
လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

1အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇)

ကၽြႏု ္ပ္တို ႔၏ ႀကီးျမတ္ေသာဖခင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ 
ဖရန္စစ္အား လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ခ်န္အင္နမ္၏ ေက်းဇူးတင္ မစၧား
စာ - ၉

ေသလြန္ေသာသူတို႔၏ 
အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ 
အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 
ၿငိမ္းသက္စြာ ရွိေစေသာ္။

ထာဝရ ထြန္းေတာက္ေသာ 
အလင္းေတာ္သည္ 

ထိုသူတို႔အေပၚသို႔ ထြန္းလင္းပါေစ
(ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေသလြနေ္သာသူတို႔ 

အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔)



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

2

သိုးထိန္းေတာ္၏ ခရီးစဥ္
 ကမၻာေပၚတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ သက္တမ္း အရွည္ဆံုးေသာ အသင္း 
အဖြဲ႕တစ္ခုကို ျပပါဆိုလွ်င္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ကိုသာ ျပရမည္။ အသင္းေတာ္သည္ 
တစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အစဥ္အလာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားဆဲ 
ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ထြက္ခြါသြားၾကသည့္ သာဓက မ်ားစြာရွိပါသည္။ 
အသင္းေတာ္ကို ဖ်က္စီးရန္ တိုက္ခိုက္သည္မ်ားကိုလည္း အသင္းေတာ္အစမွ ယေန႔တိုင္ 
ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကံဳရသည္။ အသင္းေတာ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ၾကသည္မ်ားလည္း 
ရွိသည္။ အျပစ္သည္ လူသားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းကာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္ျခင္းကို 
ေလာက ကမၻာအတြက္ ေပးဆပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ Agenzia Fides (သာသနာျပဳ 
အသင္း) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာေပၚတြင္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ဦးေရ ၁ ဒႆမ 
၃ ဘီလီယံ ရွိၿပီး သစၥာသံုးပါးခံ စစၥတာ ၆၇၀၃၃၀ ပါးႏွင့္ ဘရာသာ ၅၄၂၂၉ ပါး၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၄၁၅၆၅၆ ပါး၊ ဆရာေတာ္ ၅၃၀၄ ပါးရွိသည္ဟု သိရသည္။ ဤမွ် ႀကီးမား 
ေသာလူထုကို ဦးေဆာင္ေနရေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ 
ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ အလိုမရွိလွ်င္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

 ေယဇူးဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ရွင္ေပးတ႐ူးအား အပ္ႏွင္းခဲ့ေသာ တာဝန္ႏွင့္ 
အခြင့္အာဏာသည္ ယေန႔တိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအားျဖင့္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေနဆဲ ျဖစ္ 
သည္။ ေယဇူးဘုရားရွင္၏ အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၌ အရာ 
ရာ တည္ေဆာက္ထားသည္ဟု ဆုိရေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ႏွင့္အတူ ရွိေနသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ တစ္ပါး 
တည္း မဟုတ္ဘဲ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းကို ေဖၚေဆာင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ရွိ 
ေနေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ အသင္းေတာ္ကို လမ္းညႊန္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အင္ပါယာ၏ ဧကရာဇ္တစ္ပါးကဲ့သို႔ သူ႔အား ဆက္သ 
လာမည့္ အခြန္အခမ်ား၊ ပူေဇာ္ရာမ်ားကို ရာဇပလႅင္တြင္ ထိုင္ေစာင့္ေနသူမဟုတ္ပါ။ 
ကမၻာအႏွံ႕တြင္ တည္ရွိေနေသာသိုးစုကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနရေသာ သိုးထိန္းျဖစ္ 
သည္ႏွင့္အညီ သိုးမ်ားရွိရာသို႔ အေရာက္သြားသည္။ အလြန္မ်ားျပားေသာ သိုးစုမ်ား 
ရွိေနသည့္ၾကား ထဲမွ အလိုအပ္ဆံုးေနရာမ်ားသို႔ ဦးစားေပးသြားေလ့ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြက္ အလြန္ ထူးျခားေသာ ဆုလက္ေဆာင္အျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ျမန္မာေျမ 
ေပၚတြင္ လက္ခံ ႀကိဳဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ပထမဦးဆံုး ခန္႔အပ္ခံရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္သံအမတ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ခ်န္းအင္နမ္၏ စကားအတိုင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္သည္ သိုး 
ထိန္းတစ္ပါးက သိုးမ်ားရွိရာ ေရာက္ရွိလာၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔တြင္ 
ခြန္အားေပးရန္ ပထမဦးစားေပး လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ား အား 
အၾကည့္အ႐ႈ ၾကြေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအေနႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို သြန္သင္ရာတြင္ မည္သူ႔မ်က္ႏွာ 
ကိုမွ မေထာက္ထားသလို သူယံုၾကည္ရာအတိုင္း ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းစြာ ေျပာဆို သြန္ 
သင္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္သည္ 
ေက်းဇူးေတာ္တစ္ခုျဖစ္သလို စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

 မိုင္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ခရီးကို ျဖတ္သန္းၿပီး ၾကြေရာက္လာမည့္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ႀကိဳဆိုကာ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ရွိေသာ အသင္း 
ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္းျပသရမည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔၏ ႏွလံုးသားအတြင္း ခိုင္မာစြာ လက္ခံထားေသာ သိုးထိန္းတစ္ပါး ျဖစ္သည္ကို 
ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြားစြာ ျပသၾကပါစို႔ ဟု ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္။

ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္၌ ပါဝင္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါ အတိုင္း ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကပါသည္။
 

ဖါသာရ္ ေဒါမိနစ္ ဇာဘီႏူး
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတိုက္
၂၈၉ သိမ္ျဖဴလမ္း - ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း - ၀၉၇၇၇၉၁၅၅၅၂၊ ၀၉၇၇၇၉၁၅၅၅၃
Email: papalvisittomm2017@gmail.com

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ က်ိဳကၠစံကြင္း၌ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးွႏွင့္အတူ မစၧားပူေဇာ္လိုေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ား အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉး 
secrcbcm@gmail.com ထံသို႔ မိမိတို႔ အမည္ႏွင့္ ပတ္စ္ပုတ္အရြယ္ 

ဓါတ္ပံုတစ္ပံု ေပးပို႔ စာရင္းသြင္းၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

3အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

 

ကုိလန္ဘီယာသုိးထိန္းခရီးစဥ္

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က စက္ 
တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိတ္သတ္အား
ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္မွာ အရွင္သူျမတ္ရဲ႕ 
ကိုလန္ဘီယာႏုိင္ငံသို႔ ၾကြခ်ီခဲ့တဲ့ သုိးထိန္းခရီးစဥ္အေၾကာင္း 
ကို ေဝမွ် အလင္းေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ ေရွးဦးစြာအရွင္သူျမတ္ 
ကမိမိအား ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုဖိတ္မႏၱကျပဳခဲ့တဲ့ ကိုလန္ဘီ
ယာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္တကြ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ 
ျမင္ေရးအတြက္ အားထုတ္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ အႀကီးအကဲမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူး 
တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား 
ဖခင္ပမာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႀကိဳဆိုေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကတဲ့ လူထုပရိသတ္ 
အားလံုးကိုလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း မိန္႔ခဲ့ပါ 
ေသးတယ္။ 

 ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ လူအုပ္ႀကီးေတြၾကားမွာ မိဘေတြက 
ကေလးငယ္ေတြကို ကိုင္ေျမာက္ၿပီး ပုပ္ဖရန္စစ္ရဲ႕ေကာင္း 
ႀကီးမဂၤလာကို ေတာင္းခံတာကိုေတြ႕ရတဲ့အခါမွာ အရွင္သူ 
ျမတ္ကိုယ္တုိင္ အလြန္အံ့အားသင့္သြားခဲ့ပါတယ္။ “ဒီသား 
ေယာက္်ားေလးဟာ တုိ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ၊ ဒီသမီးေလး 
ကေတာ့ မိသားစုအတြက္ ဂုဏ္တက္စရာ” ဆုိၿပီး 
ေျပာေနသလုိ ခံစားရေစတယ္။ မိမိကုိင္တုိင္ ေမြးထုတ္ထား 
တဲ့ သားသမီး ေတြကိုဂုဏ္ယူဝံ့ၾကြားစြာ ေဖာ္ထုတ္ျပသ 
ႏုိင္ျခင္းကိုက ႀကီးမားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 
ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ အဲ့ဒီလူေတြမွာ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္ 
လင့္ခ်က္ဆုိတာလည္း ရွိေနပါၿပီ။ 

 ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ ကိုလန္ဘီယာႏုိင္ငံကို ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး သူေတာ္ျမတ္ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေပါလ္က သြားေရာက္ 
ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၆ မွာေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ရဟႏၱာ ဂြ်န္ေပါလ္ 
(၂) မွ သိုးထိန္းခရီးစဥ္ လည္ပတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယခုႏွစ္ 
၂၀၁၇ မွာေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က 
“ပထမ ေျခလွမ္းစတင္စို႔” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အတူ သြား 
ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာစုႏွစ္ဝက္တုိင္ေအာင္ 
ျဖစ္ ပ်က္ေနခဲ့တဲ့ ကုိလန္ဘီယာႏိုင္ငံအတြင္းက နားက်ည္း 
ဖြယ္အမုန္းပြားမႈေတြကို ေက်ေအးသင့္ျမတ္ေစဖုိ႔ အဓိက 
ရည္ရြယ္ ၿပီးဒီေဆာင္ပုဒ္ကိုေရြးခဲ့တာပါ။ 

 ကိုလန္ဘီယာဆုိတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ လက္တင္ အေမရိ 
ကန္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြလုိပဲ ခရစ္ယာန္အုတ္ျမစ္ အေျခခုိင္ၿပီးသား 
ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကပဲ စစ္မက္အနိဌာ႐ုံေတြ 
ရဲ႕ ဒဏ္ရာေတြကုိ ပုိၿပီးျပင္းထန္ေစခဲ့မယ္ဆုိရင္ တစ္ခ်ိန္ထဲ 
မွာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္၊ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ 
ေရးအတြက္ ခုိင္မာတဲ့အုတ္ျမစ္၊ မျမင္ႏုိင္တဲ့ေနာက္ကြယ္ 

က အသက္ေသြးေၾကာေတြ 
ဆုိတာလည္း ရွိေနပါ ေသး 
တယ္။ နတ္ဆုိးက ဘုရား 
ရဲ႕အလုပ္ကို ေႏွာက္ယွက္ 
ၿပီး ေသြးကဲြေအာင္  ေသြးခဲြ 
ေနေပမဲ့လည္း ခရစ္ေတာ္ 
ရဲ႕ က႐ုဏာ ေမတၱာေတာ္ 
က အျပစ္နဲ႔ ေသျခင္းထက္ 
ပိုၿပီး အစြမ္း တန္ခုိးႀကီး လွ 
ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ရဲ႕ အဓိ 
က ရည္ရြယ္ခ်က္က ကို 
လန္ ဘီယာမွာ ရွိတဲ့ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရး အသက္တာကို 
ေမွ်ာ္လင့္ လုိလား ေနၾက 
သူမ်ားရဲ႕ ႏွလံုးသားေတြကို

ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေကာင္းၾကီးမဂၤလာႏွင့္အတူအသင္းေတာ္ရဲ႕ 
ေကာင္းၾကီးေတြကိုေဆာင္းက်ဥ္းေပးဖုိ႔ပါပဲ။ ေထာင္ေပါင္း 
မက ေသာလူငယ္ေတြ၊ ကေလးေတြရဲ႕ မ်က္လံုးထဲမွွာ ရွင္ 
သန္ျခင္းရဲ႕ အရိပ္အေယာင္ေတြ ေတြ႕ခဲ့ ရပါတယ္။ ကိုလန္ 
ဘီယာႏုိင္ငံက မ်ားျပားလွတဲ့ ေတာေတာင္ သစ္ပင္ ပန္းမာ 
ေတြနဲ႔ တိရစၧာန္ေပါင္းမ်ားစြာ ဟန္ခ်က္ ညီညီ က်င္လည္ 
က်က္စားကာ ေပါင္းစုေနထုိင္ၾကတ့ဲ ကမၻာ့ ဒုတိယအႀကီးဆံုး 
ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ရက္္မွာေတာ့ ဘိုဂိုတာၿမိဳ႕မွာ 
ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအဖဲြ႕နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ 
ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ က႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ားကိုဆက္
လက္လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ခြန္အား ေပးသြားခဲ့ပါတယ္။

 သုိးထိန္းခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ပဓာနက်တဲ့ ေတြ႕ဆံုု 
မႈကေတာ့ ဗီလာဗီခ်င္စီယို မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပန္လည္ေက် 
ေအး သင့္ျမတ္ျခင္းဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အထူးေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း 
ပါပဲ။ အဲ့ဒီေန႔မနက္မွာ မစၦားတရာေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ၿပီး ဓမၼ 
အာဇာနည္ ဆရာေတာ္ႀကီး Jesus Emilio Jaramillo Mon-
salve နဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Maria Ramirez Ramos တုိ႔ကို 
သူေတာ္ျမတ္ အျဖစ္ တင္ေျမာက္ခဲ့လုိက္ပါတယ္။ ဓမၼ 
အာဇာနည္ ႏွစ္ပါးကို သူေတာ္ျမတ္အျဖစ္ တင္ေျမာက္ 
လုိက္ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိတာ ေမတၱာတရား၊ အမွန္ 
တရားနဲ႔ တရားမွ်တျခင္းကို ျမတ္ႏုိးရွင္သန္ခဲ့သူမ်ားရဲ႕ ေသြး 
ေခြ်းေတြ အေပၚမွာလည္း တည္ေဆာက္ထားပါလား ဆုိတာ 
ကို အသိရေစပါတယ္။ ဓမၼအာဇာနည္ ႏွစ္ပါးရဲ႕ ဘဝ 
အတၳဳပၸတိကုိ နားေထာင္ရတာ မ်က္ရည္က်တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ 
ရပါတယ္။ နာက်င္မႈေရာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြပါ ေရာယွက္ ေနတဲ့ 
မ်က္ရည္ေတြပဲေပါ႔။ 

 မယ္ဒဲလင္း မွာေတာ့ အရွင္သူျမတ္က ခရစ္ယာန္ 
ဘဝ ဆုိတာ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရၿပီး တာဝန္ေပးအပ္ခံရတဲ့ 
တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရတဲ့ ဘဝတစ္ခု 
ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခဲ့လုိက္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ကို 
လံုးလံုးလ်ားလ်ား လုိက္ေလွ်ာက္ၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္တုိင္းဟာ 
ေလာကရဲ႕ဆား၊ ေလာကရဲ႕အလင္း၊ အသီးပြင့္ေတြကို ေဝ 
ဆာ ပြားမ်ားေစတဲ့ တံေစးမ်ားျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ေနာက္ 
ဆံုးအေနနဲ႔ St. Peter Claver ရဲ႕ ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ကာေတးညာ 
မွာ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ နဲ႔ အေျခခံအခြင့္ေရး ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး 
အေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိး ျပသြားခဲ့တယ္။ St. Peter Claverနဲ႔ 
St. Maria Bernarda Butler တို႔က အဲ့ဒီေနရာက 
ဆင္းရဲသားနဲ႔အပယ္ခံေတြ အတြက္ သူတုိ႔ဘဝကို ေပးခဲ့ 
ၾကတယ္။ လူမဆန္စြာ ေခါင္းပံု ျဖတ္ခံေနရတဲ့ ကြ်န္အျဖစ္ 
လူသားေတြကိုလူ႔ဂုဏ္ သိကၡာနဲ႔ အညီလူ႔ေဘာင္အတြင္းမွာ 
လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏုိ္င္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကုိလန္ဘီယာ သုိးထိန္းခရီးစဥ္ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ 

အတုိင္း ပထမေျခလွမ္းစတင္စို႔လို႔ ဆုိတဲ့အတုိင္းပဲ ဒဏ္ရာနဲ႔ 
လဲၿပိဳေနသူေတြ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ေခ်ာင္ထုိးခံေနရသူေတြကို 
ေျခလွမ္းအသစ္ စတင္ၿပီးခ်ဥ္း ကပ္ထိေတြ႕ၾကဖုိ႔ ဖိတ္ ေခၚ 
ခဲ့ပါတယ္။ လူေတြကိုလြတ္ေျမာက္ ေစဖုိ႔ အျပစ္ ေက်းကြ်န္ 
လူသားဘဝရဲ႕ ဇာတိကိုခံယူခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္လုိပဲ အခ်ဳပ္ 
အေႏွာင္ခံသူေတြကို လြတ္ေျမာက္ေစဖို႔ ပထမေျခလွမ္း 
စတင္ကာ လက္တဲြလက္တဲြ ေလွ်ာက္လွမ္း ၾကရေအာင္။ 
ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ပဲ တို႔ေတြမွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ရဲတဲ့အစြမ္း 
ေတြရွိလာၾကတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ 
တုိင္က သနားၾကင္နာျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအရွင္ ျဖစ္ေန 
လုိ႔ပါပဲ။

(စက္တင္ဘာလ ၁၃ ၊ ၂၀၁၇)

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကိုသင္ေပးပါ

 စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ 
လူထုပရိသတ္အား ဘုရားစကား သင္ၾကားျခင္းမွာ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို 
သင္ေပးပါဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အလင္းေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ 
စဥ္းစားၾကည့္ စမ္းပါ၊ သင့္ကိုဘုရားရွင္က ေနရာတစ္ခုမွာ 
ရွင္သန္ေစတယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီေနရာမွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း 
က ရွိေနပါတယ္။ အျမဲတမ္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားပါ။ အေမွာင္ 
ထဲမွာ ကိုယ့္ဘဝကို မလြင့္ေမ်ာလုိက္ပါနဲ႔။ ရန္သူကို ေအာင္ 
ျမင္ဖုိ႔ဆုိတာ အျပင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အတြင္းထဲက ရန္သူကို 
အရင္ဆံုး ေအာင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခါး 
သည္းျခင္းေတြကို နွလံုးသားထဲမွာ ေနရာမေပးပါနဲ႔။ ႐ႈပ္ 
ေထြးေနတဲ့ အေတြးေတြကို ရင္ထဲမွာ မထားပါနဲ႔။ 

 ဒီကမၻာႀကီးက ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ဖန္ဆင္း 
ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပထမဆံုးအံ့ၾသဖြယ္ တန္ခုိးလကၡဏာပါပဲ။ 
အသစ္ေသာ အံ့ဖြယ္ရာေတြကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ တုိ႔ 
လက္ထဲမွာ ဘုရားက ေက်းဇူးေတာ္ေတြ ထည့္ေပးထား 
တယ္။ ယံု ၾကည္ျခင္းနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆုိတာ အေရွ႕ကို အျမဲ 
တမ္းလက္တဲြ သြားေလ့ရွိတယ္။ ခမ္းနားလွပတဲ့ အမွန္ 
တရားေတြတည္ ရွိေနတယ္ဆုိတာကို အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ 
လုိက္ပါ။ ဖန္ဆင္း ရွင္ဘုရားကိုယံုၾကည္အပ္ႏွံပါ။  ေကာင္း 
ျခင္းေတြကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးေနတဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိ 
ညာဥ္ေတာ္ဘုရားကိုလည္း ယံုၾကည္အပ္နွံပါ။ ေနာက္ဆံုး 
ေသာ တစ္ေန႔မွာ ေထြးေပြ႕ဖုိ႔ ေစာင့္ေနတဲ့  ခရစ္ေတာ္ကို 
လည္း ယံုၾကည္စြာအားကိုးလုိက္ပါ။ ဒီကမၻာႀကီးက အိပ္မက္ 
ေတြကို ယံုၾကည္စြာအေကာင္ ထည္ေဖာ္ခဲ့သူေတြေၾကာင့္ 
ဆက္လက္တည္တံ့ေနတာပါ။ 

 ကိုယ္ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ဒုကၡအခက္ခဲေတြဟာ 
ဘယ္ေတာ့မွ အသံုးမဝင္ပါဘူးလုိ႔ မထင္လုိ္က္ပါနဲ႔။ ဆံုး႐ႈံး 
ျခင္းက တုိ႔ကို ေစာင့္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြနဲ႔ 
ထုိးထြက္ေနတဲ့ အေစ့တစ္ေစ့က ငါတုိ႔အထဲမွာ ထုိးေဖာက္ 
ရွင္သန္ေနပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္တုိင္ကလည္း စိတ္ဓါတ္ 
မက်ခဲ့ဘူး။ တုိ႔အထဲမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ထည့္ေပးထားတဲ့ 
ဘုရားက စိတ္ပ်က္အားငယ္ျခင္းေတြနဲ႔ အရႈံးေပးတာကို 
မလုိခ်င္ပါဘူး။ အရာရာတုိင္းက အသစ္ျဖစ္လာဖုိ႔၊ ၾကြယ္ဝ 
ရွင္ သန္ဖုိ႔အတြက္ ေမြးဖြားလာၾကတာပါ။ ႀကီးထြားရွင္သန္ 
ျခင္းဆုိတာကလည္း လူကိုဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့ ဘုရားရဲ႕ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာပဲ 
ေရာက္ ေရာက္ အသစ္တည္ေဆာက္ေနရမယ္။ လဲရင္ျပန္ 
ထ။ လဲတဲ့ ေနရာမွာပဲမေနနဲ႔။  တကယ္လုိ႔ လဲမေနဘဲ 
ထုိင္ေနတယ္ဆုိရင္လည္း ျပန္ထကာ ဆက္ေလွ်ာက္ပါ။ 
ပ်င္းရိျခင္းက သင့္ေျခ လွမ္းေတြကုိေလျဖတ္သလုိ ႐ုိက္ခ်ိဳး 
ပစ္လုိက္တယ္ ဆိုရင္ ေတာင္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေလးေတြနဲ႔ 
ျပန္လည္ႀကိဳးစား လုပ္လုိက္ပါ။ ဟာတာတာနဲ႔ 
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ေျခာက္ကပ္ေနတယ္ဆုိရင္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဆီမွာ ဟာ 
ေနတဲ့ ႏွလံုးသားကိုျဖည့္ဆည္း ေပးဖုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ 
လုိက္ပါ။ 

 လူေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းႏုိင္ 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ မုန္းတီးမႈေတြ၊ စိတ္ဝမ္းကဲြျခင္းေတြကို 
ေျပာေနတဲ့အသံေတြကို နားမေထာင္ပါနဲ႔။ လူဆုိတာ ဖန္ 
ဆင္းကတည္းက အတူတကြ လက္တဲြ ေနထုိင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘယ္ေလာက္ပဲ မတူညီမႈေတြရွိရွိ၊ မတူညီမႈေတြၾကားမွာ 
လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တဲြေနလုိ႔ရပါတယ္။ လူသား အ 
ေယာက္စီတုိင္းကိုလည္း ခ်စ္ပါ။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ခ်စ္ 
တတ္ေအာင္လုပ္ပါ။ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖုိးထားၿပီး
အခက္ခဲေတြကုိ မွ်ေဝေပးပါ။ လူတိုင္းက ကိုယ့္ဘဝနဲ႔ကိုယ္ 
ေျပာစရာကိုယ္စီရွိၾကပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာ 
ၿပီဆုိရင္ ဒါဟာ ေသျခင္းထက္ ရွင္သန္ျခင္းက ပိုစြမ္းအားရွိ 
တယ္ဆုိတာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာလည္း 
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လုိလားၾကတဲ့ လူ႕ႏွလံုးသားေတြကို ေျပာင္းလဲ 
ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ သခင္ေယဇူးက အလင္းကို ေပးခဲ့တာဟာ 

အေမွာင္ထဲမွာ လင္းေစဖုိ႔၊ အဲ့ဒီအလင္းနဲ႔ ဘဝေတြကို လမ္း 
ျပဖုိ႔အတြက္ပါ။ အဲ့ဒီတစ္ခုတည္းေသာ အလင္းက တုိ႔ 
အားလံုး ကိုေပးအပ္ထားတဲ့ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရတနာ 
တစ္ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီရတနာနဲ႔ လူေတြကို ေမတၱာအလင္းေတြ 
မွ်ေဝၾကရေအာင္။

 ဒါ႔အျပင္၊ အိပ္မက္ေတြ မက္ၾကပါ။ အိပ္မက္ မက္ 
ရတာကို မေၾကာက္ပါနဲ႔။ မက္ပါ။ အိပ္မက္ဆုိတာ မေရရာ၊ 
မျမင္ႏိုင္ဘူးထင္ရေပမဲ့ တစ္ေန႔မွာ အမွန္ျဖစ္လာမွာပါ။ စိတ္ 
ကူးယဥ္ၿပီး အိပ္မက္ေတြ မက္ခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြကပဲ သိပၸံ 
တုိးတက္မႈနဲ႔ နည္းပညာအသစ္ေတြကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾက 
တယ္။ အိပ္မက္ မက္တဲ့သူေတြက သမုဒၵရာေတြကို ရြက္ 
လႊင့္ခဲ့တယ္။ ဘယ္သူမွ မနင္းဖူးေသးတဲ့ လမ္းေတြကို 
ေဖာက္ခဲ့ ၾကတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ယံုၾကည္ခဲ့ၾကလုိ႔ပဲ 
ဒီဘဝမွာ ေကာင္းမြန္စြာ သူတုိ႔ေတြ ေနထုိင္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒီလူေတြလုိ ပဲဒီကမၻာႀကီးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ စိုက္ 
ပ်ိဳးၾကပါ။ ဘဝ ဆုိတာ သင္ေသသြားတာနဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ 
သင့္ရဲ႕ေနာက္မွာ လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ရွိေသးတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ အတြင္းက ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကို ေက်ာ္လႊားၿပီး 
အိပ္မက္ေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ထားရွိရဲဖုိ႔ ဘုရားရွင္ဆီမွာ 
ခြန္အား သတၱိကုိ ေတာင္းခံၾကပါ။ စိတ္ကူးအသစ္ေတြနဲ႔ 
ဘဝကို ရွင္သန္ၾက ပါ။ အိပ္မက္ေတြ မက္ရင္း စိတ္ကူးအသစ္ 
ေတြကိုအေကာင္ထည္ေဖာ္ရင္း မွားသြားခဲ့ရင္ေတာင္ အရံႈး 
မရွိပါဘူး။ ျပန္ထပါ။ လူက အမွားလုပ္တတ္တာထက္ ပိုၿပီး 
ထပ္မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့  အမွားထဲမွာေတာ့ ေျခရာ 
မထပ္ေစနဲ႔ေပါ႔။ နာက်င္ခါး သည္းျခင္းက သင့္ကို ႐ုိက္ခ်ိဳး 
ပစ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ေတာင္ သင့္အေပၚမွာ ဆက္လက္ 
ေကာင္းေနေသးတဲ့ သူေတြကို ဆက္ ယံုၾကည္ေပးပါ။ ဘဝ 
ကို ရဲရဲရွင္သန္ပါ။ လူတုိင္းကို ခ်စ္ပါ။ အိပ္မက္ေတြ မက္ၿပီး 
အနာဂတ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ေမြးပါ။ ၿပီးေတာ့ ေနာင္လာ 
ေနာက္သားေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္ေအာင္လည္း သင္ေပးခဲ့ 
လုိက္ပါ။

(စက္တင္ဘာ၂၀၊ ၂၀၁၇)

သီကိုရွင္း

ဗာတီကန္၊ ၁ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 “ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေဝးမွေန၍ 
ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ေနရံုျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး နယ္ 
ပယ္ကို  မခ်ဲဳ႕ထြင္၊ မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ၊ ထိုသို႔ 
လုပ္ေနျခင္းထက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်တတ္ 
ႏိုင္သည့္နည္းျဖင့္ ပါဝင္ကူညီေပးရပါမည္။ 
ကရုဏာႏွင့္ျပည့္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ကူညီ 
ရမည္ျဖစ္သည္။” ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္းစစ္က ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ 
တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

 “အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ 
ေနသူသည္ မွားယြင္းလွ်င္ သူ႕ကိုအၾကံ 
ဥာဏ္ေပးေထာက္ျပပါ။ သို႔ေသာ္ ေထာက္ျပ 
ပုံေထာက္ျပနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္ 
အျမင္ကေတာ့ - ဒီလိုမဟုတ္ဘဲဒီလုိ ဆိုရင္-
စသည္ျဖင့္ သင္တို႔၏အၾကံေပး၊ ေဆြးေႏြး 
ျခင္းမ်ားသည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ပါေစ။ 
အိမ္ခန္း လသာေဆာင္မွေန၍ သူက်ရႈံး 
မည့္အခ်ိန္ကို ေဝဖန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း 
ထက္ စာျဖင့္ ေရးသားျခင္းအားျဖင့္္ျဖစ္ေစ၊ 
ေရဒီယိုမွ တဆင့္ျဖစ္ေစ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေရးသား 
ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။” ဟု အရွင္သူျမတ္က
အီတာလွ်ံၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ခ်က္ေစးနာ နွင့္   
ဘိုလံုညာ တြင္ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ား၊ ရဟန္း၊ 
သီလရွင္မ်ားႏွင့္ သာမာန္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔ 
ႏွင့္  ကာသီျဒယ္တြင္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္မိန္႔ၾကား 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ခ်က္ေးစနာ ၿမိဳ႕သည္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး ဆ႒မေျမာက္ ပီအူး ႏွင့္ သတၱမ 
ေျမာက္ ပီအူး တို႔၏ ေမြးရပ္ဇာတိလည္း ျဖစ္ 
သည္။ ဘိုလုံညာ ၿမိဳ႕တြင္  ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဖရန္းစစ္က ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၊ 
ဒုကၡသည္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာ 
သာေရး အသင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ 
ေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ 
ေနေသာသူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား ျပဳ 

လုပ္ခဲ့သည္။ 

 ႏိုင္ငံေရး တည္ရွိျခင္း၏ စစ္မွန္ 
ေသာအေၾကာင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၄င္း 
ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး ေကာင္းစားေရး အတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အဖိုးတန္ေသာ အေစခံလုပ္ 
ငန္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ 
ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အသင္းေတာ္၏ လူမႈ 
ေရး သြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္  အသင္းေတာ္က 
ႏိုင္ငံေရးကို ႀကီးမားေသာ ဂရုဏာလုပ္ငန္း 
တစ္ခုအျဖစ္ သြန္သင္ ထားေပးျခင္ းျဖစ္ 
သည္။ အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းစားေရး 
အတြက္ ႏိုင္ငံေရး၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက
တာတူညီမွ်မရွိျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေပးျခင္း၊ 
မိသားစုမ်ား၏ ခုိင္မာေကာင္းစားေရးကို 
ျမင့္တင္ေပးျခင္း၊  အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္ 
ဝတၱရား ႏွစ္ခုအၾကား သဟဇာတရွိျခင္းႏွင့္ 
လူသား အားလံုး၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ေလးေထာင့္က် စတုရန္းနည္းတူူ 
ထိုအရာတို႔သည္ ဗဟိုခ်က္မွစ၍ လူထုတစ္ 
ရပ္လံုးေကာင္းစားေရးအတြက္ အတူတကြ 
ဟန္ခ်က္ညီစြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ 
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္ ဟု ထပ္မံမိန္႔ၾကား 
ခဲ့သည္။ 

 ႏိုင္ငံေရးတန္ဖိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လည္း အရွင္သူျမတ္က “ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ႏိုင္ငံေရးတန္ဖိုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ တန္ဖိုး 
ထားရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာေသး 
ခင္ႏွစ္မ်ားမွစကာ  ႏိုင္ငံေရးတန္ဖိုးသည္ 
ရန္လိုျခင္းႏွင့္ အာဏာ တပ္မက္ျခင္းတို႔ 
ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္စျပဳေနခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုေပ်ာက္ဆံုးသြား 
ေသာ ႏိုင္ငံေရးတန္ဖိုးကို ျပန္လည္ရွာေဖြရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ႏိုင္ငံေရး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို 
သတိမူလွ်က္ လိုအပ္သည့္ျပဳျပင္ပံုသြင္းမႈ
မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိ 
တို႔ဘက္မွ တတ္စြမ္းသမွ် ပါဝင္ကူညီေပးရပါ 

မည္၊ ျပည္သူ/သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ 
မျပည့္စံုႏိုင္ျခင္းကို ျပစ္တင္ညည္းတြားျခင္း
မ်ားမျပဳလုပ္သင့္ပါ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္သူ 
တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆက္ကပ္ပါဝင္ျခင္း၊ မြမ္းမံ 
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေျဖာင့္မတ္ 
ျခင္း၊ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္သီး 
ခံျခင္း၊ ခ်ဳပ္တည္းျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား 
မ်ားျဖင့္ ယေန႔ေခတ္၏ ႏိုင္ငံေရးရာ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 
လ်င္ျမန္လြယ္ကူမည့္အရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ 
ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ မ်က္လွည့္တုတ္တံ 
သည္အလုပ္မလုပ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး 
သမားတစ္ဦး မွားေနလွ်င္ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ ေဝဖန္မႈျဖင့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုေပး 
ပါ။ အားေပးပါ။ ကၽြန္ပ္တို႔အားလံုးသည္ 
အမွားမကင္းေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ မွား 
သြားလွ်င္ ျပန္ေတာင္းပန္ပါ၊ လမ္းမွန္သို႔ျပန္ 
လည့္လာပါ၊ ”ဟုအားေပးစကားမိန္႔ၾကား 
ေပးခဲ့သည္။ 

 ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ႏိုင္ငံ 
သားတိုင္းတြင္ ေျပာဆိုခြင့္ရွိပါသည္။ လူႀကီး 
ႏွင့္လူငယ္ အျပန္အလွန္နားေထာင္ေပးရန္ 

အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္း 
မွာလူငယ္တို႔တြင္  ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ 
ေသာ၊ အရည္အခ်င္း၊ အစြမ္းအစမ်ားရွိေန 
ျခင္းႏွင့္ လူႀကီးမ်ားတြင္ ဘဝ၏ဥာဏ္အ 
ေျမာ္အျမင္ အရင္းခံမ်ားရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ လူသားတစ္ရပ္လံုးမ်ားႏွင့္ ဆင္း 
ရဲသားမ်ားတို႔၏ အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ 
ဂရုစိုက္၊ စိတ္ဝင္စားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား 
မ်ားေပၚထြက္လာရန္ ဘုရားသခင္ထံ ဆု 
ေတာင္းၾကပါစို႔ ဟု တိုက္တြန္းကာ ပုပ္ 
ရဟန္း မင္းႀကီးသည္ မိမိ၏ မိန္႔ခြန္းကို 
အဆံုးသတ္ ခဲ့သည္။ 

(EWTN- News) 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ၂၀၁၇ ခု ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔၌ အီတလီႏိုင္ငံ ခ်က္ေစးနာၿမိဳ႕တြင္ 
လူထုပရိတ္သတ္အား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓါတ္ပံု - L'oservatore Romano) 



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

5အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးေန႔အတြက္ သတင္းစကား
 သတင္းပညာအား ဆန္႔က်င္၍ 
သတင္းအတုအေယာင္မ်ား ဖန္တီးေနျခင္း 
သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ေဘးအႏၲရာယ္ 
ႀကီးမားေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္
ကကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးေန႔တြင္ သတိေပး 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရး 
ေန႔အတြက္ “အမွန္တရား (သမၼာတရား)
သည္ သင့္ကို လြတ္ေျမာက္ေစလိမ့္မည္္” 
(ေယာဟန္ ၈း ၃၂) ဟူေသာ က်မ္းပိုဒ္ကို 
အေျခခံကာ “သတင္းပညာႏွင့္ သတင္း အ 
မွားမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးက 
မဟုတ္မမွန္ သတင္းမ်ားထုတ္ လြင့္ျခင္း၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ထိ 
ခိုက္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို အေလးအနက္ 
ထား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးေန႔ကုိ၁၉၆၃ 
ခုႏွစ္ ဒုတိယ ဗာတီကန္ညီလာခံႀကီးတြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳ က်င္းပခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ 
ကမၻာ့့အတိုင္းအတာ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအ 
ေတာ္မ်ားမ်ားက က်င္းပလာၾကျခင္း ျဖစ္ 

သည္။ အသင္းေတာ္ အေနျဖင့္လည္း 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားအရ ကမၻာ့လူ 
ထု ဆက္သြယ္ေရးေန႔ကို သန္႔ရွင္းေသာ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားပြဲ မတိုင္မွီ တစ္ပတ္ 
အလို တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ 

ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ သခင္ေယဇူး ေကာင္း 
ကင္ဘံုသို႔ တက္ေတာ္မူသည့္ ပြဲေန႔တြင္ 
က်င္း ပေလ့ရွိၾကသည္။

 ပံုမွန္အားျဖင့္ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ 
ေရးေန႔အတြက္္ ေခါင္းစဥ္းကို စက္တင္ဘာ 
လ ၂၉ ရက္  (သိၾကား တမန္ေတာ္ႀကီး 

မီကာ အဲလ္၊ ရာဖါအဲလ္ႏွင့္ ဂါၿဗီအဲလ္) ပြဲေန႔ 
တြင္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီး၏ သတင္းစကားကုိမူ ဇန္နဝါရီလ 
၂၄ ရက္ စိန္ဖရန္းစစ္ ဒီေဆး ပြဲေန႔တြင္ 
တရား ဝင္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ စိန္ဖရန္း 
စစ္ဒီေဆးသည္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္၊ သ 
တင္းဌာနမ်ားကို မႈိင္းမေသာ ရဟႏၲာ တစ္ 
ပါးျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ကမၻာ့ 
လူထုဆက္သြယ္ေရးေန႔ကို  ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ 
ဆဠမေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေပါလ္ 
ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား 
အျပန္အလွန္ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိ 
လာေသာ အံဖြယ္အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ သ 
တင္း မီဒီ ယာမ်ားတို႔၏ တန္ဖိုးကိုအာရံုျပဳ၊ 
သိမွတ္ႏိုင္ ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတင္ 
က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၁၈ 
ခုႏွစ္္တြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့ လူထု 
ဆက္သြယ္ေရးေန႔ မွာ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ 
ပြဲေန႔လည္းျဖစ္သည္။

(Vatican Radio) 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းလမ္းသို႔ ေဖးမေခၚေဆာင္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ား
 “ခရစ္ယာန္မ်ားဟာ ေကာင္းကင္ 
တမန္မ်ားနွင့္အတူ ဘုရားသခင္၏ ကယ္ 
တင္ျခင္းစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾက 
သည္” ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က 
မိန္႔ ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္တမန္ 
ေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ မီကာအဲလ္၊ ရာဖာအဲလ္ 
ႏွင့္ ဂါၿဗီအဲလ္တုိ႔ပြဲေန႔တြင္ မစၦားတရားလာ 
ေရာက္နာယူသူမ်ားကုိ  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က အထက္ပါအတုိင္း အစခ်ီကာ ၾသဝါဒ 
ျမြက္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ေကာင္းကင ္ တမန္ေတာမ္်ားသည ္ 
ကယ္တင္ျခင္းလမ္းစဥ္သုိ႔ လူသားမ်ားအား
စုရုံးေခၚေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကိုအ 
ေစခံေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ပါးစီတြင္ ကာ 
ကြယ္ေပးျခင္း၊ လမ္းညြန္ေပးျခင္း၊ သတင္း 
ေပးပို႔ျခင္းစသည့္တုိ႔ျဖင့္ ထူးျခားဆန္းက်ယ္ 
သည့္ အခန္းက႑မ်ားရွိေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီးကရွင္းလင္းမိန္႔ဆိုသည္။

 “သိၾကားမင္း မီကာအဲလ္ (Mi-
chael) ဟာ မေကာင္းမႈ (နတ္ဆုိး) မ်ားကို 
တိိုက္ခုိက္သူျဖစ္တယ္။ သူဟာ စာတန္ရဲ့ 
ေသြးေဆာင္ ဖ်ားေယာင္းမႈေတြကုိ ေအာင္ 
ျမင္ဖုိ႔ ကူညီေပးတယ္။မေကာင္းမႈမ်ားဟာ 
ကၽြန္ုပ္တုိ႔ကုိ ၄င္းတုိ႔ပုိင္ဆုိင္သည့္အရာမ်ား
အျဖစ္ ေတာင္းဆုိေနၾကခ်ိန္သူဟာ ကၽြန္ုပ္ 
တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေပးတယ္။” ဟု ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 “ဘုရားသခင္ရဲ့ သတင္းေတာ္ကုိ
ယူေဆာင္လာသူသိၾကားမင္း ဂါၿဗီအဲလ္က 
ေတာ့ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဘုရားသခင္ရဲ့ နုတ္ေတာ္ 
ထြက္စကားမ်ားကုိ ေမ့ေလ်ာ့သြားခ်ိန္သခင္ 
ခရစ္ေတာ္ဟာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကိုကယ္တင္ဖုိ႔လာ 
ေနၿပီဆုိတဲ့အၾကာင္း သတိေပးအလင္းျပ 
ကာ ကယ္တင္ျခင္း ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 
ကၽြန္ပ္တို႔ကိုကူညီေခၚေဆာင္သူျဖစ္တယ္။”
ဟုမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ပုပ္ရမင္းႀကီးက အရွင္ 
ျမတ္ မကီာအလဲထံ္  ဘဝတိက္ုပြအဲသီးသီးကိ ု
ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ေနရသူ အားလုံးအား 
၄င္းတုိ႔ တိုက္ပြဲမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္
မည့္အေၾကာင္းကူညီေပးရန္နွင့္အရွင္ျမတ္ 
ဂါၿဗီအဲလ္ထံတြင္ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ 

ျခင္းသတင္းေကာင္းမ်ားကို လူသားမ်ားထံ 
သယ္ေဆာင္ေပး၍ လက္ေတာ္ျဖင့္ကၽြႏု္ပ္
တို႔အားအစဥ္ေဖးကာ ခရီးစဥ္တစ္ေလ်ာက္ 
ကူညီရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေမတၱာျပဳ 
ဆုေတာင္းခဲ့ၿပီးၾသဝါဒကို အဆံုးသတ္သြားခဲ့ 
သည္။   (EWTN- News) 

 ပုပ္္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္ 
သူျမတ္သည္ ဘုိလံုညာ ခရုိင္ရွိ ခ်က္ေစးနာ 
ၿမိဳ႕ေလးသုိ႔ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၾကြ 
ေရာက္ကာ အန္ေဂ်လူးေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္း 
အစီအစဥ္ မတုိင္မွီ ကမၻာ့အလုပ္သမား 
ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ 
နုတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ အတူတကြ ပူးေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ကမၻာ့စီးပြား 
ေရးျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္း 
နုိင္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ကုိ တည္ 
ေဆာက္နုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ေတြ ့ 
ဆုံေဆြးေႏြး ဖလွယ္ျခင္းကသာလွ်င္ လူ 

အားလုံးကုိ အကူအညီျဖစ္ေစမည့့္ အသစ္ 
ေသာ အေျဖကုိ ေပးနုိင္ပါလိ္မ့္မည္ ဟူေသာ 
အခ်က္ကုိ အေလးေပးကာ အလုပ္သမား 
မ်ားကုိ အရွင္သူျမတ္က ျမြက္ၾကားလုိက္ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအးအတူပူအမွ်ရွိသည့္ 
တန္ဖုိးကို ဘုိေလာ့ခ္နာခရုိင္က ခရီးရွည္ 
ႀကီး အေတြ ့အၾကံဳရွိခဲ့ၿပီး ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့ေၾကာင္းကုိ အရွင္သူျမတ္က အသိအမွတ္ 
ျပဳကာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းကုိ တည္ 
ေဆာက္ျခင္းမွာ၊ အတိတ္ကုိ အိမ္မက္္မက္ 
ေနျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ယေန႔ေခတ္ လူတုိင္းလူ 
တုငိ္းလုအိပ္ေနသည္ ့ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာငမ္ႈ၊ 

အလုပ္ႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။ 
"လူငယ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ 
လုပ္စရာ မရွိဘူးဆုိသည့္ အေျခအေနကုိ 
လုံးဝမျဖစ္ေပၚေစသင့္ပါဘူး၊ စီးပြားေရး 
ျပႆနာဆုိတာဟာ ကမၻာနဲ႕တဝွမ္းခ်ီတဲ့ 
ျပႆနာျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါဟာ တစ္ဖြဲ႕တစ္ 
သင္းေကာင္းစားဘုိ ့အတြက္ အမ်ားေကာင္း 
က်ိဳးကုိ လစ္လွ်ဴရႈျခင္းမွာ အျမစ္တြယ္ေန 
လုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္" ဟုဆုိၿပီး ယေန႕ေခတ္ 
အခ်ိန္အခါရဲ႕ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ အခက္အခဲ 
ျပႆနာမ်ားကုိပညာသားပါပါ၊ ေျဖရွင္းဘုိ ႔ 
ရွာၾကံ ၾကရာတြင္ လူူသားဆန္မႈကို ျမတ္နုိး 

တတ္ရန္အတြက္ ထုိေနရာရွိ ကုိယ္စားလွယ္ 
ေတာ္မ်ားကုိ အရွင္သူျမတ္က အားေပး 
တုိက္တြန္းကာ ျမြက္ၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။ အထက္ပါ အစီအစဥ္ကုိ ဖခင္နွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္သည့္ရဟႏၱာ 
Petronius၏ဘာဆီးလီးကား ေက်ာင္းေတာ္ 
ႀကီးေရွ႕တြင္ျမြက္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 ထို႔ေနာက္တြင္ အရွင္သူျမတ္သည္ 
အန္ေဂ်လူးေမတၱာကုိ ဦးေဆာင္ရြတ္ဆုိခဲ့ၿပီး၊ 
ဘာဆီးလီးကား ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ 
ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္အတူ ေန႔လည္စာဘုန္း 
ေပးသုံးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။   RVA

ပုပ္ဖရန္စစ္ ကမၻာ့့အလုပ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 
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အီရတ္၊ ကရမ္လစ္ရွ္။ ေမလ ၂၀၁၇

 လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အိုင္ 
အက္(စ္) အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၏ လက္တြင္းမွ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ျပန္လည္ ရယူေပးခဲ့သူ 
အသက္ (၂၄) ႏွစ္အရြယ္ ရဟန္းေလာင္း 
မာတင္ဘာနီသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္း 
တစ္ပါးအျဖစ္ မိမိဇာတိေျမသို႔ ျပန္ေရာက္ 
ကာစကၠရမင္းတူအားျဖင့္ လူတို႔အား အေစ 
ခံရန္ အဆင္သင့္အေနအထားတြင္ ရွိေန 
ျပီျဖစ္သည္။

 “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္ဆီကုိ သူငယ္တစ္ေယာက္က 
သူတို႔ ေနတဲ့ရြာကုိ အိုင္အက္(စ္) အၾကမ္း 
ဖက္ေတြက ဝင္ျပီး ႀကီးစိုးေနျပီ။ ကုိယ္ေတာ္ 
တုိ႔လည္း သတိနဲ႔ေနၾကပါ၊ ကုိယ္ေတာ္တို႔ 
ဆီကိုလည္း မၾကာခင္လာလိမ့္မယ္။ ေျပး 
စရာရွိရင္ ေျပးဖို႔ အသင့္ျပင္ပါလို႔ ဖုန္းဆက္ 
သတိေပးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ခ်က္ခ်င္း 
ဘုရားေက်ာင္းကို သြားခဲ့ျပီး ကိုယ္ေတာ္ 
ျမတ္ကို သိမ္းယူထားခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ 
မထီေလးစား ျပဳမႈရန္ေဘးကေန ကုိယ္ 
ေတာ္ျမတ္ကုိ ကာကြယ္ဖို႔ပါ။ အဲဒီေန႔ ကၽြန္ 
ေတာ္နဲ႔ အတူေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
သာဘက္ (Thabet) အျပင္ အျခားဘုန္းႀကီး 
သံုးပါးကားထဲမွာ ဝမ္းလွ်ား ေမွာက္ဝပ္ေန 
ခဲ့တယ္၊ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္က လက္ထဲမွာေပါ့၊ 
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္နဲ႔အတူ 

ကရမ္လက္ရွ္  Karamlesh ကေန ေနာက္ 
ဆံုးထြပ္ရမယ့္ လူေပါ့” ဟု ၄င္း၏ျဖစ္စဥ္ကုိ 
ဖာသာရ္ မာတင္ဘာနီက ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။

 အိုက္အက္(စ္) အဖြဲ႔၏ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈ အၾကားမွ ရဟန္းေလာင္း မာတင္ 
ဘာနီသည္ မိမိ၏ မိသားစုႏွင့္ အတူ အေမ 
ရိကသို႔ လိုက္ပါ တိမ္းေရွာင္ျခင္းမျပဳဘဲ 
အီရတ္တြင္သာ ဆက္လက္ေနထိုင္ကာ စိန္ 
ပီတာေဆေမနာရီတြင္ ရဟန္းေလာင္း ဘဝ 
ႏွင့္ ပညာမ်ားကုိ ဆက္လက္ဆည္း ပူးခဲ့ 
သည္။ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာတြင္ မာတင္ 

ဘာနီသည္ အေဖာ္ (၆) ဦးႏွင့္ အတူ ရဟန္း 
သိကၡာကိုခံယူခဲ့သည္။

 ရဟန္းသိကၡာ မခံမွီ လပုိင္း အလို 
တြင္ မာတင္ဘာနီသည္ ႏြမ္းပါးေသာ 
အသင္းေတာ္မ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ 
ေရး အဖြဲ႔အား “ ကၽြန္ေတာ္ ေန႔တိုင္း အီရတ္ 
ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သြားၿပီး ဒုကၡသည္ 
မိသားစုမ်ားကို အေဖာ္ျပဳ ေပးခဲ့တယ္။  
ကၽြန္ုပ္တို႔ဟာ ခရစ္ယာန္ ဒုကၡသည္ေတြပါ။ 
အိုင္အက္(စ္) အဖြဲ႔ကေတာ့ အီရတ္ႏိုင္ငံက 
ေန ခရစ္ယာန္ေတြကို ပယ္ရွားပစ္ဖို႔ ၾကိဳး 
စားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ 

ဒီႏိုင္ငံမွာဘဲ ေနဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ 
ေတာ္ ခရစ္ေတာ္ေယဇူးကို ခ်စ္တယ္။ ကၽြန္ 
ေတာတ္ို႔ရဲ႕ သမိငု္းေၾကာင္းပ်ကပ္်ယသ္ြားမွာ 
မလိုလားပါဘူး။” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 အိုင္အက္(စ္) အဖြဲ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး  မာတင္ဘာနီအီရတ္တြင္ 
သာ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ ခိုင္မာစြာ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ မိမိအသင္းေတာ္ႏွင့္ 
လူမ်ိဳးအတြက္ျဖစ္သည္။ “အခု အီရတ္မွာ 
မစၦားပူေဇာ္ေနရတာကို ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ 
ေနပါျပီ” ဟု သူကဆိုခဲ့သည္။ 

 အသင္းေတာ္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး
အဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း အိုင္အက္(စ္) အၾကမ္း 
ဖက္အဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးသြားေသာ 
ခရစ္ယာန္ မိသားစုဝင္ အိမ္ေျခေပါင္း 
(၁၃၀၀၀) ခန္႔ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ 
ေပးရန္ စီစဥ္ေဆာက္ရြက္ေနျပီးျဖစ္သည္။  
ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျမတ္ျခင္းအထိမ္း
အမွတ္အျဖစ္ “သံလြင္ပင္ စိုက္ျခင္း အ 
ခမ္းအနား” တစ္ရပ္ကိုလည္း လြန္ခဲ့ေသာ 
အပတ္မ်ားက အီရတ္ႏိုင္ငံရွိ Bartella ၊ 
Karmalesh  ႏွင့္ Oaraqosh ရြာမ်ားတြင္ ရွိ 
ခရစ္ယာန္ အိမ္ေျခေပါင္း (၁၀၅) အိမ္ တြင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

( EWTN- News) 

ဗာတီကန္၊ ၁၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ေနာက္ပိုင္း၌္ တည္ရွိ 
ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀ သက္တမ္းရွိ စစၥ 
တင္းရွန္း ရေသ့ေက်ာင္းအား ရေသ့မ်ား မရွိ 
ေတာ့သည့္အတြက္ အၿပီးအပိုင္ ပိတ္သိမ္း 
ေတာ့မည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။

 ေက်ာင္းအုပ္ရေသ့ခ်ဳပ္ ေယာဟန္ 
နက္စ္ က ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင့္၊ ရေသ့ 
ဦးေရ အလြန္ နည္းပါးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းႀကီးအား အၿပီး ပိတ္သိမ္းေတာ့မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာမန္ မီဒီယာ တစ္ခုအား 
ေျပာခဲ့သည္။

 ထို ရေသ့ေက်ာင္းအား ေအဒီ 
၁၁၃၄ တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား ရဟႏၲာ 
ဘားနဒ္ က တည္ေထာင္ ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ 
သည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ ရေသ့ ၆ ပါးသာ 
က်န္ရွိေတာ့သည္။ ဤ အေရအတြက္မွာ 
၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ အပါး ၃၀ ရွိရာမွ ဆက္တိုက္ 
က်ဆင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

 ဂေရာ့စ္လစ္ဂန္ ေက်းရြာအနီးရွိ 
ထိုရေသ့ေက်ာင္း၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကက္ 
သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ တရီအာ သို႔ 
လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရေသ့ 
ေျခာက္ပါးတို႔သည္ အျခား ရေသ့ေက်ာင္း 
မ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသီတင္းသံုးၾကမည္။

 ရေသ့မ်ားထက္ အေရအတြက္ 
ပိုမ်ားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား မည္ကဲ့ 
သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို မသိရေသးေပ။

 ဤကဲ့သို႔ သမိုင္းဝင္ ေက်ာင္းအား 
ပိတ္သိမ္းရျခင္းသည္ စစၥတင္းရွန္း ရေသ့ 
ဂိုဏ္းအတြက္သာမက ကက္သလစ္ အ 
သင္းေတာ္အတြက္လည္း ဆံုး႐ံႈးမႈ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က 
စစၥတင္းရွန္း အသင္းဝင္မ်ားအား "သင္တို႔၏ 
ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ဘဝအသက္တာမွ ကက္ 
သလစ္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကမၻာႀကီအတြက္ 
အဆက္မျပတ္ေသာ ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ား 
ရရွိပါသည္" ဟု ဂုဏ္ျပဳစကား ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

 စစၥတင္းရွန္း ရေသ့ေက်ာင္းမ်ား 
အား အမ်ား က်င့္ေသာ က်င့္စဥ္၊ အလယ္ 
အလတ္ က်င့္စဥ္၊ အထူး ၾကပ္မတ္ေသာ 
က်င့္စဥ္ ဟူ၍ သံုးဆင့္ခြဲထားသည္။ အထူး 
ၾကပ္မတ္ေသာ က်င့္စဥ္ကို တရာပစ္ ဟု 
လည္း ေခၚသည္။

 ဤကဲ့သို႔ ပ်တ္သိမ္းရေသာ္လည္း 
ကမၻာတဝွမ္းတြင္ တရာပစ္ ရေသ့ေက်ာင္း 
ေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေသးသည္။ ထို 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရေသ့ေပါင္း ၂၀၀၀ 
ေက်ာ္ႏွင့္ ရေသ့သီလွရွင္ ေပါင္း ၁၈၀၀ ခန္႔ 
သီတင္းသံုး ေနထိုင္ က်င့္ႀကံေနၾကဆဲ 
ျဖစ္သည္။

 တရာပစ္ ရေသ့မ်ားသည္ ေက်ာင္း 
အတြင္းမွ အျပင္ မထြက္ဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာ 
ဆုေတာင္းျဖင္းျဖင့္သာ ေနထိုင္ၾကသည္။ 
ရေသ့ေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း တိတ္ဆိတ္ 
ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ တည္ရွိၿပီး ၿခံထဲ 
တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း 
တရက္တာအတြင္း အႀကိမ္မ်ားစြာ အတူ 
တကြ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသကဲ့ 
သို႔ တစ္ပါးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္စြာ တရား အား 
ထုတ္ၾကသည္။



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

7အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ဟာရာေရ၊ ၁၃ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ ကက္လသစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပညာေရးေကာ္မ 
ရွင္ မွ ကက္သလစ္ ပညာေရး မူဝါဒႏွင့္ 
က်င့္ထံုးမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ 
တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟာရာေရ၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ထို အခမ္းအနားတြင္ ပညာေရး 
ေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဂိုကီြးသာသနာ၏ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ႐ူေဒါ့ဖ္ ဥာဏ္ဒိုး႐ိုးက 

သဘာပတိအျဖစ္တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး  
မူတာေရ သာသနာ၏ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ 
ေပါလ္ ဟိုရန္ လည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

 အခမ္း အနားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ကက္သလစ္ တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ အသီးသီးမွ 
ပညာေရး တာဝန္ခံမ်ား၊ ကက္သလစ္ 
ေက်ာင္းမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ပညာေရး 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခမ္းအနား 

တြင္ ဇင္ဘာေဘြ ႏိုင္ငံအတြင္း ကက္သလစ္ 
ပညာေရးအား ထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္ 
ေပးမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝ 
ေပးခဲ့သည္။

 ဆရေတာ္ ဥာဏ္ဒိုး႐ိုက သခင္ 
ခရစ္ေတာ္သည္သာ အေကာင္းဆံုး ဆရာ 
သမားျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။ "ကက္သလစ္ ပညာေရး၏ 
ႏွလံုးသားမွာ ေယဇူးခရစ္ေတာ္သာ ျဖစ္ 
သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကက္သလစ္ ပညာေရး 
သည္ ကာယ၊ ဝိညာဥ္၊ ႏွင့္ စိတ္တို႕ကို 
ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈသည္။ 
ကက္သလစ္ ပညာေရးသည္ အတန္းစာမ်ား 
ကိုသာ သင္ၾကားသည္မဟုတ္ပါ။ တေန႔ 
ေသာ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူသားမ်ား 
ေကာင္းက်ိဳးကို သယ္ပိုးႏိုင္သည့္ ဘုရား 
တရား ၾကည္ညိဳသူ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း 
မ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ျဖစ္လာၾကေစ 
ရန္ ရည္ရြယ္သည္" ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳကာ 
ကက္သလစ္ ပညာေရးသည္ ကိုယ္က်င့္ 
တရားႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရး လမ္းစဥ္မ်ားကိုပါ 
သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ကို 
ျပဳ စုပ်ိဳးေထာင္ရမည္ဟု မီးေမာင္း ထိုးျပခဲ့ 

ျခင္းျဖစ္သည္။

 မစၧား တရားေတာ္္ျမတ္တြင္ ဖါ 
သာရ္ မာဂီြဒီက "အသိ ဥာဏ္ကိုသာ 
သင္ၾကားေပးၿပီး ႏွလံုးသားကို သင္ၾကား 
ေပးျခင္း မရွိလွ်င္ ပညာေရး မ ဟုတ္" ဟူ 
ေသာ အရစၥတိုတယ္၏ စကားကို အေျခခံ 
ကာ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားအား စာ 
တတ္႐ံုသာမက လိမ္မာေရးျခားရွိၿပီး ဘု 
ရား တရားလည္း ရွိေစလိုေသာေၾကာင့္ 
ကက္သလစ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သား 
သမီမ်ားအား အပ္ႏွံထားသည္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ကက္သလစ္ေက်ာင္း မ်ား၏ ပညာ 
ေရးသည္ စာသင္႐ံုသာမဟုတ္ဘဲ ဘက္စံု 
ဖြံ႕ၿဖိဳးသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု 
သတိေပး ခဲ့သည္။

 ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတြင္ 
တဝွမ္းတြင္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ 
ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ မူလတန္းေက်ာင္း ၁၁၂ 
ေက်ာင္း၊ အထက္ တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၁၁၀ 
ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား 
သင္ ၾကား ေပးရာေက်ာင္း ၁၈ ေက်ာင္း 
ရွိသည္။

Vatican Radio

စီဘူး(ဖိလစ္ပိုင္) ၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 သက္ေတာ္ ၈၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ စီဘူးၿမိဳ႕၏ အၿငိမ္းစား ဆရာ 

ေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္လ္ ရီကာဒို ဗီဒါးလ္ 
သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ 
ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီ ၂၈ မိနစ္ 
တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္ ဗီဒါးလ္ အား အသက္႐ႈ 
ၾကပ္သည္ ေရာဂါျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ 
ရက္ေန႔က ေဆး႐ုံတင္ခဲ့ၿပီး ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ 
ပ်ံလြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ကာဒီနယ္လ္ ဗီဒါးလ္အား ၁၉၃၁ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြါးျမင္ 
ခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခု မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ 
ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းတြင္ ဝိညာဥ္ေရး လမ္းညႊန္ ထို႔ 
ေနာက္ ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ မႈေတာ္ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ 
၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ သိကၡာ ခံယူ 
ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ လီပါ၊ ဘာတန္းဂတ္စ္ 
၏ ဂို္ဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အျဖစ္ မႈေတာ္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ၾသဂုတ္လ ၂၄ 
ရက္ေန႔တြင္ စီဘူး၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ 
ႀကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ရသည္။ ထို အခ်ိန္မွ 
အနားယူခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ စီဘူး ၿမိဳ႕၏ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ၂၉ ႏွစ္တာ 

မႈေတာ္ ထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ ခု ေမလ ၂၅ 
ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ရဟႏၲာ ဂၽြန္ 
ေပါလ္ (၂) က ကာဒီနယ္လ္ ရဟန္း အမတ္ 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္လ္ ဗီဒါးလ္ ပ်ံလြန္ ေတာ္ 
မူသည့္အတြက္ ဝမ္းနည္ေၾကာင္း သဝဏ္ 
လႊာကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထို 
သဝဏ္လႊာတြင္ ကာဒီနယ္ႀကီး၏ အသင္း 
ေတာ္အတြက္ ေပးဆပ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ရင္ စီဘူးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
ႏွင့္ ထပ္တူ ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆု 
ေတာင္းေပးေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္ အ 
တြင္း၌ ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ၂၁၉ ပါးရွိ 
ၿပီး ရဟန္းႀကီးခန္႔အပ္ရန္ မဲေပးႏိုင္သူ 
အသက္၈၀ ေအာက္ ရဟန္းအမတ္ ၁၂၀ 
ရွိသည္။

Vatican Radio

ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ကို ကေလးငယ္ တစ္သန္း စိပ္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္း 
ေသာ ေန႔အျဖစ္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏြမ္းပါးေသာ အသင္းေတာ္မ်ားအား ကူညီ ေထာက္ 
ပံ့ေရး အသင္း (Aid to the Church in Need) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ 

ဆုေတာင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာေပၚေတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ 
ရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆီးရီးယားရွိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ 
ျဖစ္သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံမွ စတင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၉ ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္သည္ ကေလးသူငယ္ လူစီယား၊ ဂ်က္စင္တာႏွင့္ ဖရန္စစၥကို တို႔သံုးဦးအား မယ္ေတာ္ 
ထင္ရွားျပကာ စိပ္ပုတီးစိတ္ရန္ မွာၾကားခဲ့ေသာ ဖါတီမာ မယ္ေတာ္ထင္ရွားျပျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ 
ျပည့္ေျမာက္ေသာ ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။ ႏြမ္းပါးေသာ အသင္းေတာ္မ်ားအား ကူညီေထာက္ 
ပံ့ေရး အသင္း၏ ဥကၠဌ ကာဒီနယ္ ေမာ္႐ို ပီယာခ်န္ဇာ က ေကာင္းကင္မွ ေပးေသ သတင္း 
စကားကို နာယူကာ ကေလးသူငယ္မ်ား စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္းသည္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
ကေလးမ်ားအနႏွင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ ဘက္မွ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

Vatican Radio



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

8

အီတလီႏိုင္ငံသား ကက္သလစ္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး 
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ျပန္ေပးဆြဲခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္

အဘူဂ်ာ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ သာသနာျပဳအျဖစ္ ၃ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိ 
ေသာ ဖါသာရ္ ေမာ္ရစ္ဇီယို ေပါလူးသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီး 
ယားႏိုင္ငံ ဘယ္နင္းၿမိဳ႕၌ ျပန္ေပးဆြဲ ခံရသည္ဟု သိရသည္။

 သက္ေတာ္ ၆၃ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ဖါသာရ္ ေပါလူးသည္ အီတလီႏိုင္ငံ ဖေလာရင့္ၿမိဳ႕မွ 
ျဖစ္ၿပီး ေနအိုကက္တယ္ကူးမနိတ္ အသင္းဝင္ တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ သာမန္ 
လူပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ႏွင့္ ၁၁ ႏွစ္ၾကာ သာသနာျပဳ ခဲ့ၿပီး ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 
ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းထိုင္အျဖစ္ သာသနာအုပ္စု ၂ စုတြင္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုမွတဆင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ 
အဘူဂ်ာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသန သို႔ သာသနာျပဳ အျဖစ္ေစလႊတ္ခံခဲ့ရသည္။

 ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ ညပိုင္းတြင္ သူႏွင့္အတူ အဖမ္းခံရသူမ်ား အားလံုး ျပန္ 
လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ဖါသာရ္ ေပါလူးက "ဒါ ဘုရားရဲ႕ ႀကီးျမတ္ေသာ ေက်းဇူးပါ 
က်ေနာ္တို႔အားလံုး အသက္မေသဘဲ ျပန္လာခြင့္ရတာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တန္ခိုးေၾကာင့္သာ 
ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဗာတီကန္ ေရဒီယိုအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ဖါသာရ္ ေပါလူး ျပန္ေပးဆြဲခံရသည့္ ဘယ္နင္းၿမိဳ႕သည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ အက္ဒို 
ျပည္တြင္တြင္ျဖစ္ၿပီး ထိုေဒသသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားစြာ ျပန္ေပးဆြဲခံသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ 
မၾကာေသးခင္က တစ္ပါး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။

 အီတလီႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာ 
က ေဒသတြင္းရွိ လူဆိုးမ်ားက ျပန္ေပးေငြရခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း ျဖစ္မည္ဟု 
ေရးသားထားသည္။

(CNA)

ခ်ီလီႏိုင္ငံ အစိုးရ ႏွင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ဆီးရီးယား 
ဒုကၡသည္မ်ားကို ႀကိဳဆို

ဆန္တီယာဂို၊ ခ်ီလီ ၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွ ခ်ီလီႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာသည္ ဒုကၡသည္ မိသားစု ၁၄ စုတို႔အား 
ႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္း အခမ္းအနားကို ခ်ီလီႏိုင္ငံ ဆန္တီယာဂို ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ သမၼႏွင့္ မီရွဲလ္ ဘာေကးလက္ႏွင့္ အတူ ဆန္တီယာဂို 
၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ရီကာဒို အယ္ဇတီ လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ လူႀကီး ၃၄ 
ဦးႏွင့္ ကေလး ၃၂ ဦးတို႔သည္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံမွ နာရီ ၂၀ ၾကာေအာင္ ခရီးသြားၿပီမွ ခ်ီလီ 
နိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 ႀကိဳဆိုသည့္ အခမ္းအနားတြင္ သမၼတ မီရွဲလ္ က ဒုကၡသည္မ်ားအား "သင္တို႔ 
ထိတ္လန္႔ျခင္းမ်ား၊ နာက်င္မႈမ်ားႏွင့္ မေသခ်ာျခင္းမ်ား ကို ခ်န္ထား ေမ့ပစ္ၿပီး အသစ္ေသာ 
အသက္တာကို လုံၿခံဳျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၌ သင္တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ စတင္ႏိုင္ၾက 
ပါေစ" ဟု ဆႏၵျပဳခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္ အယ္ဇတီ က ယခုကဲ့သို႔ ႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံအတြက္ 
ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘာသာစကားမတူ ျခင္းေၾကာင့္ စကားမေျပာႏိုင္ 
ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ အၿပံဳး ခ်င္း ဖလွယ္ႏိုင္ၾကသည္၊ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ေၾကာင့္ 
အျပန္အလွန္ နားလည္ႏိုင္ေသာ အၿပံဳးကို ဖန္တီးေပးသည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့သည္။

(CNA)

ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ကားတိုင္ႏွင့္ မယ္ေတာ္၏ ႐ုပ္ပံုအားျဖင့္ 
ငလ်င္ဒဏ္ခံရသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္

အုတ္ခစာကာ၊ မကၠစီကို ၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 ၂၀၁၇ခု စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္းထန္စြာလႈပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ 
အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ကားတိုင္ႏွင့္ မယ္ေတာ္ 
သခင္မ၏ ပံုေတာ္အား သယ္ေဆာင္ သြားကာ စိတ္ႏွစ္သိမ့္မႈေပးႏိုင္ရန္ မကၠစီကို ႏိုင္ငံ 
လူငယ္ေကာ္မရွင္ တာဝန္ခံ ဖါသာရ္ ဟုိေဇ ေဒလာလုဇ္ လိုပက္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားက စီစဥ္ခဲ့ 
သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္ပြဲေတာ္ကို ပနားမားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ လက္ဝါး 
ကားတိုင္အား အေမရိကတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွည့္လည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 ငလ်င္ဒဏ္ကို အျပင္းထန္ဆုံး ခံစားခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သယ္ေဆာင္သြားရန္ 
ပြဲေတာ္က်င္းပေရး ဗဟို ေကာ္မတီမွ အခြင့္ရၿပီးေသာအခါ မိုင္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ေဝးၿပီး ကား 
ျဖင့္ ၁၂ နာရီ ေက်ာ္ၾကာ သယ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုေဒသအတြင္း လက္ဝါးကားတိုင္ကို 
လူငယ္မ်ားက သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ၾကၿပီး ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းအတြင္း ေဒသခံမ်ားစြာ 
စု႐ံုးလာေရာက္ကာ ဆုေတာင္း ခဲ့ၾကသည္။  ထို႕ေနာက္ လက္ဝါးကားတိုင္ ႏွင့္ မယ္ေတာ္၏ 
ပံုေတာ္အား ကားေပၚတင္ကာ ၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ခဲ့ၾကသည္။

(CNA)

စိတ္ပ်က္ရင္ ႏွစ္ဆ ပိုၿပီးခံရမယ္ဟု ဆိုမာလီ ဆရာေတာ္မိန္႔ၾကား

မိုဂါဒစ္႐ႈ၊ ဆိုမာလီယား ၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 ဆိုမာလီယား ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ မိုဂါဒစ္႐ႈတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က ဟို 
တယ္တစ္လံုး အနီး ဗံုးအျပည့္တင္ေဆာင္ထားေသာ ထရပ္ကားတစ္စီးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ လူ 
ေပါင္း ၂၇၆ ဦး ေသဆံုးၿပီး အမ်ားအျပား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုလုပ္ရပ္ကုိ မည္ 
သည့္အဖြဲကမွ် တာဝန္မယူေသာ္လည္း အယ္ကိုင္းဒါး ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အယ္ 
ရွာဘာ အစၥလာမစ္ စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕၏ လက္ခ်က္ျဖစ္မည္ဟု လူအမ်ားက ယူဆေနၾကသည္။

 "ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရတာက အလြန္ေၾကကြဲစရာ ျဖစ္ေပမယ့္ စိတ္ပ်က္ 
ေနဖို႔မလိုပါဘူး၊ စိတ္ပ်က္ေနရင္ ၂ ခါ အေဆာ္ကားခံရသလို ျဖစ္သြားမွာပါ"

 ဂ်ီဘုတီသာသနာ၏ ဆရာေတာ္ျဖစ္ၿပီး မိုဂါဒစ္႐ႈကိုလည္း ပူးတြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရသူ 
ဆရာေတာ္ ဂ်ဳိးဂ်ဳိ ဘာတင္းက ဗာတီကန္ ေရဒီယိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မိုဂါဒစ္႐ႈဆရာေတာ္ 
ႀကီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ လုပ္ႀကံခံခဲ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ဆရာေတာ္ အသစ္ မ 
တင္ႏိုင္ေသးဘဲ ဂ်ီဘုတီ သာသနာ၏ ဆရာေတာ္က ပူးတြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည္။

 ဆိုမာလီ၏ သမၼတ မိုဟာမက္ ဘာဒူဘာဟီ မိုဟာမက္ ကလည္း အျပစ္မဲ့ 
ျပည္သူမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္သည့္ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္ရာ လုပ္ရပ္ဟု ေဝဖန္ 
႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

 "ဆိုမာလီ ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒါေတြက ပံုမွန္ရွင္သန္တဲ့ ဘဝျဖစ္ေနပါၿပီ။ တိုက္ခိုက္တာ 
ေတြ ေသေၾကၾကတာေတြက သူတို႔အတြက္ မထူးဆန္းေတာ့ဘူး။ ဒီျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္ 
ဖို႔ဆိုတာေတာ့ ဆိုမာလီျပည္တြင္းမွာေရာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔မွာ စည္းလံုးညီညြတ္ 
ဖို႔ လိုပါတယ္။" ဟု ဆရာေတာ္ ဘာတင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(CNA)



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

9အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကိုကုသရေအာင္
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမဂၤလာပါ

 မၾကာမီက ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူနည္းစုမ်ားကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္စဥ္ 
မ်ားက ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စိုးရိမ္ပူပန္ေစခဲ့ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈ စနက္မီးပြားမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာတုန္႔ျပန္မႈမ်ားဟာလည္း ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ 
မ်ားျပားလွေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၊ မြတ္စလင္၊ ဟိႏၵဴ စတဲ့ ဘာသာဝင္ေတြ၊ ရခိုင္၊ ၿမိဳ အစရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးတို႔အတြက္ 
အလြန္ပင္ ကရုဏာ သက္မိပါတယ္။ ဒီလို အျဖစ္ဆိုးမ်ိဳးဟာ လံုးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး။

 အၾကမ္းဖက္မႈဟူသမွ်ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို မိန္႔ၾကားေဖာ္ျပခဲ့သလိုပါပဲ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ 
အက်ိဳးမျပဳေသာ အေျခအျမစ္မရွိ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားႏွင့္ တျခားစီျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ကၽြႏု္္ပ္တို႔အမွန္ပင္ ေထာက္ခံပါတယ္။ 
အေနာက္တိုင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑အေပၚ အလြန္ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူမ၏ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို သည့္ထက္ေဆာလ်င္စြာ 
ေဖာ္ျပခဲ့သင့္ ေၾကာင္းလည္း အမ်ားက ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမအေပၚ အရာရာအျပစ္ပံုခ်ၿပီး သူမရဲ႕ ျပန္ၾကားခ်က္ကို အျပစ္တင္ေဝဖန္မႈေတြဟာ အလြန္ပင္လက္ေတြ႕မက်ေသာ 
ျပဳမူခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူမတုိ႔ အစိုးရဆက္ခံခဲ့ရေသာ အေျခေနမ်ား၊ တိုေတာင္းလွေသာ အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အလြန္မ်ားျပားတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာစိန္ 
ေခၚမႈမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဆက္လက္ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္၊ လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းမ်ားဟာ သူမ၏အခန္းက႑အဖို႔ အခက္ေတြ႕ေစတဲ့ အေျခအေနမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ 
မိန္႔ခြန္းထဲမွာပါတဲ့ ရခိုင္ျပည္ နယ္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ားဟာ ႀကိဳဆိုရမယ့္အရာျဖစ္တယ္။

 ဒီႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ခဲ့တာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့သူေတြအဖို႔ တရားမွ်တမႈဆိုတာ အလြန္လိုအပ္တယ္။ ကိုဖီအာနမ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားေပးခဲ့တာ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ 
ဒီလို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳ အားေပးကာ ပူးေပါင္းကူညီသင့္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုး 
ဒဏ္ရာဗရပြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတိတ္ကေန ေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္ဆီကိုခ်ီတက္ၾကရပါမယ္။ အတိတ္ကအျဖစ္အပ်က္မ်ားကအနာဂတ္အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။ တရားမွ်တမႈမွာ 
အေျခခံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာတစ္ခုတည္းေသာလမ္းျဖစ္တယ္။

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို
ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ
၂၉ ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ၏ သံအမတ္ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ခ်န္းအင္နမ္၏ ေက်းဇူးတင္မစၧားတရား

ရန္ကုန္၊ ၁၅ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဗာတီကန္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ တို႔အၾကား သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရး 
ထူေထာင္ ခဲ့ၿပီး ပထမဦးဆံုး သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ဘန္ေကာက္တြင္ ဗာတီကန္၏ သံ 
အမတ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ခ်န္းအင္နမ္အား 
ပထမဦး ဆံုးေသာ သံအမတ္ႀကီအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

 သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ထံ ေအာက္တိုဘာလ 
၁၁ ေန႔ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္တြင္ ေက်းဇူးတင္ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။

 ထို မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္ကိုယ္တိုင္ 
ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အားလံုး ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္ ၄၀ 
ပါးခန္႔ ပါဝင္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ တစ္ေထာင္ခန္႔ရွိေသာ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာသူမ်ားလည္း ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္အစတြင္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ အတြင္းေရးမႉး ကာဒီနယ္ 
ပါ႐ိုလင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ ပန္ၾကား 
လႊာအား ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်န္အင္နမ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္လ်န္းခင္ထန္ထံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉး 
ဖါသာရ္ ေမာရစ္ ညႊန္႔ေဝမွ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုစာတြင္ ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုးလင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ သံအမတ္ျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေသာ 
ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ခ်န္းအင္နမ္အား ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

 ၾသဝါဒကို ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက မိန္႕ၾကားခဲ့ရာတြင္ ဆရာေတာ္ ခ်န္းအင္နမ္အား 
ႀကဳိဆိုဂုဏ္ျပဳရင္း ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္သည့္ သံတမန္ 
ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာမည့္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္အတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ေသာစိတ္ျဖင့္ လက္ခံယူၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ေရွာင္လႊဲမေနၾကဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ဘာသာသူမ်ား အေနႏွင့္ အင္ 
တိုက္အားတိုက္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို တုန္႔ျပန္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚ 

တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။

 ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ မွ ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရတြင္ ျမန္မာျပည္ 
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ သမိုင္းကို ျပန္လည္ေျပာၿပီး ယခုအခ်ိန္ တြင္ 
ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ ထို တိုးတက္မႈမ်ားထဲ 
တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဗာတီကန္ႏွင့္ ျမန္မာ သံတမန္ဆက္သြယ္ေရစသည္လည္း တစ္ခု အပါ 
အဝင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သံအမတ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးအား ႀကိဳဆိုရင္ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကိုလည္း ကတိျပဳခဲ့သည္။ ထို ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္း ဆက္ျခင္းကို 
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ ဖိလစ္က ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ 

အဆံုးတြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ခ်န္းအင္နမ္ မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ 
သည္။ ထုိ ေက်းဇူးတင္စကားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား ေက်းဇူးတင္ရင္း သံတမန္ဆက္ 
သြယ္ေရး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဓိက တြန္းအားေပးခဲ့ေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုအားလည္း 
ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ရဟန္း မင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္သာ 
ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားထံ သိုးထိန္းတစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာကို ခိုင္မာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ 
ေရးအတြက္ အားေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ 
သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ဆံု 
မည္ ျဖစ္သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေျပာရန္လိုသည့္ 
အေၾကာင္းအရာကို ရဲရင့္စြာ ေျပာဆိုတတ္သည္ကိုလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး စုေပါင္းကာ ဓါတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမွ ထြက္ခြါသည္ 
ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ႏႈတ္ဆက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္နက္ေနခဲ့သည္။ ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံသူ 
ႏိုင္ငံသား မ်ားလည္း ကိုရီးယား အလံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ေဝွ႕ယမ္းကာ ဆရာေတာ္ႀကီးအား 
ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

CBCM-OSC



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု
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 ပုသိမ္သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ေစာင့္ျခင္း 

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ၏ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ 
ဝတ္ေစာင့္ပြဲကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတယ္ကယ္ 
သီျဒယ္ ဘုရာေက်ာင္းဝင္း ၊ သာသနာ့ခန္းမ 
တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္မွ ၁၃ ရက္ 

ထိ ၅ ရက္တိုင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
ဤဝတ္ေစာင့္ပြဲကို ၾသစေတးယားႏိူင္ငံ၊ 
passionate အသင္ဂိုဏ္းမွ Fr. Martin 
Coffey CP က ပုသိမ္သာသနာမွ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားအား (preacher) အျဖစ္ ေဆာင္ 

ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤဝတ္ေစာင့္ပြဲတြင္ ရဟန္း 
ေတာ္မ်ားသည္ " Joy of the Gospel" 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အတူတကြ ေထာက္႐ႈခဲ့ၾကပါ 
သည္။ Fr. Martin ၏ အဖြင့္စကားတြင္ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ 

ေနျခင္း၊ ေကာင္းေကာင္း အနားယူျခင္း၊ 
သာသနာ့လယ္ကြင္းတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ဒီအခ်ိန္မွာ  
ဘုရားႏွင့္ ျပန္ေပါင္းစပ္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဝတ္ေစာင့္ 
ျခင္းအခ်ိန္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္စိတ္ 
ၿငိမ္ျခင္းကို အထူးသျဖင့္ ေစာင့္္ထိန္းၾကၿပီး 
ကိုယ္႐ွင္ကိုစစ္ေဆးျခင္း၊ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း ၊ 
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေျမာ္ျခင္း အာပတ္ေျဖ 
ျခင္း စသည့္ ဝိညာဥ္အတြက္ အားေဆးမ်ား 
ယူခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဤဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ မၾကာမွီ 
ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္အပတ္ ႂကြလာေတာ့ 
မည့္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔၊ 
အမိျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာျခင္း႐ွိဖို႔ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီး ဆု ေတာင္းေပး ၾကပါ 
သည္။ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန ၇း၃၀ တြင္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ Fr. Martin Coffey 
အား ႏႈတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါ သည္။ 

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ တြင္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား ၁၁၄ ပါး႐ွိၿပီး သာသနာ 
(parish) ၃၆ ခု ႐ွိပါသည္။  

Pathein osc

ကေလးသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္ပြဲေန႔က်င္းပ
 ကေလးသာသနာ၊ ကေလးၿမိဳ႕၊ 
သာသနာ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ၾသဂုတ္လ (၃၀)ရက္ 
ေန႔၌က်ေရာက္ေသာ စိန္ဖဲလစ္ပြဲေန႔ကိုဂုဏ္ 
ျပဳေသာအားျဖင့္ ဖဲလစ္အမည္ကိုခံယူထား
သူကေလးသာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာ 
ေတာ္ ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္၏ပြဲေန႔ကို စည္း
ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

 ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္ပြဲေန႔ကို ႀကိဳဆို 
ေသာအားျဖင့္ စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္၌ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Dominic 
Langh ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ က်န္းမာျခင္းမယ္ 
ေတာ္ႏိုဗီနား စတင္သည့္ ၾသဂုတ္လ(၂၉)
ရက္ေန႔၊ ညေနမစၦားတရားအၿပီးတြင္စိန္ေမ
ရီလူငယ္၊ ေမာင္မယ္မ်ားမွ ဆရာေတာ္ 
ဖဲလစ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းမ်ား သီဆိုၿပီး 
ပန္းစည္းမ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳၾသဘာစာမ်ား ေပး 
အပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာတူ သိုးစုမ်ားမွ 
လည္း သိုးထိန္း႐ွင္ ဆရာေတာ္ဖဲလစ္အား 
အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ 
ဦးခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း ေမတၱာလက္ 
ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ကာ ဂုဏ္ျပဳၾကပါသည္။

 ၾသဂုတ္လ (၃၀)ရက္ေန႔၌ ပင့္ 
ေဆာင္ျခင္းခံရမယ္္ေတာ္သခင္မ ရဟန္း 
ျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာေတာ္ဖဲလစ္၏ 
ပြဲေန႔ ေက်းဇူးတင္မစၦားတရားကို သာသနာ 
ပိုင္ဆရာေတာ္ဖဲလစ္မွအမွဴးျပဳ၍ဘုန္းေတာ္
ႀကီး(၁၉)ပါးႏွင့္ဦးပဥ္ၥင္း (၂)ပါးတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 အဆုိပါမစ ၦားတရားေတာ္ျမတ္၌
ဆရာေတာ္ဖဲလစ္က မိမိတို႔ရ႐ွိခံစားရေသာ 

ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးေစ့ကို စိန္ဖဲလစ္ကဲ့သို႔ ပိုမို 
႐ွင္သန္တိုးတတ္လာေစရန္ ႀကိဳးစားၾကရ 
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း 
အသက္တာ၌ ပိုမိုရင့္က်က္ကာ  ႀကံဳေတြ႕ရ 
ေသာေလာကဓံ၏ အေနာက္အယွက္အဖံုဖံု
ကိုေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ ဘုရား႐ွင္ကိုသာ အ 
စဥ္အၿမဲ ဦးထိပ္ထားကာ မိိမိတို႔၏ဘဝကို 
႐ွင္သန္အပ္ေၾကာင္း တရားေရေအးတိုက္ 
ေကၽြးခြန္အားေပးခဲ့ပါသည္။

 မစၦားတရားအၿပီးတြင္ ပြဲေန႔႐ွင္ 
ဆရာေတာ္ဖဲလစ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ 
ပံုမ်ား ႐ိုက္ယူၿပီးသည့္ေနာက္၌ ကေလး 

သာသနာအတြင္း႐ွိ သီလ႐ွင္ဂိုဏ္းအသီး 
သီးမွ ပြဲေန႔႐ွင္ဆရာေတာ္ဖဲလစ္အားေမတၱာ 
လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾက 
သည္။ ညေနပိုင္းအခမ္းအနား၌ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးဖဲလစ္အား ဂုဏ္ျပဳေသာအစီအစဥ္တြင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကား 
ထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳ 
ညစာတည္ခင္း စားသံုးၾကၿပီးေနာက္ ဂုဏ္ 
ျပဳေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား ဆက္လက္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီ 
အစဥ္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား၊ 
သီလ႐ွင္ေလာင္းမ်ား၊ ကိုရင္ေလာင္းမ်ားမွ 

ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းမ်ား သီဆိုၾကကာ၊ ေတးသ 
႐ုပ္ေဖာ္၊ ကပေဒသာမ်ားျဖင့္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ 
ပြဲေန႔တြင္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွသီလ႐ွင္(၄၅)ပါး၊ 
ကိုရင္(၅)ပါး၊ ဓမၼဆရာ (၇)ဦး၊မိုင္နာေက်ာင္း 
သားမ်ား၊  စိန္ထေရဇား သီလ႐ွင္ေလာင္း 
မ်ား၊ စီဝိုင္စီေက သင္တန္းသား/သူမ်ား၊ 
ေဆာင္းပီးရြာ ေရႊႏွလံုးေတာ္စီရင္စုမွလူငယ္
မ်ား၊ သာသနာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူ 
မ်ား စုစုေပါင္း ၂၅၀ ခန္႔ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးခဲ့ 
ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။     

မီး (ကေလး)



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

11အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ဆရာေတာ္ ဂ်ိဳးဇက္မန္းဧရီ ၏ ဆရာေတာ္ ဝါ ၅၀ ျပည့္ အခမ္းအနား 
 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာတြင္ အနားယူသြားၿပီျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ ဂ်ိဳးဇက္ 
မန္းဧရီ ၏ ဆရာေတာ္ဝါ ( ၅၀ ) ေရႊစင္ဂ်ဴ ဘီလီပြဲကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ 
တနဂၤေႏြေန႔နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတယ္ကယ္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 ဤပြြဲတြင္ ပြဲေန႔႐ွင္ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ႂကြေရာက္ၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ား ၅၀ 
ပါးျခံရံလ်က္ မြန္ဆီေညာ္ ဝီးဖရက္ျမင့္စိုးမွ မစၦားျဖင့္ ဦးေဆာင္ကာ က်င္ပခဲ့ပါသည္။ 
ဆရာေတာ္သည္ အသက္အရြယ္ အိုမင္းလာသည့္အတြက္ မစၦားတြင္ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္ႏိုင္ 
စြမ္းမ႐ွိေတာ့ပါ။ မစၦား အၿပီးတြင္ ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္ ဆရာေတာ္မွ ကိုယ္တိုင္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားအား 
မီးၿငိမ္းျခင္း ကိတ္မုန္႔ခြဲျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဓမၼေတးသံစံု အဖြဲ႔မွ ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္းကို 
ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ သီဆိုၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္မ်ား အမွတ္တ၇ 
မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့ၾကၿပီး နံနက္ ၈ နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုခံယူကာ ပြဲေတာ္ အခမ္းအနားကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။
 ဆရာေတာ္သည္ ကနစိုးကုန္းသာသနာတြင္ ေမြးၿပီး ပုသိမ္သာသနာအတြက္ 
စြမ္းစြမ္းတမန္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ သက္ေတာ္မွာ ၉၃ ႏွစ္ ၊ ရဟန္းဝါေတာ္မွာ 
၆၆ ဝါ၊ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဝါေတာ္ ၅ဝ ဝါ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ဆရာေတာ္သည္က်န္းမာ ေရး 
ခ်ိဳ႕တဲ့လာမႈေၾကာင့္ ဝွီးခ်ဲျဖင့္သာ သြားလာရပါသည္။ 

Pathein OSC

ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်ဳိးဇက္ မန္းဧရီမွ ဂ်ဴဘီလီ ကိတ္အား  ခြဲေနစဥ္

ဓမၼပညာႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ဆိုင္ရာ ဓမၼအသိပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

 ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရဟန္းျဖစ္ 
တကၠသိုလ္ မွ ဦးစီးက်င္းပေသာ “ဓမၼပညာ 
ႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ”  ဆိုင္ရာ ဓမၼ 
အသိပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အမွတ္စဥ္ (၁)  
ကို ဘုရားေပးအသက္တာႏွင့္ လူ႕ဂုဏ္ 
သိကၡာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ 
(၁၄) ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ 
ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ စိန္ဂၽြန္ 
ေပါလ္ (၂) ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ေဆြးေႏြးပြဲကို ဓမၼပညာရပ္အား 
စိတ္ဝင္စားေသာ ဘာသာတူ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ ႏွမမ်ား (၁၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကသည္။ 

 ဓမၼပညာႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္ 
တာ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မွာ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကက္သလစ္ သာသနာသမိုင္း၏ စာမ်က္ႏွာ 
သစ္ကို ဖြင့္လွစ္လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  အခမ္း 
အနားမွဴးအျဖင့္  ဖာသာရ္ Brian ဗညားႏြယ္ 
မွေျပာၾကား ေပးခဲ့သည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ေဒသနာေတာ္ အဖြဲ႕မွ 

ဓမၼသီခ်င္းကို ဧက်ဴးကာ ဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ား 
အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဖြဲ႔ၾကၿပီး ေဆြး ေႏြးပြဲကို စ 
တင္ခဲ့သည္။ 

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္စိန္ဂ်ိဳးဇက္ 

ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. Cyprian Aung Win မွ  “ဘု
ရားေပးအသက္တာႏွင့္လူ ႕ဂုဏ္သိကၡာ”  
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဓိကပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 

 စာခ်ပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Fr. 
Raymond Wai Lin Htan ႏွင့္ Fr. Joseph 
Kap Tung Nung  မွလည္း  မိမိတို႕ အထူး 
ျပဳထားေသာဘာသာ ရပ္ရႈေထာင့္မွ ထို 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္အားျဖည့္ ေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

 ဤ ဓမၼပညာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ အ 
သက္တာ ဓမၼ အသိပညာေပး ေဟာေျပာ 
ပြဲမ်ားကို ယခု အမွတ္စဥ္ (၁) သာမက 
အမွတ္စဥ္ (၂) အျဖစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ၊ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ “လူ႔ဘဝအသက္တာႏွင့္ 
ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္” ေခါင္း 
စဥ္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္၊ ထို႕ေနာက္ အမွတ္စဥ္(၃) 
ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၀) ရက္ ၊ ၂၀၁၈ တြင္ 
“ခရစ္ယာန္ အသက္တာႏွင့္ ဝတ္ျပဳ ကိုး 

ကြယ္ျခငး္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠ 
သိုလ္ မွ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားကိုယ္တိုင္ 
မိမိတို႔အထူးျပဳထားေသာ ဘာသာရပ္ ရႈ 
ေထာင့္မွ ပို႕ခ်သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း 
သတင္းရရွိသည္။  

 (၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ) ပညာသင္ႏွစ္အ 
တြက္ ယခု ပထမအႀကိမ္မွစတင္ကာ  (၃) 
ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
စတင္ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
က်ယ္ ျပန္႔ေၾကာင္း  ကက္သလစ္ ဘာသာ 
ဝင္မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ 
တို႔ျဖင့္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ 
ျပဳလုပ္ သြားႏိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ထား 
ေၾကာင္း၊ ဘာသာတူမ်ား အားလံုးကိုလည္း 
ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း 
ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး  Fr. Cyprian 
ေအာင္ဝင္း မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။      

    San May New (MDY-RVA)  
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၂၇ ရက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇ မြန္းလြဲပိုင္း • ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း

• ေလဆိပ္တြင္ ႀကိဳဆိုျခင္း 
အခမ္းအနား ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဘာသာဝင္မ်ားမွ 
ေလဆိပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ 
ေလယာဥ္ကြင္းမွ 
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
အိမ္ေတာ္အထိ လမ္းတေလွ်ာက္ 
ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကရန္ 
ဖိတ္ေခၚထားပါသည္

• ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးအိမ္ေတာ္
တြင္ နားေနျခင္း

၂၈ ရက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇ မြန္းလြဲပိုင္း • ေနျပည္ေတာ္သို႔သြးေရာက္ျခင္း

• အနီးအနားရွိ ဘာသာဝင္မ်ားမွ 
ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္တြင္ 
ႀကိဳဆိုမည္

• ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ 
ဂုဏ္ျပဳ တပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ 
ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳျခင္း

• သမၼတႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
• ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ 

ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
• အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ 

သံတမန္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး 
အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 
မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားျခင္း

၂၉ ရက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇ နံနက္ပိုင္း • က်ဳိကၠစံကြင္းတြင္း လူထု 
ပရိတ္သတ္ႏွင့္ မစၧားပူေဇာ္ 
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း

• မစၧားပူေဇာ္ျခင္း မစတင္မွီ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးက လူထု အၾကား 
လွည့္လည္ကာ သားသမီးမ်ားအား 
ႏႈတ္ဆက္မည္

• ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ ကက္သလစ္ 
ဘာသာဝင္မ်ား၊ ရဟန္း၊ သီလရွင္ 
မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သေလာက္ ပါဝင္ၾက 
ရန္ ဖိတ္ေခၚထားပါသည္

မြန္းလြဲပိုင္း • ကမၻာေအးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့ 
မဟာ နာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ 
သြားေရာက္ျခင္း

ညေန • စိန္႔ေမရီ ကာသီျဒယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ 
ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုျခင္း

၃၀ ရက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇ နံနက္ပိုင္း

မြန္းလြဲပိုင္း

• စိန္႔ေမရီ ကာသီျဒယ္တြင္ 
လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ မစၧားပူေဇာ္ 
ဝတ္ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္း

• ျပန္လည္ထြက္ခြါျခင္း
• ဘာသာဝင္ သမီးမ်ားမွ ေလဆိပ္ 

သို႔ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ ႏႈတ္ဆက္ 
ၾကမည္။

နီးကပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ အစီအစဥ္၏ အခ်ိန္နာရီအတိအက်ကို 
ထုတ္ျပန္ အသိေပးပါမည္

ykyf&[ef;rif;BuD; trwf um'De,f csm;vfpfbdk\ qE´

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ရဖို႔ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ စဥ္းစား 
ထားလို႔မရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခု။ အိပ္မက္ေတာင္မက္ဖူးၾကမွာမဟုတ္ဘူး။
အခု ဒီအခြင့္အေရးကို ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြရၾကတယ္။ ဘာအတြက္ေၾကာင့္မွ ဒီအခြင့္အေရးကို 
လက္လြတ္ မဆုံး႐ံႈးေစခ်င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးအတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးၾကပါ။ 
ေနာက္ဆံုးရက္ေတြဘာေတြ သတ္မွတ္တာကိုလည္း ျပန္သံုးသပ္ၾကပါဦး။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ထိ 
အခြင့္အေရးေပးၿပီး ဝင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္။ မလိုအပ္တဲ့ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ လူေတြကို 
တားဆီးပိတ္ပင္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။ တာဝန္ရွိသူေတြ အေနနဲ႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြၾကပါဦး။ 
ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အေနနဲ႔လည္း ဘာသာဝင္ သားသမီးေတြကို အားေပးၾကပါ၊ ကူညီၾကပါ။

 ဘာသာဝင္ သားသမီးတိုင္းကိုလည္း ဒီအခြင့္အေရးကို အေကာင္းဆံုး ရယူၾကပါ လို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ 
ဘုရင္ႀကီးက သူ႔သားေတာ္ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ေပမဲ့ ဆင္ေျခ မ်ိဳးစံု ေပးၿပီး ျငင္းဆန္ၾကတဲ့ 
သူေတြလို မျဖစ္ၾကပါနဲ႔။ ဒီအခြင့္အေရးမ်ိဳးက ေနာက္ထပ္ ရဖို႔မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးအေပၚမွာ သဒၶါစိတ္ထက္သန္ေၾကာင္းျပၾကပါစို႔။

လူငယ္မစၧားတရားက ဘုရားေက်ာင္းက်ဥ္းတဲ့အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းထဲဝင္ရမယ့္လူငယ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ 
ကန္႔သတ္ပါ။ ဘုရားေက်ာင္ဝင္းထဲမွာ ေနရာအျပည့္ယူပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္ေက်ာင္းဖက္ကိုလည္း လူငယ္ေတြအတြက္ 
ဖြင့္ေပးမယ္၊ လမ္းေပၚမွာအထိ လွ်ံထြက္ေနပါေစ၊ လူငယ္ေတြကို ပါဝင္ခြင့္ျပဳပါ။ မကန္႔သတ္ပါနဲ႔။ ဘယ္ေန 
ရာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လူငယ္ေတြ ဝင္ခြင့္ လက္မွတ္ယူရမလဲ ဆိုတာ အသိေပးပါ။ ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးပါ။
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13အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

၂၉ ရက္ေန႔ က်ိဳကၠစံကြင္းမွာ က်င္းပမယ့္ မစၧားအတြက္ စာရင္းပိ္တ္ၿပီဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖြင့္ထားဆဲပါ။ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ 
ရႏိုင္ဖို႔အတြက္ သာသာနာတိုင္းက လူဦးေရ စာရင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီပို႔ေပးဖို႔ ေမတၱာ 
ရပ္ခံပါတယ္။ ပါဝင္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ စာရင္းကိုေတာ့ ဆက္ၿပီး ဖြင့္ထားေပးေစခ်င္ ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္ လက္မွတ္ေတြကို သက္ 
ဆိုင္ရာ သာသနာ အသီးသီးကို အခ်ိန္တန္ရင္ ပို႔ေပးမွာပါ။

သာသနာတိုင္းက ေရာက္လာမယ့္ သူေတြအတြက္ တည္းခိုရန္ေနရာေတြ ျပင္ဆင္ေပးပါ့မယ္။ စားေရး ေသာက္ေရး အတြက္ 
သက္သာဆိုင္ေတြ စီစဥ္ေပးထားမွာပါ။ ကားေတြ ၿမိဳ႕တြင္း ဝင္ ခြင့္ရဖို႔လည္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။ ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာ 
ေရးအတြက္လည္း ကားေတြ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ကြင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ဖို႔ကိုလည္း ႏိုဝင္ဘာလ၂၈ ရက္ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ကစဖြင့္ထားေပးမွာပါ။ ကြင္းအတြင္းမွာ ေနရာ 
ထိုင္ခင္း အစဥ္ေျပေရး၊ ေသာက္ေရ၊ အိမ္သာ စသျဖင့္ အလံုအေလာက္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ လံုၿခဳံေရးအတြက္ နဲ႔ အခ်ိဳ႕အပိုင္းေလး 
ေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ရတာ နည္းနည္း ကသီေပမဲ့ အားလံုး ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကမယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပမွာပါ။

အခက္အခဲေလးေတြစဥ္းစားၿပီး မလာတာမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ ၾကြေရာက္လာၾကဖို႔ အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

aqmufvkyfa&;ESifh ae&mjyiftvSqifa&; aumfrwD

၂၉ ရက္ေန႔ က်ိဳကၠစံကြင္းမွာ က်င္းပမယ့္မစၧား အ 
တြက္ ကြင္းကို ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ စင္ေဆာက္ လုပ္ေရး 
နဲ႔အတူ မီးပိုင္းဆိုင္ရာ အသံပုိင္းဆိုင္ရာ ေတြကိုပါ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ LED ဘုတ္ ေတြကိုလည္း 
တပ္ဆင္ထားေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေဝးမွာ ရွိတဲ့ 
သူေတြလည္း အနီးကပ္ ျမင္ႏုိင္မွာပါ။ အသံမၾကား 
ရတာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ လည္း ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ 
ေနပါတယ္။

အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ 
ညီေအာင္လည္း အစစအရာရာကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ 
ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမွာ အသံုးျပဳမယ့္သကၤန္း၊ ဘုရား 
စင္၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း အားလံုးကို တာဝန္ယူ 
ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

Fr. Dominic သက္တင္

Fr. Joseph ေမာင္ဝင္း

0wfjyKudk;uG,fjcif;qdkif&m aumfrwD

Fr. Jerome သားရီ Fr. Anthony လင္းခြီရွိန္း Fr. Nicodemus

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ မစၧားတရား ၂ ခါ ေဟာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဳိကၠစံကြင္းမွာ 
ပရိတ္သတ္ သုံးသိန္းေလာက္ရိွမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ 
ေဝဖို႔ ဘုန္းႀကီးေတြလည္း အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ အညီျဖစ္ဖို႔ 
အားလံုးအစဥ္ေျပဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ ဘာသာစကားကအစ ျပင္ဆင္ထားပါ 
တယ္။ သီခ်င္းဆုိဖို႔က အလြန္အေရးပါတဲ့အတြက္ ကိြဳင္ယာကို အေကာင္းဆံုး ျပင္ 
ဆင္ဖို႔လိုပါတယ္။

ykyf&[ef;rif;BuD; c&D;pOf jzpfajrmufa&;twGuf A[dkaumfrwD\ jyifqif aqmif&Gufxm;jcif;rsm;
ခရီးစဥ္အတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ၾကတာေတြအတြက္ အားလံုးကို 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြေပးၾကတယ္၊ ေငြေၾကးေတြ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးၾကတယ္၊ လုပ္အား 
ေတြ ပါဝင္ၾကတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ခရီးစဥ္အတြက္ အစီအစဥ္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ကို ပံုစံဝင္ 
ေနပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရနဲ႕ တြဲၿပီး လုပ္ၾကရတဲ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နား 
လည္မႈေတြ ရၿပီးေနပါၿပီ။ အားလုံး အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ မၾကခင္ အေသးစိတ္ ျပင္ဆင္မႈေတြ 
ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ရေတာင့္ရခဲ့ အခြင့္အေရးကို သားသမီး အားလံုး တေယာက္မက်န္ ရယူ ေစခ်င္ပါတယ္။ 
အဆင္မေျပမႈေလးေတြအတြက္ သည္းခံၿပီး ပါဝင္ၾကပါ။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေနၾကပါတယ္။

ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ ေစာေယာဟန္ Fr. Maurice ညႊန္႔ေဝ

rSwfyHkwifa&;? BudKqdkae&mcsxm;a&; aumfrwD

usef;rma&; aumfrwD

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးဖို႔ လူအင္အား 
ပစၥည္းအင္အားေတြကို လံုေလာက္ေအာင္ ျပင္ 
ဆင္ထားပါတယ္။ လုိအပ္မယ့္ ေဆးဝါးေတြ၊ ေဆး 
ဝန္ထမ္းေတြ၊ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ားကို 
လည္း စီစဥ္ထားပါတယ္။

ပြဲေတာ္ကို လာတဲ့လူေတြအေနနဲ႔ က်န္းမာေရးကို 
ဂ႐ုစိုက္ေစခ်င္တယ္။ လိုအပ္လာရင္ ေဆးကုသ 
ေပးႏိုင္ဖို႔ က်န္းမာေရး မေကာင္းသူေတြအေနနဲ႔ 
ကိုယ့္က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းကို ကိုယ္န႔ဲ တပါတည္း 
ထားရွိသင့္တယ္။

rD'D,m ESifh owif;xkwfjyefa&; aumfrwD
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ခရီးစဥ္ တစ္ခုလံုးကို တီဗီ 
ကေန တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါ 
တယ္။ SKYNET ရဲ႕ အကူအညီရဖို႔ ညႇိႏိႈင္းေနပါ 
တယ္။ သတင္းသမားအားလံုး စည္းစနစ္က်က် 
သတင္းယူႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း စီစဥ္ထားပါတယ္။ ခ 
ရီးစဥ္တစ္ခုလံုးကို ႐ုပ္သံနဲ႔ အေကာင္းဆံုး မွတ္ 
တမ္း တင္ထားမွာပါ။ ဘာသာဝင္ေတြက တီဗီ 
ကေနပဲ ၾကည့္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးမထားဘဲ 
ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ အင္းအားျပဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ 
ပါတယ္။

Fr. Mariano စိုးႏိုင္ေဒါက္တာ ေဘာ့စကို 
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ခရီးစဥ္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
ေက်ာင္းတိုက္၌ သာသနာ အသီးသီးမွ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ ရဟန္း ႏွစ္ပါး စီ 
ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ

ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ က႑အလိုက္ ေကာ္မတီ 
မ်ား ခြဲျခင္း၊ တာဝန္မ်ား ခြဲေဝျခင္း တို႕ကို ျပဳလုပ္ 
ၿပီး ေကာ္မတီအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြး 
ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း  
တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ပထမဦးဆံုး အစည္းအေဝး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတည္ မျပဳႏိုင္ခဲ့ေသးပဲ၊ 
ေကာ္မတီအလိုက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေက်ာင္း 
တိုက္၌ သာသနာ အသီးသီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဗဟိုေကာ္မတီမွ တာဝန္ခံမ်ား 
ပါဝင္ တက္ေရာက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ 

မွတ္ပံုတင္ေရး ႀကိဳဆိုေနရာ ခ်ထားေရး ေကာ္မရွင္၏ 
တလတာအတြင္း ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာရလဒ္ 
ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ၾကမည့္ 
နယ္ အေဝးမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ 
ခင္း၊ စားေသာက္ေရးႏွင့္ သြားလာေရး တို႔အတြက္ 
အဆင္ေျပမႈ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ နယ္မွ လာ 
ေရာက္မည့္ ဧည့္သည္စာရင္းကို ေပးပို႔ထားၾကရန္၊ 
ေရာက္ လာမည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး 
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု ရလဒ္ ထြက္ 
ေပၚခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးတို႔သည္လည္း အားလံုးအသင့္အေနအထား 
တြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ဘာသာသူမ်ား စိတ္ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိဘဲ ပါဝင္ၾကရန္ 
အတြက္ မီဒီယာ အဖြဲ႕မွ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းညႊန္ 
ခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္ မီဒီယာမ်ားသာမက အျခားနည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္လည္း စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ 
ေဆာင္ၾကရမည္။

ဘာသာဝင္မ်ား လာေရာက္ပါဝင္ေရး၊ ေရာက္လာသူ 
မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစေရးတို႔သည္ အစည္းအေဝး 
၏ အဓိက ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္။



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

15အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ခရီးစဥ္အတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဒုတိယ 
အပတ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ 

လာေရာက္မည္ဟု ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ အသိေပးခဲ့သည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ 
ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 

ခရီးစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ ကနဦး အစည္းအေဝးကို 
ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ 
ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 

ကိုယ္စားလွယ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ ေပါလ္ ခ်န္းအင္နမ္ႏွင့္ 
ဗဟိုေကာ္မတီ တို႔ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတ္ႀကီးမ်ား ေက်ာင္းတိုက္ 
တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည့္ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ မွ ၂၃ 
ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဗာတီကန္မွ 
ေရွ႕ေျပးကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ 

ေရာက္ရွိလာၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မ်ားသို႔ လွည့္လည္ 

ၾကည့္႐ႈကာ လိုအပ္သည့္ ညႇိႏႈိင္းမႈ 
မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္ကို 

အတည္ျပဳခဲသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ စီဘီစီအမ္၌ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ (ဓါတ္ပံု - CBCM-OSC)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ ဗာတီကန္ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕ႏွင့္ အမွတ္တရ (ဓါတ္ပံု - CBCM-OSC)

ဤ အစည္းအေဝးတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီး 

အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆႏၵအတိုင္း

အခ်ိန္ဇယားအၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း

ခရီးစဥ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ ကို 

သံုးသပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

(၂၅ ဇူလိုင္ ၂၀၁၇)

ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာျပည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ 

လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္လည္း 

ေကာင္း ေတြ႕ဆံုကာ ရဟန္းမင္းႀကီး ရီးစဥ္၏ 

သေဘာသဘာဝႏွင့္ လိုက္နာ ျဖည့္စြက္ရမည့္ 

အရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သည္ ရဟန္းမင္းႀကီး လာေရာက္ 

လည္ပတ္ရန္ အဖက္ဖက္တြင္ အရည္အေသြး 

ျပည့္မွီေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဤ ေရွ႕ေျပး 

အဖြဲက လက္ခံ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရယူၿပီး 

ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ 

၂ နာရီတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ခရီးစဥ္ကို 

တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

က်ိဳကၠစံကြင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ မစၧားအတြက္ သီခ်င္း တိုက္ျခင္းစတင္
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ 
ခရီးတြင္ အထိဋ္အထိပ္ အခမ္းအနားမွာ 
ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ ဘာသာဝင္ သားသမီး 
မ်ား ႏွင့္ အတူ မစၧားပူေဇာ္ကာ ျပဳလုပ္မည့္ 
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း အခမ္းအနား ျဖစ္ 
သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထို အခမ္းအနားအတြက္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အားလံုးေသာ ျပင္ဆင္ 
ျခင္းထဲတြင္ အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္သည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အတြင္း 
သီဆို ဧက်ဴးမည့္ ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ားကို 
၂၀၁၇ ခု ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ ေန႔တြင္  
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠ 
သိုလ္၌ စတင္ က်င့္ခဲ့ၾကသည္။

 ကိြဳင္ယာကို ရဟန္း ျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းမွ စာခ်ရဟန္း ဖါသာရ္ ေဂ်႐ုမ္း 
သားရီမွ ႀကီးမႉးမည္ျဖစ္သည္။ သီခ်င္းဆိုၾက 

မည့္သူမ်ားမွာ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသုိလ္မွ ရ 
ဟန္းေလာင္း ကိုရင္ ၁၅၀ ပါးႏွင့္ ဂိုဏ္းေပါင္း 
စံုမွ စစၥတာ အပါး ၁၀၀ တို႔ျဖစ္သည္။

 "လူတိုင္း လုိက္ဆိုႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ 
ၿပီး သီခ်င္းေတြကုိ အမ်ားသိတဲ့ သီခ်င္းေတြ 
ပဲ ေရြးထားပါတယ္၊ ဆိုဖို႔ ခက္တာ မပါဘူး။ 
ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ဆိုၾကဖို႔ အတြက္သာ 
က်င့္ၾကရမွာပါ" ဟု ဖါသာရ္ ေဂ်႐ုမ္းက 
ရွင္းျပသည္။

 မစၧား တရားတြင္ ဆုိမည့္ သီခ်င္း 
မ်ားကို ႀကိဳတင္ အသံသြင္းကာ ဗာတီကန္ 
သို႔ ေပးပိုထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝတ္ျပဳကိုး 
ကြယ္ျခင္း က႑ကို တာဝန္ယူထားေသာ 
ဖါသာရ္ အန္ေထာ္နီ က ရွင္းျပခဲ့သည္။

 ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ စိန္႔ေမရီတြင္ 

ျပဳလုပ္မည့္ မစၧားတရားအတြက္ ဖါသာရ္ 
နီေကာေဒမူးစ္ က ဦးေဆာင္တာဝန္ယူမည္ 
ျဖစ္သည္။ ကိြဳင္ယာကို လူငယ္မ်ားႏွင့္သာ 

အဓိက ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေကာ္ 
မရွင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း အ 
မည္ စာရင္းကို ေဖၚျပထားသည္။

(CBCM-OSC)



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု
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ရဟႏၲာ ပါဒေရးပီးအိုပြဲ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပ
မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ။

 မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ အ 
တြင္းရွိ ျပင္ဦးလြင္ စိန္အလြိဳက္ယွက္(စ္) 
အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းတြင္ ရဟႏၲာ 
ပါဒေရးပီးအိုပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ 
လ(၁၃-၂၃) ရက္ထိ ႏိုဗီနား ကိုးရက္တိုင္ျပဳ 
လုပ္၍ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ရဟႏၲာ ပါဒေရးပီးအို၏ ပြဲေတာ္ေန႔ 
အႀကိဳ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို စက္တင္ 
ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 
ပါသည္။ မစၧားတရားေတာ္တြင္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ 
ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ေတာင္ငူ 
၊ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမစသည့္ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ 
ဘာသာတူမ်ား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 မစၧားတရားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
နီေကာလားစ္မန္ထန္းမွ ၾသဝါဒတရားေရ 
ေအးတိုက္ေကၽြးရာတြင္ "ပါဒေရပီးအို ပြဲ 
ေတာ္ကို က်င္းပျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၲာကို ေဖာ္ထုတ္တာပဲျဖစ္တယ္ 
ပါဒေရးပီးအိုအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဟာ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔လူသားေတြကို အျမဲတမ္းခ်စ္ပါ 
တယ္။ ဘာမဆိုလုပ္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ရွိပါ 
တယ္။ ေတာင္းလွ်င္ရမယ္၊ ရွာလွ်င္ေတြ႕ 
မယ္၊ ေခါက္လွ်င္ဖြင့္မယ္ ဆိုတဲ့ ကတိခံခ်က္ 
လည္းရွိတယ္။ ဒါေတြကို လက္ေတြ႔ အ 
ေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ရဟႏၲာ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာ 
ရဟႏၲာ ပါဒေရးပီးအိုဟာလည္း တစ္ပါး 
အပါအဝင္ ျဖစ္တယ္" ဟု ပါဒေရးပီးအို၏ 
ဘုရားသခင္အေပၚ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံ 
ျခင္းရွိပံုကို ၾသဝါဒတရားေရေအး တိုက္ 
ေကၽြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ 
ဆင္းတုေတာ္မ်ားျဖင့္ စီတန္းလွည့္လည္ 
ကာ ဆုေတာင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ညပိုင္းတြင္ ပါဒေရးပီးအိုထံ ယံု 
ၾကည္စြာျဖင့္ ေတာင္းေလ်ာက္လွ်င္ရသည့္ 
က်န္းမာျခင္း၊ စြဲလန္းမႈမ်ားမွလြတ္ေျမာက္ 
ႏိုင္ျခင္း၊ သားသမီးရတနာရရွိေရးႏွင့္ ေငြ 
ေၾကး အခက္အခဲရွိျခင္းတို႔အတြက္ မစၧားတ 
ရား(၄)ခုကို အဓိကထားကာ ပူေဇာ္ျခင္းတို႔ 
ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔ 
နံနက္ပိုင္းတြင္ ပါဒေရးပီးအိုပြဲေတာ္ မစၧား 
တရားေတာ္ျမတ္ႀကီးကို က်င္းပပူေဇာ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ပြဲေန႔မစၧားတရားကို ဆရာေတာ္ႀကီး 
ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္(ၿငိမ္း) က ဦးေဆာင္ 
ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ မစၧားတရားအၿပီးတြင္ 
အလံခ်ျခင္း အခမ္းအနားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ပါဒေရးပီးအိုကို သဒၶါၾကည္ညိဳသူ 
ေရဝင္းမွ ဘာသာတူတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚ Lat-
ti Sha ကလည္းခုလို ပထမဆံုးအႀကိမ္အ 
ျဖစ္ က်င္းပျခင္းမွာပါဝင္ခြင့္ ရတာ တကယ္ 
ကိုထူးျခားတဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ပါ။ ငါတို႔ဟာ 
ငါတို႔အတြက္ပဲ ဆုေတာင္းလုိ႔မရဘူး။ ငါတို႔ 
ဆီမွာ ေမတၲာေတာင္းခံေနတဲ့သူေတြ အထူး 
သျဖင့္က်န္းမာျခင္းအတြက္ ေတာင္းခံထား 
တဲ့သူေတြကို အထူးဆုေတာင္းေပးတယ္။ 
ပါဒေရးပီးအိုပြဲကိုလာျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ 
မ်ားခံစားရမယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္တယ္" 
ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 ရဟႏၲာပါဒေရးပီးအို ပြဲေတာ္ကို 
ယခုကဲ့သို႔ ႏိုဗီနားျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းမွာယခု 

အႀကိမ္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ 
ဆက္၍ ရဟႏၲာပါဒေရးပီးအို ဘုရားဖူးနယ္ 
ေျမစီမံကိန္းတြင္ လစဥ္လ၏ ေနာက္ဆံုး 
အပတ္မ်ားတြင္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းအစီအစဥ္ 
ကိုျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားၿပီး ဧည့္သည္မ်ား 
တည္းခိုေဆာင္တစ္ခု ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီ 
အစဥ္ရွိပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္အတြက္ အ 
လွဴေငြမ်ားထည့္ဝင္လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ 
ရဟႏၲာပါဒေရးပီးအို ဓါတ္ေတာ္ပါရွိသည့္ 
ဆင္းတုေတာ္အား Parish မ်ားသို႔ လွည့္ 
လည္ အပူေဇာ္ခံဖို႔ရန္အတြက္လည္း ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမွ လုပ္ေဆာင္ေစလိုသည့္ အ 
ေၾကာင္းကို Fr. Solomon က ရွင္လင္း 
တင္ျပခဲ့ပါသည္။   

Pinky (MDY-OSC)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ေတြ႕ဆံု
ရန္ကုန္၊ ၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇

 ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ခရီးစဥ္ ျဖစ္ 
ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီသည္ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦး 

ေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ နံနက္ ၁၀ 
နာရီအခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြး 
ေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

 ခရီးစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ 

မွ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္မ်ားကို 
တင္ျပၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လက္ခံေဆြးေႏြးကာ 
လိုအပ္သည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးခဲ့သည္။

 ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ 

က သာသနာ အသီးသီးမွ ေရာက္ရွိလာၾက 
မည့္ ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ 
သြားလာေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ား တင္ 
ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေပးမည္ 
ျဖစ္ၿပီး အတူ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း 
မွာၾကားခဲ့သည္။

 ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွင္းလင္း 
ေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရး၊ 
က်ိဳကၠစံကြင္း ျပဳျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး တို႕ 
ကို လည္း တင္ျပခဲ့သည္။

 ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္မွစကာ ျပန္လည္ထြက္ 
ခြါသည္အထိ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တိုက္႐ိုက္ 
ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေရး၊ သတင္း ရယူရာတြင္ စ 
နစ္တက်ျဖင့္ အစဥ္ေျပစြာရယူႏိုင္ေရးတို႔ကို 
လည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

CBCM-OSC(ဓါတ္ပံု - ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ေဖ့စ္ဘြတ္)



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

17အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာအတြင္းရွိ ခ်မ္းသာကုန္းစိပ္ပုတီး 
မယ္ေတာ္သခင္မဘုရားေက်ာင္းတြင္ မယ္ 
ေတာ္ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ ဦးပဥၥင္းသိကၡာတင္ 
ျခင္းႏွင့္ ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္းအခမ္းအနား 
ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ေအာက္တုိလ(၄-၅) ရက္ 
ေန႔တုိ႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 ေအာက္တုိဘာလ(၄)ရက္ေန႔ ည 
ေနက မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာမွ 
ကိုရင္ ငါးပါးျဖစ္ေသာ Bro. Basil ေဇယ်ာ 
ဝင္း၊ Bro. Donald Martin ရဲႏိုင္ဝင္း၊ Bro.
Ivan ႐ိႈင္းကိုကို၊ Bro. John ျမင့္သူဝင္း၊  
Bro. Peter မ်ိဳးျမင့္ထြန္း တုိ႔ငါးပါးအား ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ 
ဦးပဥၥင္းႀကီးသိကၡာကိုတင္ေပးခဲ့ပါသည္။

 ဦးပဥၥင္းသိကၡာကို ခံယူခဲ့ေသာ 
Deacon Donald Martin ရဲႏိုင္ဝင္းက “ 
ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက စိတ္ 
ကူးခဲ့တာကတစ္ခု ဒါေပမယ့္ လူပ်ိဳအရြယ္ 
ေရာက္တဲ့အခိ်န္မွာေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ဳိး 
မ်ိဳးေၾကာင့္ စိတ္ကူး ပ်က္သြားခဲ့တယ္။ 
ေနာက္ပိုင္းဒီဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔ေတြ 
မွာလႈပ္ရွားရင္း၊ ရဟႏၲာေတြရဲ႕ အတၳဳပတၱိ 
ေတြဖတ္ရင္း၊ ဇာတ္ကားေတြၾကည့္ရင္းက 
ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးရဲ႕အလုပ္ကအ 
ရမ္းမ်ားတယ္ဆိုတာကိုခံစားမိတယ္။ဘာ
သာတူေတြအတြက္္ လုပ္ေပးစရာမ်ားတယ္
ဆိုတာကိုျမင္မိတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က 
ေတာ့ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္ 
ကို ေဝငွခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အသက္ 
(၂၅)မွာသာသနာ့ေဘာင္ကိုုစတင္ေလွ်ာက္
လွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕သိုုးေတြကို တ 
ကယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ သိုးထိန္း 
ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ဆက္ 
လက္ႀကိဳးစား သြားမွာပါဟု “ ၎ရဲ့သာသနာ့ 
ေဘာင္ကို ေလွွ်ာက္လွမ္းျဖစ္ပံုနဲ႔ေရွ႕ဆက္
လုပ္ေဆာင္မည့္ရည္မွန္းခ်က္ကို ေျပာျပခဲ့ 
သည္။

 Deacon Donald Martin ရဲႏိုင္ 
ဝင္း၏ မိခင္ Daw Novella Susan ေအး 
ေအးဝင္းကလည္း “ကၽြန္မရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ 
ကေတာ့ Fr. Aung Win ျဖစ္ပါတယ္။ ဖါ 
သာရ္က သူ႕ကို သာသနာထဲမွာ ဝင္ဖုိ႔ 
တုိက္တြန္းတာ ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ 

သာသနာရဲ႕ အေၾကာင္းကို ဖာသာရ္ အား 
ျဖင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ တဲ့အတြက္ သားေလးဟာ 
ျဗဳန္းကနဲဒိုင္းကနဲ သာသနာ့ေဘာင္ကို ဝင္ 
သြားခဲ့ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔အရမ္းကို အံ့အား 
သင့္ခဲ့ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးဟာ 
အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘု 
ရားသခင္ကို ေက်းဇူး တင္တယ္။ အခုလုိခ်ိန္ 
မ်ိဳးမွာအတုိင္းထက္အလြန္ဝမ္းသာပါတယ္။ 
သာသနာ့ေဘာင္ မွာကၽြန္မတုိ႔ မလုပ္ႏုိင္တ့ဲ 
အလုပ္ေတြကို ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္မ 
သား အားျဖင့္လုပ္ ေဆာင္ေပးသြားတဲ့ အ 
တြက္၊ ကၽြန္မတုိ႔ဘု ရားအတြက္ ေက်ဇူးဆပ္ 
တင္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ အရမ္းပဲအတုိင္း 
အထက္အလြန္ကို ခံစားရပါတယ္" ဟု ေျပာ 
ျပခဲ့ ပါသည္။ 

 ေအာက္တုိဘာလ (၅)ရက္ ေန႔ 
နံနက္ပိုင္းတြင္ Little Way အသင္းဂိုဏ္းမွ 
ဦးပဥၥင္း(၆)ပါး ျဖစ္ေသာ Deacon အန္ေထာ္ 
နီ လိန္းခြီရွိန္း (ဟားခါးသာသနာ)၊ Deacon 
ကာဆီးမီး႐ို (ေတာင္သူသာသနာ)၊ Dea-
con ဂၽြန္ေပါလ္လြယ္ (လြိဳင္ေကာ္သာသနာ)၊ 
Deacon ဂၽြန္ေဘာစကို ( ဖယ္ခံုသာသနာ)၊ 
Deacon ေပါလ္ေပါင္ကိမ္းေတြာင္ (ကေလး 
သာသနာ)၊ Deacon ေလအိုလယ္စရွန္း 
(ဟားခါးသာသနာ) တို႔အား ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ 
ရဟန္းသိကၡာကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့ေသာ Little 
Way အသင္းဂိုဏ္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
Leo ကလည္း သူေတာ္စင္ေဘာင္ရဲ႕ ေခၚ 
ေတာ္မူ ျခင္းက ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ေလး 
ကတည္း ကေန ဘုန္းႀကီးတစ္အား ျဖစ္ခ်င္ 
တာ ဒါ ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အစကတည္းကေန 
ဆုေတာင္းလာခဲ့တယ္။ ေနာက္ ဆယ္္တန္း 
ေအာင္တဲ့အခါမွာ ဘုန္းႀကီးလုပ္ဖု႔ိ ဆံုးျဖတ္ 
လုိက္တယ္။ က်ေနာ္က ဘုန္းႀကီးလုပ္မယ္ 
ဆုိရင္ေတာ့ သာသနာျပဳခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိလို႔ 
Little Way အသင္းဂိုဏ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းတစ္ပါးအေနနဲ႔ လူေတြ 
ရဲ႕ ဝိညာဥ္ ေတြကို  ကယ္တင္ရမယ္မွာ 
ဆိုေတာ့ ဘာ သာတူေတြရဲ႕ လိုအပ္တဲ့အရာ 
ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေန
ပါၿပီ။ ကၽြန္ ေတာ္ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ 
ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းကို ငါ 
တတ္စြမ္းႏုိင္မည္ ဆုိတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လည္း ဆုိေတာ့ ရဟန္းျဖစ္ 
သင္ေက်ာင္းမွာေနခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တုန္းက အ 
ခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပ 
မယ့္ ခရစ္္ေတာ္ပါမွ ခရစ္ ေတာ္မပါဘူးဆုိရင္ 
မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ခရစ္ ေတာ္ပါလုိ႔ရွိရင္ 
အရာ အားလံုးကုိ ငါလုပ္ႏုိင္မယ္ ဆိုတဲ့ 
စိတ္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒီ 
ကေန႔မွာေတာ့ အင္မတန္ဝမ္းသာပါတယ္။ 
မယ္ေတာ္ပြဲႏွင့္အတူ ရဟန္းသိကၡာခံပြဲပါ 
က်င္းပခြင့္ ရတဲ့အတြက္ မယ္ေတာ္ရဲ႕ ကူ 

ညီ ေစာင္မျခင္းကိုလည္း ခံစားရမယ္လို႔ 
ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အတုိင္းမသိ 
ၾကည္ႏူးမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကအခု မႏၱ 
ေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ 
ေညာင္ ပင္သာရြာမွာ သာသနာ့အမႈေတာ္ကို 
ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎၏ 
သာသာနာ့ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရျခင္း အ 
ေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 

 ႏွစ္စဥ္ခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးမယ္ 
ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ကို ေအာက္တုိဘာလ
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္က်င္းပေလ့ရွိ
ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ မယ္ေတာ္ပြဲေတာ္ 
ႏွင့္အတူ ဦးပဥၥင္းသိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္အတူ 
ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္းအခမ္းအနားကုိပါအ
တူတကြ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၃)
ရက္ေန႔က ခ်မ္းသာကုန္းရြာ ဘုရားရွိခုိး 
ေက်ာင္းေတာ္သစ္ကို ေကာင္းခ်ီးေပး ေရ 
စက္ခ် အမွ်ေဝစဥ္က ခ်မ္းသာကုန္းမယ္ 
ေတာ္ကို မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ၏ မယ္ေတာ္အား သဒၶါၾကည္ညိဳ 
အားကိုးရာ ဗဟိုဌာနအျဖစ္ ကြယ္လြန္သြား 
ၿပီျဖစ္ေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေအ 
ဦးသန္းေအာင္က ျမွင့္တင္ ေပးခဲျ့ခင္းျဖစ္ 
သည္ ဟု သိရွိရပါသည္။     

ပင္ကီ (MDY-OSC)

ykyf&[ef;rif;BuD;u uav;i,frsm;tm; cspfcifMuifempGm terf; 
ay;avh&Sdonf/ jrefrmjynfc&D;pOfwGifvnf; uav;i,f tcsdKU 

&[ef;rif;BuD; terf;vufaqmif&ygvdrfhrnf
ordkif;0ifrnfh uav;i,frsm;udk apmifhMunfh&OD;rnf/



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု
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 ပုသိမ္ ကက္သလစ္သာသနာ ပု 
သိမ္ စိန္ဗင္းဆင္းအသင္းမွ ၂၀၁၇ စက္တင္  
ဘာလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရက္ေသာ  
စိန္ဗင္းဆင္း ပြဲေန႔ကို စိန္ပီတယ္ ဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္ ထိုေန႔နံနက္ ၆ နာရီ၌ မြန္စီ 
ေညာ္ ဝီးဖရက္ျမင့္စိုးနွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေလး 
ပါးတို႔က မစၦားပူေဇာ္ေပးပါသည္။
 မြန္စီေညာ္မွ စိန္ဗင္းဆင္း၏ အ 
ထုပၸတိၱကို ေဝမ်ွေပးပါ သည္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 
ကိုလည္း အားေပးစကား ေျပာၾကားေပး 
ပါသည္။ 
 ဘုရားေက်ာင္း အဆင္းတြင္ ေပါင္ 
မုန္႔မ်ား ေဝငွပါသည္။ ထို႔ ေနာက္ အဖြား 
ေဆာင္သို႔ အလွဴေငြ၂၀၀၀၀က်ပ္နွင့္ ေပါင္ 
မုန္႔မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မက်န္း 
မာေသာ ဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို
လည္းေဆးဘိုး ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ကိုလည္း 
လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ 

နန္႔ဂ်ဴလုိင္ေအး (ပုသိမ္)

ပုသိမ္သာသနာ

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း၏အလွဴ

 ေတာင္ငူသာသနာ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း လိပ္သိုကြန္ဖရင့္နွင့္ ဇလဲကြန္ဖရင့္ 
တို႔ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်းဇူးတင္Holy Mass ကိုေက်ာင္း 
ထိုင္ Rev Fr.Daniel Ah Kho မွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ကာ ေယဇူးေရြနွလုံးေတာ္ဘုရားေက်ာင္း၌
က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
 ၎ေနာက္ ဒိုင္အို ဥကၠ႒ေဒၚေနာ္မန္းေမ၊ ေတာင္ငူူသာသနာ SSVP ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ 
Sr. B. ျမတ္နွင္းႏြယ္၊ လိပ္သိုၿမိဳ႕မွ Dr. ေဇယ်ာဦး၊ ကြန္ဖရင့္နွစ္ခုမွ ဥကၠ႒နွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ 
အမႈေဆာင္မ်ားတို႔သည္ လိပ္သိုေဆးရုံရိွလူနာမ်ားအား နံနက္စာသြား ေရာက္လွဴဒါန္းအား 
ေပးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 ထို႔အတူ အုတ္ဖိုေက်းရြာရိွ လူနာ၊ လိပ္သိုၿမိဳ႕ရိွသက္ႀကီးရြယ္အိုလူနာမ်ား၊ 
ေရႊနန္းကေလးေက်းရြာရွိ လူနာနွင့္ သကြဲပလိုေက်းရြာရိွလူနာမ်ား တို႔အား သြား ေရာက္ 
လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေဆးကုသျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းအားေပးခဲ့ၾကပါသည္။  အဆိုပါ အစီ အစဥ္တြင္ 
ပါဝင္သူ (၃၅) ဦးခန္႔ ရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ေတာင္ငူသာသနာ

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း အစည္းအေဝးႏွင့္ ျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒သစ္ ခန္႕အပ္ျခင္း
 ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္း၊ SSVP Myanmar ျပည္ 
ေတာ္ေကာင္စီ (၆) လပတ္အစည္းအေဝးႏွင့္ ျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒အသစ္ အယ္လ္ 
ေဖါင္းစ္ ဦးေက်ာ္မင္းအားအတည္ျပဳျခင္း၊ ဝိညာဥ္လမ္းၫႊန္ Rev Fr.Joseph Mg Win လက္ 
ေတာ္မွသစၥာဆိုျခင္း၊ သာသနာအသီးသီးရိွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေ႐ွ႕တြင္ကတိ 
ျပဳ ျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ေမၿမိဳ႕၊ စိန္ေမရီေက်ာင္းဝင္း၊ 
မယ္ေတာ္ဂူေ႐ွ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာ ေရမြန္ဦးေက်ာ္ဝင္းထံမွ ဥပေဒ စာ 
အုပ္ကို ဥကၠ႒အသစ္ A. ဦးေက်ာ္မင္း က လႊဲေျပာင္းတာဝန္ ခံယူခဲ့ပါသည္။ အစည္းအ 
ေဝးတြင္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း၊ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ စုေပါင္းမစၧား တင္ 
ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဖာတီမာမယ္ေတာ္စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပါဝင္ တက္ေရာက္သူ(၆၅)
ဦးခန္႔ရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီအတြက္  
ဘုရားသခင္၏ ထူးျခားေသာ ေက်းဇူးေတာ္အခ်ိန္အခါ ျဖစ္သည္။

ဤေက်းဇူးေတာ္ကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳ ျငင္းပယ္လိုက္ရင္ ဆံုး႐ံႈးရမည့္သူဟာ ကိုယ္ပါပဲ။



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

19အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

စိန္ထေရဇား သီလရွင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္လွစ္

 မႏၲေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာအတြင္း႐ွိ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္
ဆင္ျဖဴေက်းရြာတြင္ စိန္ထေရဇားသီလ႐ွင္ 
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲကို စက္တင္ဘာ 
လ (၃၀) ရက္ေန႔ နံနက္ ကိုးနာရီက ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း 
မွ ဦးေဆာင္ကာ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ပူ 
ေဇာ္၍ ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခ့ဲပါသည္။ 
ပြဲေတာ္သို႔ မႏၲေလး သာသနာအတြင္းမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသီလ႐ွင္ 
မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ ဘာသာတူဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား 
ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ သီလ႐ွင္ ေက်ာင္းေဆာင္ 
သစ္အားဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ 
လားစ္မန္ထန္းႏွင့္အတူ အလွဴ႐ွင္ဦးျမင့္ေဝ 
မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲပါသည္။

 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ 
လာစ္းမန္ထန္းမွ ၾသဝဒါျမြက္ၾကားရာတြင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းဟာ ဘုရား 
သခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုခ်စ္တယ္ဆုိတာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္ခ်စ္ႏုိင္ေအာင္ ေဟာ 
ေျပာရတာ ေကာင္းတဲ့သတင္း ျဖစ္တယ္။ 
တစ္ဘက္က ဘာရမလည္းဘာေပးမလည္း
ဆုိတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တစ္ဘက္က တုန္႔ျပန္ 
တဲ့ ေမတၱာတရားကို ဘယ္လုိလုပ္မလည္း 

ဆုိတာက စိန္ထေရဇားရဲ႕သာသနာျပဳလုပ္
ငန္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အေသးအဖြဲက 
အစ၊ အခ်ိန္နဲ႔ ဥစၥာပစၥည္းပိုင္းကအစ ဘုရား 
သခင္ကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ဆုိတာ 
ေဖာ္ျပတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာဆုိတာက အသိဥာဏ္နဲ႔လည္းခ်စ္ရ
မယ္၊ဥစၥာရိွသမွ်နဲ ႔လည္းခ်စ္ရမယ္၊ဘုရား 
သခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ အစြမ္းသတၱိ 
ရွိသမွ် ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ရမယ္။ ခ်စ္တတ္ 
ဖုိ႔လုိတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ 
ဘုရားသခင္က ေရြးေကာက္လုိက္တာက 
ေတာ့၊ ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရတဲ့ ရြာတစ္ရြာက 
ေတာ့ဆင္ျဖဴရြာေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ဘုရား
သခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို တာဝန္ေတာ့ေပး 
ၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္ကလည္း 
တုန္႔ျပန္မႈ လုိလိမ့္မည္ဟုဆုိကာ ဆင္ျဖဴ 
ေက်းရြာတြင္ ဘာသာတူမ်ားအတြက္ စိန္ 
ထေရဇား သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္း ခ်ထား 
ေပးျခင္းဟာ ဘုရားရွင္ႏွင့္အတူ အလွဴရွင္
မ်ားရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆုိ
သည့္အေၾကာင္းကို ၾသဝါဒ တရားေရေအး 
တုိက္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။

 အဲ့ဒီေနာက္ သီလရွင္ေက်ာင္း 
ေဆာင္သစ္ အေဆာက္အအံု အလွဴရွင္ 

ဦးျမင့္ေဝမွလည္း ဆင္ျဖဴေက်းရြာအတြက္ 
ဒီကေန႔က ဒုတိယ သမိုင္းသစ္တစ္ခုကို 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခုလုိဆင္ 
ျဖဴေက်းရြာေလး အဘက္ဘက္ကေနတုိ္း 
တတ္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးေနျခင္းဟာ ဆင္ျဖဴ 
ေက်းရြာမွာရွိေနတဲ့ ဘာသာတူညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမေတြကို ခ်စ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္နဲ႔  
တုိးတက္ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ 
အခုလို လွဴဒါန္းေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို 
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 ဆင္ျဖဴေက်းရြာေဒသခံ ဘာသာ 
တူတစ္ဦးကလည္း "ခုလုိရြာမွာသီလရွင္ 
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း 
ေပးတဲ့အတြက္ အတုိင္းမသိ ဝမ္းသာပါ 
တယ္။ အရင္ကဆုိ ဦးေလးတုိ႔ရြာကုိ ေဇာ္ဂ်ီ 
ကေန စိန္ဂိ်ဳးဇက္သီလရွင္ေတြက လာၿပီး 
ဘုရားစကား သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္။ အခု 
ရြာမွာ သီလရွင္ေတြ ေရာက္လာၿပီဆုိေတာ့ 
ဘာသာေရး၊ ပညာေရး ၊ လူမႈေရး အစစ 
တုိးတက္လာမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္" ဟုေျပာ 
ျပခဲ့ပါသည္။

 စိန္ထေရဇား သီလရွင္ေက်ာင္း 
ေဆာင္သစ္တြင္တာဝန္က်မည့္ စစၥတာရ္ 
ႀကီး ခရစၥတီးနားကလည္း "အခုလိုဆင္ျဖဴ 

ေက်းရြာမွာ တာဝန္ခ်ထားျခင္း ခံရတဲ့အ 
တြက္ အတုိင္းမသိဝမ္းသာပါတယ္။ ဒီလုိ 
ေနရာမ်ိဳးမွာ ေရာက္လာရလိမ့္မယ္လို႔တစ္
ခါမွမေတြးခဲ့ဘူးပါဘူး ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိ 
ေတာ့ကၽြန္မတုိ႔ အသင္းဂိုဏ္းက မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ဟားခါးသာသနာဘက္မွာပဲ သာ 
သနာျပန္႔ပြားျခင္းေတြလုပ္တာ အခုကမႏၱ 
ေလးသာသနာအတြင္းမွာရွိတဲ့ ဒီလုိရြာေလး
မွာတာဝန္က်ေတာ့အရမ္းဝမ္းသာပါတယ္။
ဒီမွာေရာက္ၿပီဆုိေတာ့ ဒီရြာရဲ႕ဘာသာတူ 
ေတြေတာင္းတဲ့ မူႀကိဳေက်ာင္းေလး ဖြင့္ေစ 
ခ်င္တဲ့အတုိင္း ဖြင့္ေပးႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသြား 
မယ္ ေနာက္ၿပီးဘာသာတရားမွာ အသိ 
တရား ပိုမိုၾကြယ္ဝလာဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြား 
မယ္ေနာက္ၿပီးကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးအ 
ပိုင္းမွာ ပံ့ပိုးဖို႔လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္အစီအ 
စဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္ဟု”ဆင္ျဖဴ 
ေက်းရြာတြင္ တာဝန္က်ျခင္းအားျဖင့္ ဘာ 
သာတူမ်ား အဖက္ဖက္မွ တိုးတက္လာ 
ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္္အရာမ်ားကို ေျပာျပ 
ခဲ့ပါသည္။ 

 ဆင္ျဖဴေက်းရြာသည္ ယခင္က 
ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ သီလရွင္ 
ေက်ာင္း မရွိေသးသည့့္ ရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါ 
သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ လာဇလတ္အသင္း 
ဂိုဏ္းမွဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Patrick Kyaw 
Lin ႏွင့္အတူ လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး
တစ္ပါးအျဖစ္ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ 
Fr. Eugine Chit Soe Oo ႏွစ္ပါးရွိေနၿပီးျဖစ္ 
ကာ ယခုတြင္ သီလရွင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ 
ပါ ေဆာက္လုပ္ၿပီး စိန္ထေရဇား သီလရွင္ 
အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္ (၃)ပါးမွလည္း 
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ကာ ဆင္ 
ျဖဴေက်းရြာ ဘာသာတူမ်ား ဝိညာဥ္ေရးအ 
တြက္ သာသနာအမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ 
သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 
ဆင္ျဖဴေက်းရြာတြင္ စိန္ထေရဇားသီလရွင္ 
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အားေဆာက္လုပ္သည့္
ကုန္က်စရိတ္အား  ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ Archdio-
cese မွသံုးပံုတစ္ပံုကို လွဴဒါန္းေပးခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး က်န္ကုန္က်စရိတ္ကို ဦးျမင့္ေဝမွ 
လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရွိရပါသည္။

  ပင္ကီ ( MDY-OSC)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ တင္ပူေဇာ္ေသာ 
မစၧားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခြင့္ ရျခင္း 

ထိုမစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို 
ထိုက္တန္စြာ ပင့္ယူခြင့္ရျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ 

ေက်းဇူးေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု
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လြိဳင္ေကာ္သာသနာ နန္းမယ္ခံု တိုက္နယ္တြင္ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားပြဲက်င္းပ
PMS-COMMISSION

 ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာလ (၁)ရက္ 
ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ နန္းမယ္ခံု 
တိုက္နယ္တြင္ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္ 
မ်ားပြဲကို က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေန႔သည္ 
သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေစာင့္ 
ေရွာက္ေပးေသာ  ရဟႏၲာတစ္ပါးျဖစ္သည့္ 
ရွင္ထေရးဇာ၏ ပြဲေန႔ျဖစ္သည္။ ပြဲေန႔တြင္ 
နန္းမယ္ခံုတိုက္နယ္ရွိ သာသနာျပဳကေလး 
သူငယ္ ၈၈၇ ဦးတို႔သည္ တိုက္နယ္ဗဟို 
ဘုရားေက်ာင္း (Holy Family)သို႔ လာ 

ေရာက္စုရံုးၾကၿပီး ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
စတီးဖင္း ေတ်းဖဲဦးေဆာင္ကာ ရဟန္းမင္း  
ႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳအသင္းမ်ား ဒါရိုက္  
တာဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ တိုက္နယ္ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းထိုင္အကူ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး၊ တိုက္နယ္ဗဟို ေက်းရြာမွဘာသာ 
တူမ်ားႏွင့္အတူ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို 
နံနက္ (၇) နာရီတြင္ ပူေဇာ္ခ့ဲၾကပါသည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ ဒါရိုက္ 
တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွ ၾသဝါဒတရား ျမြက္ 

ၾကားရာတြင္ " ရွင္ထေရးဇာသည္ ဓမၼအာ 
ဇာနည္တစ္ဦးျဖစ္လိုခဲ့ေသာ္လည္း အခြင့္ 
အေရး မရရွိခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ အ 
သင္းေတာ္ထဲ၌္ တာဝန္အသီးသီး ခန္႔အပ္ 
ရာတြင္ တမန္ေတာ္မ်ား၊ ပေရာဖက္မ်ား၊ အံ့ 
ဘြယ္ လကၡဏာျပႏိုင္သူမ်ား၊ အနာေရာဂါ 
ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သူမ်ားတို႔ကို ခန္႔ထားပါ 
ေသာ္လည္း မိမိသည္ မည္သည့္အုပ္စုတြင္ 
မွ် မပါဝင္ႏိုင္သျဖင့္ စိတ္မေက်နပ္ခဲ့ပါ။" သုိ႔ 
ရာတြင္ ရွင္ထေရးဇာသည္ "သင္တုိ႔သည္ 

ပိုမို ျမင့္ျမတ္ေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို 
ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း 
သင္တို႔အား အမြန္ျမတ္ဆံုး လမ္းကုိ ေဖာ္ျပ 
မည္။ (ပ-ေကာ ၁၂း၃၁)" ကို ဖတ္ရႈဆင္ျခင္ 
ၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၲာလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ က်င့္ 
ၾကံခဲ့ သည္။ သာသနာျပဳ ကေလးငယ္မ်ား 
တို႔ သည္လည္း ယံုၾကည္ၾကသည့္ အတိုင္း 
ေဝငွ ေဟာေျပာ၍ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ၌ အေစ 
ခံၾကကာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ မိတ္သဟာရ 
ဖြဲ႕ၾက ျခင္းျဖင့္ "ကူညီရိုင္းပင္း ကေလးမ်ား 
အခ်င္း ခ်င္း" ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ႀကိဳးပမ္း 
ေနထိုင္ ၾကရန္အားေပးသြန္သင္ခဲ့သည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္ 
တြင္ ဓမၼစင္ျမင့္၌ တိုင္းရင္းသားအကၿပိဳင္ 
ပြဲမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဓမၼစင္ျမင့္ေရွ႕၌ 
ကေလး သူငယ္မ်ား၏ ဗံုပုေလြၿပိဳင္ပြဲကို 
လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

 ၿပိဳင္ပြဲ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ ထားခဲ့ၿပီးေသာ သမၼာ က်မ္းစာ 
ၿပိဳင္ပြဲ၊ အကၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဗံုပုေလြၿပိဳင္ပြဲတို႔မွ 
ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုအ သီးသီး ခ်ီးျမွင့္ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ေန႔လည္စာအ တြက္ ထမင္း 
ထုတ္မ်ားအား ေဝငွေပးျခင္းတို႔ ကို လုပ္ 
ေဆာင္ၾကၿပီး သာသနာျပဳကေလး သူငယ္ 
မ်ားအား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ ရွင္ထ ေရးဇား 
ပြဲေန႔ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ပါ သည္။ 

သတင္းေပးပို႔သူ - ပါဝင္သူတစ္ဦး

 ေတာင္ငူသာသနာ၊ သံမိုးေတာင္
တိုက္နယ္ရိွသာသနာျပဳကေလးသူငယ္  
မ်ားအတြက္ သင္တန္းကို၂၀၁၇ ေအာက္တို 
ဘာလ(၄) ရက္ေန႔မွ (၈) ရက္ေန႔အထိဗဟို
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအေဆာင္၌ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
 PMS တာဝန္ခံ Rev. Fr. Denies 
ဘေမာင္၊ Rev. Fr. ေဇးဗီးယားဝင္း ေမာင္၊ 
Sr. B. ျမတ္ႏွင္းႏြယ္၊ ဆရာဦးစံတင္၊ ဆရာမ 
ေနာ္မိငယ္ ႏွင့္ တိုက္နယ္တာဝန္ခံ Sr. မာ 
ဒေလးနာ ခင္မာဝင္း၊ Sr. အဲဗာလင္း အား
မူေလးတို႔ပါဝင္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ 
 သင္ တန္းသို႔  ပါဝင္တက္ေရာက္သူ 
(၁၇၀) ဦး ခန္႔ရိွပါသည္။ 

ဒက္ဇူးမယ္(ISR)

ေတာင္ငူသာသနာ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အေၾကာင္း အစဥ္အၿမဲသိေနႏိုင္ရန္
ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ

https://www.facebook.com/PopeinMyanmar/
ဝက္ဘ္ဆိုက္

https://popeinmyanmar2017.com/
တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

21အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

 တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပုသိမ္ 
သာသနာလံုးဆိုင္ရာ မိခင္မ်ားညီလာခံကို  
မိိခင္မ်ားအသင္း၏ တာဝန္ခံ Msgr. Wil-
fred Myint Soe ဧ။္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပုသိမ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာတြင္ တတိယအႀကိမ္ 
ေျမာက္ ပုသိမ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ မိခင္ 
မ်ားဧ။္ ညီလာခံကို ပုသိမ္ၿမိဳ ့ စိန္ပီတယ္ 
ကယ္သီျဒယ္ ဘုရားေက်ာင္းဝန္း႐ွိ သာသ 
နာ့ခန္းမေဆာင္တြင္ ၂၀၁၇ ခုနစ္ ေအာက္ 
တိုဘာလ ၄ ရက္မွ ၈ ရက္ထိ ၄ ရက္တိုင္ 
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 

 ဤမိခင္မ်ားညီလာခံကို ပုသိမ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအတြင္း႐ွိ သာသနာ 
အသီးသီးမွ မိခင္မ်ား ၃၆၀ ေက်ာ္ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤညီလာခံဧ။္ ေဆာင္ 
ပုဒ္မွာ "သခင္ခရစ္ေတာ္ဧ။္ ခ်စ္ျခင္းကို 
ေရာင္ျပန္ဟပ္ေသာ မိခင္ဧ။္ခ်စ္ျခင္း" ျဖစ္ 
ပါသည္။ ထိုေဆာင္ပုဒ္ကို မိခင္မ်ားသည္ 
ဤညီလာခံ ၄ ရက္တာအတြင္း ေထာက္ 
႐ႈခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဤညီလာခံအတြင္း မိခင္ မ်ားအား 
Fr. အာမားမွ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အသက္တာ 
ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ က်င့္ၾကံ ေနထိုင္ပံု၊ မိ 
ခင္မ်ားသည္ အသင္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီး 
ေသာ အခန္းက႑၌ ပါဝင္ပံု၊ Fr. Wilfred 
Myint Soe မွ ဘာသာေပါင္းစံု စည္းလံုး 
ညီညြတ္ ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္း၊ 

ေဒါက္တာ ေမမီ မာလကာမွ က်န္းမာေရး 
ဗဟုသုတ အေၾကာင္း၊ Sr ႀကီး Sylvia 
(SFX)မွ က်မ္းစာအေၾကာင္း၊ အထူးဧည့္ 
သည္ ေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ အဖ ဆရာေတာ္ 
ဂြၽန္မန္းဆိန္ဟွီ၏ အားေပးစကား၊ ဝန္ႀကီး 
ခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ၏အားေပးစကား၊ ႏွစ္ျခင္း 
အသင္းေတာ္ မွ ဆရာတစ္ဦး၏ သင္တန္းပို႔ 
ခ်ျခင္းတို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

 ညပိုင္းတြင္ မိခင္မ်ားမွ ျပင္ဆင္ 
လာ ေသာ သီခ်င္းမ်ား၊ အကပေဒသာမ်ား 
အားျဖင့္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ ၾကပါသည္။ 
ဤညီလာခံအၿပီး ေနာက္ဆံုးေန႔ တနဂၤေႏြ 
ေန႔ နံနက္တြင္ အဖဆရာေတာ္ မွ မိခင္ 
မ်ားအား မစၦားတရားပူေဇာ္ေပးၿပီး ဆရာ 
ေတာ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ၊ ညီ 
လာခံကို တက္ေရာက္လာေသာ မိခင္ မ်ား 

အားလံုး အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု 
႐ုိက္ခဲ့ပါသည္။ 

 ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာ သနာ တြင္ 
ဇံု သံုးဇံုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး (ပုသိမ္ဇံု၊ ဟသၤာ 
တဇံု၊ ေျမာင္းျမဇုံ) သာသနာ ၃၆ ခု ႐ွိ 
ပါသည္။
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နာဇရက္ေဘာ္ဒါ ေက်ာင္းတြင္ ဘုရားေက်ာင္း ေကာင္းခ်ီးေပးပြဲ
 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ က်ံဳ 
ေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ နာဇရက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ 
ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘလ 
၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇:၃၀ အခ်ိန္တြင္ ပုသိမ္ 
ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္ဟွီ ႂကြေရာက္ၿပီး 
စေနေန႔ သန္႔႐ွင္ေသာအိမ္ေထာင္စုဘုရား 
ေက်ာင္းကို ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ 
သည္။ ဤပြဲကို ပုသိမ္ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား အပါး ၅၀ ေက်ာ္ႂကြေရာက္ 
အားေပးဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဤပြဲ ကိုပါဝင္တက္ေရာက္ၾက 
ေသာ ဘာသာဝင္ မ်ားမွာ ႐ွာခဲသာသနာမွ 
ဘာသာတူမ်ား၊ ေပါက္ဆိန္ပဲ့သာသနာမွ 
ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ က်ံဳေပ်ာ္ အိုင္မသာသ 
နာမွ ဘာသာတူမ်ား ၂၀၀ေက်ာ္ႏွင့္အတူ 
ထိုေဘာ္ဒါမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 
ေဟာင္းမ်ား၊ ရန္ကုန္မွ အသိမိတ္ေဆြမ်ား 
လည္း ပါဝင္ဆုေတာင္း ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ဇနီး၊ မိသားစု ေဆြ 
မ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားလဲပါဝင္ကာ ဆုေတာင္း 
ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

 ဤေဘာ္ဒါ၏ သမိုင္းအေၾကာင္းမွာ 
၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ Fr Justin Saw Lwin မွ 
ဤေဘာ္ဒါကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထို 
အခ်ိန္မွာေျမ ကြက္ ၄ ကြက္ကို ဝယ္ယူၿပီး 
ေဘာ္ဒါဖြင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ 
မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အနည္း 

ငယ္ျဖင့္ ေဘာ္ဒါ ကို စတင္ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ 
ဤ အခ်ိန္မွာ ေဘာ္ဒါအုပ္ အျဖစ္ တာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သူမွာ ဦးရာဂ်ဴး ျဖစ္ပါသည္။ 
အစပိုင္းမွာ Fr.Justin ႏွင့္ ဦးရာဂ်ဴး တို႔သည္ 
ေဘာ္ဒါဖြင့္ရာတြင္ အခက္အခဲ ႐ွိေသာ္ 
လည္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီမိသားစု၏ ပံ့ပိုး 
မႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဘုရား၏ 
ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
အစစအရာရာ အဆင္ ေျပလာခဲ့ပါသည္။ 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ 
၁၄ ရက္တြင္ ဘုရားသခင္က နာဇ ရက္ 
ေဘာ္ဒါတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ေက်ာင္း 
သား၊ သူမ်ားအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ 
ေက်ာင္းကို ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ 
ေဘာ္ဒါကို တည္ေထာင္သူ Fr. Justin မွာ 
ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ယခုသူ႔ေနရာတြင္ 
Fr . အိုင္ခလိန္မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီ ႏွင့္ဇနီး ၊ ဦးရာဂ်ဴး၊ 

ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ ဇနီးတို႔ကလည္း ယခု 
အခ်ိန္ထိ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ 

 ဤေဘာ္ ဒါသည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္မွ 
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခုလာမည့္ ၂၀၂၀ 
တြင္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤေဘာ္ဒါ၏ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဗလီပြဲကို 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳ 
လုပ္ရန္ အစီ အစဥ္ ႐ွိပါသည္။ 

 ဤေဘာ္ဒါတြင္ ေမြးထုတ္ ေပးခဲ့ 
ေသာသူမ်ားမွာ သူေတာ္စင္ အသုိင္း အဝိုင္း 
တြင္ ရဟန္းေတာ္ ၂ ပါး၊ စစၥတာရ္ ၁ ပါး၊ 
ဘရာသာရ္ ၁ ပါး ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္တဲ့သူ 
မ်ားမွာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အားကိုးရေသာ 
ေက်ာင္းဆရာ ၊ ဆရာမမ်ား၊ တျခားေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္လည္း ႐ွိေနၾကပါသည္။

 Fr Justin Saw Lwin တည္ေထာင္ 
ခဲ့ေသာ ဤ နာဇရက္ေဘာ္ဒါသည္ အည 
တရေဘာ္ဒါ မဟုတ္၊ အနာဂတ္မွာ ပတ္ဝန္း 
က်င္ကိုအႀကိဳ ျပဳေသာသူမ်ားကို ေမြးထုတ္ 
ေပးေသာေဘာ္ ဒါျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ 
ဘုရားသခင္က ဤေဘာ္ဒါအတြက္ ဘု 
ရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ ေက်ာင္းကုိ ယခုလို 
ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုး 
သပ္မိပါသည္။ 
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အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 
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ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ ကက္သလစ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ 
ဝတ္ေစာင့္ျခင္း ႏွင့္ အစည္းအေဝး

 ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ 
အတြင္းရွိ (ေတာင္းႀကီး၊ ေတာင္ငူ၊ က်ုိဳင္းတုံ၊ 
လြိဳင္ေကာ္ နွင့္ ဖယ္ခုံ) ကက္သလစ္လုပ္ 
ငန္းအဖြဲ႔၏ စုေပါင္း ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္အ 
စည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ဖယ္ခုံ ကက္သလစ္ 
ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္း 
ဝုိင္း အတြင္းတြင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ 
၆ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 

 (၆) ရက္ေန႔ ည(၇း၀၀) နာရီတြင္ 
ဖြင့္ပဲြကုိ က်င္းပရာ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသုိ႔ 
ဖယ္ခုံတုိက္နယ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး Fr. Robert ၊ IDCA ဝိညာဥ္ေရးရာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Ba Shwe ၊ က်ိဳင္းတုံ 
သာသနာ C A အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဝိညာဥ္ေရးရာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Aiham ၊ ဖယ္ခုံသာသနာ 
မုိးၿဗဲတုိက္နယ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr. Dereh တုိ႔တက္ေရာက္ၿပီး ေတာင္ႀကီး 
ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ကုိယ္စားလွယ္(၄)ဦး 
က်ိဳင္းတုံ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ကုိယ္စား 
လွယ္ (၆) ဦး ေတာင္ငူဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ 
ကုိယ္စားလွယ္ (၅) ဦး လြိဳင္ေကာ္ဂုိဏ္း 
အုပ္သာသနာမွ ကုိယ္စားလွယ္ (၉) ဦး 
ဖယ္ခုံ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ကုိယ္စားလွယ္ 
(၁၄) ဦး စုစုေပါင္း သာသနာ(၅)ခုမွ ကုိယ္ 
စားလွယ္(၃၈)ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ 
အဖြင့္ႀကိဳဆုိ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကုိ ဖယ္ 

ခုံတုိက္နယ္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
Robert ေျပာၾကားခဲ့သည္။ IDCA ဝိညာဥ္ 
ေရးရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Ba Shwe မွ 
ကက္သလစ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအ
တြက္ ေျခေလးေခ်ာင္းျဖစ္သည့္ ဆုေတာင္း 
ျခင္း၊ ေလ့လာသင္ယူျခင္း (သုိ႔) ပုံသြင္းျခင္း၊ 
အနစ္နာခံျခင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္း အေၾကာင္းကို အက်ယ္တ 
ဝင့္လာေရာက္ေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။ 

 ထုိ႔ေနာက္ က်ိဳင္းတုံသာသနာမွ 
Fr. Ai Ham မွလည္း ဆရာေတာ္မာတီးယာ 
ဦးေရႊ၏ ‘M’ သုံးလုံး ျဖစ္ေသာ Mass မစာၦး 
တရားေတာ္၊ Missionary သာသနာျပဳစိတ္ 
ဓါတ္ ႏွင့္ Mother Mary အမိမယ္ေတာ္၏ 
အက်င့္သီလပါရမီ ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ 
ကို အတုယူျခင္း စသည္ျဖင့္ လာေရာက္ေဝငွ 
ခဲ့ပါသည္။ 

 ဖယ္ခုံသာသနာမွ Fr. Anicheto 
Dereh မွလည္း ကက္လစ္လုပ္ငန္းဆုိတာ 
လူသားတုိင္း အတြက္ လူသားတိုင္း ႏွင့္ 
လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
လာေရာက္ ေဝငွခဲ့ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ဦးစုိင္းရွန္ ေတာင္ႀကီး 
သာသနာမွ တေဆး သေဘာတရားကို သာ 
သနာျပဳျခင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ အက်ယ္တဝင့္ 
ေဝငွခဲ့ပါသည္။ 

 ဦးတင္ေအာင္ လြိဳင္ေကာ္ သာသ 
နာမွလည္း ဒုတိယဗာတီကန္ေကာင္ စီမွ 
ကိုးကား၍ ကက္သလစ္လုပ္ငန္းျပဳျခင္း ျဖင့္ 
လူထုအတြင္း သာသနာျပဳ ေနာက္လုိက္ 
မ်ားေပၚထြန္းလာျခင္း၊ ရဟန္း၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ 
သာသနာျပဳျခင္းတုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လူမႈဧဝံ 
ေဂလိ သတင္းေကာင္းပုံစံ ေျပာင္းလဲေစ 
ျခင္း၊ ကက္သလစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အတူတကြ တက္လွမ္း 
ျခင္း စသည့္ေခါင္းစဥ္တုိ႔ျဖင့္အ သီးသီး ေဝ 
မွ်ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
လည္း အတူတကြေရး ဆြဲႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ထုိစုေပါင္းဝတ္ေစာင့္ ျခင္းႏွင့္ အစည္း အ 
ေဝးကို က်မ္းစာပလႅင္ တင္ျခင္းျဖင့္ စတင္၍ 
အခမ္္းအနားကို ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 

 Inter-Diocesan Catholic Ac-
tion (IDCA) (ေတာင္ႀကီး၊ က်ိဳင္းတုံ 
ေတာင္ငူ၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ဖယ္ခုံ) အစည္းအေဝး 
ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ ဖယ္ခုံဂုိဏ္းအုပ္သာသ 
နာ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ပီတာလတ္ က 
ဖယ္ခုံတုိက္နယ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ 
သာသနာ (၅) ခု မွ တက္ေရာက္လာေသာ 
သာသနာအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ၾသဝါဒေျပာၾကားကာ ခြန္ 
အားေပးသြားပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ပီတာလတ္ ေျပာၾကား 
ေသာ ၾသဝါဒမွ ေကာက္ႏုတ္ ခ်က္အက်ဥ္း 
မွာ “ရွင္မာေတးဦး (၅း၁၃-၁၆) တြင္ 
ဆားရဲ႕သေဘာ အလင္းရဲ႕သေဘာကုိ ေဖၚ 
ျပထားေၾကာင္း ဆားမွန္ရင္ အရသာ ေပး 
ႏုိင္စြမ္း ရွိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီးမွန္ရင္ အ 
လင္း ေပးႏုိင္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကက္သ  
လစ္လုပ္ငန္းအလုပ္အမႈေဆာင္ C A သည္ 
သာသနာမွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည့္ 
အတြက္ ဆားနဲ႔အလင္းက့ဲသုိ႔ မိမိကုိယ္တုိင္
က်င့္ႀကံေနထုိင္ၿပီး သူမ်ားကုိလည္း က်င့္ 
ႀကံႏုိင္ေအာင္ လမ္းျပကူညီ အားေပးဖုိ႔လုိ 
ေၾကာင္း၊ လမ္းမွားေနတ့ဲသူေတြ လမ္းမျမင္ 
ဘဲ အကန္းလုိ ျဖစ္ေနတ့ဲသူေတြ၊ အရသာ 
မရွိတ့ဲ ဆားလုိ ျဖစ္ေနတ့ဲသူေတြကုိ ရိုင္းပင္း 
အားေပး ကူညီလမ္းျပေပးဖုိ႔ C A အဖြဲ႕မွာ 
တာဝန္ရွိေၾကာင္း တုိက္တြန္း ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ 

 တာဝန္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ တြဲၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္ 
လုပ္ငန္းကုိ လက္တြဲမျဖဳတ္တမ္း စည္းစည္း 
လုံးလုံးႏွင့္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုိ႔ 
လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း အင္အား 
ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ အမိမယ္ 
ေတာ္ မာရိယာကို အားကုိးၿပီး လုပ္ေဆာင္ 
သင့္ ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ 

 ဆက္လက္ၿပီး ဘုရား သခင္၏ 
ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားကုိတန္ဖုိး ထားတ့ဲ 
ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ေတြ နည္း ေန 
ေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာ 
ကုိေန႔စဥ္ဖတ္ရႈ ေထာက္ရႈၿပီး ခြန္အားရယူ 
ေစလုိေၾကာင္း ေနာင္လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ 
ပုခုံးေျပာင္း တာဝန္ယူမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ 
လူငယ္ေမာင္မယ္ေတြကုိ စနစ္တက် လက္ 
ဆင့္ကမ္းေပးသြားႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း 
မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ဘုရားက မိမိကုိယ္ကုိ 
ေထာက္ရႈစဥ္းစားဖုိ႔ ေအာက္ပါ 
ေမးခြန္းသုံးခုကုိ ေပးသြားပါသည္။ 

၁။ ယုံၾကည္ျခင္း တန္ဖုိးကုိ ဘယ္ေလာက္ 
အတုိင္း အတာထိ ထားပါသလဲ 
၂။ ကုိယ္က်င့္တရား တန္ဖုိးကို ဘယ္ 
ေလာက္ အတုိင္း အတာအထိ ထားပါသလဲ 
၃။ ခရစ္ယာန္ဘဝ၏ တန္ဖုိးကုိ ဘယ္ အ 
တုိင္းအတာ အထိတန္ဖုိးထားပါသလဲ။ 

 ေတြ႕ဆုံျခင္း အခမ္းအနားကုိဆရာ 
ေတာ္ဘုရားမွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ေကာင္းခ်ီး 
မဂၤလာေပးျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္း 
ပၿပီးစီးခ့ဲပါသည္။ 
 Pekhon OSC and U Sai Sheng

LOVE & PEACE



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

23အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု

သမၼာက်မ္းစာ အေျခခံ၍ ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း ႏွင့္ 
ဒုတိယ ႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာ သင္တန္း

 St Francis Xavier သီလ႐ွင္မ်ား 
ႏွင့္ သီလ႐ွင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သမၼာ 
က်မ္းစာ အေျခခံ၍ ဘုရားစကားသင္ၾကား 
ျခင္းဆရာျဖစ္ သင္တန္းကို ၂၀၁၇ စက္တင္ 
ဘာလ ၂၅-၃၀ထိ ပုသိမ္သာသနာ သီလ႐ွင္ 
မ်ားသင္တန္းေက်ာင္း မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာ 
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသူ 
မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သမၼာက်မ္း
စာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ Fr ေစာ 
ေဘာ္စကိုႏွင့္ Sr အက္စတာ ေဇာင္းနန္တို႔ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၎သင္တန္းကိုပုသိမ္၊ ေျမာင္း 
ျမ၊ ဟသၤာတဇံုမ်ားမွ သီလရွင္အပါး ၁၈ ပါး၊ 
မရမ္းေခ်ာင္းမွ သီလရွင္မ်ား ၆ ပါး၊ သီလရွင္ 
ေလာင္းမ်ား ၂၅ ပါးနွင့္ Postulants ေတာင္း 
ခံသူေက်ာင္းသူ ၉ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၅၇ 
ဥိီးတိတိ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
သင္တန္း၌ ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ 

ထား စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ ျဖစ္တတ္ၾကံဳတတ္ 
သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးစြာရွင္း 
လင္းျပကာ သမၼာက်မ္းစာက္ိုအေျခခံေသာ
ဘုရားစကားသင္ၾကားျခင္းကို မည္သို႕ျပင္ 
ဆင္ကာ ကေလးငယ္မ်ားကို သင္ၾကားသင့္ 
ေၾကာင္းစာေတြ႔ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ပူးတဲြကာ 
Lesson Planႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားမည္သို႔ 
ေရးဆဲြရေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းပို႕ခ်သြားခဲ့ပါ 
သည္။

 သင္တန္း တတ္ေရာက္သူ အား 
လံုးလည္း တစ္ေယာက္မက်န္ အစီအစဥ္ 
မ်ား၌ ပါဝင္ျခင္း၊ သရုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ သင္ 
ၾကားပို႕ခ်ျခင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရပါသည္။ သင္ 
တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားကုိ အဖဲြ႕ႀကီး၃ဖဲြ႔ခြဲ 
ၿပီး၊ ၎ကို ေနာက္ထပ္အဖဲြ႕ငယ္မ်ား ၆ ဖဲြ႕ 
အျဖစ္ထပ္မံခဲြကာ၊ လက္ေတြ႕ေဆြးေႏြးအ 

ႀကံျပဳတင္ဆက္ျခင္းမ်ားကို အလုပ္ရံုေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရပါ 
သည္။

 ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း မိမိတို႔အဖြဲ႔မ်ားတင္ 
ျပေဆြးေႏြးထားၾကသည့္ Lesson Plan 
မ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ထားသည့္အတိုင္း မီဒီ 
ယာသံုး သမၼာက်မ္းစာ ဘုရားစကားသင္ 
ၾကားနည္း အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ကေလး 
ငယ္မ်ားအား၊ စိတ္လံႈ႕ေဆာ္ေပးေသာ ေမး 
ခြန္းမ်ား (Motivation Questions)လုပ္ေပး 
ျခင္း၊ ပံုေျပာျခင္း၊ ၎ပံုကို သရုပ္ေဖာ္တင္ 
ဆက္ေပးျခင္း၊ ၎ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ani-
mation movie(ရုပ္ရွင္ျပေပးျခင္း)သင္ခန္း 
စာကိုေျပာျပေပးျခင္း Lesson Plan ႏွင့္ 
သင့္ေတာ္ေသာ သီခ်င္းမ်ားသင္ေပးျခင္း 
စသည္ျဖင့္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ၎က႑ အသီး 
သီး၌ပါဝင္ကာေန႔စဥ္လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္

တင္ဆက္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ 
အခ်င္းခ်င္းထံမွလည္း သင္ယူခဲ့ၾကရပါ 
သည္။

 ထုိ႔အတူ ကရုဏာေရးသီလရွင္မ်ား 
အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေျခခံ 
သမၼာက်မ္းစာ သင္တန္းကို ေအာက္တို 
ဘာလ ၄-၈ ရက္ေန႔အထိ Peace House 
Retreat Center ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းကိုလည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သမၼာက်မ္းစာတမန္ 
ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ Fr ေစာေဘာ္စကို ၊ 
Sr အက္စတာ ေဇာင္းနန္ႏွင့္ ဖာသာရ္ေအတီ 
ေပါလ္ တို႔မွပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသို႔ 
သီလရွင္ စုစုေပါင္း (၃၇)ပါး ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

Bible Commission and Sr. Mary John Paul (SFX)

အာခါစာေပ သင္တန္းဖြင့္လွစ္

 အာခါစာေပ သင္တန္းကို သီတင္း 
ကြ်တ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ 
ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္မွ ၈ ရက္မ်ား 
တြင္က်ိဳင္း တံုကက္သလစ္ သာသနာလံုး 
ဆိုင္ရာ လူထု ဆက္သြယ္ေရးရံုး တာဝန္ခံ 
ဖာသာရ္ ေဒါမိနစ္ ဝန္းေက်ာ္ေထြး မွ ဦးစီး 
က်င္းေပးခဲ့ပါ သည္။ 

  အာခါ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ 
ၾကားေရးကို RCM ေက်ာင္းဝင္း၊ စြမ္ဆပ္ 
ကုန္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိ PIME ခန္းမေဆာင္တြင္ 
က်င္းပခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာသူ ေပါင္း 
၁၁၁ ဦး ရွိခဲ့ပါသည္၊၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အာခါလူမ်ိဳးမ်ား အာခါစာ တတ္ေျမာက္ေရး 
အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းအတြင္း 

ဓမၼဆရာႀကီး ေပါလ္အားရဲ႕မွ အာခါစာေပ 
မ်ားကို သင္ၾကားေပးကာ ဖာသာရ္ ေဒါမိနစ္ 
မွလည္း အာခါလူမ်ိဳးသမိုင္းကို သီခ်င္းပံုစံ 
ျဖင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ 
အာခါစာလံုးေပါင္း ေရးျခင္းႏွင့္ အာခါ က်မ္း 
စာဖတ္ၿပိဳင္ပြဲကို စာေမးပြဲစစ္ခဲ့ၿပီး ပထမ 
ဒုတိယ၊ တတိယႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ၄ ဆု 

ခ်ီးျမင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းတြင္ ပထမ ရသြားသည့္ 
ယြန္းသီရိၿဖိဳး မွလည္း “ဒီလို ပထမရဖို႔ အ 
တြက္ ညကတည္းက ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ 
ပထမရဖို႔ ဘုရားကိုလည္း ဆုေတာင္းခဲ့ 
တယ္၊ ပထမရလို႔လည္း လြန္းစြာဝမ္းေျမာက္ 
မိပါတယ္ ဆုေတာ္ေငြနဲ႔အတူ အာခါက်မ္းစာ 
ကိုလည္း ခ်ီးျမင့္ေပးခဲ့တဲ့ Fr. Stephen 
အားႏိုကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္” 
ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းစီစဥ္ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သူ ဖာ 
သာရ္ ေဒါမိနစ္ ဝန္းေက်ာ္ေထြးမွလည္း 
“ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကေတာ့ အာခါ 
လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား ဘာသာ 
စကားကို မေရးတတ္ မဖတ္တတ္တဲ့ လူ 
ေတြအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ ေနရာကေန 
ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ေအာင္ အျမင္ေလး 
ဖြင့္ႏိုင္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ အတိုင္းထက္ အ 
လြန္ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္ ဒီသင္တန္းဟာ 
ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ ရဟန္းျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး 
က်င္းပခြင့္ရခဲ့တဲ့ သင္တန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ 
လည္း လြန္းစြားဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္” ဟု 
ေျပာသည္။     

ဒီေထြး

က်ိဳင္းတံုသာသနာ



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၇) ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၇ ခု
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အစဥ္အလာမရွိခဲ့တဲ့ သမိုင္းထက္မွာ
အၾကင္နာအတိနဲ႔ လႈိင္းခက္လာတဲ့
မဂၤလာရွိတဲ့ ခရီးစဥ္။

ဗာတီကန္ႏွင့္ ေရႊျမန္မာ
ေရေျမေတြ ဘယ္ေလာက္ျခားျခား
အသားေရာင္ေတြ ဘယ္လိုကြဲကြဲ
အစြဲေတြၾကားမွာ မကြဲျပားေအာင္
မခြဲျခားဘဲ ေမတၱာနဲ႔ ေရွ႕႐ႈ
က႐ုဏာနဲ႔ျပဳတဲ့ သိုးထိန္းခရီး
သားသမီးတို႕အတြက္ ေကာင္းႀကီးေတာ္ျဖစ္သလို
တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးထဲသြားတဲ့
လူအမ်ားအတြက္ ေပါင္းစည္းေလွာ္ရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေလွတစ္စင္းျဖစ္မွာပါ။

ေမတၱာနဲ႔ အုပ္မိုးထားတဲ့ ေကာင္းကင္ႀကီးေအာက္
ေပါင္းယွဥ္ၿပီး ေလွ်ာက္ဖို႔ၾကြလာျခင္းဟာ
ျဖဴသဒၶါနဲ႕ အလာေကာင္းတဲ့ခရီးစဥ္ေလးမို႔
ပ်ဴငွါစြာ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ဖိတ္ေခၚ
ကမ္းလင့္ေမွ်ာ္လို႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္ အရွင္။

  သီကိုရွင္း

မဂၤလာခရီးေမြးေန႔ဆုေတာင္း

ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေမြးေန႔မွသည္ 
ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းက်န္းမာျခင္းတို႔ျဖင့္ 

ျမန္မာျပည္သိုးစုကို ဆက္လက္ လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း 
ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖီးဒက္စ္ မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏စာရင္း

ဘာသာဝင္ဦးေရ စုစုေပါင္း ၁,၂၈၄,၈၁၀,၀၀၀ ဆရာေတာ္ စုစုေပါင္း ၅,၃၀၄ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စုစုေပါင္း ၄၁၅,၆၅၆

သစၥာသံုးပါးခံ ဘရာသာရ္+ဘုန္းႀကီး ၁၈၈,၃၇၁ သစၥာသံုးပါးခံ သီလရွင္မ်ား ၆၇၀,၃၃၀ ဓမၼဆရာ/မမ်ား ႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္သာသနာျပဳ ၃,၄၇၄,၄၅၀

ဤကဲ့သို႔ စနစ္တက် က်စ္လစ္စြာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းေတာ္၏ အသင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ ကက္သလစ္ မိတ္ေဆြတို႔


