
ဂိုဏ္းအုပ္ၾကီးဟာ သူ့ရဲ့ မာရစ္(စ္) 
သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားနဲ့သူ႔အား ေယာက်ာ္းေလးေတြရဲ့ 
အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ လာေရာက္ေနထိုင္ရန္ 
ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ 
အဲ့ဒီအခ်ိန္မွစ၍ ေတာင္ေပါခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္တစ္ခု 
နယ္ပယ္မ်ားရဲ့ လ်စ္လ်ဴ႐ွူထားေသာသူေတြဆီသို့ 
သာသနာျပဳအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္သြားနိုင္ခဲ့သည္။  
ပထမအၾကိမ္ သာသနာျပဳေစလႊတ္မႈခံရျခင္းဟာ ၾကမ္းတမ္းျပီး 
ႏွင္းလႊမ္းေနေသာ ေတာင္တန္းမ်ားထမဲွာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်င္းကေလာက္နွင့္ အေဖာ္မ်ားသည္ 
ထိုေနရာရိွလူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္ သက္ဝင္မႈ 
အသစ္မ်ား ယူေဆာင္ေပးသြားခဲ့တယ္၊ 
ဂိုဏ္းအုပ္ၾကီးသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
ဂ်င္းကေလာက္အား ေက်ာင္းကို 
လႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
ျပီးေနာက္ မာရစ္(စ္) ေတြဟာ 
သာသနာျပဳအဖဲြ႕သားမ်ားကဲ့သို႔လည္းေကာင္း  ေက်ာင္းဆရာေတြ
အေနျဖစ္လည္ေကာင္း ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ 
ထိုအခ်ိန္၌္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်င္းကေလာက္ဟာ မာရီအဖြဲ့အတြက္ 
အတည္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ ၾကာရွည္ေသာေရာမ ခရီးစဥ္ကို 
စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ထိုေနရာမွ ေနေသာဂုိဏ္းအုပ္ၾကီးမ်ား သည္ ၄င္း၏ 

မာရီအသင္းတည္ေထာင္သူ 

ဂ်င္းခေလာက္ ေကာလင္း၏ 

အတၳဳပတိၱ 
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စီစဥ္မွာအလြန္ၾကီးမားသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့သည္။ မာရစ္(စ္)
တပင္ႏွင့္မ်ားျပားလွေသာအကိုင္းအခက္မ်ားရွိသည္ႏွင့္တူသည္။  
ေနာက္ဆုံးတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
ဂ်င္းကေလာက္ႏွင့္အတူ မာရစ္(စ္)
သာသနာျပဳအဖဲြ႕မ်ားကိုပစီဖိတ္ကြ်န္းမ်ားသို႔ပို႔ရန္သေဘာတူညီခဲ့
သည့္ကိစၥအား ဂ်ိမ္းကေလာက္၏လက္ခံျပီးသည္ေနာက္ 
ခြင့္ျပဳလုိက္ရသည္။ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်င္းကေလာက္ဟာ မာရစ္(စ္) 
မ်ားရဲ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရ ျပီးသည္ႏွင့္ သူႏွင့္ 
အဖြဲ႔သားအားလံုးဟာ မာရစ္(စ္) ေလာကမွာရွင္သန္ဖို့ 
သူတို့ရဲ့ကတိသစၥာမ်ားျပဳခဲ့သည္။ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်င္းကေလာက္သည္ ပထမဆံုး 
သာသနာျပဳအဖဲြ႔ကို  ႏႈတ္ဆက္စကားဆိုျပီးျပီးျခင္း အခ်ိန္တြင္း၌ 
အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ေ၀းကြာလွေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ 

သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ 

ေနာက္နွစ္ေတြမွာလည္း လူငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မာရစ္(စ္) 
အဖဲြ႔၀င္အျဖစ္၀င္လာၾကသည္ ႏွင့္ျပီးေနာက္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
ဂ်င္းကေလာက္သည္ ဲ့ပစၥဖိတ္သို႔ 
သာသနာျပဳအဖဲြ႔မ်ားကိုပါပုိမိုပို့လႊတ္နိုင္ခဲ့ျပီး၊ ျပင္သစ္မွေက်ာင္းေ
တာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဖြင့္လစ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။  
ေနာက္ဆံုး၌ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်မ္းကေလာက္သည္ အျခား မာရစ္
(စ္) ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အား လုပ္ငန္းလြဲအပ္ျပီး ၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
စာေရးျခင္းအလုပ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပုိ၍ ရွိလာခဲ့သည္။ 
သူသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ တိတ္ဆိတ္ေသာျမိဳ႔ျပင္ 
တစ္ေနရာမွာသြားေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ျပီး မာရစ္(စ္) ရဲ့ စည္းကမ္းႏွင့္ 
ဝိညာဥ္ေတာ္ မ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ 
သူအသက္ၾကီးလာတဲ့အခါမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ 
ယေန႔ထက္ထိတိုင္ သူ႔ကို သူ၏ မာရစ္(စ္)အဖြဲ႔၀င္ မိသားစုက 
သူ႔အား Marist တည္ေထာင္သူဖခင္ကဲ့သို့ 
မတ္တႏိုးအမွတ္မွတ္ရရရိွေနခဲ့ပါသည္။ 



စာဆက္လက္သင္ယူခဲ့သည္။ 
ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွာမိသားစုအသစ္ ျဖစ္ထြန္းလာ ေစရန္အတြက္က်ြန္ု
ပ္တို့ရဲ့ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာမယ္ေတာ္မာရီ 
ခုိင္းေနခဲ့သလိုသူစိတ္ထဲကအေတြးတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာခ့ဲသည္။ 
မာရီအသင္းဖဲြ႔ေခၚမိသားစု၀င္အေၾကာင္းသည္အိမ္မက္မက္တဲ့လူငယ္
ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္္ ႏွင့္ 
ဂ်င္းခေလာက္အပါအ၀င္အဖြဲ႔တစ္ဖြ႔ဲျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျဖာခြထဲြက္ေသာအ
ကိုင္းအခက္မ်ားႏွင့္သစ္ပင္တစ္ပင္လို ဌင္းထဲမွာ ဘုန္းၾကီးမ်ား၊ 
သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္သာမာန္လူမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။  
ဂ်င္းခေလာက္ဟာ ဘုန္းၾကီးအျဖစ္ သိကၡာေတာ္ဘြြဲ႕ 
အပ္ႏွင္းခံခဲ့ရျပီးသည့္ေနာက္တစ္ရက္တြင္ 
လူငယ္ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္သည္ သီးသန္႔ 
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ ေနရာေလးတစ္ေနရာသြားခဲ့ျပီး၊ သခင္ေယရ့ွူႏွင့္ 
မာရီရုပ္ပြားေတာ္ေရွ့ေမာက္မွာ ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ 
သူတို့လုပ္နိုင္သည္နွစ္တစ္ျပိဳင္နက္မာရီအသင္းဖြဲ့ကို ျဖစ္ထြန္းလာဖို့က
တိျပဳခ့ဲသည္။ သူတို့ကိုယ္ကိုယ္ “မာရစ္(စ္)” လို့ေခၚလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
ငယ္ရြယ္တဲ့ ဘုန္းၾကီး ဂ်င္းခေလာက္အား ၄င္း 
အကုိဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေတာင္ေပါရြာမ်ားမွ ခရစ္ယာန္ 
အသင္းေတာ္ရဲ့ နယ္ပယ္တစ္ခုသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ 
ျမိဳ့မွလူေတြဟာ ဝင္းလက္ေတာက္ပေနေသာ ပန္းေရာင္ 

ဝိုင္အရက္ျပဳလုပ္ဖို့ စပ်စ္သီးမ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်င္းကေလာက္ဟာ သူတို့ကို ခ်စ္ခင္သိ 
ကၽြမ္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူဟာ ရွက္ေၾကာက္နည္းပါးလာျပီး၊ 
မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ်ား ပိုရွိလာခဲ့သည္။ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်င္းကေလာက္သည္ ဦးစြာပထမ စည္းကမ္းမ်ား ၊ 
စိတ္ကူးမ်ား နဲ့ပတ္သတ္ျပီ ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းဖို့နဲ့ 
မာရီအဖြဲ့အေၾကာင္းအမ်ားအျပားကိုဆက္လက္ေတြးေတာခဲ့သည္။ 
သူသည္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးထံသို့ 
သူ၏ ေကာင္းခ်ီးမွဳကိုဆုေတာင္းေပးနည္းအား ေမးရန္ စာေပးပို့ခဲ့သည္။ 
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အားေပးတိုက္တြန္းေသာျပန္ၾကားခ်က္ 
စာတစ္ေစာင္ကိုျပန္လည္ေရးသားေပးပို့ခဲ့သည္။ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်င္းကေလာက္သည္ ဂိုဏ္းအုပ္ၾကီးကိုေကာင္းစြာသိ ျပီး 
မာရစ္(စ္) သာသနာျပဳအဖဲြ႕မ်ား၏ အဖြဲ့တစ္ဖြဲ့အတြက္ 
သူ့အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဂ်င္းခေလာက္ ေကာလင္:သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ 
ရြာငယ္ေလးတစ္ရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 
သူ႔မွာေမြးခ်င္း ညီကိုေမာင္ႏွမ ခုႏွစ္ေယာက္ရွိသည္။ 
သူ့မိသားစုအိမ္သည္ ကုန္းျမင့္ေတာအစပ္ေလးနားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ 
ခရစ္ယာန္ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း နဲ့ အစိုးရ ၾကား ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ 
ဂ်င္းခေလာက္ရဲ့ဖခင္ဟာ ရန္မူလိုေသာ အစိုးရအရာရိွမ်ား ေၾကာင့္ 
ပုန္းေနရေသာ အသင္းေတာ္၏ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ 
တာဝန္ေဆာင္ရြက္သူ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းႀကီး 
အားအကူအညီ ေပးေလ့စျမဲျဖစ္သည္။ 
၄င္းတို့့သည္ ရံဖန္ရံခါေတာထဲတြင္ သြားပုန္းရေလ့ရွိသည္။ 
ဂ်င္းခေလာက္ ငါးနွစ္မျပည့္ခင္အခ်ိန္တြင္ သူ၏ မိဘႏွစ္ပါးမွာ 
ပ်င္းထန္စြာနာမက်န္းစတင္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ဆံုးပါးခဲ့ရသည္၊ ထို ႔ေၾကာင့္ 
သနားၾကင္နာတတ္ေသာ သူ့ဦးေလးမွာ ၄င္းတို႔ညီကိုေမာင္ႏွမအားလုံးကို 
စတင္ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ 
ဂ်င္းခေလာက္ သည္ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္တစ္ခုရဲ့ 
ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း အေတာ္အတန္အနီးမွာရွိေသာ သူ၏ 
ဦးေလးအိမ္မွာေနထိုင္ဖို့ အနီးအနား၌ရိွေသာရြာကုိ ေျပာင္းခဲ့သည္။ 
ဂ်င္းခေလာက္ဟာ ရွက္ေၾကာက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
၄င္းသည္ ေနာက္ဆံုးညစာစားပြဲြဲေတာ္၌ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအား 
ညီရာ၌အလြန္ႏွစ္သက္ခဲ့သည္။ 
အျခားအခ်ိန္ေတြ ၌ေတာထဲမွာ တစ္ေယာက္ထဲအခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ 
ကုန္လြန္ေလ့ရွိခဲ့သည္။ 
ဂ်င္းခေလာက္ဆယ့္ေလးနွစ္အရြယ္မွာ 
အရပ္တစ္ပါးမွပ်ဥ္ခင္းေနေသာေက်ာင္းသုိ့သြားခဲ့သည္။ 
အဲ့ဒီမွာရိွေသာေယာက်ာ္းေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ားျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရိွခဲ့ၾကသည္။  
ဂ်င္းခေလာက္သည္လည္း မေသခ်ာမေရရာေသာအေတြးထဲ၌ 
သူလည္းတစ္ေယာက္အပါ၀င္ျဖစ္မည္၊ မျဖစ္လာမည္ကို 
ပင္အခက္ေတြ႔ေနခဲ့သည္။ 
ေနာက္နွစ္ေတြမွာလည္း 
အျခားအထက္တန္းေက်ာင္းနွစ္ေက်ာင္းကိုသြားတက္ခဲ့သည္။ သူသည္ 
အရမ္းေတာ္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ 
နာမက်န္းအေတာ္အတန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ 
အဆံုးတြင္ ပင္မျမိဳ့ၾကီးသို႔သြား၍ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ရန္ 
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