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မတ္လ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

ယေန႔တြင္ သင္တို႔သည္ 

ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ အသံကို 

ၾကားပါလွ်င္ သင္တို႔၏ 

ႏွလံုးမ်ားကို တင္းမာ၍ 

မထားၾကေလႏွင့္။

ဆာလံက်မ္း ၉၅း၈

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု (ယူေအအီး) ႏိုင္ငံသို ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ သမိုင္းဝင္ သိုးထိန္းခရီးစဥ္

၁၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ လုဒ္ မယ္ေတာ္သခင္ပြဲေတာ္ႀကီးအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အလံတင္ 
ျဖင္းျဖင့္ စတင္ကာ ၉ ရက္ေန႔ ည ၁၀း၃၀ နာရီတြင္ ေက်းဇူးတင္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ၿပီး အလံခ်ကာ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဘုရားဖူး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ်ား သဒၶါၾကည္ညိဳစြာျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ပါဝင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)
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မတ္လ၊ 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

လူတိုင္းအတြက္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္း
 သန္႔ရွင္းျမင့့္ျမတ္ျခင္းဆိုသည့္အရာသည္ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတိုင္း 
ရဟႏၲာျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္က ၂၀၁၈ ခု မတ္လ ၁၉ ရက္ ရွင္ဂ်ိဳးဇက္ ပြဲေန႔တြင္ စာခၽြန္ေတာ္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ 
ျပန္ကာ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

 "ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့" (Gaudete et Exsultate) ဟု အမည္ေပးထား 
ေသာ စာခၽြန္ေတာ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ 
ျခင္းအေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပသည္။ ႐ုပ္ဝါဒလႊမ္းမိုးၿပီး ေလာကီေရးရာမ်ားကိုသာ အာ 
႐ံုထားေနၾကေသာ ေခတ္အခ်ိန္အခါတြင္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ အသက္တာကို ေနထိုင္ 
ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ရဲတင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 
"ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ရဟႏၲာမ်ား ျဖစ္ရန္ အလိုရွိေတာ္မူသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ 
အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေသာအရာမ်ား၌ လည္းေကာင္း ေအးတိေအးစက္ ရွင္သန္ျခင္း၌လည္း 
ေကာင္း ေက်ာက္ခ်မထားမၾကပါႏွင့္" ဟု အဖြင့္စာပိုဒ္တြင္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ေတြ႕ဆံုေနရသူမ်ားထဲတြင္လည္း ရဟႏၲာမ်ားရွိေနသည္။ လူသား 
တိုင္းသည္ မိမိတုိ႔ရွင္သန္ေနထိုင္ရသည့္ အသက္တာအေလ်ာက္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္းကို 
ရယူႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ မတူညီေသာ ဘဝပံုစံမ်ား၌ မတူညီေသာ က်င့္ 
စဥ္မ်ားက်င့္ေဆာက္တည္ကာ တူညီေသာ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္းကုိ ရယူႏိုင္ေၾကာင္းကို 
လူမႈဘဝ အလႊာမ်ိဳးစံုမွ ရဟႏၲာမ်ားအား နမူနာေပးကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဖိတ္ေခၚသည္။

 မ်က္ေမာက္ေခတ္အခ်ိန္အခါတြင္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္းကုိ ဟန္႔တားထားေသာ 
အရာမ်ားမွာ မိမိ၏ အေတြးအျမင္ကုိသာ အမွန္ဟု မွတ္ယူကာ လူတတ္ႀကီးလုပ္ခ်င္သည့္ 
စိတ္ႏွင့္ မိမိအစြမ္းကိုသာ အထင္ႀကီးၿပီး ဘုရားသခင္အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 
ထိုစိတ္ထားမ်ားက ခရစ္ေတာ္၏ တရားေတာ္ကို တန္ဘိုးမထားဘဲ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုသည္ 
မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြရယူႏိုင္သည့္အရာဟု မွတ္ယူေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်း 
ဇူးေတာ္ႏွင့္ကင္းကြာေစသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကိုသာ အမွန္ 
ဟု ယူဆကာ အသင္းေတာ္၏ လမ္းညႊန္သြန္သင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပ်က္ရယ္ျပဳသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္းကို ရယူႏိုင္မည့္ လမ္းစဥ္မွာ မဂၤလာ 
တရားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စာခၽြန္ေတာ္၏ အဓိက သြန္သင္ခ်က္အျဖစ္  မီးေမာင္းထိုးျပ 
ထားသည္။ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ အသက္တာ ဆိုသည္မွာ မဂၤလာတရား အတိုင္း က်င့္ 
ႀကံေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုတရားေတာ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ 
သည္။ ေကာင္းေသာ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးအျဖစ္ မည္ကဲ့သို႔ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ရပါမည္နည္း 
ဟု ေမးလာလွ်င္ မဂၤလာတရားကုိသာ ညႊန္ျပရမည္။ ထို မဂၤလာတရားသည္ ခရစ္ယာန္ 
တို႔၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုမို တူေစမည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အတြင္းစိတ္၌ ဆင္းရဲျခင္း၊ သိမ္ေမြ႕ နူးညံျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားကို ဆာ 
ေလာင္ျခင္း၊ သနားၾကင္နာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးသားျဖဴစင္ျခင္း 
စသည္တို႕ကို မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ၾကျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းျမင့္ 
ျမတ္ေသာ အသက္တာကို ရယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။  

သင္သည္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားေသာ သူေတာ္စင္ အသက္တာသို႔ ေခၚေတာ္မူ ျခင္းခံရသူ 
ျဖစ္ပါလွ်င္ သင္၏ အသက္တာကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အပ္ႏွံဆက္ကပ္ကာ သန္႔ရွင္းပါ။

သင္သည္ ထိမ္ျမားထားေသာအိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ပါလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ သာသနာေတာ္ 
အေပၚထားေသာ ေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ သင္၏ အိမ္ေထာင္ဖက္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကာ သန္႔ရွင္းပါ။

သင္သည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနရပါလွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ကၽြမ္း 
က်င္မႈတို႔ျဖင့္ ညီအစ္ေမာင္ႏွမမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးရင္း သန္႔ရွင္းပါ။

သင္သည္ မိဘ၊ အဖိုးအဖြား ျဖစ္ပါလွ်င္ ငယ္ရြယ္သူေလးမ်ားအား ခရစ္ေတာ္ ေနာက္ 
လိုက္တတ္ရန္သင္ၾကားေပးရင္း သန္႔ရွင္းပါ။

သင္သည္ အာဏာရွိသူျဖစ္ပါလွ်င္ ကိုယ္က်ိဳးရွာျခင္းကို စြန္႔ကာ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး လုပ္ 
ေဆာင္ရင္း သန္႔ရွင္းပါ။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ အသက္တာသည္ လူတိုင္းအတြက္ 
ျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္ကာ ယေန႔ေခတ္ကာလအခ်ိန္တြင္ ထိုအသက္တာကို ရယူရွင္သန္ 
ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေပးခဲ့သည္။ ထိုနည္းလမ္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာစိတ္ထား၊ အဆိုး အ 
ေကာင္းအမွားအမွန္ ခြဲျခားတတ္ေသာ က်င့္စဥ္ႏွင့္ အဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းျခင္း တို႔ ျဖစ္ 
သည္။ လူတိုင္းသည္ ဝိညာဥ္ေရး တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲေနၾကရသည္။ ထိုတိုက္ပြဲအတြက္ 
အစဥ္ ႏိုးၾကားေနၿပီး သတိရွိၾကဖို႔လည္း လိုအပ္သည္။ 

 ေလာက၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ ဆိုင္ရင္း ေကာင္းကင္အသက္တာကို အစဥ္ 
မ်က္ေမာက္ျပဳကာ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ အသက္တာကို အစဥ္မျပတ္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ 
ေနထိုင္ရွင္သန္ၾကပါစို႔။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္သြန္သင္ခ်က္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က အပတ္ 
စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္းမွာ လူထုပရိသတ္အား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ကာ 
ခရစ္ယာန္အယူဝါဒဆုိင္ရာ ဘုရားစကား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး 
ေနပါတယ္။ အရွင္သူျမတ္ရဲ႕ သင္ၾကားျခင္းဟာ ေခါင္းစဥ္ 
တစ္ခုတစ္ခုထဲကိုသာ ေရြးႏႈတ္ၿပီး အခ်ိန္အခါနဲ႔ ဆီေလ်ာ္စြာ 
ေဝမွ် အလင္းေပးပါတယ္။ အရင္ ရက္သတၱပတ္ေတြမွာ     
ပ ညတ္ေတာတ္ရားမ်ားအေၾကာင္း၊  သခင္ေယဇူးကုိယ္ေတာ ္
တုိင္ သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာအေၾကာင္း 
သြန္သင္ပို႔ခ် ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္က ေန ၂၇ 
ရက္ေန႔အထိ ပနားမားမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ လူငယ္ 
မ်ားေန႔ ပဲြေတာ္ႀကီးမွာလည္း အရွင္သူျမတ္က သြားေရာက္ 
ပါဝင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ လူငယ္ပဲြေတာ္ႀကီး ၿပီးတဲ့ ေနာက္ 
မၾကာခင္မွာပဲ အရွင္သူျမတ္က အာေရးဘီယေဒသသုိ႔ သိုး 
ထိန္းခရီးစဥ္ကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္ထိ ေဒသစာရီ 
ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ အပတ္စဥ္ 
ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အားဘုရားစကားသြန္သင္ျခင္းအ
စီစဥ္မွာအရွင္သူျမတ္ကမိမိရဲ႕ အာေရးဘီယေဒသ သိုးထိန္း 
ခရီးစဥ္ အေၾကာင္းကိုေအာက္ပါအတုိင္းေ၀မွ် အလင္းေပး 
သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

“ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႔ . . 

 လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ အနည္းငယ္ကအာေရးဘီယေဒသ
ကိုသိုးထိန္းခရီးစဥ္ အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္ 
ကာလအားျဖင့္ တုိေတာင္းခဲ့ေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ခရီးစဥ္ 
တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တုန္းကအီဂ်စ္ခရီးစဥ္ Al-
Azhar တကၠသိုလ္မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ 
ဘာသာ ႏွစ္ခုအၾကားေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းေတြ ျပဳခဲ့ကာလူ 
သားအေျခခံေသာ လူ႔ေဘာင္ကမၻာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ 
ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးသမုိင္းစာမ်က္ႏွာ အသစ္ကိုေရး
ထုိးခဲ့စဥ္ကတည္းကအာေရးဘီယခရီးစဥ္ကိုထည့္သြင္းခဲ့ပါ
တယ္။ အာေရးဘီယကြ်န္းဆြယ္ကိုပထမဆံုးေျခခ် လည္ 
ပတ္ခဲ့တဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ သမုိင္းလည္း ဝင္ခဲ့ပါ 
တယ္။ တိုက္ဆုိင္တယ္လုိ႔ပဲဆုိရမလား။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း 
(၈၀၀) ေလာက္တုန္းကရဟႏၱာ ဖရန္စစ္ကအီဂ်စ္ဘုရင္ထံ
သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ 
ပါတယ္။ ယခုအခါမွာရဟႏၱာ ဖရန္စစ္ ဘဲြ႕အမည္ ခံယူထား 
တဲ့ကြ်ႏု္ပ္ကို ဘုရားသခင္ကသြားေရာက္လည္ပတ္ဖုိ႔ စီစဥ္ 
ေပးခဲ့တာကေတာ့ ထူးျခားတဲ့ ဘုရားအလုိေတာ္ပဲ ျဖစ္မွာပါ။ 
ရဟႏၱာ ဖရန္စစ္အေၾကာင္းကိုလည္း ဒီခရီးစဥ္အတြင္းမွာ 
ကြ်ႏု္ပ္မၾကာခဏေတြးေနခဲ့မိတယ္။ ဒါဟာ ကြ်ႏု္ပ္ရင္ထဲမွာ 
ရွိတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ဧဝံေဂလိ သမၼာတရား 
ကိုေဆာင္က်ဥ္းေပးဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ 
ကြ်ႏု္ပ္ ရင္ထဲမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕တရားႏွင့္ သားသမီးေတြအ 
တြက္ ပို႔သေပးတဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာေတြႏွင့္ ျပည့္နွက္ေန 
ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားေတြ၊ မတရားမႈေတြ၊ 
စစ္မက္ေတြေၾကာင့္ ဘဝပ်က္ေနၾကရတဲ့ ေျမစာပင္ ဓါးစာခံ 
သားသမီးေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေနခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ခရစ္ယာန္နဲ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာႏွစ္ခုအၾကား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ 
ေဆြးေႏြးျခင္းအာျဖင့္ ယေန႔ကမၻာႀကီးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ 
လာဖုိ႔ အတြက္လည္းဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ 

 ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ သိုးထိန္းခရီးစဥ္ကိုလိႈက္လိႈက္လွဲလွဲခရီး
ဦးႀကိဳျပဳၿပီး ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကတဲ့  အာေရးဘီယသမၼတ၊ ဒုသမၼတ 
ႏွင့္ အတူ တာဝန္ရွိ လူႀကီးမ်ားအားလံုးကို ႐ုိးသားစြာအထူး 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အာရပ္ေဒသဟာလြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ 
မ်ားနဲ႔ မတူဘဲထူးျခားေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈေတြ ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ 
အေရွ႕ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားဆံုဆည္းရာအခ်က္
ခ်ာက်တဲ့ ေဒသျဖစ္လာၿပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္း 

စံုမွီတင္းေနထုိင္တဲ့ အိုေအစစ္ ႏုိင္ငံတစ္ခုပါပဲ။ ဒီအတြက္ 
ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းဆံုဆည္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏုိင္တဲ့ သင့္ 
ေလ်ာ္လွတဲ့ ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဆက္လက္ 
ၿပီး၊ ကက္သလစ္ ဘာသာတူသားသမီးမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ 
ေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ့တဲ့ အာေရးဘီယေတာင္ပိုင္းရဟန္းမင္း 
ႀကီးကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ ဆရာေတာ္ႀကီးေပါလ္ ဟင္ဒါကို 
လည္း ရင္ထဲမွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 
အာရပ္ေဒသမွာခရစ္ယာန္ ယုံၾကည္ျခင္းဆက္လက္တည္တ့ံ 
ရွင္သန္ေစခဲ့တဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ ညီအစ္ကုိရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သစၥာ 
သံုးပါးခသူံေတာစ္ငမ္်ားႏငွ္ ့ဘာသာဝင ္သားသမီးအေယာက ္
စီတုိင္းကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 အာေရးဘီယသာသနာမွ ပထမဆုံးရဟန္းျဖစ္တဲ့ 
အသက္ကိုးဆယ္အရြယ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးႏွင့္လည္း 
ကြ်ႏု္ပ္ဆံုေတြ႕ခြင့္ရခဲ့တယ္။ သူကခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတြ၊ 
အဖဲြ႕စည္းေတြ အမ်ားႀကီး တည္ေထာင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဝီွးခ်ဲလ္ေပၚမွာ ထုိင္ၿပီးမ်က္စိ 
ကြယ္ေနခဲ့ေပမဲ့ သူ႕ရဲ႕ အျပံဳးကေတာ့ မကြယ္ေပ်ာက္ဘဲထင္ 
ရွားေပၚလြင္ လို႔ေနဆဲပါ။ ေနာက္ထပ္ အသက္ကိုးဆယ္ 
အရြယ္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကေတာ့ လမ္းေကာင္းေကာင္း 
ေလွ်ာက္ႏုိင္တယ္။ သာသနာ အလုပ္ေတြ လုပ္ႏုိင္ေသး 
တယ္။ တကယ္ကိုခ်ီးက်ဴးစရာပဲ။ တျခားေသာခရစ္ယာန္ 
ဂုဏိ္းခဲြညအီစကို္မ်ားနငွ္ ့လည္းဆံဆုည္းခြင္ရ့ခဲတ့ာကလည္း 
ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။

 ေတြ႕ဆံုျခင္းေတြ ၿပီးေတာ့ Al-Azharမူဆလင္ 
တကၠသိုလ္မွ Grand Imanနွင့္အတူ ကြ်ႏု္ပ္ လက္မွတ္ေရး 
ထုိးခဲ့တဲ့ “လူသားခ်င္းညီရင္းအကိုပမာ” စာခြ်န္ေတာ္ထဲက
အတုိင္းသေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ကိုအတူတကြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ 
ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးလူတုိင္းလူတုိင္းရဲ႕ တူ 
ညီတဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းတစ္ခုကဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီး 
ေတြ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းကလည္း
ညီရင္းအကိုပမာေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ လူ 
သားခ်င္းအၾကမ္းဖက္ ကိစၥ ဟူသမွ်ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတူဆန္႔ 
က်င္ ရႈပ္ခ်ပါတယ္။ ဘာသာေရးကိုခုတံုလုပ္ၿပီးအၾကမ္းဖက္ 
ျခင္းမ်ားကိုဆန္႔က်င္ကာကမၻာႀကီးမွာစစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
တန္ဖုိးေတြ စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစဖုိ႔ အတူလက္တဲြရမွာပဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒီစာခြ်န္ေတာ္ကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္အသီး 
သီးႏွင့္ ေက်ာင္းေတြမွာေလ့လာေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ အားေပးခ်င္ 
ပါတယ္။ ဒီစာခြ်န္ေတာ္ကိုဖတ္ပါ။ သိေအာင္လုပ္ပါ။ ဘာလုိ႔ 
လဲဆုိေတာ့ ဒီစာခြ်န္ေတာ္ကလူသားအခ်င္းခ်င္းညီအစ္ကိုေ

မာင္ႏွမလုိေနထုိင္ဆက္ဆံတတ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါ 
လိမ့္မယ္။ 

 တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာခရစ္ယာန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္
ငံေတြအၾကားတင္းမာမႈေတြ ရွိေနတာကိုလည္း ဝမ္းနည္းစြာ 
ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ဘာသာတရားကအျငင္းပြားစရာ၊ အ 
ၾကမ္းဖက္စရာတစ္ခုမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအျပန္ 
အလွန္ ေလးစားစြာဆက္ဆံၿပီးညိႇယူေဆြးေႏြးႏုိင္မွသာလွ်င္ 
ဘာသာႏွစ္ခုအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တဲြႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ 
တစ္ဆက္ထဲမွာပဲ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲ 
လာတဲ့ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွာလူ႕က်င့္ဝတ္နီတိ
တရားႏွင့္ တန္ဖုိးေတြကိုဒီဘာသာတရားနွစ္ခုကဆက္လက္
ထိန္းသိမ္းထားတာကို ေတြ႕ရတာကလည္း ဝမ္းသာစရာ 
အခ်က္ပါပဲ။ ဥပမာ - အသက္ကိုတန္ဖုိးထားျခင္း၊ မိသားစုကို 
ျမတ္ႏုိးျခင္း၊ ဘာသာတရားစိိတ္ဓါတ္၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား
ကိုေလးစားျခင္း၊ လူငယ္မ်ားရဲ႕ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားျခင္း 
စတဲ့ အခ်က္ေတြမွာ ႀကိဳးပမ္းရပ္တည္ေနတာကိုေတြ႕ျမင္ရ
ပါတယ္။

 ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ 
အာေရးဘီယႏုိင္ငံမွာ ရွိေနၾကတယ္။ အာရွႏုိင္ငံအသီးသီး 
ကေနလာေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူေတြလည္းရွိတယ္။ 
ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ ဘာသာဝင္သုိးစုေတြနဲ႔လည္း မစၦားတရားေတာ္ 
ျမတ္ကို ပူေဇာ္က်င္းပခဲ့ကာ မဂၤလာတရားေတာ္ေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီီး ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းကို ေဝမွ်ခြင့္ရခဲ့သည့္
အတြက္လည္းအတုိင္းမသိ ၾကည္းႏႈးခဲ့ရပါတယ္။ အဲ့ဒီမစၦား 
တရားေတာ္အတြင္းမွာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူေဇာ္ခဲ့ 
တယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသေတြမွာတရားမွ်တမႈ နဲ႔ ငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းေတြရွိဖုိ႔ အထူးဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ဳပ္ 
အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အာေရးဘီယသိုးထိန္းခရီးစဥ္ဟာ 
ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ အံ့ၾသ၀မ္းသာျခင္းေတြ 
ျပည့္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေစာင့္ 
ေရွာက္ ပံ့ပိုးမႈကိုယံုၾကည္ကာဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ 
အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအသီးပြင့္မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းအသီးပြင့္
မ်ားအာေရးဘီယေဒသမွာ ေဝဆာရွင္သန္ေစဖုိ႔ အထူးဆု 
ေတာင္းေပးၾကပါစုိ႔ . .” ။

   (ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉)

    သီကုိရွင္း

အာေရးဘီယ သိုးထိန္းခရီးစဥ္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ယူေအအီး ခရီးစဥ္တြင္ ကမာ႔ၻၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးအေပၚ 
ေၾကညာခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ျခင္း

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ ၅ ရက္ေန႔ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ 
အေရွ႕အလယ္ပုိင္းခရီးစဥ္ အဘူဒါဘီတြင္ ကမာၻလံုးခ်ီသည့္ 
အစည္းအေဝးႀကီး၌ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ႏွင့္ Grand 
Imam Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb တုိ႔သည္ ကမာၻၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈအတြက္ လူသားထုတစ္ရပ္
လံုးညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမသဖြယ္ ခ်စ္ၾကည္ႏုိင္ေရးအေပၚေၾက 
ညာခ်က္အားလက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

 ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ အ 
ျခားသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရမည့္၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးရမည့္ 
ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္ရန္ လမ္းျပေပးပါသည္။ 
စၾကဝ႒ာ၊ ဖန္ဆင္းခံသတၱဝါမ်ားႏွင့္ (ဘုရား၏သနားမႈ၌တန္း 
တူညီမွ်မႈရွိေသာ) လူသားအေပါင္းအား ဖန္ဆင္းေတာ္မူ 
ေသာဘုရားသခင္အား ယံုၾကည္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ယံုၾကည္သူ 
မ်ားသည္ ဖန္ဆင္းခံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စၾကဝ႒ာ 
တစ္ခုလံုးအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လူသား 
အားလံုး အထူးသျဖင့္ အဆင္းရဲဆုံး၊ အလုိအပ္ဆံုးအားကူညီ 
ေပးျခင္းျဖင့္ လူသားခ်င္းညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမစိတ္ထား ျပသ 
ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရသည္။ 

 ထုိသုိ႔ေသာမြန္ျမတ္ေသာစံႏႈန္းသည္ ကမာၻႀကီး၏ 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ဝမ္းနည္းမႈႏွင့္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားအားေဝမွ် 
မည့္ေနရာျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြ ညီအစ္ကုိ အသိုင္းအဝန္းတုိ႔ 
စုေဝးေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ အစျပဳ အခ်က္အေနႏွင့္ တည္ရွိ 
ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ၎တုိ႔ကိုသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတုိး 
တက္မႈ၊ ကုစားျခင္းေပးေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တစ္ 
ေခတ္၊ လူထုမီဒီယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားအားထည့္သြင္း
စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
လက္နက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ 
မရွိျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း၊ 
နီတိေရးရာက်ဆင္းေနျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ ခြဲျခားဆက္ 
ဆံျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာကိစၥအရပ္ရပ္ 

ေၾကာင့္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား၏ ဆင္းရဲ 
ျခင္း၊ ပဋိပကၡႏွင့္ နာက်င္မႈ ဒုကၡေဝဒနာအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚကုိ
လည္းေထာက္ရႈ သံုးသပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ညီအစ္ကုိစိတ္ထားႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ ေဆြးေႏြးမႈ 
မ်ားမွ၊ လူသားထုအားလံုးအတြက္ ေတာက္ပေသာအနာ 
ဂတ္တစ္ခုအတြက္ အစစ္အမွန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မႈအားေဖာ္ျပ
ခြင့္ရခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမွ လူသားညီအစ္ကုိစိတ္ထား 
Human Fraternity ဟူသည့္ စာခြ်န္ေတာ္ဆုိင္ရာအေတြး 
အေခၚ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤစာခြ်န္ေတာ္သည္ ႏွလံုးသားမွ လာ 
သည့္ မြန္ျမတ္ေသာစိတ္သေဘာထားအား ပူးတြဲေၾကညာ 
ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ရန္ အလုိ႔ငွါရုိးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး ေလးနက္ 
ေသာအေတြးမ်ားအားထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤစာ 

ခြ်န္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္းရွိသူအေပါင္း၊ 
ညီအစ္ကိုစိတ္ထားအားလက္ခံယုံ ၾကည္ၾကသူအေပါင္း 
စည္းလံုးညီညႊတ္ရန္ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ အလုိ႔ငွါဖိတ္ 
ေခၚထားေသာစာခြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာခြ်န္ေတာ္ 
အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားေၾကာင့္ အနာ 
ဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ လူသားအားလံုးသည္ ညီ 
အစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဟူေသာအသိတရားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ ေလးစားေသာယဥ္ေက်းမႈ အားေကာင္းေစ 
မည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ တည္ရွိရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Ref: Vatican Media
ဘာသာျပန္ မြန္းေဆာင္ 

ယူေအအီးခရီးစဥ္အတြင္း ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေပးေသာမိန္႔ခြန္း

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔-

 က ၽြႏ္ု ပ္ အေ နႏွ င့္ အာ ရ ပ္ေ စာ္ ဘြား မ်ားႏုိ င္ ငံ သုိ ႔ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေခတၱအလည္အပတ္ ေရာက္ 
ရွိေနပါၿပီ။ ခရီးစဥ္မွာအခ်ိန္တုိသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးပါ 
လွပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ဘာသာတရားအခ်င္း
ခ်င္းေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အ 
တြက္ ေရွ႕သုိ႔ဆက္လက္၍ လက္တဲြကာ အတူတကြ ပုိမုိ 
ျမွင့္တင္ႏုိင္ၾကရန္ သေဘာတူညီမႈျပဳႏုိင္ခဲ့ ျခင္းသည္ မွတ္ 
တုိင္ေကာင္းတစ္ခု ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤ အာေရးဘီးယားကၽြန္းဆြယ္မွ Sultan al-
Malik al-Kamil သုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ေက်ာ္ခန္႔တြင္ 
ပထမဆုံးအျဖစ္ေရာက္ရွိသူမွာ စိန္ဖရန္စစ္အာစီစီျဖစ္သည္။ 

၎ေနာက္ ယခုမွသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္၏ လာေရာက္ျခင္းသည္ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ဤေျမသုိ႔ လာေရာက္ 
လည္ပတ္မႈ ဒုတိယ အႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ဖရန္စစ္ 
အမည္ျဖင့္ ဤခရီးစဥ္ျပဳႏုိင္ေစရန္မွာ ဘုရားရွင္၏ အလုိ 
ေတာ္ အစီအမံျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္မိပါသည္။

 ကၽြႏု္ပ္ကုိႀကိဳဆုိ၊ လက္ခံခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံ၏ အိမ္ 
ေရွ႕မင္းသား၊ သမၼတႀကီးႏွင့္ ဒု-သမၼတ၊ ဌါနအသီးသီးမွ 
အာဏာပုိင္မ်ားအား၎၊ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ျပင္ဆင္၊စီစဥ္ ေပးခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး 
Paul Hinder တုိ႔အား ေက်းဇူးအထူးတင္ ရွိပါသည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ ဤေျမတြင္မိမိတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ 
ဆုပ္ကုိင္ ထိန္းသိမ္းက်င့္ႀကံေနၾကေသာ ယုံၾကည္သူ ဘာ 
သာ၀င္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ စစၥတာမ်ားကုိလည္းကၽြႏု္ပ္ 
စိတ္ႏွလုံးထဲမွ ေက်းဇူးတင္လ်က္ ရွိပါသည္။

 ကၽြႏု္ပ္၏ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိမႈမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး 
ဤအာဘူဒါဘီမွာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ  Grand Imam 
Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb ႏွင့္ လူသား ညီအစ္ကုိ စိတ္ 
ထားမႈ (Human Fraternity) ဟူေသာ  စာခၽြန္ေတာ္ကုိ 
သေဘာထားတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ ၾကသည့္ေျခလွမ္း
တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

 ဤစာခြ်န္ေတာ္တြင္ ဘုရားသခင္၌ ယံုၾကည္ျခင္း 
ရွိသူ အေပါင္းႏွင့္ လူသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ စိတ္သေဘာ 

ထားကုိ လက္ခံယုံၾကည္ၾကသူ အေပါင္းတုိ႔ စည္းစည္းလုံးလံုး 
ျဖင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ၾကရန္၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး 
အမည္ကုိခုတုံးလုပ္ကာ က်ဴးလြန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ မွန္ 
သမွ်ကုိ ျငင္းပယ္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ထားေသာ စာခြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ ၎စာခြ်န္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး 
ေတာ္ကုိအမွီျပဳကာ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ 
လူသားအားလံုးမွာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ 
ဟူေသာ အသိတရားကုိအေျချပဳလ်က္ အျပန္အလွန္ ေလး 
စားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကုိပုိမုိအားေကာင္းေစမည့္ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္သဖြယ္ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္အားေတြ႔ဆုံရန္ေရာက္ရွိေနၾကေသာ 
ဧည့္သည္ေတာ္ပရိသတ္မ်ားထဲမွ အဂၤလိပ္စကား ေျပာသူ 
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ 
ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ႏႈတ္ခြန္း
ဆက္ပါသည္။

 သင္တုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔မိသားစုအားလုံးအေပၚသုိ႔ ဘု 
ရားရွင္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာ္၊ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္းမ်ား သက္ေရာက္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္းေပးပါသည္။

 အားလုံးကုိဘုရားရွင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။

(Ref: Vatican News)

ဘာသာျပန္ - စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 5

ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ား ရဟႏၱာဒြန္ေဘာစကုိ ကဲ့သုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္္္္ဝမ္းေျမာက္ၾကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး ႏိႈးေဆာ္

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္မွ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ ေန႔က 
Casa Santa Marta ၌ စိန္ဂၽြန္ေဘာစကုိပဲြေန႔မစၦားတရားၾသ
ဝါဒတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ စိန္ဂၽြန္ေဘာစကုိ က်င့္ႀကံခဲ့ 
သကဲ့သုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မႈရွိရမည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔အ 
ျပင္ ဒြန္ေဘာစကုိသည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ လူ၏ ရႈေထာင့္ 
ႏွင့္ ဘုရား၏ ရႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္ ၾကည့္ျမင္တတ္သူ 
လည္း ျဖစ္၍ ထုိရဟႏၱာအားအတူယူၾကရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
အား အားေပးတုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 အမွန္တကယ္လည္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚထုိ
သုိ႔ဖခင္ႏွလုံးသားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆရာသမားမ်က္လုံး 
ျဖင့္ ၄င္းဒြန္ေဘာစကုိ၏ မွန္ကန္စြာၾကည့္ျမင္၊ ခံစားႏုိင္ျခင္း 
ကလူငယ္မ်ားစြာ အားလမ္းေပၚေလလြင့္၊ ဆုိးသြမ္းေနျခင္း 
ဘဝမွမွန္ကန္တုိးတက္သည့္ ဘဝလမ္းေပၚသုိ႔ျမွင့္တင္ေပး 
ႏုိင္ရန္တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ဒြန္ေဘာစကုိ ရဟန္း 
သိကၡာခံေသာေန႔က အေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္မွာ 
"ဓမၼပညာ(သီၾသေလာဂ်ီ)သင္တဲ့ေက်ာင္းဆုိတာေတာင္ မ 
ေရာက္ဖူး၊ မသင္ဖူးတဲ့ ဒြန္ေဘာစကုိရဲ႕မိခင္ဟာ၊ ဓမၼပညာ
ဆန္လွတဲ့စကားနဲ႕`သင္ဟာဒီေန႔ကစ ၿပီးဒုကၡခံရလိမ့္မယ္' 
လုိ႔သူ႔သားရဟန္းအသစ္ကုိေျပာခဲ့သတဲ့။ ဒါဟာ သူ႔သားကုိ
ရဟန္းတစ္ပါးရဲ႕တကယ့္လက္ေတြ႕ဘဝကဘာလဲဆိုတာ၊ 
ေလးေလးနက္နက္ျမင္ေစလုိ၊ စိတ္ထဲစြဲေစလုိတာေၾကာင့္ပဲ
ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္လာတဲ့ 
သူ႔သား ဒြန္ေဘာစကုိဟာ ဒီဒုကၡခံထမ္းမႈဆုိတာ နားမလည္ 
ဘူး၊ မသိဘူးဆုိရင္ အရာရာသူေတြ႔ႀကံဳရမယ့္ အရာေတြမွာ
အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာနားလည္ထားတဲ့သူ႔မိခင္ရဲ႕ 
သတိေပးေဟာကိန္းအမွာစကားျဖစ္တယ္`။

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ကလည္း ထုိအခ်က္ေပၚမွီ၍ 
ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္ `ရဟန္းတစ္ပါးက ဒုကၡခံထမ္းမႈ 
ရွိေနတယ္ဆုိရင္ အဲဒီရဟန္းရဲ႕ ဘဝဟာ အေျခအေနမွန္ 
ေပၚမွာေလွ်ာက္ေန၊ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့လကၡဏာပဲ။ ဒုကၡခံ 
တယ္ဆုိတာ ျပင္းထန္တဲ့ သူေတာ္စင္ က်င့္စဥ္က်င့္ႀကံတာကုိ 
ေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ ဒြန္ေဘာစကုိကဲ့သုိ႔ အရာရာကုိဘုရား
အျမင္၊လူ ႔အျမင္နဲ ႔ရႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးနဲ ႔လက္ေတြ ႔ဘဝကုိ 
ၾကည့္ျမင္ႏုိင္ၿပီး လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ သတၱိျဖစ္ 
တယ္။

 အဲဒီေခတ္ကာလကုိျပန္ၾကည့္ရင္ဂုဏ္ရွိန္ႀကီးတဲ့ 
ၾကြယဝ္ခ်မ္းသာသူေတြဟာ ရဟန္းဘနု္းႀကီးတခ်ိဳ႕ကုိေတာင္ 
ႀကိဳးကုိင္ခ်ယ္လွယ္ႏုိင္ခဲ့ၾကတာ။ အထက္တန္းလႊာ၊အလြန္
ခ်မ္းသာသူေတြနဲ႔ ဆင္းရဲသားေတြၾကား၊ မတရားကုိအဆင့္
အတန္းကြာျခားေနတာဒြန္ေဘာစကုိေကာင္းေကာင္းသတိ
ထားမိတယ္၊ျမင္ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈက 
လူငယ္၊လူရြယ္ ကေလးေတြဘဝကို ပညာမဲ့၊ ဆင္းရဲတြင္းထဲ 
တြန္းပုိ႔ခံေနရတယ္။ ဆုိးသြမ္းတဲ့ ဒုစရုိက္ေကာင္ေတြအျဖစ္ 
သုိ႔ ေရာက္သြားေစေတာ့တယ္။

 ဒါမျဖစ္သင့္တဲ့အရာပဲလုိ႔ျမင္တယ္။ ဒီလုိသာဆုိရင္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ညီအစ္ကုိ၊ေမာင္ႏွမေတြျဖစ္တဲ့  ဒီလူငယ္ေလး 
ေတြဘဝဟာ ေနာက္ဆုံးႀကိဳးစင္မွာပဲအဆုံးသတ္ၾကရလိမ့္ 
မယ္လုိ႔ ဒြန္ေဘာစကုိ စၿပီးေတြးလာတယ္။အႀကံထုတ္တယ္
။လက္ေတြ႔နည္းလမ္းရွာေတာ့တယ္။ ဒီလူငယ္ေလးေတြကုိ
ဘယ္လုိျမွင့္တင္ရမလဲဆုိတာေတြကုိ လူ႔အျမင္နဲ႕ရႈေထာင့္နဲ႔ 
ၾကည့္ျမင္ခံစားၿပီး ဘုရားရဲ႕ရႈေထာင့္နဲ႔ ၾကည့္ဖုိ႔လည္းသတၱိ 
ေတြရွိခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘုရားနဲ႕စကားေျပာတယ္၊ ဘုရား 
ကုိေမးခြန္းေတြေမးတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ မတရားမႈေတြ 
ျမင္လွည့္ပါဘုရား၊ ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကုိ ဘယ္လုိရင္ဆုိင္ေျဖ 
ရွင္းရမလဲဆုိတာ ကူညီလမ္းျပပါ။ ကုိယ္ေတာ္က လူသား 
ေတြကုိပုိျပည့္စုံတဲ့အသက္တာရဖုိ႔ ဖန္ဆင္းခဲ့တယ္၊ ဒါေပ 
မယ့္ ဒီလူသားေလးေတြကေတာ့ တကယ့္ အနာဂတ္မရွိတဲ့ 
ကပ္ဆုိးအလယ္မွာ ေနထုိင္ေနၾကရၿပီဆုိၿပီး ဘုရားကုိတုိင္ 
တည္ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ ဒြန္ေဘာစကုိလုပ္ခဲ့ပုံကုိစံနမူနာ
ယူၾကရေအာင္။ ထုိနည္းတူပဲက်မ္းစာထဲကမ်က္စိအလင္းရ
ဖုိ႔ေတာင္းခံတဲ့ဘာတီေမဦးကဲ့သုိ႔ရဟန္းေတြကလည္းေရွ႕ကုိ
တက္လွမ္းဖုိ႔ နည္းနဲ႔လမ္းကုိျမင္လုိတဲ့ မ်က္လုံးတစ္စုံနဲ႕ဘု
ရားသခင္ထံေမွ်ာ္ၾကည့္ရမယ္။` ဟုရဟန္းေတာ္မ်ားအား 
လမ္းညႊန္ေျပာၾကားသည္။

 ၁၉ ရာစု ထုိေခတ္အခ်ိန္က တူရင္ၿမိဳ႕မွာေထာင္ 
သားမ်ားကုိ အၿမဲသြားၾကည့္ရႈႏွစ္သိမ့္ေပးၿပီး၊ ႀကိဳးမိန္႔ခ်ခံရ
သူေတြကုိေနာက္ဆုံးခ်ိန္အထိလုိက္လံ ႏွစ္သိမ့္ဆုေတာင္း 
ေပး၊ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေလ့ရွိသူ Don Giuseppe 
Cafassoဆုိသည့္ရဟန္းသည္ဒြန္ေဘာစကိုႏွင့္အရင္းႏွီးဆုံး
မိတ္ေဆြျဖစ္သည္။

အနီးဆုံးမွာရွိေနေသာရဟန္း

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ကဆက္၍`ရဟန္းဆိုတာ
လက္ေတြ႕ဘဝမွာဘုရားနဲ႔ လူ႕အျမင္ ရႈေထာင့္ႏွစ္ခုလုံးကုိ 
ဟန္ခ်က္ညီညီရွိဖုိ႔၊ၾကည့္တတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အ
တြက္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္မ်က္ေမွာက္ေတာ္ေရွ႕မွာအခ်ိန္အမ်ား
ႀကီးယူၾကရမယ္။ ဒြန္ေဘာစကုိဟာ လူငယ္ေလးေတြကုိ 
ဘုရားစကားသင္ တရားေဟာျပရုံမွ်သာမဟုတ္၊ ေတြ႔ရင္  
ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရုံမ်ိဳးသာ လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ သူတုိ႔နဲ႔ နီးနီးကပ္ 
ကပ္ရွိေနေပးခဲ့တယ္၊ အတူေနေပးခဲ့တယ္၊ အတူကစားေပးခဲ့ 
တယ္၊ တက္ႂကြမႈေတြဖန္တီးေပးခဲ့တယ္။ ဒီလုိလမ္းေပၚေလ 
လြင့္ဆုိးသြမ္းေနရတဲ့ လူငယ္ေတြကုိ သူရဲ႕ညီရင္းအစ္ကုိ 
ေတြလုိျမင္ခဲ့ၿပီးသူတုိ႔နဲ႔ အနီးဆုံးအမွာ အတူရွိေနခဲ့သူရဟန္း
ဒြန္ေဘာစကုိပါပဲ။ ဒီလုိနည္းအားျဖင့္ သူတုိ႔နဲ႔အတူေရွ႕ကုိ 
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တယ္။ သူ႔လက္ထဲရွိတဲ့ လူငယ္ေလးေတြ 
အေပၚ လူသား၊ ဖခင္၊ ဆရာသမားဆန္လွတဲ့ရႈေထာင့္နဲ႔အခ်ိ
န္ျပည့္ အျမဲၾကည့္႐ႈခဲ့သူျဖစ္တယ္။``

ရဟန္းဆုိတာ ရုံးဝန္ထမ္းအလုပ္သမားမဟုတ္ပါ

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ကသူ၏ၾသဝါဒတြင္ဆက္၍ 
`ရဟန္းဘုန္းႀကီးဆုိတာ ရုံးဝန္ထမ္းေတြ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါ 

ေၾကာင့္ ရုံးခ်ိန္အတြင္းပဲအလုပ္လုပ္ေဆာင္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ 
တုိ႔သာသနာရုံးေတြမွာ တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးယူၿပီး ထမ္းေဆာင္ 
ေပးေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိ 
တယ္။ သူတုိ႔က ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥေတြ လုပ္ကုိလုပ္ရမွာ 
သူတုိ႔တာဝန္ပဲ။ ဒါေပမယ့္သင္တုိ႔ ရဟန္းေတြကေတာ့ 
ဘုရားအျမင္၊ လူ႔အျမင္နဲ႔ ၾကည့္ျမင္ရႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးၾကည့္ၿပီး
ရဟန္းတာဝန္ကုိပဲ လုပ္ဖုိ႔သတိေပး၊ ေမတၱာရန္ခံအားေပး 
တုိက္ တြန္းလုိတယ္။ ဒီအခါမွာသင္တုိ႔ဟာဒီလုိလူေတြ၊ လူ 
ငယ္ေတြကုိ သင္တုိ႔ရဲ႕ကေလးေတြ၊ ညီအစ္ကုိ၊ ေမာင္ႏွမ 
ရင္းေလးေတြပါလားလုိ႔ နားလည္လက္ခံႏုိင္တဲ့ ဥာဏ္အ 
လင္း၊ စိတ္ခံစားမႈကိုရလာလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒါေတြရင္ 
ဆုိင္ေျဖရွင္းဖုိ႔၊ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ သတၱိေတြသင္တုိ႔ရရွိလာလိမ့္ 
မယ္ဆုိတာ ကၽြႏု္ပ္ေသခ်ာေျပာႏုိင္ပါတယ္။

 ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ရဟန္းဘုန္းႀကီးဆုိတာ 
ဘုရားနဲ႕ အၿမဲရုန္းကန္ေနရမယ့္ သူေတြျဖစ္တယ္။ ဘာ 
ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဘုရားက လူသားေတြကုိေစခုိင္း၊ အသုံး 
ျပဳမႈေတြထဲမွာ အႏၱရာယ္ျပြမ္းတဲ့ စြန္႔စားမႈေတြပါဝင္ေစတတ္ 
တယ္။ ဒါကုိေရွာင္မယ္၊ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သင္တုိ႔ဟာ 
ဘယ္အရာကုိမွ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မွာ 
မဟုတ္ဘူး။ ေသခ်ာတယ္ ဒီလုိလက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေန
ရာေတြမွာ ဒုကၡခံမႈ၊ ႏွိပ္စက္ခံရမႈဒဏ္၊ အတင္းအဖ်င္းနဲ႔ 
ေဝဖန္မႈဒဏ္ေတြကေတာ့ အတုိင္းအတာတစ္ခုရွိမယ္၊ ႀကံဳရ 
မယ္။ ဒြန္ေဘာစကုိအေျပာခံ ခဲ့ရသလုိေပါ့။ (အဲဒီလမ္းေပၚ 
ေရာက္ေနတဲ့ ဘုန္းႀကီးကုိ ၾကည့္လုိက္ၾကအုံး။ အက်င့္စာ 
ရိတၱ မေကာင္းတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ပဲ တရုန္းရုန္းေနေနတာ) 
စသည္ျဖင့္ အတင္းအဖ်င္းနဲ႔ႏွိပ္ကြပ္တုိက္ခုိက္မႈ ေတြလည္း 
ႀကံဳရႏုိင္တာေပါ့`` ဟုလည္း ရဟန္းမင္းႀကီးကလက္ေတြ႕ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကုိလည္းဝန္ခံ ေျပာဆုိပါသည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က "ဒြန္ေဘာစကုိရရွိခဲ့တဲ့ဒီ
အထူးေက်းဇူးေတာ္ အတြက္ ဘုရားရွင္ကုိေက်းဇူးတင္ 
တယ္။ သူဟာ ကေလးအရြယ္ကတည္းက ကုိယ့္ဝမ္းစာ 
အတြက္ကုိယ္တုိင္ ဝင္ေငြရွာ၊ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရတဲ့ဘဝနား 
လည္သူျဖစ္တယ္။ ဘုရားကုိ စစ္မွန္တဲ့ၾကည္ညိဳကုိင္းရႈိင္းမႈ
ဆုိတာကုိလည္း ေကာင္းစြာသိရွိခဲ့သူပါ။ ဘုရားရွင္ကဒြန္ 
ေဘာစကုိအားဖခင္၊ ဆရာသမားပုိင္ဆုိင္အပ္တဲ့ ႀကီးမား 
ေသာႏွလုံးသားကုိ ေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဟာ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ "ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚဘုရားရႈေထာင့္၊လူ
ရႈေထာင့္နဲ႔ အမွန္အတုိင္းၾကည့္ျမင္ၿပီး ရဟန္းတစ္ပါးက 
ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္ေစတဲ့ 
သေကၤတကဘာလဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းပါပဲ။ ရဟန္းတစ္ပါးက 
သူ႔စိတ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ မရွာေတြ႕ႏုိင္ဘူးဆုိရင္၊ 
ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ျပန္ေမး၊ ဆန္းစစ္ 
သင့္တယ္။

 ဒါကုိ ဒြန္ေဘာစကုိကသိခဲ့သူျဖစ္တယ္။ သူကုိယ္ 
တုိင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိၿပီး သူမ်ားကုိလည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးတယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ဒုကၡအခက္အခဲကုိ ခံထမ္းတယ္။ ရဟန္းတစ္ပါးဟာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မႈရွိၿပီး မိမိရဲ႕ရဟန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ 
ထမ္းေဆာင္ရာမွာ စစ္မွန္တဲ့ သိ၊ ျမင္မႈရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ သြား 
ႏုိင္ေစဖုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ဒီေန႔ ဒြန္ေဘာစကုိရဲ႕ၾကား 
ဝင္ဆုေတာင္း ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဆီကုိ ေတာင္း 
ေလွ်ာက္သြားၾကစုိ႔။``ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က သူ၏ 
ၾသဝါဒကုိိ အဆုံးသတ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Ref: Vatican news)
ဘာသာျပန္သူ - စစၥတာရ္ ဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္အား ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစြာ ေဆာင္ရြက္ေလာ့



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ပနားမားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၃၄ ႀကိမ္ေျမာက္ လူငယ္မ်ားေန႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္

  ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အေရးပါမႈ 
အား ကမာၻ႕လူငယ္မ်ားေန႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္သည့္ ေန႔တြင္ 
အထူး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကေလး မရွိလွ်င္ လူဦးေရျပ 
ဇယားသည္ အက်ဘက္သုိ႔ ေရာက္လာသျဖင့္ မလြယ္ကူ 
ခက္ခဲေသာ အေျခအေန ျဖစ္သည္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ 
ဖရန္စစ္သည္ စိန္႔ေပါလ္(၆) ခန္းမႀကီး၌ ျပဳလုပ္္္ေသာ လူထု 
ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ပနားမားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ (၃၄) ႀကိမ္ ေျမာက္ 
ကမာၻ႕လူငယ္မ်ားေန႔တြင္ ပါဝင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား 
သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမာၻ႕လူငယ္မ်ားေန႔ ဆုိင္ရာ 
သံုးသပ္မႈမ်ား ေဝငွခဲ့ေသာ္လည္း ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ကေလး 
သူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အျပင္ ကေလး မိဘ 
မ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မႈကိုလည္း သက္ေသခံခဲ့သည္။ 

 “ကြ်ႏု္္ပ္အေနႏွင့္ မေမ့ႏုိင္ျဖစ္မိတဲ့ ျမင္ကြင္းက 
ေတာ့ ကေလးမိဘမ်ားဟာ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ကိုင္ေျမႇာက္ 
ထားၿပီး ‘ဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္ ကြ်န္မ အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ၊ 
ဒီကေလးက ကြ်န္ေတာ္ ကြ်န္မ အတြက္ အနာဂတ္’လုိ႔ 
ေၾကြးေၾကာ္ေနတာကုိ ျမင္ခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္တယ္၊”

  “မိဘေတြက သူတုိ႔ သားသမီးမ်ားကုိ ကုိင္ေျမႇာက္ 
ထားၾကၿပီး ကေလးသူငယ္ေတြ အင္မတန္မ်ားတယ္ ဆုိ 
တာ သတိျပဳမိတယ္၊” 

 “ကေလးေတြအတြက္ ကေလး မိဘမ်ားက အလြန္ 
ဂုဏ္ယူေနၾကတယ္” ဟု ပုပ္ဖရန္စစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ကြ်န္ေတာ္ ေတြးမိတာက ဒီလုိ ကေလးမ်ားကုိ 
ကုိင္ေျမႇာက္ၿပီး ဂုဏ္ယူေနၾကတာ ဘယ္ေလာက္ ဂုဏ္သိ 
ကၡာ ရွိသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေနထုိင္တဲ့ ဥေရာပတုိက္လုိ 
လူဦးေရတုိးပြားမႈႏႈန္း က်ဆင္းေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ဒီလုိ 
ကေလးမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရတာ ပီတိျဖစ္မိတယ္။ ကေလးသူ 
ငယ္မ်ားဟာ အနာဂါတ္ အတြက္ လုံျခံဳမႈ ျဖစ္တယ္။ ကေလး 
မရွိရင္ လူဦးေရျပဇယားဟယ အက်ဘက္ကုိ ေရာက္လာ 
တာေၾကာင့္ မလြယ္ကူခက္ခဲေသာ အေျခအေန ျဖစ္တယ္” 
ဟု ေျပာခဲ့သည္။ 

 ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ကမာၻ႕လူငယ္မ်ား ပြဲေန႔၌ လူငယ္ 

မ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ရဟန္းသီလရွင္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရမႈေၾကာင့္ 
ေပ်ာ္ရႊင္ပီတိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ပနားမား ေဒသခံ 
တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္ 
က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ 

 “ပနားမား ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အာဖရိက 
ေနာက္ေၾကာင္းရွိေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ 
ဆံုမႈသည္ လွပေသာ ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္ကာ အုပ္စုမတူညီေသာ 
လူငယ္မ်ားသည္ ငါးရက္ၾကာ ရင္းႏွီးေျပာဆုိခြင့္ ရခဲ့ၾက 
သည္။ ကမာၻလူငယ္မ်ားေန႔ က်င္းပရာေနရာတြင္ လူမ်ိဳး 
ေပါင္းစံု လာေရာက္ စုစည္းၾကသည္။ ထုိလူငယ္မ်ားသည္ 
ကမာၻ႕လူငယ္မ်ားေန႔ တံခါးကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပ 
သည္။ ထိုလုပ္ရပ္သည္ အေရးႀကီးေသာ အစျပဳျခင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ ထုိသေကၤတသည္ လက္တင္ အေမရိက၏ လူ 
မ်ိဳးေပါင္းစံု ေသြးေႏွာ တည္ရွိမႈအား ကုိယ္စားျပဳပါသည္၊”ဟု 
ပုပ္ဖရန္စစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ကမာၻ႕လူငယ္မ်ားေန႔ ပနားမားပြဲေန႔တြင္ အမိမယ္ 
ေတာ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိလည္း ရွင္လုကာ အခန္းႀကီး ၁ 
အခန္းငယ္ ၃၈ ကုိ ကုိးကား၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မယ္ေတာ္ 
ေမရီက ဘုရားသခင္၏ ကြ်န္မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ေတာ္ထြက္အတုိင္း ျဖစ္လာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားသည့္စကား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူငယ္မ်ားပြဲေန႔ 
ကားတုိင္လွည့္ျခင္း အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ကားတုိင္လွည့္ရာတြင္ ခံစားရသည့္ ယံုၾကည္မႈ 
အေၾကာင္း သင္တုိ႔အား ကြ်ႏု္ပ္ ေျပာၾကားလုိပါသည္၊ ကား 
တုိင္လွည့္ျခင္းအား ကြ်ႏု္ပ္ ႏွစ္သက္ပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ ကားတုိင္လွည့္ျခင္းျဖင့္ ေယဇူးသခင္ေနာက္ေတာ္ 
သုိ႔ မယ္ေတာ္ ေမရီႏွင့္ အတူ လုိက္ပါခြင့္ ရရွိေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္၊”

 “ကားတုိင္လွည့္ျခင္း ဆုိင္ရာ ေမတၱာ စာရြက္ေလး 
အား အာဂ်င္တီနား Buenos Aires ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္စဥ္က 
ဘယ္သြားသြား အျမဲ ယူသြားေလ့ရွိသည္၊ အခ်ိန္ရလွ်င္ 
ကားလွည့္ျခင္း ဆုေတာင္းေမတၱာအား အစဥ္ ရြတ္ဆုိျဖစ္ 

သည္၊ အခ်ိန္ရလွ်င္ သင္တုိ႔လည္း ကားလွည့္ျခင္း ေမတၱာ 
အား ရြတ္ဆုိၾကပါ၊ ကားလွည့္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ သင္တုိ႔ 
သည္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္ေတာ္သုိ႔ မယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကား 
တုိင္လမ္း၌ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ ေရာက္သည္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ 
ကားတုိင္လမ္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အသက္ေပးခဲ့ၿပီး 
ကယ္တင္ျခင္း ေပးခဲသည္၊” 

ဟု ပုပ္ဖရန္စစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အတူ ဆုေတာင္း 
ျခင္း၊ မစာၦးတရား ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အေၾကာင္းကိုလည္း 
သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူငယ္မစာၦးသည္ ကမာၻ႕လူငယ္ 
မ်ားပြဲေန႔အတြက္ အထြဋ္အထိပ္ အခမ္းအနားလည္း ျဖစ္ 
သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ညအ 
ခ်ိန္မွ မနက္ မစာၦးအခ်ိန္အထိ ဆုေတာင္းၾကသည္။ “လူငယ္ 
မ်ားသည္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းမွ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ဆုေတာင္း 
မႈ ျပဳခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ား အမိမယ္ေတာ္ ေမရီအား ကုိးစား 
ပါရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ အမိမယ္ေတာ္သည္ ေသး 
ငယ္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း 
သူမသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ႀကီးျမတ္ေသာ “လႊမ္းမုိးမႈရွိသူ” 
(Influenced) ျဖစ္သည္၊ သူမအား ဘုရားသခင္၏ 
လႊမ္းမိုးမႈရွိသူ Influencer of God ဟု ေခၚဆုိၾကသည္” 
ပုပ္ဖရန္စစ္က ေျပာခဲ့သည္။

 “အမိမယ္ေတာ္၏ ေၾကြးေၾကာ္ဆုေတာင္းသံ Fiat 
သည္ လူငယ္မ်ား နမူနာယူရမည့္ လွပေသာ ခြန္အားရဖြယ္ 
သက္ေသခံခ်က္ ျဖစ္သည္။” တနဂၤေႏြေန႔ မနက္တြင္ သန္႔ 
ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား၏ ခြန္အားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ 
ရွင္ျပန္ထေျမာက္သည့္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ အခမ္းအနား၌ 
လူငယ္မ်ားအား ဧဝံဂလိ တရားေတာ္ကုိ ျဖန္႔ေဝၾကရန္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ အဆုိအရ လူငယ္မ်ားသည္ 
‘မနက္ျဖန္’ မဟုတ္၊ လူငယ္မ်ားသည္ ‘မနက္ျဖန္’ အတြက္ 
‘ယေန႔’ ျဖစ္သည္ဟု (Young people aren’t the ‘tomor-
row’; no, they are the ‘today’ for the ‘tomorrow') 
မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

ကုိးကား- ဗာတီကန္ မီဒီယာ
        ဘာသာျပန္ - မြန္းေဆာင္

ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာေတြကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ 
ေပါင္းၿပီး ပူေဇာ္တတ္မယ္ဆုိရင္ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ 
ျပန္လည္ ခံစားရပါတယ္။ မိမိကိုယ္တုိင္က 
မခံစားရရင္ေတာင္ ကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မိသားစုဝင္ေတြ 
ခံစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေနမေကာင္းတဲ့ လူမမာေတြက 
သူတုိ႔ရဲ႕ နာက်င္မႈ ေဝဒနာ ေတြကို လူအမ်ားရဲ႕ 
အျပစ္ေတြအတြက္၊ မိသားစုဝင္ေတြ အတြက္ ပူေဇာ္ခံထမ္း 
ေပးေနတာမုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အခန္းက႑က သိပ္ကို 

အေရးပါလြန္းပါတယ္။ ေဝဒနာကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ 
ကားတုိင္ေပၚက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မဟာ ဒုကၡစရိယာနဲ႔ လက္ခံေ
ပါငး္စပ္ပူေဇာ္လုိက္တဲ့အခါမွာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဘဝအ 
သက္တာနဲ႔ လူသားထုတစ္ရပ္လံုး ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ 
အဖုိးျဖတ္မရတဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ေပးဆပ္မႈတန္ဖုိးႀကီးအရာျဖစ္
သြားပါေတာ့တယ္။

 ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဖ်ားနာသူ လူမမာေတြအတြက္ 
အထူးဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔လိုပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ေဝဒ 

နာေတြကို မွ်ေဝခံစားကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလင္းေရာင္ျခည္ 
ခြန္အားႏွစ္သိမ့္မႈေတြ ေပးစြမ္းႏုိင္ၾကပါေစ။ လုဒ္မယ္ေတာ္ရဲ႕ 
ၾကားဝင္ ဆုပန္ျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့တဝွမ္းမွ ေရာဂါေဝဒနာ 
ခံစားရသူလူမမာေတြလည္း ေဝဒနာ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာ 
ခံစားရၿပီး ခရစ္ေတာ္ဘုရားနဲ႔အတူ ပူေဇာ္ခံထမ္းႏုိင္ဖုိ႔ လုိ 
အပ္ရာ ခြန္အားေက်းဇူးမ်ား ခံစားရရွိၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳ 
ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

     သီကို႐ွင္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ကမၻာ႔ဖ်ားနာသူမ်ားေန႔ ေနာက္ခံသမုိင္းႏွင့္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မဂၤလာသတင္းစကား
 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ကို ေရာဂါေဝဒနာ ဖိစီး 
ခစံားေနရတဲ ့မက်န္းမာသူေတြအတြက ္ဆုေတာင္းေပးရာေန႔ 
အျဖစ ္ရဟႏၱာ ပပုရ္ဟန္းမင္းႀကီး ဒတုယိေျမာကဂ္ြ်န္ေပါလက္ 
လုဒ္ၿမိဳ႕မွာ ထင္ရွားျပတဲ့ မယ္ေတာ္သခင္မကို ဂုဏ္ျပဳသဒၶါ 
ၾကည္ညိဳေသာအားျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္ သတ္မွတ္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂြ်န္ 
ေပါလ္ က ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ မာသာရ္ထေရဇားနဲ႔အတူ အိႏၵိယ 
ႏုိင္ငံ ကလကၠတားၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ လူနာျပဳစုေရး ေဂဟာကို 
လည္ပတ္သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈကာ နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ ေရာ 
ဂါသည္ေတြ၊ ေသလုဆဲဆဲ လူနာေတြကို ႏွစ္သိမ့္ အားေပးခဲ့ 
ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိသြားေရာက္အားေပးရင္းနဲ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားရျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က တန္ဖုိး 
တရားေတြကို သတိျပဳမိသြားၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရာဂါ 
ေဝဒနာ ဖိစားခံစားေနရတဲ့ လူနာေတြအတြက္ ဆုေတာင္း 
ေပးရာေန႔တစ္ေန႔ကို သတ္မွတ္ၿပီး နွစ္သိမ့့္အားေပးခ်င္တဲ့ 
ဆႏၵတစ္ခုေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ လုဒ္မယ္ 
ေတာ္သခင္မရဲ႕ပဲြေန႔ကို ကမၻာ့ဖ်ားနာ သူမ်ားေန႔အျဖစ္သတ္
မွတ္ဆုေတာင္းေပးဖုိ႔ စိတ္ကူးေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ လုဒ္မယ္ 
ေတာ္ သခင္မရဲ႕ ဘဲြ႕အမည္နာမေလးကလည္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ 
လုဒ္ၿမိဳ႕ေလးမွာ ေက်းေတာသူ ဘက္နဒက္ဆုိတဲ့ မိန္းမငယ္ 
ေလးအား အမိမယ္ေတာ္မွ အထင္ရွားျပျခင္းကို အစဲြျပဳၿပီး 
အမိမယ္ေတာ္အား သဒၶါၾကည္ညိဳအားကိုၾကတဲ့ ဘဲြ႕နာမ 
ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အမိမယ္ေတာ္က ဘက္နဒက္ 
ေလးကို ေျမႀကီးကုိ လက္နဲ႔ယွက္ကာ လက္ယက္တြင္းေလး 
တူးခိုင္းတယ္။ အဲ့ဒီကထြက္လာတ့ဲ ေရကို ေသာက္ပါဆုိၿပီး 
ေစခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲ့ဒီေနရာကေန ထြက္ေပၚလာ 
ခဲ့တဲ့ ေရေတြကို စုၿပီး သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ဘုရားဖူးသူေတာ္စင္ သား 
သမီးေတြဟာ လာေရာက္ဆုေတာင္းၾကကာ မယ္ေတာ့္ေရ 
ကို ေသာက္ၿပီး လူနာေပါင္းမ်ားစြာေဝဒနာေတြ ေပ်ာက္ကင္း 
ခ်မ္း သာရၾကတယ္။ ဆရာဝန္ေတြလက္ေလ်ာ့ထားတဲ့ လူမ 
မာသည္ေတြ၊ သိပၸံပညာ လုိက္မမွီႏုိ္ိင္တဲ့ တန္ခိုးလကၡဏာ 
ေတြလည္း အံ့ဖြယ္မဆံုး ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ပဲ ၁၉၉၂ 
ခုႏွစ္ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ စတင္တည္ေထာင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး 
၁၉၉၃ ခုနွစ္ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္
စတင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔ကိုအမိ 
ကက္သလစ္အသင္းတာ္က ေရာဂါေဝဒနာသည္ေတြ အ 
တြက္ ဆုေတာင္းေပးဖုိ႔ ကမၻာ့ဖ်ားနာသူမ်ားေန႔ဆုိၿပီး ႏွစ္စဥ္ 
သတ္မွတ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနခဲ့တာ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ၂၆ 
ႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္ေအာင္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

 ကမၻာ့ဖ်ားနာသူမ်ားေန႔အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး
ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က သင္တုိ႔အားလံုး ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
ႏွင့္  စကၠရမင္တူးမဂၤလာေတာ္ေတြအားျဖင့္ ခြန္အားျပည့္ 
ဝၾကလွ်က္ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရတဲ့ ဘဝအျဖစ္ပ်က္ 
ေတြၾကားမွာလည္း ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးအေစခံႏုိင္ 
ဖုိ႔ သတၱခိြနအ္ားေတြကိ ုယုံၾကည္ျခင္း၌ အစဥရ္ွာေဖြေတြ႕ရွိႏိငု ္
ၾကပါေစ ဆုိၿပီး အစပ်ိဳး မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဖ်ားနာသူေတြ၊ 
ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရတဲ့သူေတြမွာလည္း မေျပာင္းလဲ 
မခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္တဲ့ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္၀ရွိေနပါတယ္။ 
သူတို႔ေတြဟာလည္း အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဘဝအသက္တာနဲ႔ 
တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမွာ တနည္းတဖံု ပါဝင္ျဖည့္စြက္ေပးေန 
တာမုိ႔ သူတို႔ရဲ႕ ပူေဇာ္ခံထမ္းျခင္းက တန္ဖုိးျဖတ္လုိ႔ မရပါ 
ဘူး။ 

 ကညာစင္မယ္ေတာ္မာရီယားမွ လူ႔အျဖစ္ယူ မီးရွဴး 
သန္႔စင္ဖြားျမင္ခံခဲ့တဲ့ ဘုရားရဲ႕သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား 
ရွင္ လူ႕အျဖစ္ယူၿပီး လူေတြထဲမွာ ဆင္းၾကြေနထုိင္ျခင္းဟာ 
ထာဝရဘုရားရဲ႕ က႐ုဏာအစြမ္းတန္ခုိး အာႏုေဘာ္ကို 
အေကာင္းဆံုး ေဖာ္ျပေပးလုိက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ 
ဘုရားရွင္ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေတာ္မူစဥ္ကာလမွာကတည္း 

က လူနာေတြကို ကုသေပးခဲ့တယ္။ အျပစ္သားကို အခ်စ္ပြား 
လုိ႔ သနားကူခဲ့တယ္။ ေသရြာအလယ္မွ ေဝဒနာသယ္ကို 
လည္း ျပန္ကယ္ေပးခဲ့တယ္။ လူတကာ ရြံရွာတဲ့ ႏူနာတစ္ 
သင္းကိုလည္း လူရာျပန္သြင္းေပးခဲ့တယ္။ မ်က္ကန္းသမား 
ကို ဆက္လမ္းမမွားေအာင္ အလင္းေပးသြားခဲ့တယ္။ ႏႈတ္ 
မစြမ္းသူ ဆံြ႕အလူကို ဖြင့္ဟကူခဲ့တယ္။ ဘဝက အားနည္လာ 
တဲ့အခါ၊ ဇရာယုိယြင္း ပ်က္စီးလာတဲ့အခါ၊ နာက်င္မႈေတြ 
တုိးလာသလုိ၊ အစြမ္းအစေတြလည္း တေျဖးေျဖး မဲ့လာပါ 
တယ္။ အထီးက်န္ ဆန္ၿပီး လူအမ်ားရဲ႕ ပယ္က်ဥ္မူေတြ 
ခံစားလာရတဲ့အခါမွာ ငါ မအုိေသး ဆုိၿပီးေၾကြးေၾကာ္ ျပန္ထ 
ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက လူနာေတြကို ခြန္အားမ်ားစြာ 
ျဖစ္ေစပါတယ္။

 ကမၻာ့ဖ်ားနာသူမ်ားေန႔ကို က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း အား 
ျဖင့္လည္း လူသားအေယာက္စီတုိင္းရဲ႕ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ 
ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းျပဳလုပ္ 
ၾကတဲ့ေနရာမွာ ခြန္အားသစ္ေတြ ျပန္လည္ရရွိၾကေစဖုိ႔ အ 
တြက္လည္း အရွင္သူျမတ္က ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေပး ထားပါ 
တယ္။ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္ေလာက ကမၻာကို ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္တဲ့ ေနရာမွာ အထူးသျဖင့္ ခြန္အားမဲ့ နာမက်န္းျဖစ္ေန 
တဲ့သူေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားတန္ဖုိးထားတတ္ဖုိ႔လုိ
ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာဆုိ အသက္ေတြလည္းႀကီး ေရာဂါ 
ေတြကတုိး ေဆးဖုိးဝါးခက မတတ္ႏုိင္ ျပဳစုရတဲ့သူလည္း 
ဖတ္ဖတ္ေမာ။ ၾကာလာေတာ့ လူနာကို ေစာင့္ေရွာက္ရတာ 
ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးႀကီး ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ပဲ လူနာ 
ေဝဒနာခံစားရတာ မၾကည့္ရက္ႏုိင္လုိ႔ mercy killing လုိ႔ 
ေခၚတဲ့ က႐ုဏာသက္လြန္းလုိ႔ ေဝဒနာမခံစားရေအာင္ 
ေဆးထုိးၿပီး အသက္ေသေ အာင္ ျပဳလုပ္လုိက္ၾကပါတယ္။ 
တကယ္ေတာ့ လူနာရဲ႕ ေ၀ဒနာကို မၾကည့္ရက္၊ မခံစားႏုိင္ 
တာထက္ သူ႔အတြက္ ျပဳစုရတဲ့ ၀န္ထုပ္ၾကီးကုိ ဆက္ၿပီး 
မထမ္းခ်င္ေတာ့တာက မ်ားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူနာေတြက် 
ေတာ့လည္း သူတို႔ကိုယ္တုိင္က ငါ႔ကို ေဆးထုိးၿပီးသတ္လုိက္ 
ပါေတာ့ မခံစားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အျမန္ေသခ်င္တယ္ စသျဖင့္ 
ရိႈက္ညည္းတတ္ၾကတယ္။ အမွန္က သူတုိ႔လုိခ်င္တာ ေသ 
ျခင္းတရားမဟုတ္ဘူး။ သားသမီးေတြရဲ႕ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
ေမတၱာ က႐ုဏာေတြကို ေတာင့္တေနတာပါ။ ဒါေၾကာင္မို႔ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ကမၻာ့ဖ်ားနာသူမ်ားေန႔မွာ ဖ်ားနာေန 
တဲ့ လူမမာသည္ေတြအတြက္ပဲ ဆုေတာင္းေပးတာ မဟုတ္ 
ပါဘူး။ လူနာေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ မိသားစု 
ဝင္ေတြ၊ ေဆးဝါးကုသေပးေနတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ၊ သူနာျပဳေတြ 
တင္မက သက္ႀကီးရြယ္အုိ လူမမာေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ 

ေပးေနတဲ့ သူေတာ္စင္ေတြနဲ႔ ကရုဏာဝန္းထမ္းေတြအ 
တြက္ပါဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သေပးခဲ့ပါတယ္။

 ကမၻာ့ ဖ်ားနာသူမ်ားေန႔ကို စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ 
ရဟႏၱာ ပုပ္ဂြ်န္ေပါလ္ေခတ္အခ်ိန္ကတည္းက ယခုမ်က္ 
ေမွာက္အခ်ိန္ထိ လူမႈရွင္သန္ျခင္း ရုိးရာထံုးတမ္းေတြလည္း 
ေတာ္ေတာ္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါၿပီ။ ယခုလုိ ေျပာင္းလဲ လာတဲ့ 
ေခတ္အေျခအေနကို ပုပ္ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က အလင္း 
နဲ႔အရိပ္ ႏွစ္ျဖာယွက္ႏြယ္ေနတဲ့ ေခတ္ဆိုၿပီး မိန္႔ခဲ့ပါတယ္။ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီေခတ္ကာလ 
ကို အလင္းေရာင္သမ္းတဲ့ေခတ္လို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ ဆုိလုိ 
ခ်င္တာက ယေန႔ေခတ္ဟာ သိပၸံပညာေတြ ေဆးပညာ 
အသစ္အသစ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈေတြနဲ႔ ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ ေခတ္ 
လုိ႔ ေျပာခ် င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕အသက္ကယ္ဆယ္ေရး 
အတြက္ ေလ့လာရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေကာင္းေတြ 
အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါတယ္။ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြေပးေနတဲ့ ဆရာဝန္ သမား 
ေတာ္ေတြရဲ႕ ဇဲြလံု႔လနဲ႔ ေမတၱာ ေစတနာ တရားေတြကိုလည္း 
ပုပ္ဖရန္စစ္က ခ်ီးမြမ္းအသိမွတ္ျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။ ဟုတ္ပါ 
တယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ဆရာ၀န္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕လက္ေတြနဲ႔ 
လူနာေတြရဲ႕ ေဝဒနာေတြကို ကုစားေပးေနၾကတယ္။ ဒါဟာ 
ေဝဒနာခံစားေနရတဲ့ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ခႏၶာေတာ္ကို ထိ 
ေတြ႕ျပဳစုရျခင္းနဲ႔အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေဆးပညာတုိး 
တက္ မႈေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ သမားေတာ္ ဆရာဝန္ေတြ၊ မ 
ညည္းမညဴ ေပ်ာ္ရြင္စြာေပးဆပ္ေနၾကတဲ့ က႐ုဏာရွင္ဝန္ 
ထမ္းေတြရွိေန ျခင္းက အလင္းေရာင္သမ္းတဲ့ အေျခအေန 
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ အရိပ္အေမွာင္ 
ဖံုးတဲ့ အေျခအေနလုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ခဲ့ပါေသး 
တယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ လူမမာ ေရာဂါသည္ေတြရဲ႕ အသက္ 
ေတြဟာ အႏၱရယ္ေတြၾကားမွာ စြန္႔စားအစမ္းသပ္ခံေနရ 
တာမု႔ိ တန္ဖုိးေတြ မဲ့ေနရပါတယ္လုိ႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
အမွန္ေတာ့ သေႏၶတည္ခ်ိန္ကစလုိ႔ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ 
အခ်ိန္ထိ အသက္ကို တန္ဖုိးထားေစာင့္ေရွာက္ကာ လူ႕ဂုဏ္ 
သိကၡာကို ပထမ ေနရာထားကာ အေလးေပးၾကဖုိ႔ တိုက္ 
တြန္းႏႈိးေဆာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

 ခရစ္ယာန္ဘဝအသက္တာဟာ ဒုကၡကို မလုိခ်င္ 
လုိ႔ ဖယ္ရွားေပးပါလို႔ ေတာင္းခံၾကတဲ့ ဘဝမဟုတ္ပါဘူး။ 
ဒုကၡေဝဒနာကို ေျပးႀကိဳခံထမ္းတတ္ေအာင္ ခရစ္ေတာ္ 
ကိုယ္တုိင္ျပသခဲ့တဲ့ ဘဝအသက္တာပါ။ ဒုကၡေဝဒနာ ခံစား 
ရျခင္းဆုိ တာ အမဂၤလာမဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ေတာ္ 
တုိင္လည္း ကားတုိင္ထမ္းၿပီး ေဝဒနာကို ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ လူငယ္မ်ားေန႔ ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ျခင္း

 ပနားမားၿမဳိ႕ (Panama)တြင္ က်င္းပ
ခဲ့ေသာကမာၻ႔လူငယ္မ်ားေန႔သို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ 
လံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူ ငယ္ေကာ္မရွင္မွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးႏွင့္ လူငယ္(၈)ဦး တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ 
ၾကသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးႏွင့္ လူငယ္မ်ား 
မွာ Fr. Joseph အယ္ ေကာ္ထူး - လူငယ္ တာ 
ဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (National Youth Com-
mission )၊ Fr. Mario ျမင့္လြင္ - လူငယ္ တာ 
ဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (က်ိဳင္းတံုသာသနာ)၊ 
ေမာင္ေအာင္သိန္း - ဖယ္ခံုသာသနာ၊ ေမာင္စိုး 
သူရ  (မႏၱေလးသာသနာ)၊ ေစာပိုင္ၿဖိဳးႏိုင္ 
(ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ)၊ ေမာင္ထက္ၿဖိဳးေအာင္ 
(က်ိဳင္းတံုသာသနာ)၊ ေနာ္ေမပန္းခ်ီစိုး  (ျမန္
မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာလူငယ္ေကာ္မရွင္ အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမွဴး)၊ မခင္ၿဖိဳးေဝ (ရန္ကုန္သာသနာ)၊ မေမရီလဗ် (ျမစ္ 
ႀကီးနားသာသနာ)၊ မဒက္ဖနီ (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ) တို႔ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။

 ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ က်င္းပေသာအျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာပြဲေတာ္မ်ားထဲတြင္ ကမာၻ႔ကက္သလစ္ လူငယ္ 
မ်ားေန႔သည္ ထူးကဲေသာ အခမ္းအနားတစ္ခုအျဖစ္ အသင္း 
ေတာ္က သတ္မွတ္၍ သာသနာေတာ္ႀကီးအတြင္း လူငယ္  
မ်ား အေရးပါမႈကိ ုၫႊန္ျပေသာ ပြဲေတာအ္ခမ္းအနားျဖစသ္ည။္  
အဖဘုရားသခင္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္
ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တက္ေရာက္ပါဝင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳကာ၊ 
သက္ဆုိငရ္ာအခန္း႑အသီးသီးမ ွဘာသာေရးေခါင္းေဆာင ္
မ်ား၊ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီ 
မႈ၊ ကမာၻ႔ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမႈတို႔ျဖင့္ 
ကမာၻ႔ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားေန႔သည္ အစဥ္အလာႀကီးမား 
စြာျဖင့္ က်င္းပေလ့ရွိခဲ့သည္မွာယေန႔ထိတိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကမာၻ႔ လူငယ္မ်ား ေန႔သို႔ ပါဝင္ 
ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား ရန္ 
ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား 
အဖြဲ႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ ၈နာရီ ၁၅ မိနစ္ 
တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ 
ကာ ကမာၻ႔လူငယ္မ်ားေန႔ ခရီးစဥ္ကိုစတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
တိုင္ေပစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ
လံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ တိုင္ေပေလ 
ဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး (၇)နာရီ ၾကာခရီးတစ္ေထာင့္ 
နားခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ အေမရိ 
ကန္ႏိုင္ငံ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လစ္ၿမိဳ႕သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ 
(၁၃)နာရီၾကာ ဆက္လက္ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကၿပီး ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္ 
လစ္ မွတစ္ဆင့္ ေကာ္စတာရီကာၿမိဳ႕ ၊ ဆန္ဂ်ိဳးဂၽြန္ (San 
Jose Juan )ေလဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးကမာၻ႔လူငယ္
မ်ားေန႔ ပြဲေတာ္က်င္းပရာ ပနားမားၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ 
ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား 
သည္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ (၃)ရက္တာခရီးႏွင္လာၿပီး 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ကမာၻ႔လူငယ္မ်ားေန႔က်င္းပရာ ေတာင္အေမ 
ရိကတိုက္ရွိ ပနားမားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကခ်ိန္၌ျမန္မာႏိုင္ငံ
လံုးဆိုင္ရာ လူငယ္အဖြဲ႕၏ ခရီးရွည္ႀကီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ေပၿပီ။

 ပနားမား ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ လူငယ္မ်ား 
ေန႔ က်င္းပေရးအဖြဲ႔မွ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈအရ Day in Diocese 
ျပဳလုပ္မည့္မာကာရားကပ္ျမိဳ႕ (Marcaracas) သို႔  ဘတ္စ္ 
ကားမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ၄ နာရီအၾကာတြင္ 
ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

Day in Diocese ပါဝင္ရန္ မာကာရားကပ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္

 ေအးခ်မ္းလွပေသာ မာကာရားကပ္ၿမိဳ႕ေလး၏ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္တို႔ 
၏လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆိုမႈမ်ားက ျမန္ 
မာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔၏ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးပင္ပန္းလာခဲ့
ရသမွ်ကအကုန္အစင္ေပ်ာက္ ကင္းသြားသကဲ့သို႔ ၾကည္ႏူး 
ဖြယ္ရာေကာင္းလွသည္မွာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဖို႔တစ္သက္ 
မေမ့ႏိုင္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

 ၿမိဳ႕ခံမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေနရာခ်ထားေရး 
မ်ားျပဳလုပ္အၿပီး ျမန္မာလူငယ္အဖြဲ႔မွ လူငယ္မ်ားကမိမိတို႔ 
တည္းခိုရမည့္ ေနအိမ္အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ 
တစ္အိမ္လွ်င္ တစ္ေယာက္နႈန္းျဖင့္ တည္းခိုေနထိုင္ၾကရ 
ပါသည္။ မာကာရားကပ္ၿမိဳ႕ေလး၏ ေဒသခံအိမ္ရွင္မ်ားသည္ 
ေဖာ္ေရြေႏြးေထြးလွသည္။ 

 ေနာက္တစ္ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ႏွင့္ ၁၈ 
၇က္ေန႔တြင္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ ထိုမာကာရားကပ္ၿမိဳ႕၌
အီတလီႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ား၊ မာကာရားကပ္ၿမိဳ႕ မွ လူငယ္မ်ား 
ႏွင့္ အတူတြဲကာ ဝတ္ျပဳေတာင္းျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ 
မ်ားတင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ အထူးမစာၦးတရားေတာ္မ်ား၌ပါ
ဝင္ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ မာကာရား 
ကပ္ၿမိဳ႕ရွိ EI Colmon community Forest သို႔ 
အျခားလူငယ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ ရရွိ 
ခဲ့ၿပီး ထိုသစ္ေတာရွိသဘာဝေပါက္ပင္မ်ားအေၾကာင္း ကိုယ္ 
တိုင္ကိုင္က် ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လူငယ္မ်ား 
အတူတကြ သြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံမတူဘာသာ 
စကားမတူညီၾကသည့္ လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးမႈကိုရ 
ေစပါသည္။ 

 ဇန္နဝါရီလ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ Day in Diocese 
ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ မာကာရားကပ္ၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ ခ်ီ 
တရယ္ (Chitre) သာသနာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ခ်ီတရယ္ၿမိဳ႕တြင္  Diocese အလုိက္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာယဥ္ 
ေက်းမႈအကမ်ား၊ လူေနမႈပံုစံသရုပ္ျပမႈမ်ားကို တင္ဆက္ျပ 
သသြားၾကသည္မွာ မ်ားစြာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွၿပီး 
ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈ၊ ႐ိုးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတ 
အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ 
မိမိတို႔ တည္းခိုရာၿမိဳ႕ အသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြါခဲ့ၾက 
သည္။ မိမိတို႔တည္းခိုရာ ၿမိဳ႕အသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ 
ရွိၾကၿပီး ညပိုင္းတြင္  ၿမိဳ႕သူ ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားက ႏႈတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ 
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လူငယ္မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ 
ၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကမာၻ႔ လူငယ္မ်ားေန႔ က်င္း ပမည့္ 

ပနားမားၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကျခင္း

 ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ လူ 
ငယ္မ်ားအဖြဲ႔ သည္ မာကာရားကပ္မွ ပနားမား 
ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြါခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာလူငယ္မ်ား 
အဖြဲ႔သည္ ပနားမားၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး လူ 
ငယ္မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္  လိုအပ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူကာ ပြဲစီစဥ္သူ၏ ေနရာခ် 
ထားေပးခ်က္အရ perpetuo Socorro ဘုရား 
ေက်ာင္းသာသနာတြင္ ရွိေသာ ဘာသာတူ တို႔ 
၏ ေနအိမ္သို႔ တစ္အိမ္လွ်င္ တစ္ေယာက္ ႏႈန္း 
ျဖင့္ သြားေရာက္တည္းခိုၾကရပါသည္။

ကမာၻ႔ လူငယ္မ်ားေန႔ က်င္းပ

 ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔ 
လူငယ္မ်ားေန႔ ဖြင့္ပြဲႏွင့္ မစာၦးတရားေတာ္ကို 

Santa Maria La Antigua Field တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ 
ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အယူဝါဒ သြန္ 
သင္ခ်က္နွင့္ သက္ေသခံခ်က္ အစီအစဥ္၌ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၎ 
အစီ အစဥ္အၿပီး ေန႔လည္ပိုင္း အခ်ိန္၌ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္းစစ္ ၾကြလာေသာေၾကာင့္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ လူငယ္မ်ား 
ႏွင့္အတူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ဇန္န 
ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ Santa Maria La Antigua Field ၌ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္အား ႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဦးေဆာင္၍ မစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္ကို ျပဳလုပ္ 
က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဦးေဆာင္၍ ကမာၻ အရပ္ရပ္မွ လူငယ္ 
မ်ားပါဝင္စုရံုးကာ Santa maria ကြင္းျပင္ ၌ခရစၥတူးကား 
လွည့္လည္ျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္မူ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ႏွင့္အတူ ညေနပိုင္းဝတ္ျပဳလုပ္မည့္ေန႔ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
လူငယ္ အသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔တည္းခိုရာေနအိမ္မ်ားမွ 
Saint John Paul (II) ကြင္းျပင္သို႔ ရထားတစ္တန္ ကုန္ 
ေၾကာင္းတစ္လွည့္ ခ်ီတက္ေနရာယူခဲ့ၾကရသည္။ ညေနပိုင္း 
၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဦးေဆာင္၍ ဝတ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ကို 
စတင္ ခဲ့ၿပီးဆုေတာင္းေမတၱာစာရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ ဓမၼေတး 
သီဆိုျခင္း ၊သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ တရားေရေအးတိုက္ေကၽြးျခင္း
အစီအစဥ္မ်ား၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေျမာ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား 
ျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုည၌ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေသာလူငယ္တို႔သည္ 

 အဆိုပါကြင္းျပင္ထဲမွာပင္ အိပ္စက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ 
တစ္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ကမာၻ႔လူငယ္မ်ားေန႔ ပိတ္ပြဲ 
မစာၦးတရားေတာ္ အတြက္ ေစာင့္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ကမာၻအရပ္ရပ္မွ လူငယ္ဦးေရ ၆ သိန္းပါဝင္၍ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးမွ အတူကမာၻ႔လူငယ္မ်ားေန႔ မစာၦးတရား 
ေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္

စာမ်က္ႏွာ ၁၀ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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အေျခခံ သမၼာက်မ္းစာ သင္တန္း
 မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္ 
သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာ 
သင္တန္းကို မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလန္ 
ပူရွိ စိန္အန္ေထာ္နီ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
ေဖေဖၚဝါရီလ (၅-ရ)ထိျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူဦးေရ 
(၁၂၀) ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဖာသာရ္ ေမာရစ္ညြန္႔ေဝ၊ 
ဖာသာရ္ေဘာစကို ေစာ လားထူးႏွင့္ 
စစၥတာရ္အက္စတာ ေဇာင္နန္း တို႔မွ 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္း၏ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ အခက္အခဲေတြၾကားအလုပ္ လုပ္ 
ကိုင္ေနရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား 
မ်ားအတြက္ သမာက်မ္းစာကို သိလာရန္ 
က်မ္းစာကို မည္သို႔ ဖတ္ရႈေထာက္ရႈရမည္ 
ကို သိရိွရန္၊ ဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ႏွင့္ ခြန္ 
အားယူႏိုင္ၾကဖို႔ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 "အရင္ဦးဆံုး ဒီသင္တန္းကို ပါဝင္ 
တတ္ေရာက္ခြင့္ရခဲ႔ တဲ႔အတြက္ ဘုရား 
ရွင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဒီ 
သင္တန္းတတ္ၿပီး သင္ဘာေတြ သိခဲ႔သလဲ 
ေမးရင္ ေရးလို႔ မကုန္ႏိုင္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ကို 
ေတာ့ ျပန္ၿပီးသက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ ခု 
သက္ေသခံခ်က္ မေရးခင္ က်မ္းစာ သင္ 
တန္း တစ္ခါတတ္ဖူးပါတယ္။ အရင္တုန္း 
ကဆို သင္တန္းေတြထဲမွာ က်မ္းစာသင္ 
တန္း ဆုိရင္ လံုးဝမတတ္ခ်င္ခဲ႔ပါဘူး ဘာလို႔ 
လဲဆိုေတာ့ က်မ္းစာအုပ္က အထူႀကီးမို႔ 
ေလး အဲ႔တာအျပင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ဓမၼ 
သစ္က်မ္း ဆိုတာလည္း ရွိေသးတယ္ေလး 
က်မ္းစာ သင္တန္းတတ္ဖို႔ ကြ်န္မအေနနဲ႔ 
အင္မတန္ ဝန္ေလးခဲ႔ဖူးတယ္ က်မ္းစာအ 
ေၾကာင္း ေျပာရင္ အရမ္းပ်င္းဖို႔ေကာင္းမွာ 
ဘဲလို႔ ေတြးမိတယ္ ဒါမယ့္ တကယ့္သင္ 

တန္းကိုေရာက္သြားတဲ႔အခ်ိန္မွာ ဘုန္းဘုန္း 
ေတြေျပာျပလာတဲ႔ က်မ္းစာအေၾကာင္းက 
အရမ္းကို စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတယ္။

 အရင္တုန္းကဆုိ ဝတၲဴေတြကို တစ္အုပ္ 
ၿပီးတစ္ အုပ္ကြ်န္မဖတ္ႏိုင္ေပမယ့္ က်မ္းစာ 
ကို ဖတ္ဖို႔ အရမ္းပ်င္းခဲ႔တယ္ သင္တန္းၿပီး 
တဲ႔အခ်ိန္မွာ က်မ္းစာ ဖတ္ခ်င္တဲ႔စိတ္ အလုိ 
လိုျဖစ္ေပၚ လာခဲ႔တယ္ အရင္တုန္းကဆို 
ဓမၼေဟာင္း ဓမၼသစ္ ဘယ္ႏွစ္က်မ္းရွိလဲ ဆို 
တာ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ခဲ႔တယ္။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ 
တိက်စြာေျပာႏိုင္ ခဲ႔ၿပီ ဓမၼေဟာင္းက ၄၆ 
ေစာင္၊ ဓမၼသစ္က ၂၇ ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၇၃ 
ေစာင္ရွိတယ္ဆိုတာ ေလ့လာသိရွိခဲ႔ရတယ္ 
ဓမၼေဟာင္းမွာ အခန္းႀကီးအမ်ားဆံုးက ဆာ 
လံက်မ္း၊ အနည္းဆံုးက ၾသဗဒိဗ်ာဒိတ္ 
ရူပါရံု ျဖစ္ၿပီး ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အခန္းႀကီး 
အမ်ားဆံုးမွာ တမန္ေတာ္ ဝတၱဴ အနည္း 
ဆံုးက ရွင္ေယာဟန္ ဒုတိယ ေစာင္ ဆိုတာ 
သိခဲ႔ရတယ္။

 အရင္တုန္းက ဆိုက်မ္းစာဖတ္ဆို ဖတ္ 

လိုက္တာဘဲ တာဝန္အရ ဖတ္ခဲ႔ဖူးတာေတြ 
ရွိတယ္ ခုခ်ိ္န္မွာ ျပန္စဥ္းစားရင္ ရွက္မိပါ 
တယ္။ သင္တန္းတတ္ၿပီးတဲ႔ ေနာက္ပိုင္း 
က်မ္းစာဖတ္ေန တယ္ဆိုတာ ဘုရားသခင္ 
နဲ႔ စကားေျပာေနသလို ခံစားလာရတယ္။ 
က်မ္းစာ မွ်ေဝျခင္းကို ျပဳလုပ္ရတာလည္း 
အရမ္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္မိတယ္။ ဘာလို႔ 
လဲ ဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ ထိ 
ေတြ႔ မႈ ရသလိုခံစားမိတယ္။ ကိုယ့္ဘဝနဲ႔ 
တိုက္ဆိုင္တဲ႔က်မ္းစာႏွင့္လည္း အားလံုးနဲ႔ 
ေဝမွ်ခြင့္ရခဲ႔တယ္။ 

 အရင္ကဆို က်မ္းစာ အုပ္ဆိုတာ 
ဘုရားစင္ေပၚမွာ ေသေသ သပ္ သပ္ 
ထားရမယ္ဆိုတာဘဲစိတ္ထဲမွာ မွတ္ ထား 
ဖူးတယ္ သင္တန္းတတ္ၿပီး တဲ႔အခ်ိန္ မွာ 
က်မ္းစာက ဖတ္ရႈ / ေထာက္ရႈ႕ ရမယ့္ စာ 
အုပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိလာရ တယ္္" ဟု 
ပိုပိုေလးမွ ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 ဆက္လက္၍ “ဒီ BBS သင္တန္း 
ကို တတ္ၿပီးတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ဝမ္းနညး္မႈ၊ 

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ခြင့္လႊတ္မႈ အားလံုးကို တစ္ 
ၿပိဳင္နက္ ခံစားမိလာတယ္။  ဝမ္းနည္းမႈကို 
ခံစားရတာေတာ့ အရင္ခ်ိန္ ေတြတုန္းက 
ဘုရားကို ဝတ္ေက်တန္းေက် ရွိခိုး က်မ္း 
စာကိုလည္း ဝန္ေက်တန္းေက် ဖတ္ခဲ႔မိ 
တာကို ျပန္စဥ္းစားမိရင္ ဝမ္းနည္းၿပီး 
ေနာင္တရမိတယ္။ ဝမ္းနည္းမႈနဲ႔အတူ ေပ်ာ္ 
ရႊင္မႈေတြပါ ထပ္ၿပီးခံစားရတယ္။ 

 ဘုရားရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ က်မ္းစာ 
ကတစ္ဆင့္ ေလးေလး နက္နက္သိရွိ လာ 
ရလို႔ ဒါတင္မကဘဲ ဘုရားကိုသာမက ကိုယ္ 
နဲ႔နီးစပ္တဲ႕သူေတြ ကိုပါ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ 
ေတြ ေပးႏိုင္ခဲ႔ၿပီ ကိုယ့္အေပၚ အျပစ္ 
က်ဳးလြန္ထားသူကိုလည္း ခြင့္ လႊတ္တတ္ 
လာတယ္။ အမုန္းတရားေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး 
ခ်စ္ျခင္းေတြေပးႏိုင္ခဲ႔တယ္ ဘုရား ေပးတဲ႔ 
အလွပဆံုးအျပံဳးေလးနဲ႔ ျပံဳးျပႏိုင္ ခဲ႔တယ္” 
ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

        CBCM-Bible Commission 
 

+ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၉ + အထူးသာသနာျပဳလ အတြက္ ဆုေတာင္းၾကစို႔

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က 
ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၉ကို အထူးသာသနာျပဳလ (Ex-
traordinary Mission Month of October, 2019) အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေၾကညာထားပါသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဒစ္ 
(၁၅) အရွင္သူ ျမတ္၏ "Maximum Illud" စာခၽြန္ေတာ္၏ 
ရာျပည့္ႏွစ္ကို ဂုဏ္ျပဳက်င္းပျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၉ ၌ သာသနာျပဳျခင္းအတြက္ ဆက္ 
ကပ္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းအား ျပန္လည္သစ္လြင္ေစျခင္း၊ ပုဂၢဳိလ္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေျဖာင့္မတ္သန္႔ရွင္း ျခင္း၊ တိုးပြားရင့္က်က္ 
လာျခင္းႏွင့္ ဝိညာဥ္ ေရးက်င့္စဥ္မ်ား အားထုတ္က်င့္ၾကံျခင္း 
မ်ား တန္ဖိုးထားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ဖိတ္ 
ေခၚႏႈိးေဆာ္ထားပါသည္။ 
 ဤသာသနာျပဳအထူးလ (EMM Oct, 2019) 
အတြက္ ဆက္ကပ္ရွင္သန္ ၾကရာ၌ 
၁။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္းဆံု ေတြ႕ရင္းႏွီးျခင္း၊ 
၂။ ရဟႏၲာမ်ား၊ ဓမၼအာဇာနည္မ်ားစေသာ သာသနာျပဳ 
သက္ေသခံမ်ားအေၾကာင္းကို ေထာက္ရႈဆင္ျခင္ျခင္း၊ 
၃။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး 
အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပး ျခင္း၊
၄။ စာနာမႈျဖင့္ သာသနာျပဳၾကရန္ ကရုဏာ တရားျပသေပး 
ျခင္း မ်ားတို႔ကိုလည္း လမ္း ညႊန္ထားပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၉ အထူး သာသနာျပဳလ 
အတြက္ ဆုေတာင္းေမတၲာအား ေန႔စဥ္ရြတ္ဆိုႏိုင္ၾကရန္ 

ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔အား ေလးစားစြာ ေမတၲာ 
ရပ္ခံအပ္ပါသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေမာ္လၿမိဳင္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာလုံးဆုိင္ရာ လည္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွစ္ပတ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း က်င္းပျပဳလုပ္

 ေမာ္လၿမိဳင္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာလုံးဆုိင္ရာ ႏွစ္ 
ပတ္လည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဝတ္ေစာင့္ျခင္းသည္ ေဖေဖၚ 
ဝါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔ညေန ၈း၀၀ နာရီတြင္စတင္ပါသည္။ 
၂၀၁၉ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔ မွ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ 
(၄)ရက္တုိင္တုိင္ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဝတ္ေစာင့္ျခင္းသည္ 
သာသနာဗဟုိတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ေဖေဖၚဝါရီ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ 

လုံး ဆုိင္ရာ အဖဆရာေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလုံး 
ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤအစည္း 
ေဝး အဖြင့္အမွာစကားတြင္ အဖဆရာေတာ္ ေရမြန္ဖုိးေရမွ 
သာ သနာေတာ္အတြက္ အသစ္ဖြင့္မည့္ စာမ်က္ႏွာကုိ ခ်ျပ 
ေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္ သာသနာေတာ္ေရွ႕ဆက္ ေအာင္ 
ျမင္ႏုိင္ရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ ႀကိဳးစား 
လုပ္ ေဆာင္ရန္ မီဒီယာကုိလည္းပဲ အသုံးျပဳကာ တုိက္နယ္ 

တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သာသနာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ Diocesan 
Communication ရုံးသုိ႔ သတင္းေပးပုိ႔ရန္ အဖဆရာေတာ္မွ 
တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ အစည္းေဝးတြင္းမွာရဟန္းေတာ္ 
မ်ားသည္ မိမိ၏ သာသနာလုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို 
ေျပာၾကား ေဝငွခဲ့ၾကသည္။

 တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အစည္းအေဝးတြင္ Dioce-
san Counselor ျပန္လည္းဖဲြ႔စည္းျခင္းႏွင့္ Diocesan 25th 
Jubilee ပဲြကုိလည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇၊ ၂၈၊၂၉ ရက္မ်ား 
တြင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ သက်က္တုိက္နယ္၊ သက်က္ရြာတြင္ 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ Society of Divine Word မွ 
Fr Jacob (SVD) သည္လာေရာက္ဦးေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။  
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ေထာက္ရႈစဥ္းစား အသက္ရွင္နုိင္ရန္အ 
တြက္ “God is Love and The Father: as Love origin 
and End “. ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဝငွေပးခဲ့သည္။

 ဤႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ဆရာေတာ္၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ Deacon တစ္ပါး ႏွင့္ Bother တစ္ပါး 
စုစုေပါင္းအားလုံး (၂၈) ပါး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာလုံးဆုိင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
မ်ားဝတ္ေစာင့္ျခင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း February ဒုတိယ 
ပတ္မွာျပဳလုပ္သည္။

Fr Augustine Shwe OSC-Mawlamyine)

RVA စေကာကရင္ အသံလြင့္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းေဝးပြဲ
 RVA စေကာကရင္ အသံလြင့္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္း 
ေဝးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ 
ေမာ္လၿမဳိင္ ဂိုဏ္းအုပ္ေတာ္ ေက်ာင္းတုိက္ Faith, Hope, 
Love အခန္း၌က်င္းခဲ့ၾကပါသည္။ စည္းေဝးပြဲတြင္ ဆရာ 
ေတာ္ ေရမြန္ေစာဖိုးေရ၊ ဆရာေတာ္ဂ်က္စတင္း ေစာမင္း 
သိုက္၊ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္တို႔ႏွင့္တကြ RVA 
စေကာကရင္ အသံလြင့္ဌာနမွ  အမႈေဆာင္အႀကီးအကဲျဖစ္ 
သူ  Fr. Hubert Kayin Gyi တို႔ႏွင့္အတူ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႕ဝင္ 
ရဟန္းေတာ္ (၄) ပါး၊ သီလရွင္ (၃) ပါး Lay တစ္ဦး စုစုေပါင္း 
( ၁၃) ဦးတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 စည္းေဝးပြဲ၌ RVA စေကာကရင္ႏွင့္ပတ္သက္ 
ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ ၅၀ ေရႊဂ်ဴဘီလီက်င္းပဖို႔ 
အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ဆရာ 
ေတာ္ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ကို စေကာကရင္ RVA အတြက္ 
ဥက႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ေရမြန္ေစာဖိုး 
ေရႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္ တုိ႔အား တြဲ 
ဘက္ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ Editorial တာဝန္ခံအျဖစ္ 
Fr Hubert ကရင္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ Local Coordina-
tor  တာဝန္ကုိ Fr. ၾသဂတ္စတင္းေရႊ အားလည္းေကာင္း ၊ 
ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ Sr. ရို႕စ္စေတဖနီ ကုိလည္းေကာင္း၊ 

က်န္ရွိ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အသီးသီး တာဝန္ခဲြေဝလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။  ထိုေနာက္ႏွစ္ 
၅၀ ဂ်ဴဘီလီပြဲကုိ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ အတည္ျပဳ ဆံုး 
ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး RVA card မ်ား Uniform ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ 

ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတူတကြ ေရးဆြဲျခင္းမ်ားျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ညစာျဖင့္ အစည္းအေ၀းကုိ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။     

OSC ၊ ေမာ္လၿမဳိင္။

 ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ 
လူငယ္ဦးေရ ၆သိန္း (၆၀၀၀၀၀)ခန္႔သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ႏွင့္အတူကမာၻ႔လူငယ္မ်ားေန႔ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ပါ 
ဝင္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသာမက ပနား 
မားၿမိဳ႕ရွိ ဘာသာတူအားလံုးလဲ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ၾကံဳခဲလွသည့္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤ 
လာခံယူခဲ့ၾကပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ 
ကမာၻ႔လူငယ္မ်ားေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ “I am the ser-
vant of the lord. May it be done to me according to 

your word. (Lk- 1:38)” ဟူေသာက်မ္းခ်က္ကိုရွင္းလင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုမစာၦးတရားေတာ္ျမတ္အခမ္းအနား 
ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္မိမိတို႔ တည္းခိုရာအိမ္ 
မ်ားသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြါလာခဲ့ၾကပါသည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကမာၻ႔ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ား 
ေန႔ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ 
ထြက္ခြာ

 ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္

ရာလူငယ္မ်ားအားလံုးသည္ ပနားမားစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ 
နာရီတြင္ ပနားမားႏိုင္ငံမွ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလ
ဆိပ္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြါလာခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာလူငယ္ 
မ်ားသည္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ၃၁ 
ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ဘုရားသခင္၏ 
ၾကည့္ရႈေစာင္္မမႈႏွင့္ အတူခရီးစဥ္ေခ်ာေမြ႔စြာ ျပန္လည္ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါသည္။

         မေနာ္ေမပန္းခ်ီစိုး၊ NCYC

စာမ်က္ႏွာ ၈ မွ အဆက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 11

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ဧဝံေဂလိလမ္းျပမယ္ေတာ္ပြဲက်င္းပျခင္း
သိန္းဖ်ံ၊ ကြန္ဟိန္းတိုက္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ

 

ဧဝံေဂလိလမ္းျပမယ္ေတာ္ပြဲကို (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ ေဖ 
ေဖၚဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔မွ (၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ရာ (၁)
ရက္ေန႔ ညေန (၄း၃၀)အခ်ိန္တြင္ သိန္းဖ်ံမယ္ေတာ္ဂူ၌ 
မစၧားတရားပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါသည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Basilio Athai ႏွင့္ဆရာေတာ္ႀကီး Mattias U 
Shwe (ၿငိမ္း)တို႔ ဦးေဆာင္ကာ တုိက္နယ္အသီးသီးမွ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ားပါဝင္ကာ မစၧား 
တရားေတာ္ပူေဇာ္ၿပီး မယ္ေတာ္ပြဲေန႔ကို အစျပဳၾကပါသည္။ 

 မစၧားတရားတြင္ ဖာသာရ္ခံုးခန္းမွ မိခင္အေၾကာင္း 
အက်ယ္တဝင့္ ခြန္အားေပး ေျပာၾကားသြားၿပီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai ႏွင့္ လြိဳင္လင္ဇုန္ မိခင္ 
အသင္းမ်ားအား ကတိသစၥာခံယူျခင္း၊ တံဆိပ္အပ္ႏွင္း ျခင္း 
မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကပါသည္။ 

 ၎ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ပင့္ေဆာင္ၿပီး 

ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းညွိကာ စီ 
တန္း လွည့္လည္ျခင္း၊ စိပ္ပု 
တီးစိပ္ျခင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
ဖူးေျမာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါ 
သည္။ ညပိုင္းတြင္ တိုက္နယ္ 
အသီးသီးမွ အကပေဒသာမ်ား 
ေတး သီခ်င္းမ်ား တင္ဆက္ 
ေဖ်ာ္ေျဖၾကပါသည္။

 ဒုတိယေန႔ နံနက္ 
(၇း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio 
Athai ဦးေဆာင္ၿပီး မစၧား 
တရား ပူေဇာ္ပါသည္။ လြိဳင္ 
ေကာ္ သာသနာမွ Fr. Pius 

သန္႔ဇင္က မယ္ေတာ္ႏွင့့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အက်ယ္တဝင့္ ခြန္ 
အား ေပးသြား ပါသည္။ ေန႔လည္ (၁၀)နာရီမွ (၁၂) နာရီ 
အထိ ကြန္ဟိန္း ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ေဒသခံလူႀကီးမ်ားကို ပင့္ဖိတ္ၿပီးေန႔လည္စာ မိတ္ဆံု 
စားပြဲတည္ခင္းကာ မိတ္ သဟာယဖြဲ႕ၾကပါသည္။ 

 ေန႔လည္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားဖူး သူေတာ္စင္မ်ား၊ 
သီလရွင္မ်ားတို႔သည္ မယ္ေတာ္ဂူအတြင္း ဆုေတာင္းျခင္း၊ 
တရားထိုင္ျခင္း၊ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ မယ္ေတာ္ဂူရွိ ဝကၤဘာ 
ပန္းျခံတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၊ ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အသင္းလိုက္ျခင္းလံုးခတ္ ၿပိဳင္ျခင္းႏွင့္ 
ေဘာလံုးဗိုလ္လုပြဲမ်ား က်င္းပၾကပါသည္။ ညေန(၅)နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ မယ္ေတာ္ဆင္းထုကုိ ပင့္ေဆာင္ၿပီး စီတန္း 
လွည့္လည္ျခင္း၊ မယ္ေတာ္စိပ္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေျမာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ညပိုင္းတြင္ 

ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖၾကပါသည္။

 တတိယေန႔ နံနက္ (၆း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေက်း 
ဇူးတင္ျခင္းမစၧားက်င္းပရာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basil-
io Athai က ေက်းဇူး တရားအေၾကာင္းခြန္အားေပးသြားသ
ည္မွာ ခံစားရေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဘုရားသခင္အား ျပန္ 
လည္ေက်းဇူးတင္ရန္ တစ္ခါတစ္ေလ ေမ့ေလ်ာ့ ေနတတ္ 
ေၾကာင္း ဘုရားသခင္သြန္းေလာင္းေပးေသာ ဆုေက်းဇူးမ်ား 
မွာ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း မိမိၾကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္ 
အခဲ ျပႆနာမ်ားကို ေတြးေတာရင္း ဘုရားသခင္ကို ျပန္ 
လည္ေက်းဇူးတင္ရန္ ပ်က္ကြက္တတ္ၾကပါေၾကာင္း၊ ဘုရား 
သခင္ကို ျပန္လည္ေက်း ဇူးတင္ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
မေမ႔အပ္ေၾကာင္း ခြန္အားေပးသြားပါသည္။

 မစၧားတရားအၿပီးတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ကို ေကာင္း 
ႀကီးမဂၤလာေပးျခင္း၊ လည္ပင္းကို မဂၤလာေပးျခင္းမ်ားျပဳ 
လုပ္ကာ ဧဝံေဂလိ လမ္းျပမယ္ေတာ္ပြဲအား ေအာင္ျမင္စြာ 
က်င္းပၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Simon Simo

   သိန္းဖ်ံမယ္ေတာ္ဂူတာဝန္ခံ

ျပည္သာသနာ ျပည္ၿမိဳ႕ စိန္ဖရန္စစ္တိုက္နယ္တြင္ လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲက်င္းပျခင္း

 ျပည္သာသနာ ျပည္ၿမိဳ႕ စိန္ဖရန္ 
စစ္တိုက္နယ္ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားဘုရား 
ေ႐ွ႕ မယ္ေတာ့္လိႈင္ဂူရင္ျပင္၌ စိန္ဖရန္စစ္ 
တိုက္နယ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မုံဆီ 

ေညာ္ ေနရီအူး ထြန္းမင္း (Fr. Nay)၏ ဖိတ္ 
ၾကားျခင္းျဖင့္ ျပည္ကက္လစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆ
ရာေတာ္ဘုရားႏွင့္တကြ ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚရိွ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား(၅)ပါးႏွင့္အတူ စစၥတာရ္ 

(၁၅)ပါးႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ 
မယ္ေတာ္အား သဒၶါၾကည္ညိဳစြာျဖင့္ လုဒ္ 
မယ္ေတာ္ပြဲအား ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ 
ရက္ ညေန ၅နာရီတြင္ စီကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ

က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲ 
က်င္းပျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
ရပ္ေဝးျဖစ္ၾကသည့္ ေညာင္ေလးပင္၊ ေမရီ 
လန္း၊ ဆူနာမီပင္လယ္အိုင္မသို႔ မသြားႏိုင္ 
သူ မယ္ေတာ္သခင္မအားၾကည္ညိဳအားကိုး
သူမယ္ေတာ္ခ်စ္သားသမီးမ်ားအတြက္အ
ထူးပင္ဂုဏ္ယူဝမ္း ေျမာက္စရာျဖစ္ေပေတာ့ 
သည္။ မစၦားအၿပီးတြင္ က်န္းမာျခင္းဆီ ခံ 
ယူခဲ့ၾကၿပီး မယ္ေတာ္သခင္မအား သဒၶါ 
ၾကည္ညိဳစြာျဖင့္ လာေရာက္ဆုေတာင္း ၾက 
ေသာသူမ်ားအား စိန္ဖရန္စစ္တိုက္နယ္ 
ဘာသာဝင္မ်ားမွ ႏို႔စိမ္းေခါက္ဆြဲျဖင့္ ဧည့္ခံ 
ေကြၽး ေမြးကာ ဝိညာဥ္ကာယခြန္အားျပည့္ဝ 
စြာျဖင့္ မိမိအိမ္သို႔ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါ
သည္။

   Pyay-OSC

ဘုရားစကား 

သင္တန္းတြင္ ဆုရရွိသူ 

မ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္အပိုင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတယ္ 
ကယ္သီျဒယ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ဘုရားစကား 
သင္တန္းအား အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ား တြင္ ေက်ာင္းတုိင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး မြန္ဆီေညွာ္ဝီးဖရက္ျမင့္စိုး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္၊ 
ဘုန္း ေတာ္ႀကီး ေအာင္ထြန္းေလးတို႔မွ စနစ္တက် သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး 
ပါသည္။ 

 အဆုိပါသင္တန္းကို ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ဦးေက်ာ္ 
ေဘာ္ဒါ၊ စိန္႔ဖီလိုမီနားေဘာ္ဒါ၊ စိန္ထေရဇားေဘာ္ဒါတို႔မွ ကေလးငယ္ 
မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ 
စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အတန္းစဥ္အလိုက္ ပထမ၊ 
ဒုတိယ၊ တတိယ ဆုရရွိၾကေသာ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းထုိင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ဆုမ်ား အသီးသီးခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလို္င္ေအး (ပုသိမ္)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)
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မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ မအူပင္ ၿမိဳ႔ 
နယ္၊  တြတၱမူ ေက်းရြာတြင္ ေဖေဖၚဝါရီ 
လ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ လုဒ္ 
မယ္ေတာ္ မယ္ေတာ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။

ဤပြဲေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ မယ္ေတာ္ 
အားဂုဏ္ျပဳရင္း ဆုေတာင္းျခင္းကို မိုးမ 
ခ ေခ်ာင္းအတြင္း ေလွမ်ားျဖင့္ လွည့္ 
လည္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လွည့္လည္ရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္စကၠရမင္းတူး ႏွင့္အတူ ေယဇူး ေရႊ 
ႏွလံုးေတာ္၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ ရဟႏၲာမ်ား 
၏ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကိုပါ တပါတည္း 
အတူ သယ္ေဆာင္ကာ ဘာသာဝင္မ်ား 
လည္း ေလွမ်ားေပၚတြင္ လိုက္ပါဆု 
ေတာင္းၾကသည္။

ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ လုဒ္ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္မ်ားထဲမွ ျမင္ကြင္းအခ်ိဳ႕

လြိဳင္ေကာ္သာသနာ ယူဆိုမိုဆိုတြင္ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေနေသာ ေတာင္နံရံ၌ 
မယ္ေတာ္ဂူလိုဏ္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ ႏွင့္ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ 

ပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ့သည္။

ပုသိမ္သာသနာ ေမရီလန္းတြင္ လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲကို ခမ္းနားစြာ က်င္းပရာ ယခုႏွစ္ 
တြင္ အႀကိမ္ ၂၀ တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေဖေဖၚဝါရီ ၉ မွ ၁၁ ရက္ အထိ 

က်င္းပခဲ့သည္။ ေညာင္ေလးပင္ မယ္ေတာ္ ပြဲကဲ့သုိ႔ ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံမွ 
ဘာသာဝင္မ်ား သြားေရာက္ပါဝင္ေသာ ပြဲေတာ္လည္းျဖစ္သည္။

သတင္းကို စာမ်က္နွာ ၂၀ တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္ 

ဆူနာမီ မယ္ေတာ္ဟု အမ်ားသိေသာ ပင္လယ္အိုင္မ ေက်းရြာတြင္ လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ စဥ္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပရာ မယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ေသာ ဘာသာဝင္ 
မ်ားလည္း သြားေရာက္ပါဝင္ကာ လူသိမ်ားေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 13

ႏိုင္ ငံမတူ၊ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာစကားမတူ၊ ယဥ္  ေက်းမႈမတူ၊ လုပ္ ငန္ းတစ္ ခုသာတူေသာ Ra-
dio Veritas Asia (RVA) ဝန္ ထမ္ းမ်ား၏ ၂၀၁၈ခုနွစ္  တစ္ ႏွစ္ တာအတြင္ း လုပ္  ေဆာင္ ခဲ့ 
ေသာ လုပ္ ငန္ းမ်ားအား ျပန္ လည္ သံုးသပ္ ျခင္ း (Evaluation Meeting) က္ို၂၀၁၉ ခုႏွစ္   ေဖ 
ေဖာ္ ဝါရီလ ၁၈ရက္  ေန႔မွ ၂၀ရက္  ေန႔အထိ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕၊ စိန္  ေမရီကသီျဒယ္   ေက်ာင္ းဝင္ းတြင္  
ေအာင္ ျမင္ စြာျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။

 ယခုႏွစ္ အစည္ းအ ေဝးက္ို ဖိလစ္ ပိုင္ နိုင္ငံ Radio Varitas Asia (RVA) အ ေျခစိုက္ 

ေညာင္ေလးပင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးရဲ႕ သမိုင္းလည္း ျဖစ္တယ္

အာရွ သမၼာတရား ေရဒီယို Radio Veritas Asia (RVA) ၏
၂၀၁၈ ခုႏွစ္  တစ္ ႏွစ္ တာ လုပ္ ငန္ းစဥ္ မ်ားကို ျပန္ လည္  သံုးသပ္ ျခင္ း ႏွင္ ့ အစည္ းအ ေဝး

ရံုးမွ FABC OSC အတြင္ း ေရးမႉး Fr. Raymond အန္ ဘ႐ို႕စ္ ၊ General Manager Fr. Victor၊ 
Program manager Fr. Singarayan၊ Finance agency Michael ႏွင္ ့ အတူ အလုပ္မႈေဆာင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားတို႔မွ ဦး ေဆာင္  ေပးခဲ့ပါသည္ ။ 

 တက္  ေရာက္ လာ ေသာ RVA Service မ်ားမွာ
၁။ ပါကစၥတန္  ႏိုင္ ငံ RVA Urdu ဌာနမွ အစီအစဥ္ ထုတ္ လုပ္ သူ ကိုယ္ စားလွယ္  ၃ ဦး
၂။ ထိုင္ းႏိုင္ ငံ RVA Hmone ဌာနမွ အစီအစဥ္ ထုတ္ လုပ္ သူ ကိုယ္ စားလွယ္  ၃ ဦး
၃။ က ေမာၻဒီးယား RVA Khamer ဌာနမွ အစီအစဥ္ ထုတ္ လုပ္ သူ ကိုယ္ စားလွယ္  ၄ ဦး
၄။ RVA ျမန္ မာဘာသာအစိီအစဥ္ မွ ကိုယ္ စားလွယ္  ၄ဦး
၅။ RVA ပိုးကရင္ ဘာသာအစီအစဥ္ မွ ကိုယ္ စားလွယ္  ၅ဦး
၆။ RVA စ ေကာကရင္ ဘာသာအစီအစဥ္ မွ ကိုယ္ စားလွယ္  ၅ဦး
၇။ RVA မင္ းတပ္  ခ်င္ းဘာသာအစီအစဥ္ မွ ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား
၈။ RVA ဖလန္ း ခ်င္ းဘာသာအစီအစဥ္ မွ ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား
၉။ RVA ဟားခါး ခ်င္ းဘာသာအစီအစဥ္ မွ ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား
၁၀။ RVA တီးတိန္  ခ်င္ းဘာသာအစီအစဥ္ မွ ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား
၁၁။ RVA ကခ်င္ ဘာသာအစီအစဥ္ မွ ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား
၁၂။ RVA လီဆူး ကခ်င္ ဘာသာအစီအစဥ္ မွ ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ား
၁၃။ RVA လဝမ္  ကခ်င္ ဘာသာအစီအစဥ္ မွ ကိ္ုယ္ စားလွယ္ မ်ား

 စုစု ေပါင္ း ကိုယ္ စားလွယ္ ဦး ေရ ၅၅ဦးခန္ ႔ တက္  ေရာက္ ခဲ့ပါသည္ ။

Ref: RVA PWO Karen Service

      "(ေညာင္ေလးပင္) မယ္ေတာ္ဂူဟာ 
အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဒုကၡခံစားရဲတဲ့ သမိုင္းနဲ႕ 
ဆက္ႏြယ္ ေနတယ္။ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ 
ၾကားထဲက မယ္ေတာ္က ေစာင့္ေရွာက္ ေပး 
တယ္။ သခင္ ေယဇူးေလးကို ဒုကၡထဲက 
တိုင္းတပါး ေျပးေရွာင္ခ်ိန္ ကာကြယ္ေပး 
သလို ကြၽႏု္ပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ 
အႏွံမွာ စစ္ေဘးပြဲမ်ားကို တိမ္းေရွာင္ ေန 
ၾကရသူေတြ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွာ ရွိၾက 
တဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ သားသမီးမ်ားကို 
လည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနမွာပါ။ ကာနန္ 
လက္ထပ္ပြဲမွာ သားေတာ္သခင္ေယဇူးကို 
တန္ခိုးျပဘို႔ ႏိႈးေဆာ္သလို၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တစ္ 
ဦးစီနဲ႔ မိသားစုကို ေကာင္းႀကီးေပးေနမွာပါ။"

 ၂၀၁၉ ခု ေဖေဖၚဝါရီ ၉ ရက္ ည 

၁၀း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ 
လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲ၏ ေက်းဇူးတင္မစၧာတရား 
ေတာ္ျမတ္အတြင္း ၾသဝါဒေပးရာတြင္ ကာ 
ဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ ဘိုက ထည့္ သြင္း ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ ကာဒီနယ္က အခက္အခဲမ်ား 
ၾကားမွ မယ္ေတာ္ဂူျဖစ္ ေပၚလာသည့္ သ 
မိုင္း ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပ ခဲ့သည္။

"၁၈၉၂ ခုႏွစ္မွာ ဆရာေတာ္ႀကီး  (Ambrose 
Bigandet) အမ္ဘ႐ို႕စ္ ဘီဂန္ေဒး ေညာင္ 
ေလးပင္ သာသနာ ဖြင့္ၿပီး ဘုန္း ေတာ္ႀကီး 
(Michael Mignon) မိုက္မယ္ မီးညိဳ က၊ 
သစ္သား ဘုရားေက်ာင္းေလး ေဆာက္ၿပီး 
လုဒ္ မယ္ ေတာ္ကို အပ္ႏွံခဲ့တယ္။ ၁၉၀၂ 
ခုႏွစ္မွာ ဘုရားေက်ာင္း အသစ္တစ္ေဆာင္ 
ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွာ မယ္ေတာ္ 
ဂူကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွာ 
ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္တဲ့ လူေတြ က  
မယ္ ေတာ္ဆင္းတုကို ဖ်က္စီးပစ္တယ္။ 
မ်ားမၾကာမွီပဲ ျပင္သစ္ျပည္က မယ္ေတာ္ 
ဆင္းတု တစ္ဆူ ေရာက္လာခဲ့တယ္။"

 ကာဒီနယ္က သူ၏ ၾသဝါဒတြင္ 
မယ္ေတာ္ မာရီယားသည္ မိခင္သဖြယ္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိေန 
ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္သည္ ဘုရား၏ မယ္ 
ေတာ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး၏ မယ္ 
ေတာ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္တင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းတြင္ မယ္ေတာ္သည္ အေရးပါသူ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထိုနည္းတူ သားသမီးမ်ား အား 
ေမြးဖြါးေပးၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ မိခင္မ်ား 
အားလည္း ေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့သည္။ 
မိမိ အတၱစိတ္ေၾကာင့္ သားသမီး မလိုခ်င္ 
သည့္ ဇနီးသည္မ်ား ရွိေနသည့္ၾကားတြင္ 

သားသမီးယူေသာ အေမမ်ား (မိခင္) မ်ား 
သည္ ရတနာ တစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု တင္စား 
ေျပာျပခဲ့သည္။ 

"မိခင္ျဖစ္ဘို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ 
ဟာ မိမိတုိ႕ရဲ႕ ေသြးနဲ႔သားကို သားသမီးမ်ား 
နဲ႔ ေ၀မွ်ခြဲေ၀ ေပးတယ္။ အဲ့ဒါရတနာပါ။ 
ကြၽႏု္ပ္တို႔က မိခင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ 

ကိုယ့္အသက္ဟာ - မိခင္ရဲ႕ လက္ ေဆာင္ 
မြန္။ ကိုယ့္အသက္ဟာ - မိခင္ရဲ႕ ရက္ေရာ 
ဆက္ကပ္မႈ မယ္ေတာ္ မာရိယားမ်ား (မိခင္ 
မ်ား) အတြက္ သခင္ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ 
ပါတယ္။" 

 ထိုနည္းတူ ျမန္မာျပည္ ထိပ္ဆံုးမွ 
ေအာက္ေျခ အထိ စီးဆင္းေနေသာ ဧရာဝ 
တီျမစ္ကိုလည္း မိခင္အျဖစ္ တင္စားကာ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတိေပးစကား ဆိုခဲ့သည္။

"ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သား အားလုံးအတြက္ 
ျမင့္ျမတ္ေသာမိခင္ Sacred Mother to all 
people of Myanmar. - တစ္ျပည္လုံးကို 
ေက်ာ္ျဖတ္ စီးဆင္းၿပီး အစားအစာ - ေရ ကို 

ေပးတယ္။ လယ္သမားမ်ားကို အစဥ္ တ 
စိုက္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့မိခင္။ ခရီးသည္မ်ား 
ကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေထာင္ေသာင္းမက 
ေသာ ေလွသေဘၤာမ်ားနဲ႔ လုိရာခရီးကို 
သယ္ေဆာင္ ေပးတဲ့မိခင္။"
"မိခင္ဧရာ၀တီဟာ- လူမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသ 
နာစုံ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ပထ၀ီ သေဘာ 
အရ လူမႈစီးပြါးေရးအရ ကူးသန္းေရာင္း 
၀ယ္ေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ျမန္မာဆိုတဲ့ 
သေကၤတနဲ႔ခြဲျခားမရဘူးဆိုတာ သက္ေသ 
ျပ ေနပါတယ္။ အဲေတာ့ ျမန္မာ့ အသက္ 
ေသြးေၾကာ ဧရာ၀တီ မိခင္ႀကီးကုိ ထိပ္က 
ပိတ္ၿပီး တည္ေဆာက္မဲ့ ဆည္စီမံကိန္းဟာ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မဆက္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာ 
ခ်င္ပါတယ္။"
 ထိုနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ 
သူမ်ားသည္ မိဘမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ 
တပ္မေတာ္ အားလည္း မိခင္သဖြယ္ တိုင္း 
သူျပည္သား မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

CBCM - OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ ငွက္ေပ်ာ ေတာတိုက္နယ္ မိခင္ အားနာအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္ 
လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁-၃) ရက္ေန႔အထိ ေက်းမင္း 
ေအာက္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Fr.စစၥတို 
ျမင့္သိန္း၊ Rev. Fr. ဂရာဇီရားႏို ေစာ႐ူဘီ ၊Rev. Fr. ဒါျမားႏို ေအးကို၊ Mother ဘာလ္ဘီးနာ 
မေခ်ာႏွင့္ Sr.ဂ်ဴးဒစ္မိငယ္ တို႔မွ တရားေရေအးတိုက္ေကြၽးျခင္း၊ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာ ေဝ 
မ်ွေပးျခင္းႏွင့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း မစၦားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ လူဦးေရ 
(၅၀၀) ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိခင္ အားနာ အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ဂ်ဴဘီလီရႇင္ (၆)ဦး၊ 
အသစ္ ဝင္လာသူ (၁၆) ဦး ႏွင့္ အသင္းဝင္ ေပါင္း (၂၇၆) ဦး ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

ကြၽဲက်တိုက္နယ္ မိခင္အားနာအသင္း ႏွင့္ မယ္ေတာ္သမီးပ်ိဳမ်ား ဝတ္ေစာင့္ပြဲ
 ေတာင္ငူသာသနာ ၊ ကြၽဲက်တိုက္နယ္လုံးဆိုင္ရာ မိခင္အားနာအသင္း ႏွင့္မယ္ေတာ္ 
သမီးပ်ိဳအသင္းတို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁-၃) ရက္ 
ေန႔အထိ စုစည္းေက်းရြာ ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဝါဒႏွင့္ သြန္သင္ခ်က္ 
မ်ားကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. ဟင္နရီ တင္ေအာင္၊ Rev. Fr. မာေတးအို၊ 
Mother ဘက္နက္ဒက္ေပးေပႏွင့္ Sr. အေညးဇယ္တို႔မွ ဦးဆာင္ဦးရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဝတ္ 
ေစာင့့္ျခင္း၏ ေဆာင္ပုဒ္က်မ္းခ်က္မွာ (႐ွင္မာကု ၄း၂၁-၂၅) "ပညာသတိရိွေသာ အပ်ဳိ 
ကညာ (၅) ဦး တို႔၏ ပုံပမာ" ျဖစ္ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ မိခင္အသင္း ဝင္ (၅၀) ဦး ႏွင့္ 
မယ္ေတာ္သမီးပ်ိဳ (၁၂)ဦးပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

ဟားခါးသာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius Hre Kung ၏ ဆရာေတာ္ (၅) ဝါ 
ရဟန္းဝါေတာ္ (၃၀)၊ သက္ေတာ္ (၆၀) ႏွစ္ ျပည့္ေက်းဇူးတင္ မစာၦးပူေဇာ္ျခင္း

 ေဖေဖာ္ဝါရီလသည္ ဟားခါးသာ 
သနာပုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius Hre 
Kung ၏ ေက်းဇူးေတာ္ အထူးခံစားရေသာ 
လ ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမွာ ၂၀၁၄ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂) 
ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္သိကၡာကုိ ခံယူခဲ့ 
သျဖင့္ ဆရာေတာဝါ (၅)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္ 
လည္ေန႔ျဖစ္ၿပီး၊ ရဟန္းသိကၡာကုိ ၁၉၈၉ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၃) ရက္ေန႕တြင္ ခံယူခဲ့ 
သျဖင့္ ရဟန္း၀ါေတာ္ (၃၀)ႏွစ္ ျပည့္လျဖစ္ 
၍ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄) ရက္ 
ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ခဲ့သျဖင့္ သက္ေတာ္ 
(၆၀)ႏွစ္ ျပည့္လျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။

 အထက္ပါေက်းဇူးထူးခံစားခဲ့ရသည့္ 
ရက္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္၍ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလ (၂) ရက္၊ စေနေန႕တြင္ ဝတ္ေစာင့္ၾကြ 
ေရာက္လာၾကေသာ ဟားခါးသာသနာမွ 

ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး (၇၂) ပါးတုိ႔ က ဆရာ 
ေတာ္ေက်ာင္းတုိက္၌ အထူးမစာၦးပူးေဇာ္
ဆုေတာင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါ 
သည္။ (၃) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ဟားခါး 
ၿမိဳ႕ စိန္႔ဂ်ဳိးဇက္ကာသီျဒယ္၌ ဆရာေတာ္ႀကီး 
အတြက္ မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား 
မွ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ဆက္သျခင္း 
အခမ္းအနားတုိ႔ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ဟားခါးစီရင္စု 
ဘာသာတူမ်ား ကုိယ္စား ဦးေရာဘတ္ဟရမ္ 
က်ဲအုိမွ ခ်င္းရုိးရာေစာင္ ဆက္ကပ္ၿပီးေနာက္ 
ဘာသာတူတစ္ဦးစီမွလည္း လက္ေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ား အသီးသီး ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးႏွင့္တကြ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမာ်းအား နံနက္ 
ဆြမ္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ပါသည္။

     ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း (OSC)

ဆပ္ေျဖျခင္း သီလ႐ွင္မ်ား ႏွစ္ပတ္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ႏွင့္ သင္တန္း
 ဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္အသင္းဂုိဏ္းမွ ပထမ အဖြဲ႔ Senior Sisters မ်ားအတြက္ 
ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္မွ ေဖေဖၚဝါရီလ (၅) ရက္ 
ေန႔အထိအထိလည္းေကာင္း၊ သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၆-၁၄)ရက္အထိ 
လည္းေကာင္း၊ ေဒါငံခါးဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္း၏ Fr.Carlo Salerio Retreat 
Centre၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ၎ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကိုရန္ကုန္သာသနာမွ Rev. Fr. Peter Htun Htun (သမၼာ 
က်မ္းစာတာဝန္ခံ) ႏွင့့္ သင္တန္းကိုအသင္းဂိုဏ္းအႀကီးအကဲRegionalျဖစ္ေသာ Mother 
Christina Ah La ႏွင့္အတူ Mother Simplicia Ah Ei, Mother Gloria Aye Aye Naing တို႔မွ 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သီလရွင္မ်ား(၆၄)ပါးရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 15

     ေတာင္ငူသာသနာ ေမာင္ဘေလာ့တိုက္နယ္လုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္သင္တန္း
 ေတာင္ငူ သာသနာ၊ ေမာင္ဘ 
ေလာ့ တိုက္နယ္လုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္
လူငယ္သင္တန္း ကုိ (၇ .၂ .၂၀၁၉ ခုႏွ စ္  
ေဖေဖၚဝါရီလ (၇-၁၁) အထိ ကံဆန္းေက်း 
ရြာေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ 
သင္တန္းကို လူငယ္တာဝန္ခံ Rev.Fr.John 
ၿငိမ္းမင္းသူႏွင့္အတူ Fr. အိုက္ဇက္ ေရႊဦး၊ 
Rev. Fr. John Paul ၊Rev.Fr.ေဆဗာစတီယန္ 
တင္ဝင္းလင္း၊ Sr.ဂ်ဴးဒစ္မိငယ္၊ Sr.Eliza-
bethႏွင့္ သာသနာ လူငယ္ဥကၠ႒ ဝီလ်ံထြဋ္
တို႔မွပိုခ်ေပးၿပီးအာမာခံလူငယ္မ်ားကူညီပံ့ပို႔ 
ၾကပါသည္။ လူငယ္မ်ား (၁၀၀)ဦးပါဝင္ 
တက္ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 
       ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

  ေတာင္ ငူသာသနာ ရဟန္ းမင္ းႀကီးဆိုင္ ရာ သာသနာျပဳ က ေလးသူငယ္ မ်ား တာဝန္ 
ခံ ႏွင္ ့ ေခါင္ း ေဆာင္ မ်ား အတြက္  သာသနာျပဳလုပ္ ငန္ းျမႇင္ ့တင္  ေရးဆိုင္ ရာပညာ ေပး TOT 
သင္ တန္ း ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၉ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ   ေတာင္ ငူၿမိဳ႕ပီး ေမ 
ဓမၼာ႐ုံတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 

 ၎သင္ တန္ းကို National PMS Director Rev. Fr. Benedeno NeNe၊  ဥကၠဌ 
ေဒၚျပဳံးျပဳံး ေအာင္ ၊  ေတာင္ ငူသာသနာ ဒါ႐ိုက္ တာ Rev. Fr.  ေဇးဗီးယား ဝင္ း ေမာင္ ၊ ဥကၠဌ Sr. 
ဘက္ နက္ ဒက္  ျမတ္ ႏွင္ းႏြယ္  ၊Rev. Fr. ဒါျမားႏို  ေအးကို၊ Sr. ဂ်ဴးဒစ္  မိငယ္ ၊ ဆရာ ဦးစံတင္ 
ႏွင္ ့ ဆရာမ ေ ဒၚမိငယ္ တို႔မွ ပို႔ခ် ေပးခဲ့ပါသည္ ။

 သင္ တန္ းတြင္  ရဟန္ း ေတာ္ (၆)ပါး၊ သီလ႐ွင္  (၁၂) ပါး၊ ဓမၼဆရာႏွင္ ့ လူငယ္  (၈၆) 
ဦး စုစု ေပါင္ း (၁၀၄) ဦး ပါဝင္  တက္  ေရာက္ ခ့ဲၾကပါသည္ ။ 

ဒက္ ဇူးမယ္ (ISR)

သာသနာျပဳလုပ္ ငန္ း ျမႇင္ ့တင္  ေရးဆိုင္ ရာ ပညာ ေပး သင္ တန္ း

   ေတာင္ ငူသာသနာ၊ က်န္ းမာ ေရး  ေကာ္ မ႐ွင္  မွႀကီးမႉးက်င္ းပ ေသာ က်န္ းမာ ေရး 
အသိပညာ ျမႇင္ ့တင္  ေပးျခင္း သင္ တန္း ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ မွ ၂၆ ရက္အထိ 
ေတာင္ ငူၿမိဳ႕၊ ပီး ေမဓမၼရံု၌က်င္ းပျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ ။ 

 ၎သင္ တန္ းကို က်န္ းမာ ေရး  ေကာ္ မ႐ွင္  ဥကၠဌ DR.ဒ န္ ဇယ္ ႏွင့္ ့အတူ၊ DR. နႏၵ 
ေအာင္ ၊ SR. ျမတ္ ႏွင္ းႏြယ္ ၊ ဆရာမ  ေဒၚအယ္ နီမိတူး၊ ဆရာမ  ေဒၚ ေအမီးလီယာ  ေမႊး ေမႊး ႏွင့္ 
ဆရာမ  ေဒၚဘက္ နက္ ဒက္  တို႔မွ  ေဝမ်ွပို႔ခ် ေပးခဲ့ၿပီး ဒါ႐ိုက္ တာ FR. BOLDRINO အ ေနာင္ း မွ 
အား ေပးအမွာစကားႁမြက္ ၾကားခဲ့ပါသည္ ။ 

 တိုက္ နယ္ အသီးသီးမွက်န္ းမာ ေရးတာဝန္ ခံသီလ႐ွင္ မ်ားႏွင့္ ့လူငယ္ မ်ားစုစု ေပါင္ 
း(၂၇)ဦးပါဝင္ တက္  ေရာက္ ခဲ့ပါသည္ ။  

ဒက္ ဇူးမယ္ (ISR)

က်န္ းမာ ေရး  ေကာ္ မ႐ွင္  မွႀကီးမႉးက်င္ းပ ေသာ က်န္ းမာ ေရး အသိပညာ ျမႇင္ ့တင္  ေပးေရး သင္ တန္း 

ယံုၾကည္၍ ဘုရား၏ ေအးခ်မ္းေသာ အရာမ်ားနွင့္ ေရာင့္ရဲ 
ၿပီး အသက္ရွင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္ 
ေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ မိသားစုဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ 
ၾကရမညျ္ဖစ္သည္။

 ေငြသည္ သူ႕ေနရာနွင့္သူ အေရးပါလွေပသည္။ 
ေငြမရွိလွ်င္ ကၽြနု္ပ္တို႔ကို အထင္ေသးၾကသည္။ ေငြမရွိလွ်င္ 
စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရင္ေလးရေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
ဒုကၡမ်ားစြာ ၾကံဳရတတ္ၿပီး အခ်ိခံရတတ္သလိုမသိမသာ 
ေရွာင္သြားတတ္ၾကေပသည္။ ေငြရွိေသာသူကို ေၾကြေအာင္ 
ေျပာတတ္ၾကၿပီး ေငြမရွိသူကို ေသေအာင္ေျပာတတ္ၾက 
သည္။ ေငြသည္အေရးပါသည္ဆိုေပမယ့္ တရားဓမၼအတိုင္း 
ေငြကို အသံုးခ်ရန္လိုအပ္ပါသည္။ "ခိုးစားၿပီး၊ တိုးပြါးလာ 
သည္ထက္၊ ရိုးသားၿပီးႀကိဳးစားတာကို ဂုဏ္ယူၾကရမွာ" ျဖစ္ 

သည္။ ေလာကမွာ ေငြဟာ အရာရာတတ္နုိင္သည္ဆိုေသာ 
အေတြးမွာ ေဘးျဖစ္ေစပါသည္။ ေငြနွင့္ လူကို ခ်ိဳးနိမ္ျခင္း 
သည္ အျပစ္ျဖစ္ေစသလို၊ လူကို ဥေပကၡါျပဳျခင္းသည္လည္း
အျပစ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားနွင့္ ေက်နပ္ၿပီး ရိုးသားစြာႀကိဳးစားၾကသည့္
ခရစ္ယာန္ မိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကဖို႔ရန္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။ 

 ကၽြန္ုပ္တုိ႔ ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးရန္လို 
ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ လဲြမွားေသာ အေတြးအေခၚမ်ား 
ေၾကာင့္ ခဲြျခားလာတဲ့အခါ ကဲြျပားသြားၾကပါသည္။ ကဲြျပား 
သြားေသာအခါ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ တရားေနာက္ေတာ္ကို 
တဲြသြားၾကဖို႔ ခက္ခဲလွေပသည္။ မစည္းလံုးလွ်င္ မီးလံုးမ်ား
ကိုၿမိဳထားသကဲ့သို႔ပူေလာင္ေနလိမ့္မည္။ ဘာသာေရးေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးေသာ္လည္းေကာင္း အားလံုး စည္း 

လံုးဖို႔ရန္ အခ်င္းခ်င္း ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမသဖြယ္ ခ်စ္ၾကဖို႔ 
ဘုရားသခင္ ေတာင္းဆိုေနပါေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း ၾသဝါဒ 
မိန႔္ၾကားခဲ့ သည္။

 ၾသဝါဒအၿပီးတြင္ S.D.A မွဓမၼသီခ်င္း၊ ေဒၚရို႕မွ 
တရားမွ်တမႈ သနားဂရုဏာျပမႈ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈမ်ား 
အတြက္ အပ္နွံပူေဇာ္ျခင္း၊ Rc လူငယ္မ်ားမွ ဓမၼသီခ်င္း။ ထို႕ 
ေနာက္ယံုၾကည္ျခင္းကိုဝန္ခံျခင္း၊ မိတ္သဟာရမွဓမၼသီခ်င္း၊ 
အေထြေထြ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ အစားအ 
ေသာက္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ထို႔ေနာက္သခင္ဘုရား၏ 
ပတၲနာေတာ္ ရြတ္ဆိုျခင္းနွင့္အတူ အဖဆရာေတာ္ ဂ်က္စ 
တင္း ေစာမင္းသိုက္၏  ေကာင္းခ်ီးကိုခံယူကာ အခမ္းအနား 
ကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

          Hpaan-OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)
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မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ခရစ္ယာန္မ်ား တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေရး ဆုေပါင္းဆုေတာင္းပဲြ

 ခရစ္ယာန္မ်ား တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေရးေဟာ 
ေျပာပဲြကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔  တနလၤာေန႔

တြင္   ကတ္သလစ္သာနာမွ ဦးေဆာင္၍ ဘားအံၿမိဳ႕ေရႊေတာ 
ေက်းရြာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။  

 ထိုဆုေတာင္းပဲြတြင္ အဖ ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္း 
ေစာမင္းသိုက္၊ Fr.ျမင့္စိုး၊ Fr. ေနေကာ္ထူးနွင့္ ဘာသာသူ 
မ်ားလည္း တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

 အစီစဥ္အစတြင္ စုေပါင္းသီခ်င္း (ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ေနရာယူျခင္း)၊ Fr. ျမင့္စိုးမွ ဆုေတာင္းရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ 
ျပည္သာမွ ဓမၼသီခ်င္း၊ ဦးခူရီမွ မိတ္ဆက္စကား (ေနာင္တ 
တရား အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း)၊ ေရႊေတာမွဓမၼသီခ်င္း၊ ေဒၚ 
မင္းမင္းထြန္းမွ ပထမက်မ္းစာဖတ္ရႈျခင္း၊ ဇီနိုမွ ဒုတိယ 
က်မ္းစာ ဖတ္ရႈ ျခင္း၊ ဆရာကေညာေစး၏ဓမၼသီခ်င္းနွင့္အတူ 
အလွဴေငြ ေကာက္ခံျခင္း၊ ထို႔ေနာက္အလွဴေငြဆပ္ကပ္ျခင္း၊ 
ဧဝံဂလိ က်မ္းစာေတာ္ကို Fr. ေနေကာ္ထူးမွ ဖတ္ရႈ၍ အဖ 
ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသုိက္မွ ၾသဝါဒတရား 
ေပးခဲ့သည္။ 

 အဖ ဆရာေတာ္မွ တက္ေရာက္လာေသာ ခရစ္ 
ယာန္ဂိုဏ္း ေပါင္းစံုမွ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားကို ေက် 
းဇူးတင္ရွိ ေၾကာင္း ေရွ႕ဦးစြာ နုတ္ခြန္းဆက္သ ခဲ့ၿပီး တရား 
ေရေအး တိုက္ေၾကြးခဲ့သည္။ 

 ပထမဖတ္ရႈေသာ တရားေဟာက်မ္းတြင္ ေျဖာင့္ 
မတ္ျခင္းရွိရန္ နွင့္ ဘက္မလိုက္ရန္လိုေၾကာင္း ဘက္လိုက္ 
ျခင္း ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရးစကား အေနျဖင့္ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ 
"လူကိုခ်စ္လို႔ မူ ကိုျပင္တာ၊ လူကုိမႀကိဳက္ရင္ မူနဲ႔ ရိုက္" 
ဆိုေသာအေၾကာင္း အရာနွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြနု္ပ္တို႔ၾကား 
ၾကရပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕သားသမီး
မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကၽြနု္ပ္တို႔ေတြကဘက္မလိုက္ဖို႔ရန္၊ ဆင္းရဲ 
ခ်မ္းသာမရြး ခ်စ္ခင္ဖို႔ကိုက်မ္းစာက အသိေပးထားပါတယ္။ 
ဒုတိယ ဖတ္ရႈသြားေသာက်မ္းစာတြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ တြင္ပါေသာ အဂၤါမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ထိုအဂၤါမ်ားသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အေထြ 
ေထြရၾကပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းမွာရွိေသာ သန့္ရွင္း 
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားသည္ အသင္း 
ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရန္၊ သာသနာကို တည္ေဆာက္ရန္ 
အတြက္ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ လူသားမ်ား 
၏ နွလံုးသားကို သနားညွာတာၾကရန္၊ ထင္ရာ မလုပ္ၾကရန္ 
အတြက္ သတိေပးထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြနု္တို႔ဟာ အ 
သင္းေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး 
ဟာ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 ခရစ္ယာန္ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားအားလံုး 
သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမျဖစ္ၾကပါသည္။ 
ညီအစ္ကို ေမာင္နွမ ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးကို တစ္ဦးၾကည္ညိဳ၊ 
ေလးစားၾကရပါသည္။ အခ်င္းခ်င္းလည္း မွီခိုၾကရသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ကၽြန္ုပ္တို႔ ညီအစ္ကိုမ်ားဟာ အခ်င္းခ်င္းမွီခိုရန္၊ 
ၾကည္ညိဳရန္၊ ေလးစားၾကရန္မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔တာဝန္ပင္ျဖစ္ေပ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔ အသင္းေတာ္တစ္ပါးက ဝမ္း 
နည္းစရာနွင့္ၾကံဳလွ်င္ ကၽြနု္ပ္တို႔အားလံုး ဝမ္းနည္းၾကရပါ 
သည။္  အသင္းေတာတ္ပါးသည ္ေပ်ာရ္ႊငစ္ရာမ်ားနငွ္ၾ့ကံဳလွ်င ္
ကၽြနု္ပ္တို႔အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွင့္ၾကံဳရပါသည္။ အသင္းေတာ္ 
တပါးသည္ ေအာင္ျမင္မႈနွင္ၾကံဳလၽွင္ ကၽြန္ုပ္တို႔ဝမ္းသာၾကရပါ 
မည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔ မလုပ္နိုင္တဲ့ အရာမ်ားကို အျခားအသင္း 
ေတာ္တစ္ခုက လုပ္နိုင္ခဲ့လွ်င္ကၽြန္ုပ္တို႔အားေပးၾကရပါမည္။
သို႔မွသာလွ်င္ အျခားအသင္းေတာ္မ်ားလည္း အားေမြးလို႔ရပါ 
မည္။ 

 ကၽြန္ုပ္တို႔ ၾကားနာရသည့္ ရွင္မာကု ၉း၃၈-၄၄ 
တြင္ ရွင္ေရာဟန္က "အရွင္ဘုရား သခင္၏နာမေတာ္ကို 
အမည္ ျပဳ၍ နတ္ဆိုးမ်ားကို နင္ထုတ္ေသာ သူ တစ္ေယာက္ 
ကိုေတြ႕ပါသည္။ ထိုသူသည္ တပည့္ေတာ္တို႕နွင့္အတူ 
မပါဝင္ေသာ ေၾကာင့္ ထိုသူကို တပည့္ေတာ္တို႔ တားျမစ္ခဲ့ 
ပါသည္ ဟုေလွ်ာက္၏။ ေယဇူးက ထိုသူကိုမတားျမစ္ၾကနွင့္ 
ငါ၏နာမ ေတာ္၌ငါ့ကြယ္ရာျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ငါ့ကိုမေကာင္း 
ေျပာဆိုနိုင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္"။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔ အသင္းေတာ္တပါး ေအာင္ျမင္မႈက 
ကၽြန္ုပ္တို႔အ သင္းအားလံုး ေအာင္ျမင္မႈပဲျဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္ 
တုိ႔ဝမ္းသာ ၾကရပါမည္။ ကၽြန္ုပ္တုိ႔တားဆီးလိုျခင္း၊ မနာလို 
ဝန္တိုမႈျဖစ္ ျခင္းမရွိၾကရပါ။ 

 ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ သခင္ခရစ္ ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေရာမၾသဝါဒစာ ၁၂း ၉-၈ 
တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔အားလံုးက အခ်င္းခ်င္းကိုၾကည္ညိဳ ေလးစား၊ 
ရိုင္းပင္း ကူညီေဖးမၾကရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ဧဝံေဂလိ 
က်မ္းစာေတာ္တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ကၽြနု္ပ္တို႔ကိုယ္၌ရွိေသာ
ဥစၥာပစၥည္းမ်ားနွင့္ေရာင့္ရဲၾကရန္ မွာၾကားသည္။

 ေဟျဗဲ ၁၃း၅ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ထိုဥစၥာပစၥည္း ေရႊေငြ 
နွင့္ ကၽြနု္ပ္တို႔ အသက္သာကိုျပန္လည္စဥ္းစားဖိုရန္လိုအပ္
ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ ဥစၥာပစၥည္းေရႊအေငြမ်ားဟာဘုရား ေပး 
ေသာ ေက်းဇူူးေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္းသံုး 
တတ္လွ်င္ ေရႊလိုတန္ဖိုးရွိၿပီး၊ မသံုးတတ္လွ်င္ေျမြလို အႏၲ 
ရာယ္ရွိပါသည္။ ဓမၼသစ္တြင္ ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္သခင္  
ခရစ္ေတာ္ကို အသျပာ ၃၀ နွင့္ ယုဒအီစကာရီယုတ္ ဟာ 

လူဆိုး မ်ားနွင့္ေပါင္းကာ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ေရာင္းစားခဲ့ 
ေသာ္လည္း မေကာင္းစားခဲ့ပါ။ အသင္းေတာ္၏ သမိုင္း 
ေတာ္တြင္လည္း ေျမာင္းထဲေရာက္ခဲ့ပါသည္။ "ေငြမက္လို႔ 
ေၾကြရိတ္ေစာသြားတယ္" လို႔ ေျပာလို႔ရေပပါသည္။ ဂၽြန္ပါဝါ 
ဆိုေသာ စာေရးဆရာႀကီးက "ေငြကိုလူေတြအတြက္သံုးရ 
မည္၊ လူကို ေငြအတြက္သံုးလွ်င္အျပစ္ျဖစ္သည္" ဟု ဆိုခဲ့ 
သည္။ ေရႊေငြ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားသည္ လူမ်ားအတြက္အသံုး 
ျပဳရေပမည္။ ေရႊေငြမ်ားရရန္အတြက္လူမ်ားကိုအသံုးခ်လွ်င္
အျပစ္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ေခတ္စကားအရေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ 
"မိမိကပန္ကာေအာက္မွာ ေနဖို႔လူေတြကို ေနပူထဲတြန္းပို႔ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိဝမ္းစာအတြက္ လူမ်ားကိုဝမ္းဟာ 
ေအာင္လုပ္ျခင္း(သို ႔မဟုတ္)မိမိေကာင္းစားရန္အတြက္လူ
မ်ားကိုေျမာင္းၾကားထဲ ပို႔ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ပါေပသည္။ 

 ေငြနွင့္လူအမ်ား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ေငြႏွင့္ 
ဆင္းရဲသားမ်ားကို လွဴျခင္းသည္ မဂၤလာရွိသည္။ ဘုရား၏ 
တရားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ ခရစ္ယာန္မ်ား 
အေနနွင့္ ေငြကုိ မမက္ရန္နွင့္ မိမိတြင္ရွိေသာအရာေလး 
နွင့္ေရာင့္ရဲတင္းတိန္ဖို႔ရန္ ယေန႔သမၼာက်မ္းစာမွ တိုက္တြန္း 
ထားသည္ဟုျမင္မိပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ရွိတာေလးနွင့္ 
မေက်နပ္သည့္အခါတြင္ျပသနာေလးမ်ားရွိတတ္ပါေပသ
ည္။ ေလာဘမ်ားတက္လာမည္၊ ေလာဘတက္လာေသာ 
အခါ ေဒါသမ်ားလည္း ထြက္တတ္လာသည္။ ထိုရလဒ္မ်ား
မွာေနာက္ဆံုးတြင္ေသာကမ်ားျဖစ္လာေစပါသည္။ 

 ထုိ ႔ေၾကာင့္ေလာဘစိတ္နွင့္ကမၻာႀကီးကုိမတည္ 
ေဆာက္နိုင္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ နိုင္ငံေတာ္ကို မတည္ 
ေဆာက္နိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေငြအတြက္စိတ္မ နစ္ေနပဲ 
စိတ္ရွည္စြာ ႀကိဳးစားၾကရန္လည္း လိုေပသည္။ ဘုရားသခင္ 
သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို သနားေတာ္မူေသာေၾကာင့္အျမဲကူညီ 
ေနမည္ကိုလည္းယံုၾကည္ၾကရပါမည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ေငြကို မက္ 
လာတဲ့အခါ ေလာဘတက္လာၿပီး အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံတဲ့ 
အခါတြင္လည္းပဲ မတရားမႈေတြျဖစ္လာပါသည္။ ေငြတစ္ 
ေထာင္ နွင့္ ဆင္တစ္ေကာင္ ဝယ္မည္ဟူေသာ စိတ္သည္ 
ေလာဘစိတ္ျဖစ္ေပသည္။ မတန္မရာ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေလာဘတက္လာသည့္အခါ မတရားမႈမ်ား 
သည္ ဤကမၻာေပၚတြင္ ေပါက္ဖြားလာေပသည္။ ဥပမာအား 
ျဖင့္မိသားစုထမင္းဝိုင္းတြင္ မိမိခ်ည္းသာ အသားမ်ားစားၿပီး 
က်န္ေသာသူကို အရိုးလည္းေၾကြး အိုးလည္းေဆးခိုင္းသည့္
အခါမ်ိဳးတြင္ျပသနာမ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ အခ်င္းမ်ား 
ၿပီးအညွင္းပြားရာေရာက္ပါေပသည္။ 

 သို႔ျဖစ္၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး မွ်မွ်တတ 
ဆက္ဆံဖို႔ဆိုလွ်င္ ေလာဘတရားမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ မရွိရန္ 
လည္းလိုေပသည္။ သံမဏိ သူေဌးႀကီး အန္ျဒဴး ကာနယ္ဂ်ီ 
ဆိုသူမွာ ကမၻာေပၚတြင္လို အပ္ေနေသာ လူမ်ားအတြက္ 
ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ သူေျပာခဲ့ေသာ 
စကားတစ္ခြန္းမွာ "ဥစၥာ ပစၥည္း ေရႊေငြမ်ားကို မလွဴဒါန္းပဲ 
ေသသြားရမွာထက္ ရွက္စရာပိုေကာင္းေသာအရာမရွိေတာ့
ပါဘူး"။ ထို႔ေၾကာင့္အေမရိကန္သူေဌးႀကီးပဲျဖစ္ပါေစ မကူညီ 
တတ္လွ်င္ ပန္းသည္မ ေလးေလာက္ ကုသိုလ္ရမည္ မဟုတ္ 
ပါ။ မိမိတြင္ရွိတာေလး နွင့္ ေက်နပ္မႈရွိလွ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားရ
မည္ျဖစ္သည္။ အလက္ဇျႏၵားဆိုေသာ စစ္ဗိုလ္ႀကီးသည္ 
ကမၻာႀကီး၏ တစ္ဝက္နည္းပါးကိုသိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
မေက်နပ္နိုင္ခဲ့ေပ။ သို႔ ေသာ္လည္းပဲ အေတြးအေခၚပညာရွင္ 
ဒိုင္အိုဂ်င္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးသည္ စည္ပိုင္းျပတ္ေလး တစ္ 
လံုး ထဲမွာ သူ႕တစ္သက္တာလံုးေနခဲ့ေသာ္လည္းေက်နပ္ခဲ့
သည္။ ဤအရာမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ေရြးခ်ယ္ရမည့္လမ္းပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ ေက်နပ္မႈမေက်နပ္မႈဆိုသည္မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
ေလာဘႏွင့္သာ ဆိုင္ေပသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔ဟာဘုရားကို 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ 
ေဒသခံဘာသာသူ တိုင္းရင္းသားမ်ားစုေပါင္းၿပီး လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုႏွီးေနာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျပည္ 
ေထာင္စုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား 
ေတြ႔ဆံုႏွီးေနာဖလွယ္ပြဲကို က်ိဳင္းတံုကက္ၿမဳိ႕ သလစ္ဘုရား 
ေက်ာင္းႏွင့္ ပီးေမ ခန္းမေဆာင္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္၊၊

 အခမ္းအနားအဖြင့္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ေဖ 
ေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္  Fr. ျမင့္လြင္မွ 
ဦးေဆာင္ကာေဟာၾကားခဲ့ဲၿပီး Fr.အားႏိုမွ ၾသဝါဒေပးတရား 
ေရေအး တိုက္ေကြ်းခဲ့ပါသည္၊၊ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီး 
တြင္ လူငယ္မ်ားကို Fr. ျမင့္လြင္မွ လူငယ္ေရးရာဆိုင္ရာအ 
ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ကိုမားကို႔စ္မွလည္း ျပည္ 
ေထာင္စုဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား ရွင္းလင္းပညာေပးခဲ့ 
သည္။ ထို႔ေနာက္ Fr.Peter အားေႏြမွ သာသနာျပဳဆိုင္ရာ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ရွင္းျပကာ 
Fr.Dominic ဝန္းေက်ာ္ေထြးမွ Social Game မ်ားျဖင့္ 
ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သည္၊၊ မြန္းလႊဲပိုင္း ၂ နာရီခန္႔တြင္ ေန႔လည္ 
စာကို လူငယ္အားလုံး အတူတကြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး သံုး 
ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္၊၊

 ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုအထိမ္းအမွတ္ က်ဳိင္းတုံ 

သာသနာနယ္မွ လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုႏွီးေနာဖလွယ္ပြဲမွ လူ 
ငယ္ဆိုင္ရာ၊ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားရရွိခဲ့ 
ေၾကာင္း၊ Social Game မ်ားကစားျခင္း၊ Action Song မ်ား 
ကျခင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ပိုမို ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾက 
ေၾကာင္း လူငယ္မ်ားကေျပာသည္၊၊ ညေနပိုင္း ၃နာရီခန္႔တြင္ 
ေက်ာင္းဝင္းသန္႔ရွင္းေရး အတူတကြေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး 
ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား 
ေတြ႔ဆံုႏွီးေနာဖလွယ္ပြဲကို အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ က်ိဳင္းတံုနယ္မွသာမက တာခ်ီ 
လိတ္ႏွင့္ လြိဳင္ေမြမွ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၅၅၀ 
ေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္တက္ေရာက္ခ့ဲ့သည္။ တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ 
သည့္ လူငယ္မ်ားတြင္ အာခါ၊ လားဟူ၊ ရွမ္း၊ ဝ၊ ကခ်င္၊ ပအို႔၊ 
လ၊ ကယန္း၊ တ႐ုတ္ စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးေပါင္းစုံပါဝင္
ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု အႏွစ္သာရကို 
လည္း ေလးနက္စြာ ခံစားရရွိခဲ့ပါသည္၊၊ ဤကဲ့သို႔ေသာ အစီ 
အစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေအာင္ ေန႔ေကာင္းေန႔ျမတ္တစ္ေန႔ကို 
ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္ကုိ ဦးစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး 
က်င္းပခြင့္ေပးေတာ္မူေသာ က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္ ဆရာ 

ေတာ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Mario မာတူးႏွင့္ 
လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Anthony Paul တို႔အား 
အထူးေက်းဇူးတင္ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း အခမ္းအနားဦး 
ေဆာင္ပါဝင္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားက 
ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္၊၊ မစၧားတရားကို ဦးေဆာင္ေပးေသာ 
Fr.Mario ျမင့္လြင္ႏွင့္ မွတ္သားစရာမ်ားႏွင့္အတူ တရား 
ေရေအး တိုက္ေကြ်းေပးခဲ့ေသာ Fr. Stephen အားႏို တို႔ကို 
လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း လိုအပ္သည္မ်ား လွဴဒါန္း 
ျခင္းအားျဖင့္၊ ဆုေတာင္းေမတၱာအားျဖင့္၊ လုပ္အားပါဝင္ျခင္း 
အားျဖင့္ ပါဝင္ဆက္ကပ္ေပးခဲ့ၾကပါေသာ ေဒၚခင္ေထြးမိ 
သားစု (မုန္႔အလွဴရွင္)၊ Fr.Achiles ထြန္းေရႊ (ခ်ိဳခ်ဥ္) ႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္လူငယ္ (လိုအပ္ေသာ 
ကြက္လပ္တိုင္းတြင္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾကသူမ်ား) တို႔အား 
အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထိုသူအားလုံးႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား 
လံုးအေပၚ ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစေၾကာင္း 
ဆုေတာင္းဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

     Kengtung-Osc

ထက္သန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တျခင္း” သည္ ဘုရား 
သခင္၏ သားသမီးမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားျခင္းျဖင့္ အထ 
ေျမာက္ပါလိမ့္မည္။ ဖန္ဆင္းခံ အရာအားလံုးသည္ “ပ်က္ 
စီး ယိုယြင္းျခင္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ ဘုရားသခင္ သားသမီး 
မ်ား၏ လြတ္လပ္ျခင္းအား ရရွိလုိၾကပါသည္။” ဝါတြင္း 
ကာလ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ စကၠရမင္တူး 
အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။ ဝါတြင္းကာလသည္ ပါစ 
ကား နယ္နဲဖြယ္ရာမ်ားအား မိမိတုိ႔၏ဘဝ၊ မိသားစု၊ လူမႈ 
ေရး ဘဝတုိ႔၌ ဝါေရွာင္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဒါနျပဳ ေပး 
ကမ္းျခင္းတုိ႔ျဖင့္ နက္ရိႈင္းစြာ ေထာက္ရႈသံုးသပ္ရန္ ဖိတ္ 
ေခၚပါသည္။

ဝါေရွာင္ျခင္းဟသူညမ္ွာ မမိတိုိ႔၏ လုခိ်ငတ္ကမ္ကစ္တိအ္ား 
ခိ်ဳးႏွိမ္လွ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံ 
ကမာၻေျမ သတၱဝါအားလံုး အေပၚထားရွိသည့္ စိတ္ 
သေဘာ ထား ေျပာင္းလဲေစရန္ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆုေတာင္းျခင္း ဟူသည္မွာ ရုပ္ဝတၳဳကိုးကြယ္မႈႏွင့္ မိမိ 
ဘဝင္စိတ္ အခံအား စြန္႔လႊတ္ရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ 
သနားၾကင္နာျခင္းအား အသိအမွတ္ျပဳေစရန္ ေလ့့လာ 
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒါနျပဳ လွဴဒါန္းျခင္းဟူသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
မပိုင္ေသာ အနာဂတ္တြင္ လံုျခံဳမႈရွိေအာင္ ေနထုိင္ႏုိင္ 
သည္ဟူသည့္ အေတြးလြဲႏွင့္ အရာအားလံုး မိမိတုိ႔ အ 

တြက္သာ ဟူသည္ စိတ္အခံမ်ားမွ ေရွာင္ထြက္ေစရန္ 
ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးစီ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ 
ဘုရားသခင္၏ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အစီအမံအား ျပန္လည္ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရပါမည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ကမာၻေျမအား ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းအားျဖင့္ 
စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအား ရွာေတြ႕ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။

ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတုိ႔၊ ခရစ္ေတာ္၏ သဲကႏၲာရ 
အတြင္း ရက္ေပါင္း ၄၀ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ “ဝါတြင္း” ကာလ 
သည္ အာဒံႏွင့္ ဧဝ အျပစ္ရင္း မတုိင္မီ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၏ 
လွပေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနအား ရရွိ 
ပိုင္ဆုိင္ရန္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဤႏွစ္ ဝါတြင္း ကာလတြင္ ဖန္ဆင္းခံ ကမာၻေျမသို႔ 
ခရစ္ေတာ္၏ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ပါရမီအား ျပန္လည္ ေဆာင္ 
ၾကဥ္းၾကပါစု႔ိ။ ဤဝါတြင္းကာလအား အခ်ဥ္းႏီွး ကုန္ဆံုး 
ျခင္း မရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါစုိ႔။ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈအား ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ 
ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းလွ်ာက္ၾကပါစုိ႔။ တကိုယ္ေကာင္္း 
ဆန္မႈႏွင့္ မိမိကုိယ္ကိုသာ အာရံုစုိက္ျခင္းမ်ားအား ခဝါခ် 
လွ်က္ ေယဇူးသခင္၏ ပါစကားကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကပါစုိ႔။ 
အကူအညီ လုိအပ္ေနေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတုိ႔အား 

ဝိညာဥ္ေရး၊ ရုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ား ကူညီပံ့ပုိးလွ်က္ သူတုိ႔ 
ေရွ႕၌ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၾကပါစုိ႔။ ဤနည္းလမ္းမ်ား 
အားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ ေသျခင္း တရားအား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ 
ေသာ ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၏ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းအား လက္ဆုပ္ 
လက္ကုိင္ျပဳ ႀကိဳဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤနည္းျဖင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဖန္ဆင္းခံ အရာအားလံုးအား ခရစ္ေတာ္၏ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း စြမ္းအင္အား ေပးစြမ္းေဝမွ်ႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ေပသည္။

ပုပ္ဖရန္စစ္
ဗာတီကန္၊

၄ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
  အစီစီၿမိဳ႕မွ စိန္႔ ဖရန္စစ္ ပြဲေန႔

ဘာသာျပန္ - LAWRENCE JANGMA MUNG SONG

စာမ်က္ႏွာ ၂၁ မွ အဆက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး18

မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္သာသနာ့ခုံရံုးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကာႏြန္ဥပေဒပညာရွင္
မ်ားအဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရမြန္ေဝလင္းထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့အစည္းအေဝးမွာ ဒါက 
ေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ပါ။ အရင္တစ္ေခါက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔လုပ္ခဲ့တယ္ ဒီ အစည္းအေဝးရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ႏွစ္ခုရွိ 
တယ္။ ပထမတစ္ခုက ျမန္မာႏို္င္ငံမွာရွိတဲ့ ကာႏြန္ေလာနဲ႔ 
ေက်ာင္းၿပီးထားတဲ့ သူေတြအားလုံးက ေနစုၿပီးေတာ့ Car-
non Law Society of Myanmar ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ လုပ္ 
ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ ဒုတိယတစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ သာသနာေတြမွာ 
လို အပ္ေနတဲ့ သာသနာဆိုင္ရာ တရားရံုးေတြဖြင့္ဖို႔ အတြက္ 
ရည္ရြယ္ ၿပီးေတာ့ ဒီအစည္းအေဝးကို လုပ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္။ 
ဒုတိယ အခ်က္ကေနျပန္ေျပာ ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရား 
ရံုးေတြဖြင့္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ပထမ 
တစ္ခုက Diocesan tribunal ဒုတိယတစ္ခုက interdice-
san tribunal ေပါ့ Diocesan tribunal ကေတာ့ 
ကိုယ့္သာသနာ အသီးသီး မွာေနၿပီးေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဒီဆရာ 
ေတာ္ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ကိုယ္ပိုင္ရံုးေတြဖြင့္တာ တကယ္ 
လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕သာသနာေတြမွာ လူလံုေလာက္မႈမရွိဘူး ဆိုရင္ 
ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ဒုတိယ Inter Diocesan Tribunal ေပါ့ 
သာသနာသံုးေလးခုကေန စုၿပီးေတာ့ ဒီ Inter Diocesan 
Tribunal ကိုဖြင့္မယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဖာသာရ္တို႔ အရင္ 
တစ္ေခါက္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ေတာ့ Diocesan tribunal 
ေတြတစ္ခ်ိဳ႕ဖြင့္မယ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ဒီ Inter Diocesan Tri-
bunal ေတြဖြင့္မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ National Tribunal 
ကိုအယူခံတရားရံုး၊ Appeal Court အေနနဲ႔ထားမယ္ဆိုတဲ့ 
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာေပါ့။ 

 ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒါကို ဗာတီကန္မွာရွိတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ 
ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းၾကည့္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ 
ေတြက ဒီ National Tribunal ကုိဖြင့္ဖို႔ သိပ္အား မေပးဘူး။ 
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ဒီ Carnon Law နဲ႔ 
ေက်ာင္းၿပီးတဲ့သူေတြက အင္ အားက အင္မတန္မွ နည္းတဲ့ 
အတြက္ တစ္ ခ်ိဳ႕ေတြက ဒီ National Tribunal မွာလုပ္ရင္ 
Inter Diocesan Tribunal တို႔ Diocesan Tribunal တို႔မွာ 
ျပန္ၿပီးေတာ့ႏွစ္ခုစလံုးမွာ အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ခု 
စလံုးမွာအရမ္းပုပ္မယ္တဲ့ လူလည္း လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့အတြက္ 
သူတို႔က အၾကံဥာဏ္ေပး တာေတာ့ ဒီ Inter Diocesan Tri-
bunal အခ်င္းခ်င္းမွာပဲျပန္ၿပီးေတာ့ အယူခံဝင္ၾကဖို႔ 
အၾကံဥာဏ္ေပးတယ္ေပါ့။

 အဲ့ဒီေတာ့ ဒီတစ္ေခါက္ဖာသာရ္တို႔ စုၿပီးေတာ့ 
အစည္းအေဝးလုပ္တဲ့ အခါမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ Diocese ေတြက 
ေတာ့ ဒီ Diocesan Tribunal လို႔ေခၚတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ သာသ 
နာမွာပဲ ခံုရံုး ဖြင့္ၾကမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အင္အားနည္းတဲ့ Diocese 
ေတြကေတာ့ႏွစ္ခု သံုးခု ေပါင္းၿပီး Inter Diocesan Tribu-
nal ကိုဖြင့္ၾကမယ္။ အဲ့ ေတာ့ အဲ့လိုဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ 
ေတာင္ႀကီးသာသနာနဲ႔ ရန္ကုန္သာသနာနဲ႔ သူ႔လက္ 
ေအာက္ခံ သာသနာေတြကေန ၿပီးေတာ့ ဒီ Inter Dioce-
san Tribunal ကုိဖြင့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ တယ္။ ဒီ Inter Diocesan 
Tribunal ႏွစ္ခု တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုကို အျပန္အလွန္ 
အယူခံရံုးအေနနဲ႔ထားၿပီးေတာ့ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ သေဘာတူၾက 
တာေပါ့ေလ။ ခုအဲ့ဒါကိုဖာသာရ္တုိ႔ဆံုးျဖတ္ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ 
လိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ၊ ျပည္႔စံုတဲ့ပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းပံုေတြ 
ဘယ္သူေတြကဘာေတြလုပ္မလဲ အဲ့ဒါေတြ အကုန္လံုး 
ၿပီးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဲ့ဒါေတြ ဗာတီကန္ ကိုျပန္ၿပီး 
ေတာ့ တင္ျပမွာေပါ့။ ဗာတီကန္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီ Inter Di-
ocesan Tribunal ေတြကို approveလုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ စတင္ 
သက္ဝင္လႈပ္ရွားမွာျဖစ္တယ္။ 

သမာဓိခံုရံုးအဖြဲ႕ေတြကိုဘာေၾကာင့္ဖြဲ႕စည္းရတာလဲ။

 သမာဓိခံုရံုးအဖြဲ႕ေတြကို ဘာေၾကာင့္ဖြဲ႕စည္း ရသ 
လဲေပါ့ ဒီေတာ့ Tribunal ေတြရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က 
ခုနေျပာတဲ့ ဒီဘာသာတူ ေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြ တစ္ခ်ိဳ႕ 
တစ္ေလက်ရင္လည္း ဘယ္သူ႕ရဲ႕အျပစ္မွ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ၾကံဳ 
ေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေပးတဲ့အ ေၾကာင္း 
အရာေတြလည္းပါတာေပါ့။ 

 သို႔ေသာ္လည္းပဲ အမ်ားနား လည္တာကေတာ့ 
ဒီအသင္းေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းကို 
ျပဳထားတဲ့ သူေတြကိုကြာရွင္းျပတ္စဲေပး တယ္ဆိုတဲ့ လြဲမွား 
တဲ႔အယူအဆေတြေပါ့။ တကယ့္တရားရံုးက အဓိက လုပ္ 
တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က နဂိုကတည္းက အထမ ေျမာက္တဲ့ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေတြကို တရားဝင္ အထမေျမာက္ 
ေၾကာင္း ေၾကညာေပးျခင္း သာလွ်င္ျဖစ္ တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ 
တရားရံုးကေနၿပီးေတာ့ ဒီလက္ထပ္ထိမ္း ျမား ျခင္းတစ္ခုကို 
ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ လုပ္ပို္င္ခြင့္မရွိဘူးေပါ့ ေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့ 
ဒီဟာေလး တစ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းရဲ႕ အထမေျမာက္တဲ့ အရာေတြက 
ဘာေတြလဲ။

 အဲ့ေတာ့ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို အထမ 
ေျမာက္ေစတဲ့အခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲေပါ့ အခ်က္သံုး 
ခ်က္ရွိပါတယ္။ နံပါတ္ တစ္က consent လို႔ေခၚတဲ့သေဘာ 
တူညီခ်က္၊ Impediments အတားအဆီး၊ canonical  
form ဥပေဒအရ လက္ထပ္ျခင္း၊ ကာႏြန္ေလာဥပေဒအတိုင္း 
လက္ထပ္ ျခင္း လို႔ေခၚတယ္။ 

 အဲ့ဒီေတာ့ ဒီအခ်က္သံုးခ်က္မွာ တစ္ခ်က္ခ်က္က 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့တယ္ဆိုရင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ျခင္းဟာ အထ 
မေျမာက္ဘူး။ အဲ့ေတာ့တရားရံုးက ဘာလုပ္ လဲ ဒီခ်ိဳ႕ယြင္းခ်
က္တစ္ခုခုရွိလားဆိုတာကို ရွာတယ္။ သက္ေသ အေထာက္ 
အထားခိုင္လံုတယ္ဆိုရင္ ခုနတုန္းက လက္ထပ္ ထိမ္းျမား 
ျခင္းကို အထမေျမာက္ေၾကာင္းကို တရားဝင္ ေၾကညာ ေပး 
တယ္။ ဒီေတာ့ အထမေျမာက္ျခင္း အားျဖင့္ ခုနတုန္းက 
ကာယကံရွင္သည္ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ႏိုင္တဲ့ အေန 

အထားေလးေတြ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ အဓိ ကကအဲ့ဒါပဲ။ 
အဲ့ဒီေတာ့ ခုနတုန္း ကေျပာတဲ့ သေဘာတူညီ ခ်က္မွာ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသလား။ ခုနတုန္းက အတားအဆီး လို႔ေခၚတဲ့ 
(၁၂) ခ်က္မွာ တစ္ခုခုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိလား။ ဒါမွ မဟုတ္ခုန 
canonical form လို႔ေခၚတဲ့ အဲ့မွာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ရွိလား။ 
ဒါကိုအေထာက္အထားနဲ႔ ရွာၿပီးေတာ့တရားရံုးက ေၾကညာ 
ေပး တယ္ေပါ့ေနာ္ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီျမန္မာျပည္မွာေတာ့ 
အခုမရွိေသးဘူး။ 

 ဖာသာရ္တို႔ကလည္း အခုအစည္းအေဝး စၿပီး 
ေတာ့ တင္ျပတဲ့အဆင့္ပဲရွိ ေသးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီ ေတာ့ 
တစ္ခ်ိဳ႕သာသနာေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့တရားရံုး ေတြက် 
ေတာ့ ဗာတီကန္ရဲ႕ approval မလိုတဲ့အတြက္ သူတို႔က 
စၿပီးအသက္ဝင္ေနၿပီ လႈပ္ရွားေနၿပီ။ ဒီဘက္မွာ ခုနတုန္းက 
Inter Diocesan Tribunal ကေတာ့ ဒီဗာတီ ကန္ရဲ႕ ခြင့္ 
ျပဳခ်က္လို တဲ့အတြက္ အခုမွတင္မွာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ ဘက္ 
ကေနၿပီးေတာ့ approval ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔စၿပီးေတာ့ သက္ဝင္လႈပ္ရွား မယ္ေပါ့။

သမာဓိခံုရံုးအေနနဲ႔ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စတင္ၿပီးအေကာင္
အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္မလဲ။

 ခုနကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုေပါ့ေနာ္။ Diocesan 
Tribunal ေတြကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းစၿပီး လုပ္ကို္င္လို႔ရမယ္ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဆရာေတာ္က အတည္ျပဳရင္ စ 
အလုပ္ လုပ္လို႔ရမယ္။ ခုန Inter Diocesan Tribunal 
ႏွစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗာတီကန္ကိုတင္ရမယ္။ 

 ဒါ ေပမယ့္ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ဆီကေန လမ္း 
ညြန္ခ်က္ေတြ လည္းရရွိလာၿပီ၊ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္း 
ေတြလည္းအ ကုန္လံုးျပည့္စံုလုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီ။ အဲ့ေတာ့ 
သူတို႔လမ္းညြန္ ခ်က္အတိုင္း လုပ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ 
ေမွ်ာ္လင့္တာက ေတာ့ အျမန္ဆံုး approval ရလိမ့္မယ္လို႔ 
ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ေနာက္သံုးေလးလအတြင္းမွာေတာ့ ap-
proval ရလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အဲ့ဒီ approval 
စရၿပီဆိုရင္ေတာ့ ခုနတုန္း က Inter Diocesan Tribunal 
ေတြက စၿပီးေတာ့အလုပ္ လုပ္ပါမယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကာႏြန္ဥပေဒအဖြဲ႕အေနနဲ႔ 
ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သြားမ်ာလဲ။

 ဒုတိယအပိုင္းကေတာ့ Canon Law Society of 
Myanmar အဲ့ဒီမွာ ဒီကာႏြန္ေလာနဲ႕ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့တဲ့ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတ၊ြ စစၥတာရ္ေတြ၊ ဘရာသာရ္ေတြ၊ ရိုးရိုး 
ဘာသာတူေတြ၊ ဘယ္သူမဆို ဒီ Canon Law Society 
မွာပါလို႔ရတယ္ ေလာေလာဆယ္ဆယ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေတြနဲ႕ Lay man ရုိးရုိးဘာသာတူ တစ္ေယာက္သာပါဝင္ေသး 
တယ္ေပါ့။ 

 အဲ့ေတာ့ Canon Law Myanmar Society 
ဖြဲ႕ရတဲ့ရည္ရြယ္ ခ်က္ကေလးေတြရွိတာေပါ့ေနာ္။ နံပါတ္တစ္ 
တစ္ခ်က္ကလိုအပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ Canon Law နဲ႔ပတ္သက္ 
တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြမွာ အၾကံျပဳေပးမွာျဖစ္တယ္။ ဆရာ 
ေတာ္ေတြကလမ္းညြန္ၿပီးေတာ့ တစ္စံုတစ္ခိုင္းတယ္ဆိုရင္ 
လည္း Canon Law Society ကေနၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ 
သြားမွာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒုတိယတစ္ခ်က္က Can-
on Law နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အသိပညာကိုမ်ားသထက္မ်ား 
ႏိုင္ ေအာင္ လူေတြမ်ားသထက္ မ်ားသထက္ သိလာႏိုင္ 
ေအာင္ awareness ေပးဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ရွိတယ္။ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ဒီဟာကိုလည္းပဲ ေနာက္ပိုင္း သာသနာအလိုက္မွာ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းရွိတယ္။ 

 ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီ ကာႏြန္ 
ဥပေဒကို မ်ားေသာအားျဖင့္ အဂၤလိပ္လိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဆီမွာ ရွိၾက တဲ့အတြက္ ကာႏြန္ေလာစာအုပ္ကို ျမန္မာ 
ဘာသာလို စၿပီးေတာ့ ျပန္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါတာေပါ့။ 
ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ဒီ Canon Law နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ con-
vention ေတြ Seminar ေတြ၊ လုပ္ဖို႔လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ဒီ Canon Law နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ 
မဂၢဇင္းလို၊ annual buletin လုိ၊ ေဆာင္းပါးေတြကို ဘာ 
သာတူေတြကို သိလာဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္ 
သြားပါမယ္။ 

 အဲ့ေတာ့ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းအေနနဲ႔ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ အရင္တစ္ ေခါက္ဆံုတုန္းက စာအုပ္ကုိဘာသာ 
မျပန္ခင္မွာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ Glossory ၊ Canoni-
cal terms ေတြအရင္ဆံုးထုတ္ျပန္ဖို႔၊ ထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့အခါမွာ 
ဘာသာျပန္တဲ့ အခါမွာ ဒီအသံုးအႏႈန္းေတြကိုပဲသံုးဖို႔ ရည္ 
ရြယ္ၿပီးေတာ့ စတင္ၿပီးေတာ့လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ 

အဲ့ဒီအတုိင္းပဲ အခုစၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ 
မူၾကမ္းေလးေတာ့ ရွိိေနၿပီ။ အဲ့ဒါေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္ 
ၿပီးေတာ့ အေသးစိပ္ ျပန္ၿပီးေတာ့ Edit လုပ္ၿပီးေတာ့ Cor-
rection ေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ တတ္သိပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ 
ၿပီးေတာ့ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထုတ္ျပန္မယ္။ 

 ဒုတိယတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒီ Annual Bulletin ကိုစၿပီး 
ေတာ့ထုတ္ဖို႔ ခုသက္ဆိုင္ရာအသီးသီးက ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေတြက ေဆာင္း ပါးေတြကို တာဝန္ယူထားၾကတယ္။ ဒါကို 
လည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၉ မွာထုတ္သြားမယ္ေပါ့ေနာ္။ 
ဒါေျခလွမ္းႏွစ္ခုအေနနဲ႔ စၿပီးေတာ့လုပ္တယ္။ အခု ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔လည္းပဲ ဒီကာႏြန္ ေလာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အ 
ေၾကာင္းေတြ ပိုၿပီးေတာ့မွတိုးပြားလာ ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဒီ 
ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုတဲ့ အစည္း အေဝးမွာ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔က မကာအိုမွာ တကယ့္တရားရံုးမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ 
Canon Law ပညာရွင္တစ္ေယာက္ကို ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူ႔ဆီကေနလည္းပဲ သင္ယူေနတယ္ေပါ့၊ 

 အခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ၿပီ ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ ဒီေန႔ 
လုပ္ ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ အဲ့ေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ဒီမွာ 

စုေဝးၿပီးေတာ့ အစည္းအေဝးလုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္း အရာ 
ေလးေတြ ေပါ့ေလ။

ဘာသာတူမ်ားကို ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တဲ့စကား။

 ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားမယ္။ ခုနတုန္းက 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာတဲ့ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းလံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီ Canon Law Society အပိုင္း 
မွာလည္းပဲကၽြန္ေတာတ္ို႔ ထားခဲတ့ဲရ့ညရ္ြယခ္်က္ေတြအတိငု္း 
ဆက္လက္ၿပီးေတာ့မွ ႀကိဳးစားမယ္။ 

 ဒီအဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း ပဲ ပိုပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ 
လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဒါေပ 
မယ့္ေျပာခ်င္တာက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားႀကီး 
ေတာ့မဟုတ္ပဲနဲ႔ ပံုမွန္ေလးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ 
လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဘာသာတူေတြ 
လည္းပိုၿပီးေတာ့  Canon Law နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အ သိ ပညာ 
ေတြ ပိုမိုၿပီးေတာ့ တိုးပြားလာႏိုင္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ သြား 
မွာျဖစ္တယ္။
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ခ်စ္ၾကည္ညီညႊတ္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း 
 

ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ခ်စ္ 
ၾကည္ညီညႊတ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္း 
အေဝး ကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ 
(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ေလးထပ္တုိက္ 
ဓမၼာရုံ၌ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

 အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၲာကို ေဒၚဇက္စည္စည္မွ ဆု 

ေတာင္းကာ အစည္းအေဝးကုိ 
စတင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ဆက္လက္ၿပီး ဦးဂ်ိဳးဇက္ စုိင္း 
ရွဲန္မွ ပထမ အႀကိမ္ျပဳ လုပ္ခ့ဲ 
ေသာ အစည္းအေဝး မွတ္ တမ္း 
ကုိ ျပန္လည္တင္ျပ ပါသည္။

 အ စ ည္း အေ ဝး တြ င္  
ေကာ္မတီ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Vi-
sion)ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ (Mis-
sion) မ်ားကုိ ဆရာ ေစာ 
ေရမြန္မွ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြး ၿပီး 
ေအာက္ပါ အတုိင္း သေဘာ 
တူညီ သတ္မွတ္ခ့ဲပါ သည္။

 ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Vision) မွာ ေတာင္ႀကီး ကက္သ 
လစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ ညီ 
ညႊတ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ 
သြန္သင္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ဘာသာေရးအသြင္ျဖင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ သာသနာေတာ္မွ ယုံၾကည္
အားထားရေသာေကာ္မတီတစ္ရပ္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္လ်က္
ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ရည္မွန္းခ်က္ (Mission)မွာ 

 ကက္သလစ္သာသနာ အတြင္းရွိ အသင္းအဖြဲ႔ 
အသီးသီးတုိ႔ႏွင့္အတူ ဘာသာေရး၊ လူမႈ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥ 
ရပ္မ်ားတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္

-ညီအစ္ကုိခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းမ်ားတုိ႔ႏွင့္အတူ တစ္လုံးတစ္ဝ 
တည္းျဖစ္ေရး ဘာသာ၊ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ဖြံ႔ 
ၿဖိဳးေရး တုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

-အျခားေသာဘာသာမ်ားတုိ ႔ႏွင့္အတူဘာသာတရားဓေလ့
ထုံးတမ္းမ်ား၊ တန္ဖုိးထားမႈမ်ား၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ 
အျပန္ အလွန္ႀကိဳးစားမႈမ်ား ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေ
ဆာင္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ အပိတ္ေမတၱာကုိ Sr. Bernada Beက 
ဆုေတာင္းေပးၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
ခံယူခဲ့ကာ အစည္းအေဝးကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ 

         U Sai Sheng 

ပုသိမ္ ကက္သလစ္ သာသနာ 
ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ပိုင္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ 
စိန္ပီတယ္ ကာသီျဒယ္တြင္ ၂၀၁၉ ခု ေဖ 
ေဖၚဝါရီလ ၂၁ ရက္ ေန႔ နံနက္ မစာၦးတရား 
ေတာ္ျမတ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ 
၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမး ပြဲေျဖဆိုၾက 
မည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ 
စုေပါင္း ဆုေတာင္းျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ၾက 
ပါသည္။ 

ယင္း မစာၦးတရားေတာ္ ျမတ္တြင္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဖရန္စစ္ နွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
ေအာင္ထြန္းေလးတို႔မွ မစာၦး ပူေဇာ္ေပးပါ 
သည္။ ဆက္လက္ျပီး ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ လွဴ 
ဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ကပ္ပူ ေဇာ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ 

မစာၦးအျပီးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ဘရာသာရ္မ်ား၊ ဆရာ/
ဆရာမမ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကရာ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေအာင္ထြန္းေလးမွ ဆံုးမ 
ၾသဝါဒ ေျပာၾကားျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား 
အသင္း ဥကၠ႒ဆရာမႏွင့္ St. John ေက်ာင္း 
အုပ္ဆရာၾကီးတို႔မွ ဆံုးမစကား ေျပာၾကား 
ေပးပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ ၾကီးမ်ားမွ 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေကာင္း 
ခ်ီးေပး၍ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔ေပးျပီး ေတြ႕ 
ဆံုပြဲကို နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီတြင္ အဆံုး 
သတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ 
တန္းအား Day Special အပါအဝင္ ေက်ာင္း 
သား/ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၆၅) ဦး ေျဖဆို 
ၾကမည္ျဖစ္သည္။ နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေလး (ပုသိမ္)

ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

စုေပါင္းဝတ္ေစာင့္ျခင္း

 ပုသိမ္ကက္သလစ္ သာသနာ ပုသိိမ္ၿမိဳ႕-စိန္ပီတာ ကယ္သီျဒယ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘာသာဝင္မ်ား၊ ေဘာ္ဒါေက်ာင္း 
သား/သူမ်ား စုေပါင္းကာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးအစ တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ ဦးစြာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မြန္စီေညွာ္ ဝီးဖရက္ျမင့္စိုးမွ အဖြင့္ဆုေတာင္း 
ေမတၲာျဖင့္ စတင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ၾသဝါဒျမြက္ၾကားေပးျခင္း၊ သမၼာ 
က်မ္းစာ၏ နက္နဲရာမ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ စိပ္ပုတီး  
စိပ္ျခင္း၊ ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ားသီဆိုျခင္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကို ခံယူၾက၍ 
မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
       နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲက်င္းပ

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ပိုင္ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္႔ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္းမွ 
ႀကီးမွဴး၍ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔၌ ပု 
သိမ္ၿမိဳ႕ စိန္႔ပီတယ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းရွိ 
ဝင္လိုသူ အေဆာင္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ထိုေန႔နံနက္ (၈)နာရီတြင္ အခမ္းအနားကို 
ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မြန္စီေညာ္ 
ဝီးဖရက္ျမင့္စိုးမွ အဖြင့္ဆုေတာင္း ေမတၲာ 
ျဖင့္ စတင္ေပးၿပီး ၾသဝါဒျမြက္ၾကားေပးပါ 
သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသင္းနာယက ေဒၚမာ 
လာလြင္မွ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။ 
ဆက္လက္၍ ဘရာသာရ္ မာတီးယား ဘို 

ဘိုႏွင့္ စစၥတာရ္ ဘရစ္ဂ်စ္တို႔မွလည္း ဂုဏ္ 
ျပဳ အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကားေပးပါ 
သည္။ အသက္ (၇၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ 
ႀကီးမိဘမ်ားအား လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ မိဘမ်ားကုိယ္ 
စား ဆရာႀကီး ဦးဂ်ိဳးဇက္မွ ေက်းဇူးတင္ 
စကားေျပာၾကားေပးပါသည္။  ဆက္လက္ 
၍ အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ 
မ်ားေပးအပ္ၿပီး ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး၏ ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကို ခံယူ၍ နံနက္ 
(၉း၃၀) နာရီတြင္ အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္း 
ခဲ့ၾကပါသည္။
  နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

" ၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုေတာင္းျပည့္ လုဒ္ 
မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ က်င္းပ"

 "၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆုေတာင္းျပည့္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ႀကီး" ပုသိမ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာပိုင္ ေမရီလန္းသာသနာ တြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ 
ေန႔တြင္ က်င္းပေလ့႐ွိေသာ ဆုေတာင္းျပည့္ လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္မွ ၁၁ 
ရက္ထိ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 ဤႏွစ္တြင္ တမူထူးျခားေသာ အစီအစဥ္ မ်ားျဖင့္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ 
ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ မွ ေမရီလန္း ေက်ာင္းဝန္းတြင္႐ွိေသာ ဒုကၡစရိယာလမ္း႐ွိ ဆင္းထုေတာ္မ်ား
အားေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း၊ မယ္ေတာ္ရင္ျပင္႐ွိ အေဆာက္အဦးအား ေကာင္းခ်ီေပးျခင္း ေဘာ္ဒါ 
ေဆာင္သစ္အားေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းတို႔ကို ေကာင္းခ်ီး ေပးဖြင္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီတြင္ မယ္ေတာ္အား သဒါၶ ၾကည္ညိဳျခင္းျဖင့္ 
မယ္ေတာ္စီတန္းလွည့္လည္ အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ၾကၿပီး မစၦားပူေဇာ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ကာ ပိုးကရင္၊ စေကာကရင္၊ တာမီ၊ ျမန္မာဘာသာ အသီးသီးျဖင့္ ပူေဇာ္ 
ၾကပါသည္။ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ ပြဲေန႔မနက္ ၇ ခြဲတြင္ အဖဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ 
ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျခံရံလ်က္ မယ္ေတာ္ မစၦားကို ဘာသာတူ မ်ားႏွင့္အတူ 
ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 

OSC Pathein

" ဆူနာမီလုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲ "

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ ၊ ေျမာင္းျမဇံု႐ွိ ပင္လယ္သာသနာတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ 
၁၂ရက္မွ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ ဆူနာမီလုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပ 
ခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္ပြဲအၿပီး၊ ေမရီလန္းမယ္ေတာ္ပြဲ 
အၿပီးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 ဤပြဲတြင ္ျမနမ္ာႏိငုင္ ံမ ွသာသနာ အသီးသီးမ ွဘာသာတူ မ်ားလာေရာက္ၾကပါသည။္ 
ေဖေဖၚဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘာသာတူ ဘုရားဖူးမ်ားကို လပြတၱာၿမိဳ႕တြင္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ 
ႀကိဳပို႔ ခရီးစဥ္ကို အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 
 ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၇ နာရီတြင္ မယ္ေတာ္အားအလံတင္ျခင္းႏွင့္ အဖြင့္ မစၦားကို 
ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၃ ရက္ေန႔ တစ္ေန႔လံုးတြင္ မစၦားေလးပြဲျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ညပိုင္းတြင္ 
မယ္ေတာ္အေၾကာင္း ေဝမွ်ျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ ၆ 
နာရီတြင္ ခရစၥမားအားေပးျခင္း မစၦားကို မြန္ဆီေညာ္ ျမင့္စိုးမွ ျပဳလုပ္ေပးၿပီ ေန႔လည္ ၁၂ 
နာရီခြဲတြင္ က်န္းမာျခင္းမစၦားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ညေန ၃ နာရီခြဲတြင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ၌ 
မယ္ေတာ္အား စီတန္းလွည့္လည္ ျခင္းႏွင့္အတူ ေသာင္ျပင္မစၦားကို ၁၅ ရက္ေန႔မနက္ ၆ 
နာရီတြင္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 
 မယ္ ေတာ္အလံခ်ျခင္းႏွင့္အတူ ေက်းဇူးတင္မစၦားကို ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ၈ နာရီတြင္ ဘုရား 
ဖူး ဘာသာတူမ်ား ပင္လယ္သာသနာမွ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ လပၸတၱာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ 
ခြာၾကၿပီး မိမိတို႔၏ ေနရပ္ဌာေနသို႔ အသီးသီးျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ပင္လယ္သာသနာတြင္ က်င္းပေသာ ဆူနာမီလုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲတြင္ တက္ေရာက္ 
လာေသာ ဘုရားဖူး သူေတာ္စင္ ဘာသာသူမ်ား အေရအတြက္မွာ ေလးေထာင္ေက်ာ္႐ွိ 
ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။ 

OSC Pathein



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 21

ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတုိ႔၊

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ပါစကား နက္နဲဖြယ္ရာမ်ားအား စိတ္၊ ႏွလံုး 
ဆန္းသစ္ျခင္းျဖင့္ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္၌ အမိအသင္း 
ေတာ္မွ တစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဤ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ 
အခ်ိန္ကာလအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုိ ေပးသနားေလ့ရွိသည္။ 
ထုိသုိ႔ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္သခင္၌ အသစ္ေသာ 
ဘဝသက္တာအား ရရွိရန္ ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ ခမ္းနားသည့္ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ကြ်ႏု္္ပ္တုိ႔ ျပန္လည္အမွတ္ရေလ့ 
ရွိပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပည့္ဝေသာ ကယ္ 
တင္ျခင္းအား ရရွိသည္အထိ အီစတာကာလ တစ္ခုမွ 
တစ္ခုသုိ႔ ခရီးဆက္ၾကပါသည္။ “ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ ကြ်ႏ္ု္ပ္တုိ႔ 
သည္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသည့္အတြက္” ခရစ္ေတာ္၏ 
ပါစကား နက္နဲဖြယ္ရာ ရလဒ္ ျဖစ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္း 
ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾက 
ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကမာၻေျမတြင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္စဥ္ 
ကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဤကယ္တင္ျခင္း 
၏ နက္နဲဖြယ္ရာသည္ တမူထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိျဖစ္စဥ္သည္ လူ႔သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးႏွင့္ 
ဖန္ဆင္းခံ အားလုံးအေပၚ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ စိန္႔ေပါလ္က 
“ဖန္ဆင္းခံ ကမာၻေျမသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား 
ေပၚလြင္ ထင္ရွားလာျခင္းကုိ စိတ္အား ထက္သန္စြာ 
ေတာင့္တ ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိ၏” ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤ 
စိန္႔ေပါလ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ကြ်ႏု္ပ္သည္ 
ဤက်ေရာက္ေတာ့မည့္ ဝါတြင္းကာလ၌ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ေလွ်ာက္လွမ္းေတာ့မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ဆုိင္ရာ ခရီး 
လမ္းအတြက္ ေထာက္ရႈခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ ေဝမွ်လုိပါသည္။

၁။ ဖန္ဆင္းခံ ကမာၻေျမအား ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္း

ခရစ္ေတာ္ ဒုကၡစရိယာခံျခင္း၊ အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ 
ထေျမာက္ျခင္းဟူသည့္ ပါစကား ေန႔ရက္ႀကီး ၃ ရက္အား 
က်င္းပခ်ိန္သည္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး 
အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ကာ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ 
ျပင္ဆင္မႈ ျပဳမည့္ ခရီးလမ္းအား ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ 
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား ဖိတ္ေခၚသည္။ ထုိသုိ႔ 
ဝါတြင္းကာလတြင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ ျပင္ဆင္ေနရင္း ခရစ္ 
ေတာ္အား ကၽြမ္းဝင္ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရရွိျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
အေပၚ ထားရွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ 
သနားၾကင္နာျခင္း ဆုေက်းဇူး ျဖစ္ေပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားအျဖစ္ ရွင္ 
သန္ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဦး 
ေဆာင္မႈျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရႏုိင္သလုိ ဘုရားသခင္၏ 
ဥပေဒ ပညတ္ခ်က္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လိုက္နာ 
ျခင္းတုိ႔ ျပဳလာႏုိင္ၿပီး သဘာဝ တရားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုး 
သား၌ ဘုရားသခင္၏ ဥပေဒအား စတင္ မွတ္ေက်ာက္ 
တင္လာႏုိင္ေပသည္။ ဖန္ဆင္းခံ ကမာၻေျမအား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻေျမ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ရရွိၾကေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိန္႔ေပါလ္က “ဖန္ 
ဆင္းခံ ကမာၻေျမသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား 
ေပၚလြင္ ထင္ရွားလာျခင္းကုိ စိတ္အား ထက္သန္စြာ 
ေတာင့္တေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိ၏” ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 
ဘုရားသခင္၏ ပါစကား နက္နဲဖြယ္ရာ ေက်းဇူးေတာ္အား 
လက္ခံေပ်ာ္ေငြ႕ေသာ သူတုိင္းသည္ ခႏၶာကုိယ္ ကယ္တင္ 
ျခင္းကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားႏုိင္သည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ 
ေကာက္ယူႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ 
ရဟႏာၱမ်ား၏ အသက္တာ၌ ကုိယ္စိတ္ဝိညာဥ္ ေပါင္းစပ္ 
သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရဟႏာၱမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အား ဂုဏ္ 

ျပဳ ခ်ီးမြမ္းၾကပါသည္။ ဆု 
ေတာင္း ျခင္း၊ တရားမွတ္ 
ေထာက္ရႈျခင္းႏွင့္ အႏုပညာ 
အားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ခ်ီး 
မြမ္း ဂုဏ္ျပဳရာ၌ ရဟႏာၱမ်ား 
သည္ ဖန္ဆင္းခံ သတၱဝါ အ 
ေပါင္းတုိ႔ကုိလည္း ပါဝင္ေစ 
ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ဖန္ဆင္းခံ 
သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔အား 
ထည့္သြင္း ဆုေတာင္းျခင္းကုိ 
စိန္႔ဖရန္စစ္ အစီစီ၏ “Canti-
cle of the Creatures” (ဖန္ 
ဆင္းခံ သတၱဝါမ်ား၏ ဆု 
ေတာင္းျခင္းေတး) ၌ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ဤကမာၻတြင္ သဘာဝ တရား 
ႏွင့္ လူတုိ႔ သဟဇာတ ျဖစ္စြာ 
ေနထုိင္သည့္ လမ္းစဥ္သည္ 
အျပစ္ဒုစရုိက္ႏွင့္ ေသျခင္းတရားဆုိင္ရာ အဖ်က္စြမ္းအား 
တုိ႔ေၾကာင့္ အစဥ္တစိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံရေနရပါသည္။

၂။ အျပစ္ဒုစရုိက္၏ အဖ်က္စြမ္းအား

အမွန္တကယ္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သား 
သမီးမ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အခါတိုင္း 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိ သာမက ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူ 
မ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႔အေပၚ 
အဖ်က္သေဘာႏွင့္ ဆက္ဆံေလ့ရွိပါသည္။ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္အား မိမိတုိ႔ သေဘာရွိသည့္ အတုိင္း 
ျဖစ္သလုိ အသုံးခ်မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အနည္းႏွင့္ 
အမ်ား စတင္ေတြးလာတတ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဆင္ျခင္ 
တံုတရား ကင္းမဲ့မႈသည္ အေပၚစီး ရလာတတ္ကာ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔သည္ လူ႔အေျခအေနႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က ေပး 
ႏုိင္သည့္ အကန္႔အသတ္ထက္ ေဘာင္ေက်ာ္လြန္၍ လြန္ 
က်ဴးစြာ စတင္ေနထုိင္လာတတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ထိန္း 
ခ်ဳပ္ျခင္း မရွိေသာ စိတ္ဆႏၵအား အလုိလုိက္သူကုိ ပညာ 
အလိမၼာက်မ္းတြင္ ဘုရားမႀကိဳက္ေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ 
အတြက္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္၊ အနာဂတ္အတြက္ ေတြး 
ေတာျခင္း မရွိပဲ လုပ္ေဆာင္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား 
ပါသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အီစတာ ကာလသို႔၊ ကယ္ 
တင္ျခင္း မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းသုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းျခင္း မျပဳပါလွ်င္ “ကြ်ႏု္ပ္အရာ အားလံုးကို လိုလား 
သည္၊ အခုခ်က္ခ်င္းေပးပါ”၊ “မ်ားလြန္းသည္ဟူသည္ 
မရွိ၊” ဟူသည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားသည္ အသာစီးရလာ 
ပါလိမ့္မည္။

ယုတ္ည့ံေသာ အရာအားလံုး၏ ရင္းျမစ္သည္ အျပစ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ သိၾကသည္ႏွင့္ အညီ အျပစ္ေၾကာင့္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္အၾကား၊ လူအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဖန္ 
ဆင္းခံ ကမာၻေျမအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ထိခုိက္မႈ 
ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ ပ်က္ယြင္းျခင္းသည္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတရွိစြာ ေနထုိင္မႈကုိ 
ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္လွ်င္ စိမ္းလန္း လွပ 
ေသာ ပန္းျခံေျမသည္ ကႏာၱရ ေျမျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ 
အျပစ္ဒုစရုိက္သည္ လူသားအား မိမိကုိယ္ကုိ ဖန္ဆင္းရွင္ 
ဘုရားအျဖစ္ ရႈျမင္လာ၊ ေတြးေတာလာတတ္ေစပါသည္။ 
ဖန္ဆင္းခံ ကမာၻေျမအား ဘုရားအလုိေတာ္ အရ မဟုတ္ပဲ 
မိမိ အက်ိဳးစီးပြား စိတ္အလုိက် အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ 

အသံုးခ်လာ အျခား သတၱဝါအေပါင္းတုိ႔၏ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ 
ဦးတည္လာတတ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္ျဖစ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
တရားအား မ်က္ကြယ္ျပဳသည္ႏွင့္ အားနည္းသူအား အား 
သာသူက အႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳသည့္ နိယာမသည္ အစား 
ထုိးလာတတ္ပါသည္။ လူ႔ႏွလံုးသားအတြင္း ပုန္းလွ်ိဳးေန 
ေသာ အျပစ္ဒုစရုိက္စိတ္သည္ ေလာဘ အလုိႀကီးမႈ 
အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာကာ စည္းစိမ္ခံလုိစိတ္ ထိန္းသိမ္း 
မရေအာင္ ျပင္းျပလာတတ္ပါသည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ 
ထုိသူသည္ မိမိကုိယ္ကိုႏွင့္ အျခားသူမ်ား ေကာင္းက်ိဳး 
အတြက္ ေတြးေတာေပးျခင္း ကင္းမဲ့သြားပါသည္။ ထုိစိ္တ္ 
ထားသည္ လူသားႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံ ကမာၻေျမအား ကုိယ္က်ိဳး 
အတြက္ အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်ျခင္းရန္ တြန္းပို႔ပါသည္။ 
ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈ မရွိျခင္း၊ အလုိရမက္ႀကီးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
အၾကင္သူသည္ သူ၏ အလုိစိတ္ဆႏၵအား သူ၏ ရပုိင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးအျဖစ္ ရႈျမင္လာကာ အရာအားလံုး ပ်က္သုဥ္း 
သြားေအာင္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ လုပ္ေဆာင္လာ တတ္ပါ 
သည္။

၃။ ေနာင္တယူျခင္းႏွင့္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ 
ကုစားမႈ စြမ္းအား

ဖန္ဆင္းခံ ကမာၻေျမသည္  “အသစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း 
အား” ျပဳလုပ္မည့္ ဘုရားသခင္ သားသမီးမ်ား ေပၚထြန္း 
ေစရန္ အေရးေပၚ လိုလားေနပါသည္။ ဒုတိယ ေကာရိန္ 
တုစာေစာင္ (၅း၁၇)တြင္ “ခရစ္ေတာ္၌ တည္ရွိေသာသူ 
သည္ ဖန္ဆင္းျခင္း အသစ္ျဖစ္လာသည္။ ဘဝေဟာင္း 
သည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသျဖင့္ ဘဝအသစ္ ေရာက္လာ 
ေလၿပီ၊” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဖန္ဆင္းခံ 
ကမာၻေျမသည္လည္း ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမကမာၻသစ္ 
သို႔ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပါစကားပြဲအား က်င္းပႏုိင္ပါ 
သည္။ ပါစကား နက္နဲဖြယ္ရာ၏ အလွ်ံအပယ္ ေက်းဇူး 
ေတာ္၌ ျပည့္ဝစြာ ေနထုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ 
ေနာင္တယူျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမွ 
တစ္ဆင့္ စိတ္ႏွလုံး ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲေစရန္ အီစတာ 
လမ္းစဥ္က ေတာင္းဆုိေနပါသည္။

ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပါင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲျခင္း လမ္းစဥ္သို႔ အေသးစိတ္ ျပတ္သားစြာ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းပါလွ်င္ ဖန္ဆင္းခံ သတၱဝါအေပါင္း၏ “စိတ္အား 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဝါတြင္း ကာလအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ သတင္းစကား
“အေၾကာင္းမူကား ဖန္ဆင္းခံ ကမာၻေျမသည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားလာျခင္းကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင့္တေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိ၏။” 

(ေရာမ ၈၊း၁၉)

စာမ်က္ႏွာ ၁၇ သို႔ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)
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မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

က်ား/မ ေရးရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ စြမ္းစြမ္းတမံ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဥေရာပသမဂၢမွ ၂၀၁၉ ရႈးမန္းဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

 က်ား/မေရးရာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ တက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူ ေဒၚနန္ပူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကို ကာကြယ္ေျပာဆုိသူ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္တုိ႔သည္ 
ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ေနအိမ္၌ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုကို လက္ခံရရိွခဲ႔ၾကပါသည္ ။

 ျမန္မာႏုို္င္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔သည္ ယေန႔တြင္  
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင္႔အေရး၊ တရား ဥပ 
ေဒစုိးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူအခြင္႔အေရး 
မ်ား  ျမွင့္တင္ေရးတို႔တြင္  မိမိတို႔၏ ဘဝကို ျမွဳပ္နွံ၍ စြမ္းစြမ္း 
တမံသယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္သူခဲ့ၾကသည္႔ လူပုဂၢိဳလ္သံုးဦးတို႔ 
ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သည္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသိ 
အမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳခဲ႔ပါသည္။  က်ား/မေရးရာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ဆုိင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚနန္ပူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေျပာဆုိသူ ဦးေရာဘတ္ 
စန္းေအာင္တုိ႔သည္ ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဥေရာပသမဂၢသံ 
အမတ္ေနအိမ္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရႈးမန္းဆုကို လက္ခံရရိွခဲ႔ၾကပါ 
သည္။  တစ္ကမၻာလံုးက တန္ဖိုးထားရသည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ 
တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 
ကို ျမွင့္တင္ေရးတြင္ စြမ္းစြမ္းတမံသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ရႈးမန္းဆုမ်ားေပးအပ္လာသည္မွာ 
ယခုနစ္တြင္ တတိယနွစ္တိုင္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္္ပါသည္။

 ေဒၚနန္ပူနွင္႔ သူမ၏  ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္႔ 
Htoi Gender and Development Foundation (တြယ္ 
ေဖာင္ေဒးရွင္း)သည္  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဆယ္စုနွစ္မ်ား 
စြာ ရွည္လ်ားခဲ႔သည္႔ ပဋိပကၡမ်ားမွ ေဘးသင္႔ခဲ႔ရသည္႔ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္
လ်က္ရိွပါသည္ ။  သူမသည္ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ 

ပဋိပကၡဇုန္ အတြင္းတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ 
ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေစရန္ ေရွ႕ 
တန္းမွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ကာ ေဆာ္ၾသေပးေနသူ 
တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။   ေဒၚနန္ပူသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ 
အေနာင္းပိုင္းတြင္   ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ 
ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေပးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵ 
ျပမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ႔မႈေၾကာင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ 
ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လ က်ခံလ်က္ရွိပါသည္။

 ေအာင္ေက်ာ္မုိးသည္  နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလား 
အလာရိွသည္႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကို စြန္႔၍ 
မိမိဇာတိေျမ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လာၿပီး  ပိုမိုၿငိမ္းခ်မ္း၍ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည္႔ အနာဂတ္အတြက္ တိုင္းရင္းသားအ 
သိုင္းအဝန္းအားလံုးနွင္႔ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေန 
သည္႔ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ 
ပါသည္ ။ သူ၏  Centre for Social Integrity သည္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပ႗ိပကၡမ်ား ေနာက္ 
ပိုင္းတြင္ CSI သည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကို 
ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရံုမွ်သာမက   ရိုဟင္ဂ်ာ ၊ ရခိုင္နွင္႔ 
တျခားတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားပါ  မိမိတို႔၏ လူ႔အသိုင္း 
အဝန္းအတြင္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္လာ 
ေစရန္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။  "အနာ 
ဂတ္ဟာ လူငယ္ေသြလက္ထဲမွာပါ၊ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔သူတို႔ 
အတြက္ အေကာင္းဆံုးလို႔ ထင္တာကို ပံုေဖာ္သင္႔ပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ႔  လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ 
အခြင္႔အေရးေတာင္းခံရံုသာမကဘဲ တာဝန္သိျပည္သူမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္ " လို႔   သူက ေျပာၾကား ခဲ႔ 
ပါတယ္ ။

 ေရာဘတ္စန္းေအာင္ဟာ  ေရွ႕ေနတစ္ဦးအေနနဲ႔  

လူ႔အခြင္႔အေရးကို အလြဲသံုးစားျပဳခံရသူမ်ားအတြက္ တရား 
မွ်တမႈရရိွေစရန္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သူ တစ္ဦး 
ျဖစပ္ါတယ ္။  သဟူာ လငိပ္ိငု္းဆိငုရ္ာ နွပိစ္က္ညငွ္းပန္းခရံသမူႈ 
မ်ား၊  ကေလးစစသ္ားမ်ား၊ နိငုင္ံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနငွ္႔တက ္
ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဖက္မွ ရပ္ 
တည္ကူညီေပးမႈေၾကာင္႔ အသက္အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
မ်ားနွင္႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရပါသည္ ။  သူက "ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ 
ကၽြန္ေတာ္ဟာ တၿပိဳင္တည္းမွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူနဲ႔ ေရွ႕ 
ေနတစ္ဦး ျဖစ္တယ္" လို႔ ခံစားရပါတယ္ ။ ဒီနွစ္မ်ိဳးလံုးဟာ 
ျပည္သူူဘက္က ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးပါတယ္" လို႔ ေျပာ 
ၾကားခဲ႔ပါတယ္ ။

 "ဒီညမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးမယ့္ဆုဟာ ရဲစြမ္းသတၱိ 
ရွိသူေတြကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳစိတ္နဲ႔ ေပးတဲ့ဆုျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီည ဆုရရွိသူေတြကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ျပေျပာဆိုဖို႔ အင္ 
အားမရွိသူေတြကိုယ္စား ေရွ႕ထြက္ေျပာဆိုေပးတဲ့၊ အား 
နည္းသူေတြဘက္က ရပ္တည္ေပးတဲ့၊ အေျခခံလူ႕အခြင့္အ 
ေရးေတြရရွိေအာင္ ေရွ႕ကေန ေတာင္းဆိုေပးတဲ့၊ သူတို႔အ 
တြက္မဟုတ္ဘဲ လူသားအားလံုးအက်ဳိးအတြက္ ေတာင္းဆို 
ေပးခဲ့ၾကတဲ့ လူအမ်ားၾကားထဲက ထင္ရွားၿပီးေပၚထြက္လာတဲ့ 
လူပုဂၢိဳလ္သုံးဦးပ ဲျဖစ္ပါတယ္"  လုိ႔  ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး 
မစၥတာ ခရစၥရွန္ရွမစ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄)
ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ က်င္းပခဲ႔တဲ႔ ရႈးမန္းဆုေပးအပ္ပြဲ အခမ္း 
အနားမွာ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္ ။

  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရႈးမန္းဆုမ်ားကို ေရာမသေဘာတူ 
ညီမႈ နွစ္ (၆၀) ျပည္႔နွစ္ျဖစ္သည္႔  ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္  ပထဆံုး 
အႀကိမ္ စတင္ေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။   ရႈးမန္းဆုမ်ားသည္    ဒီမို 
ကေရစီ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊  လူ႕အခြင္႔အေရးနွင္႔  မတူညီ 
ကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံနိုင္္မႈတို႕ကို ျမွင္႔တင္ေပးရာတြင္ ထူး 
ခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္႔ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား၏ အေရးပါပံုကို လူအမ်ား ပိုမိုသတိထားမိေစရန္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းနွင္႔  နိုင္ငံနယ္နိမိတ္ျပင္ပမွ 
အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ 
တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားနွင္႔  ကြန္ရက္ ဖန္တီးေပးနိုင္ေရး 
အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ။

 ၂၀၁၇ ခုနွစ္ တြင္ ပထမအႀကိမ္ ရႈးမန္းဆုမ်ားကို 
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီခ်ဳပ္မွ ေရွ႕ေနဦးကိုနီိ (ကြယ္လြန္)၊ၿငိမ္း 
ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  ေဒၚဂ်ာနန္းလေတာ္၊   Equality Myanmar 
မွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႈး  ဥိးေအာင္မ်ိဳးမင္း တို႔မွ ရရိွခဲ႔ 
ၾကပါသည္ ။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာ 
တမ္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္သည္႔၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္မူ လူ႕အခြင့္အေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္႔  ကိုေဆြဝင္း 
(Myanmar Now အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ )၊ လူ႕အခြင့္အေရးတက္ၾကြ 
လႈပ္ရွားသူခ်ယ္ရီေဇာင္ေဟာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အ 
ေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚခင္သန္းေထြးတို႔က ရႈးမန္းဆု 
မ်ားကို ရရိွခဲ႔ၾကပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာသံရုံး

အရာရာတို႔သည္ ေျမမႈန္႔ထဲမွ ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အညီ 
ေျမမႈန္႔သို႔ ျပန္သြားၾကရသည္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃) မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 23

အလွဴေငြဖိတ္ေခၚျခင္း စိန္မိုက္ကယ္ ဘုရားေက်ာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္

 ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ - ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၌ စိန္မိုက္ကယ္ ဘုရားေက်ာင္းအသစ္ႀကီး ကို 
ဘာသာဝင္သားသမီးမ်ားက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အလွဴေငြျဖင့္ ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။ 
သိန္းႏွစ္ ေထာင္ပါဝင္ၾက၍၊ ယခု အလွဴေငြခြန္အား ကုန္ႏြမ္းသျဖင့္ ေစတနာ႐ွင္မ်ား 

ေစတနာရွိသေရြ႕ ပါဝင္လွဴဒါန္းၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္လိုအပ္ေငြမွာ သိန္း (၃) ေထာင္ခန္႔ ျဖစ္ပါသည္။

 ေဂါပက - ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္း

လမ္းညႊန္၊ ေထာင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္

 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိ

 ရခိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္ကို ရခိုင္ 
ျပည္နယ္ ငပလီကမ္းေျခတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ 
၂၂ ရက္ႏွင့္ ၂၃ ရက္ေန႔တို႔က က်င္းပခဲ့ၿပီး 
ရင္းႏွီးႁမွပ္ႏွံမႈဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က 
ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔ 
ေဒသဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ ေရးအတြက္ စိတ္အား 
ထက္သန္ေနၾကၿပီး ရင္ႏွီးႁမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို ၾကဳိ 
ဆိုလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ 
ဖက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ အသုံးျပဳ 
လုပ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားသည္  ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ ထူ 
ေထာင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ 
ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ 
ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ကာ ရင္ႏွွိး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

“ခင္မင္ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြၿပီး ၎တို႔ေဒသရဲ႕ ဖြံ႔ 
ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ စိတ္အား ထက္သန္ 
ေနတဲ့ ျပည္သူမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားကို 
ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
မိတ္ဖက္မ်ားနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑မွ အသုံးျပဳ 
လိုက္တဲ့ ေငြေၾကးတိုင္းဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ 
ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအတြက္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 
ပါတယ္။” ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ရင္း 

ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းဆီ တြန္းတင္ 
ရန္ အတြက္ အေရးပါတဲ့အခန္း က႑မွာ 
ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မႈ ျပပြဲသည္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ 
ေသးေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပည့္ရွိ ေန 
သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသေပး
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ 
ခံက ၎မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ 
ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ အလားအလာမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “သူ(ရခိုင္ျပည္သူ)
တို႔ ရဲ႕ စြမ္းအားမ်ားနဲ႔ စိတ္အား ထက္သန္မႈ 
ေတြ သူတို႔ရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈေတြက 
အျခားသူမ်ား အလြယ္တကူ သတိမမူမိႏိုင္ 
ေသာအရာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ 
ပါတယ္။ အဲဒီလို လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ 
႐ြက္ႏိုင္ျခင္းကို ရခိုင္ျပည္သူေတြအတြက္ 
လိုအပ္ေနပါတယ္။ အလားအလာေကာင္းရွိ 
တဲ့ အျခား လုပ္ငန္းတစ္ခုကေတာ့ ခရီးသြား 
လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မာန္ 
ေအာင္ ကၽြန္းမွာရိွတဲ့ မပ်က္စီးေသးဘဲ သ 
ဘာဝအတိုင္း တည္ရွိေနတဲ့ ကမ္းေျခမ်ား 
ကလည္း သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း 
အေျချပဳေနရာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရန္ 
အခ်ိန္အခါသင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္လည္း 
ေျမာက္ဦးေဒသကို ယူနက္စကို ကမၻာ့ ယဥ္ 
ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေဒသ တစ္ခု 

အျဖစ္ အမည္စာရင္း သတ္မွတ္ ခံရရန္ 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေျမာက္ဦး 
ေဒသ ဟာ  လူသိနည္းၿပီး ေရွးရခိုင္မင္းမ်ား၏ 
ရင္သပ္ ႐ႈေမာဖြယ္ရာ အလွတရားမ်ားျဖင့္ 
ခမ္းနားေသာ ဗိသုကာလက္ရာ မ်ားျဖင့္ 
အေသးစိတ္ ထံုမြမ္းထားေသာ ကမၻာတြင္ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ က်န္ေနေသးသည့္ ဘာသာ 
ေရး ဆိုင္ရာေဒသႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ရခိုင္ 
မင္းမ်ား၏ ႂကြယ္ဝလွေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
အႏုသုခုမဆိုင္ရာ  ထြန္းကားခံ့ညားထည္ဝါ 
မႈ ျပယုဂ္ကို ျပင္ပကမၻာမွ ပိုမိုသိရွိ နား 
လည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု အတိုင္ ပင္ခံ 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ရခိုင္ျပည္နယ္၌ စီးပြားေရး လုပ္ 

ငန္းမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္္ ရခိုင္ရ
င္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ကို ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ 
ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ 
(JICA) ၏ အကူအညီျဖင့္ ျပည္နယ္ အစိုး 
ရႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္
ဆံေရး၀န္ႀကီး ဌာနတို႔က စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ 
သည္။

 မတ္လ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ 
ရခိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္သည္ အၾကမ္းဖက္ 
ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး ပဠိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပထမဆုံး က်င္းပျပဳ 
လုပ္သည့္ စီးပြားေရး ဖိုရမ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးႁမွပ္ႏွံမႈျပပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
တက္ေရာက္ၿပီး ရခိုင္ေဒသသို႔ စီးပြားေရးလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ဆြဲေဆာင္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

မတ္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 - လီြဂ်ီ ဒိုင္ႏႈတ္ 
 - ဗီတာ ဆို႔ေဘာင္
 - ဗီတိုရီယို က်န္းေဘာင္
 - ေကာ္နယ္လီအိုးစ္ ဂ်ံဳးေမွ်ာ္ 
 - ဂေရေဂၚရီ လြမ္းဒိုင္
 - ေသာမတ္ ေဇါင္းလြမ္း 
 - မာရီယို ေဟာင္းေဇး
 - လြီဂ်ီ ေအာင္ေထာင္း  

၃။ ၄င္းအျပင္ - အေထြေထြလမ္းညႊန္ အားေပးရန္အတြက္ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာမွ Rev. Fr. Dominic Thet Tin ကိုလည္း တာဝန္ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။  

၄။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ လြယ္ခမ္းႏွင့္လာ႐ိႈး တစ္ဝိုက္သာမက၊ လူမ်ိဳး မေရြး၊ ဘာသာ 
မေရြး ျမန္မာျပည္တစ္ျပည္လံုးအက်ိဳးအတြက္ ရည္စူးထားသျဖင့္ တက္စြမ္းႏိုင္ 
သမွ် ေစတနာအလွဴမ်ား ပါဝင္လွဴဒါန္းၾကႏိုင္ဘို႔ အထူးေမတၲာရပ္ခံ၊ ႏိႈးေဆာ္ 
အပ္ပါသည္။

    ေမတၱာေတာ္၌

 

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမၼဌာန္းရိပ္သာ" ႏွင့္  "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဥယ်ာဥ္" 
ဟိုခို - လြယ္ခမ္းရြာ၊ လား႐ိႈး ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ

၁။ လား႐ိႈး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဟိုခို-လြယ္ခမ္းရြာအနီး ဧက (၄၀) 
ခန္႔ကို အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး အက်ိဳး ရေစရန ္ 
“Peace Meditation” "ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမၼဌာန္းရိပ္သာ" ႏွင့္ “Peace Garden” 
"ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဥယ်ာဥ္" အတြက္ ဆရာေတာ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုအား လွဴဒါန္းသည့္ 
အတြက္ ေဒသခံ လူႀကီးမင္း၊ သားသမီးမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။   

၂။ ဤစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ျဖစ္ေျမာက္ရန္၊ အနီးကပ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ 
အတြက္ ေအာက္ပါလူႀကီးမင္းမ်ားကို တာဝန္ေပး၊ အားကိုးထားပါသည္။ 

    အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား 

 - ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး လြီဂ်ီလြမ္းေဒါင္
 - ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြ်န္ဆြတ္လြတ္
 - ဆရာေတာမတ္ တင္းထန္
 - ဆရာ လူကား ေဒါင္ေခါင္း
 - ဆရာ ေပါ(လ္) ဒိုင္ေဒါင္ 
 - ဆရာ ဖိလစ္ ေခ်ာင္လြမ္း   

     လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေကာ္မတီ 

 - ဗိုလ္မွဴး အန္ေဂ်လိုေဇါင္းေခါ 
 - စတီးဗင္း လေနာ္

ေမာ္လၿမိဳင္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာလုံးဆုိင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ႏွင့္ အစည္းအေဝး ၂၀၁၉ ခု 
ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္မွ ၁၅ ရက္ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔ 
အထိမ္းအမွတ္ ေဒသခံ ဘာသာသူ တိုင္းရင္းသားမ်ားစုေပါင္းၿပီး 

လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုႏွီးေနာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပ

စာ - ၁၀စာ - ၁၇


