
အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ အသင္းေတာ္၌ လူငယ္မ်ားအား အထူး အာ႐ံုစိုက္မည့္ ႏွစ္ျဖစ္မည္
စာ - ၁၅

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ကမၻာႀကီးဆီသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ခရစၥမတ္ေန႔ သတင္းစကား
စာ - ၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ လူငယ္မ်ား 
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္မွ ၃၀ ရက္ 

       အထိ ပုသိမ္သာသနာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ စာ - ၂၀

မိသားတိုင္းတြင္ ထားရွိၿပီး သားစဥ္ေျမးဆက္ ၾကည့္ေနရမည့္ 
သမိုင္းတစ္ခု

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာတမန္ ခရီးစဥ္ 
မွတ္တမ္းဒီဗီဒီ
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ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

 မိုင္ေထာင္ခ်ီေသာ ခရီးတစ္ခုကို ေျခတစ္လွမ္းနဲ႕သာ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းသလို 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဆိုသည့္ ႏွစ္သစ္ကိုလည္း တစ္ေန႔ခ်င္း တစ္ရက္ခ်င္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ေန ၾကပါၿပီ။ ဘဝအသက္တာ၏ သေဘာသဘာအတိုင္း ႀကိဳတင္သိျမင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ 
အခ်ိန္ မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရပါဦးမည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ သက္တာ 
ခရီးစဥ္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ငါသည္ သင္ 
ႏွင့္အတူ ရွိသည္ ျဖစ္၍ မေၾကာက္ႏွင့္ (ေဟရွာယ ၄၁း၁၀) ဟူေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကား 
အားျဖင့္ ခြန္အား ယူကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟူေသာ ခရီးတစ္ျဖတ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကရမည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အား အသင္းေတာ္မွ အထူးတလည္ နာမည္ေပး သတ္မွတ္ထားျခင္း 
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အဆံုးပုိင္းတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ျမန္မာျပည္ 
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အတြင္း၌ ဆက္လက္ စားၿမံဳ႕ျပန္ေနသင့္ပါသည္။ ထိုေက်းဇူး 
ေတာ္သည္ အလြယ္တကူ ေမ့ပစ္လိုက္ဖို႔ အလြန္ႏွေျမာစရာ ေကာင္းပါသည္၊ မေမ့သင့္ပါ။ 
ထို႔ ေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္ 
လက္ ရွင္သန္ေနထိုင္သင့္ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး "စစ္ပြဲေတြရပ္" ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ စတင္ 
ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္အတြင္း၌လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို
လည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကုန္သြားေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္သည္ မၿပီးဆံုးေသးပါ။

 "ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ရမည္" ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ရည္ၫႊန္းခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ "လူသားတုိင္း၏ 
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈ၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတုိင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာကုိ ေလးစားမႈ၊ တရားဥပေဒအား ေလးစားလုိက္နာမႈ၊ 
မည္သူ႔ကုိမွ် ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မရွိဘဲ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈ ေပးႏုိင္ရန္ 
လူတစ္ဦးစီတုိင္းႏွင့္ အဖြဲ႕တုိင္းအား ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ေလးစားမႈ 
စသည္တုိ႔ အေပၚ အေျခခံသည္။" တနည္းအားျဖင့္ နီးစပ္သူအား ေမတၱာထား ခ်စ္ခင္ျခင္း 
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
လူသားတစ္ဦးစီ၏ ႏွလံုးသား၌ စတင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပ်က္ျပားေစသူမ်ား အျဖစ္ 
တပါးသူကို လက္ၫႇိဳးထိုး စြပ္ဆြဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ မိမိကိုယ္ကို စစ္ေဆးရန္လိုသည္။ လူ 
တိုင္းစိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား ရွင္သန္ေနပါလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း 
ကပ္ပါလာ လိမ့္မည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားအား "ယေန႔ ေခတ္ ကာလတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ရပ္လံုးအား အက်ိဳးျပဳသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ စြဲၿမဲခိုင္မာေစၾကရန္၊ ျပန္လည္ 
ေက်ေအးသင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ညီရင္းကိုစိတ္ထားရွိေရး သတင္းစကားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ၾကပါရန္" အထူး မွာၾကား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ က်ိဳကၠစံကြင္းအတြင္း က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္လည္း ဘာသာသူမ်ားအား "ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ႏွလံုးသားမွ ယိုစီးဆင္းလာတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕  ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားၾကင္နာျခင္း" ကို 
တပါး သူမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္း ေဝမွ်ေပးကမ္းၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

 ထို႕ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အား အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ရန္၊ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး 
ပီသစြာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းျဖတ္သန္းသြားရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွလံုးသားတြင္ 
ေမတၱာတရားကို ရွင္သန္ခြင့္ ေပးၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထို ေမတၱာတရားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
တစ္ဦးစီအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖၚေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။

• မိမိတို႔ ဘာသာသူအုပ္စု သတင္းမ်ား၊ ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား 

ပို႔ခ် ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္၊ လူႀကီးတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သတင္းမ်ားကို ဤစာေစာင္သို႔ 

ေပးပိုျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့့္ မွ်ေဝကာ ခြန္အား ျဖစ္ေစပါ။ သတင္းမ်ား၊ 

ဓါတ္ပံုမ်ား ရွိပါက ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ လိပ္စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ေပးပို႔ႏိုင္ ပါသည္။

• စာေစာင္မ်ားကို လစဥ္မပ်က္မကြက္ ဖတ္႐ႈလိုပါလွ်င္ တစ္ႏွစ္စာ (၆၀၀၀) 

က်ပ္ႏႈန္း တစ္လလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တႏွစ္စာမွာယူ ထားႏိုင္ပါသည္။

• မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါလွ်င္လည္း 

ေဖၚျပပါ လိပ္စာမ်ားအတိုင္း ဆက္သြယ္ကာ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

LOVE & PEACE



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး3

ခ်စ္လွစြာေသာ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔

မြန္ျမတ္ သာယာလွေသာ ခရစၥမတ္ကာလ ျဖစ္ပါ 
ေစေၾကာင္း ဦးစြာပထမႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုပါတယ္။

ေဝေနယ် သတၲဝါအေပါင္း ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာျခင္းနဲ႔ 
ျပည့္ဝၾကပါေစ။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာ ခရစ္ယာန္မ်ား အတြက္ 
သာမက ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ပါ 
ထူးျခားမႈ ေတြနဲ႔ ျပည့္တဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

 ခ်စ္ျခင္းေမတၲာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တမန္ေတာ္ 
ျဖစ္တဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ဟာ 
ျမန္မာ ျပည္ကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ၾကြေရာက္လာျခင္း 
အားျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ႏိုင္ငံဂုဏ္တင့္ေစခဲ့ပါ 
တယ္။ ဒီခရီးစဥ္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ အစြန္ 
အဖ်ား အရပ္ေဒသက သာသနာရွိရာကို အေရာက္ 
ၾကြျမန္းခဲ့ၿပီး အတူတကြ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း 
အားျဖင့္ အားလံုးကို ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ ေစခဲ့ 
ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနခဲ့ေပမဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဟာ တိုင္းျပည္က တာဝန္ရိွသူအားလံုးကို ေတြ႕ 
ဆံုခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းၾကဖို႔ အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္နဲ႔ သာသနာေတာ္အတြက္ အေရးတႀကီး 
ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို မိန္႔ၾကား သြားခဲ့ 
ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ နာက်င္ထိခိုက္တာ 
ေတြကို ျပန္လည္ကုစားဖို႔၊ အခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ခြင့္
လႊတ္ေက်ေအးၾကဖို႔နဲ႔ အမုန္းတရားကို ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၲာနဲ႔ တံု႔ျပန္ၾကဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ေယဇူးခရစ္ေတာ္ လူ႕အျဖစ္ကိုယူၿပီး ၾကြျမန္း 
လာေတာ္မူျခင္းရဲ႕ နက္နဲလွတဲ့ျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ 
႐ႈမယ္ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္တို႔ အဓိက က်င့္ၾကံရမယ့္ 
အခ်က္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ၿပီး 
လူသား အခ်င္းခ်င္းနဲ႔လည္း သင့္ျမတ္ေက်ေအး 
ၾကဖို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပထမဆံုး 
ခရစၥမတ္ညမွာ ေကာင္းကင္ သိၾကားတမန္ေတာ္ 
ေတြက "ကမၻာေျမေပၚရွိ လူအေပါင္းတို႔၌ ၿငိမ္းခ်မ္း 
သာယာျခင္းရွိေစသတည္း" ဆုိၿပီး သီဆိုက်ဴးဧ ခဲ့ၾက 
ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္အေနနဲ႔ သိရွိၿပီးတဲ့ 
ဒဏ္ရာေတြကိုေရာ၊ မသိရွိေသးတဲ့ ဒဏ္ရာေတြကို 
ေရာ ကုစားဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေနရာ အေတာ္ 
မ်ားမ်ားမွာ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ေထာင္ 

ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ 
ျပည္နယ္မွာပဲ ဒုကၡသည္ဘဝနဲ႔ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ 
က်င္းပလာတာ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ အမုန္း 
တရားစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနသူေတြေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ 
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြဟာ စစ္ဒဏ္သင့္ၿပီး အိုးအိမ္ 
စြန္႔ပစ္ၿပီး ထြက္ေျပးရတဲ့အတြက္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့  
ျခင္းဒဏ္ကိုပါ ခံစားေနၾကရပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ 
အေနနဲ႔ သယံဇာတေတြနဲ႔ ျပည့္ဝခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံ 
ဟာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲက တစ္ႏိုင္ငံ 
ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အျဖစ္ 
အပ်က္ ေတြေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕တိုင္းျပည္ဟာ ႏိုင္ငံ 
တကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ေဝဖန္ထိုးႏွက္မႈေတြကို 
ခံေနရပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာနဲ႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ 
လိုအပ္ေနပါၿပီ။

 ဒီအေျခအေနကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါ
တယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႕ရဲ႕သားေတာ္အားျဖင့္ 
လူသားမ်ားနဲ႔ေက်ေအးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူ
သားအခ်င္းခ်င္းလည္း ျပန္လည္ေက်ေအး သင့္ျမတ္ 
ႏိုင္ရ ပါမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားဟာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ 
အားလံုးလက္ခံက်င့္ၾကံတဲ့တရားျဖစ္ရပါမယ္။

 ျပင္ပ စြမ္းအားရင္းျမစ္ေတြကို ကိုယ္က်ိဳး 
အတြက္ အသံုးခ်တာေတြရပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဧရာ 
ဝတီျမစ္ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ အဖိုးထိုက္ 
ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ကို ေရာင္းကုန္တစ္ခုလို 
သေဘာထားၿပီး သူ႕ရဲ႕ေရခ်ိဳေတြကို ဆည္အျဖစ္ 
ေရာင္းလိုက္ျခင္းဟာ သူ႕ကို ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ 
လုပ္တာသာမက သူ႕ကို မွီခိုေနတဲ့ ျပည္သူေထာင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ ဘဝကိုပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ သ 
ဘာဝ သယံဇာတဆိုတာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး 
ေတြနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက ပိုင္ဆိုင္တာ မဟုတ္ 
ပါဘူး။ အဲဒါဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျပည္သူ ျပည္သားေတြရဲ႕ 
မြန္ျမတ္တဲ့ အေမြအႏွစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ သယံ 
ဇာတေတြအေပၚ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ပဲ အျမတ္ 
ထုတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နာက်င္မႈေတြ၊ စစ္ပြဲ 
ေတြ၊ အျပန္အလွန္မုန္းတီးမႈေတြ၊ အိုးအိမ္စြန္႔ေျပးမႈ 
ေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနပါတယ္။ နာက်င္ထိခိုက္ 
မႈေတြကို ျပန္လည္ကုစားရင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ 
ေဆာက္ မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္စရာမရွိပါဘူး။

 စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ဆိုရင္ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၲာကို အရင္းခံရမွာပါ။ ဒါဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ရဲ႕သတင္းစကားပဲျဖစ္
ပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ၾကင္နာျခင္းနဲ႔ ျပည့္တဲ့ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို အားလံုးက်င့္ၾကံဖို႔ လိုအပ္ပါ 
တယ္။ ဘာသာတရားအားလံုးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ပန္းတိုင္ဆီကိုေရာက္ဖို႔ အတူတကြစုေပါင္းဖို႔ လိုအပ္ 
ပါတယ္။ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး အမုန္း 
စကား ျဖန္႔ေဝသူေတြဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ေခါင္းပါး 
သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

 ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ 
တစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမင္ေယာင္ၾကည့္ၾကပါ
စို႔။ ခရစၥမတ္ဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ရတဲ့ကာလပါပဲ။ ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔အားလံုးဟာ ဘာသာေရးအသိကို အရင္းခံၿပီး 
ျမန္မာျပည္ကို အခြင့္အလမ္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၲာနဲ႔ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ျခင္းေတြနဲ႔ ျပည့္ဝတဲ့ 
ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကဖို႔ တစ္ဦးစီအေပၚ 
ေကာင္းခ်ီး ဆုေက်းဇူး သက္ေရာက္ပါေစေၾကာင္း 
ကြ်ႏု္ပ္ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

 မြန္ျမတ္သာယာေသာ ခရစၥမတ္ႏွင့္ ေအာင္ 
ျမင္ ျဖစ္ထြန္းေသာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစ။

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ေမာင္ဘို (DD, SDB)
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ ျပည့္ဝေသာခရစၥမတ္အတြက္ ဆုေတာင္းစကား

aumif;jrwfaom tz bk&m;ocif\ aumif;BuD;aus;Zl;rsm;ESifh jynfh0aom 
ESpfopfudk bk&m;&SifESifhtwl &Sifoef jzwfoef;EdkifMuygap



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 4

ပထမ အႀကိမ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ဒုတိယသမၼတနွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ တက္ေရာက္
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား 
ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္ က 
စိန္ေမရီကာသီျဒယ္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟန္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ဇနီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ 
ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာႀကီးမ်ား၊ 
ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ ႏွင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ 
၊ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ျမန္
မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီဥကၠဌ တုိ႔မွ 
အမွာစကားနွင့္ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ား အသီးသီးေျပာၾကား 
ခဲ့ၾကသည္။

 တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းမွ ေျပာ 
ၾကားရာတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈမ်ားကို 
ခံစားႏို္င္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို  ပထမဦးဆံုး 
က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေကာင္း 
ဆံုးလက္ေဆာင္မြန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တစ္ဦး 
ႏွင့္တစ္ဦးၾကား ခ်စ္ျခင္းေမတၲာမ်ားထားရွိရန္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔  
ပြဲေတာ္အားျဖင့္ ထိုအရာမ်ားရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ အမွာစကားေျပာ 
ၾကားရာတြင္ ခရစၥမတ္္ပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ 
ျပည္္္ဟာ ကမၻာ့အလယ္မွာ တင့္တယ္ၿပီး က်က္သေရ 
တုိးပြားပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္
မ်ားေကာင္စီဥကၠဌ ျဖစ္သူမွလည္း “ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ခရစၥမတ္ 
ပြဲေတာ္ကို ၾကြေရာက္အားေပးၾကေသာ ပရိသတ္မ်ားသံုး 
ရက္တိုင္တိုင္ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ က်င္းပ 
ခြင့္ရခဲ့ျခင္းဟာ စည္းကမ္းရွိတယ္ ဆိုတာကို သက္ေသျပ 
သြားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ေႏွာင္နွစ္မ်ားမွာ 
လည္း လာေရာက္ပါဝင္ၾကဖို႔ ရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။” 
ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ပထမဦးဆုံးအႀကိ္မ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ 
ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ညကစတင္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား 

ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းဦး 
ေဆာင္ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမဳိ႔ျပ ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ 
၂၃ ရက္ညမွ ၂၅ ရက္ ေန႔အထိ ၃ ရက္တာ က်င္းပခဲ့ကာ 
မီးေရာင္စုံမ်ားျဖင့္ စီျခယ္၍ အဆိုေတာ္မ်ား၏ ခရစၥမတ္သီ 
ခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ စတုတီသာ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္းမ်ား 
ပါဝင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ၊ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရနွင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားစုေပါင္း၍ ခရစၥ 
မတ္ပြဲေတာ္ကုိ အတူတကြ ဆင္ႏႊဲျခင္းသည္ ပထမဦးဆုံး 
အႀကိမ္ျဖစ္သည္။ 

ပင္ကီ (MDY-OSC)

မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေရႊႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္တြင္ 
ဘာသာေပါင္းစံု ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ က်င္းပ

 ဘာသာေပါင္းစုံ စုေပါင္း က်င္းပ 
ေသာ ခရစၥမတ္အၾကဳိပြဲေတာ္ကုိ ၂၀၁၇ ခု 
နွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ နံနက္ပုိင္းက 
မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ေရႊနွလုံးေတာ္ 
ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည္။

 ဘာသာေပါင္းစုံ စုေပါင္း က်င္းပ 
ေသာ ခရစၥမတ္အၾကဳိပြဲေတာ္ကုိ ကိုးကြယ္မႈ 

ဘာသာ တရားမ်ား နွီးေနွာ ဖလွယ္ျခင္း 
ေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
ျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥ 
လာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ နွင့္ ဘဟာအီ 
တုိ႔မွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား နွင့္ 
ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 ယခုကဲ့သုိ႔ ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္ကုိ 

ဘာသာ ေပါင္းစုံမွ လာေရာက္ က်င္းပျခင္း 
အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပိတိျဖစ္ရျပီး၊ ျပည္ 
ေထာင္စု ျမန္မာနုိင္ငံၾကီးအတြက္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ 
အတူတကြရွိျပီး လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ၾက 
မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊႏွလုံးေတာ္ ကက္ 
သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီး မာကုတင္ဝင္းက ၾကဳိဆုိ ႏႈတ္ခြန္း 
ဆက္ရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဘာသာ အသီးသီးမွ ခရစၥ 
မတ္ နႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ား ေျပာၾကား 
ခဲ့ျပီး အတူတကြ စိတ္ျငိမ္စြာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဖေယာင္တုိင္မ်ား ထြန္းညွိ 
ပူေဇာ္ခဲ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း 
သိရသည္။

 ဗုဒၶဘာသာမွ ဆရာေတာ္ Ashin 
Pyinnyawbartha က ခရစၥမတ္ ကာလတြင္ 
ျငိမ္း ခ်မ္းသာယာစြာရွိၾကပါေစေၾကာင္း ဆု 
ေတာင္းေမတၱပုိ႔သခဲ့ျပီး “အၾကင္နာတရား၊ 
ေမတၱာတရား ခြင့္လႊတ္သီးခံျခင္း တရား 
ေတြကုိ အျမဲတမ္းလက္ကုိင္ထားတဲ့သူက 
ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့  အသက္နဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတာ္ 
ကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု 
၄င္းအခမ္းအနားတြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 နံနက္ပုိင္း ၈ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ 
စတင္က်င္းပခဲ့သည့္ ခရစၥမတ္အၾကဳိ အ 
ခမ္း အနား ကုိ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ အတူတကြ 
ေန႕ဆြမ္း သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကကာ ဘာသာေပါင္း 
စုံ အတူစုေပါင္းက်င္းပေသာ ခရစၥမတ္ 
အၾကဳိပြဲေတာ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနုိင္ 
ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္ကီ (MDY-OSC)
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 ကေလး ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ 
ခရစၥ မတ္ပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဗုဒၶ 
ဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး အပါး(၁၀၀) 
အားဖိတ္ၾကား၍ ခရစ္ေတာ္ ေမြးေန႔မဂၤလာ 
ျမတ္ ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။

 ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ 
က ကေလးျမဳိ႔တြင္ ကေလး ကက္သလစ္ 
သာသနာ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ 
လ်န္ခန္းထန္က ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ 

အပါး(၁၀၀)အား ခရစၥမတ္ အထိမ္းအမွတ္ 
ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ခရစၥမတ္ေန႔သည္ ဘုန္းေတာ္ အ 
နႏၱနွင့္ျပည့္စုံေသာ ဘုရားသခင္နွင့္ ဖန္ 
ဆင္းခံလူသားမ်ားၾကား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ 
မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ကယ္တင္ရွင္ 
ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမုန္းတရား အေမွာင္ထုကုိ 
ေမတၱာတရား အလင္းတန္းက အႏုိင္ယူ 
အစားထုိးေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခါသမယ 

တြင္  သေဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ဗုဒၶအရွင္ 
ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ သားေတာ္မ်ားက ခရစၥ 
မတ္ဆြမ္းကပ္ပြဲသုိ႔ ခ်ီျမွင့္ၾကြလာ ေပးျခင္း 
အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဆြမ္းကပ္ 
လွဴဒါန္းရာတြင္ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ 
လ်န္ခန္းထန္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ဆြမ္းအဟာရဒါနျဖင့္ ရဟန္းတုိ႔၏ 
အသက္ကုိ လွဴဒါန္းျခင္းအတြက္ ခရစ္ယာန္ 
တုိ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ေမတၱာတရား 
ကုိ အေျခခံျခင္းျဖင့္ ေပါင္းစည္း ညီညႊတ္ 

ကေလးျမဳိ႔တြင္ ခရစၥမတ္အထိမ္းအမွတ္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းအပါး ၁၀၀ ကုိ 
ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္း

သည့္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းကုိ တည္ေဆာက္ၾက 
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေလးျမဳိ႔ခံ ဗုဒၶဘာသာ 
ဆရာေတာ္ တစ္ပါးက ေက်းဇူးတင္စကား 
ျပန္လည္ မိန္႔ၾကားေပးခဲ့သည္။

 ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္း ပြဲတြင္ 
ကေလးျမဳိ႔ခံ အစုိးဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ တာ 
ဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ လူမႈအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ 
ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

RVA Tedim Chin Service

ရန္ုကုန္ ကက္သလစ္ကခ်င္လူငယ္အဖြဲ႔ (Catholic Kachin Youth Yangon)  ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 
မင္းေအာင္လႈိင္၏ ေနအိမ္သုိ႔ ခရစၥမတ္ ဓမၼေတးသြားေရာက္ သီဆုိႏႈတ္ဆက္

ငယ္အဖြဲ႔ Catholic Kachin Youth Yangon 
(CKYY)သည္  ခရစၥမတ္ဓမၼေတး သီခ်င္း 
မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းစကားမ်ား 
ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ 
ျပန္ခဲ့သည္။

 ဓမၼေတးသီဆုိၿပီးေနာက္ ရန္ုကုန္ 
ကက္သလစ္ကခ်င္လူငယ္အဖြဲ႔မွ  ေဒၚဆြမ္ 
လြတ္ဆုိင္ေခါန္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ 
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး ဖြင့္ 
ထားေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါ 
ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ 
ရသည့္အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္အတြက္ အခက္အခဲ 
မ်ားအားျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစ 
ေၾကာင္းျဖင့္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းခဲ့သည္ 
ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးက ထုတ္ျပန္ 
ထားသည္။

 တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး 
ခ်ဳပ္ကလည္း ရန္ုကုန္ကက္သလစ္ကခ်င္ 
လူငယ္အဖြဲ႔အား မည္သည့္ဘာသာကုိ ကုိး 

 ရန္ုကုန္ ကက္သလစ္ကခ်င္ လူ 
ငယ္အဖြဲ႔ (Catholic Kachin Youth Yan-
gon)သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ညေန 

ပုိင္းအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ 
ေနအိမ္သို႔ ခရစၥမတ္ ဓမၼေတးသီခ်င္းျဖင့္သြား 

ေရာက္   သီဆုိႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 ရန္ုကုန္ ကက္သလစ္ကခ်င္ လူ 

Photo Credit - တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး
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ကြယ္သည္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းရန္၊ သာယာဝ 
ေျပာရန္၊ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ဆုိသည့္ အသိတရားမ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးေပၚ 
တြင္  အေလးထား ေဆာင္ရြက္သည့္အ 
တြက္ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္သည္ 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တုိးတက္မႈမ်ား 
ေႏွာင့္ေႏွးေနသည္မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္  
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးအျမန္ဆုံး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန 
ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးရရွိမွသာ တုိးတက္ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ 
တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ 
ၾကေစလုိေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္အနာ 
ဂါတ္၏ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္အ
တြက္ အေလးထားပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း 
ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး တစ္ေျပးညီသေဘာ 
ထားပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအားလုံး 
တူညီေသာအခြင့္အေရး တူညီေသာေအာင္ 
ျမင္မႈ ရေစလုိပါေၾကာင္း၊ We are Myan-
mar ဆုိသည့္ ျမန္မာစိတ္ထားျဖင့္ တုိင္း 

ျပည္အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ေဆာင္ 
ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ 
ရြက္ၾကရန္အတြက္ အသိပညာအတတ္ 
ပညာမ်ားရွိေနရန္လုိအပ္ၿပီး အၿမဲတုိးတက္ 
ေအာင္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လုိ 
ေၾကာင္း၊ ရရွိထားသည့္ အတတ္ပညာ 
အသိပညာမ်ားသည္ မိမိတုိင္းျပည္၊ မိမိလူ 
မ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးျပဳျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ေစ 
လုိေၾကာင္း၊ ယခုခရစ္စမတ္ကာလတြင္အင္ 
အားမ်ားေမြးၿပီး ႏွစ္သစ္မွာ ခြန္အားျပည့္ဝ 
စြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ သာယာဝေျပာျခင္း၊ 
ဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိပါေစရန္ ဆုမြန္ 
ေကာင္းေတာင္းေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး 
ခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ဓမၼေတးအဖြဲ႔အား ဂီတ 
တူရိယာပစၥည္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား၊ စား 
ေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ 
ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ 
ရုံးထုတ္ျပန္ခ်က္မွသိရပါသည္။ 

   (CBCM OSC) Photo Credit - တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး

ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ

၂၂ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇

 ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
ကရုဏာအဖြဲ႕မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ခရစၥမတ္အႀကိဳ 
မိတ္ဆုံစားပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁  နာရီ တြင္ 
ေလးထပ္တုိက္ ဓမၼာရုံ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

 မိတ္ဆုံ စားပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Basilio Athai ႏွင့္တကြ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ အသီးသီး မွ 
သာသာဝင္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ 
ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ FUBC 
မွ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဒင္ 
ဦးေဆာင္ေသာ ခရစ္ယာန္ ညီအစ္ ကုိ အသင္းေတာ္မွ 
သင္းအုပ္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားေသာ ဧည့္သည္ 
ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

 အစီအစဥ္အရ အခမ္းအနားမွဴးမွ အခမ္းအနား 
အစီအစဥ္ကုိ ဖတ္ၾကားပါသည္။ ေတာင္ႀကီး စိန္မုိက္ကယ္ 
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွ ဘရာသာရ္ မ်ားက အဖြင့္ႀကိဳဆုိ 
သီခ်င္း Joy to the world ခရစၥမတ္ ေတးသီခ်င္းကုိ 

သီဆုိၿပီး အခမ္းအနားကုိ စတင္ပါသည္။

 ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai မွ 
အဖြင့္ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၿပီး၊ ကရုဏာ 
အဖြဲ႕ ဒါရုိက္တာ Fr. Paul Oo Nan က ခရစၥမတ္ သဝဏ္ 
လႊာကုိ ဖတ္ၾကားပါသည္။

 ၎ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကုိယ္စား 
ဗမာ တုိင္းရင္းသား ေရးရာ ဝန္ႀကီးႏွင့္ သာသနာေရးတာဝန္ခံ 
ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္ မွ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာ ၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ ႀကီး Fr. Fi-
dele Tin Phe မွ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား အတြက္ 
ေကာင္းခ်ီးေတာင္းခံေပးၿပီး၊ အစားအေသာက္ သုံးေဆာင္ 
ေနစဥ္ ကရုဏာအဖြဲ႕၊ ကက္သလစ္ လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ား၊ 
စိန္မုိက္ကယ္ ဘရာသာရ္မ်ားက ေတးသီခ်င္းမ်ား အက 
မ်ားျဖင့္ဧည့္ခံပါသည္။

အမွတ္တရ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးၿပီး မိတ္ဆုံစားပြဲ 
အခမ္းအနားကုိ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပ 
ၿပီးစီးခ့ဲပါသည္။

U Sai Sheng

ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ကက္သလစ္သာသနာ ခရစၥမတ္အႀကိဳမိတ္ဆုံစားပြဲက်င္းပျခင္း



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး7

လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္၊ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး စတီးဖင္းေတ်းဖဲ မွ 
ေပးပို႔ေသာ ခရစၥမတ္ သဝဏ္လႊာ

 

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ 
 ဘုရား သားသမီး အေပါင္းတို႔-

  ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ခရစၥမတ္ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း 
ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါသည္။ 

 “ခရစ္ေတာ္သခင္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ရွင္ 
သည္ ဒါဝိတ္၏ၿမိဳ႕၌ သင္တို႔အဖို႕ဤယေန႔တြင္ ဖြားျမင္ 
ေတာ္မူၿပီ”(လုကာ ၂း၁၁)။ ဤကယ္တင္ျခင္းေန႔ရက္၌ 
ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ၾကပါစို႔။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားကို 
ဖြင့္ဟလွ်က္ ဤယေန႔၏ထူးျမတ္ေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ 
ေတာ္တည္းဟူေသာ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး ဘုရားရွင္ကို 
ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆိုၾကပါစို႔။

 ဤယေန႔သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားမွ ေလာကတစ္ 
ခြင္အား မိမိ၏ႀကီးျမတ္ေသာ သနားျခင္း ကရုဏာေတာ္ကို 
ေဖၚျပခဲ့သည့္ သနားၾကင္နာျခင္းေန႔ျဖစ္သည္။ ဤယေန႔ 
သည္စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းတို႔၏ အမိုက္ေမွာင္ 
ကိုဖယ္ရွားကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘဝအသက္တာအား အလင္း 
ေပးေတာက္ပေစေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည္။ ဤယေန႔ 
သည္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ဤယေန႔သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ 
အပယ္ခံလူ တန္းစားမ်ားအပါအဝင္ လူသားတိုင္းအတြက္ 
ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းေကာင္းေန႔ျဖစ္သည္။

 ခရစၥမတ္ဟူသည္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရန္ ႏွင့္ 
ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ား ရွိေစရန္အတြက္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္းတို႔

အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အထူးဆုေတာင္းရာရွိခိုးကိုး 
ကြယ္ရာအခြင့္အခါထူးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ခရစ္ 
ယာန္မ်ားအတြက္ ခရစၥမတ္သည္ ကယ္တင္ရွင္သူငယ္ 
ေတာ္ေယဇူးဘုရားရွင္၏ ေမြးေန႔ေတာ္ျမတ္ကို က်င္းပၾက 
သည့္ သန္႔ရွင္းေသာအခ်ိန္အခါသမယျဖစ္သည္။ ယင္းထူး 
ျခားေသာ ေမြးေန႔ေတာ္ျမတ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း 
(၂၀၀၀) ေက်ာ္က မိခင္တစ္ဦး ဖခင္တစ္ဦးႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ 
ရင္ေသြးငယ္တို႔မွ စတင္ခဲ့ၿပီး လူလားထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ 
ထာဝရဘုရား သခင္၏ထူးျမတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာလက္ 
ေဆာင္မြန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

 ကမၻာသူ/ သားမ်ား ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အလို႔ငွါ 
ထာဝရဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ဘုရားအား လူ႔အျဖစ္ 
ကိုယူေစခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ လူ႔သမိုင္းအေၾကာင္း၌အေရး 
ႀကီးဆံုးေသာ မဟာအေျပာင္းအလဲႀကီးျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 
အေၾကာင္းမွာ “ေမွာင္မိုက္တြင္ရွိေနၾကေသာ လူတို႔သည္ 
ႀကီးစြာေသာအလင္းကိုျမင္ၾကရၿပီ။ ေသမင္းႏိုင္ငံ၏ အရိပ္ 
တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ သူတို႔အေပၚသို႔ အလင္းေတာ္ေပၚထြန္း 
ေလၿပီ”( မာေတဦး ၄း၁၆) ဟူ၍ ဘုရား၏သားေတာ္ေလာက 
ကို ဆင္းၾကြလာျခင္းသည္ စကၡဳအာရံုျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ေသာ 
အလင္းထက္ ဝိညာေရးအသက္တာ၏ အလင္းျဖစ္သည္။ 
အျပစ္အမိုက္ေမွာင္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အလင္းရွင္ခရစ္ 
ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အလင္းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ကညာစင္မယ္ေတာ္မာရိယာမွတဆင့္ ဖြားျမင္ျခင္း 
ကိုခံယူကာ ဤေလာကသို႔ ၾကြျမန္းလာခဲ့ေသာ ဘုရား၏ 
သားေတာ္သည္ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္အတူ 
ခရစၥမတ္၏ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊ ခ်စ္ 
ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိုပါ လူတုိင္းအတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္း 
ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသားေတာ္ေမြးဖြားသည့္ေန
ရာတိုင္းႏွင့္ ဘုရားရွင္တည္ရွိေသာ ေနရာတိုင္းတြင္ ရန္လို 
ျခင္းမရွိ၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ မနာလုိဝန္တိုျခင္းမရွိ၊ ရန္ကိုရန္ 
ခ်င္းတုန္႔ျပန္ျခင္းမရွိ၊ အမုန္းတရားကင္းသည္၊ အတၱကင္း 
သည္၊ စစ္ပြဲကင္းသည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းတရားကို 
သာတိုးပြားေစသည္။ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာႏွင့္ လူ 
သားခ်င္းၾကား ညီအစ္ကို စိတ္ဓါတ္မ်ားကိုသာ ျဖစ္ထြန္းေစ 
သည္။ ဤသည္ကား ခရစၥမတ္၏ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္ 
သည္။ 

 ၄င္းအျပင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္သည္ စိတ္ပ်က္ 
အားငယ္သူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္မႈကိုေပးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေသာ ေရာဂါေဝဒနာသည္မ်ားအား ကုသေပးခဲ့သည္။ 
မ်က္ကန္းမ်ားအား ျပန္လည္ျမင္ေစခဲ့သည္။ နားပင္းသူမ်ား 
အား ျပန္လည္ၾကားေစခဲ့သည္။ ဆြံ႕အသူမ်ားအား စကား 
ျပန္လည္ ေျပာေစခဲ့သည္။ ေျခမစြမ္းသူမ်ားအား ျပန္လည္ 
လမ္းေလွ်ာက္ေစခဲ့သည္။  ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္  “ေတာေခြးသည္ သိုးသူငယ္ႏွင့္ အတူေနလိမ့္ 
မည္။ က်ားသစ္သည္ ဆိတ္သူငယ္ႏွင့္အတူ အိပ္လိမ့္မည္။ 

ႏြားသူငယ္ႏွင့္ ျခေသၤ့သူငယ္တို႔သည္ အတူသြားလာလိမ့္ 
မည္။ ႏြားမႏွင့္ဝံမသည္ အတူက်က္စား၍ သူတို႔သားမ်ား 
သည္ အတူအိပ္ၾကလိမ့္မည္။ ျခေသၤ့သည္လည္း ႏြားကဲ့သို႔ 
ျမက္စားလိမ့္မည္။ ႏို႕စို႕သူငယ္သည္လည္း ေျမြဆိုးတြင္း 
ေပၚမွာ ကစားလိမ့္မည္” ဟူ၍ ဘုရားရွင္ၾကြလာမည့္ေန႔ရက္ 
တြင္ ကမၻာေျမတခြင္ ဤကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမည့္ အေၾကာင္း 
ပေရာဖက္ေဟရွာယ၏ ႀကိဳတင္ေဟာထားခ်က္သည္ ခရစၥ 
မတ္၏ ေရွ႕ေျပး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နိမိတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ (ေဟ 
၁၁း၆-၈) 

 ခရစၥမတ္၏ စစ္မွန္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုေဖၚ 
ေဆာင္ရာ၌ “ထာဝရဘုရားသခင္၏ လမ္းကို ျပင္ဆင္ၾက 
ေလာ့၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ေျဖာင့္တန္းေစၾကေလာ့” 
(လုကာ ၃း၄) ဟူသည့္ ေယာဟန္ဘတၱိဇံ၏ ဖိတ္ေခၚသံကို 
ႏွလံုးသြင္းၾကရမည္။ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းကဲ့သို႔ေသာ မိမိ၏ အားနည္း 
ခ်က္မ်ားကို ဖို႔ၾကရမည္။ ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္ကဲ့သို႔ေသာ 
စိတ္ျမင့္ေထာင္လႊားျခင္းမ်ားကို ၿဖိဳၾကရမည္။ ေကြ႔ေကာက္ 
ေသာလမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ ယုတ္ 
ညံ့ေသာ စိတ္ထားမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ား 
ကို ျဖဴစင္ရိုးသားေသာ စိတ္ထားမ်ားႏွင့္အတူ ေျဖာင့္မတ္ 
ေသာလမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေျဖာင့္တန္းေစၾကရမည္။  ၾကမ္းတမ္း 
ေသာလမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ စရိုက္ဆိုးမ်ားကို ညီညာေစ ၾက 
ရမည္ (လုကာ ၃း၅-၆)။ မေကာင္းမႈကိုစြန္႔ခြာ၍ ေကာင္းမႈကို 
ျပဳက်င့္ၾကရမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြ၍ လက္ေတြ႔ ဘဝ 
အသက္တာ၌ လုိက္နာက်င့္သံုးၾကရမည္။ သို႔မွသာ လူအ 
ေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္း ကို ေတြ႔ျမင္ၾက 
ရမည္ဟူသည့္ ခရစၥမတ္၏ စစ္မွန္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ 
သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘဝအသက္တာ၌ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းသို႔ 
ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (ဆာလံ ၃၄း၁၄)။

 ခ်စ္လွစြာေသာ သားသမီးအေပါင္းတို႔- ခရစၥမတ္၏ 
ထူးျမတ္ေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတာ္မ်ားသည္ သင္တို႔ 
အေပၚသို႔ အစဥ္သက္ေရာက္ေစၿပီးႏွလံုးစိတ္ဝွမ္း ေအးခ်မ္း 
ကာ ဘုရားသခင္၌ အစဥ္ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ ႏိုင္ၾကပါေစ 
ေၾကာင္း ဘုရားရွင္ထံ ဆႏၵျပဳဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပး 
လိုက္ပါသည္။ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးသည္ သင္တို႔၏ ႏွလံုး 
သားစံအိမ္၌ အသစ္တဖန္ ေႏြးေထြးစြာ ျပန္လည္ေမြးဖြားႏိုင္ 
ပါေစ။  ခရစၥမတ္၏စစ္မွန္ေသာ ဘဝအသက္တာကို ရင္ဝယ္ 
ပိုက္ကာ ၿင္ိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝတည္ေဆာက္ႏိုင္ 
ၾကပါေစ။

 ဘုရား၏သားေတာ္ ေမြးေန႔အခ်ိန္အခါသမယ၌ 
သင္တို႔အားလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။

        ဂိုဏ္းအုပ္္ဆရာေတာ္ႀကီး စတီးဖင္းေတ်းဖဲ 

          လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာ ဗဟိုေက်ာင္းတိုုက္

                           ေနာင္ယား(ခ)၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ 

ေရး ျဖစ္သည္။ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ 
အတြင္းမွ ဝါသနာရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကို 
ဖိတ္ေခၚ၍ ကက္သလစ္ စာေရးသူမ်ား 
အသင္းဖြဲ႕စည္းကာ စာေပေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူး 
ေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္။

 ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ အ 
တြင္း ဂီတကို ထြန္းကားေစျခင္းျဖင့္ ဘုရား 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေတးသီခ်င္းသီဆိုရာတြင္  

ၿမိဳင္ၿမိဳင္ ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ႏိုင္ေရး အတြက္ 
ကိြဳင္ယာ အဖြဲမ်ား ဖြဲစည္းပ်ိဳးေထာင္ေပးေရး၊ 
ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း အသံုးျပဳေသာ စက္ 
ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက် ကၽြမ္းက်င္စြာ 
ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေရး၊ ဘာသာေရးသီခ်င္းမ်ား၊ 
အက်ိဳးျပဳသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဧဝံေဂလိ သတင္း 
ေကာင္းျဖန္႔ေဝးႏိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။

 အသင္းေတာ္၏ မီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 

တက္ေရးသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္၏ သာသနာတိုင္းက ပါဝင္ 
လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မွာ 
အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။

 ယခုအခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆို 
ရွယ္ မီဒီယာကို အထူး စိတ္ဝင္တစား အသံုး 
ျပဳေနၾကေသာေၾကာင့္ ထိုနယ္ပယ္တြင္ ထိ 
ေရာက္ပါဝင္ႏိုင္ေရး နည္းလမ္း ရွာရမည္။ 

 တတ္သိပညာရွင္မ်ား ရွားပါေနခ်ိန္ 
တြင္ အားလံုးမွ ေစတနာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ 
ပံ့ပိုးၾကမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ကက္သ 
လစ္ အသင္းေတာ္အတြင္း မီဒီယာက႑ 
အမွန္တကယ္ တိုးတက္လာမည္ ဟု  
ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ပါသည္။

(အယ္ဒီတာခ်ဳပ္)

စာမ်က္ႏွာ ၁၁ မွ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 8

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ၊ ခ်မ္းသာကုန္္း စိပ္ပုတီး မယ္ 
ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံသို႔ မာရီယား တမန္ေတာ္ အသင္း 
ေရာက္ရွိ္ျခင္း ႏွစ္ (၈၀) ျပည့္ အခမ္းအနားကို 
ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္ထိ ၃ 
ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

 အခမ္းအနားသို႔   မႏၲေလး ကက္ 
သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္း၊ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္ 
(ၿငိမ္း)ႏွင့္ သာသနာအသီးသီးမွ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးမွ မာရီ 
ယားတမန္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္ (၁၅၀၀) တစ္ 
ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
သည္။

 အခမ္းအနားက်င္းပသည့္ ပထမ 
ရက္ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္) ညေန (၅း၀၀)
နာရီတြင္   မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလာစ္း 
မန္ထန္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ဇိန္ထုန္း 
ဂေရာင္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ႀကဳိဆုိ 
ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဦး 
ေဆာင္၍ ဂ်ဴဘီလီဖေယာင္းတုိင္အား ထြန္း 
ညွိကာ အခမ္းအနားကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ 
သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ
မာရီယားတမန္ေတာ္အသင္းဥကၠ႒ပါစကား
ဦးလွဝင္းမွ ၾကြေရာက္လာသူမ်ားအားလံုး 
အား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို ေျပာ 
ၾကားခဲ့ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဂ်ာ္ရွ္႕ ခင္ေမာင္ 
ေထြးမွ မာရီယား တမန္ေတာ္အသင္း၏ 
ႏွစ္(၈၀)ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနားက်င္းပ

ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကုိရွင္းလင္းမိန္ ႔ ၾကားခဲ့
သည္။

      “မာရီယားတမန္ေတာ္အသင္းအေနနဲ႔ 
မုန္တုိင္းထဲကေနရုန္းထၿပီးမိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ 
ျခင္း အလင္းကိုအဆက္မျပတ္ထြန္းညွိေပး 
ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဘုရားရွင္နဲ႔ မယ္ေတာ္အား 
ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ေက်းဇူးေတာ္ 

မိ္ုးအဆက္မျပက္ ရြာသြန္းပါေစဆိုတဲ့ရည္ 
ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႏွစ္(၈၀)ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္
အားက်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္" ဟု ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ခင္ေမာင္ေထြးက ရွင္းလင္းမိန္႔ဆုိခဲ့ 
သည္။ 

              ပင္ကီ (MDY-OSC)

ပထမအႀကိမ္ သာသနာ့ညီလာခံ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ 
ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း အစည္းအေဝး

 က်ဳိင္တုံသာသနာအတြင္းေဆာင္
ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔၏ 
အက်ဳိးရလဒ္မ်ား၊ အခက္အခဲအတားအဆီး 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြး 
ေႏြးျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း 
သာသနာလုံးဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးကုိဒီဇင္ 
ဘာလ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္ထိ ၃ ရက္တာ 
က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ ကက္သလစ္သာသနာျပဳ 
ေက်ာင္းခန္းမေဆာင္၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။

 အစည္းအေဝးသို႔ က်ဳိင္းတုံသာသ 
နာရွိ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဂုိဏ္းအသီး 
သီးမွ သူေတာ္စင္ သီလရွင္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္ 
အဖြဲ႔ ၂၂ ဖြဲ႔မွ စုစုေပါင္းအဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၈ 
ဦးပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ညီလာခံအစည္းအေဝးကုိ က်ဳိင္း 
တုံကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ပီတာလီြးစ္မွ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္း စကားျမြက္ 
ၾကားကာ သာသနာ့ေရွ႕ခရီးစဥ္အတြက္ 
ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ရန္ အားလုံးပါဝင္ပူး 
ေပါင္းေသာ သာသနာျပဳျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္း 
ပါဝင္ ေသာ အသင္းေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ 
ၾကရန္အမွာစကား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ 
ေနာက္ ညီလာခံအစည္းအေဝးကုိ ခရစ္ 

ေတာ္ သခင္သုိ႔ ဗဟုိျပဳကာ သမၼာက်မ္းစာကုိ 
ဦးစြာေဝမွ်ခဲ့ၾကၿပီး ၁၀ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ၾကေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ၄င္း 
တုိ႔၏ရလဒ္္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား အသီးသီး 
တုိ႔ကုိ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ လုိက္ ျပန္လည္ေဆြး 
ေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ထုိ႔ေနာက္ လာမည့္ ၅ႏွစ္အတြက္  
ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ 
စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ 

က႑အသီးသီးအတြက္ ေကာ္မရွင္ ၁၈ ခု 
အားခြဲ၍ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားကုိ 
ႀကီးၾကပ္ရေသာ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ 
ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း 
ခဲ့ၾကသည္။

 ညီလာခံ ေနာက္ဆုံးေန႔ ဒီဇင္ဘာ 
လ ၈ ရက္သည္ မယ္ေတာ္သခင္မ အျပစ္မဲ့ 
သေႏၶယူေသာ ပြဲေန႔ျဖစ္ၿပီး ဆရာေတာ္ 
ပီတာလီြစ္၏ ဆရာေတာ္ ဘိသိတ္မဂၤလာ 

ခံယူျခင္း နွစ္ (၂၀) ျပည့္သည့္ေန႔၊ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ေဘာစကုိႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေပါလုိမာလုိ တုိ႔၏ ရဟန္းဝါေတာ္ (၁၆)ႏွစ္ 
ျပည့္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ 
ျဖစ္၍ ေက်းဇူးတင္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အ
တူတကြပူေဇာ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ဂုဏ္ျပဳညစာ 
စားပြဲႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးကုိ အဆုံး 
သတ္ခဲ့ပါသည္။                 ရုိ႕စ္ SdP



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး9

BBSအေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၀)
 ေတာင္ငူသာသနာ ၊မိုင္းလြန္တိုက္နယ္ ဓမၼဆရာ၊ေက်ာင္းဒကာမ်ားႏွင့္ စိန္ေဂ်ာ္ 
ကင္းဖခင္အသင္းအတြက္ BBSသင္တန္းႏွင့္ ဝတ္ေစာင့္ပဲြကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္မွ 
၂၀၁၈ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ေလေလာ္ေဒေက်းရြာ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အေျခခံ 
သမၼာက်မ္းစာသင္တန္းကို ေတာင္ငူသာသနာ၏ BBS ပင္တိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ Rev.Fr.Dami-
ano Aye Ko၊ Rev.Fr.John ခ်စ္ၿငိမ္း ဦး၊Sr.ဂ်ဴးဒစ္မိငယ္၊ Sr.B.ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ႏွင့့္ တိုက္နယ္ 
လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Fr.Saw Ruby တို႔မွပို႔ခ်ေပးၿပီး ဖခင္အသင္းထဲသို႔ဝင္ 
ေရာက္လာေသာ အသင္းဝင္အသစ္မ်ားက သစၥာျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာ 
သင္တန္းသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ(၁၁၆)ဦးခန္႔ရိွပါသည္။     
                  ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

 ေတာင္ငူသာသနာလုုံးဆိုင္ရာ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္းသည္ ေတာင္ငူ 
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခရစၥမတ္အႀကိဳဆုေတာင္းျခင္းနွင့္ အလႉျပဳေကြၽးေမြးျခင္းတုိ႔ကို ဒီဇင္ 
ဘာလ ၂၃ ရက္က သြားေရာက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ လူဦးေရ(၁၃၅၀) နွင့္ ဝန္ထမ္း(၈၀) ဦးတို႔ကုိ နံနက္စာ 
ေကြၽးေမြး ကုသုိလ္ျပဳခဲ့ၿပီး ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားနွင့္ ယုံၾကည္သူအျခားခရစ္ယာန္ဘာ
သာဝင္မ်ားအတူတကြ စုေပါင္းဆုေတာင္းခဲ့ကာ ကက္သလစ္ဘာသာသူမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ားထံ အာပတ္ေျဖျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီကုိ နွင့္ ဝီလီလ်ံထူးတုိ႔က အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွွိ ဘာသာဝင္မ်ားအား 
တရားေတာ္ျမတ္ေဟာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာတရား၌ က်င့္ေဆာက္တည္၍ ဆက္လက္ 
ႀကဳိးပမ္းၾကရန္ အားေပးနွစ္သိမ္႔ခဲ့ပါသည္။

 ၄င္းအစီစဥ္တြင္ ေတာင္ငူသာသနာလုုံးဆိုင္ရာ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး နွစ္ပါးအျပင္ ဝိညာဥ္လမ္းၫႊန္ စစၥတာရ္ ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ စစၥတာရ္ မာဦး၊ 
သီလရွင္ေလာင္း  ၂ဦး၊ ကြန္ဖရင့္ အသီးသီးမွ ဥကၠဌမ်ား နွင့္ အလႉ႐ွင္ ၂၅ ဦးပါဝင္ခဲ့ၾကည္။                                                                                          

            ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ေတာင္ငူအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခရစၥမတ္အႀကိဳ ဆုေတာင္းျခင္းနွင့္ လႉဒါန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့

 ေျမာ္ျမင္ျခင္း သီလရွင္အသင္း 
ဂုိဏ္းတြင္ သူေတာ္စင္ဘဝကုိ ရာသက္ပန္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ သီလရွင္ ၅ ပါး၏ ဆက္ 
ကပ္အပ္နွံျခင္းပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ 
(၂၀၁၇) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ရာသက္ပန္ဆက္ကပ္အပ္ႏံွျခင္း 
အခမ္းအနားကုိ က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္ 
သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္ 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ၾကီး ပီတာလြီးစ္ 
က်ာခူႏွင့္ ေျမာ္ျမင္ျခင္းသီလရွင္အသင္း 

ဂုိဏ္း ဥကၠဌမာသာရ္ ဆန္းဒရာတုိ႔၏ေရွ႕ 
ေမွာက္တြင္ သီလရွင္ ၅ ပါးတုိ႔က  ရာသက္ 
ပန္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း သစၥာဆုိၿပီး ၄င္းတုိ႔ 
၏အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ေကာင္းခ်ီးေပး 
ထားေသာ လက္စြပ္မ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး 

ထံမွလက္ခံယူကာ ၄င္းတုိ႔ ဘဝကို ရာသက္ 
ပန္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ ရာသက္ပန္
ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျ ခ င္းသစ ၥာ ခံ ယူ ခဲ့ေသာ  
စစၥတာရ္ (၅) ပါး မွာ Sr. အဲလစ္ဇဘက္ 
ဘက္တာ(လိြဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ေဒါေရာက္ 
ခူ)၊ Sr. မာရိယာ အစြန္းတာ (လြိဳင္ေကာ္သာ 
သနာ၊ လယ္မအန္းခူ)၊ Sr. ေမာနိကာ ေမသူ 
(က်ဳိင္းတုံသာသနာ၊ ၂၉ မုိင္)၊ Sr.စီစီးလ်ာ
ဘူးမီ(က်ဳိင္းတုံသာသနာ၊ယန္းလြန္း) ၊ Sr.
မာရီယာနဲေကာ့(လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ေဒါ 
ေပၚကလဲ) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

 ရာသက္ပန္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့ 
သည့္သီလရွင္မ်ားအတြက္ အဖက္ဖက္မွ 
ဝိုင္းဝန္း ဆုေတာင္းေပးၾကေသာ မိဘေဆြ
မ်ဳိးညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား၊ ရပ္နီးရပ္ေဝးရွိ 
မိတ္ေဆြေရာင္းရင္းမ်ား၊ ရာသက္ပန္ဆက္ 
ကပ္အပ္ႏွံပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနားသုိ႔ၾကြ 
ေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ေပးၾကေသာ ရဟန္းဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ သူေတာ္ 
စင္သီလရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ 
ပါေၾကာင္း ေျမာ္ျမင္ျခင္းသီလရွင္အသင္း 
ဂုိဏ္းအႀကီးအကဲမ်ားနွင့္ ရာသက္ပန္ဆက္
ကပ္အပ္ႏွံခဲ့သည့္သီလရွင္မ်ားက ေက်းဇူး 
တင္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

  ရုိ႕စ္ SdP



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 10

 တမီလ္ ခရစ္ယာန္ ပါရ္ကဝဲကုလ 
လူမႈ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔၏ ရံုးခ်ဳပ္သစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ 
တမီလ္ က႐ုဏာ ပရဟိတ (လူမ်ိဳးမေရြး 
ဘာသာမေရြး အခမဲ့) ေဆးကုခန္း ဖြင့္ပြဲ 
အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ 
ရက္ ေန႔တြင္ ရံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦး 
သစ္တည္႐ွိရာ ဓမၼာရံုလမ္း၊ ကန္/ေတာင္ရပ္ 
ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
က်င္းပခဲ့သည္။
 အခမ္းအနားသို႔ ေလးစားအပ္ ပါ 
ေသာ ရန္ကုန္တုိင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးထြန္း 
ျမင့္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေ 
ထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးညီညီလင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရဲတပ္ဖြဲ႔ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မႈးရံုးမွ 
ဒုရဲမႈး ေဇာ္ဝင္းႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ သာသနာေရးမႈး 
ဦးရန္ႏိုင္၊ ကန္/ေတာင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးမူး ဦးတင္ေအး တို႔ ႂကြေရာက္ ခ်ီးျမင့္ ဖဲ
ႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
 အခမ္းအနားသို႔ ဟိနၵဴ လူမႈေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အစၥလာမ္ လူမႈ 

တမီလ္ ခရစ္ယာန္ ပါရ္ကဝဲကုလ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၏ ရံုးခ်ဳပ္သစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ 
တမီလ္ က႐ုဏာ ပရဟိတ (လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး အခမဲ့) ေဆးကုခန္း ဖြင့္ပြဲ

ေရး အဖဲြ႔အစည္းမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ ေမာင္ေထာ္ေလး 
လမ္း က်ိဳလီယာ ကုသိုလ္ ျဖစ္ေဆးခန္းမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ 
အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွ အထူးဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ တမီလ္ 
ပါရ္ကဝဲကုလ အဖြဲ႔၏ အသင္းဝင္ အလွဴ ႐ွင္မ်ား ႏွင့္ 

ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘုိအား ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးနွင့္ 
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

 ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေန 
ေသာ ကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘုိကုိ ဒီဇင္ဘာလ 
၁၂ ရက္က (၂၀၁၇ ခုနွစ္) ေျမွာက္ပုိင္းတုိင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးနွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 ေျမွာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္း

မွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ညီညီေဆြနွင့္ တပ္မေတာ္ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၁၂ ရက္ မြန္းလႊဲ ၃ နာရီခြဲခန္႔အခ်ိန္ 
တြင္ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ကာဒီ 
နယ္ခ်ားစ္ဘုိနွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္တုိ႔အားသတင္း 
သုံးရာ ျမစ္ႀကီးနားဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ 
ေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္ 

ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ 
တုိင္းမွဴးနွင့္အဖြဲ႔သည္ ကာဒီနယ္ႀကီးနွင့္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္တုိ႔အား 
ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဂါဝရျပဳႏႈတ္ 
ခြန္းဆက္သခဲ့ၾက၍ ကာဒီနယ္ႀကီးနွင့္ ဆရာ 
ေတာ္တုိ႔မွလည္း အမွတ္တရလက္ ေဆာင္ 
မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 ေတြ႔ဆုံစဥ္ ကာဒီနယ္ႀကီး နွင့္ 

တုိင္းမွဴးတုိ႔သည္ ကခ်င္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း 
ေတြဆုံပြဲအၿပီးျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္း 
လင္းပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္မွ 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 စိန္ဖရန္စစ္ ေဇးဗီးယား သီလရွင္ 
မ်ား၏ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းအတြက္ ျမစ္ႀကီးနား 
သုိးထိန္းဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒ့ါတန္နွင့္ 
သီလွရွင္မ်ား၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ 
နုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ရဟန္းအမတ္ကာဒီနယ္ 
ခ်ားဘုိလ္သည္ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ 
၁၀ ရက္ ကေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာဒီ 
နယ္ႀကီးသည္ ျမစ္ႀကီးနားခရီစဥ္ အတြင္း 
ကခ်င္စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ 
ၿပီး ဘာသာဝင္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ကာျမစ္ 
ႀကီးနား ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္းတြင္လည္း 
ကခ်င္လူထုကုိ ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ မစၦား 
တရားျမတ္ဟာၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ 
သည္။

 ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္က စတင္ခဲ့ 
ေသာ ကာဒီနယ္ႀကီး၏ ျမစ္ႀကီးနားသုိးထိန္း 
ခရီစဥ္သည္ ၇ရက္ အၾကာ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ 
ရက္တြင္ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။ 

(CBCM OSC)

Photo Credit - John seng latt aung

ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား ႂကြ ေရာက္ ခ်ီးျမင့္၍ အခမ္းအနား ကိုေအာင္ျမင္စြာ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။       Anthony Dass
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ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အတြင္း  ျမႇင့္တင္ရမည့္ လူထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

 လူထု ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ 
မ်ား ထြန္းကာလာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူ႕ 
အသိုင္း အဝိုင္းတြင္ ထိုနည္းပညာမ်ား၏ 
ေကာင္းက်ိဳး ဆိုက်ိဳးကို တၿပိဳင္တည္း ေတြ႕ 
ႀကံဳခံစားေနရသည္။ ဧကန္စင္စစ္ တိုးတက္ 
လာေနေသာ မီဒီယာသည္ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ 
တိရစၧာန္ တစ္ေကာင္အလား ဖ်က္စီးအား 
ႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို တိရစၧာန္႐ိုင္းႀကီး 
အား ယဥ္ပါးေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါလွ်င္ 
ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ျပဳေပးႏိုင္သည့္ သတၱဝါ 
တစ္ေကာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာႏိုင္သည္။

ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႏွင့္ 
မီဒီယာ

 အလြန္အစြမ္းထက္ေနေသာ မီဒီ 
ယာ ၏ ခြန္အားကို အထူးတလည္ စာဖြဲ႕ရန္ 
မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး အသိ 
ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာ အားျဖင့္ အမိ 
အသင္းေတာ္ အားတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
မီဒီယာအား ရန္သူသဖြယ္ မွတ္ယူခဲ့ၾက 
သည္။ (In an 1832 encyclical, Pope 
Gregory XVI deplored the “monstrous 
doctrines and prodigious errors” 
spread by the press. In 1864, Pius IX 
denounced “pestilential books, pam-
phlets and newspapers” as “bitter en-
emies of our religion.”)။ အထူးသျဖင့္ 
၁၈၆၉ - ၁၈၇၀ အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမ 
ဗာတီကန္ ေကာင္စီ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေဆြးေႏြး 
ခ်က္မ်ားကို သင္းစာမ်ား တြင္ ေပါက္ၾကားခဲ့ 
သျဖင့္ အသင္းေတာ္ အေနျဖင့္ မခံမရပ္ 
ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး နဝမေျမာက္ ပီအူးစ္ က ျပင္သစ္ 
သတင္းဌါနတစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဗာတီ 
ကန္ေကာင္စီအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
သတင္းမ်ားထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ 

 ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ 
တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Pacem in terris 
စာခၽြန္ေတာ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၂၃ 
ႀကိမ္ေျမာက္ ေယာဟန္ က လူတိုင္း၌ လြတ္ 
လပ္စြာ သတင္းထုတ္ေဝခြင့္၊ လြတ္ လပ္စြာ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသလို သတင္းသိရွိ ခြင့္ 

လည္း ရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို အ 
ခ်ိန္မွစကာ အသင္းေတာ္အတြင္း သတင္း 
ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

 အသင္းေတာ္အတြင္း၌ ကမၻာ့ 
လူထု ဆက္သြယ္ေရးေန႔ဟု ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ မွ 
စတင္ကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ 
ေပါလူးက သတ္မွတ္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဓိ 
က ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူထုဆက္သြယ္ေရး 
နယ္ပယ္မွ ရွိေသာ အရာမ်ား (စာေပ၊ ဂီတ၊ 
႐ုပ္ရွင္၊ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ အင္တာ 
နက္) ကို သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေဝျခင္းတြင္ 
မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္မည္ကို 
ဝိုင္းဝန္စဥ္းစားၾကရန္ျဖစ္သည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ အမိအသင္းေတာ္ 
သည္လည္း ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္ 
သံၾကား၊ အင္တာနက္ အစရွိသည့္ မီဒီယာ 
၏ က႑မ်ိဳးစံုကို အသံုးျပဳကာ  ဧဝံေဂလိ 
သတင္းေကာင္းကို ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိ ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္၏ မီဒီယာ

 ျမန္မာျပည္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
မီဒီယာမ်ား ဖိႏွိပ္ခံရၿပီးေနာက္ မ်က္ေမွာက္ 
အခ်ိန္သည္ ႏိုးထလာ သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ 
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္မွာပင္ မီဒီယာ 
က႑တြင္ ႐ုန္းကန္ ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ အ 
ဆင့္ဆိုလွ်င္ အလြန္အလွမ္းကြာေနဆဲ ဟု 
ဆိုရေပမည္။

 လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္မွစတင္ 
ကာ ျမန္မျပည္ ကက္သလစ္သာသနာ 
အတြင္း မီဒီယာက႑မ်ား သိသိသာ လႈပ္ 
ရွား လာခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္၏ ေခါင္း 
ေဆာင္ပိုင္းမွအစ သူေတာ္စင္မ်ား၊  ဘာသာ 
ဝင္ လူႀကီးလူငယ္မ်ားအထိ သင္တန္း မ်ိဳးစံု 
ျဖင့္ မီဒီယာ၏ အေရးပါမႈကို အသိပညာ 
ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္မွ ၉ 
ရက္အထိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သ 
လစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူထု 
ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားအား ေခတ္အခ်ိန္အခါႏွင့္ အညီ အက်ိဳး 
ရွိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
သည္။ 

 ထို အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဂ်ာမ 
ဏီႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ မီဒီယာ ေကာင္စီ မွ 
အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ အာရွ တာဝန္ခံ မစၥ ဆိုဖီ 
ယာႏူးစ္ မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သာသ 
နာ အသီးသီးမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ေရဒီယို ဗယ္ရီးတာ့စ္ ဝန္ 
ထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ 

 အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိက 
ရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လူထုဆက္ 
သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သုံးႏွစ္တာ 
(၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၀ အထိ) အတြက္ လုပ္ငန္း 
စဥ္ေရးဆြဲရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ 
သာသနာ အသီးသီးတြင္ လက္ရွိ လုပ္ 
ေဆာင္ ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားသာ 
ခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲ ႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ၾက 
သည္။ ထို႔ေနာက္ လာမည့္ သံုးႏွစ္တာအ 
တြက္ လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုးမ်ား၏ ဦးစား 
ေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ လူမူဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ 
ကာဒီနယ္အား ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းစဥ္ (၃၀. ၁၁. ၂၀၁၇)

စိန္ပီတာ ရင္ျပင္ေရွ႕တြင္ စု႐ံုးေနၾကေသာ မီဒီယာသမားမ်ား

 လာမည့္ သံုးႏွစ္တာအတြင္း လူ 
ထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္း မ်ားအတြက္  
ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ဖြဲ႔စည္းေရး 
မွာ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ 
ျမင္ခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မရွင္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ကို သာမန္ဘာသာဝင္မ်ားထဲမွလည္း ထည့္ 
သြင္းဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္သည္ ဟု အႀကံျပဳ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လူသားအရင္းအျမစ္

 လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုးမ်ား အဓိ 
က ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမွာ ဝန္ 
ထမ္းမ်ားမရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အလုပ္မၿမဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ ပို၍ 
ခက္ခဲသည္မွာ ႐ံုးဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား မၾကာခဏ ေျပာင္ေရႊ႕ျခင္းေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ရသည္။ သာသနာ 
အခ်ိဳ႕တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ 
အျခား လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားလည္း ပူးတြဲ 
လုပ္ကိုင္ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို 
အခက္ အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ လုပ္အား 
ေပးဝန္ထမ္းမွ သင့္ေလ်ာ္လံုေလာက္ေသာ 
လုပ္ အားချဖင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရန္လိုအပ္သည္။ 
ထို ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို  
လက္ရွိထက္ စနစ္တက် တိုးခ်ဲ႕ ရန္လို အပ္ 
သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္း လိုအပ္ေသာ 
သင္တန္းမ်ားေပးကာ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္ 
တင္ ၾကရမည္။ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဝန္ 
ထမ္း လုံေလာက္မႈ မရွိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ထိ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ 
ကူပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ 
လစ္ ဟာမႈသည္ အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရေသာ 
အခက္အခဲ ျဖစ္သည္။

လူထုဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အတြက္ က႑ သံုးခု

  ၁။ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး

  ၂။ ကက္သလစ္စာေပျမႇင့္တင္ေရး

  ၃။ ကက္သလစ္ ဂီတ ထြန္းကားေရး

ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ လ်ာထားပါသည္။

ဤက႑မ်ားသည္ အသင္းေတာ္၏ မူလ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သတင္းေကာင္း မွ် 
ေဝရန္သာျဖစ္သည္။

 သတင္းထုတ္ျပန္ေရးတြင္ အသင္း 
ေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေနေသာ အမ်ားအတြက္ 
ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္း အရာ 
မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပး 
ညီ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

 ကက္သလစ္ စာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အ 
တြက္ ဧဝံေဂလိ သတင္းေကာင္းကုိ သုတ၊ 
ရသ စာေပမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိလူ 
ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္မႈ ရွိလာေအာင္ ဖန္တီးေပး 

စာမ်က္ႏွာ ၇ သို႔



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 12

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ 
ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး 
အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈအထိမ္း 
အမွတ္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ 
၁၇ ရက္ ညပုိင္းက စိန္ေမရီကက္သီျဒယ္ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ 
တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔ 
ဝင္မ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ 
အလွဴရွင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဂ်ဳိးဇက္ေမာင္ဝင္းက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခ်စ္ျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈအထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ က်င္းပ

ခ်စ္ျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ ၾကြေရာက္ 
ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေပးခဲ့ေသာ နုိင္ငံေတာ္ 
သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္နွင့္ အတုိင္ပင္ခံ 
ပုဂၢဳိတုိ႔အား ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးစဥ္ 
တစ္ေလွ်ာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
နုိင္ငံေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း 
ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၊ ေက်းဇူးတင္ထုိက္ 
သူမ်ားအားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ကူညီရိုင္းပင္း 
ျခင္းအားျဖင့္ အမိျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ႀကီး ပုိမုိ 
စည္းလုံးညီညႊတ္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ 
ေကာင္း ေတာင္းခဲ့သည္။

 ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးခ်စ္ၾကည္ 
ေရးခရီး ၾကြေရာက္ခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဖရန္စစ္၏ ခရီးစဥ္ကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့နုိင္ 
ျခင္းမွာ က႑အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။

 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံဟာ 
အခုလက္ရွိ အခ်ိန္ကာလမွာ နုိင္ငံတကာ 
မ်က္နွာစာမွာ ဖိအားမ်ဳိးစုံနဲ႕ ရပ္တည္ေနရ 
တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲ 
မွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ဖိ 
အားေပးခံေနရတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုရွိပါ 
တယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြေရာက္လာတဲ့ 
အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နုိင္ငံမွာ ဘာသာ 
အားလုံး အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ၿပီးပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္မႈေတြ ရွိေနတယ္ဆုိ 
တာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သက္ေသျပခြင့္ရခဲ့ပါ 
တယ္။” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖဳိးမင္းသိန္းက 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးခရီးစဥ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ 
ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူ 
ျမတ္ဖရန္စစ္သည္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နုိဝင္ဘာလ 
၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ခ်စ္ျခင္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
ခရီးစဥ္ကုိ စတင္ခဲ့ၿပီး နုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ 
တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ သမုိင္းတစ္ 
ေလွ်ာက္ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
တစ္ပါးအေနျဖင့္ ပထမဆုံး ၾကြလာခဲ့ေသာ 
ခရီးစဥ္ျဖစ္ကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ လူထု 
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္း၊ နုိင္ငံ 
ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းနွင့္ 
နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အခမ္း 
အနား မိန္႔ခြနး္မ်ား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

   CBCM-OSC

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႕သို႔ 
ေပးအပ္ခဲ့ေသာ လက္ေဆာင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္ ပန္းပုရုပ္
- ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႕အား 
ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ လက္ေဆာင္မြန္မွာ 
ခ်ိဳးငွက္ ျဖစ္သည္။
- ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္အား အေလးခ်ိန္ 
အလြန္ေပါ့ပါးသည့္ မဂၢနီဆီယမ္ ျဒပ္သတၱဳျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ထားကာ အနာဂတ္ဝါဒီ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ 
စတုိင္ျဖင့္ အေျခခံ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ေလ 
ေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ထုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳသည့္ ပံုစံျဖင့္ ခ်ိဳးငွက္ရုပ္အား ေလေၾကာင္း 
ေဗဒ ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
- ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္ရုပ္အား ျပဳလုပ္ထားသည့္ 
အႏုပညာရွင္သည္ မဂၢနီဆီယမ္ ျဒပ္သတၱဳအား 
အသံုးျပဳထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အား ဦးတည္ေစမည့္ စံတန္ဖုိးထားမႈမ်ား၏ အျမင့္ 
ျမတ္ဆံုး ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္သည္။
- သမၼာက်မ္းစာတြင္ ခ်ိဳးငွက္သည္ ဘုရားသခင္၏ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအား ကုိယ္စားျပဳသည့္ အထူး 
သေကၤတ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္သည္။ သမၼာက်မ္း 
စာအရ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ခ်ိဳးငွက္သည္ အလွတရား၊ 
သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ 

ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ရွာ 
ေဖြျခင္း အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းေကာင္းေပးသူ 
ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ေဆာင္ေလသည္။
- ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္သည္ လူသားတုိ႔ 
အေပၚတြင္ ထားရွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ “သနား 
ၾကင္နာျခင္း ျပည့္ဝသည့္” ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို 
ကုိယ္စားျပဳသည္။ ထုိအမွတ္ သေကၤတသည္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္ အတြက္ 
အလြန္ နီးစပ္မႈရွိသည့္ အမွတ္သေကၤတ ျဖစ္သည္။ 
ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ရဟန္းမင္းႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တုိင္းျပည္ ႏိုင္ငံမ်ား 
အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ 
ဆံေရး ရရွိေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည့္ 
အတြက္ ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္သည္ ပုပ္ဖရန္စစ္ 
အား ကုိယ္စားျပဳသည့္ သေကၤတဟုလည္း ေျပာ 
ႏုိင္ေပသည္။
- ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးငွက္ရုပ္အနီးရွိ အထက္သုိ႔ 
ျပန္လႊင့္ေနသည့္ ဖဲႀကိဳးႏွစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆန္ 
သည့္ ဆက္ဆံေရးအား “ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ 
သည့္” အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေပသည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး13

ရန္ကုန္၊ ၃ ရက္ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ျမန္ 
မာျပည္သို႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ေသာ ေမတၱာတမန္ 
ခရီးစဥ္အေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း၊ ေငြ 
စာရင္းရွင္းတန္း တင္ျပျခင္းတို႔ကို ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ႀကီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ 
ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ ေန႔လည္ ၂ နာရီမွ ၄ 
နာရီအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ထို အခမ္းအနားတြင္ သာသနာ 
အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ သာသ 
နာတိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီႏွင့္ ခရီး 
ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ အသီးသီးမွ တာ 
ဝန္ခံမ်ား အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၇၅ ဦးခန္႔ 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဦးေအာင္ဗလ မွ အခမ္းအနားမႉး 
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သဘာပတိ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ခရီး 
စဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု 
ျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ကို ေက်းဇူးတင္ခဲ့ 
သည္။ ကာဒီနယ္မွ ဤခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ 
ျခင္းသည္ လူျမင္ကြင္းတြင္ ကာယ ဥာဏ္န 
တို႔ျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု လက္ေဆာင္ခဲ့သူ 
မ်ား ရွိသလို လူသူမသိဘဲ တိတ္တဆိတ္ 
ေပးဆပ္သူမ်ား၊ ဆုေတာင္း ေပးသူမ်ား၊ 
နည္း၊ မ်ား မဆို ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းသည့္ ေစ 
တနာရွင္မ်ား၊ အစိုးရဖက္မွ တာဝန္အရ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ တာဝန္မရွိေသာ္လည္း 
ေစတနာ အျပည့္အဝျဖင့္ ကူညီသူမ်ား စသ 
ျဖင့္ အားလံုးပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကျခင္း 
ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိ 
သူမ်ား ႏွင့္ မသိသူမ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
သူမ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူး တင္ပါသည္ ဟု 
အဖြင့္ စကား မိန္႔ၾကား ခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး အမႈေဆာင္ အ 
တြင္း ေရးမႉး မြန္ဆီေညာ္ ေမာ္ရစ္ ၫႊန္႔ေဝ မွ 
ျပင္ဆင္ျခင္းကာလ တေလွ်ာက္တြင္ ရင္ 
ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ပံုတို႔ကို တင္ျပကာ တတတ္ 
တအား ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ထပ္ေလာင္း 
ေက်ဇူးတင္ခဲ့ပါသည္။

 ဘ႑ာေရးမႉး ဖါသာရ္ အဲလ္ 
ဘတ္ မွ ခရီးစဥ္အဆံုးတြင္ အေၾကြးဆိုသည့္ 
စကားလံုး သံုးစရာမလိုဘဲ ေငြေၾကးလံု 
ေလာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရသံုးေငြစာရင္း တင္ျပ 
ကာ က်န္ေငြမ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံ အပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္း 
လင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ လာမည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အစည္း 
အေဝးတြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ကာဒီနယ္မွ အသိေပးခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင္ 
ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရးေကာ္မရွင္၊ သတင္း 
မီဒီယာ ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ေရး ေကာ္မရွင္၊ 
က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ 
ေရး ေကာ္မရွင္၊ လူငယ္ ေကာ္မရွင္ တို႔မွ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည့္ အရာမ်ား၊ မေဆာင္ 
ရြက္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ေနာင္တြင္ 
သင္ခန္းစာ ယူရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဝမွ် 
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

 သာသနာမ်ား၏ ကိုယ္စား ျမစ္ႀကီး 
နားသာသနာမွ ဦးျမတ္စိုးလတ္က ပြဲအ 
တြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရပံုမ်ား၊ ပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေဝမွ်ခဲ့သည္။ 

 ထို႕ေနာက္ ျမစ္ႀကီးနားဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာ ေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဒါတန္က ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ သူ၏ သာသနာ အ 

တြင္း တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ားကို 
ေဝငွရင္း အားလုံး အစဥ္ေျပေအာင္ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အိမ္ရွင္ ပီသေသာ 
ကာဒီနယ္ႏွင့္တကြ ရန္ကုန္သာနာကို အ 
ထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
နီေကာလပ္ မန္ထန္းမွလည္း ကာဒီနယ္၏ 
ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾက 
ေသာ ရဟန္းရွင္လူ အားလံုးတို႔အား အသိ 
အမွတ္ျပဳ ေက်း ဇူးတင္ခဲ့သည္။

ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရား

 ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကာဒီ 
နယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိမွ ဦးေဆာင္ကာ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဝန္းရံ 
ကာ ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္တြင္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ထိုမစၧားတရားေတာ္ျမတ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ သံအ မတ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ ႀကီး ေပါလ္ ခ်န္း အင္နမ္ လည္း 
ပါဝင္ခဲ့ၿပီး  မစၧား အၿပီးတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ခရီးစဥ္အား အဆင့္ ရွိရွိ လက္ခံခဲ့ၾကသည့္ 

အတြက္ ျမန္မာျပည္အား ခ်ီးက်ဴး ေက်းဇူး 
တင္ရင္း ျမန္မာျပည္ အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ထားရစ္ခဲ့ေသာ သတင္းစကားအား 
ထပ္ဆင့္ ေျပာျပခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆႏၵျဖစ္ ေသာ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ျမန္မာျပည္တြင္ 
အမွန္တကယ္ ရရွိပါေစ ဟု ဆႏၵျပဳ ဆု 
ေတာင္းေပးခဲ့သည္။

 ထို႕ေနာက္ ပုပ္ရဟန္းႀကီး ခရီးစဥ္ 
တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ေကာ္မရွင္ 
အလိုက္ ေက်းဇူးတင္လက္မွတ္မ်ား ၊ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား အမွတ္တရ လက္ 
ေဆာင္မ်ား ကို ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ႏွင့္ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ခ်န္းအင္နမ္ 
တို႕က ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 မစၧားအၿပီးတြင္ ပါဝင္ ဆုေတာင္းခဲ့ 
ၾကသည့္ ဘာသာသူမ်ားအား မုန္႔ဟင္းခါး 
ျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ပါဝင္လုပ္ 
အားေပးခဲ့သူမ်ားအား ညစာျဖင့္ တည္ခင္း 
ဧည့္ခံခဲ့သည္။

CBCM-OSC 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က အပတ္စဥ္ 
ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိတ္သတ္အား ဘုရားစကား သင္ၾကား 
ပို႔ခ်ေပးေနတဲ့ ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္း ကုိ 
အဆုံးသတ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္  ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ 
ကစၿပီး ခရစ္ယာန္အသက္တာရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ 
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးနဲ႔ မစၦားတရား ေတာ္ျမတ္ 
အေၾကာင္းကုိ စတင္ပုိ႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠ 
ရမင္တူးဆိုတာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ႏွလုံးသည္းပြတ္ ဗဟိုပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္နဲ႔ ျပည့္၀စြာ ဆက္ႏြယ္ရွင္သန္မူကုိ 
ေပးတဲ့ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ရဲ႕ တန္ဖုိးတရားေတြကုိ နား 
လည္ သေဘာေပါက္ဖုိ႔ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။

ကုိယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးႏွင့္ မစၦားတရားေတာ္ (၁)

 လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္က သမိုင္းကို 
ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး ကို 
က်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကလုိ႔ ေသြးစြန္းခဲ့ၾကရတဲ့ သာဓကေတြ 
အမ်ားၾကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေအဒီ ၃၀၄ ခုႏွစ္မွာ ေျမာက္အာ 
ဖရိကဖက္က ခရစ္ယာန္ေတြဟာ အိမ္တစ္အိမ္မွာ မစၦား 
ပူေဇာ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရတယ္။ မလုပ္ရ 
ဘူးလုိ႔ တားျမစ္ထားတာကို မသိဘူးလားလုိ႔ ေမးေတာ့ 
ဘာျပန္ေျဖလဲဆုိရင္ မစၦားတရားမရွိရင္ အသက္ရွင္လုိ႔ မရ 
ပါဘူးတဲ့။ ဆိုလုိတာက မစၦားတရားကိုသာ ပူေဇာ္ခြင့္မရွိတဲ့ 
ခရစ္ယာန္ဘ၀ဟာ အသက္ မရွိဘူးဆုိတဲ့ သေဘာပဲ။ သူတုိ႔ 
ေတြ မစၦားပူေဇာ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အသက္ခံခဲ့ရတယ္။ 
ေသြးနဲ႔ရင္းၿပီး ျပခဲ့တဲ့ ဒီသက္ေသခံခ်က္က ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
အတြက္ဆုိရင္ ဒီေလာကရဲ႕အသက္ကိုေတာင္ စြန္႔လႊတ္ရဲ 
တယ္ဆုိတာကို ျပသလုိက္တာပဲ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးက ေနာင္ဘ၀မွာ သူတုိ႔ကုိ 
ထာ၀ရအသက္ ေပးနုိင္တယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္ႏုိင္စြမ္းရွိခဲ့
လုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္က တုိ႔အားလံုးကိုလည္း 
စိန္ေခၚေနပါတယ္။ တုိ႔ေတြေရာ ထာ၀ရအသက္ကို ေပးတဲ့ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ 
ၾကိဳးစား ပမ္းစား ရွာေဖြ ၾကည္ညိဳေနၾကလဲ။ 

 ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးဆုိတာ ေက်းဇူး 
ၾသပကာရ တင္ရွိျခင္းလုိ႔ အနက္ဖြင့္လုိ႔ရပါတယ္။ ခမည္း 
ေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ 
ေမတၱာေတာ္ ေပါင္းစည္းျခင္းေအာက္မွာ တစ္လံုး တစ္၀ 
တည္း မိတ္သဟာရဖဲြ႔ခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ သံုးပါးတစ္ဆူ 
ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ၾကပါတယ္။ ဒီနက္နဲဖြယ္ရာ ပူေဇာ္ 
ျခင္းကေန ဖံုးကြယ္ေနတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္ကို ျပန္
လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ ျမတ္နဲ႔ မစၦား 
တရားအေၾကာင္း အေမးအေျဖလုပ္ရင္း ေရွ႕ဆက္သြန္သင္
မိန္႔ၾကားသြားပါမယ္။  

 ဒုတိယဗာတီကန္ ညီလာခံ အစည္းအေ၀းၾကီးက 
ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ဆံုးဆည္းျခင္းအလွတရား၊ ယံုၾကည္ျခင္း ရဲ႕ 
ျမင့္ျမတ္ျခင္းေတြကို နားလည္ၾကဖုိ႔ ခရစ္ယာန္ေတြကို 
တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ 
ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသင္းေတာ္က လုိအပ္တဲ့ ျပင္ 
ဆင္မြမ္းမံမူေတြကို သန္႔ရွင္းေတာ္၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ရဲ႕ 
လမ္းညႊန္မူေအာက္မွာ ရွာေဖြခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိ ျပဳျပင္ 
မြမ္းမံဖုိ႔အတြက္ဆုိတာ ဘာသာတူခရစ္ယာန္ေတြကို ၀တ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာပံုသြင္းျခင္းေတြနဲ႔ 
စတင္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ သတိျပဳမိခဲ့ၾကတယ္။ မစၦားတရား 
တြင္းမွာ ပူေဇာ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကေနတဆင့္ ဘုရားရွင္ 
ရဲ႕ ၾကီးမားတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို နားလည္ႏုိင္ၾကၿပီး 
တေျဖးေျဖးနဲ႔ ၀ိဉာဥ္ေရး အသက္တာမွာ ၾကီးထြားလာရပါ 
မယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပဲ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ ဘုရားစကားသင္ၾကား 
ျခင္းကို ျပဳလုပ္သြားခ်င္ပါတယ္။ 

 ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးမဂၤလာေတာ္ျမတ္ဆုိ
တာ ေယဇူးဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ မုန္႔အဆင္း သ႑ာန္ 
ေအာက္မွာ အဟုတ္အမွန္ တည္ရွိကိန္း၀ပ္လာတဲ့ အံ့ဖြယ္ 
ေက်းဇူးေတာ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနက္နဲ ဖြယ္ရာထဲမွာ 
ပါ၀င္တဲ့အခါတုိင္း သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း 
ေ၀ဒနာေတာ္နဲ႔ အေသခံေတာ္မူျခင္းမွာ ရွင္သန္ခြင့္ ရၾကျပန္ 
ပါတယ္။ မျမင္ႏုိင္တဲ့ဘုရားက ျမင္ႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသ 
ေပးတဲ့ နက္နဲဖြယ္ရာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနက္နဲ 
ဖြယ္ရာ ပူေဇာ္ျခင္းမွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔တေတြ မိမိကိုယ္ 
ကို ေမးခြန္းေမးၾကည့္ၾကဖို႔လုိမယ္ထင္တယ္။ ႐ုိး႐ိုးေလးပါပဲ။ 
ဥပမာ - ဘာေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ အမွတ္လကၡ 
ဏာ ျပဳလုပ္ၿပီး မစၦားတရားအစမွာ ေနာင္တယူျခင္းကို 
ျပဳလုပ္ၾကတာလဲ။ ကေလးေတြ ခမည္းေတာ္ သားေတာ္ 
သားတာ ျမင္ဖူးၾကလား။ သူတုိ႔ဘာလုပ္လဲဆုိတာ သူတုိ႔ 
သိခ်င္မွသိမွာ။ ဟိုျခစ္ဒီျခစ္နဲ႔ ေကာက္ ေၾကာင္းတစ္ခုကို 
ကျပာကယာလုပ္လုိ္က္သလုိပဲ။ ကေလးေတြကို ခမည္း 
ေတာ္ သားေတာ္ အမွတ္လကၡဏာကို ေကာင္းေကာင္း ျပဳ 
လုပ္တတ္ဖုိ႔ သင္ေပးရမယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ မစၦားတရားကုိ စတင္တာ။ 
တုိ႔ဘ၀ကို ဒီအမွတ္သားနဲ႔ အစပ်ိဳးလုိက္တာ။ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ရဲ႕ ကားတုိင္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းခံရတယ္ 
ဆုိတာကို အမွတ္ရေစဖုိ႔ ပါပဲ။ ဒီ့အျပင္၊ မစၦားတရားအတြင္း 
ဖတ္႐ႈတဲ့ က်မ္းစာေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္၊ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဘာလုိ႔ 
၃ ေစာင္ဖတ္ၿပီး ႐ုိး႐ုိး ေန႔ေတြမွာ ဘာလုိ႔ က်မ္း၂ေစာင္ပဲ 
ဖတ္႐ႈတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီက်မ္းေတြကို ဖတ္႐ႈတာလဲ။ 
ဘာကိုဆုိလုိတာလဲ ...  စတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိ ပါ 
တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ရဟန္းက ပူေဇာ္ျခင္းစတဲ့အခါ မွာ 
ေျပာပါတယ္။ “Lift up your hearts” တဲ့။ (ျမန္မာလုိေတာ့ 
ဘုရားသခင္အား အာ႐ုံျပဳၾကေလာ့ လုိ႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ 
တုိက္႐ုိက္ဘာသာျပန္မယ္ဆုိရင္ စိတ္ႏွလံုးသားေတြကို ျမႇင့္ 
တင္အာ႐ုံျပဳၾကပါ လုိ႔ အနီးဆံုး ဆုိႏုိင္ပါတယ္) စိတ္ ႏွ 
လံုးသားေတြကို ျမႇင့္တင္အာ႐ုံျပဳၾကပါလုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ 
ရဟန္းက သင့္တို႔ရဲ႕ ဖုန္းေတြကို ျမႇင့္တင္ ေျမာက္ထားၾက 
ပါလုိ႔ မေျပာပါဘူး။ အဲ့လုိ မျဖစ္ရပါဘူး။ စိန္႔ပီတာ ရင္ျပင္မွာ 
မစၦားပူေဇာ္ခ်ိန္ ေလထဲမွာ ေျမာက္တက္လာတဲ့ ဖုန္းေတြကို 
ျမင္ရတာ ကြ်ႏု္ပ္ အလြန္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ 
ဘာသာတူေတြပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ရဟန္းေတြ ဆရာေတာ္ေတြ 
ကအစ ဖုန္းေလးေတြ ေျမာက္ကိုင္ၿပီး ဓါတ္ပံု႐ုိက္ၾကတာ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ ေလးနက္တဲ့ 
အရာကို ေပါ႔ပ်က္သြားေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ မစၦားတရား ေတာ္ 
အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဒုကၡစရိယာနဲ႔ အသက္စြန္႔ေတာ္မူ 
ျခင္းကို ထိေတြ႕ေတာ့မွာမုိ႔ ဘုရားကို အာ႐ုံျပဳၾကရေအာင္ပါ။ 
ဒါေၾကာင့္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ အဓိပၸါယ္ 
အမွတ္အသားေတြကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ဖုိ႔ အေရး 

ၾကီးပါတယ္။ တမန္ေတာ္ၾကီး ေသာမတ္စ္လုိပဲ ယံုၾကည္ဖုိ႔ 
အတြက္ သခင့္ရဲ႕ နံေဘးကို ထိေတြ႕ ဖို႔လုိသလုိ ဘုရားရွင္ကို 
ယံုၾကည္ဖုိ႔အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း စကၠရမင္တူးေတြ 
အားျဖင့္ ထိေတြ႕ၾကရပါမယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူး 
ရဲ႕ ျမဳပ္ကြယ္ေနတဲ့ နက္နဲဖြယ္အလွတရားေတြကို အတူ 
ရွာေဖြၾကရေအာင္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးႏွင့္ မစၦားတရားေတာ္ (၂)

 မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ရဲ႕ အလွတစ္ခုကို ထုတ္ေဖာ္ 
ျပပါဆုိရင္ ႐ုိးရုိးေလးပဲ ကြ်ႏု္ပ္ေျပာျပပါမယ္။ မစၦားတရား 
ဆုိတာ ဆုေတာင္းျခင္းပဲ။ ဒီထက္ပိုနားလည္ေအာင္ ေျပာ 
ရရင္ ဆုေတာင္းျခင္းေတြအားလံုးရဲ႕ အေကာင္းဆံုး၊ အျမင့္ 
ျမတ္ဆံုး ၊ အခမ္းနားဆံုး၊ အျပည့္၀ဆံုး ဆုေတာင္းျခင္းပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ မစၦားတရားေတာ္ ျမတ္မွာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
အားျဖင့္၊ ေယဇူးကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ အသားေတာ္ အေသြးေတာ္ 
အားျဖင့္ ဘုရားရွင္နဲ႔ ေတြ႕ ဆံု ရပါတယ္။ ဒီေတြ႕ဆံုျခင္းကို 
ဆုေတာင္းျခင္းလုိ႔ေျပာရင္ ဆုေတာင္းျခင္းဆုိတဲ့ တကယ့္ 
အဓိပၸါယ္က ဘာပါလိမ့္။ ေျပာရရင္ ဆုေတာင္းျခင္းဆုိတာ 
ဘုရားနဲ႔ လူ သီးသန္႔ဆံုဆည္းၾကတဲ့ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာျခင္း 
ပဲ။ လူကို ဘုရား ဖန္ဆင္းခဲ့တာဟာ သူနဲ႔ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ႏြ
ယ္ေပါင္းစပ္ဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔ မေတြ႕ဆံုႏုိင္ 
ရင္ လူကို ဖန္ဆင္းျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္လည္း မျပည့္စံုႏုိင္ေသး 
ပါဘူး။ ဒီေတာ့ လူ႕ဘ၀က ဘုရားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ဦးတည္ 
သြားရပါမယ္။ 

 ကမၻာဦးက်မ္းမွာ လူကို ဘုရားရွင္က မိမိရဲ႕ ေရႊပံု
သ႑ာန္နဲ႔အညီဖန္ဆင္းခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိထားတယ္။ ဘုရားရွင္ 
ကိုယ္တုိင္က ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္ 
ေတာ္ ဆုိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ သံုးပါးအျဖစ္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္၌ 
ေပါင္းစည္းျဖစ္တည္ေနပါတယ္။ ေမတၱာေတာ္အားျဖင့္ စု 
စည္းျခင္းရဲ႕ အျပည့္၀ဆံုး ဆက္ႏြယ္မူတစ္ခုကို ျမင္သာ 
ေစပါတယ္။  မိုးဇယ္က ဘုရားရဲ႕ နာမေတာ္ကို မိန္႔ၾကားဖုိ႔ 
ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါမွာ “ငါသည္ ငါ ျဖစ္တယ္” လုိ႔ မိန္႔ 
ၾကားခဲ့တာနဲ႔တစ္ဆက္ထဲမွာပဲ “ငါသည္ အာဘရာဟံရဲ႕ 
ဘုရား၊ အီဇက္ရဲ႕ဘုရား၊ ယာကုပ္ရဲ႕ဘုရား၊ သင္တုိ႔ ဘုိး 
ေဘးတုိ႔ရဲ႕ ဘုရား” ဆုိၿပီး အသက္ရွင္ေတာ္မူတဲ့ ဘုရား 
ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ 
ကလည္း မိမိ တပည့္ေတာ္ၾကီးေတြကို ေခၚေတာ္မူတဲ့အခါမွာ 
လည္း နာမည္တပ္ၿပီး သူနဲ႔အတူ ရွိဖုိ႔ေခၚပါတယ္။ အၾကီးမား 
ဆံုး ေက်းဇူးေတာ္က ဘုရားနဲ႔ အတူ ရွိရျခင္းပါပဲ။ မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္မွာ ေယဇူးဘုရားနဲ႔ အတူ ရွိ႐ုံတင္မက 
ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအားလံုးနဲ႔လည္း 
အတူ ရွိေစပါတယ္။

 ဆုေတာင္းျခင္းဆုိတာ အတူေပါင္းစပ္တည္ရွိေန႐ုံ
တင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနတတ္ျခင္းကို လည္း 
ဆုေတာင္းျခင္းလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ေပါင္းစည္း ဆက္ႏြယ္ 
ျခင္းမွာ စကားစျမည္ေျပာတဲ့အခါေတြမွာ လည္း တိတ္ဆိတ္ 
ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြရိွတယ္။ ေယဇူးဘုရားနဲ႔အတူ ျငိမ္ျငိမ္ေလး 
ေပါင္းစပ္တယ္။ မစၦားတရား နာယူဖုိ႔သြားတဲ့အခါ ၅ မိနစ္ 
ေလာက္ ေစာၿပီး ေရာက္ရင္ ေရာက္ေနလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီ ၅ 
မိနစ္အခ်ိန္က ေဘးနားက လူနဲ႔ စကားတြတ္ထုိးဖုိ႔ မဟုတ္ 
ပါဘူး။ ဘုရားနဲ႔ေပါင္းစည္းဖုိ႔ မိမိကိုယ္ကို တိတ္ဆိတ္စြာ 
ျပင္ဆင္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္အာ႐ုံကို စုစည္းတယ္။ 
ဘုရားနဲ႔ေတြဆံုဖုိ႔ ျပင္ဆင္တယ္။ တိတ္ဆိတ္ျခင္းမွာ ဘုရား 
က ႏွလံုးသားကို လာထိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေယဇူး 
ဘုရား ကိုယ္တုိင္က ဆိတ္ျငိမ္တဲ့ အရပ္ကို သြားၿပီး ဆု 
ေတာင္း ပဌနာျပဳ ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ 

 ေနာက္တစ္ခ်က္ ဆုေတာင္းျခင္းဆုိတာကေတာ့  

ပုပ္ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္သီကိုရွင္း



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး15

ဘုရားကို အဖလုိ႔ ေခၚတႏုိင္ျခင္းပဲ။ ဘုရားကို အေဖလုိ႔ 
မေခၚတႏုိင္ရင္ ဆုေတာင္းလုိ႔ မရပါဘူး။ သားသမီးေတြက 
အေဖတစ္ေယာက္ရဲ႕ တည္ရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ ပံုအပ္ထား 
သလုိ ဘုရားရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ တုိ႔ဘ၀ကို ပံုအပ္ထားရပါမယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ  ပထမဆံုး ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိဖုိ႔ 
လုိတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္လုိ ဖခင္အေပၚယံုၾကည္မူ 
ရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့  ဆုေတာင္းတဲ့အခါ ကေလး 
ေတြလုိ ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ သိလုိျခင္းအံၾသစိတ္ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနရ 
မယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္က ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျမင္ျမင္သမွ် 
ကို ေမးခြန္းထုတ္တယ္။ အရာအားလံုးက သူ႕အတြက္ 
အထူးအဆန္းေတြခ်ည္းပဲ။ ဆုေတာင္းတဲ့အခါလည္း ဒီ 
သေဘာပဲ။ ႏွလံုးသားကိုဖြင့္ၿပီး အသစ္အဆန္းေတြနဲ႔ အ့ံၾသ 
မိန္းေမာျခင္းေတြ ခံစားတတ္ရမယ္။ ဘုရားရွင္က သင့္ကို 
ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုေတာ့ အံ့ၾသေစပါ 
လိမ့္မယ္။ ဒီလုိ ခံစားရမွလည္း ဘုရားနဲ႔ေတြ႕ဆံုျခင္းဟာ 
ရွင္သန္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္မွာပါ။ မစၦားတရားမွာ ဘုရားနဲ႔ 
ေတြ႕ဆံုျခင္း ဟာ ရွင္သန္ေနရမယ္။ နက္နဲဖြယ္ရာကို 
ေတြ႕ရလုိ႔ အံ့ၾသျခင္းေတြျဖစ္ေနရမယ္။ အတြင္း ႏွလံုးသားရဲ႕ 
၀ိဉာဥ္ေရး အသက္တာ ဘ၀ေတြကို ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ 
ရယူၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ မစၦားတရားအတြင္း 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးမွာ ဆံုဆည္းရျခင္းဟာ ဘုရား 
ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ အျပစ္အနာအဆာ 
ေတြ ရွိေနဦးေတာင္ ခ်စ္ျမဲတုိင္းခ်စ္ေနတဲ့ ဘုရားေမတၱာဟာ 
တုိ႔အားလံုးကို ေပးတဲ့ နွစ္သိမ့္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပါတယ္။ လူနဲ႔ ဘုရား ဆံုတဲ့အခါမွာ ဘုရားက လူ႕ အား 
နည္းခ်က္ေတြကိုပါ ယူေဆာင္လာေစပါ တယ္။ အားနည္း 
ျခင္းေတြကို ကုစားေပးၿပီး လူကို ဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ ဖန္ဆင္းျခင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ဘုရားနဲ႔လူ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းဖုိ႔ 
ေခၚေဆာင္ပါတယ္။ ဒါဟာ မစၦားတရားအတြင္းမွာ ပူေဇာ္တဲ့ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရ မင္တူးရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ သေဘာ 
တရားပဲေလ။ ဘုရားနဲ႔ လူကို ျပန္လည္ ဆံုဆည္းေစတာမုိ႔ 
မစၦားတရားကို အေကာင္းဆံုးေသာ ဆုေတာင္းျခင္းလုိ႔ 
ေျပာၾကတာေပါ႔။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ။

ကုိယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးႏွင့္ မစၦားတရားေတာ္ (၃)

 ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေမးခြန္းေလးတစ္ခုနဲ႔ အစျပဳ 
ခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တနဂၤေႏြ မစၦားတရားေတာ္ ကို 
သြားေရာက္ နာယူၾကတာလဲ။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ပူေဇာ္ က်င္း 
ပတဲ့ မစၦားတရားဟာ အသင္းေတာ္အသက္တာရဲ႕ သည္း 
ပြတ္ ဗဟုိတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြက တနဂၤေႏြ 
ေန႔မွာ ဘုရားေက်ာင္းသြားၾကတာဟာ ရွင္ျပန္ေတာ္မူတဲ့ 
ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ဆံုဆည္းၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဘုရား 
ကို ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ထက္ ဘုရားက ကိုယ့္ကို လာေရာက္ထိေတြ႕ 
နုိင္ဖုိ႔ တနဂၤေႏြဘုရားေက်ာင္းသြားၾကတယ္လုိ႔ ေျပာရင္ 
ပိုမွန္မွာပါ။ ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားကို နာယူၿပီး ကို
ယ္ေတာ္ျမတ္အေသြးအသားေတာ္အားျဖင့္ ၀ိဉာဥ္ခြန္အား 
ကို ျဖည့္တင္း ၾကရပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ နက္နဲဖြယ္ 

ကိုယ္ခႏၶာေတာ္မွာ ေပါင္းစည္းလာၿပီး အသင္းေတာ္ကို 
တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ပါ၀င္လာၾကပါတယ္။ 

 အစကနဦးမွာ တမန္ေတာ္ၾကီးေတြက မစၦား ပူေဇာ္ 
ျခင္းကို ရက္သတၱပတ္ရဲ႕ ပထမရက္မွာ က်င္းပၾကတယ္။ 
ေရာမႏုိင္ငံသားေတြက အဲ့ဒီေန႔ကို ေနမင္းၾကီးရဲ႕ ေန႔လုိ႔ 
ေခၚၾကတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲ့ဒီေန႔မွာ ေယဇူးဘုရား 
ရွင္က ေသျခင္းကေန ရွင္ျပန္ေတာ္မူၿပီး တပည့္ေတာ္ၾကီး 
ေတြကို အထင္းအရွား ျပခဲ့တယ္။ သူတို႔နဲ႔အတူ စကားေတြ 
ေျပာခဲ့တယ္။ အတူ စားေသာက္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ သန္႔ရွင္း 
ေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ ဘုရားကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့တယ္။ ရွင္ျပန္ 
ထေျမာက္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၅၀ ၾကာမွ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္ 
ေတာ္ဘုရားက တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဆင္းသက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 
ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႔ဆုိတာ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေန႔ရက္ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ တုိ႔ရဲ႕ၾကားမွာ တုိ႔အတြက္ အတူရွိေစတဲ့ 
မစၦားတရားေတာ္ျမတ္နဲ႔ ပိုမုိ သန္႔စင္ေစတဲ့ တနဂၤေႏြေန႔ေလး 
ပါ။ ဒီမစၦားတရားေတာ္ကပဲ တုိ႔ေတြကို တနဂၤေႏြေန႔ ခရစ္ 
ယာန္ေလးေတြ ျဖစ္ေစတာပါပဲ။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ 
အတြက္ ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႕ဆံုျခင္းမရွိတဲ့ တနဂၤေႏြေန႔ဟာ 
ဘယ္လုိ တနဂၤေႏြေန႔လဲ။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အခက္ခဲ 
ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း မစၦားတရား မပူေဇာ္ႏုိ္င္တာေတြ 
ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ 
ေတာ္ထြက္စကားကို နာယူၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူလုိစိတ္ 
ဆႏၵ တစ္ခုရွိရင္လည္း သန္႔ရွင္းတဲ့ေန႔ကို က်င့္ေဆာက္တည္ 
တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ 

 ေလာကီေရးရာေတြ သိပ္ ဆန္လြန္းသြားတဲ့ တခ်ိဳ႕ 
ေနရာေတြမွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးေၾကာင့္ အေရး 
ပါလွတဲ့ တနဂၤေႏြေန႕ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြ ေပ်ာ္ကလုိ႔ေနပါၿပီ။ 

ရွက္ဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ မစၦားတရားေတာ္ က်င္းပရျခင္းရဲ႕ 
အႏွစ္သာရ ၊ အနက္အဓိပၸါယ္ေတြကို ျပန္လည္အသက္သြင္း 
တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ တနဂၤေႏြ တစ္ 
ပတ္ၿပီး တစ္ပတ္ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
စကၠရမင္တူးက တုိ႔ဘ၀ကို လမ္းျပ ေခၚေဆာင္ေပး ေနပါ 
တယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒုတိယ ဗာတီကန္ ညီလာခံ 
အစည္းအေ၀းၾကီးက တနဂၤေႏြေန႔ဆုိတာ မူလ ကနဦး ပဲြေန႔ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာသူေတြရဲ႕ ဘုရားတရားအတြက္ ဦး 
တည္ထားၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းေျမာက္ၾကတဲ့ေန႔၊ သန္႔ရွင္းစြာ 
အနားယူ ဥပုဒ္ေစာင့္တည္ၾကတဲ့ေန႔ရက္ တစ္ရက္ပါလုိ႔ 
ေဆာ္ၾသ ထားခဲ့ပါတယ္။ 

 ခရစ္ေတာ္မပါရင္ ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္ခဲ 
ဒုကၡေတြ၊ ဘ၀ျပသနာေတြရဲ႕ ပင္ပမ္းႏြမ္းနယ္မူေတြ ၾကားမွာ 
အားျပတ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဘုရားရွင္နဲ႔ ဆံု 
ဆည္းျခင္းက လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ သတၱိရွိ 
စြာနဲ႔ျဖတ္သန္းနုိင္ဖုိ႔၊ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ခြန္အားျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ 
ေတြက တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဘုရားေက်ာင္းသြားၿပီး မစၦားတရား 
နာယူကာ ဘုရားရွင္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေပါင္းစပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနၾက 
ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္ က်င့္၀တ္အရ 
ဘုရားေက်ာင္း သြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေယဇူးဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူး 
ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားရွင္နဲ႔ ေပါင္းစည္းဖုိ႔ တနဂၤေႏြ ဘုရား 
ေက်ာင္း သြားကာ မစၦားနာယူၾကပါတယ္။ တုိ႔အတြင္းမွာရွိတဲ့ 
ဘုရားရဲ႕တည္ရွိျခင္းက အသင္းေတာ္ရဲ႕ က်င့္၀တ္ေတာ္ကို 
ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ လုိက္နာေစပါတယ္။ သိပ္လွတဲ့ 
က်င့္၀တ္ေလးတစ္ခုပါပဲေနာ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ၊ ၂၀၁၇။ီကိုရွင္း

အသင္းေတာ္သည္ လူငယ္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား စသည့္ လူငယ္အေရးကို ဦးစားေပး ေဆာက္ရြက္ 

မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၀၈ ကို လူငယ္မ်ားႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပ 

ႏိုင္ငံ၏ အတြင္းေရးမႉး  ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္းက ဗာတီကန္ ေရဒီယို ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 

ေမးျမန္းျခင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့မိသားစုမ်ား၏ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဒပ္ဘလင္ၿမိဳ႕တြင္ 

ၾသဂုတ္လ ၂၁ မွ ၂၆ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 

ေရာမၿမိဳ႕၌ "လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္း ရွာေဖြျခင္း" 

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္းက အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ 

တာဝန္သိတတ္မႈအေပၚမူူတည္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပံုစံကို က်င့္သံုး 

မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ 

ေၾကျငာေဟာေျပာျခင္းတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ကို  အသင္း 

ေတာ္ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေတာင္းဆိုေနပါသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အတြက္ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ မိသားစု ႏွစ္ ျဖစ္မည္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 16

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႔

          “ေပ်ာ္ရႊင္ေသာခရစၥမတ္ျဖစ္ပါေစ”

“ဘက္သလင္ဟင္ျမိဳ႕မွာ ေယဇူးသခင္ဟာ 
အမိမယ္ေတာ္ မွ  ေမြးဖြားသန္႔စင္ခဲ့ပါတယ္။  
သူ႔ရဲ႕ ဖြါးျမင္ျခင္းဟာ လူ႔ဆႏၵအလိုျဖင့္ 
မဟုတ္ဘဲ "သားေတာ္ကို ယံုၾကည္သမွ် 
ေသာ သူတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္ 
ဘဲ ထာဝရအသက္ ရေစေသာငွါ မိမိ၏ 
တပါးသည္းသားေတာ္ကို စြန္႔သည္တိုင္ 
ေလာကသားတို႔အား ခ်စ္ေတာ္မူေသာ" 
(ေယာဟန္ ၃း၁၆)  အဖခမည္းေတာ္ဘုရားရ႕ဲ 
ေမတၱာလက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

 အစဥ္အၿမဲ ယံုၾကည္ျခင္းခရီး ျပဳ 
ေနေသာ အသင္းေတာ္မွာ ဒီျဖစ္ရပ္ကို 
ယေန႔ တဖန္ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျခင္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ခရစၥမတ္ရဲ႕ 
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမွာ ပ်က္စီးႏိုင္တဲ့ လူ႕ 
အေသြးအသားကို ခံယူေသာဘုရား၊ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ကို ကယ္တင္ဖုိ႔ ႏွိမ့္က်ဆင္းရဲ သူျဖစ္လာ 
ေသာဘုရား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ေရာက္ရွိလာ 
ေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နက္နဲဘြယ္ရာမ်ားကို 
ျပန္လည္ သက္ဝင္ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္းဟာ ႀကီး 
မားတဲ့အတြက္ ဒီနက္နဲဘြယ္ရာ အခ်က္က 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ႏိႈးေဆာ္ေပးပါတယ္။

 ကယ္တင္ရွင္ သူငယ္ေတာ္ေလး 
ကို အဦးဆံုးဖူးေတြ႔ရေသာသူေတြကေတာ့ 
မယ္ေတာ္ႏွင့္ ဂ်ိဳးဇက္အျပင္ ဘက္သလင္ 
ၿမိဳ႕ရဲ႕ ႏွိမ့္ခ်ရိုးသားေသာ သိုးထိန္းေတြပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ  သိၾကားတမန္တို႔က 
ေပးတဲ႔ သတင္းစကားကိုၾကားရျပီး အသိ 
အမွတ္ျပဳကာ  သူငယ္ေတာ္ေလးကို သြား 
ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့တယ္။ ေယဇူးသခင္ရဲ႕ 
နက္နဲဖြယ္ရာမွာ ဆင္းရဲျခင္းကို ျမင္ရ ေသာ္ 
လည္းဘဲ စိတ္မပ်က္ၾကတဲ့ ေခတ္အဆက္ 
ဆက္က ယံုၾကည္သူ တိုင္းအတြက္ ထို 
ႏွိမ့္ခ်ျပီး သတိမႈ ဆင္ျခင္တတ္သူေတြဟာ 

စံနမူနာ ယူစရာျဖစ္တယ္။ အမိ မယ္ေတာ္ 
ကဲ့သို႔ သူတို႔ဟာလည္း ဘုရားရွင္ရဲ႕ နႈတ္ 
ေတာ္ထြက္စကားေတာ္ကို အၾကြင္းမဲ့ ယံု 
ၾကည္ကာ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ ကို ႐ုိး 
စင္းေသာအျမင္နဲ႔ ၾကည့္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေထာက္ 
ရႈဆင္ျခင္ခဲ့ၾကတယ္။ လူ႕အေသြး အသား 
ကို ခံယူေတာ္မႈတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္အေရွ႕မွာ "သစၥာ၊ ေမတၱာႏွင့္ ျပည့္ဝ 
ေသာ ခမည္းေတာ္မွ ေပၚထြက္လာေတာ္မူ 
သည့္ ခ်စ္လွစြာေသာ သားေတာ္၏ ဘုန္း 
ဂုဏ္ေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ဤယေန႔ ျမင္ 
ေတြ႕ၾကရၿပီ" (ေယာဟန္ ၁း၁၄) လို႔ အ 
နယ္အနယ္ အရပ္ရပ္မွာ ရွိၾကတဲ့ ခရစ္ 
ယာန္တိုင္းက ဝန္ခံေနၾကပါတယ္။

 ယေန႔ စစ္ပြဲမုန္တိုင္းေတြ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ ကမၻာေျမမွာ တိုက္ခတ္ေနခ်ိန္ ေခတ္ 
ေနာက္က်ေနတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပံုစံက 
လူႈမႈ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္း 
က်င္ကို ပ်က္စီးေစေနပါတယ္။ ခရစၥမတ္က 
သူငယ္ေတာ္ေလးေပးတဲ့ အမွတ္ လကၡဏာ 
ကို အာ႐ံုစိုက္ဖို႔၊ အထူးသျဖင့္ သူငယ္ေတာ္ 
ေယဇူးကဲ့သို႔ ေနစရာမရွိတဲ့ (လုကာ ၂း၇) 
ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာ သူငယ္ 
ေတာ္ေယဇူးေလးကို ေတြ႕ျမင္ၾကဖို႔ ဖိတ္ 
ေခၚေနပါတယ္။ 

 အစၥေရး နဲ႔ ပါလက္စတုိင္း တို႔ 
အၾကား ျဖစ္ပြါးေနတဲ့ တင္းမာမႈေတြေၾကာင့္ 
ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ အေရွ႕အလယ္ 
ပိုင္း ေဒသက ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ေယဇူး 
သူငယ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ၾက 
တယ္။ ေဂ်ရုဇလင္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ နယ္ 
ေျမမ်ားအားလံုး၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ 
ဆုေတာင္းေပးရင္း  ကြဲျပားေနသမူ်ားအၾကား 
အျပန္အလွန္ ညွိနႈိုင္းလိုေသာ ဆႏၵႏွင့္ ရ 
လဒ္ေကာင္း မ်ားရရွိႏိုင္ရန္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
စလံုးအတြက္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ အ 
ေျခအေနေကာင္းမ်ားျပန္ လည္ရရွိႏိုင္ရန္ 
ႏွင့္ ဘုရားရွင္သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ  

စိတ္ေကာင္း ႏွလံုးေကာင္းရွိသူမ်ားကို ႏႈိး 
ေဆာ္လွ်က္ ထိုသူတို႔အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ 
ေသာေနရာထိုင္ခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ 
လံုျခံဳ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ 
ေဆာင္ေပး ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း 
ေပးၾကပါစို႔။ စစ္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေနေသာ 
ဆီရီးယားနယ္ေျမ တြင္ရွိေသာ ကေလး 
သူငယ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာတြင္လည္း ခရစ္ 
ေတာ္ကို ရႈျမင္ႏုိင္ရန္ၾကိဳးစားၾကပါစို႔၊  လူ 
သားတိုင္း၏ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစား 
တန္ဖိုးထားလွ်က္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး 
ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ သဟဇာတျဖစ္ေသာ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ 
ေဆာက္နိုင္ပါေစ၊  သဘာဝေဘးဒဏ္၊ စစ္ 
ေဘး ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ငတ္မြတ္ျခင္းႏွင့္ 
ဒုကၡ ဆင္းရဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ 
အီရတ္ ႏွင့္ ယီမင္ တြင္ရွိ ကေလး သူငယ္ 
တြင္လည္း ခရစ္ေတာ္၏မ်က္နွာကို ေတြ႔ျမင္ 
ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။  

 အာဖရိက၊ ဆီြဒင္ေတာင္ပိုင္း၊ ဆို 
မားလိယာ၊ ဘရြန္ဒီ၊ ကြန္ဂို၊ အဖိရိက 
အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ရွိ ကေလး 
သူငယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ တစ္ 
ဝွမ္းလံုးတြင္ရွိ စစ္ေဘး သဘဝေဘးဒုကၡ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ 
ကေလးမ်ားစြာ တို႔တြင္လည္းေကာင္း အ 
ထူးသျဖင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လူ 
ကုန္ကူးမႈ၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကရေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူမဆန္ေသာညႇဥ္း 
ပန္းႏွိမ့္စက္ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခံစား ေနရ 
ေသာ ကေလးမ်ား၊ အဓမၼစစ္မႈထမ္းေစျခင္း
ခံရေသာကေလးမ်ား၊  ဒါအျပင္ ကၽြႏ္ုပ္ မ 
ၾကာခင္က သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ  ကေလးငယ္မ်ားစြာ 
တို႔ အတြက္လည္း ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔  
ခရစ္ေတာ္သည္ အပယ္ခံႏွင့္ ခိုလံုစရာ 
ေနရာမရွိေသာ၊ ေခါင္းခ်စရာေနရာမရွိေသာ 
သူတို႔၏ ခံစားခ်က္ကို ေကာင္းစြာသိျမင္ 

သည္နည္းတူ  သူတို႔အား ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ 
လံုျခံဳျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းဆီိသို႔ လမ္းျပ 
ေခၚ ေဆာင္ေပးပါေစမည့္အေၾကာင္း ဆု 
ေတာင္း ေပးၾကပါစို႔။ သူတို႔သည္လည္း 
ဘက္သလင္ဟင္ျမိဳ႕တြင္ ေနစရာ ရွာမေတြ႔ 
ေသာ သူငယ္ေတာ္ေလးအျဖစ္ကၽြႏု္ပ္တို႔က  
ၾကည့္ျမင္ကာ ႏွလံုးသားတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ 
ကာ ေနရာ ေပးၾကပါစို႔။ 

 ရွင္လုကာ ၂း၁၂ တြင္ ပါရွိသည့္ 
“သူငယ္သည္ အဝတ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္လွ်က္ 
ႏြားစားခြက္တြင္ သိပ္ထားလွ်က္ရွိသည္ကို 
ေတြ႔ၾကလိမ့္မည္” ဟူေသာ အခ်က္အားျဖင့္ 
လည္း ခရစၥမတ္၏ အမွတ္လကၡဏာ သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကညာစင္ 
မယ္ေတာ္ႏွင့္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ က့ဲသို႔ လည္း 
ေကာင္း၊ ရိုးသားေသာ သိုးထိန္မ်ား က့ဲသို႔ 
လည္းေကာင္း ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း 
အားျဖင့္ လူ႔အျဖစ္ယူေမြးဖြားေသာ ခရစ္ 
ေတာ္ေလးကို ႀကိဳဆိုေနရာေပး ၾကရမည္ 
ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ အားျဖင့္လည္း 
ယေန႔ေခတ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္လွပေသာ အနာဂတ္အတြက္ 
မိမိကိုကိုယ္ ဆက္ကပ္ကူညီ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ စုရံုး 
ေနၾကေသာ သင္တို႔အျပင္ တီဗီ ဖန္သား 
ျပင္မွ လည္းေကာင္း၊ ေရဒီယို မ်ားမွတဆင့္ 
နားဆင္ ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ 
ကၽြႏု္ပ္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ 
ႏွမမ်ားအားလံုး ကို ေႏြးေထြးစြာ ႏႈတ္ဆက္ 
လိုက္ပါတယ္၊ သူငယ္ေတာ္ ေယဇူးေလး၏ 
ေမြးဖြားျခင္းသည္ သင္တို႔၏ႏွလံုးသားကို 
ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေပးပါေစ၊ ပိုမို ေကာင္း 
မြန္ေသာ၊ ရင္းႏွီးစည္းလံုးေသာ လူမႈ အ 
သိုင္း အဝိုင္းကို တည္ေဆာက္လိုေသာ 
ဆႏၵကို ႏိုးေဆာ္ခြန္အားေပးပါေစ သင္တို႔ 
အားလံုးဆီသို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ယူေဆာင္ေပးပါေစ။ 
ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခရစၥမတ္ျဖစ္ပါေစ။

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ကမၻာႀကီးဆီသို႔ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ခရစၥမတ္ေန႔ သတင္းစကား



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး17

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္သည္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္္မွ ၂၁ 
ရက္ေန႔အထိ ပီရူးႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ 
လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ထဲတြင္  
မာဒိုနာဒို ျမိဳ႕ရွိ အေမဇုန္ ေဒသခံ တိုင္းရင္း 
သားမ်ားႏွင့္လည္း အထူးေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ 
ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ပန္-အေမဇုန္း 
နီးယား အသင္းေတာ္ သတင္းဌာနတစ္ခုမွ 
ေဖာ္ျပထားေသာ အင္တာပ်ဴးတစ္ခုတြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဖာသာရ္ မာႏူအဲလ္   
က “အေမဇုန္ေဒသခံ ျပည္သူေတြဟာ 
သူတို႔တသက္လံုး ေနထိုင္လာတဲ့ ဘိုးဘြား 
ပိုင္ ေျမေတြေန ေမာင္းထုတ္ခံေနရတဲ့ အ 
တြက္ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈး 
ေနရတာကို ရဟန္းမင္းႀကီး သိေအာင္ ေျပာ 
ျပေနခ်င္ၾကတယ္" ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ 

"သူတို႔ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမသည္ 
ယေန႔အထိ တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ျခင္းကို 
တိုး၍ တုိး၍  ခံေနရပါသည္။ သူတို႔၏ 
နယ္ေျမအပိုင္းအျခားသည္ တျဖည္းျဖည္း 
ေသးငယ္ က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့ရပါသည္။ 
သူတို႔ က်က္စားရာ ေနရာမ်ားသည္လည္း 
တစ္စတစ္စယိုယြင္းပ်က္စီးလာခဲ့ရျပီျဖစ္သ

ည္။ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေတာလိုက္ျခင္း နွင့္ 
သစ္ပင္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ 
အတြင္းတြင္ က်ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔၏ ဘဝေနထုိင္မႈသည္ 
အႏၱာရာယ္ၾကားတြင္ရွိေနျပီ ဟု ဆိုလွ်င္ ပင္ 
မွားမည္ မဟုတ္ပါ" ဟု ဖါသာရ္ မာႏူအဲလ္က 
သတင္းဌါနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။   

ပီရူးႏိုင္ငံသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
လာ ေရာက္မည့္ သတင္း ထုတ္ျပန္အျပီး 
မွာလည္း ပီရူးႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CEP) က ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ပီရူးႏိုင္ငံကို လာ 
ေရာက္ ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ၏ 
အေရွ႕ေတာင္ေဒသရွိ ပူအယ္တို မာဒိုနာဒို 
ျမိဳ႕၏  ဥပေဒမဲ့ သတၱဳတူးေဖာ္မႈ လုပ္ငန္း 
မ်ား၊ ကေလး အလုပ္သမားအား ခုိင္းေစျခင္း 
ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ စသည့္ ဒုစရုိက္မႈမ်ားျဖင့္ 
လူေနမႈဘဝ ခက္ခဲၾကမ္း တမ္းျခင္းမ်ား 
အဓိကထားကာ လာေရာက္ အားေပး ႏွိမ့္ 
သိမ့္မႈျပဳ ရန္ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟုထင္ေၾကးေပး 
ခဲ့သည္။ 

၄င္းအျပင္ ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖင့္ 
တျဖည္း ျဖည္း ပ်က္္ဆီးလာေသာ ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ 

မ်ား အထူးသျဖင့္ ေတာင္ပိုင္း အေမဇုန္ 
ေတာသို႔လည္း သြားေရာက္ရန္ ဆႏၵရွိ 
ေၾကာင္းကို လည္း ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 ပီရူးႏိုင္ငံ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ 
သည္ အေမ ဇုန္ အျမဲစိမ္းေတာ မ်ားတြင္ 
တည္ရွိေနျပီး ထုိမွတဆင့္ ႀကီးမားေသာ 
ထုတ္ကုန္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းလတ္ 
ဆတ္ေသာ ေရ မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပး 
ေၾကာင္း ကိုလည္း သိရသည္။  

 ပီရူးႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုိိ႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္ (ယခု ရဟႏၱာ) မွ 
ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ သိုးထိန္းခရီးစဥ္ကို သြား 
ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး ယခု ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဖရန္းစစ္၏ ခရီးစဥ္သည္ ပီရူးႏိုင္ငံသို႔ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သိုးထိန္းဆိုင္ရာ တတိယ 
အႀကိမ္ေျမာက္ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။

အေမဇုန္မွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္၏ ခရီးစဥ္အား ေစာင့္ေမွ်ာ္

လူ႔အသက္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ 
ေရွာက္ပါ။ ေရြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ မိ 
သားစုဘဝမ်ားကို ေထာက္ပ့ံပါ” ဟု ဗာတီ 
ကန္ၿမိဳ႕ျပ ႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 
ႏိုင္ငံတကာ သံ႐ုံးမ်ားမွ သံတမန္ အမႈထမ္း 
မ်ားအား ႏွစ္သစ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္းတြင္ 
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ၏ ႏွစ္ 
သစ္ မိန္႔ခြန္းကို ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ကထုတ္ 
ျပန္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ေၾကျငာစာတမ္းအား မွီးျငမ္း ေျပာဆို 
ခဲ့သည္။ 

ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ဧဝံ 
ေဂလိသတင္းစကား ႏွင့္ လူသားဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအၾကား ပတ္သက္ ဆက္ 
ႏြယ္မႈသည္ အမ်ားၾကီး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ (၂၃) က ၁၉၆၃ 
ခုႏွစ္တြင္ ေရးထားေသာ (Pacem in 
Terris) စာခၽြန္ေတာ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လူသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား 
ေပါင္းသင္း ဆက္္ဆံေရးကို  “လိုက္ေလွ်ာ 
ညီေထြေသာ ညဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္ဝလွ်က္ 
အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈ၊ ရက္ေရာစြာ 
ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ”  စသည္ 
ျဖင့္  ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၇၀) အေတာ 
အတြင္း အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို 

မေလးစားဘဲ လြန္ကစြာ အၾကမ္းဖက္ ျခင္း၊ 
ေဖါက္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚ ေန 
သည္ကို  ျမင္ရသည္မွာ အလြန္ နာက်င္ 
ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ လူျပည္သို႔ ေရာက္မလာ 
ခင္ကပင္  ဖ်က္ခ်ျခင္းခံရေသာ အျပစ္မဲ့ 
ကေလးမ်ား၊ စြန္႕ပစ္ျခင္းခံၾကရေသာ သက္ 
ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ၊ လူကုန္ကူးျခငး္ ႏွင့္ မိသား 
စုအတြင္း ညဥ္းပန္းႏွိမ့္စက္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေတြ႕ၾကံဳခံစား ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
လည္း ပါဝင္သည္။ 

အရွင္သူျမတ္ ပုပ္ ဖရန္းစစ္ က 
မိသားစု အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မိဘ 
မ်ားကို အေရးတႀကီး ေဆာ္ၾသလိုက္ပါ 
သည္။ “မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္ အနာ 
ဂတ္ႏွင့္ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္အတြက္ စစ္ 

မွန္ေသာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္း” သည္ အေရး 
တႀကီး လိုအပ္ပါသည္။ 

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေန 
ထိုင္သူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ ေနရပ္ 
မ်ားသို႔ျပန္ေရာက္ ေနထိုင္ျခင္းသည္ သူ 
တို႔၏ အဓိက ေျခခံက်ေသာ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္
အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ခိုလႈံသူမ်ားကို လက္ခံထားေသာ အီတလီ 
ႏို္င္ငံမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား “သင္တုိ႔၏ ႏွလံုး 
သားကိုဖြင့္ကာ ရက္ေရာ တတ္ျခင္း ေမတၱာ 
ကို ျပပါ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အရာ 
မ်ားကို ေပးကမ္းျပသၾကပါ” ဟု မိန္႔ၾကား 
ခဲ့သည္။ 

အလုပ္သမား ေရးရာႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက “အမ်ား 

ေကာင္းစားေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးအတြက္ 
အလုပ္ရွင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အလုပ္ 
သမားမ်ားကို အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီး 
မေပးလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ 
ျခင္းသည္ ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ထိုအခ်က္သည္ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္ 
အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီး 
အခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကေလး အလုပ္ 
သမားမ်ားကို တိုးပြားေစျခင္း၏ အဓိက 
အေၾကာင္းသည္ မိမိ အေရးကိုသာ အ 
ေလးထား ေဆာင္ရြက္ေသာ တကိုယ္ 
ေကာင္း ဆန္ျခင္း၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ထို႕ေႀကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုး 
သည္ လူ႕ေဘာင္အက်ိဳးျပဳေသာ သေဘာ 
ထားမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစည္းညီညြ
တ္ျခင္းျဖင့္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း 
အၾကား ေရာက္ေနေသာ ကမၻာႀကီးအတြက္ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ရန္ ႀကိဳး 
စားၾကပါစို႔” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးပါ မိသားစုကို ကာကြယ္ပါ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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  ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရး 
ေရစီးေၾကာင္းေပၚတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ 
လွ်က္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ တရား 
မွ်တမႈမရွိျခင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ထုတ္ 
ၾကရန္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက  ေဆြးေႏြး 
အားေပး တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 

 တိုင္းႏိုင္ငံကို အဆက္မျပတ္ ဖ်က္ 
ဆီးေနေသာ မတရားမႈ၏ မေကာင္းျခင္းကို 
ခုခံတိုက္ ထုတ္ရန္ ဝါရင့္ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားက ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ႏိႈး 
ေဆာ္ခဲ့သည္။ 

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ ေတာ္ႀကီး Dirgo 
Rafael Padron Sanchez ကိုယ္ တိုင္က  
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဒုကၡအခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

အၾကား  ႏိုင္ငံတုိးတက္မႈကို ဆုတ္ယုတ္ 
ေစေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို  ေဆြး 
ေႏြးရန္္္္္္္္္ ထိုေတြ႔ဆံုပြဲကို ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ 
ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဂုိဏ္းခ်ဴပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ပါဒရြန္ 
၏ ေဝမွ်ေျပာျပခ်က္အရ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ 
သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အလဲလဲ အကြဲ 
ကြဲႏွင့္ အက်ည္းတန္ လြန္းေၾကာင္း ကို  
“ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရွင္သန္ 
ေနထိုင္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေဝဒနာေတြ 
ခံစားေနခဲ့ရတာပါ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ 
ဇူလႈိုင္လ အတြင္းမွာ  ၁၃၀ ထက္မနည္းေသာ 
လူအရည္အတြက္ဟာ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂ 
ေၾကာင့္ အသက္ ဆံုးရႈံး ခဲ့ရတယ္။ ၁၅၀၀ 
ခန္႔ဒဏ္ရာရၿပီး ေထာင္ေက်ာ္ေသာ အက်ဥ္း 
သားမ်ားဟာ  ဥပေဒမဲ့ အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရပါ 

တယ္။ လတ္တေလာလမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံ 
မွာ မေက်နပ္မႈေတြနဲ႔ တင္းမားေနဆဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။  လူသံုးကုန္ ပစၥည္း မလံုေလာက္ 
တာကို ခံစားခဲ့ ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အစား 
အစာႏွင့္ေဆးဝါးမ်ားကို အလြယ္တကူ မရ 
ယူႏိုင္ျခင္း သာမက ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ 
တိုး၍ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဝယ္ယူ 
သံုးဆြဲ ႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ အေျခအေန အထိ 
ျဖစ္ေနရတယ္။ ”  ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အစည္းအေဝး မက်င္းပမွီ တစ္ 
ရက္ အလိုတြင္ ကာရာကာ့စ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌၊ 
လူတစ္စုသည္ ေစ်းဆိုင္ တံခါးမ်ား ကို 
အၾကမ္းဖက္ ခ်ိဳးဖ်က္ကာ စားစရာမ်ား ရယူ 
ခဲ့ၾကသည္။ ဗင္နီဇြဲလား၏ ျမင္ကြင္းမွာ အ 
က်ည္းတန္ လြန္းခဲ့သည္။ ထိုစိတ္ပ်က္စရာ  
လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား၏ ရလဒ္တစ္ခု 

အျဖစ္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ ယခုႏွစ္ ခရစၥမတ္ 
သည္ ႏိုင္ငံတြင္ ဝမ္းအနည္းရဆံုးေသာ 
ေခတ္သစ္ရဲ႕ သမိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ တြင္က်န္ 
ရစ္ ေတာ့သည္။ 

 အက်ဥ္းသားမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍လည္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ 
ကူမ္နာနား က ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 
မိမိလူစုတို႔၏ က်န္္းမာေရး၊ အစားအစာဖူလႈံ 
ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာေရးစသည္ 
တို႔သာမက ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ ဝိညာဥ္ေရး 
အသက္တာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လႈမႈေရးဘဝ 
တို႔အတြက္ပါ ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ လူ မ 
ဆန္ စြာ ညဥ္းပန္းျပဳမႈျခင္းခံရေသာ  အေျခ 
အေနတြင္ ရွိေနသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား 
အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အနာ 
က်င္ရဆံုးမွာ မိမိတို႔က ထိုအက်ဥ္းသား 
မ်ားကို ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ခြင့္မရျခင္း ပင္ 
ျဖစ္သည္ ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့ 
သည္။ 

 ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ပါဒရြန္က "အ 
သင္းေတာ္အေနႏွင့္ သူ၏ သိုးမ်ားႏွင့္ 
သိုးထိ္န္းမ်ားအတြက္၊ သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား 
ႏွင့္ သူတုိ႔ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေျပာဆို 
ေပးရသည္" ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref:  Vatican Radio

ဗင္နီဇြဲလန္ ဆရာေတာ္မ်ားက တရားမွ်တမႈမရွိျခင္းမ်ား တိုးပြားလာမႈကို 
ဆန္႔က်င္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္း

ေဒါမိနစ္သီလရွင္မ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ အီရတ္ကေလးမ်ား ပညာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
 အိုင္စက္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ တိုက္ 
ခိုက္ မႈေၾကာင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံ မူဆိုးလ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ 
မိုင္ ၂၀ အကြာတြင္ ရွိေသာ  တယ္လယ္ 
စကုဖ္ ေဒသမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ လူေပါင္း 
၆၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပး ခဲ့ရသည္။ သီလ 
ရွင္မ်ားသည္ ထြက္မေျပးဘဲ ေနရန္ ႀကိဳးစား 
ခဲ့ေသာ္လည္း အတတ္ႏိုင္ သည့္အဆံုး 
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

 ၂၀၁၇ ေမလတြင္ မိမိတို႔ ေနရပ္သို႔ 
ျပန္လာခြင့္ ရခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးေနေသာ အိမ္မ်ား 
ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾကရသည္။ 
သီလရွင္မ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၂ နာရီ 
အလုပ္လုပ္ကာ သူတို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားကို 
ျပန္လည္ မြမ္းမံခဲ့ၾကရသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
သူတို႔၏ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား မြမ္းမံၿပီး 
ျဖစ္သျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ကေလးမ်ား၏ ပညာ 
ေရးကို တာဝန္ယူ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိ 
သည္။ မိဘမ်ားက ေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ 
တည္ ေဆာက္ေနစဥ္ သိလရွင္မ်ားက 
ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ေပးလ်က္ရွိ 
သည္။

 အသက္ ၅၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ စစၥ 
တာ အီလ္ဟမ္ သည္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ 
ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ထို ေက်ာင္း 
၌ ရွိေနၿပီး အေျခအေနအရ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရ 
သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုေဒသသို႔ ျပန္ 
လည္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ား 
အား ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။

 "က်မတို႔ ဘယ္သူမွ ထြက္မသြား 
ခ်င္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အသက္ေဘးျဖစ္ 
လာေတာ့ လြတ္ရာေျပးခဲ့ရပါတယ္။"

"က်မတို႔ျပန္လာတဲ့အခါ အိမ္ေတြ အားလံုး 
နီးပါး ဖ်က္စီးခံထားရတယ္။ ကေလးေတြ 
မွာ ေနစရာမရွိ စာသင္ေက်ာင္းဆိုတာလည္း 
မရွိေတာ့ပါဘူး။ က်မတို႔ ေက်ာင္းေဆာင္ တံ 
ခါးေတြလည္း ႐ိုက္ခ်ိဳးခံထားရၿပီး ပစၥည္း 
ေတြလည္း အကုန္ယူသြားၾကတယ္။"

"အိုင္အက္စ္ေတြ မတိုက္ခင္က ေက်ာင္းမွာ 
သီလရွင္ ငါးပါးရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ ႏွစ္ပါး 
ပဲက်န္တယ္။ မၾကာခင္ သီလရွင္ အသစ္ 
ေတြ ေရာက္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"

 စစၥတာ ႏွစ္ပါတည္းသာ ရွိေသာ္ 

ျငား ပညာ သင္ၾကားေရးကို ထိေရာက္ 
ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 
ေက်ာင္းတြင္ အသက္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ထိ 
အတြက္ မူႀကိဳဖြင့္ထားေပးသည္။ မနက္ပိုင္း 
တြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ ကေလးမ်ား 
အား စာသင္ၾကားၿပီး ေန႔လည္ ပိုင္းတြင္ ၁၂ 
ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ၾကား 
ေပးလ်က္ရွိသည္။

 စစၥတာမ်ားသည္ စာသင္သည့္ 

လုပ္ငန္းအျပင္ မိသားစုမ်ားထံ အလည္အ 
ပတ္သြားျခင္း ကေလးမ်ားအား ဘုရား 
စကား သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိသည္။

 အိုက္အက္စ္ အစြန္းေရာက္တို႔ 
သည္ အိပ္ေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဘုရား 
ေက်ာင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ဖ်က္စီးပစ္ခဲ့ၾကၿပီး 
ယခုခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ဆဲ 
ျဖစ္သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု
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ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ျပန္ေပးဆြဲခံ စစၥတာ ၆ ပါး ဘယ္ေရာက္ေန
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ 
ရက္ေန႔တြင္ သစၥာဆိုထားၿပီးေသာ စစၥတာ 
၃ ပါးႏွင့္ ေနာဗစ္ ၃ ပါးတို႔ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ 
တြင္ အမည္မသိ ေသနတ္သမားမ်ား၏ ျပန္ 
ေပးဆြဲျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို သီလရွင္မ်ားအား 
ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းကို ပိုမို အားစိုက္ထုတ္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
အာလ္ဖရက္ မာတင္က အစိုးရအားေတာင္း 
ဆို လိုက္သည္။

 ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ 
ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ "လံုၿခံဳေရး 
အဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႔ အခု လုပ္ေနတာထက္ 
ပိုၿပီး အားစိုက္လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ စစၥတာ 
ေတြကို အျမန္ျပန္ေတြ႕ႏိုင္မယ္လို႔ က်ေနာ္ 
တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 "ဒီေန႔ဆုိရင္ သူတို႔ ျပန္ေပးဆြဲခံ 
ရတာ ၄၈ ရက္ရွိပါၿပီ။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ စိုး 
ရိမ္ရတဲ့ အေနအထားပါ။ အထူးသျဖင့္ 

သူတို႕က အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။" 
ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မေတာ္မတရား လုပ္ 
ခံရသည္ကို သတင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ 
ဖတ္႐ႈရသည္။ စစၥတာမ်ားအား မည္သည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္ေပးဆြဲသြားသည္ကို 
ယခုထိ မသိရေသးေပ။ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားတြင္ 
ခရစ္ယာန္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ 
လာေနသည္မွာ သိသာလာသည္။

 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဟဒ္အဖြဲ႕ ဘို 
ကိုဟာရမ္ လက္နက္ကိုင္မ်ားက ေက်ာင္း 
သူ ၂၇၆ ေယာက္အား ျပန္ေပးဆြဲ သြားခဲ့ 
သည္။

 ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွလည္း ဒီဇင္ 
ဘာက စစၥတာမ်ားအား အျမန္လႊတ္ေပး 
ပါရန္ စာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ ကာ ေတာင္း 
ဆိုခဲ့သည္။

 ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္  က 
လည္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဤ 
စစၥတာမ်ားႏွင့္ အျခား ျပန္ေပးဆြဲထားခံရ 

ေသာ ဓါးစာခံမ်ားအတြက္ အထူး ဆု 
ေတာင္း ေပးခဲ့သည္။
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သြားၾကားထိုးတံ ၃၆၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စိန္ပီတာ ဗိမာန္ေတာ္ပံုတူ တည္ေဆာက္
ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံမွ အသက္ ၅၉ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလး 
၅ ေယာက္အေဖ အာလ္ဘတ္တို အန္ေတာ္နီယို ခ႐ုဇ္ 
ဆယ္နာ သည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ကပင္ သြား 
ၾကား ထုိးတံမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားေသာ အေဆက္အဦးမ်ား 
၏ ပံုစံေလးမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထို 
အေဆာက္အဦးမ်ားသို႔ သူတခါမွ် မေရာက္ဖူးပါဟု 
ဆိုသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆုမ်ားစြာ 
ရရွိခဲ့ဖူးသည္။
သြားၾကားထိုးတံမ်ားႏွင့္အတူ သူအသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္း 
မ်ားမွာ လက္သည္းညႇပ္တစ္ခု ႏွင့္ သစ္သားကပ္ေကာ္ 
တို႔ျဖစ္သည္။
 စိန္ပီတာ ဗိမာန္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၇ ၾကာ လုပ္ 
ခဲ့ရသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၅ နာရီ အခ်ိန္ယူခဲ့ၿပီး စေန 
တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ တေနကုန္အခ်ိန္ယူခဲ့သည္။ 
သြားထိုးတံေပါင္း ၃၆၀၀၀ ရွိသျဖင့္ တေခ်ာင္းခ်င္း စီ 
လုိက္ပါက ၆ ေပ x ၄ ေပ ဧရိယာရွိသည္။
 ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လာ 
ေရာက္မည္ဟု သတင္းရသည္ႏွင့္ စိန္ပီတာ ဗိမာန္ 
ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း စတင္ခဲ့သည္ဟု ခ႐ုဇ္က 
ေျပာျပခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ကိုလံဘီယာသို႔ 
သြားေရာက္ခဲ့သည္။
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ခရီးစဥ္ရက္အနည္းငယ္အလို ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ဘုရားေက်ာင္း 
သံုးေက်ာင္း မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ အတိုက္ခိုက္ခံရ

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုး သိုးထိန္း 
ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ၂၁ ရက္ 
အထိ ပီ႐ူးႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံသုိ႔ သြား 
ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္အ 
တြင္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမည့္သူမ်ား ရွိလိမ့္ 
မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ မထား 
ေၾကာင္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ဗံုးျဖင့္ 
တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စန္တီ ယာဂိုၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ 
ဘုရား ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္း၏ အဝင္ တံခါး 
မီးစြဲေလာင္ျခင္း ျပတင္းေပါက္မ်ား ကြဲ 
ေက်ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိခိုက္ ဒဏ္ 
ရာ ရ ရွိမႈမ်ား မျဖစ္ခဲ့ေပ။ 

 "ေနာက္ဗံုးတစ္လံုးက ပုပ္ ရဟန္း 
မင္းႀကီးရဲ႕ သကၤန္းထဲမွာ ကြဲလိမ့္မယ္" ဟု 
ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည့္ လက္ကမ္း စာေစာင္ 

မ်ားလည္း ဗံုးကြဲသည့္ ေနရာ အနီးတြင္ 
ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ဘုရားေက်ာင္းမ်ား 
တြင္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္ 
အား ဆန္႔က်င္ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္ 
မ်ား ျဖန္႔ေဝေနသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

 တာဝန္မွ အနားယူေတာ့မည့္ သမၼ 
တ မီရွဲလ္ က "ဘယ္အဖြဲ႕ကလုပ္တာလဲ 
ဆိုတာမသိႏိုင္တာ ထူးဆန္းပါတယ္" ဟု 
မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ "ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ 
သူတို႔ သေဘာထားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 
ထုတ္ေဖၚလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္း 
ခ်မ္းနဲ႔ နည္းလမ္းမွန္မွန္ လုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါ 
တယ္။" ဟု ဆႏၵျပမည့္သူမ်ားအား ရည္ 
ၫႊန္းကာ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာ 
ခဲ့သည္။ 

 ခ်ီလီႏိုင္ငံသို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔ 
တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ 
သို႔ ခရီးဆက္မည္ျဖစ္သည္။ 

ခ်ီလီႏိုင္ငံ ဆန္တီယာဂိုၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး
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ၾသစေၾတးလ် ကက္သလစ္ လူငယ္ပြဲေတာ္

 ၂၀၁၇ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္မွ ၉ 
ရက္ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၾသစေၾတး 
လ် ကက္သလစ္လူငယ္ပြဲေတာ္သို႔ လူငယ္ 
မ်ားစြာ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ လူ 
ငယ္ ေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ပါဝင္ေသာ ဤ 
ပြဲေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ လူငယ္မ်ား 
ေန႔ပြဲေတာ္ ၿပီးလွ်င္ ၾသစေၾတးလ် ကက္ 
သလစ္ အသင္းေတာ္တြင္ ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္သူ အမ်ားဆံုးအခမ္းးအနား တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။

 ဤ အခမ္းအနားသည္ ၾသစေၾတး 
လ် ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြက္ 
လူငယ္မ်ားႏွစ္ကို စတင္သည့္ အခမ္းအနား 
လည္းျဖစ္သည္။ ဤပြဲေတာ္မွ စၿပီး ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္အထိကို လူငယ္ 
မ်ားႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဤႏွစ္ကို 
တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ၾကရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ 
ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ႀကီး 
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕၏ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဒဲန္နစ္ဟတ္ က 
လူငယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

 ပြဲေတာ္၏ အခမ္းအနား အေတာ္ 
မ်ားမ်ား ကို ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ အိုလံပစ္ ကြင္းတြင္ 

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုကြင္းတြင္ လူငယ္ 
မ်ားသည္ မစၧားတရားနာယူျခင္း၊ အလုပ္႐ံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အလိုက္ 
ယံုၾကည္ျခင္းကို ေဝမွ်ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
ဆိုရွယ္ဂိမ္းကစားျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
သည္။ 

 ပြဲေတာ္၏ ေနာက္ဆံုး ရက္တြင္ 
ဆစ္ ဒနီၿမိဳ႕အတြင္း ဘုရားဖူးသြားၾကျခင္းက 
လူငယ္ မ်ား စိတ္ဝင္စားဆံုးျဖစ္သည္။ ဆစ္ 
ဒနီၿမိဳ႕သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အႀကီး 
ဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ထိုၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ဘုရား 
ေက်ာင္းမ်ားအား အဖြဲ႕လိုက္ လွည့္လည္ 
ကာ ဘုရားဖူးၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အပိတ္ 
မစၧားတရားႏွင့္ ပေဒသာေဖ်ာ္ေျဖေရး ျပဳ 
လုပ္မည့္ ႐ိြဳင္ရယ္ ႐ုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္တြင္ စု 
႐ံုးခဲ့ၾကသည္။

  Praise and Worship အခမ္း 
အနားကို သံုးနာရီၾကာျပဳလုပ္ၿပီး မစၧားတရား 
ဆက္လက္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ မစၧားတရား 

ေတာ္ျမတ္ကို ဆစ္ဒနီ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဖစ္ရွားက ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ ခဲ့ 
သည္။ ၾသဝါဒတြင္ လူငယ္မ်ားအား မ 
ေကာင္းမႈ အေမွာင္ကို တိုက္ထုတ္ကာ 
သတင္းေကာင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို 
ေၾကျငာေဟာေျပာၾကရန္၊ ေခတ္အခ်ိန္အခါ 
အလိုက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေကာင္းမႈမ်ား 
ကို ရင္ဆိုင္ တိုက္ဖ်က္ေသာ သူရဲေကာင္း 
မ်ား ျဖစ္လာၾကရန္ ရွင္ေယာဟန္ ဘတၱစၥ 
တားႏွင့္  မယ္ေတာ္တို႔အား နမူနာထားကား 
အားေပးဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

 Ref: CNA

မာရာဝီၿမိဳ႕ ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ဆရာေတာ္ဘုရား ျပန္ဝင္ျခင္း

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ 
ေတာင္ပိုင္း မာရာဝိၿမိဳ႕ကို အစၥလာမ္ စစ္ 
ေသြားၾကြမ်ားက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ 
သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

 အၾကမ္းဖက္သမားတို႔သည္ ၿမိဳ႕ 
ကို ဖ်က္စီးခဲ့ၿပီး ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း 
အတြင္းရွိဆင္းတုမ်ားအား ႐ိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္စီး 
ေနသည့္ ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ားလည္း အင္တာနက္ 

တြင္ပ်ံႏွံ႔ခဲ့သည္။

 သမၼတ ဒူတာေတး က အၾကမ္း 
ဖက္သမားမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ 
တိုက္ခိုက္ကာ ၅ လအၾကာ ေအာက္တို 
ဘာလတြင္ မာရာဝီၿမိဳ႕ တိုက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ 
စြာ ၿပီးဆံုး ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
တိုက္ပြဲအတြင္း လူေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ 
အသက္ဆံုး႐ံုးခဲ့သည္ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္း 
ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ေလးမွာ ေလ 
ေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေၾကမြခဲ့ 
ရသည္။

 ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ဆရာေတာ္ အက္ဒြင္းေဒလာပဲညာ သည္ 
စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ပထ 
မ ဦးဆံုး အႀကိမ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

"ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ ျမင္ကြင္းက တကယ္ကို 
ေၾကကြဲဖို႔ ေကာင္းပါတယ္" ဟု ဆရာေတာ္ 
က ေၾကကြဲစြာ ေျပာျပခဲ့သည္။ "က်ေနာ္တို႕ 
ကတည္ေဆာက္ခဲ့တယ္၊ အခုအားလံုး ပ်က္ 
စီးသြားၿပီ၊ စိုက္ခဲ့တဲ့ သစ္ပင္ေလးေတြ 

ေတာင္ က်ည္ဆံရာေတြ စက္ေသနတ္ ေတြ 
ရဲ႕ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ဝမ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းလွ 
ပါတယ္။"

 "ပ်က္သြားတဲ့ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္း 
ႀကီး ျပန္ေဆာက္တာထက္ ပ်က္သြားတဲ့ 
လူအသိုင္း အဝိုင္းကို ျပန္ေဆာက္ေရးကို 
ဦးစားေပးခ်င္ ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္နဲ႔ မြတ္ဆ 
လင္ေတြ အၾကားက ပ်က္စီးသြားတဲ့ ယံု 
ၾကည္မႈ ကို ျပန္ေဆာက္ရမယ္။ ကိုးကြယ္ရာ 
ဘာသာ ေတြအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း 
ကို ျပန္တည္ေဆာက္ေရးက ပိုၿပီး ႀကီးမားတဲ့ 
စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။"

 ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး အ 
တြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီသူမ်ားထဲတြင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္အတူ သာ 
မန္ဘာသာဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ လုပ္ 
အားေပးလူငယ္မ်ားထဲတြင္ အမ်ားပိုင္းမွာ 
မာလဝီၿမိဳ႕ခံ မြတ္ဆလင္ လူငယ္မ်ားက 
အမ်ားပိုင္းျဖစ္ေနသည္။
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ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ၏လူမ်ိဳးေတာ္ကို အေစခံျခင္း၌ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ ကက္သလစ္လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္းဘဝသက္တာကို ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္၊ ဆန္းသစ္ကာ ေလးနက္ေစျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အေစခံတတ္ေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္

အေသးစိတ္ရည္ရြယ္ခ်က္ (Specific Objectives)

	သာသနာအသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို (၆)ရက္တာ ဆုံစည္းေပးႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ စည္းလံုးမႈ၊ ေမတၲာ တရား၊ မွ်ေဝခံစားမႈမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းၾကား၌ 
တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္။

	မတူကြဲျပားသည့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားတတ္ၿပီး အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႕ေသာ အခါတြင္လည္း ဘုရား၏ မိသားစုႀကီးပမာ ေနႏိုင္ရန္။ 
(DIP)

	လူငယ္ေမာင္မယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘဝခရီးလမ္း၌ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မူျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္း စစ္၊ ဆန္းသစ္ကာ ေလးနက္စြာျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ 
ေပွ်ာ္ရႊင္စြာ အေစခံတတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳး ေတာ္မ်ား ျဖစ္လာၾကေစရန္။

	လူငယ္ေမာင္မယ္တို႔သည္ အသင္းေတာ္အတြက္၊ လူ႕အသုိင္းအဝိုင္းအတြက္ ဆက္ကပ္လူငယ္မ်ားျဖစ္ လာၾကၿပီး အမွန္တရားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို 
ျမတ္ႏိုးေသာ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ေမြးထုတ္ ေပးႏိုင္ရန္။ 

	ယေန႔ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ လူမႈျပႆနာမ်ားကို အတူတ ကြ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း 
စည္းလံုးညီညြတ္စြာ စုေပါင္းေျဖရွင္းတတ္ေသာ အသိ တရားမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာၿပီး ခ်စ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားလႊမ္းမိုးသည့္ ကမၻာသစ္ကို 
တည္ေဆာက္မည့္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္။

	ဘုရားရွင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကို ေဝမွ်ရာ၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အက်င့္သက္ေသအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အသင္းေတာ္၏ သာသနာျပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈအားေကာင္းလာရန္။ (Youth Congress)

အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား 

ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတာ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္လူငယ္မ်ား စုေပါင္းဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတာ္ 
လူငယ္ပြဲေတာ္မ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

• ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား စုေပါင္းဝတ္ေစာင့္ျခင္း 
ႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတာ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ သာသနာ 
တစ္ခုစီတြင္ အလွည့္က် ျပဳလုပ္ေနပါသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ 
နယ္ေျမ၊ ဓေလ့ရိုးရာ၊ ဗဟုသုတရယူရန္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳဖလွယ္ခြင့္ 
ပိုမိုရရွိခဲ့သည္။

• အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ Resource Person မ်ား ကို 
ဖိတ္ေခၚႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးက႑ အျပင္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ 
မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ပညာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ပညာရပ္မ်ား ကို လူငယ္မ်ားသတိထားရွိလာၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာ 
သင္ယူလိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။

• အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္မည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ ရိုးရာ 
ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ 
ကိုယ္လက္ၾကံ႕ခိုင္ေရး စသည္တို႔ကို တန္ဖိုးထားေလ့က်င့္တတ္ရန္ 
ထူးထူး ျခားျခား အစီးအစဥ္မ်ားျဖင့္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ ဗဟိုရံုးမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ကမၻာ႔လူငယ္မ်ားပြဲေတာ္ႏွင့္ အာရွလူငယ္မ်ားပြဲေတာ္အတြက္ ပါဝင္ 
ႏိုင္ရန္ သာသနာအသီးသီးရွိ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ 
ပါဝင္ ေစခဲ့သည္။ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ေခတ္ႏွင့္အညီ 
အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးသင္တန္းမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

• အခက္အခဲမ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တက္ၾကြစြာ 
ပါဝင္ ဦးေဆာင္မႈမ်ား၊ ရဟန္း သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ 
ဆုေတာင္းေမတၲာႏွင့္အဘက္ဘက္မွ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအားျဖင့္ က်င္းပ 
ၿပီးစီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ လူငယ္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ 
လူငယ္အင္အားတိုး၍ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ႏိုင္ ခဲ့သည္။

• ထုိ႔ျပင္ သာသနာအသီးသီးမွ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ား၊ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ 
မ်ားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ႏွင့္လက္တြဲၿပီး 
သာသနာေတာ္အတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပို၍လက္ေတြ႕က်က် 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

NCYC VIIIအ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
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အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁) ၂၄ ရက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 22

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား သတိတရ ရွိေနျခင္း

ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ အဓိပၸာယ္ ျပည့္ဝေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ သေကၤတ ၇ ခ်က္

(၁) ပုပ္ဖရန္စစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကား အျပာေရာင္

ပုပ္ဖရန္စစ္ စီးနင္း အသံုးျပဳမည္ဆုိလွ်င္ သူ႔အတြက္ ကား လွဴဒါန္းလုိေသာ 
ခ်မ္းသာေသာ အလွဴရွင္မ်ားက ေနာက္ဆံုးေပၚ ကား အေကာင္းစားမ်ားအား 
ဝယ္ေပးရန္ အသင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသုိ႔ 
ဆုိက္ေရာက္သည့္ ၂၇ ရက္ေန႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ VIP ေပါက္မွ စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္ႀကီးသို႔ သြားသည့္ 
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လူအမ်ားက ကားျမင့္ျမင့္ ကားအေကာင္းစားျဖင့္ 
လာေရာက္မည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းသက္သာသည့္ Mark-II မက္တူး 
အျပာ ေရာင္ကိုသာ ပုပ္ဖရန္စစ္၏ အဖြဲ႕က ပုပ္ဖရန္စစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ 
အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂) ပုပ္ဖရန္စစ္ က်ိဳကၠဆံကြင္း လူထု မစာၦး ဝတ္ျပဳျခင္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ လက္ကုိင္ လက္ဝါးကားတုိင္

ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ၂၉ ရက္ေန႔ ႏို္ဝင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်ိဳကၠဆံကြင္း၌ လူထု မစာၦးတရားကုိ 
မနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထုိမစာၦးတရားတြင္ အသံုုုးျပဳသည့္ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
လက္ကိုင္ လက္ဝါးကားတုိင္သည္ ျမစ္ႀကီးနားမွ ယူေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဖာသာရ္ စိုးႏုိင္၏ အဆုိအရ 
ပုပ္ဖရန္စစ္ အသံုးျပဳသည့္ လက္ဝါးကားတုိင္အား ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ စခန္းမွ 
ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
တသားတည္းရွိသည္ဟူေသာ အနက္အဓိပၸာယ္အျဖစ္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ထုိလက္ဝါးကားတုိင္ကုိ ဝတ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

(၃) ပုပ္ဖရန္စစ္ လူထုေတြ႕ဆံု ႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ကားအျဖဴ

ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ေဘးကင္း 
လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ပိုမုိ ခန္႔ညား၍ လံုျခံဳေရး ပုိေကာင္းေသာ ကားအျဖဴကုိ 
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အသင့္အတင့္သာ ျပင္ဆင္ထားသည့္ Pope mobile ကုိသာ 
အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ကားကိုလည္း က်ည္ကာ မွန္လံုးဝ မသံုးဘဲ သာမန္ မွန္ အၾကည္ကိုသာ 
အသံုးျပဳရန္ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္ရသည္ဟု ျပင္ဆင္ေပးသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

(၄) ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုသည့္ အခိုက္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ အသံုးအႏႈန္း

ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေျပာၾကား 
သည့္ အခိုက္တြင္ “ဆရာေတာ္ဘုရား” ႏွင့္ “တပည့္ေတာ္” ဟု ေလးစားသမႈ 
ျပသသည့္ အသံုးအႏႈန္းအား သံုးႏႈန္းခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ 
လြန္စြာ အားရေက်နပ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ လြန္စြာ ေလးစား 
အတုယူခဲ့ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

Lawrence Jangma Mung Song
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(၅) ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ ဖိနပ္ခၽြတ္ျခင္း

ပုပ္ဖရန္စစ္အေနျဖင့္ ဖိနပ္ခၽြတ္ရန္ မလုိဟု အိမ္ရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ 
ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ဖိနပ္ခၽြတ္၍ ဗုဒၶဘာသာ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအား ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း 
ပါရမီ ႀကီးမားမႈအား အမ်ား အတုယူ ေလးစားအားက်မိေလသည္။

(၆) ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ လူငယ္မစာၦးအၿပီးတြင္ လံုျခံဳေရးက ဟန္႔တားသည့္ 
ၾကားက  လူငယ္အုပ္အတြင္း သြားလာကာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ျခင္း

လူငယ္ မစာၦးအၿပီးတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ကာဒီနယ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေထာက္တုိ႔ျဖင့္ သကၤန္းလဲသည့္ အခန္းသို႔ 
ျပန္ထြက္သြားရန္သာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ လူငယ္မ်ားအား 
ခ်စ္သည္။ သူသည္ လူထုအား ခ်စ္သည္။ ယံုၾကည္သူတုိ႔အား ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတုိ႔ျဖင့္ အားေပးလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ စိန္ေမရီ 
ကက္သီျဒယ္အတြင္း ေလွ်ာက္လမ္း အလယ္တစ္ေလွ်ာက္ ဘယ္ညာတြင္ 
ရွိေနသည့္ လူငယ္မ်ားအား အခ်ိန္ယူကာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခ့ဲသည္။ အလြန္အမင္း 
အမွတ္ရစရာအျဖစ္ လူငယ္မ်ား ရင္ထဲတြင္ တစ္သက္စြဲ က်န္ေနေတာ့မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

(၇) ျမန္မာစကား အနည္းငယ္ ေျပာၾကားသည့္ ပုပ္ဖရန္စစ္

ပုပ္ဖရန္စစ္သည္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ မိန္႔ခြန္းအစတြင္ 
မဂၤလာပါဟု ႏႈတ္ဆက္သံုးႏႈန္းခဲ့သလုိ လူငယ္မစာၦးတြင္လည္း “ျမန္မာျပည္ကို 
ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ၊”ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။ အခက္အခဲရွိေသာ္လည္း 
ျမန္မာဘာသာစကားအား ႀကိဳးပမ္းေျပာဆုိသံုးႏႈန္းလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ 
ပုပ္ဖရန္စစ္အား ပိုမို ႏွစ္သက္ခဲ့သည္။ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ ခရိးစဥ္အေပၚ မိမိတို႔၏ ခံစားခ်က္ အေတြးအျမင္မ်ားကို CBCM Herald သို႔ ေရးသား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္
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၁၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေညာင္ေလးပင္ 
လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ 
အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္မွ ၁၁ ရက္ 
အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဝတ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို 

အတြင္း စာမ်က္ႏွာ (၂၃) တြင္ ဖတ္႐ႈ 
ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

မယ္ေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳေသာ 
သားသမီးအေပါင္း ေဘးရန္ကင္းကြာ 

စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲ 
ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳကာ 

ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပး 
လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အတြင္း မီဒီယာအား 
အေကာင္းဆံုးအသံုးျပဳကာ အသင္းေတာ၏္ တမန္ေတာလု္ပင္န္းမ်ား 
ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ 
ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ (ဝဲ ပံု)
ထိုအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ကက္သလစ္မီဒီယာေကာင္ 
စီ မွ မစၥ ဆိုဖီ ယာႏူးစ္ ကဦးေဆာင္ၿပီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ 
အသီးသီးမွ လူထု ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ေရဒီယို 
ဗယ္ရီတာ့စ္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ တင္ျပကာ အတည္ျပဳ 
ခ်က္ ရယူကာ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

အထိမ္းအမွတ္ ေန႔မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ အထူး သတိရ ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔

Bishop Lucius Hre Kung
ဟားခါးသာသနာ

Bishop Peter Hla
ဖယ္ခံုသာသနာ

Bishop Philip Za Hawng
လား႐ိႈးသာသနာ

ေမြးေန႔ရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

၁၅ ဇန္နဝါရီ ၁၉၅၂ ၁၂ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၄၅

၂၄ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၅၉     ေမြးေန႕
၂၃ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၈၉     ရဟန္းသိကၡာ
၂  ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၄      ဆရာေတာ္ သိကၡာ

ဆရာေတာ္ႀကီးသိကၡာခံယူျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္

Archbishop Nicolas 
Mang Thang

မႏၲေလးသာသနာ
၁၅ ဇန္နဝါရီ ၁၉၈၉

Bishop Alexander 
Phyone Cho 
ျပည္သာသနာ

၂၇ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၁

ရဟန္း သိကၡာခံယူျခင္း 
ႏွစ္ပတ္လည္

Bishop Felix 
Lian Khen Thang 

ကေလးသာသနာ
၂၄ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၉၀ 
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