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အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

ေပ်ာ္ရႊင္သာယာ မိသားစုကမၻာ
"ဘုရားသခင္၏ သတင္းေကာင္းအား လူတိုင္းစီ ျဖန္႔ေဝေရးအတြက္ မိသားစုသည္
အခြင့္သာေသာ ေနရာျဖစ္သကဲ့သို႔ အေရးပါေသာနည္းနာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။" ဟု ပုပ္
ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္က ၂၀၁၈ ခု ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ ကမၻာ့မိသားစုမ်ား
ပြဲေတာ္၏ ပိတ္ပြဲ မစၧားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္ မိသားစုမ်ား၏ ဘဝသက္တာကို အထူးဂ႐ုျပဳ
ေစာင့္ေရွာက္ရင္း လူသားထု၏ အနာဂတ္သည္ မိသားစုမ်ား ခိုင္မာတည္ၿငိမ္ေရးအေပၚ မူ
တည္ေၾကာင္း အစဥ္တစိုက္ သတိေပးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ကမၻာ့ မိသား
စုမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ႀကီးမႉး က်င္းပေပးသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္
မိသားစုမ်ား၏ အသက္တာကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာ
ခံကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံ၏ ရလဒ္အျဖစ္ "ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ ဝမ္း
ေျမာက္ဖြယ္ရာ" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာခၽြန္ေတာ္တစ္ေစာင္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္

ေဗလန္ကန္နီမယ္ေတာ္

ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။
မိသားစုမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳေနၾကရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အသိ

စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကို က်န္းမာျခင္း၏မယ္ေတာ္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိၾကေသာေဗလန္

အမွတ္ျပဳကာ အမိအသင္းေတာ္ အေနျဖင့္ မိသားစုတို႔၏ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ မည္ကဲ့

ကန္နီမယ္ေတာ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မယ္ေတာ္အား ဂုဏ္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္၏

သို႔ ကူညီရမည္ကို နည္းေပးလမ္းျပျပဳလုပ္ထားသလို၊ မိသားစုအတြင္းရွိ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၏
လွပမႈ၊ စိတ္ေက်နပ္ျခင္း ေပးႏိုင္မႈွႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ တို႔ကိုအသိေပးထားသည္။
"ဆင္းရဲျခင္းက တံခါးမႀကီးက ဝင္လာတဲ့အခါ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ျပတင္းေပါက္
ကေန ထြက္သြားတယ္" ဆိုသည့္ ဆိုစကားသည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သတိထားရမည့္
အခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဧကန္စင္စစ္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မိသားစု
တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာ အရာတစ္ခုပါ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရ
မင္းတူး၏ ျမင့္ျမတ္ျခင္းသည္ မိသားစုတစ္စု ျဖစ္တည္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စိတ္ဓါတ္
ခြန္အားႏွင့္ ဝိညာဥ္စြမ္းအားမ်ား ရရွိေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏
အလိုေတာ္ကို အသက္စြန္႔ကာ ျဖည့္စြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ မိဘတိို႔သည္လည္း မိသားစုမ်ားကို
အေကာင္းဆံုး တာဝန္ေက်ႃပြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေခၚေတာ္မူျခင္း အသက္

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ျပကၡဒိန္တြင္ မယ္ေတာ္၏ေမြးေန႔ဟုသာ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ျမန္
မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဗလန္ကန္နီမယ္ေတာ္ပြဲကို က်င္းပၾကသည္။
သကၠရာဇ္ ၁၅၀၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း တာမီးလ္နာဒူျပည္နယ္ ေဗလန္
ကန္နီရြာမွာ ႏြားႏို႕ပို႔ေသာ ကေလးငယ္အား မယ္ေတာ္ထင္ရွားျပသည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ရာ
မွ စတင္ခဲ့ေသာ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားဖူးမ်ား အဆက္မျပတ္လာေရာက္ေသာ
မယ္ေတာ္အား သဒၶါၾကည္ညိဳရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေရွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ လု
ဒယ္ၿမိဳ႕ဟု လူသိမ်ားထင္ရွားသည္။
မယ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပဳေသာထာဝရဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္
ေတြ႕ခံစားရေစေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္
လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ မယ္ေတာ္ထံမွ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားခံစားရသည္ဟုဆိုၾကသည္။

တာကို အႏွစ္သာရရွိစြာ ေနထုိင္ၾကရသည္။
မိသားစုတြင္ အသက္တာ အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသကဲ့သို႔ လူသားထုအတြက္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ားကိုလည္း အစဥ္ေမြးဖြါးေပးေနသည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္တိုင္းသည္
ေျမမ်က္ႏွာျပင္အား အသစ္ျပဳဳျပင္ေတာ္မူမည့္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို အစဥ္ဆန္း
သစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္အတြက္ ေရွ႔ေန
ေရွ႕ရပ္ျပဳေပးသူ၊ ခြန္အား ေပးသူ၊ ႏွစ္သိမ့္ေပးသူ အျဖစ္ ဆင္းသက္လာသကဲ့သို႔ မ်ိဳးဆက္
သစ္သည္ အိမ္တြင္း ဆန္းသစ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ မိသားစုတိုင္းက ဤသတင္းေကာင္းကို
ၾကားခ်င္ေနၾကသည္။ မြန္းက်ပ္ေသာဘဝမ်ားထဲမွ ႐ုန္းထြက္လိုၾကသည္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ႀကီးစြာျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ အသက္တာကို ရွင္သန္လိုၾကသည္။ မိသားစုတိုင္းသည္ ခက္
ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီးတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းသြားေနရေသာ္လည္း ေလာကႀကီးအတြက္
သတင္းေကာင္းကို ေၾကျငာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုင္ယာလန္တြင္ က်င္းပေသာ ၂၀၁၈
ခုႏွစ္ ကမၻာ့မိသားစုမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ "မိသားစုမ်ား၏သတင္းေကာင္း (ဧဝံေဂလိတရား)
သည္ ကမၻာႀကီးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း" (The Gospel of the Family, The Joy for the
World) ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။
မိသားစုမ်ားသာ မရွိပါက ဘုရားသခင္၏လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာလည္း ျဖစ္တည္ႏိုင္စြမ္း
ရွိမည္မဟုတ္ပါ၊ မိသားစုတိုင္းအား ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ ျခင္းေမတၱာ၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း
ေရာင္ျခည္တန္းကို သယ္ေဆာင္သူ ျဖစ္ေစခ်င္သည္ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကဆိုခဲ့သည္။
မိသားစုတိုင္းသည္ မိမိတို႔အတြင္း၌ရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အေျခခံကာ နီးစပ္သူမ်ား
အားလည္း ေမတၱာမွ်ေဝ ေပ်ာ္ရႊင္ေစသူမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾက
ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
မိသားစုမ်ားတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအျပင္ လူသားတိင
ု ္း အမွားႏွငမ
့္ ကင္းသည္အ
့ တြက္
အျပန္အလွန္ အခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္းသည္ လည္းအေရးပါသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အ
ဆံုးမရွိသည္ကို သတိရဖို႔လိုသည္။ အတူဆုေတာင္းေသာ မိသားစုသည္ အတူရွင္သန္သည္
ဆိုသည့္စကားအတိုင္း မိသားစုအတြင္း ဆုေတာင္းေမတၱာျပဳတတ္သည့္အေလ့ကို ေဖၚ
ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားအတြင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဆုေတာင္းေမတၱာႏွင့္ အခြင့္လႊတ္
ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည့္ဝေစၿပီး ေလာကႀကီးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအသစ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အစစ္တို႔
မွ်ေဝေသာ သတင္းေကာင္းသယ္သည့္ မိသားစုမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳပါသည္။
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ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ
လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

ပုံႏွိပ္တိုက္

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

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

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား

ေငြလႊဲရန္

ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊
ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

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

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံ

ဆက္သြယ္ရန္

ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

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

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

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

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား သြန္သင္ခ်က္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

ခ်စ္၍ေပးေသာ ပညတ္ေတာ္

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

သီကုိရွင္း

ဘုရား သခင္ရဲ႕ ပညတ္ တရား

ေျပာ ဆုေတာင္းေနစဥ္ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္လုိက္

ေတာ္မ်ား အေၾကာင္း ဆက္လက္ သြန္သင္

အစၥရာအဲလ္လူမ်ဳိးေတြဟာ ဘုရားကုိ သစၥာ

ရာတြင္ ယခုအပတ္၌ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး

ေဖာက္ၿပီး သဲကႏၱာရမွာ ေရႊႏြား႐ုပ္ျပဳလုပ္ၿပီး

အေၾကာင္း အရွင္သူျမတ္က သြန္သင္ေတာ္

ကုိးကြယ္ ခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ကို ေရြးႏုတ္

မူခဲ့ပါတယ္။

ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ ဘုရားကို စြန္႔ၿပီး ႐ုပ္တုဆင္း

ပညတ္ေတာ္ေတြ

မေပးခင္

တု ကုိးကြယ္ျခင္းကို စခဲ့ၾကတယ္။

အစမွာ ဘုရားသခင္က “ငါသည္ သင္၏
သခင္ ဘုရားရွင္ျဖစ္၏။ သင္တုိ႔အား အီဂ်စ္

သိတဲ့အတုိင္း သဲကႏၱာရ ဆိုတာ

ျပည္ ကြ်န္ဘ၀မွ ေရြးႏုတ္ကယ္ တင္ခဲ့သူ

ေနစရာ၊ စားစရာ၊ ေသာက္စရာ ေရေတာင္

ျဖစ္၏” လုိ႔ အစပ်ိဳးထားတာကို ထြက္ေျမာက္

မ႐ွိေသာအရပ္၊

ရာ က်မ္းမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။

မလုံျခဳံေသာေနရာ၊

အ

တည္တက် ေနထုိင္လုိ႔မရတဲ့ ခက္ခဲေသာ

ဘုရားသခင္က မိမိကုိယ္ကို ဒီလုိ

ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသဲကႏၱာရက တုိ႔လူ႕

ဘာေၾကာင့္ ေၾကညာရတာလဲ။ ေရြးႏုတ္

ဘဝကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဘဝ လုံ

ကယ္တင္တယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကို ထည့္

ျခဳံမႈမ႐ွိတဲ့ေနရာ၊ အေျခအေနမွာ လူဟာ

ေျပာရတာလဲ။ အေၾကာင္း ရွိပါတယ္။ ပင္

အားကိုးရာကို ရွာၾကတာပဲ။ သဲကႏၱာရရဲ႕

လယ္နီကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ဆီနာအီ ေတာင္

အေျခအေနက အားကုိးရာ မွားယြင္းေစႏုိင္

ကို ေရာက္ပါတယ္။ အီစရာအဲလ္ လူမ်ိဳးေတြ
ကို အရင္ဦးစြာ ကယ္တင္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ
လုိက္က်င့္ရမယ့္ ပညတ္ေတြကို ေပးတယ္။
ဆယ္ပါး

ပညတ္ဆုိတာ

ဘုရားသခင္ရဲ႕

သနား က႐ုဏာ ရက္ေရာျခင္းကေန ျဖစ္
တည္လာခဲ့ပါတယ္။ အရင္ဦးစြာ မေပးဘဲ
ဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မွ ေတာင္းဆုိ
ေလ့ မရွိပါဘူး။ ေပးတယ္။ ၿပီးမွ တုန္႔ျပန္ဖုိ႔
ေတာင္းဆုိတယ္။
“သင္၏ အရွင္ သခင္ဘုရား ျဖစ္
၏” လုိ႔ ဆုိတဲ့စကားကို နဲနဲေလာက္ ၾကည့္

ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ဘုရားစကား သင္ၾကားေပးေသာ ေပါလ္ (၆) ခန္းမအတြင္းသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး
ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္ ဝင္ေရာက္လာစဥ္

က ကုိယ့္ရဲ႕ အတၱတရားေတြကေန လြတ္

ပညတ္တရားေတြလုိက္က်င့္ရင္း ခရစ္ယာန္

ေျမာက္ ေစရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမတၱာတရား

ဘ၀ကို အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ေနႏုိင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ဆီ ဦးတည္ ေခၚေဆာင္သြားရမယ္။ ပင္

(ဇြန္လ၊ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၈)

လယ္ နီကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဦးစြာ လြတ္
မွာ ပညတ္တရား ေတြေပးတာကို သတိရပါ။
ဘုရားက ခ်စ္လုိ႔ ကယ္တင္ၿပီးမွ ေပးတဲ့
ပညတ္ေတြမုိ႔ ေမတၱာတရားနဲ႔ ျဖည့္စြက္ရ
မယ့္ ပညတ္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္။

ရေအာင္။ ဒီစကားမွာ ပိုင္ဆုိင္တဲ့သေဘာ၊
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိတယ္ဆုိတဲ့သေဘာ
သက္ေရာက္ပါတယ္။ သင္ရဲ႕ ဘုရားသခင္။
သင္ပိုင္တဲ့ ဘုရားဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါပဲ။ အဲ့ဒီ
ေတာ့ ဘုရားကို အရင္ဆံုး ဦးထိပ္ထားရ
မယ္။ သားေတာ္ျဖစ္တဲ့ သခင္ခရစ္ေတာ္
ကလည္း အျမဲတမ္း ခမည္းေတာ္ကို ဦးထိပ္
ထားတယ္။ ခမည္းေတာ္ခ်စ္သလုိ ငါလည္း
သင္တုိ႔ကုိ ခ်စ္တယ္လုိ႔ဆုိခဲ့တယ္။ မိမိရဲ႕
အသက္ရွင္ ေနထုိင္ျခင္း လုပ္ရပ္ေတြမွာ
လည္း ဘုရားကို ဦးထိပ္ထားဖုိ႔ လုိတယ္။
ဘုရားနဲ႔ မစရင္ ဘယ္လုိလုပ္ အဆံုးသတ္
ေကာင္းပါမလဲ။ ကိုယ္နဲ႔စရင္ ကိုယ္နဲ႔ပဲ ဆံုး
လိမ့္မယ္။

မွတစ္ပါး အျခားမရွိ

ေျမာက္ေစတယ္။ ေနာက္မွ ဆီနာအီေတာင္

တုိ႔ဘ၀မွာလည္း ဘုရားသခင္က
ခ်စ္လုိ႔ ေပးခဲ့တဲ့ အရာေတြ၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း
ေတြ၊ ရက္ေရာျခင္းေတြ ရွိၾကတာပဲ။ ဒီအရာ
ေတြအတြက္ ေက်းဇူးသိတတ္စိတ္နဲ႔ တုန္႔
ျပန္ ၾကရမွာဟာ တုိ႔အပိုင္း။ ဘုရားသခင္
ျပဳတဲ့ အံ့ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္တုိင္းအတြက္ ႏွလံုး
သားထဲမွာ အေျဖရွာၾကည့္ပါ။ အျပစ္ကေန
လြတ္ေျမာက္ေစတယ္။ အျပစ္ျပဳခ်င္တဲ့ လူ႔
ဇာတိကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီေပး
ေနတဲ့ ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို ေရ
တြက္ၾကရေအာင္။ ဒါမွသာ တကယ့္ လြတ္
ေျမာက္ျခင္း အရသာကိို ခံစားရလိမ့္မယ္။
လြတ္ေျမာက္တဲ့သူ ဘုရား သားသမီးအျဖစ္
နဲ႔ ဘုရားေပး ပညတ္ေတြကိုလည္း ဘ၀

ခရစ္ယာန္ ဘ၀မွာ ၾကင္နာ ရက္

အတြက္ လုိက္နာ က်င့္ႀကံႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါ

ေရာ ေတာ္မူတဲ့ဘုရားကို ေက်းဇူးသိတတ္

တယ္။ မလြတ္ေျမာက္ ေသးရင္ ဘုရား

တဲ့ စိတ္ရွိရမယ္။ ကိုယ့္တာ၀န္ကို ေက်ပြန္

သခင္ဆီမွာ ေအာ္ဟစ္ငိုေၾကြး ဆုေတာင္း

ေအာင္ ထမ္းေဆာင္႐ုံမက ဘုရားသခင္ နဲ႔

လုိက္ပါ။ ငိုေၾကြး ဟစ္ေအာ္သံကို ဘုရား

လည္း ဆက္ႏြယ္မူရွိရမယ္။ ဒါလုပ္ရမယ္၊

သခင္

ဟုိဟာလုပ္ရမယ္ ဆုိတာက ပညတ္ခ်က္ကို

အျပစ္ ကေန လြတ္ေျမာက္ ေစပါ။ အျပစ္

ျဖည့္ဆည္းျခင္းသက္သက္ပဲ။ ပညတ္ခ်က္

ေက်းကြ်န္ဘ၀ကေန တပည့္ေတာ္၊ တပည့္

ေတြရဲ႕ အေျခခံက ဘုရားရဲ႕ ေမတၱာေတာ္။

ေတာ္မကို ကယ္ႏုတ္ပါသခင္လုိ႔ ဆုေတာင္း

ခ်စ္လုိ႔ လုိုက္က်င့္တာမ်ိဳး ျဖစ္ဖို႔လုိတယ္။

ၾကည့္ပါ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေက်းဇူး သိ

ဥပေဒ ပညတ္ခ်က္အတုိင္း လုိက္က်င့္ၿပီး

တတ္ျခင္း၊ ေမတၱာထားရွိျခင္းေတြအားျဖင့္

အျမဲ

နားေညာင္းေတာ္မူပါတယ္။

ဘုရားရွင္နဲ႔ ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္မႈမရွိရင္ ယံု
ၾကည္ျခင္းခရီးမွာ အရာမေရာက္ေသးပါဘူး။
တာ၀န္၊ ၀တၱရားေတြလုိ႔ပဲ ျမင္တယ္ဆုိရင္
လြတ္လပ္သူတစ္ေယာက္လုိ႔ မဆုိႏုိင္။ ကြ်န္
ဘ၀ကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေခၚၿပီးမွ
ပညတ္ခ်က္ကို ေပးတာမုိ႔ လြတ္ေျမာက္သူ
အရင္ ျဖစ္ရမယ္။ ပညတ္ တရားေတြက
ကိုယ့္ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ၀န္ေလးေစတယ္ဆုိရင္
တစ္ခုခုေတာ့ လဲြေနပါၿပီ။ ပညတ္ခ်က္ေတြ
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

ပထမ ပညတ္ေတာ္မွာ “ဘုရား
တစ္ဆူအျပင္ မည္သည့္အရာ သတၱ၀ါကို
ဘုရားအမွတ္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းကို မျပဳနဲ႔”
လုိ႔

ဆုိထားပါတယ္။

ဒီပညတ္ေတာ္ဟာ

႐ုပ္တု ဆင္းတုေတြကို ကိုးကြယ္ျခင္း မျပဳဖုိ႔
တားျမစ္ပါတယ္။

ယံုၾကည္သူပဲ

ျဖစ္ျဖစ္၊

ဘုရားမဲ့ ဒိဌိေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘုရားဆုိတာကို
တစ္မ်ိဳးတစ္မည္နဲ႔ ထားရွိၾကတယ္။ ႐ုပ္တု
ဆင္းတု ကိုးကြယ္ျခင္း ဆုိတာ ဒိဌိေတြရဲ႕
ဘုရား ရွိခုိးျခင္း ကိုပဲ ေျပာျခင္း မဟုတ္ဘဲ
ဘုရား မဟုတ္တဲ့ အရာကို ဘုရားအျဖစ္
သတ္မွတ္ ကိုးကြယ္တာမုိ႔ ယံုၾကည္ျခင္းကိုပါ
ေသြးေဆာင္ထိပါးေစတဲ့ အရာျဖစ္တယ္လုိ႔
ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဘုရားစကား
မွာလည္း သြန္သင္ထားပါ တယ္။
ဘုရားဆုိတာဘာလဲ။ လူသားတစ္
ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀မွာ အဓိက က်တဲ့သူက
ဘုရားလား။ လူဆိုတာ တစ္စံုတစ္ေယာက္
ကို အမွီသဟဲမျပဳဘဲ ရွင္သန္ရပ္တည္ဖုိ႔ အ
ေတာ္ခက္ပါတယ္။ အမွီျပဳအားကိုးဖုိ႔ ဘုရား
ဆိုတဲ့ အရာကို ေစ်းကြက္တစ္ခုလုိ ဖန္တီး
လုိက္ၾကတယ္။ ပစၥည္းေတြ၊ ႐ုပ္တုေတြ၊
ပံုေတြကို ဘုရားအမွတ္ျပဳၾကတယ္။ ေဗဒင္၊
လကၡဏာေတြ ေမးျခင္းေတြကလည္း ဒီေန႔
ေခတ္မွာ အယံအ
ု ၾကည္တစ္ခုျဖစ္လာတယ္။
အနာဂတ္ကို

ၾကိဳသိခ်င္တယ္။

ယၾတာ

ေတြနဲ႔ အႏၱရယ္ကို ကာကြယ္ခ်င္တယ္။ ဒါ
ေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အားကိုရာ စြမ္း
အားရွင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို လူတုိင္း
က ယံုၾကည္ၾကတယ္ ဆုိတာပဲ။ တကယ္
ေတာ့ တုို႔ခရစ္ယာန္ေတြ အတြက္ စစ္မွန္တဲ့
ဘုရားဆုိတာ ရွိၿပီးသားပါ။ အသက္ရွင္တဲ့
ဘုရား၊ လူေတြကို ခ်စ္တဲ့ဘုရား၊ လူေတြနဲ႔အ
တူရွိခ်င္တဲ့ဘုရားက တုိ႔အနားမွာ ရွိပါတယ္။
ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းမွာ ေတြ႕ရ
တာ တစ္ခုရွိပါတယ္။ မုိးဇယ္က ဆီနာအီ
ေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ဘုရားနဲ႔ေတြ႕ဆံု စကား

ေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ အစၥရာ
အဲလ္လူမ်ဳိးေတြ

ဘုရားသခင္

ဆီကေန

လမ္း လြဲခဲ့ၾကၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ လုပ္တဲ့
အားကိုးရာ (ေရြႏြား႐ုပ္ကုိ) ဘုရားအျဖစ္
ျပဳလုပ္ ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရားသခင္
ကသာ မိမိကုိယ္ကုိ ေဖာ္ျပခဲ့လို႔ ဘုရားနဲ႔
သိကြ်မ္းခြင့္ ရခဲ့တဲ့ တုိ႔ဘ၀ဟာ ဘုရားႏွင့္
အဆက္အသြယ္ မ႐ွိေတာ့ရင္၊ ဘုရားအ
ေပၚမွာ အားကုိးယုံၾကည္မႈ မ႐ွိေတာ့ဘူး ဆုိ
ရင္ေတာ့ ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ေစတဲ့
တျခားေသာ

အရာေတြကို

ဘုရားအျဖစ္

သတ္မွတ္ ကိုးကြယ္ၾကေတာ့မွာပါ။
ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ေစတဲ့
စိတ္အလုိ ဆႏၵေတြ၊ ခ်မ္းသာ စည္းစိမ္ေတြ၊
ရာထူးအာဏာ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြဆုိတာ
လူတုိင္းရဲ႕ သည္းေျခၾကဳိက္ ေႏွာက္ယွက္
ေသြးေဆာင္ရလြယ္ေသာ အရာေတြပဲ ျဖစ္
ပါတယ္။ အဲ့ဒီအရာေတြေနာက္ကိုလုိက္ၿပီး
ဘုရားကို အစားထုိး၊ ဥစၥာပစၥည္း၊ ရာထူး
အာဏာေတြကို လူေတြက ကိုးကြယ္လာ
ၾကတယ္။ မွားယြင္းတဲ့ ေသြးေဆာင္မႈေနာက္
ကို မလုိက္မိ္ေစဖုိ႔

သခင္ခရစ္ေတာ္၌ ယုံ

ၾကည္ျခင္း အသက္တာကုိ ပုိမုိ႐ွင္သန္ရန္
လုိအပ္လာပါတယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ သာ
လွ်င္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈ၊ ျပည့္ဝေသာ
အသက္တာ၊ ထာဝရ ကယ္တင္ျခင္း ေပး
ႏုိင္ပါတယ္။ လူတုိ႔ ႐ွာေဖြေနၾကတဲ့ ႂကြယ္ဝ
ခ်မ္းသာမႈ၊

ရာထူးအာဏာ၊

ေအာင္ျမင္မႈ

ေတြဟာ ကိုးကြယ္ရမယ့္ အရာမဟုတ္ဘဲ
လူကို လမ္းလြဲ ေရာက္ေအာင္သာ ပို႔ေဆာင္
ပါတယ္။
ကိုယ့္ရဲကဘဝ သဲကႏၱာရလုိ ယုံ
ၾကည္ျခင္း

အားနည္းတဲ့အခ်ိန္၊

အားကုိး

ရာမဲ့ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ သခင္ခရစ္ေတာ္
ထံသုိ႔ ျပန္လွည့္လာၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဘု

ရားသခင္သာလွ်င္ စစ္မွန္တဲ့ အသက္ရွင္
ေသာ ဘုရားျဖစ္ၿပီး ဘဝအခက္အခဲ ျပႆ
နာမ်ားကို

ေက်ာ္လြားႏုိင္ေသာ

ခြန္အား

ေက်းဇူးကိုလည္း အစဥ္ အျမဲ ေပးလုိ႔ေနပါ
တယ္။ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားရွင္ကို ခ်စ္ျမတ္
ႏုိးစြာနဲ႔ ၾကည္ညိဳကုိးကြယ္ၾကရေအာင္။
(ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၈)

သီကုိရွင္း
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

အားနည္းသူကုိကာကြယ္ေပးေသာ တလုံးတဝတည္း႐ွိမႈ၊ စည္းလုံးမႈ တုိ႔အေပၚ အေျခခံၿပီး
မိသားစုဘဝ တည္ေဆာက္ၾက ရန္ ကမာၻမိသားစုမ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတုိက္တြန္း
ရန္

ျပဳလုပ္ရမည္၊

မည္သူ

တစ္ဥ
 ီးတစ္

ေယာက္မ်ွ မိသားစု၏ တန္ဖုိးကုိ အျမတ္
မထုတ္ရပါ။ ကမာၻႀကီးသည္လည္း ႀကီးမား
ေသာမိသားစုႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎ မိသား
စုႀကီးတြင္ ေနထုိင္ၾကသူ အခ်င္းခ်င္း လူ
မ်ဳိးေရးျပသနာ၊ အသားအေရာင္ ျပႆနာ
မ်ား၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ခြဲျခားမႈမ်ားသည္ လူ႕
ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

အေျခခံ

အခြင့္အေရးကို

ေစာ္ကားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻ မိသား
စုႀကီးကို အစိတ္စိတ္ အမႊာမြာ ကြဲျပားရန္
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ သတိျပဳထိနး္သိမ္း
ရမည္၊ ကုိယက
္ ်င့္တရားဆုိင္ရာ အဓိကအ
အားနည္းသူကုိ

ကာကြယ္ေပးေသာ

တလုံးတဝတည္း႐ွိမူ၊ စည္းလုံးမႈ တုိ႔အေပၚ
အေျခခံၿပီး မိသားစုဘဝ တည္ ေဆာက္ၾက
ရန္ ကမာၻမိသားစုမ်ားကုိ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး
ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ မွ ၾသဂုတ္လ ၂၅

ရက္ေန႔ တြင္ တုိက္တြန္း လုိက္ပါသည္။
မိသားစုမ်ားသည္ ေကာ္ကဲ့သုိ႔ စု
စည္းတြယက
္ ပ္္ေ
 နရမည္၊ မိသားစု၏ တန္ဖုိး
ကုိ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း ေပါင္းစုံျဖင့္ ကာ
ကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည္၊ ဖြ႔ံျဖဳိးတိုးတ
 က္

ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ၊ အခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ့၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ၊ ကုိယ္
ခ်င္းစာတရား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခ
င္းမ်ားအတြက္ စိတ္အား ထက္သန္ျခင္းမ်ား

စုမ်ားကိေ
ု ျပားၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး

လြယ္လင့္တကူ

လက္လ
 ြတ္ စပယ္ အေလ့အထသည္ မေမြး
ဖြားေသးေသာ သေႏၶသားေလာင္းမ်ား ဖ်က္
ခ်ျခင္း၊ အသက္႐ွင္ခြင္ကုိ ပစ္ပယ္လုိက္ၾက
ျခင္းျဖစ္ျပီး ခုခံ ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း မ႐ွိေသာ
မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္၏ရပုိင္ခြင့္ကုိအတၱ
ႀကီးစြာ ဖ်က္စီး ပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အ
စား အေ သာ က္ မ်ား ဖ် က္ စီးျ ဖဳ န္း တီးျ ခ င္း
သည္

ဆင္းရဲသားမ်ားခံစားခြင့္ကုိ

အတၱ

ႀကီးစြာ ဖ်က္စီးပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔
အတြကေ
္ ၾကာင့္ကမာၻႀကီးတြင္

ဒုကၡသည္

ဦးေရ ႏွစ္စဥ္ တုိးပြားလာေနကာ အျမင္
က်ယ္က်ယ္ ထားၾကရန္ႏ
 ွင့္ လူသားခ်င္း
စာနာၾကရန္ မိသားစုမ်ားကုိ ဆုံးမသြန္သင္
ခဲ့ပါသည္။
Fr. Peter Kyi Mg

ကို အားေပးလ်က္ ေမ်ွာ္လင္ခ်က္မ်ား မဆုံး

Ref: RVA Myanmar Service

႐ူံးေစလုိေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီး မွ မိသား

ကြၽႏု္ပ္တုိ၏ကမၻာႀကီးမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထႂကြႏုိးၾကားရန္လုိအပ္
ကမာၻ႔မိသားစုမ်ား ေတြဆုံပြဲ Dub-

ခ်စ္ျခင္း

ေမတၱာသည္

ဘာသာတရား၏

lin Saint Mary's Pro-Cathedral ေက်ာင္း

ေဝမ်ွ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း၏ အစမႈလျဖစ္

ေတာ္ႀကီးတြင္ လင္မယားစုံတြဲ ၃၅၀ ႏွင့္

ေၾကာင္း၊ သင္တ၏
႔ုိ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္

ေတြဆ
႔ ုံျပီး သူတုိ့ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားကုိေျဖ

သင္တုိ႔ တပါသူအား မည္သုိ႔ျပဳမႈ ဆက္ဆံ

ၾကားေပးခဲ့ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ကမာၻ ႀကီး

သည္ကေ
ို လ့လာ သင္ယူေနေၾကာင္း၊ သင္

မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထႂကြႏုိးၾကားရန္လုိအပ္

တုိ႔ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားအတြက္

ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္

ယုံၾကည္ျခင္း လက္ဆင့္ကမ္းသူ လက္ဦး

သူျမတ္မွ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေျကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

မိသားစု၏

ေရာေသာက္ျမ
 စ္ျဖ
 စ္

လက္ထပ္ထိမ္ျမားျခင္းသည္ ေခၚ

ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ တန္ဖုိးထားရန္၊

ေတာ္မႈျခင္းဟု

ခ်စ္ျခင္ေမတၱာတည္းဟူေသာ ေရေသာက္

ထိမ္းျမားျခင္း စကၠရမင္းတူးသည္ ဘုရား၏

ျမစ္ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေသာ မိသားစုသည္ မ

ထာဝရ တည္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေ
 မတၱာကုိ ေဝ

ႀကီးပြားမတုိးတက္ႏုိင္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး

မွ်ေပးေသာ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္သည္ဟု

မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ေရြ

႐ွင္းျပၿပီး

စင္ဂ
 ်ဴပလီက်င္းပခဲ့ေသာ အသက္ႀကီး လင္

ႀကီးတစ္ခ
 ု ျဖစ္ေစလုိပါသည္ဟု အခ်ဳပ္ အ

မယာစုံတြဲ၏

ဘဝေနထုိင္ပုံ

သက္ေသခံ

ခ်က္တြင္ သင္တုိ႔သည္ အတိတပ
္ ုံရိပ္မ်ားကို
စုေဆာင္း ထိန္းသ
 ိမ္းထားသူမ်ား ဟု ထုိလင္
မယာစုံတြဲအားပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ

ခ်ီက်ဴး

အုိင္ယာလန္ျပည္သူ
ျပည္သားမ်ားအတြက္
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏
ပထမဦးဆုံး
ႏုတ္ဆက္စကား

ခဲ့ၿပီး ငယ္ရြယ္ေသာစုံတြဲမ်ားအား သူတုိ႔ထံမွ
စံနမႈနာယူၾကရန္ဆုံးမခဲ့ပါသည္။
သားသမီးမ်ားကုိ

ယုံၾကည္ျခင္း

လက္ဆင့္ကမ္း ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

႐ွင္းျပရာတြင္

လူသားထုတခုလုံးကုိ

စတင္ျခင္း၊

မိသာစု

ေနႏွင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေမးခြန္းတြင္ ထမင္းစားဝုိင္းမွာ အတူတကြ
စကားေျပာဆုိျခင္းမွ

လက္ထပ္

Fr. Peter Kyi Mg

မိသာစု

Ref: RVA Myanmar Service

ေႏြးေထြပ်ဴငွါစြာ ႀကိဳဆုိၾကသည္႔ အ
တြက္ သင္တုိ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
အုိင္ယာလန္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အ
ေပၚ ထာဝရ ဘုရားသခင္၏ ကာကြယ္
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ့၊ ဦးေဆာင္လမ္း ၫြန္မႈ
သက္ေရာက္

ေစရန္

 အတြက္ ကြၽႏု္ပ္၏
ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႕သ ပါသည္။
အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ သမၼတ အိမ္ေတာ္ Aras
an

Uachtarain

တြင္

ဧည့္သည္ေ
တ
 ာ္

မွတ္တမ္း၌
 အုိင္ယာလန္ ျပည္သူျပည္သား
မ်ား အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ပထမဦး
ဆုံး

ႏုတဆ
္ က္စကားကုိ

ထည့္သြင္းေရး

သားခဲ့ပါသည္။

4

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ႏုိင္ငံတကာ
ခရစ္ယာန္ တရားဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ
ႏုိင္ငံတကာ ကက္သလစ္ ခရစ္

ေသာ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္း ငယ္ေလး

ယာန္ တရားဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသူမ်ား

မ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးၾကရန္၊

ကြန္ယက္၏ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး

ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စ

က်င္းပျခင္းတြင္ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး အ႐ွင္

နစ္ကုိ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အုပ္

သူျမတ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ဗာတီ

ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္၍မရ

ကန္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾက ပါသည္။

ႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳရန္ သတိေပး

ယင္း ေတြဆုံျခင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္း

ခဲ့ပါသည္။

မင္းႀကီးမွ သင္တုိ႔တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေန

ဆက္လက္ၿပီး သင္တုိ႔သည္ မတူ

ေသာ ဥပေဒျပဳ က႑သည္ အသင္းေတာ္

ညီေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနအလုိက္

သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစၿပီး ကမာၻ

လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္း

တဝွမ္း ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား၊

ၾကရသည္

အျခားေသာ လူနည္းစုဘာသာတရားမ်ားကုိ

သင္ တုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကရေသာ က႑

ကာကြယ္ ကူညီေပးႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား

တြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ား

ျပဌာန္းေပးရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အေစခံႏုိင္ေသာ ႏုိင္

ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အုပ္
ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ေနၾကရ

ကုိလည္း

နားလည္ေၾကာင္း၊

ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကရန္၊ သူရဲေကာင္းမ်ား
မဟုတ္ သက္ေသခံသူမ်ား ဘဝႏွင့္ သက္
ေသျပသူမ်ား ျဖစ္ၾကေစလုိေၾကာင္း ကမာၻ

တဝွမ္လုံးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယုံ

႒ာန္းသူမ်ား

ကြန္ယွက္

International

ၾကည္ခြင့္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သူမ်ား

Catholic Legislators Network (ICLN)

ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။

စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ႏုိင္ငံတကာ ကက္သ

Fr. Peter Kyi Mg

လစ္ခရစ္ယာန္ တရားဥပေဒ ေရးဆြဲ ျပ

Ref: RVA Myanmar Service

ကမာၻမိသားစုေတြ႔ဆုံပြဲမွ ရ႐ွိခဲ့ၾကေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ကေလး သူငယ္မ်ားကုိ ခ်စ္ျခင္း
ေမတၱာ အေၾကာင္း သင္ေပးပါ။ သူတုိ႔သည္
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကုိ ျဖန္႔ေဝၾကလိမ့္မည္ ဟု
က မာ ၻ မိ သား စု မ်ားေ တြ ႔ ဆုံ ပြဲ တ က္ေ ရာ က္
လာၾကသူမ်ားကို Lydia O'Kane မွ ေဝမွ်
ခဲ့ပါသည္။ မိသားစုေတြ ဒီမွာ စုၿပီးအတူတကြ
ေပ်ာ္ရြင္ ၾကတယ္၊ ဆုေတာင္း ၾကတယ္၊
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြ ထားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအ
ခ်က္ဟာ တကယ္ကုိ အံ့ၾသဝမ္းသာစရာပါ။
အုိင္ယာလန္ စကားအရ ဘုရား

Fr. Peter Kyi Mg Ref: RVA Myanmar Service

ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Alan Neville, MSC မွ
ေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။
(ေက်းဇူးျပဳ၍ ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
၊ ဝမ္းနည္းပါတယ္၊ သင့္ကုိကြ်ႏု္ပခ
္ ်စ္တယ္)
(plese, thank you, sorry, I love you)
ဟူေသာ စကားလုံးမ်ားသည္ လူအဖြဲ႔ အ
စည္း အတြင္း သင့္ျမတ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးကို
အေထာက္အကူ ျပဳေသာ စကားလုံးမ်ား
ျဖစ္ျပီး ၎စကားလုံးမ်ားအားျဖင့္ သင္သည္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မည္သုိ႔မည္ပုံ တည္႐ွိ

ေက်ာင္းကုိ လူအားလုံးရဲ႕အိမ္လို႔ အဓိပၸာယ္

ေပးေနသည္ကို

ေဖာ္ေဆာင္ေပး၍

ထုိ

ဖြင့္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္

ဘုရားေက်ာင္း

စကားလုံးမ်ားကို မ႐ွက္မေၾကာက္ ေျပာဆုိ

ကုိလာၾကဖုိ႔၊

သင့္အိမ္ သင့္မိသားစု ျဖစ္

ၾကရန္လုိေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. Alan

ေသာ ဘုရားေက်ာင္းက သင့္ကုိၾကဳိဆုိ ေန

Neville, MSC မွ မိသားစုမ်ားအား တုိက္

တယ္ ဆုိတာ သိရိွနားလည္ဖို႔ လုိတယ္ ဟု

တြန္းေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အိုင္ယာလန္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံု
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ အိုင္
ယာလန္ႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္သည္ အသင္းေတာ္
အတြက္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အသင္း
ေတာ္သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ကေလး
ငယ္မ်ားအေပၚ မေတာ္မတရား ျပဳလုပ္ျခင္း
ကို ထိေရာက္ေအာင္ ဟန္႔တားျခင္း မရွိဘဲ
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္မ်ား အတြက္ စြပ္စြဲခံေန
ရသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏

ခရီးစဥ္အ

တြင္း ဆႏၵျပျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ပုပ္ရ
ဟန္းမင္းႀကီးကိုယ္တိုင္လည္း ထိုပ်က္ကြက္
မႈမ်ားအတြက္ေတာင္းပန္စကားဆိုခဲ့သည္။
အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ

ကက္သလစ္

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ
တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ားအား ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အိုင္ယာ
လန္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ အေတြ႔

အႀကံဳမ်ားမွသင္ခန္းစာယူကာ အသစ္ေသာ
ကာလျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အသစ္
ေသာ လမ္းစဥ္ကို ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး
ေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်
ျခင္း တို႔ျဖင့္ ရဲရင့္စြာ ရွာေဖြၾကရန္ တိုက္
တြန္းခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား မွာၾကား
ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ အပယ္ခံ
မ်ား၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ကအ ထူး ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ ေနသည့္ အတြက္ ေက်းဇူး
တင္ရင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း
မွာ ၾကားခဲ့သည္။
အသင္းေတာ္ေနရာအႏွံ႔တြင္

က

ေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အားနည္းေသာ သူမ်ား
အား ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ မ
ေတာ္မတရား ျပဳက်င့္မႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္အ

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

တြက္ တာဝန္ယူမႈ အျပည့္ျဖင့္ သိုးထိန္းတာ

သားတို႔အား

ဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လည္း မပ်က္ကြက္ၾကရန္ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

ယံုၾကည္ျခင္းကို ေနာင္လာ ေနာင္

လက္ဆင့္ကမ္း

ေပးျခင္း၌

Ref: Vatican News
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ ဒႆနိကေဗဒဌာန
ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္မွ ရဟန္းေလာင္းကုိရင္မ်ားနွင့္ (၃) ရက္တာ အတူေနထုိင္ ခြန္အားေပးခဲ့
မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ အတြင္းရွိ ျပင္ဦးလြင္
ၿမိဳ႕၊ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ ဒႆ
နိက ေဗဒဌာန သို႕ ျမန္မာကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CBCM) ကုိ ကုိယ္စားျပဳကာ ဆရာေတာ္ၾကီး ဂၽြန္
မန္းဆိန္းဟွီ၊ ဆရာေတာ္ၾကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္ တို႔ႏွင့္အတူ
မႏၲ ေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလား
မန္ထန္းတုိ႔ ၾကြေရာက္ခဲ့ၾကျပီး စာသင္သား ကုိယ္ရင္းမ်ားကုိ
အားေပးခဲ့ၾကသည္။
သိုးထိန္း ဆရာေတာ္မ်ား၏ ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္မႈကုိ
စာသင္သား ကိုရင္မ်ားမွ သိုးထိန္း ေမတၲာကို ေဖာ္က်ဴးေသာ
ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အကျဖင့္လည္းေကာင္း
ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စာခ် ဘုန္းေတာ္
ႀကီးမ်ား ႏွင့္ စာသင္သား ကိုရင္မ်ား ကိုယ္စား ဒုေက်ာင္းအုပ္
Fr.Gilberf Sein Sa Loi မွ ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ကာ စာသင္
သား ကိုရင္မ်ားအား ညီအစ္ကို ရင္းသဖြယ္ ေမတၲာေရွ႕
ထားလ်က္ တတ္ႏိုင္သမွ် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္
ေက်ာင္းေတာ္၌ ကိုရင္မ်ားအား အဆင္ေျပေစရန္ အလို႔ငွာ
လိုအပ္သည္မ်ား တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားမွလည္း ေက်ာင္းေတာ္မွ ေႏြး
ေထြးစြာ ႀကိဳဆိုမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔၏
ေက်ာင္းသားဘဝမွ ရဟန္းဘဝ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ အတု
ယူစရာ စိတ္ထားမ်ားႏွင့္ မွတ္သား ျပဳစုထားေသာ တန္းဖိုး
မျဖတ္ႏိုင္ေသာ အားေပး စကားမ်ားကို သားငယ္၊ ညီငယ္
မ်ားကို လုိက္က်င့္ နာယူႏုိင္ေစရန္ ေဝမွ် လမ္းညႊန္ေပး
ခဲ့ၾကသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဆိန္းဟွီမွ ၄င္း Professor ဘဝ
ျဖင့္ေနခဲ့စဥ္ ေက်ာင္းေတာ္အတြင္းရွိ စာတိုေလးမ်ားကို ကို
ရင္မ်ား သြားလာရင္း ခြန္အား ယူေစလိုခဲ့ေၾကာင္း၊ စာသင္
သား ကိုရင္မ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔ဘဝတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္
မိမိကိုယ္ကို

ဆန္းစစ္ျခင္း

ဟူေသာ

အေတာင္ပံတစ္စံုစီ

ထားရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ပုထုစဥ္ ဘဝတြင္သာမက သူေတာ္စင္
ဘဝတြင္လည္း အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ဒြန္တြဲရာ မေကာင္းမႈ
သည္ နတ္္ဆိုး၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ား စရိုက္ျဖစ္၍ ေကာင္းမႈ
ျပဳျခင္းသည္ ဘုရားရွင္၏ ဘက္ ေတာ္သားမ်ား၏ ျပဳက်င့္
ေသာ စရိုက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိသည္ ဘုရားရွင္၏ အသံုး
ေတာ္ခံအျဖစ္ အျမဲတမ္း ရွိမရွိ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ ေနသင့္
ေၾကာင္း မိမိလက္ထဲသို႔ သာသနာေတာ္ႀကီးကို ဦးေဆာင္
ရမည့္ အေနအထားရရွိလာ မည္ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ဦး
ေဆာင္မႈ ျပဳမည္ကူညီမည္ ဟူ၍ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း
သိကၡာတင္ျခင္းသည္

အက်င့္စာရိတၲကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္

မည္မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ယခုခ်ိန္မွ မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲ
ကာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း၊ သင္ယူခ်ိန္ကာလ မိမိ
ဘဝတြင္ စံျပဳထားအပ္ေသာ ဘုန္းႀကီးရဟန္းတစ္ပါးပါးထားရွိ

သင့္သည္နည္းတူ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား သူေတာ္စင္

ဘုန္းႀကီး မျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္မရွိဘဲ၊ မျဖစ္သင့္ဘဲ ဘုန္းႀကီးျဖစ္

သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ျပဳက်င့္အပ္ေသာ ငါသည္ထိုသူ အတြက္

သြားမွာကို သာစိုးရိမ္သင့္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဘဝတြင္ ဘုရားကို

အလင္းျဖစ္ရမည္ဟူေသာ သံႏၷိဌာန္ျပဳ၍ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း

သာ ဗဟိုျပဳရန္၊ မိမိ၏အ သက္တာကို ဘုရားရွင္၏ အလင္း

တုိက္တြန္းလမ္းညႊန္ခဲ့သည္။

ေတာ္၌ ရွင္သန္ေစရန္ႏွင့္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္

ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာယာဟန္ကလည္း Formation ဘဝတြင္ ဘုရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳေသာသူသည္ ဘုန္း

ခဲ့သည္။

ႀကီး ျဖစ္ဖို႔ရန္မလြယ္ကူေၾကာင္း ဘုန္းႀကီးျဖစ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္

မႏၱေလး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Nicholas Mang

သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ သူ႔ဘဝ၏ ဗဟုိ (the source of

Htang မွ ေျပာၾကားရာတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ယခုလို

Heart) အျဖစ္ ခံယူနုိင္မွသာ သူ႔အတြက္အားလံုး ျပည့္စုံလိမ့္

ၾကြေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ ဝမ္းသာလ်က္ေက်း

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လြဲမွားစြာ ရာထူး အာဏာ

ဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း သမိုင္းတေလွ်ာက္သာသနာေတာ္ႀကီးမွာ

၌တန္ဖိုးထားမိျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရာ

ဤတႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ဒႆနိကဌာန ကက္သလစ္ ရဟန္း

အေနျဖင့္ တန္ဖိုးထားမိခဲ့လွ်င္ သူ႔အတြက္ေရာ သူၾကည့္ရႈ

ျဖစတကၠသိုလ္

ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ေရာ ပ်က္စီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔

ေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္သည္ ယခုခ်ိန္ထိတိုင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚ

မနက္အိပ္ယာထတာနဲ႔ Self-Conscious က How I Live in

ရက္ေရာမႈရွိေနေၾကာင္း၊ CBCM မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္

the present of God ေမးခြန္းေလးကို ေမးသင့္ေၾကာင္း၊

လာေရာက္အားေပးရန္

မာသာ ထေရဇားမွ ရဟန္းျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အဆို

အေနျဖင့္ ဘုရားရွင္အေပၚ ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္ျဖင့္ ေကာင္း

ျပဳထားမႈကို အေျခခံလ်က္ မိမိတို႔ဘဝမွာ (Dependent of

မြန္စြာ ဆုေတာင္းသင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ စာသင္သား

love)

ကုိရင္မ်ားကို အားေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

မထားသင့္ေၾကာင္း၊

ကိုယ့္ႏွလံုးသားက

ဘုရား

အတြက္သာ ေပးဆပ္ထားရင္ ဒီလမ္းအတိုင္းသာဆက္သြား
သင့္ေၾကာင္း၊ ေရရာေသခ်ာမႈမရွိဘဲ ကိုယ့္ဘဝကို မရပ္တည္
သင့္ေၾကာင္း၊ အိပ္ယာဝင္တဲ့အခါ ငါသည္ ဘယ္လိုေနခဲ့သလဲ၊
အခ်စ္ျပည့္ဝတဲ့ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းသား အေနနဲ႔ တစ္ေန႔တာ
ေနသြားခဲ့သလား။ ဒါမွမဟုတ္ မျဖစ္စေလာက္ေလးနဲ႔ ေန
သြားခဲ့သလား။ ဆက္သြားသင့္ မသြားသင့္ ျပတ္ျပတ္သား
သား ကိုယ့္ဘာသာကို ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း၊ မဂၤလာေဆာင္
သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔ ဘုရားေရွ႕တြင္ ကတိသစၥာျပဳ
ၾက၍ သက္ဆံုးတုိင္ ေစာင့္ထိန္းၾကရသည္နည္းတူ ဘုန္းႀကီး
ရဟန္းဘဝတြင္လည္း ဆရာေတာ္ေတြကို နားေထာင္မယ္
ဘုရားသခင္ေစရာကိုသြားပါ့မယ္ ဟူေသာ သစၥာဆိုၿပီး ဘဝ
တစ္သက္တာလုံး က်င့္ေဆာက္တည္ရမည္ ေၾကာင္း ရဟန္း
ဘဝကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လုိအပ္ေသာ က်င့္ၾကံမႈမ်ား အား
ထုတ္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္က ေက်ာင္း
တြင္ အုပ္ထိန္းသူႏွင့္ စာသင္ကိုရင္တို႔ အေရအတြက္ မညီမွ်
ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို လိုက္ၾကည့္ရန္ မလြယ္ကူသည္
ျဖစ္၍ ကိုရင္ အခ်င္းခ်င္းသာသိရာ အခ်င္းခ်င္းသတိေပး ကူ
ညီသင့္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းျဖစ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ self-culture
ေခၚ ေရွ႕ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ား ထားခဲ့ေသာ လက္ဆင့္ကမ္း၊
ဓေလ့အဆိုးအေကာင္းမ်ားရွိရာ အေကာင္းမ်ားကိုသာ မိမိ
ဘဝအတြက္ ယူသင့္ေၾကာင္း၊ Formation ကာလတြင္ ဝိ
ညာဥ္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သိုးထိန္းလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ
(Pastrol) မ်ားကို ညီမွ်ေအာင္ေနသင့္ေၾကာင္း ဝိညာဥ္ေရး
လမ္းညႊန္ရဟန္းထံ
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တတ္ေသာ ႏွလံုးသား မ်ားထားရွိရန္ တုိက္တြန္း လမ္းညႊန္

ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္

မိမိ၏အမွားေၾကာင့္

တည္ရွိဖို႔ရန္အတြက္

မ်ားစြာႀကိဳးပမ္းခဲ့ရ

ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း၊

ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏

ကိုရင္မ်ား

လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာ

ၾကားမႈ အၿပီးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Peter
Than က ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားျပန္
လည္ေျပာၾကားခဲ့ကာ

ဆရာေတာ္မ်ားအား

လက္ေဆာင္

ပစၥည္း ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္မ်ား
သည္ ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည္ရႈခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ အဖဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဆိန္းဟွီ မွ ဦး
ေဆာင္ကာ ဆရာေတာ္ (၃)ပါး ႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားပါဝင္လွ်က္
မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ေဟာၾကားခဲ့ျပီး စစၥတာရ္မ်ား၊ ကုိ
ရင္မ်ား၊ ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား
အတူတကြ ပါဝင္ဆုေတာင္းခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သာသနာ ေတာ္
ႀကီး တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း တစိုက္ မတ္မတ္ လုပ္
ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္တြင္ ဇူလိုင္လ
(၂၄) ရက္ေန႔မွ (၂၆) ရက္ေန႔ ၃ ရက္တိုင္ေအာင္ ေက်ာင္း
သားမ်ားနွင့္အတူ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ကိုရင္မ်ားအား ခြန္အား
မ်ားစြာျဖစ္ထြန္း ေစခဲ့သည္သာမက သူတို႔၏ သူေတာ္စင္
ဘဝလမ္း၌ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အေရးေပး
လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အားေပးစကား
မ်ား သည္ ခ်စ္သားတို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားတြင္ ခြန္အားမ်ားအျဖစ္
က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
သတင္း - J ရွန္း(LW)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိ၊ ဆရာေတာ္ဖဲလစ္ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ဂၽြန္ေစေယာဟန္ တို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ (သီေအာ္ေလာ္
ဂ်ီ) ဌါနသို႔ ၂၀၁၈ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အလည္အပတ္ႂကြေရာက္လာၿပီး ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ားအား အားေပးစကား ႏွင့္ ဆံုးမစကားမ်ား ႁမြက္ၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ သာသနာ့ခံု႐ံုးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ အစည္းအေဝးက်င္းပ
က က္ သ လ စ္ သာ သ နာေ တာ္ ၏
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
အတြက္ ကူညီ အေျဖ႐ွာေပးႏိုင္မည့္ အဖြဲ႔
ဖြဲ႔စည္းရန္ အစည္းေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ
သည္။ ႏွစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္မည့္ ထို အစည္း
အေဝးကို ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ အဂါၤေန႔
နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ ပထမေန႔ အျဖစ္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔
ခ်ဳပ္႐ံုး၌ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ကေ လး ဂို ဏ္း အု ပ္ သာ သ နာ မွ
ဆရာေတာ္ႀကီး Felix Lian Khen Thang
ႏွင့္ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ လက္
ေထာက္ ဆရာေတာ္ John ေစာေယာဟန္
တို႔ ဦးေဆာင္ခါ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္ သာ
သနာ အသီးသီးမွ ကာႏြန္ဥပေဒဘြဲ႔ အထူး
ျပဳထားေသာ ဖာသာရ္မ်ား ပါဝင္ တက္
ေရာက္ၾကသည္။ မနၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာ
သနာမွ အနားယူၿပီးျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္
ႀကီး Paul Grawng မွ အဖြင့္ ဆုေတာင္း
ေမတၱာကို ဦးေဆာင္ေပးၿပီး၊ အားေပးစကား
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာ အဆင့္

သာသနာ့ခံုရံုး အသီးသီး၏ ဖြဲ႔စည္း

သာသနာ့ ခံု႐ံုး၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္ သာသ

အဆိုပါ အစည္း အေဝး၌ပင္ ျမန္

မႈပံုစံႏွင့္ ပါဝင္သူ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဖာသာရ္

နာမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အဆင့္ သာ

မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္သာသနာ၏ ကာႏြန္

မ်ား၏ အမည္စရင္းကို ရဟန္းမင္း ႀကီး႐ံုး

သနာ့ ခံု႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ကက္

ဥပေဒပညာ႐ွင္မ်ား အဖြဲ႔ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္း ခဲ့

ေတာ္ရိွ

သလစ္ သာသနာ့ခံုရံုး အသီးသီးကို ဖြဲ႔စည္း

ၾကပါသည္။

ေပးပို႔ခါ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူ သြားမည္

ခဲ့သည္။

ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာ

ေကာ္မ႐ွင္မ်ားသို႔

Fr. ျမတ္ႀကိဳင္ RVA

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္း႐ွိ ေကာ္မ႐ွင္အသီးသီးတို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း
ၿပီး

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊

ေဆြးေႏြးျခင္း

အလုပ္႑ႏွင့္ အျခားလုိအပ္ခ်က္ က႑ အ

အစည္းအေဝးကုိ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ

ရပ္ရပ္ေပၚတြင္လည္း ပူးေပါင္း၍ ပါဝင္ လုပ္

ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္တိုက္တြင္ ၾသဂုတ္ လ ၁

ေဆာင္ၾကရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရက္ ႏွင့္ ၂ ရက္တုိ႔က က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့
ၾကသည္။

သာသနာေတာ္၏ အျခားလုိအပ္သည့္
လုုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္

ထုိေတြ႔ဆုံအစည္းေ၀းတြင္ Cardi-

ရန္ သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ႀကီး

nal Charles Bo မွ အားေပးအမွာစကား

ၾကပ္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေကာ္မရွင္အသီးသီးကုိ

ေျပာၾကာရာတြင္ သာသနာတစ္ခု၏ အဓိက

ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အခိုင္မာ အင္အားမ်ားသည္ ေကာ္မ႐ွင္အ

ထုိအဖြဲ႔မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လုပ္

သီးသီးေတြရဲ႕ လံုးလဝိရိယ ႀကိဳးစားအား

ေဆာင္ခဲ့သည့္ အလုပ္မ်ား ေနာက္တစ္ႏွစ္

ထုတ္မႈ အေပၚတြင္ မူတည္႐ွင္သန္ေနျခင္း

တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ၾကဳိးစား လုပ္ေဆာင္ခဲ့

မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး

တင္ျပ

ၾကျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ဆက္

လမ္းညႊန္မႈ အၾကံေပးမႈမ်ားကုိ ခံယူၾကျခင္း

ေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႔စည္းေပါင္း (၃၀) တို႔သည္

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္

လက္၍ လည္းႀကိဳးစား အားထုတ္ၾက ရန္

ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ

သြားၾကမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္

ႏွင့္ ေကာ္မ႐ွင္အသီးသီး ခ်ိတ္ဆက္၍ မိမိ

			

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာအတြင္းရွိ

လုပ္ငန္းမ်ား

ျပန္လည္သုံးသပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

Yangon OSC
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

သာသနာလံုးဆိုင္ရာေဘာ္ဒါအုပ္ / ထိန္းမ်ားမြမ္းမံသင္တန္းေပး
ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ မရမ္းေခ်ာင္း

ကေလးမ်ားရဲ႕ ဘဝတိုးတက္ရန္ ပညာ

ကေလးေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးရန္

ကိုယ့္ဘက္က လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီး

တြင္ ဇူလိႈင္လ ၂၃ မွ ၂၇ ရက္ထိ ျပဳလုပ္

ေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ဘာသာ

စသည့္

ပတ္

ကေလးေတြကို ဘယ္လို ထိန္းေက်ာင္း ရ

က်င္းပခဲ့ေသာ သာသနာလံုးဆိုင္ရာေဘာ္ဒါ

ေရး အသိမ်ား တိုးတက္ရန္ ေဘာ္ဒါတြင္

သက္ျပီး ေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သင္တန္း

မည္ကို ေကာင္းစြာ သိ႐ွိခဲ့ရေၾကာင္း ယခု

အုပ္/ထိန္းမ်ား

မိသားစုကဲ့သို႔

ပို႔ခ်သူ Fr. Noah ေျပာသည္။

သင္တန္း တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္

မြမ္းမံသင္တန္း

ကို

Fr

ေနထိုင္ႏိုင္ရန္

မိသားစုနဲ႔

အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္

Florence Aung Kyaw Oo အဖြဲ႔တို႔မွ ဦး

ေဘာ္ဒါ၏

အားနည္းခ်က္

သင္တန္း တက္ေရာက္သူ SR တပါး

ေဆာင္ ကာက်င္းပခဲ့ပါသည္။

အားသာခ်က္မ်ားကို အတူတကြ ေဆြးေႏြး၍

ကလည္း ၄င္းအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ သင္

ယခုသင္တန္းကို ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ သာ

ေဘာ္ဒါအုပ္မ်ားရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ လက္

တန္း တက္ရတာ အလြန္ ေကာင္းမြန္

ကလည္း

သနာ မွ ေဘာ္ဒါအုပ္ထိန္းသူ ဘုန္း ေတာ္

႐ွိစိန္ေခၚေနရတဲ့ ေဘာ္ဒါမ်ား၏ ျပသနာမ်ား၊

ေၾကာင္း၊ အမ်ားႀကီး ဗဟုသုတ ရေၾကာင္း၊

အားျဖင့္ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ျခားနားခ်က္၊

ျပီး မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။
သင္တန္း တက္ေရာက္သူ FR တပါး
ယခုသင္တန္းကို

တက္ျခင္း

ႀကီးမ်ား၊ ကုိရင္မ်ား၊ သီလွရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာ

႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို သိရွိရျပီး

သာသူမ်ား ၃၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဘာ္ဒါထိန္း အေနျဖင့္ ကေလးေတြအေပၚ

သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

မွာဘယ္လို ကိုင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းရမည္၊ ဘယ္

"အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ ေဘာ္ဒါအုပ္

လို

ထိန္းမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္၊ သင္တန္းမွ ပို႔ခ်

ေပးရမည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို သိရွိခဲ့ရျပီး

လိုက္ေသာ

၄င္းတုိ႔ကုိ

ေဘာ္ဒါ

သင္ခန္းစာမ်ားအား

ေက်ာင္းမ်ားတြင္

မိမိတို႔

လက္ေတြ႔ျပန္

ဂ႐ုစိုက္ရမည္

ျပန္လည္

ပို႔ခ်ေသာသူမ်ားမွာ

ကာကြယ္

အသုံးခ်သြားမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္" တို႔ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္း

ဘယ္လို

သင္တန္း

ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္

Fr

အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓာတ္ပံု႐ုိက္ခဲ့ၾကျပီး

Florence Aung Kyaw Oo၊ Fr. Noah၊ Fr.

သင္တန္းတက္ေရာက္သူ အားလံုးကို သင္

Bosco Aung Tun Lay၊ Bro Vincent၊ Sr

တန္း ဆင္းလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္

Irene၊ ဆရာဦးတင္ေမာင္လတ္၊ ဆရာေဂ်ာ့

ခဲ့သည္။

ႏွင့္ ဆရာ ဦးခ်စ္ကိုကို တို႔က ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

PATHEIN OSC

ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြက္ ရဟန္းသစ္တစ္ပါးရရွိ
သခင္က ယခုကဲ့သုိ႔ ရဟန္းျဖစ္ခြင့္ကုိ ေပး
ခဲ့ေၾကာင္း၊

ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္

ရဟန္းဘဝ အသက္တာတြင္ ခရစ္ေတာ္
ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၄င္းက ဆုိသည္။
“ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕

မုိတုိကေတာ့

“Through Christ, With Christ , In
Christ” သခင္ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သခင္
ခရစ္ေတာ္၌ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဆုိ
တဲ့ စကားလံုးသံုးလံုးဟာ က်ေနာ့္အတြက္
အရမ္းေလးနက္ပါတယ္။ သခင္ ခရစ္ေတာ္
အားျဖင့္ က်ေနာ္ ေမြးဖြားျခင္းဟာ ဘုရား
ေတာင္ႀကီး
ဆရာေတာ္ႀကီး
လက္ေတာ္မွ
ဦးပဥၨင္း

ကက္သလစ္

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္

ဘာစီးလီယို

အားသိုက္

ၾသဂုတ္လ

(၄)

အန္ေထာ္နီ

ရက္က

သီဟႏိုင္သည္

ပါ။ ကိုယ္တင္ခဲ့တဲ့ လက္ ရွက္စရာလညး္

ေျမွာက္တာပဲ ထာဝရမျဖစ္ဘဲ တဒဂၤျဖစ္တာ

မရွိပါဘူး။

တစ္

ကေတာ့ တစ္ဦးစီေပၚမွာပဲ မူတည္တာေပါ့။

ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔

တစ္ဦးစီရဲ႕ သစၥာတရားေပၚမွာပဲ မူတည္

ဘုရားသခင္အမႈေတာ္

တယ္။

တုန္စရာလဲ

မရွိပါဘူး။

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္

အသင္းေတာ္မွာ

အဲ့ဒီ

ထာဝရ

ေတာင္ႀကီး စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားေက်ာင္း၌

ထမ္းရြက္ႏိုင္ဖို႔ပဲ လုိပါတယ္။” ဟု ဆရာ

ရဟန္းဆုိတာကို

ထာဝရ ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူရရွိခဲ့သည္။

ေတာ္ႀကီး က ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ဖို႔ မလြယ္

ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက ရဟန္းဘဝကုိ သက္

ကူေၾကာင္းႏွင့္ ရရွိလာသည့္ ရဟန္းဘဝ

ဆုံးတုိင္

တြင္လည္း ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္

ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ရႊင္ရႊင္ျဖင့္ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကဖုိ႔

သည္။

ရဟန္းသိကၡာတင္
ကို

ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕

အခမ္းအနား

စိန္ဂ်ိဳးဇက္

ဘုရား

ေက်ာင္းတြင္ နံနက္ (၉း၀၀)နာရီက စတင္ခဲ့
ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး
(၃) ပါး၊ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ဘုန္းေတာ္

လိုအပ္ေၾကာင္းကို ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

တည္ၾကည္ရန္

ရဟန္းေလာင္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသစ္ အန္ေထာ္နီ သီဟႏုိင္

မ်ိဳးမ်ားႏွင့္

ၾကာၿပီးေနာက္ သံဃာ့အသုိင္းအဝုိင္းကုိ စြန္႔

က ၄င္းငယ္ငယ္က မနက္တုိင္း ဘုရား

လႊတ္သြားမည္၊ ဆရာေတာ္စကားကုိ နားမ

ေက်ာင္း တက္ေလ့ရွိၿပီး ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္

ေထာင္ေတာ့မည္ကုိ သိကၡာတင္ေပးသည့္

ျခင္း မ်ားတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကုိၾကည့္၍

ဆရာေတာ္မ်ား

ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု

ေတာင္ႀကီး

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္

ဆရာေတာ္ႀကီး

ဘာစီးလီယို

အားသုိက္က

မိန္႔မွာစကား

ျမြက္ၾကားရာတြင္ “ ရဟန္းဘဝ ေနရတာ

အေနျဖင့္

လက္တုန္မိ

ေၾကာင္း၊ အသင္းေတာ္တြင္ ၄င္းျပသနာ
မ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဆုိသည္။

ေျပာျပသည္။
သူေတာ္စင္ဘဝကုိ

ေရြးခ်ယ္

တစ္ရက္ တစ္မနက္မလြယ္ပါဘူး။ ဘာပဲ

“က်မ္းစာထဲမွာ သင္သည္ ထာဝရ

ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး

ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဘုရားသခင္ကူညီမွာ

ရဟန္းျဖစ္၏ဆုိၿပီး ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ တင္

ကုိ ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘုရား
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လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာေတြဟာ

သခင္

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မယ္ ၊ သခင္ခရစ္
ေတာ္၌ အသက္ေပး သြားပါ့မယ္လုိ႔ ခံယူ

Fr.Anthony ThiHa Naing ကို အဖဦးလ်ိဳ႕၊

ထုိသိကၡာေပးလုိက္သည့္ ရဟန္း ၁၀ နွစ္

ရဟန္းေလာင္းကုိ သိကၡာမတင္မွီ

ေတာ္ ေလွ်ာက္သြားရမည့္လမ္း ၊ ကၽြန္ေတာ္

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လက္ေတာ္

ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ မိဘေဆြ
ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဘာင္သို႔ေရာက္ေနသည့္ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္

ထားပါတယ္။“ ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီးသစ္က

မွ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူၿပီးေနာက္ ရဟန္း

ပါဝင္တက္

ခရစ္ေတာ္၌ ဆုိတာက်ေနာ္သည္ ရဟန္း

မိန္႔မွာခဲ့

အန္ေထာ္နီကုိ

ဆရာေတာ္ႀကီးက

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား

ဆက္လက္၍

သိပ္တန္ဖိုးထားတယ္။”

သခင္အတြက္ ေမြးဖြားတာျဖစ္တယ္။ သခင္

ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အမိေဒၚမူဒတို႔မွ

ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး

ေမြးခ်င္း

ေမာင္ႏွမ ကိုးေယာက္ ရွိသည့္အနက္ Fr.
Anthony မွာ ပဥၥမေျမာက္ သားရတနာျဖစ္ပါ
သည္။

ရဟန္းသစ္

Fr.Anthony

အား

လြိဳင္လင္ဇံု၊ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ေထာက္
ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလီယို
အားသိုက္မွ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
		

Pinky (MDY-OSC)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

သိကၡာတင္ျခင္းသည္ အက်င့္စာရိတၲကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ၾကရန္
ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ တုိက္တြန္း
သိကၡာတင္ျခင္းသည္

ထိန္းၿပီး ရဟန္းဘဝကုိ က်င့္ေဆာက္ တည္

အက်င့္

ရန္ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ မွာၾကားခဲ့

စာရိတၲကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္
ေသာေၾကာင့္
ကုိယ္ကုိ

ကုိရင္မ်ားအေနျဖင့္

ေျပာင္းလဲက်င့္ၾကံ

သည္။ “ရဟန္းသိကၡာကိုတင္ၿပီး ေနာက္

မိမိ

ဆယ္ႏွစ္ေျမာက္တဲ့အခါ

အားထုတ္

ကိုယ့္ကို မနာခံေတာ့တဲ့အခါ သံဃာ့အသိုင္း

သင့္ေၾကာင္း ပုသိမ္ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္
ႀကီး

ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီက

အဝိုင္းကို စြန္႔လႊတ္သြားတဲ့အခါ ဟိုးဆယ္

ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕၊

ႏွစ္တုန္းက (ရဟန္းသိကၡာ)တင္ခဲ့တဲ့လက္

ဒႆနိကေဗဒဌာန စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ရဟန္းျဖစ္

အခုမွတုန္လုိ႔လဲ မထူးေတာ့ဘူး။ အသင္း

သင္ေက်ာင္းမွ ကုိရင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္

ေတာ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္

လမ္းညႊန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒါေတြ ရွိပါတယ္။ က်မ္းစာထဲမွာ

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လက ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကက္သလစ္

ဆိုတာ

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ကုိယ္စား ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ၊
ဆရာေတာ္ႀကီး

ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္တုိ႔သည္

ေသာ စရိုက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိသည္

ထိုသူအတြက္ အလင္းျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ

ျပင္ဦးလြင္ၿမဳိ႕တြင္

ဘုရားရွင္၏ အသံုးေတာ္ခံအျဖစ္ အျမဲတမ္း

သံႏၷိဌာန္ျပဳ၍ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ကုိရင္

ရဟန္း

ရွိမရွိ သံုးသပ္ ဆန္းစစ္ေန သင့္ေၾကာင္း

ေလးမ်ားကုိ

ျဖစ္သင္ေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး

မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရဟန္းတစ္ပါး၏

သိရသည္။

ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ားကုိ သြားေရာက္

အက်င့္သိကၡာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိကၡာတင္

အားေပးၾကည့္ရႈခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျခင္းသည္

ဒႆနိကေဗဒဌာန၊

စိန္ဂ်ဳိးဇက္

ထုိသုိ႔ ကုိယ္ရင္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုရာ
တြင္

ဆရာေတာ္ႀကီး

ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီက

ပုထုစဥ္ဘဝတြင္သာမက သူေတာ္စင္ ဘဝ
တြင္လည္း အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ဒြန္တြဲေန
ၿပီး မေကာင္းမႈသည္ နတ္္ဆိုး၏ ဘက္ေတာ္
သားမ်ား စရိုက္ျဖစ္၍ ေကာင္းမႈျပဳျခင္းသည္
ဘုရားရွင္၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ ျပဳက်င့္

သင္သည္

ထာဝရရဟန္းျဖစ္၏။

ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔

တင္ေျမာက္တာပဲ

ထာဝရမျဖစ္တာ

နီေကာလားစ္မန္ထန္း၊
ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ

ကိုယ့္ရဟန္းက

အက်င့္စာရိတၲကို

ေျပာင္းလဲ

ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယခုခ်ိန္မွ
မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲကာ က်င့္ၾကံ အား
ထုတ္ သင့္ေၾကာင္း၊ သင္ယူခ်ိန္ကာလ မိမိ
ဘဝတြင္

စံျပဳထားအပ္ေသာ

ဘုန္းႀကီး

ရဟန္းတစ္ပါးပါး ထားရွိသင့္သည္နည္းတူ
မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား သူေတာ္စင္ သူ
ေတာ္ေကာင္းတို႔ ျပဳက်င့္အပ္ေသာ ငါသည္

လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂတ္လ (၄)ရက္က
ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ဘုရားေက်ာင္း
တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲ
အခမ္းနားတြင္လည္း ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီးဘာစီးလီယို အား
သိုက္က ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အေန
ျဖင့္

ထာဝရ

တစ္ဦးစီေပၚမွာပဲ မူတည္တာေပါ့။ တစ္ဦးစီ
ရဲ႕

သစၥာတရားေပၚမွာပဲ

အသင္းေတာ္မွာ
တာကို

အဲ့ဒီထာဝရ

ရဟန္းဆုိ
ဘယ္

ေလာက္ ဆင္းရဲရဲ ဘယ္္ေလာက္ပဲ ဒုကၡ
ေရာက္ေနပါေစ၊ တခ်ိဳ႕ရဟန္းမ်ားဆုိရဟန္း
ႏွင့္ မတူေအာင္ ရုပ္ဘယ္ေလာက္ေခ်ာေခ်ာ
ဒါေပမဲ့လည္း

ထာဝရ

ရဟန္းပါပဲ။”

ဟု

ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလီယို အားသိုက္က
ရဟန္းေတာ္မ်ားအား မိန္႕ၾကားခဲ့သည္။
ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ရဟန္းသိကၡာေတာ္ျမတ္ကုိ

ဆင္းရဲျခင္းသစၥာမ်ားကုိ

မူတည္တယ္။

သိပ္တန္ဖိုးထားတယ္။

(ကုိးကား-Pinky၊ J ရွန္း)

တန္ဖုိးထားၿပီး ရဟန္းမ်ားအေနျဖင့္ နာခံ
ျခင္းနွင့္

တဒဂၤျဖစ္တာကေတာ့

ေစာင့္

ေတာင္နီသံလြင္တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေတာ္မ်ားအေၾကာင္း
အသိေပးရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဝမွ်ျခင္း
ေၾကာင္းကုိ တုိက္နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္

ခြန္အားေပးသြားၿပီး

အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ကုိေရာဘတ္မွ ရွင္း

ေအာင္က က်မ္းပုိဒ္ ဖတ္ရႈေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပုိး

လင္း ေျပာၾကားသြားၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းေရး

သြားပါသည္။

မွဴး ဦးေသာမတ္စ္ က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကား
သြားပါသည္။
၎ေနာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဂ်ိဳးဇက္
စုိင္းရွဲန္မွ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္

အပိတ္

သာသနာလုံးဆုိင္ရာ

CA

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္

ေတာင္ႀကီး တုိက္နယ္ CA အလုပ္အမႈ
ေဆာင္အဖြဲ႔တုိ႔

ပူးေပါင္းၿပီး

ဘာသာဝင္မ်ားအား

ကက္သလစ္

ကက္သလစ္

ခရစ္

ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေတာ္မ်ား
အေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းအသိေပး ေျပာၾကား
ျခင္းႏွင့္

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္

ေဝမွ်ျခင္းကုိ

ဆုေတာင္း

ဦးႏုိက္

ေမတၱာကုိ

ဦးေသာမတ္စ္ ေအာင္ၾကည္မွ ဆုေတာင္း
ေပးၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ထံမွ
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံယူပါသည္။

ခရစ္ယာန္ အသက္တာအေၾကာင္း ေဝမွ်

ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ

ဦးဂ်ိဳးဇက္စုိင္းရွဲန္

ၾသဂတ္လ ၁၈ ရက္က ေတာင္နီ သံလြင္
ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။
အဖြင့္ဆုေတာင္း

ေမတၱာကုိ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးဒါဝိဒ္မွ ဆုေတာင္းေပးၿပီး
ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. James
Tin Htoo မွအဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား
သြားပါသည္။

ကက္သလစ္

ခရစ္ယာန္

ဘာသာဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေတာ္မ်ား အ

ဆု ေ တာင္ း ေမတၱ ာ ၌ ဘု ရ ားရွ င ္ က ိ ု စကားေျပာၾကပါ
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

အီတလီျပည္ က်ဴရင္ၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္ပတ္ အထည္စ၏ ပေဟဠိဆန္ဆန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
အထည္စေလးမွာ က်န္အျခားပိတ္စပိုင္းထက္ တစ္စတုရန္း

ပညာေဗဒ ၂၆ ဘာသာရပ္တုိ႔၏ “hands-on”

လက္မမွာအေလးခ်ိန္ႏွစ္ဆျဖစ္ေနျခင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တကယ္

လက္ေတြ႔ ကိုင္တြယ္ စံုစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္တို႔အရ ခရစ္ေတာ္

မီးအပူဒဏ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ခဲ့သည့္ အေလာင္းေတာ္ အထည္

၏ အေလာင္းေတာ္ပိတ္စ ( a herring-bone weave linen
cloth about 14’ × 31/2’)

စမွ ေနာက္တစ္ပိုင္းတစ္စကို ျဖတ္ၿပီး ကာဗြန္ ၁၄ ျပန္စမ္း

ဟု ရာစုအဆက္ဆက္က

သပ္ေစရန္ အခြင့္ျပဳသင့္မျပဳသင့္ကို စဥ္းစားေနၾကပါသည္။

လက္ခံရိုေသခဲ့သည့္ အထည္စမွာ တကယ္ပဲ လြန္ခဲ့သည့္

သက္တမ္းသိၿပီးသား အျခားအထည္စမ်ားကို ကာ

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔က အထည္စ ျဖစ္ရံုသာမက၊

ဗြန္ ၁၄ testing လုပ္ေသာအခါ ေရွးအထည္စေဟာင္းကို

ပါလက္စတုိင္း (အစၥေရး) ေဒသမွျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိတ္စေပၚ

သက္တမ္းႏု အထည္စ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထည္

ဓါတ္ပံုႏွင့္ နဂၢတစ္ (negative) လိုက်န္ ရစ္ခဲ့ေသာ လူပံု

သစ္ကို ေရွးေဟာင္း အထည္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သ႑ာန္မွာ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴ

မွားသည့္အေျဖ ရလဒ္ေတြလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါ တယ္။ ထို႔ေၾကာင့္

တာႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ရိုက္ကူးထားေသာပံုေပၚ၌ အေလာင္း

ကာဗြန္ ၁၄ testing နည္းစနစ္ကို ျပန္လည္သံုးသက္ၿပီး

၏မ်က္စိႏွစ္လံုးေပၚတြင္ ေငြဒဂၤါး ၂ ခု ပံုရိပ္ကိုေတြ႕ရာ သကၠ

ပိုမိုတိက်ေသာ အေျဖရလိုရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု သိပၸံပညာ

ရာဇ္ ၂၉ မွ ၃၂ အတြင္း ပံုစီဦးပီလာတူး (Pontius Pilate)

ရွင္တို႕ ထြက္ဆိုလာၾကပါသည္။

ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေခတ္က သြန္းလုပ္ခဲ့ေသာ ဒဂၤါးမ်ား ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ေရာမတို႔၏ တံက်င္ (ကားတိုင္) ေပၚရက္စက္္ စြာ
အသတ္ခံခဲ့ရေသာလူရဲ႕အေလာင္းပံုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အမ်ိဳး
သားမွာ အသက္ ၃၀ မွ ၃၃ ႏွစ္ခန္႔ရွိ၍ အရပ္အေမာင္း ၅ ေပ
၁၁ လက္မ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၇၀ ေပါင္ခန္႔ႏွင့္ ေသြး အုပ္
စုမွာ AB ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထည္စေပၚ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာပံု မွာ
ပန္းခ်ီလက္ရာ လံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္
မ်ားမွာ ခရစ္ေတာ္ခံခဲ့ေသာ ဒုကၡစရိယာႏွင့္ လံုးဝ ကိုက္ညီ
ေၾကာင္း၊ ေသြးစြန္း ေသြးကြက္တို႔မွာလည္း အသက္ေသ
ၿပီးမွ အေလာင္းကေန စီးယိုခဲ့တဲ့ ေသြးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊
အထည္ေပၚကပ္စြဲေနသည့္ ပန္းဝတ္မႈံတို႔ မွာ ပါလက္စတိုင္း
ျပည္၌သာ ေတြ႕ရေသာ ပန္းဝတ္မႈံ အမ်ားအျပားျဖစ္ေန
ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပညာရပ္မ်ားက ဖြင့္ဆိုထားခဲ့ပါသည္။
၎ပညာရပ္ ေဗဒအမ်ိဳးစံုတို႔မွာ ခႏၶာေဗဒ၊ မႏုႆေဗဒ၊
ေရွးေဟာင္းပစၥည္းသုေတသန၊ ဇီဝေဗဒ၊ ရုကၡေဗဒ၊ ဓါတ္ပံု
ပညာ၊ ဘူမိေဗဒ၊ ရုပ္တုဆင္းတု အႏုပညာ၊ သတင္းအခ်က္
အလက္ရွာေဖြေရး (informatics)၊ တရားရံုးဆိုင္ရာ ေဆး
ပညာ (Legal medicine)၊ မိုက္ကရိုပိုးမႊားဆိုင္ရာ ဇီဝေဗဒ
(microbiology)၊ အေသးစိတ္ခ်ဲ႕ထြင္ေလ့လာမႈ (micrographics)၊ ေငြဒဂၤါးဆိုင္ရာ သိပၸံ (numistics)၊ အနံ႔အသက္
ဆိုင္ရာ သိပၸံ(olography)၊ ေရွးရုပ္ၾကြင္းဆိုင္ရာေဗဒ (paleontology)၊ ေရာဂါရွာေဖြေရးပညာ (pathology)၊ ဓါတ္မွန္
ပညာ (radiology)၊ သမိုင္းဘာသာရပ္၊ အႏုပညာဘာသာရပ္
(story of art)၊ ပိတ္စေဆးဆိုးပန္းရိုက္ပညာ (tanatolo-

ႀကီးမ်ား အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တုိဘာလအစမွာ Carbon 14 ျဖင့္ စမ္းသပ္ဖို႕ခြင့္ျပဳ
လုိက္ၾကပါသည္။ ယံုၾကည္သူအေပါင္းသည္ မိမိတို႔ရာစုမ်ား
စြာကတည္းက ခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္ပတ္ အထည္
စအျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံ ဂါရဝျပဳၾကသည့္ ပိတ္စမွာ တ
ကယ့္ ဓါတ္ေတာ္လား၊ သို႔မဟုတ္ ေခတ္ေႏွာင္းက တီထြင္
ထားသည့္ အႏုပညာ လက္ရာတစ္ခုလား ဟူ၍ ရင္တမမ
ေစာင့္စားခဲ့ၾကပါသည္။
ကာဗြန္ ၁၄ ၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ
(၁၃) ရက္ေန႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အဆိုပါ အထည္စ၏ သက္
တမ္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ မွ ၆၀၀ အတြင္းက
လက္ရာတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိတာပါပဲ။
ခရစ္ယာန္ ကမၻာတစ္ခုလံုး ေျခာက္ျခားသြားပါသည္။
၎ေခတ္သမယက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယ ဂၽြန္ေပါလ္
(John Paul II) က ေအးေဆးစြာျဖင့္ “ဒီသိပၸံရဲ႕ အေျဖ ထြက္
ဆိုခ်က္ကို လူသိရွင္ၾကား ေၾကျငာလုိက္ပါ” တဲ့။ ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီးနဲ႔အတူ ဆရာေတာ္၊ ရဟန္းေတာ္အဖြဲ႕ အေနႏွင့္
အမွန္တရားကို ေၾကာက္စရာမလို။ ခရစ္ယာန္ယံု ၾကည္ခ်က္
သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ tradition ေခၚေရွးထံုး တမ္းစဥ္
အလာ လက္ဆင့္ကမ္း ေဟာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာက္
တည္ထား၍ ဓါတ္ေတာ္ အေမြေတာ္မ်ားအေပၚ အေျခစိုက္

၁၅၃၂ ခုႏွစ္မွာ အေလာင္းေတာ္ ပတ္အထည္စ
ျပင္သစ္ျပည္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၌ ထားစဥ္ မီးေလာင္ခဲ့
သျဖင့္ ကာဗြန္ဓါတ္ပိုမ်ား အထည္စမွာ ကပ္ညွိခဲ့ရပါသည္။
ကာဗြန္ဓါတ္မ်ား ပိုလာေလ အထည္စ၏ သက္တမ္း မွာ
တကယ္ သက္တမ္းထက္ သက္ႏုေနသလို ျဖစ္ေနသည္ဟု
ကာဗြန္ ၁၄ ပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပၾကသည္။ ထို႕
ေၾကာင့္ မီးဒဏ္သင့္ခဲ့တဲ့ အေလာင္းေတာ္ပတ္ အဝတ္စ
အပိုင္းမွာ သက္တမ္းႏု ေနတဲ့အေျဖကို ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္
ဟု ေျပာၾကသည္။
ဆက္လက္ၿပီး

မီးအပူဒဏ္ေၾကာင့္

ပိုလာသည့္

ကာဗြန္ေတြကို သန္႔စင္ၿပီးမွျဖစ္ေစ သို႔တည္းမဟုတ္ မီးအပူ
ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခဲ့ေသာ အပိုင္းမွ အစတစ္ခုကို ကာဗြန္
၁၄ testing ျပန္လုပ္ခိုင္းၿပီးမွျဖစ္ေစ အေျဖမွန္ ရလဒ္မွန္ကို
ရႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ထြက္ဆို ထားၾကပါသည္။
မည္သို႔ေသာ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္၍
ျဖစ္ေစ၊ မည္သို႔ေသာ အေျဖမွန္ကို ထြက္ေပၚလာ၍ျဖစ္ေစ
အထက္ကေျပာဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ခရစ္ေတာ္၏ အစစ္အမွန္
သက္ေတာ္စြန္႔လွဴခဲ့ျခင္းႏွင့္

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာ

ယံုၾကည္ခ်က္ကို လံုးဝထိပါး မည္မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ယာန္
ယံုၾကည္ခ်က္ မ႑ိဳင္သည္ လည္း ပို၍မတိုးလာ၊ ပို၍လည္း
ေလ်ာ့နည္းမသြားပါ။

ထားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္၏ ဓါတ္ေတာ္ ဟု လူ

အမွန္စင္စစ္ က်ဴရင္ (Turin) ၿမိဳ႕ရွိ ပိတ္စေတာ္

အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံထားသည့္ အေလာင္းေတာ္ ပိတ္စ

သည္ ခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္ပတ္ အဝတ္စျဖစ္ခဲ့

gy)၊ အထည္စယက္နည္းပညာ (textile technology)၊
သီေအာေလာ္ဂ်ီ (ခ) ဘာသာေရးေဗဒ (theology)၊ စိတ္
ပိုင္းေဝဒနာဆိုင္ရာေလ့လာမႈေဗဒ (traumatology) စသည္
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ဒါေပမယ့္ ၂၀ ရာစုေခတ္ေႏွာင္းမွာ ေခတ္စားလာ
သည့္ Carbon 14 test ( ကာဗြန္ ၁၄ စမ္းသပ္မႈ) မွာ organic သဘာဝပစၥည္းတို႔၏သက္တမ္းကို အနီးစပ္ဆံုး တြက္
ခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ သိပၸံနည္းပညာရပ္ျဖစ္၍ ၎စမ္းသပ္နည္း
ျဖင့္ အဆိုပါခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္ပတ္ ပိတ္စကို
စမ္းသပ္ခံေစဖို႔ အေတာ္စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ စမ္းသပ္ခံေစဖို႔ရန္ ဓါတ္ေတာ္အထည္စကို အနည္း
ဆံုး တစ္စတုရန္းလက္မခန္႔ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ရေပ မည္။
ကက္ဘသလစ္ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္၏ ပုဂၢိဳလ္

သည္ တကယ္စင္စစ္မဟုတ္ခဲ့ေသာ္ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္
ျခင္း မ႑ိဳင္ႀကီးမွာ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေနမည္ပင္။
သို႔ပင္ေသာ္ျငားလည္း အစ၌ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း
အျခားသိပၸံေဗဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕၏ ရလဒ္ႏွင့္ ကာဗြန္ ၁၄ ၏
ရလဒ္ ကြာဟေနသည္ကို သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားမွ သံသယ
ျဖစ္လာၾကသည္။ ကာဗြန္ ၁၄ ၏စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ အဆင့္
ေတြကို ျပန္လည္ ေမးျမန္းသံုးသပ္ၾကည့္ေတာ့ မစမ္းသပ္
ခင္မွာ အထည္စအပိုင္းကို သန္႔စင္မႈေကာင္း ေကာင္းမလုပ္မိ
ျခင္း၊ စမ္းသပ္ရန္ ေပးလိုက္ေသာ အေလာင္းေတာ္ ပိတ္စ
အပိုင္းမွာလည္း ျပင္သစ္ျပည္မွာထားစဥ္ ၁၅၃၂ ခုႏွစ္ ဘုရား
ေက်ာင္း မီးလာခဲ့စဥ္က အေလာင္းေတာ္ အထည္စ သိမ္း
ဆည္း ထားေသာ ေငြက်ဳတ္ေသတၱာပါ မီးစြဲ၍ေရနဲ႕ ေလာင္း
ၿပီး မီးၿငိမ္းခဲ့စဥ္က မီးဒဏ္ေရဒဏ္ခံခဲ့သျဖင့္ ကာဗြန္ ၁၄ စမ္း
သပ္မႈအတြက္ မလိုအပ္သည့္ ဓါတ္ပိုပစၥည္းမ်ား ေရာေႏွာ
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ေနကာ၊ ရလဒ္မွာမတိက် မေသခ်ာႏိုင္ျခင္း၊ ေပးလိုက္သည့္

သည္ဟု ကာဗြန္ ၁၄ ၏ ထပ္မံစမ္းသပ္ ခ်က္အရ အေျဖ
ထြက္ခဲ့ပါလွ်င္ ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဝမ္း
ေျမာက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး၊ မယံုၾကည္ သူတို႔အတြက္
ကမၻာ႔သိပၸံ ပညာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အစမ္းသပ္ခံရဆံုး၊ ေရွး
အက်ဆံုး၊ အထည္စအျဖစ္ သမိုင္းတြင္သည့္ မွတ္ေက်ာက္
ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
ဤအေလာင္းေတာ္ပတ္ အထည္စ အေပၚတြင္
က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ပံုေတာ္ကို ၾကည့္ရႈေလ့လာခြင့္ရသူမ်ား၏
ဘဝမွာ အစကႏွင့္မတူေတာ့ဘဲ အက်င့္တရား ေျပာင္းလဲ
လာၾကသည္ဟု သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ဝန္ခံခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ အထည္စသည္ ခရစ္ေတာ္၏ အေလာင္း
ေတာ္ပတ္

အထည္စ

မဟုတ္ဘူးဆိုေသာ္

၎အစေပၚ

က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ပံုရိပ္မွာ ေရွးေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ ပညာ
ရွင္မ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ မဖန္တီးႏိုင္ေသာ အံ့ဖြယ္ရာ အႏု
စာမ်က္ႏွာ ၁၁ သို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

သင္တို႔ကိုျမင္ေတြ႕ရတာဟာ အင္မတန္မွၾကည္နူးစရာ၊ ခြန္အားတက္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္
သင္တို႔က ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ “ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းေကာင္းတစ္ခု” ကိုေဆာင္ယူလာေပးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ |စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္၊ ရန္ကုန္။ ၃၀. ၇. ၂၀၁၇|

ရဟန္းဘဝရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာကက္သလစ္သာသနာမ်ားမွ
ရဟန္းေတာ္ (၇၀) ပါးကုိ ၄ ရက္တာ သင္တန္းေပး
ရဟန္းဘဝရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း (Priestly

ေျခအ ေနကို သံုးသပ္ ျခင္းသည္ လုပ္ငန္း

joy - Renewal course for Priests)

ေဆာင္တာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

ခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဝတ္ေစာင့္ပြဲ

ထမ္း ေဆာင္လ်ွက္ အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးရေသာ

ကုိ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ မရမ္းေခ်ာင္း

ရဟန္းတစ္ပါး၏ ပံုရိပ္ကို ဖမ္းဆုတ္မိ ေစ

တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ မွ ၂၄ ထိ ၄ ရက္တာ

ေၾကာင္း ရဟန္းမ်ားစြာတို႔သည္ သိုးထိန္း

က်င္းပခဲ့ျပီး

ကက္သလစ္

တာဝန္ကို တက္ႂကြစြာထမ္းေဆာင္ ေနရာ

သာသနာအသီးသီးမွ ရဟန္းေတာ္ (၇၅)

မွ ေခတၱအားယူရန္ ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္

ပါး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ယူ ေလ့လာရန္ အခ်ိန္ မ႐ွိၾကေသာေၾကာင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ဝတ္ေစာင့္ပြဲျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဖိ
လစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဖိုကိုလာရီအဖြဲ႔ (Work of
Mary ) မွ စန္ကားလို႔စ္ သာသနာဆရာ
ေတာ္ Most Rev. Gerardo Alminaza.
D.D. (Spirituality ႏွင္ ့ ေရာမၿမိဳ႕. Colle-

သိုးထိန္းတာဝန္

ယခုသင္တန္းသည္ ရဟန္းဘဝ၏ ေပ်ာ္ရႊင္
ျခင္းကုိ ရွာေဖြႏုိင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း ျဖစ္
ေၾကာင္း သင္းတန္းဦးေဆာင္သူမ်ားက ရ
ဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ယခုသင္တန္းနွင့္ ပတ္
သက္၍ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

gio Filippino ေက်ာင္းမွ ဝိညာဥ္ လမ္းၫြန္

ထုိ႔အျပင္

ဘာသာဝင္မ်ားသည္

Rev. Fr. Andrew G. Recepcion, STD မွ

အတိတ္ ကာလထက္ ပို၍ ရဟန္ းမ်ားအား

ဦး ေဆာင္ ပို႔ခ်ကာ ခဲ့ၾကသည္။

အသင္းေတာ္၏

သင္တန္းတြင္

ယေန႔ေခတ္တြင္

ရ

ဟန္းတစ္ပါးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈဆီသို႔

ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္း

ႏိုင္ေရးအတြက္ သံဓိဌာန္တခု လိုအပ္ျပီး အ

အခက္အခဲမ်ား

အထူး

သျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ နားလည္
ႏိုင္ စြမ္း႐ွိသူမ်ား၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ သူ
မ်ား၊ ေပါင္းစည္းေပးသူမ်ား၊ ဘုရား႐ွင္ ႏွင္ ့
သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရျခင္းကို ေျပာ

ဆိုသည္ ့ သိုးထိန္းအစစ္ အမွန္မ်ား၊ ေပ်ာ္

၁) ရဟန္းမ်ားသည္ ကိုယ္၊ စိတ္ ၊ ႏွ

ရႊင္ျခင္းႏွင္ ့ စံုလင္ ျခင္းကို ေရာင္ ျပန္ ဟပ္

လံုး သံုးပါးအား အနားယူႏိုင္သည့္ အေငြ႔အ

ေစလိုသူမ်ားအျဖစ္ ျမင္လိုၾကေၾကာင္း ဆ

သက္ေပးျခင္းျဖင့္ သိုးထိန္းလုပ္ငန္းမွ ေခတၱ

ရာေတာ္ ၾကီး Most Rev. Gerardo Almi-

အနားယူႏိုင္ရန္၊

naza. D.D. ဆုိသည္။
ယခု သင္တန္းေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားမွာ

၂) ေပါင္းစည္းျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ သန္႔
႐ွင္း ျမင့္ျမတ္ေသာ လမ္းသို႔ ေလ်ွာက္ လွမ္း
ႏိုင္ေရးအတြက္ သာသနာဆိုင္ရာ ဝိညာဥ္
အသက္တာကို ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္ရန္ ၊
၃) သိုးထိန္းေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ သာသ
နာ ျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ရေစ
ရန္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သင္တန္းတြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္သူ
ရဟန္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တစ္ဦးျခင္းႏွင့္ ရ
ဟန္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အတူ
ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ ၊ အသင္းေတာ္ ဆိုင္ရာ
ဓမၼေဗဒႏွင့္ ရဟန္း ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ
ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေထာက္႐ႈုဆင္ျခင္ ခဲ့ၾကပါ
သည္။ သင္တန္းတက္ ေရာက္သူမ်ား အ
ေနျဖင့္ အတူတကြ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊
ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႔
အၾကံဳ ေဝမ်ွျခင္းမ်ားျဖင့္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္
ခဲ့ၾကပါသည္ ။
သတင္ း ေပးပို႔သူ Pathein OSC
ကိုးကားစာအုပ္ညႊန္း

စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မွ

ပညာလက္ရာႀကီး

ျဖစ္ေပသည္။

ခရစ္

ေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္ကို ပတ္ခဲ့သည့္
အထည္စျဖစ္သည္ဟု အေျဖမွန္ ေပၚထြက္
လာလွ်င္ ဤလူ႔ေလာက သားမ်ားကို အနႏၲ
ေမတၲာ ေတာ္ႏွင့္ ခ်စ္၍ လူ႕ေဘာင္ ကယ္
ခၽြတ္ေရးအတြက္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ လွ
သည့္ ဒုကၡစရိယာျဖင့္ အသက္ေတာ္ စြန္႔လွဴ
ကာ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ခ်ိန္၌ ၎အနႏၲ
ေမတၲာေတာ္၏

ပံုေတာ္ကို

အံ့ၾသဖြယ္

ေကာင္းစြာ ထင္က်န္ရစ္ ေစခဲ့ေသာ တန္းခိုး
ဣတၴိပၸတ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုး ဦး
ညႊတ္ရွိခိုး ေက်းဇူးဥပါကာရ တင္ ၾကရ
မည္ပင္။

အံ့ဖြယ္ပံုေတာ္ရွိခိုးေကာ္ေရာ္
ပန္းခ်ီမသိ၊ စုတ္တံမထိ။
ေသြးစြန္းေသြးကြက္၊ အေလာင္းမွထြက္။
အေမွာင္တိဂူ၊ အလင္းကိုယူ။
ရွင္ေစာဘုရား၊ ေသမင္းေက်ာ္လႊား။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

ဘုန္းေတာ္ပိုင္ဆိုင္၊ ေသျခင္းကိုႏိုင္။
ရွင္ျပန္သခင္၊ အလင္းကိုဆင္။
ကဝိအေက်ာ္၊ ရင္သပ္ရႈေမာ။
သိပၸံေဗဒ၊ ခရစ္ေတာ္ကိုျပ။
ကာဗြန္ဆယ့္ေလး၊ အမ်ားေမး။
အေျဖအမွန္၊ မထြက္တန္ေသး။
အမွန္တရား၊ ရွင္ဘုရား
အလိုေတာ္ရ၊ အေျဖေပၚက
ကမၻာလူမ်ား၊
သာဓုေခၚေစသား။ ။ အာမင္။

( Sources/ References)
1.Time, October 24, 1989
2. Reader’s Digest, November 1989
3. The Shroud and the Controversy, c 1990 by
Kenneth E. Stevenson and Gary R. Habermas
4. New City – vol.XXVIII, No.10, Newsbriefs,
October 1993
5.SINDONE Un’immagine “Impossibile”, Emannela Marinelli, Famiglia Cristiana nံ, 12 del 1
aprile 1998
6. Religion/ Reflections
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

Signis ဆိုသည္မွာ ကက္သလစ္

ျဖစ္သည္။ ဌါနခ်ဳပ္မွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ

အသင္းေတာ္၏ ဧဝံေဂလိ သတင္းျဖန္႔ခ်ီေရး

တည္ေထာင္စဥ္က (OCIC ႐ုပ္ရွင္၊ UNDA

ဘရပ္ဆဲလ္ ၿမိဳ႕တြင္ရွိၿပီး ေဒသအလိုက္ ႐ံုး

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မီဒီယာကို တြယ္က်ယ္စြာ

ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံ ၾကား) ဟူ၍ က႑မ်ား

ခြဲမ်ားထားရွိကာ အသင္းေတာ္၏ သတင္း

အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္

ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၁ ခုႏွစ္

ေကာင္း ေဟာေျပာျခင္းမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးေပး

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က႑ႏွစ္ ရပ္

လ်က္ရွိသည္။

လံုးကိုေပါင္းကာ SIGNIS အမည္ျဖင့္ ဖြဲ႔

အေထာက္အကူ

ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ သာမန္ဘာသာဝင္
မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအသင္းအဖြဲ႕တစ္ခု

၁၉၂၈

ခုႏွစ္တြင္

စတင္ဖြဲ႔စည္း

စည္းခဲ့သည္။

သတင္းအမွားမ်ား ဆန္႔က်င္ဘက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတင္းပညာ
"အမွန္တရားသည္ သင္တို႔ကို လြတ္လပ္ေစလိမ့္မည္" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္

ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းအမွားမ်ားသည္ အမွန္ထက္ ျပန္႔ပြါးလြယ္သည္။ "သတင္းအမွန္က

သတင္းအမွားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သတင္းပညာအေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး

႐ႈးဖိနပ္စီးေနတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္ အတင္းအမွားက ကမၻာတျခမ္းကို ခရီးေရာက္ေနပါၿပီ"

ဖရန္စစ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးေန႔

ဟု ဆို႐ိုးစကား ပင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ပထမကမၻာစစ္ ႏွင့္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မ်ားတြင္

အတြက္ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသဝဏ္လႊာတြင္ သတင္းအတုမ်ား

ဤကဲ့သို႔ေသာ သတင္း အမွားမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖင့္ စစ္ကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၾကသည္။

ေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ သတင္းအတုကို ဖန္တီးသည့္ လိမ္လည္နည္းမ်ား

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သတင္းအမွားမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေန ၾကရသည္။ အေရွ႕

အေၾကာင္း ေျပာျပကာ သတင္းပညာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ တက္ႂကြစြာ

ေတာင္အာရွတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ အဆိုးရြားဆံုးဟုဆိုသည္။

ပါဝင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေထာက္ျပထားသည္။ (၂၀၁၈ ခု ဇြန္လ ထုတ္ CBCM
Herald အတြဲ (၃) အမွတ္ (၅) တြင္ သဝဏ္လႊာ အျပည့္အစံုကို ေဖၚျပထားပါသည္)။

သတင္းအမွားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး အျမတ္ထုတ္လိုျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ မိမိ၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ တပါးသူ၏ နစ္နာမႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို လိုက္နာကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂

စာနာစိတ္ကင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လွည့္စား

ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အာရွတိုက္တဝွမ္းမွ ကက္သလစ္

မႈအေပါင္း၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာနတ္ဆိုး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ရန္းမင္းႀကီးက

မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ညီလာခံ (Signis Asia Assembly 2018)

သတိ ေပးထားသည္။ ထိုလွည့္စားျခင္းမ်ားအစား အမွန္တရားကို လက္ကိုင္ထားၾကရန္

ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤညီလာခံတြင္ အာရွတိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ

ပုပ္ ဖရန္စစ္က လမ္းညႊန္ထားသည္။ အမွန္တရားသည္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လြတ္လပ္ျခင္းကို

သတင္းအတုမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈစီးပြါးေရး အေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို တင္ျပ ေဆြး

ေပးႏိုင္စြမ္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေႏြးခဲ့ၾကၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာစဥ္က လူအမ်ား ေပ်ာ္ရြင္ၾကသည္။ ဖန္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ ေထာက္ျပထားသည့္အတိုင္း သတင္းအတုမ်ားသည္

တီးသူမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ထိုမီဒီယာျဖင့္ အဖ်က္အေမွာင့္

ပံုမွန္အားျဖင့္ လူမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈကို ပစ္မွတ္ထားၾကသည္။ စိတ္ခံစားမႈသည္ လွည့္ဖ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္လာၾကေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ဟု ျမင္လာၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္

ရန္ အလြယ္ကူဆံုးအရာျဖစ္သည္။ ေဒါသစိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္၊ နာၾကည္းစိတ္မ်ားကို ဆြေပး

ဆိုေသာ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ အတင္းအမွားမ်ားအတြက္ အလြန္ အသံုးဝင္ေသာ အရာ

ကာ လြဲမွားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္စုိက္မတ္မတ္ ေဖၚျပျခင္းျဖင့္ လွည့္စားသည္။

ျဖစ္လာေနသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ အေကာင့္တုမ်ား အေကာင့္ပြါးမ်ားက အလြန္ေရပန္းစား

ထိုသတင္းအတုမ်ားက လူမ်ား၏ ႏူးညံ့ေသာစိတ္ကို ထိခိုက္ေစကာ တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေဝျခင္း

ေနသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳဘက္မ်ားအၾကားထိုးႏွက္ တိုက္

မ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈကို အလိုက္ အလ်င္အျမန္ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ဖန္တီးသည္။

ခိုက္သည့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေကာင့္ ၁၉ သန္းရွိ ခဲ့သည္ဟု သုေတသီမ်ားကဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၂ မွ ၁၈ ရက္ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ SIGNIS အာရွ ညီလာခံတြင္ပါဝင္ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား
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ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္ ကုိဖီအာနန္
ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ

ကုလသမဂၢ

အေထြေထြ

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္သည္္ ၾသဂုတ္လ
၁၈ ရက္က သာမန္ဖ်ားနာမႈတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဗယ္ဆုရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကုိဖီအာ
နန္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ၄င္း၏ဇနီးျဖစ္သူ Nane၊ သားသမီး
မ်ားျဖစ္ေသာ Ama၊ Kojo ႏွင့္ Nina တုိ႔ အတူတကြရွိေနခဲ့
သည္။ ကုိဖီအာနန္သည္ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တုိ႔အတြက္ သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ႏွစ္ျမွပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။
ကုိဖီအာနန္သည္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
အျဖစ္ ၁၉၉၇ ႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ႏွစ္ကုန္ထိ ငါးႏွစ္သက္တမ္း
ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္

ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး

၄င္းသက္တမ္းအတြင္း

ၿငိမ္ခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကမၻာ့
ကုလသမဂၢကုိ

ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

ကမၻာ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆု ေပး
အပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ အာဖရိက လူမဲမ်ားထဲမွ
ပထမဦးဆုံး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္မွတ္တမ္း
ဝင္ခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္ သံတမန္အခင္းအက်င္းျဖင့္ ကုလသမဂၢ
ကုိ သူမတူေအာင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳနုိင္ခဲ့သည္။
ကမၻာကုိ ေျခာက္ျခားေစခဲ့ေသာ HIV/AIDs ေရာဂါကူး
ဆက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈ၊ အီရိတ္ စစ္ပြဲ၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားတြင္
၄င္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္း႑မ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။

(WHO) အဖြဲ႔တြင္ ဘ႑ာေရးအရာရွိအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းေလး

မွဴးခ်ဳပ္ ကုိဖီအာနန္တုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆု ေပးအပ္

ဆယ္ခန္႔ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

လက္ေအာက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိမ္းသိမ္းေရးေခါင္းေဆာင္အ
ျဖစ္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခံခဲ့ရသည္။

ကုိဖီအာနန္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ အဆုိးရြားဆုံးလူမ်ဳိးစု

ကုိဖီအာနန္၏ ငယ္ဘဝ

ရွင္းလင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ား

အာဖရိကေဒသမွ Ghana နုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ
ကုိဖီအာနန္ကုိ ၄င္း၏ညီအမျဖစ္သူႏွင့္အတူ Kumasi ၿမဳိ႕

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိမ္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၄င္း

တြင္ ၁၉၃၈ ခုနွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၄င္း၏အဖုိး

တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိက အေရွ႕

ျဖစ္သူမွာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအရ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့

အလယ္ပုိင္းတြင္

ၿပီး၊ ၄င္း၏ ဖခင္မွာ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ တစ္ေယာက္

(၈သိန္းခန္႔)အား ပစ္မွတ္ထား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးစု

ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထုိအခ်ိန္က ႏုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္

ရွင္းလင္းခံရမႈ အေရးခင္းနွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဘာ့စနီးယား

ေအာက္တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္တြင္

(Bosnia)

တုိင္းျပည္၏အမည္ကုိ Ghana ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရ၍ ကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ

ကုိဖီအာနန္သည္ Ghanaႏုိင္ငံမွ တကၠသုိလ္ပညာေရး
အၿပီးတြင္

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ

Macalester

College

သုိ႔

ဆက္လက္တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ၌
ပထဦးဆုံး အလုပ္ရခဲ့သည္။ World Health Organization

တူစီ

(Tutsis)

လူမ်ဳိးစု

ခန္႔မွန္းေျခ

ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစုအျပဳံလုိက္လူ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိမ္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔ေပၚတြင္ ျပသနာမ်ားစုျပဳံ
ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ထုိအေရးကိစၥမ်ားနွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

“အဲ့အခ်ိန္ေတြတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ခဲ့တယ္
လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ၄င္းကိစၥမ်ားအၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကုိဖီအာနန္
(၁၉၉၇ ခုနွစ္မွ ၂၀၀၆ခုႏွစ္အထိ)
၄င္းအသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္
ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

၄င္းတာဝန္ယူခ်ိန္အတြင္း

ရႈပ္ေထြး

ေသာ အေရးအခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး၊ စစ္ပြဲမ်ား၊
ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ ဆုိးရြားေသာရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေျဖ
ရွင္းခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ ရႈပ္ေထြး

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္
ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး

ကုိဖီအာနန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိလည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
အာဖရိက ဖြံ႔ျဖဳိးေရး၊ ပ႒ိပကၡေျဖေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈမ်ား
တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗဟုိအာဖရိက
ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအဖြဲ႔ (Africa Progress Panel) ၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)
အဖြဲ႔ကုိလည္း ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္
အတုိင္ပင္ခံ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

ေမတၱာရပ္ခံခဲ့မႈ

ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒
တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ
ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္သည္ ရခုိင္ပဋိ
ပကၡအေျခအေနမ်ားကုိ

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေလ့လာခဲ့ၿပီး

အစုိးရအား ရခုိင္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္
ေသာ အစီရင္ခံစာအား ေပးအပ္၍ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏
လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အၿပီးတုိင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နုိင္ခဲ့
သည္။
ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မွ်တေရးကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့သူ၊
ကမၻာ့လူထုေပၚတြင္ ၿခိမ္းေခ်ာက္ခဲ့ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ ပဋိပကၡ
မ်ား၊ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေျဖရွင္းေပးခဲ့
သူ ကမၻာေျမကုိ ေကာင္းက်ဳိးျပဳခဲ့သူ၊ ကမၻာေျမကုိ အေကာင္း
ဆုံး ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခဲ့သူ ကုိဖီအာနန္ကုိ ကမၻာလူသူမ်ား
က အစဥ္ သတိတရရွိေနၾကဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ေသာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေျဖရွင္းခဲ့ရ

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြဲ႔ႏွင့္ အတြင္းေရး

(ကုိးကား - BBC, BIOGRAPHY OF KOFI ANNAN)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း အာရွကက္သလစ္မီဒီယာ ညီလာခံမွ

တတ္ရန္၊ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားသင္ၾကားေပးၾကရေပမည္။ အမွန္တရားကို

သတင္းအမွားမ်ားအား တုန္႔ျပန္ေနျခင္းထက္ အသင္းေတာ္သည္ လူသားခ်င္းရင္းႏွီးစြာ

လက္ကိုင္ထားျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာျပည္

ေနထိုင္ျခင္း၊ မီဒီယာတြင္ အမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ သတင္းအမွန္မ်ား၊ သတင္းေကာင္းမ်ား၊

ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္စရာ မ်ားစြာ ရွိေနပါ

လူမ်ားအား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပြါးမ်ားေစမည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား စသည္တို႔ကို ထုတ္ေဝရန္ဆံုးျဖစ္

ေသးသည္။ ဘာသာဝင္မ်ား အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏အားကို ရယူကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ခဲ့ၾကသည္။ သတင္းအမွားမ်ားသည္ နည္းပညာႏွင့္ လူသားမ်ားကို အသံုးခ်သကဲ့သို႔

ေဖာ္ေဆာင္ေသာ မီဒီယာ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားရပါဦးမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ လူသားမ်ားအား မီဒီယာ ပညာေပးျခင္း
မ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ်လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ သတင္းတစ္ခုကို အရင္းအျမစ္အထိ လိုက္
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

ျမန္မာနုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ျမန္မာကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ
အေရးအေပၚအကူအညီမ်ား ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့
ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားနွင့္ ပတ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လနွင့္ ၾသဂုတ္လ
မ်ားက ျမန္မာနုိင္ငံ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္

သက္ၿပီး

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဝင္းျမတ္ေအး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ
ေရေဘးသင့္

ထုိေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ျမန္
မာကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏

ရာတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး
႐ံႈးခဲ့ရေသာ လယ္ယာေျမမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ

ဆယ္ေရး အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးအပ္ျဖန္႔

မ်ား၊

ျဖဴးခဲ့သည္။

ေတာ္ႀကီး fr. Paul Thar San ေျပာသည္။
အေရွ႕ေတာင္ ေမာ္လၿမဳိင္ေဒသ၏
ကရုဏာဒါရုိက္တာ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္သူ

Fr. Hubert Myo Thant Oo ကလည္း
၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ဆုိးဆုိးရြား
ရြားျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပုေလာၿမဳိ႕နယ္က ရြာ(၅)

လမ္းတံတားမ်ားႏွင့္

ေဆာက္အဦမ်ား

“ဒီေဒသဘက္က ေရႀကီးတဲ့ေနရာ
တယ္” ဟု ဘားအံ ဂရုဏာဒါရုိက္တာ ဘုန္း

အျမန္ျပန္လည္

ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့

အေရးေပၚကယ္

ေတြမွာ ဆန္အိတ္ ၁၀၀ ေပးအပ္ထားပါ

ေဒသမ်ား

ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္

ဂရုဏာ

အသင္း (KMSS)မွ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚ
ရာေဒသအသီးသီးသုိ႔

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ

ရြာသုိ႔ ဆန္အိတ္ ၂၃၂ အိတ္ ျဖန္႔ေဝထား
ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဇူလုိင္လမွ

စတင္၍

ျမန္မာနုိင္ငံေဒသ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေရႀကီး

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားရာ
ျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း၊

ၿပီးခဲ့သည့္

ပဲခူးႏွင့္

ကရင္

တနသၤာရီ

ေဒသမ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္
ပံ့မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း Karuna Myanmar Social Solidarity (KMSS) က
ေျပာသည္။

ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀
ရက္ကလည္း တနသၤာရီျမစ္ေရ ျမွင့္တက္
လာၿပီး တာက်ဳိးေပါက္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္
ေၾကာင့္ ေရထိန္းတံခါးဖြင့္ခ်ခဲ့ရျပီး တနသၤာ
ရီၿမဳိ႕ ရပ္ကြက္တစ္ခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ

အေျခခံအ

အျမန္ျပန္လည္

ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ခ်က္မ်ားကို

ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၿပီး

ထူ

လိုအပ္

ဌာနဆိုင္ရာ

အသီးသီးက ေဘးသင့္ေဒသမ်ား အျမန္ျပန္
လည္ ထူေ ထာင္ေ ရးေပါင္း စပ္ ညႇိႏိႈ င္း မႈ အ ဖြဲ ႕
သို႕

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္

မွာ

ၾကားခဲ့သည္။
		

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္
(ကုိးကား-Ucanews.com)

မ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။

ဆေလး႐ွင္း sister မ်ားမွ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားဆီသို႔ အစားအစာမ်ား သြားေရာက္ လွဴ

ေရေဘးသင့္သူမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဖားအံသာသနာမွ

ဒါန္းရန္အတြက္ ဘားအံေဘာ္ဒါ မွ sister မ်ားႏွင့္ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ

ေငြသားႏွင့္အတူ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့သလို ဒုကၡအခက္အခဲ ျဖစ္သူမ်ား

ဝိုင္းဝန္းကူညီျပင္ဆင္ေနၾကစဥ္

နားခိုႏိုင္ရန္ ေနရာမ်ားလည္း စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။

ဟားခါးတြင္က်င္းပေသာ မိဘမ်ားပြဲ
လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္

ေပါင္း (၆၀၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္ဆင္ႏခ
ြဲ ၾဲ့ ကပါသည္။

၍ (St. Joachim & St. Anna ပြဲေန႔)

မိဘမ်ား ပြဲေန႔တြင္ ေသလြန္ၿပီး

မိဘမ်ားပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ တြင္
ဟားခါးၿမိဳ႔ St.Joseph Cathedral ဘုရား
ေက်ာင္းဝန္းရွိ Fr. Roy Hall ခန္းမ၌ ခမ္း
နားစြာက်င္းပခဲ့သည္။
မိဘမ်ားပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ဟားခါး

ေသာ မိဘမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္
ကေလးမိဘမ်ား၊

သားသမီးမ်ားအတြက္

ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေဆာင္ကာ ဘုန္းေတာ္
ႀကီး (၆) ပါးတုိ႔ႏွင့္ အတူ မစာၦးပူေဇာ္ေပးျခင္း
အားျဖင့္

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာင္းဆုျပဳ

ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါတယ္၊
တယ္ဆုိရာ၌
သက္

ဘုရားလူမ်ဳိးေတာ္မွ

က်င့္သုံးလာတဲ့

ေကာင္းမ်ားကုိ

တရားေဟာ

ထုိ႔သုိ႔ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးႏုိင္ရန္ လူငယ္ေမာင္

ဆင္း

မယ္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ဘာ

ထုံးတမ္းစဥ္လာ

သာတူအိမ္မ်ားသုိ႔ လုိက္လံဆုေတာင္းေပးခဲ့

လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းျဖစ္

ၾကရာ

ဘာသာတူမ်ားက

မိဘမ်ား၏

တယ္၊ ထုိ႔သုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္းရန္ ဘုရား

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ အျဖာျဖာကုိ ေမွ်ာ္ကုိး

သခင္က မိဘေတြကုိ အသုံးျပဳသလုိ သား

လ်က္ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

သားမီးမီးတုိ႔လဲ မိဘေတြေရးခဲ့တဲ့ သမုိင္း၊

သိရသည္။

ႀကဲခဲ့တဲ့မ်ဳိးေစ့မ်ားကုိ

ရွင္သန္လာေအာင္

အလားတူ ဟားခါးၿမိဳ႕ ေက်ာဘုတ္

သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius Hre

ေပးခဲၾ့ ကပါသည္။ ၄င္း မစာၦးပူေဇာ္ျခင္းအခမ္း

Kung၊ St. Joseph Cathedral ေက်ာင္းထုိင္

အနားတြင္ သာသာတူမ်ား စုစုေပါင္း (၈၀၀)

ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. John Om Se ႏွင့္

ေက်ာ္ ပါဝင္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ မစၦား

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဟားခါး St. Joseph

တရားအၿပီးတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား

သီလရွင္ေက်ာင္းမွ စစၥတာရ္ႀကီး Paulina

လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား ဆက္ကပ္

ႏွင့္ သီလရွငမ
္ ်ား ေဘာ္ဒါေက်ာင္းသူေက်ာင္း

ဂါဝရျပဳခဲ့သည္။ ဂါဝရျပဳၿပီးေနာက္ ဟားခါး

သားမ်ား၊ St. Charbel ႏွင့္ St. Velentine

သာနာ ဆရာေတာ္ႀကီး Lucius Hre Kung

အခမ္းအနားမ်ားအၿပီးတြင္ တက္

ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမွ ယုံၾကည္သူ ကက္သ

က “ယေန႔ဟာ မိဘမ်ားထံမွ စီးဆင္းလာတဲ့

ေရာက္ သူအားလုံးကုိ လူငယ္ေမာင္မယ္

(၂၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လစ္ဘာသာဝင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား စုစု

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာကုိ

ေလးမ်ားမွ ေန႔လည္စာျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။

Norbert Kyaw Ling (OSC- RVA Hakha)
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ရယူရမည့္

ၾကည့္ရႈ

ေစာင့္ေရွာက္ရင္း

မိဘမ်ားရဲ႕

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကုိ ခံယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”
ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္
လူငယ္ေလးမ်ားမွ ကျပေဖ်ာ္ေျဖေသာ အစီ
အစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

Semi Parish ေယဇူးေရႊႏွလုံးေတာ္ ဘုရား
ေက်ာင္းတြင္လည္း မိဘမ်ားပြဲေန႔ကုိ က်င္း
ပခဲ့ၾကရာ ဘာသာတူမ်ား၊ St. Pio’s မုိင္နာ
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ St. Michael ေဘာ္ဒါ
ေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္
ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား ကာသီျဒယ္တြင္
ဆရာေတာ္ၾကီးဦးေဆာင္၍ မိဘမ်ားပြဲေန႔ က်င္းပျခင္း
အသက္ရွည္မည္၊ ဘုရားေကာင္းႀကီး ခံစား

ေတာ္ႀကီး

ရမည္၊ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘဝကိုလည္း ရရွိမည္

ဘာသာဝင္မ်ားအား ၄င္း၏ၾသဝါဒတြင္ မွာ

ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆံုးမခဲ့သည္။ ထို အ

ၾကားခဲ့သည္။

တြက္ေၾကာင့္ မိဘေတြကိုခ်စ္ပါ၊ မိဘေတြ
ကိုေက်းဇူးတင္ၾကပါ” ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးက
၄င္း၏ ၾသဝါဒတြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဂ်က္စတင္း

ေစာမင္းသိုက္က

မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္
ဘာသာတူမ်ားနွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား
ေန႔ခင္းစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ ေကၽြးေမြး

ထုိ႔အျပင္ဆရာေတာ္ႀကီးက မိဘ

ခဲ့ၿပီး မိဘမ်ားပြဲေန႔အခမ္းအနားကုိ ဆက္

မ်ားကုိလည္း သားသမီးမ်ားကုို စည္းကမ္း

လက္က်င္းပခဲ့ရာ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မိဘမ်ား

နွင့္ခ်စ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုခ်စ္ျခင္းမွာ

ကုိ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္လက္ေဆာင္မ်ားေပး

လည္း

ျဖစ္ေၾကာင္း

ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ တင္

“သိပ္ခ်စ္ၿပီး သိပ္နွစ္ရင္ စိတ္ညစ္ရမယ္။

ဆက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၄င္းဂုဏ္ျပဳပြဲ

စည္းကမ္းဟာ ေမတၲာတရားနဲ႔ လြမ္းျခံဳထား

အခမ္းအနားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက “မိဘ

နည္းလမ္းမွန္ရမည္

စိန္

ၾကားရာတြင္ မိဘမ်ားပဲြေန႕တြင္ အသက္ရွင္

တဲ့ စည္းကမ္း ျဖစ္ရမယ္။ စာတတ္ေအာင္

မေသခင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္း

ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား ကာသီျဒယ္တြင္ မိဘ

လ်က္ရွိေသာမိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားနွင့္ အ

လည္း သင္ေပးရမယ္၊ ပညာတက္ေအာင္

ေၾကာင့္

မ်ားပဲြေန႔ အခမ္းနားကို ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္

ႀကီးအကဲမ်ား၊

လည္း သင္ေပးရမယ္။” ဟု မိဘမ်ားကုိ မွာ

မိဘေသမွ က်လာတဲ့ မ်က္ရည္စက္ေပါင္း

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဆရာသမားမ်ားနွင့္ အႀကီးအကဲမ်ား အား

ၾကားခဲ့သည္။

မ်ားစြာထက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေပသည္။ အ

မဘမ်ားပဲြေန႔

လံုးအတြက္ သတိရ ဆုေတာင္းေပးရန္ႏွင့္

ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊

မစၧားတရားေတာ္

ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္းေစာ
မင္းသိုက္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရဟန္းမ်ားနွင့္အတူ
တကြ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ အဖဆရာေတာ္ ဂ်က္
စတင္းေစာမင္းသိုက္မွ ၾသဝါဒစကား ျမြက္

ေသဆံုးသြားေသာ

မိဘ

အထူး သျဖင့္ သားသမီေ လးမ်ားအေနျဖင့္
မိဘကို

ေက်းဇူးသိတတ္ရန္

မွာၾကားခဲ့

သည္။ 					
“ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာတြင္ မိဘကို
ရိုေသေသာသူ၊

ခ်စ္ခင္ေသာသူမ်ားသည္

ထုိ႔ေနာက္ မိဘမ်ားနွင့္ သားသမီး
မ်ား စည္းလုံး ခ်စ္ခင္ၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊
မိသားစု မစည္းလုံးလွ်င္ မီးလုံးမ်ားကဲ့သုိ႔
ပူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး
အျမဲ

ဆုေတာင္းေပးၾကရန္လည္း

ဆရာ

က်လာတဲ့

ေခၽြးေပါက္ေတြဟာ၊

လုပ္လုပ္လို႔ အေဖေသမွာ မေၾကာက္ဘူး၊
အေဖ့ သားသမီးေတြ ငတ္လို႕ေသသြားမွာပဲ
အေဖေၾကာက္တယ္” ဟု ဘာသာဝင္မ်ား
အား အမိ၊ အဖတုိ႔အား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾက
ရန္ မိန္႔မွာခဲ့သည္။

ေဘာကထာေအာက္ရြာ၏ မိဘမ်ားပြဲေန႔
ေတာင္ငူသာသနာ၊ ေလဒူေခါင္ တိုက္နယ္၊ ေဘာကထာ ေအာက္
ရြာတြင္ မိဘမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ပဲြကို ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္က
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။
မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကုိ လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ေဆဗာ

စတီယန္ တင္ဝင္းလင္းမွ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်း ရြာရွိ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား
ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မိဘမ်ားအတြက္ ဆု ေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။
မစၦားတရားေတာ္ ျမတ္အၿပီးတြင္ ေက်းရြာရွိ သက္ႀကီးမိဘ မ်ားအား
၄င္းတုိ႔၏ သား၊ သမီးမ်ားနွင့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္
ခဲ့ၾကသည္။
Rev. Fr. S. တင္ဝင္းလင္း

လိပ္သုိျမဳိ႔ နွင့္ အုတ္ဖုိ သာသနာအုပ္စုတြင္ မိဘမ်ားပြဲေန႔အထိမ္းအမွတ္ မိဘမ်ား
(၃)ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ခဲ့ျပီး မိဘမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္
ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကုိ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ (၃) ရက္တာ က်င္းပခဲ့သည္။
မိဘမ်ား၏ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ မိခင္အားနာ အသင္း၊ စိန္ေဂ်ာ္ကင္း ဖခင္အသင္း
ႏွင့္ မိဘမ်ားအားလုံး ပါဝင္ခဲ့ၾကျပီး ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Rev. Fr. Daniel အခိုးႏွင့္
အတူ Rev. Fr. Basilio ေအာင္ခင္စိုး၊ Rev. Fr. ႏိုဝယ္လ္ ေက်ာ္စိန္ဝင္းတို႔မွ တရားေရေအး
တိုက္ေကြၽးေပးၿပီး မာသာရ္ ဘက္နဲဒက္ ေပးေပ၊ Sr. B. ျမတ္ႏွင္းႏြယ္ တို႔မွ သမၼာက်မ္းစာ
ပလႅင္တင္ျခင္း၊ ေဝမ်ွျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ သြန္သင္ခ်က္မ်ားေဝမ်ွေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဝတ္
ေစာင့္ျခင္းအၿပီး ေနာက္ဆုံးေန႔ ၂၉ ရက္ မစၦားအၿပီးတြင္ မိဘမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ဆက္
ျခင္း အစီအစဥ္ကုိ ဆက္လက္ က်င္းပေပးခဲ့ၾကသည္။ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းတြင္ မိဘ(၇၆)
ေတာင္ငူ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ လိပ္သုိၿမိဳ႕နွင့္ အုတ္ဖုိ သာသနာအုပ္စုရွိ မိဘမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

ဦးပါဝင္ခဲ့ၿပီး မိဘမ်ားဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ပြဲအၿပီးတြင္ ပါဝင္သူ ၆၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့သည္။
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စိန္ထေရဇား သီလရွင္ေလးမ်ားအား သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပး
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္

ေတာ္ အတြင္း သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏

ႀကီးသည္ သီလ႐ွင္မ်ားအား စိန္ထေရဇား

အခန္း႑မ်ား၊ Fr. John Lian Cin Pau မွ

ကဲ့သို႔

ထာ႐ွိရန္၊

(Missiology) သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား

စိ န္ ထေ ရ ဇား ၏ အ က် င့္ ပါ ရ မီ မ်ား ကို

အေၾကာင္း ႏွင့္ Fr. John Pau Sian Thang

အတုယူရန္၊ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး

မွ (Moral Theology) ကိုယ္က်င့္တရား

မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္း၌လည္း ဆက္ဆံေရး ပို၍

အေၾကာင္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ေကာင္းမြန္လာေအာင္ႀကိဳးစားရန္ႏွင့္ မိမိတို႔

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ စိန္ထေရဇား သီလ

တာဝန္က်ေနတဲ့

အေျခ

႐ွင္မ်ားသည္ ကေလးသာသနာႀကီး၏ Pas-

ေကာင္မြန္စြာနားလည္ၿပီး

toral Centre တြင္လြတ္လပ္စြာ သင္တန္း

သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္

အေနမ်ားကို

ကေ လး က က္ သ လ စ္ ဂုိ ဏ္း အု ပ္
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္သည္ စိန္ထေရဇား
လမ္းစဥ္သြယ္ သီလ႐ွင္ဂိုဏ္း

(Junier

Course) ဟု ေခၚေသာ တစ္သက္ သစၥာမခံ
ရေသးေသာ သီလရွင္မ်ားအဖြဲ႕၏ On Go-

ing

Formation

သင္တန္းတြင္

အဖြင့္

အမွာစကား ႁမြတ္ၾကားေပးခဲ့သည္။
စိန္ထေရဇား လမ္းစဥ္သြယ္ သီလ႐ွင္
ဂိုဏ္းမ်ားကို ကေလးသာသနာမွ ေႏြးေထြး
စြာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးက ဦးစြာ

ေနရာေဒသ၏

ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရတဲ့အခ်ိန္တြင္

ျပဳလုပ္ခြင့္

လည္း ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ယံုၾကည္

အတြင္း

ျခင္း၊ ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း ေပႏိုင္ေသာ စံျပသာ

ပံ့ပိုးကူညီေပးတဲ့အတြက္ အလြန္ပင္ ေက်း

သနာျပဳ သူေတာ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ရန္ ႀကဳိးစား

ဇူးတင္ေၾကာင္း

ၾကရန္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ခြန္အားမ်ားစြာ

ဆရာေတာ္ႀကီးက

စိန္ထေရဇား

သီလရွင္မ်ားကုိ အားေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ သင္တန္းတြင္ Fr. Damian Zam Sian Dal မွ (Holy Spirit) အသင္း

ရ႐ွိၿပီး

ရ႐ွိထားတဲ့အျပင္

သင္တန္း

စားစရိတ္မ်ားကို

သာသနာမွ

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေသာ

ဝမ္းသာပီတိ

ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း

စိန္ထရဇား သီလရွင္မ်ားက ဆုိသည္။
		

ေက်ာက္မဟာ

စည္းလုံးျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ အာခါရိုးရာဒါန္းစီးပဲြေတာ္
ၾသဂုတ္လ

ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္

သည္ မပါမၿပီးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမဲေပၚ

ကက္သလစ္ သာသနာအေနျဖင့္ အမိမယ္

သည့္ အစီအစဥ္လည္းပါသည္။ အမဲေပၚရာ

ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘုံ ပင့္ေဆာင္ခံေသာ

တြင္လည္း အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္း

ပဲြကိုက်င္းပရန္ ဆိုင္းျပင္းၾကသည္။

သကဲ့သို႔ ခ်စ္စရာလည္း ေကာင္းလွပါသည္။
အဘယ္

ထို ့အတူ အာခါလူမ်ဳိး ကက္သ

ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ေရွးယခင္က

လစ္ဘာသာဝင္ မ်ားလည္း အမိမယ္ေတာ္

အမဲမ်ားကို မၾကာ မၾကာေပၚေလ့မရွိ။ ရက္

ေကာင္းကင္ဘုံ

ပင့္ေဆာင္ခံေသာပဲြႏွင့္

ႀကီး အခါႀကီးမွသာ အမဲမ်ားေပၚသည္။ အမဲ

အတူ အာခါရိုးရာ ဒါန္းစီးပဲြကိုလည္း ပူးတဲြ

ဟုဆိုရာ၌ သားေကာင္ႀကီးႀကီး ကိုဆိုလို

က်င္းပၾကသည္။ အမွန္မွာ ဒါန္း စီးပဲြ သည္

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမဲေပၚေတာ့မည္ဆိုလ်င္

အစ ပိုင္း၌ ဘာသာေရးႏွင့္မႏြယ္။ လူမ်ဳိးစု

တစ္ရြာလုံး၌ အိမ္ေျခ အဘယ္မွ် ရွိသည္၊

၏ရိုးရာဓေလ့ သက္ သက္သာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

တစ္အိမ္ေထာင္ အခ်ိန္အဘယ္မွ် ယူမည္

သို႔ေသာ္ သာသနာျပဳမ်ားက ကက္သလစ္

ကို စာရင္းေကာက္၍ ေဝပုံက် အသား၊

ဘာသာဝင္ျဖစ္လာေသာ အာခါလူမ်ဳိးတို႔၏

အရိုးမွသည္ အတြင္းကလီစာ အထိ အညီ

ရိုးရာကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး၊ လူမ်ဳိးစုတို႔၏

အာခါရိုးရာဒါန္းစီးေနေသာ သီလွရွင္တစ္ပါးနွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား (ဓာတ္ပုံ - CLE PIKE FB)

က်င္းပရျခင္း၊ က်င္းပပုံတို႔သည္ ကက္သ

ေျမာက္ရာက်မ္း (၂၂း၂၉) တြင္ ‘အဦးမွည့္

အခါ ဒါန္းကို ကိုယ္စီေထာင္၍ စီးေလ့မရွိ။

ေသာအသီး၊ အဦးညွစ္ေသာ အရည္ကို မ

ဒါန္းဆင္ရန္အတြက္ တိုင္သုံးတိုင္ လိုအပ္ပါ

ထိမ္မဝွက္ဘဲ ဆက္ကပ္ရမည္’ ဟူ၍လည္း

သည္။ ထိုသုံးတိုင္ကို ႏွစ္စဥ္အသစ္ေျပာင္း

ေကာင္း၊ ထြက္ေျမာက္က်မ္း (၂၃း၁၄) တြင္

လဲ စိုက္ထူရပါသည္။ ထိုတိုင္သုံးတုိင္ကို

တစ္ႏွစ္အတြင္း က်င္းပေသာ ထာဝရဘုရား

အားလုံး၏

သခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရးႀကီးလွ

ထုတ္ေသာ လုပ္အားျဖင့္ သြားေရာက္ခုတ္

သည့္ ပဲြမ်ားမွာသုံး ပဲြသာရွိသည္။ ထိုသုံးပဲြ

လဲ၍သယ္လာရပါသည္။ သံမကူရ။သဘာဝ

ထဲတြင္

လူတို႔လုပ္

ႏြယ္ႀကိဳးမ်ား ျဖင့္သာခိုင္ခန္႔ေအာင္ စိုက္ထူ

ကိုင္၍ရရွိေသာ လယ္ယာထြက္ ေကာက္ပဲ

ရပါသည္။ တဲြေလာင္းခ်ေသာ ႀကိဳးသည္

သီးႏွံရိတ္ သိမ္းေသာ ပဲြေတာ္လည္း တစ္ပဲြ

လည္း

ပါဝင္ ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္

သက္သက္ျဖင့္

ထာဝရဘုရားသခင္က ငါ့ထံသို႔ အဘယ္သူ

သာအသုံးျပဳသည္။ သို ့ေသာ္ ယေန႔ေခတ္၌

မွ်လက္ခ်ည္းသက္ သက္ျဖင့္မလာရဟု ပ

ခိုင္ခန္႕ေသာ သဘာဝႏြယ္ႀကိဳးမ်ား ရရွိမႈ

ညတ္ခ်က္ရွိသည္။ (ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း

နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အစားထိုး၍ အ

၂၃း၁၅ခ) တစ္နည္းဆိုေသာ္ ေက်းဇူးဆပ္

ဆင္ေျပေသာ ႀကိဳးမ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳ

တင္သည့္ ပဲြေတာ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်း

လာၾကပါသည္။

ဇူးတင္ျခင္း အမႈသည္ လူမႈေရး၌ လည္း

အမဲေပၚျခင္း

လစ္သာ သနာအေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္စရာ
အေၾကာင္းမရွိ၍ မပယ္၊ မဖ်က္ဘဲ ဒါန္းစီး
သည့္ပဲြကို ဆက္ လက္က်င္းပလာခဲ့ပါသည္။
ဒါန္းစီးပြဲက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
စိုက္ပ်ဳိးရရွိလာေသာစပါး၊ေကာက္
ပဲ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရန္ဒါန္းစီး
ပဲြသည္ ေပ်ာ္ပဲြသက္သက္သာမဟုတ္။ ဆိုခဲ့
သည့္အတိုင္း က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
မွာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ လည္း အလြန္
အက်ဳိးျပဳေသာ ပညာေပး ရိုးရာပဲြေတာ္ျဖစ္
သည္။ ထိုပညာေပးရိုးရာ ပဲြေတာ္သည္ ဘာ
သာေရးႏွင့္လည္း ႏြယ္ယွက္ပါသည္။ ဒါန္း
စီးပဲြ၌

ရရွိလာေသာ

သီးဦးသီးဖ်ားမ်ား၊

ေကာက္သစ္မ်ားကို သက္ႀကီး ဝါႀကီးမ်ား
အား ဦးခ်ဂါရျပဳၾကသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္
ႏြယ္လာေသာအခါ အတူတကြ စုစည္း၍
မစၧားတရား ပူေဇာ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မၾကြေရာက္ႏိုင္က ရြာခံ
ဓမၼအမူေတာ္ေဆာင္၏ ဦးေဆာင္မူျဖင့္ ဆု
ေတာင္းျခင္းအခမ္းအနားမ်ား

က်င္းပကာ

ေက်းဇူးတင္ၾကသည္။
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တေဆးမဲ့မုန္႔ပဲြေတာ္၊

ေကာင္း၊ ဘာသာေရး၌ လည္းေကာင္း အ
စဥ္ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးတိုက္ တြန္းေသာ အ
လြန္ မြန္ျမတ္သည့္ က်င့္ဝတ္တစ္ပါး ျဖစ္
ပါသည္။

တစ္ေယာက္တစ္လက္

ေရွးယခင္ကမူ

မည္သည့္

အမွ် ခုတ္ထစ္ေဝေပးေလ့ရွိသည္။

စိုက္

ေတာမွႏြယ္ႀကိဳး

ယွက္လုပ္ေသာ

ႀကိဳးကို

ဒါန္းဆင္ျခင္း ပဲြေတာ္က်င္းပသည့္

ေခၚပုတ္

(ေကာက္ညွင္းျပား)

ေထာင္းသည္႔ အေလ့အထသည္ အျခား
ေသာ

လူမ်ဳိးမ်ား၌လည္း

ရွိၾကပါသည္။

ေခၚပုတ္ေထာင္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
မွာ တူညီေကာင္းတူညီမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔
ကြဲျပားေကာင္းလည္း

ကဲြျပားႏိုင္ပါသည္။

ေခၚပုတ္ေထာင္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း
မွာ ေကာက္ညွင္းသည္ စီးသည္။ စီးသည့္
အျပင္ ေထာင္းလိုက္ေသာအခါ အေစ့မ်ား
ပင္ မေပၚေတာ့ဘဲ လုံးသြားပါသည္။
အထက္ကဆိုခဲ့ေသာ ဒါန္းတိုင္ဆင္ျခင္း၊
အမဲေပၚျခင္း၊ ေခၚပုတ္ ေထာင္းျခင္းစေသာ
အမူမ်ားအားလုံးသည္ လူမ်ဳိးစုတို႔၏ စည္း
လုံးျခင္းကို ျပသည့္အသိျဖင့္ အစဥ္ဦးစား
ေပး လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္ ေရွးလူႀကီးမ်ားက

ပဲြေတာ္ကိုမဆို

က်င္းပ

မည္ဆိုလ်င္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ၊ ဘာသာ
ေရးအရ ေစာင့္စည္းရေသာ ဥပုသ္ကာလ
မ်ားရွိတတ္ပါသည္။ ထိုကာလ လြန္ေျမာက္

စည္းလုံးျခင္း၏ျပယုဂ္

ေခၚပုတ္ေထာင္းျခင္း

ေသာအခါပဲြေတာ္ကို ခင္းက်င္း က်င္းပၾက

အလုပ္အကိုင္မ်ားမွ

ျဖစ္ေစ၊

အစားအ

ေသာက္မ်ားမွ ျဖစ္ေစ၊ ပဲြေတာ္မ်ားမွ ျဖစ္ေစ
သြန္သင္ေပးခဲ့သည့္ အႏွစ္သာရ ေပါၾကြယ္
လွေသာ ပဲြေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
Cele Pike

ပါသည္။ ထိုသို႔ က်င္းပေသာအခါ အသား
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ယခင္လတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကက္သလစ္သီလွရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာ မွ အဆက္
ကက္သလစ္ သီလရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာတြင္ သီလရွင္ေလးမ်ားသည္
ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္အတူ ဘုိးဘြားမ်ားကုိ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေပးျခင္းမ်ား၊ ေဆး
ေပးျခင္းမ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ား ကုိင္တြယ္ေပးျခင္း၊ အနာမ်ားသန္႔စင္ေပးျခင္း အစရွိ
ေသာ ကိစၥႀကီးငယ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။ ေရမခ်ဳိးခ်င္သည့္ ဘုိးဘြား
မ်ားကုိ ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာဆုိ၍ ေရခ်ဳိးေပးရသည္။ ဘုိးဘြားမ်ား အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ား ရန္ျဖစ္
လွ်င္လည္း ဆြဲရထိန္းရသည္။ ေနမေကာင္းျပန္ရင္လည္း ေဆး႐ုံပုိ႔ ေဆး႐ုံေစာင့္ရတတ္
သည္။ ဘုိးဘြားမ်ား၏ အဝတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးရသည္။ ထုိကိစၥအဝဝကုိ ႀကီးၾကပ္
လမ္း ညႊန္ေပးေနေသာ ကက္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာ တာဝန္ခံ
စစၥတာရ္ႀကီး ေမရီ ဂ်ဳိစဖင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
ေမး။

။ဒီမွာ ဘုိးဘြားေတြကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တဲ့ေနရာမွာ အဖြဲ႔လုိက္၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ

ေမး။

။ဘာသာဝင္

ဘုိးဘြားေတြနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

လုိက္ လာကူညီတာေတြရွိလား။

စစၥတာရ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ေပးလဲ။

ေျဖ။

ေျဖ။

။ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံျခားထြက္ခ်င္လုိ႔ အေတြ႔အၾကဳံလာရွာတာ၊။ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း

သူတုိ႔ရဲ႕

ဝိညာဥ္ေရးဆုိင္ရာမွာ

။အိပ္ရာထဲလဲေနတဲ့ ဘုိးဘြားေတြကုိ အျမဲ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ေပးတယ္။ လာၿပီး

ဆရာဝန္လည္းပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း NGO ေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္ လာၿပီးအေတြ႔အၾကဳံရွာ

တရားေဟာၿပီး လာၾကည့္ေပးတဲ့ ဘုန္းႀကီးလည္းရွိပါတယ္။ အေရးေပၚျဖစ္ရင္လည္း ေခၚ

လာၿပီးကူညီတာေတြရွိတယ္။ တစ္ပတ္၊ ႏွစ္ပတ္ ဒီက လူေတြနဲ႔အတူတူ တံျမက္စည္းလွည္း

လည္းရတယ္။ စိပ္ပုတီးလည္း တစ္ရက္ ၃ ကုံး၊ ၄ကုံးေလာက္ စိပ္ၾကတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔က

ေပးတယ္။ ၾကမ္းတုိက္ေပးတယ္။ လူနာေတြ၊ ဘုိးဘြားေတြၾကည့္ေပးတယ္။

သူ(ဘုိးဘြားမ်ား)ကုိ အဘုိးတုိ႔အဘြားတုိ႔ မစိပ္ရင္လည္းရတယ္ေနာ္။ တစ္ရက္ကုိ တစ္ႀကိမ္

ေမး။

ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ စိပ္ရင္ ရတယ္ေျပာတာေတာင္ သူတုိ႔က အားေနေတာ့ စိပ္ပုတီးစိပ္

။ ဘယ္လုိမ်ဳိး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ (လာေရာက္ကူညီသူ၊ အဖြဲ႔အစည္း

မ်ား)သူတုိ႔ကုိ လက္ခံလဲ။

ေနၾကတယ္။

ေျဖ။

။မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတုိ႔ကုိ တစ္ပတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ သုံးႀကိမ္လက္ခံတယ္။

ေမး။

။အခက္အခဲေတြက ဘာေတြရွိမလဲ။

အတိအက် စည္းကမ္းအေနနဲ႔ သတ္မွတ္မထားပါဘူး။ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး သူတုိ႔လာ

ေျဖ။

။အခက္အခဲေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

လုပ္အားေပးရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ကူညီခုိင္းတယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ ဘုိးဘြားေတြရဲ့ ေဆြမ်ဳိးေတြက ျပသနာေလးေတြ လာလုပ္တာေတာ့ရွိတယ္။

ေမး။

ဆုိးဆုိးရြားရြား ျပသနာေတာ့ ကၽြန္မမေတြ႔ဖူးေသးဘူး။ အစားအေသာက္ ပုိင္းမွာလည္း

။ဒီအလုပ္မွာ လုပ္ကုိင္းေပးရတာ စစၥတာတုိ႔ အေနနဲ႔ေပ်ာ္လား။ အဆင္မေျပတာေတြ

ရွိလား။
ေျဖ။

အခက္အခဲမရွိဘူး တစ္ေန႔စာတစ္ေန႔ေတာ့ ဖူလုံပါတယ္။ ပုိလွ်ံတာမရွိရင္လည္း ဖူလုံတယ္။
။ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ရတာ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေပ်ာ္တယ္။ ဘဝမွာ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ရမယ္

တစ္ခါတစ္ေလၾကရင္ေတာ့ ဘုိးဘြားေတြကုိ အေရးေပၚေဆရုံပုိ႔ေပးရတာေတြေတာ့ ရွိတယ္။

လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ သီလရွင္တစ္ပါးအျဖစ္ ဘုရားကုိ ဆက္ကပ္ခဲ့တာ အခုဒီအလုပ္ကုိ

ဒီမွာ လူနာေတြလည္းရွိတယ္။ လူျဖတ္တဲ့သူ ပုိမ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ခက္ခဲတယ္

လုပ္ရေတာ့ ဒီအလုပ္ဟာ ကၽြန္မအတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလုိေတာ္ပဲလုိ႔ ခံယူတယ္။

လုိ႔ေတာ့မရွိပါဘူး။

တစ္ခ်ဳိ႕စစၥတာရ္ေတြလည္း အေတာ္ေလး အနစ္နာခံတယ္။ ေအာက္ေျခအလုပ္ေတြ အကုန္

ေမး။

။ စစၥတာရ္ အေနနဲ႔ ဒီေက်ာင္းမွာ တာဝန္ယူရတာ ဘယ္နႏွစ္ရွိျပီလဲ။

လုပ္ေပးရတယ္။ မစင္စြန္႔ရင္လည္း စြန္႔ေပးရတယ္။ သူတုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အစက

ေျဖ။

။ ၂ ႏွစ္ရွိျပီ။

ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ မထင္ဘူး ဒါေပမယ့္ ဘုရားအလုိေတာ္ေၾကာင့္လားမသိဘူး

ေမး။

။စစၥတာရ္ အေနနဲ႔ ဒီအလုပ္ေတြ လုပ္ကုိင္ေပးတဲ့ အခါမွာ ဝိညာဥ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ၊

သူတုိ႔လုပ္ႏုိင္ၾကတယ္။ အစပုိင္းမွာေတာ့ သိပ္မစားနုိင္ဘူး။ လုပ္ေပးရတာ ကုိင္ေပးရတာ

ေခၚေတာ္မူျခင္းပုိင္ ဆုိင္ရာမွာ ဘယ္လုိမ်ဳိး အေတြ႔အၾကဳံေတြရလဲ။

ေတြနဲ႔ ထမင္းသိပ္မစားႏုိင္ၾကဘူး။ အခုေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အခုပဲ လူနာကုိင္တယ္။

ေျဖ။

အခုပဲ လူအေသကုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုပဲစားတယ္။ အဆင္ေျပသြားၿပီ ရုိးသြားၾကၿပီ။

ေတာ္တာ၊ တတ္တာ၊ ထူးခၽြန္တာ ဘာမွမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ ဒီမွာ ကုိင္တြယ္ရတယ္။ စီ

သူတုိ႔က ကၽြန္မထက္ ပုိလုပ္နုိင္တယ္။ ပုိေပးဆပ္ၾကတယ္။

မံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတယ္ဆုိတာ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကုိ အသုံးျပဳတယ္လုိ႔ ကၽြန္မခံစားရတယ္။

။ေပ်ာ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္မခံစားရတယ္။ တကယ္လည္း ေပ်ာ္တယ္။ ကၽြန္မဘဝမွာ

ကုိင္တြယ္ စီမံရတာ လြယ္တာေတာ့မလြယ္ဘူး။ အခက္အခဲေတာ့ ရွိေပမယ့္လုိ႔ ကၽြန္မ က
ေတာ့ ရွည္ရွည္ေဝးေဝးမစဥ္းဘဲ တစ္ရက္တာကုိပဲ ဘယ္လုိအေကာင္းဆုံးလုပ္မလဲ။ အခ်ိန္
တန္ရင္ ဘုရားေပးမယ္လုိ႔ အျမဲတမ္းလည္း ဆုေတာင္းတယ္။ အေကာင္းဆုံ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔။ အ
ေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေတြ႔တဲ့လူေတြနဲ့ အေကာင္းဆုံး စကားေျပာႏုိင္ဖုိ႔။ ဘုရားသခင္ က
လည္း လုံလုံေလာက္ေလာက္ေပးပါတယ္လုိ႔ ကၽြန္မခံစားရပါတယ္။ ေပ်ာ္လည္းေပ်ာ္ပါတယ္။
သကက္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ခုႏွစ္သည္
Little Sisters of the Poor သီလရွင္မ်ား ၄င္းတုိ႔၏ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ျပင္သစ္နုိင္ငံမွ
ျမန္မာနုိင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၁၈၉၈ ခုနွစ္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ၾသဂုတ္လထုတ္ The CBCM Herald ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “နွစ္ေပါင္း ၁၃၀ ျပည့္ခဲ့
ၿပီျဖစ္ေသာ ကက္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာ” အစား “နွစ္ေပါင္း ၁၂၀
ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ကက္သလစ္သီလရွင္ေလးမ်ား၏ ဘုိးဘြားရိပ္သာ” ဟု ျပင္ဆင္ ဖတ္႐ႈ
ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ေဘာလုံးပြဲက်င္းပ
ၾသဂုတ္လ ၁၉ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္း
ခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မပြဲကုိဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕၊ စိန္ဂ်ိဳးဇက္တြင္ စစၥတာရ္ထေရးဇာ
ဒြဲရာမွ ဦး ေဆာင္ကာ သက္ေထြး ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ ေဘာလံုးၿပဳိင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္၊၊
ယင္းပြဲတြင္ သက္ေထြးမ်ား အသင္းေပါင္း ၆ သင္း ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာ စိန္လြီးစ္ေဘာ္
ဒါသက္ေထြးကေလးမ်ားအသင္းမွ ဖလားကို ေအာင္ႏိုင္ရရွိခဲ့သည္၊၊
ေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲအၿပီး အနားယူခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေထြးကေလးငယ္မ်ားမွ အက
ပေဒသာ (Action Song) မ်ား ျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့သည္၊၊
						
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

က်ဳိင္းတုံလူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

ရွင္သန္ေသာ စိပ္ပုတီအသင္း တည္ေထာင္သူ ဓမၼဆရာႀကီး အင္တပ္ထိန္နန္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴ ေတြ႔ဆံုျခင္း
ဂ်ဴဘီလီရွင္ ဓမၼဆရာႀကီး ဦးအင္

သားေတြ ယံုၾကည္ျခင္းမွာ၊ အမိမယ္ေတာ္

လွည့္လည္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကတယ္။ နည္း

အစည္းအေ၀းလုပ္တယ္။

တပ္ ထိန္နန္မွာ ရွင္သန္ေသာ စိပ္ပုတီး

ကုိ ကုိးစားတဲ့ အပုိင္းမွာ အရမ္းအားနည္း

မ်ားမဆုိ အလွဴေငြေတြ ထည့္၀င္ၾကတယ္။

လူထု။

အသင္းအဖြဲ႔ကုိ စစၥသာရ္ မာသာရ္ႀကီး တစ္

ေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ - ဗုဒၶ

ရလာတဲ့ အလွဴေငြေတြကုိ ဖ်ားနာတဲ့ သူ

ဘယ္လုိ

ပါးနဲ႔အတူ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္

ဘာသာမွာ

အသက္ႀကီးလာေလ

ေတြ၊ ေဆးရံုေရာက္ေနသူေတြဆီ သြား ၿပီး

သလဲ။

ပါတယ္။ ထုိအသင္း၌ အသင္း၀င္ လူဦးေရ

ပုတီးစိပ္ၿပီး ဘုရားနဲ႔ ပုိနီးကပ္လာၾကတယ္။

လွဴတယ္။ ဒီလုိ ပရဟိတေတြ ေဆာင္ရြက္

ေျဖ။

(၆၀၀) ၀န္းက်င္ ရိွေနၿပီး စီတာပူ ဘုန္း

ဒါေပမဲ့ ဆရာတုိ႔ရဲ႕ အဘုိး၊ အဘြားေတြက

ေနပါတယ္။ (၃) လ တစ္ႀကိမ္ ၀တ္ေစာင့္

မႀကီးေသးခ်ိန္မွာေတာ့ အရမ္း ခက္ခဲ့တာ

ေတာ္ႀကီးတပိုင္

၀ုိင္းေမာ္

ယံုၾကည္ျခင္းမွာ မေတြ႔ရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယံု

ျခင္း လုပ္ေနပါတယ္။ (၆) လဆုိရင္ေတာ့

တုိ႔၊ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးႀကီးမားမားတုိ႔ မရိွခဲ့ပါဘူး။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး တုိက္နယ္ ၂ ခု ပါ၀င္ေၾကာင္း

ၾကည္ျခင္းေတြ ရိွလာဖုိ႔၊ စီတာပူ ရပ္ကြက္

ႏွစ္၀က္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား တင္ျပျခင္း၊

ဒါေပမဲ့ အခုႀကီးလာခါမွ တာ၀န္ခဆ
ံ ရာတခ်ိဳ႕

သိရပါတယ္။

ဓမၼဆရာႀကီးက

မွာ မီးေဘး၊ ေရးေဘး မျဖစ္ဖုိ႔၊ ႏုိဗီနာေတြ

သက္ေသခံျခင္းေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ အ

နဲ႔ နားမလည္မႈေတြ ရိွလာတယ္။ တစ္ခုခု

သူငယ္ေတာ္ေယဇူး

ပံုမွန္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိၿပီး စစၥသာရ္ မာသာရ္ႀကီး

သင္းအေနနဲ႔

လုပ္မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိ ခြင့္ေတာင္းရမလုိ

ဆရာ တုိက္နယ္၏ တာ၀န္္ခံ ဓမၼဆရာႀကီး

နဲ႔ ညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့ စလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ

တစ္ေနရာရာကုိ

မိသားစု

ျဖစ္လာတယ္။ ဒီကိစၥေတြကုိ လပတ္ အ

လည္း

စာဖတ္

တယ္။ လူ အေယာက္ (၅၀) နဲ႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္

ခရစၥမတ္ေတြ လုပ္ေပးေနပါတယ္။ ဒီလုိ

စည္းအေ၀းမွာ တင္ျပ ရွင္းျပတာေတြ လုပ္

ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ဆရာႀကီးနဲ႕ ေတြ႔

၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္

လႈပ္ရွားေနတာ ေပါ့ေလ။

ေတာ့ ေျပလည္သြားတဲ့ အပုိင္းေတြေတာ့

ဆံုျခင္းကုိ

ပါတယ္။ လက္ရိွ စီတာပူမွာ အဖြဲ႔၀င္ ၂၀၀

လူထု။

ေက်ာ္၊ ၀ုိင္းေမာ္မွာ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရိွပါတယ္။

အပ္မလဲ၊ ဘယ္ေတြ လုပ္ရပါသလဲ ဆရာ။

ေတာ္ဂူရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွင္သန္ေသာ စိပ္

ေျဖ။

ပုတီး

လက္ရိွ

တုိက္နယ္ႏွင့္
ထုိ႔အျပင္

စီတာပူ

-

ျဖစ္ပါတယ္။
အထူး

ယခုလ

တင္ဆက္ေပးလုိက္

ရပါတယ္။
လူထု။

။ မဂၤလာပါ ဆရာႀကီးရွင့္။ ဦးစြာ

လူထု။

ဆုိရင္

။ ဟုတ္ကဲ့။ ဆုိေတာ့ ဆရာႀကီးရဲ႕

ဆရာႀကီးရဲ႕ ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း အ

ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ဒီအသင္းက ေအာင္

ေၾကာင္းနဲ႔

ျမင္ေနတယ္လုိ႔ ျမင္ရပါတယ္ရွင့္။ လက္ရိွ

စတင္ၿပီး

စာဖတ္ပရိတ္သတ္

ေတြကုိ မိတ္ဆက္ေပးပါအံုး။
ေျဖ။

ဒီအသင္းအေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါ

ႏွစ္တုိင္း

ခရစၥမတ္ဆုိရင္

သြားၿပီးေတာ့

။ ဒီအသင္းကုိ ၀င္ဖုိ႔ ဘာေတြ လုိ
။ ဒီအသင္းမွာ ၀င္ဖုိ႔ အရမ္းႀကီး

ေဆာင္တာေၾကာင့္ ဆရာေတြေတာင္ တာ
၀န္ခြဲေ၀မႈ အပုိင္း သိပ္ ပူပင္စရာ မလုိေတာ့
တာကုိ ေတြ႔ရတယ္။
လူထု။

ရွင့္။
ေျဖ။

။ အရင္က ေကာ္မတီ၀င္ (၁၃)

ေယာက္နဲ႔

ဆရာအေနနဲ႔ အမႈေဆာင္တာ ၂၈ ႏွစ္ရိွပါၿပီ။

စတင္ခဲ့ေပမဲ့ အခုေတာ့ ရပ္

ကြက္တုိင္း ေကာ္မတီ၀င္ က်စ္က်စ္လစ္လစ္

။ ဟုတ္ကဲ့ပါရွင့္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာ

ဖြဲ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆးရံုေရာက္

ႀကီးက ရွင္သန္ေသာ စိပ္ပုတီ အသင္းကုိ

လူနာေတြကုိ ပံုမွန္လုိလုိ သြားေရာက္ ဆု

စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ၾကားသိရ

ဒါကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အသင္းသူ အသင္း

။ အသင္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ

လည္း သီးသန္႔ ေျပာၾကားေပးပါအံုး ဆရာ

ငယ္ေတာ္ ေယဇူးရပ္ကြက္မွာ တာ၀န္ခံ ဓမၼ

လူေတြ မေတြ႔ရဘူး။ ေျခာက္ကပ္ေနတယ္။

ေနရာေတြမွာေတာ့

ရိွေနေတာ့ စိပ္ပုတီး အသင္းက ပါ၀င္ လုပ္

ကြက္မွာ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူ

တယ္။ ဒါေပမဲ့ လာေရာက္ ဆုေတာင္းၾကတဲ့

အသင္းမရိွတဲ့

ဆုိရင္ အရမ္းခက္ခဲတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအသင္း

အမႈေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ စိန္ေပါလ္ရပ္

တယ္။ အဲဒီအခါမွာ မယ္ေတာ္ဂူေတာ့ ရိွ

ရိွပါတယ္။ ရပ္/ေက်းတုိင္းမွာ လုိလုိ မယ္

လုပ္ရပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ

ေတာ့ စီတာပူ စိန္ပတ္ထရိတ္မွာ စၿပီး ဓမၼ

။ ၁၉၉၀ မွာ စီတာပူ စေရာက္

။ အစတုန္းက အဖြဲ႔က အင္အား

ကဆုိရင္ မယ္ေတာ္ပြဲေလး လုပ္မယ္ေဟ့

မွာ ေျမာင္းျမ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္းဆင္း ၿပီး

ေျဖ။

ရိွ

အေနနဲ႔ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ မတုိင္မီ ႏုိဗီနာ

ဆက္သ လုိပါတယ္။ ဆရာက ၁၉၉၀ ခု ႏွစ္

ရတဲ့အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးပါရွင့္။

စိန္ေခၚမႈေတြ

ေျခာက္ကပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ အရင္

လံုးကုိလည္း မဂၤလာပါလုိ႔ ဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္း

တယ္။ ဘာေၾကာင့္ အခုလုိ တည္ေထာင္

အခက္အခဲ၊

ခက္ခဲတာ ဘာမွ မရိွပါဘူး။ ၀င္လုိသူေတြ

။ ဂ်ာနယ္ အဖြဲ႔သားေတြ အား

လူထု။

။ ဆုိေတာ့ ဆရာတုိ႔ အသင္းအဖြဲ႔မွာ

ေတာင္း ကူညီေပးႏုိင္တယ္။ ကိုယ့္အဖြဲ႔နဲ႔

သလဲ။
ေျဖ။

။ အစတုန္းက သီလရွင္တုိ႔ဆီမွာ

ေရာ္ဆား

မာစတီကာ

ရုပ္ထု

ရိွတယ္။

ဆရာတုိ႔ အသင္း စတင္ဖြဲ႔တဲ့ အခ်ိန္မွာ
ဘာမွ မရိွခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီ ရုပ္ပြားကုိ
ယူၿပီး ၉ ရက္ တစ္ႀကိမ္ တစ္အိမ္ တစ္လွည့္

သစၥာခံတယ္။ နံနက္ ေမတၱာ ေနစဥ္ ဆုိရ

အဖြဲ႔ေပါ့ေလ။ စနစ္က်က် တစ္ႏွစ္လံုး လည္

တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွဖုိ႔၊ ပုပ္ရဟန္း မင္း

ပတ္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ယခုႏွစ္က မႏၱေလး

ႀကီး က်န္းမာၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔နဲ႔

ခ်မ္းသာကုန္း မယ္ေတာ္ကုိ အဖြဲ႔သားေတြ

ကုိယ့္ရပ္ ကုိယ့္ရြာ ေဘးရန္ အေပါင္းမွ

အားလံုး သြားဖူးေမွ်ာ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါၿပီး ျဖစ္

လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃ ခုနဲ႔ စိပ္

ပါတယ္။

ပုတီး တစ္ကံုး ေန႔တုိင္း စိပ္ရတယ္။ လစဥ္

(ျမစ္ၾကီးနား လူထုဆက္သြယ္ေရးရုံး)

အမိျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းလာေစဖုိ႔ ရွင္သန္ေသာ စိပ္ပုတီးအဖြဲ႔ စီတန္း လွည့္လည္ ဆုေတာင္း
အမိျမန္မာႏုိင္ငံ အလွ်င္အျမန္ ၿငိမ္းခ်မ္း

“ဒီလုိ လုပ္တာ ၃ ႏွစ္ ရိွသြားပါၿပီ။ ႏွင္းဆီ

လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရွင္သန္ေသာ

မယ္ေတာ္က အီတလီ ႏုိင္ငံ၊ မြန္တီခ်ယ္ရီၿမိဳ႕၊

စိပ္ပုတီး အသင္းမ်ားက ဇြန္လုိင္ ၁၃ ရက္ ေန႔

Pierina Gilli Montichiri အမည္ရိွတဲ့ သူနာျပဳ

တြင္ ၀ုိင္းေမာ္တုိက္နယ္ အူယန္ ေက်းရြာ၌

ဆရာမ တစ္ဦးထံ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ထင္ရွားျပခဲ့

စီတန္းလွည့္လည္ ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္

တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိ ႏွစ္ေပါင္း ၇၁

တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ရိွပါၿပီ” လုိ႔ ဆရာ ေက်ာ္ဇံက ဆက္လက္

“ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လုိင္ ၁၃ ရက္ေန႔ဟာ ႏွင္းဆီ

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မယ္ေတာ္ ပြဲေန႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔မွာ

အဆုိပါ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း အစီ အ

ဆရာတုိ႔ စိပ္ပုတီး အသင္းအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ

စဥ္သုိ႔ ၀ုိင္းေမာ္တာ၀န္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ိမ္းစ္

အျမန္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းလာဖုိ႔ စီတန္း ဆုေတာင္း

ဇုန္းတိန္႔ ကိုယ္တုိင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၂၀၀

ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆရာ ပီတာေက်ာ္

ခန္႔ အူယန္ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ပတ္ စီတန္း

ဇံ က ေျပာသည္။

လွည့္လည္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

ႏွင္းဆီမယ္ေတာ္ သခင္မ ထင္ရွားျပစဥ္
သူမထံ အထူး ကုိးစား ဆုေတာင္းၾကရန္ႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ မိခင္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔မွာထား
ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။
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သိရသည္။

ရွင္သန္ေသာ စိပ္ပုတီးအသင္း အေနျဖင့္ အစဥ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ
ၾသဂုတ္လ ၁၁ ေန႔တြင္ ၀ုိင္းေမာ္ ကက္သလစ္ လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္လည္း မန္ခရိန္ ေက်း

မံ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေမရီႏူး

ဘုရားေက်ာင္း၌ ၀တ္ေစာင့္ ဆုေတာင္း အစီ ရြာတြင္ စုေပါင္းေတြ႔ဆံုျခင္း အစီအစဥ္ ထပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံေန ကရင္ကက္သလစ္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ
(၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အေမရိကန္ ကရင္
ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ား

ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္လ ၁၀
ရက္ေန႕မွ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲ၏

ေဆာင္ပုဒ္သည္

The

harvest is plentiful but the workers
are few. (ရိတ္သိမ္း စရာမ်ားစြာရွိသည္။
သုိ႔ေသာ္ လုပ္ေဆာင္မည့္သူကား နည္းပါး
လွ၏) ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဘုန္းေတာ္
ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ Fr. Joseph (Kareni),
Fr. Augustine Shwe, Fr. Patrick, Fr.
Chatcrif (Thai), Fr. Palus, Franciscan
Brothers of Peace ဘရာသာရ္မ်ားႏွင့္ Sr.
Yolanda(SFX) တို႔ တက္ေရာက္ ပို႔ခ်ေဝငွ
ေပးခဲ့ၾကသည္။ မိမိတုိ႔ ခံယူထားေသာ ေဆး
ေၾကာျခင္း အသက္ တာကို ဘယ္လိုအသက္
ရွင္မလဲဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Bro. Pas-

မစၧား တရားအေၾကာင္းကို Fr. Palus မွ

ပြဲမွာ လူဦးေရ (၂၀၀) ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒုတိယ

chal (Franciscan brothers of peace) မွ

လည္းေကာင္း အသီးသီး ပို႔ခ်ခဲ့သည္။

အႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ လူဦးေရ ၃၄၀ ခန္႔

လည္းေကာင္း၊ “ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္
မွ လင္မယားကြဲကြာျခင္းကုိ ဘာေၾကာင့္
ခြင့္ျပဳသနည္း” (Understanding of why
catholic give devotion to marry)
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Fr. Augustine Shwe မွ
လည္းေကာင္း ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ မိသားစု
အသက္တာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Fr. Patrick ႏွင့္
Sr. Yolanda (SFX) တို႔မွ လည္းေကာင္း

ေတြ႕ဆံုပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္
အေမရိကန္မွာရွိေသာ ကက္သလစ္ ကရင္
မိသားစုမ်ားသည္ ယံုၾကည္ျခင္း အသက္

တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ျပီး၊ ယခုအၾကိမ္ သံုး
ခဲ့သည္ ဟု Karen-American Catholic

တာ ခိုင္ၿမဲၿပီး တစ္စည္း တစ္လံုးတည္း
လက္တြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို ပါ

Karen-American Cathiolic Community ကို လူမႈေရး၊ ဝိညာဥ္ေရး အတြက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ ဆံု

သာသနာ၊

ျမင္သူ ၂၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၈ ဦးတို႔အား

ကက္သလစ္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ ဦးေဆာင္

ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ ဂၽြန္ မန္းဆိန္းဟွီမွ

၍ ပုသိမ္ကက္သလစ္ သာသနာ အတြင္းရွိ

ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

ပုသိမ္ကက္သလစ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈
သိုလ္

ပညာသင္ႏွစ္တြင္

တကၠ

ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားအား

ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ဖူလိုင္လ ၂၉ ရက္၊ တနဂၤ
ေႏြေန႔ မိဘမ်ားပြဲေန႔ႏွင့္အတူ က်င္းပျပဳလုပ္
ခဲ့ၾကပါသည္။
ႏွစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ တစ္ဦး၊
တစ္ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ႏွစ္ဦး၊ ႐ိုး႐ိုးေအာင္

ယင္းဂုဏ္ျပဳပြဲအား

ဘာသာဝင္

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ၆၀၀ ဦးခန္႔ ပါဝင္ ဂုဏ္
ျပဳေပးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ဂုဏ္ျပဳပြဲအ
တြက္ ကူညီ ပံ့ပိုးခဲ့ၾကပါေသာ အလႉရွင္
မ်ားအား ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။
နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

အသင္း ဂိုဏ္းတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
KACC

ဥကၠ႒ေနာ္ဒါးဖိုးက

“၂၀၁၈

ခုႏွစ္မွာ လူေတြပိုမိုပါဝင္တာမ်ားလာတယ္။
လူဦး ေရ ၄၂၀ လာေရာက္ပါဝင္တယ္။
ေနာက္ႏွစ္မွာလည္း

ဒီထက္ပိုမိုမ်ားလာဖို႔

ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။” ဟု ဆုိသည္။

အဓိကကူညီေပး သည့္အဖြဲ႕မွာ Br. Sera-

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားႏွင့္
ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ

အ သင္းဂိုဏ္းႏွင့္ Sisters of Charity

ႀကိမ္ေျမာက္ လူဦးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္
Community ဥကၠ႒ ေနာ္ဒါးဖိုးကေျပာသည္။

ဝင္ ကူညီႏိုင္ရန္ ျဖစ္ ပါသည္။

phim (Franciscan brother of peace)

Fr.Augustine Shwe(MLM-OSC)

ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ မိဘမ်ားပြဲ
ပုသိမ္ကက္သလစ္ သာသနာ၊ ပု
သိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတာ ဘုရားေက်ာင္း သာသနာ့

ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ ဂါရဝျပဳခဲ့ၾက
ပါသည္။

ခန္းမေဆာင္၌ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉
နာရီတြင္ မိဘမ်ားပြဲေန႔ အခမ္းအနား က်င္း
ပခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိဘမ်ားကိုယ္စား
ဦးေမာင္ေမာင္စိုးမွ သားသမီးမ်ားအား ဆံုးမ
စကားေျပာၾကားျခင္း၊ သားသမီးမ်ားကိုယ္

၄င္းေန႔နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ပုသိမ္

စားး

မသဇင္ညႊန္႔က

ေက်းဇူးတင္စကား

ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္း ဆိန္းဟွီ

ေျပာၾကားၿပီး မိဘမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း

ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ားမွ မိဘမ်ားအတြက္

ေမတၱာပို႔သခဲ့ပါသည္။ မိဘမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ

မစၧားတ ရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ေပးပါသည္။

ေတးမ်ားျဖင့္လည္း ေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ၾကသည္။

ပြဲေန႔အခမ္းအနားကို ဆရာေတာ္

နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆရာ

ႀကီးမွ အဖြင့္ဆုေတာင္းေပးၿပီး ၾသဝါဒႃမြတ္

ေတာ္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖင့္ အခမ္းအ

ၾကားေပးပါသည္။

သားသမီး

နားကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ မိဘ ၉၀ ဦးခန္႔

မ်ားမွ မိဘမ်ားအား ကန္ေတာ့ျခင္း၊ လက္

အခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္ ဂါရဝျပဳခံခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္

နန္႔ဂ်ဴလိုင္ေအး (ပုသိမ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး
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အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

၂၀၁၉ ပနားမားကမၻာ႔လူငယ္မ်ားေန႔ အတြက္ စံျပသူရဲေကာင္း ၈ ဦး
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပနားမား ကမၻာ့ လူငယ္မ်ား

လီ ေျမာက္ပိုင္း၊ တူရင္ၿမိဳ႕၊ ဘက္ကီလုိ႔

ေမွာက္ေခတ္ အသင္းေတာ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့

စစ္သားေတြရဲ႕ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ျခင္းကို

ေန႔အတြက္ အားကိုးၾကည္ညိဳ ေစာင့္ေရွာက္

ေခၚတဲ့

ျဖစ္ပါတယ္။

သူလည္းျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္

ခံခဲ့လုိက္ရပါတယ္။

ရာ ရဟႏၱာ ၆ ပါးႏွင့္ သူေတာ္ျမတ္ ၂ ပါးကို

အသက္ ၂ ႏွစ္ အရြယ္မွာ ဖခင္ ဆုံးပါးသြား

မ်ားမ်ားကို ေဒသစာရီ ခရီးျပဳ ၾကြခ်ီခဲ့တဲ့

ေကာင္းျဖစ္တဲ့

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွ

ၿပီးတဲ့ေနာက္ မိခင္မာမာ မာဂရက္ရဲ႕ လမ္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားအနက္

ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ တကယ့္

ပနားမား ကမၻာ႔လူငယ္မ်ားေန႔ သူရဲေကာင္း

ညႊန္ ပဲ့ျပင္မႈေအာက္မွာ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ပါ

ေပါလ္ ကလည္း တစ္ပါးအပါဝင္ ျဖစ္ခဲ့ပါ

မ်ား ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါတယ္။

တယ္။ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္မွာ ထူးဆန္းတဲ့

တယ္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာ ႀကီးစုိးေနခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴ

အိပ္မက္တစ္ခုကို မက္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအိပ္

နစ္ဝါဒႀကီးကို အဆံုးသတ္သြားေအာင္ ႀကိဳး

မက္က

လူငယ္ေတြ

ပမ္း အားထုတ္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး

အတြက္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ လူငယ္လုပ္ငန္း

ကို ျမႇင့္တင္ အားေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ႀကီးကို ဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။

၂၁ ရာစုရဲ႕ အလင္းေရာင္ျဖစ္တဲ့ ပုပ္ရဟန္း

အဲ့ဒီအိပ္မက္ကို သူ လက္ေတြ႕အေကာင္

မင္းႀကီး

ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ၁၈၄၁ မွာ ရဟန္း

၂၀၁၄ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ပုပ္

တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို

ဖရန္စစ္

အေျခခံ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကို ဖြင့္ေပးၿပီး ဘာ

တင္ေျမာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

လူငယ္ေတြဆုိတာ ယေန႔ေခတ္အခါရဲ႕
အသင္းေတာ္နဲ႔ လူသားထု တစ္ရပ္လံုးအ
တြက္ အင္မတန္ အေရးပါလွတဲ့ အရင္းျမစ္
ႀကီးတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖ်က္သေဘာ
ေဆာင္တဲ့

အရာေတြကို

အျပဳသေဘာ

ေဆာင္ၿပီး

ပိုမို

ေကာင္းမြန္လာေအာင္

အဖက္ဖက္ကေန

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့

စြမ္းအားေတြ လူငယ္ေတြဆီမွာ ရွိပါတယ္။
အရြယ္ငယ္ငယ္ ႏုပ်ိဳတက္ၾကြကာ အရွိန္
ေကာင္းေနတဲ့
ထားတဲ့
ၾကား၊

အသက္တာကို

လူငယ္ေတြဟာ

ပိုင္ဆုိင္

အႏၱရာယ္ေတြ

စြန္႔စားေနရတာေတြလည္း

ရွိပါ

တယ္။ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကမၻာႀကီးအတြက္
အနာဂတ္ေတြျဖစ္တဲ့ လူငယ္ေတြ လမ္းမ
မွားရေအာင္၊ အမိမယ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ သတၱိ
ရွိစြာ ဘုရားရဲ႕ေခၚသံကို တုန္ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔ သူရဲ
ေကာင္း ၈ ဦးကို အားကိုးၾကည္ညိဳ ေစာင့္
ေရွာက္ရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။
သူရဲေကာင္း ၈ ဦးတြင္ ၆ ဦးက
ရဟႏၱာေတြျဖစ္ၾကၿပီး ၂ ဦးကေတာ့ ရဟႏၱာ
ေတြျဖစ္ဖုိ႔

ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္သာ

လုိ

ေတာ့တဲ့ သူေတာ္ျမတ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ရဟႏၱာ အမ်ားစုက လက္
တင္ အေမရိကားမွာ အမႈထမ္း ရွင္သန္ခဲ့ၾက

ရြာဇနပုဒ္ေလးပဲ

ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ

သာတရားရဲ႕ အဆံုးအမေအာက္မွာ လူငယ္
ေတြကို ပညာေပးလမ္းညႊန္ခဲ့တဲ့ ေခတ္ကို

ဒုတိယေျမာက္
အရွင္သူျမတ္မွ

ရဟႏၱာဂြ်န္

ယံုၾကည္ျခင္း

ရဟႏၱာ

သူရဲ

ဂ်ိဳေဆးကေတာ့

ကိို အတုယူ စံထားဖြယ္ရာပါပဲ။

၄။ ရဟႏၲာ ဟြန္ ဒီယဲဂို

ဂြ်န္ေပါလ္ကို
ရဟႏၱာအျဖစ္

၃။ ရဟႏၲာ ဟိုေဆး ဒီ ရီးယို

ႀကိဳျမင္ သူေတာ္စင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝိညာဥ္
မ်ားကို ေပးပါ၊ က်န္အရာမ်ားကို ယူသြားပါ
ဆုိတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း လူငယ္ေတြ
ရဲ႕ ဝိညာဥ္ကယ္တင္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္း
တမံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရဟႏၱာျဖစ္ပါတယ္။

မက္ဆီကို ႏုိင္ငံ ၁၄၇၄ ခုႏွစ္မွာ

ပနားမား လူငယ္ပဲြေတာ္ကို ဇန္နဝါရီလမွာ

ဖြားျမင္ခဲ့တဲ့ သူကေတာ့ ရဟႏၱာ ဟြန္ ပဲ

က်င္းပမွာမုိ႔ ရဟႏၱာ ဂြ်န္ေဘာ့စကိုရဲ႕ ပဲြေန႔

ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ဂြာ

နဲ႔လည္း တုိက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္

တာလုမယ္ေတ္ာသခင္မရဲ႕ ႐ူပါ႐ုံ ေပးျခင္း

ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားရဲ႕ဖခင္ႏွင့္ ဆရာအျဖစ္

ကို ရရွိခဲ့တာပါပဲ။ ၁၅၃၁ ခုနွစ္ ခ်မ္းေအး

အမိအသင္းေတာ္က ဂုဏ္ျပဳေခၚေဝၚခံရသူ

လွတဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွာ အသက္

(သုိ႔မဟုတ္) လူငယ္ေတြကို ခ်စ္ခင္ေစာင့္

၅၇ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ လူ႐ုိးႀကီး ဂ်ဴအန္း

ေရွာက္တဲ့ ရဟႏၱာ ဂြ်န္ေဘာ့စကို ဓါတ္ေတာ္
ထည့္သြင္းထားတဲ့

ကို အမိမယ္ေတာ္က တီပီရက္ လုိ႔ေခၚတဲ့

႐ုပ္ကလပ္ေတာ္ကို

လည္း လူငယ္ေတြၾကားမွာ ပူေဇာ္ခံ ၾကည္

ေတာင္ကုန္းေလး တစ္ခုအေပၚမွာ အထင္
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ ေလာက္ကမွ ပူပူေႏြးေႏြးႀကီး

အရွား ျပခဲ့ပါတယ္။ မယ္ေတာ္က သူ႕ကုိ

ရဟႏၱာအျဖစ္ တင္ေျမာက္ခံထားရတဲ့ သူက

ဘုရားေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ ေစခုိင္းပါ

ေတာ့ မက္ဆီကိုႏုိင္ငံက ရဟႏၱာ ဟိုေဆးပဲ

တယ္။

ကမၻာ့လူငယ္

ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီးသူ

ႀကီးက မယံုၾကည္တဲ့အတြက္ သက္ေသျပဖုိ႔

ပဲြေတာ္ႀကီးကလည္း စိတ္လႈပ္ရွား ရင္ခုန္

အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္မွာ၊

ေတာင္ေပၚက ေတာပန္းေတြကို ယူသြား

ဖြယ္အတိ ျဖစ္ပါတယ္။

ကက္သလစ္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္

ခုိင္းပါတယ္။

တုိက္ခုိက္တဲ့ အထိက႐ုန္းေတြ ေပၚေပါက္

အတုိင္း ပန္းေတြခူးၿပီး အဝတ္နဲ႔ အုပ္ကာ

ခဲ့ ပါတယ္။ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေတြ ခ်ိတ္

ဆရာေတာ္ႀကီးထံ

ပိတ္ခံရၿပီး ကက္သလစ္ ယံုၾကည္ျခင္းကို

ေတာ္ေရွ႕မွာ

စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔

ဖြင့္ျပလုိက္တဲ့အခါမွာ

သူေတြပါ။

သူရဲေကာင္း

၈

ဦးႏွင့္အတူ

အသင္းေတာ္ရဲ႕ သူရဲေကာင္း လူငယ္ေတြ
ေတြ႕ဆံုၾကမယ့္

ပနားမား

ညိဳသြားဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ရဟႏၲာ ပုပရ
္ ဟန္းမင္းႀကးီ ဂြ်နေ
္ ပါလ္ (၂)

ပနားမား ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ပဲြ
ေတာ္ရဲ႕ ၾကည္ညိဳ ကိုးစား ေစာင့္ေရွာက္ရာ
သူရဲေကာင္းေတြကေတာ့

၁။ ရဟႏၲာ ဂြ်န္ေဘာ့စကို

ကမၻာ့လူငယ္ပဲြေတာ္လုိ႔
ေမ့ထားလုိ႔

မရတဲ့

ေျပာရင္

ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကေတာ့

လူငယ္ေတြကို ခ်စ္ခင္အားေပးခဲ့တဲ့ ကမၻာ့
လူငယ္မ်ားေန႔ပဲြေတာ္ကို
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး

တည္ေထာင္သူ

ဒုတိယေျမာက္

ဂြ်န္

ေပါလ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈
ရက္ေန႔တြင္ ပုိလန္ႏုိင္ငံ ဝါဒုိဝစ္မွာ ေမြးဖြား
ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ ငယ္နာမည္ကေတာ့ ကားလုိ
သူကေတာ့ ၁၈၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၆)
ရက္ေန႔တြင္ ဆင္းရဲ႐ုိးသားတဲ့ လယ္သမား
မိသားစုကေန

ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕

ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေျမကေတာ့ အီတ
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ေဝါ႔ဂ်္တီလာ လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ကက္သလစ္
အသင္းေတာ္သမုိင္းမွာ ဒုတိယ သက္တမ္း
အရွည္ဆံုး

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္

နာ

မည္ႀကီးခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၇၈ မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ မ်က္

အဓမၼခုိင္းေစခဲ့ၾကတယ္။

ဟို

သူေျပာတဲ့စကားကို

အမိမယ္ေတာ္

ဆရာေတာ္

မွာၾကားတဲ့

ယူသြားတယ္။

သက္ေသျပဖုိ႔

ဆရာ

အဝတ္ကို

ပန္းေတြကေန

ဂြါ

ေဆးနဲ႔ သူရဲ႕ညီအစ္ကိုမ်ားစုေပါင္းၿပီး ကက္

တာလုမယ္ေတာ္သခင္မရဲ႕ ပံုက ေတာက္

သလစ္ အယူဝါဒကို တိုက္ခိုက္ေရး၀ါဒီကို

ပစြာ ေပၚေနတာကို အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ခဲ့ရ

ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ အသက္

တယ္။

အားျဖင့္ ငယ္ရြယ္ၿပီး အရြယ္မေရာက္ေသး

ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ ဘုရားေက်ာင္းေလး အနား

တာမုိ႔ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမူ ပါဝင္ဖုိ႔ အေမ

က အိမ္ေလးထဲမွာပဲ ေနခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ

ျဖစ္သူက ခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ိဳေဆးဟာ

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး

မက္ဆီကို အစိုးရစစ္သားေတြရဲ႕ ဖမ္းဆီး

ေပါလ္က ဟြန္ ဒဲဂိုအား ရဟႏၱာ အျဖစ္ တင္

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရတယ္။ ၅ ရက္ေက်ာ္

ေျမာက္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

ၾကာ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြကို အလူးအလဲ
ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း

ဘုရားသခင္အေပၚ

ထားရွိတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို စြန္႔ဖုိ႔
နည္းနည္းေလးမွ မေလ်ာ့ခဲ့ပါဘူး။ ညႇာတာမႈ
ကင္းမဲ့ၿပီး၊ လူစိတ္မရွိတဲ့ စစ္သားေတြက
သူ႕ရဲ႕ ေျခဖဝါးအေရခြံေတြကို ခြ်တ္ခြာၿပီး
အနီးနားက သခ်ႋဳင္းဆီကို လမ္းေလွ်ာက္
ခုိင္းခဲ့တယ္။

သခ်ႋဳင္းကို

ခရစ္ေတာ္ဘုရင္

ေရာက္တဲ့အခါ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးပါေစလုိ႔

သူ႕ရဲ႕ ႏႈတ္မွ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့လုိက္ပါတယ္။
အဲ့ဒီေနရာမွာပဲ ၁၄ ႏွစ္ရြယ္ လူငယ္ေလးဟာ

ေသဆံုးတဲ့အထိ

အမိမယ္ေတာ္

ဒုတိယေျမာက္

ဂြ်န္

၅။ ရဟႏၲာ မာတင္း ဒီေပါရက္စ္
ပီ႐ူးႏုိင္ငံ၊ လီမာၿမိဳ႕မွာ ၁၇၇၉ ခုႏွစ္တြင္
မာတင္း ဒီေပါရက္စ္ကို ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။
ဖ်ားနာသူေတြ၊ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရသူေတြ
ကို အထူး က႐ုဏာ သက္ခဲ့တဲ့ ေမတၱာရွင္
တစ္ေယာက္အျဖစ္

ႀကီးျပင္းလာခဲ့တယ္။

ဆံပင္ညႇပ္တယ္။ ေတာင္ယာ လုပ္တယ္။
သူတစ္ဖက္သားအေပၚ ကူညီလုိစိတ္ ျပင္း
ျပသူျဖစ္တယ္။ အာဖရိက ေသြးေႏွာထားတဲ့
မာတင္းဟာ ၁၆၀၁ ခုႏွစ္မွာ ရွင္ေဒါမိနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ကိုယ္လက္ခႏၶာ မလႈပ္ရွားႏုိ္င္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရ

ရဟႏၱာမ ႐ုိ႕စ္ကို ပီ႐ူးႏုိင္ငံ လီမာ ၿမိဳ႕မွာ

တယ္။ သူမရဲ႕ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းဖုိ႔ ခရစ္

၁၅၈၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္တြင္ ေမြးဖြား

ယာန္တုိ႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္

ခဲ့ပါတယ္။ သူမ်ားနဲ႔ မတူ တမူထူး ျခားတဲ့

သခင္မထံ ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕

အလွကို ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ သူမဟာ ႏွွင္းဆီ

ႏွလံုးက အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ပ်က္စီးေနၿပီ

ေလးလုိ လွေသြးၾကြယ္သူ တစ္ေယာက္လုိ႔

လုိ႔ ဆရာဝန္က ေျပာခဲ့တယ္။ သူမ ကေတာ့

ေျပာစမွတ္ တြင္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုိ႕စ္ဆုိတဲ့ နာ

မယ္ေတာ္သခင္က

မည္ ေလးကို သူမ ခရစၥမား အားေပးျခင္း ခံ

အေသအခ်ာ ယံုၾကည္ ေနတယ္ဆုိတဲ့အ

ယူတဲ့ေန႔ကစၿပီး လူသိမ်ားခဲ့ တာလုိ႔ ဆုိပါ

ေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကုိေျပာ

တယ္။ သူမဟာ ဝိညာဥ္ေရးမွာ အပတ္တ

ျပခဲ့တယ္။

ကုတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်

ခဲ့သူကေတာ့
သူေတာ္စင္ အသင္းဂိိုဏ္းကို ဝင္ေရာက္ခဲ့
တယ္။ မိမိကုိယ္ကို ၿခိဳးျခံျငင္းပယ္ၿပီး လူနာ
ေတြ၊ ဆင္းရဲသားေတြကို ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္
ေရွာက္တတ္တဲ့ သူဟာ က႐ုဏာလုပ္ငန္း
ေတြနဲ႔ တေျဖးေျဖး လူသိမ်ားလာခဲ့တယ္။
ခုိကိုးရာမဲ့ မိဘမဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေန
စရာ အေဆာင္ တည္ေဆာက္ၿပီး စြန္႔ပစ္ က
ေလးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္။ လမ္း
ေပၚ ေလလြင့္ တိရိစၧာန္္ေတြ အေပၚမွာလညး္
သနား ၾကင္နာတတ္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ၿခိဳးျခံပူေဇာ္

အားထုတ္ၿပီး

ဝိညာဥ္ေရးအ

သက္တာကို ေလွ်ာက္လွမ္း ခဲ့တဲ့ သူဟာ
ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကိုလည္း
အင္မတန္ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းႀကီးတဲ့သူပါ။

ဆီေအနာၿမိဳ႕မွ

ကက္သရင္းပါ။

ရဟႏၱာမ

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္

စကၠရ

မင္တူးကို သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း ထက္ သန္ၿပီး
ဆင္းရဲသား အပယ္ခံေတြအတြက္ ကိုယ္
ခ်င္းစာတရားနဲ႔ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္
ပါတယ္။

ဆံုးခါနီး

ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ

ေတာင္၊ “အို သခင္ ကြ်န္မရဲ႕ ေဝဒနာေတြကို
တုိးပြားေစပါ၊ ေဝဒနာေတြနဲ႔အတူ ကြ်န္မ ႏွ
လံုးသားထဲက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုလည္း တုိး
ပြားေစပါ” လို႔ ဆႏၵျပဳခဲ့ပါတယ္။ ရဟႏၱာမ
႐ုိ႕စ္ဟာ ၁၆၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္
ေန႔တြင္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္နဲ႔ ကြယ္လြန္
သြားခဲ့ၿပီး၊ ၁၆၇၁ ခုႏွစ္မွာ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး
ဒသမေျမာက္ ကလဲမန္းမွ ရဟႏၱာ တင္
ေျမာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။

၇။ သူေတာ္ျမတ္ ေအာ္စကာ ႐ုိေမး႐ုိ

လြန္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေမ လ ၆

သူေတာ္ျမတ္ ေအာ္စကာ ႐ုိေမး႐ိိုကို ၁၉၁၇

ရက္ေန႔မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၂၃ ၾကိမ္
ေျမာက္ ဂြ်န္က ရဟႏၱာအျဖစ္တင္ေျမာက္
ေပးခဲ့တယ္။

အေမရိကားႏုိင္ငံအတြင္းမွ

ပထမဆံုး လူမဲ ရဟႏၱာ တစ္ပါးလည္း ျဖစ္
လာပါတယ္။

ေကာက္ ခံရတယ္။ ဂုုိဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္
ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာ လူ႔
အသက္ သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ အစိုးရရဲ႕ အမိန္႔
ကို နာခံျခင္းထက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စကားကို
ပိုၿပီး နားေထာင္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသ၀ါဒ
ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ရက္ ေဆး႐ုံ ဘု
ရားေက်ာင္း ငယ္ေလးထဲမွာ မစၦား ပူေဇာ္
ေနစဥ္ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြရဲ႕ ပစ္သတ္
ျခင္းကို ခံခဲ့ရတယ္။ သိန္းနဲ႔ခ်ီမက လူေပါင္း
မ်ားစြာ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ စ်ာပန အခမ္း
အနားကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္မွာ ဓမၼအာဇာနည္ သူေတာ္ ျမတ္အျဖစ္
ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္မွ တင္ေျမာက္
ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္
တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ရဟႏၱာအျဖစ္
တင္ေျမာက္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မာတင္းဒီေပါရက္စ္ဟာ ၁၆၃၉ ခုႏွစ္ ပ်ံ

၈။ သူေတာ္ျမတ္ မာရီယား ႐ုိေမး႐ုိ

ေမာင္ႏွမ

၈

ေက်ာင္းစတက္ဖုိ႔

ေအာ္စကာ

႐ုိေမး႐ုိကို

အမိမယ္ေတာ္သခင္မ

တာရ္မ်ား) ကို ဝင္ၿပီး ဆေလးရွင္း သီလ
ရွင္တစ္ပါးျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွာ
အေမရိကား အလယ္ပိုင္း ေကာ္စတာရီး
ကာႏုိင္ငံမွာ အမႈထမ္းဖုိ႔ ေစလႊတ္ျခင္းခံရၿပီး
ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ ေဒသခံ လူေတြအတြက္
ခရစ္ယာန္
ေပးခဲ့တယ္။

ယံုၾကည္ျခင္းကို

လက္ကမ္း

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း

ပညာေတြ သင္ၾကား ေပးခဲ့တယ္။ ေဆးဝါး
ကုသျခင္းေတြနဲ႔ လူနာကိုေတြ ကူညီေပးခဲ့
ပါတယ္။
မွာႏွလံုးေရာဂါျဖင့္
ဒုတိယေျမာက္

ကက္သလစ္

ကြယ္
ဂြ်န္ေပါလ္မွ

အသင္းေတာ္နဲ႔အတူ

ဘာသာဝင္မ်ားကလည္း

လူငယ္ပဲြေတာ္

ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္း အားေပး ေနၾက ပါ
တယ္။ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္က ကမၻာ့

ကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ၃ လ အၾကာမွာ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္

စစၥ

ေနၾကသလုိ ကမၻာ့တစ္ဝွမ္းက ကက္သလစ္

အရြယ္မွာ အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္း

၁၉၇၀ မွာ ဆရာေတာ္တစ္ ပါးအျဖစ္ ေရြး

(ဆေလးရွင္း

ဖက္ကေန အင္တုိက္အားတုိက္နဲ႔ ျပင္ဆင္

ပြင့္လန္းခြင့္ရသြားခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၁၃

ေန ၁၉၄၂ မွာ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ခင္မရဲ႕သမီးမ်ားဂိုဏ္း

သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဖက္

တဲ့ သူ႔ရဲ႕ အေတြးစိတ္ကူးေလး ကလည္း

တက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ျပန္လည္ ႀကိဳးစားခဲ့ရာက

ခရစ္ယာန္တုိ႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ သ

အမိ

ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ခ်င္ေန

မ်ားမၾကားမီ သူ ေမွ်ာ္မွန္းရာ ရဟန္းဘဝကို

ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ ဘုရားေခၚေနတယ္ဆုိပါပဲ။

ပနားမား ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔႔ ပဲြေတာ္ကို

ရာကေန ေအာ္စကာကို ပညာသင္ေပးဖို႔

သင္ေက်ာင္းကေန ေခတၱထြက္ ခဲ့ရပါတယ္။

တာက သူေတာ္စင္ ဘဝအသက္တာကို

ပါတယ္။

မိတ္ေဆြ ဆရာတစ္ေယာက္က သတိျပဳမိ

ကာစ သူ႕ရဲ႕ မိခင္ႀကီးကို ျပဳစုဖုိ႔ ရဟန္းျဖစ္

ပင္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီကေနတဆင့္ သိလုိက္ရ

သူေတာ္ျမတ္အျဖစ္ တင္ေျမာက္ ခဲ့တာျဖစ္

မိသားစုရဲ႕

ရွစ္ေယာက္ေျမာက္ ကေလးကို မီးဖြားၿပီး

ျဖစ္ရပ္ကို

ဝိညာဥ္လမ္းညႊန္ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္

မင္းႀကီး

အရြယ္

ခဲ့တယ္။ ထူးျခားထက္ျမတ္တဲ့ ဉာဏ္ရည္ရွိ
တဲ့

ဒီနက္နဲဖြယ္

လြန္သြားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ ပုပ္ရဟန္း

ေရာက္ေတာ့ မူလတန္းအဆင့္သာ ေနခြင့္ရ

၆။ လီမာၿမိဳ႕မွ ရဟႏၲာ ႐ို႕စ္

စားလုိက္ရတဲ့

၁၉၇၇

ေယာက္ရွိခဲ့ၿပီး၊

ပညာေရးကို ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားခဲ့ရသူ
ျဖစ္ပါတယ္။

ကင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ၾကံဳခံ

ဆေလးရွင္းသီလရွင္ မာရီယား ႐ုိေမး႐ုိဟာ

ခုႏွစ္ အဲဆာဗာေဒါမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။
ေမြးခ်င္း

ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ

မာရီယားရဲ႕ ေရာဂါ ေဝဒနာ လံုးဝေပ်ာက္

မိမိကိုယ္ကို ျငင္းပယ္၊ ၿခိဳးျခံ ပူေဇာ္ျခင္းေတြ
ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမ အတုယူ အားက်

ကုသေပးလိမ့္မယ္လုိ႔

သူေတာ္ျမတ္ မာရီယား ႐ုိေမး႐ုိကေတာ့ ၂၀
ရာစုသစ္ရဲ႕ သူေတာ္စင္တစ္ပါးလုိ႔ပဲ ဆုိရ
ေတာ့မွာပါ။ သူမကို ၁၉၀၂ ခုႏွစ္ နီကား
ရာဂူရာ၊ ဂရာနာဒါးၿမိဳ႕မွာ ခ်မ္းသာတဲ့ မိဘ
ႏွစ္ပါးကေန ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၁၂
ႏွစ္အရြယ္မွာ ဆုိး၀ါးျပင္းထန္တဲ့ အဖ်ားေဝဒ
နာ တစ္ခုကို ခံစားခဲ့ရၿပီး၊ ၆ လတုိင္တုိင္

လူငယ္မ်ားေန႔ ပဲြေတာ္အတြက္ ရဟႏၱာ ၆
ပါးႏွင့္ သူေတာ္ ျမတ္ ၂ ပါးကို ေစာင့္ေရွာက္
အားကိုးရာ ရဟႏၱာေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္
ေပးထားတာမုိ႔ ရဟႏၱာေတြ ထံ ဆုေတာင္း
ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔အတြက္ ဆက္
လက္ ပါ၀င္ ဆုေတာင္းၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္
ရပါတယ္။
		

သီကုိရွင္း

ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ အမိမယ္ေတာ္သခင္မ မိုးေကာင္းကင္

ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ ပင့္ေဆာင္ခံျခင္းပြဲကို ၿမိတ္ၿမိဳ႔တြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ

ႏိုဗီနား ကိုးရက္တိုင္တိုင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ အမိမယ္

က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ေတာ္မိုးေကာင္းကင္သို႔

ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲကို

က်င္းပခဲ့ၾကရာ

ပြဲေတာ္ေန႔ျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ မတိုင္မွီတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္

ၿမိဳ႔တြင္းသို႔လွည့္လည္ကာ အမိမယ္ေတာ္အား ပူေဇာ္ျခင္း အခမ္းအ

ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ေရမြန္ေစာဖိုးေရ မွ အမႈးျပဳၿပီး ရဟန္းဘုန္း

နားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ပင့္ေဆာင္ခံရျခင္းပြဲ

ေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ေဂါပကလူႀကီးမ်ား ဓမၼဆရာဆရာမ်ားႏွင့္ သီလရွင္

တက္ေရာက္ပါဝင္ၾကေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔

က်င္းပျခင္း

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဥပ

မိုးေကာင္းကင္သို႔

မ်ား၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ၃ ရက္တာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ေဒအေၾကာင္းအရာမ်ား ဘာသာေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

ရွိသည္။
MLM - OSC
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားထဲတြင္စတုတၳအမ်ားဆုံး
က်ပ္ဘီလီ ယံ ၂၁၀၀ ေက်ာ္ေတာင္းခံထားၿပီး ပညာေရးအသုံးစရိတ္ စံခ်ိန္တင္တုိးျမွင့္လာ
ေက်ာ္ လ်ာထားေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ျပည္

လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ခုနွစ္ ဘ႑ာေရး

ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသုံး

၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်တ္ေတာင္းခံမႈတြင္

စရိတ္ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၁၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္း
ခံထားၿပီး

ျမန္မာ့ပညာေရး

ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသည္ စတုတၳအမ်ား

သမုိင္းတစ္

ဆုံး ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္

ေလွ်ာက္တြင္ ပညာေရးအတြက္ စံခ်ိန္တင္

ႀကီးဌာနက သာမန္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံး

အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။
လာမည့္

စရိတ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလီယံ

ေအာက္တုိဘာလတြင္

ေတာင္းခံခဲ့ကာ

စတင္မည္ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္

ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယအမ်ားဆုံး က်ပ္ဘီလီ

ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္

ယံ ၅၅၀၀ ေက်ာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း

ေတာ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီး

ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပထမအမ်ား

ဌာနဒုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ပညာေရး
အားလုံး၏

ဆုံး က်ပ္ဘီလီယံ ၅၇၀၀ေက်ာ္ကုိ လည္း

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္

အေျခခံပညာေရး

ေကာင္း အသီးသီးေတာင္းခံထားသည္။

က႑ကုိ

ထုိ႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာ

လႊမ္းျခဳံနုိင္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ပညာေရး
ဝန္ထမ္း

ထပ္မံခန္႔ထားေရးႏွင့္

အျခား

ဓာတ္ပုံ - EPA

လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေရး အတြက္

တြင္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ကုိ ပုိမုိျမွင့္တင္

၂၁၀၀ ေက်ာ္အထိ တုိးျမွင့္ေတာင္းခံလာခဲ့

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ တုိးျမွင့္ ေတာင္းခံျခင္း

အသုံးျပဳခဲ့ရာ ရသုံးမွန္းေျခ စာရင္းမ်ားအရ

ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ၁,၇၂၆ ဘီလီယံ၊

ၿပီးခဲ့သည့္ အစုိးရလက္ထက္၂၀၁၂-၁၃
ဘ႑ာႏွစ္က ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ၇၆၁
ဘီလီယံသာ ရရွိၿပီး ဒီခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္

တတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္

သည္။ ထုိ႔ေနာက္မွ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္

ဂ်က္ႏွစ္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၂၆

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္

၃,၂၀၀

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ၁,၇၅၆ ဘီလီယံ
အသီးသီးရွိခဲ့ၿပီး

လာမည့္

၂၀၁၈-၂၀၁၉

ဘတ္ဂ်တ္ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း

ထုိေတာင္းခံထားသည့္ က်ပ္ဘီလီယံ
၂၁၀၀ အနက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ဘီ
လီယံ ၁,၆၃၀ ေက်ာ္ လ်ာထားၿပီး ေငြလံုး
ေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ဘီလီယံ ၅၃၀

ေရးက႑အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားက
စားဝန္ႀကီးဌာနမွ စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလီယံ
၁,၁၀၀ေက်ာ္

သံုးစြဲရန္

လည္းေကာင္း၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က႑အတြက္သုံးရန္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး

ဝန္ႀကီးဌာနမွ

က်ပ္

သန္း ၁၆၀၀ ကုိလည္းေကာင္း အသီးသီး
ေတာင္းခံသည္။
		

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္းေပး တုိင္ၾကားေရးဌာနသုိ႔ သတင္းေပးတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအရ မူးယစ္တရားခံ
၂၃၈ ဦးကုိ ဖမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း သမၼတရုံးထုတ္ျပန္
မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္းေပး

ဌာန” ကုိ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရက္

ထုတ္ဖမ္းဆီးရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဘိမ္း

ဝါး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္

တုိင္ၾကားေရးဌာန စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ခ်ိန္မွစ

ေပါင္း ၂၈ ရက္အတြင္း စုစုေပါင္း မူးယစ္

ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္

ေမာင္ေတာ

သက္ပီး သတင္းေပး တုိင္ၾကားသူမ်ားကုိ

၍ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္အထိ သတင္းေပး

တရားခံ ၂၃၆ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူ

ေဒသ၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခ်ီးျမွင့္ေငြႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအရ အမႈေပါင္း ၁၅၃ မႈ

ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းေပး တုိင္ၾကားမႈ

တုိ႔မွ မူးယစ္တရားခံမ်ားနွင့္အတူ မူးယစ္

ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္သြား

ဖြင့္လွစ္ အေရးယူခဲ့ၿပီး တရားခံ ၂၃၆ ဦး

မ်ားကုိ

ေဆးအေျမွာက္အမ်ားႏွင့္

မည္ဟု

ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း

အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လက္နက္မ်ား ဖမ္းဆည္းရရွိခဲ့

ဖမ္းဆီရမိခဲ့ၾကာင္း

သည္။

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္

သမၼရုံးမွ

ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့
သည္။

ဖမ္းဆီးရာတြင္

“မူးယစ္ေဆးဝါး

မူးယစ္ေဆးဝါး

သမၼတရုံးမွ

သတင္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

ဦးဝင္းျမင့္က

ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္လအတြင္း

ရုပ္ရွင္သရုပ္

ေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲ

တုိင္ၾကားေပးပို႔ေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင့္ “မူးယစ္ေဆး

သူ အေျမာက္အမ်ားကုိလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က

“မူးယစ္

သတင္းမ်ားအျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔

ဝါး အထူးသတင္းေပး တုိင္ၾကားေရးဌာန”

ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးဝါး အထူးသတင္းေပး တုိင္ၾကားေရး

တုိ႔က သီးျခားရရွိေသာ သတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္

ကုိ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆး

ဇူလုိင္လ၂၆ရက္က

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင့္

တုိင္ၾကားေရးဌာန”

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ လာ မည့္

ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အေျခခံ အ

စက္တင္ဘာလအတြင္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝး

ေဆာက္ဦး တည္ေဆာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြး

ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကရန္ ကုိရီးယား နွစ္ႏုိင္ငံေခါင္း

ေႏြးဖြယ္ရွိသည္။

ေဆာင္ မ်ားၾကား သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၾကျပီး
ျဖစ္သည္။

		

ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လအတြင္းက စကၤာ
ပူႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ

၄င္း ထိပ္သီးအစဥ္းအေဝး ပြဲသည္ အ

ေဒၚနယ္ထရန္႔နွင့္

ေျမာက္ကုိရီးယား

ေခါင္း

တိတ္က ရန္ဘက္ႏွစ္ႏုိင္ငံမ်ားၾကား အမုန္း တ

ေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းတုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအတြင္း

ရား၊ သံသယမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္

ကင္က နဴးကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာ

ရြက္ေရး တုိးျမွင့္ရန္၊ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏူးကလီး

တူညီ ခဲ့ၿပီးေနာက္ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္

ယား လက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး တုိးျမွင့္ လုပ္

ဆံေရးပိုမုိအားေကာင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆာင္ၾက ရန္ အတြက္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္း
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

၃ႀကိမ္ေျမွာက္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြး ပြဲကုိ
ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ျပဳံးယမ္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္

ယခု ေတြ႔ဆုံပြဲအတြက္ ေဆြးေႏြးမည့္

ျဖစ္ၿပီး ေန႔ရက္အတိအက်ကုိမူ ႏွစ္နုိင္ငံ တရား

အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကညာထားျခင္း မရွိေသာ္

ဝင္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ

လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ စည္းပြား

အတြင္းက ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်
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ၿပီးခဲ့သည့္

လက္နက္မ်ား

ဇူလုိင္လ၂၆ရက္က

ၿပီးခဲ့သည့္

အထူးသတင္းေပး

ရခုိင္ျပည္နယ္

အင္း ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္
ဂ်ံဳအန္းတို႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အနီးရွိ ေက်းရြာ
တြင္ ပထမ ဦးဆုံး ႏွစ္နုိင္ငံသမိုင္းဝင္ ေတြ႕ဆံု

ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ခ်မ္းေဇာ္ေအာင္၊
Ref; Reuter

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဥေရာပ ေဘာလံုးအသင္း (UEFA) ဥကၠဌ ၏ ဆု ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္း လက္ခံရရွိ

ဥေရာပေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌ

အတြက္ ေဘာလံုးသံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္နဲ႔

အလက္ဇႃႏၵား ဆယ္ဖရင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အ

ကမၻာ့အစြန္အဖ်ားေတြထိ ေဘာလံုးကစား

တြက္ ဥကၠဌ၏ ဆု (President's Award)

ျခင္းနဲ႔ အားကစားရဲ႕ တန္ဘိုးေတြကို က်ိဳး

ကို အဂၤလန္ ႏိုင္ငံသား ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္းအား

စား ပမ္းစား ျမႇင့္တင္ေနတယ္။ ကမၻာတဝွမ္း

ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ကကေလးငယ္မ်ားစြာကို

ေဒးဗစ္ ဘက္ခမ္း အား ေရြးခ်ယ္ရ
သည့္ အေၾကာင္းကို ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆယ္
ဖရင္

ရွင္းျပခဲ့သည္။

"ဥကၠဌရဲ႕ဆုဆုိတာ

ကူညီကယ္တင္

ေနတဲ့ သူရဲ႕ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း
အသိအမွတ္ျပဳေပးရမယ္။

ဘက္ခမ္းဟာ

သူ႕ရဲဲ႕မ်ိဳးဆက္အတြက္ ဧကန္စင္စစ္ ေဘာ

ထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ပ႐ိုဖက္ရွင္နယ္

လံုးကစားျခင္းရဲ႕ ျပယုဂ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္"

ဆန္တဲ့ ထူးခၽြန္မႈ၊ စံနမူနာေကာင္းျဖစ္တဲ့

ဤဆုကို ဘက္ခမ္းသည္ ယခုႏွစ္

ပုဂၢိဳလ္ေရး အရည္အေသြးေတြကို အသိ အ

အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေမာ္နာကို၌ လက္ခံ ရယူ

မွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ရဲ႕ ဆုရွင္အျဖစ္

မည္ျဖစသည္။

ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္းကို က်ေနာ္ ေရြးခ်ယ္ရတဲ့
အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူဟာ တကမၻာလံုး

ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္းသည္ ေဘာလံုး

သမားဘဝ အႏွစ္ (၂၀)တြင္ ကလပ္အသင္း

မ်ားအတြက္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း

ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အသင္းတြင္ ပြဲေပါင္း ၇၆၂ ပြဲ

ေျပာင္ေျမာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္သည္။

ကစားခဲ့ကာ ၁၃၀ အႀကိမ္း ဂိုးသြင္းခဲ့ၿပီး

ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္

အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဂိုးဖန္တီးေပးခဲသည္။

ေက်ာင္းတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား

၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္

ကိုကူညီေျဖရွင္းရန္ 7: The David Beck-

တက္ အသင္းႏွင့္အတူ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဖလား

ham UNICEF Fund ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္

ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

"ယူအီးအက္ဖ္ေအ ဥကၠဌရဲ႕ဆုကို

ေဒးဗစ္ ဘက္ခမ္းသည္ မန္ခ်က္

လက္ခံရယူရတာ က်ေနာ့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ

စတာယူႏိုင္တက္ အသင္းႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔

စရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ အားက

ကစားခဲ့ၿပီး

စားသမား ဘဝ တေလွ်ာက္လံုးမွာ အသင္း

ႀကိမ္ ကိုလည္း ရယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္

စိတ္ဓါတ္ရဲ႕ တန္ဘိုးနဲ႔ မွ်တတဲ့ ကစားပြဲျဖစ္

ရီးယဲမက္ဒရစ္တြင္ ၄ ႏွစ္၊ ပီအက္စ္ဂ်ီ ႏွင့္

ေရး ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ ရာႏႈန္း

ေအစီမီလန္ (အငွါး) တို႔တြင္လည္း ကစား

ျပည့္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ့္အရင္ဒီဆု

ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အားကစားသမားမွ

ကို ရထားၾကတဲ့ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ကစား

အနားယူခဲ့သည္။

သမားေတြရဲ႕ စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့ အ

သူသည္

တြက္လည္း အမ်ားႀကီး ဝမ္းသာဂုဏ္ယူပါ
တယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ကစားသမား ဘဝတ
ေလွ်ာက္မွာ အမွတ္ရစရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ၊
အဲဒီအထဲမွာ အမွတ္ရေနဆံုးကေတာ့ ဘာ
စီလိုနာမွာ ကစားခဲ့တဲ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ခ်န္ပီ
ယံလိဂ္ ဘိုလုပြဲမွာ ဘိုင္ယန္ ကို အႏိုင္ရခဲ့တဲ့
ပြဲပါ၊ အဲ့ဒီပြဲက ေတာ္ေတာ္ကို ေမွာ္ဆန္သလို
လွပခဲ့တဲ့ ပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။" ဘက္ခမ္း
က ေျပာျပခဲ့သည္။
အသက္၄၃ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဘက္ခမ္း

ပရီးမီးယားခ်န္ပီယံဖလား

၆

အဂၤလန္အသင္းေခါင္း

ေဆာင္အျဖစ္ ပြဲေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ကစား
ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံပြဲေပါင္း ၁၁၅ ပြဲ
ကစားခဲ့ကာ ၁၇ ဂိုးသြင္းေပးခဲ့သည္။ ကမၻာ့
ဖလားပြဲကို

သံုးႀကိမ္ကစားခဲ့ၿပီး

ဥေရာပ

ဖလား ႏွစ္ႀကိမ္ ကစားခဲ့သည္။
၂၀၀၁ ႏွစ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္
ဥေရာပ

အသင္းတြင္

ထည့္သြင္းခံရၿပီး

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေရႊေဘာလံုးဆုေပးပြဲတြင္ ဒုတိ
ယရရွိခဲ့သည္။

သည္ အားကစားတြင္သာမက ဆင္းရဲသား
မ်ားႏွင့္ အက်ပ္အတည္း ရင္ဆိုင္ေနရသူ

CBCM-OSC
Ref: UEFA

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဘုရားဖူးဌာနအသစ္ ရဟႏၲာ ရွင္ပါေျဒပီးအို ပြဲေတာ္ ဖိတ္ၾကားလႊာ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ မွ ၂၁ ရက္ အထိ
၁၁. ၉. ၂၀၁၈ (အဂၤါေန႔)
ညေန - ၆း၀၀ - အလံတင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုဗီနာ အဖြင့္ - မစာၦးတရားေတာ္။

၁၁. ၉. ၂၀၁၈ မွ ၁၉. ၉. ၂၀၁၈ ထိ ေန႔စဥ္
ညေန ၆း၀၀ - ႏုိဗီနားမစာၦးတရား။

၂၀.၉.၂၀၁၈ (ၾကာသပေတးေန႔)
ညေန - ၄း၃၀ - ပြဲေတာ္ အႀကိဳမစာၦး တရား၊ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ။
ည - ၇း၃၀ - က်န္းမာျခင္းမစာၦးတရား။
ည - ၈း၃၀ - စြဲလန္းျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ရန္ မစာၦးတရား။
ည - ၉း၃၀ - သားသမီးရတနာရရွိေရး မစာၦးတရား ။
ည - ၁၀း၃၀ - ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသူမ်ား အတြက္ မစာၦးတရား ။

၂၁.၉.၂၀၁၈ (ေသာၾကာေန႔)
နံနက္ - ၇း၃၀ ပြဲေတာ္မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္။

ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆုေတာင္းျပည့္ ရဟႏၱာ ရွင္ပါေျဒပီးအုိ ဗိမာန္ေတာ္။
စိန္အာေလာရွက္(စ္) အေျခခံ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း
(၇၅) ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး (၇) ၊ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ။
ဖုန္း - ၀၉ - ၂၅၆၃၀၅၅၅၈ / ၀၉ - ၉၆၅၃၁၁၅၅၆
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လူထုဆက္သြယ္ေရးရံုး

တည္းခုိရန္ႏွင့္ အေကၽြးအေမြး အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသည္။
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စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

အတြဲ (၃) အမွတ္ (၈)

စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားျခင္းနဲ႔ ခ်စ္ၾကပါ ဟု အီတာလ်ံလူငယ္မ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မိန္႔ၾကား
ဘုရားဖူးအစီစဥ္ေနာက္ဆံုးရက္မ်ား ျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ရက္မ်ားတြင္ ေရာမ
ၿမိဳ႕တြင္စု႐ံုးၾကၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၁ ရက္ေန႔ညေနတြင္ ေရာမ
၏ ေရွးေဟာင္းျမင္းၿပိဳင္ကြင္းျဖစ္ေသာ ခ်ီကို မာစီမို ကြင္းတြင္ တညတာ ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳ
လုပ္ၾကရာ လူငယ္ ၇ ေသာင္းခန္႔ပါဝင္ၾကသည္။
ထိုဆုေတာင္းပြဲတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား လူငယ္ ၄ ဦးမွ ေမးခြန္းမ်ားေမးခဲ့ၾကၿပီး ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီးက ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားခဲ့သည္။ လူငယ္ေတြမွာရွိတဲ့ "ႀကီးမားတဲ့အိပ္မက္ေတြ
ဟာ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ပါဝင္ေစတယ္၊ ပြင့္လင္းတယ္၊ မွ်ေဝျခင္းရွိတယ္၊ အသက္တာ
အသစ္ေတြကို ေမြးဖြါးေပးတယ္။ သင္တို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို လုယူမခံၾကပါနဲ႔၊ ဒါေတြကို နား
လည္ေအာင္လုပ္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္း အေကာင္အထည္ ေဖၚၾကပါ။"
ဘဝ၏ အနာဂတ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေမးခြန္းအား ေျဖၾကား
ရာတြင္ "ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည္ဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္ျခင္းကို အျမင့္မားဆံုးေသာ ထုတ္
ေဖၚျခင္းျဖစ္တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေရွ႕ဆက္မတိုးဖို႔ ပိတ္ပင္တာမဟုတ္
ရက္သတၱ တစ္ပတ္ၾကာျမင့္မည့္ အီတလီႏိုင္ငံတဝွမ္းမွ လူငယ္မ်ား၏ ဘုရားဖူး အစီအစဥ္

ပါဘူး၊

ကို အီတလီႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ

မေၾကာက္ပါနဲ႔၊ ေမတၱာတရားဟာ စြန္႔စားမႈေတြ၊ သစၥာရွိမႈေတြ ပါဝင္သလို သူတပါးကိုေရာ

တြင္ က်င္းပမည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးညီလာခံကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႀကီး

မိမိကိုယ္ကိုပါ ရွင္သန္ႀကီးထြားေစပါတယ္။" ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မႉး က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္ ၃ ေသာင္းခန္႔သည္ အီတလီအႏွံ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ကာ
ဘုရားဖူးထြက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ျခင္းကို

ပစ္ပယ္တာမဟုတ္ဘူး။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းစဥ္းစားဖို႔

ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားဖူး ၉ ေသာင္းခန္႔
စိန္ပီတာ ရင္ျပင္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဒဗ္ဘလင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ ကမၻာ့မိသားစုမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ရန္ကုန္

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ ဆရာေတာ္သက္တမ္း

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္

၁၅ ဝါ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ
ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စိန္ပီတာ ကာသီျဒယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဗီက္
ဒီယ
တည္
သင္
န္း တက္
ေရာက္
ခုဆ
ဲ့ၾကသည္
ျမန္ပ
မ္ေ
ာႏိသာ
ုင္ငံက
သို လစ္
ဆးျဖတ္
ရာေတာ္
ႀကီတ
းမ်ားအဖြ
ဲ႕ခ်ဳပ္
- လူထ
က္သြယ။ ္ေရးရံုး
24 ၂၀၁၈ ခု ၾသဂုတ္လ ၂၀ -၃၀ ရက္မ်ားတြင္ သာသနာဆက္သြယ္ေရး႐ံုး အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလု

