
Society of Mary အား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ 
 Jean-Claude Colin အတြက္ 

ပီတိေသာမနႆ ဆုေတာင္းခ်က္ 
 

အိ ုအဖဘုရားသခင္… ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ Marist အသင္း 
အားတည္ေထာင္ခ့ဲသူ Jean-Claude Colin သည္ 
ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းရာသုိ႔ ေရာက္၍ 
သူေတာ္စင္တစ္ပါးျဖစ္ရန္ ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔ရွင္းေသာ 
အလိုေတာ္ျဖစ္ပါက သူ၏အသနားခံယူျခင္းအားျဖင့္ ဆုေတာင္းသံကို 
နားေညာင္း၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေပၚတြင္ မဂၤလာရိွေစျပီး ကုိယ္ေတာ္၏ 
မ်က္ေမွာက္ ေတာ္ေရွ႕တြင္ 
သူသည္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသေတာ္မူပါ။ 
(အသနားခံေတာင္းဆုိခ်က္) 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏သခင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ 
နာမေတာ္အားျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္လိုပါသည္။ အာမင္။ 
အမိမယ္ေတာ္သခင္မ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးေတာ္မူပါ။ 
Fr. Colin ၏ 
အသနားခံဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားခံစားရရိွပါက
 ေအာက္ပါ လိပ္စာသို႔ဆက္သြယ္၍ သတင္းေပးပုိ႔ပါရန္။ 

Fr Carlo-Maria Schianchi SM,  

Postulator, Padri Maristi 

Via Alessandro Poerio 63,  

00152 Rome, Italy 

Email: postulator@maristsm.org  
သာသနာ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖစ္သည္ 
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တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဖခင္ၾကီး 
 
Jean-Claude Colin အား ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္၊ 
၁၇၉၀ခုႏွစ္တြင္  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအလယ္ပုိင္း၊ St Bonnet le Troncy 
၌ ေမြးဖြားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ 
ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမုိးခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
 
သူ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ရည္မွန္းခ်က္သည္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးျဖစ္ရန္ျဖစသည္။ ထိုအခ်ိန္က Lyons ျမိဳ႕၌ 
ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္၊ ၁၈၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားကို 
သတ္ျဖတ္ရန္အမိန္႔ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူ၏မိသားစုကို မယ္ေတာ္မာရိကို 
ကုိယ္စားျပဳေသာ မိသားစုတစ္စု ျဖစ္လာရန္ သဒၶိဌာန္ျပဳျပီး သူသည္ 
(၁၂) ေယာက္ေျမာက္ သဒၶိဌာန္ျပဳကတိသစၥာဆိုသူျဖစ္လာသည္။ 
ထိုမိသားစုတြင္ ဘုန္းၾကီးရဟန္းမ်ား၊ မယ္သီလရွင္မ်ား၊ 
ကိုယ္ရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားပါဝင္မည္။  
 
ကိုယ္ရင္ေလးသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္း (Marist Fathers) 
အားတည္ေထာင္သူျဖစ္လာျပီး အျခား Marist မိသားစုဝင္မ်ား 
တြင္ပါရိွရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မေမာမပန္း အားၾကိဳးမာန္တက္ 
တည္ေထာင္ ခ့ဲသည္။ 
 

 
၁၈၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္းသည္ 
သန္႔ရွင္းေသာဗ်ာဒိတ္အျမင္ (The Holy See) 
အဖြဲ႔၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရိွခဲ့ျပီး Fr. Colin သည္ “ေရာက္ရာအရပ္တြင္ 
သာသနာျပဳ” ရန္ သာသနာျပဳဆရာမ်ားကို ေစလႊတ္ျပီး 
အေနာက္ေတာင္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္လည္း 
အေဝးသာသနာျပဳမ်ားကိုေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ 
 
ေအာင္ျမင္ေသာ သာသနာျပဳအသင္းအဖြဲ႔၏ဖခင္ျဖစ္သူ Fr. Colin 
သည္ Marist အသင္းလမ္းသစ္ေဖာက္ ထြင္းသူမ်ား၏ 
ယံုၾကည္ေလးစားမႈႏွင့္ အားက်ႏွစ္သက္မႈကိုရရိွခ့ဲသည္။ Society of 
Mary အသင္းသည္ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္တည္ရိွျပီး 
အစဥ္သျဖင့္တိုးတက္ကာ အဖြဲ႔အစည္းအေျမာက္အျမားႏွင့္ သာ 
သနာျပဳဆရာအေျမာက္အမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခ့ဲသည္။  
 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပုံတို႔ကို 

သူ၏က်န္ရိွေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆက္ လက္ေရးသားျပဳစုခဲ့ျပီး 

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ La Neyliere ၌ 

ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ့ဲသည္။ 
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ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးျဖစ္ရန္ျဖစသည္။ ထိုအခ်ိန္က Lyons ျမိဳ႕၌ 
ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္၊ ၁၈၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားကို 
သတ္ျဖတ္ရန္အမိန္႔ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူ၏မိသားစုကို မယ္ေတာ္မာရိကို 
ကုိယ္စားျပဳေသာ မိသားစုတစ္စု ျဖစ္လာရန္ သဒၶိဌာန္ျပဳျပီး သူသည္ 
(၁၂) ေယာက္ေျမာက္ သဒၶိဌာန္ျပဳကတိသစၥာဆိုသူျဖစ္လာသည္။ 
ထိုမိသားစုတြင္ ဘုန္းၾကီးရဟန္းမ်ား၊ မယ္သီလရွင္မ်ား၊ 
ကိုယ္ရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားပါဝင္မည္။  
 
ကိုယ္ရင္ေလးသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္း (Marist Fathers) 
အားတည္ေထာင္သူျဖစ္လာျပီး အျခား Marist မိသားစုဝင္မ်ား 
တြင္ပါရိွရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မေမာမပန္း အားၾကိဳးမာန္တက္ 
တည္ေထာင္ ခ့ဲသည္။ 
 

 
၁၈၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္းသည္ 
သန္႔ရွင္းေသာဗ်ာဒိတ္အျမင္ (The Holy See) 
အဖြဲ႔၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရိွခဲ့ျပီး Fr. Colin သည္ “ေရာက္ရာအရပ္တြင္ 
သာသနာျပဳ” ရန္ သာသနာျပဳဆရာမ်ားကို ေစလႊတ္ျပီး 
အေနာက္ေတာင္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္လည္း 
အေဝးသာသနာျပဳမ်ားကိုေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ 
 
ေအာင္ျမင္ေသာ သာသနာျပဳအသင္းအဖြဲ႔၏ဖခင္ျဖစ္သူ Fr. Colin 
သည္ Marist အသင္းလမ္းသစ္ေဖာက္ ထြင္းသူမ်ား၏ 
ယံုၾကည္ေလးစားမႈႏွင့္ အားက်ႏွစ္သက္မႈကိုရရိွခ့ဲသည္။ Society of 
Mary အသင္းသည္ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္တည္ရိွျပီး 
အစဥ္သျဖင့္တိုးတက္ကာ အဖြဲ႔အစည္းအေျမာက္အျမားႏွင့္ သာ 
သနာျပဳဆရာအေျမာက္အမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခ့ဲသည္။  
 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပုံတို႔ကို 

သူ၏က်န္ရိွေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆက္ လက္ေရးသားျပဳစုခဲ့ျပီး 

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ La Neyliere ၌ 

ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ့ဲသည္။ 

တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဖခင္ၾကီး 
 
Jean-Claude Colin အား ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္၊ 
၁၇၉၀ခုႏွစ္တြင္  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအလယ္ပုိင္း၊ St Bonnet le Troncy 
၌ ေမြးဖြားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ 
ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမုိးခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
 
သူ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ရည္မွန္းခ်က္သည္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးျဖစ္ရန္ျဖစသည္။ ထိုအခ်ိန္က Lyons ျမိဳ႕၌ 
ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္၊ ၁၈၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားကို 
သတ္ျဖတ္ရန္အမိန္႔ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူ၏မိသားစုကို မယ္ေတာ္မာရိကို 
ကုိယ္စားျပဳေသာ မိသားစုတစ္စု ျဖစ္လာရန္ သဒၶိဌာန္ျပဳျပီး သူသည္ 
(၁၂) ေယာက္ေျမာက္ သဒၶိဌာန္ျပဳကတိသစၥာဆိုသူျဖစ္လာသည္။ 
ထိုမိသားစုတြင္ ဘုန္းၾကီးရဟန္းမ်ား၊ မယ္သီလရွင္မ်ား၊ 
ကိုယ္ရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားပါဝင္မည္။  
 
ကိုယ္ရင္ေလးသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္း (Marist Fathers) 
အားတည္ေထာင္သူျဖစ္လာျပီး အျခား Marist မိသားစုဝင္မ်ား 
တြင္ပါရိွရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မေမာမပန္း အားၾကိဳးမာန္တက္ 
တည္ေထာင္ ခ့ဲသည္။ 
 

 
၁၈၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္းသည္ 
သန္႔ရွင္းေသာဗ်ာဒိတ္အျမင္ (The Holy See) 
အဖြဲ႔၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရိွခဲ့ျပီး Fr. Colin သည္ “ေရာက္ရာအရပ္တြင္ 
သာသနာျပဳ” ရန္ သာသနာျပဳဆရာမ်ားကို ေစလႊတ္ျပီး 
အေနာက္ေတာင္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္လည္း 
အေဝးသာသနာျပဳမ်ားကိုေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ 
 
ေအာင္ျမင္ေသာ သာသနာျပဳအသင္းအဖြဲ႔၏ဖခင္ျဖစ္သူ Fr. Colin 
သည္ Marist အသင္းလမ္းသစ္ေဖာက္ ထြင္းသူမ်ား၏ 
ယံုၾကည္ေလးစားမႈႏွင့္ အားက်ႏွစ္သက္မႈကိုရရိွခ့ဲသည္။ Society of 
Mary အသင္းသည္ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္တည္ရိွျပီး 
အစဥ္သျဖင့္တိုးတက္ကာ အဖြဲ႔အစည္းအေျမာက္အျမားႏွင့္ သာ 
သနာျပဳဆရာအေျမာက္အမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခ့ဲသည္။  
 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပုံတို႔ကို 

သူ၏က်န္ရိွေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆက္ လက္ေရးသားျပဳစုခဲ့ျပီး 

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ La Neyliere ၌ 

ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ့ဲသည္။ 

တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဖခင္ၾကီး 
 
Jean-Claude Colin အား ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္၊ 
၁၇၉၀ခုႏွစ္တြင္  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအလယ္ပုိင္း၊ St Bonnet le Troncy 
၌ ေမြးဖြားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ 
ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမုိးခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
 
သူ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ရည္မွန္းခ်က္သည္ 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးတစ္ပါးျဖစ္ရန္ျဖစသည္။ ထိုအခ်ိန္က Lyons ျမိဳ႕၌ 
ဇူလိုင္လ (၂၂) ရက္၊ ၁၈၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္မ်ားကို 
သတ္ျဖတ္ရန္အမိန္႔ခ်မွတ္ျပီးျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သူ၏မိသားစုကို မယ္ေတာ္မာရိကို 
ကုိယ္စားျပဳေသာ မိသားစုတစ္စု ျဖစ္လာရန္ သဒၶိဌာန္ျပဳျပီး သူသည္ 
(၁၂) ေယာက္ေျမာက္ သဒၶိဌာန္ျပဳကတိသစၥာဆိုသူျဖစ္လာသည္။ 
ထိုမိသားစုတြင္ ဘုန္းၾကီးရဟန္းမ်ား၊ မယ္သီလရွင္မ်ား၊ 
ကိုယ္ရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားပါဝင္မည္။  
 
ကိုယ္ရင္ေလးသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္း (Marist Fathers) 
အားတည္ေထာင္သူျဖစ္လာျပီး အျခား Marist မိသားစုဝင္မ်ား 
တြင္ပါရိွရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မေမာမပန္း အားၾကိဳးမာန္တက္ 
တည္ေထာင္ ခ့ဲသည္။ 
 

၁၈၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္းသည္ 
သန္႔ရွင္းေသာဗ်ာဒိတ္အျမင္ (The Holy See) 
အဖြဲ႔၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရိွခဲ့ျပီး Fr. Colin သည္ “ေရာက္ရာအရပ္တြင္ 
သာသနာျပဳ” ရန္ သာသနာျပဳဆရာမ်ားကို ေစလႊတ္ျပီး 
အေနာက္ေတာင္ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္လည္း 
အေဝးသာသနာျပဳမ်ားကိုေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ 
 
ေအာင္ျမင္ေသာ သာသနာျပဳအသင္းအဖြဲ႔၏ဖခင္ျဖစ္သူ Fr. Colin 
သည္ Marist အသင္းလမ္းသစ္ေဖာက္ ထြင္းသူမ်ား၏ 
ယံုၾကည္ေလးစားမႈႏွင့္ အားက်ႏွစ္သက္မႈကိုရရိွခ့ဲသည္။ Society of 
Mary အသင္းသည္ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္တည္ရိွျပီး 
အစဥ္သျဖင့္တိုးတက္ကာ အဖြဲ႔အစည္းအေျမာက္အျမားႏွင့္ သာ 
သနာျပဳဆရာအေျမာက္အမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခ့ဲသည္။  
 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ဖြဲ႔စည္းပုံတို႔ကို 

သူ၏က်န္ရိွေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆက္ လက္ေရးသားျပဳစုခဲ့ျပီး 

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ La Neyliere ၌ 

ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ့ဲသည္။ 


