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အထူး သာသနာျပဳလအတြက္ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ျခင္း ႏွင့္လိုက္နာ က်င့္ႀကံစရာ 
ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္၏ တိုက္တြန္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္၊ ကမၻာတဝန္း သာသနာျပန္႔ပြားေရး တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အန္ေဂ်လုစ္ ေမတၲာဆိုခ်ိန္၌ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္ 
သူျမတ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အား အထူးသာသနာျပဳလ (Extraordinary Missionary Month) အျဖစ္ အမိသာသနာေတာ္ တစ္ရပ္လုံးအား 
သတ္မွတ္ ေၾကညာ ေပးခဲ့ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

ငါ၏ ညီအစ္ကိုတို႔တြင္ 
အသိမ္ငယ္ဆံုးသူ 
တစ္ေယာက္ကို 

သင္တို႔ ျပဳသမွ်သည္ 
ငါ့ကိုပင္ ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္မာေတဦး ၂၅း၄၀

အစြန္အဖ်ားမွ ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္ သံုးသပ္ခ်က္

 အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွတိုက္သားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ 
ဘုရားသခင္၏ အနႏၲ ေမတၱာေတာ္

 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို 

(ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ)

၁၅ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၉

အထူးသာသနာျပဳလ

စာ - ၇

စာ - ၉

စာ - ၁၈
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စက္တင္ဘာလ၊ 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

သတင္းေကာင္း မွ်ေဝျခင္း
 “မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ကၽြန္း မဟုတ္ပါ” ဟူေသာ ဆိုစကားအတိုင္း 
လူသည္ သဘာဝအားျဖင့္ လူအမ်ား ႏွင့္ ေရာယွက္ေနထိုင္ေသာ သတၱဝါ ျဖစ္သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ လူသည္ အမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနထိုင္မွသာလွ်င္ သူ၏ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မႈ ရရွိ မည္ 
ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ အတြင္း၌ ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ား၊ 
အေတြးအျမင္ အယူအဆမ်ား၊ တတ္သိေသာ အရာမ်ားကို အျခားသူႏွင့္ ေဝမွ် ေျပာျပ 
လိုသည္။ အျခားသူတို႔ထံမွလည္း နားေထာင္လိုသည္။ လူသည္ မိမိတစ္ဦးတည္း ေနထိုင္ 
ရွင္သန္႐ံုျဖင့္ မလုံေလာက္ပါ၊ အျခားသူတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မွသာလွ်င္ ျပည့္ဝေသာ အသက္ 
တာ ျဖစ္သည္။

 မိမိတြင္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တစ္ပါးသူအား ေျပာျပလိုသကဲ့သို႔ 
သူတပါး၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကားသိလုိသည့္ ျပင္းျပေသာဆႏၵေၾကာင့္ လူသည္ 
အျခားသူ တစ္ဦးႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ 
နည္းလမ္း မ်ိဳးစံုကုိ ရွာေဖြသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူသားထု အၾကား ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား 
ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားသည္ အသစ္ တိုးတက္လွ်က္ ရွိသည္။

 သတၱဝါမ်ားတြင္ လူ၏ အထူးျခားဆံုးေသာ ၾကင္အန္လကၡဏာမွာ စကားေျပာ 
တတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျပာဆို ေသာ စကားအားျဖင့္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ႏြယ္ၾကသည္။ 
ထို႔ထက္ တဆင့္တက္၍ စာေရးသားေသာ အေလ့အထသည္ လူတုိ႔အၾကား ဝင္ေရာက္ 
လာျပန္သည္။ ေက်ာက္နံရံမ်ားေပၚတြင္ ႐ုပ္ပံုမ်ား ေရးျခစ္ျခင္း မွ အစျပဳကာ ႏႈတ္မွ 
ေျပာေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေရးေသာစာျဖင့္လည္း အသံုးျပဳလာၾကသည္။ လူအခ်င္း 
အခ်င္း ဆက္သြယ္ျခင္းကို ေျခဟန္ လက္ဟန္၊ မ်က္ႏွာ ဟန္ပန္ အမူအရာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
တတ္ၾကသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ျခင္းထက္ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာေသာ စကားမ်ား၊ ေရးသား 
ထားေသာ စာမ်ားက အသိေပးလုိေသာ အေၾကာင္းအရာကို ပို၍ ရွင္းလင္း ေစ ေသာၾကာင့္ 
ပိုမို ထိေရာက္မႈရွိသည္။

 အမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လိုေသာ လူသည္ အမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာေၾကာင့္ လူ 
အခ်င္းခ်င္းပိုမို ရင္းႏွီးလာသည္။ ထုိရင္းႏွီးမႈမွ တူညီေသာ သူမ်ားအၾကား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား 
ဖြဲ႕စည္းလာႏိုင္သည္။ မတူညီေသာ သူမ်ားအၾကားတြင္လည္း နားလည္မႈမ်ား တည္ 
ေဆာက္ ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး က အလြန္ 
အေရးပါလာသည္။ လြန္ခဲ့သည္ ဆယ္စုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ လူမ်ား 
အၾကား ေရပန္း စားခဲ့သည္။ ယခု အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔မွ် ပိတ္ပင္ တားဆီးမရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ 
လာသည္။ လူအမ်ားအတြက္ အလြန္ အသံုးတည့္ေသာေၾကာင့္ သာလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ 
လာရသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

 ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ 
အရာျဖစ္ေသာ္လည္း တလြဲသံုးၾကေသာေၾကာင့္ ႐ႈတ္ေထြးေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ 
မပတ္သင့္ေသာအရာဟု ထင္ျမင္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
အေကာင္းအတြက္ အသံုးျပဳပါက လူမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည္၊ ထိုမွတဆင့္ လူ 
သား အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (ၿငိမ္း) ဘယ္နဒစ္ (၁၆) ကလည္း ယံုၾကည္ျခင္းကို အသင္း 
ေတာ္သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီ ယာကုိ အသံုးျပဳရန္ အားေပးလမ္းညႊန္ခဲ့သည္။ “လြန္ခ့ဲသည့္ 
ႏွစ္ ၂ ေထာင္ေက်ာ္က အသင္းေတာ္၏ သေဘၤာသည္ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာ ရြက္လႊင့္ခဲ့ 
သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ကင္းစြာျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပင္လယ္ ေရျပင္နက္ 
အတြင္းသို႔ ရြက္လႊင့္ၾကရမည္။ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ မွန္ေသာ္လည္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယုံၾကည္သူတစ္ဦး၏ ႏွလံုးသားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကမၻာအတြင္း ေနထိုင္ကာ 
မိမိကိုယ္ကို အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္လိုၾကသည္။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး၏ 
အဆက္မျပတ္စီးဆင္းျခင္းကို အသက္သြင္းေပးၾက ရပါလိမ့္မည္။”

 ဆက္လက္၍ ရဟန္းမင္းႀကီး(ၿငိမ္း) ဘယ္နဒစ္က “ယံုၾကည္ျခင္းအား လက္ဆင့္ 
ကမ္းရန္၊ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ အား ေၾကျငာရန္ တို႔မွာ အသင္းေတာ္၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 
ဤသို႔ျဖင့္ ခရစ္ယာန္ အမွန္တရားသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူေနမႈ စ႐ိုက္တြင္ အလင္း 
ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သူတို႔အထဲတြင္ ရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေထာက္ပံကူ
ညီေပးႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။” 

 ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳ ၿပီး 
သတင္းေကာင္းကို မွ်ေဝႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး မ်ားစြာရွိသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ 
မိန္႔မွာခ်က္အတိုင္း ကမၻာေျမအဆံုးထိ လူကိုယ္တိုင္ မသြားေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္ 
မီဒီယာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကို ျဖန္႔ေဝသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါစို႔။

စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔သည္ ကားတိုင္ေတာ္၏ ေအာင္ပြဲေန႔ 
ျဖစ္သည္။ ဘဝ၏ အခက္အခဲမ်ား၊ နာက်င္မႈမ်ားၾကားမွ ခရစ္ေတာ္၏ 

ကားတိုင္ေတာ္ကို ၾကည့္လွ်က္ ခြန္းအားယူကာ ႐ုန္းထၾကပါစို႔။



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 3

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က ဗုဒၶဟူး 
ေန႔ လူထုပရိသတ္အား ဘုရားစကားသြန္သင္ရာတြင္ တမန္ 
ေတာ္ဝတၳဳကို အေျခခံၿပီးဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရွင္ 
ျပန္ထေျမာက္ၿပီးရက္ ၅၀ အၾကာ၊ အေပၚထပ္မွာအမိမယ္ 
ေတာ္လည္းရွိေနခဲ့တယ္။ မယ္ေတာ္က ေယဇူးဘုရားရွင္ရဲ႕ 
ေနာက္လုိက္ တပည့္ေတာ္ေတြကိုစုစည္းေပးတဲ့ အေႏွာင္ 
အဖဲြ႕လုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထား 
တာထက္ ပိုၿပီးနက္နဲတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုသူတုိ႔ ခံစား 
လုိက္ရတယ္။ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းစုရုံးေန
ၾကတဲ့သူတုိ႔အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းကအသက္႐ႈတဲ့ အဆုပ္ 
လုိပဲမရွိလုိ႔ မျဖစ္။ မဆုေတာင္းတဲ့သူကဘုရားရဲ႕ ေနာက္ 
လုိက္မျဖစ္ႏုိင္။ ဆုေတာင္းျခင္းက ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ 
ရဲ႕ဘဝကို အသက္ေပးတဲ့ အဆုပ္ေလးပဲ။ အသက္တုိ႔၊ 
ေလတုိ႔ ဆုိတာကလည္းရွင္သန္ဖို႔ အေရးပါတဲ့ အရာလုိ႔ 
ေျပာလုိ႔ရတယ္။ အဲ့ဒီအသက္ကို ရွင္ျပန္ေတာ္မူတဲ့ ခရစ္ 
ေတာ္ဘုရားက တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြကို ေပးထားရစ္ခဲ့တယ္။ 
သူတုိ႔ထုိင္ၿပီး စုေဝးေနတဲ့ေနရာမွာ ႐ုတ္တရက္ဆုိသလုိ 
ေကာင္းကင္ထက္ကေလျပည္ ေလညင္းေတြ တုိက္ခက္လာ 
ခဲ့တယ္။  

 အဲ့ဒီေလက မီးလွ်ာသ႑ာန္ ပံုစံေျပာင္းၿပီးသူတုိ႔ 
ဦးေခါင္းအေပၚ ဆင္းသက္လာခဲ့တာပါ။ ပညတ္ေတာ္ေတြ 
ေပးခဲ့တဲ့ ဆီနာအီေတာင္ေပၚက မီးမေလာင္ကြ်မ္းတဲ့ ျခံဳပုတ္ 
လုိပံုသ႑ာန္မ်ိဳး။ က်မ္းစာအေထာက္အထားအရ ဆုိရင္ 
ေတာ့ မီးဆုိတဲ့ သေကၤတကဘုရားသခင္ရဲ႕တည္ရွိျခင္းကုိေ
ဖာ္ညႊန္းတဲ့အရာ။ မီးထဲကေနအသက္ေပးတဲ့ စကားေတြကို 
ျမြက္ၾကားေတာ္မူခဲ့တယ္။ မီးက ေႏြးေထြေစ႐ုံမကေလာင္
ကြ်မ္းကာအလင္းကိုပါ ေပးႏုိင္တယ္။ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ 
စမ္းသပ္ျခင္းေနရာေတြမွာလည္း မီးကိုသံုးတယ္။ အားနည္ 
တဲ့အရာကို သန္စြမ္းေစတယ္။ ခြန္အားခ်ိနဲ႔သူကုိအားရွိေစ
တဲ့သူကမီးလွ်ာသ႑ာန္နဲ႔ ၾကြျမန္းခဲ့တဲ့ ဝိဉာဥ္ေတာ္ဘုရားပဲ။ 

 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ကပင္တင္ေကာ့စ္ပဲြေန႔
မ်ာတုိက္ခတ္ခဲ့တဲ့ မီးလွ်ာ သုိ႔မဟုတ္ ေမတၱာမီးလွ်ံၾကားက 
ေန ေမြးဖြားျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္။ ရွင္ျပန္သူခရစ္ေတာ္ႏွင့္ 
သန္႔စင္ေစသူ ဝိညာဥ္ေတာ္ ေပါင္းစည္းၿပီး ပဋိညာဥ္အသစ္
ခ်ဳပ္ဆုိရာအသင္းေတာ္ဆုိတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ 
တာပဲ။ ဓမၼေဟာင္းမွာက ပညတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ပဋိညာဥ္ကို 
ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေပမဲ့ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ ဝိဉာဥ္ေတာ္ဘုရားဆင္းၾကြ 
လာတဲ့အခါ ေမတၱာတရားတုိ႔ စီးဆင္းတဲ့ ႏွလံုးသားအေပၚမွာ 
အေျခခံခဲ့ပါတယ္။ ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္နဲ႔ ျပည့္ဝခဲ့တဲ့ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြေျပာတဲ့ စကား 
ေတြကလည္း ဝိညာဥ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့အရာေတြပဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔လည္း နားလည္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ 
စာမတတ္တဲ့သူေတာင္ သေဘာေပါက္ႏုိင္စြမ္း ရွိခဲ့တယ္။ 
သမၼာ တရားႏွင့္ ဆုိင္ေသာစကား၊ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ 
ဘာသာစကားတုိ႔ကို လူတုိင္းက နားလည္ပါတယ္။ သင္တုိ႔ 
ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲကေန အမွန္တရားနဲ႔ဆုိင္တဲ့စကားကိုေျပာ 
ရင္ သင္တုိ႔ကိုလည္းလူေတြ နားလည္လာလိမ့္မယ္။ မေျပာ 
ႏုိင္ ဦးေတာင္ ေမတၱာတရားကိုလူေတြက အလုိလိုဖတ္တတ္ 
ၾကပါတယ္။ 

 ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက ကဲြျပားေနတဲ့ အရာေတြကို 
စုစည္းေပးတဲ့သူ၊ ညီညြတ္ျခင္းရဲ႕ ဗိသုကာႀကီးလည္းျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဟီးဘ႐ူးလူမ်ိဳးနဲ႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးၾကား ျခားနားေနတဲ့တံတုိင္း 
ေတြကိုဖယ္ရွားၿပီး ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ တည္ 
ေဆာက္ေပးခဲ့တယ္။ ဦးေခါင္းနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကိုတစ္ဆက္ 
တည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းေပးၿပီးအားနည္းခ်က္ေတြၾကား
မွာ ရွင္သန္ႀကီးထြားေစခဲ့သူပါပဲ။ ေျပာင္းလဲေပးသူ၊ အသက္ 
ေပးသူ၊ စုစည္းေပးသူ၊ အမွန္တရား၊ ေမတၱာတရားတုိ႔ ျဖစ္တဲ့ 
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အထိေတြ႕ကိုခံယူၿပီး ကြ်ႏု္ပ္ 

တုိ႔ရဲ႕ အသက္တာမ်ားကိုလည္းေျပာင္းလဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါ 
တယ္။

(ဇြန္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 စြမ္းအားႀကီးေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို သြန္း 
ေလာင္းေပးတဲ့ ပင္တင္ေကာ့စ္ပဲြေန႔ရဲ႕ အသီးအပြင့္ကေတာ့ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကိုလူတုိင္းနီး
ပါး ႏွလံုးသားထဲမွာစိမ့္ဝင္ခံစားလုိက္ရတာပဲ။ လူေတြအမ်ား 
ႀကီး အက်င့္တရားေျပာင္းလဲလာကာ ေဆးေၾကာျခင္းကိုခံယူ 
ၿပီးခရစ္ယာန္ေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ကိုလည္း 
ခံယူရရွိၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ ေႏြးေထြး 
နက္႐ိႈင္းတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းကပဲဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုပ္ကို ပို 
တြင္က်ယ္ေစခဲ့တယ္လုိ႔ပဲဆုိရမယ္။ ထူးျခားတဲ့ အရာေတြက 
႐ုိးစင္းလာၾကၿပီးသာမန္အရာေလးေတြကတထူးတျခားေတြ 
ျဖစ္လာၾကတယ္။ 

 ေရွးဦးခရစ္ယာန္အဖဲြ႕အစည္းေတြမွာ မိသားစုလုိ 
အတူစု႐ုံးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ရွိတာေလးေတြ ေဝမွ်၊ ဆုေတာင္း 
ေမတၱာေလးေတြျပဳရင္း တမန္ေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ သြန္သင္ 
ခ်က္ကို လုိက္နာရင္းခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကိုတည္ 
ေဆာက္ခဲ့ၾကတယ္။ မုန္႔ဖဲျခင္းလုိ႔ေခၚတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
စကၠရမင္တူးကိုသတိရ ေအာက္ေမ့က်င္းပရင္း ဘုရားနဲ႔ 
သူတုိ႔ရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈကိုပိုမုိနက္႐ိႈင္းေစခဲ့တယ္။ တျခားလူ႔ 
အဖဲြ႕အစည္းေတြလုိ ကိုယ္စိတ္ဝင္စားတဲ့အရာကိုပဲ တစိုက္ 
မတ္မတ္လုပ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ကုိပဲ အဓိကျဖည့္ဆည္းတယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိသူတုိ႔မွာ 
ငါ႔အတြက္ဆုိတဲ့ အတၱေတြမရွိခဲ့ဘူး။ ခရစ္ယာန္တစ္ 
ေယာက္ရဲ႕ ဘဝမွာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းကိုေနရာေပး
လုိ႔မရဘူး။ အမ်ားေကာင္းက်ိိဳးကိုေရွ႕႐ႈၿပီး ညီညြတ္ႏုိင္သမွ် 
ညီညြတ္ေအာင္ စုစည္းဖုိ႔သာလွ်င္ အဓိကက်လာတယ္။ 

 ခံယူခဲ့တဲ့ ေဆးေၾကာျခင္းကလည္းသူတုိ႔ရဲ႕ ညီရင္း 
အစ္ကိုေမာင္ႏွမစိတ္ဓါတ္ကို ပုိၿပီးအားျဖည့္ေပးခဲ့တယ္။ 
အခ်င္းခ်င္းကူညီေပးျခင္း၊ ဂ႐ုတစိုက္ရိွျခင္း၊ ရက္ေရာေပး 
ကမ္းျခင္း၊ ေမတၱာထားတတ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္စစ္မွန္တဲ့ ခရစ္ယာန္ 
ဘဝကို ရွင္သန္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကိုသက္ေသျပခဲ့ေလတယ္။

(ဇြန္လ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၉)

 တမန္ေတာ္ႀကီးေတြက ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ တစ္ခု 
တည္းကိုပဲ ေဟာေျပာေနခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ ယံုၾကည္ 
တဲ့အရာကိုသူတုိ႔ ဘဝပံုစံနဲ႔ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းျပသခဲ့တယ္။ 

ဘဝနဲ႔ ရွင္ျပန္ေတာ္မူတဲ့ ခရစ္ေတာ္ကိုသက္ေသခံၾကတယ္။ 
ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ရယ္၊ ဘဝသက္ေသရယ္ ေပါင္းၿပီးထူးျခား 
တဲ့ တန္ခုိးအံ့ဖြယ္ေတြလည္း သူတုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ တမန္ 
ေတာ္ႀကီးေတြကေနတဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တန္ခုိးလကၡဏာ 
တုိင္းက ခရစ္ေတာ္ဟာ ဘုရားစစ္ေၾကာင္းပုိၿပီး ျပသရာ 
ေရာက္ခဲ့တယ္။ 

 တမန္ေတာ္ဝတၳဳမွာတပည့္ေတာ္ႀကီးေတြ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကုသျခင္းကိုပဲၾကည့္။ ယံုၾကည္ျခင္းကို 
ေတာက္ေလာင္ေစမယ့္ သာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ကို အထင္းသားေတြ႕ရတယ္။ ပီတာနဲ႔ ေယာဟန္က 
ဆုေတာင္းဖုိ႔ ဗိမၼာန္ေတာ္ကို သြားခဲ့တယ္။ ကိုးခ်က္တီး 
အခ်ိန္လုိ႔ ရွင္လူကားကမွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ ဒီအခ်ိန္ 
ဟာ တကယ္ေတာ့ ညေန ၃ နာရီ  ဝန္းက်င္ခန္႔ပဲ။ သခင္ 
ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ မိမိကိုယ္ကုိလူအားလံုးရဲ႕အျပစ္ေတြ
အတြက္ ပူေဇာ္ခံခဲ့တဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ဗိမၼာန္ေတာ္ရဲ႕ 
တင့္တယ္ တံခါးနားမွာေမြးရာပါ ေျခလက္မသန္စြမ္းတဲ့ သူ 
ေတာင္းစားတစ္ေယာက္ကိုသူတုိ႔ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ တံခါးမွာ 
အဲ့ဒီလူရွိေနရတာကေတာ့ ေျခလက္မျပည့္စံုတဲ့သူဟာပူ 
ေဇာ္ျခင္းအမႈကိုမျပဳရဆုိတဲ့ ပညတ္ခ်က္ေၾကာင့္ပဲ။ လူ႔အ 
သိုင္းအဝိုင္းက ဖယ္က်ဥ္ထားတဲ့ ေျခလက္မသန္စြမ္းျဖစ္ေန
သူကုိပီတာနဲ႔ ေယာဟန္ကခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္၌ကုသ 
ေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့တယ္။ ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က်တုိ႔ထိကုသၿပီး
လူ႔ေဘာင္အျပင္ဖက္ကလူကို လူ႔စည္းဝိုင္းထဲကို ျပန္ထည့္ 
ေပးခဲ့တယ္။ ဒါဟာေမတၱာတရားနဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ အမွတ္ 
လကၡဏာပဲ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ နာမေတာ္၌ ကုသျခင္းကိုေပးခဲ့ 
တာ။ ေသေနတဲ့ ေျခေတြကိုသန္စြမ္းေစခဲ့တာ။ ဒုကၡေရာက္ 
ေနတဲ့သူရဲ႕ေရွ႕မွာမ်က္စိမွိတ္ၿပီး ဥေပကၡာမျပဳခဲ့တာ။ ခရစ္ 
ေတာ္ကလုိအပ္သူကို လက္ကမ္းကူသလုိအသင္းေတာ္ႀကီး
ကလည္းအကူညီမဲ့သူကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ ကုသေပး 
မယ္။ လြတ္ေျမာက္ေစမယ္။ အားအသစ္ ျပန္ျဖည့္ေပးရမယ္။ 
ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္အားလံုးဟာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ 
ၾကတယ္။ ကိုင္းညြတ္ေနသူကိုထူမတည့္မတ္ေပးဖုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္
တုိ႔မွာလည္းခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အစြမ္းအစေတြရွိၾကတယ္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ကမ္းလက္မ်ားျဖင့္ သူတစ္ပါးရဲ႕ ဘဝေတြကို 
ထူမတ္ကာအားျဖည့္ေပးၾကပါစုိ႔။

(ၾသဂုတ္လ၊ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၉)

သီကုိရွင္း

တမန္ေတာ္ဝတၳဳကို အေျခခံ၍ သင္ၾကားျခင္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး4

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာသက္ရြယ္ႀကီးသီလရွင္အားသြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း
 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ ဖ်ား 
နာေနေသာ အသက္အရြယ္အုိမင္းေနၿပီျဖစ္
သည့္သီလရွင္ႀကီး Sister Maria Mucci ထံ
သို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။Daughters 
of Charity အသင္းဂုိဏ္း၀င္ ထုိသီလရွင္ 
ႀကီးမွာ ရဟန္းမင္းႀကီး ေန႔စဥ္မစာၦးတရား 
ေဟာျခင္း၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကုိလက္ခံ 
ေတြဆုံျခင္းျပဳေလ့႐ွိေသာ Casa Santa 
Marta ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာေပးဆပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

     ယခုအခါ နာမက်န္းျဖစ္လာေသာ 
ေၾကာင့္သူ၏ သီလရွင္ေက်ာင္း Regina 
Mundi House ရွိေဆးခန္းတြင္ ေဆးကုသခံ၊ 
အနားယူလ်က္ရွိသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးအ 
ေနျဖင့္ ထုိသီလရွင္ႀကီး၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေပးဆပ္ အနစ္နာခံခဲ့ျခင္းကုိအသိအမွတ္ျပဳ 
ျခင္း၊ ေမတၱာျပသျခင္းအေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ 
ေန႔ ညေနပုိင္းကအခ်ိန္ အနည္းငယ္ေပး၍ ွ 
သြားေရာက္လည္ပတ္မႈျပဳခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ထိုသီ
လရွင္ေက်ာင္း Regina Mundi House 
တြင္ထား႐ွိ ရဟႏၱာ ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယ 

ေျမာက္ ေယာဟန္ေပါလူး၏ ဓာတ္ေတာ္ 
အျဖစ္ထား႐ွိသည့္ ေသနတ္ပစ္ခံရစဥ္က 
ေသြးစြန္းခဲ့ေသာသကၤန္းေတာ္ကုိလည္း ဝင္ 
ေရာက္ဂါရဝျပဳခဲ့ပါသည္။

 ၎မွာရဟန္းမင္းႀကီးဒုတိယေျမာက္ ေယာ
ဟန္ေပါလူးစိန္႔ပီတာရင္ျပင္တြင္ ၁၉၈၁ ေမ 
လ ၁၃ ေန႔ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံခံရစဥ္ကဝတ္ 
ဆင္ခဲ့ေသာ သကၤန္းျဖစ္ၿပီး၊ ေသနတ္ဒဏ္ 

ရာအတြက္ ယခုသီလရွင္တုိ႔၏ Regina 
Mundi House ေဆးခန္းတြင္ ကုသခံယူခဲ့ 
ျခင္းေၾကာင့္ အႏွစ္၂၀၀၀ ဂ်ဴဘီလီအမွတ္ 
တရလက္ေဆာင္အျဖစ္ သီလရွင္ေက်ာင္း 
သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထုိဓာတ္ေတာ္ကုိလူအ
မ်ားလာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႏုိင္ရန္ သီလရွင္မ်ား
ကလည္းသူတုိ႔ဘုရားဝတ္ျပဳသည္ ေက်ာင္း 
ေဆာင္တြင္ ျပန္လည္ထား႐ွိေပးျခင္းျဖစ္ 
သည္။

  ထုိညေနက ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ 
စစ္သည္ ယင္းသီလရွင္ေက်ာင္းရွိ အျခားသီ 
လရွင္မ်ား၊ သီလရွင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေနထုိင္၊ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေပးေနသူမ်ားကုိလည္း 
ေတြ႔ဆုံၿပီး အားလုံးကုိ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ 
သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးယခုကဲ့သုိ႔ ရုတ္တ 
ရက္ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာေၾကာင့္ 
အံ့ၾသဝမ္းေျမာက္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
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ဂ်င္နီဗာသေဘာတူညီမႈျပဌါန္းျခင္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္အား 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ အမွတ္ရ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္ စစ္ဒဏ္၏ သားေကာင္ျဖစ္ရသူမ်ားအတြက္ အဓိက 
လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဘ၀လုံၿခံဳမႈ၊ အကာအကြယ္၊လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ စသည္တုိ႔ကုိ ပုိပုိ၍ သိျမင္၊ 
သတိထားမိလာေစရန္ တုိင္းျပည္အသီးသီးမွ တုိးျမႇင့္ ေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈျပဳၾကပါ ဟု 
စစ္ဆုိးက်ိဳးခံရသူမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အ 
ကာအကြယ္ေပးအပ္ေရးဆုိင္ရာ ဂ်င္နီဗာ သေဘာတူညီမႈ ျပဌါန္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ႏွစ္ 
ေပါင္း ၇၀ ျပည့္ေန႔တြင္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။

 ထို႔အျပင္၊ ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ 
ထားမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒဆုိသည္မွာ လူအားလုံးႏွင့္သက္ဆုိင္ အက်ဳံး၀င္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
လူတစ္ဦးစီတုိင္းမွ ေလးစားလုိက္နာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတုိက္တြန္းခဲ့သည္။ 

 ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံတကာဆီသုိ႔လည္း အကာအကြယ္အကူအညီ မဲ့ေနေသာ အရပ္ 
သားမ်ား၊ အားနည္းေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္၊ အထူး 
သျဖင့္ ေဆးရုံ၊ ေက်ာင္း၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းသည့္ေနရာ၊ ဒုကၡသည္ စခန္း 
စသည့္ေနရာမ်ိဳးကုိ ပုိ၍ ေဖးမ၊ ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

 အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားသည္ လူသားထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဆံုး႐ံႈးမႈဆို 
သည္ကို မေမ့ၾကပါႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က လူထု ပရိတ္သတ္အား မိန္႔ၾကားေသာ 
အာေဂ်လူး ရြတ္ဆိုျခင္းတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
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ကမၻာေျမ၏ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ 
အာေမဇံု သစ္ေတာႀကီးကို ကယ္တင္ပါ

 ဘရာဇီးႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အာေမဇံု သစ္ေတာသည္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကို ကာ 
ကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္ထားၾကသည္။ 
ကမၻာေပၚတြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္  
အလြန္ အေရးပါေသာေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး၏ အဆုတ္ဟု တင္စားေခၚၾကသည္။ သစ္ေတာထဲ 
တြင္ သားေကာင္မ်ားစြာလည္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

 ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ထိုသစ္ေတာႀကီး၏ ၈၄ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မီးေလာင္ကၽြမ္းလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ စိုးရိမ္မႈမ်ား ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖင့္ 
ဝိုင္းဝန္းကူညီ ၿငိမ္းသတ္ၾကလိုေသာ္လည္း ဘရာဇီး သမၼတမွ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို 
ျငင္းပယ္ထားသည္။ တပ္သား ေလးေသာင္း ေလးေထာင္အား မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ အသံုးျပဳ 
ထားေၾကာင္း ဘရာဇီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌါနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အာေမဇံု မီးၿငိမ္းသတ္ 
သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အားေပးခဲ့သည္။ အားလံုး၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖင့္ 
ေတာမီးကို အျမန္ဆံုးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။
 ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး အန္ေတာ္နီယုိ ဂူတီအဲရက္ 
ကလည္း ေတာမီးအတြက္ စိတ္ပူမိေၾကာင္း၊ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အာေမဇံုကို ကာကြယ္ရမည္ဟု 
တြီတာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 5

ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ လစာ ဘယ္ေလာက္ရသနည္း

	 အေျဖအား သင္သိလွ်င ္ အံ့အား	
သင့္ေပ	လိမ့္မည္။ ကမာၻ	 တစ္ဝွမ္းလံုး	 က 
ကက္လစ္	 အသင္းေတာ္၏ ဥေသွ်ာင္	 ဟု 
လက္ခံထားေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္	
စစ္၏ လစာသည ္ သူထမ္းေဆာင္ရသည္ ့

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအလုိက ္ အလြန ္ မ်ား	
ျပား	 မည္ဟ ုအခ်ိဳ႕က ယူဆၾကေလသည္။ 
သုိ႔ေသာ ္ အမွန္တရားမွာ ထင္ထားသည္ ့
အတုိင္း မဟုတ္ေပ။ 

	 ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင ္ ရဟန္းမင္းႀကီး 

ေယာဟန္ေပါလ္လ ု (၂) ၏ လခႏွင္ ့ ပတ္	
သက္၍ အလြန္တရာ မ်ားျပားသည္ဟူေသာ 
ေကာလဟာလ သတင္း ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ ္
နယူးေယာက္တိုင္း သတင္းစာက “ဗာတီ	
ကန ္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Joaquin Navarro-
Valls က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည ္မည္သည္ ့
အခါမွ် လစာ လံုးဝ မရရွိပါ”ဟ ု ေျပာၾကား	
ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

	 ေဂ်းဇြစ ္အသင္းကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲျခင္း 
ကတိသစၥာ ခံယူဖူးေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ ္လက္ထက္တြင ္လစာ မယူေသာ 
အေျခအေနမွာ ပိုမို မွန္ကန္ေပလိမ့္မည္။ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည ္လစာ အေန	
ႏွင့္ တျပားတခ်ပ္မ ွ ရရွိခံစားျခင္း မရွိပါ	
ေသာ္လည္း သူ၏ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင္ ့ေနထုိင္မႈ	
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက ္ ဗာတီကန္မ ွ အ	
ကုန္	 က်ခံေပးပါသည္။ သူသည္ ေနထုိင္	
စားေသာက္ေရးအတြက ္ စိတ္ပူစရာ မလုိ	
ေသာ္လည္း သံုးစရာ လစာ မရရွိသျဖင္ ့
ပုပ္ဖရန္စစ္သည ္အြန္လိုင္း ေရွာ့ပင္ႏွင့္ ေစ်း	
ဝယ္၍ မရေခ်။ 

	 သို႔ေသာ ္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည ္ ကက္	

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွ ဘရာဇီး အာေမဇုံေဒသအတြက္ ေဆး႐ုံသေဘာၤႀကီး ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း
 ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ဘယ္လမ္ ဒိုပါရာ (BELÉM DO PARÁ) သို႔  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေစ 
လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ ေဆးရုံသေဘာၤၤ “POPE FRANCIS HOSPITAL SHIP” သည္ 
ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသေဘၤာႀကီးသည္ အာေမဇုံ 
ေဒသအတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ အတူ ဘုရားရွင္ရဲ့ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေဆာင္ယူလာပါေစဟု 
ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က သတင္းစကားေပးပို႔ ဆႏၵျပဳခဲ့သည္။

 ေဆးရုံသေဘာၤႀကီးက BELEM ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာသို႔ ဆုိက္ေရာက္သည္ႏွင့္ 
ေရလမ္းခရီးသာေပါက္ေရာက္ေသာ အာေမဇုံနယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားမွ လူေပါင္း ၇ 
သိန္းခန္႔အား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္။ 

 သေဘာၤႀကီး စတင္ထြက္ခြါသည္ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပါးလုိက္ေသာ ဂုဏ္ျပဳ 
သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားခဲ့ရသည္။ ထိုသဝဏ္လြာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအေနႏွင့္ ဘုရား 
သခင္အား ၀မ္းေျမာက္စြာ ေက်းဇူးတင္ရင္း အခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရသည္အတြက္ အလြန္ 
ပင္ ၀မ္းသာေက်နပ္မိပါေၾကာင္း၊ ဤေဆးရုံသေဘာၤႀကီးသည္ အာေမဇုံ ေဒသတစ္ခြင္မုိင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာ အကြာအေ၀းအတြင္းရွိ အလုိအပ္ဆုံးသူမ်ားထံသုိ႔ က်န္းမာျခင္းမ်ားနဲ႔အတူ 
ဘုရားရွင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းလာပါေစဟု ဖတ္႐ႈရသည္။

 ထို႔အျပင္ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္မွ ၂၇ ရက္ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အာေမဇုံ 
ေဒသအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ (THE SYNOD OF BISHOPS FOR AMAZO-
NIA) အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္တင့္တယ္ေသာ အသြင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည။္၊ အေၾကာင္းမွာ 
ဘုရားသခင္က သူ႔ရဲ့ႏုိင္ငံေတာ္ အေၾကာင္းေဟာေျပာေၾကညာဖုိ႔နဲ႔ ဖ်ားနာေနသူလူသားမ်ားကုိ 
ကုသေပးဖုိ႔ အလုိေတာ္ရွိေသာ ေၾကာင့္ သူ႔၏ေနာက္ေတာ္လုိက္တပည့္ တမန္ေတာ္မ်ားကုိ 

အၿမဲေစလႊတ္ပုိ႔ေဆာင္ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္၏ အလုိေတာ္ကုိ အသြင္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ 
ေဆးရုံသေဘာၤသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ 

 ဤေဆးရုံသေဘာၤသည္ မည္သူ႔ ကုိမွ မခဲြျခား၊ မကန္႔သတ္ဘဲ လက္ခံၾကည့္ရႈ 
ကုသေပးမည့္ ကြင္းဆင္းေဆးရုံ (သုိ႔) ေရေပၚေဆးရုံ တစ္ခုျဖစ္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေရ 
ေပၚလမ္းေလွ်ာက္ေရာက္လာစဥ္က မုန္တုိင္းၿငိမ္းသြားၿပီး၊ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ယုံၾကည္ 
ျခင္းကု ိခုငိမ္ာေစခဲသ့ညန္ည္းတ၊ူ ဤေဆးရုသံေဘာၤကလည္း ႐ႈတ္ေထြးျခင္းမ်ားျပည့္ေနေသာ 
ဘ၀ ပုိင္ရွင္မ်ား၊ ျဖစ္သမွ်အေပၚလက္မႈိင္ခ် လက္ခံေနရသူမ်ားအေပၚ ကာယနဲ႔ ၀ိညာဥ္ ႏွစ္ 
သိမ့္ျခင္း၊ ၿငိမ္းေအးျခင္း ေက်းဇူးေတာ္မ်ား တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာေပးပါေစ စသျဖင့္ 
ေရးသားထားပါသည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ အဓိက ေထာက္ခံအားေပး 
ခဲ့သူ ဘရာဇီး ဆရာေတာ္ႀကီး Bernardo Bahlmann of Óbidos နဲ႔တကြ the Franciscans 
of Providence ရေသ့မ်ားအားလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေရးသားေဖာ္ျပၿပီး ေဆးရုံ 
သေဘာၤ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ဂုဏ္ျပဳသဝဏၤလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Ref: Vatican News

သလစ ္ အသင္းေတာ္၏ ဆင္းရဲသား ရံပံု	
ေငြအား အသံုးျပဳ၍ သူအလုိရွိေသာ သူ 
မည္သူ႔အတြက္မဆု ိ ႀကိဳက္သေလာက ္ေပး	
လွဴခြင့္ရွိေလသည္။ ဥပမာ Crux သတင္း	
ဌာနအရ ပုပ္ဖရန္စစ္သည ္ “စိန္႔ပီတာ 
ဘ႑ာ” ရံပံုေငြမ ွ ေဒၚလာ ၅ သိန္းအား 
မက္ဆီကုိရွ ိ လူေပါင္း ခုႏွစ္ေသာင္းခြဲ 
အတြက ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟ ု ေဖာ္ျပထား	
သည္။ ထိုသို႔ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ပုပ္ဖရန္စစ ္
ေပးအပ္ေသာ အလွဴမ်ားထဲမ ွ အလွဴတစ္ခု	
သာ ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ အလွဴမ်ိဳးအား ပုပ္ဖရန္စစ္	
သည ္ သဘာဝေဘး၊ စစ္ေဘး၊ မုိးေခါင္	
ေရရွားႏွင္ ့ အျခားေသာ ေဘးဒုကၡမ်ား ၾကံဳ	
ေတြ႕	ရသူမ်ား အတြက္လည္း လွဴဒါန္းေလ့	
ရွိေပသည္။ 

	 ပုပ္ဖရန္စစ္သည ္ သမၼာက်မ္းစာ	
အရ သံုးႏွစ္တာလုံး လစာမယူ၊ သူတပါး၏ 
ရက္ေရာေသာ အလွဴျဖင့္သာ ရွင္သန္	 ေန	
ထိုင္ေသာ ေယဇူးသခင္၏ ပံုဥပမာ	အတုိင္း 
ရွင္သန္ေနထုိင္ရန ္တာဝန ္ရွိေလသည္။

Ref: Aletieia

ေလာရင့္	ဂ်န္မာမြန္းေဆာင္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး6

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ႀကီး က နာရီတစ္လုံးျဖစ္လွ်င္ 
ဘာဝနာ စီးဖ်န္းေသာ သူေတာ္စင္မ်ားသည္ အတြင္းမွ စက္ကရိယာကဲ့သုိ႔ ဆက္ကပ္ေန

 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ႀကီးက
နာရီတစ္လုံးျဖစ္မယ္ဆုိရင္ သူေတာ္စင္မ်ား
ကနာရီအတြင္းပုိင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
စက္ကရိယာနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူပါတယ္
လုိ႔ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ေျမာက္ဖ်ားမွာရွိတဲ့ Our 
Lady of Victory သီလရွင္ေက်ာင္းက 
Mother Maria Aparecida ေျပာပါတယ္။ 
 သူက “The Church is like a 
great clock.” လုိ႔ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ Rio de Ja-
neiro ၿမိဳ႕က သူတုိ႔သီလရွင္ေက်ာင္းကုိ 
အလည္ အပတ္ၾကြေရာက္လာတဲ့ အာဖရိ 
က ဆရာေတာ္ႀကီး Aguirre ရဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ေျပာဆုိခ်က္ကုိ မွီၿပီးျပန္လည္ တင္စားေျပာ 
လုိက္တာျဖစ္ ပါတယ္။ မရပ္မနား လည္ပတ္ 
ေနတဲ့မ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚက နာရီလက္တံ 
ေတြက ကမၻာအႏွံ႔ လွည့္ပတ္သြားလာၿပီး 
မေမာႏုိင္မပမ္းႏုိင္သာသနာျပဳေနသူမ်ားနဲ ႔
တူၿပီး၊ က်မတုိ႔ ေက်ာင္းတုိက္ထဲမွာပဲ ဆု 
ေတာင္းျခင္းဘာဝနာစီးျဖန္းတဲ့ သူေတာ္စင္ 

အသင္းဂုိဏ္းဝင္ (Contemplative Religio
us)ေတြကေတာ့နာရီႀကီးရဲ႕လက္တံေတြ၊ 
မိနစ္ေတြ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔၊ ပုံမွန္လႈပ္ရွားႏုိင္ 
ေအာင္အတြင္းထဲကေန လုပ္ေဆာင္ေပးေန 
တဲ့ ကရိယာေတြနဲ႔ တူမွာပါလုိ႔္ Mother Ma-

ဒုိမီနီကန္ (Dominican) သူေတာ္စင္ အသင္းဂုိဏ္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေမာင္ႏွမအရင္း ၇ ေယာက္

 ဒီေမာင္ႏွမအရင္း (၇)ေယာက္စ 
လုံးဟာ ဒုိမီနီကန္အသင္းဂုိဏ္းဝင္ သူေတာ္ 
စင္မ်ားအျဖစ္နဲ႔ ဘဝဆက္ကပ္ဖုိ႔ တူညီတဲ့ 
ေခၚေတာ္မူျခင္းကုိ ဘုရားသခင္ဆီကရခဲ့ 
ၾကပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့မိသားစုရဲ႕ သေဘာ 
သဘာဝအရ အခ်င္းအခ်င္း ျငင္းခုန္ရတာ 
မ်ိဳးရွိတတ္ၾကေပမယ့္ ခ်စ္ၾကတယ္၊ ဂရုစုိက္ 
ၾကတယ္၊အႀကီးဆုံးကေန အငယ္ဆုံးထိေဝ 
မွ်တတ္ၾကတယ္ေလ။ ဒီမိသားစုမွာလည္း
အဲဒီသေဘာမ်ိဳးရွိပါတယ္။

 ေမာင္ႏွမ (၁၀) ေယာက္ထဲက 
အႀကီးဆုံးသားျဖစ္တဲ့ William ဟာ ၁၉၈၁ 
ခုႏွစ္မွာဒုိမီနီကန္ အသင္းဂုိဏ္းကုိ ဝင္ခဲ့ 
တယ္။ က်န္ေမာင္ႏွမ (၆)ေယာက္ကလည္း 
အကုိႀကီးရဲ႕ စံနမူနာေျခရာ လိုက္ခဲ့ၾကပါ 
တယ္။ 

 သူတုိ႔တေတြကေတာ့ အႀကီးဆုံး 
သား Fr. William သားအလတ္ႏွစ္ေယာက္ 
ျဖစ္တဲ့ Fr.Paul ,Fr.Albertနဲ႔ အငယ္ဆုံးသား-
Fr.Fredရယ္၊ သမီးသုံးေယာက္ျဖစ္တဲ့ Sr. 
Claire,   Sr. Regina Ann နဲ႔ Sr. Dorothy 
တုိ႔ျဖစ္ၾကတယ္။.

 အကုိႀကီး Fr. William တစ္ 
ေယာက္ Oxford University ကေနပါရဂူဘဲြ႔ 
ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရာမမွာလည္း (Domini-
can order) ဒုိမီနီကန္အသင္းဂုိဏ္း အ 
ေၾကာင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ၊ ႀကိဳးစားေလ့ 
လာခဲ့တယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေလ့လာေရးသားမႈေတြ 
ဟာ ဒိုမီနီကန္ သမုိင္းဝင္ အခ်က္အလက္ 

ေတြအျဖစ္ က်န္ရွိႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အၿပီးမသတ္ခင္ Fr. William ေသဆုံးသြားခဲ့ 
တာေၾကာင့္ ညီငယ္ဘုန္းႀကီး Fr. Fred 
ကေနအၿပီးသတ္ဆက္လက္ ေရးသားျပဳစု 
ေပးခဲ့တယ္။ ယခုတုိင္ေအာင္ အဲဒီေရးသား 
ခ်က္ေတြက ဒိုမီနီကန္ အသင္းရဲ႕တိက်တဲ့
သမုိင္းစုေဆာင္းမႈျဖစ္ခဲ့တာအျပင္ အသင္း 
ဂုိဏ္းဝင္ တရားေဟာ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္ခဲ့ 
တာပါ။ Fr. Paul (1917-2002) က အထက္ 
တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္မွာ သူ႔အစ္ကုိႀကီး 
ရွိတဲ့ ဒိုမီနီကန္အသင္းဂုိဏ္းကုိ ဝင္ဖုိ႔ဆုံး 
ျဖတ္ခဲ့တယ္၊ ဒီအေၾကာင္း မိသားစုကုိေျပာ 

ျပတုိင္ပင္ေတာ့ သူ႔မိခင္က "အထူး တလည္ 
ေျပာျပေနစရာမလုိပါဘူး။ မင္းဒီလုိဆုံးျဖတ္ 
လိမ့္မယ္ဆုိတာ အေမအစကတည္းက သိ 
ေန၊ ျမင္ေနတယ္"လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ သူဘုန္း 
ႀကီး ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူ႔ရဟန္းဘဝ တစ္ 
ေလွ်ာက္လုံးတရားေဟာျခင္းနဲ႔ ဝိညာဥ္ေရး 
စာေပေတြ ေရးသားျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ 
သြားပါတယ္။

 ညီအစ္မ သီလရွင္ ၃ ပါးတုိ႔က 
လည္း ေျမာက္အေမရိက Ohio ျပည္နယ္မွာ 
ရွိတဲ့  St. Mary of the Springs သီလရွင္ 
ေက်ာင္းမွာ ဆက္ကပ္လ်က္ရွိၿပီး ပညာေရး 

မွာ အထူးစြမ္းေဆာင္ အေစခံလ်က္ရွိၾကပါ 
တယ္။

 က်န္ေမာင္ႏွမ ၃ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ 
Raymond, Joseph, နဲ႔ Mary တုိ႔ကေတာ့ 
ေကာင္းေသာ ကက္သလစ္ အိမ္ေထာင္ 
သည္ ဘဝနဲ႔ေနထုိင္ၾကပါတယ္။
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(ဘာသာျပန္) စစၥတာရ္ဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)

                                    CBCM-OSC

ria Aparecida က ဆုိပါတယ္။ ဒီသီလ 
ရွင္ေတြက Benedictine ရေသ့ဂုိဏ္းဝင္ 
သူေတာ္စင္ သီလသည္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး 
ကက္သလစ္အသင္း ေတာ္ႀကီးတစ္ခုလုံး 
အတြက္ ေန႔ေရာ၊ ညပါ အဆက္မျပတ္ ဆု 

ေတာင္းေပးေနတဲ့ သူ ေတာ္စင္မ်ားထဲကအ
သင္းဂုိဏ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
 Ref: Zenit News

(ဘာသာျပန္) စစၥတာဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္ (SJA)
CBCM-OSC
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ေယာဟန္ ၃း၃၀



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 7

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑

 ကမၻာတဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ 
ႏိုင္ငံမွ ကက္လသစ္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး 
သမား ၁၂၀ တို႔သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူး 
ေဒလီတြင္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ 
မွ ၈ ရက္အထိ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံ အ 
တြက္ စု႐ံုးခဲ့ၾကသည္။

 SUGNIS စီးညစ္စ္ ဟု အမည္ေပး 
ထားေသာ ကမၻာတဝွမ္းမွ ကက္သလစ္ လူ 
ထု ဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားတြင္ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊႐ုပ္ရွင္၊ 
သတင္းပညာ ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ တို႔ ပါဝင္ 
သည္။ ဤအဖြဲ႔႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
မီဒီယာအားျဖင့္ သတင္းေကာင္း မွ်ေဝရန္ 
ျဖစ္သည္။

 ညီလာခံတြင္ အိမ္ရွင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ 
မွ အသင္းဝင္ ၈၀ ႏွင့္အတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ 
ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိ 
လစ္ပိုင္၊ အေရွ႕တီေမာ၊ မကာအို၊ မေလး 
ရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယား 
ႏွင့္ အေမရိကန္၊ အီတလီ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ 
ဇမ္ဘီးယား စသည့္ ႏိုင္ငံ ၁၉ ႏိုင္ငံ မွ အ 
သင္းဝင္ ၂၈ ဦးတို႔ ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့ 
ၾကသည္။

 ေလးရက္တာ ေလ့လာသံုးသပ္ 
ျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေခါင္းစဥ္း 
မွာ "လူသား အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတည္ေဆာက္ 
ျခင္းတြင္ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑" ျဖစ္သည္။ 
ဤ အေၾကာင္းအရာကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ 
ဆက္သြယ္ေရးေန႔အတြက္ ပုပ္ ရဟန္းမင္း 
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ႀကီး ဖရန္စစ္ ေပးပို႔ေသာ "အင္တာနက္ 
အဖြဲ႔မ်ားမွသည္ လူ႔အသင္းအဖြဲ႕ဆီသို႔" ဟု 
အမည္ ေပထားေသာ သဝဏ္လႊာ ေပၚတြင္ 
အေျခခံထားသည္။

 ပထမရက္တြင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ 
စည္းရာတြင္ မီဒီယာ၏ အေရးပါပံုမ်ားကို 
သတင္းစာ အယ္ဒီတာ စီးမား မူစတာဖါ က 
အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အျပန္အ 
လွန္ ေမးခြန္းမ်ား အား ေျဖၾကးေပးခဲ့သည္။ 
ေန႔လည္ပိုင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႔ 
မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာာတြင္ အသင္းေတာ္၏ မီဒီ 
ယာမ်ား၏ က႑ ကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၾကသည္။

 ဒုတိယ ေန႔တြင္ မီဒီယာ ေၾကာင့္ 
ရန္လို မုန္းတီးေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းကို အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတဝွမ္း 
ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အ 
ေျချပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 တတိယရက္တြင္ ယံုၾကည္ရာဘာ 
သာတရား မ်ိဳးစုံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အမ်ိဳးအမ်ိဳး 
ရွိေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း မီဒီယာ၏ လႊမ္းမိုး 
ျခင္း အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 Signis Asia ၏ အထူး ညႇိႏႈိင္း အ 
စည္းအေဝးကို စတုထၳရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
ၿပီး အသင္း၏ နည္းဥပေဒ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လာ 
မည့္ ႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

 ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔ ဖြင့္ပြဲ အခမ္း 
အနားကို နယူးေဒလီရွိ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ 
ကာသီျဒယ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး အာေနးလ္ 
ကုတို က မစၧားတရားေတာ္ ျမတ္ကို ဦး 
ေဆာင္ပူေဇာ္ၿပီး ဘုန္ေတာ္ႀကီး အပါး ၈၀ 
ခန္႔ ပါဝင္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔သည္ 
ေက်ာင္းထိုင္ရဟန္းမ်ားအား မိႈင္းမသူ ရ 
ဟႏၲာ ဂၽြန္မာရီ ဗီယာေနး၏ ပြဲေန႔လည္း 
ျဖစ္သည္။

 အိႏိၵယႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လူထု 
ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ နာယက ဆရာ 

ေတာ္ႀကီး ဆာလ္ဗာေဒါ ဘာရီပူလည္း ၾကြ 
ေရာက္လာကာ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ပူ 
ေဇာ္ေပးခဲ့သည္။

 ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးညစ္စ္ အဖြ႔ဲ၏ 
ဥကၠဌ ဟဲလင္ အိုစမန္၊ ဒုဥကၠဌ ဖါသာရ္ 
ေပါလ္ စမ္စူမို ႏွင့္ ေလာရင့္စ္ ဂၽြန္ စင္နီယာ၊ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရီကာဒုိ ယားႏုစ္ 
ႏွင့္ စီးညစ္စ္ ေရာမ၏ အေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမွဴး မာရီယား ကီယားရာ တို႔လည္း 
တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဥကၠဌ ဟဲလင္ အိုစမန္မွ ဆက္ 
သြယ္ အၾကပ္အတည္းမ်ားအား ရင္ဆိုင္ 
ေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး 
မာရီယား ကီးယားရာက စီးညစ္စ္ ေရာမႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လူထု ဆက္ 
သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေပါလစီမ်ားႏွင့္ 
နည္း ဥပေဒမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ တက္ 
ေရာက္သူမ်ားသည္ မဟတၱမ ဂႏၶီ၏ သခ်ိဳင္း 
ဂူ ႏွင့္ အာဂရာရွိ တာ့ဂ်္ မဟာလ္ သို႔ 
အလည္ အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
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ဗာတီကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ အလြန္ ဒုတိယေျမာက္ ဆရာေတာ္အား သိကၡာတင္
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ ေန႔တြင္ မြန္ဆီ 
ေညာ္ စတက္ဖါႏို ႐ႈဖုန္းေဝ အား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခြင့္ျပဳ 
ခ်က္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ ဟန္ဇုန္း (ရွန္းဇီ) ဂိုဏ္းအုပ္ သာသ 
နာ၏ ဆရာေတာ္အျဖစ္ သိကၡာတင္ ခဲ့ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး႐ံုးေတာ္ သတင္းထုတ္ ျပန္ေရးဌါနမွ ဒါ႐ိုက္တာ မာေတ 
အို ဘ႐ူနီ က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဗာတီကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား သေဘာတူ 
ညီခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဘ 
ဂ်င္းၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ၁ႏွစ္ မျပည့္မွီ ရလဒ္ 
အျဖစ္ ဆရာေတာ္ ၂ ပါး ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ သိကၡာတင္ ျခင္းကို 
ဗာတီကန္၏ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူျခင္း ျဖစ္သည္။

 ပထမ ဆရာေတာ္မွ အန္ေတာ္နီယို ေယာင္ရႊန္း 
ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္၏ မြန္ဂိုးလီယားနယ္မွ ျဖစ္သည္။

 ဆရာေတာ္ စတက္ဖါႏို ႐ႈဖုန္းေဝ သည္ ၁၉၇၅ ဇႏၷ 
ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြါးျမင္ခဲ့ၿပီး သက္ေတာ္ ၄၄ ႏွစ္ ရွိၿပီ 

ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႔ ဝင္ 
ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့သည္။

 ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၈ အထိ ေရာမၿမိဳ႕ရွိ အူဘာနီယားနာ 
တကၠသိုလ္တြင္ ပညာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၀ 
အထိ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ ေက်ာင္းတက္ခဲ့သည္။ 

 ၂၀၁၉ ခု ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာ 
ေတာ္ သိကၡာ ခံယူခဲ့သည္။

 သိကၡာတင္ အခမ္းအနားကို တ႐ုတ္ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္မ်ား ဥကၠဌ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္း ဆရာေတာ္ မ  
ရင္းလင္ မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အျခား ဆရာေတာ္ႀကီး ၅ ပါး ႏွင့္ 
အတူ ရဟန္းေတာ္ ၈၀ ပါးခန္႔ မစၧားပူေဇာ္ခဲ့ၾကၿပီး ဘာသာဝင္ 
တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဖီးဒက္စ္ 
အာရွ သတင္း အရ သိရသည္။

CBCM-OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)
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စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဗာတီကန္သံအမတ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ခ်န္အင္နန္ မွ  
မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကု 
တင္၀င္း၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ လည္ဆြဲ 
အပ္ႏွင္းပြဲအၿပီး၌ ဗာတီကန္ သံအမတ္သည္ 
မႏၱေလးသာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
သီးျခားေတြ႕ဆံုျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 မႏၲေလး သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားမွ ဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီး အား 
ေႏြးေထြးစြာ ျဖင့္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ယခုလို 
ေတြ႕ဆံုခြင့္ ေပးသည့္အတြက္ ဝမ္းသာ 
ေက်နပ္ ဂုဏ္ယူၾကပါေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ 
အသစ္ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းၾကပါမည္ဟု 
ကတိျပဳပါေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္သစ္၏ လုပ္ 
ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေအာင္ျမင္ဖို႔ရန္ အ 
တြက္လည္း ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္လည္း ပါ 
၀င္ မည္ဟု ကတိျပဳေၾကာင္း ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္ၿပီး ဗာတီကန္ သံအ 
မတ္အား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ တစ္ပါးခ်င္း 
မိမိတုိ႔ကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကု 
တင္၀င္း ေရးဆြဲထားသည့္ သာသနာ ဖြဲ႔ 
စည္းပံုကို ဖါသာရ္ ပီတာစိန္လွဳိင္ဦး မွ တင္ 

ျပခဲ့ပါသည္။

 ဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီးမွလည္း 
ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ 'မဂၤလာ' ပါဟု 
ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သခဲ့ပါသည္။ ပထမဦ္းဆံုး 
အေနျဖင့္ မႏၱေလးသာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို ေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဖါသာရ္ ေဒါမိနစ္ ၿဂိဳလ္တု 
အား မြန္ဆီေညာ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ 
အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ဂုဏ္ျပ 
စကားဆိုခဲ့သည္။  မႏၲေလးသာသနာ အ 

တြက္ အရမ္းရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ခဲ့ 
သည့္ အတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေန 
ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေပးၾက ဖို႔ရန္ 
လည္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ၾကြေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ 
ေနၾကေၾကာင္း၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီး 
စဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္လည္း ဆု 
ေတာင္းေပးၾကပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့သည္။ 

 ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ 
ရွင္းတဲ့ ဘ၀ကို ရွင္သန္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
ရဟန္းဘ၀ဟာ ၀န္ထမ္း၊ အလုပ္သမား 
ဘ၀မ်ားႏွင့္ မတူေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မ်ား လုပ္ေနၾကရတဲ့ အလုပ္က ဘုန္းႀကီး 
ေတြရဲ႕ သန္႔ရွင္းတဲ့ ဘ၀နဲ႔ ဆက္စပ္ မူတည္ 
ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ဘ၀ကိုရွင္သန္ဖို႔ရန္ 
အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက တုိက္တြန္း 
ထားေၾကာင္း၊ စီမြန္ေပတရူးဟာ တစ္ညလံုး 
ငါးဖမ္းခ်ိန္ တစ္ေကာင္မွမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သ 
ခင္ ခရစ္ေတာ္မွ ေရနက္ရာသို႔ ေရႊ႕ေလာ့ 
ဆုိတဲ့ အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံတဲ့အခါမွာ ငါး 
အမ်ားၾကီး မိ၍ေလွနစ္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရ 
ေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္မွာ ဒူး 
ေထာက္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္ဟာ အျပစ္သားျဖစ္ 
ေၾကာင္း ထြက္သြားခြင့္ေပးဖို႔ရန္ ေတာင္းဆို 
သည့္အခါ ခရစ္ေတာ္က လူကိုဖမ္းေသာ 
တံငါ ျဖစ္ေစမည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အားလံုးကို ေခၚေတာ္မူ 
ျခင္းနဲ႔အတူ ကိုယ့္ကိုေခၚထားတဲ့ သခင္ 
ေရွ႕မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္သားပါ ဟု 
၀န္ခံဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကို သူ႔ေနာက္သို႔ လုိက္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ 
ကၽြနု္ပ္ တုိ႔ဟာ အျပစ္သား ျဖစ္တဲ့အတြက္ 
အက်င့္ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္း၊ 
အျပစ္ရွိၿပီး အသင္းေတာ္က ရဟႏၱာ တင္ 
ေျမႇာက္ ထားသူေတြဟာ လံုး၀အျပစ္ကင္း 
ၿပီးျပည့္စံုသူေတြ မဟုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အ 
ျပစ္သား ျဖစ္ေပမယ့္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊
အသင္းေတာ္ရဲ႕ ပံုသက္ေသဆိုးေတြကို ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးကလည္း အသိအမွတ္ျပဳ 
ေၾကာင္းမ်ား ၿမြက္ၾကား၍ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ 
ေခၚသံေနာက္ကိုလိုက္ဖို႔၊ ဘ၀သစ္ကို စဖု႔ိ 
ရန္အတြက္ တို္က္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၱေလးသာသနာမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 
ဗာတီကန္သံအမတ္အား လက္ေဆာင္ 
ပစၥည္း ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေတြ႕ဆံုမႈ 
ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

News & Photo: 
Pinky (MDY-OSC)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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အထူးသာသနာျပဳလအတြက္ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ျခင္းႏွင့္လိုက္နာက်င့္ႀကံစရာ
ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူ ျမတ္၏ တိုက္တြန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္၊ ကမၻာ 
တဝန္း သာသနာျပန္႔ပြားေရး တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အန္ေဂ်လုစ္ 
ေမတၲာဆိုခ်ိန္၌ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္သည္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအား အထူးသာသနာျပဳလ 
(Extraordinary Missionary Month of October, 2019) 
အျဖစ္ အမိသာသနာေတာ္ တစ္ရပ္လုံးအား သတ္မွတ္ 
ေၾကညာ ေပးခဲ့ပါသည္။ သ႔ိုျဖစ္ရာ ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္ 
သူျမတ္ ကိုယ္တိုင္ပင္ အထူးသာသနာျပဳလအား ဂုဏ္ျပဳ 
က်င္းပႏိုင္ ေရးအတြက္ ဆက္ကပ္ လုပ္ေဆာင္စရာ အႀကံ 
ျပဳ ခ်က္မ်ားအျဖစ္ လမ္းၫႊန္မိန္႔ၾကားေပးထားသည္မွာ - 

၁။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၉၊ အထူးသာသနာျပဳလအား 
ဂုဏ္ျပဳက်င္းပရာတြင္ မိမိတို႔ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္/အုပ္သာသနာသို႔ 
မဟုတ္ သာသနာအုပ္စုအတိုင္းအတာျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တုိဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား 
က်င္းပျခင္း၊

၂။ ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္က လမ္းၫႊန္ခ်မွတ္ေပး
ထားေသာေခါင္းစဥ္ -ဝိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ေရအားျဖင့္ 
ေမြးဖြားေသာေစတမန္ေလးမ်ား၊ -    
ကမၻာတစ္ဝန္းသာသနာျပဳေနေသာ ခရစ္တာ္၏ သာသ 
နာေတာ္ (BAPTISED AND SENT: the Church of 
Christ on mission in the World) အား ေထာက္ 
ရႈက်င့္ႀကံျခင္း၊

၃။ ကမၻာတဝန္း သာသနာျပန္႔ပြားေရးတနဂၤေႏြေန႔ (World 
Mission Sunday)တြင္ သာသနာအုပ္စုတိုင္း၌ ကိုယ္ 

ေတာ္ျမတ္မဂၤလာအား ဖူးေမွ်ာ္ဝတ္ျပဳျခင္းကို ဆက္ကပ္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

၄။ ေအာက္တိုလာလအတြင္းသာသနာျပန္႔ပြားေရးအတြက္ 
ရပ္ကြက္/ဆယ္အိမ္စုအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစု အလိုက္ 
ျဖစ္ ေစေန႔စဥ္သာသနာျပန္ပြားေရးပုတီးစိပ္ျခင္း၊

၅။ သာသနာလုံးဆိုင္ရာ ဘုရားဖူးရာမယ္ေတာ္လိုဏ္ဂူ (သို႔ 
မဟုတ္) ဓမၼအာဇာနည္/ေဒသခံသူေတာ္စင္တစ္ပါးပါး
အား ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ထားရာေနရာသို႔ အဖြဲ႔လိုက္ ဘု 
ရားဖူးသြား ေရာက္ၾကျခင္း၊

၆။ လူအေပါင္းတို႔ထံသြားေရာက္၍သာသနာျပဳျခင္း (Missio 
Ad Gentes)ႏွင့္ ေဒသတြင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္းအ 
တြက္ ပံ့ပိုးကူညီးျခင္းငွါ  အလွဴေတာ္ေငြမ်ားေကာက္ခံ 
ေပးလွဴျခင္း၊

ရ။ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာေဝငွရာတြင္ 
လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း 
ပါဝင္ ဆက္ကပ္လာၾကရန္ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္အား 
ဖန္တီးလုပ္ ေဆာင္ျခင္း၊

၈။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၉၊ အထူးသာသနာျပဳလ၏ 
ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားအား မိမိတို႔ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္/အုပ္သာသနာ 
သို႔မဟုတ္ သာသနာအုပ္စုအတုိင္းအတာျဖင့္ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ဂုဏ္ျပဳ 
က်င္းပျခင္း၊ စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း 
အႀကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 အာရွတိုက္ရွိ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳ

အသင္းမ်ား၏ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔သည္ 
ေဖေဖာဝါရီလ ၁၀ ရက္မွ ၁၄ ရက္ထိ ထိုင္ဝမ္ႏုိင္ငံ၌ေတြ႔ဆုံ
စည္းေဝးၿပီး အထူးသာသနာျပဳလ၊ ၂၀၁၉ ခု ေအာက္တို 
ဘာလ အတြင္း အာရွတိုက္ရွိႏိုင္ငံမ်ား၏ သာသနာျပဳလုပ္ 
ငန္းမ်ား တိုးပြားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလွည့္က် (၂)
ရက္စီ ဆုေတာင္းပူေဇာ္ေပးၾကရန္ ေအာက္ပါအခိ်န္ဇဟား
အတုိင္းသေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

Fr. Bernardino Ne Ne
PMS national Director



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး10

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

မႏၲေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း 
သည္ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္ 
ပိုင္းက မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာအတြင္း႐ွိ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား 
ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 

 ထိုေတြ႔ဆံုမႈ၌ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
ၾသဝါဒစကားႁမြက္ၾကားရာ၌ '' ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ 
ပတ္ဝန္းက်င္မွာ လူငယ္မ်ားကို အနာဂတ္ရဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ 
လည္းပဲ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကေတာ့ " You 
are the ''Now'' of God '' လို႔ ေျပာၾကားထား 

ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ဆိုတာ လက္႐ွိ 
မွာလဲ အေရးႀကီးတ့ဲ သူေတြျဖစ္တယ္။ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သာသနာမွာ လူငယ္ေတြကို 
ဦးစားေပးရမယ္။ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔လည္း 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ျမႇင့္တင္ေပး 
ဖို႔ရန္ အစီအစဥ္ေတြမ်ားစြာ ႐ွိေၾကာင္းကို 
လည္းေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ '' 

 ဆရာေတာ္သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အစီ 
အစဥ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ လူငယ္မ်ား 
၏အသံကိုလည္း နားေထာင္ခ့ဲပါသည္။ လူ 
ငယ္မ်ားအား ၎တို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပလို 
သည္မ်ားကို ေျပာၾကားခိုင္းရာ၌ လူငယ္မ်ား 
က မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသ
နာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မ႐ွင္၌ လက္႐ွိ
လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္လ်ွက္႐ွိေသာအရာမ်ား 
ႏွင့္တကြ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ 
ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ လူငယ္စင္တာ 
တစ္ခု ထား႐ွိေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲၿပီး လူ 
ငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေတာ္သင္ျခင္းမ်ား၊ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း သာ 

သနာေတာ္ႀကီးမွ တဘက္တလမ္းမွေန၍ 
ကူညီ ေထာက္ပ့ံပိုးေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲ 
ၾကပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ လူငယ္မ်ား 
၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေကာင္းမြန္ဆံုးစဥ္း 
စား၍ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
တခ်ိဳ႕ေသာ အရာမ်ားသည္ ခ်က္ျခင္းလုပ္ 
ေဆာင္ေပးရန္အခက္အခဲ႐ွိေၾကာင္း၊ ၎အ 
ေနနဲ႔လူငယ္မ်ားကို ဦးစားေပးသြားမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားကလည္း  ယခုထက္ပို 
မို ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး သာသနာအတြက္ 
အေကာင္းဆံုး ပါဝင္ဆက္ကပ္ေပးဖို႔ရန္ 
ႁမြက္ၾကားေတာ္မူခ့ဲပါသည္။

 မႏၲေလး သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူ 
ငယ္ေကာ္မ႐ွင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ 
Rev.Fr. Nay Kyaw Lwin ႏွင့္ Rev. Fr. Bo-
sco Bo Bo (SDB) တို႔အားလည္း လူငယ္ 
ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ 
ေပးလိုက္ေၾကာင္းကို ယခု ေတြ႔ဆံုျခင္း၌ 
ေၾကညာခ့ဲပါသည္။ 

 ယခုလို မႏၲေလး ကက္သလစ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကု 
တင္ဝင္းႏွင့္ မႏၲေလးသာသနာအတြင္း႐ွိ 
လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ ပထမဦးဆံုး 
အႀကိမ္ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Pinky

MDY-OSC

ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေန႔မစာၦးတရားပူေဇာ္
 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၈) 
ရက္ေန႔ မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ 
သနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း 
သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ 
တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ (၇း၀၀)နာရီက စိန္ဂ်ဳိး 
ဇက္(လဖုန္း)သာသနာအုပ္စုသို႔ ၾကြေရာက္ 
၍ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရ 
ေသာ မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ေန႔ မစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ကာ ပူေဇာ္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၾသဝါဒ တရား 
ေရေအး တုိက္ေကၽြးရာ၌ “ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
က်င္းပေသာမယ္ေတာ္သခင္မ ေကာင္းကင္ 
ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ ပြဲေတာ္ကို 
တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား လက္ထပ္ကတည္းက 
စ၍ ယေန႔ထိတို္င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ 
ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ႀကီးက က်င္း 
ပလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီကေန႔ ပြဲသည္ 
ျမတ္ႏုိးရာပြဲ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အတြက္ 
ေမွ်ာ္လင့္ရာလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္ဟာ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အသက္ဝိညာဥ္သာလွ်င္ ျမတ္ 
တာ မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာသည္ 
လည္း တစ္ေန႔ေသာအခါ ဘုရားရွင္၏ ရွင္ 
ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ဘုန္းေတာ္မွာ မယ္ေတာ္ 
ကဲ့သို႔ ပါဝင္ရန္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ မေမ့ 
သင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ 

တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ကို 
ရွင္သန္သည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ 
ကို ယုတ္ညံ့၍ မေကာင္းေသာအရာ မ်ားမွာ 
မက်ေရာက္မိေစဖို႔ရန္ အၿမဲတမ္း သတိႏွင့္ 
ေနထုိင္အသက္ရွင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဒါန 
နဲ႔သီလလံုတဲ့သူေတြဟာဘုရားသခင္၏ မစ 
ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရေၾကာင္း၊ မယ္ 
ေတာ္သခင္မ ေကာင္းကင္ဘံု သို႔တက္ၾကြ 

ေတာ္မူေတာ္ျခင္းမွာ မေမ့ရမယ့္တရားေတာ္ 
က ဘုရားတရားၾကည္ညိဳသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
တေတြ ေကာင္းကင္သုခခ်မ္းသာကိုေရာက္
မွာမွန္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ ဆႏၵသည္ 
ဘုရားရွင္၏ေရွ႕ေတာ္မွာမယ္ ေတာ္သခင္မ
ကဲ့သို႔မယ္ေတာ္ကုိခ်စ္တဲ့သားသမီးမ်ားဟာ
လည္းက်င့္ေဆာက္တည္ကာအသက္ရွင္ 
ေနထုိင္ရန္အလုိရွိ ေတာ္မူေၾကာင္း၊ ဘုရား 

သခင္၏ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူ ဖတ္႐ႈရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ အဆံုး အ 
မတရားေတာ္မ်ားကိုႏွလံုးသြင္းကာလိုက္  
နာက်င့္ေဆာက္တည္ဖို႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း”
မ်ားကုို မစာၦးတရားေတာ္ ျမတ္၌ ၾသဝါဒ 
တရားေရေအး တုိက္ေကၽြး၍ တုိက္တြန္း ႏႈိး 
ေဆာ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ 

Photos News – Pinky



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 11

မယ္ေတာ္သခင္မေကာင္းကင္ဘံုပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ ပြဲေန႔၌
မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ကေလးငယ္ (၁၂၀) ဦး အား 

ခရစစၥမား အားေပးျခင္း စကၠရမင္တူး ေပးခဲ့ျခင္း

 မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္၀င္း 
သည္ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႔ကခ်မ္းသာ 
ေက်းရြာရွိ ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ 
ျခင္းခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မဘြဲ႕ အမည္ 
ခံ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ မစာၦးတရားက်င္းပ 
ျခင္းႏွင့္အတူ ကေလးငယ္ (၇၀) ဦးအား 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးႏွင့္ ၊ ခရစၥမား 
အားေပးျခင္း စကၠရမင္တူးကိုလည္း ေပးခဲ့ 
ပါသည္။

 ၾသဂုတ္လ(၁၆) ရက္ေန႔၌လည္း 
မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
အတြင္းရွိ္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕၊ ဘုရင္ဂ်ီရပ္ရွိ 
ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ
မယ္ေတာ္သခင္မ ဘြဲ႕အမည္ခံ ဘုရား 
ေက်ာင္းပြဲႏွင့္အတူ ကေလးငယ္(၅၀) ဦး
အားခရစၥမားအားေပးျခင္းစကၠရမင္တူးကို 
ေပးခဲ့ပါသည္။

 မစာၦးတရားကို ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ 
ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူမည့္ ကေလး 
ငယ္မ်ားကို တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ား ခံယူရရွိ 

ခဲ့တဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကုိ 
တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အရိုက္အရာကို 
ဆက္ခံခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ခရစၥမားအားေပး 
ျခင္းခံယူမည့္သားသမီးမ်ားကိုေပးမွာျဖစ္  
ေၾကာင္း၊ ထိုအရာကိုယံုၾကည္ျခင္းအျပည့္
အ၀ျဖင့္ လက္ခံယူရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ 
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို လက္ 
ခံသူတုိ္င္းဟာရဲရင့္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ပီ 
သစြာျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို သက္ေသခံႏုိင္ရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း 
မ်ားကိုလည္း ေဟာေျပာသက္ေသခံႏုိင္ရန္ 
လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာလွ်င္ ခရစၥမားအား 
ေပးျခင္း စကၠရမင္တူးကိုခံယူျခင္း အဓိပၸာယ္ 
ျပည့္စံုမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိ 
ညာဥ္ေတာ္ ဘုရားကို ခံယူသူတုိ္င္းသည္ 
တပည့္ ေတာ္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ တုိးတက္ ရင့္ 
က်က္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ရမည့္အ 
ေၾကာင္းမ်ားကို တုိ္က္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 ၾသဂုတ္လ(၁၈) ရက္ေန႔ကလည္း 
စိန္ဂ်ဳိးဇက္ (လဖုန္း) သာသနာအုပ္စုသို႔ ၾကြ 

ေရာက္ေတာ္မူ၍ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို 
ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ မစာၦးတရား 
ေတာ္ျမတ္အတြင္း၌ ပူေဇာ္ျခင္းအစီအစဥ္
လည္းပါ၀င္ခဲ့ၿပီးထုိပူေဇာ္ျခင္းမွ လက္ခံရရွိ 
ေသာ ေငြသားမ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီးမွ 
ခရစၥမတ္အခ်ိန္ကာလ ေရာက္ေသာအခါ 
မတၱရာၿမိဳ႕ရွိ အနာႀကီးေရာဂါသည္မ်ား ႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ 
သူမ်ားအား ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ သြားေရာက္ 
က်င္းပသည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳသြားမည့္ 
အေၾကာင္းကိုေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

Pinky 
( MDY-OSC/RVA Myanmar Service)

ေမာ္လၿမဳိင္ သာသနာလံုးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္မ်ားစည္းေဝးျခင္းႏွင့္ 
စိန္ဗင္းဆင္းေဒေပါလ္အသင္းလာေရာက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

 ေမာ္လၿမဳိင္ သာသနာလံုးဆုိင္ရာ 
ေကာ္မရွင္မ်ားစည္းေဝးျခင္းႏွင့္စိန္ဗင္းဆင္း 
ေဒေပါလ္အသင္း လာေရာက္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ 
ကလြင္ ေရပံုးရပ္ကြက္ရွိ ၿမိတ္ၿမဳိ႕တြင္ၾသ 
ဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ (၃) 
ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 (၁၅) ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ စည္း 
ေဝးပြဲအခမ္းအနားကုိ အဖဆရာေတာ္ေရမြန္ 
ကနာယကအျဖစ္ႏွင့္ Fr. ၾသဂုတ္စတင္းေရႊမွ 
အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားကုိ သန္႔ရွင္း 
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္ သီခ်င္း ျဖင့္အစျပဳကာ-
Fr.ပီတာႀကီးမွ အဖြင့္ေမတၱာျဖင့္အစျပဳကာ
အဖဆရာေတာ္ႀကီး ေရမြန္ေစာဖုိးေရမွ 
အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိ 

ကုိယ္ကို ျပန္လည္သိရွိၿပီး အသင္းေတာ္ 
လည္ပတ္မွဳတြင္ ပါဝင္ၿပီး We are one  
ျဖစ္ဖုိ႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ 
ေထာက္ရႈစဥ္းစား ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ 
ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းအားေပးစ
ကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားေကာ္မရွင္ ကုိ Fr. ဖေလာရင့္ေစာ
ခ်စ္ေကာင္းမွလည္းေကာင္း၊ မိသားစုေကာ္ 
မစ္ရွင္ကုိ Fr.ဂြ်န္ေစာပက္ပက္ ကလည္း 
ေကာင္း၊ လူငယ္ေကာ္မရွင္ကုိ Fr. လုကာ 
ေစာေပါမွလည္းေကာင္း၊ သစၥာသံုးပါးခံ 
ေကာ္မရွင္အသင္းကုိစစၥတာရ္ ေဂ်ႏုိဗိဘီး 
ဘီမွလည္းေကာင္း၊  KMSS ဂရုဏာေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆလုိင္းေဘာစကုိမွလည္း 

ေကာင္းတင္ျပသြားၾကပါသည္။ ညေနပုိင္း 
တြင္ စိန္ဗင္းဆင္းေဒေပါအသင္းမွ ျပည္ 
ေတာ္ဥကၠ႒ အာလ္ဖုန္းဦးေက်ာ္မင္း၊ တြဲ 
ဘက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး မာရီ 
ေဒၚခင္သက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသ 
နာ ဥကၠ႒ စတီးဗင္းဦးဥာဏ္လင္းဦးတုိ႔မွ 
စိန္ဗင္းဆင္းအသင္းဂိုဏ္း၏ ျဖစ္ေပၚလာပံု 
ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္း 
လင္းတင္ျပၿပီး ယခင္စာရင္းရွိထားေသာ 
Holy Family Cathedral Church ေမာ္ 
လၿမဳိင္ႏွင့္ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ေကာ့ေသာင္းတုိ႕ကုိ
လူမ်ားျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဗဟုိကုိစာရင္း 
ျပန္လည္ ေပးပုိ႔လွ်င္ အသက္ရွင္ေသာအဖြဲ႔
အစည္းျပန္ျဖစ္ၿပီး စိန္ပက္ထရစ္ေက်ာင္းႏွင့္ 
ကဒဲေက်ာင္းထုိင္တုိ႔မွလည္း သူတုိ႔သာသ 
နာတြင္ အဖြဲ႕သစ္ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီးစာရြက္
စာတမ္းမ်ားကုိေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 ၁၆ ရက္ ၁၇ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ က်န္ 
ရွိေသာေကာ္မရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ သမၼာက်မ္း 
စာ BEC ကုိ Fr. ပီတာမ်ဳိးလြင္မွလည္းေကာင္း၊ 
က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ကုိ Fr.ပီတာႀကီးမွ 
လည္းေကာင္း၊ ေျမယာေကာ္မရွင္ကုိ Fr. 
ဂေရေဂၚရီ ေစာဖုိးဂေရမွလည္းေကာင္း၊ 
ပညာေရးေကာ္မရွင္ကုိ Fr. ေဂ်ာ့စအုိင္ခန္႔ 
မွလည္းေကာင္း၊ လုထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္ 
မရွင္ (OSC)ႏွင့္ RVA (Radio Veritas 

ASIA) ေကာ္မရွင္မ်ားအတြက္ Fr. ၾသဂတ္ 
စတင္းေရႊမွလည္းေကာင္း၊ Woman Em-
powerment က႑မွလည္းေကာင္းအသီး
သီးတင္ျပၾကၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အ 
ျပန္အလွန္ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တက္ 
ေရာက္သူမ်ားမွ ေမးေသာေမးခြန္းမ်ား ကုိ 
သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ခံမ်ားမွ ျပန္ည္ေျဖ 
ၾကားၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးကုိ အဖဆရာ 
ေတာ္၏ အစၥရာအဲလ္ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ပံုသက္ 
ေသကုိႏိႈင္းယွဥ္ျပကာ ဘုရားရွင္အေပၚနား 
ေထာင္သစၥာရွိဖုိ႔ႏွင့္ ညီလာခံမွခ်မွတ္ထား 
ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အ 
ေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္
တိိုက္တြန္းအားေပးစကားေျပာၿပီး အန္ေဂ် 
လူးေမတၱာျဖင့္ အစည္းအေဝးကို အဆံုး 
သတ္ခဲ့ပါသည္။ 

 အစည္းအေဝးကုိ ဆရာေတာ္ 
တစ္ပါးရဟန္းေတာ္ (၁၇) ပါးသီလရွင္ (၆)
ပါးဓမၼဆရာ/မ မ်ားေဂါပကႏွင့္ ေက်းရြာ လူ 
ႀကီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ စုစုေပါင္း (၈၇) 
ေယာက္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

Mawlamyine-OSC 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)
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စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

 မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာဆရာေတာ္အသစ္ မာကုတင္၀င္း 
အား ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးလည္ဆြဲ 
အပ္ႏွင္းျခင္းကို ၂၀၁၉ ခု ၾသဂုတ္လ ၂၅ 
ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ 
ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကက္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ပြဲေတာ္မစာၦးတရား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဆို္င္ရာ ဗာတီကန္သံအမတ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆ 
ရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ခ်န္အင္နန္၊ မႏၲေလး 
ဂို္ဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေအာက္ရွိ ဂိုဏ္း 
အုပ္ သာသနာမ်ားမွ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္ 
ဘာသာတူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ 

 မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ ဆရာေတာ္အသစ္ မာကုတင္၀င္း 
အတြက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး လည္ဆြဲ 
သည္ ထူးျခားသည့္ တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ အ 
ဓိပၸာယ္မ်ားစြာပါ၀င္သည့္ေၾကာင္းကို ဗာတီ 
ကန္ သံအမတ္ႀကီးမွ ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

 ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္လည္ဆြဲ၏ 
ပထဦးဆံုး အဓိပၸာယ္မွာ ေပ်ာက္ေသာသိုးကို 
ရွာေတြ႕ၿပီးပခံုးေပၚျပန္တင္လာခဲ့သည့္ ဖခင္ 
ကဲ့သုိ႔ အမိသာသနာေတာ္ႀကီးကို ျပန္လည္ 
ဂုဏ္ေဆာင္ေပးတဲ့ သိုးထိန္းေကာင္းပံုကို 
အတုယူဖို႔ ပံုသက္ေသျဖစ္ပါသည္။

 ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ အသစ္ဟာ 
သူ႔ရဲ႕ သိုးေတြကို ၾကည့္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ သိုးေတြ 
အတြက္ အသက္ကိုစေတးခံဖို႔ အဆင့္သင့္ 
ရွိတဲ့ သိုးထိန္းေတာ္ျမတ္ရဲ႕ စံနမူနာကို ယူ 
ရန္လည္းျဖစ္သည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ လည္ဆြဲ 
သည္ သံေပတရူး၏ အရုိက္အရာကို ဆက္ 
ခံသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ တစ္လံုးတစ္၀ 
တည္း တည္ရွိျခင္း အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္

မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္အသစ္ မာကုတင္၀င္းအား 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးလည္ဆြဲအပ္ႏွင္းျခင္း

လည္းေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ကိုယ္ေတာ္ဟာ အသက္ရွင္ေတာ္ 
မူေသာ ဘုရား၏ သားေတာ္ ခရစၥတူး ျဖစ္ 
ပါသည္ဟု ေပတရူးက ၀န္ခံသည့္ အခါ 
သခင္ ေယဇူးက ေယာန၏သား စီမြန္ သင္ 
သည္ မဂၤလာရွိ၏။ ဤေက်ာက္ေပၚမွာ ငါ၏ 

အသင္းေတာ္ကို ငါသည္ တည္ေဆာက္ 
မည္။ ဤအသင္းေတာ္ကို ငရဲတံခါးတုိ႔သည္ 
မေအာင္ႏုိင္ရာ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ေသာ့ကို သင့္အား ငါေပးမည္။ ဤေျမႀကီး 
ေပၚမွာ သင္ခ်ည္ေႏွာင္သမွ်သည္ ေကာင္း 
ကင္ ႏုိင္ငံေတာ္၌ ခ်ည္ေႏွာင္လွ်က္ရွိၿပီးဤ 

မႏၲေလး ဂို္ဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေအာက္ရွိ ဂိုဏ္း အုပ္ သာသနာမ်ားမွ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ

ေျမႀကီးေပၚမွာ သင္ေျဖလႊတ္ သမွ်သည္ 
ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္၌ ေျဖလႊတ္လွ်က္ရွိ 
လိမ့္မည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 ယံုၾကည္သူသားသမီးမ်ားအတြက္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္သည္ ယံု 
ၾကည္ျခင္းႏွင့္ တလံုးတ၀တည္း တည္ရွိ 
ျခင္းကို ေဖာ္ျပသည့္ ထာဝရတည္ေသာ ျမင္ 
ႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ လည္ဆြဲ 
သည္ ဆရာေတာ္မ်ား အၾကား၌ ပိုမိုႀကီးမား 
ေလးနက္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားရွိျခင္းကို 
ေဖာ္ျပသည့္ အမွတ္လကၡဏာ တစ္ခုလည္း 
ျဖစ္ပါသည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ တစ္ပါးသည္ 
အိမ္နီးခ်င္း ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမ်ား အေပၚ 
ၾကည့္႐ႈ႕ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ တာ၀န္ 
၀တၱရားႏွင့္အခြင့္အာဏာလည္း ရွိသည့္ အ 
ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဗာတီကန္ 
သံအမတ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ခ်န္ အင္ 
နန္က ျမြတ္ၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး လည္ဆြဲ 
ကို သုိုးငယ္တစ္ေကာင္၏ သိုးအေမႊးမ်ားမွ 
ရက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻတစ္ 
၀ွမ္း၌ အသစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ဂို္ဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္မ်ား ျဖစ္လာမည့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္သစ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ဇြန္လ 
(၂၉) ရက္၊ စိန္ပီတာႏွင့္ စိန္ေပါလ္ ပြဲေန႔က 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ 
ကုိယ္တိုင္ ထိုဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ လည္ 
ဆြဲမ်ားအား ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။
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အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ေစရန္ အတူတူလက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထား၀ယ္ ႏွင့္ ၿမိတ္ ခရစ္ယာန္မ်ား (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ မိတ္သဟာရေတြ႔ဆုံျခင္း

 ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထား၀ယ္ ႏွင့္ ၿမိတ္ ကက္သလစ္ ႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္မ်ား (၁၈) 
ႀကိမ္ေျမာက္ မိတ္သဟာရေတြ႔ဆုံျခင္းသည္ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔ ထိ 
ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ကရင္ႏွစ္ျခင္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ဤမိတ္သဟာရေတြ႔ဆုံျခင္း၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “သင္တုိ႔သည္ ငါခ်စ္သည့္နည္းတူ 
သင္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကေလာ့’’ ေယာဟန္ ၁၅း၁၂ ျဖစ္ပါသည္။

 ေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ အတူတကြ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာသင္ယူျခင္း၊ သာသနာနယ္မ်ား 
တြင္ ျဖစ္ေနေသာ လူမႈေရးရာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား ေ၀မွ် အေျဖရွာၿပီး ခရစ္ယာန္အခ်င္း 
ခ်င္း အတူလက္တြဲ ကူညီလုပ္ေဆာင္မည့္ အေၾကာင္းေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။  

 ဤမိတ္သဟာရေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္ စုစုေပါင္း (၈၀)ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Christian Fellowship ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္းပုိမုိရင္းႏွီးကာ ဘာသာ 
ေရး၊ လူမႈေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေအးခ်မ္းေသာ ေနရာေဒသမ်ားျဖစ္လာ Mawlamyine - OSC

ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ အသင္းႀကီး၏ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ

 ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာ အဖြဲ႕ၾကီး ၁၀ 
ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံကို 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ မွ ၂၃ ရက္အထိ 
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ လင္းေဒါင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ 
သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၅ 
ႏိုင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ 
လူငယ္၊ လူႀကီး စုစုေပါင္း ၉၀၀ ခန္႔ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သ 
လစ္ အသင္းေတာ္မွ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို 
ပါဝင္ တက္ေရာက္ကာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ ကာဒီနယ္ႀကီးႏွင့္အတူ ဖါသာရ္ 
ဂ်ိဳးဇက္ ေမာင္ဝင္း တိ႔ုတက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

 အသင္းႀကီးသည္ ယခုႏွစ္တြင္၄၉ 
ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ 
တြင္ ကမၻာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူသား 
တိုင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အစဥ္ ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤ အ 
သင္းႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာမ်ား 
အၾကား သဟဇာတရွိေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ 
ရင္ၾကားေစ့ေရးတိို႔အတြက္လည္း ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

 ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
ညီလာခံအၿပီးတြင္ ညီလာခံ၏ ရလဒ္အျဖစ္ 
ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကျငာစာတမ္း 
တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကျငာ 
စာတမ္းတြင္ ဘာသာေရးကို အမုန္းတရား 
ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ အသံုးျပဳေနျခင္း 
မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲရ 
ေၾကာင္းထုတ္ေဖၚထားသည္။ မည္မွ်ပင္ 
ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းေနပါေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
လူသားတိုင္း ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္ 
အေရးမ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားအတြက္ ဆက္ 
လက္ အေရးဆိုေပးေရးအတြက္ ကတိ 
ကဝတ္ျပဳထားသည္။ ယေန႔ကမၻာတြင္ ျဖစ္ 
ေနေသာ လက္နက္မ်ာ အၿပိဳင္အဆုိင္ တပ္ 
ဆင္ျခင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္စီး 
ျခင္း၊ သယံဇာတမ်ားကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီး 
ပြါးေရး အျမတ္ထုတ္လိုျခင္းအတြက္ အမွန္ 
တရားကိ ုဖုံးကြယ္ျခင္း၊ သတင္းမွားမ်ားထတု ္
ျပန္ျခင္း တို႔ကို ဝမ္းနည္းဘြယ္ ျမင္ေတြ႔ေနရ 
ေၾကာင္း နိဒါန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ထို ေၾကျငာ စာတမ္းတြင္ အသင္း 
ႀကီး အေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္သံုးရပ္ကို ခ်မွတ္ထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္းအျဖစ္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို အတူ မွ်ေဝ 
ေရး ျဖစ္သည္။ လူတိုင္း၏ လြတ္လပ္မႈကို 
ေလးစားကာ လူတိုင္းသည္ တစ္ဥိးအေပၚ 
တစ္ဦး အျပန္အလွန္ တာဝန္ရွိၾကသည္ကို 
အသိအမွတ္ျပဳၾကရမည္။ ထိုတာဝန္ကို အ 
ေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ရန္

၁။ အၾကမ္းဖက္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား 
ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ေျပာင္း 

ေပးျခင္း၊ 

၂။ တရားမွ်တၿပီး သဟဇာတရွိေသာ လူ႔ အ 
သိုင္းအဝိုင္း အာ ျမႇင့္တင္ျခင္း။

၃။ ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ လူသားထု ဘက္ 
စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အား 
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည္တို႔ 
ျပဳလုပ္မည္။

 ဤ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္ 
အထည္ ေဖၚႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
မည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 ကမၻာေျမ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရး 
အတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ထိုက္သင့္ေသာ 
ရလဒ္မ်ား ရရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္း အဖြဲ႕၏ ႀကိဳး 
ပမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ၂ ႀကိမ္တိုင္ခဲ့ၿပီ။ ထို 
အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဘာ သာတစ္ 
ခုႏွင့္တခု အၾကား ရန္လို မုန္းတီး ျခင္းမ်ား 
ကို ဖယ္ရွားကာ သဟဇာတ ရွိေရး အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

CBCM-OSC



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး14

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ဟားခါးၿမိဳ႕၊ St. Joseph’s Cathedral ၌ မိဘပြဲေန႔က်င္းပျခင္း
 ဟားခါးၿမိဳ႕၊ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ ကယ္သီ 
ျဒယ္ ကက္သလစ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား 
ဦးေဆာင္၍ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ 
မစၧားတရားေတာင္းခံေပးျခင္းႏွင့္ကန္ေတာ့
ပြဲကို ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ 
ဟားခါးၿမိဳ႕ St. Joseph’s Cathedral ၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 မိဘမ်ား အတြက္ ရည္စူးေသာ 
မစၧားတရားကို နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္ 
တြင္ ကယ္သီျဒယ္ လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး Fr. David Kap Cin Mangႏွင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး (၄)ပါးတို႔မွပူေဇာ္ၿပီး ဘာသာဝင္ 
ေပါင္း(၆၀၀)ေက်ာ္တို႔က ပါဝင္ဆုေတာင္း 
ၾကပါသည္။ မစာၦးတရားအတြင္း Fr. Jo-
seph Ro Nei Thang မွ ၾသဝါဒေပးရာတြင္ 
“ယေန႔ မိဘမ်ားပြဲေန႔တြင္ သားသမီးမ်ား၊ 
အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ား၊ ဆရာသမားမ်ားထံမွ 
တစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
အျပည့္အဝခံစားရရိွရန္အတြက္ ေက်းဇူးရွင္ 
မိဘမ်ားအေပၚမွားမိ၊ ျပဳမိခဲ့သမွ်ေသာအျပစ္ 
မ်ားအားလုံးကို ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ဝန္ခ်ေတာင္း 
ပန္ၿပီး ေကာင္းခ်ီးေတာင္းခံရမည့္ေန႔ ျဖစ္သ 
လို မိဘမ်ားကလည္း သားသမီးမ်ား၏အ 
ျပစ္၊ ျပဳမိခဲ့ေသာအမွားမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး 
ေကာင္းခ်ီးေပး ဆုေတာင္းေပးရမည့္ေန႔ျဖစ္ 
ပါသည္။ ေသလြန္ၿပီးေသာ မိဘမ်ား၏ 
ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဝိညာဥ္ေရး၏ဖခင္၊ မိခင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
ဓမၼဆရာမ်ားအတြက္ပါ ဆုေတာင္းေပးရ 
မည့္ေန႔လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
မိဘမ်ားသည္ မိေကာင္း၊ ဖေကာင္းပီသ 
ေသာ မိဘမ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္ သား၊ သမီးမ်ားက 
လည္း ေနာင္အနာဂတ္၏ အားကိုးအား 
ထားရေသာ၊ လိမၼာေရးျခားရိသွည္သ့ားသမီး 
ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ 
ထံ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံပူေဇာ္ၿပီးအ 
ဆက္မျပတ္ဆုေတာင္းၾကရန္ တိုက္တြန္း 
ေၾကာင္း” ထည့္သြင္းေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

 မစၧားတရားအၿပီးတြင္ မိဘတစ္ဦး 
မွကြယ္လြန္ၿပီးၾကေသာ မိဘမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္၍လွဴဒါန္းထားေသာ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ 
မုန္႔မ်ားကိုအတူတကြ သုံးေဆာင္ၾကၿပီးလူ 
ငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွ စီစဥ္ဧည့္ခံေကၽြးေမြး 
ေသာ ေန႔လည္စာကို မစၧားတရားတြင္ပါဝင္
သူအားလုံးတို႔က အတူတကြ စားသုံးခဲ့ၾကပါ 
သည္။ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္၍ အၿပီးတြင္ 
အသက္(၆၅)ႏွစ္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို 
မ်ားႏွင့္ ရဟန္းသီလရွင္မ်ားအား လက္ 
ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ေတးသီ 
ခ်င္းႏွင့္အကမ်ားျဖင့္ ဂါဝရျပဳျခင္း၊ ျပဇာတ္ 
တိုမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ ပူေဇာ္ျခင္းခံရသူ အဖြားအို 
တစ္ဦးမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကိုယ္စား 

ေျပာၾကားရာတြင္ “ကၽြန္မတို႔ငယ္ရြယ္ဘဝ 
က ဤကဲ့သို႔ေသာမိဘမ်ားပြဲေန႔ကိုက်င္းပ၍ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကန္ေတာ့ျခင္းကိုမႀကံဳ 
ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ယေန႔တြင္ ကန္ေတာ့ျခင္းခံရ 
သျဖင့္ အတိုင္းမသိဝမ္းသာ အားရေက်နပ္မိ 
ေၾကာင္း သားသားမီးမီးတို႔အားလုံးဘဝသာ 
ယာေျဖာင့္ျဖဴးျခင္း၊ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္း 
ႏွင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးက်န္းမာျခင္း ဆုေက်းဇူး 
မ်ား ခံစားႏိုင္ၾကရန္ ဆုေတာင္းေပးပါ 
ေၾကာင္း” ေျပာၾကားပါသည္။ ထိုအခမ္းအ 
နားႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉၊ 
ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာ 
ေမးပဲြေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ ဘာသာဝင္ 

ေက်ာင္းသား/သူ (၁၅) ေယာက္တို႔အား 
ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ျခင္းကိုလည္းျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ 
ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားတြင္ တစ္ဘာ 
သာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂)ဦး ပါဝင္ပါသည္။

 အခမ္းအနားကို ညေန ၅း၀၀ နာရီ 
အခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂)ပါးမွ ေကာင္း
ခ်ီးေပးျခင္းျဖင့္ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။

ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း

  

မယ္ေတာ္မာရီးယား မိုးေကာင္းကင္ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲက်င္းပ

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၈)ရက္၊ 
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ “မယ္ 
ေတာ္မာရီယား မိုးေကာင္းကင္ပင့္ေဆာင္ခံ
ရျခင္းပြဲ” ကို ဟားခါးၿမိဳ႕စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ကယ္သီ 
ျဒယ္၌ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ     အခ်ိန္တြင္ဘုန္း  
ေတာ္ႀကီး(၃)ပါးတို႔မွ မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္း 
ျဖင့္ စတင္က်င္းပပါသည္။ ပြဲေတာ္ကို ကယ္ 
သီျဒယ္ မိခင္အဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 ဟားခါးကယ္သီျဒယ္လက္ေထာက္ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.David Kap 
Cin Mang မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား 
ရာတြင္ “ယေန႔တြင္က်ေရာက္ေသာ မယ္ 
ေတာ္ မာရီယား မိုးေကာင္းကင္ပင့္ေဆာင္ခံ
ရျခင္းပြဲသို႔ ဘာသာဝင္မ်ား ဘုရားေက်ာင္း 

ျပည့္လွ်ံေအာင္ တက္ေရာက္လာႏိုင္ၾက 
သည့္အတြက္ ဝမ္းသာေၾကာင္း၊ အျခား 
ေသာ တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤပြဲကုိ ၾသဂုတ္ 
လ(၁၅)ရက္တြင္ က်င္းပေလ့ရိွၾကေၾကာင္း၊ 
သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသင္းေတာ္က 
ၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္တြင္ က်င္းပရန္သတ္ 
မွတ္ေပးသည့္အတိုင္း ယေန႔တြင္ က်င္းပ 
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္၏အသက္တာ 
ကို အတုယူၿပီး အသက္ရွင္ႏိုင္ၾကရန္ဘာ
သာဝင္မ်ားအားလုံး ဤမစာၦးတရားတြင္ဆု 
ေတာင္းခြန္အား ယူၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” 
မိန္႔ၾကားပါသည္။

 မစာၦးတရား၌Fr. Lucas Tha Ling 
Sum မွ ၾသဝါဒေပးရာတြင္ “ေကာင္းကင္ 
တမန္ေတာ္က … မာရီယားအားသင္၏ဝမ္း၌ 

ပဋိသေႏၶစြဲ၍ သားေယာက်ာ္းကိုဖြားျမင္လိမ့္ 
မည္၊ သူ၏အမည္ကား   ေယဇူးဟုမွည့္ေခၚ 
ရမည္ဟုအမိန္႔ေတာ္ျပန္သည္ကို မာရီးယား 
ကကၽြန္မသည္ ထာဝရဘုရားသခင္၏အ 
ေစခံျဖစ္ပါ၏။ သင္၏စကားအတိုင္း ကၽြန္မ 
၌ျဖစ္ပါေစ”ဟု ဝန္ခံႏိုင္ျခင္းသည္ မယ္ 
ေတာ္၏ ပထမဆုံးေသာေခၚေတာ္မူျခင္းျဖစ္ 
၍ ဘာသာဝင္မ်ား၏ ပထမဆုံးေသာေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းမွာ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာခံယူ
ခဲ့သည့္ေန႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မာရီယားသည္
အမိန္႔ေတာ္အတိုင္းနာခံၿပီး သခင္ေယဇူးကို 
ဖြားျမင္ေသာ္ မၾကာမီစိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုကို 
ရင္ဆိုင္ရျပန္သည္။ ၄င္းမွာ ေကာင္းကင္ 
တမန္ေတာ္သည္ ဂ်ိဳးဇက္အား အိပ္မက္၌ 
ထင္ရွားျပ၍သူ႔အား ထေလာ့၊ သူငယ္ေတာ္ 
ႏွင့္ သူ၏မယ္ေတာ္ကိုေခၚေဆာင္ၿပီးလွ်င္ 
အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေလာ့၊ 
ေနာက္တစ္ခါ ငါေျပာဆိုမည့္ အခ်ိန္တိုင္ 
ေအာင္ ထိုအရပ္တြင္ ေနထိုင္ေလာ့၊ 
အေၾကာင္းမူကား ေဟရုတ္မင္းႀကီးသည္ 
သူငယ္ေတာ္ကိုသတ္ရန္ရွာေဖြလိမ္႔မည္ဟု
မိန္႔ဆို၏။ ထိုအခါဂ်ိဳးဇက္သည္လည္းထ၍ 
သူငယ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏ မယ္ေတာ္ကိုေခၚ 
ေဆာင္ကာ ညတြင္းခ်င္းပင္အီဂ်စ္ျပည္သုိ႔
ထြက္ခြါသြားၿပီး ေဟရုတ္မင္းႀကီး အနိစၥ 
ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ထိုအရပ္၌ေနထိုင္ 
ေလ၏။ ဤသို႔အားျဖင့္ မယ္ေတာ္မာရီ 
ယားသည္လည္း ဂ်ိဳးဇက္၏ဦးေဆာင္မႈကို 

လုံးဝျငင္းဆိုမႈမရိွနာခံကာ စိန္ေခၚမႈႀကီးကို 
အႏိုင္ယူၿပီး ကယ္တင္ျခင္းလမ္းစဥ္၏ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းတြင္ ပထမဆုံးပါဝင္ႏိုင္သူျဖစ္ခဲ့
ပါသည္။

 ထိုနည္းတူစြာပင္ ဘာသာဝင္မိခင္ 
ဖခင္မ်ားႏွင့္ ေဆးေၾကာျခင္းခံၿပီးသူ (ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းခံရသူ) အားလံုးတို႔သည္လည္း 
စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ 
မွာအမွန္ပင္ျဖစ္ရာ အထူးသျဖင့္ ယေန႔လူ 
ငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ စိန္ 
ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုမွာ အိမ္ေထာင္ေရး စတင္ 
တည္ေထာင္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္ျဖစ္ 
ပါသည္။ ဘာသာတူအခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ 
ရမည့္ အေရးတြင္ ျပႆနာမရိွၾကေသာ္ 
လည္း ဘာသာျခား/ကြဲႏွင့္ လက္ထပ္ရမည့္ 
အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ ျပႆနာႀကီး ႀကံဳေတြ႔ 
ရတတ္သည္ကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ 
လိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မယ္ေတာ္မာရီယားကဲ့သို႔ 
“သင္၏စကားအတိုင္း ကၽြန္မ၌ျဖစ္ပါေစ” 
(လုကာ ၁း၃၈) ဟု ဝန္ခံႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ 
မယ္ေတာ္၏ အသက္တာကို စံနမူနာယူၾက 
ဖို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးက 
ေဟာၾကားပါသည္။

 မစာၦးတရားတြင္ ဘာသာဝင္ 
(၈၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ေနာ္ဘတ္ေက်ာ္လင္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 15

ရဟန္းေတာ္မ်ား လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း
     ပုသိမ္ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာ 
သနာမွ ၾသဂုတ္လ၏ လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
ကို ဟသၤာတဇံု၊ ေျမာင္းျမဇံုႏွင့္ ပုသိမ္ဇံုတို႔မွ 
အသီးသီးျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ဟသၤာတဇံုမွ 
လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ေဇာင္းတန္းသာ 
သနာတြင္ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္တြင္ 
ျပဳလုပ္ကာ Fr. Saw San Win မွ preacher 
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာင္းျမဇံု 
လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို သရက္ေခ်ာင္းသာ 
သနာ ေမတၱာကုန္းတြင္ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ 
(၇) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ကာ Fr. Henry Sein 

Ko Ko မွ preacher အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ 
သည္။ ပုသိမ္ဇံု ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ လစဥ္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ စိန္ပီတယ္ 
ကယ္သီျဒယ္တြင္ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ (၇) 

သမၼာက်မ္းစာအေျခခံ၍ ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္းဆရာျဖစ္သင္တန္း

       ပုသိမ္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ 
မရမ္းေခ်ာင္း၌ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွ ၉ 
ရက္ေန႔ထိ သမၼာက်မ္းစာအေျခခံ၍ ဘုရား
စကားသင္ၾကားျခင္းဆရာျဖစ္သင္တန္းကုိ 
ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤသင္ 
တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သမၼာက်မ္း 
စာ တာဝန္ခံ Fr. Bosco Saw Lar Htoo 

ႏွင့္အဖြဲ႔မွ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ဤသင္တန္းတြင္ 
တက္ေရာက္လာၾကေသာသူမ်ားမွာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သူေတာ္စင္ဂိုဏ္း ၉ ဂိုဏ္းမွ 
ဘရာသာရ္၊ စစၥတာရ္ ၄၈ ပါး တက္ေရာက္ 
ခဲ့ပါသည္။ 
 သူေတာ္စင္ဂိုဏ္းမ်ားမွာ SFX Sis-
ter .ဂိုဏ္းမွ ၁၆ ပါး၊ Sisters of St.John 

ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ကာ Preacher အျဖစ္ Fr. 
Florence Aung Kyaw Oo မွ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ပါသည္။ လစဥ္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားသည္ အတူတကြ စိပ္ပုတီးစိပ္ 

ျခင္း၊ မစၧားတရားပူေဇာ္ျခင္း၊ ေမတၱာရြတ္ 
ဆိုျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမ်ာ္ျခင္းတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ကာ ဝိညာဥ္အားေဆး ယူခဲ့ၾကပါ 
သည္။   Pathein OSC

Paul II ဂိုဏ္းမွ ၂ ပါး ၊ Sisters of St.Paul 
ဂိုဏ္းမွ ၄ ပါး၊ Sisters of Charity ဂိုဏ္းမွ ၇ 
ပါး၊ Little Way Sisters ဂိုဏ္းမွ ၄ ပါး၊ Sis-
ters of Reparation ဂိုဏ္းမွ ၇ ပါး၊ Sisters 
of St. Aloysius ဂိုဏ္းမွ ၅ ပါး၊ Sisters of. 
Servite ဂိုဏ္းမွ ၁ ပါး၊ SFX Brother ဂိုဏ္းမွ 
၂ ပါး အသီးသီး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

သင္တန္းကိုပို႔ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ကေလးငယ္မ်ား သမၼာက်မ္းစာကို သိၿပီး 
သမၼာက်မ္းစာ ထဲမွာ႐ွိေသာ ဘုရားရဲ႕သြန္ 
သင္ခ်က္မ်ားကို သိ႐ွိရေအာင္ အဓိကအား 
ျဖင့္ ပံုဥပမာမ်ားကို နားလည္ၿပီး သူတို႔ဘဝ 
မွာ က်င့္ၾကံႏိုင္ရေအာင္၊ သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ 
ဘုရားစကား ဘယ္လိုသင္မလဲ ဆိုတဲ့နည္း 
လမ္းျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာကို 
ပံုျပင္အားျဖင့္ေျပာျခင္း၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း၊ 
movie နဲ႔ လက္ေတြ႔လုပ္ျပျခင္း၊ က်မ္းစာ 
သီခ်င္းေတြနဲ႔ ဆိုျခင္း ကျခင္းမ်ား လက္ေတြ႔ 
ျပဳလုပ္ျခင္း စေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ဘုရားစကား သင္ၾကားႏိုင္ရေအာင္၊ သင္ 
တန္း၏ နည္းစနစ္ကလဲ လက္႐ွိအေနအ 
ထားနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကိုယ္ 
တိုင္ပါဝင္ေသာ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းစာ 
တာဝန္ခံ Fr. Bosco Saw Lar Htoo မွ 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 သင္တန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ 
တက္ေရာက္သူအားလံုးကို သင္တန္းဆင္း 
လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရ 
႐ွိပါသည္။ 

OSC Pathein

မိဘမ်ားအားဂုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပ
 ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ၊ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ 
၂၀၁၉ ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္ေန႔၌ မိဘမ်ား 
ပြဲေန႔ က်င္းပပါသည္။ ထိုေန႔နံနက္မစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးနွင့္ တကြရဟန္းေတာ္ (၂) ပါးတို႔ 
မွ တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ မစာၦးတရား 
ေတာ္ျမတ္အတြင္း၌ မိဘမ်ားအားအထူးဆု 
ေတာင္းေပးျခင္း၊ မိဘမ်ားမွက်မ္းစာဖတ္ရႈ 
ျခင္း၊ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္း တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ပါသည္။ မစာၦးအၿပီး နံနက္ (၉) နာရီ၌ 
ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္း 
ပရာ ဦးစြာဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္းမင္း 
သစ္လြင္ မွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ 
စတင္ေပး၍ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖိလစ္စိုးဝင္းမွ ၾသဝါဒျမြက္ၾကားပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ မိဘမ်ားအား ကက္သလစ္လူ 

ငယ္မ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳေတးသံသာမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ 
ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ မိဘမ်ားအား 
လက္အုပ္ခ်ီမိုး ကန္ေတာ့ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ပါ 
သည္။ မိဘမ်ားကိုယ္စား မန္းဖေလာရင္း 
ကဆံုးမစကား ေျပာၾကားေပးၿပီး သား၊သမီး 
မ်ားကိုယ္စား မဇူလိႈင္မိုးမွ ေက်းဇူးတင္ 
စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားသြားပါသည္။ 
ေက်င္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ စိုးဝင္းမွ 
အပိတ္ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္  အဆံုးသတ္ 
၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကို 
ခံယူၾကၿပီး အခမ္းအနားကို နံနက္ (၁၁) 
နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ မိဘမ်ားပြဲ 
သို႔ ဘာသာဝင္ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမ စုစု 
ေပါင္း (၇၀၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳေပး 
ခဲ့ၾကပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး16

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင့္
 ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ၊ 
ကက္သလစ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းမွ 
ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာတြင္းရွိ၂၀၁၈- 
၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ 
တန္းစာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ၾက
သူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင့္ပြဲကို ၂၈.၇.၂၀၁၉ 
ေန႔၌ မိဘမ်ားပြဲေန႔နွင့္အတူ က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။ 
 ထိုအခမ္းအနားတြင္ (၂) ဘာသာ 
ဂုဏ္ထူးရွင္ (၃) ဦး၊ (၁) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ 
(၃) ဦးနွင့္ ရိုးရိုးေအာင္ျမင္သူ (၃၀) ဦးတို႔ 
အား ပုသိမ္ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖိလစ္ စိုးဝင္း မွ ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးပါသည္။ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
မ်ားအား ဆံုးမၾသဝါဒ ျမြက္ၾကား ေပးၿပီး (၂) 
ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ေမာင္စိုးျမတ္မင္း (အ. 
ထ.က-၆) မွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာ ၾကား 
ပါသည္။ ယခုနွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္သူ စုစု 
ေပါင္း (၃၆) ဦးျဖစ္ပါသည္။

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

 ဝါေတာ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတုဂ်ဴဘီ 
လီရွင္ Archbishop Matthias U Shwe 
(ၿငိမ္း) ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Paulo lo 
တုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳဂ်ဴဘီလီမစၧားကုိ ၂၀၁၉ ခု 
ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္(၈းဝဝ) 
နာရီ အခ်ိန္၌ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ဗဟုိဘုရားေက်ာင္း 
တြင္က်င္းပၾကပါသည္။

 မစၧားတြင္ Archbishop Matthias 
U Shwe (ၿငိမ္း)ဦးေဆာင္ၿပီး Archbishop 
Basilio Athai Archbishop နီေကာလပ္စ္ 
မန္းထန္ (ၿငိမ္း)Bishop ပီတာလတ္ (ဖယ္ခုံ 

ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ)တုိ႔ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ား၊ ဘရာသာရ္မ်ား ရပ္
နီးရပ္ေဝးဧည့္သည္မ်ားေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ 
ဘာသာသူမ်ား ပါဝင္ပူေဇာ္ က်င္းပၾကပါ 
သည္။

 မစၧားတြင္ ဘရာသာရ္ (၃) ပါးအား 
Archbishop Basilio Athai က Deacon 
သိကၡာတင္ေပးပါသည္။ Deacon သိကၡာ 
ခံယူေသာ ဘရာသာရ္ (၃) ပါးမွာBro. 
Petrus Phoo Too၊ Bro. Leone Mg Zi၊ 
Bro. Francis Aung Kyaw တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

 Deacon Petrus Phoo Too က 
Deacon သုံးပါးကုိယ္စား ေက်းဇူးတင္ 
စကားေျပာၾကားသြားပါသည္။ Archbishop 
Basilio Athai မွ Deacon သစ္ (၃) ပါးအား 
တာဝန္ေပး ေစလႊတ္ျခင္းကုိ ေၾကျငာပါ 
သည္။

 ၎ေနာက္ ေရႊရတုဂ်ဴဘီလီရွင္ 
ဂုဏ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ကုိျပဳလုပ္ရာ ေရႊရတု 
ဂ်ဴဘီလီရွင္ Archbishop Matthias U 
Shwe (ၿငိမ္း)ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Paulo 
lo တို႔က ဖားစည္အား (၂၅) ခ်က္စီ တီးခတ္ 

ပါသည္။

 ေရႊရတု ဂ်ဴဘီလီကိတ္အား Fr. 
Paulo lo က ဆုေတာင္းေကာင္းခ်ီးေပးကာ 
ဂ်ဴဘီလီရွင္ႏွစ္ဦးအား ဘင္ခရာအဖြဲ႔မွ တီး 
မႈတ္ဂုဏ္ျပဳၿပီး ဘာသာဝင္မ်ားအားလုံးက 
ေတးသီခ်င္းျဖင့္ သီဆုိဂုဏ္ျပဳၾကပါသည္။ 
ဆရာေတာႀ္ကီးမ်ားထမံွ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံ 
ယူၿပီး ေရႊရတု ဂ်ဴဘီလီမစၧားႏွင့္ Deacon 
သိကၡာတင္ျခင္းကုိနံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီ 
တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခ့ဲ ပါသည္။

U Sai Sheng

ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတုဂ်ဴဘီလီပြဲႏွင့္ ဦးပၪၨင္းႀကီး သိကၡာတင္အခမ္းအနားက်င္းပ

 ေဝလန္ဂနီ (က်န္းမာျခင္း) သခင္မ ႏိုဗီနား အလံ 
တင္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ ညေန ၄ နာရီ 
၃၀ အခ်ိန္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတယ္ ဘုရားေက်ာင္း၌္ ေက်ာင္း 
ထိုင္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဖါသာရ္ ဖဲလစ္စိုးဝင္း ဦးေဆာင္ကာ က်င္း 
ပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အလံ တင္ျခင္းအခမ္းအနားၿပီးဆံုးခ်ိန္ ည 
ေန ၅ နာရီတြင္ အလံတင္ရာ မယ္ေတာ္ဂူ ဗိမာန္မွ စိန္ပီ တယ္ 
ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းသို႔ ျပန္ လည္စီတန္း ဝင္ေရာက္ကာ 

မယ္ေတာ္ ႏိုးဗီ နား ပထမေန႔ အဖြင့္မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ 
ကိုဆက္လက္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။
 မစာၦးတရားေတာ္ ျမတ္အၿပီးတြင္ က်န္းမာျခင္း မယ္ 
ေတာ္ ထမင္းဟင္း စတုဒီသာကို အလွဴ႐ွင္မ်ားမွ ေကြၽး ေမြး 
လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကပါသည္။ 

OSC(PATHEIN)

ေဝလန္ဂနီ(က်န္းမာျခင္း) သခင္မ ႏိုဗီနား ပထမရက္ 
အလံတင္ျခင္းႏွင့္ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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ေတာင္ငူသာသနာ ၊ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆုံပြဲႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအ
စီအစဥ္သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

 ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ၊ SS 
VP စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း လူငယ္မ်ား 
ေတြ႕ဆုံျခင္းႏွင့့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရးလႈပ္႐ွားမႈသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအစီ
အစဥ္တရပ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃) 
ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ သံမိုးေတာင္တိုက္ 
နယ္၊သံမိုးေတာင္ေက်းရြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ 
ၾကပါသည္။ နံနက္ ၉းဝဝနာရီတြင္ ရဟန္း 
ေတာ္ (၅)ပါး ျဖစ္ၾကေသာ Rev.Fr.ဆယ္ဗာ 
စတီယန္သိန္းေမာင္၊Rev.Fr.ဒါေညးလယ္ 
အာခုိး၊Rev.Fr.စတာလင္ေက်ာ္လြင္ဦး၊Rev.
Fr.ဂြၽန္ေဇာ္ဝမ္းႏွင့္Rev.Fr.အာေဘးလယ္ကုိ 
ဖိုးတို႔မွ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဦးေဆာင္ 
တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၿပီး SSVP National ဥကၠ႒
ဆရာဦးအယ္လ္ေဖာင္းဇိုေက်ာ္မင္း ၊Na-
tional Youth  Coordinator ေဒၚဘယ္ေရာ
နီကာအိမြန္ျမင့္ေမာင္တို႔မွေဝမ်ွပို ႔ခ်ေပးကာ 
ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ SSVPဥကၠ႒ 
ဆရာ ဦးစတီးဗင္းဥာဏ္လင္းဦးႏွင့္ ေတာင္ 
ငူဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ SSVP ဥကၠ႒ ေဒၚေနာ္ 
မန္းေမတို႔မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား 
အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေပးႏိုး 

ေဆာ္စာမ်ား ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
၎အစီအစဥ္ကို Sr.ဘက္နက္ဒက္ ျမတ္ 
ႏွင္းႏြယ္မွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ဦး 
ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ရဟန္းေတာ္(၅)ပါးတ္ို႔မွ 

အားေပးအမွာစကားႁမြက္ၾကားျခင္းႏွင့့္ ပို႔ခ်
ခ်က္ကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ညေန 
၄းဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ 
မယ္ေတာ္ဂူ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ႏွစ္႐ွည္ပင္  

(၁၃၀) ပင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ကြန္ဖရင့္(၁၈)ခုမွ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္ေလ့လာသူစုစုေပါင္း (၁၅၀)
ဦးပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R)

ေတာင္ငူသာသနာ ဘရာသာရ္(၅)ပါးမွဒီကင္သိကၡာခံယူပြဲ
 ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာရိွ 
ဘရာသာရ္ငါးပါးတို႔မွ ဒီကင္သိကၡာခံယူျခင္း 
ကို၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔၊ 
သခင္ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ ကာသီျဒယ္   
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး အိုက္ဇက္ဓာႏုလက္ေတာ္မွ ဦး 
ပဥၨင္းႀကီးသိကၡာကို ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ဒီ 
ကင္မ်ားမွာ ၁။ဒီကင္ Yaw Hamအယ္ကြီး 
(မိုင္းလြန္တိုက္နယ္၊ ေလေလာ္ေဒေက်း 
ရြာ)၊၂။ ဒီကင္ Lodovico သန္းေမာင္ 
(ေသာက္ေရခပ္တိုက္နယ္၊ ခမာဒီဖိုလီေက်း 
ရြာ)၊၃။ဒီကင္Abraham ငိန္းကိုေရႊ (ေမာင္ 

ဘေလာက္တိုက္နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္း 
ရြာမ)၄။ ဒီကင္ Giovanni ေအာင္ရဲလြင္ 
(လိပ္သိုတိုက္နယ္ ၊အလယ္ေခ်ာင္းေအာက္ 
ေက်းရြာ)ႏွင့္ ၅။ ဒီကင္ Peter George 
(ေမာင္ ဘေလာက္တိုက္နယ္၊ ေမာင္ေက်ာ္ 
ေအာက္ေက်းရြာ)တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပြဲ 
ေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ရဟန္း 
ေတာ္(၄၉)ပါးႏွင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူလူ
ဦးေရ(၈၀၀)ေက်ာ္ရိွပါသည္။  

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)

ေတာင္ငူသာသနာ၊ ကက္သလစ္ က်န္းမာေရးေကာ္မ႐ွင္လႈပ္႐ွားမႈ
 ေတာင္ငူသာသနာ ၊ကက္သလစ္
က်န္းမာေရးေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕မွ သာသနာ 
အတြင္းတြင္ ငွက္ေပ်ာေတာတိုက္နယ္ရိွလူ
နာမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၁) 
ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ ဗဟုန္းေက်းရြာ ကက္ 
သလစ္ဓမၼာ႐ုံ၌ က်န္းမာေရး ပညာေပးကာ
ကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းႏွင့္ လူနာမ်ားတို႔ 
အားေဆးဝါးကုသေပးခဲ့ဲၾကပါသည္။ က်န္း 
မာေရးေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒ Dr.ဒန္ဇန္ႏွင့္ အတူ 
သီလရွင္မ်ားႏွင့့္သူနာျပဳဆရာမမ်ားလိုက္ပါ
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကၿပီး လူနာဦးေရ 
(၁၅၀)ဦး ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူႏုိင္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)
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စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

အစြန္အဖ်ားမွ ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္ သံုးသပ္ခ်က္

 အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွတိုက္သားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ အနႏၲ ေမတၱာေတာ္
 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို (ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ)

၁၅ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၉

နိဒါန္း
 ေယဇူးခရစ္ေတာ္သခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔
မည္သို႔က်င့္ၾကံရမည္၊ တစ္ပါးသူတို႔အေပၚ မည္သို႔ 
ေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိရမည္စသည္တို႔ကို ရွင္မာ ေတ 
ဦး ဧဝံေဂလိက်မ္းတြင္ လွပရွင္းလင္းစြာ သြန္သင္ 
ထားသည္။ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရွင္ မည္သို႔ အမိန္႔ 
ေတာ္ရွိသည္ကို ေထာက္႐ႈၾကည့္ၾကပါစို႔။

“အေၾကာင္းမူကား ငါသည္ ဆာေလာင္ေသာ 
အခါ သင္တုိ႔သည္ ငါ့အား စားစရာေပးၾက၏။ 
ငါသည္ ေရငတ္ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ ငါ့အား 
ေသာက္ေရကုိ ေပးၾက၏။ ငါသည္ သူစိမ္း ဧည့္ 
သည္ ျဖစ္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ ငါ့အား ပ်ဴငွာ 
စြာ ႀကိဳဆုိၾက၏။ ငါ၌ အဝတ္မရွိေသာအခါ သင္ 
တုိ႔ သည္ ငါ့ကို အဝတ္ႏွင့္ လႊမ္းျခံဳေပးၾက၏။ 
ငါသည္ ဖ်ားနာေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကို 
ၾကည့္ ႐ႈၾက၏။ ငါသည္ ေထာင္ထဲ၌ ရွိေနေသာ 
အခါ သင္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔လာၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္ 
မူလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔က 
အရွင္၊ ကုိယ္ေတာ္ ဆာေလာင္ေနသည္ကုိ မည္ 
သည့္ အခါ၌ အကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ျမင္၍ ကုိယ္ေတာ့္ကို 
ေကြ်းေမြးခဲ့ပါသနည္း။ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ေတာ္ 
ေရငတ္ေနသည္ကို မည္သည့္အခါ၌ျမင္၍ ကုိယ္ 
ေတာ္အား ေသာက္စရာကိုေပးခဲ့ပါသနည္း။ ထို႔ 
အတူ ကုိယ္ေတာ္ ဧည့္သည္ျဖစ္သည္ကို မည္ 
သည့္အခါ၌ အကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ျမင္၍ ကုိယ္ေတာ္အား 
ပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆုိခဲ့ပါသနည္း။ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ 
ေတာ္၌ အဝတ္မရွိသည္ကို မည္သည့္အခါ၌ ျမင္ 
ရ၍ ကုိယ္ေတာ္အား အဝတ္ႏွင့္ လႊမ္းျခံဳေပးခဲ့ပါ 
သနည္း။ ကိုယ္ေတာ္ ဖ်ားနာသည္ကို လည္း 
ေကာင္း၊ ေထာင္ထဲမွာ ေနရသည္ကုိ လည္း 
ေကာင္း မည္သည့္အခါ၌ အကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ျမင္ရ၍ 
အထံေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကပါသနည္း 
ဟု ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ 
ဘုရင္က သင္တုိ႔အားငါအမွန္ ဆုိသည္ကား အ 
သိမ္ငယ္ဆုံးေသာ ဤငါ၏ ညီအစ္ကုိတုိ႔တြင္ 
တစ္ဦးကို သင္တုိ႔ျပဳစုခဲ့ၾကလွ်င္ ငါ့ကုိပင္ ျပဳစုၾက 
ၿပီဟု သူတုိ႔အား ျပန္ေျပာေတာ္မူလိမ့္မည္။” 

(မာေတးဦး ၂၅း၃၅-၄၀)

 ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆာေလာင္ငတ္ 
မြတ္သူ၊ အဝတ္အစား မရွိသူ၊ ဖ်ားနာသူ၊ အက်ဥ္း 
က်သူ အေျမာက္အျမားပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အိုး 
အိမ္ စြန္႔ခြာရသူ၊ အိမ္ယာမဲ့ေနသူ၊ လူကုန္ကူးခံရသူ၊ 
မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူ၊ ကြ်န္ျပဳခံရသူ၊ မတရားျပဳက်င့္ 
ခံရသူ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရသူ၊ ေျမယာအ သိမ္းခံရ 
သူ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမွ ႏွင္ထုတ္ခံရသူ၊ သတ္ျဖတ္ 
ခံရသူ၊ မတရားမႈကုိ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရသူ အ 
ေျမာက္ အျမားပင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ 
ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ သံဃာေတာ္ တစ္ 
ပါးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရား 
ရွင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ အေစခံတစ္ဦး အေနျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း တတ္အားသမွ် လိုအပ္သည့္ 
ေနရာတိုင္း၌ စိတ္ႏွလံုး တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖင့္ 
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ျဖစ္ေစ၊ တစ္နည္းတစ္ဖံု အား 
ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဝိညာဥ္ေရးအရျဖစ္ေစ ထိုသူတို႔အား 
ေကြ်းေမြးရန္၊ အဝတ္အစားဆင္ျမန္းရန္၊ ဂ႐ုစိုက္ 
ရန္၊ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ထို 
ကဲ့သို႔ က႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ 
တရားမွ်တမႈကိုပါ ရွာေဖြရန္လိုအပ္သည္။ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ ကလည္း 
“ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခံယူရရိွသည့္ ဘုရားသခင္၏ စစ္မွန္ 
ေသာ မဟာက႐ုဏာေတာ္က တရားမွ်တမႈကို ရွာ 
ေဖြရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ေတာင္းဆိုေနပါ သည္။ ထို 
က႐ုဏာေတာ္က ဆင္းရဲသားမ်ားအား ေနာက္တစ္ 
ဖန္ ဆင္းရဲျခင္း မရွိမည့္နည္းလမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
ေတာင္းဆိုထားပါသည္။”

 ကြ်ႏု္ပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးသမား မဟုတ္၊ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘက္နဒစ္(၁၆) (ၿငိမ္း) က သူ၏ 
စာခြ်န္ေတာ္ျဖစ္ေသာ “ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၲာေတာ္အရွင္ ျဖစ္ ေတာ္မူ၏” (Deus Caritas 
Est) တြင္ “ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ 
တရားမွ်တေသာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ေပၚေပါက္လာ 
ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးအခင္း အက်င္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
မရွိေစရ။ သာသနာေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ေနရာ၌ 
အစားထိုး လုပ္ေဆာင္၍မရႏိုင္” ဟု ေရးသား ေတာ္ 
မူခဲ့သည္။ သို႔ပင္ေသာ္လည္း ၄င္းက ဆက္လက္၍ 
“တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သာသနာေတာ္သည္ တရား 
မွ်တမႈအတြက္ အတိုက္အခံမလုပ္ဘဲ မဆိုင္သကဲ့ 
သို႔ေန၍ မရႏိုင္ ... အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ စိတ္ 
ႏွလံုးကို ႀကိဳးစားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရား 
မွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္ အေလးအနက္ထားေသာ အရာ 
ျဖစ္သည္” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ရာဘီ 
ဆရာ အႀကီးအကဲေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Lord 
Sacks က ၄င္းေရးသားေသာ “ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အတူ 
တကြ တည္ေဆာက္ေသာအိမ္” စာအုပ္တြင္ ဤသို႔ 
ဆိုထားသည္။ “ဘာသာတရားဆိုတာ ဩတၱပၸ 
စိတ္ကိုအသံုး ျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကေတာ့ 
အာဏာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ တစ္ 
ႏိုင္ငံမွာ ဘာသာတရားတစ္ခုထက္ ပိုၿပီးရွိေနရင္ 
အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ယံုၾကည္ရာဘာသာနဲ႔ အာဏာကို ခြဲ 
ျခားထားဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ပေရာဖက္ တစ္ပါးဟာ 
အာဏာပိုင္ထံမွာ အမွန္တရားကို ေျပာဆိုရပါတယ္။ 
သူဟာ အမွန္တရားေပၚေပါက္ဖို႔ဆိုၿပီး အာဏာ 
မသံုးတတ္ပါဘူး။ ပညာရွိဆိုရင္ ဒီအခ်က္ကို ဘယ္ 
ေတာ့မွ မေမ့ရဘူးဆိုတာသိပါတယ္။”

 ထိုအခ်က္ကို အေျခခံၿပီးလွ်င္ ယေန႔ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရ ေသာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္လာမည့္ ၂၀၂၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တိုင္းျပည္က ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနသည္ႏွင့္အညီ ကက္သလစ္ သာသနာ 
ေတာ္၏ပူပန္မႈမ်ားကို ေျပာဆိုရန္ ကြ်ႏု္ပ္ေရးသား 
ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ေျပာဆိုရာတြင္ မည္ 
သည့္ဘက္ကိုမွ်ဘက္ လိုက္ျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ လူ႕ 
ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာတို႔ကိုသာ အေလး 
အနက္ထားေျပာဆို ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (Deus Cari-
tas Est) စာခြ်န္ေတာ္တြင္ ေရးထားေသာ စကား 
လံုးမ်ား၏ အလင္းေပးမႈျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ 
ျခင္းေမတၱာ ေတာ္အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို လည္း 
ေကာင္း၊ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္သည္ ခရစ္ 
ေတာ္၏ဝိညာဥ္ေတာ္က ျဖစ္ေပၚေစေသာ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာအားျဖင့္ ႏိုးၾကားတက္ႂကြလ်က္ ႀကိဳးစား 
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္အား 
လိုအပ္သူ၊ ကြ်ႏု္ပ္ကူညီႏိုင္သူမွန္သမွ်သည္ ကြ်ႏု္ပ္ 
ႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူျဖစ္သည္ ကိုလည္းေကာင္း ႏွလံုး 
သြင္းလ်က္ ယခုကဲ့သို႔ေရး သားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတိုင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ညီ 
အစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကြ်ႏု္ပ္ 
ေႏြးေထြးပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္အား 
လိုအပ္သူ၊ ကြ်ႏု္ပ္ ကူညီႏိုင္သူဟူသမွ်ကို အကူ 
အညီေပးရန္ ကြ်ႏု္ပ္အဆင္သင့္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ 
မည္သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာတရား 
ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ေမြးဖြားေသာ ေယာက်ာ္း၊ 
မိန္းမမ်ားကို လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ 
မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ျပည္သူ 
ျပည္သားခ်င္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း သိမွတ္ လက္ 
ခံႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ 

အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳး 
ျဖစ္ေပၚလာသည့္တိုင္ေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ႀကိဳးစားအား 
ထုတ္ပါမည္ ဟုလည္း စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါ သည္။ 
လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္အတူလက္တြဲ 
လုပ္ေဆာင္မည့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုး 
ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။

ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား

 ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပသည့္ စာအုပ္တြင္ “အမွန္တရား၊ လြတ္ 
လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ၏တန္ဖိုးမ်ားသည္ နက္႐ိႈင္း 
ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာမွ ေမြးဖြားလာၿပီး တိုးတက္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရ၏။ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းရွိ လူသား 
ဘဝသည္ အမွန္ တရားအေပၚတြင္ အေျခခံထား 
လွ်င္ စနစ္တက် ျဖစ္လာၿပီး ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္း 
ေစကာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳ 
မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ လူတစ္ဦး၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ေလးစားၿပီး မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ားကို သစၥာရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ရွင္သန္ပါကလည္း 
အလားတူ အက်ိဳးခံစားရလိမ့္မည္။ အတၱမဖက္ဘဲ 
တစ္ပါးသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္ 
အျဖစ္ခံယူကာ ဝိညာဥ္ေရးတန္ဖိုးမ်ား ေပါင္းစည္း 
ျခင္းကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ၿပီး  ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း
ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားအေပၚ ပူပန္မႈရွိပါကလည္း တူညီေသာ 
အက်ိဳးခံစားရလိမ့္မည္။ မိမိတို႔၏ အျပဳအမူမ်ား အ 
တြက္ တာဝန္ယူစိတ္ရွိေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး 
ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ 
ထြက္ေပၚလာ ေသာလူသား ဘဝသည္လည္း ထို 
နည္းတူပင္ အက်ိဳးျပဳေပလိမ့္မည္။ ဤတန္ဖိုးမ်ား 
သည္ ဘဝႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတည္ေဆာက္ရာ 
တြင္ တည္ၿငိမ္၍ ခြန္အားျဖစ္ေစေသာ မ႑ိဳင္မ်ား 
ကို ထူေထာင္ေပးသည္။ ထိုဘဝတန္ဖိုးမ်ားသည္ 
လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ား အရည္အေသြးျပည့္ဝ ျခင္းရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ 
ေပးေသာ ဘဝတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည္” ဟု ဆိုထား 
သည္။

 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၅၀) က ကာလ 
အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား တို႔ 
သည္ လြတ္လပ္ ျခင္းကို မခံစားခဲ့ရေပ။ ၄င္းတို႔၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပင္ကိုစ႐ိုဏ္မ်ားမွာ 
ဖိႏွိပ္ခံ ခဲ့ၾကရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)၏ 
ကာလအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္ 
သားတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို မခံစားခဲ့ရေပ။ ျပည္ 
တြင္းစစ္မီးသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း တစ္ေနရာ 
မဟုတ္ တစ္ေနရာ၌ေလာင္ၿမိဳက္ေနခဲ့သည္။

 လြန္ခဲ့ေသာ(၇)ႏွစ္က အ႐ုဏ္သစ္ အစ 
ျပဳၿပီဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေတြးထင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ 
လာခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ 
ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္ 
မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။ လူထု ႏွင့္ မီဒီယာဥပေဒမ်ားကို 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ 
ရာစုႏွစ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံ 
တကာက အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဒီမိုကေရစီ နည္း 
လမ္းက် ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပကာ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္  အရပ္ သားအစုိးရတက္လာခဲ့သည္။

 သို႔ေသာ္ မၾကာမီႏွစ္မ်ားက တိမ္စိုင္မဲ 
မ်ားျပန္လည္ထြက္ ေပၚလာခဲ့ၿပီး လင္းစျပဳေနၿပီျဖစ္ 
သည့္ အ႐ုဏ္ဦးအလင္းတန္းမ်ားကို ဖံုးအုပ္ သြားခဲ့ 
သည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ 
အလြဲသံုး ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး 
အမုန္းတရားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံတစ္ 
ဝန္းရွိ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ 
လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ 

လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ (၅)ႏွစ္က 
ခရစၥမတ္ဩဝါဒတြင္ ကြ်ႏု္ပ္ေျပာၾကားခ့ဲသည့္ အ 
တိုင္း ထပ္မံ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ “မေၾကာက္ၾကပါ 
ႏွင့္။ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ရထိုက္ေသာ သင္တို႔ 
၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္ မေၾကာက္ၾက 
ပါႏွင့္။ မတရားမႈကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ မေၾကာက္ၾကပါ 
ႏွင့္။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားမ်ား 
ျမစ္ကဲ့သို႔ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ 
ငံေတာ္သစ္ကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္ရန္ မေၾကာက္ၾကပါ 
ႏွင့္။” ဖိႏွိပ္ခံလူတန္း စားကို ခြန္အားသစ္ေပးျခင္းမွာ 
ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ရည္မွန္း ခ်က္ျဖစ္ 
ၿပီး ထိုနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အက်ိဳးျပဳေနျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား 
ျဖင့္ ျပည့္ေသာႏိုင္ငံ၊ ေသြးယိုစီးေနေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ 
သည္။ ဒဏ္ရာေဟာင္းမ်ားမက်က္မီ ဒဏ္ရာသစ္ 
မ်ား ထပ္မံရရွိလာခဲ့သည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ လြတ္ 
ေျမာက္သည့္ စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္မႈကို ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔မရရွိသေရြ႕ ထုိဒဏ္ရာမ်ား သက္သာေပ်ာက္ 
ကင္း လိမ့္မည္မဟုတ္။ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုးဆိုးရြား 
ရြား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မရပ္တန္႔သေရြ႕ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ 
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ 
ငံ၏ေဒသအသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ အဓမၼ 
ျပဳခံရမည့္ အေရး၊ လူကုန္ကူးခံရမည့္ အေရး တို႔ကို 
ေတြးေတာပူပန္စရာမလိုဘဲ သြားလာလႈပ္ ရွား ျခင္း 
မျပဳႏိုင္သေရြ႕ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လြတ္လပ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ 
သတင္းသမားတိုင္းသည္လည္း ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံ 
ရမည့္ အေရးကို ပူပန္စရာမလိုဘဲ မိမိတုိ႔၏ သတင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သေရြ႕ လြတ္လပ္မႈ 
အရသာကို မည္သူမွ်ခံစားရလိမ့္မည္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံ 
သားတိုင္းသည္ ဘာသာမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး တန္းတူ 
အခြင့္အေရးရရွိၿပီး ေလးစားမႈခံ ရကာႏိုင္ငံ၏ အနာ 
ဂတ္တြင္ သာတူညီမွ် ပါဝင္ႏိုင္မႈမရွိသေရြ႕ ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔၏ ဒဏ္ရာမ်ား ဆက္လက္ဆိုးရြားေနမည္သာ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ ေသာတရားမွ်တမႈႏွင့္ 
လြတ္ လပ္မႈကို အေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ 
ကို ရွာေဖြရန္ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အတူ ပါလာ 
ေသာအရာမွာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္သည္။ လြတ္ 
လပ္မႈႏွင့္ အတူပါလာေသာအရာမွာ တာဝန္ သိစိတ္ 
ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုး၌ မိသားစုအတြက္ျဖစ္ 
ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ျဖစ္ 
ေစ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ 
ရပိုင္ခြင့္တစ္ခုစီတိုင္းကို တာဝန္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား 
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္စီတိုင္းကို ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏၭာန္ 
ေတာ္အတိုင္း ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏၭာန္ေတာ္ ရွိေန 
ျခင္းေၾကာင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကိုမွ် ‘မတို႔ 
ထိအပ္သူ’၊ ‘မသန္႔ရွင္းေသာသူ’၊ ‘နိမ့္က်ေသာသူ’၊ 
‘တိုင္းတစ္ပါးသား’၊ ‘အျခားႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ဝင္ေရာက္လာသူ’၊ ‘ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူ’၊ ‘ႏိုင္ငံ 
မဲ့ျဖစ္ေနသူ’ အစရွိသည္ျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်ေခၚေဝၚကာ ဥ 
ေပကၡာမျပဳသင့္ေပ။ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ားကို
ပင္လွ်င္ လြဲမွားေသာ အရပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားျခင္း
မ်ိဳးမျပဳအပ္ေပ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီသည္ ပဋိသေႏၶ 
တည္ခ်ိန္မွစ၍ ပံုမွန္အတိုင္း ေသဆံုးခ်ိန္တိုင္ေအာင္ 
ေမြးရာပါ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာရွိသျဖင့္ ႃခြင္းခ်က္မရွိဘဲ 
ရွင္သန္ရန္ အခြင့္အေရးရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ဘုရားသခင္သည္ အမွားက်ဴးလြန္ေလ့ မရွိေပ။ 
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ေမတၲာစစ္ျဖင့္ ခ်စ္ေတာ္မူ 
ေသာေၾကာင့္ မည္သူ႕ကိုမွ် ‘ျငင္းပယ္ ခံရသူ’၊ ‘မတို႔ 
ထိအပ္သူ’ ဟူ၍ ႐ႈျမင္ေတာ္မမူေပ။

 သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ 
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တစ္ဝန္းလံုး၌ ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏၭာေတာ္ကို 
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၾကင္နာျခင္းကင္းမဲ့စြာျဖင့္ နင္းေခ် 
လ်က္ရွိၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ 
‘မ်ိဳး႐ိုးဇာတ္’ ခြဲျခားသည့္စနစ္ဆိုးရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ 
စီးပြားေရးအေျခအေနကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တခ်ိဳ႕ 
ေသာ လူသားမ်ားမွာ အျခားေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၌ 
ေမြးဖြားရွင္ သန္လွ်င္ပင္ အက်ိဳးမထူးမည့္ သူမ်ားကဲ့ 
သို႔ မွတ္ယူခံၾကရသည္။ အျခားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အ 
စည္းတခ်ိဳ႕တြင္ တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ဝင္ေရာက္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း စသည္တို႔ကို 
ျပဳတတ္ၾကသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕တြင္မသန္ 
စြမ္းမ်ားအေပၚ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ ဥေပကၡာျပဳ 
ျခင္း စသည္တို႔ကို မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္ 
သည္။

 အထင္ကရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
L’Arche ကို တည္ ေထာင္ၿပီး ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ 
ကြယ္လြန္ခဲ့သူ Jean Vanier က ထိုအခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား မ်ားစြာသင္ျပခဲ့သူ ျဖစ္ 
သည္။ သူေရးသားခဲ့သည့္ “အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္ 
အခါကို ၾကည့္ျခင္း၊ ဒုကၡႏွင့္ ျပည့္ေသာ ကမၻာႀကီး 
အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္(၇)ခု” စာအုပ္တြင္ Jean 
Vanier က “အားႀကီးသူနဲ႔ အားနည္းသူ အတူတကြ 
ေနထိုင္တဲ့ အခါမွာ အၾကင္နာေမတၲာ ေမြးဖြားလာ 
ပါတယ္။ အားနည္းသူမ်ားအတြက္ အျပန္ အလွန္ 
ကူညီေပးမႈက ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ သန္မာသူ 
က အိုမင္းမစြမ္း သူထဖို႔၊ အိပ္ရာဝင္ဖို႔ ကူညီေပးပါ 
တယ္။ မသန္စြမ္းတဲ့သူေတြ ေရခ်ိဳးဖို႔၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ 
ဖို႔၊ အဝတ္အစားလဲဖို႔ သူတို႔ကူညီေပးၾကပါတယ္။ 
အားနည္း သူေတြဟာ သနမ္ာသူေတြရ႕ဲႏလွံုးသားကိ ု
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕လာေစၿပီး သူတို႔ ကို လူသားပီသစြာနဲ႔ 
စစ္မွန္တဲ့ၾကင္နာျခင္းျပသႏိုင္တဲ့သူေတြျဖစ္လာဖို ႔ 
ေျပာင္းလဲေပးၾကပါတယ္။ သန္မာသူေတြဟာ အား 
နည္းသူေတြကိ ုသတုိူ႔ရ႕ဲ အနက႐္ိႈင္းဆံုးလ႕ူတနဖ္ိုးကိ ု
ျပသၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သန္မာသူျဖစ္ေစ၊ အား 
နည္းသူျဖစ္ေစ တထူးတျခား တန္ဖိုးရွိသူေတြ ျဖစ္ 
လာၾကပါတယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ နာ 
မက်န္းသူေတြရွိေနျခင္းက ထိပ္ဆံုးကအဖြဲ႕အစည္း 
နဲ႔ ေအာက္ဆံုးက အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ေပါင္းဆံုၿပီး 
ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ အစည္းေတြထြက္ေပၚလာဖို႔ အ 
ေျခအေနဖန္တီးေပးပါတယ္။ ဒီကေန႔အခ်ိန္ မွာ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္ေနတာ အဲဒါပါပဲ” ဟု ဆိုထား 
သည္။ ဤကမၻာႀကီးတြင္ လူငယ္မ်ားအား မိမိတို႔ 
ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္သို႔ အေရာက္သြားရန္ အား 
ေပးသင့္သကဲ့သို႔ သက္ႀကီးသူတို႔၏ ဥာဏ္ပညာ 
ကိုလည္း အစဥ္ေလး စားတန္ဖိုးထားတတ္ရန္ လို 
အပ္သည္။

 ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ လူမႈေရး 
သြန္သင္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္တြင္ “လူကို ဘုရား 
သခင္၏ပံု သဏၭာန္ေတာ္အတိုင္း ဖန္ဆင္း သည့္ 
ေနရာတြင္ အထင္ရွားဆံုးေသာ အမွတ္လကၡဏာမွာ 
‘လြတ္လပ္ခြင့္’ ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုထားသည္။ 
“လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္ ထိုလြတ္လပ္ခြင့္ 
ကို က်င့္သုံးရသည္။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသဏၭာန္ 
ေတာ္အတိုင္း ဖန္ဆင္း ျခင္းခံရေသာ လူသားတိုင္း 
ကို လြတ္လပ္ေသာ၊ တာဝန္သိေသာ သက္ရွိ အ 
ျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ထိုေလးစား 
မႈမ်ိဳး ျပသရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈကို က်င့္သံုးခြင့္ရိွေရးမွာ လူ 
သားဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ လိုအပ္ 
ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္း အတြင္းရွိ 
လူသားတစ္ဦးစီတိုင္းက မိမိ၏ေခၚေတာ္မူျခင္းပန္း
တိုင္သို႔ေရာက္ ရွိရန္ေလွ်ာက္လွမ္းခ်ိန္တြင္ ထိုလြတ္ 
လပ္မႈတန္ဖိုးကို ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္း ပန္းတိုင္ဟုဆိုရာတြင္ အမွန္တရားကို 
ရွာေဖြၿပီး မိမိ၏ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး 
အေတြး အေခၚမ်ားကို ေျပာၾကားျခင္း၊ မိမိ၏ အျမင္ 
႐ႈေထာင့္ကို တင္ျပျခင္း၊ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ မိမိ၏ 
ဘဝအေျခ အေနႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး သေဘာသဘာဝကို နားလည္ရန္ ႀကိဳးစား 
ျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္သည္ ‘ခိုင္မာ 
ေသာတရားဥပေဒမူေဘာင္’ အတြင္း၌ ရွိေနရမည္။ 
အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအလို႔ငွာ တာဝန္သိစိတ္ အ 

ျပည့္ျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္အတြင္း၌ ရွိ 
ေနရမည္ျဖစ္သည္။

 တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိပါက လြတ္လပ္မႈ 
မရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ လြတ္ လပ္မႈကို အကာအကြယ္ 
ေပးဖို႔ရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ တရားဥပ 
ေဒ စိုးမိုးမႈဆိုသည္ကုိ နားလည္ရန္ အေရးႀကီးေပ 
သည္။ လူအမ်ားက ဥပေဒကို လိုက္နာေသာ္လည္း 
အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားက မတရားမႈကို လုပ္ေဆာင္ 
ခြင့္ ရေနပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးသည္ဟု မေခၚဆို 
ႏိုင္ေပ။တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ 
လူတန္းစား ျဖစ္ေစ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္း စားျဖစ္ေစ 
ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

 လူမ်ိဳးတစ္ခုအေၾကာင္း မဟုတ္မမွန္ 
ေျပာဆိုျခင္းသည္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးျခင္းျဖစ္ 
သည္။ လူအမ်ား၏ ပ်ဴငွါေသာ လက္ခံႀကိဳဆိုျခင္း 
ကို မတရားအျမတ္ထုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ 
အျမဲရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ 
ယင္းတို႔ကို တြန္းလွန္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဤနည္း 
လမ္းသည္ အေျမာ္ အျမင္ရွိေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳး 
မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ တစ္ေျမထဲေန တစ္ေရထဲ 
ေသာက္သူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းၿပီး တစ္ဦးကို 
တစ္ဦး အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ပါက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု 
ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ အ 
လယ္တြင္ စံျပႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

 တရားေဟာသူတို႔က ေမတၱာတရား 
မေဟာဘဲ အမုန္းစကားကို သာျဖန္႔ေဝပါက ၄င္းတို႔ 
ပစ္မွတ္ထားေသာ လူစုအတြက္သာမက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
အားလံုးအတြက္လည္း လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိတ္သုဥ္း 
သြားေပလိမ့္မည္။ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာ 
ဆိုျခင္းျဖင့္သာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုကာကြယ္ႏိုင္သည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂြ်န္ေပါလ္(၂)က သူ၏ စာခြ်န္ 
ေတာ္ျဖစ္ေသာ “ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းညီ 
စြာ ေတြးေခၚျခင္း” (Fides et Ratio) တြင္ “အမွန္ 
တရားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔သည္ အတူတကြ ရွင္ 
သန္ၾကသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက ၄င္းတုိ႔သည္ အ 
တူတကြပင္ ပ်က္သုဥ္းသြားၾကသည္” ဟု ဆိုထား 
သည္။ လူသားတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ျပႆနာမွာ 
“အေရးႀကီးေသာ” ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္ႏွင့္ အာလ္အာဇာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး 
အဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲ အာမက္အဲလ္တာယက္ တို႔ 
အတူတကြလက္မွတ္ထိုးျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ “ကမၻာ့ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏွင့္ အတူ တကြယဥ္တြဲေနထိုင္ေရးအတြက္ 
လူတို႔ထားရွိအပ္ေသာညီအစ္ကိုစိတ္ထား” သဝဏ္ 
လႊာ၌ဤသို႔ဆိုထားသည္။ “လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည္ 
မွာ လူသားတိုင္းရသင့္ေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္ 
သည္။ လူတစ္ဦးစီတိုင္းက လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ 
ကိုးကြယ္ခြင့္၊ ေတြးေတာခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ 
လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ရရိွရန္ လိုလားၾကသည္။ မတူညီ 
ကြဲျပားျခင္း၊ ဘာသာတရားကြဲျပားျခင္း၊ အသား 
အေရာင္ႏွင့္ က်ား/မ ကြဲျပားျခင္း၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာ 
စကားကြဲျပား ျခင္းတို႔မွာ လူတို႔အား ကိုယ္ေတာ္ရွင္ 
ဖန္ဆင္း စဥ္ကတည္းက ဥာဏ္ပညာေတာ္ျဖင့္ 
စီမံေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ 
ခြင့္ႏွင့္ မတူညီ ကြဲျပားခြင့္တို႔မွာလည္း ထိုဥာဏ္ 
ပညာေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ဘာသာတရားတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ 
တစ္ခုခုအား လက္ခံရန္ အတင္းအဓမၼ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းမ်ိဳးကို ျငင္းပယ္ရမည္။ ထို႔အတူ အျခားေသာ 
သူတို႔လက္မခံေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံအား အတင္း အ 
ၾကပ္ ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳး ကို ျငင္းပယ္ရမည္။ သနား 
ၾကင္နာျခင္းကို အေျခခံေသာ တရားမွ်တမႈမွာ 
လူသားအားလံုး မိမိတို႔ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ 
အျပည့္အဝရရွိေသာ ဘဝကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ လမ္း 
စဥ္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ နားလည္ 
မႈေပးျခင္း၊ သည္းခံစိတ္ထားရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ႏိႈးေဆာ္ ျခင္း၊ တစ္ပါးသူအား လက္ခံတတ္ျခင္း၊ 
၄င္းတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေန 
ထိုင္ျခင္း စသည့္ဓေလ့စ႐ိုက္တို႔သည္ လူအေတာ္ 
မ်ားမ်ားအား ဖိႏွိပ္ေလးလံေစသည့္ စီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ 
ျပႆနာမ်ားကိုေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ႏိုင္ငံသား 

ျဖစ္ေရးမွာ တူညီေသာ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ 
ဝတၲရားမ်ားျဖင့္ တရားမွ်တမႈကို အားလုံး တန္းတူ 
ညီတူ ခံစားရေသာ အေျခအေနေပၚတြင္ အေျခခံ 
ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈဝန္းက်င္ 
တြင္ ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံသားဘဝပံုစံကို ထူေထာင္ၿပီး 
ခြဲျခားခံရျခင္း၊ နိမ့္က်ျခင္း စသည့္ခံစားခ်က္မ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ ယင္းတို႔ကို လြဲမွားစြာသံုးႏႈန္းျခင္း 
ေၾကာင့္ အမုန္းတရားႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈတို႔ျဖစ္ေ
ပၚလာရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္ 
မႈတို႔ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရသူတို႔၏ 
ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတို႔ ဆံုး႐ံႈး 
သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအားလံုးတို႔ လူ႕ဂုဏ္သိ
ကၡာႏွင့္ျပည့္ဝေသာဘဝမ်ိဳးရရွိေစ ျခင္းငွာ အေျခခံ 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ခိုင္မာေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ 
ေဆာင္ေရးမွာ အေရးႀကီးသည္။”

 နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားက “ကြ်ႏု္ပ္၏ 
လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကြ်ႏု္ပ္လြန္စြာခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ သင္တို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္ 
ပို၍ ပင္အေရးစိုက္ပါသည္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဝီလ်ံ 
လြိဳက္ ဂယ္ရစ္ဆင္ကလည္း “လူသားတစ္ေယာက္
ရွိတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ သူ႕အတြက္ ဘုရားသခင္ေပး 
သနားေတာ္မူတဲ့ ရပိုင္ခြင့္ေတြရွိေနတာ ကြ်ႏု္ပ္ ျမင္ 
ရပါတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

 ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သခင္ ေယဇူး ခရစ္ေတာ္ 
သည္ လွည့္ျဖားခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ 
ကားတိုင္ေပၚ၌ အသတ္ခံရျခင္း စသည္တို႔ မခံယူမီ 
မိမိ၏ လက္ေတာ္ကုိ ဆန္႔တန္းလ်က္ “ၿငိမ္းခ်မ္း 
သာယာျခင္းကို သင္တို႔၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ၿငိမ္းခ်မ္း 
သာယာျခင္းကို သင္တို႔အား ငါေပး၏ .... သင္တို႔ 
၏စိတ္ႏွလံုး၌ ပူပန္ျခင္းမရွိေစၾကႏွင့္။ ေၾကာက္ရြံ႕ 
ျခင္းလည္း မရွိၾကႏွင့္” (ေယာ ၁၄း၂၇) ဟု မိန္႔ 
ေတာ္မူခဲ့သည္။

 သို႔ပင္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွ 
လံုး၌ မၾကာခဏပူပန္ ျခင္းရွိၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကမၻာမွာ 
လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ေဝးကြာေနသကဲ့သို႔ရွိေလ 
သည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏အမိျမန္မာႏိုင္ငံ၌ပင္ စစ္မွန္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မခံစားရသည္ မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လွပေသာဤႏိုင္ငံေတာ္ 
တြင္ တစ္ေနရာမဟုတ္ တစ္ေနရာ၌  စစ္မီးေတာက္ 
ေလာင္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)ပင္ ေက်ာ္ခဲ့ေလ 
ၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာ 
မေရြး အားလံုး၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ေတာင့္တေနၾကသည္။

 ေခတ္သစ္ လူသားတစ္ေယာက္ကို 
ၾကည့္လွ်င္ ထိုသူသည္ သိပၸံပညာႏွင့္ နည္းပညာ 
ပိုင္း၌ မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေနေသာ္လည္း စိတ္ 
ဓာတ္ပိုင္း၌ ခြ်တ္ျခံဳက်ေနသည္ကို ေကာင္းစြာေတြ႕ 
ႏိုင္သည္။ ေလထဲတြင္ ငွက္ကဲ့သို႔ ပ်ံသန္းႏိုင္ၿပီး 
ေရထဲတြင္ ငါးကဲ့သို႔သြားလာ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ကမၻာေျမေပၚတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အတူတကြ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ရန္ မတတ္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ မာတင္လူသာကင္း 
ဂ်ဴနီယာေျပာဆိုခဲ့သည့္ အထက္ပါစကားတို႔မွာ ယ 
ေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာ မွန္ကန္ ေန 
ေလသည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ ကက္သလစ္သာ
သနာေတာ္၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုျဖစ္သ
ည္။ သို႔ေသာ္ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တရားမွ်တမႈ 
ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔ျဖင့္ အတူယွဥ္တြဲေနရမည္ျဖစ္ 
သည္။ တရားမွ်တမႈမရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း 
မရွိႏိုင္ေပ။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး႐ံုးေတာ္က ထုတ္ေဝသည့္ သာ 
သနာေတာ္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးစာေစာင္က ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔အား “ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားျဖစ္လိုၾကၿပီး ႏိုင္ငံ 
အခ်င္းခ်င္း အၾကားသဟ ဇာတရွိေစရန္ လုပ္ 
ေဆာင္လိုၾကပါက လူ႕အခြင့္အေရးကို စနစ္တက် 
ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္းေတြ႕လွ်င္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနႏိုင္ 
ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ဆိုးဝါးေသာ အ 
ေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ျမင္ 
ေတြ႕ရခ်ိန္၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ဖံုး 

ကြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္” ဟု ဆိုထားသည္။ ကက္ 
သလစ္ သာသနာေတာ္၏လူမႈေရး သြန္သင္ခ်က္ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္တြင္လည္း “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ 
တရားမွ်တမႈ၏ အသီးအပြင့္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး 
သည္ ၄င္းရသင့္ ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားမရ
ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာကို မ 
ေလးစားလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားဘဝ၌ 
အမ်ားသူငါကဲ့သို႔ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားမခံစားရလွ်င္ေ
သာ္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ 
ရွိေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၌ လည္း 
ေကာင္း၊ လူမ်ိဳးမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံမ်ား၌ 
လည္းေကာင္း ျပည့္ဝေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစရ
န္ႏွင့္  ၿငိမ္း ခ်မ္းသာယာေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို 
တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌လူ႕ အခြင့္အေရးကို 
ကာကြယ္ျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔မွာ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ ေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္” ဟု သြန္သင္ 
ထားသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကလည္း 
“ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုးတန္းတူညီတူရွိ၍ တူညီေသာ 
လူ႕ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို 
မျမင္ႏိုင္ေသာအခါ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း၌ တရားမွ်တမႈ 
မရွိေတာ့ေပ။ လူတုိ႔သည္ တရားမွ်တမႈကို မ်က္ 
ကြယ္ျပဳသျဖင့္ မတရားမႈႀကီးစိုးေသာအခါ ၿငိမ္းခ်မ္း 
မႈ မရွိေတာ့ေပ။ ဤ အခ်က္ကို သင္တို႔ႏွင့္အတူ 
ထပ္မံရြတ္ဆိုလိုပါသည္။ တရားမွ်တမႈ မရွိလွ်င္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိႏိုင္ပါ” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မတူကြဲျပားေသာ လူ 
မ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ 
ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ 
သည့္ လွပေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လိုလားပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ 
မတူကြဲျပားမႈကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ရန္၊ ယင္းတို႔ 
အထဲ၌ စည္းလံုးမႈကို ရွာေဖြတတ္ရန္ သင္ယူၾက 
ရမည္သာျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ စစ္မွန္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔မွာ မတူကြဲျပားေသာ 
လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ားအေပၚ ေလးစားျခင္း၌ 
အေျခခံကာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
လူမ်ိဳး၊ ဘာသာတရား၊ က်ား/မ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ 
လူသား တုိင္း၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးကို အကာ 
အကြယ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး 
ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေလးစား ျခင္း စသည္တို႔မရွိပါက 
မည္သည့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ်  ဒီမိုကေရစီ နည္းက် 
ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕ 
အစည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

 ကြ်ႏု္ပ္သည္ ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ 
ႏိုးသည္။ တရားေဟာ စရာကိစၥ၊ ဘာသာေရး 
ကိစၥမ်ားျဖင့္ ခရီးထြက္ရျခင္းမရွိပါက အားလပ္ခ်ိန္ 
မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ရွိ ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္၌ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အိုေအစစ္သဖြယ္ျဖစ္သည့္ ပန္းဥ 
ယ်ာဥ္တြင္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္လ်က္ 
ေအးခ်မ္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္ကို ႏွစ္သက္မိ 
သည္။ ဥယ်ာဥ္ကို ပံုေဖာ္ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္၊ ပ်ိဳးေထာင္ 
ေပးရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ျပည္ပသို႔ခရီး ထြက္ရ 
ခ်ိန္၌ ပန္းဥယ်ာဥ္ေတြ႕လွ်င္ နားခိုရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ 
အိမ္ေဂဟာကို ျပန္ ေတြ႕ရသကဲ့သို႔ ခံစားမိသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ လွည့္ 
လည္ သြားလာစရာခရီးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနစဥ္ ေက်း 
လက္ အရပ္ရွိ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး လွပေသာ 
အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ႏွစ္ရက္တာ တည္းခိုခဲ့ရသည္။ 
ထိုေနရာ၌ တျခားမည္သည့္ တာဝန္ဝတၲရားမွ်မရွိဘဲ 
ပန္းရနံ႔မ်ားကို ႐ွဴ႐ိႈက္ခြင့္၊ ကြ်ႏု္ပ္မ်က္စိေရွ႕ရွိ ပန္း 
ခင္းမ်ား၏ စံုလင္ေသာ အေရာင္အေသြး မ်ားကို 
ေငးေမာခြင့္ရခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ ရက္အနည္းထ
ပ္၍ေနခ်င္စိတ္ပင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

 မွန္ေပသည္။ က်မ္းစာကို ဥယ်ာဥ္ျဖင့္ 
အစျပဳခဲ့သည္။ ေယဇူးဘုရားရွင္ ခံထမ္းရမည့္ ဒုကၡ 
ေဝဒနာကို က်မ္းစာ၌ ႀကိဳတင္နိမိတ္ျပခဲ့သည္။ 
ေသျခင္းကို ေယဇူးသခင္ေအာင္ႏိုင္၍ ျပန္ရွင္ထ 
ေျမာက္ၿပီးခ်ိန္၌ မာရိယာမာဒေလးနာသည္ ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔၏သခင္ဘုရားကို ဥယ်ာဥ္မွဴးအျဖစ္ အမွတ္မွား 
သည္ကို ေထာက္ လွ်င္ က်မ္းစာ ကို ဥယ်ာဥ္၌ပင္ 
အဆံုးသတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။

 ကြ်ႏု္ပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဥယ်ာဥ္ႀကီး 
တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္မိသည္။ ထိုပန္းဥယ်ာဥ္တြင္ အမ်ိဳး 
မ်ိဳးေသာ အေရာင္အေသြးမ်ား၊ ပံုသဏၭာန္မ်ား၊ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)
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အရြယ္အစားမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပန္းေပါင္းစံု 
ပြင့္ဖူးၿပီး အတူတကြ ရွင္သန္ႀကီးထြားၾကသည္။ 
ပန္းတစ္ပြင့္စီတိုင္းသည္ လွပလ်က္ရွိသည္။ ပန္းျခံ 
၏ စုေပါင္း အလွအပႏွင့္ အေရာင္အေသြးက ပန္း 
တစ္ပြင့္ခ်င္းစီ၏ အလွကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ျခင္း 
မ်ိဳးမရွိေပ။ ပန္းတစ္ပြင့္စီ၏အလွကို အသိအမွတ္ 
ျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔ တစ္ခုခ်င္းစီကို စုေပါင္းအလွ အျဖစ္ 
လည္း ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ ပန္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း 
တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ျခင္း၊ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းမရွိၾကေပ။ ေပါင္းျမက္မ်ား 
ကသာ ၄င္းတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္ကို ပ်ိဳး 
ေထာင္ရာတြင္ ပန္းတစ္ပြင့္ခ်င္းစီ၏ အလွကို ခ်စ္ 
ျမတ္ႏိုး တတ္ရမည္။ ေမတၲာႏွင့္ က႐ုဏာတရား 
တို႔ျဖင့္ အတူတကြရွင္သန္ေပါက္ ေရာက္ေသာေျမ 
ကို ေပါင္းဆြ၍ ေရေလာင္းရမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 
မတူကြဲ ျပားေသာအလွထြက္ေပၚေစရန္ မိမိတို႔ 
ဘက္က ေလွ်ာ့သင့္သည့္ အရာတို႔ ကို ေလွ်ာ့ေပး 
ရမည္။

 ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယံုၾကည္မႈ တည္ 
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေလးစားမႈတို႔ကို အေျခခံကာ အ 
ျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရ 
မည္။ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာတြင္ တူညီ 
ေသာ အခြင့္အေရး ေပးရမည္။ တိုင္းရင္းသား လူ 
မ်ိဳးမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားလာခဲ့ရေသာ ေၾကကြဲ 
ဖြယ္ အျဖစ္မ်ားကို နားေထာင္၍ ေဆြးေႏြးေပးရမည္။ 
ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စ 
နစ္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ အနာဂတ္အတြက္ 
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ရရွိေစမည့္ ႏိုင္ငံေရး ေျဖရွင္း 
နည္းကို ရွာေဖြရမည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသည္ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားကို အခြင့္ထူးခံ လူအုပ္စုတစ္ခုက 
သာ ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူ 
ျပည္ သားမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ခြဲေဝသံုးစြဲ 
ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားထြက္ ေပၚေစရမည္။ ေဆြး 
ေႏြးပြဲတြင္ ပစ္ပယ္ခံရသကဲ့သို႔ ခံစားေနသူမ်ား မရွိ 
ေစရ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လမ္းစဥ္မ်ိဳးကသာ ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ားကို သက္ 
သာ ေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ယံု 
ၾကည္ မႈတိုးပြားကာ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကို ထြက္ေပၚေစလိမ့္မည္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလက ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သိုးထိန္းခရီး ႂကြေရာက္ 
ခဲ့စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္ စကားေျပာၾကားရာ၌ “ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ 
မတူ ကြဲျပားတဲ့လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားနဲ႔ ကိုးကြယ္ 
ယံုၾကည္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေပါင္းစပ္ယက္လုပ္ထား 
တဲ့ လွပတဲ့ သဘာဝေရာင္စံု ပိတ္ကား တစ္ခ်ပ္ 
လိုပါပဲ” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားရာ 
တြင္ သူမ၏ အစိုးရအေနျဖင့္ “မတူကြဲျပားတဲ့ အလွ 
ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ျခင္း၊ 
သည္းခံစိတ္ ေမြးျမဴျခင္း၊ အားလံုးအတြက္ လံုျခံဳ 
ေရး ဖန္တီးေပးျခင္း စတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး 
မတူကြဲျပားျခင္းကို ခြန္အားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္” 
ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။

 ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ
အျဖစ္ေၾကာင့္ အဘယ္အရာကို ရည္ရြယ္ေျပာဆို 
ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒ 
သႀကီး၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕အနီးက မံုလွရြာတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ 
သည္။ မံုလွရြာတြင္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အတူတကြေနထိုင္ၾကသည္။ 
ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖခင္သည္ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး 
ကြ်ႏု္ပ္ အသက္(၂)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ 
သည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏မိခင္မွာ အထည္ခ်ဳပ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ 
ၿပီး တစ္ရြာလံုးက ခ်စ္ၾကသည္။ မိခင္သည္ အိမ္နီး 
ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ်ရန္ မျဖစ္ခဲ့ေပ။ မိခင္ 
ျဖစ္သူသည္ ညစဥ္ညတိုင္း ရဟႏၱာမ်ားႏွင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း ပံုျပင္တို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္အား 
ေျပာျပကာ စိတ္ကိုဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ 
မိဘမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုပါခ်စ္ေသာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ေတာ္ ႀကီး ဒြန္လူဝီကလည္း ကြ်ႏု္ပ္ကို စိတ္ဓာတ္ 
ခြန္အားမ်ားစြာေပးခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္ အသက္(၅)ႏွစ္ 
အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဘုရား 
စကား သင္ေပးခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးကဲ့သို႔ ျဖစ္ခ်င္လာခဲ့သည္။

 ကက္သလစ္အသိုင္းအဝိုင္း၌ ႀကီးျပင္း 
လာခဲ့ေသာ ကြ်ႏု္ပ္သည္ မတူကြဲျပားမႈ၌ စည္းလံုး 
ညီၫြတ္သည့္ သေဘာတရားကို နားလည္လာခဲ့ 
သည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား တက္ 
ႂကြမႈအျပည့္ျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္ကူညီတတ္ေသာ ဒြန္ 
ေဘာ့စကို၏ ပံုသက္ေသကို ကြ်ႏု္ပ္အားက်ကာ 
ဆေလးရွင္းသာသနာျပဳမ်ားထံမွ ပညာမ်ား သင္ယူ 
ခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္း ဆေလးရွင္းသာသနာျပဳတစ္
ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကက္သလစ္သာ သ 
နာေတာ္သည္ အခန္းမ်ားစြာရွိေသာ အိမ္တစ္လံုးႏွင့္ 
အလား သဏၭာန္တူသည္။ တစ္ခုတည္းျဖစ္သည့္ 
ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ ေယဇူးအသင္း၊ 
ေဒါမိနီကန္၊ ဘက္နဒစ္တင္း၊ ဖရန္စၥကန္၊ ကာမယ္ 
လိုက္ ႏွင့္ အျခားေသာ မတူညီသည့္ သာသနာျပဳ 
အသင္းအဖြဲ႕ အသီးသီးကပညာေရး၊ ဝိညာဥ္ေရး 
လမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ေဖာ္ ေဆာင္ထားၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သာသ 
နာေတာ္၌ ပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပါင္းစည္း ပါ 
ဝင္ၾကေသာ္လည္း သာသနာေတာ္သည္ကား တစ္ 
ခုတည္းသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ထို 
နည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။

 ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္တြင္ ဘာ 
သာဝင္အမ်ားစုျဖစ္ၾကသည့္ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ 
ကခ်င္ႏွင့္ အျခားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား အၾကား 
တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မတူကြဲျပားစြာျဖင့္ လူနည္းစုျဖစ္ 
ေသာ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ဗမာလူမ်ိဳးက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္ 
သည္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အၾကားတြင္ လူ 
နည္းစုျဖစ္ခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ မတူကြဲျပား 
ျခင္းကို ကြ်ႏု္ပ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္လာခဲ့သည္။

 တစ္ခါတရံ ကြ်ႏု္ပ္ ဒုကၡေတြ႕ရတတ္ 
သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗမာ 
လူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေန 
ေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ဖန္ 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဝင္မ်ားအၾကားတြင္ ဗမာလူမ်ိဳး 
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ အျခား 
ေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔က သံသယျဖစ္သည္ကို 
ၾကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ ထိုသူတို႔ကို အျပစ္မတင္ပါ။ ပဋိ 
ပကၡျဖစ္ခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းက ဤကဲ့သို႔ေသာ 
စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ေလသည္။

 သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ရဟန္းဘဝ တစ္ 
ေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ 
ဘာသာေပါင္းစံုမွ အသိမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အတူ 
ေနထိုင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေမတၲာျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ ရ 
ဟန္း ဘဝအခ်ိန္ အမ်ားစုကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
မ်ားေနထိုင္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ ကုန္ 
ဆံုးခဲ့သည္။ ပ်ိဳရြယ္စဥ္ ရဟန္းဘဝအခ်ိန္က လား႐ိႈး 
ၿမိဳ႕အနီးတြင္ အမႈေတာ္ထမ္း ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ 
ထိုေဒသသံုး ဘာသာစကားျဖစ္ေသာ မ႐ူစကားကို 
သင္ယူခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ မ႐ူဘာသာစကား 
ျဖင့္ တရားေဟာႏိုင္ ခဲ့သည္။ လား႐ိႈး ကက္သလစ္
ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ဘဝသို႔ ေရာက္ 
ရွိခ်ိန္တြင္ စိန္ေပါလ္အသင္းဂိုဏ္းကို ကြ်ႏု္ပ္ တည္ 
ေထာင္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေယဇူးဘုရား 
ရွင္၏ သတင္းေကာင္းကို မၾကားနာရေသးသူမ်ား 
အား သာသနာျပဳရန္ျဖစ္သည္။ အသင္းဂိုဏ္းဝင္ 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားသည္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေဒသ 
မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေဝေရးတို႔၌ ပါဝင္ 
ကူညီၾကသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သီလရွင္ အပါး 
(၁၀ဝ)ႏွင့္ ရဟန္းကုိရင္ အပါး(၃၀)တုိ႔က သာသ 
နာ(၆)ခုတြင္ အမႈေတာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။ 
သူတို႔ အဓိက လုပ္ေဆာင္ ေသာအရာမွာ ဘုရား 
ေက်ာင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားမရွိေသာ ေဒသမ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ရန္၊ လူသူ အေရာက္အေပါက္နည္း 
ေသာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ သြား 
ေရာက္ရန္ျဖစ္သည္။

 ပုသိမ္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သာသ 
နာပိုင္ ဆရာေတာ္အျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္စဥ္  
စစ္တပ္ႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ အ 
လယ္သို႔ ကြ်ႏု္ပ္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ စည္းလံုး 
ျခင္းအေၾကာင္း မၾကာခဏ ေဟာေျပာခဲ့ သည္။

 ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သာသ 
နာပိုင္ဆရာေတာ္ ျဖစ္လာေသာအခါ၌လည္း ဆင္း 
ရဲသားမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေပ်ာက္ 
ေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူ၊ အငယ္ဆံုးေသာ 
သူတို႔ထံသို႔ အေရာက္သြားရန္ ကြ်ႏု္ပ္ႀကိဳးစားခဲ့ 
သည္။ အားလံုးေသာသူတို႔အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ 
လြတ္လပ္မႈ၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာ 
ဆိုရန္ ကြ်ႏု္ပ္အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ 
ရည္မွန္းခ်က္တြင္ လူသားတိုင္း၌ ဘုရားသခင္၏ပံု 
သဏၭာန္ေတာ္တည္ရွိေတာ္မူသည္ကို လြန္စြာ အ 
ေလးအနက္ထားသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ နားလည္ထား 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ကြ်ႏု္ပ္ထမ္းေဆာင္ရမည့္အမႈေတာ္မွာ 
အျမဲရွင္းလင္းျပတ္သား ခဲ့သည္။ ယင္းအမႈေတာ္မွာ 
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ခ်စ္ 
ျမတ္ႏိုးရန္ႏွင့္ အေစခံရန္အတြက္ လြတ္ေျမာက္ 
ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုပန္းတိုင္သို႔ 
ေရာက္ရွိရန္အတြက္ အျပစ္၊ စြဲလန္းမႈ၊ မတရားမႈ၊ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ စစ္အင္အား 
သံုးမႈတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံမွလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံမွ 
လည္းေကာင္း ဖယ္ရွားရန္လိုအပ္သည္။ လြတ္ 
လပ္မႈကို အျပည့္အဝခံစားရန္အတြက္ အရာရာ၌ 
အမွန္တရားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ရဟန္းဘဝသို႔ 
ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က “Omnia possum in Eo” ဟူ 
ေသာအပိုဒ္ကို ကိုယ္ပိုင္ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ ခံယူခဲ့ 
သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ “ကိုယ္ေတာ္၌ ခပ္သိမ္းေသာ 
အမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏” (ဖိလိပိ ၄း၁၃) ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ဘဝႏွင့္ ကာဒီနယ္ဘဝသို႔ 
ေရာက္ေသာအခါ၌လည္း ထိုေဆာင္ပုဒ္ကို ဆက္ 
လက္စြဲကိုင္ထားသည္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလက ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ ေနျပည္ေတာ္၌ 
ဩဝါဒမိန္႔ ၾကားခဲ့ရာတြင္ “တရားမွ်တမႈ အတြက္ 
တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးကို 
ေလးစားျခင္း ျဖင့္သာလွ်င္ ခက္ခဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ျခင္း 
လုပ္ငန္း စဥ္တို႔ဟာ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ျမန္မာျပည္ ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ ျဖစ္ရ 
ပါမယ္။ အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္း အ 
တြင္းက တစ္ဦးစီရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႕ဂုဏ္ 
သိကၡာကို ေလးစားျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုနဲ႔ 
၄င္းတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာကို ေလးစားျခင္း၊ တ 
ရားဥပေဒ စိုးမိုးျခင္းကိုေလးစားျခင္း၊ အမ်ားေကာင္း 
က်ိဳးအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းက မိမိတို႔ 
တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က တရားသျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ဒီမို 
ကေရစီလမ္းစဥ္ကို ေလးစားျခင္း စတာေတြ အေပၚ 
မွာ အေျခခံရပါမယ္” ဟု ဆံုးမခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မွာ လြန္စြာမွန္ကန္လွ 
ေပသည္။

 ‘မတူကြဲျပားျခင္း၏ဂုဏ္သိကၡာ’ စာအုပ္ 
တြင္ ေလာ့ဒ္ဆက္စ္က “ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေန
ရတဲ့ကမၻာႀကီးမွာ မတူကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈ မခံစားရဘဲ တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔လာတယ္ 
လို႔ ခံစားတတ္ဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔သင္ယူရပါလိမ့္မယ္” ဟု 
ဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရရွိလိုပါက ထိုကဲ့သို႔ သင္ယူရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ကာကြယ္ေရး

 ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္မွစစ္တပ္၏တရားဝင္အခ
န္းက႑ကို မွန္မွန္ကန္ ကန္နားလည္မွသာလွ်င္ 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ လူမႈေရးဆိုင္ 
ရာ သြန္သင္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္တြင္ “မုန္းတီး 
ဖိႏွိပ္လိုစိတ္ျဖင့္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲျခင္းသည္ အမွန္စင္စစ္ 
မေကာင္းေသာအက်င့္သာျဖစ္သည္”ဟု ရွင္းလင္း 
စြာ သြန္သင္ထားသည္။ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ လိုအပ္ပါကလက္ နက္ကိုင္စြဲ၍ 
ခုခံခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ရမည့္တာဝန္ရွိေလသည္။

 ကက္သလစ္သာသနာေတာ္က လက္ခံ 
ထားသည့္ “တရား ေသာစစ္ပြဲ”တြင္ လက္နက္စြဲ 
ကိုင္၍ ခုခံျခင္းကို တရားဝင္သည္ဟု သတ္မွတ္ 
ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ေနာက္ဆံုးမလႊဲမေရွာင္သာ 
အေျခအေနမွသာ လိုအပ္သေလာက္ ခုခံကာကြယ္ 

ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ကက္သလစ္ သာ 
သနာေတာ္က “ရန္လိုတိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရသူ 
မ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ခုခံႏိုင္စြမ္းမရွိပါက ၄င္းတို႔ 
အား အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္” ဟု 
ဆိုထားသည္။ မၾကာခဏဆိုသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အရပ္သား 
မ်ားသည္ စစ္ပြဲ၏ပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အိုးအိမ္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ဒုကၡႏွင့္ တစ္ခါတရံ အစုလိုက္ 
အျပံဳလိုက္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ေဘး 
ကိုပင္ ၾကံဳၾကရသည္။ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ 
၏ သြန္သင္ခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ “ထိုသို႔ေသာ ကပ္ဆိုး 
မ်ားၾကံဳေတြ႕ရပါက လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထား 
မႈအကူအညီမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားထံသို႔ ေရာက္ 
ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအကူအညီရယူသူတို႔အား မည္သို႔ 
ေသာ ဖိအားတစ္စံုတရာကိုမွ် မေပးၾကရေပ။ ပဋိ 
ပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း၏ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ထက္ လူသားတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳး 
ခ်မ္းသာကို ဦးစားေပးျဖည့္ဆည္း ရမည္။”

 ဤသတင္းစကားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၾကား 
သိရန္ လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား 
အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ေဒသမ်ားမွ 
အေရး ေပၚအကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားမွာ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံထားၾကရသည္။ ထို 
ေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီမ်ား သြားေရာက္ေပးအပ္ရန္ ဟန္႔တား 
ခံၾကရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ ကြဲျပားေသာအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားပါက မွန္သည္ 
ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ မည္သူ႕ကိုမွ် အစာေရစာ၊ 
အမိုးအကာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ပညာေရးအေထာက္အပံ့ 
အစရွိသည့္အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား မရရွိရန္ ျငင္းပယ္ 
ျခင္း မျပဳသင့္ေပ။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရ 
စီ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းတို႔ ရရွိလိုပါက စစ္တပ္ 
အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏တာဝန္မွာ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ 
ခ်ဳပ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ အကာအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း နားလည္လာမည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ 
ရွိရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ 
ကာလ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အထိခိုက္မခံေသာ ဒီမိုကေရစီ 
အေျခအေနေၾကာင့္ စစ္တပ္၏ အကူအညီႏွင့္ အ 
ကာအကြယ္ေပးမႈကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အမွန္ တကယ္ လို 
အပ္ေပသည္။

 ႏိုင္ငံတိုင္း၌ မိမိကိုယ္ကို ခုခံ ကာကြယ္ 
ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္မွာလည္း အေျခခံ 
ဥပေဒႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေထာက္ အ 
ကူျပဳရန္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ 
အေပးအယူမွ်တေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြတ္ လပ္ 
ေရးကို ကာကြယ္ရန္၊ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္၊ ႏိုင္ငံ၏ 
ေခါင္းေဆာင္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားေရးဌာနတို႔ကို 
တာဝန္ခံေပးရန္ အသင့္ရွိေနၾကသည္။ စစ္တပ္ကို 
စတင္ထူေထာင္ေပးခဲ့သည့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳး 
သားေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ 
၌ ဦးေဆာင္သူ၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
၏ဖခင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စံနမူနာကို ျမင္ 
ေယာင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

 ေယဇူးသခင္က “မိမိ၏မိတ္ေဆြမ်ားအဖို႔ 
မိမိ၏ အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၲာ 
ထက္ ပို၍ႀကီးျမတ္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၲာမ်ိဳးအဘယ္ 
သူ တြင္မွ်မရွိ” (ေယာ ၁၅း၁၃) ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏အက်ိဳး အ 
တြက္ မိမိအသက္ကိုပင္စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ ခဲ့သူျဖစ္ 
သည္။ သူတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စစ္တပ္သည္ ျပည္ 
သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အမႈထမ္းရန္ အသင့္ရွိ 
ေနမည္ဟု သူယံုၾကည္ခဲ့သည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ဖခင္ 
သည္ “တပ္မေတာ္ကုိ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ 
ျဖင့္ ျပည့္ဝေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ 
တပ္မေတာ္ကို အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း၌ ပါဝင္ 
ေစရန္ မည္သည့္ အခါကမွ် မရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း” 
ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ပင္ 
လံု သေဘာတူညီခ်က္၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ မည္သည့္ဘက္ကိုမွ် အေလးေပး ဘက္ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္
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လိုက္ျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖက္ဒရယ္ 
စနစ္ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ဂ်ဴဘီလီ 
ေဟာတြင္ ဤသို႔ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ကြ်န္ေတာ့္ အျမင္ 
မွာေတာ့ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုထူေထာင္ဖို႔ဟာ 
မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ 
တိုင္းရင္းသားေတြ ရသင့္တဲ့အခြင့္အေရးကို အကာ 
အကြယ္ေပးဖို႔ စနစ္တက်ဖြဲ႕ထားတဲ့နယ္ပယ္ေတြ 
ေပါင္းစည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ 
ေဆာက္ရမွာျဖစ္တယ္။”

 ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္စဥ္က ထားရွိ 
ခဲ့ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပန္လည္ အမွတ္ 
ရၾကလ်က္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္က ပညာ အလိမၼာ 
က်မ္း၌ ဆိုထားေသာက်မ္းခ်က္ကို ေအာက္ေမ့ 
ဆင္ျခင္ၾကရမည္။ “ရည္မွန္းခ်က္မရွိလွ်င္ လူတို႔ 
သည္ ပ်က္စီးမည္။” (သုတၱံက်မ္း ၂၉း၁၈)

 ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ မည္မွ်ပင္အာဏာရွိပါေစ၊ 
ဥပေဒ၏ အထက္၌မည္ သူမွ်မရွိရေပ။ ႏိုင္ငံ 
ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘုရား 
သခင္သည္ မတရားမႈကို ရြံမုန္းေတာ္မူ၍ တရား 
မွ်တမႈ၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း 
ေကာင္း၊ ေယာက်ာ္းမိန္းမရွိသမွ်တို႔သည္ ဘုရား 
သခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ တာဝန္ခံစိတ္ အ 
ျပည့္ ရွိရမည့္အေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း ေမ့ 
ေလ်ာ့ ျခင္းမရွိဘဲ စံနမူနာျပ၍ ဦးေဆာင္ၾကရမည္။

 ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ေယဇူးကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ 
စစ္သားတစ္ဦး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ဆံုေတြ႕သည့္ အ 
ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ (မာေတးဦး ၈း၉) ေယဇူး 
သခင္အား မိမိ၏ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာအေစခံကို 
ကုသေစလိုသည့္ စစ္သားက မိမိ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို 
က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာသိရွိထား 
သည္။ သူက “အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္ 
သည္ မင္းအာဏာ စက္ေအာက္တြင္ ေနရသူျဖစ္ၿပီး 
အကြ်ႏု္ပ္၏ လက္ေအာက္တြင္လည္း စစ္သားမ်ား 
ရွိပါ၏။ အကြ်ႏု္ပ္က တစ္ေယာက္ကို သြားေလာ့ဟု 
ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္သြားပါ၏။ အျခားတစ္ေယာက္ 
ကို လာခဲ့ဟုဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ လာပါ၏။ အကြ်ႏု္ပ္ 
၏ အေစခံကိုလည္း ဤအမႈကိုျပဳေလာ့ဟုဆိုလွ်င္ 
သူသည္ ျပဳလုပ္ပါ၏ဟု” ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထိုစစ္ 
သားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္ၿပီး မိမိ၏လုပ္ပိုင္
ခြင့္အတိုင္းအတာကို နားလည္ကာ မိမိ၏ အထက္ 
အႀကီးအကဲအား တာဝန္ခံသူျဖစ္ေၾကာင္းကို ေယ 
ဇူးဘုရားရွင္ သိရွိေတာ္မူေလသည္။ ဘုရားသခင္၏ 
သားေတာ္သည္လည္း မိမိ၏လြန္စြာ ႀကီးျမတ္လွ 
ေသာ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ စစ္သား၏အေစခံကို လံုးဝ 
ေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာေစရန္ ကုသေပးေတာ္မူခဲ့ 
သည္။

 ေယဇူးဘုရားရွင္သည္ စစ္သားကို လက္ 
မခံျခင္း၊ သူ၏ေတာင္း ဆိုခ်က္အား ျငင္းပယ္ျခင္း 
စသည္တို႔ကို မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ 
သူ႕အေပၚ ေလးစားမႈျပေတာ္မူခဲ့သည္။ အေၾကာင္း 
မွာ စစ္သားသည္ ႐ိုးသားစြာ ရွင္သန္ၿပီး မိမိ၏ လုပ္ 
ပိုင္ခြင့္၌ အကန္႔အသတ္ရွိသည္ကိုလည္း နားလည္ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 ထို႔အတူ ရွင္လုကာ ဧဝံေဂလိက်မ္း 
(၁၆း၁၉-၃၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လာဇ႐ုႏွင့္ 
သူေဌးႀကီးပံုျပင္ကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္ဆင္ျခင္ေထာက္႐ႈ 
ခဲ့ပါသည္။ မိမိ၏စားပြဲမွက်ေသာ ေပါင္မုန္႔အစအန 
ကိုပင္ ဆင္းရဲသားအားေပးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ 
သူေဌးႀကီးအေပၚ စီရင္ခဲ့ေသာငရဲဒဏ္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
အားလံုး ေကာင္းစြာေထာက္႐ႈသင့္ေသာ သင္ခန္စာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သို႔ ႂကြေရာက္ခဲ့စဥ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
အရွင္သူျမတ္က ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား ၄င္း 
အေနျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရကို ေတာင့္တင္း ခိုင္မာ 
ေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေပး 
ႏိုင္သည့္ မြန္ျမတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထမ္းေဆာင္ 
ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျမြက္ၾကားခဲ့သည္။

 မၾကာေသးမီက ကြ်ႏု္ပ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ 
အတိုင္း “တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဧရာ 
ဝတီျမစ္ကဲ့သို႔ တသြင္သြင္စီးဆင္းပါေစ။ စစ္မွန္ 
ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ 

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အၾကားယံုၾကည္မႈကို တည္ 
ေဆာက္ႏိုင္ပါေစ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း ရွိပါ 
ေစ။ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း၌ မွန္ကန္စြာ ပါဝင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ မွ်တမႈကို အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဒဏ္ရာအနာ 
တရမ်ားလည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းၿပီး ပဋိပကၡ 
မ်ားသည္လည္း သမိုင္းထဲ၌သာ က်န္ရစ္ခဲ့ေပလိမ့္ 
မည္။ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက မိ 
မိေသနတ္သံမ်ားကို တိတ္ဆိတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကပါ 
သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုက္ပြဲကိုသာ ဆင္ႏႊဲၾကပါ။ 
စစ္တပ္တစ္ခုရွိလွ်င္ လံုေလာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုစစ္ 
တပ္သည္လည္း တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ 
စစ္တပ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။”

 ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖြဲ ႕အစည္းတြင္  
မည္သည့္ စစ္တပ္မွ် ဥပေဒ၏ အထက္တြင္မရွိပါ။ 
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ မည္သည့္ 
စစ္သားကိုမွ် ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ေသာအခြင့္ကို 
မေပးထားေခ်။ စစ္သားမ်ားသည္ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈ 
ကို ခံယူလိုပါက လႊတ္ေတာ္ အတြင္း၌ရွိမေနဘဲ မိမိ 
တို႔စစ္တန္းလ်ား၌ ေနရာယူကာ ေရြးေကာက္တင္ 
ေျမႇာက္ထားေသာ အရပ္သားအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္၌ တိုင္းျပည္ကို အေစခံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေသာ လူ႕ေဘာင္အသိုင္း အ 
ဝိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကာ 
ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ အေပၚ 
မ်ားစြာ မွီခိုအားထားၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေလးစားမႈ 
မ်ိဳး ရွိရန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ေရြး 
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အရပ္သား ေခါင္း 
ေဆာင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ အမႈထမ္းၿပီး ၄င္းတို႔ 
အား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မျပဳမွသာ ႐ိုေသ ေလးစား 
ခံရမည္ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ တရား ဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးကို ခိုင္မာေစရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆို 
ေသာ္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးရွိသမွ်တို႔သည္ ဘုရား 
သခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ တာဝန္ခံ သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကရမည္။ ထိုဘုရားသခင္သည္ တရားမွ်တမႈ၏ 
ဘုရားသခင္၊ မတရားမႈကို ရြံရွာမုန္းတီးေတာ္မူေသာ 
ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။

 ယူနီေဖာင္းဝတ္စံုျဖင့္ အမႈထမ္းသူတို႔၏ 
အက်င့္စ႐ိုက္သည္ လူတို႔က ၄င္းတို႔အား ေၾကာက္ 
ရြံ႕ျခင္းထက္ ေလးစားျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္း ရွိ 
သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးျဖစ္လာရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ၾကရ မည္။ မိမိ၏အေစခံကို 
ကုသေပးရန္ ေယဇူးသခင္ထံေတာ္သို႔ လာေရာက္ 
ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ ေရာမတပ္မွဴး၏ ယံုၾကည္ျခင္း 
ႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းမ်ိဳးကြ်ႏု္ပ္ တို႔၏စစ္သားမ်ားတြင္ ရွိ 
လာရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႀကိဳးစားၾကရမည္။ ရွင္မာေတဦး 
ဧဝံေဂလိက်မ္း (၈း၅-၁၃)တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ၾကားနာခဲ့
သည့္အတိုင္း ေယဇူးကိုယ္ေတာ္သည္ စစ္သား၏ 
အေစခံကို သြားေရာက္ကုသေပးရန္လုပ္ ေဆာင္ 
ေတာ္မူစဥ္ ထိုစစ္သားက ထပ္မံေလွ်ာက္တင္ခဲ့ 
သည္။ ၄င္း၏စကားကို မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 
အတြင္း ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္မဂၤလာ မပင့္ 
ယူမီ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထပ္ခါထပ္ခါ ရြတ္ဆိုၾကရသည္။ 
“သခင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္၏ အိမ္မိုးေအာက္သို႔ 
ကိုယ္ေတာ္ဝင္ေရာက္ရန္ တပည့္ေတာ္သည္ မ 
ထိုက္တန္ပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခြန္းမွ်သာ အမိန္႔ရွိေတာ္ 
မူပါလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၏ အေစခံသည္ သက္သာ ေပ်ာက္ 
ကင္း ပါလိမ့္မည္။” ေယဇူးဘုရားသည္ လူတစ္ရာ
တပ္မွဴး၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုျမင္လွ်င္ လြန္စြာအံ့ဩ၍ 
အေစခံအား လည္း ကုသေပးေတာ္မူေလသည္။

 ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးအေနျဖင့္ ဝိညာဥ္ 
မ်ားအား ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း အမႈ အ 
တြက္ ကြ်ႏု္ပ္ ဝမ္းေျမာက္မိသည္။ ထိုကယ္တင္ျခင္း 
ဆုေက်းဇူးေတာ္သည္ လူသားတိုင္းရရွိႏိုင္ေသာ ဆု 
ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္သူ 
ဟူ၍မရွိပါ။ ေရွးဦးအသင္းေတာ္ကာလ၌ သာသနာ 
ေတာ္ကို အပူတျပင္းႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေသာ ေဆာလုသည္ 
ဒါမာစကုၿမိဳ႕သို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ႏွင့္ 
ဆံုေတြ႕ၿပီး ရွင္ေပါလုျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူသည္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သခင္ဘုရားပါရွိလ်က္ ရွင္ေပတ႐ုႏွင့္ 
အတူ လက္တြဲကာ သာသနာေတာ္ကို တည္ေထာင္ 
ရာ အုတ္ျမစ္ေက်ာက္တိုင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ရွင္ 
ေပတ႐ုသည္လည္း ကယ္တင္ျခင္း မရႏိုင္သူ မရွိ 

သည့္အေၾကာင္းကို ျပသခဲ့သည္။ သူသည္ ကိုယ္ 
ေတာ္ရွင္ ကားတိုင္တင္သတ္ျခင္း မခံရမီ ကိုယ္ 
ေတာ္ရွင္အား သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျငင္းပယ္ခဲ့သူျဖစ္ 
သည္။ သုိ႔တေစ ေယဇူးဘုရားရွင္သည္ “ေက်ာက္” 
ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ေပတ႐ု အေပၚတြင္ မိမိ၏ 
သာသနာေတာ္ကိုတည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူ 
ခဲ့သည္။ ငရဲ၏တံခါးတို႔သည္လည္း ဤသာသနာ 
ေတာ္ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ 
ေတာ္မူခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲျခင္း 
မရွိပါက ကယ္တင္ျခင္းမရႏိုင္ေပ။ ထိုအခ်က္သည္ 
ခြန္အားႀကီးသူအတြက္ မွန္ကန္သကဲ့သို႔ ခြန္အား 
နည္းသူ အတြက္လည္း မွန္ကန္ျခင္းရွိေလသည္။ 
အျပစ္ေျဖျခင္းစကၠရမင္မဂၤလာသည္လည္း ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔အား အျပစ္ခြင့္လႊတ္ ျခင္းရရန္ ဖိတ္ေခၚေန 
ေလသည္။ သို႔မွသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ထာဝရ အ 
သက္၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ဆံုး႐ံႈးမည့္ေဘးမွ 
ကင္းလြတ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အျပစ္၏ ခြင့္လႊတ္ျခင္း 
ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေတာင္းခံေသာအခါ ေက်ေအးျခင္း ရ 
ရွိေပလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏ စစ္မွန္ေသာ ေမတၲာ 
ေတာ္သည္ အတိုင္းအဆမရွိေပ။

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္

 အားလံုးေသာလူ႕အခြင့္အေရးတို ႔သည္ 
အေရးႀကီးၿပီး တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္ႏြယ္လ်က္ 
ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံက်ေသာအရာကိုျပပါ 
ဆိုလွ်င္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ 
လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ဝတ္ ျပဳခြင့္ကို ျပရေပလိမ့္ 
မည္။ ယခင္က ကြ်ႏ္ုပ္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း လြတ္လပ္ 
စြာ ေတြးေခၚျခင္း၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္းတို႔မွာ အ 
ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း 
အပိုဒ္(၁၈)တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အ 
တိုင္း အဖိုးတန္ဆံုးျဖစ္ေသာ၊ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္ 
ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ ပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယံုၾက
ည္ကိုးကြယ္ရာကို ေရြးခ်ယ္ရန္၊ က်င့္ၾကံရန္၊ ေဟာ 
ေျပာ ေဝမွ်ရန္၊ ေျပာင္းလဲရန္ လြတ္လပ္ခြင့္မရွိပါက 
လြတ္လပ္ခြင့္ လံုးဝမရွိဟုပင္ ဆိုရေပလိမ့္မည္။ 
ခရစ္ႏွစ္ ၂၁၂ တြင္ တာတုလီယန္က “လူတိုင္းသည္ 
မိမိယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳခြင့္သည္ 
အေျခ ခံက်ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္သည္” ဟုဆို 
ခဲ့သည္။ ၁၈၁၉ ခုႏွစ္၌ ေသာမတ္စ္ ဂ်က္ဖာဆင္က 
“အေျခခံ ဥပေဒ၌ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဘာသာေရး 
လြတ္လပ္ခြင့္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးအားလံုးတြင္ 
အမြန္ျမတ္ဆံုးႏွင့္ ျငင္းပယ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အ 
ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

 ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ဒုတိ 
ယ ဗာတိကန္ညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၌ 
လူသားအားလံုးအတြက္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို 
“လူသားတို႔၏ ဂုဏ္ သိကၡာ” (Dignitatis Hu-
manae) စာခြ်န္ေတာ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသား 
ခဲ့သည္။ ၄င္းက ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာ 
ကြယ္ရန္မွာ အမွန္တရား ရွာေဖြသည့္ လူတိုင္း၏ 
တာဝန္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဩတၱပၸစိတ္ 
အတိုင္း အမွန္တရားကို လြတ္လပ္စြာရွာေဖြခြင့္ဟူ
၍လည္းေကာင္း ဖြင့္ဆို ထားၿပီး ထိုလြတ္လပ္ခြင့္ကို 
လူသားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ၌ ထားရွိေဖာ္ျပ 
ခဲ့သည္။ ထိုစာခြ်န္ေတာ္တြင္ “ဘုရားသခင္အား 
ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳရမည့္ တာဝန္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ 
လိုအပ္သည္ဟု လူတို႔ ေတာင္း ဆိုသည့္အတိုင္း 
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 
က ဖိအားေပးမႈမ်ားမရွိေစရေပ။ လူတိုင္း၌ ဘာသာ 
ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုလြတ္လပ္ခြင့္အရ 
တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားကျဖစ္ေစ၊ လူတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အရ 
ျဖစ္ေစ မည္သူ႕ကိုမွ် ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းမရွိႏိုင္ေပ။ 
တိတ္တဆိတ္ျဖစ္ေစ၊ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦး 
တည္းျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ 
ျဖစ္ေစ မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ဝတ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ရန္ မည္သူ႕ကိုမွ် အတင္းအၾကပ္ လုပ္ 
ေဆာင္ခြင့္ မရွိေပဟုဆို ထားသည္။

 ညီလာခံက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာခြ်န္ 
ေတာ္မွာ အာေမးနီးယန္း လူမ်ိဳးတို႔အား အျမစ္ျပတ္ 
ေခ်မႈန္းသည့္အျဖစ္ဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး စိန္႔ဂြ်န္(၂၃)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ျမစ္ 
ဖ်ားခံလာခဲ့ျခင္းမွာ သာမန္တိုက္ဆိုင္မႈ သက္သက္ 

မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဤအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ 
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔အား နာဇီတို႔လက္မွ ကယ္တင္ ခဲ့သည့္ 
စိန္႔ဂြ်န္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္အပ်က္တို႔တြင္ စိတ္လႈပ္ 
ရွားဖြယ္ ေကာင္းေသာစံနမူနာကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

 ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို အာ႐ံုခံၿပီးလွ်င္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔သခင္ဘုရား၏ ဒုကၡေဝဒနာခံထမ္းျခင္းကို 
ေအာက္ေမ့ သတိရသည့္အေနျဖင့္ ယမန္ႏွစ္က ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ေသာ ေျခေဆးျခင္းအခမ္းအနား က်င္းပရာ 
ၾကာသာပေတးေန႔ႀကီး၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ခရစ္ယာန္ 
မ်ား၏ေ ျခေထာက္ကိုသာမက ပ႐ိုတက္စတင့္မ်ား၊ 
မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာ 
ဝင္မ်ား၏ ေျခေထာက္ကိုလည္း ေဆးေၾကာခဲ့သည္။ 
ဘာသာေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဘဝ အေျခ အေန 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ မလုိမုန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ 
ရာထူးဂုဏ္သိမ္ အဆင့္ဆင့္ ခြဲျခားလိုေသာ လူ႕အ 
သိုင္းအဝိုင္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ခြဲ 
ျခားဆက္ဆံမႈ မရွိသင့္ေၾကာင္းျပသသည့္ အျပဳ 
အမူ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

 ထိုနည္းတူစြာပင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ဆရာေတာ္ဝါ 
ေငြဂ်ဴဘီလီျပည့္ ေျမာက္သည့္ပြဲကို မႏၲေလးမွ (၄)
နာရီၾကာ သြားရသည့္ ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ မံုလွ 
ရြာတြင္ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး 
ေရးပြဲအျဖစ္က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း ထို 
အခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ပြဲေတာ္၏ ညေနခင္း 
တစ္ခုတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆရာေတာ္၊ မြတ္ဆလင္ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာေရး ေခါင္း 
ေဆာင္၊ ပ႐ိုတက္စတင့္သင္းအုပ္ဆရာ စသည္တို႔ 
စု႐ံုးေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ 
ႏွင့္ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း အတူတကြယွဥ္တြဲ 
ေနထိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားကို 
ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး 
လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖေယာင္းတိုင္ကို အတူတကြ 
မီးထြန္းညႇိခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမူမ်ား၊ 
သာဓကျပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္  ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
ေပးလိုေသာ သတင္းစကားမွာ အေျခခံ လူတန္းစား 
မ်ားထံသို႔ ေရာက္ရိွသြားၿပီး မိမိတို႔၏ အဖြဲ႕အစည္း 
အသက္တာ၌ ထိုနည္းတူက်င့္ၾကံပါက အေျပာင္း 
အလဲတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေလသည္။

 အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ 
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိ႐ံုသာမက “လူသား 
တို႔၏ဂုဏ္သိကၡာ” စာခြ်န္ေတာ္၌ ဆိုထားသည့္ အ 
တိုင္း ဘာသာတရားသည္လည္း လူ႕အသိုင္းအဝိုင္း 
အား အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခန္းက႑၌ ပါဝင္ 
လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း တစ္ခု 
တြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္လိုက္ 
ပါက လူတစ္ဦးစီကိုလည္းေကာင္း၊ လူတို႔အတြက္ 
ဘုရားသခင္၏ စီမံေတာ္မူခ်က္ကို လည္းေကာင္း 
ထိခိုက္ေလေတာ့သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း လူ 
တို႔၏ ဘာသာေရးအသက္တာကို အေလးေပး သံုး 
သပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ားေကာင္း 
က်ိဳးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္မွာ အစိုး ရ၏ 
တာဝန္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ 
ခြင့္အား ၿခိမ္းေျခာက္ေသာအရာမ်ား တုိးပြား လာ 
ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အမုန္းစကားေဟာေျပာ 
သူတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘာသာတရားအမည္ခံ၍ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို လံႈ႕ေဆာ္ 
လ်က္ရွိၾကသည္။ မတရားေသာဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
မ်ားက လူနည္းစု ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ဘာသာ 
ေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လာၾကသည္။ မိမိ 
၏ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာတရားကိုသာ အဓိက အေလး 
ေပး ေဆာင္ရြက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳး 
ေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔ ေရာေထြးၿပီး အ 
မုန္းတရားႏွင့္သည္းခံစိတ္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ 
ေပၚလာေစသည္။

 ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
သာမကဘဲ အာရွတုိက္ တစ္ခြင္၌လည္း ျဖစ္ေပၚ 
ေလ့ရွိသည္။ အာရွတုိက္တြင္ ကမၻာ့ေပၚရွိ မတူကြဲ 
ျပားေသာ ဘာသာႀကီးမ်ားေပါင္းစံုရွိၾကသည္၊ ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုတြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဘာသာဝင္တို႔မွာ အ 
ျခား ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ လူနည္းစု ျဖစ္ေနၾကသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အာရွတိုက္တစ္ဝွမ္း၌ လူ႕ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ 
ေနသည့္ သည္းမခံႏုိင္ေသာ စိတ္ထားမ်ား ႀကီးမား 
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စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

လာလွ်က္ရွိသည္။

 ဘာသာတရားႏွင့္ တိုင္းႏိုင္ငံမခြဲျခားဘဲ 
လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ကိုးကြယ္ခြင့္တို႔အေပၚ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အ 
ထက္ပါတန္ဖိုးမ်ားကို ေနရာတိုင္းႏွင့္ လူတိုင္း အ 
တြက္ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ကာကြယ္ၾကရမည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ(၃)ႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားသမၼတေဟာင္း 
အဗၺဒူရာမန္ ဝါဟစ္၏ သမီးျဖစ္သူ အာလစ္ ဆာဝါ 
ဟစ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္ ေဝါစထရိ ဂ်ာနယ္တြင္ ပူးတြဲ ေရး 
သားခဲ့သည့္ေဆာင္းပါး၌ “ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူမ်ိဳး၊ 
ဘာသာတရားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကို ခြဲျခား႐ႈျမင္ တတ္ 
ရမည္။ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ အား 
လံုး ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ရွိဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုရမည္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

 ေလာ့ဒ္ဆက္စ္က “ကြဲအက္ေနေသာ 
ကမၻာအား ျပင္ဆင္ျခင္း” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ 
စာအုပ္တြင္ “အမုန္းတရားကို တစ္ဖက္စြန္း  ေရာက္ 
ေျပာဆိုေနသူမ်ားအား တန္ျပန္ရန္အတြက္ ေမတၱာ 
တရားအေၾကာင္း ေဝေဝဆာဆာေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ၾကရမည္။ ဂ်ဴးဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ 
ဦးက အလင္းေရာင္ငယ္ေလးသည္ ေမွာင္မိုက္ျခင္း 
မ်ားကို ဖယ္ရွားတတ္ၾကသည္။ အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္၏ 
အလင္းႏွင့္ သင္၏အလင္း၊ သင္၏ အလင္းႏွင့္ 
တစ္ပါးသူတို႔၏အလင္း ေပါင္းစပ္ထားပါက တစ္ခုစီ 
၏ အလင္းမွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အားလံုး စု 
ေပါင္းသည့္ လွပေသာအလင္းျဖစ္ေပၚ လာၿပီး ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္းဆိုသည္မွာ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္းမ
ဟုတ္သည္ကို ျပသေပလိမ့္မည္။ မေကာင္းမႈ၊ မတ 
ရားမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတို႔အတြက္ 
လည္း ေနရာမရွိႏိုင္ေတာ့ေပ” ဟု ဆိုထား သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို အစြန္းေရာက္ေသာ 
အမုန္းစကားႏွင့္ အမိုက္ေမွာင္တို႔ျဖင့္ မတည္ 
ေဆာက္ဘဲ ႀကီးမားေသာ ေမတၲာတရား၊ ေတာက္ 
ပေသာအလင္းတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။

 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဟူသည္ ထင္ေယာင္ ထင္ 
မွားျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာ 
မေရြး ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ စည္းလံုးျခင္း၌ အတူတကြ 
ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ 
ေဆာက္ၾကပါစို႔။

 လူသားဂုဏ္သိကၡာဟူေသာ စကားလံုး 
ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ 
ေဆာက္ ၾကပါစို႔။  စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈကို ခ်စ္ 
ျမတ္ႏိုးသူမ်ားျဖစ္လာရန္ ျပဳျပင္ပံုသြင္းၾကပါစို႔။ အ 
ေၾကာင္းမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ တိုးတက္ႀကီးပြားၿပီး 
ၿပိဳ ကြဲပ်က္စီးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။

 ပဋိပကၡမ်ား၊ အမုန္းတရားမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ျခင္း 
မ်ားကို ေနာက္တြင္ ခ်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး အသစ္ေသာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ျပန္လည္ ႀကိဳး 
ပမ္း အားထုတ္ၾကပါစို႔။

 ဗုဒၶဘာသာက သြန္သင္သည့္ ေမတၲာ 
ႏွင့္ က႐ုဏာတန္ဖိုးမ်ားကို အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ 
အစၥလာမ္ဘာသာက သြန္သင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကိုအေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
က သြန္သင္သည့္ ရန္သူကိုခ်စ္ျခင္း၊ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ 
သူကို ခ်စ္ျခင္းစသည္ကို အေျခခံ၍လည္း ေကာင္း 
ကြ်ႏုပ္တ္ို႔၏တိငု္းျပညက္ိ ုျပနလ္ညတ္ည္ေဆာကၾ္က 
ပါစို႔။

အျခားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အျခားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား
လည္းရွိေသးသည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ မ်ားျပား လွ 
၍ ဤေနရာတြင္ အေသးစိတ္မေရးႏိုင္ပါ။ မူးယစ္ 
ေဆးဝါးမ်ားက လူေပါင္းမ်ားစြာ၏အသက္ကို ႏုတ္ 
ယူလ်က္ရွိသည္။ ပညာေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူ 
ေထာင္ေပးျခင္း၊ က႐ုဏာတရားျပသျခင္း တို႔ျဖင့္ 
ယင္းကို တြန္းလွန္ရန္လိုအပ္သည္။ သဘာဝ ပတ္ 
ဝန္းက်င္အေပၚကိုယ္ က်ိဳးစီးပြားရွာျခင္းက အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ 
ရွိသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က 
သူေရးသား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စာခြ်န္ေတာ္ ျဖစ္သည့္ Lau-

dato Si တြင္ ထိုစိန္ေခၚမႈကို သတိျပဳတိုက္ဖ်က္ရန္ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္အား အႀကီးအက်ယ္ဖ်က္ ဆီးေနမႈ အေၾကာင္း 
ကို ကြ်ႏု္ပ္ယခင္က ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေဂဟ 
စနစ္ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအမ်ား 
ဆံုးခံစားရသူတို႔မွာ ဆင္းရဲသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾက 
သည္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ရန္ 
ကြ်ႏု္ပ္ ဆက္လက္၍ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ ထို 
စီမံကိန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက သန္းေပါင္း 
မ်ားစြာေသာလူတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ အသက္ 
ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမည္ျဖစ္ကာ သ 
ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကပ္ေဘးႏွင့္ စီးပြားေရး ကပ္ဆိုး 
တို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

 ပညာေရးက႑သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား 
စြာ လိုအပ္ေနေသာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူ 
ငယ္မ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ဆံုး႐ံႈးပါက ေခတ္သစ္ 
ကြ်န္စနစ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း၏ 
သားေကာင္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြား ေပလိမ့္ 
မည္။ အသိပညာရွိျခင္းသည္ ခြန္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က ေဒသအတြင္း၌ 
ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာႏိုင္ငံမ်ားထဲ
တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားကို အျခားေသာႏိုင္ငံတို႔က 
အားက်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ယခုအခါ ကေလးသူ 
ငယ္တို႔၏ (၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မူလတန္းပညာကို 
ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ မသင္ယူႏိုင္ၾကေပ။ ထိုျဖစ္ရပ္ 
မ်ိဳး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဖို႔ရန္မသင့္ေပ။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤက႑၌ လည္း 
ေကာင္း၊ အျခားေသာစိန္ ေခၚမႈမ်ား၌လည္းေကာင္း 
အေျခအေန ဆိုးရြားေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ 
ႏိုင္ငံမဟုတ္ေခ်။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ လူေပါင္း 
(၂၇)သန္းခန္႔မွာ ကြ်န္ျပဳခံ ေနၾကရသည္။ ယင္းတို႔ 
တြင္ ကေလးသူငယ္အေရအတြက္မွာ (၈.၄)သန္း 
ခန္႔ရွိသည္။ လူေပါင္း(၇)သိန္းခန္႔မွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း 
လူကုန္ကူးခံေနၾကရသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ အ 
နည္းဆံုး လူေပါင္း (၁၂.၃)သန္းခန္႔မွာ   အဓမၼအ 
လုပ္ ေစခိုင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူကုန္ကူးျခင္း 
မွရရွိေသာဝင္ေငြမွာ စနစ္တက်စီစဥ္ေသာ ရာဇ 
ဝတ္မႈမ်ားတြင္ တတိယအမ်ားဆံုး ဝင္ေငြျဖစ္ၿပီး 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ(၇) ဘီလီယံအထိ ရွိတတ္ 
သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ကမၻာ တစ္ဝန္းၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုမူ အ 
ႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္နစ္နာေစေလသည္။ ျမန္မာ 
ျပည္သူ ျပည္သား(၁)သန္းေက်ာ္မွာ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ 
ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ၾကရသည္။ ယင္းသည္ 
ကမၻာေပၚ၌ စတုတၳ အမ်ားဆံုး ဒုကၡသည္ အေရအ 
တြက္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၌လည္း လူဦးေရ(၁)
သန္းေက်ာ္မွာ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းခံၾကရ သည္။ 
လူဦးေရ၏(၄၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ ဆင္းရဲပင္ပန္း 
စြာ ေနထိုင္အသက္ရွင္ၾကရသည္။

 ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
တြန္းလွန္ရန္၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ 
ရပ္ မ်ားကိုရပ္တန္႔ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္ လည္ 
သင့္ျမတ္ျခင္းကို ရွာေဖြရန္၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အမွန္ 
တရားကို ခ်စ္ျမတ္ ႏိုးရန္၊ မတူကြဲျပားျခင္း၏အလွကို 
ဝမ္းေျမာက္စြာလက္ခံရန္၊ ဖန္ဆင္းခံ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို တန္ဖိုးထားရန္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အ 
တိုင္းအတာျဖင့္ ႏိုးထဖို႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ေလၿပီ။

 ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္ လူ႕ 
အဖြဲ႕အစည္းမွ လာသည္ျဖစ္ေစ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုး 
စြန္႔စား လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ ဘာ 
သာေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေျပာဆိုရာ၌ 
ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ပံု၊ ေျဖရွင္းပံုတို႔မွာ ေျပာင္းလဲ 
ႏိုင္သည္။ လူသိရွင္ၾကားေျပာဆိုေသာ အခါမ်ား 
ရွိသကဲ့သို႔ သီးသန္႔ေျပာဆိုေသာအခါမ်ားလည္းရွိ
သည္။ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ေျပာဆိုေသာအခါမ်ား
ရွိသကဲ့သို႔ မသိမသာ ေျပာဆိုရေသာ အခါမ်ား 
လည္း ရွိသည္။

 ဥပမာေပးရလွ်င္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ပီဦး(၁၂)သည္လည္း နာဇီဂ်ာမနီတို႔က ဂ်ဴးလူမ်ိဳး 
မ်ား အား သုတ္သင္သည့္ကာလက ယတိျပတ္မဆံုး 
ျဖတ္ႏိုင္ေသာအေတြးမ်ားျဖင့္လံုးပန္းခဲ့ရေပလိမ့္  
မည္။ ေျပာသင့္သေလာက္ မေျပာဆိုခဲ့ဟု အထင္ 

အျမင္မွားျခင္းခံရၿပီး မွားယြင္းစြာ ေဝဖန္မႈမ်ားကို 
လည္း ခံခဲ့ရသည္။ တကယ့္အျဖစ္အေျခအေနတြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီဦး(၁၂)သည္ အစၥေရး သံတ 
မန္ေဟာင္းႏွင့္ သမိုင္းသုေတသီျဖစ္သူ ပင္းခ်ပ္ 
လဲပိုဒ္ ၏ ေလ့လာမႈအရ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး (၇၀ဝ၀ဝ၀)ႏွင့္ 
(၈၆၀ဝ၀ဝ) အၾကားကို နာဇီ တို႔လက္၌ ေသေၾက 
ပ်က္စီးမည့္ေဘးအႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရာ 
တြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑က ပါဝင္ခဲ့သူ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိလာရသည္။ နာဇီတို႔ကိုယ္တိုင္က 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီဦး(၁၂)အား “ဆိုရွယ္လစ္ 
ဝါဒကို မႏွစ္ၿမိဳ႕သူ”၊ “ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုး 
သူ” ဟု သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကေလ သည္။

 ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးေသာအခါ နာဇီ 
အက်ဥ္းစခန္းမွ အသက္ မေသလြတ္ေျမာက္လာ 
သူမ်ားက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီဦး(၁၂)ကုိ ေက်းဇူး 
တင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔တြင္ အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ ပထ 
မဆံုး သမၼတျဖစ္သူ ခမ္းဝိန္းဇ္မန္ႏွင့္ ရာဘီဆရာ 
အႀကီးအကဲျဖစ္သူ အိုက္ဇက္ဟာေဇာ့တို႔လည္း ပါ 
ဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရာမရွိ ရာဘီဆရာအႀကီးအကဲ 
ျဖစ္ေသာ အစၥရာအဲလ္ ဇိုလီမွာ ကက္သလစ္ ဘာ 
သာဝင္ျဖစ္လာၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းကို ဂုဏ္ျပဳေသာ 
အားျဖင့္ ၄င္း၏နာမည္ကိုခံယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္ 
၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီဦး (၁၂)ပ်ံလြန္ေတာ္ 
မူခဲ့ၿပီးေနာက္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ 
ဂိုလ္ဒါးမီအိက “နာဇီလက္ထဲမွာ ေသဆုံးဖို႔ ဆယ္စု 
ႏွစ္တစ္ခုေလာက္ဒုကၡခံ ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးက ဂ်ဴးသံု႔ပန္းေတြအတြက္ ကာကြယ္ 
ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ 
မွတ္တမ္း၌ ေအာက္ပါ အတိုင္းေရးသားခဲ့သည္။

 “နာဇီ၊ ဖက္ဆစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ဆိုး
မ်ား၏႐ိုက္ခတ္မႈၾကံဳရခ်ိန္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
သည္ လူသားတို႔က်င့္ၾကံအပ္ေသာ ပါရမီမ်ားႏွင့္ 
က႐ုဏာတရားမ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ ေဟာၾကား 
ခဲ့ေလသည္။ နာဇီတုိ႔၏ လက္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ 
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးရာေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဗာတိကန္၌ ခိုလံႈ 
ရာေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို ထာဝစဥ္ ေအာက္ေမ့သတိရအပ္ေပသည္။”

 ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ အဲလ္ဘတ္ အိုင္း 
စတိုင္း က ဤသို႔ဆိုခဲ့သည္။ “အမွန္တရားကို ဖိႏွိပ္ 
ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ဟစ္တလာရဲ႕ လမ္းစဥ္ကို 
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ခဲ့တာ ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္တစ္ခုပဲရွိပါ တယ္။ အရင္တုန္းက 
မုန္းတီးခဲ့တဲ့အရာကို အခုေတာ့ အစြမ္းကုန္ မခ်ီး 
မြမ္းဘဲ မေနႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရတာကိုေတာ့ မျဖစ္မေန 
ဝန္ခံရပါေတာ့မယ္။ ”ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးပီဦး(၁၂)
သည္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုေနျခင္း 
ထက္ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ပိုမို 
သင့္ေလ်ာ္မည္ကို တြက္ခ်က္ကာ အေျပာထက္ အ 
လုပ္ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ခဲ့သည္။

 နာဇီတို႔၏ နာမည္ေက်ာ္ဩခ်္ဝစ္အက်
ဥ္းစခန္းတြင္ အသတ္ခံ ခဲ့ရသည့္ စိန္႔မက္ဆီမီလ်ံ 
ကိုးေဘ၏ ပြဲေန႔ကို မၾကာမီက ကြ်ႏု္ပ္တို႔က်င္းပခဲ့ 
ၾကသည္။ သူသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ 
မိသားစုမ်ား၊ သတင္း သမားမ်ား၊ ပဋိသေႏၶဖ်က္ 
ခ်ျခင္းကို တားဆီးကန္႔ကြက္သူမ်ားအား ကူညီ မိႈင္း 
မေတာ္မူေသာ ရဟႏၲာျဖစ္သည္။ သူက “ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
ေခတ္ကာလမွာ ဝင္ပါသင့္တာကို မပါဘဲနဲ႔ ဘာသိ 
ဘာသာ ေနျခင္းက အႏၲရာယ္အရွိဆံုး အဆိပ္ပါပဲ” 
ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ 
သတိျပဳ ရမည္ျဖစ္သည္။

 အျခားတစ္ဖက္တြင္ စိန္ဂြ်န္ေပါလ္(၂)
ကလည္း ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားကို 
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ျဖင့္ တစိုက္မတ္မတ္ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး 
လူထုအတြက္ ပေရာဖက္သဖြယ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ 
သူဆန္႔က်င္ေျပာဆို ေသာသူမ်ားက သူ႕အား လုပ္ 
ၾကံရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း သူသည္စိုးရြံ႕ျခင္း 
အလွ်င္းမရွိဘဲ အာဏာပိုင္မ်ားကို အမွန္တရား 
အတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ 
၄င္း၏ ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ ပိုလန္ႏိုင္ငံသို႔ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးဘဝျဖင့္ ပထမဆံုးျြကေရာက္သာခရီးစဥ္၌ 
ဝါေဆာၿမိဳ႕၏ ေအာင္ျမင္ျခင္းရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ဩ 
ဝါဒေပးၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါေမတၲာျဖင့္ အဆံုး 
သတ္ ခဲ့သည္။

“ပိုလန္ႏိုင္ငံသားလည္းျဖစ္၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂြ်န္ 
ေပါလ္(၂) လည္းျဖစ္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္ငိုေႂကြးပါ၏။ ဤ 
ေထာင္စုႏွစ္၏ အနက္႐ိႈင္းဆုံးအရပ္မွ ကြ်ႏု္ပ္ ငို 
ေႂကြးပါ၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ပြဲေန႔ 
အဖိတ္ည၌ ကြ်ႏု္ပ္ငိုေႂကြးပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ ဝိညာဥ္ 
ေတာ္ျမတ္ကုိ ဆင္းႂကြေစေတာ္မူပါ။ ကုိယ္ ေတာ္၏ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ ျမတ္ဆင္းႂကြလာေတာ္မူ၍ ကမၻာေျမ 
ႏွင့္  ဤႏိုင္ငံကုိ အသစ္ျပဳျပင္ေစေတာ္မူပါ။”

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂြ်န္ေပါလ္(၂)သည္ 
လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ မေမာမပန္း 
ႏိုင္ဘဲ လူသိရွင္ၾကား အတိုက္အခံျပဳေျပာဆို ျခင္း 
ေၾကာင့္ ပိုလန္ႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ “စည္းလံုး 
ေရးအတြက္” လႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ အေရွ႕ 
ဥေရာပတစ္ေလွ်ာက္၌ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္က်ဆံုးခဲ့ရ 
ေၾကာင္း လူအမ်ား ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဂြ်န္ေပါလ္(၂) ဆုေတာင္းခဲ့သည့္အတိုင္း 
ကြ်ႏု္ပ္သည္လည္း ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ရည္ 
ရြယ္၍ ဆုေတာင္းပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ 
ဦး အေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ငိုေႂကြးပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိ 
ညာဥ္ေတာ္ျမတ္ ဆင္းႂကြလာေတာ္မူ၍ ကမၻာေျမ 
ႏွင့္ ဤႏိုင္ငံကို အသစ္ျပဳျပင္ေစေတာ္မူပါ။”

 အထက္တြင္ဆိုခဲ့ေသာ အရာတို႔သည္ 
ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုကို ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ ျဖစ္ 
ေပၚလာမည့္ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ 
တြက္ဆၿပီးေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ၾကံဳေတြ႕ 
ရတတ္သည့္ ေဝခြဲဆံုးျဖတ္မရေသာ အေျခအေန 
မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္အဓိ ကသတိျပဳ 
ရမည့္အရာမွာ မည္သူမွ်ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ ေကာင္း 
က်ိဳး ရလဒ္ထြက္ ေပၚေစရန္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တာဝန္ခံ 
ထားေသာ အရာမ်ားပ်က္စီးျခင္းမရွိဘဲ အက်ိဳးခံစား 
ရေစရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အ 
ျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာရန္၊ အထူး 
သျဖင့္အားလံုးအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ 
ေပးရန္တို႔ျဖစ္သည္။

 ခ်ဥ္းကပ္သည့္လမ္းေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း အဓိကရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ 
တန္ဖိုးမ်ားမွာ မည္သည့္အခါမွ် ေျပာင္းလဲမသြား 
ရေပ။ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရသည့္အခါမ်ားလည္း ရွိ 
ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ပီဦး(၁၂) မိန္႔ 
ဆိုခဲ့သည့္ “စြန္႔စားမႈမရွိဘဲ ေနထိုင္အသက္ရွင္ 
ျခင္းသည္ အသက္မရွင္သန္ရန္ စြန္႔စားျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္” ဟူေသာစကား ကိုႏွလံုးသြင္းအပ္သည္။

 ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ဓမၼပညာရွင္ျဖစ္သူ ဒီ 
ထရစ္ခ်္ဘာတီဖက္က “မေကာင္းမႈျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ 
တြင္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ကိုယ္ႏိႈက္က မေကာင္းမႈ 
ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းအတြက္ ဘုရားသခင္က 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား အျပစ္ကင္းသူအျဖစ္ မွတ္ယူေတာ္ 
မူမည္မဟုတ္။ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းကို ဖိႏွိပ္ 
ထားခ်ိန္၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရမည္သာျဖစ္သည္။ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဖိႏွိပ္ထားခ်ိန္၌ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္သာရွိေလသည္” ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။ ဆက္ 
လက္၍ ၄င္းက “ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္မေကာင္းမႈကို 
ဆန္႔က်င္ေျပာဆို ေန႐ံုမွ်ျဖင့္ မၿပီးဘဲ မေကာင္းမႈျဖစ္ 
ေပၚေစသည့္ စနစ္ကုိပါ တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမည္။ ဒဏ္ 
ရာရသူ၏ အနာကို မတရားမႈ ဘီးလံုးေအာက္၌ 
ဖံုးကြယ္ထားျခင္းထက္ ထိုဘီးလံုးအား ဝင္႐ိုးအသစ္ 
တပ္၍ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ သည္” ဟု 
ဆိုခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပီဦး(၁၂)က မိမိ 
ေနာက္ဆံုးေရးသားခဲ့ေသာ “ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ 
ျခင္းသည္ အေထာက္အကူျပဳေလၿပီ” (Meminisse 
Iuvat) စာခြ်န္လႊာတြင္ “ဘာသာတရားက လူတို႔ 
အား ဥပေဒကို လိုက္နာရန္၊ က႐ုဏာႏွင့္ တရား 
မွ်တျခင္း၌ ရွင္သန္ရန္တိုက္တြန္းေလသည္။ ထို႔ 
အတူ မေကာင္းမႈကို လက္မခံဘဲ႐ႈတ္ခ်ေလသည္။ 
၄င္းသည္ ႏိုင္ငံသား တို႔အား သီလပါရမီေနာက္သို႔ 
လိုက္ေစၿပီး သူတို႔၏အတြင္းစိတ္ႏွင့္ အက်င့္မ်ား 
ကို ထိန္းေက်ာင္းလမ္းၫႊန္ေပးသည္။ ဘာသာ 
တရားက လူတို႔အား သြန္သင္သည္မွာ ခ်မ္းသာ 
ႂကြယ္ဝမႈကို အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဆူပူအံုျြကမႈတို႔ျဖင့္ မွ် 
ယူခံစားျခင္း မရွိေစဘဲ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ျဖင့္အားလံုးအတူတကြ မွ်ေဝ 
ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ လူ႕ဘဝ၏ ခ်မ္းသာ 



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉) စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး 23

သုခကို မခံစားရသည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အ 
ေနျဖင့္ ပင္ပင္ပန္းပန္း႐ုန္းကန္ရျခင္းမရွိဘဲ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ျဖစ္သည္။ ယခု 
ေထာက္႐ႈခ်က္ကို ေရးသားရာတြင္ အထက္ပါစည္း
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ကြ်ႏု္ပ္ေရးသားျခင္း ျဖစ္ 
သည္” ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။

 ေနာက္ဆံုးဆိုရလွ်င္ ဤေထာက္႐ႈ ဆင္ 
ျခင္ခ်က္ကို ေမတၲာျဖင့္ ပံုေဖာ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ လို 
လားေသာ ဆႏၵျဖင့္အသက္သြင္းကာ က႐ုဏာ တ 
ရား၌ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ က႐ုဏာ သနား 
ျခင္းတည္းဟူေသာ ပါရမီသံုးပါးကို အလြန္အမင္း 
လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္က “သ 
နားၾကင္နာျခင္းႏွစ္” ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 
ထိုအခ်ိန္၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူ 
ျမတ္က “ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္သည္ သနား 
ၾကင္နာျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏” ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား သြန္ 
သင္ သတိေပးခဲ့သည္။ “ထို႔အတူ သာသနာ ေတာ္ 
သည္လည္း သနားၾကင္နာျခင္းတည္ရာ၊ ေပးကမ္း 
စြန္႔ၾကဲရာ၊ လူတိုင္းအား ႀကိဳဆိုလက္ခံၿပီး ခ်စ္ျမတ္ 
ႏိုး၍ ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ဧဝံေဂလိ တ 
ရားေတာ္အတိုင္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝအသက္ 
တာ ကို ရွင္ သန္ရန္ အားေပးရာဌာနတစ္ခုျဖစ္ရမည္” 
ဟု ဆံုးမခဲ့ေလသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္သည္လည္း လူအားလံုးတို႔အဖို႔ သ 
နားၾကင္နာျခင္းတည္ရာ ေဒသျဖစ္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ျခင္း၏ဗဟိုဌာနျဖစ္ရန္ အသင့္ရွိေနရမည္။ 
ထိုမွ်မက အမုန္းတရားကို ခ်စ္ျခင္းေမတၲာျဖင့္ တုန္႔ 
ျပန္ကာအကာအရံ အဆီးအတားမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး 
လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ ေဒသမေရြး အားလံုး 
ေသာ သူတုိ႔၏ရပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးရန္ အသင့္ 
ရွိေနရမည္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

 ကြ်ႏု္ပ္၏လက္စြဲေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း တစ္ 
ဖန္ ျပန္လည္ရြတ္ဆိုလိုပါသည္။

“ကိုယ္ေတာ္၌ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို 
ငါတတ္စြမ္း ႏိုင္၏”

“Omnia possum in Eo” (ဖိလိပိ ၄း၁၃)။

 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို
ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ

မြန္ျမတ္ေသာအမိမယ္ေတာ္ 
ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရေသာပြဲေန႔

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္ျပန္လိုက္သည္

မိ်ဳးႀကဲသူ။ ။ ပထမ ဦးဆုံး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မိတ္ဆက္ေပးပါအုံး ကိုယ္ေတာ္။

ဖာသာရ္ ဂြ်န္။ ။ ကြ်န္ေတာ္က ျမစ္ႀကီးနား သာသနာက ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ဂြ်န္လေရာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိ်ဳးႀကဲသူ ။ ။ ရုပ္ရွင္ပညာကို ဘယ္လိုစျပီး ၀ါသနာပါ အစျပဳခဲ့သလဲ ကိုယ္ေတာ္။

ဖာသာရ္ ဂြ်န္ ။ ။ ကြ်န္ေတာ္က ငယ္ငယ္ကတည္းက ရုပ္ရွင္ႀကည့္တာ ႀကိဳက္တယ္။ ရင္ထဲကို စြဲက်န္ရစ္ခဲ့ေစမည့္ ပညာေပး ဇာတ္ကား 
ေကာင္းေတြကို ႀကည့္ျပီး ဒီလို ရုပ္ရွင္မ်ိဳးေတြကို ရိုက္ခ်င္ခဲ့တယ္။ ရုပ္ရွင္ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္ဖို႔ အိပ္မက္မက္ခဲ့တယ္ေပါ့။ 
ဒါေပမဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရျပီး ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာတယ္ဆိုပါေတာ့။

မ်ိဳးႀကဲသူ ။ ။ အရင္က ရုပ္ရွင္ေတြေကာ ရိုက္ျဖစ္ခဲ့သလား ကိုယ္ေတာ္။

ဖာသာရ္ ဂြ်န္ ။ ။ ဘုန္ႀကီးမျဖစ္ခင္က ကခ်င္ဇာတ္ကား ၄ ကား ရိုက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေခၚေတာ္မူျခင္း၊ ဆက္ကပ္ျခင္း၊ သာသနာျပဳျခင္းေတြႏွင့္ 
ဆိုင္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြ ဆိုပါေတာ့။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္လာေတာ့ ဘုန္းႀကီး အလုပ္နဲ ့ မအပ္စပ္ပါဘူးေလဆိုျပီး ၁၅ ႏွစ္ 
ေလာက္ ရုပ္ရွင္ရိုက္တာနားပစ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြေရာက္သြားေတာ့ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ 
ဘာသာ ေရးႏွင့္ဆိုင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ပညာေပးဇာတ္ကားေတြကို ရိုက္တဲ့ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရုပ္ရွင္ ဒါရိုိက္ 
တာေတြကို ေတြ ့ရျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွာလည္း ရုပ္ရွင္ အနုပညာႏွင့္ သာသနာျပဳဖို႔ 
ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အေနနဲ ့လည္း ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံႀကား စတဲ့ အႏုပညာေတြကို 
သာသနာေတာ္ ျပန္ ့ပြားတဲ့ေနရာမွာ အသုံးျပဳဖို ့၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ဗာတီကန္ ကတည္းက မွာႀကားခဲ့ပါတယ္။

မ်ိဳးႀကဲသူ ။ ။ ရုပ္ရွင္ပညာကိုေကာ ဘယ္လို ေလ့လာျဖစ္ခဲ့သလဲ ကိုယ္ေတာ္။

ဖာသာရ္ ဂြ်န္ ။ ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ ေလ့လာမိသေလာက္ေလးႏွင့္ ရိုက္ခဲ့တယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ 
သာသနာျပဳမယ္ဆိုျပီး ဆုံးျဖတ္လိုက္ကတည္းက ထိထိမိမိ လုပ္ႏိုင္ဖို ့ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ျမိဳ  ့က နာမည္ႀကီး ရုပ္ရွင္ 
တကၠသိုလ္ Chung Ang University မွာ ရုပ္ရွင္ ပညာကို မာစတာ သြားတက္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၈၊ ႀသဂုတ္လမွာ Master of 
Fine Arts in Filmmaking (Directing major) ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ ေမဂ်ာႏွင့္ မာစတာဘြဲ ့ရခဲ့တယ္။ ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ 
ကာလမွာ ရိုက္ခဲ့တဲ့ The Confession ဆိုတဲ့ အာပတ္ေျဖျခင္းႏွင့္ဆိုင္တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတိုေလးဟာ ၂၀၁၆ 
အီတလီႏိုင္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ကက္သလစ္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ အေကာင္းဆုံး ဇာတ္လမ္းတိုဆု ရခဲ့တယ္။ တျခား 
ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ၁၂ ခု မွာ ေရြးခ်ယ္ ျပသခံရျပီး၊ ဆု ၅ ခုေလာက္ရခဲ့တယ္။ ဒီ ဇာတ္လမ္းတိုကို ကမာၻ ့ 
အျခားဘာသာစကားေတြျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဗီယက္နမ္၊ ပိုလန္၊ ျမန္မာ ဘာသာေတြလို ဘာသာျပန္ျပီး 
ထုတ္လႊင့္ခဲ့ႀကတယ္။ ဒုတိယေျမာက္ရိုက္တဲ့ The Opium War ဆုိတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး လူထု လုပ္ရွားမူ 
မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္လည္း အီတလီီႏုိင္ငံႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံ ေတြက ကမာၻ ့ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ေတြမွာ ေရြးခ်ယ္ျပသခံရတယ္။ အခု 
“တန္ဖိုး“ ဆိုတဲ့ ကိုးရီးယား အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ သရုပ္ေဆာင္ေတြ ပူးေပါင္းရိုက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး 
ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ ့ ေနာက္ဆုံး ဇာတ္ကားႀကီးေပါ့။

မ်ိဳးႀကဲသူ ။ ။ ဖာသာရ္က အခုကတည္းက ရုပ္ရွင္ႏွင့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ေနျပီပဲ။ တန္ဖိုး ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား 
အေႀကာင္းေလး နည္းနည္းေျပာျပပါအုံး။ ဘယ္လို ဇာတ္ကားမ်ိဳးလဲ၊ ဘယ္လိုေႀကာင့္ ရိုက္ျဖစ္လဲ ဆိုတာေလး။

ဖာသာရ္ ဂြ်န္ ။ ။ ကိုးရီးယားမွာ ရုပ္ရွင္တကၠသိုလ္ တက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုးရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ အႏုပညာရွင္ေတြေပါင္းျပီး ရုပ္ရွင္ 
တစ္ကား ေလာက္ ရိုက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေလး ရိွခဲ့တယ္။ ဘြဲ ့ယူဖို ့ ဇာတ္ကားႀကီး တစ္ကားရိုက္ရမယ္ဆိုေတာ့ 
အဲဒီစိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တယ္။ ဘယ္လို ဇာတ္ကား ရိုက္မလဲဆိုျပီး စဥ္းစားေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရုပ္ရွင္ 
ႀကည့္သူေတြဟာ အမ်ားစုက လူငယ္ေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ လူငယ္နဲ ့ ဆိုင္တဲ့ ဇာတ္ကားရိုက္ခ်င္တယ္။ ဇာတ္လမ္း 
မေရးခင္ လူငယ္ေတြႏွင့္ ေတြ ့ဆုံစကားေျပာျဖစ္ေတာ့ သူတို ့ရဲ႕ဘ၀ခံစားခ်က္ေတြကို နားေထာင္ခဲ့တယ္။ ဒီေန ့ လူငယ္ 
ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အလုပ္အကိုင္မရွိ၊ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ မယ္မယ္ရရ မရိွဘဲ ဘ၀ေရစုန္ေမ်ာေနႀကတယ္။ 
မိဘေတြကို အလုပ္အေကြ်း မျပဳႏုိင္၊ တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးမျပဳႏိုင္၊ မိမိကိုယ္ကိုေတာင္ မရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမွာ 
သူတို႔တေတြဟာ ကိုယ့္ ကိုကိုယ္ အသုံးမက်ဘူး၊ တန္ဖိုးမရိွဘူးလို ့ ခံစားရျပီး အားငယ္ေနတဲ့ သူေတြရိွတယ္။ တစ္ခ်ိဳ  ့ 
လူငယ္ေတြဆို ဒီ စိတ္ခံစားမူ၊ စိတ္ဖိစီးမူကို မခံႏိုင္ပဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲသြားတာေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ လမ္းလြဲ 
ေရာက္သြားတာေတြ ရိွတယ္။ ဒီလို လူယ္ေတြကို မင္းတို ့တေတြဟာ တန္ဖိုးရိွတဲ့လူ၊ လူေကာင္းျဖစ္ဖို ့ ေအာင္ျမင္ဖို ့ 
ႀကီးျမတ္တဲ့လူေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ လူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အားေပးစကားေလးကို ဒီ “တန္ဖိုး“ ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ စကား 
ေျပာခ်င္လို ့ ရိုက္ျဖစ္သြားတာပါ။

မ်ိဳးႀကဲသူ ။ ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းတဲ့ ရုပ္ရွင္ပါပဲ ကိုယ္ေတာ္။ ဘယ္လို ဆက္ျပီး ရုပ္ရွင္ႏွင့္ သာသနာျပဳသြားဖို ့ အစီအစဥ္ ရိွသလဲ။

ဖာသာရ္ ဂြ်န္ ။ ။ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆိုင္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြတင္ မဟုတ္ဘူး။ Human value ဆိုတဲ့ လူ ့ဘ၀ရဲ႕တန္ဖိုးေတြနဲ ့ ဆိုင္တဲ့ 
message ေကာင္းေကာင္းေလးေတြေပးတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြ ဆက္ရိုက္သြားမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသင္းေတာ္အတြင္းက 
လွဳပ္ရွားမူေတြကို တင္ျပသြားမယ္။ ရုပ္ရွင္ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိတ္၀င္စားတဲ့ လူေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ 
သင္ႀကားေပးမယ္။ လက္တြဲေခၚမယ္။ တဆင့္ခ်င္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္သြားဖို ့ရိွပါတယ္။

မ်ိဳးႀကဲသူ ။ ။ ေနာက္ဆုံး အေနနဲ ့ ဘာေျပာခ်င္သလဲ ကိုယ္ေတာ္။

ဖာသာရ္။ ။ကြ်န္ေတာ္ ပထမဦးဆုံး ရိုက္ကူးတဲ့ ကိုးရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ အႏုပညာရွင္ေတြေပါင္းရိုက္ထားတဲ့ “တန္ဖိုး“ ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလုံးမွာ ရိွေနႀကတဲ့ ဘာသာတူေတြ၊ ရုပ္ရွင္ရုံရိွတဲ့ ၿမိဳ႕မွာ ေနႀကတဲ့ ဘာသာတူေတြ လာေရာက္ 
အားေပးႀကပါအုံးလိုု႕ ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကား ေအာင္ျမင္သြားရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခ်င္တဲ့ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ 
သာသနာျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီး 
ေပးပါေစ။

"တန္ဖိုး" ႐ုပ္႐ွင္ ဒါရိုက္တာ ဖာသာရ္ ဂြ်န္လေရာ္ ႏွင့္ စကားေျပာျခင္း



အတြဲ (၄) အမွတ္ (၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး24

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာ (၁၂) ရက္တြင္ ႐ုံတင္မည့္ 

တန္ဖိုး 
႐ုပ္႐ွင္ ဒါ႐ိုက္တာ 

ဖာသာရ္ ဂြ်န္လေရာ္ 
ႏွင္ ့စကားေျပာျခင္း

စာ - ၂၃

 ၂၀၁၉ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔သည္ မိုင္းျဖတ္ ကက္သလစ္သာသနာအုပ္စုရွိ 
ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ၏ ဘုရားေက်ာင္း ပြဲျဖစ္သည္၊၊ 
ယင္းပြဲေန႔ႏွင့္အတူ  မိဘမ်ားပြဲေန႔၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္သူမ်ားအား 
ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ မုခ္ဦးဖြင့္ပြဲ စသည္တို႔ႏွင့္ တြဲလ်က္ က်င္းပရာတြင္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းခံ 
ယူျခင္းပြဲလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္၊၊

 မုခ္ဦးကို နံနက္ ၇:၁၅ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ပီတာလီြးစ္က်ာခူမွ ဆုေတာင္းေမတၱာ 
ျဖင့္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို နံနက္ ၈ နာရီတြင္ အစျပဳခဲ့သည္၊၊ 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ဦးေဆာင္ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သံုးပါးႏွင့္အတူ 
ေဟာၾကားေပးခဲ့သည္၊၊ ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူသူေပါင္း ၁၆၀ ဦးရွိခဲ့သည္၊၊ မစၧားတရား 
အၿပီးတြင္ ဆယ္တန္းေအာင္သူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုတို႔အား ေက်းဇူးတင္ 
ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္၊၊

KENG TUNG - OSC

က်ိဳင္းတံုသာသနာ မိုင္းျဖတ္ သာသနာအုပ္စုသို႔ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႂကြေရာက္


