
လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

1အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္

ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္ျမတ္၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အတြက္ ဗာတီကန္႐ံုးေတာ္မွ
 တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို 
ႀကိဳဆိုလက္ခံကာ ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္သည္  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၇ 
ရက္ မွ ၃၀ ရက္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔လည္းေကာင္း။ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ ေန႔အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ဒါကာ ၿမိဳ႕ သို႔ 
လည္းေကာင္း ၾကြေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးစဥ္၏ အစီအစဥ္မ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သည့္အခါ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာပါမည္။

၂၈ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ခု။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီ



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု
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ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္လာမည္ 
ဟူေသာ သတင္းက ကမၻာႀကီးအား အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရသနည္း။ သူၾကြလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အတြက္ ဘာေတြ ထူးျခားမည္နည္း စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာလည္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြေရာက္လာပါရန္ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရစ္ယာန္သာသနာ ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္ ၅၀၀ ျပည့္ 
ဂ်ဴဘီလီ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကပင္ ဖိတ္ေခၚခဲၾ့ကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကုိယ္တုိင္ 
ၾကြေရာက္မလာႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ကာဒီနယ္ ဂေရးရွပ္စ္အား သူ၏ အထူး ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ အသိပင္ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရ ၿပီးစဥ္ကပင္ အစြန္အဖ်ား 
ေဒသရွိ အေမ့ခံမ်ားထံ သြားေရာက္ၾကရန္ အစဥ္ တစိုက္ မတ္မတ္ ႏိႈးေဆာ္ တိုက္တြန္း 
ခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ထိုလမ္းစဥ္ကို လိုက္နာခဲ့သည္။

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အံ့အားသင့္စရာ လက္ေဆာင္ 
အျဖစ္ ရဟန္းအမတ္ တစ္ပါးကို ခန္႔အပ္ေပးခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး 
ခ်ားလ္စ္ဘိုအား  ကာဒီနယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္စဥ္ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 
အာ႐ံုတြင္ ရွိႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကာဒီနယ္တစ္ပါး အေနႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ 
မၾကခဏ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရျခင္းေၾကာင့္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ျမန္မာႏိုင္သို႔ ၾကြေရာက္လာပါရန္ ဖိတ္ေခၚခြင့္ ရႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတို႔၏ ေတြ႕ဆံုျခင္း 
သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြေရာက္လာရန္ တြန္းအားတစ္ခု 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဗာတီကန္ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈ ျဖစ္ 
ေျမာက္ခဲ့ျခင္းသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ကို အေဆာတလ်င္ ျဖစ္ 
ေျမာက္ ေစခဲ့့သည္။

 "ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျဖစ္၏။ ငါသည္ ငါ၏သို႔းတို႕ကိုသိ၏။ ငါ၏သိုးတို႔ 
သည္လည္း ငါ့ကိုသိၾက၏။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကို သိေတာ္မူသကဲ့သို႔ ငါသည္ ခမည္း 
ေတာ္ ကို သိ၏" (ေယာဟန္ ၁၀း၁၄-၁၅) ေယဇူးဘုရားရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦး တစ္ 
ေယာက္ခ်င္းကို နာမည္ႏွင့္အလိုက္ သိေတာ္မူသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တရင္းတႏွီး သိကၽြမ္း 
ေတာ္မူသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္သူမ်ားအား ခရစ္ေတာ္သည္ ရင္းႏွီးစြာ သိေန 
သည္ကို ခရစ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးက ဤခရီးစဥ္ျဖင့္ သက္ 
ေသျပပါ လိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္သခင္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီအတြက္ သယ္ေဆာင္ေပးလာမည့္ ခရီးျဖစ္သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား နာခံျခင္း ႏွင့္ ၾကည္ညိဳေလးျမတ္ျခင္းသည္ ကက္သလစ္ 
ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ ပါရမီမ်ားျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား 
တိုးတက္လာသည့္အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 
ကမၻာတဝွမ္းက အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီၾကားသိႏိုင္လာသည္။ သူ၏ ႏႈတ္မွ ထြက္လာေသာ 
သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားသာမကဘဲ ကမၻာတဝွမ္းက အေရး 
တယူ နားေထာင္ၾကသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ၾသဇာ အရွိဆံုး 
ပုဂၢိဳလ္၊ ကမၻာေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္စား သက္ရွင္ထင္ရွားရွိေနသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ၾကည္ညိဳေလးျမတ္ရေသာ ရဟန္းမင္းႀကီးအား မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ 
အလြန္ႀကီးမားေသာ ေက်းဇူးေတာ္ ျဖစ္သည္။ သူေပးမည့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔ကိုယ္တိုင္ ခံယူႏိုင္ၾကမည္။ သူေျပာၾကားမည့္ ၾသဝါဒ စကားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားႏွင့္ ဆက္ 
ဆက္ၾကားႏိုင္ၾကမည္။

 ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရေသာ အာဒ္ဝင္တူး ကာလအတြင္း က် 
ေရာက္ေနသကဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သည္ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၾကြေရာက္လာမည့္ ေန႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး ၾကြေရာက္လာျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တစ္ဦးစီအတြက္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္သူ 
အားလံုးအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရရွိေစပါမည့္ အ 
ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ရင္း ဆုေတာင္းၾကရမည္။ ျမန္မာျပည္သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ 
စည္းလံုးညီညာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း လမ္းစဥ္ေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း 
လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။

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



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

3အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္
၁။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ဆည္းဆာ

 တစ္ခ်ိန္တစ္ခါတုန္းက ဘုရားေက်ာင္းဗိမၼာန္ေတာ္ 
ေတြကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ အေရွ႕ရပ္ကိုဦး တုိက္ၿပီး 
ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ တံခါးကို အ 
ေနာက္ဖက္အဆံုးမွာထားၿပီး အဲ့ဒီတံခါးကေန အေရွ႕ကို ဦး 
တည္ၿပီးေလွ်ာက္ၾကရတယ္။ ဒါဟာအသင္းေတာ္ရဲ႕ သမုိင္း 
မွာ အင္မတန္အေရးပါခဲ့တဲ့ အမွတ္လကၡဏာ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ 
ခဲ့ပါတယ္။ အခု ေမာ္ဒန္ေခတ္မွာေတာ့ အေရွ႕၊ အေနာက္၊ 
ေတာင္၊ ေျမာက္အရပ္ေတြကိုျပတဲ့ ပထ၀ီ သေဘာတရား 
အမွတ္ သေကၤတေတြကိုလည္း သိပ္အေလးမထားၾက 
ေတာ့ပါဘူး။ အေနာက္ရပ္ဆုိတာ တစ္ေန႔တာကုန္ဆံုးလုိ႔ 
ေနဝင္ သြားျခင္းကိုျပတယ္။ အလင္းက ေနဝင္သြားတာနဲ႔ 
ေသ ဆံုးသြားတဲ့သေဘာရွိတယ္။ အေရွ႕ရပ္ကေတာ့အ 
ေမွာင္ထုကို အာ႐ံုဦးအလင္းနဲ႔ ျဖိဳခြင္းၿပီး ေန႔သစ္စတင္ျခင္းကုိ 
ေဖာ္ညႊန္းတယ္။ အလင္းရွင္ခရစ္ေတာ္က ေနမင္းကဲ့သုိ႔ မုိး 
ကုတ္စက္ဝိုင္းကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးအေရွ႕ရပ္ကေန ထြန္းလင္း 
ထြက္ေပၚလာတယ္ဆုိတာကို အမွတ္ရေစပါတယ္။

 ေရွးတုန္းက ေဆးေၾကာျခင္းေပးတဲ့အခါ ဝိနည္း 
အရ “နတ္ဆိုးနဲ႔ သူရဲ႕အလုပ္ေတြကို ပစ္ပယ္ေရွာင္က်ဥ္ 
ပါ၏ေလာ့” လုိ႔ ေမးတဲ့အခ်ိန္မွာ အေနာက္ဖက္ကို မ်က္ႏွာမူ 
ၾကရတယ္။ “ခမည္းေတာ္ဘုရား၊ သားေတာ္ဘုရား၊ သန္႔ 
ရွင္းေသာ ဝိဉာဥ္ေတာ္ဘုရား ကိုယံုၾကည္ပါ၏ေလာ့”  လုိ႔ 
ေမးတဲ့အခါမွာေတာ့ အေရွ႕ဖက္ကုိ မ်က္ႏွာမူၿပီးျပန္ေျဖ ၾက 
ရပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ အရပ္မ်က္ႏွာေတြရဲ႕ဘာ
သာစကားေတြလည္း ေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဓိက 
အေရးၾကီးတာကေတာ့ ေဆးေၾကာျခင္းခံတဲ့အခါ ခရစ္ယာန္ 
ျဖစ္လာတယ္။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဘာကို ေျပာခ်င္ 
တာလဲ။ ခရစ္ယာန္ဆုိတာ အေမွာင္ထုေတြဘယ္ ေလာက္ပဲ 
ၾကီးစိုးေနပါေစ၊ ဘုရားရွင္ရဲ႕အလင္းေတာ္ကို ၾကည့္ၿပီး ဝန္ခံ 
ခဲ့ၾကတဲ့ ယံုၾကည္ရာယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို အလင္းထဲမွာ 
ဆက္လက္ၾကိဳးစားရွင္သန္တဲ့ သူပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ေလာကအျပင္ဖက္က အေမွာင္ထုကုိ ရင္ဆုိင္ရ 
သလုိ၊ မိမိအတြင္းထဲက အေမွာင္ထုကိုလည္း ျဖတ္သန္း 
ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕    ေက်းဇူးေတာ္အား  
ျဖင့္အေမွာင္ထုၾကီးကို မေၾကာက္တတ္ေတာ့ဘူး။ အေမွာင္ 
ထုရဲ႕အလြန္က ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္နီကို ယံုၾကည္စြာ                 
ေစာင့္ေမွ်ာ္တတ္လာတယ္။ မေကာင္းမူဒုစ႐ုိက္ေအာက္မွာ 
လဲက် အ႐ံႈးမေပးဘဲ ျပန္လည္႐ုန္းထကာ အသစ္တဖန္ရွင္ 
သန္ရဲတဲ့သူဟာ ခရစ္ယာန္ပါပဲ။ အဆုိးေတြထဲမွာျဖစ္ႏုိင္စြမ္း
ရွိေသးတဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကို ယံုၾကည္တတ္ျခင္းဟာ
ခရစ္ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မူလအလင္းရွင္ျဖစ္တဲ့
အဖခမည္းေတာ္ဘုရားဟာ တုိ႔နဲ႔အတူရွိတယ္။ ေယဇူးဘုရား 
ရွင္ကလည္းခမည္းေတာ္မွ ဆင္းသက္လာၿပီးခမည္းေတာ္ရဲ႕
အလင္းကို ေဝမွ်ထြန္းညိႇေပးခဲ့တယ္။ ဆင္းရဲနိမ့္က်သူေတြ 
အတြက္ ခရစ္ေတာ္ဟာ အလင္းေတာ္ျဖစ္ခဲ့သလုိ သန္႔ရွင္း 
ေသာ ဝိဉာဥ္ေတာ္ဘုရားကလည္း လူသားထုတစ္ရပ္လံုး 
အတြက္ အဆက္မျပတ္ အလင္းျပလမ္းညႊန္ေနေပးခဲ့ပါ 
တယ္။ အဆုိးဆံုး အရာေတြဟာ တစ္ေန႔ေတာ့ ကုန္လြန္သြား 
ရမွာပါ။ လုပ္သမွ် ေမတၱာတရားေတြ၊ အေကာင္းျပဳခဲ့တာ 
ေတြဟာ တစ္ေန႔မွာ ဘုရားရွင္ထံမွာျပီးျပည့္စံုျခင္းရွိမွာ ေသ 
ခ်ာပါတယ္။ ဒီယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလင္း 
ေတာ္ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ၾကဖို႔ အေရးၾကီး 
ပါတယ္။

 ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ဘဝမွာ ႏွစ္ၾကိမ္ ေမြးဖြားျခင္း 
ခံရပါတယ္။ ပထမတစ္ၾကိမ္က အမိဝမ္းတြင္းထဲကေန မီး 
ဖြား သန္႔စင္ခဲ့ရၿပီး ဒုတိယအၾကိမ္မွာေတာ့ ေဆးေၾကာျခင္း 
ခံျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ေတြ႕ဆံု ေမြးဖြားခြင့္ရၾကပါတယ္။ 

လူေဟာင္းဘဝမွာ ေသဆံုးၿပီး ဘုရားရဲ႕ သားသမီးအျဖစ္နဲ႔ 
လူသစ္တဖန္ ေမြးဖြားခဲ့ၾကရတယ္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာတာနဲ႔             
ခရစ္ေတာ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းသယ္ေဆာင္သူ တစ္ေယာက္ 
လည္းျဖစ္လာပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အလင္းေတာ္ကို ခံယူ 
ၿပီးသူ႕ရဲ႕အလင္းကို ထြန္းညႇိထားသေရြ႕တုိ႔ရဲ႕ဘဝအသက္ 
ေတြလည္း ပိုၿပီး အသက္ဝင္ရွင္သန္ေနေတာ့မွာပါ။

( ၂ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၇)

၂။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ ဘဝသစ္

 “အျပစ္ကုိေတာင္ ခြင့္လႊတ္ေပးရေအာင္ သူက 
ဘယ္သူမုိ႔လဲ” ဆုိၿပီး ဖာရီေဇဦးေတြက ေယဇူးဘုရားရွင္ကို 
အျပစ္တင္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲ့ဒီေခတ္အခ်ိန္ 
အခါတုန္းက ရဟႏၱာနဲ႔အျပစ္သား၊ သန္႔ရွင္းသူနဲ႔ မသန္႔ရွင္း 
သူဆုိၿပီး စည္းတားထားတဲ့ ခဲြျခားမူေတြရွိခဲ့တယ္။ ေယဇူး 
ဘုရားကေတာ့ မခဲြျခားပါဘူး။ ႏူနာေတြကိုလည္း မရြံရွာဘဲ 
ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ နတ္ဆုိးပူးတဲ့သူကိုလည္း သြားေရာက္ 
နတ္ဆုိးႏွင္ထုတ္ေပးတယ္။ ေသရြာအလယ္မွ ေဝဒနာသည္ 
ေတြကို ေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး၊ အပယ္ခံထားရသူေတြကို လူ႕ 
ေဘာင္အတြင္း ျပန္သြင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဝဒနာသည္ေတြ 
ရဲ႕ဒုကၡကို ဘုရားရွင္ကသူ႕ရဲ႕ ဒုကၡအျဖစ္ခံထမ္းကူခဲ့တယ္။ 
ေဝဒနာရွင္ေတြအတြက္ က႐ုဏာသက္ၿပီး သနားၾကင္နာျပ 
ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္အျပစ္သားေတြအတြက္ဆုိ လက္ကမ္း 
ၾကိဳဆုိကူညီဖုိ႔ အသင့္ရွိလုိ႔ ေနပါတယ္။ က႐ုဏာသက္တဲ့   
ဘုရားရွင္ရဲ႕ႏွလံုးေတာ္က အျပစ္ကိုခြင့္လႊတ္ေျဖေလ်ာ့ေပး 
ႏုိင္တယ္။

 တခါတေလ တုိ႔ေတြကထင္တတ္ၾကတယ္။ သူက
ဘုရားပဲ။သူ႕အတြက္အျပစ္ခြင့္လႊတ္တာ၊ ေရာဂါကုသေပး
တာေတြဟာဘာခက္တာမွတ္လုိ႔လဲဆုိၿပီး ဘုရားရဲ႕ေမတၱာ
ကိုေပါ႔ေပါ႔ဆဆေတြးမိတတ္ၾကတယ္။ နာမက်န္းျဖစ္တဲ့သူ
ဟာတစ္ခ်ိန္ထဲမွာ ႏွစ္ခါနာက်င္ရပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက  
ေရာဂါေဝဒနာခံစားရတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုကအျပစ္ေၾကာင့္ 
ေလးလံဖိစီးနာက်င္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရာဂါေဝဒနာကုသ 
ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့အခါမွာ သင့္ရဲ႕အျပစ္ေတြခြင့္လႊတ္ျခင္း 
ခံရၿပီလုိ႔ ႏႈတ္ကေန မိန္႔ျမြက္ရင္း ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ကုသ 
ေပးပါတယ္။ အျပစ္ရဲ႕ အေႏွာင့္အဖဲြ႕ကေနလည္း လြတ္           
ေျမာက္ခြင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ေတာင္းပန္ရင္ အလြယ္တကူ 
နဲ႔ ခြင့္လႊတ္တာပဲဆုိၿပီး ဘုရားရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္း ေမတၱာေတာ္ 
ကိုတန္ဖုိးမျဖတ္လုိက္ပါနဲ႔။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူ႕ရဲ႕ 
ေမ တၱာေတာ္ဟာ တန္ဖုိးျဖတ္မရႏုိင္တဲ့ အျမင့္မားဆံုးေက်း 
ဇူးေတာ္တစ္ခုမို႔ပါ။ ဒါေၾကာင္မုိ႔လည္း ခ်စ္လြန္းလုိ႔ ကားစင္ 
ေပၚတက္ၿပီး အသက္ေပး ခြင့္လႊတ္ျပခဲ့တာဟာ လူသား  
ေတြ အ ျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္လြန္းလုိ႔ပါပဲ။

 အဲ့ဒီေတာ့ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရတဲ့အခါမွာ
ကိုယ့္ကိုကိုယ္အျပစ္ေတြတင္ၿပီး တႏု႔ံႏုံ႔နဲ႔ခံစားေနရတဲ့ စိတ္ 
ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဝဒနာတစ္ခုကေန လြတ္ေျမာက္ေစ႐ုံ သက္ 
သက္မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဒီထက္ပိုၿပီးခရစ္ေတာ္က ေပးခဲ့ပါ 
တယ္။ အမွားျပဳတတ္ၾကတဲ့လူေတြအတြက္ ဘဝသစ္ဆုိတဲ့ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာေယဇူး 
ဘုရားရွင္ေပးတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပါပဲ။ အျပစ္ရွိသူလူသားေတြ 
ရဲ႕ ႏွလံုးသားေတြကို ေျပာင္းလဲေစၿပီး ဘဝအသစ္မွာ ရွင္ 
သန္တတ္ဖုိ႔ ဘုရားကေမတၱာနဲ႔ ျပဳျပင္ေပးေနပါတယ္။ 
မွတ္ထားပါ။ အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ကို တစ္ခါမွမက်ဴးလြန္ဖူးေသးတဲ့
သူေတြနဲ႔ သူ႕ရဲ႕အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့တာ မဟုတ္ 
ပါဘူး။ အသင္းေတာ္ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကရုဏာ 
ေတာ္ကို ခံစားေမွ်ာ္လင့္တတ္တဲ့ အျပစ္သားေတြနဲ႔ဖဲြ႕စည္း
ထားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တုိ႔အားလံုးဟာ သနားစရာ 
ေကာင္းတဲ့ အျပစ္သားေတြပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏုိင္စြမ္း ရွိတဲ့ 

ဘုရားရဲ႕ က႐ုဏာေတာ္ကို အျမဲလုိအပ္ေန ၾကတဲ့ သူေတြ 
ပါ။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို အသစ္တစ္ဖန္ျပန္သြင္း ၿပီးဘဝသစ္ကို 
ေန႔စဥ္ရွင္သန္ေနၾကတဲ့ အမွားမကင္းတဲ့              အျပစ္သားေတြ၊ 
ဘုရားခ်စ္တဲ့အျပစ္သားေတြပါပဲေလ။

( ၉ ရက္ ၊ၾသဂုတ္လ၊၂၀၁၇)

၃။ အသစ္ျပဳျပင္မယ့္ တစ္ေန႔

 ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္းမွာ အရာခပ္သိမ္းကို အသစ္ 
ဖန္တီးျပဳျပင္မယ္ဆိုတဲ့ က်မ္းစကားကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ခရစ္ 
ယာန္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆုိတာ လူေတြရဲ႕ ဘဝေတြကို အျမဲတမ္း 
အသစ္အသစ္ ဖန္တီးျပဳျပင္ေပးေနတဲ့ ဘုရားရွင္ကို ယံု 
ၾကည္ သက္ဝင္ျခင္းအေပၚမွာ အေျခခံထားပါတယ္။ တုိ႔ရဲ႕ 
ဘုရားက အသစ္ေတြကို ဖန္တီးျပဳျပင္တဲ့ ဘုရားရွင္ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ေခါင္းငိုက္စိုက္ခ်ၿပီး ေအာက္ကိုပဲငံု႔ၾကည့္ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းေနသူဟာ ခရစ္ယာန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ယံုၾကည္သူေတြ 
ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ ခရီးစဥ္ဟာ အေရွ႕ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး 
ေလွ်ာက္လွမ္းရပါမယ္။ ဘုရားရွင္က သူနဲ႔အတူ ရွင္သန္ 
ၾကဖုိ႔ လူေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ေစာင့္ၾကိဳေနတယ္ဆုိတာ 
ေသခ်ာေပါက္ ယုံၾကည္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာတုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းပဲ။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ဘုရားရွင္ကေလာကၾကီးထဲမွာ
အနာတရေတြ၊ ပင္ပန္္းဆင္းရဲျခင္းေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ 
ဒဏ္ရာေတြအျပည့္နဲ႔ သားသမီးေတြကို ဆီးၾကိဳေစာင့္ေမွ်ာ္  
ေနပါတယ္။ မ်က္လံုးထဲမွ လိမ့္ဆင္းက်လာတဲ့ မ်က္ရည္စက္ 
တုိင္းကို ၾကင္နာစြာသုတ္ေပးဖုိ႔ ေစာင့္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီအ  
ခ်ိန္မွာ ေသျခင္းဆိုတာမရွိေတာ့ပါဘူး။ ငိုေၾကြးျခင္းေတြ၊ 
နာက်င္ခံစားရျခင္းေတြလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီေန႔မွာ 
ဘုရားရွင္က အရာအားလံုးကို အသစ္ကေန ျပန္လည္ 
ဖန္တီးယူမွာပါ။

 ေန႔တဓူဝ ျမင္ရ၊ ၾကားေနရတဲ့ သတင္းေတြဟာ 
စိတ္မေကာင္းစရာ၊ အနိဌာ႐ုံေတြပဲမ်ားေနပါတယ္။ တစ္ေန႔ 
တစ္ေန႔ ဝမ္းနည္းစရာအျဖစ္ပ်က္ေတြက ေနရာအႏွံ႔မွာ မ႐ုိး 
ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။ စစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ ကေလး 
ငယ္ေတြဟာ ေသရာပါေအာင္ ဒဏ္ရာေတြရေန ၾကတယ္။ 
လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ေမွွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ လည္း တစ္စစီ
႐ုိက္ခ်ိဳးဖ်က္စီးခံေနရတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံ 
လူတန္းစားေတြလည္း ပိုပိုၿပီးတုိးလာပါတယ္။  ဒါေတြဟာ 
ဘဝပါလုိ႔ စိတ္မေကာင္းစြာပဲဆုိရေတာ့မွာေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ ဝမ္း 
နည္းသူေတြနဲ႔ အတူပူေဆြးငိုေၾကြးေနတဲ့ ခမည္းေတာ္ 
ဘုရားရွင္ ရွိတယ္။ မ်က္ရည္ပင္လယ္ေဝေနၾကရတဲ့ သား 
သမီးေတြရဲ႕ ေဝဒနာေတြကို အဖဘုရားက ကုစားေပး ေနပါ 
တယ္။ မ်က္ရည္သုတ္ေပးတဲ့ဘုရား၊ ႏွစ္သိမ့္အားျဖည့္ ေပး 
တဲ့ ဘုရားက တုိ႔နဲ႔အတူရွိေနပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ျပီးဆံုး 

သီကိုရွင္း



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု
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သြားမယ့္ ေဝဒနာေတြအတြက္ ခြန္အားေပး လက္ကမ္းကူ 
ရင္း ေနာင္ဘဝအတြက္ ျပင္ဆင္ေမွ်ာ္လင့္ ေပးေနပါတယ္။ 

 ဝမ္းနည္းပပူငမ္ူေတြၾကားမွာ ငိုေၾကြးေနတဲဘ့ဝေတြ 
ကို ဘုရားရွင္အလိုမရွိပါဘူး။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔အတြက္ပဲ လူေတြကို 
သူဖန္ဆင္းထားခဲ့တာေလ။ အျပစ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့တဲ့ ေပ်ာ္ 
ရႊင္ျခင္း အစစ္မွန္ကိုရရွိဖုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းကို အသစ္တဖန္ 
စီမံကိန္း ဆဲြခဲ့ပါတယ္။ ေလာကမွာေပ်ာ္ ေအာင္ ေနတတ္တဲ့ 

သူေတြရွိသလုိ၊  ဒုကၡေတြၾကားမွာ မေပ်ာ္ႏုိင္တဲ့သူေတြလည္း 
တစ္ပံုၾကီး။ ဒုကၡေဝဒနာေတြၾကံဳ ရတဲ့အခါ ဘဝဟာ အ 
ဓိပၸါယ္မရွိပါဘူးလုိ႔ ညည္းတြားၾကတဲ့ သူေတြလည္း အမ်ား 
ၾကီး။ ဒါေပမဲ့ တုိ႔ခရစ္ယာန္ေတြကေတာ့ အဲ့ဒီလိုအေတြး 
ေခ်ာ္လုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။  အဆုိးထဲမွ အေကာင္းကို ျမင္ေအာင္ 
ၾကည့္တတ္ရမယ္။ ရြက္ဝါေတြၾကားထဲက ေနဖူး သစ္စ 
အညႊန္႔ေလးေတြကို ရွာေဖြျမင္တတ္ရပါမယ္။ ျပသနာ ေတြ 

ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား၊ မေကာင္းမူဒုစရုိက္ဆုိတာ တစ္ေန႔ 
ေတာ့ က်ရႈံးရမွာပါပဲ။  ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေပြ႕ဖက္ေစာင့္ႀကိဳမႈက 
သာ အဆံုးမွာတည္ရွိေနပါတယ္။ ဘုရားရွင္ အသစ္ ဖန္တီး 
ယူမယ့္အခ်ိန္မွာ ဝမ္းနည္းစြာၾကဲပက္ခဲ့သမွ်ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရိတ္ 
သိမ္းယူရပါလိမ့္မယ္။  အဲ့ဒီတစ္ေန႔မွာ တို႔အားလံုး အေသခ်ာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ရမွာပါ။

( ၂၃၊ ၾသဂုတ္ ၊ ၂၀၁၇)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္၏ ကိုလံဘီယာ ခရီးစဥ္
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္သည္ 
စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ 
ခိုင္မာစြာ အျမတ္တြယ္ၿပီး ရွင္သန္ႀကီးထြားေနသည့္ လက္ 
တင္အေမရိကားတိုက္၏ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ျဖစ္သည့္ ကိုလံဘီယာ 
သို႔ သိုးထိန္းခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

 ထိုခရီးစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကိုယ္ 
တိုင္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စု႐ံုး ေရာက္ရွိ 
လာေသာ လူထုအား ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႔ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ ေပါလူးႏွင့္ ဒုတိယေျမာက္ 
ေယာဟန္ေပါလူး တို႔၏ ေျခရာ အတိုင္း မၾကခင္က ကိုလံ 
ဘီယာ ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ သိုးထိန္းခရီးစဥ္ 
သည္ ရာစုႏွစ္ဝက္ၾကာ ျဖစ္ပြါးေနခဲ့ေသာ ပဠိပကၡမ်ားႏွင့္ ကြဲ 
ျပားျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ကာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားကို အားေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ "ပထမ ေျခ 
လွမ္းကို လွမ္းၾကပါစို႔" ဟူသည့္ ခရီးစဥ္၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ 
လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အား နက္႐ိႈင္းစြာတြယ္ေနၿပီးေသာ ခရစ္ 
ယာန္အျမစ္အတြင္း ဝိညာဥ္ေရးၾကြယ္ဝမႈမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ 
ကုသျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

 ဘိုဂိုတာၿမိဳ႕တြင္ ကၽြႏ္ုပ္အား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ 
ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ျဖစ္ေသာ 
လူငယ္ေလးမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဗီလာဗီဆန္ဆီယို ၿမိဳ႕ 
တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဓမၼအာဇာနည္ ႏွစ္ပါးအား သူေတာ္ျမတ္ 
အျဖစ္ တင္ေျမာက္ျခင္းအခမ္းအနားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရး အခမ္းအနားတို႔သည္ အလြန္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါ 
သည္။ မက္ဒယ္လင္း ၿမိဳ႕တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ 
တပည့္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းကို အသားေပးခဲ့ 
သည္။ ထိုေဒသတြင္ ဟိုဂိုရပ္လူမ်ိဳးစုမွ လူငယ္မ်ားအား 
အထူးကူညီေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရဟန္း၊ သီလရွင္ အ 
သက္တာသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ခရစ္ေတာ္၏ ေခၚသံေနာက္ 
လိုက္ေသာ လူငယ္မ်ားစြာတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ 
ရပါသည္။ ကာတာဂင္နာတြင္ ရဟႏၲာ ပီတာ ကလာဗာ ႏွင့္ 
မာရီယား ဘြယ္တလာ တို႔၏ နမူနာ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ လူသား 
တို႔ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား အတြက္ ဧဝံေဂလိ တရားအတိုင္း 
ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ျပန္လည္ ခိုင္မာေစခဲ့ပါသည္။

 ကိုလံဘီယာအား ကူညီမႈိင္းမသူ ခ်ီကြင္ကြီးရာ မယ္ 
ေတာ္၏ ၾကားဝင္ ဆုေတာင္း ေပးျခင္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ 
သည္ ခ်စ္ျခင္း၌ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ အမွန္ 
တရားတို႔၏ လမ္းစဥ္၌ ဆက္လက္ ရွင္သန္တိုးတက္ႏိုင္ပါေစ။

(ဗာတီကန္ ေရဒီယို)

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ 
ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၄ နာရီတြင္ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
ရဟန္းမင္းႀကီးအား ႀကိဳဆို ႏႈတ္ဆက္သူမ်ားမွာ ကေလးသူ 
ငယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားမွာ မသန္စြမး္ မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ႀကိဳဆိုသူမ်ား အထဲတြင္ ကိုယ္လက္အဂၤါ မျပည့္စံု 
သည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ 

ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္၏ 
အနိဌါန္႐ံုမ်ား၏ တစိတ္ တပိုင္းကို ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သူ၏ ၅ ရက္တာ ခရီးစဥ္ 
အတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီး ၄ ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္း 
အနား အမ်ိဳးအမ်ိဳး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ 
ဘာသာဝင္မ်ား သိန္းခ်ီ ပါဝင္တက္ေရာက္ ၾကသည္။ 
လူဦးေရ အမ်ားဆံုး မစၦားပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအနားမွာ 
မက္ဒလင္းၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ (၁၂၉၆၀၀၀၀) တစ္ 
သန္း သုံးသိန္းနီးပါး ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိခရီးစဥ္ အတြင္း၌ပင္ 
လက္တင္အေမရိက တိုက္ရွိ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ ဆံုခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အဓိက သတင္းစကားမွာ ျပန္ 
လည္ေက်ေအး သင့္ျမတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုလံဘီယာ 
ႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းစစ္၏ဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ 

ၾကာခံခဲ့ရသည္။ ထိုျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ အား 
ထုတ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင့္အတြက္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ သမၼတ 
ဟြန္ မာႏ်ဴအဲ စန္းေတာ့စ္ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ႏိုဗယ္လ္ဆု ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ခါးသီးစြာ ခံ 
စားခဲ့ရေသာ သူမ်ားအတြက္ ရန္သူမ်ား အား ခြင့္လႊတ္ရန္ 
႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္အတြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆုေတာင္း က်င္းပျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။

 ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ဒုကၡဆင္းရဲ အ 
ေရာက္ဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိရာ ဤခရီးစဥ္တြင္လည္း 
မက္ဒလင္းၿမိဳ႕တြင္ အေယာက္ ၃၀၀ ေက်ာ္ေသာ မိဘမဲ့ 
ကေလးမ်ားရွိရာ ေဂဟာတြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ကေလး 
မ်ားမွာ စစ္ပြဲေၾကာင့္ မိဘမ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

 ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ရဟန္း၊ ကိုရင္ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီးက လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ စိတ္ 
ႏွလံုးသားမ်ား ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆုေတာင္း ေပးၾကရန္ 
ႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ ရဟန္းမ်ားအား မေကာင္းအားလံုး၏ အရင္း 
အျမစ္ျဖစ္ေသာ ေငြ ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို တပ္မက္ျခင္း မရွိ 
ရန္သတိေပးခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မေတာ္မတရား ျပဳ 
က်င့္ျခင္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္း၌ မည္သို႔မွ် အခြင့္ 
မျပဳႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

 ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီး၏ စိန္ေခၚသံမွာ "ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ကို 
တည္ေဆာက္ၾကရန္" ျဖစ္သည္။ ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံသားတို႔ 
၏ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နူးမႈမွာ အတိုင္းအဆမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အ 
ေၾကာင္းမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လက္တင္ အေမရိကတိုက္မွ 
ပထမဦးဆံုးေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္သလို သူအား လက္ခံ 
ႀကိဳဆိုရသည္မွာ အိမ္သားတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရသလို ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေက်နပ္စြာ ထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကည္။        (CBCM-OSC)

 Ref: Vatican Radio



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

5အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးတြင္တာဝန္ရွိ
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္သည္  
(၂၀၁၇ ခုႏွစ္) ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ တနဂၤေႏြ 
ေန႔က စိန္ပီတာရင္ျပင္တြင္ ဘာသာဝင္မ်ား 
နွင့္အတူ အန္ေဂ်လူးေမတၱာကို မရြတ္ဆုိမွီ   
အသင္းေတာ္အား ဆက္လက္တည္ 
ေဆာက္ရန္ ဘာသာဝင္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ 
ရြက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းနဳိးေဆာ္ခဲ့သည္။

 ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက “လူတို႔သည္  ငါ့ကိုအ 
ဘယ္သူဟုဆိုၾကသနည္းဟု ေမးရာတြင္ 
ပီတာက ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေသာ 
ဘုရား၏သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္” 
ဟု ဆုိခဲ့သျဖင့္ ခရစ္ေတာ္က “ေယာန၏ 
သား စီမုံ ဤအရာသည္ သင္၏အေသြး 
အသားအားျဖင့္မဟုတ္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ 
ရွိေသာ အဖခမည္းေတာ္ဘုရားအားျဖင့္ေဖာ္ 
ျပျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ေပတရူးျဖစ္၏၊ 
ဤေက်ာက္ေပၚမွာ ငါ၏ အသင္းေတာ္ကို 
ငါသည္ တည္ေဆာက္မည္။ ထိုအသင္း 
ေတာ္ကို ငရဲတံခါးတို႔သည္ မေအာင္ႏိုင္ရာ 

ထိုတံခါး၏ ေသာ့ကိုလည္း သင့္အားငါေပး 
မည္။ ေလာကတြင္ သင္ခ်ည္ေႏွာင္ေသာ 
အရာဟူသမွ်သည္ ေကာင္းကင္၌ ခ်ည္ 
ေႏွာင္လွ်က္ရွိမည္။ေလာက၌ သင္ေျဖလြတ္ 
သမွ်သည္လည္း ေကာင္းကင္၌ ေျဖလြတ္ 
လွ်က္ရွိမည္ ” ဟု မိန္႔ဆုိခဲ့ၿပီး အသင္းေတာ္ 
အားခုိင္မာေသာ အုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ 
ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္သည္ ထုိအသင္း 
ေတာ္ကုိ ယေန႔ေခတ္တြင္ လည္းဆက္လက္ 
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္ဟု ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 “ယေန႔ေခတ္မွာလည္း ခရစ္ေတာ္ 
ဟာသူ႔ရဲ့အသင္းေတာ္ အေျခခံအေဆာက္ 
အဦးႀကီးမွာ အက္ကြဲရာေတြျဖစ္ေပၚလာမွာ 
မလုိလားပါဘူး။ဒါ႔ေၾကာင့္ စိန္ဖရန္စစ္အစီစီ 
ေခတ္အခါကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္မြန္းမံျပင္ဆင္ 
ျခင္းမ်ား အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိ 
အပ္ပါတယ္” ဟု ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူ 
ျမတ္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ေသးငယ္ေသာ ေက်ာက္ပြင့္ေလး 
တစ္ခုသည္ေျခဖဝါးေအာက္တြင္ ေရာက္ 
လွ်င္ မသက္မသာခံစားရေသာ္လည္း လွပ 
ေသာ အေဆာက္အဦးတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 
လိုအပ္ေသာအခါ အင္မတန္အလြန္အက်ံဳး 

ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ  သက္ေသခံမ်ားျဖစ္ၾကရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတိုက္တြန္း
 အာဖရိကအေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ အလယ္ 
ပိုင္းရွိ သူေတာ္စင္ သီလရွင္မ်ားအသင္း 
အဖြဲ႕(ACWECA) သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ 
ရက္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္ထံမွ 
သတင္းစကားတစ္ခုလက္ခံရရိွခဲ့ေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ 

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ 
ေပးပုိ႔ေသာ သတင္းစကားတြင္  ေခၚေတာ္ 
မူျခင္း အသက္တာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾက 
ေသာ သူေတာ္စင္အသက္တာတြင္ အ ခ်င္း 
ခ်င္းရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ကို 
ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈ 

အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အသင္းေတာ္ကို ပိုမို 
ထိေရာက္စြာ သက္ေသခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ 
ဟု မိန္႔မွာခဲ့ၿပီး မရွိဆင္းရဲသားမ်ား၊ ဖ်ားနာ 
သူမ်ားႏွင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနသူမ်ားတို႔အား 
အစဥ္အျမဲ လက္ကမ္းႀကိဳ ေဖးမေပးရန္၊ 
ေထြးေပြ႔ေပးရန္ သီလရွင္မ်ားအသင္းအဖြဲ႕ 
အား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 

 သီလရွင္မ်ားအသင္းအဖြဲ႕ (ACW 
ECA)၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ စစၥတာရ္ ပရိ 
စကာ မာတန္ဂါ (D.O.R) အမည္ျဖင့္ေရး 
သားေပးပုိ႔ေသာ ထုိသတင္းစကားတြင္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက (ACWECA) အဖြဲ႔၏ (၁၇) 

ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္ စုရံုးေနၾက 
ေသာ အသင္းဝင္အားလံုးအား  အထူး 
ေမတၱာပို႔သ ဆုေတာင္းေပးပါေၾကာင္း၊ ယခု 
ကဲ့သုိ႔စုရုံးေတြ႕ဆုံၾကျခင္းျဖင့္ သူေတာ္စင္ 
အသက္တာလမ္းခရီး၏  ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္
အားျဖင့္လွပသစ္လႊင္ျခင္း၊ ထုိအသက္တာ 
မွတစ္ဆင့္ အသစ္ေသာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ား၊ တီတြင္ဆန္းသစ္မႈစြမ္းရည္မ်ား၊ ပံုစံအ 
မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လွပေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ယေန႔ကမၻာႀကီးအတြက္ ပိုမိုအဓိပၸါယ္ျပည့္ဝ 
ေသာ ဖြင့္ဆိုခ်က္စကားလံုးမ်ား ထြက္ေပၚ 
လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆံု
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္သည္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဥပေဒ 
ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ (ICLN)  အား ၾသဂုတ္လ 
(၂၇) ရက္၌္ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။  
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအား 
ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ဥပေဒပညာရွင္တို႔၏ 
နယ္ပယ္သည္ အေတာ္အသင့္ က်ယ္ျပန္႔ 
ေၾကာင္း၊ အမိအသင္းေတာ္သည္ယေန႔လူမႈ 
ေရးေလာကႏွင့္ ကမၻာအတြက္ အဓိက 
အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ကက္သ 
လစ္ဥပေဒ ပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ 
တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သက္ေသထြက္ 
ဆိုခ်က္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္၏ သြန္သင္
မႈေအာက္တြင္ရွိေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔မွ 
သာလွ်င္ ပိုမိုလူသားဆန္ေသာ၊ တရား မွ် 
တေသာ လူမႈအသိိုင္းအဝိုင္းကို တည္ 
ေထာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း”  မိန္႔ၾကားခဲ့ 
သည္။

 ဆက္လက္၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က မိန္႔ၾကားရာတြင္ သင္တို႔ထုတ္ျပန္ေၾက 
ျငာေသာ၊ အသံုးျပဳေသာ ဥေပေဒမ်ားသည္
ကြဲျပားေသာႏိုင္ငံေရး အသီးသီးအၾကား တံ 
တားမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အကာအကြယ္မဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ 
ေနေသာ သူမ်ားအတြက္ကိုပင္ အထူးဂရု 
စုိက္ ကူညီေပးရန္မွာ မိမိတာဝန္ဟုယူဆကာ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူး 
သျဖင့္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၊ အိုးအိမ္ႏွင့္ေဒသ 
မ်ားကို စြန္႕လွ်က္ ခက္ခက္ခဲခဲေနထိုင္စား 
ေသာက္ရေသာ သူတို႔အတြက္ အထူးစဥ္း 
စား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွာ 
ၾကားခဲ့သည္။  

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မိန္႔မွာခ်က္ 
မ်ားကုိဥပေဒပညာရွင္ Rep.Alex Mooney 
(R-WV) က ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကမၻာအစိတ္ 
အပိုင္း အသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္ ေစလြတ္ခံရ 

ေသာ  အျခားကက္သလစ္ ဥပေဒပညာရွင္ 
မ်ားနွင့္ သိကၽြမ္းခြင့္ရသည့္အျပင္ ယံုၾကည္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ၊ေန႔စဥ္ေတြ႔ 
ၾကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ားအား အခ်င္းခ်င္း 
ဖလွယ္၍ တစ္ဦးကုိတစ္ဦးေဖးမနိုင္ရန္နွင့္ 
မည္သို႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
အေၾကာင္း စသည့္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို 
အတူ တကြ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရခဲ့သည္အတြက္  
(ICLN) ေတြ႔ဆံုမႈသည္ စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ 
အတိျဖင့္ ေက်နပ္အားရေသာ အေတြ႔ 
အၾကံဳသစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ 
ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

 (ICLN) ဟုေခၚေသာ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား 
အဖြဲ႕ကို ဗီယက္နမ္မွ ကာဒီနယ္ Christoph 
Schönborn ႏွင့္ ၿဗိတိန္ လြတ္ေတာ္အမတ္ 
Lord David Alton  က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 

 (ACWECA) အဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္သူ အားလံုးတို႔အား မယ္ေတာ္ 
သခင္မ၏ ကူညီေဆာင္မေသာ လက္ေတာ္ 
တြင္ အပ္နွံကာ၊ တမန္ေတာ္ ဆိုင္ရာ 
ေကာင္းႀကီးေတာ္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖ 
ရန္စစ္က ေပးခဲ့သည္။ အေရွ႕ႏွင့္ အ လယ္ 
ပိုင္းအဖရိက သူေတာ္စင္မ်ား အသင္းအဖြဲ႔ 
(ACWECA) အဖြဲ႔ ႀကီး၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ 
ေတြ႔ဆံုပြဲႀကီးကို ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ 
စတင္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ 
အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ထိုသို႔ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား အတူ 
တကြ ေတြ႔ဆံုျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳး 
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ရန္ 
ႏွင့္ မိမိတို႔၏ အလုပ္ခြင္ ထဲတြင္ ယံုၾကည္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေသခံျခင္းမ်ားကို ပိုမို 
ျမင့္တင္ရန္ အတြက္ အေတြး အေခၚမ်ားကို 
ဖလွယ္ၾကရန္၊ အမ်ားေကာင္း က်ိဳးအတြက္ 
ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။ 

(ဗာတီကန္ ေရဒီယို)

ဝင္ေၾကာင္း “အသုံးမဝင္တဲ့ ဘယ္ေက်ာက္ 
တုံးကေလးရယ္လုိ႔ မရွိဘူး” ဟု အရာအား 
လုံးသည္ သူေနရာႏွင့္သူ အသံုးဝင္ေၾကာင္း 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

   ( ဗာတီကန္) 

စိတ္ပုတီး စိတ္ျခင္းျဖင့္ 
မယ္ေတာ္အား
ဂုဏ္ျပဳၾကပါစို႔



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 
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ေငြေၾကးအား ကိုးကြယ္ျခင္းကို သတိႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ကာဒီနယ္က မိန္႔ၾကား

 သူေတာ္စင္မ်ားအသင္းအဖြဲ ႔ဆိုင္
ရာအႀကီးအကဲအျဖစ္ ဗာတီကန္မွ ခန္႔အပ္ 
ထားေသာ ကာဒီနယ္ Braz de Aviz က 
ဘုရားသခင္၏ေနာက္လုိက္အျဖစ္ သူေတာ္ 
စင္ဘဝကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ား သည္ ေငြ 
ေၾကး၌ တပ္မက္ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ သတိ 
ထား ဆင္ျခင္ၾကရန္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ 
တနလၤာေန႔က အာဖရိကရွိ Tanzania ျမိဳ႕ 
Dar-es-Salaam တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၇) 
ႀကိမ္ေျမာက္ အာဖရိကန္သီလရွင္မ်ား ေတြ႕ 
ဆုံပြဲ အဖြင့္မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ေဟာ 
ၾကားရာတြင္ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

 မစၧားတရားေတာ္တြင္ ကာဒီနယ္ 

က ေငြေၾကး၊ အရာဝတၱဳတို႔အား ဘုရားျပဳ 
ကိုးကြယ္မိျခင္းကို သတိႏွင့့္္ဆင္ျခင္ရန္  
ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကေသာ သီလရွင္မ်ား 
တို႔အား သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
“ယေန႔ေခတ္မွာ ေငြေၾကးဟာ အရာရာကို 
အမိန္႔ေပးအုပ္စုိးနုိင္တယ္။ ေငြေၾကးဟာ 
ၾသဇာအာဏာကုိ ဖန္တီးနုိင္တယ္။ေငြေၾကး 
ဟာ ေသျခင္းတရား၊ ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ျခင္းနွင့္ 
လက္နက္တန္ဆာမ်ားကုိလည္း ဖန္တီးနိုင္ 
တယ္။ ညီအစ္ကို ေမာင္နွမတုိ႔ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ဟာ 
ဘုရားသခင္ကုိသာ အေစခံလုိတယ္။ ေငြ 
ေၾကးကုိ ဘုရားသခင္၌ အေစခံျခင္းအတြက္ 
သာ အသုံးျပဳရမယ္” ဟု ကာဒီနယ္ႀကီးက 

ေခၚေတာ္မူျခင္းအသက္တာကုိ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းလွ်က္ရွိသည့္ သီလရွင္မ်ားအား မိန္႔ 
ၾကားသတိေပးခဲ့သည္။

 သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႔ေသာ သူေတာ္စင္ 
ဘဝအျဖစ္ ဆက္ကပ္သူမ်ားသည္ ဘုရား 
သခင္ထက္ ဘဏ္အေကာင့္ကုိသာ အစား 
ထုိး၍ ပုိမုိယုံၾကည္ေနေၾကာင္း ကာဒီနယ္က 
သတိေပးခဲ့ၿပီး ထုိအမွန္တကယ္ျဖစ္ေန 
ေသာအရာမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔၏အေတြး 
အေခၚမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အခ်ိန္မီ 
ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီး 
ေမွာင္းထိုးျပခဲ့သည္။ 

 ဆက္ကပ္သူေတာ္စင္ အမ်ိဳးသမီး 

အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔

 စိန္ပီတာရင္ျပင္တြင္ သန္းခ်ီေသာ 
လူထုပရိတ္သတ္ႀကီးဝန္းရံလွ်က္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက အန္ေဂ်လူးေမတၱာမဆုိမွီ  ႏိုင္ငံ 
အရပ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ား၏ သားေကာင္မ်ားအတြက္ လူမဆန္ 
ေသာ ညွဥ္းပမ္းႏွိမ့္စက္ျခင္းမ်ားမွ လြတ္ 
ေျမာက္ႏိုင္ေစရန္ ကူညီဆုေတာင္းေပးရန္ 
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

  “ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္  
ဒုကၡႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိမ့္စက္ခံရျခင္း ခံရေသာ 
သူတို႔ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် နာက်င္ခံစားလွ်က္ 
ထိုသူတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားအေပၚ ဘုရား 
သခင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ သနားၾကင္နာ 
ျခင္းေက်းဇူးေတာ္မ်ား သြန္းေလာင္းေပးရန္၊  
ဘုရားသခင္သည္ လူမဆန္ေသာ အၾကမ္း 
ဖက္ခံေနရေသာသူမ်ားအား လြတ္ေျမာက္ 
ျခင္း ေက်းဇူးကိုေပးပါမည့္အေၾကာင္း  ဆု 
ေတာင္းေပးၾကပါစို႔။” ဟုဆိုကာ ထိုေနရာ 
တြင္ရွိေနၾကေသာ ဘုရားဖူးမ်ား အားလံုးကို 
ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေမတၱာတစ္ႀကိမ္ရြတ္
ဆိုရန္ ဖိတ္ေခၚ၍ အတူတကြဆုေတာင္းခဲ့ 
ၾကသည္။ 

 ဘာစီလိုနာ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးက တြစ္တာ (Twitter) ေပၚ 

တြင္ “ကၽြႏု္ပ္သည္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ 
ခံရျခင္း၏ သားေကာင္ျဖစ္ေနေသာ သူတို႔ 
အတြက္ အထူး ဆုေတာင္းေပးပါသည္။ 
အေၾကာင္းမဲ့ အၾကမ္းဖက္ တိုုက္ခိုက္သူ 
အတြက္ ဤကမၻာထဲတြင္ ေနစရာအခန္းမ်ား 
ေပ်ာက္္ဆံုးသြားပါေစ” ဟုေရးသားခဲ့သည္။ 
“ဘုရားသခင္သည္ မိမိထံသို႔ အကူအညီ 
လို၍ ေရာက္လာေသာသူ မည္သူကိုမဆို 
ကူညီရန္ ေလာကသို႔ၾကြလာျခင္းျဖစ္သည္” 
ဟု အန္ေဂ်းလူးေမတၱာဆုိစဥ္ မိန္႔ၾကားခဲ့ 
သည္။ 

 ဘုရားသခင္၏ တည္ရွိျခင္းကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ထင္ရွားစြာ အျမဲသိျမင္ခံ 
စားႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရား 
သခင္သည္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔နွင့္အတူရွိၿပီး မည္ 
သည့္အခါမွ ပစ္ခြာသြားလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အျမဲလုိက္ 
ေလ်ာျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ 
ခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဘုရား 
သခင္က မိမိတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း အင္အားကုိ 
စမ္းသပ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက မိန္႔ဆုိ 
သည္။ ဘုရားသခင္ထံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ေတာင္းခံရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကာနန္ 
အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ “အိုအခင္ ကၽြႏု္ပ္အားကူ 

ေတာ္မူပါ“ ဟုအဆက္မျပတ္ ေတာင္းခံၾက 
ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
ထပ္ေလာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ေနာက္္ဆံုးအေနျဖင့္ ပုပ္ရဟန္း 
မင္းႀကီးက မိမိတို႕၏ ယံုၾကည္ျခင္းခြန္အား
ခိုင္ျမဲတိုးတက္ရန္အတြက္ လမ္းမွားဘက္
သို႔ေရာက္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ၄င္းထံျပန္ 
လွည့္လာရန္ အျမဲလက္ကမ္းႀကိဳေနတတ္ 

ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္အေပၚ အၾကြင္းမဲ့ 
ယံုၾကည္ အပ္ႏွံရန္ ဘာသာဝင္မ်ားအား 
အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ 

( Rome reporter) 

မ်ားတို႔သည္ နားေထာင္တတ္ေသာႏွလံုး 
သားႏွင့္သူတပါးတို႔အားျပန္ လည္သင္ၾကား 
ပို႔ခ်ျခငး္မျပဳမွီ သင္ယူေလ့လာတတ္ေသာ 
စိတ္ထားတို႔ေမြးျမဴၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ 
ႏွလံုးသားထဲမွ ျဖစ္တည္ေသာအရာမ်ားကုိ 
အေျခခံကာ လူတို႔ကို ဆက္စပ္လမ္းျပေပး 
ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာဒီနယ္က မွာၾကားခဲ့ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆက္ကပ္ သူေတာ္စင္မ်ား 
သည္ အရာအားလံုးကို ဘုရားသခင္ထံမွ 
အခမဲ့ရရွိခဲ့ၾကသည္ျဖစ္၍ ထိုႀကီးျမတ္ေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ 
တတ္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္သည္ 
လူသားတို႔ကို ခ်စ္ျခင္းအားႀကီးလွသျဖင့္ 
မိမိ၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို 
ပူေဇာ္ရာအျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့သျဖင့္ ထိုခ်စ္ျခင္း 
အတြက္ သူေတာ္စင္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ 
၏အလိုေတာ္အတုိင္းနာခံအသက္ရွင္ျဖည့္
စြက္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်စ္တုန္႔ျပန္ၾကရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဘုရားသခင္၏ေနာက္ 
လုိက္ေတာ္ သီလွရွင္မ်ားအားမိန္႔ၾကားေတာ္ 
မူခဲ့သည္။

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲသုိ႔ 
တက္ေရာက္လာၾကေသာ သူေတာ္စင္တို႔္ 
ကုိ က်ရာေနရာတြင္ အကူအညီလုိအပ္ေန 
သူမ်ားအား တတ္နိုင္သေလာက္ ကူညီေဖး 
မရန္ ကာဒီနယ္ႀကီးက မိန္႔မွာခဲ့သည္။ 

ဗာတီကန္ ေရဒီယို



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

7အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလွည့္ေပးပါ
 စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔အား 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အျဖစ္ 
ကမၻာတဝွမ္းတြင္ က်င္းပၾကသည္။ ယခုႏွစ္ 
တြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္သူမ်ားအား စာနာ ေထာက္ပံ့ၾကရန္ 
ေဆာ္ေအာ္ထားသည္။

 လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံတြင္ စစ္ေျပး 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူ 
မ်ားအားေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ အိႏၵိယ ႏိုင္ 
ငံသား ေယဇူးအသင္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
စက္ဒရစ္ ပရာကတ္ရွ္ ယခုႏွစ္အတြက္ သူ 
တို႔၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ "ၿငိမ္း 
ခ်မ္း ေရးအတြက္ အတူတြဲလွ်က္" - အားလံုး 
အတြက္ ေလးစားျခင္း၊ လံုၿခံဳျခင္း ႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာ - ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္မွာ အ 
ေၾကာင္း အမ်ိဳးအမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ေနရပ္ 
ကို စြန္႔ခြါသြားၾကရေသာသူ အားလံုးတို႔ 
အတြက္ ေလးစားျခင္း၊ လံုၿခံဳျခင္း ႏွင့္ လူ 
တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိေစရမည္ဟု ရည္ 
ရြယ္ေၾကာင္း ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ကမၻာ့ ကုလသမဂၢဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ 
ငံအားလံုးရွိ အစိုးရအဖြဲ႔၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး  ပါဝင္ 
လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ကို ရည္ညႊန္း 
သည္ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

 ဤေန႔ရက္ကို က်င္းပျခင္း အား 
ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးစီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 

သတိရေစသလို ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားအားလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ ၾကရမည္ကို သတိ ေပးရာ 
ေရာက္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာျပခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္ 
ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အတြက္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ 
အစဥ္တိုက္တြန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဖါသာရ္ 

ပရာကတ္ရွ္က ဆက္လက္ေျပာျပခဲ့သည္။

 ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အေနနွင့္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လို စိတ္မ်ား 
ထြန္းကားလာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ အတြင္း၌ 
လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း ၾကား 
တြင္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိေစရန္ 
ဤ ေန႔ကို သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

(ဗာတီကန္ ေရဒီယို)

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လက္အတြင္း ၁၈ လ ေနခဲ့ရသူ ဖါသာရ္ ေတာမ္ လြတ္ေျမာက္

 အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသား ဆေလးရွင္း 
အသင္းဂိုဏ္းဝင္ ဖါသာရ္ ေတာမ္ (Fr. Tom 
Uzhunnalil) အား ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ မတ္လ၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက 
ဖမ္းစီးသြားခဲ့သည္။ ေသနတ္သမား မ်ား 
သည္ စစၥတာေလးပါး၊ မိန္းကေလး ႏွစ္ဦး 
ႏွင့္ လူအို႐ံုရွိ သက္ႀကီး ေျခာက္ေယာက္ 
ႏွင့္ လုံၿခံဳေရး တာဝန္ခံ တစ္ဦး တို႔ ကို သတ္ 
ခဲ့ၾကၿပီး ဖါသာရ္ ေတာမ္အား ျပန္ေပးဆြဲ 
သြားခဲ့သည္။

 အိုမန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ 
စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ 
လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး အီတလီႏိုင္ငံ ေရာမ 
ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ခ်ိနဲ႔ေနေသာ ခႏၶာ 
ကိုယ္အား ကုသရန္ ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား 
ျပန္လည္ ျဖည့္ တင္းႏိုင္ရန္ ဗာတီကန္ရွိ 
ဆေလးရွင္း ေက်ာင္းတြင္ အနားယူေစျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 သူ႔အေနႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အ 
တူ အေသခံရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ဘုရား 
သခင္က သူ႔အား ဆက္လက္ ရွင္သန္ေစ 
လိုသည္ ဟု မွတ္ယူခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ 
သမားမ်ားက သူ႔အား သတ္ပစ္လိမ့္မည္ ဟု 
မထင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ႔အား ေကာင္းမြန္စြာ 
ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ 
ေဆးဝါးမ်ားပင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဝမွ်ခဲ့သည္။

 မစၧားပူေဇာ္ရန္၊ ပရိတ္ေမတၱာ ဆို 
ရန္ စာအုပ္မ်ားမရွိေသာ္လည္း အလြတ္ ရ 
ေနေသာ အပိုဒ္မ်ားကို စိတ္ထဲတြင္ အစဥ္ 
ရြတ္ဆိုေနခဲ့သည္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ မယ္ 
ေတာ္၏ မိခင္ သဖြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို 
လည္း ေန႔စဥ္ခံစားခဲ့ရပါလိမ့္မည္ဟု အ 
သင္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္ အႀကီးအကဲ ဖါသာရ္ အန္ဟဲ 
က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး သူဆြဲထားေသာ ခ႐ူစူး 
တိုင္အား ဖါသာေတာမ္ အား ဆြဲေပးခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သတင္းသံုးရာ ဆန္တာ 
မာသာရ္ အေဆာင္တြင္ သူ႕အား လက္ခံ 
ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ဖါသာရ္ ေတာမ္သည္ ရ 
ဟန္း မင္းႀကီးအား ေတြ႕သည္ႏွင့္ အ႐ိုအ 
ေသေပးသည့္အေနႏွင့္ ဒူးေထာက္ကာ ေျခ 
ဖဝါးကို နမ္းခဲ့ရာ ရဟန္းမင္းႀကီး အလ်င္ 
အျမန္ဆြဲထူကာ ဖါသာရ္ ေတာမ္၏ လက္ကို 
ျပန္လည္ နမ္းခဲ့သည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ 
ေတြ႕ရေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား အရ ရဟန္းမင္းႀကီး 
သည္ ဖါသာရ္ ေတာမ္ အား ေကာင္း ႀကီး 
ေပးေနပံုမ်ား ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ ေနပံုမ်ား 
ကို ေတြ႕ရသည္။

 သက္ေတာ္ ၅၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ 
သာသနာျပဳ ရဟန္းတစ္ပါး၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ 
ဇြဲသတၱိကို ဖါသာရ္ ေတာမ္၌ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ 
သည္။ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ 
ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကို ခ်ိနဲ႔ခဲ့ရေသာ္ 
လည္း သူ၏ ဝိညာဥ္ေရး ခိုင္မာမႈ၊ စိတ္ဓါတ္ 
ျပင္းထန္မႈတို႔ကို သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ 
လုပ္စဥ္က သတင္းသမားမ်ားက မွတ္ခ်က္ 
ျပဳခဲ့သည္။ "အလြန္တည္ၿငိမ္သူ၊ အမုန္းမရွိ 
ဘဲ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာမက လူသားအား 
လံုး ႏွင့္ပါ ေက်ေအးမႈရွိသူ" တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္သည္။

Ref: infoans, Vatican Radio
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 တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံလုံး 
ဆုိင္ရာ ကက္သလစ္မီဒီယာ ညီလာခံႀကီး၏ 
ဒုတိယေန႔ျဖစ္ေသာ  ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ 
တြင္ မယ္ေတာ္သခင္မ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ ့ 
ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲေတာ္ေန႔ နံနက္ပရိတ္ 
ေမတၲာႏွင့္  စတင္ခဲ့ၾကသည္။

 ညီလာခံတြင္ ဆီဘူးလက္ေထာက္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Bp.Dennis Villarojo ကပုိ႕ 
ခ်ရာတြင္ "ကြၽန္ုပ္တုိ ့ရဲ႕ အသံေနအသံထား 
ေျပာဆုိပုံသည္ ယုံၾကည္မႈကုိ တုိးပြားေစသ 
လား သုိ႔မဟုတ္ သစၥာေဖာက္ေစသလားဆုိ 
တာ စဥ္းစားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ယုံၾကည္ 
မႈမရွိပဲ ဘယ္အရာမ်ွ နားလည္ႏိုိင္မွာမဟုတ္ 
ဘဲ အဓိပၸာယ္တစ္ခုကို ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ရွာႀကံၾက 
ရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ရန္ 
လုိအပ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အဓိပၸာယ္ 
မရွိတာေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။ သတင္းေတြက 
ဒီေန႔ေခတ္မွာ ေဖာျခင္းေသာျခင္း တစ္ဟုန္ 
ထုိး ပြားလာေနျခင္းေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ျပည့္လ်ွံ ပိသိပ္ 
ေနပါတယ္။  သုိ႔ေသာ္ မီဒီယာကေပးတဲ့ 
သတင္း အခ်က္အလက္ကုိ ေသခ်ာေဝဖန္ 
သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ကုိယ္ကုိယ္ 
ထိန္းေၾကာင္းႏုိင္ၾကၿပီး ဒုကၡအခက္အခဲ 
ေတြဟာ ရုပ္ဆုိး အက်ဥ္းတန္တယ္လုိ႔ 
ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ခံစားၾကရတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ရႈေထာင့္က ၾကည့္ရင္ 
ေတာ့ ဒါဟာ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းစပါပဲ။ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သတင္ေကာင္းဟာအား 
လုံးကုိ အတူပူးေပါင္းလာေစတဲ့အခ်ဳပ္ျဖစ္ပါ 
တယ္။ မီဒီယာက သုံးတတ္တဲ့ အပုိစကား 
ေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈဟာစံအျဖစ္ထားတဲ့ ကုိယ္ 
က်င့္တရားကုိ အရည္ေပ်ာ္ေစတဲ့ နည္းလမ္း 
ေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ အခ်ိန္အခါ 
မွာ အသင္းေတာ္ႀကီးက သူမရဲ႕ သတင္း 
စကားကုိ ဘယ္လုိ ေဝငွေပးႏုိင္မလဲ " ဟု 
ဆီဘူး လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး Bp.
Dennis Vilarojo က ႁမြက္ၾကားခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီးက ဆက္လက္မိန္႔ 
ၾကားရာတြင္ ဇာတ္ေၾကာင္းပုံျပင္ေျပာျခင္း 
အားျဖင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘုန္းတန္ 
ခုိးအေၾကာင္းကုိ ေဝငွႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဇာတ္ 
ေၾကာင္းပုံျပင္ ေျပာဆိုရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ား 
စြာထဲမွ ယခုညီလာခံႀကီးတြင္ ပါဝင္တက္ 
ေရာက္သူမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားခြဲ၍ 
သင္ယူၾကရာတြင္ သင္ၾကားႏုိင္ၾကဖုိ႔ ေမ်ွာ္ 
လင့္ပါေၾကာင္း သင္တန္းခြဲေဝသင္ယူခဲ့ၾက 
ျခင္းမ်ားတြင္ MUSIC သီခ်င္းေရး ၿပိဳင္ပြဲမ်ား 
သာသနာအတြင္း ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းမ်ား 
၊ဝိညာဥ္ေရး နႈိးေဆာ္မႈအတြက္ ကဗ်ာေရး 
သားျခင္းမ်ားသည္ အသင္းေတာ္ႀကီးအ 
တြက္သတင္းေကာင္းကုိ ေဝငွႏုိင္ၿပီးလူငယ္ 
မ်ားထံ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္ 
ရန္သည္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ 
ဖိလစ္ပုိင္လူမ်ိဳး ၇၀ ရာခုိင္နႈန္းသည္ ၄၅ 
နွစ္ေအာက္ ျဖစ္ၿပီး ၇၀ ရာခုိင္းနႈန္း၏ 
ထက္ဝက္မွာ အသက္ ၃၀ ေအာက္ ျဖစ္ေန 
ၾကျခင္းေၾကာင့္၊ ဖိလစ္ပုိင္လူမ်ိဳး အမ်ားစု 
သည္  လူငယ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း 

ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားသည္။

  ေနာက္ထပ္ သင္ခန္းစာ တစ္ခုအျဖစ္ 
Theater Art ေခါင္းစဥ္နွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
က ဆက္လက္ပုိ႔ခ်ရာတြင္ စင္တင္ျပဇာတ္ 
မ်ားအားျဖင့္  သတင္းေကာင္း ျဖန္႔ေဝႏုိင္ 
ေၾကာင္း၊ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ စင္တင္ျပဇာတ္ကုိ မည္ကဲ့သုိ ့ 
စီစဥ္ရမည္ကုိ လက္ေတြ႕ သင္ယူခဲ့ၾကၿပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ထဲမွ   အေကာင္းဆုံး 
ျပဇာတ္မ်ားMarcelo Fernan Center တြင္ 
ညပုိင္း  ျပသခဲ့သည့္ ဇာတ္လမ္းတြဲဇာတ္ 
ေၾကာင္းအားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ကာ  သတင္း 
စကားမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေနာက္ဆုံး စတုထၲ 
တန္းခြဲသင္တန္းမွာ Radio Drama ျဖစ္ၿပီး၊ 
ပုိ႔ခ်သူ ၃ ဦးမွ Radio ဇာတ္လမ္းမ်ား မည္ကဲ့ 
သို႔ ထုတ္လႊင့္ပုံကုိ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ 
ေဝငွခဲ့ၿပီး ဒုတိယေန႔၏ ေနညိဳခ်ိန္ကုိေတာ့ 
ညေနခင္း ပရိတ္ေမတၲာနွင့္အတူ မယ္ေတာ္ 
သခင္မ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ခံရ 
ျခင္းပြဲေတာ္ေန႔ မစၦားတရားေတာ္ႀကီးျဖင့္ 
ပုိမုိျပည့္ဝေစခဲ့ကာ ဆီဘူး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Bp.Palma က ဦးေဆာင္ က်င္းပ 

ေပးခဲ့ၿပီး၊ မယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးတင္သီခ်င္း 
ကဲ့သုိ႔၊ မယ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ ဘုရားရွင္၏ 
ေကာင္းျမတ္ျခင္းကုိ ေက်းဇူးတင္ၾကရမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားအၾကားမွာ 
မယ္ေတာ္လုိပဲ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္း သီဆုိတတ္ 
ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ေက်း 
ဇူးေတာ္ကုိ သိမွတ္ကာ ဘုရားအတြက္ျပန္ 
လည္ေပးဆပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔အားေပး 
တုိက္တြန္း နႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ 

  မစၦားတရားအၿပီးတြင္ ရသာစုံ 
ေသာ ညစာစားပြဲနွင့္အတူ လူငယ္မ်ား၏ 
ယုံၾကည္ျခင္းကုိ အက်ိဳးရွိရွိ  လက္ဆင့္ကမ္း 
ႏုိင္မည့္ ပညာေပး စင္တင္ဇာတ္လမ္းတြဲ 
မ်ားကို ၾကည့္ရႈ ခဲ့ၾကသည္။ ညီလာခံသုိ႔ 
တက္ေရာက္လာသူ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ 
၁၂၈ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ရႊန္လန္းခ်မ္းေျမ့စြာ အဆုံး 
သတ္နုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

   CBCP-ECSC NEWS 
 စစၥတာရ္လူစီယားသႏၲာေအာင္,SJA 
 အာဗီြေအျမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္ 

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ မီဒီယာ ညီလာခံက်င္းပ

ငလ်င္ဒဏ္သင့္သူမ်ားအား ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္ မကၠဆီကို ဆရာေတာ္ႀကီး ေတာင္းဆို
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ 
ရက္ေန႔၌ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံတြင္ ျပင္းအား 
၈.၂  ရက္ခ်္တာစေကး ရွိ ေသာ ငလ်င္ လႈပ္ 
ခဲ့ၿပီး ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ၇ ဒႆမ ၁ ျပင္း 
အားျဖင့္ထပ္မံ လႈတ္ခဲ့သည္။

 စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ငလ်င္ 
ေၾကာင့္ ၁၀၀ ဦးခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၉ ရက္ 
ေန႔တြင္ ထပ္မံလႈပ္ ခဲ့ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ 
လူေပါင္း ၂၅၀ ဦးခန္႔ ေသဆံုးသည္ဟု 
သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

 ပထမ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ 
မ်ားအား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အေမ 
ရိကန္ ေဒၚလာ ၉၀၆ သန္း ကုန္က်မည္ ဟု 
တြက္ခ်က္ထားသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လူသားထု ဖြံ႕ 
ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႐ံုးေတာ္မွ ေဒၚလာ တစ္ 
သိန္း ငါးေသာင္း ေပးပို႔လႉဒါန္းထားသည္။

 မကၠဆီကို ကက္သလစ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အတြင္းေရးမႈး အာဖုန္း 
ဆို မီရန္ဒါ ဂြါဒီယုိလာ က လက္မွတ္ထိုးကာ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာတြင္ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံ 
သားတို႔၏ အခ်င္းခ်င္းယိုင္းပင္းကူညီမႈမ်ား 
အတြက္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ကူညီၾက 
ရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံထားသည္။

 ဂြါတာလုေပ မယ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ 
အားျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္ 
တို႔အား ကူညီ ခြန္အားေပးပါေစ ဟု ဆု 
ေတာင္းျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားသည္။

Ref: Vatican Radio
လူေပါင္း ၉၆၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေသာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ က ငလ်င္ၿပီးေနာက္ အဆိုးဝါးဆံုးေသာ 

ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရသည္။  (ဓါတ္ပံု - AP)
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9အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

သမၼာက်မ္းစာ ဦးေဆာင္သူမ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေရး ပင္တိုင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း
 သမၼာက်မ္းစာ ဦးေဆာင္သူမ်ား 
အတြက္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေရး ပင္တိုင္အဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းျခင္း သင္တန္းကုိ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္) 
ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္မွ၂၅ အထိ က်ဳိင္းတုံသာ 
သနာ၊ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ သာသနာျပဳေက်ာင္း 
ခန္းမေဆာင္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးေရး ပင္တုိင္အဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္းျခင္းသင္တန္းသုိ႔ ျမစ္ႀကီးနားသာသ 
နာ၊ ဗန္ေမာ္သာသနာ၊ ရန္ကုန္သာသနာ၊ 
ပုသိမ္သာသနာ၊ လားရႈိးသာသနာ၊ေတာင္ငူ 
သာသနာ၊ လြိဳင္ေကာ္သာသနာ၊ ဖယ္ခုံသာ 
သနာ၊ ေတာင္ႀကီးသာသနာႏွင့္ က်ဳိင္းတုံ 
သာသနာစုစုေပါင္းသာသနာ(၁၀)ခုမွ သမၼာ 
က်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း ပင္တုိင္အဖြဲ႕ 
ဝင္ရဟန္းမ်ား၊သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္သူ 
ဘာသာဝင္အခ်ဳိ႕ ပါဝင္ၾကပါသည္။

 ယခုသင္တန္းသည္ သမၼာက်မ္းစာဦး 
ေဆာင္ေနသူမ်ားကုိ သင္တန္းပုိ႕ခ်ေပးရန္ 
အတြက္ ဆရာအျဖစ္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္ 
မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္႐ွိ သာသနာ (၁၀)ခုမွ 
သင္တန္းသား သင္တန္းသူေပါင္း ၃၀ တက္ 
ေရာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းက်င္းပရာတြင္ 
က်မ္းစာတမန္ေတာ္ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ Fr 
ေစာေဘာ္စကိုနွင့္အတူ Sr. အက္စတာ 
ေဇာင္းနန္းမွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၾကၿပီး  က်ိဳင္းတံု 
သာသနာမွ သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္ 

လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ Fr အဲဖရက္ ေဂ်မူ ၊ Sr 
Rose Mary တို႔မွ က်မ္းစာအဖြဲ႔သားမ်ား 
အတြက္ ေနရာ၊ အစားအစာႏွင့္ အစစအရာ 
ရာ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။

 သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသူ/သင္ 
တန္းသားမ်ားမွလည္း သမၼာက်မ္းစာ ဦး 
ေဆာင္ပံ့ပုိးသူမ်ားသင္တန္းအတြက္ လမ္း 
ညြန္စာအုပ္၏ ေခါင္းစဥ္အမည္တစ္ခုစီကုိ 
ေရြးခ်ယ္၍ ျပန္လည္ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္
ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးစီ၏ပုိ႔ခ်မႈမ်ားကုိ Fr.ေစာေဘာစ 

ကုိ ႏွင့္ Sr. အက္စတယ္ တုိ႔က  ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္မြမ္းမံ ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၅ ရက္ 
ညေနတြင္ သင္တန္းဆင္း မစၧားတရားေတာ္ 
ျမတ္ျဖင့္  သင္တန္းကုိ ေကာင္းစြာအဆုံး 

သတ္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူ/ သင္တန္းသားမ်ား 
အား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ဂုဏ္ျပဳ 
ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼာက်မ္းစာ 
တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း စတင္ခဲ့သည္မွာအခ်ိန္ 
ကာလ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ 

တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ က်မ္းစာ သင္တန္းေပါင္း 
၄၀၀ ေက်ာ္ က်င္းပေပးနုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 က်မ္းစာ တမန္ေတာ္ လုပ္ငန္း 
အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာတာႏွင့္အမ်ွ 

သင္တန္းဦးေဆာင္သူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ႀကီး
မားလာလ်ွက္ရွိၿပီး  ထုိလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ 
Fr. ေစာေဘာ္စကိုမွ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
နာယကဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလ်ိဳ 

အားသိုက္၏ လမ္းၫြန္မႈျဖင့္ အရည္ခ်င္း 
ျမင့္တင္သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ပုိ႔ခ်ေပး
လ်က္႐ွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

   CBCM-Bible၊ ရုိ႕စ္ SdP

 ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သ 
လစ္သမၼာက်မ္းစာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမွ 
ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ" The  Joy Of Love  
In The  Family National Seminar 
Workshop"(မိသားစုခ် စ္ျခင္းေမတၱာ၌ 
ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြး 
ပြဲသင္တန္း) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ 
ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ည (၇) နာရီအခ်ိန္ 
တြင္စတင္ခ့ဲရာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ က်မ္းစာ 

တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း နာယက ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai မွ အဖြင့္ၾသ 
ဝါဒမိန္႔ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ရာျပည့္ေဆာင္ တာဝန္ 
ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. စတီဗင္အားႏုိက 
ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား သြား 
ပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ Fr. Saw Bosco မွ 
တက္ေရာက္လာေသာ သာသနာအသီးသီး 
မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ ေပးခဲ့ၿပီး 

သင္တန္းအေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား 
ကာ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ 
ျခင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔လုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီ 
အစဥ္အေသးစိတ္္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးတစ္ 
ေန႔တာကုိ ည ၈ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ 
အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

 ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ သင္တန္း 
ပထမေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးစာခြ်န္ 

ေတာ္ (Amoris Laeticia)ကို အေျခခံၿပီး 
“The Joy Of The Family Seminar 
Workshop” မိသားစုခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ ရႊင္ 
လန္းဝမ္းေျမာက္ျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ 
တြင္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္သမၼာ 
က်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း တာဝန္ခံ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး  Fr Saw Bosco မွ "How to 
face the challenges of the families in 
the light of the word" (ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ 

စာမ်က္ႏွာ(၁၀)သို႔
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တရားအလင္း၌ မိသားစုစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ
ရင္ဆုိင္ျခင္း) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ခ် ေဝငွခဲ့သည္။

 ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ေခါင္းစဥ္အ 
လုိက္ အဖြဲ႔မ်ားခြဲ၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပန္လည္ 
ေဝငွျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဓိကေဆြး 
ေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာ နွစ္ခ်က္မွာ 
(၁) မိမိ၏ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မိသားစုမ်ားတြင္ 
မည္သည့္မိသားစုျပႆနာမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရင္ 
ဆုိင္ေနရပါသနည္း၊ (၂) ဘာေၾကာင့္ထုိ 
ျပႆနာမ်ားျဖစ္ရပါသနည္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

 ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံ 
လုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္သမၼာက်မ္းစာတ 
မန္ေတာ္လုပ္ငန္းနာယက ဂုိိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Basilio Athai ပုိ႔ခ်ခဲ့ရာတြင္ 
"ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး စာခြ်န္ေတာ္ (Amoris 
Laeticia)မွ

 “Love in marriage according 
to St. Paul” ရွင္ေပါလုေဟာၾကားခဲ့ေသာ 
မိသားစုအတြင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနွင့္ တမန္ 
ေတာ္ေပါလု ေရးသားသီကုံးေသာ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာစာ (၁ေကာ္၁၃း၄-၇)တြင္ 

 “ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာသည္ အစဥ္အၿမဲ 
စိတ္ရွည္တတ္၍ ၾကင္နာသနားတတ္၏။ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မနာလုိျခင္းမရွိ။ ဝါ 
ၾကြားျခင္းလည္းမရွိ။ ၎၌ မာန္မာနမရွိ 
သကဲ့သုိ႔ ရုိင္းပ်မႈလည္းမရွိ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
သည္ကုိယ္က်ိဳးကုိမရွာတတ္၊ အမ်က္ေဒါ 
သမထြက္တတ္၊ အၿငိဳးအေတးလည္းမထား 
တတ္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မေကာင္းေသာ 
အမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္။ သမၼာတ 
ရား၌မူ ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
သည္ အရာရာကုိခံထမ္းႏုိင္၏။ အရာအား 
လုံးကုိ ယုံၾကည္၏။ အရာအားလုံးကုိေမွ်ာ္ 
လင့္၏။ အရာအားလုံးကုိလည္း ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ 
၏။” 

 ၄င္းစာပုိဒ္ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးက 
ဆက္လက္ရွင္းလင္းရာတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
သည္ အစဥ္အၿမဲ စိတ္ရွည္၍ၾကင္နာသနား 
တတ္၏ဟု ဆုိရာတြင္ ေမတၱာဟူသည္ 
အခါမလပ္ စိတ္ရွည္တတ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ 
ရွည္ျခင္းဆုိ္သည္မွာ ၾကင္နာသနားတတ္ 

ျခင္း၊ အၿမဲတမ္း ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္းဆုိသည့္ စကားလုံး 
ကုိ ဂရိလုိ makrothymei လုိ႔ေခၚဆုိ၍ 
makrothymei ၏ အဓိပၸါယ္မွာ စိတ္ရွည္ 
ျခင္း၊ အရာရာကုိခံထမ္းႏုိင္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ 
ျခင္းဆုိသည္မွာလည္း အရာရာကုိ သည္းခံ 
စိတ္ျဖင့္ ခံထမ္းနုိင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း၊ 
ေမတၱာဆုိသည့္အရာမွာလည္း အရာရာကုိ 
ခံထမ္းႏုိင္ျခင္း အစဥ္အျပတ္ စိတ္ရွည္ျခင္း 
ကုိဆုိလုိေၾကာင္း ေမတၱာ၊ စိတ္ရွည္ျခင္းဆုိ 
ရာ၌ေနပူပူ မုိးရြာရြာ က်ိဳးက်ိဳးကန္းကန္း 
မိမိဘဝကုိ သူတစ္ပါးအတြက္ ေပးဆပ္နုိင္ 
ျခင္းခံထမ္းနိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းက်ဳိးေၾကာင္း 
စီေလ်ာ္စြာ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေပးခဲ့ 
သည္။

 ထုိ႔အျပင္ ဆရာေတာ္က မိသားစု 
အတြင္း စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းကုိ က်င့္ 
ေဆာက္တည္ရန္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတုိးပြား 
လာေစရန္ အစဥ္မျပတ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္၊ 
မိသားစုအတြင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနွင့္ စိတ္ 
ရွည္ျခင္းမ်ား ကုန္ခမ္းသြားပါက ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာအသုိက္အျမဳံတစ္ခုမွ စစ္ေျမျပင္အ 
ျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိမွ 

တစ္ဆင့္ ေလာက၏ အနာဂတ္ျဖစ္ေသာ 
မိမိတုိ႔၏ သား/သမီးမ်ားကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီး
လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးဆုံးမခဲ့ 
သည္။

 ဆက္လက္ပုိ႔ခ်ရာတြင္ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာသည္ အျခားသူမ်ားကုိအေစခံတတ္ 
သည္ ဆိုရာတြင္ ေမတၱာဟူသည္ ဒါနရည္စူး 
သူတစ္ထူးကုိ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု ဆုိ 
ေၾကာင္း ေက်းဇူးဟူသည့္ ခရစ္ယာန္အသုံး 
အႏႈန္းမွာ သူတစ္ပါးကုိ အေစခံျခင္းဟုဆုိ 
လုိေၾကာင္း၊ ဂရိစကားလုံးအားျဖင့္ chrest-
euetai ေခၚ၍ chrestos ေဝါဟာရမွ ဆင္း 
သက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိပၸါယ္မွာ လူ 
တစ္ေယာက္ လူေကာင္းျဖစ္မႈကုိ ေကာင္း 
ေသာအက်င့္ျဖင့္ ေဖၚျပသူဟု အဓိပၸါယ္ရ 
ေၾကာင္း၊ က်င့္ၾကံအေနအထုိင္မႈနွင့္ ေဖၚျပ 
တဲ့သူအား chrestos လုိ႔ေခၚၿပီး chrest-
euetai ဆုိသည္မွာ အက်င့္အားျဖင့္ေဖာ္ျပ၍ 
ေကာင္းေသာအက်င့္တရားနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳ 
ေသာသူအား ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်စ္ 
ျခင္းေမတၱာသည္ အျခားသူမ်ားေကာင္းစား 
မႈကုိ မနာလုိဝန္တုိမႈမရွိ၊ မေက်နပ္ျခင္းဝန္တုိ 
ျခင္းမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိေၾကာင္း ေက်းဇူး 

နွင့္ေမတၱာတုိ႔ အနက္အဓိပၸါယ္က်င့္ေဆာက္ 
တည္မႈတုိ႔နွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိပ္ပုိ႔ခ် 
ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

 ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မနာလုိျခင္း 
မရွိဟုဆုိရာ၌ ေမတၱာသည္မနာလုိစိတ္ကင္း 
၍ တဏွာရွင္းေၾကာင္း၊

 တဏွာဆုိသည္မွာ တပ္မက္ျခင္း 
ျဖစ္၍ မနာလုိမႈဆုိသည္မွာ သူတစ္ပါး၏ 
တုိးတက္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ သာယာမႈကို မုဒိတာ 
မပြား ေမတၱာမထားနုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆုိ္ 
သည္။

    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဝါၾကြားျခင္းမရွိ 
ဆုိရာတြင္မူ ေမတၱာဟူသည္ 

-ဥစၥာပုိင္ဆုိင္ သိကၡာယုိင္စဥ္ ဂုဏ္ၿပိဳင္မရွိ 
မာန္မရွိက ဝါၾကြားစိတ္သည္ ကင္းစင္၏ 
ဟုဆုိ၍ ဂရိေဝါဟာရ perpereuetai ဟူ 
သည့္ အဓိပၸါယ္မွာ ဘ၀င္ျမင့္မႈ၊ ေမာက္မာမႈ၊ 
မာနႀကီးမႈ၊ မိမိေတာ္ေၾကာင္း တတ္ေၾကာင္း 
ၾကြားဝါမႈ၊ ကုိယ္က်ိဳးျဖစ္ရန္လုပ္ေဆာင္သူ 
စသည္တုိ႔ကုိ ရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 
အသိဥာဏ္သည္ ေမာက္မာဝါၾကြားေစတတ္ 
ၿပီး၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာမူ စိတ္ဓာတ္ကုိျမွင့္ 
တင္ေပးတတ္ (၁ ေကာ္ ၈း၁) ေၾကာင္း၊ 
ေမတၱာနွင့္ ဝါၾကြားျခင္းအေၾကာင္းကုိ ရွင္း 
လင္းမိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

 ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ရုိင္းပ်မႈမရွိ 
ဟုဆုိရာတြင္ -ေမတၱာဟူသည္ ရင္မွာအတၱ 
မထားတတ္၍ ေဒါသအမ်က္ ထိန္ခ်န္ခဲ့ကာ 
အရွက္မရ မေလ်ာက္ပတ္သည္ ရာဂခပ္ 
သိမ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏ဟုဆုိေၾကာင္း၊ ဂရိစကား 
လုံးအားျဖင့္ aschemonei ဟူသည္မွာ 
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ရုိင္းပ်မႈမရွိ၊ ယဥ္ေက်း 
သိမ္ေမြ႔ၿပီး ၾကမ္းတမ္းမႈမရွိဟု ေဖၚျပထား 
ေၾကာင္း

 ဆက္လက္၍  ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ 
သည္ ရက္ေရာသည္ဟု ဆုိရာ၌ -ေမတၱာ 
ဟူသည္ သဒၶါျဖာဝင္း ရင္တြင္းအတၱ မျဖစ္ 
တတ္ဟုဆုိေၾကာင္း၊ ရက္ေရာျခင္းအမႈ၌ 
တမန္ေတာ္ေပါလုက သင္တုိ႔တစ္ဦးစီသည္ 
မိမိကုိယ္က်ိဳးကုိသာ မၾကည့္ဘဲအျခားေသာ 
သူတုိ႔၏ကုိယ္က်ိဳးကုိလည္း ငဲ့ကြက္ၾကပါ 
ေလာ့ ဟု (ဖိလိပၸိ ၂း၄) မွာဆုိထားေၾကာင္း၊ 
ထုိ႔အျပင္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ အျခားလူကုိ 
ရက္ေရာစြာအေစခံျခင္းသည္ မိမိကုိယ္ကုိ 
ခ်စ္ျခင္းထက္ ပုိ၍ျမင့္ျမတ္ ေၾကာင္းေဖာ္ျပ 
ထားေၾကာင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မိမိ 
ကုိယ္ က်ိဳးအတြက္သာ ကုိယ္က်ဳိးရွာတတ္ 
သည္မဟုတ္ဘဲ မိမိနွင့္နီးစပ္ေသာအျခား
သူမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္စားတတ္ 
ေၾကာင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနွင့္ ရက္ေရာျခင္း 
ဆုိရာ၌ အမိ/အဖမ်ားသည္ သား/သမီးတုိ႔ 
အေပၚ ၄င္းတုိ႔သာ အငတ္ခံ၍ ရက္ေရာစြာ 
ေကၽြးေမြးတတ္ေၾကာင္း မိဘမ်ား၏ေမတၱာ 
တရားနွင့္ ဥပမာေပး၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

 ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အမ်က္ေဒါသ 
မထြက္တတ္၊ ရန္ၿငိဳးလည္းမထားတတ္ဆုိ 
ရာတြင္ -ေမတၱာဟူသည္ ရွည္ၾကာရန္ၿငိဳး 
မပ်ိဳးတတ္၍ ေဒါသအမ်က္ မထြက္တတ္ 

စာမ်က္ႏွာ(၁၁)သို႔

စာမ်က္ႏွာ (၉) မွ အဆက္



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

11အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ဟု ဆုိေၾကာင္း၊ ထုိအေၾကာင္းနွင့္ ပတ္သက္ 
၍ တမန္ေတာ္ေပါလု အသုံးျပဳသည့္ ဂရိ 
ေဝါဟာရမွာ paroxynetai ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္ 
မွာရန္လုိမႈေၾကာင့္ မခံမရပ္ႏုိင္မႈကုိ ရည္ 
ညြန္းၿပီး ရန္ၿငိဳးဆိုသည္မွာ  အတြင္းစိတ္တြင္ 
ဖုံးကြယ္ေနသည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒါသ 
သည္မွာ ျပင္းထန္တုန္႔ျပန္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊လူ 
တစ္ခ်ဳိ႕သည္ ရန္ၿငိဳးကုိ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ 
မေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ဘဲ ထားတတ္ေၾကာင္း၊ လူ 
တစ္ေယာက္သည္ ေဒါသေပါက္ကြဲမႈအထြဋ္ 
အထိပ္ေရာက္ရွိလာပါက မည္သည့္အရာမွ 
မျမင္နုိင္ေတာ့ဘဲ အကန္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ 
လာၿပီး ပ်က္စီးမႈကုိ ဦးတည္သြားတတ္  
ေၾကာင္း  ဥပမာမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းမိန္႔ၾကားခဲ့ပါ 
သည္။

    ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ခြင့္လႊတ္ 
တတ္သည္ ဆုိရာတြင္ - ေမတၱာဟူသည္ 
ရန္ရွာအျပစ္ မခ်န္ရစ္တတ္ မႏွစ္သက္ျငား 
မတရားမႈ လစ္လ်ဴရႈရင္း ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ 
အျပစ္ကင္းစင္ စိတ္ရႊင္၏ ဟုဆုိေၾကာင္း 
ဂရိေဝါဟာရ အားျဖင့္ ou logizetai to Ka-
kon ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ မေကာင္း 
မႈကုိ အသိမွတ္မျပဳ၊ မသိဟု အဓိပၸါယ္ရ 
ေၾကာင္း၊ ေဒါသ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္စကား 
လုံးမွာ  ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း 
သည္ အျခားသူ၏အားနည္းခ်က္ကုိ နား 
လည္၍ အျပစ္မယူတတ္သည့္ သေဘာျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဆုိသည္။

    က်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယဇူးက - 
အုိအဘ သူတုိ႔ကုိ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ 
အေၾကာင္းမူကား သူတုိ႔ျပဳလုပ္ေသာအရာ
ကုိသူတုိ႔မသိၾကပါဟု ရွင္လုကာ ၂၃း၃၄ 
တြင္ ရန္သူမ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း 
ေမတၱာတရားကုိ ခမည္းေတာ္ထံမွ ေတာင္း 
ခံခဲ့ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

 ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အျခားလူ 
မ်ားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းတတ္ 
သည္ ဟုဆုိရာ၌ - ေမတၱာဟူသည္ သမၼာ 
တရား လူသြားလမ္း၌ ရႊင္လန္းအားရ 
ေလွ်ာက္တတ္၏ဆုိေၾကာင္း ဂရိေဝါဟာရ 

စာမ်က္ႏွာ (၁၀) မွ အဆက္

အားျဖင့္ chairei epite adikia သည္ 
လူ၏စိတ္ႏွလုံးထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ 
မလုိလားအပ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ၿပီးလူမ်ား 
ဒုကၡေရာက္သည္ကုိျမင္၍ ဝမ္းေျမာက္တတ္ 
သည္ကုိ ရည္ညႊန္းေၾကာင္း sygchairei te 
aletheia ဆုိသည့္ေဝါဟာရသည္ အထက္ 
ပါေဝါဟာရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္၍အဓိပၸါယ္ 
မွာမွန္ကန္ေသာအရာ၌ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္း 
တတ္ေၾကာင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အျခား 
သူမ်ားနွင့္အတူ ဝမ္းေျမွာက္ရႊင္လန္းတတ္ 
သည္ဆုိေသာ စာေၾကာင္းကုိ ဥပမာမ်ား၊ 
က်မ္းပုိဒ္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

 ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အရာရာကုိ 
ခံထမ္းႏုိင္၏ ဆုသည္ကုိမူ - ေမတၱာဟူသည္၊ 
အရာခပ္သိမ္း ေဒါသၿငိမ္းေအာင္ ခပ္သိမ္း 
ေသာအရာ ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ရင္မွာေမွ်ာ္လင့္ 
တစ္ဖန္ဆင့္၍ ျပဳက်င့္အႀကံ သည္းညည္း 
ခံထမ္း သစၥာလမ္းမွာတည္ပါ၏။ ဟုဆုိ 
ေၾကာင္း၊ ဂရိေဝါဟာရမွာ panta stegei 
ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ 
အရာရာကုိခံထမ္းႏုိင္၏ ဟုေဖၚျပထားၿပီး 
အျခားလူမ်ား၌ မည္သည့္အမွားမ်ားရွိေစ 
ကာမူ၊ ထုိသူႏွင့္အတူၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူေန
ထုိင္မႈကုိ ရည္ညႊန္းေၾကာင္း၊ အျခားလူမ်ား 
အေပၚ ေဝဖန္အျပစ္တင္မႈကုိ ကန္႔သတ္ 
ေပးေၾကာင္း ထုိအေၾကာင္းနွင့္ပတ္သက္၍ 
ရွင္ယာကုပ္က သြန္သင္ထားသည္မွာ

- ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမတုိ႔၊ သင္တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း 
တစ္ဦးကုိတစ္ဦး မေကာင္းေၾကာင္း မေျပာ 
ဆုိၾကႏွင့္ ဟု  ယာကုပ္ ၄း၁၀ ဆုံးမသတိေပး 
ထားေၾကာင္း ပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။ 

 ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ နံနက္မစၦား 
အၿပီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr Stephen 
Ahno မွ " Proclaiming The Gospel Of 
The Family" မိသားစုတုိ႔၏ ဧဝံေဂလိသ 
တင္းေကာင္းကုိ ေၾကျငာျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းပုိ႔ခ်ေဝမွ်ေပးသည္။  
Fr Stephen Ano ပိုခ်ေပးခဲ့ေသာအေၾကာင္း 
ရာမ်ားမွာ

ခရစ္ယာန္ ထိမ္းျမႇားျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က၊္ 
လက္မထပ္မီ၊ ျဖဴစင္ျခင္းကိုထိမ္းသိမ္းျခင္း၊ 
လက္ထပ္ ထိမ္းျမႇားျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ား၊ လက္ထပ္ျခင္း အခမ္းအနားအတြက္ 
ျပင္ဆင္မႈ၊ ဘာသာမတူသူမ်ားႏွင့္ လက္ 
ထပ္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ 
အတြက္ သိထားသင့္ေသာအရာမ်ား၊ လက္ 
ထပ္ျခင္း အထေျမာက္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊  
လက္ထပ္ျခင္း အထမေျမာက္ျခင္းအ 
ေၾကာင္းစသည့္ အခ်က္ (၇)ခ်က္ကုိ ေဆြး 
ေႏြးေပးခဲ့သည္။

 Fr. Stephen Ano သည္ အသင္း 
ေတာ္၏ ကာႏြန္ဥပေဒဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ 
တြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရသည့္အေလ်ာက္ Am-
oris Laetitia စာခြၽန္ေတာ္ပါ အထက္ပါ 
ဘာသာရပ္ကို ကာႏြန္ဥပေဒမွ သြန္သင္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ အက်ယ္တဝင့္ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မြန္းလြဲပိုင္း 
တြင္ "သာသနာေတာ္အတြင္း၌  မိသားစု 
မ်ား လက္ရွိေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ အခက္အခဲ 
ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖ႐ွင္းရန္ မည္သုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဖြဲ႔ 
ငယ္မ်ားခဲြကာ ေဆြးေႏြးေစခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ငယ္ 
မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္တင္ျပ 
ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ေမး 
ခြန္း မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ပါ 
သည္။

 ၾသဂုတ္လ(၃၀)ရက္ မွ်ေဝပုိ႔ခ်ျခင္း 
ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္ 
သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္းမွ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr. Maurice Nyunt Wai က 
"The Spirituality of Marriage and the 
Family လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္မိသားစုဆုိင္ရာ 
ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာရွင္သန္ျခင္း" ေခါင္း 
စဥ္ျဖင့္ပုိ႔ခ်ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ Fr Maurice 
သည္အသင္းေတာ္၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ 
ရာဘာသာရပ္တြင္ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရထားသူ 
တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အထက္ပါဘာသာရပ္ 

ကို ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္လည္း ယွည္တြဲကာ ပို႔ခ်ေဟာေျပာ 
ေပးခဲ့သည္။ မိသားစုတစ္စုကိုတည္ေဆာက္ 
ရာတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ ေဘးဖယ္ထား၍ 
မရေၾကာင္း "ဇနီးေမာင္နံ လက္ထပ္ရာမွာ 
ဘုရားသခင္ အဓိကေနရာတြင္ပါဝင္ေနၿပီး
လက္ထပ္ျခင္းမဂၤလာခံယူရာမွာ လက္ထပ္ 
ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေစတာက ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
၏ဆုေတာင္းေမတၱာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဇနီး 
ေမာင္ႏွံတို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ျပဳၾကေသာ 
ကတိသစၥာ သာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို 
ဗဟိုျပဳ ကာအသက္႐ွင္တဲ့ မိသားစုမ်ားဟာ 
စီးလံုးညီၫြတ္ကာ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မည္ျဖစ္ 
ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္၏ကားတိုင္ေတာ္ကိုေဝ
မ်ွျခင္းအားျဖင့္ မိသားစု၏ဒုကၡအခက္အခဲ 
မ်ားကို မိသားစုခ်စ္ေမတၱာ၏ ဆက္ကပ္မႈ 
တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္လာေစပါတယ္။ ကိုယ္ 
ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင့္တူး ကိုပင္ယူျခင္းျဖင့္ 
လည္း မိသားစုခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခြန္အား 
မ်ားရရွိၿပီး သားသမီးရတနာမ်ာကိုလည္း 
ခ်စ္ေမတၱာျဖင့္ ႀကိဳဆိုရမွာ ျဖစ္တယ္"ဟု 
မိန္႔ၾကားသြန္သင္ခဲ့ပါသည္။

 ေနာက္ဆုံးတြင္ မိသားစုအတြင္း 
ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာ ႐ွင္သန္ရန္ နည္း 
လမ္း ခုႏွစ္ခုအား မွာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္း(၇)
ခုမွာ အေစခံရန္၊  ဝိညာဥ္ေရးစာေပအတူ 
ဖတ္ၾကရန္၊ အတူတကြ ဆုေတာင္းရန္၊ 
ဝိညာဥ္ေရး အေတြအၾကံဳမ်ားကို တစ္ဦးနဲ႔ 
တစ္ဦးေဝမွ်ရန္၊ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္မ်ား အတူ 
သြားရန္၊ တူႏွစ္ကိုယ္လြတ္လပ္စြာေနေသာ 
အခ်ိန္ကို ဖန္တီးယူရန္၊ ဝိညာဥ္ေရး အေလ့ 
အထမ်ားကို အတူတကြဖန္တီးယူရန္ တုိ႔ 
ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အား တရားဝင္ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္- ၂၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇

 နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ တရားဝင္ 
ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူ 
ျမတ္ဖရန္စစ္သည္ လာမည့္ နုိဝင္ဘာလ 
၂၇ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ 
လာေ ရာ က္ လ ည္ ပ တ္ မ ည္ျ ဖ စ္ေ ၾ ကာ င္း  
ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္မွ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျခင္း အ 
ခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္းတုိက္(CBCM) 
၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းအ
ခမ္းအနားကုိ ေန႔လယ္၂ နာရီတြင္ က်င္းပျပဳ 

လုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ဖဲ 
လစ္လ်န္ခင္းထန္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဆရာ 
ေတာ္ဂၽြန္ဆိန္းဟွီ၊ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ 
ဆရာေတာဂၽြန္ေစာေယာဟန္၊ ဗာတီကန္ 
ဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံးအတြင္းေရးမွဴးမြန္စီ 
ေညွာ္ ဒါရီးယို၊ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေမာရစ္ညႊန္႔ေဝနွင့္ CBCM 
communication ရုံး ဒါရုိက္တာဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး မာရီယာနုိ စုိးနိုင္တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 
သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္နွင့္ပတ္သက္၍  

ျမန္မာနိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ 
ဆရာေတာ္ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္မွ  အဂၤလိပ္ 
ဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္ဂၽြန္ 
ေစာယာဟန္မွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ၾကား 
ခဲ့ၿပီး ဗာတီကန္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ျမန္မာ 
နုိင္ငံဆုိင္ရာ ဗာတီကန္သံရုံးအတြင္းေရးမွဴး 
မြန္စီေညွာ္ ဒါရီးယုိမွ အီတာလီလ်ံနွင့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာတုိ႔ျဖင့္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

 ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ရဟန္းမင္း 
ႀကီးအရွင္သူျမတ္၏ ၾကြလာေတာ္မူျခင္း 
အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းနွင့္ ရင္းနွီးခ်စ္ခင္ 
သဟဇာတရွိျခင္းတုိ႔သည္ လူသားမ်ားၾကား 

တြင္တုိးပြားလာမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ျဖင့္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရက လႈိက္လွဲစြာဖိတ္ 
ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္” ဟု ဆုိသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးခရီးစဥ္နွင့္ပတ္
သက္၍ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ဘာသာတရားမ်ား 
ျခားနားေသာ္လည္း ယွဥ္တြဲေနထုိင္လွ်က္ရွိ 
ေသာ  ဤနုိင္ငံသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္ 
သူျမတ္ ဖရန္စစ္ၾကြလာေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ 
မဂၤလာအေပါင္းခေညာင္းၿပီး စည္းလည္းညီ 
ညာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ နုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ 
အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိေတာ့မည့္ နမိတ္ 
လကၡဏာဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ 
ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအ 
နားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္၏ျမန္
မာျပည္ခရီးစဥ္အတြက္ တစ္ဦးတည္းတရား
ဝင္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူအျဖစ္ CBCM com-
munication ရုံးဒါရုိက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မာရီယာနုိစုိးနိုင္အား ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။ 
သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ 
တြင္း၊ ျပည္ပမွ သတင္းဌာန ၃၀ ေက်ာ္တက္ 
ေရာက္ သတင္းယူခဲ့ၿပီး သတင္းဌာနမ်ား၏ 
ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မာရီ 
ယာႏို စုိးနုိင္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ 
လာမည့္ နုိင္ဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ျမန္မာ 
နိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၈ 
ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ 
နုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ 
ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ 
ေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ 
ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ဘာသာဝင္မ်ားနွင့္ 
အတူ မစၦားတရားကုိ က်ိဳကၠဆံကြင္းတြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။              
   (CBCM-OSC)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ခရီးစဥ္အတြက္ ရန္ကုန္ကက္ သလစ္သာသနာ အတြင္းရွိ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အခမ္းအနား

 ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္၏ ခရီး 
စဥ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ 
သာသနာအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ 
ေတြ႔ဆုံျခင္း အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ကက္ 
သလစ္သာသနာ ဆရာေတာ္ၾကီးေက်ာင္း 
တုိက္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ညေန ( ၄ ) 
နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားသုိ႔ ရန္ကုန္ကက္သ 
လစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ႀကီးကာဒီနယ္  
ခ်ားလ္ဘုိ ႏွင့္ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ 
ဂၽြန္ေစာေယာဟန္၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ 
ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး တုိ႔နွင့္ ရန္ကုန္ကက္ 

သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရွင္ (၁၃၀) ေက်ာ္ပါဝင္တက္ 
ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

 ကာဒီနယ္ခ်ားစ္လ္ဘုိမွ အဖြင့္ 
စကားေျပာၾကားရာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး 
၏ သုိးထိန္းခရီးစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
တက္အားသမ်ွ အလႈေငြထည့္ဝင္ရန္ လုပ္ 
ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

  “စီးေနတဲ့ ေရအုိင္ေလးဟာ ခပ္ 
ထုတ္သေလာက္ ေရကလည္း ျပန္စီးဝင္ 
လာမွာပဲ။ ဒီေနရာမွာ ဘုရားရွင္ဘက္က 
လည္း ကိုယ္လွဴတာေပး တာေတြက လည္း 
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ႏွလံုးသားပံုအမွတ္တံဆိပ္

 အမွတ္တံဆိပ္ကို ႏွလံုးသားပံုျဖင့္ 
ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ဤႏွလံုးသားပံု၏ အ 
ဓိပၸါယ္မွာ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာ 
တရားတို႔၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၲာကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ ဤ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာသည္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ား အၾကားတြင္ လည္းေကာင္း 
ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ မတူညီသူတို႔အၾကား 
တြင္လည္းေကာင္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအျပန္ 
အလွန္ ထားရွိေသာ ရိုေသေလးစားျခင္းႏွင့္ 
လက္ခံျခင္း တို႔ကို ေမြးဖြါးေပးသည္။

 ဖဲႀကိဳးမ်ား

 ႏွလံုးသားပံုတြင္ အသံုးျပဳထား 
ေသာဖဲႀကိဳးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ အလံ 
မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 အဝါေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္မွာ ဗာ 
တီကန္ ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

 အဝါ၊ အစိမ္းႏွင့္ အနီေရာင္တို႔မွာ 
ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

ေရာင္စံုျခယ္ ျမန္မာျပည္ေျမပံု

 ျမန္မာျပည္ေျမပံု၏ အနားသတ္ 
မ်ားကို သက္တန္႔ကဲ့သို႔ အေရာင္စုံ ေတာက္ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္အတြက္ အမွတ္တံဆိပ္ (LOGO) ၏ အဓိပၸါယ္

ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္၏ ေထ႐ုပၸတၱိ အက်ဥ္း
 ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ 
ဖရန္စစ္အား အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ ဘြယ္ 
ေနာ့စ္အိုင္းရက္ ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ 
ရက္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြါးျမင္ခဲ့သည္။အမည္ 
ရင္းမွာ ေဟာ္ဟဲ မာရီယို ဘယ္ေဂၚလီယို 
(Jorge Mario Bergoglio) ျဖစ္သည္။ သူ၏ 
မိဘမ်ားမွာ အီတလီမွ အာဂ်င္တီးနားသို႔ေရႊ႕ 
ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
 စက္မႈေက်ာင္းမွ ဓါတုေဗဒ အထူး 
ျပဳျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ရဟန္းျဖစ္သင္ 
ေက်ာင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေယဇူး၏မိတ္ေဆြမ်ား အသင္းဂိုဏ္း 
(Jesuit) သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ မွ 
၁၉၆၅ ခုႏွစ္အထိ ဆန္တာေဖး (Santa Fé) 
ရွိ အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ 
ေကာလိပ္တြင္ စာေပႏွင့္ စိတ္ပညာ ဘာ 
သာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၆၆ 
တြင္ ဘြယ္ေနာ့စ္အိုင္းရက္ၿမိဳ႕ရွိ ဆာလ္ဗာ 
ေတာ္ေရးေကာလိပ္တြင္လည္း ထုိဘာသာ 
ရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပး ခဲ့သည္။ဓမၼသၿဂႋဳလ္ 
ပညာရပ္မ်ားကို ၁၉၆၇ မွ ၁၉၇၀ အထိ 
ဆန္ဟုိေဇး ေကာလိပ္တြင္ တက္ေရာက္ 
သင္ယူခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ သူ၏ဓမၼသၿဂႋဳလ္ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပါရဂူ စာတမ္းကုိ ၁၉၈၆ 

ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ဖ႐ိုင္းဘတ္၌ အဆံုး 
သတ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

 ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ 
ေန႔တြင္ ကက္သလစ္ ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ 
ရဟန္း သိကၡာခံယူသည္။ စာေပမ်ား ဆက္ 
လက္ဆည္းပူးရန္ စပိန္ႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၇၀ မွ 
၁၉၇၁ အထိ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ 
ခုႏွစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနားရွိ ေယးဇူး မိတ္ေဆြ 
မ်ားအသင္း၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ေျခာက္ 
ႏွစ္တာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ 
တြင္ ေမလ ၂၀ ရက္ ေန႔တြင္ ဘြယ္ေနာ့စ္ 
အိုင္းရက္၏ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ 
အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္အထိ တကၠသိုလ္ 
ပါေမာကၡ၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ဝိ 
ညာဥ္ေရး လမ္းညႊန္ဘုန္ေတာ္ႀကီး စသည့္ 
အမႈေတာ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ 
ရက္ေန႔တြင္ အာဂ်င္တီးနားႏိငု္ငံဘြယ္ေနာစ့္ 
အိုင္းရက္ၿမိဳ႕၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
အျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရဟန္း 
မင္းႀကီးအမတ္ (ကာဒီနယ္)အျဖစ္ တင္ 
ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္အထိ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ ဆရာေတာ္ 

ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ထမ္း 
ေဆာင္ခဲ့သည္။
 မတ္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
႐ိုမင္ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ ၂၆၆ 
ပါးေျမာက္ ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ 
ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ 
အပ္ခံရစဥ္ အီတလီႏိုင္ငံ အစီစီၿမိဳ႕သား 
ရဟႏၲာ ဖရန္စစ္အစီစီကို စံနမူနာျပဳကာ 
"ဖရန္စစ္" ဟု ဘြဲ႕နာမ ယူခဲ့သည္။ 
 ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း 
ခံရၿပီး ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံတကာ ခရီးစဥ္ 
အျဖစ္ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံသို႔  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူ 
လိုင္လတြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ 
လ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း၏ Per-
son of the Year အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ 
ရသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ 
သည္မွ ယေန႔တိုင္သူ၏ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ကမၻာ 
ေပၚရွိ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အပယ္ခံမ်ား ဖက္ 
မွ ရပ္တည္ေျပာဆုိျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ သံ တ 
မန္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္အေရးမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လုပ္ 
ေဆာင္သူအျဖစ္ အသိအမွတ္အျပဳ ခံထားရ 
သည္။

ကုိယ္ရဖုိ႔၊ ျပန္ရဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ ဘုရားရွင္ေပၚမွာ 
ေစတနာရွိတယ္ဆုိရင္ ဘုရားရွင္ဟာလည္း 
ကၽြန္ုပ္တုိ႔အားလုံးေပၚမွာ ျပန္ျပီးေတာ့                 
ကုိယ့္ထက္ ေစတနာျပမယ္ ဆုိတာ 
ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေန႔လာေရာက္ျခင္း 
အတြက္ ေက်းဇူးတင္ျပီးေတာ့ ကုိယ္ေတာ့္ရဲ့ 
သားသမီးေတြကလည္း ဒီပြဲေတာ္ၾကီး 
အဆင္ေျပနုိင္ဖုိ႔အတြက္ တတ္နိုင္သမွ်၊ 
တတ္အားသမွ်၊ ေစတနာရွိသမွ် ပါဝင္နိုင္ဖုိ႔ 
အတြက္ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။” ဟု ကာဒီ 
နယ္ၾကီးမွ အဖြင့္စကား မိန္႔ၾကား ခဲ့ သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ဆရာေတာ္   ဂၽြန္ေစာ 
ေယာဟန္မွ ပုပ္ရမင္းၾကီး၏ ခရီးစဥ္နွင့္ပတ္ 
သက္၍ အေသးစိပ္ရွင္းလင္းခဲ့ျပီး ဘ႑ာ 
ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးနွင့္ 

အဖြဲ႔အဝင္မ်ား က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ခရီး 
စဥ္အတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြမ်ား၊ အသုံး 
ျပဳ ရမည့္က႑တစ္ခု ခ်င္းစီအလုိက္ရွင္း 
လင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

   ၄င္းအစီအစဥ္တြင္ တက္ေရာက္ 
လာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထံမွ 
အလွဴေငြက်ပ္ ၂၂၉၃ (နွစ္ေထာင့္နွစ္ရာ 
ကုိးဆယ္သုံး) သိန္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ျပီး 
အလွဴေငြမ်ား ပါဝင္ထည့္ဝင္မႈအတြက္ကာဒီ 
နယ္ခ်ားလ္ဘုိမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာ 
ၾကားကာ အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
က်င္းပနုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

 Pinky (RVA Myanmar)

ပစြာ ေဆးျခယ္ထားပါသည္။ ျမန္မာျပည္ 
တြင္ မွီတင္းေနထုိင္ေနၾကေသာ ပင္မ တိုင္း 
ရင္းသား (၈) မ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ 
စု (၁၃၅) စု တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဘာသာစကား ၊ 
ေဒသသံုးစကား ၊ ရိုးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား 
ကို အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ 
 ႏွင့္ ဂ်ိဳးငွက္ငယ္

 ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ ဖရန္ 
စစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ သံတမန္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 
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(၂၉.၁၁.၂၀၁၇) ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္သို႕ လာေရာက္မည့္သူမ်ား သတိျပဳရန္

မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရးဗဟိုေကာ္မတီ
ေန႕စြဲ - ၁၅.၉.၂၀၁၇

(က) မွတ္ပံုတင္ေရးကိစၥ

၁။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ မစၦားတရားေတာ္တြင္ ပါဝင္လိုသူမ်ားသည္ Registerျပဳလုပ္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ဝင္ခြင့္ကဒ္ ပါရွိမွသာပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။(ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ကိုရင္မ်ား၊ 
သီလ ရွင္မ်ား၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအပါအဝင္) 

၂။ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္သို႕ ပါဝင္မည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားအားလံုး သက္ဆိုင္ရာသာသနာ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ားထံ (၁၅.၁၀.၂၀၁၇) ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားRegisterတင္ရန္။

၃။ အသက္(၇)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ Registerတင္ရန္။

၄။ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာဝင္မ်ား (မည္သည့္ဘာသာမဆို) 
ပါဝင္မည္ဆိုပါက မိမိႏွင့္သိရွိသည့္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္တစ္ဦးဦးမွ အျပည့္အဝ 
တာဝန္ ယူၿပီး Register တင္ႏိုင္သည္။

၅။ မွတ္ပံုတင္သူတစ္ဦးလွ်င္ အလွဴေငြ တစ္ေထာင္က်ပ္ (၁၀ဝ၀) ထည့္ဝင္ရန္။

၆။ သက္ဆိုင္ရာဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာမွ တာဝန္ခံမ်ားမွ (၂၇.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႕ 
ေနာက္ဆံုးထား၍ မွတ္ပံုတင္ေရးႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး ဗဟိုေကာ္မတီရံုးသို႕ 
စာရင္းေပး ပို႕ၿပီး၊ ဝင္ခြင့္ကဒ္ ထုတ္ယူရန္။

၇။ ဝင္းအတြင္းရွိအလုပ္သမားမ်ား/ လံုၿခံဳေရး/ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးမ်ားအား သီးျခား 
ဝင္ခြင့္လည္ဆြဲ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၈။ ဝွီးခ်ဲအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာသာသနာမွ တာဝန္ခံႏွင့္ 
သီးျခားမွတ္ပံုတင္ရန္။ (တစ္ဦးတည္းမေရႊ႕ရွားႏိုင္ဘဲ အေဖာ္တစ္ဦးဦးပါသူကိုသာ ဆိုလို 
သည္။ သာမန္ ေျခေထာက္ က်ိဳးျခင္း၊ လက္က်ိဳးျခင္းမ်ားမပါ)

(ခ) မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး ဗဟိုေကာ္မတီရံုးအဖြဲ႕စာရင္း

၁။ Fr.Dominic ဇာဘီႏူး

၂။ Fr.Joseph Mg Win (ဘာသာေပါင္းစံု / ဌာနဆိုင္ရာ)

၃။ Lazarus Htun (ခ)လားဇယ္

၄။ Ko Edward (သံတမန္/ျပည္ပဧည့္သည္)

၅။ ဦးတင္ျမင့္ (နယ္ဘုရားဖူးမ်ားတည္းခိုရန္ ေနရာစီစဥ္ရန္)

၆။ ဦးဂ်ိဳးဇက္UCF (ပို႕ေဆာင္ေရး/ အစားအစာ/ေသာက္ေရ/အိမ္သာ)

၇။ ဦးခင္ေမာင္စိုး (ပို႕ေဆာင္ေရး/အစားအစာ/ေသာက္ေရ/အိမ္သာ)

၈။ Dr. Richard Win TunKyi (KMSS)

၉။ ဦးေအာင္ေအာင္လြင္ (သာမာဓိ) ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားေနရာစီစဥ္သူ

၁၀။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအသီးသီးမွ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္   
ႏွစ္ဦး

၁၁။ ဦးဂ်ိဳးဇက္ ျမတ္စုိးလတ္ (ျမစ္ႀကီးနားကိုယ္စားလွယ္) 

၁၂။ ရံုးအဖြဲ႕-  ေစာစိုးသိမ္းထြဋ္ (ရံုးအဖြဲ႕မွဴး)၊ ခင္မို႕မို႕သက္ (ဒု-ရံုးအဖြဲ႕မွဴး)

ရံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား -  ရိုလန္ေဒးဗစ္၊ ေစာဆိုင္းမြန္၊ သားေလး (ခ) ေက်ာ္ေဌးေအာင္ ၊ 
   Xavier ရဲမင္းသူ၊ Ravi ဖုန္းလိႈင္ေအာင္

ျပန္ၾကားေရး -  Lucasေအာင္ျမင့္ဦး 

ဆက္သြယ္ရန ္-  ဝ၉၇၇၇၉၁၅၅၅၂ ၊ ဝ၉၇၇၇၉၁၅၅၅၃

Email -   papalvisittomm2017@gmail.com

ရံုးလိပ္စာ -  ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ ၊ 
   အမွတ္(၂၈၉)၊ သိမ္ျဖဴ လမ္း၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ရံုးခ်ိန္ -   နံနက္ (၉းဝ၀) မွ ညေန (၅းဝ၀)ထိ

ရံုးစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔ - (၁၈.၉.၂၀၁၇) ရက္ေန႕ 

(ဂ) ျပည္ပႏိုင္ငံမွ လာေရာက္မည့္ဘုရားဖူးမ်ားမွတ္ပံုတင္ေရးကိစၥ

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပတ္သက္/ဆက္ႏြယ္/ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ေသာ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ 
တစ္ဦးဦးမွတဆင့္ တာဝန္ခံ၍မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္္သည့္ Parish တြင္Register ျပဳလုပ္ရန္။

၂။ ပြဲေတာ္သို႕ တက္ေရာက္မည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႕ႏွင့္သက္ 
ဆိုင္ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံရွိ ဆရာေတာ္မ်ား/ သာသနာအုပ္စုမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ေထာက္ခံ 
စာႏွင့္အတူ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႕ တိုက္ရိုက္ 
ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္သည္။

(ဃ) လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ ကြင္းအတြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္စည္းကမ္းမ်ား

- ဝင္ခြင့္ကဒ္ ပါရွိရမည္။

- လံုၿခံဳေရးအရစစ္ေဆးျခင္းကို ၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံရမည္။

- ဝင္ခြင့္ကဒ္ရွိေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးအရ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးငွာသက္ဆိုင္ရာမွ ဝင္ 
ေရာက္ခြင့္အား ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္။

- ကြင္းအတြင္း ၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ ပိတ္ခ်ိန္မ်ားထပ္မံေၾကျငာမည္။

၂။ အခမ္းအနားသို႕ ယူေဆာင္လာႏိုင္မည့္ပစၥည္းမ်ား

- လက္ကိုင္ဖုန္း ၊ ေရသန္႕ဘူး ၊ မ်က္မွန္ ၊ တာဝါ / ဇာသဘက္

- စားစရာမုန္႕၊ ဦးထုပ္ ၊ ဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ား 

မွတ္ခ်က္ ။ (၄င္းပစၥည္းမ်ားအား ပလပ္စတစ္အၾကည္အိတ္ျဖင့္သာ ယူေဆာင္လာခြင့္ျပဳမည္)

၃။ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ား

- ဘာသာေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားပိုစတာ၊ အလံ မယူေဆာင္လာရန္။

- ထီး၊ ဓါတ္မီးမယူေဆာင္လာရန္။

- ေဆးလိပ္/မီးျခစ္မယူေဆာင္လာရန္။

- ဥပေဒ/လံုၿခံဳေရးႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ မည္သည့္ပစၥည္းမွ မယူေဆာင္လာရန္။

မွတ္ခ်က္ ။ (ေကာ္မတီမွ သက္မွတ္ထုတ္ျပန္မည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္
ရြက္ရန္)

(င) နယ္ဘုရားဖူးမ်ားတည္းခိုမည့္ကိစၥ

၁။ ရန္ကုန္ႏွင့္အနီးဆံုးဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ အခမ္းအနားသို႕ 
တိုက္ရိုက္ တက္ေရာက္ရန္။(ပုသိမ္၊ ဘားအံ၊ ျပည္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ငူ၊ 
မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာသာ)

၂။ ရန္ကုန္ႏွင့္ အလြန္ေဝးကြာေသာဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအသီးသီးမွ ဘာသာဝင္ 
မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္တည္းခိုရန္။

၃။ အျခားတည္းခိုရာ ဘာသာသာသနာေနရာမ်ားအား တည္းခိုမည္ဆိုပါကမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ 
ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး ဗဟိုေကာ္မတီမွ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အျခားလိုအပ္ေသာ 
ကိစၥမ်ားအားတည္းခိုမည့္သူႏွင့္ လက္ခံမည့္သူမ်ားညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။ နယ္မွကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႕ လာေရာက္မည့္ယာဥ္မ်ားအတြက္ သက္ 
ဆိုင္ရာႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ ၿမိဳ႕တြင္းဝင္ခြင့္ကိုမွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရးဗဟိုေကာ္မ
တီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

~~~~~~~~~~~~~~

မွတ္ခ်က္ - Parish တစ္ခုျခင္းစီေဖာင္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမွ 
တာဝန္ခံ ေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ရန္

- ေပးပို႔မည့္စာရင္းမ်ားအား ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္၊ Zawgyi font ျဖင့္သာ ရိုက္ပို႔ေပးရန္။

- လုိအပ္ေသာကိစၥမ်ားကို သီးျခားထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

  ဘာသာဝင္မ်ားအားလံုး သိရွိ၊ ကူညီ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ 
အသိေပး အပ္ပါသည္။

       ေမတၱာေတာ္၌

မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေရး ေကာ္မတီ



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

15အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တျခင္းေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္မွ စက္တင္ဘာလအတြင္း
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအက်ဥ္း

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တျခင္း 
ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - CBCM:လက္ 
ေအာက္ရွိ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏လူ 
မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ JP 
၏ဥကၠ႒မွာ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ၏ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး Rev-ဖိုးေရျဖစ္ၿပီး၊ JP-၏ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားသူမွာ-
Rev-Fr.Thomas Thang Shan Mong 
M.S ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္-၂၀၁၇တြင္JP 
သည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾက 
ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ 
ၿမိဳ၊ခမီ၊သက္၊ဒိုင္းနက္(ဆကၠမ)၊အရိႈခ်င္း၊ 
ရခိုင္၊ မာရမာႀကီး၊ စေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအ 
ၾကား လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ 
သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လူမႈဆက္သြယ္ 
ေရးကြန္ယက္တုိးတက္လာေစရန္ရည္ရြယ္
၍လုပ္ေဆာင္သည့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္း-Proj-
ect၊ ကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ဒုတိယအစီ 
အစဥ္ျဖစ္သည့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းသင္
တန္းကိုၾသဂုတ္လ ၂၁ -၂၅ရက္အထိငါးရက္ 
ၾကာရခိုင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ ေရႊ 
ေျမာက္ဦးဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။ 

သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာဘာသာရပ္မ်ားမွာ 

၁။ Community Building -လူမႈအဖြဲ႔အ 
စည္းတည္ေဆာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ (ဆရာ 
မ-နန္းေအးျမတ္မြန္)

၂။ Peace Process - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္/
လမ္းစဥ္၊ (ဆရာ-ခိုင္ေကာင္းစံ)

၃။ Development Sector - ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 
ေရးအပိုင္းက႑၊ (ဆရာ-ေအာင္လင္းဟိန္း)

၄။ Advocacy - လူထုစည္းရုံးလွဳံ႕ေဆာ္ 
ျခင္း(သို႔)ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုျခင္း၊ (ဆရာ-
သြင္လင္းေအာင္)

၅။ Coalition Building - ညြန္႔ေပါင္းမိတ္ 
ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ (JP)
တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

 ဆက္လက္၍ - Community 
Outreach Program-ရပ္ရြာေဒသခံလူထု 
ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္ကို၊ စက္ 

တင္ဘာလ-၁၆ေန႔တြင္ ခမီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေန 
ထိုင္ရာ ေဝလာပီေက်းရြာ(အဝျပင္ -၂)ႏွင့္ 
စက္တင္ဘာလ-၁၇ရက္ေန႔တြင္အရိႈခ်င္း
မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေနထိုင္ရာဆားသမားေက်းရြာ
တြင္ျပဳလုပ္သြားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အ
လားတူသင္တန္းမ်ားကိုလည္းစက္တင္ဘာ 
လ-၁၈မွ၂၂ရက္ေန႔အထိေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕
တြင္ထပ္မံျပဳလုပ္သြားခဲ့ပါသည္။ 

       CBCM-JP Commission

ပဥၥမႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူူးမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းနားအစီအစဥ္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုို 
နို္င္ငံတကာ အႀကိဳလူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ပညာေပးအခမ္းအနားက်င္းပ

 ပဥၥမၾကိမ္ေျမာက္ျမန္ွမာႏိုင္ငံလူ
ကုန္ကူူးမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္
အၾကဳိ အခမ္းအနားကုိ ႏိုင္ငံတကာေရြ႕  
ေျပာင္း သြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံ 
တကာအဖြဲ႕အစည္း(IOM)ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ 
စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္က ျမန္မာနုိင္ငံနွစ္ 
ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ယုဒသန္ 
ေအာက္ေမ့ဖြယ္ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ
ကုန္ကူးမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္ 
လူကုန္ကူးမွုဆုိင္ရာအသိပညာေပးေတးသီ
ခ်င္းမ်ားေရးစပ္သီဆုိျခင္းႏွင့္ လူကုန္တား
ဆီးကာကြယ္ေရးအျမင္ဖြင့္အသိပညာေပး 
အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္ခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားကိုစက္တင္ဘာလ ၉ 
ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ သိကၡာေတာ္ရ 
ေဒါက္တာရန္ခိုေပါင္မွ  အဖြင့္ဆုေတာင္းျဖင့္ 
စတင္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရြ႕ေျပာင္း
သြားလာေနထိုင္ျခင္းဆုိင္ရာႏိုင့္ငံတကာအ
ဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ (IOM)မွ Mr. KIMURA 
ကလူကုန္ကူးမႈနွင့္ပတ္သက္၍  အဖြင့္အမွာ 
စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး MCC ၏ ၿမိဳ႕ျပေက်း 
လက္ သာသနာအစီစဥ္မွဴး ဆရာေသာ 
မက္စ္ၾကဳိင္က အခမ္းနားအစီအစဥ္ လုပ္ 

ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ 
သည္။ 

 အခမ္းအနားသုိ႔ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီး လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ 
ေရးတပ္ဖြဲ႔စု ဒုရဲမွဴးဦးရဲေနဝင္းေအာင္  
ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ 
တြင္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားျခင္း အေျခအေန 
ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ကာ  သိကၡာေတာ္ရ 
ဆရာေတာ္ မန္းပါမာစတန္မွ  လူကုန္ကူးမႈ 
ျဖစ္ပြားရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းအား 
ေဟာၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အခမ္း 
အနားျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြင္းေရးမွဴး 
ျဖစ္ေသာ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာမန္းေက်ာ္ 
ဆန္းလင္းမွ ေက်းဇူးတင္စကား   ေျပာၾကား 
၍ ျမန္မာနိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev.Fr. Wil-
bert Mireh,S.J မွ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၊ 
လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ေရ႔ႊ႕ေျပာင္း 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္             
ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္သူ
မ်ားအသီးသီးတုိ႔အတြက္  ဆုေတာင္း 
ေပးခဲ့ကာ    တက္ေရာက္ပါဝင္သူမ်ားကို 
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ေပးခဲ့ျပီး ပထမပိုင္း 
အခမ္းအနားကို အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။     
 အခမ္းအနား၏ ဒုတိယပိုင္း အစီ 
အစဥ္ကို ေန႕လယ္ ၂နာရီခြဲတြင္ အဆိုေတာ္ 

ေစာဖိုးခြားနွင့္အဖြဲ႕က ေတးသီခ်င္းနွင့္ ေဖ်ာ္ 
ေျဖကာ စတင္ခဲ့ျပီး        ရန္ကုန္တိုင္း      
ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ရခုိင္တိုင္းရင္း 
သားေရးရာ ဝန္ႀကီးဦးေဇာ္ေအးေမာင္မွ 
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊  ကာကြယ္နွိမ္ 
နင္းေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား အရပ္အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားက အစုိးရနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ၾကရန္  တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။  
 ထုိ႔ေနာက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ 
တြင္ GSMF (ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျမန္မာ 
ေဖာင္ေဒရွင္း)၊ KMSS၊ MCMHT Net 
(ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ႏွင့္ျမန္
မာကက္သလစ္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးႏွင့္
လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ ေရးကြန္ 

ယက္၊ ခိုးလ္ကရင္အသင္းေတာ္၊ မက္သဒစ္ 
အသင္းေတာ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)၊Engli-
can အသင္းေတာ္၊ Methodic ၊ပိုးကရင္  
က်မ္းစာေက်ာင္း၊ ျမိဳ႔ျပေက်းလက္သာ 
သနာေက်ာင္း၊ သုဝဏ ရန္ကုန္ Methodic 
အသင္းေတာ္၊ ေျမာက္ဥက္ၠာ ႏွစ္ျခင္း 
အသင္းေတာ္၊ အမ်ိဳးသားေထာက္ပံံ့သည့္
ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တို႕မွ
အသီးသီး တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ေတးသီ 
ခ်င္းပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ သြားေသာ 
အဖြဲ႕ (၁၂) ဖြဲ႕အား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ 
မ်ားေပးအပ္ျပီး အခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ 
၃း၃၀ တြင္ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါ 
သည္။   

( Mary Cung)



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 
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 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္
ရာသာသနာျပဳအသင္းမ်ား ရံုး (CBCM–
PMS) က ႀကီးမႉး၍ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း 
ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ 
အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္း 
အုပ္သာသနာရွိ စိန္ပက္ထရတ္ကာသီျဒယ္ 
ေက်ာင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၅ 
ရက္ေန႔အထိက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြး 
ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊ 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအသီးသီမွ ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ အသင္းမ်ား၏ 
ဒါရိုက္တာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ခံမ်ား 
ႏွင့္ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာရွိ တိုက္ 
နယ္ အသီးသီးမွတာဝန္ခံမ်ား စုစုေပါင္း 
၁၀၈ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 ပထမေန႔ အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲမစၦား
တရားေတာ္ျမတ္ကို ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ Bp. Raymond Sumlut Gam 
ကဦးေဆာင္ကာ ဒါရိုက္တာဘုန္းေတာ္ႀကီး
မ်ားၿခံရံလ်က္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြး 
ပြဲတြင္ ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္က 
သာသနာျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဦးစားေပးစရာမ်ား 
ကို အဖြင့္ၾသဝါဒႁမြက္ၾကားၿပီးေနာက္ ae-
muf National Director Fr. B. Ne Ne က 
“ရဟန္းမင္းႀကီးဆုိင္ရာသာသနာျပဳအသင္း
မ်ားအေၾကာင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္း 
ေကာင္း၊ Sr. Pancy (MSBS) က “သာသ
နာျပဳျခင္းဆိုင္ရာတြန္းအားမ်ား” ေခါင္းစဥ္ 

ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Sr. Emi Soe (MSBS) 
က“ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္သာသနာျပဳျခင္း” 
ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးေဝမွ် 
ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 
 ထို႔ေနာက္ ေတာင္ငူဂိုဏ္းအုပ္သာ 
သနာ၊ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ကေလး 
ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ၊ လြိဳင္ေကာ္ဂိုဏ္းအုပ္
သာသနာအသီးသီးမွ သာသနာလုံးဆိုင္ရာ 
ဒါရိုက္တာမ်ားက ၎တို႔သာသနာအတြင္းရွိ 
သာသနာျပဳကေလးသူငယ္အသင္းမ်ား၏
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အသီးသီးတင္ျပေပးခဲ့ၾက 
သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အတြက္ကမၻာေျမ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္၊ အထူူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္သာသနာျပဳမ်ား၏ စိပ္ပုတီး 

စိပ္ဆုေတာင္းျခင္းကို ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ 
ဘုရား၊ ဒါရိုက္တာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
သီလရွင္မ်ား၊ တာဝန္ခံမ်ားစုေပါင္း၍ ဘာ 
သာစကားအသီးသီးျဖင့္ ပုတီးစိပ္ခဲ့သည္။
 ေဆြးေႏြးဒုတိယေန႕တြင္ PMS 
National ရုံး၏ ယခင္ႏွစ္အစည္းအေဝး 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္
လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သာ 
သနာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေလ့လာမႈ 
မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ 
တက္ေရာက္လာသူ မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
တြင္သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ားအ 
သင္းတည္ေထာင္ျခင္း ၁၇၅ႏွစ္ ျပည့္အခမ္း 
အနားက်င္းပရန္ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးတိုင္ 

ပင္ခဲ့ၾကသည္။
 ေဆြးေႏြးပြဲတတိယေန႔တြင္ ဗန္း 
ေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၏ သာသနာလုံး 
ဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Zau 
Doi ဦးေဆာင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူ 
မ်ားကုိ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စစ္ေရွာင္စခန္း 
မ်ား၊ နန္႔လိႈင္ႏွင့္ မိုးေမာက္ရွိဘုရားေက်ာင္း
မ်ားသို ႔ေလ့လာေရးခရီးပို ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ ၿပီး 
ညပိုင္းတြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ 
အေလးအျမတ္ထားရာ မေနာအကျဖင့္ 
ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံယူခဲ့ကာ၊ ဗန္းေမာ္သာ 
သနာအတြင္းရွိ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္
မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအ 
စဥ္မ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

ပန္ဒါ

(CBCM – PMS) ႐ုံးအဖြဲ႕သည္ ဗန္းေမာ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ရွိ 
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

 ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာသာသနာျပဳအသင္းမ်ားရုံး (CBCM – PMS) ၏ ဒါရိုက္တာ 
ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာရွိသာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ 
၂၇ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ပထမဦးစြာ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔နံနက္ 
၈း၃၀တြင္ ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္အုပ္သာသနာ၊ နန္႔လိႈင္တိုက္နယ္ရွိ စိန္႔မိုက္ကယ္လ္ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား သာသနာျပဳကေလးသူငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး သာ
သနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္းအေၾကာင္းကို ေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။ 
 ထို႔ေနာက္ နံနက္ ၁၀း၀၀နာရီတြင္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔ေပၚရွိစိန္ပက္ထရိတ္ကာသီျဒယ္ 
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ သာ သနာျပဳကေလးသူငယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႔ေပၚရွိ 
ဘုရားေက်ာင္းအသီးသီးမွ ကေလး သူငယ္အသင္း တာ၀န္ခံမ်ားကို ထပ္မံေတြ႔ဆုံခဲ့ကာ 
သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားအသင္း အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေ၀မွ်ခဲ့ပါသည္။

ပန္ဒါ

 ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာ 
ျပဳမ်ားအသင္းရုံး (CBCM– PMS) ၏ ဒါရိုက္ 
တာႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ျမစ္ႀကီးနားဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာ၊ ဧဒင္ရပ္ကြက္ရွိ သံလုကာလူမႈ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဓမၼအမႈေဆာင္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳး 

ေထာင္ေရးဌာနသို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ 
တြင္ ေရာက္ရွိကာ သင္တန္းတက္ေရာက္ 
ေနေသာ ဓမၼအမႈေဆာင္ ေက်ာင္းသား 
ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနားဂိုဏ္းအုပ္သာ
သနာအတြင္းရွိ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ က 

ေလးသူငယ္ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ သာ
သနာျပဳျခင္းဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားကို ေဝမွ် 
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား တစ္ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။
 ပထမဦးစြာျမစ္ႀကီးနားဂိုဏ္းအုပ္

သာသနာ၊ သာသနာလုံးဆိုင္ရာ PMS Di-
rector Fr. Leo မွအဖြင့္မိတ္ဆက္စကား 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ PMS Na-
tional Director Fr. Ne Neမွ “လမ္းခရီး၊ 
သမၼာတရားႏွင့္ အသက္လည္းျဖစ္ေတာ္မူ 

စာမ်က္ႏွာ (၁၇)သို႕



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

17အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား သီလရွင္ဂိုဏ္း၏ ႏွစ္ ၁၂၀ ျပည့္ ပြဲ"

 ဝိညာဥ္ေတာ္၏ အလင္းေပးမႈ 
ေၾကာင့္ ၁၈၉၇ ျသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ 
ဆရာေတာ္ Alexander Cardot တည္ 
ေထာင္ခဲ့ေသာ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား 
သီလရွင္ဂိုဏ္းသည္ ယခု ၾသဂုတ္လ ၂၆ 

ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂိုဏ္း သက္တမ္းမွာ 
ႏွစ္ ၁၂၀ ျပည့္ခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ 
စိန္ပီတယ္ ဘုရာေက်ာင္းတြင္ နံနက္ ၆ 
နာရီမွာ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္ဟွီမွ 
ေက်းဇူးတင္ မစၦားျဖင့္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

နံနက္ ၈:၃၀ မိနစ္တြင္ ဂိုဏ္း၏ ႏွစ္ ၁၂၀ 
ျပည့္ အခမ္းအနားကို စစၥတာရ္မ်ား၏ ဝင္လို 
သူေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။ ဤအခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္ 
ဂြၽန္မန္းဆိန္ဟွီ ႂကြေရာက္ၿပီး အခမ္းအနား 

အစတြင္ Sr.Rosa Sylvia မွ အဖြင့္ေမတၱာ 
ျဖင့္ဆုေတာင္းေပးၿပီး Novice သီလရွင္ 
ေလာင္းမ်ားမွ အဖြင့္သီခ်င္းျဖင့္သီဆိုခဲ့ၾကပါ
သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဂိုဏ္းအႀကီးအကဲျဖစ္ 
ေသာ Mother Colette မွ အဖြင့္ႀကိဳဆို 
ႏႈတ္ဆက္စကား ၊ ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္ 
ဟွီမွအားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔ေနာက္ ႂကြေရာက္လာၾကေသာစစၥတာရ္္ 
မ်ားသည္ က်ပန္းစကားေျပာ ၿပိဳင္ပြဲကိုယွဥ္ 
ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ နံနက္ ၁၁:၃၀ မိနစ္တြင္ 
အခမ္းအနားကို ဆရာေတာ္ ေကာင္းခ်ီးႏွင့္ 
အဆံုးသတ္ၿပီး ေန႔လည္စာကို အတူတကြ 
သံုးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီး 
ယားသီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္း၏ ႏွစ္ေပါင္း 
၁၂၀ အတြင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ 
ကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သီလရွင္ အေရ 
အတြက္မွာ သီလရွင္ ေပါင္း ၄၂၄ ပါးျဖစ္ၿပီး၊ 
သီလရွင္ေလာင္း ၂၅ ပါး၊ ေတာင္းခံသူ ၉ ဦး 
၊ အႀကိဳေတာင္းခံသူ ၁၂ ဦး ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား 
ႏွင့္ပုသိမ္တို႔မွ ဝင္လိုသူ ၃၀ ဦး႐ွိေၾကာင္း 
ႏွင့္ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား သီလရွင္အသင္း 
ဂိုဏ္း၏ ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္တံဆိပ္မွာ ခ႐ူးစူး 
ႏွင့္မီးထြန္းထားေသာ ေက်ာက္ဆူးပံု ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။ 

Pathein OSC

ေသာခရစ္ေတာ္ရွင္အား ယုံၾကည္ေႂကြြး 
ေၾကာ္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Sr. 
Pancy (MSBS) မွ “သာသနာျပဳျခင္းဆိုင္
ရာတြန္းအားမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္း 
ေကာင္း၊ Sr. Emi Soe (MSBS) “ေခၚေတာ္
မူျခင္းႏွင့္သာသနာျပဳျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
လည္းေကာင္း အသီးသီးေဝမွ်ပို႔ခ်ခဲ့ရာတက္ 
ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း မိမိတို႔သိလို 
သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ 
ၾကသည္။ 
 ၎ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဓမၼဆရာ/ဆရာ 
မမ်ား၊ တိုက္နယ္အသီးသီးမွ တာဝန္ခံမ်ား 
စုစုေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  PMS-COMMISSION

စာမ်က္ႏွာ (၁၆) မွ အဆက္

BFS သမၼာက်မ္ းစာဦး ေဆာင္ သူမ်ားသင္ တန္ း
 BFS သမၼာက်မ္ းစာ ဦး ေဆာင္ သူ 
မ်ားသင္ တန္ း၊ အမွတ္ စဥ္ (၄)ကို  ၂၀၁၇ 
စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔မွ (၉) ရက္ေန႔ 
အထိ၊ ေတာင္ ငူသာသနာ၊  ေတာင္ ငူၿမိဳ႕၊              
ပီး ေမခန္ းမ၌ က်င္ းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္ ။ 
သမၼာက်မ္ းစာ တမန္  ေတာ္ လုပ္ ငန္ း ႐ုံးခ်ဳပ္ 
မွRev.Fr.Boscoႏွင္ ့Sr.Easter  ေဇာင္ းနမ္ း၊  
ေတာင္ ငူသာသနာမွ တာဝန္ ခံ Rev.Fr. D.
Aye Ko, Rev. Fr. John ခ်စ္ ၿငိမ္ းဦး နွင့္ Sr.
Judith မိငယ္  တို႔မွ ဦး ေဆာင္ ပို႔ခ် ေပးခဲ့ၾက 
ပါသည္ ။ တိုက္ နယ္ အသီးသီးမွ ကိုယ္ စား 
လွယ္ (၃၂) ဦး ပါဝင္ တက္  ေရာက္ ခဲ့ပါသည္ ။
          ဒက္ ဇူးမယ္ (ISR)



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

18

စိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္မ်ားအား သကၤန္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား
 မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာအတြင္း႐ွိ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကာသီ 
ျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စိန္ဂ်ိဳးဇက္သီလ 
႐ွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလ႐ွင္ငါးပါးအား 
သကၤန္းေပးပြဲအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ 
လ ၁၂ ရက္ေန႔မနက္ ကိုးနာရီ အခ်ိန္တြင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။

 သကၤန္းယူၾကေသာ စစၥတာရ္ မ်ား 
မွာ- Sr.Mary Sha Dan Ja Nu,Sr.Maria 
Law Gei Sein,Sr.Roberta Su Nwe 
Kyaw, Sr.Lucia Su Myat Win, Sr. Naw 
Emerita,တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 Sr. Mary Sha Dan Ja Nu သည္ 
U Paulu Sha Dan  Naw Aung ႏွင့္ Daw 
Rosa Nawhkum Ja Nan တို႔မွ ေမြးဖြား 
ေသာ သားသမီးရတနာ (၇)ဦးအနက္ (၅) 
ေယာက္ေျမာက္ သမီးရတနာျဖစ္သည္။ သူ 
မ၏ မိသားစုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနား 
ၿမိဳ႕ကခ်င္စုရြာတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ သူမ 
၏ သီလရွင္ဘဝအသက္တာအတြက္ ဆြဲ 
ကိုင္ထားေသာ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "Serve the 
Lord with gladness." ရႊင္လန္းစြာျဖင့္ 
ထာဝရ ဘုရားအားအေစခံေလာ့ ဟူ၍ျဖစ္ 
သည္။ စစၥတာရ္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ 
က်ိဳကၡမီ စီရင္စုေစာင့္ေရွာက္ ရမည့္တာဝန္ 
ကိုရရွိခဲ့သည္။

 Sr. Maria Law Gei Sein သည္ 
ေဒးဗစ္ ဦးေလာေဂႏွင့္ မာဂရက္ေမရီ ေဒၚ 
ငိုင္းၿငိမ္းတို႔မွ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးရတ 
နာ (၄) ဦးအနက္ သမီးဦးရတနာျဖစ္သည္။ 
သူမ၏ မိသားစုမွာ ထီးလင္းၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) 
ရက္ကြက္ မေကြးတိုင္းတြင္ေနထိုင္ၾကသည္ 
သူမ၏ သီလရွင္ဘဝသက္တာ အတြက္ 

လက္ဆြဲေဆာင္ပုဒ္မွာ "သင္တို႔အား သူတစ္ 
ပါးတို႔ျပဳမူေစလိုသည့္ အတိုင္း သင္တို႔သည္ 
လည္း သူတစ္ပါးအားျပဳမူၾကေလာ့" ဟူ ၍ 
ျဖစ္သည္။ စစၥတာရ္သည္ ဟားခါးသာသနာ 
လံုဘန္းၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ တာဝန္ထမ္း 
ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

 Sr.Roberta Su Nwe Kyawသည္ 
ဦးစတီးဗင္းေက်ာ္ဝင္း ႏွင့္ ေဝေရာ္နီကား 
ေဒၚနီနီမာတို႔မွ ေမြးဖြားေသာ သားသမီးရတ 
နာ (၄)ဦးအနက္ အငယ္ဆံုးသမီးရတနာ 
ျဖစ္သည္။ သူမ၏ မိသားစုမွာ မႏၲေလးတိုင္း 
စဥ္႔ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ကိုင္းရြာတြင္ ေန 
ထိုင္ၾကသည္။ သူမ၏ သီလရွင္ဘဝသက္ 
တာအတြက္ လက္ဆြဲေဆာင္ပုဒ္မွာ "တတ္ 
ႏိုင္သမွ် သူတစ္ပါးအား ေကာင္းက်ိဳးျပဳပါ" 

ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ စစၥတာရ္သည္ မိဘမဲ့ 
မ်ားႏွင့္ဘာသာမဲ့မ်ားအား ပညာသင္ၾကား 
ေပးေနသည့္ မႏၲေလးသာသနာ စဥ္႔ကိုင္ 
ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရ 
မည္ျဖစ္သည္။

 Sr.Lucia Su Myat Winသည္ 
ေလာရင့္စ္ ဦးထြန္းထြန္းဝင္း ႏွင့္ ေဒၚသန္း 
သန္းဝင္း တို႔မွ ေမြးဖြားသည့္ သားသမီး 
ႏွစ္ဦးအနက္ သမီးဦးရတနာျဖစ္သည္။သူမ 
၏မိသားစုမွာ ဆည္ႀကီးေတာရြာ မႈံရြာၿမိဳ႕ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ေနထိုင္သည္။ သူမ၏ 
သီလရွင္ဘဝအသက္တာအတြက္ ဆြဲကိုင္ 
ထားေသာ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "ခ်စ္ျခင္းသည္ 
စိတ္ရွည္တတ္၏" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ စစၥတာရ္ 
သည္  မႏၲေလးသာသနာ၊ မႏၲေလးတြင္ 

တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

 Sr. Naw Emerita သည္ ဦးေဂ်ာ္ 
ကင္း ႏွင့္ေဒၚဧလိဇဘက္တို႔မွ ေမြးဖြားေသာ 
သားသမီးရတနာ (၁၀)ဦးအနက္ သမီးဦး  
ရတနာျဖစ္သည္။ သူမ၏ မိသားစုမွာ ေရ 
ေက်ာ္ေလးရြာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္း 
တြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ သူမ၏ သီလရွင္ဘဝ 
သက္တာအတြက္ လက္ဆြဲေဆာင္ပုဒ္မွာ 
"ထာဝရဘုရားသခင္သည္ ငါ၏သိုးထိန္း 
ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၌မည္သည့္အရာမွ် လို 
ေလေသးရွိမည္မဟုတ္" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
စစၥတာရ္သည္ မႏၲေလးသာသနာ အမရပူရ 
ၿမိဳ႕ရွိ ဘိုးဘြားမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ 
ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

  Pinky  -  MDY-OSC

ဦးပၪၨင္းႀကီး သိကၡာ တင္ပြဲ 

 ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ တြင္ 
စက္ တင္ ဘာလ ၁၃ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ဗုဒၶဟူး ေန႔ နံနက္ ၆:၃၀ မိနစ္တြင္ အဖ 
ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္ဟွီ လက္ေတာ္မွ 
ကိုရင္ႀကီး သံုးပါျဖစ္ေသာ ကိုရင္ Colum-
ban Htun Lin ( ေမရီလန္းသာသနာ) , 

ကိုရင္  Vincent Myo Min Soe (သကၤန္ း 
အိုင္သာသနာ), ကိုရင္ Paul ( ပုသိမ္သာသ 
နာ) တုိ႔သည္ ဦးပဥၥင္းသိကၡာကို ခံယူခဲ့ပါ 
သည္။  ဤပြဲႏွင့္အတူ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ဂြၽန္ 
မန္းဆိန္ဟွီ၏ ပြဲျဖစ္ေသာ စိန္ဂြၽန္းခရစ္ေစာ 
စတံုးပြဲကိုလည္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲကို 

ပုသိမ္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၆၀ 
ပါးေက်ာ္ႏွင့္အတူ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ကိုရင္ 
ႀကီးမ်ား၏  ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ၅၀၀ေက်ာ္ 
တက္ေရာက္ ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးၾကပါ 
သည္။ မစၦားတြင္ အဖဆရာေတာ္မွ ဦးပဥၥင္း
သိကၡာခံယူေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ကိုရင္ႀကီး 

မ်ားအား နားေထာင္ျခင္းပါရမီႏွင့္ ျဖဴစင္ 
ျခင္း ပါရမီစေသာ ျသဝါဒကို ေဟာၾကားခဲ့ 
ပါသည္။ မစၦားအၿပီးတြင္ အဖဆရာေတာ္ 
ပြဲေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပြဲေန႔ကိတ္ကို ပုသိမ္ 
ဇံုအုပ္ Fr. Josephat မွ ေကာင္းခ်ီးေပးဆု 
ေတာင္းၿပီး ပြဲေန႔ဖေယာင္းတိုင္ကို ပြဲေန႔႐ွင္မွ 
မီးၿငိမ္းသက္ၿပီး ကိတ္ မုန္ ႔ကိုခြဲကာ ဓမၼေတး 
သံစံုအဖြဲ႔မွ ပြဲေန႔သီခ်င္းကိုသီဆိုခဲ့ၾကပါ 
သည္။   ထို႔ေနာက္ အဖဆရာေတာ္ ဘုရား 
ႏွင့္ဦးပဥၥင္မ်ားအား လက္ေဆာင္ေပးျခင္း 
ႏွင့္အတူ လက္ဆြဲႏူတ္ဆက္ၿပီး ဤအခမ္း 
အနားကို ဆရာေတာ္ ေကာင္းခ်ီးႏွင့္အဆံုး 
သတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပြဲေန႔႐ွင္ အဖ 
ဆရာေတာ္ ဘုရားႏွင့္အတူ ဦးပဥၥင္ႀကီးမ်ား 
၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား စုေပါင္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ 
ဓာတ္ပံု ႐ုိက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤ ပြဲကို Pathein 
OSC ႐ုံးမွ သတင္းဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းတင္ 
ခဲ့ပါသည္။              

Pathein OSC
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ၿမိတ္-ထားဝယ္ ခရစ္ယာန္မ်ား မိတ္သဟာယအစီအစဥ္ျပဳလုပ္
 (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိတ္-ထားဝယ္ 
ခရစ္ယာန္မ်ား မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္း အစီ 
အစဥ္ကုိ တနသၤာရီတိုင္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ကလြင္၊ 
ေရပုန္းရပ္၊ ကက္သလစ္ ပရဟိတေက်ာင္း 
တြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၁၈ 
ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မိတ္ 
သဟာယဖြဲ႔ျခင္း၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ - 
ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္း 
ျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ (ေယာ ဟန္ 
၁၄း၆)။
 အစီအစဥ္တြင္ ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕ 
မ်ားျဖစ္ ေသာ Karen Baptist Convention 
(KBC), Kawthoolei Karen Baptist Con-
vention (KKBC), Mawlamyine Catholic 
တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ၿမိတ္-ထားဝယ္ ႏွစ္ျခင္း 
ႏွင့္ ကက္သလစ္သာသနာအတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္ 
မ်ား ၊ Karen Nation Union (KNU), Kar-
en Refugee Committee (KRC), Karen 
Refugee ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ Karen Develop-
ment Network (KDN) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
စုစုေပါင္း (၁၄၈) ဦး သုံးရက္တာတက္ 
ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
 Christian Fellowship Program 
ကုိ အစဥ္အလာနွင့္အညီ နံနက္ပုိင္းတြင္ 
ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာ အတူ 
တကြ ေလ့လာျခင္း၊ ေထာက္ရႈျခင္းမ်ား 
လည္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ညေနပုိင္း အစီအစဥ္ 
တြင္ ကရင့္ေရးရာ အေထြေထြက႑ ကုိ 

လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚ 
ေျပာင္းလဲ တုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ား ကုိ 
လည္းေကာင္း၊ တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ 
ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ Joint 
Monitoring Committee (JMC) ၏ အခန္း 
က႑ကုိလည္းေကာင္း ေန႔ရက္အလုိက္ 
အသီးသီး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 ယခုကဲ့သုိ႔ မိတ္သဟာယ အစီ 
အစဥ္ကုိ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ (၁၆) ႀကိမ္ 
ေျမာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔ေခတ္၌ ႀကဳိးပမ္း 
ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ 
စဥ္မ်ားနွင့္အတူ အသင္းေတာ္မ်ားနွင့္ကရင္  

လူမ်ဳိးမ်ား၏ ကအခန္းက႑သည္လည္း 
အေရးပါေသာေၾကာင့္  အာရုံျပဳ ရန္လုိအပ္ 
ပါေၾကာင္း အသီးသီး သုံးသပ္ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။  ထို႕ေၾကာင့္ ေနာင္လာမည့္ 
အနာဂတ္ တြင္ အသင္းေတာ္မ်ား -
၁. ပုိမုိစည္းရုံးဆက္သြယ္မႈမ်ား ျမင့္မား လာ 
ရန္။
၂. ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား အေရးႏွင့္ပတ္ 
သက္၍ သီတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္ 
ျပည့္စုံစုံ ေဝမွ်လ်က္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ မႈ 
အခန္း က႑ကုိ ျမင့္တင္ရန္။
၃. ဤ Christian Fellowship Program 

ကုိ ပါဝင္၊ပူးေပါင္းမႈျမင့္မားလာရန္။
၄. အသင္းေတာ္တုိင္းအတြင္းမွာ ဤအသိ 
အျမင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔လာရန္။
၅. ေဒသတုိင္းရွိ ကရင္မ်ားအားလုံး အသိ 
ပညာ၊အတတ္ပညာမ်ား ျမင့္တင္ရန္။
၆. ဘုရားတရား၊ သဘာဝတရား၊ လူ႔က်င့္ 
စဥ္မ်ား အေပၚအေျခခံၿပီး  ေအးခ်မ္းသာယာ 
တန္းတူညီမွ် လြတ္လပ္စြာတုိင္းျပည္ႏွင့္ 
လူမ်ိဳးဖံြ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ အနာဂတ္ကုိ 
တုိက္တုိးအားေပး ပါဝင္ပူးေပါင္း လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းနွဳိးေဆာ္ခဲ့သည္။
   (Fr Augustine Shwe OSC-Mawlamyine)

ပထမအႀကိမ္ Assumption ဘုရားေက်ာင္းပြဲက်င္းပ

      ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ကေလး 
သာသနာပိုင္ကမၼႀကီးစီရင္စုတြင္ ၾသဂုတ္လ 
၁၅ ေန႔၌ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ပင့္ေဆာင္ျခင္း
ခံရ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းပြဲကို 
စီရင္စုအတိုင္းအတာႏွင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 
အ ဆို ပါ ဘု ရားေ က်ာ င္း ပြဲ တြ င္  
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္လ်န္ခင္း 

ထန္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၇) ပါး 
ႏွင့္အတူ မစၧားတရားပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

 မစၧားတရားေတာ္အတြင္း ဆရာ 
ေတာ္ဘုရားသည္"သခင္ေယဇူးကေသျခင္း
ကိုေအာင္ျမင္ၿပီး အုပ္စိုးေတာ္မူေသာအခ်ိန္
မွာသူ႕ရဲ႕အမိမယ္ေတာ္မာရီယားကို အျမင့္ 
ျမတ္ဆံုးေနရာမွာ ထားသည့့္အေၾကာင္း နွင့္ 

မယ္ေတာ္မာရီးယား၏ ဘဝသည္ ဒုကၡႏွင့္ 
စတင္ၿပီး သုခနွင့္အဆံုးသတ္တဲ့အေၾကာင္း
ဩဝါဒမ်ားကိုျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. 
Anthony Hem Kho Sei မွေက်းဇူးတင္ 
စကားေျပာရာတြင္ ကမၼႀကီး စီရင္စုသည္ 
အသစ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ဘုရားေက်ာင္း

ပြဲက်င္းပျခင္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ၊ သာသနာ 
ပိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ အျခားေသာစီ 
ရင္စု ဘုရားေက်ာင္းပြဲမ်ားတြင္ မသြားဖူး 
ေသာ္လည္း ကမၼႀကီးစီရင္စုတြင္ ၾကြေရာက္ 
နိုင္ျခင္း ၊ ပြဲေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ 
ဝါတြင္း ဥပုသ္ေန႔ႏွင့္တုိက္ဆိုင္တဲ့အတြက္  
ဘာသာတူဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/
သားမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း၊ တနဂၤေႏြ 
ေန႔သို႔ မေရႊ႕ဘဲက်င္းပတဲ့အတြက္ အျခားစီ 
ရင္စုမွဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႂကြေရာက္ႏုိင္ 
ျခင္းတို႔ကိုေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အထူးေက်းဇူးတင္ 
ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။

 တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာတူမ်ားထံမွ
ဤပြဲက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ "အမိမယ္ေတာ္ 
မာရီးယားကို သဒၵါၾကည္ညိဳခ်င္တဲ့စိတ္တိုး
ပြားလာတယ္"ဟူသည့္စကားသံေလးမ်ား
လည္းၾကားသိရပါသည္။

 မစၧားတရားအတြင္ ဘာသာတူအ 
ေယာက္ (၅၀၀) ခန္႔ပါဝင္ၿပီး မစၧားတရား 
အၿပီးတြင္ အလွဴ႐ွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းထား 
ေသာအစားအေသာက္မ်ား သံုးေဆာင္ရင္း 
ပြဲေန႔ကို ဝမ္းသာအားရစြာျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ 
ပါသည္။

                                         ဂ်ိဳးဇက္မုန္(ေက်ာက္မဟာ)
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ျမစ္ႀကီးနားကက္သလစ္သာသနာဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) 
အမွတ္ (၁) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ေတြ႔ဆံု

 ၂၀၁၇ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ၃၀ရက္ေန႔ နံနက္၉:၃၀ ခ်ိန္တြင္ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌနခ်ဳပ္
မလိခရိပ္သာ၌ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း) အမွတ္ (၁) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မွဴး 
ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းေႏွာင္သည္ ျမစ္ႀကီးနား ကက္သလစ္သာသနာဂုိဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဖာသာရ္ေနာ္ဒင္၊ ဖာသာရ္ 
ပီတာခေအာင္တူးတို႔ႏွင့္အတူ သာသနာ့အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ မိခင္မ်ားတို႔ကို ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ 
 ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း 
စိတ္ပူပန္ မႈမရွိဘဲ လက္မွတ္ထုိးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ၁၇/၁ ကုိလည္း တစ္ဆက္တည္း 
ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း IDP စစ္ေရွာင္မ်ားေန ရပ္ျပန္နုိင္ေရးကိစၥကုိအသင္းေတာ္မ်ားမွ
ညိွႏွုိင္း တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ပါက လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေႀကာင္းႏွင့္
၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာ 
သည္ႏွင့္အမ်ွျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။ 
 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမစ္ႀကီးနားကက္သလစ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးဖရန္စစ္ေဒါ့ 
တန္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သာသနာအက်ိဳးေဆာင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ စုစုေပါင္း 
(၈)ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။

 ျမစ္ ႀ ကီးနားဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္ႏွင့္ Reli-
gious association of Myitkyina (R.A.M) 
မွ Nazareth Sister , Sr.Mary Hka Raw, 
St.John စစၥတာရ္မ်ားနွင့္ ဓမၼဆရာမ်ား 
သည္ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ 
တစ္ႏုိင္းျမဳိ႔သုိ႔ ေရာက္ရွိျပီး စစ္ေဘးေရွာင္ 
ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ 
ရႈခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
   ဆရာေတာ္နွင့္အဖြဲ႔သည္ တႏိုင္းျမဳိ႔ St.
Patrick ဘုရား ေက်ာင္းသို႔ ဦးစြာသြားေရာက္ 
ခဲ့ၾကျပီး ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဂၽြန္လ 
ဆိုင္းႏွင့္အတူ စစၥတာရ္မ်ား၊ ဓမၼဆရာ၊ 
ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ားက  ႀကိဳဆို 

ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႕သည္ ျမဳိ႕ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး 
စစၥတာရ္မ်ားနွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား လုိက္ပါ 
လွ်က္ တနုိင္းျမဳိ႕ Kinsar Ra၊ အင္ဂါဂါးႏွင့္ 
နမ့္ခမ္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ 
စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ဘာသာတူမ်ားကို သြား 
ေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ ေနရပ္ျပန္နိုင္ေရးကိစၥ
မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အားေပးစကားေျပာၾကား 
ခဲ့သည္။  စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡ သည္မ်ားမွ 
လည္း  ၄င္းတုိ႔ ခံစာေနရသည့္ အခက္အခဲ 
ျပႆနာမ်ားအား ဆရာေတာ္ႀကီးထံ တင္ျပ 
ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးက အခက္အခဲမ်ားရွိ 
ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္အားယုံၾကည္ကုိး
စားခ်င္းျဖင့္ ဘဝကုိ ဆက္လက္ေလ်ွာက္ 

လမ္းၾကရန္မွာၾကားကာ  ေကာင္းခ်ီမဂၤလာ 
ေပး၍ ဒုကၡသည္မ်ားနွင့္ အတူတကြဆု 
ေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ စစၥတာရ္မ်ားမွလည္း  
စစ္ေဘးေရွာင္ကေလးမ်ား ကို ဓမၼသီခ်င္းနွင့္ 
ဆုေတာင္းေမတၲာ သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကၿပီး 
Catechism Colour Book ႏွင့္ Colour Pen 
မ်ားကိုေဝေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ စစ္ေဘး 
ေရွာင္မ်ားအတြက္ သြားတိုက္ေဆးတစ္ 
အိတ္၊ အက်ႌမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအသံုးအ 
ေဆာင္မ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ 
 စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္တြင္ 
တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အရာရွိမ်ား ၊ 
ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအစည္း 

အေဝးတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ စစ္ေဘး 
ေရွာင္ဒုကၡသည္ Camp တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ 
ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား မိိိမိေနရပ္သုိ႔ျပန္ႏိုင္ 
ေရးနွင့္ ေဒသခံမ်ား၏လံုျခံဳေရးသည္ အေရး 
ႀကီးသကဲ့သုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ 
ပြားရရန္ နွစ္ဖက္တပ္မ်ား ညွိနႈိင္းသေဘာတူ 
ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားသြားခဲ့သည္။
 ၄င္းေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ဆရာေတာ္က 
တႏို္င္းၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ စစ္ေဘး 
ေရွာင္ျပည္သူမ်ား မိမိေဒသသို႔ ျပန္ႏို္င္ရန္ 
အတြက္ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစည္း 
အေဝးသို႔ ကို္ယ္တိုင္တက္ေရာက္ခ်င္ေသာ္ 
လည္း မိမိတြင္ တျခားအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥ 
မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ၿပီး 
လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ 
ၾကားခဲ့သည္။
 ျမန္မာနုိင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡ 
သည္ေသာင္းနွင့္ရွိေနၿပီး ယခုအခါ တနုိင္း 
နယ္မွ ကဆုန္းရြာႏွင့္ ဇြပ္မိုင္ေက်းရြာမ်ားမွ 
ျပည္သူမ်ား ပထမဆံုးအေနျဖင့္ မိမိေဒသ 
သို႔ ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ တႏိုင္း 
တြင္ေရာက္ရွိေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ လူ 
ဦးေရ ၉၀၀ ေက်ာ္တို႔ မိမိေဒသသို႔ ျပန္ႏိုင္ 
ေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ခရစ္ယာန္ အသင္း 
တိုင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ PCG  (ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား)၊ IST ၊ MCC တို႔မွ 
ဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ 
ေဆြးေႏြမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါ 
သည္။      

(RVA -Kachin Service)



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

21အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာဓမၼဆရာ/မမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္း
 ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဓမၼဆရာ/
မမ်ား၏ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္)ႏွစ္ပတ္လည္ ဝတ္ 
ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္းကို ၾသဂုတ္လ 
၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ (၃)ရက္တာ ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး Fr.စိုင္းမြန္းတင္ေမာင္ မွ သာသ 
နာျပဳ တစ္ေယာက္အတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း 
အသက္တာသည္ အလြန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္း ႏွင့္ ဆုေတာင္းရာတြင္ ဘုရားႏွင့္ 
မိမိ အပြင့္လင္းဆံုး ဆက္သြယ္ရန္ဥပမာ 
ေလးမ်ားႏွင့္ ပညာေပးေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။  
 ထုိ႔အျပင္ ေဒါသ၊ ေမာဟ ႏွင့္ 
အတၱ တုိ႔သည္ သာသာနာျပဳျခင္းအတြက္ 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျပီး ေခၚေတာ္မူျခင္း 
အသက္တာကုိ ပ်က္စီးနုိင္ေစေသာေၾကာင့္ 
အေလးအနက္ သတိထားရမည္ ျဖစ္                 
ေၾကာင္းေခၚေတာ္မူျခင္း အသက္တာကုိ 

ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ လည္းဘဝအသက္ 
တာ အားေက်နပ္အားရေစရန္ ေန႔ရက္မ်ား 
ကုိေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘုရားသခင္နွင့္ အတူ 
ၾကဳိးစားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမွ်ေဝခဲ့သည္။

  ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာတြင္ မိမိႏွင့္ 
ဘုရားရွင္စကားေျပာျခင္း၊ ဘုရား၏ ေမတၱာ 
ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားရွင္ႏွင့္အတူ 
ရွိျခင္း၏ ခံစားခ်က္နွင့္အတူ မိမိျပဳတဲ့အရာ 
အားလံုးသည္ ဘုရားဆီကိုဦးတည္ျပီး 
ဘဝ၏အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ဘုရားသ 
ခင္ကိုရွာေဖြတတ္ရန္မွာ မိမိရဲ႕အတၱမာန္ 
မာနဟာ ဘုရားအေပၚထားတဲ့ မိမိရဲ႕ယံု 
ၾကည္ျခင္းကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတယ္ 
ဟု ၄င္းကဆက္လက္ ေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။

 ဓမၼဆရာ/မမ်ား၏ ဝတ္ေစာင့္ျပီး 
ေနာက္ “ငါမူကားသူတို႔အား အသက္ကို 
ရေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ထိုအသက္ကို 
ပို၍ၾကြယ္ဝစြာရရွိေစျခင္းငွါ လည္းေကာင္း 
လာ၏ ( ရွင္ေယာဟန္ ၁၀း၁၀)”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ 
(၂ )ရက္တာ သင္တန္းကိုမူ ၾသဂုတ္လ ၂၄ 

ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစိုင္းမြန္
တင္ေမာင္မွ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ပညာသင္ၾကား    
ခြင့္မရွိဘဲ အရြယ္မတုိင္မီ အလုပ္လုပ္ေနရ 
ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေဝငွခဲ့သည္။  ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးတီးတူးမွလည္း   လူတစ္ေယာက္ 
၏ ႀကီးထြားမႈျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္နွင့္ အ 
သက္ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ကြဲျပားျခားနား 
မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ထပ္ဆင့္ေဝငွ ပို႔ခ်ေပး 
ခဲ့ရာတြင္ ကေလးသူငယ္ကို နုရြယ္စဥ္တြင္ 
ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ လုပ္မေပး 
ခဲ့လွ်င္ ၄င္းကေလးငယ္ရင္ဆိုင္ရမည့္ 
ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ သုံးသပ္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ ျဖစ္သူ 
ေဒၚအစြန္းတာ လွမ်ိဳးစုမွလည္း ကေလးသူ 

ငယ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ 
ဥပေဒအေၾကာင္းမ်ားနွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို 
ေဝ ငွေ ပး ခဲ့ ၿ ပီး ၂ ၀ ၁ ၇ ခုႏွ စ္ အ တြ က္  
ကေလးသူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေရးဥပေဒ 
မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁) ကေလးသူငယ္ 

မ်ားအား မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ 
အျပစ္ေပးျခင္း၊(၂)လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာအ 
ၾကမ္းဖက္မႈ၊ (၃) ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
အသက္အပိုင္းအျခား၊ (၄) ကေလးသူငယ္ 
မ်ားအေပၚ တနည္းနည္းျဖင့္ အနိုင္က်င့္ 

ျပဳမူျခင္းကို ေတြ႕ရွိပါက လူမွဳဝန္ထမ္းဦးစီး 
ဠာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ တာဝန္ရွိ 
ေၾကာင္းေဝငွပို႕ခ် ခဲ့ၾကသည္။ ျပစ္မွဳဥပေဒ 
မ်ား၊ အျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း အခ်က္ 
အလက္ ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ေဝငွခဲ့သည္။

 

Fr.ဆီပရီး ယန္း ေအာင္ဝင္းမွလည္း 
ကေလးသူငယ္မ်ား နွင့္ ပက္သက္္၍ ရွင္လု 
ကာ (၁၈း၁၅-၁၆) ကိုအေျခခံျပီး ကေလး 
သူငယ္မ်ားအား မိခင္ဝမ္းဗိုက္မွ သေႏၶတည္ 
စဥ္ကပင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္ကို 
ပြတ္သပ္္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေမြးဖြား 
ၿပီးေသာ အခါမွာလည္း              ခႏၶာကိုယ္အစိတ္ 
အပိုင္း အားလံုးသည္ လည္းဘုရားသခင္၏ 
ေရႊပံုသ႑ာန္နွင့္ အညီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
သန္႕ရွင္း၍ခ်စ္စရာ ေကာင္းေၾကာင္း  ျဖည့္ 
စြက္ေဝငွခဲ့သည္။

 ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉း၀၀ 
နာရီတြင္ ဆရာေတာ္ေယာဟန္မွ ဦးေဆာင္ 
၍ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ၉ ပါးနွင့္အတူ ေက်းဇူး 
တင္ေစလြတ္ျခင္း မစၦားေဟာၾကားေပးခဲ့ျပီး 
သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ  ဓမၼဆရာ 
/မ မ်ားအပါအဝင္ ဘာသာသူစုစုေပါင္း 
၁၂၀ ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ မစၦားတရား 
ေတာ္ျမတ္တြင္ ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစာဟန္က 
ၾသဝါဒတရား ေဟာၾကားရာ “လူတိုင္း အ  
မွန္ႀကိဳက္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္လိုက္
မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ေယာက္ျပဳလုပ္ 
သည့္ အမွားကုိလူအမ်ားစု ခံစားရျခင္း 
ေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ေယာက္က မိမိအမွာ 
အား ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ားကုိ လက္ခံဖုိ႔ 
လုိေၾကာင္း၊ လူမႈသဘာဝအျပစ္ အေၾကာင္း 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဥပမာမ်ားျဖင့္ တရားေတာ္ျမတ္ 
ေဟာၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။ 
  Karen-RVA(အင္္းစိန္)



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 
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ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း

 ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္အုးပ္သာသနာတည္ 
ေထာင္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၆ခုနွစ္ နိုဝင္ဘာလ(၁၇) 
ရက္မွစတင္ေရတြက္ေသာ္ (၁၁)နွစ္ ထဲသို႔ 
ဝင္ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေသာ ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္  
ပိုင္ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကို စတင္ 
ေဆာက္ လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

 ၎ ရ ဟ န္းျ ဖ စ္ သ င္ေ က်ာ င္း ကို  
လြန္ခဲ့ေသာ( ၃) နွစ္ခန္႕မွစတင္ကာ အုတ္ 
ျမစ္ခ်ျခင္း ၊ ကြန္ကရစ္တိုင္ေထာင္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေၾကာင့္ရပ္နားခဲ့ရာ ယခုနွစ္ နွစ္(၂၀၁၇)ခု 
နွစ္စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႕တြင္ တည္ 
ေဆာက္မွဳလုပ္ငန္း ျပန္လည္ စတင္နိုင္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္အေဆာက္အဦး 
ပထမထပ္၏ စလပ္ေလာင္းျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ 

ဗန္းေမာ္သာသနာ

ဗန္းေမာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပိုင္မွ ဘာသာ 
တူမ်ား (၁၀၀)ဦး မိုးေမာက္မွ(၂၅)ဦးနွင့္ 
မန္စီမွ (၂၅)ဦး စုစုေပါင္း(၁၅၀)ဦးလုပ္အား 

ေပးအျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 ဤေက်ာင္းေဆာင္ကို နွစ္ထပ္ 
ေဆာင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာလာ 

မည့္(၂၀၁၈) ခုနွစ္ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ 
ေမ်ွာ္မွန္းထားလွွ်က္ရွိသည္။ 

  နန္မိုင္ (RVA – Banmaw)

ဆရာေတာ္ႀကီး အာျဗာဟမ္သန္း (ၿငိမ္း) ၏ အသက္ေတာ္ ၉၀ ႏွစ္ ျပည့္ ေမြးေန႔ျမတ္ မဂၤလာပြဲေတာ္

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔သည္ 
ေက်းဇူးရွင္ ဆရာေတာ္အာျဗာဟမ္သန္း(ၿငိမ္း)၏ သက္ 
ေတာ္(၉၀)ႏွစ္ျပည့္၊ ရဟန္းဝါေတာ္ (၆၀)ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ဆရာ 
ေတာ္ဝါေတာ္ (၄၈) ဝါျပည့္ကို၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ သာသ နာျပဳေက်ာင္းေဆာင္၌ 
ဆရာေတာ္ဘုရားကို ခ်စ္ခင္ရိုေသေလးစားၾကပါေသာ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ား ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မိခင္ 
အသင္းဝင္မ်ား ဖခင္အသင္းဝင္မ်ား မီးအိမ္ရွင္အသင္းဝင္မ်ား 
ေကာင္းေသာဆာမာရီတန္ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ဖိတ္ၾကား 
ထားေသာဘာသာတူ အခ်ိဳ႕တို႔မွ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ 
ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ႔ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရားမွလည္း မိမိရဲ႕ 
ေမြးေန႔ပြဲေတာ္အတြက္သားသမီးမ်ားတို႔မွ အထူးအစီအစဥ္
ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းအတြက္လည္း ေျပာမျပ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ 
ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆံုးမၾသဝါဒစကားေျခြေပး 
ျခင္းႏွင့္ ေရာက္ရွိလာေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကိုေကာင္းခ်ီး 
ေပးခဲ့ပါသည္။

 ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၊က်ဳိင္းတုံကာဒီျဒယ္ဘုရား 
ေက်ာင္းတြင္ ရဟႏၲာ မာေတဦး၏  ပြဲေန႔ျမတ္မွာ မြန္ဆီေညာ္ 
ေပါလ္စိုင္းခမ္း မွအမွဴးျပဳၿပီး ရဟန္းေတာ္ (၂၇)ပါးျဖင့္ ေက်း 
ဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမစၧားတရား  ေတာ္ျမတ္ကို  တင္ပူေဇာ္ခဲ႔ 
ၾကပါသည္။ မစၧားတရား ေတာ္ျမတ္အတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr. စတီးဗင္းအားနုိ၏ တရားၾသဝါဒ၌ ရာျပည့္ သာသနာ့ 
သမုိင္းကုိ အပုိင္း(၄)ပိုင္းျဖင့္ သုံးသပ္ျပထားခဲ့သည္မွာ 
က်ဳိင္းတုံသာသနာသည္ ႏွစ္(၁၀၀)ေက်ာ္လာသည္ႏွင့္အမွ် 
သုိးထိန္းဆရာေတာ္(၄)ဆက္ ေျမာက္ႏွင့္အတူခရီးျပဳေန 
ပါသည္။ မြန္ဆီေညာ္အယ္မီးညဳေဘာနက္တာသာသနာ၏ 
သုိးထိန္းအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ပထမပုိင္းကုိ ႏွိမ့္က်ခက္ခဲ 
ေသာ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးသည့္အပုိင္း၊ ဆရာေတာ္ဖယ္ဒီနန္းဒုိ 
ဂြါေခ်ေလးနာ သုိးထိန္းအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ေသာအပုိင္းကုိ 
ရွင္သန္စျပဳေသာအပုိင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီးေအသန္း သုိးထိန္း 
တာဝန္ယူခဲ့ေသာအပုိင္းကုိ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ အပုိင္း 
ႏွင့္ လက္ရွိဆရာေတာ္ ပီတာလီြစ္ သုိးထိန္းတာဝန္ယူေန 
သည့္အပုိင္းသည္ ဘက္စုံဖြံ႔ျဖဳိး တိုးတက္မႈကုိ တည္တံ့ခုိင္မာ 

ေစသည့္အပုိင္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ေအသန္း သာ
သနာ၏သုိးထိန္းဆရာေတာ္အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၁၉၆၉ 
ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ အတြင္း သာသနာ၏ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားသည္ အံ့မခန္းျဖစ္ပါသည္။နုိင္ငံရပ္ျခား သာသနာျပဳမ်ား 
ထံမွ သာသနာပုခုံးေျပာင္းတာဝန္ယူခဲ့ျခင္း၊ ေတာင္ေပၚ 

ေဒသနွင့္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား 
အာခါ၊ လားဟူ ညီအစ္ကုိမ်ားစြာကုိ ယုံၾကည္သူ ကက္သ 
လစ္ရစ္ယာန္ျဖစ္လာခါစအခ်ိန္၊ သာသနာအုပ္စုအသစ္မ်ား 
စြာကုိလည္းဖြင့္လွစ္ နုိင္ခဲ့သည္။ သုိးထိန္းတာဝန္ယူခဲ့ရ 

ေသာအခ်ိန္ကာလ၏ပထမပုိင္းတြင္ ေရာင္စုံေသာင္းက်န္း
သူမ်ားေၾကာင့္နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈ မရွိခဲ့ေပ။ လမ္းပန္းဆက္ 
သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္းသည္လည္း သာသျပဳလုပ္ငန္းကုိေႏွာင့္ 
ေႏွးေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရသည့္ သာသနာ 
ျပဳမ်ား၊ ပ်ံလြန္ကုန္ေသာ သာသနာျပဳမ်ား၊ေဒသခံေခၚေတာ္
မူျခင္း နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္တုိးပြားလာေနေသာ 
ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ားလုံေလာက္မႈမရွိခဲ့သျဖင့္ အျခားသာသနာမွ ရဟန္းေတာ္ 
မ်ားႏွင့္ အားျဖည့္ခဲ့ရသည္။ ဤမွ်ခက္ခဲသည့္  သာသနာ့ 
တာဝန္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္း၏ဖခင္ၾကီး အာျဗာဟမ္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ခုိင္မာသည့္ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္နုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ 
က်ဳိင္းတုံသာသနာမွ သာသမီးမ်ားအားလုံး ကုိယ္စား အထူး 
ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ျမြက္ၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ ဘာသာ 
တူသားသမီးမ်ားမွ ဆရာေတာ္အား တစ္ဦးခ်င္းစီလာေရာက္ 
ဂါရဝျပဳၿပီး ေကာင္းခ်ီးေတာ္ကိုခံယူခဲ႔ၾကပါသည္။

 ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၂၂  ရက္ေန႔သည္ ဆရာ 
ေတာ္ အာဘရာဟမ္သန္း(ၿငိမ္း)၏ ရဟန္းသိကၡာခံဝါေတာ္ 
ႏွစ္ (၆၀) ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔၊၂၀၁၇ေမလ ၅ ရက္ေန႔သည္ 
ဆရာေတာ္၏ ဆရာေတာ္သိကၡာ ခံယူသည့္ ဝါေတာ္ႏွစ္ 
(၄၈)ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။

 "ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ မိမိတတ္စြမ္းသမွ်လုပ္ေဆာင္ပါ၊ 
တစ္ျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဘုရားသခင္ပံ့ပုိးကူညီေပးပါ 
လိမ့္မည္" ဟူေသာတရားေတာ္ကို ဆရာေတာ္ ေအသန္း 
သည္ မိမိ၏အသက္တာႏွင့္အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ 
သက္ေသျပနုိင္ခဲ့ၿပီ။ ဆရာေတာ္သည္ အနားယူသြားေသာ္ 
လည္း ဘုရားႏွင့့္္ေပါင္းစပ္ၿပီးဝိိညာဥ္မ်ားစြာကုိ ကယ္တင္နုိင္ 
ခဲ့သည့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းလမ္းစဥ္အတုိင္း ကြ်န္ပ္တုိ႔ 
အားလုံးတက္ညီလက္ညီ လုပ္ေဆာင္နုိင္ၾကမည္ဆုိပါလွ်င္ 
ဘုရားရွင္၏ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 
သည္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိမွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ရုိ႕စ္ SdP



လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 

23အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

ခရစ္ေတာ္၌အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း
 ျပည္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ 
ဖာသာရ္ ပီတာ  ႀကိဳင္ေရႊ သည္ ၁၉၅၇ 
ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၆) ရက္တြင္ ေခ်ာင္း 
ကန္ႀကီး ရြာ(ပုတီးကုန္း)၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 
၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဂေရေဂၚရီ တိုက္ေမာင္း လက္ေတာ္မွ 
ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူခဲ့ျပီး ျပည္ ကက္ 
သလစ္သာသနာ ေက်ာက္ျဖဴတုိက္နယ္
တြင္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ တံတြဲ 
တိုက္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသ ဥရွစ္ပင္ 
တိုက္နယ္တြင္ လည္းေကာင္း အမႈေတာ္ 
တမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရး အေျခ 
အေနေၾကာင့္ ျပည္ ကက္သလစ္ သာ 
သနာ ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ 
အနား ယူေနစဥ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 
၂၂ ရက္၊ အဂါၤေန႔တြင္ ခရစ္ေတာ္၌ 

အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့သည္။ 
 ဖာသာရ္ ပီတာ ႀကိဳင္ေရႊ၏ အသက္ ဝိညာဥ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ 
  အသနား ေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ျငိမ္သက္သာယာစြာ ရွိပါေစေသာ္…..

ဗန္းေမာ္သာသနာ

ဂ်ခန္းဒပ္ေက်းရြာတြင္ မာရိယားတမန္ေတာ္ ပေရးစီဒီအုမ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း
 ဗန္းေမာ္ ဂုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ 
မိုးေမာက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္၊ (၁၅) မိုင္၊ 
ဂ်ခန္းဒပ္ ေက်းရြာတြင္ မာရိယားတမန္ေတာ္ 
ပေရစီဒီအုမ္ ကို  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ မယ္ေတာ္ 
သခင္မေကာင္းကင္ဘံု ပင့္ေဆာင္ျခင္း 
ခံရေသာ ပြဲေန႔၌ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ဂ်ိဳးစက္ ေအာင္လီမွ 
ဘာသာတူ အေယာက္ (၅၀) ႏွင့္ အတူမစၦား 
ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး မာရိယားတမန္ေတာ္ အသင္းဝင္ 
တို႔၏ အေျခခံက်ေသာ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း 
မ်ားကိုတက္ၾကြစြာ သာသနာျပဳပါဝင္ႏိုင္ရန္ 
အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အစည္း 
အေဝးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖာသာရ္ ဂ်ိဳးဇက္ 

ေအာင္လီ၊ စစၥတာရ္ ကိုင္ဂ်ီးႏွင့္ ဗန္းေမာ္၊ 
မိုးေမာက္၊ မန္တီ၊ နန္႔လႈိုင္၊ (၂)မိုင္ႏွင့့္ (၃) 
မိုင္တို႔မွ ေလဂ်င္အဖြဲ႔ဝင္ အေယာက္ (၃၀) 
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

 အစည္းအေဝးကို (၁၁း၃၀) နာရီ 
တြင္ ကူးရီးယာ ဥကၠ႒ဆရာမလူစီးယားမွ 
ဆုေတာင္းေမတၱာျဖင့္ စတင္ၿပီးအခ်င္းခ်င္း 
မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ မိုးေမာက္မွ သန္႔ရွင္း 
ျဖဴစင္ျခင္း၏ မယ္ေတာ္တမန္ေတာ္ ဥကၠ႒ 
လူစီးယားဓါးဂ်န္မွ ေလဂ်င္၏ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ မာရိ 
ယားတမန္ေတာ္ကို စတင္ပ်ိဳးေထာင္ေသာ 
ဖရန္းဒပ္(သာမန္ဘာသာသူ)၏ အေၾကာင္း 
ကို အက်ယ္တဝင့္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ တမန္ 

ေတာ္လုပ္ငန္း ဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူုညီ၍ 
“အစဥ္ သနားၾကင္နာတတ္ေသာ မယ္ 
ေတာ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ေခါင္းေဆာင္ 
(၄) ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အသင္းသား 
(၂၀) ဦးႏွင့္ အတူ အဖြဲ႔ဝင္ (၄) ဦးပါဝင္ေသာ  
မာရိယားတမန္ေတာ္ ပေရစီဒီအုမ္ကိုေအာင္ 
ျမင္စြာဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ 

 မာရီယားတမန္ေတာ္ အစည္းအ 
ေဝးကို ကူးရီးယား ဥကၠ႒ ဆရာမလူစီးယားမွ 
အဖြင့္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကို 
မြန္းလြဲ (၃း၀၀) နာရီတြင္ အၿပီးသတ္ရုပ္ 
သိမ္းခဲ့ပါသည္။  

ေဒၚဖြားခ်စ္ (ဗန္းေမာ္) 

ကားတိုင္ပြဲ က်င္းပ
  ဗန္းေမာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္ မွန္ျပေတာင္၊ စင္းခန္းေက်းရြာတြင္ ကားတို္င္ပြဲ 
ကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။  မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၆)ပါး ပူေဇာ္ေပးခဲ့ၿပီး 
ဘာသာတူ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္တြင္ တရားေတာ္ကို ေက်ာင္းထိုင္ Fr. Zau Doi မွ ေဝငွရာ 
တြင္ "တစ္ခါက KIA စစ္သား ၅ ေယာက္အား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဖမ္းမိထားရာ ၎ ၅  ဦးမွ 
တစ္ဦးသည္ ထမင္းစားေသာအခါ က႐ူစူးအမွတ္ျပဳလုပ္သည္ကို ေတြ႕သျဖင့္ ဗမာအေစာင့္ 
စစ္သားမွ ၎အား '' ေဟ့ေကာင္ မင္းခရစ္ယာန္လား'' ဟုေမးရာ ဟုတ္ပါေၾကာင္း ေျဖလိုက္ 
ရာ ''မင္းေျပးေတာ့'' ဟုဆိုကာ ထြက္ေျပးေစခ့ဲေၾကာင္း၊ ၎ KIA စစ္သားမွလည္း မယံုႏိုင္ 
ေအာင္ ျဖစ္ခ့ဲရေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ''ေျပးေတာ့ဆိုတာ မၾကားဘူးလား'' ဟု ျပန္ေျပာသျဖင့္ 
ထိုKIA စစ္သား မွ သူထြက္ေျပးေသာအခါ သူ႔အား ေနက္ေက်ာမွ  လိုက္ပစ္မည္ေလာ 
ဟူေသာစိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ ေျပးခ့ဲရေၾကာင္း ၊ ဤက့ဲသို႔ လႊတ္ေျမာက္ 
ႏိုင္ခ့ဲျခင္းမွာ က႐ူစူးအမွတ္ျပဳခ့ဲမိေသာေက်းဇူးေတာ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထို KIA စစ္သားမွ 
သက္ေသခံခ့ဲေၾကာင္း တရားေပးခ့ဲပါသည္။ 

BMW-OSC

ေအာက္တိုဘာလသည္ စိတ္ပုတီးသခင္မ၏ လျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ
တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ မိသားစုႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သာသနာ အုပ္စု အလိုက္ျဖစ္ေစ

စိပ္္ပုတီးစိပ္ျခင္းျဖင့္ မယ္ေတာ္အား သဒၵါၾကည္ညိဳရင္း
ကမၻာေျမၿငိမ္းခ်မ္းေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း

အမိအသင္းေတာ္အတြက္လည္းေကာင္း
ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။



အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၆) ၂၄ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၇ ခု

လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္ 
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လူအမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္႐ုတ္တရက္ ရပ္တန္႔စဥ္ မ်က္ႏွာတြင္ 
ဒဏ္ရာရခဲ့ေသာ္လည္း အျပံဳးမပ်က္ခဲ့

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ ပံုရိပ္အခ်ိဳ႕ (၆ - ၁၁ ရက္ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္)

ႏိုင္ငံသို႔ စတင္ေျခခ်သည္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားက ဦးစြာ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဗာတီကန္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ 

ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ျဖစ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ႀကိဳဆိုျခင္းကို 
အလြန္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီးက ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရဟန္းမင္းႀကီး အနီးတြင္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ သမၼတႏွင့္ သူ၏ ၾကင္ယာေတာ္ 
တို႔ရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ တိုက္ခိုက္ 
ေနသည္။ ယမန္ႏွစ္မွစတင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူကာ စစ္ပြဲမ်ားကို အဆံုးသတ္ခဲ့ 
ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ စိတ္ ႏွလံုးသံုးပါး နာၾကင္မႈမ်ားကို ကုသေနၾကရဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ခရီးစဥ္က ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တြန္းအား 
ေပးခဲ့သည္။ "အမုန္းတရားႏွင့္ ရန္ညႇဳိးရန္စ" မ်ားအား စြန္႔လႊတ္ၾကရန္ ရဟန္း 

မင္းႀကီးက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ကိုလံဘီယာ၏ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေတြ႕ရစဥ္
ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားေပါင္း ၂သိန္းခြဲခန္႔ေသခဲ့ၾကရၿပီး 

သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္


