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၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂)

အသင္လူသား သင္သည္ 

ေျမမႈန္႔မွလာ၍ ေျမမႈန္႔သို႔ 

ျပန္ရမည္ကို သတိျပဳေလာ့။

(ျပာခံဗုဒၶဟူးေန႔ ဝတ္ျပဳျခင္းမွ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမတၱာတမန္ခရီးစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္း၌ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ဆုေတာင္းစကား

ခပ္သိမ္းေသာ လူအစဥ္အဆက္တို႔သည္ ငါ့ကို မဂၤလာရွိေသာသူဟု ေခၚၾကလိမ့္မည္ ။ ရွင္လုကာ ၁း၄၈
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စာ - ၁၂
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ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

အတြင္းသႏၲာန္၏ ရဲတိုက္

 စိေတၱန နိယ်ေလ ေလာေကာ (စိတ္သည္ ေလာကကို စြဲေဆာင္ အပ္၏) ဆိုသည့္ 
သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ မိမိစိတ္ကို ႏိုင္နင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္တတ္ဖို႔ 
လိုအပ္သည္။ စာေရးဆရာ တစ္ဦးက "if you don't control your mind, your mind 
will contorl you" (သင္သည္ သင့္စိတ္ကို မထိန္းခ်ဳပ္လွ်င္ သင့္စိတ္က သင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ 
လိမ့္မည္) ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ 'စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေၾက'၊ 'စိတ္ပ်ိဳလွ်င္ ကိုယ္ႏု' စသည့္ 
ဆို႐ိုးစကားမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အသက္တာ လွပ 
ေရးအတြက္ အတြင္းစိတ္သည္ အလြန္အေရးပါေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ရွင္သန္မႈအတြက္ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာရင္း ခႏၶာကိုယ္ပင္ပန္း 
နြယ္းနယ္ရသလို စိတ္ဓါတ္စြမ္းအားတို႔လည္း ထိပါးခံရသည္။ မိမိ၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ 
စိတ္၏ ေစခိုင္းရာ ေနာက္လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သတိမထားမိဘဲ ျပဳမူေနမိ 
ေပလိမ့္မည္။ ဘဝ တစ္ေကြ႕တြင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္တြင္ 
ဒဏ္ရာမ်ား က်န္ရစ္ႏိုင္သည္။ အားလံုးကို ေက်ေအးပါၿပီဆိုေသာ္လည္း အတြင္းစိတ္တြင္ 
ခိုေအာင္းေနေသာ နာၾကည္းမႈမ်ား၊ မေက်နပ္ျခင္းမ်ားက မိမိ၏ ေန႔စဥ္ေျပာဆိုျပဳမူျခင္း 
မ်ားတြင္ ေပၚလာတတ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ မလုပ္ခ်င္ေသာ အမွားမ်ားကို 
က်ဴးလြန္မိတတ္သည္။ မိမိႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား အ့ံၾသရေလာက္သည္အထိ မယံုၾကည္ႏိုင္ရ 
ေလာက္ ဆိုးဝါးစြာ ျပဳမူေျပာဆိုမိေသာ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ 

 အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို 
အရွင္လတ္လတ္ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္စြမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ လူတိုင္း၏ 
ဘဝတြင္ ခံစားခ်က္မ်ိဳးစံုျဖစ္လာတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ မသင့္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
အခြင့္အေရး မရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ထိုခံစားခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္ၾကသည္၊ ဖိႏွိပ္ထား 
တတ္ၾကသည္။ ထိုခံစားခ်က္မ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ မရွိေတာ့ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွတ္ယူတတ္ၾက 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုခံစားခ်က္တို႔သည္ ဖံုးကြယ္ထားခံရေသာ္လည္း ေသမသြားၾကပါ။ 
အတြင္းစိတ္၌ ကိန္းေအာင္းရွင္သန္ေနသည္။ ရွင္သန္ေနေသာ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတိမထားမိခ်ိန္မ်ားတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာအခါ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျဖစ္ 
တတ္သည္။ ထိုအခါ မမွားခ်င္ေသာ အမွားမ်ား က်ဴးလြန္မိသည္၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ား 
အံၾသရေလာက္ေအာင္ ေပါက္ကြဲတတ္သည္။

 ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္ရေလေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိစိတ္ကို အစဥ္စစ္ေဆးရသည္။ 
ထို႕ေၾကာင့္ မၾကာခဏ အာပတ္ေျဖရန္ အသင္းေတာ္မွ တိုက္တြန္းသည္။ တစ္ရက္တာ 
ကုန္ဆံုးကာ ညအိပ္ယာဝင္ခါနီးတြင္ တစ္ေနကုန္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို ေအာက္ 
ေမ့ စဥ္းစားၿပီး စိတ္တြင္ ျဖစ္ေနေသာ အစိုင္အခဲမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ရမည္၊ မွားခဲ့ေသာ 
အမွားမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္။ ရွင္ေပါလူးက "ေဒါသမေျပဘဲ 
ေနမဝင္ေစႏွင့္" (ဧဖက္ဆု ၾသဝါဒစာ ၄း၂၆) ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ 
စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ဘဝကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းလိုပါလွ်င္ လူတိုင္းမိမိကိုယ္ကို 
ျပန္နားေထာင္ေပး ရမည္ဟု အႀကံေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္းစိတ္က စကားမ်ားစြာ 
ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစကားမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုယ္တိုင္ နားမေထာင္ ေသာေၾကာင့္ 
စိတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားျဖစ္ျခင္း စသည့္ စိတ္ေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္သည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ဝါတြင္းကာလကို စတင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ 
ဝါတြင္းကာလသည္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ အေကာင္းဆံုအခ်ိန္ကာလဟု 
သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသင္းေတာ္က ဝါတြင္းကာလတြင္ မိမိ 
ကိုယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ အျပစ္အမွားမ်ားက ႐ုန္းထြက္ၿပီး ရွင္ျပန္ေသာ ခရစ္ေတာ္ 
၏ အသက္တာတြင္ ရွင္သန္ျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္အသက္တာကို ေနထိုင္ရန္ 
လမ္းညႊန္ထားသည္။ ဤကာလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အတြင္းစိတ္ကို စစ္ေဆးရန္ ဝတ္ျပဳကိုး 
ကြယ္ျခင္းမ်ား၊ ႏႈတ္ကပါတ္တရားေတာ္မ်ားကလည္း အေထာက္အကူ ျပဳေပးပါလိမ့္မည္။ 
ဝါတြင္းကာလတြင္ က်င့္ႀကံရေသာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခိုင္မာေသာ 
စိတ္စြမ္းအားကို ေဆာက္တည္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝါတြင္းကာလသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စိတ္အတြင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ရွင္းထုတ္ကာ သစ္လြင္ေသာ စိတ္စြမ္းအင္မ်ားကို 
ရယူေပးေသာ ကာလျဖစ္သည္။

 ဝါတြင္းကာလအား ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳကာ မိမိတို႔အတြက္ အလြန္အေရးပါ 
သည့္ အတြင္း သႏၲာန္၏ ရဲတိုက္ျဖစ္သာ စိတ္ကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ေဆာက္တည္ၾကပါစို႔။

• မိမိတို႔ ဘာသာသူအုပ္စု သတင္းမ်ား၊ ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား 

ပို႔ခ် ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္၊ လူႀကီးတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သတင္းမ်ားကို ဤစာေစာင္သို႔ 

ေပးပိုျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့့္ မွ်ေဝကာ ခြန္အား ျဖစ္ေစပါ။ သတင္းမ်ား၊ 

ဓါတ္ပံုမ်ား ရွိပါက ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ လိပ္စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေပးပို႔ႏိုင္ ပါသည္။

• စာေစာင္မ်ားကို လစဥ္မပ်က္မကြက္ ဖတ္႐ႈလိုပါလွ်င္ တစ္ႏွစ္စာ (၆၀၀၀) 

က်ပ္ႏႈန္း တစ္လလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တႏွစ္စာမွာယူ ထားႏိုင္ပါသည္။

• မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါလွ်င္လည္း 

ေဖၚျပပါ လိပ္စာမ်ားအတိုင္း ဆက္သြယ္ကာ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး3

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္၏ဗုဒၶဟူးေန႔လူထုပရိသတ္အားသြန္သင္ခ်က္

  မစၧားတရား အစနိဒါန္းေတာ္

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ နာယူ 
ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ျခင္းဆုိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ 
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ၂ ပိုင္း ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ပိုင္းစလံုးက 
တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု နီးနီးကပ္ကပ္ခ်ိတ္ဆက္ေနပါတယ္။ ႏွစ္ 
ပိုင္းေပါင္း ၿပီးမွတစ္ခုတည္းေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္ 
လာပါတယ္။ လူပရိသတ္ေတြ စု႐ုံးေရာက္ရွိေနၿပီ ဆုိတာနဲ႔ 
မစၦားတရား ေတာ္ကို နိဒါန္းဝိနည္းေတြနဲ႔ စတင္ပါတယ္။ 
ရဟန္းဘုန္းႀကီးက ယဇ္ပလႅင္ရွိရာသို႔ ၾကြေရာက္လာၿပီး ပရိ 
သတ္ကို “ဘုရား သခင္သည္ သင္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိပါေစ” လုိ႔ 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ေနာင္တစဲြၿပီး အသ 
နားခံျခင္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္တယ္။ တနဂၤေႏြေန႔နဲ႔ ပဲြေန႔ 
ေတြမွာဆုိရင္ ဂလိုရီ ယာသီခ်င္းကုိ ဧက်ဴးသီဆုိၾကပါတယ္။ 
အဲ့ဒီေနာက္ စုေပါင္းဆုေတာင္းေမတၱာကို ရြတ္ဆုိပါတယ္။ 
ပါဝင္တဲ့လူပရိသတ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိပါ ေပါင္းစုၿပီး 
ပူေဇာ္တာမုိ႔ စုေပါင္းဆုေတာင္းေမတၱာလုိ႔ေခၚပါတယ္။ အ 
ဖြင့္နိဒါန္း ဝိနည္းေတြက ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို 
ၾကားနားဖုိ႔ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မဂၤလာကုိ က်င္းပဖုိ႔အတြက္ 
ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ခမည္းေတာ္သားေတာ္ 
အမွတ္လကၡဏာနဲ႔ စတင္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးၾသဝါဒေပးၿပီးမွ 
ေရာက္လာတာကို အခ်ိန္မွီေရာက္လာတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔မရ 
ပါဘူး။ အစကေန အဆံုးထိပါဝင္ဖုိ႔အတြက္ ေနာက္မက်ဖုိ႔ 
အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက တရားေထာက္ေတြနဲ႔ 
ဝင္လာၿပီး မစၦားပူေဇာ္ရာယဇ္ပလႅင္ကို အ႐ုိေသေပးဦးညြတ္ 
(သို႔မဟုတ္) ဒူးေထာက္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းတဲ့ ပလႅင္ေတာ္ကို 
တ႐ုိတေသ နမ္းပါတယ္။ ေလာ္ဗန္ပါတဲ့အခါ ေလာ္ဗန္ပူေဇာ္ 
ပါတယ္။ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ကို ဘာလုိ႔ ဒီေလာက္ ႐ုိေသဂါရဝ 
ျပဳေနၾကတာလဲ။ဘာလုိ႔ဆုိေတာ့ ယဇ္ပလႅင္က ခရစ္ေတာ္ 
ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ။ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳထားတယ္။ ခရစ္ 
ေတာ္ႏွင့္ ဆံုဆည္းျခင္းျဖစ္တဲ့ မစၦားတရားေတာ္ရဲ႕ အစမွာ 
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာရဲ႕ သေကၤတယဇ္ပလႅင္ကို နမ္းျခင္းနဲ႔စတင္ 
တာ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။

 အဲ့ဒီေနာက္မွ ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ အမွတ္ 
လကၡဏာ စတင္ျပဳလုပ္တယ္။ ရဟန္းႏွင့္အတူ လူထု ပရိ 
သတ္ကပါ ျပဳလုပ္ၾကရတာျဖစ္တယ္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရား 
ရဲ႕ နာမေတာ္ ၌က်င္းပတဲ့ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္တယ္ 
ဆုိတာကို သိဖုိ႔ုလုိပါတယ္။ သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရားဆီကိုပဲ 
ဆုေတာင္းေမတၱာေတြ၊ ဝိနည္းေတြက ေတာက္ေလွ်ာက္ 

ဦးတည္ ထားပါတယ္။ အတု မဲ့စြာ ေပါင္းစည္း ျဖစ္တည္ေနတဲ့ 
တစ္ဆူသံုးပါးဘုရားရဲ႕ နက္နဲဖြယ္ရာဟာ ကားတုိင္ေတာ္မွာ 
ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ထုတ္ ေဖာ္ျပသခဲ့ ပါတယ္။ ပါစကား 
နက္နဲဖြယ္ရာဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါး 
တစ္ဆူဘုရားရဲ႕ ဆုေက်းဇူးေတာ္တစ္ခုလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ 
အဲ့ဒီကေနတဆင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူး 
မဂၤလာေတာ္ဆုိတာ ထုိးေဖာက္ခံရတဲ့ ႏွလံုးအိမ္ေတာ္မွယို 
ဖိတ္ စီးဆင္းလာပါတယ္။ ဒီနက္နဲဖြယ္ရာကုိ ခမည္းေတာ္ 
သားေတာ္ အမွတ္လကၡဏာ ျပဳလုပ္ၿပီး စတင္တာကို 
အေလးနက္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

 အဲ့ဒီေနာက္မွာ ရဟန္းေတာ္က “ဘုရားသခင္သည္ 
သင္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိပါေစ” လုိ႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ ပရိသတ္ 
ကလည္း “ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္လည္းရိွပါေစ” လုိ႔တုန္႔ျပန္ၾက ပါ 
တယ္။ အျပန္အလွန္ စကားေျပာၾကတဲ့ပံုစံအတုိင္းပါပဲ။ ေဝါ 
ဟာရ စကားလံုး၊ အျပဳအမူ၊ အမွတ္လကၡဏာေတြအားလံုး 
ဟာ သူ႕အဓိပၸါယ္နဲ႔သူ အေရးပါလြန္းလွပါတယ္။ တိတ္ဆိတ္ 
စြာ ၿငိမ္သက္ၿပီး ေနလိုက္တာကလည္း ပါဝင္လူထုပရိသတ္ရဲ႕ 
အာ႐ုံကုိ စုစည္းၿပီး ဟန္ခ်က္ညီညီ တစ္သားတည္းျဖစ္ 
ေအာင္ ဖိတ္ေခၚလိုက္တာပါပဲ။ အားလံုးဟာတစ္စု တစ္စည္း 
တည္း ယုံၾကည္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ၾကတယ္။ ဒီနည္းအား 
ျဖင့္ ဘုရားရွင္ ႏွင့္အတူတည္ရွိဖုိ႔၊ အခ်င္းခ်င္း တစ္ညီတစ္ 
ညြတ္တည္း ေနထုိင္ဖုိ႔ စိတ္ဆႏၵေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျပသ 
လုိက္ၾကပါတယ္။

(ဒီဇင္ဘာလ၂၀ရက္၊၂၀၁၇)

ေနာင္တစဲြယူျခင္း

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အစပိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ 
ေနာင္တစဲြယူျခင္း အေၾကာင္းေလးကို ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ဘုရား 
စကားသင္ၾကားျခင္း အစီစဥ္မွာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ 
သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္တဲ့ နက္နဲဖြယ္ရာ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို
ထုိက္တန္စြာက်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္တဲ့အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ 
အျပစ္ေတြကို ဘုရားေရွ႕၊ လူပရိသတ္ေရွ႕မွာ သိမွတ္ဝန္ခံ 
ၾကပါ တယ။္ ကြ်ႏုပ္တ္ုိ႔အားလံုးက  အျပစသ္ားေတြပါဆိုတာကိ ု
သတိရေစပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ေရွ႕တန္းတင္ အထင္ႀကီး 
မႈေတြႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ႏွလံုးသားကို ဘုရားက ဘာမ်ား 
ထပ္ ျဖည့္ေပးလို႔ရႏုိင္ဦးမွာလဲ။ ေျဖာင့္မတ္သူ အမွားကင္း 
သူလို မိမိကိုယ္ကုိ ထင္ေနေသးသေရြ႕ဘုရားရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ 
ျခင္း ဆုိတာဘယ္လုိလုပ္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မွာလဲ။ ဖာရီေဇဦးႏွင့္ 
အခြန္ခံသူတုိ႔ရဲ႕ ပံုဥပမာေလးကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ အခြန္ခံက 
အျပစ္သားဆုိတာကို လက္ခံသိမွတ္ျပဳတယ္။ ဖာရီေဇဦး 
ကေတာ့ ေျဖာင့္မတ္သူလုိပဲ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ထင္တယ္။ အ 
မွား ဆုိတာကို ျမင္ၿပီး အမွားျပဳခဲ့တာအတြက္ ေတာင္းပန္ 
တတ္မွ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းအရသာကို ပိုသိလာမယ္။ ၿပီးေတာ့ 
အမွားျပဳတတ္တဲ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထား 
နားလည္တတ္လာပါ တယ္။

 ေနာင္တယူၿပီး အျပစ္ဝန္ခံတဲ့အပို္င္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္ 
သည္  စိတ္၊ ႏႈတ္၊ အက်င့္တုိ႔ျဖင့္ . . . ဆုိတဲ့ ေမတၱာကို 
ေဖာ္ျမဴလာ တစ္ခုလုိရြတ္ၾကတယ္။ ရင္ကိုခတ္ၿပီး အမွားျပဳ 
မိေၾကာင္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမလူပရိသတ္ေရွ႕မွာ ဝန္ခံၾက 
တယ္။ စိတ္၊ ႏႈတ္၊ အက်င့္တုိ႔ျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အျပစ္ 
တင္မကဘဲအ ေကာင္းျပဳလုပ္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြ 
အတြက္ပါ ေတာင္းပန္ၾကတယ္။ ဟုတ္တယ္။ အေကာင္း 
မလုပ္ျခင္းကလည္း အျပစ္တစ္ခုပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ကထင္ၾကတယ္။ 
ငါဘယ္သူ ကိုမွ မေကာင္းတာမလုပ္ဘူး၊ မထိခုိက္မနာက်င္ 
ေစဘူး။ မေကာင္းတာလုပ္႐ုံနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ ေကာင္းတဲ့ 
အရာေတြကိုလည္း လုပ္ရဦးမွာပါ။ အမွားက်ဴးလြန္တာ အ 
ျပစ္ ျဖစ္သလုိလုပ္သင့္တာကို မလုပ္တာလည္းအျပစ္ပါပဲ။ 
ဘုရားေရွ႕၊ လူပရိသတ္ေရွ႕မွာ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံ 
လုိက္ျခင္း အားျဖင့္အျပစ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ပိုနားလည္ 
ေစတယ္။ အျပစ္က ဘုရားရွင္နဲ႔ေဝးကြာေစၿပီး၊ နီးစပ္သူ 
ညီအစ္ကို ေမာင္နွမအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း စိမ္းကား 
ေစပါတယ္။ အ ျပစ္ကရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ 
ပစ္လုိက္ၿပီး ေသြးကဲြသြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ တည္ 
ေဆာက္ျခင္းကို မျဖစ္ ေစဘဲၿပိဳကဲြျခင္းကိုသာ ဦးတည္သြား 
တာ အျပစ္ပါပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္အျပစ္လုပ္မိရင္ သိမွတ္ ဝန္ခံ 
ဖုိ႔လုိတယ္။ ရင္ကိုခတ္ ၿပီးကြ်ႏု္ပ္အျပစ္၊ ကြ်ႏ္ုပ္အျပစ္၊ ကြ်ႏု္ပ္ 
အျပစ္ဆုိၿပီးဝန္ခံတဲ့ စကားက မိမိအျပစ္ကိုပဲ ၾကည့္ေစ 
ပါတယ္။ သင့္အျပစ္၊ သင့္အျပစ္ဆိုၿပီးသူမ်ားကို လက္ညႇိဳး 
မထုိးခုိင္းပါဘူး။ ကိုယ္ လုပ္တဲ့အျပစ္ကိုသာ ဝန္ခံ အသိ 
မွတ္ ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ ဒီလုိဝန္ခံၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ မြန္ 
ျမတ္ေသာ ကညာစငမ္ာရီးယား၊ သၾိကားရဟႏၱာအေပါင္းတုိ႔နဲ႔  
အသင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္ဖုိ႔ ဘုရား 
သခင္ထံ ဆုေတာင္းပါမည့္အေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ ေတာင္းပန္ 
ပါသည္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ သိၾကား ရဟႏၱာအေပါင္းတုိ႔နဲ႔ တစ္ 
လံုးတစ္ဝတည္း ရွိေနတယ္ဆုိတာကို အမွတ္ရေစတယ္။ 
သူတုိ႔ရဲ႕ၾကား၀င္ ဆုပန္ေပးမႈအားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ခရီးမွာ ဘု 
ရားနဲ႔ ေပါင္းစည္းႏုိင္ဖုိ႔ ခြန္အားျဖစ္ေစပါ တယ္။

(ဇန္န၀ါရီ၃ရက္၊၂၀၁၈)

မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ျခင္းကို အႏွစ္သာရရွိရွိ က်င္းပပူေဇာ္ျခင္း

စာမ်က္ႏွာ (၄) သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 4

ဂလုိရီယာႏွင့္စုေပါင္းဆုေတာင္းေမတၱာ

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အစမွာ ေနာင္တယူၿပီး 
အျပစ္ဝန္ခံျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္ 

ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္လုိအပ္ေၾကာင္းေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီ။ အျပစ္မ်ားတဲ့
လူသားနဲ႔အခ်စ္ပြားတဲ့ ဘုရားတုိ႔ ဆံုေတြ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္ခြင့္ 
လႊတ္ျခင္းခံရတဲ့အတြက္ ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း 
ထုတ္ေဖာ္ဖုိ႔ ဂလိုရီယာကိုသီက်ဴးၾကပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းကအ
သင္းေတာ္အတြင္းမွာေရွးက်လြန္းၿပီးသိပ္ကိုမြန္ျမတ္လြန္း
တဲ့သီခ်င္းလုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္
ဘုရား၌စု႐ုံးၾကၿပီး အဖခမည္းေတာ္ဘုရားနဲ႔ ေလာကအျပစ္ 
ခြ်တ္ေတာ္မူတဲ့ သိုးငယ္ေတာ္ေယဇူးဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳ 
ၾကပါတယ္။ “ေကာင္းကင္ဘံု၌ဘုရားသခင္အားဘုန္းေတာ္
ဂုဏ္ေတာ္ရွိေစသတည္း”လုိ႔ အစခ်ီထားတဲ့ ဒီသီခ်င္းက 
ဘက္သလင္ဟင္ၿမိဳ႕မွာ ေယဇူးဘုရားဖြားျမင္ေတာ္မူခ်ိန္သိ 
ၾကားတမန္အေပါင္းက ဧက်ဴးသီဆုိခဲ့ၾကတာကို အမွတ္ရ 
ေစပါတယ္။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးအခ်င္းခ်င္းေပြ႕ဖက္ 
လုိက္တယ္လုိ႔ဆိုရမယ့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းအတိၿပီးတဲ့သတင္း 
ေကာင္းေၾကညာျခင္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဂလုိရီယာဧက်ဴးၿပီးတဲ့အခါမွာစုေပါင္းဆုေတာင္း 
ေမတၱာကို ရြတ္ဆိုပါတယ္။ ဒီစုေပါင္းဆုေတာင္းေမတၱာက 
ေန႔ရက္အခ်ိန္အခါပဲြေန႔ သမယေတြကို လိုက္ၿပီးေရးဖဲြ႕ထား
တာမုိ ႔က်င္းပတဲ့ပဲြေန႔ရဲ႕သေဘာတရားကိုေဖာ္ထုတ္ေပးပါ
တယ္။ အစမွာဆုေတာင္းၾကစုိ႔ဆုိၿပီး ရဟန္းကလူပရိသတ္
ကိုဖိတ္ေခၚလုိက္တယ္။ ေခတၱခဏ တိတ္ဆိတ္စြာေနၿပီးမွ 
ေမတၱာကိုစဆုိတယ္။ ေမတၱာမဆုိခင္ တိတ္ဆိတ္စြာေန 
တယ္ဆုိတာက စု႐ုံးေရာက္ရွိေနတဲ့ လူပရိသတ္ကိုဘုရား 
ရွင္ ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ေနၿပီဆုိတာကို  သတဝင္ေစဖုိ႔အ 
တြက္ ထားရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္အာ႐ုံေတြကိုစုစည္းၿပီး 
တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ရဟန္းနဲ႔အတူပူေဇာ္ 
ေပါင္းစပ္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ၾကရတဲ့အခ်ိန္ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္း
ကတစ္ေယာက္ထဲဆုိတာမဟုတ္ပါဘူး။ လူပရိသတ္ကပါ 
ႏွလံုးသားေတြကို ျပင္ဆင္ၿပီး အတူေပါင္းစုရြတ္ဆုိတာမုိ႔စု 
ေပါင္းဆုေတာင္းေမတၱာလုိ႔ေခၚတာေပါ႔။ ဒါေၾကာင့္ရဟန္း 
ဘုန္းႀကီးေတြလည္း ဒီေမတၱာကိုဆိုတဲ့အခါေခတၱခဏတိတ္
ဆိတ္စြာအာ႐ုံစုစည္းဖုိ ႔ပရိသတ္ကိုျပင္ဆင္ေပးရပါမယ္။ 
တိတ္ဆိတ္တဲ့အခ်ိန္ခဏေလးကို မေပးႏုိ္င္ဘူးဆုိရင္လူေတြ
ရဲ႕စိတ္ဝိဉာဥ္ေတြကို စုစည္းဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ရဟန္း 
ေတြအေနနဲ႔စုေပါင္းဆုေတာင္းေမတၱာေလးကိုမရြတ္ဆုိခင္

အခ်ိန္ခဏေလး တိတ္ဆိတ္စြာေနၿပီး လူေတြရဲ႕အာ႐ုံကိုစု 
စည္းဖိတ္ေခၚဖုိ႔မေမ့ၾကပါနဲ႔လုိ႔ကြ်ႏ္ုပ္အထူးတိုက္တြန္းခ်င္ပါ
တယ္။

 စုေပါင္းဆုေတာင္းေမတၱာကို ရြတ္ဆုိတဲ့အခါမွာ 
ရဟန္းက လက္ႏွစ္ဖက္ကိုဆန္႔ၿပီးရြတ္ဖတ္ပါတယ္။ လက္ 
ကိုဆန္႔ၿပီး ဆုေတာင္းတဲ့ဒီအျပဳအမူဟာ ပထမရာစုႏွစ္က 
တည္းက ေရွးဦးခရစ္ယာန္ေတြ က်င့္သံုးခဲ့ၾကတဲ့အစဥ္လာ
တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကကားတုိင္ေပၚမွာ လက္ 
ကိုဆန္႔ၿပီးအေသခံ အသက္စြန္႔ေတာ္မူတဲ့ခရစ္ေတာ္ဘုရား
ကိုအတုယူႏုိင္ၾကဖုိ႔အတြက္ပါ။ ကားတုိင္ေပၚကခရစ္ေတာ္
ဟာအဖခမည္းေတာ္ဘုရားဆီ ဆုေတာင္းေပးခဲ့သူတစ္ 
ေယာက္ျဖစ္ခဲ့သလုိ သူကိုယ္တုိင္ကလည္းဆုေတာင္း 
ေမတၱာျဖစ္လုိ႔ေနပါတယ္။ ႐ုိမင္ဝိနည္းေတြမွာ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္က ေလးနက္ၾကြယ္ဝလွပါတယ္။ 
အဲ့ဒီေမတၱာေတြကုိပဲ ေသခ်ာေထာက္႐ႈၾကည့္မယ္ဆုိရင္လွ
ပတဲ့ကမၼဌာန္းစီးျဖန္းျခင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိ္င္ပါတယ္။

(ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ရက္၊၂၀၁၈)

သီကုိရွင္း

စာမ်က္ႏွာ (၃) မွ

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘုိ အိႏၵိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့

 ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္အား ကူညီေပးခဲ့ျခင္းမ်ား အတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ 
သာသနာျပဳမ်ားစြာ ေစလႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း အ 
တြက္လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားစ္ ေမာင္ဘိုက အႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ  အိႏၵိယႏိုင္ငံ  ကက္ 
သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္  ေတြ႕ 
ဆံုပြဲတြင္ အိႏၵိယ ဆရာေတာ္မ်ားအား ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 “ခ်န္ႏိုင္း (အိႏၵိယနုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း 
ၿမဳိ႕) မွာ ျမွပ္နွံခံခဲ့ရတယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကတဲ့ 
တမန္ေတာ္ႀကီး စိန္ေသာမတ္(စ္) ဟာ 
အႏိၵယ အသင္းေတာ္၏ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခု 

ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂) 
ေထာင္က ဒီနုိင္ငံကုိ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ႏႈတ္က 
ပါတ္ေတာ္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယ ဟာ 
ထူးျခားေလးျမတ္တဲ့ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံျဖစ္ပါ 
တယ္။ အိႏၵိယဟာ အေစာပိုင္းအသင္းေတာ္ 
၏ သာသနာျပဳသမိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ 
ေကာရိတု၊ ဧဖက္စုသမိုင္းႏွင့္ အတူရပ္ 
တည္ လာခဲ့ေသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္ျခင္း 
အတြက္လည္း အလြန္ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္း 
ေသာ အသင္းေတာ္တစ္ခု လည္းျဖစ္ပါ 
တယ္” ဟု ကာဒီနယ္ခ်ားဘုိက အိႏၵိယ 
အသင္းေတာ္၏ ေလးစားဖြယ္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား 
ကုိ ေဖာ္ညႊန္းခဲ့သည္။

 ျမန္မာျပည္အသင္းေတာ္နွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး အိႏၵိယဆရာေတာ္မ်ားက ေမးျမန္း 

ခဲ့ရာတြင္ ကာဒီနယ္က ျမန္မာျပည္ အသင္း 
ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း (၇) 
သိန္းခန္႔မွ်သာရွိ၍ အလြန္ေသးငယ္သည့္ 
အသင္းေတာ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကြဲျပားေသာ 
လူမ်ိုးစုငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ယဥ္ 
ေက်းမႈပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖြဲစည္းထားေသာ 
အသင္းေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၆၅ 
ခုနွစ္တြင္ နုိင္ငံ၏ စနစ္ဆုိးေအာက္တြင္ 
ျမန္မာကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သည္ 
ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း 
အတူတကြခံထမ္းကာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ 
ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး တိုးတက္ရွင္သန္ 
ရန္လည္း ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ 
အသင္းေတာ္၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဝမွ်ခဲ့ 
သည္။

 ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္ဟာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲမွ ေယာဘ 
ကဲ့သို႔  ေငြေၾကးမရွိ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိ၊ ဥစၥာဓန 
မရွိ အျဖစ္မ်ိဳးတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္” ဟူ၍ 
လည္း ျမန္မာျပည္ အသင္းေတာ္သည္ ဒုကၡ 
နွင့္ေတြ႔ၾကဳံခံရေသာ္လည္း ဘုရားရွင္၏ ဂရု 
ဏာေမတၱာေတာ္ေၾကာင့္ ပုိမုိတုိးတက္ခဲ့ 
ေၾကာင္း ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘုိက ဆုိသည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ 
က အိႏၵိယနုိင္ငံ ဘန္ဂလိုၿမဳိ႕တြင္ အိႏၵိယ 
ႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ 
ခ်ဳပ္ ညီလာခံ က်င္းပခဲ့သည္။ ထုိညီလာခံ 
တြင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား 
ေပးရန္   ျမန္မာ ျပည္၏ပထမဆုံး ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္ဘုိ အား ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

 အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ သာသနာေပါင္း 
၁၇၄ သာသနာရွိၿပီး လက္ေထာက္ဆရာ 
ေတာ္မ်ားႏွင့္  အနားယူထားေသာ ဆရာ 
ေတာ္မ်ား အပါအဝင္ ဆရာေတာ္ေပါင္း 
၂၄၆ ပါးရွိသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ 
သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေတြ႕ဆံု 
ျခင္းကို ၂ ႏွစ္တႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ သည္။ 

 ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားမွာ 
၁၉ ဒႆမ ၉ သန္းရွိၿပီး ႏိုင္ငံတခုလံုး လူဦး 
ေရ၏ ၁.၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

 အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္သည္ ႀကီးမားေသာ အစဥ္အလာရွိ 
ေသာ္လည္း ဖိႏွိပ္ခံရျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရ 
ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ အထူး 
သျဖင့္ သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ 
ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားအား မီ႐ိႈ႕ဖ်က္စီး 
ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

   Ref: CRUX



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး5

အထက္ျမန္မာျပည္ ဆရာေတာ္ႀကီး(၄)ပါး နွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ေတြ႔ဆုံ၍ 
ကခ်င္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္အေရးေဆြးေႏြး

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား 
ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ ေနရပ္ျပန္နုိင္ေရး တပ္မေတာ္က အကူ 
အညီေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္က အတတ္နုိင္ဆုံးအကူညီေပးမည္ဟုေျပာ

 

 မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ေပါလ္ 

ဇိန္ထံုးဂေရာင္ ဦးေဆာင္၍ လားရိႈး ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖိလစ္ဇယ္ေဟာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္နွင့္ ဗန္းေမာ္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေရမြန္ဆြမ္လြတ္ဂမ္တို႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ နံနက္ 
ပိုင္းက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဆရာေတာ္ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ 
က စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာေနရပ္ျပန္ 
နုိင္ေရး တပ္မေတာ္က အကူအညီေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ၿပီး 
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အတတ္နုိင္ဆုံးအကူ
ညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးရုံးထုတ္ျပန္ခ်က္ 
အရ နံနက္ ၁၀ နာရီမွွ ၁၁ခြဲအထိ တစ္နာရီခြဲၾကာ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဆရာေတာ္ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္က ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားအ
တြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ား 
ျဖစ္ၿပီး ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္း
မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရး အစဥ္တစုိက္သြန္သင္လမ္းျပလ်က္
ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား ျမင့္မားတုိး 
တက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အစုိးရ၊ ျပည္သူ၊ 
လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြႀကိဳး 
ပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ လြန္စြာ အားရမိပါ 
ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္က ကခ်င္ျပည္ 

နယ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တုိက္ပြဲ 
ေရွာင္ျပည္သူ ၁ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ၎တုိ႔၏ 
ေနအိမ္၊ ေက်းရြာမ်ားကုိစြန္႔ခြာ၍ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ေန
ထုိင္ၾကသည္မွာ ၇ ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ၿပီး၊ Camp 
မ်ားတြင္ က်ဥ္းၾကပ္စြာေနထုိင္ရျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ 
အလမ္းကင္းမဲ့မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ဘဝမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ 

ခ်က္ကင္းမဲ့ၿပီး ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ျခင္းမ်ားကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း 
တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာျဖင့္ ေနရပ္သုိ႔ 
ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွကူ
ညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
အား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္သည္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အလုိ 
ခ်င္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးႀကိဳးစား 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ျပည္သူၾကား
မွေပါက္ဖြားလာသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုတုိင္း
ရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ျပႆနာမ်ား 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး 
လက္နက္ကုိင္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ 
သေဘာထားကြဲလြဲမႈ၊ ဘာသာေရးႏွင့္တုိင္းရင္းသားေရးမ်ား
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ျဖစ္ပြားၾကသည္ကုိေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ 
ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကုိင္ 
စြဲေျဖရွင္းျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းျဖင့္သာ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က 
ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က IDP Camp မ်ား မရွိေစလုိေၾကာင္း၊ 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက IDP Camp မ်ား 
ကုိ အကာအကြယ္မယူရန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္းနွင့္ တုိက္ပြဲ 
ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ၎တုိ႔ေနရပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ် 
ေနထုိင္ေစလိုၿပီး တပ္မေတာ္မွအတတ္ႏုိင္ဆုံးကူညီေဆာင္
ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကာကြယ္ 

ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာနုိင္ငံ 
သုိ႔လာေရာက္စဥ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္နွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ 
သည့္အေၾကာင္းကုိလည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
ဆရာေတာ္တုိ႔၏ သေဘာထားႏွင့္ထပ္တူပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆာင္ရြက္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ၄င္းအားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး 
၄င္းကလည္း ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူလုိေသာ သေဘာ 
ထားဆႏၵအမွန္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအား ေျပာသည္။

 ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လုံၿခဳံေရးအရတိမ္း 
ေရွာင္ေနသူမ်ားအား လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း 
၍ ပံ့ပုိးကူညီလ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ၎ 
တုိ႔၏ေနရပ္ေဒသသုိ႔ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ တတ္အားသမွ်ကူညီ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အေန 
ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ဆုေတာင္းေပး 
ျခင္းသာမက လုိအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း လက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ 
အတြက္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္သာလွ်င္အ 
ေကာင္းဆုံးအေျဖရရွိႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းနွင့္  ႏုိင္ငံ 
ေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္က ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ကာ မႏၲေလးဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ေပါလ္ဇိန္ထံုးဂေရာင္ကလည္း 
တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေဆာင္
ရြက္ေနမႈေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအသက္
အုိးအိမ္စည္းစိမ္ လုံၿခဳံမႈရွိပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း 
ေတာင္းစကားေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
ရုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
ႏွင့္အတူ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိးဝင္း၊ 
ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ျမထြန္းဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မ 
ေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ (၂၀၁၇ ခုနွစ္) 
ကလည္း ေျမွာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 
ညီညီေဆြနွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကာဒီနယ္ 

ခ်ားစ္ဘုိနွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ 
ေဒါ့တန္တုိ႔အား ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္း 
တုိက္တြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ကခ်င္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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ဟားခါးဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ Lucius Hre Kung ေမြးေန႔က်င္းပ
 ဟားခါးသာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ စစၥတာရ္မ်ား၊ ဘာသာသူမ်ား စုေပါင္း 
၍ ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius Hre Kung ၏ 
(၅၉) နွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔နွင့္အတူ ရဟန္းဝါ 
၂၉ နွစ္ျပည့္၊ ဆရာေတာ္ဝါ ၄ နွစ္ျပည့္ 
ရက္ျမတ္မဂၤလာပြဲကုိ  ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂) 
ရက္က က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

နံနက္ပုိင္း ၆နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ဟားခါးၿမဳိ႕ 
စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း၌ 
ေက်ာင္း ထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. John Dm 
Se ဦးေဆာင္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၇ ပါးျခံရံကာ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ရက္ျမတ္မဂၤလာေန႔ေက်း 
ဇူးတင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ပူေဇာ္ေပး 
ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမြးေန႔ရွင္ဆရာေတာ္ 
ႀကီးအား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ စစၥတာရ္မ်ား၊ 
သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ အဖြဲ႔အစည္း 
အသီးသီးက အတူတကြသြားေရာက္ နႈတ္ 
ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးနွင့္အတူ 
နံနက္စာ အတူတကြသုံးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေမြးေန႔ကုိ 
ယခင္က သတိမထားခဲ့တာအမွန္ပဲ၊ အခု 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခ်စ္ေသာအသုိင္းအဝုိင္းက 

အသိေပးတဲ့အတြက္ မွတ္မိသတိရတာ။ 
ယခင္နွစ္မ်ားကဆုိရင္ ခရီးသြားလာရင္း 
ကားေပၚမွာ သတိရတာမ်ဳိး၊ ရက္လြန္ၿပီးမွ 
သတိရတာမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲ 
ျဖစ္ျဖစ္ ယေန႔ပြဲမွာ ပါဝင္ၾကေသာကၽြန္ေတာ့္ 
ကုိ ခ်စ္ေသာသူမ်ားအားလုံးကုိ အထူးေက်း 
ဇူးတင္ပါတယ္။ ကရုဏာ ဝန္ထမ္းမိသားစု 

RVA-Radio Kachin Service ဖ်က္သိမ္းမည့္ ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ခံစားခ်က္ 

သေဘာ ထားမ်ား တင္ျပၾကရန္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒၚတန္ မိန္႔ၾကား

 RVA-Radio Kachin Service 
အားလာမည့္ ဇြန္လမွ စတင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး 
အြန္လုိင္းစံနစ္ျဖင့္သာ ထုတ္လႊင့္ေတာ့မည့္ 
ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသာတရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဇႏၷဝါရီလ ၃၁ 
ရက္က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စိန္ကုိလန္ဘန္ 
ကာဒီျဒယ္၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။ 

 အဆုိပါ ကိစၥအေပၚ ဘာသာဝင္ 
မ်ားသာမက အာဗီြေအ ကခ်င္အစီအစဥ္ 
အား အစဥ္ နားဆင္ေနၾကေသာ ခရစ္ယာန္ 
အသုိင္းအဝုိင္းကပါ စုိးရိမ္မိသည့္အေၾကာင္း         
မဖ်က္သိမ္းသင့္ပါေၾကာင္း Facebook လူမႈ 
ကြန္ရက္ေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္အသီးသီးျဖင့္ 
အၾကံျပဳေရးသားခ်က္မ်ား ပ်ံႏွံ႔လာခဲ့့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ဖ်က္သိမ္းမည့္ အစီအစဥ္နွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒၚတန္က 
ခံစားခ်က္၊ သေဘာထားမ်ား သက္ဆုိင္ရာ 
အလုိက္ တင္ျပ သတင္းေပးၾကရန္ မိန္႔ၾကား 
ခဲ့သည္။

 “လာမည့္ ဇြန္လကစၿပီး Short Wave 
ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ေသာတရွင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါ 
တယ္။ အားလံုးက စိတ္မေကာင္းမႈေတြ၊ 
ထိတ္လန္႔မႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
အားလံုးရဲ႕ ခံစားခ်က္၊ သေဘာတူညီခ်က္ 
ေတြကုိ တာဝန္ရိွသူမ်ားထံသုိ႔ တင္ျပဖုိ႔ 
လုိအပ္လာပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တုိက္ 
နယ္ အလိုက္ RVAနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ 

ေပးထားသူမ်ား ရိွပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ 
အျမန္ဆက္သြယ္ၿပီး သတင္းေပးၾကဖုိ႔တုိက္ 
တြန္းလုိပါတယ္”ဟု ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ကမိန္႔ၾကား  
ခဲ့သည္။ 

 ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ေရာက္ရိွေနေသာ 
RVA ကခ်င္ အစီအစဥ္ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ဘားနပ္စ္ ဒါ့ရွီတန္ဂ်ီးမွာ မၾကာမီရန္ကုန္ 
သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုၿပီးလွ်င္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္မည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုး၏ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားအား အလွ်င္အျမန္ သတင္းပုိ႔ေပး 
ရန္ လမ္းညႊန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ RVA 

ကခ်င္အစီအစဥ္အား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ 
ကာ (၃၆) ႏွစ္တုိင္ ေရဒီယုိစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ 
လႊင့္ခဲ့ၿပီး ေငြေရး ေၾကးေရးမ်ားစြာ ကုန္က် 
ျခင္း၊ Short Wave ဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာ 
မ်ား ရွားပါးလာျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ား 
ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အြန္လုိင္း 
စနစ္ျဖင့္သာ ထုတ္လႊင့္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 RVA Radio အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
လာမည့္ ဇြန္လကုန္မွ စတင္ကာ ရပ္ဆုိင္း 
မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားလွ်က္ရွိသည္။

အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္သလုိ မွာၾကားလိုိ 
တာက ကက္သလစ္ဂရုဏာအသင္းဟာ 
တစ္ဖက္တစ္လမ္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္၏လုိ 
အပ္ခ်က္ကုိ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့အတြက္ 
ဘုရားသခင္ကုိ ဦးထိပ္ထားၿပီး ေစတနာ 
ဂရုဏာ အျပည့္အဝနဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
ကုိ ႀကဳိးစားအားထုတ္ ထမ္းေဆာင္ၾကဖုိ႔မွာ 
ၾကားလုိပါတယ္” ဟု ဆရာေတာ္ႀကီး Lu-
cius Hre Kung က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာ 
ၾကားရင္း အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးအား လုိ 
အပ္သည့္ အရာမ်ားကုိလည္း မွာၾကားခဲ့ 
သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ညေနပုိင္း ၆ နာရီခြဲ 
တြင္ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း 
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. John Dm 
Se ဦးေဆာင္၍ မိခင္မ်ားအဖြဲ႔၊ လူငယ္အဖြဲ႔၊ 
စိန္ဂ်ဳိးဇက္သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ားက 
ေမြးေန႔လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴးဒါန္း 
ခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္နွင့္အတူ ညစာအတူ 
တကြ သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဘုရားသခင္၏ 
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ 
စကားလံုးမ်ားအား 

နားေထာင္ၿပီး
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး 

မစာၦးစားပြဲေတာ္မွ 
ခြန္အားယူျခင္းျဖင့္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလံုးသားသည္ 
ယံုၾကည္ျခင္း၊ 

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ 
ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္းတုိ႔၌ 

အထူး အားေကာင္းပါေစ။

ပုပ္ဖရန္စစ္
၂၀၁၈ ဝါတြင္းသဝဏ္လႊာ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး7

အာရွသမၼာတရားအသံလႊင့္ဌာန ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ 

ေသာတရွင္ မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ မႏၱေလးၿမိ္ဳ႕တြင္က်င္းပ

 ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ အာရွ 
သမၼာတရား အသံလႊင့္ဌာန ျမန္မာဘာသာ
အစီအစဥ္ေသာတရွင္ မ်ားေတြ ႕ဆံု ပြဲကို  
ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က မႏၱေလးဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတုိက္တြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း ၊ 
ဖိလစ္ပိုင္နုိင္ငံမွ RVA Program Director  
ျဖစ္သူ Rev.Fr.Rayan , ျမန္မာဘာသာအစီ 
အစဥ္တာဝန္ခံ Rev. Fr. Paulinus MyatK-
yaing , ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာကက္သလစ္
လူထုဆက္သြယ္ေရး ဒါရိုက္တာ Rev.Fr. 
Mariano Soe Naing ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထား 
ေသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊သီလရွင္မ်ားႏွင့္ 
အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ေသာတရွင္မ်ား 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ RVA ျမန္မာ 
ဘာသာ အစီအစဥ္တာဝန္ခံ Rev. Fr. Pau-
linus Myat Kyaing မွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ 
စကားကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး 
နီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ အမွာစကား ျမြက္ 
ၾကားေပးခဲ့သည္။ “လူ႕ရဲ႕ဆက္သြယ္မႈမွာ 
အမွန္တရားရဲ႕ စိုးမိုးမႈမရွိပဲနဲ႔ တစ္ျခားေသာ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားေတြကို စိုးမိုးရင္တုိင္း 
ျပည္မွာေသာ္လညး္ေကာင္း၊ အာရွတိုက္မွာ 
ေသာ္လည္းေကာင္း ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အားလံုးဟာ ဘယ္ဘာသာပဲကိုး
ကြယ္ပါေစကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္က ၿငိမ္း 

ခ်မ္းျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္းရရွိရမယ့္၊ ကိုယ္စီရဲ႕ 
အမွန္တရားကို အၿမဲတမ္းေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ 
အဲဒါကိုတုိးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ တာဝန္ဝတၱ 
ရားရွိတယ္္။ ကက္သလစ္ သာသနာ အေန 
နဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းဂုဏ္ 
ေတာ္ေတြက ကမၻာေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့အခါ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ခုလုိစုစည္းေနၾကတာဟာ ကၽြႏု္ပ္္ 
တုိ႔အာရွတုိက္မွာရွိတဲ့ အမွန္တရားကို ေဖာ္ 
ထုတ္ၾကတဲ့ ၊ေဝမွ်ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါပဲ။ 
ဒါေၾကာင့္မို႔  Radio Veritas Asia ဆိုတာ 
ကက္သလစ္ မူပိုင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ 

ေသာတရွင္မ်ား အားလံုးအပါအဝင္ အာရွ 
တုိက္မွာရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုးရဲ႕ မူပိုင္ 
ျဖစ္တယ္၊ တာဝန္နဲ႔ ဝတၱရားပဲျဖစ္တယ္”ဟု 
ဆရာေတာ္ႀကီးက ျမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 ထုိ႔ေနာက္ Rev. Fr. Rayanမွ 
ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္လ ျမန္မာျပည္ 
မွဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အာဗီြေအေရဒီ 
ယိုတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္ အထူးစိတ္ဝင္ 
စားပါဝင္ကူညီေပးျခင္းအတြက္ ေက်းဇူး 
တင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အာဗီြေရဒီယုိ 
အစီအစဥ္အား ရပ္ဆုိင္း၍ အြန္လုိင္းသတင္း 
မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေသာတရွင္မ်ားသုိ႔ အသိေပး 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 အစီအစဥ္တြင္ ေသာတရွင္မ်ားမွ 
လည္း အာဗီြေအ အသံလႊင့္အစီအစဥ္နွင့္ 
ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကရာ ျမစ္ငယ္မွ ဦးလွဝင္းျဖစ္သူမွ 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဗဟုသုတရစရာအ
မ်ားႀကီးရွိသလိုေနာင္မွာ ဆန္းသစ္တဲ့ထုတ္
လႊင့္မႈမ်ားကိုလည္း ထုတ္လႊင့္ေပးေစလုိ 
တယ္"ဟုေျပာၾကား ဆႏၵျပဳခဲ့ပါသည္။

     ပင္ကီ(MDY-OSC)

RVA ေရဒီယုိအသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ား ရပ္စဲ၍ အြန္လုိင္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
ေျပာင္းလဲ ထုတ္လႊင့္မည္

 ျမန္မာဘာသာ၊တုိင္းရင္းသားဘာ
သာအသီးသီးတုိ႔ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနေသာ 
RVA ေရဒီယုိ အသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ဇြန္လကုန္ပုိင္းမွ စတင္ရပ္စဲကာ အြန္လုိင္း 
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ထုတ္လႊင့္ 

ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း RVA Program 
Director ျဖစ္သူ ဖိလစ္ပုိင္နုိင္ငံမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Fr.Rayan ေျပာသည္။

 “ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ဟာ အျခားႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဆရာ 

ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔နဲ႔မတူဘဲ ဒီအာဗီြေအေရ
ဒီယိုတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမွာ အထူးစိတ္ဝင္
စားပါဝင္ကူညီေပးၾကတာေတြ႕တဲ့အတြက္ 
ဝမ္းသာအားရျဖစ္မိပါတယ္။ 

 ဒီႏွစ္ဂၽြန္လ ကုန္မွာ ေရဒီယို ထုတ္ 
လႊင့္ျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းမွာျဖစ္သလုိဖိလစ္ပိုင္
မွာရွိတဲ့ ထုတ္လုပ္သူ မ်ားဟာလည္း ျမန္မာ 
ျပည္ကိုျပန္လာၿပီး ရံုးထုိင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ 

 ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ 
ကဲ့သို႔ ရံုးခ်ဳပ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ 
ရံုးခ်ဳပ္ ဖြင့္ျခင္းအားျဖင့္ အားသာခ်က္မွာ 
ဒီမွာရွိေနတဲ့ အာဗီြေအ ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက 
ေသာတရွင္မ်ားဟာလည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား 
ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ 
က်င္းပေသာ အာရွ သမၼာတရား အသံ 
လႊင့္ဌာန ျမန္မာဘာသာအစီအစဥ္ေသာတ
ရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၄င္းက ေျပာၾကား 

ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ျမန္မာဘာ 
သာနွင့္ တုိင္းရင္းသားဘာသာအသီးသီးျဖင့္ 
RVA ေရဒီယုိအစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္မွာ 
ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ 
တိုးတက္လာေသာေခတ္ႏွင့္အညီ ထုတ္ 
လႊင့္မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲအစားထုိး 
ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 RVA ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား ကို 
ယခုနွစ္ ဇြန္လကုန္တြင္ စတင္ရပ္စဲကာ 
အြန္လိုင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ 
ထုတ္လႊင့္သြားမည္သည္။

  ပင္ကီ(MDY-OSC)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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ခရစ္ ယာန္ မ်ား စုေပါင္း ဆုေတာင္းပြဲ
 ခရစ္ ယာန္ မ်ားစုေပါင္းဆုေတာင္း 
ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ 
စိန္ပီတယ္ ကယ္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
ဇန္ နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ တြင္ 
ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုပြဲသို႔ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕ 
ေပၚတြင္႐ွိေသာ ခရစ္ ယာန္  ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ 
ညီအစ္ကို ခရစ္ ယာန္  မ်ား ၁၅၀ ေက်ာ္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 အခမ္းအနားကို ညေန ၆ နာရီတြင္ 
စတင္ခဲ့ၿပီး အသင္းေတာ္ အသီးသီးမွ ဘာ 
သာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘုရားစင္ေ႐ွ႕ 
တြင္ ေနရာယူၾကၿပီး မြန္ဆီေညာ္ ဝီးဖရက္ 
ျမင့္စိုး မွ ႀကိဳဆိုအဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား 
ကာ အစီအစဥ္ မ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ 
ၾကပါသည္။ ခရစ္ ယာန္ မ်ား တလံုးတဝ 
တည္း ႐ွိေရး၊ စည္ းလံုးညီညြတ္ ေရးႏွင့္ပူး 
ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို အေျခခံၿပီး 
ယခုကဲ့သုိ႔ စုေပါင္း ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ရ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
 အခမ္းအနားကို ညေန ၈ နာရီ 
တြင္ ႐ုတ္သိမ္ၿပီး ပုသိမ္ ကက္သလစ္ 
သာသနာမွ စတုဒီသာျဖင့္ဧည့္ ခံေကြၽးေမြး 
ခဲ့ပါသည္။ 

Pathein OSC

ရန္ကုန္သာသနာအတြင္းရွိ ဓမၼဆရာ/ဆရာမမ်ားကုိ ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္း 
ဆရာျဖစ္ သင္တန္း ပုိ႔ခ် ေပးခဲ့

 ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္း ဆရာ 
ျဖစ္သင္တန္းကို ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသ 
နာအတြင္းရွိ အင္းစိန္ (St Peter & St 
Paul) ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၇ 
ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ၇ ရက္တာ ပုိ႔ခ်သင္ 
ၾကား ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၄င္း သင္ 
တန္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ သမၼာ 
က်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း တာဝန္ခံ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေစာေဘာ္စကိုမွ ဦးေဆာင္ 
ပုိ႔ခ်ခဲ့ကာ ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
အတြင္း ရွိ ဓမၼ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ၅၄ ဦး 
တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 သင္တန္းတြင္ သမၼာက်မ္းစာ အ 
ေျခခံ၍ ဘုရားစကား သင္ၾကားျခင္းကုိ 
ကေလး ငယ္မ်ားအား ဗဟိုျပဳၿပီး က်မ္းစာပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပံုျပင္လို ေျပာျပ 

ျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ဗီဒီယိုျဖင့္ျပသ ရွင္း 
လင္း ျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း 
စသည့္ သင္ၾကားျခင္း နည္းစနစ္မ်ားကုိ 
ရွင္းလင္း ေဝငွပုိ႔ခ် ေပးခဲ့သည္။

 ထုိ႔အတူ ၄င္းသင္တန္းကုိ ပုသိမ္ 
သာသနာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕႐ွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး 
ဆိုင္ရာ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဘုန္း 

ေတာ္ႀကီး ေစာေဘာ္စကိုႏွင့္ စစၥတာရ္ 
အက္စတာ ေဇာင္းနန္း (ISR) တုိ႔ 
ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ၂၀ 
ရက္အထိ ၆ ရက္တာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
ဓမၼ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ၇၆  ဦး တက္ေရာက္ 
ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

Bible Commission

ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတယ္ ကယ္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္ နဝါရီလ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု စုေပါင္း 
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပစဥ္

အ ေျခခံသမၼာက်မ္ းစာသင္ တန္ း BBS အမွတ္ စဥ္ (၂၁)  ေတာင္ ငူၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့

ေတာင္ ငူကက္သလစ္သာသနာ အ ေျခခံသမၼာက်မ္ းစာသင္ တန္ း အမွတ္ စဥ္ (၂၁)ကို  ေတာင္ 
ငူၿမိဳ႕ ပီး ေမဓမၼာ႐ံု၌ ေဖေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ  ၅ ရက္တာ က်င္ းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့ပါသည္ ။ သင္တန္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံး သမၼာက်မ္ 
းစာတမန္  ေတာ္ လုပ္ ငန္ း႐ုံးခ်ဳပ္ မွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေဘာ့စကုိ, စစၥတာ  ေဇာင္ းနမ္ း ႏွင္ ့  ေတာင္ ငူ 
သမၼာက်မ္ းစာ တာဝန္ ခံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေအးကုိ၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂၽြန္ ခ်စ္ ၿငိမ္ းဦးတို႔မွ ပို႔ခ် 
ေပးခဲ့ၾကၿပီး ပါဝင္ တက္  ေရာက္ သူ (၃၉)ဦးခန္ ႔ရိွပါသည္ ။ 

ဒက္ ဇူးမယ္ (ISR)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး9

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားပြဲေတာ္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးပြဲက်င္းပ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္ 
သလစ္လူငယ္မ်ား စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ 
က်င္းပရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္း အစည္း 
အေဝးကုိ ပုသိမ္သာသနာ၊ မရမ္းေခ်ာင္းတုိက္နယ္၊ ေရႊႏွလုံး 
ေတာ္ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ 
ရက္တုိ႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ 
ရုံးအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ သာသနာအသီးသီးမွ လူငယ္တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကသည္။

 အစည္းအေဝးတြင္ (၁)လူငယ္ပဲြေတာ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ 

သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ ေဆြး 
ေႏြးျခင္း၊ (၂) ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ဥကၠ႒ေလာင္း 
(၃)ဦးအား ပဏာမ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း (၃)ေရွ႕ဆက္ 
လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း စသည့္ 
ေခါင္းစဥ္ (၃)ခု ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 လူငယ္ပဲြေတာ္တြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီ 
အစဥ္မ်ား လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးရာ 
တြင္  လူငယ္ပြဲေတာ္အတြက္ Theme Song မိတ္ဆက္ျခင္း၊ 
ေကာ္မတီမ်ားခဲြျခင္း၊ လူငယ္ပြဲေတာ္က်င္းပမည့္ တိုက္နယ္ 
တြင္ ေန႔ရက္မ်ားအလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရန္  အသးစိပ္အစီ 
အစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း ၊လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ားႏွင့္ တက္ 
ေရာက္မည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ 

ျပျခင္း၊ က်မ္းစာၿပိဳင္ပြဲ၊ သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားရုိးရာ 
အကပေဒသာအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

 အစည္းအေဝး ေခါင္းစဥ္ (၂)အရ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး
ဆုိင္ရာလူငယ္ဥကၠ႒ေလာင္း(၃)ဦး ေရြးခ်ယ္ၾကရာတြင္ ေရြး 
ခ်ယ္ခံမည့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ 
၍ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္ 
မွန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ (၃)ခုမွ 
ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဥကၠ႒ ေလာင္း(၃)ဦး ကုိ ညွိနႈိင္း 
အစည္းအေဝးမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ 
ျခင္းခံရေသာ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ဥကၠ႒ေလာင္း 
(၃)ဦးမွာ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ ပုသိမ္သာသ 
နာမွ ကုိေအာင္ရာဇာ၊ မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ 
မႏၱေလးသာသနာမွ ကုိသက္ႏုိင္ဦး(ခ) Mexi Menu ႏွင့္ 
ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ ေတာင္ငူသာသနာ 
မွ ေနာ္ေမပန္းခ်ီစုိး(ခ) ဂူဂူး တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥကၠ႒ေလာင္း 
(၃)ဦး အနက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာဥကၠ႒အျဖစ္ လူငယ္ 
တစ္ဦးကို ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူငယ္ပြဲေတာ္တြင္ ေရြး 
ခ်ယ္တင္ေျမွာက္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ႏွစ္ဦးမွာလည္း လူငယ္ 
ရုံးတြင္ ဆပ္ကပ္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

  ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ မတ္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ 
ျဖစ္ေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္သင္တန္းအတြက္ Fondacio 
Myanmar မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ 
အစည္းအေဝးတစ္ခုလုံးကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ႀကဳိတင္ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးပြဲသုိ႔ ပါဝင္ၾကသည့္ 
ရဟန္းမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ားအတူတကြ ဆုေတာင္းေမတၱာ 
ကိုသီဆုိကာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳတင္ညိွႏွုိင္းအစည္း 
အေဝးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အဆုံးသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

              CBCM-NCYC

စစၥတာရ္ႀကီး အုိင္ရစ့္ ဂ်ာနန္ ၏ ေငြစင္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ က်င္းပ

 စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား အသင္း 
ဂုိဏ္းဝင္ သီလရွင္ႀကီး အုိင္ရစ့္ ေဖာ့လာမ္း 
ဂ်ာနန္၏ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း (၂၅) 
ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကုိ ျမစ္ႀကီး 
နားၿမိဳ႕၊ စီတာပူ စိန္ပတ္ထရိတ္ ရပ္ကြက္ရိွ 
ဦး၀ီလွ်ံ ေဖာ့လာမ္း ေဘာမ္ေရာ္၏ ေနအိမ္၌ 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။

 ဂ်ဴဘီလီေန႔ ေက်းဇူးတင္ မစၦား 
တရား ေတာ္ျမတ္ကုိ နံနက္ (၆) နာရီတြင္ 
ဆရာေတာ္ ႀကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္ဦးေဆာင္၍ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား အတူတကြ ေဟာၾကား 

Photo Credit: Thomas Naw

ေပးခဲ့ၿပီး စစၥတာရ္ မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား 
စုစုေပါင္း (၈၀၀) ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 

 မစၦား တရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ 
ဂ်ဴဘီလီရွင္ စစၥတာရ္အား ေဆြမ်ိဳးမ်ားနွင့္ 
ဘာသာ သူမ်ားက ကခ်င္ရုိးရာ ထမင္း 
ပလုိင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အထူး ဂုဏ္ျပဳ အစီအစဥ္ကုိ 
ေနအိမ္တြင္ နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္၌ 
စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 အစီအစဥ္တြင္ သီလရွင္ ေက်ာင္း 
သူမ်ား၊ ေဘာ္ဒါ ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားမွ 
ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္း သီဆုိျခင္း၊ အဆုိေတာ္ႀကီး 
လဖုိင္လဂ်ာ၊ ဇခုန္ ဒီးနီ၊ နာ့ခန္း နန္ေဒၚ၊ 
အားဆာ၊ လေထာ္ပရီဂ်ားႏွင့္ လူငယ္ အဆို 
ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ သီဆုိဂုဏ္ျပဳခဲ့ 
ၾကသည္။

 ဂ်ဴဘီလီရွင္ စစၥတာရ္ႀကီး ၾကည့္ရႈ႕ 
ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ တန္ဖရဲႏွင့္ ေအာင္ 

နန္း အမ်ိဳးသမီး ေဘာ္ဒါေန ေက်ာင္းသူ 
ေဟာင္းမ်ားမွ WISH တံဆိပ္ ကားတစ္စီး 
နွင့္ ေဆြမ်ဳိး၊ မိတ္ေဆြမ်ားမွလည္း ကခ်င္ 
ရုိးရာ ထမင္းပလိုင္းမ်ားျဖင့္ အထူးဂုဏ္ျပဳ 
လက္ေဆာင္မ်ားေပး ခဲ့ၾကသည္။ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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ျမန္မာ ကက္သလစ္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကြန္ယက္ (M- CHAN) မွ 
ညႇိႏႈိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

 ျမန္မာကက္သလစ္အိပ္ခ်္အိုင္ဗီ ေအအိုင္ဒီအက္စ 
ကြန္ယက္မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ညႈိႏိႈင္းအစည္းအေဝးပြဲကို 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏႈိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္နွင့္ ၂၆ ရက္တုိ႔တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ စစၥတာရ္ ေက်ာင္း တြင္ က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။ 

 ထိုႏွစ္ရက္တာ အစည္းအေဝးတြင္ သင္တို႔၏ 
အဖခမည္းေတာ္သည္ သနားၾကင္နာေတာ္မူသည္နည္းတူ 
သင္တို႔သည္လည္း သနားၾကင္နာျခင္းရွိၾကေလာ့ ရွင္လုကာ 
(၆း၃၆) ေခါင္းစဥ္ထားကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုအစည္း အေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ 

က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ျပည္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ 
အလက္ဇႏၵားျပံဳးခ်ိဳ (M- Chan)   ဝိညာဥ္ေရး လမ္းညြန္မႈ 
ဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခရစၥတိုဖာရခ်္၊ မႏၱေလး စိန္ 
ဖရန္စစ္ေဇးဗီယား ေဆးခန္းမွ ဥကၠဌျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ေဒါမိနစ္သီဟ၊ မားရစ္ေအးရွ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ေအအိုင္ 
ဒီအက္စ္ ေနာင္းမွမန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဟးလဲ 
ကာဆီယို ၊ M-CHAN  ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခ်ဳိေလးမာ ႏွင့္ 
M-CHAN အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။  အစည္း 
အေဝးတြင္ ဦးေဆာင္ ပံံ႔ပိုးသူ အျဖစ္ မဂ်ဴလီယားနား 
ေအးသႏၱာ မွ ပါဝင္ၿပီး မွတ္တမ္း မအဲလိဇဘက္ ေဟမာ 
လြင္မွ ေရးသားျပဳစုခဲ့ပါသည္။ 

 ပထမေန႔တြင္ မစၦားတရားေတာ္ျဖင့္ အစျပဳခဲ့ပါ 
သည္။ အဖြင့္ဆုေတာင္းကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ခရစၥတိုဖာရခ်္ မွ 
အစျပဳခဲ့ပါၿပီး ဆရာေတာ္ အလက္ဇႏၵားျပံဳးခ်ိဳမွ အဖြင့္ 
အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ ပါသည္။  

 ထိုသို႔ အဖြင့္အမွာ စကားကို ေျပာၾကားရာတြင္ 
က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားသည္ လူမမာမ်ားအတြက္ ခ်စ္ 
ျခင္းေမတၱာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဂၽြန္ေပါ (၂) မွ က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ စတင္ရွင္ စတင္ 
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အားလံုးအား ဆရာေတာ္မွ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 ထို႔ေနာက္ M-Chan  ညွိႏႈိင္းေရးမႈး မဂ်ဴလီယာ 
ေအးသီတာမွ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ကို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။  တက္ေရာက္လာေသာ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားမွ 
မိမိတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အခက္အခဲ၊ 
ေအာင္ျမင္မႈ၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဝမွ် 
ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဒုတိယေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ အလက္ဇႏၵားမွ အဖြင့္ 
အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေနာက္ဆံုး ရရွိ 
ထားေသာ အိပ္ခ်္အို္င္ဗီ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ 
တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ 
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေတြ႔ႀကံဳ ခံစားေနရ ေသာ ကေလးငယ္မ်ား 
၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ သင္တန္းကို ဆရာမ 
ေနာ္တင္တင္မာမွ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ 

 ေနာင္လာမည့္ အစည္းအေဝးအား သတ္မွတ္၍ 
အစည္း အေဝးအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး၊ အပိတ္ ဆု 
ေတာင္းျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ 

  အဲလိဇဘက္ ေဟမာလြင္   (M-CHAN)  

အာ႐ွနည္းဟန္ျဖင့္ စံုလင္ေသာ သာသနာျပဳ နည္း သင္တန္း ပုိ႔ခ်ခဲ့ျခင္း

 အာ႐ွနည္းဟန္ျဖင့္ စံုလင္ေသာ 
သာသနာျပဳနည္းသင္တန္း (AsIPA Work-
shop) ကို ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
ဇန္နဝါရီ လ ၂၆ ရက္မွ ၃၀ ရက္ထိ ၅ 

ရက္တာ က်င္းပခဲ့သည္။ သင္တန္းကို 
ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ သာသနာလံုး 
ဆိုင္ရာ က်မ္းစာ တာဝန္ခံ Fr Augustine 
Aung Soe Naing ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ Bishop 
Lucius, Fr Ano, Fr Peter Htun Htun, Fr 

Lucas, Mr Fabian ႏွင့္ Daw Felicity 
တို႔က စီစဥ္က်င္းပ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
စစၥတာရ္မ်ား၊ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာတူ ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ 

ၾကသည္။ 

 သင္တန္းတြင္ သမၼာက်မ္းစာ အား 
ျဖင့္ သာသနာျပဳနည္း ၊ ဧဝံဂလိ သတင္း 
ေကာင္း ေဝမ်ွျခင္း အဆင့္ ၇ ဆင့္ အား 
တစ္ဆင့္ျခင္းအလုိက္ တာဝန္ခံမ်ားမွ အသီး 
သီး ရွင္းလင္း ေဝမွ်နည္းမ်ားအ ေၾကာင္း 
ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။     
 ဧဝံဂလိသတင္းေကာင္း ေဝမ်ွျခင္း 
အဆင့္ ၇ ဆင့္မွာ 

(၁) သခင္ေယဇူးအား ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ 

(၂) သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္႐ႈျခင္း၊ 

(၃) က်မ္းပိုဒ္ထဲမွ စကားလံုး (သို႔) 
      စကားစု ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ 

(၄) ဆိတ္ ၿငိမ္စြာေနျခင္း၊ 

(၅) ေဝမ်ွျခင္း၊ 

(၆) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း ၊

(၇) အပိတ္ဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 ၄င္းသင္တန္းကုိ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ 
ရက္ ည ၁၀ နာရီတြင္အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ 

Pathein OSC



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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ေတာင္ငူ သာသနာလုံးဆိုင္ရာ စိန္ဗင္းဆင္း 
ဒီေပါလ္ အသင္း  SSVP ႐ုံးခန္းသစ္ဖြင့္ပြဲ

 ေတာင္ငူသာသနာလုံးဆိုင္ရာ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း SSVP ႐ုံးခန္းသစ္ဖြင့္ပြဲ 
ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္က စိန္းဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ဝိညာဥ္လမ္းၫႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေစာအားတစ္ ႏွင့္က႐ုဏာဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေစာပိကို တို႔မွဖဲႀကိဳးျဖတ္ေကာင္းခ်ီးေပး
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ ရုံးဖြင့္ပြဲအၿပီးေနာက္ ကြန္ဖရင့္အသီးသီးဥကၠ႒မ်ား အစည္းအေဝးကို 
ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၾကရာ  ၃၂ ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္ ပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း

 ေတာင္ငူသာသနာ ၊ေတာင္ငူတိုက္နယ္ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားပြဲ(မင္းသုံး
ပါးပြဲ)ကို ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းေတာ္ 
ႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဖိုးမင္းနွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီတာေက်ာ္တင့္တုိ႔မွ   ကေလးသူငယ္မ်ားပြဲ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ေဟာ 
ၾကားေပးခဲ့ၿပီး စစၥတာရ္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွဦးေဆာင္ၿပီး အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ 
သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ အက ကျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ဆုရရိွေသာကေလးမ်ားအား 
ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ ကေလးငယ္ ၈၀ ဦးခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရပါ 
သည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

 ေတာင္ငူသာသနာအတြင္းရွိ လိပ္သိုတိုက္နယ္၊လိပ္သိုၿမဳိ႕ ဓမၼဆရာႀကီးဦးပါစကြား 
လယ္၏သား ဆရာေဂေဂၚရီ(ခ)ဦးဂ်ီစိန္ထြဋ္ ကုိ  ဘုရားေ႐ွ႕လူေ႐ွ႕တရားဝင္သစၥာျပဳကာ ဓမၼ 
ဆရာ တာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္းေက်းဇူးတင္မစၦားတရားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံေကြၽးေမြးျခင္းအစီအစဥ္
တစ္ရပ္အား ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္က (၂၀၁၇ ခုနွစ္)ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေက်းဇူး 
တင္မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Daniel အာခိုးမွ ေဟာၾကား 
ေပးခဲ့ၿပီး တိုက္နယ္လုံးဓမၼဆရာမ်ား၊ ရပ္ေဝးရပ္နီးေဆြမ်ိဳးမ်ား၊သီလ႐ွင္မ်ား၊ကိုရင္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာတူမ်ား စုစုေပါင္း(၅၀၀)ဦးခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေဂေဂၚရီ(ခ) ဦးဂ်ီစိန္ထြဋ္သည္ 
ဖခင္က်န္းမာေရးမေကာင္းစဥ္တြင္ ဖခင္ကိုယ္စား ဓမၼဆရာတာဝန္ကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ဆက္ကပ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းက ဖခင္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ 
၄င္းအား တရားဝင္ ဆက္လက္ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။  

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ေခါင္းေလာင္းစင္သစ္ ႏွင့္ ႏွစ္ (၁၅၀) ဂ်ဴဘီလီ 
မွတ္တိုင္ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း ၊ ခရစၥမားအားေပးျခင္း

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ မိတ္သလင္ေတာင္တိုက္နယ္၊ မိတ္သလင္ေတာင္ ေခါင္း 
ေလာင္းစင္သစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပီးေမသာသနာျပဳ တည္ရိွ ျခင္း ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္မွတ္တိုင္ 
ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းအခမ္းအနားကုိ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

 ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းအခမ္းအနား မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ဓါႏုမွ ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္ ၅ ပါး ပါဝင္ခဲ့ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ 
 ထုိမစၧားတရား ေတာ္ျမတ္တြင္ မိတ္သလင္ေတာင္တိုက္နယ္လုံးရိွ ကေလးသူငယ္ 
(၃၄၀) ဦး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လက္ေတာ္မွ ခရစၥမားအားေပးျခင္းစကၠရမင္တူးမဂၤလာခံယူ 
ခဲ့ၾကၿပီး ေက်းရြာအသီးသီးမွ ဘာသာဝင္ (၉၀၀) ဦး ခန္႔ မစၧားတရားေတာ္ ျမတ္နာယူ 

ခဲ့ၾကသည္။      

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 12

ေညာင္ေလးပင္ လုဒ္မယ္ေတာ္ ဂူလိုဏ္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနား 
ႏွင့္ ၁၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း

 ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ လုဒ္မယ္ေတာ္ 
သခင္မ၏ ၁၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ပြဲေတာ္ကို 
ႏိုဗီနာ ပထမရက္ ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖၚဝါရီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အလံတင္ျခင္း 
ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ႏိုဗီနာ ပထမေန႔ျဖစ္ 
ေသာ အလံတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ရန္ 
ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ လက္ေထာက္ 
ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ ဦးေဆာင္ 
က်င္းပေပးခဲ့သည္။

 ႏိုဗီနာ ပစၧားပူေဇာ္ျခင္း မစတင္မွီ 
တြင္ ဂူလိုဏ္ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ 
အျဖစ္ ဆီမီး ၁၀၀ ႏွင့္ ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ ၁၀၀ 
ကုိ ဂူလိုဏ္အေရွ႕တြင္ တင္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။

  ထိုေန႕ရက္မွ စတင္ကာ အနယ္ 
နယ္ အရပ္ရပ္မွ မယ္ေတာ္အား သဒၶါ ၾကည္ 
ညိဳသူမ်ား ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ 
ရွိလာၾကသည္။ ကိုးရက္တာ ႏိုဗီနာ ရက္ 
မ်ား တြင္ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏိုဗီနာ 
မစၧားပူေဇာ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း စီ 
တန္း လွည့္လည္ကာ စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္း၊ 
မယ္ေတာ္၏ ဓမၼေတးမ်ား ဧက်ဴးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီး မဂၤ 
လာခံယူ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ႏိုဗီနာမစၧားကို ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွ ဖိတ္ 
ၾကားထားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ အလွည့္ 
က်ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

သမိုင္းအက်ဥ္း
 ေညာင္ေလးပင္ကက္သလစ္သာသနာနယ္အား ၁၈၉၂ တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားသာ 
သနာျပဳ အသင္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ မိုက္ကယ္ မီးညိဳက စတင္ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ 
၁၈၉၃ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိ ဘုရားေက်ာင္းေျမေပၚ၌ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ေဆာက္ 
လုပ္ကာ ျပင္သစ္ျပည္မွ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုဒ္မယ္ေတာ္ သခင္မ ဆင္းတုကို ထားရွိ 
ခဲ့သည္။ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တိုးပြါးလာေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ အုတ္ျဖင့္ ဘုရား 
ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ကို အခိုင္အမာ ေဆာက္တည္ခဲ့သည္။ ထိုဘုရားေက်ာင္းကို ၁၉၀၂ ခု 
ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မဂၤလာေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္မွစ၍ လုဒ္သခင္မ ပြဲေတာ္ 
က်င္းပခဲ့ရာ ယခု ႏွစ္တြင္ ၁၁၆ ႀကိမ္ ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

 ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ မီးညိဳသည္ မယ္ေတာ္အား ျပင္းျပေသာ 
သဒၶါ ၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသည္ႏွင့္အညီ ျပင္သစ္ျပည္ လုဒ္ ၿမိဳ႕ရွိ ဂူလိုဏ္ႏွင့္ ပံုတူ ဂူလိုဏ္ 
တစ္ခုအား ေဆာက္တည္ခဲ့သည္။ ထိုဂူလိုဏ္ကို ေတာင္ငူဆရာေတာ္ ေအမာႏူအဲလ္ 
ဆာဂရာဒါ က ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကခ်င္ မေနာ အက

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ လုဒ္မယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းအတြင္ ဝင္သည္ႏွင့္ ေတြ႕ရသည့္ ျမင္ကြင္း

ေဖေဖၚဝါရီ ၂ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ႏိုဗီနာပထမရက္ ပစၧား ႏွင့္ 
ဂူလိုဏ္ေတာ္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အခမ္းအနား

ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ ရက္ (ႏိုဗီနာ ေနာက္ဆံုးရက္ ႏွင့္ ပြဲေတာ္ မစၧား)
 အနယ္အနယ္အရပ္ရပ္မွ ဘုရားဖူးမ်ား အမ်ားဆံုးပါဝင္ ဆင္ႏႊဲသည့္ အခမ္းအနား 
မွာ ႏိုဗီနာ ေနာက္ဆံုးရက္ ညေန ၄ နာရီ မစၧားတရားႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသစာရီလွည့္လည္ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္ႏွင့္ ရဟႏၲာမ်ား၏ ဆင္းတုမ်ား၊ အထူး ေယဇူး 
ေရႊႏွလံုးေတာ္၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ေယဇူး ဆင္းတုေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
စကၠရမင္းတူး တို႔အား ၿခံရံလ်က္ ၿမိဳ႕အတြင္းလွည့္လည္ျခင္းက ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ 
တထူးတျခား စိတ္ၾကည္ႏူးမႈေပးေသာ သက္ေသခံျခင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘာသာေပါင္းစံုမွ 
ၿမိဳ႕ခံလူထုကလည္း ေက်နပ္စြာ ႏွစ္သက္လက္ခံၾကသည္။ လူထု ပရိတ္သတ္သည္ ဘုရား 
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေနရာလြတ္ မက်န္ေတာ့သည့္ အေနအထားေရာက္သည္အထိ မ်ား 
ျပားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕အတြင္း စီတန္းလွည့္လည္ရာတြင္လည္း ေနာက္ဆံုးလူႏွင့္ ေရွ႕ဆံုးမွသြား 
သူတို႔သည္ ထိစပ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

 ည ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ႏွင့္အတူ ဖားအံ ဂိုဏ္း 
အုပ္ ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္၊ အနယ္အနယ္အရပ္ရပ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
အပါး ၁၅၀ ခန္႔တုိ႔က ပြဲေတာ္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ မစၧားတြင္ 
ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေျခခ်စရာ မက်န္ေအာင္ျပည့္လွ်ံေန 
ခဲ့သည္။ လူထု ပရိတ္သတ္ ၉ ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
 လြန္ခဲ့သည့္ သုံးလခန္႔က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ရိွထားသည့္အတြက္ 
ယခုႏွစ္တြင္ ဘုရားဖူးဦးေရ နည္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း အျခားႏွစ္မ်ားထက္ပင္ 
ပိုမ်ားခဲ့သည္ဟု ပြဲေကာ္မတီမ်ားထံမွ သိရသည္။ အခ်ိဳ႕ဘုရားဖူးမ်ားက ညအခ်ိန္တြင္ မပါ 
ဝင္ဘဲ ေန႔ခ်င္းျပန္လာေရာက္သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

 ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ေကာ္မတီ 
ဝင္မ်ားႏွင့္ နယ္ေပါင္းစံုမွ လာေရာက္ဆက္ကပ္ လုပ္အားေပး လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ လူႀကီး 
လူငယ္မ်ားစြာတို႔၏ အနစ္နာခံျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ရေပမည္။ 
 ထိုအဖြဲ႕မ်ားထဲမွ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ကိုေဇးဗီးယား ဦးေဆာင္ေသာ 
လူငယ္မ်ားစြာတို႔အား သတိထား မိသည္။ လူငယ္သဘာဝ လြတ္လပ္စြာ ေပ်ာ္ပါးရမည္ 
မွန္ေသာ္လည္း ပြဲေတာ္အတြက္ က်ရာ က႑မွ ေပ်ာ္ရႊင္ထက္သန္စြာ လုပ္ေဆာင္ ေနၾက 
သည့္ လူငယ္မ်ားက ပြဲေတာ္ကို ပိုမိုၿမိဳင္ဆိုင္ေစပါသည္။ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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 ပုသိမ္ ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာပိုင္  လပၸတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပင္ လယ္ သာသနာ ဆူနာမီလုဒ္ 
မယ္  ေတာ္  သခင္ မပြဲ  (ပင္ လယ္ မယ္  ေတာ္ ပြဲ) ကို   ေညာင္  ေလးပင္  နွင့္  ေမရီလန္ း မယ္  ေတာ္ 
ပြဲမ်ား အၿပီး ေဖ ေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ မွ ၁၅ ရက္ ထိ ၄ ရက္တာ က်င္းပခဲ့သည္။ 

 ပြဲေတာ္ပထမေန႔  ညေန ၆နာရီတြင္  ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ မြန္ ဆီ ေညာ္  ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီး ဝီဖရက္ ျမင္ ့စိုးမွ မယ္  ေတာ္ ၏အလံအား လႊင့္တင္ကာ ပြဲေတာ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး 
အဖြင့္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာၾကားေပးခဲ့သည္။

 ပြဲေတာ္ဒုတိယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္    ေန႔လယ္ပိုင္ းတြင္  ဆရာ ေတာ္ ၾကီး ဂြၽန္ မန္ း 
ဆိန္ းဟွီ လပၸတၱာၿမိဳ႕မွ ပင္ လယ္ သာသနာသို႔ ႂကြ ေရာက္ခဲ့ ၿပီး အမတ္ ႀကီးရြာတြင္  စိန္ အန္  
ေထာ္ နီ ႐ုပ္ ထုကို  ေကာင္ းခ်ီး ေပး ဖြင္ ့လွစ္ ခဲ့ပါသည္ ။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဆူနာမီလုဒ္ မယ္  ေတာ္ 
ပြဲသုိ႔ေရာက္ရွိရာ ဘာသာသူမ်ားက ဘင္ ခရာတီး၀ိုင္ းျဖင့္ ၾကဳိဆုိခဲ့ကာ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ 
နႈတ္ခြန္းစကားေျပာၾကား၍ ဘာသာဝင္မ်ားအား လုိက္လံနႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ 

 ပြဲေတာ္ ဒုတိယေန႔ ည ေန ၄ နာရီတြင္  ပင္လယ္ကမ္ း ေျခတ ေလ်ွာက္  မယ္  ေတာ္  
စီတန္းလွည္ ့လည္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး ကိုယ္  ေတာ္ ျမတ္  ေကာင္ းခ်ီးျဖင္ ့ တ ေန႔တာကို 
အဆံုးသတ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 

 တတိယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္   နံနက္   ၆နာရီတြင္  ဝါၾကီးဝင္သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔  
ျပာခံျခင္ း မစၧားေဟာၾကားခဲ့ျပီး နံနက္  ၈ နာရီတြင္  ဆရာ ေတာ္ ၾကီး ဂြၽန္ မန္ းဆိန္ းဟွီမွ 
ဘုရား၏မယ္  ေတာ္  မစၧားကို ေဟာၾကားေပးခဲ့သည္။ 

 စတုတၳေန႔ ၁၅ ရက္   နံနက္  ၆နာရီတြင္  မယ္  ေတာ္ ပြဲ မစၧားကို ခံယူၾကၿပီး မယ္  ေတာ္ 
ပြဲကို ႂကြ ေရာက္ လာ ေသာ ဘုရားဖူးဧည္ ့သည္  ေတာ္ မ်ား အသီးသီး ႀကိဳပို႔ သ ေဘာၤမ်ား၊ ပဲ့ 
ေထာင္ မ်ားျဖင္ ့ အိမ္ ႐ွင္  ပင္ လယ္ သာသနာမွ ျပန္ လည္ ပို႔ ေဆာင္ ၾကပါသည္ ။

 ေညာင္  ေလးပင္  ႏွင့္  ေမရီလန္ း မယ္  ေတာ္ ပြဲမ်ားအၿပီး က်င္းပေသာ ပင္ လယ္ 
သာသနာ ဆူနာမီလုဒ္ မယ္  ေတာ္ သခင္ မပြဲေတာ္သုိ႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဘုရားဖူး ၂၀၀၀ 
ခန္႔ လာေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာပိုင္   ေမရီလန္ းသာသနာနယ္ရွိ လုဒ္ မယ္  ေတာ္ သခင္ 
မပြဲကို  ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္  ေန႔မွ ၁၁ ရက္  ေန႔ထိစည္ ကားသိုက္ ၿမိဳက္ စြာ က်င္ းပခဲ့ပါသည္ ။ 

 ေမရီလန္ း လုဒ္ မယ္  ေတာ္ သခင္မပြဲသုိ႔    ေမရီလန္ းဇာတိဖြား ဆရာ ေတာ္ ျဖစ္ေသာ 
ျပည္ ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၾကီး ျပံဳးခ်ိဳ ႏွင္ ့ ပုသိမ္ ဆရာ ေတာ္  ဂြၽန္ မန္ းဆိန္ းဟွီ 
ၾကြေရာက္ဖြံ႔လွစ္ေပးကာ တရားေတာ္မ်ားေဟာၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။

 လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ၏ ပြဲေတာ္ေန႕ ေဖ ေဖၚ၀ါရီ ၁၀ရက္  တြင္   က်န္ းမာျခင္ းမစၦား ၊ 
ပိုကရင္ မစၦား၊ စ ေကာကရင္ မစၦား၊ တာမန္ မစၦား၊ ျမန္ မာမစၦားတို႔ အသီးသီးျဖင့္ မယ္ေတာ္ထံ 
သဒၶါၾကည္ညဳိခဲ့ၾကသည္။ 

 ပြဲေတာ္ ဒုတိယေန႔ ေဖ ေဖၚ၀ါရီ ၁၁ ရက္   နံနက္  ၇ နာရီခြဲတြင္  ဆရာ ေတာ္ ၾကီး ဂြၽန္ 
မန္ းဆိန္ းဟွီ ဦး ေဆာင္ ၿပီး လုဒ္ မယ္  ေတာ္  သခင္ မမစၧားကို ပူ ေဇာ္ ခဲ့ျပီး ပြဲေတာ္ကုိ အဆုံး 
သတ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေမရီလန္း လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲကုိ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ နွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ 
ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ယခုအၾကိမ္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ ေမရီလန္း လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲသုိ႔ 
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဘာသာဝင္ ၆၅၀၀  ခန္႔ လာေရာက္၍ မယ္ေတာ္ထံ သဒၶါၾကည္ညိဳ 
ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄၊ တန္ဖရဲ - ျမစ္ဆံု။

 ေမခႏွင့္ ေမလိခ ဆံုရာ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုရာ၊ တန္ဖရဲ ျမစ္ဆုံပြဲေတာ္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 
၁၁ ရက္နွင့္ ၁၂ ရက္တုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 (၂) ရက္တုိင္ က်င္းပခဲ့ေသာ က်န္းမာျခင္း မယ္ေတာ္ပြဲသို႔ ဘာသာဝင္ ဘုရားဖူး 
တစ္ေသာင္းဝန္းက်င္ခန္႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉ ႀကိမ္  ေျမာက္   ေမရီလန္ း လုဒ္ မယ္  ေတာ္ ပြဲက်င္းပ

ဆူနာမီလုဒ္ မယ္  ေတာ္ သခင္ မပြဲက်င္းပ

(၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမစ္ဆံု မယ္ေတာ္ပြဲ က်င္းပ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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“ဝ” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ္းေမာင္ေက်းရြာတြင္ 
ဘုရားေက်ာင္းေရစက္ခ်ပြဲနွင့္ မယ္ေတာ္လိႈဏ္ဂူအသစ္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပ

 “ဝ” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
နမ္းေမာင္ေက်းရြာတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေရ 
စက္ခ်ပြဲနွင့္ မယ္ေတာ္လႈိင္ဂူအသစ္ဖြင့္ပြဲကုိ 
လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ 
ရက္အထိ က်င္းခဲ့ပါသည္။ သာသနာပုိင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာလြီးမွ ဘုရားေက်ာင္း 
နငွ္ ့မယ္ေတာဂ္ကိုူ  ေရစကခ္်ဖြင္လွ့စ္ေပးခဲၿ့ပီး 
ဆရာေတာ္ႀကီးနွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
(၆)ပါး အတူတကြ ေက်းဇူးတင္မစၦားတရား
ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ 
စစၥတာရ္ (၅)ပါး၊ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ားနွင့္ 
ဘာသာတူ (၅၀၀) ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္သာသနာ၊ 
မုိင္းေပါက္သာသနာအုပ္စု၊ နမ္းေမာင္ေက်း 
ရြာသည္ “ဝ” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ 
အတြင္းတည္ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္ 
သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းသိ 
ရပါသည္။

 က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္သာသနာ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးက ဦးစီးက်င္းပ 
ေသာ အလြတ္တန္းအဆုိၿပဳိင္ပြဲကုိ ဇန္နဝါရီ 
လ ၂၈ ရက္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ၄င္းအလြတ္တန္းအဆုိ ၿပဳိင္ပြဲတြင္ 
လက္ေရြးစင္ အဆုိရွင္ (၈) ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ 
ခဲ့ၿပီး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနွင့္ နွစ္သိမ့္ဆု 
(၅) ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

 လက္ေရြးစင္ (၈) ဦးအနက္ ပထမ 
ဆုကုိ မသြန္းေရႊအိမ္၊ ဒုတိယဆုကို ကုိဆန္း 
နုိင္နွင့္ တတိယဆုကုိ ေမာင္စုိင္းေနာ္တုိ႔မွ 
အသီးသီးရရွိခဲ့ၿပီး နွစ္သိမ္႔ဆု ရရွိၾကသူမ်ား 
မွာ ေမာင္ခ်စ္ေအး၊ ေမာင္ခရစၥတုိဖာ၊ မေခ်ာ 
ဧကရီ၊မထုိက္ထုိက္ဝင္းႏွွင့္ ေမာင္စုိးလင္း 
ထြန္း တို႔ျဖစ္သည္။

 ၄င္းအဆုိ ၿပဳိင္ပြဲတြင္ စစၥတာရ္ 
ေဒၚရသီ၊ ဆရာခ်စ္ေလာင္၊ ကိုအားရိႈနွင့္ 
ကုိျမင့္ျမတ္သူရ မွ ဒုိင္လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ 

အမွတ္ေပးဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့သည္။

 “ဆုေၾကး အရမ္းနည္းေပမယ့္ 
ဝါသနာကို တန္ဖိုးထားအရင္းခံကာ အခုလို
လာေရာက္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ အဆိုရွင္ 
ေတြ အားလံုးကိုလည္း အရမ္းဂုဏ္ယူမိပါ 

ေၾကာင္းနဲ႔ အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဝမ္း 
ေျမာက္စြာ ေျပာၾကား လိုပါတယ္၊၊” “ဒီလို 
အစီအစဥ္ေလး ျဖစ္ေျမာက္သြားေအာင္ 
အဘက္ဘက္မွ လုပ္အားအားျဖင့္ ပါဝင္ကူ 
ညီေပးခဲ့ၾကတဲ့ Seminary ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 

Good Samaritan အဖြဲ႕၊ လူငယ္မ်ား၊ 
ပုရြက္ဆိတ္အဖြဲ႕ စတဲ့ သူမ်ားအားလံုးကို 
လည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္၊၊ 
ပြဲကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးၾကတဲ့မိတ္ 
ေဆြႀကီးငယ္မ်ား အားလံုးကိုလည္း အထူး 
ပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း လိုင္းေပၚမွ 
တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္၊၊ ေနာက္ 
ေနာင္လည္း ဒီလိုၿပိဳင္ပြဲေတြ ရွိအံုးမွာျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကဖို႔ အားလံုးကိုဖိတ္ 
ေခၚပါတယ္၊၊ အားလံုးအေပၚ ကိုယ္ေတာ္ 
ရွင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ သက္ေရာက္ေစ 
ေၾကာင္း ဆုမြန္ေခြ်ရင္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္” 
ဟု က်ဳိင္းတုံ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး Face-
book စာမ်က္နွာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအား 
ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားထားသည္။

      Kyungtung-OSC

က်ဳိင္းတုံသာသနာလုံးဆုိင္ရာ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးသစ္ဖြင့္လွစ္
  ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ က်ဳိင္းတုံသာသနာလုံးဆုိင္ရာ လူထုဆက္သြယ္ 
ေရးရုံးတာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါမိနစ္ဝန္းေက်ာ္ေထြးမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး အဓိပၸါယ္နွင့္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားရွင္းလင္းေပးခဲ့ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာရီယုိျမင့္လြင္မွ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ကာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးနွစ္ပါးအတူတကြ ဖဲႀကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး၏ 
အဓိက အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ သုံး၍ 
ဧဝံေဂလိသတင္းမ်ား ေၾကျငာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘာသာဝင္ 
မ်ားကုိ ပါဝင္ကူညီၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း၊ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး ဖြင့္လွစ္နုိင္ရန္ 
ေငြအား၊ ပစၥည္း၊ လုပ္အားတုိ႔ျဖင့္ ပါဝင္ကူညီခဲ့ၾကေသာ ရပ္နည္းရပ္ေဝးမွ ဘာသာတူမ်ားကုိ 
ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း က်ဳိင္းတုံသာသနာလုံးဆုိင္ရာ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးတာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါမိနစ္ဝန္းေက်ာ္ေထြးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

        စု (SCCG)

 က်ဳိင္းတုံသာသနာလုံးဆုိင္ရာ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးသစ္ (Office of Social 
Communication) ကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ စေနေန႔က က်ဳိင္းတုံဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္း
တုိက္ ရာျပည့္အဆာင္ ေအာင္ဆုံးထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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၀ါတြင္းကာလဟူသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အီစတာပဲြေတာ္ၾကီးကုိ က်င္းပႏုိင္ရန္ 
အသင္းေတာ္က ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ရက္ေပါင္း ၄၀ ကာလျဖစ္ႁပီး ယင္း 
ကာလ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ မ်ားသည္ ပါစကားနက္နဲဖြယ္ရာေတာ္မွ ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္ကာ 
ပါစကားပဲြေတာ္ကို ျပန္လည္ ေရွ႕႐ႈထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အား အေမွာင္အတြင္းမွ ထြက္လာ 
ခဲ့ရန္ ဖိတ္ေခၚလွ်က္ရွိသည္ကို ေအာက္ေမ့ၾကလွ်က္ အလင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ဆီသုိ႔ 
ဦးတည္ ခရီးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ၀ါတြင္းကာလသည္ ၿခိဳးျခံပူေဇာ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ 
ဆပ္ေျဖရာ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းသည္ ၿခိဳးျခံပူေဇာ္ျခင္း၌ အဆံုးသတ္ 
သြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရန္ ေဆးေၾကာျခင္းသစၥာမ်ားကို 
မြမ္းမံၾကလွ်က္ ဘုရားရွင္၏ေမတၱာေတာ္မွာ အသစ္တစ္ဖန္ ေမြးဖြားျခင္းတုိ႔မွာ အေထာက္ 
အကူျပဳေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းစာေစာင္မွ ဖတ္႐ႈရသည့္ အီဂ်စ္ျပည္ မွ အီစရာအဲလ္ 
လူမ်ိဳးမ်ားအား ဘုရားရွင္ေရြးႏႈတ္ေခၚထုတ္ျခင္းကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ၀ါတြင္းကာလ၏ 
အဓိပၸါယ္ကို ပို၍ နားလည္ႏုိင္သည္။ အရင္ဆံုး အီဂ်စ္ျပည္မွာ ကြ်န္ျပဳႏွိပ္စက္ခံရသည့္
အေျခအေနမွ စတင္ရေပမည္။ ဘုရားရွင္သည္ မိမိ၏ ကတိေတာ္ႏွင့္ မိမိ ေရြးေကာက္ 
ထားေသာ လူမ်ိဳးကို မေမ့ေလွ်ာ့ခဲ့ပါ။ မိမိလက္႐ုံးေတာ္ မိုးဇက္အားေခၚယူ၍ အီဂ်စ္ျပည္ 
မွာရွိေသာ အီစရာအဲလ္လူမ်ိဳးမ်ားအား လြတ္ေျမာက္ျခင္းကတိထားရာျပည္သုိ႔ ဦးေဆာင္ 
ေခၚထုတ္ေစခဲ့သည္။ ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ရာဘ၀သို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည့္ ဤခရီးစဥ္ 
အတြင္းမွာ ဘုရားသခင္သည္ အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳးမ်ားအား ဘုရားရွင္တစ္ပါးတည္းကိုသာ 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းအေစခံၿပီး နီးစပ္သူအားညီအစ္ကိုကဲ့သို႔ ခ်စ္တတ္ရန္ ဥပေဒတရား ပညတ္ 
ေတာ္မ်ားကို ေပးလွ်က္ သြန္သင္အလင္းျပေပးခဲ့သည္။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသုိ႔ ထြက္ခြာ 
သည့္ ခရီးစဥ္သည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အလြန္ေမာပမ္းခဲ့ရသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက 
ဆိုထားသည္။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ သစ္ တစ္ခုေမြးဖြားျဖစ္တည္သည့္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း၄၀ 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ေလသည္။ ကြ်န္ျဖစ္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးဆက္ တစ္စုက ခရီးမွာ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ 
အခက္အခဲေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အီဂ်စ္ျပည္မွ ထြက္လာခဲ့ျခင္းကိုပင္ ေနာင္တ 
ရမဆံုး ညည္းညဴလွ်က္ရွိကာ ေနာက္ဆုတ္ရန္ပင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတြးမိခဲ့ၾကသည္။ ဤ 
ခရီးစဥ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ခရီးစဥ္တစ္ခုဟု ဆုိရေပမည္။ ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း 
ဘ၀ကို ပို႔ေဆာင္မည့္ ကတိထားရာ ျပည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖင့္ ခရီးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေျခလွမ္းတုိင္း၊ အခက္ခဲတုိင္း၊ က်႐ႈံးမူတုိင္းမွာ ဘုရားရွင္၏ ကယ္တင္ျခင္းစီမံကိန္းတစ္ခု 
တည္း ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိခဲ့ရေလသည္။ ဘုရားရွင္သည္ မိမိလူမ်ိဳးမ်ားအား ေသျခင္းအစား 
အသက္ကိုေပး၍ နာက်င္ျခင္းအစား ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကိုေပးရန္သာ အလုိေတာ္ရွိခဲ့ေပသည္။

အီစတာသည္ ေယဇူးဘုရားရွင္၏ ထြက္ခြာျခင္းခရီးဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။ ၄င္းအားျဖင့္ 
ျပည့္၀စံုလင္ေသာ ထာ၀ရအသက္ကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထုိလမ္းကို 
ဖြင့္ေပးရန္အတြက္ ေယဇူးဘုရားသည္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်လွ်က္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္း 
ဂုဏ္ေတာ္ကို ထားရစ္ကာ ကားတိုင္ေပၚမွာ အသက္စြန္႔သည္အထိ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ 
အလုိေတာ္ကို နာခံခဲ့သည္။ ထုိလမ္းစဥ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ဖြင့္ေပးရန္ မိမိ၏ အေသြး 
ေတာ္ႏွင့္ ၀ယ္ယူ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ေလသည္။ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္၏ ကြ်န္ 
ဘ၀မွ ကယ္တင္ျခင္း ခံရေလၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုိယ္ေတာ္သည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ 

ေဆာင္ရြက္ျပဳခဲ့သည္ျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သည့္အရာမွ ေဆာင္ရြက္ရန္မလုိေတာ့ဟု 
ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကားတုိင္လမ္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းျပခဲ့သည့္ အတုိင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း 
ကားတုိင္ထမ္း၍ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးျပဳရေပမည္။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ 
၏ ဆုလက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ ေမတၱာဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဖက္မွ ပါ၀င္တုန္႔ျပန္ျခင္းလည္း လုိအပ္ေသးသည္။ အမိမယ္ေတာ္ မာရီ 
ယား ႏွင့္ ရဟႏၱာသူေတာ္ျမတ္မ်ား ျပသတုန္႔ျပန္ခဲ့ၾကသည့္အတုိင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း 
ကားတုိင္လမ္းကို လက္ခံတုန္႔ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀ါတြင္းကာလကို ဤပံုစံအတုိင္းေထာက္႐ႈရွင္သန္သင့္သည္။ ခရစ္ေတာ္က ေရွးဦးစြာ 
ကားတုိင္ထမ္း၍ ေလွ်ာက္လွမ္းျပခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ 
ေနာက္လုိက္၍ ကာတုိင္ထမ္းၿပီး ေတာကႏၱာရခရီးကို ျဖတ္သန္းရေပမည္။ လူသားအတြက္ 
ကုိယ္ေတာ္သည္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခံရသည္။ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကိုလည္း 
ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိနည္းတူ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ 
အတူ ရင္ဆုိင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ရန္ ၾကိဳးစားရမည္။ စံုစမ္းျခင္းကို ခုခံေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ 
အသက္စမ္းေရျဖစ္ေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ကို ေပးေတာ္မူခဲ့ၿပီး စကၠရမင္တူးမ်ားခံယူျခင္း၊ ဆု 
ေတာင္းေမတၱာျပဳျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူး ေျမာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၀ိဉာဥ္ေရး 
ခြန္အားမ်ား ရယူၾကရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အေမွာင္ကိုခြင္သည့္ အလင္းျဖစ္ေတာ္ 
မူသည္ႏွင့္အညီ ကြ်ုႏု္ပ္တုိ႔လည္း ေဆးေၾကာျခင္းခံယူသည့္ေန႔မွာ ရရွိခဲ့သည့္ အလင္းမီးစာ 
ေလး ကို ေတာက္ေလာင္ေစရန္ ႀကိဳးစားရန္ လုိအပ္သည္။

ဤသို႔အားျဖင့္ ႐ုိမန္၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၀ိနည္းစာအုပ္မွာ ဖတ္႐ႈရသည့္အတုိင္း ၀ါတြင္း 
ကာလသည္ အက်င့္တရားေျပာင္းလဲျခင္း၏ စကၠရမင္တူးျဖစ္လာၿပီး ၀ါတြင္းခရီးကို လွမ္း 
ေလွ်ာက္သူသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းခရီးကို အစဥ္ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူပင္ျဖစ္သည္။ ၀ါတြင္း 
ကာလသည္ ကြ်န္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဘ၀သို႔ ခရီးျပဳျခင္း စကၠရမင္တူးဆုိင္ရာ အမွတ္ 
လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္၍ ၄င္းကို အစဥ္ ဆန္းသစ္မြမ္းမံရေပမည္။ ဤခရီးစဥ္တြင္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ား၊ ေတာင္းဆုိမူမ်ား အျပည့္ရွိသည္။ မွန္ေပသည္။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာသည္လည္း စိန္ေခၚမႈ 
မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းခရီးစဥ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ျပည့္ႏွက္ေနေသာ 
ခရီးစဥ္တစ္ခုဟု ဆိုရမည္သာ။ အမွန္စင္စစ္ ဆုိရပါမူ ၀ါတြင္းခရီးစဥ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 
တည္ေဆာက္ေပးသည့္ လမ္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကႏၱာရကို ျဖစ္သန္းရျခင္းေၾကာင့္ ရရွိ 
ေသာ ပင္ပမ္းႏြမ္းနယ္မူမ်ား၊ အခက္ခဲဒုကၡမ်ား၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေသြးေဆာင္ 
ျဖားေယာင္းမႈမ်ားသည္ က်စ္လ်စ္ခုိင္မာေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အားျဖည့္ေပးရန္ အတြက္ 
သာျဖစ္သည္။ မိမိ၏သားေတာ္သည္ ဒုကၠရစရိယာ ေသျခင္းကို ခံထမ္းေနရေသာ္လည္း 
ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာေအာင္ပဲြ၌ ရွင္ျပန္လိမ့္မည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ႏွလံုးသြင္းႏုိင္ 
ခဲ့သည့္ အမိမယ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အားျဖည့္ၾကရမည္။ 

ဤသုိ႔ေသာ စိတ္ႏွလံုး သားျဖင့္ ၀ါတြင္းခရီးစဥ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရေပမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ဘုရားရွင္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ လူမ်ိဳးေတာ္ ျဖစ္သည္ကို သတိရေအာက္ေမ့လွ်က္ 
၀ါတြင္းကာလ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခရီးစဥ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစုိ႔။

သီကုိရွင္း

(မွီျငမ္း - ပုပ္ဖရန္စစ္၏ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၇ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိတ္သတ္အား သြန္သင္ခ်က္)

ကႏၲာရ ခရီး သီကိုရွင္း

 

 "ျပာ" ဆုိတာ  အရာဝတၴဳတစ္ခုဟာ 
သူ႔ရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားကေန ဘာမွ 
မဟုတ္ ေတာ့တဲ့ အျဖစ္ကို ေရာက္သြားျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ဒဏ္ ဆပ္ေျဖျခင္းမွာ 
လည္း ဒီလို သေဘာတရား တစ္ခုပါဝင္ 
ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘဝေတြကုိ "ျပာခ်" 
ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ဝါတြင္း ကာလဆို 
တာ မႈန္ကုပ္ကုပ္ ပံုစံေပါက္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း 
ေတြ၊ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ စိတ္သေဘာ 
ေတြကို ဖ်က္စီးတဲ့ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုလို႔ 
ထင္စရာရွိပါတယ္။ 

 ျပန္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လွည့္ 
ျခင္းဆိုတာ ဘုရား သခင္ထံ ျပန္လာျခင္း 
ျဖစ္ပါမွ "ေနာင္တယူျခင္း" အနက္ေပၚ လြင္ 
မွာပါ။ ဘာကို ဆုိလိုခ်င္တာလဲ။ "ဘုရား 
သခင္ရဲ ႕ေရႊပံုသ႑န္ဟာ ေဝ၀ါးျခင္းေတြကို 
မီး႐ိႈ႕ျပာခ်ပါမွ ပိုၿပီး ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ 
ပါတယ္။" လို႔ အဆိုတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ေအး 

စက္ မာေက်ာၿပီး ေမာက္မာတဲ့ ႏွလံုးသား 
ေတြကို ဆုတ္ၿဖဲျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ အ 
ခ်ိန္ေကာင္းကို ယူကာ ေနာင္တရားအတြက္ 
ႏွလံုးသားတံခါး ဖြင့္ထားျခင္း၊ ဘုရားသခင္နဲ႔ 
စိတ္ကြယ္ရာမွာ ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မာန 
တရားနဲ႕ ဒုစ႐ိုက္တပ္မက္ျခင္းကို ဖ်က္စီး 
ၿခင္းစတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးၿပီး "ျပာခ် 
ျခင္း" အခ်ိန္ကာလကေန အခြင့္ေကာင္း 
ယူႏိုင္ပါတယ္။ "ဘာမွ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ အ 
ျဖစ္ကို ေရာက္သြားျခင္း" ဟာ ဘာအ 
ေကာင္းကိုမွ လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသလို ဘာ 
ေကာင္း က်ိဳးမွလည္း မရွိပါဘူး။  

 အဲဒီေတာ့ ဒုတိယအပိုင္းျဖစ္တဲ့ 
"ဧဝံေဂလိတရားအား ယံုၾကည္ပါ" ဆိုတဲ့ 
ေၾကျငာ ေဟာေျပာျခင္းဟာ ပထမပိုင္း 
ျဖစ္တဲ့ "ျပာခ်ျခင္း" နဲ႔ ခြဲမရေအာင္ တြဲေန 
ပါတယ္။ သတင္းေကာင္းက အခ်ိန္တန္ၿပီ၊ 
အခုလည္း သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္ပါ၊ ဘုရား 

သခင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္နီးၿပီ၊ ဒီေန႔ဟာလည္း 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ နီးေနတာပါပဲ။ 
ဝါတြင္းကာလက ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို ဒီအသိ 
တရားကို စြမ္းအားအျပည့္နဲ႕ ရယူၾကဖို႔ ဖိတ္ 
ေခၚေနပါတယ္။ 

 ဒီကမၻာႀကီးက တစ္ခါတစ္ရံ ဘာမွ 
အသံုး မက်တဲ့ ျပာပံုတစ္ပံုလို ျဖစ္ေနတတ္ 
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဘုရားသခင္ဟာ ဟိုေရွးဦး 
အစမွာ လုပ္ခဲ့သလို ေျမမႈန္႔ထဲမွာသူ႔ရဲ႕ ဇီဝ 
အသက္ကို မႈတ္သြင္းေပးပါတယ္။ ဘုရား 
သခင္ဟာ အဲဒီအသက္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္း 
ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ကေနတဆင့္ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္လိုပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ 
ဦးစီကို ကမၻာေပၚမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမီး 
အလင္း ထြန္းညႇိေပးဖို႔ တာဝန္ ေပးထားပါ 
တယ္။

စိုးႏိုင္ SDB

ဝိညာဥ္ေရး ေဆာင္းပါး



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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ဆပ္ေျဖျခင္း သီလ႐ွင္မ်ား သစၥာခံယူပြဲ

     ဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္း 
(Sisters of Reparation) မွသီလ႐ွင္မ်ား 
သစၥာခံယူပြဲက္ို (၂၁.၁.၂၀၁၈) ေန႔တြင္ 
ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ကာသီ 
ျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ 

ႀကီး အိုက္ဇက္ဓါႏုမွ သစၥာခံယူျခင္း မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ကာ 
ဖယ္ခုံ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ပီတာ 
လတ္ ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္(၄၂)ပါးတုိ႔ ပါဝင္ 
တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။    

 ပထမ သစၥာခံယူခဲ့ေသာ သီလ 
႐ွင္မ်ားမွာ စစၥတာရ္ အစြန္း(မ္)တာ Hui 

(Lehtun Parish, ဖယ္ခံုသာသနာ)၊ 
စစၥတာရ္ အဂၢနက္(စ္) Yaw Nam (Bang 
Hing Parish, လားရႈိးသာသနာ)၊ စစၥတာရ္ 
ခရစၥတီရာနီ Bo Klo (Leiktho Parish, 
ေတာင္ငူသာသနာ)၊ စစၥတာရ္ လူစီယား 
Mu Ka (Kun Tha Parish, ဖယ္ခံုသာသနာ)၊ 
စစၥတာရ္ အဂၢနက္(စ္) Mu Da (Lehtun 

Perish , ဖယ္ခံုသာသနာ)၊ စစၥတာရ္ ေမရီ 
Lan (Pekhon Parish ,ဖယ္ခံုသာသနာ)၊ 
စစၥတာရ္ ကက္သရင္း Paing (Han O Par-
ish, ဖယ္ခံုသာနာ) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 ရာသက္ ပန္သစၥာခံယူၾကေသာ 
သီလရွင္ မ်ားမွာ စစၥတာရ္ ေရဂ်ီနား Kai 
San ((Sitapur Parish, ျမစ္ႀကီးနား 
သာသနာ)၊ စစၥတာရ္ လတ္ဇီတာ Hte Mu 
(Doukhu Parish, လြိဳင္ေကာ္သာသနာ)၊ 
စစၥတာရ္ ကယ္ရိုလိႈင္း အန္ေဂ်လာ Marip 
Nan Shawng (Banmaw Parish, ဗန္းေမာ္ 
သာသနာ)၊ စစၥတာရ္ လီနာ Chang Tswi 
(Kawng Hka Parish, လားရႈိးသာသနာ) ၊ 
စစၥတာရ္ ဂ်ာစင္းတာ Yaziwin (Bawide 
Parish, ေတာင္ငူသာသနာ)၊ စစၥတာရ္ 
မာဂရက္ Htu Lum ( Kut Kai Parish, 
လားရိႈးသာသနာ)၊ စစၥတာရ္ ေအာ္ဂတ္စ 
တာ Nga Mar (Dongekhu Perish, 
လြိဳင္ေကာ္သာနာ)၊ စစၥတာရ္ ဟယ္လင္ 
Phyu Mar Wai (Donoku Parish, 
လြိဳင္ေကာ္သာသနာ)၊ စစၥတာရ္ ဂ်ဴဒစ္ 
Kanan (Dorokhu Perish , လြိဳင္ေကာ္သာ 
သနာ)၊ စစၥတာရ္အဂၢနက္(စ္) Ma Aye  
(Bawide Parish,ေတာင္ငူသာသနာ) တို႔ 
ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 စစၥတာရ္မ်ား၏ သစၥာခံ ယူပြဲ 
အခမ္းအနားသို႔ ရပ္ေဝး ရပ္နီးမွ မိဘ 
ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူ ဧည့္သည္ေတာ္ 
မ်ား (၈၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

           ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

သူေတာ္စင္မ်ားေန႔ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္ နံနက္ ၆း၃၀နာရီ၌ 
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ 
ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီးဂြၽန္ေစာေယာဟန္မွ ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္က်င္းပခ့ဲပါသည္။

"သူေတာ္စင္ေတြရဲ႕ဘဝဟာ တစ္ပါးသူေတြသနားစရာမဟုတ္ပါဘူး၊ အားက်စရာျဖစ္ဖို႔ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔က်င့္ၾကံေနထိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕အျပဳအမူ 
ေတြဟာ သူေတာ္စင္ေဘာင္ကိုေခၚေတာ္မူျခင္းရ႐ွိဖို႔ တြန္းအားေတြ ျဖစ္ေစၾကရေအာင္၊ 
သူေတာ္စင္ဘဝကိုကိုယ့္ရဲ႕ဆႏၵအတိုင္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဘုရားရဲ႕ အလုိေတာ္အတိုင္း ပိုၿပီး 
ကိုက္ ညီစြာ  ႐ွင္သန္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ၾကဖို႔ရန္" ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာလက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ေစာေယာဟန္မွ ၾသဝါဒတရားေရေအး တိုက္ 
ေကြၽးခ့ဲပါသည္။

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အတြင္းရွိ သူေတာ္စင္မ်ား စု႐ံုး 
ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ  သူေတာ္စင္မ်ား ေန႔ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ 
ေက်ာင္းတိုက္၌ နံနက္ ၉ နာရီ ေန႔လည္ ၄ နာရီ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစီအစဥ္ 
တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း၊ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း တုိ႔အျပင္ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ျခင္း၊ 
အတူ ကစားျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။

 သူေတာ္စင္ေတြရဲ႕အသက္တာဆိုတာ သူတစ္ပါးကို အသက္ရွင္ေအာင္လုပ္ေပး 
ႏိုင္တဲ့အသက္တာ၊ သူတစ္ပါးယံုၾကည္ျခင္းကို တိုးပြားေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့အသက္တာ၊ 
သူ တစ္ပါးကို ေ၀မၽ်ွႏိုင္တဲ့အသက္တာျဖစ္ရမယ္လို႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ဇိန္ထုန္း 
ဂေရာင္ မွ ၾသ၀ါဒ ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာတြင္သူေတာ္စင္မ်ားေန႔က်င္းပျခင္း မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာတြင္သူေတာ္စင္မ်ားေန႔က်င္းပျခင္း
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   စိန္ဖရန္းစစ္ေဇးဗီးယားအသင္းဂုိဏ္း သီလွရွင္မ်ား 
ပထမသစၥာခံယူပြဲနွင့္ ရာသက္ပန္သစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနား 
ကုိ ေဖေဖာ္ရီလ ၁ ရက္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ကက္သလစ္ 
သာသနာ ကက္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

    ထုိအခမ္းအနားတြင္ သီလွရွင္ ၉ ပါး ပထမသစၥာခံယူခဲ့ျပီး 
သီလွရွင္ ၆ ပါး ရာသက္ပန္သစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။ ပထမ 
သစၥာခံယူခဲ့သည့္ သီလွရွင္ ၉ ပါးမွာ

၁။ စစၥတာရ္ အင္းဂ်ယ္လင္း ဘာေစစန္ဟြမ္  (ဖိလိပိုင္ႏိုင္ငံ 
Carpiz ( ကာပိစ္) ဆရာေတာ္ပိုင္ Caapawan Paray, Rox-
as City မွ အဖ  Mr. Israel Plancia San Juan  (အီစရာအဲလ္ 
ပလန္းရွားစန္ဟြမ္)၊ အမိ  Mrs. Erlyn Basco Base San 
Juan (အားလင္းဘားစကို ဘာေစစန္ဟြမ္္္္္္္္္  တို႔၏ သားသမီး 
(၄) ဦးအနက္ သမီးဦးရတနာ)

၂။ စစၥတာရ္ မာရီယားေဂၚရက္တီအိသက္မြန္ (ဖယ္ခံု 
သာသနာ၊ ေခါင္းမိုင္းရြာ၊ အဖ ဦးဖယ္ရီးႏို အမိ ေဒၚ ဆားဘ 
တို႔၏ သားသမီး (၁၃) ဦး အနက္ ဒုတိယ ေျမာက္ သမီး 
ရတနာ)

၃။ စစၥတာရ္ မူပီးယ (ဖယ္ခံုသာသနာ ဆရာေတာ္ပိုင္ 
စေလာင္းရြာမွ အဖ ဦးတိုမားဆို ဟိုက္ေမာင္ အမိ ေဒၚပါပဲ 
တူးရာ မူပိန္ တို႔၏ သမီး (၉) ဦး အနက္ ပဥၥမေျမာက္ သမီး 
ရတနာ)

၄။ စစၥတာရ္ ရိုဇားလိျမာ (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ဒီေမာဆို 
ရူးဖယ္ခူရပ္ကြက္ ေန အဖ ဦးမားရီကို ထူးရယ္၊ အမိ 
မာရ္တာ ေဒၚေဆာ္မိုးတိုပ၏ သားသမီး (၅) ဦးအနက္ 
သမီးဦးရတနာ)

၅။ စစၥတာရ္ အယ္နီနန္႔မင္းမင္းသန္႔ (ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ပိုင္ က်ိဳတ္လတ္သာသနာ ခူေခ်ာင္းေက်းရြာမွ 
အဖ ေဆရီ မန္းေရႊႀကိဳင္ အမိ ဂါ့ ထေရးဇား တို႔၏ သားသမီး 
(၃) ဦးအနက္ သမီးဦးရတနာ)

၆။ စစၥတာရ္ ေမရီအန္း စုလတ္ေထြး (ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ပိုင္ က်ိဳတ္လတ္သာသနာ ခူေခ်ာင္ေက်းရြာမွ 
အဖ ပီတယ္ မန္းျမင့္သိန္း အမိ အားနာ ဂါ့ မူစိမ္းစိမ္းတို႔၏ 
သားသမီး (၃) ဦးအနက္ သမီးေထြးရတနာ)

၇။ စစၥတာရ္ မာရီစလင္း ၾကည္ျဖာလင္း  (ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ 

ဆရာေတာ္ပိုင္ ျမစ္ကေလးသာသနာ ဖူထီေက်းရြာမွ အဖ 
ယာကုပ္ ဦးေမာင္သိန္း အမိ ရိတားေဒၚ စန္းစန္းေအး တို႔၏ 
သားသမီး(၄) ဦးအနက္ သမီးဦးရတနာ)

၈။ စစၥတာရ္ ကလဲ ေမပုလဲစိုး (ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
ေညာင္တုန္းသာသနာ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕မွ အဖ ဇူဇယ္ဦးစိုးဝင္း 
အမိ အဲရ္တာ ေဒၚ ခ်ယ္ရီ တို႔၏ သားသမီး( ၆) ဦးအနက္ 
သမီးေထြးရတနာ)

၉။ စစၥတာရ္ ေဆရာဖီးနား ေမေမဝင္း (ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ ရဲမြန္သာသနာ လည္းကူးျမိဳ႕မွ အဖ ဦးေပါလိႏူး 
အမိ ေဒၚအယ္နီတုိ႔၏ သမီး (၂) ဦးအနက္ သမီးဦးရတနာ) 
ျဖစ္ပါသည္။

ရာသက္ပန္သစၥာျပဳခဲ့ၾကသည့္ သီလွရွင္ ၆ ပါးမွာ

၁။ နာဂတိုင္းရင္းသူျဖစ္သူ Sr. Cecil Roimu (ျမစ္ႀကီးနား 
ဆရာေတာ္ပိုင္ ရွင္ေမြယန္သာသနာ ဦးမာရ္ကုေယာင္းေပၚ 
ေဒၚ ဂ်ာစင္းတာ ဆင္းနန္႔ တို႔၏ ေမြးခ်င္း (၉) ဦးအနက္ 
စတုတၳေျမာက္ သမီးရတနာ)

၂။ Sr. Rachael Le Le Win (ဖယ္ခံုသာသနာ၊ မိုးျဗဲတိုက္နယ္၊ 

ဝါရီဆူးပလိုင္ေက်းရြာ ဦးမိုက္ကယ္ ထြဲ၊ ေဒၚအားနာမူမိုင္း 
တို႔၏ ေမြးခ်င္း (၈) ဦးအနက္ ပဥၥမေျမာက္ သမီးရတနာ)

၃။ ကရင္တုိင္းရင္းသူ Sr. Veronica Nandar Oo  
(ရန္ကန္သာသနာ၊ တြံေတြးျမိဳ႕နယ္ ျမဂိုးစု (ရြာသစ္ေက်းရြာ) 
ဦးနီေကာလပ္စ္ ထြန္းသိန္း ႏွင့္ ေဒၚေရႊႀကိဳးတင္ တို႔၏ 
ေမြးခ်င္း (၇) ဦးအနက္ သမီးဦးရတနာ)

၄။ ကရင္တုိင္းရင္းသူ Sr. Daria (ပုသိမ္ဆရာေတာ္ပိုင္ 
ေျမြေဟာက္ရြာ မန္းဖိလစ္ ဂါ့ကလဲမိုင္တီးနား တို႔၏ ေမြးခ်င္း 
(၇) ဦးအနက္ အေထြးဆံုးသမီးရတနာ)

၅။ ခ်င္းတုိင္းရင္းသူ Sr.Monica Mi Mi Win (ျပည္သာသနာ၊ 
ေရႊပန္းေတာတိုက္နယ္၊ ျငဳပ္ကုန္းေက်းရြာ ဦးေယာဟန္ 
စိန္ကုလား ႏွင့္ ေဒၚအန္ေဂ်လား ဝိုင္းစိန္ တို႔၏ သားသမီး 
(၆) ဦးအနက္ အေထြးဆံုးသမီးရတနာ)

၆။ ကခ်င္တုိင္းရင္းသူ Sr.Rose Ja Mai Lu (ျမစ္ႀကီးနား 
ဆရာေတာ္တပိုင္ မိုးေကာင္ျမိဳ႕နယ္၊ နမၼတီး ေန ဦးပီတာ 
ဒန္ေအာင္ ႏွင့္ ေဒၚ မာဂရက္ဂ်ာနန္ တို႔၏ သားသမီး (၅) 
ဦးအနက္ ဒုတိယေျမာက္ သမီးရတနာ) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

 “ေျမေခြးတို႔မွာတြင္း၊ ေကာင္းကင္ ငွက္တို႔မွာ အ 
သိုက္ရွိ၏ လူသားမူကား ေခါင္းခ်စရာေနရာမရွိ” ဟု 
သခင္ခရစ္ေတာ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္အတုိင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
မေၾကာက္မရြ႕ံ ေနာက္မတြန္႔ပဲ ရဲရဲလိုက္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ 
သည္နွင့္အညီ ခရစ္ေတာ္၏ ေခၚရာေနာက္သုိ႔ လုိက္ပါ 
ခဲ့ၾကေသာ သီလွရွင္ညီမငယ္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း 
ရက္ေရာစြာ ေပးလွဴခဲ့ၾကေသာ မိဘေဆြမ်ိဳး ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏမွ မ်ားအားလံုးကုလိည္း ေက်းဇူးအထူးတငပ္ါေၾကာင္း 
ဘုရား ေကာင္းႀကီးျပည့္ဝစြာ ခံစားရရွိပါေစေၾကာင္း စိန္ 
ဖရန္းစစ္ ေဇးဗီးယားမိသားစုဝင္မ်ားက ေက်းဇူးတင္ ဆု 
ေတာင္း စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမမြန္ (s.f.x)

စိန္ဖရန္းစစ္ေဇးဗီးယား သီလွ႐ွင္ ၉ ပါး ပထမသစၥာ ခံယူခဲ့ျပီး 
၆ ပါး ရာသက္ပန္ သစၥာျပဳခဲ့
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အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 18

၀ါၾကီး၀င္သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ၾကီးမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးရဲ႕ စကားေလးသုံးလုံးဟာ တရား 
မွတ္စရာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ရပ္၊ ၾကည့္၊ ျပန္လာခဲ့ပါ တဲ့။

က်ေနာ္တုိ႔ လူကူးမ်ဥ္းၾကားေတြမွာ ေတြ႔ျမင္ေလ့ရွိပါတယ္ - ရပ္၊ ၾကည့္၊ သြား။ ဒါဟာ 
က်ေနာ္တုိ႔ သြားေနတဲ့လမ္းမွာ အႏၱရာယ္မျဖစ္ဖုိ႔ သတိေပး၊ လမ္းညႊန္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ လူသားေတြဟာ အသြားတစ္လွမ္းမွာပဲ ေရွ႕ကုိ သူ႔ထက္ငွာ 
ပုိျပီး ျမန္ေအာင္ သြားေနလုိက္ၾကတာ က်ေနာ္တုိ႔ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေတြ၊ 
ေမ့သြားတဲ့ အခ်က္ေတြ၊ တန္ဖုိးေတြ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေနပါျပီ။

က်ေနာ္တုိ႔ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္မရွိၾကေတာ့ဘူး။ မိသားစုဘ၀ဆုိတာ ေဆာက္တည္ရာမဲ့ 
ျဖစ္ေနၾကတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ ဒီ့အျပင္ ရုိးသားျခင္း၊ သစၥာရိွျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ 
ယုံၾကည္ျခင္း၊ စသျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ပါရမီေတြဟာလည္း တန္ဖုိးေပ်ာက္လုိ႔ လူရာမ၀င္ 
ျဖစ္ေနၾကရတာ ၀မ္းနည္းဖုိ႔သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔တေတြ ေရွ႕ကုိ ေရွ႕ကုိ သူ႔ 
ထက္ငါ အျမန္ ေလွ်ာက္ေနလုိက္ၾကတာ ဘာအတြက္ပါလိမ့္။ ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးရဲ႕ ေနာက္ထပ္စကားသုံးလုံးကလည္း မွတ္သားစရာ သတိေပးခ်က္ပါပဲ။-
ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ စိတ္မ၀င္စားဘဲ ဖာသိဖာသာေနျခင္း၊ အရႈံးေပးျခင္း။ ဒါေတြဟာ 
က်ေနာ္တုိ႔ စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ တု႔ံဆုိင္းရပ္တန္႔ျပီး ေသေစတဲ့ မေကာင္းဆုိးရြားေတြပါပဲ။

အခု ၀ါတြင္းကာလဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဒီေႏွာက္ယွက္ျခင္းေတြနဲ႔ တျခား ေႏွာင့္ယွက္ 
ျခင္းေတြကုိ သတိထားမိဖုိ႔ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ျပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ႏွလုံးသားကုိ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ႏွလုံး ခုန္သံနဲ႔အတူ ျပန္လည္ခုန္လာေအာင္ ၾကိဳးစားဖုိ႔ အခ်ိန္ေကာင္းေလးပါပဲ။

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊  ၀ါတြင္းကာလမွာ အခ်ိန္ေလးခဏယူျပီး  ရပ္ပါဦး။ ဘ၀ခရီးေတြႏွင္ေန 
ရတာ ေမာေနေရာေပါ့။ ရပါဦး၊ နားပါဦး။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္၀ိညာဥ္နဲ႔ ဘ၀ကုိ ေမာပမ္းေစတဲ့ 
အရာေတြကေန ခဏေလာက္ ရပ္ပါဦး။

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ၀ါတြင္းကာလမွာ ၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္ခဲေတြနဲ႔ ဘ၀ခါးသည္းမႈေတြကုိ 
ခဏေလာက္ ၾကည့္ပါဦး၊ သုံးသပ္ပါဦး။ က်ေနာ္တုိ႔ စိတ္၀ိညာဥ္နဲ႔ ဘ၀အတြက္ လွပေစတဲ့ 
အရာေတြကုိလည္း ခဏၾကည့္ပါဦး၊ ဆန္းစစ္ပါဦး။ မိသားစုဘ၀ေလးကုိ ၾကည့္ပါဦး၊ 
ေဘးက မိတ္ေဆြေတြကုိ ခဏေလာက္ၾကည့္ပါဦး၊ ဘ၀တန္ဖုိးရွိ အေၾကာင္းရာေလးေတြကုိ 
ခဏ ေလာက္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါဦး။ ကုိယ့္ယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔အတူ အျခားပါရမီေလးေတြကုိ 
လည္း ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါဦး။ ခရစ္ယာန္ဘ၀ေလးကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ပါဦး။

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ၀ါတြင္းကာလမွာ ေနာင္တနဲ႔ ျပန္လာခဲ့ပါ။ မေၾကာက္ပါနဲ႔ - ျပန္လာခဲ့ပါ။ 
မရွက္ပါနဲ႔ ျပန္လာခဲ့ပါ။ ကုိယ့္ႏွလံုးသားအတြင္းကုိ ျပန္လာၾကည့္ပါ။ အတိတ္က ျပဳခဲ့မိတဲ့ 
အမွားေတြကေန၊ အျပစ္ေတြကေန ျပန္လာခဲ့ပါ။ မုန္းတီးမႈေတြကေန ျပန္လာခဲ့ပါ။ ခါးသီးမႈ 
ေတြကေန ျပန္လာခဲ့ပါ။ ေၾကကြဲမႈေတြကေန ျပန္လာခဲ့ပါ။ ေမတၱာမဲ့ေနရာေတြကေန 
ျပန္လာ ခဲ့ပါ။ တရားမွ်တမႈေပ်ာက္ေနတဲ့ေနရာကေန ျပန္လာခဲ့ပါ။ ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ေတြေ
ပ်ာက္ေနရာကေန ျပန္လာခဲ့ပါ။ ၾကင္နာျခင္းတုိ႔ေပ်ာက္ေနရာကေန ျပန္လာခဲ့ပါ။ ျပန္လည္ 
ေၾကေအး ျခင္းနဲ႔ ကုသျခင္းတုိ႔အတြက္ ျပန္လာခဲ့ပါ။ မေၾကာက္မရြံ႕ျပန္လာခဲ့ပါ။

ေကာင္းကင္ဘုံရွိ က်ေနာ္တုိ႔အဖ၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ အစဥ္သနားျခင္းရွိပါတယ္။ 
ေမတၱာ ဂရုဏာနဲ႔အလြန္ျပည့္၀သူျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါတြင္းကာလမွာ အိမ္ျပန္လမ္း ေတြ႔ႏုိင္ၾက 
ပါေစ။

ဒုိမီနီကန္ကုိရင္

ရပ္၊ ၾကည့္၊ ျပန္လာခဲ့ပါ ...
မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ ရဟန္းအသစ္ ေလးပါး

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးသာသနာ။ ခ်မ္းသာကုန္း 
စိတ္ပု တီးမယ္ေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ မႏၲေလးသာသနာအတြက္ ရဟန္းသစ္ ေလး ပါး 
တို႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလပ္စ္ မန္းထန္လက္ေတာ္မွ ရဟန္းသိကၡာခံယူ ခဲ့ၾက 
သည္။ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ့ၾကေသာ 

 ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ (ပံု - ဝဲ မွ ယာ) ဖါသာရ္ အီဗန္ ႐ိႈင္းကိုကို၊ ဖါသာရ္ ေဘဇယ္ 
ေဇယ်ာဝင္း၊ ဖါသာရ္ ပီတာ မ်ိဳးျမင့္ထြန္း ႏွင့္ ဖါသာရ္ ဂၽြန္ျမင့္သူဝင္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဆေလးရွင္းအသင္းဂိုဏ္းဝင္ ရဟန္းအသစ္ တစ္ပါး သိကၡာခံ

 ဖါသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ ေအာင္ေက်ာ္ 
သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ 
တြင္ သူ၏ ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ လြိဳင္ေကာ္ 
သာသနာ မိုင္းလုံးရွိ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ ဂိုဏ္း 
အုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး စတီးဗင္း ေတ်းဖဲ 
လက္ေတာ္မွ ရဟန္း သိကၡာ ခံယူခဲ့သည္။

 သိကၡာတင္ မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဆိုေတး႐ိုလည္း 
ပါဝင္ခဲ့သည္။ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ ႏွင့္ 
ဆေလးရွင္းအသင္းဂိုဏ္းတို႕မွ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး စုစုေပါင္း ၅၇ ပါး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ 
ၾကသည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ မိသားစု၊ ေဆြ 
မ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြ မ်ားႏွင့္အတူ လူထု ပရိတ္ 
သတ္သည္လည္း ဘုရားေက်ာင္းဝင္း ျပည့္ 
ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကၿပီး ညပိုင္းအခ်ိန္ 
တြင္လည္း အကပေဒသာမ်ားျဖင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး အသစ္အား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

 ဖါသာရ္ ေအာင္ေက်ာ္ သည္ 
လြိဳင္ေကာ္သာသနာ တစ္ခုလံုးမွ ပထမဦး 
ဆံုး ဆေလးရွင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာ 
သူ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဖါသာရ္ 
ေအာင္ေက်ာ္သည္ သီေပါၿမိဳ႕ရွိ ဒြန္ေဘာ့ 
စကို ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ စည္း 
ကမ္း အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး19

စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားဘရာသာရ္မ်ား (SFX) နွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းနွင့္အတူ 
ဘရာသာရ္မ်ား ဝတ္႐ံု သဃၤန္းခံယူျခင္း၊ ပထမသစၥာျပဳျခင္း နွင့္ 

အသင္းဂုိဏ္း၏ ဥကၠ႒အသစ္  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း

 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာပုိင္၊ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းေခ်ာင္းရြာတြင္ စိန္ဖရန္စစ္ 
ေဇးဗီးယားဘရာသာရ္မ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ 
၍ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ၄ 
ရက္တာ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

 ထိုဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘိုက ဘုရားသခင္ အေပၚသစၥာရွိ 
ျခင္းႏွင့္ မဆုတ္မနစ္ လံု႔လျပဳအားထုတ္ 
ရျခင္းကို (၄) ရက္တာအတြင္း နည္းလမ္း 
မ်ားစြာျဖင့္ ပို႔ခ် ေဟာၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ 
သည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူး 
ေျမာ္ျခင္းႏွင့္ ကမၼဌာန္း ေထာက္ရႈခ်က္မ်ား 
ကို ဖာသာရ္ေဒါမိနစ္ဇာဘီႏူးက ဦးေဆာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

 ဝတ္ေစာင့္ပြဲအၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၉ 
ရက္ နံနက္(၇) နာရီတြင္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ 

ႀကီးဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ ဦးေဆာင္၍ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ေက်းဇူးတင္မစၦားတရား 
ေတာ္ျမတ္ကို တင္ပူေဇာ္ပါသည္။ထုိေက်းဇူး 
တင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ စိန္ဖရန္စစ္ 
ေဇးဗီးယား ဘရာသာရ္ေလာင္း (၅) ဦး 
ဝတ္႐ံုသဃၤန္းခံယူၾကၿပီး ဘရာသာရ္ (၅) 
ပါး ပထမသစၥာခံယူခဲ့ၾကသည္။

 Bro. John Mary Vianney (လြိဳင္ေကာ္ 
သာသနာ၊ ရွားေတာတိုက္နယ္)၊ Bro.
Basilio (ပင္လယ္သာသနာ၊ အိုင္မေက်း 
ရြာ)၊ Bro.John Paul (ေတာင္ငူသာသနာ၊ 
သံမိုး ေတာင္တိုက္နယ္၊ ေတာင္ဇလဲေက်း 
ရြာ)၊ Bro. Johnney (က်ိဳင္းတံုသာသနာ၊ 
မိုင္းေယာင္းအုပ္စု၊ စံျပ ေက်းရြာ)၊ Bro.Mi-
chael (ေတာင္ငူသာသနာ၊ ပ်ဥ္းမနားတိုက္ 
နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္) တို႔သည္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ လက္ေတာ္မွ ဝတ္႐ံု 
သဃၤန္းႏွင့္ ခါးစည္းႀကိဳးကို ခံယူဆင္ျမန္း 
ခဲ့ၾကၿပီး ရဟန္းသူေတာ္စင္ဘဝကုိ တက္ 

လွမ္းခဲ့ၾကသည္။

 Br. ေစာလြယ္ထူး (ပုသိမ္သာသနာ 
ပိုင္၊ မေဒါ့ကုန္း သာသနာ၊ Br. စလိုင္းဟာ 
ေလာမာန္(ဟားခါးသာ သနာပိုင္၊ မင္းတပ္ 
ဇံု၊ ဟီေလာင္းသာသနာ)၊ Br. စေရႊသူေဌး 
(ပုသိမ္သာသနာပိုင္၊ စိန္ေမရီေႁမြေဟာက္ 
ေခ်ာင္းသာသနာ၊ Br. ေစာအယ္တေဂး 
(ဘားအံ သာသနာပိုင္၊ ဖာပြန္သာသနာ)၊ 
Br. ေစာသန္႔စင္ေထြး (ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ၊ မအူပင္သာသနာ) တို႔သည္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏လက္ေတာ္မွ ခ႐ူးစူးလက္ 
ဝါးကားတိုင္ႏွင့္ ျဖဴစင္ျခင္း၊ နာခံျခင္းႏွင့္ 
ဆင္းရဲျခင္း ကတိသစၥာ  ၃  ပါးအမွတ္အသား 
အျဖစ္ ခါးစည္းႀကိဳး၌ အထံုး(၃) ထံုးကို ခံယူ 
ၾကၿပီး သစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးက ၾသဝါဒႁမြက္ၾကားၿပီး မစၦား 
တရားေတာ္ကို ဆက္လက္ တင္ပူေဇာ္ပါ 
သည္။ ထုိအခမ္းအနားသို႔ ရဟန္း၊ သီလရွင္ 

နွင့္ ဘာသာတူ၂၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ ခဲ့ၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ စိန္ဖရန္ 
စစ္ေဇးဗီးယား အသင္းဂုိဏ္း၏ ဂိုဏ္းဥကၠ႒ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ 
၂၁ ရက္ နံနက္ (၈) နာရီတြင္ တစ္နာရီ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေျမာ္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳခဲ့ၾက 
ၿပီး အသင္းဂုိဏ္းဥက႒သစ္အား လ်ဳိ႕ဝွက္မဲ 
ေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ Bro. Gyi. Bade 
ေဘ့ အားဆာက မဲအေရအတြက္ 
အမ်ားဆံုး ျဖင့္ ဂိုဏ္းဥကၠ႒သစ္ရာထူးကို 
လက္ခံခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ အသင္းဂိုဏ္း 

ဥကၠ႒ ေနရာကို အသင္းဂိုဏ္း ဥကၠ႒ေဟာင္း 
ဘရာသာရ္ႀကီးဒါနီအဲလ္မွ လႊဲအပ္ေပးခဲ့ၿပီး 
အသင္းဂုိဏ္း ဥကၠ႒သစ္ကုိ ကူညီမည့္ 
ဘရာသာရ္တစ္ပါးကိုဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ 
ၾကရာ အသင္းဂိုဏ္း ဥကၠ႒ေဟာင္း ဘရာ 
သာရ္ႀကီး ဒါနီအဲလ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ အသင္းဂုိဏ္း ဥကၠဌသစ္မွ 
ဥကၠဌအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ အသင္း 
ဂုိဏ္းအတုိင္ပင္ခံမ်ား ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းမ်ား 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ဘုရားသခင္ 
၏အမႈေတာ္ျမတ္၌ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမွာက္
ခဲ့ၾကပါသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 20

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္က ဗာတီ 
ကန္ရွိ စိန္ေပါလ္ (VI)ခန္းမတြင္  လူထုအား  
တရား ေဟာၾကားရာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး  
အရွင္သူျမတ္က ၾသဝါဒမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္ 
စြာ မေပးရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 “ၾသဝါဒေပးေနတုန္း အိပ္ငုိက္တာ၊ 
အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာတာေတြ၊ အျပင္ 
ထြက္ ေဆးလိပ္ထေသာက္တာေတြ ဘယ္ 
ႏွၾကိမ္ ေလာက္ေတြ႔ဖူးလဲ။” ဟု တရားနာ 
ပရိတ္သတ္ကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးက ေမး 
ျမန္းခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေမးျမန္းမႈကုိ တရားနာ  
ပရိတ္သတ္မ်ားက ရယ္ေမာရာ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းၾကီးက “အဲ့ဒါက အမွန္တရားပဲ။ သင္တုိ႔ 
လည္း သိတာပဲ” ဟု ျပန္လည္ မိန္႔ၾကားကာ 
“ၾသဝါဒေတြကုိ တိုတုိတုပ္တုပ္ေပးပါ။ ေက်း 
ဇူးျပဳ၍ ၁၀ မိနစ္ထက္ ပုိမၾကာေစပါနဲ့” ဟု 
လမ္းညႊန္မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၾသဝါဒကို စိတ္အား 

ထက္သန္စြာ နားေထာင္ေနျခင္း မရွိသည့္ 
အခါ ဘုန္းၾကီးမ်ားက ျပစ္တင္ ညဥ္းတြား 
တတ္ၾကတတ္ေၾကာင္း ဘာသာဝင္မ်ား အ 
ေနျဖင့္လည္း  ဘုန္းေတာ္ၾကီး၏ၾသဝါဒကို္ 

ေကာင္းစြာ နာယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေန 
ရေသာ အေျခအေန၊ သည္းခံေနရေသာ 
အေျခအေနမ်ဳိးမ်ား ရွိေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္း 
မင္းၾကီးက ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအားေထာက္ 

ျပ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 “တစ္ခါတစ္ရံ ရွည္လြန္းတဲ့ ၾသဝါဒ 
ေတြေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္ အယွက္ျဖစ္ 
ရတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ  ဦးတည္းခ်က္မရွိ အ 
ဆက္အစပ္မရွိတဲ့ ၾသဝါဒေတြ၊ နားမလည္ 
နုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ တစ္ဖက္ 
သတ္ လိုရာဆြဲေျပာဆုိမႈေတြက ဘာသာဝင္ 
ေတြ အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ အ 
တားအဆီးေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။” အရွင္ 
သူျမတ္ ဖရန္စစ္က သတိေပး မိန္႔ၾကား 
ခဲ့သည္။

 “ၾသဝါဒေပးတဲ့အခါ အသိ၊ သတိ 
အျမဲထားပါ။ သူတို႔ဟာ ကုိယ့္ေရးကိုယ္တာ 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ဘူး။ တရား 
ေဟာေနျခင္း ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ကုိယ္ 
စား ေျပာၾကားေနျခင္းျဖစ္တယ္။ ခရစ္ 
ေတာ္အေၾကာင္း ေျပာၾကားေနျခင္း ျဖစ္ 
တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းျပင္ဆင္ပါ။ 
တုိတုိတုပ္တုပ္ ေျပာပါ။” ဟုု သတိေပး 
ခဲ့သည္။  Ref: Zenit

မစၦားတရားပူေဇာ္ျခင္းတြင္ ၾသဝါဒကုိ ၁၀ မိနစ္ထက္ ပုိမေပးရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္မိန္႔ၾကား

အသက္အရြယ္အလိုက္ က်င့္ႀကံရမည့္ ရဟန္းတစ္ပါး၏ ဘဝသက္တာ

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅  
ရက္ေန႔တြင္  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
သည္ ေရာမသာသနအတြင္းရွိ ရဟန္းမ်ား 
ႏွင့္ တံခါးပိတ္ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ ထုိေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ဗာတီ 
ကန္သတင္းစာေစာင္ L'osservatore Ro-

mano က အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးသားခဲ့သည္။

 သိကၡာခံယူၿပီးစ ရဟန္းငယ္မ်ား 
အား မိန္႔ၾကားရာတြင္ ရဟန္းတစ္ပါး၏ သြင္ 
ျပင္ပံုစံကို သြင္းယူၾကရန္၊ ရဟန္းတိုင္းတြင္ 
သီျခားျဖစ္ေသာ အသြင္ ရွိသည္ မွန္ေသာ္ 
လည္း ရဟန္းတစ္ပါး၏ အသြင္ ပီျပင္လာ 
ေအာင္လုပ္ယူရန္၊ မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္၊ 

အားသာခ်က္မ်ားကို သိၿပီး မိမိအား ကူညီ 
လမ္းၫႊန္ႏိုင္မည့္ ဝိညာဥ္ေရး လမ္းၫႊန္ 
တစ္ဦး ထားရွိရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

 သက္ေတာ္ ၄၀ မွ ၅၀ အၾကား ရ 
ဟန္းေတာ္မ်ားအား ယခုအရြယ္သည္ အိမ္ 
ေထာင္သည္ ဘဝႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာရမည္ 
ပါက အခ်စ္တို႔ေအးစက္လာျခင္း၊ ၿငီးေငြ႕ 
လာသည့္ သေဘာေဆာင္ေသာေၾကာင့္ 
အထူး သတိထားၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းကို ႏွစ္ 
ဆတိုးလုပ္ေဆာင္ရန္၊ မိမိတို႔ စိုက္ပ်ိဳးထား 
ေသာ ဝိညာဥ္ေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို ျမင္ 
ေတြ႕ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရသလို အျခားသူမ်ား 
အတြက္ ေနရာေပးၿပီး အနားယူရမည့္ 
အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရန္၊ အနားယူ 
ျခင္းသည္ ရွက္စရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း 
ထိုအရာကို ရွက္စရာပံုစံျဖင့္ နတ္ဆိုးက 
ေႏွာင့္ယွက္တတ္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ၿပီ ျဖစ္ 
ေသာ ရဟန္းမ်ားအား ဤအရြယ္သည္ 
ဥာဏ္ပညာ၏ အရြယ္ျဖစ္သျဖင့္ အၿပံဳး 

မပ်က္ဘဲ က်ရာက႑ကို တတ္ႏိုင္သ 
ေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတတ္ရန္၊ အထူး 
သျဖင့္ သူတပါးအား သိုးထိန္းေကာင္း တစ္ 
ဦး၏ နားေထာင္ႏုိင္စြမ္းျဖင့္ နားေထာင္ေပး 
ရန္၊ သူတပါးတို႔၏ ဝိညာဥ္ေရး ခရီးစဥ္တြင္ 
အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အၾကင္နာ ေမတၱာ 
ျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းေပးတတ္ရန္ အႀကံျပဳ 
စကားဆိုခဲ့သည္။
 ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေခတ္ အ 
ခ်ိန္အခါ၏ ပံုရိပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ဖတ္ 
တတ္ၾကရန္၊ အဆိုးဖက္ကိုသာ မျမင္ဘဲ 
ဝွက္ကြယ္ေနေသာ အမွန္ တရားမ်ားကို 
လည္း သိျမင္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ 
ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ 
ေနာင္တ ယူျခင္း၊ အာပတ္ ေျဖျခင္း ဝိနည္း 
က်င္းပကာ သူကိုယ္တိုင္ တစ္နာရီခန္႔ 
အာပတ္ေျဖ နားေထာင္ခဲ့သည္။
 ထို႔ေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္  
စိန္ဂၽြန္လက္တရင္ ေက်ာဘက္ရိွ ေရာမ 
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသား ၇၀ ႏွင့္ ေန႔ 
လည္ စာ အတူ သံုးေဆာင္ခဲ့သည္။

Ref: Zenit

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္မတရား လုပ္ခံရသူမ်ားကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မၾကာခဏ လက္ခံေတြ႕ဆံု
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္သည္ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္မႈ ခံရသူမ်ား အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာ 
မေတာ္မတရား လုပ္ခံရသူမ်ားအား မၾကာခဏဆိုသလို လက္ခံ 
ေတြ႕ဆံေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ 
ဗာတီကန္ သတင္းဌါန ဒါ႐ိုက္တာ ဂရက္ဘာ့ခ္ က ေဖေဖၚဝါရီ 
၁၅ ရက္ေန႔က ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ထိုေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ထိုသူတို႔ 
ခံစားခဲ့ရေသာ မတရားမႈမ်ားကို နားေထာင္ေပးၿပီး သူတို႔အား 
စိတ္ႏွစ္သိမ့္မႈေပးျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားအား ကုသေပးႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ဤေတြ႕ 

ဆံုခ်ိန္မ်ားတြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရသူတို႔အား ေလးစားမႈျပသကာ 
ထိုသူတို႔ အက်ိဳးကိုသာ ေရွ႕႐ႈၿပီး ေတြ႕ဆံုျဖင္းျဖစ္သည္။

 ထိုကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ေတြ႔ဆံု 
မႈမ်ားရွိသလို အဖြဲ႕လိုက္ လက္ခံေတြ႕ဆံုမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ 
အႀကိမ္အေရအတြက္ ကန္႔သတ္မထားဘဲ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေတြ႕ 
ဆံုခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖၚေရးသားထားသည္။

 ထိုသို႔ေသာ ရဟန္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ 
တို႔ကယ္တင္ရမည့္သူမ်ားအား နစ္နာေစေသာ အျပဳအမူသည္ 
အလြန္ဆိုးဝါးလြန္းသည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မွတ္ခ်က္ 
ျပဳခဲ့သည္။   Ref: Vatican Radio



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး21

ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သို႔ | ျပည့္ဝခဲ့ေသာ မီဂ်င္ ၏ ဆုေတာင္းသံ
 ကေလးဘဝအရြယ္ကပင္  ဘုရား 
သခင္ တည္ရွိျခင္းကို မယံုၾကည္ေသာ 
မီဂ်င္၏ ဘဝသည္ လူတစ္ဦး၏ စကား တစ္ 
ခြန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။

 "ငယ္ငယ္ကတည္းက ဘာသာတ 
ရား ဆိုတာ မူးယစ္ေဆး တစ္ခုလို႔ စာသင္ 
ေက်ာင္းမွာ သင္ခဲ့ရ တယ္။ ဘုရားရွိတယ္ 
ဆိုတာကိုလည္း ဘယ္လိုမွ ယံုလို႔ မရခဲ့ပါ 
ဘူး" ဟု မီဂ်င္က သူမ၏ ငယ္ဘဝ အ 
ေၾကာင္း ကို ေျပာျပသည္။

 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ အသက္ ၄၀ အရြယ္ 
တြင္ ေျမာက္ကိုရီးမွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ 
ခဲ့ေသာ မီဂ်င္ကန္ က သူမမည္ကဲ့သို႔ ထြက္ 
ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ကုိ အေသးစိတ္ 
မေျပာျပေသာ္လည္း သူမ၏ ယံုၾကည္ ျခင္း 
အေၾကာင္းကို သက္ေသခံခဲ့သည္။

 "က်မ ထြက္ေျပးမလာခင္ ကေလး 
မေလးတစ္ေယာက္စီက ဘုရားသခင္ အ 
ေၾကာင္းပထမဆံုး အႀကိမ္ ၾကားဖူးခဲ့တယ္။ 
ထြက္ေျပးမလာခင္ အထိေတာ့ ဘုရား 
သခင္ အေၾကာင္းက စိတ္ဝင္စားစရာ၊ ထူး 
ဆန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာပါပဲ။"

 "ေျမာက္ကိုရီးယားကေန ထြက္ 
ေျပးလာေနတဲ့အခါ က်မ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး ဘု 
ရားကို တမ္းတ ဆုေတာင္းမိတယ္။ အမွန္ 
တကယ္ လြတ္လာတဲ့အခါ ငါ့ဆုေတာင္း 

ျပည့္တယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
သမီး ျဖစ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။"

 "ဒီလို ျပည့္ဝခဲ့တဲ့ ဆုေတာင္း 
ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ အေျခခ် ေန 
ထိုင္ခြင့္ရတဲ့အခါ က်မ ယံုၾကည္သူ တစ္ 
ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ စတင္ လုပ္ေဆာင္မိျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။"

 မီဂ်င္သည္ စၥတာမ်ားထံတြင္ ဘု 
ရား စကား သင္ယူရင္း ရဟႏၲာ သူငယ္ေတာ္ 
ေယဇူး၏ တေရဇားအေၾကာင္းကုိ စိတ္ဝင္ 
တစားရွိကာ ၾကည္ညိဳစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ 
ရာမွ ေဆးေၾကာျခင္း ခံေသာ အခါ ထေရ 
ဇား ဟု အမည္မွည့္ေခၚခဲ့သည္။

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ၾကြေရာက္လာ 
စဥ္က မစၧားတရားတြင္ အေရွ႕ဆံုး၌ သူ႕ 
အား ေနရာေပးခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ပူေဇာ္ေသာ မစၧားကို ယခုကဲ့သို႔ အနီးကပ္ 
ပါဝင္ခြင့္ရသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ ေက်နပ္ 
အားရမိေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ ထေရဇား မီဂ်ီ 
သည္ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးအျဖစ္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလွ်က္ NK ေန႔စဥ္ 
သတင္းစာတြင္ အလုပ္ လုပ္လ်က္ရွိသည္။ 
သူမ၏ စိတ္ထဲတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ 
အတြင္း ခက္ခဲ ပင္ပန္းစြာ ေနထိုင္ေနရေသာ 

သူမ်ားအား ကူညီကယ္တင္ရန္ စိတ္အား 
ထက္သန္လ်က္ရွိသည္။ 

 ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ရွိေသာ ကက္သ 
လစ္ အသင္းေတာ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယား 
ကို ကူညီႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ သူမ 
ေတာင္းဆိုေသာ အကူအညီမ်ားထဲတြင္ 
အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာ ျဖစ္ သည္။ အထူး သျဖင့္ ေျမာက္ကို 
ရီးယား သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကို 

စြန္႕ကာ စီပြးေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ ေစခ်င္သည္။ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ 
ကိုရီးယား၏ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း အစဥ္ 
ေျပေစခ်င္သည္။

 ဤ ဆႏၵမ်ား ျပည့္စံုေစရန္ သူမ 
တတ္ကၽြမ္းေသာ သတင္းစာ ပညာ အျပင္ 
ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ က်ိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ 
လ်က္ရွိသည္။

Ref: CNA

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားမွ ဓမၼအာဇာနည္မ်ား
 အာဖရိကတိုက္ လယ္လ္ဂ်ီးရီး 
ယား ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၄ မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အတြင္း 
အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၉ ဦးတို႔သည္ 
ဘာသာေရးကို မုန္းတီးေသာေၾကာင့္  အ 
သတ္ခံရျခင္းျဖစ္ကာ ဓမၼအာဇာနည္မ်ား အ 
ျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က အတည္ 
ျပဳေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ 
က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

 ထို ၁၉ ဦးထဲတြင္ ဆရာေတာ္ 
တစ္ပါးပါဝင္သည္။ အိုရန္၏ ဆရာေတာ္ 
ပီအဲ လူခ်ီအန္ ကလာဗီ သည္ ကားဗံုး အား 
အေဝးထိန္းစနစ္ျဖင့္ ေဖါက္ခြဲခံရကာ အ 
သတ္ ခံခဲ့ရသည္။

 အယ္ကိုင္းဒါး အဖြဲ႕ ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေသာ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားမွ 
ျပန္ေပးဆြဲကာ ေခါင္းျဖတ္ သတ္ခဲ့ ေသာ 
ထရပ္ပစ္ ရေသ့ ၇ ပါး တို႔လည္း ပါဝင္ 
သည္။ သူတို႔သည္ တီဘီ႐ိုင္း ရေသ့ေက်ာင္း 
တြင္ သီ တင္းသံုး ေနထိုင္ရင္း ႀကီးမားေသာ 
အႏၲရာယ္ကိုသိေသာ္လည္း ဒုကၡေရာက္ 
သူမ်ား သူတို႔၏ အကူညီလိုအပ္ သည္ကို 
သိေသာေၾကာင့္ ထြက္မေျပးဘဲ ေနခဲ့ၾက 
စဥ္ ဖမ္းဆီး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ သူတို႔၏ 
အျဖစ္ကို "Of Gods and Men" အမည္ျဖင့္ 
႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကူးခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္  ကိန္း႐ုပ္ 
ရွင္ ပြဲေတာ္တြင္ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကား 
ဆု ရရွိခဲ့သည္။

 သူတို႔ႏွင့္အတူ အျခား ဘာသာေရး 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားသည္ အ 
စြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမ်ား လက္ခ်က္ 
ျဖင့္ ေသခဲ့ရေသာ္လည္း အျခားေသာ မြတ္ 
ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားစြာတို႔၏ ေမတၱာကို 
ရရွိခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ကလာဗီ သည္ အာလ္ဂ်ီးရီးယား 
ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေလးစားမႈကို ခံရသူ ျဖစ္ 
သည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း လူ႕အခြင့္ အ 
ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ 
ျဖစ္သလို မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႔ အ 
ၾကား နားလည္မႈရွိရန္ စြမ္းေဆာင္ ခဲ့သူ 
ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ပဠိပကၡမ်ား 
သည္ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ား 
အၾကားတြင္ ျဖစ္ပြါးေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ  အ 
စြန္းေရာက္ႏွင့္ အလယ္အလတ္ မြတ္ဆ 
လင္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြါးေသာ ပဠိပကၡဟု 
ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

 တမန္ေတာ္မ်ား၏ သခင္မ သာသ 
နာျပဳ အသင္းဂိုဏ္းမွ စစၥတာ ၂ပါးလည္း ပါ 
ဝင္သည္။ သူတို႔မွာ စစၥတာ အန္ေဂ်လင္း 
ေမရီႏွင့္ စစၥတာ ဘီဘီယန္း တို႔ျဖစ္သည္။ 
အျခားသူမ်ားမွာ ဘရာသာရ္ ဟင္နရီ 
ဗဲဂက္စ္၊ စစၥတာ ေပါလ္ ဟဲလင္း၊ စစၥတာ 
အက္စတာ အေလာ္န္ဆို၊ စစၥတာ မာရိယာ 
မာတင္၊ စစၥတာ ယြန္း ရွဲဗီလာဒ္၊ ဖါသာရ္ 
အလိုင္းဒူလန္းဂတ္၊ ဖါသာရ္ ခ်ားလ္စ္ 

ဒက္ကာ၊ ဖါသာရ္ ခရစ္တီယန္ ခ်က္ဇဲ၊ စစၥ 
တာ ယြန္းနီ လစ္တဲလ္ဂၽြန္၊ စစၥတာ ဒဲနစ္ 
ေလကလဲ၊ စစၥတာ ေအာ္ေဒး ပေရဗို႕စ္ တို႔ 
ျဖစ္သည္။

 ဤသူတို႔သည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန 

ေသာ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ပဠိပကၡတို႔၏ 
သားေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ေသြး 
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ 
ပါေစဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယ ေျမာက္ 
ေယာဟန္ေပါလူးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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၂၀၁၈ ညီလာခံ အႀကိဳ ကမၻာတဝွမ္းမွ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ
 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အေန 
ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကူညီ 
ခ်င္ေသာ ဆႏၵ ျပင္းျပသည္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံ (Synod of Bish-
ops) အထင္အရွား ျပသေနသည္။

 ထိုညီလာခံကို အက်ိဳးရွိ ထိ 
ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳ 
တင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ တႏွစ္ 
ေက်ာ္ကပင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ လူငယ္မ်ားသာ မ 
ကဘဲ ကမၻာတဝွမ္းလံုးရွိ လူငယ္မ်ား ဝင္ 
ေရာက္ ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား 
လည္း အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ဖြင့္ကာ 
ေမးထားသည္။ လူငယ္မ်ား၏ အသံကို 
မွန္ကန္စြာ ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ 
ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္မ်ား၊ သာသနာမ်ားအားလည္း ၫႊန္ 
ၾကားခ်က္မ်ား ေပးကာ ေမးခြန္မ်ားကို ေျဖ 
ေစျခင္း၊ အျခား မိမိတို႔ စိတ္ထဲတြင္ ရွိသည့္ 
အတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ 
တို႔ ေပးထားသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္း 
ပညာမ်ားကို အသံုးျပဳကာ လူငယ္မ်ား အ 

တြက္ လြယ္ကူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္ 
တီးေပးထားသည္။

 ထိုနည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ပိုမို ထိ 
ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့တိုက္ႀကီး ၅ 
တိုက္မွ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀ တို႔ 
သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ မွ ၂၄ ရက္ 
အထိ ေတြ႕ဆံုၾကမည္ ျဖစသည္။

 ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ လူငယ္ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ လူငယ္ထူအၾကား 
တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အ 
ေၾကာင္းတရားမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ခံ 
စားခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို စာ 
တမ္းျပဳစုရန္ ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားထံ 
တိုက္႐ိုက္ ထြက္ေပၚလာေသာ စာတမ္း 
ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၈ ညီလာခံ တက္မည့္ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနႏွင့္ ဤ အခ်က္မ်ားကို 
အေလးအနက္ထား ေဝဖန္သံုးသပ္ၾကၿပီး 
လူငယ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ၾကေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ 
ရြယ္သည္။

 တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေနရာေဒသတြင္းမွ 

ကက္လစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား 
သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္းမ်ား၊ အသင္း 
ေတာ္၏ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက တာဝန္ယူ 
ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

 ဤလူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲမွ ထြက္လာ 
မည့္ စာတမ္းကို မတ္လ ၂၅ ရက္ ေမတၱာ 
ပန္းေဝ တနဂၤေႏြ၊ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔တြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လက္တြင္ အပ္ႏွံမည္ 
ျဖစ္သည္။

 ညီလာခံ အႀကိဳေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ လူ 
ငယ္ ဦးေရကို ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း 
အသင္း ေတာ္၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ 
လူငယ္အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီ 
စဥ္မႈမ်ား ကို အီတာလ်ံ လူငယ္ ဖိလစ္ပို က 

ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

 ကမၻာတဝွမ္းမွ လူငယ္မ်ားသည္ 
အင္တာနက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမွ တဆင့္ ပါဝင္ 
ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ အခမ္းအနား အ 
တြက္ ရွာေဖြႏိုင္မည့္ ဟတ္ရွ္ တက္ခ္မွာ 
#Synod2018 ျဖစ္သည္။ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ 
႐ႈႏိုင္မည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ https://www.
facebook.com/groups/pre.synodal/
about ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ ဝဘ္ဆိုက္ 
http://www.synod2018.va/content/
synod2018/en/pre-synodal-meeting.
html တြင္လည္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

Ref: Zenit

ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီမ်ား
 ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္င ံ၏ သမၼတ နီ 
ေကာလပစ္ ္မာဒ႐ူိကု သ၏ူႏိငုင္တံြင္းရွိေသာ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အ 
မုန္းတရား ျပစ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနသည္ 
ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုလိုက္သည္။ 

 ဤသို႔ ေျပာရျခင္းမွာ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံေရး 
သည္ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို နည္းနည္းမွ် မ 
ေလးစား ေသာ စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည္ 
ဟု ဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံသည္ တစ္ပါတီ 
ႀကီးစိုးေရးျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ပံုစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
လ်က္ရွိသည္။ အတိုက္အခံမ်ားကို ျပစ္မႈ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိတ္တ 
ဆိတ္လုပ္ႀကံျခင္းတို႔ျဖင့္ ရွင္းပစ္သည္။ ၿပီး 
ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဓိက အ 
တိုက္အခံ ပါတီကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ 
မျပဳခဲ့ေပ။ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး 
ပဠိပကၡ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

 ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သမၼတ 
မာဒူ႐ို အစိုးရအဖြဲ႕၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကို 
တစိုက္မတ္မတ္ ေဝဖန္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ဆ 
ရာေတာ္ႀကီး ဘာဆာဘ က ဗင္နီဇြဲလား၏ 
အဓိက ျပႆနာမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ 
လူမႈေရး စနစ္သည္ ဘုရားသခင္ ကို ပစ္ 
ပယ္ထားသလို လူသားတို႔၏ ဂုဏ္ သိကၡာ 
ကို ျငင္းပယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

 ကင္မရြန္းႏိုင္င ံတြင္ ဆႏၵျပသူ 
မ်ားအား စစတ္ပက္ အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္ႏငွ္းျခင္း 
ကို ကာဒီနယ္ ခရစ္တီယန္ တူမီ က ဗီဒီယုိ 
သတင္းစကားထုတ္ျပန္ကာ ႐ုတ္ခ်ခဲ့သည္။

 "အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္းကို ေဖၚေဆာင္လို႔ မရပါဘူး။ အၾကမ္း 
ဖက္ျခင္းဟာ အၾကမ္းဖက္မႈကိုသာ ေဖၚ 
ေဆာင္ပါလိမ့္မယ္" ဟု ကာဒီနယ္ တူမီက 
ဆိုခဲ့သည္။

 "အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ ႐ႈတ္ 
ခ်ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကင္မရြန္းႏိုင္ငံသား 
ေတြဟာ အသက္ကို တန္ဘိုးထား ေလးစား 
ၾကမရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"

 ကင္မရြန္းႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္က 
ဂ်ာမဏီ ႏိုင္ငံ၏ ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္တို႕ 
တဝက္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ ျပင္စကားေျပာ ကင္ 
မရြန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ကင္မရြန္းတို႔ 
ျဖစ္လာသည္။  ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ 
ေရး ရေသာအခါ တစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ထားရန္ 
သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ယခုတြင္ အဂၤလိပ္ 
စကားေျပာနယ္မ်ား ျဖစ္သည့္  အေနာက္ 
ေတာင္ ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္နယ္မ်ားက ခြဲ 
ထြက္လိုၾကသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ 
တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္ တူမီက သက္တမ္း ၃၅ 
ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ သမၼတအား အ 
ၾကမ္းမဖက္ဘဲ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာ 
ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

 ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ တြင္ လက္ရွိသမၼတ 
ဂ်ိဳးဇက္ ကာဘီလာ၏ သက္တမ္းသည္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုန္ဆံုး ခဲ့ 
ေသာ္လည္း သမၼတသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လုပ္ခြင့္ မေပးဘဲ အာဏာကို ဆက္လက္ 
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

 အသင္းေတာ္မွ ဦးေဆာင္ကာ 
သမၼတ အား ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ရာ လံုၿခံဳမ်ား 
၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူ ေျခာက္ဦး ေသဆံုး 
ခဲ့သည္။ 

 "ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို မ်က္ရည္ယို ဗံုး 
ေတြနဲ႔လူစုခြဲတယ္။ က်ည္ဆံအစစ္ေတြနဲ႔ 
ပစ္တယ္၊ ေသေၾကဒဏ္ရာရတာေတြကို 
ျမင္ရတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြ အဖမ္းခံရတယ္၊ 
ျပည္သူေတြရဲ႕ ပစၥည္းေတြ အခိုးခံရတယ္။ 
ခရစၥယာန္ေတြကို ဆုေတာင္းခြင့္ မေပးဘူး၊ 
စစ္သားေတြရဲေတြက စစ္ေျမျပင္ေရာက္ေန 
သလို လက္နက္ အျပည့္ တပ္ဆင္ထား 
တယ္။ ဓမၼသီခ်င္းဆိုေနတဲ့လူေတြ၊ လက္ထဲ 
မွာ က်မ္းစာနဲ႔ စိပ္ပုတီးကိုင္ထားတဲ့သူေတြ၊ 
ကေလး၊ လူငယ္၊ လူႀကီး၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ 
ေတြကို ဘယ္လို စိတ္ထားနဲ႔ ပစ္သတ္ 
ရဲၾကတာလဲ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ အမိုးအကာ မရွိ 
တဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ေန ေနၾကရတာ 
လား။" ဟု ကာဒီနယ္ ေလာရင္ေမာ္ဆင္းဝို 
ပါဆီညာ ကေျပာခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
သည္ ယခုတိုင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးလ်က္ရွိ 
ေနသည္။

 ကင္ညာႏိုင္င ံ တြင္ အတိုက္ 
အခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက သူ႕ကိုသူ လူ 
ထု သမၼဟု ဇႏၷဝါရီလ အကုန္ပိုင္းတြင္ ေျပာ 
ၾကားလိုက္သည့္အတြက္ အစိုးရက ႐ုပ္ျမင္ 
သံၾကားဌါနမ်ားအား ေဖေဖၚဝါရီလ ပထမ 
အပတ္တြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက အစိုးရ အ 
ေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ေလး 
စားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ  
ဖက္လည္း ဥေပေဒ ေလးစား လိုက္နာရန္ 
လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

++++++++++++

 တန္ဇားနီးယားႏိုင္င ံတြင္ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္ 
အမွ် အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား ကန္႔ 
သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာလွ်က္ရွိသည္။

 ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္ ျပန္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သ 
ဝဏ္လႊာတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ 
ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ံုးခြင့္၊ မိမိတို႔ 
၏ ေနအိမ္မ်ားအတြင္း ေဟာေျပာခြင့္၊ ႏိုင္ငံ 
ေရး လုပ္ခြင့္တို႔သည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ 
အခြင့္အေရးျဖစ္၍ ေလးစားရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။ အစိုးရ၏ မတရားမႈကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈ 
ထားမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းကို ဖ်က္စီးမည့္ 
ပဠိပကၡမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားက သတိေပးထားသည္။ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး23

ေမတၱာတမန္ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာျပည္အတြက္ ထားရွိခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆႏၵ

ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း
ဖါသာရ္ အန္ေထာ္နီ ေမာင္ေမာင္ခင္

(မႏၲေလး သာသနာ)

သက္ေတာ္ (၆၇) ႏွစ္ ၊ ဝါေတာ္ (၃၄) ဝါ

ေမြးဖြါး -   ၇. ၉. ၁၉၅၁ (ေခ်ာင္း႐ိုးရြာ)
သိကၡာခံ - ၂၅. ၄. ၁၉၈၄
ပ်ံလြန္   -  ၅. ၂. ၂၀၁၈

ဖါသာရ္ အန္ေထာ္နီ ေမာင္ေမာင္ခင္ ၏ အသက္ဝိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အသနား 
ေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္သာယာစြာ ရွိပါေစေသာ္

 ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္သည္ ေနျပည္ 
ေတာ္ရွိ သမၼတ၏ အိမ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ 
ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
 ထိုသို႔ မေတြ႕ဆံုမီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး 
ခဲ့သည္။ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆႏၵျပဳခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ 

စစၥတာရ္ ေမာနီကာနန္စီ၏ကိုယ္ေရး 
ရာဇဝင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 စစၥတာရ္ ေမာနီကာ နန္စီ သည္ 
အဘ ဦးကားလုိ၊ အမိ ေဒၚအားနာ အား 
ကြယ္ တို႔၏ သားသမီး(၈)ဦးတုိ႔အနက္ 
တတိယေျမာက္သမီးရတနာျဖစ္ပါသည္။ 
၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၄)ရက္ေန႔တြင္လြိဳင္ေ
ကာ္ကက္သလစ္သာသနာ၊လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ 
ေနာင္ယား(ခ)ရပ္ကြက္၌ သူမအားေမြးဖြား 
သန္႔စင္ခဲ့ ပါသည္။

 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ 
တြင္ ဘုရားျဖဴ Holy Infant Jesus  (သန္႔ 
ရွင္း ေသာသူငယ္ေတာ္ေယဇူး) သီလရွင္ 
ေက်ာင္း၌ သီလရွင္ေလာင္း (Postulant)
ဘဝျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ ဆက္ကပ္ပညာ သင္ 
ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ 
ရက္ေန႕တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔ စိန္ေဂ်႐ိုဇာ သီ 
လရွင္ျဖစ္ သင္တန္းေက်ာင္း၌ သီလ႐ွင္ 
ေလာင္းဘဝျဖင့္ (၂)ႏွစ္တာ ပညာဆည္းပူး 

ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း
စစၥတာရ္ ေမာ္နီကာ နန္စီ

က႐ုဏာေရး သီလ႐ွင္းဂိုဏ္း
သင္ယူခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ရက္ 
ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕စိန္ေဂ်႐ိုဇာေက်ာင္း၌
ပင္ ပထမ ယာယီကတိသစၥာ ျပဳကာ ဝတ္႐ံု 
ျဖဴကိုခံယူခဲ့ပါသည္။ 

 ၁၉၉၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၅)ရက္ေန႕ 
တြင္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရင္ဗဟိုဘု
ရား႐ွိခိုးေက်ာင္း၌ ရာသက္ပန္ ကတိသစၥာ 
ျပဳခဲ့ပါသည္။ က႐ုဏာေရး သီလရွင္ အ 
သင္းဂိုဏ္း ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္႐ွိလာျခင္း 
ႏွစ္(၁၀ဝ)ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ ပြဲေတာ္ႀကီးကို 
က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေမလ(၁၈)ရက္ 
ေန႕တြင္က်င္းပခဲ့ရာ  ၄င္းအခမ္းအနားတြင္ 
သူမ၏ အေပါင္းေဖာ္ သီလရွင္(၇)ပါးႏွင့္ 
အတူ သီလရွင္ဝါေတာ္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ေငြ 
စင္ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။

 သီလရွင္ အသက္တာ (၂၇) ဝါ 
အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေနရာ 
ေဒသမ်ားမွာ-

- ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ မတ္လမွ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ဒီဇင္
ဘာ လ အ ထိ လြိဳ င္ လ င္ေ ယ ဇူးေ ႐ႊႏွ လံုးေ
တာ္ေက်ာင္း

- ၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ 
ဧၿပီလအထိေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴ႐ြာ၊သ
န္႔ရွင္းေသာသူငယ္ေတာ္ေယဇူးေက်ာင္း

- ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ၂၀ဝ၀ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 
အထိ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ နာနတ္ေတာ ရပ္ 
ကြက္႐ွိ စိန္မာတင္ေဒေပါရက္(စ္)သီလရွင္ 
ေက်ာင္း

- ၂၀ဝ၀ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ၂၀ဝ၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ 
အထိေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ စိန္ဗင္းဆင္း သီလရွင္ 
ေက်ာင္း

- ၂၀ဝ၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ  ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ 

လအထိ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ စိန္ေဂ်႐ိုဇာ သီလ 
႐ွင္ေက်ာင္း

- ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ
အထိနမ့္မယ္ခုံ၊ခရစၥတီယာန္တုိ႔အားမိႈင္းမ 
ေတာ္ေသာသခင္မေက်ာင္း

- ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ 
ဘာလအထိ မိုးနဲၿမိဳ႕၊ လုဒ္(စ္)မယ္ေတာ္ 
သခင္မသီလရွင္ေက်ာင္း

- ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွစ၍ ေတာင္ႀကီး 
ၿမိဳ႕၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္႐ွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယ္ 
ေတာ္သခင္မ သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ တတ္ 
စြမ္းသမွ် တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူ 
ညီေဆာင္႐ြက္ရင္း ႏွလံုး အားနည္းျခင္း 
ေဝဒနာ အတြက္ ေဆးဝါးကုသမႈကိုခံယူခဲ့ပါ
သည္။၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ 
ေန႔၊ နံနက္ (၁း၃၀) နာရီတြင္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ 
'စိန္' ေဆးခန္း၌  ဘုရား႐ွင္၏ရင္ခြင္ေတာ္ဝယ္ 
ထာဝရအိပ္စက္အနားယူခဲ့ပါသည္။

 စစၥတာရ္ ေမာနီကာ နန္စီသည္ 
ေအးေဆးတည္ၿငိမ္သူ၊ အမ်ားအတြက္ အ 
နစ္နာခံ ေပးဆပ္တတ္သူ၊ မည္သည့္ တမန္ 

ေတာ္လုပ္ငန္းကိုမဆို မၿငီးမျငဴဘဲ စိတ္႐ွည္ 
စြာ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္တတ္သူ၊ ကေလး 
သူငယ္မ်ားကို ခ်စ္တတ္သူ၊ ဘုရားတရား 
ကိုင္း႐ိႈင္းၿပီး သစၥာသံုးပါးကိုေစာင့္ထိန္းသူ၊ 
community ၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို မိမိတတ္ 
စြမ္းသမွ် စိတ္ေရာကိုယ္ပါ မိသားစုစိတ္ဓါတ္ 
ျဖင့္ျဖည့္ဆည္းေပးသူ၊ အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္း 
ဥပေဒသမ်ားကို ႐ိုက်ိဳးနာခံသူအျဖစ္ မိမိ၏ 
ဆက္ကပ္ျခင္းဘဝအသက္တာကို ပီျပင္စြာ 
အသက္႐ွင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

 သူမ၏ ဝိညာဥ္အတြက္ ဝိုင္းဝန္း 
ပါဝင္ ဆုေတာင္းေပးသူတိုင္းအား အထူး 
ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္းႏွင့္ စ်ာပနအခမ္း 
အနားကုိအစမွအဆံုးတုိင္ကူညီလုပ္ေဆာ
င္ေပးသူရဟန္း၊ သီလ႐ွင္၊ ဘာသာဝင္ ဓမၼ 
မိတ္ေဆြ မ်ားႏွင့္ခင္မင္သူမ်ားအားလံုးအေ
ပၚသို ႔ထာဝရဘုရား႐ွင္၏ေကာင္းႀကီးေတာ္
မ်ား အစဥ္သက္ေရာက္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵ 
ျပဳလုိက္ပါသည္။သူမ၏ဝိညာဥ္ကယ္တင္ 
ျခင္းအတြက္ ဆက္လက္ ဆုေတာင္း ေပး 
ၾကပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

သံုးခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ တရားမွ်တျခင္း (Jus-
tice)  ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း (Peace) ႏွင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ျခင္း (Unity) တို႔ျဖစ္သည္။
 ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားအၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္လည္း ထုိအခ်က္သံုးခ်က္ကို မီး 
ေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ဤေက်း 
ဇူးေတာ္မ်ားဆက္လက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးေနမည္ဆိုသည္ကို သံသယ ျဖစ္စရာမရွိပါ။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၂) ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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ေမြးေန႔ရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

Bp Peter Hla
18 March1981

Bp Philip Za Hawng
01March1973

ရဟန္း သိကၡာခံယူျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္

ဆရာေတာ္ သိကၡာခံယူျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္

Bishop Isaac Danu
Taungngu

4 March 1948

Archbishop Paul Grawng
Mandalay (Emeritus)

20 March 1939

Bishop Peter Louis Caku
Kyaing Tong

23 March 1952

Bp Justine Saw Min Thide
Pha An

25 March 1951
Bishop John Hsane Hgyi 

Pathein
22 March 2003

Abp Paul Grawng
27 March 1965

Bp Alexandar 
Pyone Cho

15 March 1975

Bp Francis 
Daw Tang

25 March 1979

Bp Raymond 
Sumlut Gam

29 March 1981

Bp Stephen Tjephe
28March1984

Bp John Hsane Hgyi
7 March1982

Bp Justine 
Saw Min Thide
9 March 1984

Bp John 
Saw Yaw Han

18 March 1995

၂၃ - ၃၀ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၈  ခုႏွစ္
မရမ္းေခ်ာင္း၊ ပုသိမ္သာသနာ

ပင္လယ္အိုင္မ ဆူနာမီ မယ္ေတာ္ ပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း
စာ - ၁၃


