
 

ရာသတီ ွေတ  ာငျှော််းလ ဲတ  ာျှော်လင ျှော်ချကျှော်မ ဲ  

( ၂၀၂၁ ခုနစှ်အတကွ်သတင််းစက ်း) 

 

ကသသ င််းကနင််းနငှ  ် မသသခ  မသေေ သသ  အခ ျိနမ်  ်း၌ပင ် အမ ျိ ်းသ ်းမ  ်းနငှ  ် အမ ျိ ်းသမ ်း 

အမ  ်းအပပ ်း၏ ကျိုယ်က ျိ ်းစနွ်  သပ်းဆပ်မှုမ  ်းသ က င်  လူသ ်းမ  ်းသည် သ ှ ှေ့အန ဂတဆ် သျို   ဥ ်းတည ်

သေွှေ့လ  ်း နျိငု ်ကပခင််းပြစ်ပါသည။်  

ပပ ်းခ  သည  ် လအနည််းငယအ်တွင််း လငူယမ်  ်းစ ွက သတူျို  ၏ အန ဂတန်ငှ  ် ပတ်သက၍် သတူျို   

စျိ်ုးေျိမ်မှုမ  ်းကျိ ု ကျွန်ပ်ုတျို  ကျိ ု သေမျှခ   ကပါသည။် မည်သည သ်မျှ ်လင ခ် က်က လမ််းသ က င််းမနှက်ျိ ု

သပ်းစမ်ွ်းနျိငုမ်ညန်ည််း။ အေ ေ  မသသခ  သည အ်ခ ျိန၌် မည်သည အ်ေ ကျိ ု ကျွန်ပ်ုတျို   

ယ  ုကည်ကျိ်ုးစ ်းပပ ်း မှ ချိုအ ်းထ ်းနျိငု ် မညန်ည််း။ ထျို  အပပင ် ပျိနုကရ်ှု ျိင််းစ ွ စဥ််းစ ်း ကည လ်ျှင ်

မည်သည ေ်ည်မနှ််းခ က်က အသက ်ှငေ်က ျိ ်း ပျိနုပ်မညန်ည််း။ တခ ျိ ှေ့အသ မ  ်းကလည််း 

“ ကျွန်ပ်ုတျို  သည ် စျိတဓ် တ ် မက ဘ  သမျှ ်လင ပ်ခင််း လကခဏ မ  ်းကျိ ု အ ရ ုစ်ူးစျိကု်ထ ်းေမည"် ဟ ု

သပပ ဆျိသုနပါသည်။ 

 

တ  ာျှော်လင ျှော် ခငျှော််းနိ ိ ျှော်လကခဏာ ျာ်းအာ်း အာရ ုံစ ်းစိုံကျှော် ါ 



က်ူးစကသ်ေ ဂါ ပြစ်ပ ွ်း သနသည  ် လက ်ှျိအသပခအသန၌ ကမ ္ သန ေ သေသအနှ  အပပ ်းတငွ ်

မသေေ မသသခ  မှုမ  ်း ပျိမု  ်းလ  သနသည်ကျိ ုကျွန်ပ်ုတျို   ပမငသ်တွှေ့ သနေပါသည။် ေ ေင ပ်ပတ်သ ်းသသ  

နျိငုင် သေ်းဆျိငုေ်  ဆ ်ုးပြတခ် က်မ  ်း ခ မှတေ်နလ်ျို အပ်ပါသည။် သျို  သသ ် စည််းလ ်ုးည ညွတသ်ေ်းနငှ  ်

လမူှုသေ်းဆျိငုေ်  ခငမ်ငေ်င််းနှ ်းမှု ကျိစစေပ်မ  ်းသည ် ကျွန်ပ်ုတျို  အ ်းလ ု်း ပါ၀ငသ်ဆ ငေွ်ကန်ျိငုသ်သ  

မပြစ်မသန လုပ်သဆ င ်ကေမည်  အေ မ  ်းအပြစ်  ှျိသနပါသည။် အပခ ်းသမူ  ်းအ ်း အသစခ ေနအ် 

သင  ်ှျိသန ကသသ  လူမ  ်းစွ   ှျိပါသည။် ထျိသုမူ  ်း၏ သေဓါေကသ်ေ မှုသည ် အပပနအ်လနှ ် ရှု ျိင််းပင််း 

ကညူ မှုအတွက ်ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ အန ဂတ ်လမ််းတစ်ခုကျိ ုြွင သ်ပ်းသနပါသည်။ 

ထျို  သ က င  ် လူငယသ်မ ငမ်ယ်မ  ်းသည ် ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ဘ  ု အျိမ်အပြစ် တည ်ှျိသသ  ကမ ္သပမကက ်းကျို 

ကယ်တငေ်န ်သတူျို  ၏ စမ်ွ်းအ ်းမ  ်းကျိ ုဆက်ကပ်အပ်နှ  ထ ်းသမူ  ်း ပြစ် ကပါသည။် ဦ်းစ ်းဥ ်းသဆ င ်

လပ်ုသဆ ငသ်မူ  ်းသည်လည််း သနေ အနှ  တငွ ် စတငလ်ှုပ် ှ ်း သန ကပါသည။် ေ သ ဥတ ု အသေ်းသပေါ် 

အသပခအသနအတကွ ် အသပြအ ်းလ ု်းကျိ ု မသပ်းနျိငု ် သသ ်လည််း ယခုအခ ျိနတ်ငွ ် သတူျို  သည် 

ကျွန်ပ်ုတျို  အ ်း ပတေ်န််းက ငက်ျိ ု ပျိမုျိုသလ်းစ ်း တတသ်သ  ဘေလမ််းစဉ်မ  ်းပြင  ်

သနထျိငုတ်တသ်စေန ် အခွင သ် လ က ်  ှျိသနပါသည။် ခေစ်ယ န ် ဘ သ တူမ  ်း အသနပြင  ်

ကမ ္သပမကက ်းသည ် ကျွန်ပ်ုတျို    ကည ရ်ှုထျိန််းသျိမ််း သစ င သ် ှ ကေ်နအ်တကွ ် ဘေု ်းသခငက်ျိုယတ်ျိုင ်

အပ်ထ ်းသည  ်လကသ်ဆ ငတ်စ်ခု ပြစ်ပါသည်။  



လမူ  ်းစွ တျို  သည ် တစ်ခါတစ်ေ  အတျိတ်က လမ ှ အသမဆွကခ် လ သသ  မတေ ်းသသ  ြွ ှေ့စည််းမှု 

ပ စု မ  ်းကျိ ု ပျိမုျိုသတျိပပ မျိလ   ကပါသည်။ ၀မ််းနည််းစေ  သက င််းသညမ် ှ ေ ှျိထ ်းသသ  အခွင  ်

အ ဏ အ ်း အမ  ်းသက င််းက ျိ ်းအတွက ် အပမ တမ််း အသ ်ုးမပပ ခ    ကပခင််းပင ် ပြစ်ပါသည။် 

ထျိကု  သျို  သသ  အလွ သ ်ုးစ ်း ပပ မှုမ  ်းနငှ  ်ေငဆ်ျိုငေ်သသ အခါတငွ ်ခ ပပင််းမှုနငှ  ်အမ ကသ်ေါသ ပြစ်ေပခင််း 

မ  ်းကျိ ု န ်းလညန်ျိငုပ်ါသည။် ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ လူ  အြွ ှေ့အစည််းကျို ပ ကပ်ပ ်းသစသသ  ကွ ပပ ်း 

ပခ ်းန ်းမှုမ  ်း၏ အပခ ်းတစ်ဘက်တငွ ် တေ ်းမျှတမှုနငှ  ် ပငျိမ််းခ မ််းမှုကျိ ု ြနတ် ်းသပ်းသမူ  ်းအပြစ် 

မည်သကူ  အမနှတ်ကယ ်လပ်ုသဆ ငပ်ါမညန်ည််း။  

ညအီစျှော်ကိုံ တ ာငျှော်န ှ ျာ်းအ ြစျှော် တနထိုံငျှော် ခငျှော််း  

မနှပ်ါ၏။ ယခုက  သျို   အခကအ်ခ မ  ်းအ က ်း လကသ်တွှေ့ေငဆ်ျိငုသ်နေသည  ် အခ ျိန၌် ကျွန်ပ်ုတျို  သည် 

သမျှ ်လင ပ်ခင််းကျိ ု ပမငသ်တွှေ့ နျိငုပ်ပ ်း သမျှ ်လင ခ် ကမ်  ်းအ ်းလ ်ုး မ ှျိသတ  သလ ကသ်အ င ် ဆန်  က ငသ်န 

သည  ် အခ ျိန၌်ပင ် သမျှ ်လင် ပခင််း ထ ်းေမည ် ပြစ်ပါသည်။ ထျိကု  သျို   သမျှ ်လင် ပခင််း ထ ်းေနအ်တကွ ်

ကျွန်ပ်ုတျို  နငှ  ် သေွ်းခ ယ်မှု မတ ူကသည  ်ခေစ်ယ နမ်  ်းန   အပခ ်း သင််းကွ  ည အစ်ကျိမု  ်း၊ အပခ ်းသသ  

ဘ သ တေ ်းကျိ ုယ ု ကညသ်မူ  ်း၊ ဘေု ်းတေ ်း မယ  ုကည်သမူ  ်း (သျို  ) ဘေု ်းမ   ေါေ မ  ်း၊ စည််းလ ်ုးမှု 

အပပနအ်လနှ ် ှျိသသ သမူ  ်းနငှ်  အတယူဉှ်တွ  သနထျိငုေ်မည ်ပြစ်ပါသည်။  



ကျွန်ပ်ုတျို   ည အစ်ကျို သမ ငန်မှမ  ်းသြွယ် သနထျိငု ်ကသသ အခါ သပ  ်ေွှငမ်ှုကျိ ု အသစ်တြန ်

ပြစ်သပေါ်သစပါသည။် ကျွန်ပ်ုတျို  သည ် အလနွဆ်င််းေ  နမ်ွ်းပါ်းသသ သမူ  ်းပြစ်သည  ် အျို်းမ  အျိမ်မ   

ပြစ်သနသမူ  ်း၊ သကက်က ်းေွယအ်ျိုမ  ်း၊ ြ  ်းန သနသသ သမူ  ်း၊ အထ ်းက နဆ်နသ်နသမူ  ်း၊ 

အခကအ်ခ မ  ်း ေငဆ်ျိုငသ်နေသသ  ကသလ်းငယမ်  ်း၊ မသနမ်စမ်ွ်းပြစ်သနသမူ  ်းနငှ်  သရွှှေ့သပပ င််း 

ေကုခသညမ်  ်းနငှ်  အတူ ှျိသနေမည ် ပြစ်ပါသည်။ ဘ၀အသပခအသနမ  ်းက ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ ခုခ နျိငုမ်ှု 

စမ်ွ်းအ ်းကျိ ုသလ   နည််း သစပါသည်။ ယခုလက ်ှျိ ပြစ်သပေါ်သနတ   ကပ်သဘ်းသေ ဂါသညလ်ည််း ကျွန်ပ်ုတျို   

လူသ ်းထ ုတစ်ေပ်လ ်ုးကျိ ုအ ်းနည််းသစသသ  ပ ုေျိပ်အပြစ် ထငဟ်ပ် သပေါ်လငွသ်နပါသည်။ 

ကျွန်ပ်ုတျို   အခ င််းခ င််းအတ ူ ေပ်တည ်ကေန ် အေငက်ထကပ်င ် ပျိပုပ ်းလျိအုပ်သနပါသည။် 

ပပ်ုေဟန််းမင််းကက ်း ြေနစ်စ် ကျိုယ်တျိငု ် သ၏ူ (Fratelli tutti) စ ချွနသ်တ ်၌ "အဘယ်သမူ ှ တစ်ဦ်း 

တစ်သယ ကတ်ည််း ကယတ်ငပ်ခင််း မခ ေပါ၊" ဟ ု ဆျိထု ်းပပ ်း ကျွန်ပ်ုတျို  ကျိ ု အတူလပ်ုသဆ ငတ်တေ်န ်

သတျိသပ်း ထ ်းသည။် ထျို  အပပင ် ပုပ်ေဟန််းမင််းကက ်းက ကျွန်ပ်ုတျို  ကျိ ု တပခ ်းသမူ  ်း အသပေါ် ပွင လ်င််း 

ပမငသ် မှု မ ှျိပခင််း၊ အပခ ်းသနေ မ  ်းတွင ် ပြစ်ပ ကသ်နသည  ် စျိနသ်ခေါ်မှုမ  ်းကျိ ု မျှသေခ စ ်းမှု 

ကင််းမ  သနပခင််း၊ အပခ ်းသသ  ယဉ်သက ်းမှုမ  ်း၏ ကကယေ်လပှသနသည  ် အေ မ  ်းကျိ ု ပွင် လင််းစွ  

ကကျိ ဆျိအု ်းသပ်းမှု မ ှျိပခင််းနငှ  ်အပခ ်းသမူ  ်း၌ ပြစ်ပ ကသ်နသည  ်အပြစ်ဆျိ်ုးမ  ်းအတကွ ်မျှသေထပ်တူ 



ခ စ ်းမှုနငှ  ် စျိ်ုးေျိမ်ပပူနမ်ှု မ ှျိပခင််းတျို  သ က င်  ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ စစ်မနှသ်သ  ကျိုယပ်ျိငု ် ေျိသသသ လကခဏ  

မ  ်းကျိ ု ှ သြွသတွှေ့  ှျိနျိငုမ်ည် မဟုတသ်ပ။  

ကျွန်ပ်ုတျို   တစ်ဦ်းခ င််းနငှ်  လအူမ  ်း က ်း ဆကဆ် သေ်းမ ှ ကျွန်ပ်ုတျို  ဟ  ပပျိ ငဆ်ျိငုပ်ခင််းထက ်အတူတကွ 

ပ်ူးသပါင််းလုပ်သဆ ငပ်ခင််းဆ သျို   သေ ကသ်အ င ် လပ်ုသဆ င ်ကေမ ှ ပြစ်ပါသည။် အတူတကွ 

ပ်ူးသပါင််းပခင််းနငှ်  စည််းလ ်ုးည ညွတ်မှု လုပ်ငန််းမ  ်းကျိ ု တျို်းပမြှင်  လုပ်သဆ ငသ်နသသ  သေသအလျိကု၊် 

တစ်နျိငုင် လ ်ုး အတျိငု််းအတ အပပင ် နျိငုင် တက န   ခ ျိတဆ်က်လပ်ုသဆ ငသ်နသသ  သအဂ ငစ် မ  ်းနငှ  ်

အြွ ှေ့အစည််းမ  ်းကျိ ုေျိုင််းေန််း သထ က်ပ  သပ်း  ကပါစျို  ။ 

ယ  ုကညပ်ခင််း - လက ်ှျိအခ ျိနက်ျိ ုယ ု ကညပ်ခင််း 

Taizé,သတသေ ဆသုတ င််းပခင််းတငွ ်လူငယ်မ  ်းသည ်ဘေု ်းသခငအ်သပေါ် ယ  ုကည်ပခင််းအသ က င််းကျိ ု

နည််းလမ််းသစ် သြွယ် ပပနလ်ညသ် ်ုးသပ်သည  ် လမ််းသ က င််းမနှ၌်  ှျိသန ကသည်ကျိ ု ကျွန်ပ်ုတျို   

သတျိပပ မျိ ပါသည်။ ယ  ုကညပ်ခင််း ဆျိသုညမ်ှ  အဘယန်ည််း။ ဘေု ်းသခင ် တည ်ှျိသနသညဆ်ျိုပါက 

ထျိဘုေု ်းသခငသ်ည ်အတျိတ်သမျိုင််း၌ တက်ကကစ ွ တည ်ှျိသက  သျို   ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ ဘ၀ထ တွင ်တည ်ှျိ 

သနပါသလ ်း။ 

အထကပ်ါ သမ်းခွန််းန  ပတသ်က်၍ ကျွန်ပ်ုတျို  သည ်ဘေု ်းသခငအ်သပေါ် ယ  ုကညပ်ခင််း သလ   နည််းသစမည ် 

အပမငသ်သဘ ထ ်းမ  ်းကျိ ု သ ှ င ်ှ ်းနျိငုြ်ျို   အသေ်းကက ်းပါသည။် ဘေု ်းသခငသ်ည ် ကျွန်ပ်ုတျို   



စျိတ်က်ူးယဉ်နျိငုမ်ှု အ ်းလ ်ုးထက ် အနှုျိင််းမ   ကက ်းမ ်းလှပါသည်။ ကျွန်ပ်ုတျို  သည ် ခ စ်ပခင််းသမတတ  နငှ  ်

အမနှတ်ေ ်းကျိ ု  ှ သြွ သတ င် တသနသသ သမူ  ်း ပြစ် ကပါသည်။ ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ ဘ၀ခေ ်းသည ်

သနတျိငု််း၌ ကျွန်ပ်ုတျို  ဘေမ  ်းကျိ ု သ ှ ှေ့ ရှုသန ကသည်ကျိ ု အ ်းလ ်ုး ခ စ ်း ကေပါသည်။ သျို  သသ ်လည််း 

ယ  ုကညပ်ခင််း ခေ ်းသ ွ်းသြ ်မ  ်း ပြစ် ကသည ် ကျွန်ပ်ုတျို  သည ် အတလူက်တွ က  ခေ ်းဆကပ်ပ ်း 

ချိုငမ် သသ  ယ  ုကညခ် ကန်ငှ အ်တ ူကျွန်ပ်ုတျို    ှ သြွသနသသ  သမ်းခွန််းမ  ်းကျိလုည််း တစ်ဥ ်းနငှ  ်တစ်ဥ ်း 

သေမျှေမည ်ပြစ်ပါသည။်  

ကျိေုငက်က ်းသလ ဂ  (Brother Roger)က "ယ  ုကညပ်ခင််းသည ် အရျို ်း ှင််းဆ ်ုး ဘေု ်းသခငအ်သပေါ် 

ထ ်း ှျိသသ  ယ ု ကညစ်ျိတခ် မှုပြစ်ပပ ်း ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ ဘေတွင ် ယ မုှ ်းသ သယ ပြစ်ြွယ ်  က  လ  

ေလျှငလ်ည််း ဘေု ်းသခငအ် ်း အကကျိမ််းသပါင််း သထ ငသ်သ င််းမက စျိတခ် ယ  ုကညပ်ခင််းပင ်ပြစ်သည်” 

ဟ ုသပပ ထ ်းပါသည။် 

ယ  ုကညပ်ခင််းသည ် အဓျိကအ ်းပြင  ် ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ နကရ်ှု ျိင််းသည ် ပြစ်တညမ်ှုေ  နငှ်  စ က ၀ဠ  

တစ်ခုလ ်ုးတငွ ် အမနှတ်ကယ ် တည ်ှျိမှုနစှ်ခုလ ်ုးအပပင ် သတွှေ့ေနခ်ကခ် သသ ်လည််း စစ်မှနစ် ွ 

တည ်ှျိသနပခင််းကျိ ု ယ  ုကညပ်ခင််း မဟတု်ပါလ ်း။ ဘေု ်းသခင၏် ပြစ်တညမ်ှုသည ် အတင််းအ ကပ် 

သပေါ်လငွလ် မည ်မဟုတပ်ါ။ ကျွန်ပ်ုတျို   တစ်ဦ်းစ သည ်အခ ျိနတ်ျိုင််းနငှ  ် ေငသ်က်ထကွ်သက်ကျိ ု ှ ရှု ျိက် 

သက  သျို   တျိတဆ်ျိတ်ပငျိမ်သက်မှုတျိုင််းကျိ ုကကျိ ဆျိုလကခ် ပခင််း ပြစ်ပါသည်။ ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ သ သယမ  ်းနငှ်  



ဘေု ်းသခင ် မညသ်မူညေ်ါပြစ်သည်ကျိ ု ကျွန်ပ်ုတျို   အနည််းငယ်သ  န ်းလည်သည ် ဟသူသ  

ခ စ ်းခ ကမ်  ်း  ှျိသနသသ ်လည််း ဘေု ်းသခင၏် ပြစ်တည်မှုသည ် ဂရုစျိကု်မှု၊ ကရုဏ တေ ်းနငှ  ်

အပမ အတ ူတည ်ှျိသနပါသည။် 

 

အ  ငျှော်သစျှော် ြင ျှော် ခွေဲ ခာ်းဆ ုံ်း ြ ျှော် ခငျှော််း  

သန ်းကရုဏ ပပသတည ်ှျိမှု - ဤနကန် ေ အခ ကက် မည်သည်  ဧေ သဂလျိအလင််းကျိ ုအလင််းသက ်းေူ်း 

ပြန  ခ် က ်သြ ်သဆ ငသ်နပါသနည််း။    

သခငသ်ယေူ်းသည ်သ၏ူသန ်း ကရုဏ သကမ်ှုပြင  ်အသကဆ် ်ုးအထျိ သပ်းဆပ် လပ်ုသဆ င ်ခ  ပါသည။် 

ထျိအုေ  ကျိလုည််း အစဥ်မပပတ ် အသလ်းထ ်း လပ်ုသဆ ငခ်  ၏။  ၎င််းသည ် သူ  အသက်တ အတကွ် 

ဘေု ်းသခင၏် တည ်ှျိမှု၊ သန   ်ှင််းသတ ် ေျိည ဥ်သတ ် ဘေု ်း၏ လှု ှေ့သဆ ်မှုနငှ  ် သူ  အတွင််းစျိတ်၏ 

အလင််းသတ ် ပြစ်ပါသည။်  

သခငသ်ယေူ်း၏ နက်ရှု ျိင််းသည  ် ေကုခသေသန နငှ  ် အကကင််းမ   အထ ်းက န ် ခ စ ်းပခင််းကသန၊ 

လက်ေါ်းကပ်တျိုငမ်ှ  အသသခ သတ  မည အ်ခ ျိနန်ငှ  ် အေ ေ တျိငု််း အဓျိပပါယမ်  သနတ  ခ ျိနမ် ှ သ၏ူ 

စနွ  ပ်စ်ခ ေသည ် ခ စ ်းခ ကမ်  ်းကျိ ု သအ ်ဟစ်ငျိသုကက်းေင််း ထတုသ်ြ ်ပပသခ  ပါသည။် သျို  သသ ် 

“အကျွန်ပ်ု၏ ဘေု ်း၊ အကျွန်ပ်ု၏ ဘေု ်း၊ အဘယသ် က င  ်အကျွန်ပ်ုကျိ ုစနွ  ပ်စ်ထ ်း သတ ်မူပါသနည််း” 



ဟသူသ  စက ်းလ ်ုးမ  ်းပြင  ် သူ  အြ ခမည််းသတ ်ဘေု ်း တျိငုတ်ည်ခ  ပါသည။် သခငသ်ယေူ်း၏ 

ခ စ်ပခင််းသမတတ  ကျို အသမ ှငမ်ျိုက်ဆ ်ုးအခ ျိနအ်ထျိ ယသူဆ ငလ် ခ  သည အ်ေ မ  ်းမ ှ 

သစစ သြ ကခ် ေပခင််း၊ ညြှဥ််းပန််းနှျိပ်စက် ခ ေပခင််းနငှ  ် သသေဏသ်ပ်းခ ေပခင််းတျို   ပြစ်သည်။ 

ထျိခု စ်ပခင််းသမတတ  တေ ်းသည ် မသက င််းမှုထက် ပျိအု ်းသက င််းသ က င််း ပပသသန၏။ သခငသ်ယေူ်း 

 ှငပ်ပန ်ထသပမြှ ကသ်တ ်မသူည ်ဟသူသ  လ ်ုးေမသမျှ ်လင ထ် ်းသည  ် မယ နုျိငုစ်ေ  သတင််းသက င််းကျို 

မ ေျိယ မကေ်သလ်းန ်းနငှ  ် တမနသ်တ ်ကက ်းမ  ်းက ပြန  ခ်   ကသည။် ဘေု ်းသခင၏် 

ခ စ်ပခင််းသမတတ  သတ ်သည ်အမနု််းတေ ်းနငှ  ်သသပခင််းတေ ်းကျိ ုသအ ငန်ျိငုခ်  သလသည။် 

ထျိသုတင််းကျိ ု လကခ် ေ ှျိ ကသည  ် ကနဥ ်း ခေယ နမ်  ်းသည ် အလနွအ် ်းေက  သခငသ်ယေူ်းသည် 

ဘေု ်းသခငန်ငှ အ်တ ူ သက ်ှျိထင ်ှ ်း သတ ်မသူ က င််းကျိ ု သကသ်သခ သမူ  ်း ပြစ်လ  ကသည။် 

သခငသ်ယေူ်းသည် အနနတစ ကေဠ တငွ ် သန   ်ှင််းသသ  ေျိည ဥ်သတ ်အ ်းပြင  ်

တည ်ှျိသတ ်မူသည အ်ပပင ် လအူသယ က်တျိငု််းစ တွငလ်ည််း ကျိန််းေပ်စ ပယ ် သတ ်မူသည။် 

သခငသ်ယေူ်းသည ် ဆင််းေ သ ်းမ  ်းနငှ အ်တ ူ တစ်လ ်ုးတစ်ေတည််း  ှျိသတ ်မူလ က ် သတူျို  အတကွ် 

တေ ်းမျှတမှုကျိ ု သဆ င ်ကဥ််းသပ်း၏။ သသူည ် ြနဆ်င််းပခင််းနငှ  ် သမျိုင််းကျိ ု ပပည စ် သုစပပ ်း ကျွန်ပ်ုတျို   

သသဆ ်ုးသည အ်ခါ၌လည််း ေမ််းသပမ ကေ်ွှငလ်န််းစ ွ ကျွန်ပ်ုတျို  အ ်း ကကျိ ဆျိသုတ ်မမူည။် လူတျို  ၏ 



အ ကမ််းြက်မှု၊ သဘ ေ သဘ်းအနတေ ယ်မ  ်းနငှ  ် ကပ်သေ ဂါမ  ်းကျိ ု သက  ်လနွက်  အဆ ်ုးမ ှျိသသ  

အပမငသ်စ်တစ်ခုကျိ ုလမ််းြွင သ်ပ်းထ ်းသည်။ ဤအေ  သင ်ခွ ပခ ်း ဆ ်ုးပြတ ်နျိငုမ်ညသ်လ ။  

 

ကျွနျှော်ုံ ျှော် ိုံ  ၏ အ  ငျှော်ကိုံ တ  ာငျှော််းလ ဲခငျှော််း 

 ှငပ်ပနထ်သပမ က ်သတ ်မသူသ  သခငသ်ယေူ်းသည ်ထျိအုပမငသ်စ်ကျိ ုပပသသတ ်မူသပြင  ်ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ 

တည ်ှျိသနပခင််း၌ အလင််းတေ ်း ေငသ်ေ ကန်ျိငုပ်ခင််း ပြစ်ပါသည။် ၎င််းသည် သ က ကေွ် ှေ့ ပခင််း အေျိပ်ကျိ ု

ကကျိမ််းြနမ်  ်းစွ  ြယ ်ှ ်းသပ်းက  သက င််းမနွသ်ည  ်အသကစ်မ််းသေကျိ ုသက င််းစွ ပြစ်သပြင  ်

ေမ််းသပမ ကစ်ွ  ခ  ်းမွမ််းစျိတမ်  ်း ပြစ်သပေါ်လ ေသည။်  

ထျိအုသ က င််းသ က င  ်၎င််း၏ လျှျိ ှေ့ ေှကမ်ှုကျိ ုဆန််း ကယန်ကန် သည  ်ဆွ အ ်းပြင  ်ကျွန်ပ်ုတျို   သျိ ှျိနျိငု ်

ပါသည။်  သခငသ်ယေူ်းသည ်သန ကဆ် ု်းသသ သန  ၌ အနနတစ ကေဠ  တစ်ခုလ ်ုးနငှ  ်ဘေု ်းသခင ်

ခ စ်သည  ်လူသ ်းအ ်းလ ု်းကျိ ုအတတူက ွဆက်လက ်စရု ု ်းသပ်းသတ ်မူမည။် သသူည ်ကျွန်ပ်ုတျို  ကျိ ု

မစ် ှင ်လပ်ုငန််း၏ လပ်ုသြ ်မ  ်း ပြစ်သစ၏။  

သခငသ်ယေူ်းက ကျွန်ပ်ုတျို  ကျိ ုအသင််းသတ ်အပြစ် လပ်ုသြ ်မ  ်း ပြစ်သစသတ ်မူသည။် ထျိကု  သျို   

လပ်ုသဆ ငန်ျိငုေ်န ်ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ ခငမ်ငေ်င််းနှ ်းမှုကျိ ုတျိ်ုးခ  ှေ့ နျိငုေ်မည။် သခငသ်ယေူ်းက ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ 



ေနသ်မူ  ်းကျိပုင ်ခ စ်ခငတ်တေ်န ်သတ င််းဆျိ ုသတ ်မူသည။် သ၏ူ ပငျိမ််းခ မ််းမှုသည ်ဆန  က် ငသ်ည  ်

တျိငု််းနျိငုင် မ  ်းကျိပုင ်ပပနလ်ည ်သင ပ်မတသ်စနျိငုသ်ည။်  

သခငသ်ယေူ်းက ကျွန်ပ်ုတျို  ေ   အပမငက်ျိ ုသပပ င််းလ သပ်းပါသစ။  

သခငသ်ယေူ်းအ ်းပြင  ်ကျွန်ပ်ုတျို   ပျိုပပ ်း  ှင််းလင််းစ ွ သျိနျိငုပ်ါသည်။  

ဤသျို   ကပ်သေ ဂါ ပြစ်ပွ ်းသနသည  ်အခ ျိန၌် အသင််းသတ ်က လူ  မျိသ ်းစအုတွင််း 

ည အစ်ကျိသုမ ငန်မှသြွယ ်သပါင််းစည််းြျို  အတွက် ဆကလ်က ်ပမြှင တ်ငလ်ုပ်သဆ င ်သပ်းနျိငုပ်ါ၏။ 

အ က ပပ ခ က ်အမ  ်းအပပ ်း ှျိသသ ်လည််း အခ က ်သ ်ုးခုကျိ ု ကည  ်ကပါစျို  ။  

ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ လူ  သဘ ငအ်ြွ ှေ့အစည််းကျိ ုပျိပုပ ်းလူသ ်းပ တသစေန ်လပ်ုသဆ ငေ် ၌ ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ 

မတူကွ ပပ ်းမှုမ  ်းအ က ်း အတူတ ူသလျှ က်လမ်ှ်းနျိငုေ်န ်မနု််းတ ်းမှုမ  ်းကျိ ုသလ   ပါ်းသစပပ ်း 

တစ်သယ ကန်   တစ်သယ က ်န ်းသထ ငသ်ပ်းနျိငုေ်န ်လျိအုပ်ပါသည။် အသင််းသတ ်က သတွှေ့ဆ  ုညြှျိနှုျိင််း 

သဆ်ွးသန်ွးမှုမ  ်း ပပ လပ်ုေနန်ငှ  ်အသင််းသတ ်၏ အပပငဘ်ကက်ျိ ုထကွ်လ ပပ ်း လတူျိုင််းနငှ  ်သတွှေ့ဆ နုျိငုေ်န ်

ပြစ်ပါသည။် ခေစ်ယ န ်အြွ ှေ့အစည််းမ  ်းနငှ  ်မသကဆ်ျိငုသ်ည  ်တပခ ်းသမူ  ်းပါ ဤက  သျို   

သတွှေ့ဆ ညုြှျိနှုျိင််း သဆ်ွးသန်ွးေန ်အဆငသ်င  ် ှျိ ကမညသ်လ ။  



သရွှှေ့သပပ င််း အလပ်ုသမ ်းမ  ်းနငှ  ်ေကုခသည်မ  ်းစွ  သေ က ်ှျိသနပခင််းနငှ  ်ေငဆ်ျိငုသ်နေသည  ်အခ ျိန ်

အနငှခ် ေသမူ  ်း သျို  မဟုတ ်မျိသ ်းစမု  ်းကျိ ုကကျိ ဆျိပုခင််းပြင  ်ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ အသင််းသတ ်နငှ  ်သ သန   

တျိကုန်ယ၊် အြွ ှေ့အစည််းအတွက ်အ ်းသပ်းမှု ပြစ်သစနျိငုပ်ါသည။် ဘေု ်းသက  င််း မတကသ်တ  သည  ်

လမူ  ်းသည ်ဤက  သျို  သသ  ကကျိ ဆျိမုှုမ ျိ ်း၌ ပါေငေ်န ်အသင  ်ှျိ တတ် ကပါသည။် ကျွန်ပ်ုတျို  လည််း 

မ က သသ်းမ က နစှ်မ  ်းတငွ ်Taizé သတသေလုပ်ေင််း ဤက  သျို   သတွှေ့  က  ခ   ကပပ ်း ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ သေသ 

အတငွ််း ှျိ လသူတနွငှ အ်တ ူနျိငုင် မ  ်းစွ မ ှသရွှှေ့သပပ င််းအလုပ်သမ ်းမ  ်းကျိ ုကကျိ ဆျိခု   ကပါသည။် 

ကကျိ ဆျိတုတ်သည  ်အသျိငု််းအေျိငု််း တစ်ခုအသနနငှ  ်အထျိချိုက်လွယဆ် ်ုးသမူ  ်းကျိ ုန ်းသထ ငသ်ပ်းေ 

ပါမညပ်ြစ်ပါသည။် အသင််းသတ ်က သနေ အမ  ်းအပပ ်း ှျိ အ ်းလ ု်း၏ ဂုဏသ်ျိကခ  -သမ ဓျိကျိ ုပျိုပပ ်း 

က ကယွသ်ပ်းေန ်လျိအုပ်သနပါသည်။ တစ်ခါတသလတွင ်သတူျို  ၏ အတွင််း၌ အ ဏ ြွ ှေ့စည််း 

တညသ်ဆ က်ပ မု  ်းက ရုပ်ပျိငု််းဆျိငုေ် ၊ စျိတပ်ျိုင််းဆျိငုေ် နငှ  ်ေျိည ဉ်သေ်းပျိုင််းဆျိုငေ်  ဆင််းေ မှုမ  ်းကျိ ု

ပြစ်သပေါ်သစ ပါသည်။ ထျို  က  သျို   မပြစ်ေသအ င ်Taizé သတသေ၌လည််း ကျွန်ပ်ုတျို  အ ်းလ ်ုး 

အမနှတ်ေ ်းအတွက ်ပျိုလပ်ုသဆ င ်ကေပါမည။် 

 

လူသ ်းတျိုင််း၏ ဂုဏသ်ျိကခ နငှ  ်ြနဆ်င််းပခင််း၏ ဂဏုအ်သသေ။ 



သမျှ ်လင ပ်ခင််းသည ်ခေစ်သတ ်၌ အပမစ်တယွသ်နသသ သ က င  ်ဆကလ်ကက်က ်းထ ွ်း လ ပါသည်။ 

တညပ်ငျိမ် သအ်းခ မ််းမှုန  အတ ူကမ ္သပမသပေါ်တွင ်ကျွန်ပ်ုတျို  အ ်း ဘေု ်းသခင ်အပ်နငှ််းထ ်းသသ  

တ ေနမ်  ်းကျိ ုထမ််းသဆ ငေ်န ်ေ စမွ််းသတတ   ှျိ ကပါသည။်  

ဤသတင််းစက ်းကျိ ုပပနလ်ညစ်ဉ််းစ ်း သထ ကရ်ှုလျိုသမူ  ်းအတကွ ်ဆသုတ င််းပခင််းအ ်းပြင  ်

ကျွန်ပ်ုအတ ူသပါင််းစည််းလ က ် ှျိသနပါသည်။  

အျိုသခငသ်ယေူ်း ကျိုယသ်တ ်၏ ရျို ်း ှင််း သက င််းပမတသ်တ ်မပူခင််းအတွက ်ကျိယုသ်တ ်ကျိ ု

ခ  ်းမမ်ွ်းပါသည။် ကျိုယသ်တ ်၏ ဘေတစ်သလျှ ကလ် ု်းပြင  ်နှျိမ ်ခ စွ  ဘေု ်းသခင၏် အလင််းသတ ်ကျိ ု

ပပသသပ်းခ  သည်။ ထျိအုလင််းသည ်ယသန   ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ စျိတန်လှ ်ုးထ ၌ ထနွ််းလင််းသတ ကပ်ပါ၏။ 

ထျိအုလင််းသည ်ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ ေဏေ် မ  ်းကျိ ုကုစ ်းနျိငုပ်ပ ်း ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ အ ်းနည််းခ ကမ်  ်းနငှ  ်

မသသခ  မသေေ မှုမ  ်းကျိ ုအသကစ်မ််းသေတငွ််းပြစ်သစပခင််း၊ တ ထငွြ်နတ် ်းနျိငုစ်မ်ွ်းအ ်း ှျိပခင််းနငှ  ်

ယ  ုကညပ်ခင််း၏ လကသ်ဆ င ်အပြစ်သျို  ပင ်သပပ င််းလ သစနျိငုသ်ည။် ကျွန်ပ်ုတျို  အသပေါ်၌ ဘေု ်းသခင၏် 

အလင််းသတ ်ကျိ ုလင််းသစပခင််း အ ်းပြင  ်ကျွန်ပ်ုတျို  သည ်အေ ေ ကျိ ုသမျှ ်လင န်ျိငု ်သစသတ ်မ၏ူ။ 

  

တထာကျှော်ရှုသ ုံ်းသ ျှော်ရနျှော် ကျ ျှော််းချကျှော် ျာ်း 

 

မ ေျိယ က မမက်ဆျိသုညက် ်း  



(ကျိယုသ်တ ်သည ်အငအ် ်းကက ်းသသ  သတူျို  ကျိ ုအရျိုကအ်ေ မ ှခ သတ ်မူ၍ နှျိမ် ခ သသ  သတူျို  ကျိ ု

ခ  ်းသပမြှ ကသ်တ ်မ ူပပ …..ကကယေ်သသ  သတူျို  ကျိ ုလကခ် ည််း သက်သက်လွှတ်လျိုက ်သတ ်မပူပ ။)  

( ှငလ်ုက  ၁: ၄၆-၅၆) 

သခငသ်ယေူ်း၏ မျိခင ်မယသ်တ ်မ ေျိယ ်းသည ်လ ်ုးေဥဿ ုသပပ င််းလ ပခင််း၏ အ ်းတကစ်ေ  

သမျှ ်လင် ပခင််း ှျိသသ  နညူ  သျိမ်သမွှေ့ ပခင််းနငှ်  ခ စ်ပခင််းသမတတ  တျို  ကျိ ုသပါင််းစည််းသပ်း နျိငုသ်စခ  သည။် 

သယေူ်း မျိန်   သတ ်မူသည်မ ှ “ငါ၏ န မ၌ ခမည််းသတ ် သစလွှတသ်တ ်မမူည်  ကညူ သစ ငမ်သ ူ

ေျိည ဉ်သတ ်ပမတသ်ည ်ဤအသ က င််း အေ အလ ်ုးစ  ုတျို  ကျိ ုသငတ်ျို  အ ်း သနွသ်ငမ်ညပ်ြစ်၍ 

သငတ်ျို  အ ်း ငါမျိန်  မ ှထ ်းသမျှကျိ ုတစ်ြနသ်တျိေသစ သတ ်မလူျိမ် မည်။” 

( ှငသ်ယ ယန ်၁၄: ၁၅-၃၁) 

သယေူ်းသည ်ကျွန်ပ်ုတျို  ကျိ ုအထ ်းက နစ် ွ က နေ်စ်မထ ်းခ  ပါ။ ကျိယုသ်တ ် မသသမ အခ ျိနတ်ွင ်မျိမျိ၏ 

တပည် သတ ်ကက ်းမ  ်းနငှ် အတ ူအစဥ်အပမ  ှျိက  သန်   ှင််းသသ  ေျိည  ဥ်သတ ်အ ်းပြင်  သတူျို  နငှ  ်အတ ူ

 ှျိသနသတ ်မမူည်ဟ ုအတျိအက  မျိန်  မမှ  ထ ်းခ   သလသည။် သန  စဥ်သန  တျိုင််း ေျိည ဥ်သတ ်သည ်

ကျွန်ပ်ုတျို  ၌ ကျိန််းသအ င််းလ က ်ကျွန်ပ်ုတျို  ကျိ ုအ ်းသပ်းနစ်ှသျိမ ်သပ်း သတ ်မူသည၊် ကျွန်ပ်ုတျို  ကျိ ု

သခငသ်ယေူ်း၏ သန က်လျိကု်မ  ်းအပြစ် သနထျိငုန်ျိငုေ်န ်လုပ်အပ်သနသည  ်အေ မ  ်းကျိ ုပြည် ဆည််း 

သပ်းက  အ ်းသပ်းလှု ှေ့သဆ ်သတ ်မူသည။် 



သက င််းကငန်ငှ်  သပမကက ်းသည်လည််း သပ  ်ေွှငေ်မ််းသပမ က ်ပါသစ။ ပငလ်ယ်နငှ်  ပငလ်ယအ်တွင််း၌ 

 ှျိသမျှတျို  သည်လည််း ပမညဟ်ည််း  ကပါသစ။ လယက်ွင််းမ  ်းနငှ်  ၎င််း၌  ှျိသမျှတျို  သည ်

အ ်းေေွှငလ်န််း  ကပါသစ။ သစ်သတ ၌  ှျိသသ သစ်ပင ်အသပါင််းတျို  သည်လည််း ေွှငလ်န််းစွ  သ ဆျို က 

လျိမ် မည။် အသ က င််းမူက ်း ကျိယုသ်တ ် ကကလ  သတ ်မသူလပပ ။ ကမ္ သပမကက ်းကျိ ုတေ ်းစ ေင ်

သတ ်မေူန ်ကျိယု်သတ ် ကကလ  သတ ်မသူလပပ ။ ကျိယု်သတ ်သည ်ကမ္ သပမကက ်းအ ်း သပြ င် မတ ်

မနှက်နပ်ခင််းပြင်  လည််းသက င််း ၊ လတူျို  အ ်း သမမ တေ ်းသတ ်ပြင်  လည််းသက င််း စ ေင ်

သတ ်မူလျိမ် မည။်  

(ဆ လ : ၉၆ ) 

ဘေု ်းသခငက်ျိ ုခ  ်းမွမ််းြျို  ေန ်ဆ လ က မ််းမ  ်းစွ က ကျွန်ပ်ုတျို  ကျိ ုြျိတသ်ခေါ်လ က ်ှျိသည။် 

ဘေု ်းသခငအ် ်း ခ  ်းမမွ််းပခင််းမ  ်းကျိ ုလသူ ်းမ  ်းပငမ်က ြနဆ်င််းခ  အပခ ်းအေ  

သတတ ေါအ ်းလ ု်းသည ်သ ဆျိ ုဧက  ်း  ကသလသည်။ အဘယသ် က င် ဆျိသုသ ် ကျွန်ပ်ုတျို  ၏ 

ပြစ်တညေ်ပ်တည ်ေမှု အတွက ်လျိအုပ် သနပခင််းသ က င် လည််း ြနဆ်င််းခ  အေ သတတ ေါတျို  ကျိ ု

ထျိန််းသျိမ််းသစ င် သ ှ က်ပခင််း တစ်ခုတည််း အတွက်  မဟတု်ဘ  ကျွန်ပ်ုတျို  သည ်ဘေု ်းသခငက်ျိယု်တျိငု ်

လပှစွ  ပ သုြေါ်ထဆုစ်ထ ်းသည်  ြနဆ်င််းခ  အေ မ  ်းထ တွင ် ှငသ်န ်သန ကသည်  အေ အ ်းလ ု်း၏ 

အစျိပ်အပျိငု််း ပြစ်ပခင််းသ က င်  ပြစ်ပါသည။် 



 

 ၂၀၂၁ခုံနစှျှော်၏ ယ ုံကကညျှော်သ  တလာကခရီ်းသညျှော်  

ယ  ုကညအ်ပ်နှ သည  ်ခေ ်းသည်မ ှ ကမ ္သလ ကကက ်းတငွ ်ဆကလ်က ်သလျှ က်လမှ််းေသသ  

သနပါမည။် ယခုလက ်ှျိ၌ မသသခ  မသေေ မှုမ  ်းသည ်ကျွန်ပ်ုတျို  အ ်း နည််းလမ််း အသစ်ကျိ ု ှ သြွေန ်

တနွ််းအ ်း သပ်းလ က ်ှျိသနသည်။ အငတ် နက်ကွနေ်ကက်ျိ ုစတငအ်သ ်ုးပပ ပခင််း နည််းလမ််း အ ်းပြင  ်

ကပ်သေ သ က င  ်အသ ွ်းအလ ကန  သ်တပ်ပ ်း အျိမ်အပပငမ်ထကွ်ဘ  သနေခ ျိန၌်ပင ်အမ  ်းနငှ အ်တ ူ

တစ်ဥ ်းနငှ တ်စ်ဥ ်း ဆက်သယွသ်ပပ ဆျိသုနနျိငုပ်ခင််းမ ှ တနြ်ျို်း ှျိသသ  ဆက်သယွသ်ေ်း နည််းလမ််းသ က င  ်

ပြစ်ပါသည။်  

ကပ်သေ ဂါ ဆကလ်က ် ှျိ သနပခင််းသ က င  ်ကျွန်ပ်ုတျို   ခ မတှ်အစ အစဥ်ဆွ ထ ်းသည  ်သတွှေ့ဆ  ုသဆ်ွးသန်ွးပွ  

အ ်းလ ်ုးကျိ ုက င််းပြျို  ေန ်မသသခ  သတ  သပ။ သျို  သသ ်လည််း  ၂၀၂၁ခုနစှ်တွင ်ယ  ုကညအ်ပ်နှ သည  ်

ခေ ်းကျိ ုသအ ကပ်ါအတျိုင််း အစ အစဥ်မ  ်း ပပလုပ် သဆ ငေွ်က်နျိငုမ်ည်ဟ ုကျွန်ပ်ုတျို  သမ  ်လင  ်

ထ ်းပါသည။်  

အကယ်၍ က နမ် ်းသေ်း အသပခအသနသပ်းလျှင ်ကျွန်ပ်ုတျို   Taizé သတသေ အပတ်စဥ် သတွှေ့ဆ  ု

သဆ်ွးသန်ွးပခင််းမ  ်းကျိ ုတစ်နစှ်ပတ်လ ်ုး ပပ လပ်ုနျိငုမ်ည ်ပြစ်ပါသည။် 



ကမ ္သနေ အေပ်ေပ်တွင ် ှျိသန ကသည  ်ည အစ်ကျိသုမ ငန်မှမ  ်းလည််း အငတ် နကပ်ြင  ်ခ ျိတဆ်ကပ်ပ ်း 

Taizé သတသေ အွနလ်ျိုင််း သတွှေ့ဆ သုဆ်ွးသန်ွးပွ မ  ်းကျိ ုပပ လုပ် နျိငုမ်ညပ်ြစ်ပါသည။် 

၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ေူလှုျိငလ် (၁၄)ေကမ် ှ(၁၈)ေကသ်န  အထျိ ခေစ်ယ နလ်ငူယမ်  ်းနငှ  ်မွတစ်လင ်

လငူယမ်  ်းအ က ်း အ ်းလပ်ေက ်ခငမ်ငေ်င််းနှ ်းမှုတညသ်ဆ က်မ ှ ပြစ်ပါသည။်  

၂၀၂၁ ခုနစှ်၊  သဂုတ်လ (၂၂)ေက ်မ ှ(၂၉) ေကသ်န   အထျိ အသက ်(၁၈)နစှ် မ ှ(၃၅)နစှ် အ က ်း 

 ှျိသမူ  ်းအတွက ်အသလ်းအနက ်သထ ကရ်ှုသ ်ုးသပ်မည  ်အစ အစဥ်  ှျိမည ်ပြစ်သည။်  

၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ေ ေငဘ်  (၂၈) မ ှ- ၂၀၂၂ခုနစှ်၊ ေနန်ေါေ  (၁) ေကသ်န   အထျိ တူေင််းပမျိ ှေ့တငွ ်

ဥသေ ပတျိကု်သ ်းမ  ်း သတွှေ့ဆ သုဆ်ွးသန်ွးပွ  က င််းပပါမည။် 

သန ကဆ် ု်းအသနပြင  ်၂၀၂၁-ခုနစ်ှတွင ်သ ကပင ခ  သည  ်သန   ်ှင််းသသ သပမ (Holy Land) တငွ ်

ပပ လပ်ုသသ  ယ  ုကည်ပခင််း ဘေု ်းြူ်း ခေ ်းသည ်အစ အစဥ်ကျိ ု၂၀၂၁ခုနစှ်တငွ ်ပပ လပ်ုသ ွ်းနျိငုမ်ည်ဟ ု

ကျွန်ပ်ုတျို   သမ  ်လင ပ်ါသည။် 

 


