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၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃)ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

ငါတို႔သည္ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာ 
ခံျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ  

ေသၾက၍ သၿဂႋဳလ္ျခင္းခံခဲ့ၾက၏။ 
အေၾကာင္းမူကား ခရစ္ေတာ္သည္ 

ေသျခင္းမွ ထေျမာက္သည္နည္းတူ 
ငါတို႔အားလည္း အသစ္ေသာ 
အသက္တာ၌ ေလွ်ာက္လွမ္း 

ၾကေစရန္ ျဖစ္သည္။

ေရာမၾသဝါဒစာ ၆း၄

 လူငယ္မ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေခတ္ကာလ 
အေနအထားအရ လူမႈစီးပြါးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔သည္ လူငယ္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ေန 
ဆဲျဖစ္သည္။ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ တည္ၿငိမ္ေသာ မိသားစု 
ဘဝ တည္ေဆာက္ေရး စသည့္က႑တို႔တြင္ လူငယ္မ်ားအား ကူညီေဖးမေပးဖို႔ လို 
သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ တာဝန္မဲ့ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား၏ ရန္မွ လူငယ္မ်ား 
အား ကာကြယ္ေပးရန္အေရးတႀကီးလိုအပ္သည္။
 ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ရည္မွန္း 
ခ်က္မွာ ယံုၾကည္ျခင္း၌ တည္ၾကည္ခိုင္ၿမဲရန္ ႏွင့္ ဘဝလမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ေခၚေတာ္ 
မူျခင္း အသကတ္တာကို ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ ျဖစ္သည္။
 ဤညီလာခံမွ ျမန္မာျပည္ရွိ လူငယ္ထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ 
အကူအညီေပးႏိုင္ ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းပါသည္။
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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

ပါစကားနက္နဲဘြယ္ရာ

ဒုတိယ ဗာတီကန္ ေကာင္စီ အစည္းအေဝးႀကီးမွ စတင္တာ "ပါစကား နက္နဲဘြယ္ရာ" 
ဆိုေသာ စကားလံုးက သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ပညာရွင္မ်ားအၾကား အလြန္ေရပန္းစားလာခဲ့ 
သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပါစကား နက္နဲဘြယ္ရာဆိုသည္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဒုကၡ 
ေဝဒနာ ခံထမ္းျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တက္ၾကြေတာ္မူျခင္း 
တို႔ကို ရည္ၫႊန္းသည္။ ပါစကားနက္နဲဘြယ္ရာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားသည္ သက္ 
တာအသစ္ကို ရရွိၾကသည္၊ အသင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္တည္လာသည္၊ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားခံစား 
ရရွိေစေသာ အသက္တာကို ရွင္သန္ႏိုင္ၾကသည္၊ တနည္းအားျဖင့္ စကၠရမင္းတူးမ်ားျဖင့္ 
ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကသည္။ ပါစကားနက္နဲဘြယ္ရာကို ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရမင္းတူး ႏွင့္ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးတို႔က ပီျပင္စြာ ပံေဖၚေပးသည္။

"ပါစကား" ဆိုသည့္ စကားလံုး၏ မူရင္းမွာ "ပယ္စပ္ခ္" ဟူသည့္ ဟီဘ႐ူးဘာသာ စကား 
ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ခံရာ အီဂ်စ္ျပည္မွာ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းကို  ႏွစ္စဥ္ ေအာက္ေမ့ က်င္းပေသာ 
ပြဲေတာ္၏ အမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ပါစကားပြဲေတာ္သည္ လြတ္ေျမာက္ 
ျခင္း၏ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အသက္တာ အသစ္ကို ရရွိၾကသည့္ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။

တခ်ိန္က "ပါစကား" ပြဲေတာ္သည္ ေဆာင္းတြင္းကာလ၏ ေအးခဲမႈေအာက္တြင္ ေသဆံုး 
ေနခဲ့ရေသာ ကမၻာေျမႀကီး ျပန္လည္ရွင္သန္လာသည့္ ေႏြဦးေပါက္ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ 
ေဆာင္းတြင္း တေလွ်ာက္လံုး ဆီးႏွင္းမ်ားေအာက္တြင္ ကမၻာေျမႀကီးသည္ သစ္ပင္ပန္းပင္ 
ကင္းမဲ့ေနခဲ့ရသည္။ ေႏြဦးေပါက္တြင္ ေသေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေေသာ သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္ 
သစ္ရြက္မ်ား စိမ္းလန္းလာသည္၊ ျမက္ပင္ငယ္မ်ားအၾကား ေရာင္စံုပန္မ်ား စိမ္းလန္း ပြင့္ 
ဖူးလာၾကသည္။ အသက္ကင္းမဲ့ေနေသာ ကမၻာႀကီးသည္ ျပန္လည္ႏိုးထလာသည္။

ကယ္တင္ျခင္း သမိုင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါစကား နက္နဲဘြယ္ရာျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း 
သည္ အျမင့္မားဆံုး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ "ေသျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ေတာ္မူသည္၊ ရွင္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာအား ျပန္လည္ရယူေပးေတာ္မူသည္" သို႔ေသာ္ ပါစကား နက္နဲ 
ဘြယ္ရာသည္ ခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌သာ ကန္႔သတ္ထား၍ မရပါ။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္းသည္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။ ပါစကား ျဖစ္စဥ္တို႔သည္ အထြဋ္အထိပ္ ျဖစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း ထို ျဖစ္စဥ္သို႔ 
ေရာက္ရွိရန္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရေသာ ကာလရွိသည္။ ပါစကား ျဖစ္စဥ္ၿပီးေသာအခါ 
တြင္လည္း ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ပါစကားနက္နဲဘြယ္ရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ရွင္သန္ျဖတ္သန္းေနရေသာ ခရစ္ယာန္ဘဝ 
သက္တာ ျဖစ္သလို၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ ခရစ္အသက္တာအား သစၥာတည္ၾကည္စြာ ေနထိုင္မည္ဆိုပါက ေဝဒနာ ခံစား 
ရသည္မွာ အသိပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္ရသည္၊ စြန္႔လႊတ္ရသည္၊ နာက်င္ရ 
သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒနာတို႔တြင္ အသက္တာကို ပိုမိုစံုလင္ေစေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား 
လည္း အစဥ္ ဒြန္တြဲလ်က္ ပါဝင္ပါသည္။

ေျဖင့္မတ္ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာအတြက္ ပါစကား နက္နဲဘြယ္ရာ 
က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား လမ္းျပဦးေဆာင္ေနသည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ေလာကႀကီး 
အတြင္း ရွင္သန္ေနထိုင္ေနေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေလာကႀကီးအတြင္းရွိ မေကာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
မၿငိစြန္းေစရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ မိမိကိုယ္ကို ၿခိဳးၿခံခ်ဳပ္တည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရေသာ 
ခရစ္သက္တာ၏ ေဝဒနာတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေန 
သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာသည္ ပါစကားျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ျဖတ္သန္္းသြားေနရေသာ အသက္တာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေမွာင္မွ အ 
လင္းသို႔၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသို႔၊ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမွ ရွင္သန္ျခင္း 
သို႔၊ ကြဲလြင့္ျခင္းမွ စုစည္းျခင္းသို႔ ျဖတ္သန္းသြားေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ခရစ္အသက္တာ 
ခရစ္ယာန္ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းစဥ္သည္ "ခရစ္ေတာ္သခင္ အေသခံေတာ္မူၿပီ၊ ခရစ္ေတာ္ 
သခင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူသည္၊ ခရစ္ေတာ္သခင္ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ တဖန္ ၾကြ 
လာေတာ္မူမည္" ဆိုသည့္ ေတးကို က်ဴးရင့္ရင္း ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပါစကားကာလ၏ ေန႔ရက္မ်ားကို အနက္အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ က်င္းပၾကရင္း ခရစ္ယာန္ အ 
သက္တာကို ရွင္သန္ရန္ ခြန္အားမ်ား ရရွိႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေသာ 
ကယ္တင္ျခင္းသမိုင္း၏ အထြဋ္အထိပ္ေန႔ရက္ႀကီးမ်ားတြင္ 

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား၌ ပါဝင္က်င္းပရင္း 
ခရစ္ယာန္အသက္တာအတြက္ ခြန္အားမ်ား ရယူၾကပါစို႔။

မတ္လ ၂၅ ရက္  ေမတၱာပန္းတနဂၤေႏြေန႔ (ခရစ္ေတာ္သခင္ 

   ေဂ်႐ုဇလင္ၿမိဳ႕ အတြင္းသို႔ တခမ္းတနား ၾကြဝင္ျခင္း)

   ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ 
မတ္လ ၂၉ ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔ႀကီး (ေနာက္ဆံုးညစာ စားပြဲ)
   ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူး ႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာ 
   စကၠရမင္းတို႔ကို တည္ေထာင္ေတာ္မူသည့္ေန႔
မတ္လ ၃၀ ရက္ ေသာၾကာေန႔ႀကီး (ဒုကၡစရိယာက်င့္ခံ၍ အေသခံျခင္း)

   အသားေရွာင္ ဝါေရွာင္ရမည့္ ေန႔

   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပစ္အမွားမ်ားအတြက္ေနာင္တယူျခင္း 

     ဒဏ္ဆပ္ေျဖျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာေန႔

မတ္လ ၃၁ ရက္ စေနေန႔ႀကီး (တရက္တာလံုးတြင္ တိတ္ဆိတ္   

   ၿငိမ္သက္စြာ ေန၍ ခရစ္ေတာ္၏ ေသျခင္းအေၾကာင္း  

   ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ရန္)

   * ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ျခင္းကို ခမ္းနားစြာက်င္းပေသာ 

   ညအခ်ိန္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း*

ဧၿပီလ ၁ ရက္  ပါစကားပြဲေတာ္ေန႔ႀကီး



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္၏ဗုဒၶဟူးေန႔လူထုပရိသတ္အားသြန္သင္ခ်က္

မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ျခင္းကို အႏွစ္သာရရွိရွိ က်င္းပပူေဇာ္ျခင္း

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဝတ္ျပဳျခင္း

 အဖြင့္နိဒါန္းေတာ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
ဝတ္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကို ေထာက္႐ႈသြားၾကပါမယ္။ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ကို နာယူတဲ့အခါမွာ ဘုရားသခင္ေဆာင္ရြက္ 
ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ခပ္သိမ္းေသာအမႈေတြ၊ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲ အမႈအရာေတြအားလံုးကို ႏွလံုး 
သြင္းၾကရပါတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈတဲ့အခါမွာ 
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္က လူသားေတြဆီကို စကားေျပာ 
လာတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္မွာ 
ကိန္းဝပ္ေနတာမုိ႔ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဆိုတာရပ္တန္႔ ေသဆံုး 
ေနတဲ့ စကားတစ္ခုမဟုတ္ဘဲရွင္သန္ေနတဲ့ အသက္ေပး 
စကားျဖစ္လာပါတယ္။ 

 အသက္ေပးတဲ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈၾကား 
နာ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ နားေထာင္သူပရိတ္သတ္က စကားေတြ 
ေျပာလုိ္က္၊ ဟုိေငးဒီေငး ျပင္ပအရာေတြကို အာ႐ုံေရာက္ေန 
လုိ႔ ျဖစ္ပါ႔မလား။ အဲ့ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္ကိုနားေထာင္ရာမေရာက္ပါဘူး။ က်မ္းစာ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္ကို ဖတ္႐ႈေနတဲ့အခါမွာ ႏွလုံးသားေတြ ဖြင့္ၿပီးေတာ့ 
နားေထာင္ရပါမယ္။ ဘုရားသခင္ကုိယ္တုိင္ စကားေျပာေန 
တာေလ။ ဒါကို ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔က နားမေထာင္ဘဲ တျခား အ 
ေၾကာင္းအရာေတြ စဥ္းစားေနမွာလား။ ဖတ္႐ႈတဲ့အခ်ိန္တုိင္း 
မွာ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္က ေပလႊာေပၚက အကၡရာသက္သက္ 
မဟုတ္ ေတာ့ဘဲစကားေျပာေနတဲ့ အသက္ဝင္ေနတဲ့ 
ႏႈတ္ကပါတ္ ေတာ္ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကို သတိျပဳဖုိ႔လုိပါ 
တယ္။ က်မ္းစာကုိ ဖတ္႐ႈသူကေနတဆင့္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွလံုး 
သား နဲ႔ နားေထာင္သူပရိတ္သတ္ကို ဘုရားရွင္က စကား 
ေျပာလာတယ္။ တခါတရံ ေမးခြန္းေတြေမးၿပီး ဖိတ္ေခၚေနပါ 
တယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက က်မ္းျပဳသူ 
ပုဂၢိဳလ္ကို က်မ္းစာေရးဖုိ႔ အလင္းေပးလံႈ႕ေဆာ္ပါတယ္။ 
က်မ္းျပဳ ပုဂၢိဳလ္က အတြင္းႏွလံုးသားရဲ႕ ေစ့ေဆာ္ခံရမႈကို 
စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ခ်ေရးခဲ့တယ္။ ဖတ္႐ႈတဲ့သူေတြဖက္က 
လည္း စိတ္ႏွလံုးသားကိုဖြင့္ ၿပီးႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ဝင္ 
ေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳဆုိဖို႔လုိပါတယ္။ ဘုရားက ေျပာတယ္။ လူက 
နားေထာင္တယ္။ ဒါဟာသိပ္ကို အေရးႀကီးတယ္။ တခါတ 
ေလ က်မ္းစာေတြက ဘာကိုဆုိလုိတာလဲဆုိတာ အျပည့္ဝ 
နားမလည္ႏုိင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားရဲ႕ 
စကားကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ တိတ္ဆိတ္ စြာနားေထာင္တတ္ဖုိ႔ 
လုိပါတယ္။  

 ဟုတ္တယ္။ နားေထာင္ရမယ္။ လူက အစားအ 
ေသာက္တစ္ခုထဲနဲ႔ အသက္ရွင္တာမဟုတ္ဘူး။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ 
ႏႈတ္ေတာ္ကေန ထြက္က်လာတဲ့ စကားအားျဖင့္လည္း အ 
သက္ရွင္ရတယ္ဆုိတာသခင္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ဆံုးမခဲ့ဖူး 
ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာ ဘဝ 
ကို အားျဖည့္ေပးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ ဝိညာဥ္အစားအစာ တစ္ 
ခုပါ။ ဒီအစားအစာကိုမစၦားတရားအတြင္းရဲ႕ ပထမစားပဲြမွာ 
စားသံုးခြင့္ရပါတယ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ စားပဲြမွာ က်မ္းစာ 
ေတြကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွစ္အလုိက္ အလွည့္က် စား 
သံုးႏုိင္ေအာင္ အသင္းေတာ္က ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ ဝတ္ျပဳ 
ကိုးကြယ္ျခင္းကို ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္၊ တတိယႏွစ္ဆုိၿပီး ၃ 
ႏွစ္ စီမံပိုင္းျခားထားပါတယ္။ ပထမက်မ္းစာ ဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ 
ေထာက္႐ႈရတဲ့ ဆာလံက်မ္းကလည္း အလြန္အေရးပါပါ 
တယ္။ သူ႕ေရွ႕က ဖတ္သြားတဲ့ က်မ္းကိုေထာက္႐ႈႏုိင္ဖုိ႔ ဆာ 
လံက်မ္းက ပံ့ပိုးေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ 
ရင္ေတာ့ ဆာလံက်မ္းေတြကို ေတးသီခ်င္းသံစဥ္ေလးနဲ႔ 
ဧက်ဴးဖုိ႔ အားေပးခ်င္ပါတယ္။ တစ္ပုဒ္လံုးမဟုတ္ေတာင္ 
အလုိ္က္ ေနရာေလးတစ္ခုေတာ့ သံစဥ္ေလးနဲ႔ဆုိရင္ ပိုသင့္ 
ေတာ္ပါ တယ္။ 

 ကြ်ႏု္ပ္သိပါတယ္။  လူေတြက သတင္းအျဖစ္ အ 
ပ်က္ အသစ္တစ္ခုခု ရွိၿပီဆုိရင္ သတင္းစာေတြ ဖတ္ၾက 
တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲ့ဒီသတင္းက လတ္တေလာ 
အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ကေတာ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ပါပဲ။ သတင္းစာနဲ႔ 
မတူဘူး။ သတင္းတစ္ခုကအခ်ိန္တန္ရင္ ေဟာင္းၿပီး ၿပီး 
သြားမွာ။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကေတာ့ အခ်ိန္တုိင္းအတြက္ 
အၿမဲ တမ္းသစ္လြင္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပါေတာ္ 
ဖတ္ရ မယ့္အခ်ိန္မွာ တျခားစာေတြ ခဏေဘးဖယ္ထားပါ။ 
ဘုရားနဲ႔ လူဆက္သြယ္ေနတဲ့ ဒီအခ်ိန္ေလးမွာ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္ကလဲြလုိ႔ တျခားအရာအစားမထုိးပါနဲ႔။ ဒီအျပင့္ ႏႈတ္ 
ကပါတ္ေတာ္ ဖတ္႐ႈရာ က်မ္းစာပလႅင္ကိုလည္း သပၸါယ္ 
ေအာင္ ျပင္ဆင္ရမယ္။ က်မ္းစာကို ေကာင္းေကာင္းဖတ္႐ႈ 
ေပးမယ့္ သူေတြလည္းလုိအပ္တယ္။ က်မ္းစာကိုဘယ္လုိ 
ဖတ္သင့္လဲဆုိတာကို သိၿပီးေကာင္းေကာင္း ျပင္ဆင္ရမယ္။ 
မဟုတ္ရင္ေတာ့ ၾကားနာတဲ့ လူပရိသတ္ကဘာမွ နားလည္ 
ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာဖတ္႐ႈမယ့္သူေတြကို 
အခ်ိန္ေပးၿပီး ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ေပးရပါမယ္။ 

 က်မ္းစာကို နားရြက္ႀကီးနဲ႔ပဲ နားေထာင္ေနလုိ႔ မၿပီး 
ေသးဘူးေနာ္။ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က ႀကဲပ်ိဳးလာတဲ့ မ်ိဳးေစ့ 
ေတြကို သီးပြင့္ေစဖုိ႔ ႏွလံုးသားထဲမွာ လက္ခံေနရာေပးရဦး 
မယ္။ မ်ိဳးၾကဲသူပံုဥပမာကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ လက္ခံယူတဲ့ 
ေျမေနရာခ်င္း မတူညီတာေၾကာင့္ သီးပြင့္လာတဲ့ ရလဒ္က 
လည္းကဲြျပားသြားပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ေန႔စဥ္ဘဝ 
ထဲမွာ အသီးပြင့္ဖို႔ ႏွလံုးသားကို ျပင္ဆင္ကာ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္ကိုလက္ခံရပါမယ္။ နားနဲ႔ နားေထာင္တယ္။ နားကေန 
တဆင့္ ႏွလံုးသားဆီေရာက္သြားတယ္။ ႏွလံုးသားကေန 
ေနာက္တဆင့္ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံႏုိင္တဲ့အထိ ေရာက္ဖုိ႔လုိပါ 
တယ္။ နား၊ ႏွလံုးသား၊ လက္ေတြအထိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ 
ျဖတ္သန္းကာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကုိရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရ 
ေအာင္။ 

(ဇႏၷဝါရီလ ၃၁၊ ၂၀၁၈)

ဧဝံေဂလိက်မ္းစာႏွင့္ ၾသဝါဒ

 ဘုရားနဲ႔လူကိုအျပန္အလွန္ ေျပာဆုိထိေတြ႕ေစတဲ့ 
ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဝတ္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုး 
အခ်ိိန္ကေတာ့ ဧဝံေဂလိက်မ္းစာကို ဖတ္႐ႈတဲ့အခ်ိန္ပဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဧဝံေဂလိက်မ္းစာ မတုိင္မီ ၾကားရတဲ့ အာေလလူးယား 
က်မ္းစာတုိေလးက ဖတ္႐ႈေတာ့မယ့္ ဧဝံေဂလိက်မ္းစာကို 
လမ္းဖြင့္ေပးလုိ္က္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္က ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
ရဲ႕ အလင္းျဖစ္သလိုပဲ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဝတ္ျပဳျခင္းမွာလည္း 

ဧဝံေဂလိက်မ္းစာက ဓမၼေဟာင္း၊ ဓမၼသစ္က်မ္းေတြကိုနား 
လည္နုိင္ဖုိ႔ အလင္းသဖြယ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ တကယ္ပါပဲ။ 
ခရစ္ေတာ္ဘုရားကိုယ္ေတာ္တုိင္က က်မ္းစာေတာ္ျမတ္တစ္ 
ခုလံုးရဲ႕ ဗဟုိျဖစ္သလုိ ျပည့္ဝစံုလင္မႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ အျမဲဗဟုိမွာရွိပါတယ္။ 

 ဒါေၾကာင့္ ဧဝံေဂလိက်မ္းႏွင့္ တျခားက်မ္းစာေတြ 
ကို ဝတ္ျပဳျခင္းအပိုင္းမွာခဲြျခားထားပါတယ္။ ဧဝံေဂလိက်မ္း 
ကို တစ္မုိထူးျခားစြာအ႐ုိအေသေပးပါတယ္။ ဒီက်မ္းကို 
သိကၡာခံၿပီးသူ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္း၊ ဒီကင္န္ေတြပဲဖတ္႐ႈပါ 
တယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ တ႐ုိတေသ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကုိနမ္းျခင္း 
ျဖင့္ အဆုံးသတ္ပါတယ္။ ဧဝံေဂလိက်မ္းစာကို နားေထာင္ 
တဲ့အခါ ပရိသတ္ကမတ္တပ္ရပ္ရတယ္။ ခမည္းေတာ္၊ သား 
ေတာ္အမွတ္လကၡဏာကို နဖူး၊ ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ရင္ဘတ္အထိ 
ဆဲြခ် မွတ္သားရတယ္။ ဖေယာင္းတုိင္မီးျခံရံၿပီးအေမႊးနံ႔သာ
ပူေဇာ္တယ္။ ဒီအရာေတြကခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ တည္ရွိျခင္း
ကိုပိုၿပီးသတိမူေစပါတယ္။ ဧဝံေဂလိက်မ္းကုိ ဖတ္႐ႈတဲ့အခါ 
ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႕ စကားေျပာပါ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နားေထာင္တဲ့အခါ အာ႐ံုျပဳဖို႔ လုိပါတယ္။ 
ဒါဟာခရစ္ေတာ္နဲ႔ တုိက္႐ုိက္စကားေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 မစၦားအတြင္းမွာ ဧဝံေဂလိက်မ္းကုိ ဖတ္႐ႈနား 
ေထာင္တာဟာ ဘယ္အရာေတြ ဘယ္လုိျဖစ္ပ်က္ခဲ့လဲဆုိတဲ့ 
အတိတ္က ျဖစ္ရပ္ေတြကို သိဖုိ႔အတြက္ နားေထာင္ျခင္း 
မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့သမွ်၊ မိန္႔ 
ၾကားေတာ္မူခဲ့သမွ် အရာေတြဟာ ယေန႔ထက္ထိရွင္သန္ 
ျဖစ္တည္ေနဆဲဆုိတာကို သိဖုိ႔ နားေထာင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါ 
တယ္။ ရွင္သန္ ေနတဲ့စကားမုိ႔ ႏွလုံးသားေတြကို ထိေတြ႕ႏုိင္ 
တဲ့ အစြမ္းလည္းရွိပါတယ္။ ရဟႏၱာ ၾသဂုတ္စတင္းကမိန္႔ခဲ့ 
ဖူးတယ္။ “ဧ၀ံေဂလိက်မ္းက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းျဖစ္ 
တယ္။ ကုိယ္ေတာ္က ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အဖခမည္း 
ေတာ္ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနေပမဲ့ ေလာကလူသားေတြကိုထိေတြ႕ 
ေျပာဆုိေနဆဲပါ”တဲ့။ ဘုရားကထိေတြ႕ ေျပာေနတာမုိ႔ နား 
ေထာင္သူဖက္လည္းတုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုေတာ့ ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ 

 ဘုရားရွင္က သူမိန္႕ၾကားခ်င္တဲ့ သတင္းစကား 
တစ္ခုကို ရဟန္းကေနတဆင့္ ၾသဝါဒအခ်ိန္မွာ ေျပာပါတယ္။ 
ၾသဝါဒဆုိတာ ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းၿပီး လက္ခ်ာ႐ုိက္ေနတဲ့ 
သင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ဘူး။ ခု ကြ်ႏု္ပ္ သင္တုိ႔ကို 
သြန္သင္ေနတဲ့ ဘုရားစကား သင္ၾကားျခင္းမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ 
ရဘူး။ ဒါဆုိရင္ ၾသဝါဒဆုိတာ ဘာပါလိမ့္။ အမွန္ေတာ့ 
ၾသဝါဒ ဆိုတာ ဘုရားနဲ႔ လူကို ဆက္သြယ္ေပးၿပီး ဘဝရဲ႕ 
ျပည့္ဝစံုလင္ျခင္းကို ရွာေတြ႕ဖုိ႔ အကူညီေပးတဲ့ အရာပဲ။ 

စာမ်က္ႏွာ (၄) သို႔ွ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး4

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားက လူ႕ဇာတိကို ခံယူၿပီး 
လူ႕ဘဝထဲကုိ ဝင္လာတယ္။  စကားကေနတစ္စုံတစ္ေယာက္ 
ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကနားကေန 
ဝင္တယ္။ ႏွလံုးသားဆီသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္အဆင့္
ထိေရာက္ၿပီးအသီးအပြင့္ေတြကို ျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ ကူညီေပး 
တဲ့အရာဟာ ၾသဝါဒပဲ။ 

 ဒါေၾကာင့္ ၾသဝါဒေပးတဲ့ ရဟန္း၊ ဒီကင္န္၊ ဆရာ 
ေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ၾသဝါဒကို အေလးနက္ထားၿပီး ျပင္ဆင္ 
ရပါမယ္။ ပထမဦးစြာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကိုဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ 
အာ႐ုံျပဳကာအတြင္းစိတ္ႏွလံုးသားကို ျပင္ဆင္ရမယ္။ မိမိရဲ႕ 
ပုဂၢလိကအျမင္ေတြကိုခဏေဘးဖယ္ထားၿပီး ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္ကိုပဲ ေထာက္႐ႈပါ။ ၾသဝါဒနားေထာင္ရတာ ပ်င္းစရာ 
ေကာင္းလုိ္က္တာဆုိၿပီး ေျပာတာေတြ ၾကားရပါတယ္။ ဘာ 
ျဖစ္လုိ႔ ပရိသတ္က ၿငီးေငြ႕သြားၾကတာလဲ။ ၾသဝါဒ နား 
ေထာင္ဖုိ႔  ပ်င္းေျခာက္ေစတာဟာရွည္လြန္းလို႔လဲ ျဖစ္မယ္။ 
ဟုိေရာက္ ဒီေရာက္နဲ႔ ေျပာခ်င္တာေတြ မ်ားလြန္းေနတာ 
လည္း ျဖစ္မယ္။ ၾသ၀ါဒေပးတဲ့သူ သိရမွာက ငါေပးေနတဲ့ 
ၾသဝါဒဟာ ငါ႔အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ ငါ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြး 
အေခၚေတြကို ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာကို သတိျပဳရ 
မယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ စကားကိုေျပာတာ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အသံ 
ကိုပဲ့တင္ထပ္ေစတာပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾသဝါဒကို 
ေကာင္းေကာင္းျပင္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ တုိတုိတုပ္တုပ္ ထိထိ 
မိမိရွိဖုိ႔လည္းလုိတယ္။ ၾသဝါဒအခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ေတြ အိပ္ၾက 
တယ္။ တခ်ိဳ႕က စကားေတြေျပာတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဘုရား 
ေက်ာင္းအျပင္ထြက္ စီးကရက္ သြားဖြာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ၾသဝါဒကို ေက်းဇူးျပဳ၍ အရွည္ႀကီးမေဟာပါနဲ႔။ ေကာင္း 
ေကာင္း ျပငပ္ါ။ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစားကုိေလလ့ာေထာက ္
႐ႈျခင္း၊ ရွင္းလင္းတဲ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေရးခ်ျခင္းစတဲ့ နည္းလမ္း 
ေတြနဲ႔ျပင္ဆင္ပါ။ ၾသဝါဒကို ၁၀ မိနစ္ထက္ ေက်ာ္ၿပီးမေပး 
ပါနဲ႔လုိ႔ ရဟန္း၊ ဒီကင္န္၊ ဆရာေတာ္ေတြကို မွာၾကားခ်င္ 
ပါတယ္။ 

 ဧဝံေဂလိက်မ္းႏွင့္ ၾသဝါဒ အားျဖင့္ ဘုရားရွင္က 
သူ႕ရဲ႕ လူမ်ိဳးေတာ္ေတြကို ဆက္သြယ္ေနတယ္ဆုိတာ 
သတိျပဳပါ။ တ႐ုိတေသ အာ႐ံုျပဳ နားေထာင္ဖုိ႔ လုိသလုိ 

ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ တည္ရွိျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းေတြကိုလည္း 
ျမင္တတ္ရပါမယ္။ ဒါမွသာ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကုိ 
နားေထာင္တုိင္းစိတ္ႏွလံုးသားေတြေျပာင္းလဲ ၿပီးကိုယ့္ကို  
ကိုယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲကာ အသီးပြင့္ေတြလည္း ျဖစ္ထြန္း 
လာပါလိမ့္မယ္။ 

ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၈

ယံုၾကည္ျခင္းကို ဝန္ခံျခင္းႏွင့္ အေထြေထြ 
ဆုေတာင္းခန္း

 မစၦားတရားေတာ္ကို နာယူတဲ့အခါမွာ ဘာသာတူ 
ေတြမွာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္နဲ႔ ၾသဝါဒကုိ ေကာင္းေကာင္း 
ၾကားနာပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီကင္န္၊ ရဟန္း၊ ဆရာေတာ္ေတြက 
ေကာင္းေကာင္းမဖတ္႐ႈ၊ မေဟာေျပာဘူးဆုိရင္ ဘာသာတူ 
ေတြရဲ႕ အခြင့္ေရးကိုခ်ိဳးေဖာက္တာနဲ႔အတူတူပါပဲ။ ဧဝံေဂလိ 
က်မ္းႏွင့္ ၾသဝါဒကို ၾကားနာေထာက္႐ႈၿပီးတဲ့အခါမွာ ခရစ္ 
ေတာ္က မစၦားတရားနာယူသူ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ႏွလံုးသား 
တံခါးေတြကို သြားေခါက္ပါတယ္။ အေယာက္စီတုိင္းရဲ႕အျဖစ္ 
အေျခအေနအတုိင္း၊  တံခါးေခါက္တယ္။ ေပြ႕ဖက္ႏွစ္သိမ့္ 
ကာ ဘဝသစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ 

 ဒါေၾကာင့္မုိ႔၊ ၾသဝါဒေပးၿပီးတာနဲ႔ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
ကိုရွင္သန္ေစဖုိ႔၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ အလင္းေပးလံႈေဆာ္ 
မႈကို ရရွိဖုိ႔ အခ်ိန္ခဏေလး တိတ္ဆိတ္စြာ ႏွလံုးသြင္းရပါ 
မယ္။ ၾသဝါဒၿပီးတာနဲ႔ ၾကားနာခဲ့တာေတြကိုစိမ့္ဝင္ႏုိင္ေစဖုိ႔ 
ေခတၱ တိတ္ဆိတ္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တိတ္ဆိတ္ျခင္းအခ်ိန္ 
ၿပီးၿပီးဆုိမွ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္အတူ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ 
ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ပူေပါင္းတုန္႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ယံု 
ၾကည္ျခင္းအခ်ဳပ္ကို ရြတ္ဆုိ ဝန္ခံရပါတယ္။ ဒီယံုၾကည္ျခင္း 
ကိုပါဝင္သူ အားလံုးက ရြတ္ဆုိၾကရပါမယ္။ ဒါဟာ ႏႈတ္က 
ပါတ္ေတာ္က နာယူခဲ့တာေတြကို ထပ္ေလာင္းတုန္႔ျပန္ျခင္း
တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းဆုိ
တာအျမဲယွဥ္တဲြသြားပါတယ္။ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္ 
ေနတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းကဘယ္ကလာတာလဲ။ ရွင္ေပါလုက 
ေရာမၾသဝါဒ စာေစာင္ (၁၀း၁၇) မွာယံုၾကည္ျခင္းက ၾကား 
နာခဲ့သမွ်က ေနလာတယ္။ ၾကားခဲ့သမွ်ေတြကလည္း ခရစ္ 
ေတာ္ရဲ႕ ေဟာေျပာျခင္းေတြကေနလာတယ္ ဆုိၿပီးမိန္႔ခဲ့ဖူးပါ 

တယ္။ ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည့္ျခင္းက အားျပည့္လာ 
ၿပီး စကၠရမင္တူးေတြဆီ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ေပးတယ္။ 
ဒီနည္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမွာ ရြတ္ဆုိ 
ဝန္ခံၾကတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းကယံုၾကည္ရာအားလံုးရဲ႕ အထြတ္ 
အထိပ္ နက္နဲဖြယ္အႀကီးမားဆံုးျဖစ္တဲ့ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ 
စကၠရမင္တူးကို ဦးတည္ပို႔ေဆာင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ 

 အဲ့ဒီေနာက္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ နားေထာင္ခဲ့တဲ့ 
ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကုိ အေထြေထြဆုေတာင္းခန္းမွာ တဖန္ 
ေဖာ္ထုတ္ၾကတယ္။ ဒီဆုေတာင္းခန္းကို အားလံုးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ 
ဆုေတာင္းျခင္းလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒီဆုေတာင္းခန္းမွာအ
သင္းေတာ္အတြက္၊ ေလာကကမၻာႀကီးအတြက္ အေထြေထြ
လုိအပ္ခ်က္ေတြကိုေတာင္းခံၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမိ 
အသင္းေတာ္အတြက္၊ တုိင္းႏုိင္ငံေတြကိုအုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္း 
ေဆာင္ေတြအတြက္၊ ဖိႏွိပ္ခံဒုကၡေရာက္ေနသူေတြအတြက္၊ 
ေနာက္ဆံုး လူသားအားလံုးအတြက္ ယံုၾကည္စြာဖြင့္ဟ 
ေတာင္းခံၾကပါတယ္။ ဒီဆုေတာင္းခန္းကိုရဟန္းေတာ္ကအ
စပ်ိဳးေပးပါတယ္။ အေထြေထြဆုေတာင္းေမတၱာကို ဘုရား 
ရွင္မွာပူေဇာ္ၿပီးတဲ့အခါ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို 
လည္းေပါင္းစပ္ ပူေဇာ္ေပးၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာခရစ္ေတာ္ 
သခင္မိန္႔ခဲ့တဲ့ စကားတစ္ခြန္းကို အမွတ္ရဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ 
“သင္တုိ႔သည္ ငါ၌တည္လွ်င္ ငါ၏ စကားသည္လည္းသင္တုိ႔ 
၌တည္မည္။ သင္တုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္သမွ်ကိုလည္းသင္တုိ႔ 
အတြက္ ျဖစ္ေစမည္” (ေယာဟန္ ၁၅း၇) ။ ဒီစကားကို 
မယံုဘူးဆုိရင္ေတာ့ ယံုၾကည္ျခင္းအားနည္သူျဖစ္မွာပဲ။ မုန္
ညင္းေစ့ေလာက္သာယံုၾကည္ျခင္းရွိရင္ ေတာင္းေလွ်ာက္ 
သမွ်ရမွာပါလုိ႔ ကုိယ္ေတာ္ကမိန္႔ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဆု 
ေတာင္းခန္းမွာသင္တုိ႔ အတြက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးလုိအပ္တဲ့အ
ရာေတြကိုေတာင္းရမယ္။ ယံုၾကည္တဲ့သူအတြက္ အရာရာ 
က ျဖစ္ႏုိင္တာေတြခ်ည္းပါပဲ။ အားနည္းေနတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း
ကိုတုိးပြားေစဖုိ႔အတြက္လည္း ဆုေတာင္းရပါမယ္။ အေထြ 
ေထြဆုေတာင္းခန္းနဲ႔ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ဝတ္ျပဳျခင္းအပိုင္း
ကအဆံုးသတ္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ကို္ယ္ေတာ္ 
ျမတ္စကၠရမင္တူးဆီသုိ႔ ဦးတည္ပို႔ေဆာင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ 

ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈

စာမ်က္ႏွာ (၃) မွ

ကြန္ဂုိဒီမုိခရက္တစ္နုိင္ငံ၊ ဆူဒန္နုိင္ငံနွင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စုေပါင္းမစၧားတရားေတာ္ျမတ္နာယူ

စီဘီစီအမ္၊ ရန္ကုန္၊ ၂၃ ေဖေဖၚဝါရီ

 ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ 
အထူးသျဖင့္ ကြန္ဂုိဒီမုိကရက္တစ္နုိင္ငံၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး အတြက္  အထူးဆုေတာင္းပူေဇာ္ရန္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္ 
ခ်က္အတုိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၃) ရက္ 
နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္  CBCM ေကာ္မ 
ရွင္အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားစုေပါင္း၍ အတူ 
တကြ မစၧားတရားနာယူခဲ့ၾကသည္။

 ၄င္းမစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကိုျပည္ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အလက္ဇႏၵားျပံဳးခ်ိဳမွ 

ဦးေဆာင္ကာ ေကာ္မရွင္အသီးသီးမွရဟန္း 
ေတာ္ (၅) ပါးႏွင့္အတူ ေကာ္မရွင္အသီးသီး
မွဝန္ထမ္းမ်ားတက္ေရာက္ပါဝင္ကာအတူ
တကြဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။

 ကြန္ဂိုနုိင္ငံတြင္ သမၼတ ဂ်ဴိးဇက္ 
ကာဘီလာသည္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 
တြင ္၄င္း၏ ရာထူးသက္တမ္းကနုဆ္ုံးခဲ့ေသာ ္
လည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမေပးဘဲရာထူး
အာဏာကုိ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္း 
ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္မွ ဦးေဆာင္ကာ 
သမၼတအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့

သည္။ ထုိဆႏၵထုတ္ျပမႈကုိ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ 
ဝင္မ်ား ပစ္ခတ္ႏိွွမ္နင္းခဲ့ရာ လူ(၆)ဦး ေသ 
ဆုံးခဲ့ၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္းရွိခဲ့
သည္။ လက္ရွိတြင္ သမၼတ ဂ်ဴိးဇက္ကာဘီ 
လာသည္ နုိင္ငံအတြင္း လက္နက္အျပည့္ 
တပ္ဆင္ထားေသာ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား
တပ္ျဖန္႔ထားရွိၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား 
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း၊ ဘာသာဝင္မ်ားအား

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ သတင္းအေမွာင္ခ် 
ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ (၂၀၁၈ 
ခုနွစ္) ကုိကြန္ဂုိဒီမုိခရက္တစ္နုိင္ငံ၊ ဆူဒန္ 
နုိင္ငံနွင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ အထူးဆုေတာင္းရမည့္ရက္အျဖစ္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သတ္မွတ္ေၾကျငာခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။                 CBCM-OSC



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု
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ဘုရားေက်ာင္းဟာ စီးပြါးေရး လုပ္ရမယ့္ ေနရာမဟုတ္ပါ ဟု ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ မိန္႔ၾကား

ရန္ကုန္၊ ၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ဳဒ္ ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ မြန္ဆီေညာ္ ေနရီအုစ္ ေမာင္ေမာင္အား 
မြန္ဆီေညာ္ ဘြဲ႔ႏွင့္အေဆာင္အေယာင္ အပ္ 
ႏွင္းျခင္း မစၦားပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနား တြင္ 
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ ဘို က ထိုေန႔တြင္ ဖတ္ 
႐ႈေသာ ဧဝံေဂလိ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို အ 
ေျချပဳကာ ၾသဝါဒတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

အားလံုးဟာ ဗိမာန္ေတာ္မွာ ပူေဇာ္ဖို႔ရန္ 
လာၾကတယ္။ ပူေဇာ္ဖို႔အတြက္ တိရစာၦန္ 
ေတြ ေရာင္းဝယ္ရတယ္၊ ဗိမာန္ေတာ္ အခြန္ 
အတြက္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ရတယ္။ အဲဒီ 
ေတာ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေရာင္း 
ဝယ္ ေဖါက္ကားရတယ္။ အဲဒါက မမွားဘူး။ 

ဘာက မွားလဲဆုိေတာ့ လူေတြက ဗိမာန္ 
ေတာ္ကို ဦးမညြဘဲနဲ႔ ေစ်းသည္ေတြ ျဖစ္ေန 
ၾကတယ္။ လူေတြက ညစ္ညာၿပီးေတာ့ စီး 
ပြါးေရး ရွာၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ေျပာ 
တယ္ ဆုေတာင္းတဲ့ ေနရာမွာ သူခိုး ဓါးျပ 
တြင္း ေတြ လုပ္ၾကတယ္။ den of theives 
and robbers လို႔ ေျပာတယ္။ ေနရာမွား 
ေနတယ္၊ ဘုရးရွိခိုးဖို႔ မြန္ျမတ္တဲ့ ေနရာမွာ၊ 
ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ စီးပြါးေရး လုပ္ၾကတ 
ယ္။ ဘုရားေနရာမွာ ေစ်းလုပ္ ၾကတယ္။ 
ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ဘုရားကို အေရာင္း 
အဝယ္ မလုပ္ၾကနဲ႔။ 

တခါတရံ စီးပြါးရွင္မ်ားက ကုိယ္လုပ္ႏိုင္ 
တယ္ တတ္ႏိုင္တယ္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္တယ္လို႔ 
စဥ္းစားယူဆၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာသာဝင္ေတြ 

ကို ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြကို အေစခံဖို႔ရန္ 
မစဥ္းစားေတာ့ဘဲနဲ႔၊ ဘုရားရွင္ တို႔အထဲမွာ 
ရွိတယ္ဆိုတာကို မေတြးေတာ ေတာ့ဘဲနဲ႔ 
ဘုရားက တို႔ကို ခႊင့္လႊတ္တယ္၊ ခ်မ္းသာ 
ေပး တယ္၊ အျပစ္မ်ားကို စင္ၾကယ္ေပးတယ္။ 
ခြင့္လႊတ္တယ္၊ ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ 
နဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ေပးတဲ့ စကၠရမင္းတူးမ်ား 
ေပးေနတယ္ ဆုိတာကို  ေမ့ေသြားၿပီးတဲ့ 
ေနာက္ မ်က္စိက အာ႐ံုက ပိုက္ဆံကိုပဲ 
ၾကည့္ေနၾကတယ္။ အ

သင္းေတာ္ထဲမွာ စီး ပြါးေရးဆန္ ႏိုင္တယ္။ 
ဘယ္လို စီးပြါးေရး ဆန္ႏိုင္သလဲ ဆိုရင္ 
ဘုန္းႀကီးေတြကို စစၥတာ ဓမၼဆရာေတြကို 
ငါတို႔က လစာ ေပးထားတာပဲ လုပ္ေပးရမွာ 
ေပါ့ ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္။ စီးပြါးေရး ဘယ္လို 
ဆန္ႏိုင္ေသးသလဲ ဆိုရင္ အေရာင္းစက္ 
လိုပဲ ပိုက္ဆံ ထည့္လိုက္တာနဲ႔ ပစၥည္းထြက္ 
လာတယ္။ ငါတို႔ ပိုက္ဆံ ထည့္လုိက္ရင္ 
ဘုရားရဲ႕ ေကာင္းႀကီးေတာ္ကေတာ့ ေအာ္ 
တို ထြက္လာမွာပဲ ဆိုၿပီး ပိုက္ဆံနဲ႔ ဘုရားရဲ႕ 
ေကာင္းႀကီး လဲေနၾကတယ္။ မူမမွန္တဲ့ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ကိုပဲ ေျပာတာပါ။ ဘုရားေက်ာင္း 
ထဲမွာ ဘုရားပစၥည္းေရာင္းတယ္ လြယ္ 
လြယ္ ကူကူ ရႏိုင္ဖို႔တြက္ တပါးသူကို ကူညီ 
ေပးၾကတာ မွန္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဒုကၡေတြ၊ 
အခ်ိန္ကုန္တာေလးေတြ၊  သယ္ယူမႈတြက္ 
ယူတာ မွန္တယ္။ ဒါထက္ပိုၿပီး အျမတ္ 
ႀကီးစား လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သခင္ ခရစ္ 
ေတာ္ဘုရားက ေဒါသ အမ်က္ ထြက္မွာ 
ေသခ်ာတယ္။ 

ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းထဲ 
မွာ စီးပြါးေရး လုပ္ေနတာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဆရာ 
ေတာ္ မမွားဘူးဆိုရင္ ရန္ကုန္သာသနာ 
Parish ေတြ မွာ သံုး၊ ေလး ေနရာေလာက္ 
သတိထားမိတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ 
စီးပြါးေရး လုပ္ေနၾကတယ္။ တျဖည္းျဖည္း 
ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္ယူၾကရေအာင္။ ဘုရား 
ေက်ာင္းဝင္းသည္ သိမ္ႀကီးေစ်း မဟုတ္ပါ။ 
ဘုရားေက်ာင္းဝင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း 
လည္း မဟုတ္ပါ။ စိန္ဂၽြန္းေစ်း လည္း မ 
ဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရဟန္းမ်ားဟာလည္း 
ကိုယ့္ဘာသာသူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္တယ္ 
ဆိုလို႔ ရွိရင္ ဝိညာဥ္ေရးဘက္မွာ စိတ္ဓါတ္ 
ေရး ဘက္မွာ  ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ကပါတ္ 
ေတာ္ ေဝမွ်ေရး မွာ အာ႐ံုျပဳတယ္ ဆိုလို႔ရွိ 
ရင္ ဘာသာသူေတြကလည္း လိုအပ္တဲ့ 
အရာေတြကို ေပးလွဴၾကမယ္ဆိုတာ ေသ 
ခ်ာပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆိုရင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးနဲ႔ ဘာသာသူေတြ သားသတ္ 
လိုင္စင္၊ အမဲလိုင္စင္ ၿပိဳင္စြဲၾကတယ္ မျဖစ္ 
သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။

 ထိုမစၧားပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနား 
အစတြင္ မြန္ဆီေညာ္ ေနရီ အား အေဆာင္ 
အေယာင္မ်ား ဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ ကာဒီနယ္ 
၏ ၾသဝါဒသည္ ဗိမာန္ေတာ္ အတြင္း ေရာင္း 
ဝယ္ေဖါက္ကားေနသူမ်ားအား ေမာင္းထုတ္ 
ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အျပဳအမူေပၚ ေထာက္ 
႐ႈရင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ရွိအပ္ေသာ 
အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့သည္။

CBCM-OSC

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၄ ရက္ ၂၀၁၈

 ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေနရီေမာင္ေမာင္ 
အား ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးထံမွ  (Monsignor) 
ဘြဲ႔ အပ္ နွင္းျခင္း အခမ္းအနားကုိ မတ္လ ၄ 
ရက္က St. Jude ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္း 
ပျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

 အခမ္းအနား မစၦားတရားေတာ္ 
ျမတ္ကုိ ရန္ကုန္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး 
ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ဘုိမွ ဦးေဆာင္ ေဟာ 
ၾကားခဲ့ကာ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ 
ေစာေယာဟန္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဘာသာ 
ဝင္မ်ားစြာ ပါဝင္ဆုေတာင္း ဂုဏ္ျပဳခဲ့ 
ၾကသည္။

 ဘာသာဝင္မ်ားအား သုိးထိန္း 
ရဟန္းပီသစြာ အေစခံခဲ့မႈ၊ ရဟန္းေတာ္ 
တစ္ပါးအေနျဖင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေက် 
ႃပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့မႈ၊ သာသနာအေပၚ 
စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံ ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းၾကီး အရွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္မွ Fr. 
Nereus  Maung Maung အား ရာသက္ပန္ 
အဆင့္ျမင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး မြန္ဆီေညာ္ 
(Monsignor) ဘြဲ႔ထူးကုိ ျပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါ 

ရီလက ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေနရီေမာင္ေမာင္ 
အား (Monsignor) ဘြဲ႔အပ္နွင္း ဂုဏ္ျပဳရာ 
တြင္ “နာခံျခင္းနဲ့ျပည့္ဝတဲ့ အသင္းေတာ္ရဲ့ 
သားေကာင္းတစ္ေယာက္” ဟု ဂုဏ္တပ္ 
ညႊန္းဆုိခဲ့သည္။

 သာသနာမွ ေပးအပ္သည့္ တာဝန္ 
မ်ားကုိ နာခံျခင္းျဖင့္ ေက်ပြန္စြာ ဆက္လက္
ထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဟန္း 
ဝါေတာ္ (၄၅) နွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ Monsignor 
Nereus  Maung Maung မွ အခမ္းအနား 
အျပီးတြင္ ဘာသာဝင္မ်ားအား ေျပာဆုိ 
ခဲ့သည္။

 မြန္ဆီေညာ္ ေနရီ သည္ သူ၏ 
ရဟန္း သက္တာတြင္ တာဝန္မ်ိဳးစံု က်ရာ 
ေနရာမ်ားစြာတြင္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ 
ခဲ့သည္။ သာသနာ အုပ္စု တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ အမႈေတာ္ ေဆာင္ခဲ့ 
သလို ရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသားမ်ား 
အား ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရသည့္ ေက်ာင္း အုပ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ပဲခူး ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္း၊ ေမၿမိဳ႕ ဒႆနိကေဗဒ ရဟန္းျဖစ္ 

တကၠသိုလ္တို႕တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဘဏၰာေရး 
မႉးအျဖစ္လည္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
သည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ 

ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား 
အား ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံျခင္း၊ 
ကက္သလစ္ အႏုပညာရွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ 
ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အႏုပညာရွင္မ်ားက 
ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုကာ ဂုဏ္ျပဳကို ၿမိဳင္ 
ဆိုင္ေစခဲ့သည္။  CBCM-OSC

ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေနရီ ေမာင္ေမာင္အား ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးထံမွ  (Monsignor) ဘြဲ႔အပ္နွင္းျခင္း
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ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ ရဟန္းဝါေတာ္ ၃၆ နွစ္ျပည့္
ပုသိမ္၊ ၇ ရက္ မတ္လ

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဂြၽန္ 
မန္းဆိန္းဟွီ၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ၃၆ နွစ္ျပည့္ 
ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းသည့္ 
မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို  မတ္လ (၇) ရက္ 
နံနက္ပုိင္းက ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတာကာသီျဒယ္ 
ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဝါေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ 
ဘုရားကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ 
သည္ ၁၉၈၂ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္  ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး FELIX စိုးဝင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေမာင္ေမာင္တို႔နွင့္အတူ ရဟန္းသိကၡာကို 
ခံယူခဲ့ၿပီး ရဟန္းဝါေတာ္ ၂၁ နွစ္ျပည့္သည့္ 
၂၀၀၃ ခုနွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ပုသိမ္ 

ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၏ လက္ေထာက္ ဆရာ 
ေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း 
ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၅ လအၾကာ ၂၀၀၃ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ ၂၄ ရက္တြင္  ပုသိမ္ဂုိဏ္း 
အုပ္သာသနာ၏ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ပလႅင္ 
အပ္ႏွင္းျခင္းခံခဲ့သည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ 
သည္ လာမည့္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ 
တြင္ သက္ေတာ္ ၆၅ နွစ္ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး အဖဆရာေတာ္ 
ဘုရား ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကို က်န္း 
မာေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ႏိူင္ဖို႔ ဘာ 
သာတူ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား ဆုေတာင္း 
ျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ၾကပါစို႔.... 

ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ သာသနာ့သုိးစုမ်ားရွိရာသုိ႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့

 ပုသိမ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ သိိုး 
ထိန္း ဆရာေတာ္ၾကီး ဂၽြန္ မန္းဆိန္းဟွီသည္ 
ပုသိမ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာအတြင္းရွိ ၄င္း၏ 
သုိးစုမ်ားရွိရာ သာသနာ့နယ္အသီးသီးသုိ႔ 
သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ၾကီး ဂၽြန္မန္းဆိန္ဟွီ 
သည္ ေဖေဖာ္ရီလ ၁၁ ရက္တြင္ လပၸတာ 

ျမဳိ႔နယ္ရွိ ေမရီလန္း သာသာနာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
လ ၁၃ ရက္တြင္ ပင္လယ္သာသနာ၊ ေဖ 
ေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ ပုသိမ္-သာေပါင္း 
ကားလမ္းေဘးတြင္ တည္ရွိေသာ ေတာင္ 
ယာကုန္း သာသနာ ဖဲကုန္း ေက်းရြာသုိ႔ 
လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္တြင္ 
ေျမာင္းျမဇုံ ခ်မ္းသာကုန္း၊ ပႏၷဲေခ်ာင္း၊ 

တပင္ေခ်ာင္း၊ အနန္းကုန္းေက်းရြာ သာ 
သနာနယ္မ်ားသုိ႔ လည္းေကာင္း သြား 
ေရာက္ခဲ့ျပီး ၄င္း၏ သုိးစုကုိ ၾကည့္ရႈ 
အားေပးခဲ့သည္။

 သုိးထိန္းဆရာေတာ္ၾကီး၏ ခရီး 
စဥ္အတြင္း ဘာသာဝင္လူထုနွင့္ ေတြ႔ဆုံ 
ျခင္း၊ မစၦားတရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကား ေပး 

ျခင္း၊ အသစ္ ဖြင့္လွစ္ေသာ သာသနာ့ 
ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ားအား 
ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ဘာသာ 
ေပါင္းစုံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေတြ႔ ဆုံျခင္း၊ 
သာသနာ့ အဖြဲ႔မ်ား လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ 
ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ ဆယ္႐ြာဘုရားေက်ာင္းပြဲကို 
၂၀၁၈ မတ္ လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ၏ လက္ ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပ 
ေပးခဲ့ပါသည္။
                 ARCHDIOCESE OF YANGON

ကေလး ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ လ်န္ခင္းထန္ သာသနာနယ္မ်ားအား 
လွည့္လည္ ၾကည္႐ႈအားေပးသည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခု၏ ျမင္ကြင္း။ 
မတ္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

Photo Credit: Jzo Mung 
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ရန္ကုန္ ၁၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈

 ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲ 
မ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုနွစ္ 
၂၀၁၈  စာသင္နွစ္မွ စတင္၍ ရဟန္းေလာင္း 
ကုိရင္တစ္ပါးကုိ ေငြက်ပ္နွစ္သိန္းစီ ေက်ာင္း 
စရိတ္ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ 
ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီး ဖာသာေအာင္ဝင္း က ေျပာသည္။

 "ဘ႑ာ ဆုိင္ရာမွာေတာ့ အခက္ 
အခဲရွိတယ္။ မလုံေလာက္ဘူး။ Rome 
ကလည္း တစ္ဝက္နီးပါးေလာက္ ေပးပါ 
ေသးတယ္။ တစ္နွစ္တစ္နွစ္ ကုန္က်တာရဲ့ 
တစ္ဝက္ေလာက္ ေပးတယ္။ က်န္တဲ့ 
တစ္ဝက္ကေတာ့ မရွိဘူး။ အဲ့လုိ အရမ္း 
ခက္ခဲလာတာေၾကာင့္ ဒီနွစ္ကစျပီးေတာ့ 
တစ္ခါမွေတာ့ မေတာင္းဖူးဘူး ကုိရင္ 
တစ္ပါးကုိ နွစ္သိန္း ေတာင္းလိုက္တယ္။ 
ေက်ာင္းက ကုိရင္ ၁၆၀ ရွိေတာ့ သိန္း ၃၀၀ 
ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ရမယ္။ အလွဴရွင္ 
အခက္ အခဲေတြေၾကာင့္ အဲ့လိုမ်ဳိးေတြ 
ေတာင္းလာရတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြက 
လည္း သေဘာတူတယ္။ စားဝတ္ေနေရး 
အတြက္ အရမ္းခက္ခဲလာျပီ။" ဟု ေက်ာင္း 
၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာလည္ပတ္မႈနွင့္ ပတ္ 
သက္ျပီး ၄င္းကေျပာသည္။

 ေက်ာင္းစရိတ္အျဖစ္ ကိုရင္ 
တစ္ပါးလွ်င္ ေငြက်ပ္နွစ္သိန္းစီ ေပးအပ္နုိင္ 
ေရးအတြက္ ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းသား 
မ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာဆရာေတာ္မ်ားက တာ 
ဝန္ယူၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 "ဥပမာ-မႏၱေလးမွာ ကုိရင္ ၁၀ ပါး 
ရွိတယ္ဆုိရင္ သိန္း ၂၀ ေပးဖုိ႔ မႏၱေလး 
ဆရာေတာ္က တာဝန္ရွိတာေပါ့။ အဲ့ဆရာ 
ေတာ္က သူတုိ႔ဆီက ဘယ္လုိေကာက္မလဲ 
ဆုိရင္ နံပါတ္တစ္ ကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ့ မိဘ 
ေတြ တတ္နုိင္တယ္ဆုိရင္ မိဘေတြဆီက 
အမ်ားဆုံး ယူမယ္။ တကယ္လုိ႔ မတတ္နုိင္ 
ဘူးဆုိရင္ အဲ့ Perish ကေန အဲ့ဘုန္းၾကီးဆီ 
ကုိ အလွဴခံခုိင္းမယ္။ အဲ့လုိမွ မရရင္ 
သာသနာက လိုအပ္ေနရာက အလွဴခံျပီး 
ေတာ့ ယူဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္။" ဟု ဖာသာ 
က ရွင္းျပသည္။

 အလွဴရွင္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ 

ယခုကဲ့သုိ႔ ေကာက္ခံ လာရျခင္း ျဖစ္ျပီး 
ေက်ာင္း၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျမင့္တင္မႈ 
အတြက္လည္း သင္္႐ုိးမ်ားကုိ နုိင္ငံတကာ 
အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ ေငြေၾကး 
ပုိမုိလုိအပ္မႈတြင္ ဘာသာဝင္မ်ားမွ တတ္နုိင္ 
သမွ် ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကရန္လည္း ေက်ာင္း 
အုပ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး က ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

 ယခုကဲ့သုိ႔ ေကာက္ခံျခင္း ကိုိ 
ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔သုိ႔ တင္ျပခဲ့ျပီး ဆ 
ရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ကလည္း သေဘာတူ 
အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္တြင္ 
ရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၆၀ 

ခန္႔ရွိျပီး ပညာသင္နွစ္ တစ္နွစ္ လုိအပ္ေငြမွာ 
သိန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

 ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ 
ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၇ ကတည္းကစတင္ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ယခုနွစ္အထိ (နွစ္ 
ေပါင္း ၆၁ နွစ္အတြင္း) ရဟန္းဘုန္းေတာ္ၾကီး 
အပါး ၈၀၀ ေက်ာ္ ေမြးထုတ္နုိင္ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။

 ရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ 
သုိ႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းလုိပါက  ဖုန္းနံပါတ္ 
၀၉၇၇၅၆၄၈၉၁၀ သို႔  ဆက္သြယ္နုိင္ပါ 
သည္။

CBCM-OSC

ေက်ာင္း၏ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္ 
ရဟန္းေလာင္းကုိရင္တစ္ပါးကုိ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ အတြက္ ေငြက်ပ္နွစ္သိန္းစီစတင္ေကာက္ခံ

ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာေရးနွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာမ်ား သင္ၾကားေပးေနသည့္ 
သီလရွင္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ၃ ရက္ၾကာ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းပုိ႔ခ်

 ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာေရး 
နွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာမ်ား သင္ၾကားေပး 
ေနသည့္ သီလွရွင္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား 
အတြက္ ၃ ရက္ၾကာစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္း
တစ္ရပ္ကုိ မတ္လ ၆ ရက္က ျမန္မာနုိင္ငံ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေက်ာင္း 
တုိက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

 ၄င္းသင္တန္းတြင္ ဘာသာေရး 
အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား၊ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား စုစုေပါင္း ၁၉ ဦး 
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကား 
နည္းဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ား၊ သရုပ္ျပသင္ 
ၾကားနည္းစနစ္မ်ား၊ စြမ္းရည္ေဖာ္ထုတ္မႈ 
နည္းစနစ္မ်ား၊ ဥာဏ္ပညာဖြ႔႔ံၿဖဳိးေရးသင္ 
ၾကားနည္းမ်ားစသည့္ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 
နည္းစနစ္ ပညာရပ္မ်ားအေၾကာင္း ပုိ႔ခ်ေပး 

ခဲ့သည္။

 ၄င္းသင္တန္းကုိ ကရုဏာစည္း 
လုံးညီညႊတ္ေရးအသင္း KMSS မွ ကေလး 
သူငယ္ျပဳစု ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး 
အတြက္ ၃ ရက္တာ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္း
ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၈ ရက္တြင္ 
ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့သည္။ ကရုဏာလူမႈ 
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း ( KARUNA 
MISSION SOCIAL SOLIDARTIY – 
KMSS) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္ 
လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ လူမႈဘဝဖြံ႔ၿဖဳိးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းတစခ္ုျဖစၿ္ပီး ဘာသာေရးဆုငိရ္ာမ်ား 
ကေလးသူငယ္ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး က႑မ်ားတြင္ 
လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

CBCM-KMSS



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး8

ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္သူ 
အသိပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းနားက်င္းပ

ပဲခူး၊ ၂-၃ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈

 ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း၏ တ 
တိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေတာင္သူအသိပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ 
အခမ္းနားကုိ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမဳိ႕၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ 
မတ္လ ၂ ရက္ နွင့္ ၃ ရက္တုိ႔က  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအတြက္ အသိပညာႏွီးေႏွာ 
ဖလွယ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ရွိလာေစရန္၊ ေတာင္သူ 
မ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားေစ်းကြက္တင္ပုိ႔မႈဆုိင္ရာ အခက္အခဲ 
မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာသုုိ႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပနုိ္င္ရန္၊ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးအဆင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑နွင့္ နွီးႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္နုိင္ေသာ အားေကာင္းေသာ 
ကြန္ရက္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ နွီးေႏွာ
ဖလွယ္ပြဲက်င္းပေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂရုဏာလူမႈအဖြဲ႔က 
ဆုိသည္။

 ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ 
ေတာင္သူမ်ား အသိပညာနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသုိ႔ ကရုဏာလူမႈ
စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးအသင္းမွ ဗဟုိရုံးဒါရုိက္တာျဖစ္သူ 
ေဒါက္တာဦးဝင္းထြန္းၾကည္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး စုိက္ပ်ဳိး 
ေရးနွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေဇာ္နုိင္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး 
ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိမ်ား ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ေတာင္ 
သူမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာ 
ရွင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားတင္ျပ 
ျခင္း၊ သုေတသန စာတမ္းမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးၾကျခင္း၊ သု 
ေတသနပါ အခ်က္အလက္မ်ား လက္ေတြ႔အသုံးခ်နည္း
မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ကရုဏာ လူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္း ( 
KARUNA MISSION SOCIAL SOLIDARTIY – KMSS) 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈ ေအာက္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံအနွံ 
အျပား ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ တရား 
မွ်တေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နုိင္ငံေတာ္အသိမွတ္ျပဳ အဖြဲ႔အစည္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

 စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ျမွင့္တင္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ားတြင္ 
အဓိကသီးႏွံအေနျဖင့္ စပါး၊ ပဲ၊ ပာင္းသီးပာင္းရြက္မ်ားကို 
အဓိကထားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္တိုးျမွင့္ေရး၊ ကုန္က်စရိတ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးစပါးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးထုတ္ 
လုပ္နုိင္ေစေရး၊ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ား ကူညီ 
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ သဘာဝေျမၾသဇာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ 
နည္းစနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား စသည္ 
တုိ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘဝေတြကို သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေစဖုိ႔၊ ေကာင္းကင္ႏုိင္ 
ငံေတာ္အတြက္ ေခၚေနတယ္ဆုိတာကို သေဘာေပါက္ရင္ 
ဘာအတြက္ ေၾကာက္ရြ႕ံေနၾကတာလဲ။ ဘုရားေခၚေတာ္မူ 
ျခင္းကအရမ္းလွတယ္။ သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေစၿပီး ေလာကညီ 
အစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ အေစခံအမႈထမ္းဖုိ႔ေခၚေနတဲ့
သူရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းဟာ ႀကီးမားတဲ့မဟာေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။

 ဒီေန႔ ကိုယ္ေတာ္က သူ႕ေနာက္လုိက္ဖုိ႔ေခၚေန 
တယ္။ ရက္ရက္ေရာေရာနဲ႔တုန္႔ျပန္ဖုိ႔အတြက္ျပည့္စံုတဲ့အထိ
ဘာလုိ႔မ်ားေစာင့္ေနၾကမွာလဲ။ ျပည့္စံုလုိ႔ေခၚတာမဟုတ္ဘူး။ 

ျပည့္ဝေစခ်င္လုိ႔ သူေခၚေနတာပါ။ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ 
အျပစ္အနာအဆာေတြကိုပဲၾကည့္ၿပီး ေၾကာက္မေနပါနဲ႔။ 
ႏွလံုးသားကိုဖြင့္၊ ဘုရားရဲ႕အသံကို နားစြင့္လုိက္ပါ။ဘုရားရဲ႕
အသံကိုနားေထာင္ဖုိ႔၊ အသင္းေတာ္နဲ႔ေလာကထဲမွာဘုရား 
ေပးထားတဲ့ဘဝတာဝန္ကိုသံုးသပ္ဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ဘုရားေပးတဲ့ 
ဒီဘဝကို ဒီေန႔ပဲလုိက္နာရွင္သန္တတ္ဖုိ႔ဘုရားကေခၚေနပါ
တယ္။

 မေရရာမႈေတြၾကားက ဘုရားရဲ႕စကားသံကိုလက္
ခံနားစြင့္ၿပီး ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို လူ႕ဇာတိအျဖစ္ခံယူေစခဲ့

တဲ့မိန္းမပ်ိဳ၊ အလြန္သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္တဲ့ကညာစင္မာရီယား
ရဲ႕ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ  ကြ်ႏု္ပ္တို႔နဲ႔အစဥ္ရိွၿပီးဘဝခရီး
လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အတူခရီးျပဳေလွ်ာက္လွမ္းေပးပါေစ 
ေသာ၀္။

ပုပ္ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္

ဗာတီကန္၊ဒီဇင္ဘာလ၃ရက္၊၂၀၁၇

စာမ်က္ႏွာ ၁၁ မွ 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု
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ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ စတုတၳေျမာက္ ေယဇူးအသင္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ရရွိ
ဒီေမာဆို၊ လြိဳင္ေကာ္ ၂၄ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၈

 ေယဇူးအသင္းဝင္ ဦးပၪၨင္းႀကီး စတီးဖင္းမာေတး၏ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူျခင္းအခမ္း 
အနားကုိ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ တနန္းဦးကိြဳင္ရြာရွိ စိန္ထေရးဇာဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၂၄ ရက္ စေနေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  

 လြိဳင္ေကာ္သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ စတီးဖင္းေတ်းဖဲ ဦးေဆာင္ကာ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္  သီလရွင္မ်ား ယုံ ၾကည္သူဘာသာဝင္မ်ားစြာ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
သည္။ ရဟန္းအသစ္ ျဖစ္ေသာ ဖာသာရ္ စတီးဖင္းမာေတးသည္ လက္ရွိျမန္မာနုိင္ငံတြင္ 
စတုတၱေျမာက္ ေယဇူးအသင္းဝင္ ရဟန္း တစ္ပါးျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ (၄)ပါးသာရွိသည့္ ေယဇူးအသင္းဝင္ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ရန္ 
အနည္းဆုံးအခ်ိန္ကာ (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ ျပင္ဆင္ရေၾကာင္း အသင္းဝင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဝီးဖရက္ 
မီရယ္က ေျပာသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ထံမွ Monsignor ဘြဲ႔အပ္ႏွင္းခံရေသာ 
Rev. Fr. Nereus Maung Maung ႏွင့္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေမး။ ။အခုလုိမ်ဳိး MONSIGNOR ဘြဲ႔ခ်ီးျမွင့္ခံရတဲ့အတြ
က္အားလုံးလည္းေပ်ာ္ရႊင္ၾကတာေတြ႔ရတယ္။အပါးအေနနဲ့
အခုလုိမ်ဳိး MONSIGNOR ဘြဲ႔ရတဲ့အတြက္ေရွ႕ဆက္ရမည့္
ရဟန္းအသက္တာမွာဘယ္လုိမ်ဳိးစိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ဳိးေတြ
ရလဲ။

ေျဖ။ ။ငါ့အေနနနဲ႔ကေတာ့ ခုိိင္းတာလုပ္ဖုိ႔အတြက္ပဲေပါ့ 
ေနာ္။အသင္းေတာ္နဲ႔ အႀကီးအကဲကေပးအပ္တဲ့တာဝန္ကုိ 
ေက်ျပြန္စြာလုပ္ေပးဖုိ႔ပဲရွိပါတယ္။ ရဟန္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ဒါက 
အေရးႀကီးဆုံးပဲ။ ကုိယ္လုပ္ရမယ့္တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ဖုိ႔၊အ 
ႀကီးအကဲကုိ နာခံဖုိ႔ဒါကအေရးအႀကီးဆုံးေပါ့ေနာ္။ 
သာသနာ ကုိနာခံဖုိ႔နဲ႔ အနစ္နာခံတဲ့စိတ္ဓာတ္ရွိဖုိ႔အေရးႀကီး
တယ္။ ဒါမ်ဳိးစိတ္ဓာတ္မရွိဘဲရဟန္းတစ္ပါးဟာေရွ႕ဆက္လုိ႔
မရဘူး။

ေမး။ ။ကုိယ္ေတာ့္ကုိဂုဏ္ျပဳတဲ့အထဲမွာ“နာခံျခင္းနဲ႔ျပည့္
ဝတဲ့အသင္းေတာ္ရဲ႕ သားေကာင္းတစ္ေယာက္”ဆုိၿပီးေတာ့
လည္းဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ခဲ့တယ္။ အခုလုိမ်ဳိးနာခံျခင္းမွာခက္ခဲ
တာေတြေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရတာေတြကုိေျပာျပေပးပါဦးကုိယ္ေတာ္။

ေျဖ။ ။နာခံျခင္းကမ်က္ရည္က်ရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ 
အႀကီးအကဲေတြကုိ အကူညီေတာင္းတာမရတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ
ကုိယ့္ဘာသာၾကက္ေမြး၊ လယ္လုပ္ကုိယ့္ဟာကုိ ရွာစားၿပီး 
သာသနာျပဳခဲ့ရတယ္။ ရဟန္းဘဝဆုိတာမလြယ္ဘူး။ အ 
ထက္က အေထာက္အပ့ံမရတဲ့အခါမ်ဳိးလည္းရွိတယ္။ တစ္ 
ခ်ဳိ႕ကဒါေတြကုိ စိတ္ပ်က္သြားၾကတာေတြရွိတယ္။ 
မလြယ္ဘူး။ စိတ္ဓာတ္ကလည္းခိုင္ျမဲရမယ္။ မ်က္ရည္က် 
မယ္။ ဒုကၡေရာက္မယ္ ကယ္မယ့္ကူမယ့္လူမရွိဘူး။

ေမး။ ။ အခုကုိယ့္ေတာ္ရဲ့ MONSIGNOR ဘြဲ႕ခ်ီးျမွင့္ခံရ 

တဲ့ ပြဲက်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ေတာ့္ရဲ႕ရဟန္းဝါေတာ္၄၅နွ
စ္လည္းျပည့္တဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္။ အခုလုိမ်ဳိးရဟန္းဘ
ဝကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အေတြ႔အၾကဳံ 
ေတြအေၾကာင္းေျပာျပပါဦး။

ေျဖ။ ။ ေနွာက္ရွက္ျခင္းေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကဳံေတြ႔ခဲ့ 
ရတာေပါ့။ ဒါေတြကုိ သတိမထားဘူးမေရွာင္က်ဥ္ဘူးဆုိရင္ 
ေတာ့ ရဟန္းဘဝကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းလုိ႔မရဘူး။ ဒါေတြကုိခံ 
နုိင္ဖုိ႔ဘုရားသခင္ရဲ႕အသံ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ သတိေပးခ်က္ဒီ
နွစ္ခ်က္ကုိကုိင္ထားဖုိ႔လုိတယ္။

ေမး။ ။  သာသနာနယ္ေတြမွာ  
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတဲ့
အခ်ိန္မွာဘာသာဝင္ လူထုနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္ဆံခဲ့ရလဲ။ 
စုရုံးခဲ့ရလဲ။ ကုိယ္ေတာ့္ရဲ႕အေတြ႔အၾကဳံေလးေဝမွ်ေပးပါဦး။ 

ေျဖ။ ။သူတုိ႔နဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါ မ်က္နွာမလုိက္ဖုိ႔ အေရး 
ႀကီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေျပာစရာရွိရင္ ပြင့္ပြင့္လင္း 
လင္းေျပာလုိက္တယ္။ ဘယ္သူ႔မ်က္နွာမွ မေထာက္သလုိ
ဘယ္သူ႔ကုိမွလည္းမ်က္နွာမလုိက္ဘူး။ အားလုံးတန္းတူပဲ 
ထားတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိမွေပါ့။ ပုိက္ဆံေတြ ကိုင္တဲ့ 
အခါလည္းဒါရရင္ ဒါလုပ္တယ္။ ဘယ္ဘက္မွာရရင္ ညာ 
ဘက္မွာ ျပန္ေပးလုိက္တယ္။ ပင္စင္အတြက္လည္းမစုဘူး။ 
ဒီေလာက္ရရင္ ဒီေလာက္ဖုိးလုပ္လုိက္တာပဲ။ သိမ္းမထား 
ဘူး။ ရဟန္းဟာဆင္းရဲတဲ့သူပဲျဖစ္ရမယ္။ ဘုန္းႀကီးခ်မ္း 
သာတယ္ဆုိတာ ၾကားဖူးလား။ ဆင္းရဲပါေစဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္
ကုိခံနုိင္ရမယ္။ သိန္းခ်ီတန္ကားေတြ ဝယ္စီးရမွာရွက္တယ္။ 
ငါကေတာ့ သိန္းသံုးေလးရာတန္ ကားႀကီးစီးၿပီးဟုိမွာ ငါ့ဘာ 
သာဝင္သားသမီးေတြကေတာ့ ငတ္ေနၿပီရင္ ငါၾကည့္လုိ႔မရ 
ဘူးခံစားလုိ႔မရဘူး။ ငါကလည္းဆင္းရဲသား။ ငယ္ငယ္က 
တည္းက ႏြားနဲ႔ႀကီးလာရတာ။ အဲ့လုိ႔ဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္ကုိသိလုိ႔ 
ကုိယ့္ထက္ဆင္းရဲတဲ့သူေတြကုိ ျပန္ၾကည့္တယ္။

ေမး။ ။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ အမ်ားႀကီး 
ဂုဏ္ယူပါတယ္။  အခုလုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ခ်ီးျမွင့္တဲ့အ
တြက္လည္းအသင္းေတာ္ကုိ ကုိယ့္ေတာ္အတြက္ ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။

CBCM - OSC
PHOTO-PINKY
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မယ္  ေတာ္ သမီး အသင္ းႏွစ္ (၈၀)ျပည္ ့ဂ်ဴဘီလီ ႏွင့္ ့လုဒ္ မယ္  ေတာ္ ပဲြ

            ေတာင္ငူ သာသနာလုံးဆိုင္ရာ 
မယ္ေတာ္သမီးပ်ိဳအသင္း၏ ႏွစ္(၈၀)ျပည့္ 
ဂ်ဴဘီလီႏွင့္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ လုဒ္မယ္ 

ေတာ္သခင္မ ပြဲေတာ္ႀကီးကို ၂၀၁၈ ေဖေဖၚ 
ဝါရီလ ၉ ရက္မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ လိပ္သိုၿမိဳ႕ 
တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မယ္ေတာ္ 

သမီးပ်ဳိအသင္း ဂ်ဴဘီလီနွင့္အတူ မယ္ 
ေတာ္သမီးပ်ိဳ ဘဝဆက္ကပ္ျခင္း အသက္ 
တာျဖင့္ ဆရာမေဒၚဂ်ိဳဝါးနာ၊ ဆရာမ ေဒၚျဗဴ 

တီဝင္း၊ ဆရာမေဒၚဆာေလးေလ၊ ဆရာမ 
ေဒၚခင္စန္းျမင့္ (လိပ္သိုတိုက္နယ္) ႏွင့္ 
ေဒၚအီမားလီယာ (ျမသာကုန္းတိုက္နယ္)
တို႔ကုိ ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

 ၎အခမ္းအနားတြင္ ေခၚေတာ္ 
မူျခင္း အေၾကာင္းကို SR.PAULINE (ေျမာ္ 
ျမင္ ျခင္သီလ႐ွင္ဂိုဏ္း)၊ SR.B.ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ 
(ဆပ္ေျဖျခင္းသီလ႐ွင္ဂိုဏ္း)ႏွင့္ SR.ဂ်ာစင္း 
တာမိငယ္ (ကရုဏာ ေရးသီလ႐ွင္ဂိုဏ္း)
တို႔မွေဝမ်ွေပးခဲ့ၾကၿပီး ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္း 
အမွတ္ျဖစ္ေသာ မယ္ေတာ္နန္းေတာ္ကို 
REV.FR.MSGR.ဘာစီးလ်ိဳစုိးလင္းေအာင္မွ
ဖြင့့္လွစ္ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ားေက်းဇူးတင္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္တင္ 
ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္း အစီ 
အစဥ္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဂ်ဴဘီ လီပြဲေတာ္သုိ႔ မယ္ေတာ္ 
သမီးပ်ိဳ (၄၈၀)ဦးႏွင့္ ဘုရားဖူး လာၾကသူ 
မ်ား (၁၃၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

         ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ေတာင္ငူသာသနာ ခ်င္းယူးေက်းရြာတြင္ လုဒ္မယ္ေတာ္ဂူငယ္သစ္ ဖြင့္လွစ္
 ေတာင္ငူသာသနာ၊ ခ်င္းယူးတိုက္နယ္၊ ခ်င္းယူးေက်းရြာရိွ ေညာင္တပင္ လုဒ္မယ္ 
ေတာ္ဂူငယ္သစ္ကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး မယ္ေတာ္ဂူသစ္ ေကာင္းခ်ီးေပးပြဲနွင့္ ေက်းဇူး 
ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိ မတ္လ ၃ ရက္က က်င္းခဲ့သည္။

 ယခင္ မယ္ေတာ္ဂူငယ္အေဟာင္းကုိ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ REV.FR.ပီးယိုျမသာမွ 
ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုမယ္ေတာ္သစ္ကို ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး REV.FR.အန္ေျဒးယာ 
အသန္း၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္လက္ေထာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး REV. FR. VINCENT 
ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ရက္ ၂၀ အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ မယ္ေတာ္ဂူေလး၏အျမင့္ေပမွာ ၁၂ေပရွိျပီး အလ်ား၁၈ေပႏွင့္ ရင္ျပင္ေတာ္ပတ္လည္ 
၁၈ေပ ရွိသည္။

 မယ္ေတာ္ဂူသစ္ေကာင္းႀကီးေပးပြဲႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ရဟန္းေတာ္ 
၂ပါး၊ သီလ႐ွင္ ၃ပါးႏွင့္ ဘာသာတူ(၁၂၀)ေက်ာ္ပါဝင္ခ့ဲၾကပါသည္။  FR.ဗင္ းဆင္ း(ပဲခူး႐ိုးမ)

KAAD (CATHOLIC ACADEMIC SUPPORT SERVICE 
FOR FOREIGN STUDENTS, GERMANY) ဂ်ာမနီႏိူင္ငံ 

REGENSBURG  DIOCESE KAAD အဖြဲ႔ဝင္ ကက္သလစ္ 
လူငယ္မ်ားသည္ ပုသိမ္သာသနာသို႔ ေလ့လာေရးခရီး 

အလည္အပတ္ ျဖင့္ ၂၀၁၈ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ 
ေရာက္႐ွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ မတ္လ ၆ ရက္ အဂၤါ ေန႔နံနက္ ၆ 
နာရီတြင္ စိန္ပီတယ္ကယ္သီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ မစၦား 
တရားကို နာယူၾကၿပီး ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာ၏ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီႏွင့္ အမွတ္တရ ဓာတ္ 
ပံု႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
 ဤကက္သလစ္ လူငယ္မ်ားသည္ ဆင္းရဲသား 
မ်ားႏွင့္အတူေနထုိင္စား ေသာက္ရျခင္းကို ပိုမို သေဘာက် 
ၿပီး ပုသိမ္သာသနာတြင္းရွိက်ိဴတ္ လတ္သာသနာ၊ ေတာင္ 
ယာကုန္းသာသနာ၊ မေဒါ့ကုန္းသာသနာတြင္႐ွိ ဆင္းရဲေသာ 
ရြာမ်ားသို႔ ေလ့လာေရး ခရီးထြက္ၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ 
အတူထိုင္စားေသာက္ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ၾကပါ 
သည္။ ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ ေခ်ာင္းသာသို႔ တစ္ရက္တာ 
အပန္းေျဖ သြားၾကၿပီး ပုသိမ္သာသနာမွ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ 
တြင္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ 
    PATHEIN OSC
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္၏၂၀၁၈ခုႏွစ္ကမၻာ့ေခၚေတာ္မူျခင္းေန႔သတင္းစကား
 ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွအေပါင္းတုိ႔

 လာမည့္၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွာ လူငယ္ 
မ်ားႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းေခါင္း 
စဥ္နဲ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕က ညီလာခံအစ   ည္းအေဝး 
တစ္ရပ္ျပဳလုပ္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ လူေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစဖုိ႔ 
ဖိတ္ေခၚတဲ့ဘုရားရွင္ရဲ႕အသံ၊ အသက္အရြယ္မေရြးလူအား
လံုးအတြက္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဘုရားအစီအမံေတြဟာတုိ႔ဘဝ
အတြက္ဘယ္ေလာက္ထိေလးေလးနက္နက္ရွိေနလဲဆုိတာ
ကိုပိုၿပီးေထာက္႐ႈသြားပါမယ္။ ၅၅ႀကိမ္ေျမာက္ေခၚေတာ္မူ 
ျခင္းေန႔အတြက္ ကမၻာနဲ႔ခ်ီ ဆုေတာင္းေပးၾကျခင္းဟာ သ 
တင္းေကာင္းတစ္ခုကို ျပန္ၿပီးေၾကညာေဟာေျပာရသလုိပါ 
ပဲ။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔တေတြရဲ႕ ဘဝေတြဟာ အစီစဥ္မရွိဘဲမေတာ္ 
တဆ ျဖစ္ေပၚလာတာ တစ္ခုမွမရွိပါဘူး။ ဒီေလာကထဲမွာ 
ရွင္သန္ေနတဲ့ဘဝေတြႏွင့္ ရပ္တည္ေနရျခင္းေတြဟာဘုရား
ရွင္ရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းစီမံကိန္းတစ္ခုရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြျဖစ္
တယ္လုိ႔ပဲဆုိရမွာပါ။

 

ဒုကၡအခက္ခဲေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ၾကားထဲမွာ 
ေတာင္ဘုရားရွင္က လူသားေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ အျမဲခ်ဥ္းကပ္ 
ေရာက္လာေနဆဲဆုိတာကို ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ လူ႕အျဖစ္ 
ယူေတာ္မူျခင္းက သတိေပးေနပါတယ္။ သူဟာတုိ႔နဲ႔အျမဲရွိ
တဲ့ဘုရားျဖစ္တယ္။ ဖုန္အလိမ္းလိမ္းနဲ႔ဘဝက ေပက်ံေနဦး 
ေတာင္ သူကတို႔နဲ႔အတူ အျမဲေလွ်ာက္လွမ္းေနဆဲ။ ဘဝရဲ႕ 
အပူပင္ေတြကိုလည္း သူသိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔အ 
တြက္သူအျမဲ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ ေခၚေတာ္မူျခင္းေတြက
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူၾကတာမွန္တယ္။ မတူညီ 
တဲ့ေခၚေတာ္မူျခင္းေတြထဲမွာ တူညီတဲ့အခ်က္ေတြရွိေန 
တယ္။ ဘုရားရဲ႕ေခၚသံကို နားစြင့္ဖုိ႔၊ သံုးသပ္ဖို႔၊လုိက္က်င့္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔လုိတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစေတြကို ေဖာ္ 
ထုတ္ရင္း ကယ္တင္ျခင္းရဲ႕ အသံုးေတာ္ခံမ်ားျဖစ္ေစၿပီးစစ္ 
မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းရွိရာသို႔ အေရာက္လွမ္းဖုိ႔ဒီအခ်က္ (၃) 
ခ်က္ကကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ နားေထာင္တတ္ျခင္း၊ သံုးသပ္ 
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လိုက္နာရွင္သန္ျခင္းဆုိတဲ့အခ်က္ (၃) ခ်က္ 
ကို ေယဇူးဘုရားရွင္ရဲ႕ ေဒသနာေတာ္လုပ္ငန္းအစမွာေတြ႕
ရပါတယ္။ သဲကႏၱာရထဲမွာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ ေႏွာင့္ယွက္ 
ျခင္းကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး နာဇရက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့တရားဇရပ္ေတြဆီ
သူသြားခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီမွာ ဘုရားရဲ႕စကားအသံကိုနားေထာင္ 
တယ္။ အဖခမည္းေတာ္က ေပးအပ္ထားတဲ့ သာသနာလုပ္ 
ငန္းကို သံုးသပ္ဆန္းစစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့လက္ေတြ႕လုိက္
နာေလွ်ာက္လွမ္းျပခဲ့ပါတယ္။

နားေထာင္တတ္ျခင္း

 ဘုရားရဲ႕ ေခၚသံဟာတျခားအသံေတြကို ၾကားရ 
သလုိမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေန႔စဥ္ဘဝထဲမွာ ထိေတြ႔ျခင္းျဖင့္ဝင္ 
ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ ဖိအားတစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ တိတ္ 
ဆိတ္ညင္သာစြာခ်ဥ္းကပ္လာတယ္။ မိမိရဲ႕ ႏွလံုးသားက 
ေလာကအပူပင္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့အခါ ဘုရားေခၚသံကို

နားစြင့္ဖုိ႔မၾကားႏုိင္၊ သတိမမူႏုိင္ျဖစ္ရပါတယ္။ ဘဝထဲကို 
ဝင္လာတဲ့ ဘုရားရဲ႕အသံကို ၾကားႏုိင္ဖုိ႔သင္ယူဖုိ႔လုိတယ္။ 
ေန႔တစ္ဓူဝအျဖစ္ပ်က္ေတြကို ယံုၾကည္ျခင္းမ်က္စိနဲ႔ယွဥ္ထုိး 
ျမင္ၾကည့္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕အလင္းျပမႈကို လက္ခံရယူဖုိ႔ 
လုိတယ္။ မိမိကုိုယ္ကို ပိတ္ထားသေရြ႕ဘုရားရဲ႕ေခၚသံ၊ 
ဘုရားရဲ႕ အစီအမံေတြကို ဘယ္ေတာ့မွရွာေတြ႕မွာမဟုတ္ 
ဘူး။ အစကတည္းက ဘုရားရွင္စီမံၿပီးသားျဖစ္တဲ့တုိ႔နဲ႔အတူ 
ေရးခ်င္တဲ့တုိ႔သမုိင္းမွာအိပ္မက္အႀကီးႀကီးေတြမက္ဖုိ႔အခြင့္
လမ္းေတြေပ်ာက္ဆံုးကုန္ႏုိင္တယ္။

 ခ ရ စ္ေ တာ္ ကို ယ္ တို င္ က လ ည္း အေ ခ ၚ ခံ ၊ 
ေစလႊတ္ခံရတာပဲ။ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕အလင္းျပမႈေအာက္မွာ
ဘုရားစကားအသံကို ကိုယ္ေတာ္ကနားစြင့္ခဲ့သလုိတရား 
ဇရပ္ေတြမွာဖတ္႐ႈခဲ့တယ္။ လူ႕သမုိင္းအတြက္ဘုရားရဲ႕စီမံ
ကိန္းဟာ သူကိုယ္တုိင္ပဲျဖစ္တယ္လုိ႔ မိမိကိုယ္ကို ရည္ညႊန္း 
ရင္းက်မ္းစကားရဲ႕အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲ 
တုိးတက္လာတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ ဆူညံသံေတြၾကားထဲမွာ
နားေထာင္တတ္ဖုိ႔ဆုိတာ ပိုၿပီးခက္ခဲလာပါတယ္။ ျပင္ပ 
ဆူညံသံေတြက ဘဝရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ေတြႏွင့္ ဘုရားရဲ႕စီမံ 
ကိန္းေတြကို ေထာက္႐ႈသံုးသပ္ရတဲ့အရသာကို လွလွပပ 
ႀကီးဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘုရားရဲ႕ 
စကားအသံက တိတ္ဆိတ္စြာနဲ႔ လာတယ္ဆုိတာကိုေတာ့ 
သတိျပဳရမယ္။ အတြင္းႏွလံုးသားထဲထိ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း 
ဝင္ေရာက္ျပင္ဆင္ထားမွသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ ညင္သာစြာ 
ေျပာလာမယ့္ တီးတုိးဖိတ္ေခၚသံေလးကို ၾကားႏုိင္ပါလိမ့္ 
မယ္။

သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း

 “ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါအေပၚ၌ 
တည္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ဆင္းရဲသားတုိ႔အား 
ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကို ၾကားေျပာေစျခင္းငွာ ငါ့ကိုဘိ 
သိတ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ေၾကမြေသာသူတုိ႔၏ အနာကိုေပ်ာက္ 
ေစျခင္းငွာ၄င္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူတုိ႔အား လြတ္ေျမာက္ေစ 
ျခင္းငွာလည္းေကာင္း ညႇင္းဆဲခံရသူတုိ႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွာ 
လည္းေကာင္း ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ကာလကို ၾကား 
ေျပာေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ငါ့ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ” 
(ရွင္လူကား၄း၁၈-၁၉)

 ေယဇူးဘုရားရွင္က နာဇရက္တရားဇရပ္မွာ ပေရာ 
ဖက္ေဟရွာယရဲ႕ အထက္က က်မ္းစာပိုဒ္ကိုဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ
သူဟာ ဘာအတြက္ေစလႊတ္ခံရလဲဆုိတာကို ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းအတုိင္း တုိ႔အားလံုးလည္းဝိညာဥ္ 
ေရးရာသံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိဟာဘယ္အတြက္
အေခၚခံရတယ္ဆုိတာကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ 
ဘုရားသခင္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕အသံကိုနားစြင့္ 
လွ်က္ ကိုယ့္ရဲ႕ဘဝအေျခအေနတစ္ခုကို စတင္ေရြးခ်ယ္ကာ 
ျပဳလုပ္သြားရမယ့္ သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ခရစ္ယာန္ေခၚေတာ္မူျခင္းဘဝကပေရာဖက္ေတြ
လုိပဲေစလႊတ္ခံရတဲ့ဘဝဆိုတာကိုတေျဖးေျဖးနဲ႔ေတြ႕ရွိလာ

တယ္။ ေခတ္ကာလရဲ႕အျဖစ္အပ်က္အတုိင္း ဝိညာဥ္ေရး 
ကိုယ္က်င့္တရားေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈျပသနာေပါင္း ေသာင္း 
ေျခာက္ေထာင္ၾကားထဲမွာ ဘုရားရွင္ကသူရဲ႕လူမ်ိဳးေတာ္ 
ေတြကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏွစ္သိမ့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြေပးဖုိ႔ 
ပေရာဖက္ေတြကို ေစလႊတ္ေပးပို႔ခဲ့တယ္။ ဘုရားရဲ႕စကားကို 
ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကတဲ့သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးသားေတြကိုျပန္လည္ 
လႈပ္ခါႏိုးထလာဖုိ႔ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ ေမွာင္ရိပ္ဖံုးတဲ့ဘဝလမ္း 
မွာ ေရာင္ျခည္အလင္းေပးဖုိ႔ ဘုရားေပးတဲ့ကတိစကားေတာ္
ကိုပေရာဖက္ေတြကသံုးသပ္ေထာက္႐ႈရပါတယ္။

 ဒီေန႔ေခတ္မွာလည္းပဲ ပေရာဖက္ေတြလုိသံုးသပ္
ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ိဳးပိုၿပီးလုိေနပါတယ္။ လဲြမွားတဲ့အယူအေတြး
အေခၚလႊမ္းမုိးျခင္းနဲ႔ အဖ်က္သေဘာေတြၾကားထဲမွာေႏွာင့္
ယွက္ျခင္းကို အံတုရင္းဘုရားရွင္ကကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကိုဘယ္လုိပံုစံ
၊ဘယ္လုိေနရာမ်ိဳးမွာ ေခၚယူေစလႊတ္ေနလဲဆုိတာကိုသံုး
သပ္ရပါမယ္။ ခရစ္ယာန္တုိင္းကကုိယ့္ဘ၀ရဲ႕အတြင္းကစာ
မ်က္ႏွာကို ဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိဖုိ႔ႀကီးထြားရွင္သန္ရပါမယ္။ ၿပီး 
ေတာ့ဘုရားရွင္ေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ကိုဘယ္လုိအ 
ေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေခၚယူအသံုးျပဳေနလဲဆုိတာကို နားလည္ 
ႏုိင္ေအာင္အားထုတ္ဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။

လုိက္နာရွင္သန္ျခင္း

 ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေယဇူးဘုရားရွင္ကမ်က္ေမွာက္ 
ေခတ္ရဲ႕ဆန္းသစ္မႈကိုေၾကညာေဟာေျပာခဲ့တယ္။ ျပည့္ဝစံု
လင္တဲ့အခ်ိန္အခါဟာအခုေရာက္ၿပီ။ ပေရာဖက္ေဟရွာယ 
ေဟာခဲ့တဲ့ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံသူလႊတ္ဖုိ႔၊ စကၡဳအလင္းေပ်ာက္သူကို
အလင္းေပးဖုိ႔၊ ေဝေနယ်သတၱဝါအားလံုးကိုဘုရားရဲ႕ေမတၱာ
က႐ုဏာေတာ္ကို ေၾကညာဖုိ႔ ဘိသိတ္ေပးခံရသူဟာခရစ္ 
ေတာ္ကိုယ္တုိင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာက်မ္းစကားကျပည့္စံု 
ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေလၿပီလုိ႔ ကိုယ္ေတာ္က မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူခဲ့ပါ 
တယ္။ ဧဝံေဂလိတရားရဲ႕ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈက ဘုရားသ
ခင္နဲ႔ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမေတြကို ေတြ႕ဆံုဖုိ႔ လမ္းဖြင့္ေပးပါ 
တယ္။ အခ်ိန္ေကာင္းကို ေစာင့္ေနတယ္ဆုိတဲ့ဆင္ေျခေတြ
နဲ႔ျပတင္းတံခါးဝမွာအပ်င္းႀကီးစြာ ေမွ်ာ္ေတာ္ေယာင္လုပ္ၿပီး 
မတ္တပ္ပဲရပ္ေနရင္ေတာ့ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္က တုိ႔ႏွလံုး

သားကိုျဖည့္ေပးလုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႔ကဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ရမယ့္ေန႔၊ စြန္႔စားရမယ့္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။သင္ရဲ႕ေခၚေတာ္မူ 
ျခင္းကဒီေန႔ပဲ။ ခရစ္ယာန္သာသနာလုပ္ငန္းက အခုပဲစၿပီ။ 
အေယာက္စီတုိင္းကို အခုေခၚေနတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ 
ဘဝပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရဟန္းသူေတာ္စင္ ဘဝအေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ 
ဘုရားရွင္ကို သက္ေသခံဖုိ႔ အခုဒီေနရာမွာဘုရားေခၚေနၿပီ။

 ေယဇူးဘုရားရွင္ ေျပာခဲ့တဲ့ဒီေန႔ဆုိတဲ့ စကားလံုးက 
လူေတြကုိကယ္တင္ဖုိ႔၊သူရဲ႕လုပ္ငန္းေတာ္မွာပါဝင္ထမ္းရြက္
ဖုိ႔ဘုရားရွင္ကအျမဲလာေနတယ္ဆိုတာကိုအခုိင္အမာသိေစ
ပါတယ္။ သူနဲ႔အတူရွိဖုိ႔၊ နီးနီးကပ္ကပ္ လုိက္ေလွ်ာက္ဖို႔ 
အတြက္ အဆက္မျပတ္ေခၚေနပါတယ္။ အခ်ိဳ႕သူေတြကို 
လည္း သူ႕ကိုအေစခံဖုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေခၚလွ်က္ရွိပါတယ္။ 

စာမ်က္ႏွာ ၈ သို႔
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၉ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈

 ၂၉ ၾကိမ္ေျမႇာက္ ေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားျခင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ျခင္း 
အစီအစဥ္ကုိ မတ္လ (၉) ရက္ ေသာၾကာေန႔ ညေနပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ 
MCC ျမန္မာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယုံၾကည္သူ ၂၀၀၀ နီးပါ 
ပါဝင္ခဲ့သည္။

 ေဒသနာေဟာေျပာပြဲကုိ ကာဒီနယ္ၾကီးခ်ားလ္ဘုိ၊ ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ 
ၾကီးမ်ား၊ သီလွရွင္မ်ား ဂုိဏ္းေပါင္းစုံမွ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ နုိင္ငံေက်ာ္ ေတးသံရွင္ 
မ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေက်းဇူး 
ေတာ္ခ်ီီးမြမ္းျခင္း၊ ေဒသနာေတာ္ေဟာေျပာျခင္း၊ အတြင္းစိတ္ကုသျခင္း အစီ 
အစဥ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

 ၄င္းအခမ္းအနားတြင္ ကာဒီနယ္ၾကီးခ်ားစ္ဘုိ တက္ေရာက္အမွာစကား 
ေျပာၾကားခဲ့ကာ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ တြဲဖက္လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး Fr.Bosco ဘုိဘုိ နွင့္ ရန္ကုန္ရဟန္းျဖစ္သင္တကၠသုိလ္မွ စာခ်ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
Fr. Brian ဗညားႏြယ္ တုိ႔က ေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားခဲ့သည္။ 

ရန္ကုန္ျမဳိ႔ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပေသာ ၂၉ ၾကိမ္ေျမာက္ 
ေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ 

ယုံၾကည္သူ ၂၀၀၀ ခန္႔ပါဝင္ခဲ့

 အတြင္းစိတ္ကုသျခင္းကုိ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Fr. Brian ဗညားႏြယ္မွ 
ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းအစီစဥ္ကုိ နုိင္ငံေတာ္ေက်ာ္ ေတးသံရွင္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ ႏြဲ႔ယဥ္ဝင္း၊ ေရဗကာဝင္း၊ နီတာ၊ မရန္ဆုိင္းေနာ္ တို႔နွင့္အတူ Fr. Nicode-
mus ေအာင္သန္းေအး ဦးေဆာင္ေသာ ေဒသနာေတာ္ ေတးဂီတႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ 
လူငယ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ကုိ 
ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး ည ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ျပီးဆုံးခံသည္။

 ယုံၾကည္သူမ်ား ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ ဖတ္ရႈသည့္အေလ့အက်င့္ 
ျဖစ္ေပၚလာျပီး ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အတုိင္း ရွင္သန္ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ား 
ျဖစ္လာေစရန္၊ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်ရတဲ့ အသက္တာကုိ ရရွိျပီး တစ္ပါးသူကုိ 
ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ေဟာေျပာသက္ေသခံသူမ်ား ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ေဒသနာေတာ္အဖြဲ႔ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ကတည္းက စတင္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ေၾကာင္း 
သိရသည္။

ေသသနာေတာ္ အဖြ႔ဲကုိ ရဟန္း၊ လူငယ္၊ လူၾကီး နယ္ပယ္စုံမွ ပုဂၢဳိ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စီးထားျပီး 
ျမန္နုိင္ငံအနွံံ႔ ေဟာေျပာသက္ေသခံျခင္းမ်ား ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား ရံဖန္ရံခါ 
ျပဳလုပ္က်င္းပလွ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ရွိ စိန္႔ ပီတာ စိန္႔ေပါလ္ ကက္သလစ္ 
ဘုရားေေက်ာင္းတြင္ လ၏ တတိယ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းတည့္ 
၁၂ နာရီအထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည္။ မည္သူမဆို ပါဝင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

သတင္း ဓါတ္ပံု - CBCM-OSC
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ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ |သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ဌါန| ရန္ကုန္
ေပ်ာ္ရႊင္ ဂုဏ္ယူစြာ က်င္းပခဲ့ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္

၁၅ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈
သတင္း၊ ဓါတ္ပံု - CBCM-OSC

 နံနက္ ၈း၁၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ 
ခ်ားလ္စ္ဘို ဦးေဆာင္ကာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ေပါလ္ ဂေရာင္၊ 
ပုသိမ္သာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ၊ ရန္ကုန္ လက္ေထာက္ 
ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာန္ တို႔ ၿခံရံလ်က္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ အသစ္အား 
ေကာင္းႀကီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ အသစ္အတြင္း၌ မစၧားတရား 
ေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းသားရဟန္းမ်ား၊ ဧည့္ 
သည္ေတာ္ရဟန္ အပါး ၄၀ ခန္႔ ႏွင့္အတူ သီလရွင္မ်ား၊ သူေတာ္စင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာ 
ဝင္ ပရိတ္သတ္ လူႀကီး လူငယ္ ၇၀၀ ခန္႔လည္း ပါဝင္ဆုေတာင္း ခဲ့ၾကသည္။

 ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ မန္းဆိန္းဟွီမွ မစၧားတရားေတာ္အတြင္း ၾသဝါဒကို ေပးခဲ့ရာ 
တြင္ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ရဟန္းေကာင္းမ်ား 
ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အဓိက 
ထား မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အတြင္းတြင္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ အသစ္အား 
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ခမ္းခမ္းနားနား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ဘုရားေက်ာင္းသည္ ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ေဆာက္လုပ္ 
ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပူျပင္းေသာ ရန္ကုန္ ရာသီဥတုႏွင့္လည္း အစဥ္ေျပေအာင္ မြမ္းမံ 
ထားသည္။ ရဟန္းတစ္ပါးအတြက္ ဘုရားတရားေရးရာ၌ ခိုင္မာတည္ၾကည္ေရးသည္ 
အလြန္အေရးပါေသာေၾကာင့္ ဤဘုရားေက်ာင္းသည္ ရဟန္းေလာင္းမ်ားစြာအား 
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အဆံုးတြင္ ေက်ာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ 
ေအာင္ဝင္း ၏ ရဟန္းဝါေတာ္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳ 
ႏႈတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ 

 ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာဆိုျခင္းတြင္ ဘုရား 
သခင္အား ေက်းဇူးတင္ရင္း အၿမဲတမ္း ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးေနေသာ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးအား၊ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား၊ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ စာခ်ရဟန္းမ်ားႏွင့္ 
ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး သာယာလွ 
ပေရးအတြက္သာမက ေကာင္းမြန္ေသာ ရဟန္းမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္း 
ဝန္း ကူညီၾကရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

 ထို႔ေနာက္ နံနက္ ၁၁း၄၅ နာရီတြင္ ဓမၼပညာႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ 
ေဟာေျပာျခင္း အမွတ္စဥ္ ၄ ကုိ ဖါသာ မာရီယာႏိုစိုးႏိုင္က အႏွစ္သာရျပည့္ဝေသာ 
ခရစ္ယာန္ အသက္တာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာၾကား ေဝငွခဲ့သည္။ ထို ေဟာေျပာပြဲ 

အခ်ိန္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ားက ကစားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္  
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

 ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီတြင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ေအာင္ဝင္ 
အား အကပေဒသာ ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖဂုဏ္ျပဳရင္း ေလးႏွစ္တာ ပညာသင္ယူေအာင္ျမင္ 
ခဲ့ၾကသည့္ ကိုရင္မ်ားအားလည္း ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

 ဤေန႔သည္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္အတြက္ အလြန္ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူရေသာ 
သမိုင္းဝင္ ေန႔ရက္ တစ္ရက္ အျဖစ္ က်န္ရစ္မည္ ျဖစ္သည္။



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး14

လြဳိင္ေကာ္သာသနာအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ အေစခံေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္

 လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ 
လူငယ္ေကာ္မရွင္မွႀကီးမွဴး၍ လြိဳင္ေကာ္ဇံုတိုက္နယ္အတြင္း 
ရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ အေစခံေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းတစ္
ရပ္ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ မွ ၁၆ ရက္အထိ (၅) ရက္တာ ဖြင့္ 
လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 ၄င္းသင္တန္းကုိ လြဳိင္ေကာ္ၿမဳိ႕ ေနာင္ယားရပ္ 
ကြက္ရွိ စိန္ဘက္နဒစ္လူငယ္ရိပ္သာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သင္ 
တန္း၏ လူငယ္အမႈေဆာင္ စုစုေပါင္း (၃၂) ဦးခန္႔ တက္ 
ေရာက္ပါဝင္ခဲ့သည္။

 ပထမဆံုးေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ ကက္သလစ္သာသ 
နာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး လီြစ္လွေရႊမွ 
အဖြင့္အမွာစကားႏွင့္ စစၥတာရ္ မိမူမွ သင္တန္း၏ သေဘာ 
သဘာဝႏွင့္ လူငယ္အသက္တာအေၾကာင္း ေဝမွ်သြားခဲ့ 
သည္။ ဒုတိယေန႕တြင္ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာအမူေတာ္ 
ျမတ္၊ လူငယ္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးအတက္တာ၊ လူငယ္ႏွင့္အလုပ္ 
အကိုင္ အေၾကာင္းကိုဘုန္းေတာ္ႀကီးဖိလစ္ ေအာင္ငဲမွ ပို႔ခ် 
ေဝမွ်သြားခဲ့သည္။ တတိယေန႔တြင္ ဘုရားဝတ္ျပဳဆုေတာင္း 
ျခင္းႏွင့္ အာပတ္ေျဖျခင္းမဂၤလာေတာ္ျမတ္အေၾကာင္းဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးအာျဗဟံအားညီမွ ေဝမွ်ပို႔ခ်သြားခဲ့သည္။ စတုတၱ 
ေန႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖိလစ္ေဆာ္ရယ္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
တာဝန္အေၾကာင္းလူငယ္မ်ားအတြက္ ေဝမွ်သြားခဲ့သည္။ 
သင္တန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဖာသာရ္ အလြိဳင္းရွက္ 
သက္ေထြးေအာင္မွ ဦးေဆာင္ၿပီးအဖြဲ႕လိုက္ ေဆြးေႏြးသံုး 
သပ္ျခင္း အခ်င္းခ်င္းအျပန္ အလွန္ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ သင္တန္း 
ကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

  လြိဳင္ေကာ္ ကက္သလစ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူ 
ငယ္ေကာ္မရွင္မွ ဦးေဆာင္ကာ ဆက္ကပ္လူငယ္မ်ားပါဝင္ 
လွ်က္ ဇန္နဝါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာဖါးေဆာင္းဇံုရွိ
တိုက္နယ္လူငယ္မ်ားအတြက္ အေစခံေခါင္းေဆာင္မႈ သင္ 

တန္းကုိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းအဖြင့္ေန႔ 
တြင္  ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ႀကိဳဆိုစကား၊ 
လူငယ္တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး လီြစ္လွေရႊမွ အဖြင့္အမွာ 
စကားမ်ားကိုေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ သင္တန္း၏ ပထမေန႔ 
နံနက္ခင္းမစၦားတရားေတာ္အၿပီးတြင္ ဖာသာရ္ ရိခ်က္မွ 
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ လူမႈသြန္သင္ခ်က္ အေၾကာင္း 
ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖာသာရ္ ထူးဘြယ္မွ အဖြဲ႕အစည္းတည္ 
ေဆာက္ျခင္း (Team building) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပို႔ခ်ေပး 
သြားခဲ့သည္။ ဆက္ကပ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔မ်ားမွလည္း အက 
မ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ေပးကာ ပထမေန႔ကို 
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အစျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယေန႔တြင္ လူငယ္ 
တာဝန္ခံ စစၥတာရ္မိမူမွ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ယံု 
ၾကည္ျခင္းအေျခခံႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပံုစံေခါင္းစဥ္ျဖင့္လူ 
ငယ္မ်ားအားယုံၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အေၾကာင္းကိုေဝမွ်ေပးသြားခဲ့သည္။ သင္တန္း၏ တတိယ 
ေန႔တြင္ လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလီြစ္ လွေရႊမွ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္စကၠရာမင္းမဂၤလာႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း
တို႔ကိုအက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဆက္ကပ္ 
လူငယ္ မႏွင္းဝတ္ရည္မွ အာပတ္ေျဖျခင္းစကၠရာမင္ မဂၤလာ 
အေၾကာင္း အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္အေၾကာင္းကို သင္တန္း 
၏စတုတၳေန႔တြင္ ေဝမွ်ေပးသြားခဲ့သည္။ သင္တန္း၏ ပဥၥမ 
ေန႕တြင္ က်န္းမာေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အစည္း
အေဝးမ်ားျပဳလုပ္ေဆြေႏြးခဲ့သည္။

 ထုိ႔အတူ ၄င္းသင္တန္းကုိပင္ ဟိုဟာဇံုတိုက္နယ္ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၈) ရက္မွစတင္ကာ 
(၄) ရက္တာ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆုိၾကမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား 
စုေပါင္း၍ မစၧားတရားနာယူ 

ပုသိမ္၊ ၂၅ ရက္ ေဖေဖၚဝါရီ

 ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ 
ၿမိဳ႕၊ စိန္႔ပီတာဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါ 
ရီလ ၂၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းက တကၠသုိလ္ဝင္
တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုိၾကမည့္ ေက်ာင္းသား
၊ေက်ာင္းသားမ်ားစုေပါင္း၍ မစၦားတရားနာ
ယူပူေဇာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

         မစၦားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ေက်ာင္း 

သား/ သူမ်ားမွ က်မ္းစာဖတ္ရႈျခင္း၊ ပူေဇာ္ 
သကာယမ်ား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ၾကျခင္း၊ 
အထူး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား ခံယူခဲ့ၾက 
သည္။ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ 

လည္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ 
နွင့္ အၿငိမ္းစားၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဆရာ 
ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စုိး၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား 
နွင့္ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား သာသနာ့ ခန္းမ 
ေဆာင္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ဆရာႀကီးဦး 
ေမာင္ေမာင္စုိးနွင့္ ဦးပၪၨင္းႀကီးေပၚလ္ တုိ႔က 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးဆုံးမစကား 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း 
သားမ်ားက ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ဦးပၪၨင္း နွင့္ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူ မ်ား 
အား ေက်းဇူးတင္ဂါဝရျပဳခဲ့ၾကသည္။

         နန္႔ဂ်ဴလုိင္ေအး (ပုသိမ္)
၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား
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 LITTLE WAY SISTERS OF ST.THERESA သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္ (၈) 
ပါးပထမယာယီသစၥာျပဳျခင္း ႏွင့္သကၤန္းခံယူျခင္း အခမ္းအနားကုိ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ (၂၁) 
ရက္ဗုဒၶဟူးေန႔ ၌ ကေလး သာသနာစိန္ပီတာႏွင့္ စိန္ေပါလ္ဘုရား ေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 အခမ္းအနား ကို ဟားခါးသာသနာ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ႀကီး LUCIUS HRE 
KUNG   မွဦးေဆာင္ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၃၆)ပါး၊ ဦးပဇင္းႀကီး (၂) ပါးႏွင့္တကြဘာသာသူ 
(၁၀၀၀) ခန္႔ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 
 ပထမသစၥာျပဳၾက ေသာသီရွင္မ်ားမွာ ဟားခါးသာသနာမွ စစၥတာရ္အက္ဂနက္စ္ ( 
TAMHLEE)၊စစၥတာရ္ခရစၥတင္းေနာ္ေအးသီခိုင္ ( ေတာင္ငူသာ သနာ) ၊စစၥတာရ္စီစီးလွ်ာ 
(DAR VANG) ဟားခါးသာသနာ၊ စစၥတာရ္ ထေရးဇာ (THANG LENG) ဟားခါးသာသနာ၊ 
စစၥတာရ္ ရိုဘဲကာ ( NAING SAN CING)  ကေလးသာသနာ၊ စစၥတာရ္ မာရိယာ ( THIAN 
REM AUNG) ဟားခါးသာသနာ၊ စစၥတာရ္ဘယ္ေရာနီကာ (SUI REM NUAM) 
ဟားခါးသာသနာ၊စစၥတာရ္ဂ်ိဳးစ ဖင္းေနာ္သဇင္စိုး ေတာင္ငူသာသနာ တို႔ျဖစ္သည္။

Sisters of St.Theresa

ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း 
တည္ေထာင္ျခင္း (၁၇၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္

 ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၌ ရွိေသာ စိတ္သေဘာ 
ကို သင္တို႔၌ လည္းတည္ရွိေစၾကေလာ့ 

    (ဖိလိပိ ၂း၅)

ပြဲေတာ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 

 ကေလး သူငယ္မ်ားအား သာသနာျပဳျခင္း 
ဆိုင္ရာ အသိပညာျပည့္ဝစြာ ရရွိခံယူေစ၍ ေကာင္း 
မြန္စြာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျခင္း ခံရေသာ၊ သာသနာ 
ျပဳမ်ားျဖစ္လာၾကေစၿပီး၊ အျခားကေလးသူငယ္မ်ားကို 
လည္း သာသနာျပဳျခင္း၌တက္ ၾကြစြာလႈပ္ရွားလာ 
ေစရန္ အတြက္ ကူညီေပးရန္

အေသးစိတ္ရည္ရြယ္ခ်က္ 

၁။ ကေလးသူငယ္မ်ား၌ သာသနာျပဳစိတ္ဓါတ္ျပည့္ဝ 
ရွင္သန္လာရန္ 

၂။ ကေလး သူငယ္မ်ား၌ သူေတာ္စင္ေဘာင္သို႔ 
တက္လွမ္း လိုေသာစိတ္မ်ား ရွင္သန္လာေစရန္ 

၃။ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္

၄။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ 
ပိုင္ ဆိုင္မႈမ်ားကို ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အျခား 
ကေလးသူငယ္မ်ား အား ရက္ေရာစြာ ေပးလွဴ 
တတ္ေစရန္

၅။ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အတူတကြ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ စုေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္ တတ္ ေစရန္ 

အသင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ 

 ကက္သလစ္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ကူညီရိုင္း 
ပင္း ကေလးမ်ားအခ်င္းခ်င္းဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ 
ႏွင့္ အညီ ကမၻာေပၚရွိ ဒုကၡဆင္းရဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးခံစား 
ေနရေသာ ကေလး သူငယ္မ်ားအတြက္ ဆု 
ေတာင္းေပးျခင္း၊ အလွဴဒါနေပးလွဴ ျခင္းျဖင့္ 
ဘုရားသခင္၌ ယုံၾကည္ က်င့္ႀကံ ေဝမွ် သက္ေသ 
ခံေသာ သာသနာျပဳေလးမ်ားျဖစ္လာၾကေစရန္။

အသင္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

၁။ ကေလး သူငယ္မ်ားအား ေသေဘးမွ ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပး၍ ေဆးေၾကာျခင္း 
မဂၤလာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ လမ္းကို ညြန္ျပ 
ေပး၍ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကေလးအရည္ အတြက္ 
မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားစြာ ကူညီကယ္တင္ျခင္း။ 

၂။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ခရစ္ယာန္အယူဝါဒကို 
ရရွိခံယူ ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို 
ျပင္ဆင္ေပးျခင္း။

၃။ ကေလး သူငယ္မ်ားအား လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၌ 
ဦးေဆာင္ သူမ်ားႏွင့္ သာသနာျပဳမ်ားအျဖစ္ 
ကယ္တင္ျခင္း၏ အသံုး ေတာ္ခံမ်ား ျဖစ္လာ 
ၾကေစရန္အတြက္ ကူညီေပးျခင္း။

အသင္းတည္ရွိျခင္း အက်ိဳးတရားမ်ား 
၁။ ကေလးသူငယ္မ်ားတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ 

ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ရွင္သန္ျခင္း 
တို႕၌ ႀကီးျပင္းခြင့္ရရွိျခင္း။ 

၂။ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ 
သာ သနာျပဳ ကေလးသူငယ္အသင္းဝင္တို႔၏ 
ဆုေတာင္းေမတၱာ ႏွင့္ ရုပ္ဝတၳဳဆိုင္ရာ ေပးလွဴ 
ျခင္းမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္တုိ႔ကို ခံစားရရွိျခင္း။

၃။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ 
ေဆးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္၊ ဆင္းရဲ 
ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား က်န္း 
းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး ကူညီပံ့ပိုး 
ေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းႀကီးက 
အက်ိဳးခံစားရရွိျခင္း။

 

ဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနား

ေန႔ရက္ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၅ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ ။

အခ်ိန္ - နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီ အထိ ။

ေနရာ - ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၊ အမွတ္ ၄ ၊ 
မင္းဓမၼလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္။ 

 သာသနာျပဳ ကေလး သူငယ္ အသင္း၏ 
(၁၇၅)  ႏွစ္ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္အား ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္ႏွင့္  သဒၶါစိတ္အား ထက္သန္ 
စြာ လွဴဒါန္းပါဝင္လိုၾကသူမ်ားကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ ႀကိဳ 
ဆိုေနပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ 

ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုိင္ရာ သာသနာျပဳအသင္းမ်ားရံုး 
ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းတိုက္ 

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။ ၀၉ - ၄၂၈၀၀၀၆၂၉



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု
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က်ိဳင္းတံုသာသနာရွိ သာသနာျပဳ ကေလး သူငယ္မ်ား သင္တန္းက်င္းပ

 က်ိဳင္းတံုသာသနာရွိအသက္ (၅) 
ႏွစ္မွ (၁၀) ႏွစ္အရြယ္ရွိသာသနာျပဳကေလး
သူငယ္မ်ားအတြက္သင္တန္းကိုေဖေဖာ္ဝါ
ရီလ၂၀ ရက္မွစတင္ကာက်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ စြမ္ 
ဆပ္ကုန္း၊ အာစီအမ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ
ပီးေမခန္းမေဆာင္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
 ကေလးမ်ားအတြက္ လူ႔က်င့္ဝတ္ 
သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား၊ အာခါစာေပနွင့္ ရုိးရာ 
မ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ပံုုျပင္၊ ဥာဏ္စမ္း 
ပေဟဠိမ်ား၊ ပညာေပးရုပ္ရွင္အတိုအထြာ 
မ်ား၊ အေတြးအေခၚပိုင္း ျမွင့္တင့္ေပးႏိုင္ 
သည့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ဆိုရွယ္ကစား
နည္းမ်ားစီစဥ္ဖန္တီးေပးခဲ့ၾကသည္။
 ကေလးသူငယ္ ၁၂၀ တက္ေရာက္ 
ပါဝင္ခဲ့ေသာ ၄င္းသင္တန္းကာလတြင္ က 
ေလးသူငယ္မ်ားသည္ က်ိဳင္းတံုကက္သ 

လစ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ပီတာလီြး 
က်ခူထံသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး 
ဆရာေတာ္နွင့္ ေတြ႔ဆုံနႈတ္ဆက္ၾကျခင္း၊ 
ေနာင္ကန္ရြာသို႔ ေပ်ာ္ပြဲစားေလ့လာေရးခရီး
သြားျခင္း၊အားကစားေဖ်ာ္ေျဖေရး ၿပဳိင္ပြဲမ်ား 
က်င္ပျခင္းနွင့္ ဆုရသူေလးငယ္မ်ားကုိဆု
မ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ကာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏သင္ 
တန္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ 
သည္။ 
 သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ေသာ 
က်ိဳင္းတံု ကက္သလစ္သာသနာပုိင္ ဆရာ 
ေတာ္ပီတာလီြးစ္က်ာခူ၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးအန္းေဂ်လိုစိုင္းပ်ဲန္း၊ PMS တာဝန္ 
ခံဖာသာရ္ေဘာစကို၊ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ 
ေသာ စစၥတာရ္ရို႕စ္ေမရီ၊ စစၥတာရ္ဒြဲရာ၊ 
စစၥတာရ္စုစုလႈိင္၊ ဆရာေအာင္ႏုိင္၊ ျပန္ 

 က်ိဳင္းတံု လူထု ဆက္သြယ္ေရး 
ရုံးမွ ဦးစီး၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္မွ 
မတ္လ ၁၁ ရက္အထိ ၁၃ ရက္ၾကာ သက္ 
ေထြး သင္တန္း  ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

 ၄င္းရက္ရွည္သင္တန္းကုိ ေဖ 
ေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ က က်ဳိင္းတုံ RCM 
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၃၂၀ ဦး 
တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

 သင္ တန္းတြင္ စစၥတာရ္ ႐ို႕စ္ေမရီ 
မွ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာေတာ္အေၾကာင္း၊ 
SR. စုစုလိႈင္ မွ က်မ္းစာလာပုံျပင္နွင့္ ကဗ်ာ 
မ်ား၊ စစၥတာ ဒြဲရာ၊ ဆရာမမိငယ္နွင့္ ဆရာမ 
သီတာျပဳံးတုိ႔မွ လူထုနီတိနွင့္ ဥာဏ္စမ္း 
ပေဟဠိမ်ား၊ ဆရာေအာင္နုိင္နွင့္ ဆရာမ 
ခုိင္ဇာဝင္းတုိ႔အဖြဲ႔မွ ေခါင္း ေဆာင္မႈ 
အေၾကာင္း၊ ဆရာျမတ္သစ္မွ အေကာက္ 
အခြန္အေၾကာင္း၊ က်ဳိင္းတုံ စားေသာက္ 
ကုန္ေရးရာအဖြဲ႔မွ စားသုံးရန္မသင့္ အစား 
အစာမ်ားအေၾကာင္း၊ ဆရာဦးဝင္ျမတ္မွ 
ေျမျမဳပ္ မုိင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ေဟာၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ဘရာသာဘုိဘုိမွ 

က်ဳိင္းတုံ လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးမွ ရက္ရွည္ သက္ေထြး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ခဲ့

အားကစားနွင့္ ၿပဳိင္ပြဲမ်ား ဦးေဆာင္ 
က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးခဲ့ပေသာ 
က်ဳိင္းတုံဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ပီတာ 
လြီးစ္က်ခူ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစိုင္းပ်ဲန္း၊ ဆု 
ေတာင္း ေမတၱာမ်ား၊ အားေပးစကား 

ဆက္ဌာနမွ ဆရာမခိုင္ဇင္ဝင္းနွင့္ အဖြဲ႔သင္ 
တန္းသူ/ သားမ်ားအားလံုးအတြက္အဘက္
ဘက္မွလွဴဒါန္းေပးခဲ့ၾကေသာ ေစတနာရွင္ 

မ်ားအားလံုးကိုလည္း အထူးပင္ေက်းဇူး 
တင္ေၾကာင္း သင္တန္းက်င္းပေရးအဖြဲ႔မွ 
ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ 
  KYENG TUNG-OSC

မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ အား၊ ေငြအား 
တုိ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ကူညီးေပးခဲ့ၾကသူ 
အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ လုပ္ 
အားျဖင့္ ဆက္ကပ္ေပးခဲ့ၾကေသာ Good 
Samaritan အဖြဲ႕၊ လူငယ္မ်ား၊ ပုရြက္ဆိတ္ 
အႀကီး အဖြဲ႕၊ ဆရာလြန္းေဟာင္းႏွင့္အဖြဲ႕ 

ႏွင့္ လုပ္အားေပးခဲ့ၾကေသာသူမ်ားအားလံုး
ကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း 
က်ဳိင္းတုံ လူထု ဆက္သြယ္ေရးရုံးက ေက်း 
ဇူး တင္စကား ေျပာၾကားထားသည္။

KYENG TUNG- OSC

ရြာလုံးကၽြတ္ ေဆးေၾကာျခင္းခံယူျခင္း
 က်ိဳင္းတံုကက္သလစ္သာသနာ၊ ဘားခ်ဲ႕သာသနာအုပ္စုရွိ ဖါးေလာင္းရြာႏွင့္ အားရွဲ 
ရြာႏွစ္ရြာေပါင္းကာ ရြာလံုးကၽြတ္ေဆးေၾကာျခင္းခံယူျခင္းအခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၁၁ 
ရက္ကက်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
 ဘုရားသားသမီးမ်ားအတြက္ ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရမင္တူးကို ဘား ခ်ဲ႕သာသနာ 
အုပ္စု ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ကားလိုစ္ ေအာင္ကုိလတ္မွ ေပးခဲ့ ေၾကာင္း 
သတင္းရရွိပါသည္။ 

(KYENGTUNG-OSC) 



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု
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ေတာင္ႀကီး ဘုရားျဖဴ၊ မတ္လ ၁၅ ရက္

 ေတာင္ၾကီး ကက္သလစ္ ဂုိဏ္း 
ခ်ဳပ္သာသနာ၊ ဘုရားျဖဴရွိ သူငယ္ေတာ္ 
ေယဇူး မိဘမဲ့ နွင့္ မသန္စြမ္း ေဂဟာသုိ႔ 
မတ္လ ၁၅ ရက္ နံနက္ပုိင္းက နုိင္ငံေတာ္ 
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ရွမ္း 
ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ 
နွင့္ ျပည္နယ္ဝန္းၾကီးမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ 
႐ႈျပီး အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း 
သိရသည္။

 ဒုသမၼတနွင့္ အဖြဲ႔အား ေတာင္ႀကီး 

နုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ ႔ ေတာင္ႀကီးျမဳိ႕ 
သူငယ္ေတာ္ေယဇူး မိဘမဲ့နွင့္ မသန္စြမ္းေဂဟာသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့

ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးကုိယ္စား ဘုရား 
ျဖဴ တိုက္နယ္ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ဖာသာရ္လာဘန္ က လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

 ေတြ႔ဆုံပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးနွင့္ ေဂဟာ တာဝန္ခံ စစၥတာ 
နာတလင္းနာ မီဆာမွ မိဘမဲ့နွင့္ မသန္စြမ္း 
ကေလးငယ္မ်ား အေျခအေန၊ ေဂဟာ 
ရပ္တည္ လည္ပတ္ေနရပုံ အေျခအေန၊ 
လက္ရွိ လက္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားနွင့္ 
လူမႈဝန္ထမ္းဌာနမွ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ 
ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္း 
တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

 ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၊ 
ေစတနာ ရွင္မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က 
မိဘမ့ဲ ေဂဟာအတြက္ ေငြသားနွင့္ အျခား 
လုိအပ္ေသာ အလွဴဒါနမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ 

 ထုိေနာက္ ေဂဟာ တာဝန္ခံ 
စစၥတာ နာတာလင္းနာ မီဆာမွ ေက်းဇူး 
တင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ကာ 
ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟန္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ 
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္း 
လႊာမ်ား အသီးသီးခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။ 
ဆက္လက္ျပီး မိဘမ့ဲနွင့္ မသန္စြမ္း ကေလး 

ငယ္မ်ားက ဓမၼေတးသီခ်င္းျဖင့္ သီဆုိ 
ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အ 
စုိးရအဖြဲ႕မ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကုိ ရင္း 
ရင္းနွီးနွီး နႈတ္ဆက္အားေပးခဲ့ၾကျပီး စား 
ေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေဝမွ်ခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲ 
အျပီးတြင္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ 
မ်ားက ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေဂဟာ တာဝန္ 
ရွိ သူမ်ားနွင့္အတူ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံ 
ရုိက္ကူးခဲ့သည္။

U Sai Sheng

ပုသိမ္၊ ၁၅ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈

ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားပြဲေတာ္ က်င္းပေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံး 
အၾကိမ္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ ပုသိမ္ျမဳိ႕ စိန္ပီတာဘုရားေက်ာင္းတြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ 
နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအ စည္ းအ ေဝးကို ျမန္ မာႏိုင္ ငံ လံုးဆိုင္ 
ရာ လူငယ္ တာဝန္ ခံရုံးမွ Fr. အယ္  ေကာ္ ထူးႏွင္ ့ လူငယ္မ်ား၊ ပုသိမ္ သာသနာ  ေကာ္ မတီ 
အသီးသီးမွ ကိုယ္ စာလွယ္  ေတာ္ မ်ား တက္  ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 အ႒မအၾကိမ္ေျမွာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား ဆုေပါင္း 
စုေတာင္းပြဲနွင့္ နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ပုသိမ္ ဂိုဏ္ းအုပ္ သာသနာ မရမ္ း ေခ်ာင္ းတြင္ လာမည့္ 
ဧျပီလ ၂၃ရက္ မွ ၃၀ ရက္ ထိ ၈ ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 လက္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထားအရ လူငယ္အေရအတြက္ သံုးေထာင္သာ လူငယ္ 
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ အသီး သီး 

တြင္လည္း လူငယ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ေေခၚယူရသျဖင့္ အစဥ္မေျပမႈမ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ လူမႈ 
ကြန္ယက္တြင္ ေထာက္ျပ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ေကာ္ မရွင္မွ 
ထို အခက္အခဲမ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာသို႔ 
အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

 ဤ လူငယ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသည္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရလဒ္ တစံုတရာ 
သိသိသာသာ ရွိေစခ်င္သည့္ သေဘာထားမ်ားလည္း ထုတ္ေဖၚၾကသည္။ လူငယ္မ်ား 
အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုျခင္းအျပင္ ယေန႔မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ လူငယ္ 
မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေစခ်င္သည္။ အေျခအေနအရ 
လူဦးေရ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ က်င္းပရေသာ္ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ လူငယ္ထုအတြက္ 
လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစခ်င္သည္ဟု ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လူမႈ ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ ဖါသာရ္စိုးႏိုင္က အႀကံျပဳခဲ့သည္။

Pathein OSC

တစ္နုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ပြဲေတာ္အတြက္ ေနာက္ဆုံးညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးပြဲျပဳလုပ္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး18

ေမး။ ။ကုိယ္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီေက်ာင္းမွာတာဝန္က်တာဘယ္နနွစ္ရွိသြားျပီလဲ။

ေျဖ။  ။ ဒီေက်ာင္းမွာတာဝန္က်တာ (၃)နွစ္ရွိသြားျပီ။ အဲ့မတုိင္ခင္ ဒုေက်ာင္းအုပ္အေနန႔ဲ 
(၄) နွစ္က်ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲ့ၾကားထဲမွာ Visiting Professor အေနန႔ဲ (၁) ႏွစ္ စာလာ 
သင္ရေသးတယ္။ အားလုံးေပါင္းဒီေက်ာင္းမွာက်ခဲ့ဖူးတာ ၈ နွစ္ရွိသြားျပီေပါ့။

ေမး။ ။ဒီေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးမိတ္ဆက္ေျပာၾကားေပးပါအုံး။

ေျဖ။ ။ Major Seminary သမုိင္းေၾကာင္းေလးကုိ ျပန္ေျပာရရင္ ၁၉၅၇ ကတည္းကေန 
စခဲ့တာဒီနွစ္အထိဆုိရင္ နွစ္ေပါင္း ၆၁ နွစ္နီးပါး ရွိေနျပီေပါ့။ ဒီေက်ာင္းကေန ျဖစ္သြားတဲ့ 
ဘုန္းၾကီးအေရအတြက္ကေတာ့ အတိအက်ေတာ့မသိဘူးအနည္းဆုံးေတာ့ ၈၀၀ 
ထက္မနည္းဘူး။ ၈၀၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနျပီေပါ့ေနာ္။ ခုဆရာေတာ္ေတြလည္းပဲ တစ္ပါး 
နွစ္ပါးကလြဲျပီး က်န္တာေတြက ဒီေက်ာင္းထြက္ေတြပဲ။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ 
တစ္ပါးပဲ ဒီေက်ာင္းထြက္ မဟုတ္တာ။ က်န္တာေတြကေတာ့ အကုန္ဒီေက်ာင္းထြက္ေ
တြပဲ။အစပုိင္းမွာဒီေက်ာင္းကုိေဂ်းဆြစ္အသင္းကဘုန္းၾကီးေတြကတာဝန္ယူခဲ့တယ္။ 
ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ျပည္တြင္းဘုန္းၾကီးေတြကပဲဆက္တာဝန္ယူခဲ့ၾကတာေပ့ါ။ခုအား
လုံးက ျပည္တြင္းဘုန္းၾကီးေတြပဲျဖစ္ေနပါျပီ။ စာေတြလည္းပဲဟုိလြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ နွစ္ေလာက္ 
ထိ ျမန္မာျပည္က အျပည့္အစုံ မသင္ေပးနုိင္ေတာ့ နုိင္ငံျခားကေန ေခၚတာမ်ားတယ္။ 
ခုေတာ့ ျပည္တြင္းကလည္း နုိင္ငံျခားေတြမွာ သြားျပီးသင္တန္းေတြ တက္၊ တကၠသုိလ္ 
ေတြတက္ ဘြဲ႔ရၾကေတာ့ စာသင္တဲ့ဘုန္းၾကီးေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ လုံလုံေလာက္ 
ေလာက္ရွိလာျပီ။ အခုလက္ရွိ ဒီေက်ာင္းမွာ ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၆၄ 
ပါးရွိမယ္။  သီအုိေလာဂ်ီေနာက္ဆံုးေလးနွစ္ေက်ာင္းသားေတြေပါ့။ ဒီနွစ္မွာေနာက္ဆုံးနွစ္ 
ျပီးလုိ႔ ေက်ာင္းဆင္းတဲ့ကုိရင္ ၃၉ ပါးရွိတယ္။ ၃၉ ပါးေက်ာင္းဆင္းသြားျပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ 
သာသနာေတြျပန္ၾကမယ္။ သူတုိ႔ဆရာေတာ္ေတြရဲ့ စီမံမႈနဲ႔ ရဟန္းေတြျဖစ္လာၾကမယ္။ 

ေမး။ ။ ဒီေက်ာင္းမွာေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးအေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရတဲ့သက္
တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဘယ္လုိမ်ဳိးစိန္ေခၚမႈေတြရွိလဲ။ ဘာေတြအားရေက်နပ္မႈေတြရွိလဲ။ 

ေျဖ။  ။အားရေက်နပ္မႈအေနန႔ဲကေတာ့ ဒီမွာအလုပ္လုပ္ရတာ ကၽြန္ေတာ္န႔ဲအတူ 
Formators အားလုံးေပါင္းအေနနဲ႔ ၁၁ ပါးရွိတယ္။ အားလုံးက ကုိယ့္တာဝန္ကုိ ေက်ေက် 
ပြန္ပြန္နဲ႔ ခင္ခင္ရင္းနွီးစြာ တုိင္တုိင္ပင္ပင္ လုပ္ရတာ အရမ္းအားရေက်နပ္မိတယ္။ 
အခက္အခဲ မရွိၾကဘူး။ အားလုံးညီအစ္ကုိေတြလုိစည္းလုံးညီညႊတ္မႈရွိတယ္။ အဲ့ဒါေတြ 
အတြက္ အရမ္းအားရတယ္။ စိန္ေခၚမႈကဘာလဲဆုိရင္ေတာ့ အခုေခတ္ မီဒီယာလည္း 
ပါမယ္ထင္တယ္။ ဒီဖုန္းေတြ၊ အင္တာနက္ေတြ၊ ေဖ့ဘုတ္ေတြ ဒီေရာဂါေတြ Seminary 
မွာလည္း သိပ္မကင္းဘူး။ ဒီေဖ့စ္ဘုတ္ေတြၾကည့္ခ်င္တာေတြ ရွိတဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ပုိင္း 
အေနနဲ႔ေတာ့ ကန္႔သတ္ေပးထားတယ္။ မနက္ပိုင္း (၄၅)မိနစ္ ညေနပုိင္း(၄၅)မိနစ္ နဲ႔ 
အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာကုိင္ခြင့္ေပးထားေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ သူတုိ႔ရဲ့ အာရုံက အဲ့မွာေတြ 
မ်ားတဲ့ အခါမွာ Formation က နည္းနည္းေလး စိန္ေခၚမႈေလးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ 
အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီ Training ေတြေပးတဲ့အခါ Rule and Regulations ဘယ္လုိ 
ေနရမယ္၊ ဘယ္လုိထုိင္ရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ဇယားကုိဘယ္လုိလုိက္ရမယ္ အဲ့အတုိင္း 
သြားလုိ႔ရတာေပါ့။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အဲ့ေလာက္နဲ႔မလုံေလာက္ေတာ့ဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔ 
တစ္ေယာက္ အျမဲတမ္းေတြ႔ျပီး၊ တစ္ေယာက္အသံတစ္ေယာက္နားေထာင္ဖုိ႔ ဒါမ်ဳိးေတြ 
အမ်ားၾကီးလုိအပ္လာတယ္။ Accompaniment ေျပာရမွာေပါ့။ သူတုိ႔ကုိ accompany 
လုပ္ေပးဖုိ႔ အမ်ားၾကီးလုိလာတယ္။  ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေခတ္က ဆန္းျပား လာတယ္။ 

တားလို႔မရတဲ႔အရာေတြအမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ေက်ာင္းဝန္းထဲမွာသာေနေနတာတစ္ကမၻာ
လုံးနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ေနသလုိျဖစ္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔ရဲ့ အသံကုိနား ေထာင္ျပီး 
လမ္းညႊန္ေပးဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔ရ့ဲေခၚေတာ္မူျခင္းမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္နုိင္ေအာင္၊ 
တကယ္လုိ႕ ဘုန္းၾကီးျဖစ္သင့္တယ္ထင္ရင္ ဘုန္းၾကီးျဖစ္လာေအာင္၊ ဒါမွမဟုတ္  အိမ္ 
ေထာင္သည္ဘဝနဲ႔ အျပင္မွာ အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္လည္း ေရြးခ်ယ္နုိင္ဖုိ႔ သူတုိ႔နဲ႔ 
အနီးကပ္ Accompany လုပ္ေပးရတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးေတာ့ေျပာင္းလာတာေပါ့။

ေမး။ ။အခု ကုိယ္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရဟန္းေလာင္းေတြအေပၚမွာ အားရ ေက်နပ္စရာေတြ 
ဆုိရင္ ဘာေတြရွိမလဲ။

ေျဖ။  ။သူတုိ႔အေပၚ အားရေက်နပ္စရာဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ သူတုိ႔အထဲက 
၇၀ ရာႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ ရဟန္းဘဝကုိအမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္နုိးၾကတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ 
ေပးဆပ္မႈေတြ ျမင္ရတယ္။ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ေကာင္းေကာင္းျမင္ရတယ္။ ေနာင္ 
သာသနာမွာ ဘယ္လုိမ်ဳိး လုပ္မလဲ။ ဘယ္လုိေနထုိင္မလဲ။ အဲ့လုိမ်ဳိး ႀကဳိးစားမႈေတြ 
ျမင္ရတယ္။ သူတုိ႔အခက္အခဲရွိရင္လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းလာေျပာျပီး ေဆြးေႏြးတာေတြ 
ေကာင္းတယ္။ အဲ့အပုိင္းေတြမွာအားရတယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ လူအမ်ားနဲ႔ဆုိေတာ့ တစ္ခ်ဳိ႕ 
ကေတာ့ သူတုိ႔ေခၚေတာ္မူျခင္းက မရွင္းမလင္း ပုံစံမ်ဳိးေတြ။ ေနေတာ့ ေနေနတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ သိပ္အားရစရာမရွိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေလးေတြ ေတြ႔ရတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ 
လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေပးနုိင္ဖုိ႔ ၾကဳိးစားေနတယ္။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ဒါေတြကလည္း 
အရမ္းေတာ့ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြေပါ့။

ေမး။ ။လက္ရွိအေနာက္နုိင္ငံေတြမွာရဟန္းေတာ္၊ သူေတာ္စင္ဘဝကုိ ေရြးခ်ယ္တာ 
နည္းလာတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လုိအေနအထားမွာရွိလဲ။

ေျဖ။  ။ ဖာသာရ္လည္း အဲ့လုိျမင္ပါတယ္။ နည္းလာမယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ ဖာသာရ္ ျမင္တာ 
ေတာ့ လူငယ္ေတြကလည္း စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားတဲ့ ဘဝကုိ ပုိၾကဳိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ 
တာ (ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ personal သေဘာထားပါ) Formation ေတြမွာနည္း 
နည္းေျပာင္းရမယ္ ထင္တယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲ ပုိ႐ုန္းကန္ရမယ့္ ဟာမ်ဳိးေတြ ဒါေတြ 
အတြက္လည္း စီစဥ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဥပမာ-သာသနာျပဳဖုိ႔ဆုိရင္ သူတုိ႔ 
ဘယ္လုိ အခက္အခက္ဆုံးေနရာေတြ အဆင္းရဲဆုံး အၾကမ္းတမ္းဆုံး ပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔ 
သြားျပီး စကားေျပာတာတုိ႔ တစ္ျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးေတြ၊ သူမ်ားေတြမကပ္ခ်င္တဲ့ 
ေရာဂါသည္မ်ဳိးေတြ အဲ့လုိ႔မ်ဳိးဘဝေတြကုိ သြားျပီးထိေတြေစတာမ်ဳိးေတြကုိ စေန၊ 
တနဂၤေႏြ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ လုပ္ဖုိ႔လုိမယ္။ သူတုိ႔ဘဝ အတြက္ စိန္ေခၚမႈ Challenges မ်ားမွ 
ပုိျပီး စိတ္ဝင္စားလာမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အဲ့လုိမဟုတ္ဘဲ သာမန္အတုိင္း သြားေနမယ္ 
ဆုိရင္ ေခၚေတာ္မူျခင္းက တစ္ေျဖးေျဖးက်လာမယ္လုိ႕ထင္တယ္။ အျပင္က အခြင့္ 
အလမ္းေတြ လမ္းပြင့္လာေလေလ ေခၚေတာ္မူျခင္းက်လာမယ္လုိ႔ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
အဲ့ဒါေတြက ဝမ္းနည္းစရာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ ျမန္မာျပည္ အသင္းေတာ္က 
အရည္အတြက္ နည္းသြားလည္း စုိးရိမ္စရာမရွိဘူးလုိ႔ ထင္တယ္။ အရည္အေသြးပုိင္းမွာပဲ 
ပုိျမွင့္ေပးဖုိ႔ လုိမယ္။ ဆရာေတာ္ေတြကုိလည္း ဒီကိစၥေျပာေနတယ္။ ဒီမွာ Train လုပ္ေန 
တဲ့ ဘုန္းၾကီးေတြကုိလည္း ထပ္ထပ္ျပီး update လုပ္ Train လုပ္ေပးဖုိ႔။ Leadership 
မွာလည္း အရင္ေခတ္ပုံစံနဲ႔ ရခ်င္မွရေတာ့မယ္။ ဒီေခတ္ရဲ့ concept နဲ႔ ပုိျပီး အားထုတ္ရ 
ေတာ့မယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ အေရအတြက္ကေတာ့ အရင္ကထက္ က်သြားမယ္ဆုိတာ 
ေသခ်ာတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ သီေအာ္ေလာ္ဂ်ီ ဌါန (ရန္ကုန္) ၏ 

ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ စစ္ပရီယန္ ေအာင္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္ျခင္း



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 19

ေမး။ ။ယခုလက္ရွိမွာေရာ အရင္တုန္းကေန ရဟန္းေလာင္းအေရအတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ 
ဘယ္လုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာရွိလဲ။

ေျဖ။  ။နည္းနည္းက်သြားတယ္။ ကုိယ္ေတာ္ ဒီေက်ာင္းအုပ္အေနနဲ႔ သုံးနွစ္အတြင္းမွာ 
ပထမနွစ္မွာ (၁၈၀) ေက်ာ္တယ္။ ဒုတိယနွစ္မွာ (၁၇၀)။ အခုဆုိရင္ ၁၆၀ေက်ာ္။ 
ေနာက္နွစ္မွာ ၁၅၀ ေလာက္ပဲရွိမယ္။ တစ္ေျဖးေျဖးနဲ႔ Final Year ထြက္သြားတဲ့ 
အဖြဲ႔ကမ်ားတယ္။ ပထမနွစ္ဝင္လာတဲ့ အဖြဲ႔ကနည္းတယ္။ အဲ့လုိမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ 
ဒီနွစ္အတြက္ (၃၉) ပါးေနာက္ဆုံးနွစ္ျပီးလုိ႔ ထြက္သြားၾကမယ္။ ပထမနွစ္ဝင္လာမွာက 
၃၀ ပဲရွိတယ္။ နည္းနည္း ေရာ့ေရာ့သြားမယ္။ တက္လာတာမရွိဘူး။

ေမး။ ။လက္ရွိအေနအထားအရတစ္နွစ္ကိုရဟန္းေတာ္ ဘယ္နပါးေလာက္ထြက္ဖုိ႔ရွိလဲ။

ေျဖ။  ။ ဒီနွစ္ (၂၀၁၈) အတြင္းမွာေတာ့ အနည္းဆုံး ၃၀ ေလာက္မွန္းတယ္။ ေနာက္နွစ္ 
နွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ၃၀ စီေလာက္ ဆက္ျဖစ္အုံးမယ္။ ေနာက္နွစ္နွစ္ျပီးရင္ေတာ့ ၂၅ 
ေလာက္ရွိေတာ့မယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ 

ေမး။ ။လက္ရွိေက်ာင္းမွာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့အနနဲ႔ေရာ ဘယ္လုိအေျခအေနရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ဘ႑ာဆုိင္ရာမွာေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္။ မလုံေလာက္ဘူး။ Rome ကလည္းတစ္ဝ
က္နီးပါးေလာက္ေပးပါေသးတယ္။ တစ္နွစ္တစ္နွစ္ကုန္က်တာရဲ့ တစ္ဝက္ေလာက္ေပး 
တယ္။ က်န္တဲ့တစ္ဝက္ကေတာ့ မရွိဘူး။ အဲ့လုိ႔အရမ္းခက္ခဲလာတာေၾကာင့္ ဒီနွစ္က 
စျပီးေတာ့ တစ္ခါမွေတာ့မေတာင္းဖူးဘူး ကုိရင္တစ္ပါးကုိ နွစ္သိန္းေတာင္းလုိက္တယ္။ 
ေက်ာင္းကကုိရင္ ၁၆၀ ရွိေတာ့ သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ရမယ္။ အလွဴရွင္ 
အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ အဲ့လုိမ်ဳိးေတြ ေတာင္းလာရတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြကလည္း 
သေဘာတူတယ္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အရမ္းခက္ခဲလာျပီ။ ျပီးေတာ့လည္းပညာ 
ေရးဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းျမင့္ဖုိ႔ဆိုရင္ ပုိက္ဆံက ပုိလုိလာတယ္။ အရင္ကေတာ့ ရွိတဲ့ 
စာအုပ္ေလးနဲ႔ သင္ခဲ့တာကေနခုေတာ့ update လုပ္ျပီး၊ International Level နဲ႔ 
ၾကည့္လာရတဲ့အခါ ျပီးေတာ့ ဒီေက်ာင္းကလည္း အီတလီက အူဘာနီးယားနား 
တကၠသုိလ္နဲ႔ တြဲဖက္  affiliation လုပ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းဆုိေတာ့ သူတုိ႔ကလည္းပဲ 
Standard ကုိအရမ္းေျပာလာတယ္။ Standard တစ္ခုရွိလာတဲ့အခါ ပုိက္ဆံကလည္း 
ပုိပုိလုိလာတယ္။ မလုံေလာက္မႈေတြေတာ့ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ 

ေမး။ ။တစ္ပါးကိုနွစ္သိန္းႏႈန္းေကာက္ခံဖုိ ႔ကရဟန္းေလာင္းတုိင္းအတြက္အဆင္ေျပပါ့မ
လား။

ေျဖ။  ။တစ္ခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ေတြကေန 
တစ္ဆင့္တင္ျပျပီး သူတုိ႔အတြက္အခက္အခဲရွိရင္ မိဘကလည္း မတတ္နုိင္ဘူးဆုိရင္ 
သူတုိ႔ရဲ့ perish ကေနဝုိင္းကူဖုိ႔။ Perish ကမွ မတတ္နုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဆရာေတာ္ေတြ 
အေနနဲ႔ သီးသန္႔အလွဴရွင္ ဒီတစ္ပါးတစ္ပါးစီအတြက္ ရွာေပးဖုိ႔ သူတုိ႔ သေဘာတူျပီးေတာ့ 
ဆရာေတာ္ေတြကတာဝန္ယူဝန္ရွိတာေပါ့။ ဥပမာ-မႏၱေလးမွာကုိရင္ ၁၀ ပါးရွိတယ္ဆုိရင္ 
သိန္း ၂၀ ေပးဖုိ႔ ဆရာေတာ္ကတာဝန္ရွိတာေပါ့။ အဲ့ဆရာေတာ္ကသူတုိ႔ဆီကဘယ္လုိေ
ကာက္မလဲဆုိရင္ နံပါတ္ ၁ ကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ့မိဘေတြ တတ္နုိင္တယ္ဆုိရင္ မိဘေတြ 
ဆီက အမ်ားဆုံးယူမယ္။ တကယ္လုိ႔ မတတ္နုိင္ဘူးဆုိရင္ အဲ့ Perish ကေနအဲ့ဘုန္းၾကီး
ဆီကုိအလွဴခံခုိင္းမယ္။ အဲ့လုိမွ မရရင္ သာသနာက လုိအပ္ေနရာက အလွဴခံျပီးေတာ့ 
ယူဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ထားတယ္။ 

ေမး။ ။ကုိယ္ေတာ့္အေနနဲ႔ ရဟန္းဘဝကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္သူေတြကုိ ဘာေတြေျပာခ်င္ပါ 
လဲ။ ဘယ္လုိမ်ဳိးဖိတ္ေခၚခ်င္လဲ။

ေျဖ။  ။ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရတယ္လုိ႔ ကုိယ္ခံစားရင္ ဆုေတာင္းျပီး ဘုရားသခင္ရဲ့ အသံကုိ 
နားေထာင္ျပီး ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘုရားက ကုိယ့္ကို ဘယ္လုိမ်ဳိး 
ေခၚေတာ္မူျခင္းဘဝနဲ႔ ေခၚေနတာလဲ။ ရဟန္းဘဝနဲ႔ေခၚေနတယ္လို႔ ခံစားရရင္ေတာ့ 
ေလာကီေရးရာ လွည့္ဖ်ား မႈေတြ မခံဘဲ ဝိညာဥ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးပုိင္ဆုိင္ရာမွာ 
ပုိျပီးေလ့လာမယ္ ခ်စ္ျမတ္နုိးဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ္ေခၚေတာ္မူျခင္းကုိ 
ေကာင္းေကာင္းေလးဆန္းစစ္ေစခ်င္တယ္။

ေမး။ ။ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းအေပၚမွာဘာသာဝင္ေတြ ဘယ္လုိမ်ဳိးပူေပါင္း 
ပါဝင္ ေထာက္ပံသင့္လဲ။

ေျဖ။  ။အရင္တုန္းကေတာ့ ေက်ာင္းထဲမွာထားျပီး Formation ေပးေနတာ ျပည့္စုံ 
သလုိလုိျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေခတ္ၾကီးရဲ့ ဆန္းျပားလာမႈေတြနဲ႔ အတြင္းထဲမွာပိတ္ေ
လွာင္ထားလုိ႔လဲျဖစ္တာလဲမဟုတ္ဘူး။ အျပင္မွာဘာသာသူေတြရဲ့ ပံ့ပုိးမႈေတြလုိအပ္လာ 
တယ္။ ဆုေတာင္းမႈကတစ္ပုိင္းရယ္ ေနာက္တစ္ခုကသူတုိ႔ရဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြကုိ 
ေပးတာတုိ႔၊ ခုေခတ္မွာ ဘယ္လုိမ်ဳိး ဘုန္းၾကီးျဖစ္သင့္သလဲ၊ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမ်ဳိး 
ဘုန္းၾကီးျဖစ္သင့္သလဲ အဲ့ဒါမ်ဳိးေဆြးေႏြးေပးတာေတြေကာင္းတယ္။ အားေပးတာလည္း 
ေကာင္းတယ္။ ဘာသာသူေတြရဲ့ အေတြ႔အၾကဳံေတြမွ်ေဝေပးတာလည္းလုိတယ္။ 
ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးနဲ႔ ေဝဖန္မႈေလးေတြလုိတယ္။ ေထာက္ပံ့မႈ အလွဴ 
အတန္းေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးလုိတယ္။ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၆၀ ရွိတဲ့ ဒီေက်ာင္းရဲ့ 
တစ္နွစ္ ေငြေၾကးလုိအပ္မႈ(ကုန္က်စရိတ္)က သိန္း ၁၆၀၀ ေလာက္လုိတယ္။

ေမး။ ။ကုိယ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားလုိတာရွိပါေသးလဲ။

ေျဖ။  ။ဒီေက်ာင္းကုိအခုလုိလာေမးတာေက်းဇူးတင္တယ္။ ဒီေက်ာင္းအေၾကာင္း မီဒီယာ 
ကေန ျဖန္႔ျဖဴး ေျပာၾကားေပးတာ ေက်းဇူးတင္တယ္။ က်ေနာ့္ အေနနဲ႔လည္း 
ဒီေက်ာင္းကုိလည္း ေနာက္ကုိ ပုိျပီးတံတား ဖြင့္ထား ေပးခ်င္တယ္။ ဘာသာသူေတြ ဝင္ 
ေရာက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးတာတုိ႔ ျဖစ္ခ်င္တယ္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ၊ ပီတာ ခ်န္းေဇာ္ေအာင္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး20

လြန္ခဲ့ေသာ (၅) ႏွစ္ (မတ္လ၊ ၁၃၊ ၂၀၁၃) 
ခုႏွစ္က ဗာတီကန္ မီးခိုးေခါင္းတုိင္မွ မီးခိုး 
ျဖဴမ်ား လိပ္တက္လာသည္ကို စိတ္လွဳပ္ 
ရွားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့ရပါသည္။ ထို 
ဗာတီကန္၏ မီးခိုးေခါင္းတိုင္မွ ထြက္လာ 
ေသာ အျဖဴေရာင္ မီးခိုးသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီဆိုသည့္ လကၡဏာျဖစ္ 
ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ (၅) ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ အတြက္ စကားလံုး သံုးလံုး
ထိုသို ့ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာေန႔သည္ ယခု (၅) 
ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ေပၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ 
ပုပ္ဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ (မတ္လ၊ 
၁၃၊ ၂၀၁၃) ခုႏွစ္တြင္၊ ကက္သလစ္ သာ 
သနာ၏ အျမင့္ဆုံး အမူေတာ္ကုိ ထမ္း 
ေဆာင္ ရန္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ ရသည္မွာ (၅) 
ျပည့္ျပီျဖစ္သည္။

ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အား သာသနာ၏ 
အျမင့္ဆုံး အမူေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ 
ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၊ ကက္သ 
လစ္ဘာသာ၀င္မ်ားသာ မဟုတ္၊ ကမၻာ 
တစ္၀ွမ္းလုံးက စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ 
ေနခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေယ 
ဇူးအသင္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေနျခင္း၊ 
ရဟန္းမင္းၾကီး အဆက္ဆက္ ခံယူခဲ့ေသာ 
အမည္နာမ၏ သမိုင္းကိုေျပာင္း၍၊ အစီစီၿမိဳ႕ 
မွ ရွင္ဖရန္စစ္ဘဲြ႕ကို ခံယူခ့ဲသည္။ ရွင္ 
ဖန္ရန္စစ္ အစီစီသည္ ခ်ဳိ႕တဲ့ႏြမ္းပါး၊ ေအး 
ခ်မ္းစြာ က်င့္ၾကံေနထိုင္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္သည္ ခ်ဳိ႕တဲ့ ေသာ္ 
လည္း၊ ဘ၀၌ ေက်ေက် နပ္နပ္ၾကီး 
ရွင္သန္ခဲ့ေသာ၊ ရွင္ဖရန္စစ္၏ က်င့္စဥ္ကို 
စံျပဳရွင္သန္ေနသူျဖစ္သည္။ ဘာသာသူ 

မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသည့္ အခ်ိန္တိုင္း၌ အစဥ္ 
ၿပံဳးရႊင္ ေဖာ္ေရြေနသည္ကို ျမင္ေတြ ့ရသည္။ 
လူမ်ားႏွင့္ ဆုံေတြ ့၍ စကားေျပာဆိုရသည္ 
ကို ႏွစ္သက္သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္၊ သူ၏ (၅) 
ႏွစ္တာ အတြင္း၊ အာရွတိုက္ ခရီးစဥ္ကို 
ယခင္ ရဟန္းမင္းၾကီးမ်ားထက္ပို၍၊ ၾကြ 
ေရာက္ခဲ့သူ လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ 
သို႔လည္း ၾကြေရာက္ လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု 
အိမ္မက္ပင္ မမက္ဖူးခဲ့ေသာ္လည္း၊ 
လြန္ခဲ့သည့္ႏို၀င္ဘာလက၊ (၄) ရက္တာ၊ 
ၾကြေရာက္ခဲ့သည့္ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း 
ကြ်ႏု္ပ္တို ့အားလုံး ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ ၅ ႏွစ္တာ အမႈ 
ေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို အခ်ိန္မ်ားကို 
ခ်ဳပ္ရမည္ဆိုပါက စကားလံုး သံုးလံုးရွိသည္ 
ဟု ဗာတီကန္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္၏ အတြင္းေရးမႉး 
ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္းက ေအာက္ပါ အတိုင္း 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပထမစကားလံုးက JOY ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ 
ရႊင္ျခင္းဆိုတာ စည္းလြတ္ ေဘာင္လြတ္ 
ဗရမ္း ဗတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္က 
ငါ့ကို ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ ေက်နပ္ၾကည္ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ ေန႔ 
လူထု ပရိတ္သတ္မ်က္ေမွာက္ 

ထြက္ခဲ့စဥ္

ႏူးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ အလံုးက MERCY သနားၾကင္နာ 
ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
သနား ၾကင္နာျခင္းရဲ႕ ဂ်ဴဘီလီႏွစ္ကို သတ္ 
မွတ္ေပးခဲ့တယ္။ အျပစ္သားေတြကို လက္ခံ 
ႀကိဳဆိုေနတဲ့ ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတာ အခိုင္ 
အမာသြန္သင္ခဲ့တယ္။

တတိယ စာလံုးက EVANGELIZATION 
သတင္းေကာင္းေၾကျငာေဟာေျပာျခင္း။ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး အသင္းေတာ္ကို အိပ္ယာက 
ထဖို႔ ဖိတ္ေခၚတယ္။ ကယ္တင္ျခင္း သတင္း 
ေကာင္း၊ ဘုရားသခင္က လူေတြကို ခ်စ္ပါ 
တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကို အသင္းေတာ္ အ ျပ
င္ထြက္ၿပီးေဟာၾကားဖို႔တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပထမဦးဆံုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
ေသာ စာခၽြန္ေတာ္ EVANGELII GAUDI-
UM 'ဧဝံေဂလိ တရားေတာ္၏ ဝမ္းေျမာက္ 
ျခင္း' သည္ သူ၏အမႈေတာ္အတြက္ စီမံ 
ကိန္း ေရးဆြဲထားပံုရသည္။ ထိုလမ္းစဥ္ အ 
တိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ 
ျမင္ရသည္။

Ref: Vatican Radio; 
Cle Pike

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပါကစၥတန္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ဗာတီကန္၊ ၁၅ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ 'Ad Limina' ဟုေခၚ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးထံလာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ 
ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ အာရွဒ္ နွင့္အတူ အျခား ဆရာေတာ္ ၄ ပါး ပါဝင္သည္။ 
နံနက္ပိုင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္အတူ မစၧားပူေဇာ္ၾကၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အစည္းအ 
ေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ဥကၠဌ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ဂ်ိဳးဇက္ အာရွဒ္ ေျပာျပခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ရွိ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ 
အလြန္ခက္ခဲေသာ အေနအထားတြင္ရွိသျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေတြ႕ 
ရသည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္စရာ အ 
ေၾကာင္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ အသင္းေတာ္သည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးေနၿပီး အျခား ေသာ က႐ုဏာေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဘာသာတရား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ 
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္၊ လူသားတိုင္း ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားအား 
အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူ ဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းတတ္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ အစြန္းေရာက္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ဒဏ္ကို ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

Ref: Vatian Radio

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ မၾကခင္ ထြက္မည္

"အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီေသာ ပုပ္ဖရန္စစ္" [Pope Francis - A Man of His Word] ဟု ေခါင္း 
စဥ္ ေပးထားသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္ရွင္ မၾကာမီ 
ထြက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ႐ုရွင္ကားကို ေရးသား ႐ိုက္ကူးေသာ ဒါ႐ိုက္တာ Wim 
Wenders (ဗင္ ဗယ္ဒါးစ္) က ႐ုရွင္ကားအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

"ဒီအလုပ္ကို က်ေနာ္စလုပ္ခဲ့တာ ၂ ႏွစ္ရွိၿပီ။ ဒီ႐ုပ္ရွင္က က်ေနာ္ ႐ုိက္ကူးခဲ့ သမွ်ေတြနဲ႔ လံုးဝ 
တူမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကုိ ၾကည္ ညိဳေလးစားတဲ့ 
စိတ္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ခြင့္ရတာ အလြန္ ဝမ္းသာပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး နဲ႔ 
ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရတယ္။ သူနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းေတြလုပ္တယ္။ အဲ့ဒါေတြကိုပါ ထည့္လိုက္ 
တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ ႐ုပ္ရွင္က ရဟန္းမင္းႀကီး အေၾကာင္း မဟုတ္ဘဲ ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ အတူ 
႐ိက္ကူးတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္း ၄ ခန္းေလာက္ 
ပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေျပာဆိုလိုတာေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ ေျပာ 
ခိုင္းထားတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တဲ့သူေတြက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သူတို႕ကို တိုက္႐ိုက္ စကား 
ေျပာ ေနသလိုကို ခံစားရမွာပါ။"

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္တိုင္ ေအးေအးေဆးေဆး ပါဝင္ခဲ့တာပါ။ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတၤကို 
တိတိက်က် တိုတိုတုတ္တုတ္ေျဖေပးတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ရွိတဲ့အတိုင္း ေျပာဆိုတယ္။ 
႐ိုက္ၿပီးတဲ့အခါလည္း အဖြဲ႕သားအားလံုးကို အဆင့္အတန္း မခြဲျခားဘဲ ေဖၚေဖၚေရႊေရႊ လိုက္ 
လံႏႈတ္ဆက္တယ္။ သူဟာ တကယ္ကို သူေဟာေျပာသလို တကယ္ က်င့္ႀကံတဲ့သူ တစ္ 
ေယာက္ဆိုတာ ယံုၾကည္လို႔ ႐ိုက္ကူးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။" Ref: Vatican Radio

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ႐ိုက္ကြင္း တေနရာတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ Win Wenders ႏွင့္ အတူ ေတြ႕ရစဥ္



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး 21

မနီလာ၊ ၁၅ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ သမၼတ ဒူတာေတးသည္ 
လုပ္ ပိုင္ခြင့္ရလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍၊ မူး 
ယစ္ရာဇာမ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေန ခဲ့
သည္မွာကမၻာသတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္မေ
ဖာ္ျပခ်င္အဆုံးျဖစ္ခဲ့ရ၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေခါင္း 
ေဆာင္ မ်ား၊ ကမၻာ့လူမူအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၏ 
ေ၀ဖန္ျခင္းကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံ 

ခဲ့ရသကဲ့သို ့၊ သူကိုတိုက္ခိုက္ထုိးနက္ သူ 
မ်ားအား လည္းမ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္၍တုန္႔ 
ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ၏ မူယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္ 
နင္းသည္ကို သေဘာက်ေသာ္လည္း၊ ကိုင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းပုံကိုမူ ဘာသာေရး အသိုင္း 
အ၀ိုင္းကလည္း လက္မခံေပ။ ၄င္းတို႔အနက္ 
ထုတ္ေဖာ္ဆန္႔ က်င္ေသာ ကက္သလစ္ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါး ေပၚထြက္လာခဲ့ပါ 
သည္။ သူသည္ Amado Picardal ျဖစ္ျပီး၊ 
ေရဒမ္ေတာရစ္ (Redemptorist) ရဟန္း 
အသင္း၀င္ ျဖစ္သည္။ 

သူသည္ အ ဆိုပါ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း 
သည့္နည္းကို လက္မခံ ေၾကာင္းထုတ္ 
ေဖာ္သည့္ အေနျဖင့္ကီလိုမီတာ (၁၅၀၀) 
ေ၀းေသာ၊ မနီလာမွမင္းဒါနာအို အထိ 
စက္ဘီးစီး၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ 
ထို စက္ဘီးစီး၍ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵ ထုတ္ 
ေဖာ္ျခင္းကို မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔က စတင္ 
ခဲ့သည္။ 

သူ၏ခရီးရွည္ စက္ဘီးစီးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ိဳးကို 
လွဳပ္ေဆာ္ရန္မဟုတ္။ အသက္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း 
ေရး အတြက္သာျဖစ္သည္။

လူ ့အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖဲြ ့၏ 
မွတ္တမ္းအရ လူေပါင္း (၁၂၀၀၀) ေက်ာ္ 
သည္ မူးယစ္သံယမူျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခံ ခဲ့ရ 
ျပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖိလစ္ 
ပိုင္၏ တရား၀င္ သတင္းဌာနတြင္မူ 
(၃၀၀၀၀) သာ ရွိေသး ေၾကာင္းဆိုပါသည္။ 

အမွန္မွာ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ရပ္တန္ ့၍ ကု 
စားျခင္းကို အစျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

သူ၏ စက္ဘီးစီးဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖင့္ 
ကြန္ျမဴနစ္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ မင္ဒါနာအိုျပည္ 
နယ္အတြင္း ညမထြက္ရအမိန္႔ကို ေလ်ာ့ေပါ့ 
ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္ျဖတ္မူ ေလ်ာ့နည္းလာ 
ေသာ္လည္း၊ အရွိန္မေသ ေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ 
ေၾကာင့္ လုံး၀အဆုံးသတ္ ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ 
သူ၏ခရီးစဥ္ကိုလည္း ၀ိုင္း၀န္း ေထာက္ခံ 
ေပးၾကပါရန္ႏွင့္၊ သူ၏ ခရီးသည္ (၁၅) ရက္ 
ၾကာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပါးစကား တနဂၤေႏြေန႔ 
တြင္ အဆုံးသတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုန္း 
ေတာ္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးသည္ (၂၀၀၈) ၌ တစ္ၾကိမ္၊ 
(၂၀၁၄) ၌တစ္ၾကိမ္၊ သာသနာအတြက္ 
စက္ဘီးစီးၾကစို႔၊ တိုက္ဖုန္း ဒုကၡ သည္မ်ား 
အတြက္ အကူအညီရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ 
တစ္ၾကိမ္ လွဳပ္ရွားခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။
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အသက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စက္ဘီးစီးေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္ဖို႔လိုအပ္ ဟု 
ကင္ညာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား သေဘာထား ထုတ္ျပန္

ကင္ညာ၊ ၁၆ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ႏွင့္ 
ေအာက္တိုဘာလ မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ 
သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ စတင္ကာ 
ကင္ညာ ႏိုင္ငံေရးသည္ အကြဲအၿပဲမ်ားစြာ 
ျဖင့္ ပဠိပကၡမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစား 
ခဲ့ရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ပဠိပကၡမ်ား 
က ႏိုင္ငံအား အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ 
ကြဲေစခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံအတြင္း မထင္မွတ္ထားေသာ 
အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အာ 
ဏာရအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ သမၼတ အူး႐ူး ကန္ 

ရာတားႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ႐ိုင္း 
လာ အိုဒင္ဂါ တို႔ အၾကား သေဘာတူညီမႈ 
ရရွိခ့ဲသည္။ ထိုသေဘာ တူညီခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ 
ေရး ပဠိပကၡမ်ားအား အေကာင္းဆံုး အေျဖ 
ရွာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္ေရးပင္ ျဖစ္ 
သည္။ ထုိုသေဘာတူညီခ်က္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ဤကဲ့ 
သို႔ ေကာင္းမြန္စြာ အေျဖရွာႏိုင္ခဲ့ေသာ 
ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္း 
ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ကင္ညာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ 

ႀကီးမ်ား အဖြဲ့ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ၏ ေၾကျငာ စာတမ္း 
ကို အျခားဆရာေတာ္မ်ားကလည္း လက္ 
မွတ္ထိုးထားသည္။ ထိုေၾကျငစာတြင္ ယခု 
ကဲ့သို႔ ျပန္လည္း ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ခ့ဲ့သည့္ 
အတြက္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ခ်ီး 
မြမ္းထားၿပီး ဆက္လက္ၿပီး ကင္ညာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ 
တိုက္တြန္းထားသည္။ အထူးသျဖင့္ တရား 
မွ်တျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားျခင္း၊ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းတို႔ လႊမ္းမိုးၿပီး တိုင္းသူ 
ျပည္သားတိုင္း မွန္ကန္စြာ ႀကီးပြါးေရးကို 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတဲ့ လူ႔အသိုင္းအ 
ဝိုင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကဖို႔ ႏိုင္ငံေရး 
သမားမ်ားအား တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျဖစ္ပြါးခ့ဲေသာ ပဠိပကၡျမင္ကြင္းမ်ား

ကင္ညာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ႏွင့္ 
အမႈေဆာင္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

 ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး မ 
တည္ၿငိမ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြါး ေလ့ရွိ 
သည္။ ၂၀၀၇/၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကုလ 
သမဂၢမွ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးရသည္အထိ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပိုမို တည္ၿငိမ္မႈ 
ရွိေစရန္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေၾကေအးျခင္းကို ေခါင္း 
ေဆာင္ပိုင္းတြင္သာမက ေအာက္ေျခ ျပည္ 
သူမ်ားဆီအထိ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံသား 
အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ေပးၿပီး 
အပယ္ခံမ်ား မရွိေစေရး အထူး သတိထား 
ရမည္ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက အႀကံျပဳ 
ထားၾကသည္။  CBCM-OSC



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး22

ခ်စ္ခင္ရပါေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားတုိ႔ 

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ က်ေရာက္တဲ့ ၃၃ 
ၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ဟာ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ပနားမား မွာ 
က်င္းပမယ့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကမၻာ့ လူ 
ငယ္ မ်ားေန႔ပဲြေတာ္ၾကီးကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေျခ 
တစ္လွမ္း ပဲျဖစ္တယ္္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလမွာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား 
အဖဲြ႕ ညီလာခံ အစည္းအေ၀း ကုိလည္း 
“လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း 
ဆုိင္ရာ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ႏွင့္  
ျပဳလုပ္ေဆြးေႏြး ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ 
မဂၤလာရွိေသာ တုိက္ဆုိင္မႈ တစ္ခုပါပဲ။ 
သင္တုိ႔ အားလံုးကုိ ဘုရားသခင္ အတြက္၊ 
အသင္းေတာ္အတြက္ႏွင့္ ေလာကကမၻာ 
အတြက္ တန္ဖုိးၾကီးတဲ့ လက္ေဆာင္အျဖစ္ 
ၾကိဳဆုိလက္ခံၿပီး အသင္းေတာ္ၾကီးက လူ 
ငယ္မ်ား အတြက္ ဆုေတာင္းေပးကာ ေလ့ 
လာသံုးသပ္ျခင္းေတြနဲ႔အတူ အထူး အာ႐ုံ 
ျပဳလွ်က္ရွိပါတယ္။

 ဘုရားသခင္က မိမိသားေတာ္ရဲ႕ 
မိခင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ နာဇ 
ရက္ျမိဳ႕သူ မိန္းမပ်ိဳ မာရီယားရဲ႕ စံနမူနာ 
ႏွင့္ ၾကား၀င္ဆုပန္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီခရီးစဥ္ကုိ 
ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ကညာစင္ မာရီယားကို 
ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာကို သင္တုိ႔ အားလံုး အသိပဲ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သူမႏွင့္အတူ ညီလာခံကို 
က်င္းပျပဳလုပ္ကာ ပနားမား ကမၻာ့ လူငယ္ 
မ်ားေန႔ ပဲြေတာ္ကိုလည္း အတူ ခ်ီတက္ၾက 
ဦးမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ မွာ “အစြမ္း တန္ 
ခုိးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူသည္ ကြ်န္မ၌ ၾကီး 
ျမတ္ေသာ အရာမ်ားကို ျပဳေတာ္မူၿပီ” 
(လုကာ ၁း ၄၉) ဆုိတဲ့ အမိမယ္ေတာ္ သီ 
ဆုိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ မာညီးဖီးကတ္ကို 
ေထာက္႐ႈခဲ့ၾကပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၈ မွာ 
“ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရွိနဲ႔၊ မာရီယား၊ 
အေၾကာင္းမူကား သင္သည္ ဘုရားရွင္၏ 
မ်က္ႏွာေတာ္ ေပးျခင္းကို ခံရၿပီ” (လုကာ 
၁း၃၀) ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေထာက္ရႈၾကမွာ ျဖစ္ 
ပါတယ္။

၁။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိနဲ႔

ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္က ကညာစင္ 
မာရီယား အေရွ႕ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာၿပီး 
“ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ တဲ့သူ၊ သင္ဟာ 
မဂၤလာရွိတယ္” လုိ႔ ႏႈတ္ဆက္လုိက္တဲ့ 

အခါမွာ မာရီယားက ေၾကာက္လန္႔သြား 
ပါတယ္။ ဒီႏႈတ္ဆက္ျခင္းက သူမအတြက္ 
နားလည္ရ ခက္ၿပီး အံ့ၾသျခင္းေတြ ျပည့္ 
ႏွက္ေနခဲ့တယ္။ သူမဟာ ဘယ္သူဘယ္ ၀ါ 
ျဖစ္ရမယ္ဆုိတာကို မသိခဲ့တာမုိ႔ သူမရဲ႕ 
ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ဖြင့္ဟလာတဲ့အခါ ဇေ၀ 
ဇ၀ါျဖစ္ခံရပါတယ္။ 

 မေၾကာက္နဲ႔ လုိ႔ ေျပာတဲ့စကားက 
သူမရဲ႕ အတြင္းႏွလံုးသားမွာ ဘာေတြျဖစ္ 
ေနလဲဆုိတာ ဘုရားက သိျမင္တဲ့ အ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ တုိ႔ရဲ႕အတြင္းႏွလံုး 
သား ကိုလည္း ဘုရားက အျမဲဖတ္ေလ့ 
ရွိတယ္။ တုိ႔ဘ၀မွာ ဘာေတြ ရင္ဆုိင္ 
ေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲဆုိတာေတြ လည္း 
ဘုရားရွင္ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။

 လူငယ္တုိ႔၊ သင္တုိ႔ေရာ ဘာ 
အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကလဲ။ ဘာေတြကို 
အပူတၾကီး စုိးရိမ္ေနၾကလဲ။ လူငယ္ ေတာ္ 
ေတာ္ မ်ားမ်ားက အခ်စ္ မခံ ရမွာကို 
ေၾကာက္တယ္။ သူမ်ားက လက္မခံတာ၊ 
မၾကိဳက္ မႏွစ္သက္ၾက မွာကို ေၾကာက္ 
တယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ အျဖစ္အေျခအေန အစစ္ 
မွန္ တုိင္း မေနခ်င္ဘဲ ခဲြထြက္ခ်င္ေနၾက 
တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ျဖတ္ညႇပ္ကပ္ 
လုပ္ၿပီး ဟန္ေဆာင္ မ်က္ႏွာဖံုးေတြနဲ႔ 
ဖံုးအုပ္ပစ္တဲ့ လူငယ္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိ 
ေနတယ္။ ကုိယ္မဟုတ္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ 
ပံုရိပ္အတုေတြ ကို ဖန္တီး ယူေနသူေတြ 
အမ်ားၾကီး။ သူမ်ားအၾကိဳက္ခံရဖို႔အတြက္ 

ေခါင္း ႐ႈပ္ခံေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ 
မေရရာတဲ့အနာဂတ္ကို ေၾကာက္၊ ေက်နပ္ 
ဖြယ္မရွိတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို ရင္ 
ဆုိင္ရမွာ ေၾကာက္၊ ကိုယ့္အိပ္မက္ေတြ 
အေကာင္ထည္ မေပၚလာမွာကို ေၾကာက္န႔ဲ 
ေၾကာက္ၿပီးရင္း ေၾကာက္ေနေတာ့တာပဲ။ 
တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ဘုရားက ေခၚရင္ 

ငါဘယ္လုိမ်ား လုိက္ေလွ်ာက္ရမလဲဆုိၿပီး 
ေတြးေၾကာက္ျပန္ေရာ။ ဒီလမ္းကို ေလွ်ာက္ 
လုိ႔ျဖစ္ပါ႔မလား။ အာမခံခ်က္ေရာ ရွိပါ႔ 
မလား စတဲ့ ေၾကာက္စိတ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေန 
ၾကျပန္ ေရာ။

 သံသယနဲ႔ ေၾကာက္စိတ္ေတြ ၀င္ 
လာတဲ့အခါမွာ သုံးသပ္ ဆန္းစစ္ျခင္းကို 
ျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ ႐ႈပ္ေထြး 
ေနတဲ့ အေတြး ခံစားခ်က္ေတြကို တစ္ခု 
ခ်င္း ဆဲြထုတ္ရပါမယ္။ ပထမ အဆင့္ေနနဲ႔ 
ေၾကာက္ျခင္းကို ဖယ္ရွားဖုိ႔ ကိုယ္ေၾကာက္ 
တဲ့ အရာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိ 
ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ပဲ။ အတြင္းကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး 
ေၾကာက္တဲ့အရာေတြကို နာမည္တပ္ၿပီး 
ခ်ေရးလုိက္ပါ။ ကုိယ့္ကိုကိုယ္ေမးပါ။ ငါ႔ကို 
ေၾကာက္လန္႔ေစတာ ဘယ္အရာလဲ။ ေရွ႕ 
ဆက္တုိးဖုိ႔ တားဆီးဟန္႔တာေနတဲ့ ငါရဲ႕ 
ေၾကာက္ရြ႕ံမႈက ဘာျဖစ္မလဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ 
ေၾကာက္ရြံ႕ ျခင္းကို ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ မေၾကာက္ 
ၾကပါနဲ႔။ “မင္းတုိ႔ ဘာလုိ႔ေၾကာက္ေနၾကလဲ။ 
ယံုၾကည္ျခင္း မရွိၾကဘူးလား” လို႔ ေယဇူး 
ဘုရားက တပည့္ေတာ္ၾကီးေတြကို ဆံုးမ 
ခဲ့ဖူးတယ္။ ယံုၾကည္ဖုိ႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္ 
ေစတာ တျခားမဟုတ္ဘူး။ ေၾကာက္ရြံ႕ 
ျခင္းပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း 
အားျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေတြကို 
သိလာေစၿပီး ေၾကာက္ျခင္းကို ေက်ာ္လႊား 
ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္။ မေၾကာက္နဲ႔ ဆုိတဲ့ 
စကားလံုးကို က်မ္းစာမွာ ၃၆၅ ၾကိမ္ 
ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ တုိ႔ 
အားလံုးကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကေန လြတ္ 
ေျမာက္ေစခ်င္တယ္။

 ဘ၀ရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ရွာေဖြ 
တဲ့အခါ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိတာ ခဲြ 
ထားလုိ႔ မရပါဘူး။ သံုးသပ္ျခင္း က အတြင္း 
နွလံုးသားကို အားျဖည့္ေပးၿပီး ဟန္ခ်က္ 

ညီေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။ ေခၚေတာ္မူ 
ျခင္း ဆုိတာက အထက္ကလာတဲ့ ဘုရား 
ရဲ႕အသံ။ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုတာက 
အဲ့ဒီ ေခၚသံေတြကို နားစြင့္နာဖုိ႔ လမ္း 
ဖြင့္ေပး တဲ့အရာပဲ။ ဘုရားရဲ႕အသံကုိၾကားဖုိ႔ 
တိတ္ဆိတ္စြာ ဆုေတာင္းၿပီး အတြင္း 
ၾသတၱပၸစိတ္ကို နားေထာင္ဖုိ႔လုိတယ္။ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္းကို နားလည္ဖုိ႔ တျခားသူရဲ႕ 
အကူညီလည္း လိုအပ္တယ္။ ဆာျမဴအဲလ္ 
ရဲ႕ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ၾကည့္ၾကည့္။ စ 
ေခၚခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူနား မလည္ခဲ့ဘူး။ 
နားလည္ဖုိ႔ သင္ယူခဲ့ရတယ္။ ပေရာဟိတ္ 
ၾကီး ဧလိနဲ႔ တိုင္ပင္ခဲ့ရတယ္။ ကို္ယ့္ 
ဘ၀မွာလည္း နားမလည္ျခင္းေတြ၊ သံသ 
ယေတြ ရွိလာၿပီဆုိရင္ အသင္းေတာ္ ရွိ 
ပါတယ္။ နားလည္ျပည့္၀သူေတြရဲ႕ အၾကံ 
ဉာဏ္၊ လက္တဲြကူညီ ေလွ်ာက္လွမ္း ေပး 
ျခင္းေတြ ကိုလည္း ယူရမယ္။ တစ္ေယာက္ 
ထဲ အေမွာင္ထဲမွာ တံခါး ပိတ္မေနပါနဲ႔။ 
ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ တံခါးကို ဖြင့္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ 
အခ်ိန္၊ ေနရာေတြကို အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ ေပါင္း 
သင္းဆက္ဆံျခင္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ပါ။ 
ကိုယ့္ရဲ႕ ဘ၀အစစ္အမွန္ကို တစ္ပါးသူနဲ႔ 
လည္း မွ်ေ၀ေပးပါ။

၂။ ေမရီ

ပေရာဖက္ ေဟရွာယကို ဘုရားသခင္က 
ငါသည္သင့္ကို နာမည္တပ္၍ ေခၚေတာ္ 
မူသည္ (ေဟရွာယ ၄၃း၁) လုိ႔ဆုိခဲ့ပါတယ္။ 
ေၾကာက္စရာ မလုိတဲ့ အဓိကအခ်က္က 
ဘုရားကို တုိ႔ကို နာမည္တပ္ၿပီး ေခၚလုိ႔ပဲ။ 
ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္က မယ္ေတာ္ကို 
ေမရီလုိ႔ နာမည္တပ္ၿပီး အမိန္႔ျပန္ခဲ့တယ္။ 
နာမည္ေပးတယ္ဆုိတာ ငါပိုင္တယ္လို႔ သ 
မုတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔ဆုိင္ပါတယ္။ 
သူ႕ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္းမွာ တည္ရွိသမွ် ဖန္ 
ဆင္းခံကို နာမည္တပ္ေပးတယ္။ နာမည္ရဲ႕ 
အေနာက္မွာ သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ပံုရိပ္ကုိလည္း 
ထည့္ေပးထားတယ္။ ဒါဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔ 
တစ္ေယာက္မတူဘူး။ အေယာက္စီတိုင္း 
က နာမည္ရွိသလုိ တထူးတျခား ပံုသ႑ာန္ 
ေလးေတြလည္း ရွိၾကတယ္။ 

 ဒီလုိ နာမည္တပ္ေပးရတဲ့ အ 
လုပ္ကို ဘုရားက လူေတြကို လက္ဆင့္ 
ကမ္း ေပးခဲ့တယ္။ လူကေန တိရိစၦာန္ 
သစ္ပင္ ပန္းမာလ္ေတြကို နာမည္ တပ္ၿပီး 
ေခၚေ၀ၚေစခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ နာမည္ 
တစ္ခုရဲ႕ ေနာက္မွာ သူ႕ရဲ႕ ေလးနက္တဲ့ 
ဘ၀အဓိပၸါယ္၊ တည္ရွိျခင္းဆုိတာလည္း 
ကပ္ပါလာပါတယ္။

 ဘုရားက လူကို နာမည္တပ္ၿပီး 
ေခၚတဲ့အခါ သူ႕ရဲ႕ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းကိုပါ 
ခ်ျပေပးပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သူ႕အတြက္ 
ထားရွိတဲ့ စီမံကိန္းအားျဖင့္ တျခားသူ 
အတြက္ သူဟာ လက္ေဆာင္ တစ္ခု 
ျဖစ္လာၿပီး အမ်ားနဲ႔မတူဘဲ ကိုယ္ပုိင္ဘ၀ 
ဆုိတာရွိလာပါတယ္။ ဒီဘ၀ကို ပိုၿပီး က်ယ္ 
ျပန္႔ေစခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားက 
ေနာက္ထပ္ နာမည္တစ္ခု ထပ္ေပးၿပီး ေခၚ 
ျပန္ပါတယ္။ ဆိုင္မြန္ဆုိတဲ့ နာမည္ရိွၿပီးသား 

ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ သဝဏ္လႊာ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု
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လူတစ္ေယာက္ကို ပီတာ ဆုိၿပီး ထပ္ေခၚ 
လုိက္ျခင္းဟာ ေနာက္ထပ္ ဘ၀တစ္ခု၊ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳခ်င္လုိ႔ ေခၚျခင္း 
ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားက ေခၚရင္ သီးသန္႔ 
ေခၚတာမုိ႔ တုိ႔ေတြဖက္ကလည္း ကုိယ့္ရဲ႕ 
ပံုစံအစစ္အတုိင္း တုန္႔ျပန္ဖုိ႔ သတၱိရွိ ရပါ 
မယ္။ နာမည္တပ္ေခၚခံရျခင္းဟာ ဘုရား 
ရွင္ရဲ႕ အေရွ႕မွာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေၾကာင္း 
ျပသတဲ့ လကၡဏာပါပဲ။ ဒါဟာ ေမတၱာ 
တရားရဲ႕ လကၡဏာ။ ဘုရားက သင္တုိ႔ လူ 
ငယ္ေတြ အားလုံးကိုလည္း တစ္ေယာက္ 
ခ်င္းစီ နာမည္တပ္ၿပီး ေခၚတယ္။ သင္တုိ႔ 
ဟာ ဘုရားေရွ႕မွာေတာ့ တန္ဖုိးၾကီးလွတဲ့၊ 
ဂုဏ္သိကၡာ ျပည့္၀တဲ့၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး ခံရတဲ့ 
ထူးျခား ပုဂၢိဳလ္ေတြပါပဲ။ ဘုရားေပးတဲ့ နာ 
မည္တပ္ ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ေပ်ာ္ရြင္စြာ 
တုန္႔ျပန္ေပးလုိက္ပါ။

၃။ သင္သည္ ဘုရားရွင္၏ မ်က္ႏွာ  
      ေတာ္ ေပးျခင္း ခံရၿပီ

 မာရီယား ေၾကာက္ရြံစရာ မလုိ 
ရတဲ့ အေၾကာင္းက ဘုရားက မ်က္ႏွာသာ 
ေပးလုိ႔ပါပဲ။ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ ျပည့္၀တယ္လုိ႔ 
ေကာင္းကင္တမန္က ဆုိတယ္။ ေက်းဇူး 
ေတာ္ဆုိတာ အခမဲ့ ေပးတဲ့ ေမတၱာတရားပဲ။ 
ရသင့္လုိ႔ ရတာမဟုတ္ဘဲ ဘုရားက ေပး 
ခ်င္လို႔ကို အခမဲ့ ေပးတာ။ ဘုရားဆီကေန 
အကူညီရဖုိ႔ ကုိယ့္ဖက္က ရွာေဖြၾကိဳး 
ပမ္းစရာမလုိဘဲ အခမဲ့ လူေတြကို ေက်း 
ဇူးေတာ္ေတြေပးေနတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး 
ေတာ့လည္း သူ႕ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို 
ေပးေနဦးမွာပဲ။ အနာဂတ္မွာ အထူးသျဖင့္ 
အေမွာင္ဖံုးတဲ့ ဒုကၡ ေရာက္ခ်ိန္မွာလည္း 
ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္က တို႔နဲ႔အတူ 
အျမဲရွိေနမွာမုိ႔ ေၾကာက္စရာ မလုိပါဘူး။ 

 ဘုရားေက်းဇူးေတာ္က ကိုယ့္ရဲ႕ 
ဘ၀ ေခၚ ေတာ္မူ ျခင္းကိုလည္း ယံုယံုၾကည္ 
ၾကည္ လက္ခံေထြးပိုက္ဖုိ႔ ခြန္အားေပးပါ 
တယ္။ ေခၚေတာ္မူျခင္းေလွ်ာက္တ့ဲဒီလမ္း

အစမွာပဲ သံသယေတြက ၀င္တာ မဟုတ္ 
ဘူး။ လမ္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၾကံဳေတြ႕ 
ရတဲ့ အေႏွာင့္ယွက္ေတြ ၾကားထဲမွာ အား 
ျဖည့္မြမ္းမံရင္း လုိက္ေလွ်ာက္ၾကရတယ္။ 
ဒီလုိနဲ႔ပဲ အစမွာ ေၾကာက္ခဲ့တဲ့မယ္ေတာ္က 
ကားတုိင္ေျခရင္းထိ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အတူ 
ရပ္တည္ ေပးခဲ့တယ္။ လူက ေၾကာက္လုိ႔ 
ေကာင္းကင္ တမန္က မေၾကာက္နဲ႔လုိ႔ 
မိန္႔ခဲ့တာဟာ ဘုရားရဲ႕ အစြမ္းတန္ခိုးက 
တုိ႔နဲ႔အတူ ရွိေနတယ္ဆုိတာကို ေျပာတာပဲ။ 

 တို႔ဘ၀ေတြဟာ မေတာ္တဆ 
ျဖစ္ေပၚခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ရွင္သန္ဖုိ႔ တစ္ခု 
ထဲအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရတာမဟုတ္ဘူး။ 
ဘုရားရဲ႕ ေမတၱာဇာတ္လမ္းထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ 
ေက်းဇူးေတာ္ခံရတဲ့ ဘ၀ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
တုိ႔အတြက္ လွပတဲ့ စီမံကိန္းေတြရွိတယ္။ 
မေသခ်ာတဲ့ မနက္ျဖန္ဆုိတာ ေျခာက္ျခား 
စရာ ေကာင္းတဲ ့အေမွာငထု္ၾကီးမဟတုဘ္ူး။ 
မနက္ျဖန္ဆုိတာ အသင္းေတာ္ထဲ၊ ေလာ 
ကထဲမွာ တစ္ပါးသူနဲ႔ အတူ ကိုယ့္ရဲ႕ 
ဘ၀ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ေ၀မွ်ရွင္သန္ရမယ့္ 
ေက်းဇူးေတာ္အခ်ိန္အခါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ လူငယ္ေတြ  
     သတၱိရွိဖုိ႔လုိတယ္

 ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္က တုိ႔နဲ႔ 
အတူ ရွိေနတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာ ေပါက္ 
ျဖစ္ေနတာမုိ႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အခ်ိန္ 
အတြက္ သတိၱေမြးဖုိ႔ ခြန္အားျဖစ္ေစပါ 
တယ္။ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘုရားရွင္ ေတာင္း 
ဆုိေနတဲ့ အရာကုိ ထမ္း ရြက္ဖုိ႔၊ ဘုရားရွင္ 
ျပသေနတဲ့ ေခၚေတာ္မူျခင္းကုိ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းဖုိ႔ သတၱိရွိရပါမယ္။ ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူး 
ေတာ္က အရွိအတုိင္းထိေတြ႕တယ္။ သင္ 
တုိ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ မတတ္စြမ္းႏုိင္ 
ျခင္းေတြၾကားမွာ ဘုရားရဲ႕ အံ့ဖြယ္စီမံကိန္း 
ကို ေဖာ္ျပေပးတယ္။

လူငယ္တုိ႔ . . .

 သင္တုိ႔ကို တကယ္ ယံုၾကည္ေန 
တဲ့သူ တစ္ေယာက္ရွိတယ္ ဆုိတာ သိဖုိ႔ 
လုိပါတယ္။ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းၾကီး ကိုယ္တုိင္က သင္တုိ႔ကို 
ယံုၾကည္တယ္ဆုိတာ ေက်းဇူးျပဳ၍ သိမွတ္ 
ေပးပါ။ သင္တုိ႔ဖက္ကလည္း အသင္းေတာ္ 
ကို ယံုေပးပါ။

လူငယ္တုိ႔ . . .

 အင္အားေတြျပည့္ေနတဲ့ သင္တုိ႔ 
ဘ၀ေတြကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ခြန္အား 
သတၱိေတြ ေမြးစမ္းပါ။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ အစြမ္း 
ေတြ၊ ခြန္အားေတြကို သင္ လက္လွမ္းမီတဲ့ 
ေနရာကစၿပီး ေလာက ကမၻာအတြက္ အ 
သံုးျပဳလုိက္ပါ။ သင္တုိ႔ကို အသင္းေတာ္ 
ထဲမွာ အေရးၾကီးတဲ့ တာ၀န္ေတြ ေပးအပ္ 
ခ်င္တယ္။ အသင္းေတာ္ ထဲမွာ သင္တုိ႔ 
အတြက္ ေနရာရိွတယ္။ အဲ့ဒီတာ၀န္ေတြ 
ကို ယူဖုိ႔ သင္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း ျပင္ဆင္ရ 
လိမ့္မယ္။

လူငယ္တုိ႔ . . .

 ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အသင္း 
ေတာ္ၾကီးက သင္တုိ႔ရဲ႕ တုန္႔ျပန္အေျဖကို 
ေစာင့္ဆုိင္းေန ပါတယ္။ ပနားမား ကမၻာ့ 
လူငယ္မ်ားေန႔လည္း နီးလာၿပီမုိ႔ အဲ့ဒီ ပဲြ 
ေတာ္ၾကီးမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္မယ့္ လူ 
ငယ္ေတြ လည္း မိမိကုိယ္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ 
ရႊင္ရႊင္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါ။ ကမၻာ့လူငယ္ 
မ်ားေန႔ဟာ သတၱိရွိတဲ့ သူေတြ အတြက္။ 
ဘ၀ကို ဇိမ္ခံစီးေမွ်ာၿပီး အခက္ခဲေတြ 
ေပၚလာ တဲ့အခါ အလြယ္တကူ အ႐ႈံးေပးတဲ့ 
လူငယ္ေတြအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာ့ 
လူငယ္မ်ားေန႔ဟာ သတၱိရွိတဲ့ သူေတြ အ 
တြက္ပါ။ လူငယ္ေတြကို သတိၱရွိဖုိ႔ ဒီ 
စိန္ေခၚခ်က္ကို လက္ခံၾကမလား။

ပုပ္ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္
ဗာတီကန္

၁၁၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၁၈

သီကုိရွင္း

(ဆီေလွ်ာ္အာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ သဝဏ္လႊာ



အတြဲ (၃) အမွတ္ (၃) ၂၄ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈ ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး24

ရဟန္း သိကၡာခံယူျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္

ဆရာေတာ္ သိကၡာခံယူျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္

Bp Isaac Danu
6 April 1975

Bp Raymond Po Ray
13 April 1975

Abp Paul Grawng
3 April 1976

Abp Matthias U Shwe
12 April 1969

Cardinal Charles Bo
9 April 1976

Abp Nicolas Mang Thang 
28 April 1973

Bp Peter Louis Ca Ku
4 April 1982

Abp Basilio Athai
1 April 1984

Bp Sotero Phamo
22 April 1989

Bp Philip Za Hawng
30 April 1994

Bp Francis Daw Tang
11 April 2002

Bp John Saw Yaw Han
12 April 2015

ေျမာင္းျမ၊ ၁၆ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၈

 အပတ္စဥ္ (၄၂) ေက်ာင္းဆင္း 
ဓမၼဆရာ ၂၂ ဦးႏွင့္ ဆရာမ ၆ ဦးတို႔ 
သည္ ၂နွစ္တာ သင္တန္းၿပီး ဆံုးခဲ့ၾကၿပီး 
သင္တန္းဆင္းကာ သာသနာ အမႈေတာ္ 
ထမ္းေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၆-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၏ 
အပတ္စဥ္ (၄၂) ဓမၼ သင္တန္းေက်ာင္း 
ဆင္းပြဲကို ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္  
ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ 

ဓမၼ သင္တန္း ေက်ာင္း တြင္ မတ္လ ၁၆ 
ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေက်ာင္းဆင္းပြဲသုိ႔ ပုသိမ္ 
ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ 
ႂကြေရာက္ ခ်ီးျမင့္ခဲ့ျပီး နံနက္ပုိင္းတြင္ 
ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေဆာင္ျပီး ရဟန္း 
ေတာ္ ၁၀ ပါးျခံရံကာ ေက်းဇူးတင္မစၦား 
တရားေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ 
မစၦားတရားတြင္ သင္တန္းဆင္း ဓမၼ 
ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကျပီး 
သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ 

ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ 

 ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ နွစ္ နွစ္တာ 
ကာလအတြင္း ေျမာင္းျမ ဓမၼဆရာ 
သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဓမၼဆရာ ၂၂ ဦး၊ 
ဆရာမ ၆ ဦး စုစုေပါင္း ၂၈ ဦးတို႔  
သင္တန္းဆင္းခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ 
ရဟန္းေတာ္ ကူညီ ေထာက္ပ႔ံမႈျဖင့္ 
သက္ဆုိင္ရာ သာသနာ့ လယ္ကြင္း 
မ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

 ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း၏ ၂၀၁၆ 
-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္တြင္ စုစုေပါင္း 
သင္တန္းသား ၇၇ ေယာက္႐ွိခဲ့ျပီး ၄င္း 
တုိ႔သည္ မတူညီေသာေနရာမ်ားမွ လာ 
ေရာက္ၾကကာ သာသနာ့အမႈကို ထမ္း 
ေဆာင္ရန္ ဘာသာေရးစာေပကုိ ၂ ႏွစ္ 
တာ ေလ့လာသင္ယူၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 ဤ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဓမၼ 
ဆရာ/ဆရာမ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ သင္ 
တန္းဆင္းခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ 

Pathein OSC

အပတ္စဥ္ ၄၂ ဓမၼဆရာ/ဆရာမ မ်ား သင္တန္းဆင္းပြဲ


