည္လည္း ဤရႊင္လန္းျခင္းကို လိုခ်င္ၾကေပလိမ့္မည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး14

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

စတုတၳအႀကိမ္ မူႀကိဳဆရာ/မမ်ားသင္တန္းျပဳလုပ္ျခင္း
 ဟားခါးသာသနာ၊ ကရုဏာ-ဟား 
ခါး(KMSS)၊ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ ECCD 
(Early Childhood Care and Develop-
ment) ဦးေဆာင္မႈျဖင့္စတုတၳႀကိမ္ မူႀကိဳ 
ဆရာ/မမ်ားသင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသ 
ဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ(၁)
ရက္ေန႔အထိ ဟားခါးသာသနာ ဆရာေတာ္ 
ေက်ာင္းတိုက္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ 
လ်က္ရိွပါသည္။

 ယခုႏွစ္ သင္တန္းသို႔ ဟားခါးဇုံ၊ 
မတူပီဇုံ၊ ေရဇြာဇုံ၊ ဖလမ္းဇုံႏွင့္ေခ်ာင္းခြဇုံတို႔မွ 
မူႀကိဳဆရာ/မမ်ား၊ မူႀကိဳကေလးမ်ားကိုတာ
ဝန္ယူသူသီလရွင္မ်ားစုစုေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္ 
တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ “ယခုအႀကိမ္ဟာ 
စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ သင္တန္းေပးျပဳ 
လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မူႀကိဳကေလးမ်ား 
အတြက္ဆိုရင္ မိဘမ်ားအတြက္ လိုအပ္ 

ေသာ ပို႔ခ်မႈမ်ားကိုဦးစားေပးျပဳလုပ္လ်က္ရိွ
ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအပတ္တြင္မူ TOY MAK-
ING လို႔ေခၚတဲ့ ကစားစရာျပဳလုပ္နည္း 
ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္
ကေလးေတြက ကစားတဲ့ေနရာမွာအသုံးျပဳ 
ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ျပဳလုပ္နည္းျဖစ္ 
တာေၾကာင့္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု 
ECCD Project Officer Anthony Ngun 
Kung မွ OSC ကိုေျပာျပပါသည္။

 ECCD သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ ဖလမ္း 
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မူႀကိဳ 
ေက်ာင္း(၂၅)ေက်ာင္းကို ပံ့ပိုးႏုိင္ခဲ့ၿပီးအဆို
ပါေက်ာင္းမ်ားမွ မူႀကိဳ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္သူ သီလရွင္မ်ား အပါအ 
ဝင္ စုစုေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္တို႔အား သင္တန္း 
ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ယခုအပတ္ သင္တန္းအတြက္ 
ရန္ကုန္မွ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ Thet Yu 
Win ႏွင့္ Kim Hau တို႔ကိုလည္း သင္တန္းပို႔ 
ခ်သူအျဖစ္ ေခၚထားလ်က္ရိွေၾကာင္း ထပ္ 

ေလာင္း၍ေျပာျပပါသည္။

သတင္းေပးသူ-

Norbert Ca Ling OSC

ေမာ္လၿမိဳင္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ 
PMS Director ႏွင့္ ႐ံုးအဖြဲ႕ ထားဝယ္ဇံုမွ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 ေမာ္လၿမိဳင္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 
သာသနာလံုးဆိုင္ရာ PMS Director Fr. 
Chit Kaung ႏွင့္ရံုးအဖြဲ႔သည္ စက္တင္ဘာ 
လ (၁၃)ရက္ေန႔မွ (၁၇)ရက္ေန႔အထိ ထား 
ဝယ္ဇံုမွကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ 
ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

 ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္အဖြဲ႔သည္ စက္တင္ 
ဘာလ (၁၃)ရက္ႏွင့္ (၁၄)ရက္တြင္ ထား 
ဝယ္ၿမိဳ႕႐ွိ ဝမ္းနည္းျခင္းမယ္ေတာ္သခင္မ
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ကေလးသူငယ္ (၇၉)ဦး 
ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅)
ရက္ႏွင့္ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ သရက္ေခ်ာင္း 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ကညင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ႐ွိ စိန္ဖရန္ 
စစ္ေဇးဗီးယားဘုရားေက်ာင္းတြင္ ကေလး 

သူငယ္ (၅၅)ဦးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စက္တင္ 
ဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္၊ 
ကဒဲေက်းရြာ႐ွိ သံတာအာနား ဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္ ကေလးသူငယ္ (၈၀)ဦးႏွင့္ 
လည္းေကာင္း သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ 
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ မစၦားတရား 
ပူေဇာ္ျခင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသ 
နာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား အသင္းဖြဲ႔စည္း 
ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ (အထူး 
သာသနာျပဳလ) ၏ေခါင္းစဥ္ Baptised 
and Sent အေၾကာင္းကို ေဝမ်ွေဟာေျပာ 
ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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CBCM - PMS ရံုးမွတာဝန္႐ွိသူမ်ား ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ 
စိန္ထေရဇားဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ သာ 
သနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား အသင္း၏ 
ဒါ႐ိုက္တာဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Xavier ၏ 
ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ CBCM - PMS ရံုးမွတာ 
ဝန္႐ွိသူမ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ 
ေန႔တြင္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ စိန္ထေရဇား 
ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ကာ ကေလး
သူငယ္မ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

 PMS ရံုးအဖဲြ႔သည္ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအေၾကာင္း 

ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အတုယူက်င့္ၾကံဖို႔ 
ရန္အတြက္ ရဟႏၲာ JOSE အေၾကာင္းတို႔ကို 
ေဝမ်ွခဲ့ၿပီး၊ ညေနပိုင္းတြင္ ကမၻာ့တိုက္ႀကီး 
ငါးတိုက္မွ သာသနာျပဳေနေသာ သာသနာ 
ျပဳမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့လူသားအားလံုးအတြက္ 
သာသနာျပန္႔ပြားေရး စိပ္ပုတီးစိပ္ကာဆု 
ေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသ 
ကရင္တိုင္းရင္းသားကေလးသူငယ္ ၂၀၀ 
ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
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ကေလး သူငယ္တို႔အား ငါ့ထံလာၾကပါေစ။ သူတို႔ကို မဆီးတားၾကႏွင့္။ 
ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ဤကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံျဖစ္၏ မာေတဦး ၁၉း၁၄



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 15

မယ္ေတာ္ေမြးေန႔ပြဲေတာ္က်င္းပ
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ 
ရက္ေန႔ ပုသိမ္သာသနာ စိန္ပီတယ္ကယ္
သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ မယ္ေတာ္ 
ေမြးေန႔မွာ မယ္ေတာ္အား ၿမိဳ႕တြင္းစီတန္း 
လွည့္လည္ျခင္းႏွင့္ မယ္ေတာ္မစၧားကို ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 မယ္ေတာ္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း 
ကို စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ညေန ၄ 
နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕တြင္း 
သို႔ မယ္ေတာ္အား စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း 
တြင္ မရမ္းေခ်ာင္း သံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႔မွ ဗံုပု 
ေလြမ်ားတီးမႈတ္ျခင္း၊  မယ္ေတာရ္႕ဲသမိငု္းကိ ု
ေၾကညာေျပာျခင္းႏွင့္ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းမ်ား 
ကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ စီတန္းလွည့္လည္ 
ျခင္းအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္ဂူ၌ စု႐ုံးၾကၿပီး 

မယ္ေတာ္လစ္တနီရြတ္ဆိုျခင္း၊ ဆုေတာင္း 
လႊာမ်ားအား မီး႐ိႈ႕ျခင္း၊ မယ္ေတာ္အလံ 
အားျပန္ခ်ျခင္း အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ၾကပါ 
သည္။ 
 ဆက္လက္ၿပီး မယ္ေတာ္ရဲ႕ ေမြး 
ေန႔မစၧားကို မြန္ဆီေညာ္ ဝီးဖရက္ျမင့္စိုးမွဦး 
ေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၁၈ ပါးျခံရံ 
လ်က္ တင္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ မစၧားအၿပီး 
တြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဘာသာတူ 
မ်ားအားလံုးကို မယ္ေတာ္ရဲ႕ စတုဒီသာျဖင့္ 
ေကြၽးေမြးခဲ့ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္ေမြးေန႔တြင္ 
တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဘာသာသူမ်ား 
စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း သတင္းရ 
႐ွိပါသည္။
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ပုသိမ္ဇံု ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လစဥ္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ပုသိမ္ဇံု 
ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္းကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စိန္ပီတယ္ကယ္သီျဒယ္ 
တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၉ တြင္ 
တရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္းတြင္ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Felix စိုးဝင္းမွ ဦးေဆာင္ 

ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ 
Fr. Felix Soe Winႏွင့္ Fr . Josephat Soe 
Lwin. တုိ႔မွ တရားေရေအး တိုက္ေကြၽးခဲ့ပါ 
သည္။ ဤဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ပုသိမ္ဇံု မွ 
ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စုစုေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။
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ပုသိမ္ဇံု ရဟန္းေတာ္မ်ား လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ပုသိမ္ဇံု 
ရဟန္းေတာ္မ်ား စက္တင္ဘာလ လစဥ္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ 
ေန႔တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စိန္ပီတယ္ကယ္သီျဒယ္ 
တြင္  တစ္ရက္တာ  ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ဤ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို Minor Seminary 
ေက်ာင္းမွ စည္းကမ္းထိန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး 

Fr. Bruno မွ ဦးေဆာင္ကာ ဝိညာဥ္အားေဆး 
တိုက္ေကြၽးခဲ့ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ " 
Mission and Spirituality " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
Fr. Bruno မွ ေဝငွခဲ့ပါသည္။ ဤဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္းတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၂၆ ပါး ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

OSC Pathein

တကၠသိုလ္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္
 ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ၊ ပု 
သိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္းမွ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ 
လ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ 
စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ ရံုးခန္း၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ၾကရာဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူရမွ အမွာစကား 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေပၚ 
လင္းမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး 
ပုသိမ္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာစာ 
ေက်ာင္းသူမျမတ္ခ်ယ္ရီေအာင္မွ ေက်းဇူး 
တင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားပါ သည္။ 
ထို႔အတူဟသၤာတနွင့္ ေျမာင္းျမဇံု အတြက္ 
လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား တပါးတည္း 
ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ပုတီးစိပ္ၾကပါစို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)
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ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ကက္သလစ္ဓမၼဆရာ/မမ်ားႏွင့္ သင္းေထာက္မ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္း၊ 
ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ျပဳလုပ္

 ရွမ္းေျမာက္၊ လား႐ူိးဂုိဏ္းအုပ္သာ
သနာလံုးဆိုင္ရာ၊ ကက္သလစ္ဓမၼဆရာ/
မမ်ားႏွင့္ သင္းေထာက္မ်ား၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
မြမ္းမံသင္တန္း၊ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ပတ္ 
လည္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္ 
တင္ ဘာလ (၂၃ မွ ၃၀) အထိ စိန္လုခ္ဓမၼ 
ဖြံၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း၊ လား႐ူိးႀကီးတြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ရွမ္းေျမာက္တခြင္တြင္ ႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေန မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနေသာ္ 
လည္း ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ အမႈေတာ္ျမတ္အ 
တြက္ ေတာေတာင္ေဒသ အနယ္နယ္အရပ္ 
ရပ္မွ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ 

တိုက္နယ္အသီးသီးမွ ဓမၼဆရာ/မမ်ားနွင့္ 
သင္းေထာက္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၅ ဦးတိတိ 
အတူတကြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အစည္းအေဝးႏွ င့္သင္တန္းကို  
႐ွမ္းေျမာက္၊ လား႐ူိးဂုိဏ္းအုပ္ ကက္သလစ္ 
သာသနာ တစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ိဳး႐ွိေသာ 
ရလဒ္မ်ား ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏိုင္ရန္၊ 
ဓမၼဆရာ/မ မ်ားႏွင့္သင္းေထာက္မ်ား က်န္း 
မာစြာ ဘုရား ႏွင့္ေပါင္းစပ္ႏိုင္ၿပီး ဝိညာဥ္ 
ခြန္အားအသစ္၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား အသစ္ 
မ်ားႏွင့္ အမႈ ေတာ္ျမတ္ကို အေကာင္းဆံုး 
ဆက္လက္ ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Credit-Mai Joe Lay

အေျခခံ သမၼာက်မ္းစာ သင္တန္း (BBS)
            လား႐ူိးဂုိဏ္းအုပ္ ကက္သလစ္သာ 
သနာ၊ ဗဟိုသမၼာက်မ္းစာေကာ္မ႐ွင္မွ ႀကီး 
မွဴး၍ လား႐ူိးသာသနာ၏(၃၉) ႀကိမ္ေျမာက္၊ 
ေကာင္းခါးတိုက္နယ္၏ (၂) ႀကိမ္ေျမာက္ 
ေသာ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာ သင္တန္းကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၇-၃၁ ရက္အ 
တြင္း၊ ေကာင္းခါးၿမိဳ႕သစ္၊ သူငယ္ေတာ္ 
ေယဇူးဘုရားေက်ာင္းဝင္း၊ စိန္႔စီစီလ်ားခန္း 
မ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 သင္တန္းကို လား႐ူိးသာသနာလံုး 
ဆိုင္ရာ သမၼာက်မ္းစာေကာ္မ႐ွင္မွ ဒါ႐ုိက္ 
တာ အဖဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr Dominic 
ေအာင္ယိန္းထြဋ္၊ Sr. Margreth Jaw Kai၊ 
Sr. Hkawng Naw၊အန္တီ ဘဲနဒက္ဆိုင္းဘူ 

တို႔မွပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ နယ္ေျမမၿငိမ္းမခ်မ္း 
က်ဥ္ဆံလက္နက္ၾကားက စြန္႔စြန္႔စားစား 
လာေရာက္၍ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။

 သင္တန္း၌ အသံုးျပဳအတြက္ 
ကခ်င္ဘာသာ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ ၂၈ အုပ္ 
တိတိကို ေကာင္းခါး ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ 
ယာန္ အသင္းေတာ္မွ ဆရာမႀကီးေဒၚမရန္
ဂ်ာအိန္မွပံပိုးလႉဒါန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ဤသင္တန္း၌ သင္တန္းသူ/သား 
လူငယ္၊ မိခင္၊ ဖခင္ စုစုေပါင္း(၄၅) ေယာက္ 
တိတိ တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

Mai Joe Lay

 မယ္ေတာ္မာရီယားသခင္မ၏ေမြးေန႔ပြဲႏွင့္ က်န္းမာျခင္း ေဗလန္ကနီမယ္ေတာ္ပြဲကို 
လားရွိုးတိုက္နယ္ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ကာဒီျဒယ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ စည္ကား သိုက္ 
ၿမိဳက္ စြာ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ အမိမယ္ေတာ္သခင္းမကိုခ်စ္ေသာ သားသမီမ်ား ၂၀၀၀ 
ေက်ာ္ခန္႔လာေရာက္ပါ၀င္ၾကပါသည္။

 ႏိုဗီနား (၁၁) ရက္ျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခု စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ညေန ၄း၀၀ 
နာရီတြင္ မယ္ေတာ္သခင္မအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း 

မယ္ေတာ္ မာရီယာ သခင္မ၏ ေမြးေန႔ပြဲႏွင့္ က်န္းမာျခင္း ေဗလန္ကနီ မယ္ေတာ္ပြဲ

ျခင္း မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ စီတန္းလွည္းလည္ျခင္းႏွင္း က်န္းမားျခင္း အစား 
အစာမ်ား ေ၀မွ်စားသံုးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ မယ္ေတာ့္ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ႀကီးကို က်င္းပျပဳ 
လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 မယ္ေတာ္ခ်စ္ေသာ သားသမီမ်ားလိုအပ္ေနေသာ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးသံုးပါး က်န္းမာ 
ျခင္းေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျမန္ဆံုး စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိဖို႔ရန္ 
အထူရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီးဆုေတာင္းခဲ့ ၾကပါသည္။

LSO OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ကက္သလစ္ စာေပ ေရးသားျခင္း ႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ား သံုးႏႈန္းျခင္း အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ 

 ကက္သလစ္ စာေပေရးသားျခင္း 
ႏွင့္ ေဝါဟာရမ်ား သံုးႏႈန္းျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္ 
တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
ျပည္လမ္းရွိ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ား ေက်ာင္းတိုက္၌ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန 
၅ နာရီ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို မ်ိဳးႀကဲသူ 
ႏွင့္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
လူထု ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္တို႔မွ ႀကီး 
မွဴး က်င္းပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလ်ဳိ အားသိုက္ ႏွင့္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကု တင္ဝင္းတို႔ 
မွ နာယက အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

 အခမ္းအနားမွဴး အျဖစ္ ဦး ေဖဘီ 
ယန္ ျမင့္ေမာင္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဖါသာရ္ 
ႏ်ဴးမန္း ရပ္ခ်္၏ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ 
ခဲ့သည္။ ဖါသာရ္ မာရီယာႏိုစိုးႏိုင္မွ ႀကိဳဆို 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယ 
ခု အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေခတ္အဆက္ 
ဆက္က က်ိဳးစားခဲ့ၾကေသာ သာသနာျပဳ 
မ်ား ရဟန္းရွင္လူအေပါင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းကို  
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟုသာ ခံယူပါ 
ေၾကာင္း၊ ႂကြေရာက္လာေသာ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ စစၥတာမ်ား 
ႏွင့္ ဦးျမင့္ေမာင္တုိ႔ မိသားစုအား ေက်းဇူး 
တင္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား 
ကို အသံုးျပဳကာ ဧဝံေဂလိတရာေတာ္ ေၾက 
ျငာ ေဟာေျပာရာတြင္ တရားေတာ္၏ 
အနက္ အဓိပၸါယ္ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား နား 
လည္ႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းရွာေဖြၾကဖို႔ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္၏ 

သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ဆိုလိုရင္း မေပ်ာက္ေစ 
ဘဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ သိနားလည္ႏိုင္မည့္ 
စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖင့္ ယံု 
ၾကည္ျခင္းကို မွ်ေဝႏိုင္ၾကရန္ ဤ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ ခရစ္ယာန္ 
စာေပမ်ား ေရးသား ေျပာဆိုၾကရာတြင္ 
လက္ကိုင္ထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ 
သတိထား ေရွာင္ရွားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား 
ကို "ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္း၏ တရားေတာ္ 
ႏွင့္ သက္ေတာ္စဥ္ကို ျမန္မာ့ေရခံ ေျမခံ 
စကား (သုိ႔မဟုတ္) ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား 
ျဖင့္ ဌါန္က႐ိုဏ္းက်က် ဘာသာေရး စာေပ 
ဆန္ဆန္ ျပန္ဆိုျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  ေဝမွ် 
ခဲ့ပါသည္။

 ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ ေဟာေျပာ 
ရာတြင္ မူလအနက္ မေပ်ာက္ေစဘဲ ေဒသ 
ခံတို႔၏ လူမႈဘဝ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ လိုက္ 
ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဟာေျပာရန္ လို 
အပ္ေၾကာင္း ဒုတိယ ဗာတီကန္ေကာင္စီ 
ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေပါလ္ (၆) တို႔၏ 
သြနသ္ငခ္်ကမ္်ားကိ ုကိုးကားတင္ျပခဲသ့ည။္

 ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓ 
ေလ့ထံုတမ္းတြင္ သန္႔ရွင္းျမင့္ ျမတ္ျခင္းကို 
ဘုရား သခင္အတြက္ တန္ဖိုးထားေသာ 
ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္စာေပတုိ႔တြင္ ထိုအခ်က္ 
ကို သတိထားေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္း မီး 
ေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

 လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ခရစ္ 

ယာန္စာေပမ်ားကို စာဖတ္သူ ျမန္မာလူမ်ိဳး 
မ်ားနားမလည္ႏိုင္ၾကေၾကာင္းလည္း တင္ျပ 
ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး စာေပးမ်ား 
ထဲတြင္ ဘာသာေရး စကားလံုး၊ ၾကည္ၫိဳ 
ရာ ကုိးကြယ္ရာ စကားလံုးမ်ားအစား ႏိုင္ငံ 
ေရး စာလံုးမ်ား၊ စီးပြားေရးစာလံုးမ်ား၊ စီမံ 
ခန္႔ခြဲေရးပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာလံုးမ်ား၊ ေခါင္း 
ေဆာင္မႈဆိုင္ရာစာလံုးမ်ား စစ္ဗ်ဴဟာစာလံုး 
မ်ား၊ ေလာကီဆန္ေသာစကားလံုးမ်ား လႊမ္း 
မိုးေနပါသည္။

 ျမန္မာစကား ျမန္မာစာ အေရး အ 
သား အတြက္ ေနရာဌာန လူပုဂၢိဳလ္အလိုက္ 

ေျပာတတ္  ေရးတတ္ဖို႔  လိုအပ္သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ 

၁) လူႏွင့္ လူ အခ်င္းခ်င္း

က) ကိုယ့္ထက္ငယ္သူ (သို႔) ခင္မင္ ရင္း 

ႏွီးသူခ်င္း ေခၚပံု၊ ေျပာပံု၊ ေရးသား ပံု

ခ) ကိုယ့္ထက္ အသက္ႀကီးသူ၊ ဝါႀကီးသူ၊ 
ေလးစားမႈျပလိုသူမ်ားကို ေခၚပံု၊ ေျပာပံု

၂) လူႏွင့္  ဘုရင္၊ မင္း

၃) လူႏွင့္  ရေသ့၊ ရဟန္း၊ ဘုရား

 တို႕ကို သတိထား သင္ယူေရးသား 
ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ျမန္မာစာျမန္မာစကား ေရခံေျမခံ 
ဘာသာ စကား ႏွင့္ ဖလွယ္မေပးဘဲ ေပါ့ 
ေပါ့ေလးဘာသာျပန္ ေနၾကေသာေၾကာင့္ 
ခရစ္ယာန္စာေပမ်ား သန္႔စင္ျခင္း၊ ျမင့္ျမတ္ 
ျခင္း၊ ကုိးကြယ္ထိုက္ျခင္း စသည္ ဘာသာ 
အဂၤါရပ္၊ တရားအဂၤါရပ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ 
ေနပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ား ခရစ္ 
ယာန္ ဘာသာကုိ မၾကည္ညိဳႏိုင္ၾကပါ ဟု 
ဆရာေတာ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 စကားလံုးမ်ား ဘာသာျပန္သည္ 
ထက္ ဖလွယ္ႏိုင္ေသာစကားလံုးမ်ားကို ဖ 
လွယ္ၿပီး သံုးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖလွယ္ႏိုင္ 
ျခင္း မရွိပါက ေမြးစားစကားလံုးမ်ား အျဖစ္ 
ထား ရွိသင့္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ဥပမာျပ 
စကား လုံးမ်ားစြာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဝမွ် 
ခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ကိုဖရန္စစ္ ေအာင္ 

မင္းေနာင္မွ ဦးေဆာင္ကာ အေရးတႀကီး 
သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ေနသည့္ စကားလံုး 
အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္စာေပ 
ဘာသာျပန္ရာတြင္ ေတြ႕ရႏိုင္သည့္ စကား 
လံုးမ်ားအား ဘာသာရပ္အလိုက္ စုစည္းရန္ 
နည္းလမ္းရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ အေန 
အထားတြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ စုစည္း 
ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ 
ေလ့လာစိစစ္ရန္ ထုတ္ထားေသာ မူၾကမ္း 
စာအုပ္ပါ စကားလံုးမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြး 
ရန္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။

 တက္ေရာက္လာသူမ်ား အေနႏွင့္ 
ဆက္လက္ ပါဝင္ရန္ ဆႏၵရွိပါက "ကက္သ 
လစ္ျမန္္မာေဝါဟာရမ်ား တေျပညီျဖစ္ေရး" 
ပထမ မူၾကမ္းစာအုပ္ကို ဆက္လက္ ေလ့ 
လာၾကၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 
မ်ိဳးႀကဲသူ ႐ံုးသို႔ အေရာက္ျပန္ပို႔ၾကရန္၊ ျပင္ 
ဆင္ထားေသာ စာလံုးမ်ားကို ျပန္လည္ စု 
စည္းၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ မွ ၁၄ ရက္မ်ားတြင္ 
ေနာက္ဆံုးျပဳျပင္မႈ ျပဳလုပ္ကာ ၂၀၂၀ ဇန္န 
ဝါရီလတြင္က်င္းပမည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
၏ ပထမႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး၌ 
တင္ျပကာ အတည္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံ မည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၇ ခု ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အ စည္း အေဝးတြင္ 
ကက္သလစ္ စာေရးသူမ်ားအသင္း (Cath-
olic Writers' Association - CWA) ကို ဖြဲ႔ 
စည္းၿပီး ျမန္မာကက္သလစ္ ေဝါဟာရမ်ား 
တေျပးညီျဖစ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾက 
ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ 
ေႏွးခဲ့ရသည္။ ထိုအသင္းကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆ 
ရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလ်ဳိ အားသိုက္မွ နာယ 
က အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး ဥကၠဌ အျဖစ္ ဖါ 
သာရ္ မာရီယာနို စိုးႏိုင္ ႏွင့္ ဦးဖရန္စစ္ 
ေအာင္မင္းေနာင္ က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ 
တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။

 မ်ိဳးႀကဲသူ စာေပထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီ 
ေရး အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ကာ ေရွ႕ထုတ္ေဝ 
မည့္စာအုပ္ ကက္သလစ္စာအုပ္ စာေပမ်ား 
ကို ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)
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ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၈၉၁) မွာ ... 
သာသနာျပဳႀကီး၊ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံသား၊ 
ဖာသာရ္ ဝီဟင္းဂါးမွ၊ စိတ္အားရည္သန္၊ 
ဇြဲထန္သန္ၿပီး၊ အမွန္တည္ရစ္၊ 
ကက္သလစ္သာသနာ၊ ျပန္႔ပြားလာေရး၊
ေမွ်ာ္ရည္ ေတြးကာ၊ ေက်းရြာတည္ေထာင္၊ 
ေတာနက္ေခါင္ဝယ္၊ ေက်ာက္ဆည္အနီး၊ 
ေျမဝယ္ၿပီးလွ်င္၊ ပ်ိဳးပင္ႀကဲခ်၊ 
ရြာကိုစတည္၊ ဂုဏ္ရည္ဝင့္ၿပံဳး၊ 
ခ်မ္းသာကုန္းဟာ၊ သာသနာရြာေလး 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

အိမ္ေျခတိုးပြား၊ လူေတြ မ်ားလာ၊ 
ထင္ရွားပလိပ္၊ စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္၊ 
နာမည္ေက်ာ္ခဲ့၊ ပြဲေတာ္စည္ကား၊ 
ထူးျခားတန္ခိုး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးစံု၊ 
တိုးပြားသဒၶါ၊ ၾကည္ညိဳလာၾက၊ 
ကိုးရအေမ၊ ေက်းဇူးေဝခဲ့ဖူးပါသည္။

ချမ်းသာကုန်း မှ အမမ့ သမိုင်း

ဒုတိယကမၻာစစ္၊ တစ္ေခတ္ျဖစ္ပ်က္၊ 
ဗံုးလက္နက္သံ၊ မိုးယံလွ်ံၿငီး၊ 
စစ္မီးအဟုန္၊ သိမ့္သိမ့္တုန္၍ 
တုန္ယင္ေျပးလႊား၊ ေရွာင္မသြားခင္၊ 
ဘုရားမယ္ေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္ႀကီး၊ 
သံအတိၿပီးေသာ၊ လြန္ႀကီးေလးလွ၊ 
သပၸါယ္လွလည္း၊ မ, မႏိုင္၍၊ 
ေနရာေရႊ႕ကာ၊ ေျမမွာျမဳပ္ထားခဲ့ၾက၏။ 
စစ္ႀကီးၿပီးဆံုး၊ ခ်မ္းသာကုန္းလည္း၊ 
ရြာလံုးပ်က္စီး၊ ေတာႀကီးမ်က္မဲ၊ 
ထူထဲထဲမွာ၊ အတိျပာပံု၊ 
အုတ္က်ိဳးပံုက်န္၊ ဗံုးဒဏ္သင့္ထား၊ 
ဘုရားေက်ာင္း ပင္၊ ႏြမ္းေဟာင္းပ်က္စီး၊ 
ရြာႀကီးပ်က္သုဥ္း၊ ခ်မ္းသာကုန္းမွာ၊ 
မျပံဳးႏိုင္အား၊ မ်က္ရည္မ်ားေစြ၊ 
ပင္လယ္ေဝၾက ရေတာ့သည္။

စစ္ၿပီးခဲ့တာ၊ ၾကာခဲ့ပါၿပီ၊ 
ေျမမွာျမဳပ္ထား၊ ကိုးစားအမႈ၊ 
သံဆင္းတုမွာ၊ ႏွစ္ေတြၾကာခဲ့၊ 
ေဖြရွာသြား ၾကည့္၊ စဥ္းစားမိလည္း၊ 
အတိဒုကၡ၊ ေရာက္ေနၾက၍၊ 
လူကမေရာက္၊ စိတ္မွာေအာက္ေမ့ 
ရက္ဆက္ေန႔စဥ္၊ လြမ္းဆြတ္ရင္ေမာ၊ 
ခ်စ္ေသာအေမ့ဆီ၊ အလီလီေတာင္းဆုျပဳခဲ့သည္။ 
ရင္မွာၾကည္ညိဳ၊ သဒၶါယိုစီး၊ 
သားသမီး အား၊ သနားစိတ္ေပၚ၊ 
မိမယ္ေတာ္သည္၊ တူးေဖာ္ဖို႔ရန္၊ 
ညဥ္႔အိပ္ဖန္ဝယ္၊ ေဒၚဖန္ကိုေရြး၊ 
အိပ္မက္ေပးကာ၊ ေနရာကိုထိုး၊ 
လက္ညႇိဳးညႊန္ျပ၊ မိန္႔ဆိုဟေသာ္၊ 
လူေတြေခၚစု၊ သံဆင္းတုကို၊ 
အားျပဳတူးေဖာ္၊ ငါးႀကိမ္ေက်ာ္တိုင္ မေတြ႕ခဲ့။

အဆိုအိပ္မက္၊ ေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္း၊ 
ေျမာင္းဖက္တစ္ေလွ်ာက္၊ ေရွ႕နားေရာက္လွ်င္၊ 
သဖန္းပင္ေတြ႕၊ အၾကင္ေဒၚဖန္ ထပ္ဆိုျပန္သည္၊
အမွန္တူးပါ၊ ဤေနရာဟု၊ 
ညႊန္းဆိုျပဳ၍၊ စုရံုးလာၾက၊ 
ေျမႀကီးစကို၊ တူးဆြ လိုက္ေသာ္၊ 
မ်က္ႏွာေတာ္ေတြ႕၊ ေပါင္းေဖာ္တစ္စု၊ 
ရင္ထုလႈိက္ေမာ၊ အံ့ၾသသပၸါယ္၊ 
ၾကည္ညိဳဖြယ္တည့္၊ တင့္တယ္ခန္႔ညား၊ 
ဖုန္မ်ားမေပ၊ ေျမႀကီးေတြနဲ႕၊ 
လိုဏ္ဂူဖြဲ႕လွ်က္၊ မတ္တတ္ရပ္ပင္၊
ျမႇဳပ္ခဲ့စဥ္က၊ လဲေလ်ာင္းခ်ၿပီး၊ 
လူႀကီးတစ္ရပ္၊ အနက္က်ယ္မွာ၊ 
ျမႇဳပ္ခဲ့တာဟု၊ ရင္သပ္႐ႈေမာ ေျပာၾကသည္။

ေႀသာ္…..အေမ အေမ၊
လူသားေတြကို၊ အခ်စ္ပိုလြန္း၊
ေမတၱာရႊန္း၍၊ ထပ္သြန္းေက်းဇူး၊
အလြန္ထူး ခဲ့၊ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၊
ကူညီလိုသူ၊ လူဟူသမွ်၊
ေက်းဇူးငွေဝ၊ အေမကြယ္ကာ၊
ဝမ္းသာမဆံုး၊ ခ်မ္းသာကုန္းမွာ၊
တစ္ခါျပန္၍၊ အေမ႔အိမ္သို႔၊
တစ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲ၊ လႈိက္လွဲပ်ဴငွာ၊
ေႏြးေထြးစြာျဖင့္၊ သဒၶါရည္စူး၊
ဘုရားဖူးမ်ား၊ သမီးသားကို၊
ႀကိဳဆိုကမ္းလင့္၊ ရင္ဖြင့္ေခၚဖိတ္ ေနၿမဲတည္း။

အေမ့သားေလး သီကိုရွင္း

၁

၂

၃

၄ ၅

မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊  ခ်မ္းသာကုန္းေက်းရြာ မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္အား ၂၀၁၉ ခု ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊၁၃ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပမည္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 19

ရွင္ဂြ်န္ေမရီဗီအားေနရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၏ဒုတိယသမိုင္းစာမ်က္ႏွာကိုေရးထိုးျခင္း

 ရွင္ဂြ်န္ေမရီဗီအားေန ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ ယခု ပ 
ညာသင္ႏွစ္ ႏွင့္ဆိုလွ်င္ သုံးႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဓမၼသၿဂၤဳိလ္ 
(သီၾသလိုဂ်ီ) ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကား 
ေသာရဟန္းေလာင္းကို ရင္မ်ားမွာလည္း  
တတိယ ႏွစ္အထိရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဓမၼသၿဂၤဳိလ္ 
ဘာသာ ရပ္ကို ရဟန္းျဖစ္လိုေသာ ရဟန္း 
ေလာင္းကိုရင္တစ္ပါးသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
ေလးႏွစ္ သင္ၾကားရပါသည္။ ထိုေလးႏွစ္ 
တာ ကာလအတြင္း ဒုတိယႏွစ္မွစ၍ ရဟန္း 
တစ္ပါးအျဖစ္ သိကၡာခံယူၿပီး ေနာက္ထမ္း 
ေဆာင္ရသည့္ အမႈေတာ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ 
ထမ္းေဆာင္ (အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း 
ပညာ ရပ္ဝန္းစကားအရဆိုရပါလ်င္ အလုပ္ 
သင္ျခင္း) ေစသည့္ အေနျဖင့္ ရဟန္း 
ေလာင္း ကိုရင္မ်ားအား သိကၡာငယ္မ်ားကို 
ႏွစ္အလိုက္ ထိုက္တန္သည္၊ မထိုက္တန္ 
သည္ကို သက္ဆိုင္ရာ အနီးကပ္ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္၍ ျပဳျပင္ေပးေသာ ရဟန္းမ်ား၏ 
သုံးသပ္ခ်က္ အေပၚမူတည္၍ အပ္ႏွင္း 
ေပးေလ့ရွိသည္။

 ရွင္ဂြ်န္ေမရီဗီအားေနအေနျဖင့္  
ယခင္ႏွစ္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္၌ 
ဒုတိယႏွစ္ ရဟန္းေလာင္းကိုရင္ (၁၅) ပါး 
ကို ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ သိကၡာငယ္ကို 
လည္းေကာင္း၊ ယခုႏွစ္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) 
ပညာ သင္ႏွစ္၌မူ ဒုတိယႏွစ္ကိုရင္ (၁၀) 
ပါးအား ဓမၼအမူေတာ္ေဆာင္ သိကၡာငယ္ကို 
လည္းေကာင္း၊ တတိယႏွစ္ကိုရင္ (၁၅) ပါး 
(ယခင္ႏွစ္ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ သိကၡာငယ္ 
ကို ခံယူခဲ့ေသာ ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ား) 
အား ယဇ္ပလႅင္အမႈေတာ္ေဆာင္ သိကၡာ 
ငယ္ကို လည္းေကာင္း၊ ယခုႏွစ္၌ ဘုရား 
သခင္၏ ေကာင္းႀကီး သြန္းေလာင္းမႈျဖင့္ 
ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘာစီးလ်ဳိ 
အားသိုက္၏ လက္ေတာ္မွခံယူ ရရွိခဲ့ၾကပါ 
သည္။

 ယခုသိကၡာငယ္မ်ားကုိမခံယူမည္ 
ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ားအားလုံးသည္ မိမိ 
တို႔ျပဳျပင္ေလ့က်င့္ယူရမည့္ က႑မ်ားျဖစ္ 
ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ဝိညာဥ္ေရး၊ ပညာ 
ေရး၊ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ တိုးတက္မႈ၊ 
ဆုတ္ယုတ္မႈ၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရေသာ 
ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရ 
သည္။ ဤသို႕ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ 
အားသာခ်က္မ်ား၊ တိုးတက္မႈမ်ား၌ ယခု 
ထက္ပို၍ေကာင္းေအာင္ အဘယ္သို႔ ႀကိဳး 

စားမည္၊ အားနည္းခ်က္၊ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား 
ကိုလည္းအဘယ္သို႔ ႀကိဳးစားျပဳျပင္ယူမည္ 
ကို အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ ႀကိဳးစားရသည္။ 
ဤသို႔ ဆင္ျခင္ရာ၌ ရဟန္းေလာင္းကိုရင္ 
တို႔၏ ႏုနယ္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ပညာ၊ 
အသက္အရြယ္မ်ားျဖင့္ မလုံေလာက္ေသာ 
ေၾကာင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
သမၻာရင့္ေသာ၊ ေလးစားအားက်ရေသာ၊ 
သင္ၾကားလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ေသာ၊ က်င့္ၾကံ 
အားထုတ္မႈရွိေသာ စံထားရသည့္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း 

ေကာင္း၊ အေျခအေနေပးလွ်င္ မိမိတို႕၏ 
အေဟာအေျပာ ျဖင့္ ဗလငါးတန္ကိုျမွင့္တင္ 
ေပး၊ တြန္းအားေပးႏိုင္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ားကို ပင့္ဖိတ္၍လည္း 
တရားေဒသနာမ်ား ေဟာၾကားေဝငွေစေလ့ 
ရွိသည္။

 ရွင္ဂြ်န္ေမရီဗီအားေန ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ပထမႏွစ္ 
၌ ဒိုေမနီကန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ 
ဖိလစ္ဆိုရယ္မွ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္၌ 
မူ ေတာင္ႀကီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ (ၿငိမ္း) 
မာတီးယာ ဦးေရႊမွလည္းေကာင္း၊ ယခုႏွစ္ 
တြင္ ေတာင္ႀကီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ဘာစီးလ်ဳိ အားသိုက္မွ လည္းေကာင္း ဝိ 
ညာဥ္ေရးအလင္း၊ အသိ၊ ခြန္အားမ်ားျဖင့္ 
ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ 

 ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္တို႔သည္ 
ယခုလစက္ တင္ဘာ (၁၆) ရက္ေန႔ ညမွ 
(၂၀) ရက္ေန ့ ညအထိ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို 
အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေစာင့္ဆည္း၍ တစ္ေန႔ 
တြင္ ေလးႀကိမ္ေဟာ ၾကားေသာ ၾသဝါဒ 
မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဥ္ေရးစာေပမ်ား 
ဖတ္႐ႈျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ဆုေတာင္း 
ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ အေျခ အ 
ေနကို မိမိတို႔တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးအၾကံမ်ား ရ 
ယူလိုေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ရေသာ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားအား ျဖင့္လည္းေကာင္း 
မိမိတို႔၏ အသက္တာကို ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ 
ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသုိ႔ ဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ မိမိ 
တို႔၏ အျပစ္အမွားမ်ားကို အာပတ္ေျဖျခင္း 
စကၠရာမင္းတူမ်ားကိုခံ ယူ၍သန္႔စင္ကာ 
အသက္တာအသစ္၊ ေျခ လွမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ 
ျပန္လည္စတင္ရန္အား သစ္ေလာင္းခဲ့ၾက 
သည္။ 

 ယခုႏွစ္သည္ ရွင္ ဂြ်န္ ေမရီ ဗီ 
အားေန ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ အတြက္ 
ယေန႔ကဲ့သို႔ သိကၡာငယ္ကို တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ 
ေသာဒုတိယႏွစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ တတိယႏွစ္တြင္ အ 
ေရးႀကီးေသာ ဒုတိယ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာကို 
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့၍ ဘုရားသခင္အား လည္း 
ေကာင္း၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အတြင္းရွိ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အားလည္းေကာင္း၊ အ 
ဖက္ဖက္မွ ပံ့ပိုးေပးေနၾကေသာဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ေစတနာျဖဴ 
အလွဴရွင္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ 
သားရတနာမ်ားကို သာသနာေတာ္ႀကီး အ 
တြက္ ရက္ေရာစြာ ကပ္လွဴေပးၾကေသာ 
ရဟန္းေလာင္း ကုိရင္မ်ား၏ မိဘမ်ားကို 
လည္းေကာင္း အမိေက်ာင္းေတာ္ႀကီး အ 
ေနျဖင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ 
ဆက္လက္၍ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ကူညီေပး 
ပါရန္လည္း အလွဴခံအပ္ပါသည္။

ကေလပိုက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)
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ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 “က်မ္းစာမွာ မရွိတဲ့အရာကို ဘာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ 
လုပ္ တာလဲ”

 လြန္ခဲ့တဲ့ (၃) ႏွစ္ေလာက္က MIT (Myanmar In-
stitute of Theology) ႏွစ္ျခင္း ဓမၼက်မ္းစာေက်ာင္းကေန 
ၿပီးေတာ့က Christian Meditation လို႔ေခၚတဲ့ ခရစ္ယာန္
မ်ားရဲ႕ကမၼ႒ာန္းရႈျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပို႔ခ်ခ်က္ေလး 
တစ္ခုလာၿပီးေတာ့ ေဝမွ်ေပးပါလို႔ ကြ်န္ေတာ့္ကိုဖိတ္ေခၚတဲ့ 
အတြက္ အင္းစိန္မွာရွိတဲ့သူတို႔ရဲ႕ေက်ာင္းမွာ ကက္သလစ္ 
ေတြရဲ႕ကမၼ႒ာန္းရႈျခင္းကို သြားၿပီးေတာ့ေျပာတယ္။ အဲဒီမွာ 
သမၼာက်မ္းစာကိုဖတ္ရႈၿပီးေတာ့မွ ကမၼ႒ာန္းေထာက္ရႈတဲ့အ 
ေၾကာင္း (Lectio Divina)။ ဖတ္ရႈတယ္၊ ေထာက္ရႈတယ္၊ 
ဆုေတာင္းတယ္၊ ေပါင္းစပ္တယ္။

 (Reading) Lectio, (Meditation) Meditatio, 
(Prayer) Oratio, Contemplatio, က်မ္းစာကိုဖတ္တယ္၊ 
ေထာက္ရႈၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္းတယ္၊ ဆုေတာင္းၿပီးေတာ့ 
စကားလုံးေတြမသုံးဘဲနဲ႔ဲ ဘုရားနဲ႔ေပါင္းစပ္တဲ့ ကမၼ႒ာန္းရႈ 
နည္းမ်ိဳးလည္းဘဲ ဟိုးေရွ႕က ရေသ့ေတြ အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အဲဒီသမၼာက်မ္းစာမဖတ္တတ္တဲ့ သာမာန္ဘာ 
သာဝင္ေတြက်ေတာက့  စာမတတတ္ဲ ့သူေတြအရငက္မ်ားတဲ ့
အခါၾကေတာ့ သူတို႔ေတြအတြက္ဆိုၿပီးေတာ့က စိပ္ပုတီးဆို
တဲ့အရာတစ္ခုကိုတီထြင္ၿပီးေတာ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သက္ေတာ္ 
စဥ္ေတြကို ေထာက္ရႈၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္းတဲ့ကမၼ႒ာန္းရႈ 
နည္းမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္လို႔ သူတို႔ကိုရွင္းျပၿပီး အဲဒီမွာစိပ္ပု 
တီးနမူနာေလးလည္း ထုတ္ၿပီးျပခဲ့ပါတယ္။

 အဲဒီအေၾကာင္းၿပီးတဲ့အခါမွာ ဆရာတစ္ေယာက္က 
သူ႔ကိုယ္သူမိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို စိပ္ပုတီးေလး 
ေပးလို႔ရမလား ဆိုလာေတာ့၊ သူ႔ကိုေမးတယ္၊

(ခင္ဗ်ားကက္သလစ္လား) ၊

မဟုတ္ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္က ႏွစ္ျခင္းဆရာတစ္ေယာက္ပါ၊

(ဘာျဖစ္လို႔စိပ္ပုတီးကိုေတာင္းတာလဲ)

ကြ်န္ေတာ့္မွာအေၾကာင္းတစ္ခုရွိတယ္၊ နဂိုတုံးကကြ်န္ေတာ္ 
ဒီ မယ္ေတာ္မာရိကုိ လုံးဝဂ႐ုမစိုက္ဘဲနဲ႔၊ အ႐ိုအေသမျပဳဘဲနဲ႔ 
ေနခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ကြ်န္ေတာ္ခရီးတစ္ခုကို သြားတဲ့အခါ 
မွာ အဲဒီမွာထမင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ဝင္ၿပီးေတာ့စားတယ္၊

 အဲဒီဆိုင္က ကက္သလစ္ဆိုင္ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲဒီ
ဆိုင္ရဲ႕နံရံမွာမာရိရဲ႕႐ုပ္ပုံကိုခ်ိတ္ထားတယ္

 အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကလည္းမသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ 
ၿပီးေတာ့က ဆိုင္ပုိင္ရွင္ကိုေမးလိုက္တယ္၊ ဒီပုံကဘယ္သူ႔ရဲ႕ 
ပုံလဲ၊ ဆိုင္ပိုင္ရွင္က ခရစ္ေတာ္ရဲ႕မိခင္မယ္ေတာ္ရဲ႕ပုံပါလို႔ 
ျပန္ေျဖတယ္၊ ဒါဆိုေအာက္က ကေလးေလးေတြရဲ႕ပုံက 
ဘယ္သူ႔ပုံလဲ၊ သူ႔ရဲ႕ကေလးေတြလားလို႔ေမးေတာ့၊ သူက 
မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒါေကာင္းကင္တမန္ေတြပါ၊ မယ္ေတာ္ကို 
ေကာင္းကင္ဘုံကို ပင့္ေဆာင္သြားၾကတဲ့ပုံကို ေရးဆြဲထား 
တာပါလို႔ေျပာတဲ့အခါ-

ကြ်န္ေတာ္က ခင္ဗ်ားကက်မ္းစာထဲမွာမပါတာကို ေလွ်ာက္ 
ၿပီးယုံၾကည္ေနတာကိုး၊ မယ္ေတာ္ေကာင္းကင္ေရာက္တယ္ 
လို႔ က်မ္းစာထဲမွာေရးထားလို႔လား၊ အဲသလိုေမးတဲ့အခါမွာ- 
အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက က်မ္းစာထဲမွာတိုက္႐ိုက္မေရးထားေပ 
မယ့္ သြယ္ဝႈိက္နားလည္ႏိုင္တဲ့စာသားေတြရွိပါတယ္

ရွင္လုကာက်မ္း ပထမအခန္းမွာဘဲ ေကာင္းကင္တမန္ကသူ႔ 
ကိုေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူ၊ ေက်းဇူးခံရေသာသူလို႔

ေျပာထားတယ္။ အဲလိုေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့သူမွေကာင္း 
ကင္ႏိုင္ငံကိုမေရာက္ရင္ဘယ္သူေရာက္ အုံးမွာလဲ၊ ထာဝရ 
ဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရွိ၏လို႔၊ ေကာင္းကင္တမန္က 

ေျပာထားျခင္းခံရေသာသူကို ထာဝရဘုရားကသူနဲ႔အတူရွိ 
ေနေစခ်င္မွာဘဲ။

 မိန္းမတကာတို႔ထက္ ျမတ္စြာမဂၤလာရွိေသာသူလို႔ 
ေကာင္းကင္တမန္ကေျပာျခင္းကိုခံရသူက ေကာင္းကင္ဘုံ 
ကိုမေရာက္ဘူးဆိုရင္ ကြ်န္မတို႔ သာမာန္မိန္းမသားေတြ၊ 
သာမာန္လူေတြ ဘယ္လိုေရာက္ေတာ့မွာလဲလို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ 
ေျဖတယ္။

 အဲဒီအခါကြ်န္ေတာ္လည္းျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားမိ 
တယ္။ သူေျပာတာလဲေတာ္ေတာ္ယုတိၱရွိတယ္။

 အဲဒါနဲ႔ဆိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးက ကြ်န္ေတာ့္ကို ထပ္ၿပီး 
ေမးေသးတယ္။ ဆရာႀကီးကိုတစ္ခုေမးပါရေစတဲ့။ ဆရာႀကီး 
မွာ မေသေဆးရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ မေသေဆးဟာလည္းလူ 
တစ္ေယာက္စာအတြက္ဘဲဆိုရင္ ဆရာ့ရဲ႕ မိန္းမကိုေပးမွာ 
လား၊ ဆရာ့ရဲ႕မိခင္ကို ေပးမွာလားလို႔ ေမးတဲ့အခါ၊- ကြ်န္ 
ေတာ္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆို 
ေတာ့ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕အေမက ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္ကတည္းက 
ဆုံးသြား တယ္ဆုိေတာ့၊ ကြ်န္ေတာ့္အေမကို ကြ်န္ေတာ္ဝ 
ေအာင္မၾကည့္ခဲ့ရဘူး။ သူနဲ႔အတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားမ်ားမေနခဲ့ 
ရတဲ့အတြက္ သူ႔ကိုဆက္ ၿပီးေတာ့ရွင္ေစခ်င္တယ္။ အဲခါက် 
ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္သာမ 
ေသေဆးရရင္ ကြ်န္ေတာ့္အေမကုိ ေကြ်းမွာေပါ့။ အေမဆို 
တာေနာက္တစ္ေယာက္မရႏိုင္ဘူးေလလို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တဲ့ 
အခါ ဆိုင္ရွင္အေဒၚႀကီးကဘာေျပာလဲသိလား၊ ဆရာ့လို 
ေလာကသားတစ္ဦးက မိခင္ကို ဒီေလာက္ရွင္ေစခ်င္တယ္ 
ဆိုရင္၊ ထာဝရအသက္ကို ေပးႏိုင္တဲ့အရွင္ခရစ္ေတာ္သခင္ 
က သူ႔ရဲ႕မိခင္ကိုထာဝရအသက္ကို မေပးဘဲေနမလား။

 မိဘတို႔အား႐ိုေသျခင္းကိုျပဳေလာ့လို႔ ပညတ္ေတာ္ 
ကို ထားခဲ့တဲ့ဘုရားက သူ႔ရဲ႕မိဘ၊ သူ႔ရဲ႕မိခင္ကိုေက်းဇူးမ 
ဆပ္ဘဲေနပါ့မလား၊ အဲဒီလိုေျပာေတာ့-

 ဟာခင္ဗ်ားရဲ႕ အေတြးအေခၚက ယုတၱိရွိတယ္။ 
ဘယ္လိုေၾကာင့္ဒီလိုေတြးမိတာလဲလို႔ သူ႔ကိုေမးလိုက္တဲ့အ 
ခါမွာ ကြ်န္မကမိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ပါ၊ ကြ်န္မကမုဆိုးမ 
ပါ၊ ကြ်န္မရဲ႕သားကအခုႏိုင္ငံျခားမွာရွိတယ္၊ သူဒီဆိုင္ေလး
ကိုဖြင့္ဖို႔အတြက္ႏိုင္ငံျခားကေနၿပီးေတာ့ ေငြေတြပို႔ေပးလို႔ဖြင့္ 
ႏိုင္တာ။ ကြ်န္မရဲ႕သားက အဲဒီႏိုင္ငံမွာႏိုင္ငံသားျဖစ္သြားရင္ 
ကြ်န္မကိုအဲဒီကိုေခၚမယ္လို႔ကြ်န္မကို ကတိေပးထားတယ္။ 

ကြ်န္မရဲ႕သားက သူရွိတဲ့ေနရာကို ကြ်န္မကိုေရာက္ေစခ်င္ 
တယ္ဆိုရင္ သခင္ခရစ္ေတာ္က သူရွိတဲ့ေန႔ရာမွာ သူ႔ရဲ႕မိခင္
ကိုမေရာက္ေစခ်င္ဘဲေနပါ့မလားလို႔ ရွင္းျပတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ 
ေတာ္ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို သေဘာက်သြားတယ္၊ သာမာန္လူ 
တစ္ေယာက္ရဲ႕အေတြးအေခၚက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ အေတြးအ 
ေခၚကိုျပန္ၿပီးေတာ့ေျပာင္းလဲေစတယ္။

 ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ကနည္းနည္းေလး အဓြန္႔ 
တက္ၿပီးေတာ့က ခင္ဗ်ားေျပာတာကို ကြ်န္ေတာ္လက္ခံ 
တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားက ဒီမယ္ေတာ္မာရိကို အမြမ္းတင္ 
တာနည္းနည္းမ်ား မ်ားသလားလုိ႔ ကက္သလစ္ေတြက -- 
ကြ်န္ေတာ္အဲလိုေျပာတဲ့အခါ--

 ဟာ မမ်ားဘူးဆရာေရ -- နည္းေတာင္မွနည္း 
ေသးတယ္။ မယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က်မ္းစာထဲမွာ (ဆရာတို႔ 
ယုဒသန္က်မ္းထဲမွာလည္း ၾကည့္လို႔ရတယ္) ဧလိဇဘက္က 
ကြ်ႏ္ုပ္သခင္၏ မယ္ေတာ္လို႔ သူေျပာခဲ့သလို၊ မယ္ေတာ္က 
လည္းဘဲ သူ႔ရဲ႕ခ်ီးမြမ္းတဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာမွာ -- ေနာင္ကာ 
လတြင္ ခပ္သိမ္းေသာ လူအစဥ္အဆက္တို႔သည္ ငါ့ကို 
မဂၤလာရွိေသာသူဟု ေခၚၾကလိမ့္မည္လို႔ မယ္ေတာ္ကိုယ္ 
တိုင္ေျပာထားတာေလ။ ရွင္လုကာ ပထမဆုံးအခန္းမွာဘဲရွိ 
ပါတယ္။

 ကြ်န္မတို႔က က်မ္းစာထဲက လူအစဥ္အဆက္ 
က်မ္းစာထဲကအတိုင္း မယ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္း ေထာပနာျပဳတဲ့ 
သူေတြအထဲမွာပါေနၿပီ။ က်မ္းစာကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္ 
ဒီအပိုဒ္ကိုလည္း လက္ခံရမွာေပါ့။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲက 
မယ္ေတာ္ကိုလက္ခံမွ မယ္ေတာ္ထဲက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို 
လက္ခံရရွိမွာေလလို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္အ 
ရမ္းဘဲအံ့ၾသသြားတယ္၊

heart ထိသြားတယ္။

ဒါေၾကာင့္သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။ ခင္ဗ်ားမုဆိုးမ ဓမၼပညာ 
ရွင္ဘဲ။ ဒီဆိုင္မွာ ကြ်န္ေတာ္အစာႏွစ္မ်ိဳးစားခဲ့ရတယ္။ ပထမ 
အစာက ကာယအတြက္အစာနဲ႔၊ ဒုတိယအစာက ကြ်န္ေတာ့္ 
ရဲ႕ဝိညာဥ္အာဟာရအတြက္ အစာဘဲ။

 ကြ်န္ေတာ့္အေတြးကို ခင္ဗ်ားေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီ။ 
ကြ်န္ေတာ္ ဒီဆုိင္မွာလာစားရတာ တအားဝမ္းသာတယ္။ 
ဘယ္ေလာက္မ်ားကုန္က်ပါသလဲလို႔ ေမးတဲ့အခါ၊ ကြ်န္မရဲ႕ 
ဆိုင္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ ဆရာေတြကို အခေၾကးေငြမယူ 
ပါဘူး၊ အၿမဲတမ္းေကြ်းပါတယ္လို႔ျပန္ေျပာပါတယ္။

 အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး မယ္ေတာ္မာရိကို သဒၶါၾကည္ညိဳ 
ၿပီးေတာ့၊ ခုနတုံးက ဖာသာရ္ႀကီးအဲဒီစိပ္ပုတီး အေၾကာင္းကို 
လည္း စိတ္ဝင္စားလို႔ ကြ်န္ေတာ္အဲဒါေတြကို ေလ့လာၿပီး 
စိပ္ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေတာင္းလိုက္တဲ့အတြက္ နမူနာျပဖို႔ယူလာ 
တဲ့စိပ္ပုတီးကိုေပးလိုက္ပါတယ္။

 အဲဒီေတာ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္မွာ သူမ်ားေတြက ကက္ 
သလစ္ရဲ႕ ဓေလ့ထံုးစံကိုသိနားလည္တဲ့အခါမွာ တန္ဖိုးထား 
ၿပီးေတာ့ က်င့္ၾကံတဲ့အခါမွာ - ကက္သလစ္ျဖစ္တဲ့ကြ်န္ 
ေတာ္တို႔တေတြက စိပ္ပုတီးစိပ္ဖို႔ကို အားနည္းေနၾကတယ္။ 
တကယ္ေတာ့မယ္ေတာ္သခင္မဟာ လူသားေတြနဲ႔အနီးကပ္ 
ဆုံးရွိၿပီးေတာ့က တစ္ခုခု ဒုကၡေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္သူက
အၿမဲတမ္းကူညီေနတယ္။ သူကေကာင္းကင္မွာရွိသလို ေျမ 
ႀကီးေပၚမွာလည္းရွိေနတယ္။ ေကာင္းကင္ဘုံကိုပင့္ေဆာင္ခံ
ရတဲ့မယ္ေတာ္၊ အဲဒီမယ္ေတာ္သည္ သဟာဖြဲ႔ရာေသတၱာ 
ေတာ္၊ တနည္းအားျဖင့္ပဋိညာဥ္ေသတၱာျဖစ္တယ္။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း (၁၁း၁၉) မွာ

 တစ္ဖန္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ဘုရားသခင္ဗိမာန္ေတာ္ 

“က်မ္းစာမွာ မရွိတဲ့အရာကို ဘာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ လုပ္ တာလဲ”
ဖါသာရ္ ေမာရစ္ ညြန္႔ေဝ ေဟာၾကားေသာ ၾသဝါဒ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ကိုဖြင့္ထား၍ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ ပဋိညာဥ္ ေသတၱာေတာ္ 
ထင္ရွားေလ၏။

 ဒီအပိုဒ္ဟာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအခန္း(၁၁)ရဲ႕အဆုံးျဖစ္ 
ၿပီးေတာ့၊ အခန္း(၁၂) ရဲ႕အစမွာ -- ေကာင္းကင္၌ ႀကီးစြာ 
ေသာနိမိတ္လကၡဏာ ေပၚလာသည္။ အဲဒီနိမိတ္လကၡဏာ 
ဟာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္ၿပီးေတာ့က 
အဲဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ ခုနတုံးကအခန္းႀကီး (၁၁) အဆုံးမွာရွိတဲ့ 
သဟာဖြဲ႔ရာေသတၱာ ပဋိညာဥ္ ေသတၱာနဲ႔လည္းဆက္ႏြယ္ 
ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့က - သဟာဖြဲ႔ရာေသတၱာ 
ေတာ္

 ပဋိညာဥ္ေသတၱာထဲမွာ - အစၥရာအဲလ္ လူမ်ိဳးတို႔ 
တန္ဖိုးထားတဲ့အရာသုံးမ်ိဳး ရွိတယ္။

(၁) ပညတ္ေတာ္ဆယ္ျပားေက်ာက္ျပား

(၂) မႏၷာမုန္႔ထည့္ထားတဲ့ေရႊအိုးပါတယ္

(၃) အာ႐ုန္ရဲ႕လွံတံပါတယ္။

 ဒီသုံးမ်ိဳးဟာ အစၥရာအဲလ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ရတနာေတြ 
ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

 အဲဒီပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို အသန္႔ရွင္းဆုံး 
တကာ အသန္႔ရွင္းဆုံး Holy Of Holy တဲေတာ္ရဲ႕ အသန္႔ 
ရွင္းဆုံးေနရာမွာထားတယ္။ ကန္႔လန္႔ကာနဲ႔ ပိတ္ထားတယ္၊ 
ဗိမာန္ေတာ္ရဲ႕အသန္႔ရွင္းဆုံးေနရာမွာ ထားတယ္။မယ္ေတာ္ 
ကိုသဟာဖြဲ႔ရာေသတၱာေတာ္လို႔ လစ္တနီမွာတင္စားၿပီးေခၚ 
တာက ဓမၼေဟာင္းတုံးက ပဋိညာဥ္ေသေတၱာေတာ္လိုဘဲ 
ဓမၼသစ္ရဲ႕ပဋိညာဥ္ေသတၱာျဖစ္လို႔။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ 
မွာ ေသတၱာေတာ္ေပၚလာတယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္သည္ ခရစ္ 
ေတာ္ရဲ႕အခ်ိန္ကာလေရာက္ၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလမွာ မယ္ 
ေတာ္က အဲဒီပဋိညာဥ္ေသတၱာဘဲဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီႏွစ္ခုကို 
ဆက္ႏြယ္တဲ့အေနနဲ႔က်မ္းေရးပုဂၢိဳလ္က ဆက္ၿပီးေတာ့ေရး 
ထားတာ၊ အခန္းႀကီး အခန္းငယ္က ေနာက္မွျပန္ၿပီးေတာ့ခြဲ 
တာ။ အဲေတာ့ မယ္ေတာ္ရဲ႕လစ္တနီမွာ (၁၅၅၈) ခုႏွစ္က 
တည္းက ဆုေတာင္းေနၾကၿပီ။ ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ထဲမွာ 
အစၥရာအဲလ္လူမ်ိဳးေတြတန္ဖိုးထားတဲ့ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး၊ 
မႏၷမုန္႔နဲ႔ ေတာင္ေဝွးေတြဟာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာ 
သုံးပါးကို ကိုယ္စားျပဳတာ။

 မႏၷာမုန္႔ဟာဘုရားရွိေၾကာင္းသက္ေသ။ အစၥရာ 
အဲလ္လူမ်ိဳးေတြ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) မႏၷမုန္႔ကို စားၿပီးေတာ့ 
အသက္ရွင္ၾကတယ္။ ခါနန္ျပည္ကို၀င္တဲ့အခ်ိန္က်မွ အဲဒီ 
မုန္႔က်တာျပတ္သြားတယ္။ ဒီမႏၷမုန္႔နဲ႔ သိန္းနဲ႕ခ်ီတဲ့ အစၥရာ 
အဲလ္လူမ်ိဳးေတြကို ေကြ်းေမြးခဲ့တာ။ တရက္တရက္သိန္းခ်ီ 

လူကိုေကြ်းတာလြယ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ဘုရားကမုန္႔ 
ကိုေန႔တိုင္းခ်ေပးတာ။ ဘုရားရွိေၾကာင္း သက္ေသျပေန 
တယ္။

 ေနာက္တစ္ခါ ေက်ာက္ျပားက တရားရွိေၾကာင္း 
သက္ေသျဖစ္ေနတာ။ ဒီတရားက ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးက 
ပညတ္က်မ္း၊ တရားက်မ္းရဲ႕အခ်ဳပ္ဘဲ။

 ေနာက္တစ္ခါအာ႐ုန္က ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ သူ႔ရဲ႕ 
ေတာင္ေဝွးရွိျခင္းအားျဖင့္ သံဃာဆိုတဲ့ ရဟန္းဘုန္းႀကီး 
လည္းဘဲရွိတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္တယ္။

 မယ္ေတာ္ကိုဘာျဖစ္လို႔ သဟာဖြဲ႔ရာေသတၱာနဲ႔ႏႈိင္း
ယွဥ္သလဲဆိုရင္ မယ္ေတာ္ရဲ႕ အထဲ ထဲမွာ ဘုရားမရွိဘူးလား၊ 
ဘုရားရဲ႕သားေတာ္ကို သူ႔ရဲ႕ဝမ္းၾကာသိုက္မွာ ပဋိသေႏၶယူ 
ရတာ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လူ႔အျဖစ္ကို ယူတယ္၊ ဘယ္ 
သူ႔ဆီမွာလဲ၊ မယ္ေတာ့္ဆီမွာ။ မယ္ေတာ္မွာဘုရားရွိတယ္၊ 
မယ္ေတာ္မွာတရားရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစ 
အဦး၌ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ၍ ဘုရားသခင္လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းကိဖန္ဆင္းေတာ္မူ 
၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ကင္း၍ျဖစ္ေသာ အရာတစ္စုံတစ္ခု 
မွ်မရွိ။

 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လူ႔အျဖစ္ကုိယူေတာ္မူ၍ငါ
တို႔အလယ္၌လာေရာက္စံပယ္ေလ၏။

The word was made flesh and dwelt among us.

 ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔အထဲမွာရွိေနတဲ့ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္
တရား။ အဲဒီတရားကအသားလာျဖစ္တယ္။ အသားျဖစ္႐ုံ 
မကအစားေတာင္မွ ခံတဲ့အထိ သူ႔ကိုယ္သူႏွိမ့္ခ်တဲ့တရား 
ေတာ္ျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ဘုရားရယ္၊ တရားရယ္၊ သူကိုယ္ 
တိုင္က ေမလခိေဇဒက္ ကဲ့သို႔ေသာ ထာဝရ ရဟန္းျဖစ္တယ္။

 အဲေတာ့သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဘုရားအျဖစ္၊ တရား 
အျဖစ္နဲ႔ရဟန္းအျဖစ္ေတြဟာ မယ္ေတာ္ရဲ႕ ဝမ္းၾကာသိုက္ 
ထဲမွာလာၿပီးေတာ့ ကိန္းေအာင္းလုိ႔ မယ္ေတာ့္ကို သဟာဖြဲ႔ 
ရာေသတၱာ(ပဋိညာဥ္ေသတၱာ) လို႔ေျပာထားတာျဖစ္တယ္။

 အဲဒီဓမၼေဟာင္းက ပဋိညာဥ္ေသတၱာက ေပ်ာက္ 
ကြယ္သြားတယ္။ ဘီစီ (၅၈၇) ခုမွာ ေနဗုဒ္ခေနဇာ ဘာဘီ 
လြန္ ကေနလာၿပီးေတာ့ ေဂ်႐ုဆလင္ကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး ဗိမာန္ 
ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီးရွိတဲ့ အရာေတြကိုယူသြားတဲ့အခါမွာ 
အစၥရာအဲလ္ လူမ်ိဳးေတြ သူတို႔ရဲ႕ပဋိညာဥ္ေသတၱာ ပါသြား
မွာစိုးလို႔သြားဖြဲ႔ထားတယ္။

 အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို မကၠဘီဒုတိယေစာင္ 
အခန္းႀကီး (၂း၄-၈) မွာ ၾကည့္ရင္ ပေရာဖက္ေယရမိက 
ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ ေနပိုေထာင့္မွာရွိတဲ့လိုဏ္ဂူတစ္ခုမွာ ပဋိ 
ညာဥ္ေသတၱာ သြားဖြဲ႔ထားတယ္။ သူ႔ရဲ႕တပည့္ေတြကို ဂူကို 
ပိတ္ထားလို႔ေျပာတယ္။ ဂူေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ဘယ္ဂူမွာဖြဲ႔ထားသလဲဆို တာေသခ်ာေအာင္ ျပန္ဖြင့္ၾကည့္
လို႔ခိုင္းလိုက္တဲ့အခါ ျပန္ရွာလို႔မေတြ႕ေတာ့ဘူး။

 ရွာလို႔မေတြ႕တဲ့အခါ ပေရာဖက္ေယရမိက မက္
ဆီးယားသခင္ေပၚထြန္းတဲ့ကာလမွာက်မွ ျပန္ၿပီးေတြ႕ရမယ္
လို႔ေျပာၾကားခဲ့တယ္။

 ေကာင္းကင္ဘုံမွာပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကိုေတြ႕
တယ္ဆိုတဲ့႐ူပါ႐ုံသည္ မက္ဆီးယားသခင္ရဲ႕အခ်ိန္ကာလ 
ေရာက္ၿပီ။ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ထင္ရွားတဲ့ပဋိညာဥ္ေသတၱာနဲ႔ 
ေကာင္းကင္ဘုံမွာေပၚလာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတို႔ဟာ မယ္ေတာ္ 
သခင္မ ေကာင္းကင္ဘုံကို ေရာက္ေၾကာင္းသြယ္ဝႈိက္ၿပီး 
ေတာ့ေျပာျခင္းဘဲျဖစ္တယ္။

 အဲဒီမယ္ေတာ္သခင္မေမြးဖြားျခင္းပြဲကို က်င္းပျခင္း 
ဟာလည္းဘဲ အဲဒီပဋိညာဥ္ေသတၱာရဲ႕ စတင္တည္ေဆာက္ 
ျခင္းကိုေဖၚျပတာျဖစ္တယ္။

 တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဟာသူ႔ရဲ႕ သားေတာ္ 
အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တာျဖစ္တယ္။ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္တဲ့ 
သူအတြက္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္တဲ့အရာကို ဘုရားကျပင္ဆင္ 
ထားတာျဖစ္တယ္။ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့မွ သူ႔ရဲ႕သားေတာ္ကို 
ပဋိသေႏၶယူခိုင္းၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးမွာ သူျပင္ဆင္ထားတဲ့ 
ပဋိညာဥ္ေသတၱာကို ေကာင္းကင္ဘုံကို သယ္ေဆာင္သြား 
တာျဖစ္တယ္။

 ဒါေၾကာင့္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ 
မၾကာမီ ပင့္ယူမည့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူသည္ဘုရား 
ျဖစ္သလို၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားလည္းျဖစ္တယ္။ သံဃာ 
ရဟန္းလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုပင့္ယူျခင္း
အားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ဟာ မယ္ေတာ္လိုဘဲ ပဋိညာဥ္ေသတၱာ 
ေတြ ျဖစ္သြားၾကၿပီ။ အဲဒီပဋိညာဥ္ေသတၱာထဲမွာ ခုနေျပာတဲ့ 
ရတနာသုံးပါးကို သယ္ေဆာင္သြားၾကတာျဖစ္တယ္။

 ဒါေၾကာင့္အဲဒီရတနာကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ျမတ္ 
ျမတ္ႏိုးႏိုးနဲ႔ သယ္ေဆာင္ရေလေအာင္ လိုအပ္ေသာခြန္အား 
ေက်းဇူးေတြကိုဆက္လက္ေတာင္းခံၾကပါစို႔။

အေယာက္တိုင္းစီအေပၚ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ

Fb-Sai Sheng

 ျပည္သာသနာ မွတ္္တုိင္တိုက္နယ္ လာဆာလက္ မယ္ေတာ္ပ ြဲ ကို စက္ 
တင္ဘာလ ၂၀ရက္ ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ျပန္လည္မြမ္းမံထားေသာ လာဆာလက္မယ္ေတာ္ ဆင္းတုေတာ္အား 
ေကာင္းၾကီးေပးၿပီးေနာက္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ လာဆာလက္ မယ္ေတာ္ 
ပြဲေတာ္အား အစျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္သာသနာ မွတ္တိုင္ တိုက္နယ္ လာဆာလက္မယ္ေတာ္ပ ြဲ က်င္းပျခင္း

 ဆက္လက္၍ မယ္ေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳေသာ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ဖါသာရ္ မာရီယာနို လွကိုမွ ဦးေဆာင္ က်င္းပပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ဖါသာရ္ ဟူးဘတ္ မင္းႏိုင္မွ 
ၾသဝါဒျဖင့္ တရား ေရေအး တိုက္ ေႂကြးေပးခဲ့ပါသည္။

Pyay - OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး22

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရူပါရံုျမင္ေသာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ယာယီသစၥာခံ သီလရွင္မ်ား ၏
 မြမ္းမံသင္တန္း ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ

 ႐ူပါ႐ံုျမင္ေသာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ယာယီ 
သီလရွင္ ေလးမ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္းနွင့္ 
နွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္မွ (၄)အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ 
စိန္ဂ်ိဳးဇက္ သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 ၎သင္တန္းတြင္ ဆု ေတာင္းျခင္း 
အသက္တာႏွင့္ level of self (Sr. Flora 
Kong) ၊ စိန္ေပါလ္၏ စာေပ အေရးအသား 
(Sr. Anny Suite)၊ အသင္း ဂိုဏ္း 
တည္ေထာင္သူ စိန္ဧမလီ၏ ဝိညာဥ္ ေရး 
အသက္တာႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ (Sr. Rosary 
Ohn Yin)၊ Gender Awareness (Sr.Rita 
Cyril) ႏွင့္ Child Protection (Safe 

Guarding  Team, CRCM) စသည့္ ေခါင္း 
စဥ္တို႔ျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ ေထာက္႐ႈခြင့္ 
မ်ားရ႐ွိခဲ့ဲၾကပါသည္။

 ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္မွ (၂၅) 
ရက္ေန႔အထိ Sr. Geraldine Kearney 
(SGS) ေကာင္းေသာ ဆမာရီတန္ အသင္း 
ဂိုဏ္း (Australia) မွ “living Flames ; 
Women of Wisdom; Fire; and Love” 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ေဝငွေပးခဲ့ၿပီး ဝတ္ 
ေစာင့္ခ်ိန္အ တြင္း မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
Rev. Fr. Dominic Thiha ႏွင့္ Rev. Fr. Val-
entine တို႔မွ တရားေရေအး တိုက္ေကၽြး 
ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 သင္တန္းကာလအတြင္း ယာယီ 
သစၥာခံ သီလရွင္ (၁၁) ပါး ပါဝင္ၿပီး ဝတ္ 

ေစာင့္ပြဲတြင္မူ သီလရွင္ (၃၂) ပါးပါဝင္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။

ပန္း႐ိုင္းငယ္ (SJA) 

ရဟႏၲာ ပါေျဒ ပီးအို ပြဲေတာ္က်င္းပခဲ့ျခင္း
 ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဘုရားဖူး 
ဌာနအသစ္ ရဟႏာၱပါေျဒပီးအို ပြဲေတာ္ႀကီး 
အား မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာ၊ စိန္အာလြိဳင့္ရွက္စ္ အေျခခံရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္းဝင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ စက္တင္ 
ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔ ညေနကပြဲေတာ္အဝင္ 
မစာၦးတရားႏွင့္ (၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္ကပြဲ 
ေတာ္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္အား ပူေဇာ္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 မစာၦးတရားသို႔ အၿငိမ္းစားယူသြား 
ၿပီျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္း 
မန္ထန္း၊ ရပ္နီးရပ္ေဝးရွိ အသင္းဂိုဏ္းအသီး 

သီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ 
ပါေျဒပီးအိုအား သဒၶါၾကည္ညိဳသည့္ ဘာ 
သာဝင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကိုမႏၲေလး
ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းမွ ဦးေဆာင္ကာ 
ပူေဇာ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 မစာၦးတရား အၿပီး၌ Fr . နီေကာ 
ဦးေဆာင္ေသာ တီးဝိုင္းအဖြဲ႔၏ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
အစီအစဥ္လည္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

Camera - Paul

 ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္သာသနာ၊ ဟဲဟိုးျမဳိ႕ရွိ Don.Luigi Giussani Hos-
tel တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ 
AVSI Foundation မွ ေထာက္ပံ့ဆုရ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
တတိယအႀကိမ္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင့္ျခင္းအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္သာသနာ၊ ဖယ္ခုံသာသနာႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ သာသ 
နာမွ AVSI Foundation ေထာက္ပံ့ရ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၂၀၁၈-
၂၀၁၉ ခုပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ၂၀ ေယာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဤအခမ္းအနားတြင္  ေအာင္ျမင္သူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား 
ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ Basilio Athai မွ လာေရက္အားေပးစကား 
ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။  ဖယ္ခုံကက္သလစ္သာသနာမွ Fr. Felice ဘထူး သည္ 
လူငယ္ရဲ႕ အနာဂတ္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာကိုလည္း ေ၀မွ် အားေပး 
ခဲ့ပါသည္။  

 ဆက္လက္ၿပီး တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳဆုကို 
လည္း ခ်ီးျမင့္ေပးအပ္ၿပီး တဆက္တည္းမွာပင္ အကပေးသာ၊ တစ္ကိုယ္ေတာ္ 
ခ်ီးမြမ္းသံစဥ္ႏွင့္  ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို သီဆို ကျပေဖ်ာ္ေျဖေပးၿပီး  အခမ္းအနားကို 
ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးက်င္းပ နိုင္ခဲ့ပါသည္။

TGI OSC
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀) ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေပါင္းတို႔ ... သာသနာ 
ျပန္႔ပြားေရးပုတီးစိပ္ၾကခ်ိန္၌ ေအာက္ပါ နက္နဲရာ အခ်က္ 
မ်ားကို ေထာက္႐ႈ ဆင္ျခင္းရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း 
ထည့္ သြင္း ဆုေတာင္းႏိုင္ၾကပါတယ္။

(၁)  ပထမ နက္နဲရာအခ်က္၌ ပညာရိွမင္းသံုးပါးတုိ႔သည္ 
ေယဇူး သူငယ္ေတာ္အား ႂကြေရာက္ဦးညြတ္ ရွိခိုး 
ျခင္းအ ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႔။

 ဤစိပ္ပုတီး တစ္ပုဒ္အားျဖင့္ အာရွတိုက္သားအ 
ေပါင္းတို႔ႏွင့္ ယင္းတိုက္ႀကီးအတြင္း ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၲာအား ေဝမၽွသက္ေသခံ ေပးေနၾကသူမ်ားအတြက္ 
ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ေပးၾကစို႔။ အာရွတိုက္အတြင္း မီွတင္းေန 
ထိုင္ေနၾကေသာ က်ႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည္ လူသားအခ်င္း 
ခ်င္းအား ဘုရားရွင္၏ သားသမီးမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ခ်စ္ခင္ၾက၍ 
ကရုဏာတရားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိုးမိုးေသာ နယ္ေျမတစ္ခု 
ျဖစ္လာေစရန္ အတူဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါမည့္အ 
ေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။

(၂) ဒုတိယနက္နဲရာအခ်က္၌ ဆာမာရီတန္ အမ်ဳိးသ 
မီး ႏွင့္ ေယဇူးဘုရားတို႔ေတြ႕ဆုံၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ျမတ္၌ လည္းေကာင္း၊ သမၼာတရားေတာ္၌လည္း 
ေကာင္း ဘုရားရွင္အား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကရမည့္ 
အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာမည့္အေၾကာင္း ေဟာၾကား 
ေတာ္မူ ျခင္း ကို ဆင္ျခင္ၾကစို႔။

 ဤစိပ္ပုတီးတစ္ပုဒ္အားျဖင့္ ပစိဖိတ္ကၽြန္းႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ေမတၲာအား ေဝမၽွသက္ေသခံေပးေနၾကသူ 
မ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ေပးၾကစို႔။ လူအားလုံးသည္သမုဒၵရာ 
တြင္း က်င္လည္ေနၾကေသာ သတၲဝါမ်ား၏အသက္၊ သဘာ
ဝျမစ္ေခ်ာင္းစိမ့္စမ္းမ်ား၏အလွႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ ေရလုပ္သား 
မ်ား၏အသက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၄င္းတို႔၏လူ႔အခြင့္အေရး 
မ်ားကို ေလးစားေစာင့္ေရွာက္ေပးပါမည့္အေၾကာင္း ဆု 
ေတာင္းေပးၾကပါစို႔။

(၃) တတိယနက္နဲရာအခ်က္၌ ေယဇူးဘုရားရွင္ သည္ 
ေရာမတပ္မွဴးတစ္ေယာက္၏ အေစခံအားေရာဂါ
ကုသေပ်ာက္ကင္းေစျခင္းအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ 
ၾကစို႔။

 ဤစိပ္ပုတီး တစ္ပုဒ္အားျဖင့္ ဥေရာပတိုက္ႏွင့္ 
ယင္း တိုက္ႀကီးအတြင္း ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာအား 
သက္ေသခံေပးေနၾကသူမ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ေပးၾကပါစို႔။ 
ဥေရာပတိုက္တလႊားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူ မ်ားႏွင့္ 
အိမ္ယာမဲ့သူမ်ားတို႔သည္ ခိုလႈံရာေဂဟာ၊ အပယ္ခံအထီး 
က်န္ေနရၾကသူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဖ်ားနာ 
ေနသူမ်ားသည္ ကုသေဖးမမႈမ်ား ခံစားရရွိႏိုင္ၾကပါမည့္ 
အေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။

(၄) စတုတၳနက္နဲရာအခ်က္၌ ေယဇူးဘုရားရွင္ သည္ 
တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေလာကီႏိုင္ငံ ရွိသမၽွ 
အရပ္ရပ္သို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကို 
ဆင္ျခင္ၾကစို႔။

 ဤစိပ္ပုတီးတစ္ပုဒ္အားျဖင့္ အေမရိကတိုက္ႏွင့္ 
ယင္းတိုက္ႀကီးတြင္ ဘုရားရွင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၲာအား ေဝမၽွ 
သက္ေသခံေနၾကသူမ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ေပးၾကပါစို႔။ လူအ 
ေပါင္းတို႔သည္ ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္၏ အလင္းေပးလမ္း 
ညႊန္မႈကို တံခါးဖြင့္ခံယူၾက၍ တပါးသူမ်ားအား ကူညီရုိင္းပင္း 
ျခင္း၊ လူသားတိုင္းသည္ ဘုရားရွင္၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ 
ၾကေသာေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္းတို႔သည္ ညီအစ္ကိုေမာင္ 
ႏွမမ်ားအျဖစ္ လက္ခံဆက္ဆံၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ပုံသက္ 
ေသေကာင္းမ်ားကို ကမၻာေလာကႀကီးအား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေစ 
ပါမည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။

(၅) ပဥၥမနက္နဲရာအခ်က္၌ သံေပါလူး၏ ကိုယ္ က်င့္
တရားေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႔။

 ဤစိတ္ပုတီးတစ္ပုဒ္အားျဖင့္ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ 
ယင္းေဒသအတြင္း ဘုရားရွင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားေဝမၽွ
သက္ေသခံေပးေနၾကသူမ်ားအတြက္ ပူေဇာ္ေပးၾကပါစို႔။ 
ယင္းတိုက္ႀကီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ လုံျခဳံေသာ 
အိမ္ေဂဟာ ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ ဖူလုံေသာေကာက္ပဲသီးႏွံရရွိျခင္း၊ 
မိမိ၏မိသားစုႏွင့္ လူ႔အသိုက္အဝန္း၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို 
ေစာင့္ေရွာက္ပံ့ပိုး ႏိုင္ျခင္းမ်ားခံစားရရွိၾကကာ စိမ္းလန္း 
လွပေသာ မိမတုိ႔တိုက္ႀကီးအား တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းႏိုင္ 
ၾကပါမည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။

သာသနာ ျပန္႔ပြားေရးပုတီးစိပ္ၾကခ်ိန္၌ ေထာက္႐ႈ ဆင္ျခင္ရန္  နက္နဲရာ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ထည့္သြင္း ဆုေတာင္းႏိုင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး24

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ ႏွင့္ 
ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူမည္

ျမန္မာျပည္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အတြက္ 
ရဟန္းအသစ္ကိုးပါးထပ္မံရရွိျခင္း

ကက္သလစ္ စာေပ ေရးသားျခင္း ႏွင့္ 
ေဝါဟာရမ်ား သံုးႏႈန္းျခင္း အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
ဒုတိယၾကိမ္ေျမာက္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ 

မြမ္းမံသင္တန္း

 ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အမႈေတာ္ေဆာင္ ႏွင့္ 
ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ အမႈေတာ္ေဆာင္ အပ္ႏွင္းျခင္း

သမၼာက်မ္းစာဦးေဆာင္သူမ်ားသင္တန္း

Phone: 09268421611https://www.facebook.com/CBCMStudio/

စာ - ၁၁

စာ - ၁၀

စာ - ၁၂

စာ - ၁၁

စာ - ၁၇


