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နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကရေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သမိုင္း 
ဝင္ ခရီးစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘာေတြရလိုက္ပါ 
သ နည္း။ ဘာေတြ လြတ္သြားပါသနည္း။ ဤ အခ်က္မ်ားမွာ လူတိုင္း တစ္ဦးစီ 
ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ေသာ အခ်က္တစ္ခုဟု မွတ္ယူမိပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတခုလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္အသင္း 
ေတာ္ အေနနွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ခံစားရယူႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ 
သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက "ရခိုင္အေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ထမ္းထားရတဲ့ ဝန္ထုတ္ 
ဝန္ပိုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပခံုးေပၚကေန ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပခံုးေပၚ 
ေရာက္ သြားၿပီ" ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌါနမ်ားက ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ကို ရခိုင္အေရး တစ္ခုတည္းအတြက္သာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စကားမ်ားသည္ မည္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္ကို မေဖၚျပဘဲ သူတို႔ ၾကားခ်င္ေသာ စကားလံုး "မေျပာ 
ေၾကာင္း၊ ေျပာေၾကာင္း" ကို သာ သတင္းမ်ားက ေဖၚျပသည္။

 ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ျမန္မာျပည္တြင္ ဒုကၡမ်ိဳးစံုခံစားေနၾကရေသာ ျပည္သူမ်ား အေၾကာင္း မီးေမာင္း 
ထိုးျပၿပီး ျပည္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းျခင္းေရးကို ေဖၚေဆာင္ရန္ 
အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္ကို အေရးဆိုခဲ့သည္။ ဘာသာေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္ကိုလည္း သိသာ 
ေစခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ 
ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခဲ့သည္။ ဧကန္စင္စစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 
ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ 
ေနၾကရေသာ အျဖစ္ကို ကမၻာအား ေတြ႕ျမင္ ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကိး၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးသည္ ကက္ 
သလစ္ အသင္းေတာ္ကို ျမန္မာျပည္တြင္း ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ 
လည္း မွားမည္မထင္ပါ။ ကက္သလစ္ခရစ္ယန္ အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ ျမန္မာ 
ျပည္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပိုးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို ျမင္ 
ေတြ႕လာၾကေပမည္။ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ ေပးဆပ္ အက်ိဳးေဆာင္ေန 
ေသာ က႐ုဏာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဘာသာသြင္းရန္ 
မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔မွာခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အရင္းခံၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း 
စာနာ ေထာက္ထားေသာ စိတ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ သံဃာမဟာနာယက အဖြဲ႔ထံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအလည္ အပတ္ 
သြားေရာက္ ခဲ့ျခင္းက ကက္သလစ္ခရစ္မ်ား၏ ဗုဒၶဘာသာအေပၚထားရွိေသာ 
ေလးစားမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ကို ထင္ရွားေစျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဥကၠဌဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည့္ ဗန္းေမာ္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးအား တေလးတစား ႏႈတ္ဆက္ေနေသာ ဓါတ္ပံုက ဟန္ေဆာင္မႈကင္းစြာ 
ထုတ္ေဖၚျပသေနသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာျပည္သို႔ ၾကြေရာက္ကာ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ 
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနႏွင့္ ဆက္လက္ 
ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရဦးမည္။ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ စကားကို ကိုးကားေဖၚျပရ 
ပါလွ်င္ "ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အိမ္စာမ်ားေပးခဲ့သည္" ရဟန္းမင္း 
ႀကီး၏ ခရီးစဥ္အလြန္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ ဆက္လက္ ေဖၚေဆာင္ 
ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိသလုိ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းစဥ္လည္း ရွိေနပါၿပီ။ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ေပးခဲ့ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လမ္းစဥ္ကို 
ပီျပင္လာသည္အထိ ေဖၚေဆာင္ေရးတြင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ တစ္ဥိးခ်င္း 
စီတိုင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာျခင္း 
အမွန္တကယ္ ရွိလာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 ဧကန္စင္စစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရား 
ေက်းဇူးျဖစ္သလို တာဝန္တစ္ခုကိုလည္း ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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3ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

ပုပ္ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိ္တ္သတ္အားသြန္သင္ခ်က္
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသာသနာျပဳမ်ား

 ေအာက္တုိဘာလဟာ အသင္းေတာ္ကသာသာ
နာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ ဆက္ကပ္ထား 
တဲ့လျဖစ္တာမုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕ သာသနာျပဳမ်ားဆုိတဲ့ 
ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လူထုပရိတ္သတ္ကို သြန္သင္ေဝမွ်ခ်င္ပါတယ္။ 
တကယ္ေတာ့ ခရစ္ယာန္ဘဝဆုိတာ ကံၾကမၼာဆုိး တစ္ခုရဲ႕ 
သားေကာင္ေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အဆုိးရဲ႕ဆန္႔က်င္ဖက္မွာ 
ခရစ္ယာန္ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရရွိပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက 
ရာဇဝတ္သားေကာင္လုိ ကားစင္ေပၚမွာ အေသခံပူေဇာ္ 
တယ္။ ေသျခင္းရဲ႕တစ္ဖက္မွာ ရွင္ျခင္းကရွိေသးတယ္။ 
အဲ့ဒီရွင္သန္ျခင္းကို ယံုၾကည္ႏုိင္တာက ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ 
ျခင္းရဲ႕ဗဟုိခ်က္မတစ္ခုပဲ။ ခရစ္ေတာ္ကေသာၾကာေန႔ႀကီးရဲ႕ 
မြန္းလဲြ ၃ နာရီမွာေသျခင္းနဲ႔မၿပီးဆံုးခဲ့ပါဘူး။ေသျခင္းထက္
သာတဲ့ ရွင္ျပန္ျခင္းဆုိတဲ့ အသက္တာအထိ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ 
တယ္။ ခရစ္ေတာ္က ေသျခင္းကေနရွင္ျပန္တာဟာသူ႕အ
က်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ခရစ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘံုကို 
တက္ၾကြခဲ့တာလည္းသူ႕အက်ိဳးအတြက္မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ 
ရွင္ျပန္ျခင္းဆုိတဲ့ ဘဝအသစ္ကို လူသားအားလံုးနဲ႔ေဝမွ်ဖုိ႔ 
ခရစ္ေတာ္ကရွင္ျပန္ၿပီးေကာင္းကင္ဘံုကိုတက္ၾကြေတာ္မူခဲ့
တယ္။

 အဲ့ဒီေနာက္မွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား
ဆင္းၾကြလာတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ အသက္တာနဲ႔ 
အတူတပည့္ေတာ္ႀကီးေတြကို အသစ္တဖန္ျပဳျပဳေျပာင္းလဲ 
ေစခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြဟာ 
ရွင္ျပန္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ေဝမွ်ေဟာေျပာ႐ုံတင္မက
သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ကလည္း အရင္နဲ႔မတူဘဲ အသစ္ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းေတြလည္း ရွိလာရပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားရဲ႕တန္ခုိးေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ရွင္ျပန္ 
ထေျမာက္ျခင္းက ေျပာင္းလဲႏုိ္င္စြမ္းရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕တ 
ပည့္ေတာ္ႀကီးေတြလုိပဲ တုိ႔အားလံုးကို ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္
ကေဟာေျပာ႐ုံတင္မကေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိုေဆာင္က်ဥ္းသယ္
ပိုးသူေတြအျဖစ္ဘဝနဲ႔ သက္ေသခံဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ 
ဘဝရွင္သန္ေနထုိင္ပံုေတြ၊ သူစိမ္းတရံေတြကို ဧည့္ဝတ္ျပဳ 
ႀကိဳဆုိတတ္ျခင္းေတြ၊ ႏႈတ္ခမ္းထက္က အျပံဳးေလးေတြ၊ 
ေမတၱာတရားနဲ႔ ျပဳတဲ့အလုပ္ေတြအားျဖင့္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕သက္
သက္ခံတမန္ေတာ္ေလးေတြျဖစ္လာၾကရပါမယ္။

 ခရစ္ယာန္ဘဝဆုိတာ တခါတေလက်ရွင္းျပဖုိ႔ 
ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ ယံုၾကည္တာေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္တာေတြ 
ကအေပၚယံ အျမင္သက္သက္ပဲမဟုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီထက္ကို 
ပိုေသးတယ္။ ဦးေခါင္းထက္မွာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို 
သရဖူ ေဆာင္းထားသလုိမ်ိဳး လွပတဲ့ခရစ္ယာန္ဘဝပါ။ 
ဟုတ္တယ္။ ခရစ္ယာန္ဘဝက လူတုိ္င္းအတြက္ကယ္တင္ 
ျခင္းရေအာင္လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္ရမယ္။ ေသအံ့ဆဲဆဲလူနာကို 
ေသြးသြင္းၿပီး အသက္ျပန္ေပးသလုိ အသစ္ဖန္တီးေပးသူ 
ေတြျဖစ္ရမယ္။ ေကာင္းကင္ႀကီးက တိမ္ေတြထူေနၿပီဆုိမွ 
ေနမင္းရဲ႕အလင္းကို  တမ္းတေအာက္ ေမ့တက္ၾကတဲ့လူ႔ 
ေလာကႀကီးမွာ မေကာင္းမႈေတြၾကားမွ ေကာင္းျမတ္ျခင္း  
ေတြကိုေမွ်ာ္လင့္တတ္ေအာင္ ခရစ္ယာန္ေတြကလမ္းစဖြင့္ 
ေပးသူေတြျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ သန္းေခါင္ထက္ေတာ့ညမနက္ 
ႏုိင္ဘူးဆုိသလုိ မေကာင္းမႈ ညဆုိးညနက္ေတြကလည္း 
ဘယ္ေတာ့မွ အဆံုးမရွိတည္တံ့ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဆံုး 
မရွိတဲ့ညဆုိတာ ရွိ႐ုိးထံုးစံမွမဟုတ္တာ။ ဒါေပမဲ့အဲ့ဒီေသြး 
ပ်က္ညေတြရဲ႕ၾကားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ရရွိဖုိ႔စိတ္ရွည္စြာနဲ႔ 
ေစာင့္စားတတ္ဖို႔လုိတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက တန္ဖုိးႀကီး 
သလုိေပးဆပ္ရတဲ့ အဖုိးကလည္း နည္းနည္းေနာေနာေတာ့ 
မဟုတ္ဘူး။ ဒါကုိပဲ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြက ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ကိုအခ်ိန္ေပးၿပီးထားရွိခဲ့ၾကတယ္။ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့

ခရစ္ယာန္ေတြ ဘာေၾကာင့္ယံုၾကည္ျခင္းကို မစြန္႔ခဲ့တာလဲ။
မေသခ်ာမူေတြၾကားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတဲ့ဘဝကို ေမွ်ာ္
လင့္ခ်က္ေတြဆက္ၿပီးထားရွိႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရားရွင္အ 
ေပၚမွာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြခုိင္ျမဲခဲ့ၾကတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္တာ
ထက္ကိုပိုၿပီးေက်ာ္လြန္ျမင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္သူတုိ ႔ဟာေမွ်ာ္
လင့္ျခင္းကို အဆံုးခမ္းတုိ္င္ ကိုင္ဆုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ေသခ်ာ
တာတစ္ခုကေတာ့ ရွင္ျပန္ေတာ္မူတဲ့ ခရစ္ေတာ္မွာ တုိ႔အား
လံုးဟာဆက္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္တယ္ဆုိတာပါပဲ။

(ေအာက္တုိဘာလ၄ရက္၊၂၀၁၇)

ေသျခင္းရဲ႕အလြန္

 ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 
ေသျခင္းတရားနဲ႔ ႏွဳိင္းယွဥ္ေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။ ယေန႔ 
ေခတ္မွာေသျခင္းတရားဆုိတာကို ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မရွိေစခ်င္ၾက 
ေတာ့တာအမွန္ပါပဲ။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ မိဘညီအစ္ကိုမိတ္ေဆြ 
ဒါမွမဟုတ္ မိမိကိုယ္တုိင္ရဲ႕ ေသျခင္းကိုရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ရ
တဲ့အခါမွာ ျပင္ဆင္မႈ သိပ္မရွိၾကတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ေသ 
ျခင္းဆုိတဲ့ သူ႕ရဲ႕နက္နဲဖြယ္ရာအဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆုိဖုိ႔အတြက္
လည္းစကားလံုးေတြမဲ့၊ အကၡရာေတြ ေပ်ာက္ကုန္ၾကေတာ့ 
တာပဲ။ နားလည္ရခက္တဲ့ အျဖစ္ပ်က္ႀကီးတစ္ခုလုိပဲအရင္
တုန္းကလူေတြက ေသျခင္းတရားကို လက္ခံခဲ့ၾကတယ္။ 
လူဆုိတာ ေသျခင္းတရားကို မ်က္ႏွာမူၿပီးေမြးဖြားလာၾကရ 
တယ္ဆုိၿပီး ဆုိစမွတ္ေတြလည္းရွိခဲ့ၾကတယ္။ တေျဖးေျဖးနဲ႔ 
လူေတြကေသျခင္းဆုိတာေရွာင္လဲႊလုိ႔မရတဲ့  လူတုိင္းၾကံဳ 
ေတြ႕ရမယ့္ အမွန္တရားတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံလာၾကပါတယ္။ 

 ဆာလံက်မ္းေတြကဆုိထားတာရွိတယ္။ “ေန႔ရက္ 
မ်ားကို ေရတြက္ဖုိ႔ သြန္သင္ေပးပါ။ ဒါမွသာလူဟာပညာ 
အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ ႏွလံုးသားကိုပိုင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္”(ဆာလံ 
- ၉၀း၁၂)။ ဘဝရဲ႕ ရွင္သန္ျခင္းေန႔ရက္ေတြ ကိုေရတြက္ 
ထားျခင္းအားျဖင့္ လူ႕ႏွလံုးသားကပိုၿပီးပညာရွိလာတယ္လုိ႔ 
ဆိုရမယ္ထင္တယ္။ လူ႕ဘဝဟာ တုိေတာင္းပါတယ္။ 
အသက္တစ္ရာေနရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကိုေတြ႕ရင္ ေမး 
ၾကည့္ပါ။ သူ႕အတြက္ ရွင္သန္ျခင္းက ဝင္သက္ထြက္သက္ 
တစ္ခါ ႐ႈ႐ိႈက္႐ုံေလာက္ပဲလုိ႔ အဆံုးမွာ ျမင္တတ္ပါတယ္။ 
အခုျမင္ ခဏေနေပ်ာက္ ကြယ္သြားတတ္တဲ့ အရိပ္ပမာအ
ခုိးအေငြ႕လုိရွင္သန္ျခင္းကတကယ္ေတာ့ တုိတုိေလးပါ။ 

 ဒါေၾကာင့္ ေသျခင္းတရားကလူ႕ရဲ႕ဖံုးကြယ္ထားတဲ့
အရာအားလံုးကိုခြာခ်ပစ္လုိက္တယ္။ မာနေတြ၊ ေဒါသေတြ၊ 
အမုန္းတရားေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြအားလံုးဟာ အ 
ခ်ည္းႏွီးသက္သက္ပဲဆုိတာ ျမင္လာေစတယ္။ တကယ္ကို 
အလကားပါပဲ။ တျခားသူကို ခ်စ္ႏုိင္တာထက္ပိုၿပီးအခ်စ္မ 
ေပးခဲ့တာေတြအတြက္၊ အေရးပါတဲ့အရာေတြကုိေဘးမွာ 
ထားၿပီး အႏွစ္သာရရွိတဲ့ အရာေတြကိုမရွာေဖြခဲ့မိတဲ့အတြက္ 
တစ္ခ်ိန္က်မွ ေနာင္တဆုိတာႀကီးက တုိးေဝွ႕လာတတ္ပါ 
တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္းကိုယ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တဲ့ ေကာင္းျမတ္ 
ျခင္းေတြ၊ တစ္ပါးသူအတြက္ အနစ္နာခံေပးဆပ္ျခင္းေတြ 
ရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေရႊလက္ေတာ္ကတုိ႔အား
လံုးကိုလက္ကမ္းႀကိဳဆုိေနပါတယ္။ ေယဇူးဘုရားရွင္က 
ဒီေသျခင္းတရားရဲ႕ နက္နဲဖြယ္ရာကိုေလာကမွာရွင္သန္ခဲ့တဲ့ 
သူ႕ရဲ႕သက္ေတာ္စဥ္ တစ္ေလွွ်ာက္မွာမီးေမာင္းထုိးျပသြားခဲ့
တယ္။ ဥပမာကိုယ္ေတာ္နဲ႔ ခင္မင္ ရင္းႏွီးဖူးတဲ့ အေဆြေတာ္ 
လာဇ႐ုေသဆံုးတဲ့အခါမွာ ပူေဆြးဝမ္းနည္း႐ုံတင္မက မ်က္ 
ရည္က်ေအာင္ ငိုေၾကြးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အသက္ကိုေပး 
ပိုင္ရွင္ အဖခမည္းေတာ္ဆီဆုေတာင္းကာလာဇ႐ုကိုသခ်ႋဳင္း
အတြင္းမွ ထေျမာက္ရွင္ျပန္ေစဖုိ႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ လာဇ႐ု 
ျပန္ရွင္ခဲ့တယ္။ ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆုိတာလူ႕ရဲ႕ေသ 
ျခင္းတရားကို ေယဇူးဘုရားခ်ဥ္းကပ္တဲ့ ပံုစံအတုိင္းပါပဲ။ 

ဖန္ဆင္းျခင္းမွာေသဆံုးျခင္းဆုိတာ မပါဝင္ခဲ့ဘူး။ပါဝင္ခဲ့မယ္ 
ဆုိရင္ေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕စီမံကိန္းဟာ ဘယ္လုိမွ လွပတဲ့ 
အရာျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္းလူေတြရဲ႕ ဘဝ 
ထဲကေန ေသျခင္းဆုိတာကို ခရစ္ေတာ္ကဖယ္ရွားပစ္ခ်င္ခဲ့
တာပါ။ 

 က်မ္းစာမွာသာဓကေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ နာ 
မက်န္းျဖစ္တဲ့ သမီးအတြက္ ရတက္မေအးရွာတဲ့ ဖခင္ဂ်ိဳင္း 
႐ု(စ္)။ ကုစားေပးဖုိ႔ ခရစ္ေတာ္ကိုပင့္ဖိတ္ၿပီး ျပန္အလာ 
အိမ္မေရာက္ခင္ သမီးကေလးကအသက္မရိွေတာ့။ဗေလာင္ 
ဆူတဲ့ရင္ခြင္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက တစ္စစီၿပိဳလဲသြား 
တယ္။ ဒီအခါမွာကိုယ္ေတာ္က “ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိနဲ႔၊ ယံု 
ၾကည္ျခင္းရွိပါ” ဆုိၿပီးမိန္႔မွာခဲ့တယ္။ အနည္းငယ္သာက်န္ 
ေတာ့တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းမီးစေလးကိုေတာက္ေလာင္ေအာင္ 
အားေပးစကားဆုိၿပီးအဆံုးမွာ ေသဆံုးသူကေလးမေလးကို
အသက္ျပန္ရွင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္ျဖစ္သူလာဇ႐ုေသဆံုး
တဲ့အခါမွာသည္းထန္စြာငိုေၾကြးေနတဲ့ အမျဖစ္သူမာတားကို 
“ငါသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ 
ဒါကိုသင္ ယံုၾကည္လား” လုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ရင္းမိန္႔ခဲ့ဖူးပါ 
တယ္။ ဒီေမးခြန္းကိုပဲဒီေန႔ တုိ႔အားလံုးကုိ ေမးေနတယ္။ 
ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ေၾကာက္ျခင္းတုိ႔ရဲ႕ လြန္ဆဲြပဲြမွာဘယ္ဖက္
ကေနအသားစီးနဲ႔ ရပ္တည္ၾကမွာလဲ။ ခရစ္ေတာ္ေျပာခဲ့တာ
ကငါဟာေသျခင္းမဟုတ္ဘူး၊ ရွင္ျပန္ျခင္းနဲ႔ အသက္ျဖစ္ 
တယ္လုိ႔ဆုိခဲ့တာပါ။ ဒါကိုယံုၾကလား။ ေသျခင္းနဲ႔ ၾကံဳရရင္ 
တုိ႔အားလံုးဟာ တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းမဲ့တဲ့ အားနည္းသူေတြျဖစ္ 
သြားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ ယံုၾကည္ျခင္းမီးစာေလးကို 
ေတာက္ေလာင္ေစတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကဂ်ိဳင္း 
႐ု(စ္) သမီးရဲ႕ လက္ကိုကို္င္ၿပီး “ခ်စ္သမီး၊ ထပါ” လုိ႔ဆုိခဲ့သ 
လုိမ်ိဳး ဘုရားက လက္ကိုကိုင္ၿပီးထူမေစပါလိမ့္မယ္။ 

 အခုခဏေလး မ်က္လံုးေလးမွိတ္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ေသ 
ျခင္းအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။ တစ္ေန႔မွာ ေသျခင္း 
ဆုိတာကို ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ရမယ္။ အဲ့ဒီအခါမွာေယဇူးဘုရား 
ရွင္ ေျပာေနမယ့္ “လာပါ၊ ထပါ၊ ငါနဲ႔အတူလာပါ”ဆုိတဲ့ 
စကားေလးကို ၾကားေယာင္ၾကည့္ပါ။ အဲ့ဒီမွာပဲငါတုိ႔ရဲ႕ 
ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက အဆံုးသတ္သြားမယ္။ အသက္ 
ရငွသ္န္ျခင္းျဖစတ္ဲ ့ဘရုားရငွန္႔ဲအတူ တညရ္ွိေနၿပဆီုရိင္ေတာ ့
ဆက္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္စရာလည္းမရွိေတာ့ဘူး။ ေသျခင္းကိုရင္
ဆုိင္ၿပီးယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ရွင္သန္ရတဲ့ဘဝဟာ တုိ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းပါပဲ။

(ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇)

သီကိုရွင္း



4ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ေမတၱာ တမန္ ခရီးစဥ္
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သံတမန္အမႈထမ္းမ်ားအား ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း

ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၂)၊ 
ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈ ရက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အဂၤါေန႔

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
ေလးစားရပါေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ရဟန္းအမတ္ႏွင့္ ညီအစ္ကို ဆရာေေတာ္မ်ား
ဂုဏ္သေရရွိ သံတမန္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ခင္ဗ်ား

 ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္လာရန္ ဖိတ္ၾကားသည့္ 
အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ လႈိက္လွဲပ်ဴငွါေသာစကား 
ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အား 
လည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဤခရီးစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး 
အတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား အားလံုး 
ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ္ 
လည္း စိတ္အားထက္သန္သည့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ 
သာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုေတာင္းရန္၊ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ 
ျခင္း၌ တည္ၾကည္ခိုင္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ သူတို႔၏ ႀကိဳးစား 
အားထုတ္မႈကို ခြန္အားျဖည့္ေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္ရည္ရြယ္၍ လာ 
ေရာက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗာတီကန္တို႔ 
အၾကား တရားဝင္ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရး ထူေထာင္ၿပီး 
မ်ားမၾကာမွီ လာေရာက္ခြင့္ရသည့္အတြက္လည္း အလြန္ပင္ 
ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံအ 
ေဆာက္အဦးကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ရန္ အားစိုက္ထုတ္ 
ေနရေသာ္ျငားလည္း  ဤကဲ့သို႔ သံတမန္ ထူေထာင္ျခင္းသည္ 
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ခုိင္မာေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈကုိ ျပသေနသည့္သေကၤတ 
အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္မွတ္ယူလိုပါသည္။

 ကၽြႏု္ပ္၏ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ 
မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုးကို ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆံုရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ တရားမွ်တေသာ၊ ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ 
ေသာ၊ အလံုးစံုပါဝင္ေသာ လူ႕အဖြဲအစည္းကို ေဖၚေဆာင္ရန္ 
ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ သူမ်ားကိုလည္း အားေပး 
စကား ေျပာၾကားလိုပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝ 
အလွအပမ်ား၊ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ျပည့္ဝ 
သည့္  ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တန္ဖုိးအရွိဆံုး 
အဖိုးတန္ရတနာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူလူထု ျဖစ္ပါ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြား 
ေန၍ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ 
ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရန္လုိမုန္းတီးမႈမ်ားေၾကာင့္ႀကီး 
မားစြာ ေဝဒနာခံစားေနခဲ့ၾကရသက့ဲသို႔ ဆက္လက္ ခံစား 
ေနရဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အခါတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ 
ထိုပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ 
မ်ားအား ေၾကေအးျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္း အေရးကိစၥမွာ အေရး 
အႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားမွ အျမင့္မားဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ရပါမည္။   
ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုယ္တြယ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ႏွစ္သက္အားရေၾကာင္း 
ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္သာ ရွိပါေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ အစုိးရ၏ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အထူးသျဖင့္ ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ညီလာခံသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္၊ အျပန္ 
အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
မွီတင္းေနထုိင္ေသာသူ အားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ေလးစားမႈရွိေစရန္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚကာ ေဆြးေႏြးေစသည့္ 
ညီလာခံ ျဖစ္ပါသည္။

 ဧကန္စင္စစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ေက်ေအးသင့္ျမတ္ေရးဟူသည့္ ခက္ခဲ 
ၾကမ္းတမ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ 
လူအခြင့္အေရးကို ေလးစားမွသာလွ်င္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းတြင္ ပေရာဖက္မ်ားက တရားမွ်တမႈ 
ဟူသည္မွာ မွန္ကန္၍ အစဥ္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ အေျခခံဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကစဥ္ ေရွးပညာရွင္မ်ားက 
တရားမွ်တျခင္းဟူသည္မွာ "လူသားတိုင္းအား ၄င္းတို႔ 
ရသင့္ရထိုက္သည္ကိုေပးျခင္း" ဟု အနက္ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ 
ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ကမာၻစစ္ႀကီးႏွစ္ခုက ထုိ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား 
မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ကာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကုိ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ျခင္း 
ႏင့္ွ  ကုလသမဂၢ အဖြ႕ဲအစည္းႀကီးကုိ တည္ေထာင္ျခင္းတို႔အား 
ဦးတည္ေစခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း 
သည္ ကမာၻတလႊားတြင္ တရားမွ်တေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရွိေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအား အၾကမ္းမဖက္ဘဲ 
ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္အတြက္ အေျခခံျဖစ္ 
လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္တည္ 
ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ကမာၻ႕ 
အလယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရံု 
သာမက အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံမူမ်ားအား လုိက္နာေစာင့္ 
ထိန္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားစုိက္မႈကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္ရမည္။ ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူသားတုိင္း၏ လူ႔ဂုဏ္ 
သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈ၊ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ိဳးစုတုိင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာကုိ 
ေလးစားမႈ၊ တရားဥပေဒအား ေလးစားလုိက္နာမႈ၊ မည္သူ႔ 

ကုိမွ် ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မရွိဘဲ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပံ့ပိုးမႈ 
ေပးႏုိင္ရန္ လူတစ္ဦးစီတုိင္းႏွင့္ အဖြဲ႕တုိင္းအား ျမႇင့္တင္ေပး 
သည့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ေလးစားမႈ စသည္တုိ႔ အေပၚ 
အေျခခံသည္။

 အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ 
အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ႀကီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ 
တထူးတျခားတာဝန္ရွိေပသည္။ မတူညီသည့္ ဘာသာေရး 
ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားႏွင့္ အယံုအၾကည္ 
ကင္းမဲ့မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးသည့္အရင္းအျမစ္ မျဖစ္ေစဘဲ 
စည္းလုံုးညီညြတ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း 
ႏွင့္ သတိပညာ ျပည့္ဝသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး 
အတြက္ ခြန္အားတစ္ခု ျဖစ္ရပါမည္။ ဘာသာတရားမ်ား 
အေနျဖင့္  ႏုိင္ငံတြင္း ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္သူမ်ားအတြက္ ခံစား 
ခ်က္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ဝိညာဥ္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားအား ကုစားေပးျခင္းတြင္ အလြန္အေရး 
ပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ခိုင္မာစြာ ခံယူထား 
ေသာ မူတန္ဖုိးမ်ားအား အေျခခံထားသည့္ ဤဘာသာေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအား ကုစားေပးႏုိင္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း 
ရန္အတြက္ ေပါင္းကူးေပးျခင္း၊ တရားမွ်တေရး ေဖၚေဆာင္ 
ေပးျခင္းႏွင့္ အတိဒုကၡ ခံစားေနရသူမ်ားအားလံုးအတြက္ 
ရပ္တည္အေရးဆုိေပးျခင္း စသည္တုိ႔အား ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္း 
ရွိပါသည္။ သဟဇာတရွိျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိ 
ျခင္းမူအေပၚ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္၊ 
ဆင္းရဲသား အတိဒုကၡေရာက္သူမ်ားအား ကူညီေပးေရးႏွင့္ 
မြန္ျမတ္သည့္ ဘာသာတရား သြန္သင္ခ်က္မ်ား၊ လူ႔တန္ဖုိး 
မ်ားအား သြန္သင္ေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အတူတကြပူး 
ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းသည္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ျခင္း၏ ေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္တစ္ခု ျဖစ္ပါ 
သည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ တလံုးတဝတည္းရွိျခင္း 
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ဟူသည့္ ဓေလ့တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဘာသာေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဘံုအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ႏွင့္ေနာင္လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
ႏွင့္ ၾကြယ္ဝဖူလံုမႈရွိသည့္ အနာဂတ္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ 
ပစ္ပယ္၍မရေသာ စိတ္ဓာတ္ နီတိေရးရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ 
မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾက 
ပါသည္။ 

 ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ပင္ အနာဂတ္သည္ ႏုိင္ငံ 
၏လူငယ္မ်ား လက္ထဲတြင္ ရွိေနပါသည္။ လူငယ္မ်ားဟူ 
သည္မွာ အျမတ္တႏိုးထားၿပီး ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရမည့္ 
လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခု၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 
အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကုိ မွန္ကန္စြာ ဖန္တီးေပး 
လွ်င္ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ားအၾကား တရား 
မွ်တမႈအတြက္ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲေနၿပီး ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းလာ 
လ်က္ရွိေသာ ကမာၻႀကီးရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ 
လူငယ္မ်ားအား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈ အေပၚတြင္ 
မူတည္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ လူငယ္မ်ားအား ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ 
ရာတြင္ နည္းပညာနယ္ပယ္မ်ားဆုိင္ရာ အတတ္ပညာမ်ား 

သာမက ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားျခင္း၊ သိကၡာ သမာဓိရွိျခင္းႏွင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ထားရွိျခင္း စသည့္ နီတိတန္ဖိုးမ်ား 
ကိုလည္း သင္ၾကားေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိနီတိတန္ဖုိး 
မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အား ခုိင္မာေစျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္း၏ အဆင့္တုိင္းတြင္ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွင္သန္တုိးပြားေစပါသည္။ သားစဥ္ေျမး 
ဆက္မ်ားအၾကား ရွိရမည့္ တရားမွ်တမႈသည္ လူ႔ေလာဘႏွင့္ 
အတၱတို႔ျဖင့္ ဖ်က္စီးျခင္းကင္းေသာ ဘဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုကို  အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အေမြေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိပါသည္။ လူငယ္မ်ားထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို လုယူ 
ဖ်ကစ္ီျခင္း မျပဳရန၊္  ႏိငုင္ံေတာ္ႏငွ္ ့လသူားမ်ိဳးႏြယတ္စခ္လုံုး၏ 
အနာဂတ္ကို ပံုသြင္းေပးမည့္ သူတို႔၏ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား 
ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအား လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚ 
ျခင္းကို မဟန္႔တားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အေဆြေတာ္ 
မ်ား ခင္ဗ်ာ

 ကၽြႏု္ပ္၏ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကုိ ေမာင္ 
ႏွမမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိက္တြန္း အားေပးလိုသည္မွာ ယေန႔ 
ေခတ္ကာလတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးအား အက်ိဳး 

ျပဳသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္း၌ 
စြဲၿမဲခိုင္မာေစၾကရန္၊ ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ 
ညီရင္းကိုစိတ္ထားရွိေရး သတင္းစကားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ၾကပါရန္ျဖစ္သည္။ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား 
သည္ ဤျမတ္ႏုိးဖြယ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ရွိ လူသားအားလံုး 
အတြက္ တလံုးတဝတည္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္း 
ေခတ္သစ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္ရန္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ 
ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား၊ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္း ရွိသူမ်ား 
ႏွင့္တေလးတစား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း 
ေပးၾကမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

"ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ပါေစ၊"

 ယခုလုိ အာ႐ံု စိုက္ နားေထာင္ေပးသည့္အတြက္ 
သင္တုိ႔အားလံုးကိုေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။ အားလံုးအက်ိဳး 
အတြက္ အထူးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ သင္တုိ႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သရင္း 
သင္တုိ႔အားလံုးအေပၚ သတိပညာ၊ ခြန္အားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး၏ ေကာင္းခ်ီး ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရရွိၾကပါေစဟု ေတာင္း 
ဆု ျပဳလုိက္ပါသည္။ 

လူနည္းစုျဖစ္ေသာ္ လည္း စိတ္အား 
ထက္သန္သည့္ ကက္သလစ္ ခရစ္ 
ယာန္ သာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဆု 

ေတာင္းရန္၊ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ 
ျခင္း၌ တည္ၾကည္ ခိုင္ၿမဲေစရန္ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံ ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 
သူတို႔၏ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈကို 

ခြန္အား ျဖည့္ေပးရန္ 
ကၽြႏ္ုပ္ရည္ရြယ္၍ လာ ေရာက္ရျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။

ဧကန္စင္စစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ေက်ေအး 
သင့္ျမတ္ေရးဟူသည့္ ခက္ခဲ 

ၾကမ္းတမ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ လူအခြင့္ 
အေရးကို ေလးစားမွသာလွ်င္ 
ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ေက်ေအး 
သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲ 

ေနထိုင္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ႀကီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ 
တထူးတျခားတာဝန္ရွိေပသည္။

လူငယ္မ်ားဟူသည္မွာ 
အျမတ္တႏိုးထားၿပီး 

ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရမည့္ 
လက္ေဆာင္မြန္တစ္ခု၊ 

အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 
အရည္အေသြးရွိေသာ ပညာေရးကို 

မွန္ကန္စြာ ဖန္တီးေပးလွ်င္ 
ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ 
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။



6ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ မစၧားပူေဇာ္ျခင္း၌ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ၾသဝါဒ
ရန္ကုန္၊ ၂၉ ရက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇

 ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႔

ကြ်ႏု္ပ္ ဒီတိုင္းျပည္ကို ၾကြေရာက္မလာမီ၊ ဒီအခ်ိန္ အခါသမ 
ယကို ေရာက္ရွိလာဘို႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ရပါ 
တယ္။ သားသမီးတို႔အထဲမွအမ်ားစုဟာ၊ အလြန္ေဝးကြာလွ 
တဲ့ေနရာေဒသေတြ၊ ေဝးလံသီေခါင္လွတဲ့ ေတာင္ေပၚေဒသ 
ေတြကေန ဒီေနရာကိုေရာက္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕
ဆိုရင္ေျခလ်င္နဲ႔ေတာင္လာခဲ့ၾကရတာပါ။ ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ 
လည္း ဒီေနရာကို ဘုရားဖူးသူေတာ္စင္တစ္ပါးအေနနဲ႔ 
လာေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ သားသမီးတို႔ရဲ႕အသံကို နားေထာင္ဘို႔၊ 
သားသမီးတို႔ဆီက သင္ယူဘို႔၊ သားသမီးတို႔ကို ေမွ်ာင္လင့္ 
ျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္းေတြေပးဘို႔  ေရာက္ရွိလာရျခင္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒီေန႔ဖတ္ရတဲ့ ပထမက်မ္း၊ ဒံေယလအနာဂတၲိက်မ္း 
က၊ ရွင္ဘုရင္ႀကီး ဗာလ္ဒတ္စ္ဇာ (Baldassar) နဲ႔၊  သူ႔ရဲ႕ 
အၾကားအျမင္ရ ပညာရွိေတြရဲ႕ဥာဏ္ပညာဟာ ဘယ္ 
ေလာက္ အားနည္းသိမ္ဖ်င္းသလဲဆိုတာ၊ ဘယ္ေလာက္ 
အကန္႔အသတ္ရွိသလဲဆိုတာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုမီးေမာင္းထိုး 
ျပေပးေနတယ္။

 သူတို႔ေတြက ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဝါ၊ သံ၊ သစ္သား၊ 
ေက်ာက္မ်ားနဲ႔ ထုလုပ္ထားတဲ့ဘုရားမ်ားကို ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳ 
ဘို႔ေလာက္သာ အသိဥာဏ္ရွိခဲ့ၾကတယ္(ဒါနီအဲလ္ ၅ း ၄)  
ဒါေပမဲ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားေတြရဲ႕ဘဝအသက္တာနဲ႔အသက္
ရွင္ျခင္းကို မိမိလက္ေတာ္အတြင္းမွာ ထိန္းသိမ္းထားေတာ္မူ
တဲ့ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳႏိုင္ဘို႔အတြက္ေတာ့ ပညာ 
ဥာဏ္မဲ့ခဲ့ၾကတယ္။ ပေရာဖက္ဒါနီအဲလ္ကေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ 
ေတြနဲ႔မတူပါဘူး။ ပေရာဖက္ဒါနီအဲလ္က ဘုရားရွင္ရဲ႕ပညာ
ဥာဏ္နဲ႔ျပည့္စံုၿပီး၊ ဘုရင္မင္းျမတ္ရဲ႕ ခက္ခဲနက္နဲလွတဲ့ 
အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးႏိုင္ 
ခဲ့တယ္။ဘုရားရွင္ရဲ႕နက္နဲလွတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပည့္ဝစံုလင္ 
စြာ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးႏိုင္သူကေတာ့၊ ေယဇူးခရစ္ 
ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာရိန္တုဩဝါဒ 
စာ ပထမေစာင္ ၁ း၂၄ မွာ ဖတ္ရတဲ့အတိုင္း၊ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ 
တိုင္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ဥာဏ္ပညာေတာ္ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ 
ေတာ္ကိုယ္တိုင္က၊ ဒီဥာဏ္ပညာေတာ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုသင္ 
ၾကားေပးတဲ့အခါ၊ အလြန္ရွည္လ်ားလွတဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြေဟာ 
ေျပာၿပီး သင္ၾကားေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္သလို၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေလာ 
ကီေရး ဩဇာအာဏာေတြအလြန္အကြ်ံျပၿပီးသင္ၾကားတာ
မ်ိဳးလဲမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဥာဏ္ပညာေတာ္ဟာ 
ဘာလဲဆိုတာ ကားတိုင္ေတာ္ထက္မွာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ 
လူသားအားလံုးအတြက္ မိမိရဲ႕အသက္ကို ေပးဆက္ျခင္း 

အားျဖင့္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုသင္ၾကားေပးခဲ့တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္လဲ၊ ေလာကီသားေတြစံထားတဲ့၊ ကြ်ႏု္ပ္
တို႔ရဲ႕ဥာဏ္ပညာအေပၚမွီခိုအားကိုးလြန္းတဲ့ ေထာင္ေျခာက္
ထဲက်ေရာက္ပိတ္မိတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီအေျခအေနမွာ 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္အမွန္တရားတစ္ခုကေတာ့၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ 
ဦးတည္ခ်က္ေတြ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေပ်ာက္သြားႏိုင္ျခင္းဘဲျဖစ္ 
တယ္။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ေရွ႕မ်က္ေမွာက္မွာ
ရွိတဲ့၊ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚမွ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
ဘဝရဲ႕အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ဘဝလမ္းညြန္ဆိုတာကို သတိရၾက 
ဘို႔လိုအပ္တယ္။ ကားတိုင္ေတာ္၌သာလွ်င္၊ စစ္မွန္တဲ့ဥာဏ္
ပညာကိုေတြ႔ရွိၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီဥာဏ္ပညာသာလွ်င္၊  
ဘုရားရွင္ဆီမွလာတဲ့အလင္းေတာ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
ရဲ႕ဘဝကို ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးသြားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒဏ္
ရာမ်ားကိုေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာရရွိဘို႔ ကုသေပးႏိုင္တာဟာ 
လည္း၊ ကားတိုင္ေတာ္ဘဲျဖစ္တယ္။ ရွင္ေပတ႐ုဩဝါဒစာ 
ပထမေစာင္ ၂ း၂၄ မွာ ဒီအခ်က္ကိုေတြ႔ရတယ္။ “ကိုယ္ 
ေတာ္သည္ငါတုိ႔၏အျပစ္ဒုစရိုက္မ်ားကုိသစ္တုိင္ေပၚတြင္ 
ကိုယ္ေတာ္တိုင္ခံထမ္းေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ဒဏ္ရာ 
ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာရခဲ့ၾက 
ၿပီ။” ဒါေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးဟာ ကုသျခင္း၊ေပ်ာက္ကင္း 
ခ်မ္းသာျခင္း၊ အားလံုးရဲ႕အရင္းအျမစ္ကို ခရစ္ေတာ္၏ 
ဒဏ္ရာေတာ္မ်ား၌သာ ေတြ႔ရွိႏိုင္တဲ့ဥာဏ္ပညာႏွင့္ျပည့္ဝ
သူမ်ားျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

 ကြ်ႏု္ပ္သိထားတာကေတာ့၊ ျမန္မာျပည္သူ/ ျပည္ 
သားအမ်ားစုက ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္မႈရဲ႕သားေကာင္ေတြ၊ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာ မ်ား ရရွိခံစား ၾကရ 
သူေတြျဖစ္တယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံစားခဲ့ရတဲ့နာ က်င္မႈ၊  နာ 
က်ည္းမႈေတြအတြက္  ျပန္လည္တုန္႔ျပန္တဲ့အခါ၊ ပထမ 
က်မ္းစာမွာ ၾကားနာခဲ့ရတဲ့၊ ဘုရင္မင္းႀကီးလိုဘဲ၊ သိမ္ဖ်င္း 
လွတဲ့ ေလာကီသားေတြရဲ႕ ဥာဏ္ပညာကိုသာ အသံုးခ် 
ၿပီးတုန္႔ျပန္ခ်င္ၾကတယ္။ တုန္႔ျပန္တတ္ၾကတယ္။ လက္စား 
ေခ်ျခင္း၊ ေဒါသနဲ႔အၾကမ္းဖက္တုန္႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ 
တို႔ခံရတဲ့ဒဏ္ရာေတြကို ကုသေပ်ာက္ကင္းမႈ ရရွိမယ္လို႔ 
ထင္တတ္ၾက၊ ေတြးတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္စားေခ် 
ျခင္း၊ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္းလမ္းစဥ္ဟာ၊ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕
လမ္းစဥ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းစဥ္ဟာ 
လံုးလံုးလ်ားလ်ားကြာျခားလွပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ မုန္း 
တီးမႈ၊ ျငင္းပယ္မႈေတြရဲ႕အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ ဒုကၡေဝဒနာ 
ခံထမ္းျခင္း၊ ကားတိုင္ေတာ္မွာတင္ အသတ္ခံရျခင္းေတြကို

ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ခြင့္လြတ္ျခင္းနဲ႔ သနားၾကင္နာ 
ျခင္းကိုသာ လက္ကိုင္ထားၿပီး တုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ဧဝံေဂ 
လိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္အားျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူတာ 
ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ဘဝမွာကိုယ္ေတာ့္လိုဘဲ၊ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း၊ 
မုန္းတီးျခင္း၊ အတားအဆီးအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ၾကပါ 
တယ္။ ဒါေပမဲ့ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ၊ 
ဆန္႔က်င္ဘက္မျပဳႏိုင္တဲ့၊ ဥာဏ္ပညာကိုကိုယ္ေတာ္ေပး 
မယ္ဆိုၿပီး မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္ (လုကာ ၂၁ း ၁၅)။ ဒီေနရာမွာ၊ 
ခရစ္ေတာ္ေပးမဲ့ ဥာဏ္ပညာဆိုတာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ 
ေတာ္ဘုရားကို ရည္ညြန္း မိန္႔ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ 
ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕စိတ္ႏွလံုးအတြင္းသို႔၊ သြန္းေလာင္းခ်ေပးသ
နားေတာ္မူတယ္လို႔ ေရာမဩဝါဒစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္
(ေရာမဩဝါဒစာ ၅ း ၅)။ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူး 
ေတာ္အားျဖင့္၊ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးဆီကို 
ေလာကီသားေတြရဲ႕ ပညာဥာဏ္ထက္သာလြန္တဲ့၊ သူ႕ရဲ႕
ဥာဏ္ပညာေတာ္ကိုေပၚလြင္ေအာင္၊ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေန 
ေသာ သက္ေသခံမ်ားျဖစ္လာေစပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ 
ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးဆီကိုအဆိုး 
ဝါးဆံုးနာက်င္မႈ၊ နာက်ည္းမႈဒဏ္ရာေတြကို သက္သာ 
ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့သနားၾကင္နာ 
ျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္သက္ေသခံေနတဲ့ သက္ေသခံမ်ား ျဖစ္ 
လာေစပါတယ္။ 

 ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဟာ၊ ဒုကၡေဝဒနာ ခံထမ္း 
အံ့ဆဲဆဲအခ်ိန္မွာ မုန္႔ႏွင့္စပ်စ္ရည္အဆင္းသ႑ာန္ေအာက္ 
မွာ၊ မိမိကိုယ္ကို လူသားအားလံုးအတြက္ပူေဇာ္ခဲ့တယ္။ 
ယံုၾကည္ျခင္းမ်က္စိအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္စီရင္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္စကၠရမင္တူးလက္ေဆာင္မြန္ဟာ၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အေသြး 
ေတာ္၊ အသားေတာ္လက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကြ်ႏု္ပ္
တို႔သိရွိလာၾကရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္
တူးအားျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဒဏ္ရာေတာ္မ်ား၌္ ခိုလံႈရင္း 
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကုသျခင္း၊ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာျခင္း၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ား ဘယ္လိုရရွိႏိုင္မယ္ဆိုတာကိုသင္ယူႏိုင္ 
ၾကတယ္။ ဒီလိုအသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင့္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေလ်ာက္ 
လွမ္းေနတဲ့လမ္းမွားကေန လမ္းမွန္ကိုျပန္လည္တည့္မတ္ 
ႏိုင္ၿပီး အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း အ 
သက္တာကို ရရွိႏိုင္ၾကတယ္။ ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို၊ေ
မာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ဒုကၡေဝဒနာခံထမ္းခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္၌ 
ခိုလံႈၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘဝအတြက္သင္ယူရင္းအဖခမည္းေတာ္
ဘုရားရဲ႕သနားၾကင္နာျခင္းမွ စီးဆင္းလာတဲ့ ကုသေပ်ာက္ 
ကင္းျခင္းဆီေမြးကို လိမ္းက်ံၾကပါ။ အဲဒီကုသျခင္းဆီကို 
လည္း တစ္ပါးသူမ်ားထံ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဘို႔လဲႀကိဳးစား
အားထုတ္ၾကပါ။ ဤဆီျဖင့္ ဒဏ္ရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္နာက်ည္း 
မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သုတ္လိမ္းကုသေပးၾကပါ။ ဤ သို႔ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔ဟာ- ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ လူသားတိုင္း 
ရဲ႕စိတ္ႏွလံုးသားထဲ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးထဲမွာ ဘုရား 
ရွင္ ရွိေစလိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနဲ႕၊ေက်ေအးသင့္ျမတ္ေစျခင္း 
တန္ဖိုးေတြရဲ႕ သစၥာရွိတဲ့ သက္ေသခံမ်ား ျဖစ္လာၾကလိမ့္ 
မယ္။ 

 ကြ်ႏု္ပ္သိရွိရတာက ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ 
အသင္း ေတာ္ႀကီးဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္း၊ သနား 
ၾကင္နာျခင္း ကုသျခင္းဆီကို သူတစ္ပါးထံ၊ အထူးသျဖင့္ 
အထူးလိုအပ္ ေနေသာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားထံ သယ္ 
ေဆာင္သြားၿပီး လိမ္းက်ံကုသေပးေနၾကပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ 
သေကၤတ မ်ားအေနနဲ႔  အဖြဲ႔အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက 
အခက္အခဲ အတားအဆီးေတြၾကားကေန၊ လူနည္းစု 



7ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးစု မ်ားထံသြားေရာက္ၿပီး ဧဝံ ေဂလိသတင္း 
ေကာင္းကို ေဟာေျပာသက္ေသခံ ေနၾက တယ္။ ဒီလိုေဟာ 
ေျပာသက္ေသခံ တဲ့ေနရာမွာလဲ၊ အဓမၼ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ိဳးကို 
လံုးဝေရွာင္ရွားၿပီး၊ ဖိတ္ေခၚ၊ ႀကိဳဆို လက္ခံျခင္းျဖင့္သာ 
အျမဲေဆာင္ရြက္ေန ၾကတယ္။ ဆင္းရဲ မြဲေတ ဒုကၡပင္လယ္ 
ေဝေနတဲ့ၾကားကေန သားသမီး အမ်ား စုက ဆင္းရဲသားမ်ား၊ 
ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးခံစား ေနရတဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားကို 
လက္ေတြ႔က်က် ကူညီ ေပးေနၾကတယ္။ သူတို႔နဲ႕ တစ္လံုး 
တစ္ဝတည္း ရွိေနၾက တယ္။ ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကုိရင္ႀကီး မ်ား၊ ဓမၼဆရာ/
ဆရာမမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်၊ ကူ ညီေစာင့္ ေရွာက္ေပးမႈ 
အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ Catholic Karuna Myanmar  ရဲ႕ဂုဏ္ျပဳ 
ထိုက္တဲ့ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
Pontificie opera Mssionries  အဖြဲ႔ရဲ႕ ရက္ေရာက္စြာ 
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအား ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာျပည္ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္ႀကီးဟာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္းမခြဲ 
ျခားဘဲ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ အေျမာက္ 
အမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနပါတယ္။ 

 ကြ်ႏု္ပ္ သက္ေသခံႏိုင္တာက ျမန္မာျပည္ ကက္ 
သလစ္ အသင္းေတာ္ႀကီးဟာ ရွင္သန္လ်က္ရွိတယ္။ ခရစ္ 
ေတာ္ကလည္း အသက္ရွင္တဲ့ဘုရား ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီက 
သားသမီးတို႔နဲ႔ အတူတူရွိေနတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သား 
သမီးတို႔ရဲ႕ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္တဲ့အျခားေသာ ခရစ္ 
ယာန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔လဲ အတူတူရွိေနတယ္။ သားသမီး 
တို႔ အားလံုး ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားၾကတ့ဲ ဒီတန္ဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္တဲ့ 

ဥာဏ္ပညာနဲ႔ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ႏွလံုးေတာ္မွယိုစီးဆင္း
လာတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ၊ သနားၾကင္နာ ျခင္းကို 
တစ္ပါးသူတို႔အား ဆက္လက္မွ်ေဝၾကပါလို႔ ကြ်ႏု္ပ္ တိုက္ 
တြန္းအားေပးပါတယ္။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဟာ ဒီဥာဏ္ 
ပညာကို အတိုင္းအတာမရွိ၊ အကန္႕အသတ္မရွိေပးခ်င္ပါ 
တယ္။ သားသမီးတို႔ရဲ႕ မိသားစု အတြင္းမွာ၊ အဖြဲ႔အစည္း 
အတြင္းမွာ၊ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕က်ယ္ျပန္႔လွတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ ကုသမႈေပးျခင္း၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ သားသမီး 
တို႔ရဲ႕ အားထုတ္မူေတြအတြက္၊ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဟာ 
ဆုလာဒ္မ်ား ေပးသနားေတာ္မူမယ္ဆိုတာ မလႊဲဧကန္ဘဲ 
ျဖစ္တယ္။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္က သူ႔ရဲ႕ဥာဏ္ပညာဟာ ဆန္႔
က်င္မႈေတြမွကင္းေဝးေစမယ္လို႔ေတာ့ မိန္႔မွာမထားခဲ့ပါဘူး။ 
(လုကာ ၂၁ း ၁၅)။ 

 ခရစ္ေတာ္သင္ၾကားေပးတဲ့ ခြင့္လြတ္ျခင္း၊ သနား 
ၾကင္နာျခင္းဆိုတဲ့ ႀကီးမားတဲ့တန္ဖိုးေတြကို လူတိုင္း 
နားလည္ခ်င္မွ နားလည္ႏိုင္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္၊ အဟန္႔ 
အတားေတြေတာ့ မလြဲမေသြ ၾကံဳေတြ႔ၾကရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ 
ကားတိုင္ေတာ္ေပၚမွာ ခရစ္ေတာ္ျပခဲ့တဲ့ သူရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ 
ေမတၲာဟာ ဘယ္ေသာအခါမွမေျပာင္းလဲသလို ဘယ္ 
အရာကမွလဲ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔မရပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ဥာဏ္ပညာကို GPS ဝိညာဥ္ေရးအျဖစ္႐ႈျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ 
GPS  က ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ခရီးသြားတဲ့အခါ လိုရာပန္းတိုင္ကို တည့္ 
တည့္မတ္မတ္ ေရာက္ရွိဖို႔ညြန္ျပေပးတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား 
ရွင္ရဲ႕ဥာဏ္ပညာသာလွ်င္ GPS လမ္းညြန္ကဲ့သို႔ ကြ်ႏု္ပ္ 

တိုု႔ကို လမ္းမွားမေရာက္ႏို္င္ဘဲ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီး 
ကြ်မ္းဝင္ ေသာအသက္တာႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ နီးစပ္သူတို႔ႏွင့္ 
စိတ္ႏွလံုး ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ဘို႔ ညြန္ျပပို႔ေဆာင္ေပးေနမွာဘဲ 
ျဖစ္တယ္။ 

 ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ 
ကညာစင္ မာရိယာဟာ မိမိရဲ႕သားေတာ္ေနာက္ကို ကာလ္ 
ဝါရီ ေတာင္ေပၚအထိ ထပ္ခ်ပ္မကြာလိုက္ခဲ့တယ္။ 
ဒီအတိုင္းဘဲ ဒီေလာ ကမွာ ခရီးျပဳေနၾကတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ေျခ
လွမ္းတိုင္းမွာလဲ အမိ မယ္ေတာ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ 
ခရီးေဖာ္ျပဳေပးေနတယ္။ အမိမယ္ေတာ္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 
အားလံုးကို အဆံုးတိုင္ခ်စ္ေတာ္ မူတဲ့ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
ဒဏ္ရာေတာ္မ်ား၌ ခိုလံႈသင္ယူရာမွ ခံစားရရွိလာေသာေပ်ာ္
ရႊင္ျခင္းနဲ႔အတူ စစ္မွန္တဲ့ဥာဏ္ ပညာႏွင့္ ျပည့္ဝတဲ့ 
တမန္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကဘို႔ လိုအပ္တဲ့ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ 
မ်ားထံ ခ်စ္ျခင္း၊ သနားၾကင္နာျခင္းျပသ ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ဘို႔၊ 
လိုအပ္တဲ့ ေက်းဇူးမ်ားကို အစဥ္အျမဲ ေတာင္းခံေပး 
ေနပါတယ္။ 

 ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔အားလံုး ကို ေကာင္းႀကီး 
ေပးေတာ္မူပါေစ။ ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ အသင္း 
ေတာ္ႀကီးကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစ။ ဘုရား သခင္၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းေကာင္းႀကီးေတာ္မ်ား ဤေျမေပၚဝယ္ သြန္း 
ေလာင္းခ်ေပးေတာ္မူပါေစ။ ဘုရားသခင္သည္ ျမန္မာျပည္ 
ႀကီးကိုေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစ။

လက္စားေခ် ျခင္း၊ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္းလမ္းစဥ္ဟာ၊ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ 
လမ္းစဥ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းစဥ္ဟာ 

လံုးလံုးလ်ားလ်ားကြာျခားလွပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ မုန္းတီးမႈ၊ 
ျငင္းပယ္မႈေတြရဲ႕အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ ဒုကၡေဝဒနာ ခံထမ္းျခင္း၊ 

ကားတိုင္ေတာ္မွာတင္ အသတ္ခံရျခင္းေတြကိုရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ 
အခ်ိန္မွာ၊ ခြင့္လြတ္ျခင္းနဲ႔ သနားၾကင္နာ ျခင္းကိုသာ လက္ကိုင္ထားၿပီး 

တုန္႔ျပန္ခဲ့တယ္။

ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕က်ယ္ျပန္႔လွတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ ကုသမႈေပးျခင္း၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ သားသမီး တို႔ရဲ႕ 
အားထုတ္မူေတြအတြက္၊ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ဟာ ဆုလာဒ္မ်ား 

ေပးသနားေတာ္မူမယ္ဆိုတာ မလႊဲဧကန္ဘဲ ျဖစ္တယ္။



8ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ဖရန္းစစ္၏  ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ မဟာနာယကအဖြဲ႕ ႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားေသာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

ကမၻာေအး၊ ရန္ကုန္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ ၂၉ ရက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇

 ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကာ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားနဲ႕အတူတကြ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရတဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္ 
အေနနဲ႕ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္လွပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ 
ယေန႔ဒီေနရာမွာ ေရာက္လာႏိုင္ဖို႕ တာဝန္ယူစီစဥ္ေပးၿပီး 
ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို ျမြက္ၾကားေပးပါေသာ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ ေလးစားၾကည္ညိဳ 
ရပါေသာ ဆရာေတာ္ ဘဒႏၶကုမာရဘိဝံသကို  ေက်းဇူးအထူး 
တင္ရွိလိုပါတယ္။ ဆရာေတာ္တို႔အားလံုးကို ႏႈတ္ဆက္ဂါဝရ 
ျပဳရင္းနဲ႔ ဒီေနရာကို ၾကြေရာက္လာတဲ့သာသနာေရးႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုအားလည္းႏႈတ္ 
ခြန္းဆက္လိုပါတယ္။ 

 တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေတြ႕ဆံုျခင္းဟာ ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အၾကားမွာတည္ရွိတဲ့  
ေလးစားခင္မင္မႈ၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႕မႈေတြကို ပိုမိုခိုင္မာ 
သစ္လြင္ေစတဲ့ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုမွ်သာမကၿငိမ္း
ခ်မ္းျခင္းနဲ႔လူသားတိုင္းအတြက္ တရားမွ်တျခင္း၊ လူ႕ဂုဏ္ 
သိကၡာကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းတို႔အတြက္ တပည့္ေတာ္ 
တို႔အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳဖို႔ အခြင့္အေရး 
တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သုိ႔ အတူတကြ အတည္ျပဳ 
ေထာက္ခံျခင္းမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုး 
ရွိလူသားမ်ား လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ 
တရားမွ်တျခငး္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ လူတစ္ဦးစီရဲ႕ အေျခခံဂုဏ္ 
သိကၡာတို႕ကို တပည့္ေတာ္တို႔အတူအကြ တစ္သံတည္း 
အတည္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ လူသားမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
စကားတစ္ခြန္းကို လက္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕ 
အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း သင့္ျမတ္မႈ၊ သဟဇာတရွိမႈမ်ားကို 
တိုးပြားဖို႔႔ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ 
ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားကိုျဖစ္ေစ 
တပည့္ေတာ္တို႔ ဝိုင္ဝန္းကူညီးေပးၾကပါစို႕ ။

 ေခတ္ကာလတိုင္းမွာ လူသားထုဟာ မတရားမႈ 
မ်ား၊ ပဠိပကၡျဖစ္မႈမ်ား၊ မညီမွ်မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါတယ္။ 
တပည့္ေတာတုိ္႔ရဲ႕ေခတက္ာလမွာလည္း ဤကဲသ့ို႔ေသာဒုကၡ 
မ်ားဟာ ပိုႀကီးမားလာသေယာင္ ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက နည္းပညာပိုင္းမွာ ပိုတိုးတက္လာသလို 
ကမၻာလူသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း တူညီေသာ ဦးတည္ခ်က္ 
ႏွင့္လူ႕သဘာဝတို႔ကို ပိုမိုနားလည္းလာၾကပါတယ္။ ဒါေပ 
မယ့္လည္း ပဠိပကၡျဖစ္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၏ 
ဒဏ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ယင္တို႔က ကြဲျပားမႈ 
မ်ားကို ထပ္မံျဖစ္ပြားေစပါတယ္။ 

 တပည့္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဤကဲ့သို႔ၾကံဳေတြ႔ရေသာ္ 

လည္းလက္ေလွ်ာ့မသြားသင့္ပါ။ တပည့္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စီရဲ႕ 
သာသာေရးထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို အေျခခံၿပီးေရွ႕ဆက္ရန္ 
အတြက္နည္းလမ္း တစ္ခုရွိေနတယ္ဆိုတာကို အားလံုးက 
သိနားလည္ထားၾကပါတယ္။ ထုိဒဏ္ရာေတြကိုေပ်ာက္ကင္း 
ေစမယ့္လမ္းဟာ သနားၾကင္နာျခင္းနဲ႔ ေမတၱာတရားကို 
အေျခခံၿပီး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈနဲ႕ ေလးစားမႈဆီဦး 
တည္ေသာလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဗုဒၶတရားေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအမအတိုင္း က်င့္ၾကံေန 
ထိုင္ၾကေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးကို 
တပည့္ေတာ္အေနနဲ႕ ေလးစားေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါတယ္။  
သံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ားစြာတို႔ရဲ႕ အက်င့္ပံုစံေကာင္း 
မ်ားနဲ႕အတူ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ဇီဝအသက္ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္းစေသာ 
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဓမၼတရားရတနာမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ျပည္ 
သူျပည္သားမ်ားဟာ သြန္သင္လမ္းညႊန္ျခင္းမ်ားနဲ႕ ျပည့္စံု 
စြာရရွိေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဗုဒၶတရားဓမၼမ်ားဟာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဘက္စံု ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အေရးႀကီးေသာ အဖိုးတန္ရတနာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုတရားဓမၼေတြအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုစည္း
လံုးညီညြတ္ျခင္းမွ သည္ ျပည္ေထာင္စုစည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း၊ 
ယင္းမွတဖန္ ပို၍ႀကီးက်ယ္ေသာ ကမၻာ့လူသားစုတြင္ ပါဝင္ 
ျခင္းအထိ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိပါသည္။ အထက္ပါ အဖိုးတန္ 
တရားဓမၼမ်ားသည္ တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို 
အင္အားရွိေစၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
အလင္းေရာင္ကို သယ္ေဆာင္ဖို႔ရာ အေထာက္အကူျဖစ္ 
ေစပါတယ္။ 

 တပည့္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ တာဝန္ႀကီး 
တစ္ခုကေတာ့ လူသားမ်ားကို တရားဘာဝနာပြားမ်ားဖို႕ 
ကူညီေပးၾကရတာျဖစ္တယ္။ 

 မိမိတို႔ရဲ႕ အဇၩတၱသ႑ာန္ကို ေလးနက္မွန္ကန္စြာ 

ၾကည့္ျမင္ႏိုင္တဲ့အခါ အတၱရဲ႕ အနတၱသေဘာကိုသိၿပီးပရ
ဟိတအမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းကို နားလည္လာႏိုင္ 
ပါတယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္တပည့္ေတာ္တို႔ဟာ တသီးပုဂၢလေန 
လို႕မရဘူးဆိုတာ သိလာရပါတယ္။ တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
တရားဓမၼမ်ားက ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္း 
ထားတဲ့အတြက္ နားမလည္မႈ၊ သည္းမခံႏိုင္မႈ၊ အထင္လြဲမႈ 
ႏွင့္ အမုန္းပြားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား 
ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေဒသနာေတာ္က ဘယ္လို 
ေက်ာ္လႊားႏိုင္မလဲဆိုတာကို လမ္းျပထားပါတယ္။  ေဒါသကို 
စိတ္ရွည္ျခင္းနဲ႕အႏိုင္ယူပါ။ အဆိုးကို အေကာင္းနဲ႕အႏိုင္ 
ယူပါ။ ေလာဘကို ေစတနာနဲ႕ အနိုင္ယူပါ။ လိမ္လည္မႈကို 
အမွန္တရားနဲ႕ အႏိုင္ယူပါ လို႔ ဓမၼပဒမွာ ေျပာထားတာကို 
မွတ္သားခဲ့ရဘူးပါတယ္။ ( ဓမၼပဒ ၁၇/ ၂၂၃) ဒီအဆံုးအမမ်ား 
ဟာ စိန္႔ဖရန္းစစ္အစီစီရဲ႕ ဆုေတာင္းပတၳာနာနဲ႕ ဆင္တူ 
တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။  သခင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ကို 
ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္သံုးတန္ဆာျဖစ္ေစပါ။ အမုန္းရွိ 
သည့္ေနရာတြင္ ေမတၱာတရားကိုလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ 
ေစာ္ကားမႈမ်ားရွိသည့္ေနရာတြင္ ခြင့္လြတ္ျခင္းကိုလည္း 
ေကာင္း၊ ေမွာင္မုိက္ျခင္းရွိသည့္ေနရာတြင္ အလင္းကို 

တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တရားဓမၼမ်ားက 
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ဖို႔ တိုက္တြန္း 

ထားတဲ့အတြက္ နားမလည္မႈ၊ 
သည္းမခံႏိုင္မႈ၊ အထင္လြဲမႈ ႏွင့္ 

အမုန္းပြားမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ 
ႀကိဳးစား ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေတြ႕ဆံုျခင္းဟာ 
ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ 

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အၾကားမွာတည္ရွိတဲ့  
ေလးစားခင္မင္မႈ၊ မိတ္သဟာယ 

ဖြဲ႕မႈေတြကို ပိုမိုခိုင္မာ သစ္လြင္ေစတဲ့ 
ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
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လည္းေကာင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းေနရာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို 
လည္းေကာင္း သယ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ကူညီေတာ္မူပါ၊ လို႕သူ 
ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ 

 ဤကဲ့သို႕ေသာ တရားသေဘာက ဘာသာမတူ၊ 
လူမ်ိဳးမတူ၊ ယဥ္ေက်းမႈမတူေသာ သူမ်ားၾကားမွာ ႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာကရွိခဲ့တဲ့့ ခြဲျခားမႈ ပဠိပကၡဒဏ္ရာမ်ားကို ကုသေပးၿပီး 
နားလည္မႈ၊ စိတ္ရွည္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာမွာ 
ဥာဏ္အလင္းခြန္အား ရေစပါတယ္။ ဒီလိုႀကိဳးစားအားထုတ္ 
ဖို႕ဆိုတာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္သက္သက္ 
မဟုတ္သလို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အရာ မဟုတ္ပါဘူး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႕ 
အသံမဲ့ သူမ်ားရဲ႕အသံကို ၾကားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပးရမွာျဖစ္ပါ 
တယ္။  

 ဒီလိုႀကိဳးစားေပးျခင္းအားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ 
ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိၿပီး ဘက္မလိုက္ျခင္း 
ႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းရွိျခင္းတို႕ကို နားလည္မွာျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံရဲ႕ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းလိုပါတယ္။ 
ျမန္မာျပည္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုး ပို၍အား
တက္သေရာပါဝင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။  
ဒီလိုတာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ ပါဝင္ျခင္းဟာဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ 
လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူသားအားလံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ 
ရြက္ရာမွာ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ 

 ဤႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈက အဓြန္႔ရွည္ေသာ အသီး 
အပြင့္မ်ား ေပၚထြက္လာမွာေသခ်ာၿပီး ဘာသာေရးေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားရဲ႕လက္တြဲ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုလည္း လို 
အပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ရင္ ကက္သလစ္ 
သာသနာေတာ္ကလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ဖို႕ရန္ အသင့္ရွိ 
ေနပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 
တို႔အတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း နွီး 
ေႏွာဖလွယ္ျခင္း၊ ေတြ႕ဆံုျခင္းတို႔ဟာ အလြန္အေရးပါ 
ေၾကာင္းသက္ေသျပေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလထဲမွာ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး 
ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္ရက္တာ စုေပါင္း 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဘာသာ 
ေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ 
အခ်င္းခ်င္းသိကၽြမ္းခင္မင္မႈကို ပိုမိုေလးနက္ေစဖို႕ ၊ အခ်င္း 
ခ်င္းဆက္ႏြယ္ေနမႈနဲ႕ တူညီေသာ ပန္းတိုင္ရွိေၾကာင္း 
အတည္ျပဳ ေထာက္ခံဖို႔အတြက္ ဒီလိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးဟာ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွ်တမႈနဲ႕ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ဟာ အားလံုးအတြက္ျဖစ္ပါမွ စစ္မွန္ေသာ 
တရားမွ်တမႈနဲ႕အဓြန္႔ရွည္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို ရရွိႏိုင္ 
မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ေလးစားခင္မင္ရပါေသာ ဆရာေတာ္အေပါင္းတို႔ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားသည္ 
ဤဒဏ္ရာမ်ားကို ကုုစားေနေသာ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ 
အတူတကြ ေလွ်ာက္လမ္းႏိုင္ၾကပါတယ္။ မိမိတို႔ေနထိုင္ 
ေသာ တစ္ေတာင့္တစ္ေနရာ သာယာလွပဖို႔ အတူတကြ 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။  ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ သမၼာ 
က်မ္းစာထဲမွာ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက သူ၏တပည့္မ်ားကို 
ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ငိုေၾကြးတဲ့သူ 
ေတြနဲ႔အတူ ငိုေၾကြးဖို႔မိန္႔မွာခဲ့ပါတယ္။ ( ေရာမၾသဝါဒစာ 
၁၂း ၁၅) အခ်င္းခ်င္းရဲ႕ ဝန္ထုပ္မ်ားကို ကူညီထမ္းရြက္ေပးဖို႔ 
မိန္႔မွာခဲ့ပါတယ္။ (ဂါလာတိၾသဝါဒစာ ၆း ၂)

 ဤေျမေပၚမွာ ၿငိမး္ခ်မ္းျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ိဳးေစ့မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ 
ဆရာေတာ္တို႔နဲ႔အတူတကြ ဒီခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းလို 
ေၾကာင္း တပည္ေတာ္ရဲ႕ ကက္သလစ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ 
မ်ားကိုယ္စား ေလွ်ာက္ထားလိုပါတယ္။ 

 ဆရာေတာ္တို႔နဲ႕အတူ ယေန႔ ဤေနရာမွာ ဆံုေတြ႔ 
ႏိုင္ဖို႔ဖိတ္ေခၚခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ေက်းဇူးသပကာယ တင္ရွိ 
ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေလွ်ာက္ထားလိုပါတယ္။ အားလံုး 
အေပၚသို႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
ေတာ္မ်ား သက္ေရာက္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း 
လိုက္ပါတယ္။ 

ဤေျမေပၚမွာ ၿငိမး္ခ်မ္းျခင္း၊ 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ 

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ိဳးေစ့မ်ား 
စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ 

ဆရာေတာ္တို႔နဲ႔အတူတကြ ဒီခရီးကို 
ေလွ်ာက္လွမ္းလို ေၾကာင္း တပည္ေတာ္ရဲ႕ 

ကက္သလစ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ 
မ်ားကိုယ္စား ေလွ်ာက္ထားလိုပါတယ္။ 

ဗုဒၶတရားဓမၼမ်ားဟာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဘက္စံု ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဖိုးတန္ရတနာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ထိုတရားဓမၼေတြအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုစည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းမွ သည္ ျပည္ေထာင္စုစည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း၊ ယင္းမွတဖန္ 

ပို၍ႀကီးက်ယ္ေသာ ကမၻာ့လူသားစုတြင္ ပါဝင္ ျခင္းအထိ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားရွိပါတယ္။



10ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

 သာယာလွပတဲ႔သင္တို႔တိုင္းျပည္ကို ကၽြန္ုပ္ရဲ႕လာ 
ေရာက္လည္ပတ္ျခင္း ပီးဆံုးခါနီးအခ်ိန္အခါသမယေလးမွာ 
ကၽြန္ုပ္သင္တို႔နွင့္အတူ ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ ရရွိခံစားခဲ႔ရတဲ႔ 
မ်ားျပားလွတဲ႔ ေက်းဇူးေတာ္ေတြအတြက္ ဘုရားသခင္ကို 
ေက်းဇူးဆပ္တင္ပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ႔ဒီမွာ
ရွိေနၾကတဲ႔ သင္တို႔ကိုသာမကပဲ၊ ဤကာသီျဒယ္ဘုရား 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ အျပင္ဘက္ကေနၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔နွင့္အတူ 
ဒီအခမ္းအနားမွာ ပါဝင္ေနၾကသူမ်ားအားလံုးကို ၾကည့္ၿပီး 
ကၽြန္ုပ္ရင္ထဲကို ပဲ႔တင္ထပ္ေစတဲ႔ ပထမက်မ္းစာမွအခ်က္ 
ေလးတစ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ေဝမွ်ခ်င္ပါတယ္။ ထိုအခ်က္  
ကေတာ့ ပေရာဖက္ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္းမွ တမန္ 
ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပါလုက ျပန္လည္ေကာက္နုတ္ထားၿပီး            
ေရာမၿမိဳ႕မွာရွိတဲ႔ ငယ္ရြယ္နုနယ္ေသးတဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
ဝင္အုပ္စုထံကိုေပးတဲ႔သူရဲ႕ၾသဝါဒစာေစာင္ထဲမွာ ေဖၚျပထား 
တဲ႔အခ်က္ေလးတစ္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ေနာက္ 
တစ္ႀကိမ္ထပ္မံၿပီး နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါစို႔ -    
 “သတင္းေကာင္းကိုေဟာေျပာေသာ သူတို႔၏ေျခ
တို႔သည္အလြန္တင့္တယ္လွေပ၏” ဟုဆိုထားပါတယ္ 
(ေရာမ ၁၀း၁၅၊ cfr. ေဟရွာယ ၅၂း၇)။ 

 ခ်စ္လွစြာေသာလူငယ္တို႔ ကၽြန္ုပ္သင္တို႔ရဲ႕အသံ 
ေတြကိုၾကားရၿပီးတဲ႔ေနာက္၊ ယေန႔သင္တို႔ရဲ႕သီဆိုမႈေတြကို
နားေထာင္ရၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာ ဒီစကားလံုးေတြကိုသင္တို႔ အ 
တြက္ ကၽြန္ုပ္ျပန္လည္ၿပီး အသံုးျပဳခ်င္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္၊ 
သင္တို႔၏ေျခတို႔သည္ အလြန္တင့္တယ္လွပါတယ္၊ သင္တို႔ 
ကိုျမင္ေတြ႕ရတာဟာ အင္မတန္မွၾကည္နူးစရာ၊ ခြန္အား 
တက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သင္တို႔ 
က ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ “ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္း ေကာင္း 
တစ္ခု” ကို ေဆာင္ယူလာေပးလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တို႔က   
ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုသင္တို႔ရဲ႕နုပ်ိဳျခင္း၊ သင္တို႔ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းနွင့္ 
သင္တို႔ရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းေတြကို သယ္ေဆာင္လာ 
ေပးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တို႔ဟာ သတင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ 

တယ္ဆိုတာအမွန္ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သင္တို႔က 
ဘယ္ေတာ့မွ အဆံုးမရွိနိုင္တဲ႔ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြကို ကၽြန္ုပ္တို႔ထံ သယ္ေဆာင္လာေပး 
တဲ႔ေယဇူးခရစ္ေတာ္၌ အသင္းေတာ္၏ မ်က္ဝါးထင္ထင္ 
ေတြ႕ျမင္နိုင္တဲ႔ ယံုၾကည္ျခင္းအမွတ္လကၡဏာမ်ားပင္ျဖစ္ 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ကၽြနု္ပ္တုိ႔ရဲ႕အနားမွာဒုကၡေဝဒနာခံစားေနရသူေတြ
ဒီေလာက္အေျမာက္အမ်ားရွိေနတာ ကၽြန္ုပ္တို႔ မည္ကဲ႔သို႔ 
ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကို ေျပာၾကားနိုင္မွာလည္းဆိုၿပီး 
တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြေမးၾကတယ္။ မ်ားျပားလွတဲ႔ မတရားမႈေတြ၊ 
ဆင္းရဲျခင္းေတြ၊ နာက်င္ျခင္းေတြ ကၽြန္ုပ္တို႔နွင့္ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ႕
ကမၻာႀကီးအေပၚလႊမ္းမိုးေနတဲ႔အခါ ဒီဝမ္းေျမာက္စရာသ 
တင္းေကာင္းေတြ ဘယ္ေရာက္သြားၾကၿပီလဲ။ ထို႔အတြက္ 
ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္ကအင္မတန္မွ ရွင္းလင္းျပတ္သားလွတဲ႔ 
သတင္းစကားတစ္ခုကို ဒီေနရာကေန ေပၚထြက္ေစခ်င္ပါ 
တယ္။ ကၽြန္ုပ္အေနနဲ႔လူေတြကို သိေစခ်င္တာကေတာ့ 
သင္တို႔ေတြဟာ သတင္းေကာင္းျဖစ္တဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ၾကင္ 
နာသနားျခင္းကို ယံုၾကည္ဖို႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘူးဆိုတဲ႔ 
အခ်က္ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အဲ႔ဒီသတင္းေကာင္းမွာ 
“နာမည္” နွင့္ “မ်က္ႏွာ” ရွိပါတယ္၊ “ေယဇူးခရစ္ေတာ္” ပင္ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တို႔ဟာ ဒီဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာသတင္း 
ေကာင္း၏ တမန္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ႔အေလ်ာက္ “ေမွ်ာ္လင့္ 
ခ်က္စကားတစ္ခြန္း”ကို အသင္းေတာ္အတြက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ သင္တို႔ရဲ႕တိုင္းျပည္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
သယ္ေဆာင္ေပးဖို႔ သင္တို႔အသင့္ရွိၾကတယ္။ ဒီသတင္း 
ေကာင္းကိုဒုကၡေဝဒနာခံစားေနၾကရတဲ႔ သင္တို႔ ရဲ႕ညီအစ္ကို 
ေမာင္နွမေတြ၊ သင္တို႔ရဲ႕ ဆုေတာင္းေမတၱာႏွင့္သင္တို႔ရဲ႕ 
စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို လိုအပ္ေနတဲ႔သူေတြထံကို သယ္ 
ေဆာင္ေပးဖို႔သင္တို႔အသင့္ရွိၾကတယ္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္ 
ေရးအတြက္၊ တရားမွ်တမႈအတြက္ သင္တို႔ရဲ႕စိတ္အား 
ထက္သန္စြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္လိုမႈကို လိုအပ္ေနသူေတြနွင့္ 

ေယဇူးသခင္က ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုေပးအပ္ထားတဲ႔ “ခ်စ္ျခင္းနွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း”တို႔ု ရွင္သန္တိုးပြားေစရန္အတြက္လည္းသင္
တို႔ အသင့္ရွိေနၾကတယ္။ 

 သင္တို႔ကို ကၽြန္ုပ္တစ္ခုေမးခ်င္ပါတယ္။ သင္တို႔ 
ေသေသခ်ာခ်ာအာရံုစိုက္ၿပီး ပထမက်မ္းစာကို နားေထာင္ခဲ႔ 
ၾကရဲ႕လား။ အဲ႔ဒီ ပထမက်မ္းစာမွာ ရွင္ေပါလုက “မပါရွိဘဲ 
လ်က္” ဆိုတဲ႔စကားလံုးကို သံုးႀကိမ္တိုင္ တိုင္အသံုးျပဳခဲ႔ပါ 
တယ္။ ဒီစကားလံုးက ေသးငယ္တဲ႔စကားလံုးတစ္လံုးပင္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕စီ မံကိန္းေတာ္ထဲမွာပါဝင္ေန 
တဲ႔ကၽြန္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားတစ္ခုကိုစဥ္း
စားမိေအာင္ကၽြန္ုပ္ တို႔ကိုႏႈိးေဆာ္ေပးေနပါတယ္။ ရွင္ေပါလု
ကထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္းေမးခြန္းသံုးခုေမးခဲ ႔ပါတယ္။ 
အဲ႔ဒီေမး ခြန္းေတြကိုကၽြန္ုပ္ကိုယ္တိုင္သင္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ
ကိုျပန္ၿပီးေတာ့ေမးခ်င္ပါတယ္။ ပထမေမးခြန္းမွာ- “ကိုယ္ 
ေတာ္၏အေၾကာင္းကို မၾကားရဘဲလ်က္ သူတို႔သည္ကိုယ္ 
ေတာ္၌ မည္ကဲ႔သို႔ယံုၾကည္နိုင္ၾကပါမည္နည္း”။ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး၊ 
ဒုတိယေမးခြန္းကေတာ႔ - “ကိုယ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကို 
ေဟာေျပာမည့္သူ မရွိဘဲလ်က္ မည္ကဲ႔သို႔သူတို႔ၾကားနာနိုင္
မည္နည္း”ႏွင့္ တတိယေျမာက္ေမးခြန္းမွာ - “ေစလႊတ္ျခင္း 
မခံရလွ်င္ သူတို႔သည္ မည္ကဲ႔သို႔ေဟာေျပာနိုင္မည္နည္း” 
တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ (cfr. ေရာမ ၁၀း ၁၄-၁၅)။ 

 ဒီေမးခြန္းသံုးခုကို သင္တို႔အားလံုးကို ကၽြန္ုပ္က 
ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ သင္တို႔ေၾကာက္ဖို႔ 
မလိုပါဘူး။ သင္တို႔ကိုခ်စ္တဲ႔သင္တို႔ရဲ႕ဖခင္လို (ဒါမွမဟုတ္) 
သင္တို႔ရဲ႕ အဘိုးလို ၊ ဒီေမးခြန္းေတြကို သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ပဲ 
ေျဖဆိုဖို႔ သင္တို႕ခ်ည္းပဲ ကၽြန္ုပ္ပစ္မထားပါဘူး။ သင္တို႔ရဲ႕ 
ယံုၾကည္ျခင္းလမ္းမွာ လမ္းျပေပးနိုင္မည့္၊ သင္တို႔ကိုဘုရား
သခင္ဘာေတာင္းဆိုေနသလဲ ဆိုတာ သိျမင္နိုင္ေအာင္ 
အကူအညီေပးနိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း သင္တို႔ 
ကို ကၽြန္ုပ္ေပးပါရေစ။ 

လူငယ္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ေပးခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ၾသဝါဒ
စိန္ေမရီကာသီျဒယ္၊ ရန္ကုန္ 

ၾကာသာပေတးေန႔ ၃၀ နိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၇ 



11ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

 “ကိုယ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းကို မၾကားရဘဲလ်က္ 
သူတို႔သည္ကိုယ္ေတာ္၌ မည္ကဲ႔သို႔ယံုၾကည္ၾကမည္နည္း” 
ဆိုသည္မွာ ရွင္ေပါလု၏ ပထမဆံုး ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ ကမၻာႀကီးက “ဘုရားရွင္ရဲ႕အသံ” ကိုမၾကားနိုင္ 
ေလာက္ေအာင္လႊမ္းၿခံဳထားနိုင္တဲ႔ ဆူညံမႈေတြ၊ စိတ္ရႈပ္ 
ေထြးမႈေတြနဲ႔ ျပည့္နွက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ တျခားလူေတြ
ဘုရားရွင္ရဲ႕အေၾကာင္းကို ၾကားနိုင္ရေအာင္၊ ဘုရားရွင္ကို 
ယံုၾကည္လာနိုင္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕အသံကိုဘယ္လို
နားေထာင္ရမလဲဆိုတာကိုသိၾကတဲ႔ “စစ္မွန္တဲ႔လူပုဂၢိဳလ္” 
ေတြကိုသူတို႔ရွာ ေဖြေတြ႕ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ 
လည္းထိုကဲ႔သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးျဖစ္လိုတယ္ ဆိုတာေသ 
ခ်ာ ပါတယ္။ ထိုကဲ႔သို႔ စစ္မွန္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္လာရန္
အတြက္လည္း ဘုရားရွင္တစ္ပါးတည္းသာလ်င္သင္တို႔ကို
ကူညီေပးနိုင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ဆုေတာင္းေမတၱာ
၌ဘုရားရွင္ကိုစကားေျပာၾကပါ။ သင္တို႔နွလံုးသားရဲ႕အနက္
ရႈိင္းဆံုးေနရာမွာၿငိမ္သက္စြာနဲ႔ ဘုရားရွင္ကိုစကားေျပာရင္း 
ဘုရားရွင္ရဲ႕အသံကို နားေထာင္တတ္ေအာင္သင္ယူၾကပါ။ 

 ဒီကေန႔ကၽြန္ုပ္တို႔က်င္းပေနၾကတဲ႔ စိန္႔အင္ဒရူးကဲ႔
သို႔ကၽြန္ုပ္တို႔ကို အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးနိုင္တဲ႔ ေကာင္း 
ကင္မွာရွိေနၾကတဲ႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြရဟႏၱာသူေတာ္သူ 
ျမတ္ေတြနဲ႔လည္း သင္တို႔ေတြစကားေျပာၾကပါ။ သူဟာ အ 
ရင္ကသာမန္တံငါသည္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း 
မွာတရားေတာ္အတြက္ အသက္ေပးၿပီး ေယဇူးသခင္၏ခ်စ္ 
ျခင္းကို သက္ေသခံတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။ 
ထိုကဲ႔သို႔ ဓမၼအာဇာနည္တစ္ဦး မျဖစ္မီကသူအမွားေတြကိုျပဳ
လုပ္ခဲ႔မိတယ္၊ စိတ္ရွည္သည္းခံခဲ႔ရတယ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ 
ရဲ႕စစ္မွန္တဲ႔ တပည့္ေကာင္းျဖစ္ဖို႔ သူတျဖည္းျဖည္း သင္ယူ 
ခဲ႔ရပါတယ္။ သင္တို႔လည္းအမွားေတြကတဆင့္ သင္ယူၾက 
ဖို႔မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔။ သင္တို႔ရဲ႕အသက္တာကို ဘုရားရွင္ရဲ႕
လက္ေတာ္မွာအပ္နွံတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရင္း ရဟႏၱာ 
သူေတာ္သူျမတ္မ်ားက သင္တို႔ကုိ ေယဇူးသခင္ထံ ပို႔ေဆာင္ 
ေပးနိုင္ၾကပါေစ။ ေယဇူးသခင္ဟာ သနားၾကင္နာျခင္းနဲ႔ 
ျပည့္ဝတယ္ဆိုတာ သင္တို႔သိၾကပါတယ္။ ထို႔အတြက္ 
ေၾကာင့္လည္း သင္တို႔ရဲ႕နွလံုးသားထဲမွာရွိေနတဲ႔ ေၾကာက္ရြံ႕ 
ျခင္းေတြ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းေတြ၊ သင္တို႔ရဲ႕အိပ္မက္ေတြနွင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ဘုရားရွင္နွင့္အတူ မွ်ေဝၾကပါ။ သင္ 
တို႔ရဲ႕ ပန္းဥယ်ာဥ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမကုိျပဳစုသကဲ႔သို႔ သင္တို႔ရဲ႕ 
အတြင္းပိုင္းအသက္တာကိုလည္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကပါ။ 
ထိုကဲ႔သို႔ျပဳလုပ္ရန္တြက္ အခ်ိန္လိုအပ္ပါသည္။ စိတ္ရွည္ 
သည္းခံျခင္း လိုအပ္ပါတယ္။ လယ္သမားကသူ႔ လယ္သီးနွံ 
ေတြ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာမႈကို ေစာင့္ဆိုင္း ေနတတ္သလိုပဲ 

သင္တို႔လည္းထိုကဲ႔သို႔ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း ရွိမည္ဆိုရင္ 
ဘုရားရွင္က သင္တို႔၌ အက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ ထြန္းေစလိမ့္မယ္၊ 
ထိုအသီးအပြင့္ေတြကိုလည္း တပါးသူေတြနွင့္အတူ မွ်ေဝ 
ခံစားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 “ကိုယ္ေတာ္၏ အေၾကာင္း ကို ေဟာေျပာမည့္သူ 
မရွိဘဲလ်က္ မည္ကဲ႔သို႔ၾကားနာနိုင္မည္နည္း” ဆိုေသာေမး 
ခြန္းသည္ ရွင္ေပါလု၏ ဒုတိယေျမာက္ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါဟာသင္တို႔လူငယ္ေတြကို တထူးတျခား အပ္နွင္းထားတဲ႔ 
ႀကီးမားလွတဲ႔ တာဝန္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
သင္ တို႔ရဲ႕သက္တူရြယ္တူေတြႏွင့္ သင္တို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြေတြ 
အ တြက္သင္တို႔ဟာ ေယဇူးသခင္၏ ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္း 
ေကာင္းကို သယ္ေဆာင္ေပးတဲ႔တမန္ေတာ္ “သာသနာျပဳ 
တပည့္ေတာ္” ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူေတြကိုစဥ္းစားစရာ 
ေမးခြန္းေတြကိုေမးၿပီး ၿငိမ္ေနလို႔မရေအာင္လုပ္ဖို႔ သင္တို႔ မ 
ေၾကာက္ၾကပါနဲ႔။ တစ္ခါတစ္ေလ သင္တို႔တစ္ကြဲတျပားစီ 
ျဖစ္သြားတာ၊ လူအင္အားနည္းသြားတာမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ရၿပီဆို 
ရင္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိပါနဲ႔။ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း 
ဟာေသးငယ္တဲ႔ အျမစ္ကေလးေတြကေနစၿပီး အၿမဲရွင္သန္ 
တတ္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သင္တို႔ကိုတစ္ပါးသူ 
ၾကားႏုိင္ပါေစ။ သင္တို႔ကိုကၽြန္ုပ္ ေႂကြးေၾကာ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ 
ဒါေပမယ့္ သင္တို႔အသံအားျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ 
ဘဲ ဝမ္းေျမာက္စရာ သတင္းေကာင္းကို သင္တို႔ရဲ႕အသက္ 
တာ၊ သင္တို႔ရဲ႕နွလံုးသားေတြနဲ႔ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းမ်ိဳးကိုသာ
ကၽြန္ုပ္အလိုရွိပါတယ္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔ဟာ 
စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနသူမ်ား အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမွတ္
လကၡဏာျဖစ္လာမယ္၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူေတြအတြက္ 
ကမ္းလက္တစ္ဖက္ ျဖစ္လာမယ္၊ သူစိမ္းတရံဆံေတြ 
အတြက္ လႈိက္လွဲပ်ဴငွာတဲ႔အၿပံဳးတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္၊ အထီး 
က်န္ဆန္သူေတြအတြက္ ဂရုစိုက္အားေပးတတ္သူေတြ 
ျဖစ္လာၾကပါလိမ့္မယ္။ 

 “ေစလြႊတ္ျခင္းမခံရလ်င္ သူတို႔သည္မည္ကဲ႔သို႔ 
ေဟာေျပာနိုင္မည္နည္း” ဆိုတဲ႔ေမးခြန္းကေတာ့ရွင္ ေပါလုရဲ႕ 
ေနာက္ဆံုး ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ 
ၿပီးတဲ႔အခါမွာ ကၽြန္ုပ္တို႔လက္ခံရရွိခဲ႔တဲ႔ ဆုေက်းဇူးေတြကို 
ခံယူဖို႔၊ ထိုဆုေက်းဇူးေတာ္ေတြကို တပါးသူကိုမွ်ေဝေပးဖို႔ 
ကၽြန္ုပ္တို႔အားလံုးေစလႊတ္ျခင္း ခံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေယဇူး 
သခင္ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ဘယ္ကိုေစလႊတ္မလဲဆိုတာအၿမဲတမ္း 
မသိနိုင္တဲ႔အခါမ်ိဳးမွာ စိတ္ဓါတ္အနည္းငယ္ က်တတ္ပါ 
တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားရွင္ဟာ ကၽြန္ုပ္တို႔ရဲ႕ နံေဘးမွာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔နဲ႔ အတူတူေလွ်ာက္လွမ္းမသြားဘဲနဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ 
ကၽြန္ပုတုိ္႔ကိ ု  မေစလႊတပ္ါဘူး။ ဘုရားရငွဟ္ာသ႕ူနိငုင္ံေတာရ္႕ဲ 

သစ္လြင္ခမ္းနားလွတဲ႔ ေနရာေတြကို ကၽြန္ုပ္တို႕ကိုေခၚ 
ေဆာင္သြားဖို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ေရွ႕မွာ အၿမဲတမ္းရွိေနပါတယ္။ 

 ဒီကေန႔ ဧဝံေဂလိက်မ္းစာေတာ္ျမတ္မွာ ဘုရားရွင္ 
က စိန္႔အင္ဒရူးႏွင့္ သူ႔ညီအစ္ကိုျဖစ္တဲ႔ စီမုန္ေပထရုကိုဘယ္
လိုမ်ိဳးေစလႊတ္ခဲ႔ပါသလဲ။ “ငါ႔ေနာက္သို႔လုိက္ပါ” လို႔သူတို႔ကို 
ေျပာခဲ႔ပါတယ္ (cfr.မာေတဦး ၄း၁၉)။ ထို႔ေၾကာင့္ေစလႊတ္ 
ျခင္းခံရတယ္ဆိုတာ - မိမိရဲ႕ကိုယ္ပုိင္စြမ္းအားေတြကို အသံုး 
ျပဳၿပီး မိုက္ရူးရဲဆန္စြာ ေရွ႕ဆက္တိုးေနျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ 
“ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္သို႔လိုက္ျခင္း”ကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ 
ပါတယ္။ သင္တုိ႔အထဲကတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဘုရားရွင္က ရဟန္း 
ဘဝအသက္တာနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ေနာက္ကိုလိုက္ဖို႔၊ လူကိုဖမ္းတဲ႔ 
တံငါသည္ေတြျဖစ္ေစဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကို 
ေတာ႔ ဘုရားရွင္ကို ဆက္ကပ္အပ္ႏွံၾကတဲ႔ သူေတာ္စင္အ 
သက္တာကိုေခၚယူလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကိုလည္း ခ်စ္ခင္ 
ၾကင္နာတတ္တဲ႔ မိခင္ေတြ၊ ဖခင္ေတြျဖစ္လာေအာင္ အိမ္ 
ေထာင္သည္ဘဝအသက္တာကို ေခၚယူပါလိမ့္မယ္။ သင္ 
တို႔ရဲ႕  ေခၚေတာ္မူျခင္းက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ သင္တို႔ကို
ကၽြန္ုပ္တိုက္တြန္းလိုတာက သင္တို႔သတၱိရွိၾကပါ။ သင္တို႔ 
ရက္ေရာတတ္ၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ သင္တို႔ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္
ရႊင္ျခင္းရွိၾကပါ။ 

 အျပစ္မဲ႔သေႏၶယူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မထံအပ္နွံ 
ထားတဲ႔ လွပတဲ႔ ဤကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးထဲ
မွာသင္တို႔ေတြ အမိမယ္ေတာ္ကိုၾကည့္ၾကပါ။ သိၾကားတမန္
ရဲ႕အမိန္႔ေတာ္ျပန္ျခင္းကိုၾကားရလို႔ “အလိုေတာ္အတိုင္း 
ျဖစ္ပါေစ” လို႔သူမျပန္ၿပီးေျဖၾကားလိုက္တဲ႔အခ်ိန္က သူမဟာ 
သင္တို႔လိုပဲ အသက္အရြယ္ငယ္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
သူမၾကားခဲ႔ရတဲ႔ အဲ႔ဒီဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းေကာင္းကို ယုံ 
ၾကည္ၿပီး သူမရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းကို သစၥာရွိစြာ ဆပ္ကပ္ 
အပ္နွံနိုင္တဲ႔ဘဝတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖို႔၊ မိမိရဲ႕အသက္ 
တာကို လံုးလံုးလ်ားလ်ားေပးအပ္ဖို႔၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ 
ျပည့္ဝတဲ႔ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ အႂကြင္းမဲ႔ယံု 
ၾကည္ဖို႔ သူမသတၱိရွိခဲ႔ပါတယ္။ မယ္ေတာ္မာရိယာကဲ႔သို႔ 
သင္တို႔အားလံုးသိမ္ေမြ႕ၾကၿပီး၊ ေယဇူးသခင္နွင့္ ဘုရားရွင္ 
၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း သူတစ္ပါးကို ေဟာေျပာ 
တဲ႔အခါမွာလည္း ရဲရင့္ျခင္းရွိၾကပါစို႔။ 

 ခ်စ္လွစြာေသာလူငယ္တို႔၊ ႀကီးမားလွေသာ ခ်စ္ 
ျခင္းေမတၱာနဲ႔ သင္တို႔အားလံုးကိုသာမကပဲ သင္တို႔ရဲ႕ 
မိသားစုမ်ားကိုပါ အမိမယ္ေတာ္၏ ၾကားဝင္ေတာင္း 
ေလ်ာက္ျခင္း၌ အပ္နွံပါတယ္။ သင္တို႔အားလံုးကိုလည္း  
ကၽြန္ုပ္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔ မေမ႔ပါနဲ႔လို႔လည္း ေျပာ 
ခ်င္ပါတယ္။ 

ျမန္မာျပည္ကို ဘုရားရွင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။



12ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္
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 ဒီခံစားခ်က္မ်ိဳးဟာ (ေယဇူးသခင္ အဆင္းသဏၭာန္ေျပာင္းလဲရာ) 

တာေဘာ ေတာင္ေပၚက ခံစားခ်က္မ်ိဳးပါ။ ႐ိုးစင္းတဲ့ သာမန္ ကက္သလစ္ 

ဘာသာဝင္ ေတြအတြက္ အရမ္းကို စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ ေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ပါ။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုးဟာ ဒီကေန႔မွာ သုခခ်မ္းသာနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ေတာင္ေပၚကို 

ေရာက္သြား ရသလိုပါပဲ။ ျမန္မာျပည္က ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ 

ဘဝကေတာ့ အေျပာင္းလဲႀကီးေျပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္အခ်ိန္က 

ဒီသိုးစုေလးဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔အတူတူ မစၦားပူေဇာ္ခြင့္ရဖို႔ဆိုတာ စိတ္

ကူးယဥ္အိပ္မက္မက္တဲ့အဆင့္မွာပဲ ရွိပါတယ္။

 ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာ အေရအတြက္အားျဖင့္ အလြန္နည္းပါးတဲ့သိုးစုေလးပါ။ 

ဇာေခဦးလိုမ်ိဳးပဲ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာလည္း ႏိုင္ငံေပါင္းေျမာက္ျမားစြာၾကားထဲမွာ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕သိုးထိန္းေခါင္းေဆာင္ကို ဖူးေတြ႕ရဖို႔ လြန္စြာခက္ခဲလွပါတယ္။

"ယခု..ဆင္းခဲ့ေလာ့။ ယေန႔ သင့္အိမ္သို႔ ငါကမည္" လို႔ ေယဇူးသခင္မိန္႔ဆိုခဲ့ 

သလို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္လည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီတစ္ခါမိန္႔ၾကားသူကေတာ့ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ 

ေကာင္းေသာသိုးထိန္းလိုမ်ိဳး အေဝးလံဆံုးေသာ၊ အနည္းဆံုးေသာ သိုးစု 

ေတြဆီ အေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔နဲ႔အတူ ႏႈတ္ 

ကပါတ္ေတာ္ကို ၾကားနာေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုလည္း မွ်ေဝ 

သံုးေဆာင္ခဲ့ပါၿပီ။

 အမိမယ္ေတာ္ရဲ႕စကားအတိုင္း "ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဟာ နိမ့္က်သူေတြကို 

ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူၿပီ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ဝိညာဥ္ဟာ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း 

ပါတယ္"

 တာေဘာေတာင္ေပၚက တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြလိုပါပဲ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 

ဟာလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ပံုမွန္ေန႔စဥ္ဘဝကို ျပန္သြားၾကရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ 

အလြန္ တရာထူးျခားတဲ့ဝိညာဥ္ခြန္အားေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ကက္သလစ္ 

ဘာသာ ဝင္ျဖစ္ရျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူစိတ္နဲ႔ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္အတိုင္း 

ရွင္သန္ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႀကိဳးစား သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီမွာရွိတဲ့ လူသားတိုင္းရဲ႕ႏွလံုးသားတိုင္းမွာ ဒီေန႔ရက္ဟာ ေဖ်ာက္ 

ဖ်က္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အလြန္တရာခ်စ္ျမတ္ႏိုးရပါေသာ ပုပ္ 

ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ခင္ဗ်ား၊ ျမန္မာျပည္အေပၚ ထားရွိတဲ့ အရွင္ 

ျမတ္ရဲ႕ေစတနာစိတ္အတြက္ အခုေရာက္ရွိေနတဲ့ကက္သလစ္ဘာသာဝင္

တိုင္းဟာ ေက်းဇူးတရားျပည့္ဝတဲ့ႏွလံုးသားေတြနဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားကို ဦး 

ၫႊတ္ဂါရဝျပဳပါတယ္။

 ဒီကေန႔မွာ အံ့ဖြယ္တန္ခိုးတစ္ခုျဖစ္ေပၚခဲ့ပါၿပီ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးဟာ 

ဘုရားသခင္ရဲ႕အံ့ဖြယ္တန္ခိုးအျဖစ္ ျပန္သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္း 

မင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ကို အထူးပင္ ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိပါတယ္။ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သာေစမာေစေၾကာင္း ဒီသိုးစုငယ္ေတြက ဆုေတာင္း 

ေပးေနၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လူထုပရိသတ္ႏွင့္အတူ မစၦားတရားပူေဇာ္အၿပီး
ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ေက်းဇူးတင္စကား
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ခ်စ္ျခင္းေမတၲာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္႔ပြားဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို 

ႂကြေရာက္လာခဲ့တဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္ရဲ႕ 

မြန္ျမတ္သန္႔ရွင္းတဲ့ခရီးစဥ္ဟာ ဒီေန႔မွာ ၿပီးဆံုးပါၿပီ။

ဒါေပမဲ့ ဒီခရီးလမ္းဟာ အဆံုးသတ္သြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ 

ခ်စ္လွစြာေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းေတြကို လူငယ္ေတြဆီ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ပါၿပီ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့သံုးရက္တာကာလဟာ အေတာ့္ကို 

စိန္ေခၚမႈႀကီးမားတဲ့ရက္ေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ ေရာက္ရာ 

အရပ္မွာ လူငယ္ေတြကို ေတြ႕လိုက္ရတာနဲ႔ အားရွိသြားပါၿပီ။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးက လူငယ္ေတြနဲ႔ တစ္သားတည္း 

ရွိေနတယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္။ လူငယ္ေတြနဲ႔အတူရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဟာ ပိုၿပီးဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိေနတတ္ပါတယ္။ ရဟႏၱာ 

ဒြန္ေဘာ္စကိုက လူငယ္ေတြအေပၚ ယံုၾကည္သလို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ 

လည္း လူငယ္ေတြကို ယံုၾကည္အားကိုးပါတယ္။

လူငယ္ေတြဟာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ သာသနာ 

ေတာ္မွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ႏိုင္မယ္လို႔ ပုပ္ 

ရဟန္းမင္းႀကီးက ဒီေန႔မွာ ယံုၾကည္မႈျပခဲ့ပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုနဲ႔ 

ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ သာသနာေတာ္အတြက္သာမက တိုင္းျပည္ 

အတြက္ပါ ႀကီးမားတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူငယ္ေတြအား 

လံုးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မဟာျဖစ္လာၾကပါေစ။

ဒီကေန႔ပူေဇာ္တဲ့ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ျမန္မာျပည္ 

ခရီးစဥ္မွာအထြတ္အထိပ္အပိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သာသနာေတာ္ရဲ႕တာဝန္ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးဖို႔ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ပုပ္ရဟန္း

မင္းႀကီးဟာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕ တမန္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့သံုးရက္တာ 

လံုးလံုး ျမန္မာျပည္ဟာ ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေက်းဇူးကို အျပည့္အဝ 

ရရွိခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႂကြ လာျခင္းဟာ ဒီတိုင္းျပည္ကို 

ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္း ႀကီးရဲ ႕ျမန္မာျပည္သိုးထိန္းခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုး ၿပီဆိုတဲ့အခါမွာ 

အခုလို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အၾကားမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါး အံ့ဖြယ္တန္ခိုးျပသလို 

ႂကြေရာက္လာတဲ့အတြက္ အဖဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္တဲ့အေၾကာင္း 

ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္ခင္ဗ်ား၊ အရွင္ျမတ္ဟာ ပုပ္ 

ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ မဲခြဲေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရစဥ္က "အသင္းေတာ္ရဲ႕ 

ဖခင္ႀကီးေတြဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းသစ္တစ္ပါး ရဖို႔ အေဝးဆံုးေနရာအထိေအာင္ 

သြားခဲ့ၾကတယ္" လို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခါ

မွာလည္း အရွင္ျမတ္ဟာ အေဝးဆံုးေနရာက ကက္သလစ္ ဘာသာ 

ဝင္ေတြကို ေကာင္းခ်ီးေပးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သာသနာေတာ္ 

အေပၚ ထားရိွတဲ့ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ 

အားလံုး ရင္ထဲကေန လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲခံစားၾကရပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးအတြက္ မဂၤလာရွိတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အရွ

င္ျမတ္ရဲ႕ေနာက္သံုးရက္တာသိုးထိန္းခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ပါေစလို႔ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္။

အရွင္ျမတ္ဟာ ဒီတိုင္းျပည္ကို ႂကြေရာက္လာျခင္းအားျဖင့္ ဤေရေျမကို 

ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ယေန႔မွစတင္ၿပီး ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕သမိုင္းဟာ 

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းတဲ့သမိုင္းျဖစ္သြားၿပီဆိုတာ ေျပာၾကား 

ရင္းနဲ႔  နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ မစၦားတရားပူေဇာ္ျခင္းအၿပီး

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ေက်းဇူးတင္စကား
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Welcome Speech of Bishop President 
to His Holiness Pope Francis

Holy Father, with great joy, we do welcome you heartily to our 
country, by your coming you give us courage, joy and hope in 
trying to live and witness our faith, as we take part in peace and 
nation building process. St. Augustine says, “Ubi Petrus, ibi 
ecclesia” -`wherever Peter is (the papacy) there is the Church`. 
With deep appreciation we thank you, Your Holiness for your 
presence here, in our midst, and for your love and concern for 
all of us.
Like the dry parched land that is waiting for the first rain, we are 
also eagerly waiting for your visit which will be like the morning 
dew, a great blessing for our people and our country. You are 
“our sweet Christ on earth”, as St. Catherine of Siena beautifully 
says.
Holy Father, your timely visit fills our hearts with love and 
tranquility as we continue our journey of faith and trying to be 
the salt of the earth and the light of the world in our Mother land.
We wish you good health and peace of mind during your sojourn 
among us. We do promise our prayers that the Lord will protect 
and guide you wherever you go (Cf. Jos 1:9 ).
After you leave from here ( our Country), we will repeat the 
words of Prophet Isaiah, “how beautiful on the mountains are 
the feet of those who bring good news and proclaim peace… and 
all the end of the earth will see the salvation of Our God” (Cf. Is 
52:7-10; Rom 10: 15).
Asking your fatherly blessing on us and with our filial love and 
obedience, we remain your faithful collaborators in the mission 
of Peace and Love. 

Msgr. Felix Lian Khen Thang, Bishop of Kalay and President of CBCM

ykyf&[ef;rif;BuD;ESifh jrefrmEdkifiH uufovpfq&mawmfBuD;rsm; awGUqHkjcif;
pdefar&D umoDj',f? &efukef 29 &uf Edk0ifbmv 2017

Your Eminence,
My Brother Bishops,
 For all of us, this has 
been a busy day, but also a 
day of great joy! This morning 
we celebrated the Eucharist 
together with the faithful from 
throughout Myanmar, while 
this afternoon we met with 
leaders of the majority Buddhist 
community. I would like our 
encounter this evening to be a 
moment of quiet gratitude for 
these blessings and for peaceful 
reflection on the joys and 
challenges of your ministry as 
shepherds of Christ’s flock in 
this country. I thank Bishop 
Felix [Lian Khen Thang] for his 
words of greeting in your name 
and I embrace all of you with 
great affection in the Lord.I 
would like to group my own 
thoughts around three words: 
healing, accompaniment and 
prophecy.
 First, healing. The 
Gospel we preach is above 

all a message of healing, 
reconciliation and peace. 
Through the blood of Christ’s 
cross, God has reconciled the 
world to himself, and has 
sent us to be messengers of 
that healing grace. Here in 
Myanmar, that message has 
a particular resonance, as this 
country works to overcome 
deeply-rooted divisions and to 
build national unity. For you, 
whose flocks bear the scars of 

this conflict and have borne 
valiant witness to their faith 
and their ancient traditions, 
the preaching of the Gospel 
must not only be a source 
of consolation and strength, 
but also a summons to foster 
unity, charity and healing in 
the life of this nation. For the 
unity we share and celebrate 
is born of diversity. It values 
people’s differences as a source 
of mutual enrichment and 

growth. It invites people to 
come together in a culture of 
encounter and solidarity.
 In your episcopal 
ministry, may you constantly 
experience the Lord’s guidance 
and help in your efforts to 
foster healing and communion 
at every level of the Church’s 
life, so that by their example 
of forgiveness and reconciling 
love, God’s holy people can be 
salt and light for hearts longing 
for that peace the world cannot 
give. The Catholic community 
in Myanmar can be proud of 
its prophetic witness to love 
of God and neighbour, as 
expressed in its outreach to the 
poor, the disenfranchised, and 
above all in these days, to the 
many displaced persons who 
lie wounded, as it were, by the 
roadside. I ask you to offer my 
thanks to all who, like the Good 
Samaritan, work so generously 
to bring the balm of healing to 
these, their neighbours in need, 
without regard for religion or 

Speech of the Holy Father
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ethnicity.
 Your ministry of healing 
finds particular expression 
in your commitment to 
ecumenical dialogue and 
interreligious cooperation. 
I pray that your continuing 
efforts to build bridges of 
dialogue and to join with the 
followers of other religions in 
weaving peaceful relations will 
bear rich fruit for reconciliation 
in the life of the nation. The 
interfaith peace conference 
held in Yangon last spring was 
a powerful testimony before the 
world of the determination of 
the religions to live in peace and 
to reject every act of violence 
and hatred perpetrated in the 
name of religion.
 My second word to you 
this evening is accompaniment. 
A good shepherd is constantly 
present to his flock, guiding 
them as he walks at their side. 
As I like to say, the shepherd 
should bear the smell of the 
sheep. In our time, we are 
called to be “a Church which 
goes forth” to bring the light 
of Christ to every periphery 
(cf. Evangelii Gaudium, 20). As 
bishops, your lives and ministry 
are called to model this spirit of 
missionary outreach, above all 
through your regular pastoral 
visitation of the parishes and 
communities that make up 
your local Churches. This is a 
privileged means for you, as 
loving fathers, to accompany 
your priests in their daily 
efforts to build up the flock in 
holiness, fidelity and a spirit of 
service.
 By God’s grace, the 
Church in Myanmar has 
inherited a solid faith and 
a fervent missionary spirit 

from the labours of those who 
brought the Gospel to this land. 
On this firm foundation, and in 
a spirit of communion with your 
priests and religious, continue 
to imbue the laity with a spirit 
of true missionary discipleship 
and seek a wise inculturation of 
the Gospel message in the daily 
life and traditions of your local 
communities. The contribution 
of catechists is essential in 
this regard; their formation 
and enrichment must remain 
among your chief priorities.
 Above all, I would ask 
you to make a special effort 
to accompany the young. Be 
concerned for their formation 
in the sound moral principles 
that will guide them in 
confronting the challenges of 
a rapidly changing world. The 
next Synod of Bishops will not 
only address these issues but 
also directly engage young 
people, listening to their stories 
and enlisting them in our 
common discernment on how 
best to proclaim the Gospel in 
the years to come. One of the 
great blessings of the Church 
in Myanmar is its young 
people and, in particular, the 
number of seminarians and 
young religious. In the spirit 
of the Synod, please engage 
them and support them in 
their journey of faith, for by 
their idealism and enthusiasm 
they are called to be joyful and 
convincing evangelizers of 
their contemporaries.
 My third word to you 
is prophecy. The Church in 
Myanmar witnesses daily to 
the Gospel through its works 
of education and charity, its 
defence of human rights, its 
support for democratic rule. 

May you enable the Catholic 
community to continue to 
play a constructive part in 
the life of society by making 
your voices heard on issues of 
national interest, particularly 
by insisting on respect for 
the dignity and rights of all, 
especially the poorest and the 
most vulnerable. I am confident 
that the five-year pastoral 
strategy that the Church has 
developed within the larger 
context of nationbuilding will 
bear rich fruit for the future not 
only of your local communities 
but also of the country as a 
whole. Here I think in a special 
way of the need to protect the 
environment and to ensure 
a just use of the nation’s rich 
natural resources for the 
benefit of future generations. 
The protection of God’s gift of 
creation cannot be separated 
from a sound human and social 
ecology. Indeed, “genuine care 
for our relationship with nature 
is inseparable from fraternity, 
justice and keeping faith with 
others” (Laudato Si’, 70).
 Dear brother bishops, 
I thank God for this moment 

of communion and I pray 
that our presence together 
will strengthen us in our 
commitment to be faithful 
shepherds and servants of the 
flock that Christ has entrusted 
to our care. I know that your 
ministry is demanding and 
that, together with your 
priests, you often labour under 
the heat and the burden of the 
day (cf. Mt 20:12). I urge you 
to maintain a balance between 
your spiritual and physical 
health, and to show paternal 
concern for the health of your 
priests. Above all, I encourage 
you to grow daily in prayer 
and in the experience of God’s 
reconciling love, for that is the 
basis of your priestly identity, 
the guarantee of the soundness 
of your preaching, and the 
source of the pastoral charity 
by which you guide God’s 
people on the path of holiness 
and truth. With great affection 
I invoke the Lord’s grace upon 
you, the clergy and religious, 
and all the lay faithful of your 
local Churches. 
And I ask you, please, not to 
forget to pray for me.

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား အခ်က္ သံုးခ်က္မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၁။ ကုသေပးၾကဖို႔ - ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ရဲ႕ သတင္းစကားအတိုင္း ကုသျခင္း၊ 

ျပန္လည္ေက်ေအးသင့္ျမတ္ျခင္း နဲ႔ ၿငိမ္ခ်မ္းျခင္း သတင္းစကားကို အေကာင္ 

အထည္ ေဖၚၾကဖို႔ မွာၾကားပါတယ္။

၂။ အေဖာ္ျပဳေပးဖို႔ - သိုးထိန္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ သိုးစုနဲ႔အတူ အၿမဲရွိေနဖို႔၊ လမ္းညႊန္ပဲ့ 

ျပင္ေပးဖို႔၊ အထူးသျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဖခင္စိတ္ထားနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔။ 

လူငယ္မ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ဖို႔ အထူးတလည္ မွာၾကားပါတယ္။

၃။ ပေရာဖက္ ျဖစ္ဖို႔ - ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ေရးမွာ 

အားတက္သေရာ ပါဝင္ေရး ဘာသာဝင္မ်ားကို တိုက္တြန္းဖို႔၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို 

ကာကြယ္ဖို႔၊ ပညာ ေပးျခင္း၊ က႐ုဏာေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

တို႔ျဖင့္ လူ႕အသိုင္းကို အက်ိဳးျပဳၾကဖို႔၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ေရးမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ဖုိ႔ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။



18ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

 ဘ၀မွာ မခံစားဘူးခဲ့ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားနွင့္အတူ 
ေပ်ာ္ရွင္မွုမ်ား၊ ၀မ္းသာမႈမ်ား၊ ေမ်ွာ္လင့္မထားေသာ အိပ္ 
မက္မ်ား၊ စိတ္ကူးမွုမ်ားဟာ  ၂၀၁ရ  ခုနွစ္မွာ မထင္မွတ္ဘဲ 
ေက်းဇူးေတာ္ထူးမ်ား အျဖစ္ရယူခံစား လိုက္ရပါတယ္။ ဒီ 
လိုအေတြ႔အႀကံဳမ်ိဳး၊ ခံစားခ်က္ မ်ိဳးဟာ ဘ၀မွာ မည္သည့္ 
အရာနွင့္မွွ် နွိုင္းယွဥ္ မရနိုင္တဲ ့ဘုရားသခင္ရဲ  ့ ႀကီးမားလွတဲ့ 
ေက်းဇူးေတာ္လို႔လည္းခံစားမိပါတယ္။ ျပန္ျပီး ေတြးမိတဲ့ 
အခ်ိန္တိုင္း ရင္ထဲမွာ အျမဲေပ်ာ္ရႊင္ႀကည္နူးမိေနဆဲ။ 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာျပည္ကို ႀကြလာမယ္လို႔ 
သတင္းေလးေတြ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ ႀကားေနရေပမဲ ့ 
အသင္းေတာ္က တရား၀င္ မေႀကျငာေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီ 
သတင္းစကားေလးဟာ အမွန္ျဖစ္ပါေစလို႔လည္း စိတ္ထဲမွာ 
ေမ်ွာ္လင့္မိတာအမွန္ပါဘဲ။ အခုေတာ့ ျမန္မာျပည္ကို 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အမွန္တကယ္ ႀကြေရာက္ခဲ့ပါျပီ။ 
ႀကီးမားထူးျမတ္လွတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားနွင့္အတူ ဘ၀မွာ 
မေမ်ွာ္လင့္ခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား အားလံုးအတြက္ အမိ 
ျမန္မာျပည္ႀကီးနွင့္အတူ က်မတို႔ Religious သူေတာ္စင္ 
မ်ားအားလံုး ဘုရားသခင္အား အထူးေက်းဇူးတင္ရင္း  
Religious သူေတာ္စင္မ်ား၏ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္နွင့္ လူထုပရိတ္သတ္နွင့္ မစၦားတရား 
ေတာ္အတြက္ တစ္ခန္းတက႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္ 
ေပးဆက္မွုကို ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားနွင့္ ခံစားခ်က္ 
တစ္ခ်ိဳ  ့အားအနည္းငယ္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါသည္။

 စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္၊CBCM တြင္ျပဳလုပ္သည့္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးခရီးစဥ္အတြက္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္ 
မတီမ်ားအစည္းအေ၀းတြင္ (CRCM ) အေနျဖင့္  စစၥတယ္ 
(၂) ပါး တက္ေရာက္ေပးရန္  ေခၚဖိတ္ျခင္း ခံရသည္နွင့္အမ်ွ 
အစည္းအေ၀းတြင္ က႑အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိ ပု၈ၢဳိလ္မ်ား၊ 
မိမိတို႔၏ တာ၀န္နွင့္ အခန္းက႑မ်ားကို တင္ျပသြားႀက 
သည့္အခါတြင္ Religious ဆိုသည့္ စကားလံုးေလးအား  
Liturgy Committee ၏ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေတြ႕ လိုက္ 
ရသည့္အခါတြင္  Religious မ်ားအေနနွင့္လည္း ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး၏ လူထုမစၦားတရားေတာ္တြင္ အခန္းက႑ 
တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ႀကရမည္ကိုသတိျပဳမိပါသည္။ ထိုေန႔ အ 
စည္းအေ၀း ၏ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ေကာ္မတီမ်ားအဖြဲ႔ လိုက္ 
ျပန္လည္ ေဆြးေနြးကာ မိမိတို့အသီးသီး လုပ္ေဆာင္ၾက 
ရမည့္ အခန္းက႑မ်ားကို တာ၀န္ခံမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ႀကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစည္းအေ၀းျပီးသည့္ အခါတြင္ 
Religious မ်ား၏ ပါ၀င္ရမည့္အခန္းက႑မ်ားကို ပို၍ 
ကရုစိုက္မိပါသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အတြက္ 

ျပင္ဆင္ရသည့္ အပိုင္းသည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တို 
ေတာင္းလွေသာ္လည္း ေကာ္မတီမ်ားအင္တိုက္အားတိုက္ 
ျဖင့္မႀကာခနဆိုသလို အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ ့သည့္အတြက္  
Religious မ်ား၏ ပါ၀င္မွုအခန္းက႑သည္လည္းေနာက္ပို
င္းတြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္းပိုမိုအားစိုက္လာရကာ  Fr. Anthony 
LingkhuiShingဦးေဆာင္ေသာ Liturgy Committee နွင့္  
Fr. Dominic Thet Tin တို ့ဦးေဆာင္ေသာ Construction 
and Decoration အပိုင္းမ်ားတြင္ Religious မ်ား၏ 
ပါ၀င္မႈက႑သည္လည္း တစတစအေရးပါေသာ အခန္း 
က႑မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကိုသတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါ က႑မ်ားရွိတာ၀န္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၂)
ပါး၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အတိုင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လူထု 
မစၦားတရားေတာ္ Choir အတြက္ သီခ်င္းသီဆိုရန္ သီလရွင္ 
အပါး (၁၀၀) နွင့္ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ျပင္ရန္ Sacristan  
သီလရွင္အပါး (၆၀) တို ့လိုအပ္ေႀကာင္းေျပာသည့္အခါတြင္ 
ထပ္မံျပီး သက္ဆိုင္ရာ သီလရွင္ အႀကီးအကဲမ်ားသို႔ 
(CRCM) မွ အေႀကာင္းႀကားကာ အတတ္နိုင္ဆံုး ဂိုဏ္းေပါင္း 
စံုမွ သီလရွင္မ်ားပါ၀င္နိုင္ရန္CRCM မွစီစဥ္ေပးရပါသည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ မိမိတို႔ 
ေရာက္ရာအရပ္မွ လာေရာက္ အားေပးကူညီမႈမ်ားသည္ 
လည္း က်မတို႔ Religious မ်ားအတြက္ ေပးဆပ္ျခင္း တစ္ခု 
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူေတာ္စင္မ်ား အေနျဖင့္ အဓိက ပါ၀င္ရ 
မည့္ Choir နွင့္ Sacristan က႑မ်ားတြင္ေနာက္ထပ္ Choir 
အတြက္ သီလရွင္(၂) ပါးနွင့္ Sacristan အတြက္ တစ္ပါး 
ထပ္တိုးကာ စုစုေပါင္းသီလရွင္ (၁၆၃) ပါးတို႔သည္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းအရွင္သူျမတ္၏ လူထုမစၦားတရားေတာ္အတြက္ 
မိမိတို႔က်ရာက႑အလိုက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစား ပါ၀င္ 
ခဲ့ႀကပါသည္။ 

 စက္တင္ဘာ (၁၅) ရက္ CBCM တြင္ ဒုတိယအ 
ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ ေကာ္မတီအသီးသီးတို႔အား ရဟန္းအမတ္ 
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘို၏ အဖြင့္စကားတြင္ႀကားခဲ့ရသည့္ မိန္႔ 
ခြန္းအတိုင္း မိမိတုိ ့အခိ်န္ကို အတတ္နိုင္ဆံုးေပးဆက္ျပီးလူ
တိုင္းတက္ႀကြစြာ ပါ၀င္နိုင္ရန္နွင့္၊တစ္ဦးစီတြင္ ရွိေသာအ 
ရည္အခ်င္း၊ အစြမ္းအစမ်ားျဖင့္ု အတတ္နိုင္ဆံုး ပါ၀င္ 
ေပးဆက္ ႀကပါရန္ဟူေသာမိန္႔မွာခ်က္နွင့္ အညီ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ႀကပါသည္။ 

 Choir ေလ့က်င့္ခ်ိန္မ်ား၌ ရန္ကုန္ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္မွ ကိုရင္အပါး (၂၅၀) နွင့္ အတူ Choir ကို 
အထူးဦးေဆာင္ေပးေသာရန္ကုန္ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ 
ဖာသာရ္ ေဂ်ရုမ္းနွင့္ Choir conductor အျဖစ္ ဦးေဆာင္ 

ေပးေသာ Bro. Peter LalZinThang တို ့နွင့္အတူ ပူးေပါင္း 
ပါ၀င္ေပးဆက္ခဲ့ုရေသာ အခ်ိန္မ်ားသည္လည္း ပင္ပန္း 
ေသာ္လည္း ၀မ္းသာမႈနွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတို ့က ရင္ထဲမွာအျမဲဖံုး
လြမ္းလွ်က္ရွိေနပါသည္။ မိမိတို ့အခ်ိန္ကိုေပးဆက္ခဲ့ရမႈမ်ား 
သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အတြက္ 
Religious မ်ားအေနျဖင့္မေမ့နိုင္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳ 
တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 Choir ေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္လည္း အခ်ိန္တို 
ေတာင္းလွေသာ္လည္း ဘရာသာရ္မ်ားနွင့္ စစၥတယ္မ်ား 
သည္ တြဲလက္ညီညီ အတူႀကိဳးစား အားစိုက္ႀကကာ 
သီခ်င္းေလ့က်င့္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အထူးသျဖင့္ 
LiturygyIncharge, Choir Master နွင့္ Choir Conductor 
တို႔က အထူးကရုစိုက္ ေလ့က်င့္ေပးပံုေတြဟာျဖင့္ ပုပ္ 
ဖရန္စစ္ ရဲ ့ လူထုမစၦားတရားေတာ္အတြက္ ဘုရားသခင္အား 
ခ်ီးမြမ္းရင္း လူထုတစ္ရပ္လံုး ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အမွုတြင္ 
ဘုရားနွင့္ အာရံုျပဳနိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးေသာ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခု 
ပင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 က်မတို႔ Religious မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ 
ထူးျခားတဲ့ အခြင့္ထူးေလးတစ္ခုကေတာ့  နို၀င္ဘာ၂၉ ရက္ 
ညေနပိုင္း စိန္ေမရီကက္သီျဒယ္ေက်ာင္း ပရဝုဏ္အတြင္းမွာ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လွည့္လည္ျပီး သူေတာ္စင္မ်ားနွင့္ 
ဘရာသာရ္မ်ားကို ျပံဳးရႊင္စြာျဖင့္ လက္ယမ္းနုတ္ဆက္ျပကာ 
အနီးကပ္ ႐ႈျမင္ဖူးေမွ်ာ္ျမင္လိုက္ရသည့္ အခြင့္ထူးဟာျဖင့္ 
အင္မတန္မွ မေျပာျပေလာက္နိုင္ေအာင္ဘဲ ရင္ထဲမွာ 
ပီတိျဖစ္ခဲ့ရျပန္ပါသည္။ က်မတို႔ Religious ေတြအတြက္ 
ထူးျခားတဲ့ သီးသန္ ့အခ်ိန္အခါေလးကို ထပ္မံ၍ ရရွိခဲ့လို႔ 
အလြန္ပင္ အားရေက်နပ္မိပါသည္။

 ဤထူးျခားလွသည့္ အခြင့္ထူးတြင္ ပါ၀င္နိုင္ရန္ 
အတြက္ ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုးရွိ Religious သူေတာ္ 
စင္မ်ားဦးေရ (၂၆၈၅) ဦးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားမွ 
နို၀င္ဘာလ (၂၃) ရက္တစ္ပတ္အလိုတြင္  Religious ဟူ 
ေသာ စာသားနွင့္ စိန္ေမရီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအတြင္း ၀င္ခြင့္ 
ကဒ္မ်ား (၁၅၅၀) ကိုလာေရာက္ေပးသည့္ အတြက္ အထူး 
ပင္ ၀မ္းသာမိခဲ့ပါသည္။ Religious cardအသီးသီး ျဖန္႔ 
ေ၀ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကဒ္ (၇၀) နီးပါးသာ က်န္ရွိခဲ့ 
ပါသည္။ ႀကံဳ ေထာင့္ ႀကံဳခဲလွသည့္ အခြင့္ထူးကို မည္သူ 
မယူဘဲေနနိုင္မည္နည္း။ သို႕ေသာ္လည္း နယ္ေ၀းမွ 
မေရာက္ရွိနိုင္ေသာ Religious မ်ားနွင့္ Community မ်ား 
တြင္ က်န္ခဲ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို religious မ်ားအား 
အထူးသတိရ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ အတတ္နိုင္ဆံုး 
Religious မ်ားအားလံုး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ခ်စ္ျခင္းခရီးစဥ္တြင္ (Religious) သူေတာ္စင္မ်ား၏  
ပါ၀င္လွုပ္ရွားမႈက႑နွင့္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတစ္ခ်ိဳ ့

Chris May, RNDM



19ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

ကို ျမင္ေစခ်င္ပါသည္။  ျဖစ္နိုင္လ်ွင္္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးထံမွ  
ျမန္မာျပည္ရွိ Religious မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး ၅ မိနစ္မွ် 
message ေလးတစ္ခုကိုေျပာခဲ့လွ်င္ အရမ္းေကာင္းမွာပဲလို႔ 
ေမ်ွာ္လင့္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေနနွင့္အခ်ိန္
အခါအရမျဖစ္နိုင္သျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခ်ိဳျမိန္ေသာ 
အျပံဳးနွင့္ လက္ယမ္းျပႏႈတ္ဆက္ျခင္းကိုပင္ အားရေက်နပ္ 
လွပါျပီ။ ထူးျခားလွေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ ဘုရား 
သခင္အား ထပ္မံ၍ ေက်းဇူးတင္မိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ 
က်မတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီမတူညီေသာ ထူးျခားလွတဲ့ ေက်းဇူး 
ေတာ္ေတြ ခံစားခဲ့ႀကရသလို ဘုရားသခင္ကို ျပန္လည္ျပီး 
ေက်းဇူးတင္ေပးဆပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ေတြ ေန ့ရက္ေတြရွိေန 
ေသးတယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိမူမိပါသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ဖူးေျမာ္ခဲ့ရသူတိုင္းဟာသူ႔ ရဲ ႔ 
ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ မိန္႔မွာခ်က္ေတြကုိ အတတ္နိုင္ဆံုး တစ္ပါး 
သူအား ျပန္လည္ေ၀မွ်ျပီး မိမိတို  ့ေနရာေဒသ အသီးသီးမွာ 
ျပန္လည္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႀကရမယ္ ဆိုတာကို 
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တိုင္း တာ၀န္ယူႀကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ၂၀၁ရ ခုနွစ္ဟာ အသင္းေတာ္အတြက္ ထူးျခားတဲ့ 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ရံု 
မကဘဲ အထူးသျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႀကြလာေတာ္မူျခင္း 
ျဖင့္  ျမန္မာျပည္အသင္းေတာ္ႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳး 
ေပါင္းစံု၊ လူတန္းစာအလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
နဲ႔ ခ်စ္ျခင္းခရီးစဥ္အျပင္ ေနာင္အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္ နဲ႔ 
ျမန္မာျပည္ အသင္းေတာ္အတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို 

မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ရွင္သန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္သြားႀကရမည္ကိုက်မတို ့ Religious မ်ားလည္း
အာရံုစိုက္ႀကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 က်ိဳကၠဆံကြင္း လူထု မစၦားတရားေတာ္မွာ ပုပ္ 
ရဟန္း မင္းႀကီးရဲ  ့မိန္ ့ႀကားခဲ့တဲ ့ ႀသ၀ါဒအရ  ျမန္မာျပည္သူ/
သား အမ်ားစုုက ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္မႈရဲ႕ သားေကာင္ေတြ 
စိတ္ပိုု္င္းဆိုုင္ရာ၊ ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာဒဏ္ရာမ်ား ရရိွခံစားၾက 
ရသူေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ခံစားခဲ့ရတဲ့ နာက်င္မႈ၊ နာ 
က်ည္းမႈေတြအတြက္ ျပန္လည္တံုု႕ျပန္တဲ့အခါမွာသတိထား 
ႀကရမွာက လက္စားေခ်ျခင္း၊ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း လမ္းစဥ္ဟာ 
ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းစဥ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး သတိေပးခဲ့ပါတယ္။  ထိုအတူဘဲခရစ္ေတာ္ဟာ မုုန္းတီး 
မႈ၊ ျငင္းပယ္မႈေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ဒုုကၡေ၀ဒနာကိုု 
ခံထမ္းျခင္း၊ ကားတုုိင္ေတာ္ေပၚမွာတင္ အသတ္ခံရျခင္း 
ေတြကိုု ရင္ဆိုုင္ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့အခ်ိန္မွာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ သနား 
က်င္နာျခင္းေတြကိုုသာ လက္ကိုုင္ထားျပီး တုုံ႔ျပန္ခဲ့တယ္။ 
ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ရဲ႕ ဘ၀မွာလည္း ကိုုယ္ေတာ္လုုိပဲ ျငင္းပယ္ခံ 
ရျခင္း၊ မုုန္းတီးျခင္း အတားအဆီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ ၾကံဳ 
ေတြ႔ႏိုုင္ၾကရပါတယ္ ဆိုတာကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဘာ 
သာသူမ်ားကို ထပ္မံျပီးအထူးသတိေပးေစလိုပါတယ္။ ဒီ 
အခ်က္မ်ားဟာ ျဖင့္က်မတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အထူး 
ကရုျပဳရမယ့္ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေျပာခဲ့တဲ့ စကားလံုးေလးေတြကို 
က်မတို႔ ေမ့ေပ်ာက္သြားလို႔ မရပါဘူး။ ျပန္ျပီး အေကာင္ 

အထည္ေဖၚႀကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဆက္လက္ျပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေျပာခဲ့သလိုဘဲ 
ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ၾကီးဟာ ဘုုရား 
သခင္ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း၊ သနားၾကင္နာျခင္းျဖစ္တဲ့  ကုုသျခင္းဆီကိုု 
သူတစ္ပါးထံ အထူးသျဖင့္ အလြန္လိုုအပ္ေနတဲ့ ညီအစ္ကိုု 
မ်ားထံ သယ္ေဆာင္သြားျပီး လိမ္းက်ံ ကုုသေပးေနပါတယ္။ 
ထင္ရွားတဲ့ သာဓကအေနန႔ဲ အဖြဲ႔အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ား 
မ်ားက အခက္အခဲ အတားအဆီးေတြၾကားကေန လူနည္း 
စုုျဖစ္တဲ့ လူမ်ိဳးစုုမ်ားထံသြားေရာက္ျပီး ဧ၀ံေဂလိသတင္း 
ေကာင္း မ်ားကိုု ေဟာေျပာသက္ေသခံေနၾကတယ္။ ဒီလိုု 
ေဟာေျပာသက္ေသခံတဲ့ ေနရာမွာလည္း အဓမၼ ဆြဲေဆာင္ 
မႈမ်ားကိုု လံုုး၀ေရွာင္ရွားျပီး ဖိတ္ေခၚ ၾကိဳဆိုုလက္ခံျခင္းျဖင့္ 
သာ အျမဲေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။ ဆင္းရဲမႊဲေတ ဒုုကၡ 
ပင္လယ္ေ၀ေနတဲ့ ၾကားကေနသား/သမီးအမ်ားစုုက ဆင္းရဲ 
သားမ်ား၊ ဒုုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားေနရတဲ့ ညီအစ္ကိုုေမာင္ႏွမ 
မ်ားကိုု လက္ေတြ႔က်က် ကူညီေပးေနၾကတယ္။ သူတိုု႔နဲ႔ 
တစ္လံုုးတစ္၀တည္း ရိွေနၾကတယ္။ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၊ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဓမၼဆရာ/မမ်ားရဲ႕ ေန႕စဥ္ 
ႏွင့္အမွ် ကူညီအားေပး ေစာင့္ေရွာက္မႈမွျဖစ္ေစ၊ ကက္သ 
လစ္ ကရုုဏာျမန္မာရဲ႕ ဂုုဏ္ျပဳထိုု္က္တဲ့ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းမင္းၾကီးဆုုိင္ရာ သာႆနာျပဳ 
မ်ားရဲ႕ ရက္ေရာစြာကူညီေထာက္ပံ့မႈအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ 
ျပည္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ၾကီးဟာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 
အဆင့္အတန္း မခြဲျခားဘဲ၊ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလး 
သူငယ္ အေျမာက္အမ်ားကိုု ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနပါ 
တယ္ဆိုတဲ ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ ့ျမန္မာျပည္အသင္းေတာ္ 
အား သက္ေသျပခ်က္ကိုက်မတို ့ ဆက္လက္ျပီးေဆာင္ 
ရြက္သြားႀကရမွာပါ။

 ထို ့ေႀကာင့္ ခံစားရရွိခဲ့ေသာ ႀကီးမားလွသည့္ 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားနွင့္အတူ မေဖာ္ျပနိုင္ေသာ ေပ်ာ္၇ႊင္မႈ 
မ်ားကိုခံစားရင္း  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္၏  
က်ိဳကၠဆံကြင္း လူထုမစၦားတရားေတာ္၌ ေဟာႀကားမိန္ ့မွာ 
ခဲ့သည့္ အထက္ပါ စကားလံုးေလးေတြကို အျမဲသတိရကာ 
ျမန္မာျပည္ အသင္းေတာ္နွင့္ လူသားအားလံုးအတြက္ 
ဆက္လက္ အသက္ရွင္ ႀကိဳးစားသြားႀကပါစို ့။ 

(Lord,make me a channel of your PEACEယ where 
there is hatred let me bring your LOVE, to all!)



20ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

  ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 
က်ဳိကၠဆံကြင္း၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ 
ႀကီးမွဴး၍ သန္႔ရွင္းေသာ မစၦားတရားေတာ္ 
ျမတ္ ပူေဇာ္ဆုေတာင္းျခင္းအခမ္းအနားသို႔ 
ျမန္မာ မြတ္စလင္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ 
ဦး အျဖစ္ ဗြီအုိင္ပီအဆင့္ျဖင့္ တက္ေရာက္ 
ခြင့္ ရရွိေသာ Sam Naeem က Crux 
သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ -

 “ရဟန္းမင္းႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး 
ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ တိုက္တြန္း 
ခဲ့သလို လက္စားေခ်မႈကို ေရွာင္ရွားၾက 
ဖို႔လည္း ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ပါတယ္”

 “ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ 
ခရီးစဥ္ဟာ သမုိင္း၀င္အခါသမယ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
သမားႀကီး၊ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ရဲ႕ ကိုယ္စား 
လွယ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဟာ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းတရား မ်ားအရ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္လာျခင္းမဟုတ္၊ 
သူဟာ စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို ကုစားေပးႏုိင္ဖို႔၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းစကားပါးဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္း 
စြာ အတူယွဥ္တြဲ  ေနထုိင္ေရးကို အားေပးဖို႔၊ 
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ႏိႈးေဆာ္ 
ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္ 
လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္”

 Sam Naeem ၏ အထက္ေဖာ္ျပပါ 
ရင္တြင္းျဖစ္စကားႏွင့္ အညီပင္ အေက်ာ္ 
ေဒးယ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမား ရဟန္းမင္းႀကီး 
သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေလာကပါလ တရား 
(ဟီရိႏွင့္ ၾသတၱပၸတရား (၀ါ) ေလာကႀကီးကို 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ တရား) 
အေလးထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ၾကြေရာ
က္လာျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းစကား 
ပါးရန္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ယံုၾကည္မိ၏။ 
ကၽြႏု္ပ္နည္းတူ လူမ်ဳိးဘာသာ မခြဲျခားဘဲ၊ 
ညီေနာင္ သားရင္းပမာ လက္ေရတျပင္ 
တည္း ေအးအတူပူအမွ် ေနထုိင္ၾကေသာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား အားလံုးက 
လည္း ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ 
ကို အူလုိက္သည္းလိုက္ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္ဟု 

ကၽြႏ္ုပ္ ႐ႈျမင္မိ၏။ 

 သို႔ျဖစ္လင့္ကစား ‘ႀကံသာ အစဥ္ 
ခ်ဳိ၊ လူအစဥ္ မခ်ဳိ’ဟူဘိသုိ႔ပင္ ျမန္မာႏွင့္ 
ဗာတီကန္ မီဒီယာမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံ 
တကာမီဒီယာအခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလား 
ေဒ့ရွ္ တို႔သို႔ ၾကြေရာက္လာေသာ ရဟန္း 
မင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ‘ရခုိင္အေရး’ ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လူ႕အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္ တစ္ 
ခုတည္းမွေန၍ မိမိတို႔လိုရာဆြဲ (ၾကမ္းပိုး ကို 
လိပ္ျဖစ္ေအာင္) ေရးသားတင္ဆက္မႈ ျပဳ 
လုပ္ သည္ကို ကၽြႏု္ပ္ ဂ႐ုဓမၼျပဳမိ ေလသည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ‘မိမိကုိယ္ 
မိမိ ဘာလူမ်ဳိးပါ’ ဟု ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေနသူ 
မ်ား အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ခရီးစဥ္ အတြင္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆိုရန္ ေရွာင္လႊဲေနျခင္းအတြက္ လူ 
အမ်ားအျပားမွာ အားမလိုအားမရျဖစ္ ရ 
သည္ ဟု ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာအခ်ဳိ႕က 
ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္ေတြ႕ျမင္ 
ရသည့္ အခါ ယင္းမီဒီယာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္က 
‘ခ်ည္ေသးလို႔ ခ်ားမလည္၊ ငယ္ေသးလို႔ 

နားမလည္’ ဟူ၍သာ သံုးသပ္ မိေလသည္။

 ဤတြင္ေရြ႕ကား ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ 
ျမန္မာ့အေရးကို ကမၻာက ေတာ္တည့္ မွန္ 

ကန္စြာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ေစလိုေသာ ဆႏၵမြန္ 
ျဖစ္မိ၏။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ တမန္ေတာ္အျဖစ္ 
ၾကြေရာက္လာေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး 
လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အေရးအတြက္ ‘စကား 
လံုး တစ္လံုး’ကုိ မသံုးႏႈန္းသျဖင့္ လူ႕ 
အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက  အားမလို 
အားမရ ျဖစ္မိသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ မီဒီ 
ယာအခ်ဳိ႕က ေဖာ္ျပၾကေသာအခါ ယင္း 
သတင္း ဌာန အခ်ဳိ႕ကို ‘ဂ႐ုမထားလွ်င္ အမႈ 
မ်ားတတ္သည္’ဟု ကၽြႏု္ပ္က တုိက္တြန္း 
ႏိႈးေဆာ္လိုစိတ္ ျဖစ္မိရာမွ ဤေဆာင္းပါးကို 
ေရးသားတင္ဆက္လိုက္ရျခင္းျဖစ္၏။ 

 ‘ဇရပ္မွာလူစံုတက္ စကားေပါင္းစံု 
ထြက္’ဟူဘိသို႔ပင္ မီဒီယာဟူသည္မွာ ‘က်င့္ 
၀တ္’ အရ  ‘ဘက္မလိုက္ရ’ ဆုိလင့္ ကစား 
လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအရ ဘက္လိုက္ 
တတ္ျခင္းကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏု္ပ္ 
ေတြ႕ျမင္ေနရ၏။ 

 သို႔ျဖစ္ရကား သတင္းသမားမ်ား 
‘အဂတိတရား’ (ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ 
ေမာဟာဂတိ၊ ဘယာဂတိ) ကင္းၾကဖို႔ 
အထူးလိုအပ္လွၿပီး  ‘စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္’ 
ကို အစဥ္ၿမဲၿမံစြာ က်င့္သံုးၾကဖို႔ လိုအပ္ 
ေပလိမ့္မည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွေန၍ 
ဒုကၡသည္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ထြက္သြား 
ရျခင္းသည္ ‘မိမိကိုယ္မိမိ ဘာလူမ်ဳိးပါ’ ဟု 
သံုးႏႈန္းသူမ်ား ကာလၾကာရွည္ ညႇဥ္းပန္း  
ႏွိပ္ စက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရၿပီး ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္က ‘လူမ်ဳိးေရး သန္႔စင္မႈ’ ျပဳသ 
ေယာင္ေယာင္ ထင္ဟပ္ေရးသားေနၾက 
သည္ကို ကၽြႏု္ပ္ၾကားသိရေသာအခါ ‘ဇက္ 

မကိုင္ေသာျမင္း၊ ကန္သင္းမရွိေသာလယ္’ 
ႏွင့္တူသည့္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာအခ်ဳိ႕ ရွိ 
ေနပါေသးသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ေတြးေတာမိ၏။ 

 ‘ဆရာမႏုိင္ ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္’ မီဒီ 
ယာ အခ်ဳိ႕က ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ရ၀မ္ဒါ လူမ်ဳိးတုံး 
သတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) မ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေန သေယာင္ 
ေယာင္၊ ဘာလုိလုိညာလုိလုိ ကညာပ်ဳိကို 
ဇရာအိုျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖာ္ထုဆစ္ ေရးသား 
တင္ဆက္ေနၾကသည့္အခါ ျဗဟၼစိုရ္တရား 
(ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ) 
ဦးထိပ္ထားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု 
ေနထုိင္ရာ ျပည္ျမန္မာ၏ ႏုိင္ငံ့ပံုရိပ္မွာ 
အုိးမည္းသုတ္ခံရသည့္အလား ထင္ေယာင္ 
ထင္မွား စကားပိုဆုိသူမ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား 
စြန္းထင္းေပက်ံရေလေတာ့သည္။

 ဧကန္မူကား ‘ရခုိင္ျပည္နယ္ အ 
ေရး’ ဟူသည္ကား ထမင္းေရၾကည္ အေပၚ 
တင္းသလို အနင္းမခံႏုိင္သည့္ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ‘ဗာတီကန္’က ေရေရ လည္ 
လည္ နားလည္သေဘာေပါက္သည္ ဟု 
ကၽြႏု္ပ္ ယံုၾကည္မိ၏။ ‘Sensitive issue’ ဟု 
ေျပာေလ့ရွိ၏။ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္၏။ အ 
တိမ္း အေစာင္းမခံႏုိင္ အေန အထားျဖစ္၏။ 

 ဒုကၡသည္မ်ား၊ အကာအကြယ္မဲ့ 
လူနည္းစုမ်ား (Vulnerable minorities ) 
၏ အက်ဳိးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပး 
ကာ ေဟာေျပာသြန္သင္ေလ့ရွိေသာ ရဟန္း 
မင္းႀကီးျဖစ္ပါလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၾကြ 
ေရာက္စဥ္ ကာလအတြင္း ‘မိမိကုိယ္မိမိ 
ဘာလူမ်ဳိးပါ’ ဟူ၍သံုးႏႈန္းသူမ်ားဘက္မွ 
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိ 
မႈအတြက္ ‘သူေတာ္စင္ႀကီး’အေပၚ အားမလို 
အားမရ ျပစ္မွားမိသည့္ တင္ဆက္ မႈမ်ားကို 
ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာအခ်ဳိ႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ ေလ့လာေစ့ငုမိ ေလသည္။

 ႏိုင္ ငံတကာမီဒီယာအခ်ဳိ ႕သည္ 
‘မိမိကုိယ္မိမိ ဘာလူမ်ဳိးပါ’ ဟု သံုးႏႈန္းသူ 
အသိုက္အ၀န္းမွ ျပည္ပေရာက္ ပုဂိ္ၢဳလ္ 
အခ်ဳိ႕၏ အတၱေနာမတိ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို 
‘ႏြားငတ္ေရခ် ေသာက္မ၀’ ပမာ ပံုႀကီး 
ခ်ဲ႕ကား ေရးသား တင္ဆက္ၾကသည္ကို 
လည္း ကၽြႏု္ပ္ သတိမူမိ၏။ 

 ‘ေထာင္း၍မနာ ႀကိတ္၍နာ’ ႏုိင္ငံ 
တကာ သတင္းပေဒသာမ်ားကို နားႏွင့္ 
မဆံ့ေအာင္ တ၀ႀကီး ၾကားသိေနရေသာ 
ကၽြႏု္ပ္သည္ ‘ဓားသြားထက္ ကေလာင္ 
သြားထက္၏’ ဟူေသာ သေဘာတရားကို 
ယခု အခ်ိန္တြင္ ဂဃနဏ နားလည္ေနမိ 
ေလၿပီတကား။

 ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာအခ်ဳိ႕၏ 
‘ဓာတ္တူ နံတူ ေဆးဘက္ယူ’ တင္ဆက္ပံု 

ဓမၼလ၀န္း ျမန္ျပည္ထြန္း ေမတၱာေရစင္သြန္း
ကိုရင္ၾသ  

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမတၱာတမန္ ခရီးစဥ္ အား ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာ၏ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ဦး၏ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ျခင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း မွ်ေဝခံစားႏိုင္ရန္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားေသာ သတင္းေဆာင္းပါးအား ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ ေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။



21ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

မ်ားေၾကာင့္ နားခါးေနမိေသာ ကၽြႏ္ုပ္သည္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ဗာတီကန္ေျပာခြင့္ရပုဂိ္ၢဳလ္  Mr. 
Greg Burke က ဘာမ်ားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိ 
ေနမည္ နည္းဟု နားစြင့္မိေလေသာ္ ကၽြႏု္ပ္ 
ၾကားသိရသည္ကား ...

အထိအရွမခံသည့္ ေ၀ါဟာရ

 ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ရခုိင္ အေရး 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထိအရွမခံေသာ ေ၀ါ 
ဟာရ တစ္လံုးကုိ သံုးႏႈန္းခဲ့ျခင္းမရွိမႈ အ 
တြက္ ဗာတီကန္ေျပာခြင့္ရပုဂိ္ၢဳလ္ ၀ါရင့္ 
အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာႀကီး Mr. Greg 
Burke က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ 
ရွန္ဂရီလာဟုိတယ္၌ျပဳလုပ္ေသာ သတင္း 
စာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ အတိအလင္း ရွင္းလင္း 
ေျပာဆုိခဲ့၏။

 “ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း 
ရဟန္း မင္းႀကီးက အထိအရွမခံတဲ့ ေ၀ါ 
ဟာရ တစ္လံုးကို သံုးႏႈန္းခဲ့ျခင္းမရွိလို႔ ႏုိင္ 
ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုေတြ ဘယ္ 
လို တုံ႔ျပန္လာႏုိင္ပါသလဲ” ဟူေသာ 
အေမးပုစၦာတစ္ခုကို သူက -

 “လူတုိင္းလူတုိင္း သူ႕အျမင္၊ သူ႕ 
အေတြးကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိတယ္ဗ်၊ ရဟန္း 
မင္းႀကီးအေနနဲ႔ ဒီကိစၥမွာ ဒီေ၀ါဟာရကို 
မသံုးစြဲလို႔ ‘ဘာသာေရးတန္ခုိးၾသဇာ’ 
(Moral authority) ထိခုိက္ရတယ္လို႔ေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္ မထင္ဘူး။ လူေတြဟာ ေျဖရွင္း 
ႏုိင္စြမ္းမရွိတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္ 
လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေလ့မရွိၾကဘူး။ ရဟန္း 
မင္းဟာ သိဒ္ၶိေပါက္ေနတဲ့ပုဂိ္ၢဳလ္ႀကီးအျဖစ္ 
လူေတြက ထင္ျမင္ယူဆၾကတာ ကေတာ့ 
ၾကည္ႏူးစရာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အရွင္ျမတ္ 
ဖရန္စစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ အေရွ႕ 
အလယ္ပိုင္းေဒသလုိ ေနရာမ်ဳိးအေပၚ ‘ေလ 
ထီးနဲ႔ ခုန္ဆင္းလာသလို’ ၾကြေရာက္လာၿပီး 
ပစၥကၡျပႆနာေတြ အလ်ဥ္းကြယ္ေပ်ာက္ 
ပါေစသားလို႔ (မန္းမႈတ္သလို) လုပ္လို႔မရ 
ဘူးေလ”

 “ဗာတီကန္ရဲ႕ ဒီပလိုေမစီ လြဲ 
ေနၿပီလို႔ ဘယ္သူကမွ် ေစာဒကတက္ၾက 
မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥမွာေတာ့ မိမိေရြးခ်ယ္ 
ဆံုးျဖတ္ၿပီးတာကို ဒုတိယမ္ၸိထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ 
တာမ်ဳိး (Second  thoughts)လည္း မရွိ 
ႏုိင္ပါဘူး” (ထြက္သည့္ ဆင္စြယ္ ၀င္တယ္ 
မရွိ) 

 သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ 
ျပည္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိ္ၢဳလ္ ဖာသာရ္ 
မာရီယာႏို စိုးႏိုင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိ 
ကေရစီ ခရီးၾကမ္းကို (ႏုိင္ငံတကာ သတင္း 
စာဆရာႀကီးမ်ား) မေမ့မေပ်ာက္ ပစ္ၾကဖို႔ 
လိုအပ္ပံုကို တိုက္တြန္း ေျပာဆို ခဲ့၏။

 ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး 
လႈပ္ရွားမႈခရီးၾကမ္းမွာ ျပည္သူေထာင္ေပါင္း 
မ်ားစြာ အသက္ ေသြး ေခၽြး စေတး 
ေပးဆပ္ခဲ့ၾက ရပါတယ္။ ဖူးသစ္စ ဒီမုိ 
ကေရစီပန္းငံု အစြမ္းကုန္ ပြင့္လန္းႏုိင္ေစဖို႔ 
အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းအျဖစ္  ေဒၚေအာင္ 

ဆန္းစုၾကည္ ဘက္မွ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ 
ေပးၾကဖို႔ လိုအပ္ပံုကို ဖာသာစုိးႏုိင္ က 
အေလးအနက္ျပဳ ၫႊန္းဆုိခဲ့၏။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံ 
တကာက ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္ေနျခင္းျဖင့္ ဒီမုိ 
ကေရစီ ခရီးလမ္းတြင္ ေခ်ာက္ၾကႏုိင္ပံုကို 
ဖာသာစိုးႏုိင္က ေထာက္ျပခဲ့ေသး၏။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္အတူ မိမိတို႔အတူ လက္ 
တြဲကာ ေရွ႕ခရီးဆက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပံုကို 
သူက ၀ိတၳာရခ်ဲ႕၏။ 

သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႕

 ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲစင္ သတင္း 
ပညာစံႏႈန္းမ်ားအရ တိက်မွန္ကန္စြာ ေရး 
သား ေဖာ္ျပရမည္ဟု သီအုိရီအရ ဆုိေသာ္ 
လည္း  တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ ကမၻာ့ 
သတင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘက္ 
လိုက္ ေရးသား တင္ဆက္မႈမ်ားကို 
အၿမဲတေစ ကၽြႏု္ပ္ ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။

 ဥဒါဟ႐ုဏ္တစ္ရပ္ကို တင္ျပရ 
ေသာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ ပဋိပကၡကို 
ကၽြႏု္ပ္ ၫႊန္းလို၏။ ကမၻာ့သတင္း စာမ်က္ 
ႏွာမ်ားကို ႐ႈလတ္ေသာ္ ယင္းပဋိပက္ၡတြင္ 
လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔အရ အစၥေရး 
ဘက္မွ သာသာထုိးထုိး ဘက္လုိက္ တင္ 
ဆက္ ေပးသည္က တစ္မ်ဳိး၊ ပါလက္စတုိင္း 
တို႔ဘက္မွ ဘက္လိုက္သည္က တစ္နည္း၊ 
ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ တင္ဆက္ေနၾကသည္မွာ ထင္ 
ရွားလွ၏။ လတ္တေလာႏုိးထလာေသာ 
‘ေဂ်႐ုဆလင္’ အေရး သတင္းတင္ဆက္ပံု 
မ်ားကို ႐ႈပါေလ။

 ခံုသမာဓိသဖြယ္ ရပ္တည္ရမည္ 
ဟူေသာ က်င့္၀တ္ရွိသည့္ သတင္းသမား 
အတြက္ မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္  ‘ေရွ႕ေန’ 
(Advocate) အျဖစ္ စိတ္ႀကီးမ၀င္မိဖို႔ 
လုိအပ္ လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ေတြးဆမိ၏။  
 သတင္းသမားဟူသည္ အဖိႏွိပ္ခံ 
ျပည္သူ႕အသံကို ထုတ္ေဖာ္ေပးရမည္ ဆုိ 
ေသာ က်င့္၀တ္ကို ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ 
‘ေရွ႕ေန’ သဖြယ္ အစဥ္တစိုက္ ဘက္လိုက္ 
ေနမည္ ဆုိပါလွ်င္လည္း အျခား ‘က်င့္ 
၀တ္မ်ား’မွ ေသြဖည္ရာ ေရာက္ႏိုင္ေသး 
သည္ကိုလည္း သတိရွိသင့္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ 
ယူဆ မိေလသည္။ 

 ဤေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္မွတ္သား 
မိဖူးေသာ သတင္းပညာ အဆုိအမိန္႔တစ္ရပ္ 
ကို ျပန္ေျပာင္းသတိရမိ ေလသည္။ 
ယင္းအဆုိအမိန္႔က ထုတ္ေဖာ္သည္မွာ 
ဤသို႔တည္း -

 Good journalism, of course, 
does not advocate. It tells the truth, 
regardless of who looks good and 
who looks bad.

 ျမန္မာမႈျပဳရေသာ္ ဤသို႔တည္း - 
 ေပမီေဒါက္မီ သတင္းပညာသည္ 
ေရွ႕ေနလုိက္သည့္အမႈကို မျပဳလုပ္ေခ်။ လူ 
ေကာင္းအသြင္ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ လူဆိုး 
အသြင္ ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ မည္သူ႕ဘက္ 

ကမွ် ဘက္လိုက္ျခင္းမျပဳဘဲ အမွန္တရားကို 
သာ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပ၏။ 

 သို႔ျဖစ္ေပရကား ႏုိင္ငံတကာ မီဒီ 
ယာအခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ ေပမီေဒါက္မီ ေရး သား 
တင္ဆက္ႏုိင္ၾကဖို႔ ထြန္းေျပာင္ရစ္ေသာ 
‘ရခုိင္သမုိင္း’ (ျမန္မာ့သမုိင္း)ကို ေလ့လာ 
ၾကဖို႔၊ ပစၥကၡ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရာ 
တြင္ ‘ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ သတင္းေရးသား 
နည္းပညာ’  (Conflict  Journalism) ႏွင့္ 
အညီ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ႐ႈျမင္ကာ ေရး 
သားၾကဖို႔၊ စံုစမ္းေလ့လာ သတင္းပညာ 
(Investigative Journalism)ကို ေတာ္ 
တည့္ မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်ၾကဖို႔၊ ဗုဒၶဘာသာ 
ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
တို႔သည္ သိမ္ေမြ႕လွေသာ ဘာသာတရား 
အေပၚ အေျခခံထားသည္ကို သိရွိၾကဖို႔၊ 
ျပည္သူတို႔၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ (Right to 
information)အတြက္ ေစတနာျဖင့္ လုပ္ 
ကိုင္ၾကဖို႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား 
ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ၿငိမ္း 
ခ်မ္းစြာႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ေပါင္းစည္း ေရး 
ဟူေသာ သေဘာတရားႏွင့္အညီ ဦးတည္ 
လႈံ႕ေဆာ္ ေရးသားၾကဖို႔၊ ဖူးသစ္စ ဒီမုိ 
ကေရစီပန္းငံု မၫိႇဳးႏြမ္းရေလေအာင္ အား 
ေပး ကူညီ တတ္ေသာ ကလ်ာဏ 
မိတ္ေဆြမ်ားသဖြယ္ ေရေလာင္းေပါင္းသင္ 
လုပ္ေဆာင္ လာေအာင္ စည္း႐ံုးေပးဖို႔၊ 
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရွိ 
ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ 
လူမ်ဳိးေရးတို႔အရ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရွိ၊ သာ 
တူညီမွ် ဓမၼ၀ါဒႏွင့္အညီ ဦးတည္ ခ်ီ 
တက္လ်က္ရွိပံုကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးၾကဖို႔၊ 

ဟီရိၾသတၱပၸတရား လက္ကိုင္ထားၾကေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး ဘာသာေရး 
အဆံုးအမ မ်ားႏွင့္အညီ ေအးခ်မ္းစြာ 
ေနထုိင္တတ္ၾကပံုကို တင္ဆက္ေပးၾကဖို႔၊ 
တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး အသိစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ 
အညီ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရး 
တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပံုကို ေဖာ္ထုတ္ 
ေပးၾကဖို႔၊ ဘာသာေရးအဆံုးအမမ်ား အရ 
ပင္လွ်င္ လူ႕အခြင့္ အေရးကို ေလးစားေသာ 
ျမန္မာတို႔၏စိတ္ဓာတ္ကုိ အေရာင္တင္ 
ေပးၾကဖို႔၊ စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ လိုက္ကာ 
မေရးၾကဘဲ ဉာဏသမၸဇဥ္ ဉာဏ္ယွဥ္ေရး 
ၾကဖို႔ (Determined by reason rather 
them emotion)၊ ဗဟုသစၥၪၥ ဧတံမဂၤလ 
မုတၱမံ (အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ မ်ားျခင္း 
သည္ ျမတ္ေသာမဂၤလာမည္၏)ဟူေသာ 
မဂၤလာ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ျမန္မာ့စိတ္ 
ဓာတ္ ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာၾကဖို႔ မီဒီ 
ယာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္က ဂါရ၀တရား ေရွ႕မွာ 
ထား၍ ႐ုိ႐ုိေသေသ တုိက္တြန္း လိုပါ၏။

 ျဗဟ္ၼစိုရ္တရား အေလးထားေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့မီဒီယာ 
မ်ားက ေရးသားတင္ဆက္ရာတြင္ “အသြား 
အျပန္ရွိေသာမီဒီယာ”အျဖစ္ ေပါင္းကူး 
ေပးျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တရား 
မွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတည္းဟူေသာ 
လျပည့္၀န္းေပါင္းမ်ားစြာ အစဥ္ထာ၀ရ 
သာထြန္းလိမ့္မည္ဟု ေတြးေတာမိရင္း “ဓမၼ 
လ၀န္း ျမန္ျပည္ထြန္း ေမတၱာေရစင္သြန္း”ဟု 
ကၽြႏ္ုပ္ က်ဴးရင့္မိပါသတည္း။ ။ 

========
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ခရီးစဥ္ စာရင္းေပၚလာပါမည္

ပံုမ်ားေပၚလာမည္
ပံုတိုင္း၏ ေအာက္တြင္ နံပါတ္ပါသည္
ထိုနံပါအတိုင္း ပံုမ်ားကို မွာယူႏိုင္သည္။

မိမိ အလိုရွိေသာ ဓါတ္ပံုကို ရယူရန္ အခက္အခဲရွိပါလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရး ႐ံုးသို႔ 
ဆက္သြယ္ပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေပးပါမည္။

၃

၄

၅

ေန႔စြဲအလိုက္ေပၚလာပါမည္။
ႏွစ္သက္ရာ ရက္စြဲကို ႏွိပ္ပါ၄
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ျမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခရီးစဥ္မွ ေရာမၿမိဳ႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ ပုပ္ရမင္းႀကီးသည္ မယ္ 
ေတာ္အား ေက်းဇူးတင္ ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း 
ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ရန္ကုန္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 

ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ၂၈ 
ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ က်ိဳကၠဆံ 

ကြင္းတြင္ လူထုႏွင့္ မစၧားပူေဇာ္စဥ္ 

ပုပ္ရန္းမင္းႀကီး အသံုးျပဳခဲ့ေသာ 

လက္ဝါးကားတိုင္ပါ ေတာင္ေဝွးေတာ္မွာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း 

တို႔တြင္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံေနရေသာ 

ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ 

လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္းသားႏွင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေပါ့ပါးသည္။

လက္ေဆာင္တစ္ခုတြင္ သတင္းစကားမ်ားစြာ 

ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ လက္ေဆာင္ရွင္မ်ား 

ဝမ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္



24ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာျပည္ ေမတၱာ တမန္ခရီးစဥ္ အထူးထုတ္

CBCM HERALD ပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး 

ခ်စ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဟူသည့္ 

ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္မြန္မ်ားရယူႏိုင္ၾက၍

ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို ရွင္သန္ေနထိုင္ ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း 

ဆႏၵမြန္ျဖင့္ 

ေတာင္းဆုျပဳ အပ္ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ အမွတ္တရ 

ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း စာအုပ္

မၾကာမွီထြက္ရွိပါမည္

သာသနာအသီးသီးရွိ 
လူထုဆက္သြယ္ေရး ႐ံုးမ်ားမွ ျဖန္႔ခ်ီပါမည္


