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ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 1

ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

မနက္ျဖန္ေန႔အတြက္ မစိုးရိမ္ 
ၾကႏွင့္။ မနက္ျဖန္ေန႔သည္ 
မိမိကိုယ္တိုင္တြက္ စိုးရိမ္ 

လိမ့္မည္။ တစ္ေန႔တာ 
ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ စိုးရိမ္ 

ပူပန္ျခင္းမ်ားသည္ ထိုေန႔  
အတြက္ လံုေလာက္ေပ၏။

မာေတဦး ၆း၃၄ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ CBCM ၏ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ပထမ(၆)လပတ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး

စာ - ၈

စာ - ၁၃

ျမစ္ဆံု ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို အၿပီးအပိုင္ ရပ္တန္႔ေရး ဝိုင္းဝန္း 
လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိ၏ သဝဏ္လႊာ

စာ - ၈ ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ လိပ္သို တိုက္နယ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ ၄ ရက္တာ ဘုရားစကား သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး 

ကေလးသူငယ္ (၆၀၈) ဦးထိ ပါဝင္ခဲ့

စာ - ၈

ေညာင္ေလးပင္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ႀကီးကို ေဖေဖၚဝါရီ ၁ - ၉ ရက္ အထိ ႏိုဗီနာ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီ ၉ ရက္ ည ၁၀း၃၀ နာရီတြင္ 

မယ္ေတာ္အား ဂုဏ္ျပေသာ မစၧားတရာေတာ္ျမတ္ႀကီး က်င္းပၿပီး အလံခ်ျခင္း အခမ္းအနားရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)
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ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ခရီးျပဳေနေသာ သာသနာေတာ္
 ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားႏွစ္အျဖစ္ ကမၻာ့ကုလ သမၼဂ က 
သတ္မွတ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ရဟႏၲာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္ (၂) ကလည္း ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္တြင္ ထိုႏွစ္ကို လူငယ္မ်ားႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ 
ကိုလည္း သတ္မွတက္ကာ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေစခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္မွစတင္ကာ ေမတၱာပန္းေဝ 
တနဂၤေႏြေန႔ကို ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ အျဖစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာအလိုက္ ႏွစ္ 
စဥ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ စု႐ံုး 
က်င္းပ ျခင္းကို ၂ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔က်င္းပရာတြင္လည္း 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံကို အလွည့္က် ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုး၏ ယဥ္ 
ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံး စံ မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ႏိုင္ခြင့္ကို ရေစသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ လူငယ္မ်ား 
စု႐ံုးလာသည့္ ကမၻာ့ လူငယ္မ်ားေန႔ကိုမူ ေမတၱာပန္း တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပျခင္းမရွိဘဲ 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ အသင့္ေတာ္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၃၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ကို လက္ 
တင္အေမရိက၏ မထင္မရွား ျဖစ္ေသာ ပနားမား ႏိုင္ငံတြင္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၂ မွ ၂၇ ရက္မ်ား 
တြင္ က်င္းပသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က အသင္းေတာ္သည္ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသကဲ့သို႔ လူငယ္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္၏ ဝမ္း 
ေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔သည္ 
ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာႀကီး တစ္ခုလံုးအတြက္ လည္း 
ေကာင္း ယံုၾကည္ျခင္းကို သက္ေသခံျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အားေပးခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ရဟႏၲာ ဂၽြန္ေပါလ္ (၂) အခ်ိန္မွ စတင္ကာ ယေန႔တိုင္ လူငယ္ 
မ်ားအား ေပးေသာ သတင္းစကားမွာ လူငယ္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္၏ အနာဂတ္ 
ျဖစ္႐ံုမက ပစၥဳပၸန္လည္း ျဖစ္သည္၊ လူငယ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္၏ အသက္ေသြးေၾကာ 
ျဖစ္သည္၊ အသင္းေတာ္သည္ လူငယ္မ်ားကို တန္ဘိုးထားသလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း 
ထား ရွိသည္။ လူငယ္မ်ားအား အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုခ့ဲေသာ အခ်က္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ 
သက္ေသခံမ်ား၊ ယုံၾကည္ျခင္း၏ သက္ေသခံမ်ား၊ ေမတၱာတရား၏ တမန္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾက 
ရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။ လူငယ္တစ္၏ စြမ္းအားမ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳၾကရန္၊ လူငယ္ 
ဟူသည့္ အရည္အေသြးမ်ား -  အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ တီထြင္ ဖန္တီး 
လိုျခင္း၊ အသစ္အဆန္းကို ရွာေဖြရာတြင္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားရဲျခင္း၊ လ်င္ျမန္ ျဖတ္လပ္ျခင္း၊ 
ဇြဲစိတ္ထက္သန္ျခင္း - စသည္တို႔ကုိ အလဟႆမျဖစ္ေစဘဲ အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳၾက 
ရန္ အႀကံျပဳသည္။

 လူငယ္မ်ား လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း အသင္းေတာ္ 
မွ အသိအမွတ္ျပဳကာ လက္တြဲ ေဖးကူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ လူငယ္မ်ားအၾကား 
အထီးက်န္မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူကုန္ကူးမႈ စသည္တုိ႔က အစဥ္ ၿခိမ္းေျခာက္ 
လ်က္ရွိသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး အဆက္ဆက္ လူငယ္မ်ားအား အားေပးသည့္ စကားမွာ 
"မေၾကာက္ပါနဲ႔" ျဖစ္သည္။ ေၾကာက္စိတ္သည္ လူငယ္မ်ားအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာအရာ 
ျဖစ္သျဖင့္ ထိုစိတ္ကို မွန္ကန္စြာ ထိုးေဖါက္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္လိုသည္။ မမွန္ကန္ေသာ နည္း 
လမ္းမ်ားျဖင့္ ေၾကာက္စိတ္ကို တြန္းလွန္ေသာအခါ ေနာင္တရစရာမ်ား ျပဳလုပ္တတ္သည္။

 သာသနာေတာ္ အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရွ႕ဆက္ခရီးျပဳလိုျခင္း ဆႏၵကို 
အေျပာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ 
က်င္းပ႐ံုသက္သက္မဟုတ္ဘဲ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံကို 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္ သာ 
သနာတိုင္း၊ သာသနာအုပ္စုတိုင္းတြင္ လူငယ္တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္းကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ကိုလည္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။

 ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ အသစ္ေသာ ပင္ေတေကာ့စေတ အေတြ႕ 
အႀကံဳကို လက္ကမ္းႀကိဳလ်က္ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ အသင္းေတာ္၏ အစဥ္သစ္လြင္ျခင္း 
ႏွင့္ ႏုပ်ိဳျခင္းကို ႏိုးၾကားစြာ ရွာေဖြလုိသည္ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ပနားမားတြင္ 
စု႐ံုးေရာက္ရွိလာၾကေသာသ လူငယ္မ်ားအား အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ ညီလာခံ၌ ပါဝင္တက္ေရာက္ 
ရင္း ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဒၚတန္ တို႔၏ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းမွ 
လူငယ္မ်ားထံေပးပို႔ေသာ စာတြင္လည္း ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ 
လူငယ္မ်ားအား ပိုမိုအေလးထားမည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

 လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ အျပန္အလွန္မွီခိုျခင္း၊ အျပန္ 
အလွန္ အက်ိဳးျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ လူသားမ်ားအၾကား 
ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံ ေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ျပည့္ဝေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 3

 အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ေတြ႕ဆံုေနၾက လူထု 
ပရိသတ္အား ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွ 
အဌမ ပညတ္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ သြန္သင္ 
ခဲ့ပါတယ္။ 

အဌမ ပညတ္ေတာ္
 “မုသား သက္ေသခံျခင္းကို မျပဳႏွင့္” ဆုိတဲ့ ပညတ္ 
ေတာ္ကို ျမတ္ေသာအယူ၀ါဒ နံပါတ္ ၂၆၄၆ မွာ သြန္သင္ 
ထားတာ ရွိပါတယ္။ တလဲြ ေျပာဆုိ ျပဳမူ ေနထုိင္ျခင္းဟာ 
ဆုိး၀ါးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အမွန္တရားအတုိင္း 
မေနထုိင္တဲ့ဘ၀က အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးနဲ႔ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရားကိုပါ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ ႏုိင္ပါတယ္။ 
မုသားရွိတဲ့ ေနရာမွာ ေမတၱာမရွိ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ 
ေယာက္ စကားေျပာဆုိ ဆက္သြယ္ တဲ့အခါမွာ စကားခ်ည္းပဲ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ မေျပာၾကဘူး။ လက္ဟန္ေျခဟန္ ကိုယ္အေနထား၊ 
စိတ္သေဘာထားေတြပါ ပါ၀င္လာတယ္။ လူတုိင္းက တစ္ 
ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေန႔စဥ္ ေျပာဆုိ ဆက္သြယ္ ေနၾက 
ရတယ္။ မုသားေလးေတြနဲ႔ အမွန္တရားေတြၾကား ဗ်ာမ်ား 
ၾကရတာလည္း ရွိတယ္။

 အမွန္ကို ေျပာရမယ္ဆုိတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ 
႐ုိး႐ုိးသားသားေျပာဖုိ႔ ဆိုလုိတာလား။ လုိရင္းတုိရင္းကို ေျပာ 
တာလား။ စကားကို လိပ္ပက္လည္ေအာင္ ေျပာတတ္တုိင္း 
လည္း မွန္ကန္တယ္လုိ႔ မဆုိႏုိင္ဘူး။ တခါတေလ ကိုယ္ 
မမွားေၾကာင္း စကားေတြနဲ႔ အခ်က္က်က် ေျပာတတ္ၾက 
တယ္။ ကိုယ္ ခံစားရတာ ကိုယ္ေျပာတယ္။ မွန္တယ္။ သင့္ 
ရဲ႕ ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ၿပီး သင့္ရဲ႕ အမွန္တရားကို ခ်ျပတယ္။ 
ဒါဟာ သင့္ရဲ႕ တစ္ဖက္ကပဲ ရွိေသးတယ္။ တျခား တစ္ဖက္ 
မွာလည္း အမွန္တရားက ရွိႏုိင္ေသးတယ္။ ဒီအမွန္တရားကို 
၀ွက္ထားၿပီး အတင္းေျပာတာကလည္း အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံ 
ေရးကို ဖ်က္ဆီးလုိက္ႏုိင္တယ္။ အတင္းေျပာျခင္းက သူမ်ား 
ရဲ႕ ဘ၀ကိုလည္း သတ္ပစ္လုိက္ႏုိင္တယ္။ လွ်ာဆုိတာ 
ဓါးတစ္ ေခ်ာင္းလုိပဲ။ သတိထားရမယ္။ အတင္းေျပာတဲ့သူ 
ေတြက အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို ဗံုးၾကဲၿပီး ထြက္ေျပးသြား 
တတ္တယ္။ လွ်ာဗံုးႀကဲၿပီး သူတို႔က ထြက္ေျပးသြားေပမဲ့ 
တျခားသူေတြကေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာေတြ ပ်က္စီးသြားရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ အတင္းေျပာျခင္းက သူမ်ားရဲ႕ ဘ၀ေတြကို သတ္ 
ႏုိင္တယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔။ 

 အမွန္တရားဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ ပီလတ္တူးမင္းက 
သခင္ေယဇူးကို ေမးခဲ့ဖူးတယ္။ ကိုယ္ေတာ္က “အမွန္တရား 
အတြက္နဲ႔ အမွန္တရားကို သက္ေသခံဖုိ႔  ငါလာျခင္းျဖစ္ 
တယ္” ဆုိခဲ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္က သူ႔ရဲ႕ ေ၀ဒနာဒုကၡခံျခင္း၊ 
ေသျခင္းတရားအားျဖင့္ အမွန္တရားကို သက္ေသခံသြား 
ခဲ့တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ေျပာတဲ့ စကားေတြမွာ ေရွ႕တစ္မ်ိဳး 
ေနာက္တစ္မ်ိဳး မရွိခဲ့ဘူး။ ပီလတ္တူးမင္းက ဘယ္ေလာက္ 
ေမးေမး ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕စကားက မေျပာင္းလဲသြားဘူး။ ငါ 
သည္ အမွန္တရားျဖစ္၏ လုိ႔ ကိုယ္ေတာ္က မိန္႔ခဲ့ဖူးတယ္။ 
အမွန္တရားက ခရစ္ေတာ္၌ ရွိခဲ့တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ရွင္ 
သန္ျခင္း၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းေတြမွာ အမွန္တရားနဲ႔ ျပည့္၀ 
ခဲ့တယ္။ 

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ လူသားတုိင္းကလည္း ေန႔စဥ္ေျပာဆုိ 
ၾကတဲ့ အခါ အမွန္တရားကို ေျပာရင္ေျပာမယ္။ မဟုတ္ရင္ 

အမွန္တရားကို ျငင္းပယ္လိမ့္မယ္။ အေသးအမႊားေလးက 
အစ အၾကီးမားဆုံးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိစၥအဆံုး အမွန္ 
မဟုတ္ရင္ မုသားတစ္ခုခုေတာ့ ေျပာၾကတယ္။ ငယ္စဥ္ 
အခါက လူၾကီးေတြေရွ႕မွာ လိမ္ေျပာရင္ မလိမ္ညာဖုိ႔ အမွန္ 
တုိင္း ေျပာဖုိ႔ လူၾကီးသူမေတြက ဆံုးမတာေတြရိွတယ္။ 
မိမိကုိယ္ကို ေမးၾကည့္ရေအာင္။ အမွန္တရားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ေျပာေန ၾကလား။ ျပဳမူေနၾကလား။ အမွန္တရားကို သက္ 
ေသခံေနလား။ ဒါမွမဟုတ္ မုသားသက္ေသခံေနၾကလား။ 
ဘုရားရဲ႕ သားသမီးေတြျဖစ္တဲ့ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို အဖဘုရားရွင္က 
လူသားအခ်င္းခ်င္း မွန္ကန္စြာ ေမတၱာတရားနဲ႔ ဆက္ဆံၾကဖုိ႔ 
အလင္းျပ ခြန္အားေပးေနတယ္။ စကားေတြနဲ႔ အမွန္တရား 
ကို ေျပာလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဘ၀ေနထုိင္ပံုေတြမွာလည္း 
အမွန္တရား ရွိရမယ္။ မိမိဟာ မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိေနထုိင္ 
တယ္ဆုိတာကို သူမ်ားေတြ ျမင္ေတြ႕ေအာင္လည္း  သက္ 
ေသခံရမယ္။  

(ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄၊ ၂၀၁၈)

န၀မႏွင့္ ဒႆမ ပညတ္ေတာ္

 ပညတ္ေတာ္ေတြအေၾကာင္း သြန္သင္ေနခဲ့တာ ဒီ 
တစ္ပတ္မွာေတာ့ ေနာက္ဆံုး ပညတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုကို ေရာက္ 
လာပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုး ပညတ္ေတာ္ေတြ ဆုိေပမဲ့ အေရး 
မႀကီးလုိ႔မဟုတ္ဘူး။ ပညတ္ေတာ္ေတြအားလံုးကို ျဖည့္စြက္ 
ေပးတဲ့ ျပည့္စံုျခင္း လုိ႔ ဆုိရမယ့္ ပညတ္ေတာ္ေတြ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ “သူမ်ား သားမယားကို မပစ္မွားနဲ႔” “သူမ်ား ပစၥည္း 
ဥစၥာကို လိုခ်င္တပ္မက္စိတ္မရွိနဲ႔” ဆုိတဲ့ ဒီပညတ္ေတာ္ 
ေတြက ကာမဂုဏ္အမႈႏွင့္ ခုိးယူျခင္းတုိ႔ကို ေျပာျပေနတယ္။ 
ဒီထက္ပိုၿပီး ဘာေတြမ်ား ဆုိလုိခ်င္ေသးလဲဆုိ တာကို ၾကည့္ 
ရေအာင္။ 

 ပညတ္ေတာ္ဆုိတာ ဘ၀ကို နယ္နိမိတ္ ကန္႔သတ္
လုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကိုေတာ့ နားလည္ရမယ္။ အဲ့ဒီ 
နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္ရင္ လူက သူကိုယ္တုိင္ကိုေရာ၊ သူ 
တစ္ပါးကိုေရာ ဖ်က္ဆီးလုိက္ႏုိင္သလုိ ဘုရားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
မႈကိုလည္း ျပတ္ေတာက္သြားေစႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ပညတ္ခ်က္ေတြဆုိတာ ရွိလာရတယ္။ လူ႔ စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ 
အျပစ္ ဒုစ႐ုိက္ကို ဦးတည္ခ်င္တဲ့ ဇစ္ျမစ္ဆုိတာရွိလုိ႔ ပညတ္ 
ခ်က္ေတြကို ေပးရျခင္း ျဖစ္တယ္။ အျပစ္အားလံုးက 
မေကာင္းမႈကို ျပဳခ်င္တဲ့စိတ္က ျမစ္ဖ်ားခံလာတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ သခင္ေယဇူးက အတိအလင္း မိန္႔ျမြက္ခဲ့တာပါ။ 
“လူ႔ႏွလံုးသား အတြင္းကေနသာ မေကာင္းတဲ့အေတြး၊ 
ေလာဘစိတ္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ မနာလုိျခင္း၊ 
မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ ႐ူးမိုက္ျခင္းေတြ အားလံုး လာတယ္” 
(မာကု ၇ း ၂၁ -၂၃)။ 

 ပညတ္ခ်က္ေတြကို ႏွလုံးသားနဲ႔ က်င့္ရမယ္ ဆုိ 
တာကို နားမလည္ေသးရင္ေတာ့ အျပစ္ျပဳခ်င္တဲ့ မေကာင္း 
စိတ္ကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူး။ ေနာက္ဆံုး 
ပညတ္ေတာ္ေတြက ႏွလံုးသားနဲ႔ဆိုင္ တယ္။ ႏွလံုးသားမွာ 
ျဖစ္တည္တဲ့ အရာေတြကို သတိထားဖုိ႔ ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။ 
ႏွလံုးသားက မလြတ္ေျမာက္ေသးရင္ က်န္တဲ့ အေသး 
အမႊားေတြမွာလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြမဲ့ေနဦးမယ္။ ႏွလံုး 
သားထဲ မစိမ့္၀င္ေသးရင္ ဘုရားသမီး မျဖစ္ေသး ဘဲ 
အျပစ္ရဲ႕ ေက်းကြ်န္ဘ၀မွာပဲ ရွိေနမွာပါ။ 

 ဒါေၾကာင့္ ပညတ္ေတာ္ေတြကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ 
လုိက္နာက်င့္ၾကံဖုိ႔လုိတယ္။ မိမိကိုယ္ကို တစ္ခ်က္ေလာက္ 
ေမးၾကည့္ရေအာင္။ ကိုယ္မၾကိဳက္ဆံုး တပ္မက္တဲ့မေကာင္း 
မႈက ဘာမ်ား ျဖစ္ေနမလဲ။ မနာလုိတာလား၊ ေလာဘၾကီးတာ 
လား၊ အတင္းေျပာတာလား။ အားလံုးက အတြင္းကပဲ လာ 
တယ္။ ေသခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိ 
လိမ့္မယ္။ မိမိ အားနည္းဆံုး အျပစ္အနာဆာကို သိမွ 
ဘုရားရဲ႕ အကူညီကို ေတာင္းေလွ်ာက္လိမ့္မယ္။ ဒါက 
သင့္တုိ႔ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆီကို ဦးတည္ေပးတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ 
သင့္ရဲ႕ကယ္တင္ျခင္းကို ပညတ္ေတာ္ေတြက ပို႔ေဆာင္ေပး 
လိမ့္မယ္။ ပညတ္တရား ေတြက အမွန္တရားကို ဦးတည္ၿပီး 
ဘုရားနဲ႔ လူ စစ္မွန္စြာ ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ႏုိင္ေရးကို ကူညီ 
ေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဘုရား ရဲ႕ က႐ုဏာကို ခံစားရၿပီး 
အသစ္ျပဳျပင္ခံရမယ္။ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ လူရဲ႕ႏွလံုးသား 
ကို အသစ္ျပဳျပင္ႏုိင္တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဖက္က ႏွလံုးသားေတြ 
ကိုေတာ့ ဖြင့္ထားဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္။ 

 နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေတြဟာ သူေတာင္းစား 
ေတြနဲ႔ မျခားမနား ဘုရားသခင္ထံမွာ ေတာင္းခံေနရသူေတြ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကားေပးေနတယ္။ ႏွလံုးသားရဲ႕ အခက္ခဲ 
႐ုန္းကန္မႈကို ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ အကူညီေပးတယ္။ အတၱေဘာင္ 
အတြင္းမွာ မရွင္သန္ဘဲ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ မွန္ကန္စြာ 
ေနထုိင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ 
ေက်းဇူး အားသစ္ေလာင္းျခင္း ခံရဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျပဳတဲ့ 
အရာေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာကို နားလည္ရမယ္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားက ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို လမ္းျပညႊန္တဲ့ အလင္းေပးသူ 
ဆရာသမားပဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ေတာင္းခံသူေတြ ျဖစ္တယ္ 
ဆုိတာကို မေမ့ေလ်ာ့နဲ႔။ ဒါေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ 
အလင္းေပးမႈကို ခံယူၿပီး ပညတ္ေတာ္ေတြကို ႏွလံုးသား 
ထဲကေန က်င့္ေဆာက္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို 
ေတာင္းခံသြားၾကပါစုိ႔။

(ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၁၊ ၂၀၁၈)

ပုပ္ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

အဌမ ၊ န၀မ ႏွင့္ ဒႆမ ပညတ္ေတာ္ သီကုိရွင္း

My dear young people, 
you are not the tomorrow, 
you are not the ‘meantime’, 
you are the Now of God”.

ခ်စ္လွစြာေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္အေပါင္းတို႔
သင္တို႔ဟာ မနက္ျဖန္မဟုတ္ဘူး

သင္တို႔ဟာ လတ္တေလာအခ်ိန္မဟုတ္ဘူး
သင္တို႔ဟာ ဘုရားရဲ႕ အခုခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ႏုိင္ငံေတာ္ Holy See သုိ႔ တာဝန္ခ်ထားျခင္း 
ခံရေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နွစ္ 
အလိုက္ အစည္းအေဝး က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ 
အခ်ိန္သမာယတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သံတမန္ အသုိင္းအဝန္းအား အထူး သတင္းစကား ပါးေလ့ 
ရွိသည္။ မႏွစ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ႏိုင္ငံ 
တကာ သံအမတ္မ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အ 
ေရး ေၾကညာစာတမ္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အခမ္းအနားအား အစြဲ 
ျပဳ၍ ယေန႔ေခတ္ တတိယ ေထာင္စုႏွစ္မ်ားသုိ႔ ခ်ဥ္းနင္း 
ဝင္ေနေရာက္ေနခ်ိန္၌ပင္ ကမာၻအဝွမ္းတြင္ လူအမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္း အထူးျပဳ ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

ပနားမားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ကမာၻ႕လူငယ္မ်ား ပြဲေန႔

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ မွ စတင္၍ ဇန္နဝါရီ 
လ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ၃၄ ႀကိမ္ေျမာက္ 
ကမာၻ႕လူငယ္မ်ား ပြဲေန႔အတြက္ ပနားမား ႏုိင္ငံသို႔ ခရီးထြက္ 
သြားလာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ထုတ္လႊင့္ 
ခဲ့ေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ဗီဒီယို သတင္းစကားတြင္ မိမိတို႔၏ 
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အား စြန္႔ခြာ၍ 
ကမာၻေလာက ေကာင္းစားဖုိ႔ရန္ မိမိတုိ႔၏ အိမ္မက္ ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္မ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ရဲရင့္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ၾကပါရန္ လူငယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ 

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု ခရီးစဥ္ 

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရီလသည္လည္း ပုပ္ဖရန္စစ္ 
အတြက္ အလြန္ အလုပ္မ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ ေဖဖဝါရီလ ၃ 
ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ အာရပ္ 
ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု (UAE) သို႔ ခရီးထြက္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤခရီးစဥ္ေၾကာင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ UAE ႏုိင္ငံ 
သို႔ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိသည့္ ရဟန္းမင္းႀကီး အျဖစ္ စံခ်ိန္ 
တင္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္၏ အဓိက ေခါင္းစဥ္ သတင္း 
စကားမွာ ဘာသာေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ မတူညီ 
သည့္  ဘာသာတရားမ်ားအၾကား တလုံးတဝတည္းရွိ၊ စည္း 
လုံးညီညႊတ္မႈ ျဖစ္သည္။ UAE ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္လည္း 
ပုပ္ဖရန္စစ္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အား 
ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈ မရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈအား 
ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ UAE ႏုိင္ငံ၏ “သည္းခံ သေဘာထား 
ႀကီးျခင္းႏွစ္” (Year of Tolerance) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 

ကာဒီနယ္မ်ား ေကာင္စီ အစည္းအေဝးႏွင့္ Curia 
ကူရီယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

 ေဖဖဝါရီလ ၁၈ မွ ၂၀ ရက္ေန႔ အထိ ၂၈ ႀကိမ္ 
ေျမာက္ ကာဒီနယ္မ်ား ေကာင္စီ အစည္းအေဝးကို ဗာတီ 
ကန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ 
အထူးျပဳ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ေရာမ ကူရီယာ 
အဖြဲ႕ ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပဌာန္းခ်က္ the Constitution of 
Roman Curia ျဖစ္ေသာ Pastor Bonus အား ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေရာမ ကူရီယာ အဖြဲ႕ 
အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အသစ္အား Praedicate Evangelium 
ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ဒီဇင္ဘာလက ေဆြးေႏြး 
တင္ျပ ထားသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သာသနာျပဳ အမိကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တုန္႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္ ဗာတီကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ 
ေပၚေပါက္လာေရး အတြက္ ပ့ံပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

လိင္မႈအရႈပ္ေတာ္ဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လူအမ်ား အထူးျပဳ ေစာင့္စားေနသည့္ 
အစည္းအေဝးႀကီးမွာ ဗာတီကန္တြင္ ေဖဖဝါရီလ ၂၁ မွ ၂၄ 
ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ လိင္မႈ အရႈပ္ေတာ္ပုံဆိုင္ရာ 
အစည္းအေဝးျဖစ္သည္။ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ သက္ငယ္ႏွင့္ 
ထိခုိက္လြယ္ေသာ အသက္ျပည့္သူမ်ားအား လိင္အျမတ္ 
ထုတ္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ ႏုိင္ငံမ်ား အလိုက္ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ ေဆြး 
ေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစည္းအေဝးသည္ လိင္ျပစ္မႈ အရႈပ္ 
ေတာ္ပုံအား တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ အစည္း 
အေဝးလည္း ျဖစ္ေပမည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ လိင္မႈ 
အရႈပ္ေတာ္ပုံ သာမက ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၏ ၾသဇာအဏာ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား 
ကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ အမွန္တရားႏွင့္ တရား 
မွ်တမႈ လမ္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ မည္ 
သည့္ ဆင္ေျခေပးမႈကိုမွ သည္းခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ေရာမ 
ကူရီယာ အဖြဲ႕အား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ေမာ္ရုိကို ခရီးစဥ္

 မတ္လ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ တြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ေျမာက္ 
အာဖရိကတိုက္ရွိ ေမာ္ရုိကို ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ 
သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၃ ႏွစ္က ေမာ္ရုိကိုႏုိင္ငံသို႔ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး စိန္႔ဂြ်န္ေပါလ္ (၂) က ၁၉၈၅ ခုႏွစ္၊ 

ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သမုိင္းဝင္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ 
ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ပုပ္ဖရန္စစ္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လည္ပတ္ရန္ 
စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္လည္း ေရွးယခင္ 
အဆက္ ဆက္မွ ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ား နည္းတူ ေမာ္ရုိကို 
ႏုိင္ငံအတြင္း ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မြတ္စလင္ ဘာသာဝင္မ်ား 
အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ 
ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးႏီွးေႏွာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္ 
တြန္းမည့္ ခရီးစဥ္ လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဘူေဂးရီးယားႏွင့္ မက္ဆီဒုိးနီးယား ႏုိင္ငံမ်ား ခရီးစဥ္

 ဧၿပီလတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ အီတလီကြ်န္းဆြယ္ 
အေရွ႕ဘက္ရွိ ေအဒရီယားတစ္ ပင္လယ္ႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္ 
ကာ ဘူေဂးရီးယား ႏုိ္င္ငံႏွင့္ ယခင္က ယူဂိုစလားဘီးယား 
ႏုိ္င္ငံဟု လူသိခဲ့ေသာ မက္ဆီဒိုးနီးယား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေမလ 
၅ ရက္မွ ၇ ရက္ေန႔ အထိ အလည္အပတ္ သြားေရာက္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္အရ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ဘူေဂးရီးယား 
ႏုိ္င္ငံတြင္ ဆိုဖီယာ Sofia ႏွင့္ ရာေကာ့ဖ္စကီး Rakovski 
ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး မက္ဆီဒိုးနီးယား ႏုိင္ငံ 
တြင္မူ Skopje စကုတ္ေဂ်ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ 
ထို Skopje ၿမိဳ႕သည္ ကမာၻေက်ာ္ ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေမတၱာရွင္ 
မာသာထေရဇား၏ ေမြးရပ္ေျမ ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ႏုိင္ငံတြင္ 
ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ အသုိင္းအဝန္း အနည္းငယ္သာ ရွိ 
ေသာ္လည္း လူမ်ားစုမွာ ၾသသိုေဒါ့ အသင္းဂုိဏ္းမွ ခရစ္ 
ယာန္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ထိုခရီးစဥ္၌ ခရစ္ 
ယာန္မ်ား ေပါင္းစည္းညီညႊတ္ေရး Ecumenism အား 
အဓိက လုပ္ေဆာင္မည္ဟု မွန္းဆရသည္။

ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ဂ်ပန္ ခရီးစဥ္

 ဂ်ပန္ ခရီးစဥ္မွာ အတည္မျပဳေသးေပ။ (ပနားမား 
သုိ႔ သြားစဥ္ေလယာဥ္ေပၚ၌ ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ 
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။) 
ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ဂ်ပန္ဧည့္သည္မ်ားအား ဗာတီကန္တြင္ 
ေတြ႕ဆုံစဥ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၌ ဂ်ပန္သြားလိုပါသည္ဟု ေျပာခဲ့ 
သျဖင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ဂ်ပန္သြားမည္ဟူသည့္ 
သတင္း ထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ပုပ္ဖရန္စစ္က 
ဂ်ပန္ ယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ၁၅၈၅ ခုႏွစ္တြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂရီဂုိရီ (၁၃) အား ေတြ႕ဆုံရန္ ဂ်ပန္ 
ခရစ္ယာန္ ၄ ဦးအား ေဂ်းဇိြ အသင္းဂိုဏ္းမွ ရဟန္းမ်ားက 
ေရာမသို႔ ေခၚေဆာင္လာသည့္ ကိစၥအား ျပန္ေျပာင္း 
ေျပာျပခဲ့သည္။ 

အေမဇံု ေဒသတြင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အစည္းအေဝးအား အေမဇံု ေဒသတြင္း၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ထိုအစည္းအေဝးသည္ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ပုပ္ဖရန္စစ္ တင္ျပ 
ခဲ့ေသာ အေမဇံု ေဒသတြင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္း 
အေဝး၏ ေခါင္းစဥ္မွာ “အေမဇံုေဒသ - အသင္းေတာ္ 
အတြက္ ႏွင့္ ဘဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ လွပစည္ပင္ေရးအတြက္ 
လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုအေမဇံု အစည္း 
အေဝးတြင္ ႏုိင္ငံ ၉ ႏုိင္ငံမွ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
၇ ဖြဲ႕ လာေရာက္စုေဝးကာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အျပင္ 
အျခား ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဘာသာျပန္: Lawrence

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တြင္ လုပ္ငန္း တာဝန္ မ်ားျပားမည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္
ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ အလုပ္မ်ားမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ 
အာရပ္ေစာ္ဘြား ျပည္ေထာင္စု၊ ပနားမား၊ ေမာရိုကုိ၊ ဘူေဂးရီးယားႏွင့္ မက္ဆီဒိုးနီးယား 
(ယခင္ ယူဂုိဆလားဗီးယား ႏုိင္ငံ) မ်ားသုိ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း သြားလာရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ 
ေဖဖဝါရီလတြင္ ဗာတီကန္၌ အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 

လိင္ကိစၥ အရႈပ္ေတာ္ပံုအား အထူးျပဳ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္ 
တုိဘာလတြင္မူ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ အေမဇံုေဒသတြင္း ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အစည္းအေဝးအား တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေရးသားျပဳစုသူ Devin Watkins

ဇႏၷဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ပနားမားသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ 
ရဟန္း မင္းႀကီးအား ေလဆိပ္တတြင္ ႀကိဳဆိုစဥ္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နျုါရီလ ၇ ရက္ေန႔ 

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ သံအမတ္ 
ႀကီးမ်ားက ပုပ္ဖရန္စစ္အား “ပုပ္ဖရန္စစ္၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ လူသားထု 
တစ္ရပ္လံုးကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ပါသည္” 
ဟု ေျပာခဲ့သည္။

 ဆိုက္ပရပ္စ္ ႏိုင္ငံ၏ သံအမတ္ႀကီး 
သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သံအမတ္မ်ား 
အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္အား ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခု 
ႏွစ္တြင္း ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပခဲ့ပါသည္။

 သံအမတ္ အားလံုး၏ ကိုယ္စား၊ 
ဆိုက္ပရပ္စ္ ကြ်န္းႏိုင္ငံ၏ သံအမတ္ႀကီး 
ေဂ်ာ့္ဂ်္ ပူလိဒက္စ္ သည္ ဦးစြာ ပုပ္ ဖရန္စစ္ 
အား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ ေျပာၾကားရာတြင္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံ 
အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဆိုက္ပရပ္စ္ကြ်န္း သံ 
အမတ္ႀကီးသည္ ဗာတီကန္ ႏို္င္ငံႏွင့္ တရား 
ဝင္ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ၁၈၃ 
ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား

 သံအမတ္ႀကီး ပူလိဒက္စ္ က ပုပ္ 
ဖရန္စစ္သည္ “လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအား အကာ 
အကြယ္ေပးရန္ အတြက္ မေမာမပမ္း ဇြဲ 
လံု႔လျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ကာ၊ စစ္ 
မွန္ေသာ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမာၻႀကီး တည္ေဆာက္ရန္ 
အုတ္ျမစ္ ေထာက္တိုင္ႀကီးျဖစ္သည္” ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လူ႔ အခြင့္အေရး အား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ ေရွာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ 
မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ၄င္းက အ 
တည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဆင္း 

ရဲမြဲေတမႈ၊ အငတ္ေဘး၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိ 
ပကၡမ်ား၊ ကြ်န္ျပဳမႈ ပံုစံအသစ္မ်ား၊ ဘာသာ 
ေရး လြတ္လပ္ခြင့္အား ကန္႔သတ္လာမႈမ်ား၊ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းလာမႈ၊  
အႏုျမဴ လက္နက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ႏွင့္ 
“ေျဖရွင္းရမည့္ အျခား စိန္ေခၚမႈအႀကီးစား 
မ်ား” တို႔အေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

 ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ 
အစိုးရအဖြဲ႕ျုင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား 
အား ဖိတ္ၾကားကာ “အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပ 
ႆနာ အခက္အခဲမ်ားအား တံု႔ျပန္ေျဖရွင္း 
ရန္ ခိုင္မာေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္” တိုက္တြန္းခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အား အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း ဆိုက္ပရပ္စ္ 
သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျဖရွင္း 
ခ်က္မ်ားသည္ လူ႔အေျခအေန တစ္ခုလံုး 
အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္၊ 
“လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူထု၏ ဘံုအက်ိဳးအား 
ျမႇင့္တင္အားေကာင္းေစျခင္း”အား ကက္သ 

လစ္ အသင္းေတာ္က “ၿပီးျပည့္စံုေသာ လူ႔ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” (integral Human Develop-
ment) ဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။

 သူက ဆက္လက္၍ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ 
“နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္း” 
သည္ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
တခါသံုး အေလ့အထ (Throwaway Cul-
ture)၊ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိတတ္ 
သည့္ ကမာၻလံုးခ်ီ အေျခအေန တို႔အတြက္ 
ကုထံုးတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား

 “ကမာၻအဝွမ္း၌ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေျပာင္း 
ေရႊ႕သြားလာသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးေသာ ဗာတီကန္ 
ႏို္င္ငံ၏ အားေကာင္းေသာ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ားအား 
အသိအမွတ္ ျပဳပါေၾကာင္း” ဆက္လက္ 
ေျပာခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား အေရး ပံ့ပိုး 
ေပးေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္အား သံ အမတ္ႀကီးက 
စကားလံုး ေလးလုံးျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ခဲ့ 

သည္။ ၄င္းတို႔မွာ “ႀကိဳဆိုျခင္း၊ ကာကြယ္ 
ျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ တသားတည္း 
ျဖစ္ေစျခင္း” (welcoming, protecting, 
promoting, and integrating) ဟူ၍ ျဖစ္ 
သည္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ 
အေလ့အထ” အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြး 
ေႏြးျခင္း ဒိုင္ယာေလာ့မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ 
ျပန္လည္ေက်ေအး သင့္ျမတ္မႈမ်ား ရရွိရန္ 
အတြက္ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားအား သံအမတ္ႀကီးက ဥပမာေပး 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “ပုပ္ဖရန္စစ္၊ သင္သည္ 
မတူညီေသာ ဘာသာတရားမ်ား၏ အမွတ္ 
သေကၤတမ်ားအားအား မပြန္းပဲ့ေစပဲ ဘာ 
သာတရားမ်ား အၾကား ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြး 
ေႏြးျခင္း အတြက္ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ 
ေနပါသည္၊” ဟု သံအမတ္ႀကီးက ခ်ီးက်ဴး 
ခဲ့သည္။

လူငယ္ႏွင့္ လူႀကီး

 သံအမတ္ႀကီး ပူလိဒက္စ္ သည္ 
ပုပ္ဖရန္စစ္အား လူသားထုတစ္ရပ္လံုး 
ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာခဲ့သည္။ 
ယင္းေနာက္ လူငယ္မ်ား အေၾကာင္း အ 
ထူးျပဳ ေျပာခဲ့သည္။ “ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ လူ 
ငယ္မ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္ေသာ 
အနာဂတ္ဆီသို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္၊ ထိုေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္သည္လည္း ဘိုးေဘးမ်ား၏ ေရွး 
ေဟာင္း အသိပညာမ်ားအား တန္ဖိုးထား 
သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္သည္။” “လူငယ္ 
ႏွင့္ လူႀကီး ပူးေပါင္း၍ လူသားထုအတြက္ 
အနာဂတ္အား တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ႏိုင္ပါသည္” ဟု သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ 
 (Vatican Media)

ဘာသာျပန္ ေလာရန္႔စ္ ဂ်န္မာဂမ္

ဗာတီကန္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

 ကေလး သူငယ္မ်ားသည္ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္ကုိ မိမိတုိ႔ ေနအိမ္မွ စတင္ သိ 
ကၽြမ္း၊ရင္းႏွီးေစရမည္ဟု ေရာမၿမိဳ႕ရွိ စစၥတူး 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ား အား 
ေဆးေၾကာျခင္း ေပးခ်ိန္၊ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္က  တုိက္တြန္း မိန္႔ၾကား ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 သခင္ေယဇူး ေဆးေၾကာျခင္း ခံ 
ယူ ေသာတနဂၤေႏြပဲြေန႔၌ ကေလးငယ္မ်ား 
စြာကုိ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ေဆးေၾကာျခင္း ေပး 
ေသာ အစဥ္အလာအရ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ 
၁၃ ရက္၊၎ပဲြေန႔တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္ သည္လည္း ကေလးငယ္ ၂၇ 
ေယာက္ကုိ ေဆးေၾကာျခင္းေပးခဲ့သည္။ 

 ထုိေန႔တြင္ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူ 
ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ယုံၾကည္ျခင္း 
အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါဟု မိဘမ်ားမွ 
ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေတာင္းခံၾကရာတြင္ 

`အဲဒါက မိဘျဖစ္တဲ့ မင္းတုိ႔ေပၚမွာလည္း 
အလြန္တာ၀န္ရွိတယ္။ ကေလးရဲ႕ယုံၾကည္ 
ျခင္းက တုိးပြါးလာရမယ္၊ ရွင္သန္ေနရမယ္။ 
အိမ္ကေနစပါ၊ ငယ္ငယ္ကတဲကစပါ။ ႀကီး 
လာမွ ဘုရားစကားသင္တဲ့ ေနရာပုိ႔မယ္လုိ႔ 
မေတြးနဲ႔။ ကုိယ့္ရဲ႕ေဒသခံ ဘာသာစကားနဲ႔ 
ဘုရားအေၾကာင္း ေျပာျပေပးပါ၊ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ကုိ ကေလးဘ၀၊ေနအိမ္ က စတင္ၿပီး 
သိကၽြမ္းေအာင္၊ ရင္းႏွီးေအာင္ အခြင့္ အ 
လမ္း ေပးၾကပါ။ သင္တုိ႔ရဲ႕အျပဳအမူ၊ အ 
ေျပာ အဆုိေတြနဲ႔ စံနမူနာျပၾကပါ။ သင္တုိ႔ 
ရထားတဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းကုိဆင့္ကမ္း အေမြ 
ေပးသြားဖုိ႔က မိဘမ်ားရဲ႕ေလးနက္တဲ့ တာ 
၀န္ျဖစ္တယ္။` ဟုျပန္ေျဖၾကားရင္း မိဘမ်ား 
အားလမ္းညႊန္၊တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

 ထုိသုိ႔ မိန္႔ၾကားေနစဥ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းထဲတြင္ စုေ၀းေနေသာ ကေလး 
ငယ္အခ်ိဳ႕ထမံ ွ ငုသိမံ်ားထြက္ေပၚလာသည။္  

သူတုိ႔ ဆာေလာင္၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဟန္း 
မင္းႀကီး သတိထားမိသည့္အေလ်ာက္ မိခင္ 
မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ မိမိတုိ႔ ရင္ေသြးမ်ား
အားတုိက္ေကၽြးမႈျပဳရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ 
စစ္မွ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာသည္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တုိ႔ အားလုံးအတြက္ ထာ၀ရအသက္၏ 
အရင္း အျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထုိအသက္ အ 
ရင္းအျမစ္မွာ သခင္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ရ 
ရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ 
သာလွ်င္ ၎ကုိ ရွင္သန္ႀကီးထြား ေစၾကရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္၍ တရားေပး 
ခဲ့သည္ ။  

(Ref: Zenit) 
ဘာသာျပန္

စစၥတာရ္ ဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)
(CBCM-OSC)

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ မွ မိဘမ်ား၏ ထိပ္တန္းတာ၀န္အတြက္ တုိက္တြန္းစကား 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ႏိုင္ငံေတာ္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်း 
မႈ ဌာနက  ထမိ္းသမိ္းေစာင့္ေရွာကထ္ားေသာ 
သံလ်င္ျမဳိ႔ရွိ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ဘုရား 
ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ အျပစ္မဲ့သေႏၶ ယူေတာ္ 
မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရား ရိွခိုး 
ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ ည 
ေန ပိုင္းက ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေျမသန္႔ မဂၤ 
လာေကာင္းႀကီး ေပးခဲ့ၿပီး မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။

 ေျမသန္႔မဂၤလာ ေကာင္းႀကီးေပး 
ျခင္းအခမ္းအနားကို ကာဒီနယ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ 
ဘိုဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသနာ အသီး 
သီးမွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ျခံရံကာ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎အခမ္း အနား 
တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ဦးျဖဳိးမင္းသိန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔ 
လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္က အတိတ္သမိုင္းမ်ားကို ေျပာျပေန 
ေသာ ျမဳိ႔ျပအေမြအႏွစ္မ်ား သာသနာေရး 
ဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို တန္ဖိုးထား 
ထိမ္းသိမ္းေရွာင့္ေစာင့္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေျမသန္႔ 
မဂၤလာေပးျခင္းျဖင့္  သာသနာေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ထြန္းလင္းေတာက္ပလာေတာ့
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အေမြ 
အႏွစ္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း “ဒီသာသနာေရး ဆိုင္ရာ 
အေဆာက္ အဦးႀကီးကို ေျမသန္႔ မဂၤလာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အလြန္ အင္မ 
တန္ကို ေကာင္းျမတ္တဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း 

ပထမဆုံးအႀကိမ္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားခဲ့
ျမဳိ႔ျပအေမြအႏွစ္ေတြ၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ အ 
ေဆာက္ အအုံေတြ၊ သာသနာေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အအုံေတြကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမဳိ႔ျပႀကီးကို 
ပိုမို ဖြံံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေအာင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
အနာဂတ္ သမိုင္းေၾကာင္းကို အတိတ္ကို 
ျပန္လည္ေလလာဆန္းစစ္ၿပီး အနာဂတ္မွာ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ 
ပါတယ္” ဟု  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ 
ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီး 
ဦးၾကည္မင္းကလည္း ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာက သာသနာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္ 
အအုံကို ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မွ 
ကိုယ္ကြယ္ရာ ဘာသာတရားကို အျမတ္ 
တႏိုးထား ေစာင့္ေရွာက္တတ္ျခင္းကို ျမင္ 
ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳစကား 
ဆိုခဲ့သည္။

 ေျမသန္႔ မဂၤလာ အခမ္း အနား 
အၿပီးတြင္ ကာဒီနယ္ႀကီး ဦးေဆာင္၍ မစ ၧား 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ဆက္လက္ ေဟာၾကား 
ခဲ့သည္။ မစၧားတရား ေတာ္ျမတ္တြင္ ရန္ 
ကုန္ႏွင့္ သာသနာ အသီးသီးမွ ရဟန္း၊ ကို 
ရင္၊ သီလွရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္ ၂၅၀၀ 
ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 ေျမသန္႔မဂၤလာ အခမ္းအနားႏွင့္ 
မစၧားတရား ေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ျခင္းကို သက္
ဆို င္ ရာ အ စိုး ရ အ ဖြဲ ႔ အ စ ည္း မ်ား ထံ မွ  
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည့္ ကူ 
ညီပံ့ပိုး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

 ႏွစ္ေပါင္း ၂၇၀ ႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ 
အျပစ္မဲ့သေႏၶ ယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ 

သခင္မဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း (ေပၚတူဂီ ဘုရား 
ေက်ာင္း) သည္ သံလ်င္ျမဳိ႕ BOC ေရနံဝန္း 
အတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ေရွးေဟာင္း သုေတ 
သနဌာနမွ ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ 
ရွိသည္။

သံလ်င္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဖိလစ္ဒီဗရစ္တို 
က သကၠရာဇ္ ၁၅၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေနရာ၌ 
ပထမဆုံး ဘုရားေက်ာင္းကို တည္ေဆာက္ 
ခဲ့ၿပီး ၎ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ဘုရင္ နတ္ 
ရွင္ေနာင္ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာ ခံယူခဲ့ 
သည္။ ပထအႀကိမ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ 
ဘုရားေက်ာင္းသည္ ၁၆၁၃ ခုႏွစ္ သံလ်င္ 
ကို အေနာက္ဘက္လြန္မင္း သိမ္းပိုက္ရာ 
တြင္ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဒုတိယအႀကိမ္ ဘုရားေက်ာင္းကို 
၁၇၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလို 
မာရီ ေနရီ ႏွင့္ ကိုရင္ႀကီး အန္းေဂ်လို ကာပဲ 
ႏိုတို႔က ေဒသထြက္ သစ္သားမ်ားျဖင့္ ထပ္ 
မံ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပန္သည္။ ဘုရားေက်ာင္း 
ေဆာက္လုပ္ၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ၁၇၄၅ ခု 
ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မၿငိမ္သက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္ရင္ႀကီး 
တို႔သည္ အႏၵိယျပည္သို႔ ခတၱသြားေရာက္ 
ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ဒုတိယ သစ္သား ဘုရား 
ေက်ာင္းသည္လည္း ၁၇၄၇ ခုႏွစ္တြင္ မြန္-
ဗမာ စစ္ပြဲအတြင္း မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။

 ၁၇၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေပါလို မာရီ ေနရီ ႏွင့္ ကိုရင္ႀကီး အန္းေဂ်လို 
ကာပဲႏိုတို႔ အိႏၵိယျပည္မွ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ 
ေပၚရွိ အာေမနီးယန္း လူမ်ိဳးကုန္သည္ႀကီး 
နီေကာလားစ္ ေဒအာဂြာလာ (Nicolas de 
Agualar) ၏ လႉဒါန္းမႈျဖင့္ လက္ရွိ က်န္ရွိေန 
ေသာ ဘုရားေက်ာင္းကို အလ်ားေပ ၈၁ 
ေပ၊ အနံ ၃၁ ေပ၊ အျမင့္ေပ ၄၀ က်ယ္ဝန္း 
သည့္ အီတလီလက္ရာ အုတ္အခိုင္အမာ

ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုအက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ 
ႏွစ္ေဆာင္ျပဳိင္ မိဘမွ ေဂဟာေဆာင္၊ ေဆး 
ေပးခန္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေဆာင္ 
မ်ားလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

 ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ မြန္ 
စာ၊ ရခိုင္စာ၊ ပါဠိစာ၊ ေရေၾကာင္း ပညာ၊ 
ေဆးစာ၊ ဘာသာေရးစာေပ စသည့္ ပညာ 
ရပ္မ်ားကို မ်ားကုိ သင္ေပးခဲ့သည့္ တစ္ခု 
တည္းေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ခဲ့ 
သည္။ 

 ၁၇၅၆ ခုႏွစ္ မြန္-ဗမာ စစ္ပြဲအတြင္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ ပ်ံ 
လြန္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာလည္း ပ်က္ 
စီးမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုလို 
နီေခတ္ ဗုံးဒဏ္မ်ားလည္းခံခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့ 
သည့္ ၄ ႏွစ္ခန္႔က ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ 
ျခဳံႏြယ္တို႔ျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေနၿပီး ဒုစ႐ိုက္သမား 
မ်ား လာေရာက္ေနထိုင္ရာ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို 
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ပထဦးဆံုး အေန 
ျဖင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသား 
ျပတိုက္ ဦးစီးဌာနမွ ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကာဒီနယ္ႀကီး 
၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္  
ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ ဦးေဆာင္ကာ ျခဳံႏြယ္ 
မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း၊ လုံ 
ျခဳံေရး အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ 
ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ချဲ့ခင္းျဖစ္ 
သည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM-OSC

 ျပင္ဦးလြင္ျမဳိ႕ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး 
ဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠ 
သိုလ္ ဒႆနိကေဗဒ ဌာနတြင္ ေက်ာင္း 
ေဆာင္ သစ္တစ္ေဆာင္ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ 
ရက္ေန႔က တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

 ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္ကို ညေန (၄) နာရီတြင္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ္လားစ္ မန္ထန္း 
မွ ဦးေဆာင္ကာ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး ရပ္နီး ရပ္ 
ေဝးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ သီလွရွင္မ်ား၊ ကိုရင္၊ 
သီလွရွင္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္ ဘာသာဝင္ စုစု 
ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ 
မစၧားတရားအၿပီးတြင္ ရဟႏၲာ ေပါလ္မီကီ 
(St. Paul Miki) အား အပ္ႏွံထားေသာ တိုး 
ခ်ဲ႕ေဆာင္သစ္ကို မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 

ျပင္ဦးလြင္ျမဳိ႕ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဒႆနိကေဗဒဌာန ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္သင္ တကၠသိုလ္တြင္ 
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တစ္ေဆာင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့

အလွဴရွင္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ ရွိစာခ်ရဟန္းမ်ားႏွင့္ စာသင္သားမ်ားအား ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေရွ႕၌ ေတြ႕ရစဥ္ စာမ်က္ႏွာ ၇ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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မ်ိဳးၾကဲသူစာေစာင္ အတြဲ(၁၀၀)ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္က်င္းပ

 မ်ိဳးၾကဲသူစာေစာင္၏ ရာျပည့္ ဂ်ဴ 
ဗလီ ေက်းဇူးတင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ 
ေျမနီကုန္း ဖာတီမာ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဇန္ 
နဝါရီလ ၁၂ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေဟာၾကား 
ခဲ့ျပီး ဗာတီကန္သံအမတ္ႀကီး  ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆ 
ရာေတာ္ၾကီး ေပါလ္ခ်န္အင္းနမ္၊ ရန္ကုန္ 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတ္ာၾကီး ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘုိ နွင့္ သာသနာအသီးသီးမွ ဆရာ 
ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 ေက်းဇူးတင္ မစၦားတရား ေတာ္ 
ျမတ္ကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဆိုင္ရာ ဗာတီကန္သံအမတ္ ဆရာေတာ္ၾကီး 
ေပါလ္ခ်န္အင္းနမ္မွ ဦးေဆာင္ေဟာၾကား 
ေပးခဲ့သည္။ 

 “အခုလို သမိုင္းဝင္ ေအာင္ျမင္မႈ 
တစ္ခုကို က်င္းပေနရင္းနဲ႕ ဘုရားသခင္ကို 
ေက်းဇူးတင္ဖို႔ဟာ အင္မတန္မွသင့္ျမတ္တဲ့ 
အခ်ိန္ခါလည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆရာေတာ္ 
ႀကီး က မ်ဳိးႀကဲသူစာေဆာင္ရာျပည့္ ဂ်ဴဗလီ 
တြင္ ပါဝင္ရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းသာမိ 
ေၾကာင္း တရားေတာ္ျမတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။

 ထို႔အျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက မ်ဳိး 
ႀကဲသူစာေဆာင္သည္ ခက္ခဲသည့္ႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေနမ်ား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္ 
အခဲမ်ားႏွင့္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 

ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ မ်ဳိးႀကဲ 
သူ စာေဆာင္၏ အတြဲ ၁၀၀ ေျမာက္ ကို 
ဖတ္ရႈခဲ့ရၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်ဳိးႀကဲသူထုတ္ 
ေဝသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရင္း ၎တို႔ အ 
တြက္ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 မ်ဳိးႀကဲသူ စာေဆာင္ကို ထိုစဥ္က 
သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ 
မႈျဖင့္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပီးေမသာသနာျပဳ 
မ်ားမွ ပထမဆုံး ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ကမၻာလုံးဆိုင္ရာနွင့္ ျမန္မာ 
ျပည္ အသင္းေတာ္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား၊ 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး အ 
ေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အသိပညာေပး ႏိုင္ငံ 
ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား၊ စာေပ 
မ်ား တည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

 မ်ဳိးႀကဲသူ စာေဆာင္သည္ လက္ရွိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္စာေဆာင္မ်ားထဲ
တြင္ ေဆာင္ေရအမ်ားဆုံး ထုတ္ႏိုင္သည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ စာေဆာင္ျဖစ္ၿပီး အတြဲ 
ေပါင္း ၁၀၀ လည္း ျပည့္ေႁမွာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

 စာေဆာင္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
သည့္ က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “ဒီ 
စာေဆာင္မွာ အမ်ဳိးသမီးက႑နဲ႕ လူငယ္ 
က႑ကို ပါဝင္ထည့္သြင္းၿပီး ေရးသားေန 
ေၾကာင္း သိရတဲ့အတြက္ အင္မတန္မွကို 
ဂုဏ္ယူစရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ဆရာ 
ေတာ္ၾကီး ေပါလ္ခ်န္အင္းနမ္က ခ်ီးက်ဴး 
ခဲ့သည္။

 ေက်းဇူးတင္ မစၦားတရား ေတာ္ 
ျမတ္အျပီးတြင္ မ်ဳိးၾကဲသူ စာေဆာင္ရာျပည့္ 
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မ််ဳိးၾကဲသူ စာၾကည့္ 

တုိက္ကုိ သံအမတ္ႀကီး နွင့္ ကာဒီနယ္ၾကီး 
တုိ႔မွ ဖဲၾကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး မ်ဳိးႀကဲသူ စာေစာင္ 
အ တြဲ (၁၀၀) ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ အထိမ္းအမွတ္ 
အျဖစ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ အစီအစဥ္ကိုိ 
စီဘီစီအမ္ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း ဆက္လက္ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး စာေရးဆရာ ေမာင္စိန္ဝင္း 
(ပုတီးကုန္း) ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ေနဝင္းျမင့္ 
တို႔မွ ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ 

 ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ ညပိုင္းတြင္ 
ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ရာ သာသနာ အ 
သီးသီးမွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ႏွင့္ သီလွရွင္မ်ား၊ စာေပပညာရွင္ ဧည့္သည္ 
မ်ား၊ မ်ိဳးႀကဲသူကေလာင္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ဖိတ္ 
ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ ခဲ့ၾက 
သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ မ်ိဳးႀကဲသူအား 
ရွင္သန္ေစခဲ့ေသာ အယ္ဒီတာ ေဟာင္းမ်ား 
အားလည္း ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ 
ခဲ့သည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM-OSC

ေတာ္ႀကီး နီေကာ္လားစ္ မန္းထန္း၊ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ေပၚလ္ စိန္ထုန္း 
ဂေရာင္၊ လားရႈိးဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဖိလစ္ဇေဟာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာမွ ဖာသာရ္ လီယိုႏွင့္ ေမာ္ညဳိ 
ေပၚလ္ တို႔ ႂကြေရာက္၍ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ 
ကို ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

 ေကာင္းႀကီးေပးဖြင့္လွစ္ျခင္း အစီ 
အစဥ္တြင္ အေဆာင္သစ္အား ေကာင္းခ်ီး 
မဂၤလာပက္ျဖန္းျခင္း၊ ရဟႏၲာ ေပါလ္မီကီ 
(St. Paul Miki) ႐ုပ္တုအား ေကာင္းႀကီးေပး 
ျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ဖဲၾကဳိးျဖတ္  
ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အမွတ္တရသစ္ပင္စိုက္ျခင္း 
တို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ႂကြ 
ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားအား ညေနစာျဖင့္ ဧည့္ 
ခံေကၽြးေမြးခဲ့ကာ အထူး ဧည္သည္မ်ား ႏွင့္ 
အလွဴရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း 
အခမ္းအနား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ဂုဏ္ျပဳ အခမ္းအနားတြင္ ကိုရင္ 
မ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားက သီခ်င္း၊ အ 
ကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္  
မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ္ 
လားစ္ မန္ထန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ပီတာသန္းတို႔မွ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ 
တည္ေဆာက္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့ျခင္း အ 
တြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
ႏွင့္ အျခား ပါဝင္ကူညီၾကသူမ်ား အား ေက်း 
ဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

 ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တစ္ေဆာင္ 
တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တိုက်ဳိ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး Arch-
bishop Tarcisius Isao Kikuchi, SVD မွ 
အေဆာက္အဦးသစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ 
ႏိုင္ျခင္းအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး အားလုံး 
ႏွင့္အတူ ဝမ္းေႁမွာက္ပါေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ 
ေရးသားပို႔ပို႔ခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီး Arch-

bishop Tarcisius Isao Kikuchi, SVD 
သဝဏ္လႊာတြင္ ၎သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
မတိုင္မီက Caritas Japan  ျမန္မာႏိုင္ငံကို 
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ၎ 
ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ယခု 
လက္ရွိျမန္မာကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ 
သည္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိၿပီး ပိုမို တိုး 
တက္လာသည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ ခက္ခဲ 
ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ 
သားသမီးမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ဂုဏ္ 
သိကၡာကို ကာကြယ္လွ်က္ ခြန္အား အလင္း 
ေပးႏိုင္ရန္ ၾကဳိးစား ႐ုန္းကန္ခဲ့ သူမ်ားကို 
ကၽြႏ္ုပ္ ရင္ထဲမွ နက္ရႈိင္းစြာ ေလးစားပါ 
ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

 ဒႆနိကေဗဒ ဌာန ကက္သလစ္ 
ရဟန္း ျဖစ္သင္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာ 
ဆည္းပူးေနေသာ ကိုရင္မ်ားကိုလည္း ဆ 
ရာ ေတာ္ႀကီးက သခင္ခရစ္ေတာ္၏ သိုး 
ထိန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးတည္လွ်က္ 

တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအဖို႔ သိုးထိန္းေကာင္း 
မ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနပါ 
ေၾကာင္း လည္း သတင္းစကားပါးခဲ့သည္။

 သာသနာ၏ အနာဂတ္ တိုးတက္ 
ရန္ ရည္စူး၍ ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ား 
ပညာ ေကာင္းမြန္စြာ ဆည္းပူးႏိုင္ေရး အ 
တြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တည္ေဆာက္ 
ရန္ ကူညီပ့ံပိုးေပးခဲ့ေသာ တိုက်ဳိဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆ 
ရာေတာ္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီ 
ပ့ံပိုးေပးခဲ့ၾကေသာ အလွဴရွင္ အသီးသီးကို 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ 
ရာ ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ 
ဒႆနိကေဗဒ ဌါနမွ သတင္း ပါးခဲ့ပါသည္။

J ရွန္း L (W)

စာမ်က္ႏွာ ၆ မွ အဆက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CBCM) ၏ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ 
ပထမ(၆)လပတ္အစည္းအေဝးကို ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ မွ ၁၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ရာ 
က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ မလာေရာက္ႏိုင္ေသာ ဆရာ ေတာ္ အိုက္ဇက္ဓါႏုမွလြဲ၍ 
ဆရာေတာ္မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 အစည္းအေဝးအဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၲာကို ဆရာေတာ္ နီေကာလားမန္ထန္းက 
ရြတ္ဆိုခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္က ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္း စကား 
ႃမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ဘဝ၌ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကို 
ေရတြက္ရန္၊ ဥပမာအေနျဖင့္ မ်ိဳးၾကဲသူစာေစာင္၏ ရာျပည့္ဂ်ဴဘီလီျပည့္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ 
သန္လ်င္ရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္းအား အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ 
ထံသို႔ ျပန္လည္ဆက္ကပ္အပ္ ႏွံပြဲျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေဝငွသြားခဲ့ပါသည္။

အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး အသစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္း
 ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး 
ဖါသာရ္ ေမာရစ္ ၫြန္႔ေဝႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဖါသာရ္ အဲလ္ဘတ္ မ်ိဳးလြင္တို႔မွာ သက္တမ္း၂ 
ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးသစ္အျဖစ္ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာမွ ဖါသာရ္ ပီတာ စိန္လိႈင္ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴးသစ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ ဖါသာရ္ လူးဝစ္ရဲျမင့္ကိုလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္အတည္ ျပဳခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယ(၆)လပတ္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ 
တာဝန္လႊဲ ေျပာင္းထမ္းေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

ကေလးသူငယ္အား အကာအကြယ္ေပးေရးမူဝါဒ
 ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကေလးသူငယ္အား အ 
ကာအကြယ္ေပးေရးမူဝါဒကို ေရးဆြဲၿပီး ဗာတိကန္ရွိ သာသနာျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာ ရဟန္း 
မင္းႀကီး႐ံုးေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ သြန္သင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ံုးေတာ္မ်ားသို႔ ယ 
မန္ႏွစ္ကတည္းက ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္လ်က္ရွိပါသည္။

လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ 
 လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဖါသာရ္ မာရီယားႏို စိုးႏိုင္ က 
သတင္းတု၊ သတင္းမွားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းလြဲမေရာက္ေစေရးအတြက္ မိမိတို႔ဘက္မွ  ဧဝံေဂ 
လိ သတင္းေကာင္းႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သတင္းစကားမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ 
လႊင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ သာသနာေတာ္၏ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ 
သည္။ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ အသင္းဂိုဏ္းမွ စစၥတာ ဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္သည္ လူထုဆက္သြယ္ေရး 
ေကာ္မရွင္(ဗဟို) ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

 သာသနာမ်ားႏွင့္ ဧဝံေဂလိအမႈေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတးသီခ်င္းမ်ား ထုတ္ 
လုပ္ရာတြင္ စတူဒီယို တရီနီတ (Studio Trinita') ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ 
ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

ၽ RVA ၏ ဘာသာစကား(၇) မ်ိဳး ထုတ္ေဝသူမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လု
ပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အာခါ ဘာသာစကားႏွင့္ ကယား ဘာသာစကား တို႔ကိုလည္း 
RVA အစီ အစဥ္တြင္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံလူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ 
ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ ဆရာေတာ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

စိန္ဂ်ိဳးဇက္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္
စာေမးပြဲတြင္ က်႐ံႈးခဲ့သူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္သည့္စာေမးပြဲ (SupplementarY) ထားရွိ 
ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္မ်ားက အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ ရ 
ဟန္း ျဖစ္တကၠသိုလ္ကို ျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
႐ံုးေတာ္အသိအမွတ္ျပဳ ဓမၼတကၠသိုလ္ အဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္မည့္အဆိုကို ဆရာေတာ္မ်ားက 
အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

 အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ဝိ 
ညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးဟူ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
သံုးပါးထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလုပ္ငန္း
 ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာသနာေတာ္က ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ
လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ Fr. Amal   Raj  က လူမႈ-သာသနာ့အက်ိဳးျပဳ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ 
လက္ရွိ အေျခအေနကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္ႀကီး 

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေအာက္ရွိ သာသနာမ်ားက ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄-၁၅ ရက္တို႔ 
တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလက္ေအာက္ရွိ သာသနာမ်ားက ဒီဇင္ဘာ 
၂၈-၂၉ ရက္တို႔ တြင္လည္းေကာင္း အစည္းအေဝးအသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာ 
က႑အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 
မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလက္ေအာက္ ရွိသာသနာမ်ားတြင္ ဇံုႏွစ္ခုခြဲ၍ ဇံု(၁)တြင္ 
ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ လား႐ိႈး၊ ဇံု(၂)တြင္ မႏၱေလး၊ ကေလး၊ ဟား ခါးဟူ၍ အပိုင္းခြဲၿပီး 
ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ ပါသည္။

ဖိုကိုလာေရလႈပ္ရွားမႈ
 ဗီဗီယန္အားပံုက ဖိုကိုလာေရလႈပ္ရွားမႈ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အား တင္ျပခဲ့ ပါသည္။ သာသနာ(၁၆)ခုမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဖိုကိုလာေရလႈပ္ရွားမႈ 
ဆိုင္ရာ မြမ္းမံ သင္တန္းကို ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္ (၁၉-၂၄) ရက္အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဖိုကိုလာေရဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးပြဲကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ 
တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၉-၂၂)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CRCM)
 ျမန္မာႏိုင္ငံဗာတိကန္သံအမတ္တက္ေရာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ သူေတာ္စင္အသင္း 
ဂိုဏ္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၆) လပတ္အစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အစည္းအေဝးႏွင့္ တိုက္ဆိုင္က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံသူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရးဆြဲထားေသာ ကေလး 
ငယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာလူရြယ္မ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးေရးမူဝါဒကို ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဗာတိကန္သံအမတ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာျခင္း
 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတိကန္သံအမတ္ျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္ အ 
စည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသျဖင့္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ 
စကားျမြက္ၾကားၿပီး ဗာတိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား သံတမန္ ထူေထာင္လိုက္ႏိုင္ျခင္း အ 
တြက္ ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုခဲ့ပါသည္။

ေကာ့ေတာင္ငယ္သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္း
Kottongnae Congregation 

 ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေကာ့ေတာင္ငယ္ သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမွ ဘရာ 
သာရ္ ဂ်ိမ္းစင္း က မိမိတို႔ အသင္းဂိုဏ္းကို ျမန္မာျပည္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း အတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတိကန္သံအမတ္အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ ေကာ့ေတာင္ငယ္သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမွ ကိုရင္ႏွင့္ သီလရွင္မ်ား လာေရာက္ သာ 
သနာျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားပါေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ဗာတိကန္သံအမတ္၏ဩဝါဒစကား 
 ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗာတိကန္သံအမတ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္ကလည္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၌ ဗာတိကန္ သံ႐ံုးဖြင့္လွစ္ခြင့္ရေရးအတြက္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိေသာ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘိုကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ အာရွကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 
ဥကၠ႒အျဖစ္ အေရးခံရျခင္းအတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ႃမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ခရစၥမတ္ကာလအတြင္ ဖယ္ခံုသာသနာသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အေတြ႕အၾကံဳကိုလည္း 
ျပန္လည္ေဝမွ်ခဲ့ ပါသည္။

 ဆက္လက္၍ သံအမတ္ႀကီးက ဗာတိကန္ အမႈထမ္းမ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ ဩဝါဒကို ျပန္လည္ေဝမွ်ရာတြင္ သာသနာ၏သိုးထိန္း တခ်ိဳ႕က သာသနာ 
ေတာ္ကို ျပန္လည္ညႇိဳးႏြမ္းေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အထူးပင္စိုးရိမ္ပူပန္ 
မိေၾကာင္း၊ လိင္မႈေရးရာအလြဲသံုးျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးျခင္း၊ ဩတၲပၸစိတ္ကို 
အလြဲသံုးျခင္း စသည့္အလြဲသံုးျခင္း(၃)မ်ိဳးကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗာတိကန္၌ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ရွိေၾကာင္း 
ႃမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။

က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္
 က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ ဒါ႐ိုက္တာ၏တာဝန္ သက္တမ္းကို အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္မွ 
(၅) ႏွစ္အထိ ထားရွိရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၁)ရက္ 
ႏွင့္အနီးဆံုး တနဂၤေႏြတြင္ ေကာက္ခံရရွိေသာအလွဴေငြမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆ
ရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏က်န္းမာ ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔ရန္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
က ထပ္မံအတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏိ ုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြ ဲ႕ခ်ဳပ္ CBCM ၏
၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ပထမ (၆) လပတ္ မ်က္ႏွာစံ ုညီ အစည္းအေဝး



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 9

လူငယ္မ်ားအေရးအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ညီလာခံ
 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ဗာတိကန္တြင္ 
က်င္းပခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ညီလာခံ၌ လူငယ္မ်ားအေရးကို ဦးတည္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္တိုင္တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္က ေဝမွ်ရာတြင္ 
သာသနာေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ဝိညာဥ္ေရးလမ္းစဥ္၌ အေဖာ္ျပဳႏိုင္ရန္ 
ပိုမို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းတစ္ပါးႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ 
ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ႃမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဒီဇင္ဘာ ပထမအပတ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ(၅)ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ ကေမၻာ 
ဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံု ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ဧည့္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္လႈပ္ရွားမႈ
 ရာသီဥတုႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ ရာကက္သလစ္လႈပ္ရွားမႈ (The 
Global Catholic Climate Movement - GCCM) ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၃ 
ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း သီလရွင္မ်ားအသင္းဂိုဏ္း၏ အစည္းအေဝးခန္းမ 
ေဆာင္တြင္ တရားဝင္စတင္ခဲ့ပါသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ စာခြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ Laudato si ကို အေျခခံ၍ 
ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မည့္သူမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၃၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔အထိ သင္တန္း 
ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ သာသနာတစ္ခုစီမွ ဆက္လက္၍သင္တန္းေပးႏိုင္ 
မည့္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတက္ေရာက္ပါ မည့္အေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားထားပါသည္။

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းေကာ္မရွင္
 ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းေကာ္မရွင္၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ နီေကာလားမန္ထန္းက 
အသစ္ထြက္ ရွိေသာ မစၦားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္းစာအုပ္ကို Myanmar Language Edition of 
the First Typical Version ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ရသည့္အေၾကာင္း ရွင္းျပရာ၌ ယခင္ 
အသံုးျပဳေသာစာအုပ္မွာ ဗာတိကန္အသိအမွတ္ျပဳ (Recognitio Version) ျဖစ္ၿပီး ယခု 
ဝိနည္းစာအုပ္ (Typical Version) ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာရန္ ျပင္ ဆင္ေပးေသာ 
စာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အား တင္ျပခဲ့ပါသည္။

 ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရာ အေႏွာကင္းေသာဂ်ံဳျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
စပ်စ္ရည္ကိုလည္း ဓာတုေဆးဝါးကင္းစင္ေသာစပ်စ္သီးျဖင့္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ ျပခဲ့ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ျပဳလုပ္ရန္ ဂ်ံဳကို ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေရာင္းဆိုင္တြင္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 မစၦားတရားအတြက္ စစ္မွန္ေကာင္းမြန္ေသာ စပ်စ္ရည္ရရွိရန္အတြက္ စပ်စ္ရည္ 
ျပဳလုပ္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းကို အစည္းအေဝးေခၚယူက်င္းပရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆရာေတာ္ပီတာလွအား တာဝန္ခံ ဆရာေတာ္ 
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္အစည္း
အေဝးကို လာမည့္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမႈေဆာင္ အတြင္ေရးမႈး
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

 မဂၤလာေဆာင္ပြဲအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ၾကသကဲ့သို႔ တာဝန္ေက်ေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ 
ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ မဂၤလာမေဆာင္မီ ႀကဳိတင္ျပင္ 
ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္က 
လူငယ္မ်ားကို တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာေရး ယခုလ ဇန္နဝါရီလထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CBCM ေက်ာင္းတိုက္၌ ဆရာ 
ေတာ္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားပါဝင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ၿပီး ၎ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးအား 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။

 “ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရစ္စစ္ Valentine Day 
တစ္ခုမွာေပါ့ေလ ၿပီးခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ေလာက္ကျဖစ္မယ္ ထင္ပါ 
တယ္။ သူလူငယ္ေမာင္မယ္ေတြအတြက္ သူေျပာခဲ့တဲ့ 
စကားေလးတစ္ခြန္းရွိတယ္ေပါ့။ အဲ့ဒါဘာလို႔ဆိုရင္ ငါတို႔ 
မဂၤလာေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဘယ္ေနရာမွာေဆာင္မယ္။ ဘယ္ 
လိုမ်ဳိး က်င္းပမယ္ဆိုတာကို အာ႐ုံထားတာထက္ ငါတို႔ 
မဂၤလာေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ထားတဲ့ဂတိကို ဘယ္လိုမ်ဳိး 
ငါတို႔ ေဆာင္ထိန္းၾကမယ္ တန္ဖိုးထားၾကမယ္ဆိုတာကို ဦး 
စားေပးပါဆိုတဲ့ စကားေလး လမ္းၫႊန္မႈ တစ္ခုရွိတယ္ေပါ့။ 
ဆိုေတာ့ အခုဆိုရင္ ေတြ႕ရတာက Pre-wedding စသည္ 
ျဖင့္ေပါ့ေနာ္ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ကတည္းကိုက ဓာတ္ပုံေတြ 
႐ိုက္ၾကမယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္ တတ္ႏိုင္တဲ့သူကလည္း 
တတ္ႏိုင္တဲ့သူေလ်ာက္ေပါ့။ အဲ့လိုမ်ဳိး ျပင္ဆင္သလိုပဲ 
တကယ္ပဲ ကိုယ့္မိသားစု တစ္ခုကို တည္ေဆာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
ငါအေဖျဖစ္လာရင္ ငါအေမျဖစ္လာရင္ ငါ့ရဲ႕ဇနီးသည္ 
အတြက္ ငါ့ရဲ႕ခင္ပြန္းသည္အတြင္ ငါဘယ္လိုမ်ဳိးတာဝန္ 
ေက်တဲ့ ခင္ပြန္းသည္ ဇနီးသည္ျဖစ္မလဲ။ ငါ့ရဲ႕ သားေတြ 

သမီးေတြအတြက္ ဘယ္လိုမ်ဳိး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ 
ငါတို႔ဘယ္လိုမ်ဳိးျပင္ဆင္မလဲ။ ငါ့ရဲ႕ မိသားစုဘဝမွာ ေတြ႕ဆုံ 
ႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲေတြက ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ။” ဟု မဂၤလာ 
မေဆာင္မီ အိမ္ေထာင္ရွင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ 
ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးက လူငယ္မ်ား 
ကို တိုင္တြန္းခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးက အိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္ သံသယ 
အက္ေၾကာင္းသည္ အိမ္ေထာင္ ၿပဳိကြဲသြားသည့္အထိ ျဖစ္ 
ေစႏိုင္ၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္ဘဝတြင္ မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္ 
သံသယျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သတိထားေရွာင္က်ဥ္
သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

“သံသယအက္ေၾကာင္းဆိုတာ အင္မတန္မွ သတိထားရမယ့္ 
ကိစၥေပါ့။ လင္နဲ႕ မယားဟာ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္မို႔ 
သံသယျဖစ္သြားၿပီဆိုတာနဲ႕ ဒီအက္ေၾကာင္းေလးေပၚမွာ 
မူတည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကြဲျပားသြားတဲ့အထိကို ျဖစ္သြားႏိုင္ 
တယ္ေပါ့။ မိသားစုတစ္ခု ၿပဳိကြဲသြားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
သံသယအက္ေၾကာင္းျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အျပဳအမူေတြ အေျပာ 
အဆိုေတြ အေပါင္းအသင္းေတြေပါ့။ တစ္ဖက္မွာလည္းပဲ 
အရင္က ကိုနဲ႕ ေျပာမနာ ဆိုမနာ ေပါင္းသင္းခဲ့တဲ့သူေတြရွိ
လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြက အိမ္ 
ေထာင္က်သြားၿပီဆိုရင္ နဂိုလိုမ်ဳိး ေနာက္တာေျပာင္တာ 
ေျပာတာဆိုတာေတြက ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းက ကိစၥမရွိေပမယ့္ 
ခင္ပြန္းသည္၊ ဇနီးသည္ ေရွ႕မွာေတာ့ ဒါလည္း သတိထား 
ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ေပါ့။” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဘဝလက္တြဲေဖာ္ကို 
အခ်ိန္ယူေသခ်ာေလ့လာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာဝင္ 
လူငယ္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ 
ရာမိဘမ်ားႏွင့္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွလည္း 
ျပင္ဆင္လမ္းၫႊန္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ ကိုရင္၊ 
သီလရွင္ေတြ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စနစ္ 
တက် ျပင္ဆင္ေပးဖို႔လို႔တယ္။ ဆိုေတာ့ အဓိက ကေတာ့ 
လက္ဦးဆရာ မည္ထိုက္စြာ ပုဗၸစရိယမိနွင့္ဖဆိုတဲ့အတိုင္း 
ကိုယ့္အိမ္မွာ အေမနဲ႕ အေဖက စည္းစည္းလုံးလုံးေလး 
တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ သည္းခံမယ္၊ ခြင့္လႊတ္မယ္၊ 
နားလည္မယ္ စသည္ျဖင့္ ေျပရာ ေျပၿငိမ္းေနၾကမယ္ဆိုရင္ 
ဒါက ကိုယ့္ရဲ႕  သားေလးေတြ သမီးေလးေတြ တစ္ခ်ိန္မွာ 
မိသားစုမွာ အေဖအေမေတြျဖစ္လာမယ့္ လူငယ္ေမာင္မယ္ 
ေလးေတြကို သူတို႔က ပုံသြင္းေပးရာ ေရာက္တာေပါ့။” ဟု 
ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

   ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM-OSC

တာဝန္ေက်ေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ 
ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္တိုက္တြန္း

EIwfudkapmifhaomolonf rdrdtoufudk xdef;odrf;apmifha&Smuf\/



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ မန္းဆိန္းဟီွ သည္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ငပု 
ေတာၿမိဳ႕မွ စက္ေလွျဖင့္ ေတာင္ေခ်ာင္း 
သာသနာသို႔ ထြက္ခြာၿပီး ညေန ၃ နာရီ 
ခြဲအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ေခ်ာင္း သာသနာသို႔ 
ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။
 ေတာင္ေခ်ာင္း သာသနာ ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ စိန္ေပါလ္ သီလ 
႐ွင္မ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ားက လိႈက္လိႈက္လွဲ 
လွဲ ႀကိဳဆုိၾကခဲ့ၾကၿပီး အဖဆရာေတာ္ ဘု 
ရားမွ ဘာသာဝင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ 
အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 ညေန ၇ နာရီတြင္ အဖဆရာေတာ္ 
ဘုရားအား ေတာင္ေခ်ာင္းသာသနာ႐ွိ ဘာ 
သာဝင္ သားသမီးမ်ားက ဂုဏ္ျပဳ အက ပ 
ေဒ သာျဖင့္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ 
နာရီခြဲတြင္ အဖ ဆရာေတာ္ဘုရား သည္ 

ဘာသာေပါင္းစံု ႏွစ္သစ္မဂၤလာ စုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲအခမ္းအနား
 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ပုသိမ္ 
ၿမိဳ႕စိန္ပီတယ္ ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းဝင္းရွိ 
သာသနာ့ခန္းမ ေဆာင္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၲာ 
(ျမန္မာ) မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ဘာသာ 
ေပါင္းစံု ႏွစ္သစ္ မဂၤလာစုေပါင္း ဆုေတာင္း 
ပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ တစ္ရက္ 
နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ၎ ဘာသာေပါင္းစုံ ႏွစ္သစ္ဆု 
ေတာင္းပြဲ အခမ္းအနားကို နံနက္ (၉) နာရီ 
တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး  ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ 
ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီမွ အဖြင့္ဆုေတာင္း ေမတၲာ 
ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္စကားျမြက္ၾကားေပးခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ 
ဘာသာႀကီး (၄) ဘာသာ၏ အ ႀကီးအကဲ 
မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီမီးတိုင္မ်ားကို ထြန္းညွိ 

ၾကၿပီး ဘာသာႀကီး (၄)ဘာသာ ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းစီ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္အမွာ 
စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ 
သစ္ မဂၤလာေတးသီခ်င္းမ်ား ကေလးငယ္ 
မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအကပေဒသာမ်ားျဖင့္ 
ႏွစ္သက္ကို ႀကဳိဆိုခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ တက္ 
ေရာက္လာၾကေသာ ဘာသာႀကီး (၄) ခုမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ဘာသာႏွင့္ 
အျခားဘာသာမ်ား အေပၚၿခံဳငံုသံုးသပ္ အၾကံ 
ဥာဏ္မ်ားေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္း ေတာ္ႀကီး မြန္စီေညွာ္ ဝီးဖရက္ 
ျမင့္စိုးမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး 
အခမ္းအနား ကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ ေတာင္ေခ်ာင္းသာသနာ သို႔ သိုးထိန္းနယ္လွည့္ခရီးစဥ္တြင္ 
လူငယ္ ၁၁၀ ေယာက္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းမဂၤလာေတာ္ျမတ္ခံယူခဲ့

သာသနာ့ ခန္းမေဆာင္ကို ေကာင္းခ်ီးေပး 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး  ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မစၦား 
တရားကို ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ၎မစၧား တရား 
ေတာ္ျမတ္တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူငယ္ 

၁၁၀ ေယာက္သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ 
မန္းဆိန္းဟွီ၏ လက္ေတာ္မွ ခရစၥမား အား 
ေပးျခင္းမဂၤလာေတာ္ျမတ္ ခံယူခဲ့ၾကသည္။ 
ထို႔ေနာက္ အဖဆရာေတာ္သည္ ဘာသာ 

ဝင္မ်ားႏွင့္ ရဟန္း၊ သီလွရွင္မ်ားကို နႈတ္ 
ဆက္ကာ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ပုသိမ္ 
သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

Pathein OSC

 ဇန္နဝါရီလ၏ ေမြးေန႔ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဘာစကို၊ စစၥတာရ္ 
ပါစကား၊ စစၥတာရ္ေဒါရစ္၊ စစၥတာရ္ အိုင္ရင္း၊ စစၥတာရ္အန္းရိုစ္ တို႔၏ ေမြးေန႔ပြဲကို ဇန္နဝါရီလ 
၅ ရက္က ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မင္းႀကီးလမ္းရွိ သီလရွင္အဖြားေဆာင္တြင္ 
စုေပါင္းက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 ေမြးေန႔ပြဲကို ညေန (၅) နာရီခန္႔တြင္ စစၥတာရ္ လူစီယား၏ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ 
စတင္ခဲ့ၿပီး ၎ေမြးေန႔ပြဲသို႔ ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြ်န္မန္းဆိန္းဟွီ တက္ေရာက္ 
ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေမြးေန႔နႈတ္ခြန္းဆက္ ၾသဝါဒစကား ႁမြက္ၾကားေပးခဲ့သည္။

 ထို႕ေနာက္ ေမြးေန႔ကိတ္အားေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ၾကကာ ေမြးေန႔ရွင္မ်ားမွ ေမြးေန႔ 
ကိတ္ကို ႂကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားအား ေဝငွခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ေမြးေန႔ရွင္ 
မ်ားမွ တည္ခင္းေကၽႊးေမြးေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို  အတူတကြ သံုးေဆာင္ၾကပါသည္။ 

 အဆိုပါေမြးေန႔ပြဲ အခမ္းအနားသို ့တက္ေရာက္လာေသာ ပုသိမ္-မိခင္အသင္းမွ 
အဖြားေဆာင္အတြက္ ဆန္ (၁) အိတ္၊ ဆီ (၂) ဘူး တို႔ကိုလွဴဒါန္းခဲ့ရာ စစၥတာရ္ႀကီး 
အန္းရိုစ္မွ လက္ခံ ေပးခဲ့ပါသည္။

နန္ ့ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

သီလရွင္အဖြားေဆာင္တြင္ က်င္းပေသာ ေမြးေန႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 ပုသိမ္ သာသနာ၏ ေကာ္မ႐ွင္ အ  
သီသီးမွ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားသည္ လိြဳင္ေကာ္ 
သာသနာသို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ညေန 
၃ နာရီခြဲတြင္ ေရာက္႐ွိၾကၿပီး လိြဳင္ေကာ္ ဆ 
ရာေတာ္ စတီးဖင္းေတ်းဖဲအား ႐ုိေသ ဂါရဝ 
ျပဳရင္း ခရစၥမတ္ကယ္ရယ္သီခ်င္းျဖင့္ ႏုတ္ 
ဆက္ ခဲ့ၾကသည္။

 ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ 
နာ ရီ မွ စတင္၍ ပုသိမ္သာသနာ ႏွင့္ လိြဳင္ 
ေကာ္ သာသနာ တို႔သည္ သာသနာ့ လုပ္ 
ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 
ေတြ႔ဆံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ျပဳလုပ္ၾက 

ပါသည္။ 

 ဤေတြ႔ဆံုပြဲကို လိြဳင္ေကာ္ ဆရာ 
ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး မိ 
ခင္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဓမၼဆရာအဖြဲ႔အစည္း၊ မာ 
ရီယာ တမန္ေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ 
ေဆာင္ မႈမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြး ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးအခ်ိန္တြင္ 
လိြဳင္ေကာ္သာသနာ ၏ ေကာ္မ႐ွင္ အသီး 
သီးမွ႐ုံးမ်ားသို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို 
ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ 

PATHEIN OSC

ပုသိမ္၊ လိြဳင္ေကာ္ သာသနာႏွစ္ခု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

 သက္ေထြး လူငယ္မ်ား အတြက္ 
(၄) ရက္တာ သင္တန္းတစ္ရပ္ကုိ ပုသိမ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္႕ပီတယ္ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ မွ 
၂၉ ေန႔ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ၂၆ ရက္ ညေန (၆) နာရီတြင္ အ 
ဆိုပါ သင္တန္းကုိ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး မြန္စီေညာ္ ဝီးဖရက္ျမင့္စိုးမွ အဖြင့္ 
ဆုေတာင္း ေမတၱာျဖင့္ ဖြင္႕လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး 
ၾသဝါဒ လမ္းၫႊန္အမွာစကား မြက္ၾကားေပး 
ခဲ့ပါသည္။

သမီးငယ္ JU JU ANGEL အတြက္ ရည္စူး၍ ညေနစာလွဴဒါန္း

 ကြယ္လြန္သူသမီးငယ္ Ju Ju Angel အားရည္စူး၍ အိုင္ယာလန္ႏုိင္ငံတြင္ 
ေနထိုင္ၾကေသာ အဘိုး၊ အဖြား၊ မိဘမ်ားမွ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ ညေနတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ ့၊ 
မဟာေဗာဓိလမ္းရိွ St. Bruno ပရဟိတေဂဟာသို႔လာေရာက္၍ ကေလးမ်ားအားညေနစာ 
အာဟာရအျဖစ္ ဒန္ေပါက္ႏွင့္ အခ်ဳိရည္တို႕အား ေကြ်းေမြးလွဴဒါန္းသြားခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ထိုသို႔လွဴဒါန္းျခင္းအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ Bro ႀကီး Vincent မွ  ေက်းဇူးတင္စကားေျပာ 
ၾကားခဲ့ၿပီး ကြယ္လြန္သူသမီးငယ္ Ju Ju Angel အတြက္ ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္အတူတကြ 
ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾသည္။

နန္ ့ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

သက္ေထြးလူငယ္သင္တန္း

 သင္တန္းတြင္ မြန္ဆီေညာ္ ဝီး 
ဖရက္ ျမင့္စိုး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖရန္စစ္၊ Sis-
ter ႏိုအယ္လင္း၊ ဓမၼဆရာမ ေဒၚအယ္မာ၊ 
ဓမၼဆရာမ ေဒၚစီစီတို႕မွ အသီးသီးပို ့ခ် ေပး 
ခဲ့သည္။ 

 ၎ သက္ေထြး လူငယ္သင္ 
တန္းတြင္ လူငယ္(ကေလးငယ္) စုစုေပါင္း 
(၈၀) ဦး တင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္(၁၀)
ဦး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကို ခံယူ 
ခဲ့ၾကသည္။

နန္ ့ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

  ေတာင္ ငူသာသနာ မိတ္ သလင္  ေတာင္ တိုက္ နယ္ ႐ွိ ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္ 
းဒကာမ်ား၏ ဝတ္  ေစာင္ ့ပြဲ၊ႏွစ္ ပတ္ လည္ အစည္ းအ ေဝးႀကီး၊ ႏွစ္ သစ္ ကူးပြဲႏွင့္ ့ဘုရား၏ သန္ ႔ 
႐ွင္ း ေသာမယ္  ေတာ္ သခင္ မပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ႏွင့္ ဇႏၷဝါရီ ၁ ရက္  ေန႔မ်ားတြင္  ေတာင္ နန္ းခ်ိဳ 
ေအာက္   ေက်းရြာ၊ ဘုရား၏သန္းရွင္း  ေသာမယ္  ေတာ္ သခင္ မ  ေက်ာင္း ေတာ္ ႀကီး၌ က်င္ းပ 
ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။  

 ေက်ာင္ းထိုင္ ဘုန္ း ေတာ္ ႀကီး Rev. Fr. Richard Ah Kho ႏွင္ ့ Sister ဘက္ နက္ ဒက္ 
ျမတ္ ႏွင္ းႏြယ္ တို႔မွ သြန္ သင္ ခ်က္ မ်ား  ေဝမ်ွ ေပးခဲ့ၿပီး သာသနာျပဳက ေလးမ်ားအတြက္  ေပ်ာ္ 
ပြဲ႐ႊင္ ပြဲႏွင္ ့ တိုက္ နယ္ လုံး  ေက်းရြာအသီးသီးမွ ေဘာ္ လီ ေဘာၿပိဳင္ ပြဲ က်င္ းပခဲ့ၾကပါသည္ ။ 

 ပထမဆုကို  ေတာင္ နန္ းခ်ိဳ ေအာက္ ေက်းရြာ မွလည္ း ေကာင္ း၊ ဒုတိယဆုကို သံ 
ေတာင္ က ေလး ေက်းရြာ၊ တတိယဆုကို နဂါး  ေတာင္  ေက်းရြာတို႔မွ ဆြတ္ ခူး ရရိွခဲ့ၾကကာ ဝတ္  
ေစာင္ ့ပြဲတြင္  ပါဝင္ ခဲ့သူ (၂၉) ဦးရိွပါသည္ ။  

ဒက္ ဇူးမယ္ (I.S.R)

 ေတာင္ ငူသာသနာ မိတ္ သလင္  ေတာင္ တိုက္ နယ္ ႐ွိ ဓမၼဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္ းဒကာမ်ား ဝတ္  ေစာင္ ့ပြဲ၊ ႏွစ္ ပတ္ လည္ အစည္ းအ ေဝးႀကီး



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားဟာ အငိုမ်က္လံုး၊ အေၾကာက္မ်က္ႏွာ၊ ေၾကကြဲႏွလံုးေတြနဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကိုေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိုင္းအဝိုင္းကိုပါ သတင္းစကား ပါးလိုပါတယ္။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံရဲ႕ ေလာဘေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အမိ 
ဧရာဝတီျမစ္ကို ဆံုး႐ံႈးရေတာ့ မယ့္အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆင္းရဲသူလူတန္းစားကို အားေပးေထာက္ခံဖို႔ စိတ္ 
ေကာင္းႏွလံုးေကာင္း ရွိသူအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။

ဧရာဝတီဆိုတာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ျမစ္တစ္စင္းသက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕ကို ေရာင္းကုန္တစ္ခုလို ကုန္ကူးဖလွယ္လို႔ မရပါဘူး။ ဧရာဝတီျမစ္ဟာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားတဲ့ မိခင္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီရဲ႕သမိုင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔အတူ ပါဝင္ စီးေမ်ာ 
ေနခဲ့ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ဧရာဝတီဟာ လည္ဆြဲရတနာတစ္ပါးလိုပါပဲ။ ဧရာဝတီျမစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို ျဖတ္သန္းၿပီး မိုင္ေပါင္း 
ေထာင္ေက်ာ္ စီးဆင္းေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့သမိုင္းရဲ႕ဝမ္းေျမာက္စရာျဖစ္ရပ္၊ ေၾကကြဲစရာျဖစ္ ရပ္နဲ႔ ပဋိပကၡအရပ္ရပ္ေတြကို ဧရာဝတီက သက္ေသခံ 
ေနပါတယ္။ ဧရာဝတီျဖစ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ပန္းတိုင္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ဧရာဝတီဟာ ျပည္သူျပည္သားတို႔ရဲ႕ စားဝတ္ေန 
ေရးအတြက္ က်ရာတာဝန္ကို မပ်က္မကြက္ လိုက္ပါ ထမ္းေဆာင္ေပးေနပါတယ္။  သူ႕ရဲ႕ခမ္းနားထည္ဝါပံု၊ ေတာင္အသြယ္သြယ္ကို ေကြ႕ပတ္စီး 
ဆင္းပံု၊ ႏိုင္ငံရဲ႕အသည္း ႏွလုံးတစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းပံုနဲ႔ ဆင္းရဲသားလယ္သမားေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဟာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မြန္ျမတ္တဲ့ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဘုရားပုထိုးေတြကို ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး တည္ထားတာျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဧရာဝတီျမစ္ဟာ အသန္႔ရွင္း အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာသေကၤတတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုသန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္တဲ့မိခင္ျမစ္တစ္စင္းဟာ အခု ေရာင္းကုန္တစ္ခုလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံကေန ရသမွ် အကုန္လံုး 
လိုခ်င္ေနပါေတာ့တယ္။ သူတို႔ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အေျခအေနကို အက်ပ္ကိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ေျမာက္ 
ပိုင္းေဒသေတြမွာ သူတို႔ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြကို လူကုန္ကူးေနၾကပါတယ္။ အခုလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အမိ ဧရာဝတီျမစ္ဟာ အဲဒီလို 
ကံၾကမၼာမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါၿပီ။ မၾကာျမင့္မီက ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အေျခအေနအရပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းႏိုင္ငံေတြဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
တိုင္းျပည္ကို ပိုမိုဖိအားေပးလာ ၾကပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း စတာေတြကို စိတ္ လြတ္လက္လြတ္လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။ 

ဒီအခ်ိန္ဟာ စိတ္ႏွလံုး မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ကာလပါပဲ။

ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ေသဒဏ္ခ်လိုက္သလိုပါပဲ။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလယ္သမားေတြဟာ စားဝတ္ေနေရးဒုကၡ
နဲ႔ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္တယ္။ ဒီဆိုးက်ိဳးက ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္က ေစတီပုထိုးေတြအေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕သစ္ 
ပင္ပန္းမာလ္နဲ႔ တိရစၦာန္ ေတြေသေၾကပ်က္စီးႏိုင္တယ္။ တကယ့္ကို ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာေကာင္းတဲ့အေျခအေနပါ။ ေရကာတာဟာ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းဟာ ရွည္ၾကာေနတဲ့စစ္ပြဲကို အဆိပ္ရည္ထပ္ေလာင္းလိုက္သလိုပါပဲ။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္လည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ေမွာင္မိုက္တဲ့အနာဂတ္က ေစာင့္ေနပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဒီလိုခံစားရဖို႔ မထိုက္တန္ပါဘူး။ အနာဂတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔အတြက္ 
ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကို ရပ္ပစ္လိုက္ရပါမယ္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ဟာ သတၲိရွိရွိနဲ႔ ေရကာတာစီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာဝတီ 
ျမစ္ကို အလြဲသုံးစားျပဳမယ့္ ဘယ္စာခ်ဳပ္မ်ိဳးကိုမဆို ပယ္ဖ်က္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးက ေထာက္ခံမယ္ဆိုတာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
ယံုၾကည္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ဖုိ႔ ေထာက္ခံသူေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ ကုိယ့္မိဘကို အသံုးခ်လိုတဲ့ သား 
သမီးမ်ားလိုပါပဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕အမိ ဧရာဝတီျမစ္ကို ေရာင္းစားခဲ့တဲ့သူေတြကို သမိုင္းက ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္လႊတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးရဲ႕ကိုယ္စား၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ ကိုယ္စား သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူအားလံုးကို 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အခိုင္အမာေတာင္းဆိုခ်င္တာကေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕မိခင္ ဧရာဝတီျမစ္ကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်မယ့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ရပ္တန္းကရပ္ၾကပါ။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး ကိုလည္း ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို အတူတကြလက္တြဲၿပီး ကာကြယ္ၾကပါလို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္
တို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ပန္းတိုင္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ဖ်က္ဆီးမယ့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအားလုံးကို ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး တြန္းလွန္ သြား 
လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘို၊ DD, SDB
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕မိခင္ ဧရာဝတီျမစ္ကို ေရာင္းမစားၾကပါနဲ႔ေတာ့

ျမစ္ဆံု ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို အၿပီးအပိုင္ ရပ္တန္႔ေရး ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိ ၏ သဝဏ္လႊာ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 13

၃၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ လူငယ္မ်ားေန႔ ပြဲေတာ္ | ပနားမား ႏိုင္ငံ | ၂၂ -၂၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၉

ပနားမား ႏိုင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္လာေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ခရီးဦးႀကိဳျပဳခဲ့ၾကသည္

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားအား မိန္႔ခြန္းစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္

ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ စင္ျမင့္ႏွင့္ ကြင္းျပင္

ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔၏ အပိတ္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ
လူထု ပရိတ္သတ္  ၇ သိန္းခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

လူငယ္မ်ား၏ အာပတ္ေျဖျခင္းကိုနားေထာင္ေပးခဲ့သည္

ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ စု႐ံုးေရာက္ရွိလာၾကေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရသူ 
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေမး ။    ။ အခုလို အဖဆရာေတာ္နဲ႕ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း 
ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုယ္ေတာ္။ လက္ 
ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးနဲ႕ 
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိရ 
ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း 
ေတြအေၾကာင္း သိပါေစ။

ေျဖ ။     ။ အခုဒီလ (ဇန္နဝါရီလ) ၁၃ ကေန ၁၅ အထိ 
ျမန္မာတစ္ႏိုင္လုံးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ကာ 
ႏြန္ ဘြဲ႔ရထားတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ဖိတ္ၿပီး အဓိက 
ကေတာ့ ဒီ Tribunal (ခုံ႐ုံး) ေပါ့၊ Marriage နဲ႕ ပတ္သက္ 
တဲ့ Tribunal ကို Established လုပ္ဖို႔ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါကို 
ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အပိုင္းေပါ့။ ဒီအပိုင္းမွာ ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ 
ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္းပဲ Rome ကို 
လွမ္းၿပီး အၾကံဉာဏ္ေတာင္းတယ္၊ ယူတယ္ေပါ့။ ၿပီး 
ေတာ့ ဟုိက ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႕အညီ လိုအပ္ခ်က္ 
ေတြနဲ႕အညီ ဒီဘက္ကလည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္ 
လိုမ်ဳိး ျဖည့္ဆည္းလို႔ ရႏိုင္မလဲ။ တစ္ခါတစ္ေလ သာ 
သနာတစ္ခုထဲမွာ ေျဖရွင္းလို႔ ရတာမ်ဳိးရွိသလို တစ္ခါ 
တစ္ေလက်ရင္လည္း Dioceses ေတြမွာ Human Re-
sources မရွိတဲ့ အခါ အျခား Diocese နဲ႕ ေပါင္းၿပီးလုပ္
ရတာမ်ဳိးလည္းရွိတယ္။ အခုဒီမွာ အဓိက ကေတာ့ Tri-
bunal ႏွစ္မ်ဳိးခြဲဖို႔ ၾကဳိးစားေနတယ္ေပါ့ေလ။ တစ္ခုက 
ေတာ့ ဒီ Diocesan Tribunal ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက in-
ter diocesan Tribunal ဆိုၿပီး အဖြဲ႔ႏွစ္မ်ဳိး မွာ  inter 
diocesan Tribunal ဆိုတာကေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ 
ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ သာသနာႀကီး ၅ ခုေပါင္းစည္းထား 
တယ္ေပါ့။ ပုသိမ္၊ ေမာ္လျမဳိင္၊ ဘားအံ၊ ျပည္ ၊ ရန္ကုန္ 
စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္ ၅ခုရွိတယ္။ အဲ့ဒီ ၅ ခုက သာသနာတစ္
စီမွာကာႏြန္နဲ႕ဘြဲ႔ရထားတဲ့ တစ္ပါးစီ ေပါင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ 
Rome ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း Tribunal တစ္ခု ရွိဖို႔ 
အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းမႈေလးေတြကို ဖြဲ႔စည္းဖို႔ စတင္ 
ၿပီးေတာ့ ၾကဳိးစားေနတယ္။ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ 
ဒီ structure ေတြကိုေတာ့ ဟိုဘက္ကို တစ္ဆင့္ ပို႔ေပး 
မယ္ေပါ့ေလ။ ပို႔ၿပီးေပးတဲ့အခါ ဟုိဘက္က လမ္းၫႊန္ 
ခ်က္ကို တစ္ခါျပန္ေစာင့္၊ လိုအပ္တာေလးေတြ၊ လမ္း 
ၫႊန္မႈေလးေတြကုိ အတတ္ႏိုင္ဆုံးျဖည့္ရင္းနဲ႕ ေနာက္ 
ဆုံး ဟိုဘက္ကေန Approve ရတဲ့အထိ အဲ့လိုမ်ဳိး 
စီစဥ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ၾကဳိးစားေနတယ္ေပါ့။

ေမး ။    ။ ဒီTribunal ေတြ ဖြဲ႔စည္းျခင္းမွာ ကိုယ္ေတာ့္အေနနဲ႕ 
ဘယ္အခန္း႑က ပါဝင္ေနပါသလဲ။

ေျဖ ။     ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Canonist ကာႏြန္ဥပေဒအရ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအဖြဲ႔နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ေပးထား 
ျခင္းခံရတာက ဒီ CBCM ရဲ႕ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ႀကီး 
Bishop Felix Lian Khen Thang ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ 
အခုလိုမ်ဳိး အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ 
တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘက္ကေန တစိပ္တပိုင္း ကူညီေပးဖို႔ 
ဆိုၿပီးေတာ့ တာဝန္ေပးတယ္ေပါ့။ ရန္ကုန္မွာလည္း ရွိ 
ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ေလ။ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးမယ္။ 
ဥပေဒဘာညာေတာ့ ကိုယ္လည္းအဲ့လိုမ်ဳိးႀကီးနားလည္
တာေတာ့မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဥပေဒပညာရွင္ 
ေတြကို ေခၚဖိတ္ေပးမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဒီလိုေနရာမွာ 
အစည္းအေဝးေတြ၊ Seminar ေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ 
ကိုေတာ့ ဒီကေန ဝိုင္းၿပီး အေထာက္အကူ ျပဳေပးေန 
တယ္ေပါ့။ ဒါကိုယ့္ရဲ႕ ပါဝင္မႈေပါ့ေနာ္။ တစ္ခ်ိန္ တည္း 
မွာပဲ Rome နဲ႕ဆက္သြယ္တဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲ CBCM 
မွာ Secretary General အေနနဲ႕ တာဝန္က်တဲ့အခါ ဒီ 
ကာႏြန္ဥပေဒနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးကိုလည္း 
ပဲ အကူညီေပးရင္း ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္းပဲ ဟိုဘက္ကို 
ဆက္သြယ္ရတဲ့ က႑ေလးေတြ ဒီကမြန္ဆီေညာ္ ေမာ 
ရစ္နဲ႕ အတူတကြ တြဲၿပီးလုပ္ရတဲ့က႑ေလးေတြရွိသလို 
Rome မွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ Phd study လုပ္ေနတဲ့ 
ဖာသာတို႔နဲ႕လည္း ဆက္သြယ္တယ္။ သူတို႔ကလည္းပဲ 
ဟိုကတာဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႕ ကုိယ္တိုင္ ေတြ႕ၿပီးတဲ့ 
ေနာက္ လမ္းၫႊန္မႈေလးေတြ ျပန္ယူၿပီးတဲ့ေနာက္ လုပ္ 
ေဆာင္ေနရတယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ အဲ့အေနအထားကေတာ့ 
Coordinator ပုံစံမ်ဳိးေလးေပါ့။ ဝိုင္းၿပီး ဒါေလးဖြဲ႔စည္းၿပီး 
သြားေအာင္ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာေရာ ေပါင္းဖက္ 
ေပးတာေလး၊ဝိုင္းၿပီးေတာ့လုပ္ေပးေနတာေလး ရွိတယ္။

ေမး ။    ။ ဒီTribunal ေတြ အေျခတက်ေပၚေပါက္လာဖို႔ 
ဖြဲ႔စည္းတဲ့ process က အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေလာက္ 
ၾကာႏိုင္ပါလဲ။

ေျဖ ။     ။ အတိအက်ႀကီးေတာ့ ေျပာဖို႔ေတာ့ နည္းနည္း 
ခက္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ပထမပိုင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေန 
အထားမွာေတာ့ တစ္တိုင္းျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ သာသနာ 
ေတြအားလုံးအတြက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ကေန 
အထိုင္ခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ Information ေတြ စုၿပီးတဲ့ေနာက္ 
ဟိုဘက္ကို ပို႔ေပးတယ္။  ဟိုဘက္ကေနျပန္လာတယ္။ 
ျပန္လာတာကို ဒီဘက္ကေနတစ္ဆင့္ Information 
ေလးေတြ တစ္ခါျပန္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္း indirect လို 
ျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔ process ကေလ အဲ့လိုျဖစ္ေနတဲ့ အခါ 
က်ေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္း ဟိုကေနၿပီးေတာ့ တိုက္႐ိုက္ 
ဆက္သြယ္လို႔ ရေအာင္ဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္ Address ေတြ 
ေပးတယ္ေပါ့။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ အစည္း 
အေဝးမွာက်ေတာ့ အဲ့ Information ေတြ Address 
ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ သာသနာေတြကို ေပးလိုက္တယ္။ 
ေပးလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ Requirements ေတြက ဘာ 
ေတြလည္းဆိုတာကို သူတို႔ကို ေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ 
ဆိုင္ရာ၊ဆိုင္ရာ အသီးသီးသာသနာေတြကေန ၿပီးတဲ့ 
ေနာက္ Rome ကုိ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ဖို႔ ဒီေန႔မွာေတာ့ 
အဲ့ဒါကို ရွင္းျပတယ္။ ၿပီးရင္ မိမိဆိုင္ရာ သာသနာအလိုက္ 
သူတို႔ Rome နဲ႕ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ၾကမွာေပါ့။ 

ၿပီးတဲ့အခါက်မွပဲ ဟိုက Approve လုပ္တဲ့အခါက်မွပဲ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီဟာကို စတင္ၿပီး run လုပ္မယ္။

ေမး ။    ။ ဒီျဖစ္စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းေတြမွာ ဘယ္လို 
ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြနဲ႕ ၾကဳံေတြ႕ 
ေနရပါသလဲ။

ေျဖ ။     ။ ေလာေလာဆယ္အေနအထားမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ ဒီကာႏြန္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပညာသင္ယူထား 
တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ သူတို႔ရဲ႕အင္အားက တစ္ခ်ဳိ႔ သာသနာ 
ေတြမွာေတာ့ အားရွိတယ္ေပါ့ေလ။ တစ္ခ်ဳိ႔သာသနာေတြ 
မွာေတာ့ အားမရွိဘူး။ ဥပမာ ရန္ကုန္ဆိုရင္ ေဒါက္တာ 
အဆင့္ သြားလုပ္တဲ့ ဖာသာျမင့္စိုး သူကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ 
ကို သြားတယ္။ အဲ့မွာ သူ Phd သြားလုပ္တယ္ေပါ့ေလ။ 
ေနာက္ Phd Student တစ္ေယာက္ အီတလီမွာ ဖာသာ 
အန္ဒ႐ူး ေအာင္ေက်ာ္ဦး တစ္ပါးရွိတယ္။ သူကေတာ့ 
ေနာက္ ႏွစ္ေလာက္ဆိုရင္ ေက်ာင္းၿပီးေတာ့မယ္။ ျပန္ 
လာၿပီးေတာ့ ဒီမွာ အလုပ္ဝင္မယ္ေပါ့ေလ။ ေနာက္လက္ 
ရွိ သူနဲ႕အတူ အခုစၿပီးေတာ့ Canon Law သင္ေနတဲ့ 
ဖာသာ တဲရင့္(စ္) ဆိုတဲ့ တစ္ပါးလည္းရွိတယ္။ Rome 
မွာပဲေပါ့ေနာ္။ အခုေနာက္တစ္ခါ တစ္ပါးကိုလည္းပဲ 
Canon Law နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပို႔ဖို႔ ဆိုေတာ့ 
အဲ့ဒီ ဖာသာေတြ ျပန္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ရန္ကုန္ သာသ 
နာမွာေတာ့ ပိုၿပီးအားရွိလာမယ္ေပါ့။ အဲ့လိုမ်ဳိးပဲ အျခား 
သာသနာေတြကလည္း မိမိတို႔လုိအပ္တဲ့ Human Re-
sources ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔လည္းပဲ ပို႔ ၾက 
မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ေပါ့။ ေလာေလာဆယ္ အား 
သာတဲ့ သာသနာက အားနည္းတဲ့ သာသနာကို ဘယ္လို 
ကူညီႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ ဒီေဆြးေႏြးမႈေလးေတြ ဒီအစည္း 
အေဝးမွာ လုပ္ေနၾကတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ ကေတာ့ 
Meeting ဆိုတာထက္ Seminar လာတက္ၾကတဲ့ သ 
ေဘာ ရွိတယ္။ ဒီ ဖိလစ္ပိုင္က ဒီကာနယ္နဲ႕သိတဲ့ Pro-
fessor ကုိ ဖိတ္ၾကားၿပီး Tribunal နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အ   
ေၾကာင္းေတြကိုလည္းပဲ သူကေနၿပီး ေျပာျပေပးတယ္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဘာသာတူေတြရဲ႕ အိမ္ေထာင္မႈနဲ႕ 
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခက္အခဲရွိတဲ့ ကိစၥေတြမွာလည္းပဲ 
ပိုၿပီးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႕ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြကိုလည္းပဲ ရွင္းျပေပးတယ္ 
ေပါ့။ အဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ့္ 
ဘာသာသူေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ လ်င္ 
လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႕ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ 
အခုဒီ Meeting ၊ Seminar ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါ့ေလ။ 
အဓိက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ Concern က ဘာသာဝင္ 
ေတြရဲ႕ ဝိညာဥ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေလးနဲ႕ လူ႔ေဘာင္ 
ေလာကမွာ ရွင္သန္သြားႏိုင္ဖို႔ အဲ့လိုမ်ဳိးေလးကို သူက 
လမ္းၫႊန္ထားေပးတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ဒီ Process ကို 
႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေလးနဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ သူလည္းပဲ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ 
အေနအထားရွိတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႔ကိစၥေတြမွသာလွ်င္ လိုအပ္ 
တဲ့ Procedure  ေတြအတိုင္း စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္ သြားဖို႔ 
ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကေတာ့ အၾကမ္းအားျဖင့္ 
အဲ့လိုမ်ဳိးသိရတယ္ေပါ့။

ေမး ။    ။ ကိုယ္ေတာ္အေနနဲ႕ ဒီကက္သလစ္ဆရာေတာ္ 
တစ္ပါးအေနနဲ႕ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းရဲ႕ အေရးပါပုံနဲ႕ 
ကြဲရွင္းျခင္းအေၾကာင္းေတြကို ရွင္းျပေပးပါအုံး။

ေျဖ ။     ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကေတာ့ ေသတစ္ပန္၊ 

 လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး ယခုလ ဇန္နဝါရီလထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CBCM ေက်ာင္းတုိက္၌ ဆရာေတာ္မ်ား၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားပါဝင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းေရးမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးရသူ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ကုိ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 15

သက္တစ္ဆုံး ဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္ အသင္းေတာ္ ကေန 
သြန္သင္တယ္။ ဘုရားသခင္ ေပါင္းစပ္တဲ့အရာ လူသည္ 
မကြဲကြာေစနဲ႕ဆိုတဲ့ မိန္႔မွာခ်က္အတိုင္းပဲ ေပါ့ေနာ္။ ဘာ 
ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကြဲကြာ 
သြားရၿပီဆိုရင္ ကာယကံရွင္အတြက္လည္း မေကာင္း 
သလို သားေတြသမီးေတြအတြက္လည္း မ်က္ႏွာ ငယ္ရ 
တယ္ လူ႔ဘဝမွာ ရွင္သန္ရတာ အမ်ားႀကီး အခက္အခဲ 
ေတြရွိတဲ့ အေနအထားေပါ့ေနာ္။ မိသားစုေတြက ခိုင္မာ 
ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ မိသားစုေတြ မခိုင္မာဘူးဆိုရင္ အဖြဲ႔ 
အစည္းဟာလည္းပဲ က်စ္လစ္ဖို႔ဆိုတာ အမ်ားႀကီး ခက္ 
ခဲသြားလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အေျခခံ အက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ 
မိသားစုေတြ စနစ္တက် ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႕ က်စ္က်စ္ လစ္ 
လစ္ ဘဝတစ္သက္တာလုံး သူတုိ႔တေတြ ေနသြားႏိုင္ဖို႔ 
ရည္ရြယ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေလးေတြ ဖြဲ႔စည္း 
တာျဖစ္တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္းပဲ မိသားစုေတြ ကြဲျပား 
တာ ဘာေၾကာင့္ ကြဲျပားတာလဲ ဘယ္ေနရာမွာ အားနည္း 
မႈေလးေတြရွိသလဲ ဒါေလးေတြကိုလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ 
ေလ့လာမႈျပဳလို႔လည္းရႏိုင္မယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မဂၤလာ 
ေဆာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္တဲ့အခ်ိန္အေနအထားမွာ တစ္ေယာက္ 
နဲ႕တစ္ေယာက္ ေလ့လာမႈ အားနည္းခဲ့တာလား စသ 
ျဖင့္ေပါ့ေနာ္ အဲ့လိုအေနအထားေလးေတြ ဘာသာတရား 
နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး သြန္သင္မႈ၊ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းမွာ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ဘက္ကပဲ အခ်ိန္ေပးမႈေတြ အားနည္း ေနတာ 
လား ဒါမွမဟုတ္ ဟိုဘက္ကပဲ အခ်ိန္ေပးမႈေတြက အား 
နည္းေနတာလား။ ကာယကံရွင္ေတြဘက္ကေန ဖုတ္ပူ 
မီးတိုက္လုပ္လိုက္ၿပီး အဆင္မေျပတဲ့အခါမွ အဲ့လိုမ်ဳိး
လာၿပီးျဖစ္သြားၾကတာလားဆိုတဲ့ သေဘာတရားေတြကို 
လည္းပဲ အမ်ားႀကီး ဆန္းစစ္ႏိုင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေနာက္လာ 
မည့္အနာဂတ္မွာေတာ့ ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့ 
မိသားစုေတြပိုၿပီးမ်ားျပားလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ 
ေပါ့ေနာ္။ ကြဲမွ၊ ကြာမွ အကူညီေပးတယ္ဆိုတာထက္ 
မကြဲခင္ကတည္းက ဘာျဖစ္လို႔ ကြဲရတယ္ဆိုတဲ့ အ 
ေၾကာင္းတရားေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲ့ဒါ 
ေတြကို ဘယ္လိုမ်ဳိးျပင္ဆင္ေပးႏိုင္မလဲ။ တကယ္လို႔ 
အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ဘဝေတြဟာ ကြဲ 
သြားတယ္ဆိုတဲ့၊ ကြဲတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔က ဒီလက္ထပ္ျခင္း ေအာင္ျမင္တယ္ မေအာင္ 
ျမင္ဘူးဆိုတာေတြကို ဒီ Tribunal ေတြက ျပန္ၿပီး ေလ့ 
လာသုံးသပ္ရတာ၊ ဆုံးျဖတ္ရတဲ့ အေနအထား ေလးေတြ 
မွာ ဘာျဖစ္လို႕ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာလဲ ဒါဆိုလို႔ရင္ ေနာက္ 
အနာဂတ္မွာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း အရင္း 
ေတြကို အေျခခံၿပီး ဘယ္လိုမ်ဳိး စီစဥ္ေပးမလဲဆိုတဲ့ 
အပိုင္းေလးကို သြားၾကမယ္ေပါ့ေနာ္။

ေမး ။    ။ မိသားစုေတြကို ေလ့လာတဲ့အပိုင္း ဒီအဖြဲ႔အစည္း 
ေတြဖြဲ႔ၿပီးမွ လုပ္ႏိုင္မယ့္သေဘာေပါ့ေနာ္။

ေျဖ ။     ။ အမွန္ကေတာ့ ဒီအဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔ၿပီးမွ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ 
သေဘာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ Parish ေတြမွာလည္း 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဘာ 
သာဝင္ သားသမီးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ဘာေတြ 
လဲ ဆိုတာ သူတို႔ကိုယ္၌ကလည္း သိတယ္။ သူတို႔ဆီ 
ကလည္းပဲ Information ေတြ အမ်ားႀကီး ရရွိပါတယ္။ 
အဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုအပ္တဲ့ အေန 
အထားေလးေတြ တကယ္လို႔ ျပသနာေတြျဖစ္လာတဲ့ 
အခါမွ ဒီလိုမ်ဳိး Tribunal ကၽြန္ေတာ္တို႔က စနစ္တက် 
ရွိတဲ့အခါမွာ ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ စည္းကမ္းတက်နဲ႕ ေသေသ
သပ္သပ္ေလးသြားႏိုင္မယ္ေပါ့ေနာ္။

ေမး ။    ။ ဒီအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္က ဘာေတြ 
ျဖစ္မလဲ။

ေျဖ ။     ။ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ကေတာ့ Parish ေတြမွာ 
အခက္အခဲ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ Parish ေတြကေနၿပီး တဲ့ 
ေနာက္ Tribunal ကို လွမ္းၿပီး Dataေတြ Information 

ေတြ သူတုိ႔ စုစည္းၿပီးတဲ့ေနာက္ Tribunal ကို ပို႔တယ္ေပါ့။ 
Tribunal ကေန သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကေန 
သက္ဆိုင္ရာ အဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြကို ေခၚမယ္။ သက္ေသ 
သာဓက ေတြကုိ စစ္ေဆးမယ္။ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့အခါမွာ 
သူတို႔ရဲ႕ လက္ထပ္ျခင္းက ေအာင္ျမင္လား၊ မေအာင္ 
ျမင္ဘူးလားဆိုတာကို သူတို႔ျပန္ၿပီးၾကည့္မယ္။ မေအာင္ 
ျမင္တဲ့လက္ထပ္ျခင္းဆိုရင္ ဒါက လက္ထပ္ျခင္း မမည္ 
ဘူး စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလေနာ္။ အဲ့အတြက္ သူတို႔ဟာ 
ကင္းကင္းရွင္းရွင္းျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လက္ထပ္ျခင္းက 
အထ မေျမာက္တဲ့အတြက္ သူတို႔လက္ထပ္ျခင္းကို လုပ္ 
လို႔ရတယ္ေပါ့။ ဒုတိယ လက္ထပ္ျခင္း မဟုတ္ဘူးေပါ့။ 
ပထမ လက္ထပ္ျခင္းက မေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ ဒါကို 
ပထမလက္ထပ္ျခင္းလို႔ မေခၚဘူးေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ 
ဒုတိယတစ္ခုလက္ထပ္ျခင္းကို ဒုတိယ္အႀကိမ္ လက္ 
ထပ္ျခင္းလို႔ မေခၚဘူး။ သူက ဟိုဘက္မွာ မေအာင္ျမင္ 
ခဲ့လို႔ ဒီဘက္မွာ လက္ထပ္ျခင္းက ပထမလက္ထပ္ျခင္း 
ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားေပါ့ေနာ္။

ေမး ။ ။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဖြဲ႔ၿပီးသြားရင္ ဒီလက္ထပ္ျခင္း 
ျပသနာကို ဘာသာဝင္ေတြကို ဘယ္လိုမ်ဳိး အကူအညီ 
ေပးႏိုင္မလဲ။ အသင္းေတာ္ကိုလည္း ဘယ္လို ပ့ံပိုး 
ေပးႏိုင္မွာပါလဲ။

ေျဖ ။     ။ ဘယ္လိုပံ့ပိုးႏိုင္မလဲဆိုရင္ ဟိုး ပထမဦးသူေတြနဲ႕ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒုတိယ Marriage မွာ 
ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိေနတဲ့ အေနအထားေလးေတြရွိတယ္။ 
သို႔ေသာ္လည္းပဲ ပထမ Marriage က ေအာင္ျမင္လား၊ 
မေအာင္ျမင္ဘူးလား သူတို႔မသိတဲ့အခါမွာ ဘုရား 
ေက်ာင္း ေတာ့လာရတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ဖို႔ 
က်ေတာ့ အခက္အခဲရွိလာတဲ့အခါမွာ စိတ္အားငယ္ 
မႈေလးေတြရွိတယ္ေပါ့။ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းမွာလည္း 
သူတို႔ကို အမ်ားႀကီးအားျပန္ျဖည့္ေပးႏိုင္ဖို႔ ဆိုတဲ့ အေန 
အထားေလးေတြနဲ႕ ျပသနာကို ဒီအတိုင္းမထားဘဲ အ 
တတ္ႏိုင္ဆုံးဘာေတြျဖစ္ေနလဲ ဝိုင္းဝန္းကူညီၿပီး ဘုရား 
နဲ႕ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းသြားႏိုင္ဖို႔ သူတို႔အတြင္းစိတ္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ကိစၥေတြကို အမ်ားဆုံး အေထာက္ 
အကူေပးႏိုင္မွာပါ။

ေမး ။    ။ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ လက္ေထာက္ 
ဆရာေတာ္တစ္ပါးအေနနဲ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ရဟန္း ဘဝ 
တစ္ေလွ်ာက္မွာ ဘာသာဝင္မိသားစုေတြရဲ႕ အေျခအေန၊ 
သူတို႔ဘာေတြခက္ခဲေနၾကလဲ။ သူတို႔ကို သာသနာေတာ္ 
အေနနဲ႕ ဘယ္လိုမ်ဳိး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြေပးရမလဲဆို
တာေပါ့ေနာ္။ ကိုယ္ေတာ္အေနနဲ႕ ဘယ္လိုျမင္မိပါသလဲ။

ေျဖ ။     ။ အဓိက ကိုယ္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္ရဲ႕ ဘာသာဝင္ 
ကေလးေတြကိုေတာ့ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝမွာ ဘုရား 
စကားသင္ေပးတာမ်ဳိးေတြ၊ အျပစ္ေျဖ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၊ 
ခရစၥမားအားေပးျခင္းေတြ အဲ့ဒါေတြနဲ႕ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
မထားဘဲနဲ႕ေပါ့ေနာ္ လူငယ္ဆိုရင္လည္း လူငယ္နဲ႕ ပတ္ 
သက္တဲ့ catechism ေတြ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ဖို႔ 
ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ ဆိုရင္လည္း Marriage 
Preparation Course ေတြ ဒါေလးေတြကို စနစ္တက် 
လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သူတို႔ကို ျပင္ဆင္ေပးသြားမယ္ ဆို 
ရင္ေတာ့ သာသနာအတြက္ကို ဒီ Tribunal ေတြ ဘက္ 
ကေန အမ်ားႀကီး အကူအညီေပးႏိုင္တဲ့ အေနအထား 
ေပါ့။ Tribunal ကေတာ့ သူက ျဖစ္လာတဲ့ ျပသနာကို 
ေျဖရွင္းေပးတာ။ အဓိက ျပသနာမျဖစ္ေအာင္ ေအာက္ 
ေျခကေန ကာယကံရွင္ေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း ေလ့လာ 
ရမယ္။ ခုျမင္ ခုၾကဳိက္ဆိုတဲ့ သေဘာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္နဲ႕ 
ဘဝတစ္သက္တာ လက္တြဲမယ့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ခံစား 
ခ်က္ဘယ္လိုရွိလဲ။ သူ႔ရဲ႕ မိသားစု အေျခအေနက ဘယ္ 
လိုရွိလဲ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္ သူ႔ရဲ႕အယူအဆ ကိုယ့္ရဲ႕ 
အယူအဆေတြက တကယ္တမ္းလက္ေတြ႕ဘဝမွာ တို႔ 
လက္တြဲလို႔ ရမလားေတြဆိုတာက ေသခ်ာ ေလ့လာဖို႔ 

လိုတယ္ေပါ့ေနာ္။ တို႔ ငယ္ငယ္တုန္းကဆိုရင္ေတာ့ သုံး 
ႏွစ္ သုံးမိုးေလ့လာတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လူခ်င္းလည္း သိ 
တယ္။ မ်ဳိး႐ိုးေတြကိုလည္း ေလ့လာၾကတယ္ေပါ့။ ဒါေပ 
မယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ 
Facebook ေတြေပၚလာတယ္၊ အင္တာနက္ေတြ ေပၚ 
လာတယ္ အဲ့အေပၚမွာပဲ စတင္ၿပီး သိရွိမႈေတြ အေျခခံ 
ၾကတာေတြရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးေတြ၊ ကိုရင္၊ သီလရွင္ေတြ စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေပးဖို႔လို႔တယ္။ 
ဆိုေတာ့ အဓိက ကေတာ့ လက္ဦးဆရာမည္ထိုက္စြာ 
ပုဗၸစရိယမိနွင့္ဖဆိုတဲ့အတိုင္း ကိုယ့္အိမ္မွာ အေမနဲ႕ 
အေဖက စည္းစည္းလုံးလုံးေလး တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ 
ေယာက္ သည္းခံမယ္၊ ခြင့္လႊတ္မယ္၊ နားလည္မယ္ 
စသျဖင့္ ေျပရာ ေျပၿငိမ္းေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဒါက ကိုယ့္ရဲ႕  
သားေလးေတြ သမီးေလးေတြ တစ္ခ်ိန္မွာ မိသားစုမွာ 
အေဖအေမေတြျဖစ္လာမယ့္ လူငယ္ ေမာင္မယ္ ေလး 
ေတြကို သူတို႔က ပုံသြင္းေပးရာ ေရာက္တာေပါ့။ ပုံသြင္း 
ေပးရမယ့္ အေမနဲ႕ အေဖက မိသားစု ဘဝကို ဘယ္လို 
ေနရမလဲဆိုတာ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိဘဲနဲ႕ 
အေဖ အေမေနရာေရာက္လာတဲ့အခါမွာ တစ္က်က္ 
က်က္ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီကေလးေတြက ဘယ္သူ႔ကို 
သြားအတုယူမလဲ။ သူတို႔ဘဝမွာလဲ ဒီလိုမ်ဳိး ပုံရိပ္ 
ေအာက္မွာ ႀကီးျပင္လာတဲ့အခါမွာ ဒီလႊမ္းမႈေတြနဲ႕ပဲ 
တစ္ခုခုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ သူေျပာ ကိုယ္ေျပာ နားလည္ 
ေပးမႈထက္ သူ႔ကုိေျပာမယ္၊ ကိုယ့္ကိုေျပာမယ္ ကိုယ့္ကို 
သူမၾကဳိက္၊ ကိုယ့္ကို သူမႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ လမ္းခြဲ 
ၾကမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥဘက္ကိုပဲ ဦးတည္သြားမယ့္ သေဘာ 
ေလးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အကုန္လုံးကေတာ့ ဆက္စပ္ 
ေနတာေပါ့။

ေမး ။    ။ ဆရာေတာ္တစ္ပါးအေနနဲ႕ ဒီဘာသာဝင္ 
လူငယ္ေမာင္မယ္ေတြအေနနဲ႕ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အခါမွာ 
သိသင့္သိထိုက္တာေလးေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈ 
ေလးေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မိန္႔ၾကားေပးပါအုံး။

ေျဖ ။     ။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရစ္စစ္ကေန Valentine Day 
တစ္ခုမွာေပါ့ေလ ၿပီးခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္မယ္ 
ထင္ပါတယ္။ သူလူငယ္ေမာင္မယ္ေတြအတြက္ သူေျပာ 
ခဲ့တဲ့ စကားေလးတစ္ခြန္းရွိတယ္ေပါ့။ အဲ့ဒါဘာလို႔ဆိုရင္ 
ငါတို႔ မဂၤလာေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဘယ္ေနရာမွာ ေဆာင္ 
မယ္။ ဘယ္လိုမ်ဳိး က်င္းပမယ္ဆိုတာကို အာ႐ုံထားတာ 
ထက္ ငါတို႔မဂၤလာေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ထားတဲ့ကတိကို 
ဘယ္လိုမ်ဳိး ငါတို႔ ေစာင့္ထိန္းၾကမယ္ တန္ဖိုးထားၾကမယ္ 
ဆိုတာကို ဦးစားေပးပါဆိုတဲ့ စကားေလး လမ္းၫႊန္မႈ 
တစ္ခုရွိတယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ အခုဆိုရင္ ေတြ႕ရတာက 
Prewedding စသည့္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ 
ကတည္းကိုက ဓာတ္ပုံေတြ ႐ိုက္ၾကမယ္၊ တတ္ႏိုင္တဲ့သူ 
ကလည္း တတ္ႏုိင္တဲ့ေလ်ာက္ေပါ့ ။ အဲ့လိုမ်ဳိးျပင္ဆင္ 
သလိုပဲ တကယ္ပဲ ကိုယ့္မိသားစု တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ 
တဲ့အခ်ိန္မွာ ငါအေဖျဖစ္လာရင္၊ ငါအေမျဖစ္လာရင္ 
ငါ့ရဲ႕ဇနီးသည္အတြက္ ငါ့ရဲ႕ခင္ပြန္းသည္အတြက္ ငါ 
ဘယ္လို မ်ဳိးတာဝန္ေက်တဲ့ ခင္ပြန္းသည္ ဇနီးသည္ 
ျဖစ္မလဲ။ ငါ့ရဲ႕ သားေတြ သမီးေတြအတြက္ ဘယ္လိုမ်ဳိး 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ငါတို႔ဘယ္လိုမ်ဳိးျပင္ဆင္မလဲ။ 
ငါ့ရဲ႕ မိသားစုဘဝမွာ ေတြ႕ဆုံႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲေတြက 
ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ။ သူလည္း သူ႕ရဲ႕ မိဘရွိတယ္၊ 
ကိုယ္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕မိဘေပါ့ေနာ္။ ဟိုဘက္ဒီဘက္ 
အခက္အခဲေတြကေတာ့ ရွိလာၾကၿပီ။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ 
စကားမွာ အိမ္ေထာင္က်တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမွာ 
လႊတ္လပ္မႈတစ္ခုကို ကိုယ္ကေနၿပီးေတာ့ sacrifice 
လုပ္ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေပးဆပ္ျခင္းနဲ႕ ရယူျခင္း ဆိုတဲ့ 

စာမ်က္နွာ ၁၉ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး16

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေတာင္ငူသာသနာ ပ်ဥ္းမနား စိန္မိုင္ကယ္ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ေရစက္ခ် ဖြင့္လွစ္

 ေတာင္ငူ ကက္သလစ္သာသနာ ေနျပည္ေတာ္၊ 
ပ်ဥ္းမနားတိုက္နယ္ရွိ စိန္မိုင္ကယ္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ဖြင့္ 
လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ  ၁၂  ရက္ညေနပိုင္း 
တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ 
ဓႏုက ေက်ာင္းေတာ္အား ေရစက္ခ်ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။

 ေနာက္တစ္ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ရက္ နံနက္ 
၈ နာရီ၌ ေက်ာင္းေတာ္သစ္တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း 
မစၦား တရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးဦးေဆာင္ကာ 
ရဟန္း ေတာ္(၃၆)ပါးႏွင့္အတူ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကၿပီး သီလ႐ွင္(၂၅)
ပါး၊ ကိုရင္(၃)ပါးႏွင့္ လူဦးေရ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မွီကပင္ ပ်ဥ္းမနား တိုက္ 
နယ္သည္ ကက္သလစ္ ဘာသာအမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး စည္း 

လုံးညီၫႊတ္၍ တစ္စုတစ္စည္းတည္းရွိေသာ ဘာသာတူ 
အုပ္စုျဖစ္သည္။ သာသနာအုပ္စု၏ ဗဟိုဌာနျဖစ္ေသာ 
ေက်ာင္းေတာ္ေနရာကို  ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕ေန "The Steel 
Brothers" ဘာသာဝင္မိသားစုတစ္စုမွ ၁၉၁၀ခုႏွစ္တြင္ 
လႉဒါန္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယကမၻာစစ္၏ စစ္ေဘး 
ဒဏ္ေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား 
ေပ်ာက္ပ်က္သြား၍ ဘာသာဝင္မ်ားလည္း ကစဥ့္ကလ်ား 
ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က ပ်ဥ္းမနားသည္ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာလက္ေအာက္တြင္ တည္ရိွခဲ့ၿပီး ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ 
မွ ၎တုိက္နယ္ကို ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ လက္ 
ေအာက္သို႔ တရားဝင္လႊဲအပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ငူ 
သာသနာလက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ သီလ 

ရွင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေဆာက္ကာ ယုံၾကည္သူ 
အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သာသနာ နယ္ေျမကို ၾကည့္႐ႈထိမ္းသိမ္းခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ သီလ႐ွင္မ်ား ေတာင္ 
ငူသို႔ ျပန္ခဲ့ရျပန္သည္။ ၁၉၅၆ခုႏွစ္တြင္ Rev.Fr.မာတီးႏို 
ဦးတင္ ဦးစီးၿပီး စိန္မိုင္ကယ္ကို အပ္ႏွံထားေသာ ဘုရားရိွ
ခိုးေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ႏွင့္ ယခုလက္ရိွရဟန္းေနအိမ္ ႏွစ္ 
ထပ္္ေဆာင္တည္ေဆာက္ကာ ဘာသာဝင္မိသားစု တစ္စု 
ျဖစ္သည့္ Carlo ဦးက်ားႏွင့္ Angela ေဒၚေထြး တို႔အား 
ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္ ဆပ္ေျဖ 
ျခင္းသီလ႐ွင္မ်ားအား တစ္ဖန္ ေရွ႕ေျပးေစလႊတ္ကာ သာ 
သနာ အမႈေတာ္ကိုထမ္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေတာင္ငူတိုက္နယ္လက္ေအာက္ခံအျဖစ္မွ ပ်ဥ္းမနား 
တိုက္နယ္ အျဖစ္သို႔ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 ၎တိုက္နယ္မွ ေက်ာင္းေဆာင္ အေဟာင္းမွာ 
ေသးငယ္လြန္းၿပီး ဘာသာတူဦးေရမ်ားျပားလာေသာ အေျခ 
အေနေၾကာင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူတည္ 
ေဆာက္ခဲ့သည္။

 ေက်ာင္းသစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဆရာေတာ္ 
အိုက္ဇက္ဓႏု၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန 
ေနျပည္ေတာ္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ျမင့္ႏွင့္ ေဒၚရြယ္ဂ်ာ 
မိသားစု၊ ရဲမွဴးႀကီး ဦးေက်ာ္ေအး၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ ေဒၚ 
ေနေနထြဏ္းမိသားစု၊ Dr.ေဒဗစ္ကိုကိုႏိုင္+ေဒၚဝိုင္းၫြန္႔တင္
မိသားစု၊ ဦးရာဂ်ဴး+ေဒၚ႐ိုစီ၊ ဦးေက်ာ္ထြန္းႏိုင္၊ မဝိုင္းလက္၊ 
မရီတာ၊ မႏိုရင္း၊ ကိုေရမြန္၊ ကိုပက္ထရိတ္၊ ဆရာမေဒၚက
က္သရင္းႏွင့့္ညီအစ္မမ်ား၊ ဖယ္ခုံမွ ပန္းရံဆရာႀကီးဦးေမာင္ 
ၿငိမ္းႏွင့္အဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားေသာအလႉ႐ွင္ေပါင္း (၂၃၉၄) ဦးတို႔မႇ 
ရရိွေသာအလႉေငြ (၂၃၀,၉၈၁,၈၄၃)က်ပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

ဆပ္ေျဖျခင္း သီလရွင္မ်ား၏ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီေက်းဇူးတင္မစၦား
 ဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္ဂိုဏ္း ထီးနီ 
ကုန္းေက်ာင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုရိပ္သာတြင္ 
အနားယူေနထိုင္လွ်က္ရွိသာ  Mother An-
gelina Priscilla (မိုင္းလြန္တိုက္နယ္)၊ 
Mother Josephine San Nyunt (ေတာင္ငူ 
တိုက္နယ္)၊ Mother Edvige Hyacinth 
(လိပ္သိုတိုက္နယ္ )ႏွင့္ Mother Rosetta 
Pino (ငွက္ေပ်ာေတာတိုက္နယ္) တို႔၏ ႏွစ္ 
(၅၀)ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ ေက်းဇူးတင္ 
မစၧားတရားေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ 
နံနက္ (၇း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ St.John 
Convent ေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ေတာင္ငူသာသနာ 

ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္ဓာႏုမွ ဦး 
ေဆာင္ၿပီး ရဟန္းေတာ္ (၁၈)ပါးတို႔ႏွင့္အတူ 
ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ၎အခမ္းအနားတြင္ 
ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ားမွ ဂ်ဴဘီလီဖေယာင္းတိုင္ 
မီးထြန္း၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး Superior 
Mother ဘာလ္ဘီးနာေကာေကာ္မွ ဂ်ဴဘီ 
လီရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအား ေက်းဇူး 
တင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆပ္ေျဖျခင္း 
သီလ႐ွင္ဂိုဏ္း သီလရွင္ (၄) ပါး၏ ေရႊစင္ 
ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္လူ
ဦးေရ(၂၀၀)ေက်ာ္ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ဲၾကပါ
သည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္ျမိဳ႕နယ္ 
ဥႆလင္ဝတိုက္နယ္ပိုင္ အာေဒါင္ဝ ေက်း 
ရြာ၏ ရွင္ေပါလုအက်င့္တရား ေျပာင္းလဲ 
ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းပြဲေန႔၌ ရွင္ေပါလု ဆင္း 
ထုႀကီး ဖြင့္ပြဲ ကို လည္း ၂၀၁၉ ခု ဇႏၷဝါရီလ 
၂၅ ရက္ တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ဘရာသ၊ 
စိန္ေပါလ္ အသင္းဂိုဏ္း စစၥတာမ်ား၊ ဓမၼ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္ သားသမီးမ်ား 
စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျမစ္ကုလားတန္

ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္

အာေဒါင္ဝရြာ

ရွင္ေပါလု 

အက်င့္တရား 

ေျပာင္းလဲျခင္း 

ဘုရားေက်ာင္းပြဲ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 ဆပ္ေျဖျခင္း သီလ႐ွင္ အသင္း 
ဂိုဏ္း သီလွရွင္မ်ား၏ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္မ်ား 
ႏွင့္ သစၥာခံယူပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ႏွင့္ 
၂၀ ရက္တြင္ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ၾကသည္။
 ေတာင္ငူၿမိဳ႕၊ ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ 
ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း၌ ဆပ္ေျဖျခင္း 
သီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္း သီလွရွင္မ်ား၏ ေ႐ႊ 
စင္ဂ်ဴဘီလီႏွင့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္း 
အမွတ္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဇန္နဝါရီ 
လ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး 
ေနာက္တစ္ရက္ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ 
ယာယီသစၥာႏွင့္ရာသက္ပန္သစၥာခံယူျခင္း
ကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ 
 ဂ်ဴဘီလီႏွင့္ သစၥာခံယူျခင္း အခမ္း 
အနားမ်ားကို ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ 

ဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္ အသင္းဂိုဏ္း သီလ႐ွင္မ်ား၏ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႏွင့္ သစၥာခံယူ ပြဲေတာ္ က်င္းပ

အိုက္ဇက္ဓာႏုမွ ဦးေဆာင္ကာ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား အသင္းဂိုဏ္း အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ဆုေတာင္း ေပးခဲ့ၾက 
သည္။
 ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ရဟန္းေတာ္ ၄၂ 
ပါးတို႔ႏွင့့္ အသင္းဂိုဏ္း၏ ေဒသဆိုင္ရာ 
အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mother Christina 
AhLa ေရွ႕ေမွာက္တို႔တြင္ ဆပ္ေျဖျခင္း သီ 
လ႐ွင္ (၅) ပါးတို႔သည္ ယာယီသစၥာ ႏွင့္ ရာ 
သက္ပန္သစၥာမ်ား အသီးသီး ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
ဆရာေတာ္ႀကီးက ရာသက္ပန္သစၥာခံယူ 
ေသာ သီလ႐ွင္မ်ားအား ဘုရားႏွင့္ကတိျပဳ 
ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ခရစ္ေတာ္ပုံပါ ေရႊ 
လက္စြပ္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
 ဆပ္ေျဖျခင္း သီလ႐ွင္ အသင္း 

ဂိုဏ္း၏ ေရႊဂ်ဴဘီလီခံခဲ့ေသာ သီလွရွင္မ်ား 
မွာ Mother Benedetta Clementina 
(ေတာင္ငူသာသနာ၊ ဘီစီကုန္းတိုက္နယ္)၊ 
Mother Letizia Olga (ေတာင္ငူသာသနာ၊ 
ျမသာကုန္းတိုက္နယ္) တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ေငြစင္ 
ဂ်ဴဘီလီခံ သီလွရွင္ (၇)ပါးတို႔မွာ Mother 
Mary Nring Seng Kham (ျမစ္ႀကီးနားသာ 
သနာ၊ စီတာပူတုိက္နယ္)၊ Mother Maga-
ret Mary (ကေလးသာသနာ၊ တြန္းဇံတိုက္ 
နယ္)၊ Mother Anastasia MuMu (ေတာင္ 
ငူ သာသနာ၊ ဘာဝီေဒတိုက္နယ္)၊ Mother 
Madalena Khin Oo (လြိဳင္ေကာ္ သာသနာ 
၊ယူဆိုမိုဆိုတိုက္နယ္)၊ Mother Vittoria 
Thu Za Win (ဖယ္ခုံသာသနာ၊လြိဳင္ယင္း 
မဂၤလာတိုက္နယ္)၊ Mother Josephine 

May Lwin (ဖယ္ခုံသာသနာ၊ ဖယ္ခုံတိုက္ 
နယ္)၊ Mother Josephine Cing Sial Dim 
(ကေလးသာသနာ၊ Tuithang တိုက္နယ္) 
ႏွင့္ Mother Rakele Pain (ေတာင္ငူ သာ 
သနာ ၊ဘီစီကုန္းတိုက္နယ္)တို႔ျဖစ္ၾကသည္။  
 ရာသက္ပန္ သစၥာခံယူခဲ့ေသာ 
သီလ႐ွင္ (၄) ပါးမွာ Sr.Lucy Aye Mon 
(လား႐ိႈးသာသနာ၊ မူဆယ္တိုက္နယ္)၊ Sr. 
Arch-Angela Ma Rita (ဖယ္ခံုသာသနာ၊ 
ဖယ္ခုံတိုက္နယ္)၊ Sr.Juliana Bi Bi Win 
(ေတာင္ငူ သာသနာ၊ ဘာဝီေဒးတိုက္နယ္)၊ 
Sr. Christine Htang Myaw (လား႐ိႈး သာ 
သနာ၊ လြယ္ခမ္းတိုက္နယ္) ႏွင့္ Sr. Lidia 
May Oo (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ေဒါငံေရာက္ 
တိုက္နယ္) ျဖစ္ၾကသည္။ 
 ယာယီသစၥာ ခံယူခဲ့သူ သီလွရွင္ 
(၇)ပါးမွာ Sr. Mary Oo (ဖယ္ခုံသာသနာ၊ 
ဖယ္ခုံတိုက္နယ္)၊ Sr. Maria Bambina 
Moe Moe Khaine (လား႐ွ္ိုးသာသနာ၊ 
Pangmaijung တိုက္နယ္)၊ Sr. Veronica 
Lakhjemo (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ဖ႐ိုဆို 
တိုက္နယ္)၊ Sr. Magdalena Wa Je Hka 
Din (ဗန္းေမာ္သာသနာ၊ ဗန္းေမာ္တိုက္ 
နယ္)၊ Sr. Benedetta Emi (ဖယ္ခုံသာ 
သနာ။ ဖယ္ခုံတိုက္နယ္)၊ Sr. Josephine 
Yadana Mon (ေတာင္ငူသာသနာ၊ ဘာဝီ 
ေဒးတိုက္နယ္) ႏွင့္ Sr. Agnes Ei Mu 
Phaw (ေတာင္ငူ သာသနာ၊ သံေတာင္ 
တိုက္ နယ္) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 
 ပြဲေတာ္တြင္ လူဦးေရ (၁၀၀၀) 
ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

 ေတာင္ငူ ကက္သလစ္သာသနာ၊ 
လိပ္သို တုိက္နယ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဆိုင္ 
ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား ပြဲေတာ္ 
ႏွင့္အတူ ဘုရားစကား သင္တန္းကို လိပ္ 
သို႔ျမဳိ႕ ကက္သလစ္ ဓမၼာ႐ုံ၌ ဇန္နဝါရီလ ၃ 
ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ၄ ရက္တာ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္ (၆၀၈) ဦးထိ ပါ 

လိပ္သို တိုက္နယ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ ၄ ရက္တာ ဘုရားစကား သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး 
ကေလးသူငယ္ (၆၀၈) ဦးထိ ပါဝင္ခဲ့

ဝင္ခဲ့သည္။

 ဘုရားစကား သင္တန္းကို PMS 
နာယက Rev. Fr. Denies ဘေမာင္၊ ဒါ 
႐ိုက္တာ Rev. Fr. Xavier ဝင္းေမာင္၊ ဥကၠဌ 
Sr. ဘက္နက္ဒက္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ တို႔ႏွင့္အတူ 
Sr. Christina ေကာပိ၊ Bro. ဆယ္ဗာ စတီ 

ယန္ ေနဇင္ဝင္း၊ Bro. စတီးဗင္း ေပါင္ခ်ိန္၊ 
ဆရာမ ေဒၚတင္စန္းႏွင့္ ဆရာဦးဝဏၰေရႊတို႔မွ 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လိပ္သိုၿမိဳ႕မွ ဆရာမမ်ား၊ ေက်း 
ရြာ အသီးသီးရိွ ကေလးတာဝန္ခံမ်ား၊ ဆက္ 
ကပ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ မိခင္၊ ဖခင္အဖြဲ႔မ်ားမွ 
ပါဝင္ကူညီ ပံ့ပို႔ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 မင္းသုံး ပါးပြဲေန႔ ကေလးသူငယ္ 
မ်ား ပြဲေတာ္ရက္တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Daniel အာခိုးမွ မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ကာ ကေလး 
သူငယ္ အခ်ဳိ႔ကုိ ပထမ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
ေပးခဲ့သည္။

 ဒက္ဇူးမယ္ (I.S.R.)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)
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ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ဟားခါးသာသနာ ဒိုင္ယာရီ
၁။ ဟားခါးဇံု ဓမၼဆရာ/မ မ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္း

 “သင္တို႔သည္ ငါ့ကို ေရြးေကာက္သည္မဟုတ္၊ 
ငါသည္သာလွ်င္ သင္တို႔ကို ေရြးေကာက္ၾက၏။ (ေယာဟန္ 
၁၅ း ၁၆)” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဟားခါးဇုံဓမၼဆရာ/မမ်ား 

၏ မြမ္းမံသင္တန္းကို ဟားခါးၿမိဳ႕ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ကာသီျဒယ္တြင္ 
ႏိုဝင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔မွ (၂၄)ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ အဆိုပါ မြမ္းမံသင္တန္းသို႔ ဟားခါးဇံုနယ္ရိွ စီရင္စု(၈)
ခုမွ ဓမၼဆရာ/မမ်ား (၃၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကရာ ဓမၼဆရာမ 
တစ္ဦး ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

 ၎သင္တန္းကို ဇံုနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. John 
Om Se ႀကီးမွဴး၍ Fr. David Khin Hmung ႏွင့္ Fr. David 
Mangte တို႔မွ အဓိကသင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါ 
သည္။

၂။ ကက္သလစ္ ေဘာ္ဒါထိန္းမ်ား အရည္အခ်င္းျမွင့္သင္တန္း

 ေဘာ္ဒါေန ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာ 
ရည္ျမင့္မားေရး၊ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရး 
လမ္းျပ ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကက္သလစ္ေဘာ္ဒါထိန္းမ်ား 
အရည္အခ်င္းျမွင့္သင္တန္းကို ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ေအာ္တိုရပ္ကြက္ 
ရိွ St. Michael Villa တြင္ ႏို၀င္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔မွ 
ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္တန္း 
ကို St. Pio’s Minor ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး    Fr. An-
drew Le Tling မွ ဦးစီးဦးေဆာင္၍ ဆရာမ LucGratia ႏွင့္ 
ဆရာမ အိုင္ရင္း (Irine) တို႔မွ အဓိကတာဝန္ယူ ပို႔ခ်ခဲ့ပါ 
သည္။ သင္တန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ “Education is the 

Movement from Darkness to Light” ျဖစ္ပါသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းသို႔ ဟားခါးသာသနာရိွ ဖလမ္းဇုံ၊ 
မင္းတပ္ဇုံ၊ ႏွာရိန္းစီရင္စု၊ ေရဇြာဇုံ၊ လုံဘန္း စီရင္စု တို႔မွ 
သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ဳိးသား ၁၀ ဦး အမ်ဳိးသမီး ၁၃ ဦး 
စုစုေပါင္းသင္တန္းသား ဦးေရ (၂၃) ေယာက္ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကၿပီး သီလရွင္ (၉)ပါး၊ ဦးမဥၥင္းႀကီး (၁)ပါး၊ ကိုရင္ (၁)
ပါးႏွင့္ ဘုန္းႀကီး (၁)ပါးတို႔လည္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
ေၾကာင္း  သိရသည္။

၃။ အမွတ္စဥ္ (၄) ဟားခါးသာသနာလုံး ဆုိင္ရာ ဓမၼဆရာ 
 သင္တန္း။

 “လူငယ္ဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ အဖို႔ တစ္ဦးန႔ဲ တစ္ 
ဦး စံျပပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၏” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဟားခါး 
သာသနာလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္သင္တန္းကို ႏိုင္ဝင္ဘာလ 
(၂၁) ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္အထိ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚရိွ 
ဟားခါးသာသနာ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။

 အဆိုပါ လူငယ္သင္တန္းကို ဟားခါးသာသနာ 
ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္မွ Fr. Nicholas Le Thang မွ 
ႀကီးၾကပ္ဦးေဆာင္ၿပီး သင္တန္းပထမပတ္တြင္ မင္းတပ္ဇုံမွ         
Fr. Timothy Khui Shing Ling ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး သင္တန္း 
ဒုတိယပတ္တြင္ Fr. Pius Kei Lian Cung ဦးေဆာင္၍ AsI-
PA သင္တန္းဆင္း ဓမၼဆရာမ်ားမွ ကူညီပို႔ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ 
သင္တန္း၏တတိယပတ္တြင္ ေခ်ာင္းခြဇုံမွ ဆရာ Sial 
Kham က ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ဓမၼပညာမ်ိဳးစုံကို 
သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းရက္မ်ား၏ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ဇယားမ်ား 

တြင္ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ိဳးစုံ ရရိွေစရန္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚ 
ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ KMSS, Media မ်ားမွ 
တာဝန္ရိွသူ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ သင္တန္းပို႔ခ်ေစခဲ့ပါသည္။ 
၎တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုတိယရဲမွဴး ေအာင္ 
ႏိုင္မွ  လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးေရးအ 
ေၾကာင္း၊ ဒု-ရဲမွဴး ပန္းေအာင္ႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတို႔မွ ယာဥ္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအျပင္ အလုပ္သမားေရးရာ၊ စား 
သုံးသူေရးရာ၊ ျပန္ၾကားေရး၊ စည္ပင္၊ KMSS ႏွင့္ ChinLand 
Post media စသည့္ ဌာနအသီးသီးမွ မိမိသက္ဆိုင္ရာ 
က႑အလိုက္ လာေရာက္ပို႔ခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရိွရသည္။

 ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္၊ ညေန (၆)နာရီအခ်ိန္တြင္ 
သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပရာ ဇုံနယ္ (၈)ခု၏ စီရင္စုအသီးသီးမွ 
လူငယ္သင္တန္းသား/သူ (၃၀)ေက်ာ္တို႔အား ဆရာေတာ္ 
ႀကီး Lucius Hre Kung မွ သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳလက္ 
မွတ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ၎ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 

ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚရိွ ကက္သလစ္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကိုဖိတ္ 
ေခၚ၍သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ေပးကာ သင္တန္းဆင္း 
ညစာစားပဲြႏွင့္အတူ အႀကိဳခရစၥမတ္ညစာစားပြဲကို တည္ခင္း 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ပြဲတြင္ သင္တန္းသားမ်ားမွ ဓမၼေတးသီခ်င္း 
မ်ားျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ျပဇာတ္တိုမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖ 
ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အဆုံးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါ 
သည္။
   ေနာ္ဘတ္ ေက်ာ္လင္း
   OSC – Hakha Diocese

သန္႔ရွင္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားပြဲ က်င္းပျခင္း
 ဟား ခါး က က္ သ လ စ္ သာ သ နာ  
ကယ္သီျဒယ္အုပ္စုရွိ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား 
ဦးေဆာင္၍ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ 
က်ေရာက္ေသာ “သန္႔ရွင္းေသာ ကေလး 
သူငယ္မ်ား” (HOLY INNOCENTS) ပြဲေန႔ 
အထိမ္းအမွတ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကို ဟားခါး 
ၿမိဳ႕ ေက်ာဘုတ္ရပ္ကြက္ရွိ St. Pio’s Minor 
School ကြင္းျပင္တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

 ၎ ကေလးသူငယ္မ်ားပြဲေန႔ အ 
ထိမ္း အမွတ္ ကစားပြဲမ်ားတြင္ ဟားခါးျမဳိ႕ 
St. Joseph Cathedral၊ St. Charbel၊ St. 
Valentine ႏွင့္ ေက်ာဘုတ္ေရႊႏွလုံးေတာ္ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္ေပါင္း 
(၂၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္ဆင္ႏြဲ ခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္း 
သီဆုိ ကခုန္ျခင္း၊ သၾကားလုံးကုိက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ 
အဖြဲ႕လုိက္ သီခ်င္းဆုိၿပိဳင္ျခင္း၊ လုိက္တမ္း 

ေျပးတမ္း ကစားျခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္းစသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ 
ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
အသားဟင္း၊ ဟင္းခ်ဳိျဖင့္ ေန႔လည္စာ အတူ 
တကြ စားသုံးခဲ့ၾကသည္။ ၎ေန႔လည္စာကို 
လူငယ္မ်ားမွာ တာဝန္ယူခ်က္ျပဳတ္ေပးခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကစားပြဲမ်ားတြင္လည္း လူငယ္ 
မ်ားသည္ ကေလးမိဘမ်ားႏွင့္အတူ ပါ၀င္ 
ကူညီခဲ့ၾကသည္။

 အားကစားပြဲမ်ားကို နံနက္ (၁၀) 
နာရီမွ ညေန (၃) နာရီအထိ ၅ နာရီၾကာ 
က်င္းပေပးခဲ့ဲၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား အား 
လုံးကုိ ဟားခါးၿမိဳ႕ ရႈခင္းသာ (VIEW-
POINT) သု႔ိ ကားျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားၾက၍ 
စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ အမွတ္တရဓါတ္ပုံ 
မ်ား ရုိက္ကူးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ညေန 

(၄) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ St. Joseph 
Cathedral ၌ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr. John Om Se ဦးေဆာင္၍ ကေလး သူ 
ငယ္မ်ား အတြက္ မစာၦးတရား ပူေဇာ္ေပး 
ျခင္း၊ အထူး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးျခင္း၊ 

စုေပါင္းဓါတ္ပုံရုိက္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ 
ညေနစာျဖင့္ တည္ခင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ 
ရပါသည္။ 

ေနာ္ဘတ္
OSC - ဟားခါး
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 တမန္ေတာ္ ဝတၳဳ ၂၀း၃၅



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 19

ေနရာတစ္ခုကေတာ့ သြားေနၾကတာေပါ့။ ဆိုေတာ့ အဲ့ 
ဒါကိုလည္း နားလည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ 
ရက္သားက်သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ဇနီးသည္ ကိုယ့္ရဲ႕ 
သားသမီး စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္ သူတို႔ေတြ ရွိေနၿပီဆိုတဲ့ 
အသိတရားနဲ႕ ကိုယ္က လူပ်ဳိလူလြတ္လို သြားတာ လာ 
တာေလးေတြက သတိထားရေတာ့မယ္။ ၿပီးရင္ သံသယ 
အက္ေၾကာင္းဆိုတာ အင္မတန္မွ သတိထားရမယ့္ 
ကိစၥေပါ့။ လင္နဲ႕ မယားဟာ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္မို႔ 
သံသယျဖစ္သြားၿပီဆိုတာနဲ႕ ဒီအက္ေၾကာင္းေလးေပၚမွာ 
မူတည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကြဲျပားသြားတဲ့အထိကို ျဖစ္သြားႏိုင္ 
တယ္ေပါ့။ မိသားစုတစ္ခု ျပဳိကြဲသြားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
သံသယအက္ေၾကာင္းျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အျပဳအမူေတြ အေျပာ 

အဆိုေတြ အေပါင္းအသင္းေတြေပါ့။ တစ္ဖက္မွာလည္းပဲ 
အရင္က ကိုနဲ႕ ေျပာမနာ ဆိုမနာ ေပါင္းသင္းခဲ့တဲ့သူေတြ
ရွိလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြက 
အိမ္ေထာင္က်သြားၿပီဆိုရင္ နဂိုလိုမ်ဳိး ေနာက္တာေျပာင္ 
တာ ေျပာတာဆိုတာေတြက ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းက ကိစၥ 
မရွိ ေပမယ့္ ခင္ပြန္းသည္၊ ဇနီးသည္ ေရွ႕မွာေတာ့ 
ဒါလည္း သတိထားေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္ေပါ့။

ေမး ။    ။ ကိုယ္ေတာ့္အေနနဲ႕ လိုအပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ က်န္ခဲ့ 
တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားစရာရွိရင္ ေျပာၾကား 
ေပးပါအုံး။

ေျဖ ။     ။ အဓိက ကေတာ့ Tribunal ေလးေတြ ရွိမယ္ဆိုရင္ 
ေပါ့ေနာ္ အခက္အခဲရွိေနၾကတဲ့ ဘာသာတူေတြ ဘက္ 
ေတာ့ ေျဖရွင္းစရာနည္းလမ္းေလးေတြနဲ႕ ပိုၿပီးေတာ့ 
ေျဖရွင္းစရာေတြ ျမန္လာလိမ့္မယ္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ဝိညာဥ္ 

ေရးရာမွာလည္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစရာ ကိစၥေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ 
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္လုပ္ႏိုင္မည့္ အေနအထား ေလးေတြ 
ေပါ့။ ဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဘက္ကလည္း အတတ္ႏိုင္ 
ဆုံးေတာ့ ၾကဳိးစားေနတယ္။ အစျပဳေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ 
အစျပဳေနတဲ့ အေနအထားမွာေတာ့ အတိုင္းအတာ တစ္ 
ခုထိ လုိအပ္ခ်က္ေတြလည္း ရွိေနမွာပဲေပါ့။ ဒါေလး 
ေတြကိုလည္းပဲ ဝိုင္းၿပီး ဆုေတာင္ေပးၾကပါ။ ပ့ံပိုးေပး 
ၾကပါေပါ့ေနာ္။ အဲ့လိုဆိုရင္ ဘုန္းႀကီးေတြလည္းဘုန္းႀကီး
၊သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတူေတြလည္းသက္ဆိုင္ရာ အ 
ကုန္းလုံး ဝိုင္းၿပီး လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ 
တညၿ္မ ဲတဲ ့မသိားစုေလးေတြကိ ုေမွ်ာမ္နွ္းမတိယ္ေပါ့ေနာ။္ 
ဆိုေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆုံးလည္း ဝိ္ုင္းၿပီးေတာ့ ၾကဳိးစားၾက 
မယ္ေပါ့ေနာ္။

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသူ - ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM OSC

 ျပည္ကက္သလစ္သာသနာ ေရႊပန္းေတာတိုက္နယ္ ကရင္စမ္းေက်းရြာရိွ စိန္ပီတာ 
စိန္ေပါလ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၈းဝဝ 
နာရီတြင္ အဖဆရာေတာ္ Alexander ျပဳံးခ်ိဳမွ ေကာင္းခ်ီးေပး  ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
 ဘုရားေက်ာင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္(၇)ပါးႏွင့္ 
သီလ႐ွင္ (၅)ပါးႏွင့္ဘာသာဝင္ ၃ဝဝခန္႔ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ 
 ဤဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘာသာဝင္ဦးေရ နည္းပါးလွေသာ 
ေၾကာင့္ ႏွစ္ၾကာျမင့္စြာ ႀကိဳးစာလာခဲ့ရၿပီး မုံဆီေညာ္ ထြန္းမင္းကူညီေပးခဲ႔မႈႏွင့္ ကရင္စမ္းရြာ 
ဘာသာဝင္မ်ား၏ အလႉသက္သက္ျဖင့္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္းသိခဲ့ရပါသည္။ 
 မေလ်ွာ့ေသာစြဲျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္(၂)ခုခန္႔ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘုရားအတြက္ ႀကိဳးစား 
လႉဒါန္းခဲ့ၾကေသာ ကရင္စမ္းရြာဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ရြာသူရြာသားမ်ားအား အထူးေလးစား 
ဂုဏ္ျပဳရင္း ဘုရား႐ွင္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား အဆတစ္ရာမက ျပန္ခံစားၾကရပါေစ 
ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

PYAY - OSC 

စာမ်က္နွာ ၁၅ မွ အဆက္

 ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေန႔ႏွင့္ မင္းသုံးပါးပြဲ 
တနဂၤေႏြ ေန႔တြင္ RNDM သီလ႐ွင္ ဂိုဏ္းဝင္မ်ား၏ စိန္ဂ်ဴဗလီ၊ 
ေငြဂ်ဴဗလီပြဲႏွင့္ ပထမကတိသစၥာ ခံယူျခင္းပြဲကို စိန္ေပါလ္ကာ 
သီျဒယ္ ဘုရား ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့
ၾကပါသည္။ ဂ်ဴဗလီ႐ွင္မ်ားမွာ Sr. Mary Raphael (စိန္ဂ်ဴဗလီ႐ွင္), 
Sr. Magaret Kon Tin, Sr. Christina May, Sr. Rita Phyo 
(ေငြစင္ဂ်ဴဗလီ႐ွင္မ်ား) Sr. Christina May Hnin Moe and Sr. 
Magaret Zin May Oo (ပထမသစၥာခံယူသူမ်ား)ျဖစ္ၾကပါသည္။
 ပြဲေတာ္မစၦားတရားေတာ္မ်ားအား အဖဆရာေတာ္ႀကီး Al-
exander Pyone Cho မွ ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအပါး (၃၀)

နီးပါး၊ စစၥတာရ္မ်ားအပါး(၅၀)ေက်ာ္၊ Bro. ႀကီး (၂) ပါးႏွင့္ ဘာသာ 
ဝင္မ်ား ၆၀၀ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ 
 မစၦားတရားေတာ္ျမတ္အၿပီးတြင္အမွတ္တရဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ 
ဂုဏ္ျပဳျခင္းအခမ္းနားျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေန႔လည္စာျဖင့္ဧည့္ခံခဲ့ ၾကသည့္ 
အျပင္ ညေနပိုင္းတြင္လည္း ရပ္ေဝးမွ ရဟန္းသီလ႐ွင္မ်ားနွင့္အတူ 
RNDM ဂိုဏ္းဝင္သီလ႐ွင္မ်ားမွ ဂ်ဴဗလီႏွင့္သစၥာရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ 
ျခင္းအခမ္းအနားႏွင့္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အားခမ္းနား ေပ်ာ္ရႊင္ 
စြာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကရာ ညေနစာျဖင့္အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾက 
ပါသည္။
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ေရႊပန္းေတာတိုက္နယ္ ကရင္စမ္းေက်းရြာ စိန္ပီတာ စိန္ေပါလ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

             -ဗန္ း ေမာ္ ၊ ဒီဇင္ ဘာ ၂၆-
        ဗန္  း ေမာ္ ဂုိဏ္ းအုပ္ သာသနာ၊ ထီးလင္ း၊ သာယာကုန္ း ေက်းရြာ႐ွိ စိန္  ေပတ႐ုဘုရား 
ေက်ာင္ း ေဆာင္ သစ္ ဖြင္ ့ပြဲႏွင္ ့ ဓမၼဆရာ တစ္ ပိုင္ နယ္  ေကာက္ သစ္ စားပြဲသုိ႔ ဗန္း  ေ မာ္ဂုိဏ္ းအုပ္ 
သာသနာ     သုိးထိန္ း အဖဆရာ ေတာ္  ေရမြန္ ဆြမ္ လြတ္ ဂမ္  တက္  ေရာက္ ခဲ့သည္ ။
       ထိုပြဲတြင္  ဆရာ ေတာ္  ဘုရားမွ "ယခုလို ဘုရား ေက်ာင္ း ေဆာင္ အသစ္  ရရိွလာတာဟာ 
အားအင္ တခုပါပဲ။ ဘုရားသခင္ က ငါတုိ႔ အနားမွာအျမဲ႐ွိတယ္ ။ ဘုရား ေက်ာင္ းဆုိတာ ဘုရား 
သခင္ ရဲ႕ အိမ္ ပဲ။ ဘုရား ေက်ာင္ းအသစ္    ေဆာက္ လုပ္ ႏုိင္ တာဟာ  ေယဇူးကုိ အားလုံးဝုိင္ းဝန္ း  
ေမြးတာနဲ႔အတူတူပဲ။ ဘုရား ေက်ာင္ းမရိွရင္  ဝမ္ းနည္ း စိတ္ အားငယ္ ရတယ္ ။ သာယာကုန္ း 
ထီးလင္ း မွာ ဘုရား ေက်ာင္ း ေဆာက္ လုပ္ ႏုိင္ တာကို ဆရာ ေတာ္ အ ေနနဲ႔အရမ္ းကုိ ဝမ္းသာ 
တယ္ ၊ ပီတိျဖစ္ ရပါတယ္" ဟုမိန္ ႔ၾကားခဲ့သည္ ။
        ဆက္ လက္ ၍ ဆရာ ေတာ္ ဘုရားမွ၊ ဤ စိန္  ေပတ႐ူး ဘုရား ေက်ာင္ း  ေဆာက္ ႏုိင္ ္ ျခင္ 
းသည္  ဘုရားသခင္  ေပးသည္ ့ ဆု ေက်းဇူးပင္  ျဖစ္  ေၾကာင္ း။ ကိုယ္  ထူကိုယ္ ထ စြမ္ းအားကို 
ထီးလင္ းဘုရား ေက်ာင္ းသည္  သက္  ေသထူ ေနေၾကာင္ း။ ဘုရား ေက်ာင္ း႐ွိသည္ ့ ရြာနွင္ ့ မ႐ွိ 
သည္ ့ ရြာသည္  အင္ မတန္  ျခားနားပါ ေၾကာင္ း။ ဘုရား ေက်ာင္း ဆုိသည္ မွာ  ေယဇူးသခင္ တရား 
ေဟာၾကား  ေတာ ္ မူသည္ ့   ေနရာျဖစ္  ေၾကာင္ း ႏွင္ ့ ဘုရားသခင္ သည္  ကြၽႏု္ ပ္ တုိ႔လူသား မ်ားကုိ 

ဘုရား ေက်ာင္ း ေဆာင္ သစ္    ေကာင္ းခ်ီး ေပးျခင္ းႏွင္ ့ ဓမၼဆရာတစ္ ပိုင္    
ေကာက္ သစ္ စားပြဲသုိ႔ အဖဆရာ ေတာ္    ေရမြန္ ဆြမ္ လြတ္ ဂမ္  တက္  ေရာက္ 

ဖန္ ဆင္ း ထားသည္ ့ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ မွာ ကြၽႏု္ ပ္ တုိ႔ႏွင့္အတူ အနီးကပ္ ရိွ ေနရန္   ေမ်ွာ္ လင္ ့ 
ပါေၾကာင္ း ထပ္  ေလာင္ း ျမြက္ ၾကားခ့ဲသည္ ။

BANMAW - OSC

RNDM သီလ႐ွင္ 
ဂိုဏ္းဝင္မ်ား၏ စိန္ 

ဂ်ဴဗလီ၊ ေငြဂ်ဴဗလီပြဲႏွင္ 
ပထမကတိသစၥာ 

ခံယူျခင္းပြဲ အခမ္းအနား



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေမး ။    ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သသလစ္ လူငယ္ေကာ္မရွင္ 
အေနနဲ႕ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ 
အပိုင္းေတြ၊ ပါဝင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ပြဲေတာ္အစီအစဥ္ 
မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီကဘာသာသူေတြ လူငယ္ေတြကုိ 
ေဝမွ် ေျပာၾကားေပးပါအုံးကုိယ္ေတာ္။

ဖါသာရ္ ။   ။ ကၽြန္ေတာ္နာမည္ကေတာ့ Fr. ေစာအယ္ 
ေကာ္ထူး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိဒီ National Catholic 
Youth Commission မွာ ဒါ႐ိုက္တာ အေနနဲ႕ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၆ ကေနၿပီးေတာ့ လာမယ့္ 
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ထိ သက္တမ္းရွိေသးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အခု 
လက္ရွိ ဒီ ၃၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ကိုပနားမား 
ႏုိင္ငံမွာက်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ စတင္က်င္းပမယ့္ Official 
Date ကေတာ့ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ) ၂၂ ရက္ က 
ေနၿပီးေတာ့ ဒီ ၂၇ ရက္အထိေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႔က 
လည္း ၂၁ ေရာက္ၾကမယ္။ ၿပီးမွ ၂၈ မွာ ျပန္ၾကမယ့္ 
လူေတြရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ World Youth Day 
(ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔) လို႔ ေျပာလိုက္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ အေရွ႕က Days in dioceses ဆိုၿပီး တစ္ခု 
ရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲ့ Days in dioceses ကိုလည္းသူက 
World Youth Day အစီစဥ္နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။ 
Days in dioceses ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ ၁၇ ရက္က 
ေန ၂၁ ရက္ေန႔ အထိေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ျမန္မာျပည္ကေနသြားမယ့္ အဖြဲ႔ကေတာ့ ဒီ ၁၆ ရက္ေန႕ 
သြားမယ္ေပါ့။ ေရာက္တာကေတာ့ ၁၇ ရက္ေန႔မွ 
ေရာက္မယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ Days 
in diocese ကို Costa Rica မွာ ပါဝင္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တယ္။ 
အဆင္မေျပခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ္ ဗီဇာကိစၥေၾကာင့္ ဟိုဘက္က 
ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြကလည္းအဆင္မေျပခဲ့ဘူးျဖစ္သြား  
တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Costa Rica ကို အစီအ 
စဥ္ဖ်က္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပနားမားမွာပဲ Days in di-
ocese ကိုယူပါမယ္။ ပနားမားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Days in 
diocese ယူမယ့္ diocese ရဲ႕နာမည္က The diocese of 
Chitre ျဖစ္ပါတယ္။ Days in diocese မွာပါဝင္ရမယ့္ 
Parish နာမည္ကေတာ့ St. John the Baptist Church 
ေပါ့။ ဆိုေတာ့ အစီစဥ္ကေတာ့ Local People ေတြနဲ႕ 
culture exchange (ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း) ပါမယ္။ 

ၿပီးရင္ သူတို႔ လမ္းေလွ်ာက္တာေတြပါမယ္။ ၿပီးရင္ Com-
munity forestry လို႔ေခၚတဲ့ သစ္ေတာစိမ္းလန္း စိုေျပ 
ေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အပင္စိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သန္႔ရွင္း 
ေရးလုပ္တဲ့ အပိုင္းေတြလည္းပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္ 
ထူးထူးျခားျခားပဲ culture exchange ကေတာ့ သူတို႔ 
ဒီပုံမွန္ လုပ္ေနတဲ့ အစီအစဥ္မ်ဳိးထက္ေတာ့ နည္းနည္း 
ထူးမယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ Public 
မွာသူတို႔ ဒီ culture exchange (ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း) 
ကိုလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတယ္ေပါ့။ ဆိုလိုခ်င္တဲ့ သ 
ေဘာက လုပ္မယ့္ culture exchange (ယဥ္ေက်းမႈ 
ဖလွယ္ျခင္း) က လမ္းေပၚမွာလည္း ျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ စင္ 
ေပၚမွာ လုပ္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲအ့ဲလိုသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ 
ဒါကေတာ့ Days in diocese ေပါ့ေနာ္။ World Youth 
Day ကေတာ့ St. John the Baptist Church က 
ေနၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ျမဳိ႔ကို ျပန္လာမွာ ပနားမားစီးတီး 
ကို ျပန္လာမွာေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ အဲ့လိုပနားမားစီးတီးကို 
ျပန္လာတဲ့အခါမွာပါဝင္တဲ့ အဓိကအစီအစဥ္ေတြကေတာ့ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ၾကဳိဆိုတာပါမယ္။ ၿပီးရင္ ပုံမွန္ 
အားျဖင့္ catechism class (ကက္သလစ္ဘာသာေရး 
ဆိုင္ရာအေမးအေျဖက႑) ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တက္ရမယ္။ 
ၿပီးရင္ တစ္ခ်ဳိ႔က်ေတာ့လည္း မိသားစုနဲ႕ေနရမယ္။ တခ်ဳိ႔ 
က်ေတာ့လည္း ေက်ာင္းေတြမွာ ေနရမယ္ေပါ့။ World 
Youth Day ရဲ႕ အစီစဥ္ကေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ၾကဳိ 
ဆိုတာ၊ catechism class (ကက္သလစ္ဘာသာေရးဆိုင္
ရာအေမးအေျဖက႑) ပါမယ္။ Eucharist Adoration 
(ကိုယ္ေတာာ္ျမတ္ သဒၶါၾကည္ညဳိျခင္း) ပါမယ္။  ၿပီးရင္ 
way of the cross (ကားတိုင္လွည့္ျခင္း) ေပါ့ေနာ္ ဒါက 
ပုံမွန္လုပ္ေနက်။ ၿပီးရင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႕အတူေနာက္
ဆုံး closing Mass ( အပိတ္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္) 
အတူပူေဇာ္မယ္၊ ပုံမွန္ကအဲ့လို သြားပါတယ္။ တစ္ျခား 
details အစီအစဥ္ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း 
မသိေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါကေတာ့ World Youth Day နဲ႕ 
Days in Diocese ရဲ႕ Schedule program 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသေပါ့ေနာ္။ 

 ဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႕ သြားမယ့္အေနအထားမွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ကူညီေပးတဲ့ ႏိုင္ငံရွိပါ 
တယ္။ အဲ့ႏိုင္ငံေတြထဲမွာေတာ့ ဂ်ာမနီကလည္း ပံပို႔မႈ 
အနည္းက်ဥ္းပါတယ္။ ကိုရီးယားကလည္း ပံ့ပိုးမႈ အ 
နည္းက်ဥ္းပါတယ္။ ဂ်ပန္ကလည္း တစ္ေယာက္တစ္ေလ 
စာအတြက္ေတာ့ ပံ့ပိုးမႈမ်ိဳးေပါ့ေနာ္။ အမ်ားႀကီးမဟုတ္ 
ေပမယ့္လည္း ဂ်ပန္လည္းပါဝင္ကူညီေပးတယ္။ ခုေနာက္ 
ဆုံး ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားမွာက ၁၀ ေယာက္ေပါ့။ အဲ့ဒီ ၁၀ 
ေယာက္ကေတာ့ CBCM (Catholic Bishops’ confer-
ence of Myanmar) ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ သြားမွာ 
ေပါ့ေနာ္။ အဲ့လိုသြားတဲ့ အခါမွာဒီလူငယ္ေတြက ဆရာ 
ေတာ္ေတြနဲ႕ တိုက္႐ိုက္ေတာ့ မဆံုျဖစ္ဘူးဒါေပမယ့္ ဇန္န 
ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က စေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အစည္း 
အေဝးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေၾကာင္းအရာကိုေတာ့ 
ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ chairman Bishop 
ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ကေနတစ္ဆင့္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႕ကို 

၁၀ ေယာက္ သြားမယ္။ သြားမယ့္ သူေတြက ဘယ္ သာ 
သနာဘယ္သူ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့လိုေတာ့ 
ဆရာေတာ္ႀကီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အေၾကာင္းၾကားထားတယ္ 
ေပါ့။ World Youth Day ကို ႏွစ္စဥ္သြားတဲ့အခါမွာ ဒီႏွစ္ 
ျမန္မာျပည္က သြားတာကေတာ့ အနည္းဆုံးေပါ့ေနာ္။ ၁၀ 
ေယာက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အနည္းဆုံး ျဖစ္ 
သြားတယ္။ အရင္ ၂၀၁၆ ပိုလန္မွာတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
၂၁ ေယာက္ သြားခဲ့တယ္။  အခု ၁၀ ေယာက္ဆိုေတာ့ 
တစ္ဝက္ေလာက္ပဲသြားႏိုင္တဲ့အေနအထားေပါ့ေနာ္။

 World Youth Day ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Asian Youth 
Day နဲ႕ မတူဘူးေပါ့ေနာ္။ Asian Youth Day က်ေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ pre-meeting ေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ Asian 
Youth Day မေရာက္ခင္ ၾကဳိသြားၿပီး ေနရာေတြ 
ေလ့လာခြင့္ရတယ္။ ေနာက္ အစီအစဥ္ေတြ သိခြင့္ရတယ္။ 
ေနရာ၊ ေဒသ၊ အစီအစဥ္ လူေတြနဲ႕ ဆုံခြင့္ရတယ္။ World 
Youth  Day က်ေတာ့ အဲ့လိုမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 
အခု တိုက္႐ိုက္ႀကီးသြားရမယ္။ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ 
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာ တစ္ 
ခုကေတာ့ တစ္ကမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ ကက္သလစ္လူငယ္ 
ေတြ၊လူႀကီးေတြလည္းပါပါတယ္။ သူတို႔ေတြလာၾကမယ္။ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ သုံး၊ေလးသန္းေလာက္ေတာ့ လာၾက 
တယ္။ အဲ့လိုသုံး၊ေလးသန္းလာတ့ဲ အခါမွာ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ၊ 
တိုက္နယ္ေပါင္းစုံကေနလာတဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံနဲ႕ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ ဆုံခြင့္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲ့လိုဆုံခြင့္ရတယ္
အခါမွာအထူးသျဖင့္ ယုံၾကည္ျခင္းကို Sharing (ေဝမွ်)
ၾကတယ္။ အတူတကြ ရွိခိုးဝတ္ျပဳၾကတယ္။ အတူတကြ 
ခရီးသြားၾကတယ္။ အတူတကြ ရင္းႏွီးမႈေတြ ယူၾကတယ္ 
ေပါ့။

 ပုံမွန္အားျဖင့္ World Youth Day မွာ Transportation ကို 
cut လုပ္ထားၾကတယ္ေပါ့။ ပြဲလုပ္မည့္ေနရာနဲ႕ဆို ၁၀ 
မိုင္၊ ၁၅မိုင္၊ မိုင္၂၀ေလာက္ အဲ့လို cut လုပ္ထားတယ္ 
ဆိုေတာ့။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းေလွ်ာက္ရတာ 
ေတာ့ မ်ားတယ္ေပါ့ေနာ္။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းနဲ႕ပဲတစ္ 
ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ေဖးမကူညီတဲ့ စိတ္ေတြ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ ေဖာ္ျပႏိုင္မယ္ေပါ့။ အခုကေတာ့ အစီအစဥ္ 
ကေတာ့ ခုနေျပာသလိုပဲပါဝင္တဲ့အခ်က္အလက္ကေတာ့ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ ဒါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အတိအက်ကေတာ့ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔လည္း မွန္းလို႔မရေသးဘူးေပါ့။ လုပ္မယ့္ေနရာ 
လည္းကိုယ္မေရာက္ဖူးေတာ့ မသိဘူး။ လွလား၊ႀကီးလား၊ 
ဘယ္မွာရွိနဳိင္မလဲေတာ့ မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဖာ္ျပထား 
တဲ့ ေနရာကေတာ့ ကမ္းေျခနား၊ ကမ္းေျခဆိုတာသူတို႔ 
ပင္လယ္နားမွာေပါ့။ လုပ္ဖို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေနရာကို ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ World Youth Day ကေန 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လာရင္ေရာ၊ ျပန္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ျမန္မာျပည္အတြက္ ဘာေတြမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ရွိႏိုင္ 
မလဲေပါ့ေနာ္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ World Youth 
Day ကို Theme ေရြးကတည္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ၄လ 
ပိုင္း Youth Congress ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ 
Theme  ကိုပဲ ေရြးထားပါတယ္။ “Here I am, The ser-

 (၃၄)ႀကိမ္ ေျမာက္ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ပြဲေတာ္၌ တက္ေရာက္ပါဝင္ရန္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမွ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္း ၁၁ နာရီ ခန္႔က 
ရန္ကုန္ျမဳိ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွ ပမားနားႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြားေရာက္သည့္အဖြဲ႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာသနာ အသီးသီးမွ ကုိယ္စားျပဳ 
လူငယ္ ၈ဦးႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါး လိုက္ပါခဲ့သည္။
 (၃၄)ႀကိမ္ ေျမာက္ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ပြဲေတာ္ကုိ ပမားနားႏိုင္ငံတြင္ ဇန္နဝါရီလ 
၂၂ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ၆ ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူငယ္ 

မ်ားအဖြဲ႔သည္ (၃၄) ႀကိမ္ ေျမာက္ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ပြဲေတာ္မက်င္းပမွီ  က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ 
Days in diocese အစီအစဥ္ကုိ ပမားႏုားႏိုင္ငံ The diocese of Chitre (Chitre 
ကက္သလစ္သာသနာ)တြင္ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္ အထိ ၅ရက္တာ ပါဝင္သြား မည္ 
ျဖစ္သည္။
 ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ပါဝင္မႈနဲ႕ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ား  
ေကာ္မရွင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဖာသာရ္ အယ္ေကာ္ထူး 
ႏွင့္ ပါဝင္ၾကမည့္ လူငယ္တစ္ခ်ဳိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံးေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

(၃၄)ႀကိမ္ ေျမာက္ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ပြဲေတာ္၌ တက္ေရာက္ပါဝင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 21

vant of the Lord” “May it be done according to 
your words”  ဆိုေတာ့ အဲ့ဒါကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ 
Youth Congress ကို ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈအေနနဲ႕ ျမန္မာ 
ျပည္မွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါႀကီးကို ဒီ 
Congress ကိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူတို႔ကို 
World Youth Day အျမည္းဆိုၿပီး စမ္းခြင့္ေပးထားၿပီေပါ့ 
ေနာ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ Theme နဲ႕ ဒီကမၻာ့လူငယ္မ်ား 
ေန႔အတူ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာအ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္ရေတာ့မွာေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
စိတ္ဓာတ္ပိုင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈအပိုင္း၊ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ရဲ႕ တင္ဆက္မႈအပိုင္း အားလုံးကို ဒီ၁၀ေယာက္ 
ေနၿပီးေတာ့ ပုံေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အေကာင္းဆုံး ၾကဳိးစားသြားမွာ 
ပါလို႔။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ တကယ့္တကယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ 
လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္းအထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ရလာမယ့္ အေတြ႕အၾကဳံေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ 
National Youth Director အေနနဲ႕ လာမယ့္ Youth 
Congress ကို ရခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကဳံေတြကေန႔ တစ္ဆင့္ 
ကိုယ့္ျမန္မာျပည္အတြက္ ျပန္လည္အက်ဳိးျဖစ္မည့္ ရလဒ္ 
မ်ဳိးကိုေတာ့ ထည့္သြင္းသြားမယ္ေပါ့။ သူတို႔လုပ္တဲ့ အစီ 
အစဥ္ေတြ သူတုိ႔ထားရွိတဲ့ Theme အေပၚမွာ ဘယ္လို 
ခ်ဲ႔ထြင္ၿပီးေတာ့မွ လူငယ္ေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲကိုဘယ္လို 
ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္မ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ၾကဳံ 
ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လာမယ့္ Youth cogress ၂၀၂၁ မွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအရာကို ျပန္ထည့္သြင္းသြားႏိုင္ဖို႔ ၾကဳိး 
စားပါမယ္လို႔ ။

 ဟုတ္ကဲ့ပါ ဒီျမန္မာျပည္မွာရွိတ့ဲ လူငယ္ေမာင္မယ္ အ 
ေပါင္း၊ ၿပီးေတာ့သာသနာအသီးသီးမွာရွိတဲ့ Youth Direc-
tor အားလုံးကိုေပါ့ေနာ္ အခုသြားမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၀ 
ေယာက္၊ CBCM ရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ Catholic 
Youth commission ရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ ဒီ ၁၀ ေယာက္ 
အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါလို႔။ လမ္းခရီးအစဥ္ေျပေအာင္၊ 
ေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ စိတ္ဓာတ္ 
ကိုအေကာင္းဆုံး ျပသႏိုင္တဲ့  ၁၀ ဦးျဖစ္ဖို႔ သည္းခံျခင္း၊ 
ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တျခားႏိုင္ငံ 
ေတြနဲ႕ ဆုံတဲ့အခါမွာ ျပသႏိုင္ဖို႔ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံပနားမားနဲ႕ 
ဆုံေတြ႕တဲ့အခါမွာလည္း သူတို႔ရဲ႕ အစဥ္မေျပမႈေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုေသာ္လည္း 
ေကာင္း ၾကဳံဆုံတဲ့အခါမွာမညည္းမညဴဘဲနဲ႕ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနဲ႕ 
ကိုယ့္စိတ္ေတြကိုထားရွိႏိုင္ဖို႔။ ေက်းဇူးေတာ္ကိုရရွိဖို႔ အ 
ထူးသျဖင့္ ဒီအဖြဲ႔က ျမန္မာျပည္ရဲ႕ကိုယ္စားျဖစ္တဲ့ အ 
တြက္ ျမန္မာ့အမည္ကို မဖ်က္ဘဲနဲ႕  အေကာင္းဆုံးေဖာ္  
ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ၁၀ ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ေပါ့ေနာ္ ဝိုင္းဝန္း ဆု 
ေတာင္းေပးပါလို႔၊ လမ္းခရီးလည္း အစဥ္ေျပဖို႔ ဆုေတာင္း 
ေပးပါလို႔။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမး ။    ။ အကိုရဲ႕နာမည္၊ သာသနာရယ္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ 
ဘယ္က႑ေတြမွာ ပါဝင္ဆက္ကပ္ေနလဲဆိုတာမိတ္ 
ဆက္ေပးပါအုံး။

ေျဖ ။     ။ ကၽြန္ေတာ္နာမည္ကေတာ့ ဂ်ပ္စတင္းပါ။ မႏၲေလး 
သာသနာကပါ။ အခု World Youth Day မွာ မႏၲေလး 
သာသနာအေနနဲ႕ ပါဝင္တာျဖစ္ပါတယ္။ မႏၲေလးသာ 
သနာမွာေတာ့ မႏၲေလးသာသနာလုံးဆိုင္ရာလူငယ္ေကာ္
မရွင္မွာဒုဥကၠဌအေနနဲ႕ ပါဝင္ပါတယ္။

ေမး ။    ။ World Youth Day မွာပါဝင္တာပထမဦးဆုံးလား။
ေျဖ ။     ။ ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ပထမဦးဆုံးပါပဲ။

ေမး ။    ။ အခုလို World Youth Day မွာပါဝင္ရတဲ့အတြက္ 
ဘယ္လိုခံစားရလဲ။ World Youth Day မွာ ပါဝင္ဖို႔ေရာ 
ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားလဲ။

ေျဖ ။     ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဘုရားေကာင္းႀကီးပါပဲ။ 
အေစာႀကီးကတည္းကလြန္ခဲ့တဲ့ ၆ လ ေလာက္၊ ၇ လ 
ေလာက္ကတည္းက ေပါ့ေနာ္။ World Youth Day 
အေၾကာင္းကိုေတာ့ နည္းနည္းသိရတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ 
ကၽြန္ေတာ္ World Youth Day သြားမယ္လို႔ စိတ္မကူး 
ခဲ့ဘူး၊ စဥ္းကိုမစဥ္းစားထားခဲ့ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခ 
အေနမွာ World Youth Day မွာပါဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခ 
အေနေလးျဖစ္လာတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ 
ဘုရားေကာင္းခ်ီးပါပဲ။ အဲ့လိုပဲ ခံစားရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဘာ 
ေတြ ေတြ႕ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားလဲဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳတင္ 
ေတာ့ ေျပာမျပတတ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္နဲ႕ လူမ်ဳိး 
မတူဘူး၊ ဘာသာစကားတြ မတူၾကဘူး၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြ 
မတူၾကဘူး။ အားလုံးဒီလိုလူမ်ဳိးေပါင္းစုံနဲ႕ ေတြ႕ရမယ့္ အ 
ေတြ႕အၾကဳံေလးေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါေတြ ေတြ႕ရမွာေတာ့ ၾကဳိ 
ၿပီး ရင္ခုန္တယ္ေပါ့။

ေမး ။    ။ ျပင္ဆင္မႈပိုင္းမွာ ဘာအခက္အခဲေတြရွိလဲ။
ေျဖ ။     ။ အခက္အခဲေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမားႀကီးမရွိပါဘူး။ 

ၾကားထဲမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားဖို႔အတြက္ ျပင္တာ 
ေတာ့ ရက္ေလးေတာ့ နည္းနည္းနည္းတယ္ေပါ့။ နည္း 
တယ္ဆိုေပမယ့္လို႔လည္း ႐ုံးမွာလည္း ဗီဇာကိစၥေတြက 
နည္းနည္းေလး ခက္ခဲတယ္လို႔ ေျပာျပၾကတယ္။ သူတို႔ 
လည္း နည္းနည္းအလုပ္ရႈပ္တာကုိ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္က 
လာတဲ့လူေတြလည္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေတာ့ နည္းသြားတာ 
ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကီးႀကီးမားမားဘာမွ အခက္အခဲ 
ေတြေတာ့ မရွိပါဘူး။

ေမး ။    ။ ညီမနာမည္နဲ႕ လက္ရွိဘယ္မွာပါဝင္ဆက္ကပ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနလဲဆိုတာမိတ္ဆက္ေပးပါအုံး။

ေျဖ ။     ။ ကၽြန္မနာမည္က ေနာ္ေမပန္းခ်ီစိုးပါ။ ကၽြန္မက 
ေတာင္ငူသာသနာကေပါ့ေနာ္။ အခုလက္ရွိ National 
Catholic Youth Commission မွာ Secretary အေနနဲ႕ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတယ္ေပါ့။

ေမး ။    ။ World Youth Day သြားဖို႔ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံကက္ 
သလစ္လူငယ္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ဘာေတြျပင္ဆင္ေနလဲ။ 
World Youth Day မွာ NCYC အေနနဲ႕ ဘာေတြ 
ပူးေပါင္းပါဝင္သြားမလဲ။

ေျဖ။     ။အခုသြားမွာကပနားမားႏုိင္ငံေပါ့ေနာ္။ အဲ့မွာ Days 
in Diocese ရွိတယ္။ World Youth Day လည္း အဲ့မွာပဲ 
လုပ္မွာေပါ့ေနာ္။ အဲ့အတြက္ အကေတြျပင္ဆင္ထားတယ္။ 
႐ိုးရာအကေပါ့ေနာ္။ ႐ိုးရာအကအေနနဲ႕ ကၽြန္မတို႔ တိုင္း 
ရင္းသားရွစ္မ်ဳိးကို ကမွာေပါ့ေနာ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စား 
တိုင္းရင္းသားရွစ္မ်ဳိးအကရွိတယ္။ အဲ့အကတစ္ပုဒ္ရယ္ 
ၿပီးရင္ action song တစ္ပုဒ္ရယ္ ၿပီးေတာ့ ဒီ World 
Youth Day Theme song တစ္ပုဒ္ရယ္ ျပင္ဆင္သြား 
တယ္ေပါ့။

ေမး ။    ။ World Youth Day မွာ ပါဝင္တာ ညီမအတြက္ 

ဒါပထမဦးဆုံးလား။
ေျဖ။     ။ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါပထမဦးဆုံးပါ။

 နည္းနည္းေတာ့ ရင္ခုန္တာေပါ့ေနာ္။ ၿပီးေတာ့ နည္းနည္း 
လည္းေၾကာက္တယ္။ အဲ့လိုမ်ဳိး ခရီးစဥ္ဘက္က အဆင္ 
မေျပမွာေတြေပါ့ေနာ္။ နည္းနည္းဝင္ရ ခက္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ေန 
တဲ့ အခါက်ေတာ့ အစဥ္မေျပမွာလည္းအရမ္းေၾကာက္တ
ယ္ေပါ့။ ဆုေတာ့ေတာင္းသြားမွာပဲေလေနာ္။ ၿပီးေတာ့ 
ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားလဲဆိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာမ်ဳိး 
ေတာ့မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဟိုေရာက္ရင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာ 
မလဲဆိုတာေတာ့မသိေသးဘူး။

 အားလုံးစုစုေပါင္းေတာ့ ၁၀ ေယာက္ေပါ့ေနာ္။ လူငယ္ 
ကေတာ့ ၈ေယာက္၊ ၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီး ႏွစ္ပါးပါတယ္။ 
သြားမယ့္လူေတြက ေမာ္လျမဳိင္သာသနာ၊ မႏၲေလးသာ 
သနာ၊ က်ဳိင္းတုံသာသနာ၊ လြဳိင္ေကာ္သာသနာ၊ ဖယ္ခုံ 
သာသနာ၊ ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ၊ ၿပီးရင္ ရန္ကုန္သာသနာ 
လူငယ္ေတြ ပါဝင္ကိုယ္စားျပဳၿပီးသြားၾကမွာပါ။

ေမး။    ။ World Youth Day ကျပန္လာရင္ ဒီမွာ ဘယ္လိုမ်ဳိး 
အစီအစဥ္ေတြနဲ႕ အေတြ႕အၾကဳံေတြကိုေဝမွ်သြားဖို႔ရွိလဲ။

ေျဖ။     ။ World Youth Day ၿပီးရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဒီ 
သာသနာေတြဖက္ကို အဲ့ activities ေတြ သြားဖို႔ ရွိတယ္။ 
တခ်ဳိ႔သာသနာေတြကဖိတ္တယ္။ အဲဒါဆုိရင္ သူတို႔ဘက္ 
ကို သြားၿပီးသင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ဖို႔ရွိတယ္။ ဒီ NCYC အေန 
နဲ႕ေပါ့ေနာ္။

ေမး ။    ။ လက္ရိွအခ်ိန္မွာေရာ NCYC အေနနဲ႕ လူငယ္ေတြ 
အတြက္ ဘယ္လိုမ်ဳိးလႈပ္ရွားမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနလဲ။

ေျဖ ။     ။ လက္ရွိက ကၽြန္မတို႔ Monthly recollection 
ဆိုၿပီးတစ္ခုရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ လတိုင္းလတိုင္းလတစ္လရဲ 
့ေနာက္ဆုံးအပတ္မွာ စေနေန႔မွာ လူငယ္ေတြကို Gather-
ing တစ္ခုလုပ္ေပးတယ္။ ဝတ္ေစာင့္ပြဲေပါ့။ တစ္ေန႔တာ 
ဝတ္ေစာင့္ပြဲလုပ္ေပးတယ္။ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီရက္မွာလာခ်င္တဲ့ 
သာသနာက လာၿပီးပါဝင္လို႔ရတယ္။ အဓိကကေတာ့ 
ဒီရန္ကုန္ သာသနာအတြင္းမွာပဲ လုပ္တာေပါ့ေနာ္။ ရန္ 
ကုန္ သာသနာအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ 
ေက်ာင္းစီကို ကၽြန္မတို႔ သြားၿပီးအဲ့မွာဝတ္ေစာင့္ပြဲသြား 
လုပ္ေပးတယ္ေပါ့ေနာ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ ကၽြန္မတို႔ VCD 
အေခြ တစ္ေခြ ထြက္ဖို႔လည္း ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ မယ္ေတာ္ 
သီခ်င္းေခြ တစ္ေခြ ထြက္ဖို႔လည္းရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီ 
NCYC အေနနဲ႕ေပါ့။

ေမး။    ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက World Youth Day သြားၾကမယ့္ 
အဖြဲ႔ကိုယ္စား ျမန္မာႏိုင္ငံသာသနာအသီးသီးကလူငယ္ေ
တြကိုဘယ္လိုမ်ဳိးပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္လဲ။

ေျဖ ။     ။ အခု World Youth Day သြားၾကမယ့္ လူငယ္ 
ေတြအားလုံးအတြက္ ခရီးစဥ္ အဆင္ေျပဖို႔ အကုန္လုံး 
ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံဖိတ္ေခၚ 
ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းသူ - ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္ CBCM-OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး22

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ား ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ 
ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမသိန္း၊ လူမႈ 
ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သင္း 
လြင္ တို႔ကို ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵ အ 
ေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ၿပီး၊ သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ 
ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦး H လေအာင္ကို တာ 
ဝန္မွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ 
၂၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ 
အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

 ၎တို႔သုံးဦးကို ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရဟု ဆိုကာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ 
ခက္ေအာင္ က ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ခိုင္းခဲ့ 
ေၾကာင္း ေဒါက္တာ သင္းလြင္ က 7Day 
သတင္း စာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး 

ဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမသိန္းႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး 
ဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသင္းလြင္ တို႔မွာ 
ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ခိုင္းသျဖင့္ ႏႈတ္ထြက္စာ 
တင္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ႏႈတ္ထြက္ 
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး 
ဦး H လေအာင္ ကမူ ႏႈတ္ထြက္စာတင္ရန္ 
ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ၎ 
ကို တာဝန္မွရပ္ဆိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္က စတင္ခဲ့ 
ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီး 
စဥ္အၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို 
တာဝန္မွ ရပ္ဆဲ၍ ႏွစ္ဦးကို ရာထူးမွ ႏႈတ္ 
ထြက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးသုံးဦး 
ကို ရာထူးမႈႏႈတ္ထြက္ေစမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေဝဖန္မႈ အခ်ဳိ႔ရွိေနၿပီး ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ 
ေအာင္က “အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ဆို 

တာက သူက အဆင့္ဆင့္ကြပ္ကဲၿပီး ၫႊန္ 
ၾကားတဲ့ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ေပါ့ေလ ဒါကို လုပ္ 
ျခင္းပဲျဖစ္တယ္ ဒါကို အန္ကယ္ ဒီလိုပဲ 
ေျဖပါရေစ” ဟု မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို 
ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

 ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပိုဒ္မခြဲ 
(ခ) ၊ ပိုဒ္မခြဲငယ္ (၁)တြင္ “ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သမၼတသည္ - လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေက်ႁပြန္ 
စြာ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး 
သို႔မဟုတ္  ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ႀကီးအား ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ ၫႊန္ 
ၾကားႏိုင္သည္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း 
လိုက္နာျခင္းမျပဳလွ်င္ တာဝန္မွ ရပ္စဲရမည္" 
ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္ (CBCM-OSC)

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးကို ရာထူးတာဝန္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး တစ္ဦးကို ရာထူးမွ ရပ္ဆိုင္းခဲ့

 ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီ အစဥ္ မ်ားသည္ 
တုိင္းရင္း သားမ်ားအားလုံး၏ စိတ္ပိုင္း 
ဆို္င္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေစရန္ျဖစ္ၿပီး အားလုံး တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစ 
ေရးမွာ ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည္ ဟု 
ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ မေဂြဇ - ငါ့လံုဒမ္ - ရီဒမ္း - ေခါင္ 
လန္ဖူး လမ္းပိုင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အ 
တိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ 
က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ေတြဟာ 
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံး 
စိတ္ပိုင္း ဆို္င္ရာအရ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရ  
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကို 
ကၽြန္မတို႔ ကေတာ့ တစ္စုတစ္စည္းတည္း 
တစ္ေျပးညီပဲ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ 
ႏိုင္ငံမွာ အားလုံးတစ္ေျပးညီ ျဖစ္တယ္ 
ဆိုတာဟာလည္း ႏိုင္ငံ့ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာပါပဲ။ 
ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ သိပ္ၿပီး 

ေတာ့ ကြာဟမႈရွိတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံအတြက္ 
ေကာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို ကြာဟမႈ 
ေတြ ဆုိတာကလည္း ေဒသရဲ႕ လမ္းပန္း 
ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲနဲ႔လည္း ဆိုင္ပါ 
တယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးခက္ခဲမႈ 
ရွိတဲ့အခါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ
လုပ္ဖို႔ဟာကလည္း ခက္ခဲလာပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔လမ္း ေဖာက္တဲ့ အလုပ္ 
ဟာ အင္မတန္မွ မြန္ျမတ္တဲ့ အလုပ္လို႔ 
ကၽြန္မအေနနဲ႔ ခံယူခ်င္ပါတယ္။” ဟု အတိုင္ 
ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ က 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္က 
ျပဳလုပ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မေဂြဇ - ဆန္း 
လြတ္ခ်က္ ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) 
လမ္းပိုင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ နယ္စပ္ေဒ 
သ ႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး 
တက္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ဗဟို 
ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အ 
တိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းဖြင့္ပြဲ 
အခမ္းအနားသို႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ 
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ 
ႀကီးမ်ား လိုက္ပါလာၿပီး ယင္းအခမ္းအနား 
တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ 
ေရးပါတီဝင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လမ္း 
ေဖာက္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စု 
ၾကည္ က လမ္းေဖာက္ျခင္း၏ အေရးႀကီး 
ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္း 
ရင္းသားမ်ားၾကား ပိုမိုနီးစပ္ ထိေတြ႕ ဆက္ 

ဆံ လာေရးအတြက္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ 
အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ ညီၫႊတ္မႈ 
အင္အားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ဒီလို လမ္းေတြေဖာက္တယ္ ဆို 
တာ အဓိကအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ေဒသဖြံ႕ 
ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတာက ကၽြန္မတု႔ိ ျပည္ 
ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုး ၾကား 
ထဲမွာနီးစပ္လာေအာင္ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ 
လမ္းမေဖာက္ဘဲနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ 
ေယာက္ ထိေတြ႕မႈရွိဖို႔ ဆိုတာ မလြယ္ပါ 
ဘူး။ လမ္းေဖာက္လုိက္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ပဲ 
ထိေတြ႕မႈ တံတားႀကီး တစ္ခု ေဆာက္လိုက္ 
သလိုပါပဲ။ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ ေဖာက္ 
တယ္ဆိုတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ဒါပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုတာလည္း ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေပမယ့္ ပိုၿပီး 
ေတာ့ အေရးႀကီးတာက ညီညြတ္မႈ အင္ 
အားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလို 
လမ္း ေဖာက္တဲ့ အခါမွာ လမ္းေဖာက္ ျဖစ္ 
ေအာင္လို႔ လုပ္ေပးတဲ့ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အလုပ္ 

သမားေတြ အားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ 
ပါတယ္။” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္က စတင္ 
ခဲ့ေသာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ေဒ 
သဖြံ႕ျဖဳိးေရး လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသ မီးလင္းေရး ေရအား 
လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား 
အား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ 
မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ 
ေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ဇန္နဝါရီလ (၁၀)ရက္ တြင္ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားျမဳိ႕ မေနာ ကြင္းတြင္ 
ျပဳလုပ္ေသာ (၇၁) ႏွစ္ေႁမွာက္ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္ေန႔ကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ 
လ (၈) ရက္ကစတင္ခဲ့ေသာ အတိုင္ပင္ခံ 
ပုဂၢဳိလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကခ်င္ 
ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္မွာ (၄) ရက္အၾကာ ဇန္န 
ဝါရီလ (၁၁) ရက္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီး ေန 
ျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM-OSC

တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ စိတ္ပိုင္း ဆို္င္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုက္မႈမ်ားကို အားလုံးတစ္ေျပးညီျဖစ္ျခင္းသည္  
ႏိုင္ငံ့ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂) ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ျမန္မာ့ စီး 
ပြားေရး အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဝန္ႀကီးရာထူး 
အမ်ဳိးမ်ဳိး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ 
မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအဘယ္လ္သည္ ဇန္နဝါရီ 
လ ၂၀ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္တြင္ ႏွလုံးေရာဂါ 
ျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္ 
ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၈၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအဘယ္လ္၏ 
စ်ာပန အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ 
ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ျမဳိ႔ 
ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ ေရေဝးသုသာန္ 
တြင္ သျဂဳႋလ္ခဲ့သည္။ ၎၏ စ်ာပန မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္ဘို ႏွင့္ 
လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာ 
ဟန္ တို႔ ဦးေဆာင္၍ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဘာ 
သာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအဘယ္သည္ 
စစ္အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ 
နာမည္ပ်က္မရွိသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ 
ဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ဦးတည္းေသာ ဘာသာ 
ျခား ဝန္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ 
ျမန္မာ ကျပား၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ဂ်ဴးကက္သလစ္ 
မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာေသာ ဗိုလ္မႉး 
ခ်ဳပ္ ေအဘယ္လ္သည္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕၌ ေမြး 

ဖြားခဲ့ၿပီး ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ 
ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံ ဆင္း 
ဟာ့ခ်္ရွိ ေတာ္ဝင္စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ေဘာ 
ဂ ေဗဒပညာရပ္ကို သုံးႏွစ္တာ သင္ၾကား 
ခဲ့ၿပီး ၎တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အတြင္း ရာထူး 
အဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕ 
နိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈအဖြဲ႕ (SLORC)
တြင္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသား 
စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ နိုင္ငံ 

ေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ 
ဥကၠဌ ႐ုံးဝန္ႀကီး စသည္ျဖင့္ တာဝန္ 
အမ်ိဳးအမ်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ စစ္ 
လက္နက္ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး 
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၁၉၉၁ 
ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ရာထူးျဖင့္ တပ္မေတာ္ 
မွ အနားယူခဲ့သည္။ 

အာဏာသိမ္းအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ဗိုလ္ 
မႉးခ်ဳပ္ေအဘယ္လ္သည္ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ 
ရွိသူအျဖစ္ အမ်ားက မွတ္ယူၾကၿပီး ထို 
ေခတ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကို 

ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
မ်ားက ၎ ကို အလိုမက်ျဖစ္လာ ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က 
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအဘယ္လ္ကို အၿငိမ္းစားေပး 
ခဲ့ၿပီး ျပည္ပသို႔ မသြားရန္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ 

စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ ၎၏ လုပ္ 
ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
မ်ား လည္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM-OSC

စစ္အစိုးရလက္ထက္ စီးပြားေရး အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ေသာ 
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒးဗစ္ ေအဘယ္လ္ ကြယ္လြန္

 မူဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ ေတာင္ 
ပိုင္း ဂ်ဳိလိုကၽြန္းေပၚရွိ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ကာသီျဒယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ တနဂၤေႏြ 
ေန႔က ဗုံးႏွစ္လုံးေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး လူ၂၀ ေသးဆုံးခဲ့သည္။

 Lady of Mount Carmel ကာသီျဒယ္ဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္ တနဂၤေႏြ မစၧားတရား ပူေဇာ္ေနစဥ္အတြင္း 
ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူ၂၀ ေသဆုံးကာ ၁၀၀ 
ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ၏ တရားဝင္ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆိုသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသ မ်ား၏ ေျပာ 
ျပ ခ်က္မ်ားအရ ေပါက္ကြဲမႈအၿပီးေနာက္ ဘုရားေက်ာင္း 
အတြင္းမွ ဘုရားရွိခိုးေနၾကေသာ ဘာသာဝင္မ်ား တိုးေဝွ႕ 
ထြက္လာၾကေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ ရဲမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ေပါက္ 
ကြဲမႈျဖစ္ပြားေနရာသို႔ အေျပးဝင္လာစဥ္ ဘုရားေက်ာင္း 
ဝင္ေပါက္အနီး ဒုတိယဗုံး ဆက္လက္ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သျဖင့္ အမ်ားအျပား ေသဆုံး ဒဏ္ရာရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 စစ္တပ္၏ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ဒုတိယ ေဖာက္ခြဲ 
ေရး ပစၥည္းမွာ အနီးနားတြင္ ရပ္ထားသည့္ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ 

တြဲကပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ 
ပထမ ေပါက္ကြဲမႈမွာ ဘုရား 
ေက်ာင္း ေဆာင္အတြင္း ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ၿပီး တစ္မိနစ္ခန္႔အၾကာ ဘုရား 
ေက်ာင္း ဝင္ေပါက္အနီး ဒုတိယ 
ေပါက္ကြဲမႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 ေပါက္ကြဲမႈအၿပီး အ 
ရပ္သား ၁၅ ဦးႏွင့္ စစ္သား ၅ ဦး 
ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၁၁၁ ေယာက္ 
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲအရာ 
ရွိခဲ့ေျပာသည္။ “စစ္သားေတြကို 
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရာ ေနရာ ေတြ၊ 
လူ အ မ်ား ရွိ ရာေ န ရာေ တြ မွာ  
အထူးအေလးထား ေစာင့္ ၾကပ္ 
ၾကဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။” 
ဟု ေပါက္ကြဲမႈအၿပီး ကာ ကြယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴး Delfin 
Lorenzana ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

 ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ႐ုံးကလည္း ယခု ျဖစ္စဥ္တြင္ 
ပါဝင္ခဲ့သည့္ လူသတ္သမားမ်ားကို မွ်မွ်တတ တရားစီရင္ၿပီး 
ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒဟာ သူတို႔ကို 
သက္ ၫွာလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 “တိုင္းျပည္ရဲ႕ ရန္သူေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အ 
သက္ အိုးအိမ္ကိုကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ 
မႈကို စိန္ေခၚခဲ့တယ္။ ဖိလစ္ပိုင္တပ္မေတာ္ဟာ ဒီဘုရားမဲ့တဲ့ 
ရာဇဝတ္သားေတြကို ေခ်မႈန္းသြားမယ္” ဟု သမၼတ႐ုံးက 

ေျပာဆိုခဲ့သည္။

 ဘုရားေက်ာင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားအၿပီး ေနာက္ 
တစ္ရက္ တနလၤာတြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ဖိလစ္ 
ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးႏွင့္ လုံျခဳံေရးအဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္ 
မည္ျဖသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း ဂ်ဳိလိုကၽြန္းသည္ မူဆ 
လင္လက္နက္ကိုင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ရာ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္း 
ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ယခု 
ျဖစ္ပြားမႈသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၉ ႏွစ္ထဲတြင္ ပထမ 
ဦးဆုံး လူအမ်ားဆုံးေသဆုံးသည့္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့သည္။

ကိုးကား-AP သတင္းဌာန၊ ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း ကက္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေနစဥ္ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး လူ၂၀ ဦးေသဆုံး



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ႏွစ္ေပါင္း ၂၇၀ ၾကာ သံလ်င္ဘုရားေက်ာင္းကို ေျမသန္႔မဂၤလာ ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားခဲ့
စာ - ၆

ခရစ္ယာန္မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ရက္သတၱပတ္ ဆုေတာင္းျခင္းအခမ္းအနားကို 
ဦးေဆာင္ က်င္းပေနေသာ ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ မန္းဆိန္းဟွီ

ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ ဒႆနိကေဗဒ ဌါန (ျပင္ဦးလြင္) တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲတြင္
အမွတ္တရ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလား မန္ထန္း

စာ - ၆

ခရစ္ယာန္မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ရက္သတၱပတ္ ဆုေတာင္းျခင္းအခမ္းအနားကို 
ဦးေဆာင္ က်င္းပေနေသာ ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးဘာစီလ်ိဳ အားသိုက္

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္တြင္ ခရစ္ယာန္မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး 
ရက္သတၱပတ္ ဆုေတာင္းျခင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အႀကီးအကဲမ်ား

ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ သာသနာ အသီးသီမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၉ ခု ဇန္နဝါရီလ ၁၀-၁၁ ရက္မ်ားတြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေက်ာင္းတိုက္ 
လူထုဆက္သြယ္ေရး ႐ံုးခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ SIGNIS အသင္းတြင္ 
စနစ္တက် ပါဝင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ SIGNIS MYANMAR 
ဘုတ္အဖြဲကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ 
သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖ 
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္၊ ေတြ႕ 
ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ နည္း 
လမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။


