
 

 

သတငး်ထတုြ်ပန်ချက ်၁ – ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၂၃ 

 

ဘနဖူ်း၀မ် (မျိုး�ကဲသ ူအမ်ိ)သည ်ဘနေ်ကာက်ကက်သလစ်ဂုိဏး်ချုပ်သာသနာ၏ �ကီးကျယ် 

ခမ်းနားေသာ ဘာသာေရးဆိငုရ်ာ သငတ်နး်ပုိခ့ျရာေနရာ ြဖစ်�ပီး ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်မှ ၂၆ 

ရက်အထ ိ အာ�ှတုိက်လံုးဆိငုရ်ာ ဓမ�ညလီာခံကုိ အမ်ိ�ှငအ်ြဖစ် လက်ခံကျငး်ပမည ် ြဖစ်ပါသည။် 

ေဆးွေ�းွပဲွသို ့ တက်ေရာက်လာသည့ ်ကုိယ်စားလှယ်များသည ်�ိငုင်အံလိုက် ဆရာေတာ်များအဖဲွ�ချုပ် 

၁၇ ခုမှ ဓမ�ညလီာခံ ကုိယ်စားလှယ်များ၊  ကက်သလစ်အသငး်ေတာ်လံုးဆိငုရ်ာ ဆရာေတာ်များ 

အဖဲွ� မှ ဆရာေတာ် ၂ပါး၊ အာ�ှတုိက် ဆရာေတာ်များညလီာခံများအဖဲွ�ချုပ် (FABC) ကုိ ဖဲွ�စညး် 

ထားသည့ ် �ိငုင်ေံပါငး် ၂၉ �ိငုင်ကုိံ ကုိယ်စားြပုေသာ ဆရာေတာ်များအဖဲွ�တုိ ့ တက်ေရာက် 

ခဲ�့ကပါသည။် ဤဓမ�ညလီာခခံရီးစဉ်တွင ် ကာဒနီယ် ရဟနး်အမတ် ၆ ပါး၊ ဂုိဏး်ချုပ်ဆရာေတာ် ၅ 

ပါး၊ ဂုိဏး်အုပ်ဆရာေတာ် ၁၈ ပါး၊ ဘနုး်ေတာ်�ကီး ၂၈ ပါး၊ သလီ�ှင ်၄ ပါး�ငှ့ ်သာမနဘ်ာသာတူ ၁၉ 

ဦးတုိ ့ တက်ေရာက်�ကပါသည။် 

အ�ကီးဆံးု�ငှ့ ် လူဦးေရအများဆံးုတုိက်�ကီးြဖစ်ေသာ အာ�ှတုိက်သည ် မတူကဲွြပားေသာ 

ယဉ်ေကျးမ�များ၊ ဘာသာစကားများ၊ လူမျိုးစုများ�ငှ့ ် ဘာသာတရားများြဖင့ ် မဂင်္လာ�ိှလှေပသည။် 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာသည ် အာ�ှတုိက်၏ ေနရာအများစုတွင ် အလွနေ်သးငယ်ေသာ လူနညး်စု 

ြဖစ်ေသာ်လညး်၊ တစ်ဦးချငး်ယဉ်ေကျးမ�များ၏ တက်�ကမ��ငှ့ ် �ကယ်ဝမ�သည ် သာသနာေတာ်၏ 

အသက်တာအတွက် ရ�ငလ်နး်ေစပါသည။် ယုံ�ကညခ်ျက်များ၊ တနဖုိ်းများ�ငှ့ ် သေကင်္တများ၏ 

စနစ်များသည ် တစ်ေနရာ�ငှ့ ် တစ်ေနရာ ကဲွြပားေသာ်လညး် လူအ့သိက်ုအဝနး်၏ အြပနအ်လှန ်

ဆက်� �ယ်မ�သည ် အာ�ှလူမျိုးများကုိ စုစညး်ေစသည။် ဘရုားသခင၊် မိမိကုိယ်ကုိ၊ အမ်ိနးီနားချငး်၊ 

စ�ကဝဠာတုိ�့ငှ့ ် ေပါငး်သငး်ဆက်ဆြံခငး်၏ အာ�ှတနဖုိ်းသည ် ၎ငး်�ငှ့အ်တူ၊ လသူားမျိုး�ယ်ွ 

မိသားစု၏ စညး်လံုးညညီ�တ်မ��ငှ့ ် အာ�ှြပညသ်တုိူ၏့ စညး်လံုးညညီ�တ်မ�ကုိ သယ်ေဆာင ်

လာပါသည။် 

စိနေ်ခါ်မ�များ�ိှေသာ်လညး်၊ ဓမ�ညလီာခခံရီးသည ် ကက်သလစ်သာသနာေတာ်အတွက် 

ေကျးဇူးေတာ်�ငှ့ ်ကုသြခငး်၏ အခိုက်အတန ့ဟ်ု ယူဆပါသည။် 'တဲေတာ်ကဲသ့ိုေ့သာ သာသနာေတာ်' 

၏ ပုံသ�ာနက် ၎ငး်အား အားလံုးပါဝင�်ိငုသ်ည့ ် စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ် ချဲ�ထငွ�်ိငုသ်ည့ ် ခိုလ�ံရာ 

ေနရာတစ်ခုအြဖစ် ပုံေဖာ်ထားသည။် အ�ကမ်းဖက်မ�များ၊ မ�ငမ်ိသက်မ�များ�ငှ့ ်ဆငး်ရဲဒကု�များ  



 

 

အပါအဝင ် ဘရုားသခင၏် ဝိညာဉ်ေတာ်တည�ိှ်သည့ ် ေနရာတုိငး်တွင ် ဘရုားသခငသ်ည ်

သ၏ူတဲအမ်ိေတာ်ကုိ တညေ်ဆာက်�ိငုသ်ညကုိ်လညး် ေဖာ်ြပသည။် အေရးအ�ကီးဆံးုကေတာ ့

ဘရုားသခင၏်တဲအမ်ိေတာ်ထ၌ဲ လူတုိငး်အတွက် ေနရာ�ိှပါသည။် မညသ်ူကုိ့မ� မချနလ်ှပ်ထားပါ။ 

ဤြဖစ်စဉ်တွင၊် ယခငက် 'ချနထ်ားခံခဲရ့သည’် ဟုခံစားခဲရ့သမူျားသည ်ယခုအချိနတွ်င ် ြမင့ြ်မတ်�ပီး 

လံုြခံုေသာေနရာြဖစ်သည့ ် ဤဘရုား�ှင၏် တဲအမ်ိေတာ်တွင ် ၎ငး်တုိအ့တွက် ေနရာ�ိှသညကုိ် 

သ�ိှိလာ�ကသည။် 

တဲအမ်ိေတာ်၏ပုံသ�ာနသ်ည ် လူဇ့ာတိခံယူြခငး်မှတဆင့ ် က��်ပ်ုတုိအ့လယ်တွင ် ေယဇူး 

ဘရုား�ှငသ်ည ် သ၏ူတဲအမ်ိေတာ်ကုိ ေဆာက်ခဲေ့�ကာငး်ကုိလညး် သတိရေစသည။် ထိုေ့�ကာင့ ်

ဘရုား�ှင၏် တဲအမ်ိေတာ်သညလ်ညး် ဘရုားသခင�်ငှ့၎်ငး် အချငး်ချငး်�ငှ်၎့ငး် ေတွ�ဆံရုာေနရာ 

ြဖစ်လာေပသည။် ယခုအခါ ဘံစံုအမ်ိအြဖစ် ြမငေ်နရေသာ တဲအမ်ိေတာ်သည ် ဘံေုဆးေ�ကာြခငး် 

မဂင်္လာ၌ မ�ေဝခံစားြခငး်�ငှ့ ် ပုိငဆ်ိငုြ်ခငး်သေဘာကုိ ြပနလ်ည�်ိးု�ကားေစသည။် ဓမ�ညလီာခံ 

လုပ်ငနး်စဉ်သည ် အသငး်အဖဲွ�များ ေပါငး်စညး်ြခငး်အြဖစ် အတူတကွ ေလ�ာက်လှမ်းြခငး်၏ 

အေရးပါမ�ကုိ ပုိမုိသသိာထင�ှ်ားစွာ သ�ိှိလာကာ သာသနာေတာ်၏ ပကတိ တုိးတက်မ�ကုိ 

ေဖာ်ေဆာငေ်ပးပါသည။် 

ကုိယ်စားလှယ်များ အတူတကွ ခရီးအတူတကွသာွး�ိငုရ်န၊် ဆေုတာငး်ြခငး်အားြဖင့ ်

ပုိငး်ြခားသြိမင�်ိငုရ်န၊် ေဆးွေ�းွရန�်ငှ့ ် ချင့ခ်ျင့ခ်ျိနခ်ျိနေ်ဆာငရွ်က်�ိငုရ်နအ်တွက် ကူညေီပးရန ်

မူေဘာငမူ်�ကမ်းကုိ ေရးဆွထဲားပါသည။် လာမည့သ်ံးုရက်အတွငး် ကုိယ်စားလှယ်များသည ်

၎ငး်တုိ၏့ ေပျာ်ရ�ငမ်�၊ အတူတကွ ေလ�ာက်လှမ်းြခငး်၏ အေတွ�အ�ကံု၊ ဒဏရ်ာများ၏ 

အေတွ�အ�ကံု�ငှ့ ်လမ်းစဥ်သစ်များကုိ လက်ခံရန ်ဖိတ်ေခါ် ြခငး်တုိကုိ့ မ�ေဝသာွးပါမည။် ၎ငး်တုိသ့ည ်

အာ�ှတုိက်ကုိ ကပ်ေရာဂါဆိးုများြဖစ်ေစသည့ ် တငး်မာမ�များ -အသက်�ှငေ်နထိငုမ်�ဆိငုရ်ာ 

စညး်လံုးညညီ�တ်မ�၊ ဆံးုြဖတ်ချက်ချမ�၊ ဘနုး်ေတာ်�ကီးအသက်တာသို ့ ေခါ်ေတာ်မူြခငး်များ၊ လူငယ်၊ 

�မ်ွးပါးသမူျား၊ ဘာသာေရး ပဋပိက�များ�ငှ့ ် ဘနုး်ေတာ်�ကီးဝါဒ (Clericalism) တုိကုိ့လညး် 

အေလးထား ေဆးွေ�းွ�ကမညြ်ဖစ်သည။် 

ဖွင့ပဲွ် မစ�ားတရားေတာ်ြမတ်အခမ်းအနားြဖစ်သည် ့ သန ့�ှ်ငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်ြမတ်ဘရုား 

အား ပူေဇာ်အပ်�ှသံည် ့ မစ�ားတရားေတာ်ြမတ်ကုိ ဂျပန�်ိငုင်၊ံ တုိကျိုဂုိဏး်ချုပ်သာသနာပုိင�်ငှ့ ်

အာ�ှတုိက် ကက်သလစ် ဆရာေတာ်�ကီးများအဖဲွ�၏ အေထေွထအွတွငး်ေရးမ�းချုပ် ဂုိဏး်ချုပ်ဆရာ  



 

 

ေတာ် Tarcisio Isao Kikuchi၊ SVD၊ က ဦးေဆာငပူ်ေဇာ်မည ် ြဖစ်ပါသည။် ယငး်ေနာက်တွင ်

ဆငြ်ခငသ်ံးုသပ်ြခငး်�ငှ့ ် ပုိငး်ြခားသြိမငမ်�ဆိငုရ်ာ ေခါငး်စဉ်များအေ�ကာငး်ကုိ ကုိယ်စားလှယ်ေတာ် 

များအား မိတ်ဆက် လမ်း��နမ်�များ ေဆာငရွ်က်ပါမည။် ဓမ�ညလီာခံသို ့ တက်ေရာက်လာသ ူ

ကုိယ်စားလှယ်ေတာ်များ၏ အေတွးအြမငမ်ျားကုိ ဖလှယ်�ိငုရ်န ်ေနာက်ဆံးုစာတမ်း မူ�ကမ်းကုိလညး် 

မ�ေဝေပးသာွးမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

 

ကျယ်ေြပာလှ�ပီး မျိုးစုံလှေသာ အာ�ှတုိက်သားများအြဖစ် အတူတကွ ခရီးြပုြခငး်သည ်

က��်ပ်ုတုိ၏့ ေမျာ်လင်ခ့ျက် ြဖစ်ပါသည။် 


