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ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)

ငါသည္ 

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္၏။ 

အသက္လည္းျဖစ္၏။ 

ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ 

ေသၿပီးေသာ္လည္း 

အသက္ရွင္လိမ့္မည္။

ေယာဟန္ ၁၁း၂၅

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပလိပ္ ခ်မ္းသာကုန္းေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာ စိတ္ပုတီးသခင္မပြဲေတာ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂) ရက္ေန႔ အာဒ္ဝင္တူးကာလ ပထမ တနဂၤေႏြေန႔မွ စတင္ကာ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္  မစၧားပူေဇာ္ရာတြင္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္း အသစ္ကို အသံုးျပဳရမည္

၃ - ၂၈ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
စာ - ၁၂

စာ - ၂၁



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)
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ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ 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

ေသျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္ ႏွင့္ ငရဲ
 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေယဇူးဘုရင္ ပြဲေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ 
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုး တနဂၤေႏြေန႔ကို က်င္းပၾကမည္။ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ 
၂ ရက္ေန႔တြင္ အာဒ္ဝင္တူးကာလ၏ ပထမ တနဂၤေႏြႏွင့္အတူ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွစ္ 
အသစ္ကို ဝင္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

 ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွစ္ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္၌ ဘုရား၏ 
ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို 
ဖတ္႐ႈ ၾကားနာၾကရသည္။ ထိုက်မ္းပိုဒ္တို႔သည္ လူအမ်ားကို အမွန္တကယ္ပင္ တုန္လႈပ္ 
ေစခဲသ့ကဲသ့ို႔ ယခလုည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထင္ေၾကးမ်ားျဖင္ ့လြဲမွားစြာ အနကဖ္ြင့္ေနၾကသည။္

 ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ား အေၾကာင္း သခင္ခရစ္ေတာ္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္ကို ရွင္မာကု 
အခန္းႀကီး ၁၃၊ ရွင္မာေတဦး အခန္းႀကီး ၂၄ ႏွင့္ ရွင္လုကာ အခန္းႀကီး ၂၁ တို႔တြင္ ေတြ႕ရ 
သည္။ ခရစ္ေတာ္ မိန္႔ဆိုခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ ပ်က္စီးျခင္း သံုးမ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္။ ပထမမွာ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စစ္ 
မက္မ်ား ျဖစ္ပြါးျခင္း၊ ဒုတိယမွာ မိသားစုအတြင္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ား၊ တတိယမွာ 
ကမာၻေျမႀကီပ်က္စီးျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔သမိုင္းကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါက လူမ်ိဳးမ်ား အၾကား 
ႏွင့္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စစ္ပြဲမ်ားသည္ သမိုင္းတင္ကာလကပင္ရွိေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 
ထူးဆန္းေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ မိသားစုမ်ားတြင္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအၾကား စိတ္ 
ဝမ္းကြဲျခင္း၊ မိဘႏွင့္ သားသမီးအၾကား ျပႆနာတို႔သည္လည္း လူသားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
သည့္ အခ်ိန္ကပင္ ရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူစရာ ျဖစ္သည္။ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ျဖစ္ 
ေသာ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း ေရႀကီးျခင္းတို႔သည္လည္း ကမၻာဦးကပင္ရွိေနသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ 
သည္။ ဤသံုးမ်ိဳးေသာ ပ်က္စီးျခင္းတို႔သည္ လူသားမ်ားအတြက္ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ 
ေသာ္လည္း သမုိင္းတေလွ်ာက္ လူသားတို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ 

 ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္သည္ မည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ေရာက္လာမည္ ဆို 
သည့္အရာထက္ ေနာက္ဆံုးေသာ အခ်ိန္ကို မည္ကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္ၾကမည္နည္း ဆိုသည့္ 
ေမးခြန္းက ပို၍စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းပါသည္။ အေသခ်ာဆံုးေသာအရာမွာ ေနာက္ဆံုး 
အခ်ိန္သည္ အမွန္တကယ္ ေရာက္လာမည္။ ထိုေနာက္ဆံုးေသာ အခ်ိန္တြင္ လူသားတိုင္း 
စီရင္္ျခင္းခံရမည္။ မိမိလုပ္ခဲ့သည့္ အေကာင္း၊ အဆိုး မ်ားအတြက္ စာရင္းရွင္းေပးၾကရမည္။ 
ေလာကတြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္တာ၏ အဆံုးတြင္ ရွိေနေသာ အမွန္တရားမွာ ေသ 
ျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္ ႏွင့္ ငရဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိပင္ျဖစ္သည္။

 ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကာလ၏ အဆံုးပိုင္းေရာက္တိုင္း ၾကားနာရေသာ က်မ္းပိုဒ္တို႔ 
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကာလအတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ေပးသည္။ တခါတရံ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တေန႔ေသၾကရမည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။ အရာရာသည္ အဆံုး 
သတ္သြားရမည္ဆိုသည္ကို မေတြးလိုၾကေပ။ ဤအခ်ိန္ကာလတြင္ ၾကားနာရေသာ ဘု 
ရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါဌ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မသိေယာင္ေဆာင္ေနျခင္းကို လက္တို႔ သတိ 
ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

 လူတို႔သည္ တာဝန္ယူရန္မလိုအပ္ပါက အရာရာကို အဆင္ျခင္မဲ့စြာ လုပ္တတ္ 
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ အျပဳမူအတြက္ တာဝန္ယူရမည္ဆိုပါက အျပဳအမူ အေျပာဆို 
တိုင္းကို ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ လုပ္ကိုင္တတ္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာသည္ ဘုရား 
သခင္ထံေတာ္မွရရွိထားေသာ လုပ္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလက္ေဆာင္ကို 
မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အသံုးခ်ရန္မဟုတ္ဘဲ တာဝန္ယူျခင္း တာဝန္ခံျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ 
သည္။ လူတို႔အား လြတ္လပ္ျခင္းကုိ အျပည့္အဝေပးထားေသာ္လည္း ထိုလြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ 
အတူ တာဝန္ ဝတၱရားကိုလည္း ပူးတြဲေပးထားသည္။

 ေနာက္ဆံုးစီရင္ျခင္းတြင္ လူတိိုင္းသည္ မိမိတို႔ ရွင္သန္ျပဳမူေနထိုင္ခဲ့သည္အတိုင္း 
တာဝန္ခံၾကရမည္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ပံုဥပမာမ်ားစြာျဖင့္ မိန္႔ႃမြတ္ခဲ့သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔အသိပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ ေမးမည့္ ေမးခြန္းမွာ သင္၏ ညီအစ္ကိုအား 
သင္ မည္မွ် ခ်စ္ခင္ေၾကာင္းျပသခ့ဲသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေမးမည္ ျဖစ္သည္။ အသိမ္ 
ငယ္ဆံုးေသာ သူတို႔အား ေမတၱာထား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းရွိ မရွိသည္ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းကို 
ေကာင္းမြန္စြာေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ယခုကပင္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ခြင့္ရွိၾကသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
ကို က်င့္ႀကံျခင္းသည္ အလံုးစံုေသာ ဥပေဒမ်ားကို လုိက္က်င့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ဟု ရွင္ေပါ 
လုက မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။

 ေနာက္ဆံုးေသာ အခ်ိန္တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ စီရင္ျခင္းသည္ ထိတ္လန္႔ရမည့္ 
အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာင္ပြဲ ျဖစ္ေစရန္ လက္ရွိအခ်ိန္ကုိ ေမတၱာျပည့္ဝစြာျဖင့္ 
ေနထိုင္ၾကပါစို႔။ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

(သီကုိရွင္း)

စာမ်က္ႏွာ (၄) သို႔

ဘုရားရွင္၏ ေန႔ရက္မ်ားကိုေစာင့္ျခင္း၊ မိဘမ်ားကို ႐ိုေသျခင္းႏွင့္ လူအသက္ကို တန္ဘိုးထားျခင္း

စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္ျခင္း

            တတိယပညတ္ေတာ္ကအနားယူျခင္းအေၾကာင္း
ကို ျပန္လည္ေထာက္႐ႈၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ထြက္ 
ေျမာက္ရာက်မ္းမွာ တတိယပညတ္ေတာ္ကိိုဖန္ဆင္းျခင္းနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီးေျပာျပထားေပမဲ့ တရားေဟာရာက်မ္းမွာေတာ့ 
အနားယူျခင္းဆုိတာကို ကြ်န္ဘဝၿပီးဆံုးျခင္းနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးေျပာ 
ျပထားတာကိုသတိထားမိပါတယ္။ ဥပုသ္ေန႔ ဒါမွမဟုတ္ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေန႔ရက္မွာကြ်န္ဘဝကေနလြတ္ေျမာက္ျခင္း
ကုိေအာက္ေမ့က်င္းပတာမုိ႔ ကြ်န္တစ္ေယာက္ကလည္းသူ 
ေ႒းလူတန္းစားတစ္ေယာက္လုိအနားယူခြင့္ရွိတယ္။

            အမွန္ေတာ့ ကြ်န္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္မွာအနားယူျခင္း
ဆိုတာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လုိ႔လည္း တစ္ခုသိထားရမွာက 
ကြ်န္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကတယ္ဆုိတာပါပဲ။ အျပင္ပိုင္းမွာ ခ်ဳပ္ 
ေႏွာင္ျခင္းခံရတဲ့ ကြ်န္ရွိသလုိ၊ မိမိအတြင္းမွာလည္းအက်ဥ္း 
က်ေနတဲ့ ကြ်န္လည္းရွိပါတယ္။ အျပင္မွာအၾကမ္းဖက္ခံရ 
တယ္၊ ႏွိပ္စက္ခံရတယ္၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရတယ္။ ဒါေတြဟာ 
အျပင္ပန္း ကြ်န္ျပဳစနစ္ေတြျဖစ္တယ္။ လူတစ္ေယာက္က 
စိတ္ပို္င္းဆုိင္ရာ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္ၿပီး ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ကို
အက်ဥ္းက်ေနတာမ်ိဳးလည္းရွိတတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြက် 
ေတာ့ အျပင္မွာသူ႕ကိုဘယ္ေလာက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါေစ၊ 
သူ႕ရဲ႕အတြင္းစိတ္မွာေတာ့ လြတ္လပ္ ေပါ႔ပါးေနတတ္ၾက 
တယ္။ ဥပမာရဟႏၱာ မက္ဆီမီလန္ကိုးေဘရွိတယ္။ သူဟာ 
အေမွာင္က်ေနတဲ့ ေထာင္နံရံေတြမွာအလင္းေတြ ထြန္းညိႇ 
ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ သူကိုယ္တုိင္ကလြတ္လပ္ေပါ႔ပါးဘုရားရွင္
ရဲ႕ က႐ုဏာေတာ္နဲ႔ ထိေတြ႕ေနသူမုိ႔ လူေတြကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
က႐ုဏာေတြ ေပးစြမ္းႏုိင္ခဲ့တယ္။

            ဒီေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းဆုိတာကိုဘယ္
လုိေျပာၾကမလဲ။ လြတ္လပ္စြာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတာ
ကိုစစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းလုိ႔ ေျပာမလား။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္
တုိင္းလုပ္ခြင့္ရွိတာဟာ ျပည့္ဝတဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းမဟုတ္ေသး 
ဘူး။ ေထာင္နံရံေတြကမိမိကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္တာထက္ ပိုတဲ့ ခ်ဳပ္ 
ေႏွာင္ျခင္းေတြ ရွိေသးတယ္။ အဲ့ဒါဟာကိုယ့္ရဲ႕ အတၱေထာင္ 
မွာအက်ဥ္းက်ျခင္းပဲ။ ကိုယ့္အတၱကကိုယ့္ကိုအက်ဥ္းက်ေစ
တာဟာ အဆုိးဝါးဆံုး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈတစ္ခုလုိ႔ပဲဆုိရမွာပါ။ 
အတၱရဲ႕ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကေနအျပစ္ရဲ႕ ဖိႏွိပ္ခံဘဝကို ေရာက္ 
ၾကရတယ္။ အတၱဆုိတာအျပစ္ပါပဲ။ ေလာဘႀကီးတယ္၊ 
တဏွာရာဂတပ္မက္လြန္းတယ္၊ စိတ္တုိေဒါသထြက္လြယ္ 
တယ္၊ မနာလုိအမုန္းပြားတယ္၊ ႐ုန္းရင့္ခက္ထန္တယ္၊ ဒါ 
ေတြဟာအျပစ္ေက်းကြ်န္ေတြရဲ႕ လကၡဏာေတြပဲျဖစ္တယ္။ 
ေလာဘႀကီးျခင္းအတြက္ ေျဖေဆးမရွိဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိ 
ေတာ့ အစားအေသာက္မက္တဲ့သူကသူ႕ဗိုက္ရဲ႕ ဖ်ားေယာင္း 
ျခင္းကိုခံရတယ္။ ဗိုက္ကျပည့္ေနေပမဲ့လည္းေလာဘကဆာ 
ေလာင္ေနတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာတပ္မက္သူကလည္းဒီတပ္ 
မက္စိတ္ေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးျခင္းကိုေရာက္သြားရတယ္။ အ 
ေသာမသတ္ႏုိင္တဲ့ ေလာဘနဲ႔ ပစၥည္းဥစၥာေနာက္လုိက္ရင္း
အမုန္းပြားေကာက္က်စ္တဲ့နည္းေတြေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေတြ 
လည္းဆံုး႐ံႈးရတတ္တယ္။ ကိုယ့္အတၱကကိုယ့္ကိုမလြတ္ 
ေျမာက္ေအာင္ အက်ဥ္းခ်ပစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးလူသာ 
လွ်င္ တကယ့္ ကြ်န္စစ္စစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူကနားေနေပမဲ့
လည္းသူ႕အတၱကဘယ္ေတာ့မွ အနားမယူဘူး။ ဒီေတာ့ သူ 
မ်ားကိုလည္းမခ်စ္တတ္ဘူး။ အတၱေၾကာင့္ သူမ်ားနဲ႔ ေဝး 
ကြာရတယ္၊ သူမ်ားကို အမုန္းထားမိေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
လြတ္လပ္စြာ အနားယူျခင္းဆုိတာအျပစ္ႏွင့္ အတၱရဲ႕ ေက်း 
ကြ်န္ဘဝကေနလည္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ ကင္းၿပီးသူတစ္ပါးကို 
ခ်စ္ႏုိင္ျခင္းပါပဲ။ စစ္မွန္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကစစ္မွန္တဲ့ 
လြတ္လပ္ျခင္းပါပဲေလ။

(စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၈)

မိဘတုိ႔အား ႐ုိေသျခင္းကို ျပဳေလာ့

 မိဘတုိ႔အား ႐ုိေသျခင္းကုိ ျပဳၾကဖုိ႔ စတုတၳပညတ္ 
ေတာ္ကသြန္သင္ထားပါတယ္။ ႐ုိေသတယ္ဆုိတဲ့စကားက
လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕အေရးပါ ႀကီးျမတ္မႈကိုအသိ
မွတ္ျပဳေပးျခင္းလုိ႔ နားလည္လုိ႔ရပါတယ္။ ဘုရားကို ႐ုိေသ 
တယ္ဆုိတာဘုရားရွင္ရဲ႕ ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ တည္ရွိျခင္း၊ အေရး 
ပါအရာေရာက္ျခင္းေတြကို အသိမွတ္ျပဳၿပီးထုိက္သင့္တဲ့ 
ဝိနည္းေတြနဲ႔ ေလးျမတ္စြာ ႐ုိေသပူေဇာ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
မိဘတုိ႔ကို ႐ုိေသတယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာလည္းသူတုိ႔ရဲ႕ အေရး 
ပါတဲ့ ေမတၱာတရားေတြ၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေတြနဲ႔ အသက္ 
ကိုေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ၾကည္ညိဳ႐ုိေသၾကရျခင္း 
ပါပဲ။

 တရားေဟာရာက်မ္းမွာေတြ႕ရတဲ့ ပညတ္ဆယ္ပါး 
ထဲကဒီပညတ္ေတာ္ကသူ႕ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးရလဒ္ 
ကိုပါ ေျပာျပထားပါတယ္။ မိဘတို႔အား ႐ိုေသျခင္းကိုျပဳပါ။ 
ဒါဆိုရင္ သင္တို႔လည္း အသက္ရွည္က်န္းမာစြာေနရလိမ့္မယ္ 
လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ မိဘကို ႐ုိေသတဲ့သူဟာအသက္ရွည္ 
အနာမဲ့ၿပီး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘဝကို ပိုင္ဆုိင္ရပါတယ္။ 
ဧဖက္ဆုၾသဝါဒ စာေစာင္မွာ ရွင္ေပါလုက “သင္၏မိဘတုိ႔ 
အား ရုိေသျခင္းကို ျပဳေလာ့။ ဤသည္ကား ကတိေတာ္ႏွင့္ 
ယွဥ္ေသာ ပထမပညတ္ျဖစ္၍ သင္သည္ ကမၻာေျမႀကီးေပၚ 
တြင္ ေကာင္းစားလွ်က္ အသက္ရွည္လိမ့္မည္။” (၆း၁-၃) 
ဒီပညတ္ေတာ္ကေတာ့ ခံစားရမယ့္ အက်ိဳးရလဒ္ ကတိ 
ကိုပါတစ္ခါထဲ တဲြၿပီးေတာ့ေပးထားပါတယ္။

            က်ေနာ္တုိ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ ငယ္ဘဝက အ 
ျဖစ္အပ်က္ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလႊမ္းမိုးမႈ ရွိပါတယ္။ 
ေပ်ာ္ရႊင္ေႏြးေထြးတဲ့ မိသားစုက ႀကီးျပင္းလာတဲ့သူဆုိရင္ 
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာလည္း ေပါင္းရသင္းရအဆင္ေျပတယ္။ 
ခါးသည္းစြာႀကီးျပင္းခဲ့ရသူေတြမွာလည္းအနည္းနဲ႔အမ်ားနာ 
ၾကည္းခ်က္ေတြရွိတတ္ပါတယ္။ မိဘက တာဝန္ မေက်ဘူး 
ကုိယ့္သားသမီးကို ေကာင္းေကာင္း မေထာက္ပံ့ဘူးဆုိရင္ 
ကေလးေတြမွာခံစားရတယ္။ စိတ္ဒဏ္ရာေတြရွိတယ္။ ဒါ 
ေပမဲ့လုိ႔လည္း ဒီပညတ္ေတာ္ကမိဘေတြရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ 
ျခင္းကိုေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ မိဘေတြကသားသမီးေတြ 
အတြက္ ဘယ္လုိျဖစ္ရမယ္ဆုိတာသြန္သင္ေနတာမဟုတ္
ဘူး။ သားသမီးေတြဖက္က ျပဳမႈရမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို
သာေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မိဘ ကုိယ္အေပၚ ေကာင္းသည္ 
ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ ေက်သည္ျဖစ္ေစ၊ 
မေက်သည္ျဖစ္ေစ၊ ရုိေသရမယ့္ပညတ္ကို ခ်မွတ္ေပးတယ္။ 

သူတုိ႔ လုပ္ေပးတဲ့အရာေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရမွာ 
မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ေပးခဲ့တဲ့ လက္ေဆာင္ကိုပဲၾကည့္ၿပီး ျပန္ 
ေပးဆပ္ဖုိ႔ ဘုရားက ပညတ္ေတာ္ကိုေပးခဲ့ျခင္းပါ။ သားသမီး 
ေတြအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္တဲ့ဘဝကို ပိုင္ဆုိင္ရဖုိ႔ဆုိ 
တာသူတုိ႔ကို ဒီေလာကထဲေရာက္ေအာင္ ေမြးဖြားေပးခဲ့တဲ့ မိ
ဘေတြကုိအသိမွတ္ျပဳလက္ခံတတ္ျခင္းေပၚမူတည္တယ္။ 
တခ်ိဳ႕ေတြကမိဘေတြကိုစိတ္နာၾကတယ္။ ငယ္ဘဝက ခါး 
သည္းလြန္းၿပီး ေမတၱာငတ္ခဲ့ေပမဲ့လည္း ႀကီးလာတဲ့အခါ 
အျပဳသေဘာနဲ႔ အမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏုိင္သူေတြလည္းရွိပါ 
တယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏိုင္တာဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ငယ္ဘဝက ဒဏ္ 
ရာအနာတရေတြကို ႀကီးလာတဲ့အခါ ကုစားႏုိင္စြမ္းရွိလုိ႔ပါပဲ။ 
ဥပမာ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကရဟႏၱာျဖစ္သြားတဲ့ 
Sulprizio ဆုိရင္ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ငယ္ဘဝကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္။ 
နာၾကည္းတတ္မယ္ဆုိရင္ ကမၻာမေၾကေလာက္တဲ့ ဒဏ္ရာ 
ေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့ သူဟာအသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္မွာကုစားႏုိင္ခဲ့ 
တယ္။ မိဘကို အသိမွတ္ျပဳလက္ခံခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါ
တယ္။

  ဘယ္လုိ ေနာက္ခံဘဝပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကေန လာတဲ့ 
သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီပညတ္ေတာ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးတဲ့သူဟာ 
ခရစ္ေတာ္ဆီကိုလည္း ဦးတည္သြားေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ 
ဘုရားရွင္ ကိုယ္တုိင္ကလည္း အဖခမည္းေတာ္ကိုေဖာ္ျပခဲ့ 
တယ္။ ခမည္းေတာ္ကိုအဖန္တလဲလဲ ညႊန္ျပတာကို ေတြ႕ရ 
တယ္။ ဘုရားသခင္က သူ႕ရဲ႕သားသမီးေတြအတြက္ အ 
သက္တာကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးတယ္ဆုိတာကို ရွာေဖြသတိ 
ျပဳမိမယ္ဆုိရင္ လုပ္သမွ် အရာတုိင္းဟာဘုရားသခင္ဆီက
လာတယ္ဆုိတာကို ယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ 
ငယ္ဘဝက နာၾကည္းစရာေတြကိုလည္း ေက်းဇူးေတာ္ 
ေၾကာင့္ ခြန္အားေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္လာတယ္။ ဒဏ္ရာ 
ကခြန္အားျပန္ေပးတယ္။ အဖ်က္သေဘာေတြက အျပဳသ 
ေဘာေဆာင္လာတယ္။ ဒဏ္ရာရွိေနေပမဲ့ ဒဏ္ရာအနာတရ 
ျဖစ္ေနတဲ့သူကုိ ကုစားႏုိင္သူျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အ 
သက္ကိုေပးခဲ့တဲ့ မိဘေတြကိို ႐ုိေသကာအသိမွတ္ျပဳၾကပါ။ 
ကဲြကြာေနတယ္ဆုိရင္ ျပန္ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ မိဘေတြဟာသင္တုိ႔ 
အတြက္ အသက္ကိုေပးခဲ့သူေတြပါ။ မိဘကိုဘယ္ေတာ့မွ 
မက်ိန္ဆဲပါနဲ႔။ သူမ်ားမိဘကိုလည္းမဆဲၾကပါနဲ႔။ မိဘတုိင္း
ကအသက္ကိုေပးခဲ့သူေတြမို႔ အားလံုးကို ႐ုိေသေလးစားၾက 
ရပါမယ္။ ဒါဟာဘုရားရွင္ေပးခဲ့တဲ့ စတုတၳပညတ္ခ်က္ပါပဲ။

(စက္တင္ဘာလ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၈)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

စာမ်က္ႏွာ (၃) မွ အဆက္
 အသက္သည္ ဘုရားေပးေသာလက္ေဆာင္

 လူ႔အသက္ကုိမသတ္ရလုိ႔ ပဥၥမ ပညတ္ေတာ္က 
သြန္သင္ထားပါတယ္။ လူ႔အသက္ကိုဘုရားေပးတဲ့ လက္ 
ေဆာင္အျဖစ္ လက္ခံႀကိဳဆုိျခင္းဟာ ဘဝကို ျပသနာလုိ႔ျမင္ 
တတ္တဲ့ ႐ႈေထာင့္အျမင္ကိုတည့္မတ္ေပးပါတယ္။ အသက္ 
ကုိ ဘုရားေပးေသာ လက္ေဆာင္အျဖစ္လက္ခံၿပီးဘဝကို 
႐ႈေထာင့္အျမင္အသစ္နဲ႔ ရွင္သန္ ေနထုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ အသက္ဆုိတာလူဘဝအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံး 
ေသာအရာပါ။ ဘုရားေပးတဲ့ အသက္လက္ေဆာင္ကိုတန္
ဖုိးထားၿပီးအျခားေသာလူ႕ဂုဏ္သိကၡာတန္ဖုိးတရားေတြကို
လည္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမယ္။ လူ႔တန္ဖုိးအား
လုံးရဲ႕အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ အသက္ကို ကာကြယ္ေပးရ 
မယ္။

        အျပင္မွာ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ ျပသနာေတြ ေၾကာင့္ 
မိခင္ဝမ္းဗုိက္ထဲက ကေလးကုိ ဖယ္႐ွားပစ္လုိက္ျခင္းဟာျပ 
ႆနာေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမဟုတ္သလုိလူသားလည္းမ
ဆန္ပါဘူး။ကုိယ့္ျပသနာကဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကီး ႀကီးငယ္ 

ငယ္ကိုယ့္ျပႆနာ ေျပလည္ဖုိ႔ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ လူ႔အသက္ 
ကုိ ဖ်က္ဆီးပိုင္ခြင့္မရိွပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အသက္ ဆုိတာ 
ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ပါ။ ဒါဟာ ျပႆနာထုပ္ႀကီး တစ္ 
ခု၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးတစ္ခု မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိရမယ္။
 လူကေၾကာက္ရြံ႕တဲ့အခါမွာ ျပႆနာေတြပိုပုုိမ်ား 
လာတတ္တယ္။ အၾကမ္းဖက္နည္းနဲ႔ တုန႔္ျပန္တာေတြ၊ ျပင္း 
ထန္တဲ့ခါးသည္းျငင္းပယ္မႈ ေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ 
ဘယ္လုိအေျခအေနမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသက္ကို ဘုရားေပးတဲ့ 
လက္ေဆာင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးကုိ 
တန္ဖုိးထားျခင္းပါပဲ။ မိမိရဲ႕ အခက္အခဲျပႆနာေတြထဲက 
ေန ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အျခားနည္းလမ္းကိုရွာ 
ၿပီးကိုယ့္အတၱအတြက္ ဘယ္သူ႕အသက္ကိုမွ အလဲြသံုးစား
မျပဳဘဲတန္ဖုိးထားျခင္းဟာ မိမိအတၱကိုမိမိေက်ာ္လြန္ႏုိင္ၿပီ
ဆုိတဲ့ သက္ေသတစ္ခုပါပဲ။ လူဟာေငြေၾကးခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ
မႈေတြအၾကား၊ ရာထူးဂုဏ္အ႐ွိန္အဝါနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ 
ၾကားလုိတဲ့ ဘဝျဖစ္ရပ္ေတြၾကားမွာ အတၱစိတ္ေတြမ်ားလာ 
ရင္လူ႔အသက္ကုိဂ႐ုမစိုက္ ျငင္းပယ္လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ အလြယ္ 
တကူဖ်က္ဆီးႏုိင္ေစတဲ့ ေစ့ေဆာ္မႈကိုခံရပါတယ္။ အသက္ 

အားျဖင့္ဘုရားသခင္ကသူ႕ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ လူသား 
ေတြဆီမွာ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။

 အသက္ကုိတန္ဖုိးထားျခင္းဆုိတာ မိဘ၊ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမေတြ ေနမေကာင္းဖ်ားနာတဲ့အခါ ကုသၿပီးကယ္ 
တင္ေပးသလုိ လူတုိင္းအသက္ကုိလည္း ကုိယ္ခ်င္းစာတ 
ရားနဲ႔တန္ဖုိးထားတတ္ရမယ္။ လူတုိင္းရဲ႕အသက္ဟာ ခရစ္ 
ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ အေသြးနဲ႔ ကယ္ဆယ္ထားတဲ့ဘဝအသက္ 
တာမုိ႔ ပိုၿပီး တန္ဖုိးထားရပါမယ္။ သင့္ရဲ႕အသက္ဟာ သင္
လုပ္ယူထားတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့အ
ရာတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ရွင္သန္ျခင္းဟာဘုရား
သခင္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အသက္ကို 
တန္ဖုိးထားရမယ္။ လူ႕အသက္ကုိ ဘုရားသခင္က ဘယ္ 
ေလာက္ေတာင္ တန္ဖုိးထားလဲဆုိရင္ သ႔ူရဲ႕တပါးတည္းေသာ 
သားေတာ္ရဲ႕အသက္နဲ႔ လဲၿပီး ကာကြယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အ 
သက္ရဲ႕ တန္ဖုိးကို သိကာ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရွင္သန္ 
လက္ခံၾကရေအာင္ပါ။
  (ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၈)

 သီကိုရွင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ေတာင္ကိုးရီးယား သမၼတအား 
ဗာတီကန္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေအာက္တုိဘာလ ၁၉၊ ၂၀၁၈

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္ 
သူျမတ္မွ ေျမာက္ကုိးရီးယား ႏုိင္ငံ၏ ဖိတ္ 
ေခၚခ်က္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း ႏွင့္ "ဖိတ္ေခၚ 
လာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မွာပါ၊ 
ကၽြႏ္ုပ္ သြားႏိုင္မွာပါ" ဟု ေျဖၾကားေၾကာင္း 
ေတာင္ကိုးရီးယား သမၼ႐ံုးေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ 
သည္။ ဤ ခရီးစဥ္ ျဖစ္လာပါက ပုပ္ဖရန္ 
စစ္သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားသို႔ သြားေရာက္ 
သည့္ ပထမဦးဆံုး ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္မည့္။ 
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မွ ဆႏၵရွိသည့္ 
အတိုင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ ေျခရွိ 
ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ျပင္ဆင္စရာ 
မ်ားစြာလိုေသးေၾကာင္း ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္း 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
 ေျမာက္ကုိရီးယားသို႔ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး သြားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း အစီ 
အစဥ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ အမ်ား 
ႀကီး လုပ္ဖို႔ လုိပါေသးတယ္၊ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ႐ွိေန 
ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားတဖက္မွာ 
လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သြားေရာက္လည္ 
ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္မွာ 

နယူကလီးယား လက္ႏွက္မ်ား ဖယ္႐ွားဖုိ႔နဲ႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္းမ်ား အတြက္ အ 
မ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ 
 သို႔ေသာ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ 
အေရးအတြက္ အခ်ိန္ အတုိင္အတာ တစ္ခု 
ထိ ေစာင့္ဆုိင္း ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ 
 ယခု ျပဳလုပ္ေသာ ဖိတ္ေခၚျခင္း 
သည္ ႏုတ္အားျဖင့္သာ ဖိတ္ေခၚျခင္းသာ 
ၿပီး  ကနဦးအေျခေနသာ ျဖစ္သည္။ 
 ရဟန္းမင္းႀကီးမွ သြားရန္ ဆႏၵ႐ွိ 
ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း ဒီ ခရီး 
စဥ္ကုိ အတည္ျပဳဖုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားစြာ 
႐ွိေနေသးသည္။ ဒီလုိခရီးစဥ္မ်ဳိးအတြက္ 
ျပင္ဆင္မႈေတြ အမ်ားၾကီး လုပ္ဖို လုိေသး 
ေၾကာင္း ဗာတီကန္ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္းႀကီး 
႐ုံးေတာ္ အတြင္းေရမူး ရဟန္းမင္းအမတ္ 
ကာဒီနယ္ Parolin မွ ဗာတီကန္ သတင္း 
ဌာနသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မသြားမွီ အျခား 
ရဟန္းမ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးဖို႔လိုသည္ ဟု 
ဗာတီကန္သံတမန္ အဖြဲ႔မွ ထပ္ေလာင္း 
ေျပာခဲ့သည္။

Ref: Vatican Media, Crux

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေျမာက္ကုိးရီးယားသို႔ 
သြားေရာက္ဆႏၵရွိ

ေအာက္တုိဘာလ ၁၈၊ ၂၀၁၈

 ပုပ္ရဟန္းမင္း ႀကီးအ႐ွင္သူျမတ္ 
ဖရန္စစ္ သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ 
တြင္ ဗာတီကန္ နန္းေတာ္၌ ေတာင္ကုိးရီး 
ယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္ အား လက္ခံေတြ႕ 
ဆံုခဲ့သည္။
 ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေတာင္ကိုး 
ရီးယားႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ 
က်န္းမာေရး စသည့္ က႑အသီးသီး ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုး တက္ေရးတြင္ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္၏ ပံပိုးေပးမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ ကိုးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ 
ျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးတြင္ အားတက္ 
သေရာ ပါဝင္ကူ ညီျခင္းတို႔ကို အသိ အမွတ္ 
ျပဳခဲ့ၾကသည္။
 သမၼတႀကီးသည္ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပ 
ႏိုင္ငံ၏ အတြင္းေရးမႉး ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္း 
ႏွင့္လည္း သီးျခားေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
 ထိုေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္ လူအမ်ား 
စိတ္ဝင္စားခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ 
ေျမာက္ကိုးရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳ 
အမ္း က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေျမာက္ကိုး 
ရီးယားသို႔ အလည္အပတ္ ၾကြေရာက္လာ 
ရန္ သမၼတ မြန္းေဂ်အင္ မွတဆင့္ ဖိတ္ေခၚ 
ထားသည့္ အေၾကာင္း အရာ ျဖစ္သည္။

 ေျမာက္ကုိရီးယား မွ ေပးပို႔ေသာ 
သတင္းစကားမွာ "ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္း 
ေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအမ္း မွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေျမာက္ကုိရီးယား 
ႏုင္ိငံ  ျပဳံရန္းသို႔ ႂကြေရာက္လည္ပတ္လာပါက 
သူအေနႏွင့္ လႈိက္လွဲပ်ဴ ငွါစြာ ၾကဳိဆုိမည္" 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုးရီးယား သမၼတ ႐ံုး 
ေတာ္မွ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ဘာသာ 
ေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ား အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ က်ဴးလြန္ 
သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ လည္ပတ္ရန္ မသင့္ 
ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ မီဒီယာမ်ားက တုန္႔ျပန္ 
ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသတင္းစာမ်ားက ဤ 
ဖိတ္ေခၚျခင္းသည္ ကမၻာကို လွည့္စားရန္ 
ကင္မ္၏ စတန္႔တစ္ခုဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
 သမၼတ မြန္းေဂ်အင္ သည္ ဘာ 
သာတရား ကိုင္း႐ႈိင္းေသာ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဗာတီကန္တြင္ 
ေရာက္ရွိေနစဥ္ ဘာသာေရး အခမ္းအနား 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့သည္မ်ားကို သ 
တင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖၚျပခဲၾကသည္။ အ 
ထူး သျဖင့္ ကိုးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲကို ကာဒီနယ္ ပါ႐ို 
လင္းမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့သည္။

Ref: Vatican Media



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 5

 ပုပ္ရဟန္းမင္းျကီး အ႐ွင္သူျမတ္ 
ဖရန္စစ္ သည္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း 
လူထုအား မြန္းတည့္ခ်ိန္ သတင္းစကားေပး 
ျခင္းႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ 
လူႀကီးလူငယ္ အားလုံးကို သာသနာျပဳ 
လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ေအာက္တိုဘာလ 
၂၁ ရက္ေန႔၌ က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႔သာ 
သ နာျပဳ  တနဂၤေႏြေန႔က  ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ 
 ယခုႏွစ္ ကမၻာ့သာသနာျပဳေန႔အ 
တြက္ ပုပ္ရဟန္မင္းႀကီး ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္ 
လႊာကို "လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ဧဝံေဂလိသ 
တင္းကို လူအားလံုးထံ သယ္ေဆာင္ၾကပါစို႔" 
ျဖစ္သည္။

 "လူငယ္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ 
ညီလာခံ ရက္မ်ားမွာ လူငယ္မ်ားရဲ႕ ပံ့ပိုးေပး 
ႏုိင္စြမ္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမွန္တကယ္ ခံစား 
ေနၾကရပါတယ္။ လူငယ္မ်ားကို ဒီညီလာခံ 
မွာ ပါဝင္ေစၿပီး သူတို႔ကို နားေထာင္ၾကည့္တဲ့ 
အခါ ေယဇူးခရစ္ေတာ္၌ အသက္တာရဲ႕ 
အဓိပၸါယ္နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေတြ႕ၾကတဲ့ ဥပမာ 
ေတြ အမ်ားႀကီး ၾကားရပါတယ္။" ဟု ညီလာ 
ခံ အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပခဲ့သည္။

အမိအသင္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္း မွ်ေဝျခင္း လုပ္ငန္း၌ ပါဝင္ၾကပါစို ႔

 ကမၻာ့သာသနာျပဳ တနဂၤေႏြေန႔ 
အတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ သဝဏ္လႊာတြင္ 
လူငယ္မ်ားအား သာသနာျပဳမ်ား ျဖစ္ၾကရန္ 
ဖိတ္ေခၚသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဒီကမာၻမွာ လူျဖစ္လာ 
တာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ 
အေယာက္တုိင္း အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
စီမံကိန္း႐ွိတယ္၊ ဒီကမာၻေပၚကို သတင္း 
ေကာင္းေပးဖုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူျဖစ္ေနၾကျခင္း 
ျဖစ္တယ္၊ ဘုရားရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ေ၀ 

မွ်ဖုုိ႔ ျဖစ္တယ္၊ ဘုရားသခင္၌ အျပည့္အဝ                                                                                                                                         
ဆက္ကပ္မႈနဲ႔ သူရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဘဝရဲ႕ 
ေသခ်ာတဲ့ လမ္းျပျဖစ္သလို ခိုင္မာတဲ့ အနာ 
ဂတ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ခ်စ္လွစြေသာ လူငယ္ ေမာင္မယ္ 
တို႕ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အသင္းေတာ္ကုိ 
မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘဝရဲ႕ အ 
ဓိပၸါယ္နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို သခင္ ခရစ္ 
ေတာ္၌  ရွာေဖြ  ေတြ႕႐ွိႏုိင္ပါတယ္။

 သာသနာ ျပဳ ျခင္းဆုိတာ ယုံၾကည္ 
ျခင္းကုိ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးျခင္းျဖစ္တယ္၊ 
ေဝမွ်ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ ေဆး ေၾကားျခင္မဂၤလာ 
ခံယူ ထားသူတုိင္း သာသနာျပဳေတြ ျဖစ္ 
တယ္၊ ဘုရားေပး တာဝန္ျဖစ္တယ္၊ သာသ 
နာျပဳျခင္းဟာ ႀကီးရင့္တဲ့ မ်ဳိးဆက္ကေန 
ငယ္ရြယ္တဲ့ မ်ဳိးဆက္စီကုိ ယုံၾကည္ျခင္း 
လက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္းပါပဲ။ အဲ့ဒီ မတူညီတဲ့ 
မ်ဳိးဆက္ႏွစ္ခုၾကားမွာ တံတာထုိးၿပီး စည္း 
လုံးေစျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ရဲ႕ 
သာသနာျပဳခင္း ဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္း၊ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း နဲ႔  ဘဝရဲ႕ 
အဓိပၸါယ္ကုိ ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့ 
ခ်စ္ျခင္ေမတၱာ ကူးစက္ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ယုံၾကည္ျခင္းျဖန္႔ေဝျခင္းဆုိတာ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာနဲ႔ ဖြင့္ထားတဲ့ ႏွလုံးသား ေတြ အ 
တြက္ပါ၊ သင့္ဘဝကို အမွန္တကယ္ ဆက္ 
ကပ္ပူေဇာ္ တတ္မ ယ္ဆုိရင္ ေလာကမွာ 
ဘာမွ ေပးစရာ မ႐ွိေအာင္ဆင္ရဲတဲ့သူ 
မ႐ွိပါဘူး"

CBCM OSC

အသင္းေတာ္သည္ နတ္ဆိုး၏ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ျခင္းခံေနရသည္ ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးမွတ္ခ်က္ျပဳ
 တစ္လတာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံအၿပီးတြင္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ဆရာေတာ္မ်ားအားလည္း 
အသင္းေတာ္ကို ကာကြယ္ၾကရန္ တိုက္ 
တြန္းခဲ့သည္။

"ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ မိခင္ျဖစ္တဲ့ အသင္းေတာ္ဟာ 
သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သား 
သမီးမ်ားကေတာ့ အျပစ္ရွိၾကတာ မွန္ပါ 
တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးဟာ အျပစ္သည္ 
ေတြပါ။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ႀကီးေတြ ေျပာ 
ခဲ့တာကို မေမ့ပါနဲ႔။့ အမိအသင္းေတာ္ဟာ 
သန္႔ရွင္းပါတယ္။ သားသမီးမ်ားကေတာ့ 
အျပစ္ရွိၾကပါတယ္။"

"အခုအခ်ိန္မွာ နတ္ဆိုးဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို 
ျပစ္တင္စြပ္စြဲေနပါတယ္။ အဲ့ဒီ စြပ္စြဲျခင္းဟာ 
ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။"

"ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းဟာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ လာ 
ႏိုင္ပါတယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္း 
မွာလို အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ၿပီး ညႇင္းပန္း 
တာ ရွိတတ္တယ္။ အခုက အသင္းေတာ္ကို 
အဆက္မျပတ္ စြပ္စြမႈေတြနဲ႔ အမိအသင္း 
ေတာ္ကို ညစ္ညမ္းေအာင္ ျပဳမူေနတယ္။"

က်မ္းစာတြင္ နတ္ဆိုးအား စြပ္စြဲသူႀကီး ဟု 
တင္စားေခၚထားသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက 
လည္း အသင္းေတာ္အား စြပ္စြဲသူႀကီးက 
တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

"အသင္းေတာ္ဟာ မညစ္ပတ္ပါဘူး။ သား 
သမီးေတြ ညစ္ပတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မိခင္ 
က သန္႔ရွင္းပါတယ္။ အခုခ်ိန္က အမိအ 
သင္းေတာ္ကို ဆုေတာင္းေမတၱာေတြနဲ႔ ကာ 

ကြယ္ရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုက 
အလြန္ ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ 
ျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စြပ္စြဲသူႀကီးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကေန တဆင့္ အ 
သင္းေတာ္ကို ညစ္ပတ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ အား 
ထုတ္ေနလို႔ ပါ။ မိခင္ကိုေတာ့ သင္တို႔ ထိလို႔ 
မရပါဘူး။"

 ယခု အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္မတရား 
အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ အသင္းေတာ္မွာ ထိုး 
ႏွက္ခံေနရသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စကား 
တြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ား မပါေသာ္ 
လည္း ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းေျပာဆို 
ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

 စက္တင္ဘာလအတြင္းကလည္း 
ဘာသာဝင္မ်ားအား စိပ္ပုတီးစိပ္ရန္ ညႊန္ 
ၾကားၿပီး မယ္ေတာ္ထံျပဳအပ္ေသာ ဆု 
ေတာင္းေမတၱာႏွင့္ သိၾကားမင္း မိုက္ကယ္ 
ထံျပဳေသာ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ စိပ္ပုတီး 
စိပ္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ 
သည္။ အဓိကမွာ နတ္ဆိုး၏ တိုက္ခိုက္ျခင္း 
မ်ားကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ တြန္းလွန္ၾကရန္ 
သြန္သင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 အလားတူပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္ 
တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပူေဇာ္ေသာ မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္တြင္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက "စြပ္စြဲသူႀကီး" သတိျပဳ ရင္ဆိုင္ၾက 
ရန္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္္းမင္းႀကီးက ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအား ထိုစြပ္စြဲသူကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ 
အခ်က္ သုံးခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ ဆုေတာင္းသူ 

မ်ားျဖစ္ၾကရန္၊ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ 
စြာ ေနထုိင္ရန္၊ မိမိအား ဘုရားသခင္ေရြး 
ေကာက္ထားေၾကာင္း သိမွတ္ကာ ႏွိမ့္ခ် 
တတ္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

 ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အခက္ခဲဆံုး 
အခ်ိန္မ်ား၌ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးအတြက္ 
ခြန္အားယူႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးအရာ ျဖစ္ 
သည္။ အခ်င္းခ်င္းအတြက္လည္း အျပန္ အ 
လွန္ဆုေတာင္းေပးၾကရန္ အားေပးခဲ့သည္။

"ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးဟာ အျပစ္သည္ေတြပါ။ 
နတ္ဆိုးက ဒီအျပစ္ေတြကို ထုတ္ေဖၚၿပီး လူ 
ေတြကို မေကာင္းတဲ့ နမူနာရေအာင္ လုပ္ 
ခ်င္တယ္။ လူေတြကို လမ္းမွားေရာက္ေစခ်င္ 
လို႔ ဆရာေတာ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္တာ ျဖစ္ 
တယ္။"

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ညီလာခံအား 
နိဂံုးခ်ဳပ္ေသာ စကားသည္ တိုေသာ္လည္း 
လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာ 
ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံ 
သည္ ပါလီမန္ အစည္းအေဝးတစ္ခု မဟုတ္ 
ဘဲ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဘုရား 
၏ အလိုေတာ္ကုိ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည္ကို 
သတိေပးခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အရာမ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖၚရန္ တာဝန္အရွိဆံုးသူမ်ားမွာ 
တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ဤညီလာခံမွ ရရွိေသာ အႀကံဥာဏ္ေကာင္း 
မ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ ဆက္ 
လက္ ဆုေတာင္းၾကဖို႔လည္း တုိက္တြန္းခဲ့ 
သည္။

Ref: Vatican Media, Christian headlines



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

မစၧားပူေဇာ္ျခင္း ဝိနည္း စာအုပ္အသစ္ အစားထိုးလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
ေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမႉး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါမိနစ္ ၿဂဳိလ္တု ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေမး။    ။ဒီဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဒီစာအုပ္ကို ထုတ္ႏိုင္ 
ဖို႔ ဘယ္လုိေတြျပင္ဆင္ခဲ့ရလဲ။ ဘယ္အခက္အ ခက္ေတြရွိ 
ခဲ့ပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ဒီစာအုပ္ကို ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ကိုတိုင္ ႀကဳိးစားတာလို႔ 
မဆိုလိုဘူးေပါ့ေနာ္။ ေရွးဘိုးေဘး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ 
လက္ထက္ကတည္းကိုက ဒီဘိုးေဘး ရဟန္းဘုန္းႀကီး 
ေတြက ဗမာလို စၿပီးေတာ့ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္လို႔ရၿပီ ဆိုတဲ့ 
အခ်ိန္ကစၿပီး ဘာသာေတြျပန္ခဲ့ေတြ ျပန္ခဲ့တာေပါ့။ ဥပ 
မာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ဆိုရင္လည္း ဆရာေတာ္ မန္းဂါၿဗီ 
လက္ထက္ အဘိုး ဖိလစ္၊ အဘိုေလး ဘ႐ူးႏိုးတို႔၊ ဒီအ 
ထက္ ဗမာျပည္မွာ ဆိုရင္လည္း မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဝင္း၊ ေနာက္တစ္ခါ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးသန္းေအာင္ လက္ထက္မွာ ဖာသာ 
ဂၽြန္၊ ဖာသာ ရာဖာအဲ၊ ဖာသာ ဂၽြန္ၾသဂုတ္စတင္းတို႔၊ ဖာ 
သာ ပီတာျမေအာင္တို႔ အထက္ဘက္ကလည္း အထက္ 
အဖြဲ႔ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ revise ျပန္ျပန္လုပ္ၿပီးေတာ့ ဘာ 
သာျပန္ဆိုေပးခဲ့ၾကတာ မွတ္မိတယ္။ ေျပာမယ္ဆို ရဟန္း 
ျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွာေနခဲ့တာ (၈) ႏွစ္အတြင္းမွာ သူတို႔ စာ 
အုပ္ေျပာင္းတာ (၄)ႀကိမ္ ၾကဳံခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေတာင္ ကိုရင္ 
ျဖစ္ၿပီးမွ ဘုန္းႀကီးျဖစ္ၿပီးမွ ေျပာင္းတာ အမ်ားႀကီးပဲေပါ့ 
ေနာ္။ သူတို႔ေတြ ဘိုးေဘးဆရာ ေတာ္ႀကီးေတြ၊ ဘိုးေဘး 
ရဟန္းေတာ္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္အလီလီ ႀကဳိးစားခဲ့ျခင္းနဲ႕ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း စနစ္တက် ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းကို 
ေဆာင္ရြက္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေကာ္မရွင္ ဦးေဆာင္သူ 
လာရႈိး ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ဇေဟာင္းနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး 
ဖာသာ ဆူေစး သူတို႔ေတြ ဆက္လက္ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ထမ္းရြက္လာခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ယခုအသုံးျပဳ 
ေနတဲ႔ စာအုပ္ထြက္ခဲ့တယ္။ ဟုိဘိုးေဘးေတြ ဆက္ၿပီး 
အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႀကဳိးစာလာတဲ့အတြက္ ဒီစာအုပ္ 
က ဒီအေျခအေနေရာက္လာတာ။ 

 စကားလုံးေတြ၊ စကားအသုံးအႏႈန္းေတြ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး အခက္ 
အခဲေတြ႕ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ဗမာျပည္ရဲ႔ အေျခအေန 
က ကာလံေဒသံ လိုက္ၿပီး စကားေတြက ကြဲတယ္။ 
ကြဲတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာစကားကိုက ကြဲေနတာ 
ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကယားက ေျပာေတာ့ ကယား ဗမာ 
စကားေပါ့၊ ကရင္က ေျပာရင္ ကရင္ ဗမာစကား၊ ေနာက္ 
မႏၲေလးဘက္မွာ ျမန္မာလို႔ေခၚတဲ့ ကက္သလစ္ေတြက 
ေျပာျပန္ေတာ့လည္း ဗရင္ဂ်ီ ဗမာစကားျဖစ္ ေနတယ္။ 
ဗမာစကား စစ္တာေတြလည္း ပါသလို မစစ္တဲ့ အခ်က္ 
ေတြလည္း အဲ့ထဲမွာ ဝင္ပါတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ ဗရင္ဂ်ီ 
ဗမာစကားက ဗရင္ဂ်ီ ကက္သလစ္ေတြပဲ နားလည္ တာ 
ေလ။ ကယား ဗမာစကားက ကယားပဲ နားလည္တာ။ 
ကရင္ဗမာစကားက ကရင္ေတြပဲ နားလည္တာ အဲ့ေတာ့ 
အသုံးအႏႈန္းေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အခက္အခဲေတြ႕ 
တယ္။ ေနာက္ပိတ္ဆုံး တေျဖးေျဖးနဲ႔ ဆရာေတာ္ ဦးသန္း 

ေအာင္ လက္ထက္မွာ မႏၲေလး တကၠသိုလ္က ျမန္မာစာ 
ကထိကႀကီးကို အကူအညီေတာင္းခဲ့တယ္ အဲ့မွာကိုက 
အမ်ားႀကီး ေကာက္ခ်က္ေတြ ခ်ေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔က 
ေတာ့ ျမန္မာစစ္စစ္ေတြဆိုေတာ့ ျမန္မာ နားလည္မႈနဲ႔ 
သြားတယ္ဆို တာကိုေတြ႕ရတာေပါ့ေနာ္။

 ဘုန္းဘုန္းတို႔လက္ထက္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္ကေန ဒီလုပ္ 
ငန္းကို ဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး တာဝန္ေပးေတာ့ ဘုရားေပး 
တာဝန္အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိေကာ္မရွင္ရဲ႕ 
ဦးေဆာင္သူကေတာ့ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
နိေကာ္လား မန္ထန္း ဘုန္းဘုန္းက အတြင္းေရးမွဴးေပါ့။ 
ဒီျမန္မာစာအုပ္က ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ထြက္တယ္။ English 
Translation တကယ့္ Final ကို သာသနာက ထုတ္ေပး 
လိုက္တာက ၂၀၁၀ က်မွ ထြက္တယ္ဆိုေတာ့ အမ်ားႀကီး 
ျပင္ရေတာ့မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ (၂၀၀၇) ထြက္ မပါ 
တာ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာေတာ့ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ အစည္း 
အေဝးမွာ ဒီမစၧားတရားစာအုပ္တစ္ခုလုံးကို ျပင္ခဲ့ပါ၊ အ 
ေဟာင္းနဲ႔လည္း ျပန္တိုက္ ၿပီးေတာ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ 
လည္း ျပင္သင့္တယ္ထင္တဲ့အရာေတြ ျပင္ခဲ့ပါဆိုေတာ့ 
ဒီဟာကို ျပင္ရတာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း 
လည္း ျပင္လို႔မရဘူး မႏၲေလးက တစ္ခ်ဳိ႕ ရဟန္းေတာ္ေတြ 
အကူအညီေတာင္းၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဖာသာရ္ မာကု 
တင္ဝင္း လည္းပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပင္ၿပီးေတာ့ 
ျမင္းမူ ေအာင္ျမင့္သိန္းဆိုတဲ့ စာေရးဆရာကို ျမန္မာ တစ္ 
ေယာက္ အေနနဲ႔ နားလည္လား ဖတ္ၾကည့္ပါဆိုၿပီး ေပး 
လိုက္တယ္။ သူဖတ္ၿပီး တစ္လေလာက္ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ 
မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပင္ေပးတယ္။ ျပင္ၿပီးေတာ့ ဇန္နဝါရီ (၅)
ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တင္ျပလိုက္တာ။ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
တစ္ခ်ဳိ႕ဘုန္းႀကီးေတြက လည္း ႏႈတ္က်ဳိးေနၿပီ ဒီအတိုင္းပဲ
ထားလိုက္ရေအာင္ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္။ အဲ့မွာ ဘုန္းဘုန္း 
က ဘာတရားရလိုက္တာက ႏႈတ္က်ဳိးလို႔ မျပင္ေတာ့ဘူး 
ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးထင္ တယ္လို႔။ သာသနာ 
ျပဳဆိုတာက ကိုယ္က အခ်ဥ္ႀကိဳက္လို႔ ဆြယ္တဲ့တရား၊ 

သူက အခ်ဳိ္ႀကဳိက္လို႔ သူမ်ားကို အခ်ဳိႀကိဳက္ ေအာင္ 
ဆြယ္တဲ့တရား၊ ကိုယ္က အခါးႀကိဳက္လို႔ အဖန္ ႀကိဳက္လို႔ 
သူမ်ားႀကိဳက္ေအာင္ ဆြယ္တဲ့တရား မျဖစ္ရဘူး။ ကိုယ္က 
အမွန္ေတြ႕ထားလို႔ အမွန္ကိုပဲ သူမ်ားရေအာင္ ေဟာရမွာ 
အဲ့ဒါမွ သာသနာျပဳဆိုၿပီး တရားရတယ္။

ေမး။    ။အခုျပင္လုိက္တဲ့စာအုပ္ရယ္ အရင္စာအုပ္ရယ္ ဘာ 
ေတြကြဲျပားသြားလဲ။

ေျဖ။     ။ဒီစာအုပ္ရဲ႕ေျပာင္းလဲမႈဆုိရင္ ဘုန္းဘုန္းက အတြင္း 
ေရးမႉးဆိုေတာ့ စ စခ်င္း မူၾကမ္းလုပ္ေပးရတယ္။ ကိုယ္ ၄ 
ႏွစ္ျပင္ထားတဲ့အရာကို ဒီေကာ္မရွင္မရွင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္သူ 
ျဖစ္တဲ့ မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နိေကာ္လား 
မန္ထန္းကေန ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာေတာ္သင္ခဲ့တဲ့  ဘြဲ႔ရ 
ရဟန္းဘုန္းႀကီးေတြ၊ ဆရာေတာ္ႀကီး အားသိုက္ပါတယ္၊ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးျပဳံးခ်ဳိ လည္းတက္တယ္။ ေနာက္ 
တစ္ပါးက ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္း ဒီအစည္းအေဝးမွာ 
ဒီစာအုပ္ကို ေဝဖန္ၾကတာ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ထားခ်က္ 
အတိုင္းပဲ ဒါထြက္လာတာ။ အဲ့ဒီ ရဟန္းေတာ္ေတြ ဆရာ 
ေတာ္ေတြ အမ်ားရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္က အခုထြက္လာတဲ့ 
လက္တင္းနဲ႕ လုံးဝတူတဲ့ အတိအက် တူတဲ့ ဒီအဂၤလိပ္ 
ဘာသာ ျပန္အတိုင္းပဲ ျပန္ပါေတာ့။ မျပင္ေတာ့ပါနဲ႔။ 
တကယ္လို႔ အဲ့ဒီတိုင္း မသြားဘူးဆိုရင္ ေနာက္ သာသနာ 
ပိုင္ခ်ဳပ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကေန ျပင္ပါလို႔ ေျပာရင္ အလုပ္ 
တစ္ခုျပန္ရႈပ္ မယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အတိအက်သာ ျပန္ 
ေတာ့ဆိုေတာ့။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္ ရွိပါေစ 
ဆိုရင္ အရင္က ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္လည္းရွိပါေစ။ မဟုတ္ဘူး 
အဂၤလိပ္လိုဆိုရင္ with your spirit ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိ 
ညာဥ္ႏွင့္လည္းရွိပါေစ အဲ့ဒီအတိုင္းပဲ ျပန္ခိုင္းေတာ့တယ္။ 
ၿပီးေတာ့ ဒီ ၂၀၁၀ Edition အတိုင္း ေျပာင္းတာေတြ ျဖည့္ 
တာေတြနဲ႔ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းေျပာင္းတာေတြနဲ႕ 
ျဖည့္လိုက္တယ္။ ေနာက္ ဆုံး စာအုပ္ စက္ေပၚမတင္ခင္မွာ 
ဟားခါးသာသနာက ကာႏြန္ဥပေဒေဒါက္တာဘြဲ႔ရ ဖာသာ 
ဂ်ဳိးဇက္ ကီးေခြေအာင္ ကေန စာမ်က္ႏွာ တစ္ေထာင့္တစ္
ရာႏွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်က္ႏွာရွိတာကို အကုန္ revise လုပ္တာ 
ဒီက ဘယ္လိုအသုံးအႏႈန္း ရွိတယ္၊ ဒါက ဘယ္လိုသုံးတယ္ 
တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ္လည္း မျမင္တာေတြရွိတယ္။ က်န္ 
တဲ့ အပိုင္းေတြ လည္းရွိအုံးမွာပဲ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါေတာ့ 
ဘုန္းဘုန္း က ေတာင္းခံခ်င္တာေတာ့ ေနာင္လာ ေနာင္ 
သားေတြက ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္သြား 
ေစခ်င္တယ္။ မွန္သထက္မွန္ေအာင္ လုပ္သြား ေစခ်င္ 
တာပဲ။ ဟို ငါမႀကိဳက္လို႔ ငါႀကိဳက္လို႔ ကိုယ့္အႀကိဳက္ 
တရားေတြ ကိုယ့္အႀကိဳက္ေတြကုိ သုံးဖို႔ မဟုတ္ဘူး 
ဘယ္ဟာမွန္သလဲဆိုတာကိုပဲ ေရြးၿပီးေတာ့ သုံးေစခ်င္ 
တယ္။ ဒီမစၧားစာအုပ္ကေတာ့ ေျပာမယ္ဆို တစ္ ႏိုင္ငံလုံး 
ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ဒီဝတ္ျပဳကိုးကိုယ္ျခင္း ကိုယ္စားလွယ္ 
ေတြ ကေန ျပင္ထားတဲ့အတိုင္းေပါ့။

CBCM-OSC

 ျမန္မာျပည္တြင္ ကက္သလစ္သာသနာ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ 
ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို 
ျမန္မာျပည္၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးစံမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳရန္မွာမူ ႐ုန္းကန္ ေနရဆဲ 
ျဖစ္ သည္။ ထိုအရာမ်ားထဲမွ စိန္ ေခၚမႈအမ်ားဆံုးမွာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာစာ၊ 
ျမန္မာစကားႏွင့္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ ငန္းစဥ္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းႀကိဳး
စားအားထုတ္မႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ကက္ သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွလည္း လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ား ရွိသည္။ ၁၉၆၃ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ ေန႔တြင္ ဒုတိယ ဗာတီကန္ 
ေကာင္စီအျပီး "Sacrosanctum Concilium" အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ျခင္းဥပေဒမ်ားအရ ေနရာေဒသအလိုက္ မိမိတို႔ ဘာသာစကားျဖင့္ မစၧား 

ပူေဇာ္ျခင္း က်င္းပၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ မစၧား ပူေဇာ္ျခင္း 
ဝိနည္းကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း စံုလင္စြာ ဘာသာျပန္ ထားေသာ စာအုပ္ကို ၁၉၉၁ ခု 
မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေဝေသာ စာ အုပ္ကို 
၂၀၀၈ ခု စက္တင္ ဘာ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ယခု တတိယအႀကိမ္ 
ထုတ္ေဝမည့္စာအုပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ အသံုးျပဳရမည္ 
ျဖစ္သည္။

ဘာသာစကားတို႔သည္ ေခတ္အခ်ိန္ကာလ အေလ်ာက္ ေျပာင္း လဲသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အသိပင္ျဖစ္သည္။ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းကို အႏွစ္ သာရျပည့္ဝစြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။

ဖါသာရ္ ေဒါမိနစ္ ၿဂိဳလ္တု



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 7

မစၧားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္း အသစ္သည္ အသင္းေတာ္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္ ဟု 
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ နာယကဆရာေတာ္ မိန္႔ၾကား

 ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မစၧားပူေဇာ္ရာတြင္ အ 
သံုးျပဳရမည့္ ဝိနည္းေတာ္စာအုပ္ အသစ္ကို ျပင္ဆင္ 
ေရးသားရာတြင္ ကာႏြန္ဥပေဒ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ႏွင့္အတူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ 
တရားဝင္ျဖစ္လာေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္  
မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝတ္ျပဳကိုး 
ကြယ္ျခင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး နီေကာလပ္စ္ မန္ထန္းက ရွင္းလင္း ေျပာျပ 
ခဲ့သည္။

"ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား၊ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာမ်ားကို မိမိတို႔သာသနာနယ္အတြင္းရွိဘာသာ 
ဝင္မ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေရး ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းကို သက္ 
ဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို 
တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားတဲ့ 
အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။"

"ဘာသာျပန္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ေဒသခံ ဘာသာဝင္ 
မ်ား နားလည္ႏိုင္တဲ့ ဘာသာစကားျဖစ္ရမယ္၊ ၿပီး 
ေတာ့ ဘာသာစကား အရည္အေသြးရွိရမယ္လို႔လည္း 
ၫႊန္ၾကားထားတယ္။"

"တာဝန္အေနနဲ႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာတိုင္း 
က ဆရာေတာ္ေတြမွာ သူတို႔ သာသနာမွာ ရွိတဲ့ ဘာ 
သာဝင္ေတြအတြက္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း စာအုပ္ 
ေတြကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားနဲ႔ လုပ္ 
ေပးဖို႔တာဝန္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီလို ေဒသခံဆရာေတာ္က 
သူ႔သာသနာအတြက္ လုပ္လိုက္တဲ့ အရာကို အျခား 
ေနရာေတြမွာလည္း သံုးသင့္တယ္လို႔ ယူဆရင္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ််ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အတည္ျပဳၿပီး အားလံုး 
အသံုးျပဳဖို႔ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဗမာလိုထုတ္ေတာ့မယ္ဆို 
ရင္ သာသနာ ၁၆ ခုမွာ မႏၲေလးသာသနာ တစ္ခုသာ 
ဗမာလို ထုတ္ႏိုင္မယ္။ အျခားသာသနာေတြ က 
ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း စသျဖင့္ ထုတ္ၾကရမယ္။ 
အဲ့လိုေျပာလို႔ အျခားသာသနာေတြက ဗမာစကား 

မတတ္ဘူးလို႔ ဆုိလိုတာ မဟုတ္ဘူး၊ ဗမာဆိုၿပီး သီး 
ျခားရွိတာက မႏၲေလးသာသနာပဲ။ အဲ့ဒါကို အေျခခံၿပီး 
ဗမာေတြ နားလည္ႏိုင္ၿပီး ဗမာစကား အရည္ အေသြး 
ျပည့္ဝတဲ့ ဝိနည္းစာအုပ္ ထြက္လာဖို႔ မႏၲေလးဆရာ 
ေတာ္အျဖစ္ရွိေနတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ခံယူူ 
ၿပီး ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ခဲ့တယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ 
ခ်ဳပ္ကိုလည္း တင္ျပေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တာဝန္ 
ေပးအပ္ခဲ့ၾကတယ္။"

"ဘာသာစကားေနနဲ႔ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဗမာစကား 
ကို အေျခခံတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာေတြ နားလည္ 
ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သတင္းေကာင္း မွ်ေဝ 
ျခင္းကိုလည္း တခါတည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးသားျဖစ္ 
သြားတယ္။ ဘုရားသခင္အတြက္ ဘုရားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ 
စကားလံုးသာ သံုးျခင္းအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာေတြၾကား 
တဲ့အခါ သူတို႔ဘုရားဟာလည္း ဒီလုိရွိပါလား ဆိုၿပီး 
သိလာၾကလိမ့္မယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို 
ျမန္မာမႈျပဳတဲ့သေဘာေပါ့။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း 
ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ နားလည္ႏုိင္တဲ့ စကားလံုးနဲ႔ 
ေျပာျပႏိုင္မွ သူတို႔လက္ခံႏိုင္မွာ။ အခုကလည္း ျပည့္ 
စံုတယ္လို႔ဆိုလို႔ မရေသးပါဘူး။ ဆက္လက္ လုပ္ 
ေဆာင္သြားရမယ့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုေပါ့။"

"အခုျပင္ဆင္ထားတဲ့ စာအုပ္ကေတာ့ သာသနာတိုင္း 
က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ၿပီး လုပ္ထားတဲ့ အရာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္က တာဝန္ခံဆိုၿပီး၊ မႏၲေလးက 
တာဝန္ရွိတယ္ဆိုၿပီး လုပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ ထြက္လာတဲ့ စာအုပ္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ အခုၿပီးသြားတဲ့အထဲမွာ မႀကိဳက္တာေတြ 
ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားသေဘာတူေတာ့လည္း 
လိုက္ေလ်ာရတာပဲ။ ဥပမာ - ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိညာဥ္ 
ႏွင့္လည္း ရွိပါေစ လို႔ ေျဖတာကို မႀကိဳက္ဘူး။ အမ်ား 
ကဒီအတိုင္း ႀကိဳက္တယ္၊ ပိုသင့္ေတာ္တယ္လို႔ ေျပာ 
ေတာ့လည္း လက္ခံရတာေပါ့။"

"မစၧားပူေဇာ္ျခင္းဟာခရစ္ယာန္အသက္တာရဲ႕အေျခ 

ခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။ ပါဒေရ ပီအုိရဲ႕ မိန္႔မွာခ်က္အရ ဆိုရင္ ရဟန္းတစ္ပါး 
မစၧားပူေဇာ္တဲ့အခါ မယ္ေတာ္သခင္ေရာ သိၾကားရဟႏၲာေတြဟာ အဲ့ဒီ ဘု 
ရားစင္မွာ ဝိုင္းဝန္း ၿခံရံေနၾကတယ္။ အတူတကြပါဝင္ၾကတယ္။ ရဟန္းေတြ 
ဟာ တစ္ပါးတည္း မစၧားပူေဇာ္ေနရင္ေတာင္ သူတပါးတည္းမဟုတ္ဘူး ဆို 
တာ သိမွတ္ရမယ္။ ေလာကမွာရိွတဲ့ အသင္းေတာ္၊ ေကာင္းကင္မွာ ရွိတဲ့ 
အသင္းေတာ္ဟာ တလံုးတဝတည္း ရွိတယ္ဆိုတာ ဒီအခ်ိန္မွာ ခံစားႏိုင္ 
တယ္။ ငရဲငယ္မွာ ဆပ္ေျဖေနတဲ့ အသင္းေတာ္အတြက္ ဒီအခ်ိန္မွာ အထူး 
ဆုေတာင္းေပးၾကတယ္။ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းမွာ သိၾကားရဟႏၲာေတြဟာ တစု 
တ႐ံုးတည္း မစၧားပူေဇာ္ျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဝိုင္းဝန္း ေတာင္း 
ေလွ်ာက္ ေပးၾကတယ္။ အတူတကြ ေက်းဇူးတင္ၾကတယ္။"

"အျခားတုိိင္းရင္းသား ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ဒီလုိ ဝိနည္းစာအုပ္ေတြရွိဖို႔လည္း 
ဆရာေတာ္တိုင္းကို တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ အခု ျမန္မာလို ထြက္ၿပီ။ က်န္တဲ့ 
တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားတိုင္းနဲ႔လည္း ထုတ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါမွ တိုင္း 
ရင္းသားတိုင္းက ကိုယ့္ရဲ႕ ဘာသာစကားနဲ႔ အႏွစ္သာရ ရွိရွိ ဝတ္ျပဳကိုး 
ကြယ္ျခင္းအမႈကို ျပဳႏိုင္ၾကမယ္။ ဒါက အားမွ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ 
အဓိကလုပ္ရမယ့္ အခ်က္ဆိုတာ သိေစခ်င္တယ္။"

(ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္)
CBCM-OSC

မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလပ္စ္ မန္ထန္း

 ၂၀၁၂ ႏွင္ ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္  ရဟန္ 
းသိကၡာခံယူခဲ့ၾက ေသာ ဘုန္ း ေတာ္ 
ႀကီးမ်ား၏ ျပန္ လည္ ဆန္ းသစ္  မြမ္ းမံ သင္ 
တန္ းကို ပုသိမ္ ၿမိဳ႕ မရမ္  ေခ်ာင္ းတြင္   ေအာင္ 
တိုဘာလ ၂၂ရက္  ေန႔မွ ၂၇ ရက္ ထိ ECC 
အဖြဲ႔မွ ႀကီးမႉးကာ ၆ ရက္ တာ သင္ တန္ းကို  
ေအာင္ ျမင္ စြာ က်င္ း ပခဲ့ပါသည္ ။ 

 ဤသင္ တန္ းကို ျမန္ မာႏိုင္ 
ငံလံုးဆိုင္ ရာ သာသနာအသီးသီးမွ ဘုန္ း 
ေတာ္ ႀကီးမ်ား အပါး ၄၀ တက္  ေရာက္ 
ခဲ့ပါသည္ ။ ဤ သင္ တန္ း တက္  ေရာက္ ျခင္ 
းျဖင္ ့ ရဟန္ း ေတာ္ မ်ားသည္   မိမိတို႔၏ ရဟန္ 
းဘဝကို ျပန္ လည္ ဆန္ းသစ္  မြမ္ းမံၿပီး 
ဘုရားသခင္ ႏွင္ ့အတူ  ေလ်ွာက္ လွမ္ း ရမည္ 
ျဖစ္ သည္ ။ ရဟန္ းမ်ားသည္  မိမိတို႔၏ ငယ္ 
စဥ္ က ေလးဘဝမွ ယခုခ်ိန္ ထိ မိမိတို႔၏ 

၂၀၁၂ ႏွင္ ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္  ရဟန္ းသိကၡာ ခံယူခဲ့ၾက ေသာ ဘုန္ း ေတာ္ ႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္း

ႀကီးျပင္ း လာရသည္ ့ ပတ္ ဝန္ က်င္ ၊ 
မိသားစုကို ျပန္ လည္ ဆန္ းစစ္ ခဲ့ၾကၿပီး  
ေ႐ွ႕ဆက္ အသက္ တာတြင္  ဘုရားသခင္  
ရဲ႕အလို ေတာ္ အတိုင္ း  ေလ်ွာက္ လွမ္ းရမည္ 
ျဖစ္ သည္ ။ 

 ဤသင္ တန္ းတြင္  ECC အဖြဲ႔မွ 
Bishop Stephen Tje Phe, Bishop John 
Saw Yaw Han, Bishop John Mahn 
Hsane Hgyi,Fr. Simon Tin Mg, Fr. Hen-
ry, Fr. Cyprian Ag Win, Fr. Vinny Jo-
seph, Fr. Victor Mg Thit, Sr Ida, Sr. 
Ada တို႔မွ အသီးသီး  ေဝငွခဲ့ၾကပါသည္ ။  
သင္ တန္ း၏  ေနာက္ ဆံုး  ေန႔တြင္   ေခ်ာင္ 
းသာသို႔  အပန္းေျဖ ခရီးစဥ္  ထြက္ 
ခဲ့ၾကပါသည္ ။

Pathein OSC



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

သာသနာ ျပန္႔ပြားေရး ရက္သတၱပတ္
 ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ သာ 
သနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း တစ္ 
ရက္တာသင္တန္းကို အင္းစိန္ၿမိဳ႕႐ွိ စိန္ပီ 
တာႏွင့္ စိန္ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က နံနက္ 
၈နာရီမွ ညေန ၅နာရီအထိ ေအာင္ျမင္စြာျပဳ
လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ပထမဦးစြာဘုရားသ
ခင္အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ လိပ္ပုတ္ကုန္း 
ေက်းရြာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ဘင္ခရာအဖြဲ႔မွ သာသနာအသီးသီးမွသာ
သနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအားႀကိဳဆိုခဲ့ၾက
ၿပီး လိႈင္သာယာဘုရားေက်ာင္းမွ သာသနာ 
ျပဳကေလးသူငယ္မ်ားက တိုက္ႀကီးငါးတိုက္ 
တြင္ သာသနာျပဳေနၾက ေသာ သာသနာျပဳ 
မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ 
အဝါေရာင္(အာ႐ွတိုက္)၊ အျပာေရာင္ (ၾသစ 
ေတး လ်တိုက္)၊ အျဖဴေရာင္(ဥေရာပတိုက္)၊ 
အနီေရာင္(အေမရိကတိုက္)၊ အစိမ္းေရာင္ 
(အာဖရိကတိုက္) စသည့္အေရာင္ငါးေရာင္ 
ပါဝင္ေသာ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ဖဲႀကိဳးမ်ား 
ကို ထြန္းညႇိတပ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ 
Fr. Peter Lewis (SDB) မွသမၼာက်မ္းစာကို 

ရြတ္ဆိုပလႅင္တင္ေပးၿပီး ဆုေတာင္းျခင္း 
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ Isabella 
Pyone Pyone Aung (PMS) မွ ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ျခင္းျပန္႔ပြားေရးအသင္း 
အေၾကာင္းကိုေဝမွ်ခဲ့ၿပီး၊ အဘိုးမြန္ဆီေညာ္ 
ေဂၚဒြင္မွ သားငယ္ သမီးငယ္မ်ားအား ဆံုးမ 
စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ပထမပိုင္း အစီ 
အစဥ္မ်ားအဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

 ဒုတိယပိုင္း ပို႔ခ်ျခင္း အစီစဥ္မ်ား 

တြင္ Fr. Raymond Than ႏွင့္ Fr. Peter 
Lewis တို႔မွ "World Mission Sunday" 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Sr.Kathy (GS) 
မွ "အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္းေလး
စားျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Sr. 
Agatha (FMA)၊ Sr. Nicholas (FMA)၊ Sr. 
Lucia (FMA) တို႔မွ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အတုယူစံထားရမည့္ ဓမၼအာဇာနည္ရဟႏၱာ 
ေလးမ်ားျဖစ္ေသာ သံဂ်ိဳေဆးဆန္ကက္ဒရီး 

ယို၊ သံေဒါမိနစ္ဆာေဗယိုႏွငိ့ သံတာထေရ
ဇားေလးအေၾကာင္းမ်ားကုိ႐ွင္းလင္းပို႔ခ်ေပး
ခဲ့သည္။

 တတိယပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ကက္သ 
လစ္ အသင္းေတာ္အေၾကာင္း၊ ဝတ္ျပဳကိုး 
ကြယ္ျခင္းအေၾကာင္း၊ Missionary Child-
hood အေၾကာင္းႏွင့္အျခားအေထြေထြဗဟု
သုတမ်ား ေမးျမန္းျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကိုျပဳ
လုပ္ခဲ့သည္။

 ထို္႔ေနာက္ ညေန ၃နာရီအခ်ိန္တြင္ 
စုေပါင္းမစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို အတူတ 
ကြ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ေန႔တာသင္တန္းကို
အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

 သင္တန္းကို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာအတြင္းရွိ သာသနာ ၂၂ ခုမွ ကေလး 
သူငယ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမ်ား စုစုေပါင္း 
၁၀၀၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

    ဤသင္တန္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 
အဖက္ဖက္မွဝိုင္းဝန္းကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားအား
လံုးကုိအထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိေၾကာင္းမွတ္
တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

Credit: Pyone Pyone Aung (PMS)

ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာလုံးဆုိင္ရာ ဓမၼဆရာဆရာမမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း
 ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာအတြင္းရွိ ဓမၼဆရာ 
ဆရာမမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ေမာ္လၿမဳိင္ 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ရွိ သက်က္ေက်းရြာ 
စိန္မုိက္ကယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၁) 
ရက္မွ (၁၄)ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမ 
စုစုေပါင္း (၃၅)ဦး တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

 ဝတ္ေစာင့္ပြဲကုိ စိန္မုိက္ကယ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး မာေတဦးမ်ိဳးခ်စ္ႏွင့္ ဓမၼဆရာ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးဟင္နရီတုိ႔က ပူးေပါင္းဦးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဟူးဘက္မ်ိဳးသန္႔ဦးက ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏လူမႈ 
ေရးဆုိင္ရာ သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊ အမ်ား 
အက်ိဳးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအားဦးစားေပး၍ 
အထူးဂရုစုိက္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္ခြဲေဝမႈႏွင့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈ၊ စီပြားေရး 
လုပ္ငန္းတြင္ တရားမွ်တမႈ၊ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေသာ 
အရာမ်ားကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရေသာတာဝန္၊ အဆင့္ 

ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းစည္းလုံးညီညြတ္မႈ 
စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 “ဒီလုိမ်ိဳးတစ္ႏွစ္တစ္ခါ ဓမၼဆရာမ်ား ျပန္လည္ဆုံ 
ေတြ႕တာကအင္မတန္မွ ခြန္အားရစရာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ 

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း
 ေတာင္ငူသာသနာ၊ လိပ္သိုစိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ေရႊႏွလုံးေတာ္ကြန္ဖရင့္ႏွင့္ 
ဇလဲကြန္ဖရင့္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃၀ ရက္ 
တို႔က က်င္           ပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္း တြင္ ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ဘုရားေက်ာင္း၌ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ အာပတ္ေျဖျခင္းအခမ္းအနား ကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Rev. Fr.Daniel အာခိုး၊Rev.Fr.Noel ေက်ာ္စိန္ဝင္း ႏွင့္ Sr.ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ တို႔မွဦးေဆာင္က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေက်းဇူးတင္မစၦားတရား 
ေတာ္ျမတ္ကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၿပီး စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ အသင္း 
သူ အသင္းသားမ်ား မစၧားတရား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 တရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္ မရိွဆင္းရဲေသာလူနာမ်ားထံသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ 
အားေပး လႉဒါန္းေပးခဲ့ၾကၿပီး ပါဝင္သူ (၅၂)ဦးရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

စာမ်က္ႏွာ ၉ သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 9

ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာတြင္ ခရစ္္ယာန္မ်ားစုေပါင္းမိတ္သဟာရ က်င္းပျခင္း

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ မွ ၂၄ 
ရက္အထိ ၃ ရက္တာခရစ္ယာန္မ်ား မိတ္ 
သဟာရပြဲကို ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာရွိ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးေရမြန္ေစာဖိုးေရ၏ ေက်ာင္းတိုက္ 
တြင္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ 
မ်ားသာမက ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္က်င္း
ပျမဲျဖစ္ေသာခရစ္ယာန္မိတ္သဟာယကုိ 
၁၉၉၆ မွစတင္၍ ထားဝယ္ႏွင့္ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႔ 

တြင္ တလွည့္စီက်င္းပခဲ့ရာ ၁၆ ႀကိမ္္ရွိခဲ့ၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ယခုတဖန္ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ 
၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပခဲ့ျခင္း  ျဖစ္သည္။ 

      အဓိကအစီအစဥ္ အေနျဖင့္ အတူ 
တကြ သမၼက်မ္းစာမ်ားကို ေလ့လာေထာက္ 

ရႈျခင္းကို မနက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ကရင္ 
ေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို 
ညေနပိုင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
အဓိကျပဳ လုပ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခရစ္ 
ယာန္မ်ားအတူတကြလက္တြဲကာ ေဒသရွိ 
ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးကို ေမ်ာ္ကိုး 
၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအခမ္း
အနားမ်ားတြင္စုေပါင္းပါဝင္ကာ ခရစ္ယာန္ 
သားသမီးမ်ား အတူတကြ စည္းလံုးမႈရွိရန္ 
လည္းျဖစ္သည္။ ပြဲေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေသာ 
သိကၡေတာ္ရ ဆရာ မက္သရူးေအးက "ဒီလို 
ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ခရစ္ယာန္မ်ား ပိုမိုရင္းနီး 
ေစေအာင္ ရည္ရြယ္သည္သာမက သမၼာ 
က်မ္းစာကို ကရင္မ်က္ လံုးျဖင့္ ဖတ္ၾကား 
ၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ရည္ရြယ္
သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။" တက္ေရာက္ 
လာ ေသာသူမ်ားမွာ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး 
ဘသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား 
အဓိကအားျဖင့္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

Deacon Nicholas (OSC-MLM) 

မေဇာ ၊ သကန္ ေက်းရြာမ်ားမွ မိခင္မ်ား ပထမႀကိမ္ ဝတ္ေစာင့္ပဲြႏွင့္ 
အသင္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းအစည္းေဝးျပဳလုပ္

 ေမာ္လၿမိဳင္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ 
အတြင္းရွိ မေဇာ၊ သကန္ေက်းရြာမ်ားမွ 
မိခင္မ်ား ပထမႀကိမ္ ဝတ္ေစာင့္ပဲြႏွင့္ မိခင္ 
မ်ားအသင္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း အစည္း 
အေဝးကို မေဇာအေရွ႕ပ်ဥ္ေခ်ာင္ရြာတြင္ 
ေအာက္တုိဘာလ ၁၃  ရက္ႏွင့္ ၁၄ ရက္တို႔ 
က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ထိုဝတ္ေစာင့္ပဲြႏွင့္ အစည္းအေဝး 
ကုိ မေဇာ၊ သကန္ရြာ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ 
Fr. Peter Gyi မွ ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္ေပး 
သည္။ မိခင္မ်ားအသင္း ဝတ္ေစာင့္ျခင္း၏ 
ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ အက်င့္မပါေသာယုံၾကည္ 
ျခင္းသည္အေသျဖစ္၏” (ယာကုပ္ ၂း၁၇)  
ျဖစ္သည္။

 “လြန္ခဲ့ေသာ (၄)ႏွစ္မွာ တစ္ခါဖြဲ႔ 
စည္းခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီတစ္ခါက်ေတာ့ ပုိၿပီးစနစ္ 
က်တဲ့ မိခင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္ 
လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္တယ္။ မိခင္ေတြရဲ႕အ 
ေရးပါမႈကုိ တန္ဖုိးထားတဲ့သေဘာ၊ မိခင္ 
ေတြကုိ သာသနာမႈေတာ္ထဲမွာ ေနရာေပး 
တဲ့သေဘာ၊ သူတုိ႔ရ့ဲပါ၀င္မႈေတြဟာ အေရး 
ႀကီးတယ္ဆုိတဲ့သေဘာမ်ား သိရွိရန္ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ သာသနာတစ္ခုရဲ႕ အင္အားက 

ဒီအသင္းအဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္း 
အဖြဲ႔အင္အားေကာင္းမယ္ဆုိရင္ သာသနာ 
ရဲ႕အင္အားေကာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ မေဇာ၊ သကန္မွာ ခုိင္မာေသာ 
မိခင္မ်ားအသင္းျဖစ္ဖုိ႔ ဖဲြ႔စည္းေပးျခင္းျဖစ္ပါ 
တယ္” ဟု ဖာသာရ္ပီတယ္ႀကီးကေျပာ 
သည္။

 မိခင္အသင္း ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ 
ဖာသာရ္ဖိလစ္ေရႊႏွင့္ ဖာသာရ္ၾသဂုတ္စ 
တင္းေရႊ တုိ႔လာေရာက္ ဝိညာဥ္ခြန္အားေပး 
ေပးခဲ့သည္။ မိခင္မ်ား၏ သားသမီးအေပၚ 
တြင္ ထားရွိေသာ ေမတၱာစိတ္သည္ အေရး 
ပါ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း အသင္းေတာ္မွာမိခင္ 
ဘာသာဝင္ လူဝတ္ေၾကာင္မ်ား၏ အေရးပါ 

မႈ၊ (being Christian and full time Chris-
tian) ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္  
ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ေဝငွေပးခဲ့ၾကသည္။ ဝတ္ေစာင့္ပြဲႏွင့္ 
အစည္းအေဝးပြဲတြင္ မိခင္မ်ား စုစုေပါင္း 
(၉၆) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

   OSC-MLM

ဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ကုိယ္ရဲ့အေတြ႔အၾကံဳ 
ေတြ ဖလွယ္ၾကတယ္၊ ေဝငွၾကတယ္။ ကုိယ္ရဲ႕အားနည္း 
ခ်က္အားသာခ်က္ေတြကုိပုိၿပီး ျပန္ျမင္ေတြ႔လာတယ္။ ဘယ္ 
လုိမ်ိဳးသာသနာ့ အမႈေတာ္ကုိ ဘယ္လုိဆက္လုပ္မလဲဆုိတာ 
ကုိလဲ ဒီလာေရာက္ပုိ႔ခ်ေပးတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစီကလည္း 
နည္းလမ္းေတြ၊ ေခတ္အေျခအေနေတြကုိလည္းပုိၿပီးသိလာ

ရတယ္။” ဟု ဝတ္ေစာင့္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဆရာေဂးလ္ 
ဘက္ ေစာဂ်ိဳးဂ်ိဳးက ေျပာသည္။

 ဝတ္ေစာင့္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ 
ကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဓမၼဆရာမ်ား၏ 
ဝိညာဥ္တိုးတက္ေရး၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေစေရး 
ႏွင့္ သာသနာ့ အမႈေတာ္ေဆာင္ရာတြင္  စိတ္ထန္သက္မႈရွိရန္ 
ေခတ္ႏွင့္အညီ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးတက္ေရးအတြက္ 

ယခုကဲ့သို႔ ဝတ္ေစာင့္ရင္း မြမ္းမံသင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဝတ္ေစာင့္ပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး ဟင္နရီက ေျပာသည္။ 
ထို(၄) ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ပြဲတြင္ ဆရာေစာဖုိးဂၽြန္၏ ဓမၼ 
ဆရာအမႈေတာ္ေဆာင္ (၂၅) ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီကုိလည္း 
စုေပါင္းက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

(OSC-MLM)

စာမ်က္ႏွာ ၈ မွ အဆက္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ပြဲေန႔က်င္းပ
 ပုသိမ္ဂိုဏ္္းအုပ္သာသနာပိုင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္႔ပီတာကာသီျဒယ္တြင္ ၂၇.၉.၂၀၁၈ ေန႔ 
၌ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ပြဲေန႔ကို က်င္းပပါသည္။ ထိုေန႔နံနက္ (၆)နာရီ မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Charles ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖရန္စစ္တို႔မွ ပြဲေန႔အတြက္မစၧားတရား
ပူေဇာ္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရဟႏၲာစိန္ဗင္းဆင္း၏ အထုပၸတိကိုလည္း ေဝမွ်ေပးပါသည္။ 
ဆက္လက္၍ အသင္းသား၊ အသင္းသူမ်ားမွ က်မ္းစာဖတ္ရႈ ့ျခင္း၊ လွဴဖြယ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား
ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါသည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ ဘာသာဝင္မ်ားအား 
ေပါင္မုန္႔မ်ားေဝငွေပးပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မက်န္းမာေသာ လူမမာမ်ားထံသြားေရာက္၍ 
ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ ေဆးထိုးကူညီေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲပါသည္။ 
       နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

ပုသိမ္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ 
ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတာ ကယ္ 

သီျဒယ္တြင္ ေအာင္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ 
၅ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ဝတ္ေစာင့္ပြဲတြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ 

သာသနာမွ သာသနာအသီးသီးတြင္၊ ေဒသ 
အသီးသီးတြင္ ဘုရားသခင္ ၏ အမႈေတာ္ကို 
ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား 

စုစုေပါင္း အပါး ၈၀ ေက်ာ္ စုေပါင္းပါဝင္ခဲ့ 
ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ၏ ေခါင္းစဥ္ 
မွာ" Transfiguration " ျဖစ္ၿပီး ရဟန္းေတာ္ 
မ်ား၏ ဝိညာဥ္အားေဆးအျဖစ္ ေဟာေျပာပို႔ 
ခ်ေပးသူမွာ Fr. Sony Varghese from In-
dia ျဖစ္ပါသည္။

  ဤ ၅ ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
အခ်ိန္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဘုရား 
သခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၾကၿပီး အတူတကြ စိပ္ 
ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမ်ာ္ျခင္း၊ 
မနက္ေမတၱာမ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္းတို႔ကိုဆိတ္ 
ၿငိမ္စြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ 
ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းျဖင့္ 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာျခင္း၊ ဘုရား 
သခင္ထံ ျပန္လာျခင္း၊ အနာဂတ္တြင္ ထမ္း 
ေဆာင္ရမည့္ ဘုရားသခင္ ၏ အမႈေတာ္ကို 
ထမ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဝိညာဥ္ခြန္အား၊ ကာယ 
ခြန္အားမ်ား ရ႐ွိၾကပါသည္။

   Pathein OSC

သက္ႀကီးသီလရွင္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္
 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အပိုင္ ပုသိမ္ၿမိဳ ့၊ မင္း 
ႀကီးလမ္းရွိအဖြားေဆာင္သက္ႀကီးသီလရွင္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ၂၀၁၈ 
ေအာက္တိုဘာ (၅)ရက္ မွ (၈)ရက္ အထိ အဖြားေဆာင္ရွိ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာ (၅)ရက္ေန ့ညေန (၅)နာရီတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Paul 
မွမစၧား တရား ေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို စတင္ခဲ့ပါသည္။၂၀၁၈ေအာက္တို 
ဘာလ(၆) ေန ့ နံနက္(၆)နာရီ မစၧားအၿပီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Pual မွ ၾသဝါဒျမြက္ၾကားေပးပါ 
သည္။၂၀၁၈ေအာက္တိုဘာလ (၈)ရက္ ေန ့ ညေန (၅) နာရီတြင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ေျမွာက္ျခင္း၊ 
သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းျဖင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
             နန္ ့ဂ်ဴလို္င္ေအး ( ပုသိမ္ )

မယ္ေတာ္ တမန္ေတာ္ (၆) လပတ္ အစည္းအေဝး
 ပုသိမ္ဆရာေတာ္အပိုင္ မာရီးယားတမန္ေတာ္. ဇုံ(၃)ဇုံ မွ (၆) လပတ္ေကာ္မီစီအုမ္း 
အစည္းအေဝးကို၂၀၁၈ေအာက္တိုဘာလ (၁၄) ရက္ေန ့တြင္ -ပုသိမ္- စိန္ ့ပီတယ္ကာသီျဒယ္ 
ရွိ Diocese သာသနာ့ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းေန႕ နံနက္(ရ)နာရီ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၃)ပါးတို ့ မွ ပူေဇာ္ေပးပါသည္။ ဆက္လက္၍  
Father ေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ ၾသဝါဒ ျမြက္ၾကားေပးခဲ့သည္။ မစၧားတရားအၿပီး နံနက္(၉)နာရီတြင္ 
အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ၊ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 
မိမိတို ့ဇုံ၏ ေဆာင္ရြက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ 
အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို ့ရန္ကုန္မွ တာဝန္ခံဘရာသာရ္ (၁)ပါး၊ ဇုံ (၃)ဇံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
စုစုေပါင္း (၆၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။                       နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ဖယ္ခုံတုိက္နယ္္ ကက္သလစ္လုပ္ငန္းအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး
 ဖယ္ခုံတုိက္နယ္လုံးဆုိင္ရာ ကက္ 
သလစ္လုပ္ငန္း(ဖခင္)အသင္းမွ (၅၄) ႀကိမ္ 
ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ 
အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ဖယ္ခုံတုိက္နယ္ 
ဓမၼာရုံ၌ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၁၂ 
ရက္အထိ ၃ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။

 ထုိဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအ 
ေဝးတြင္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအလုိက္ ဓမၼေတး 
သီခ်င္းမ်ား အဆိုၿပိဳင္ျခင္း၊ ေန႔တစ္ပုိင္းဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္း အျဖစ္ တစ္နာရီ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ 
ကမၼဌါန္း ေထာက္ရွဴျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး 
အသိပညာ ပို႔ခ်ေဝမွ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။

 ထုိ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္း 
အေဝးတြင္ Fr. Edward Nan မွ ဝတ္ျပဳျခင္း 
ဆုိင္ရာ၊ Fr.Robert မွ PIME သာသနာျပဳ 
အေၾကာင္း၊ Fr. Thomaso Chit Thar မွ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ Fr. 
Paquale Le မွ ဖခင္တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား စ 
သည့္ ေခါင္းစဥ္ အသီးသီးျဖင့္ လာေရာက္ 
ေဝမွ်ပ႔ိုခ်ခဲ့ပါသည္။

 “ဒီဝတ္ေစာင့္ျခင္း လာတက္ရျခင္း 
ဟာ ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါ 

တယ္။ ညီအစ္ကုိေတြနဲ႔အတူ ဆုေတာင္း 
ဝတ္ေစာင့္ရသည့္ အတြက္လည္း မ်ားစြာ 
ဝမ္းသာမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
မွာ လာေရာက္ေဝမွ်သြားတဲ့ ဝတ္ျပဳျခင္း 
ဆုိင္ရာအေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကိုအမ်ား 
ႀကီးသတိေပးႏုိးထမႈျဖစ္ေစပါတယ္။ ဘုရား 
ေက်ာင္းသာတက္ၿပီး ဝတ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာအ 
ေၾကာင္းေတြကို သတိမထားမိတဲ့ ကၽြန္ 
ေတာ့္အတြက္ ျပန္လည္အသက္ဝင္ေစပါ 
တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒို႔နယ္ေတြအထိလာေရာက္ 
သာသနာျပဳတဲ့ PIME ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ 

ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံမႈႏွင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ သာ 
သနာျပဳစိတ္ဓါတ္လည္း သိခြင့္ရေတာ့မ်ား
စြာအားရပ္ေက်နပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးတည္ေဆာက္ရာမွာ ဖခင္တစ္ဦးအေန 
ျဖင့္ မိသားစုမွာ ရပ္ကြက္မွာ တုိက္နယ္မွာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ေတြမွာ ပါဝင္ႏုိင္မဲ့အခြင့္အေရး
မ်ားစြာရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သယ္ေဆာင္ရန္ 
တာဝန္ရွိတဲ့ အေၾကာင္းလည္း သိရတယ္။ 
ၿပီးေတာ ့  ဖခငတ္ာဝနဝ္တၱာရားေတြဆုလိည္း 
ကိုယ္သတိ မထားမိတဲ့ ကေလးအေပၚ ပုံ 
သြင္းရမဲ့ စိတ္ဓါတ္၊ ဝိညာဥ္အသိေတြကို 

လည္း ပုိသတိထားသိလာေစခဲ့တဲ့အတြက္ 
မ်ားစြာေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္” ဟု ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
ႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေတာင္ႀကီးသာသနာ 
နမ့္စန္ၿမိဳ႕မွ ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ ကက္ 
သလစ္လုပ္ငန္း (ဖခင္)အသင္းသားတစ္ဦး 
ျဖစ္သူ ဦးေပါလုရိန္ မွ လုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
ဤ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ 
ဖယ္ခုံတိုက္နယ္အတြင္းရွိ ကက္သလစ္ 
လုပ္ငန္း (ဖခင္)အသင္းမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္ 
(၅၁၈)တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

            OSC-PEKHON

ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ (၅)ႏွစ္တာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း

 ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာ၏ (၅)ႏွစ္တာ စီမံကိန္းေရး 
ဆြဲျခင္း ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ 
ကက္သလစ္ဓမၼာရံုတြင္ ယခုလ (ေအာက္ 
တိုဘာလ) ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ၃ ရက္ 
တာ ရက္တာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ၅ ႏွစ္တာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းတြင္ 

(၁) ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရး၊ (၂) 
ပညာေရး၊ (၃) ဌါေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္
အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 
ေရး၊ (၄) အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္ 
တင္ေရးႏွင့္ (၅) ဘက္စံုလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရးဟူ၍ က႑ႀကီး (၅)ရပ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း အစည္းအ 
ေဝးတြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာဆီး 
လ်ိဳအားသိုက္၊ ဆရာေတာ္ႀကီး မာတီးယာ 
ဦးေရႊ(ၿငိမ္း) အျပင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလ 
ရွင္မ်ား အပါအဝင္ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း (၇၂) 
ဦးပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

 ဤကဲ့သို႔ (၅)ႏွစ္တာ စီမံကိန္းအား 
ေအာင္ျမင္စြာ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းစည္း 
ေဝးပြဲ အစီအစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕ေရး 
အတြက္  တိုက္နယ္အသီးသီးမွကိုယ္သား
လွယ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ TGI - KMSS ဝန္ထမ္း 
မ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

    (OSC - TGI)

ကက္သလစ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဝတ္ေစာင့္
 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္အပိုင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕စိန္႔ပီတယ္ ကာသီျဒယ္တြင္၂၀၁၈ 
ေအာက္တိုဘာလ (၁၄)ရက္ ေန ့တြင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဝတ္ 
ေစာင့္ခ့ဲၾကပါသည္။ ထိုေန႔ နံနက္ မစၧားတရား အၿပီးတြင္(၉)နာရီတြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္မွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ စတင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ၾသဝါဒ ျမြက္ၾကားေပးပါသည္။ ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္၌ ေက်ာင္းထိုင္ မြန္ဆီ 
ေညာ္ဝီးဖရက္ ျမင့္စိုးမွ ၾသဝါဒျမြက္ၾကားေပးပါသည္။ ထို ့ျပင္စုေပါင္း၍စိပ္္ပုတီးစိပ္္ျခင္းႏွင့္ 
မယ္ေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳဖြယ္ ဓမၼေတးသီခ်င္းကို ဧက်ဴးသီဆိုၾကလွ်က္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ 
ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကို ခံယူၾကၿပီး ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းသို ့ ဆရာ၊ဆရာမ (၂၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
               နန္ ့ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)
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ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

"လူငယ္မ်ား၊ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ဆန္းစစ္ျခင္း" ေခါင္းစဥ္ 
ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၁၅ 

ႀကိမ္ေျမာက္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မ်ား 
စြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်နပ္ေသာ ရလဒ္ျဖင့္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ညီလာခံ အဖြင့္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
စိန္ပီတာ ရင္ျပင္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္ ကိုယ္တိုင္ ဦး ေဆာင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၿပီး 
ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ လူထု 
ပရိသတ္မ်ားစြာ တက္ေရာက္ နာယူခဲ့ၾက 
သည္။

ထူးျခားခ်က္မွာ တ႐ုတ္ျပည္မွ ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါး ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဤသူႏွစ္ပါးလာေရာက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်ိန္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မ်က္ရည္ 
က်ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါးသည္ ညီလာခံ အဆံုးထိ မေနၾကဘဲ ႏွစ္ပတ္တာ 
ၿပီးေသာအခါ ျပန္လည္ ထြက္ခြါသြားခဲ့ၾကသည္။

ညီလာခံအဖြင့္ဆုေတာင္းျခင္းကို ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံ 
တိုင္းမွ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေရြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ သီးျခား ဖိတ္ၾကားေသာ ဆရာေတာ္ ၁၀ ပါးႏွင့္ 
ကာဒီနယ္ ၁၄ ပါး၊ စုစုေပါင္း ၂၅၀ ခန္႔ ႏွင့္ လူငယ္ ၃၅ ဦး ပါဝင္သည္။

ျမန္မာျပည္၏ ပထမဦးဆံုး ရဟန္းအမတ္ျဖစ္ေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္လည္း 
အျခား ကာဒီနယ္ သံုးပါးႏွင့္အတူ ညီလာခံ၏ သဘာပတိ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသ
ည္။ ကာဒီနယ္က လူငယ္မ်ားသည္ အသံုးမက်သူမ်ား (useless) မဟုတ္ အသံုးခ် 
မခံရသူမ်ား (used less) ျဖစ္ၾကသည္ဟု ညီလာခံ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး က႑တစ္ခုတြင္ 
ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ လူငယ္ ၃၅ ဦး 
ခန္႔တုိ႔အား ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ 
၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လူငယ္မ်ားက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေက်းဇူးတင္စာ တစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့ၾက 
သည္။ လူငယ္မ်ားထဲတြက္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ မဟုတ္သူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံက လူငယ္မ်ားထံ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ 
ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထိုသဝဏ္လႊာကို ညီလာခံ အပိတ္မစၧားတြင္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုသဝဏ္လႊာ 
တြင္ အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ား အသံကို ၾကားၿပီး လူငယ္မ်ားႏွင့္ အတူ ခရီးဆက္ရန္ 
အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ လူငယ္တို႔၏ စိတ္ဇြဲထက္သန္မႈျဖင့္ ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ေသာ အနာဂတ္ကို 
ဖန္တီးေပးၾကရန္ ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ 

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံ အပိတ္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းကို စိန္ပီတာ ဗိမာန္ေတာ္ 
ႀကီးထဲ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ မစၧားတရားေတာ္တြင္ နားေထာင္ျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသစြာ 
ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ သက္ေသခံျခင္း လမ္းစဥ္သံုးခုကို ၾသဝါဒတြင္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျမစ္ႀကီးနားဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဒၚတန္အား 
ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ကိုယ္စား ညီလာခံတက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး 
သည္ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္ေကာ္မရွင္၏ နာယကလည္း ျဖစ္သည္။

သဘာပတိ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္အတူ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေနရင္း ျမန္မာ 
ျပည္ရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ သတင္းစကား ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

ဗာတီကန္
၁၂ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၈

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ျမန္မာျပည္မွ လူငယ္ေမာင္မယ္ သားသမီးအေပါင္းတို႔

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ညီလာခံ၌ ပါဝင္ရင္း ေရာမၿမိဳ႕ ဗာတီကန္မွ ႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္သလိုက္ပါတယ္။ အားလံုးသိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ယခု က်င္းပေနတဲ့ ညီလာခံဟာ “လူငယ္မ်ားရဲ႕ ဘဝ 
အသက္တာ” နဲ႔ သက္ဆိုင္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္ 
စား လွယ္ေတာ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ၾကပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ 
ႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး ဒီလိုညီလာခံမ်ိဳးမွာ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာ ညီလာခံဟာ ထက္ဝက္နီးပါး ၿပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ။ ညီလာခံမွာ ပါဝင္သူအားလံုး ဝမ္းသာၾကတယ္၊ 
အားရၾကတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ႏွင့္အတူ ကာဒီနယ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ဘုန္းေတာ္ ႀကီးနဲ႔ သူေတာ္စင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား အားလံုးကိုယ္စီ ေျပာေနၾကတာက ဒီညီလာခံဟာ တမူ ထူး 
တယ္၊ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ထဲက လူငယ္မ်ားသာမက ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးမေရြး လူငယ္တိုင္းအတြက္ 
အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိတယ္၊ လူငယ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲ ေပး ႏိုင္စြမ္းမယ့္ ညီလာခံ တစ္ခု 
ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစဖို႔ ဆက္လက္ 
ဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔ သတိ ေပးလိုက္ပါရေစ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ခံစားရတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔၊ လူႀကီးမိဘမ်ား 
အေနနဲ႔ လူငယ္မ်ားကို အေရးေပးသင့္သေလာက္ မေပးၾက ဘူး လို႔ ခံစားမိတယ္။

မဟတၱမဂႏၶီ ေျပာခဲ့သလို - 

- လူငယ္မ်ားဟာ အသံုးမက်တာ မဟုတ္ဘူး
    လူငယ္မ်ားကို အသံုးမျပဳၾကတာ။

- လူငယ္မ်ားဟာ မစဥ္းစားတတ္သူမ်ား မဟုတ္ဘူး
    လူငယ္မ်ား စဥ္းစားတာကို နားလည္မေပးတာ

- လူငယ္မ်ားဟာ ေတာ္လွန္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားမဟုတ္ဘူး
    လူငယ္မ်ားဟာ အနာဂတ္ရဲ႕ ပေရာဖက္ေတြ ျဖစ္ေနတာ

ျမန္မာျပည္လူငယ္မ်ားအတြက္ တိုးတက္လမ္းမ်ားစြာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ျမင္ပါတယ္။ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
အစိုးရမင္းမ်ား၊ လူႀကီးမဘိမ်ား၊ လူငယ္မ်ား အားလံုးေသာ တိငု္းသူျပညသ္ားမ်ား အားကိုးအားထားျပဳႏိငုသ္ည္ ့
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံ၊ စစ္မက္ကင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံ၊ ဘက္စံုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေမတၱာတရား 
လႊမ္းမိုးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းရင္း ...

 ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဒၚတန္   ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)
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ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျပည္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲ
 ျပည္သာသနာဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
စုစုေပါင္း၂၄ပါးတို႔သည္ စက္တင္ဘာလ 
၂၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ျမဳိ႔မွ 
ဝတ္ေစာင့္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
လြိဳင္ေကာ္သာသနာ ေဒါငံခါးတိုက္နယ္ရိွ 
Reparation သီလ႐ွင္ဂိုဏ္း၏ Fr. Carlo 
Salerio Centre သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။

 ျပည္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ 
ေနရာသို႔ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ 
နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ထိုေန႔တြင္ 
လြိဳင္ေကာ္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ 
သာ သ နာ့ အ က်ိဳးေ တာ္ေ ဆာ င္ မ်ားႏွ င့္  
မိတ္သဟာရဖြဲ႔၍ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ အားက 
စားပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ 
ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ အတူ လြိဳင္ေကာ္ 
ေသာ သ နာ့ အ က်ိဳးေ တာ္ေ ဆာ င္ မ်ား မွ  
ကယား႐ိုးရာအစားအစာမ်ားျဖင့္ တည္ခင္း 
ဧည့္ခံခဲ့သည္။

 ၎ညေန ၈ နာရီတြင္ ျပည္ဂိုဏ္း 
အုပ္သာသနာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္ 
လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ဆရာ 
ေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ အဖြင့္ၾသဝါဒျမြက္ 
ၾကားေပးခဲ့သည္။

 ျပည္သာသနာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ 
ဝတ္ေစာင့္ပြဲသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ 
ညပိုင္းမွ ၂၉ ရက္ေန႔ အထိ ၅ ရက္တာ 

ၾကာႁမွင့္ခဲ့ၿပီး အဖဆရာေတာ္မ်ား၏ ဆုံးမ 
လမ္းၫႊန္ၾသဝါဒမ်ား၊ ဝိညာဥ္ေရးရာ အား 
ျဖည့္မႈမ်ား၊ ဆုေတာင္းပဌာနာမ်ားျဖင့္ရဟန္း 
ဘဝအသက္တာကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္
ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

 ဝတ္ေစာင့္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားသည့္ည
တြင္မူ လိြဳင္ေကာ္သာသနာ ဒီေမာဆို ကိုး 
ပင္းမိသားစုမွ မိုးသည္းထန္သည့္ၾကားက 
ပင္ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာဧည့္ခံေကြၽးေမြးခဲ့သည္။ 
စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ပိုင္း 
တြင္ ေဂါက္႐ိုက္ျခင္း၊ လြဳိင္ေကာ္ၿမဳိ႕၏ 
အထင္ကရေနရမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ 

ပတ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာဝင္မ်ားမွ တည္ခင္းဧည့္ခံေသာ ႐ိုး 
ရာေခါင္ရည္ႏွင့္ အစားစားမ်ား သုံးေဆာင္ခဲ့ 
ၾကသည္။

ျပည္သာသနာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္ 
လည္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သာသ 
နာသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကရာ စက္တင္ 
ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေနလည္ပိုင္းတြင္ ျပန္ 
လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္ဂုိဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ အလက္ဇျႏၵားဦးျပဳံးခ်ိဳ သည္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးေပးအပ္ေသာ အလႉေငြမ်ား 

ကို ကာဒီနယ္ကိုယ္စား စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ 
အစိုးရဌာန လူႀကီးမင္းမ်ားထံ သြားေရာက္ 
ေပးအပ္ရသျဖင့္ ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို (၂) 
ရက္တာသာ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 ဝတ္ေစာင့္ပြဲအတြက္ ေႏြးေထြးျပဴ 
ငွာစြာဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ဝတ္ေစာင့္ပြဲတြင္လည္း 
လိုအပ္သည့္အရာမ်ား အစစအရာရာ ပံ့ပိုး 
ေပးခဲ့ေသာ ဖယ္ခုံသာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ားကို 
ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။  
   Pyay-OSC

ျပည္ကက္သလစ္သာသာနာ ဆီဖန္ဆင္းျခင္းမစၦားႏွင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားထံ 
ရဟန္ေတာ္မ်ားမွ ကတိ သစၥာျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း 

 ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ စိန္ေပါလ္ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာ္ေတာ္ႀကီး၌ ေအာက္တို 
ဘာလ (၇)ရက္ တနဂၤေႏြ နံနက္၈နာရီ တြင္ ဆီဖန္ဆင္းျခင္းမစၦားႏွင့္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ထံ 
ရဟန္ေတာ္မ်ားမွ ကတိသစၥာ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း အခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာတစ္ခုလုံးမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾက 
ၿပီး မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ထို႔အတူ ျပည္သာသနာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းက်င္းပျမဲျဖစ္သည့္ ျပည္သာသနာအား မႈိင္း

မေတာ္မူေသာလာဆလက္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ႀကီးအား ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ 
၂၃ရက္ တနဂၤေႏြ ေန႔နံနက္ ၈နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ႀကီးတြင္ 
ဆရာေတာ္ႏွင့္ တကြ ရဟန္းေတာ္ ၂၉ ပါး၊ ကိုရင္ ၂၄ပါး၊ သီလရွင္ အပါး ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ 
ဘာသာဝင္ ၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ပြဲေတာ္ကို စည္းကား သိုက္ၿမဳိက္စြာ 
က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

        Pyay-OSC

ဆုေတာင္းျခင္းဟာ အသင္းေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ နတ္ဆိုးကို ခုခံဖို႔ အေကာင္းဆံုး လက္နက္ ျဖစ္ပါတယ္
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ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ 
(၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

 ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုး
ဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ (၁၂)
ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
ႏွင့္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ 
လ (၈)ရက္မွ (၁၃)ရက္ေန႔အထိ နန္႔လိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတိုက္နယ္ စိန္မိုင္ကယ္ 
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ၂ ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို 
ျမစ္ႀကီးနား ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးပီတာဇန္ေယာ့ဖုန္က တာဝန္ယူဦး 
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တရားနာျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ 
က်မ္းစာေထာက္ရႈျခင္းမ်ားကို အဓိက က်င့္ 
ၾကံခဲ့ၾကသည္။ တတိယေန႔တြင္ က်မ္းစာ 
ေထာက္ရႈျခင္းသင္တန္း (AsIPA) ကို 
ဖာသာရ္ေဘာ့စကိုမုန္းေဆာင္က ပို႔ခ် ေပးခဲ့ 
သည္။ စတုတၴေန႔တြင္ သာသနာနယ္အသီး 
သီးမွ ဓမၼဆရာ/မမ်ား၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္မ်ားကို စီရင္ခံသင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ဗန္း 
ေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ လမ္းၫႊန္ 
ၾသဝါဒ စကားမွာၾကားခဲ့သည္။

 “ဓမၼဆရာဆိုတာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘာသာတူမ်ားၾကား ဆက္ 
သြယ္ေပးတဲ့ တံတားျဖစ္ပါတယ္။ တံတား 
ဆိုတာ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတြ ေခ်ာင္းေတြကို ျဖတ္ 
ကူးဖို႔ရန္သာလွ်င္ တည္ေဆာက္ထားေလ့ 

ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတံတားေကာင္းမယ္ 
ဆိုရင္ ျဖတ္သန္းလာတဲ့သူေတြကို တံတား 
က်ိဳးက်ျခင္းႏွင့္အတူ ေအာက္သို႔ေရာက္
သြားေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတံ 
တားဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့တံတားျဖစ္ဖို႔အလြန္ 
အင္မတန္မွ လိုအပ္လွပါတယ္” ဓမၼဆရာ/ 
ဆရာမမ်ားသည္ ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ 
အားကိုးရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ဓမၼဆရာေတြ ဆိုတာ မိမိ၏ယံု 
ၾကည္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာကို သိမွတ္ကာ 

ဘာသာတူမ်ားကို ဦးေဆာင္မႈ အပိုင္းႏွင့္ 
အတူ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေဖးမႏိုင္ဖို႔ရာ 
လိုအပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဓမၼဆရာ/ မ 
ေတြ စိတ္ဓာတ္ခြန္အား၊ ဝိညာဥ္ခြန္အား၊ 
အသိပညာဗဟုသုတ ပို၍ တိုးပြားလာေစဖို႔ 
ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုႏွစ္ပတ္လည္အစည္း 
အေဝးႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ရျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္” ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္း
အေဝးပြဲျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ဗန္းေမာ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာ/မ 
မ်ား၏ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဂ်န္မာ 

ယံုဝါက ေျပာသည္။

      ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း အစည္း 
အေဝးသို႔ ဗန္းေမာ္သာသနာတစ္ခုလံုးမွ 
ဓမၼဆရာ/မမ်ား စုစုေပါင္း(၂၀၄) ဦး တက္ 
ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ထဲတြင္ ယခုႏွစ္ 
ဓမၼဆရာေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆင္း 
မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ဖာသာရ္ယံုဝါ၏ 
ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။ 

ဦးေနာ္ေအာင္ (OSC-Banmaw)

ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ နန္လႈိင္ တိုက္နယ္တြင္ 
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပြဲ ႏွင့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပ

 ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ နန္လႈိင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးတိုက္နယ္ စိန္မိုက္ကယ္ဘုရားေက်ာင္းဝန္းအတြင္းရွိ 
စိန္ဂါၿဗီအဲလ္ ဓမၼာရံုတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ နန္ 
လႈိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးပိုင္ ခူးလီရြာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပက္ ထရစ္ 

ဇင္ဝါဘရန္ဒီး၏ ရဟန္း ဝါ 
ေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ 
ဂ်ဴဘီလီ၊ နမ့္တိန္ရြာမွ ရွမ္း 
တိုင္းရင္းသူ စစၥတာရ္ ဧလိဇ 
ဘက္ေအကက္ ႏွင့္ စစၥတာရ္ 
မရန္ နန္ထန္တို႔၏ ဝါေတာ္ 
(၅၀) ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ စ 
သည့္ ပြဲေတာ္ေတာ္ေလးခု ကို 
ေအာက္တို ဘာလ ၁၆ ရက္ 
က စုေပါင္း က်င္းပခဲ့သည္။

 ေအာ က္ တို ဘာ လ 
၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ တိုး 
ခ်ဲ႕ ေဆာင္အား ဆရာေတာ္ 

ဘုရား ေရမြန္ဆြမ္လြတ္ဂမ္မွ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းျဖင့္စတင္ခဲ့
ၿပီး ပြဲေတာ္မစၧားတရားေတာ္ ျမတ္ကို ဆက္လက္ပူေဇာ္ေပး 
ခဲ့သည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက 

ပြဲေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ သိၾကား တမန္ေတာ္သံုးဦး 
အေၾကာင္းကို မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ဴဘီလီ ရွင္မ်ား အားလံုးကို 
ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းပါေၾကာင္း ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ 
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ 
ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းကာ ၾသဝါဒျမြက္ၾကား 
ခဲ့ပါသည္။

 ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္ဖာသာရ္က 
ယခုကဲ့သို႔ဂ်ဴဘီလီပြဲ က်င္းပေပးျခင္းအတြက္ ဘာသာတူ 
မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေရႊစင္ဂ်ဴဘီ 
လီရွင္ စစၥတာရ္ တစ္ပါးမွလည္း ေက်းဇူးတင္စကားႏွင့္အတူ 
မိမိတို႔ဘဝတြင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ေမ႔မရႏိုင္သည့္ သာသ
နာအမႈေတာ္ေဆာင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေဝငွခဲ့ပါသည္။ 
ပြဲသို႔ ဘာသာတူမ်ား ၁၀၀၀ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး 
ရွမ္းရိုးရာအက ပေဒသာမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့သည္။ 

ပန္စြန္ OSC-BANMAW

ကာလ (၃) ရက္တာအတြင္း အသီးသီးေဝမ်ွ ခဲ့ၾကပါသည္။

 ထို႔အျပင္ ဓမၼဆရာ/မမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္း 
အေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုလည္း ေရး 
ဆြဲႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ၂၇ရက္ေန႔ ညေန ၅း၀၀ နာရီတြင္ 
အဖဆရာေတာ္ဘုရားမွ ႀကီးမႉး၍ ရဟန္းေတာ္ (၆) Fr. Con-
rad Moe Kyaw Htoo, fr. Francis Myint Aung, Fr. John 

Myo Zaw, Fr. Stephen Chit Thein, Fr. John Aung 
Aung ႏွင့္ Fr. Mariano Hla Ko တို႔ပါဝင္ကာ ေက်းဇူးတင္ 
မစၦား ပူေဇာ္ခဲ့ၾကၿပီး ညစာျဖင့္သင္တန္းကို အဆုံးသတ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။

 ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္မ ပိုင္းဇုံ ဓမၼဆရာ/မမ်ား 
မိမိဌာေနသို႔ အသီးသီးျပန္သြားၾကရေသာ္လည္း ရခိုင္ပိုင္းဇုံ 
ဆရာ/မမ်ားတြင္မူ နံနက္ ၅း၀၀နာရီ၌ ေပါက္ေခါင္းမွ ျပည္ 
ၿမိဳ႕သို႔ထြက္ခြာလာခဲ့ရာ စိန္ေပါလ္ကာသီျဒယ္၌ ၇း၀၀ နာရီ 

မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သာသနာ အေျခ 
ခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊ 
ေစ်းဝယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေန႔လည္စာ သုံး 
ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီ ႏွင့္ ည ၈း၀၀ နာရီ 
အခ်နိမ္်ား၌ မမိဌိာေနသုိ႔ အသီးသီးထြကခ္ြါသြားခဲၾ့ကပါသည။္

OSC - Pyay

စာမ်က္ႏွာ ၁၉ မွ အဆက္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး16

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

 ဟားခါး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ မတူပီ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရဇြာၿမိဳ႕တြင္ ပထမ အႀကိမ္ 
ေရဇြာႏွင့္ စာလ္ေထာင္စီရင္စုမွ ဓမၼဆရာ 
မ်ားႏွင့္ ေဂါပကလူႀကီးမ်ား၏ မြမ္းမံသင္ 
တန္းကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္မွ 
(၂၂)ရက္ထိ တစ္ပတ္တာ ေရဇြာ ေက်ာင္း 
ထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Lucas Khin Mang 
ႏွင့္ စာလ္ေထာင္ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး Fr. Joseph Aung Lwin တို႔က ဦး 
ေဆာင္ ကာက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 ယခု သင္တန္းကို သာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Lucas Hre Kung ကိုယ္ 
တုိင္ ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ၿပီး ေရဇြာစီရင္စုမွ ဓမၼ 
ဆရာ(၁၂)ေယာက္၊ ေဂါပကလူႀကီး (၁၁) 
ေယာက္၊ လူငယ္(၁)၊ မိခင္(၅)ေယာက္၊ 
စာလ္ ေထာင္စီရင္စုမွ ဓမၼဆရာ(၅)ေယာက္၊ 
ေဂါပကလူႀကီး (၃) ေယာက္ ႏွင့္ ေလကန္း 
စီရင္စုမွ ဓမၼဆရာ(၂) ေယာက္ စုစုေပါင္း 
(၃၅)ေယာက္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။   
 သင္တန္း၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ဘုရား 
သခင္ကိုရႊင္လန္း ဝမ္းေျမာက္စြာ အေစခံၾက 
ေလာ့” (ဆာလံ ၁၀၀း၂) ျဖစ္ပါသည္။

 သင္တန္းတြင္ Fr. David Khin 
Hmung မွ ၎ကုိယ္တိုင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ 
စီရင္စု သာသနာ့အက်ိဳးေဆာင္ေကာင္စီႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အေျခခံ 
လက္ကိုင္ထားၿပီး “အသင္းေတာ္ ၏ လုပ္ 
ထံုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔” အ 
တြက္ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး Fr. John Kyar Thang မွ 
မစၧားတရား အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဓိ 

ပထမအႀကိမ္ ေရဇြာဇံု၊ ေရဇြာႏွင့္ စာလ္ေထာင္ စီရင္စုရွိ ဓမၼဆရာႏွင့္ ေဂါပကလူႀကီးမ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္း

ပၸါယ္မ်ား၊ ဝတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဝိနည္းမ်ားကို 
လည္းေကာင္း၊ Fr. Joseph Aung Lwin မွ 
ဘက္စံုမြမ္းမံျခင္း၊ Fr. Christopher Ling 
Naing-Rezua လက္ေထာက္ မွ “ထာဝရ 
ငရဲမသြားခ်င္ရင္ ထာဝရေကာင္းကင္ေရြးဖို႔
ဘာလုပ္ရမလဲ” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
ကယ္ဆယ္ျခင္း တရားတို႔ကို အသီးသီး ပို႔ခ် 
ခဲ့ၾကပါသည္။

 ေရဇြာဇံုသည္ ဟားခါးသာသနာ၏ 
အလယ္ဗဟို ခ်င္းျပည္နယ္၏ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ 
ေျမာက္ပိုင္းကို ပိုင္းျခားထားေသာ ဇံုနယ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေရဇြာဇံု၌ စီရင္စု (၆)ခုရွိၿပီး 
ေရဇြာ၊ စာလ္ေထာင္၊ ေလကန္းစီရင္စု တို႔ 
သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပါဝင္ 
လ်က္ရွိပါသည္။ ေရဇြာဇံုမွ ဘာသာတူမ်ား 
သည္ ႏွာရိန္းရြာ (ယခုႏွာရိန္းၿမိဳ႕) ကို 
အေျခခံၿပီး သာသနာျပဳခဲ့ေသာ M.E.P Mis-
sionary Fr. Andre Bareigts ၏ သား 

သမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Fr.Bareigts သည္ 
၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွာရိန္းသို႔ ေရာက္ရွိ၍ ၆၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ အၿပီးအပိုင္ျပန္ 
သြားခဲ့သည္။ ဘုန္းဘုန္း၏ သာသ နာျပဳ 
ခ်ိန္သည္ တိုးေတာင္းလွေသာ္လည္း သူ၏ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္ မ်ားစြာေအာင္ 
ျမင္ ခဲ့သည္။ ၎သည္ ေဒသ ခံ ေအာက္ေျခ 
အဆင့္ကို ဆင္း၍ ဘာသာဝင္ မ်ားႏွင့္အတူ 
တကြ ေနထိုင္က်င့္ၾကံျခင္း၊ ဘာသာဝင္မ်ား 
၏ သာေရး၊ နာေရး၊ ရပ္ကြက္ပြဲ စသည့္ 
လူမႈကိစၥအဝဝ၌ ပါဝင္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံ 
မ်ား၏ ဓေလ့ထုံးစံ အတိုင္း ေနထိုင္ စား 
ေသာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ ဘာသာ 
ဝင္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈကို ရရွိခဲ့ၿပီး သာ 
သနာျပဳျခင္း၌ ေအာင္ျမင္သူအျဖစ္ အသိ 
အမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ပါသည္။

 ၎၏ အသီးအပြင့္မ်ားအျဖစ္ ယုံ 
ၾကည္သူ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ေရဇြာဇံု စီ 

ရင္စု(၆)ခု၌သာမက ထန္တလန္နယ္၊ က 
ေလးနယ္၊ ၾကာအင္းႏွင့္ သံမိုစီရင္စုႏွင့္ ဂန္႔ 
ေဂါ အထိျပန္႕ႀကဲ လ်က္ရွိၿပီး၊ ဟားခါး သာ 
သနာအတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအပါး (၇၀) 
ေက်ာ္ အနက္ လက္ရွိဆရာေတာ္ Lucius 
အပါအဝင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၅)ပါးေက်ာ္တို႔ 
သည္ Fr. Bareigts ၏ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ 
ၾကသည္။

 ေရဇြာ(Rezua) ဇံုသည္ Lautu 
(ေလာက္သူ) မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဇိုတုန္(Zotung)
မ်ိဳးႏြယ္စု၊ မရာ (Mara) မ်ိဳးႏြယ္စုဟူေသာ 
မ်ိဳးႏြယ္စု(၃)စုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္း ထား 
ေသာ ဇံုျဖစ္ၿပီး ယခုက်င္းပေသာ သင္တန္း 
သည္ ေရဇြာႏွင့္ စာလ္ေထာင္စီရင္စု ႏွစ္ခု 
ေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ ဇိုတုန္မ်ိဳးႏြယ္စုမွ ဓမၼ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ ေဂါပကလူႀကီး မ်ား၏အထူး 
မြမ္းမံသင္တန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ 

 သင္တန္းသူ၊သားမ်ား၏ မွတ္ခ်က္ 
အရ ယခုသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားရ 
ေက်ုနပ္ၾကရပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုသင္တန္းမ်ဳိးႏွ
စ္တိုင္းရွိသင့္ေၾကာင္း ရင္ဖြင့္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
သင္တန္းပို ့ ခ်သူ Fr. David ကလည္း 
“ဟားခါးသာသနာတြင္ စီရင္စုႏွင့္ ရပ္ရြာ 
အသီးသီးတို႔၌ ဓမၼဆရာႏွင့္ ေဂါပက လူႀကီး 
မ်ားသည္ အဓိက ဦးစီးဦးေဆာင္သူမ်ားပီပီ 
သူတို႔ကို သင္တန္းပို႔ခ်ခြင့္ ရျခင္းအား မ်ား 
စြာ အားရေက်နပ္မိတယ္” ဟု သင္တန္း 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ေနာ္ဘတ္၊ OSC-Hakha

ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ေမာ္လၿမိဳင္ဇုံႏွင့္ ထား၀ယ္ဇုံ လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ

 ေမာ္လၿမိဳင္ဇုံႏွင့္ ထား၀ယ္ဇုံ လူ 
ငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ 
ကို ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ - ၂၅ ရက္ 
ေန႔မ်ားတြင္ က်ိဳကၡမီ တုိက္နယ္ ေယဇူးနာမ 
ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ ခဲ့ပါသည္။ 

 ေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ 
ေဆာင္ပုဒ္မွာ "သင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်စ္ 
ျခင္းေမတၱာေတာ္ျဖစ္သည္။"

 ထုိ ေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ 
ပြဲအား CBCM ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္လစ္ ဆရာ 
ေတာ္မ်ားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရုံး အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမွဴး မြန္ဆီေညာ္ ေမာရစ္ ညြန္႔ေ၀ မွ ဦး 
ေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိက သာ 
သနာျပဳျခင္းအေၾကာင္းကုိ “သာသနာျပဳေန 
ေသာ သာသနာေတာ္၊ သာသနာေတာ္သည္ 
သာသနာျပဳျဖစ္သည္။” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေ၀ငွ 

ပုိ႔ခ် ခဲ့သည္။ ဆပ္ေျဖျခင္း သီလရွင္ဂုိဏ္းမွ 
Sr. Benedeta ကလည္း ေခၚေတာ္မူျခင္း 
အေၾကာင္းကုိ ေ၀ငွေပးခဲ့ပါသည္။

 ေတြ႕ဆုံျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
လူငယ္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရင္းႏွီးမႈ တည္ 
ေဆာက္ၿပီး သူတုိ႔တြင္ရွိေသာ အေတြ႕အ 
ၾကံဳ ႏွင့္ အသိတရားမ်ားကုိ တစ္ဦးကုိ တစ္ 
ဦး ေ၀ငွႏိုင္ေစၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်ိဳကၡမီ 
တုိက္နယ္ရွိ တာ၀န္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. F 

Saw Chit Kaung မွ ေျပာျပခဲ့သည္။

 ဤ ေမာ္လၿမိဳင္ဇုံႏွင့္ ထား၀ယ္ဇုံ 
လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံျခင္း ႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖ 
လွယ္ပြဲသည္ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး လူငယ္ ၁၄၉ ေယာက္ တက္ေရာက္ 
ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။

(OSC-Mawlamyine)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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စိန္ထေရးဇာ ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ  ႏွင့္
စိန္ထေရးဇာ၏ ပြဲေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ

 စိန္ထေရးဇာ ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ပညာဆည္းပူးခဲ့ 
ေသာ ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းသားေဟာင္း
မ်ား၏ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ရပ္ကို စက္တင္ 
ဘာလ ၃၀ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔၌ ေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ စိန္ထေရးဇာ 
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ 
ပါသည္။

 ၎ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီး 
ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ရဟန္း 
ေလာင္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအျပင္၊ 
ဖယ္ခံုကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ 
ရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား 
တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္အားျဖည့္ခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ 
ပိုင္းတြင္ တစ္နာရီ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊ 
အေတြးအျမင္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ား ညႇိနိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္

ခဲ့ၾကပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ရဟန္းေလာင္း 
ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္းႏွင့္ ရ 
ဟန္းေတာ္(ၫြန္႔ေပါင္း) အသင္းတို႔မွ ခ်စ္ 
ၾကည္ေရး ေဘာ္လံုးပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာ 
ရဟန္းေတာ္(ၫြန္႔ေပါင္း)အသင္းမွ ၅-၃ ဂိုး 
ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ တနလၤာ 
ေန႔တြင္ စိန္ထေရးဇာ ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို မႈိင္းမေတာ္မူေသာ 
စိန္ထေရးဇာ၏ပြဲေန႔ေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ 

 ပုသိမ္ ဆရာ ေတာ္ ပိုင္  မိခင္ မ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္  
ေျမာက္  ညီလာခံအစည္ းအ ေဝးကို  ေအာင္ တိုဘာလ ၂၄ 
ရက္   မွ ၂၈ ရက္ ထိ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕ စိန္ ပီတာဘုရား ေက်ာင္ းဝင္ း 
အတြင္း  ၄ ရက္ တာ က်င္ းပခဲ့ပါသည္ ။ 
 ဤ မိခင္ မ်ား၏  ေတြ႕ဆံုပြဲကို ပုသိမ္ သာသနာ ဇံု ၃ 
ဇံု မွ မိခင္ မ်ား ၅၀၀  ေက်ာ္  ပါဝင္ တက္  ေရာက္ ၾကပါသည္ ။ 
ဤညီလာခံ အစည္ းအ ေဝးတြင္   မိခင္ မ်ား၏တာဝန္ ခံ မြန္ ဆီ 
ေညာ္  ဝီးဖရက္ ျမင္ ့စိုးမွ တာဝန္ ယူ ေဆာင္ ရြက္ ၿပီး သင္ တန္ း 

ကာလ ၄ ရက္ တာ လံုးတြင္  Fr. Aung Kyaw Oo, Fr. Paul, 
Fr. Wilfred Myint Soe, Mr ဂ်ဴလီယန္ ,  ဂါ့မိုးျမတ္ ျမတ္ သူ, 
Dr  ေပြသူ ေဖာ တို႔မွ ဘာသာအ ေၾကာင္ း၊ က်န္ းမာ ေရး အ 
ေၾကာင္ း၊ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာအ ေၾကာင္ းတို႔ကို အသီးသီး  ေဝ 
မွ် ခဲ့ၾကပါသည္ ။ ထိုသင္ တန္ းတြင္  ယူထား ေသာ  ေခါင္ းစဥ္  
မွာ "အကြၽန္ ပ္ ကား ဘုရားသခင္ ၏ ကြၽန္ မတည္ း၊ ကြၽန္ မ၌ 
အမိန္ ႔ ေတာ္ အတိုင္ း ျဖစ္ ပါ ေစ ေသာ" ( လုကား ၁:၃၈) ျဖစ္ 
ပါသည္ ။ 

 သင္ တန္ းကာလ၏ ညပိုင္ း အစီအစဥ္ မ်ားကို သာ 
သနာအသီးသီးမွ တက္  ေရာက္ လာ ေသာ မိခင္ မ်ားမွ အက 
ပ ေဒသာျဖင္ ့  ေဖ်ာ္  ေျဖ တင္ ဆက္ ၾကပါသည္ ။ သင္ တန္ း 
အၿပီးတြင္  တက္  ေရာက္ လာ ေသာ မိခင္ မ်ားအားလံုးႏွင္ ့ အဖ 
ဆရာ ေတာ္ ဘုရား ဂြၽန္ မန္ းဆိန္ းဟီွ  အတူတကြ မွတ္ တမ္ း 
တင္  ဓာတ္ ပံု႐ုိက္ ခဲ့ၾကပါသည္ ။

Pathein OSC

 စတုတၳႀကိမ္  ေျမာက္  ပုသိမ္ သာသနာလံုးဆိုင္ ရာ မိခင္ မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ

သတိရေသာအားျဖင့္ မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္ကို ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာဆီးလ်ိဳအားသိုက္မွ 
ရဟန္းေတာ္ (၁၅)ပါးတို႔ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္ 
က်င္းပရာ စိန္မိုင္ကယ္ ရဟန္းျဖစ္တကၠ 
သိုလ္မွ ကိုရင္မ်ား၊ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလ 
ရွင္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ားအပါအဝင္ လူဦးေရ 
(၂၀၀)ခန္႔ပါဝင္ဆုေတာင္း၍ ေက်းဇူးေတာ္ 
ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ 

(TGI - OSC)

Our weaknesses should not deter you; our frail-
ties and sins must not be an obstacle for your 
trust. The Church is your mother; she does not 
abandon you; she is ready to accompany you on 
new roads, on higher paths where the winds of 
the Spirit blow stronger – sweeping away the 
mists of indifference, superficiality and discour-
agement.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားသည္ သင္တို႔ကို မဟန္႔တား ပါေစနဲ႔၊
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ား မွားယြင္းျခင္းမ်ားသည္ သင္တို႔၏ယံုၾကည္မႈအတြက္ 

အတားအဆီးမျဖစ္ပါေစနဲ႔။
အသင္းေတာ္ဟာ သင္တို႔ရဲဲ႕အေမျဖစ္ပါတယ္၊ သင္တို႔ကို ပစ္ပယ္မွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ အသစ္ေသာလမ္မ်ားအထက္မွာ သင္တို႔ကို ေဖးမကူ 

ပါလိမ့္မယ္။ မသိက်ိဳးကၽြံျပဳျခင္း၊ အေပၚယံဆန္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း 
တို႕ကို ရွင္းထုတ္ေပးမယ့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ ေလျပင္းတိုက္ရာ လမ္းမေပၚမွာ 

သင္တို႔ရဲ႕ လက္တြဲေဖၚအျဖစ္ရွိေနေပးပါလိမ့္မယ္။

Letter to the Young from the Synod Fathers ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံမွ လူငယ္မ်ားထံေပးေသာ သဝဏ္လႊာ မွ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး18

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း အဖြဲ႔သားမ်ား 
ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ႔ဆုံပြဲႏွင့္ အျမင္ဖြင့္သင္တန္း

 ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႔သားမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ႔ဆံုပြဲႏွင့္ 
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းကို ေတာင္ႀကီး သာသ 
နာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလ်ိဳ 
အားသိုက္မွ ဦးေဆာင္ကာ သံလုကာ 
ဓမၼေကာလိပ္၊ ဧဒင္ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ 
တြင္ ၂၀၁၈၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၁၅ ရက္ေန႔မွ 
၂၀ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 

ေတာ္ႀကီး ဘာစီလွ်ိဳ အားသိုက္၊ ဖါသာရ္ 
ေမာရစ္ ညႊန္႔ေဝ၊ ဖါသာရ္ ေစာေဘာ့စကို 
ႏွင့္ ဖါသာရ္ ႏိုဝယ္ ေနာ္လတ္တုိ႔ မွ ပို႔ခ် 
ေပးခဲ့ၾကသည္။
 အခမ္းအနားသို႔ သာသနာ အသီး 
သီးမွ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္း 
အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ ၁၁၀ ခန္႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။

ပံု/စာ - အင္တာနက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မ႐ွင္ NCYC ႏွင့္ ရန္ကုန္ဂို
ဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေရးရာေကာ္မ႐ွင္တို႔ပူးေပါင္း က်င္းပ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ေသာ လစဥ္လူငယ္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း Monthly Youth Recollection အစီအစဥ္ကို၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္၊ စေနေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ရွိ စိန္လာဇ႐ူးသာသနာ၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာစီရင္စု ၁၀ ခုမွ လူငယ္ ၅၂ ဦး 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္သာသနာ အသီးသီးမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္႐ွိေနၾကေသာ 
လူငယ္ ၃၂ ဦး စုစုေပါင္း လူငယ္ ၈၄ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဝတ္ေစာင့္ျခင္းအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ေန႔လည္စာ၊ အဆာေျပ ႏွင့္ 
အျခားေသာ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို အဖက္ဖက္ကပံ့ပိုးေပးပါေသာ St. Lazarus' Catho-
lic Church ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Benedict Htay Lwin ႏွင့္ သာသနာ့အက်ိဳး 
ေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊  ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ဦးေဆာင္ေပးပါေသာ ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာ 
သနာ လူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Joseph Pau Lian Kham၊ St. Lazarus 
သာသနာလူငယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ လူငယ္ အေယာက္စီတိုင္း 
အေပၚသို႔ ဘုရား႐ွင္၏ ေကာင္းႀကီးမ်ား သက္ေရာက္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းျပဳလ်က္ 
ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

Yangon Archdiocesan Catholic Youth Commission

လူငယ္ေကာ္မရွင္မွ ႀကီးမႉးေသာ လစဥ္လူငယ္မ်ား ဝတ္ေစာင့္ျခင္း

ခရစ္ယာန္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ စည္းလံုးေရး မိတ္သဟာ ပြဲေတာ္

 ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ 
ေက်ာင္းမ်ား၏ စည္းလံုးေရး မိတ္သဟာ ပြဲ 
ေတာ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၌ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။
 ပြဲေတာ္သို႔ Myanmar Intitute of 
Theology (MIT), Holy Cross Theologi-
cal College (HCTC), ႏွင့္ Catholic Major 
Seminary - Institute of Theology တို႔ မွ 

ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၂၆၂ ဦး အစဥ္ 
အလာအတိုင္း ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။
 ပဲြေတာ္ကို အတူတကြ ခ်ီးမြမ္းဝတ္ 
ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေပၚ အဖြဲ႔လိုက္ 
ေဆြးေႏြးကာ ျပန္လည္တင္ျပျခင္း။ ဆိုရွယ္ 
ဂိမ္းမ်ား ကစား ျခင္းတို႔ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
သည္။ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္း 
အုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ စာခ် ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားမွလည္း အားတက္သေရာ ပါဝင္ 

ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။
 ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သီေအာ္ 
ေလာ္ဂ်ီေက်ာင္း အခ်င္းခ်င္းအၾကား မွ်ေဝ 
ျခင္း၊ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္းမ်ားကို ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားက 
စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိမ်ိဳး 
ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ 
ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 ဤကဲ့သို႔ ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္းျဖင့္ 
ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ကို အသင္းေတာ္မ်ား 
(ကက္သလစ္၊ ႏွစ္ျခင္း၊ အဂၤလိကန္ ႏွင့္ 

မက္သဒစ္) အၾကားရွိေနေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ 
ရာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ ေက်ာ္ 
လြန္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ေက်ာင္းသား 
မ်ားအၾကားနားလည္မႈ ထားရွိျခင္းက ေနာင္  
တြင္ သာသနာ လုပ္ငန္းခြင္ ေရာက္သည့္ 
အခါ စည္းလံုးမႈကုိ ပိုမို ဖန္တီးႏိုင္မည္ဟု 
ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသိရသည္။

CBCM - OSC



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ ဇေဟးလ်န္ ၏ ဝိညာဥ္အတြက္ မစၧားတရား ပူေဇာ္ေပးျခင္း

 ဟားခါးသာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖာသာရ္ ဖိလစ္ဇေဟးလ်န္ (၄၃)ႏွစ္သည္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၅) ရက္ေန႔ 
တြင္ အစာအိမ္ေရာဂါျဖင့္ ဘဝတစ္ပါးသို႔ 
ကူးေျပာင္းပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံလြန္ 

ေတာ္မူခဲ့သည့္ (၃)ႏွစ္ျပည့့္္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ အေရွ႕ဖ်ား 
ဓမၼအသံ ဟားခါးဘာသာ အစီအစဥ္ဌာန 
ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ စတင္ရံုးထိုင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ RVA-Chin(Hakha ဘာ 
သာစကား) အစီအစဥ္၏  Coordinator အ 
ျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယင္းတာဝန္ 
ကိုထမ္းရြက္စဥ္ RVA-Chin (Hakha)ဘာ 
သာစကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မႈကို မလစ္ဟင္း 
ေစဘဲ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေန႔မအား ည 
မအားအခ်ိန္ျပည့္ ရံုးတက္၍ ႀကိဳးစားအား 
ထုတ္ခဲ့သည္။ RVA- တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
ရင္း ဟားခါးၿမိဳ႕မွ (၁၆)မိုင္ေဝးကြာသည့္ Ti-
phul Parish မွသိုးစုမ်ားကိုပါ တာဝန္ယူ 
ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ခ်င္းျပည္နယ္ 
ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ေလတပ္ရြာေန အဘ 
ဦး Peter Lian Hniar ႏွင့္ အမိေဒၚ Sem 
Zing တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းေတာႀကီး 
သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၃) ရက္ေန႔ 
တြင္ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပင္ 
သစ္ႏိုင္ငံသို႔ ပညာေတာ္သင္သြားေရာက္ခဲ့ 
ပါသည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ 
သည့္ (၃) ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအ 
နားတြင္ ဟားခါးဆရာေတာ္ႀကီး Lucius 
Hre Kung သည္ ဟားခါး st.Joseph Ca-
thedral ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာ 
သာရ္ John Om Se ႏွင့္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္း 
တိုက္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ျခံရံလ်က္ အခါ 

လည္ မစၧားပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ မစၧား 
တရားတြင္ က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ား၊ သီ 
လရွင္မ်ား၊ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းသူ၊ သားမ်ား 
ႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား (၈၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၾက 
ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ဝိညာဥ္အတြက္ ဆု 
ေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။

 ထိုေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Philip 
Za Hei Lian ၏မိသားစုဝင္မ်ားမွ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ မစၧားပူေဇာ္ရာတြင္ ပါ 
ဝင္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
အားလံုးကို ညစာဆြမ္းေကၽြးျခင္းျဖင့္ ဝိ 
ညာဥ္အတြက္ ဒါနကုသိုလ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
         NKL( Osc-Hakha)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္တြင္ စာခ်ခဲ့ေသာ ဖါသာရ္ လခ်န္းစကီ အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း
 ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ 
ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ပ်ံလြန္ 
ေတာ္မူခဲ့ေသာ Fr. Sigmund Joseph 
Laschenski အတြက္ ေအာက္ေမ့ ဆု 
ေတာင္းျခင္း ႏွင့္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအ 
နား ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၌ 
ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲ 
အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အခမ္း အနားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေအာင္ဝင္းမွ ယခု 
ရွိေနေသာ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္သည္ ဖါ 
သာရ္ လခ်န္းစကီး အပါအဝင္ ေယဇူးအ 
သင္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေက်းဇူး 
ေၾကာင့္သာ ျဖစ္လာသည့္ အတြက္ စတင္ 
တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ေယဇူးအသင္းအား ေက်းဇူးတင္ရင္း ဤ 
ေက်ာင္းေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး 
ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
အားလံုးအတြက္လည္း ဆုေတာင္းေပးျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရင္း ေျပာ 
ျပခဲ့သည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ 
ဂေရာင္မွ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဦး 
ေဆာင္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။ ဖါသာရ္ လူးဝစ္ 
မွ ၾသဝါဒေပးရာတြင္ ဖါသာရ္ လခ်န္းစကီး 
အေၾကာင္းကို သူသိမွီခဲ့သည္မ်ားထဲ ေဝမွ် 
ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာတြင္ 

စံျပဳထိုက္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကို 
ထူးထူးျခားျခား သံေယာဇဥ္ႀကီးမားသူ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဝမွ်ခဲ့သည္။
 မစၧားအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေယ 
ဇူး အသင္း၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဖါသာရ္ 
မာ့ခ္ က ယခုကဲ့သုိ႔ ေယဇူးအသင္းဝင္မ်ား၏ 

အလုပ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ 
သည့္ အတြက္မ်ားစြာ ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တဆက္တည္း 
တြင္ ဖါသာရ္ လခ်န္းစကီးသည္ ျမန္မာျပည္ 
ကို အလြန္ သံေယာဇဥ္ႀကီးသူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရ 
ၿပီးေသာအခါတြင္လည္း ျမန္မာျပည္ႏွင့္ နီး 
ကပ္စြာ ေနလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ 
ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရးရသည္ႏွင့္ 
ျမန္မာျပည္ ျပန္လာရန္ စိုင္းျပင္းေနေၾကာင္း 
ႏွင့္ ယခုလို ဆုေတာင္းျခင္း အျပင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနေသာ ေယဇူး အသင္းဝင္ 
မ်ားအားလံုးကို အခမ္းအနားသို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ 
သည္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ရဟန္း 
ေလာင္း ကိုရင္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေယဇူး အသင္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား။ 
စာခ်ရဟန္းေတာ္မ်ား စံုညီစြာ ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
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ျပည္ သာသနာလုံးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာ/မမ်ား မြမ္းမံသင္တန္း
 ျပည္သာသနာလုံးဆိုင္ရာ ဓမၼဆရာ/မမ်ား မြမ္းမံ သင္ 
တန္းအား ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ မွ၂၇ ရက္ အထိ 
ေပါက္ေခါင္းတိုက္နယ္ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ရွိ စိန္ေမရီ ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္း 
ပ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

 အဆိုပါသင္တန္းအား ဓမၼဆရာ/မမ်ား စုစုေပါင္း ၄၇ 
ဦး တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းအား ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန 
၅း၀၀ နာရီတြင္ အဖဆရာေတာ္ဘုရား Alexander ဦးၿပံဳးခ်ိဳ မွ 
ႀကီးမႉး၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၄ ပါး Fr. Conrad Moe kyaw Htoo 
(ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး), Fr. Francis Myint Aung 
(ဓမၼဆရာတာဝံခန္), Fr. Stephen Chit Thein (သင္တန္းမႉး)ႏွင့္ 
Fr. David Chit Paing တို႔ပါဝင္ပူေဇာ္ေသာ မစၦားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ 
ခဲ့သည္။ ဤတန္းအားျဖင့္ ဓမၼဆရာ/မမ်ား သာသနာျပဳ စိတ္ 
အား ထက္သန္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အဖဆရာ ေတာ္ Alexan-
der ဦးၿပံဳးခ်ဳိ မွ ဓမၼဆရာႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းအသက္တာ၊ Fr. 
Stephen Chit Thein မွ ဓမၼဆရာမ်ား၏ စနစ္က်ေသာ သာသ 

နာျပဳျခင္း၊ Fr. John Aung Aung မွ စကၠရာမင္တူးမဂၤ
လာျ မ တ္မ်ားက် င္း ပရာတြ င္ ဓမ ၼဆရာမ်ား၏အခ န္း  
က႑မ်ား၊ Fr. Mariano Hla Ko မွ ဓမၼဆရာ၏ အခန္း 

က႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ဓမၼဆရာႀကီး ဦးျမတ္စံမွ ဓမၼ 
ဆရာ၏ လက္ေတြ႕ ဘဝအသက္တာ စသည္ျဖင့္ သင္တန္း 

စာမ်က္ႏွာ ၁၅ သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕႐ွိ ကက္သလစ္ ဘုရားဖူးနယ္ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဘုရားဖူးနယ္ေျမ အျဖစ္သတ္မွတ္

 ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕႐ွိ ကက္သလစ္ 
ဘုရားဖူးနယ္ေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဘုရားဖူးနယ္ေျမအျဖစ္ 
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႀကီး၏႐ံုးခ်ဳပ္ ဗာတီကန္မွ အသိ 
အမွတ္ျပဳသည့္ပြဲေန႔ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆိုးလ္ ၿမိဳ႕႐ွိ 
“Seosomun Martyrs Shrine” ၌စက္တင္ဘာလ (၁၅) 
ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ ပါသည္။ 

 ၄င္းပြဲေန႔ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္တြင္္္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ 
ဘုရားဖူးရန္အတြက္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕႐ွိ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Cardinal Andrew Yeom Soo Jung က (Asia 
Catholic Leaders) ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အာ႐ွႏိုင္ငံ 
အသီးသီးမွ ကက္သလစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လူ 
ငယ္မ်ားတစ္ဖြဲ႔ဟူ၍ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ ဖိတ္ၾကား ခဲ့ပါသည္။ ကာဒီ 
နယ္ႀကီး Andrew Yeom ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ  ဗာတိကန္၊ 
ဘ႐ူႏိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ 
မြန္ဂိုးလီယား၊ ျမန္မာ၊ နီေပါလ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ 
ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကာဒီ နယ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား စုစုေပါင္း (၃၁) ပါး တို႔သည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ 
သို႔ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
ေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ားမွာမူ စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ 
တြင္ ေရာက္႐ွိလာၾကသည္။ အာရွကက္သလစ္ လူငယ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖြဲ႔ ႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႔ မ်ားသည္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ 
တစ္ဖြဲ႔ အခ်ိန္ဇယားမတူညီၾကေသာ္လည္း စက္တင္ဘာလ 
(၁၂၊ ၁၄ ႏွင့္ ၁၅) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္၌ 
အတူတကြ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး အျခား အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကိုယ့္အဖြဲ႔ 
ႏွင့္ကိုယ္ သီးသန္႔ဘုရားဖူးၾကသည္။ 

 ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ 
ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကီး 
Felix Lian Khen Thang ႏွင့္ ကေလးသာသနာ 
လူထုဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ RVA Tedim Chin Service  
တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Joseph Thang Nen Zo Mung 
တို႔ပါဝငခ္ဲသ့ည္အ့ျပင ္လငူယမ္်ားထဲမ ွျမနမ္ာႏိငုင္လံံုးဆိငုရ္ာ 
လူငယ္ေကာ္မရွင္မွ Maximian သက္ႏိုင္ဦး (မႏၱေလး သာ 
သနာ)၊ Edmund ေအာင္ရာဇာ (ပုသိမ္သာသနာ) ႏွင့္ Ruth 
ေနာ္ေမပန္းခ်ီစိုး (ေတာင္ငူသာသနာ) တို႔ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဗာတီကန္ႏိိုင္ငံမွ အထူးဧည့္သည္အျဖစ္ၾကြေရာက္ 
လာသည့္ Archbishop Salvatore Rino Fisichella (Pres-
ident of the Pontifical Council for the New Evangeli-
zation) ႏွင့္အတူ Asian Catholic Leaders (၃၁) ပါးတို႔ 
သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ “Dinner and Orientation” ဟူ 
ေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ ညစာ 
သံုးေဆာင္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

စက္တင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္နံနက္ ၈း၃၀မွ စ၍ 

(1) Seoul City Wall Museum 
(2) Catholic University 

(3) Myeong Cathedral 
(4) Seoul Archdiocesan Catholic History Maseum 
(5) The Site of John the Baptist Yi Byeok’s House 
(6) Site of the foundation of Korean Catholic Church 
(7) The Site of left Podo – Cheong 
(8) Jongno Catholic Church 
(9) Gwanghuimun Shrine 
(10) Seoul fortress Wall Trail 
(11) Catholic University Songsin Theological Cam-
pus 
(12) The beatification Place of Gwanghwamun 
(13) Danggogae Martyrs’ Shrine 
(14) Saenamteo Martyrs’ Shrine 
(15) Jeoldusan Martyrs’ Shrine (Mass) 

စသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ဘုရားဖူးသြားေရာက္ၿပီး မိမိတို႔တည္းခို 
သည့္ေနရာကို ည (၉) နာရီမွျပန္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

 စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ Local Shrine 
ဟူေသာ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕မွ (၃) နာရီခန္႔သြားသည့္ Dangyin ၿမိဳ႕ 
ငယ္ေလးသို႔လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ၿပီး Dangyin 
ၿမိဳ႕႐ွိ Solmoe Shrine တြင္ မစၦားတရားပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 
၄င္းေနရာသည္ ကိုးရီးယားလူမ်ဳိးထဲမွ ပထမဆံုးေသာရဟန္း 
သိကၡာခံယူခဲ့သည့္ Fr. Andrew Kim ၏ေမြးရပ္ဇာတိျဖစ္ပါ 
သည္။ ထိုေနရာသည္ ဘုရားဖူးသူမ်ားအတြက္ တိတ္ဆိတ္
စြာကားတုိုင္လွည့္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အထူးစိတ္ဝင္ 
စားဖြယ္ရာ ေနရာေလးျဖစ္ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ “Haemi Shrine” ဆို 
သည့္ ေနရာေလးသို႔ ဘုရားဖူး သြားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနရာ 
သည္ Chungcheong Province ဟုေခၚေသာ ေ႐ွးေဟာင္း 
နန္းတြင္းတစ္ခုျဖစ္၍ အထဲတြင္ အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခု ရွိ 
သည္။ ၄င္းေထာင္သည္ အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ (Catho-
lic) ဘာသာဝင္မ်ားကို အက်ဥ္းခ် ခ့ဲသည့္ေထာင္ ျဖစ္သည္။ 
ေထာင္ထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးညွဥ္းပန္းႏွိပ္ 
စက္ျခင္းခံခဲ့သည့္အျပင္ ေထာင္၏အျပင္ဘက္ရွိ သစ္ပင္ 
ႀကီးေပၚ၌လည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး အသတ္ခံ ခဲ့ၾက 
ရသည္။ ထိုနန္းတြင္းေဟာင္းကြင္းျပင္တြင္ တံခါးေပါက္ႀကီး 
(၄) ခု႐ွိၿပီး ထိုတံခါး ေပါက္မ်ားအနက္ တစ္ေပါက္တြင္ ခရစၥ 
တူးကားတိုင္ကို ေျမေပၚ၌ ခ်ထားကာ ေျခႏွင့္နင္းေသာ ခရစ္ 
ယာန္မ်ားအား လႊတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ မိမိတို႔၏ 
ယံုၾကည္ျခင္းကို သတ္ၱိရွိရွိ သက္ေသခံၿပီး မနင္းေသာ ခရစ္ 
ယာန္မ်ားသည္ ညွဥ္းပန္းခံရကာ အသတ္ခံခဲ့ၾကရေၾကာင္း 
စကားျပန္တစ္ဦးမွ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ၁၇၉၀ 
ခုႏွစ္မွ ၁၈၈၀ ခုႏွစ္အထိ ညွဥ္းပန္းနွိပ္စက္ အသတ္ခံခဲ့သည့္ 
အမည္မသိ ဘာသာတူဦးေရ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း 
လည္း သိရပါသည္။ ယခုခ်ိန္တြင္ ထိုေနရာသည္ ကက္သ 
လစ္ သာသနာပုိင္ေျမျဖစ္လာ၍ ဘုရားဖူးေျမအျဖစ္ သတ္ 

မွတ္ ခံရသည္။ 

 စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ Ga-
hoe – dong Catholic Church သုိ႔ ဘုရားဖူးသြားခဲ့ပါသည္။ 
၄င္းေနရာသည္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး သာသနာ 
ျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. James Zhon ေနခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး 
သူသည္ ၁၇၉၅ ခုႏွစ္ ပါစကားပြဲေန႔တြင္ ထိုျမိဳ႕၌ ပထမဦးဆံုး 
မစၦားတရားပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ၾကြ 
ေရာက္လာေသာ သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ 
ေရးအရ မလြတ္လပ္ေသာ္လည္း ဘာသာသူမ်ား၏ အကူ 
အညီျဖင့္ သူ၏သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ရဲရင့္စြာ လုပ္ 
ေဆာင္ နိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူေရာက္႐ွိလာခဲ့ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ 
အသတ္ခံရသည့္ (၁၈၀၁) ခုႏွစ္အထိ (၅) ႏွစ္အတြင္း 
ဘာသာတူဦးေရ (၄၀၀၀) မွ (၁၀၀၀၀) အထိတိုးပြားလာခဲ့ 
ပါသည္။ Fr. James Zhon ႏွင့္အတူ အသတ္ခံရေသာ 
ဘာသာတူ (၈) ဦးတို႔ကို ရဟႏၲာအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ 
လတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးအ႐ွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္က တင္ေျမာက္ 
ခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ဘုရင္မင္း အဆက္ဆက္ ေနခဲ့သည့္ 
နန္းေတာ္ Changdeokgung Palace သို႔ သြားေရာက္ 
ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ သမိုင္းအရ King Joseon သည္ ေနာက္ 
ဆံုးဘုရင္ျဖစ္ၿပီး သူနန္းစံခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ 
ေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္ ညွဥ္္းပန္းႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရ 
ေသာ္လည္း သူ႔ကိုဆက္ခံေသာ သူ၏ေျမး Prince Uihwa 
ကိုယ္တိုင္က ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းကို 
လက္ခံၿပီး ေဆးေၾကာျခင္းခံခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 
ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ညွဥ္းပန္း 
ႏွိပ္စက္ျခင္း မခံရေတာ့ဘဲ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ 
ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ Gahoedong Catholic ဘုရားေက်ာင္း 
သို႔သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုဘုရားေက်ာင္းသည္ ကိုးရီးယားဒီဇိုင္း 
ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျပီး ျပခန္းေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ အလြန္ 
လွပသည့္သမိုင္း၀င္ဘုရားဖူးေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရ 
သည္။ ထို႔ေနာက Secret Garden of Changdeokgung 
ဟုေခၚေသာ ဘုရင္မ်ားအတြက္ အပန္းေျဖသည့္ ေနရာ 
အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ လွသည့္ ဥယ်ာဥ္၊ ပန္းျခံႏွင့္ 
နန္းေတာ္မ်ားသို႔ ေလ့လာ ၾကည့္ရွုခဲ့ပါသည္။ 

 ညေနပိုင္းတြင္ International Symposium ဟု 
ေခၚေသာ ေဟာေျပာပြဲကို “Cultural Tradition in Asia 
and Christianity” (အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားရွိ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္း ) ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႀကီးေအာက္တြင္ 
မေလးရွားႏိုင္င္ငံမွ Cultural Tradition of Malaysia and 
Christinity, တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွ Cultural Tradition of China 
and Christianity, ႏွင့္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမွ Cultural Tradi-
tion of Korea and Christianity ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္ငယ္ အသီး 
သီးျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ျခင္း ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ သူတို႔၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားအေပၚ တက္ေရာက္သူ 
မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ 
ကေတာ္ Kim Jung – Sook ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုပြဲကို က်င္းပ 
ခဲ့ပါသည္။ ထိုေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ သူသည္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အတြက္ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ 
ရင္းႏွီးစြာ ေရာထိုင္ၿပီး မစၦားတရားနာယူခဲ့ပါသည္။ 

 ဆိုးလ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကက္သလစ္ဘုရားဖူးနယ္ေျမမ်ား
အားလံုးကို ဗာတီကန္မွ ႏိုင္ငံတကာ ဘုရားဖူးနယ္ေျမအျဖစ္ 
အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း အခမ္း 
အနားကို မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ “Seosomun Martyrs 
Shrine” တြင္ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉း၃၀ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
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အခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ထို “Seosomun Martyrs 
Shrine” ဟူေသာ ေနရာသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ေသဒဏ္ 
ခ်မွတ္ၿပီး ကြပ္မ်က္ခဲ့သည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းေနရာ 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္သည့္္ေနရာျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ိန္ထိ 
တရား႐ံုးအျဖစ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ ဘိုး 
ေဘးတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းျပသခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ ထိုေနရာ 
တြင္ မစၦားပူေဇာ္ခြင့္ရျခင္းသည္ အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုး 
အတြက္ အလြန္အဓိပၸါယ္႐ွိလွေပသည္။ မစၦားတရား၏ 
အဝင္ ေတာ္သီခ်င္းကို ေက်းဇူးေတာ္သည္ အံ့ဖြယ္ရာတည္း 
သီခ်င္းႏွင့္စတင္ၿပီး မစၦားတရား အဆုံးတြင္မူ ဘိုးေဘးတို႔၏ 
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ေသသည့္တုိင္ေအာင္ ဝန္ခံၾကစို႔ ဆုိ 
သည့္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကို အဓိပါၸယ္႐ွိ႐ွိ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ႏွင့္
သီဆိုၿပီး ပါ၀င္တက္ေရာက္သူတိုင္း၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ေပ်ာ္ 
ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာအျဖစ္ အမွတ္ရ က်န္ရစ္ေစခဲ့ပါသည္။ 

 မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆိုးလ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ ကာဒီနယ္ Yeom Soo Jung မွ ဦးေဆာင္ျပီး ေတာင္ 
ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ 
ျခင္းသည္ ဓမၼအာဇာနည္မ်ား၏ အေသြးေတာ္ သြန္းေလာင္း 
ျခင္းအားျဖင့္ တိုးတက္ျပန္႔ပြားသည္ကို သမိုင္းအေထာက္ 
အထားမ်ားႏွင့္ ၾသ၀ါဒတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ဗာတီကန္မွ ၾကြေရာက္လာေသာ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္္ Archbishop Salvatore 
Rino Fisichella (President of the Pontifical Council 
for the New Evangelization) သည္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ 
ဆိုးလ္ၿမိဳ႕အား ႏိုင္ငံတကာ ဘုရားဖူးနယ္ေျမအျဖစ္ အသိ 
အမွတ္္ျပဳသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အမိန္႔စာခၽြန္ေတာ္ကို 
ဖတ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

 မစၦားတရားအၿပီးတြင္ “Korean Martyrs Exalta-
tion Committee” မ်ား၏ အစီအစဥ္ အတိုင္း လက္ေဆာင္ 
ဆက္ကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံ အ 
သီးသီးမွ ၾကြေရာက္လာသည့္ ဆရာေတာ္မ်ားမွ မိမိတို႔ 
ႏိုင္ငံမွ ယူေဆာင္လာေသာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္မ်ားကို 
Martyrs Exaltation Committee မ်ားထံသို႔ အပ္ႏွံၾကသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စား ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ မွ 
ျမန္မာမႈျပဳထားေသာ မယ္ေတာ္မာရီယား ဆင္းတုကို ေပး 
အပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းဆင္းတုသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
ျမန္မာျပည္သိုု႔ ၾကြေရာက္လာ စဥ္က ျမန္မာျပည္ေရာက္ 
အမွတ္တရအေနျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ ေသာ ျမန္မာ မယ္ေတာ္ 
ဆင္း တုႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။

 ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံတြင္၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကက္ 
သလစ္္ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ (၁၀) ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ ႐ွိခဲ့ေသာ္ 

လည္း အခုခ်ိန္ (၂၀၁၈) တြင္ (၁၉) ရာခိုင္ႏွဳန္း အထိ 
တိုးလာသည္ဟု ဘုရားဖူးသူမ်ားကို လမ္းၫႊန္ Joseph က 
ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႔ 
တြင္လည္း ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ 
ရာခိုင္းႏႈန္း အေတာ္အသင့္ရွိေၾကာင္း သိရပါ သည္။ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအေနႏွင့္လည္း ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္ကို ေလးစား အားကိုးေနရေၾကာင္းႏွင့္ ကိုးရီးယား 
ႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ အမည္ခံ ကက္ 
သလစ္မ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ၊ ယံုၾကည္ျခင္းကို အသက္တာ၌ 
က်င့္ၾကံၾကေသာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္စစ္စစ္မ်ား ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဧည့္လမ္းညႊန္ Joseph မွ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ 
အားရပါးရ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

 ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ကၽြန္ေတာ္၏ (၅) ရက္ 
တာ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္အတြင္း လႈပ္႐ွားမႈမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ဘာသာတူမ်ား သိသင့္သိထုိက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ 
အခ်ိဳ႕ကို ေဝမွ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း အရာမ်ားကို 
ဖတ္႐ႈသူတိုင္းသည္ ေတာင္ကိုးရီးယား ဓမၼအာဇာနည္ 
ရဟႏၱာမ်ား၏ အက်ုိဳးကုသိုလ္ေတာ္မ်ား ခံစားၾက ပါေစ 
ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္ 

Fr. Joseph Zo Mung (KOSC & RVA)

ခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးသခင္မ ပြဲေတာ္

 မႏၲေ လး ဂို ဏ္း ခ်ဳ ပ္ သာ သ နာ ရွိ  
ခ်မ္းသာကုန္းေက်းရြာတြင္ စိတ္ပုတီးသခင္ 
မ ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ ဦးပဥၨင္း သိကၡာ တင္ျခင္း 
အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ 
၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႔မ်ား၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ၂၃ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ပြဲေန႔အ 
ႀကိဳမစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆ 
ရာေတာ္ႀကီး နီေကာလပ္စ္ မန္ထန္းမွ ဦး 
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဂေရာင္ 
ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအပါး ၅၀ ခန္႔တို႔က ပါဝင္ 
ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ မယ္ 
ေတာ္အား သဒၶါၾကည္ညိဳ မ်ားစြာလည္း 
မစၧား နာယူခဲ့ၾကသည္။ မစၧား အၿပီးတြင္ 
ဆင္းတုေတာ္မ်ားပင့္ေဆာင္ကာ ေက်းရြာ 
အတြင္း စီတန္းလွည့္ လည္ျခင္းကုိ ဆက္ 
တိိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေကာင္း 
ႀကီး မဂၤလာျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

 ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၅ နာရီ အထိ 
မစၧားပူေဇာ္ျခင္းကို တစ္နာရီတစ္ႀကိမ္ဆက္ 
တိုက္ပူေဇာ္ခဲ့ရာ မစၧားတိုင္းတြင္ ပါဝင္နာယူ 
သူ ဘာသာဝင္ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။

 မယ္ေတာ္၏ လိုဏ္ဂူေတာ္ႏွင့္ ရင္ 
ျပင္တို႔တြင္လည္း စိပ္ပုတီး စိပ္သူမ်ား၊ မီး 
ပူေဇာ္မ်ားျဖင့္ တစ္ညတာလံုး ဆုေတာင္း 
သူမ်ားႏွင့္ စည္ကားေနခဲ့ပါသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၈ 
နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
နီေကာလပ္စ္ မန္ထန္း ဦးေဆာင္ကာ ပြဲ 
ေတာ္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ထုိမစၧားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ 
ဂေရာင္၊ ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔မွ ေရာက္လာၾက 
ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အပါး ၈၀ ခန္႔တို႔ 
လည္း မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ပါဝင္ ပူ 
ေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔ ရပ္ေဝး ရပ္နီးမွ  
ေရာက္လာၾကေသာ မယ္တာ္အား သဒၶါ 
ၾကည္ညိဳသူ အေပါင္းတို႔ျဖင့္လည္း ဘုရား 
ေက်ာင္းဝင္းသည့္ ျပည့္လ်ံေနသည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အတြင္း ကို 
ရင္ သံုးပါးတို႔အား ဦးပၪၹင္းသိကၡာတင္ေပး 
ျခင္း အခမ္းအနားကိုလည္း ထည့္သြင္း 
က်င္းပခဲ့သည္။ သူတို႔မွာ ဦးပၪၹင္း ေရမြန္၊ 

ဦးပၪၹင္း ပက္ထရိတ္ ႏွင့္ ေဒၚမိနစ္ကန္ 
အသင္းဂိုဏ္းမွ ဦးပၪၹင္း အန္ေထာ္နီ တို႔ ျဖစ္ 
သည္။

 ပြဲေတာသ္ို႔လာေရာက္သူမ်ားသည္ 
တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ပိုမို မ်ားျပားလာလ်က္ရွိ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဧည့္ပရိတ္သတ္အတြက္ 
အစားအေသာက္မ်ားကို ခ်မ္းသာကုန္းရွိ ဦး 
ျမင့္ေဝမိသားစုမွ ႏွစ္စဥ္ တာဝန္ယူ ဧည့္ခံ 
ေကၽြးေမြး လ်က္ရွိသည္။ ၾကြေရာက္လာ 
ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား 
ကိုလည္း ကထိန္ အလွဴမ်ား ဆက္ကပ္ လွဴ 
ဒါန္းခဲ့သည္။

 ခ်မ္းသာကုန္းရြာငယ္ေလးသည္ 
ဒုတိယ ကမၻာစစ္မျဖစ္မွီကပင္ တည္ရွိခဲ့ 
ေသာ ရြာျဖစ္ခဲ့ၿပီး မယ္ေတာ္သခင္မပြဲ ေတာ္ 
ကိုလည္း ထိုအခ်ိန္မ်ားကပင္ စည္ကား 
သိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့သည္။ ဒုတိယ ကမၻာ 
စစ္ အခ်ိန္တြင္ ေခတ္ကာလ အေျခအေန 
ေၾကာင့္ ရြာမွာ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ကာ ပ်က္စီး 
သြားခဲ့သည္။ 

 ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚဖန္ဟု ေခၚ 

ေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီး အိပ္မက္အရ ပ်က္ 
စီးေနေသာ ရြာေဟာင္းထဲမွ မယ္ေတာ္ ၏ 
ဆင္းတုေတာ္အား ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 
မယ္ေတာ္ဆင္းတုအား မူလဂူလုိဏ္ ရွိရာ 
တြင္ ျပန္လည္ထားရာမွ တျဖည္းျဖည္း 
အေျခခ် ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။

 ဤသို႔ျဖင့္ ေက်းရြာမွာ အသက္ 
ျပန္ဝင္လာခဲ့သည္။   မယ္ေတာ္၏ပြဲေတာ္ကို 
လည္း ျပန္လည္ က်င္းပလာခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ 
တြင္ ခ်မ္းသာကုန္းသည္ မယ္ေတာ္အား 
သဒၶါၾကည္ ညိဳကုိးစားရာ ဌါနတစ္ခု ျဖစ္လာ 
ၿပီး ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ 
အတြက္ ဘုရားဖူး ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ လူသိ 
မ်ားလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

 ခ်မ္းသာကုန္းမယ္ေတာ္ ပြဲအား 
ႏွစ္စဥ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ က်င္း 
ပေလ့ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဤေန႔သည္ 
ပိတ္ရက္ ျဖစ္သျဖင့္ လူအမ်ား အလြယ္တကူ 
လာေရာက္ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ၂ ရက္တာ သီးသန္႔ 
အစည္းအေဝးပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈ အခ်က္ (၇) ခ်က္ရရွိခဲ့

 ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး 
ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ႏွင့္ သိီးသန္႔ အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္ ေရႊစံအိမ္ဟို 
တယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ တို႔က 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

 တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ေခတ္တိုက္ေခတ္မႈ သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (၃) ႏွစ္ျပည့္ အခ်ိန္ 
တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အႏွစ္သာရ၊ အက်ဳိးရလဒ္ ထြက္ 
ေပၚလာေစေရး၊ (၂၁)ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး၏ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးသည့္ အခ်က္မ်ားအား ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေျဖရွင္း 
ႏိုင္ရန္၊ (NCA) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 
ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ 
ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္ 
ႏိုင္ရန္စသည့္ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သီးသန္႔အ 
စည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎သီးသန္႕ 
အစည္းအေဝးက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 သီးသန္႔အစည္းအေဝး ပထမေန႔ကို ေအာက္တို 
ဘာလ (၁၅) ရက္နံနက္ပိုင္း (၁၀)နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး 
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
မွဴးႀကီးစိုးဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထား 
ေသာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့
သည္။

 အစည္းအေဝးအစတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး 
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္စား ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသား 
အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးက အမွာစကား အသီး 
သီးေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ေျပာၾကားေသာ  မိန္႔ 
ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္

 လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္က NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾက 
သည့္ အဖြဲ႔မ်ားၾကား NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနၾကေသာ အခက္အခဲမ်ား 
ေက်ာ္လႊာေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
သီးသန္႔အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္  

ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အစိုးရႏွင့္ တိုင္းျပည္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကဳံေနရေသာ 
အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “အသြင္ 
ကူးေျပာင္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ 
ေဆာက္ေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးစီးပြားေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ 
ပထဝီႏိုင္ငံေရး စတဲ့ အသြင္မကူတဲ့ အခက္အခဲေတြ အမ်ဳိး 
မ်ဳိးရွိေနတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္”  ဟု ၎က ဆိုသည္။ 
ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား ေသြးထိုးမႈမ်ား ၾကဳံလာတတ္ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံက ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ သတိေပးခဲ့ 
သည္။

 “ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ နည္းသြား 
လို႔၊ တင္းမာမႈေတြ ေပၚလာလို႔၊ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းတာမ်ဳိး 
ေတြ မျဖစ္ၾကဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္သူ႕ ဘယ္သူ႕ကိုမွ 
လည္း အျပစ္တင္တာမ်ဳိးေတြ မလုပ္ၾကဖို႔ ကၽြန္မတို႔အားလုံး 
ညီညီၫႊတ္ၫႊတ္ရွိၾကဖို႔ အေလးအနက္ေျပာၾကား ခ်င္ပါ 
တယ္”  “ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး 
ျပႆနာေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကို တစ္ 
ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုမ်ဳိး အေျခအေန 
ကို ၾကဳံရတာ မဆန္းပါဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ အက်ပ္ 
အတည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကား 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွ ခြဲမထြက္ေရး အဆိုနဲ႔ပတ္ 
သက္၍ “ဒီေနရာမွာ ခြဲမထြက္ေရးက အေရးႀကီးသလို ခြဲမ 
ထြက္ခ်င္တဲ့၊ ခြဲထြက္စရာ မလိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္လာ 
ေအာင္ အားလုံးပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔က 
လည္း အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာလည္း ေျပာခ်င္ပါ 
တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထိုေန႔ နံနက္ပိုင္း ၁၁ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ 
ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ေစာမူတူး 
ေစးဖိုးတို႔ သုံးဦးတည္း သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ၾကေသးသည္။ 
ေတြ႕ဆုံစဥ္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ စိုးရိမ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ား၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရသိရသည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔ သီးသန္႔အစည္းအေဝး 
ဒုတိယေန႔ ဆက္လက္က်င္းပအၿပီးတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ 
အခ်ဳိ႕ရရွိခဲ့ၾကၿပီး ၂ ရက္တာက်င္းပခဲ့ေသာ သီးသန္႔ အစည္း 
အေဝး၏ သေဘာတူေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေၾက 
ညာခဲ့သည္။

 ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား 
ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ ဦးစား 
ေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္  သေဘာတူ 
ညီမႈ ရရွိရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းေက်ာ္ 
လႊားႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ 
ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား သေဘာ 
တူညီမႈ ရယူၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရး၊ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း
ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ေရး၊ NCA တြင္ 
လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး ပါဝင္ေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ 
ရြက္ေရး၊ တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ NCA ပါ 
သေဘာတူညီမႈအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေရး စေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္ (၇) ခုကို သီးသန္႔ အစည္းအေဝးပြဲအၿပီး 
တြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း စည္းေဝးပြဲ အၿပီးတြင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ခ်မ္းေဇာ္အာင္၊ CBCM-OSC 

ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီး သုံးဦးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ တစ္ဦး ထပ္မံ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့
 သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ 
ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္း 
သား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန စသည့္ 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန သုံးခုအတြက္ 
ဒုတိယဝန္ႀကီး သုံးဦးကို ေအာက္တိုဘာလ 
၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ 

က ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

 သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ 
ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးၾကည္မင္း 
ကိုလည္းေကာင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာ ရဲျမင့္ေဆြ 
ကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား 

ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီးကို ဦးလွ 
ေမာ္ဦးကို လည္းေကာင္း အသီးသီး ခန္႔အပ္ 
ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ထို႔အျပင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ 
ရက္ေန႔မွာပင္ ဦးညီထြန္းကို ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီဝင္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးဝင္း 
ျမင့္က ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန သုံးခုအ 

တြက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ သက္ 
တမ္း သံုးႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ထပ္မံခန္႔ 
အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀) ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 23

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ 
ဒုတိယေျမာက္ခရီးစဥ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့  

 ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ 
ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ 
ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ တပ္မ 
ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ 
ဆုံခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု 
ၾကည္သည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာနိုင္ငံ 
ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner 
Burgener အား ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ 
ေတာ္ရိွ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး 
အမိ်ဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း၊ 
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သဟဇာတရိွစြာ ေနထိုင္နိုင္ေရးအ 
တြက္ လူထုအား အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေန 
ရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရနွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး 
ခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ရံုးတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 ၎ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္အတူ 
နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး 
ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ နိုင္ငံ 
ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွအဆင့္ျမင့္ အရာရိွႀကီးမ်ား ပါဝင္ခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ေနျပည္ 
ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊  ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  ျပန္ 
လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးတို႔ 
ႏွင့္လည္း သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္း 

ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
စစ္ေတြၿမဳိ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ 
ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ပဠိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြား 
ေရာက္ကာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေသသဆိုင္ရာ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့၍ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ 
ေဒသခံမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ထို႔ေနာက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ေအာက္တို 
ဘာ(၁၇) ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေရာက္ 
ရွိ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡ 
သည္မ်ားအေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ အထူးကိုယ္စား
လွယ္သည္ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ခရစ္ယာန္ 

ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ IDPs စခန္းမ်ား 
အား သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး စစ္ေရွာင္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

 ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ 
ရာအထူး ကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burge-
ner သည္ သေဘာထားတင္းမာသည့္ ယခင္ကိုယ္စားလွယ္ 
ယန္ဟီးလီေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔အပ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုအႀကိမ္ခရီးစဥ္သည္ ၎၏ ဒုတိယ 
ေျမွာက္ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ၎၏ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆုံး 
ခရီးစဥ္ကို ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM-OSC  
Photo - State counsellor office, kachin state government office

 ယခုလ ၁၀ ရက္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ 
စတင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တင္ထြန္းလြင္က ေၾကညာခဲ့သည္။

 အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတု ေစာင့္ႀကည္႕ေရးအဖြဲ႕ (NOAA,USA) ရဲ႕ ေအာက္တိုဘာ 
လ ၁၀ ရက္ေန႔  ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုအေျခအေနေစာင့္ၾကည္႕ရန္ 
သတ္ မွတ္ထားေသာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေရွ႕ပိုင္း အီေကြတာတေလွ်ာက္ရွိ ဧရိယာ(၄)
ခုလံုး တြင္ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အပူခ်ိန္ ပံုမွန္မွကြာျခားမႈ(SSTA) တန္ဖိုးမ်ားမွာ 0.7°C 
မွ 0.8°C ေတြ႕ရွိရၿပီး ပံုမွန္မွကြာျခားမႈ(SSTA) အနည္းဆံုးတန္ဖိုးမွာ 0.5°C ျဖစ္သျဖင့္၊ 
ဧရိယာ(၄) ခု လံုးတြင္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ ရာႏႈန္းျပည္႕ျဖစ္ေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္ 

ေၾကာင္း ဦးထြန္းလြင္ က ၎၏ fb စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။

 ယခုတန္ဖိုးမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါက ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ အယ္လ္နီညိဳျဖစ္စဥ္ 
တရာဝင္စတင္ၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္က ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ရက္ခန္႔ကလည္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလ
ယ္ပိုင္းတြင္  ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း TITLI ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္း တိုင္းႏွင့္ 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မိုးဆက္တိုက္ရြာသြန္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အယ္လ္နီညိဳ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ စတင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္ ေျပာ

ေဂ်ရာဗိုလို ဆုေတာင္းျပည့္ မယ္ေတာ္ပြဲ

ႏိုဗီနာ ရက္မ်ား  ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ - ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္

ပြဲေတာ္ရက္
 ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္

ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ - ဖယ္ခံုၿမိဳ႕



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမၻာ့သာသနာျပဳ တနဂၤေႏြ အတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ အေထြေထြစာရင္း

တိုက္/ေဒသ လူဦးေရေပါင္း ကက္သလစ္ဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း

အာဖရိက ၁,၁၈၇,၀၉၈,၀၀၀ ၂၂၈,၄၃၅,၀၀၀ ၁၉.၂၄%

အေမရိက ၉၉၀,၇၄၇,၀၀၀ ၆၃၁,၂၉၁,၀၀၀ ၆၃.၇၄%

အာရွ ၄,၄၁၆,၈၀၇,၀၀၀ ၁၄၃,၃၆၈,၀၀၀ ၃.၂၅%

ဥေရာပ ၇၁၈,၀၁၈,၀၀၀ ၂၈၅,၅၁၂,၀၀၀ ၃၉.၇၆%

သမုဒၵရာ ၃၉,၆၁၉,၀၀၀ ၁၀,၄၅၃,၀၀၀ ၂၆.၃၈%

စုစုေပါင္း ၇,၃၅၂,၂၈၉,၀၀၀ ၁,၂၉၉,၀၅၉,၀၀၀ ၁၇.၆၇%

ကမၻာ့လူဦးေရႏွင့္ ကက္သလစ္ဦးေရ ႏွင့္ ကက္သလစ္ ရာခိုင္ႏႈန္း

တိုက္/ေဒသ စုစုေပါင္း သာသနာ သူေတာ္စင္

အာဖရိက ၇၁၆ ၅၀၈ ၂၀၈

အေမရိက ၂၀၁၉ ၁၄၅၄ ၅၆၅

အာရွ ၈၀၁ ၆၁၀ ၁၉၁

ဥေရာပ ၁၆၈၅ ၁၄၃၆ ၂၄၉

သမုဒၵရာ ၁၃၂ ၈၂ ၅၀

စုစုေပါင္း ၅၃၅၃ ၄၀၉၀ ၁၂၆၃

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

တိုက္/ေဒသ စုစုေပါင္း သာသနာ သူေတာ္စင္

အာဖရိက ၄၅၂၂၉ ၃၁၅၂၁ ၁၃၇၀၈

အေမရိက ၁၂၂၄၄၇ ၈၄၈၂၉ ၃၇၆၁၈

အာရွ ၆၆၀၁၈ ၃၇၇၂၂ ၂၈၂၉၆

ဥေရာပ ၁၇၆၅၅၇ ၁၂၄၉၈၄ ၅၁၆၀၉

သမုဒၵရာ ၄၇၁၈ ၂၈၁၁ ၁၉၀၇

စုစုေပါင္း ၄၁၄၉၆၉ ၂၈၁၈၃၁ ၁၃၃၁၃၈

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား

တိုက္/ေဒသ ဘရာသာရ္မ်ား စစၥတာမ်ား

အာဖရိက ၈၇၃၁ ၇၂၅၁၀

အေမရိက ၁၄၈၁၈ ၁၆၈၁၇၈

အာရွ ၁၂၃၂၀ ၁၇၁၈၂၉

ဥေရာပ ၁၅၃၉၀ ၂၃၉၃၇၃

သမုဒၵရာ ၁၃၆၆ ၇၅၅၅

စုစုေပါင္း ၅၂၆၂၅ ၆၅၉၄၄၅

ဘရာသာရ္ ၊ စစၥတာမ်ား

တိုက္/ေဒသ ဘာသာဝင္သာသနာျပဳမ်ား ဓမၼဆရာ/မ်ား

အာဖရိက ၈၆၇၃ ၄၁၅၈၇၃

အေမရိက ၃၀၆၁၁၂ ၁၇၅၅၇၄၇

အာရွ ၂၉၂၃၃ ၃၇၃၆၁၅

ဥေရာပ ၁၀၅၉၂ ၅၂၆၆၂၃

သမုဒၵရာ ၁၃၃ ၁၄၄၃၁

စုစုေပါင္း ၃၅၄၇၄၃ ၃၀၈၆၂၈၉

သာမန္ဘာသာဝင္ သာသနာျပဳ ၊ ဓမၼဆရာ/မ်ား

တိုက္/ေဒသ စုစုေပါင္း သာသနာ သူေတာ္စင္

အာဖရိက ၃၀၄၆၂ ၂၀၅၂၁ ၉၉၄၁

အေမရိက ၃၂၃၈၉ ၂၂၅၇၆ ၉၈၁၃

အာရွ ၃၄၇၅၀ ၁၆၃၇၈ ၁၈၃၇၂

ဥေရာပ ၁၇၆၁၅ ၁၁၀၄၇ ၆၅၆၈

သမုဒၵရာ ၉၄၄ ၅၉၅ ၃၄၉

စုစုေပါင္း ၁၁၆၁၆၀ ၇၁၁၁၇ ၄၅၀၄၃

ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား

ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ

ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လား႐ႈိးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ

ဖားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ


