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ဧၿပီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ 
အတူ ေသခဲ့ၾကပါလွ်င္ 

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ 
ရွင္သန္ၾကရမည္ ကို 

ယံုၾကည္ၾက၏။
ေရာမ ၆း၈ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အရွင္ ေယဇူးဘုရားရွင္၏ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ေဝဒနာ မ်ိဳးစံု ခံထမ္းေတာ္မူျခင္း၊ တံက်င္ေပၚ၌ ရွက္ဖြယ္ေသာ ေသျခင္းျဖင့္ 

အေသခံေတာ္မူျခင္း၊ ဂူသြင္းသၿဂၤဳိလ္ခံေတာ္မူျခင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ျပည့္ဝစြာ ခံစားရယူႏိုင္ၾကေသာ မဂၤလာခ်ိန္ခါ ပါစကားပြဲေတာ္ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ေတာင္းဆုျပဳပါသည္

ရဲစြမ္းသတၱိ႐ွိေသာ သနားၾကင္နာတတ္ ေ သာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
 ျပည့္ဝေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး

စာ - ၇
ေျမာင္းျမ ကက္သလစ္ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း အပတ္ စဥ္  ၄၃ 

ဓမၼဆရာ/မ သင္ တန္ းဆင္ းပြဲ

စာ - ၁၀



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)
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ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

ၾကည့္ျမင္၊ သံုးသပ္၊ ေဆာင္ရြက္
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ (၂၃) က ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့ေသာ ''Mater et Magistra'' (မိခင္ႏွင့္ ဆရာ) ဟု အမည္ေပးထားေသာ စာခၽြန္ေတာ္၌ 
အသင္းေတာ္သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မည္သို႔မည္ပံု 
ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို မည္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ကို သြန္သင္ထား 
သည္။ ထုိစာခၽြန္ေတာ္တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ကာဒီနယ္ ဂ်ိဳးဇက္ ကာဒီဟင္ (၁၈၈၂-၁၉၆၁) 
၏ ''သိုးထိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာစက္ဝုိင္း''  (Pastoral Circle) ကို နည္းလမ္းတစ္ခုအ 
ျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကာဒီနယ္ ကာဒီဟင္သည္ ရဟန္းဘဝ 
ကပင္ ဆင္းရဲသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ''Young Christian 
Workers'' (ခရစၥယာန္လူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအသင္း) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဒုတိ 
ယဗာတီ ကန္ေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ ကာဒီနယ္က ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ အ 
တြက္ လြတ္လပ္ေသာပညာေရးစနစ္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုပညာေရးကုိ ''SEE - JUDGE - 
ACT''  ၾကည့္ျမင္၊ သံုးသပ္၊ ေဆာင္ရြက္ ဟု အႏွစ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။

 ၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ အေနႏွင့္ 
မ်က္ေျခမျပတ္ဘဲ မိခင္ႏွင့္ဆရာသမားအျဖစ္ လူသားတို႔အား အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ သြန္သင္ရာတြင္လည္း အရင္က လမ္းညႊန္ခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
အဆက္ဆက္တို႔၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ၾကည့္ျမင္ျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း တို႔သည္ လူသားထုရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေျခအေန 
အမွန္ကို သိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေနထုိင္စားေသာက္ေနၾက 
သည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ ခံစားေနၾကရသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ေတြးေခၚ၊ ေျပာဆို၊ ျပဳမူေနၾကသည္ကို 
သိရန္ လိုအပ္သည္။

 လသူားထ၏ု အေျခအေနကိ ုမွန္ကန္စြာ သံုးသပ္ဖို႔လုိသည္။ စီရင္ခ်ကခ္်ျခင္းမဟတု္ 
ဘဲ လူမႈေရး နည္းနာမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ထိုးကာ ေဝဖန္၊ 
ပိုင္းျခားကာ စိစစ္သံုးသပ္ အေျဖရွာၾကရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနရသနည္း ဆိုသည့္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြႏိုင္ၾကမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထို အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼာက်မ္းစာက မည့္ကဲ့သို႔ ေဖၚျပထားသ 
နည္း၊ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ လူမႈေရး သြန္သင္ခ်က္မ်ားက မည္ကဲ့သို႔ သင္ၾကား 
ထားသနည္း စသျဖင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္သည္။

 ဤသို႔ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ား အမွန္တကယ္ ေပၚထြက္ 
လာပါလိမ့္မည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕ အ 
ေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ မိခင္ႏွင့္ 
ဆရာသမား အျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ အစျပဳကာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ 
ေပၚထြက္လာေသာ လူမႈစီးပြါး အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ 
ေရးအတြက္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ အေနႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမႉးကာ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြခဲ့သည္။ သံုး 
ႏွစ္တာ ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ က႐ုဏာ ျမန္မာ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

 ျမန္မာျပည္လူသားထုအက်ိဳး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕တည္းက လုပ္ 
ေဆာင္၍ရေသာ အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔သည္ All In-
clusive ျဖစ္ေရး (အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ေရး) မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေလးျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားလုံးပါဝင္ကာ တက္ညီ 
လက္ညီေဆာင္ရြက္ရန္အထူး လိုအပ္သည္။ အားလံုးပါဝင္ေသာ အစီစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ 
သံုး ႏွစ္တာေရးဆြဲခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းျဖင့္သာ အားလံုးပူးေပါင္း ပါဝင္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ထို႔အျပင္ ၾကည့္ျမင္၊ သံုးသပ္၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျဖည့္စြက္ေပးမည့္ ျပန္လည္သံုး 
သပ္ျခင္း (Evaluation) သည္လည္း အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရ 
ပါဦးမည္။ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား 
အတြက္သာမကဘဲ တစ္တိုင္းျပည္လံုးအတြက္ မိခင္ႏွင့္ ဆရာသမား ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း 
ဆႏၵမြန္ျပဳလိုက္ရပါသည္။
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ဤေန႔ရက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင့္ 
သနားၾကင္နာျခင္း အေၾကာင္းကို ၾသဇာအျပည့္ျဖင့္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔အား 

ေျပာျပေသာ ေန႔ရက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
        ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္  



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄) ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 3

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

 ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ 
လူထုပရိသတ္အား ဘုရား စကား သြန္သင္ 
ျခင္းမွာ အရွင္သူျမတ္က ေယဇူးဘုရားရွင္ 
ကိုယ္ေတာ္တုိင္ စီရင္သင္ၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ 
ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာကို ဆက္လက္ 
သြန္သင္ခဲ့ပါတယ္။ 

 သခင္ ခရစ္ေတာ္ သြန္သင္ ေပးခဲ့ 
သလုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က ဆုေတာင္းရမွာျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဆုေတာင္းတဲ့အခါမွာ တိတ္ဆိတ္တဲ့ 
ေနရာကို သြားၿပီး ဆုေတာင္းဖုိ႔ ခရစ္ေတာ္က 
ေျပာခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ကိုလည္း “အဖ” 
လို႔ ေခၚခုိင္းတယ္။ လူေတြေရွ႕မွာ ဆုတာင္း 
ျပတတ္တဲ့ ဟန္ေဆာင္သူေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ လုိ 
ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းက မိမိရဲ႕ 
အတြင္းစိတ္ထဲမွာ တိတ္တိတ္ေလး ျပဳလုပ္ 
လုိက္ျခင္းပါပဲ။ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္ မွာ 
ျပဳတဲ့အမႈကို ျမင္တဲ့ ဘုရားကိုပဲ အာ႐ုံျပဳခုိင္း 
ပါတယ္။ ဘုရားေရွ႕မွာ လူဟာ ဟန္ေဆာင္ 
လုိ႔ မရပါဘူး။ လိမ္ညာလုိ႔လည္း မရဘူး။ 
ကိုယ့္အတြင္းစိတ္ကို ဘုရားက သိတယ္။ 
အတြင္းစိတ္နဲ႔ပဲ ဘုရားနဲ႔ေပါင္းစပ္ကာ ေတြ႕ 
ဆံု ဆုေတာင္းၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါ 
တေလ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကို 
တစ္ေယာက္ ဘာမွ မေျပာဘဲ အၾကည့္ခ်င္း 
စကားေျပာတာ၊ ႏွလံုးသားခ်င္း စကားေျပာ 
တာတုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းကလည္း 
ဒီလုိပဲ ဘုရားကို အာ႐ုံထဲမွာ ျမင္ၿပီး ဘု 
ရားကို တိတ္ဆိတ္စြာ ထိေတြ႕ခြင့္ေပး လုိက္ 
ျခင္းလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

 တပည့္ေတာ္ၾကီးေတြ ဆုေတာင္း 
တဲ့အခါ မေသခ်ာ မေရရာ အားမရသလုိ 
ခံစားရေပမဲ့ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ဘုရားနဲ႔ 
သူတုိ႔ရဲ႕ ရင္းႏွီး ဆက္ႏြယ္မႈေတာ့ ရွိေနပါ 
တယ္။ ဘုရားနဲ႔ ရင္းႏွီးစြာေပါင္းစပ္ေပမဲ့ 
ေလာကနဲ႔ အဆက္သြယ္ ျပတ္သြားမ်ိဳး 
လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားနဲ႔ ဆုေတာင္းေပမဲ့ 
ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခ 
အေနေတြ၊ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရတဲ့ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမေတြကို ကိုယ့္ရဲ႕ ဆုေတာင္းျခင္းမွာ 
ယူလာလုိ႔ရတယ္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာ 
ကို ေသခ်ာၾကည့္ပါ။ စကားလံုးတစ္လံုး 
ေပ်ာက္ေနတယ္။ အဲ့ဒါဘာလဲ။ ဘာလုိ႔ ထင္ 
လဲ။ ဒီစကားလံုးက တုိ႔လူသားေတြ တြင္ 
တြင္ သံုးေနတဲ့ စကားလံုးပဲ။ အဲ့ဒါက “ငါ” 
ဆုိတဲ့ တစ္ကိုယ္္ေကာင္းဆန္ စကား လံုးပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ ငါ ငါ နဲ႔ ဒီေမတၱာ မွာ 
မေတြ႕ရဘူး။ သခင္ေယဇူး သြန္သင္ခဲ့တာ 
က “We နဲ႔ You” ဆိုတဲ့စကားလံုးပါ။ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ ဆိုတဲ့ စကားကို သံုးၿပီး ဘုရားကိုေတာ့ 
ကိုယ္ေတာ္ ဆုိတဲ့ စကားလံုးကို သံုးပါတယ္။ 
ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အား ႐ုိေသေလး 
ျမတ္ျခင္း ရွိပါေစေသာ၀္။ ကိုယ္ေတာ္၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေရာက္ပါ ေစေသာ၀္။ 
ကိုယ္ေတာ္၏ အလုိေတာ္သည္ ျပည့္စံု 
ပါေစေသာ၀္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕နာမ၊ ကိုယ္ 
ေတာ္ရဲ႕ နုိင္ငံေတာ္၊ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အလုိ 
ေတာ္ ဆုိၿပီး ေတြ႕ရတာပါ။ ငါ႔ နာမည္၊ ငါ႔ 
ႏုိင္ငံ၊ ငါ႔ အလုိ ဆုိၿပီး ဆုမေတာင္းခုိင္းဘူး။ 
ငါဆုိတာထက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဆုိၿပီး ဆုေတာင္း 
ေစခဲ့ပါတယ္။ 

 ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာရဲ႕ ဒုတိ 
ယ အပုိင္းမွာဆုိရင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ေန႔စဥ္ 
စားစရာေပးပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ခြင့္လႊတ္သလုိ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။ ဒါေတြကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားနဲ႔ အတူတူဆု 
ေတာင္းရတယ္ ဆုိတာကို သိသာေစပါ 
တယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေကာင္းဖုိ႔ အ 
တြက္ မဟုတ္ ဘူး။ အမ်ား ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ 
ပိုဦးစားေပး တယ္။ စားစရာကို တုိ႔အတြက္ပဲ 
ေတာင္း တာမဟုတ္ဘူး။ ငတ္မြတ္ေနတဲ့ 
ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ပါ ေတာင္းခံရမယ္ 
ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။ ငါ႔အတြက္ ဆုိၿပီး တစ္ 
ကိုယ္ ေကာင္းဆန္ စေတြးလာၿပီဆုိရင္ေတာ့ 
အတၱေတြနဲ႔ စစ္မက္ေတြ ၀င္လာေတာ့တာ 
ပဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းဆိုတာ အားလံုး ပူးေပါင္းမွ 
ရတာ။ ငါ႔အတြက္ပဲ ၾကည့္ရင္ေတာ့ ျငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းလည္း မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆု 
ေတာင္းတဲ့အခါ ငါ႔အတြက္ ဆုိတာထက္ 
ငါတုိ႔အားလံုးအတြက္ဆုိၿပီး ေတာင္းပါ။ ဒုကၡ 
ေရာက္ေနသူေတြကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။ 
သူတုိ႔ရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြက ကိုယ့္ရင္ကို လာ 
မထိေသးဘူးဆုိရင္ သင့္ႏွလံုးသားက မာ 
ေၾကာေနလုိ႔ပဲ။ ႏွလံုးသားကို ေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီး 
အမ်ားအတြက္ စာနာတတ္ဖုိ႔ လိုတယ္။ 
က႐ုဏာျပဖုိ႔ အေရးၾကီးတယ္။ ဘုရားရဲ႕ 
သားသမီးေတြ ျဖစ္တာမုိ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ 
တစ္ေယာက္အတြက္ ပိုၿပီး ဆုေတာင္း ေပး 
ၾကရပါမယ္။

(ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 ဒီ တစ္ ပတ္မွာလည္း ေကာင္းကင္ 
ဘံု၌ ေမတၱာကုိ ဆက္လက္ ေထာက္႐ႈ 
ၾကည့္ရေအာင္။ ခရစ္ယာန္ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာေတြ ရဲ႕ ပထမ ေျခလွမ္းက ဘုရားရဲ႕ 
နက္နဲဖြယ္ရာ အျဖစ္ေတာ္ထဲကို ၀င္ေရာက္ 
ျခင္းပါပဲ။ အေဖနဲ႔သားသမီး ဆက္ႏြယ္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ၾကက္တူေရြး 
ႏူတ္တုိက္ရြတ္သလုိ တတြတ္တြတ္နဲ႔ ဆုိ 
ေနလုိ႔ မၿပီးဘူး။ ဆုေတာင္းျခင္းက နက္နဲ 
ျခင္းနဲ႔စတာပါ။ ဖခင္ ဆုိတဲ့  ဘုရားရဲ႕ နက္နဲ 
ျခင္းမွ သြားေရာက္ပါ၀င္ၾကရတယ္။ ဖခင္ 
ဆုိတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးက ႏွလံုးသားက လာပါ 
တယ္။ ဘယ္သူမွ ျပည့္စံုတဲ့ မိဘကို မပိုင္ 
ဆုိင္ၾကပါဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ကလည္း 
ျပည့္စံုဆံုး ဆုိတဲ့ မိဘမ်ိဳး ျဖစ္မလာၾကပါဘူး။ 
အားလံုးဟာ အားနည္းခ်က္ေတြ ကိုယ္စီနဲ႔။ 

အနာအဆာေတြၾကားက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို 
ၾကိဳးစားေပးၾကရတာ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ 
ကေတာ့ ေမတၱာေတာ္ရွင္ အဖ ဘုရားသခင္ 
ပါပဲ။ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ရွိတဲ့ အဖရဲ႕ ျပည့္၀ 
တဲ့ေမတၱာနဲ႔ မျပည့္၀တဲ့လူ႕ဘ၀ကို ေလွ်ာက္ 
လွမ္းၾကေစဖုိ႔ သခင္ေယဇူးက အဖ လုိ႔ 
ေခၚတေစခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 လူရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာရင္ ေမတၱာ 
တရားကို ဆာမြတ္ၾကတယ္။ အခ်စ္ကို 
ေတာင့္တတယ္။ အခ်စ္ခံခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ 
ကို ခ်စ္တဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တယ္။ 
ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီလုိမ်ိဳး ရွာေတြ႕ၾကရဲ႕လား။ လူ 
ေတြရဲ႕ အခ်စ္သေဘာ သဘာ၀က ခုေန 
လန္းဆန္းခ်ိဳျမေနေပမဲ့ ခဏေန ႏြမ္းလ် 
ခါးသည္းသြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္။ အခ်စ္ 
ရဲ႕ ေျပာင္းလဲျခင္း သေဘာကို ပေရာဖက္ 
ဟိုဆီးယားက တိမ္လုိ ျမဴခုိလုိ ခုျမင္ ခဏ 
ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းလုိ႔ ႏိႈင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳး 
အခ်စ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီမွာလည္း တခါတေလ 
ရွိတတ္တယ္။ ရွင္ေပတ႐ုေတာင္ သံုးၾကိမ္ 
ခ်စ္ေၾကာင္း၀န္ခံၿပီး သံုးၾကိမ္ အခ်စ္ကို ျပန္ 
ျငင္းခဲ့ေသးတယ္ေလ။ 
 ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ၊ ေကာင္းကင္ 
ဘံုမွာရွိတဲ့ အဖဘုရားရဲ႕ အခ်စ္ကေတာ့ 
တည္ျမဲတယ္။ သူ႕အခ်စ္ကို သံသယ မရွိ 
ယံုၾကည္လုိ႔ရတယ္။ မိဘေတြ မခ်စ္၊ သူမ်ား 
ေတြ မခ်စ္လုိ႔ အားမငယ္နဲ႔။ ဘုရားက သင့္ 
ကို ခ်စ္တယ္။ သင့္ကို ခ်စ္တဲ့ ဘုရားက 
သင့္အနားမွာ ရွိတယ္။ ခုေခတ္မွာ တတ္တူး 
ထုိးၾကတာ ေခတ္စားလာတယ္။ ကိုယ္ခ်စ္ 
ျမတ္ႏုိးတဲ့အရာကို တက္တူးထုိးေလ့ ရွိ 
တယ္။ ဘုရားကလည္း သူ႕ရဲ႕ ႏွလံုးသားမွာ 
သင့္နာမည္ကို တက္တူးထုိးထားတယ္။ 
ဒါဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖ်ာက္ဖ်က္လုိ႔ရမွာ 
မဟုတ္ဘူး။ မေျပာင္းလဲတဲ့အခ်စ္၊ မေမ့ 
ေလ်ာ့တဲ့အခ်စ္နဲ႔ ခ်စ္တဲ့ ဘုရားရဲ႕ အခ်စ္ 
ဟာ ျပည့္စံုတဲ့ ခ်စ္ျခင္း။ ဒီလုိ အခ်စ္မ်ိဳးနဲ႔ 
အဖဘုရားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို ခ်စ္တာပါ။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဆာမြတ္ေနတဲ့ အခ်စ္ကုိ ဘုရား 
ဆီမွာ ရွာေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ 
မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔။ သင္တုိ႔ဟာ တစ္ေယာက္ 
ထဲမဟုတ္ဘူး။ သိပ္ခ်စ္တတ္တဲ့ ဖခင္လုိ 
ဘုရား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မွာ ရွိတယ္။ ခ်စ္တတ္တဲ့ 
အဖဘုရားဆုိတာကို သခင္ေယဇူးက ဒီ 
ေမတၱာကေနတဆင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို သင္ေပး 
လုိက္ တာပါပဲ။

(ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာမွာ ဖိတ္ 
ေခၚျခင္း၊ ဆႏၵျပဳျခင္း ၇ ခု ကိုေတြ႕ရ တယ္။ 
ပထမအပိုဒ္မွာ အဖဘုရားသခင္ကို ရည္ 
ညႊန္းၿပီး ဖိတ္ေခၚဆႏၵျပဳတဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္ 
ရွိတယ္။ ဘုရားကို အဓိက ဗဟုိျပဳထားတယ္။ 
ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အား ႐ုိေသေလး 
ျမတ္ျခင္း ရိွပါေစ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေရာက္ 
ပါေစ၊ အလုိေတာ္သည္ ျပည့္စံုပါေစ စတဲ့ 
အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို အဓိက ေတြ႕ရတယ္။ 

 ဒုတိယ အပိုဒ္မွာက်ေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔အတြက္ လုိအပ္ရာကို ဖိတ္ေခၚေတာင္း 
ဆုိ ထားတဲ့ အခ်က္ ၄ ခ်က္ ေတြ႕ရတယ္။ 
ေန႔စဥ္စားစရာ၊ အျပစ္ခြင့္လြတ္ျခင္း၊ အ 
ေႏွာင့္ယွက္မွ ကင္းလြတ္ျခင္း၊  မေကာင္းမႈမွ 
လြတ္ေျမာက္ျခင္း စတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ၄ ခုကို 
ေတြ႕ရတယ္။ 

 ဒီတစ္ပတ္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ပထမဆံုး 
အခ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အား ႐ုိ 
ေသေလးျမတ္ျခင္း ရွိပါေစ ဆုိတဲ့အခ်က္ 
ကို ေထာက္႐ႈသြားခ်င္တယ္။ 

 ခရစ္ယာန္ေမတၱာတုိင္းလိုလုိမွာ 
ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ နက္နဲ 
ဖြယ္ရာေတြကို ေထာက္႐ႈျခင္း၊ ၿပီးမွ မိမိ 
လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေတာင္းခံၾကတာပါ။ 
တကယ္ေတာ့ ဘုရားသခင္က ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
မေတာင္းမီကတည္းက ဘာလုိအပ္လဲ ဆုိ 
တာ သိၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆုေတာင္း 
တဲ့အခါ ကိုယ့္ဆႏၵ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ဖြင့္ 
ျပ ေတာင္းခံျခင္းပဲ မလုပ္ရဘူး။ ကိုယ္ ဘာ 
လုိအပ္လဲဆုိတာ ဘုရားက ကိုယ့္ထက္ ပို 
သိတယ္။ သားသမီးေတြ လိုအပ္ခ်က္ကို 
မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ မိခင္လုိ 
အရာရာကို သိတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ 
ဘုရားလက္ထဲ ပံုအပ္ၿပီး ဘုရားရဲ႕ ေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္း ေမတၱာေတာ္မွာ အပ္ႏွံလုိက္ပါ။ 
ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ဒီလုိေလးေျပာၾကည့္။ 
“အုိအဖ၊ ကုိယ္ေတာ္က အရာအားလံုးကို 
သိျမင္ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ေ၀ဒနာေတြ 
ကိုလည္း ေျပာမျပေတာင္ ကိုယ္ေတာ္ သိ 
ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္အနားမွာ ရွိေပးပါ။ 
ကိုယ္ေတာ္သာ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္ပါ”။ အဲ့ဒီလုိေလး ေတာင္းၾကည့္ပါ။ 
ဒုကၡအတြက္ သိပ္ စိတ္မပူနဲ႔။ စားစရာ 
အတြက္ မေၾကာင့္ၾကနဲ႔။ ဘုရားကုိ ယံုၾကည္ 
မႈက အဓိက က်တယ္။ ယံုၾကည္မွသာလွ်င္ 
သူ႕ကို အားကိုးရဲမွာေလ။ 

 ဒါေၾကာင့္ ဆုေတာင္းရင္ ကိုယ္ 
ေတာ္၏ နာမေတာ္အား ဘုန္းၾကီးပါေစ၊ 
႐ုိေသေလးျမတ္ျခင္း ရွိပါေစ ဆုိၿပီး အရင္ 
ဆံုး ဆုေတာင္းရမယ္။ ဘုရားနာမ ေတာ္၊ 
ၾကီးျမတ္ျခင္း၊ အႏိႈင္းမဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို 
ဦးစြာ ပူေဇာ္ရပါမယ္။ ဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္ 
အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ သန္႔စင္ျခင္း ခံရ 
တယ္။ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာေတာ္နဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ဘ၀ေတြ ေျပာင္းလဲၾကရတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ 
ဘ၀ပံုသက္ေသေတြနဲ႔ ဘုရားရဲ႕ ျမင့္ျမတ္ 
ျခင္း နာမေတာ္ကုိ ေလာကထဲမွာ ထင္ရွား 
ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားက သန္႔ရွင္း 

ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဆုေတာင္းေမတၱာ

စာမ်က္ႏွာ ၄ သို႕ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

တယ္။ လူက အျပစ္မ်ားတယ္။ ဘုရားရဲ႕ 
ျမင့္ျမတ္ျခင္းက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀ထဲမွာ ေရာင္ 
ျပန္ဟပ္ေနဖုိ႔ လိုတယ္။ ခရစ္ယာန္ အမည္ 
ခံၿပီး မေကာင္းတာေတြလုပ္ေနရင္ ဘုရား 
ရဲ႕နာမကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ပါတယ္။ ဒီ 
အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ဘ၀သက္ေသ 
ေတြနဲ႔ ဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္ကို ပိုၿပီး ထင္ရွား 
ေစရမွာပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္သည္ 
႐ုိေသေလးျမတ္ျခင္း ရွိပါေစေသာ၀္။ 

(ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 ဒီတစ္ပတ္မွာ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္သည္ ေရာက္ပါေစေသာ၀္ ဆိုတဲ့ ဖိတ္ 
ေခၚျခင္းကို ေထာက္႐ႈၾကည့္ရ ေအာင္။ 

 ကုိယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ 

ေရာက္ပါေစေသာ၀္...။ ဒီအသနားခံေတာင္း 
ဆုိခ်က္ကို သခင္ေယဇူးရဲ႕ တရား ေဒသနာ 
ေဟာၾကားျခင္းမွာ ၾကားရတယ္။ ေကာင္း 
ကင္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္လုနီးၿပီ ဆို တာ 
အေရးတၾကီး လုိအပ္မႈကို ျပ႐ုံသာမက 
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အ 
လယ္မွာ တည္ရွိဖုိ႔ ေတာင္းခံျခင္းလည္း ျဖစ္ 
ပါတယ္။ ေယဇူး ဘုရားရွင္က ေလာက 
ထဲကုိ ႂကြျမန္းလာခဲ့တယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေကာင္း 
ကင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္အျဖစ္ ခုိင္းႏိႈင္းေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမ့ဲ 
၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတာတစ္ခုက ကမာၻ 
ႀကီးက အျပစ္ေတြနဲ႔ လႊမ္းျခဳံေနတယ္။ လူ 
ေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားေတြက ဘုရားကုိ မၾကဳိဆုိ 
ႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ ႏွလုံးသားေတြ ပိတ္ထား ၾက 
တယ္၊ ဘုရားသခင္ကုိ လက္မခံႏုိင္တဲ့ 

ႏွလုံးသား ေတြေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခ်စ္ 
ျခင္းႏုိင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာေပၚမွာ တည္ေစ 
ဖုိ႔ ဒီေန႔ထိ ဘုရားသခင္ထံမွာ ေတာင္း ဆုိ 
ေနၾကျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ 

 တစ္ခါတေလမွာ ဘုရားရဲ႕ေကာင္း 
ကင္ႏုိင္ငံေတာ္က ဘာေၾကာင္ ့ မေရာက္ 
ေသးတာလဲ၊ က်န္႔ၾကာေနရတာလဲ ဆုိၿပီး 
ကြၽႏု္ ပ္တို႔ ေတြးၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိ 
ေတာ့ ဘုရားက ကြၽႏု္ ပ္တုိ႔လုိမဟုတ္ဘူး။ 
စိတ္႐ွည္သည္းခံ ေတာ္မူတယ္၊ ဘုရားက 
သူ၏ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ  အၾကမ္း 
ဖက္နည္းနဲ႔ တည္ေဆာက္တာမဟုတ္ဘူး။ 
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မူ၊ သည္းခံစိတ္ရွည္မႈ၊ ေမတၱာ 
ၾကီးမားမႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ေနတာပါ။ 
မုံညႇင္းေစ့ ေသးေသးေလးကေန ႀကီးမား 
တဲ့အပင္ႀကီး ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ သူ႕ရဲ႕ 

ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္ေဆာက္ 
ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 ဘုရားသခင္က သူရဲ႕ေက်းဇူး 
ေတာ္ ေတြနဲ႔ေန႔စဥ္ ကြၽႏု္ ပ္တုိကို အံအား 
သင့္ေစတယ္။ ေယဇူးဘုရားရွင္ ဒုကၡစရိယာ 
ခံေတာ္မူတဲ့ သန္႔႐ွင္းေသာ ေသာၾကာေန႔ 
ႀကီးဟာ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း (ပါစ ကားပဲြ) 
ရဲ႕ အာ႐ံုဦးျဖစ္သလုိ ကမာၻႀကီး တစ္ခုလုံးကုိ 
႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နဲ႔ 
လည္း ျပည့္၀ေစခဲ့တယ္။ အခက္အခဲ ဒုကၡ 
ေတြၾကားမွာ မျပည့္စုံမူ ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေန 
တဲ့ ဒီေလာကႀကီးမွာ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္သည္ ေရာက္ပါေစေသာ၀္ ဆုိတဲ့ 
ဆုေတာင္းေမတၱာ ကုိ ယုံၾကည္ျခင္း အျပည့္ 
အဝ နဲ႔ ဆုေတာင္းၾကရပါမယ္။ 

(မတ္လ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉)
သီကုိရွင္း

စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ေၾကာင့္ ေသဆုံးၾကရသူမ်ားႏွင့္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနသူမ်ား 
အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔

 ၂၀၁၉ ခု မတ္လ ၁၅ ရက္ ေသာ 
ၾကာေန႔က နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ ခရစ္စ္ခ်ပ္ ေဒ 
သ႐ွိ မြတ္စလင္ ပလီ ႏွစ္ခုတြင္ ေသာၾကာ 
ေန႔ အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ား ဘုရားဝတ္ 
တက္ခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ခံ ခဲ့ရ 
ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိက္ခုိက္မႈတြင္ ၄၉ ဦး ေသ 
ဆုံးၿပီး ၅၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

 နယူးဇီလန္တြင္ အၾကမ္းဖက္ 
တုိက္ခုိက္ခံရမူ ေၾကာင့္ နယူဇီလန္ ႏုိင္ငံသ 
ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ 
ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် 
ဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ခံစား 
ခ်က္မဲ့ေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးၾက ရ 
သူမ်ား၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရၾကသူမ်ား၊ ဝမ္း 
နည္း ပူေဆြးေနရသူမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ 
႐ွိေၾကာင္း၊ ဝမ္းနည္းပူေဆြး ေနၾကရသူမ်ား 

ဒုကၡ ေရာက္ၾကရသူမ်ားအတြက္ ဘုရား 
႐ွင္၏ ႏွစ္သိမ့္မႈ ခံစားၾကရ ပါေစေၾကာင္း 
ဆုေတာင္းအားေပး ႏွစ္သိမ့္ပါေၾကာင္း 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကုိယ္စား ရဟန္း 
မင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ အတြင္းေရးမႉး ရဟန္းမင္း 
အမတ္ကာဒီနယ္ ပီရယ္တ႐ုိ ပါ႐ိုလင္း မွ 
ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

 ယင္းအၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ ခံခဲ့ 
ရမႈ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတဝွမ္း ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ 
ခဲ့ရေၾကာင္း၊ နယူးဇီလန္ ႏုိင္ငံအတြက္ အ 
ေမွာင္ၾကေသာေန႔ အျဖစ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ 
ရေၾကာင္း နယူဇီလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Jacinda 
Ardern မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 နယူးဇီလန္ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွလည္ နယူးဇီလန္ 
တြင္႐ွိေသာ မတူညီေသာ ဘာသာဝင္မ်ား 
ၾကား ခ်စ္ခင္စြာ အတူတကြ ေနထုိင္ၾက 

ေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္ အပ်က္သည္ ထိတ္ 
လန္႔ ဖြယ္ရျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးသူမ်ား၊ ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရာ ရသူမ်ားအတြက္ အစၥလမ္ဘာသာ
ဝင္မ်ားႏွင့္ထပ္တူထပ္မ်ွ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ 
ရေၾကာင္း နယူးဇီလန္ ကက္သလစ္ ဆရာ 

ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ ေသာစာ 
တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Ref: Vatican News
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ အဖြဲ႔ဝင္တုိ႔ ရက္သတၱပတ္ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း ၿပီးဆုံး
 ဝါတြင္းကာလ ဝိညာဥ္ခြန္အားတုိးတက္ရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
အ႐ွင္သူျမတ္ႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ အဖြဲ႔သား ၆၅ ဦး တို႔သည္ ၂၀၁၉ ခု မတ္လ ၁၁ 
ရက္ တနလၤာေန႔ မွ မတ္လ ၁၅ ရက္ ေသာၾကာ ေန႔ထိ ရက္သတၱပတ္ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း 
အမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္အတြက္ ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ဥပုသ္ေစာင္ျခင္းအမူကုိ ဦးေဆာင္ေပးေသာ Benedictine 
ရေသ့ အႀကီးအကဲ Bernardo Francesco Maria Gianni ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ ပ္တုိ့ လူသားမ်ားႏွင့္အတူ႐ွိေၾကာင္း၊ ဘုရား႐ွင္၏ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ားအၾကား စည္းလုံးညီၫြတ္ေစရန္ အသက္ဝင္ လႈပ္႐ွား 
ေနေၾကာင္း၊ ပုိမုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းမွ ရ႐ွိခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ 
မ်ားသည္ Benedictine ရေသ့ မွ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး 
႐ုံေတာ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္လမ္းကုိ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ စိတ္႐ွည္သည္းခံျခင္း ေက်းဇူးေတာ္တုိ႔သည္ ေ႐ွ႕အနာဂတ္ကုိ ခြန္အား႐ွိစြာ 
ခ်ီတက္ႏုိင္ရန္ အားအင္မ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ခြန္အားသတၱိမ်ားျဖင့္ အသင္းေတာ္ႀကီး ကုိ 
ဦးေဆာင္သြားႏုိင္ရန္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္ 
သူျမတ္ မွ ေက်းဇူးတင္စကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
  Ref: Vatican News

ဘာသာျပန္ - ဖါသာရ္ ၾကည္ေမာင္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄) ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 5

ကမာၻ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္၏ အမွာစကား

မတ္လ ၈၊ ၂၀၁၉

 ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ 
ကမာၻႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ၾကေသာ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား

 အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကမာၻႀကီးကုိ
လွပေအာင္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ယင္းအလွတရား 
ကုိ ဆက္လက္ ထိန္ းသိမ္း ေပးေနၾက 
ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိ ေပြ႔ဖက္သယ္ေဆာင္လာၿပီး အနစ္ 
နာခံ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ 
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ လူသား 
ထုႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ၾကေသာ အမ်ဳိး 
သမီးမ်ား၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မူကို ကမၻာ့ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေန႔တြင္ ခ်ီးက်ဴး ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။

 လူသားထုႀကီးကုိ မိသားစုအျဖစ္ 
ဖန္တီးျခင္းဟူေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အ 
ခန္း က႑ကုိ ေျပာၾကားရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္းသည္ မိခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ႏူး 
ညံ့သိမ္ေမြ႔မႈမွ ထြန္းလင္း ေတာက္ပ လာ 
ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိျမင္တဲ့အခါမွာ 

ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္းတရားဟာ တကယ္ အသက္ 
ဝင္လာတယ္၊ သူတုိ႔ေတြဟာ ကမာၻႀကီး 
အတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရဲ႕ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ေတြျဖစ္တယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းကုိ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျပည့္ဝေသာ 

မိသားစု ပုံစံတည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔၊ အနာဂတ္ 
ကာလရဲ႕ အေရးႀကီးမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို 
တကယ္လုိလား တယ္ဆုိရင္ အမ်ဳိးသမီး 
ေတြကို ေနရာေပးၾကဖုိ႔ မတ္လ ၈ ရက္ 
၂၀၁၉ အေမရိကန္ ဂ်ဴး လူမ်ဳိးမ်ား အဖြဲ႔ 

အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦး ႏွင့္ ဗာတီ 
ကန္၌ ေတြ႔ဆုံစဥ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ 
စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

 Ref: Vatican News
ဘာသာျပန္ ဖါသာရ္ ၾကည္ေမာင္

ကမာၻ႔ ေခၚေတာ္မူျခင္းေန႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ အမွာစကား
မတ္လ ၉၊ ၂၀၁၉

 ကၽြႏု္ ပ္ တုိ႔ဘဝထဲမွာ ဘုရား႐ွင္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ 
စီမံကိန္းကုိျဖည့္ဆည္းရန္၊ ဘုရားသခင္ ကြ်ႏု္ ပ္တုိ႔အတြက္ 
ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ လမ္းေၾကာင္းကို အျပည့္ဝေလွ်ာက္လွမ္း 
ႏုိင္ရန္ ခြန္အားေက်းဇူးမ်ားရ႐ွိရန္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ 
မ်ားဆုေတာင္းၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူ 
ျမတ္မွ ကမာၻ႔ ေခၚေတာ္မူျခင္းေန႔တြင္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ 
ကမာၻ႔ ေခၚေတာ္မူျခင္းေန႔ ဆုေတာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကရန္ 
ေမလ ၁၂၊ ၂၀၁၉ ေကာင္းေသာသုိးထိန္း တနဂၤေႏြေန႔ 
ေလးပတ္ေျမာက္ အီစတာ တနဂၤေႏြေန႔ ကုိ သတ္မွတ္ထား 
ပါသည္။ ကမာၻ႔ ေခၚေတာ္မူျခင္းေန႔ ေခါင္းစည္း (ဘုရား႐ွင္ 
၏ ကတိေတာ္ကိုရဲရင့္စြာ ရယူႏုိင္ေသာ ခြန္အား) အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။

♥ စြန္႔စားျခင္းႏွင့္ ကတိေတာ္

 ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကုိ သယ္ေဆာင္သူ 
မ်ားအျဖစ္ဘုရားသခင္ ကြၽႏု္ ပ္တို႔ကုိ မည္သုိ႔ျပဳျပင္ေပး 
ေၾကာင္းႏွင္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူႏွင့္သူအတြက္ ရဲရင္စြာ 
စြန္႔စားရဲေသာ ခြန္အားသတၱိကို ေတာင္းဆုိေနေၾကာင္း 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အမွာစကားတြင္ ေထာက္႐ႈထားပါသည္။ 
စီမြန္၊ အေျႏၵးယ၊ ယာကုပ္ႏွင့္ေယာဟန္ တုိ႔ဟာ တံငါသည္ 
ေတြျဖစ္ၿပီး ငါးဖမ္းလုိ႔ရမရ ေသခ်ာ အတိအက်မေျပာ 
ႏုိင္ေသာဘဝ ေတြမွာ႐ွင္သန္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္။ 
တစ္ခါတေလ ငါးအမ်ားႀကီးရမယ္၊ တစ္ခါတေလ ပင္လယ္ 
ထဲမွာ မုန္တုိင္မိမယ္၊ ငါးတစ္ေကာင္မွမရတဲ့ အခ်ိန္အေတြ 
႐ွိမယ္။ အဲ့ဒီ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ဘဝထဲမွာ ျဖတ္သန္းေနရ 
တဲ့သူေတြကို ေခၚၿပီး လူကုိဖမ္းေသာ တံငါသည္မ်ားျဖစ္ေစရ 
မည္လုိ႔ ကတိေပးခဲ့တယ္၊ အဲ့ဒီလုိပဲ မေသခ်ာမေရရာ 
ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ လူဘဝထဲမွာ ကုိယ့္နဲ႔ ေပါင္းဖက္မယ္႔ 
ဘဝအေဖာ္ကုိ ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္၊ သူေတာ္စင္ ဘဝ ဆြဲ ေဆာင္ 
ခံရမႈေလးေတြ ဘုရား ကတိေပးထားတဲ့ ေပ်ာ္ရြင္မႈကုိ 
ေတြလုိက္ရခ်ိန္ တုိ႔ဘဝမွာ အံ့ၾသဝမ္းသာခဲ့ရတယ္။

♥ ဘုရား၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း၊ လမ္းၫႊန္မူသက္သက္မဟုတ္

 ဘဝအခက္အခဲ ေတြက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ လမ္းၫြန္ 
ခ်က္သက္သက္မဟုတ္ ဘုရားရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းဟာ ႀကီး 
မားတဲ့အရာေတြမွာ တာဝန္ယူဖုိ႔ ၊ သူနဲ႔အတူ ေတြၾကဳံခံစားဖုိ႔ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရားနဲ႔ အစျပဳေခၚေတာ္မူျခင္းျဖစ္တယ္၊ 
ေျမာက္မ်ားလွ စြာေသာ ငါးေတြကုိဖမ္း ဖုိ႔ ႀကီးမားတဲ့ ပင္ 
လယ္ျပင္ႀကီးကုိ ကြၽႏုပ္တို႔မ်က္စိေ႐ွ႕ေမွာက္မွာ ခ်ေပးလုိက္ 
ျခင္းပါပဲ။ ဘုရားရဲ႕ကတိေတာ္ကုိ လက္ခံဖုိ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ 
ကုိရင္ဆုိင္ၿပီး မိမိဘဝတစ္ခုလုံးေပးဆပ္လုပ္ေတာင္ဖုိ႔ စြန္႔ 
စားစြာဆုံးျဖတ္ရဲရမည့္ သတိၱလည္း ႐ွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ 
ဘုရားရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းကုိ ဆက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ေသးငယ္တဲ့ 
အရာေလးေတြကုိ ေဘးဖယ္ထားႏုိင္ခဲ့ရမယ္။

♥ ခရစ္ယာန္ အသက္တာအတြက္ ေခၚေတာ္မူျခင္း

 ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္တုိင္း 
ဟာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ႐ွင္သန္ဖုိ႔ေခၚျခင္းခံရတယ္။ 
ခရစ္ယာန္ အသက္တာဟာ ညီကုိယ္ႏွမစိတ္နဲ႔ေဝမွ်ျခင္း၊ 
ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ေထာက္႐ႈျခင္း၊ စကၠရ 

မင္းတူး မ်ားခံယူျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ ႏွင့္ ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ 
ျခင္းတို႔မွ ေပါက္ဖြားႀကီးျပင္လာျခင္း ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ယာန္                                                                                                                                         
အသက္တာ႐ွင္သန္ေနထိုင္ျခင္းဟာ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံ 
ေတာ္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒီေလာကမွာ တည္ 
ေဆာက္ေနမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ကတိ 
ေတာ္ကုိ သယ္ေဆာင္သူမ်ားဆုိတာ ဘုရားရဲ႕ကတိေတာ္ 
မ်ားျဖစ္တဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္ေမတၱာ၊ တရားမွ်တ 
ျခင္းတုိ႔ကို မိမိအတြက္ မဟုတ္ မိမိေနထုိင္ရာလူ႔ အဖြဲ႔ 
အစည္းထဲမွာ ႐ွင္ သန္ႀကီးထြားေစျခင္းျဖစ္တယ္၊ ဒါဟာ 
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းပါပဲ။

♥ ဘုရားေခၚသံကုိ နားကန္းသူကဲ့သုိ႔ မေနပါနဲ႔

 ရဟန္းဘဝ၊ သူေတာ္စင္ ဘဝ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ 
စပ္လွ်င္းၿပီး ေလာကီးေရးရာ လႊမ္းမုိးမူျပင္းထန္ေနတဲ့ 
ေခတ္ႀကီးမွာ အရာရာကုိ ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္ 
ေနာက္ကုိ လုိက္ႏုိင္ဖုိ႔က ႀကီးမားတဲ့ စြန္႔စားဆုံးျဖတ္ရတဲ့ 

စာမ်က္ႏွာ ၆ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ ဘုရားသခင္အတြက္ ေပးဆပ္ စြန္႔စား 
ျခင္းထက္ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းတဲ့ အသက္႐ွင္မူ မ႐ွိႏုိင္ေသာ 
ေၾကာင္႔လူငယ္မ်ား ဘုရားသခင္ရဲ႕ေခၚသံ ကုိၾကားတဲ့အခ်ိန္ 
မွာ နားကန္းသူေတြကဲသုိ႔ မေနၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။ 
မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖုိ႔ဆုိတာ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္ 

ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ဘဝအမွန္ 
ေခၚေတာ္မူျခင္းအမွန္ကို စမ္းစစ္တဲ့ေနရာမွာ လူငယ္တာ                                                                                                                       
ဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြသာမက၊ ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္ 
သူေတြ ကူညီေပးၾကရမယ္။ လူငယ္ေရးရာလႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ 
ေခၚေတာ္မူျခင္း ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆုေတာင္း 
ျခင္း၊ ႏုတ္ ကပတ္ေတာ္ ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္ျခင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ 

ျမတ္ကုိးကြယ္ျခင္း၊ ဝိညာဥ္ေရးရာ အတူတကြလမ္းၫႊန္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၊ ဘုရားရဲ႕ စီမံကိန္းကို႐ွာေဖြးေပးျခင္းတုိ႔ 
နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ အမိမယ္ေတာ္သခင္မ 
ကဲ့သုိ ဘုရားရဲ႕ စီမံကိန္းကုိ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ႐ွိပါဝင္လုပ္ 
ေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းအားေပးပါသည္။

Fr. Peter Kyi Maung (RVA - Myanmar Service)

စာမ်က္ႏွာ ၅ မွ အဆက္

ဝါတြင္းကာလသည္ ႐ုိးသားျခင္း ႏွင့္ အမွန္တရားအတုိင္းေနထုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း

မတ္လ ၈၊ ၂၀၁၉

 မတ္လ ၈ ရက္ ေသာၾကာ ေန႔ 
Casa Santa Marta ၌ ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္ 
စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေဟာၾကားေသာ မစာၦး 
တရားတြင္ ပေရာဖက္ အီဇာဧယ ၏ က်မ္း 
ခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ မ႐ုိးမသားလုပ္ ေဆာင္ 
ျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္ျပဳမူ ေနထုိင္ျခင္း မ်ားကုိ 
ျပစ္တင္႐ွဳတ္  ခ်ၿပီး အမွန္တရားအ တုိင္း ေန 
ထုိင္ၾကရန္၊ ႐ုိးသားစြာ အသက္႐ွင္ ေန ထုိင္ 
ၾကရန္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ကုိက္ညီစြာ ႐ွင္ 

သန္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

♥ အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ေျဖျခင္းကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
ျပဳလုပ္ပါ

 အျပစ္ဒဏ္ ဆပ္ေျဖျခင္း၊ ဆု 
ေတာင္းျခင္း ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ 
ၾကသည့္ အခါ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၊ ႐ုိးသားေသာ 
အသြင္အျပင္ လကၡဏာ႐ွိေနပါေစ။ ဖာရီေဇ 
ဦးမ်ား၊ က်မ္းတတ္ ဆရာမ်ားကဲ့သုိ႔ သူတပါး 
ခ်ီးက်ဴးခံရရန္၊ အထင္ႀကီးခံရရန္ ေပးကမ္း 
စြန္႔ၾကဲျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရ၊ မိမိ အတြင္းစိတ္မွ 

ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ တကယ္လိုအပ္သူကုိ 
ရက္ေရာစြာ ကူညီေပးျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ရ 
မည္။ ပုံမွန္ဘုရားေက်ာင္းတက္ေန၍ မိမိ 
ကုိယ္ကုိ တပါးသူထက္ ပုိ၍ေကာင္းမြန္ 
သည္ဟု အထင္ႀကီးေသာ စိတ္မ်ဳိးလည္း 
မျဖစ္ေပၚေစရ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ 
မိမိကုိယ္ကုိယ္ အထင္ႀကီး စိတ္ႀကီးဝင္ 
ေသာ သူတုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိ အျပစ္သား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ ၾကေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဝါ 
တြင္းကာလဟာ မိမိကုိယ္ကုိ အျပစ္သား 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ဝန္ခံၿပီး ေနာင္တတရား 
နဲ႔ အေကာင္းကုိဦးတည္၊ ဘုရားကုိ ဦးတည္ 
ၿပီး ႐ုိးသား မွန္ကန္စြာ အသက္႐ွင္ၾကရမယ္။

♥ သတိထားရမည့္ ေန႔စဥ္အသက္တာ 
ဟန္ေဆာင္မႈမ်ား

 လူတုိင္းက ဟန္ေဆာင္ တတ္ၾ က 
တယ္၊ ဟန္ေဆာင္ေနရတဲ့ အေျခအေနဆီ 
ကုိလည္း တြန္း ပုိ႔ခံေနရတတ္ တယ္။ သုိ႔ 
ေသာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ 
ျခင္း ပါစကားပြဲ ေတာ္ႀကီးကုိ ဦးတည္ၿပီး ျပင္ 
ဆင္ေနေသာ ဝါတြင္းကာလမွာ ပုိမုိသတိ႐ွိ 
ၿပီး ေန႔စဥ္ မိမိအတြင္းစိတ္အမွန္တရားကုိ 
ဖုံးကြယ္ေပးထားတဲ့ ဟန္ေဆာင္မူ ေတြကုိ 
သတိတရားနဲ႔ ဖယ္႐ွားပစ္ရမည့္ကာလျဖစ္ 
တယ္။

ဘာသာေရးမွာ ဦးေဆာင္တာဝန္ယူ လုပ္ 
ေဆာင္ေနသူေတြ သင္တုိ႔ရဲ႕ အေပၚယံဟန္ 
ေဆာင္မႈကုိ လူေတြ အထင္မႀကီးၾကဘူး။ 
သင္တုိ႔ရဲ႕ အတြင္းစိတ္႐ုိးသားမႈကုိသာ လူ 
ေတြပုိမုိ လုိလားၾကတာကုိ သတိထားပါ။ 
မိမိကုိယ္ကုိ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္လုိ႔ေျပာ 
ၿပီး တပါးသူအေပၚ လိမ္လည္လွဲ႔ဖ်ားၿပီး 
အျမတ္ထုတ္ ေနေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား အဲ့ဒီ 
အျပစ္ဟာ ႀကီးမားေသာ အျပစ္ျဖစ္တယ္ဆုိ 
တာ သတိထားၾကပါ။ ။

♥ ျဖဴစင္ ႐ုိးသားေသာ ႏွလုံးသား

 မိမိ ေန႔စဥ္ အသက္တာ ဘာသာ 
ေရးအလုပ္၊ လူမူေရးအလုပ္တုိင္းမွာ ႐ုိး 
သားမႈ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈမ်ားျဖင့္  ေနထုိင္ 
ၾကပါ၊ ဒီဝါတြင္းကာလမွာ မိမိလုပ္ေဆာင္ 
ႏုိင္သမွ် အရာအားလုံးကုိ ႏွိမ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ေ႐ွ႕ 
ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ 
ေတာင္းခံၾကပါ။ သင့္ရဲ႕ ဝိညာဥ္ကုိ ဟန္ 
ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ဖုံးကြယ္မထားပါနဲ႔။ ဘုရား 
သခင္ သင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ 
ဘူး။ ျဖဴစင္ ႐ုိးသားစြာ အသက္႐ွင္ေနႏုိင္ ရန္ 
ဒီဝါ တြင္းကာလမွ ဘုရားသခင္ထံမွ ေက်းဇူး 
ေတာ္ အထူး ေတာင္းခံၾကပါ။

Ref: Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ဝါတြင္းကာလ လုပ္႐ွားမူအျဖစ္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ ကက္သလစ္သာသနာ က႐ုဏာ႐ုံး မွ 
အဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မူ ဆန္႕က်င္ေရး လႈပ္႐ွားမူကုိျပဳလုပ္

မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၉

 ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာ ေနထုိင္ရေသာ 
ဘဝအသက္တာ၊ ေဆးဝါး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ 
အစားအေသာက္လုံျခဳံမႈ၊ အားလုံးတလုံးတ 
ဝတည္း ျဖစ္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး ဆာေလာင္ 
မြတ္သိမ့္မႈ အာဟာရ မျပည့္ဝမႈတုိ႔ကုိ လူ 
ေတြ သိျမင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္၊ 
လူသားတုိ႔၏ ႐ွက္ဖြယ္၊ နာၾကည္းဖြယ္ရာ 
ေကာင္းေသာ တကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈမ်ားကုိ 
သိ႐ွိၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အာဟာရ 
ျပည့္ဝျခင္းဟာ လူသားတုိ႔ရထုိက္ေသာ အ 
ခြင့္အေရးအျဖစ္ ဝါတြင္းကာလ လုပ္႐ွားမႈ 
ကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ သာသနာ 
က႐ုဏာ႐ုံးမွ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဆန္႕က်င္ 
ေရး လႈပ္႐ွားမႈအျဖစ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အိႏိၵယ ႏုိင္ငံတြင္ ကေလးငယ္ 
၃၈.၄ ရာခုိင္ႏူန္း     သည္ အ႐ုိးေပ်ာ့ ေရာဂါ 
ခံစားေနၾကရသည္။ ၃၅.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ မ 

ျပည့္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။  ဤအခ်က္မ်ား 
သည္ အာဟာရခ်ဳိ႕ တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေသာ ဆုိးက်ိဳး မ်ားျဖစ္သည္။ မည္မွ်ပင္ စီး 
ပြားေရး တုိး တက္လာပါေစ အိႏၵိယႏုိင္ငံ႐ွိ 
သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္မ်ား 
သည္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ မႈကို ခံ စားေနၾက 
ရသည္။ 

''အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈဟာ ေရာဂါလြယ္ကူစြာ 
ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ မိသားစု 
ေတြ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ ဆုိးဝါးတဲ့ 
အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ျဖစ္ေပၚ လာေစလိမ့္မယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ တနယ္တေက်း မွာ အလုပ္သြား 
လုပ္ေနသူေတြရဲ႕ ဘဝ၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ 
ဘဝ၊ ဆင္းရဲသားေတြ ဆာ ေလာင္ မြတ္သိပ္ 
ေ နသူေတြရဲ႕ ဘဝအေျခ အေနေတြကုိ ဘာ 
သာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈ ေရး အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား သတိထားလာ ေစဖုိ႔ ယုံၾကည္ 
သူ ဘာသာဝင္ေတြအေနနဲ႔ ဘုရားကို ခ်စ္ 
သကဲ့သုိ႔ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကုိလည္း ခ်စ္ 

တတ္  ကူညီတတ္ၾ ကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္၊ 
ဒါေၾကာင့္ ဒီဝါတြင္းကာလအတြင္း အာဟာ 
ရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္႐ွားမႈမွ ႏႈိးေဆာ္ 
ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ  ကက္ 
သလစ္သာသနာ က႐ုဏာ အဖြဲ႔အစည္း 
လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴး ဘုန္းေတာ္ 

ႀကီး Jolly Puthenpura မွ ဗာတီကန္ Fides 
သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္တြင္ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ 

Ref: Vatican News
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄) ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ဝါတြင္းကာလ ျခိဳးျခံမႈတစ္ခုအျဖစ္ လက္ကုိင္ဖုန္း အသုံးျပဳျခင္းကုိ သတိထား ဆင္ျခင္ေစလုိေၾကာင္း 
ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ တုိက္တြန္း

မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၉

 လက္ကုိင္ဖုန္းေတြဟာ လူကုိ 
ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေစသလုိ အေႏွာင့္ 
ယွက္ ျဖစ္ေစတဲ့ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ေနၿပီ။ မသုံးရ မေနႏုိင္ေအာင္ အစြဲ အ 
လန္းျဖစ္လာေစသည္။

 ယင္းကဲ့သုိ႔အေျခအေနမ်ဳိးေၾကာင့္ 
ဝါတြင္းကာလ ျခိဳးျခံမႈတစ္ခုအျဖစ္ လက္ 
ကုိင္ဖုန္း အသုံးျပဳျခင္းကုိ သတိထား ဆင္ 
ျခင္ေစလုိသည္ ။ အထူးသျဖင့္ ဒုကၡစရိယာ 
ကားတုိင္လွည့္ျခင္း အခမ္ းအနား၊ မစာၦး 
တရား ပူေဇာ္ျခင္း အခမ္း အနားမ်ားတြင္ 
နတ္ဆုိးက သင္တုိ႔၏ အိတ္ ကပ္္အတြင္းမွ 
သင္တုိ႔ကုိ အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ 
ေၾကာင့္ သတိထားၾကရန္ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ 
Lahore ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေစဗက္ 
စတင္း ေ႐ွား မွ ကက္သလစ္ဘာသာ 
ဝင္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

 သခင္ ခရစ္ေတာ္သည္ လူထုအား 
ေဟာေျပာျခင္း လုပ္ငန္းမစတင္မီ ရက္ 
ေပါင္း ေလးဆယ္ ေတာကႏၱာရတြင္ အစာ 
ေ႐ွာင္ ဆုေတာင္းျခင္းအမူ ျပဳခဲ့သကဲ့သို႔ 
ကြၽႏု္ ပ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း  ဝါ 

တြင္းကာလ ရက္ေပါင္း ေလးဆယ္တြင္ 
ေနာင္တယူျခင္း၊ အစာေ႐ွာင္ ဆုေတာင္း 
ျခင္း၊ ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲျခင္းအမႈမ်ား၊ ျခိဳးျခံ ေႁ
ခြတာမႈ့မ်ားကုိျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 ''စမတ္ဖုန္း ေ တြရဲ႕ လႊမ္းမုိးမူဟာ 
တကမာၻလုံးပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနပါၿပီ။ ပါကစၥတန္ မွာ 
လည္း လူဦး ေရ ၆၃ သန္းဟာ စမတ္ဖုန္း  
သုံးစြဲ ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိရပါတယ္၊ ဖြံျဖဳိး 
တုိးတက္မႈ တစ္ခုအေနနဲ႔ လက္ခံႏုိင္ေပမဲ့ 
လက္ကုိင္ဖုန္းကို မသုံးရမေနႏုိင္ေအာင္ စြဲ 
လန္း လာရင္ေတာ့ သတိထားရမယ့္ အေျခ 
အေန ျဖစ္လာပါၿပီ။ ယေန႔ေခတ္ ခရစ္ 
ယာန္လူငယ္ေတြဟာ ဆုေတာင္း ေနစဥ္မွာ 
ေတာင္ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ စာပုိ႔ 
ေနၾကတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ 
ဒီအခ်က္ဟာ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းတဲ့ 
အေျခအေနပါပဲ။ နတ္ဆုိးရဲ႕ေႏွာင္႔ ယွက္ 
မႈကုိ သတိထားရေတာ့မယ္၊ ဒီဝါတြင္း ကာ 
လမွာ မိမိရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အက်င္ အစြဲ 
အလမ္းေတြကုိ တတ္ ႏုိင္သမွ် ျပဳျပင္ 
ေ႐ွာင္က်ဥ္ ၾကရမယ္။'' ဟု ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ေစဗက္စတင္း ေ႐ွား မွ ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။

 ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ 
တုိက္ခုိက္မူမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ဘုရား 
ေက်ာင္းအတြင္း အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး 
အခမ္း အနားပြဲမ်ားတြင္ ဖုန္းေျပာျခင္း၊ ဓာတ္ 
ပုံ ႐ုိက္ျခင္း၊ ဗီဒီ႐ုိ႐ုိက္ျခင္းမ်ားကို တား 
ျမစ္ထားပါသည္။

 သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူေရး 
အတြက္ စမတ္ဖုန္းမ်ားသည ္အေရးပါေသာ 
အရာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္အကြၽံ 
သုံးစဲြ မႈ့ျပဳျခင္းသည္ လည္း အႏၱရာယ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာေနေၾကာင္း Hyderabad မွ ဆရာ 

ေတာ္ Samson Shukardin မွ ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ လက္ကုိင္စမတ္ဖုန္း မ်ား အသုံး 
ျပဳျခင္းကုိ မေကာင္းေသာဖက္မွ တဖက္ 
သတ္ မၾကည့္ဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္း 
လမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္ အၾကံေပးမူမ်ား 
ျပဳလုပ္လွ်င္ သာ၍ ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း လူငယ္တခ်ဳိ့မွ အၾကံျပဳမူမ်ား႐ွိ 
ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ရဲစြမ္းသတၱိ႐ွိေသာ သနားၾကင္နာတတ္ ေ သာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပည့္ဝေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး
မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၉

 ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ သတင္း 
ထုတ္ျပန္ေရးဌာန ၾကားကာလ တာဝန္ခံ အ 
ႀကီးအကဲ Alessandro Gisotti မွ တပည့္ 
ေတာ္ႀကီး ႐ွင္ေပတ႐ု၏ အ႐ုိက္အရာကုိ 
ဆက္ခံသူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
အ႐ွင္သူျမတ္၏ ရဟန္းမင္းႀကီး ဝါေတာ္ 
ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလ လုပ္ေဆာင္မူမ်ား 
ကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ ရဲစြမ္းသတိၱ႐ိွဖို႔၊ သနား 
ၾကင္ နာ တတ္ ဖုိ႔ ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထား 
ၾကဖုိ႔ စသည့္ စကားလုံးမ်ားသည္ ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္၏ လက္သံုး  
စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား 
သည္။

 လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္ မတ္လ 
၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းမင္းအမတ္ 
ကာဒီနယ္ ေဟာ္ဟဲ မာရိယို ဘယ္ေဂၚလီလို 
(Jorge Mario Bergoglio) ကုိ ႐ွင္ေပတ႐ု 
၏ အ႐ုိက္အရာကို ဆက္ခံသူအျဖစ္ ေရြး 
ခ်ယ္ေၾကာင္း ေၾကျငာလုိက္သည့္အခါ အ 
လြန္အမင္း အံၾသခဲ့ရေၾကာင္း ပထမဦးဆုံး 
လက္တင္အေမရိက မွျဖစ္ျခင္း၊ ေဂ်ဆြစ္ 
အသင္းဂုိဏ္းမွ ျဖစ္လာေသာ ပထမဦးဆုံး 
ရဟန္းမင္းႀကီး၊ ရဟန္းမင္းႀကီး အဆက္ 
ဆက္တြင္ ဖရန္စစ္ ဘြဲ႔အမည္နာမကုိ ပထမ 
ဦးဆုံး ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳသူျဖစ္ျခင္း စသည္ 
တို႔ေၾကာင့္ ကမၻာက အလြန္အံအားသင္ ့ 
ခဲ့ၾက ေၾကာင္း Gisotti မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္၏ အေျပာအဆုိႏွင့္ 
လုပ္ကုိင္မူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အံၾသ 
ဖြယ္ရာ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားကုိ သက္ေသခံ 
ေနေၾကာင္း၊ ပနားမားမွာ က်င္ပ ျပဳလုပ္တဲ့ 
ကမာၻလူငယ္မ်ားပြဲမွာ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ 
စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ လူငယ္ေတြနဲ႔ အထူး 
သျဖင့္ ဆင္းရဲသားေတြ၊ ဖ်ားနာသူေတြ၊ 
အားကုိးရာ မဲ့သူေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ့ အခ်ိန္မွာ 
သူ႔ကို  ေတြ႔တဲ့သူေတြ ဝမ္းသာမ်က္ရည္ 
က်ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ တကယ့္ကို သခင္ 

ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ သနားၾကင္ 
နာျခင္းကုိ ေဖာ္ျပေနျခင္းပါပဲ၊ အဲ့ဒီအရာကုိ 
လူေတြ တကယ္ခံစားခဲ့ၾကရတယ္၊

 ႀကီးမားခက္ခဲတဲ့ အေၾကာင္းအရာ 
ေတြကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားၾကင္နာျခင္ း၊ 
ရဲစြမ္း သတိၱ ႐ွိျခင္းေတြဟာ ကြၽႏု္ ပ္တုိ႔ ႏွလုံး 
သားကို အမွန္တကယ္ ခံစားေစခဲ့ပါတယ္။ 

 အသင္းေတာ္အတြင္း လိင္မူ ကိစၥ 
ျပႆနာ ေတြကုိ ရဲရင့္စြာ ေခါင္းခံ ေျဖ႐ွင္း 
ေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ွိရန္ ေျပာဆုိ ညိႇ 
ႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္း နည္းလမ္းကို တစုိက္ 

မတ္မတ္ တုိက္တြန္း အားေပးျခင္း၊ ဒီ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက ဘယ္လုိ အခက္အခဲမ်ဳိး 
မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မေၾကာက္မရြံ႕ ရဲရဲ ရင္ဆုိင္ရန္ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ပုံသက္ေသ ေပးေနပါ 
တယ္  ဟု ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ သတင္း 
ထုတ္ျပန္ေရးဌာန ၾကားျဖတ္ ကာလ တာ 
ဝန္ခံ Alessandro Gisotti မွ ဗာတီကန္ 
သတင္းဌာန ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ ေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။

 Ref: Vatican News
Fr. Peter Kyi Maung



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)
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ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

လူမႈ - သာသနာ့ အက်ိဳးျပဳ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း

 ရဟန္းမင္းႀကီး အ႐ွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ 
သြင္သင္ခ်က္ Lauda to Si အရ တိုင္း ျပဳ ျပည္ျပဳ 
လုပ္ငန္းအတြင္း ပံပိုးပါဝင္မႈတစ္ ရပ္ျဖစ္သည့္ လူမႈ 
- သာသနာ့ အက်ိဳးျပဳ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲရန္အတြက္ မႏၱေလးသာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ ႀကီးႏွင့္ သာသနာအတြင္း႐ွိ က႑ 
အသီးသီး မွ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ ကေလး 
သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ က႑အသီး သီးမွ 
တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဟားခါး သာသနာမွ 
ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ က႑အသီး သီးမွ တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း အပါး (၃၀) ခန္႔ 
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕႐ွိ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္း 
တြင္ စုရံုးၿပီး အစည္းအေဝးတစ္ ရပ္ ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။

 အစည္းအေဝးကို မတ္လ ၁၂ ရက္ ေန႔ 
တြင္ စတင္ၿပီး ၃ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ 
အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္ဖီျခံႏွင့္ လိေမၼာ္ျခံမ်ားသို္႔ 
လည္း လက္ေတြ႕ ကြင္း ဆင္း ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။

 R V A Tedim Chin Service

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  
အစည္း အေဝးျပဳလုပ္ျခင္း 

 ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာ႐ိႈး 
ျမစ္ႀကီးနား ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္ တိုက္နယ္ 
၃ တိုက္မွ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ
သည္။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာႏိုင္ 
ငံတည္ေဆာက္ေရးန႔ဲ ပက္သက္ၿပီး လား႐ႈိး 
ျမစ္ႀကီးနား ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္တိုက္နယ္ 
၃ တိုက္မွ ဆရာေတာ္မ်ားန႔ဲ တာဝန္ ေပးအပ္ 
ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အထူး 
ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဆရာေတာ္တိုက္နယ္ 
မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖၚ၀ါရီ လ ၂၇ -၂၈ ရက္တို႔တြင္ လား႐ႈိး 
ဆရာေတာ္တိုက္နယ္ လား႐ႈိးရက္ကြက္ႀကီး 
ရွိ သခင္ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ ကတ္သလစ္ 
ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္း 
ပခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာ 
ၾကေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေဖေဖၚဝါရီ 
၂၆ ရက္ အဂၤါေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေရာက္ရိွခ့ဲ 
ၾကၿပီး ၂၇ ရက္ နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ဆရာ 
ေတာ ္ေပါလ္ဂေရာင ္မ ွမစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ 
ကိုပူေဇာ္ ေပးခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကိုစတင္ 
ခ့ဲပါသည္။

 ၎အစည္းအေဝးကို မနက္(၉)
နာရီ အခ်ိန္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ 
တိုက္နယ္ ၃ ခု မွ ေဆြးေႏြးၿပီးခ်ိန္တြင္ နည္း 
လမ္း ၆ ခုပါေသာ အစီစဥ္ကို တိုက္နယ္ ၃ 
ခုတြင္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
ေဆာင္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။

 ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်က္စြိ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ဖာသာရ္ အမားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာယာေသာ ျမန္မာ ကတ္သလစ္သာ 
သနာန႔ဲတာဝန္ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ပက္သက္ၿပီး 
ဆက္လက္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ့ဲပါသည္။

 မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းဝါ 

ေတာ္ (၄၆) ဝါျပည့္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ဝါေတာ္ 
(၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီေန႔က်ေရာက္ေသာ 
အိမ္႐ွင္ဆရာေတာ္ ဖိးလ္းလစ္ ဇယ္ေဟာင္း 
မွ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ေပးၿပီး 
အစည္းအေဝး အခမ္းအနားကို အဆံုးသတ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္  တုိက္နယ္ 
တစ္ခုစီမွ တာဝန္ရွိသူ ၂၅ ေယာက္ တက္ 
ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ခ့ဲေသာ္လည္း လက္ 
ေတြ႔လူဦးေရမွာ ၆၀ ေက်ာ္မ်ွသာရိွခဲ့ပါသည္။

 Banmaw Diocese,Osc FB Page
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 ဘာသာတရားအသီးသီး ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးအတြက္ အာရွနယ္ပယ္ေဒသ ညွိႏႈိင္း 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကို အမွတ္ (၂၉၈) 
သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ရွိ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မတ္ 
လ (၄-၇) အထိလက္ခံက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ 

 (၄) ရက္ေန႔ ညေန ၆း၀၀ နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဘာသာ 

တရားအသီးသီးမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ 
ဖေရာင္းတိုင္ကိုယ္စီ ကိုင္ေဆာင္ထြန္းညွိ 
ကာ စီတန္းျခင္းျဖင့္ စိန္ေမရီဘုရားေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီးသို႔ ဝင္ေရာက္ခ့ဲၾကၿပီးမိမိတို႔၏ဘာ
သာတရား အသီးသီးအလိုက္ ဆုေတာင္း 
ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။    
 ထို႔ေနာက္ (၅) ရက္ေန႔ မနက္ 
၉း၀၀ အခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္း
တိုက္ခန္းမတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြး 

ေႏြးပြဲကို နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ၾက
သည့္ The Minister of Religious of Cul-
tural affairs ဘာသာတရားနွင့္ ယဥ္ေက်း 
မႈေရးရာဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိနွင့္အတူ 
နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းမွေက်ာ္ၾကား အ 
ေရးပါေသာ ဘာသာေရး အသီးသီး မွေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ဲ့ၾကပါသည္။ 

 Chairman of Religious for 
peace ဘာသာတရားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆိုင္ရာ 

ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေရႊမွ ဦးေဆာင္အဖြင့္အမွာစ
ကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး Car-
dinal Charles Boမွလည္း ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္ အမွာစကားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ခြန္အားေပးစကားမ်ားကိုလည္းျမြက္ၾကားခဲ့
ပါသည္။

   OSC-Yangon

ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ ဒႆမ အႀကိမ္ အာရွ ေဒသတြင္း ညီလာခံ

ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ 
ဓမၼဆရာေကာ္မတီ အမႈေဆာင္သစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

 ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာရွိ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ ဓမၼဆရာ 
မ်ားစုေပါင္းၿပီး ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို (၂၀.၂. 
၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၃.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ အ 
ထိ ေတာင္ႀကီး ဂႏိုင္ေရးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားမွ ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္ 
မ်ား ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို သြန္သင္ ပို႔ခ်ေဝမွ်ခြန္ 
အားေပးသြားပါသည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔ 
နံနက္ (၈း၃၀) နာရီ မွ (၉း၃၀) နာရီအထိ 
ရပ္ေစာက္တိုက္နယ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr.Matthias F. Aikaw မွ ဓမၼဆ 
ရာမ်ား ပိုမိုေလ့လာဆည္းပူးရန္ လိုအပ္ 
ေၾကာင္းတို႔ကို ခြန္အားေပးသြားပါသည္။ 
ညေန (၃) နာရီမွ (၄) နာရီအထိ ေတာင္ 
ႀကီး စိန္ထေရဇား ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း 
တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Pio Ohni မွ 
(ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ 
ျဖစ္ျခင္း အစဥ္အျမဲသတိထားရွိရန္) ေခါင္း 
စဥ္ျဖင့္ သြန္သင္သြားပါသည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔ 
နံနက္ (၈း၃၀) နာရီမွ (၉း၃၀) နာရီထိ 
ေတာင္ႀကီးတိုက္နယ္ခြဲ ေတာင္နီေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.James Tin Htoo မွ 
တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း 
ကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းသြန္သင္သြား 
ပါသည္။ ေန႔လည္ (၁)နာရီမွ (၃) နာရီအထိ 

ကရုဏာရံုးမွ ဆရာဂၽြန္က ဝါတြင္ ႏိႈးေဆာ္ 
မႈသတင္းစကားကို ေဝမွ်သြားပါသည္။ ည 
ေန (၃) နာရီမွ (၄) နာရီအထိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr.Tino မွ ဆာလံ (၂၃) ေဟေျဗဦး ၾသဝါဒ 
စာ(၁၃း၇)၊ ေရာမၾသဝါဒစာ (၁၂း၁၂) တို႔ 
အေပၚကိုးကားၿပီး ေဝမွ်သြားပါသည္။

 မတ္လ (၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း 
၃၀) နာရီမွ (၉း၃၀) နာရီအထိ သာသနာ 
လံုးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ 
တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား ပါစကား 
၏ နက္နဲရာအခ်က္ (၃) ခ်က္ျဖစ္သည့္ သ 

ခင္ေယဇူး၏ ဒုကၡစရိယာ ေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ 
ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမ်ားကို ေဝမွ်သြန္သင္ 
သြားပါသည္။

 ညေန (၃) နာရီတြင္ အမႈေတာ္ 
ေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း အ 
ခမ္းအနား က်င္းပရာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီး Basilio Atai ကိုယ္စား ဆရာေတာ္ႀကီး 
Matthias U Shwe (ၿငိမ္း) တက္ေရာက္ၿပီး  
အားေပး အမွာစကားေျပာၾကား သြားပါ 
သည္။ ေတာင္ႀကီး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ 
ကက္သလစ္လုပ္ငန္း CA အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဥကၠ႒ 

U Joseph Sai Sheng အတြင္းေရးမွဴး U 
Thomas Aung Gyi တို႔ ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမာက္ျခင္း ေကာ္မရွင္အျဖစ္ လာေရာက္ 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးစနစ္ျဖင့္ သာသ 
နာလံုးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာေကာ္မတီ အမႈ 
ေတာ္ေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္း 
ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ ၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

Fr. Saw Shwe
(ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး)

   (သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာေကာ္မတီ)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ခ်ီေဖြ လူငယ္ Fellowship ကုိ လာမည့္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပမည္
 ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ခ်ီေဖြ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး တုိက္နယ္ လူငယ္မ်ား၏ Fellowship 
အစီအစဥ္ကုိ လာမည့္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ေန႔မွ 
၁၉ ရက္ေန႔ အထိ (၈) ရက္တုိင္ ေမချမစ္ 
ကမ္းေဘးရိွ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပ 
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနား တုိက္ 
နယ္ လူငယ္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေမာင္ 
ပတ္ထရိတ္ အင္ခုိင္ဆုိင္းက ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ 

 “အဓိကေတာ့ အေျပာင္းအလဲ 
ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီေဖြ 
လူငယ္ ေတြနဲ႔လဲ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ျဖစ္ခ်င္တယ္။ 
ၿပီး ေတာ့ ခ်ီေဖြ ဆုိတာကလဲ ေဒသႏာၱရအ 
ေၾကာင္း အရာေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ေနရာျဖစ္ 
တယ္။ Activity Discussion အေနနဲ႔ သင္ 
တန္းၿပီးတဲ့အခါ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ကရ ေန 
ရာေတြကုိ အလည္သြားဖုိ႔လဲ လုပ္ထား 

တယ္” လုိ႔ ေမာင္အင္ခုိင္ဆုိင္းက လူထုဆက္ 
သြယ္ေရး သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ 
ပါသည္။ 

 “ဒီသင္တန္းကုိ ျမစ္ႀကီးနား တုိက္နယ္ 
လူငယ္ ေကာ္မတီ ဆရာ ေပါလ္အူဒီေအာင္ 
လတ္နဲ႔ ခ်ီေဖြ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဘရန္ေအာင္တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တာ 
ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဖာသာရ္ ေမာရစ္(စ္) 
ကုိလည္း လူငယ္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ Lecture 
ေပးဖုိ႔ ဖိတ္ထားတယ္” လုိ႔ သူက ဆက္လက္ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ သင္တန္း အ 
တြင္း ဥပေဒ ပညာရပ္မ်ား၊ ကခ်င္ရိုးရာပညာ 
ရပ္မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ 
စီးပြားေရး ပညာရပ္မ်ားကုိလည္း ပုိ႔ခ် သင္ 
ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

FB-လူထုဆက္သြယ္ေရး သတင္းဂ်ာနယ္

 ေမာ္လၿမဳိင္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ 
ပုိင္ ဘုိေထာင္တိုက္နယ္ ကံေမာ္ေက်းရြာ 
အုပ္ စုအတြင္းရိွ ေတာဂါ ေက်းရြာတြင္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔ 
ညေန ၄း၀၀ နာရီတြင္ ဘုရားေက်ာင္း 
အုပ္ျမစ္ခ်ျခင္း အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။

 ဘုိေထာင္တုိက္နယ္ ကံေမာ္ေက်း 
ရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေတာဂါ ေက်းရြာတြင္ 
ဘုရားေက်ာင္း အုပ္ျမစ္ခ်ျခင္း အခမ္းအနား 

ကုိ Fr. ဟူးဘက္ မ်ဳိးသန္႔ဦးမွ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာျဖင့္ အစျပဳကာ အုပ္ျမစ္ခ်ျခင္း အစီ 
အစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေတာဂါေက်း 
ရြာတြင္ အိမ္ေျခစုစုေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိပါ 
သည္။ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္လာ 
ေသာလူဦးေရမွာ (၈၀)ဦးခန္႔ ရွိပါသည္။ 
အုပ္ျမစ္ခ်ပြဲ အစီအစဥ္ကုိ ညေန ၄း၃၀ တြင္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေနာ္လူစီယား (Myeik)

 ပုသိမ္  ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာပိုင္   ေျမာင္ း 
ျမသာသနာ၊  ေျမာင္ းျမၿမိဳ႕တြင္  တည္ ႐ွိ ေသာ 
ျမန္ မာႏိုင္ ငံလံုး ဆုိင္ ရာ ကက္ သလစ္  ဓမၼ 
ဆရာ/မ  သင္ တန္ း ေက်ာင္ းဆင္ းပြဲကို ၂၀၁၉ 
ခုနစ္  မတ္ လ၁၆ ရက္  ေန႔တြင္   ေရႊႏွလံုး ေတာ္  
ဘုရား ေက်ာင္ း၌ စည္ ကားသိုက္ ျမိဳက္ စြာ 
က်င္ းပခဲ့ပါသည္ ။ 

 ဤသင္ တန္ း ဆင္ းပြဲတြင္  အဖ 
ဆရာ ေတာ္  ဂြၽန္ မန္ းဆိန္ းဟွီ မွ  မတ္ လ ၁၆ 
ရက္  ေန႔ နံနက္  ၆ နာရီတြင္  မစၦားတရားျဖင္ ့ 
ဦး ေဆာင္ ၿပီး ၾသဝါဒ အၿပီးတြင္  သင္ တန္ း 
ဆင္ း ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ၄၃ ဦးကို သင္ 
တန္ းဆင္ းလက္ မွတ္   ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 

 သင္ တန္ းဆင္ းသြားၾက ေသာ ဓမၼ 
ဆရာ၊မမ်ား၄၃ ဦးသည္  ျမန္ မာႏိုင္ ငံ 
သာသနာအသီးသီးမွ တိုင္ းရင္ းသားမ်ားျဖစ္ 
ပါသည္ ။  ဓမၼဆရာ၊မ မ်ားျဖစ္ လိုပါက ဤဓမၼ 
သင္ တန္ း ေက်ာင္ းတြင္  ၂ ႏွစ္ တာ ဘာသာ 
ေရးႏွင္ ့ဆိုင္  ေသာ ဘာသာရပ္ မ်ားကုိ ဆည္ း 
ပူး ရပါသည္ ။ ''ကမၻာအရပ္ ရပ္ သုိ႔ သြား၍ 
ဧဝံဂလိ တရား ေတာ္ ကို  ေဟာ ေျပာၾက 
ေလာ့'' ဆိုသည္ ့အတိုင္ း သင္ တန္ းဆင္ း 

သြားၾက ေသာ ဤ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ားတို႔သည္  ခရစ္  ေတာ္ ရဲ႕ သတင္ း ေကာင္ း 
ကို  ေၾကညာ ေဟာ ေျပာဖို႔ မိမိတို႔၏ သာသ 
နာနယ္ အသီးသီးသို႔ ျပန္ ၾကကာ ခရစ္  ေတာ္ 
ရဲ႕ သတင္ း ေကာင္ းကို  ေဟာ ေျပာ ၾကမည္ 

ေျမာင္းျမ ကက္သလစ္ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း အပတ္ စဥ္  ၄၃ ဓမၼဆရာ/မ သင္ တန္ းဆင္ းပြဲ

ျဖစ္ ပါသည္ ။   

 ဓမၼ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ တာဝန္ 
မွာ  မိမိတို႔ က်ရာနယ္ မွ  ေက်ာင္ းထိုင္  ရဟန္း 
မ်ား၏ အလုပ္ မ်ားကို ဝိုင္ းဝန္ းကူညီ လုပ္  
ေဆာင္ ၿပီး ဘုရားစကား သင္ ၾကားျခင္ း အမႈ 

ကိုလည္ း ျပဳလုပ္ ရမည္ ့ တာဝန္ မ်ားျဖစ္ ပါ 
သည္ ။ ဤ သင္ တန္ းဆင္ းပြဲတြင္   ေျမာင္ းျမဇံု 
မွ ဘာသာသူ သားသမီးမ်ားႏွင္ ့အတူ ရ 
ဟန္း ေတာ္ မ်ားလည္း လာ ေရာက္  ပါဝင္  ဆု 
ေတာင္ း  ေပးၾကပါသည္ ။

OSC PATHEIN

ဘုရားေက်ာင္း အုပ္ျမစ္ခ်ျခင္းအခမ္းအနားျပဳလုပ္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄) ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ 
ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အင္း 
စိန္ၿမိဳ႕နယ္ စိန္႔ပီတာ ႏွင့္ စိန္႔ေပါလ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းဝန္းအတြင္းရွ ိဓမၼသငတ္န္းေက်ာင္း 
မွ ဓမၼဆရာ ဆရာမမ်ား သင္တန္း ဆင္းပြဲ 
ႏွင့္ ေစလႊတ္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ လက္ေထာက္ ဆရာ 
ေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ မွ မစၦားတရား 
ေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္း ႏွင့္ေစလႊတ္ျခင္း 
အခမ္းအနားကို ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ေပးခဲ့သည္။
 ယေန႔ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ 
လက္ခံ ရယူၾကေသာ ဓမၼဆရာ ေလးဦးႏွင့္ 
ဓမၼဆရာမ ရွစ္ဦး တို႔သည္ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၁၉ 
ပညာ သင္ႏွစ္မ်ား အတြင္း သင္တန္း 
တက္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ 
သည္။

ဓါတ္ပံု - RVA Sagaw Karen Service

အင္းစိန္ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ ေစလႊတ္ျခင္းအခမ္းအနား

သံမိုးေတာင္ တိုက္နယ္ မိခင္အားနာအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ သံမိုးေတာင္ 
တိုက္နယ္ မိခင္အားနာအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္ 
လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔ မွ (၃) 
ရက္ ေန႔ အထိ သံမိုးေတာင္ အထက္ရြာ၌ 
က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ၎ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို Rev. Fr. 
သိန္းေမာင္၊ Rev. Fr. စတာလင္၊ Rev. Fr. 
ကိုဖိုး၊ Mother ဘက္နက္ဒက္ ေပးေပ 
Mother ေအမီးလ်ာႏွင့့္ Mother ေလတီး႐ွာ 
ေအာလ္ဂါတို႔မွ ၾသဝါဒႏွင့့္ သြန္သင္ခ်က္မ်ား 
ေဝမ်ွေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ပါဝင္ တက္ေရာက္ သူ (၁၂၀) ဦး 
ရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

ဆပ္ေျဖျခင္းအသင္းဂိုဏ္း၏ ႐ွင္လုကာကြန္ဗင့္ေက်ာင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ဂ်ဴဘီလီေက်းဇူးတင္မစၦား

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ ျမသာကုန္း 
တိုကန္ယ္၊ ဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္မ်ား၏ ႐ွင္ 
လုကာ ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း (၂၅) 
ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီေက်းဇူးတင္မစၦားတရား 
ေတာ္ျမတ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ 
(၂၁) ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္  က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။ 

 မစၦား တရားေတာ္ျမတ္ ကို ဂုိုဏ္း 
အုပ္ ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ဓာႏု ႏွင့္အတူ 
ရဟန္း ေတာ္ (၁၀) ပါးတို႔မွ တင္ပူေဇာ္ေပး 
ခဲ့ၾကပါ သည္။ 

 သီလ႐ွင္အပါး (၃၀) ႏွင့့္ ဘာသာ 
ဝင္ (၅၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)
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ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေမဂြန္ သာသနာအုပ္စု မယ္ေတာ္ မာရီယာ 
ေမြးဖြားျခင္းေက်ာင္း၌ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ရဟန္းသိကၡာတင္အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

 စစ္ကိုင္းတုိ္င္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ေမဂြန္ 
ေက်းရြာ ၊ မယ္ေတာ္မာရီယား ေမြးဖြားျခင္း သာသနာအုပ္စု 
မွ အဘ ဦး Joseph ေမာင္ေရႊ ၊ အမိ ေဒၚ Vincina ( ညြန္႔ 
စိန္) တို႔၏ ဒုတိယေျမာက္သားဦးရတနာ ဦးပဥၥင္းႀကီး Pat-
rick Win Lwin Htun အား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ( ၂၆ ) ရက္ေန႔ 
နံနက္ (၈း၃၀) က မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
ပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း D.Dမွထာဝရ 
ရဟန္းသိကၡာကိုေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 ရဟန္းသိကၡာတင္ အခမ္းအနားကို ေမဂြန္ေက်း 
ရြာ မယ္ေတာ္မာရီယားေမြးဖြားျခင္း ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း 
မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ 
ခဲ့ပါသည္။

 သိကၡာတင္ အခမ္းအနား၌ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာ 
လာစ္းမန္ထန္းမွ ၾသဝါဒ တရားေရေအး တုိ္က္ေကၽြးရာ၌ 
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို 
သင္ျပေပးဖုိ႔ရန္ႏွင့္ သားေတာ္၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံ 
ရန္ လူသားေတြထဲမွ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ေက်းဇူး

တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဦးပဥၥင္းႀကီးရဲ႕ဘဝမွာလည္း ရ 
ဟန္းသိကၡာကို ခံယူသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သခင္ခရစ္ေတာ္ 
၏ကိုယ္စား၊ ကိုယ္ပြားသခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေနရာကိုယူကာ 
ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာ 
လမွာ ရဟန္းေဘာင္သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့သူမ်ားကို ခ်ီးမြမ္း 
ဂုဏ္ျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ယခုလုိေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဦးပဥၥင္း 
ႀကီးအားလည္း ဘုရားသခင္မွ ေရြးေကာက္ေပးတဲ့အ တြက္ 
ေမဂြန္သာသနာအုပ္စုမွ ဘာသာတူမ်ားသာမက 
မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂို္ဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ တစ္ခုလံုးမွ 
ဘာသာတူမ်ားမွလည္း ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္းကို ျမြက္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 ေမဂြန္သာသနာအုပ္စု၌ ယခုလို ရဟန္းသိကၡာ 
တင္ျခင္းအခမ္းအနားကို က်င္းပျခင္းမွာ ပထမဦးဆံုးအ 
ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး Fr.Patrick Win Lwin Htun သည္ ေမဂြန္ 
သာသနာအုပ္စု၏ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ေရာက္ရွိေသာ ရဟန္း
တစ္ပါးလည္းျဖစ္တယ္လို႔သိရွိရပါသည္။

 Pinky – (MDY-OSC)

ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ အတြက္ ရဟန္း အသစ္ ႏွစ္ပါး သိကၡာတင္ပဲြ 
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃) ရက္ေန႔ 
တြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ စိန္ပီတယ္ 
ကယ္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ ရဟန္း 
သိကၡာတင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ 
လက္ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္းႀကီး Columban 
ေစာထြန္းလင္းႏွင့္ ဦးပဥၥင္းႀကီး Paschal 
ကိုကိုေအာင္တို႔သည္ ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာ 
ကို ခံယူခဲ့ပါသည္။ 

 ရဟန္းေတာ္သစ္ Fr. Columban. 
ေစာထြန္းလင္းသည္ ေမရီလန္း သာသနာ 
မွျဖစ္ၿပီး Fr. Paschal ကိုကိုေအာင္ သည္ 
ျမစ္ကေလးသာသနာမွ ျဖစ္ပါသည္။ အဖ 
ဘုရားသခင္သည္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသ 
နာကိုရဟန္းေတာ္ သစ္ႏွစ္ပါးကုိ ေပးသ 
နား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ 

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာတြင္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၁၄ ပါး ႐ွိၿပီျဖစ္ 
ပါသည္။ 

Pathein OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄) ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ Alexander ဦးၿပံဳးခ်ဳိ ၏ 
ဆရာေတာ္ ဝါေတာ္ (၈) ႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳပြဲေတာ္အခမ္းအနား

 ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ သိုးထိန္း 
ဆရာေတာ္ Alexander U Pyone Cho ၏ 
ဆရာေတာ္ဝါေတာ္ (၈) ႏွစ္ျပည့္ ေက်းဇူး 
တင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္အား စိန္ေပါလ္ 
ကာသီျဒယ္ မိေခ်ာင္းရဲ ျပည္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီီလ (၂၇) ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ 
ညေန ၅ နာရီတြင္ အဖ ဆရာေတာ္ ကိုယ္ 
တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းေတာ္ (၉) ပါး ႏွင့္ 
အတူ မစၧားတရားပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

 မစၧားတရားတြင္စစၥတာရ္ ၂၀ ပါး 
ႏွင့္ ဘာသာဝင္ ၃ဝဝ ေက်ာ္  ပါဝင္ဆုေတာင္း 
ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ 
အၿပီးတြင္ အဖဆရာေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳ 
ျခင္း အခမ္းအနား ဆက္လက္ က်င္းပၾက 
သည္။ ထိုအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ရဟန္း 
သီလ႐ွင္မ်ားအား ညေနစာျဖင့္တည္ ခင္း 
ဧည့္ခံခဲ့ၾကၿပီး ဘာသာဝင္မ်ားအား မုန္႔ဟင္း 
ငါးျဖင့္ဧည့္ခံ ခဲ့ပါသည္။
   Pyay - OSC

ျမန္မာျပည္ PMS ကိုယ္စားလွယ္မ်ား Missionary Formation Course တက္ေရာက္
 ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳမ်ားအစည္း 
အရံုး (Pontifical Mission Union–PMU) ၏ ဖိတ္ၾကား 
ခ်က္ျဖင့္ Missionary Formation Course သို႔ တက္ေရာက္ 
ရန္ ျမန္မာျပည္မွ Fr. Cyril Win Maung (PMS ပုသိမ္ 
သာသနာလံုးဆိုင္ရာဒါရိုက္တာ)၊ Fr. Augustine Bo Bo 
(PMS လြိဳင္ေကာ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာဒါရိုက္တာ)၊ Isabel-
la Pyone Pyone Aung (PMS – Myanmar office) တို႔ 
သည္ ဗာတီကန္ရွိ CIAM (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ 
လုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုဌာန) သို႔ မတ္လ (၁) 
ရက္ေန႔ တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလကို သာသနာျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ အထူး 
ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုေၾကာင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေအာက္ 
တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ (Mission Sunday) အန္ေဂ်လုစ္ 
ေမတၱာဆိုခ်ိန္၌ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တို 
ဘာလ၊ အထူးသာသနာျပဳကာလအတြက္ ေထာက္ရႈဆင္ 
ျခင္ရန္ ေခါင္းစဥ္ကို Baptized and Sent : the Church 
of the Christ on Mission in the World ေပးခဲ့သည္။ 
ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားအေနနွင့္ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူ 
စဥ္ ျပဳခဲ့ၾကသည့္ ကတိသစၥာကို ျပန္လည္အမွတ္ရဆင္ျခင္ 
ေစရန္နွင့္ ေစလႊတ္ျခင္း၌ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ ေဟာေျပာ 
ေၾကျငာျခင္းအား ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

 သင္တန္းတြင္ EMMOCT 2019 – PMU, Church 
Mission and PMS, The Mission ad gentes in Maxi-
mum Illud, Baptized and Sent: the Church of Christ 

on Mission in the World, Mission ad Gentes in the 
Acts of the Apostles, Media Communication and 
Digital World စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးၿပီး၊ 
ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ 
ေသာ (၁) ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ျခင္းျပန္႔ပြားေရး 
အသင္း (၂) ရဟန္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားအသင္း (၃) ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာ တမန္ေတာ္ႀကီး 
ရွင္ေပတ႐ု အသင္း (၄) ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ 
မ်ားအစည္းအရံုး စသည့္အသင္း ေလးသင္းအေၾကာင္းကို 

လည္း ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

 သင္တန္းသို႔ နိုင္ငံေပါင္း (၁၃) နိုင္ငံမွ ကိုယ္စား 
လွယ္ (၂၉) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြး 
ေႏြးျခင္းကို PMS IN OUR COUNTRIES ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
တက္ေရာက္လာေသာ နိုင္ငံအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းကို အဆံုးသတ္ 
ခဲ့ၾကသည္။

     Isabella 

ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ဓာႏု ၏ 
(၇၁) ႏွစ္ျပည့္ ေက်းဇူးတင္ မစၦား

 ေတာင္ငူသာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ ဓာႏု ၏ (၇၁) ႏွစ္ျပည့္ 
ေက်းဇူးတင္မစၦား ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္း မိတ္ဆုံစားပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃) ရက္ 
ေန႔တြင္ ကက္ကလစ္ ဓမၼာ႐ုံ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 သီလ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား (၁၅၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ဂုဏ္ျပဳကာ ေန႔လည္စာ 
မိတ္ဆုံစားပြဲ ကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။ 

                  ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္း
    က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာအုပ္စု    
ရွိ အသက္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းရွိ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းကို 
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၈-၂၄ ရက္ေန႔ 
အထိ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ စြမ္ဆပ္ကုန္းရွိ RCM 
ေက်ာင္းဝင္း PIME ခန္းမေဆာင္တြင္က်င္းပ 
ခဲ့ သည္၊၊

 ကေလးစုစုေပါင္း ၁၃၇ ဦး တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္၊၊ ၎သင္တန္းကို  က်ိဳင္းတံု 
ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ပီ 
တာလြီးစ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.
မားရီယို မာတူးႏွင့္တကြ လက္ေထာက္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္လည္း 
ေကာင္း၊ ဘုရားစကားကို စစၥတာရ္ စုစုလိႈင္ 
ႏွင့္ စစၥတာရ္ခရစၥတင္း (က႐ုဏာေရး သီလ 
ရွင္)၊ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 သင္တန္းတြင္ စားသံုးကုန္ မုန္႔မ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စားသံုးသူေရးရာမွ ဦးသန္း 
စိုးႏွင့္အဖြဲ႕မွ ရွင္းလင္းလမ္းၫႊန္သင္ျပေပးခဲ့
ပါသည္။ ထုိ႔အတူ သြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

အေၾကာင္းကိုလည္း သြားဘက္ဆိုင္ရာ 
ေဒါက္တာ ဂ်ီးႏိုေမာင္ေမာင္ႀကီးႏွင့္ ဇနီးတို႔မွ 
ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
မ်က္စိဆရာဝန္မွလည္း မ်က္စိက်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းသင္ျပေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ထို႔အတူအျခားေသာပညာေပးျခင္း

ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့ 
ပါသည္။

 အသက္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းရွိ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္း ၿပီး 
ေနာက္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အထက္ႏွင့္ ၁၅ 
ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 

သင္တန္းကို လည္း က်ိဳင္းတံု စိန္ဂ်ိဳးဇက္ 
တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၅) ရက္ 
မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃) ရက္ေန႔အထိ 
တစ္ပတ္တာ သင္တန္းျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။

Keng Tung - OSC

ကုိးပင္း (Kolping Family) ညီလာခံ က်င္းပျခင္း

 စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ ကုိးပင္ညီလာခံႏွင့္ အ 
လုပ္အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ  ျပည္ 
သာသနာ၊ သံတြဲၿမိဳ႕၊ စာနီေတာင္၊ လာဇာလက္မယ္ေတာ္ 
သခင္မေက်ာင္း ပရဝုဏ္ အတြင္းရွိ ကုိးပင္းခန္းမတြင္ 
ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာမုိက္ကယ္  ၾကည္ 
လြင္မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံတြင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး (၅)ပါး၊ စိန္ဖရမ္းစစ္ေဇးဗီးယား သီလရွင္ (၁) 
ပါးႏွင့္ ျမန္မာတဝွမ္းမွ ကုိးပင္းမိသားစု (၄၈) ခုမွ 
ကုိယ္းစားလွယ္ႏွင့္ ေလ့လာသူ စုစုေပါင္း (၁၁၆) ဦးတက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ဖာသာရ္ မုိက္ကယ္ ၾကည္ 
လြင္မွ အမွာစကားေျပာ ၾကား 
ရာတြင္ ကုိးပင္း မိသား စုမ်ား 
သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ပုံ သက္ေသ 
ေကာင္းမ်ားကုိ အတုယူၿပီး 
က်င့္ေဆာင္ ႏုိင္သူ မ်ား ျဖစ္ေစ 
ရန္၊ ရယူျခင္း ထက္ေပးဆပ္ျခင္း 
ပါရမီ ကို က်င့္ၾကံ တည္ေဆာက္ 
ႏုိင္ သူ မ်ားျဖစ္ေစရန္ ခြန္အား 
ေပး မွာၾကား ခဲ့ပါသည္။ 

 ေတာင္ႀကီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာ 
သနာမွ ဖာသာရ္ ဘာစီး လီယုိ 

ဘန္မွလည္း မိသားစုဝင္မ်ားအား အားေပးစကား ေျပာၾကား 
ရာတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကုိ တြဲ 
ဘက္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ ေၾကာင္းမွာၾကားခဲ့ပါ သည္။ 

 ကုိးပင္းညီလာခံတြင္ ကုိးပင္းအလုပ္အမႈေဆာင္ 
ေဟာင္းမ်ားႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ား 
ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။ 
အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ားမွာ…

ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး (ဖာသာဒါနီအဲလ္ ေ႒းရီ-
ျပည္သာသနာ)

(၁) ဦးစတီးဗင္တီးနုိ (ဥကၠ႒-ဖယ္ခုံသာသနာ)
(၂) ဦးဂ်ိဳးဇက္ (ဒုဥကၠ႒-လြဳိင္ေကာ္သာသနာ)
(၃) ဂ်ာနီဖာ လဲ့လဲ့ဝင္း (အတြင္းေရးမွဴး-ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္း 

ခ်ဳပ္သာသနာ)
(၄) ဘလားရွာမီးငယ္ (ဒုအတြင္းေရးမွဴး-လြိဳင္ေကာ္ သာ 

သနာ)
(၅) ေနာ္ေဟးလ္ဒါ ၾကဴၾကဴ (ဘ႑ာေရးမွဴး-ျပည္ဂုိဏ္း 

အုပ္သာသနာ)
(၆) အန္ေတာနိယက္တာ ခင္ႏြယ္ဦး (စာရင္းစစ္-ေတာင္ 

ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ)
(၇) ေဘဘီအာနား သန္းသန္းေရႊ (စာရင္းကုိင္-ရန္ကုန္ 

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ)
(၈) ေမာနီးကားခ်ိဳခ်ိဳၿပဳံး (အဖြဲ႕ဝင္-ျပည္သာသနာ)
(၉) ေဒးဗစ္ထြန္းထြန္းႏုိင္ (အဖြဲ႕၀င္-ျပည္သာသနာ)တို႔ 

ျဖစ္ၾကပါသည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔ မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ 
ဆုိၿပီး သက္တမ္း(၃)ႏွစ္ ကုိဆက္ကပ္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။

ေဘာစကုိ

ဤေလာက၏ အျပစ္မ်ားကို 

ယူေဆာင္သြားေတာ္မူေသာ 

ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္ေတာ္ကို ၾကည့္ေလာ့

ေယာဟန္ ၁း၂၉



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄) ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 15

နတ္စား ဘာသာမွ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သုိ႔ ကူးေျပာင္းလာ
 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ တႏုိင္းၿမိဳ႕။

 ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏုိင္းၿမိဳ႕၊နမ္ဘရူ 
ရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္သူ ဦးဖရန္စစ္မေရာင္ 
လဆမ္ (Slg. Francis Marau La Sam) ႏွင့္ 
ဇနီး ေဒၚမာရိယာ နိန္ရူေကာ့ဂ်ာ (Jan Ma-
ria Ning Ru Kaw Ja) တုိ႔မွာ 
နတ္ကုိးကြယ္ျခင္း နတ္စား ဘာသာမွ 
ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သုိ႔ ကူးေျပာင္း 
ဘာသာဝင္လာခဲ့ေၾကာင္း တာဝန္ခံဆရာ 
ကုိလန္ဘန္ မုန္လွ်မ့္ (Sara Columban 
Mung Len) က လူထုဆက္ သြယ္ေရး 
သတင္းဂ်ာနယ္သုိ႔ ယေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ 

 ဘာသာဝင္လာသူ ႏွစ္ဦးတုိ႔၏ 
သမီး ၂ ဦးတုိ႔မွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကက္ 
သလစ္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္သူမ်ား ျဖစ္လာ 
ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

 “သူတုိ႔ ၂ ဦးရဲ႕ သမီးေထြး မ 

ဂ်ာေအာန္လု (၁၈) ႏွစ္က ငယ္ကတည္း 
ကေန ဒီရပ္ကြက္က အာေဝမာရိယာ မူႀကိဳ 
ေက်ာင္းမွာ ေနခဲ့တယ္။ ႀကီးျပင္းလာတဲ့ 
အခါမွာလည္း လူငယ္ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ 
ဝင္တယ္။ အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ 
သိျမင္လာခဲ့တယ္။ ၂၀၁၇ ကုန္ပိုင္းမွာ သူ႔ 
အမလည္း ယံုၾကည္သူ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ 
ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူခဲ့တယ္” လုိ႔ တာဝန္ခံ 
ဆရာ ကုိလန္ဘန္က ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 ယခုကဲ့သုိ႔ ဘာသာဝင္လာျခင္း 
ေၾကာင့္ အင္မတန္ပင္ ဝမ္းသာ အားရမိပါ 
ေၾကာင္း ဆရာက ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 ႀကိဳဆုိ လက္ခံ ဆုေတာင္းျခင္း 
အစီအစဥ္ကုိ ဦးဖရန္စစ္ မေရာင္လဆမ္ 
ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး တႏုိင္းေက်ာင္း 
ထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္အင္ေဘာင္ 
ေဇာ္ လတ္မွ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာ 
ေပးအပ္ ျခင္း၊ လက္ေထာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေဇာ္တူး မွ စစ္မွန္ေသာ ကက္သလစ္ 

ခရစ္ယာန္ သမုိင္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ၾသဝါဒ 
မိန္႔ၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 မိခင္၊ ဖခင္၊ လူငယ္ အသင္းမ်ားႏွင့္ 
ဓမၼဆရာ ဆရာမတုိ႔မွ သြားေရာက္ ႀကိဳဆုိ 
ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

တႏုိင္းၿမိဳ႕ နမ္ဘရူ ရပ္ကြက္အတြင္း ဗုဒၶဘာ 

သာ၊ နတ္စား ဘာသာ၊ ႏွစ္ျခင္း ဘာသာ 
မ်ားမွ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သုိ႔ ကူး 
ေျပာင္းယံုၾကည္လာသူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ ရိွေနၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂြ်န္ဆုိင္းလတ္ေအာင္ (ဒြမ္ဘုန္းခ)

Photo Crd; RVA - Kachin

MCHAN ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ

 ျမန္မာကက္သလစ္ HIV/AIDS 
(MCHAN) မွႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ HIV ေဝဒ 
နာသည္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား 
အတြက္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကိုလားရွိဳးၿမိဳ႕ ဆပ္ေျဖ 
ျခင္းဂိုဏ္းလူအိုရံုတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါ 

ရီလ ၂၀ ရက္ မွ ၂၂ ရက္ထိ (၃)ရက္တာ 
က်င္းပခဲ့ ပါသည္။

 ဝတ္ေစာင့္ပြဲသို႔ ျမန္မာနုိင္ငံကက္
သလစ္သာသနာအတြင္းရွိ HIV လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕(၁၂) ဖြဲ႕မွအဖြဲ႕ 

ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤဝတ္ 
ေစာင့္ပြဲသည္ ကၽြနု္ပ္တိုုု႔နားလည္ထားေသာ
ဘုုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနွင့္ ေက်းဇူးေတာ္
မ်ားပို၍နက္ရွိဳင္းေစရန္ HIV ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္သူအေနနဲ႔ ကၽြနု္ပ္တို႔ကိုယ္ကို ပို၍ 
နားလည္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ 
သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

 ပထမေန႔တြင္ ဆရာေတာ္အလက္ 
ဇႏၵားျပံဳးခ်ိဳ (က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒) 
မွ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေၾကာင္းေဟာၾကားခဲ့ပါ
သည္။ ဒုတိယေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ခရစၥတိုဖာရခ်္ (ဝိညဥ္ေရးလမ္းညႊန္) ဒါရိုက္ 
တာမွ မိမိကိုယ္ကိုသိရွိျခင္းအေၾကာင္းၾသဝါ
ဒေပးခဲ့ၿပီး၊ တတိယေန႔တြင္ လားရွိဳးသာသ 
နာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီိး ေဂ်ာ့ခ်္လရိန္မွ ခ်စ္ 
ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ၾသဝါဒေပးခဲ့ပါသည္။ 
ဤသံုးရက္တာဝတ္ေစာင့္ပြဲတြင္ မစာၦးတရား 
ပူေဇာ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ HIVနွင့္AIDS 
လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ 

ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ားပါဝင္ပါ 
သည္။

  ဝတ္ေစာင့္ပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား 
နွင့္ ဆရာေတာ္အလက္ဇႏၵားျပံဳးခ်ိဳ တို႔မွ 
လားရွိဳးၿမိဳ႕HIV   ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ 
(၂)ခုျဖစ္ေသာ ဂရုဏာအလင္းနား ခိုေဆာင္ 
ႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ နားခို 
ေဆာင္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာကာ လူနာ 
မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္ေပးခဲ့ပါသည္။

 MCHAN ဝတ္ေစာင့္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ 
လံုးတြင္ အဖက္ဖက္မွကူညီေစာင့္ေပးေသာ
လားရွိဳးသာသနာမွ ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးႏွင့္ သီလရွင္မ်ားအားအထူးေက်း 
ဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါ 
သည္။

(MCHAN)
အဲလီဇဘတ္ေဟမာလြင္

 ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ 
ငွက္ေပ်ာ ေတာတိုက္နယ္ တတိယ အႀကိမ္ 
ေျမာက္ ကေလးသူငယ္သသနာျပဳ သင္ 
တန္းအား ေဒါဒါခုိ ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၉ ခု 
ႏွစ္ မတ္လ ၁၄ရက္ မွ ၁၈ ရက္ အထိ  ငါး 
ရက္တာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

  ထိုသင္တန္းတြင္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ႏွင့္ 
ဆပ္ေျဖျခင္း သီလရွင္မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
တိုက္နယ္ လူငယ္ အာမခံမ်ား မွ သင္တန္း 
မွဴးမ်ားအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။

 တစ္တိုက္ နယ္လံုးရွိ  ကေလး 
သူငယ္ သာသနာျပဳ အသင္းဝင္မ်ား၂၇၆ 
ဦး လာေရာက္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။

OSC TAUNG NGU

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကေလးသူငယ္ သသနာျပဳ သင္တန္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)
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ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ လုဒ္ မယ္ေတာ္ 
သခင္မပြဲေတာ္ႏွင့္ တြတၱမူေက်းရြာ  ဘုရား 
ေက်ာင္းပြဲေတာ္ႀကီးကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) 
ရက္ေန႔ ညေနက ေရေက်ာ္ေလးေက်းရြာသို႔ 
မယ္ေတာ္ေဒသစာရီ လွည့္လည္ျခင္း၊ ေဖ 
ေဖာ္၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔ ညေနက တြတၱမူ 
ေက်းရြာ ပန္းလိႈင ္၊ မိုးမခေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက ္
ပဲ့ေထာင္ မ်ားျဖင့္ဆင္းတုေတာ္မ်ား တင္ 
ေဆာင္၍ ေဒသစာရီလွည့္လည္ျခင္း၊ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ ဖူးေျမာ္ျခင္း 
မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေဒသစာရီ လွည့္လည္ရာတြင္ ပဲ့ 
ေထာင္အႀကီး (၉) စီးႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား 
လုိက္ပါသည့္ စက္ေလွအငယ္ (၁၅) စီး ျဖင့္ 
တြတၱမူ ေက်းရြာမွ စတင္ ထြက္ခြာၿပီး 
လက်ာ္းႀကီး သာသနာအုပ္စု၌ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ဖူးေျမာ္ကာ ေခတၱခဏရပ္နားၿပီး ျပန္ 
လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။ မိုးမခေခ်ာင္း 
အတြင္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္ျခင္းကို 
ညေန (၅း၀၀) နာရီမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ည (၈း၀၀) 
ေက်ာ္ တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

 ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ 
ပြဲေတာ္ေက်းဇူးတင္ မစာၦးတရားကို ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ ဦးေဆာင္ 
ကာ ပူူေဇာ္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလး ကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ သာသနာတို႔မွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အနီး 

( ၇) ႀကိမ္ေျမာက္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ႏွင့္ တြတၱမူေက်းရြာ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း 
အနား ရြာမ်ား မွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား (၁၀၀၀) 
ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

 တြတၱမူ ေက်းရြာမွ သာသနာ 
အက်ိဳး ေတာ္ေဆာင္ နာယက ဦးသိန္းေရႊ 
မွလည္း “ တြတၱမူေက်းရြာ ဘုရားေက်ာင္း 
အေဟာင္း နာဂစ္မုန္တို္္င္းေၾကာင့္ ပ်က္စီး 
သြားလို႔  ဘုရားေက်ာင္းကို အသစ္ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ကာ မိုးမခ 
ေခ်ာင္းအတြင္း ခုလို မယ္ေတာ္ေဒသစာရီ 
လွည့္လည္ျခင္းကို စတင္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီႏွစ္ 
ဆုိရင္ (၇) ၿကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီ။ အနီးနားမွာရွိတဲ့ 
ရြာေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ က်င္းပတာျဖစ္ 
တယ္။ ကုန္က်စရိတ္ကိုေတာ့ တြတၱမူကပဲ 
တာ၀န္ယူတယ္။ ေဒသစာရီ လွည့္လည္တဲ့ 
အခါ အနီးမွာရွိတဲ့ရြာေတြက ပဲ့ေထာင္တစ္ခု 
စီမွာ ဆင္းတုေတြ တင္ေဆာင္လာၾကတယ္။ 
တြတၱမူ ေက်းရြာမွာ ေခ်ာင္းေတြ ေပါတဲ့ 
အတြြက္ မယ္ေတာ္လွည့္တဲ့အခါမွာ ကုန္း 
ေၾကာင္း လွည့္လည္ဖို႔ မျဖစ္တဲ့ အတြက္ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးနဲ႔ေဂါပကေတြ တုိင္ 
ပင္ ေဆြးေႏြးၿပီး ယခုလို ေခ်ာင္းအတြင္း 
လွည့္လည္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္တယ္ “ ဟု ေျပာ 
ျပခဲ့ပါသည္။

 ကိုအယ္ဘီႏူး မွလည္း “တြတၱမူ 
ေက်းရြာ ဘုရားေက်ာင္းပြဲ က်င္းပတဲ့အခါ 
အနီးနားရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွ တြတၱမူ 
ေက်းရြာဤ၌ ပြဲက်င္းပသည့္အခါတို္င္း လာ 
ေရာက္၀ိုင္း၀န္းကူညီလုပ္အားေပးၾကသည္

မွာ တြတၱမူေက်းရြာ၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ခု 
ျဖစ္တယ္” လုိ႔ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 တြတၱမူေက်းရြာ လုဒ္ မယ္ေတာ္ 
ပြဲႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို က်င္းပသည္ 
မွာ (၇) ႀကိ္မ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္ ပါသည္။ မိုးမခ 
ေခ်ာင္းအတြင္း မယ္ေတာ္ေဒသစာရီ လွည့္ 
လည္ျခင္းမွာ တြတၱမူေက်းရြာ၏ ထူးျခား 

ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုေလာေလာ ဆယ္ 
အတြင္း ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရြာမ်ားမွဘာ
သာ၀င္မ်ားသာ ပါ၀င္ၾကၿပီး 
ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ အျခားေသာ 
သာသနာမ်ားမွလည္း ပါ၀င္ႏိုင္ ရန္ 
ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု သိရွိိရပါသည္။

Pinky – (MDY-OSC)

 ပုသိမ္  ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာပိုင္   ေဇာင္ းတန္ းသာသနာ ၊  ေတာင္ စိန္   ေက်းရြာတြင္  ၂၀၁၉ မတ္ 
လ ၁၈ ရက္  ေန႔၌ အစဥ္ မိႈင္ းမ ေတာ္ မူ ေသာ သခင္ မ ဘုရား ေက်ာင္ း  ေကာင္ းခ်ီး ေပးပြဲကို ပုသိမ္ 
ဆရာ ေတာ္  ဂြၽန္ မန္ းဆိန္ းဟွီ မွ  ေကာင္ းခ်ီး ေပး ဖြင္ ့လွစ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 

ဤအခမ္ းအနားတြင္  အဖဆရာ ေတာ္  ဂြၽန္ မန္ းဆိန္ းဟွီ ႏွင္ ့  ေဇာင္ းတန္ းသာသနာ  ေက်ာင္ း 
ထိုင္ ဘုန္ း ေတာ္ႀကီး Fr. Felix စိုးဝင္ းတို႔မွ အစဥ္ မိႈင္ းမ ေတာ္ မူ ေသာ သခင္ မ ဘုရား ေက်ာင္ း 
ေဆာင္ သစ္ အား  မတ္ လ၁၈ ရက္  ေန႔ နံနက္  ၇ နာရီခြဲတြင္  ဖဲႀကိဳးျဖတ္  ဖြင္ ့လွစ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 

ဆက္ လက္ ၿပီး  ေမတၱာ ေရႏွင္ ့  ေလာဗန္ ကို ဘုရား ေက်ာင္ း ေဆာင္  အတြင္ း၊ အျပင္  လွည္ ့ 
လည္  ပက္ ဖ်န္ းၿပီး မစၦားတရား ေတာ္ ျမတ္ ကို ရဟန္ း ေတာ္ မ်ား ၂၅ ပါး ျခံရံလ်က္  ဘာသာဝင္ 
၅၀၀  ေက်ာ္ တို႔ ပါဝင္ ဆု ေတာင္ း ေပးၾကပါသည္ ။ 

OSC Pathein

အစဥ္ မိႈင္ းမ ေတာ္ မူ ေသာသခင္ မ ဘုရား ေက်ာင္ းသစ္အား  ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္ပြဲ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄) ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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လိပ္သို တိုက္နယ္ ၊ မိခင္အားနာအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း
 ေတာင္ငူသာသနာ၊ လိပ္သိုတိုက္ 
နယ္လုံးဆိုင္ရာ မိခင္အားနာအသင္း၏ ႏွစ္ 
ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး 
ႀကီးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔ မွ 
(၄) ရက္ေန႔ အထိ ေက်ာင္းကုန္း ေက်းရြာ 
ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကပါ 

သည္။

 ၎ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို Rev. Fr. 
ဒါေညးလယ္ အာခိုး၊ Rev. Fr. ေဂေဂၚရီ 
ထြန္းတင္၊ Rev. Fr. ေဆဗာစတီယန္ တင္ 
ဝင္းလင္း၊ Rev. Fr. အူဘားဒို ေစာအားတစ္ 
တိုမွ တရားေရေအး တိုက္ေကြၽး ေပး 

ခဲ့ပါသည္။ 

 ေကာင္း ေသာသိုးထိန္း သီလ႐ွင္ 
ဂိုဏ္းမွ Sr. ႐ိုစီမိုး၊ Sr. ခရစၥတီးႏွင့္ လိပ္သို 
တိုက္နယ္ မိခင္အသင္း တာဝန္ခံ Sr. B. 
ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ (ISR) တို႔မွ သမၼာက်မ္းစာ 
ပလႅင္တင္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ သာသနာျပဳ 

စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား တစ္ 
နာရီ ဝတ္ျပဳ ဖူးေမ်ွာ္ျခင္းႏွင့္ သြန္သင္ခ်က္ 
မ်ား ေဝမ်ွ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ပါဝင္ တက္ေရာက္သူ (၁၈၂) ဦး 
ရိွပါ သည္။ 
ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

 ဝါတြင္း ကာလသည္ ပါစကားပြဲ 
ကာလ မတုိင္မီ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဝါတြင္း 
ကာလတြင္ ကာလဝါရီေတာင္ေပၚ၌ ဒုကၡ 
စရိယာခံကာ အေသခံေတာ္မူေသာ ေယဇူး 
သခင္၏ အထြဋ္အထိပ္ ေပးဆပ္ အနစ္နာ 
ခံျခင္းအား ျပန္လည္ ေအာက္ေမ့ သတိရ 
ေသာ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္ အေပါင္းသည္ 
Fasting အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ Abstinence 
အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ လိင္မႈကိစၥ၊ အတင္း 
ေျပာျခင္း ကဲ့သို႔ အမူအက်င့္မ်ား ၿခိဳးျခံျခင္း 
ျပဳသည့္ ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ 

 ပါစကားပြဲ မတုိင္မီ ရက္ေပါင္း ၄၀ 
ကာလအား ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၏ အေသခံ 
ျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအား ေအာက္ 
ေမ့ သတိရသည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။ ဝါတြင္း 
ကာလအတြင္း ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ 
မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အား အာရံုျပဳမႈ 
အားေကာင္းေစရန္ Abstinence အမူ 
အက်င့္ ၿခိဳးျခံျခင္း Fasting အစာေရွာင္ျခင္း၊ 
ျပဳၾကသည္။

Abstinence အမူအက်င့္ ၿခိဳးျခံျခင္း

 Abstinence ဟူသည္မွာ တစ္စံု 
တစ္ခုကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ “မလုပ္ပဲ ေနျခင္း” 
ဟု တုိက္ရိုက္ အဓိပၸာယ္ရသည္။ ဥပမာ - 
ဝါတြင္းတြင္ အရက္ မေသာက္ပဲေနျခင္း၊ 
ေခ်ာကလက္ မစားပဲ သာယာသည့္ အရ 
သာ အခ်ိဳေရွာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဆုိလုိသည္။ ၿခိဳး 
ျခံျခင္း အက်င့္ဆုိးေရွာင္ျခင္းအား အဓိက 
လုပ္သည့္ ေန႔မွာ ဝါတြင္းကာလရွိ ေသာၾကာ 
ေန႔မ်ား၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ ျပာခံပြဲႏွင့္ ေသာၾကာ 
ေန႔ႀကီးတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အသင္းေတာ္ 
ဥပေဒ ကာႏြန္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အ 
သက္ ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ ဗုဒၶဟူးေန႔ႀကီးႏွင့္ 

အစာေရွာင္ျခင္းႏွင့္ အမူအက်င့္ ၿခိဳးျခံျခင္း

Fasting and Abstinence

ဝါတြင္းကာလ ေသာၾကာေန႔မ်ား၌ အသား 
ေရွာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထား 
သည္၊ (ကာႏြန္ အမွတ္ ၁၂၅၀ - ၁၂၅၃)

 ဝါတြင္း ကာလတြင္ ကက္သ လစ္ 
မ်ားသည္ မိမိအတိုင္းအတာ အရ ေနာင္တ 
ယူျခင္းႏွင့္ အမူအက်င့္ ၿခိဳးျခံ ေရွာင္ရွား 
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္း ထားသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳေရွာင္ျခင္း၊ တီဗီြရိႈးပြဲမ်ား 
ေရွာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရံုး အသြား အျပန္ 
ကားေပၚတြင္ သီခ်င္း နားေထာင္မႈ ေရွာင္ 
ရွားျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ မိမိ ဇြဲမည္မွ်ႀကီးေၾကာင္း ဆန္းစစ္ 
သည္မဟုတ္၊ ယံုၾကည္သူမ်ား ခရစ္ေတာ္ 
အား ပိုမို အာရံုစိုက္ရန္ အမူ အက်င့္ 
အခ်ိဳ႕ကို ေရွာင္ရွားျခင္း ျဖစ္ေလ သည္။ 
ဥပမာ - သူတစ္ဦးသည္ မိမိ ႏွစ္သက္ေသာ 
တီဗီြရိႈးပြဲ တစ္ခုအား မၾကည့္ပဲ ေနလုိက္ 
ေသာ္လည္း အျခားေသာ တီဗီြလုိင္းမ်ားအား 
ေလွ်ာက္ဖြင့္ၾကည့္ေနလွ်င္ ဝါတြင္းတြင္ ထုိ 
သုိ႔ေသာ အမူအက်င့္ ၿခိဳးျခံ ေရွာင္ျခင္း 

သည္ ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ ဦးတည္သည့္ 
သေဘာ မသက္ေရာက္ေပ။ ထုိသုိ႔ ျပဳမည့္ 
အစား သူတစ္ဦးသည္ ႏွစ္သက္ေသာ တီဗီြ 
ရႈိးပြဲ ၾကည့္ျခင္းကို ေရွာင္ရွား၍ အခ်ိန္ပုိအား 
ဆုေတာင္းျခင္း၊ မိသားစုအား ကူညီျခင္း၊ 
မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္းတုိ႔ျဖင့္ 
အခ်ိန္ကုန္ႏုိင္သည္။

 ထုိ႔အျပင္ သူတစ္ဦးသည္ အျပစ္ 
ဒဏ္ဆပ္ေျဖျခင္း ျပဳက်င့္လုိလွ်င္ ကက္သ 
လစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ကက္သလစ္ ဝိညာဥ္ 
ေရး လမ္းညႊန္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသင့္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အျပစ္ဒဏ္ဆပ္ေျဖျခင္း အမူအ 
က်င့္ ေၾကာင့္ မိမိ၏ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ 
အျခားသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား ထိခုိက္မႈ၊ 
ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္ေစလွ်င္ 
၎သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ 
မကုိက္ညီ၊ ဆန္႔က်င္သည္။

အစာေရွာင္ျခင္း၊ အစာေလွ်ာ့စားျခင္း

 တုိက္ရုိက္ အဓိပၸာယ္ ျပန္ဆုိလွ်င္ 

ေလွ်ာ့လုပ္ျခင္းဟု ေခၚဆုိသည္။ ကက္သ 
လစ္ အသင္းေတာ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ 
အသက္ ၅၉ ႏွစ္ အရြယ္မ်ားအား ဗုဒၶဟူး 
ျပာခံပြဲႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ႀကီးတြင္ အစာ 
ေရွာင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္၊ (ကာႏြန္ 
အမွတ္ ၉၇)။ ထုိေန႔မ်ားတြင္ သူတစ္ဦးသည္ 
အားမျပတ္သြားရန္ တစ္နပ္သာ (ျပည့္ျပည့္ 
ဝဝ) စားႏုိင္သည္ ျဖစ္သလုိ၊ အစာအနည္း 
ငယ္ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ စားႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ 
အစာအနည္းငယ္ စားရာ၌ ခါတိုင္း စား 
သကဲ့ သို႔ မ်ားမ်ားစားစား စား၍ မရေပ။

 သေရစာမုန္႔မ်ား စားရန္ မသင့္ 
ေတာ္ေပ။ အရည္ေသာက္ကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳ 
ထားသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားအား အစာေရွာင္ 
ျခင္းမွ ျခြင္းခ်က္ ေပးထားသည္။ နာမက်န္း 
ဖ်ားနာ၊ အားနည္းေနသူမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ 
ေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ခႏၶာ ပင္ပင္ပန္းပန္း 
အလုပ္ လုပ္ရသူမ်ားသည္ ဝါတြင္းကာလ 
တြင္ အစားေရွာင္ရန္ မလုိေၾကာင္း အသင္း 
ေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည္။

 ဝါတြင္းကာလ ဟူသည္မွာ အစာ 
ေရွာင္ျခင္းႏွင့္ အမူအက်င့္ ေရွာင္ျခင္းျဖင့္ 
အနစ္နာခံ နာက်င္မႈ ခံစားရန္ ရည္ရြယ္ 
ေၾကာင္း မွတ္သားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိ 
သုိ႔ အနစ္နာခံ အနာခံျခင္းကိုလည္း စိတ္ 
ပ်က္ ညီးတြားျခင္းျဖင့္ ျပဳရမည္ မဟုတ္ပဲ 
လူသားထု အတြက္ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ 
သခင္၏ ေဖာ္ျပ၍ မရႏုိင္ေသာ ေပးဆပ္ 
အနစ္နာခံျခင္းအား ပိုမို နားလည္ရန္ အလုိ႔ 
ငွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ဝါတြင္း 
ကာလတြင္ လုိလုိလားလား အနစ္နာခံရန္ 
ျဖစ္သည္။

Lawrence Jangma Mung Song
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)
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ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 သမိုင္းကို တန္ဖိုး ထားၾကသူမ်ား 
က မိမိ၏ လက္ရွိအခ်ိန္ ဘဝအေျခအေန 
တိုင္းကို တန္ဖိုးထားၾကမည္ဟု ယုံၾကည္မိ 
သည္။

 ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသည္လည္း သ 
မိုင္းထဲ၌ ရွင္သန္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 
ေခတ္သစ္တိုင္းက ေခတ္ေဟာင္းမွ ျဖစ္လာ 
စၿမဲျဖစ္သလို ေခတ္ေဟာင္းတိုင္းကလည္း 
ေခတ္သစ္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳ ေနေလ 
သည္။ သမိုင္း(သို႔) အတိတ္ထဲမွ ဂုဏ္ယူ 
စရာေလးေတြကို အားရဂုဏ္ယူရမည့္အတူ 
သမိုင္းဆိုးမ်ား မွလည္း ေရွာင္ရွား ရမည့္ 
အရာမ်ားကို ဆင္ျခင္မွတ္သားရမည္ ျဖစ္ 
သည္။ သမိုင္းရွိ ၍တီထြင္ဆန္းသစ္ မႈမ်ား 
ေပၚလာၾကသည္၊ တီထြင္မႈတိုင္းသည္ ေရွး 
က်ေသာ နည္းပညာအဆင့္ဆင့္ကုိ အေျခ 
ခံ၍  ဆန္းသစ္ ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဟာင္းတုိင္းသည္ 
တန္ဖိုးရွိသည္။ အေဟာင္းကို မေမ့သင့္။ 
အေဟာင္းကို ေက်းဇူးတင္ရမည္။ 

 သမိုင္း ႏွင့္ အေဟာင္းျဖစ္ျခင္း၏ 
ေကာင္း၊ ဆိုးမ်ား ကို ေတြးမိရင္း ျမန္မာျပည္ 
ဆေလးရွင္း သီလရွင္မ်ား၏ ႏွစ္ေဟာင္း 
မ်ားမွ ဂုဏ္ယူစရာ အေၾကာင္းမ်ား ေအာက္ 
ေမ့ သတိရကာ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူး 
တင္မိပါသည္။

 ဆေလးရွင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ 
၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔  ေရာက္ရွိ 
လာခဲ့ၾကၿပီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႔ရွိ ဖာသာရ္ လဖုန္း 
ေက်ာင္းကို လႊဲေျပာင္း ယူခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိ 
ယ စစ္အၿပီးတြင္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား 
အတြက္ မိမိတုိ႔ လုပ္ေပးခဲ့သည့္အတိုင္း  
မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝျမွင့္တင္ေပးေရး 
အတြက္ ဆေလးရွင္း သီလရွင္မ်ားအား 
ဖိတ္ၾကားရန္  စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။

 ဖာသာရ္ အလက္စ္စီ သည္ ျမန္မာ 
ျပည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး 
ငယ္မ်ားအား  ၾကည့္ရႈ ေစာင့္ေရွာက္မည့္ 
ဆေလးရွင္း သီလရွင္မ်ားအား ေစလႊတ္ 
ေပးရန္ အသင္းဂုိဏ္းရံုးခ်ဳပ္မွ အႀကီးအကဲ 
မ်ားထံ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ မွ ၁၉၆၀ 

ဆေလးရွင္း သီလရွင္မ်ား၏ ျမန္မာျပည္တြင္ အမႈေတာ္ထမ္းျခင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဗလီ

ထိ ဖာသာရ္ ဂ်ာကိုမင္း ေဖာ္တူနားတို ဦး 
ေဆာင္ကာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဖြဲ႕ကို 
အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔ 
(၁၅) ေယာက္ထဲမွ စစၥတာရ္ ဖီလိုေမးနား 
မရီ၊ စစၥတာရ္ ေမရီခ င္ျမင့္၊ စစၥတာရ္ 
တက္ကလား ခ်စ္ေမ၊ စစၥတာရ္ ဆိုဖီယာ 
မခင္သန္းႏွင့္ စစၥတာရ္ အာနားမမ တို႔သည္ 
ခရစ္ယာန္တို႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ 
မယ္ေတာ္သခင္မ၏ သမီးမ်ား(ဆေလးရွင္း 
စစၥတာရ္မ်ား) ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

 ၁၉၆၁၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္  ဆေလး 
ရွင္း သီလရွင္ (၄) ပါးသည္ မႏၱေလးသို႔ 
ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ အီတလီႏိုင္ငံသူ 
စစၥတာရ္ ထေရဇား အန္ဒရီအိုးတီ၊ အိႏၵိယ 
ႏိုင္ငံသူ စစၥတာရ္ သိုတြန္း ဂါလ္၊ မာလ္တာ 
ႏိုင္ငံသူ စစၥတာရ္ အပ္ဂနက္စ္ အာဇိုပါးဒီႏွင့္ 
အီတလီႏိုင္ငံမွ အႀကီးအကဲ စစၥတာရ္ ဒါလ္ 
ေကာလ္ဆိုတို႔အား အိႏိၵိယနယ္စီး အႀကီး 
အကဲ၊ အီတလီႏုိင္ငံသူ စစၥတာရ္ ခ်က္စီးရာ 
ဂါလီးနာတို႔မွ အေဖာ္ျပဳကာ ျမန္မာျပည္သို႔ 

ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ဆေလးရွင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
အကူအညီျဖင့္ ဝါးအိမ္ ကေလးထဲတြင္ က 
ေလးငယ္မ်ား အတြက္  ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ အ 
ျပည့္ျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာ စတင္ လုပ္ 
ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။

 ၁၉၆၂ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခေန 
ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ စဥ္တြင္ မ်ားစြာေသာ သာသနာျပဳ 
ေက်ာင္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းပိုက္ခံရ 
ျခင္း၌ ေမတၱာအရင္းခံ ေစတနာ ထားကာ 
ပညာေပးခဲ့ေသာ သာသနာျပဳ တိုင္းတစ္ပါး 
သားမ်ားအား ျမန္မာျပည္မွ ျပန္လည္ထြက္
ခြါသြားေစခဲ့သည္႔အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစခဲ့သည္။ 

 ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆေလးရွင္း  
သီလရွင္မ်ား သည္လည္း မႏၱေလး ၿမိဳ႕ရွိ 
“Auxilium” ေက်ာင္းကို ခ်န္ထားရစ္ကာ 
မိမိ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားၿပီး သာသနာျပဳရန္ 
ဆက္ လက္ေျခလွမ္းခဲ့ရသည္။ ဆိုးရြားေသာ 
မုန္တိုင္းႏွင့္ တပ္ေခါက္ ျပန္ရျခင္းကဲ့သို႔ 
ေသာ ဆိုးရြားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန 
မွာ ဆေလးရွင္း သီလရွင္မ်ားကို ျမန္မာျပည္ 
မွ အျမစ္ျပဳတ္ရန္အထိပင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
ရရွိခဲ့သည္။

 ဆေလးရွင္း သီလရွင္ မ်ားသည္ 
ျမန္မာျပည္သို႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္ 
ေရာက္ရွိလာရန္ အေၾကာင္းဖန္ခဲ့ ျခင္းမွာ 
ဘုရားသခင္၏ လက္ရာေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သမိုင္းက သက္ေသထူျပန္သည္။ ၁၉၈၇ 
ခုႏွစ္ ဆံုးပိုင္းတြင္ စစၥတာရ္ ေမရီ ခင္ျမင့္ 
သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ၾကာ 
တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာျပည္ရွိ 
မိသားစုထံသို႔ အလည္ျပန္လာရာမွ ၁၉၈၈ 
အေရးအခင္းႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ 

ျပည္မွ ျပန္ထြက္၍ မရ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ 

 ဘုရားရွင္၏ လက္ရာေတာ္သည္ 
လူသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အဆင္ 
ေျပျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေလ့ ရွိသည္ကို 
ဤသမိုင္းတြင္ ျမင္ရျပန္သည္။  ဆေလးရွင္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈျဖင့္ 
ဆေလးရွင္း စစၥတာရ္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ 
ျပန္လည္ အေျခစိုက္လာႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အဖ 
ဒြန္ေဘာစကို၏ အိပ္မက္ စိတ္ကူးမ်ားကို 
ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္ 
ဟု လည္း ဆိုႏိုင္ေပသည္။

 ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍  ျမန္မာ ဆေလး 
ရွင္း သီလရွင္မ်ားသည္ နယ္ေဝးရပ္ျခားမွ 
မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာ 
ကာ အဖဒြန္ေဘာစကိုႏွင့္ အမိမာဇရဲလို 
တို႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးေသာ 
ေက်ာင္းေတာ္ကို (၁၉၉၄) ခုႏွစ္၊ အနီးစခန္း 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ 
ကာ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 ဤသို႔ျဖင့္ ဆေလးရွင္း သီလရွင္ 
မ်ား၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းသည္  တျဖည္း 
ျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာကာ အနီးစခန္း၊ ျပင္ဦး 
လြင္၊ ခ်မ္းသာကုန္း၊ ရန္ကုန္ (၇) မိုင္ႏွင့္ 
လိႈင္သာယာတို႔တြင္ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး 
လူငယ္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုး 
တက္ေရး ဘဝျမွင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အသင္းေတာ္ကို အေစ 
ခံလ်က္ရွိသည္။

 ဤကဲ့သို႔ အသင္းဂိုဏ္း ႀကီးထြား 
လာရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ 
မရွိခဲ့ပါမူ မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ျဖစ္ 
လာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။  ရွင္ေပါလု ဩဝါဒစာ 
(၁ေကာ ၃း၆) တြင္  ''ငါသည္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့၏။ 
အာပိုလိုသည္ ေရေလာင္းခဲ့၏။ သို႔ရာတြင္ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄) ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 ကရင္ ဘာသာစကားစာေပ သင္ၾကားေနၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား သင္ 
ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ ျပန္လည္ မြမ္းမံျခင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၅) ကို ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္ပီတယ္ စိန္ေပၚ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၁ ရက္ႏွင့္ ၂ ရက္ တို႔တြင္ ႏွစ္ရက္တာ ျပန္လည္မြမ္းမံသင္ၾကာျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

မြမ္းမံသင္တန္းကို ႏွစ္စဥ္ ကရင္ ဘတ္ပတစ္ အသင္းေတာ္ (Karen Baptist Church - 
KBC) မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ကူညီ ေပးပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။ သင္တန္းသို႔ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ၏ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ ၾကြေရာက္ကာ အားေပးစကား 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 သင္တန္းအၿပီးတြင္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ မအူပင္ ဇံု (၃) ဇံု အတြင္း႐ွိ ကရင္ ဘာသာစကား 
ႏွင့္ စာေပတတ္ေျမာက္မႈ အားနည္းေနေသးသည့္ နယ္အသီးသီးမွ ေခၚဖိတ္လာေသာ 
နယ္ရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ သင္ၾကား ဆက္ကပ္ၾကပါသည္။ 

OSC - Yangon

မဂၤလာ ဇနီးေမာင္ႏွံ အတြဲ ၁၆ တြဲတို႔၏ ထိမ္းျမား မဂၤလာ အခမ္းအနား
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဒါပံု စိန္ ဂ်ိမ္းစ္ သာသနာ အုပ္စုမွ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကိး ဖါသာရ္ ေဂ်ာ္ကင္း ၏ ဦးေဆာင္ စီစဥ္မႈျဖင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ၁၆ တြဲ 
တို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္ အန္ေထာ္နီ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းတူး 
မဂၤလာေတာ္ျမတ္ကို ခံယူ ခဲ့ၾကသည္။

ထိုစံုတြဲအမ်ားစုမွာ အတူေပါင္းသင္းေနထိုင္ၿပီး ထိမ္ျမားျခင္း စကၠရမင္းတူး မရရွိေသးသူမ်ား 
အတြက္ အဓိကထား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ သားသမီးမ်ား ထြန္းကားၿပီးေသာ္လည္း 
အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ ဘာသာကြဲျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အျခား အေၾကာင္းမ်ား 
ေၾကာင့္လည္းေကာင္း စကၠရမင္းတူး မခံရေသးသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက သူ၏ သာသနာ အုပ္စုမွ မိသားစုမ်ားထံ သိုးထိန္းလုပ္ငန္္း 
မ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္ ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းတူး မခံယူရျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ 
ေဝးကြာေနရသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုရာမွ ဤ အစီအစဥ္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ကနဦး စီစဥ္ထားသူ အခ်ိဳ႕ ဤ အခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို 
သိရသည္။

ဝါဝင္ရန္ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဤ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း မဂၤလာ အခမ္း 
အနားသည္ အလြန္ပင္ မဂၤလာ က်က္သေရရွိေသာ အခမ္းအနား တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။

ဓါတ္ပံု - OSC Yangon

ကရင္ ဘာသာစကား ႏွင့္ စာေပ သင္ၾကားျခင္း နည္းပညာ မြမ္းမံ သင္တန္း

ရွင္သန္ႀကီးထြားေစသူမွာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ 
၏။'' ဟူ၍ ေရးသားထားသည့္အတိုင္း အ 
တိတ္မွ ေခြ်းစက္မ်ားသည္ ယေန႔႕ အတြက္ 
ဖူးပြင့္ေဝဆာေသာ ပန္းေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာေစသလို ယေန႕၏ ေပးဆပ္ျခင္းမ်ား 
သည္လည္း  ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ား ဆီ အစဥ္ 
လွပေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္ေလးမ်ား  ေဖာ္ 
ေဆာင္ ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း ႏွလံုးသားႏွင့္ 
ဘဝ ေပါင္းစပ္လ်က္ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္၌ တတ္စြမ္းသမွ် ေပးဆပ္ ရွင္သန္ 
ေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

 မယ္ေတာ္သခင္မ အား ေက်းဇူး 
တင္သည့္ အေနျဖင့္ ဒြန္ေဘာ့စကုိ စိုက္ထူ 
ခဲ့ေသာ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွား ေနေသာ  
မွတ္ တိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆေလးရွင္း 
သီလရွင္ မ်ား၏ ‘'ဒြန္ေဘာစကို၏ အိမ္ 
မက္ကို သက္ရွင္ေနထိုင္သည့္ (၂၅) ႏွစ္ 
ျပည့္ ေငြစင္ ဂ်ဴဗလီ'' မစၦားတရား ပြဲေတာ္ 
ႀကီးအား  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ 
ရက္တြင္ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဴပ္ သာသနာ၏ 
အဖ ဆရာ ေတာ္ နီေကာလတ္ မန္းထန္ 
ဦးစီးလ်က္ အနီးစခန္းရွိ နာဇရက္ ရဟန္း 
ျဖစ္သင္ ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 သမိုင္းဝင္ မဂၤလာ ရက္ျမတ္တစ္ 
ရက္အျဖစ္ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူး တင္ 
ခ်ီးမြမ္းရင္း၊ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပ့ံပိုးခဲ့ၾကသူ 
မ်ား၊ ပံ့ပိုးေနၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ 
ဂုဏ္ျပဳရင္း ျမန္မာ့ျပည္ ကတ္သလစ္ သာ 
သနာ သမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ ေဝမွ် အပ္ 
ပါသည္။
 FMA SC - Myanmar



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄)
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ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္oefY&Sif;aom &ufowåywf

ျမည္းကေလးကို စီးသည့္ ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရင္

tdk ZdtkefowdkYorD; tvGef0rf;ajrmufavmh? tdk a,&k&SvifNrdKUowdkYorD; 
aMuG;aMumfavm w&m;ojzihf pD&ifí u,fwifjcif;odkYa&mufaomocif oifh 
t&Sifrif;BuD;onf jrnf;rESihf jrnf;uav;ukd pD;í El;nHhodrfarGUaom pdwfESihf 
oif&Sd&mokdY MuGvmawmfrlonfukd Munfh½Iavmh? igonf {z&drfjynfY &xm;ukd 
vnf;aumif;/ a,&k&SvifNrdKUudkvnf;aumif; y,fzsufrnf? ppfav;ukdvnf; 
y,fzsufrnf? wyg;trsKd;om;wdkU onf ppfNidrf;rnftaMumif;udk xkdt&Sifonf 
rdefYawmfrlrnf? tmPmawmfvnf; yifv,fwyg;rSonf yifv,fwyg;wkdifatmif 
vnf;aumif;/ jrpfrSonf ajrBuD;pGef;wdkifatmifvnf;aumif; wnfvdrfhrnf/ 
(ya&mzuf Zmc&d 9;9-10)

 ya&mzufZmc&d, BudKwifa[mxm;cJh usrf;csuftwdkif; jrnf;udkpD;NyD; 
a*s½kqvif NrdKUtwGif; 0ifa&mufcJhw,f/ c&pfawmf vkyfaqmifr,fh vkyfief;pOfudk 
usrf;pmu &Sif;&Sif;vif;vifqdkxm;ygw,f/ }jrnf;} qdkwm jrif;wdkY qifwdkY vdk 
ppfyGJrSmoHk;wJh wd&pämef r[kwfygbl;/ jrnf;udk pD;NyD;0ifa&mufvmol[m ppfwdkufzdkY 
r&nf&G,fovdk ppfyGJawGudkvnf; Nidrf;apr,f? ppfrwdkufbJeJU olU&JUtmPmpuf[m 
yifv,fwpfckrSwpfck jrpfacsmif;rsm;rSonf ajrBuD;pGef;txd a&mufr,fvdkY BudKwif 
aMujimxm;ygw,f/ ocifa,Zl;[m &Sifbk&ifwpfyg; jzpfw,f? 'gayr,fh ppfwdkuf 
wJh bk&ifr[kwfbl;? Nidrf;csrf;a&;&JU bk&ifjzpfygw,f/

 {0Ha*vdusrf;rS vlawGc&pfawmfudk tHhtm;oifhp&maumif;atmif BudKqdkcJh 
Muw,f/  BudKqdkMuolrsm;u t0wfawGcif;ay;w,f? oHvGifcufawGa0SY,rf;Mu 
w,f? ]tkdZm;em;} vdkYaMuG;aMumfMuw,f/

 ]tkdZm;em;} qdkwm rl&if; [Db½lpum;tmjzifh ]ulyg? u,fyg] vdkY 
t"dyÜg,f&ygw,f/ ]<uvmaomol} qdkonfrSm rufqD;,m;ocifudk &nfnTef;jcif; 
jzpfygw,f/ *sL;vlrsdK;rsm; arQmfvifhapmifhpm;aewJh u,fwif&Sif (ulnDrnfhol? 
u,fwifrnfol) <ua&mufvmNyDqdkwJh oabmeJY atmf[pfMu jcif;vnf; jzpfyg 
w,f/ tJh'gaMumifh zg&DaZOD;wdkYu vlawG&JU a<uG;aMumfoHawGudk vufrcHEdkifatmif 
jzpfcJhMuwmyg/ zg&DaZOD;awG[m c&pfawmfudk remvdkjzpfMuovdk a&mrawG&JU 
trsufxdrSmvdkvnf; aMumufMuwm jzpfEdkifygw,f/ c&pfawmfudk ppfaq;wJh 
tcsdefrSm vlawGudk ZDZmrS wyg; tjcm; bk&ifr&SdygvdkY atmf[pf MuzdkY zg&DaZOD; awG 
u apcdkif;cJhjcif;jzpfygw,f/ ocifc&pfawmfuawmh þolawG ratmf&if ausmuf 
cJawGu atmfMuvdrfhr,fvdkY zg&DaZOD;awGudk wkefYjyefcJhygw,f/ uav;oli,frsm; 
eJY EdkYpdkYuav;i,fawG&JU EIwfrS csD;rGrf;jcif;udk cHawmfrlNyD qdkwJh usrf;ydk'fudkvnf; udk; 
um;NyD; zg&DaZOD;wdkUudk acsycJhygw,f/

 ocifa,Zl; a,½kqvifNrdKUxJ 0ifwJhyHkpHu ppfyGJawGwdkufNyD; atmifjrifpGm 
jyefvmwJh ppfolBuD;udk BudKqdkwJh tcrf;tem;eJY bk&if topfwpfyg;udk bdodwf 
ay;wJh tcrf; tem; 2 ckudk wGJNyD; az:jyxm;ovdkygyJ/ 

 သခင္ေယးဇူး ဂ်ဴးေတြရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း ၾကာသာပေတးေန႔မွာ ပါစကား ညစာ 
စားရပါတယ္။ အဲ့ဒီထံုးစံကေတာ့ ဂ်ဴးေတြဟာ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးေတြ လက္ေအာက္ကၽြန္ခံ 
ရာကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ထြက္ေျပးလာ ရမယ့္ညမွာ မိသားစုအလိုက္ တစ္ႏွစ္အရြယ္ သုိး 
အထီးရဲ႕ အသားကိုစားၿပီး ေသြးကုိ အိမ္တံခါးမွာ ပက္ဖ်န္းၾကရမယ္လို႔ ဘုရားသခင္က 
မိုးဇယ္ ကတဆင့္ အမိန္႔ ေပးခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဂ်ဴးေတြဟာ သူတို႔ လြတ္ 
ေျမာက္လာျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္ က်င္းပ ၾကပါတယ္။ 
 အဲ့ဒီပြဲဟာ ႏွစ္စဥ္ သူတို႔ရဲ႕ "နိဆန္း" လမွာ က်င္းပၾကပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္  ပါ စကား 
ပြဲေတာ္က်င္းပ ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ ညစာပြဲကို က်င္းပတိုင္း ကၽြန္ဘဝက လြတ္ေျမာက္ေစတဲ့ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကယ္တင္ ျခင္းကုိ ျပန္လည္ က်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴးေတြအတြက္ 
"ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း" ဆိုတာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲထက္ အမ်ားႀကီးပိုပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူး 
ေတာ္ေတြ၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြဟာ သူတို႔ဆီကို အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိတာ 
ျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူၾကပါတယ္။ အရင္က ျဖစ္ခဲ့သလို အခုလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီ ဓေလ့ 
ထံုးစံက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ တင္ပူေဇာ္ေနတဲ့ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ပါတယ္။
 အဲ့ဒီပါစကားညစာကို သိုးငယ္ရဲ႕ အသားေနရာမွာ သခင္ေယဇူးက သူ႔အေသြး အ 
သားနဲ႕ အစားထုိးေပးၿပီး ငါ့ကိုေအာက္ေမ့ဖို႔ ဤညစာကိုစားၾကေလာ့ဆိုၿပီး အစားထိုး ေပး 
ခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ ပဋိညာဥ္အသစ္ကိုေပးတယ္လို႔လည္း သခင္ေယဖူးက ဆိုခဲ့ 
ပါတယ္။ ပဋိညာဥ္အေဟာင္းကို ကမၺည္းထိုးတဲ့အခါ သိုးရဲ႕ေသြးကို အသံုးျပဳပါတယ္။ အခု 
ပဋိညာဥ္မွာေတာ့ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေသြးနဲ႔ တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ပါတယ္။

 ပဋိညာဥ္ဆိုတာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥရာအဲလ္လူေတြက ဘုရားတစ္ပါးတည္းကိုသာ ကိုးကြယ္ပါ့မယ္၊ ဘုရား 
ဥပေဒေတြ လိုက္နာပါ့မယ္လို႔ ကတိျပဳတယ္၊ ဘုရားကလည္း ငါသင္တို႔ရဲ႕ ဘုရားျဖစ္မယ္၊ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္၊ အစားအစာေပးမယ္၊ ေနစရာေပးမယ္ လို႔ကတိျပဳပါတယ္။

 ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ အေျခခံၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးကို ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္က ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မစၧားတရားေတြဟာ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ 
လာပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ အသက္တာမွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးဟာ ခြန္အားေပးတဲ့ 
အရာ ျဖစ္သလို ပဋိညာဥ္ကိုလည္း အစဥ္အၿမဲ ဆန္းသစ္ေစပါတယ္။

 ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးဟာ ဘုရားနဲ႔လူကို ေပါင္းစပ္ေစတယ္ဆိုရင္ ဒီကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူးရဲ႕ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ လူလိုပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ 
"ရဟန္း" ဆိုတာ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီ ၾကာသာပေတးေန႔ႀကီးမွာပဲ သခင္ေယဇူးက ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူးနဲ႔ ရဟန္းသိကၡာ စကၠရမင္းတူးကို ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 ရဟန္းဆိုတာ လူနဲ႔ဘုရားၾကားမွာ ေပါင္းကူးဆက္ႏြယ္ေပးသူျဖစ္ပါတယ္။ လူထဲက 
လူတစ္ ေယာက္ဆိုေပမဲ့ ရဟန္တစ္ပါးဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နယ္ပယ္ထဲကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္သူ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းဟာ လူေတြရဲ႕ ပူေဇာ္ျခင္းေတြ၊ ဆုေတာင္းသံေတြကို ဘုရားသခင္ဆီ 
ေဆာင္ ယူသြားေပးသလို ဘုရားရဲ႕ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာေက်းဇူးေတာ္ကို လူေတြဆီ ျပန္ 
လည္ ျဖန္႔ေပးရပါတယ္။  အဲ့ဒါေၾကာင့္ရဟန္းဟာ လူေတြရဲ႕နယ္ပယ္မွာ ကၽြမ္းက်င္သလို 
ဘုရားနဲ႔ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္စြာ လည္းေနထိုင္ရပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ရဟန္းဟာ 
သန္႔ရွင္းစြာ ေနထိုင္ဖို႔၊ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ထိုက္တန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ တာဝန္ဝတၱရား 
ရွိလာပါတယ္။ ''ငါသည္ သန္႔ရွင္းသကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္လည္း သန္႔ရွင္းၾကေလာ့'' ဆိုတဲ့ 
က်မ္းစကားဟာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ဦးစြာ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား 
သခင္နဲ႔ ထိေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ သန္႔ရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

 ဒီေန႔မွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရင္း ရဟန္းေတာ္မ်ား 
အတြက္လည္း အထူးဆုေတာင္းေပးရမယ့္ ေန႔ရက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ေမတၱာပန္းတနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္း၏ အဆံုးအျဖတ္ တစ္ခု 
အတြက္ ေနာက္ဆုံးတုိက္ပြဲကုိ စတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသြးေခၽြးတုိ႔ သြန္းကာ နာက်င္မႈ 
ဆင္းရဲဒုကၡတို႔ျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ေပးဆပ္ျခင္း တစ္ခုကုိ စတင္သည့္ရက္ ျဖစ္သည္။ 
ေပးဆပ္သူ တို႔၏ ရက္ ေရာျခင္း ႏွင့္ ခံႏိုင္ ရည္စြမ္း တုိ႕ကုိ အဆုံး အစြန္ထိ အစမ္းသပ္ခံရေပ 
ေတာ့မည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၄) ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 ၾကာသာပေတး ညအခ်ိန္မွာ အဖမ္းခံရၿပီး ေသာၾကာေန႔ အာ႐ုဏ္ မတက္ခင္ 
အခ်ိန္က စၿပီး သခင္ေယဇူးဟာ တေနကုန္ အျပင္းအထန္ ေဝဒနာ ေပါင္းစံု ခံစား ခဲ့ရပါတယ္။

 ေနမထြက္ခင္မွာပဲ ကာအီဖ အိမ္မွာ စြပ္စြဲခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တရား စီရင္ခံရတယ္။ 
နာရီ အနည္းငယ္ကပဲ တပည့္ေတြကို ေမတၱာ သစၥာတရားနဲ႔ ကုိယ့္ မိတ္ေဆြအတြက္ 
အသက္စြန္႔ျခင္း အေၾကာင္းေတြ ေျပာခဲ့တယ္။ သင္တို႔ကို ငါ့ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းလို႔ ေခၚပါတယ္ 
ဆိုတာေတြ ေျပာျပခဲ့တယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူတစ္ေယာက္တည္းသာ က်န္ခဲ့ၿပီဆိုတဲ့ 
အေတြးက သူ႕ကုိ ႏွိပ္စက္ပါလိမ့္မယ္။ သစၥာမဲ့တဲ့ တပည့္တစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္က အသဲ 
ကြဲစရာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

 ဒီေန႔ သူ႔ရဲ႕ အေသြး အသားကို လူေတြရဲ႕ စားစရာအျဖစ္ အပ္ေပးတဲ့ ေနာက္ဆံုး 
ညစာ စားၾကစဥ္ အခ်ိန္မွာ သခင္ေယဇူးက တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေျခကို ေဆးေပးခဲ့တယ္။

 တဆက္တည္းမွာ ပညတ္အသစ္ကိုလည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ''ငါသည္ သင္တို႔ကို 
ခ်စ္သည္နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကရမည္။ ငါသည္ သင္တို႔၏ ေျခကို 
ေဆးေပး သကဲ့သုိ႔ သင္တို႔သည္လည္း အခ်င္းခ်င္း၏ ေျခကို ေဆးၾကရမည္။'' ဆိုၿပီး အခ်င္း 
ခ်င္းရဲ႕ေျခကို ေဆးဖို႔၊ အခ်င္းခ်င္းကို ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ အေစခံ ၾကဖို႔ မွာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ခ်စ္ 
ျခင္းေမတၱာဟာ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ားရဲ႕ အမွတ္အသား ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ခရစ္ေတာ္က 
အခိုင္အမာ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 သခင္ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဆရာ သူတို႔ရဲ႕ သခင္ ျဖစ္ပါလွ်က္နဲ႔ တပည့္ေတာ္ 
ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေျခကို ေဆးေပးခဲ့ျခင္း အားျဖင့္ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္းအက်င့္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္အတြက္သာ 
ဦးစားေပးတတ္တဲ့ လူေတြကို သင္ခန္းစာ အႀကီးႀကီး ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေစခံျခင္း 
ဆိုတာ မပါရင္ ခ်စ္ျခင္းဆိုတာ ဘာအႏွစ္သာရမွ မရွိပါဘူး။  မာသာရ္ ထေရဇားက "လက္ 
ေတြ႕က်တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္တယ္၊ လက္ေတြ႕က်တ့ဲ ခ်စ္ျခင္းဆိုတာ အေစခံ 
ျခင္း ျဖစ္တယ္" လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။

 ဒီေန႔မွာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအေနနဲ႔ ေန႔လည္ သံုးနာရီမွာ သခင္ေယဇူး 
အသက္စြန္႕ျခင္း အခမ္း အနားနဲ႔ ကားတိုင္ကို ဂါရဝျပဳျခင္း တို႔ကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါတယ္။ 

 ခရစ္ေတာ္ဟာ ေန႔လည္ ၃ နာရီ အခ်ိန္မွာ အသက္စြန္႔တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သမၼာ 
က်မ္းစာ ေဖၚျပခ်က္ေတြအရသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔လည္ သံုးနာရီမွာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ 
ကားတိုင္ေတာ္ကို ႐ုိေသ ဂါရဝျပဳၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက 

ဝမ္းလ်ားေမွာက္ၿပီး ဘာသာသူမ်ားက တိတ္ဆိတ္စြာနဲ႔ ကားတိုင္ေပၚမွာ အသက္ေတာ္စြန္႔ခဲ့တဲ့ 
အေၾကာင္းကို ေထာက္႐ႈၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ၾကားနာျခင္းမွာ ရွည္လ်ားတဲ့ ၾကားဖူးေနက် က်မ္းစာျဖစ္ေပမဲ့ 
ေသခ်ာ နားေထာင္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ႏွလံုးသားထဲမွာ ေျပာလာမယ့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
စကားသံကို ၾကားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဟာ သက္ရွိ စကားလံုး 
ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားရတဲ့အခါတိုင္း ႏွလံုးသားကို ႏိႈးဆြႏိုင္ပါတယ္။

 ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေသျခင္းနဲ႔ ရယူေပးခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ဟာ ဘုရား 
သခင္ကို အဖ လုိ႔ေခၚတၿပီး လိုရာေက်းဇူးမ်ား ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္ ရခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ 
အေထြ ေထြဆုေတာင္းခန္းကို အက်ယ္တဝင့္ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ 

 ကားတိုင္ေတာ္ကို ထူးထူးျခားျခား ကိုးကြယ္ၾကတဲ့အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီရဲ႕ 
စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ေက်းဇူးတင္ျခင္းေတြ၊ အျပစ္အမွားကို ဖက္တြယ္ေနခဲ့တာေတြအတြက္ 
ေနာင္တတရား ေတြ ရင္ထဲမွာ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ကားတိုင္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တိုနမ္းၾကတယ္။ 
ရင္ထဲမွာ သခင္ ေယဇူးကို ေက်းဇူးတင္တဲ့စိတ္၊ ဒါ့ထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ေနပါမယ္ဆိုတဲ့ 
ကတိေတြနဲ႔ ေသာ ၾကာေန႔ႀကီးရဲ႕ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ားကို ပါဝင္ၾကပါစို႔။

 လက္ဝါးကားတိုင္ကိုၾကည့္ၿပီး ေထာက္႐ႈပါ။ ဘဝအတြက္ ခြန္အားမ်ားစြာ ရပါ 
လိမ့္မယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လက္ဝါးကားတိုင္ဟာ အ႐ံႈးမဟုတ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္ျခင္းပါ။ 
ေပးဆက္ျခင္းျဖင့္ ရယူတယ္၊ ေသျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္တယ္ဆိုတဲ့ တရားသေဘာကို 
သိလာမွာပါ။ 

ဘုရားသခင္၏အျဖစ္ ေတာ္၌ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဂုဏ္ရည္တူရန္ 
ႀကိဳးစားသင့္သည္ဟုထင္မွတ္ေတာ္မမူ။ မိမိ၏ဘုရားဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကို စြန္႔၍ အေစခံ 
ကြ်န္၏ သ႑ာန္ကုိ ေဆာင္ေတာ္မူလွ်က္ လူအျဖစ္၌ ေမြးဖြားျခင္းကုိခံေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ 
လူ၏ဂုဏ္အဂၤါ လကၡဏာႏွင့္ျပည့္စံုလွ်က္ အေသခံျခင္းသာမဟုတ္၊ လက္ဝါးကပ္တုိင္ 
တြင္ အေသခံျခင္း တုိင္ေအာင္ အေစခံ၍ မိမိကိုယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏။

(ဖိလိပိ ၾသဝါဒစာ ၂း၆-၈)

 ဘုရားသခင္ႏွင့္ တူညီေသာ္ျငား လူသားမ်ာအတြက္ လူအျဖစ္ယူကာ အေစခံကၽြန္ 
ထက္ပင္ နိမ့္က်ေသာ ေသျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ အေသခံေသာ ေယဇူးဘုရားရွင္ဟာ သခၤ်ဳိင္းဂူ အ 
တြင္းမွာ သံုးရက္တာေနခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေသျခင္းဟာ စစ္မွန္ေသာ ေသျခင္းျဖစ္ 
တယ္ ဆိုတာကို ေဖၚျပပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လူ႕အျဖစ္ခံယူျခင္း၊ ဒုကၡခံျခင္း၊ အေသခံျခင္း 
တို႔ဟာ မ်က္လွည့္ျပသလို မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ေပးဆပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို 
အခိုင္အမာ ျပသျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 အသက္သခင္ဟာ အေသခံျခင္းျဖင့္ ေသမင္းကို အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္။ လူသားမ်ား 
အား အစဥ္ ေျခာက္လွန္႔ေနေသာ မရဏ ႏိုင္ငံရဲ႕ အစြမ္းကို ခ်ိဳးဖဲ့ေျခဖ်က္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ကယ္တင္ရွင္၏ အသက္ေတာ္စြန္႔သိထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေထာက္႐ႈရင္း ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ေသျခင္း၌ ပါဝင္ရင္ ရွင္ျပန္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကပါစို႔။
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ပါစကား အဖိတ္ည
 ပါစကား အဖိတ္ည ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အလြန္ အေရးပါ 
တဲ့ အခမ္းအနားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေသာ  ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္း 
နဲ႔ လူသားထုရဲ႕ သမိုင္းကို သိနားလည္လာေစႏိုင္မယ့္ အခမ္းအနားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဝတ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္း အခမ္းအနားေတြ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီ၏ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းၾကရတဲ့ ဝိညာဥ္ေရး 
အသက္တာကို ပံုေဖၚေပးပါလိမ့္မယ္။

 ပါစကား အဖိတ္ည ဝတ္ျပဳကိုး 
ကြယ္ျခင္းနဲ႔ မစၧားတရားက ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ဟာ 
ကယ္တင္ျခင္း ခံယူ ရရွိၿပီးသူေတြ ျဖစ္တယ္ 
ဆိုတဲ့ အတြင္းစိတ္ရဲ႕ ၾကည္ႏူး ေက်နပ္ျခင္း 
ကို အမွန္တကယ္ ခံစားရရွိေစ မွာျဖစ္ 
ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္ထဲမွာ ရရွိထားတဲ့ 
ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ရဲ႕ အဖိုးအခကို 
သိလာၿပီး တန္ဘိုးထားတတ္လာ ပါလိမ့္ 
မယ္။ ကိုယ့္ ဘဝကို တန္ဘိုးထားတတ္ 
လာရင္ ေက်းဇူး တင္တတ္လာမယ္၊ ကိုယ့္ 
ကိုယ္ကိုလည္း ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးရဲ႕ ဂုဏ္ 
သိကၡာ အတိုင္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေန 
ထိုင္ ခ်င္စိတ္ရွိလာ မွာ ျဖစ္သလို ေနထိုင္ 

"ငါသည္ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္သည္" လို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ေၾကျငာထားတဲ့ ခရစ္ ေတာ္ဟာ 
သခႋ်ဳင္းဂူအတြင္းမွာ သံုးရက္ေနၿပီး ေတာက္ပတဲ့ အလင္းတခုလို ျပန္လည္ ေပၚထြက္ 
လာပါတယ္။ ဒီအလင္းက ျဖာထြက္လာတဲ့ အလင္း ျဖစ္တဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ဖေယာင္းတိုင္ 
ကိုယ္စီ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး အလင္းေတာ္ေနာက္ကို လိုက္ၾကပါတယ္။ အလင္းေတာ္ကို ခံယူသူ၊ 
အလင္းေတာ္ ေနာက္ကိုထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္သူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္ 
ပြါးအေနနဲ႔ ေလာကႀကီးထဲကို အလင္းေဆာင္သူေတြ ျဖစ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ 

 ပါစကားသတင္း ေကာင္းေၾကျငာျခင္းက စိတ္ႏွလံုးကို အမွန္တကယ္ ရႊင္လန္း 
ဝမ္းေျမာက္ေစပါတယ္။ အျပစ္ေၾကာင့္ အေမွာင္ထဲ စမ္းတဝါးဝါး ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူေတြ 
ဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေသခံျခင္း ရွင္ျပန္ျခင္း အက်ိဳး ကုသိုလ္ေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း 
ရရွိၾကရတယ္ဆိုတာကို အခိုင္အမာ ဝန္ခံၾကရပါတယ္။

 ဝတ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားေတြက မ်ားတဲ့ၾကားမွာ က်မ္းစာ အရွည္ႀကီးဖတ္တယ္ဆိုၿပီး 
အခ်ိဳ႕ လက္မခံခ်င္အသံေတြ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီက်မ္းစာ အရွည္ႀကီးက 
ပါစကား အဖိတ္ညကို အနက္ဖြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညျဖစ္လာဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂ ေထာင္ 
ေက်ာ္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ သမိုင္းကို ျပန္ၿပီးသတိရေစတယ္။ ဖန္ဆင္းျခင္းကစၿပီး အျပစ္ထဲက်တာ၊ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ကယ္တင္တာစတ့ဲ ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္းကို 
ျပန္ေျပာင္းသတိရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ားကို အဖိုးအဖြါး မိဘေတြက 
မီးဖိုေဘးမွာ မီးလံႈရင္း ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ယာဝင္ ပုံုျပင္လိုျဖစ္ေစ သားစဥ္ေျမးဆက္ လက္ဆင့္ 
ကမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပါစကားပြဲ က်င္းပရျခင္း အေၾကာင္းကို ဒီလိုညမ်ိဳးမွာ 
အတူတကြ စားေသာက္ရင္း ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပၾကပါတယ္။

 ပါစကား အဖိတ္ညမွာ ဖတ္ဖို႔ ေပးထားတဲ့ က်မ္းစာေတြဟာ ဖန္းဆင္းျခင္းက 
အစျပဳၿပီး အာၿဗံဟမ္ရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္း၊ အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳးမ်ားကို မိုးဇယ္အားျဖင့္ ေရြးႏုတ္ 

ကယ္တင္ျခင္း၊ ဘုရင္မ်ား ပေရာဖက္မ်ား အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကို 
ဂတိထားျခင္း စသျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း သမိုင္းအေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာ ဖတ္႐ႈပါတယ္။ ဒါေတြ 
ကသိၿပီးသားေတြ၊ ရွည္ပါတယ္၊ အိပ္ငိုက္ပါတယ္ ဆိုၿပီး ျပည့္စံုေအာင္ မဖတ္ဘဲ ခ်န္ရစ္ထား 
မယ္ဆိုရင္ ပါစကား အဖိတ္ညမွာ ျပဳလုပ္ရမယ့္ အရာတစ္ခုကို ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 ကယ္တင္ျခင္း သမိုင္းကုိ သိျခင္းအားျဖင့္ ယခု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရရွိထားတဲ့ ယံုၾကည္ 
ျခင္းဆိုတာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ရထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးအမ်ိဳး အစမ္းသပ္ခံၿပီး ေပးဆပ္ 
ျခင္းႀကီးမားစြာနဲ႔ ရရွိထားတဲ့ အေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ တန္ဘိုးလည္း 
ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေရကို ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး သန္႔ေစျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သန္႔စင္ေစတဲ့ ေဆးေၾကာ 
ျခင္းမဂၤလာ ကို အမွတ္ရက်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  ကယ္တင္ျခင္း သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာ 
ေရဟာ အလြန္အေရးပါတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရဟာ သန္႔စင္ေစတယ္ (ေရလႊမ္းမိုး 
ျခင္း)၊ ကယ္တင္ျခင္းကို ေပးတယ္ (ပင္လယ္နီကို ျဖတ္သန္းျခင္း) အသက္ရွင္ေစတယ္ 
(ကႏၲာရမွာ ေက်ာင္ေဆာင္ကေနထြက္ေစတယ္)၊ အျပစ္ အခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရတယ္ (ေဂ်ာ္ဒန္ 
ျမစ္တြင္ ေဆး ေၾကာျခင္း)။ 

 ေဆးေၾကာျခင္း ကတိသစၥာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ၾကမယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို 
ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကေလးဘဝက ေဆးေၾကာ 
ျခင္းခံခ်ိန္ မိဘမ်ားက ယံုၾကည္ျခင္းကို ဝန္ခံခဲ့ေပမဲ့ ယခု အခ်ိန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ အသိ 
တရား အျပည့္အဝျဖင့္ ခံယူခ်က္ အျပည့္အဝျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဟာ ကက္ 
သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ တစ္ဦး ျဖစ္တယ္၊ သာသနာေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္နဲ႔ အညီ 
ေနထိုင္ ျပဳမူ က်င့္ႀကံပါမယ္ဆိုတဲ့ ဂတိ သစၥာတို႔ကို ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းေက်းဇူးေတာ္ေတြလည္း ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပါစကား အဖိတ္ည ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကို ပါဝင္ ႏိုင္ 
စြမ္း မရွိရင္ အျပစ္တင္စရာ မရွိပါဘူး။ အခြင့္အခါ သင့္ပါလ်က္နဲ႔ ပါဝင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္မယ္ 
ဆိုရင္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ ႀကီးမားေသာ ပ်က္ကြက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစား အားထုတ္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားစြာနဲ႔ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝစြာနဲ႔ ပါစကားပြဲေတာ္ 
ရဲ႕ ေန႔ရက္ႀကီးမ်ားမွာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ ပါဝင္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။ 
 ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳ ၾကရေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ သူေတာ္စင္မ်ား၊ ဓမၼဆရာ/မ 
မ်ား ဝတ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ားကို တာဝန္ယူရေသာသူမ်ား အေနႏွင့္ ဝိနည္းမ်ား 
ကို တိက်စြာ လုိက္နာၿပီး က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ သိုးစုကို အဟာရျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ 
ၾကေပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳပါတယ္။
 ပါစကားပြဲေတာ္ကို အဓိပၸါယ္ရွိရွိ က်င္းပၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ ခရစ္ယာန္သက္တာအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ ခြန္အားမ်ား ရယူၾကၿပီး တန္ဘိုးရွိစြာ ရွင္သန္ ၾကပါစို႔။

CBCM-OSC
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က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဘုရားဖူး ေနရာျဖစ္သည့္ မဟင္ငြဲ 
မယ္ေတာ္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ ယခု ၂၀၁၉ ႏွစ္ 
တြင္ မတ္လ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃ ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္၊၊

မဟင္ငြဲမယ္ေတာ္ ရွိရာေနရာသည္ လြန္စြာပင္ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ ေနရာ 
ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရတံခြန္ အလွမ်ား၊ စြယ္ေတာ္ပန္းပြင့္မ်ား ႏွင့္ ျမင့္မားေသာ ေတာင္ 
ေပၚတြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရႈခင္းကိုလည္း ျပည့္ဝစြာ ခံစားႏိုင္ေသာ 
ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္သည္၊၊

မယ္ေတာ္ခ်စ္ေသာ သားသမီးမ်ား၏ အလွဴဒါန ရက္ေရာမႈမ်ားေၾကာင့္ မဟင္ငြဲ 
မယ္ေတာ္မွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုပို၍ သပၸာယ္လာေနသည္ကို ဂုဏ္ယူဝမ္း 
ေျမာက္စြာ ေတြ႔ျမင္ရပါသည္၊၊

ပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ ဆုေတာင္းပါဝင္ၾကမည့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚ 
ဂုဏ္ျပဳလ်က္

က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္ သာသနာ ၏ မဟင္ငြဲ မယ္ေတာ္ပြဲ

လစဥ္ ပထမ စေနေန႔တိုင္း ဝိညာဥ္ ခြန္အား စိတ္ဓါတ္ခြန္အား မ်ား ျဖည့္တင္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး
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ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ ဒႆမ အႀကိမ္ အာရွ ေဒသတြင္း ညီလာခံ

စာ - ၉

ကုိးပင္း (Kolping Family) ညီလာခံ က်င္းပျခင္း

စာ - ၁၄


