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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္

၁ ရက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၃)

မ်က္စိသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ 
ဆီမီးျဖစ္၏။ သင္၏ မ်က္စိ 
ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းလွ်င္ 

သင္၏ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုး 
လင္းလိမ့္မည္။ သင္၏ 

မ်က္စိမေကာင္းလွ်င္မူကား 
သင္၏ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးသည္ 

ေမွာင္မိုက္၌ရွိလိမ့္မည္။

မာေတဦး ၆း၂၂

ကက္သလစ္စာေရးသူမ်ားႏွင့္ သာသနာအသီးသီးမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား စည္းေဝး

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ CBCM-Herald အား
ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇ မွ စ၍ တစ္လ တစ္ႀကိမ္သာ လစဥ္ ၂၄ ရက္ေန႔ တိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝပါမည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 

ဆရာေတာ္ဝါ ၂၅ ဝါ ျပည့္ 

ေငြဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနား

စာ - ၁၀

စာ - ၈

စာ - ၁၀
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ထုတ္ေဝခြင့္အမွတ္
၀၁၇၂၅

နာယက
ဆရာေတာ္ ပီတာလြီစ္ က်ာခူ

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူ
ဖာသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ဖာသာရ္ ဂ်ိမ္းဘရန္ဂ်ာ၊ ဖာသာရ္ ေစာေလာရင္းစ္၊ 

ဖာသာရ္ ဝီလ်ံစုိး၊ ဖာသာရ္ ၾသဂုတ္စတင္းေရႊ

ဒီဇိုင္းဖြဲ႕စည္းပုံံ
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ ၊ ႐ုိစ့္ေမရီ

အတိုင္ပင္ခံမ်ား
CBCM အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးေကာ္မရွင္၊ 
ကက္သလစ္ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕။

ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္ခံမ်ား
သာသနာ (၁၆)ခု ႏွင့္ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းမ်ားမွ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံမ်ား

ပုံႏွိပ္တိုက္
စိန္ေဇးဗီးယားပုံႏွိပ္တိုက္ (၀၀၂၆၂)

အမွတ္(၂၇)ဖဆပလရပ္ကြက္၊ ဂ်ဳိးျဖဴလမ္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

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

ဆက္သြယ္ရန္
CBCM Herald သတင္းစာရုံးခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေက်ာင္း
၂၉၂(က)၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ရန္ကုန္

ဖုန္း ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္မ်ားသာ)

cbcmosc@gmail.com
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္                  အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၂)

လူငယ္မ်ားအတြက္ အသင္းေတာ္
၁၉၈၅ ခုႏွစ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားႏွစ္အျဖစ္ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢမွ သတ္မွတ္ခဲ့ 
ေသာာအခါ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္လည္း ထိုႏွစ္ကို လူငယ္မ်ားႏွစ္အျဖစ္ က်င္း 
ပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ေမတၱာပန္းတနဂၤေႏြေန႔ကို ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေန႔အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သဝဏ္လႊာ 
ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ကို အသင္းေတာ္အတြင္း အေရးပါေသာ ေန႔ရက္ျဖစ္ a 
ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ ေလ့ရွိေသာ ကမၻာ့ လူငယ္မ်ားပြဲေတာ္ျဖင့္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ သိန္းသန္းခ်ီေသာ လူ ငယ္မ်ား၏ ေတြ႕ဆံုျခင္းက 
အသင္းေတာ္သည္ လူငယ္မ်ားအား ထူးထူးျခားျခား စိတ္ဝင္ တစား ေနရာေပးသည္ကို
သက္ေသျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ား၏ ဘဝသည္ အႏၲရာယ္အလြန္မ်ားေသာ ခရီးၾကမ္းတစ္ခုကို သြားေနရသည္ႏွင့္ 
တူပါသည္။ ဘဝ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို အရြယ္ႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ 
သူတို႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး၏သားေကာင္းမ်ား၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ ေက်းကၽြန္မ်ား၊ ေလာဘ 
တက္ေနေသာ ဒုစ႐ိုက္သမားတို႔၏ အသံုးခံမ်ား စသျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္သြား ႏိုင္သည္။ 
လူပြဲစားမ်ား လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ အဓိက ပစ္မွတ္မွာ လူငယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား 
အား ေလာကဓံ၏ ႐ိုက္ခတ္ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ေသာကဖိစီးမႈမ်ားက လူငယ္မ်ား၏ 
ေန႔စဥ္ အေဖၚျဖစ္ေနသည္။

လူငယ္မ်ား၏ ႐ုန္းကန္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အသင္းေတာ္မွ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခု 
မၾကာမီတြင္ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ား၏ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကိုက်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမွာ 
"လူငယ္၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေခၚေတာ္မူျခင္း ဆန္းစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း" ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား၏ 
အေရးကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဤညီလာခံအတြက္ ျပင္ဆင္ေသာ 
အားျဖင့္ ဖတ္႐ႈထားၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကိုလည္း ဇႏၷဝါရီလ ၁၃ ရက္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ က ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုစာတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတုိင္းရွိဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မိမိတို႔ႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ား၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ေလ့လာ သံုးသပ္ 
ႏိုင္ရန္ ေထာက္ကူေမးခြန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးထားသည္။ ရရွိေသာ အေျဖမ်ားကို ဗာတီကန္ရွိ 
ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီသို႔ ပို႔ေပးရမည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံ (Synod of Bishops) က်င္းပေရးအသင္းကို စက္တင္ဘာ 
လ ၁၅ ရက္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအသင္းကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ယူကာ အသင္းေတာ္၏ အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ အႀကံ ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ကမၻာတဝွမ္းရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံမွ ညီလာခံ 
က်င္းပကာ ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ညီလာခံ က်င္းပၿပီးေသာအခါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ အႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ႏိႈးေဆာ္စာ ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ က်င္းပျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ အေရးပါ 
မႈကို ထုတ္ေဖၚျပသျဖင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အသင္းေတာ္၏ လူငယ္မ်ားအေပၚထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက အလြန္ႀကီးမားသကဲ့သို႔ 
သူတို႔ကို ဘက္ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ညီလာခံျပင္ 
ဆင္ေရးအတြက္ လူငယ္မ်ားထံေပးပို႔ေသာစာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က "သင္ 
တို႔ (လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား) ကို အာ႐ံုစိုက္မႈေတြရဲ႕ ဗဟို ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔ 
လဲဆိုေတာ့ သင္တို႔ဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာရွိေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ကဗ်ာဆန္ဆန္ 
ေရးသားခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ားအား လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းကို ပို၍ တရားမွ်တၿပီး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး 
ေသာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတည္ေဆာက္သူမ်ား၊ ဆိုးညစ္ျခင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ အာဏာ 
အလြဲ သုံးစားျပဳျခင္း၊ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား) ကို ေခ်မႈန္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကရန္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး စိန္ေခၚထားသည္။

အသင္းေတာ္တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ လက္တြဲကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ျဖစ္ေသာ 
လူငယ္မ်ားအား ဝိုင္းဝန္း ေဖးကူၾကပါစို႔။

ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝျခင္း အစီအစဥ္သစ္

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္) CBCM 
Herald အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ကာ တစ္လ တစ္ေစာင္သာ 
ထုတ္ေဝေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသတင္းဂ်ာနယ္ကို စာမ်က္ႏွာ ၂၄ မ်က္ႏွာျဖင့္ လစဥ္ ၂၄ ရက္ ေန႔တိုင္းတြင္ 
ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ 
၏ သတင္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖၚျပရင္း မွတ္သားဖြယ္ရာ အသင္းေတာ္၏ ဗဟု 
သုတမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖၚျပပါမည္။ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား သိလိုသည္ 
မ်ား (အထူးသျဖင့္ အသင္းေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အ 
ေၾကာင္းအရာမ်ား) ကိုလည္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဖါသာရ္ မာရီယာႏို စိုးႏိုင္
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

ကက္သလစ္စာေရးသူမ်ားအသင္း
ကက္သလစ္စာေရးသူမ်ားအသင္း (Catholic Writers Association - CWA) ကို 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔က လူထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
တရားဓမၼေရးရာ အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈးပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္း 
ခဲ့ပါသည္။ ထုိစည္းအေဝးတြင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလွ်ိဳ အားသိုက္ 
[သိုက္ (ကႏၲာရဝတီ)] အား နာယက၊ ဖါသာရ္ မာရီယာႏိုင္စိုးႏိုင္ [စိုးႏိုင္ (SDB)] 
အား ဥကၠဌ ႏွင့္ ဖရန္စစ္ေအာင္မင္းေနာင္ (မ်ိဳးႀကဲသူ) အား အတြင္းေရးမႈး စသျဖင့္ 
အသီးသီးတာဝန္ ေပးခဲ့ၾကသည္။

ကက္သလစ္စာေရးသူမ်ားအေနႏွင့္ ဤအသင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ကက္သ 
လစ္စာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ၾကရန္ 
ဖိတ္ေခၚပါသည္။ မိမိတို႔ေရးသားထားေသာ စာမူမ်ားကိုလည္း ဤ အသင္းသို႔ 
ေပးပို႔ ႏိုင္ပါသည္။ အသင္းအေနႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။

 ဆက္သြယ္ရန္။ 
၀၁ ၅၀၁၄၈၉ (မ်ိဳးႀကဲသူ႐ံုး)။ ၀၁ ၅၂၅၈၀၈ (ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး)

၂

ဇူလိုင္ ၂၀၁၇ အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္းေမတၱာ
လမ္းလြဲသြားေသာ ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ . . .

မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းမွ ေသြဖီသြားၾကေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ညီအစ္ကို ေမာင္ 
ႏွမမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဧဝံေဂလိတရား 
ကိုသက္ေသခံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ ၾကင္နာသနားမႈ ျပည့္ဝစြာျဖင့္ 
နီးကပ္စြာရွိေနျခင္း ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၏ လွပျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ 
ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း . . . ။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ သြန္သင္ခ်က္

၃

 ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ(၃) ရက္ေန႔ မွာပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား 
ဘုရားစကား သင္ၾကားေပးခဲ့ရာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ 
အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူတဲ့ သာသနာျပဳ ခရီး 
စဥ္အေၾကာင္းကို ေဝမွွ်သြားခဲ့ပါတယ္။ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက ဖိတ္ၾကားခ်က္ (၄)ခု နဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့ 
ပါတယ္။ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ မွဖိတ္ၾကားခ်က္၊ 
ေကာ့ပ္တစ္ ေအာသေဒါ့ ေခါင္းေဆာင္ သိုးထိန္းရဟန္းမင္း 
ႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ေတာ္ဝါဒေရာ့စ္ (Tawadros) မွ ဖိတ္ 
ၾကားခ်က္၊  Al-Azhar မြတ္ဆလင္ဘာ သာေရး တကၠသိုလ္မွ 
အႀကီးအမႈး Grand Imam ရဲ႕ဖိတ္ၾကား ခ်က္နဲ႕အတူ အီဂ်စ္ 
ေကာ့ပ္တစ္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မွ ဖိတ္ၾကားခ်က္ 
တုိ႔ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ရဲ႕အီဂ်စ္ခရီးစဥ္ဟာ အၾကမ္း 
ဖက္မူနဲ႔ အထိက႐ုန္းေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ အ 
တြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့တဲ့ အမွတ္       
လကၡဏာ တစ္ခုလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္။ “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ အီဂ်စ္ 
ျပည္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ 
အရွင္သူျမတ္က ခရီးစဥ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ေန႔ 

မွာ ေရွးအက်ဆုံးနဲ႔ ပညာေရး 
ျမင့္မားဆံုး ျဖစ္တဲ့ အစၥလမ္ 
တကၠသိုလ္ Al-Azhar ကိုသြား 
ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ ပါတယ္ ။ 
အဲ့ဒီ တကၠသိုလ္က အဓိက 
ဦးတည္ခ်က္(၂) ခ်က္ ရွိပါ 
တယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က ခရစ္ 
ယာန္နဲ႔ မြတ္ဆလင္ေတြ အ 
ၾကား ဘာသာတရားခ်င္း ႏွီး 
ေႏွာ ဖလွယ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ျဖစ္ 
တယ္။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္က 
ကမၻာနဲ႔အဝွမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ အ 
တြက္ ဦးတည္ထားပါတယ္။ 
အီဂ်စ္ ဆိုတာက အမ်ားသိၾက 
တဲ့အတုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္း 
ကားရာ၊ ဘုရားရွင္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ 
လူမ်ိဳးေတြ ပဋိဉာဥ္ ခ်ဳပ္ဆုိရာ 

ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးက် လွတဲ့ အႏုပညာလက္ရာေတြ 
ထံုးမြမ္းၿပီး အေတြးအ ေခၚပညာရွင္ေတြ အေျမာက္အမ်ား 
ေမြးဖြားခဲ့ရာ နုိင္ငံတစ္ခု ဆုိလည္းမမွားပါဘူး။ ဒီတကၠသိုလ္ 
ကို သြားလည္ရင္းနဲ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာခဲ့တဲ့ စကား 
ေလးက မွတ္သား စရာတစ္ခုပါပဲ။ “ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို ပညာ 
ေရးနဲ႔  တည္ေဆာက္ ယူရတယ္။  အသိပညာပံုသြင္းျခင္းေတြ 
နဲ႔ လမ္းေၾကာင္း ေပးရတယ္။ ဘုရားဆုိတဲ့ အျမင့္ျမတ္ဆံုး 
ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကတဲ့ ဘာသာေရးနဲ႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္းက်ဥ္းေပးၾကရတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကို ဘုရားနဲ႔လူ အၾကားထားရွိတဲ့ ပဋိဉာဥ္ကိုျပန္လည္ မြမ္းမံ 
ၿပီး တည္ေဆာက္ ယူရပါတယ္”။ ဘုရားနဲ႔ဖဲြ႕ထားတဲ့ ပဋိ 
ဉာဥ္ဆုိတာကလည္း  ဘုရားရွင္နဲ႔ မိမိနဲ႔နီးစပ္သူ လူသားမ်ား 
အေပၚထားရွိတဲ့ခ်စ္  ျခင္းေမတၱာအေပၚမွာ အေျခခံထား 
တာပါ။ အခ်ဳပ္ဆုိရရင္ ေမတၱာနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ကို ဖလွယ္ယူ 
တဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းမိန္႔ခဲ့ပါတယ္။

 Coptic Orthodox အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္ 
သိုးထိန္း ရဟန္းမင္းႀကီးဒုတိယေျမာက္Tawadros နဲ႔လည္း
ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုခဲ့ပါေသးတယ္။ ခရီးတစ္ခုကို အတူတူ

ခရီးျပဳေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖုိ႔နဲ႔ အသင္းေတာ္အသီးသီးက ရရွိ 
ခံယူထားတဲ့ ေဆးေၾကာျခင္းစကၠရမင္တူးကို ထပ္မံျပဳလုပ္ 
ခံယူဖုိ႔မလုိအပ္ေတာ့ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးသေဘာတူၿပီး
အတူတကြဆုေတာင္း ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒုတိယေန႔မွာ 
ေတာ့အရွင္သူျမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္က  ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ 
သားသမီးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုအားေပးခဲ့ပါတယ္။ သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ရွင္ျပန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ တပည့္ေတာ္ႀကီး(၂) ပါးနဲ႔ 
ဧမာဦးသို႔ သြားတဲ့ခရီးစဥ္လုိမ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳခံစားကာ ႏႈတ္က 
ပါတ္ေတာ္အလင္း၊အသက္မုန္႔ေတာ္၊ယုံၾကည္ျခင္းရဲ႕ဝမ္း      
ေျမာက္ရာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တုိ႔ျဖစ္တည္ရာ 
ခရစ္ေတာ္ရွင္ကို ရွာေဖြၾကဖုိ႔မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အီဂ်စ္ခရီး 
စဥ္ ေနာက္ဆံုးပိုင္းမွာေတာ့ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူ 
ေတာ္စင္မ်ား၊ ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ား နဲ႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပန္ 
ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္ရြယ္ကာမိမိ
ဘဝကိုဘုရားရွင္ထံဆက္ကပ္ ပူေဇာ္ထားၾကတဲ့ ရဟန္းသူ 
ေတာ္စင္ေတြကို ေတြ႕ရတာဟာ အီဂ်စ္အသင္းေတာ္ရဲ႕ 
အလွတရားကို ေတြ႕လုိက္ရသလုိပါပဲလုိ႔ အားရဝမ္းသာစြာ 
မိန္႔ဆုိ ခဲ့ပါတယ္။

 အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာရွိၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
ဝင္သားသမီးေတြအတြက္လည္း မွတ္မွတ္ရရဆုေတာင္း 
ေပးခဲ့ပါတယ္။ အီဂ်စ္ဆုိတာတကယ္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕
အမွတ္လကၡဏာပါပဲ။ ဓမၼေဟာင္းကာလတုန္းက အစာေရ
စာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးကပ္ေဘးဆုိက္ေတာ့ ယာကုပ္နဲ႔သား 
တစ္စု အီဂ်စ္မွာလာၿပီးစားစရာလာရွာပါတယ္။ မယ္ေတာ္ 
မာရီးယားက သခင္ေယဇူးေလးကိုေမြးၿပီးခါစ ေသြးႏုသား  
ႏုျဖစ္ေနခ်ိန္(၂)နွစ္ ေအာက္ကေလးငယ္ေတြ အားလံုး 
သတ္ေစဖို႔ ေဟ႐ုဒ္ဘုရင္က ရာဇသံခ်လုိက္တဲ့အခါ အီဂ်စ္ 
ျပည္ကိုပဲထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕မိမိအီဂ်စ္ခရီးစဥ္ကလည္း ေမွ်ာ္လင့္  
ျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ ေမြးဖြားေဆာင္က်ဥ္းေပး ႏုိင္မယ့္ ခရီး 
စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထု ပရိ 
သတ္ကို ေဝမွ် အလင္းေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ အတိတ္က 
သမိုင္းမွာ အီဂ်စ္ဆုိတာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ ဖန္တီးေပးခဲ့ 
သလုိ လက္ရွိပစၥဳပၸန္အတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျပယုဂ္ 
တစ္ခုျဖစ္ေနေတာ့မွာပါ။

 ေမလ (၁၀)ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ လူထုပရိသတ္အား
ကက္သလစ္အယူဝါဒဆုိင္ရာ ဘုရားစကား သင္ၾကားရာ   
တြင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္း၏မိခင္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ 

 က်မ္းစာ မွာေရးသားထားတဲ့ မယ္ေတာ့္ရဲ႕ ေခၚ 
ေတာ္မူျခင္း ကို ေထာက္႐ႈၾကည့္ရင္ အင္မတန္ ျပဇာတ္ဆန္ 
လြန္းပါတယ္။ သိၾကားတမန္ေတာ္က အမိမယ္ေတာ္အား 
ဘုရားရဲ႕မိခင္  ျဖစ္ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ၾကားခ်က္ကို တုန္႔ျပန္ဖုိ႔ 
ဆုိတာ တ ကယ္မလြယ္ပါဘူး။ အသက္ကေလးကလည္း 
ငယ္၊ အရြယ္ ကေလးကလည္းႏု။ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံ 
လုိက္ရင္ ေနာက္ဆက္တဲြ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မယ္ဆုိတာ 
လည္း မသိရဘူး။ အဲ့ဒီၾကားထဲမွာမွ သတၱိရွိရွိနဲ႔ရက္ေရာစြာ 
တုန္႔ျပန္ ခဲ့လုိက္တယ္။

 "YES'' (ဟုတ္ကဲ့ပါ) ဆိုတဲ့ စကားတစ္ခြန္းက 
နာခံတတ္ျခင္း   ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕အေကာင္းဆံုး စံနမူနာျဖစ္ခဲ့ 
ပါတယ္။ အဲ့ဒီ စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ပဲ ဘုရားရဲ႕မိခင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး 
ယေန႔ထက္ထိလူသားမ်ားရဲ႕မိခင္လည္းျဖစ္ေနရပါတယ္။ 
သိၾကားတမန္ ေျပာတာေတြ၊ သူမအနားမွာ ျဖစ္ပ်က္ေန 

တာေတြ ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ခဲ့ေသာ္လည္း တိတ္ 
ဆိတ္စြာနဲ႔ ဘုရားရဲ႕ စကားကိုယံုၾကည္ၿပီး အရာရာကို ႏွလံုး 
သြင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့သူပါ။ ေနာက္တစ္ခုစိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းတာ 
က အမိမယ္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေတြ႕ရတာပါပဲ။ 
မေသခ်ာ၊ မေရရတဲ့ အနာဂတ္ကုိျမင္ေနရေပမဲ့ အလြယ္ 
တကူ စိတ္ဓါတ္က် အ႐ႈံးမေပးခဲ့တဲ့စိတ္ဓါတ္ပါ။ အမ်ိဳးသား 
မရွိဘဲ သန္႔ရွင္းေသာ       ဝိဉာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သေႏၶလြယ္ခဲ့ရ 
တာေၾကာင့္ လူဘုံအလယ္မွာ အထင္အျမင္လဲြ အရွက္ရ 
စရာအေၾကာင္းရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔မယ္ေတာ္ဘာလုပ္ခဲ့လဲ။ 
႐ုိး႐ိုးေလးပါပဲ။ ဘုရားရဲ႕စကားကို ေျမဝယ္မက်ေအာင္ ယံု 
ၾကည္ နားေထာင္ လုိက္ပါတယ္။ မွန္တယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းဆုိ 
တာ နားေထာင္တတ္ျခင္းနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ 
တကယ္ေတာ့   မယ္ ေတာ္သခင္မဟာ နားေထာင္တတ္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါ။ ဘုရားေပးလာတဲ့ ဘဝတာဝန္ကို ေပ်ာ္ 
ရႊင္ယံုၾကည္စြာ တုန္႔ျပန္ ခဲ့တဲ့သူပါ။ သားေတာ္ ဘုရား ေဒသ 
နာတရားေတာ္ စတင္ေဟာၾကား ခ်ိန္ကစၿပီးသူမရဲ႕ အခန္း 
က႑က တေျဖးေျဖး ၿငိမ္သက္သြားပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ 
ထိ ၿငိမ္သက္ သြားခဲ့လဲဆုိရင္ ကားတုိင္ေပၚမွာ သားေတာ္ 

ဘုရား အသက္စြန္႔ခ်ိန္မွာေတာင္ ျငိမ္သက္စြာနဲ႔ ကားတုိင္ 
ေျခရင္းမွာရပ္ေနခဲ့ပါတယ္။

အီဂ်စ္ (သို႔မဟုတ္) ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျပယုဂ္

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏မိခင္

သီကိုရွင္း

စာမ်က္ႏွာ ၄ သို႔



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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 ကား တုိင္ေပၚက သားေတာ္ရယ္၊ 
ကားတုိင္ေျခရင္းက မယ္ေတာ္ရယ္ သားအ 
မိ ႏွစ္ေယာက္လုံး ခမည္းေတာ္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ 
အလုိေတာ္ကို ျငိမ္သက္စြာနား ေထာင္ခဲ့ၾက 
ပါတယ္။ သားေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ 
ေၾကာက္အား လန္႔အားနဲ႔ ထြက္ေျပးေနတဲ့ 
သူေတြၾကားထဲမွာ သတၱိရွိစြာ သားေတာ္နဲ႔ 
အတူအားေပး   ရပ္တည္ေပးခဲ့ပါတယ္။  အ 
မိ မယ္ေတာ္ဟာ ကားတုိင္ေျခရင္းမွာ ရပ္ 
လွ်က္ရွိတယ္လုိ႔ က်မ္းစာက ဆုိထားပါ 
တယ္။ ငိုေၾကြးေနတယ္လုိ႔ မဆုိထား ပါဘူး။ 
သားေတာ္နဲ႔အတူရပ္လွ်က္ ေဝဒနာေတြကို 
ပူေဇာ္ခံ ထမ္းေပးေနခဲ့တာပါ။ သံုးရက္ 
ေျမာက္ေန႔မွာ သားေတာ္ဟာ ျပန္ရွင္မယ္ 
ဆုိတာကိုလည္း မသိေသးပါဘူး။ သားတစ္ 
ေယာက္ ရဲ႕ေဝဒနာကို ဝမ္းနဲ႔လြယ္ၿပီး ေမြးခဲ့ 
တဲ့ အေမက သာပိုသိပါတယ္။ သားကိုခ်စ္ 
တဲ့စိတ္၊ ဘုရားကုိ သစၥာရွိတဲ့ စိတ္ေတြနဲ႔ပဲ 
ကားတုိင္ေျခရင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ႀကီးစြာ 
ရပ္ေန ခဲ့ပါတယ္။ 

 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႀကီးတဲ့ ဒီမိခင္ကို 
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိိဉာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းၾကြ 
လာတဲ့ေန႔၊ အသင္းေတာ္ကိုေမြးဖြား ေပး 

လုိက္တဲ့ေန႔မွာ ျပန္ေတြ႕ရ ျပန္ပါတယ္။ 
ဆရာသခင္ျဖစ္တဲ့ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းဆုိခဲ့ 
တဲ့သူ၊ ထြက္ေျပးထားရစ္ခဲ့သူ၊ ထိ္တ္လန္႔ 
ေၾကာက္ရြံ႕ ေနသူေတြ ၾကားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ 
ျခင္းရဲ႕ မိခင္ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒီ အ 
တြက္ေၾကာင့္ သူမကိုမိခင္အျဖစ္နဲ႔ ခ်စ္ခင္ 
ျမတ္ႏိုးစြာအားကိုးေနၾကပါတယ္။ မွတ္ထား 
ပါ။ ငါတို႔ ေတြဟာဘယ္ေတာ့မွ မိဘမဲ့ေတြ 
ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္ 
မွာ ဘုရားရဲ႕မိခင္ျဖစ္တဲ့ တုိ႔ရဲ႕ အေမက တုိ႔ 
နဲ႔ အျမဲရိွေနပါတယ္။ ဘဝဟာ အဓိပၸါယ္ 
ေတြမဲ့ေနခဲ့ရင္ေတာ့ ေစာင့္ဆုိင္းတတ္ျခင္း 
ပါရမီကို တုိ႔အေမက သင္ၾကားေပးေန 
တယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခက္ခဲေတြ ၾကံဳ 
ၾကံဳ မယ္ေတာ္လိုမ်ိဳး ဘုရား ရွင္ကိုယံုၾကည္ 
အားကိုး ေမွ်ာ္လင့္တတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 
ေယဇူးဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ကလည္း 
သူ႔အေမရဲ႕ အက်င့္ပါရမီေတြကို အတုယူ 
ႏုိင္ေအာင္ လူေတြနဲ႔အတူခရီး ျပဳ ေလွ်ာက္ 
လွမ္းဖုိ႔ အေမအျဖစ္နဲ႔ ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ 

 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕  မိခင္ မယ္ေတာ္ 
သခင္မ သင္တို႔အားလံုးကို လမ္းျပ ဦး 
ေဆာင္ ေပးပါေစ။ 

စာမ်က္ႏွာ ၃ မွ အဆက္
အသင္းေတာ္အတြက္ ကာဒီနယ္အသစ္ ငါးပါး ခန္႔အပ္ျခင္း

ဗာတီကန္၊ ၂၈ ဇြန္လ ၂၀၁၇

 စိန္ပီတာ ဘာဆီးလီကာေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီး၌ ဇြန္လ(၂၈)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ 
ပုပ္္ရဟန္းမင္းႀကီးက  ကာဒီနယ္တင္ေျမာက္ 
ျခင္း အခမ္းအနားႀကီးတစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ 
က်င္းပကာ ရဟန္းအမတ္တင္ေျမာက္ျခင္း 
ဝိနည္းႏွင့္အညီ ေရာမၿမိဳ႕အတြက္ ဆရာ 
ေတာ္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရန္၊  ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
အား အႀကံျပဳေပးရန္၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 
အသင္းေတာ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို ဦးေဆာင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ 
ကာဒီနယ္ အသစ္ (၅) ပါးကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။  

 အသစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ကာဒီ 
နယ္မ်ားမွာ ဘမာခို(မာလီ) ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ယြန္းဇာဘို (Jean Zerbo) 
စပိန္ (ရွိဘာခ်ာလုိနာ) ၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာ 
ေတာ္ ဝွန္ဟိုေဇး အိုမီလာ (Juan Jose’ 
Omella)၊ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ စေတာ့ဟုမ္း၏ ဂိုဏ္း 
ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အန္ဒရက္စ္ အာဘိုေရး 
လိယုစ္ ( Anders Arborelius) လာအို 
ပါခ္စာ၏ ဆရာေတာ္ လူးဝီ မာရီလင္း (Luis 
Marie Ling) ႏွင့္ မူလီဆန္ဆာဗာဒို၏ လက္ 
ေထာက္ဆရာေတာ္ ဂေရေဂါရိယို ရိုစာ 
ခ်ာဗက္ (Gregorio Rosa Chavez) 
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

 အခမ္းအနားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက ကာဒီနယ္အသစ္မ်ားအား မိမိတို႔ 
အသီးသီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အထူးတာဝန္ 
မ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားမိန္႔မွာခဲ့သည္။ 
“သခင္ခရစ္ေတာ္က သင္တို႔အားေခၚျခင္း၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင္တို႔သည္သူကဲ့ 
သို႔ပင္ နီးစပ္သူမ်ား  အထူးသျဖင့္လိုအပ္ေန 
သူမ်ားကို ကူညီေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ျခင္း 
ေမတၱာျဖင့္ အေစခံရန္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ 
ႀကီး၏ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကို သခင္ခရစ္ေတာ္ 
က ရင္ဆိုင္လက္ခံခဲ့သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ 
လည္း လက္ခံရင္ဆိုင္ရန္ သူသည္သင္တို႔ 
ကို ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူ႕ေနာက္ကို 
လိုက္ၾကပါ၊ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့ၿပီး 
ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္ကာ ရွင္ျပန္ေသာ 
ခရစ္ေတာ္ကို အစဥ္ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်က္ဘုရား 
၏ လူမ်ိဳးေတာ္အတြက္ ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီတက္ 
ၾကပါ။” ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကႏႈိးေဆာ္ 
ခဲ့သည္။ 
 ကာဒီနယ္အသစ္ တင္ေျမာက္ျခင္း 
အခမ္းအနားကို အသင္းေတာ္ႀကီးကို မိႈင္းမ 
ေသာ ရဟႏၱာႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ  စိန္ပီတာ 
စိန္ေပါလ္ ပြဲေန႔ႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။  
 Ref; Vatican Radio    

(CBCM_ OSC) 

ကာဒီနယ္အသစ္ ငါးပါးသည္ အနားယူထားေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘယ္နဒစ္ ၁၆ အား 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

ဗာတီကန္၊ ၁၆ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇

 “ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ 
ကုသမႈေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ခံစားရရွိရန္ အ 
တြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အားနည္း 
ခ်က္၊ မျပည့္စံုျခငး္ႏွင့္ အျပစ္သားျဖစ္ျခင္း 
အေျခအေနကို လက္ခံ သိမွတ္ရန္ လိုပါ 
သည္။ ထိုအရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို စစ္မွန္ 
ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းဆီသို႔ ဦးေဆာင္ပါသည္။”  
ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဆန္တာမာတာ 
ဘုရားေက်ာင္းႀကီးတြင္  ဇြန္လ (၁၆) ရက္ 
မစၦားတရားေတာ္၌  ၾသဝါဒေပးခဲ့သည္။ 

 ပထမက်မ္းစာမွ ရွင္ေပါလု၏ 
စကား ျဖစ္ေသာ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ 
ထိခိုက္ကြဲအက္လြယ္ေသာ ေျမအုိးမ်ားျဖစ္ 
ၾကသည္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ လူမ်ား 
သာျဖစ္ၾကပါသည္” ဟူေသာ တိုက္တြန္းႏိႈး 
ေဆာ္ခ်က္ကို အေျခခံကာ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီးက  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဘဝ၌္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အခက္ခဲဆံုး အလုပ္ထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
မတတ္ႏိုင္ျခင္း၊ မျပည့္စံုျခင္းကို သိမွတ္ဝန္ 
ခံျခင္းသည္ လည္းပါဝင္ေနသည္။ အခ်ိန္ 
ႏွင့္အမွ် ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 
အမ်ားက မျမင္ႏုိင္ရန္ ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္သ 
ေလာက္ဖံုးကြယ္ ထားခ်င္ၾကပါသည္။ ဘဝ 
သည္ ၿပီးျပည့္စံုေနသကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္ 
မရွိသကဲ့သို႔ ျပဳမုူေနထိုင္တတ္ ၾကပါသည္။  
အားနည္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ထက္ 
ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ခ်န္ထားခ်င္တတ္ပါ 
သည္။ ျပဳျပင္ျခင္းဆိုသည္ကို ရွက္ဖြယ္အရာ 
အျဖစ္ ျမင္တတ္ၾကပါသည္။ အမွန္မွာ ထိုသို႔ 
ခံစားရျခငး္သည္ပင္လွ်င္ သူေတာ္ေကာင္း 
ေယာင္ ေဆာင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ 
ပါးသူအေပၚတြင္သာမက မိမိကိုယ္ကို ပင္ 

လွ်င္ ျပန္၍ လွည့္စား၊  ဟန္ေဆာင္ေနျခင္း 
ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ရြံ႕ေျမသာျဖစ္ျခင္း 
ကို သတိမူမိကာ ကယ္တင္ျခငး္ရရန္ရွာေဖြမႈ 
မလုပ္ေဆာင္ေသာသူအတြက္ မာန၊ တစ္ 
ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ဆီးျခင္းပန္း 
တိုင္ မ်ားသာေစာင့္ႀကိဳ ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ထိုေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ရွင္ေပါလုက 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ဘု 
ရားသခင္၏ စြမ္းအားတန္ခိုးအားျဖင့္သာ 
လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရေလ 
ၿပီ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားျဖင့္ ၾကံဳ 
ေတြ႔ရေသာ္လည္း ပ်က္ဆီးျခင္းမွ ကင္း 
လြတ္ရ၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တိုက္ခုိက္ျခင္း ခံ 
ခဲ့ရေသာ္လည္း မကြဲမလြင့္ရွိေနေလသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ညဥ္ပန္းႏွိမ္စက္ျခင္းမ်ားကို 
ခံခဲ့ရသည္ သို႔ေသာ္ စြန္႔ပစ္ထားျခင္းမခံရ၊ 
ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း ခံရေသာ္လည္း အေသသတ္ 
ျခင္း မခံရ ဟုဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ရြံ႕ေစးေျမႏွင့္ စြမ္းအားတန္ခိုး၊ ရြံ႕ 
ေစးႏွင့္ ရတနာအၾကား အျမဲအဆက္ အစပ္ 
ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေႏွာင့္အယွက္ 
သည္လည္း အျမဲေတြ႔ႀကံဳရမည့္အရာ ျဖစ္ 
သည္။ ထိုနည္းတူစြာ အားနည္းခ်က္ ကို 
ဖံုးကြယ္ထားရန္၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္ 
တို႔သည္ ရံြ႕ေျမမွျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို မယံု 
ၾကည္ရန္ စသည္တို႔သည္ အေႏွာက္ အ 
ယွက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ မိမိ 
ကိုယ္ကို ဟန္ေဆာင္ လွည့္စားေနျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။  

 ကၽြႏု္ပ္တို႔က မိမိ၏ အားနည္းခ်က္၊ 
မျပည့္စံုျခငး္မ်ားကို သိမွတ္ဝန္ခံလိုက္ေသာ 
အခါ ဘုရားသခင္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းႏွင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားရန္မလို

စာမ်က္ႏွာ ၅ သို႔
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၅

ကယ္တင္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီသို႔ 
ၾကြလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္မွာ 
ခက္ခဲသည္ မွန္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ 
ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ ရွက္ေၾကာက္တတ္ျခင္း 
သည္ အေရးႀကီးေသာအရာ တစ္ခုျဖစ္လာ 
ေလသည္။  ထိုရွက္ေၾကာက္ျခင္း ဆိုသည္ 
မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရႊေငြမ်ားျဖစ္ျပဳလုပ္ 
ေသာ အိုးမ်ားမဟုတ္ဘဲ ရြံ႕ေစးေျမျဖင့္ ျပဳ 
လုပ္ထားေသာအရာ သက္သက္သာ ျဖစ္ 
ေၾကာင္းသိမွတ္ကာ ဘုရားသခင္၏စြမ္းအား 
တန္ခိုးေတာ္အတြက္ မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသားကို 
ခ်ဲ႕ထြင္ရန္လိုအပ္ျခင္းကိုသာဆိုလိုျခင္းသာ 
ျဖစ္သည္။ 

 မိမိ၏ေျခကို ေဆးေပးရန္ ေပတရူး 

က ျငင္ပယ္မိျခင္းသည္ မိမိ၏ ရြ႕ံေျမျဖစ္ျခင္း 
ႏွင့္ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကိုလိုအပ္ 
ျခင္းအျဖစက္ိ ုေမသ့ြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစသ္ည။္ 

 ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိ၏ 
ရြံ႕ေျမသာ  ျဖစ္ျခင္းအျဖစ္ကို လက္ခံသိမွတ္ 
ႏွိမ့္ခ်ႏိုင္ ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ အံမခန္း 
ေသာ ေက်းဇူးတန္ခိုးသည္ ကၽြႏု္ပ္အေပၚသို႔ 
သက္ ေရာက္ကာ ၿပီးျပည့္စံုျခင္း ေက်းဇူး 
ေတာ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္း 
ျခင္း ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္မ်ား 
ကို ဘုရားသခင္ ေပးသနားေသာ အဖိုးထိုက္ 
ရတနာမ်ားအျဖစ္ ရယူပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကပါ 
လိမ့္မည္ဟု ေဟာၾကားခဲ့သည္။

 Ref; Vatican Radio 
(CBCM_OSC)

စာမ်က္ႏွာ ၄ မွ အဆက္

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာကို ေက်ာ္လြန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ

 ဇြန္လ (၁၉) ရက္၊ တနလၤာေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္သည္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္း ၃၈ ခုမွ ေခၚယူ ေစာင့္ေရွာက္ 
ထားေသာ ဒုကၡသည္ ဦးေရ (၁၂၀) ခန္႔မွ ကုိယ္စားျပဳအျဖစ္ 
ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ေရာက္လာၾကေသာ ဒုကၡ 
သည္  (၃၅) ဦးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 ေရာမၿမိဳ႕ရွိ စိန္ဂၽြန္လက္တာရန္ဘုရားေက်ာင္း 
တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ထိုေတြ႔ဆံု ျခင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 
မူဆလင္ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဒုကၡ 
အခက္အခဲမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးႈမ်ားကုိ အဓိက ရည္ရြယ္ကာ 
မွတ္ခ်က္ျပဳ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

 ‘‘ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ညီရင္းအစ္ကို စိတ္ထားမ်ားသည္ 
ဘာသာဝါဒမ်ားကို ေက်ာ္လြားႏိုင္ပါသည္။ တိုက္ခိုက္သတ္ 
ျဖတ္ျခင္းတြင္  ဘာသာတရား မရွိသလို   ဘာသာတရား 
သည္လည္း တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို သယ္ေဆာင္ေသာ 
အရာမဟုတ္ပါ’’ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။  
အီတလီီႏိုင္ငံ၏ အဓိကႀကီးမားေသာေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္တစ္ခုမွာ  
တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္၊ လင္ဗ်ား 
အပါအဝင္ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္း ေဒသမ်ားရွိ 
ဆင္းရဲခၽြတ္ျခံဳက်ေနျခင္းမ်ားကို ကူညီေျဖ လြတ္ေပးရန္ ျဖစ္ 
သည္။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ပင္ အီတလီႏိုင္ငံသို႔ 
ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း (၁၈၀,၀၀၀) ထက္မနည္း ဝင္ေရာက္ 

ခိုလံႈလာခဲ့ၾကသည္။ ယခု ပုပ္ရဟန္းမင္း ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု 
ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၈) ဦးတုိ႔သည္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္တြင္ ေရြ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူႏွင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ားကို  ႀကိဳဆိုလက္ခံရန္ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး၏  
ေတာင္းဆိုမႈအၿပီး ေရာမၿမိဳ႕တြင္ကနဦး လက္ခံထားေသာ 
ဒုကၡသည္မ်ားမွျဖစ္သည္။ 

 ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကရုဏာရံုးေတာ္ မွလည္း ထို 
ဒုကၡသည္မ်ားအား လက္ခံထားေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား 
ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့ 
မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ “ငါသည္ ဧည့္သည္ သူစိမ္းျဖစ္ 
ေသာအခါ သင္တုိ႔သည္ ငါ႔ကို ႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ၾကသည္။’’ 
ဟူေသာ က်မ္းခ်က္ႏွင့္ အညီ သူတို႔သည္ လိုအပ္သူမ်ားကို 
ကူညီေထာက္ပ့ံလက္ခံခဲ့ရာ ပထမအခ်ီတြင္ (၅၇) ဦး၊ ဒုတိ 
ယ ႀကိမ္တြင္ (၆၄) ဦး စုစုေပါင္း ၁၂၁ ဦးကို လက္ခံကူညီ 
ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ယခုအခါ 
တြင္ ထိုဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ရံုးေတာ္က စီစဥ္ေပး 
မႈျဖင့္ ကုိယ္ပိုင္မိသားစု၊ ကိုယ္ပိုင္ေနအိမ္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ 
ၿပီျဖစ္သည္။ 

 ကရုဏာရံုးေတာ္ အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ေနအိမ္ 
မိသားစုမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံကူညီ ေထာက္ပံံ့ 
လိုေသာ မိသားစုမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သည့္အသိပညာႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ခ်သြန္သင္ေပးသည္။ သို႔မွသာ မိမိ 
တို႔ ေတြ႔ၾကံဳရႏိုင္သည္ အေျခအေနမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ 
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  ထိုသို႔ ဒုကၡ သည္မ်ားကို 
ကူညီရာတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား 
အား စံျပအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳ သတ္မွတ္လွ်က္ မိမိႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေသာဒုကၡသည္္မ်ားအား “သင္တို႔ကို ႀကိဳဆိုလက္ခံ 
ေသာ သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ သင္တို႔ကို ႀကိဳဆိုလက္ခံရန္ 
သေဘာတူညီေပး သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ပါ ’’ 
ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ 

 စိန္ပီတာေက်ာင္းဗိမာန္ေတာ္ႀကီး ႏွင့္ စိန္အန္း 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတို႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ တိုက္တြန္း 
ႏိုးေဆာ္မႈကို ၾကားခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း  ဒုကၡသည္ မိသားစု 
မ်ားကို  တစ္မိသားစုလွ်င္ တစ္ဦးစီ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးရန္ 
ေၾကာ္ျငာကာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။  ယခုအခါတြင္ ဗာတီ 
ကန္၌ ဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ 
ေနထိုင္ရာ ေနရာသံုးခုကို ခ်ထားစီစဥ္ေပးထားပါသည္။ 
သူတို႔အား မိမိတို႔၏ ေျခေထာက္ေပၚတြင္ လြပ္စြာရပ္တည္ 
ႏိုင္ေစရန္ ကူညီခြင့္ျပဳေပးသည္။ သူတို႔သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ 
ရပ္တည္လာႏုိင္ေသာအခါ ထိုေနအိမ္ႀကီးမွ ထြက္၍အျခား 

ေသာ ဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ားကဲ့သို႔ ေနရာေပးရန္ စီစဥ္ 
ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 

 မတ္လအတြင္း ဆီးရီးယားမွ ဒုကၡသည္ မိသားစု 
အသစ္ (၃) စုတုိ႔ကို  ဗာတီကန္က ေနရာေပးခဲ့သည္။ ထိုမိ 
သားစုမ်ားသည္ ေရာမၿမိဳ႕သို႔ စိန္႔အယ္ဂ်ီဒီယို (Saint Egi-
dio)  အသင္းအဖြဲ႔၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုအသင္းအဖြဲ႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ 
ထားကာ  ေနရာထိုင္ခင္းခ်ထားေရးအတြက္  အီတာလွ်ံ 
အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္က  ဂရိကၽြန္း 
ငယ္ေလးတြင္ရွိေသာ ဒုကၡသည္ ဗဟုိစခန္းသို႔ သြားေရာက္ 
လည္ပတ္ခဲ့ျပီး  အျပန္တြင္ ဒုကၡသည္ (၁၂) ခန္႔ကို မိမိႏွင့္ 
အတူ တစ္ ပါတည္း ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ 

 လြန္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားကလည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 
ကရုဏာရံုးေတာ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ခံ ပိုလန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဆရာေတာ္ ခြန္ရတ္ ကရာဂ်ဴစကီ (Archbishop Konrad 
Krajewski ) က ဗာတီကန္ရွိ မိမိတည္းခိုရာအခန္းငယ္တြင္ 
နားေနစဥ္ ရံုးေတာ္သို႔ ေရာက္လာေသာ ဒုကၡသည္မိသားစု 
အတြက္ ထိုေနရာေလးအား ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။  

  ကမၻ႕ာ ဆင္းရဲ သားေန႔ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
မထုတ္ျပန္မွီ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ထိုေတြ႔ဆံုမႈသည္ကို 
ျပဳလုပ္ၾကျခငး္ျဖစ္သည္။  တနဂၤေႏြေန႔ အန္ေဂ်လူးေမတၱာ 
ဆိုအၿပီးတြင္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး  “ယေန႔ ေခတ္ ကမၻာ 
တြင္ မရွိဆင္းရဲသားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္ ပို ၍ပင္ 
လိုအပ္ပါသည္။’’ ဟုဆိုခဲ့သည္။  ပဠိပကၡမ်ား၊ ညဥ္းပန္း 
ႏွိက္စက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ရင္ 
ဆိုင္ခံစားရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား 
တို႔၏ နာက်င္ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အိမ္မက္မ်ားကို ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီးက အသိအမွတ္ျပဳကာ  သူတို႔ အတြက္လည္း 
ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။  

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ထုိသူတို႔သည္ “သူတို႔၏ 
နာက်င္ဖြယ္ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ ေဝမွ်ခြင့္ရျခင္း 
ျဖင့္ ထိုဒုကၡသည္မ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ 
ဆန္ျခင္းတို႔၏ မလွပျခင္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ကာ လူသား 
အရင္းျမစ္ ပိုမိုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေန 
ထိုင္ရျခင္း၏ အရသာကို ခံစားရကာ တံတားမ်ား တည္ 
ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္” ဟုမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။  

   Ref; Caritas Rome 
(CBCM_ OSC)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သာသနာျပဳ ခရီးစဥ္မ်ား
 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ကမၻာတဝွမ္းရွိ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ သားသမီးမ်ား 
အား ေတြ႔ဆံုအားေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွစ္ ခ်စ္ျခင္းကို သယ္ေဆာင္ 
ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း လုိအပ္သလို တမန္ေတာ္တစ္ပါး၏ သာသနာျပဳ ခရီးသြား ေလ့ 
ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အလိုအပ္ဆံုးေဒသကို ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။

 ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ 
မည္ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီး တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေနေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။

 ထိုနည္းတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရိလတြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံႏွင့္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံသို႔ သာသနာျပဳ 
ခရီး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

 ဇႏၷဝါရီလ ၁၅ မွ ၁၈ ရက္မ်ားတြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ ဆန္တီယာဂို၊ ေတမူကို 
ႏွင့္ အီကြီေကြ တို႔သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ဇႏၷဝါရီလ ၁၈ မွ ၂၁ ရက္အထိ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ 
လီမာၿမိဳ႕၊ ပူအယ္တို မာလ္ဒိုနာဒိုၿမိဳ႕ ႏွင့္ ထ႐ူဟီးလိုၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
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အင္တာနက္အေပၚတြင္ ကက္သလစ္ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရး

ေကြဘက္ ကေနဒါ၊ ၂၃ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇

 ကမၻာ့ စီးညစ္ကြန္ဂရက္အား ဇြန္ 
လ ၁၉ ရက္မွ ၂၂ ရက္ အထိ ကေနဒါႏိုင္ငံ 
ေကြဘက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ထို ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝးတြင္ ကမၻာ 
တစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ရွိေသာ ကက္သလစ္ လူမႈ 
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူ 
အမ်ားအျပားတက္ေရာက္ၾကသည္။ အထူး 
သျဖင့္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ လူမႈ 
ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူသား 
ထုအား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခြန္အားမ်ား ေမြးဖြါး 
ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး ဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြးၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။

 ထို ကြန္ဂရက္ စံုညီပြဲတြင္ က႑ 
အသီးသီးအတြက္ ပညာရွင္မ်ားက စာတမ္း 
ဖတ္ၾကားျခင္း ပါဝင္ တက္ေရာက္သူမ်ားက 
ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ လူမႈ ဆက္ 
သြယ္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊ အ 
ခြင့္လမ္း အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြၾကသည္။

 ဤေတြ႔ဆံုပြဲ၏ အျခားတစ္ခုမွာ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးညစ္ အဖြဲ႔အတြက္ 
အမႈေဆာင္အသစ္မ်ား ေရြးေကာက္ တင္ 
ေျမႇာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ေဒသအ 
လိုက္ အမႈ ေဆာင္အသစ္မ်ား ေရြးေကာက္ 
တင္ေျမႇာက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ၾက 
သည္။

 ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားစြာ 
ရွိသည့္အနက္ အင္တာနက္သည္လူမ်ားစြာ 
ထံ အလ်င္အျမန္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းေသာ အရာ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကက္သလစ္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္း ဓေလ့မ်ား အင္တာ 
နက္ ေပၚတြင္ တည္ရွိ ရွင္သန္ေရးအတြက္ 
စြမ္းေဆာင္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ ရွင္သန္ 
ေနေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္း 
လမ္းမ်ားကိုလည္း (ChurchPop) ဟု အ 
မည္ေပးထားသည့္ အင္တာနက္ အစီစဥ္ကို 

တင္ဆက္သူမ်ားက သူတို႔ က်င့္သံုးေနေသာ 
နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ေဝမွ်ခဲ့သည္။

"အင္တာနက္ အထူးသျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ 
ေတြက နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေရးသား ေဖၚျပ 
ေနၾကပါတယ္။ က႑တစ္ခုမွာ အလုပ္ ျဖစ္ 
တဲ့အရာေတြက ေနာက္တစ္ေနရာမွာ မျဖစ္ 
ျပန္ဘူး။" ဟု အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဘရန္လီ မီလီ 
ဂန္ ကရွင္းျပခဲ့သည္။

 ChruchPop အင္တာနက္ စာမ်က္ 
ႏွာတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္သလို 
ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဖန္တီးထားေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို 
လည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ ျပဳလုပ္ 
ရျခင္းမွာ "ကက္လသစ္ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုး 
တမ္းစဥ္လာတို႔သည္ အလြန္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး 
လူေနမႈ ဘဝ၏ က႑မ်ားစြာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု မီလီဂန္က သ 
တင္းသမားမ်ားအား ရွင္းျပခဲ့သည္။ Church 

Pop ၏လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကက္သလစ္ ယဥ္ 
ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ ေဝ 
မွ်ရန္ျဖစ္သည္။

 အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ 
ေသာ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ေဖၚေဆာင္ရန္ မ 
လြယ္ကူေၾကာင္း မီလီဂန္က ေျပာျပၿပီး မ 
ထင္မွတ္ဘဲ ေအာင္ျမင္သည့္အခါမ်ားလည္း 
ရွိခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။ ဥပမာ - တမန္ 
ေတာ္ႀကီး ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားအ 
ေၾကာင္းတင္ျပထားေသာ ဗီဒီယို၊ ကမၻာအႏွံ႕ 
ရွိ လွပေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ ဓါတ္ပံု 
မ်ားသည္ လူအမ်ား စိတ္ဝင္အစားဆံုး စာ 
မ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္သည္။

 ေကြဘက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ 
လူထုဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ ဂ်က္စမင္က 
ဆိုရွယ္မီဒီယာအေပၚတြင္ ေဖၚျပေသာ ဗီဒီ 
ယိုမ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေဝမွ်ခဲ့သည္။ သူ၏ 

အေတြ႕အႀကံဳအရ လမ္းမွားေရာက္ေနသူ 
မ်ား လမ္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္လာသည့္ အ 
က်င့္တရား ေျပာင္းလဲလာသည့္ ဇာတ္လမ္း 
မ်ားကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကသည္။ 
မိမိဖန္တီးေသာ ဗီဒီယုိကို လူတိုင္းက သူတို႔ 
၏ ကိုယ္ပိုင္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္ကာ ေဝမွ် 
ခ်င္ေအာင္ စံထားကာ က်ိဳးစား ဖန္တီးရမည္ 
ဟု တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ကိုလံဘတ္စ္၏စစ္သူမ်ား အဖြဲ႔၏ 
ဆိုရွယ္မီဒီယာ ပညာရွင္ ဆာမန္သာ ဝါလင့္ 
က မိမိတုိ႔၏ ပရိသတ္ကို နားေထာင္ျခင္း 
သည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း 
ေျပာျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ 
ေရးလာသမွ်ေသာ ကြန္မင့္မ်ားကို ဖတ္ရ 
မည္။ မည္သို႔ေသာ တင္ျပခ်က္ကို လူမည္မွ် 
စိတ္ဝင္စားသည္ စသည္တို႔ကို ေသခ်ာ 
ေလ့လာမွတ္သားကာ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး 
ခဲ့သည္။ သူတို႔ ဖန္တီးထားေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ 
ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ယံုၾကည္ 
ႏွင့္ ဆိုင္ရာမ်ား၊ ဝိညာဥ္ေရးရာမ်ားကို အ 
ထူး စိတ္ဝင္စားၾကေၾကာင္း ေဝမွ်ခဲ့သည္။

 ဆိုရွယ္မီဒီဒယာေပၚတြင္ မွန္ကန္ 
စြာ ေရးသား ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
ကေနဒါႏိုင္ငံ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားအတြင္း အမႈ 
ေတာ္ေဆာင္ ဗစ္ကီ ကျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

 ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ လူအမ်ား 
၏စိတ္ဝင္စားမႈ ရရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိ 
သည့္အတြက္ အားလံုး အသံုးခ်ၾကရမည္။ 
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ 
သတင္းေကာင္း မွ်ေဝရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ 
ကာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 
က်ိဳးစား ဖန္တီးၾကရမည္ဟု မီလီဂန္က 
မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

 Ref: CNA/EWTN
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မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းကို ရပ္တန္႔ၾကပါ
မနီလာ ဖိလစ္ပိုင္ ၂၃ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇

 မဟုတ္မမွန္ သတင္းမ်ားသည္ ယ 
ေန႔ကမၻာတဝွမ္းလံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ 
ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထို ျပႆနာ 
သည္ အာရွတိုက္၏ တစ္ႏိုင္ငံတည္းေသာ 
ကက္သလစ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရ 
သည္။ မတတ္သာေတာ့သည့္အဆံုး ကက္ 
သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ "မ 
ဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ား ေဝမွ်ေနျခင္းကို ရပ္ 
တန္႔ၾကပါ" ဟု ေၾက ျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ကာ 
တားဆီးသည္ အထိ ျဖစ္ေနသည္။

 ပိလတ္တူမင္းသည္ သခင္ေယဇူး 
အား တရားစီရင္စဥ္က 'အမွန္တရားက 
ဘာလဲ' ေမးခဲ့သည္၊ အေၾကာင္းမွာ အမွန္တ 
ရားျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို မျမင္ႏိုင္ေအာင္ 
သူသည္ အမွားတြင္း နစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေတာ္မ်ားက ေရးသား ခဲ့ 

သည္။ ခရစ္ယာန္တိုင္းသည္ အမွန္တရား 
ကို မည္သည့္ပံုစံျဖစ္ေနပါေစ လက္ခံၾကရ 
မည္။ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း၊ မမွန္မကန္ 
ျခင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ရန္ သတိေပးသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက "အမွန္ တ 
ကယ္မျဖစ္ေသာ အရာမ်ားကို ျဖစ္သေယာင္ 
ေရးသားထုတ္ေဝေနေသာ သတင္းစာတိုက္ 
မ်ား၊ ျဖစ္ေနပါလ်က္ သတင္း မထုတ္ျပန္ 
ျခင္းမ်ား၊ ျဖစ္သည္အတိုင္း အမွန္တကယ္ 
မထုတ္ျပန္ဘဲ ထိန္ခ်န္ထားမႈမ်ား လည္း ရိွ 
ေနသည္။" ဟု သတင္းေလာက၏ ဘက္ 
လိုက္တတ္ျခင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္။

 အထူးသျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား 
သည္ လူမ်ားအား လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားသည့္ 
ေနရာ၊ သတင္းအတုမ်ား၏ ႀကီးထြားရာ 
ေနရာျဖစ္လာေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အ 
ျပဳအမူမ်ားသည္ လူသား၏ အမွန္တရားကို 

သိႏိုင္သည့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ ျပစ္ 
မွားသည့္ အျပစ္ျဖစ္သည္သာမက လူမ်ား 
အား လြဲမွားေသာ အယူအဆမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေစ ၿပီး လမ္းမွားသို႔ ပို႔ 
ေသာေၾကာင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ဆန္႔က်င္ 
ေသာ အျပစ္လည္းျဖစ္သည္ ဟု ထိုေၾကျငာ 
စာတြင္ ေရးသားထားသည္။

 ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ တစ္ဦး 
အေနႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ သတင္းမ်ားႏွင့္ 
မည္ကဲ့သို႔ ျပဳမူ ဆက္ဆံရမည္ကို လမ္းညႊန္ 
ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ နည္းလမ္း ေလးခုကို 
ေဖၚျပထားသည္။ ထိုသတင္းမ်ားကို ကုိး 
ကား မေျပာဆိုရန္၊ ခိုင္လံုေသာ သတင္း 
မွန္မ်ား  ႏွင့္ ထိုသတင္းမွားမ်ားအား တိုက္ 
ဖ်က္ ေခ်မႈန္းရန္၊ မိမိကိုယ္၌က ထိုသတင္း 
မ်ားကို မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျဖန္႔ 
ခ်ီသူ မျဖစ္ေစရန္ (ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚ တြင္ 

တဆင့္ေဝမွ်ျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆို ေဝမွ် 
ျခင္းတို႕ကအစ ေရွာင္ရွားရန္)၊  ထိုသတင္း 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ ရွာေဖြၿပီး အ 
ျခား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားလည္း ေရွာင္ 
ရွား ႏိုင္ေအာင္ အသိေပးၾကရန္ စသည့္ 
နည္းလမ္း ေလးခုကို ခ်မွတ္ေပးထားသည္။

 ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက သတင္း 
မွားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝသူသည္ သူတပါး၏ အ 
သိဥာဏ္ကိုသာမက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို 
ဆန္႔က်င္ေသာ အျပစ္ က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္ 
သည္ဟု ဆိုထားသည္။

 ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားလံုး အမွန္တရား၌ 
ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ၾကပါစို႔။ အေၾကာင္းမွာ သ 
ခင္ဘုရားသည္ မွန္ကန္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက သင္ၾကားထားသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၇

အေမရိကန္အတြက္ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း

 အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တြင္ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ စံုညီ ပြဲ 
ေတာ္ တစ္ခုကုိ က်င္းပေနသည္။ ထိုပြဲ 
ေတာ္ကို "ကက္သလစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏  
စု႐ံုးျခင္း - အေမရိကန္ အတြက္ ဧဝံေဂလိ 
တရားေတာ္၏ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း" ဟု အမည္ 
ေပးကာ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ 
က်င္းပေနၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံ 
တဝွမ္းမွ ဖိတ္ၾကားထားသူ ကိုယ္စားလွယ္ 

၃၅၀၀ ျဖင့္ ေအာ္လန္ဒိုတြင္ က်င္းပလ်က္ 
ရွိသည္။

 ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားအား 
ဤစံုညီပြဲေတာ္ကို ညီလာခံတစ္ခု အျဖစ္ 
သေဘာမထားဘဲ ခရီးတစ္ခု အျဖစ္ မွတ္ယူ 
ၾကရန္ ဒါးလက္စ္ ၏ ဆရာေတာ္ႀကီး ဘန္း 
က ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

 စံုညီပြဲ၏ အဖြင့္ မစၧားတရားေတာ္ 

ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး အပါး ၁၅၀ တို႔က 
ဝန္းရံပူေဇာ္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကို 
စပိန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ဖတ္ 
ၾကားၿပီး အေထြေထြဆုေတာင္းခန္းကို ဘာ 
သာစကား ေပါင္းစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ထိုမစၧားကို ဦးေဆာင္ေဟာခဲ့ၿပီး 
ၾသဝါဒေပးခဲ့ေသာ ကာဒီနယ္ တိေမာေသာ 
ဒိုလန္က ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ 
တည္ရွိေနျခင္း၏ သေကၤတပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဝမွ်ခဲ့သည္။ ကမၻာႀကီး၏ ျပႆနာ အခက္ 
အခဲမ်ားကိုသာ အာ႐ံုျပဳမေနဘဲ ဘုရားရွင္ 
တည္ရွိျခင္း အေပၚ ကိုလည္း အာ႐ံုျပဳႏိုင္ 
ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ အေမရိကရွိ ကက္ 
သလစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ ျခင္း 
ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္၏ ရွင္သန္ျခင္း ႏွင့္ 
စိတ္ခိုင္မာျခင္း အတြက္ မရွိ မျဖစ္ လိုအပ္ 
ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္ကို ယံုၾကည္ 
လက္္ခံေသာေၾကာင့္ ဤစံုညီပြဲေတာ္ကို 
က်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

 ကာဒီနယ္ဒိုလန္က ယေန႔ေခတ္ 
အခါတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ဆန္းသစ္ရန္ အ 
လြန္လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး ျပႆနာမ်ား၊ စိတ္ 

ေသာကမ်ား၊ သတင္းဆိုးမ်ား၊ အမိုက္ 
ေမွာင္မ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ 
သည္မွန္ေသာ္လည္း ထိုအရာမ်ားက လူ 
မ်ားအား လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ေနျခင္းမွာ မျဖစ္ 
သင့္ေသာ အခ်က္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

 ဗာတီကန္႐ံုးေတာ္ရွိ ကာဒီနယ္ 
ပီအယ္ထ႐ို ပါ႐ိုးလင္း ထံမွ ေပးပို႔လာ ေသာ 
သဝဏ္လႊာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ဤ 
စံုညီပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကေသာ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေနရပ္ 
ျပန္ေရာက္ၾကသည့္အခါ ေခတ္အခါ၏ အ 
ေနအထားမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၾက 
ၿပီး သတင္းေကာင္းမွ်ေဝႏိုင္ေသာ တပည့္ 
မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေဖၚ 
ျပထားသည္။

 သဝဏ္လႊာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း 
ႀကီး အေနႏွင့္ ဤစံုညီပြဲေတာ္သည္ လူတိုင္း 
အား ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ 
ေရးကို ေဖၚေဆာင္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ား 
ေမြးဖြါးေပး လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါ 
သည္ ဟု ဆက္လက္ေဖၚ ျပထားသည္။
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ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ဂရိကၽြန္းအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ယူ႐ို ၅ ေသာင္း အကူညီေပးပို႔
ေအသင္၊ ဂရိ ၃ ရက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၇

 ဇြန္လတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ 
ဂရိႏိုင္ငံအပိုင္ လက္စ္ေဘာ့စ္ကၽြန္း ျပန္ 
လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ က ယူ႐ို ၅ 
ေသာင္း ေပးပို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

 ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာၿပီး ရက္ 
အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
က အလႉေငြေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဤ အလႉေငြသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ 
ႀကံဳေတြ႔ရေသာ သားသမီးမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ 
ကပ္ေနလိုသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ စိတ္ 
ဆႏၵကို ေဖၚက်ဴးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဂရိႏိုင္ငံမွ 
ဆရာေတာ္ နိေကာ္လပ္စ္ က မွတ္ခ်က္ခ် 
ခဲ့သည္။

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ 
၆.၃ ရက္ခ်္တာစေကးရွိေသာ ငလ်င္သည္ 
တူရကီကမ္းေျခ၏ အေနာက္ျခမ္းႏွင့္ ဂရိႏိုင္ 
ငံ၏ ကၽြန္းငယ္ေလး လက္စ္ေဘာ့စ္တို႔အား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ 
လူတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး လူေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ 
အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး တူရကီႏိုင္ငံ 
ကမ္းေျခၿမိဳ႕ မွ ဂရိ ႏိုင္ငံ ေအသင္ၿမိဳ႕အထိ 
အေဆာက္အဦမ်ားစြာ ၿပိဳက် ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈး 
ခဲ့ရသည္။

 တိုင္းတာ ခ်က္မ်ား အရ ငလ်င္ 
သည္ တူရကီႏိုင္ငံ စမီးရ္နားၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ 

ေျမာက္ဖက္ မိုင္ ၅၀ အကြာႏွင့္ ဂရိႏိုင္ငံ 
လက္စ္ေဘာ့စ္ ကၽြန္း၏ ေတာင္ဘက္ ၉ မိုင္ 
အကြာတြင္ ဗဟုျပဳသည္ဟု သိရသည္။

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ထိုကၽြန္း 
သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က သြားေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။ 
ထိုကၽြန္းသည္ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ 
တို႔မွ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား 
ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ကၽြန္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုခရီးစဥ္မွ အျပန္တြင္ ပုပ္ 

ရဟန္းမင္းႀကီးက သူႏွင့္အတူ ကေလး ၆ 
ေယာက္ အပါအဝင္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ၁၂  
ဦးကို ဗာတီကန္သို႔ ေခၚေဆာင္သြား ခဲ့ 
သည္။ သူတို႔ အေျခခ် ေနထိုင္ေရးကို ဗာတီ 
ကန္ကပင္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ထိုကၽြန္းေပၚက 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ အ 
ေယာက္ ၃၅၀၀ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ ၿပီး အေျခတက် 
ေနထုိင္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ 

ခြင့္ ရရွိေရး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏ်ဴး 
ေယာ့တိုင္းမ္၏ သတင္းမ်ားအရ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားတြင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္ 
စီးမႈမ်ား မရွိဟု သိရသည္။

 မၾကာမီ ရက္မ်ားအတြင္း ဗာတီ 
ကန္မွ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ား သည္ ပုပ္ 
ရဟန္းမင္းႀကီး၏ အလႉေငြကို ထိုကၽြန္းသို႔ 
ယူေဆာင္သြားေပးမည္ဟု သိရသည္။
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အီတလီႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ေသာေနရာတစ္ခုသို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈစဥ္ (Photo: L'Osservatore Romano)



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္

CBCM HERALD: Vol. (2), No. (12) 1 July 2017

၈

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔  ပဲြေတာ္ႀကီးကို  
ျပင္ဆင္ေသာအားျဖင့္၂၀၁၈ခုႏွစ္ မွာ ညီလာခံ အစည္းအ 
ေဝးပဲြႀကီး တစ္ရပ္ကိုလည္း ျပဳလုပ္က်င္းပဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾက 
ပါတယ္။ ဒီညီလာခံ အစည္းအေဝးကို လူငယ္မ်ားရဲ႕အစည္း  
အေဝးညီလာခံလုိ႔ ဆုိရင္ပုိၿပီးမွန္ပါလိမ့့္မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ 
ဆုိေတာ့ ဒီညီလာခံကို လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးတက္ေရာက္  
ပါဝင္ၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ တိတိက်က် ေျပာရ 
ရင္အလႊာေပါင္းစံုက လူငယ္ေတြပါဝင္လာၾကမွာပါ။ ကက္ 
သလစ္ လူငယ္ေတြပါမယ္။ ဘုရားမဲ့ တရားမဲ့ လူငယ္ေတြ 
ပါမယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းမွာ မပူမေအးနဲ႔ ၾကားမွာ ခြေနတဲ့လူ 
ငယ္ေတြလည္းပါမယ္။ ေနာက္ဆုံး ဘုရားေက်ာင္း ေတာင္ 
မသြားေတာ့တဲ့ လူငယ္ေတြလည္း တက္ေရာက္လာၾကမွာ 
ျဖစ္တယ္။ လူငယ္အေယာက္စီတိုင္းမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ဘုန္းႀကီး 
ေတြ၊ သီလရွင္ေတြ၊ ဆရာေတာ္ေတြ၊ ေနာက္ဆံုးပုပ္ရဟန္းမ
င္းႀကီးကိုေတာင္ ေျပာျပခ်င္တဲ့ သိေစခ်င္တဲ့စကားေတြ ရွိ 
ၾကမွာပဲ။ ဒီအေၾကာင္းအရာ အေတြးေလးေတြကို ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ဧၿပီလ (၈) ရက္ေန႔၊  စိန္႔ 
ေမရီေမဂ်ာ ဘာစီလိကားေက်ာင္းေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ 
တဲ့ ‘ခရက္ေကာင္းမွပနားမားသုိ႔ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ခရီးျပဳ 
ျခင္း’ ဆုိတဲ့ ညီလာခံတစ္ခုမွာ ယခုလုိ ေဝမွ်အလင္းေပး 
သြားခဲ့ပါတယ္။
 ခ်စ္ခင္ရပါေသာလူငယ္မ်ားတုိ႔ . . . လူငယ္ႏွီးေႏွာ 
ဖလွယ္ပဲြ ညီလာခံအစည္းအေဝးႀကီးကုိ ျပင္ဆင္ေသာအား 
ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ယခုအစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ 
လာၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ယခုအစည္းအေဝး    
မွာ စတင္ျခင္း (၂)ခု ရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက “လူငယ္မ်ား၊ 
ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္း”    
ေခါင္းစဥ္နဲ႔ျပဳလုပ္မယ့္ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ ညီလာခံၾကီး
ကိုအစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုက ကမၻာ့လူငယ္ 
မ်ားပဲြေတာ္ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ပနားမားႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးျပဳစတင္  
ျခင္းလုိ႔လည္း ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြက ေျပာၾကတာ 
ရွိတယ္။ လူငယ့္ညီလာခံအစည္းေဝးကို ကက္သလစ္ လူ 
ငယ္မ်ားအတြက္ပဲ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ရင္ ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ 
အၾကံျပဳၾကပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီညီလာခံ အစည္း 
အေဝးကို လူငယ္မ်ားအားလံုးရဲ႕ညီလာခံ၊ လူငယ္မ်ားအား 
လံုးအတြက္ ညီလာခံတစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။  
 ကက္သလစ္ လူငယ္ေတြ တင္မကဘဲ အျခား    
အျခားေသာ လူငယ္ေတြအတြက္လည္း တံခါးဖြင့္ေပးထား 
တာပါ။ ယုံၾကည္ျခင္းမွာ အားနည္းေနတဲ့သူေတြ၊ ဘုရားသြား 
ေက်ာင္းတက္ျပဳရတာကို စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႕ေနတဲ့ လူငယ္ 
ေတြလည္း တက္ေရာက္လာၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚဖြင့္လစ္ထား 
ပါတယ္။ ဒီညီလာခံဟာ လူငယ္ေတြရဲ႕ညီလာခံ ျဖစ္တာ 
မုိ႔လူငယ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းပိုၿပီး ရင္းႏွီးေစခ်င္တယ္။ တစ္ 
ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားေထာင္ေပးေစခ်င္တယ္။ လူငယ္ 
အေယာက္စီတုိင္းရဲ႕ ရင္ထဲမွာဖြင့္ဟေျပာျပခ်င္တဲ့ ခံစား 
ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနမွာပါ။ မိဘေတြကို ေျပာခ်င္ေန 
မလား၊ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ သီလရွင္ေတြ၊ သုိးထိန္းဆရာေတာ္ 
ေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေျပာခ်င္ေနတာမ်ားရွိေနမလား။ လူ 
ငယ္ ေတြရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားခ်င္ပါတယ္။ နားေထာင္ေပး 
ေနပါတယ္။
 ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ခရက္ေကာင္း ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔မွာ
ကြ်ႏု္ပ္ေျပာခဲ့တာ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတာ့ မွတ္မိဦးမယ္ 
ထင္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္က လူငယ္တစ္ေယာက္ အသက္ 
(၂၀)အရြယ္မွာ အနားယူ ပင္စင္ထုိ္င္လိုက္တာဟာ ဘယ္ 
လုိမွၾကည့္မေကာင္း တာအမွန္ပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ၾကည့္ 
မေကာင္းတာက လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ ဘာအလုပ္မွ 
မလုပ္ဘဲ တစ္ေနကုန္တစ္ေနခမ္း ဆုိဖာေပၚထုိင္ ရုပ္ရွင္   
ၾကည့္ဇိမ္ခံေနၾကတာပဲ။ ယေန႔ေခတ္မွာ မေမာမပန္း ႀကိဳး 

စား  ေနတဲ့လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။    
 အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ 
ေရွ႕ဆက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြလုိတယ္။ ရွင္လုကားက်မ္းစာ 
ထဲမွာ မယ္ေတာ္သခင္မက သိၾကားတမန္ရဲ႕အမိန္႔ေတာ္ျပန္ 
ျခင္းကို ၾကားၿပီးေနာက္မွာ အစ္မေတာ္ျဖစ္တဲ့ ဧလိဇဘက္ 
ကအေရးတႀကီး အကူညီလုိေနတာကို သတိျပဳမိလုိက္ပါ 
တယ္။ ဒါနဲ႔ပဲဧလိဇဘတ္ရွိရာ ေတာင္ၾကားအရပ္ကို အလွ်င္ 
အျမန္သြားေရာက္ ကူညီေပးခဲ့တယ္ဆုိတာကို ေျပာျပထား 
ပါတယ္။ မယ္ေတာ္လုိမ်ိဳး အလွ်င္အျမန္ စိတ္အားထက္သန္ 
တဲ့လူငယ္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အလွ်င္အျမန္ ကူညီေပး 
ရတာကို မေမာမပမ္းႏုိင္တဲ့ လူငယ္ေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ 
ဘုရားရဲ႕ေခၚသံကို ၾကားၿပီး  ဘုရားေပးတဲ့ဘဝတာဝန္ တစ္ခု 
ကိုထမ္းေဆာင္ၾကမယ့္ လူငယ္ေတြ  လုိေနပါတယ္။ ရပ္တန္႔ 
မေနဘဲ အေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြျဖစ္ၾက ရပါ 

မယ္။ လူငယ္ေတြက ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနမွ 
သာ ကမၻာႀကီးကိုလည္း ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္း ရွိလာမွာပါ။  
ဒါေပမဲ့ စိတ္မေကာင္းစရာ တစ္ခုက လူငယ္ေတြဟာ ေမ့ 
ေလ်ာ့ခံထားၾကရတယ္။ ေခ်ာင္ထုိးအေမွာင္ ခ်ခံေနၾကရ 
တယ္။ လူငယ္ေတြဟာ တစ္ေန႔တစ္ျခား အလုပ္ လက္မဲ့ေတြ 
မ်ားလာေနၾကတယ္။ လုိက္ေလွ်ာက္ရမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ပန္းတုိင္ေတြ ေဝဝါးေနၾကတယ္။ ပညာေရး မွာေနာက္က်ၿပီး 
အသိပညာေတြ ခမ္းေျခာက္ ေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေနရပ္ 
ေဒသကို စြန္႔ၿပီးထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေန ၾကရတယ္။ လူ 
ငယ္ေတြဟာ အပယ္ခံထားရတယ္ ဆုိတာ ကိုေျပာထြက္ဖုိ႔ 
ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တုိင္လည္း ဆုိ႔နင့္ခံစားရပါတယ္။ ဒါေတြကို 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ေတြ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။  လူငယ့္ညီလာခံႀကီး 
မွာ ငါတို႔ရဲ႕လူငယ္ေတြဟာ ဒီမွာရိွေန ၾကတယ္။ ေမ့ေလ်ာ့ခံ 
စြန္႔ပစ္ခံ ေခ်ာင္ထိုးခံရမယ့္ လူငယ္ေတြမဟုတ္ဘဲ ဘဝတန္ 
ဖိုး တစ္စုံတစ္ရာကုိ လက္ကမ္းေပး ဖုိ႔ရွိေနၾကပါတယ္ ဆုိၿပီး 
ေၾကြးေၾကာ္လိုက္ခ်င္ပါတယ္”  လုိ႔အရွင္သူျမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္ 
က လူငယ္ေတြအေပၚထား ရွိတဲ့သူ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ရပ္ 
တည္ခ်က္ေတြကို မိန္႔ၾကားခဲ့ ပါတယ္။
 ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာျပဳလုပ္မယ့္ လူငယ့္ညီလာခံ အစည္း 
အေဝးႀကီးဟာ အင္မတန္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းၿပီး 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္အျပည့္ ရွိေနပါတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာ 
ဂတ္အတြက္ အေျပာင္းအလဲေတြ ေမြးဖြားေပးမယ့္လူငယ့္
ညီလာခံၾကီးဟာ ေလာင္စာဆီအျပည့္နဲ႔ခုတ္ေမာင္းဖုိ႔ အဆင္ 
သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ရထားတစ္စင္းလို တာဆူလုိ႔ေနပါၿပီ။ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္က မိမိရဲ႕မိန္႔ခြန္းကိုလည္း အရွိန္ 
ျပင္းျပင္းနဲ႔ ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားျပန္ပါတယ္။ “ကၽြႏု္္ပ္တို႔ 
ေတြဟာ လူငယ့္ညီလာခံႀကီးနဲ႔ ပနားမား ကမၻာ့လူငယ္မ်ား 

ပဲြေတာ္ၾကီးအတြက္ ခ်ီတက္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိခ်ီတက္တဲ့ 
ေနရာမွာ စြန္႔စားရျခင္း ေတြလည္းရွိပါတယ္။ လူငယ္ေတြ 
ဟာ စြန္႔စားရျခင္း ဆုိတဲ့အလုပ္ကို မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေတာ့ 
ဘူးဆုိရင္ အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ အရြယ္မတုိင္ခင္ အရြယ္ 
အုိသြားရတဲ့ လူအိုႀကီးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ လူငယ္မွန္ 
ရင္ စြန္႔စားရပါမယ္။ လူငယ္ပီပီ စြန္႔စားရျခင္းကို ႏွစ္သက္ဖုိ႔ 
လုိပါတယ္။ ဒီေန႔ပစၥဳပၸန္မွာ မနက္ျဖန္ဆုိတဲ့ အနာဂတ္ 
အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရပါမယ္။ မနက္ျဖန္ဆုိတာ တကယ္ 
ေတာ့ လူငယ္မ်ားရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲရွိပါတယ္။
 လူငယ့္ညီလာခံ အစည္းအေဝးမွာ အမိအသင္း 
ေတာ္ႀကီးကလည္း လူငယ္ေတြကိုနားေထာင္ေပး ေနပါ 
တယ္။ မင္းတုိ႔စဥ္းစားေနတဲ့အရာေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့ဆႏၵ 
ေတြ၊ ေဝဖန္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ဝမ္းနည္းစုိးရိမ္ေန 
တဲ့ ပူပန္မူေတြအားလံုးကို အမိအသင္းေတာ္က ၾကား   
ခ်င္ေနပါတယ္။ အသင္းေတာ္က ေႏြဦးေပါက္ရာသီ အခ်ိန္ 
မ်ိဳးကို အမ်ားႀကီး လုိအပ္ေနပါတယ္။ ေႏြဦးေပါက္ရာသီ 
အခ်ိန္ဆုိတာ လူငယ္ေတြရဲ႕အခ်ိန္အခါဥတုပါပဲ။ ဒီခရီးကို 
အတူတူေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖုိ႔ လူငယ္အားလံုးကို ကြ်ႏု္ပ္ဖိတ္ 
ေခၚခ်င္ပါတယ္။ ဒီခရီးကိုေလွ်ာက္တဲ့အခါ မင္းတုိ႔ရဲ႕ေပ်ာ္   
ရႊင္ျခင္းေတြ၊ ေမွ်ာ္ရည္မွန္းထားတဲ့ စိတ္ဆႏၵေတြလည္း ယူ 
ခဲ့ပါ။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘဲ၊ ရွက္စရာမလုိဘဲ သတၱိရွိရွိနဲ႔ 
အတူေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဟုတ္တယ္ သတၱိလိုတယ္။ 
မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ံ့သာလာခဲ့ပါ။ ေန႔တဓူဝ ၾကံဳေတြ႕ရ 
တဲ့ဘဝရဲ႕  အလွအပေတြကိုလည္း ႏွစ္ၿခိဳက္ခံစားၾကည့္ပါ။ 
ရွင္သန္ေနတဲ့ အသက္တာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ။ ယခု 
မိမိျဖစ္တည္ေနတဲ့ အေျခအေနအတြက္ ဘုရားရွင္အား 
ေက်းဇူးတင္လုိက္ပါ။ ဒါဟာ ကုိယ့္ဘဝပဲ ဒီအတြက္ ကိုယ္ 
ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ လုိ႔ေျပာလုိက္ပါ။ တခါတေလ 
မွာ ကုိယ္ဘယ္သူလဲဆုိတာ ကိုရွာရင္းရွာရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ေတြ 
ျဖဳန္းပစ္ တတ္ၾကတယ္။ တကယ္တမ္း ငါဘယ္သူလဲ ဆုိတာ 
ကို ရွာေဖြဖုိ႔ထက္ ငါဘယ္သူအတြက္ ျဖစ္တည္ေန တာလဲ 
ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးၾကည့္ဖို႔လုိပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို 
ေနာက္ထပ္ေမးေစခ်င္တာက ဘာေၾကာင့္တစ္ခုခုကို ကိုယ္ 
လုပ္ေနတာလဲ ဆုိတဲ့ေမးခြန္းပါ။ ဘ၀တစ္ခုလံုးအတြက္ 
ဘာေၾကာင့္ဒါကို လုပ္ေနတာလဲ။ ကိုယ့္ကို စဥ္းစားစရာ 
ျဖစ္ေစၿပီး အဲ့ဒီအလုပ္ ကိုလုပ္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးလုိက္တဲ့ 
တစ္စံုတစ္ရာကို ရွာ ေဖြၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ မွတ္ထားပါ။ 
အေရးႀကီးတဲ့ ဘာသာစကား (၃)ခု ရွိပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ 
ဘာသာစကား၊ ႏွလံုးသားရဲ႕ဘာသာစကား၊ လက္ေတြ႕ 
ဆန္တဲ့ဘာသာစကားဆုိၿပီး (၃)မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး 
ႏွလံုးသားရဲ႕ ဘာသာစကား ထိေရာက္ေအာင္သြားၾကပါ။ 
ရပ္တန္႔မေနဘဲ ေရွ႕သို႔ အျမဲခ်ီတက္ေနၾကပါ။ ေနာက္ထပ္ 
ေျပာ ခ်င္တာ တစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ လူငယ့္ညီလာခံ အ 
စည္းေဝးႀကီးက စကားစျမည္ ထုိင္ေျပာတဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ 
တစ္ခု မဟုတ္သလုိ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ ပဲြေတာ္ၾကီး က 
လည္း ေဟးလားဟားလား အေပ်ာ္သက္သက္ က်င္းပတဲ့ 
ပဲြတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ 
 ဒီအစည္းအေဝး လူငယ္ပဲြေတာ္ႀကီးနဲ႔   ပတ္သက္ 
ၿပီး  အေလးအနက္ထား ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ဘဝက ကြ်ႏု္ပ္ 
တုိ႔ရဲ႕ေလးနက္မႈကို ေတာင္းဆုိေနပါတယ္။ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ  
ျဖစ္ေနတဲ့ယေန႔ေခတ္ကာလမွာ အေလးအနက္ထားရွိတတ္ 
ျခင္းဆုိတာက ပိုၿပီးလုိအပ္လာပါတယ္။ ဘဝကိုေလးေလး 
နက္နက္နဲ႔ ရွင္သန္တတ္ျခင္းကလည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ဘဝ   

လူ ငယ္ အား လံုး ရဲ႕  ညီ လာ ခံ သီကိုရွင္းSYNOD 2018

လူငယ္ေတြရဲ႕ အသံေတြကို 
ၾကားခ်င္ပါတယ္။ 

နားေထာင္ေပး ေနပါတယ္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၉

ေခၚေတာ္မူျခင္း တစ္ခုပါပဲ။ ကမၻာႀကီးကသူ႕ရဲ႕တာဝန္ေတြ
ကိုထမ္းေဆာင္ဖုိ ႔လူငယ္ေတြကိုပုခံုးေျပာင္းထမ္းေစခ်င္ေန
တယ္။ အမိအသင္းေတာ္ကလည္း လူငယ္ေတြကို 
တာ၀န္ကိုယ္စီေပးၿပီး ယံုၾကည္အားကိုးေနပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္ 
ကုိယ္တုိင္ကလည္း သင္တုိ႔ လူငယ္ေတြကို ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္ 
လင့္စြာနဲ႔ တာဝန္တစ္ခုေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ သင္ 
တုိ႔ရဲ႕ အဘုိးအဘြားေတြဆီကို ျပန္သြားၾကပါ၊ စကားေျပာ 
ၾကပါ၊ ေဆြးေႏြးၾကပါ။ လူႀကီးနဲ႔လူငယ္ၾကားမွာ လစ္ဟာ 
ေနတဲ့ တံတားတစ္ခု ျပန္တည္ေဆာက္ၾကပါ။ သူတုိ႔နဲ႔ စ 
ကားေျပာတဲ့အခါ ၿငီးေငြ႕ ပ်င္းေျခာက္ဖြယ္ ေကာင္းရင္ 

ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ေျပာတာကို ေသခ်ာ နား 
ေထာင္ၾကည့္ပါ။ ေနာင္အနာ ဂတ္အတြက္ သူတုိ႔ထားရွိတဲ့  
အိပ္မက္ေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ဖုိ႔ သူတုိ႔နဲ႔စကားေျပာမွသာ 
ျဖစ္ႏုိင္မွာပါ။
 ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္ လူငယ္မ်ားတို႔ 
. .  သတၱိရွိၾကပါ။ မွားမွာကိုမေၾကာက္ပါနဲ႔။   လဲက်တာဟာ 
မင္း ျပသနာမဟုတ္ပါဘူး။ အေရးၾကီးတာက ျပန္ထၿပီး 
ဆက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ဖုိ႔ပဲ။ မင္းတုိ႔ရဲ႕သတၱိရွိမူေတြအတြက္ ဂုဏ္ 
ယူစြာနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ေနပါမယ္” ဆုိၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 
ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က မိန္႔ခြန္းေျပာကာ လူငယ္မ်ား အ 

တြက္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ 
က်င္းပမယ့္ ဒီလူငယ့္ညီလာခံ အစည္းအေဝးႀကီး အတြက္ 
ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ လက္တဲြပါဝင္ၾကဖုိ႔ ဖိ္တ္ေခၚပါတယ္။ 
ကက္သလစ္ လူငယ္ေတြတင္မကဘဲ ဘာသာျခား 
လူငယ္ေတြအတြက္ပါ ဖိတ္ေခၚထားတဲ့ လူငယ့္အစည္း              
အေဝးပဲြေတာ္ႀကီး သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕     
အလင္းေက်းဇူး နဲ႔အတူ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ပါေစလုိ႔ 
ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။
(Reference –L’OSSERVATORE ROMANO, Friday; 14 April 2017)

သီကိုရွင္း

အင္တာနက္ေပၚက လူငယ္မ်ားအတြက္ ဟစ္တိုင္

 အမိအသင္းေတာ္က လူငယ္မ်ားကို ကူညီခ်င္ပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက လူ 
ငယ္မ်ား၏ အသံကို နားေထာင္ေနပါသည္ဟု ဆိုေသာအခါ ယံုတမ္းစကားေျပာေနျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ လူငယ္မ်ား၏ အသံကို ၾကားႏိုင္ရန္ လက္ေတြ႕ၾကေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳးစား 
ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအလိုက္ျဖစ္ေစ လူငယ္မ်ား 
အား စကားေျပာခြင့္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ရွာေဖြေနလ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳကာ လူငယ္မ်ားအား ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ျပဳထားသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ 
ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ဖြင့္ထားသည္ကို အားတက္ဖြယ္ရာ 
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

 ဗာတီကန္ရွိ ႐ံုးေတာ္မွ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ဖြင့္ထားေပးၿပီး လူငယ္မ်ား 
၏ အသံကို စံုလင္စြာ ၾကားႏိုင္ရန္ ေထာက္ကူျပဳ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ေပးထားသည္။ ထိုေမး 
ခြန္းမ်ား ေျဖၾကားရာတြင္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ အတြင္းရွိ 
မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုႏိုင္သည္။ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆိုရာတြင္ ေျဖဆိုသူ မည္ဝါ မည္ဝါ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးရန္မလုိပါ။ ရာႏႈန္းျပည့္ "အမည္မသိ" ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိမိ ခံစားခ်က္ 
ကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚႏိုင္စြမ္းကို ဖန္တီးထားေပးသည္။

 ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရမည့္ နည္းလမ္းမွာ 

၁။ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html 
တြင္ဝင္ပါ။ 

၂။ ေအာက္ပါ ပံုအေပၚ ႏွိပ္ကာ ေမးခြန္းမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ပါ။

၃။ ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကား ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ အီတာလ်ံ၊ အဂၤလိပ္၊ စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ ေပၚတူဂီ 
ဘာသာစကား ၅ မ်ိဳးရွိသည့္ အနက္ ႏွစ္သက္ ရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေပးထားေသာ 
စာလံုးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္႐ိုက္ထည့္ၿပီး ေပၚလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္။

 ေမးခြန္းမ်ားမွာ စာေရးရန္မလိုဘဲ ေပးထားေသာ အေျဖမ်ားမွ ကိုက္ညီသည့္ 
အရာကို ေရြးခ်ယ္ရန္ျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ေျဖဆိုရန္ လြယ္ကူသည္။ ေမးခြန္း ၅၃ ခုကို အပိုင္း 
၇ ပိုင္းခြဲထားသည္။ ေျဖဆိုသူ၏ အေထြေထြအေၾကာင္းအရာမ်ား။ ကမၻာႀကီးႏွင့္ မိမိကိုယ္ 
အေပၚ ထားရွိေသာ အျမင္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး။ ဘဝသက္တာ ေရြးခ်ယ္မႈ။ ဘာသာေရး၊ 
ယံု ၾကည္မႈ ႏွင့္ အသင္းေတာ္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္း။ ေနာက္ဆံုး အပိုင္းတြင္ စိတ္ 
ႀကိဳက္ ေရးေျဖရမည့္ ေမးခြန္း ၂ ခုကို ေမးထားသည္။ ပထမ ေမးခြန္းမွာ "ကက္သလစ္ 
အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ တန္ဘိုးရွိၿပီး ေက်နပ္စရာေကာင္းေသာ အသက္တာကို ရွင္သန္ႏိုင္ 
ၾကရန္ လူငယ္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ေဖးကူႏိုင္မည္နည္း။" သင္၏ အျမင္ကို ေဖၚျပေပးပါဟု 
ေမးထားသည္။ ဒုတိယေမးခြန္းမွာ ဤေမးခြန္းမ်ားထဲတြင္ မပါေသာ္လည္း သင္ ေျပာျပလို 
သည္မ်ားကို ခ်ေရးပါ ဟုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ထုတ္ေဖၚေျပာႏိုင္သည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

 သန္းခ်ီေသာ အေျဖလႊာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္မည္နည္း။ မိမိေျဖလိုက္ေသာ 
အေျဖမ်ားသည္ အက်ံဳးဝင္ပါမည္လား ဆိုသည့္ သံသယစိတ္မ်ား ဝင္လာႏိုင္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း 
ထားေသာေၾကာင့္ ကိုင္တြယ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 "လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေရြး လူငယ္တိုင္း ဒီေမးခြန္းေတြကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုပိုင္ခြင့္ရွိပါ
တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ လူငယ္တိုင္း တစ္ေယာက္မက်န္ ကူညီေဖးမမႈကို ရယူဖို႔ အခြင့္ 
အေရးရွိၾကသူေတြ ျဖစ္လို႔ပါ။" ဟု ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မတီလူႀကီး တစ္ဦးက ထုတ္ 
ေဖၚေျပာျပခဲ့သည္။

 ဤ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေျဖၾကးထားေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အသီးသီးမွ ေပးပို႔လာေသာ အေျဖမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ ယေန႔ 
ကမၻာတြင္ လူငယ္မ်ား ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဘဝအေျခအေနမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အား 
နည္းခ်က္အားသာခ်က္ အဆိုး အေကာင္းမ်ားကို ပံုေဖၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤ အေနအထား 
အေပၚ အေျခခံကာ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ် 
မွတ္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ညီလာခံက်င္းပေရးအဖြဲ႕က ဇႏၷဝါရီလတြင္ ရွင္းျပ ခဲ့သည္။

 အသင္းေတာ္ သမိုင္း တေလွ်ာက္တြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဓမၼညီလာခံမ်ား က်င္းပရန္ 
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံမ်ား၏ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာမ်ားႏွင့္ သူေတာ္စင္အသင္းဂုိဏ္းမ်ားမွသာ ေကာက္ယူေလ့ရွိသည္။ 
အင္တာနက္ေပၚတင္ကာ လူတိုင္းထံမွ အခ်က္အလက္ရယူေသာလုပ္ရပ္မွာ ယခုညီလာခံ 
သည္ ပထမဦးဆံုး လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ အေနႏွင့္  တိုးတက္လာေသာ 
နည္းပညာကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

 ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ျခင္းအဆင့္တြင္ လူငယ္မ်ား၏ အေန 
အထားကို မွန္ကန္တိက်စြာ သိနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရာေဒသအလိုက္ 
လူငယ္မ်ား၏ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ကြဲလြဲသည္မွန္ေသာ္လည္း တူညီေသာ အခ်က္မ်ားရွိ 
သည္ကိုလည္း ျငင္းပယ္မရႏိုင္ပါ။ လူငယ္ထုရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာ 
အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ၊ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၊ အင္တာနက္ႏွင့္ 
လူမႈေရး မီဒီယာတို႔၏ ျပႆနာ၊ ပညာေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေသာ ျပႆနာ စသည္ 
အခက္အခဲမ်ိဳးစံုသည္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးတြင္ ရင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 
ဆိုေသာ္ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ ေကာင္းမြန္ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု မဆိုလိုပါ။ 
လူငယ္တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ရွင္သန္တိုးတက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူ 
ငယ္တို႔၏ ရွာေဖြစူးစမ္းလိုျခင္း၊ တီထြင္ဆန္းသစ္လိုျခင္း၊ စြန္႕လႊတ္စြန္႔စားလိုျခင္း၊ လြတ္လပ္ 
လိုျခင္း၊ တရားမွ်တမႈကို ျမတ္ႏိုးျခင္း စသည့္ လူငယ္တို႔၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သ 
ဘာဝကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားႏိုင္ပါ။

 လူသားမ်ားအၾကား စနစ္တစ္ခုမွ တစ္ခု ေျပာင္းရာတြင္ အနစ္နာခံရဆံုး၊ အထိ 
ခိုက္ နာက်င္ခံရဆံုး သူမ်ားမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ လူငယ္တို႔၏ အသက္ေသြးေခၽြးတို႔ 
သည္ အစဥ္အၿမဲ စေတးခံေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ေမာက္ေခတ္ကာလတြင္ လူငယ္မ်ား 
ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနရေသာ ခရီးၾကမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအေပါင္းကို အမိအသင္းေတာ္မွ သိရွိခံ 
စားရၿပီး လူငယ္မ်ားအား အေဖၚျပဳေပးလိုသည္၊ ေဖးမကူညီလိုသည္။ ဤသည္မွာ ညီလာခံ 
က်င္းပရျခင္းအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အသင္းေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

 ဤညီလာခံအားျဖင့္ အသင္းေတာ္သည္ လူငယ္မ်ားအၾကား ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ 
ျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ႏွင့္ သူတို႔တစ္ဦးစီ၏ အသက္တာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ခံယူရရွိထားေသာ 
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ညီေလ်ာ္စြာ မွန္ကန္ေသာ ဘဝလမ္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကရန္ ကူညီေဖးမ 
လိုျခင္းျဖစ္သည္။

 အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုးသည္ လူငယ္မ်ားအား ကူညီရန္ တာဆူေနသကဲ့သို႔ ျမန္မာ 
ျပည္ကက္သလစ္အသင္းေတာ္သည္လည္း လူငယ္မ်ား၏ ဘဝအတြင္း ထိေရာက္စြာ ဝင္ 
ေရာက္ ကူညီႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားစြာကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္ေကာ္မရွင္ အေနႏွင့္ ဤညီ 
လာခံ အခါသမယကို အေျချပဳလ်က္ ျမန္မာျပည္သား လူငယ္မ်ားအား ေဖးကူညီႏိုင္ပါေစ 
ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္
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ကက္သလစ္စာေရးသူမ်ားအသင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ပဏာမ အစည္းအေဝး

ရန္ကုန္ ၁၂ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇

 ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္သာသနာ 
အတြင္း စာေပးေရးသားျခင္း ပိုမိုထြန္းကား 
လာေစရန္ႏွင့္ စာေပ ေရးသားရာတြင္လည္း 
ေဝါဟာရ  အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ စာလံုးေပါင္း 
သတ္ပံုမ်ား တေျပးညီ ျဖစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ဝိုင္းဝန္းရွာေဖြေရးအတြက္ အစည္းအေဝး 
တစ္ရပ္ကို ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ 
ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အစည္းေဝးကို နံနက္ ၉ နာရီတြင္ 
စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္မွ သဘာပတိ 
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ကိုေအာင္မင္းေနာင္ 
မွ အခမ္းအနားမႉးျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

 အစည္းအေဝးသို႔ ဆရာေတာ္ႀကီး 
မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စာေပေကာ္မရွင္ နာယက 
ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး 
ဘာစီးလွ်ိဳ အားသိုက္၊ ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ မန္းဆိန္းဟွီ၊ ဖားအံ 
ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္း ေစာ 
မင္းသိုက္ႏွင့္ တရားဓမၼ ေရးရာ အသင္းမွ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေမာရစ္ညႊန္႔ေဝ ႏွင့္ 
မာရ္ကို ဦးတင္ဝင္း၊ ကက္သလစ္ရဟန္း 
ျဖစ္ တကၠသိုလ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အန္ 
ေထာ္နီ လင္းခြီရိွန္းႏွင့္ ဗညားႏြယ္၊ သာ 
သနာ အသီးသီးမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး 
တာဝန္ခံမ်ား နီးစပ္ရာ စာေပသမားမ်ား 
တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ပထမဦးစြာ ကက္သလစ္ ေဟာဝါ 

ရမ်ား တေျပးညီ ျဖစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
စာေရးသားရာတြင္ တေျပးညီ ျဖစ္ရမည္ဟု 
အမိန္႔ထုတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ 
တူကိုယ္တူ ရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ ပံုစံတစ္ခု 
တည္း တစိုက္မတ္မတ္ ေရးျခင္းသာလွ်င္ 
ထိေရာက္ႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လိုက္နာ 
ေရးသားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ 
စာလံုးမ်ား စုစည္းထားဖို႔ လိုအပ္မည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ကက္သလစ္ ေဝါဟာရမ်ားကို  စု 
စည္းထားေသာ စာအုပ္ထုတ္ေဝရန္ ခ်မွတ္ 
ခဲ့သည္။ စာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ 
တာဝန္ခံမွာ ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္ႏွင့္ ကို ေအာင္ 
မင္းေနာင္တို႔မွ စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္။ ကက္သ 
လစ္ ေဝါဟာရမ်ား စာအုပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ဇြန္လတြင္ အၿပီးသတ္ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ ႀကိဳး 

စားေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

 ဆက္လက္ၿပီး စာေရးသူမ်ား အ 
သင္းကို ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြး 
ခဲ့ၾကသည္။ အသင္းအမည္ကို "ကက္သ 
လစ္ စာေရးသူမ်ား အသင္း" (Catholic 
Writiers Association - CWA) ဟု ေပးရန္ 
သေဘာတူၾကသည္။ နာယက အျဖစ္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလွ်ိဳအားသိုက္၊ ဥကၠဌ 
ဖါသာရ္ စိုးႏိုင္၊ အတြင္းေရးမႉး ကို ေအာင္ 
မင္းေနာင္ တို႔အား အမ်ားသေဘာတူ ခန္႔ 
အပ္ခဲ့သည္။

 ဤအသင္းအား ပိုမိုက်စ္လစ္ ခိုင္ 
မာေစရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေဆာက္တည္ 
သြားၾကရန္၊ အသင္းသားမ်ား တိုးပြါးလာေစ 
ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အားထုတ္ၾကရန္ သေဘာ 
တူခဲ့ၾကသည္။
 ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သာသနာ 
အသီးသီးမွ လူထုဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ 
မ်ား၏ အစည္းေဝးကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ 
ၾကသည္။ မိမိတုိ႔ သာသနာ အသီးသီးတြင္ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
အေၾကာင္းေဝမွ်ၿပီး လာမည့္ သံုးႏွစ္တာ အ 
တြင္း ေဆာင္မည့္ ရန္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ေဝမွ်ခဲ့ၾကသည္။ 
 ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာမ်ား 
အၾကား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ရန္ ခိုင္ 
မာေသာ ကြန္ရက္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တ 
ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အ 
တူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ဆက္ 
လက္ရွာေဖြၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ 
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ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆရာေတာ္ဝါ ၂၅ ဝါျပည့္ 
ေငြဂ်ဴဘီလီအခမ္းအနား

ဗာတီကန္၊ ၂၇ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇

 ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ သူ၏ ဆ 
ရာေတာ္ သိကၡာခံယူျခင္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ေသာ 
ေန႔တြင္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္းအမွတ္ အ 
ျဖစ္ ဗာတီကန္တြင္ရွိေနၾကေသာ ကာဒီနယ္ 
မ်ားအတူ မစၧားပူေဇာ္ခဲ့သည္။

 မစၧားအတြင္း ၾသဝါဒတြင္ ပုပ္ရ 
ဟန္းမင္းႀကီးက ဘုရားသခင္သည္ အသက္ 
ႀကီးၿပီျဖစ္ေသာ အာၿဗံကို ေခၚသကဲ့သို႔ မိမိ 
အားလည္း ေခၚခဲ့ေၾကာင္း ေဝမွ်ခဲ့သည္။ 
အဖိုးတို႔သည္ ေျမးမ်ားအား အသက္တာ၏ 
အနက္ကို သြန္သင္ေပးသကဲ့သို႔ အဖိုးျဖစ္ 

ေသာ ကၽြႏ္ုပ္သည္လည္း ေျမးမ်ားအား သြန္ 
သင္ ေပးသင့္ေသာ အရာမ်ား သြန္သင္ရ 
မည္၊ လမ္းေကာင္းျပရမည္ဟု ကာဒီနယ္ 
ႀကီးမ်ားအား ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕ 
ေၾကာင့္ အဖိုးျဖစ္သူကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အတိတ္ 
ကို လြမ္းဆြတ္တမ္းတကာ ဝမ္းနည္း မေန 
ေတာ့ဘဲ ငယ္ရြယ္သူမ်ားအား အသက္တာ 
၏ လွပျခင္းမ်ား ဥာဏ္ပညာမ်ားကို ငယ္ 
ရြယ္သူ မ်ားအား သြန္သင္ေပးၾကပါစို႔ ဟု 
ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ယေန႔က်မ္းစာတြင္ ၾကားခဲ့ 
ရေသာ "ထပါ၊ အေရွ႕ကို ၾကည့္ပါ၊ ေမွ်ာ္လင့္ 
ပါ" ဟု ခိုင္းေစေနေသာ စကာလံုးမ်ားသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အိပ္မက္ကိုယ္စီ ထားရွိရန္ 
ဖိတ္ေခၚ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤ အိပ္မက္မ်ားကို 

ယေန႔ လူငယ္မ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပးၾက 
ပါစို႔၊ ဤ အိပ္မက္မ်ားမွ သူတို႔၏ လုပ္ငန္း 
တာဝန္မ်ားေက်ႃပြန္ႏိုင္ရန္ ခြန္အားယူၾကပါ 
ေစ။ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳခဲ့ 
သည္။

 မစၧားအၿပီးတြင္ ကာဒီနယ္ တစ္ပါး 
ခ်င္းစီအား လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ရင္း ေက်းဇူး 
တင္ခဲ့သည္။ အခန္းအတြင္းရွိ ဆက္သြယ္ 
ေရးသမားမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ားအား 
လည္း ႏႈတ္ဆက္ကာ ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။

 ဤသည္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ 
႐ိုးရွင္းေသာ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ ပြဲပင္ ျဖစ္သည္။

CBCM-OSC

မိသားစုႏွင့္အတူ ထပ္တူဝမ္းနည္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ 
အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမႉး ဖါသာရ္ ေမာရစ္ ညႊန္႔ေဝ ၏ 

ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ႀကီး ဒါနီအဲလ္ ဦးေအးဘသည္ 
ခရစ္ေတာ္၌အိပ္ေပ်ာ္သြားေၾကာင္းသိရသည့္အတြက္

မိသားစုႏွင့္အတူ ထပ္တူဝမ္းနည္းရပါသည္။
ဒါနီအဲလ္ ဦးေအးဘ၏ ဝိညာဥ္သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ 

ဘုရားရွင္၏ ရင္ခြင္ေတာ္ဝယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခိုနားရပါေစေသာ္ . . . ။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၁၁

ဖါသာရ္ ေဖာ္တူနားတုိ ဂ်က္ေကာမင္း (Fr. Fortunato Giacomin) အား ခရစ္ယာန္သက္တာ၏ 
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ျခင္း၌ စံျပပုဂၢဳိလ္ ရဟႏၲာအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ေရး စတင္ေဆာင္ရြက္

ျမန္မာျပည္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေပးဆပ္မည္ဟူ 
ေသာ ျပင္းျပသည့္ သာသနာျပဳ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ 
အသက္ထိ ရွင္သန္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

 ဖါသာရ္ ဂ်က္ေကာမင္း အား အီတလီျပည္ ဘယ္လူႏို 
ေဒသ၊ ပါဒူးဝါး ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအတြင္းရွိ ဖြန္ဇာဆိုရြာတြင္ 
၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖြါးျမင္ခဲ့သည္။ အသက္ 
၁၆ ႏွစ္သားအရြယ္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ သာသနာျပဳ ျဖစ္ရန္ ဆံုး 
ျဖတ္ၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ 
ဘန္ဒယ္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ ေန႔၌ ဆေလး 
ရွင္း တစ္ပါးအျဖစ္ ပထမသစၥာ ျပဳခဲ့သည္။

 ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆေလးရွင္း 
မ်ားသည္ ဖါသာရ္ လဖုန္းေက်ာင္းအား လြဲေျပာင္းယူခဲ့သည္။ 
ထို ပထမဦးဆံုး ေရာက္လာခဲ့သည့္ ကိုရင္ငယ္ေလး တစ္ပါး 
သည္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ အိႏၵိယသို႔ ျပန္လည္သြားခဲ့ရေသာ 
အခါ ဘရာသာရ္ ဂ်က္ေကာမင္းအား သူ႔ေနရာတြင္ အစားထိုး 
ရန္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အရွိနရေသာအခါ အီတလီ 
သည္ နာဇီဂ်ာမဏီဘက္မွ ပါဝင္ကာ အဂၤလိပ္တို႔ ဦးေဆာင္ 
ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္  
ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အဂၤလိမ္မ်ားက အီတာ 
လ်ံလူမ်ိဳးမ်ားအား အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ဖါ 
သာရ္ ဂ်က္ေကာမင္းသည္ ထို အက်ယ္ခ်ဳပ္အတြင္း၌ပင္ ၁၉၄၅ 
ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔၌ ရဟန္းသိကၡာခံယူခဲ့သည္။ ထို 
ႏွစ္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ 
ရွိလာၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ ၇ ရက္ ပ်ံလြန္သည္ အထိ 
ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ေရာ္ရွိသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ ေရ 
တြက္လွ်င္ ဖါသာဂ်က္ေကာမင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ 

ေပါင္း ၆၀ ေနထိုင္ခဲ့သည္။

 ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဖါသာရ္ 
လဖုန္းေက်ာင္းတြင္ က႑မ်ိဳးစံုတြင္ အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 
သည္။ ၁၉၅၇ မွ ၁၉၆၃ အထိ ေက်ာင္းအုပ္တာဝန္ယူကာ 
ယေန႔တိုင္ တည္ရွိေနေသာ ေလးထပ္တိုက္ အေဆာင္ကို 
ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ မွာလည္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ 
သည္အထိ တိုးတက္ခဲ့သည္။

 ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ သဃၤန္းကၽြန္း သာသနာ 
အုပ္စု၏ ေက်ာင္းထိုင္ႏွင့္ ဒြန္ေဘာ့စကိုစာသင္ေက်ာင္း၏ 
ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္မႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ တြင္ အနီးစခန္း၌ ရ 
ဟန္းေလာင္း ကိုရင္မ်ားအတြက္ စာသင္တိုက္ကို တည္ေထာင္ 
ဖြင့္လွစ္ၿပီး ထိုေက်ာင္း၏ ပထမဦးဆံုး ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ 
တာဝန္ယူ ခဲ့ရသည္။

 ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံျခားသာသ 
နာျပဳမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြါရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ထြက္ခြါရမည့္သူမ်ား စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

 ဖါသာရ္ဂ်က္ေကာမင္းသည္ သူ၏ က်န္ေနေသာ ႏွစ္ 
မ်ားကို အနီးစခန္းတြင္သာ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီး ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈ 
မ်ားစြာထဲမွ ျမန္မာျပည္ သာသနာလုပ္ငန္းခြင္ အတြက္ လူငယ္ 
မ်ားအတြက္ ေရွး႐ႈေသာ ဆေလးရွင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ တြင္ဆက္လက္ရွင္သန္ေနေစသူျဖစ္သည္။

 သူ၏ေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ားတြင္ အာပတ္ေျဖနားေထာင္ 
ျခင္း၊ ဝိညာဥ္ေရးလမ္းညႊန္ျခင္း တို႔ျဖင့္ ဆေလးရွင္းမ်ား အတြက္ 
သာမက၊ ျမန္မာျပည္ အသင္းေတာ္အတြက္၊ လူငယ္မ်ားစြာ 
အတြက္လည္း တိတ္ဆိတ္စြာ ေကာင္း က်ိဳးျပဳခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

 ဖါသာရ္ ဂ်က္ေကာမင္းဟု အမ်ားသိၾက 
ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ သူ႔ဘဝ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ ၃၅ ႏွစ္တာ ကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္၊ အနီး 
စခန္းရွိ နာဇရက္ ရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္းတြင္သာ 
ကုန္လြန္ ခဲ့သည္။ သူ႔ဘဝ သူ႔ အသက္တာ အား

၁၁၊ ဂြ်န္လ၊ ၂၀၁၇
ခ်စ္လွစြာေသာညီေတာ္ေနာ္ေတာ္တို႔။
 ျမန္မာျပည္ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂိုဏ္မွသင္တို႔အား ဆုေတာင္း ရင္းႏုတ္ဆက္လိုက္ 
ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ဤစာအား သံုးပါးတစ္ဆူပြဲေန႔၌ ေရးသားထားၿပီးဆေလး႐ွင္းဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ေဖာ္တူနားတို ဂ်က္ေကာမင္း (၁၉၂၀-၂၀ဝ၀) အားသိကြ်မ္းၾကေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ညီေတာ္ 
ေနာင္ေတာ္ ဆေလး႐ွင္းမ်ား၊ ဆေလး႐ွင္းမိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ အျခားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ 
မ်ားထံ ေပးပို႔လိုက္ပါသည္။
 ဆေလး႐ွင္းညီေတာ္၊ေနာင္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆေလး႐ွင္းမိသားစု၏ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျဖစ္ 
ေသာ ဆုေတာင္းေမတၲာ ႏွင့္ စဥ္းစား႐ွာေဖြမႈမ်ားအၿပီးတြင္ နယ္စီးအႀကီးအကဲႏွင့္သူ၏ 
အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက ၂၀ဝ၀ ခုႏွစ္၌ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ေသာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဖာ္တူနားတို 
ဂ်က္ေကာမင္း ၏ ရဟႏၱာတင္ေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္ကို စတင္ရန္ 
အားလံုးသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္။
 ဤ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဖာ္တူနားတို ဂ်က္ေကာမင္း၏ ရဟႏၱာတင္ေျမာက္ျခင္းဆိုင္
ရာအဆင့္ဆင့္အားစတင္ျခင္းဟူေသာ တက္ျြက႐ွင္သန္ေနေသာမီးေတာက္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 
အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ၏ ဆေလး႐ွင္းအႀကီးအကဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကေလးမင္း ဗားစ္လဖ္ (Fr. 
Klement Vaclav) ၏(၂၀၁၆) ကာႏြန္ဥပေဒအရ လာေရာက္နယ္လွည့္ျခင္း (canonical 
visitation) ျဖင့္စတင္ခဲ့သည္။ သူနယ္လွည့္စဥ္တြင္ အဖကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘိုထံမွ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး ေဖာ္တူနားတို ဂ်က္ေကာမင္း၏ ရဟႏၱာတင္ေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္အား စတင္ 
ရန္ သတင္းအားရ႐ွိခဲ့သည္။ 
 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္လည္း အဖကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘိုသည္ ျမန္မာျပည္ဆေလး 
႐ွင္းမ်ားအား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဖာ္တူနားတိုဂ်က္ေကာမင္း၏ ရဟႏၱာတင္ေျမာက္ျခင္းဆိုင္ရာ
အဆင့္ဆင့္အား စတင္ရန္ တိုက္တြန္းေနခဲ့ေသးသည္။ ထို႔အတူ ကာဒီနယ္၏အတန္းေဖာ္ 
လည္းျဖစ္သလို၊ ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂိုဏ္းဝင္ရန္ျပင္ဆင္ရသည့္ တစ္ႏွစ္တာ၌လည္း အတူ 
ေနခဲ့သည့္ (Novice Companion) ျဖစ္သူ ဘုန္ေတာ္ႀကီး အက္ဒြက္စိန္ျမင့္မွလည္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဖာ္တူနားတို ဂ်က္ေကာမင္း အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာဒီနယ္ 
ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း အၾကံဥာဏ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ သူတို႔ငယ္စဥ္မွစ၍ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ်ိန္အထိ သူႏွင့္အတူေနထိုင္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ထိုအျပင္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္တစ္လံုးတစ္ဝတည္း႐ွိျခင္းကို လည္းေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ 
ထို႔အတူ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအသက္႐ွင္စဥ္ သူ႕အားသိ႐ွိၿပီး သူႏွင့္ေနထုိင္ခဲ့ကာ၊ သူ၏သန္႔႐ွင္း 
စင္ၾကယ္ျခင္းကို ျမတ္ႏိုး၊ တန္ဖိုးထား၊ေလးစားေသာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ 
မ်ား၊ ဆေလး႐ွင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္စဥ္မ်ား မ်ားစြာ႐ွိေသးသည္။ 
သူတို႔၌လည္း ဤသန္႔႐ွင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာစရာမ်ားစြာ႐ွိသည္။ 
 ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မတတ္ႏိုင္၊ မသိႏိုင္ေသာ သင္တို႔ေပးပို႔သည့္ အသံအားလံုးျဖင့္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး ေဖာ္တူနားတို ဂ်က္ေကာ္မင္း၏ ရဟႏၱာတင္ေျမာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အဆင့္ဆင့္အား 
စတင္ မည္ျဖစ္သည္။
 နိဂံုးအေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ဂုဏ္ခ်ဳပ္အႀကီးအကဲ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Angel Fernan-
dez Artime ၏ ၂၀၁၇၊ ေအာက္တိုဘာလ၊၂၇-၂၉ ရက္မ်ား၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းတြင္ေသာ  
နယ္လွည့္ခရီးတြင္ ဤျဖစ္စဥ္အား ျမန္မာျပည္ဆေလး႐ွင္းမ်ားအတြက္ မွတ္ ေက်ာက္တစ္ခု 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အတူ ဤတန္ဖိုး႐ွိေသာျဖစ္စဥ္ကိုစတင္ရန္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
 ကြ်ႏု္ပ္၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔ဝင္အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အတူ ဆေလး႐ွင္း 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်ာ့ကင္းရဲေမာင္အား ဤရဟႏၱာတင္ ေျမာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အဆင့္ဆင့္အား 
စတင္ရန္ တာဝန္ေပးထားခဲ့သည္။ ထိုဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ သင္တုိ႔အား ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေဖာ္တူနားတို၏ သန္႔႐ွင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဤသန္႔႐ွင္း၍ သိမ္ေမြ႕ေသာ တာဝန္၌ 
လက္တြဲ ပါဝင္ေပးရန္ သင္တို႔ထံစာေရး အကူအညီးေတာင္းပါလိမ့္မည္။ သင္တို႔အားလံုးအား 
ေက်းဇူး အထူး တင္ရွိပါသည္။
 သန္႔႐ွင္းျခင္း၏အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဖာ္တူနားတို ၏ သန္႔႐ွင္းျခင္း၏ နက္႐ိႈင္းျခင္းအား လံႈ႔ေဆာ္၊ လမ္းညြန္၊ 
ထုတ္ေဖာ္ ျပပါေစေသာ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏သန္႔႐ွင္းေသာမယ္ေတာ္သည္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား 
ကာကြယ္ လမ္းညြန္ပါေစေသာ္။

ခရစ္ေတာ္၌၊
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေစာခ်ား(စ္)သီဟန္လြင SDB
ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စီးအႀကီးအကဲ

ျမန္မာျပည္ ဆေလးရွင္းအသင္းဂိုဏ္း နယ္စီး အႀကီးအကဲ၏ ပန္ၾကားစာ
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ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ အာရွသမၼာတရားအသံလႊင့္ဌာန၏ အြန္လုိင္းမီဒီယာသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းသတင္း
 အာရွသမၼာတရား အသံလႊင့္ဌာန 
ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္ျခင္း အစီအစဥ္မွ အြန္ 
လိုင္း မီဒယီာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတင္ဆက္မည္ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ အြန္လုိင္းမီဒီယာ သင္ 
တန္းကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ဧၿပီလ ၁၇ မွ 
ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္လၾကာ သင္တန္း 
ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

 အဆုိပါသင္တန္းသို႔ အာရွအတြင္း 
ရွိႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ဘာသာစကားေပါင္း ၁၇ 
ခုမွ ေရဒီယုိုအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ား (၃၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ တက္ 
ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

 အြန္လုိင္းမီဒီယာပို ႔ခ်ခ်က္မ်ားမွာ 
Pastoral communication (သိုးထိန္း လုပ္ 
ငန္းခြင္ လူမႈဆက္သြယ္ေရး) အား ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီး အိုင္လာ့စ္ (Fr. EILERS)၊  Basic 
Journalism & Broadcasting  (အေျခခံ 
သတင္းပညာႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ျခင္း) 
အား မစၥ အဲနီ လမ္း (Ms. ANNIE LAM)၊ 
Competence on camera & Smart 
Phone Digital Photography (စမတ္ဖုန္း 
ႏွင့္ ကင္မရာအသုံးခ် ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓါတ္ပံု 
စြမ္းရည္) အား မစၥတာ ေအမာႏုအဲလ္ 
(MR.EMMANUEL ORDINARIO)၊ Multi 
Media storytelling using Smartphones  
(စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ သတင္း 
မ်ားအား ျပန္လည္ေျပာၾကားေဝမွ်ျခင္း) 
အား ဂတ္စကဲလ္ ႏွင့္ ေယာဇက္ (JOJ 
GASKELL and  JOSFED AIFARO)၊  
Journalism in event coverage Face to 
Face interview ျဖစ္စဥ္ေပၚ သတင္းယူ 
ျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
ျခင္းအား ပေရာဖက္ဆာ ဗီေရး (PROF. VI-
RAY)၊ Social Media For Content Cre-
ators  (ဖန္တီးသူတို႔အတြက္ လူမႈေရး မီဒီ 
ယာ) အား ဂ်ိဳးဇက္ အူဘာလ္ (JOSEPH 
UBALED)၊ Digital Media Editing  (ဒီဂ်စ္ 
တယ္ မီဒီယာတည္းျဖတ္ျခင္း) အား မစၥတာ 
ေအမာႏုအဲလ္ (MR.EMMANUEL ORDI-
NARIO)၊ SCRIPTURE AND LITURGY   
(သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ဝတ္ျပဳျခင္း) အား  ဆရာ 
ေတာ္ ဘက္ကာနီ (BISHOP BACANI)၊  
Content Session Overview (ျပန္လည္ 

ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းအား ) အား ဖါသာရ္ ေဂၿဗဲ  
FR.GABRIEL တို႔က သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးခဲ့ၾက 
ပါသည္။

 သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လာၾက 
သူမ်ားသည္ ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္တင္ဆက္
သူမ်ားသာျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအြန္ုလုိင္း 
မီဒီယာသင္တန္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိျခင္းျဖင့္ 
အြန္လုိင္းမီဒီယာကို ေကာင္းမြန္စြာ ပိုမိုသိရွိ 
ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သင္တန္းတြင္း ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားမွ 
သင္ယူ ရရွိခဲ့သည္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး 
လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆင္းပြဲ ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ 
ပြဲတြင္ သာဘာစကားအသီးသီးမွ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

 သင္တန္းတြင္း ပို႔ခ်ခဲ့သည့္ အရာ 
မ်ားအားလံုး အႏွစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ မိသားစုေရး 
ရာ၊ ႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာ စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
ေအာက္မွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို တစ္ခုကို 
ဆယ္မိနစ္စာ ဗီဒီယို ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ 
ဖန္တီးေစခဲ့ၿပီး ဇာတ္လမ္း အေရးအသား 

ဗီဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း စသည္ 
တုိ႔ိကို ၾကည့္ရႈၿပီး အမွတ္ေပးရာ ပထမဆု 
အျဖစ္ Hindi Service, ဒုတိယ ဆုအျဖစ္ 
Sinhala Service, တတိယဆု အျဖစ္ Urdu 
Service ႏွင့္ Myanmar Service တုိ႔က ရရွိ 
ခဲ့ၾကပါသည္။

 အြန္လုိင္းမီဒီယာ သင္တန္း ၿပီးဆံုး 
သည့္အခါတြင္ မိမိတုိ႔ တုိင္းျပည္သို႔ ျပန္ 
သည့္ အခါတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အြန္လုိင္း 
မီဒီယာ အစီအစဥ္ ေခါင္းစဥ္ရွစ္ခုျဖစ္သည့္ 

Thouht of the day
  (တေန႔တာ၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ) 

Homilly ( ၾသဝါဒ )

Climate change  ( ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ) 

Religious news  
(ဘာသာေရးသတင္း) 

Family /Youth ( မိသားစု၊ လူငယ္) 

Influncers (saint/ hero)
(စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား - ရဟႏၱာ၊ သူရဲေကာင္း) 

Pope message 
(ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သတင္းစကား ) 

Local church news 
(ေဒသတြင္းအသင္းေတာ္ သတင္းမ်ား ) 

 စသည့္ေခါ င္း စဥ္ မ်ားေအာက္မွ  
မိမိတုိ႔ႀကိဳက္ ႏွစ္သက္သည့္ အစီအစဥ္ ငါး 
မ်ိဳးကို အြန္လုိင္းမီဒီယာ အစီအစဥ္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 အဆုိပါ အြန္လုိင္း အစီအစဥ္ကို 
လုပ္ေဆာင္ရင္း ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကိုလည္း  
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ 
လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္္ ေရဒီယို အစီအစဥ္ထုတ္ 
လႊင့္ျခင္းအား ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 အာရွသမၼာတရား အသံလႊင့္ဌာန 
အေနျဖင့္ ေရဒီယို ထုတ္လႊင့္ရသည့္ကုန္ 
က်စရိတ္ ႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔  
အြန္လုိင္းကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

       ပင္ကီ ( MDY-OSC/RVA)

အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း

 ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္သာသနာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴတြင္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း 
သခင္မ ကရုဏာေရးသီလရွင္ေက်ာင္း တြင္ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ မွ စတင္ကာ (၂၂) ရက္ေန႔ 
အထိက ရုဏာေရးသီလရွင္မ်ားအတြက္ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္း တစ္ရပ္ကို ျပဳ 
လုပ္ခဲ့သည္။ 
 ထိုသို႔ ကရုဏာေရးသီလရွင္မ်ားအတြက္ အေျခခံသမၼာက်မ္းစာသင္တန္းျပဳလုပ္ 
ျခင္းသည္ ယခုအခါတြင္ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ သင္တန္းကို ဦးေဆာင္ ပို႔ခ် 
ေပးခဲ့သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သမၼာက်မ္းစာေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ခံဘုန္းေတာ္ႀကီး 
ေစာေဘာစကို၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေအတီေပါလ္ (ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္သာသနာ) ႏွင့္ 
စစၥတာရ္ အက္စတယ္ေဇာင္နန္း တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး စုစုေပါင္း သင္တန္းတက္ေရာက္သူ သီလရွင္ 
ဦးေရမွာ(၄၀) ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ 

CBCM-Bible  Commission
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၁၃

ဒႆနိကေဗဒဌာန စိန္ဂ်ိဳးဇက္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္သို႔ ဆရာေတာ္မ်ားၾကြေရာက္အားေပး

ျပင္ဦးလြင္ ၁၃ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇ 

 ျပင္ဦးလြင္ အမွတ္၂၂ ခ်ယ္ရီလမ္း 
တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဒႆနိကေဗဒဌာန
စိန္ဂ်ိဳးဇက္ရဟန္းျဖစ္တကၠသုိလ္သို ႔ဇြန္လ 
၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသ
နာလက္္ေအာက္ရိွ ဆရာေတာ္ႀကီး (၆) ပါး 
တို႔သည္ ႂကြေရာက္၍ ရဟန္းေလာင္းကို 
ရင္မ်ားအား အားေပးစကား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ 
 အဆိုပါဆရာေတာ္မ်ားမွာ (၁) မႏၲ 
ေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဇိန္ 
ထုန္းဂေရာင္ (ၿငိမ္း)၊ (၂)မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာပဳိင္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာ့လပ္စ္ 
မန္ထန္း၊  (၃) ကေလးဂုိဏ္းအုပ္သာသနာပုိင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္လ်န္ခန္းထန္၊ (၄) 
လားရိႈးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ 
ႀကီး ဖိလစ္ဇေဟာင္း၊ (၅) ျမစ္ႀကီးနားဂိုဏ္း 
အုပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ 
ေဒါတ့န၊္ (၆) ဗန္းေမာဂ္ိဏု္းအပုသ္ာသနာပိငု ္
ဆရာေတာ္ႀကီး ေရမြန္ဆြမ္လြတ္တို႔ ျဖစ္ၾက 
ပါသည္။ 
 ဦးစြာပထမ ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ 
အား ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနေသာ ဂ႐ုဏာ 
ေရးသီလ႐ွင္ အသင္းဂိုဏ္း ေက်ာင္းေဆာင္ 

အသစ္ျဖစ္သည့္ Holy Familt Convent 
အား ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလ့ပစ္မ္န္းထနမ္ ွ
ဦးေဆာင္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါးႏွင့္ 
အတူ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ 
သည္။ 
 ထို႔ေနာက္ ခန္းမေဆာင္အသစ္ 
ျဖစ္ ေသာ St.Paul Miki ခန္းမေဆာင္သစ္ 

အား ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္ 
မွဦးေဆာင္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါးႏွင့္ 
အတူ ဖဲႀကိဳးျဖတ္၊ ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ 
ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းေလာင္း ကိုရင္ ေက်ာင္း 
သားမ်ား ရင္းႏွီးစြာေတြ႔ဆံုၿပီး ဆရာေတာ္  
တစ္ပါးဆီ အလွည့္က် အားေပးစကား ေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ 
စာခ်ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဘာ 
သာသူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား မစၧားတရား 
ေတာ္တြင္ အတူတကြ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
မစၧားတရား ေတာ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ 
လ်န္ခင္ထန္ မွဦးေဆာင္ပူေဇာ္ၿပီး တရား 
ေရေအး တိုက္ေကြၽးခဲ့ပါသည္။

Bro. ခရစၥတိုဖာ ေမာင္နန္းဝင္း

ဘာသာေပါင္းစံုမိတ္ဆံုစားပြဲႏွင့္ စုေပါင္းဝါေျဖပြဲအခမ္းအနား

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ၁၇ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇။

 ဘာသာေပါင္းစံုမိတ္ဆံုစားပြဲႏွင့္
စုေပါင္းဝါေျဖပြဲ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို စစ္ 
ကိုင္းႏွင့္ The Seagull အဖြဲ႕တို႔မွ ပူေပါင္း 
ႀကီးမွဴး၍ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ ဗလီဝတ္ 

ေက်ာင္းေတာ္တြင္ ၂၀၁၇၊ ဇြန္လ ၊ ၁၇ ရက္ 
ေန႔၌က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။
 အခမ္းအနားကို ညေန ၅း၃၀ တြင္ 
စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ပထမဦးစြာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ 
ၿ မိဳ ႕မဗလီအုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးအဖြဲ ႕ဥကၠ႒ဦးျမ င့္  

သိန္း မွ ႀကိဳဆိုႏွဳတ္ခြန္းဆက္ စကားမိန္႕ 
ၾကားခ့ဲပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 
ဆရာေတာ္အရွင္ အရိယ၀ံသဘိ၀ံသ 
(မႏၱေလးၿမိဳ႕- ျမ၀တီမင္းႀကီးေက်ာင္းတုိက္ 

ပဓါနနာယကဆရာေတာ္)၊ဘုန္းေတာ္ႀကီး
မာကုဦးတင္၀င္း (မႏၱေလးကက္သလစ္ 
သာသနာ၊ ေရႊႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္ 
ဘုရားေက်ာင္း -ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီး )၊  အရွင္ရာမ  စျႏၵာဒါးစ္   (မႏၱေလး    
ခရွိရ္နာ ဘာ၀နာအသင္းႀကီး ၏ နာယက 
ဆရာေတာ္)၊ ဆရာဦးစုိးေနဦး (ေရွ႕ေဆာင္ 
ဆရာ- စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕-ၿမိဳ႕မဗလီ ၀တ္ေက်ာင္း 
ေတာ္) တုိ႔မွ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း 
ႏွွွင့္ပတ္သက္ေသာ ဘာသာ အသီးသီး၏ 
အယူအဆမ်ား၊ လက္ခံက်င့္ သံုးၾကေသာ 
သေဘာတရား သိမ္ေမြ႕မွဳမ်ားကို ေဟာ 
ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။    
 ထို႔ေနာက္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိိၿမိဳ႕ဖ 
ဦးစိုးႏိုင္မွ ၀မ္းေျမာက္ ေၾကာင္းသတင္း 
စကား ႏွင့္ အခမ္းအနားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ 
ေသာ The Seagull လူမွဳေရးအသင္း၏ 
အစီအစဥ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသူရိန္ေရႊ 
တို႔မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကား ခဲ့ၾကပါ 
သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနား ကိုဘာသာ 
ေပါင္းစံုမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူမ်ား ႏွင့္ 
ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။        

William (MDY-OSC) 

ကက္သလစ္ စာေပ ဝါသနာရွင္မ်ားအား ကက္သလစ္ စာေရးသူမ်ားအသင္း (Catholic Writiers Association - CWA)  

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ စာေပျဖင့္ သတင္းေကာင္းျဖန္႔ေဝၾကပါစို႔။
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က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ နယ္လွည့္ေဆးကုသျခင္း
 မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ 
က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္မွ Fr. Dr. ေဒါမိနစ္ 
ဦးသီဟ ဦးေဆာင္ေသာ နယ္လွည့္ ေဆးကု 
သေရးအဖြဲ႕သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တန္႔ဆည္ 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္း႐ိုးေက်းရြာ၌ ခရစၥယာန္တို႔ 
အား မႈိင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မဘုရား 
ေက်ာင္း ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.ၾသ 
ဂုတ္စတင္းဦးဝင္းျမင့္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ 
ေခ်ာင္း႐ိုးေက်းရြာအနီး ပတ္ဝန္းက်င္ရိွဘာ 
သာတူ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအား နယ္ 
လွည့္ေဆးကုသျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိ 
ပညာေပးျခင္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၀ ၊ ၁၁ 
ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕ 
တြင္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ (၃) ဦး၊ 
သြားဘက္ဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ (၄) ဦး၊ သူနာျပဳ 
(၇) ဦး ၊ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ (၂)၊ဓါတ္ခြဲခန္း 
ပညာရွင္ (၂) ဦးတို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ 

 အဆိုပါ (၂)  ရက္တာ ကာလအ 
တြင္း စုစုေပါင္းလူနာ (၃၄၄) ဦးကို ကုသ 
ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ က်န္းမာေရး အသိပညာ 
ေပးမႈအေနျဖင့္ Dr. ဂ်ာေခါင္မွ ေသြးလြန္တုပ္ 
ေကြးေရာဂါ (သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ 
ကာကြယ္ေရး)ႏွင့့္ ေသြးတုိးေရာဂါအ 
ေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဝငွခဲ့ၿပီး၊ 

Fr. Dr. ေဒါမိနစ္ဦးသီဟ မွ ကင္ဆာ ေရာဂါ 
အေၾကာင္း သတိျပဳ ဆင္ျခင္ဖြယ္ရာမ်ား၊ 
Dr. ထက္ႏိုင္ဝင္းႏွင့္  Dr. ေက်ာ္မင္းသက္တို႔မွ 
သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရးအတြက္ သိ 
ေကာင္းစရာမ်ားကို အသီးသီးေဟာေျပာ 
ပို႔ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ယခုကဲ့သို႔ နယ္လွည့္က်န္းမာေရး
အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသျခင္း အစီ 
အစဥ္ကို အဆိုပါ ကုသေရးအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ 
အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရိွသည္။ 
မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ က်န္းမာ 
ေရးေကာ္မရွင္၏ လက္ေအာက္တြင္ရိွေသာ 

စိန္ေဇးဗီးယား ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းကို 
အၿမဲတမ္းအေနျဖင့္ ၇၅ လမ္း၊ ၂၈×၂၉ 
လမ္းၾကားရွိ စိန္ေဇးဗီးယား ဘုရားရိွခိုး 
ေက်ာင္း၌ ဘာသာေပါင္းစံု ညီအစ္ကိုမ်ား 
အတြက္ ဖြင့္လွစ္ထား ရွိပါသည္။                                
  William (MDY-OSC)

 မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 
သာသနာ စိန္လာဇ႐ူး နာေရး ကူညီမႈႏွင့္ 
သခ်ႋဳင္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းမွ  ဦး 
ေဆာင္၍ အေဖမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ 
အျဖစ္ ဇြန္လ (၆)ရက္၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ 
၉း၀၀ နာရီတြင္ မႏၲေလးကက္သလစ္ 
သခ်ဳႋင္းေတာ္ (ေအးရိပ္ၿငိမ္း) တြင္ မစာၦး 
တရားပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ေသလြန္သူတို႔အတြက္ 
ဆုေတာင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ 

 မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို နံနက္ 
၉း၀၀ နာရီတိတိတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီးမစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္ အၿပီးတြင္ ေသလြန္သူတို႔ 
၏အုတ္ဂူမ်ားကို ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းႏွင့္အ
ဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ စိန္လာဇ႐ူး နာေရးကူ 
ညီမႈႏွင့္  သခ်ႋဳင္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးအ 
သင္း ဥကၠ႒ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ဦးစိုးတင့္မွ 

ၾသဝါဒစကား မိန္႔ၾကားရာတြင္ ေသလြန္သူ
တို႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးသလို အသက္  
ရွင္လ်က္ရိွေသာ ဖခင္မ်ားအတြက္လည္း 
သတိရ ဆုေတာင္းေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ဖခင္ 
မ်ားေန႔ က်င္းပရျခင္း၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ 
ျဖစ္ေသာ ေသလြန္ၿပီးေသာ ဖခင္တို႔၏ 
ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းကို 
လည္း အဓိပၸါယ္ ေပၚလြင္ေစရန္ ယခုျပဳ 
လုပ္ခဲ့ျခင္း  ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖခင္တို႔ဟာ သား၊ 

သမီးမ်ားအတြက္ အၿမဲတမ္း ရပ္တည္ေပး 
ေနေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေဖ 
မ်ားေန႔ ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ဖခင္တစ္ဦး၏ ျဖစ္ 
ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို မိန္႔ၾကားခဲ့ပါ 
သည္။ 

 အဆိုပါ မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ 
အေဖမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ 
ေပၚရိွ ဘုရားေက်ာင္းအသီးသီးမွ ဘာသာ 
တူ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား တက္ေရာက္ 

အေဖမ်ားေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ ေသလြန္သူတို႔၏ ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးျခင္း

ပါဝင္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ 
စိန္လာဇ႐ူး နာေရးကူညီမႈ အသင္း၏ 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အေဖမ်ားေန႔ အခမ္းအနား 
မ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ စတင္က်င္းပ ရာ 
ယခုဆိုလွ်င္ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္မွာ အျပစ္ဒဏ္ခ် ခံၾကရ 
ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ 
သည္ သင္တို႔အေပၚ၌ ေမွးမိွန္သြားမွာမ 
ဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။  ဖတ္႐ႈရေသာ 
သမၼာက်မ္း စာေတာ္ျမတ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကို 
ခြန္းအားအသစ္အၿမဲေပးေနေၾကာင္း၊ ဘုရား 
ကပစ္မထားဘူးဆိုတာ ဤမစာၦးတရားပူ 
ေဇာ္ျခင္း၌ ရဟန္း၊ သီလရွင္မ်ားကိုေစလႊတ္ 
ေပးျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသျပေနေၾကာင္း 
ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ဘုရား 
ရွင္ရဲ႕ ႏွလံုးသားဟာ လူသားေတြကိုခ်စ္တဲ့ 

အခ်စ္နဲ႔သာ ျပည့္ေနေသာေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ 
အခ်စ္ကို သက္ေသျပဖို႔အတြက္ အျပစ္သား 
မ်ားကို အၿမဲခြင့္လႊတ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း 
ေျပာပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္  စိတ္ဓါတ္မက်ဖို႔၊ 
အခ်င္းခ်င္းကူညီ႐ိုင္းပင္းၾကဖို႔၊ အျခားေသာ 
သူမ်ားအတြက္လည္း ပံုစံေကာင္းျပဖို႔ကို 
လည္းေျပာပါသည္။ ဘုရားကို အၿမဲသတိရ 
ၿပီး အခုေနရတဲ့ အေျခအေနမွာ အေကာင္း 
ဆံုးေန ထိုင္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း 
ထက္ ႐ိုးသားစြာနဲ႔ အျပစ္ရဲ႕ဒဏ္ကုိ ဆပ္ေျဖ 
ၾက ဖို႔ႏွင့္ ေထာင္ကေနလြတ္ေျမာက္သြားတဲ့ 
အခ်ိန္က်လွ်င္ လည္း အတူတူေသာ အျပစ္ 

ကို ထပ္ၿပီးမက်ဴးလြန္မိေအာင္ စိတ္ကိုခ်ဳပ္ 
တီးၿပီး မိမိရဲ႕မိသားစုနဲ႔  ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘဝကို 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကဖို႔၊ ရဟန္းေတာ္ 
မွ ခြန္အားေပး ၾသဝါဒ ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
မစာၦးအၿပီးတြင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေပး 
ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ားကိုလည္း 
ေဝေပးခဲ့ပါသည္။ 

 လူသားအက်ိဳးျပဳ လူမႈေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ 
လိုအပ္ေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း  အကူအညီမဲ့ေဝဒနာသည္မ်ားႏွင့္ 
အားကိုးရာမဲ့အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသားတို႔၏ 

ရင္ဖြင့္သံကို ၾကားရသျဖင့္ လူသားအက်ိဳး 
ျပဳလုပ္ငန္းသည္ အေရးပါေၾကာင္း ပိုမိုနား 
လည္လာရပါသည္။ စာဖတ္သူညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္လုပ္ 
ေဆာင္မႈ မျပဳႏုိင္ၾကေသးေသာ္လည္း ဆု 
ေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ အၿမဲပါဝင္ ကူညီေပး 
ၾကဖုိ႔ အထူးဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။ ဆုေတာင္း 
ေပးျခင္းအားျဖင့္ အကူအညီမဲ့သူမ်ားတို႔ႏွင့္
နီးစပ္ၾကပါစို႔။   

  C.R.Mdy မႏၲေလး

 

စာမ်က္ႏွာ(၁၅) မွ အဆက္
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၁၅

မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သစၥာသံုးပါးခံသူေတာ္စင္မ်ား၏ တစ္လတာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ

 မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ အဖ 
ဆရာေတာ္ Archbishop Nicholas Mang 
Thang ၏ ညႊန္ၾကား တာဝန္ေပးခ်က္အရ 
လူသားက်ိဳးျပဳ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
မႏၲေလးဂိဏုခ္်ဳပ ္သာသနာလံုးဆိငုရ္ာသစၥာ 
သံုးပါးခံ သူေတာ္စင္မ်ား အသင္းမွ တာဝန္ 
ယူ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ယခု 
ႏွစ္သည္ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္ပါသည္။ 

 တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ဆ 
ေလးရွင္း အသင္းဂိုဏ္းဝင္ Rev. Fr. Peter 
Myo Khin ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ 
အသင္းဂိုဏ္းအသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ားသည္ 
လည္း စိတ္အားထက္သန္စြာ စုေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္ ေနၾကပါသည္။ 

 ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ 
မႏၲေလးတိုင္း ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္ ၾကာနီကန္ 
ေက်းရြာရိွ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွႀကီးမွဴး 
ကြပ္ကဲ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ HIV အမ်ဳိးသ
မီးေဝဒနာသည္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ား၌ 
ေဝဒနာသည္ ၁၀ ဦးထက္မနည္းေစာင့္ေရွာ
က္မႈခံယူၾကေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မွာ ေဝဒနာ 
သည္ ၃ဦးမွ်သာ ရိွၿပီး ေဝဒနာသည္မ်ား 
အေနျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ မက်ေစရန္ အိမ္တြင္းမႈ 
အတတ္ပညာ၊ စက္ပန္းထိုး အတတ္ပညာ၊ 
ဖန္စီ အလွျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တို႔ကို အ 
သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ သင္ၾကား 
ေပးေနေၾကာင္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္
ငန္းကိုလည္း အတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ေစ 
ေၾကာင္း တာဝန္ခံ ဆရာမမ်ားမွ ရွင္းျပခဲ့ပါ 
သည္။ ၎ေနာက္ မႏၲေလး နန္းေရွ႕ 
၁၉လမ္း၊ နန္းဦးလြင္ရပ္ကြက္တြင္ ရိွေသာ 
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ကင္ဆာ ေဝဒနာသည္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဝဒနာ 
သည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး စုစုေပါင္း ၄၆ 
ဦးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူလ်က္ရိွသည္။ေရာဂါ 
ေဝဒနာခံစားေနရေသာ မည္သူ မဆိုေရာဂါ 
အတြက္ ေဆးဝါးမွီဝဲကုသမႈ ခံယူၾကရသလို 
ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းရန္၊ ေစတနာျဖင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအား 
ေပးမႈတို႔သည္လည္း အထူးအေရးပါေသာ 
အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 အခ်ဳိ႕ေသာ ေဝဒနာသည္မ်ားအ 
တြက္ အနီးကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ အားေပးေန 
ေသာ မိဘေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအဝန္းရိွၾကေသာ္

လည္း အခ်ဳိ႕မွာ အားကိုးရာမဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္။ တာဝန္က်ေသာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း 
မ်ားကသာ ျပဳစုေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံု 
ေဆးခန္းမ်ားသို႔ ေဆးစစ္သြားရန္ လိုအပ္ပါ 
က တာဝန္က် ဝန္ထမ္းမ်ားက လုိက္ပါပို႔ 
ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ တာဝန္က် ေစ 
တနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ ကူညီ 
ေပးေနျခင္း၊ အေဆာက္အအံု၏ သန္႔ရွင္း 
သပ္ရပ္မႈ၊ ေလေကာင္းေလ သန္႔ရရိွမႈတို႔ 
ေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ အျပည့္အဝခံစား 
ၾကရေၾကာင္းႏွင့္ ဤကဲ့သို႔လူမ်ဳိးဘာသာ 
မေရြးဘဲယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူ လာေရာက္ 
အားေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ၾကည္ႏူး 
မႈ၊ အမွန္တကယ္ခံစားရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ 
ေဝဒနာသည္မ်ားထံမွ ပီတိခံစားခ်က္မ်ားကို 
လည္း အတူမွ်ေဝေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး 
တိုင္းပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ထံုးဘိုအမ်ဳိးသမီးအ
က်ဥ္းေထာင္သို႔လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ ၂၅ 
ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားအက်ဥ္းေထာင္ 
(၁)ႏွင့္ (၂) သို႔လည္းေကာင္း၊ မစာၦးတရား 
ပူေဇာ္ေပးျခင္းႏွင့္ အတူတကြ ဆုေတာင္း 
ခဲ့ၾကသည္။ အက်ဥ္းခ်ခံရသူ ကက္သလစ္ 
အမ်ဳိးသမီး ၁၆ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဥ္း 
ေထာင္ (၁)ႏွင့္(၂)တြင္ကက္သလစ္ဘာသာ 
ဝင္ဦးေရ ၃၀ေယာက္ ရွိသည္။ ႏွစ္ရွည္ 
အက်ဥ္းခ်ခံရေသာ အက်ဥ္းသူ/ သားမ်ား 
အတြက္ အခ်ဳိ႕မွာ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွ 
သူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ မိသားစုေဆြမ်ဳိးမ်ား 
ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳႏုိင္ၾကေသာ္လည္း 
အခ်ဳိ႕မွာ ဆက္သြယ္ရာမဲ့ အေျခအေနျဖင့္ 
ရိွေနသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အေျခအေန 
အရဘဝကို လုိက္ေလ်ာညီစြာ ျဖတ္သန္းဖို႔ 
စိတ္ဓါတ္ခြန္အား အျပည့္အဝ ထားႏုိင္သူ 
မ်ားရိွသလို စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအားေပးမႈ
လိုအပ္ေနသူမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္း 
ေတြ႕  မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ အဖ 
ဆရာေတာ္ Archbishop Nicholas Mang 
Thang ၏ ညႊန္ၾကား တာဝန္ေပးခ်က္အရ 
လူသားက်ိဳးျပဳ လူမႈေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
မႏၲေလးဂိဏုခ္်ဳပ ္သာသနာလံုးဆိငုရ္ာသစၥာ 
သံုးပါးခံ သူေတာ္စင္မ်ား အသင္းမွ တာဝန္ 
ယူ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ယခု 
ႏွစ္သည္ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္ပါသည္။ 

 တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ဆ 
ေလးရွင္း အသင္းဂိုဏ္းဝင္ Rev. Fr. Peter 

Myo Khin ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ 
အသင္းဂိုဏ္း အသီးသီးမွ သီလရွင္မ်ား 
သည္လည္း စိတ္အားထက္သန္စြာ စုေပါင္း 
လုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါသည္။ 

 ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ 
မႏၲေလးတိုင္း ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္ ၾကာနီကန္ 
ေက်းရြာရိွ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွႀကီးမွဴး 
ကြပ္ကဲ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ HIV အမ်ဳိးသ
မီးေဝဒနာသည္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ား၌ 
ေဝဒနာသည္ ၁၀ ဦးထက္မနည္းေစာင့္ေရွာ
က္မႈခံယူၾကေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မွာ ေဝဒနာ 
သည္ ၃ဦးမွ်သာ ရိွၿပီး ေဝဒနာသည္မ်ား 
အေနျဖင့္ စိတ္ဓါတ္ မက်ေစရန္ အိမ္တြင္းမႈ 
အတတ္ပညာ၊ စက္ပန္းထိုး အတတ္ပညာ၊ 
ဖန္စီ အလွျပင္ဆင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ သင္ၾကား 
ေပးေနေၾကာင္း၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္
ငန္းကိုလည္း အတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ေစ 
ေၾကာင္း တာဝန္ခံ ဆရာမမ်ားမွ ရွင္းျပခဲ့ပါ 
သည္။ ၎ေနာက္ မႏၲေလး နန္းေရွ႕ 
၁၉လမ္း၊ နန္းဦးလြင္ရပ္ကြက္တြင္ ရိွေသာ 
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ကင္ဆာ ေဝဒနာသည္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဝဒနာ 
သည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး စုစုေပါင္း ၄၆ 
ဦးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူလ်က္ရိွသည္။ေရာဂါ 
ေဝဒနာခံစားေနရေသာ မည္သူ မဆိုေရာဂါ 
အတြက္ ေဆးဝါးမွီဝဲကုသမႈ ခံယူၾကရသလို 
ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းရန္၊ ေစတနာျဖင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအား 
ေပးမႈတို႔သည္လည္း အထူးအေရးပါေသာ 
အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 အခ်ဳိ႕ေသာ ေဝဒနာသည္မ်ားအ 
တြက္ အနီးကပ္ ေစာင့္ေရွာက္ အားေပးေန 
ေသာ မိဘေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအဝန္းရိွၾကေသာ္
လည္း အခ်ဳိ႕မွာ အားကိုးရာမဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾက 
သည္။ တာဝန္က်ေသာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း 
မ်ားကသာ ျပဳစုေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံု 
ေဆးခန္းမ်ားသို႔ ေဆးစစ္သြားရန္ လိုအပ္ပါ 
က တာဝန္က် ဝန္ထမ္းမ်ားက လုိက္ပါပို႔ 

ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ တာဝန္က် 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာကူ
ညီေပးေနျခင္း၊အေဆာက္အအံု၏ သန္႔ရွင္း 
သပ္ရပ္မႈ၊ ေလေကာင္းေလ သန္႔ရရိွမႈတို႔ 
ေၾကာင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ အျပည့္အဝခံစား 
ၾကရေၾကာင္းႏွင့္ ဤကဲ့သို႔လူမ်ဳိးဘာသာ 
မေရြးဘဲယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူ လာေရာက္ 
အားေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ၾကည္ႏူး 
မႈ၊ အမွန္တကယ္ခံစားရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ 
ေဝဒနာသည္မ်ားထံမွ ပီတိခံစားခ်က္မ်ားကို 
လည္း အတူမွ်ေဝေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး 
တိုင္းပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ထံုးဘိုအမ်ဳိးသမီးအ
က်ဥ္းေထာင္သို႔လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ ၂၅ 
ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားအက်ဥ္းေထာင္ 
(၁)ႏွင့္ (၂) သို႔လည္းေကာင္း၊ မစာၦးတရား 
ပူေဇာ္ေပးျခင္းႏွင့္ အတူတကြ ဆုေတာင္း 
ခဲ့ၾကသည္။ အက်ဥ္းခ်ခံရသူ ကက္သလစ္ 
အမ်ဳိးသမီး ၁၆ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဥ္း 
ေထာင္ (၁)ႏွင့္(၂)တြင္ကက္သလစ္ဘာသာ 
ဝင္ဦးေရ ၃၀ေယာက္ ရွိသည္။ ႏွစ္ရွည္ 
အက်ဥ္းခ်ခံရေသာ အက်ဥ္းသူ/ သားမ်ား 
အတြက္ အခ်ဳိ႕မွာ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွ 
သူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ မိသားစုေဆြမ်ဳိးမ်ား 
ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳႏုိင္ၾကေသာ္လည္း 
အခ်ဳိ႕မွာ ဆက္သြယ္ရာမဲ့ အေျခအေနျဖင့္ 
ရိွေနသူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အေျခအေန 
အရဘဝကို လုိက္ေလ်ာညီစြာ ျဖတ္သန္းဖို႔ 
စိတ္ဓါတ္ခြန္အား အျပည့္အဝ ထားႏုိင္သူ 
မ်ားရိွသလို စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအားေပးမႈ
လိုအပ္ေနသူမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ 
ရပါသည္။ မစာၦးတရားပူူေဇာ္ျခင္း၌ ကက္သ 
လစ္ ဘာသာဝင္မ်ားအျပင္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ 
ယာန္ညီအစ္ကိုမ်ားလည္း အတူတကြပါဝင္ 
ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမွ မစာၦးတရားမစတင္မွီ အာပါတ္ေျဖ 
နားေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ မစာၦး 
တရားေတာ္ျမတ္ကို ဆက္လက္ ပူေဇာ္ၾက 
သည္။ 

 အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဤ 
စာမ်က္ႏွာ(၁၄)သို႔
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၁၆

စိန္ပီတာ စိန္ေပါလ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ပြဲေတာ္ႀကီး
 ဇြန္လ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၇ ၾကာသာ 
ပေတးေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္၌၊ စိန္ပီ 
တယ္စိန္ ေပါလ္သာသနာ၏ သာသနာ(၁၀)
နွစ္ျပည့္နွင့္ စိန္ပီတယ္ေပါလ္ ေက်ာင္းပြဲ 
ေတာ္ႀကီးကို အင္းစိန္ နံ႔သာကုန္း စိန္ပီ 
တယ္ေပါလ္ ဖားစည္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ 
ႀကီးတြင္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ကာဒီ 
နယ ္ခ်ားဘုိအပါအဝင ္ရဟန္းေတာစ္စုုေပါင္း 
(၃၆) ပါးပါဝင္တက္ေရာက္မစၧားပူေဇာ္ခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ဘရာသာရ္မ်ား၊ စစၥတာရ္မ်ားနွင့္ 
ဘာသာဝင္စုစုေပါင္း (၆၀၀) ေက်ာ္ တက္ 
ေရာက္အားေပရခဲ့ၾကပါသည္။ မစၧားအတြင္း 
၌ ခရစၥမားအားေပးျခင္း စကၠရမင္းကို စိန္ပီ 
တယ္ေပါလ္သာသနာမွ ေယာက်္ားေလး၊ 
မိန္းကေလးစုစုေပါင္း(၁၅)ဦးခံယူခဲ့ပါသည္။

 မစၧားတရားေတာ္ျမတ္၌ ကာဒီ 
နယ္မွၾသဝါဒတရားျမြက္ၾကားတြင္ သံေပတ 
ရူးႏွင့္ သံေပါလ္လူးအေၾကာင္းကို ရွင္းျပခဲ့ 
ပါသည္။ " သံေပတရူးက ေက်ာက္ျဖစ္တယ္ 
မာတယ္၊ ခိုင္ခံ့တယ္၊ သံေပတရူး၏ယံုၾကည္ 
ျခင္းကလည္း ခိုင္မာတယ္၊ သစၥာရွိတယ္။ 
လူသားတစ္ဦး၏ အားနည္းခ်က္ရွိခဲ့လို႔ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းဆန္မိခဲ့ေပမယ့္ 
လည္း သူ႔အမွားကို ျပန္လည္သိရွိလာခဲ့ၿပီး 
တဲ့ေနာက္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္အတြက္ 
လက္ဝါးကားတိုင္စင္ေပၚ မွာလည္းအေသခံ 
တဲ့အခါမွာ သူ႕သခင္နဲ႔မတန္လို႔ မတူညီ 
ေအာင္ ကားစင္ေဇာက္ထိုး အသတ္ခံကာ 
အသက္ေပးခဲ့တယ္။

 သံေပါလ္လူးကလည္း တစ္ခ်ိန္ 
တုန္းက သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္ 
ေတြကို ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ေအာင္ လိုက္ 
လံညွင္းဆဲေနတဲ့ ယခုေခတ္အဆို Terror-
ist အၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏ေနာက္လိုက္ေတြ 
ကိုအရမ္းႏွိမ္တဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ဒါေပ 
မယ့္ ဒမာစကူးၿမိဳ႕သို႔ အသြားလမ္းမွာ သခင္ 

ခရစ္ေတာ္နဲ႔ေတြ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း လံုးဝ 
ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ခရစ္ေတာ္အတြက္ Con-
verted Terrorist  ေျပာင္းလဲလာတဲ့အ 
ၾကမ္းဖက္သမားတစ္ဦး ျဖစ္လာၿပီး ခရစ္ 
ေတာ္သခင္ သာသနာျပဳခဲ့တယ္။ သံေပတ 
ရူးနဲ႔ သံေပါလ္လူးတို႔၏ ဘဝအေျခအေနေတြ 
ဟာ တစ္ခ်ိန္က အားနည္းခ်က္ ကိုယ္စီ ရွိခဲ့ 
ၾကေပမယ့္လည္း သခင္ခရစ္ေတာ္နဲ႔ တ 

ကယ္ေတြ႕သြားတဲ့အခါ အားလံုးေျပာင္းလဲ 
သြားခဲ့ၿပီး ဘုရားအတြက္ တကယ္ေပးဆပ္ 
အသက္စြန္႔ခဲ့ၾကတယ္။ လုပ္သြားခဲ့ၾကတာ 
ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ႔သင့္စရာေတြပဲျဖစ္ 
တယ္ဟု အားေပးတိုက္တြန္းၾသဝါဒေပးခဲ့ 
ပါသည္။ 

(အင္းစိန္- RVA)

ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ေက်ာင္းပြဲက်င္းပျခင္း

 ၂၄.၆.၂၀၁၇ ခုႏွစ္   စေနေန႔တြင္ 
ေမွာ္ဘီ၊ တပ္ႀကီးကုန္း ေရႊႏွလံုးေတာ္ဘုရား 
ေက်ာင္းပြဲေတာ္သို႔ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားဘိုလ္ႏွင့္အတူ 
ရဟန္းေတာ္စုစုေပါင္း (၂၁) ပါး ပါဝင္လွ်က္  
ပြဲေတာ္မစၦားတရားကို တက္ေရာက္ ပူေဇာ္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ ကိုရင္၊ သီလရွင္၊ ဘာသာတူ 
ဦးေရ စုစုေပါင္း (၅၀၀) ခန္႔ပြဲေတာ္ေရာက္ 
ဆုေတာင္း ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

 ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ အေၾကာင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍  ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုလ္မွ 
ၾသဝါဒျမြက္ၾကားရာတြင္ ေမွာ္ဘီေက်ာင္း 
သို႔ မေရာက္သည္မွာ  အေတာ္ေလးၾကာ 
သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ 
ေနာက္ဆရာေတာ္ႀကီးက “ေယဇူးေရႊႏွလံုး 
ေတာ္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပလာၾကသည္မွာ 
ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ကတည္းက 
ျဖစ္ၿပီး သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ေရႊႏွလံုးေတာ္ကို 

သဒၵါၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ျခင္းဟာ အားအသာ 
ဆံုးျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေလာက္ 
ကတည္းက သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္း စတင္ခဲ့ 
တယ္လို႔ဆိုရေပမယ့္ တကယ္အားအသန္ 
ဆံုးျဖစ္လာတာက (၁၆) ရာစုႏွစ္မွာျဖစ္ပါ 
တယ္။  ရဟႏၲာမ စစၥတာရ္ မာဂရက္ေမရီ 
ေၾကာင့္လည္းျဖစ္တယ္။ သူမကို သခင္ခရစ္ 
ေတာ္ကိုယ္ေတာင္တုိင္ ထင္ရွားျပတဲ့အ 
ေၾကာင္းကို သူမ၏ အႀကီးအကဲကုိ ေျပာျပ 
တဲ့အခါ အႀကီးအကဲက သံသယျဖစ္ၿပီး 
စစၥတာရ္ မာဂရက္ေမရီက စိတ္ကူးယဥ္တာ၊ 
က်န္းမာေရး မေကာင္းတာေၾကာင့္ က 
ေယာင္ ေျခာက္ခ်ားျဖစ္ျပီး ဟုိျမင္ဒီျမင္နဲ႔ 
ပဲျဖစ္မယ္လို႔ သံသယဝင္ၿပီးအႀကီးအကဲက 
မယံုၾကည္ခဲ့ဘူး၊ 

 တစ္ေန႔ စစၥတာရ္ မာဂရက္ေမရီ 
ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္တဲ့အခါ အႀကီးအကဲ 
က ေကာင္းၿပီ -- စစၥတာရ္ မာဂရက္ေမရီ 
သင့္ကို သခင္ခရစ္ေတာ္ ထင္ရွားျပတယ္ 
ဆိုတာ ငါ႔ကိုယံုေစခ်င္ရင္ နင့္ရဲ႕ယခုဖ်ားနာမႈ 
ကို ခ်က္ခ်င္းေပ်ာက္ရင္ ငါယံုမယ္လို႔ေျပာတဲ့ 
အခါ စစၥတာရ္မာဂရက္ေမရီက ေရာဂါခ်က္ 
ခ်င္းေပ်ာက္သြားခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႕ တျဖည္း 
ျဖည္း ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ကို သဒၵါၾကည္

ညိဳမွဳပိုၿပီးပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့တယ္။ သခင္ေယဇူး 
ေရႊႏွလံုးေတာ္ ပံုေတာ္ေတြမွာ ဆြဲထားတဲ့ 
ႏွလံုးေတာ္ပံု၊ မီးလွ်ံပံုနဲ႕ဆူးရစ္ေခြေတြဟာ 
သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲက လူေတြအေပၚမွာထား 
တဲ့ေမတာၱာနဲ႕ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့အခ်စ္ေတြကို 
ေဖာ္ျပေနတဲ့အရာျဖစ္တယ္။ အားလံုးသတိ 
ယ ရမယ္။သိရမယ္၊ နားလည္ရမယ္ ျဖစ္ 
တယ္ ၊ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ကို သဒၵါၾကည္ 
ညိဳျခင္းဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ရွိခိုးျခင္းႏွင့္ 
အတူတူပဲျဖစ္တယ္ ” ဟုဆိုကာ  ၄င္းသာသ 
နာရွိ ဘာသာတူမ်ားအား ေယဇူးေရႊႏွလံုး 
ေတာ္ကို ပိုမိုသဒၵါၾကည္ညိဳ ကိုးကြယ္ၾကဖို႔ 
အားေပးတိုက္ တြန္းၾသဝါဒ ေပးခဲ့ပါသည္။ 

  အင္းစိန္-RVA
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ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ လူငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ပူတာအိုၿမိဳ႕တြင္း ကက္သလစ္ ဘာသာတူမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အတြက္ (၉) ရက္တာ ႏိုေဗးနာ စိပ္္ပုတီးစိပ္ ဆုေတာင္း

 ေညာင္ေလးပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယ္ 
ေတာ္အလံမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပူတာအို 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ 
ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔အတူဒီႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္
အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ၿခိဳးၿခံ 
ျခင္း၊ စြန္႔ႀကဲ ေပးကမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ျမန္မာ 
ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထူး ဆု 
ေတာင္းၾကဖို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ 
ရက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းဘိုမွ 
တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ဘာသာသူမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ 
ေဆြမ်ားအားလုံးကိုပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

         ျမန္မာျပည္ရွိ ကက္သလစ္သာသနာ 
နယ္ အသီးသီးသို႔လွည့္လည္လွ်က္ရွိေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မယ္ေတာ္အလံသည္ ပူတာ 
အို ဌါနယ္ဆီသို႔ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၇ ေန႔ 
တြင္ေရာက္ရွိလာပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၇ 
မွစတင္ၿပီး (၉) ရက္တိတိ ႏိုေဗးနာပုတီးစိပ္
ဆုေတာင္းျခင္းကို စိန္အန္ေထာ္နီကက္သ

လစ္ဘုရားေက်ာင္း၊ ေကာင္ကေထာင္၊ ပူ 
တာအို၌ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိရာ ဂိုဏ္းအသီးသီး 

ျဖစ္ေသာ (RC၊ AG၊ CoC၊ KBC) မွ လူငယ္ 
မ်ား ျဖစ္ၾကသည့့္ ေဘာ္ဒါ ေက်ာင္းသူ၊  

ေက်ာင္းသားမ်ား၊  ၿမိဳ႕တြင္း ဘာသာတူမ်ား 
ပါဝင္ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။  

Credit Facebook –John Htoi

ဗန္းေမာ္၊ ၂ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၇  

ဇြန္ ၂ ရက္ေန နံနက္ပိုင္း ၉ နာရီ မွ 
၁၀ နာရီ အထိ ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ 
စိန္ပက္ထရိတ္ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းဝန္းသို႕
ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ က 
ခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ 
ေအာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ဥကၠဌ 
ဦးထြန္းတင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ တရားလြတ္ 
ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးတူးဂ်ာနွင့္ ဌာန 
ဆိုင္ရာအသီးသီးမွ လူႀကီးမင္းမ်ား လာ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဤေတြ႕ဆံုျခင္း အခမ္းအနား ဗန္း 
ေမာ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာဆရာေတာ္ ေရမြန္ 
ဆြမ္းလြတ္ဂမ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ 
ယခုကဲ့ သုိ ႕လာေရာက္ျခင္း ကုိအထူးပင္  
ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းနွင့္ လိုက္လွဲစြာ ၾကိဳဆို 
ပါေၾကာင္း ၾကိဳဆိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ဗန္းေမာ္ ဂိုဏ္းအုပ္ 
သာသနာအေၾကာင္းနွင့္ လက္ရွိ အေျခ 
အေန မ်ားကိုရွင္းလင္း တင္ျပရာ ဗန္းေမာ္ 
ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
(၂၄) ပါး၊ သီလရွင္ (၆၀)ပါး၊ ဘာသာဝင္ ဦး 
ေရ (၃၀၀၀၀) ရွိေၾကာင္း၊ ဗနး္ေမာ္သာသ 
နာသည္ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ မျငိမ္သက္မႈ 
စတင္ျဖစ္ပြားရာ ေနရာျဖစ္ျပီး အမ်ားဆံုး 
ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ 
ေရွာင္ ေျပးသူမ်ား (၅၀၀၀၀) ရွိျပီး ၄င္းသည္ 
ဗန္းေမာ္ခရိုင္ရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၁၃)
ရာခိုင္နွဳန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗနး္ေမာ္ သာသနာ 
တြင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္(၁၃) ခုရွိရာ ဗန္း 
ေမာ္ျမိဳ႕မွလြဲ၍ က်န္ေသာ ေနရာေဒသ အား 

လံုးတြင္ စစ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ထဲမွ 
ပရံခူးတံု ဘုန္းႀကီးတပိုင္သည္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ 
ကာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပိုင္ တခုလံုး စစ္ 
ေရွာင္ စခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရေၾကာင္း၊ စစ္ 
ေရွာင္ျပည္သူမ်ား မရွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
တပိုင္မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ စစ္ေရွာင္လူဦးေရ 
စုစု ေပါင္း၏ (၇၅) ရာခိုင္နႈန္းကို ကရုဏာ 
ဗန္းေမာ္မွ ကူညီေထာက္ ပံ့လွ်က္ရွိေၾကာင္း 
ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

ဆရာေတာ္ဘုရား ဆက္လက္ ေျပာ 
ၾကားရာတြင္ ဗန္းေမာ္သာသနာမွ လြန္ခဲ့ 
ေသာ (၄) ႏွစ္အတြင္း စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ စားဝတ္ေနေရးကိုအဓိက ေထာက္ 
ပံ့ခဲ့ရာ လြန္ခဲ့ေသာ(၂) ႏွစ္ခန္႔မွ စစ္ေရွာင္ 
စခန္း ရွိျပည္သူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားတြင္ အ 
က်င့္ စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္း အစရွိေသာ လူမႈ 
ေရးျပသနာသည္ အဓိက ျပဳျပင္ေပးရမည့္ 
အရာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး  ယခုအခ်ိန္ 
တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စစ္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ခ်ဳပ္ျငိ္မ္း ၿပီး 
တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္း သာယာလာမည္ကို 
ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ဗန္းေမာ္ သာသနာ 
အတြင္း စစ္ေရွာင္စခန္းရွိရာေဒသ အသီး 
သီးသို႔ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
ျခင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ အကူ 
အညီေပးမႈေၾကာင့္သာလွ်င္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တာ 
ျဖစ္ျပီး ဆက္လက္၍ လည္းလိုအပ္သလိုကူ
ညီေပးပါရန္တင္ျပခဲ့သည္။ 

ဆက္လက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ 
ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္ ေျပာၾကား 
ရာတြင္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ သာသနာပုိင္ ဂိုဏ္း 

အုပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းႀကီး၊ 
သီလရွင္မ်ား၊ သာသာေရးဆိုင္ရာ ဆရာႀကီး 
မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရသျဖင့္ အထူးပင္ ဝမ္းသာ 
ပါေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီး 
အလံုးစံု ခေညာင္းပါေစေၾကာင္း၊ ေျပာၾကား 
ၿပီး ဆက္လက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ အဓိ 
ကလိုအပ္ေနသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အစိုးရေခတ္ အဆက္ဆက္ 
ဤ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ 
လက္ရွိ အစိုးရသစ္လည္း တိုးတက္ တိုင္း 
ျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေန 
ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္တိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္္ 
ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ တိုင္း 
ျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ေနသည္ကို သိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ 
ကယ္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ ဆိုပါက 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံလက္ရွိရင္ဆိုင္ရေသာ ျပ 
ႆနာေပါင္းစံု(၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေျဖရွင္းၿပီး 

သား ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ 
မိမိတို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မရ 
ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ 
ၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ 
ႀကီးခ်ဳပ္မွ ျငိမ္ခ်မ္းေရးမရသျဖင့္ မိဘ ျပည္ 
သူ မ်ားႀကံဳေနရေသာ ျပသာနာမ်ားသည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး၏ ျပႆနာပင္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း၊ အားလံုး ကူညီေျဖရွင္းေပးရမည့္ 
ျပႆနာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရ 
အေနျဖင့္လည္း အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိိဳး 
ေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးေသာ ကာ 
လအတြင္းေနရာ ေဒသ အသီးသီးတြင္ ေန 
ထိုင္ၾကေသာ ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ  
တိုင္းရင္းသား မိဘျပည္သူမ်ားကို မိမိတို႔ 
ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး 
ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာ 
ေရး၊ ပညာေရးမွ အစ ဆရာေတာ္ႀကီး ေျပာ 
ၾကားသကဲ့သို႔ လူမႈေရးဘက္တြင္ ကေလး 

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ေတြ႕ဆံုျခင္း

စာမ်က္ႏွာ ၁၈ သို႔



ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္

CBCM HERALD: Vol. (2), No. (12) 1 July 2017

၁၈

မ်ား အက်င္းစာရိတၱ ပ်က္ျပားျခင္း စသည္ 
တို႔ကို ပဲ့ျပင္လမ္းေၾကာင္း တည့္မတ္ ေပးရာ 
တြင္ မိမိတို႔ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း တာ 
ဝန္ရွိေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္း 
ေရးဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕တည္း 
လုပ္ေဆာင္၍ မရေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး 
အသင္းအဖြဲဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ 
ေက်းမႈအသင္းအဖြဲ႕၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မိ 
ဘျပည္သူမ်ားအားလံုး၊ အစိုးရဌာန ေပါင္းစံု၊ 
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစ 
အကုန္လံုး မိမိတို႔ရင္ထဲ ႏွလံုးသားထဲတြင္ 
ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ပါသည္ ဆိုသည္ကို 
အရင္ဦးဆံုးေဆာက္တည္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း 
ထိုကဲ့သို႔ေဆာက္တည္မွသာ လက္ေတြ႔ကို 
အားလံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ 
ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး မၾကာေသာကာလတြင္ကၽြႏု္ပ္
တို႔ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလာ 

မည္ဟု မိမိျမင္ပါေၾကာင္း သို႔ျဖစ္၍ ဘာသာ 
ေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အရာ ခပ္ 
သိမ္းကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရား သ 
ခင္ထံ ဆုေတာင္းေပးပါရန္ ႏွင့္ အားလံုးပါ 
ဝင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ဤသို႔ ကခ်င္ျပည္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ 
ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမိႏွစ္ (၄၀) ခန္႔ 
ေတြ႕ဆံုၾကၿပီးေနာက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ကာသီ 
ျဒယ္ဝန္း မွ ျပန္လည္ထြက္ခြါခဲ့ပါသည္။ 

ဇြန္လ (၂၁) ရက္ ၂၀၁၇ သည္ ဗန္း 
ေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ေရမြန္ဆြမ္းလြတ္
ဂမ္၏ (၆၄) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔က်ေရာက္ 
သကဲ့သို႔ ထိုေန႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိး 
ရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမွာလည္း ထူးျခား 
ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

Tsalum (OSC Banmaw) 

စာမ်က္ႏွာ ၁၇ မွ အဆက္

 ဟားခါး ကက္သလစ္ သာသနာ၊ 
ဟားခါးၿမိဳ႕ ေက်ာဘုတ္ရပ္ကြက္တြင္ တည္ 
ရွိေသာ စိန္ဂၽြန္ ကိုယ္ပိုင္စာသင္ေက်ာင္း 
(St.John Private School) ကုိ ၂၀၁၇-
၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ 
ခဲ့ပါသည္။ 

 စိန္ဂၽြန္ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းတြင္ ယ 
ခု ႏွစ္မွစ၍ မူႀကိဳ၊ KG၊ Grade 1 စသည့္ 
အတန္း သံုးတန္းျဖင့္ အစျပဳမည္ျဖစ္ရာ 
တစ္တန္းလွ်င္ ေက်ာင္းသား (၃၀) သာ 
လက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ စိန္ဂၽြန္ 
ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း၌ မိမိ သားသမီးမ်ားကို 

ဟားခါးသာသနာ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ စိန္ဂၽြန္ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းဖြင့္

ထားလိုသူတိုင္း လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး 
လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇြန္လ 
ပထမပတ္ မွစ၍ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ မူႀကိဳ 
ကေလးမ်ားကိုမူ အေဆာက္အဦး ေကာင္း 
မြန္စြာ မၿပီးစီးေသးသျဖင့္ ဇူလိုင္လမွစတင္ 
လက္ခံခဲ့သည္။

 “ Montesorri” သင္ၾကားနည္းျဖင့္ 
သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္၍ သင္ၾကားေပးမည့္ 
ဆရာမမ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သင္တန္း 
ၿပီးဆံုးသူ ဆရာမတစ္ဦးႏွင့္ ရန္ကုန္ ေတာင္ 
ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားမွ “Montesorri” သင္ၾကားနည္း 
စနစ္ သင္တန္းၿပီးဆံုးသူ ဆရာမ (၅)ဦးတို႔မွ 
ေက်ာင္းသား (၁၅) ေယာက္လွ်င္ ဆရာမ 
တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ကြပ္ကဲသင္ၾကားသြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 St.John ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း၏ အဓိ 
က ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္း 
ရွိေသာ ပညာေရးရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္တန္းၿပီး 

တစ္တန္း တိုးခ်ဲ႕ကာ ေနာင္အခါ အထက္ 
တန္းဆင့္၊ တကၠသုိလ္ အဆင့္ထိ သင္ၾကား 
ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

 ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္ေထာက္ 
ကူ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားမည္ 
ဟု စိန္ဂၽြန္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ 
ဆရာမႀကီး Theresa Htva Swe မွ ေျပာ 
ျပခဲ့ပါသည္။

 ဤေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
Fr. Lucas Tha Ling Sum မွဦးေဆာင္ၿပီး 
တာဝန္ခံ ေက်ာင္းအုပ္ Theresa Htva 
Swe, ဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ Ms. Nirian 
Mang Sin Par, Ms. Rita Van Jang 
Mang, Ms. Assumpta Pau Bawm Cing, 
Ms.Cecilia Sai Htawn, Ms. Eulerly 
Siang Din Par တို႔မွ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Nobert Ca Ling (Hakha-RVA)

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ားမွ ပံုသြင္းေဆာက္တည္ျခင္း တာဝန္ခံမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ရန္ကုန္ ၃-၅ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၇။

 သူေတာ္စင္ အသင္းဂိုဏ္းတိုင္း 
အတြက္ လက္ရွိစိန္ေခၚမႈမွာ အသင္းသူ အ 
သင္းသားျဖစ္လိုသူမ်ားအား အသင္းဂိုဏ္း 
၏ က်င္စ့ဥအ္တုိင္း ပံသုြင္းေပးျခင္းျဖစသ္ည။္ 
ဤလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ 
ရန္ အေတြ႕အႀကံဳေဝမွ်ရင္း တစ္ဦးထံမွ 
တစ္ဦး သင္ယူၾက ရန္ အတူတကြလာေရာက္ 
ကာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ကက္သလစ္ 
သူေတာ္စင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက 
သည္။ ဖါသာရ္ နီေကာ (MS) မွ ဦးေဆာင္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(Photo Credit: Chris May)
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၁၉

 ပုသိမ္ကက္သလစ္သာသနာမွ  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သကၠသိုလ္ဝင္အတန္းစာေမးပြဲကို 
ထူးခၽြန္စာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ မဂၽြားနားႏွင့္ ေနာ္ေမရီဂ်ိမ္းတို႔အတြက္ သာသနာမွ မ်ားစြာ 
ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ 

 မဂၽြားနားႏွင့္ ေနာ္ေမရီဂ်ိမ္းတို႔သည္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အေနာက္ 
ေတာင္ပိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အ. ထ.က (၇) ေက်ာင္း၌ ပညာသင္ယူခဲ့ၾကသည္။ 

 မဂၽြားနားမွာ ပုသိမ္သာသနာ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ တစ္ဦးတည္းေသာ (၅) ဘာ 
သာဂုဏ္ထူးရွင္အျဖစ္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ မေမရီဂ်ိမ္းမွာ (၃) ဘာသာ 
ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခ့ဲကာ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ကံႀကီးေက်းရြာေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ 
ဇာတိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

 အသင္းေတာ္အေနျဖင့္ မဂၽြားနာႏွင့္ ေနာ္ေမရီဂ်ိမ္းတိို႔အတြက္ ဂုဏ္ယူျခင္း မ်ားစြာ 
ျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳး၊ သာသနာအက်ိဳးႏွင့္ အားလံုးေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးျပဳ ထမ္း 
ေဆာင္ ႏိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါသည္။ 

         ( PTN-OSC)

ဂုဏ္ထူးရွင္ မဂၽြာနား ႏွင့္ ေနာ္ေမရီဂ်ိမ္း 
တို႔အားဂုဏ္ျပဳျုခင္း

 လစဥ္၊ လ၏ပထမပတ္ စေနေန႔တိုင္း၊ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ေက်ာင္း 
ေတာ္ႀကီး တြင္ တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္လစဥ္တာဝန္က် ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို 
ပင့္ဖိတ္၍ ဝတ္ေစာင့္ ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏို္င္ခဲ့ပါသည္။ 
 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ တာဝန္က်ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို 
တင္ျပ အပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ျခင္းမ်ားတြင္ ကက္သလစ္ 
ဘာသာတူမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ကာ ဝိညာဥ္ကာယ ခြန္အားမ်ား ရယူႏိုင္ၾကပါရန္ 
ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။

ကိုေဇးဗီးယား
(ပြဲေတာ္က်င္းပေရး ေကာ္မတီ)

ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ လစဥ္က်င္းပလ်က္ရွိေသာ 
ပထမစေနေန႔တိုင္း တစ္ရက္တာ ဝတ္ေစာင့္ဆုေတာင္းျခင္း၌ 

ပါဝင္ႏိုင္ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း
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ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလွ်ိဳ အားသိုက္
ေတာင္ႀကီးသာသနာ

၂၂ ရက္ ဇူလိုင္လ ၁၉၅၆ ခု

ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇႃႏၵား ၿပံဳးခ်ဳိ
ျပည္သာသနာ

၁၀ ရက္ ဇူလိုင္လ ၁၉၄၉ ခု

၂၀

ဇူလိုင္လ၏ ေမြးေန႔ရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ေမြးေန႔ဆုေတာင္း

ေမြးေန႔ရွင္ ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား ထာဝရဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အျဖာျဖာ 
ႏွင့္ ျပည့္ဝၾကလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ အမႈေတာ္ကို သက္ဆံုးတိုင္ 
ထမ္းရြက္ႏိုင္ၾကပါ ေစေၾကာင္း ဆႏၵမြန္မ်ားစြာ ျပဳလိုက္ပါသည္။

ဒႆနိကေဗဒဌာန စိန္ဂ်ိဳးဇက္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္သို႔ ဆရာေတာ္မ်ားၾကြေရာက္အားေပး

ဘာသာေပါင္းစံု မိတ္ဆံုစားပြဲ 

ႏွင့္ စုေပါင္း ဝါေျဖပြဲ 

အခမ္းအနား

စာ - ၁၃

စာ - ၁၃

စိန္ပီတာ စိန္ေပါလ္ 
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း 

ပြဲေတာ္ႀကီး
စာ - ၁၆

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ 
ဗန္းေမာ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ 

ေတြ႕ဆံုျခင္း

စာ - ၁၇

အသင္းေတာ္အတြက္ 
ကာဒီနယ္အသစ္ ငါးပါး 

ခန္႔အပ္ျခင္း
စာ - ၄

စာ - ၆


