
 

 

 

The Courage of Mercy 

ၾကင္နာသနားၿခင္း၏သတၱိစြမ္းအားမ်ား 

 

 

မမိိတို႕ေတေဇအဖြဲ႕အစည္းအေနၿဖင့္ ၀ှဿ၃ခုနစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး တစ္ကမၻာလံုး အသစ္တစ္ဖန္ၿပန္လည ္
ညီညြတ္ ေရးကိုသာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿခင္းမ်ားသည ္ဤေန႕ဤအခ်ိန္တြင္အေရးၾကီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ 
အၿဖစ္တည္ရိွေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယေန႕ေခတ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ စိတ္ပူပန္ ေသာက ၿဖစ္ေစသည့္ 
အသစ္ေသာေၿပာင္းလမဲွဳမ်ားၿဖစ္ေသာ ေရႊ႕ေၿပာင္းသြားလာၿခင္းေပါမ်ားလာမွဳမ်ား၈ ေနထိုင္ရာသဘာဝ 
ပတ္ှ န္းက်င္ ႏွင့္လူမွဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ ဘာသာအသီးသီးမွယံုၾကည္ သူမ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္ေသာ 
သူမ်ားအတြက္စိန္ေခၚမွဳမ်ားအၿဖစ္ၾကံဳေတြ႕ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္၉ 

လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားသည္ လူမဆန္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚမွဳမ်ားႏွင့္အတူ လူ႕ပတ္ှ န္းက်င ္
အား တစစီဖရိုဖရၿဲဖစ္ေအာင္ဖ်က္ဆီးေနၾကသည္၉ အနည္းငယ္ေသာက်န္ရွိသည့္ အုပ္စုေလးမွၿဖစ္ေသာ 
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ မလံုၿခံဳမွဳမ်ားႏငွ့္ ေၾကာက္လန္႕မွဳမ်ား ၾကားထမဲွ မိမိတို႕၏ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္ၿခင္း 
ေၿခလွမ္းမ်ားၿဖင့္သာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနရမည္ၿဖစ္သည္၉ ဤအခ်က္သည ္လက္ရွိအခ်ိန္တြင ္
ညီညြတ္ေသာတိုးတက္ေၿပာင္းလမဲွဳမ်ားၿဖင့္ရွင္သန္ေနထိုင္မွဳမ်ားအား ေနာင္တရ ေနာက္ေၾကာင္း 
ၿပန္လွည့္ခ်င္သူမ်ားႏွင့္ လကရ္ွတိြင္ရွင္သန္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ 
ၿဖစ္သည္၉  

မိုးရြာ၍ေရစီးသည္ႏွင့္ေလလာ၍ ထိုအိမ္ကိုတိုက္သည္ရွိေသာ္ ေက်ာက္ေပၚမွာတည္ေသာေၾကာင့္ 
မၿပိဳလပဲေဲန၏၉ ( မာေတဦး ၅:၀၂-၀၃) ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ မိမိတို႕၏ ဘှကို ဤက်မ္းခ်က္ေပၚတြင ္
အေၿခခံၾကမွသာ ေက်ာက္တံုးႏွင့္တူေသာကၽြႏ္ုပ္တို႕ဘှသည္ လူအမ်ားထံသို႕ ဧှံေဂလိ တရားေတာ္ 
အေပၚအေၿခခံေသာအမွန္တရား တစ္ခုအသြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း၊ ရိုးရွင္းၿခင္းႏွင့္ သနားၾကင္နာၿခင္းမ်ား 
အၿဖစ္ကူးစက္သြားမည္သာၿဖစ္သည္။ ဘရာသာ ေရာ္ဂ်ာ ဟာ ဤကဲ့သို႕ေသာအခ်က္ကိုေတေဇအသိုင္း 
အှန္းေလး၏ ႏွလံုးသားအၿဖစ္စတင္မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့ၿပီး ဤအခ်က္မ်ားမွ ခက္ခေဲသာအခ်ိန္ကာလမ်ားအတြက္ 
ခြန္အားေပးကာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အင္အားၿဖစ္ေစခဲ့သည္။ထို႕ေၾကာင့္ သူကိုယ္တိုင္ပင္ 
ဤအရာမ်ားကို စိတ္တြင္စြဲမွတ္ေစၿပီး ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္းၾကိဳးစားေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည္။ 

ဤအခ်က္သံုးခ်က္ဟာ လာမည့္သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ခရီးရွည္ၾကီးအား 
ကူညီလမ္းၿပေပးမည္ၿဖစ္သည္။ 



 

 

ယခုႏွစ္ ၀ဝဿ၄ ခုနစ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးဖရန္စစ္မအွစၿပဳစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
ၾကင္နာသနားၿခင္းႏွစ္တြင္ တူညီေသာခံစားမွဳအရင္းၿပဳကာ ၾကင္နာသနားၿခင္းၿခင္းၿဖင့္ 
စတင္ရမည္သာၿဖစ္သည္၉ 

က်မ္းစာမွ ဘုရားသခင္၏ သနားၾကင္နာၿခင္းအား သက္ေသခံသယ္ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေနလ်က္ရွိသည္၉ 
ယခုအၾကံၿပဳေပးခ်က္ (၃)ခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တိ႕ု၏ သနားၾကင္နာၿခင္းဆီသို႕ စြမ္းအားသတၱိၿဖင့္ 
သြားရနအ္ားေပး တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္ေပးမည္ၿဖစ္သည္၉ 

ဘရာသာ အားလြီးစ္ ( ေတေဇ အၾကီးအက)ဲ 

Brother Alois 

Fourth Proposal 

Extending mercy to its social dimensions 

အၾကံၿပဳအဆိုၿပဳခ်က္ (၂)                                                                                                        
သနားၾကင္နာၿခင္းအားလူမွဳရွဳေထာင့္မ်ားဆီသို႕ၿဖန္႕က်က္ၿခင္း 

ငါသည္ ေၿမၾကီးေပၚမွာ ခ်စ္သနားၿခင္း၈ တရားသၿဖင့္ စီရင္ၿခင္း၈ ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းကိုၿပဳေသာ 
ထာဝရဘုရားၿဖစ္သည္၉ (ေယရမိ ၇:၀၁) 

အခ်င္းလူ၈ ေကာင္းေသာလမ္းကိုၿပေတာ္မူၿပီ၉တရားသၿဖင့္ၿပဳၿခင္း၈ဂရုဏာကိႏုွစ္သက္ၿခင္း 
သင္၏ဘုရားသခင္ေရွ႕တာ၌္ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ႏွင့္က်င့္ေနၿခင္းမွတပါး အဘယ္ပူေဇာ္သကၠာကို 
ဘုရားသခင္ေတာင္းေတာ္မူသနည္း၉ (မိကၡာ ၄:၆) 

ဘုရားသခင္၏ႏွလံုးသားထတဲြင္ လူသားအားလံုးသည္ ရိုးရွင္းေသာမိသားစုဘဝကို တည္ေဆာက္ 
ေနၾကရာသနားၾကင္နာၿခင္းသညလ္ည္းမတူညီေသာ ေနရာရွဳေထာင့္ မ်ားဆီသို႕က်ယ္က်ယ္ၿပန္႕ၿပန္႕ 
ေရာက္ရွိရမည္ၿဖစ္သည္၉တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာၿဖင့္ ၿပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးသည္ 
လက္ေတြ႕က်ေသာ အမွန္တရားတစ္ခု အၿဖစ္ၿဖစ္ေပၚလာရာ 
ႏိုင္ငံတကာမွလူမွဳပံုစံသြင္းမွဳမ်ားႏွင့္စံႏွဳန္းမ်ားသည္   ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာတရားမွ်တေရးႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္၉  

ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ အေၾကြးမ်ားၿဖင့္တေန႔တၿခားဆင္းရဲတြင္းနက္လာၾကၿခင္းမွာ 
သယံဇာတပုိင္ဆုိင္မွဳမ်ားကုိ အင္အားၾကီးႏုိင္ငံမ်ားမွ ပူးေပါင္းကာေခါင္းပုံၿဖတ္အႏုိင္က်င့္ၾကၿခင္း 
ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္၉ ႏုိင္ငံငယ္ေလးမ်ား၏ တင္ရိွေနေသာ အေၾကြးမ်ားအား ေလွ်ာ္ပစ္ေပးရန္ စဥ္းစား 
ခ်က္မွာ အကယ္စင္စစ္အားၿဖင့္ မၿဖစ္ႏုိင္ေသာ၈ေၿပာင္းလဲ၍မရေသာအခ်က္ဟုထင္ရေသာ္လည္း 
ၿဖစ္ေပၚလာခ့ဲပါက စစ္မွန္ေသာတရားမွ်တမွဳအားၿပန္လည္က်င့္သုံး လာၿခင္းဟုဆုိႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္၉ 
မတူညီေသာအေၿခအေနမ်ားၿဖင့္တည္ရိွေနေသာယေန႔ေခတ္တြ င္ သမၼာက်မ္းစာမွကၽြႏ္ုပ္တုိ ႔အား  
သတိေပးေနသည္မွာ “ သင္၏အမ်ိဳးသားခ်င္းသည္ ဆင္းရဲ၍လက္အားေလ်ာ႔သၿဖင့္ တစ္ပါး 



 

 

အမ်ိဳးသားဧည့္သည္အာဂႏၱဳက့ဲသုိ႔ၿဖစ္လွ်င္ သင့္ထံမွာေနေစၿခင္းဌာ သူ႔ကုိမစရမည္၉  
(ဝတ္ၿပဳရာက်မ္း ၀၃:၁၃) 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၈ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ရာေနရာေဒသကုိစြန္႔ခြာ  
ရန္ဖိအားေပးေနမွဳမ်ားကုိ ကမၻာအႏံွ႔အၿပားတြင္ေတြ႔ရိွေနရသည္၉ ထုိသူတုိ႔၏အက်ပ္အတည္းၿဖစ္မွဳ 
မ်ားေၾကာင့္ မည္သုိ႔ေသာအေႏွာက္အယွက္အဟန္႔အတားမ်ိဳးမဆုိေက်ာ္ၿဖတ္သြားႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႔ 
ရသည္၉ ခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံမ်ားမွတၿဖည္းၿဖည္းသိရိွလာေသာအရာမ်ားမွာ သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ပင္ 
သမုိင္း၏ဒဏ္ရာမ်ားကုိ မွ်ေဝတာဝန္ယူမွဳမ်ားၿဖင့္ ကုစားရန္ၾကိဳးစားမွဳမ်ား အတြက္ ရရိွလာေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အာဖရိကႏွင့္အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသမွ  အစုလုိက္အဖြဲ႔လုိက္ေရႊ႕ေၿပာင္း 
သြားလာမွဳမ်ားအၿဖစ္ လက္ေတြ႕ၿမင္ေတြ႕ရၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္၉သတိၿပဳစရာအခ်က္အေနၿဖင့္ 
အကယ္၍  ဒုကၡသည္မ်ားတခ်ိန္တည္းတြင္အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ေၿပာင္းေရႊ႕လာၿခင္းသည္  ခက္ခဲ 
ေသာၿပသနာမ်ားၿဖစ္ေသာ္လည္းလူပီသမွဳအတြက္ ေကာင္းမြန္ ေသာအခြင့္အေရး တစ္ခုရရိွၿခင္း  
ၿဖစ္သည္၉ ဒုကၡသည္မ်ားအဖုိ႕မိမိတုိ႔ထက္ပုိမုိခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ တံခါးမ်ားကုိ ေခါက္၍ 
အကူအညီေတာင္းေနၿခင္းက ထုိသူတုိ႔ႏွင့္အတူ တစ္သားတည္း ရိွေနရန္ၿဖစ္သည္၉ ထို ႔ေၾကာင့္ 
ခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံမ်ားအေနၿဖင့္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား အသစ္ရရိွေစရန္ မကူညီပဲ 
ေနမည္ေလာ..၉ ဤကဲ႔သုိ႔ ေသာ ၾကီးမားေသာလူအစုအေဝး ေၿပာင္းေရႊ႕ မွဳမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
စိန္ေခၚမွဳမ်ားကုိ အတူတကြကုိင္ တြယ္ေၿဖရွင္းေနေသာ  ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား အေနၿဖင့္ တည္ၿငိမ္စြာ 
စီးဆင္းေနေသာ စြမ္းအားမ်ားကုိ ၿပန္လည္စုစည္းေနမိေနၿခင္းၿဖစ္သည္ ၉ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနၿဖင့္ 
ယဥ္ေက်းမွဳမတူညီမွဳမ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ႏွင့္မသိေသာသူစိမ္းမ်ားအားေၾကာက္ရြံ႕ ေနၿခင္းမ်ား၏ အၿခား 
တစ္ဖက္ဆီသုိ႔ေက်ာ္လြန္သြားရန္လုိအပ္သည္၉ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာေၾကာက္  ရြံ႕မွဳမ်ားသည္ အလြန္ 
သေဘာေပါက္နားလည္လြယ္ေစၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားေၿပာင္းေရႊ႕လာၿခင္းအေပၚလြန္စြာအားရ ဝမ္းသာ 
ၾကိဳဆုိကူညီခ့ဲၾကေသာသူမ်ားကုိပါ တခါတရံ သည္းခံႏုိင္မွဳ  ကုန္ဆုံးသြားေစ ၿပီးၿဖစ္သည္၉ 
ေၾကာက္ရြံ႕ၿခင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ နံရံတစ္ဖက္ေနာက္ကြယ္တြင္ ပုန္းခုိေနေသာ္လည္း 
ေလွ်ာ႔နည္းလာလိမ္႔မည္မဟုတ္၉ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မသိေသာ အၿခားသူမ်ား ဆီသို႔ အၿခားသူမ်ား 
ဆီသုိ႔ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားေနမည္ၿဖစ္သည္၉ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနၿဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ေနထုိင္ပုံ၈ 
ယဥ္ေက်းမွဳမတူညီေသာ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ကုိၿမင္လုိက္ရခ်ိန္တြင္ ထုိသူ႔အား တူညီေသာ  လူသား 
မိသားစုဝင္အၿဖစ္သုိ႔ၾကိဳဆုိလက္ခံေပးရန္အတြက္ အေရးၾကီး  လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္ဟုေသာ 
ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မရိွႏုိင္ဘူးလား…? 

 

Translated Burmese version by Bosco 


