လိုက္မ်ားAား ကမၻာေလာကသို႔ မၾကာမီ ကပ္ေဘး ဆိုက္ေရာက္လာ

ဆိုလာဘုရားေက်ာင္း လူသတ္ပြဲ

ေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။ ၎က ကမၻာႀကီးသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ သဘာဝ

၁၉၉၄-ခုႏွစ္ ေAာက္တိုဘာလတြင္ ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဆြဇ္ဇာလန္

ေဘးAႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း

ႏိုင္ငံမ်ား၌ Aဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိသည့္ မထင္မရွား ဆိုလာဘုရားေက်ာင္း ဘာ

ကို ခံရသူမ်ားသာ Aသက္ ရွင္က်န္ရစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

သာေရး AယူသီးAဖြဲ႕သည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ Aဆုံးစီရင္မႈ တစ္ရပ္ကို

ဂ်ဳိးရက္သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ႏုိင္ငံ ယခုAခါ ဇိုင္ယာ(Zaire) ဟုေခၚ

က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ Aဖြဲ႕ဝင္ ၅၃-ေယာက္ကို ဆြဇ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာ

တြင္သည့္ ကြန္ဂို(Congo) ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္

ၿမိဳ႕Aနီး ေနရာႏွစ္ခု၌ Aေသေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ Aားလုံးနီးပါး ေလာက္မွာ

ႏွစ္ မ်ားတြင္ Aပ္စိုက္ပညာႏွင့္ ဓာတ္ၾကမ္းပညာမ်ား သင္ယူရန္ ဘရပ္

Uီးေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ေသဆုံးျခင္း ျဖစ္ၿပီး (Aခ်ဳိ႕မွာ ရွစ္ႀကိမ္

ဆယ္ (Brussels)ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ၿပီး 'ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသည့္

တိုင္တိုင္ ပစ္ခတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္) Aခ်ဳိ႕မူ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ

ကက္သိုလစ္ ဘာသာ'ဟုေခၚသည့္ ျပင္သစ္Aဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။

ဓားျဖင့္ ထုိးသတ္ထား ခံရသည္။ Aုပ္စုAAဖြဲ႕ဝင္မ်ားက AစီAစU္ခ်၍

ယင္းAုပ္စု၏ Aဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွာ ယခင္ နာဇီဂက္စတာပို လွ်ဳိ႕ဝွက္ ရဲ

စနစ္တက် စီမံခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံး၌ ၎တို႔၏ Aႂကြင္းAက်န္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့

Aရာရွိေဟာင္း ျဖစ္လ်က္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ ခရစ္ယန္ဘာသာေရး

သည္။ Aေလာင္း ၂၂-ေလာင္းမွာ ဆြဇ္ဇာလန္ဘက္တြင္ ေတြ႕ရၿပီး ၂၅

AစီAမံမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံထားပုံရသည့္ ေယာဂႏွင့္ Aဂၢိရတ္ ဂႏၶာရီပညာ

ေလာင္းကို Aျခားဘက္၌ ေတြ႕ရသည္။ Aနည္းဆုံး ကေလး လူငယ္ ငါး

ႏွစ္မ်ဳိး ေရာစပ္ က်င့္ထုံးတစ္ခုကို လိုက္နာသူျဖစ္သည္။ ယင္းAဖြဲ႕ ေခါင္း

ေယာက္ပါဝင္သည္။

ေဆာင္သည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ဂ်ဳိးရက္က ေခါင္း
ေဆာင္Aျဖစ္ ဆက္ခံၿပီး Aဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ားကို စည္း႐ုံးရန္ Aဖြဲ႕Aစည္း

ဆြဇ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွ ဆိုလာဘုရားေက်ာင္း Aဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ မီးေလာင္

ကြန္ယက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ကြၽမ္းသြားသည့္ Aႂကြင္း Aက်န္မ်ားကို Aာဏာပိုင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ခ်က္
Aရ ယင္းAဖြဲ႕၏ Aဖြဲ႕ဝင္ ငါးေယာက္ထက္ မနည္းမွာ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊

ဂ်ဳိးရက္သည္ ေနာက္လိုက္မ်ားAား လက္နက္မ်ား သိုမွီးသိမ္းဆည္း

မြန္တာရီယာၿမိဳ႕မွ ၄၅-မိုင္ Aကြာတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဆြစ္လူမ်ဳိး Aမ်ဳိး

ထားရန္ လူသိရွင္ၾကား တိုက္တြန္းသည္။ မူလAားျဖင့္ ယင္းAုပ္စုသည္

သား တစ္ေယာက္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိး ၎၏ ဇနီးႏွင့္ ၎တို႔၏ ၃-လ

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ Aေျခစိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃-တြင္ ဂ်ဳိးရက္သည္ Aသံ

A႐ြယ္ သားငယ္တို႔ ျဖစ္သည္။

တိတ္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေသနတ္မ်ားကို တရားမဝင္ ရယူမႈေၾကာင့္ Aျပစ္

ေသဆုံးသူ Aားလုံးမွာ 'ဘဝသစ္ (New Age) သီAိုရီမ်ားႏွင့္

ရွိသျဖင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးရသည္။ ေနာက္ဆုံး လုဂ်ဳိးရက္၏ ႐ုပ္

Aာဟာရ Aေၾကာင္းမ်ားကို ေဟာေျပာလ်က္ ဓာတ္ၾကမ္းနည္းျဖင့္ ကုသ

Aေလာင္းကို ဆြဇ္ဇာလန္ႏိုင္ငတ
ံ ြင္ Aျခား ဆိုလာဘုရားေက်ာင္း လူ

သူဟု ယူဆရသူ Aသက္ ၄၆-ႏွစ္A႐ြယ္ မိမိကိုယ္ကုိ ဂု႐ုဟု ဆိုသည့္

သတ္သမားမ်ားႏွင့္ Aတူ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ၾသစေၾတးလ်မွ

လုစ္ ဂ်ဳိးရက္ (Luc Joret)၏ ေနာက္လုိက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လုစ္ဂ်ဳိးရက္

ေသနတ္ခုိးသြင္းမႈ

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္

ကေနဒါႏွင့္

Uေရာပ တစ္ခြင္မွ ေငြေၾကး ေလွ်ာ္ပစ္မႈမ်ားမွာ ယင္းAုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္

သည္ Aျခား မ်ားစြာေသာ Aစြန္းေရာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္
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သည့္ သတင္းမ်ား လြင့္ပ်ံ႕လ်က္ ရွိသည္။ ယင္းAဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

သည္ ၎တို႔Aေနျဖင့္ 'ဆီရီယာ့စ္' (Sirius)ဟုေခၚသည့္ ၾကယ္၌ ျပန္

ျဖစ္ၾကသည့္ လုဂ်ဳိးရက္ႏွင့္ ဂ်ဳိး ဆက္ ဒီ မမ္ဘ႐ို (Joseph Di Mambro)

လည္ ေမြးဖြားရမည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ 'ေသျခင္းAတြက္ စြန္႔စားခန္းခရီး'

၇ဝ-ႏွစ္တို႔သည္ သန္းႂကြယ္ သူေဌးမ်ားကဲ့သို႔ Aလွ်ံပယ္ သုံးျဖဳန္း ေန

(Death Voyages) ေခၚေသာAရာကို လက္ခံလာၾကသည္။

ထုိင္ခဲ့ၾကလ်က္ မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေပးAပ္လႉဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ ၎တို႔

၂ဝဝ၂-ခုႏွစ္တြင္ ဆြဇ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေရး Aစြန္းေရာက္

၏ တပည့္ ေနာက္လိုက္မ်ားထံမွ ေဒၚလာ ၉၃-သန္းမွ် ရယူ စုေဆာင္းႏိုင္

မ်ားကို Aနီးကပ္ ေလ့လာသည့္ ျပည့္သူ႔ ျပန္ၾကားေရးဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္

ခဲ့ၾကသည္။ ဒီ မမ္ဘ႐ို၏ ေနာက္ဆုံး စကားမ်ားမွာ ၎Aေနျဖင့္ ဤေျမ

ခဲ့သည္။ ယင္းကို ဆြဇ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ဆိုလာဘုရား

ျပင္ ဘုံဌာနမွ ထာဝရဘုရားစံရာ ေကာင္းကင္ဘုံ ဗိမာန္သို႔ ထြက္ခြာရန္

ေက်ာင္းAဖြဲ႕ဝင္ ၄၈-ေယာက္Aား စုံစမ္းရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ီနီ

သာ Aဓိ႒ာန္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗာၿမိဳ႕ နယ္ေျမတာဝန္ခံ တရားေရး Aရာရွိ ဂရန္႔ရမ္ေဆယာ (Gérard

Uေရာပႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔၌ ေရွးUီး ဆိုလာဘုရားေက်ာင္း လူသတ္

Ramseyer) က 'က်ဳပ္ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ လူေသေခါင္း ၇၄ ခု၊ Aထူးသျဖင့္

ပြဲမ်ားၿပီးေနာက္ ေသေပ်ာက္သူ ႏႈန္းမွာ ထိုAုပ္စုဝင္မ်ားAတြင္း တျဖည္း

ကေလးေခါင္း ၁၁ ခုကေတာ့ က်ဳပ္စိတ္ထဲမွာ ထင္ဟပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္'

ျဖည္း ျမင့္တက္လာပုံ ရသည္။ ၁၉၉၅-ခုႏွစ္ ျပင္သစ္မွ သတ္ျဖတ္ပြဲတြင္

ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ တရားေရးဌာနက ဆြဇ္ဇာလန္ႏိုင္ငံAတြင္းရွိ

လူ ၁၆-ေယာက္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လAတြင္း ကေနဒါႏိုင္

ျပင္သစ္ ဘာသာစကား ေျပာသည့္ Aေယာင္ေဆာင္ ဘာသာေရးAုပ္စု

ငံ၊ က်ဴေဗး(Quebec City)ၿမိဳ႕Aနီး ၎တို႔၏

စခန္းAတြင္း ဆိုလာ

၁၅ဝ မွ ၁၇ဝ-Aထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ယင္းဌာနသစ္သည္

ဘုရားေက်ာင္း Aဖြဲ႕ဝင္ ငါးေယာက္ထက္ မနည္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္

Aစြန္းေရာက္ သားေကာင္မ်ားAား ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ႏိုင္ေAာင္ ကူညီ

ေတြ႕မည္ဆိုၿပီး မိမက
ိ ိုယ္ကို သတ္ေသခဲ့ၾကသည္။

မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားAား

၁၉၉၈-ခုႏွစ္ Aေစာပိုင္းတြင္

စပိန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္

ပညာေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္လုိက္

ေနာက္ပါ ၂၉-ေယာက္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည့္ ဂ်ာမန္ စိတ္ပညာရွင္

Aတၱကိုဗဟိုျပဳ စU္းစားေလ့ရွိသည့္ လူAမ်ားစုသည္ တစ္ကိုယ္ေရ

Aမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္Aား Aုပ္စုလုိက္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ Aဆုံးစီရင္ရန္

ေကာင္းစားမႈAတြက္ ထြက္ေပါက္ရွာရာမွ မိမိAသက္ကိုပင္ စြန္႔ရဲသြား

AၾကံAစည္ မေAာင္ျမင္မီ နာရီပိုင္းမွ် Aလိုတြင္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

ၾကျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ဘဝAတြက္ ကိုးကြယ္စရာ တစ္ခုခုကို ရွာၾက

ဂ်ာမန္ လူမ်ဳိး ၂၈-ေယာက္ ပါဝင္သည့္ Aဆိုပါ Aုပ္စုကို

ကာနရီကြၽန္း

မည္ဆိုလွ်င္ လမ္းၫႊန္ေသာ၊ Aသိဉာဏ္ကို ဖြင့္ေပးေသာ၊ မဇၩိမပဋိပဒါ

(Canary Islands)၌ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဆိုလာဘုရားေက်ာင္း၏ လက္က်န္

က်ေသာ၊ 'Iဒေမဝ သစၥံ၊ ေမာဃ မညံ = ငါ့ဟာသာမွန္ က်န္တာAမွား'

Aဖြဲ႕ခြဲ တစ္ခု ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ကာနရီကြၽန္း၌

ဟု မယူစြဲေသာ ဘဝေနနည္း တစ္ခုကိုသာ ရွာေဖြ၍ လိုက္နာ က်င့္သုံး

လူ ၇၉-ေယာက္ ေသဆုံးမႈမွာ ယင္း ဆိုလာဘုရားေက်ာင္း Aုပ္စုႏွင့္

သင့္ေၾကာင္းပါ။ □

တုိက္႐ုိက္ ပတ္သက္ခဲ့သည္။

-------------------

လုစ္ ဂ်ဳိးရက္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈAရ ယင္းAုပ္စုAဖြဲ႕ လုိက္နာသူမ်ား

2

