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ဇြန္လ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

သင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾက 
လွ်င္ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ 

ထိုခ်စ္ျခင္း ေမတၲာကို 
ေထာက္ရႈ၍ သင္တို႔သည္ 

ငါ၏တပည့္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 

သိၾကလိမ့္မည္။

ေယာဟန္ ၁၃း၃၅

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ဘူလ္ေဂးရီးယား ႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေမလ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္ အထိ ၃ ရက္တာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေအာ္သေဒါ့စ္ 
ခရစ္ယာန္အမ်ားပိုင္း ရွိရာထိုေဒသသို႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားစည္းလံုး 
ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံု မိန္႔ခြန္းေပးျခင္း၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္လည္း အတူတကြ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ဘူလ္ေဂးရီးယား ႏိုင္ငံ မွ ေျမာက္ မက္ 
ဆယ္ဒိုးနီးယားသို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္တြင္ ခရီးဆက္ခဲ့သည္။ မာသာ တေရ 
ဇား ၏ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္ေသာ ထိုေဒသတြင္ မာသာတေရဇားအတြက္ ဘုရားသခင္ 
အား ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းေမတၱာကိုလည္း ရြတ္ဆိုခဲ့သည္။
 စကိုပေဟၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဘဝတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီး 
ႀကီး ထားရန္ႏွင့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 
မာသာတေရဇားကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္၏ အသံကို နားေထာင္ၿပီး အကူအညီလိုအပ္သူ 
မ်ားအတြက္ ေပးဆပ္တတ္ရန္္ သတိေပးခဲ့သည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)
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ဇြန္လ၊ 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

တလံုးတဝတည္း ရွိေစေတာ္မူပါ
 ေယဇူးခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မမူမီ ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲ၌ ျပဳခဲ့ေသာ 
ဆုေတာင္းေမတၱာကို ရွင္ေယာဟန္ ဧဝံေဂလိက်မ္း အခန္းႀကီး ၁၇ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖတ္႐ႈ 
ရပါသည္။ ဤဆုေတာင္းေမတၱာကို ခရစ္ေတာ္သည္ ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ျပဳခဲ့ေသာ ဆု 
ေတာင္းျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ ထိုဆုေတာင္းျခင္းတြင္ သူ၏ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား 
အတြက္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထိုဆုေတာင္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ 
အထင္ရွားဆံုးမွာ "တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ေစပါ" ဆိုသည့္ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤ 
ဆုေတာင္းျခင္းကို ေယဇူးအရွင္သည္ ငါးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ထပ္ခါထပ္ခါ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ 
(ေယာဟန္ ၁၇း၁၁၊ ၂၁ (၂ ႀကိမ္)၊ ၂၂၊ ၂၃)

- သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ေတာ္မူေသာအဖ၊ ကြ်ႏု္ပ္အား အပ္ႏွင္းထားေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ၾကေစရန္ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္၌ ေစာင့္ 
ေရွာက္ေတာ္မူပါ။ (၁၇း၁၁)

- အဖ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၌၊ ကြ်ႏု္ပ္သည္လည္း ကုိယ္ေတာ္၌ တည္ရွိသကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔ 
သည္လည္း တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ (၁၇း၂၁က)

- သူတုိ႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၌ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ျဖစ္ေစျခင္း အားျဖင့္ (၁၇း၂၁ခ)

- ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ တစ္လုံးတစ္ဝတည္းျဖစ္ သကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔သည္လည္း တစ္လုံး 
တစ္ဝတည္းျဖစ္ ၾကေစရန ္(၁၇း၂၂)

- ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူတုိ႔၌လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၌ လည္းေကာင္း တည္ရွိ 
သျဖင့္ သူတို႔၏ တစ္လုံးတစ္ဝတည္း ရွိျခင္းသည္ ျပည့္စံုပါလိမ့္မည္။ (၁၇း၂၃က)

 ခရစ္ေတာ္၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ႀကီး ၁၂ ပါးအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ 
ေနာင္တြင္ သူ၏ ေနာက္လိုက္ ျဖစ္လာမည့္ ခရစ္ယာန္မ်ား အားလံုးအတြက္ပါ ဆုေတာင္း 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ တစ္ဦး အေနႏွင့္ အားလံုးႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ 
စြာ ေနထိုင္ရွင္သန္ႏိုင္ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

 တလံုးတဝတည္း ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အားလံုးလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ တနည္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အ 
ဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စည္းလံုးျခင္းအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးမွာ ေမတၱာတရားျဖစ္သည္။ ထို 
ေမတၱာတရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ "ငါတို႔သည္ ညီအစ္ကုိတုိ႔ကို 
ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္းကိုငါတုိ႔သိၾက၏။ 
မခ်စ္တတ္ေသာသူသည္ ေသျခင္း၌သာ တည္ရွိ၏။" (၁ေယာဟန္ ၃း၁၄)။ ခရစ္ယာန္ 
ခ်စ္ျခင္းသည္ သူတပါးအတြက္ အေကာင္းကို ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေမတၱာတရား 
သည္ တလံုးတဝတည္းရွိျခင္းအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိမိအသက္တာအားျဖင့္ အေစခံရဲေသာ ေပးဆပ္ျခင္းကို 
က်င့္ႀကံၾကရမည္။

 ယေန႔မ်က္ေမာက္ေခတ္အခ်ိန္အခါတြင္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ အသင္း အဖြဲ႕စည္း 
မ်ားအတြင္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကြဲျပားေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ 
ျဖစ္သလို၊ စိုးရိမ္စရာလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ပဋိ 
ပကၡမ်ိဳးစံုကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

 လူတစ္ေယာက္သည္ အျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ထပ္တူညီသည္ ဆိုသည္မွာ မရွိပါ။ 
အႀကိဳက္ႏွင့္စ႐ိုက္မတူညီျခင္း၊ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ခံယူခ်က္မတူညီျခင္း၊ အေတြးႏွင့္အျမင္ ျခား 
နားျခင္း စသည့္ မတူညီျခင္းမ်ားအၾကားတြင္ တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ေရးမွာ မလြယ္ကူပါ။ 
သို႔ေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။

 ကနဦး အသင္းေတာ္တြင္လည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း 
တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ေရးအတြက္ ေဆာက္တည္ခဲ့ၾကသည္ကို တမန္ေတာ္ ဝတၳဳတြင္ ဖတ္ 
႐ႈရသည္။ "ထိုသူတို႔သည္ တမန္ေတာ္တို႔၏ ဆံုးမသြန္သင္ျခင္း၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္း၊ မုန္႔ဖဲ့ 
ျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳျခင္းတို႕ကို ၿမဲၿမံစြာ လိုက္နာက်င့္ႀကံေနထိုင္ၾက၏။" (တမန္ 
၂း၄၂) ထို႕ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္တို႔၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားအား နာယူက်င့္ႀကံျခင္း၊ အတူတကြ 
ဆုေတာင္း ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အတြင္ အတူတကြ ပါဝင္ျခင္းတို႔သည္ 
တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။

 ခရစ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူ၏ ေနာက္လိုက္မ်ား တလံုးတဝတည္း 
ရွိေရးအတြက္ အေသခံေတာ္မမူမီွ ပူပန္ျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ယခုလည္း ဆု 
ေတာင္းေနဆဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္၊ ျခားနားမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ကြဲ 
ျပားျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ ခရစ္ေတာ္၏ ဆႏၵအတိုင္း တလံုးတဝတည္း ျဖစ္ေရး အ 
တြက္ ဆုေတာင္းရင္း ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။

ZGefvonf 
a,Zl; a&TESvHk;awmf tm; 

tyfESHxm;aom vjzpf ygonf
uREfkyfwdkY\ rdom;pkrsm;tm; 
a,Zl; a&TESvHk;xH tyfESHum

udk,fawmf&Sif cspfjcif;arwÅm 
ESifh umuG,fapmifha&Smufjcif; 

cH,lMuygpdkY/
v\ yxr aomMumaeYwdkif; 
udk,fawmfjrwfyifh,ljcif;jzifh 

aumif;aom aojcif;jzifh 
aoEdkif&ef jyifqifMuygpdkY/



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

 သခင္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္တုိင္ စီရင္သင္ၾကားေပး 
တဲ့  ေမတၱာထဲမွာ ေန႔စဥ္စားစရာကို ေတာင္းေလွ်ာက္ၿပီးတဲ့ 
ေနာက္ တစ္ပါးသူေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ ေထာက္႐ႈၾကရပါတယ္။ သခင္ေယဇူးက အဖခမည္းေတာ္ 
ဆီမွာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းၾကဖုိ႔ သင္ေပးတယ္။ သူမ်ား 
ရဲ႕ အျပစ္ကိုခြင့္လႊတ္သလုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕အျပစ္ကုိလည္း ခြင့္ 
လႊတ္ပါဆုိၿပီး ေတာင္းခံခုိင္းတယ္။ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ စားစရာ 
လုိအပ္သလုိ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္းဆုိတဲ့ ခြင့္လႊတ္ျခင္း 
ကလည္း မရွိမျဖစ္တဲ့ အရာတစ္ခုပါပဲ။

 ဆုေတာင္းတတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္မွန္ရင္ ဘုရားဆီက 
ေန ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို အရင္ဆံုး ေတာင္းတယ္။ ဒါဟာ ဆု 
ေတာင္းေမတၱာတုိင္းမွာ ရွိရမယ့္ သေဘာတရားပဲ။ ဘယ္ 
ေလာက္ပဲ အျပစ္အနာဆာကင္းတဲ့ ရဟႏၱာၾကီးေတြ ျဖစ္ေန 
ပါေစ၊ ဘုရားသခင္ဆီမွာ အေၾကြးတင္ေနတဲ့ ဘုရား သား 
သမီးေတြအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဦးမွာပါ။ ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္ 
အတြက္ အႏၱရယ္ရွိတဲ့ အရာက မာနပဲ။ မာန၀င္ရင္ ပလႊား 
ခ်င္တယ္။ အရာရာတုိင္းနဲ႔ လူတုိင္းနဲ႔ညႇိယူစရာ မလုိေအာင္ 
အဆင္ေျပတယ္လုိ႔ပဲ ထင္တယ္။ သခင္ေယဇူးမိန္႔ၾကားတဲ့ 
ဖာရီေဇဦးပုံဥပမာလုိေပါ႔။ သူမ်ားလုိ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဘု 
ရားကို ေက်းဇူးတင္တယ္လုိ႔ တလဲြၾကီးဆုေတာင္းေနတာ 
ကို သူမသိဘူး။ မိမိကိုယ္ကို ျပည့္၀တဲ့သူလုိ႔ထင္တဲ့သူက 
သူမ်ားကုိစီရင္ဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာအလြယ္ေလးျပဳတတ္ 
တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးက ျပည့္၀တဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ 
အျပစ္သားေတြပါ။ အျပစ္ရွိတဲ့အျပစ္သားမုိ႔ ဘုရားရဲ႕ က႐ု 
ဏာသနားျခင္းကို အျမဲေတာင္းခံေနရပါတယ္။ မိမိရဲ႕ အား 
နည္းခ်က္၊ အျပစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို ၀န္ခံအသိမွတ္ ျပဳပါ 
မွ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ကုသျခင္းလုိအပ္တယ္ ဆုိ 
တာကိုလည္း ခံစားသိျမင္ႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္။

 အျပစ္လုိ႔ေျပာရင္ ကိုယ္မျမင္ရတဲ့ အျပစ္ေတြ ရွိသ 
လုိ သိသာထင္ရွားတဲ့ အျပစ္ဆုိတာလည္း ရိွတယ္။ တခ်ိဳ႕ 
အျပစ္ေတြက ကိုယ္တုိင္သတိမထားမိဘဲလူကိုေျဖးေျဖးခ်င္း
လွည့္စားေနတတ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ မာနလုိအျပစ္မ်ိဳး။ 
မသိမသာေလးခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ။ မာနဆုိတဲ့အျပစ္က ညီ 
အစ္ကိုေမာင္ႏွမစိတ္ကို ခဲြျခားစိတ္၀မ္းကဲြေစတယ္။ ကိုယ္ 
သာလွ်င္သူမ်ားထက္ သာတယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ၾကာလာေတာ့ 
ဘုရားကိုေတာင္ ပုခုံးခ်င္း ယွဥ္ခ်င္ လာပါေတာ့တယ္။ တ 
ကယ္ေတာ့ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးဟာ ဘုရားေရွ႕ေမွာက္မွာ အ 
ျပစ္သားေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ ငါတို႔မွာအျပစ္မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာရင္ 
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လွည့္စားလုိက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ဟာ အေၾကြးသည္ေတြပါ။ မိဘေတြဆီမွာအေၾကြးတင္တယ္။  
ေက်းဇူးရွင္ေတြဆီမွာ အေၾကြးတင္တယ္။ ဘုရားသခင္ဆီမွာ 
အေၾကြးတင္တယ္။ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ ကိုယ့္ရယူခဲ့တဲ့ 
ဒီအေၾကြးေတြကို ျပန္ဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ 
ကိုယ္ပုိင္ အလင္းမရွိတဲ့ လမင္းၾကီးလုိပဲ။ ေနရဲ႕အလင္း 
ေရာင္ကိုယူၿပီး ျပန္လည္ လင္းထိန္ခြင့္ ရတာပါ။ ကိုယ့္အ 
လင္းနဲ႔ကို ေတာက္ပရရင္ေတာ့ ပိုစုန္းၾကဴးသာသာပဲ ရွိလိမ့္ 
မယ္ ထင္တယ္။ ဘုရားဆုိတဲ့ စိန္နားကပ္အေရာင္နဲ႔ ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔က ပါးေျပာင္ေနၾကရတာပါ။ ဘုရားအလင္းနဲ႔လင္း၊ ဘုရား 
အခ်စ္ေၾကာင့္ ခ်စ္တတ္၊ဘုရားရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္ 
လည္ ခြင့္လႊတ္တတ္လာၾကပါတယ္။

(ဧၿပီလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 ဘုရားသခင္ ဆီမွာ အေၾကြးတင္တယ္ ဆုိတာ တ 
ကယ္ေတာ့ လူသားဆန္တယ္လုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ ဘုရားဆီက 
အရာရာတုိင္းကို ရယူခဲ့တယ္။ အသက္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ 
ေက်းဇူးေတာ္၊ အရည္အခ်င္း အစြမ္းအစေတြကအစ ဘုရား 
ဆီက ရခဲ့ၾကတာပဲ။ ဘ၀က ရယူတာခ်ည္း သက္သက္ 
မဟုတ္ဘဲ ဘုရားရဲ႕အခ်စ္ကိုလည္း ခံရတယ္။ မိမိကိုယ္ကို 
ျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းသူ ဆုိတာမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားဆီမွာ 

အေၾကြး တင္ေနၾကတယ္။ တျခားသူေတြ အေပၚမွာလည္း 
အေၾကြးေတြတင္ေနတယ္။

 ဆုေတာင္းတဲ့အခါမွာ ေက်းဇူးတင္တတ္ဖုိ႔အတြက္
သင္ယူရမယ္။ ေက်းဇူးပါလုိ႔ ေျပာဖုိ႔မၾကာခဏ ေမ့ေလွ်ာ့ေန 
တယ္။ အတၱေတြၾကီးတယ္လို႔ပဲဆုိမလား။ ေက်းဇူးမတင္တဲ့ 
အျပင္ အေၾကြးေတြလည္း ပိေနတဲ့ အတၱသမားတစ္ေယာက္ 
လုိမ်ား ျဖစ္ေနလား။ ဘ၀ကို႐ုန္းကန္ၾကိဳးစားၿပီး ဘုရားေပၚ 
တင္တဲ့ အေၾကြးကို ဆပ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဒီအေၾကြးေတြ 
ေက်ႏုိင္ပါ႔မလား။ မေက်ႏုိင္ေသာ အေၾကြး၊ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ 
ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ေတြ မ်ားလွေပျခင္း။ ခရစ္ယာန္သြန္ 
သင္ခ်က္အတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္အသက္ရွင္တဲ့ သူရဲ႕ဘ၀မွာ 
ေတာင္းခံရမယ့္အရာ တစ္ခုရိွတယ္။ အဲ့ဒါက ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ 
အေၾကြးေတြကို ေျဖလႊတ္ေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကြး 
ေတြကို ေျဖေလ်ာ့ခ၀ါခ်ေပးဖုိ႔ ဘုရားဆီမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္း 
ခံၾကတယ္။ ဘုရားဆီကအျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ေတာင္းခံၾက 
သလုိ သူတစ္ပါးက ကုိယ့္ဆီမွာတင္ေနတဲ့ အေၾကြးသုိ႔မဟုတ္ 
အျပစ္ကိုလည္း ေျဖေလ်ာ့ခြင့္လႊတ္ေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ရွိတယ္ဆုိတာကို ခရစ္ယာန္ 
တုိင္းက သိရွိနားလည္ၾကတယ္။ ဘုရားက အၿမဲတမ္းခြင့္ 
လႊတ္ေပးတယ္။ က႐ုဏာသနားျခင္းကို ျပသေပးတယ္။ 
ေျဖာင့္မတ္သူ အမ်ားၾကီးထက္ အျပစ္သားတစ္ေယာက္ 
ေနာင္တရတာကို ဘုရားသခင္က ပုိၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ပါတယ္။ ဘု 
ရားသခင္ဆီမွာ ေနာင္တတရားနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အျပစ္ခြင့္ 
လႊတ္ျခင္း ေတာင္းခံတဲ့သူက ဘုရားက ခြင့္မလႊတ္ဘူးဆုိတာ 
မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္က ေတာင္းဆုိမႈ 
ေတာ့ရွိတယ္။ မ်ားမ်ားခံစားရရွိတဲ့သူက မ်ားမ်ားေပးရမယ့္ 
သေဘာ။ မ်ားမ်ားအခ်စ္ခံရတဲ့သူက သူမ်ားကိုလည္း မ်ား 
မ်ား ျပန္ခ်စ္ရမယ္။ အမ်ားၾကီး ခြင့္လႊတ္ခံရသူကလည္း 
သူမ်ားကို အမ်ားၾကီးျပန္ခြင့္လႊတ္ေပးရမယ္။ မိမိနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ 
သူရဲ႕အျပစ္ကို ခြင့္မလႊတ္ေပးရင္ ဘုရားရွင္ဆီကေနလည္း
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းကုိေတာင္းခံဖုိ ႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။
ဘုရားက ခြင့္လႊတ္သလုိ ျပန္ၿပီးခြင့္လႊတ္ေပးဖုိ႔ကိုေတာ့ 
ေတာင္းဆုိတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြေျပာတာရွိတယ္။ ငါဘယ္ 
ေတာ့မွ သူ႕ကိုခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ဘူး ဆုိၿပီးအျပစ္ကို ခ်ည္ထား 
တယ္။ ဒါဟာတံခါးကို ပိတ္လုိက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။

 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က ဘယ္သူေတြလဲ စဥ္းစားၾကည့္ရ 
ေအာင္ပါ။ “အုိအဖ၊ က်ေနာ္ေတာ့ ဒါကို မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ သူတုိ႔ 
က က်ေနာ္အေပၚ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပဳမူတတ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ 
ကို က်ေနာ္ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ဘူး”။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို မျပဳႏုိင္ဘူး 
ဆုိရင္ေတာင္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေအာင္ ဆုေက်းဇူးကို ေတာင္းခံရ 
မယ္။ ေမတၱာမွာ အသြားအျပန္ရွိသလုိ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမွာ 
လည္း အသြားအျပန္ သေဘာတရားရွိတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္း 
ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းဟာလည္း ေက်းဇူးေတာ္ 
တစ္ပါးပဲ။ အဲ့ဒီေက်းဇူးေတာ္ကို ဘုရားသခင္က လူတုိင္းကို 

ေပးထားတယ္။ စကားေလးတစ္ခြန္းအားျဖင့္၊ ေပြ႕ဖက္လုိက္ 
ျခင္းအားျဖင့္၊ ေနာက္ဆံုး အျပဳံးေလးနဲ႔ေတာင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ 
ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ျပသလုိ႔ရပါတယ္။ ကြ်နု္ပ္တုိ႔ရရွိတဲ့ ခြင့္ 
လႊတ္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ သူတစ္ပါးရဲ႕ အျပစ္အမွား ေတြ 
ကိုလည္း သင္ပုန္းေခ်လုိက္ၾကရေအာင္ပါ။

(ဧၿပီလ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္ 
တဲ့ “ေႏွာက္ယွက္ျခင္းအမႈတုိ႔၌ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေစဘဲ မ 
ေကာင္းဟူသမွ်မွ ကင္းလႊတ္ေစပါ” ဆုိတဲ့ ဆုေတာင္းစကား 
ကို ေထာက္႐ႈၾကည့္ရေအာင္။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာကို 
စတဲ့အခါမွာ အျငိမ္ေလးနဲ႔ စတယ္။ ဘုရားရဲဲ႕စီမံကိန္း အလုိ 
ေတာ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ၾကားမွာ ျပည့္စုံေစဖုိ႔ ေတာင့္တခ်င္စိတ္ 
ျဖစ္ေစတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္အစားအစာကို ေတာင္း 
ေလွ်ာက္တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္သူတစ္ပါးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ပတ္ 
သက္မႈကို ဦးတည္လုိက္တယ္။ အတၱနဲ႔ မကင္းတဲ႔လူ႔သ 
ေဘာကို သူတစ္ပါးဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ေနတတ္ေအာင္ လမ္း 
ေၾကာင္း ေပးတယ္။ အျပစ္ေတြအတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို 
ေတာင္းခံ႐ုံမက မိမိကိုယ္တုိင္ကလည္းအျပစ္ခြင့္လႊတ္ေပးဖုိ႔ 
ေတာင္းဆုိ ထားျပန္တယ္။ အဖခမည္းေတာ္ႏွင့္ အျပန္ 
အလွန္ စကားေျပာတဲ့ ပံုစံနဲ႔ဆုေတာင္းတဲ့ ဒီေမတၱာရဲ႕ 
ေနာက္ဆံုးမွာ မေကာင္းမႈထဲကို မက်ေရာက္ေစဖုိ႔ေတာင္း 
ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

 မူရင္း ဂရိဘာသာစကားရဲ႕ ဆုိလုိရင္းကိုေတာ့ 
အတိအက်ေျပာဖုိ႔ခက္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းဘာသာျပန္ဆုိမႈ 
ေတြမွာလည္း အားနည္းခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ ဆုိလုိ 
တဲ့သေဘာတရား၊ အႏွစ္သာရကိုေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔နားလည္ 
ၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိဆုိရင္ ဒီစကားက နဲနဲအထင္လဲြစရာ 
ရွိတယ္။ Do not lead us into temptation စံုစမ္းေႏွာင့္ 
ယွက္ျခင္းထဲကို မပို႔ေဆာင္ပါနဲ႔လုိ႔ အဓိပၸါယ္ေကာက္လုိ႔ရ 
တယ္။ ဘုရားကပဲ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို စံုစမ္းျခင္းထဲကို ပုိ႔သလုိလို 
အထင္မွားစရာ။ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာကို ဘယ္လုိအစ 
ပ်ိဳးထားလဲသိတယ္ေနာ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အဖလုိ႔ ေခၚတထားတာ။ 
အဖျဖစ္သူက သူ႕သားသမီးေတြကို မေကာင္းမႈေတြထဲက် 
ေစပါ႔မလား။ နတ္ဆုိးေထာက္ေခ်ာက္ထဲကိုေရာ တြန္းပို႔ပါ႔မ
လား။သားသမီးေတြကိုစံုစမ္း၊ စမ္းသပ္ရတာကို ေပ်ာ္ေမြ႕ 
ေနတဲ့ဘုရားမဟုတ္ဘူး။ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံရတယ္ဆုိဦး။ ဒါ 
ကို ဘုရားက ေနွာင့္ယွက္တယ္လုိ႔မေျပာနဲ႔။ ဘယ္သူကိုမွမ 
ေကာင္းျဖစ္ေစဖုိ႔မစံုစမ္းဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဖက္က ရပ္တည္တဲ့ 
ဘုရားက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို ဆန္႔က်င္ဖက္ ဘယ္ေတာ့မွျပဳမွာမ 
ဟုတ္ဘူး။

 စံုစမ္းျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္းဆုိတဲ့ ကိစၥေတြကိုေယဇူး 
သခင္ရဲ႕ဘ၀မွာေတာင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာပဲ။ လူလုိပဲဘုရား 
ေတာင္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံရတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 

ေကာင္းကင္ဘံု၌ ဆုေတာင္းေမတၱာ သီကုိရွင္း

စာမ်က္ႏွာ ၄ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အသက္တာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေပ်ာက္မရွေစဘဲ 

၀န္ထုပ္ကို သယ္ေဆာင္လွ်က္ရွိဟု ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မိန္႔
 ဒုကၡကို ၉၉.၉၉ ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ
လူသားမ်ားမႀကိဳက္၊ မႏွစ္သက္ၾက။ ဒုကၡ 
ၾကား၌ျပံဳးရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရား 
ေက်းဇူးေတာ္ ခြန္အားျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္လာ 
သည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အေကာင္း 
ဆုံးလက္ခံၿပီး၊ ျပံဳးတတ္ေအာင္ႀကိဳးစားရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အသက္ 
တာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမေပ်ာက္မရွေစဘဲ ဘဝ 
ဝန္ထုပ္ကိုသယ္ေဆာင္ရမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္းသည္ ေယဇူးသခင္ တပည့္ေတာ္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္ လမ္းမခဲြမီ ေပးထားခဲ့ေသာလက္ 
ေဆာင္မြန္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို 
ေသာ္ လမ္းခဲြျခင္းသည္အလြန္ခံစားနာက်င္
ရသည္။ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဧဝံေဂ 
လိတရားကို ေဟာၾကားရာတြင္ အခက္အခဲ၊ 
ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မူမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾက 
သည္။ ထိုအခက္ခဲမ်ားကို တပည့္ေတာ္ႀကီး 
မ်ားက ေနာက္ဆုံးညစာစားပဲြတြင္ေယဇူးသ
ခင္ေပးခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ အားယူကာ 
ေျဖသိမ့္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ဒုကၡႏွင့္စုံစမ္းမႈျပည့္နက္ေနေသာ
ဘဝသည္ အေပၚယံမွ် ဆင္ျခင္ပါက ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးမဲ့ေနသကဲ့သို ့ထင္ျမင္ရသည္။ သို ့ 
ေသာ္မဂၤလာတရား ရွစ္ပါးအနက္ ေနာက္ 
ဆုံးမဂၤလာတရားျဖစ္ေသာ လူတို႕သည္ ငါ့ 
အတြက္ေၾကာင့္ သင္တို ့ကိုေစာ္ကားညွဥ္း 
ဆဲၿပီး မဟုတ္မမွန္ဘဲအ မ်ဳိးမ်ဳိးျပစ္တင္႐ႈတ္ 
ခ်ၾကေသာအခါ သင္တို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက 
၏။ ရႊင္လန္းဝမ္းျခင္းရွိၾကေလာ့ဟု ေယဇူး 
သခင္၏ ခြန္အားျဖစ္ဖြယ္မိန္႕ျမြတ္ခ်က္ ရွိ 
သည္။ (ရွင္မာေတဦး ၅း၁၁) ေယဇူးသခင္ 
၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ေဆာင္သည္ တပည့္ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္ 

စက္ျခင္း၊ အတိဒုကၡေရာက္ျခင္းမ်ား၌ အ 
က်ဳံးဝင္သြားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို 
ေသာ္ အတြင္းစိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမရွိခဲ့ပါလွ်င္ 
ခံႏိုင္ရည္ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ အေျပာ က်ယ္ 
ေသာပင္လယ္ႀကီးသည္ နက္ရွိဳင္းလွေသာ 
ေၾကာင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ လိွဳင္းလုံးထ 
ၾကြရိုက္ခတ္ေနေသာ္လည္း ေရမ်က္ႏွာျပင္ 
၏ ေအာက္၌ မူတည္ၿငိမ္လွ်က္ရွိသည္။ ဤ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အဘယ္သူမွ် မေႏွာက္ 
ယွက္ႏိူင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ေဆာင္ 
မြန္ျဖစ္သည္။ 

 ေယဇူးသခင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေျပ 
ျပစ္ျခင္းသည္ ဤတည္ၿငိမ္ေသာ အေတြ ့ 
အၾကံဳကို ခံစားရသည္။ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
သည္ မည္သည့္ အခက္အခဲ၊ မည္သည့္ အ 
တိဒုကၡမ်ား ေရာက္ေစကာမူ ေပ်ာက္ပ်က္ 
သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ ေယဇူး သခင္ႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ရွင္သန္ေသာ္လည္း အတိ ဒုကၡ၊ စုံ 
စမ္းမႈမ်ားႏွင့္ မလဲႊမေရွာင္ႏိူင္ေပ။ ဤလမ္း 

စဥ္သည္ ဒုကၡၾကား၌ ရဟႏၱာ သူေတာ္သူ 
ျမတ္မ်ား ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ သစၥာမပ်က္၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမမဲ့ေစဘဲ အဘယ္သို႔ ေက်ာ္ 
လႊား ျဖတ္သန္းရွင္သန္ခဲ့သည္ကို နားလည္ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရဟႏၱာတို႕ 
သည္ မိမိတို႔အား ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္မည့္ 
လူသတ္ကြင္းသို႔ သြားရာတြင္ မဂၤလာ 
ေဆာင္ ဧည့္သည္ အျဖစ္သြားေရာက္ သကဲ့ 
သို႔ စိတ္အား တက္ၾကြ ေနခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ 
သည္။ 

 ဤေယဇူးသခင္ ေပးေသာနက္ 
ရွိဳင္းလွသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုလူတုိ ့ နည္း 
ဟန္ျဖစ္မရယူႏိူင္ေပ။ ဥပမာျပရေသာဆရာ 
ဝန္ထံသြား၍ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကို ျမစ္တား 
ေပးေသာ ေဆးမ်ားဝယ္ေသာက္ လိုက္သ 
ကဲ့သို႔ မရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဤ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္မွကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့အတြက္ အင္အားျဖစ္ေစ 

ပါ သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သူသိခဲ့ကြ်မ္း 
ခင္မင္ခဲ့ရေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအေၾကာင္း
ကိုရွင္းျပပါသည္။ သူ၏မိတ္ေဆြသည္ အ 
လြန္အလုပ္ႀကိဳးစားသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
႐ုတ္တရက္ေန ထိုင္မေကာင္းျဖစ္လာျပီး၊ 
သူ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္္ခဲ့ေသာအ လုပ္မ်ား 
အားလုံးကိုရပ္လိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ 
သည္စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ ဂနာမ ျငိမ္ျဖစ္ 
ျခင္း မ်ားမခံစားရ။ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ရွိပါ 
သည္။ ဤသို႔လက္ခံႏိုင္ျခင္းသည္ ခရစ္ 
ယာန္ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ ေယဇူးသခင္ 
ေပးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ဆင့္ 
ပြား သယ္ေဆာင္ရန္ သင္ၾကား ေပးေန 
သည္။ စိတ္ရွည္သီးခံတတ္ရန္ သင္ၾကား 
သည္။ စိတ္ရွည္သီး ခံပါဟူေသာ စကားလုံး 
သည္ ခရစ္ယာန္တို႔၏လက္သုံး စကားျဖစ္ 
ရမည္။ ခရစ္ယာန္ မပီသပါက စိတ္ရွည္ 
သီးခံျခင္းကို နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ 
တစ္နည္းဆိုေသာ္ ဒုကၡၾကား၌ တည္ျငိိမ္ စြာ 
ျဖင့္ေရွ့ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္း ျဖတ္သန္း ႏိုင္ 
ရမည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ဳိးႏွင့္ၾကံဳလာတိုင္း ေဒါႏွင့္ 
ေမာႏွင့္ ေပါက္ကဲြတုန္႔ျပန္ ေနလ်င္ ဘ၀၌ 
တစ္ခုခု လဲႊေခ်ာေနေပၿပီ။ စိတ္မဆိုးရန္၊ 
ခံစားခ်က္ကို ဖိႏွိပ္ထားရန္ မဆိုလိုပါ။ သို႔ 
ေသာ္ ဘ၀၏ အဆင္မေျပမူမ်ား၊ အဖုအ 
ထစ္မ်ား၊ ခလုတ္ကန္သင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳလာ 
ေသာ္လည္း ေယဇူးသခင္ေပးခဲ့ေသာ ျငိမ္း 
ခ်မ္းေရး၌ရွင္သန္ေနသူသည္ အဘယ္သို႔ 
အေကာင္းဆုံး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္၊ အ 
ဘယ္သို႔အေကာင္းဆုံးတုန္႔ ျပန္မည္ကို သိ 
ၾကသည္ဟု ေထာက္႐ႈ ေဟာၾကားသြားခဲ့ 
ပါသည္။  

ဖိုးစပ္စု

လူေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ဘုရားသခင္က ပိုနားလည္ 
တယ္ဆုိတာကိုသိရတယ္။ ဘုရားသခင္က ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အ 
ခ်ိန္လည္း တုိ႔နဲ႔အတူရွိတယ္။ စံုစမ္းခံရခ်ိန္မွာလည္းတုိ႔နဲ႔အ
တူရွိတယ္။ အျပစ္ျပဳလုိ႔ က်႐ံႈးလဲက်သြားရင္လည္းေဘးနား
မွာဘုရားရွိေနတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူဟာကြ်ႏု္ပ္
တုိ႔ရဲ႕ဖခင္ျဖစ္လုိ႔ပဲ။ ဒီေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကိုဘယ္ေတာ့မွေႏွာင့္

ယွက္ျခင္းထဲမွာ ပစ္ထားမွာမဟုတ္ပါဘူူး။ ဘုရားသခင္ဟာ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ခံရခ်ိန္မွာ ႏွစ္သိမ့္ရာအရွင္ျဖစ္ 
ပါတယ္။ အျပစ္ရဲ႕ေသြးေဆာင္ျခင္းထဲကိုေႏွာင့္ယွက္ခံရတဲ့
အခါမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ေဘးနားမွာ ဘုရားရွိျခင္းကို သတိရပါ။ 
ဒီလုိ ေႏွာင့္ယွက္ ေသြးေဆာင္ျခင္းကေန ကင္းေ၀းေစဖုိ႔ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ေရာက္လာခဲ့ရင္ 
လည္း တစ္ေယာက္ထဲအထီးက်န္စြာပစ္ထားခံရတာမဟုတ္

ဘူးဆုိတာကိုအမွတ္ရပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ အျပစ္ေတြအတြက္ 
ခရစ္ေတာ္ဟာ လက္၀ါးကားတုိင္ထက္မွာ ပူေဇာ္ေပးသြားခဲ့ 
တယ္။ ကားတုိင္နဲ႔ေျဖလႊတ္ခဲ့သလုိ စံုစမ္းျခင္း ကားတုိင္ကို 
လည္း တည္ၿငိမ္စြာ ခံထမ္းႏုိင္ဖုိ႔ဘုရားသခင္ဆီမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကရမယ္။

(ေမလ ၁ ရက္၊၂၀၁၉)

သီကုိရွင္း

စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ အဆက္

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္သည္ စိန္ပီတာရင္ျပင္တြင္ လွည့္လည္ကာ လူထု 
ပရိသတ္အား ႏႈတ္ဆက္စဥ္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ 
ကေလးငယ္ ၈ ေယာက္အား သူ၏ ကားငယ္ေလး ေပၚတြင္ 
စီးႏွင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
 ဤသို႔ျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် 
ေနထိုင္သူမ်ားအား စာနာေပးရန္ လက္ေတြ႕ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ 
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ စစ္ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူမ်ားစြာ 
တို႕သည္ ဥေရာပတိုက္သို႔ ထြက္ေျပးလာလ်က္ရွိရာ ထိုသူမ်ားအား 
လက္ခံေနရာေပးရန္ အခက္အခဲ မ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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မာသာထေရဇား၏ ဘ၀ႏွင့္ က်င့္စဥ္အတြက္ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္လ်က္  

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ေတာင္းေလွ်ာက္
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
မာသာ ထေရဇား ၏ ေမြးရပ္ေျမ မက္ဆီဒုိးနီး 
ယား သုိ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၇  ရက္ေန႔၌ 
သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ 
သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ သုိးထိန္း ခရီးစဥ္ 
အ ေနႏွင့္္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါး လာ 
ေရာက္ျခင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ 
 ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ထုိ 
ေဒသ၌ ၁၀ နာရီခန္႔အ လည္အပတ္ 
ျပဳခဲ့ရာတြင္ ရဟႏၲာ မာသာ ထေရဇား အား 
ဂါရ၀ျပဳရန္၊ အထိမ္းအမွတ္ရွိရာသုိ႔သြားေရာ
က္စဥ္ ေအာက္ပါကဲ့သုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ 
"ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင့္ ကရုဏာရွင္ ျဖစ္ 
ေတာ္မူေသာ အဖဘုရားသခင္၊ မာသာ 
ထေရဇား၏ ဘ၀ႏွင့္က်င့္စဥ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
အတြက္ ေပးေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္ ေက်းဇူး 
တင္ပါသည္။
ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ အဆုံးမရွိေသာေျမွာ္ျမင္ 
ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ  
အဆင္းရဲဆုံးေသာ လူသားမ်ား အလယ္ 
ကုိယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္ကုိ 
သက္ေသျပသေစရန္ သူမအား ေခၚေတာ္ 
မူခဲ့ေပ သည္။
သူမသည္ အလိုအပ္ဆုံးေသာ သူမ်ား အ 
တြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ အရာမ်ားကုိ 
ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္မွာ၊ သူေတြ႔ဆုံရေသာ ထုိလူ 
မ်ား၌ ဘုရားသားေတာ္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ 
ျမင္ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အား က်ိဳးႏြံ နာ 
ခံျခင္းအားျဖင့္ သူမသည္ တရားမွ်တမႈကုိ 
ဆာငတ္သူမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ေတာင္း 
ေလွ်ာက္ ေအာ္ဟစ္သည့္ အသံျဖစ္လာခဲ့ 

သည္။ ရွင္ေယာဟန္ဧဝံေဂလိက်မ္း ၁၉း၂၈ 
တြင္ ကုိယ္ေတာ္ေၾကြး ေၾကာ္ခဲ့သည့္ ငါ ေရ 
ငတ္သည္ဟူေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကား 
ကုိ ဖြင့္ဆုိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ မာသာ၏ 
ကရုဏာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားျဖင့္ ကား 
တုိင္ ေပၚမွ ေယဇူး၏ ဆာငတ္မႈကုိ ေျပေစခဲ့ 
ေပသည္။ 
အို ရဟႏၱာ မာသာထေရဇား ဆင္းရဲသား 
တုိ႔၏မိခင္၊ အသင္ေမြးဖြားခဲ့၊ ေနထုိင္ခဲ့ 
ေသာ ဤၿမိဳ႕၊ ဤေျမေဒသအတြက္ ဘုရား 
သခင္ထံ အထူး ဆုေတာင္း ေပးပါရန္ 
ေတာင္း ခံလုိပါသည္။ မာသာသည္ ဤေျမ 
ေဒသတြင္ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာ ခံယူခဲ့ 
ကာ ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ 
ေတာ္ကုိ မိသားစုႏွင့္ ယုံၾကည္သူ အသုိင္း 
အ၀ုိင္းထံမွ စတင္ၾကား နာခဲ့ေလၿပီ။ ဤ 
ေနရာမွပင္ လုိအပ္မႈမ်ားေနသူ၊ ဆင္းရဲႏြမ္း 
ပါးသူ၊ အကူအညီမဲ့ေနသူ တုိ႔ကုိ စတင္ျမင္ 
ေတြ႔ခဲ့ေလၿပီ။ ထုိသုိ႔ အလုိအပ္ဆုံးသူမ်ားကုိ
ကူညီေဖးမတတ္ရန္ မိဘမ်ားထံမွ သင္ယူခဲ့ 
ေလၿပီ။ ဤေနရာမွပင္ သီလရွင္ဘ၀ျဖင့္ 
သာသနာျပဳရန္ ခရစ္ေတာ္၏ ေခၚသံကုိ 
ၾကားခဲ့ေလၿပီ။
သုိ႔ျဖစ္၍ ဤေနရာမွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေတာင္းခံ 
ၾကပါ၏၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း မ်က္ေမာက္ 
ေခတ္တြင္ မတရားမႈ ခံေနရသူ၊ ဖ်ားနာသူ၊ 
အပယ္ခံရသူ၊ ဆင္းရဲငတ္မြတ္သူမ်ား၏ ငုိ 
ေၾကြးသံမ်ားကုိ သတိျပဳ အာရုံစုိက္တတ္ 
သည့္ ေက်းဇူးေတာ္ ကုိရရွိၾကပါမည့္ အ 
ေၾကာင္း သခင္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ေတာင္း 
ေလွ်ာက္ေပးေတာ္မူပါ။ 
အကူအညီ လုိအပ္မႈမ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား 

ေမာ္ၾကည့္ေနၾကသူတုိ႔၏ မ်က္လုံးမ်ားထဲ 
တြင္ ခရစ္ေတာ္ကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ ေစရန္၎၊ 
လူတုိင္းအထဲတြင္ရွိေသာ ဘုရားသခင္ကုိ 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိး ႏုိင္ရန္၎၊ ေနရပ္စြန္႔ခြါရသူမ်ား၊ 
ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္မတရားမႈ ခံစားေနရေသာသူ 
တုိ႔တြင္ ခရစ္ေတာ္ကုိ သတိထားမိေစရန္၎ 
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေက်ဇူး  
ေပးသနား ေတာ္မူပါေစ။ ယေန႔ကမၻာတြင္ 
ထုိသုိ႔ေသာ လူသားမ်ားအတြက္ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္  
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၏ အမွတ္လကၡဏာ အျဖစ္ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဘုရားရွင္ အသုံးျပဳ ေတာ္မူပါ 
ေစ။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာသည္ ႏႈတ္ႏွင့္ 
ေျပာဆုိမႈမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ၊ စစ္မွန္စြာ လက္ 
ေတြ႕က်က် ျပသႏုိင္ေစပါ။ သုိ႔ျဖင့္ အေျခ 
အေန အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ အခက္ႀကံဳေနေသာ သူ 
မ်ားထံသုိ႔လည္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္သည့္ 
သက္ေသကုိ ျပသကာ၊ သတင္းေကာင္း 
ေၾကညာရန္ ၀တၱရားရွိေသာ ကက္သလစ္ 

သာ သနာေတာ္အေနျဖင့္  လူသားအားလုံး 
ကယ္တင္ျခင္း ရေစရန္ ေက်းဇူးေပးေတာ္ 
မူပါေစ။ 
ထုိ႔အျပင္ ဤေဒသ အသင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ 
ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္လုိက္ သုိးမ်ား၊ 
သုိးထိန္းမ်ား၊ အမႈေတာ္ ေဆာင္မ်ားသည္ 
လည္း တရားမွ်တျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ သနား 
က႐ုဏာျပသျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ အေစ 
ခံျခင္းမ်ား အားျဖင့္ သက္ေသခံ ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏုိင္ ၾကေစရန္ ရဟႏၲာ မာသာထေရဇားမွ 
ဤၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳ့သူ/သားမ်ားအတြက္ ဆု 
ေတာင္း ေပးပါ။ သုိ႔ျဖင့္  သူတစ္ပါးကုိ ေစ 
စားရန္မဟုတ္၊ အေစခံရန္၊ အမ်ားအား အ 
သက္ေပးရန္ ၾကြလာ ေတာ္မူေသာခရစ္ 
ေတာ္၏ တပည့္စစ္မ်ားျဖစ္လာၾကေစပါ 
မည့္အေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ 
ျမတ္၌ ဆုေတာင္းပါသည္။ အာမင္။
 Ref: Zenit

ဘာသာျပန္ - စစၥတာဒဲနစ္ ဂ်ာေတာင္ (SJA)

 မာသာထေရဇား၏ ေမြးရပ္ေျမ 
ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ မက္ဆီဒုိးနီးယားျပည္၊ 
စကုပ္ေဂ်ၿမိဳ႔၌ ခရစ္ယာန္မ်ား စည္းလုံး ညီ 
ညြတ္ေရးဆုိင္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ စုေ၀း 
လ်က္ရွိေနေသာ လူငယ္မ်ားအားေျပာၾကား
လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

"စိတ္ကူး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႀကီးလြန္းတယ္လုိ႔ 
ဘယ္ေတာ့မွ မရွိဘူးဆုိတာကၽြႏု္ပ္ေျပာခ်င္
တယ္။ လူႀကီး၊ လူငယ္မဆုိ  ရည္ရြယ္ ေမွ်ာ္ 
မွန္းခ်က္ထားဖုိ႔ စြမ္းရည္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံး 
ေနၾကတာ အခုေခတ္ရဲ့ ျပသနာတစ္ခုပဲ။ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးလည္း မထားဘူး၊ 
ေသးေသးလည္း မထားဘူး။ တစ္စုံတစ္ 
ေယာက္က၊ လူငယ္တစ္ေယာက္ က ေမွ်ာ္ 
မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မထားဘူး၊ မရွိ 
ဘူးဆိုရင္၊ အဲဒီလြတ္ေနတဲ့ စိတ္ေနရာမွာ 
ညည္းညဴမႈေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့မႈ 
ေတြ အစားထုိး၀င္ခ်လာေတာ့ မွာပဲ။

မာသာထေရဇားကုိ ၾကည့္ပါ။ သူေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ မရပ္မနား ထား 

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ မွ လူငယ္မ်ားအား စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထားၾကရန္ တုိက္တြန္း

ခဲ့တယ္။ စိတ္ကူးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အႀကီးႀကီး 
ေတြထားၿပီး၊ ႀကီးမားတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ 
ႀကီးမားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ျပသခဲ့တယ္။ 
သူ႔ရဲ့ ေမြးရပ္ဒီေျမမွာ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ 
ခဲ့ေပမယ့္ ဒီေျမမွာပဲ ရပ္တန္႔ မေနခဲ့ပါဘူး။ 
သူက ဘုရားသခင္ရဲ့ လက္ေတာ္ထဲက အ 
သုံးေတာ္ခံ စုတ္တံတစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ 
တာပါ။ ဒီစိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္အတုိင္း သူ 
ပုံေဖာ္ခဲ့တယ္။ သူအပ္ႏွံခဲ့တယ္၊ ယုံၾကည္ခဲ့ 

တယ္၊ ဒုကၡေတြခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ 
ဘယ္ေတာ့မွ အ႐ႈံးမေပးခဲ့ဘူး။ အဲဒီအခါမွာ 
ဘုရားသခင္က တကယ္ပဲ မာသာ ထေရ 
ဇားဆုိတဲ့ ကညစ္တံနဲ႔ အံ့မခန္း စာမ်က္ႏွာ 
မ်ားစြာ ေရးသြားတာကုိ ေတြ႔ၾကရတယ္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ့ စိတ္ကူး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
လက္လြတ္ ဆုံး႐ႈံးမခံဘဲ၊ ဘုရားသခင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိေပးခ်င္တဲ့ အသစ္အသစ္ေသာ 
အရာမ်ားကုိ အရယူၾကပါစုိ႔။ သင္ဟာဘ၀ 

မွာ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အလွည့္ အေျပာင္း 
ေတြ အမ်ားႀကီးေတာ့ ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မယ္၊ 
ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကုိရင္ဆုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ပုိေကာင္းတဲ့ 
အခြင့္အေရးသဖြယ္ ေျပာင္းလဲဖန္တီးယူ ဖုိ႔ 
က ပုိၿပီးအဓိကက်ပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္ ထဲနဲ႔ေတာ့ တြန္းလွန္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ 
ဘူး။ 

ဒီေတာ့ အတူတကြ ရည္မွန္းခ်က္ထားၾကဖုိ႔
ကအေရးႀကီးျပန္တယ္။ မင္းတုိ႔ ဒီေန႔၊ ဒီေန 
ရာမွာ ဘာအတားအဆီးမွမထားဘဲ အတူရွိ 
ေနၾကတဲ့ပုံစံမ်ိဳးေပါ့။ သူတစ္ပါးကုိ မဆန္႔ 
က်င္ဘဲ အတူတကြ ရည္မွန္းခ်က္ထားၾကပါ။ 
မိမိဘာသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲဆုိရင္ 
မေရရာမႈေတြ၊ မျဖည့္ဆည္းႏုိင္မႈေတြ  ႀကံဳရ 
ႏုိင္တယ္။ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ဆုိ 
တာ စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ရတာမ်ိဳးပါ။" ဟူ၍ 
အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

    Ref: Zenit News
ဘာသာျပန္ - စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

OSC - CBCM



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ခရစ္ေတာ္၏မယ္ေတာ္ မာရိယာ၏ ေမြးေန႔အား National Holiday အျဖစ္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ 
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးျခင္း

 စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကုိ 
ေယဇူးဘုရားရွင္၏ မယ္ေတာ္ မာရိယာရဲ႕ 
ေမြးေန႔အျဖစ္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ 
အတြင္းမွာ က်င္းပၾကပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကုိ 
မယ္ေတာ္မာရိယာအား သဒၵါၾကည္ညိဳလြန္း 
တဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာေတာ့ တႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ အား 
လပ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ မယ္ေတာ္ 
မာရိယာအား ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ပြဲေတြကို က်င္းပ 
တတ္ၾကပါတယ္။ 

 အခု အာရွအတြင္း ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္အမ်ားဆုံး ေနထိုင္တဲ့ ဖိလစ္ပုိင္ 
ႏုိင္ငံမွာလည္း အဲဒီ စက္တင္ဘာ လ ၈ ရက္ 
ေန႔ ကုိ မယ္ေတာ္မာရိယာအား ဂုဏ္ျပဳတဲ့ 
အေနျဖင့္ တႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အားလပ္ရက္ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖုိ႔ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္က 
အတည္ျပဳလိုက္ပါၿပီ။ ေနာက္ ဆုံးအဆင့္ 
အေနျဖင့္ သမၼတဒူတာေတးရဲ႕ လက္မွတ္ 
ထုိး အတည္ျပဳေၾကျငာေပးဖုိ႔သာ လုိပါေတာ့ 
တယ္။ သမၼတႀကီး လက္မွတ္ထုိး ေပးၿပီးရင္ 
ေတာ့   ဒီလုိ မယ္ေတာ္မာရိယာအား ဂုဏ္ျပဳ 
တဲ့ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အားလပ္ရက္ ဟာ 
ဒုတိယေျမာက္ မာရိယမ္းအားလပ္ရက္ ျဖစ္ 

လာပါလိမ့္မယ္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကလည္း မယ္ေတာ္ 
မာရိယာအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဒီဇင္ 
ဘာလ (၈) ရက္ေန႔၊  အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္ 
မူေသာ သခင္မပြဲေန႔အား ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
non-working holiday အျဖစ္ ဥပေဒျပဳကာ 
သမၼတ ဒူတာေတး ကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ 

ထုိး ေပးခဲ့ၿပီး တရားဝင္ အားလပ္ရက္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

 အခုလုိ မာရိယမ္းအားလပ္ရက္ကုိ 
တရားဝင္သတ္မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေယဇူး 
ဘုရားရွင္၏ မယ္ေတာ္မာရိအား သဒၶါၾကည္ 
ညိဳျခင္း အျပည့္အဝနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ေပး 
ႏုိင္ လာၾကမယ္လုိ႔ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ 

အမတ္ Rodolfo Farinasက UCAN news 
ကုိ ေျပာျပလာပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ 
ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ ကုိယ္တုိင္ ဒီ မာရိယမ္း 
သဒၶါ ၾကည္ညိဳျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝ 
အသက္တာမွာ စစ္မွန္တဲ့ (ခရစ္ယာန္)
ဘာသာေရး အႏွစ္သာရေတြကုိ က်င့္ၾကံ 
လာႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္လုိ႔လည္း စိန္ 
ဘက္နက္ဒင္း အသင္းဂုိဏ္းဝင္ သီလရွင္ 
ႀကီး Mary John Mananzan က သူမ 
ဆႏၵကုိ ေျပာဆုိ လာပါတယ္။ အလားတူပဲ 
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္မ်ားကလည္း အလားတူ ေမွ်ာ္ 
လင့္ လ်က္ရွိေနပါတယ္။

 သုိ႔ေသာ္လည္း အနားယူသြားၿပီး 
ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး Archbishop 
Fernando Capalla ကေတာ့ ဒီလုိ ကက္သ 
လစ္ပြဲေတာ္သန္႔သန္႔ကုိ ႏုိင္ငံေရးမွာ ကစား 
ေလသလားလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။

(aleteia.org မူရင္းသတင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ 
ျပသည္။)

ဒိုမီနီကန္ကုိရင္

ပါကိစၥတန္နိုင္ငံ တြင္ခရစ္ယာန္သခ်ဳိၤင္းမ်ားပင္ဖ်က္ဆီးခံေနရ
 ေယဇူးသခင္က လူတို႔သည္ ငါ့ 
အတြက္ေၾကာင့္သင္တို႔ကို ေစာ္ကား ညွဥ္း 
ဆဲျပီး၊ မဟုတ္မမွန္ဘဲအမ်ဳိးမ်ဳိးျပစ္ တင္ရႈတ္ 
ခ်ၾကေသာအခါ သင္တို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက 
၏ဟု မိန္႔့ျမြတ္ခဲ့ပါသည္။ (ရွင္မာေတဦး ၅း 
၁၁) ထို႔အတူ သင္တို႔၏ ရန္သူကို ခ်စ္ၾက 
ေလာ့။ သင္တို႔ကုိ ႏွိပ္စက္ ညွဥ္းဆဲေသာ 
သူတို ့အတြက္ဆုေတာင္းေပးၾကေလာ့။ သို႔  
မွသာ သင္တို ႔သည္ ဆိုးသူႏွင့္ ေကာင္းသူတို 
အေပၚ၌မိမိ၏ ေနကို ထြက္ေစေတာ္မူ၍ 
ေျဖာင့္ မတ္သူ၊ မေျဖာင္မတ္သူတို ့အေပၚသိ႔ု 
မိုးကို ရြာေတာ္မူေသာ၊ ေကာင္း ကင္ဘုံ၌ 
ရွိေတာ္မူသည့္သင္တို႔အဖ၏ သားသမီးမ်ား 
ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု လည္းမိန္ ့ၾကားထား 
ပါသည္။ (ရွင္မာေတဦး ၆း၄၄-၄၅) ဖတ္ရူ၊ 
ၾကားနာရ၊ ေထာက္ရူရသည္မွာ လြယ္ကူလွ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕၌ကားအ 
ေတာ္မလြယ္ကူလွေပ။ 

 ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၌ ၿပီးခဲ့ေသာ ပါ 
စကား တနဂၤေႏြေန ႔က အၾကမ္းဖက္သူတို ့ 
၏ ဗုံးခဲြတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပါစကားပြဲ 
မစၧတရား ပါ၀င္ပူေဇာ္ ေနၾကေသာဘာသာ 
တူမ်ားအနက္မွ (၃၀၀) ရာေက်ာ္ေသဆုံးရ 
သည့္ အျဖစ္ႏွင့္သတင္းသည္ ယေန႕ထိ 
တိုင္တအုံအုံ၊ တေႏြးေႏြးျဖစ္ေန၊ ေျပာမဆုံး 
ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိ 
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ရွိေနရန္၊ မေမ့ 
ေပ်ာက္ႏုိင္ေအာင္လည္း ေနာက္ဆက္တဲြ 
အႏုၾကမ္းစီးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လူနည္းစု 
ခရစ္ယာန္မ်ားက ခါးစည္းခံေနၾကရသည္။ 

ရန္သူကိုခ်စ္ရန္ ႀကိဳးစားပါသည္။ သို ့ေသာ္ 
အခ်စ္ခံရေသာ သူတို႔ဖက္က အခ်စ္ကိုခံ 
ယူ၍ တူညီေသာတုန္႔ျပန္မႈမဟုတ္ေသာ္ 
လည္း ယခင္ကဲ့သို႔ အတူတကြယွဥ္တဲြေန
ထိုင္ႏိုင္ေသာအေျခအေနသို ့ျပန္လည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ေပးကလည္း ေက်နပ္ခြင့္လႊတ္ေမ့ 
ေပ်ာကႏိုင္ပါဦးမည္။

 ယခုကား ထိုသို႔မဟုတ္။ ရာစုႏွစ္ 
တစ္ခုမွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ သခၤ်ဳိင္းဂူ 
(၃၈)တြင္ ထုလုပ္ (စိုက္ထူ) ထားေသာ 
လက္၀ါးကပ္တိုင္မ်ားကို ထုခဲြျခင္း၊ ဖ်က္ဆီး 
ျခင္း၊ ရိုက္ခ်ဳိးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍မ ရိုမေသ 
ဖ်က္ဆီးထားၾကသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္သြား 
ေသာ ျပည္နယ္မွာ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားလွ 
ေသာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ Punjab ျပည္နယ္၊ 
Okara ၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သခၤ်ဳိင္း 
သည္ ေျခာက္ဧကမွ် က်ယ္၀န္းၿပီး၊ ခရိုင္ၿမိဳ႕ 

ျဖစ္ေသာ လာဟုိႏွင့္( ၇၀) ကီလိုမီတာခန္႔ 
မွ်ေ၀းသည္။ သခၤ်ဳိင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးထား 
ေၾကာင္းကို ေမ (၁၂) ေန ့မွသိရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ 
ထိုေန႔သည္ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္၍ မစၧားတရား 
သြားေရာက္ မပူေဇာ္မည္ သခၤ်ဳိင္းသို ့ သြား 
ေရာက္ခဲ့ရာ ထိုသို႔ ဖ်က္ဆီးထားသည္ကို 
ျမင္ေတြခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဂူသခၤ်ဳိင္းေပၚတြင္ 
ထြင္းထု ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္၀ါးကပ္ 
တိုင္မ်ားသည္ ေက်ာက္၊ အုတ္၊ သစ္သား 
မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤ 
လုပ္ရပ္သည္ ဤေဒသ၌ရွိေသာ လူနည္းစု 
ဘာသာ၀င္မ်ားကို မုန္းတီးေသာစိတ္ျဖင့္ျပဳ
လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ဤ 
ကဲ့သို ့ဘာသာေရးအမုန္းပြားသည့္ လုပ္ရပ္ 
မ်ဳိး ျဖစ္ပြားသည္မွာ ဤရြာနီးခ်ဳပ္စပ္၌ပထမ
ဦးဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က မျဖစ္ 
ပြားခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူနည္းစုခရစ္ 

ယာန္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန 
ျဖစ္ရေၾကာင္းျဖင့္ စိန္အန္ေထာ္နီ သာသနာ 
အုပ္စု၏ဓမၼဆရာ Samson Masih ကေျပာ 
ျပပါသည္။ 

 စိတ္မူမမွန္ေသာသူတို႔၏ လုပ္ရပ္ 
ေၾကာင့္အလြန္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ 
ခါရာခ်ီဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏွင့္တရား မွ်တေရးေကာ္မရွင္ တာ၀န္ခံ 
ဖာသာရ္ Saleh Diego ကေျပာၾကားခဲ့ပါ 
သည္။ ထို ့အတူ စိန္အန္ေထာ္နီ သာသနာ 
အုပ္စု၏ေက်ာင္းထိုင္ဖာသာရ္ James Ba-
hadur ကလည္း ယခုလုပ္ရပ္၏တရားခံကို 
ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး၍ တ ရားဥေဒအတိုင္းအ 
ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေပးရန္ အစိုးရကိုေတာင္းဆို 
ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘာသာ 
တူမ်ား၏ စိတ္ထဲ၌ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ႏြယ္ 
ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိသြားၿပီျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ယခုအခါ 
က်ီးလန္႔စာစား ေနၾကရ၊ မိမိတို ့အသက္ကို 
ဖက္ႏွင့္ထုပ္ထား ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၾက 
သည္ဟု ေျပာပါသည္။ လက္ရွိ၌ ဤျပစ္မႈ 
ကိုက်ဴးလြန္ေသာ အမည္မသိ၊ လူမသိသူ 
ကို ရဲကတရားလိုအျဖစ္ ျပစ္မႈ (၂၉၇) စဲြဆို 
ထားေၾကာင္းႏွင့္ တရားခံကိုအျမန္ဆုံး ေဖာ္ 
ထုတ္ႏိုင္ရန္လည္း အထူးၾကပ္မွတ္လုပ္ 
ေဆာင္ေနေၾကာင္းျဖင့္ ucanews သတင္း 
ဌာနကိုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။   

ဖိုးစပ္စု



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ေကာင္းေသာသိုးထိန္း တနဂၤေႏြေန႔၌ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 

မစၧားပူေဇာ္ေန ေသာဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ဘာသာတူ (၅) ဦး ေသဆုံးခဲ့
 ၂၀၁၉ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ သည္ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ 
မ်ားသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း တနဂၤေႏြ 
ေန႔ကို က်င္းပၾကသည္။ ေကာင္းေသာသိုး 
ထိန္း၏ပုံရိပ္သည္ ဓမၼေဟာင္း၊ဓမၼသစ္က်မ္း 
ႏွစ္ပိုင္းလုုံးတြင္ အလြန္လႊမ္းမိုးထားေသာပုံ
ရိပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ကက္သလစ္သာသ 
နာ၏ဝတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အမွတ္သေကၤတ 
မ်ားတြင္လည္း ထဲထဲဝင္ ဝင္ေရးဆဲြအသုံးျပဳ 
ေလ့ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ေယဇူး သခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ငါသည္ 
ေကာင္းေသာသိုးထိန္း ျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ 
ျမြတ္ခ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 တနဂၤေႏြေန႔သည္ ဘာသာတရား 
ကိုင္းရွိဳင္းေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား အတြက္ 
ဘုရားေက်ာင္းကန္တက္ေရာက္၍ မိမိတို႔ 
ဘာသာေရး ဝတၱရားတစ္ပါးကို ျဖည့္စြက္ 
ေလ့ရွိၾကသည္။ ထို႔အတူ အာဖရိကအ 
ေနာက္ပိုင္းရွိ Burkina Faso ႏိုင္ငံ၊ Dablo 
ၿမိဳ႕တြင္ တနဂၤေႏြေန ့မစၧားတရား ပူေဇာ္ 
ျခင္း၌ပါဝင္ေနၾကေသာ လူအုပ္ထဲသို ့ ေသ 
နတ္သမား အေယာက္ (၂၀ မွ ၃၀) တို ့ 
သည္ ေရာက္လာ၍ ေသနတ္ကုိ ဘုရား 
ဝတ္ျပဳရွိခိုးေနေသာ လူထုဆီသို႔ ဦးတည္ 
ပစ္ခတ္ပါေတာ့သည္။ ထိုသို ့ပစ္ခတ္ေသာ 

ေၾကာင့္ မစၧားတရားပူေဇာ္ေနေသာ ရဟန္း 
အပါအဝင္ (၆) ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ 
မွတ္တမ္းအရ ယခုကဲ့ သို ့ al Qaeda၊ ISIS 
အစြန္းေရာက္ မြတ္စလင္တို႔၏ အၾကမ္း 
ဖက္တိုက္ခိုက္သည့္ လုပ္ရပ္သည္ (၂၀၁၇) 
ခုႏွစ္၌ (၂၉) ႀကိမ္မွသည္ (၂၀၁၈) သို ့အ 
ေရာက္တြင္ (၁၃၇) ႀကိမ္အထိ တိုးလာခဲ့ 
သည္။ ေသနတ္သမားတုိ႔သည္ ဘုရား 
ေက်ာင္း၊ ဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ 
အနီးအနားရွိ အေရးႀကီးေသာ အေဆာက္ 
အဦးမ်ား၊ ေဆးရုံ၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ အရက္ 
ခ်က္ စက္ရုံတစ္ခုကို လည္းမီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီး 
သြားပါသည။္  အျခားက်နရ္ွိေသာအေဆာက ္

အဦးမ်ားကိုလည္းမီးတင္ရွိဳ႕မည္ကို စုိးရိမ္ 
ေနၾကေၾကာင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာပါ 
သည္။ 

 က်ည္ဆံထိမွန္၍ ပ်ံလြန္သြားေသာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွာ စီမြန္ယမ္းပါ (Simon 
Yanmpa) ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလ 
ကလည္း Dori ႏွင့္ Silgadji ၌ဘုရားေက်ာင္း 
ကိုေသနတ္ သမားမ်ားဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္ 
မႈျဖစ္ပြားၿပီး၊ အေသအေပ်ာက္လည္း ရွိခဲ့ပါ 
သည္။ ထိုသို ့သတ္ဖ်က္ သြားခဲ့ေသာ္လည္း 
မည္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းမွ လုပ္သည္ကို 
ယေန႕ထိတိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း 
လည္းမရွိေပ။ Dablo တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ 

အျဖစ္အပ်က္သည္ ျပန္ေပးဆဲြခံထားရသူ 
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦး၊ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ 
သားတစ္ဦးႏွင့္ အေမရိကန္သား တစ္ဦးတို ့ 
ကို အထူးေလ့က်င့္ထားေသာ စစ္တပ္မွ 
လာေရာက္ ကယ္ထုတ္အၿပီး၊ ႏွစ္အရက္ 
အၾကာတြင္ျဖစ္ပ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကယ္ 
ဆယ္ေရးအတြင္း အထူးေလ့က်င့္ ထား 
ေသာ ျပင္သစ္စစ္သားႏွစ္ဦးက်ဆုံးခဲ့သည္။ 

 ယခုတိုက္ခိုက္မႈသည္ ေသဆုံး 
သြားေသာ မိသားစုဝင္မ်ားကိုသာ ဝမ္းနည္း 
ေစ၊ တုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခားေစျခင္း မဟုတ္ဘဲ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ထိတ္လန္႔ ၿခိမ္း 
ေျခာက္ေန သည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Ous-
mane Zongo ကသတင္းဌာနသုိ ့ေျဖၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ဘူကီ နာဖာဆိုသည္ နီဂ်ယ္၊ 
ခ်က္ဒ္၊ မာလိႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္းေျမခ်င္းထိ 
စပ္ေနသည္။ တစ္ခ်ိန္ကျပင္သစ္၏ကိုလိုနီ
နယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပင္သစ္အစိုးရက 
စစ္သားအင္အား (၄၀၀၀) ကိုေစလႊတ္ေပး 
ထားသကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္အစိုးရကလည္း 
အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္တို႔၏ ရန္ကိုကာ 
ကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ အင္အားမ်ား၊ စစ္ေရးအကူ 
အညီမ်ားလည္းေပးပို ့ထားပါသည္။ 

(CNN, France 24, RFI, Reuters) 
ဖိုးစပ္စု

ႏိုင္ငံတကာ ဂ႐ုဏာ အသင္းႀကီး၏ အေထြေထြ ညီလာခံ

 ႏိုင္ငံတကာ ဂ႐ုဏာ အသင္းႀကီး 
(Caritas Internationalis) ၏ အေထြ 
ေထြညီလာခံကို ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ 
ေလ့ရွိပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ 
ေသာ  ၂၁ ႀကိမ္ ေျမာက္ အေထြေထြညီ 
လာခံကို အီတလီႏိုင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ ေမလ 
၂၃ မွ ၂၈ ရက္အထိ က်င္းပပါသည္။

 အေထြေထြညီလာခံကို ေလးႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး အသင္း၏ တိုးတက္မႈ 
မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ရန္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို ျပန္ 
လည္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ရန္ ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ 
လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာမ်ားကို စိစစ္ ဆံုး 
ျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

 ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အေထြ 
ေထြညီလာခံ၏ ေခါင္းစီးမွာ (တစ္ခုတည္း 
ေသာ လူသား မိသားစု၊ တစ္ခု တည္းေသာ 
အမ်ားပိုင္အိမ္) “One Human Family, 
One Common Home” ျဖစ္သည္။ ဂ႐ုဏာ 
အသင္းႀကီး အေနႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္၏ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ "ဆင္းရဲသားမ်ား၏ 
ေအာ္ဟစ္သံႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီး၏ ငိုၿငီးသံ 
မ်ားကို နားေထာင္ၾကပါ" ကို နာယူကာ နီး 
စပ္သူမ်ားအား ကူညီရန္ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္  
ျဖစ္သည္။

 အေထြေထြ ညီလာခံႀကီးမွ ဖိလစ္ 

ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ကာဒီနယ္ အန္တိုနီတာ့ဂေလးအား 
ဥကၠဌ အျဖစ္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အ 
ေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္ အလြိဳက္ရွစ္ 
ဂၽြန္အား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမႉးသည္ လာမည့္ ေလးႏွစ္တာ 
အတြက္ လိုအပ္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
အသင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴ 

ဟာ ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္။

 ယခုညီလာခံ၏ ထူးျခားခ်က္မွာ  
အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ လူငယ္ ဖိုရမ္ကိုလည္း ျပဳ 
လုပ္ေပး ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အသင္း၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ 
ၾကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား 
ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရးတို႔တြက္ စီမံကိန္း ေရး 
ဆြဲႏိုင္ခဲ့သည္။

 အေထြေထြညီလာခံသို႕ ဂ႐ုဏာ 
အသင္းသူ အသင္းသား ၄၅၀ တက္ေရာက္ 
ခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အသင္း 
ဝင္မ်ားအား သီျခား လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး 
စိန္ပီတာ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးထဲတြင္ မစၧားတ 
ရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဂ႐ုဏာ လုပ္ 
ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းသ 
ေဘာ ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မိမိ၏ ၾသ 
တၱပၸစိတ္ကို သက္သာေစရန္သာ လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆို 
သည္မွာ ခရစ္ေတာ္အား ေတြ႕ျမင္ျခင္း ျဖစ္ 
သည္ဟု မိန္႔မွာခဲ့သည္။

 ညီလာခံ အဆံုးတြင္ အသင္းဝင္ 
မ်ားအေနႏွင့္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ ဘုရားသ 
ခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ တရားမွ်တျခင္း ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႔ လႊမ္းမိုးေစရန္ ႀကိဳးစား 
လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်ခဲ့ၾက 
သည္။ 

CBCM - OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး8

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္ 
လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေမတၱာ) အဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အႀကံျပဳ 
ေဆြးေႏြးဝိုင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ 
ႏွင့္ ၈ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ 
သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

 ယင္းေဆြးေႏြးဝိုင္းသုိ႔ ဘာသာ 
ေပါင္းေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္ေတာ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း 
၂၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 ပထမအႀကိမ္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြး 
ဝိုင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 
ယခု က်င္းပျခင္းသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျဖစ္ 
သည္။ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေမတၱာ အဖြဲ႕၏ နာယက ျဖစ္သကဲ့သို႔ 
ဤေဆြးေႏြးဝိုင္းမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ 
လည္း အဓိက ေနရာမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူ 
ျဖစ္သည္။

 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက "ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စစ္ျဖစ္ျခင္း၊ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ေနတာက 
ဘယ္သူ႔အတြက္မွ၊ ဘာအတြက္မွ အက်ိဳး 

မရွိပါဘူး" ဟု ေမလ ၇ ရက္ေန႔က ယူကန္ 
သတင္းဌါနႏွင့္ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ "ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသေတြမွာ 
ေမြးဖြါး ႀကီးျပင္းလာသူေတြက သူတို႔ဟာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ အရသာကို မခံစားလိုက္ 
ရမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးဝိုင္း 
မွာ ပါဝင္ၾကတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လမ္းစဥ္ကို လိုက္ခ်င္ၾကတယ္။" ဟု ထပ္ 
ဆင့္ ေျပာျပခဲ့သည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႕သည္ အႀကံ 
ေဆြးေႏြးဝိုင္းျဖင့္ အေျပာသက္သက္ မ 
ဟုတ္ဘဲ ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္းရွိ လူမ်ား 
အား လက္ေတြ႕ကူညီမႈမ်ားလည္း လုပ္ 
ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားလည္း 
ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္ဟု သိရသည္။

 အႀကံျပဳေဆြးေႏြးဝိုင္း ဒုတိယေန႔ 
တြင္ ပထမေန႔က အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ က႑ 
အလိုက္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ ပညာေရး 
က႑ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ 
ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ 
ေဒၚေအးေအးျမင့္က လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳး 
စုမ်ားနွင့္ လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ညီမွ်ေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား 
က႑ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႕မွ ေဒၚအန္ဂ်လာ 
ေသာင္း ကလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းနွင့္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈက႑ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ 
စပ္လ်ဉ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႕မွ ေဒၚစန္း 
စန္းျမင့္က လည္းေကာင္း၊ လူငယ္မ်ားနွင့္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ 
အဖြဲ႕မွ ဆရာရွေမြလက လည္းေကာင္း၊ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ဝိေသသ လကၡ 
ဏာ၊ မတူကြဲျပားမႈနွင့္ ဘံုစိန္ေခၚမႈမ်ားက႑ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေမတၱာအဖြဲ႕Core Member ဦးေအးလြင္က 
လည္းေကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး 

တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြး 
ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္းလင္း 
ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္နို္င္ငံမွ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အဖြဲ႕ Co-Moderator Rev. Kosho Niwa-
no ၊ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕Modera-
tor Prof. Dr .Din Syamsuddin တို့က 
အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးဝိုင္းမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 
အေပၚ ၄င္းတို႔၏ အျမင္မ်ားအား ေဆြးေႏြး 
ၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ သာသနာေရးနွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ 

ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး ထြန္းကားရန္အတြက္ ဒုတိယအ 
ႀကိမ္ ဘာသာေပါင္းစံုေဆြးေနြးပြဲမွ အစုအဖြဲ႕ 
အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအား 
လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို 
စဥ္ဆက္မျပတ္ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတိုင္း 
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြး 
ေႏြးေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ 
အဖြဲ႕နာယက ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘို၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေမတၱာအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြ၊ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႕ ဂုဏ္ထူး 
ေဆာင္ ဥကၠ႒ ဘီေရွာ့ဂြန္နာစေတာ့ ဆက္ 
တို႔က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားၾကၿပီး 
ဒုတိယအႀကိမ္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးဝိုင္း 
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးသည္။

 ယခုဒုတိယအႀကိမ္ အၾကံျပဳေဆြး 
ေႏြးဝိုင္း၌ ပညာေရးက႑တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ 
(၅)ခ်က္၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားနွင့္ လူနည္းစုမ်ား အ 
တြက္ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ တာ 
ဝန္ ဝတၱရားမ်ားက႑ အၾကံျပဳခ်က္(၅)
ခ်က္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းနွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈက႑ 

အႀကံျပဳခ်က္ (၁၁)ခ်က္၊ လူငယ္မ်ားနွင့္ 
ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရးနွင့္ ကေလးသူငယ္ 
မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑အၾကံ 
ျပဳခ်က္ (၇)ခ်က္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ 
ဝိေသသလကၡဏာ၊ မတူကြဲျပားမႈနွင့္ ဘံုစိန္ 
ေခၚမႈမ်ားက႑ အၾကံျပဳခ်က္ (၇)ခ်က္ရရွိ 
ခဲ့ၿပီး ယင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အ 
ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ တာဝန္ရွိသူ 
မ်ားထံ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 ေဆြးေႏြးဝိုင္း ဒုတိယေန႔သို႔ ျပင္ဦး 
လြင္ၿမိဳ႕ အာရွအလင္းေရာင္ ေက်ာင္းတိုက္ 
ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတနွင့္ ဆရာေတာ္မ်ား 
ၾကြေရာက္ေတာ္မူၾကၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႔ 
အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမ၊ 
ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႕ ဂုဏ္ထူး 
ေဆာင္ဥကၠ႒၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖဲြ႕ နာယ 
က၊ ဥကၠ႒နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႕
ဘာသာေပါင္းစံု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ 
ေရာက္ၾကသည္။

Ref: Ucanews & MOI Webportal

CBCM - OSC

ဘာသာေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ ဟု 
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ေျပာၾကား



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 9

စိန္ ဂြ်န္ေမရီ ဗီအားေန ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၏ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမိကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္မွ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္၍ကက္ 
သလစ္ရဟန္း ျဖစ္လိုေသာ ရဟန္းေလာင္း 
ကိုရင္မ်ား ကိုပညာေရး၊ လူမူေရး၊ ဝိညာဥ္ 
ေရး၊ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းေရးရာက ႑မ်ား 
၌ျပဳျပင္ပ်ဳိးေထာင္ ေပးေနေသာ ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္ (၄) ခုရွိပါသည္။ 

 ထို (၄) ခုမွာ ျပင္ဦးလြင္၌ဖြင့္လွစ္ 
ထားေသာ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ဒႆနိ ကေဗဒဌာန၊ 
ေတာင္ႀကီးတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စိန္မိုက္ 
ကယ္ ဝိညာဥ္ေရးရာ စမ္းစစ္ျပင္ဆင္သည့္ 
ဌာန၊ ရန္ကုန္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စိန္ဂ်ဳိး 
ဇက္ ဓမၼသၿဂႋဳလ္္ေဗဒဌာန (သီၾသလိုဂ်ီ)၊ 
လိြဳင္ေကာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စိန္ဂြ်န္ 
ေမရီဗီအားေန ဓမၼသၿဂႋဳလ္္ေဗဒဌာနတို႔ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။ 

 ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ တည္ 
ရွိေသာ ေနရာေဒသ ဘာသာမတူေသာ္ 
လည္း ေက်ာင္းဖြင့္၊ ေက်ာင္းပိတ္သည့္ေန ့ 
စဲြမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (စီဘီစီအမ္) 
၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုခံယူလွ်က္ရွိသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
အား ႏွစ္စဥ္ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔၌ဖြင့္လွစ္ 

ၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ (၁၆) ရက္ေန ့တြင္ ႏွစ္ 
လတာ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို တၿပိဳင္ 
တည္း ပိတ္ေလ့ရွိသည္။ ေႏြေက်ာင္းပိတ္ 
ရက္ဟု အလြယ္တကူ ေခၚေသာ္လည္း 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ပိတ္ရသည့္ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ား 
သည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း (၁၂)လ ရွိသည့္ 
အနက္ (၉) လတာေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ဝင္း
အတြင္း၌သီတင္းသုံးေနၾကရသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ အမိကက္သလစ္ သာ 
သနာေတာ္၏ အေရးႀကီးေသာ ဘာသာေရး
ဝတ္ျပဳျခင္းအခ်ိန္ကာလႏွင့္လည္း ကိုက္ညီ 
စြာ ခရစၥမတ္ကာလႏွင့္ ပါးစကာလမ်ားတြင္ 
မိမိတို႔မိခင္သာသ နာအသီးသီးသို႔ ျပန္ 
လည္ ေစလႊတ္၍ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
အေတြ ့အၾကံဳမ်ားကိုလက္ေတြ ့သင္ယူေစ 
ပါသည္။ 

 ထုိ ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ (၄) ခုအနက္ ေတာင္ 
ႀကီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းမွလဲြ၍ 
က်န္သုံးေက်ာင္းသည္ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔ 
တြင္ ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ား ျပန္လည္ 
ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ ႏွစ္လတာတိ 
တိ တိတ္ဆိတ္၍ အထီးက်န္ အသက္မဲ့ေန 
ခဲ့ရာမွ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ 

သည္။ စာေရးသူတို႔၏ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး 
သည္လည္း လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွား ရွိေနၿပီ ျဖစ္ 
သည္။ ဓမၼသီခ်င္းသံ၊ ပုံမွန္ဘုရားဝတ္ျပဳ 
ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ႀကီးမား 
ေသာတိတ္ဆိတ္မႈကို အားႏွင့္ အင္ႏွင့္ ၿဖိဳ 
ခြင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ 

 ယခုႏွစ္သည္ အားအင္ ပို၍ျပင္း 

ထန္လာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ယခင္ႏွစ္က စာေရးသူတို ့ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး 
တြင္ ဒုတိယႏွစ္အထိသာရွိခဲ့ၿပီး၊ ယခုႏွစ္၌ 
ေနာက္တစ္ႏွစ္ ထပ္တိုးလာရာ ပထမႏွစ္မွ
သည္တတိယႏွစ္အထိရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဖိုးစပ္စု

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ (သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီဌာန) ရန္ကုန္ ၏  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ စာသင္ႏွစ္ အား 
ေမလ ၁၆ ရက္ ေန႔တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စာင္သင္သားကိုရင္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ပထမႏွစ္  ၁၉
ဒုတိယႏွစ္ ၂၂
တတိယႏွစ္ ၂၈
စတုတၳႏွစ္ ၃၈

ရန္ကုန္  ၉
ပုသိမ္  ၁၂
ျပည္  ၆
ဖားအံ  -

ေမာ္လၿမိဳင္ ၁
မႏၧေလး  ၁၀
ျမစ္ႀကီးနား ၇
ဟားခါး  ၁၂

လား႐ိႈး  ၁၁
ဗန္းေမာ္  ၈
ကေလး  ၁၂
ေတာင္ႀကီ ၁

ေတာင္ငူ  ၂
လိြဳင္ေကာ္ ၁
ဖယ္ခံု  -
က်ိဳင္းတံု  ၄

La Sallet ၃
Little Way ၂
Franciscan ၂
St. Paul  ၄

စုစုေပါင္း
စာသင္သားဦးေရ

၁၀၇ ပါး



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ တည္ေထာင္ျခင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲက်င္းပ

 ေမာ္လၿမိဳင္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ 
တည္ေထာင္ျခင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ 
ပဲြေတာ္ကုိ ေမလ (၃) ရက္ေန႔မွ (၅)ရက္ေန႔ 
ထိ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕ 
နယ္၊ သက်က္ေက်းရြာတြင္ စည္ကားသုိက္ 
ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤဂ်ဴဘီလီပြဲ 
ေတာ္သို႔ တုိက္နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာတူ 
ႏွင့္ တစ္ျခားဘာသာညီအစ္ကုိ ဓမၼမိတ္ေဆြ 
စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
သည္။ 

 ေမလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ (၂၅)ႏွစ္ 
ျပည့္ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ 
နံနက္ (၆း၃၀) နာရီတြင္ မေဇာကေလး 
သူငယ္မ်ား ဗုံပုေလြအဖြဲ႕ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သက်က္ ဘုရား 
ေက်ာင္းေရွ႕ ဂ်ဴဘီလီ ေက်ာက္တုိင္သုိ႔ 
စီတန္း၍ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
(၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္း 
အနားကုိ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ Msgr. Jo-
seph Thein Khin မွ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ဂ်ဴဘီလီ 
ေက်ာက္တုိင္၊ ဖေယာင္းတုိင္ႏွင့္ အလံကုိ 
ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး ဆရာေတာ္ ေရမြန္ဖုိး 
ေရႏွင့္ ဖာသာရ္ဆူးေစးတုိ႔ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ 
ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

 ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္အတြင္း အသိ 
ပညာေပးသင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ 
ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အခြင့္အ 
ေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္သိေကာင္းစရာ၊ 
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ က်န္းမာေရး သိေကာင္း 
စရာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ သိ 
ေကာင္းစရားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ 
သိေကာင္းစရာမ်ားကုိ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ 
အသီးသီးမွ ေဆြးေႏြး ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။ 
ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ 
ေဘာလုံးပြဲ၊ ျခင္းလုံးပြဲကုိ တုိ္က္နယ္အသီး 
သီးမွ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ က်င္းပခဲ့ၾက 
သည္။

 ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ႀကီးေန႔တြင္ ဂ်ဴဘီ 
လီပဲြေတာ္မစၦားႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းကုိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူခဲ့ 
ေသာ ကေလး လူႀကီး စုစုေပါင္း (၆၉၀) 
ဦးျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ တည္ေထာင္ျခင္း 
(၂၅) ႏွစ္ျပည့္  ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္း 

(၁၉၉၃-၂၀၁၉)

 ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာနယ္သည္ 
ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ 
ေျမာက္ဘက္တြင္ ဘားအံသာသနာနယ္၊ 
အေရွ႕ဘက္နွင့္ ေတာင္ဘက္တို႕တြင္ ထိုင္း 
နုိင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မုတၱမေကြ႕နွင့္ 
အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႕ ျခံရံလ်က္ တည္ရွိ 
သည္။ ၁၉၉၃ ခုနွစ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး 
စိန္႕ဂၽြန္ေပါလ္က ရန္ကုန္္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသ 
နာနယ္ထဲမွ မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းနွင့္ 
တနသၤာရီတိုင္းတို႔ပါဝင္ရာ နယ္ေျမကို ေမာ္ 
လၿမိဳင္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအျဖစ္ ခြဲျခား 
သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ 

 ၁၉၉၃ ခုနွစ္ (၂၇.၅.၉၃) တြင္ 
ဆရာေတာ္ဘုရား ဘိေရွာ႔ေရမြန္ေစာဖိုးေရ 
သည္ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ၏ ပထမဦးဆံုး 
ဆရာေတာ္အျဖစ္ ပလႅင္အပ္ျခင္း ခံရၿပီး 
ေနာက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းသံုး 
ေနထိုင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

          ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ 
ေကာ့ေသာင္းအထိ ျပန္႕က်ဲေနေသာ ဘာ 
သာဝင္တို႕၏ ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ 
အတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးခဲ့ 
သည္။

 ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ဦးေဆာင္ 
လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ မြန္ျမတ္ေသာ အိမ္ေထာင္စု 
ဘုရားရွိခိုးအတြင္း၌ မယ္ေတာ္မာရီးယား၏ 
ခန္းမေဆာင္(Marian Hall)၊ အစည္းအေဝး 
ခန္းမေဆာင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားနွင့္ ဧည္႕ 
သည္ေတာ္မ်ားတည္းခိုေဆာင္ ၊ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားအတြက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား၊ 
အထက္တန္းပညာ ဆည္းပူးေနၾကေသာ 

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ 
တန္း၊ သာသနာအတြက္ဆက္ကပ္ လူငယ္ 
သင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းနွင့္ အဂၤလိပ္ 
စာသင္တန္း၊ တက္ၾကေသာသင္တန္းသူ 
သင္တန္းသားမ်ားနွင့္ စည္ကားလ်က္ရွိ 
သည္။

 ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ 
ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေနရာအနံ႔ဖြင့္ 
လွစ္ေပးခဲ့သည္။ 

 ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ စတင္ခ်ိန္ 
တြင္ ဘာသာဝင္ဦးေရ (၈၀၀၀) ခန္႔ရွိခဲ့ 
ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္မွတ္ 
တမ္းအရ(၁၄၀၀၀) ဦးခန္႕ရွိသည္။ သာ 
သနာစတင္ခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၁၀) 
ပါးသာရွိခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ပိုင္တိုက္နယ္ (၆) ခုသာ ရွိခဲ့သည္။ ရဟန္း 
ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဆရာေတာ္သည္ အျခား 
သာသနာမ်ားမွ ဆရာေတာ္မ်ားကို အကူ 
အညီေတာင္းခဲ့ရသည္။ ေတာင္ငူသာသနာ 
နွင့္ ပုသိမ္သာသနာတို႕မွ ရဟန္းေတာ္အခ်ိဳ႕  
သာသနာလုပ္ငန္းတြင္လာေရာက္ကူညီၾက
သည္။ သာသနာ စတင္၍ (၂၅)နွစ္အခ်ိန္ 
ကာလအတြင္း ရဟန္းေတာ္အသစ္(၁၅) 
ပါးခန္႕သိကၡာယူနိုုင္ခဲ့ၾကသည္။

          သာသနာစတင္ၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ 

၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သာသနာလံုးဆုိင္ရာ အ 
စည္းအေဝးမ်ားကိုျပဳလုပ္ၿပီး ေကာ္မရွင္မ်ား 
ကိုဖြဲ႕စည္းကာ သာသနာလုပ္ငန္းကိုစနစ္    
တက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကရုဏာလူ 
မႈေရး ကူညီမႈအဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈအတြက ္မ်ားစြာကညူလီပု္ေဆာင ္
ခဲ့သည္။

 (၂၀၀၈) ခုနွစ္တြင္ သာသနာနယ္ 
လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ (Diocesan Synod) 
ကိုေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး၊ ေမာ္လ 
ၿမိဳင္သာသနာစတင္၍ (၂၅) နွစ္အတြင္း 
ဆရာေတာ္သည္ ေကာ့ေသာင္း၊ သက်က္ 
(တနသၤာရီ)နွင့္ေရး (ေက်ာက္ရွပ္) ဘို 
ေတာင္၊ ေလညာ (ျပည္ႀကီး႑ိဳင္)၊ ဝါး 
ေခ်ာင္း တို႕ကို ေက်ာင္းထိုင္ တိုက္နယ္သစ္

မ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၊မိုးေတာင္၊ အနိုင္း၊ 
တနသၤရီေခ်ာင္းမႀကီး ဘုတ္ျပင္းတိုက္နယ္ 
တို႕ကို အနာဂတ္ကာလတြင္ ေက်ာင္းထို္င္ 
တိုက္နယ္သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ျပင္ 
ဆင္လ်က္ရွိသည္။

OSC-Mawlamyine Diocese



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတာ္ က်င္းပ

 က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာ
လံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတာ္ကို 
၂၀၁၉ ေမလ ၁၆-၂၀ ရက္ေန႔အထိ က်ိဳင္း 
တံုၿမိဳ႕ RCM ေက်ာင္းဝင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ 
က်ဳိင္းတံု ကက္သလစ္သာသနာအတြင္းရွိ 
သာသနာအုပ္စုေပါင္း (၂၀) မွ လူငယ္ေပါင္း 
(၇၈၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္၊၊

 သင္တန္း၏ ပထမရက္ကို လူငယ္ 
မ်ားအားႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ လူငယ္ 
ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ 
သည္၊၊ အခမ္းအနားကို ပြဲေတာ္၏ ေခါင္းစီး 
သီခ်င္းျဖစ္သည့္ "I am the servant of 
the Lord" (Lk-1:38) ကို လူငယ္တာဝန္ခံ 
Fr.Mario ျမင့္လြင္မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ 
ကာ ပါစကားဖေရာင္းတိုင္ႀကီး၊ လူငယ္ကား 
တိုင္၊ သမၼာက်မ္းစာ စသည့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို 
ေဖာ္က်ဴးသည့္ အမွတ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ 
ဖေယာင္းတိုင္မီးမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ "ငါ 
သည္ ေလာက၏ အလင္းျဖစ္သည္" ဟူ 
ေသာ သီခ်င္းကုိ သီဆိုကာ အလံလႊင့္ထူ 
ခဲ့ၾကသည္၊၊ 

 ထို႔ေနာက္ သာသနာအုပ္စုအ 
လိုက္ မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ေန႔အတြက္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သင္တန္းပထမေန႔ကို 
ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသည္၊၊

 ဒုတိယေန႔တြင္ မိသားစုေရးရာ 
အေၾကာင္းကို မိသားစုေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ Fr. 
Pasquale Sai Yee ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔မွလည္း 
ေကာင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ 
စကၠရမင္းတူအေၾကာင္းကို Fr.Joseph Aˇ 
Mui မွ လည္းေကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာကို 
Fr.Afred Je Mui မွ လည္းေကာင္း ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး 
သီခ်င္းတိုက္ျခင္း၊ အားကစားလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
သာသနာအုပ္စုအသီးသီးမွ ျပင္ဆင္လာ 
ေသာ အကတို႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ရင္း 
ဒုတိယေန႔ကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္၊၊

 တတိယေန႔တြင္ Fr.Bosco Bo Bo 
မွ လူငယ္မ်ား စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေရးႏွင့္ 
ဘက္စံုဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအေၾကာင္း ပို႔ခ်ကာ ညေန 
ပိုင္းတြင္ Parise and Worship အစီအစဥ္ 
ျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ေနာင္တ 
ယူျခင္း၊ အျပစ္ဒဏ္ ဆပ္ေျဖျခင္းတို႔ျဖင့္ 
လူငယ္မ်ား ဝိညာဥ္ေရားရာ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾက 
သည္၊၊

 သင္တန္းစတုတၳေန႔တြင္ လူငယ္ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို နံနက္ ၆ နာရီတြင္ 
က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ဆရာ 
ေတာ္ ပီတာလြီးစ္မွ ဦးေဆာင္ကာ လူငယ္ 
မ်ားအတြက္ ခြန္အားယူစရာအေၾကာင္း 
တရားမ်ားကို ေဟာၾကားေပးခဲ့သည္၊၊ ထို႔ 

ေနာက္ လူငယ္ေကာ္မတီဝင္ အသစ္မ်ားမွ 
ဆရာေတာ္ဘုရား မ်က္ေမွာက္ေရွ႕ သံုးႏွစ္ 
တာ ဆက္ကပ္မႈျပဳရန္ ဝန္ခံကတိျပဳခဲ့ၾက 
သည္၊၊ 

 ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ခြဲကာ က်ိဳင္း 
တံုၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္ အမိႈက္ကင္းစင္သန္႔ရွင္း 
ေရးအတြက္ အမိႈက္ေကာင္းခဲ့ၾကသည္၊၊ ည 
ေနပိုင္းတြင္ ကံစမ္းမဲေဖာက္ျခင္းႏွင့္ အက 
ပေဒသာတင္ဆက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အဆံုး သတ္ 

ခဲ့ၾကသည္၊၊ ပဥၥမေန႔တြင္ ေက်းဇူးတင္ မစၧား 
တရားကို က်ိဳင္းတံုဘုရားေက်ာင္းႀကီး တြင္ 
က်င္းပျပဳုလုပ္ကာ လူငယ္အလံ ျပန္ လည္ 
႐ုပ္သိမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ပြဲေတာ္ကို အဆံုးသတ္ 
ခဲ့သည္၊၊

က်ိဳင္းတံုသာသနာလံုးဆိုင္ရာ 
လူငယ္ေကာ္မရွင္

ေႏြရာသီလူငယ္သင္တန္း

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္အပိုင္ 
ပုသိမ္ၿမိဳ  ့စိန္ပီတယ္ ကာသီျဒယ္၊ သာသနာ့ 
ခန္းမေဆာင္တြင္ Summer Youth Course 
( Be the First One To Love ) ပုသိမ္ သာ 
သနာ ေႏြရာသီ လူငယ္သင္တန္းကုိ ၂၀၁၉ 
ဧၿပီလ ၁၈ မွ ၂၁ ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၈ 
ရက္ ညေန(၅)နာရီတြင္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး မြန္စီေညာ္ ဝီးဖရက္ ျမင့္စိုးမွ အ 
ဖြင့္ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ သင္တန္းအား 
အစျပဳ ေပးပါသည္။ ဆက္လက္၍ စိပ္ပုတီး 
စိပ္ျခင္း၊ ကမၼဌာန္းရႈျခင္း တိ္ု႔ကို ေဆာင္ရြက္ 
ၾကပါသည္။ 

 သင္တန္း၌ အဖဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ဝိညာဥ္ခြန္အားရရွိ ၾက 

ေစရန္ အားေပး အမွာစကား ျမြက္ၾကားေပး 
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Sister ႐ို႕စ္ဖိလစ္ ျပံဳးမွ လူ 
ငယ္ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္း၊ စာေရးဆရာ 
ဦးတိုးေဝ မွ လူငယ္ႏွင့္ အနာဂတ္က႑၊ ပု 
သိမ္မူးယစ္ေဆးတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးတင္ဦးက မူး 
ယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ယေန ့လူငယ္အေၾကာင္း၊ 
လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာ 
မိုက္ကယ္မွ စားသုံးသူေရးရာသိမွတ္ဖြယ္ရာ 
မ်ားကို အသီးသီး ေဟာေျပာပို႕ခ် ေပးခဲ့ၾက 
ပါသည္။

 သင္တန္းဆင္းပြဲကို ၂၀ ရက္ေန႔ 
ည (၇) နာရီတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ 
လူငယ္မ်ားမွ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ အကပေဒ 
သာမ်ားျဖင့္ တင္ဆက္ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္းကို အဆုံးသတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ အ 

ဆိုပါသင္တန္းသို႔ လူငယ္စုစုေပါင္း (၁၁၀) 
ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

နန္ ့ဂ်ဴလိုိင္ေအး (ပုသိမ္)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ စတင္ထူေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၃၅၀ ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပ
 ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသ 
နာျပဳမ်ားသည္ ၁၆ ရာစုႏွစ္မွစတင္ကာ အ 
ေရွ႕ဖ်ားေဒသမ်ားသို႔ ေပၚတူဂီမ်ား၏ ေစာင့္ 
ေရွာက္မႈျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

 ေဒါမိနစ္ကန္ အသင္းဂိုဏ္းဝင္ 
ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ား 
သည္ အယုဒၶိယႏိုင္ငံသို႔ ၁၅၆၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖရန္စၥကန္ ႏွင့္ 
ဂ်က္ဇူးဝစ္ သာသနာျပဳမ်ားလည္း ဝင္ 
ေရာက္ လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ေပၚတူဂီ အာဏာပိုင္တို႔က သာသနာျပဳမ်ား 
အား တုိက္႐ိုက္ ကိုင္တြယ္ကာ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး၏ ၾသဇာကို ကန္႔သန္႔ခဲ့သည္။ 

 ၁၆၂၂ တြင္ ဗာတီကန္က ဧဝံေဂ 
လိ ျပန္႔ပြါးေရး ေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႕စည္းၿပီး 
ကမၻတဝွမ္းရွိ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ၾကည့္ၾကပ္ေစျခင္းျဖင့္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လမ္းညႊန္မႈ 
ေအာက္သို႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။

 ဤေကာ္မရွင္သည္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ 
သာသနာျပဳ အသင္းဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္သာ လုပ္ 
ကိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၆၅၉ တြင္ သာသ 
နာျပဳမ်ားအား ေပၚတူဂီတို႔၏ ခ်ယ္လွယ္ျခင္း 
မွ လြတ္လပ္စြာေနရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ 
၁၆၆၃ တြင္ ျပင္သစ္ သာသနာျပဳ အသင္း 
(MEP) အသင္းအား ထူ ေထာင္ကာ သာ 
သနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို တြင္က်ယ္ 
ေစခဲ့သည္။

 ပြဲေတာ္သို႔ ဗာတီကန္ ဧဝံေဂလိ 
ျပန္႔ပြါးေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ကာဒီနယ္ 
ဖာဒီနန္ ဖီလိုေန အထူးဧည့္သည္ေတာ္ အ 
ျဖစ္ ၾကြေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္ ဖိလိုေနက အာရွ တိုက္ 
သည္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုရွိရာ ဘသာတရား 
တို႔ ေပၚထြန္းရာ ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦး 
ေရ၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဆးေၾကာျခင္း မခံ 
ရေသးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အာရွတိုက္သည္ 
သာသနာနယ္တစ္ခု အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္း 
ကာ သာသနာျပဳမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 
ၾက ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

 ၁၆၆၉ တြင္ စီယမ္ သာသနာနယ္ 
ကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ကာ ျပင္သစ္ သာ 
သနာျပဳမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အာရွတိုက္ 
တဝွမ္းရွိ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦး 
ေဆာင္ခဲ့သည္။

 ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ သာသနာ 
ျပဳမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ 
ထြန္းကားလာခဲ့သည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စာရင္း အရ ထိုင္းႏိုင္ 
ငံတြင္ ဘာသာဝင္ဦးေရ ၃၇၉၉၇၅ ဦးရွိၿပီး၊ 
ႏိုင္ငံလူဦးေရ ၆၉ သန္း ၏ ၀.၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ရွိသည္။ ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ 
၁၂ ခု၊ သာသနာ အုပ္စု ၄၃၆ ခုႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၆၆၂ ပါး ရွိ သည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းအား မွန္ 
ကန္စြာ ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လူအမ်ားအား 
ခရစ္ယာန္ အသက္တာ အေၾကာင္း သက္ 
ေသခံၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွလည္း 
ထိုင္းႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ သာနာေတာ္သို႔ 
သဝဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ျဖင့္ ေကာင္းႀကီး 
မဂၤလာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထုိသဝဏ္လႊာကို 
ကာဒီနယ္ ဖီလိုေန ကိုယ္တိုင္ ဖတ္ၾကား 
ခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၃၅၀ အတြင္း ခံစားရရွိခဲ့ရေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္အား 
ေက်းဇူးတင္ရင္း ထိုင္းကက္သလစ္ ဘာ 
သာဝင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိပါေၾကာင္း ႏႈတ္ 
ဆက္ခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံ 
အတြင္း စည္းလံုးျခင္း၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ 
စိတ္ထား၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ အမွန္တရား 
ႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းတို႔အား ေဖၚေဆာင္ျခင္း 
ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆက္လက္ 
တည္ေဆာက္ၾကရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ 
ျခင္းတို႔၌ ရွင္သန္ ႀကီးထြားၾကပါေစေၾကာင္း 
ဆုေတာင္း ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္ ဖီလိုေနသည္ ထိုင္းႏိုင္ 
ငံတြင္ ေမလ ၁၈ မွ ၂၁ ရက္ အထိ ၄ ရက္ 
တာ ရွိေနခဲ့ၿပီး ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ 
အထင္ကရ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ 
လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈကာ ဘာသာ ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

Ref:ucanews.com
CBCM-OSC

စိန္ေပါလ္ စစၥတာမ်ား အသင္းဂိုဏ္း ေမြးေန႔ပြဲႏွင့္အတူ
စစၥတာ ၅ ပါး၏ သစၥာျပဳျခင္း ၂၅ ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ၊

စစၥတာ ၇ ပါး၏ ရာသက္ပန္ သစၥာ ျပဳျခင္း
စစၥတာ ၆ ပါး၏ ပထမ သစၥျပဳျခင္း အခမ္းအနားမ်ားကို

 သန္လ်င္ၿမိဳ႕ စိန္ဖရစ္စစ္ ေဇးဗီးယား ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အသင္းဂိုဏ္း 
တည္ေထာင္သူ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ေသာ 

မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူ
၂၀၁၉ ခု ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ 

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ရွိ 
လူထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ အစည္း 
အေဝးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စိန္ကိုလန္ဘန္ 
ကာသီျဒယ္တြင္ ေမလ ၂ ရက္ ႏွင့္ ၃ ရက္ 
ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသ 
နာ အသီးသီးမွာ လူထု ဆက္သြယ္ေရး တာ 
ဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ လူထု 
ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ကို အသိအမွတ္ 
ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ ညီ 
ေလ်ာ္စြာ ျမန္မာအသင္းေတာ္အား အေစခံ 
ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြၾကရန္ ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 အစည္းေဝးပထမေန႔တြင္ အာရွ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အသင္းႀကီးမွ လူထု 
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမႉး ဖါ 
သာရ္ ေဂ်ာ့ဂ်္က လူထု ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 
မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို 
ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး 
လူထု ဆက္သြယ္ေရး တမန္ေတာ္ လုပ္ 
ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာ မဟာ ဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျခင္း 
အေၾကာင္း နည္းလမ္းေပးခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ 
လူထုဆက္သြယ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး၏ 
လုပ္ငန္းႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾက 
သည္။ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ 
ျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစရန္ 
လည္း ေလ့က်င့္ယူၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 

ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

 အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔တြင္ 
တန္ဖိုး ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ရိုက္ကူးထား 
ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ ဖါသာရ္ ဂၽြန္ 
လာေရာ္ မွ ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ 
ခ်ီေရးတြင္ ႐ုပ္သံက႑၏ အေရးပါေသာ 
အခန္းက႑ကို တင္ျပခဲ့သည္။

 ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ လုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပၿပီး ထို 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေဝ 
ျခင္း လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ ျပသခဲ့ 
သည္။

 ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္ အေနျဖင့္ ႐ုပ္သံလိုင္းကို ရဲရင့္စြာ ဝင္ 
ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း နည္းလမ္း ေကာင္းမ်ား 

ျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ 
ျပကာ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး လူထု ဆက္သြယ္ 
ေရး က႑ျဖင့္ အသင္းေတာ္အား အေစခံ 
ၾကမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ အစည္းအေဝးကို 
ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေဇာင္းတန္း သာသနာ စိန္ ့ဗင္းဆင္းအသင္း ျပန္လည္ဖြဲ ့စည္း
 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္အပိုင္ 
ဟသၤာတၿမိဳ ့နယ္ ေဇာင္းတန္းေက်းရြာသို ့ 
၂၀၁၉ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔၌ ပုသိမ္ဒိုင္အို 
စိန္ ့ဗင္းဆင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဟသၤာတဇံု 
ဥကၠ႒တို႔ ေရာက္ရွိ္ၾကၿပီး စိန္႔ဗင္းဆင္း 
အသင္းအားျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီ တြင္ 
ေဇာင္းတန္း ဘုရားေက်ာင္း၌ Sister ဂ်ဴဒီ 
အခ်င္းမွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ စတင္ 
၍ အားေပး စကားေျပာၾကားပါသည္။ ဒို္င္အို 
ဥကၠ႒ ဦးသူရေအာင္မွ အမွာစကား ေျပာ 
ၾကားသြားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဟသၤာတ 
ဇံုဥကၠ႒မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၿပီး ပုသိမ္ 
ဒိုင္အိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေပၚလင္းမွ အ 
သင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ 

ငန္းမ်ားကိုအေသးစိတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပ 
ပါသည္။ 

 ဆက္လက္၍ အသင္းကိုဥကၠ႒၊ 
ဒု-ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲ-အတြင္း ေရး 
မွဴး၊ ဘဏၰာေရးမွဴး၊ စာရင္းစစ္ႏွင့္ အဖြင့္ဝင္ 
မ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဒို္င္အို 
ဥကၠ႒မွ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး 
အစည္းအေဝးကို အ ပိတ္ေမတၱာ သီဆိုၾက 
လွ်က္ မြန္းလြဲ (၁) နာရီတြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ ဒိုင္အိုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဆက္ 
က္၍ သဲျဖဴ၊ ရွားခဲသို ့ သြားေရာက္ၾကၿပီးအ
သင္းဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ ့ ဆံုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိ 
ရပါသည္။ 

နန္ ့ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

မူႀကိဳဆရာမမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း

           ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ ပုသိမ္ 
ၿမိဳ႕စိန္႔ပီတယ္ ခန္းမေဆာင္တြင္ မူႀကိဳဆရာ 
မမ်ား၏ မြမ္းမံသင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခု ဧၿပီလ 
၆ မွ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ နံ 
နက္ (၉)နာရီတြင္ မာသာရ္ႀကီး ေကာ္လက္ 
မွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ စတင္၍အား 
ေပးအမွာစကား ေျပာၾကားေပးပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ဦးေဆာင္သူ Sister 
နီလာ (SFX) ႏွင့္ ဆရာမ (၅)ဦးတုိ ့က ပို ့ 
ခ်ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ႏွစ္စာ သင္ 
ခန္းစာမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း အခ်င္းခ်င္း 
ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကျခင္း၊ သင္ၾကားမႈ နည္း 

လမ္းမ်ားစြာျဖင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား တူညီစြာ 
သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အဆို
ပါသင္တန္းအားဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ၁၀ ရက္ေန႔ ည ေန (၃) နာရီတြင္ 
အပိတ္ဆုေတာင္းေမတၱာ သီဆိုၾကလွ်က္ 
မူႀကိဳဆရာမမ်ား၏ မြမ္းမံ သင္္တန္းကို အ 
ဆုံးသတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသင္တန္းသို႔ 
ေက်ာင္းေပါင္း (၁၉) ေက်ာင္းႏွင့္ ဆရာမ 
ဦးေရ (၇၄) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရွိရပါသည္။

နန္ ့ဂ်ဴလို္င္ေအး (ပုသိမ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ႏွင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာခရစ္ယာန္
ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႏွင့္ ခရစ္ယာန္ 
တို ့ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚသစၥာရိွမႈ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ပုသိမ္ကက္သ 
လစ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ ့စိန္ပီတယ္ခန္းမ 
ေဆာင္တြင္၂၀၁၉ ခု ဧၿပီလ ၂၅-၂၆ ေန႔ထိ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 ၂၅ ရက္ ေန႔ နံနက္(၆)နာရီမစၧား 
တရား ပူေဇာ္ျခင္းတြင္ စုေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ထိုေန႔ နံနက္ (၉)နာရီတြင္ “ခရစ္ 
ယာန္တို႔၏  ယံုၾကည္မႈအေပၚ သစၥာရိွမႈ” 
အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို သိကၡာေတာ္ရ Dr 
Van Kung မွ အဖြင့္ဆုေတာင္းျဖင့္ စတင္ 
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာ 
ေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီမွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါသည္။ 
MCC မွ တာဝန္ခံဆရာေတာ္ ဦးလူေအးမွ 
လည္း ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားႏွင့္ 
ခရစ္ယာန္မ်ား တစ္လံုးတစ္ဝတည္းရိွ၍ ယံု 
ၾကည္ျခင္း ခိုင္ျမဲေစရန္ ေဟာေျပာေပးခဲ့ပါ 
သည္။ ဆက္လက္၍ မႏၲေလးသာသနာမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်ာ့ခင္ေမာင္ေထြးမွ ႀကိဳဆို 

ႏႈတ္ဆက္ အမွာစကား ေဝမွ်သြားပါသည္။ 
ခရစ္ေတာ္ဘုရင္မင္းဘြဲ ့နာမခံအသင္းေတာ္ 
(အင္းစိန္) မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဒါက္တာရိွမုန္
ဘီဘင္ထူးမွလည္း “ခရစ္ယာန္တို ့ယုံၾကည္ 
ျခင္းအေပၚသစၥာရိွမႈ” (၁ ေကာ ၃း၆) က႑ 
ကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပါသည္။ CBCM မွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဟင္နရီအိုင္ခလိန္မွ Loyal-
ty to Christian Faith ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စိတ္ဝင္ 
စားဖြယ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပါသည္။

 ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ တက္ေရာက္ 
လာၾကေသာ အသင္းေတာ္အသီးသီးမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက “ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယုံ 
ၾကည္မႈအေပၚသစၥာရွိမႈ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အ 
လုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကိုအဖြဲ႕ (၅) ဖြဲ႕ခြဲ၍ ဆက္ 
လက္ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၾကပါသည္။

 ညေန (၄း၃၀) နာရီတြင္ ေကာ္မတီ 
ဝင္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးကို ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ပထမေန႔ ေဆြးေႏြး 
ေဟာေျပာမႈကို အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၂၆ ရက္ေန ့ နံနက္(၆)နာရီတြင္ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို အတူတကြ နာယူ 
ခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲဒုတိယေန႔အျဖစ္ နံနက္ 
(၈)နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးစြာ 
သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ Rev- Smith N- 
Za Thawng မွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ 
စတင္၍ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ အဖြဲ ့(၅)
ဖြဲ ့မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားမွျပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ 

ျဖည့္စြက္ ခြန္အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ 
ေနာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ 
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ အားသာခ်က္၊ အား 
နည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပ၍ အႏွစ္ 
ခ်ဳပ္ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။ 

 CBCM ႏွင့္ MCC တို ့ပူးတြဲက်င္းပ 
သည့္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယုံၾကည္မႈအေပၚ 
သစၥာရွိမႈ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ၏ နိဂုံးခ်ဳပ္ 
အမွာစကားကို မြန္စီေညာ္ဝီးဖရက္ျမင့္စိုးႏွင့္ 
MCC တာဝန္ခံဆရာေတာ္ ဦးလူေအးတို ့မွ 
အသီးသီး အမွာစကား ေျပာၾကားသြားပါ 
သည္။ ထို ့ေနာက္ ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစာေယာ 
ဟန္၏ ေကာင္းႀကီးေတာ္ကို ခံယူၾကၿပီး 
နံနက္(၁၁း၃၀)နာရီတြင္ အခမ္းအနားကို 
ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ အဆို 
ပါ အခမ္းအနားတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ 
Fr. ေမာင္ဝင္းမွ ေဆာင္ရြက္သြားပါသည္။ 

(စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္းအေပၚသစၥာရိွစြာ
အသက္ရွင္သြားၾကပါစို ့)

နန္ ့ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 15

စိန္႔ ဂြၽန္းကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာပိုင္ ပု 
သိမ္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းခ်ိဳ ရပ္ကြက္တြင္ ႐ွိေသာ 
ပုသိမ္ ကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ စိန္႔ဂြၽန္း 
ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ၂၀၁၉- 

၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္း 
အနားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇) နံနက္ ၆ 
နာရီခြဲတြင္ အဖဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ
ကိုယ္တိုင္ႂကြေရာက္ၿပီး မစၦားတရားျဖင့္ ပူ 

ေဇာ္ကာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ 
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္း 
အပ္ႏွံၾကၿပီး ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ ဖြင့္ပြဲ 
အခမ္းအနားကိုစတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဤ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဆရာ 
ေတာ္ အပါအဝင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မန္းေဂ်ာ္နီ၊ စိန္ဂြၽန္း 
ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္း ေက်ာင္း၏ တာဝန္ 
ခံ Fr. ေအာင္ေက်ာ္ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾက 
ၿပီး ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား ပညာ ေရးႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ 
ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဤ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ 
သင္ၾကားၾကမည့္ ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ားက 
အသီးသီးမိတ္ဆက္ၾကၿပီ အခမ္း အနား ကို 
နံနက္ ၉ နာရီခြဲႏြင္ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။ 

 စိန္႔ဂြၽန္းကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္း 
ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္သည္မွာ ယခုႏွစ္အပါ 
အဝင္ ၄ ႏွစ္႐ွိၿပီး ယခုႏွစ္ဆိုလ်င္ ၅ တန္းမွ 
၁၀ တန္း ထိ႐ွိၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 
ဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္႐ွိေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါ 
သည္။ 

OSC Pathein

ထက္၊ လယ္၊ မူ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္

 ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ၊ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္းမွ 
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ ႏွစ္အတြက္ 
အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ မူလတန္း 
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ 
ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ၂၀၁၉ 
ေမလ (၁၂) ေန႔နံနက္ (၉) နာရီတြင္ စိန္ဗင္း 
ဆင္းဒီေပါလ္ ရံုးခန္း၌ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ 

 ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူရမွ ေက်ာင္း 
သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အမွာစကားေျပာ 
ၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသူ မအိန္ 
ဂ်ယ္လင္းမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ 
ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔အတူ ေျမာင္းျမဇံုႏွင့္ 
ဟသၤာတဇံုတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး 
မ်ားကိုလည္း ပုသိမ္ဒိုင္အိုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ 
သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
  နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္းမွ လူမမာမ်ားအားၾကည္႔ရႈ

 ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ အသင္းဝင္ 
မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ေမလ (၇) ရက္ေန႔၌ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ 
မ်ားမွ နာတာရွည္ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ 
လူမမာ (၂) ဦးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္အက္ဆီးဒင့္ 
ျဖစ္၍ေျခက်ိဳးသြားသျဖင့္ ေဆးရံုတြင္ ေဆး 
ကုသမႈခံယူေနေသာ ဦးဒါနီအဲလ္အား သြား 

ေရာက္ၾကည္႔ရႈအားေပး၍ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ 
ၾကပါသည္။

 အဆိုပါလူမမာမ်ားအတြက္ ေဆး 
ဘုိးႏွင့္ အာဟာရရွိမည့္ အစားအစာမ်ားအား 
ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
  

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမသာကုန္းတိုက္နယ္ ကက္သလစ္လူငယ္သင္တန္း

       ေတာင္ငူသာသနာ၊ 
ျမ သာ ကု န္း တို က္ န ယ္  
ကက္သလစ္လူငယ္သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခု 
ေမလ ၉ မွ ၁၂ အထိ ဖာတီမာေက်းရြာ၌ 
က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ၎သင္တန္းကို တိုက္နယ္ လက္ 
ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. ခ်စ္လိႈင္၊ 
သာသ နာ လူငယ္တာဝန္ခံ Rev. Fr. 
ဂြၽန္ၿငိမ္းမင္းသူ၊ Rev. Fr. ေမာရစ္၊ Sr. ဘက္ 
နက္ ဒက္ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ Sr. ခ်ယ္လယ္ 
စတီးနာ မိမိႏိုင္ႏွင့္ အမာခံလူငယ္မ်ားတို႔မွ 
ေဝမ်ွပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္သူ (၈၆) ဦး ရိွပါ သည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

ရဟန္း ဝါေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ၊ 
ေတာင္ငူသာသနာ၊ သံမိုးေတာင္တိုက္နယ္၊ ေတာင္ဇလဲေက်းရြာ

  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁-၁၂အထိ 
တြင္ ေတာင္ငူသာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
(၃) ပါး၏ ရဟန္းဝါေတာ္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ 
ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ကို 
ေတာင္ငူသာသနာ၊ သံမိုးေတာင္တိုက္နယ္၊ 
ေတာင္ဇလဲေက်းရြာတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွာ ထီးသာေစာတိုက္နယ္မွ 
Rev. Fr. Xavier Win Maung, ေတာင္ျမင့္ 
တိုက္နယ္၊ ေတာင္ျမင့္ေရပူေတာင္ေက်းရြာ 
Rev. Fr. Gregory Thai Shwe Hla (ေတာင္ 
ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ စိန္မိုက္ကယ္ 

ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၊ ဝိညာဥ္ေရးႏွစ္တြင္ 
စာခ်ပုဂၢိဳလ္)၊ လိပ္သိုတိုက္နယ္၊ မစေက်းရြာ 
Rev. Fr. John Zaw One (ယာဒိုတိုက္နယ္ 
ေက်င္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး) တို႔ျဖစ္ပါသည္။  
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၁) စေနေန႔ 
ညေန ၅ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ား၏ 
အထိမ္းအမွတ္ ဂ်ဴဘီလီမွတ္တိုင္ကိုေကာင္း 
ႀကီးေပးျခင္း၊ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွ ဂ်ဴဘီလီ 
ေမာင္း (၂၅) ခ်က္ တီးခတ္စဥ္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ၂ ပါးမွ ဂ်ဴဘီလီ ကြၽဲခ်ဳိမ်ားကို တီးမႈတ္ 
ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အနားယူေနေသာေတာင္ 

ဇလဲေက်းရြာခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Ernest 
Tin Aye မွ ဂ်ဴဘီလီ ဟူေသာ ေဝါဟာရ၊ 
အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္၏ သမိုင္း 
ရာဇဝင္မ်ားကို ဂ်ဴးလူမ်ားမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ေရာမ အင္ပါယာႀကီး 
တို႔၏ဆက္စပ္မႈ၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္ကိုစတင္ 
အသံုးျပဳမႈတို႔ကို ဘာသာဝင္ သားသမီးမ်ား 
အား ရွင္းလင္းျပခဲ့ပါသည္။ ညေနဆြမ္းဘုဥ္း 
ခ်ိန္တြင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွ ဂ်ဴဘီလီ ကိတ္ 
မုန္႔ကို ခြဲကာ မိဘေေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အတူ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ည ၈ နာရီတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖးေရး 
အခမ္းအနားတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ 
ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၇ 
နာရီတြင္ ေက်းဇူး တင္ျခင္း ဂ်ဴဘီလီ 
မ စၧား တ ရားေ တာ္ျ မ တ္ ကို  
ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. Sebastian Thein Maung, 
Fr. Abel Poi, Fr. Ernest Tin Aung, Fr. 
Maurice Ne Ne, Fr. Jerome Ah Ki, Fr. 
Andrea Than, Fr. Ernest Tin Aye တို႔မွ 
မစၧားတင္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ 

 မစၧားတရားေတာ္တြင္ ဆပ္ေျဖ 
ျခင္းသီလရွင္ (၉) ပါး၊ ဘရာသာရ္ တပါးႏွင့္ 
ေက်းရြာအတြင္း ဘာသာဝင္မ်ား၊ ရပ္နီးရပ္ 
ေဝးဘာသာဝင္မ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 ၎ အစီအစဥ္ကို မစၧား တရား 
ေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ ေတာင္ငူသာနာတြင္ 
(၂၅) ႏွစ္တိုင္တိုင္ သာသနာအမႈေတာ္ 
ကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ  ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားအား 
ဂုဏ္ျပဳ ဩဘာစာမ်ား ဖတ္ၾကားေပးျခင္း၊ 
အမွတ္တရ စကားေျပၾကားႏွင့္လက္ေဆာင္ 
မ်ား ဆက္သျခင္း အခမ္းအနားမ်ားျဖင့္ 
အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ 

ႏွင္းစက္ငယ္ (ေကတုမတီ) 

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၂) ရက္ေန႕ 
တြင္ ခရစ္ယာန္တို႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ 
မယ္ေတာ္သခင္မ၏သမီးမ်ား (ဆေလးရွင္း) 
သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ စစၥတာရ္ မာဂရက္ 
ေခါင္ရာႏွင့္ စစၥတာရ္ ခရစ္စတီးနား တူးတူး 
တို႕သည္အနီးစခန္း၊ ျပင္ဦးလြင္၊ နာဇရက္ 
ေက်ာင္း မယ္ေတာ့္ရင္ျပင္တြင္ ကာဒီနယ္ 

ခ်ားလ္ဗိုလ္၏ လက္ေတာ္မွတစ္သတ္သစၥာ
ကိုခံယူခဲ့ၾကသည္။ ဤပြဲေတာ္သို႕ ဖယ္ခံု 
သာသနာမွ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ပီတာလွ 
ႏွင့္ ဖယ္ခံုသာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဘရာသာရ္မ်ား ၾကြေရာက္ခ်ီး 
ျမႇင့္အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤပြဲ 
ေတာ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုုင္သည့္အ 

တြက္ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ရင္း 
တက္ေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကေသာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဆေလး 
ရွင္းမိသားဝင္မ်ား၊ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလ 
ရွင္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္ေလာင္းမ်ား၊ ရပ္နီးရပ္ 
ေဝးမွဘာသာတူမ်ားအား အထူးပင္ေက်းဇူး 
တင္ရွိပါသည္။ ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အ 

ဖက္ဖက္မွ ကူညီေပးၾကေသာ ေက်းဇူးရွင္ 
မ်ားအားလံုးကိုလည္း ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူး 
ေတာ္အစဥ္အျမဲခံစားရပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ 
ေတာင္းေပးအပ္ပါသည္။

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃)ရက္ 
ေန႕တြင္ အနီးစခန္း၊ ျပင္ဦးလြင္၊ေမာ္ေနးေစး 

ခရစ္ယာန္တို႕အားမိႈင္းမ ေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ၏ သမီးမ်ား (ဆေလးရွင္း စစၥတာမ်ား) ဂတိသစၥာခံယူျခင္း အခမ္းအနား

စာမ်က္ႏွာ ၂၁ သို႔



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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စိန္ေပါလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း မ်က္ႏွာစံုညီပြဲေတာ္၊ ေတာင္ငူသာသနာ၊ ပြဲကုန္း၊ လိပ္သိုၿမိဳ႕

 ေတာင္ငူသာသနာ စိန္ေပါလ္ 
ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း 
မ်ားအသင္းကို  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၈-၁၀ 
ရက္ေန႔အထိ လိပ္သိုၿမိဳ႕ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း 
ခဲ့ပါသည္။ 

 ပထမေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား 
ေဟာင္း စာရင္းဝင္ဦးေရ ၅၉၀ ေက်ာ္ထဲမွ 
၁၈၀ ေက်ာ္ရိွ နယ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္း 
သားေဟာင္းမ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ကာ 
တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ စိန္ေပါလ္ 
ေက်ာင္းသားေဟာင္းအသင္း ျဖစ္ေပၚလာ 
ရန္  ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား စတင္ဖြဲ႕ 
စည္းခဲ့ပါသည္။ ဤအသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အသင္းေတာ္မွ တေထာင့္တေနရာ ပါဝင္ 
ကူညီသြားရန္၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာ 
ေရး၊  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္ေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာမ်ားတြင္ အသင္းအ 

ေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ည္။  ႏွစ္စဥ္ 
ႏွစ္တိုင္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ 
စြာျဖင့္ ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုၾကရန္ႏွင့္ သာသ 
နာအတြက္ ျပန္လည္ဆက္ကပ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ 
ပါသည္။ ၎အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း 
ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ရဟန္း 

ေတာ္မ်ားမွလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဒုတိယေန႔တြင္ အဖြဲ႕လိုက္ အလုပ္ 
႐ံုေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ တင္ျပ 
သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တႏွစ္ 
တာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 
ေဆာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲ 

ခ်မွတ္ အတည္ျပဳကာ အသင္း၏ ဗဟို႐ံုးကို 
လိပ္သိုပြဲကုန္း ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း တြင္ 
ထားရိွရန္သတ္ မွတ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕လုိက္ မွတ္ 
တမ္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ ကူးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ 

 လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ 
စိန္ေပါလ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္း ဖြင့္ 
လွစ္ျခင္း ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊစင္ ဂ်ဴဘီလီ 
ပြဲေတာ္ႀကီးကို လိပ္သိုပြဲကုန္းတြင္ က်င္းပ 
ရန္၊ မူပိုင္ ေတးစီးရီး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ခ်ီရန္ႏွင့္ 
အသင္း၏ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ ထုတ္ေဝရန္ 
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ညပိုင္းအစီ အစဥ္တြင္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ စိန္ေပါလ္ 
ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အတူတကြ မိတ္ 
ဆံုစားပြဲႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ 

ႏွင္းစက္ငယ္ (ေကတုမတီ) 

SSVP စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း၏ Systemic Change Seminar ဘက္စုံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း သင္တန္း

      ျမန္မာႏိုင္ငံ SSVP 
စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း "ကူညီရိုင္းပင္ 
ျမန္မာေဖာင္ေဒး႐ွင္း" တည္ရိွေသာ သာသ 
နာအခ်ိဳ႕အတြက္ System Change Semi-
nar သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ေမလ ၁၈-၁၉ 
အထိ ရန္ကုန္သာသနာ စိန္ပီတာႏွင့့္စိန္ 
ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳခဲ့ၾကပါ 
သည္။ 

 ၎သင္တန္းကို ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံမွ 

စိန္ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္းဂိုဏ္းမွ Rev.
Fr. Gregorio Banaga, C.M၊ Ana Maria 
P. Escano (Philippines) ႏွင့္ NC ဥကၠ႒ 
ဆရာအယ္လ္ေဖာင္းဇို ဦးေက်ာ္မင္း၊ ဆရာ 
မေဒၚရယ္ဂ်ီးနာခင္ညိဳေအး၊ ဆရာမေဒၚနန္း 
မြန္ေအးႏွင့္ ဆရာမ အိမြန္ျမင့္ေမာင္တို႔မွပို႔
ခ်ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

   ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၆၉) ဦးရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ 
ေကာ္မ႐ွင္၏ အစည္းေဝးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။ 
အစည္းအေဝးတြင္ လူငယ္ေကာ္မ႐ွင္၏ 
နာယကဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္မွ လူ 
ငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူ 
ငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ 
ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားရဲ႕ 
ညီလာခံ အေတြ႔ၾကံဳအား ျပန္လည္မ်ွေဝခဲ့ 
ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ သာသနာအသီးသီးမွ 
လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
လူငယ္မ်ား မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး  ဒါ႐ိုက္တာ 
အသစ္မ်ားအားလည္း လက္ေဆာင္ပစၥည္း 
မ်ားေပးအပ္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

  National Catholic Youth Com-
mission ၏ Director ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr 
Joseph Er Khaw Htoo မွလည္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မ႐ွင္၏ လုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ေသာလႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေန 

ေသာ အရာမ်ားကိုလည္း ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ 
ပါသည္။

 ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္း 
တရားမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား 
အခြင့္ေရးကြန္ရက္ႏွင့္အတူ Talitha KUM 
အဖြဲ႔က သီလ႐ွင္မ်ားမွလည္း လူငယ္မ်ားလူ 
ကုန္ကူးခံရျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဗဟုသု 
တမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆက္ 
သြယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အဆင့္ဆင့္ 
အေၾကာင္း တရားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို 
လည္း လာေရာက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ေဝမ်ွ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ဘုန္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူငယ္ေကာ္မရွင္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ

ေတာ္ႀကီးမ်ား ေမးျမန္းလာေသာ ေမးခြန္း 
မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ ႐ွင္းလင္းေျဖၾကား 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။.

 ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အဆံုးသတ္တြင္ 
NCYC Director မွ လာေရာက္ေဝမ်ွေသာ 
သီလ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို အထူးေက်းဇူး 
တင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 အဆံုးသတ္တြင္ လူကုန္ကူးခံရ 
ေသာ လူမ်ား၊ မတရားညႇင္းပန္းခံရေသာလူ
သားမ်ားအတြက္ အတူတကြ ဆုေတာင္ၿပီး 
အစည္းေဝး ပထမေန႔ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါ 
သည္။

Fb - NCYC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သာသနာလုံးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္း

 ေတာင္ ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဳ ပ္သာသနာ 
၊ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳကေလး
သူငယ္မ်ားအ သင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၃) 
ကို သာသနာလုံးဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာ 
အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၂၅-၂၈ အထိ ဗဟို 
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကက္သလစ္ဓမၼာ႐ုံ၌ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ၎သင္တန္းကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဘာစီးလ်ိဳအားသိုင္ႏွင့္ မြန္ဆီ 
ေညာ္ Rev.Fr.ဆိုင္မြန္တို႔မွ အားေပးအမွာ 
စကားႁမြက္ၾကားေပးၿပီး ေတာင္ႀကီးသာသ 
နာ၊ သာသနာျပဳကေလး အသင္းဒါ႐ိုင္တာ 
Rev.Fr.ဂ်ိဳဝါးနီေမာင္နီ၊ ကေလးတာဝန္ခံ 
ဥကၠ႒ Sr.ဂ်ဴးဒစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 

PMS ဒါ႐ုိင္တာ  Rev. Fr. ဘယ္နယ္ဒစ္ႏို 
နဲနယ္၊ Sr. ဘက္နက္ဒက္တာ တင္တင္ျမင့္၊ 
ေတာင္ငူသာသနာမွ သာသနာျပဳ ကေလး 
တာဝန္ခံဥကၠ႒ Sr.ဘက္နက္ဒက္တာ ျမတ္ 
ႏွင္းႏြယ္၊ Bro.ခ်ားလ္စ္ဘို ၊ဆရာမေဒၚနန္း 
ဂ်ာ၊ Bro.ေပၾတဴးဖိုးထူး၊ ဒီကင္ ေပၾတဴး 
ေမာင္ပိန္း၊Bro.ဖရန္႔စစ္ေအာင္ေက်ာ္၊Bro. 

ေလအိုနယ္ေမာင္စီႏွင့့္ Sr.ဘာနားဒါဘီး တို႔ 
မွ ေဝမ်ွပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္သူ ကေလးသူငယ္မ်ား (၂၀၁)
ဦးရိွပါသည္။ 

Rev.Fr.ဂ်ိဳဝါးနီေမာင္နီ(ေတာင္ႀကီး )

ေတာင္ငူသာသနာ ဘီစီကုန္းတိုက္နယ္ 
သာသနာ ျပဳကေလးသင္တန္း

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ ဘီစီကုန္း 
တိုက္နယ္ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား
သင္တန္းကို၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၁၆ မွ၂၁ ရက္ 
အထိ ဘီစီကုန္း ကက္သလစ္ ဓမၼာ႐ုံ၌ 
က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ၎သင္တန္းကို ေက်ာင္းထိုင္ 
Rev. Fr. ကားလိုေလာ့၊ လက္ေထာက္ Rev. 
Fr. ေမာရစ္၊ သာသနာကေလးသူငယ္ တာ 

ဝန္ခံ Sr. B. ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ ၊ Sr. ခ်ယ္လယ္ 
စတီးနာ မိမိႏိုင္၊ Sr. ဘက္နက္ဒက္ ယဥ္ 
ယဥ္ေအး၊ ဆရာမ ေဒၚလူဆီအား ေဝမိုး၊ 
ဆရာမ ေဒၚခရစၥတီးနာႏွင့္ တုိက္နယ္ 
သာသနာျပဳ ကေလးTOTဆရာ၊ ဆရာမ
မ်ား တုိ ႔ မွေ ဝ မ်ွ ပို ႔ ခ်ေ ပး ခဲ့ ၾ က ပါ သ ည္ ။ 
ပါဝင္တက္ေရာက္သူ (၂၂၇)ဦးရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

ကြၽဲက် တိုက္နယ္ တည္ေထာင္ျခင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ 
ႏွင့္ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား သင္တန္း

 ေတာင္ငူသာသနာ ၊ကြၽဲက်တိုက္ 
နယ္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီႏွင့္တိုက္နယ္လုံး 
ဆိုင္ရာ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳ
ကေလးသူငယ္အသင္းသင္တန္းကုိ၂၀၁၉ 
ဧၿပီလ ၁၅ မွ၂၁ ရက္ေန႔ထိအထိ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ၂၀ ရက္ေန႔ ညေန ၄း၀၀နာရီ တြင္ 
ဂ်ဴဘီလီ မွတ္တိုင္ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းကို 
ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဟင္နရီတင္ 
ေအာင္ႏွင့္Rev. Fr. ဘို႐ိုတီးႏိုအာေနာင္းတို႔မွ 
ဦးေဆာင္ေကာင္းခ်ီးေပးၿပီးစိပ္ပုတီးစိပ္ခဲ့ၾက

ပါသည္။

 ၂၁ ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ပါစကားပြဲ 
ေတာ္ေက်းဇူးတင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 
တင္ပူေဇာ္ၿပီး ညေန ၄း၀၀ နာရီ တြင္ ေက်း 
ရြာအတြင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူ အမိ 
မယ္ေတာ္သခင္မ အပါအဝင္ စီတန္းလွည့္ 
လည္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

 သင္တန္းကို သာသနာဗဟိုအဖြဲ႔ 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္အသင္း ဥကၠ႒ 
Sr. ဘက္နက္ဒက္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ ႏွင့့္အတူ 
Sr. ခ်ယ္လယ္စတီးနာ မိမိႏိုင္၊ ဆရာမ 

ေနာ္သုန္သုန္ေက်ာ္၊ ဆရာမေနာ္ထူးထူး၊ 
ဆရာမ ေနာ္ခ်ယ္ရီဦးႏွင့္ တိုက္နယ္ ကေလး 
တာဝန္ခံ TOT ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတို႔မွ 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၾက ပါသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ 

ကေလး သူငယ္ မ်ား (၁၂၇) ဦး ႏွင့္ 
ပြဲေတာ္တြင္ ဘုရားဖူး သူေတာ္စင္မ်ား 
(၅၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ခ့ဲၾက ပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(l.S.R)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ေတာင္ငူသာသနာ သံမိုးေတာင္တိုက္နယ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ 
သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားသင္တန္း၊ ဇလဲေက်းရြာအုပ္စု

 သံမိုးေတာင္တိုက္နယ္၊ ဇလဲအုပ္စု 
ေတာင္ဇလဲေက်းရြာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဆိုင္ရာသာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားသင္
တန္းကို ၂-၆.၅. ၂၀၁၉ ခုနစ္တြင္ ဇလဲအုပ္စု 
ျဖစ္ေသာ ဇလဲကမၺလာၿခံ၊ အထက္ဇလဲ၊ 
ေအာက္ဇလဲ၊ ေတာင္ဇလဲႏွင့္ ေကာ္ပတ္ၿခံ 
ေက်းရြာမ်ားမွ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္ 
မ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

 ၎သင္တန္းကို သာသနာျပဳ 
ကေလးသူငယ္မ်ား တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ဖာသာရ္ စတာနီစေလာ့စ္ ေက်ာ္လြင္ဦး၊ 
တာဝန္ခံ မာသာရ္ မာဒေလးနာ ခင္မာဝင္း၊ 
ဘရာသာရ္ ေနဆန္းသက္၊ ဘရာသာရ္ 
ေစာခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ TOT ဦးေဆာင္မႈ သင္ 
တန္းဆင္းေသာ တိုက္နယ္ သင္တန္းမႉး 
မ်ား ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္း 
ကာလ အတြင္း သာသနာျပဳကေလး သူ 
ငယ္မ်ား၏ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ ရ 

မည့္ အရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ 
ကေလးသူငယ္မ်ား လိမ္မာယဥ္ေက်းမႈ ရိွ 
ေစေရး၊ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ဥာဏ္ရည္ 
ထက္ျမက္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္ေစ 

ေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေရး အ 
တြက္ က်န္းမာေရးအသိပညာ၊ ဗဟုသုတ 
မ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ေက်း 
ရြာ ၅ ရြာ မွ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား  

စုစုေပါင္း ၁၀၈ ဦး တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ပါ 
သည္။

ႏွင္းစက္ငယ္ (ေကတုမတီ)

ဘုရားေက်ာင္းေရစက္ခ်ပြဲႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ခရစၥမားအားေပးျခင္း

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ လိပ္သိုတိုက္ 
နယ္ လၻက္အင္းရြာေဟာင္း ေယဇူးေရႊႏွလုံး 
ေတာ္ ဘုရား႐ွစ္ခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေရ 
စက္ခ်ပြဲႏွင့္ ကေလးမ်ားခရစၥမားအားေပး 
ျခင္း စကၠရာမင္းတူးခံယူပြဲကို၂၀၁၉ ဧၿပီလ 
၂၂ မွ ၂၃ ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဆရာ 

ေတာ္အိုက္ဇက္ဓာႏုမွ ေရစက္ခ် ေကာင္း 
ခ်ီးမဂၤလာေပးခဲ့ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
၂၃ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းခရစၥမားအားေပးျခင္း 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ သူ (၅၀၀)ေက်ာ္ရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

 လား႐ႈိးဂိုဏ္အုပ္ဆရာေတာ္ဖိလစ္
ဇေဟာင္း၏ ဆရာေတာ္ဝါေတာ္ ၂၅ ႏွစ္ 
ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲကို ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ 

လား႐ႈိး ဂိုဏ္အုပ္ ဆရာေတာ္ ဖိလစ္ဇေဟာင္း ၏ ဆရာေတာ္ ဝါေတာ္ ၂၅ ႏွစ္ ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲ

ေန႔ ညေန ၇း၀၀ နာရီိတြင္  အကပေဒသာ 
မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ စတင္ 
ခဲ့ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ 
ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း မစၧားတရားကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ အဖ 
ဆရာေတာ္အားဂုဏ္ျပဳျခင္း အစီစဥ္ ကို 

လား႐ိႈးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ ၂ ရွိ ေယဇူးေရႊႏွလံုး 
ေတာ္ ကာဒီျဒယ္ ေက်ာင္းဝင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။

Lashio-Osc



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး20

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာ၊ လြယ္ယင္း မဂၤလာတုိက္နယ္ 
ဗဟုိ စိန္ပီတာဘုရားေက်ာင္းပြဲ၏ (၂၅)ႏွစ္ 
ျပည့္ ဂ်ဴဗီလီပြဲကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ 
ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္တုိက္နယ္ 
ဘုရားေက်ာင္း၀င္းတြင္ ဂ်ဴဘီလီ မွတ္တုိင္ 
ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း ႏွင့္ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းကို 
ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ သာသနာ ဂုိဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ ပီတာလွ မွၾကီးမွဴ၍ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ပါသည္။ 

 ထိုအခန္းအနားတြင္ အဖ ဆရာ 

စန္ပီတာဘုရားေက်ာင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗီလီပြဲက်င္းပျခင္း

ေတာ္မွ “ဘုရားေက်ာင္းေတာ္သည္ ဘုရား 
သခင္ကိန္း၀ပ္ရာ၊ ေက်းဇူးေတာ္ အေပါင္း 
စီးဆင္းရာ၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာ သန္႔ရွင္း 
ေသာ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ မိမိ၏ခႏၶာ 
ေတာ္သည္လည္း သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ 
ေတာ္ဘုရား ကိန္း၀ပ္ရာ ဗိမၼာန္ေတာ္ျဖစ္ 
သည့္ အတြက္ အျမဲသန္႔ရွင္းစြာထားရန္လုိ
အပ္ေၾကာင္း” မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ 

 ၀တ္ျပဳျခင္းအၿပီးတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး 
အျဖစ္ ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အကပေဒသာ 
မ်ားျဖင့္ ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ထုိေနာက္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ 
နံနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္  ေက်းဇူးတင္ မစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္ကို အဖဆရာေတာ္ မွ 
ဆက္လက္၍ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ေပး ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ထို မစာၦး တရားေတာ္ျမတ္တြင္ 
တရားေရေအးတုိက္ေကၽြးေသာ ဖါသာရ္ 
ေသာမတ္စ္ ခ်စ္သား မွ “ဘုရားေက်ာင္း၏ 
အလွသည္ ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္း၊ ပန္းထိုး 
ျခင္းမ်ားအေပၚ မူတည္ေနသည္ မဟုတ္ဘဲ 
ဘာသာတူမ်ား ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း 
ႏွင့္သာယာေသာ ခ်ီးမႊမ္းသံမ်ားျဖင့္ ျပည့္ 
နက္ေနျခင္းအေပၚ မူတည္ေန၍သာ လွပ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း၏ ဂုဏ္ 
သိကၡာသည္ ဘာသာတူတို႔၏ စည္းလုံးျခင္း၊ 

သနားၾကင္နာၾကျခင္း၊ စိ္တ္ေကာင္းႏွလုံး 
ေကာင္းထားရွိျခင္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ 
(၂၅) ႏွစ္တုိင္တုိင္ ခုိင္ခန္႔လွပစြာရပ္တည္ခဲ့ 
ေသာ စိန္ပီတာ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ၾကီး
ကုိမနာလုိမုန္းတီးျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္း၊ 
စိတ္၀မ္းကြဲေစေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာ 
အဆုိမ်ားျဖင့္ အေရာင္မဆုိးမိရန္ ၾကိဳးစားဖုိ႔ 
လုိေၾကာင္း”  ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ 

 ထုိ မစာၦး တရားေတာ္ျမတ္တြင္ 
အဖ ဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္အတူ ရဟန္း 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ၂၅ ပါး ႏွင့္ ဘာသာတူ 
တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ဆု 
ေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။ 

OSC PEKHON

ကရုဏာ - ေတာင္ႀကီး (KMSS-TGI) (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ က်င္းပျခင္း
 ကရုဏာ လူမႈ စည္းလုံး ညီညႊတ္ 
ေရးအသင္း ေတာင္ႀကီး (KMSS-TGI) 
သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၆) ရက္ 
ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ (၂၅) 
ႏွစ္ျပည့္ခ့ဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

 ေငြစင္ ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ 
ဂ်ဴဘီလီ မစၦားတရားေတာ္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈) နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ေတာင္ႀကီး စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဗဟုိဘုရားရွိခုိး 
ေက်ာင္း၌ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio 
Athai ဦးေဆာင္ျပီး က်င္းပရာ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး Matthias U Swe (ၿငိမ္း) ႏွင့္တစ္ကြ 
တုိက္နယ္အသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
ဖိတ္ၾကားထားေသာ က႐ုဏာ Director 
မ်ား၊ အသင္းဂုိဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား 
ကရုဏာ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား ႏွင့္ 
ဘာသာသူမ်ားပါဝင္က်င္းပၾကပါသည္။

 မစၦားမစတင္မီ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Basilio Athai က ဂ်ဴဘီလီ 
ေက်ာက္ ျပားကုိ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးျပီး 
ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကုိလည္းေကာင္း
ခ်ီးေပးပါသည္။

 မစၦားတြင္ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာ 
သနာ က႐ုဏာ ဒါ႐ိုက္တာ Fr. Joseph Mg 
Win မွ က႐ုဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အက်ယ္ 
တဝင့္ေျပာၾကားသြားပါသည္။ 

 အေထြေထြဆုေတာင္းျခင္း အစီ 
အစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား 
ျဖင့္ အသီးသီးေတာင္းခံ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

၎ေနာက္ ေတာင္ႀကီးကရုဏာ Director

Fr. Paul Oo Nan မွ သ ာသနာ အသီးသီးမွ 
တက္ေရာက္လာေသာ ကရုဏာ Director 
မ်ား ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးျပီး ဆရာေတာ္မ်ား 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
ခံယူကာ ဂ်ဴဘီလီ မစၦားတရားေတာ္အား 
ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးခ့ဲပါသည္။

 ဂ်ဴဘီလီ မိတ္ဆုံစားပြဲကုိ ၂၀၁၉ 
ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ 
ေအာက္ေမ့ဘြယ္ ေလးထပ္တုိက္ဓမၼာရုံ၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

 မိတ္ဆုံစားပြဲသုိ႔ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Basilio Athai ဆရာေတာ္ႀကီး 
Matthias U Shwe ၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ 
ဦးစုိင္းလုံးရွဲန္ ျပည္နယ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦး 
ၾကြယ္ၾကြယ္ သာသနာေရးတာဝန္ခံဝန္ႀကီး 
ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္ ကယားတုိင္း 
ရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး အင္းတုိင္းရင္းသား 
ေရးရာဝန္ႀကီးတုိ႔ႏွင့္တကြ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ 
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဘာသာတူမ်ားတက္ 
ေရာက္ၾကပါသည္။

 အစီအစဥ္အရ ကရုဏာ - ေတာင္ 

ႀကီး အသင္းသူ/သားမ်ားက အဖြင့္သီခ်င္း
သီဆုိၿပီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio 
Athai မွႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္အမွာ စကားေျပာ 
ၾကားပါသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ 
ကုိယ္စားသာသနာေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ 
ေအာင္သန္းေမာင္မွအမွာစကားေျပာၾကား
ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး Matthias U 
Shwe က ကရုဏာအသင္း တည္ေထာင္ 
ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာ 
ၾကားသြားၿပီး National ကရုဏာ ဒါရိုက္တာ 
ေဒါက္တာ ဝင္းထြန္းၾကည္က ကရုဏာလုပ္ 
ငန္းစဥ္ အေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

 ကရုဏာ-ေတာင္ငူ၊ ကရုဏာ - 
ဖယ္ခုံ၊ ကရုဏာ - လြိဳင္ေကာ္တုိ႔မွ ေတးသီ 

ခ်င္းျဖင့္ဂုဏျ္ပဳ သီဆုိၾကပါသည္။

 ၎ေနာက္ ေတာင္ႀကီးကရုဏာ 
Director Fr. Paul Oo Nan က ေတာင္ႀကီး 
ကရုဏာ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီးေျပာၾကား
သြားပါသည္။ 

 မိတ္ဆုံစားပြဲ စားသုံးရန္ အစား 
အစာအတြက္ ရန္ကုန္ကရုဏာ Fr. Jo-
seph Mg Win ေကာင္းခ်ီးေတာင္းခံေပး 
ျခင္းျဖင့္ မိတ္ဆံု စားပြဲစားသံုးၾကကာ 
ကရုဏာ ေတာင္ႀကီး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ 
ဂ်ဴဘီလီမိတ္ဆုံ စားပြဲအား 
ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခ့ဲပါ သည္။

FB-Sai Sheng



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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 ဟားခါး စိန္႔ဂ်ဳိးဇက္ ကက္သီျဒယ္ 
ဇုံ၊ ခၽြန္က်ဳံးစီရင္စု သုိ႔ ကက္သလစ္သာသ 
နာေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ 
ပဲြေတာ္ႏွင့္ စိန္႔ေပါလ္ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္
သစ္ကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၉) ရက္၊ 
တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ဟားခါးသာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ လူးစီယပ္ 
ဟရယ္ကုန္း အမွဴးျပဳ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
(၁၈) ပါးတုိ႔ ၿခံရံလ်က္ ေမတၱာေရ ပက္ဖ်န္း၍ 
ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး 
မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ အထံေတာ္သုိ႔ အပ္ 
ႏွံခဲ့ပါသည္။

 ထုိပြဲေတာ္သုိ႔ ဟားခါးသာသနာမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၁၈ ပါး၊ သီလရွင္ (၈) ပါး၊ 
ဘာသာဝင္မ်ား၊ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊အနီး 
အနားရွိရြာမ်ားႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚမွ ဘာသာ 
ဝင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား၊ ခၽြန္က်ဳံးရြာမွ 
လူထုပရိတ္သက္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၀၀) 
ေက်ာ္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါ 
သည္။ ပြဲေတာ္တြင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဓမၼဆရာ 
ေပါလ္လ်န္ခ်င္း (Paul Lian Chin) မွ ေျပာ 

ျပေသာ ခၽြန္က်ဳံးရြာ သုိ႔ ကက္သလစ္သာသ 
နာေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ လက္ရွိသမုိင္း အက်ဥ္း 
မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

 ၁၅၊ ၅၊ ၁၉၆၉ ဆရာဆုန္ဟရန္ႏွင့္ 
ဆရာႏုိအဲလ္ဆန္လင္းတုိ႔သည္ ခၽြန္က်ဳံးရြာ 
သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဦးဇတြန္႔အိမ္တြင္ တည္းခုိ 
ခဲ့ၾကသည္။

 ၆၊ ၈၊ ၁၉၆၀ Rev. Fr. Claude 
Roy ႏွင့္ Rev. Fr. Andre Bareights တုိ႔ 
သည္ ခၽြန္က်ဳံးရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေက်းရြာ 
ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဟရန္ေပါင္းေနအိမ္တြင္ 
တည္းခုိကာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မစာၱးပူေဇာ္ 
ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ၈၊ ၈၊ ၂၉၆၀ ေန႔တြင္ ဆရာႏုိအဲလ္ 
ဆန္လင္းမွ ဦးဇတြန္႔၊ ဦးနမ္ကီယုိ၊ ဦးဟရန္ 
လင္း (ယခု ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဆရာေပါလ္လ်န္ 
ခ်င္း၏ ဖခင္) တုိ႔အား ဘုရားစကားသင္ေပး 
ခဲ့ရာ ၄င္းတုိ႔မွာ ခၽြန္က်ဳံးရြာ၏ ပထမဆုံး 
ကက္သလစ္ဘာသာ လက္ခံသူမ်ားျဖစ္လာ 
ၾကသည္။ (ဤႏွစ္မွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ အထိ 
ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာခံယူသူမ်ား မရွိေသး 

ေပ)

 ၂၉၊ ၉၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ Thomas 
Hrang Ling (ေသာမစ္ ဟရန္လင္း) ႏွင့္ 
Paul Lian Chin (ေပါလ္လ်န္ခ်င္း) တုိ႔ကုိ 
Rev. Fr. Flavian Hrang Hluan မွ ဟားခါး 
ၿမိဳ႕တြင္ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာေပးခဲ့ၿပီး 
သတိုူ႔သည ္ခၽြနက္်ဳံးရြာ ကက္သလစဘ္ာသာ 
ဝင္မ်ားထဲမွ ပထမဆုံးေဆးေၾကာျခင္း ခံသူ 
မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

 ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းသုံး၍ ခၽြန္ 
က်ဳံးရြာ ကက္သလစ္ သာသာဝင္မ်ားအား 
ဝိညာဥ္အစာေကၽြးေမြးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ားမွာ (1) Rev. Fr. Claude Roy (1958-
66), (2) Rev. Fr. Flavian Hrang Hluan 
(1967-74), (3) Rev. Fr. Paulinus Mang 
Ha Gei (1973-74), (4) Rev. Fr.Alphones 
Ko Lay (1974-82), (5) Rev. Fr. Andrew 
Thang Za Khai (1983-99), (6) Rev. Fr. 
Paul Thla Kio (1999-2007), (7) Rev. 
Fr. Lucius Hre Kung (Bp) (2007-2008), 
(8) Rev. Fr. Lucas Tha Ling Sum (20 
16-2017) တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး စီရင္စုအျဖစ္ရပ္ 
တည္ၿပီးမွ ေက်ာင္းထုိင္ေသာ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားမွာ (1) Rev. Fr. Basil Hrang 
Cung (2008-2009), (2) Rev. Fr. Joseph 
Lal Ngil Neia (2009-2010), (3) Rev. Fr. 
Joseph Ro Nei Thang (2011- ), (4) 
Rev. Fr. John Om Ling Ghung (2012-

2016) ႏွင့္ (5) Rev. Fr. Thomas Khua 
Uk Lian Mawi (2017- ယေန႔ထိ) တုိ႔ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။

 ခၽြန္က်ဳံးရြာသုိ႔ ကက္သလစ္သာသ 
နာေရာက္ရွိၿပီး ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ရြာခံ ဘုရား 
အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Rev. Fr. Ahraham Hrang Hit (1991 မွ 
ယေန႔ထိ)၊ Sr. Paulina Par Cung (JSA) 
(၁၉၉၈ မွ ယေန႔ထိ) ႏွင့္ ဓမၼဆရာမ်ားမွာ 
ဆရာ Timothy ဟရန္ေဇလ္၊ ဆရာ Paul 
လ်န္ခ်င္း၊ ဆရာ Lawrence ခ်ာန္ကုန္လ်န္၊ 
ဆရာ Dominic Siang Mang Lian တုိ႔ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။ အထက္ပါ ဘုရားအမႈေတာ္ 
ေဆာင္မ်ားအနက္ ဆရာ ေပါလ္လ်န္ခ်င္း 
တစ္ဦးတည္းသာ ႏွစ္ ၅၀ ဂ်ဴဘီလီရွင္ျဖစ္ပါ 
သည္။

 ဓမၼဆရာ ေပါလ္လ်န္ခ်င္း သည္ 
အဖဦးဟရန္လင္းႏွင့္ အမိေဒၚဇိန္မဲန္တုိ႔က 
၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ 
ခၽြန္က်ဳံးရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ေမြးခ်င္း 
ေလးေယာက္အနက္ အႀကီးဆုံးသားျဖစ္ 
သည္။ ၁၉၆၈ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ 
ေန႔တြင္ အဖ ဦးဟရန္လင္းႏွင့္အတူ Rev. 
Fr. Flavian Hrang Hluan လက္ေတာ္မွ 
ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာကုိ ခံယူသည္။ 
သူတုိ႔သည္ ခၽြန္က်ဳံး ကက္သလစ္ဘာသာ 
ဝင္မ်ားထဲမွ ပထမဦးဆုံး ေဆးေၾကာျခင္း 
မဂၤလာ ခံယူသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 ဆရာေပါလ္လ်န္ခ်င္းသည္ ၁၉၇၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဆရာေလာကသုိ႔ ဝင္ 
ေရာက္ ၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အၿငိမ္းစားအနား 
ယူခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုနွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၁) 
ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဓမၼဆရာ (Catechist) 
အျဖစ္ စတင္ဘုရားအမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့
သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚ Elizabeth 
တီလ္လွဲႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ၿပီး သား (၅) 
ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ယခုအခါ 
ေျမးေယာက်္ား (၅) ေယာက္ႏွင့္ မိန္းက 
ေလး (၆) ေယာက္ စုစုေပါင္း (၁၁) ေယာက္ 
ရရွိၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ခၽြန္က်ဳံးရြာ ေနအိမ္ 
တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဘုရားအမႈေတာ္ေဆာင္ 
ရင္း မိသားစုႏွင့္အတူ ေနထုိင္လ်က္ရွိပါ 
သည္။

 ဟားခါးသာသနာအတြင္း ကက္ 
သလစ္ဘာသာ အျမန္တုိးတက္ထြန္းကား 
ပါေစဟု အၿမဲဆုေတာင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း 
ဆရာေပါလ္လ်န္ခ်င္းမွ ေျပာျပပါသည္။

ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း
OSC, Hakha Diocese

ခၽြန္က်ဳံးရြာ ကက္သလစ္ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း

ဆေလးရွင္း သီလရွင္ေက်ာင္းတြင္ သီလ ရွင္ေလာင္း ကက္သရီးနား ေဟာင္းလြန္ ဘြိဳင္းႏွင့္ 
သီလရွင္ေလာင္း ထေရဇား ဂ်ာ ေဘာက္တို႕သည္ ခရစ္ယာန္တို႕အားမိႈင္းမ ေတာ္မူေသာ 
မယ္ေတာ္သခင္မ၏ သမီးမ်ား (ဆေလးရွင္း) သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းတြင္ဆေလးရွင္းဂို
ဏ္း၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဖာသာရ္ ခ်ားလ္စ္ေစာသီဟန္လြင္၏ မ်က္ ေမွာက္တြင္ 
ပထမယာယီသစၥာကို ခံယူခဲ့ ၾကသည္။

FMA - SC

စာမ်က္ႏွာ ၁၆ မွ အဆက္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)
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ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ဝမ္ကန္ တိုက္နယ္ ဘုရားေက်ာင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့့္ 
ဂ်ဴဘီလီႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္း

 ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္းခ်ဴပ္ သာသ နာ၊ 
မိုင္း႐ွဴး ဝမ္ကန္တိုက္နယ္ စိန္ ဂ်ိဳးဇက္ 
ဘုရား ေက်ာင္း၏ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ 
ဂ်ဴဘီလီပြဲ ေတာ္ႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ား 
ခရစၥမားအားေပးျခင္း စကၠ ရာမင္းတူး 
ခံယူပြဲကို ၂၀၁၉ ဧၿပီလ ၃၀ မွ ေမလ ၁ 
ရက္ေန႔ အထိ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕၊ ဝမ္ကန္ 
ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ ပါသည္။ 

 ၃၀ ရက္ေန႔ ညေန ၄းဝဝနာရီ 
အခ်ိန္တြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဘာဇီးလ်ိဳအားသိုင္မွ ဂ်ဴဘီလီ ေက်ာက္ 
ျပားကို ေကာင္းခ်ီးေပးၿပီး စိပ္ပုတီး စိပ္ 

ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈းဝဝနာရီ 
အခ်ိန္ တြင္ ဂ်ဴဘီလီ ေက်းဇူးတင္မစၦား 
တရား ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ခရစၥမားအား ေပး 
ျခင္းကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမႇ ဦး 
ေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္(၂၁)ပါးတို႔ႏွင့္အ
တူပါဝင္တင္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ကေလးသူငယ္မ်ား (၁၇) ဦး 
ခရစၥမား အားေပးျခင္းခံယူၿပီး ပြဲေတာ္ တြင္ 
ပါဝင္သူ (၃၀၀) ေက်ာ္ရိွပါသည္။   

Rev. Fr. ဂ်ိဳဝါးနီ ေမာင္နီ

အိုသခင္ေယဇူး၏ ေရႊႏွလံုးေတာ္

တပည့္ေတာ္၏ ႏွလံုးသားအား

ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏

ႏွလံုးသားနွင့္ တူေအာင္

ျပဳျပင္ေပးေတာ္မူပါ။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆) ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း 
စတင္ျဖစ္ ေပၚလာပံု

 ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာ 
သင္တန္းအေၾကာင္းေလးကို အရင္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

 ဓမၼပညာရပ္ ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာ သင္တန္းျဖစ္ဖို႔ 
အတြက္ ေျခကုပ္ ယူခဲ့တာ (၂) ႏွစ္နီးပါးရွိပါ ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ရဲ႕ ေမဂ်ာ ေဆမီနာရီမွာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ (၂) ႏွစ္ကေန စၿပီး 
ေတာ့ ဓမၼပညာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ သက္တာဆိုတဲ႔ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္တယ္။  Seminar 
ေတြလုပ္ ခဲ႔တယ္။ ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာ သင္တန္း 
အတြက္ ပထမေျခလွမ္းပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓမၼပညာရပ္ 
ဆိငုရ္ာ ဒပီလုိမာသငတ္န္းဆုိတာ ခမုခွ်ကခ္်င္းေပၚေပါကလ္ာ 
တာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ဒီႏွစ္မွာမွ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ပထမေျခလွမ္းရဲ႕ 
ဒု တိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ဒီ ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာ 
သင္တန္း ကို ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
National Catholic major seminary ကေနၿပီးေတာ့ 
သာမန္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ေတြအတြက္ သင္ၾကားပို႔ခ် 
ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ ဒီသင္တန္းက ဓမၼ 
ပညာကို စိတ္ဝင္ တစားေလ့လာလိုတဲ့ ကက္သလစ္ဘာ 
သာဝင္မ်ား အားလံုး အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးဖြင့္လွစ္ထားတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္တန္း ၿပီးေျမာက္တဲ႔အခါ သင္ 
တန္းကိုတက္ေရာက္တဲ့ ဘာသာတူမ်ား ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘာသာတရားကို ပုိၿပီး 
ေတာ့မွ သိရွိလာမွာ ျဖစ္သလုိ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘာသာတရား 
သြန္သင္ခ်က္ေတြကိုလည္း ပိုၿပီးေတာ့ မွ ေလးေလးနက္နက္ 
သိရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီဟာေတြကို အေျခခံ 
ၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္ျခင္းမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ခုိင္ၿမဲလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ 
ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ 

 ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း စလုပ္ 
မယ္လို႔ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ကတည္းက မႏွစ္က CBCM 
ဆရာေတာ္မ်ား အစည္းအေဝးမွာ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးေတြကလည္း စိတ္ဝင္စားခဲ့တယ္။ 

ရည္မွန္းခ်က္
 ဘယ္ေလာက္ထိရည္မွန္းထားလည္းဆိုရင္ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ ဒီပလိုမာရတဲ႔ထိ ဒီပလိုမာရတဲ့သူေတြဟာ သာသ 
နာေရးမွာျဖစ္ျဖစ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ေတြ ဘုန္းႀကီးေတြ  
စစၥတာရ္ေတြနဲ႔ အတူတူ ျပန္လည္ကူညီလို႔ရတဲ့ သူေတြ 
အျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ သာသနာ 
မွာျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ဆက္ကပ္ဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ 
သင္တန္းေပါ့။

သင္တန္းကာလ
 သင္တန္းကာလအပိုင္းအျခားအေနနဲ႔ ကေတာ့ 
ဒီပလိုမာသင္တန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 
ဒီတစ္ႏွစ္မွာ Semester ႏွစ္ခုရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမႏွစ္ 
ဝက္ကိုေတာ့ ဂၽြန္လ (၁) ရက္ေန႔ကေနၿပီးေတာ့ ၾသဂုတ္လ 
(၃၁) ရက္ေန႔ထိ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒုတိယ ႏွစ္ဝက္အေနနဲ႔က 
ေတာ့ ေအာက္တုိဘာ (၅) ရက္မွ ေဖေဖၚဝါရီ (၈) ရက္ေန႔ 
အထိျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီသင္တန္းဟာ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ေတြ 

အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့သင္တန္း ျဖစ္တဲ့ 
အတြက္ ဘာသာဝင္ေတြ အားမယ့္ စေနေန႕ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး 
ေတာ့ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတူမ်ားအားလံုး 
အတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္အခ်ိန္ကိုေရြးၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 
တို႔ဒီမွာရွိေနတဲ့ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေတြအေနနဲ႕ စေန၊ 
တနဂၤေႏြ ရက္ထဲမွ အားတဲ့ရက္ကို ဖဲ႔ၿပီးေတာ့ ဘာသာတူ 
ေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ဘာသာရပ္မ်ား
 ဒီသင္တန္းမွာ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ ဘာသာရပ္မ်ား 
အေနနဲ႔ကေတာ့ ဦးဆံုး ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ လူမႈ 
ေရးဆိုင္ရာ သြန္ သင္ခ်က္နဲ႕ ပက္သက္တဲ႔အေၾကာင္းအရာ 
ေတြ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းနဲ႔ ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ေတြ 
ေနာက္ ဂိုဏ္းကြဲ ခရစ္ယာန္ေတြ၊ ဘာသာျခားေတြနဲ႔ အျပန္ 
အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုမ်ိဳးနည္းလမ္းေတြ 
သံုးရမယ္ ဘယ္လုိမ်ိဳးစိတ္ထားေတြ ထားရမယ္ဆိုတာ သိ 
မွတ္ဖြယ္ရာေတြ ေနာက္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ရဲ႕ 
စကၠရမင္တူးဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္ေတြ သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြ 
ဒါ့အျပင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ 
ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြ ကိုဒီမွာသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါ့အျပင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ ကာႏြန္ဥပ 
ေဒဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ 
သြန္သင္ခ်က္နဲ႕ သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြ၊ ကက္သလစ္သာသနာ 
ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာသင္ၾကားမွာျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါျပင္ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာ ကက္သလစ္သာ 
သနာေတာ္ရဲ႕ အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ရာ သာသနာေတာ္ရဲ႕ 
သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြ သခင္ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ 
ရာေတြ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ဆံုး 
ေသျခင္းတရား စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ငရဲ 
ဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဒီသင္တန္းမွာ ကက္သ 
လစ္ ဘာသာဝင္မ်ားကို ေဝမွ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 တက္ေရာက္မယ့္ ဘာသာဝင္မ်ားအေနနဲ႔ အနည္း 
ဆံုးေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသားသူ ျဖစ္ရ 
မယ္ တကၠသိုလ္က တစ္ခုခု ဘြဲ႕ရထားတဲ့သူ ျဖစ္ရမယ္။ ဒါ့ 
အျပင္ အဂၤလိပ္စာလည္း အေျခခံသိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေနာက္ထပ္တစ္ခုကေတာ့ မိမိသာသနာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေထာက္ခံစာ တကယ္လို႔ ဘရာသာရ္၊ စၥတာရ္ 
ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဂိုဏ္းအႀကီးအကဲရဲ႕ ေထာက္ခံစာကိုလည္း 
ပူးတြဲ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ Pass-

port size အရြယ္ ဓါတ္ပံု (၂) ပံုကုိလည္း ပူးတြဲ တင္ျပရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

 စားရင္းေပးသြင္းထားသူ (၃၅) ေယာက္ထဲမွာ အ 
မ်ားစုကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ သာသနာေတြက မ်ားပါ 
တယ္။ ဒါမယ့္ မဂၤလာဒံုတို႔ ဖ်ာပံုတုိ႔  မႏၲေလးတို႔ က သင္ 
တန္းသူ သင္တန္းသားေတြလည္းပါၾကပါတယ္။ 

 ဒီသင္တန္းက ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ေတြ 
အတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ႔ သင္တန္းတခုလို႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာ 
ခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီသင္တန္းမွာ သိရတဲ့ 
အသိဥာဏ္ေတြ၊ သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြ အသင္းေတာ္နဲ႕ ပတ္ 
သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ က်မ္းစာနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ 
အေၾကာင္းအရာေတြက တကယ္ပဲ ကက္သလစ္ေမဂ်ာ 
စီမီနာရီမွာ သင္ၾကားေနတဲ့ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကိုယ္ 
တိုင္သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာသာသူေတြ 
အတြက္ တကယ္ပဲစစ္မွန္တဲ့ အႏွစ္သာရ ရွိတဲ့ သြန္သင္ 
ခ်က္မ်ိဳး၊ နားလည္မႈမ်ိဳးကို ရရွိမွာျဖစ္တယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဗဟု 
သုတ၊ အသင္းေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ ရမယ္လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္ ရဲရဲႀကီး ေျပာရဲပါတယ္။

RVA-Myanmar 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္မည့္ 

ဓမၼပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာ သင္တန္းအေၾကာင္း ဖာသာရ္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္
သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ဌါန ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လူငယ္စခန္းခ်သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၂၂ ကို ေမလ ၁- ၅ ရက္အထိ တြံေတးၿမိဳ႕ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရ ေသာမယ္ေတာ္သခင္မ 
ဘုရားေက်ာင္း တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိမွ  ေက်းဇူးတင္မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။

ဓါတ္ပံု - ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လူငယ္ေကာ္မရွင္

ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ တည္ေထာင္ျခင္း (၂၅) ႏွစ္ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲ က်င္းပ

လား႐ႈိး ဂိုဏ္အုပ္ ဆရာေတာ္ ဖိလစ္ဇေဟာင္း ၏ ဆရာေတာ္ ဝါေတာ္ ၂၅ 

ႏွစ္ ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲ

ခၽြန္က်ဳံး ရြာ ကက္သလစ္ သာသနာ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေရႊစင္ ဂ်ဴဘီလီ 
ပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း


