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ဇူလိုင္လ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အျဖစ္ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္

ဆရာေတာ္ သိကၡာခံယူကာ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေတာ္မူေသာ

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း အား

ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယဇူးဘုရားရွင္၏ ႏွလံုးသားအတိုင္း 

မိမိအား အပ္ႏွင္းထားေသာ သုိးစုကို ဦးေဆာင္လမ္းျပ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ 

လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝပါေစေၾကာင္း

ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

CBCM HERALD

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ၏ ႐ိုေမးနီးယား ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္မွ ဇြန္လ ၂ 
ရက္ေန႔ အထိ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္၏ 
ေခါင္းစီးမွာ "Let's walk together" အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႔ ျဖစ္သည္။
 အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မတူညီမႈမ်ား၏ ၾကြယ္ဝျခင္းအလယ္တြင္ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ျခင္း ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ၏ ခရီးစဥ္ကို အမည္ေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႏွင့္ ဂရိၾသသေဒါ့တို႔အၾကား မတူညီမႈကို ေစ့စပ္ေပးခဲ့ 
သည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ အသက္စြန္႔ခဲ့ၾကေသာ ဂရိသေဒါ့ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ၇ ပါးအား သူေတာ္ျမတ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ လူထု ပရိတ္ 
သတ္ တစ္သိန္းခန္႔ပါဝင္ေသာ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို မယ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ေတာ္ 
တြင္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။
 ခရီးစဥ္အတြင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အဓိက သတင္းစကားမွာ မတူညီမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။

သင္တို႔၏ ရန္သူမ်ားကို ခ်စ္ၾကေလာ့။ 
ေကာင္းက်ဳိး ျပဳ ၾကေလာ့။ တစ္စံု 

တစ္ရာကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေခ်းငွားၾက 
ေလာ့။ ဤသို႔ ျပဳျခင္းျဖင့္ သင္တို႔၏ 
ဆုလာဘ္သည္ ႀကီးမားလိမ့္မည္။ 

သင္တို႔သည္လည္း အျမင့္ဆံုးေသာ 
သူ၏သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

ရွင္လုကာ ၆း၃၅

စာ - ၈ ႏွင့္ ၉

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးႏွင့္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
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ဇူလိုင္လ၊ 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

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
 ယေန႔ကမၻာတြင္ လူသားမ်ားအား အၿခိမ္းေျခာက္ဆံုးေသာ အရာမွာ ကမၻာႀကီးပူ 
ေႏြးလာျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားႏွင့္ 
အတူ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ိဳးစံုကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ဤသဘာဝ ေဘးအႏၲ 
ရာယ္တို႔သည္ လူတို႔ကိုယ္တိုင္ တာဝန္မဲ့စြာ ျပဳမူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ ပြါးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း 
ပညာရွင္မ်ားက ဆုိၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ "သင္က သဘာဝကို ဖ်က္စီးလွ်င္ 
သဘာဝကလည္း သင့္ကို ဖ်က္စီးလိမ့္မည္" ဆိုသည့္ ဆိုစကားအတိုင္းျဖစ္သည္။

 လူသားမ်ား ေန႔တဓူဝ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားမွ 
ထြက္ေသာ မီးခိုးေငြမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အပူေငြ႔မ်ား ထြက္ေစေသာ လူေနမႈ နည္း 
စနစ္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
အဖြဲ႕က မွတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ IPCC အဖြဲ႔ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢက 
ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အစိုးရမ်ားအတြင္း စုေပါင္း ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔သည္ 
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းကို ထိေရာက္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ေပ။ ကမၻာ့ရာသီဥတု 
ေျပာင္းလဲမႈကို တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လာျခင္းကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက 
အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ (Glob-
al Paris Agreement) ပဲရစ္ သေဘာတူ ေၾကျငာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခု 
မတ္လ အထိ ထုိ သေဘာတူေၾကျငာစာတမ္းကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၅ ႏိုင္ငံက  လက္မွတ္ထိုး 
ထားၿပီး ၁၈၆ ႏိုင္ငံမွာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ ထိုေၾကျငာစာ 
တမ္းအရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ကမၻာႀကီးအား ပူေႏြးေစမည့္ 
အျပဳအမူမ်ားကို မျပဳလုပ္ ၾကရန္ျဖစ္သည္။

 ထိုပဲရစ္ သေဘာတူ ေၾကျငာစာတမ္း မတိုင္မွီ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႏိႈးေဆာ္စာခၽြန္ေတာ္ Laudato, Si' အား 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုစာခၽြန္ေတာ္တြင္ လူသားမ်ား၏ 
တာဝန္မဲ့လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီး ယိုယြင္းေနေသာ ကမၻာေျမအား ဝိုင္းဝန္း ကယ္တင္ 
ၾကရန္ လူသားအားလံုးကို တိုက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ကမၻာေျမ 
အား ကယ္တင္ရန္ ႏိႈးေဆာ္သူမ်ားထဲတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေပါလ္ (၆) ႏွင့္ ရဟႏၲာ ဂၽြန္ 
ေပါလ္ (၂) တို႔သည္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

 အထူးသျဖင့္ ဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ ကမၻာေျမႀကီးႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆင္ျခင္မဲ့စြာ ဖ်က္စီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ သတိေပးသည္။ ကမၻာ့ ေရ၊ 
ေလ ႏွင့္ အသက္တာတို႕ကို ဖ်က္စီးျခင္းသည္ ေသးငယ္သည္ ျဖစ္ေစ ႀကီးမားသည္ ျဖစ္ 
ေစ ကမၻာေျမအား ဖ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားထုႏွင့္ ဖန္ 
ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ျပင္းထန္စြာ သတိေပးထားသည္။

 ထိုစာခၽြန္ေတာ္အားျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ကမၻာတဝွမ္းလံုးရွိ အသိပညာရွင္၊ 
အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကမၻာ့မိသားစု တစ္စုတည္း အေနျဖင့္ ကမၻာ 
ေျမအား ကယ္တင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းရွာေဖြၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ကမၻာေျမႀကီးသည္ လူသားတိုင္းအတြက္ ျဖစ္သျဖင့္ လူသားတိုင္းအတြက္ အ 
ေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရမည္။ မည္သူကိုမွ် ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မျပဳရန္လည္း 
သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

 လူသားထုသည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ စြမ္းအင္သံုးစြဲျခင္းသည္ လူ 
သားထုအား မဖ်က္စီးေစရပါ။ Civalization needs energy but energy use must not 
destroy civilization! ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး႐ံုး လူသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖၚေဆာင္ေရး 
ေကာ္မတီႏွင့္  ေရနံထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီဥကၠဌမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းေဝးပြဲအတြက္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေရးသားခဲ့သည္။ 
မွန္ပါသည္။ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း လူသားမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေဖၚေဆာင္ရန္မွာ 
အဓိကျဖစ္ၿဖစ္ၿပီး စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ လူသားမ်ားကို စေတးျခင္း မျပဳရန္ လို 
အပ္ပါသည္။

 ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ကမၻာ့ရာသီဥတုအား ထိန္းညႇိ 
ရန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္လည္း အသိပညာ 
ေပးျခင္း၊ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ကမၻာေျမႀကီးအား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေနအိမ္ျဖစ္ေသာ ကမၻာေျမႀကီးအား ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီသည္လည္း တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ 

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး

၁။ အတူေ၀မွ်၊ ဆုေတာင္းၾက၍ ေန႔ညအစဥ္ ဘုရားရွင္အား ရွိခိုးေလာ့။
၂။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ျဖဴသစၥာကို၊ ရင္မွာထာ၀ရ ႐ုိးေျမက်တုိင္ ေစာင့္ထိန္းေလာ့။
၃။ ၾကင္သူမေနာ၊ စိတ္သေဘာအား၊  ေလးစားျမတ္ႏုိး၊ တန္ဖိုးထား၍ ခ်စ္ပါေလာ့။
၄။ ေမာင္မယ္ၾကည္ျဖဴ၊ ရွာေဖြကူလွ်က္၊ ညီတူစိတ္ထား၊ မခဲြျခားဘဲ ရွိေစေလာ့။
၅။ မၾကင္စိမ္းကား၊ ေဒါသပြား၍ စကားစစ္ထုိး မ်က္မုန္းက်ိဳးေအာင္ မျပဳႏွင့္။
၆။ အိမ္ေထာင္ကိစၥ၊ အ၀၀၌ ေဘးမွေသြးခဲြ၊ တလဲြစကား မယံုႏွင့္။
၇။ တစ္ေယာက္အၾကိဳက္၊ တစ္ေယာက္လုိက္၍၊ အလုိက္တသိ၊ သတိေဆာင္၍ 

ေပါင္းသင္းေလာ့။
၈။ အတၱမခင္၊ ေဂ်မ၀င္ဘဲ၊ တလဲြမာန၊ ဂုဏ္တုပျခင္း မျပဳႏွင့္။
၉။ စာနာေထာက္ထား၊ ေမတၱာပြား၍ မိသားစုအေရး၊ ေဆြးေႏြးညႇင္သာ၊ ႏႈတ္လိမၼာေလာ့။
၁၀။ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၊ သမီးသားကို၊ ၾကိဳးစား ပ်ိဳးေထာင္၊ လူ႔ေဘာင္အတြက္ 

ထုိက္ေစေလာ့။
သီကို႐ွင္ း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 3

 ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာရဲ႕ 
သတၱမေျမာက္စကားလံုးျဖစ္တဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း
ကိုေထာက္႐ႈသြားၾကမယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ “ေႏွာက္ယွက္ျခင္း 
အမႈတုိ႔၌ တပည့္ေတာ္တုိ႔အား ပါဝင္ျခင္းမရွိေစပါႏွင့္”  ဆုိတဲ့ 
ဆုေတာင္းခ်က္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားအရ 
ဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာကို ဆုိတဲ့သူဟာစံု 
စမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံရတဲ့အခါ ပစ္ပယ္မထားဖုိ႔ ဆုေတာင္း႐ုံ 
တင္မက အျပစ္မေကာင္းမႈထဲမွလည္း ဖယ္ရွာေပးဖုိ႔ ဆု 
ေတာင္းတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ မူရင္းစကားျဖစ္တဲ့ ဂရိဘာ 
သာစကားနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ ပိုၿပီးအစြမ္းႀကီးလွပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ကိုဖမ္းဆုပ္ ဝါးၿမိဳဖုိ႔ ေသြးေဆာင္တတ္တဲ့ နတ္ဆုိးရဲ႕ 
လွည့္ကြက္ ေက်ာ့ကြင္းထဲကေနလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ဘုရားရဲ႕ 
အကူညီကို ေတာင္းခံတယ္။ နတ္ဆိုးဟာ ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ 
လုိသတ္ျဖတ္ဖုိ႔ အျမဲတမ္း ျခိမ္းေျခာက္ျမည္ဟီးေနတယ္။ 
အဲ့ဒီ ျခေသၤ့အႏၱရယ္ကေနကယ္မဖုိ႔ ဘုရားကိုေအာ္ဟစ္ 
ေတာင္းခံၾကတာမ်ိဳးပါ။

 “စြန္႔ပစ္မထားပါနဲ႔” “လြတ္ကင္းခ်မ္းသာေပးပါ” 
ဆုိတဲ့ ေတာင္းေလွ်ာက္သံ ႏွစ္ခ်က္ဟာခရစ္ယာန္ဆုေတာင္း 
ေမတၱာေတြရဲ႕ ဝိေသသ အမွတ္လကၡဏာေတြလုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါ 
တယ္။ သခင္ေယဇူးက ခမည္းေတာ္ဘုရားကို ဦးစြာဖိတ္ 
ေခၚရမယ့္အေၾကာင္းကို သြန္သင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ မေကာင္း 
မႈ နတ္ဆိုးရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္မွာ ေရာက္ေနၿပီဆုိရင္ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကူညီျခင္းကို ဖိတ္ေခၚေတာင္းေလွ်ာက္ဖုိ႔ 
ကိုလည္း မိန္႔မွာထားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ခရစ္ယာန္ 
ဆုေတာင္းေမတၱာဟာ ေန႔စဥ္လူ႔ဘဝေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳ 
ခုိင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးဆန္တဲ့ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးမ 
ဟုတ္ဘဲသား တစ္ေယာက္ကေန ဖခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ 
တဲ့ ေမတၱာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွိတာပဲ၊ ဘုရားကကူညီေန 
မွာဆုိၿပီး လူ႔ဘ၀ခရီးၾကမ္းၾကီးရဲ႕ ခက္ခဲဒုကၡ စိန္ေခၚသံေတြ 
ကိုလည္းေမ့ထားလုိ႔ မရေသးျပန္ဘူး။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ 
ေမတၱာမွာ ေနာက္ဆံုးမွာ ဒီစာသားသာမပါခဲ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ 
အျပစ္သားေတြ၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံလူသားေတြ၊ ေသအံ့ဆဲ 
ဆဲ လူေတြဘယ္လုိဆုေတာင္းၾကေတာ့မွာလဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ 
မတတ္ႏုိင္ျခင္း အကန္႔သတ္ရွိျခင္းေတြကို သတိရမွာသာ 
လွ်င္ ဘုရားရဲ႕ အကူညီကိုလည္းေတာင္းခံရဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဘဝမွာ ေရွာင္လႊဲလုိ႔ မရႏိုင္တဲ့ မေကာင္းမႈ 
ဒုကၡေတြဆုိတာရွိတယ္။ ဘ၀ဆုိတာ တခါတေလအက်ိဳးမဲ့ 
စြန္႔စားရျခင္းပါလုိ႔ သမိုင္းစာအုပ္ေတြကေျပာျပထားပါတယ္။ 
ဘုရားရဲ႕ အလုပ္မဟုတ္ဘဲသူ႔ဟာသူရွိေနတဲ့ နက္နဲလွတဲ့ 
မေကာင္းဒုစ႐ုိက္ေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ တိတ္တဆိတ္နဲ႔ 
မေကာင္းမႈေတြကို မီးေမႊးေပးေနတတ္တယ္။ ေျမြတစ္ 
ေကာင္လုိ သူ႔ထဲကအဆိပ္ေတြကိုမသိမသာပ်ံ႕ႏွံ႔ေစတာမ်ိဳး။ 
တခါတေလက် မျမင္မေတြ႕ ေပ်ာက္ကြယ္ေနတတ္သလုိ၊ 
တခါတရံက်ျပန္ေတာ့လည္း ဘုရားရဲ႕ က႐ုဏာေမတၱာထက္ 
မေကာင္းဒုစ႐ုိက္ကပိုၿပီးေနရာလုေနတတ္တယ္။ 

 တစ္ခုသိထားရမွာကဆုေတာင္းတတ္တဲ့သူကမ်
က္ကန္းမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ေရွ႕မွာ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ အျပစ္ဒု
စ႐ုိက္ေတြကိုထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္တယ္။ လွည့္စားတတ္
တယ္ဆုိတာကိုလည္းသေဘာေပါက္တယ္။ လူ႔သမုိင္းမွာစံု
စမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းနဲ ႔ကင္းတဲ့သူဆုိတာတစ္ေယာက္မွ  
မရွိဖူးဘူး။ ခရစ္ေတာ္ေတာင္ ၾကံဳခဲ့ရေသးတာပဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔
လည္းစံုစမ္းခံရမွာအေသခ်ာေပါ႔။ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္တဲ့သူက 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိအျပစ္ဒုစ႐ုိက္ထဲေရာက္ေအာင္ စဲြေဆာင္တြန္း 
ပို႔တယ္။ “လုပ္ၾကည့္ေလ၊ ေတြးၾကည့္စမ္းပါ၊ အဲ့ဒီအတုိင္း
သာေလွ်ာက္”ဆုိၿပီးတိုးတိုးေလးကပ္ေျပာေနဦးမွာပါ။ 

 ေနာက္ဆံုးစကားလံုးျဖစ္တဲ့ “မေကာင္းဟူသမွ်မွ 
ကင္းလြတ္ေစပါ” ဆုိတဲ့စကားကေတာ့ နတ္ဆုိးရဲ႕ ေသြး 
ေဆာင္မႈ မေကာင္းဒုစ႐ုိက္ အားလံုးမွ ကင္းလြတ္ေစဖုိ႔ ဆု 
ေတာင္းလုိက္တယ္။ လူေတြရဲ႕ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ အျပစ္မဲ့ ေဝဒ 
နာခံစားရျခင္း၊ ကြ်န္ျပဳႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ ျဖဴစင္ေသာကေလး 
မ်ားရဲ႕ မ်က္ရည္မ်ားအားလံုးကိုေျဖသိမ့္ကုစားေပးဖုိ႔ ေတာင္း 
ေလွ်ာက္တဲ့အသံက လူ႔ႏွလံုးသားထဲကေန ထြက္ေပၚလာ 
ၿပီးေယဇူးဘုရားသင္ေပးတဲ့ ေမတၱာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေတာင္း 
ေလွ်ာက္စကားျဖစ္ေနတယ္။ မေကာင္းဟူသမွ်မွ ကင္းလႊတ္ 
ေစဖုိ႔ ဆုေတာင္းတာဟာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပါပဲ။ 

 အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာဟာဘုရား 
သခင္ကိုအဖလုိ႔ ေခၚတရဲတဲ့ ခြန္အားသတၱိကေနထြက္ေပၚ 
လာပါတယ္။ ဘုရားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ဖခင္။ ဖခင္ဆုိေပမဲ့ 
အေဖလုိ႔ေခၚဖုိ႔ သတၱိလုိတယ္။ ဒီေမတၱာဟာေဖာ္ျမဴလာတစ္
ခုကိုရြတ္ဆုိေနတာမဟုတ္ဘူး။ ဘုရားနဲ႔လူဟာအေဖနဲ႔သား
သမီးေတြလုိမ်ိဳး ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ရင္းႏွီးခြင့္ရတဲ့ ဆု 
ေတာင္းေမတၱာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ခရစ္ေတာ္ဘုရားက 

ထုတ္ေဖာ္ျပသေပးတယ္။ ဘုရားနဲ႔လည္း ရင္းႏွီးေအာင္ 
ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ အဖဆုိတဲ့ စကားလံုးကိုေယဇူးဘုရား
ကပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သြန္သင္ျပခဲ့တယ္။ 
ဂ်က္ေဆမာေန ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ဆုေတာင္းေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ 
ေသာကအေမွာင္ထဲမွာဖခင္ရဲ႕ နာမည္ကိုယံုၾကည္အားကိုး
စြာေခၚတခဲ့တယ္။ ေၾကာက္စိတ္၊ အထီးက်န္ျခင္းေတြၾကား 
မွာဘုရားရဲ႕ အလုိေတာ္တုိင္းျဖစ္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့ပါ 
တယ္။ ေနာက္တစ္ေနရာက် ဆုေတာင္းျခင္းကိုထပ္ခါထပ္ခါ 
ျပဳလုပ္ဖုိ႔၊ အခ်င္းခ်င္းမေျပလည္မႈေတြၾကားမွာညိႇႏိႈင္းၾကဖုိ႔ 
မွာၾကားထားတယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ အျပစ္ကိုသင္ ခြင့္လႊတ္ 
မယ္ဆုိရင္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိတဲ့ အဖဘုရားကလည္းသင့္ 
အျပစ္ေတြကို ခြင့္လႊတ္ေပးေတာ္မူလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိထားျပန္ 
တယ္။ 

 အဖလုိ႔ ေခၚတဆုေတာင္းျခင္းေတြကို ဓမၼသစ္ 
က်မ္း စာထဲမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရပါတယ္။ ခရစ္ 
ယာန္တုိင္းက ဘုရားကိုအဖလုိ႔ ေခၚၿပီးဘယ္အေျခအေနမွာ
မဆုိဆုေတာင္းလုိ႔ရပါတယ္။ အဖဘုရားသခင္ဆီမွာလူသား
ထုညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေပးရေအာင္။ 
ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာအေၾကာင္း သြန္သင္ျခင္းအဆံုး 
သတ္ေလးမွာ ဒီလုိဆုေတာင္းၾကရေအာင္။ “ေကာင္းကင္ႏွင့္ 
ကမၻာေျမႀကီးကို အစိုးရေသာအဖဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ 
သည္ ဒီအေၾကာင္းရာမ်ားကိုပညာရွိသူတုိ႔အား ဝွက္ကြယ္ 
ထားေတာ္မူၿပီး၊ အစြမ္းမဲ့သူကေလးသူငယ္မ်ားအားထုတ္ 
ေဖာ္ျပသေတာ္မူသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏”၊ အာမင္ ။

(၂၀၁၉၊ ေမလ ၁၇ ရက္ႏွင့္ ၂၂ ရက္)

သီကုိရွင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

ေကာင္းကင္ဘံု၌ေမတၱာ ေနာက္ဆံုးအပိုင္း သီကုိရွင္း

ဇူလိုင္လတြင္ က်ေရာက္မည့္ မိဘမ်ား ပြဲေန႔တြင္
ေက်းဇူးရွင္မိဘမ်ားအား 

ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ားက်င္းပရင္း
မိဘတို႔၏ ႀကီးမားေသာ ေပးဆပ္ျခင္းကို

အသိအမွတ္ျပဳကာ ဂါရဝတရားျဖင့္
မိဘတို႔အား ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း

ေက်းဇူးဆပ္ေသာ သားသမီး ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အမိမယ္ေတာ္ကဲ့သို ့ သင္တို ့၏ ဘ၀ကို ဆက္ေလွ်ာက္ပါ ဟု 
ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္က သီလရွင္မ်ားအား တိုက္တြန္း

 ဘာသာတူတို႔ အျမင္၌ သူေတာ္ 
စင္လမ္းသည္ ပူေလာင္ေသာ အသက္ 
တာကို စြန္႔လႊတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္း 
ေအးေသာ လမ္းဟုမွတ္ထင္ၾကသည္။ ၿငိမ္း 
ေအးေသာလမ္းဆိုသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း 
ပူေလာင္မႈမရွိျခင္း ေတာ့မဟုတ္။ ထိုပူ 
ေလာင္မႈကို တရားေဆးျဖင့္ေျဖ၍ ၿငိမ္းသတ္ 
၍သာ ေအးခ်မ္းရျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ 
ကိုယ္ အပူတစ္မ်ဳိးရွိၾကသည္။ အမည္ေဖာ္ 
၍ ရေသာအပူႏွင့္ အမည္တပ္မရေသာအပူ 
သာကြာပါသည္။ 

 ထိုသုိ႔ ရုန္းကန္ေနရသည့္ အခ်ိန္ 
မ်ဳိး၌ မိမိတို ့အားကိုးယုံၾကည္ရ၊ ၾကည္ညိဳ 
ေလးစားရေသာ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးထံမွ အား 
ေပးစကား ၾကားလိုက္ရလွ်င္ အလြန္ပင္ 
အားတက္ရပါသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ 
သည္ သာမန္ ဘာသာတူမ်ားကိုလည္း လို 
အပ္လွ်င္ အေရးတယူျပဳ၍ ဖုန္းဆက္ အား 
ေပးျခင္း၊ ဆုေတာင္းေပးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္
တတ္သည္။ 

 ယခုလည္း အမိမယ္ေတာ္ကဲ့သို႔ 
သင္တို ့၏ဘဝကို ဆက္သာေလွ်ာက္ပါဟု 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္၊ (၁၂) ႀကိမ္ 
ေျမာက္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးသို႔ 
တက္ေရာက္လာေသာ၊ သိမ္ငယ္ေသာလမ္း 
စဥ္ျဖင့္သာ သနာျပဳေနေသာ ကရုဏာေရး 
သီလရွင္အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္၌ 

ယခုကဲ့သို႔ အားေပး တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 
ထိုသီလရွင္အသင္းကို “Don Orione”ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး အိုရီယြန္နဲ၏ သီလရွင္မ်ား ဟု 
လည္း အီတလီႏိုင္ငံတြင္ လူသိမ်ားၾကပါ 
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးအိုရီယြန္နဲက တည္ေထာင္ေပးခဲ့ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

 အဆိုပါသီလရွင္အသီး၏သင္းလုံး
ကြ်တ္အစည္းအေဝးကို၊ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ၊  ၄င္း 
တို႔၏ မိခင္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤ 
အစည္းအေဝးႀကီး၏ ေခါင္းစဥ္မွာ ‘ဘုရား 
သခင္အားလည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္နီးစပ္သူ 

မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုလုံးဝဥ
သုန္ေပးဆက္ရန္၊ သာသနာျပဳတပည့္ေတာ္ 
မ်ားျဖစ္ရန္၊ ဆင္ေျခဖုံးအရပ္မ်ား၌ ကရုဏာ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သိမ္ငယ္စြာလုပ္ေဆာင္ 
ရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သက္ေသခံၾကရန္’ ျဖစ္ပါ 
သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္မွ သီလရွင္ 
မ်ားအားျပဳခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္၌ ရဲရင့္၍၊သတၱိ 
ဗ်တၱိရွိၾကရန္၊ သနားျခင္း၏ ပေရာဖက္မ်ား 
ျဖစ္ၾကရန္ (သနားျခင္းကို ေၾကျငာသူမ်ား)၊ 
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ 
ကိုခံယူေသာ၊ မည္သည့္အေႏွာင္အဖဲြ ့ခ်ည္ 

တုတ္ျခင္းကို မခံရန္ကိုလည္း တိုက္တြန္းခဲ့ 
ပါသည္။

 အျမတ္ႀကီးစားေသာ သူေဌးမ်ား 
သည္ ေသြးစုပ္ေသာေမွ်ာ့ႏွင့္ တူေၾကာင္း 
ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္မိန္ ့ၾကား

 ေလာဘစိတ္သည္ လူတိုင္း၌ ရွိ 
ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ နည္းျခင္း၊ 
မ်ားျခင္းသာ ကြာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာက 
စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ 
ေတာ္ ဆယ္ပါးတြင္လည္း ပါရွိပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓမၼေဟာင္းကာလ 
ကပင္ ရွိေနခဲ့ေသာ စိတ္ထားျဖစ္သည္။ မ 
ေတာ္ေလာဘ တက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
လုပ္မ်ားမ်ားႏွင့္ လုပ္ခ နည္းနည္းျဖင့္စီးပြား 
ရွာကာက်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာေနေသာသူမ်ား  
သည္ အျပစ္ႀကီးကို က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔သည္ အလုပ္သမားတို႔၏ 
လုပ္အားကို မတရားရယူေနေသာ ေၾကာင့္၊ 
ေသြးစုပ္ယူ စားေသာက္ေသာေမွ်ာ့မ်ားႏွင့္ 
တူေၾကာင္း၊ ဥစၥာကို အလြန္အကြ်ံ စဲြမက္ 
ျခင္းသည္၊ ေယဇူးသခင္၏ ေနာက္သို႔ လြတ္ 
လပ္စြာလိုက္ေလွ်ာက္ေသာေျခလွမ္းကို ေျခ 
က်င္းခတ္သည္သို ့ႏွယ္ ျဖစ္သြားရေၾကာင္း 
ေမလ (၁၉) ရက္ေန႔နံနက္ မစၧားတရားအ 
တြင္း၌ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါ 
သည္။

ဖိုးစပ္စု

ဘုံအိမ္ကမၻာႀကီးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စိတ္ထားေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ေျပာၾကား

 ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ျပဳလုပ္က်င္းပ 
တဲ့ ညီလာခံမွာ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က 
ေျပာၾကားလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။

 ယခုႏွစ္ အဲဒီအဖဲြ႔က သူတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံ 
တကာညီလာခံ အစည္းအေဝးႀကီးမွာေတာ့ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ေရးသားတဲ့ သဘာ 
ဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ႏႈိးေဆာ္ေသာ 
(Laudato si) စာခၽြန္ေတာ္အေပၚ သုံးသပ္ 
ေဆြးေႏြးဖုိ႔ေရြးခ်ယ္လုိက္ၾကတယ္။

 ဒီစာခၽြန္ ထုတ္ၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့တဲ့ 
၄ ႏွစ္ေလာက္ ေနာက္ပုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘုံအိမ္ 
ကမၻာေျမကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔လုိ
အပ္လာတာကုိ ပုိသတိထားမိ လာၾကပါၿပီ 
လုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က မွတ္ခ်က္ခ် 
ပါတယ္။

 ကမၻာ့ကုလသမဂၢ (Un Sustain-
able Development Goals) အဖဲြ႔ကေန 
လည္း ဘုံအိမ္ႀကီးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းမွန္းထား 
ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။

 ဒါေပမယ့္ စိန္ေခၚေနတဲ့အခက္အ
ခဲေတြရွိေနဆဲပါ။  သဘာဝ သယံဇာတေတြ 
ကုိ မဆင္မျခင္ထုတ္သုံးတာ၊ လူတုိ႔ရဲ႕အ 
ေတာမသတ္ႏုိင္တဲ့ ေလာဘႀကီးမႈ၊ အလြန္ 

အကြ်ံသုံးစြဲမႈနဲ႔ ျဖဳန္းတီးမႈ စတာေတြေပါ့။

 ဒီလုိ သိပ္က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားတဲ့စိန္ 
ေခၚမႈအခက္အခဲေတြ ထိပ္တုိက္ ႀကံဳေနရ 
တာက စိတ္အားေလ်ာ့ခ်င္စရာပဲ၊ မေသခ်ာ 
မေရရာမႈေတြေၾကာင့္ အရႈံးေပးခ်င္စရာပါပဲ။ 
ဒါေပမယ့္ လူသားဆုိတဲ့ သတၱဝါကအဆုိး
ဆုံးေတြကိုျဖစ္ေစေအာင္လုပ္ႏုိင္ၾကသလုိပဲ
လက္ရွိ အျဖစ္အေျခအေနဆုိးကေန ရုန္းထ 
ၿပီးေကာင္းတဲ့ဖက္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္စတင္ 
ႏုိင္စြမ္းလည္းရွိသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

 ဘာပဲေျပာေျပာဘုံအိမ္ကမၻာႀကီးရဲ႕ 
လက္ရွိျပသနာေတြကုိ ထိေရာက္ေအာင္ 
ကုိင္တြယ္တဲ့ေနရာမွာ အေပၚယံ ေပါ့ေပါ့ 
ေလးနဲ႔ေတာ့မျဖစ္ဘူး စိတ္ဓါတ္ေရာ၊ ႏွလုံး 
သားေတြပါ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔လုိတာပါ။ 

 "ကြဲျပားမႈထက္ စည္းလုံးမႈ၊ ဖယ္ 
ထုတ္မႈထက္ လက္ခံမႈ" ဆုိတဲ့သေဘာကုိ 
က်င့္သုံးဖုိ႔ ရည္မွန္းၾကစုိ႔။

 ဒါဟာ အနာဂတ္အတြက္ တုိး 
တက္ေကာင္းမြန္တဲ့ စံျပကမၻာအျဖစ္ေျပာင္း 
လဲႏုိင္ေစလိမ့္မယ္။

 ဒီလုိေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရာမွာ အ 
ဟန္႔အတားေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ထင္ေနရ 
ေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိလက္မလြတ္ၾကပါ

နဲ ႔လုိ ႔အားေပးခ်င္တယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ 
ေတာ့ ဒီေကာင္းေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာျဖင့္ 
အဘဘုရားရဲ႕ သနားကရုဏာနဲ႔ ခ်စ္ျခင္း 
ေပၚမွာ အားကုိးမွီခုိထားၾကလုိ႔ပါ။
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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မွားယြင္းမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္လႊတ္မႈကုိ ေတာင္းခံေသာ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ျပဳသည့္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ား

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားသည္ ကက္ 
သလစ္သာသနာေတာ္၏ သုိးႀကီး၊ သုိးငယ္ 
တုိ႔မွ  ထိခုိက္နစ္နာေစခဲ့ေသာ အရာမ်ား 
အတြက္ ဝန္ခံကာ၊ အခြင့္ေတာင္းပန္မႈျပဳ 
သည့္ အစဥ္အလာရွိေပသည္။

 ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဆဌမေျမာက္ ေပါလ္မွ Pomezia ရွိ ရုိေမး 
နီးယား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ 
မစၦားတရား ေဟာၾကားေပးခ်ိန္၌ လြန္ခဲ့ 
ေသာအခ်ိန္ ကာလမ်ားက ရုိေမးနီးယားလူ
မ်ိဳးမ်ားခံစားခဲ့ရေစေသာ ဆုိးက်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳး 
အတြက္ ေတာင္းပန္ရင္း၊ စာနာစြာအားေပး 
စကား ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ အတိတ္ 
သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္ မွားယြင္းခဲ့ေသာလုပ္ 
ရပ္မ်ားအတြက္ ခရစ္ယာန္ဆန္သည့္ ဝန္ခ် 
ေတာင္းပန္မႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ စတင္ခဲ့သူျဖစ္ 
သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ 
ေယာဟန္ေပါလူးမွ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၀ တြင္  
ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ ေထာင္လႊားမႈ၊ မုန္းတီးစိတ္၊ 
လႊမ္းမုိးလုိစိတ္၊ အျခားေသာ ဘာသာဝင္
မ်ားေပၚတြင္မလုိမုန္းထားရန္လုိမႈ၊ လူ႔အဖဲြ႔ 
အစည္းတြင္ အားနည္း၊ သိမ္ငယ္ဆုံးသူမ်ား 
အေပၚတြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ စသည္တုိ႔အတြက္ 
ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔ ထိခုိက္ 
ေစာ္ကား ခံရမႈမ်ားအတြက္လည္း အခြင့္ 
ကညလႊတ္ျခင္း အစဥ္အလာကုိ ဆက္လက္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဒစ္ ၁၆ 
လက္ထက္တြင္လည္း ရုိေမးနီးယားႏုိင္ငံမွ 
လူမ်ိဳးႏြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေျခသလုံးအိမ္တုိင္ 

သမားမ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆုံစဥ္ "သင္တုိ႔ 
ဟာ သူတစ္ပါးရဲ႕ ရန္လုိတဲ့၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ 
စက္တဲ့ ခါးသီးမႈေတြကုိ ရာစုႏွစ္တစ္ 
ေလွ်ာက္ခံစားခဲ့ၾကရတာကုိ စိတ္ထိခုိက္စြာ 
နဲ႔ မေမ့ပါဘူး။ ေနာင္မွာ သင္တုိ႔လူမ်ိဳးစုမ်ား 
အေပၚ အရွက္တကြဲျဖစ္ရ၊ ပစ္ပယ္ခံရ၊ 
အထင္ျမင္ေသးခံရ တာေတြနဲ႔ေဝး ပါေစ"ဟု 
ေျပာဆုိကာ သူ၏ နားလည္စာနာမႈကုိေဖာ္ျပ 
ခဲ့သည္။

 ယခု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ သည္ 
လည္း ေရွ႕ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ား အစဥ္အလာ 
ေျခရာ လုိက္ကာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ 
ႀကီးကုိယ္စား  အခြင့္လႊတ္မႈကုိ ေတာင္းခံခဲ့ 
သူျဖစ္သည္။ သူ၏စာခၽြန္ေတာ္တစ္ခုတြင္ 
"အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ 
ရပ္တည္သင့္သည္အတုိင္း မရပ္တည္ခဲ့၊ 
ရွိသင့္သည္အတုိင္း မရွိခဲ့မႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ 
သင့္သည္မ်ားကုိ အခ်ိန္မီ မလုပ္ေဆာင္ 

ေပးႏုိင္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ 
ဘဝကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္း၊ ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ 
ေစျခင္း၊ မေကာင္းပုံသက္ေသျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း
မ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းရွက္ရြံ႕မႈ၊ ေနာင္တယူ 
မႈျဖင့္  အခြင့္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္" ဟု 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
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၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အီရတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ရန္ ဆႏၵရွိဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ေျပာၾကား

 အေရ႕ွတိငု္း အသင္းေတာမ္်ားအား 
ကူညီ ေထာက္ပံေရး အသင္း Reunion of 
Aid Agencies for the Oriental Church-
es (ROACO) ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ဇြန္လ 

၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးက သူ 
၏ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ အေရွ႕အ 
လယ္ပိုင္းေဒသ၊ အစၥေရးႏွင့္ ယူကရိန္း 

ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အသင္းေတာ္အား ကူညီေစာင့္ 
ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။
 အီရတ္ႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ 
အိုက္အက္စ္တို႔ တန္ခိုး ႀကီးထြားလာသည့္ 

အခ်ိန္မွစကာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရက္စက္ 
စြာ ႏွိပ္စက္ ခံေနခဲ့ရၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရ 
သည္။ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ အနည္း 
ငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။
 တဆက္တည္းမွာပင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက ယူကရိန္း ႏိုင္ငံအတြက္လည္း 
မုဒိတာ စကားဆုိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား 
တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိ 
ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွတဆင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး က႐ု 
ဏာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေန 
ေၾကာင္းလည္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 သန္႔ရွင္းေသာေျမျဖစ္ေသာ အစၥ 
ေရး အတြက္လည္း ခရစ္ယာန္အားလံုးတို႔ 
သည္ အတူ လက္တြဲကာ တက္ညီလက္ညီ 
ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ သၿဂႎင္းဂူ ဘုရားေက်ာင္း 
ျပဳျပင္မြမ္းမံေရးကို လုပ္ကိုင္ေနၾကမည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 သန္႔ရွင္းေသာ ေျမေပၚတြင္ မွီ 
တင္းေနထိုင္သူတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းျဖင့္ 
လက္တြဲေနႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း လည္း ဆု 
ေတာင္းေပးခဲ့သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အီတလီႏိုင္ငံမွအမႊာညီအစ္ကိုတစ္ရက္တည္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့
 ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္ မိသားစု
မ်ားကိုဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးခဲ့ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသိ႔ု အမိကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ 
ႀကီး ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းႏွစ္ (၅၀၀) ျပည့္မဂၤလာ 
ဂ်ဴဘီလီႏွစ္၌ ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘို (ယခင္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္) ကမိသားစုတစ္စုအတြင္းမွေမာင္ 
ႏွမအရင္းသုံးဦးႏွင့္အထက္ ဘုရားကိုဆက္ 
ကပ္ထားေသာ မိသားစုအား အမွတ္တရ 
ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခဲ့ဖူးသည္ကို
အမွတ္ရေနမိပါသည္။ မိသားစု ဘယ္ႏွစ္စု 
ရွိခဲ့သည္ကိုမူ မွတ္တမ္း ျပဳထားေကာင္းျပဳ 
ထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စာေရးသူမမွတ္ 
ထားခဲ့မိ၍ တိက် ေသာ အခ်က္အလက္ကိုမူ 
မတင္ျပႏိုင္။ 

 သို႔ေသာ္ မိသားစု ႏွစ္ဆယ္စုမက 
ရွိ မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ  
မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္တုိင္ ဘာသာ 
တရား ကိုင္းရွိဳင္းၾကေသာ္လည္း မိမိတ႔ို၏ 
သားသမီးမ်ားကိုမူ ဘုရားသခင္၏ အမႈ 
ေတာ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ပူေဇာ္ရန္ တြန႔္     
ဆုတ္ၾကသည္။တြန္႔တိုၾကသည္။ တြန္႔ဆုတ္ 
ရသည္မွာ မရက္ေရာ၍မဟုတ္။ သူေတာ္စင္ 
ဘဝကို ခံယူၿပီးေနာက္ ရတက္မေအးရ 
ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္း အရာရာမ်ားၾကား 
၌ မိသားစု၏ဂုဏ္သိကၡာကို မထိပါး၊ မပြန္း 
ပဲ့၊ မၿငိဳးႏြမ္းေစလိုၾကေပ။ ထိုင္ေနလ်င္ အ 
ေကာင္း၊ ထသြားမွ က်ဳိးမွန္းသိသည္ဟု ဆို 
သည့္အတိုင္း သာမန္ခရစ္ယာန္ တစ္ဦး 
အေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ဆက္ကပ္ျခင္း 
ကားပို၍ ေကာင္းသည္ဟု ခံယူၾကသည္။ 
တြန္႔တိုသူမ်ားမွာ အျပင္၌ေန၍ ပညာမ်ား 
ကိုသင္ၾကားကာ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ အ 
လုပ္အကိုင္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစမည္။ မိ 
သားစုကို ျပန္လည္ ေစာင့္ေရွာက္ေစမည္။ 
အမ်ဳိးဂုဏ္ကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းေစမည္ 
စေသာအေတြးမ်ားျဖင့္လည္း တြန္႔တိုေသာ 
မိဘမ်ားရွိၾကသည္။ 

မွတ္သားဖြယ္ သာသနာ့ေဘာင္ ကို 
ရာသက္ပန္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာဘာသာစုံ 

ဂုဏ္ထူးရွင္သားေလး၏စကား 

 မည္သို ့ပင္ဆိုေစ ဇြန္လ (၈) ရက္ 
ေန ့က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ 
ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေသာ (၂၀၁၈-
၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္ 
တန္းစာေမးပဲြတြင္ ဘာသာစုံ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသားငယ္ေလး 
သည္ ေလာကီပညာမ်ားကို ေလာဘႀကီးစြာ 
တက္လွမ္း ရယူဦးမည္ဟု  စိတ္ထဲ၌မပြား။ 
ေလာကီပညာကို လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကား 
ေပးမည့္သူမ်ားစြာရွိ၏။ ေလာကုတၱရာပညာ 
မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးမည့္ 
သူမ်ား တေျဖးေျဖးနည္းပါး လာေနသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ရာသက္ပန္ ဘုရားသားေတာ္ 
အျဖစ္ ခံယူသြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထား 
ေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျဖၾကား 
သြားသည္မွာ သာဓုေခၚရပါသည္။ ၄င္းအ 
ျပင္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြ၌ ဘာသာ 
စုံ ဂုဏ္ထူးထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘာသာေရး 

၌မူ မူႀကိဳမေအာင္ေသးေၾကာင္း၊ မူႀကိဳမွစ၍ 
တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားရဖြယ္ ေျဖ 
ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 

အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္းသို႔ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း 

 ထို႔အတူ ဂ်ားကိုမိုႏွင့္ ဒါးဗိဒ္ေဒ 
(Giacomo and Davide  Screspi) တို႔ 
ညီအစ္ကိုသည္ သြားအ တူ၊ လာအတူ 
အျမဲအတူရွိသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
၄င္းတို႔ ညီအစ္ကိုသည္ အမႊာမ်ားျဖစ္ၾက 
သည္။ ၄င္းတို႔ ညီအစ္ကို သည္အျခားေသာ 
ဘဝတူ ဦးပဥၥင္းသံုးပါး တုိ႔ႏွင့္အတူ ရဟန္း 
သိကၡာကို (၂၀၁၉၊ ေမ လ၊ ၂၅) ရက္ေန႔တြင္ 
သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ Gianfranco 
Agostino Gardin ထံမွ ခံယူခဲ့ၾကသည္။ 

 ၄င္း တို႔ သည္  အီတလီေျမာက္ပိုင္း၊ 
ထရယ္ဗီးဆိုသာသနာမွျဖစ္သည္။ ဖာသာရ္ 
ဂ်ားကိုမိုက ၄င္းတို႔ ညီအစ္ကုိ (၁၁) ႏွစ္ 
အရြယ္  ငါးတန္းတက္ ေက်ာင္းသားဘဝ၌ 
ဘုရားစကားတန္း တက္ေရာက္ရင္း ထရက္ 
ဗီးဆိုသာသနာ၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း ရရွိရန္ 
လွဳပ္ရွားေသာအစီအစဥ္ တစ္ခု၌ သြား 
ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ ဖူးသည္။ သို ့ေသာ္ညီအစ္ကို 
ႏွစ္ဦးလုံး ရဟန္းျဖစ္ရန္ စိတ္ကူးမရွိခဲ့ ေသး 
ေပ။  အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာဤမွ်ေလး 
နက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိးလည္း မထား 
တတ္ေသးေပ။ သို ့ေသာထို အစီအစဥ္၌ 
မပ်က္မကြက္ ပါဝင္ရင္း တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ 
ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရာ ရဟန္းဘဝ ေခၚေတာ္မူ 
ျခင္းလမ္းစဥ္ကို ဆက္ေလွ်ာက္မည္၊ မ 
ေလွ်ာက္မည္ကို ျပတ္သားစြာဆုံးျဖတ္ ခ်ရ 
ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးသည္ 
ဤ ေခၚေတာ္မူျခင္း လမ္းစဥ္ကို အတူတကြ 
ခံယူေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္ 
သြားျခင္း၊ မသြားျခင္းကိုမူ တစ္ဦးစီ၏ကိုယ္
ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ 
လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဖိ 
အားေပးျခင္၊ အတင္းတိုက္တြန္းျခင္းကို 
လုံးဝမျပဳခဲ့ဟု Famiglia Cristiana မဂၢဇင္း 
တိုက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကား 
ခဲ့သည္။ မိဘတို႔၏ အားေပးအားေျမာက္ 
ျပဳျခင္း ၄င္းတုိ႔ ယခုကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ကိုယ္ 
ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အဆုံးတိုင္ေအာင္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္မွာ မိဘတို ့၏ အားေပး 
အားေျမွာက္ ျပဳျခင္းကိုလည္း ေမ့ ထား 

၍မရေပ။ ၄င္းတုိ႔၏ မိဘႏွစ္ပါးမွာ အာေညး 
ဇယ္ႏွင့္ ဂ်န္ပီေရးထရိုျဖစ္ၿပီး၊ အစ္မမ်ားမွာ 
အိုင္ရင္းႏွင့္ မာရီးယာ ျဖစ္ၾကသည္။ 

 ရဟန္းဘဝကို တက္လွမ္းရန္ႀကိဳး 
စားေနခဲ့ေသာကာလ တစ္ေလွ်ာက္၌ ၄င္း 
တို႔အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ သိုက္သိုက္ 
ဝန္းဝန္းရွိခဲ့သည္ဟု ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၄င္း 
တို႔ခံယူခဲ့ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ထိုယုံၾကည္ 
ျခင္းကို က်င့္ၾကံ ရွင္သန္ျပခဲ့သည့္အတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ေကာင္း 
ေသာ ပုံသက္ေသ ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ 
ယေန ့ ၄င္းတို ့အေနျဖင့္လည္း ဘုရားရွင္၏ 
ေခၚသံကိုရဲဝံ့စြာ ထူးႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 မိဘတို ့၏ရင္တြင္းစကား 

 မိသားစု၏ အေထာက္အပံ့သည္ 
အလြန္လက္ေတြ႕က်ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔ တက္ 
ေရာက္ေနေသာ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ 
သည္ မိသားစု ေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕ႏွင့္ (၂၆) 
မိုင္ေဝးေသာေၾကာင့္၊ မိသားစုအတြက္မွာမူ 
အလြန္ေဝးသည္ဟု ခံစားရပါသည္။ ၄င္းတ႔ို  
ထံ ပတ္စဥ္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ကားအသစ္တစ္စီးကို ေျပာင္းလဲ 
ဝယ္ယူခဲ့ရသည္။ သို႔မွသာ ရဟန္း တစ္ပါး 
ျဖစ္လာရန္ ပုံသြင္းရာတြင္ မိဘမ်ားဖက္မွ 
လည္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္ႏိုင္မည္။ တစ္ 
နည္းဆိုေသာ္ မိသားစု တစ္စုလုံး ရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္းသ႔ို ဝင္ေရာက္၍ ပုံ သြင္းခံသည့္  
သေဘာမ်ဳိးသက္ေရာက္ ပါသည္။ သို႔မွသာ 
မိမိတို႔သားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္၊ အခက္ခဲ၊ 
အကူအညီမ်ားကို မွန္ကန္ စြာအားေပးႏိုင္၊ 
လက္တဲြေခၚ ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ၄င္းတို႔သည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ 
ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္းလမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္ 
လွမ္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ 
သည္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးဆုံးသည္ 
အထိပုံမွန္ လူငယ္မ်ားကဲ့သို ့ပညာသင္ၾကား 
ခဲ့သည္။ အထက္တန္းသို ့ေရာက္သည္ႏွင့္ 
၄င္းတို႔၏ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ 
ရသည္ျဖစ္ရာ ဂ်ားကိုမိုသည္ သိပံၸဘာသာ 
ရပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒါဗိဒ္ေဒသည္ လူထု 
ဆက္သြယ္ေရး ဘာသာရပ္ကို လည္း 
ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္ ဟု ၄င္းတို ့ 
၏ဖခင္ျဖစ္သူက SIR news agency 
သတင္းဌာနသို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

သိကၡာတင္ေပးေသာ ဆရာေတာ္၏ ၾသဝါဒ 

 ယေန႔ ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူေသာ 
ရဟန္းသစ္မ်ားသည္ မိမိတို ့ခံယူေသာဘဝ 
၌  ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည့္ရဟန္းမ်ား၊ ထူးျခားခြ်န္ 
ထြက္ေသာ ရဟန္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ သာမန္ 
ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ႏွင့္ ဘုရားအမႈေတာ္ကို 
ခံၾကမည့္ ရဟန္းမ်ား ျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္ 
ေၾကာင္း၊ ဘဝ၏အဓြန္ ့ရွည္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ 
ကို ေဖြရွာခဲ့သကဲ့သို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္လည္း ရခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤ  
ေတြ႕ရွိခ်က္ကား ေယဇူးသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သိကြ်မ္းခြင့္ရသည့္ အခြင့္အေရး 
ပင္ျဖစ္သည္။ 

 မိမိတို႔၏ ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စမ်ား 
ျဖင့္ အေစခံျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ႏွဳတ္က 
ပါတ္ေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကား ရွင္သန္ျခင္း 
ျဖင့္ လူအမ်ား ေယဇူးသခင္ကို သိရွိလာႏိုင္ 
ရန္ ေပါင္းကူးေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

အမႊာ ရဟန္းညီအစ္ကိုတို႔၏
ရင္တြင္းစကား   

 ထိုေခၚေတာ္မူျခင္းလမ္းစဥ္၏အဆုံး၌ 
သခင့္ေခၚသံကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားႏိုင္ခဲ့ 
ျခင္းသည္ ၄င္းတို႔အား အတြင္းစိတ္တည္ 
ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု 
ခံစားရေသာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈမ်ဳိးကို 
ဘဝ၌ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါမွ် မခံစားခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ 
ယခုကဲ့သို႔ ရာသက္ပန္ ဆက္ကပ္ႏိုင္ေစခဲ့ 
သည္အ့တြက ္အထူးေက်းဇူးတငပ္ါေၾကာင္း၊ 
ဘုရားသခင္ ပို႔ေဆာင္ ထားရွိမည့္ေနရာ 
တြင္ေနရမည္ကိုသိေၾကာင္း၊ အမ်ားထက္ 
ထူးျခားေသာ ေကာင္းႀကီးတစ္ပါးမွာ တူညီ 
ေသာလမ္းစဥ္၌ ေလွ်ာက္လွမ္း၍ ရဟန္း 
ဘဝ၏ အတိမ္အနက္၊ အမာအေပ်ာ့၊ အ 
ခက္အခဲ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား အားလုံးကုိ အစ္ကို 
အရင္းတစ္ဦးသည္လည္း ေဘးတြင္ မား 
မားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးေနျခင္းပင္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။ 

 ထို ့ အတူ အစ္ကိုျဖစ္သူ ဂ်ားကိုမို 
ကလည္း ၄င္းတို႔ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦး၏ ေမြးရ
ပ္ေျမ`ေက်းဇူးတင္မစၧားဦးကိုပူေဇာ္အၿပီး၊ 
ေက်းဇူတင္ စကားေျပာၾကားရာ၌ သူ၏ ညီ 
ျဖစ္သူကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ညီအစ္ကို 
ဟု ဆို ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္မကြာ၊ 
မိနစ္၊ စကၠန္႔မွ်သာ ကြာ၍ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ 
အမႊာညီ ျဖစ္ေနျခင္းသည္လည္း စိတ္ 
လွဳပ္ရွားရ ေၾကာင္း၊ ရဟန္းဘဝ ေခၚေတာ္
မူျခင္းလမ္းစဥ္ကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း  
အတူတကြ ေရြးခ်ယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ညီငယ္လည္းျဖစ္၊ အမႊာလည္း 
ျဖစ္၊  ရဟန္းဘဝ၏ ေလွ်ာက္လွမ္းေဖာ္၊ သူ 
ငယ္ခ်င္းေကာင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အ 
ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူေတာ္စင္ ပီးႏို 
ပူလီးစီ (Blessed Pino Puglisi) ေျပာၾကား 
ခဲ့သကဲ့သို႔ ‘ဘုရားသခင္သည္ တစ္ဦး တစ္ 
ေယာက္အားျဖင့္ ခ်စ္ သည္’ ဟုျဖစ္ပါသည္။ 
သင္သည္ကြ်ႏု္ပ္အား ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ 

စာမ်က္ႏွာ ၁၄ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ
 ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္ မွ  ဦးစီးေသာ ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ 
ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို 
ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈:၃၀ က စိန္ဂ်ိဳး 
ဇက္ေမဂ်ာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ရန္ကုန္ 
၌ မစားၦတရားေတာ္ျမတ္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္မစားၦတရားေတာ္ျမတ္ 
ကို ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ တင္ပူ 
ေဇာ္ခဲ့ပါသည္။
 မစားၦတရားအၿပီး၌ျပဳလုပ္ေသာ 
အခမ္္းအနားတြင္ ဘရာသာရ္မ်ားမွသီးခ်င္း 
သီဆိုျခင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Rev. Fr. ေအာင္ဝင္း မွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္
စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘိုမွ 
အားေပးစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ဓမၼပညာရပ္ 
ဆိုင္ရာဒီပလိုမာသင္တန္း၌ သင္ၾကားပို႔ခ် 
မည့္ စာခ်ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ဘာသာရပ္အ
လိုက္မိတ္ဆက္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ထို႔အျပင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ၾက 
မည့္သူမ်ားမွလည္း တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ 
ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဓမၼဆရာ/ဆရာမမ်ားသင္တန္းဖြင့္ပြဲ
 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ အ 
တြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ 
ဓမၼဆရာ/ဆရာမ သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ဇြန္လ 
(၁) ရက္ေန႔ နံနက္( ၇) နာရီတြင္ ပုသိမ္ 
သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္း 
ဆိန္းဟွီမွ မစၦားတရား ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ကာ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 ယခုႏွစ္ လက္႐ွိသင္တန္းသူ/သား 
စုစုေပါင္းမွာ (၇၁)ဦး႐ွိရာ အမ်ိဳးသမီးသင္ 
တန္းသူမွာ (၁၈) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားသင္တန္း 
သား (၅၃)ဦး႐ွိပါသည္။ ပထမႏွစ္သင္ 
တန္းသူ/သား မွာ (၄၁)ဦး႐ွိၿပီး၊ ဒုတိယႏွစ္ 
သင္တန္းသူ/သား ဦးေရမွာ( ၃၀) ႐ွိေၾကာင္း 
သတင္းရ႐ွိပါသည္။

Credit...RVA Pwo Karen

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားဝတ္ေစာင့္ပြဲ
 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ပိုင္ လူ
ငယ္မ်ားဝတ္ေစာင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ 
ဇြန္လ ၈-၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ လူငယ္ဗဟို 
ဓမၻီ၌ က်င္းပျပဳ လုပ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။ 
သာသနာေပါင္းစံုမွ လူငယ္ဦးေရ ၇၀ တက္ 
ေရာက္ၾကပါသည္။ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ေန႔ 
လည္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာင္းသန္႔႐ွင္းေရး 
ျပဳလုပ္ၾကၿပီး၊ ည ၇နာရီတြင္ သာသနာအသီး 
သီးမွတက္ေရာက္လာၾကေသာ လူငယ္မ်ား 
အားလံုးမွ မိတ္ဆက္ျခင္းအစီအစဥ္၊ Action 
songမ်ား ျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖၿပီး ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ စိပ္ပုတီးစိပ္၊ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ လူငယ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အစည္း 
အေဝးပြဲကို လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr.စြန္းစြန္းမွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း သိ႐ွိ 
ရပါသည္။ OSC Pathein

St. Joseph's Catholic Major Seminary - Yangon, Myanmar



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)
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ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး 
ကို ဇြန္လ ၄ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
ျပည္လမ္းရွိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ 
က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ဇြန္လ (၄) ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ 
အခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အားလံုး စု 
ေပါင္းကာ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ၾကသည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ရန္ 
ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။ 
ၾသဝါဒတြင္ ကာဒီနယ္မွ အမိကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္ ဘုရား၏ အေရးပါမႈ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
တစ္ဦးစီ၏ အသက္တာတြင္ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရား တည္ရွိပံုကို အျပင္အပ လကၡ 
ဏာမ်ားျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ မိမိတို႔ 
အသက္တာတြင္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ 
စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာရွိျခင္း၊ ဘုရား 
တရား ၾကည္ညိဳျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ အႀကံယူ 
တတ္ျခင္း စသည့္ ပါရမီမ်ား က်င့္ေဆာက္ 
တည္ျခင္း ျဖင့္လည္း သိႏိုင္ ေၾကာင္း ေဝမွ် 
ခဲ့သည္။

 အစည္းအေဝး ပထမေန႔ျဖစ္ေသာ 
ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔၏ အစတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
အတြင္း တာဝန္လႊဲေျပာင္းယူၾကျခင္း အ 
တြက္ ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳဆုိျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပုသိမ္ သာသနာမွ ဖါသာရ္ 
ေမာရစ္ ညြန္႔ေဝသည္ အမႈေဆာင္ အတြင္း 
အေရးမွဴးအျဖစ္ ၆ ႏွစ္အတြက္ တာဝန္ယူ 
ခဲ့ၿပီး သူ၏ ေနရာတြင္ မႏၲေလးသာသနာမွ 
ဖါသာရ္ ပီတာ စိန္လွဳိင္ဦးမွ အစားထိုး တာ 
ဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖါသာရ္ 
အာလ္ဘတ္ မ်ိဳးလြင္သည္လည္း ဘ႑ာ 
ထိန္းတာဝန္ကို ၆ ႏွစ္တာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး 
သူ၏ ေနရာတြင္ ဖာသာရ္ လူးဝစ္ ရဲျမင့္က 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြက္ 
ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး

အစားထိုး ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ထို႔အတူ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရး 
မွဴးရံုးခန္းတြင္ ကူညီလုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ 
စစၥတာ မာရီနာ ႏွင့္ ဘရာသာရ္ မက္သ႐ူး 
တို႔၏ ေနရာတြင္လည္း စစၥတာ ဧလိဇဘက္ 
စုစု ႏွင့္ ဘရာသာရ္ ေစလက္စတင္း တို႔က 
အစားထိုး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ အလားတူပင္ ဘ႑ာထိန္း ႐ံုးခန္း 
တြင္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား အေျပာင္းအလဲ 
ရွိပါသည္။

 အစည္းအေဝးရက္မ်ားတြင္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ရွိ 
ေကာ္မရွင္ အသီးသီးတို႔မွ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ 
တႏွစ္တာ လုပ္ေဆာက္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ 

ခံတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဆရာ 
ေတာ္မ်ားမွ ထို အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လက္ 
ေအာက္ရွိ ေကာ္မရွင္မ်ားမွာ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းမ်ား ေကာ္မရွင္၊ သူေတာ္စင္ အ 
သင္းအဖြဲ႕မ်ား ေကာ္မရွင္၊ ယံုၾကည္ျခင္း 
ႏွင့္ ဘုရားစကား သင္ၾကားေရး ေကာ္မရွင္၊ 
ဘာသာမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ခရစ္ 
ယာန္မ်ားညီညြတ္ေရး ေကာ္မရွင္၊ ဧဝံေဂလိ 
ျပန္႔ပြါးေရး ေကာ္မရွင္၊ လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး 
ေကာ္မရွင္၊ သာမန္ဘာသာဝင္မ်ား ေကာ္မ 
ရွင္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္၊ သီ 
ေအာ္ေလာ္ဂ်ီေရးရာေကာ္မရွင္၊ ဝတ္ျပဳကိုး 
ကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၊ သမၼာက်မ္းစာ 
ေကာ္မရွင္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး 
ေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း ေကာ္မရွင္၊ ပညာ 
ေရး ေကာ္မရွင္၊ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္၊ 
စာေပ ေကာ္မရွင္ တို႔ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ႐ံုးေတာ္မွ သာသနာျပန္႔ပြါးေရး ႐ံုး 
ကိုလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
လက္ ေအာက္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။

 ထိုေကာ္မရွင္မ်ားတြင္လည္း ႐ံုးခြဲ 
မ်ားစြာရွိသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လမ္း 
ညႊန္မႈေအာက္တြင္ အသင္းေတာ္၏ လုပ္ 
ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

 ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံအလိုက္ လည္းေကာင္း 
ေဒသအလိုက္လည္းေကာင္း ဖြ႔ဲစည္ထားရွိ  
သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အသင္းေတာ္၏ စည္းလံုး 
ျခင္းကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အစည္း 
အေဝးကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိပါ 
သည္။ ပထမ အႀကိမ္ကို ဇန္နဝါရီလႏွင့္ 
ဒုတိယအႀကိမ္ကို ဇြန္လ တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ 
သည္။

CBCM - OSC

ဖါသာရ္ ပီတာ စိန္လွဳိင္ဦး ဖါသာရ္ လူးဝစ္ ရဲျမင့္

ဆရာေတာ္္ႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးခန္းမ



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 9

 ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ႏိုင္ 
ေသာ အရာဟု ယံုၾကည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္သာလွ်င္ တိုင္းျပည္ တည္ 
ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု 
ခံယူကာ အစိုးရႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ 
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏွီးေနွာဖလွယ္ျခင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေလ့ 
ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာင္းဆို ခ်က္သည္ အမိေျမၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္လိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ဤ 
သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏွလံုးသားတည္ရာ ဗဟို 
အခ်က္အျခာကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းကာ၊ သစ္ပင္ပန္းမာလ္၊ သတၲဝါတို႔ႏွင့္ သန္း 
ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားမ်ားတို႔ အသက္ရွင္လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ သဘာဝ ေရ 
အရင္းအျမစ္ျဖင့္ အာဟာရ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား
အတြက္မွာမူ ေရၾကည္တစ္လွည္႕ ေရေႏွာက္တစ္ခါ စီးဆင္းလာေသာ ျမစ္ 
ဧရာ၏သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ရာႏွင့္ ေၾကကြဲရာတို႔ျဖင့္ ျပည့္လ်က္ 
ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ နီးစပ္စြာ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္ဟု 
ခံယူၾကပါသည္။

 သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဧရာဝတီျမစ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္တြင္ ငလ်င္ျပတ္ 
ေ႐ြ႕ေၾကာရွိသည့္အတြက္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပတ္ေ႐ြ႕ 
ေၾကာကို ဖိအားသက္ေရာက္မႈ မ်ားျပားေစၿပီး ႀကီးမားေသာ ငလ်င္ေဘး 
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးကာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေခ် တတိယ 
အဆိုးဆံုး အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း  ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
၄င္းေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ 
အသက္အိုးအိမ္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အၾကပ္အတည္း တြင္းသို႔ တြန္း 

ပို႔ၿပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ႐ြ႕ေျပာင္းမႈဟူေသာ ေၾကကြဲဖြယ္ ေကာင္းသည့္ 
ကပ္ေဘးႀကီးကို ဖိတ္ေခၚသကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

 ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သား အမ်ားစုက ကန္႔ကြက္ၾကေၾကာင္းသိရပါသည္။ 
ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက 
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္ႏွစ္ေစာင္ကို ေရးသား ထုတ္ျပန္ 
ရာ၌ ဧရာဝတီျမစ္ကို ျမန္မာျပည္ သူျပည္သားတို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ မိခင္အျဖစ္ 
ေလးစားတန္ဖိုးထားရန္ တိုက္တြန္းႏိႈး ေဆာ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အဓြန္႔ရွည္ရန္အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး သဘာဝအတိုင္း အတားအဆီးမဲ႔ 
စီးဆင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈမွ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳး 
အျမတ္မ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
မေျပာပေလာက္ေသာ ပမာဏသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးသည္လည္း မေရရာ ေဝးကြာေသာ အိပ္မက္ပမာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေမတၱာေရၾကည္ 
ဆာငတ္ေနသည္႔ ျပည္ျမန္မာအတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ေရၾကည္သည္ အစဥ္ 
ထာဝရ ေပါၾကြယ္ဝစြာ စီးဆင္းေနသင့္ပါသည္။ 

 မိခင္ဧရာဝတီ၏ သမုိင္းေၾကာင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္း 
လည္း ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအားလံုးကိုယ္စား ေတာင္းဆို 
ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာနယ္ (၁၆) ခုမွ ကက္သလစ္ ခရစ္ 
ယာန္မ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္ သက္သူ အားလံုးတို႔အား ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ အၿပီး 
အပိုင္ ဖ်က္သိိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏
ျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ေန႔စြဲ။ ။ ၈ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္စာအမွတ္။ 53R/2019 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ဗန္းေမာ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ပါစကားနယ္လွည့္ျခင္းကုိ 
တိုက္နယ္အတြင္း ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္

 ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ဗန္း 
ေမာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတိုက္နယ္႐ွိ ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ ဂ်န္မာယုံဝါမွ ပါစ 
ကားနယ္လွည့္ျခင္းကို ဗန္းေမာ္တိုက္နယ္ 
တြင္ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ 
ပထမအႀကိမ္ နယ္လွည့္ခဲ့ေၾကာင္း ဘရာ 
သာရ္လုကားတူးရွန္ထံမွသိရသည္။ 
           ဇြန္လ၄ရက္ေန႔တြင္ ျမလယ္ေက်းရြယ္၌ 
အာပတ္ေျဖေပးျခင္း၊ ကေလး (၇)ေယာက္ 
ႏွင့္ လူႀကီး သံုးေယာက္အား ေဆးေၾကာျခင္း 
စကၠရမင္းတူးေပးျခင္း၊ မစၧားတရားပူေဇာ္ 
ျခင္းမ်ားျပဳလဳပ္ေပးၿပီး ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ 
ဘူးေတာင္းေက်းရြာ၌ မစၦားတရားမ်ားပူ 
ေဇာ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ 
လုပ္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္ခ်ေပးျခင္း၊ ဇြန္လ 
၆ ရက္ေန႔တြင္ နတ္ခုတ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ 
တြင္ စန္းခန္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ အလားတူ 
အာပတ္ေျဖျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ 

လုပ္ရန္ စီမံခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါ 
သည္။ ထိုစီမံခ်က္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ 
ေဆာက္လုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖာသာရ္ ဂြၽန္ဂ်န္မာယံုဝါ
၏ေျပာျပခ်က္အရသိရပါသည္။ 
 ထိုသို႔သြားေရာက္ရာတြင္ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ" ဖာသာရ္လည္း ဗန္း 
ေမာ္တိုက္နယ္မွာ တာဝန္က်လာတယ္ဆို 
ေတာ့ ပထမအႀကိမ္ ပါစကားနယ္လွည့္ျခင္း 
ႏွင့္အတူ အေတြ႔အၾကံဳအရေရာ ဘာသာတူ 
မ်ား႐ွိတဲ့ ေနရာေဒသမ်ားကို လွည္႔လည္ 
ၾကည့္႐ႈျခင္းဘဲျဖစ္တယ္၊ သြားေရာက္တဲ့ 
အခ်ိ္န္မွာလည္း ဘာသာတူမ်ားမွ လိုက္ 
လိုက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုတယ္ အရမ္းလည္းေပ်ာ္ပါ 
တယ္၊ ဟု "ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဗန္းေမာ္ OSC

 ဇြန္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္  စိန္ 
ပီတာ ႏွင့္ စိန္  ေပါပြဲ ေန႔၊ နံနက္  ၆း၃၀ နာရီ 
တြင္ ပုသိမ္  ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာ၊ ေမရီလန္ း 
သာသနာမွ ဖါသာရ္ ေစာပီတာ မ်ိဳးမင္းဦး 
(PIME) သည္  ပုသိမ္  ဆရာ ေတာ္  ဂြၽန္ မန္ း 
ဆိန္ းဟွီလက္  ေတာ္ မွ စိန္ ပီတယ္  ကယ္ သီ 
ျဒယ္  ဘုရား ေက်ာင္ းတြင္  ထာဝရ ရဟန္ း 
သိကၡာကို ခံယူခဲ့ပါသည္ ။ 
 ဖါသာရ္ ေစာပီတာ သည္  အီတလီ 
ႏိုင္ ငံ  PIME ပီး ေမ သာသနာျပဳဂိုဏ္ းသို႔ ဝင္  
ေရာက္ ၿပီး THEOLOGY ႏွင္ ့ဆိုင္  ေသာ ဘာ 
သာရပ္ မ်ားကို သင္ ယူခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္  မိခင္ 
သာသနာျဖစ္  ေသာ ပုသိမ္  သာသနာတြင္  

ထာဝရရဟန္ းသိကၡာတင္ ပြဲ - ပုသိမ္ ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာ

ရဟန္ းသိကၡာကို ဆရာ ေတာ္  ဂြၽန္ မန္ းဆိန္ း 
ဟွီ လက္  ေတာ္ မွ ခံယူခဲ့ပါသည္ ။ 
 ပုသိမ္  ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာတြင္  ပီး 
ေမ သာသနာျပဳဂိုဏ္ းသို႔ ဝင္  ေရာက္  ေသာ 
ဘုန္ း ေတာ္ ႀကီး ၂ ပါး ႐ွိပါသည္ ။ ဤ ရဟန္ း 
သိကၡာတင္ ပြဲသို႔ PIME ဘုန္ း ေတာ္ ႀကီး ၁၀ 
ပါးႏွင္ ့ ပုသိမ္ ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာမွ ရဟန္ း 
ေတာ္  ၇၀  ေက်ာ္ ၊ ဘာသာဝင္  သားသမီးမ်ား 
၃၀၀  ေက်ာ္  ပါဝင္  ဆု ေတာင္ း ေပး ခဲ့ၾက 
ေၾကာင္ း သတင္ းရ႐ွိပါသည္ ။ 
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ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ တြဲဖက္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္း

 ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ ရွိ 
သာသနာအုပ္စုမ်ားမွ တြဲဖက္ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္းကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ ရက္ 
အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 မြမ္းမံသင္တန္းတြင္ ဘာသာရပ္ 
မ်ိဳးစံုပို႔ခ်ျခင္း အတူတကြ ဆုေတာင္းျခင္း၊ 
အားကစားပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္း 
ခြင္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ခြန္အားမ်ား ျဖည့္ 
တင္းေပးခဲ့ပါသည္။

 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ တက္ 
ေရာက္လာၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
အား အဖြင့္ အားေပးစကား တက္ေရာက္ 
ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ လူသားတုိ႔၏ စိတ္ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဖါသာရ္ 
ဆိုင္မြန္းတင္ေမာင္၊ ရဟန္းတစ္ပါး၏ဝိညာဥ္ 
ေရးရာႏွင့္ ငယ္ျဖဴ ဘဝ သက္တာကို ဆရာ 
ေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ 

ဂၽြန္ မန္းဆိန္းဟွီ၊ ကာႏြန္ဥပေဒေရးရာကို 
ဖါသာရ္ ဟိုင္ဂ်ီးႏုစ္ ျမင့္စိုး၊ ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေၾကာင္းကို 
ဖါသာရ္ ဆိုင္မြန္းတင္ေမာင္ႏွင့္ ဖါသာရ္ မာ 
ဆီယန္းသက္ေက်ာ္၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း 
အေၾကာင္းကို ဖါသာရ္ ေဂ်ာ့ဂ်္ ေစာအယ္ဒိုး 
တို႔မွ အသီးသီး ေဝမွ်ေဟာၾကားခဲ့ၾကသည္။

 ဤသင္တန္းသည္ ရဟန္းတို႔၏ 
ဘဝသက္တာႏွင့္ သိုးထိန္္း တာဝန္ ဝတၱရား 
မ်ားကို ျပန္လည္ သတိရေစသည့္ အျပင္ 
အတူတကြ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳ 
မ်ားဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ တြဲဖက္ ေက်ာင္းထိုင္ ရ 
ဟန္းငယ္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ တန္ဘိုး 
ရွိေသာ သင္တန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာသ 
နာတိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း သင္ 
တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ တြဲဖက္ ရဟန္ 
တစ္ပါးက သူ၏ ခံစားခ်က္ကို ေဝမွ်ခဲ့သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္၀င္း၏ မႏၲေလးကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ျခင္း ႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္း

 မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္ဝင္း၏ မႏၲ 
ေလးကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ 
ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္းဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လ (၂၂) ရက္ေန႔ ညေန (၅း၀၀)နာရီက 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ 
ရာဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီး ေပါလ္ခ်န္အင္ 
နန္၊ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးကာဒီ
နယ္ခ်ာလ္စ္္းဘို၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္သာသနာ(၁၆) ခုမွ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
အပါး (၃၀၀) ေက်ာ္၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္ 
မ်ား၊ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္၊ ဘာသာအသီးမွ 
ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္းဝင္း 
ကြင္းျပည့္ကြင္းလ်ံပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါ 
တယ္။

 ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ ကာဒီ 
နယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ စက္ခ 
လုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ 
ထန္း၊ ကာဒီနယ္ခ်ားစ္လ္ဘုိတို႔မွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ 
ခြန္းဆက္စကားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွလည္း
မုဒိတာစကားကိုေျပာၾကားရာ၌ “ ေယရႈဘု 
ရားရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္အားလံုးဟာ ၾကြ 
ေရာက္လာသူ ဧည့္သည္အားလံုးအေပၚ 
သက္ေရာက္ေစရန္ ပထမဦးစြာ ဆုမြန္ 
ေကာင္း ေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ကမာၻႀကီး 
ဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ တုိးတတ္ေနပါ 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ကူးဥာဏ္ရွိရင္ရွိ
သေလာက္တီထြင္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ သိပၸံ 
ပညာအမ်ားႀကီး တုိးတတ္ေနတယ္ဆိုတာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိိ႔ မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ေန 
ရပါတယ္။ ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 
ေပမဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တုိးတက္မႈတစ္ခု 
တည္းနဲ႔ ကမာၻႀကီးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္တည္ 
ေဆာက္လုိ႔မရပါဘူး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္လို႔ 
မရပါဘူး။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ 
လည္းအမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္
ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဘာသာအသီးသီး 
ကဆရာေတာ္မ်ားက တာဝန္ယူၿပီး ေဆာင္ 
ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္နည္းေျပာ 
ရရင္ ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ ေနထိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ဆို 
တာ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕တာဝန္ လံုးလံုးလ်ား 
လ်ား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ထား 
ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ႐ုပ္္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိး 
တက္မႈဟာက်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ဘယ္လိုမွ 
ခံစားမႈ ရေကာင္းရလာႏုိင္ေပမယ့္ အသီး 
သီးဘက္က ပုဂိၢဳလ္တုိင္းပုဂၢိဳလ္တုိင္းဘက္
ကရင္တြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေမတၱာထားႏုိင္မႈ ၊ 
စာနာႏုိင္မႈ ၊ က႐ုဏာထားႏုိင္မႈေတြ 

အားလံုးဟာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ 
အား လံုးေပၚမွာမူတည္ပါတယ္’’ ဟုေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။

 အဲ့ဒီေနာက္  ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အလွဴရွင္မ်ားကလက္ 
ေဆာင္ပနာမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ျမန္ 
မာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ
ခဲ့ၿပီးအခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္ ။

 ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း 
တြင္ ဆရာေတာ္သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ ပလႅင္
အပ္ႏွင္းျခင္းမစာၦးတရားကိုကာဒီနယ္ခ်ားစ္
ဘုိမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

 မစာၦးတရားအတြင္း ကာဒီနယ္မွ 
ယခုလို ၾသဝါဒ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြး 
ရာ၌  သင့္ကိုသင္ ယံုၾကည္တာထက္ သခင္ 
ေယဇူးကို သင့္ကို ပိုၿပီးယံုၾကည္စိတ္ခ်ပါ 
တယ္။ သင့္ကိုကိုယ္ ခ်စ္တာထက္ သခင္ 
ေယဇူးက သင့္ကိုပိုခ်စ္ပါတယ္။ သင့္ဘဝ 
ခရီးစဥ္မွာ သခင္ဘုရားကိုရွာေဖြပါ။ အရွင္ 
သခင္က သင့္ကိုေစာင့္ေနပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ 
လမ္းညႊန္ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သာမန္လူသားတစ္ 
ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။ သခင္ေယဇူးအရွင္ 
ျမတ္ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ၾသဝါဒ တရားေရေအးတုိက္ေကၽြးခဲ့ ပါ 
သည္။

 ၾသဝါဒ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြး 
ၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္အစီအ 
စဥ္ကို စတင္ရာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ 
အရွင္သူျမတ္မွ မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္ဝင္း 
အား မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာဂိုဏ္း
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္းေပး
ပို ႔လာေသာစာခၽြန္ေတာ္အားဘာသာစကား
သံုးမ်ိဳးျဖင့္ ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 အဲ့ဒီေနာက္ ဆရာေတာ္ သိကၡာ 
တင္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဆက္လက္လုပ္ 
ေဆာင္ကာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး၏ အေဆာင္ 
အေယာင္မ်ားကိုေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္သစ္ မာကုတင္ဝင္း 
သည္ ဘာသာတူမ်ားအား လွည့္လည္ 
ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ မစာၦးတရားကို
ဆက္လက္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

အဲ့ဒီေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာဗာတီကန္
သံအမတ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နန္မွ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးကိုယ္စား အနားယူသြားၾကေသာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ဆရာေတာ္အသစ္အား 
ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳရင္း မႏၲေလးသာသနာ အ 
တြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္းကို ျမြက္ 
ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

 သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ လည္း 
ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကို 
ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

 ဆရာေတာ္အသစ္မွ ေက်းဇူးတင္ 
ကားေျပာၾကားရာ၌ “ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ 
ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ လုပ္အားျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး ျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ၊ ကူညီေဆာင္ ရြက္ၾကသူမ်ား 
အားလံုးအား ေက်းဇူး အထူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ မာကုတင္ဝင္းသည္ 
အမိသာသနာေတာ္၏ သာသနာပိုင္အရွင္ 
သူျမတ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ရာ 
မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လမ္းညႊန္စီမံရာမ်ားကို တ 
ေသြမတိမ္း နားေထာင္လုိက္နာမည့္အ 
ေၾကာင္း၊  မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ကိုရင္မ်ား  ၊သီလရွင္မ်ား 
ႏွင့္ ဘုရာသားသမီး ဘာသာဝင္ႀကီးငယ္ 
အေပါင္းတုိ႔အားလည္း ဆရာေတာ္ကသာ 
သနာပိုင္တစ္ပါးအေနနဲ႔ ဘာသာယံုၾကည္ 
ရာမ်ားႏငွ့္ ကိယု္က်င့္တရားမ်ားကုိသင္ၾကား 
တဲ့အခါ၊ ဘုရားရွင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္ႀကီးသန္႔ 
ရွင္းစင္ၾကယ္ဖို႔၊ ပညာသမာဓိႏွင့္ သင္ၾကား 
တဲ့အခါ၊ စီမံခန္႔ခြဲထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အ
ခါ၌ မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာရွိ အား 
လံုးေသာ ဘာသာဝင္မ်ားက ဆရာေတာ္၏ 
စကားကို နားေထာင္ၾကဖို႔ရန္အတြက္ ” 
ဆရာေတာ္အသစ္က ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ 

 အဲ့ဒီေနာက္ မစာၦးတရားၿပီးဆံုးခဲ့ 
ၿပီးဆရာေတာ္သစ္၏ ေကာင္းခ်ီးျဖင့္ အဆံုး 
သတ္ခဲ့ပါသည္။

 မစာၦးတရား ၿပီးသည့္ေနာက္ဆရာ 
ေတာ္သစ္အား ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္း အ 
ခမ္းအနားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ 

သည္။ မႏၲေလး သာသနာအတြင္းရွိ ဇံုအ 
လုိက္ လက္ေဆာင္ပ႑မ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ 
ၾကျခင္း၊ ကခ်င္မိသားစုမွလည္းကခ်င္ရိုးရာ
မ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကျခင္း ၊အျခားေသာသာ 
သနာမွ အဖြဲ႕အစည္းအခိ်ဳ႕မွလည္းလက္ 
ေဆာင္ပ႑ာမ်ား ဆက္သခဲ့ၾကပါသည္။

 ယခုလို မႏၲေလး ကက္သလစ္ 
သာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲမွ ဆရာ 
ေတာ္တစ္ပါးရရွိရန္အတြက္ ဟားခါးသာသ 
နာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလာစ္းမန္ထန္း
မန္ထန္း မႏၲေလးသာသနာသို႔ ဆရာေတာ္ 
အျဖစ္စတင္ေရာက္ရွိ တာဝန္ယူစဥ္ က 
တည္းကစ၍  ဆရာေတာ္ အနားမယူခင္ 
မႏၲေလးသာသနာထဲမွ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး 
ရရွိရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြား 
မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ယခု 
ဆရာေတာ္ႀကီးသက္ေတာ္ (၇၆) ႏွစ္ျပည့္ 
အနားယူခ်ိန္၌ မႏၲေလးသာသနာဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးထဲမွ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ပါတယ္။

 မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာအတြက္ ယခုလိုပြဲ က်င္းပသည္မွာ 
လည္း ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔ ၾကာၿပီးမွ ျပန္ 
လည္က်င္းပသည့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလး 
ကက္သလစ္ သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေအဦးသန္းေအာင္ အနားယူၿပီးေနာက္ 
(၁၇) ႏွစ္ၾကာၿပီးမွ ယခု မႏၲေလး ကက္သ 
လစ္သာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲမွဆရာ 
ေတာ္တစ္ပါး ျပန္လည္ေပၚထြက္လာျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း 
သည္ မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာအတြက္ (၇) ပါးေျမာက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ၊ ေရႊဘိုခရုိင္ ၊ 
ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မံုလွစံျပေက်းရြာ ဇာတိျဖစ္ပါ 
သည္။ ခမည္းေတာ္ ေပါလုဦးစိန္ေမာင္ႏွင့္ 
မယ္ေတာ္ ဖရန္စၥကားေဒၚသန္းတင္တု႔ိမွ 
၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေမြး 
ဖြားသန္႔စင္ခဲ့ၿပီး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ငါး 
ေယာက္တြင္ ဒုတိယသားရတနာ ျဖစ္ပါ 
သည္။

Pinky ( MDY-OSC / RVA Myanmar)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး12

ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 13

မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ျခင္း ႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္း အခမ္းအနား



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

မႏၲေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ဆရာေတာ္သစ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

 မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာရဲ႕ အသစ္တင္ေျမွာက္ 
လုိက္တဲ့ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုဦးတင္ဝင္းအား 
CBCM-OSC ကေနေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းရာမွာေအာက္ပါအတုိင္း
မိန္႔ျမြက္ေျဖၾကားေပးသြားပါတယ္။

 ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ဒီေန႔ခံစားခ်က္ကေတာ့ပထမ 
တစ္ခုက မႏၲေလးသာသနာႀကီးအတြက္ပါပဲ၊ ႏွစ္ေတြမနည္း 
ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္ ကုိယ့္သာသနာက ဆရာေတာ္နဲ႔ကုိယ့္ 
ဘုန္းႀကီးေတြရယ္လုိ႔ မရွိခဲ့ရတာ။ ကၽြန္ေတာ့္ Personal 
အတြက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ကုိယ့္ကုိယ္ကုိလည္းပဲ သိပါ 
တယ္၊ ဘုရားေရွ႕မွာေတာ့ ဘာမွမဟုတ္တဲ့လူ ျဖစ္ပါတယ္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဆရာေတာ္ဆုိတာ မနက္အိပ္ယာတုိင္း 
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေတာင္ သတိျပန္ေပးေနရတယ္။ ငါ့က 
ဆရာေတာ္ျဖစ္ဖုိ႔ရာ ဘုရားကငါ့ကုိ သတ္မွတ္လုိက္တယ္လုိ႔ 
ျပန္ျပန္သတိေပးရတယ္။ မယုံႏုိင္လြန္းလုိ႔ပါ။ ဘုရားရဲ႕ေက်း 
ဇူးေတာ္က ကၽြန္ေတာ့အသက္ထက္ ပုိႀကီးေနပါတယ္။ 
ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္က၊ ေမတၱာေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ဘာ 
ေတြ၊ ဘယ္ေလာက္ ကုသုိလ္ေတြဆည္းပူးၿပီးလုပ္ခဲ့၊ လုပ္ခဲ့၊ 
သာသနာအတြက္ ဘာအက်ိဳးေတြပဲလုပ္ခဲ့လုပ္ခဲ့အဲဒါေတြ
ထက္မႏႈိင္းမယွဥ္ႏုိင္ေအာင္မ်ားတာကုိ ခံစားမိေတာ့ ဘုရား 
ကုိအရမ္းေက်းဇူးတင္တယ္။ ဘုရားေမတၱာတစ္ခုထဲေၾကာင့္
သာလွ်င္ကၽြန္ေတာ္ဒီလုိ၊ ဒီေန႔ဆရာေတာ္သိကၡာတင္ျခင္း 
ဆုိတာေရာက္လာရပါတယ္လုိ႔ အဲလုိပဲခံယူပါတယ္။

 ဒါကေတာ့ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ခံစားခ်က္ေပါ့ေနာ္။ ေပ်ာ္ 
သလားလုိ႔ေမးရင္ေတာ့ အင္း…ေပ်ာ္---ေပ်ာ္ပါတယ္။ သုိ႔ 
ေသာ္လည္းလုပ္ရမယ့္တာဝန္ေတြအတြက္ေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ 
စဥ္းစားမိပါတယ္။

 ေရွ႕ေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ကၽြန္ 
ေတာ့ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ပင္မ မ႑ိဳင္ႀကီး(၄)ခုရွိပါ 
တယ္။ 

 ပထမတစ္ခုက သာသနာေတာ္ျပဳျခင္း (Evangeli-
zation)

 ဒီသာသနာျပဳျခင္းရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မစၦားတရားဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းနဲ႔ စကၠရမင္တူး 
ေတြကုိျပန္လည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ Vertican II နဲ႔အညီျဖစ္ရ 
ေအာင္အတြက္ ပုိမုိၿပီးေတာ့ ဘာသာဝင္ေတြ ပါဝင္ခ်င္တဲ့၊ 
ပါဝင္ႏုိင္တဲ့၊ ပါဝင္ဖုိ႔အခြင့္ေပးတဲ့စကၠရမင္တူးေတြ၊ ဝတ္ျပဳ
ကုိးကြယ္ျခင္းမ်ိဳးေတြျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ဆႏၵရွိပါတယ္။

 ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အဲဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပါ 
ပဲ။ က်မ္းစာကုိ လူတုိင္း၊ လူတုိင္းျမတ္ႏုိးစြာဖတ္႐ႈႏုိင္ေစမယ့္
အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

 ေနာက္တစ္ခုကလည္းဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္ကပါပဲ။ 
Inter-religious dialogue ကုိးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ားအ
ခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း၊ ဒါေတြပုိမုိၿပီးလုပ္ဖုိ႔အတြက္ပါ။

ေနာက္ၿပီး ခရစ္ယာန္တရားထုိင္ျခင္း Christian Medita-
tion ကုိလည္း ပဲဘာသာဝင္ေတြနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ သီလရွင္ 
ေတြအတြက္ ကတယ့္ကုိ Contemplative Spirituality ထိ 
ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးလုိတဲ့ဆႏၵနဲ႔ ဒါေတြကုိရည္စူးထားပါ 

တယ္။

 ေနာက္ ဒုတိယမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ Education ေခါင္း 
စဥ္ေအာက္မွာကေတာ့ လူငယ္ေတြ ေကာေက်ာင္းသူ၊ 
ေက်ာင္းသားေတြေကာ၊ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ သီလရွင္ အပါအဝင္ 
ပညာေရးပုိင္းကုိ ျပန္ဝင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
ေက်ာင္းမေနေတာ့တဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္လည္း အလုပ္ 
ရွာေဖြရရွိႏုိင္မယ့္ Professional Education ေလးေတြကုိ 
လည္းပဲစဥ္းစားမိပါတယ္။

 တတိယမ႑ိဳင္ အေနနဲ႔ကေတာ့ Ecclesiastical 
Education ဘုရားတရားသင္ၾကားျခင္း Catechism and 
Catechesis ေပါ့။ ဒီေခတ္၊ ဒီေန႔၊ ဒီခ်ိန္မွာေတာ့ ဘာသာဝင္ 
ေတြဟာမိမိယုံၾကည္ရာ ဘာသာတရားကုိ မသိၾကေတာ့ပါ 
ဘူး၊ ထဲထဲဝင္ဝင္မသိတဲ့အတြက္၊ ထဲထဲဝင္ဝင္လည္းတန္ဖုိး 
မထားတတ္ ၾကေတာ့ဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာကုိ စိတ္မ 
ေကာင္းျဖစ္မိလုိ႔ Catechism and Catechesis ျပန္လုပ္ဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။

 စတုတၳမ႑ိဳင္အေနနဲ႔ က်န္တဲ့အသင္းအဖဲြ႔ေတြက
အမ်ားႀကီးသူတုိ႔လုပ္ေနၾကပါတယ္၊ ဒီအသင္းအဖဲြ႔ေတြ၊ အဲ 
ဒါေတြကုိလည္း ဆက္ၿပီးထားေပး၊ အားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။

 အဲဒါေတြက ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ပင္မ မ႑ိဳင္ရည္မွန္းခ်က္ 
ေတြပါ။ အဲဒီေတာ့ ဒီေလာက္မ်ားတာႀကီးကုိ ကုိယ္ေတာ္ 
ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲမ 
လုပ္ပါဘူး။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ သီလရွင္ေတြ၊ ဘာသာဝင္ 
ေတြအားလုံးနဲ႔ လက္တဲြၿပီး၊ သူတုိ႔ကိုလည္းပဲလုပ္ပုိင္ ခြင့္ေတြ 
ေပးၿပီးအတူတူလုပ္ၾကမယ္၊ လုပ္ဖုိ႔လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္အား 
ကုိးမယ္၊ လုပ္ဖုိ႔လည္းပဲ ဖိတ္ေခၚမယ္လုိ႔ ဒီလုိရည္စူးထား 
ပါတယ္။

 CBCM-OSC ရုံးနဲ႔ ဒီရုံးကေနတစ္လတစ္ႀကိမ္ပုံမွန္
ထုတ္ေဝေနတဲ့ Herald သတင္းစာေစာင္ကုိေကာ ကုိယ္ 
ေတာ့္အေနနဲ႔ ဘာေတြမ်ားလမ္းညြန္အႀကံျပဳေပးခ်င္ပါသလဲ
ဆုိတဲ့ေမးခြန္းကုိေတာ့ ယခုကဲ႔သို႔ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

 Herald သတင္းစာေစာင္ကုိေတာ့ အရမ္းသေဘာ 
က်တယ္။ ဒါကုိသာသနာတုိင္းက ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးနဲ႔ ဝယ္ယူ 
ဖတ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါကုိ မႏၲေလးမွာေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ 
မတြင္က်ယ္တာကုိ ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
မုိ႔ ပုိၿပီးတြင္က်ယ္ႏုိင္ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစားမယ္၊ အား 
ေပးမယ္။

 ေနာက္တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္အႀကံေပးလုိတာက Her-
ald ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးသတင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕သတင္းေတြပါ
တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကမထည့္ေစခ်င္ 
ဘူး။ ဘာလုပ္လုိ႔မထည့္ေစခ်င္တာလဲဆုိေတာ့ ဒီသတင္း 
ေတြရဖုိ႔ရာက ဘယ္သတင္းစာ၊ ဘယ္ဂ်ာနယ္ကုိဖတ္ဖတ္ 
ဖတ္စရာအမ်ားႀကီးပဲရွိတယ္။ေနာက္ၿပီးေတာ့ Herald ထြက္ 
တဲ့အခ်ိန္ဆုိရင္လည္း ဒါေတြကအကုန္ သိၿပီးသား ျဖစ္ေနပါ 
ၿပီ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီနည္းလွတဲ့ စာမ်က္ႏွာေလးေတြေပၚမွာ၊ 
ေနရာေတြမွာဘာေတြပဲထည့္ေစခ်င္လဲဆုိေတာ့ သာသနာ 
ရဲ႕သတင္းေတြပါ။ သတင္းေတြလည္းရွိတယ္၊ ပုပ္ရဟန္းမင္း
ႀကီးရဲ့ဆုံးမတဲ့တရားေတြရွိတယ္၊ ေနာက္တရားနဲ႔ဆုိင္တဲ့တ 
ျခားအေၾကာင္းေတြအမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒါေလးေတြကုိ ေဝေဝ 
ဆာဆာနဲ႔ ဘာသာျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ထည့္မယ္ဆုိရင္ ဘာ 
သာဝင္ေတြကဖတ္ၿပီး ဒါေလးေတြရသြားေစႏုိင္မယ္။ 

 ေနာက္တစ္ခုကလည္းဒီ Herald သတင္းစာေစာင္ 
ကုိ ဖတ္ရင္းနဲ႔လည္း သူတုိ႔ကုိ Catechesis လုပ္ေပးလုိ႔ 
ရပါတယ္။ စီးရီးတစ္ခုအေနနဲ႔တစ္ခ်ိဳ႕စာမ်က္ႏွာေလးေတြမွာ
အဲဒါေလးကုိအၿမဲတမ္း၊ ဥပမာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္အေၾကာင္း
ဆုိကိုယ္ေတာ္ျမတ္အေၾကာင္းျဖစ္ျဖစ္၊ထည့္ထည့္သြားမယ္၊ 
ေကာ္လံတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုေလာက္ေပါ့ အမ်ားႀကီးေတာ့ ဘယ္ 
ထည့္ႏုိင္ပါ့မလဲ၊ အဓိက လုိအပ္တာေလးေတြေလာက္ေပါ့။ 
အဲလုိ လုပ္လုပ္သြားမယ္ဆုိရင္ ဖတ္တဲ့သူအတြက္ အမ်ား 
ႀကီး အက်ိဳးရသြားေစႏုိင္တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေလးကုိေတာ့ 
အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။

 Herald စာေစာင္ကေကာင္းပါတယ္၊ ဒါက တရား 
ဝင္ News Sourse တစ္ခုလည္းျဖစ္တာပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက 
အခုေခတ္က IT ေခတ္ဆုိေတာ့လူေတြကစာဖတ္တာထက္၊ 
သတင္းစာဖတ္တာထက္အင္တာနက္ကိုပိုအားကိုးၾကတဲ့အ
တြက္ OSC ရုံးအေနနဲ႔အင္တာနက္ကုိလည္းပုိအသုံးျပဳ 
ၾကေစခ်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။ Facebook Page ကေနတင္တာ 
ေတြ အခုလည္းလုပ္ေနတာေတြ႔ရ ပါတယ္၊ ဒါကုိလည္းပုိလုပ္ 
ဖုိ႔ေပါ့။ ဒါေတြလုပ္ဖုိ႔ကအင္အားလည္းလုိတာေပါ့ေလ၊ ေငြ 
အင္အား၊ လူအင္အားလုိမွာလြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူးေပါ့။ 
ကၽြန္ေတာ္လည္း အားေပးပါတယ္။ လုပ္ႏုိင္တာရွိရင္လည္း 
ဝုိင္းလုပ္ေပးပါ့မယ္။

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူ - စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)
CBCM-OSC

မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာရဲ႕ အသစ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရတဲ့ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုဦးတင္ဝင္းအား CBCM-OSC မွ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းရာမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားေပးသြားပါတယ္။

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူ - စစၥတာ ဒဲနစ္ ဂ်ာေတာင္ (SJA)

ျခင္းကို ထိေတြ႕ ခံစားေစေသာ သူမ်ား 
အနက္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ လွမ္း 
ခဲ့ေသာ ဤသင္တန္းကာလ အတြင္း ေလး 
နက္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေဘး၌ အ 
တူ တကြ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ သည့္အတြက္ 

ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ဤကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ 
မစၧားဦး၌ သင့္အတြက္ ဆုေတာင္းေပး ေန 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သခင့္ကိုသာေရွ႕ရႈပါ။ သူ 
သည္ ခုိလွဳံအပ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ 
ေက်ာက္ေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင့္အထဲ၌ 
ရွင္သန္ေန သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔အတြက္ 

သင္သည္ ယခုကဲ့သို ့အစြမ္းကုန္ ရွင္သန္ 
ရန္ေခၚေတာ္မူျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္းျဖင့္ အား 
ေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

aleteia(ဖိုးစပ္စု)

စာမ်က္ႏွာ ၆ မွ အဆက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 15

မႏၲေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အသစ္ရရွိျခင္း အေပၚ 
ဘာသာဝင္အခ်ိဳ႕ထံမွ အသံမ်ား

"ဒါဟာ သူ႔လုိအပ္မႈန႔ဲ အခ်ိန္အခါ အကုိက္ 
ဘုရားစီစဥ္ေရြးေကာက္တာလို႔ျမင္ပါတယ္"                                               

စစၥတာလူစီဝင္း 
(ကရုဏာေရးသီလရွင္အသင္း) 

"မႏၱေလးမွာ ကုိယ့္ဆရာေတာ္ ရတာ ဘုရား 
ကုိေက်းဇူးတင္တယ္။ အရမ္း ေပ်ာ္ပါတယ္၊ 
ဘဝမွာ မႀကံဳစဖူးပါပဲ။ ဒီပဲြ အတြက္ အနီးက
ပ္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေတာင္တစ္လေလာက္ရွိခဲ့  
ေပမယ့္ ေမာတယ္လုိ႔ မခံစားမိပါဘူး။ ဒီမုိ 
ကေရစီေခတ္ ေဖာ္ေဆာင္ ခ်ိန္မွာ လုိအပ္တဲ့ 
Peace ကုိ လုပ္ေဆာင္သူ ျဖစ္လုိ႔ ေခတ္ရဲ႕ 
လုိအပ္မႈနဲ႔ကုိက္ညီသူလုိ႔ ျမင္တယ္။ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးအေနနဲ႔ Inter-Faith အပုိင္းကုိ 
လည္း ပိုလုပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"

ေဒၚNoelline တင္တင္ ဝင္း 
(Couple for Christ `CFC` အဖြဲ႔ဝင္)

"Very grateful to God for new Bishop. 
We expect everything but God will 
help him.  Whatever we expect God 
will supply him."

Capt . Arthur Andrews      
(အၿငိမ္းစား ဗုိလ္မွဴးႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္)

"ဆရာေတာ္သစ္က ဝိညာဥ္ေရးပုိင္း အား 
သန္တယ္။ ဒီမွာလုိေနတာလည္း အဲဒါပဲလုိ႔ 
ျမင္တယ္။ ဒီေတာ့ ဝိညာဥ္ေရး၊ ဘာသာ 
ေရးပုိင္း အမ်ားႀကီး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ 
မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူက 
သူ ေတာ္စင္ Religious အသင္းဂုိဏ္းစုံနဲ႔ 
လက္တြဲႏုိင္၊ ေခၚေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ ပုိၿပီး 
အလုပ္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ 
အေနနဲ႔ေတာ့ ေပ်ာ္တယ္၊ အားရတယ္`` 

ကုိ William ေဇာ္ႏုိင္ဦး ( Mdy-RVA )

"ႏွစ္ေပါင္း မနည္းေတာ့ဘူး နယ္ခံ ဆရာ 
ေတာ္ မရတာဆုိေတာ့ ဝမ္းသာေပးပါတယ္။ 
သူတုိ႔နယ္ခံေတြလည္း ဝမ္းသာမွာပဲ။ အခု 
ဆရာေတာ္အသစ္က အသက္လည္း ငယ္ 
တယ္၊ ပညာလည္းတတ္တယ္ သာသနာ 
တုိးတက္ဖုိ႔ ပုိလုပ္ႏုိင္မွာပါ။ သူ႔ရဲ႕ ဘုရား 
တရားပုိင္းလည္း ေျပာစရာ မရွိဘူး။ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔ မႏၱေလးအေျခစုိက္ ကခ်င္အဖဲြ႕ 
အစည္းကုိလည္း လက္တဲြ၊ ေဖးမေပးသြား 
လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ 
တုိ႔ဖက္ကလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကူ 
ညီ ဆက္ကပ္သြားမွာပါ"

ဆရာမုိက္ကယ္ Malang ေဇာ္ဆုိင္း 
(မႏၱေလးကခ်င္အဖဲြ႔အစည္း ၏ ဓမၼဆရာ)

“ကၽြန္ေတာ္ ၄ တန္းက တည္းက ဆရာ 
ေတာ္သစ္ဆုိတာ မျမင္ခဲ့၊ မရႏုိင္ခဲ့ဘူး။ 
ေပ်ာ္တယ္၊ ေကာင္းတယ္၊ အားရတယ္။ 
တျခား ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ မေကာင္းဘူး 
မဟုတ္ဘူး၊ ေကာင္းၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
နယ္ခံမဟုတ္ေတာ့ အေျခအေနေတြ၊ လုိ 
အပ္တာေတြ ေျပာျပေနရအုံးမယ္။ သူက 
ေျပာျပစရာမလုိဘူး၊ ကုိယ့္ေမြးဇာတိ သာသ 
နာဆုိေတာ့ အားလုံးသိၿပီး သား။ ေနာက္ၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္ သတိထားမိသေလာက္ သူက 
ရဟန္းဘုန္းႀကီးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈကုိလည္း စိတ္ဝင္စားလုပ္ ေဆာင္ 
ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္တယ္ဗ်"  

ဦးမ်ိဳးလြင္ (မႏၱေလး)

"မႏၲေလးသာသနာအတြက္ အလင္း တစ္ခု 

လုိ႔ျမင္မိပါတယ္။ သူ႔ကုိ spiritual ပုိင္းမွာ 
က်င့္ႀကံမႈရွိတယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဘုရားေရြး 
ေကာက္တာပဲလုိ႔ျမင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
Praise and Worship အဖဲြ႕ကုိလည္း Ver-
bum Domini လုိ႔ သူပဲ နာမယ္တပ္ေပးၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ အားေပးပါ 
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္သားမိတဲ့ သူ႔ရဲ႕ 
စကားက  လူေတြ ဘုရားဆီ သြားၾကတဲ့၊ 
ေရာက္ႏုိင္ၾကတဲ့နည္းလမ္းက တစ္ေယာက္ 
နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတူၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူ 
ေတြဘုရားကုိ ခံစားမိဖုိ႔၊ ဘုရားနဲ႔ေပါင္းစပ္ 
ႏုိင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးတာ ေကာင္းပါ 
တယ္လုိ႔ ေျပာဖူးပါတယ္။"

ကုိ Francia Xavier ႏုိႏုိ (မႏၱေလး)

"မႏၱေလးက ဆရာေတာ္ ရတယ္ ဆုိေတာ့ 
OK ပါတယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္လည္း OK 
မယ္လုိ႔ယုံတယ္။ မႏၱေလးက နယ္ခံ ဆရာ 
ေတာ္မရတာၾကာၿပီ။ အခု သူက မႏၲေလး 
သာသ နာ အေၾကာင္းသိ မုိ႔လုိ႔ ပုိလုပ္ သြား 
ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံတယ္၊ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"

 ဦးေမာင္ေမာင္ (မႏၱေလး)

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူ 
စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

CBCM-OSC

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသူ - စစၥတာ ဒဲနစ္ ဂ်ာေတာင္ (SJA)

ခ်ယ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေပး ဆပ္ ရ 
တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အျပင္လူေတြကို ၾကည့္ၿပီး 
အားက်တာေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ 
ေရြးရမယ့္လမ္းဟာ သူေတာ္စင္ ဘဝျဖစ္ ေနတဲ့အတြက္ 
ကုိယ့္ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵကို အရင္ဆံုး စြန္႔လႊတ္ရ တယ္။ ျငင္းပယ္ရ 
တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အလုိဆႏၵေတြကိုပူေဇာ္ရတယ္။ သူေတာ္စင္ 
ဘဝကို ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ 
ကို္ယ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘူး။ ဘုရားမပါ 
ရင္ ဘယ္အရာမွမၿပီးဘူးဆိုတာ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ အၿမဲတမ္း 

သြင္းထားၿပီး ေတာ့ ဘုရားနဲ႔အၿမဲေပါင္းစပ္ၿပိီး အျခားသူဆီမွာ 
လည္း ဆုေတာင္းေမတၱာကိုခံယူတယ္။သူတို႔ရဲ႕ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာအားျဖင့္ ဒီဘဝကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ကိုယ့္ကိုၾကည့္တဲ့အႀကီးအကဲေတြ
ရဲ႕ ဆုေတာင္းေမတၱာ သူတုိ႔ရဲ႕ လမ္းျပမႈေတြ အားျဖင့္ ဒီသူ 
ေတာ္စင္ဘဝကို ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ 
တယ္။ ဒီေန႔လုိမ်ိဳး ပထမသစၥာ ခံယူႏုိင္ဖို႔ရန္ အတြက္ ပထမ 
ဦးဆံုးဘုရားဆီကေနခြန္အား ေတာင္းရတယ္။ အဓိကေတာ့ 
ကို္ယ္နဲ႔ဘုရားနဲ႔ အၿမဲေပါင္းစပ္ေနဖို႔ လိုအပ္တယ္”  ဟု စစၥ 
တာရ္က သူေတာ္စင္ဘဝ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အခက္ခဲတခ်ိဳ႕ႏွင့္ 

အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းပံုကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 စိန္အယ္မလီ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ  "သြား၍ သင္တုိ႔၌ 
ရွိသမွ်ႏွင့္ အေကာင္း ျပၾကေလာ့ ” ဆုိသည့္အတုိင္း သီလ 
ရွင္သစ္ သံုးပါးအား ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ 
သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း အႀကီးအကဲ Sr. Madagline Lim မွ 
ေစလႊတ္ျခင္းျပဳရာ၌ Sr.Veronica မာစိန္သည္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ 
လည္းေကာင္း၊ Sr.Theresa Ja Seng Nan သည္ မႏၲေလး 
သုိ႔လည္းေကာင္း၊ Sr. Lucy ဒမ္ဒိတ္ေဟာက္သည္ ေဇာ္ဂ်ီသို႔ 
၎ အသီး သီး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းကို ခံရပါသည္။

Pinky (MDY-OSC / RVA Myanmar)

စာမ်က္ႏွာ ၂၂ မွ အဆက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး16

ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ဆုမ္ဟရန္းရြာတြင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ပြဲက်င္းပျခင္း

 ဟားခါးသာသနာ၊ ဖလမ္းဇုံနယ္၊ 
လဲန္သဲစီရင္စု၊ ဆုမ္ဟရမ္းရြာတြင္ အသစ္ 
ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ေသာ “ Divine Mercy 
Chapel” အား ဟားခါးသာသနာပိုင္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး lucius Hre Kung မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
ဇြန္လ ၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀)
နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းခ်ီးေပးဖြင့္လွစ္ေပး
ခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါ  Chapel သစ္ဖြင့္လွစ္ပြဲ 
တြင္ ဖလမ္းဇံုနယ္ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Rev.Fr. Francis Lan Swan, Lente 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Au-
gustine Mang Ceu ဦးေဆာင္ေသာ 
ဟားခါးဇံုနယ္၊ ဖလမ္းဇံုနယ္ႏွင့္ အျခားဇံု 

နယ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား (၁၀)ပါး၊ သီလ 
ရွင္(၆)ပါး၊ ဖလမ္းဇံု RVA မွ တာဝန္ရွိ ဝန္း 
ထမ္းမ်ား၊ ဟားခါး RVA မွတာဝန္ရွိဝန္ထမ္း 
မ်ား၊ လဲန္သဲစီရင္စု အတြင္းရွိဘာသာဝင္ 
မ်ားႏွင့္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ ဘာသာ 
ဝင္မ်ားႏွင့္ အနီးအနားေက်းရြာမ်ားမွ ဘာ 
သာဝင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၊ ေလ့လာသူ 
မ်ားႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစု 
ေပါင္း (၃၀၀)ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး ဆုမ္ဟရမ္းရြာသို႔ 
ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ဖလမ္းဇံုနယ္တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ လဲန္သဲ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတို႔ ဦးေဆာင္လ်က္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ရြာသူရြာသား 

ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚကက္သလစ္လူငယ္မ်ား၏ အထူးမစာၦးတရား

 ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚေန ကက္သလစ္ 
လူငယ္မ်ား၏ အတူတကြစုေပါင္း၍ အထူး 
မစာၦးတရားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၁၆)ရက္၊ 
တနဂၤေႏြေန႔ မြန္းလြဲ ၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ဟားခါးၿမိဳ႕ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ကက္သီျဒယ္၌ က်င္း 
ပပါသည္။
 လူငယ္မ်ားအတြက္ အထူးမစာၦး 
ကို ဟားခါးၿမိဳ႕ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ကယ္သီျဒယ္လက္ 
ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. David Kap Cin 
Mang  ႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေက်ာဘုတ္ ရပ္ကြက္ 
၌ရိွေသာ St. Padre Pios’ Minor ေက်ာင္းမွ 
စာခ်ဘုန္းႀကီး Fr. Peter Thang Ki Mang 
တို႔ကလူငယ္မ်ားသာသနာတုိးတက္ေရးအ
တြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္
ငံကက္သလစ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ တစ္လုံးတစ္ဝ 
တည္းျဖစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါ 
သည္။
 မစာၦးတရားေတာ္၌ Fr. Peter က 
“ယေန႔သည္ ပုဂိၢဳလ္သုံးပါးဘုရားတစ္ဆူပြဲ 
ေန႔က်င္းပသည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤေန႔တြင္ 
ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚရိွ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား 
တစ္လုံးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေရးကို ဦးတည္ 
လ်က္မစာၦးပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ 
ရျခင္းမွာ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္ဟု ျမင္မိ 

ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရား 
သခင္ဟူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္အဖဘုရား၊ကယ္ 
တင္ရွင္သားေတာ္ေယဇူး၊ သန္႔စင္ေစသည့္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ စသည့္ပုဂိၢဳလ္ 
သုံးပါးတို႔ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ေပါင္းစပ္ 
ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ  အမည္နာမျဖစ္ 
ပါသည္။ ပုဂိၢဳလ္ေတာ္အားျဖင့္ မတူညီၾက 
ေသာ္လည္း ဘုရားအျဖစ္ေတာ္၌ တူညီၾက 
ၿပီး တစ္လုံးတစ္ဝတည္းေပါင္းစပ္ၾကသည္။  
 ထိုနည္းတူ ဟားခါးကက္သလစ္ 
လူငယ္မ်ားသည္လည္း အသက္ အရြယ္၊ 
ဇာတိၿမိဳ႕ / ရြာအက်င့္စရိုက္အားျဖင့္မတူညီ
ၾကေသာ္လည္း ဟားခါးဇုံနယ္၏ ကက္သ 
လစ္လူငယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဟားခါးသာသနာကက္ 
သလစ္လူငယ္ျဖစ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္ 
သလစ္လူငယ္ျဖစ္ျခင္းစသည္တို႔၌ တူညီၿပီး 
တစ္ေပါင္းတစ္စည္း၊ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။
 ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ား တစ္လုံး 
တစ္ဝတည္းျဖစ္ေရး အထူးမစာၦးတရားတြင္ 
ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚရိွ ရပ္ကြက္အသီးသီးမွ လူ 
ငယ္ေမာင္မယ္စုစုေပါင္း (၁၈၀) ေက်ာ္ပါဝင္ 
ပူေဇာ္လ်က္ရိွၿပီး မစာၦးတရား အၿပီးတြင္ 

ဟားခါး ကာသီျဒယ္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွ 
ဧည့္ခံေသာအခ်ိဳရည္ႏွင့္ မုန္႔တို႔ကို ခ်စ္ခင္ 
ရင္းႏွီးစြာ အတူတကြ သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။
 ညေနပိုင္း ၂း၃၀ နာရီတြင္ ၂၀၁၉ 
- ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ လူငယ္အဖြဲ႔အမႈ 
ေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိုဆက္လက္ 
ျပဳလုပ္ရာ - လူငယ္ဥကၠ႒အျဖစ္ Marcus 
Aung Tin Oo, ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ Flawrence 

Ngun Nei Mawi, အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ 
Dominic Mang Do Thang, တြဲဖက္အတြင္း 
ေရးမွဴးအျဖစ္ Mary Zing Tha Sung, 
စာရင္းကိုင္ႏွင့္ ဘ႑ာထိန္းအျဖစ္ Thomas 
Cin Sian Suan Khai ႏွင့္ Rita Van Iang 
Meng ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ (၁၀)ဦးတို႔ကို 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း Hakha RVA မွ Lucy 
Zing Chin Par က သတင္းပို႔ပါသည္။

ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း
OSC ၊ ဟားခါး

မ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လူထုပရိသတ္ 
စုစုေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္တို႔က တခဲနက္ၾသ 
ဘာေပးလ်က္ လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုသူ 
မ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းလိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး 
အားေပးစကားေျပာခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားျခံရံလ်က္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ႏွင့္ 
ဘာသာဝင္မ်ားအားလံုးအတြက္ မစၧားပူ 
ေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၾသဝါ 
ဒေပးရာတြင္ ဘာသာဝင္မ်ားအား ဝိညာဥ္ 
ေရး တြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္၊ အျခားယံု 
ၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္း 
သင္းဆက္ဆံရန္ စသည္ျဖင့္ အားေပးစကား 
ေျပာၾကားပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕အား 
Lente  ဘာသာဝင္မ်ားမွတည္ခင္းေပးေသာ 
ေန႔လည္ဆြမ္းကို ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ 
တကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာသံုးေဆာင္ၿပီး ညေနပိုင္း 
တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ CBCM အစည္း 
အေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေဝဘုလသို႔ခရီး 
ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း ဟားခါး RVA မွ တာဝန္ရွိသူ 
Miss Lucy ထံမွ သတင္းရရွိ ပါသည္။

ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း
OSC-Hakha



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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စိန္ပီတယ္ Day Special ေက်ာင္း ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း
 ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္နွစ္ပုသိမ္ 
St.Peter Cathedral ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း 
Day special ေက်ာင္းတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ 
စာေမးပြဲကိုေျဖဆိုရန္ လာေရာက္ပညာသင္ 
ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 
မ်ားအတြက္၂၀၁၉ ဂၽြန္လ (၂၀) ဤယေန ့ 
မနက္ (၁၀)နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေနၿပီးျဖစ္ 
ပါသည္။ 

 စာေပသင္ၾကားျခင္း မစတင္မွီ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ားနွင့္ ဆရာ/မမ်ား၊ တာ 
ဝန္႐ွိ အႀကီးအကဲမ်ား ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ မိတ္ 
ဆက္ျခင္း၊ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား 
ခ်ျပျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေအာင္ 
ျမင္ေက်ာ္လႊား နိုင္ၾကေစေရးအတြက္ တာ 
ဝန္႐ွိ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားမွ 
စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေပးျခင္းမ်ား အသီးသီး 
ေျပာၾကားေပးခဲ႔ပါသည္။ 

 Day Special ေက်ာင္းကုိ (၂၀၀၂) 

ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္မွ ယေန႔ 
အထိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ 
႐ြယ္ခ်က္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ၂ 
နွစ္ ေျဖဆိုၿပီးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္း 
ႏွင့္လႊဲေခ်ာ္ခဲ့ရသည့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ 

ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ သားသမီးမ်ား 
သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ဆက္လက္ 
ပညာသင္ၾကားနိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ 
ကာ ဖြင့္လွစ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ယခုနွစ္ ပညာလာ ေရာက္သင္ 
ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူ (၄၂) ဦး 
႐ွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Pathein-Osc

 ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသစ္အား ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္
  ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ စိန္ 
ပီတယ္ ကာသီျဒယ္သို႔ အသစ္ေရာက္ရွိိ    
လာေသာ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး  
ဖိလစ္စိုးဝင္း၊ လက္ေထာက္  ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးဂ်က္စတင္း မင္းသစ္လြင္တို႔နွင့္ ပုသိမ္-
စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ 
၂၀၁၉ ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႔၌ စိန္ဗင္းဆင္း 
ဒီေပါလ္ ရံုးခန္းတြင္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ ဂါရဝ 
ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 
              နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

ဓမၼဆရာ ဆရာမမ်ားပြဲေန႔က်င္းပ

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ပိုင္-
ပုသိမ္ကက္သလစ္ သာသနာ သာသနာ့ 
ခန္းမေဆာင္တြင္ ၂၀၁၉ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔ 
တြင္ ဓမၼဆရာ ဆရာမမ်ားပြဲေန႔ က်င္းပပါ 
သည္။ ထိုေန႔နံနက္ (၉) နာရီတြင္ မစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္၌ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ဖိလစ္စိုးဝင္းနွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ 
မစာၦးတရား တင္ပူေဇာ္ေပး မစာၦးအတြင္း 
တြင္ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ စုေပါင္း 
ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 မစာၦးအၿပီးတြင္ သာသနာ့ခန္းမ 
ေဆာင္၌ အခမ္းအနား ဆက္လက္ က်င္းပ 
ရာ ဦးစြာ ေက်ာင္းထို္င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ 
အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ စတင္ေပး ၍ 
အမွာစကား ျမြက္ၾကားေပးပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဓမၼဆရာမ ေဒၚအဲလာ 
မွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မိိမိတို႔၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။  
 ဆက္လက္၍ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမ 
မ်ားအား တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဓမၼမိတ္ 

ေဆြမ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ဓမၼဆရာ ဦးသာေ႒းမွ ေက်းဇူးတင္စကား 
ေျပာၾကားၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေကာင္း 

ခ်ီးေတာ္ကို ခံယူ၍ အခမ္းအနားကုိ အဆံုး 
သတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)
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ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္၊ ေဒသနာေတာ္အတြက္ က်ေသာေသြးသည္ မည္သည့္အခါမွ် အခ်ည္းအႏီွး မျဖစ္

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ တိတ္တ 
ဆိတ္ ပုန္းေအာင္းေနရတာ ေျခာက္ႏွစ္ 
ေတာင္ရိွခဲ့ေလၿပီး။ စစ္ပြဲႀကီးကလည္း မၿပီး 
ဆံုးႏိုင္။ ၾကမ္းလိုက္တဲ့တုိက္ဘဝ ေျပာျပဖို႕ 
ေတာင္စကားမရိွေတာ့ၿပီး။ ကိုလိုနီအဂၤလိပ္ 
ေတြက ရသမွ်အကုန္ယူသြားၾကၿပီး။ စစ္ပြဲ 
ေတြနဲ႔ ဆင္းရဲျခင္းေတြသာ ထားခဲ့တာေလ။ 
အခု ဂ်ပန္ေတြေရာက္လာျပန္ၿပီး။ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ေတြ ေတာထဲကို ေျပးရျပန္ၿပီးေပါ့။ 
အဝတ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုနဲ႔ ေျပးရတာ 
ဘာကိုမွ ယူသြားလို႔မရလိုက္။ အသက္မ 
ေသဖို႔က ပိုအေရးႀကီးသကိုး…။ အဲဒီအခ်ိန္ 
ေတြမွာ ခ်က္စရာဆီတစက္မရိွ၊ စားစရာ 
ဆန္က မေလာက္ငွ၊ ေပါင္မုန္႔ဆိုတာက 
ေတာ့ အိမ္မက္ထဲေတာင္ ထည့္မမက္နိုင္။ 
ဆားကလည္း ရွာဝယ္လို႔မရ။ အဝတ္မရိွလ႔ို 
ဂံုနီအိပ္ေတြကို ေဖာက္ၿပီး ဝတ္ခဲ့ရတယ္ 
ေလ။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးကလည္း 
ပ်က္ေတာက္။ လဲလွယ္ေရာင္းခ်ဖို႔ ကလည္း 
ေနရာမရိွ၊ ေစ်း ေတြပိတ္ ဒုကၡအတိျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ 
ဘဝေလ။ ေရေသာက္ ဗိုက္ေမာက္ၿပီး အိပ္ 
ခဲ့ရတဲ့ေန႔ေတြကလည္း မနည္းလွ။ ဒါေပမဲ့ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဂရုဏာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ 
နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့ ဘာသာသူေတြ အသက္မ 
ေသပဲ ရြာျပန္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္ေလ…” (၁၉၄၆ 
ခုႏွစ္၊ ေဖဖ၀ါရီလ ၂၀ ရက္)

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ 
တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ အသင္း 
ေတာ္အတြက္၊ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ အ 
သက္ေပးခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (Padre 
Alfredo Cremonesi ) ကို သူေတာ္စဥ္ 
(Beato) အျဖစ္တင္ေျမာက္ရန္ အတည္ျပဳ 
ေသာ သဝဏ္လႊာကို ပီေမ (PIME) အသင္း 
ဂိုဏ္းသို႔ေပးပို႔လာသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ေဖ 
ေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မွာ လြိဳင္ေကာ္သာသနာပိုင္ ေဒါႏုိခူ တိုက္ 
နယ္တြင္ ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္၊ တရားမွ်တ 
ျခင္းအတြက္ အသက္စြန္႔ခဲ့ရသည္။ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ခေရမိုေနဇီကို ေအာက္တိုဘာ 
လတြင္ သူေတာ္စဥ္အျဖစ္ တင္ေျမာက္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၁၉၀၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ 
တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာဖရက္ဒို ခေရမို 
ေနဇီကို Ripalta Guerina (Cremona) 

တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအာ 
ဖရက္ဒို ခေရမိုေနဇီသည္ ဘုရားတရား 
ၾကည္ညိဳေသာ မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းမွ 
ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္က က်န္း 
မာေရးခ်ဴခ်ာလွသည္။ သူ၏ဖခင္မွာ သာသ 
နာျပဳဘဝ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕ 
ခဲ့ပါ။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 
သူ႕မိခင္၏ အကူအညီျဖင့္ ပီးေမ မစ္ရွင္နရီ 
(PIME) ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့
သည္။ အာဖရက္ဒိုမွာ သင္ယူစိတ္ျပင္းျပသူ၊ 
စြန္႔စားခ်င္သူ၊ လုပ္ရဲကိုင္ရဲ ရိွသူျဖစ္သည္။ 
သူသည္ စားေရးျခင္းကိုလည္း ဝါသနာထံု 
သူျဖစ္သည္။ သူ၏ကဗ်ာစာေပ၊ ေဆာင္းပါး 
မ်ားကို ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္အသင္း 
ေတာ္ပိုင္ သတင္းစာမ်ား ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ 
မၾကာခဏေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

 ၁၉၂၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘလ ၁၂ 
ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းသိကၡာကိုခံယူခဲ့သည္။ 
တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ 
ခြါခဲ့သည္။ သူ၏အသက္မွာ ၂၃ ႏွစ္သာရိွ 
ေသးသည္။ မထြက္ခြာခင္ သူ႔မိသားစုႏွင့္ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အၿပီးအပိုင္ႏႈတ္ဆက္ 
ကာ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေတာင္ငူသို႔ ခရီး 
ႏွင္ရန္ ေဂ်ႏိုဘာ ဆိပ္ကမ္းသို႔ထြက္ခြါခဲ့ 
သည္။ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ 
ေန႔တြင္ ေတာင္ငူသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ သာသ 
နာျပဳေတြအားလံုးရဲ႕ပထမဦးဆံုး ဒုကၡကား 
ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ မတူတဲ့ 
ျပႆနာျဖစ္သည္။ ေရာက္ေရာက္ျခင္းတစ္ 
ႏွစ္မွာပင္ ဘာသာစကားကိုေကာင္းေကာင္း 
သင္ယူၿပီး လူေနမႈပံုစံကို စတင္ကာ ေျပာင္း 
လည္းခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သာသနာအမႈ 
ေတာ္ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ငူတြင္ 
ေနစဥ္အတြင္း ကရင္ႏွင့္၊ ကရင္နီလူမ်ိဳးမ်ား 
ရိွရာ ရိုးမေတာင္တန္းေဒသတြင္ သာသနာ 
ျပဳခ်င္စိတ္မ်ား တဖြဲဖြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ႔၏အိပ္ 
မက္သည္ အစစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သာသနာ 
ပိုင္ဆရာေတာ္မွ သူ႕အား ေဝးလံေခါင္ေဝး 
ေသာ ေတာင္တန္းမ်ားအၾကားတြင္ရိွ ေဒါႏို 
ခူ ေက်းရြာသို႔ပို႔ခဲ့သည္။ ၄င္းေဒသမွာ ထိုအ 
ခ်ိန္က လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေတာ္ေတာ္ 
ခက္ခဲသည္။ ဘာသာသူမ်ားရိွရာ ေက်းရြာ 
မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ေျခက်င္ျဖင့္ 
ငါးနာရီေက်ာ္ေလာက္ ေလွ်ာက္ရသည္။ ေန႔ 
ခ်င္းတြင္း သာသနာသ႔ို ျပန္ဖို႔ကမျဖစ္ႏိုင္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ နယ္လွည့္ထြက္ပါက စားစရာ 
ေသာက္စရာ အျပည့္ထည့္သြားရသည္။ သို႔ 
မဟုတ္ပါက ထမင္းငတ္ဖို႕က ေသခ်ာသည္။ 

 သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမွာ စိတ္အား 
ထက္သန္ တက္ၾကြတဲ့သူ ျဖစ္လင့္ကစား 
စိတ္ ဓါတ္က်ခဲ့ရတဲ့ေန႔ေတြရိွခဲ့ပါသည္။ သူ 
၏ စာတစ္ေစာင္တြင္ ယခုကဲ့သိုေရးခဲ့သည္။ 
“ အမွန္တိုင္းေျပာရရင္ ကေလးတစ္ေယာက္ 
လို ငိုခဲ့ရတဲ့ ေန႔ေတြကမနည္း။ ဆင္းရၿပီး 
သနားစရာေကာင္းတဲ့ ဒီလူေတြအတြက္ 
အေကာင္းဆံုး လုပ္ေပးခ်င္ေပမဲ့ အေၾကာင္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အထမေျမာက္ခဲ့၊ ႏိုင္ငံေရး 
လူမႈေရးျပသာေတြက ရွင္းလို႔မႏိုင္။ အဲဒါ 

ေၾကာင့္ ဘာကိုမွ လုပ္လို႔မရတဲ့ဘဝနဲ႔ အ 
သက္ရွင္ျခင္းထက္ ေသတာမွ ေကာင္းဦး 
မယ္လို႔ေတာင္ ဆုေတာင္းမိပါရဲ႕”။ ဒါက 
ေတာ့ လူငယ္ သာသနာျပဳ ေပါက္စရဲ့ ကိုယ့္ 
ကိုကိုယ္အားမရတဲ့ အေျခအေနေပါ့။ ဤ 
အေျခအေနတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းသာ အ 
ေကာင္းဆံုး သာသနာျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ကို 
နားလည္ သေဘာေပါက္ကာ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းကို နာရီေပါင္းေျမာက္မ်ား
စြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ညအခ်ိန္ 
တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူး အေရွ႕ 
တြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့သည္။

 ယခုကဲ့သိုရုန္းကန္ေနရင္း ဆယ္ 
ႏွစ္ကို တင္းတင္းျပည္႔ခဲ့ၿပီ။ သူ၏စာတစ္ 
ေစာင္တြင္ ဤကဲ့သိုေရးထားသည္။ ကုိယ့္ 
ကိုကိုယ္ေမးခြန္းေတြ ေမးမိပါရဲ႕ “ ငါဘာ 
ေတြလုပ္ ခဲ့ၿပီးၿပီးလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ငါဒီေနရာ 
မွာ ရိွေနရတာလဲ”။ ဒီၾကားထဲ ရာသီဥတု 
အေျခအေနေတြေၾကာင့္ က်န္းမာေရးက ခ်ဴ 
ခ်ာလာသည္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တြင္ သူ၏အသက္ 
မွာ ၃၅ ႏွစ္သာရိွေသးသည္။ သူတျဖည္း 
ျဖည္း နားလည္လာသည္က သာသနာျပဳ 
တစ္ေယာက္၏ဘဝသည္ သာမညသာ ျဖစ္ 
သည္။ ခရစ္ေတာ္မပါလွ်င္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္။ 
သာသနာျပဳတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ 
ငန္းစဥ္၌ သနားဂရုဏာေၾကာင့္ ပါဝင္ခြင့္ 
ရေနေသာ ဘုရားသခင္၏လက္သုံးခံေတာင္ 
ေမြးသဖြယ္သာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာ 

ဝန္မွာ ေဒသနာေတာ္ သတင္းေကာင္းကိုမွ် 
ေဝေပးၿပီး၊ မိမိယံုၾကည္ျခင္းကို လူအမ်ား 
အေရွ႕တြင္ သက္ေသခံဖို႕သာ ျဖစ္သည္။ 
ဘာသာသူသိုးစုႏွင့္အတူ ဒုကၡအခက္အခဲ 
မ်ားကို အတူတကြ ေက်ာ္လႊားျခင္းသည္ 
သာလွ်င္ ေကာင္းေသာ သက္ေသခံမႈ တစ္ 
ခုျဖစ္သည္။ အားငယ္ေနသူမ်ားကို ေဖးမ 
ေပးျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့သူမ်ားကို အား 
ျဖည့္ ေပးျခင္းသည္လည္း အေကာင္းဆံုး 
ေသာ သာသနာျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရား 
ေက်ာင္းမ်ားမ်ား ေဆာက္ႏိုင္မွ၊ ေဘာ္ဒါ 
ေက်ာင္း ေတြေဆာက္ေပးႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္ 
ေသာ သာသနာျပဳျခင္းမဟုတ္ပါ။

 ဤကဲ့သို႔ မိမိဘဝအေျခအေနကို 
နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး မိမိ၏အလို 
ေတာ္အတိုင္း မဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္၏ 
အလိုေတာ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းအသက္ 

ရွင္ကာ သာသနာျပဳျခင္းကို  ေပွ်ာ္ေပွ်ာ္ရႊင္ရႊင္ 
သူ၏သိုးစုနဲ႔အတူ ေအးအတူပူအမွ် ေဝမွ် 
ခံစားခဲ့သည္။ ဒို႕ေၾကာင့္သူ႕ကို “ အျပံဳး 
ပိုင္ရွင္ ကိုယ္ေတာ္” လုိ႔တင္စားခံခဲ့ရသည္။ 
မၾကာခင္ အတြင္းမွာတြင္ ဒုတိယကမၻာ 
စစ္ႀကီးက ျမန္မာျပည္သို႔ ကူးစက္လာခဲ့ 
သည္။ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ႀကီးက ျမန္မာျပည္ 
အတြင္း ခ်င္းႏွင္းဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကိုလိုနီ 
ၿဗီးတိလွ်မ်ားက သာသနာျပဳမ်ားကို အႏၵိယ 
သို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ေတာင္ 
ေပၚေဒသတြင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနထိုင္ဖူးၿပီး 
သက္ႀကီးရြယ္အို သာသနာျပဳမ်ား က်န္ရစ္ 
ေစခဲ့သည္။ ၄င္းအထဲတြင္ ဖာသာရ္ ခေရမို 
ေန႔ဇီလည္း အပါအဝင္ပါ။ ဘာသာတူသိုးစု 
ဒုကၡအခက္အခဲကို အတူတကြ ေက်ာ္ျဖတ္ 
ရန္ စိတ္ဆံုးျဖတ္ကာ ျမန္မာျပည္တြင္ က်န္ 
ေနခဲ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤအခ်ိန္ေတြဟာ 
သူ႕အတြက္အခက္ခဲဆံုး အခ်ိန္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ 
သည္။ မည္သည့္ အဆက္အသြယ္မွမရ၊ 
မည္သည့္အကူအညီမရ ဒုကၡအတိ ျဖစ္ခဲ့ရ 
ေသာကာလေတြ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစားအ 
ေသာက္ ေဆးဝါးမရိွ သဘာဝ သစ္ဖုသစ္ဥ 
ေတြကို အစားအစာအျဖစ္ စားသံုးခဲ့ရသည္။ 
ၾကာလာ သည္ႏွင့္အမွ် သူႏွင့္ သူ၏သိုးစုမ်ား 
မွာ အားနည္းလာၿပီး အဖ်ားအနာမ်ားေပါ 
လာ ခဲ့သည္။ 

 ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ 
ရက္ေန႔တိုင္ အီတလီႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွာ 

မဟာမိတ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း 
တြင္ အဆိုးဝါးဆံုး ရန္သူအျဖစ္ အသြင္ 
ေျပာင္းခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္ အီတလီ မစ္ 
ရွင္နရီမ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရက ႏိွပ္စက္ညင္း 
ပန္းခဲ့သည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ လိြဳင္ေကာ္ 
တစ္ခြင္ကို အရိုန္အဟုန္ျမန္စြာ ဂ်ပန္တို႔စီး 
ႏွင္းဝင္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ဖာသာရ္ ခေရမိုေန 
ဇီႏွင့္ သူလူတို႔မွာ စစ္ေရွာင္ရန္အခ်ိန္ မရ 
လိုက္ နီးစပ္ရာေတာထဲကိုသာ အေျပး 
အလြား ေရွာင္ပံုးခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္တို႔စစ္တပ္မွ 
ကၽြဲ၊ ႏြား ၊ ၾကက္၊ ဝက္ ရရာပစၥည္းအကုန္ 
ယူေဆာင္သြားၾကသည္။ စစ္ေရွာင္ဖို႔ရာ မ 
လြယ္ကူေတာ့၊ ေျပးစရာ ေနရာကမရိွ။ 
ေနာက္ဆံုး သူႏွင့္ သူ၏သိုးစုမွ ဤေနရာ 
တြင္ စစ္ဒဏ္ကို အံတုရင္း ထိုေဒသတြင္ 
ဆက္လက္ေနထိုင္ဖို႔ အစီစဥ္ဆြဲခဲ့ၾကသည္။ 
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ေယာက္မွ အသက္မေသခဲ့။ သူတို႔ႏွင့္ အိမ္ 
နီးျခင္းရြာမ်ားမွာ မီးရိႈ႕ခံခဲ့ရၿပီး၊ ေျမာက္မ်ား 
ေသာ ရြာသားမ်ားမွာ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ 
သို႔ေသာ္ သူတို႔ရြာတြင္ စားစရာဘာတစ္ခုမွ 
မက်န္ခဲ့ပါ၊ ဂ်ပန္ေတြ အကုန္သယ္သြားၿပီး 
တကား။ ဆန္တျပည္၊ ၾကက္တစ္ေကာင္ 
ေတာင္ မခ်န္ခဲ့ အကုန္မသြားၾကသည္။ ထို 
အခ်ိန္အတြင္း ရြာထဲကိုျပန္မဝင္ရဲ ဂ်ပန္ 
ေကာင္ေတြက မထင္မွတ္ပဲ ေရာက္လာ 
တတ္လို႔ပင္။ ရရာသစ္ဥ သစ္သီးဝလံမ်ား 
ကိုစုကာ အစားအစာအျဖစ္ရွာေဖြ စား 
ေသာက္ခဲ့ရသည္မွာ စစ္ႀကီးၿပီးသည့္အထိ 
တိုင္ပင္။

 ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္မ်ားထြက္ 
ခြားၿပီး ျမန္မာျပည္ႀကီး အဂၤလိပ္တို႔လက္မွ 
လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ ဖာသာရ္ ခေရမို 
ေနဇီသည္ ေဒါႏိုခူသို႕ ျပန္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ 
စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီခဲ့ေသာ အေဆာက္ 
အဦးမ်ားကို ျပန္လည္ မြန္းမံခဲ့သည္။အပ်က္ 
အစီးမ်ားမွာ တစခ်င္းျပန္ေကာက္ယူရသည့္
အေျခအေနထိတိုင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သာသနာ 

ျပဳလုပ္ငန္းကို အစကေန ျပန္လည္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ခဲ့ရသည္။ ပထမအေနနဲ႔ စာ 
သင္ေက်ာင္းေတြအျမန္ျပန္ လည္ေဆာက္ 
ခဲ့ရသည္။ ဘုရားစကားသင္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္ 
စာသင္ေပးျခင္း၊ လူမမာမ်ားကုိေဆးကုေပး 
ျခင္း စသည့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို 
တျဖည္းျဖည္းျခင္း ျပန္လည္အသက္သြင္း 
ႏိုင္ခဲ့သည္။ မၾကာလိုက္ပါ ျပႆနာအသစ္ 
က ေပၚလာျပန္သည္။ ျမန္မာျပည္အစိုးရ 
ႏွင့္ကရင္နီတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
တို႔၏ ပဋိပကၡမ်ားႀကီးပြားလာၿပီး လက္နက္ 
ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ 
သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖာသာရ္ခေရမိုေနဇီ 
သည္ လက္နက္ကိုင္ ဆြဲတိုက္ပြဲဝင္ျခင္းကို 
အားမေပးပဲ ညိွႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းကို ႏွစ္ 
သက္ခဲ့သည္။ စစ္ပြဲ၏ဒဏ္ကို ေကာင္း 
ေကာင္း ခံစားခဲ့ရသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ႀကိဳးစားကာညိႈႏိႈင္းျခင္း၊ အၾကမ္းမဖတ္ပဲ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္သူ၏ 
သိုးစုကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အတက္ႏိုင္ဆံုး 
ျမန္ျပည္ အစိုးရႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ 

နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
သင့္ျမတ္ေအာင္ ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူ 
မ်ိဳးေရးစိတ္အား ထက္သန္ေသာလက္ႏိုင္
ကိုင္အဖြဲမ်ားအေနျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ ပရို 
တက္စတန္မ်ားမွ) သူ႕ကို ၿငိဳျငင္ခဲ့ၿပီး ေဒါႏို 
ခူမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းကား 
သူ႕ကို ႏွစ္ဖက္ခၽြန္အျဖစ္ သံသယရိွခဲ့ၾက 
သည္။ သ႔ိုျဖစ္၍ ေတာင္ငူသို႔ျပန္သြားခဲ့ရ 
သည္။ 

 မ်ားမၾကာမီွအခ်ိန္တြင္ ေဒါႏိုခူေဒ 
သမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစျပဳလာသည့္အတြက္၊ မိမိ 
သာသနာျပဳခဲ့ေသာ ထိုရြာေလးသို႕ျပန္ လာ 
ခဲ့ျပန္သည္။ အေျခအေနမ်ားက အေျပာင္း 
အလဲျမန္လွသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကာလ 
ကမၾကာလိုက္ပါ ပဋိပကၡမ်ားက အစျပဳလာ 
ျပန္သည္။ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား 
မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္တို႔အၾကား မၾကာခဏ ထိပ္ 
တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပႆနာႀကီးထြား 
လာျပန္သည္။ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး
အေနျဖင့္ သူ႕သုိးစု၏ အခြင့္အေရးကို ကာ 
ကြယ္ေပးၿပီး၊ ျပႆနာေတြ မႀကီးထြားလာ 

ေအာင္ညိွႏိႈင္းေပးျခင္း၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ 
မ်ားကို ကူညီျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္ကပါမ်က္ 
လံုးေမႊးဆူးလာသည္၊ သူ႔ကို မသင္ကာ ျဖစ္ 
လာသည္။ ျမန္မာျပည္စစ္တပ္သည္ တိုက္ 
ပြဲတစ္ခုတြင္ အထိနာစြာ က်ဆံုးခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ ေဒါသႀကီးစြာ ထြက္ကာ သူပုန္ႏိွမ္ 
ႏွင္းေရး စစ္ပြဲမ်ားကို အျပင္းအထန္တိုက္ 
စစ္ဆင္လာသည္။ ထင္မွတ္မထားတဲ့အခ်ိန္ 
မွာ ဖာသာရ္ ခေရမိုေနဇီႏွင့္အတူ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ ရြာသားမ်ားကို သူပုန္တို႔၏ သူလွ်ိဳ 
အျဖစ္ စြပ္စြဲကာ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ 
ဖာသာရ္ ခေရမိုေနဇီမွာ မိမိတုိ႔ပါဝင္ပက္ 
သက္ျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီခံရြာသားမ်ား 
မွာ အျပစ္မရိွေၾကာင္း ရွင္းျပျခင္းကုိနားမဝင္ 
ပဲ ရုတ္တရက္ဆုိသလို ေသနက္ကိုထုတ္ 
ကာ ရြာသူႀကီးကုိ အရင္ပစ္လုိက္သည္၊ 
ၿပီးေနာက္ ဖာသာရ္ ခေရမိုေနဇီ၏ ရင္ဝ 
တည့္တည့္သို႔ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ 
သတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ 
၇ ရက္ေန႔တြင္ ေသနက္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ 
အသက္ ေပးခဲ့ရသည္။ 

ေစာပီတယ္ (PIME)

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ (၄) လပတ္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္း
 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္းကို ဇြန္လ ၂၅ 
ရက္ေန႔ တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။ 

 နံနက္ ၆ နာရီတြင္ အဖဆရာေတာ္ 
ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီမွ မစၦားတရားေတာ္ကို ဦး 
ေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၈:၃၀ အခ်ိန္မွစ၍ 
Fr.Henry စိန္ကိုကုိ မွ စိန္ၾသဂုတ္စတင္း၏ 
ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီ အေၾကာင္းကို ေဝမ်ွပု႔ိခ်ခဲ့ပါ 
သည္။ ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ Fr. Florence 
ေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ Confession အေၾကာင္း 
ကို ဆက္လက္ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္ 
လက္ၿပီး ဇြန္လ ၂၆-၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ Fr. 
Benjamin အိုင္ဆူးမွ City of God ေခါင္းစဥ္ 
ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Fr.Florence ေအာင္ 
ေက်ာ္ဦးမွ Doct တ္ေစာင့္ျခ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ေဝမွ်ပို႔ခ်သြားၿပီး 
ဇြန္လ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ 
(၄)လပတ္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါ

သည္။ ဤမြမ္းမံသင္တန္းတြင္ " Theology 
of St. Augustine " ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရြး 

ခ်ယ္ကာ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ား၊ SFX သီလ႐ွင္မ်ား ၇၀ ေက်ာ္ 

တက္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။ 

OSC Pathein

ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း
 ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ 
နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၁နာရီထိ ေယဇူးေရႊႏွလံုး 
ေတာ္ပြဲကို ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ ရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္း ပုသိမ္ မရမ္းေခ်ာင္းတြင္ ျပဳ 
လုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပြဲေတာ္ကို ေယဇူး 
ေရႊႏွလံုးေတာ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ 
ေဝမ်ွယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴးဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ 
ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ပြဲေတာ္ကိုစည္ 
ကားစြာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားမွာ 
S.F.X စစၥတာရ္ေလာင္းမ်ား၊ Postulant 
မ်ား၊ ဝင္လုိသူမ်ား၊ S.F.X ဘရာသာရ္ေလာင္း 
မ်ား၊ ရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စိန္ 
ေပါလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ St. John Paul II 
စစၥတာရ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပုသိမ္လူငယ္မ်ား 
အသီးသီးၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကရာ၊ ေယဇူးေရႊႏွလံုး 

ေတာ္အေၾကာင္း ေဝမွ်ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတြင္ 
S.F.X အသင္းဂိုဏ္းမွ Postulant ႏွင့္ St. 
John Paul II အသင္းဂိုဏ္းမွ စစၥတာရ္ 
ေလာင္းမ်ားက ပူတြဲ ပထမဆုကိုလည္း 
ေကာင္း၊ S.F.X ဝင္လိုသူမွ ဒုတ္ိယဆုကို 
လည္းေကာင္းဂ်ဴး႐ိုးရာဝတ္စံုပြဲတြင္ ပထမ 
ဆုကို S.F.X Postulant၊ ဒုတ္ိယဆုကို S.F.X 
စစၥတာရ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တတိယဆုကို 
ပုသိမ္လူငယ္အဖြဲ႔မွ အသီးသီးရ႐ွိသြားၾကပါ 
သည္။ ဤပြဲကို ပုသိမ္ မရမ္းေခ်ာင္း ေယဇူး 
ေရႊႏွလံုးေတာ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားမွ ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး၊ ဤသို႔က်င္း 
ပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သခင္ေယဇူး 
ေရႊႏွလံုးေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ပို၍သိ 

႐ွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ဂ်ဴးတို႔၏ ဝတ္စား 
ဆင္ယင္မႈကို ေဖာ္ျပေပးကာ ဗဟုသုတရေစ 
လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပုသိမ္မရမ္း 
ေခ်ာင္း ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ ရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ 
အသစ္ေရာက္႐ွ္ိ လာၾကေသာ အႀကီးအကဲ 
မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ အသစ္ေရာက္ 
လာၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားႀကိဳဆို
မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး Fr. မိုင္ကယ္ေငြေ႒း၏ ေမြးေန႔ႏႈတ္ 
ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ 
က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။

Pathein-Osc



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)
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ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 21

ျမန္မာကက္သလစ္အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီေအအိုင္ဒီအက္စ္ကြန္ယက္(MCHAN) တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

 ျမန္မာကက္သလစ္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ 
ကြန္ယက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္း 
အစည္းအေဝးကို ေမ(၂၀) ရက္မွ (၂၁)ရက္ 
အထိ (၂)ရက္တာ CBCM ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ အစည္းအေဝးသို႕ ဆရာေတာ္ 
အလက္ဇႏၵား ျပံဳးခ်ိဳ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးခရစၥတို 
ဖာရပ္ခ်္၊ စစၥတာမက္ဒလင္းလင္း၊ ေဒါက္ 
တာ ခ်ိဳေလးမာ၊ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ 
(MCHAN) ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ပါ 
သည္။ 

 ထို(၂)ရက္တာ အစည္းအေဝး၌ 
ပထမေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ႂကြပ္ႂကြပ္ျပန္လည္ 
အသံုးျပဳျခင္း လက္မႈပစၥည္းဆိုင္သို႔ သြား 
ေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ 
လည္ပတ္ရာတြင္ အမႈိက္ကေရႊျဖစ္သည္ဟု
ဆိုသည့္အတိုင္း အမႈိက္ပံုစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
ကို လက္မႈပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးကာျပန္ 
လည္ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေန႕ခင္းပိုင္း 
တြင္ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းညႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ခရစၥတိုဖာရခ်္မွ အဖြင့္ဆုေတာင္းၿပီး၊ က်န္း 

မာေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္အ 
လက္ဇႏၵားျပံဳးခ်ိဳမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာ 
ခဲ႔ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္(MCHAN)၏ ဥကၠ႒ 
ေဒါက္တာခ်ိဳေလးမာမွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္အလက္ဇႏၵားမွ
“အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီက ကမၻာမွာေပ်ာက္မသြား 
ေသးဘူး။ ရွိေနေသးတယ္။ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္။ 
က်န္းမာေရးမွာ ကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ ကုသျခင္း 
(၂) မ်ိဳးစလံုးကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါ 
တယ္။” ဟုမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ႂကြပ္ႂကြပ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း လက္မႈ 
ပစၥည္းဆိုင္မွ ရရွိခဲ႔ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား 
အား ျပန္လည္သံုး သပ္ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။
 ဒုတိယေန႔တြင္ တက္ေရာက္လာ 
ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွယခု လုပ္ေဆာင္ေန 
ေသာ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ။ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ေဆာင္ 
မႈမ်ား၊ လူနာမ်ားအတြက္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ 

ေဆာင္ရမည္႔ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး 
တင္ျပၾကပါ သည္။ ထို႔ေနာက္(၂)ရက္တာ 
အစည္း အေဝးမွ ရရွိခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားႏွင့္ ေနာင္လာမည္႔ အစည္းအေဝး 
အတြက္ ျပန္ လည္ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အဆံုး 
သတ္ခဲ႔ပါ သည္။

Elizabeth ေဟမာလြင္(MCHAN)

 ၂၀၁၉ခုႏွစ္သည္ Catholic Bibli-
cal Federation တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာသမၼာ
က်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း စတင္တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္မွာႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ျဖစ္ပါ 
သည္။  ထိုႏွစ္(၅၀) ျပည့္ဂ်ဴဘီလီပဲြကို အီ 
တလီႏိုင္ငံ၊ ေရာမၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ
သည္။ 

 ဤဂ်ဴဘီလီပြဲသို႔ မတက္ေရာက္ 
ႏိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ ဂ်ဴဘီလီပြဲအထိမ္း 
အမွတ္အျဖစ္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ သမၼာ 
က်မ္းစာတမန္ေတာ္ျမတ္လုပ္ငန္း South 
East Asia (CBF. SEA)  မွဦးစီး၍ ဖိလစ္ပိုင္ 
နုိင္ငံ Tagaytay ၿမိဳ႕ Angel's Hills Retreat 
Center ၌ ၂၀၁၉ ခု ဇြန္ လ ၁၂ ရက္မွ ၁၆ 
ရက္ေန႔အထိ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ နုိင္ငံ 
မ်ား ဆုိင္ရာ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ 
လုပ္ငန္း အစည္းအေဝးႀကီးကို ျပဳလုပ္ 
က်င္းပ ခဲ႔ပါသည္။ ထိုညီလာခံသို႔ႏုိင္ငံေပါင္း 
(၅)ႏိုင္ငံ မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း 
၈၂ ဦးတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၂၀၁၉ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ အခမ္းအနားကို 
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့၍ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ 
ျခင္း အစီအစဥ္ၿပီးသည္ႏွင့္ Orientation 
ကိုစတင္ခဲ့သည္။   ေနာက္တစ္ေန႔တြင္သမၼာ 
က်မ္းစာ ပလႅင္တင္ျခင္းႏွင့္ အစျပဳခဲ့ပါ 
သည္။

  မနက္တုိင္း အစည္းအေဝးမစတင္ 
မွီ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ျမတ္ကို တစ္ 
ရက္ တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေထာက္ရႈ ဆုေတာင္းျခင္း 
နုိင္ငံအလုိက္ သမၼာက်မ္းစာ ပလႅင္တင္ 
ျခင္းျဖင့္ အစျပဳခဲ႔ပါသည္။ ပထမရက္ တြင္ 
ကာဒီနယ္ Tagle ( President of the 

Catholic Biblical Federation) သည္ 
သမၼာက်မ္းစာနွင့္အသက္ အေၾကာင္းကို 
(VD.73) ကိုးကား၍ အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္စိန္ 
ေခၚမႈအေႀကာင္းကိုေဝမ်ွခဲ႔ပါသည္။ 

 သမၼာက်မ္းစာနွင့္ လူမႈဆက္ 
သြယ္ေရး အေျခအျမစ္ကို fr. Bernardo.
SVD က လည္းေကာင္း သမၼာက်မ္းစာနွင့္ 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ အသြင္ေျပာင္းျခင္းကို 
Most. Rev. David မွလည္းေကာင္း ေဝမ်ွ 
ေပးခဲ႔ၾကၿပီ ႏုိင္ငံအလုိက္ လက္ေတြ႔လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးတုိင္
ပင္ျခင္းနွင့္ ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသီး 
သီးတင္ျပၾကပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဝတ္ 
ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို နုိင္ငံအသီးသီးမွမိမိရုိး
ရာဝတ္စုံ ဘာသာစကားျဖင့္ အလွည့္က်တာ 
ဝန္ယူ၍ မစၧားတရာေတာ္ျမတ္ကိုပူေဇာ္ခဲ႔ 
ၾကပါသည္။ 

 ညစာ စားၿပီးေနာက္ Social 
Night/ Cultural Presentations ကို မိမိ 
နုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ရုိးရာအေၾကာင္း
ကုိရွင္းလင္းၿပီးကျပတင္ဆက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ 
၁၅ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ Lectio Divina က်မ္း 
စာေထာက္ရႈျခင္းႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာျဖင့္ 
ဘုရားစကား သင္ယူျခင္း သမၼာက်မ္းစာ 
တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈ 
ေၾကာင္းကို Dr. Natividad ႏွင့္ Fr. Alejan-
dro မွ လည္းေကာင္း လူငယ္ႏွင့္ ဧဝံေဂလိ 
သတင္းေကာင္းကို fr. Richard တုိ႔ ေဝမ်ွခဲ႔ပါ 
သည္။ 

 ညေန၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံ
မ်ားဆုိင္ရာသမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ 
ငန္း အစည္းအေဝးသို႔  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
မွာ ထိုင္းနုိင္ငံ ၇ ဦး ဗီယက္နမ္ နုိင္ငံ ၄ ဦး 
အင္ဒုိနီးရွာနုိင္ငံ ၃ ဦး ျမန္မာနုိင္ငံကိုယ္စား

အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ား ဆုိင္ရာ သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း အစည္းအေဝး

လွယ္ျဖစ္ေသာ fr. ေစာ ေဘာစကို ဦးေဆာင္ 
၍ ရန္ကုန္သာသနာ ကုိယ္စားလွယ္ fr. 
ေစာပီတာ ထြန္းထြန္းႏွင့္ sr. ႏွင္းနွင္း Sr.
အက္စတယ္၊ ပုသိမ္ကုိယ္စားလွယ္ fr. ၾသ 
ဂုတ္စတင္း ေအာင္စုိးနုိင္ ျမစ္ႀကီးနား ကိုယ္ 
စားလွယ္  sr. ရုိဇာ ထုရုိ၊ ဗန္ေမာ္ကိုယ္စား 
လွယ္ Sr. ေမရီလုမုိင္ က်ဳိင္းတုံသာသနာ 
ကိုယ္စားလွယ္ Sr. ရုိစ္ေမရီ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါ 
သည္။ 

 ၁၆ရက္ မနက္ေက်းဇူးတင္ မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ၿပီး သင္တန္းဆင္း 
လက္မွတ္ကို Most. Rev. Sofronio မွ ေပး 
အပ္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေဒသသို႔ ေလ့လာေရး ခရီးထြက္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။

CBCM Bible Commission  
and ႐ုိ႕စ္ SdP



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး22

ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ပထမယာယီသစၥာခံယူျခင္းႏွင့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲက်င္းပ
 ကရုဏာေရး သီလရွင္မ်ား၏ ပထ 
မယာယီသစၥာခံယူျခင္းႏွင့္ သူေတာ္စင္ အ 
သက္တာတြင္ (၂၅)ႏွစ္ တိုင္တိုင္ ဘုရား 
သခင္၏ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ 
ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ 
အား ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းျခင္း အခမ္းအနား 
တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေမလ (၁၈) ရက္ 
စေနေန႔ နံနက္(၆း၃၀) အခ်ိန္တြင္ လြိဳင္ 
ေကာ္ ကက္သလစ္သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးစတီးဖင္းေတ်းဖဲမွ ဦးေဆာင္ 
၍ ရဟန္းေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း (၃၈) ပါးခန္႔ 
ပါဝင္လ်က္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပ
ခဲ့ပါသည္။     

ယာယီသစၥာ ခံယူၾကေသာ သီလရွင္(၇)ပါး 
တို႔မွာ

 Sr.Helena Naw Byew (ပုသိမ္ 
သာသနာ၊ ကညွင္းသံုးဆင့္တိုက္နယ္၊ ေရ 

ၾကည္အိုင္ရြာ)၊ Sr. Sophia Thiri Kyaw 
(လြိဳင္ေကာ္ သာသနာ၊ မိုင္းလံုးတိုက္နယ္၊ 
မဂၤလာပိုးစာျခံရပ္ကြက္)၊ Sr. Maddalena 
May Myat Phu (က်ိဳင္းတံုသာသနာ၊ မိုင္း 
ပ်င္းတိုက္နယ္၊ ဟိုနာေက်ာ္ရြာ)၊ Sr.Juli-
anaKol Mar (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ေဒါတ 
ခ်တိုက္နယ္၊ ေဒါတခ်ေက်းရြာ)၊ Sr.Cecili-
aHsee Bi Htoo (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ 
နန္႔မယ္ခံုတိုင္နယ္၊ နန္းမယ္ခံုရြာ)၊ Sr.Rosa 
Ah Shuu (က်ိဳင္းတံုသာသနာ၊ လြိဳင္ေမြ 
တိုက္နယ္၊ ပန္ကြဲေတာင္ထိပ္၊ နန္းဖီးဘယ္ 
ရြာ)ႏွင့္ Sr.Mary Rosalina May Zin Oo 
(ေတာင္ႀကီးသာသနာ၊ ဘုရားျဖဴတိုက္နယ္၊ 
ဘုရားျဖဴရြာ) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

 (၂၅) နွစ္တိုင္တိုင္ ဆက္ကပ္အမႈ 
ေဆာင္လွ်က္ ဘုရားသခင္အားေက်းဇူးတင္
ခ်ီးမြမ္းၾကေသာ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွာ - Sr 
ကက္သရင္းေဗဒါ (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ 

လြိဳင္ေကာ္တိုက္နယ္)၊ Sr.ဆယ္ရာဖီးနာ 
ေလွမိုး (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ လြိဳင္ေကာ္ 
တိုက္နယ္)၊Sr.ရိုဇားခင္မာႀကိဳင္ (ပုသိမ္သာ 
သနာ)၊ Sr. ဆန္တီးနာမူရိုင္း (လြိဳင္ေကာ္ 
သာသနာ၊ နန္းမယ္ခံုတိုက္နယ္)၊ Sr.စီးစီ 

လွ်ာတိုဘီးယာ (လြိဳင္ေကာ္ သာသနာ၊ 
ကယန္းသာယာ တိုက္နယ္)၊ Sr.ဂ်ိဳစဖင္း 
နန္စီထြန္း (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ လြိဳင္ေကာ္ 
တိုက္နယ္)တို႔ျဖစ္ပါသည္။

      Sr.Camella (SCCG)

႐ူပါ႐ံုျမင္ေသာစိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းအတြက္သီလရွင္အသစ္ (၃)ပါးရရွိျခင္း
 စိန္ဂ်ဳိးဇက္ သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္း 
မွ သီလရွင္ (၃)ပါး၏ ပထမ ကတိသစၥာ 
ခံယူျခင္း မစာၦးတရားကို ၂၀၁၉ ၊ ဇြန္လ 
(၁၇) ရက္ေန႔က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ေရႊႏွလံုး 
ေတာ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
မစာၦးတရားကို မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာ 
လားစ္ မန္ထန္းမွ ဦးေဆာင္ခ့ဲၿပီးရပ္နီး ရပ္ 
ေဝးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအပါး (၂၀) နီးပါး ပါ 
ဝင္ခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ အ 
သင္းဂိုဏ္းဝင္မ်ား၊ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလ 
ရွင္မ်ား ၊ ကိုရင္မ်ား ၊ စစၥတာရ္ေလာင္းမ်ား ၊ 
မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ မစာၦးတရားကို 
နံနက္ (၆း၃၀)တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ 
လားစ္ မန္ထန္းမွ ၾသဝါဒ တရားေရေအး 
တုိက္ေကၽြးခဲ့ရာ၌ “ မိမိတို႔ လူသားမ်ား အ 
ၾကား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရာ 
၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုအေျခခံ၍ အခ်င္းခ်င္း 
ၾကား ေမတၱာထားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လုိ 
အပ္ေၾကာင္း၊ သူေတာ္စင္ဘဝဆိုတာ မိမိ 
ကုိယ္ကိုထက္ အမ်ားအတြက္ ေပးဆပ္လုပ္ 
ေဆာင္ရမယ့္ ဘဝမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိစိတ္ 
ဟာ မေကာင္းတဲ့အရာမ်ား မေတြးေတာ၊ 
မလုပ္ေဆာင္မိရန္အတြက္ စိတ္ကိုအနား 
မေပးဘဲဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားသခင္ထံ 
အၿမဲမပ်က္ အာ႐ံုျပဳျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ေနထုိင္အ 
သက္ရွင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကို တုိက္တြန္း 
ႏႈိးေဆာ္ခ့ဲပါသည္။

 ၾသဝါဒ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြး 
ၿပီးေနာက္ ပထမ ကတိသစၥာ ခံယူျခင္းကို 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သီလရွင္ 
ေလာင္းမ်ားသည္ အသင္းဂိုဏ္းအႀကီးအကဲ 
မ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေမးေသာေမးခြန္း 

မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ သီလရွင္မ်ားအ 
ျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အသင္းဂိုဏ္း 
တည္ေထာင္ခဲ့သူ စိန္အယ္မလီျပသခဲ့ေသာ 
အသင္း၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီေမတၱာတရား
လုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ဳိးအား လုပ္ေဆာင္မည့္အ 
ေၾကာင္းကို အသင္းေတာ္၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ 
တစ္ႏွစ္တာ ယာယီသစၥာ ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။

 သီလရွင္ အသစ္သံုးပါးထဲမွ Sr. 
Veronica မာစိန္သည္ လား႐ိႈးသာသနာမွ 
ျဖစ္ ပါသည္။ Sr.Veronica သည္ ေမာင္ႏွမ 
ဆယ္ဦးရွိသည့္အနက္ ကိုးေယာက္ေျမာက္ 
သမီးရတနာတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔ 
ေမာင္ႏွမ ဆယ္ေယာက္အနက္ ညီမေလး 
ေယာက္သည္ သီလရွင္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု 
သိရပါသည္။ Sr. Veronica က သူမအေနနဲ႔ 
သူေတာ္စင္ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရျခင္းမွာ 
“ လူတုိင္းက ကိုယ့္သမုိင္းကိုယ္ေရးရတယ္။ 
က်မကုိ သူမ်ားေတြက အမေတြကသီလရွင္ 
ျဖစ္လုိ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေျပာစကားေတြေၾကာင့္ သူ 

ေတာ္စင္ေဘာင္ဝင္တယ္လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။ 
အဲ့ဒါကမဟုတ္ပါဘူး။ က်မအေနနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ 
အဆက္အသြယ္ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔က က်မ 
ကိုသူေတာ္စင္ေဘာင္ ဝင္လုိ႔လည္း မေျပာ 
ဘူး ၊မဝင္နဲ႔လုိ႔လည္း မတားၾကပါဘူး။ က်မ 
စိတ္နဲ႔ က်မဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဘာ 
လို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့လဲဆုိရင္ ဘုရားသခင္ေပး 
ထားတဲ့ အသက္တာကို ဘုရားသခင္ကို 
ျပန္ဆက္ကပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵ တစ္ခုတည္း 
နဲ႔ သူေတာ္စင္ဘဝကို ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖစ္ 
တယ္” လို႔ စစၥတာရ္က သူမ၏ သူေတာ္စင္ 
ေဘာင္ဝင္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို ေျပာ 
ျပခဲ့ပါသည္။

 Sr.Theresa Ja Seng Nan သည္ 
လား႐ိႈးသာသနာမွျဖစ္ပါသည္။

 စစၥတာရ္က သူေတာ္စင္ဂိုဏ္း 
ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည့္အထဲမွ စိန္ဂိ်ဳးဇက္ 
အသင္းဂိုဏ္းကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းဟာ “စိန္ 
ဂ်ဳိးဇက္မွာက ေမတၱာတရားနဲ႔ အရင္းခံၿပီး 

လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို လုပ္လုိ႔ရတယ္။ 
ေရြးခ်ယ္စရာေတြမ်ားတယ္ ကိုယ္ကစက္ 
ခ်ဳပ္တတ္ရင္ စက္ခ်ဳပ္တဲ့အပိုင္း၊ စာသင္ 
တတ္ရင္ စာသင္တဲ့အပိုင္း၊ အဲ့ဒီလိုမ်ဳိးကိုယ္ 
ကၽြမ္းက်ငရ္ာ ၊  ကိယုဝ္ါသနာပါတဲအ့ရာမ်ိဳးမွာ 
ေမတၱာစိတ္ အျပည့္အဝထားၿပီး လုပ္လို႔ရ 
ႏိုင္တဲ့အတြက္ ကုိယ္တတ္တဲ့ အရာနဲ႔ အ 
ျပည့္အဝ ျပန္ေပးဆပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ 
တဲ့အတြက္ ဒီအသင္းဂိုဏ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္တယ္ ” လို႔ စစၥတာရ္က စိန္ဂ်ိဳးဇက္ 
သီလရွင္တစ္ပါး လုပ္ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္း
ကိုေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

 Sr.Lucy ဒမ္ဒိတ္ေဟာက္ သည္ 
ကေလးသာသနာမွ ျဖစ္ပါသည္။   
 စစၥတာရ္က “သူေတာ္စင္ဘဝကို 
ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြေတာ့ 
ရွိတာေပါ့။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လုပ္ႏုိင္ပါ့ မလား 
ဆိုတဲ့ စိတ္ေတြလည္းျဖစ္မိခဲ့တယ္။ ေရြး 

စာမ်က္ႏွာ ၁၅ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇) ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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စိန္ေပါလ္ သာသနာျပဳ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းအတြက္ သီလရွင္အသစ္ (၆)ပါးရရွိျခင္း

 စိန္ေပါလ္သာသနာျပဳ သီလရွင္ 
အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္မ်ား၏ ပထမ 
သစၥာခံယူျခင္း၊ ရာသက္ပန္သစၥာ ခံယူျခင္း 
ႏွင့္ သီလရွင္ဝါေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ 
ဂ်ဴဘီလီက်င္းပျခင္း မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ 
ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၅) ရက္ေန႔ နံနက္ 
(၇း၃၀) အခ်ိန္ကစိန္ဖရန္စစ္ဘုရားေက်ာင္း 
၊သန္လ်င္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။

 ပြဲေတာ္သို႔ စိန္ေပါလ္ အသင္းဂိုဏ္း 
တည္ေထာင္သူ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္(စ္)ဘို၊ 
ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာ 
ေယာဟန္၊ ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Alexandar Pyone Cho 
၊စိန္ေပါ(လ္) အသင္းဂိုဏ္းဝင္မ်ား၊ သာသ 
နာ အသီးသီမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ 
သီလရွင္မ်ား၊ မိဘေဆြမ်ိ္ဳးမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ 
ေဆြမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္အားစိန္ေပါ(လ္) 
အသင္းဂိုဏ္းကို တည္ေထာင္သူ ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္(စ္)ဘုိမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

      မစာၦးတရားတြင္ ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ 
ဘုိမွ ၾသဝါဒျမြက္ၾကားရာ၌ “ႀကိဳတင္မသိတဲ့ 
မနက္ျဖန္ခါ ၊ ႀကိဳတင္မသိတဲ့ အနာဂတ္ 
ကိုဆက္ကပ္ၾကတယ္။ ပထမသစၥာနဲ႔ဆက္ 
ကပ္တယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ တစ္သက္ပတ္လံုး ရည္ 
စူးၿပီးေတာ့ ဆက္ကပ္ၾကတယ္။ ဘုရားကို 
ယံုၾကည္အားကိုးၿပီးေတာ့၊ ဘုရားအေပၚမွာ 
တြယ္တာၿပီးေတာ့ ဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္နဲ႔ 
ဘုရားရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔ မိမိကိုယ္ကိုဆက္ကပ္ 
ၾကတယ္။ အပ္ႏံွၾကတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရ 
မွာက ငါဟာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္တယ္။ သင္ 
တုိ႔ဟာ အကုိင္းအခတ္ေလးေတြျဖစ္တယ္။ 
အကိုင္းအခက္ေတြဟာ စပ်စ္ပင္နဲ႔ ဆက္ 
ႏြယ္ေနမွရတယ္။ ကင္းကြာသြားၿပီဆုိရင္ 
ေျခာက္ေသြ႕ သြားမယ္၊ ေသသြားမယ္၊ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ဘာသာတရား ေကာင္းမြန္ 
ဖို႔ရာအတြက္ ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ ဘုရားရဲ႕ 
ေက်းဇူးေတာ္ မပါဘူးဆိုရင္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိဟာ 
ေျခာက္ခမ္းသြားမယ္” ဟု ဘုရားႏွင့္ကင္း 

ကြာ လုိ႔ မရေၾကာင္း၊  ဘယလ္ိုေခၚေတာမ္ူျခင္း 
ဘဝမ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ 
ျမင္ေနသူျဖစ္ျဖစ္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေဝးကြာ 
သြားပါက အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္မည္ ျဖစ္တဲ့အ 
တြက္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးဖုိ႔ႏွင့္ ဘုရား 
သခင္၏ တရားေတာ္အတုိင္းလုိက္နာႏုိင္ဖို႔
ရန္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အေရး 
ႀကီးေၾကာင္းကိ ုေဟာၾကားေတာမ္ခူဲပ့ါသည။္

 ထုိ႔ေန႔ က သီလရွင္ဝါေတာ္ (၂၅) 
ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္ (၅) ပါး၊ ပထမ 
သစၥာခံသူယူ ( ၆)ပါး၊  တစ္သက္သစၥာခံယူသူ 
(၇)ပါးရွိခဲ့ပါသည္။

 ပထမသစၥာခံယူသူSr.Elizabeth 
က “ ဘုရားသခင္အတြက္  ကိုယ္ဘယ္လို 
အသံုးျပဳႏုငိမ္လဲ ။ ဘုရားရဲ႕ကယတ္င္ျခင္းမွာ 
ကိုယ္ဘယ္လို ပါဝင္ႏုိင္မလဲဆိုတာကုိ အၿမဲ 
စဥ္းစားတယ္။ ဘာသာေရးစာေပေတြျဖစ္တဲ့ 
မ်ိဳးႀကဲသူ စာေစာင္ကိုလည္းဖတ္တယ္။ အဲ့ 
ထဲမွာ စိန္ေပါလ္သာသနာျပဳ သီလရွင္အ 
သင္းဂုိဏ္းဟာ ခရစ္ေတာ္ကုိ မသိေသးတဲ့ 
သူေတြအတြက္ ေပးဆပ္တဲ့ အသင္းဂုိဏ္း၊ 
တရားေဟာတဲ့ အသင္းဂိုဏ္းတစ္ခု ျဖစ္ 
တယ္ဆိုၿပီး ဖတ္မိတယ္။ ေနာက္ၿပီးလားရွိိႈး 
သာသနာမွာ စတင္ တည္ေထာင္တာျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ အဲ့ဒီကေနစၿပီးစိန္ေပါလ္သီလရွင္
တစ္ပါးျဖစ္ခ်င္လာခဲ့တယ္။ ေပးဆပ္ခ်င္တဲ့ 
စိတ္ေတြေပၚလာတယ္။ အဲ့ဒီကေနစၿပီးေခၚ 
ေတာ္မူျခင္း စတင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ စိန္ေပါလ္သီ 
လရွင္အသင္းဂိုဏ္းရဲ႕ သီလရွင္တစ္ပါးျဖစ္
လာခဲ့ေၾကာင္းကို လား႐ႈိးသာသနာမွ Sr. 
Elizabeth Bawk Mai က သီလရွင္ဘဝေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းအစကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

 တစ္သက္သစၥာခံယူသူ Sr.Lilia-
Zar Ni Aung ကလည္ း “ သီလရွင္ဘဝ 
ေျခာက္ႏွစ္အတြင္းမွာ သာသနာအုပ္စု (၅) 
ေနရာမွာတာဝန္က်ခဲ့တယ္။ ေနရာတုိင္းမွာ 
ေတာ့ သူ႔အခက္အခဲနဲ႔သူရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ေန 
ရာေတြမွာ ကိုယ့္အတြက္ ခက္ခဲခဲ့သလုိ၊ 
တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာလည္းအဆင္ေျပတယ္။
သူေတာ္စင္ဘဝကို စဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ 
တစ္သက္ပတ္လံုး သစၥာတည္ၾကည္ရမယ္ 

ဆိုရင္ နည္းနည္းေတာ့ေၾကာက္စရာ၊ စိုးရိမ္ 
စရာေတြ ျဖစ္မိတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မကေတာ့ 
ငါ ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ 
က်မရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း “ ဘုရားသခင္၏ 
ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ဆိုလွ်င္ အဆံုးထိေအာင္ 
သစၥာတည္ၾကည္ႏုိင္မယ္လို႔ ” ခံယူတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္မို႔ိလို႔ သူေတာ္စင္ေတြအားလံုး 
လည္းဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ဆုိရင္ 
အရာရာကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ 
ပါတယ္ ” ဟ ုပုသိ္မ္သာသနာမွ Sr.Lilia Zar 
Ni Aungu က သူ၏  သူေတာ္စင္ဘဝခံယူ
ခ်က္ကိုေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 သီလရွင္ ဝါေတာ္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ 
ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီရွင္ Sr.Romana ကလည္း “ 
သာသနာျပဳ ဘဝကိုေရာက္ခ်ိန္မွာ အသင္း 
ဂိုဏ္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က သာသနာမရွိ 
ေသးတဲ့ေနရာ၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို မသိ 
ေသးတဲ့သူေတြၾကားမွာ သာသနာျပဳလုပ္ရ 
မယ္လို႔ သြန္သင္မႈေတြရွိခဲ့တယ္။လက္ေတြ႕ 
ဘဝကို ေရာက္တဲ့အခါ ပထမဆံုးတာဝန္က် 
တာက “ ဝ ” ျပည္မွာျဖစ္တယ္။ "ဝ"ျပည္ 
မွာက ဘာသာတူေတြမရွိဘူး ။ တရုတ္လူမ်ိဳး 
ေတြမ်ားတယ္။ အဲ့လုိအခ်ိန္မွာ ကိုယ္သင္ 
ယူခဲ့ရ သိခဲ့ရတာေတြထက္ ေၾသာ္ ဒီဘဝ 
ႀကီးက ၾကမ္းတမ္းပါလား၊ အထီးက်န္ပါ 
လားလုိ႔ေတြးမိတယ္။ ဘာလုိ႔လည္းဆိုေတာ့ 
ကိုယ္ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ေနရာက ဘာသာတူေတြ 
အမ်ားႀကီးနဲ႔တူတူ ႀကီးျပင္းလာတာျဖစ္တဲ့ 

အတြက္ အဲ့ဒီေနရာကို ေရာက္ေတာ့မေန 
တတ္ဘူး။ ခက္ခဲခဲ့တယ္။ဒါေပမဲ့ခက္ခဲတဲ့ 
အခ်ိန္တို္င္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး 
ကိုကုိးကြယ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရ 
မင္တူးမွာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကိုေတာင္းခံတဲ့ 
အခါမွာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ 
ၿပီး ယခုလို(၂၅)ႏွစ္တို္င္တုိင္ သူေတာ္စင္ 
ဘဝျဖင့္ ေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို 
ပုသိမ္သာသနာမွ Sr.Romana က သူ၏ 
အခက္အခဲမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရ 
မင္တူးအားျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ေၾကာင္းကိုေျပာ 
ျပခဲ့ပါသည္။

 စိန္ေပါလ္ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း 
ကိုလား႐ိႈးသာသနာ၌ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ 
(၂၅) ရက္ေန႔က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါ 
သည္။ အသင္းဂိုဏ္း တည္ေထာင္ခဲ့သူမွာ 
ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို ျဖစ္ပါ 
သည္။ အသင္းဂိုဏ္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ 
'' ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကိုတစ္ပါး
လူမ်ိဳးမ်ားအား ေဟာေျပာသက္ေသခံရန္ ” 
ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

Pinky 
( RVA Myanmar Service / MDY-OSC )



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)
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ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္


