ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ငါတို႔သည္ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာ
ခံျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ
ေသၾက၍ သၿဂႋဳလ္ျခင္းခံခဲ့ၾက၏။
အေၾကာင္းမူကား ခရစ္ေတာ္သည္
ေသျခင္းမွ ထေျမာက္သည္နည္းတူ
ငါတို႔အားလည္း အသစ္ေသာ
အသက္တာ၌ ေလွ်ာက္လွမ္း
ၾကေစရန္ ျဖစ္သည္။
ေရာမၾသဝါဒစာ ၆း၄

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လစဥ္ထုတ္ေဝသည္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတဦးဝင္းျမင့္
"... ျပည္သူေတြ ျမင္ခ်င္ေတြ႔ခ်င္တဲ့အေျပာင္း အလဲေတြ
ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ မမွိတ္မသုန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္
သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ဂတိျပဳ ..."

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား
အဖြသာသနာျပဳမ်ား
ဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သ
ြယမ္ောႏိ
ရး႐ံုငုး္ငံသို႔
ပီးေမ
ျမန္

ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ မဟာ ဂ်ဴဘီလီ ပြဲေတာ္
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ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ပံုသြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ျခင္းအေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္
ေရွာက္သည္ ဆုိရာတြင္ ထိုယံုၾကည္ျခင္းကို ေလွာင္ပိတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ားႏွင့္
ေဝမွ်ၾကရမည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က မိန္႔မွာခဲ့ဖူးသည္။ ကက္သလစ္ အသင္း
ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို အတိမ္းအေစာင္းမရွိေစရန္ အထူး သတိ
ျပဳ သြန္သင္ေလ့ရွိသည္ကို ဘာသာဝင္တိုင္း သိၾကေပမည္။
ဧၿပီလအတြင္းတြင္ သာသနာအုပ္စု အသီးသီးတို႔တြင္ ဘုရားစကား သင္တန္းမ်ား
ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ လူငယ္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ားကို အားတက္ဖြယ္ ေတြ႔ျမင္
ခဲ့ရသည္။

အထူးသျဖင့္

လူငယ္မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကို

သႀကၤန္အခ်ိန္ကာလအတြင္း

အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားသည္လည္း သႀကၤန္ကာလ ပိတ္ရက္မ်ားကို
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျဖင့္

အခ်ိန္မကုန္ေစဘဲ

မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားတြင္

ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္မွာ

အသင္းေတာ္၏ အတြက္ အလြန္ပင္ ေက်နပ္အားရဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ မရမ္းေခ်ာင္းရွိ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ရဟန္းျဖစ္
သင္ေက်ာင္းတြင္ ဧၿပီလ ၂၃ မွ ၃၀ ရက္အထိက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အဌမအႀကိမ္ေျမာက္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသည္ လူငယ္ထုအတြက္
အလြန္တန္ဘိုးရွိေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္သည္။
ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္ လူႀကီးဆိုသည့္ စကားအတိုင္း လူငယ္မ်ားအား ျပဳစု
ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းသည္ လူသားထု၏ အနာဂတ္ကို ထုဆစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို
အဆင့္ျမႇင့္တင္လိုေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ လူငယ္မ်ားအား ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္သည္။
လူငယ္မ်ားတြင္ လူသားထုအား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ရွိသကဲ့သို႔ စြမ္းအင္
မ်ားစြာလည္းရွိသည္။ ထိုစြမ္းအင္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်တတ္ရန္ သြန္သင္ေပးရမည္၊
အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးရမည္။
လူငယ္မ်ား အမ်ားဆံုးရင္ဆိုင္ေနရသည္မွာ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား
ျဖစ္သည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို သိနားလည္ႏိုင္ရန္၊ ထို
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေျချပဳထားေသာ ကိုယ္က်င့္တရားကို လိုက္က်င့္ တည္
ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူမ်ား ေပးရမည္။ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္း
ေသာ လက္ရွိ အေနအထားတစ္ခုမွာ သားသမီးမ်ားက ဘာသာေရး အေၾကာင္း ေမးလွ်င္
မိဘမ်ားက မေျဖႏိုင္ၾက။ စာသင္ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြန္တြင္ လည္း

ေမလအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္း ေမတၱာ ရည္ရြယ္ခ်က္

The Mission of the Laity:

That the lay faithful may fulfil their specific mission, by
responding with creativity to the challenges that face the
world today.

ေကာင္း လူငယ္မ်ားမွာ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္ တရား
တို႔အေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ကိုးကြယ္ရာမတူညီေသာ သူမ်ား၏ ေမး
ခြန္းမ်ားစြာကို မေျဖႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ မေျဖႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏
အေျဖကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သူကို ေမးရမွန္း မသိျဖစ္ေနၾကသည္။
အခက္အခဲမ်ိဳးစံု ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အခ်ိဳ႕လူငယ္တို႔သည္ အလြန္ၾကြယ္ဝေသာ
ကက္သလစ္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးက်င့္စဥ္တို႔မွ ခြန္အားမယူႏိုင္ၾကေတာ့ေသာ
အခါ အသင္းေတာ္မွ ထြက္ခြါသြားတတ္ၾကသည္။ ဧကန္စင္စစ္ အသင္းေတာ္၌ အေျဖ
မရွိေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ အေျဖရွာမေတြ႕ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လူငယ္တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းကို အသင္းေတာ္ထဲ၌ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ရန္
အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္
အလြန္လ်င္ျမန္ေသာ မီဒီယာ ပစၥည္းမ်ား ရွိေနသည္။ ကမၻာတဝွမ္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ၾကားသိျမင္ ႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ
အေနအထားတြင္ အေၾကာင္းအရာ မ်ိဳးစံု အၾကား၌ ဖိအားမ်ားစြာ ခံစားေနရသည္။ အထူး
သျဖင့္ အမွားအမွန္၊ အဆိုးအေကာင္း ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ စံထားရမည့္ ယံုၾကည္
ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား အခိုင္အမာ လိုအပ္သည္။
အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားစြာ စီးဆင္းေနေသာ ကမၻာေလာကႀကီး၏ ေျပာင္းလဲ တိုး
တက္ျခင္းမ်ား၏

ဘာသာေရးရာသားေကာင္းမျဖစ္ေစဘဲ

ထိုေျပာင္းလဲတိုးတက္ျခင္း

ေရစီးထဲမွ မိမိ လိုရာခရီးကို ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ရန္ လို
အပ္သည္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔သည္ မ်ိဳး
ဆက္သစ္မ်ား

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစေရး

အေထာက္အကူျပဳမည့္

အရာမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအား ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္
တရားတို႔၌ ပံုသြင္းတည္ေဆာက္ေပးေရးကို အထူး ေဆာင္ရြက္သင့္လွေပသည္။
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သာမန္ဘာသာဝင္တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
သာမန္ဘာသာဝင္တို႔သည္
ယေန႔ကမၻာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဆန္းသစ္
တီထြင္ျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ကာ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ျဖည့္စြက္ႏိုင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း
ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ
လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

ပုံႏွိပ္တိုက္

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)
အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ေငြလႊဲရန္

ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊
ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

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

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံ

ဆက္သြယ္ရန္

ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)
cbcmosc@gmail.com

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္၏ဗုဒၶဟူးေန႔လူထုပရိသတ္အားသြန္သင္ခ်က္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ပူေဇာ္ျခင္းကို အႏွစ္သာရရွိရွိ က်င္းပပူေဇာ္ျခင္း

သီကုိရွင္း

မစၦားတရား ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ကုိယ္

သခင္ရဲ႕ ၾကီးျမတ္ေသာ အမႈခပ္သိမ္းကို

ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအေၾကာင္း ဘုရား

ေအာက္ေမ့ၿပီး အတူ ပါ၀င္ၾကရတယ္။ ဒီပူ

စကား သင္ၾကားျခင္းကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္

ေဇာ္ျခင္းမွာ ေပါင္းစပ္ဖုိ႔အတြက္ နားလည္ဖုိ႔

သြားပါမယ္။ အေရွ႕ပတ္ေတြမွာ ႏႈတ္ကပါတ္

လည္း လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမိအသင္း

ေတာ္ ၀တ္ျပဳျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး

ေတာ္က မစၦားတရားကို သက္ဆုိင္ရာ ေန

ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကုိယ္ေတာ္

ရာ ေဒသရဲ႕ ဘာသာစကားနဲ႔ က်င္းပေစပါ

ျမတ္

ေျပာျပခ်င္ပါ

တယ္။ ဒါမွသာ ပါ၀င္သူတုိင္းကလည္း နား

၀တ္ျပဳျခင္း

လည္သေဘာေပါက္ၾကမွာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ

အပိုင္းမွာ မြန္ျမတ္တဲ့ သေကၤတေတြ အား

နဲ႔ပဲ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ပူေဇာ္ျခင္း၊ မစၦား တရား

ျဖင့္ အမိအသင္းေတာ္က ေယဇူးဘုရားရဲ႕

အတြင္းက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္း ဟာ

ကားစင္ေပၚက ပူေဇာ္ျခင္း ပဋိဉာဥ္အသစ္ကို

တစ္ခုတည္းျဖစ္တယ္ ဆုိတာကို နားလည္

ဆက္လက္ျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္၀ါး

ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

တယ္။

၀တ္ျပဳျခင္းအပိုင္းကို
ဒီ

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္

ကားတုိင္ ဆုိတာ ခရစ္ေတြရဲ႕ ပထမဆံုး

မစၦားတရား ၀ိနည္း စာအုပ္ထဲမွာ

ပူေဇာ္ရာ ယဇ္ပလႅင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မစၦား
တရား ပူေဇာ္ဖုိ႔ ပလႅင္ေရွ႕ကို ခ်ဥ္းကပ္တုိင္း
ခရစ္ေတာ္ ပူေဇာ္ခဲ့တဲ့ ကနဦး ပူေဇာ္ျခင္း
ကားတုိင္ပလႅင္ကို ျပန္လည္သတိရ ေစပါ
တယ္။
မစၦား တရားတြင္းမွာ ရဟန္းေတာ္
က ခရစ္ေတာ္ကို ကုိယ္စားျပဳထားတယ္။
ခရစ္ေတာ္ ျပဳခဲ့တဲ့အတုိင္း၊ မိန္႔မွာ ခဲ့တဲ့
အတုိင္း ျပဳလုပ္ပါတယ္။ “ယူ၍ စားၾကေလာ့။
ဤအရာသည္ကား ငါ၏ ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္၏။
ယူ၍ ေသာက္ၾကေလာ့။ ဤအရာသည္ကား
ငါ၏ အေသြးေတာ္ျဖစ္၏။ ငါ႔ကို ေအာက္ေမ့
သတိရျခင္းငွာ ထုိနည္းတူ ျပဳၾကေလာ့” လို႔
မိန္႔မွာခဲ့တဲ့

မွာၾကားခ်က္ကို

သတိရၾက

တယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ မိန္႔မွာခ်က္ကို နာခံၿပီး
အသင္းေတာ္ က ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ၀တ္ျပဳ
ျခင္း အပုိင္းကို ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ပူေဇာ္ျခင္းအတြက္

ျပင္တဲ့အခါမွာ

ခရစ္

ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ယူၿပီးေပးခဲ့တဲ့ မုန္႔စပ်စ္ကို
ပလႅင္ထက္မွာ ပူေဇာ္ဖုိ႔ ယူလာၾကတယ္။
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ဆုေတာင္း
ေမတၱာပိုင္းမွာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း လုပ္
ငန္း တစ္ခုလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္အား
ေက်းဇူးတင္ ၾကတယ္။ ပူေဇာ္ရာ လွဴဖြယ္
၀တၳဳကေန
အျဖစ္

အေသြးေတာ္

ေျပာင္းလဲလာတယ္။

အသားေတာ္
ခရစ္ေတာ္

ဆီကေန တပည့္ေတာ္ၾကီးေတြ မုန္႔ဖဲ့ ရယူ
ခဲ့တဲ့ အေတြ႕ၾကံဳမ်ိဳး တုိ႔ေတြကလည္း ျပန္
လည္ ၾကံဳေတြ႕ၾကရတယ္။
မုန္႔ကို ယူတယ္ဆိုတာက ပူေဇာ္
ရာ လက္ေဆာင္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းနဲ႔ အသြင္
တူပါတယ္။ လက္ေဆာင္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းက
ကိုယ္ေတာ္ျမတ ၀တ္ျပဳ ဖန္ဆင္းျခင္း အ
ပိုင္းမွာ ပထမဆံုးအပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ
သာ သူေတြက မုန္႔နဲ႔ စပ်စ္ရည္ကို လာ
ေရာက္ ဆက္သတာဟာ အလြန္သင့္ျမတ္
လွ ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အတြက္ စု႐ုံး
ေန ၾကတဲ့ အမိအသင္းေတာ္ရဲ႕ ၀ိဉာဥ္ေရးရာ
ပူေဇာ္ျခင္းလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါ
ဟာ

မစၦားတရားအတြက္

အေရးၾကီးတဲ့

ပူေဇာ္ျခင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ မုန္႔၊ စပ်စ္
ရည္ႏွင့္အတူ ဘာသာသူေတြက ရဟန္းရဲ႕
လက္ေတာ္မွ တဆင့္ သူတုိ႔ပူေဇာ္ၾကတယ္။
ရဟန္းက

သူတုိ႔ရဲ႕

လွဴဖြယ္၀တၳဳေတြကို

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပဌနာ
ပလႅင္ေရွ႕မွာ ထားၿပီး ပူေဇာ္တယ္။ မစၦား
တရား တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဗဟုိက ယဇ္ပလႅင္ေတာ္
ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္က ယဇ္ပလႅင္လည္း ျဖစ္
ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယဇ္ပလႅင္ကို အျမဲ
တမ္း ဗဟုိျပဳဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေျမၾကီးမွ ရတဲ့
အသီးအႏွံနဲ႔ လူရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္နွင့္ ေပါင္း
စည္းၿပီး ခမည္းေတာ္ဘုရားထံသုိ႔ ဆက္ကပ္
တဲ့

ခရစ္ေတာ္ရဲ႕

ပူေဇာ္

ရာျဖစ္လာၿပီး

အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုး အက်ဳိးခံစားရ ေစပါ
တယ္။

ေတာ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးဖဲြ႕ ထားတာ ရွိပါ

ျဖစ္လာပါတယ္။
အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ပူေဇာ္
ရာ ကို ဘုရားသခင္ လက္ခံဖုိ႔ ရဟန္းက
ေတာင္းေလွ်ာက္ ဆုေတာင္း ေပးပါတယ္။
ဘာမွ မရွိတဲ့ ႏုံခ်ာတဲ့ ပူေဇာ္ျခင္းက တန္ဖုိး
ျဖတ္မရေအာင္ ၾကြယ္၀လွတဲ့ ပူေဇာ္ျခင္း
အျဖစ္ ေျပာင္းသြားတယ္။ မုန္႔စပ်စ္ရည္နဲ႔
အတူ ဘ၀ေတြကိုပါ ပူေဇာ္တဲ့အခါ သန္႔ရွင္း
ေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တုိ႔ဘ၀ ေတြ
လည္း ေျပာင္းလဲလာၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္
သခင္က မိမိကိုယ္ကို လူေတြအတြက္ ေပး

လူသားေတြဖက္က ပူေဇာ္ျခင္းက

သလုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကလည္း တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး

အေသးအဖဲြေလး ပါပဲ။ အဲ့ဒီ အေသးအဖဲြ

မွ်ေ၀ေပးဆပ္ၾကဖုိ႔ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္က

ေလးကိုပဲ ခရစ္ေတာ္က လုိခ်င္တာပါ။ နည္း

သြန္သင္ေပးေနပါတယ္။

နည္းေလးေတာင္းၿပီး

မ်ားမ်ား

ျပန္ေပး

တတ္တာဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သေဘာ သ
ဘာ၀ပါ။ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ေနတဲ့အခါ စိတ္
ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းရွိဖုိ႔ ဘုရားက ေတာင္း
ဆိုတယ္။

ႏွလံုးသားေတြကို

ဖြင့္ထားဖုိ႔

အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး
ရဲ႕ အဆင္းသ႑ာန္ေအာက္မွာ ပူေဇာ္ခံရတဲ့
ခရစ္ေတာ္ကို

ၾကိဳဆုိၾကဖုိ႔

ေတာင္းဆုိပါတယ္။

ဘုရားသခင္

မုန္႔ႏွင့္

စပ်စ္ရည္ရဲ႕

အသြင္သ႑ာန္ေအာက္မွာ သူ႕ရဲ႕ အေသြး
အသား ျဖစ္တည္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
မုန္႔စပ်စ္ရည္ကုိ ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား
ရဲ႕ ပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၾကပါ တယ္။ ဒီပူ
ေဇာ္ျခင္းမွာ ေလာဗန္အေမႊးနံ႔သာကိုလည္း
အသံုးျပဳၾကတယ္။ မီးခုိးေငြ႕သဖြယ္ အေမႊး
နံ႔သာေတြက အထက္ကို တက္သြားတယ္။
လူ႕ရဲ႕ ပူေဇာ္ျခင္းကို အထက္မွာရွိတဲ့ ဘုရား
ထံ

အပ္ႏွံတဲ့သေဘာပါ။

ဒါေပမဲ့

အျမဲ

သတိရဖုိ႔ ေကာင္းတာတစ္ခုက မစၦားတရား
မွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိက က်ပါတယ္။ ယဇ္
ပလႅင္က ကာလ၀ါရီက ကားတုိင္ကို ကိုယ္
စားျပဳၿပီး ယဇ္ပလႅင္ေပၚက မုန္႔က ခရစ္
ေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳထားတယ္။ အဲ့ဒီ ပူ
ေဇာ္ျခင္းမွာ တုိ႔လူသားေတြကလာၿပီး ေပါင္း
စပ္ပူေဇာ္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခမည္း
ေတာ္ ဘုရားကို ပူေဇာ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အ
ေသြးနဲ႔

အသားဟာ

ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့
ေပးတဲ့

လူေတြ

အတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္တစ္ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

(ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ၊ ၂၀၁၈)
မုန္႔ႏွင့္စပ်စ္ရည္ကို

ပူေဇာ္ၿပီးတဲ့

အခါမွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖန္ဆင္းျခင္း ပဌာ
နာေတာ္ဆုေတာင္း

ေမတၱာကို

စတင္ပါ

တယ္။ မစၦားတရားတစ္ခုလံုးရဲ႕ အဓိက က်
တဲ့ အပိုင္းကို ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုး
ညစာ စားပဲြမွာ ခရစ္ေတာ္သခင္က မုန္႔ႏွင့္
စပ်စ္ရည္ကို ယူၿပီး ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းခဲ့
သလုိ ရဟန္းက မုန္႔စပ်စ္ရည္ကို ယူၿပီး
ေက်းဇူးတင္

ခ်ီးမြမ္းစကား

ဆုိပါတယ္။

မစၦားတရားကုိ ပူေဇာ္တုိင္း ခရစ္ေတာ္ရဲ႕
ေက်းဇူးတင္

ခ်ီးမြမ္းျခင္းက

အသက္၀င္

၀င္လာပါတယ္။

ျပန္လည္ၿပီး
ဒီပဌနာ

ေတာ္ကို ေလးေလးနက္နက္နဲ႔ ရြတ္ဆုိရပါ
တယ္။ ဒီပဌနာ ေတာ္ ဆုေတာင္းေမတၱာ
ထဲမွာ အသင္းေတာ္က ဘာေၾကာင့္ မစၦား
တရားကို က်င္းပေနရလဲ၊ ဒါကို က်င္းပျခင္း
အားျဖင့္ ဘယ္လုိ အက်ိဳးခံစားရလဲဆုိတဲ့
အေၾကာင္းေတြကို ေတြ႕ရတယ္။ မုန္႔စပ်စ္
ရည္ အဆင္းသ႑ာန္ ေအာက္မွာ ကိိန္း၀ပ္
စံျမန္းလာတဲ့ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အမိအသင္း
ေတာ္က တစ္သားတည္း ျဖစ္လာပါတယ္။
စိတ္ ၀ိဉာဥ္ေတြကို ျမႇင့္တင္ထားဖုိ႔၊ ဘုရား
သခင္ကို အာ႐ုံျပဳၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚၿပီးတဲ့ေနာက္
မွာ ရဟန္းေတာ္က သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိဉာဥ္
ေတာ္ ဘုရားဩ၌ သားေတာ္ေယဇူးအားျဖင့္
ခမည္းေတာ္ကို

ဆုေတာင္းေမတၱာ

ဦးတည္ၿပီး

ဆုေတာင္း

ေမတၱာ ရြတ္ ဆုိပါတယ္။ ဒီဆုေတာင္းေမတၱာ
မွာ ဘာသာသူ ပရိသတ္ကလည္း ဘုရား

တယ္။ အားလံုးက အေျခခံသေဘာ တရား
တူညီၾကၿပီး အလြန္လွတဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာ
ေတြပါပဲ။ အရင္ဆံုး ဘုရးသခင္ရဲ႕ လက္
ေဆာင္အတြက္

ေက်းဇူးတင္တဲ့

နိဒါန္း

ေတာ္ ဆုေတာင္းေမတၱာ လာတယ္။ ၿပီးတဲ့
အခါမွာ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏ ဆုိတဲ့ ေၾကြး
ေၾကာ္သံကို ရြတ္ဆုိၾကတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္
ေတာ့ သီဆုိၾကပါတယ္။ သိၾကားတမန္ေတာ္
ေတြ၊ ရဟႏၱာ သူေတာ္ျမတ္ေတြက သန္႔ရွင္း
ေတာ္မူ၏ သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏ သန္႔ရွင္းေတာ္
မူ၏ လုိ႔ ႏွစ္ေထာင္းအားရစြာ ေၾကြးေၾကာ္
ခ်ီးမြမ္းၾကသလုိ ပါ၀င္သူ ပရိသတ္ကလည္း
အားပါးတရ သီဆုိၾကတာဟာ သိပ္လွတဲ့
ဧက်ဴးျခင္းတစ္ခုပါပဲ။
၀ိဉာဥ္ေတာ္ဘုရားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး
မုန္႔နဲ႔ စပ်စ္ရည္ကေန ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အေသြး
ေတာ္ႏွင့္အသားေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပး
တဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာကို ရြတ္ဆိုပါတယ္။
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ
ႏွင့္ အတူ ခရစ္ေတာ္မိန္႔မွာခဲ့တဲ့ စကား
အတုိင္း ရဟန္းက ရြတ္ဆုိလုိက္တဲ့အခါမွာ
မုန္႔စပ်စ္ရည္က အေသြးေတာ္ အသားေတာ္
အျဖစ္ အမွန္ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ဒါဟာ
နက္နဲဖြယ္ရာ တစ္ခုပါပဲ။ ဒီနက္နဲဖြယ္ရာကို
ယံုၾကည္ၿပီး ၀န္ခံၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕
ေသျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၊ တဖန္ ၾကြ
လာေတာ္မူျခင္းေတြကို ေအာက္ေမ့ၿပီး ၀န္ခံ
ၾကပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အတူ တစ္လံုး
တစ္၀တည္း ျဖစ္လာရတာဟာ မစၦားတရား
ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ အသီးပြင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ ေက်းဇူးေတာ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အ
ေသြး အသားေတာ္ႏွင့္ ၀ိဉာဥ္ကို အားျဖည့္
ခြင့္ရတယ္။ ပင့္ယူသူတုိင္းကလည္း ခရစ္
ေတာ္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေတြ တစ္နည္းအားျဖင့္
ရွင္သန္ေနဆဲ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာေလး
ေတြ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဆုေတာင္းပဌနာ
ေတာ္ကို

ရြတ္ဆုိျခင္းအားျဖင့္

သားသမီးေတြျဖစ္တဲ့

ဘုရားရဲ႕

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး၊

ဆရာေတာ္၊ ပါ၀င္ၾကသူ ဘာသာ၀င္ေတြ၊
ေသလြန္ကုန္ေသာ ၀ိဉာဥ္ေတြ အားလံုးကို
ဘုရားရဲ႕ ျပည့္၀ေသာ ေမတၱာေတာ္မွာ စု
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ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)
ဘုရားသခင္ကို

လုိ႔ မေခၚ၀ံ့ၾကပါဘူး။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိဉာဥ္

ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကတယ္။ ထာ၀ရ သုခ

ေတာ္အားျဖင့္ အသစ္ေမြးဖြားျခင္း ခံၾကရလုိ႔

ခ်မ္းသာရဖုိ႔ အမိမယ္ေတာ္၊ သိၾကား ရ

ဘုရား ကို အေဖလို႔ ေခၚတ ဖုိ႔ သတိၱေတြ

ဟႏၱာ

ေသသူရွင္သူတုိင္း

ရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔လည္း ဘုရားကို

အတြက္ ပူေဇာ္ေပးတဲ့ ဆုေတာင္းေမတၱာ

အေဖလုိ႔ ေခၚေနေပမဲ့ တခ်ိဳ႕က ဘာ ျဖစ္လုိ႔

ျဖစ္ပါတယ္။

ဆု

ေခၚလဲဆုိတာကို မစဥ္းစားမိၾကဘူး။ သင္တုိ႔

စည္းၿပီး

လက္ခံေပးဖုိ႔

ေတြနဲ႔အတူ

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပဌနာ

ေတာင္းေမတၱာမွာ

ဘယ္သူ႔ကိုမွ

ခ်န္ရစ္

ေရာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာကို ဆုိတုိင္း

မထား

အကူညီလုိလုိ႔

အထူး

အဘလုိ႔ ဘုရားကို ေခၚတုိင္း စိတ္ထဲမွာ

နာမည္တပ္ၿပီး

သူ႕ကို အေဖ တစ္ေယာက္လုိ ခံစားမိၾကရဲ႕

ခဲ့ပါဘူး။

ဆုေတာင္းခ်င္တယ္ဆုိရင္

ဒီ

လား။ အေဖတစ္ေယာက္လုိ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ိဳး

အတြက္ ဘာမွ ေပးစရာမလုိပါဘူး။ ဘာလုိ႔

ရွိၾကလား။ တကယ္ေတာ့ ဒီေမတၱာကို ဆုိ

လဲဆုိေတာ့ မစၦားတရားက ခရစ္ေတာ္ရဲ႕

တဲ့အခါမွာ သားသမီးေတြကို ခ်စ္တဲ့ အေဖ

အဖိုးအခမဲ့ ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္တာမုိ႔ လူ ေတြကို

တစ္ေယာက္ကို ဆက္ႏြယ္ရသလုိပါပဲ။

ေတာ့ကို

ဆုေတာင္းေပးလုိ႔ရပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာပဲ

ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။

ဆႏၵရွိလုိ႔ မစၦားတရား အတြက္ တစ္ခုခု
ေပးၿပီး ေတာင္းခံလုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ဒါဟာ မစၧားတရားအတြက္ ေပးတဲ့ အေလ်ာ္
အစားတစ္ခု၊
ဟုတ္ဘူး

အေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခု
ဆုိတာကိုေတာ့

မ

နားလည္ဖုိ႔

အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဆု
ေတာင္းပဌနာေတာ္မွာ သင္ယူစရာ ၃ ခုရွိ
ပါတယ္။ ပထမအခ်က္က အျမဲတမ္း ဘုရား
ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါ။ ဒုတိယအခ်က္က ကိုယ့္
ဘ၀ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ လက္ေဆာင္အျဖစ္
ပူေဇာ္ပါ။

တတိယအခ်က္ကေတာ့

အမိ

အသင္းေတာ္ထဲမွာ လူသားတုိင္းနဲ႔ ေပါင္း
စည္း ႏုိင္ဖုိ႔ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ပါပဲ။
(မတ္လ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၈)
မစၦားတရားမွာ

မုန္႔စပ်စ္ရည္ကို

ပူေဇာ္ကာ ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္
မွာ သခင္ေယဇူး စီရင္ ထားတဲ့ ဆုေတာင္း
ေမတၱာကို

ရြတ္ဆုိၾကရတယ္။

ဒီေမတၱာ

ေလးကို ဆုိရင္း ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ယူခန္း
ကို ေရာက္သြားတာျဖစ္တယ္။ ေကာင္းကင္
ဘုံ၌ ေမတၱာဟာ အေကာင္းဆံုး ဆုေတာင္း
ေမတၱာျဖစ္သလုိ ဘုရား သခင္ရဲ႕ သားသမီး
တုိင္းရဲ႕ ဆုေတာင္းေမတၱာလည္း ျဖစ္ ပါ
တယ္။ ဒါကို သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္က
သင္ေပးခဲ့တာပါ။ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ေမတၱာ
ကို ဆုိတဲ့အခါတုိင္း ခရစ္ေတာ္သခင္ ဆု
ေတာင္းသလုိ ျပန္လည္ ဆုေတာင္းၾကပါ
တယ္။ တပည့္ေတာ္ၾကီးေတြက ကိုယ္ေတာ္
ဆုေတာင္းသလုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကိုလည္း
ဆုေတာင္းဖုိ႔ သင္ေပးပါလုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္
ခဲ့တဲ့ အခါ ဒီေမတၱာကို သင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီ
ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာကိုဆုိတိုင္း ခရစ္
ေတာ္ကဲ့သုိ႔ ဆုေတာင္းရာ ေရာက္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ေမတၱာ
ရဲ႕ ဒုတိယအပိုင္းကို ၾကည့္ရေအာင္။ ေန႔စဥ္
အစားစာကို ေတာင္းခံ တာကို ေတြ႕ရတယ္။

(မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၈)

ဒါဟာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးနဲ႔လည္း
ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဘုရားသားသမီးေတြ
အျဖစ္ ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔ အသက္ေပးတဲ့ မုန္႔
ဆုိတာ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသး
ဘုရားဆီကခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုလည္း ေတာင္း
ခံၾကတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ရဖုိ႔ ကိုယ္ကို
တုိင္ ကလည္း ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားရတယ္။
ဒါဟာ မလြယ္ပါဘူး။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆုိတာ
ေျဖးေျဖးခ်င္း တည္ေဆာက္ယူရတဲ့ ေက်းဇူး
ေတာ္ ပါရမီတစ္ခုပါပဲ။ ခြင့္လႊတ္ ျခင္းကို
ေတာင္းၿပီးေတာ့

မေကာင္းဒုစ႐ုိက္ကေန

လႊတ္ကင္းဖုိ႔ရန္အတြက္လည္း

ေတာင္းခံ

ၾကျပန္ တယ္။
အဲ့ဒီေနာက္မွာ ေက်ေအးျခင္း အ
မွတ္လကၡဏာကို

ကမ္းလွမ္းဖုိ႔

ဖိတ္ေခၚ

တယ္။ ခရစ္ေတာ္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေမြ
အျဖစ္ ထားခဲ့တယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း စည္းလံုး
ညီညြတ္ျခင္းတုိ႔၌ အသင္းေတာ္ၾကီးကို ရွင္
သန္ေစခ်င္ပါတယ္။
တစ္ဦးကလည္း

ဒါေၾကာင့္

ခြင့္လႊတ္ၿပီး

တစ္ဦးနဲ႔
ေက်းေအး

သင့္ျမတ္ေၾကာင္း အမွတ္လကၡဏာကို ျပ
ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ေပးတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း
ဟာ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္တဲ့၊ မေၾကေအးႏုိင္တဲ့
ႏွလံုးသားထဲမွာ ဘယ္လုိမွ ေနရာ မယူ
ႏုိင္ပါဘူး။

ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္

မိမိ

ကိုယ္တုိင္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ရွိလာ
ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ကမ္းလွမ္းၿပီးရင္
ဘုရား၏သိုးငယ္ေတာ္ကို တုိင္တည္ၿပီး အ
သနားခံတယ္၊

ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို

တစ္ဖန္

ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကျပန္တယ္။ ေကာင္းကင္
ဘုံ၌ ေမတၱာကို စဆုိၿပီး ဘုရား၏ သုိး

ဒီေမတၱာရဲ႕ အလွတရားတစ္ခုက

ငယ္ေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေပးေတာ္မူပါ

ဘုရားသခင္ကို အေဖ လုိ႔ ေခၚတ ရျခင္းပဲ

လုိ႔ ဆုိျခင္းအားျဖင့္ ဘာသာသူ ပရိသတ္ကို

ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူကမွ ဘုရားကို အေဖ

ေကာင္းမြန္ထုိက္တန္စြာ

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္

Communication is part of God’s plan for us and
an essential way to experience fellowship. Made
in the image and likeness of our Creator, we are
able to express and share all that is true, good,
and beautiful.
Pope Francis World Day of Communications, 2018
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ကို ပင့္ယူႏုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပင့္ယူျခင္းအပိုင္း
ကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီ။ ခရစ္
ေတာ္ႏွင့္ ၀ိဉာဥ္ေရးရာ ေပါင္း စပ္ျခင္းအျဖစ္
အေသြးေတာ္နဲ႔ အသားေတာ္ကို ပင့္ယူၾက
တယ္။ ခရစ္ေတာ္က သူ႔ကိုယ္သူ ႏႈတ္က
ပါတ္ေတာ္

အသြင္နဲ႔

တစ္မ်ိဳး၊

အေသြး

အသားေတာ္အသြင္နဲ႔ တစ္ဖံု လူသားေတြ
ကို ၀ိဉာဥ္အဟာရျဖည့္တင္းဖုိ႔ ေပးပါတယ္။
ငါရဲ႕ အသားကိုစားၿပီး ငါရဲ႕ အေသြးကို
ေသာက္ သူတုိင္းက ငါ၌တည္တယ္၊ ငါ
လည္း ထုိသူ၌ တည္တယ္လုိ႔ မိန္႔ခဲ့ပါတယ္။
ရဟန္းေတြ၊ ဒီကင္ေတြက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္
ကို

ေ၀မွ်ေပးတဲ့အခါ

ဘာသာတူေတြက

ပင့္ယူလုိက္ တဲ့အခ်ိန္မွာ သခင္ေယဇူးက
ပင့္ယူသူေတြအထဲမွာ ကိန္း၀ပ္ပါတယ္။
ဘုရားသခင္ရဲက စားပဲြသို႔ ဖိတ္
ေခၚခံရသူတုိင္းဟာ မဂၤလာရွိတယ္လို႔ ရ
ဟန္းက ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ျပၿပီး ဖိတ္ေခၚ
ပါတယ္။

ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္းမွာ

ဒီအ

ေၾကာင္း ကို မဂၤလာေဆာင္ပဲြနဲ႔ ႏႈိင္းျပထား
တာကို

ေတြ႕ရတယ္။

သုိးငယ္ေတာ္၏

မဂၤလာေဆာင္ပဲြေတာ္သို႔ ေခၚဖိတ္ခံသူဟာ
မဂၤလာရွိတယ္ (ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၉း၉) လုိ႔
ေတြ႕ရတယ္။ မွန္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္က
အသင္းေတာ္ရဲ႕ သတုိ႔သားေလာင္း ျဖစ္ပါ
တယ္။ သတုိ႔သားနဲ႔ သမီးရဲ႕ ေပါင္းစည္းတဲ့
ဆက္ႏြယ္ရင္းႏွီးမႈမ်ိဳးကို

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္

ပင့္ယူသူတုိင္းက ခံစားၾကဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခငး္တုိ႔နဲ႔အတူ ပင့္ယူ
ၾကရတယ္။ မသန္႔ရွင္း မထုိက္တန္ ရင္
လည္းပဲ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက
အျပစ္ခြင့္လႊတ္ေပးၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို သန္႔စင္
ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ပင့္ယူ

ဖုိ႔ မထိုက္တန္ပါ။ တစ္ခြန္းမွ်သာ အမိန္႔ရွိပါ
လွ်င္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္

ပါလိမ့္မည္လုိ႔ ဆုိၾကတာေပါ႔။
ကုိ ယ္ေ တာ္ျ မ တ္ ကို ပ င့္ တဲ့ အ ခါ
ပရိသတ္က တန္းစီၿပီးသြားရတာ ရွိတယ္။
အမွန္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္က တုိ႔ဆီကို လာေန
တာပါ။ ဒီအခ်ိန္ေလးမွာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ဆံု
ေတြ႕ၾကရတယ္။ လူကသြားတယ္။ ဘုရား
က လူ႕ဆီ ၾကြလာတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို
ပင့္ယူတုိင္း ဘုရားနဲ႔ တစ္သားတည္း ျဖစ္
သြားတာမုိ႔ ဘုရားနဲ႔ ပိုၿပီးတူလာၾကရ ပါ
မယ္။ ဘ၀ေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာ ၾကရ
မယ္။ မုန္႔နဲ႔ စပ်စ္ရည္ကလည္း ေျပာင္းသြား
ၿပီ။ ပင့္ယူတဲ့သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကလည္း
ေျပာင္းလဲျခင္း

ရွိရပါမယ္။

'ခရစ္ေတာ္၏

ကိုယ္ေတာ္' လုိ႔ ေျပာၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို
ေ၀ေပးတဲ့

အခါ

'အာမင္'

လုိ႔

ျပန္ထူး

ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္ခႏၶာ ျဖစ္ပါေစ
ေပါ႔။ ဒါဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လွလဲ
ၾကည့္ၾကည့္ပါ။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုပင့္ယူ

ျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကလည္း
ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အျဖစ္ ေျပာင္းသြား
တယ္။ အံၾသဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ နက္နဲဖြယ္ရာ
ေပါင္းစည္းျခင္းတစ္ခုပါပဲေနာ္။ ကိုယ္ေတာ္
ျမတ္ကို

ပင့္ယူၿပီးတဲ့အခါ

တိတ္ဆိတ္စြာ

ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဘုရားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၾက
တယ္။ ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္၀တ္ျပဳျခင္း အပိုင္း
ကေတာ့

ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူၿပီးေနာက္

ဆုိရတဲ့ ေမတၱာကို ရဟန္းက ရြတ္ဆုိၿပီး
အဆံုးသတ္သြားပါ တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း
ဘုရားသခင္ဆီမွာ ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရ
မင္တူးကို ပင့္ယူျခင္းအားျဖင့္ ၀ိဉာဥ္အသက္
တာေတြကို ေျပာင္းလဲ ေပးပါလုိ႔။ ေတာင္းခံ
ၾကစုိ႔။
(မတ္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၈)
သီကုိရွင္း

ဆက္သြယ္ေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္
ခ်မွတ္ ထားေသာ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး
ဆက္သြယ္ေရးအားျဖင့္ လူတို႔သည္ မိတ္သဟာဖြဲ႕ၾကရန္ျဖစ္သည္။
ဆက္သြယ္ ေရးအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မွန္ကန္ျခင္း၊
ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင့္ လွပျခင္းတို႔ကို အခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝႏိုင္ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

သင့္ေလ်ာ္ေသာနုိင္ငံေတာ္သမၼသစ္ရရွိေရးနွင့္ အမိျမန္မာနုိင္ငံေတာ္အတြက္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ႀကီးနွင့္
ကေလးငယ္မ်ားဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾက
ေၾကာင္း” စိပ္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္နွင့္ ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းဦးဝင္းျမင္တုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္
မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကရာထူးတာဝန္မ်ားမွ နႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင့္သည္ မတ္လ
၂၃ ရက္တြင္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ မတ္
လ ၂၈ ရက္တြင္ ျပည္ေတာင္စုျမန္မာနုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေတာ္
သမၼတကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲေပးေရြးခ်ယ္
ခဲ့ၾကၿပီး ဒုတိယသမၼတဦးဝင္ျမင့္သည္ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၃
မဲျဖင့္

မဲအမ်ားဆုံးရရွိကာ

နုိင္ငံေတာ္သမၼသစ္ျဖစ္လာခဲ့

သည္။
ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သမၼတအသစ္ ေရြး

တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားနွင့္အတူဆရာေတာ္ႀကီးက “ျမန္မာ

ခ်ယ္တင္ေျမွာက္နုိင္ရန္

ျပည္အတြက္

ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး

ရသင့္ရထုိက္ေသာ၊

ျမန္မာျပည္အတြက္

ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟီွနွင့္ ေျမာင္းျမဇံုမွ သက္ေထြးက ေလးသူငယ္

လုိအပ္တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ျဖည့္စြက္ေပးနုိင္ေသာ၊ ျမန္မာ

၂၀၀

ျပည္ၾကီးကုိလည္း ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ဦးေဆာင္

ခန္႔သည္

မတ္လ

၂၈

နုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္

ရက္

နံနက္ပုိင္းက

စုေပါင္းဆုေတာင္းခဲ့

ေပးနုိင္သည့္၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိဦးေဆာင္ေပးနုိင္

မည့္၊ ျမန္မာျပည္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးအတြက္ ထိထိ

ၾကသည္။
ေျမာင္းျမၿမဳိ႕ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း

ေရာက္ေရာက္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္နုိင္မည့္ သမၼတကုိေရြး
ခ်ယ္နုိင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း

သိလႅာ သာသနာ စိန္ ဂြၽန္ေပါလ္ ၂ ဓမၼာ႐ုုံဖြင့္ပြဲ ႏွင့္
ခရစၥမတ္အားေပးျခင္းခံယူပြဲ
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ အဖဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီသည္ သိုးထိန္းခရီး

ဘုရာရွင္ထံ

ဆုေတာင္းပါ

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနွင့္ စီးပြားေရး တုိးတက္ျမွင့္
မားေရး၊ အမ်ဳိးသားျပည္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး
တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအ
ေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စသည့္အခ်က္သုံးခ်က္ကုိ ဦး
တည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

သစ္က ၄င္း၏ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းတြင္ ကတိေပးေျပာၾကားခဲ့
သည္။				

Photo-Facebook

စိန္ေမရီ ( ေႁမြေဟာက္ေခ်ာင္း) သာသနာတည္ ႏွစ္ ၄၀
ျပည့္ႏွင့္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Gilbert ၏
ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ ပြဲ

စဥ္ျဖစ္ေသာ သိလႅာသာသနာသို႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ ႂကြေရာက္ၿပီး
သိလႅာသာသနာ ဘာသာဝင္မ်ားက လိႈက္လွဲျပဳငွါစြာ ႀကိဳဆို ၾကပါသည္။
အဖဆရာေတာ္ ဘုရားသည္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ စိန္ဂြၽန္ေပါလ္
၂ ဓမၼာ႐ုုံကို ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ၿပီး မစၦား တရားကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ၁၀ ပါးျခံရံလ်က္
တင္ပူေဇာ္ကာ ဤ မစၦား အတြင္းတြင္ ခရစၥမတ္အားေပးျခင္းခံယူၾကမည့္ သိလႅာသာသနာ
မွ ဘာသာသူသားသမီး ၃၁ေယာက္အား ခရစၥမတ္အားေပးျခင္းကိုေပးခဲ့ပါသည္။
မစၦားအၿပီးတြင္ ခရစၥမတ္အား ေပး ျခင္းခံယူၾကေသာ သူမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ
မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။
PATHEIN OSC
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအပိုင္ ေျမာင္းျမဇံု အတြင္း႐ွိ စိန္ေမရီ( ေႁမြေဟာက္ေခ်ာင္း)
သာသနာသည္ မတ္လ၂၁ ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သာသနာတည္ေထာင္သည့္ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္
ပတၱျမား ဂ်ဴဘီလီပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲကို ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္
သာသနာမွ အဖဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ ဂြၽန္ေစာ
ေယာဟန္ ႂကြေရာက္ၿပီး အားေပးပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
အဖဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါးသည္ မတ္လ၂၀ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီတြင္ စိန္ေမရီ
သာသနာသို႔ႂကြေရာက္ၿပီး ဘာသာသူမ်ားက လိႈုက္လွဲ စြာႀကိဳဆိုၾကပါသည္။ ညေန ၆
နာရီတြင္ သာသနာတည္ႏွစ္ ၄၀ ပတၱျမား ဂ်ဴဘီလီ မစၦားကို ပူေဇာ္ၾကၿပီး ည ၈ နာရီတြင္
ဂုဏ္ျပဳ အကပေဒသာမ်ားအားျဖင့္ ဆရာေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ ျပဳၾကပါသည္။
မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စိန္ေမရီသာသနာမွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏
ရဟန္းဝါေတာ္ ၂၅ ဝါ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ မစၦားကို နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ
ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၂၂ ပါးျခံရံကာ တင္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ မစၦားအၿပီးတြင္
ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးမွ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္အား လက္ေဆာင္ ပစၥည္းေပးအပ္ကာ အမွတ္တရ
မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။
PATHEIN OSC

Fake news is a sign of intolerant and hypersensitive
attitudes, and leads only to the spread of arrogance
and hatred. That is the end result of untruth.
Pope Francis World Day of Communications, 2018
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

သတင္းအမွားေတြဆိုတာ ဥေပကၡာမျပဳႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ျမင့္မားဆံုးေသာ
ထိခိုက္လြယ္ျခင္းတို႔ရဲ႕ သေကၤတေတြျဖစ္ၿပီး ေမာက္မာျခင္းကို
ပ်ံႏွံ႔ဖို႔သာ ျဖစ္ေစတယ္. အဲဒါက မမွန္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ရလဒ္ပါ
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ေတာ္ျမတ္ ကုိ တင္ပူေဇာ္ ခဲ့သည္။
ထိုမစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အတြင္း
တြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ဒႆနိက ပညာ
ရပ္ကုိ

တက္လွမ္း သင္ယူမည့္ ရဟန္း

ေလာင္း ေက်ာင္းသား ကုိရင္ ေပတ႐ု ကုိ
ကုိရင္အျဖစ္ ဝတ္စုံအပ္နွင္း ေကာင္းခ်ီးေပး
ခဲ့သည္။ သူသည္ က်ဳိင္တုံၿမဳိ႕၊ ကြမ္ေတာင္
သာသနာ အုပ္စု ကာေတာင္ရြာမွ ျဖစ္သည္။
ပြဲေတာ္ မစၦားတြင္ မာဟင္ငြဲမယ္
ေတာ္ပြဲ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖာသာရ္
ေဘာစကုိမွ ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္
အဖဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္
အတူ တရားေဒသနာ ေဟာၾကားေပးေသာ
အဖဆရာေတာ္ ဘုရားမ်ား၊ ရဟန္းဘုန္း
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အဖက္ဖက္မွ သဒၶါရက္ေရာ
စြာျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳၾကေသာ ရပ္နီရပ္ေဝးမွ
ေက်းဇူးရွင္မ်ား၊ ဆုေတာင္းမႈနွင့္ လုပ္အား
ျဖင့္ ကူညီပံ့ပုိးေပးၾကေသာ ဘာသာသူ ဓမၼ
မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အထူး ေက်းဇူး တင္ရွိ
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပြဲေတာ္ မစၦား အဆုံးမသတ္ခင္
ကက္သလစ္လူငယ္
က်ဳိင္းတုံ ကက္သလစ္သာသနာ

ပြဲေတာ္ပထမေန႔တြင္

မယ္ေတာ္

၏ ဘုရားဖူးရန္ မာဟင္ငြဲ ဆုေတာင္ျပည့္မယ္

ကုိ သဒၶါၾကည္ညိဳၾကေသာ ခ်စ္သား သမီး

ေတာ္ပြဲေတာ္ကုိ မတ္လ ၂၂ရက္ မွ ၂၄ ရက္

မ်ားသည္ မယ္ေတာ္ အလံေတာ္ကုိ လြင့္ထူ

အထိ (၄) ရက္တာ က်င္းပခဲ့သည္။

ကာ နုိဗီနာကုိ အစျပဳခဲ့သည္။

မတ္လ၂၄ ရက္ ပြဲ ေတာ္ေန႔ နံနက္
တြင္ သိၾကားမင္းက မယ္ ေတာ္သခင္မအား
အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေသာပြဲေန႔ မစၦားကုိ က်ဳိင္းတုံ

ဘင္ခရာအဖြဲ႕မွ

မယ္ေတာ္သီခ်င္း သီက်ဴး၍ မယ္ေတာ္အလံ
ကုိ အလံတုိင္ေပၚမွခ်၍ မာဟင္ငြဲ မယ္ေတာ္
ပြဲေတာ္ေအာင္ျမင္စြာ ျဖင့္ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။

ကက္သလစ္ သာသ နာ ပုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီး
ပီတာလြီးစ္

အမွဴးျပဳလွ်က္

ရုိ႕စ္ SDP

မစၧားတရား

ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ ဧဝံေဂလိေစတမန္ အသင္းအဖြဲ႕၏
လုပ္ငန္း ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း
ဧဝံေဂလိေစတမန္အသင္းအဖြဲ႕၏
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္း အဝဝ
အား ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး အလုပ္ရုံေဆြး
ေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ မတ္လ (၉) ရက္ ႏွင့္ (၁၀)
ရက္တုိ႔က

လိြဳင္ေကာ္ေစတမန္ဗဟိုတြင္

က်င္းပခဲ့သည္။
လိြဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာ
ပုိင္

ဆရာေတာ္ႀကီး

စတီးဖင္းေတ်းဖဲ၏

လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ထုိနွစ္ရက္တာ အလုပ္႐ုံ
ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမ
ေန႔အစီအစဥ္ကို နံနက္ ၉ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးဘေရႊမွ
ေမတၱာျဖင့္

အဖြင့္ဆုေတာင္း

အစျပဳဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႕

ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္တင္ရယ္မွ
ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကား
ကာ စစၥတာရ္ ခရစ္တင္းေရႊမွ ေစတမန္
အသင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံသမုိင္းနွင့္ လႈပ္ရွားမႈ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း၊

စစၥတာရ္

အဆြန္းတာမွ ေစတမန္လုပ္ရွားမႈ အလယ္
ပိုင္းႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကာလအေၾကာင္း
အသီးသီးေဝမွ်ေပးခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္

ပထမေန႔

အလုပ္႐ုံ

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး
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စစၥတာရ္

မာရ္တီးနာက

ေစတမန္မ်ား၏

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္
ရေသာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊
စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လက္ရွိေစတမန္ဦးေရ၊ မူႀကိဳ
ေက်ာင္းဦးေရႏွင့္

မူႀကိဳကေလးမ်ားဦးေရ

စာရင္းမ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ကာ စကာဝါ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဆရာမေဒၚသႏၱာေဆြက
ႏွစ္(၃၀)အတြင္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေအာင္

ျမင္မႈ ခုႏွစ္အလုိက္ အုပ္စုခြဲၿပီး ျပန္လည္
သံုးသပ္ေစခဲ့ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တစ္ေန႔တာ ေဆြး
ေႏြးမႈ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ ဆရာ
ေတာ္ႀကီး

ဆိုေတးရုိဖားေမာမွ

ေစတမန္

တည္ေထာင္ျခင္း၏ မႈလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
ကို ျပန္လည္ေဝငွခဲ့ၿပီး အသင္း၏ မူလ ရည္
ရြယ္ခ်က္ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ နည္းလမ္း
သစ္ ျဖင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ၾကရန္

လမ္းညႊန္

မွာၾကားခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး စတီးဖင္းေတ်းဖဲမွ ေစတမန္
မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္
ျပဳေပးၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ရန္ အတြက္
အားလုံး ဝုိင္းဝန္း ကူညီေပးၾကပါရန္ ထပ္
ဆင့္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ဆရာမေဒၚသႏၱာေဆြ
မွ ဦးေဆာင္ကာ အဖြဲ႔(၅)ဖြဲ႕ခြဲၿပီး အဖြဲ႔၏
မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ယခုလက္ရွိ လုပ္
ငန္းမ်ား ဆီေလ်ာ္မႈ၊ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္မႈ၊
အက်ိဳး

ရွိစြာ

အသံုးခ်မႈ၊

အက်ိဳးသက္

ေရာက္မႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈမ်ား စသည့္
ေခါင္းစဥ္(၅)ခုျဖင့္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးေစ

အစည္း တစ္ခုျဖစ္ရန္္အတြက္ ဆက္လက္
ေဆြးေႏြးျခင္း၊

နွစ္ရက္တာ

ေဆြးေႏြးမႈ

မ်ားကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ဘုရား
သခင္၌ အမႈေတာ္ျမတ္ အပ္နွံကာ အစီ
အစဥ္ကို

ေအာင္ျမင္စြာ

အဆံုးသတ္ခဲ့

ပါသည္။

ခဲ့သည္။
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေစတမန္ အဖြဲ႕
အစည္း

ေရရွည္

တည္တံ့ေသာ

အဖြဲ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ပိုင္ ေဇာင္းတန္းသာသနာ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၁၅၀ ဂ်ဴဘီလီ
ေၾကာင့္ (၁၉၄၉) ခုနွစ္မွ (၁၉၅၉) ခုနွစ္ အထိသဲျဖဴသာသနာမွ
နိုင္ငံျခား၊

သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီး

ဒီဘရုိမင္းသည္

ေဇာင္းတန္းသာသနာကုိ တာဝန္ယူၾကည့္ရႈခဲ့ရသည္။ (၁၉
၅၉) ခုနွစ္တြင္ ေဇာင္းတန္းသာသနာ ျပန္လည္အစျပဳရန္
ျပင္သစ္သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး P. ေဒရီးဘန္းသည္
ေဇာင္း တန္း သာသနာေက်ာင္း ထုိ င္ ဘု န္းေတာ္ ၾ ကီး အျဖစ္
တာဝန္ယူ ၾကည့္ရႈကာ (၁၉၉၆) ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ
ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္

၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ပ်ံလြန္သြားခဲ့ပါသည္။
ေဇာင္းတန္းသာသနာကုိ ဆက္လက္ၿပီး (၁၉၉၆)
ခုနွစ္မွ (၁၉၇၅)ခုနွစ္အထိဘုန္းေတာ္ႀကီး JOHN SAW LOO
LU

(၁၉၇၅)ခုနွစ္မွ

(၁၉၈၃)ခုနွစ္အထိ

ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ALEXIS GARFIELD၊ (၁၉၈၃)ခုနွစ္မွ (၁၉၈၆)ခုနွစ္အထိ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးCALLISTUS EH MWEE၊ (၁၉၈၆)ခုနွစ္မွ
(၁၉၉၇) ခုနွစ္အထိဘုန္းေတာ္ႀကီး JOSEPH SOE LWIN
တုိ႔မွ သာသနာျပဳခဲ့ၾကၿပီး ယခုလက္ရွိမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖီး
လစ္စုိးဝင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္နွင့္ ဘုန္း
ေတာ္ႀကီး

အဲလ္ဘက္ေအာင္နုိင္မွ

တြဲဘက္ေက်ာင္းထိုင္

အျဖစ္ ဆက္လက္သာသနာျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ေဇာင္းတန္းတြင္ သာ
သနာ တည္ျခင္း ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၈
ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဂ်ဴဘီလီ ပြဲေတာ္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အထိမ္း အ
မွတ္ ေက်ာက္တိုင္အား ေကာင္းႀကီးေပးျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္
ျမတ္

ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔လည္း

ပါဝင္ခဲ့

သည္။ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ဴဘီလီႏွင့္အတူ ရဟန္း
သိကၡာတင္ျခင္းကိုလည္း က်င္းပခဲ့သည္။
ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္း အခမ္း

ေဇာင္းတန္းသာသနာ၏ ရာဇဝင္ အက်ဥ္း

သာသနာတည္နွစ္ ၁၅၀ ဂ်ဴဘီလီအတြင္းဘုန္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီး JEAN BOPTISTEBRINGAUD
သည္၊

(၁၃၈၇)ခုနွစ္

USSELS

IN

CORREZEတြင္

ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး၊ (၁၈၆၃) ခုနွစ္ ေမလ (၃၀)ရက္ေန႕တြင္ ရဟန္း
သိကၡာခံယူခဲ့ၿပီး (၁၈၆၄)ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႕
တြင္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ (၁၈၆၇) ခုနွစ္ နိုဝင္
ဘာလ (၈) ရက္ေန႔၌ေမတၲာကုန္းတြင္ သာသနာျပဳရန္
စတင္၍ ေစလြတ္ျခင္းခံရသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ေမတၲာ
ကုန္းတြင္ အစိုးရထံမွ သာသနာေျမ (၇) ဧကအလွဴခံကာ

အနားမ်ားကို ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ မန္းဆိန္း ဟွီ

(၁၈၆၈)

ခုနွစ္တြင္

လက္ရွိဘုရားေက်ာင္းေနရာ၌ဝါးျဖင့္

က ဦးဆာင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

ျပဳလုပ္ေသာ ယာယီဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္
ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ (၁၈၆၉) ခုနွစ္တြင္ သစ္သားျဖင့္ျပဳ
လုပ္ေသာ ေယာက္်ားေလးေဘာ္ဒါေဆာင္နွင့္အတူ မိန္းက
ေလးေဘာ္ဒါေဆာင္ ကိုလည္းေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။(၁၈၇၄)
ခုနွစ္တြင္ (S. F. X )သီလရွင္ေက်ာင္းကို ထပ္မံ၍ေဆာက္
လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဓမၼဆရာ
ႀကီး ဦးဖိုးစီနွင့္ ဓမၼဆရာ အငယ္တို႕နဲ႔ အတူ သာသနာျပဳ
လုပ္ငန္းကို စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဗဟို
တြင္ ဘာသာတူ လူဦးေရေပါင္း (၁၂၀၀)ခန္႕သာ ရွိခဲ့သည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္၊ ေမတၲာကုန္းတြင္ သူ၏တမန္ေတာ္
လုပ္ငန္း (၃၆)နွစ္တာအတြင္း ေတာင္ဘက္အရပ္၌ ဂမီ႓နွင့္
လက္သမားသာသနာကို လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဘက္အရပ္
၌ေရနံေတာင္နွင့္ ဆင္လူးသာသနာကို လည္းေကာင္း သာ
သနာ ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္မွဳ
အသီးအပြင့္ အျဖစ္ (၁၉၀၄) ခုနွစ္တြင္ ဘာသာတူဦးေရေပါင္း
(၆၀၀၀) ခန္႕ရွိေၾကာင္းနွင့္ သူေစလြတ္ျခင္းခံရေသာေမတၲာ
ကုန္းတြင္ပင္ ဘာသာတူလူဦးေရေပါင္း (၃၀၀၀) ခန္႕ရွိ
ေၾကာင္း မွတ္တမ္းအရသိရွိရသည္။ ဘုန္းေတာ္္ႀကီးသည္
(၁၉၀၄) ခုနွစ္တြင္ ေဇာင္းတန္း၌ပင္ ပ်ံလြန္သြားခဲ့ပါသည္။
(၁၈၆၈) ခုနွစ္မွ သာသနာအစျပဳၿပီး (၁၉၄၈) ခုနွစ္အထိ

ေတာ္ႀကီးစုစုေပါင္း (၁၀)ပါးနွင့္အတူ (S.F.X) BROTHERS
(၃)ပါး၊ (S.F.X)သီလွရွင္စုစုေပါင္း (၁၅)ပါးတုိ႕အားသာသနာ
အသီးအပြင့္အျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးနုိင္ခဲ့ပါသည္။
ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသာနာပုိင္ ေဇာင္းတန္းသာသနာ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အစဥ္အဆက္မျပတ္ သာသနာျပဳခဲ့ၾက
သည္။ သို႕ေသာ္ (၁၉၄၉) ခုနွစ္တြင္ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္း
သူမ်ားေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းနွင့္အတူ သီလရွင္
ေက်ာင္းေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားနွင့္

အျခားအေဆာက္ဦးမ်ား

မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ (၁၉၄၉) ခုနွစ္၌ပင္ ျမန္မာ
ျပည္ဖြားေဇာင္းတန္းရြာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးနာဇရက္သည္ သာ
သနာေတာ္အတြက္ အသက္စြန္႔ သာသနာျပဳခဲ့ရသည္။ ထို႕
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

“ဝါတြင္းကာလ ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္လမ္း” ကာဝါရီေတာင္တက္ပဲြ
မနက္(၁၀း၀၀)ခ်ိန္တြင္ တမီလ္ဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ညေန(၃း၀၀)ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ
ဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း က်င္းပၾကသည္။
ညေန (၃း၀၀) မိစၧားတရားေတာ္ျမတ္၌ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ဝါတြင္းကာလသည္
ေနာင္တတရားနွင့္ ျပန္လာရမည့္ ခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ဝါတြင္းကာလဝါတြင္း ကားတိုင္လမ္း
သည္ ဒုကၡလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာၾကင္မွုေတြ ခံစားရသလို ၾကင္နာမွုေတြပါ ခံစားရမည္။
သို့ေပမယ့္ နာၾကင္မွုေတြ ခံစားျပီးတိုင္း ၾကင္နာမွုေတြ ရလိမ့္မည္ဟု မေမ်ာ္မွန္းပါနွင့္ ကား
တိုင္လမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာၾကင္မွုေတြ မ်ားစြာ ၾကံဳနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဝါဒ မိန္႔ခဲ့သည္။
ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ စေနေန႔ မနက္(၆း၃၀)ခ်ိန္တြင္ ရဟန္းမ်ား စုေပါင္း၍ ေက်းဇူးတင္
မစၧားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ကာ ခရစၥတူး ေတာင္တက္ပဲြၾကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။
ဤေတာင္တက္ပဲြၾကီးကို ဘုန္းေတာ္ၾကီး အပါး(၅၀)ေက်ာ္နွင့္ သီလရွင္ အပါး
(၅၀)ေက်ာ္၊ ဘုရားဖူး ဘာသာသူေပါင္း (၅၀၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ခရစၥတူး ေတာင္
တက္ပဲြၾကီးကို သိမ္ဆိပ္ ဘုရင္ဂ်ီကုန္း ေက်ာင္းတိုင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးနွင့္ သီလရွင္မ်ား၊ ရြာသူ
ရြာသားမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ားစုေပါင္းကာ ဘုရားဖူး ဧည့္သည္မ်ား အစဥ္ေျပေစေရးတြက္
နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း က်င္းပေလ့ရွိေသာ “၀ါတြင္းကာလ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ ကားတိုင္

ၾကိဳးပမ္းကာ ခရစၥတူးေတာင္တက္ပဲြကို စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပနိုင္ခဲ့သည္။
Pha An - OSC

လမ္း ေတာင္တက္ပဲြၾကီးကို သိမ္ဆိပ္သာသနာ ဘုရင္ဂ်ီကုန္းရြာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ
၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။
ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ ၾကာသပေတးေန႕ ညေန (၅း၀၀) ခ်ိန္တြင္ ဆီဖန္ဆင္းျခင္း မစၧား
တရားေတာ္ျမတ္ကို ဖားအံ ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္ နွင့္အတူ
ရဟန္းအပါး (၃၀) ေက်ာ္ျဖင့္ မစၧားပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ထိုမစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ အဖဆ
ရာေတာ္ၾကီးမွ ရဟန္းမ်ားသည္ လူမ်ားကို ဘုရားဆီပို႔ရန္ နွင့္ဘုရားကို လူေတြဆီ ပို့ေပးေသာ
သူူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား၏ သားေတာ္ အစစ္မွန္မ်ား ျဖစ္ေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဘာသာ
သူမ်ားမွ အားေပးၾကရန္ ၾသဝါဒ မိန့္ၾကားခဲ့သည္။
ည(၈း၀၀) ခ်ိန္တြင္ Fr- ၀ီလွ်ံ ႏွင့္ Fr မင္းကိုတို႔ မွ တရား စမ္းေရေအးကို ဘုရားဖူး
ဘာသာသူမ်ားအား တိုက္ေကြ်း ေဟာေျပာခဲ့သည္။
ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ ေသာၾကာေန့ နံနက္ ခရစၥတူးေတာင္တက္ျခင္းနွင့္ ေတာ္ေပၚတြင္
မိစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္းကို မနက္ (၇း၀၀)တြင္ ကရင္ဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊

စေကာကရင္စကားျဖင့္ လူငယ္သင္တန္းက်င္းပျခင္း
ဆရာေတာ္ၾကီး ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္အား ေမြးေန့ နုတ္ဆက္ျခင္းကို က်င္းပၾကသည္။
ဆရာေတာ္ၾကီးမွ လူငယ္မ်ားအား လူငယ္ေတြက ပညာတက္ရမည္၊ ပညာဆိုသည္မွာ နွလံုး
သားကလာတဲ့ ပညာနွင့္ ဦးေနွာက္ကလာတဲ့ ပညာျဖစ္တယ္။ ယေန့ တိုးတက္ေနတဲ့
ေခတ္မွာ လူငယ္မ်ားဟာ အတန္းပညာ တက္ဖို့ရန္လိုျပီး၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ရန္
အတြက္ နွလံုးသားန႔ဲ သင္ၾကားရတ့ဲ အသိပညာလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အတန္းပညာပဲ
တတ္ထားျပီး

ကိုယ္က်င့္တရား

မေကာင္းခဲ့လွ်င္

လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား

ျဖစ္မည္

မဟုတ္ေၾကာင္း လူငယ္မ်ားအား ၾသဝါဒ မိန့္ၾကားခဲ့သည္။
မတ္လ ၂၆ ရက္ေန့ နံနက္ ၆း၀၀ နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးနွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားမွ
ကရင္ဘာသာျဖင့္ မိစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ကာ သင္တန္းကို ၈း၃၀ ခ်ိန္တြင္ စတင္ျပီး
ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္မွ အဖြင့္အမွာစကား မိန္႔ၾကားေပးခဲ့သည္။ သင္တန္း၏
ညေနပိုင္းတိုင္းတြင္လည္း အဖဲြ႔လိုက္အားကစားမ်ား ယွဥ္ျပိဳင္ေပးျခင္းနွင့္ ညပိုင္းတြင္ အဖဲြ႔
လိုက္ ေဖ်ာ္ေျဖမွုမ်ားကို ယွဥ္ျပိဳင္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္က်င္းပ ခဲ့သည္။
မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေက်းဇူးတင္ မိစၧားပူေဇာ္ျပီး သင္တန္း သားမ်ားအား
သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ေပးျခင္းနွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ကာ သင္တန္းကို
ျမန္မာစကား

မတတ္ေသာ

ကရင္လူငယ္မ်ားတြက္

ရည္ရြယ္၍

ဖာပြန္ျမိဳ့၌

ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့သည္။

က်င္းပေသာ လူငယ္သင္တန္းကို ကရင္လူငယ္ေပါင္း(၃၇၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ဤသင္တန္းကို လူငယ္တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ၾကီးFr ေနေဇာ္ဦး နွင့္ Fr ညဏ္ထူး
တို့မွ ဦးေဆာင္စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ မွ ၂၉ ရက္အထိ ၾကာက်င္းပေသာ ဤသင္တန္းကို Frညဏ္ထူး၊ Fr- အဲေကာ္ထူး၊ Fr- ဖါးဝါး ၊Fr- ၾကာထူး၊ Fr- ၾသဂုတ္စတင္း နွင့္ Sr- ရုိလင္းဒါ
တို့မွ သင္တန္းသားမ်ားအား Youth, Cultuer and Evangelization, Youth and Moral
living, Youth and Sacraments of the Catholic Church, Youth and Social media
တုိ့ကို ပို့ခ်ေပးခဲ့သည္။ NCYC မွ မအိမြန္နွင့္ ကိုေဝလင္း တို႔မွလည္း အားျဖည့္ ပါဝင္
ကူညီေပးခဲ့သည္။
မတ္လ ၂၅ ရက္ ညေနပိုင္း ၇း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူငယ္မ်ားမွ ဖားအံ
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ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ပီးေမ သာသနာျပဳမ်ား ျမန္မာျပည္ ေရာက္႐ွိျခင္းႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ မဟာဂ်ဴဘီလီ
Soe Lin Aung မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ႏွင့္ အတူ ေတာင္ႀကီး

ျပန္လည္

မစာၦး

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ မာတီးယာ ဦးေရႊ ႏွင့္

ေတာင္ႀကီး

ဆရာေတာ္ Basilio အားသိုက္၊ မႏၱေလး

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Basilio အားသိုက္ မွ

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Nicholas မန္းထန္၊

ဂ်ဴဗလီ သတင္းေကာင္းျဖင့္ ပီးေမ သာ

က်ဳိင္းတံု ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ Peter

သနာျပဳမ်ား ေရာက္႐ွိလာျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာ

လြီးစ္၊ လြိဳင္ေကာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ So-

ျပည္

tero ဖားေမာ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ Stephen

ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

တရားေတာ္ျမတ္

ၾသဝါဒကို

အေ႐ွ႕ျခမ္းတြင္

သာသနာျပဳျခင္း

သမိုင္းမ်ားကို ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။
သာသနာျပဳမ်ား၏

ေတာင္ငူသာသနာ

လိပ္သိုၿမိဳ႕၌

မ်ား ေရာက္႐ွိျခင္းႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ မဟာ
ဂ်ဴဘလီ ပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇
-၈ ရက္မ်ား တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ည ၇ နာရီ တြင္ သာသနာႏွင့္
တိုက္နယ္ အသီးသီး႐ွိ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ
အကပေဒသာ မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္
ခဲ့ၾက ပါသည္။

ဧၿပီလ ၇ ရက္ ညေန ၃းဝဝ နာရီ
တြင္

လိပ္သို

ဂ်ဴဘီလီ

ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာသို႔

မွတ္တိုင္ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းမွာ

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ၊ ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္
ဆရာေတာ္

အိုက္ဇက္ဓႏု

ႏွင့္

ပီးေမ

သာသနာျပဳ ဂိုဏ္းအႀကီးအကဲ Rev. Fr.
Ferrucio Brambilasca တို႔မွ ေကာင္းႀကီး
ေပး ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး

မြမ္းမံထားေသာ

ပီးေမ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ သခ်ဳႋင္းကို ေကာင္း
ႀကီး ေပးျခင္းႏွင့္ မစာၦးတရား ေတာ္ျမတ္ကို
တင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ျဖင့္

ေတာ္ ေဆာင္သစ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး
ပင့္ေဆာင္လာေသာ

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို

ေတ်းဖဲ၊ ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ Peter
လတ္၊

ဆရာေတာ္

Abraham

သန္း၊

ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဦးဆံုး

ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အိုက္ဇက္

ေသာ ဓမၼအာဇာနည္ သူေတာ္ျမတ္မ်ားျဖစ္

ဓာႏု ႏွင့္ ပီးေမ ရဟန္းေတာ္ (၈) ပါး၊ သာ

ၾကေသာ Fr. Mario ဗင္ဂါးရာ ႏွင့္ ဓမၼဆရာ

သနာ အသီးသီးမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား (၁၇ဝ)

Isidoro ငိန္းကိုလတ္ တို႔သည္ ေတာင္ငူ

ပါးတို႔မွ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ပါဝင္ ပူေဇာ္

သာသနာတြင္

ေပးခဲ့ပါသည္။

ေပၚထြန္းခဲ့ေၾကာင္း

ပီးေမ သာသနာျပဳ ဂိုဏ္းအႀကီး

ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ

သာသနာအသီးသီးမွ ကိုရင္မ်ား ႏွင့္ ဘုရား

အကဲ Rev. Fr. Ferrucio Brambilasca မွ

ဖူးသူေတာ္စင္

ဂ်ဴဗလီ

တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

သဝဏ္လႊာကို

မိမိကို္ယ္တိုင္

ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဂ်ဴဗလီ ပြဲေတာ္ တြင္

သီလ႐ွင္မ်ား၊

(၁၅ဝဝဝ)

ေက်ာ္

ပါဝင္

ဒက္ဇူးမယ္ (ISR)

ဧၿပီလ ၈ ရက္ တနဂၤေႏြ ေန႔တြင္
မဟာ ဂ်ဴဗလီေက်းဇူးတင္ မစာၦးတရားေတာ္
ျမတ္ႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာေတာ္ တင္ျခင္းကို
ပီးေမ

ေလဟာျပင္

စင္ျမင့္တြင္က်င္းပ

ျပဳလုပ္ရာ ဒီကင္ အိုက္ဇက္ ေရႊဦး (ငွက္
ေပ်ာေတာ တိုက္နယ္)၊ ဒီကင္ ဂြၽန္ေပါလ္
(ေသာက္ေရခပ္တိုက္နယ္)၊ ဒီကင္ ေမာရစ္
ေနေန (သံေတာင္တိုက္နယ္) ႏွင့္ ဒီကင္
ဆယ္ဘာစတီယာန္ တင္ဝင္းလင္း (မိုင္း
လြန္တိုက္နယ္) တို႔အား ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္
ဆရာေတာ္

အိုက္ဇက္ဓာႏုလက္ေတာ္မွ

ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာတင္ေပးခဲ့ပါသည္။

လိပ္သိုၿမိဳ႕သို႔ စီတန္းလွည့္လည္ ကာ လိပ္
သိုၿမိဳ႕တြင္႐ွိေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဗိမၼာန္

အနစ္နာခံ

ဆက္လက္ ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။

ထား႐ွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ပီးေမ သာသနာျပဳ

စြန္႔လြတ္

ပီးေမ

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို မွ

ပုပ္

ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ႏွစ္ ၁၅ဝ ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ
သဝဏ္လႊာကို အီတလီ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ
ျဖင့္ ဖတ္ၾကားေပးၿပီး မြန္ဆီေညာ္ Basilio

ေမာ္လၿမဳိင္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ အာရွနည္းအာရွဟန္ျဖင့္ သာသနာျပဳျခင္းသင္တန္းက်င္းပျခင္း
ေမာ္လၿမဳိင္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ

အာရွနည္းအာရွဟန္ျဖင့္

သာသနာ

ျပဳျခင္း သင္တန္းကုိ ပုေလာသာသနာအုပ္စု ကဒဲေက်းရြာတြင္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္ေန႔
အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဤသင္တန္းကုိ ျမန္မာႏုိင္လံုးဆုိင္ရာ အာစီပါရံုးခ်ဳပ္မွ Fabian ဦးျမင့္ေမာင္ ႏွင့္
Daw filicity Dim တုိ႔မွ လာေရာက္ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ေမာ္လၿမဳိင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆုိ
င္ရာ အာစီပါတာ၀န္ခံ Fr. ပီတာမ်ဳိးလြင္ႏွင့္ Fr. ဂၽြန္ပက္ပက္ တုိ႔မွ ပါ၀င္ ပူးေပါင္းပုိ႔ခ်ခဲ့ပါသည္။
၄င္းသင္တန္းကုိ သာသနာအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၄၉) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း

သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။
ထုိအာစီပါသင္တန္းကုိလုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ သမၼာက်မ္းစာကုိအေလးထားၿပီး ခရစ္
ယာန္အဖြဲ႔စုငယ္မ်ား မွ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(OSC-MAWLAMYINE)
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ (၅) ႏွစ္တာ စီမံကိန္း
ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း
Cathedral ဆုိရင္ အရမ္း တုိးတက္ေနၿပီ။
Sunday မွာ ဘာသာသူေတြ သိပ္ျပည့္
လြန္းလုိ႔ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကုိေတာင္ အ
ေရွ႕ ဖက္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ရတယ္။ အဲဒီေလာက္
ႀကီးကုိ

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔

ဒါမွမဟုတ္

ေနာက္(၅)

သာဝင္ေတြ

ျမင္ခ်င္သလား။
ႏွစ္ဆုိရင္

သာသနာအတြက္

ဘာ
က်ရာ

က႑မွာ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္မယ္။ ဒီဓမၼာရုံ
ဆုိရင္လည္း

ရုံးခန္းေတြ

ျပည့္ေနတယ္။

သူ႔ေနရာနဲ႔သူ စနစ္တက် တည္ရွိၿပီး ေန
တာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ခ်င္သလား။ Vision

ကုိကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရၿပီဆုိရင္

ျဖစ္လာေအာင္
(၅) ႏွစ္တာ စီမံကိန္း ႀကိဳတင္
ညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝကုိ ယေန႔၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၃၀) နာရီ
အခ်ိန္တြင္

ေအာက္ေမ့ဘြယ္

ေလးထပ္

တုိက္ ဓမၼရုံ၌ စတင္က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ဘုန္း
ေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ အီညာ႐ိႈ စိုးေရႊ မွ အဖြင့္
ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္

အခမ္းအနားကုိ စ

ၾသဝါဒ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမွ စီမံကိန္း ေရးဆြဲ
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အားေပး
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု ေရးဆြဲမည့္ စီမံ
ကိန္းဟာ (၅) ႏွစ္တာ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။
(၅) ႏွစ္တာ စီမံကိန္းမွာ ဘာ ဆက္လုပ္
ႏုိင္မလဲ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔

ကေနၿပီးေတာ့

ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ဘာလုပ္ရမလဲ။ တြက္ခ်က္

ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ Vision ေရာက္သည္

ရမယ္။

အေကာင္

ရွိ မေရာက္သည္ရွိ Mission ကုိ ကြ်န္

အထည္ေဖၚလုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ရွင္လုကာ

ေတာ္တုိ႔ ေရာက္ႏုိင္တ့ဲ အတုိင္းအတာအထိ

(၆း၄၈-၄၉) တုိက္ကုိ ေဆာက္မယ့္သူဟာ

ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမယ္။

ၿပီးမွ

တျဖည္းျဖည္း

ႀကိဳတင္မစီစဥ္ဘူး Planning ဆုိတာ မရွိရင္
သူ႔အတြက္ ဘာျဖစ္သြားလိမ့္မလဲ။ အရွက္
တကြဲ အက်ိဳးနည္းသြားမယ္။

တင္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆ
ရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလ်ိဳအားသိုက္မွ အဖြင့္

Mission

အဲဒီလုိ

သာသနာႀကီးကုိ လုပ္ေဆာင္မယ္

ဒီ (၅) ႏွစ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လက္

(၃)

ႏွစ္သက္တမ္းမွာ

အေတြ႕အႀကံဳအမ်ားႀကီး ရခ့ဲတယ္။ ေအာင္
ျမင္မႈလည္းရရွိခ့ဲတယ္။ ဘုရားစကား သင္
ၾကားေရးမွာ တုိးတက္လာတယ္။ သာသ
နာအတြက္ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ ထည့္ဝင္မႈ ထက္
သန္လာတယ္။ တုိးတက္လာတယ္။ ဘာ
ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမွာေရာက္လာၿပီဆုိရင္ ကုိယ့္မွာ
တာဝန္ရွိတယ္ဆုိတာ စိတ္ထားၿပီး သန္႔ရွင္း
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္အလင္းေက်းဇူးနဲ႔

သာသနာ

တုိး

စကားေတာ့ မမ်ားၾကနဲ႔။ ဒီေန႔ ဒီမွာလာတာ

Mission

ေဆြးေႏြးပါ။

ဆုိရင္

ေဆြးေႏြး

တုိင္ပင္ပါ။

ျငင္းခုံရမယ္။
(၅)

ႏွစ္တာ

(၅)ႏွစ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သာသနာအတြက္

စီမံကိန္း အစည္းအေဝးမွာ ပထမ တရက္

ဘယ္လုိျပင္ဆင္ခ်င္သလဲ။

တဖြဲ႕

လာတယ္။

ဒုတိယရက္က်ေတာ့

ေတာင္ႀကီးသာသနာကုိ ဘယ္လုိ ျမင္ခ်င္

လူေျပာင္းၿပီး ေနာက္တဖြဲ႔လာတယ္။ အဲလုိ

သလဲ။ ေအာ္ (၅) ႏွစ္က်ရင္ ေတာင္ႀကီး

မျဖစ္ေစနဲ႕။

ကုိယ့္သာသနာ

ႀကိဳး

စား လုပ္ေဆာင္သြားၾကပါစုိ႔။
၎ေနာက္

ဘုန္းေတာ္ႀကီး

Fr.

Luke ႏွင့္ Fr. Paul Oo Nan တုိ႔မွ အစည္း
အေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိရွင္း လင္း ေျပာ
ၾကားပါသည္။
၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းအတြက္ သံုးသပ္
၁။ ပညာေရး

ရွိတယ္။

Mission ေတြ ခ်မွတ္။ Vision ဘဲရွိျပီးေတာ့

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔

ၿပီးခ့ဲတ့ဲ

မရွိဘူး။ သာသနာ တုိးတက္ဖုိ႔ အားလုံး
ရဲ႕လက္ထဲမွာ

ဝုိင္းဝန္း

ဆက္ကပ္ပါဝင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေဆြးေႏြးမည့္ က႑ (၅) ရပ္မွာ

တက္ဖုိ႔

ေနာက္

မပ်က္မကြက္

ထဲမွာ ေရာက္ျပီ။ ဆရာေတာ္လက္ထဲမွာ

လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့မွ Vision ေတြ
မရွိဘူးဆုိရင္ရမလား။

ၿပီးဆုံးတ့ဲအထိ

၂။ ဘက္စုံ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဂ႑
၃။ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးဂ႑
၄။ တုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပါတ္ဝန္း
က်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး
၅။

ဘာသာေပါင္းစုံ

ခ်စ္ၾကည္ေရး

တို႔

ျဖစ္သည္။

တုိးတက္ဖုိ႔

U SAI SHENG

အသက္ရွင္ေန

သေရြ႕ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ ဆုိတ့ဲ ခံယူခ်က္
အၿမဲစဥ္းစားပါ။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး
လုပ္ေဆာင္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ
အသက္ရွင္သေရြ႕ ဘာသာတရားအတြက္
လုပ္ေဆာင္ရမယ္ ဆုိတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ
ထားရွိဖုိ႔ လုိတယ္။ အဲဒါ စီမံဘ႑ာ အဖြဲ႔
ဝင္တုိင္း ထားရွိရမယ္။ မထားရွိလုိ႔ မျဖစ္တ့ဲ
အရာ ျဖစ္ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ အ
သက္ ရွင္ေနသေရြ႕ ဘာသာတရား အ
တြက္ ဆက္ကပ္ပါ့မယ္ စြန္႔လွဴပါ့မယ္ ေပး
ဆပ္ပါ့မယ္ ဆုိတ့ဲ ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ သတ္
မွတ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ ရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ဘာလုိ႔ အဲဒီလုိလုပ္ရသလဲ ဆုိေတာ့ က်မ္း
စာမွာလည္း ရွိပါတယ္။ က်မ္းစာက ကြ်န္
ေတာ္တုိ႔ကုိ

သတိေပးထားတယ္။

တစ္ေယာက္ဟာ

တုိက္တလုံး

လူ

ေဆာက္

The best antidotes to falsehoods are not strategies,
but people: people who are not greedy but ready to
listen, people who make the effort to engage in
sincere dialogue so that the truth can emerge; people who are attracted by goodness and take responsibility for how they use language.
Pope Francis World Day of Communications, 2018
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အမွားကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ ဗ်ဴဟာေတြ မလိုပါဘူး လူေတြပဲ
လိုတယ္ . . . ေလာဘမႀကီးဘဲနဲ႔ နားေထာင္ဖို႔ အသင့္ရွိေနသူေတြ၊
အမွန္တရားေပၚလာဖို႔ ႐ိုးသားစြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းတြက္ အား
စိုက္လိုသူေတြ၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို အာ႐ံုရွိသူေတြနဲ႔ ကိုယ္သံုးႏံႈးတဲ့
စကားလံုးမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူသူေတြ
Pope Francis World Day of Communications, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး
နီေကာလာစ္းမန္ထန္းလက္ေတာ္္မွ ဦးပဥၥင္း
ႀကီး DONALD MARTIN YE NAING WIN
သည္

ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာကို မတ္လ

(၂၀) ရက္ကခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရဟန္းသိကၡာ ခံယူသည့္အခမ္းအနား
ကုိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္မူ
ေသာသခင္မဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး
ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးကာဒီနယ္
ခ်ာလ္းစ္ဘို၊ မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္း
ခ်ဳပ္သာသနာမွ

ဆရာေတာ္ႀကီး

နီေကာ

လာစ္းမန္ထန္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္
ထုန္းဂေရာင္(ၿငိမ္း)ႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္
မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္
မ်ား၊ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားပါဝင္
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
သိကၡာတင္
ရဟန္းသစ္အား

အခမ္းအနားတြင္

ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘိုက

“မိသားစု အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတယ္။ ကတိ
သစၥာထားတယ္။
အဆင္မေျပဘူးဆုိရင္

အဆင္ေျပရင္ေနမယ္
လႊင့္ပစ္လုိက္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အသင္းေတာ္ဟာ ဘာသာ
ေရးပုိင္းမွာ ကတိသစၥာ တည္ၾကည္မႈနွင့္

ရဟန္းအသစ္ REV.FR.DONALD

ေတာ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေမြးစမွစတင္ကာ

FR.DONALD MARTIN YE NA-

အဆုံးတုိင္ေအာင္ သြားနုိင္မႈဟာ သိပ္ကုိမွ

MARTIN YE NAING WIN မွေက်းဇူးတင္စ

ယခုခ်ိန္ထိအဘက္ဘက္မွ ကူညီပ့ံပိုးေပးခဲ ့

ING WIN အား မႏၱေလးတုိင္း စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕

အေရးႀကီးပါတယ္။”ဟု ရဟန္းသူေတာ္စင္

ကားေျပာၾကားရာတြင္လည္း“

ပြဲလုပ္မည္

ၾကေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ားႏွင့္မိသားစုဝင္မ်ား

နယ္ ေဇာ္ဂ်ီေက်းရြာရွိ စိန္႔ဗင္းစင္းဒီေပါလ္

ဘဝနွင့္ အျခားေခၚေတာ္မူျခင္းဘဝအသက္

ဟုဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်ိန္မွစကာ

အခက္အခဲ

အားအထူးပင္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို ေျပာ

ဘုရား ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္

တာမ်ားတြင္ သစၥာတရားကုိအေလးထားၿပီး

မ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း၊

ၾကားခဲ့ပါသည္။

ႀကီးအျဖစ္

အဆုံးတုိင္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖုိ႔

ေၾကာင့္သိကၡာတင္ေပးမည့္ ဆရာေတာ္မ်ား

တုိက္တြန္း

အေၾကာင္းေၾကာင္း

ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေခၚေတာ္မႈျခင္းခံရသည့္

မတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္

အေျခအေနထိ

ဘဝမ်ားအတြက္ အဆုံးတုိင္ ေလွ်ာက္လွမ္း

ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး

နုိင္ရန္ နီးစပ္သူအခ်င္းခ်င္းဆုေတာင္းျခင္း

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

ေမတၱာမ်ားပုိ႔သၾကရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

မႈဟာ ဘုရားသခင္၏ ထူးျခားသည့္ ေက်းဇူး

ယခုပြဲလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္
သံုးပါးတက္ေရာက္

ဘုန္းေတာ္ႀကီး DONALD MAR-

စတင္ခန္႕

မတ္လ(၂၀)

ရက္ေန႔မွ

အပ္ေၾကာင္းသိကၡာတင္အခမ္း

TIN YE NAING WIN သည္ ခမည္းေတာ္

အနားအျပီးတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

NATHAN DASS ႏွင့္ မယ္ေတာ္ NOVELLA

		

PINKY ( MDY – OSC)

SUSAN မွ ေမြးဖြားသည့္ ဒုတိယေျမာက္
သားရတနာျဖစ္သည္။

မိုးမိတ္ ႏွင့္ မိုးကုတ္ မွ ရဟန္းသိကၡာခံယူပြဲ
ဘုန္းေတာ္ႀကီး

နာတားလယ္၏

မိဘ ညီအကုိေမာင္နွမမ်ားမွ ကက္သလစ္

ဝရရဟန္း သိ က ၡာ တင္ျ ခင္း အခမ္း အနားကုိ
မတ္လ (၂၂)ရက္က မုိးကုတ္ၿမဳိ႕ေယဇူးဘု
ရင္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာကုိ လားရႈိး
ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး

ဖိလစ္ဇေဟာင္း

လက္ေတာ္မွ ခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သိကၡာတင္
အခမ္းအနားသုိ႔ ရဟန္း၊ သီလွရွင္မ်ား၊ ရပ္
နီးရပ္ေဝးမွ ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ဆုေတာင္း
ေပးခဲ့ၾကသည္။

ယူခဲ့ၾကသည္။

ဘာသာဝင္မ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း နား

ထုိ႔အတူ ဥပဥၨင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္ ရုံး

လည္မႈျဖင့္ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္

ခုပ္သည္လည္း မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္

ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းသည္ ၂၀၀၂

မုိးမိတ္ၿမဳိ႕ စိန္ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္

ခုနွစ္တြင္ လားရႈိးရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသုိ႔

ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ဇေဟာင္း လက္ေတာ္

ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခုနွစ္

မွ ထာဝရရဟန္းသိကၡာကုိ ခံယူခဲ့ၿပီး မူဆယ္

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ လားရႈိးဂုိဏ္း

သာသနာတုိက္နယ္သုိ႔ ပထမဆုံးေစလႊတ္

အုပ္သာသနာမွ

ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၇

ကုိရင္ေလးပါနွင့္အတူ

ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ဇေဟာင္း၏ လက္
ဦးပဥၨင္းႀကီး နာတားလယ္၏ ထာ

ေတာ္မွ ဥပဥၨင္းႀကီး သိကၡာကုိ အတူတကြခံ

CBCM-OSC

သိကၡာတင္အခမ္းအနားအၿပီးတြင္
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ဇေဟာင္းက ဘုန္း
ေတာ္ႀကီးသစ္အား မုိးကုတ္သာသနာတုိက္
နယ္တြင္ တာဝန္ထားေဆာင္ရန္ တာဝန္
ေပးခဲ့သည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီး နာတားလယ္သည္
အဖ ဦးမူတားပုိ႔၊ အမိေဒၚေရႊလွတုိ႔၏ ပဥၥမ
ေျမွာက္ သားရတာနာျဖစ္ၿပီး ၄င္းကုိ ၁၉၈၉
ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ပိန္းပစ္ေက်း
ရြာ၌ ဖြားျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားစုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲနွင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ

ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားစုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲနွင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ
ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ၏ လူမ်ိဳး
ေတာ္ကို အေစခံျခင္း၌
ျမန္မာျပည္ အတြင္းရွိ
ကက္သလစ္လူငယ္ ေမာင္
မယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္း ဘဝ
သက္တာကို ျပန္လည္ ဆန္း
စစ္၊ ဆန္းသစ္ကာ ေလးနက္
ေစျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အား
ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အေစခံ
ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား

တတ္ေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာ
ေစရန္

အဖြင့္မစၧားတြင္ ပူေဇာ္ျခင္း၌ ပါဝင္သူ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

လူငယ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

လူငယ္ႏွင့္ပညာေရး

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပို႔ခ်သူ

ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပို႔ခ်သူ
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မန္းေဂ်ာ္နီ

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို
ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခသို႔ အလည္အပတ္

ပြဲေတာ္ အဖြဲ႕ မစၧားတြင္ ေတြ႕ရေသာ လူငယ္မ်ား

12

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း တည္ေထာင္ျခင္း (၁၇၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း တည္ေထာင္ျခင္း (၁၇၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္
ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား

ခရစ္ေတာ္ေယဇူး၌ ရွိေသာ စိတ္သေဘာ ကို သင္တို႔၌

အသင္း တည္ေထာင္ျခင္း ၁၇၅ ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ ကို

လည္းတည္ရွိေစၾကေလာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္တြင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅
နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼ လမ္းရွိ ျမန္မာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္

(ဖိလိပိ ၂း၅)

ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စိန္ေမရီ

ပြဲေတာ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္

ကာသီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္း ေတာ္ႀကီးတြင္ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္၌

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

မစၧားပူ ေဇာ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့သည္။
ပြဲေတာ္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ဂိုဏ္း
ခ်ဳပ္၊ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာတိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ကေလးငယ္မ်ား
ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြစြာ ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဖယ္ခံုသာသနာမွ ကေလးသူငယ္ ဗံုပုေလြအဖြဲ႔
သာသနာအသီးသီးမွ လာေရာက္ၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျမန္ကာ ကြန္ဗင္းရွင္း
စင္တာတြင္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္

တစ္ရက္တာ အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာ

စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း အၿပီး (ဧၿပီ ၂၆ ရက္)
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ဆပ္ေျဖျခင္းသီလရွင္မ်ားဝတ္ေစာင့္ပြဲနွင့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့
သနာ) တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲ႐ွင္မ်ားမွာ ၁။ မာသာရ္
မာရီးယာ Pho Hla (Leiktho Parish, ေတာင္ငူသာသနာ)၊
၂။ မာသာရ္ Prassede Nan Thet Win (Metheledaung
Parish, ေတာင္ငူသာသနာ)၊ ၃။ မာသာရ္ ထေရးဇာ Saw
Myat (Leiktho Parish, ေတာင္ငူသာသနာ)၊ ၄။ မာသာရ္
ေမရီ Htu Bu (Putao Parish) ျမစ္ႀကီးနားသာသနာ)၊ ၅။
မာသာရ္

ဧလိဇဘက္

Beta

(Tananukwe

Parish),

လြိဳင္ေကာ္သာသနာ)၊ ၆။မာသာရ္ထေရးဇာ Mu Du (Hwari
Parish)ဖယ္ခံုသာသနာ)၊ ၇။ မာသာရ္ ဇူဇာနား Nyoinyoi
(Namtu Parish) လားရိႈးသာသနာ)၊ ၈။ မာသာရ္ Louisa
Htay Moe (Dognekhu Parish) လြိဳင္ေကာ္သာသနာ)၊
၉။မာသာရ္

အဂၢနက္စ္

Ahmu

(Momblo

Parish),

ေတာင္ငူသာသနာ)၊ ၁၀။ မာသာရ္ Mariana Riki (Yado
Parish), ေတာင္ငူသာသနာ)၊ ၁၁။ မာသာရ္ ကက္သရင္း
ဆပ္ေျဖျခင္း သီလ႐ွင္မ်ားဂုိဏ္း၏ SENIOR SIS-

တီးဝို္င္းမွ ဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၾကၿပီး ဝတ္ေစာင့္ေသာ SIS-

TERS မ်ားနွစ္ ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္းနွင့္အတူ သီလရွင္

TERS (၆၅)ပါးႏွင့္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား

၂၀

(၈၀၀)ေက်ာ္ပါဝင္အားေပးခ့ဲၾကသည္။

ပါး၏

ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ကုိ

ၿပီးခဲ့သည္

မတ္လက

လြဳိင္ေကာ္ ၿမဳိ႕ေဒါငံခါးတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

Weidu

(Leiktho

Parish,

ေတာင္ငူသာသနာ)၊

၁၂။

မာသာရ္ ေမာ္နိကာ Mudjan (Mobye Parish), ဖယ္ခံု
သာသနာ)၊ ၁၃။ မာသာရ္ Benedettapepe (Myathakone
Parish), ေတာင္ငူသာသနာ)၊ ၁၄။ မာသာရ္ ခရစ္စတီးနား

မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္မူ ေရႊစင္၊ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ

Ah La (Regional) (Momblo Parish), ေတာင္ငူသာသနာ)၊

မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို

၁၅။ မာသာရ္ Susanna Mi Cho ( Dorokhu Parish),

ေစာင့္ျခင္းနွင့္ သင္တန္းကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ (၂၀၁၈

ဆရာေတာ္စတီးဖင္းေတ်းဖဲ၊ ဆရာေတာ္ပီတာလတ္၊ ဆရာ

လြိဳင္ေကာ္သာသနာ)ႏွင့္ ၁၆။ မာသာရ္ ေဒါမိနစ္ကာ Do

ခုနွစ္) မွ စတင္ခဲ့ၿပီးRETREAT MASTER အျဖစ္ဘုန္းေတာ္

ေတာ္ မာတီးယာဦးေ႐ႊတို႔ ဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းေတာ္(၄၉)

(Santamaria Parish, ဖယ္ခံုသာသနာ) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ႀကီး REV.FR.PHILIPSOREH(OP)မွ ဦးေဆာင္တရားေရ

ပါးႏွင့္ ဒီကင္တစ္ပါးပါဝင္ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ေအးတုိက္ေကၽြးခဲ့ၿပီး အသင္းဂိုဏ္အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္ေသာ

ဆပ္ေျဖရွင္းသီလရွင္ဂုိဏ္း၏

အႀကီးအကဲသီလွရွင္မ်ား၏ နွစ္ပတ္လည္ ဝတ္

႐ွင္မ်ားအတြက္

ေက်းဇူးတင္

ေတာင္ငူဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္

Bishop

Rocco

ေရႊစင္ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္

Tornatore (Bishop of Tangngu, Myanmar)၏ ဖိတ္ေခၚ

မ်ားမွာ ၁။ မာသာရ္ စတဲလ္လာ ေမရီ (Leiktho Parish,

မႈျဖင့္ ၁၈၉၅ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာ (၂၇) ရက္တြင္ ဆပ္ေျဖ

ေတာင္ငူသာသနာ)၊ ၂။ မာသာရ္ ေမာနီကာ Audry (Hano

ျခင္းသီလရွင္ (၆)ပါးရန္ကုန္ျမဳိ႔သုိ႔ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးသာ

Parish, ဖယ္ခံုသာသနာ)၊ ၃။ မာသာရ္ အဂၢနက္စ္ Hilary

သနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝိ

မတ္လ ၁၁ ရက္ညေနတြင္ ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ားအား

(Metheledaung Parish, ေတာင္ငူသာသနာ)၊ ၄။ မာသာရ္

ညာဥ္ ေရးကယ္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏

အႀကဳိဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ဆပ္ေျဖျခင္း

အာကာသား Alma (Myathakone Parish, ေတာင္ငူသာ

အမႈေတာ္ျမတ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

မာသာရ္ REGIONAL CHRISTINA AH LA၊ မာသာရ္ GLORY AYE AYENAINGႏွင့္MOTHER SIMPLICIA တုိ႔မွ
လုိအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။

ေျမာ္ျမင္ျခင္း သီလရွင္ (၆)ပါး၏ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္က်င္းပ
ေျမာ္ျမင္ျခင္းသီလရွင္
(၂၅)နွစ္ျပည့္

ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ

(၆)ပါး၏
ပြဲေတာ္ကုိ

က်ဳိင္းတုံၿမဳိ႕ ေျမာ္ျမင္ျခင္းသီလွရွင္ေက်ာင္း
တုိက္တြင္ မတ္လ (၂၀) ရက္ မနက္ကက်င္း
ပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ကုိယ္ေတာ္၏

အလုိေတာ္ကုိ

ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြန္ပ္ေရာက္ရွိ လာပါၿပီ
ဆုိသည့္အတုိင္း သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ သူ
ေတာ္စင္ဘဝကုိ၂၅

ႏွစ္တုိင္

ဘုရားအမႈ

ေတာ္ ထမ္းေဆာင္ ဆက္ကပ္ခဲ့ေသာ ေငြ
စင္ဂ်ဴဘီလီရွင္မ်ားမွာ
၁။ စစၥတာရ္ Agnes Sein

ဟားခါးသာသ

နာ၊ခြဲလုံေက်းရြာ
၂။ စစၥတာရ္ Mary Htu Bu

ျမစ္ႀကီးနား

သာသနာ၊ စိန္ေပါလ္ရပ္ကြက္
၃။ စစၥတာရ္ Clare Aye Ort လားရႈိး
သာသနာ၊ စံေလာင္း
၄။ စစၥတာရ္ Benadet Khin Soe Nan
ဖယ္ခုံသာသနာ၊ ဝွါရီ ဆူးပလုိင္
၅။ စစၥတာရ္ Giovanna ဟားခါးသာသနာ၊
ခြဲလုံ
၆။ စစၥတာရ္ Benadett Tin လြိဳင္ေကာ္
သာသနာ၊ ေဒါဥခူ ( လက္ရွိ စစၥတာရ္သည္
ေရာမၿမိဳ႕၌ သာသနာအမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္
ေနပါသည္) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
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ေျမာ္ျမင္ျခင္း သီလရွင္မ်ား၏ ေငြ
စင္ဂ်ဴဘီလီ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားတြင္ က်ဳိင္း
တုံဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဘီေရွာ့ပီတာလီြစ္
ဦးေဆာင္၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္အတူဘုရား
သခင္အား ေက်းဇူးတင္ မစၦားတရားေတာ္
ျမတ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္ သီ

လရွင္မ်ားသည္

အသင္းဂုိဏ္း၏

ကတိ

သစၥာပုံစံကုိ ျပန္လည္ရြတ္ဆုိခဲ့ၾကၿပီး၊ ဆရာ
ေတာ္ဘုရားမွ ဂ်ဴဘီလီရွင္ သီလရွင္တုိ႔အား
ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ပါသည္။
မစၦားတရားေတာ္ပူေဇာ္ၿပီးေနာက္
ဂ်ဴဘီလီ သီလရွင္ စစၥတာရ္ ကလဲေအအုတ္
မွဘုရားသခင္အား

ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္

ေက်းဇူးရွင္ မိဘ ညီအစ္ကုိေမာင္မေဆြမ်ဳိး
သားခ်င္းမ်ား၊ သူေတာ္စင္သီလရွင္မ်ား၊ ကုိ
ရင္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းေလာင္း၊ သီလရွင္ေလာင္း
အားလုံးနွင့္

ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္သုိ႔ၾကြေရာက္

ဆုေတာင္း ေပးၾကေသာ ဘာသာဝင္မိတ္
ေဆြ အေပါင္းအပါမ်ားအား အထူးေက်းဇူး
တင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

			
ရို႕စ္ sdp
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ေရြးကုန္းသာသနာအုပ္စုစိန္႔ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း
ပုသိမ္

သည္။

ကက္သလစ္သာသနာရွိ

ေရြးကုန္းသာသနာအုပ္စုအတြက္

စိန္႔ဗင္း

အသင္းသစ္အားအတည္ျပဳၿပီးေနာက္

ဆင္းဒီေပါလ္အသင္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ

အတြင္းေရးမွဴးေဒၚမာရီယားညႊန္႔မွ ေက်းဇူး

၁၁ ရက္က ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

တင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မြန္းလႊဲ (၁)
နာရီတြင္ အပိတ္ဆုေတာင္းေမတၱာကုိ စစၥ

ပုသိမ္သာသနာ၊ ပုသိမ္ၿမဳိ႕ စိန္႔ဗင္း
ဆင္းဒီေပါလ္အသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးအာင္သူရ

တာရ္ႀကီးမွ

ဦးေဆာင္၍ အသင္းသူ/ အသင္းသားမ်ား

ႀကီး၏

သည္ မတ္လ ၁၁ ရက္က ကန္ႀကီးေဒါင့္ၿမဳိ႕

အသင္းသစ္ ေရြးခ်ယ္မႈ အစည္းအေဝးကုိ

နယ္ ေရြးကုန္းေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾက

ေအာင္ျမင္စြာအဆုံးသတ္ခဲ့ၾကသည္။

သည္။ ေရြးကုန္းသာသနာ အုပ္စုအတြက္

ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီးဘုန္းေတာ္

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ

ေရြးခ်ယ္မႈ

စိန္႔ဗင္းဆင္း ဒီေပါလ္အသင္း ျပန္လည္ဖြဲ႔

ေျမွာက္ေရးအတြက္

စည္းရန္အစည္းအေဝးကုိနံနက္ (၁၁) နာရီ

ခံယူလွ်က္

အစည္းအေဝး
လုိအပ္သမွ်

ျဖစ္
ကူညီ

ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္း

တြင္ ေရြးကုန္းေရႊနွလုံးေတာ္ ဘုရားေက်ာင္း

ေတာ္ႀကီးနွင့္ စစၥတာရ္ႀကီး၊ ေရြးကုန္းမိခင္

၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ဖိလစ္ေအာင္ေအာင္ေစာမွ အဖြင့္ဆုေတာင္း

ပုသိမ္ဒုိင္အုိဥကၠ႒ ဦးေအာင္သူရမွ အသင္း

ေဆာင္အသစ္မ်ား

ေမတၱာနွင့္ စတင္ေပးကာ လမ္းညႊန္ၾသဝါဒ

နွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထုိက္ေသာ အ

ေျမွာက္ၾကကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေရွ႕ေမွာက္

လည္း ျမြက္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္

ခ်က္အလက္မ်ား

တြင္

ရွင္းလင္းေပးၿပီး

အမႈ

ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္

အသင္းသစ္အား အတည္ျပဳခဲ့ၾက

အသင္း၊ စိန္႔ဗင္းဆင္းအသင္းသူ/ အသင္း
သားမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ပုသိမ္
ၿမဳိ႕စိန္ဗင္းဆင္း

အသင္းက

ေျပာၾကားခဲ့

သည္။		

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

ပုသိမ္ၿမဳိ႕တြင္ သမၼာက်မ္းစာေဝမွ်ျခင္းအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္
ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ပုသိမ္

မွ

က်မ္းစာေတာ္ျမတ္၏

အနွစ္သာရနွင့္

ၿမဳိ႕၌ စစၥတာရ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ က်မ္းစာ

လူတုိင္း က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ အစဥ္မျပတ္

ေတာ္ျမတ္ အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ားနွင့္

ေလ့လာဖတ္ရႈသင့္ေၾကာင္းေဝငွခဲ့သည္။

အတူ သမၼာက်မ္းစာေဝမွ်ျခင္း အစီအစဥ္

မတ္လ (၁၀) ရက္ သမၼာက်မ္းစာ

တစ္ရပ္ကုိ မတ္လ ၁၀ က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေတာ္ျမတ္ ေဝမွ်ျခင္းအစီအစဥ္ကုိမြန္းတည့္

စစၥ တာရ္ ႀ ကီးေမရီ ဂ ၽြ န္ ဦးေဆာင္ ၍

၁၂ နာရီတြင္ ေနာက္ဆုံးေဝငွခဲ့ေသာဆရာ

စစၥတာရ္ႀကီး (၃) ပါးနွင့္အတူ က်မ္းစာ

မခရစၥ တီး နားေဒၚၾကည္ ၾ ကည္ေ အး၏အိ မ္

ေတာ္ျမတ္အသင္းသားမ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ား

တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ

သည္

ပန္း

ေဝမွ်ျခင္း အစီအစဥ္ကုိ ပုသိမ္ၿမဳိ႕ေပၚ ဘာ

တင္ကုန္ရပ္ကြက္ရွိ ဘာသာဝင္ (၄)အိမ္သုိ႔

သာဝင္မ်ားအိမ္သုိ႔ ဆက္လက္ေဝမွ်လွ်က္

သြားေရာက္ၿပီး

ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ပုသိမ္ၿမဳိ႕အမွတ္(၅)နယ္ေျမ၊

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္

ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေထာက္ရႈဆင္ျခင္ၾကျခင္း၊ အ
ခ်င္းခ်င္း ေဝမွ်ရွင္းလင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္

		

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး(ပုသိမ္)

ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ စစၥတာရ္ႀကီးအန္းထေရဇား

ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး(ၿငိမ္း)
ေဒၚမာရီယန္က ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔
ေနာက္ ဦးရာဇာမ်ဳိးမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္း
သူမ်ားကုိ ဆုံးမစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ကာ
ဆရာမႀကီးဒၚမာရီယန္မွ ဆုရရွိခဲ့ၾကေသာ
ကေလးငယ္ မ်ားကုိ ဆု မ်ားေပးအပ္ ခ်ီးျမွ င့္ ခဲ့
သည္။

ပထမဆုအျဖစ္

(၁၅၀၀၀)က်ပ္၊

ဒုတိယဆုအျဖစ္ (၁၀၀၀၀)က်ပ္၊ တတိယ
ဆုအျဖစ္ (၅၀၀၀) က်ပ္ အျပင္ နွစ္သိမ့္
ဆုမ်ားကုိ

အသီးသီး

ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ားအား ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဆုေငြ
မ်ားကုိေဒၚဖရီဒါ၊ ဦးေအးထြန္း + ေဒၚအဲခင္
စုိးနွင္း(ဖ်ာပုံ) နွင့္ ဆရာမႀကီးေဒၚမာရီယန္
တုိ႔မွ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၾကသည္။ နံနက္ (၁၁)
နာရီတြင္ အပိတ္ေမတၱာကုိ စုေပါင္းသီဆုိ
ၾကၿပီးအစီအစဥ္ကုိ

ေကာင္းမြန္စြာအဆုံး

သတ္နုိင္ခဲ့ပါသည္။
ပုသိမ္ကက္သလစ္

သာသနာ၊

စကားသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ဆုေပးျခင္း အစီ

ကန္ႀကီးေဒါင့္ျမဳိ႕နယ္၊ ဆင္ေဂါင္းႀကီးေက်း

အစဥ္ကုိေဖေဖာ္ဝါရီလ (၄) ရက္ နံနက္ပိုင္း

ရြာတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္ ဘုရား

က ၄င္းေက်းရြာ စိန္႔မာတင္းဘုရားေက်ာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

မာရီယန္(ဆင္ေဂါင္းႀကီး)

အစီအစဥ္ကုိ နံနက္ ၉နာရီတြင္
ငရဲငယ္မွ ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း
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ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ေတာင္ငူသာသနာ၊

ထီးသာေစာ

တိုက္နယ္ရွိ ထီးသာေစာေက်းရြာတြင္ ရ
ဟန္းမင္ႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလး
သင္တန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၀ ရက္မွ
၂၆ ရက္အထိ (၇) ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း
ေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Xavier Win Mg၊ Rev.
Dennis Ba Maung၊ Sr.B. ျမတ္ ႏွင္းႏြယ္၊
SR. ဖရန္စစ္ဒယ္၊ Sr.N.ေအးေအး ၿပံဳး၊ Bro.
Charles Bo၊ Bro. Abraham ကိုေရႊႏွင့္
ဆရာ ဦးစံတင္တို႔မွ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ား
မွ ပါဝင္ ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ပါဝင္ တက္ေရာက္သူ ကေလး
ငယ္ (၂၅၄) ဦး ရွိေသာ ၄င္းသင္တန္း တြင္
ကေလး ငယ္မ်ားသည္ ပထမ ကုိယ္ေတာ္
ျမတ္ စုေပါင္းခံယူခဲ့သည္။
( Fr. X. ဝင္းေမာင္)

ကေလးငယ္မ်ား ဘာသာေရးအသိတရား ျမင့္မားလာေစရန္
ေႏြေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း သမၼာက်မ္းစာသင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်
ဘားအံသာသနာ ထံုးဘိုေကြ႔ရြာမွ
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၁၁၆ ဦးကုိ မတ္
လ ၅ ရက္မွ စတင္ကာ ၉ ရက္အထိ (၅)
ရက္တာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္သင္တန္း
ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။
ကေလးငယ္မ်ား ဘာသာေရး အ
သိတရားျမင့္မားေစရန္၊ သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္
ရႈေလ့လာတတ္ရန္ႏွင့္

ေထာက္ရႈဆင္ျခင္

တတ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေႏြေက်ာင္း
ပိတ္ရက္အတြင္း က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ သင္
တန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုသင္တန္း
သည္ ဘားအံသာသနာတြင္ ၄ ႀကိမ္ေျမွာက္
က်မ္းစာသင္တန္းလည္းျဖစ္သည္။
က်မ္းစာေတာ္ျမတ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

သင္တန္းကုိ

သမၼာက်မ္းစာတ

မန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး
ေစာေဘာ္စကိုႏွင့္ စစၥတာရ္ အက္စတာတုိ႔
က ဦးေဆာင္က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ဘားအံသာ
သနာ က်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္
ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဝီလ်ံ လွျမင့္ဦးကလည္း
ပါဝင္အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။

သင္တန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား

မင္းသိုက္ ႂကြေရာက္ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား

သင္ တ န္းေအာင္ျ မင္ေ ရးအတြ က္

ကုိ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္အေၾကာင္း သိမွတ္

အား ဆုံးမစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆရာ

ထံုးဘို႔ေကြ႔တိုက္နယ္ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္း

ဖြယ္ရာမ်ား၊ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကုိ ပလႅင္

ေတာ္ႀကီးက ကေလးငယ္မ်ားသည္ အနာ

ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဘာသာသူမ်ားမွ ကေလးငယ္

တင္ ေထာက္ရႈျခင္းနည္းမ်ား၊ က်မ္းစာေတာ္

ဂတ္၏

ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မ်ား စားေသာက္ေရး ေနထိုင္ေရးတုိ႔ စီစဥ္

ျမတ္ေဝမွ်ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားနွင့္ ကမဌာန္း

ေလာကီေရးရာ အသိဥာဏ္ပညာအတြက္

ေပးခဲ့ၾကၿပီး ထံုးဘိုေကြ႔၊ ဖာပြန္၊ သိမ္ဆိပ္၊

ေထာက္႐ႈနည္းကိုလည္း သင္ျပေပးခဲ့သည္။

စာေပေရးရာတြင္ ႀကဳိးစားရန္လုိအပ္သလုိ

ဘုရားသံုးဆူ၊ ကမေမာင္း တိုက္နယ္မ်ားမွ

ဘာသာတရားတြင္လည္း ေလ့လာသင္ယူ

ကေလးငယ္မ်ား

ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သည္။

သင္တန္းပုိ႔ခ်ရာသုိ႔

ဘားအံသာ

သနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္း ေစာ

In Christianity, truth is not just a conceptual reality...
not just bringing to light things that are concealed...
Truth involves our whole life. In the Bible, it carries with
it the sense of support, solidity, and trust...
the only truly reliable and trustworthy One – the One on
whom we can count – is the living God
Hence, Jesus can say: "I am the truth" (Jn 14:6)
This alone can liberate us: "The truth will set you free"
(Jn 8:32).

Pope Francis, World communications Day, 2018
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သည္။

လမ္းညႊန္မိန္႔ၾကားခဲ့

ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾက

CBCM-Bible Commission

ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အမွန္တရားဆိုတာ စိတ္နဲ႔သိတဲ့ အျဖစ္မွန္မဟုတ္ဘူး
ဖံုးကြယ္ထားတဲ့အရာေတြကို သိလာတာမဟုတ္ဘူး။ အမွန္တရားဆိုတာ ဘဝ
တစ္ခုလံုးပါဝင္ပတ္သက္တယ္။ က်မ္းစာအရ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ညီတူျဖစ္ျခင္း၊
အားကိုျခင္းတို႔ ပါဝင္တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပံုအပ္
ယံုၾကည္ႏိုင္တာ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားပဲျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္
ခရစ္ေတာ္က "ငါသည္ အမွန္တရား" ျဖစ္၏လိုဆိုခဲ့တယ္။ ဒီအမွန္တရားက
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္ေျမာက္ေစတယ္။ "အမွန္တရားက သင္တို႔ကို
လြတ္လပ္ေစမယ္ (ေယာဟန္ ၈း၃၂)
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

အ႒မအၾကိမ္ေျမွာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားစုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲနွင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ဥကၠ႒ ကုိပီတာလွထြယ္ နွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း
ေမး။

။အစ္ကုိ႔ရဲ႕အမည္နဲ႕ လက္ရွိဘာေတြ ဆက္ကပ္ေဆာင္ရြက္ေနလဲဆုိတာမိတ္ဆက္

ေျပာၾကားေပးပါအုံး။
ေျဖ။

။ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကေတာ့ ပီတာလွထြယ္လုိ႔ေခၚပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာနုိင္ငံလုံး

ဆုိင္ရာဥကၠ႒ တာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ေနတာေပါ့ေနာ္။
ေမး။

။အခုဧၿပီလမွာ ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူငယ္ပြဲေတာ္အတြက္ ဘာေတြ

ျပင္ဆင္ေနၾကလဲ။
ေျဖ။

။ျပင္ဆင္ေနတာေတာ့

အစုံပါပဲ။

အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့

PROGRAM

အေသးစိပ္သြားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီ CONGRESS မွာလူငယ္ေတြကုိေပးသြားမယ့္
ပစၥည္းေတြကုိထုပ္ပုိးျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ အခုပစၥည္းေတြ စုစုၿပီးပုသိမ္ကုိပုိ႔ေဆာင္ေနၾက
ပါတယ္။
ေမး။

။အခုလက္ရွိမွာလူအင္အားဘယ္ေလာက္ေလာက္နဲ႕ဒါေတြကုိျပင္ဆင္ေနၾကလဲ။

ေျဖ။

။ေလာေလာဆယ္ေတာ့ NCYC TEAM ၁၅ ေယာက္ေလာက္နဲ႕ စုေပါင္းျပင္ဆင္ေန

ၾကတယ္။ ပုသိမ္ေရာက္ရင္ေတာ့ VOLUNTEER CAMP မွာ VOLUNTEER လူငယ္ေတြနဲ႔
ပြဲေတာ္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကမယ္။
ေမး။

။အခုျပဳလုပ္မည့္ YOUTH CONGRESS မွာလူအင္အားဘယ္ေလာက္ပါဝင္မလဲ။

ေျဖ။

။၂၃၀၀ နီးပါး လူငယ္ေတြလာၾကမယ္လုိ႔ စာရင္းရထားတယ္။

ေမး။

။ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာဘယ္အပုိင္းေတြမွာအခက္အခဲေတြရွိလဲ။

ေျဖ။

။ဒီနွစ္ YOUTH CONGRESS မွာၾကေတာ့ ပုသိမ္သာသနာရဲ့ တုိက္နယ္တစ္ခုခ်င္း

စီမွာ၊ တစ္ရြာခ်င္းစီမွာ၊ တစ္အိမ္ခ်င္းစီမွာ(သာသနာစီရင္စုရွိေနရပ္မ်ားမွာ) လူငယ္ေတြကုိ
ထားမယ္။ အရင္ကနဲ႔မတူဘဲနဲ႕ အဲ့လုိေလးစီစဥ္ထားေတာ့ TRANSPORTATION (အႀကဳိ
အပုိ႔) အပုိင္းမွာ နည္းနည္း CHALLENGE ေတာ့ရွိမယ္။ အခက္အခဲေတြေတာ့ ရွိလုိက္မယ္ေပါ့။
ေမး။

။လူငယ္ေတြစားေရးေသာက္ေရးအတြက္ၾကေတာ့ေရာ

ေျဖ။

။စားေရးေသာက္ေရးမွာ ေဒသခံေတြပဲအစအဆုံးတာဝန္ယူမယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕သာသနာေနရာမ်ားမွေတာ့ ေဒသခံေတြအဆင္မေျပဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္
ကေနကုန္က်စရိတ္ဘယ္ေလာက္လုိအပ္သလဲ ျပန္ၿပီးက်ခံဖုိ႔ရွိပါတယ္။
ေမး။

။ အခုလူငယ္ညီလာခံမွာဘာေတြပုိ႔ခ်သြားမွာလဲ။ ဘယ္သူေတြကပုိ႔ခ်ၾကမွာလဲ။

ေျဖ။

။သင္တန္းမွာေဟာေျပာပြဲသုံးခုလုပ္ဖုိ႔ရွိတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့ “လူငယ္နွင့္ ပညာ

ေရး” ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ဧရာဝတီတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးမန္းေဂ်ာ္နီကေဟာေျပာမယ္။ ၿပီးရင္
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘုိကေန “လူငယ္နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ေဟာေျပာမယ္။ ၿပီးရင္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဘာ့စကုိဘုိဘုိ(SDB)ကေန “လူငယ္နွင့္ေအာင္ျမင္မႈ” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ပုိ႕ခ်ခ်က္
ဒီသုံးခုရွိပါမယ္။
ေမး။

။ဒီ့အျပင္ တျခားဘာလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္အုံးမလဲ။

ေျဖ။

။လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေနနဲ႕ သုံးပုိင္းပါဝင္မယ္။ ပထမအေနနဲ႕ကေတာ့ DIP ရွိတယ္။

CONGRESS အေတာအတြင္းမွာ DIP အစီအစဥ္ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းမႈပတ္သက္ၿပီးပုသိမ္ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕လုံးမွာ၊ ၿပီးေတာ့ မရမ္းေခ်ာင္းအနီးတစ္ဝုိက္
ေရာပုသိမ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာနဲ႕ေပါင္းၿပီးအမႈိက္ေတြရွင္းဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခု
ကေတာ့ ေခ်ာင္းသာမွာပါဝင္တဲ့လူငယ္ေတြအကုန္လုံးသြားၿပီး ACTIVITIES ေတြအေနနဲ႕
GAME ကစားတာတုိ႔ ၿပီးေတာ့ဒီေဒသမွာဘာေတြရွိလဲ၊ ဘာထုတ္ကုန္ေတြထုတ္ၾကလဲဆုိတာ
မ်ဳိးေတြ ေလ့လာတဲ့ပုံစံေပါ့။
ေမး။

။အခုက်င္းပမည့္ လူငယ္ညီလာခံကေနဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္

ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ဘာေတြဆက္လုပ္သြားမလဲ။
ေျဖ။

။လူငယ္ေတြဆီကေန သူတုိ႔အခ်င္းအခ်င္း မတူကြဲျပားတဲ့ယဥ္ေက်းမႈေတြေလ့နုိင္

ေစဖုိ႔နဲ႕ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းေတြ၊ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းခင္မင္ရင္းနွီးမႈ
ဒါေတြသူတုိ႔ ရဖုိ႔ အဓိကထားတယ္ ျပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္ကုိက “ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာကက္
သလစ္လူငယ္မ်ားနွီေနာဖလွယ္ပြဲေတာ္” ဆုိေတာ့ လူငယ္ေတြအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းမႈ အခ်င္း
ခ်င္းနွီးေႏွာဖလွယ္မႈေတြကုိအဓိကထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ သာသနာတစ္ခုခ်င္းစီ အလုိက္ရွိ
ၾကတဲ့ လူငယ္ေကာ္မရွင္အခ်င္းခ်င္းပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္းရရွိဖုိ႔နဲ့
အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာပုိၿပီးအဆင္ေျပသြားေအာင္ အဓိကထားရည္ရြယ္ပါတယ္။

ေမး။

။ဒီပြဲအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအေျခအေနကေရာဘယ္လုိရွိလဲ

ေျဖ။

။ ေလာေလာဆယ္ထိဘ႑ာေငြရွာေဖြေနဆဲပဲရွိပါေသးတယ္။ ကုန္က်စရိတ္ေတြ

အေနနဲ႕ၾကေတာ့ ဆရာေတာ္ေတြ၊ YOUTH DIRECTORS ေတြဆီကေန၊ သာသနာေတြဆီ
ကေန၊ ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေကာ္မရွင္ေတြဆီကေန၊ ၿပီးေတာ့ ပါဝင္တဲ့ လူငယ္တစ္ဦးခ်င္းစီက
ေနတစ္ေသာင္းစီေကာက္ခံတယ္။ ဒီပြဲေတာ္အတြက္ စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း ၁၈၀၀၊ ၁၉၀၀
ေလာက္ကုန္က်မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္။
ေမး။

။NCYC အေနနဲ႕ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနလဲ

ေျဖ။

။ ေလာေလာဆယ္မွာသုံးနွစ္စီမံကိန္းနဲ႔ အဂၤလိပ္၊ကြန္ျပဴတာသင္တန္းေတြဆက္ရွိ

ေနမယ္။ ၿပီးေတာ့ YOUTH LEADERSHIP DEVELOPMENT CENTER ကေန ျပဳလုပ္တဲ့
FORMATION သင္တန္းရွိမယ္။ ၿပီးေတာ့ ASIAN YOUTH DAY၊ WORLD YOUTH DAY
ဒါေတြဆက္ရွိသြားမယ္။
ေမး။

။ဒီအစီအစဥ္ေတြကုိလူငယ္ဘယ္နွေယာက္ေလာက္ကုိေပးေနလဲ။ သင္တန္းကာလ

ကေရာဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ။
ေျဖ။

။သာသနာ ၁၆ ခုမွာသာသနာတစ္ခုကုိလူငယ္နွစ္ဦးစီေပးပါတယ္။ သင္တန္းကာလ

ကေတာ့ (၉)လၾကာပါတယ္။ တစ္နွစ္မွာတစ္သုတ္ေခၚပါတယ္။
ေမး။

။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႕ကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။ ဘာေတြ ျဖည့္ေျပာဖုိ႔ ရွိအုံးမလဲ။

ေျဖ။

။ ခုနကေျပာဖုိ႔ေမ့သြားတာအဲ့ဒါကဒီနွစ္လူငယ္ပြဲမွာသာသနာ ၁၆ ခုကလူငယ္ေတြ

ကုိသီခ်င္းဆုိၿပဳိင္ပြဲေလးတစ္ခုရွိတယ္။

မယ္ေတာ္ရဲ့

ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိခ်ီးမြမ္းၿပီးပြဲေတာ္ရဲ႕

THEME ျဖစ္တဲ့ (ကၽြန္မသည္ ထာဝရဘုရားသခင္၏ အေစခံျဖစ္ပါသည္။ သင္၏စကားအ
တုိင္း

ကၽြန္မ၌

ျဖစ္ပါေစ(လုကား၁း၃၈))

ဆုိတဲ့

စကားအတုိင္းသာသနာကုိအေစခံဖုိ႔

သီခ်င္းစပ္ခုိင္းထားတယ္။ သာသနာ ၁၆ ခုကသီခ်င္းေတြကုိ ၿပဳိင္ပြဲလုပ္ၿပီး ၿပဳိင္ပြဲကထြက္
လာတဲ့

သီခ်င္းကုိလူငယ္ေကာ္မရွင္ကေနတစ္နုိင္ငံလုံးကုိေခြထုတ္ျဖန္႔ခ်ီဖုိ႔

စီစဥ္ထားပါ

တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြ ဝိညာဥ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာမွာက်မ္းစာဖတ္တဲ့အပုိင္းမွာအားနည္း
လာတဲ့အတြက္ က်မ္းစာၿပဳိင္ပြဲျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ VOCATIONAL PROMOTION
အေနနဲ႔ ျပဇာတ္တစ္ခုပါမယ္။လူငယ္ေတြအေနနဲ႕ အသင္းေတာ္ကုိဘယ္လုိဆက္လက္ရွင္
သန္ေအာင္ႀကဳိးစားမလဲ။ လူငယ္ေတြရဲ့ အခန္းက႑ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးလဲဆုိတာ
ျပဇာတ္နဲ႕ သရုပ္ေဖာ္သြားဖုိ႔ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပင္သစ္နုိင္ငံေတေဇအဖြဲ႔ကေနကုိရင္နွစ္ပါး
ေရာက္ရွိလာၿပီးေတေဇပြဲပါဝင္သြားဖုိ႔ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြ ကားတုိင္လွည့္ျခင္းအစီ
အစဥ္ေတြပါဝင္ပါမယ္။
ေမး။

။ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ့။

မယ္ေတာ္၏ လျဖစ္ေသာ ေမလတြင္ မယ္ေတာ္မာရီယား အား သဒၶါၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ပုတီးစိပ္ၾကပါစို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး
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အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားစုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲနွင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား
နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲနွင့္ စုေပါင္း ဆုေတာင္းပြဲေတာ္
လားရႈိးသာသနာမွ လူငယ္မ်ားမွ လူငယ္

ေပါင္းမွ ေလာက၏ အလင္းဟု ဆုိထား

ပြဲေတာ္

သာသနာ

ခ်က္ကုိ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ခ်င္စိတ္ ျပင္း

လူငယ္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ၾကရာ

ျပျပီး စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေအာင္ ထားၾကရန္၊

MNCYC Theme Song ကုိ လူငယ္မ်ား

ပညာျမင့္မားရန္

အတူတကြ သီဆုိခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္

ေတာ္ၾကီးက ဆုံးမလမ္းညႊန္ခဲ့သည္။

ကားတုိင္ကုိ

ပုသိမ္

ပုသိမ္ ဆရာေတာ္ၾကီး ဂၽြန္ဆိန္းဟွီမွ

လူ

ငယ္မ်ားအား ၾကဳိဆုိ နႈတ္ခြန္းဆက္စကား
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား နွီးေႏွာ
ဖလွယ္ပြဲနွင့္ စုေပါင္း ဆုေတာင္းပြဲေတာ္ကုိ
ဧျပီလ ၂၃ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ပုသိမ္ျမဳိ႔၊
ေရႊနွလုံးေတာ္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္
စတင္ဖြင့္လွစ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ဧျပီလ ၂၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီခန္႔
တြင္ ပြဲေတာ္ ခန္းမအတြင္းသုိ႔ သာသာနာ
အသီးအသီးမွ လူငယ္မ်ား စုံညီစြာ အသီး
သီး ေနရာယူခဲ့ျပီး ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ပြဲ
ေတာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ စတင္ခဲ့သည္။

ပြဲေတာ္အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ျခင္း
အခမ္းအနား ဖြင့္ပြဲ စတင္ရာတြင္
ကာဒီနယ္ၾကီး ခ်ားလ္စ္ဘုိမွ လူငယ္ပြဲေတာ္
အလံကုိ ေကာင္းခ်ီးေပး၍၊ လူငယ္မ်ားမွ
လူငယ္သီခ်င္း အတူသီဆုိၾကကာ အ႒မ အ
ၾကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ပြဲေတာ္ အလံ၊ ျမန္မာ
ကက္သလစ္ သာသနာ အလံနွင့္ လူငယ္
ပြဲေတာ္ အလံတုိ႔ကုိ လႊင့္ထူခဲ့သည္။ ထုိ႔
ေနာက္ ကာဒီနယ္ၾကီး ခ်ားလ္ဘုိ၊ ပုသိမ္
ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ဆိန္းဟွီ၊ ျမန္မာ
နုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်ိဳးဇက္
အယ္ေကာ္ထူး နွင့္ လူငယ္ဥကၠဌ ပီတာ
လထြယ္တုိ႔သည္ ဖဲၾကဳိးျဖတ္ျပီး ပြဲေတာ္ကုိ
ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

အ႒မ အၾကိမ္ေျမာက္ ကက္သ လစ္
လူငယ္မ်ား နွီးေနွာ ဖလွယ္ပြဲနွင့္
စုေပါင္း ဆုေတာင္းပြဲ စတင္ျခင္း
အ႒မ
ပြဲေတာ္ကုိ

အၾကိမ္ေျမာက္

စတင္က်င္းပခဲ့ရာ

လူငယ္
သာသနာ

အသီးသီးမွ လူငယ္ ဥကၠဌမ်ားနွင့္ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားသည္

ကာဒီနယ္

ခ်ားလ္ဘုိ၊

ပုသိမ္ ဆရာေတာ္ၾကီး၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားနွင့္
အတူ လူငယ္ပြဲေတာ္ ဖေယာင္တုိင္၊ သမၼာ
က်မ္းစာေတာ္ျမတ္၊ လူငယ္ပြဲေတာ္ ကား
တုိင္ နွင့္ သာသနာအလံ အသီးသီးကုိ ကုိင္
ေဆာင္ကာ ပြဲေတာ္ခန္းမထဲသုိ႔ ၾကြေရာက္
ျပီး

စင္ျမင့္ေပၚသုိ႔

တက္ေရာက္

ေနရာ

ယူခဲ့ၾကသည္။ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ မႏၱေလးနွင့္

18

စကုိ ဘုိဘုိမွ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္၏
ေပါလ္

ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားအက်ဥ္း

ဆရာ

ထုိ႔ေနာက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေဘာ့
ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ

ဆရာေတာ္ၾကီး ဂၽြန္ဆိန္းဟွီ၏

အ႒မ အၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံ

ၾကဳိးစားၾကရန္

ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္

ခ်န္အင္နမ္၏

သတင္းစကား

သဝဏ္လႊာကုိ ဖတ္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာ

ဆုိင္ရာ လူငယ္ပြဲေတာ္ကုိ လက္ခံက်င္းပခြင့္

နုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္၏

ရသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ပါ

အမွာစကားအက်ဥ္း

ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ား၊
ရဟန္း

ကာဒီနယ္ၾကီးနွင့္

ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအား

ေက်းဇူး

တင္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ ယုံၾကည္ျခင္း
နွင့္

စိတ္အား

ထက္သန္ျခင္းမ်ားသည္

သတင္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္ကုိ
ယံုၾကည္ေသာ

အသင္းေတာ္၏

အမွတ္

လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကာင္းမႈနွင့္
လႊမ္းမုိးေနေသာ ကမၻာၾကီးအတြက္ ေမွ်ာ္
လင့္ခ်က္ရွိေၾကာင္း သင္တုိ႔အားျဖင့္ သိရ
ေၾကာင္၊ သင္တုိ႔သည္ လူသားထု တစ္ရပ္
လုံးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ေပးေနသူမ်ား ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္း ရွိလွ်င္ ယုံ
ၾကည္ ခင္း ရွိေၾကာင္း ယေန႔ လူငယ္ထုက
သက္ေသခံေနေၾကာင္းနွင့္

ဆက္လက္ျပီး

ယခု လူငယ္ထုက နယ္အသီးသီးတြင္ ႏႈတ္
အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အက်င့္ အားျဖင့္
လည္းေကာင္း

ဆက္လက္

သက္ေသခံ

မည္ကုိ ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားသည္
လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တေရးနွင့္ ခ်စ္ျခင္း
နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းရွိဖုိ႔ စိတ္အား ထက္သန္
ေနၾကျပီး ၾကဳိးစားလွ်က္ ရွိသည္ကုိ ကၽြနု္ပ္
တုိ႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵ၊ ဝရိယ၊ စိတ္
ဓာတ္၊ ပညာ သည္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရမည့္
နည္းစနစ္တစ္ခု

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ထုိအရာ

မ်ားသည္ လူငယ္ထုတြင္ ရွိသည္ကုိ ယုံ
ၾကည္ ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ နုိင္ငံေတာ္၊
သခင္ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္းကုိ လူငယ္မ်ား
မွ နႈတ္အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အ
က်င့္

ပုံစံအားျဖင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း

ေဖာ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္

နုိင္ငံေတာ္

ျဖစ္

တည္ျခင္းတြင္ ကူညီနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
မေကာင္းေသာ

ပုံသက္ေသျပျခင္းသည္

အင္မတန္ အျပစ္ၾကီးေၾကာင္း သူတစ္ပါးကုိ
မေကာင္းေသာ

ပုံသက္ေသျပေသာ

သူ

သည္ လည္ပင္းကုိ ေက်ာက္တုံးစြဲျပီး ခုန္ခ်
တာက ပုိေကာင္းေၾကာင္း မိမိ ညာဘက္
လက္သည္

အျပစ္သုိ႔

ေရာက္ေစလွ်င္

ထုိလက္ကုိ ျဖတ္ပစ္ေလာ့ ဟူ၍ လည္း
ေကာင္း

ေျပာၾကားထားေၾကာင္း၊

အဆုိး

ျမန္မာနုိင္ငံ ကက္သလစ္ အသင္း
ေတာ္ရွိ လူငယ္မ်ား၏ နွလုံးသားမ်ားသည္
ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၏ အဓိက အရင္းခံ
ျဖစ္ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ အတြက္ ခ်စ္
ျခင္းေမတၱာ မီးလွ်ံမ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလာင္
လွ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္း ေျမာက္
ေၾကာင္း၊ က်င့္ၾကံမႈမရွိေသာ ယုံၾကည္ျခင္း
သည္

အေသျဖစ္သည္ဟု

ခ်ားလ္ဘုိ၏ ၾသဝါဒ အက်ဥ္း
လူငယ္မ်ား ယခုကဲ့သို႔ တစ္စိတ္
တစ္ဝမ္းတည္း အတူလာေရာက္ ၾကျခင္း
သည္

မဂၤလာျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယခုစု႐ံုးျခင္း

သည္ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း
တို႔၏

သက္ေသျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဏာပ

ဆက္လက္ၿပီး

သခင္ဘုရား

မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္း၊ သခင္ဘုရားသည္ လူ
အမ်ား ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္

ခံျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္
အေစခံျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထို
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အသက္တာသည္လည္း ခရစ္
အသက္တာ

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသည္

စစ္မွန္ေသာ

အျပစ္ကင္းေၾကာင္း၊

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကင္းေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္
၏

အလိုေတာ္ကို

ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္

ေၾကာင္း။ အေစခံျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း
ကိုလည္း မွန္ကန္စြာ အနက္ဖြင့္ရန္ လို
ေၾကာင္း မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္း
ျမင့္ျမတ္ျခင္းသည္

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၌

ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္၌ မိမိကိုယ္ကို
အပ္ႏွံထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ပြဲေတာ္ အစီအစဥ္မ်ား

သူတစ္ပါးကုိ ေစခုိင္းျခင္းငွာ ၾကြလာျခင္း

အျခားပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္

မဟုတ္ဘဲ အေစခံရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု
ေျပာထားသည္ နွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ နွီးေနွာ
အဓိက

ဆုိလုိရင္းမွာ

"ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းေသာ ဘုရာသခင္၏
အေစခံ" ဟု ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမွာ ယခု
ပြဲေတာ္ လူငယ္မ်ား၏ အေစခံဘဝ အသက္
တာကုိ လုိက္နာ အတုယူလုိေသာ ဆႏၵကုိ
ျမင္သာေစေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ က်မ္းစာ
ေတာ္ျမတ္ကုိ ေန႔စဥ္ဖတ္ရႈကာ သန္႔ရွင္း
ေသာ

ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏

ျပည့္ဝစြာ

ေနထုိင္ၾကရန္ မွာၾကားလုိေၾကာင္း၊ သခင္
ဘုရား၏ လမ္းစဥ္ကုိ ေလ်ွာက္လွမ္းျခင္း၊
ခရစ္ေတာ္ထံ

ဆုေတာင္ျခင္း၊

ႏႈကပါတ္

တရား ေဟာေျပာျခင္းျဖင့္ အေစခံရန္၊ စိန္
ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား၊ အသေရ ဖ်က္ျခင္း
မ်ားနွင့္ ၾကဳံေတြ႔လွ်င္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္
သင္တုိ႔ကုိ ခ်စ္ေၾကာင္း အမွတ္ရ ရန္နွင့္
စိတ္သေဘာထား ျပည့္ဝစြာ ဝမ္းေျမာက္
ရႊင္လန္းစြာ အေစခံရန္နွင့္ သန္႔ရွင္း စင္
ၾကယ္လွေသာ မယ္ေတာ္ကုိ ကုိးစားလွ်က္
ဘုရားရွင္၏ အလုိေတာ္ကုိ နွိမ့္ခ်ရုိးသားစြာ
အေစခံရန္ မွာၾကားတုိက္တြန္းခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္တြင္

ပြဲေတာ္

အခမ္း

အနား တရားေတာ္ျမတ္ကုိ ကာဒီနယ္ၾကီးမွ
ဦးေဆာင္ျပီး၊

ပုသိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး

နွင့္

ရဟန္းေတာ္မ်ား ျခံရံလွ်က္ ပူေဇာ္ ေပးခဲ့ၾက
သည္။

တည္

သကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရြင္ျခင္းရရွိရန္ အျပစ္မွကင္းဖို႔

အသက္စြန္႔သည့္ နည္းတူ လူသားသည္

ဖလွယ္ပြဲေတာ္၏

အေစ

အနက္ႏွစ္ခုကို ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္ကို

၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံး

ဝင္ တက္ေရာက္သူအသီးသီးနွင့္ ပူးေပါင္း

မစၧားတရားေတြ ေပးေသာ ကာဒီနယ္

မတူေသာ

ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ လူငယ္မ်ားအား သာ
သနာအုပ္စုမ်ားထံသ႔ို အဖြဲ႔လက
ို သ
္ ြားေရာက္
ေနထိုင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား သည္
မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးစံ မ်ား
ႏွင့္ တူညီေသာ ယံုၾကည္အသက္တာကို
မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္

ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾက

မည္

ျဖစ္သည္။
ေဟာၾကား ပို႔ခ်ျခင္းတြင္ ကာဒီ
နယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏

"လူငယ္ႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္း

ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္" ဧရာဝတီတိုင္း ေဒ
သႀကီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မန္းေဂ်ာ္နီ ၏
"လူငယ္ႏွင့္ ပညာေရး" ဖါသာရ္ ေဘာ့ စကို
ဘိုဘို၏ "လူငယ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ" တို႔
ပါဝင္သည္။
ေန႔စဥ္ အခ်ိန္စာရင္းတြင္ လူငယ္
မ်ားအတြက္ အတူတကြ ဆုေတာင္းျခင္း၊
႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို အကမ်ားျဖင့္ တင္
ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ အဖြဲ႔အလိုက္ လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ေခ်ာင္းသာ ကမ္း
ေျခသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊ ပုသိမ္
ၿမိဳ႕ အနီးအနားတြင္ အမိႈက္ ေကာက္ျခင္း
စသည့္ ထူးျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ လူငယ္
မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ အေတြ႕အႀကံဳ
တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ရန္ စီမံထားပါသည္။
Peter Chan Zaw Aung
CBCM-OSC

လႊမ္းမုိးေနေသာ ေလာကကုိ လူငယ္ အ
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

အ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားစုေပါင္းဆုေတာင္းပြဲနွင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲ

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

Youth Voice
ေမး။

By: Peter Chan Zaw Aung

လူငယ္ပြဲေတာ္ တက္ေရာက္ရန္ အလုပ္မွ ထြက္ခဲ့ရသူ

ေတာ့ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္တာရွိတယ္။

။ညီမရဲ့အမည္နဲ႔ ညီမ ဘယ္ သာ

သနာက

လာတယ္ဆုိတာရယ္၊

တစ္ခ်ဳိ႔ေနရာက်ေတာ့ ဒီအတုိင္း စြန္႔

ဒီ

ပစ္ၾကတာရွိတယ္။ ညီမတုိ႔က အဲ့ဒါကုိ

ပြဲေတာ္ကုိ ဘယ္လုိ တက္ျဖစ္လဲ ဆုိ

ကုိယ့္ရပ္ရြာ ေဒသကုိ ေရာက္သြားခဲ့

တာရယ္ ေျပာျပေပးပါအုံး။
ေျဖ။		

ရင္လည္း

လုိ႔

ညီမတုိ႔ကေတာ့ ေတာင္ၾကီး သာသနာ

ေမး။

ကေန လာခဲ့တာပါရွင့္။ ညီမ ဒီပြဲေတာ္

ေျဖ။		

သုံးႏွစ္မွ တစ္ၾကိမ္ဆုိေတာ့ ဒီအၾကိမ္

မခရစ္စတင္း ပန္းျဖဴျဖဴေဇာ္ (ေတာင္ၾကီးသာသနာ)

ပြဲေတာ္ကုိ တက္ျဖစ္ေအာင္ တက္တာ
ေပါ့။ ျပီးေတာ့ ဒါမ်ဳိး လူငယ္ အမ်ား

။Days in Parish အစီအစဥ္မွာ

ဘယ္ေနရာကုိ သြားခဲ့ရလဲ။ အဲ့ဒီမွာ
ညီမရခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကဳံေလး ေျပာျပ
ပါအုံး။
ေျဖ။ ။Days in Parish အစီအစဥ္မွာ ဟသၤာ

တ ျမဳိ႕နယ္ သဲျဖဴ သာသနာစီရင္စု၊

နားမလည္ဘူးရွင့္။ သူတုိ႔က်ေတာ့ သူ

ေပါက္ကုန္း ေက်းရြာပါရွင့္။ အဲ့မွာ ရခဲ့

တုိ႔ ေဒသအလုိက္ စကားေျပာတယ္။

တဲ့ အေတြ႔အၾကဳံဆုိရင္ သူတုိ႔ရဲ့ သူစိမ္း

ညီမတုိ႔ကလည္း ညီမတုိ႔ေဒသအလုိက္

အေပၚမွာ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ဆက္ဆံ

စကားေျပာေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္

တာဟာ ညီမအတြက္ေတာ့ ထူးျခားတဲ့

ေယာက္က သိပ္ျပီး မေျပာတတ္ဘူး။

အရာ တစ္ခုပါရွင့္။ သူတုိ႔ဆီမွာ ဘာ

သူတုိ႔နဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခ်ိန္ သဘာဝ

သာ စကားကလည္း သူတုိ႔နဲ႔ သြား

ပတ္ဝန္းက်င္

ေျပာရင္လည္း ညီမတုိ႔အေနနဲ့ သိပ္ျပီး

အမႈိက္ကုိ

ဆိန္းဟွီ

ဦးေဆာင္၍

တရားေတာ္ျမတ္

ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ တရားေတာ္ျမတ္ အ
ျပီးတြင္ သာသနာ အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား
သည္ ၄င္းတုိ႔သြားေရာက္ တည္းခုိ လည္
ပတ္ၾကမည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ စီစဥ္ထား သည့္
ကားမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

သာသနာ အသီးသီးမွ လူငယ္ ၆၁ ေယာက္
သာသနာ

စီရင္စုရွိ

"ကုန္း" ရြာ မ်ားသုိ႔ ကားမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြဲခဲ့ၾက
သည္။ ပုသိမ္-ရန္ကုန္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္
တစ္နာရီ ခြဲခန္႔ ကားစီးျပီးေနာက္ နံနက္

ကုန္းရြာမွ

စက္ေလွမ်ားျဖင့္

ဒီကုိလာဖုိ႔ ခြင့္ရက္ရွည္ ယူရပါ တယ္
ရွင့္။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္က ရက္ရွည္မရဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ညီမအလုပ္က တစ္ခါတည္း
ထြက္ခဲ့ရပါတယ္ရွင့္။
ေမး။

။အလုပ္က ဘာအလုပ္လဲ။ ဘယ္

မွာ လုပ္ခဲ့တာလဲ ခင္ဗ်။
ေျဖ။ ။ အေရာင္းအဝယ္ပါပဲရွင့္။ အေရာင္း
အဝယ္ ေအ့ဂ်င့္တစ္ခုပါပဲ။

ဆက္လက္

ထြက္ခြာၾကရာ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ အၾကာတြင္
"ေမရီကုန္း" ရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေလွ
ဆိပ္တြင္ တူညီဝတ္စုံမ်ား ဝတ္ဆင္ထား
ေသာ သက္ေထြးလူငယ္ ၄၀ ခန္႔နွင့္ အသ

လူငယ္မ်ားကုိ ဆီးၾကဳိ နႈတ္ဆက္ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေက်းရြာ ဘုရားေက်ာင္း (စိန္႔
ေမရီ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း) မယ္ေတာ္ဂူ ရင္
ျပင္တြင္ လူငယ္မ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းစီ မိတ္
ဆက္ခဲ့ကာ ကေလး သူငယ္မ်ားမွ အက
မ်ားျဖင့္ ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကသည္။

မိသားစုမ်ားနွင့္သြားေရာက္ေနထုိင္ျခင္း

ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိမွ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ၁ နာရီ

ထုိ႔ေနာက္ လူငယ္ တစ္ေယာက္

ဆက္လက္

က်

မပ်က္ခုိင္းေစခ်င္ဘူး။ ညီမက က်ေတာ့

ခုိၾကမည့္ လူငယ္ ၃၁ ေယာက္သည္ ေရြး

၁၀နာရီခြဲခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေလွဆိပ္သုိ႔ ေရာက္
ခန္႔

တစ္ခ်ဳိ႔ေနရာေတြမွာ

လာခဲ့ရပါတယ္။ သူေဌးက အလုပ္ကုိ

အရြယ္မ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၆၀ ခန္႔သည္

မနက္ ၈ နာရီခြဲခန္႔ အခ်ိန္တြင္
"ေရြးကုန္း"

အေၾကာင္းသိရတယ္။

။ညီမ ဒီကုိလာဖုိ႔ အလုပ္ထြက္ျပီး

က္ ၅၀ ခန္႔ေက်းရြာလူၾကီးမ်ား၊ လူလတ္ပုိင္း

"ကုန္း" ရြာမ်ားသုိ႔

သည္

ညီမ

႐ိုးသားသူမ်ားႏွင့္ ႐ိုးစင္းစြာ

ဧျပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ မနက္ ၆နာရီခြဲ
အခ်ိန္တြင္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဂၽြန္ မန္း

လာဖုိ႔

ရွိခဲ့လဲ။

ပြဲေတာ္မ်ဳိး တစ္ခါမွ မတက္ဖူး ခဲ့ဘူး။

ေမး။

။ဒီသင္တန္းကုိ

အတြက္ ဘယ္လုိမ်ဳိး အခက္အခဲေတြ

ကုိ လာတက္ရတာကေတာ့ ညီမ ဒါမ်ဳိး

လုိခ်င္လုိ႔ပါရွင့္။

ဘယ္လုိ

ေဝငွခ်င္ပါတယ္။

ေခၚပါတယ္ရွင့္။

ၾကီးနဲ႕ ပြဲေတာ္မွာ အေတြ႔အၾကဳံ လည္း

အမႈုိက္ေတြကုိ

စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ၾကမလဲ ဆုိတာကုိ

။ညီမနာမည္ကေတာ့ ခရစ္စတင္း

ပန္းျဖဴျဖဴေဇာ္

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ထြက္ခြဲခဲ့ရာ

ေနလည္

မြန္းတည့္ လုခ်ိန္တြင္ ကန္းၾကီးေထာင့္ျမဳိ႔
နယ္တြင္တည္ရွိသည့္ "ေရြးကုန္း" သာသ
နာအုပ္စုသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ၾကသည္။
ေလွဆိပ္တြင္ ေက်းရြာ လူၾကီးမ်ား
နွင့္ လူငယ္မ်ား လာေရာက္ ၾကဳိဆုိ ခဲ့ၾကျပီး
ေန႔လည္စာျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့သည္။ ထုိ႔
ေနာက္ လူငယ္ ၁၄ ေယာက္မွ အပ က်န္
လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ တည္းခုိၾကမည့္
"ကံကုန္း၊ ေမရီကုန္း၊ ကၽြန္းကုန္း" ရြာမ်ားသုိ႔

ျခင္းစီကုိ လည္းေကာင္း နွစ္ေယာက္ တစ္
တြဲစီ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ တည္းခုိ

မေျပလွေသာ ေမရီကုန္း ေက်းရြာမ်ဳိးတြင္

လည္းေကာင္း၊ အဖုိးၾကီးမ်ားသည္ အခမ္း

ယခုကဲ့သုိ႔ ထည္ဝါလွေသာ အထက္တန္း

အနားတက္ ပုဆုိးအက်ီ္မ်ားကုိ သပ္သပ္

ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျမင္ရသည္မွာ အ

ရပ္ရပ္

ျမင္ကုိ

ရြာခံ ကာလသားမ်ားနွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား

လွည့္စားသကဲ့သုိ႔

ေလာက္ေအာင္

မယုံၾကည္နုိင္

ရွိေနသည္။

ေမရီကုန္း

သည္

ဝတ္ဆင္၍

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ရုိးရာကရင္ဝတ္စုံမ်ားကုိ

လည္း

ေက်းရြာသည္ ရြာလုံးကၽြတ္နီးပါး ကက္သ

ေကာင္း အသီးသီး ဝတ္ဆင္က်၍ ေမရီကုန္း

လစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ေနထုိင္ၾကျပီး အိမ္ေျခ

ရြာသုိ႔ လာေနၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ေမရီ

၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ေမရီ

ကုန္းရြာ စာသင္ေက်ာင္း အေဆာက္အဦး

ကုန္း ေက်းရြာ၏ လယ္ကြက္ နွစ္ကြက္စာ

ေရွ႕က

တာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။

အကြာတြင္ ကၽြန္းကုန္းရြာ တည္ရွိသည္။

ျဖစ္သည္။

ေမ့မရတဲ့ ညတစ္ည
(၂၄ ရက္ေန႔ည၊ ေမရီကုန္းရြာ)

မ်ား ေနထုိင္ၾကသည့္ ေက်းရြာပင္ျဖစ္သည္။

သားမ်ားသည္

ညေန

ေနဝင္

ၾကေသာ "၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံး

RC

အခ်ိန္တြင္ လယ္ကြက္မ်ားအၾကား ေဖာက္

ဆုိင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ား နွီးေနွာ

ရမည့္ ေနအိမ္မွ ဘာသာဝင္မ်ားမွ လာ
ေရာက္ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္မ်ား
သည္ "ေမရီကုန္း" ေက်းရြာ ဘာသာဝင္
မိသားစုမ်ားနွင့္ ရင္းနွီး ကၽြမ္းဝင္စြာ တစ္ည

ခမ္းနား

စက္ေလွမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေထာ္

၄င္းရြာသည္လည္း ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္

ထည္ဝါလွေသာ

၆နာရီခြဲခန္႔

ဆည္းဆာ

စတိတ္စင္ၾကီးသုိ႔
ေမရီကုန္းရြာနွင့္
၄င္းတုိ႔ထံ

လာၾကျခင္း
ကၽြန္းကုန္းရြာ
လာေရာက္ခဲ့

လာဂ်ီမ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္

နွစ္ထပ္

ၾကီးက်ယ္

လုပ္ထားေသာ ရြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္

ဖလွယ္ပြဲနွင့္ စုေပါင္း ဆုေတာင္းပြဲ" မွ လူ

လက္ ထြက္ခြါခဲ့ၾကသည္။

ေသာ စတိတ္စင္ကုိ ျပင္ဆင္ထားသည္။

လမ္းမ ထက္တြင္ ကၽြန္းကုန္း ေက်းရြာမွ အ

ငယ္

"ေရာင္ေသြးညီ တူညီဝတ္စုံမ်ားျဖင့္
ေမရီကုန္းရြာမွ သက္ေထြးလူငယ္မ်ား"

ထုိအေဆာင္ၾကီးသည္ ေက်းရြာ အထက္

သက္ ၆၀ ခန္႔ အမယ္ၾကီးမ်ားသည္ ၄င္း

သက္ေထြးလူငယ္မ်ားျဖင့္ ကျပ ဧည့္ခံၾကဳိ

တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းေဆာင္ ၃ခုအနက္မွ

တုိ႔၏ ေျမးမ်ား (ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည္

ဆုိမႈျဖင့္ အားမရေသးဘဲ ညပုိင္းတြင္ ၾကဳိ

တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ျမဳိျပနွင့္ အလွမ္း

သုိ႔ေသာ္ စာေရးသူက ၄င္းတုိ႔၏ ေျမးငယ္

ဆုိဂုဏ္ျပဳပြဲ ထပ္မံက်င္းပ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေဝးျပီး

မ်ားဟု ယူဆမိသည္) လက္ကုိ ဆြဲ၍ ေသာ္

"ေမရီကုန္းရြာ နွင့္ ကၽြန္းကုန္းရြာ" သုိ႔တည္း

ေဆာင္ၾကီးေရွ႕တြင္

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

အဆင္

ေမာင္မယ္မ်ားကုိ

ေန႔ခင္းဘက္က

စာမ်က္ႏွာ ၂၂ သို႔
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ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

"ကၽြႏ္ုပ္လည္း သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိပါတယ္" ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သတင္းစကားဆို
ကိုလံဘီယာတြင္က်င္းပေနေသာ
ကမၻာတဝွမ္းမွ

ခရစ္ယာန္မ်ား

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ပါဝင္ တက္

ညီလာခံ

ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္း

(Global Christian Forum) က်င္းပေနၾက

တည္းရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုညီလာခံသည္ ခ

ေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအသီးသီးမွ ကိုယ္

ရစ္ေတာ္သခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဆုေတာင္း

စား လွယမ
္ ်ားထံ သတင္းစကားေပးပိခ
႔ု သ
ဲ့ ည္

ခဲ့သည့္ ညီညြတ္ျခင္းအတြက္ အနယ္နယ္

၅ ရက္ၾကာက်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ
ညီလာခံကို

"အျပန္အလွန္

ခ်စ္ေမတၱာကို

ထားရွိေသာ

ရွင္သန္ေစၾကေလာ့"

ဟု

အရပ္ရပ္မွ

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကဲ့သို႔

အတူစု႐ံုးလာျခင္းသည္
ေသာ

အေကာင္း

ဆံုး

ေက်းဇူးေတာ္အခ်ိန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း

ေခါင္းစည္းတပ္ထားၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ားစည္း

ႏွင့္ ညီလာခံ တစ္ဦးစီႏွင့္ အသင္းေတာ္

လံုးညီညြတ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္

တိုင္း၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ပြင့္လင္းေလးစား

သည္။ ထိုညီလာခံသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး

မႈျဖင့္ မွ်ေဝသည့္ အခ်ိန္ အခါ ျဖစ္ေစရန္

ခရစ္ယာန္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ေကာ္မရွင္

ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း

ကိုယ္စား ဖါသာရ္ ဂုန္းမက္ဇ္ တက္ေရာက္

ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယခုကမၻာႀကီးသည္ ေလးစား

ၿပီး

ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ လူ႕ဂုဏ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏

သဝဏ္လႊာကို

ဖတ္ၾကားေပးခဲ့သည္။

သတင္းစကား

သိကၡာကို အေျခအေနတိုင္းတြင္ ကာကြယ္

ေပးႏို္င္ေသာ စည္းလံုး ညီညြတ္ျခင္းကို အ

ေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္သည္။

လြန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ညီလာခံ

Ref: Vatican Radio

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သူ႔ပြဲေန႔တြင္ အိမ္ေျခမဲ့ ၃၀၀၀ ေက်ာ္အား ေရခဲမုန္႔ေကၽြးခဲ့
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ နာ
မည္ရင္းမွာ ေဟာ္ဟဲ မာရီယို ဘေရေဂါလီ
ယို ျဖစ္သည္။ ေဆး ေၾကာျခင္း နာမည္မွာ
ေဟာ္ဟဲ ျဖစ္ၿပီး ထို အမည္မွာ အဂၤလိပ္
ေဂ်ာ့ဂ်္ အမည္ကို စပိန္ဘာသာစကားျဖင့္
ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
ဧၿပီလ၂၃ ရက္ေန႔သည္ စိန္ေဂ်ာ့
ဂ်္၏ ပြဲေန႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္း
ႀကီး၏ ပြဲေန႔ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပြဲ
ေန႔တိုင္း ဗာတီကန္အတြက္ ႐ံုးပိတ္ရက္
ျဖစ္သည္။
သူ၏ ပြဲေန႔ ႏွင့္ ေမြးေန႔မ်ားတြင္
ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္
လုပ္ေပးေလ့ရွိသည့္အတိုင္း
အိမ္ေျခမဲ့သူမ်ားအား

ထူးထူးျခားျခား
ယခုနွစ္တြင္

ေရခဲမုန္႔

စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ကက္သလစ္
ဂ႐ုဏာ အသင္းက တာဝန္ယူခဲ့သည္။
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္

ေရခဲမုန္႔

အျပင္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ဆပ္ကပ္ပြဲျဖင့္
ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊

ေတာင္ေပၚေဒသတစ္ခုသို႔

ေပ်ာ္ပြဲစား ေခၚသြားျခင္း။ ပီဇာျဖင့္ ေန႔လည္
စာ ဧည့္ခံျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိ
သည္။ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီသည္ ေရာမၿမိဳ႕တြင္
အပူခ်ိန္ အလြန္ျမင့္မားမည္ ျဖစ္သည္ အ
တြက္ ေနစရာမရွိသူမ်ားအား ေတာင္ေပၚ
ေဒသတစ္ခုသို႔ ခရီးထြက္ စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္
ဟု

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား

မီဒီယာမ်ား

တြင္

ေရးသားေဖၚျပထားၾကသည္။
Ref: CNA

ေကၽြးရန္

၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးေန႔ - ေမလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၈
အမွန္တရားသည္ သင္တို႔ကို လြတ္လပ္ေစလိမ့္မည္ (ေယာဟန္ ၈း၃၂)
သတင္းမွားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတင္းေထာက္လုပ္ငန္း
"ဆက္သြယ္ေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔

လူသားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ ခ်မွတ္
ထားေသာ စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု
ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးအားျဖင့္ လူတို႔သည္
မိတ္သဟာဖြဲ႕ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္
ေရး အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မွန္ကန္ျခင္း၊
ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင့္ လွပျခင္းတို႔ကို အခ်င္း
ခ်င္း မွ်ေဝႏိုင္ၾကသည္။" ဤစကားလံုးမ်ား
ျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က သူ၏
သဝဏ္လႊာကို စတင္ထားသည္။
သို႔ေသာ္ အမွန္တရားကို လွည့္ႏိုင္
စြမ္းတို႔သည္လည္း လူသမိုင္းအစကပင္ ရွိ
ခဲ့သည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာ အျဖစ္ရွိေနသည္။
ဘုရားသခင္၏ စီမံကိန္းအေပၚ သစၥာတည္
ၾကည္ၾကေသာအခါ

ဆက္သြယ္ေရးသည္

အမွန္တရားႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တာ
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ဝန္သိစိတ္ျဖင့္

ရွာေဖြျခင္

ထိေရာက္စြာ

ထုတ္ေဖၚျပသျခင္း ျဖစ္သည္။
လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္

ကို ဟန္႔တားရန္ ႏွင့္ သတင္း လုပ္ငန္း၏

ထို ၾ ကာ င့္ ပု ပ္ ရ ဟ န္း မ င္း ႀ ကီး က

ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္း ျမႇင့္တင္ရန္ သူ၏

အမွန္တရားသည္ သင္တို႔ကို လြတ္လပ္ေစ

သဝဏ္လႊာကို

မည္ ဟူေသာ က်မ္းပိုဒ္ကို ကိုးကားကာ

ထုတ္ျပန္ရေၾကာင္း

ပုပ္

ေနေသာ မ်က္ေမာက္ကာလသည္ ဒစ္ဂ်စ္

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က နိဒါန္းပ်ိဳး ေရး

သတင္းမွားမ်ားကို

တယ္ စနစ္မ်ား ထြန္းကားလာျခင္းႏွင့္အတူ

သားထားသည္။

ေဆာ္ထားသည္။

တိုက္ဖ်က္ၾကရန္

ႏႈိး

သတင္း အမွားမ်ားလည္း ျပန္႔ႏွံ႔လာသည္

သတင္းမွားမ်ားသည္ မဟုတ္မမွန္

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ သတင္း လုပ္

ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္

ေသာ အေၾကာင္းအရာအေပၚ အေျခခံျခင္း၊

ငန္းသည္ လူသားမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကိး ဆဌမေျမာက္ ေပါလူး က

တဝက္တပ်က္ အမွန္ကို ယူကာ ထင္ေရာင္

ေဖၚေဆာင္ေရးကို ေရွး႐ႈၾကရန္ တိုက္တြန္း

ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာ အျဖစ္

ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ၿပီး လူ

သည္။ ထိုသို႔ဆိုရာတြင္ ျပႆနာမ်ားကို မရွိ

" အမွန္တရားအား အေစခံေနေသာ လူထု

မ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္

သလိုထားရန္မဟုတ္ သို႔ေသာ္ သတင္းေရး

ဆက္သြယ္ေရး" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့

ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။

သားရာတြင္ မဟုတ္မမွန္သည္မ်ားကို မေရး

ဖူးသည္။ ထိုနည္းအတိုင္းပင္ အသင္းေတာ္

သတင္းမွားမ်ားေၾကာင့္

သည္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ အမွန္တရားကို

အၾကား ေသာကစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ဝမ္းနည္း

ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ျဖစ္သည္။

ေလးစားၾကရန္ အစဥ္သြန္သင္ခဲ့သည္။ ဤ

စိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္ စသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား

သူ၏ သဝဏ္လႊာကို ရဟန္းမင္း

လမ္းစဥ္ကို လိုက္လ်က္ ယခုႏွစ္တြင္ သ

ျဖစ္ေပၚေစကာ လူထု မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား

ႀကီးက သူကိုယ္တိုင္ စပ္ဆိုထားေသာ ဆု

တင္းမွားမ်ား အလြယ္တကူ ျပန္႔ႏွံ႕ေနျခင္း

ဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္း ေမတၱာျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားသည္။

လူမ်ား

ရန္၊

စိတ္ေသာကျဖစ္ေစေသာ

သတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္ နားေညာင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္
ေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား

မည္၊ ဝိုင္းဝန္း က်ိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမည္။

ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးတို႔ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔

ကိုရီးယားရွိ ကက္သလစ္မ်ားအား ဤရည္

တြင္ သမိုင္းဝင္ သေဘာတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရြယ္ခ်က္အတြက္ ညစဥ္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္

လက္မွတ္ ထိုးၿပီးေနာက္ ဤအရာသည္

စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကရန္ ႏိႈး

ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆုေတာင္းသံကို

ေဆာ္ထားသည္။

နားေညာင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကက္သလစ္

ဤသေဘာတူညီခ်က္သည္ ကိုရီး

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဆိုခဲ့သည္။

ယားႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ သာမက ကမၻာ

၁၉၅၃ ခုႏွစ္ကပင္ႏွစ္ႏိုင္ငံကြဲခဲ့ၿပီး

တဝွမ္းလံုး အတြက္ပါ အလြန္ ေက်နပ္ အား

ရန္သူမ်ားသဖြယ္ ေနခဲ့ရာမွ ႏွစ္ဖက္ေခါင္း

ရစရာ ေကာင္းေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္တို႔သည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ သ

ထိပ္သီး ေတြ႕ဆံုျခင္း မတိုင္မွီ ပုပ္

မိုင္းဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ဤေတြ႕ဆံုျခင္း

ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ သေဘာတူညီခ်က္

ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကို 'ပန္မြန္း

မ်ားခ်ၽမွတ္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဧၿပီ

ဂ်ဳမ္း' ေၾကျငာခ်က္ ဟု အမည္တြင္ေစခဲ့
သည္။

ထိုေၾကျငာခ်က္တြင္

ကၽြန္းဆြယ္ေပၚတြင္ စစ္ပြဲမ်ားမရွိေစရေတာ့
ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ အသစ္ေသာ
ကာလကို စတင္ၾကပါၿပီ" ေရးထိုးခဲ့သည္။
ထိုေၾကျငာစာတမ္းတြင္

ကိုးရီးယားကၽြန္း

ဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းမဲ့ဇံု အျဖစ္
သတ္မွတ္ႏိုင္သည္အထိ

ပူးေပါင္း

လုပ္

ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
"ကိုရီးယား

ကၽြန္းဆြယ္ေပၚတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္
လည္

လ ၂၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း

"ကိုရီးယား

ေပါင္းစည္းေရးအတြက္

ျပဳလုပ္ခဲ့

ေသာ ပန္မြန္းဂ်ဳမ္း ေၾကျငာစာတမ္းသည္

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ေခတ္သစ္ကို ေဖၚ

လည္ေပါင္းစည္းေရး

ေဆာင္ေပးမည့္ သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။

ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အသီးအပြင့္ဟု ေခၚဆို

ဤ ေျမအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း သတင္း

ႏိုင္သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ကိုရီး

ေကာင္း ျဖစ္သည္။

ယား

ကက္သလစ္

ေကာ္မရွင္၏

စြမ္း

အသင္းေတာ္သည္

ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ အေန

ကၽြန္းဆြယ္ေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဆု

ႏွင့္ အဆက္မျပတ္က်ိဳးပန္းခဲ့ ေသာ လုပ္

ေတာင္းခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ ဂၽြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔

ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားအား

ကို ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္

ဘုရားသခင္၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ကိုး

မွတ္က်င္းပခဲ့သည္။

ရီးယားႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏

ထိပ္သီး

ေဆြးေႏြးပြဲ

ကိုရီးယားကက္သလစ္

အသင္း

သည္ ကိုရီးယား ကက္သလစ္ အသင္း

ေတာ္အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေတာ္၏ တစိုက္မတ္မတ္ အားထုတ္မႈ ျပန္

ၿပီးသည္အထိ ဆက္လက္ ဆုေတာင္းေန

ႀကီးက ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးအား ခ်ီးမြမ္း
စကား ဆိုခဲ့ၿပီး ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား
ကင္းရွင္းသြားသည္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚ
ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ဆုေတာင္းေပးေနပါမည္
ဟု မိန္႔မားခဲံသည္။
ႏိုင္ငံ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း

ဤသေဘာတူညီခ်က္အတြက္
ေခါင္းေဆာင္
သည္။

ကိုရီးယား

ခ်ီးမြမ္းစကားမ်ား

ဆိုခဲ့ၾက

သေဘာတူညီခ်က္သည္

အခ်ိန္

မေရြး ပ်က္သြားႏိုင္သည္ဟု အဆိုးျမင္သူ
မ်ားလည္း ရွိသည္။
Ref: CNA, Vatican Media

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ေၾကးစားမ်ား ရွိေနဟု

အာဖရိက ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္

ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားဆရာေတာ္မ်ားဆို

ဥေရာပ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ဆံု

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုက္ဂ်ီးရီး
ယားႏိုင္ငံ

ဘယ္ႏု

ျပည္နယ္ရွိ

အစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရးစနစ္သည္ ယို

ဘုရား

ယြင္းပ်က္စီးေနၿပီး မည္သည့္ အကူအညီမွ်

ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းအား ေသနတ္ မ်ားက

မေပးႏိုင္ေတာ့ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကိုယ္

ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါးအပါအဝင္

စား ဆရာေတာ္ အာဗင္ညိဳက ေျပာခဲ့သည္။

၁၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္

"ကမၻာႀကီးက နားကန္းေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔

ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္၌ ၇၂ ဦးေသခဲ့ရေသာ

အသံကို မၾကားဘူး။ ဒါမ်ိဳးက ရဝမ္ဒါမွာ ျဖစ္

ပစ္ခတ္မႈအၿပီး အဆိုးဝါးဆံုး ျပန္ျဖစ္ျခင္း

ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဂ်ာမဏီလိုႏိုင္ငံမွာလည္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီး

ျဖစ္သည္။

ၿပီ။ ကမၻာႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို နားမ

ကက္ သ လစ္ ဆ ရာေတာ္ ႀ ကိး မ်ား

ေထာင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကီးအက်ယ္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထိုပစ္ခတ္မႈသည္ လက္နက္

ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ယာန္

ကိုင္မ်ားအတြင္ ေၾကးစားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း

ေတြဆိုတာ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္သူေတြပါ၊

ဖက္မႈမ်ား ထိုးေဖါက္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇြဲမေလွ်ာ့ပါ ဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္

ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုတိုသည္။

ခ်က္နဲ႔

သိ႔ေ
ု သာ္ ထိပ
ု စ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ္
လည္း မည္သူမွ် အေရးယူ ခံရျခင္း မရွိသလို
တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းျဖင္းမ်ိဳးလည္း မရွိေပ။

အသက္ရွင္ေနၾကမွာ

ဆရာေတာ္

အာဗင္ညိဳက

ပါ"

ဟု

ဆက္ေျပာခဲ့

သည္။
Ref: Vatican media

အာဖရိကကက္သလစ္

ဆရာ

မ်ားအေပၚပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။

ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္

ထိုသို႔ဆိုေသာ္ အဆိုးခ်ည္းသာ ရွိ

ဥေရာပ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕

သာည္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား အၾကား

တို႔သည္ ဧၿပီလ ၁၂ မွ ၁၅ ရက္အထိ ေပၚ

စည္းလံုးျခင္း၊

တူဂီႏိုင္ငံ ဖါတီမာတြင္ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့

သည့္ အေကာင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

စ

ၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကအခ်က္

သို႔ေသာ္ ေလာဘ၏ အျပစ္ေၾကာင့္

မွာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ၄င္း၏ အ

မေကာင္းမႈမ်ားစြာဝင္လာသည္။ လက္နက္

က်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုေတြ႕ဆံု ေဆြး

ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား

ေႏြးျခင္း အၿပီးတြင္ ေၾကျငာစာတမ္း တစ္

တိုးပြါးလာျခင္းတို႔သည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး

ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရွင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ အေန

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ အ

ႏွင့္ လူသား၏ အသက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊

လြန္ ႀကီးမားေသာ စြမ္းအားရွိၿပီး လူ႕အဖြဲ႕

သဘာဝပတ္ ဝန္က်င္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းခံကမၻာကို

စည္းတစ္ခုလံုးအေပၚ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊

ေလးစားၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ႏို္င္ငံေရး၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

အျပန္အလွန္ကူညီျခင္း

Ref: Vatican media
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ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္းဦးဝင္းျမင့္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ျဖစ္လာ
သမၼတသက္တမ္း နွစ္နွစ္မျပည့္မီ နုိင္ငံေတာ္

နက္တည္ၾကည္စြာထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိ

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ႏႈတ္ထြက္အနားယူခဲ့

ျပဳခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိး

၄င္း၏ ဦးစားေပး႑သုံးခုအေနျဖင့္(၁) တရားဥပ

သားဒီမုိကေရစီအစုိးရအဖြဲ႔တြင္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ နွစ္

ေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သမ
ူ ်ားရဲ႕ လူမ-ႈ စီးပြားဘဝတိုးတက္ျမင္မ
့ ား

နွစ္နီးပါးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္

ေရး၊(၂) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္း

ေက်ာ္သည္ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ရာထူးတာဝန္မ်ားမွ ႏႈတ္

ခ်မ္းေရး၊(၃)

ထြက္အနားယူခဲ့သည္။

ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအ

သမၼတရာထူးမွ

ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတုိ႕ကုိအစြမ္းကုန္

ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍
သမၼတျဖစ္ေရး

အခက္အခဲ

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္

ေၾကာင့္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ၆ လခန္႔တာဝန္ယူရန္

စဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္

သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းစီစဥ္ၿပီးမွ

●ျပည္သူ၊

သာ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သမၼတႏႈတ္ထြက္မႈနွင့္ပတ္သက္ၿပီး

MIZZIMA

TV

ျပည္သားမ်ားနဲ႔

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊

ပုံေသကားခ်ပ္ အေလ့အထေတြအားလုံးကို ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေပးၾကရန္ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင့္ နုိင္ငံေတာ္

●ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

သမၼသစ္ျဖစ္လာ

ေၾကာင့္

နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏႈတ္ထြက္အနား

၁၉၉၀

(၃)ႀကိမ္တုိင္တုိင္

ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ဧရာဝတီတုိင္းဓနုျဖဴၿမဳိ႕မဲဆႏၵ

ယူသည့္ ထုိေန႔ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

နယ္မွ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၂ၾကား

ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သူ

ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ

ဦးဝင္းျမင့္လည္း

၄င္း၏ရာထူးမွာ

နုိင္ငံေတာ္သမၼတေနရာ

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္

အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့

ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕

အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။
●ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့တရားစီရင္ေရးကိုတည့္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။
●အဂတိလိုက္စားမႈကိုပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္။
●လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို

ျမႇင့္တင္ကာ

အတြက္ ဒုတိယသမၼအျဖစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြမဲ

ကြယ္ ရပါလိမ့္မယ္။

ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ျပည္ေတာင္စုျမန္မာ

ဆႏၵနယ္မွ

နုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

●မူးယစ္ေဆးဝါးကိုပိုမိုႏွိမ္နင္းရပါလိမ့္မယ္။

အတြင္းမဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ဒုတိယသမၼတ သုံးဦးအနက္
ဦးဝင္ျမင့္သည္ ေထာက္ခံမဲ ၄၀၃ မဲျဖင့္ မဲအမ်ားဆုံးရရွိကာ
နုိင္ငံေတာ္သမၼသစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒
အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္
ျပတ္သားစြာ

ေျပာဆုိ

ထိန္းေၾကာင္းခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ
အႏုိင္ရၿပီးေနာက္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ သုံး

ရာတြင္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ

သမၼတသစ္၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးျဖင့္

ၾကည္၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ သမၼတသစ္

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းခဲ့သည့္ နုိင္

ဦးဝင္းျမင့္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၁၀ ဦးေျမွာက္သမၼတျဖစ္လာ

ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊

ၿပီးသမၼတျဖစ္အခ်ိန္ အသက္ ၆၇ နွစ္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ဓနုျဖဴၿမဳိ႕နယ္၊

ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္

၁၉၅၁ခုနွစ္

နုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
ရန္ကုန္ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသုိလ္မွ B.SC(GEOLOGY),
H.G.P, R.L ဘြဲ႔မ်ားရရွိခဲ့ၿပီးအထက္တန္းေရွ႕ေန၊ တရား
လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန(ဓနုျဖဴၿမဳိ႕နယ္)
NLD

၏

အျဖစ္

ဓနုျဖဴၿမဳိ႕နယ္စည္းရုံးေရးမွဴး၊

လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး
ဗဟုိအလုပ္အမႈ

ေဆာင္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက နုိင္ငံေရးနယ္ပယ္
တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုနွစ္အေရးေတာ္ပုံတြင္
တက္ၾကြစြာပါဝင္ခဲ့ျခင္းနွင့္

ျပည္သူ႕

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးရဲ႕ ပုံစံက်ေနတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ၊

က

ေမးျမန္းရာတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီးလစ္လပ္ေနသည့္

ႀကဳိးစားေျဖရွင္း

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိျပဳခဲ့သည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္၏ ဇနီးျဖစ္သူေဒၚစုစုလြင္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္

အျခားနုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

●ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားအေလအလြင့္

ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္

စီမံခန္႔ခြဲရပါလိမ့္မယ္။
●ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္
ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရွိေရးတို႔ကိုဥပေဒနဲ႔အ
ညီေဆာင္႐ြက္ရပါလိမ့္မယ္။
●ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္
ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ဘဝ သာယာစိုေျပေရး၊ ေက်ာင္း
သားလူငယ္မ်ားအဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး
စသည္တို႔ကိုေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

နုိင္ငံေတာ္သမၼတအသစ္၏ ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္း
နုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ မတ္လ
၃၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္းဒုတိယသမၼ
မ်ားနွင့္အတူ က်မ္းသစၥာျပဳခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းကုိေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။

ထုိအခ်က္မ်ားအျပင္ ျပည္သူမ်ား၏နား၊ မ်က္ေစ့
မ်ားျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာအခန္းက႑ကို အေလးအ
နက္ထားၾကရန္နွင့္ ၄င္းအေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိလႈိက္
စားေ နေ သာ အ ဂ တိ လို က္ စား မႈ ကုိ တုိ က္ ဖ် က္ ၿ ပီး စာ ရိ တၱ
မ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္

သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ နုိင္ငံေတာ္

ေၾကာင္း ၄င္း၏ ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့

အတုိင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရ

သည္။

စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိယုံၾကည္စြာ ေထာက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေက်း

			

ဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၄င္း၏သမၼတတာဝန္ကုိ ေလး
လွစ္ ေပးခဲ့သည္။

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊ CBCM

စာမ်က္ႏွာ ၁၉ မွ အဆက္

ကၽြန္းကုန္းရြာ နွစ္ရြာသည္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား

ညေန ၇ နာရီ ထုိးသည္နွင့္ ၄င္းစတိတ္

ဆူဆူညံညံျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လူ

စင္ေပၚရွိ ေဆာင္းေဘာက္ၾကီးမ်ားမွ လူငယ္

ငယ္ပြဲေတာ္မွ လာေရာက္ ေသာ လူငယ္မ်ား

သည္ တုုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ၏ ရုိးရာဝတ္စုံ

ေကာင္းကင္ျပင္တြင္ ထုိေနရာမွ အသံသည္

သီခ်င္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ေလျပီ။ စတိတ္စင္

နွင့္အတူ ရြာခံအိမ္ရွင္မ်ား၊ ေက်းရြာ ေဘာ

မ်ားျဖင့္ ဝတ္ဆင္ကာ တုိင္းရင္းသားခ်စ္ၾက

က်ယ္ေလာင္လသည္။ ကေလး၊လူငယ္၊ အ

တစ္ခုလုံးမွာလည္း

လူ

ည္ေရးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္

ကျပ

ဖုိး၊ အဖြား၊ ကခ်င္၊ကရင္၊ ဗမာ၊ ရခုိင္၊ခ်င္း၊

စလုိက္မီးေျပာင္းၾကီး

ၾကီး

(ေက်းရြာဥကၠဌ)၊

ကေလးသူ

ထုိ႔ေနာက္

ေနရာတြင္ ထုိေနရာသည္ လင္း၍ထိန္၍၊
ရြာခံကေလးငယ္မ်ား

ပထမဦးစြာ

တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ရာ

ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္

မ်ားျဖင့္ ထိန္လင္း၍ ညရံ အစတြင္ ခန္႔ညား

ငယ္၊လူရြယ္မ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၁၅၀

ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ လူငယ္ပြဲေတာ္မွ

ထုိသုိ႔ေသာမတူညီမႈမ်ားသည္ထုိေနရာတြင္

လွ်က္ရွိေလျပီ။ (ေမရီကုန္းရြာမွာ အစုိးရ

ေက်ာ္ခန္႔ စတိတ္စင္ရွိရာသုိ႔ စု ေဝးလာ

လူငယ္မ်ားမွ ျမဴးျမဴးၾကြၾကြ အကမ်ားျဖင့္

တစ္စုတစ္စည္းတည္း တူညီလွ်က္ရွိ သည္။

လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေပ။ မီးစက္ေမာင္းထားျခင္း

ၾကသည္။

တစ္လွည့္စီေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရာ အစီစဥ္ တစ္ဝက္

သုိ႔ေသာ္ ထုိအေပ်ာ္မ်ားသည္….။ ထုိစတိတ္

ည၇နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ၾကဳိဆုိပြဲ

အေရာက္ ည ၇နာရီ ၄၅မိနစ္ခန္႔ အေရာက္

စင္၏ ေနာက္ခံစာလုံးတြင္ "Welcome" ဟု

အုိ××× ၾကဳိးစားလုိက္စမ္း ... တုိ႔လူငယ္

အခမ္းအနားကုိ စတင္ခဲ့ျပီး လူငယ္မ်ား နွင့္

တြင္ အကမ်ားကုိ ၾကည္၍
့ မေက်နပ္နင
ုိ ္ေသာ

ေရးထားေသာျငားလည္း၊ "Good Bye" မ

ေတြ ... သာသနာအစုံမွာ လူငယ္ ေတြ အ

အတူ လုိက္ပါလာေသာ ပုသိမ္သာသနာ

ကေလး၊ လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူၾကီးမ်ားသည္

ေရး ထားေသာ္ျငားလည္း ၾကဳိဆုိျခင္း ျဖစ္

စဥ္လႈပ္ရွားတယ္။ ေရႊျပည္နုိင္ငံ ေရာက္ဖုိ႔

လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံးမွ

ဘုန္းေတာ္ၾကိီး

စတိတ္စင္ေအာက္မွ လုိက္ပါကခဲ့ၾကသည္။

သလုိ ႏႈတ္ဆက္ပြဲလည္းျဖစ္သည္ကုိ ထုိရြာ

ကြယ္ ... သီခ်င္းသံနွင့္အတူ ေမရီကုန္းနွင့္

ဝီလ်ံ စုိးမွ အဖြင့္ေကာင္းခ်ီမဂၤလာျဖင့္ ဖြင့္

ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး ေမွာင္အတိပိတ္ေနေသာ

ခံမ်ားနွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ လူငယ္

ျဖစ္သည္။)
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ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

ေမလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသည့္
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ (၂) ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္း
လုိက္ျခင္းပဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္ကုိေက်ပြန္စြာ
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာသမၼတေဟာင္းဦးထင္ေက်ာ္ကုိေက်းဇူး
တင္ေၾကာင္းနုိင္ငံတာဝန္ကုိ

လူေဟာင္းလူသစ္နွစ္ဦးဂုဏ္

သိကၡာရွစ
ိ ြာ လက္ဆင္က
့ မ္းျခင္းသည္ ျပည္သက
ူ ုိေလးစားရာ၊
နုိင္ငံကုိတန္ဖုိးထားရာေရာက္သည္ဟုေျပာၾကားသြားသည္။
နုိင္ငံတကာဖိအားမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီးျမန္မာနုိင္ငံ
သည္ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ားရ
ေစရန္ ရုန္းကန္ေနရခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ျပည္ပစိန္ေခၚမႈ
မ်ားနွင့္

ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္းထုိအခက္အခဲမ်ားနွင့္

ပတ္

သက္ၿပီး “အားလံုးအထက္မွာ ကြ်န္မတို႔အတြက္ အေရးအ
ႀကီးဆံုးသင္ခန္းစာကေတာ့ ျပည္သူရဲ႕ နားလည္ေထာက္ခံမႈ၊
အားေပးမႈမ်ားရဲ႕ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ တန္ဖိုးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္
ယခုလာမဲ့ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ခုႏွစ္အတြက္ ကြ်န္မတို႔
အစိုးရအေနနဲ႔ “စုေပါင္းအင္အား” ကိုအေလးထားၿပီး ႏိုင္ငံ
ရဲ႕

စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔သႏၷိ႒ာန္

ခ်လိုက္ပါ

တယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
နုိင္ငံအတြက္ အလုိအပ္ဆုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္
ၿပီးလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊
အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ အုတ္ျမစ္ေပၚတြင္အေျခခံ၍စုေပါင္း
အင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္နုိင္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္
ကုိပံ့ပုိးကူညီရန္နွင့္ အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္ကုိေမွ်ာ္ကုိး၍ လူ
ငယ္မ်ားပါဝင္ေစခ်င္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနနွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏
လူမႈစီးပြားျဖစ္ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ားနွင့္

ပတ္သက္ၿပီးပြင့္လင္း

ျမင္သာစြာအစဥ္မျပတ္ အသိေပးရန္ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း
၄င္းကဆုိသည္။
မိန္႕ခြန္းအခ်ဳပ္တြင္

တုိင္းျပည္အတြက္ႀကဳိးပမ္းမႈ

မ်ားတြင္ အကူအညီေပးေနၾကေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ
နုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သူေဒၚေအာင္

ျပမႈအျဖစ္နုိင္ငံေတာ္သမၼသစ္တင္ေျမွာက္မႈတြင္ ဒီမုိကေရစီ

ဆန္စုၾကည္သည္ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရတာဝန္

စနစ္၏တန္ဖုိးျဖစ္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ျပည္သူကုိ

ထမ္းေဆာင္မႈ (၂)နွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ကုိဧၿပီလ (၁)

မထိခုိက္ေစဘဲတရားဥပေဒ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားနွင့္

ရက္ ညပုိင္းတြင္နုိင္ငံေတာ္ရုပ္သံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေျပာၾကား

ကုိက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သမၼတသစ္ကုိတစ္

ခဲ့သည္။

ပတ္အတြင္းေရြးခ်ယ္နုိင္ခဲ့ျပီးထုိကဲ့သုိ႕ အခ်ိန္တုိအတြင္းေရြး
၄င္း၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္သူသုိ႔ အေရးႀကီးဆုံးတင္

မ်ား ေသခ်ာစြာသိႃပီးျဖစ္သည္။
စင္ေပၚနွင့္ စင္ေအာက္ ကပြဲမ်ားျပီး
ေနာက္ ေက်းရြာေဘာလူၾကီးမင္း၏ စကား
ေျပာ ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေဘာလူၾကီး

ခ်ယ္နုိင္မႈသည္

ဒီမုိကေရစီရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈကုိ

တတ္ပညာရွင္မ်ားနားလည္မႈ၊ စာနာမႈမ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံေပး
ေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကား
ခဲ့ၿပီးၿငိမ္းခ်မ္း၊တိုးတက္၊သာယာေသာစစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရ
စီဖက္ဒရယ္

ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုမေႏွးအျမန္စုေပါင္းအင္

အားနဲ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ
ခဲ့သည္။

ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊ ရြာခံ လူ
ငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားမွလည္း ျပန္လည္ နႈတ္
ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏႈတ္ဆက္စကားမ်ာ

အသီးသီး

မင္းက ပြဲေတာ္မွ လူငယ္မ်ား ၄င္းတုိ႔ ရြာ

ေျပာ ၾကားျပီေနာက္ ရြာခံလူငယ္မ်ားမွ "ထီး

မ်ားသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္

ထာ ကလုံး(ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ)" ဟုေခၚေသာ

ဝမ္းသာေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး နံနက္ပုိင္း

သီခ်င္းျဖင့္ သီဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

မသြား ခင္အစီစဥ္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္

၄င္းသီခ်င္း အဓိပၸါယ္မွာ

ေန႔နံနက္(ဧျပီလ၂၅ ရက္နံနက္) ေစာေစာ

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနထုိင္ရာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ

ထျပီး

ေမရီကုန္းရြာသုိ႔

တြင္ သစ္ပင္ဝါးရိပ္ ေပါၾကြယ္ဝသည္၊ စား

ေနရာစုံ လည္ပတ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံေနသည္။

စရာ သားငါးမ်ား ေပါသည္….ဒီျမစ္ဝကၽြန္း

ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတြင္ သမီးပ်ဳိမိန္းကေလးမ်ား

ေပၚမွာ ေနထုိင္ၾကေသာ ကရင္မ်ားသည္

ရွိေၾကာင္းေျပာဆုိ၍ လာေရာက္ လည္ပတ္

ေခ်ာေမာလွပါပါတယ္ … ဒီျမစ္ဝ ကၽြန္းေပၚ

သည့္ လူငယ္ ေယာက္်ားေလးမ်ားကုိ သား

ကုိ လာလည္ၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္…."

ဟု ေခၚလုိ႔ရမလားဟု အရႊန္းေဖာက္သည္။

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ

ကၽြန္ကုန္းရြာနွင့္

ျပသ

မိတ္ေဆြအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္းမ်ား၊ အ

ေအးခ်မ္း

ေက်းရြာ ေဘာလူၾကီးမင္း စကားေျပာျပီး

ေသာ ဒီေနရာမွာ မနက္ျဖန္ေန႔တြင္ ႐ိုးသား

ေနာက္ လာေရာက္ လာပတ္သည့္ လူငယ္ပြဲ

ေသာ သူတို႔ႏွင့္ ႐ိုးစင္းစြာ ျဖတ္သန္းရမည့္

ေတာ္မွ လူငယ္ေလးမ်ားမွ တစ္ေယာက္က

တစ္ရက္တာ အတြက္ ရင္ခုန္ေနမိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕အတြင္း လူငယ္မ်ား အမိႈက္ေကာက္ခဲ့ၾကသည္
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ေမလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၄)

ဆရာေတာ္ သိကၡာခံယူျခင္း

ရဟန္း သိကၡာခံယူျခင္း

ႏွစ္ပတ္လည္

ႏွစ္ပတ္လည္

Bp Sotero Phamo
18 May 1972

Bp Felix Lain Khen Thang
6 May 2006

ေမြးေန႔ရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

အသင္းေတာ္၏မယ္ေတာ္ မာရီယား ပြဲေန႔ကို ၂၀၁၈ ခု
ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ အသင္းေတာ္၏ ဝတ္ျပဳ

အာရွတခြင္ အာဗီေအ ဌါနမ်ား၏ လုပ္ငန္းျပန္လည္
သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း
အာရွသမၼာတရားေရဒီယို

ထုတ္

အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား မည္မွ်ရွိသည္၊

လႊင့္ျခင္းမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္

မိမိတို႔ လုပ္ငန္းတြင္ မည္မွ် အသံုးဝင္သည္

ရပ္နားၿပီး အင္တာနက္ အေျချပဳ ထုတ္လႊင့္

ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေစခဲ့သည္။

ျခင္းမ်ား စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ႀကိဳတင္

ေရွ႕ဆက္ၿပီး အြန္လိုင္းတင္ရာတြင္

ျပင္ဆင္ထားမႈ အေျခအေန ႏွင့္ လက္ရွိ

ပါဝင္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ တင္ဆက္မႈ အ

လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ား၊ ဆက္လက္ လုပ္

စီအစဥ္မ်ား အရည္အေသြး ျမႇင့္မွီေရး၊ ပ

ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးည့္

ရိတ္သတ္၏ တုန္႔ျပန္မႈကို မ်က္ေျခမျပတ္

အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၇

ေစာင့္ၾကည့္ေရး စသည္တို႔ကို တင္ျပေဆြး

ရက္ မွ ၉ ရက္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သ

ေႏြးၾကသည္။

လစ္ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား ေက်ာင္းတိုက္တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးကို

စိန္ေပါလ္ အသင္းဂိုဏ္း၏ အႀကီးအကဲအသစ္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

ျမန္မာ၊ ပိုးကရင္၊ စေကာကရင္ ၊
ကခ်င္ (ဂ်ိန္းေဖါ)၊ တီးတိန္ခ်င္း၊ ဖလမ္းခ်င္း

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ

မနီလာၿမိဳ႕ ဌါနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္
မာ၊ ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အာ
ဗီေအ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး
ၾကသည္။

ႏွင့္

မင္းတပ္ခ်င္း

ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္

တင္ဆက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖ့စ္

စိန္ေပါလ္ သာသနာျပဳ အသင္း

ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီ

ဂိုဏ္းကို ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို က ၁၉၉၂

ျဖစ္သည္။

ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စစၥတာမ်ား၊
ၾကီး

ဘရာသာရ္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ပါ

မားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္

ဝင္သည္။ စစၥတာမ်ားက သီးျခား ဂိုဏ္းအ

ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ ရွိေနၿပီး ဘရာသာမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္

ဤအေျပာင္းအလဲအတြက္

အြန္လိုင္း အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ

Abp Nicolas Mang Thang
18 May1943

Bp John Saw Yaw Han
5 May 1968

ကိုးကြယ္ျခင္း ျပကၡဒိန္တြင္ ပထဦးဆံုး အၾကိမ္ က်င္းပမည္

သင္တန္း၏

ႀကီးမ်ားက တစ္ဂိုဏ္းသီးသန္႔ရွိသည္။
အ သ င္း ဂို ဏ္း တ ည္ေ ထာ င္ သူ

ေရာဘတ္ ေဟာက္စမုန္ (လက္ေထာက္)
ဖါသာရ္ ေသာမတ္စ္ မိုးႏိုင္ (ဘ႑ာထိန္း)၊
ဘရာသာရ္ တီေမာေသ (အဖြဲ႔ဝင္) တို႔ကို
ေရြးေကာက္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ စိန္ေပါလ္ သာသ
နာျပဳ အသင္းဂိုဏ္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၉
ပါးႏွင့္ ဘရာသာရ္ ၂၆ပါး ရွိသည္။

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို ဦးေဆာင္ၿပီး အသင္း
ဂိုဏ္း၏ ဒုတိယ ညီလာခံကို ဧၿပိ ၁၆ ႏွင့္
၁၇ ရက္မ်ားတြင္ အနီးစခန္း၌ က်င္းပျပဳ
လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ သက္တမ္း ၆
ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ေသာ

ဖါသာရ္

ေရာဘတ္

ေဟာက္စမုန္ ၏ ေနရာအတြက္ အႀကီး
အကဲအသစ္ကို မဲခြဲေရြးခ်ယ္ကာ ခန္႔အပ္
ခဲ့သည္။

အႀကီးအကဲ

အသစ္

အျဖစ္

ဖါသာရ္ ေသာမတ္ က်န္ရင္း အား ခန္႔အပ္
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ခဲ့ၿပီး သူ၏ အႀကံေပး အဖြဲ႔တြင္ ဖါသာရ္
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရး႐ံုး

