
န ေ့စဉ်ဘဝ 

န့ ထိိုင္သည့္ ေ့့  မ ိေ့ရ ြာမွ အမိ ္ြာ်ား 

ဌြာ်ားရမ့္်ားန့ ထိိုင္သည့္ ေ့ - အမ္ိ 

ခ ြဲတမ္းားး ဖင္း   ေးရာက္ရိး လာသည္း   ဒကု္ၡသည္း ဖစ္ပါက္ သင္း း င္း   သင္၏ မသိာားစ္အုတတက္ ္

ေးနထိငုရမည္း  း မ ိ ရ ာမ ာားတတင္ င ာားရမ္းားေးနထိငုသည္း  - အမိ္ ရရိး ရန္အခ င္း  ေအရားရိး ပါသည္။ 

င ာားရမ္းားေးနထိငုသည္း  - အမိ္ ၏ အက္ ယ္အ ၀န္းားး း င္း   အ န္းားေအရအတတက္္မာ ေးနထိငုည္္း  သမူ ာား၏ 

ေအရအတတက္္း း င္း   သက္္ိိုငပါသည္။ သိေုေသား္လည္းား င ာားရမ္းားေးနထိငုသည္း  - အမိ္ ာားတတင ္

ေအး   ံလိအုပ္ေးသာ ပရိေးဘာဂမ ာားမ ာ အတူတပူင္ း ဖစ္ပါသည။္ 

င ာားရမ္းားေးနထိငုသည္း  - အမိ ္ မ ာားတတင္ မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   အမိ္ေးရ ွ့ န္းား၊ မ ားဖိေုး  ာင္၊ ဧည္း   န္းား၊ 

အပိခန္းားမ ာား၊ ေးရ   ိား န္းား း း င္း   အမိသာတိေု ပါရိး ပါသည္။ မ ားဖိေုး  ာေငအး   အံသံုားေအဆာငပစ္ၥည္းားမ ာားတတင္ 

မ ား ိေုး  ာငဗ  ုိမ ာား၊ ေးရပိကု္္ေး ါင္းား း း င္း   ေးေရဆားရန္အတတက္္ သခံ က္ၾက္ ား း း င္း   မ ားဖိ ုအ ပင္ မ ားက္ငရန္အတတက္ ္

အပေူးပား  က္္း ပ တသ ည္း   မ ားဖိုလည္းား ပါ၀ငပါသည္။ ထိေုအ ပငလည္းားပြဲ ေးရ ြဲေးသတ ာ း း င္း   တ   ိ ေးသာ 

မ ားဖုိေး  ာင္ ာားတတင္ ပဂုံေးဆားစ္က္္ ာား တပ္ ငာ္ားပါသည။္ 

အပိခန္းားမ ာား း င္း   အမိ္ေးရ ွ့ န္းားပရိေးဘာဂမ ာားအ ဖစ္္ ဗ  ုိမ ာား း င္း   အ၀တ္ည္း  ေးသာ ဗ  ုိမ ာား း း င္း   

အ  ာားေးသာ ပစ္ၥည္းားသမိ္းားဆည္း  သည္ ပရိေးဘာဂမ ာား ပါရိး ပါသည္။ ဖငလ န္လူမ  ိားမ ာား၏ အမိသာမ ာားတတင္ အမိသာ ံ ု

း း င္း   လက္ေ္းဆားရန္အတတက္္ ေးၾတက္ခ က္္ ာား ထာားရိး ပါသည္။ ေးရ   ိား န္းားတတင္ ေးရ   ိားပိကု္္ ာား း င္း   

ေးရားဆင္းားသည္း   ပိကု္ေ္း ါင္းားမ ာား ပါရိး ပါသည္။ 

အမိခန္းားမ ာားတတင္ မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   ေအေတထတထအပူေးပားသည္း   စ္နစ္္ ာားတပ္ ငာ္ားၿပ ား၊ 

ထိအုပူေးပားစ္နစ္္ ာားး ဖင္း   ေးအား ြဲေးသာ ရာသ ဥတုတတင္ အပေူးပားရန္အတတက္္ း ဖစ္ပါသည္။ အ န္းားတိုင္းားတတင္ 

အပ ူ နိ္ အနြဲအမ ာားက္ို ထနိ္းား   ပ္း းးိငုရ န္အတတက္္ အပထူနိ္းားမ တာမ ာား ရိး ပါသည။္ 

 

အမိ ္ြာ်ားရမ့္်ားသည့္ ေ့ စြာခ္ိုပ္ 

မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   င ာားရမ္းားေးနထိငုသည္း  -အမိ္ ာားက္ို း မ ိ ရ ား မဴန စ္ပါယ္္မ စ္ စ္ဥ္ေးပားပါသည္။ 

သိုေေသား္လည္းား  တြင္းား  ေက္အ န္ ဖင္း   အ   ိ ေးသာ ေးနရာမ ာားတတင္ ပဂုၢလကိ္ င ာားရမ္းားသည္း   အမိ္ ာား း င္း   

က္ုမၸဏ မ ာားမ  င ာားရမ္းားၾက္ပါသည္။ အမိရ မင္း း င္း   အမိ မာားတိုေသည္ စ္ာ   ပေ္းပၚတတင္ အမိ မာားစ္ာ   ပ္ိ ို 

ေသဘာတေူးၾက္ာင္းား လက္္မတ္ေးရားထိာုးရပါသည္။ ထိစု္ာ   ပ္ြဲ တတင္ သတ္မတ္ာားသည္း   အမိလ  း း င္း   

င ာားရမ္းားသည္း   သက္တ မ္းားက္ာလ ၾက္ား မင္း    နိ္ ္ိ ို ထည္း  း္တသင္းား   ပိ္ ိုေးလ ရိး ပါသည္။ အမိ မာားစ္ာ   ပ္ပတင္ 

း း စ္္ဥ ား း စ္ဖက္္ လိုက္နာေးစ္ာင္း  ထန္ိးားရမည္း   စ္ည္းားမ ဥ္းားစ္ည္းားက္မ္းားမ ာားက္ို ထည္း  တသင္းား   ပ္ိ ိုထာားပါသည္။ 



င ာားရမ္းားေးနထးုငိသည္း  - အမိ္ ာားမ ာ ပံမု န္အာားး ဖင္း   ပရိေးဘာဂမ ာား း း င္း   း ပင္ ငာ္ားး  င္းား မရိး ဘြဲ 

င ာားရမ္းားၾက္ပါသည္။ ထိေုးၾက္ာင္း   သင္ေးနထိငုည္္း   အမိအာား သင္း း င္း   သင္း  ၏ မသိာားစ္အုတတက္ ္

သင္း  ေးလ  ား္မည္း   ပံစု္းံ ဖင္း   အမိအာား း ပငင္္း းးိငုရန္း ဖစ္ပါသည္။ 

 

န့့ ပစြာ (အမိလခ) 

အမိ မာားရမ္းား အာား လစ္ဥလတိုင္းား အမိပိုးငိရ မင္၏ ဘဏစာရင္းားထြဲသိုေ လႊးြဲေးး ပာင္းားေးပားေး  ၾက္ရပါသည္။ 

အမိလ က္ို ေးပားေး    င္းားမရိး ဘြဲ ပ က္က္္က္ပါက္ အက္  ိားဆေက္အ န္ ဖင္း   င ာားရမ္းားေးနထးုငိသည္း  -အမိ္ အာား 

ေးနထိရုငခင္း   ုတသ မိ္းားး  င္းား  ံရမည္း ဖစ္ပါသည္။ 

အမိလ အ ပင္ မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   ေးရဖိုား သပသပေ္းပားေး  ရပါသည္။ ထိကု္ြဲ သိုေ ေးပားေးဆာငရသည္း   

ေးရဖိုားမ ာ အပိ္မတင္ ေးနထးုငိသည္း   လူဥ ားေးေရပၚတတင္ မတူည္ၿပ ား သတ္မတပါသည္။ ေးရဖိုားအာား ပံမု န္သံ ိုားခစ္ြဲသည္း   

ပမာဏက္ို တတက္ခ က္္၍ သတ္မတ္း  င္းားး ဖစ္ပါသည္။ သိုေေသား္ ေးရက္ိ ု အတလန္အက္တြသံံုားခစ္ြဲပါက္ 

အပိေုးဆာင္းား၍ ေးပားေး  ရမည္ း ဖစ္ပါသည။္ 

အမိ မာားရမ္းားေးနထးုငိသည္း  သ ူ ေအန္ ဖင္း   လ  ပစစ္္ေးပားသူ း င္း   လ  ပစစ္ဓါတအ ာားက္ို သံုားခစ္ြဲရန္ စ္ာ   ပခ ို ပိ္ ိုရပါသည္။ 

လ  ပစစ္ဖိိုားေးပားေး  ရာတတင္ လစ္ဥလတိုင္းား သိုေမဟုတ္ တ း စ္္ိ ို ေးလားၾက္မိ္ ဘဏ္မတဆင္း   လ  ပစ စ္္ ိုမၸဏ အာား 

ေးပားေး  ရပါသည္။ လ  ပစစ္ဖိိုား သတ္မတရာတတင္ အပိ္မတင္ သံုားခစ္ြဲသည္း   လ  ပစ စ္္ ိုန္္ သည္း   မ တာေးပၚတတင္ တတက္ခ က္ၿပ ား 

သတ္မတ္း  င္းား း ဖစ္ပါသည္။ လ  ပစစ္္ း း င္ ေးရ သံုားခစ္ြဲး  င္းားက္ို သတိထာားေးစ္ာင္း  ၾက္ည္သင္း  ပါသည္။ 

အက္ယ္္၍ ပိုမိသုံုားခစ္ြဲး  င္းား း ပ လပုပါက္ ပိုမို၍ အဖိုားအ မ ာား ေးပားေး  ရမည္ း ဖစ္ပါသည။္ 

 

စည့္်ားကမ့္်ားသတ္ တ္္ခက္ ြ္ာ်ား 

မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   ခ ြဲတမး္ားအစ္ အစ္ဥအရ ေးရာက္ရိး လာေးသာဒကု္ၡသည္ း း င္း   ဌင္းား၏ မသိာားစ္ုမ ာားသည္ 

အထပ္း ဖင္း   တိကု္ခန္းားမ ာားတတင္ င ာားရမ္းားထာားသည္း  အ န္းားမ ာားး ဖင္း   ေးနထိငုၾက္ရပါသည္။ ထိအု န္းားမ ာားက္ိ ု

ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ မ ာားက္ စ္ မံ န္ေခ ြဲၾက္ပါသည။္ ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ တတင္ ေးနထးုငိၾက္သူမ ာားသည ္

ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ မ    မ တ္ာားေးသာ စ္ည္းားက္မ္းားသတ္မတခ က္္ ာားက္ို လိကု္နာၾက္ရပါသည္။ တိတ္ိး္တခ နိ အျ ဖစ္ ္

ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ မ ာားမ  အ န္းားတတင္ေးနထးုငိသူမ ာားအာား အ  နိ္ ၂၂ား၀၀ - ၀၇ား၀၀ အ ဖစ္္ သတ္မတ္ာားပါသည္။ 

ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ မ  အ၀တ္ေးလ  ား္စ္က္္ ာားအာား ၾက္ တိငအ  နိ္ ယူ၍ သတ္မတ္ာားသည္း  အ  နိ္ ္ ာားတတင္ 

အသံုားၿပ  းးိငုပါသည္။ က္ာားထာားရန္ သတ္မတ္ာားသည္း   ေးနရာမ ာားတတင္ က္ာားမ ာားက္ို ရပနာားရပါသည္။ 

ထိေုအ ပငလည္းား ေအဆာက္အ ဥ ားတတင္ ေးနထိငုသူမ ာားေအန္ ဖင္း   ေအဆာက္အ ဥ ား ပါတ၀္န္းားက္ င္ိို 

သန္ေသန္ေရ င္းားရ င္းား ထာားရိး ရန္ တာ၀န္ရးိ ၿပ ား၊ အမႈးကိ္္ ာားက္ိုလည္းား ခ ြဲး  ာားသတ္မတ္၍ ခစ္န္ေပစ္ရပါမည္။ 

စ္ည္းားက္မ္းားသတ္မတခ က္္ ာားက္ိ ု    ိားေးဖာက္ပါက္ အမိန ားနာား  င္းားမ ာားမ  ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ ၏ တာ၀န္ရးိ သမူ ာားက္ို 

တိုငၾက္ာားး  င္းား း ပ ပါသည။္ 

 



အမိိႈက ြ္ာ်ား 

ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ  း င္း   သက္္ိိုငသည္း   ပါတ၀္န္းားက္ ပ္ငတင္ သန္ေရ င္းားခစ္ာရိး ေးေစ္ရားအတတက္ ္

ေအဆာက္အ ဥ ားတတင္ ေးနထးုငိသူအာားလံုား ဂ စု္ုးကိ္္ ေးဆာရငရက္ၾ က္ရန္ ၀တ ရာားရိး ပါသည္။ အမိႈက္္ ာားအာားလံုားက္ိ ု

အမိႈက္ပစ္သည္း   အတိ္ ာားတတင္ ထည္း  တသင္းားၿပ ား အမိႈက္ပစ္ရန္ သတ္မတ္ာားသည္း   ေးနရာ း င္း   ပံုားမ ာားတတင ္

ခစ္န္ေပစ္ရမည္ း ဖစ္ပါသည္။ အထပ္း မင္း   ေအဆာက္အ ဥ ားတုးင္ိးား၏ တက္က္လ ပတိ ိုင္းားတတင္ အမိႈက္ပစ္ရမည္း   အမိႈက္ပံိုားမ ာား 

ထာားရိး ၿပ ား၊ ေအဆာက္အ ဥ ားတတင္ ေးနထိငုသူမ ာားအာားလံုားက္ ထိေုးနရာတတင္ အမႈးကိ္္ ာား ပစ္ရမည္ း ဖစ္ပါသည။္ 

မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ မ ာားက္ အမိႈက္္ ာားက္ို ခ ြဲး  မ္းားခစ္နေ္ပစ္ရ န္အတတက္္ အမိႈက္ပံိုမ ာား သပသပစ  

ခ ြဲး  ာားထာားေးလ ရိး ပါသည္။ ထိေုးၾက္ာင္း   ေအဆာက္အ ဥ ားတတင္ ေးနထိငုသူမ ာားမ ာ အမိႈက္္ ာားက္ိ ု

အမ  ိားအစ္ာားမ ာားခ ြဲး  ာားၿပ ား ခစ္န္ေပစ္္မသာ သတ္မတ္ာားသည္း   အမိႈက္ပံိုားမ ာားသိုေ မ န္္မန္္ န္န္္ ေးရာက္ရိး တသာားမည္ 

း ဖစ္ပါသည္။ မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   စ္က္ မဴ ာားအတတက္ ္အမိႈက္ပံိုားသပသပ္၊ က္ဒ္ူားး ပာားမ ာားအတတက္္ သပသပ္ အမိႈက္ပံိုား၊ 

ဘိုငအိို စ္ာားၾတက္င္းားစ္ာားက္ န္္ ာားအတတက္ ္ အမိႈက္ပိံုားဟု ထာားေးလ ရိး ပါသည္။ တ   ိ ေးသာ 

ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ မ ာားတတင္ မ န္- း း င္း   သမံ ာား ပစ္ရ န္လည္းား အမႈးကိ္ပံိုား သပသပ္ ထာားေးပားေးလ ရိး ပါသည္။ 

အ  ာားေးသာ ေးရာထာားသည္း   အမိႈက္္ ာားက္ို ေအေတထတထအမိႈက္ပံိုားထြဲသိုေ ပစ္ရမည္ း ဖစ္ပါသည္။ 

 

နအဆြာကအ ဥ ်ားအြာ်ား ထ ိ့္ ်ားသမ္ိ့်ားန့စြာင့္္ ေ့န့ရွြာက့္ ခင့္္်ား 

ေအဆာက္အ ဥ ားက္မုၸဏ တုးင္ိးားတတင္ ေအဆာက္အ ဥ ားအာား ထန္ိးားသမိ္းားေးစ္ာင္း  ေးရ ာက္ရ န္အတတက္ ္

က္ိုယ္ပိိုင္၀န္ေးဆာငႈ္ေ ရိး ပါသည္။ ဥပမာအာားး ဖင္း   ေးရပိုက္္ ာား၊ ေးရခစ္န္ေပစ္သည္း   ပိုက္လ ိိုင္းားမ ာား း င္း   

အပေူးပားသည္း  စ္က္ပစ္ၥည္းားမ ာား း ပငင္ရ န္လိုးအိပပါက္ ေအၾက္ာင္းားၾက္ာားဆက္က္သယ္္ ေးး ပာဆုးးိ းးိငုပါသည္။ 

အက္ယ္္၍ ဥပမာအာားး ဖင္း   အ န္းားတတင္ ေမတား္တေဆရယ္ိစု္မိ း္း  င္းားက္ို သတၿိပ မပိါက္၊ သင္း  ေအန္ ဖင္း   

ထန္ိးားသမိ္းားေးစ္ာင္း  ေးရ ာက္သ ည္း   ဌာနသိုေ   က္ခ င္းားပင္ ဆက္က္သ ေယ္အ ၾက္ာင္းားၾက္ာားရမည္ း ဖစ္ပါသည္။ 

ထိေုအတပူင္ င ာားရမ္းားေးနထးုငိသည္း  -အပိ္မတင္ ပ က္စ ားမႈေမ ာားး ဖစ္္ေးပၚပါက္လည္းား အမိပိိုငရ မင္သံိေု 

ေအၾက္ာင္းားၾက္ာား အသေိးပားရမည္း ဖစ္ပါသည္။ အမိပိုးငိရ မငသည္ ပ က္စ ားတသာားသည္း   ပစ္ၥည္းားမ ာားက္ိ ု

း ပင္ေးပားး  င္းား၊ လြဲလ ယ္္း  င္းားး ပ လပုေ္းပားရမည္း   ၀တ ရာားရိး ပါသည္။ ဥပမာအာားး ဖင္း   ေးရ ြဲေးသတ ာ၊ 

မ ားဖုးးိ း င္း   ေးရပိကု္္ေး ါင္းားမ ာားး ဖစ္ပါသည္။ သိေုေသား္လည္းား ပ က္စ ားး  င္းားမ ာ အသံုားၿပ သ၏ူ 

အမ ာားေးၾက္ာင္း   း ဖစ္ခြဲ  ပါက္ သင္း  ေအန္ ဖင္း   ပစ္ၥည္းားအာား က္ိယု္ပိိုငစိိုက္္ေးလ  ား္း  င္းား း ပ ရမည္ 

း ဖစ္ပါသည။္ 

 

့ မ ိေ့ထတဲတ္င္္ န့စ်္ား၀ယ့္ ခင့္္်ား့ ့ငွ့္္ ေ့ လိႈပ ြ္ာ်ားတသြာ်ားလြာ့ ခင့္္်ား 

န့စ်္ားဆိ့ု ငိ္ ္

ဖငလန္း းးိငု ၏ံ း မ ိ လယ္ပိိုင္းားတတင္ က္နု္တိိုက္ၾက္ ား တ ု၊ မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   း း စ္ခို၊ ေးစ္ ားဆိုင္ မ ာား 

ရိး ၾက္ပါသည္။ ဖငလန္း းးိငု သံာားမ ာားေအန္ ဖင္း   အစ္ာားေအသာက္္ ာား- း း င္း   အ  ာားေးသာ 



အမိအသံုားေအဆာငပစ္ၥည္းားမ ာားက္ို မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   ေးစ္ ားဆိုငၾက္ ားမ ာား း င္း   က္ုန္တိိုက္္ ာားတတင္ 

၀ယ္ယ ူေးလ ရိး ၾက္ပါသည္။ က္ုန္တိိုက္ၾက္ ားမ ာားတတင္ အမိသံ ိုားပစ္ၥည္းားမ ာား း င္း   အစ္ာားေအသာက္အ မ ာားအ ပင္ 

အ၀တအထည္္ ာား- မ ာား း င္း   ဖိနပစသည္း  အသံုားေအဆာင္ ာားလည္းား ၀ယ္ယ ူရရိး း းးိငုပါသည္။ က္ုန္တိုးကိ္္ ာားတတင္ 

ေးစ္ ား ႈန္းားတက္ား  ာား  က္္ ာားလည္းား ရိး း းးိငုပါသည္။ မည္သည္း  ေးနရာတတင္ ေးစ္ ားသက္သ ာသည္၊ ေးစ္ ားၾက္ ားသည္္ိို 

း မ ိ ရ ာမ ာားတတင္ ၾက္ား မင္း  ခစ္ာေးနထးုငိသူမ ာားထမံ  သရိိး း းးိငုပါသည္။ 

ေးစ္ ားဆုးငိသိိုေ စ္တင္၀င္ေးရာက္သ ည္း း င္း   ပစ္ၥည္းားတင္း းးိငုသည္း   တတန္းားလ ည္းား သိုေမဟတု ္

း  င္းားေးတာင္းားမ ာား ထာားရိး ၿပ ား၊ မမိ၀ိယ္ယ ူမည္း   ပစ္ၥည္းားမ ာားက္ို ထည္း  တသင္းားသယ္ေ္းဆာင္း းးိငုရ န္အတတက္ ္

ထာားရိး ေးပားထာားး  င္းား း ဖစ္ပါသည။္ ဟင္းားသ ားဟင္းားရ က္္- း း င္း   အသ ားအ း းမံ ာားက္ို မမိိလိအုေပသလာက္ ္

၀ယ္ယ ူ းးိငုၿပ ား ပလတစတစ္အတိ္၊ စ္က္ ဴအတိ္ ာားသိေု ထည္း  တသင္းား၀ယ္ယ ူ းးိငုသက္ြဲ သိေု အသင္း    ိပ္ န္တယ္ၿပ ား 

ပလစ္စတစ္အတိ္ ာားး ဖင္း   ထည္း  ထာားသညိ္္ိုလည္းား ၀ယ္ယ ူ းးိငုပါသည္။ ဟင္းားသ ားဟင္းားရ က္္- း း င္း   

အသ ားအ း းမံ ာားက္ို ပလတစတစ္အတိ္၊ စ္က္ အဴတိ္ ာားသိေု ထည္း  တသင္းားၿပ ားက္   ိပ္ န္တယ္ရမည္း ဖစ္ၿပ ား၊ 

ပစ္ၥည္းားနပံါတအလိုက္္ သတ္မတ္ာားသည္း   နပံါတ္ ာားက္ို   ိပ္ န္တယ္္း းးိငုသည္း   စ္က္ပစ္ၥည္းားမ ာားက္ို း း းပိလိ ိုက္ပါက္ 

အလိေုအလ  ာက္္ ေးစ္ ား ႈန္းားမ ာား တထက္လ ာမည္း ဖစ္ၿပ ား၊ ထးုေိးစ္ ား ႈန္းားလက္္မတ္ ာားက္ိ ု အတိ္ ာားတတင္ က္ပရမည္ 

း ဖစ္ပါသည္။ ေးပါငိ္ုန္ေအာား ေးပါငိ္ုန္ေေရာင္းား  ရန္  င္းားက္ င္းားထာားသည္း  ေးနရာတတင္ 

၀ယ္ယ ူရမည္း ဖစ္ပါသည္။ အသာား း င္း   ငါားမ ာားက္ို သပသ ပပခြဲထာားၿပ ား ေးစ္ ားေးရာင္းားသူထမံ  

သပသပ၀္ယ္ယ ူရမည္း ဖစ္ၿပ ား၊ ေးစ္ ားေးရာင္းားသူမ    ိပ္ န္တယ္္ေးရာင္းားေ  ပားမည္း ဖစ္ပါသည။္ ေးစ္ ားဆုးငိ္ ာားတတငလည္းား 

အ၀တအ စ္ာားမ ာား း း င္း   ဖိနပ္ ာား ပူားတတြဲေးရာင္းား  မႈေမ ာားရိး း းးိငုၿပ ား ထိပုစ္ၥည္းားမ ာား၏ တန္ဖိိုားမ ာ 

အသင္း    ိတတ္ြဲသတ္မတ္ာားၿပ ား း ဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္ယ ူလိသုည္း   ပစ္ၥည္းားမ ာက္ို ေးစ္ ားေးရာင္းားသည္ ေးက္ာငတာတတင္ 

ေးခငသာားး ဖင္း  း ဖစ္္ေးစ္၊ ဘဏ္ဒ္ ာားး ဖင္း   း ဖစ္ေ္းစ္ ေးပားေး  ရမည္ း ဖစ္ပါသည္။ ဖငလန္း းးိငု ၏ံ 

ေးစ္ ားဆိုင္ ာားတတင္ မိမ၀ိယ္ယ ူသည္း   ပစ္ၥည္းားမ ာားက္ို မိမဘိာသာ ထပုပိိုားရမည္ း ဖစ္ပါသည္။ 

အလယ္အလတၾက္ ားမာားသည္း   း မ ိ ၾက္ ားမ ာား း း င္း   း မ ိ မ ာားတတင္ ေးး ပာင္းားေးရႊေေအး  ေ  နထိငုသည္း   

သူမ ာားပိုင္ိုးငိသည္း   အစ္ာားေအသာက္္ေးရာင္းား  သည္း   ေးစ္ ားဆုးငိ္ ာားလည္းား ေးတတေရိး း းးိငုပါသည္။ 

ထိေုးစ္ ားဆိုင္ ာားတတင္ မတူည ေးသာ အစ္ာားေအသာက္ယ ဥေ္းက္ ားမႈေမ ာား အသင္း  း ပငင္ရ န္အတတက္လ ိိုအပ္ေးသာ 

အစ္ာားေအသာက္္ိုန္ၾက္မ္းားမ ာား၊ ေအမႊားအၾက္ိ  င္ ာား း း င္း   ပစ္ၥည္းားမ ာားက္ို ၀ယ္ယ ူရရိး း းးုငိပါသည္။ သင္း  တတင္ 

က္ိုယ္ပိို ငအစ္ာားေအသာက္္ ာား   က္္း ပ တစာားေးသာက္ရန္း း င္း   ေးက္ နပ္ေးပ ား္ရႊင္ေးစ္၇န္အတတက္္ မမိအိပိ္မတင္ 

း ပ လပု္း းးိငုရ န္အတတက္္ ဖငလန္း းးိငု တံတင္ ေးနထိငုရသည္း   ဘ၀တတင္ အခ င္း  အလမ္းားမ ာားခစ္ာလည္းား ရိး ပါသည္။ 

ေအး  ေ  း ပာင္းားေးရႊေေနထးုငိသူမ ာား ခဖင္း  လ စ္္ာားသည္း   အစ္ာားေအသာက္္ိိုင္ ာား သင္၏ း မ ိ ရ ာမ ာားတတင္ 

မည္သည္း  ေးနရာတတင္ ရိး ေးၾက္ာင္းား သရိိး ရန္အတတက္္ ေးမားး မန္းားး းးိငုပါသည္။ 

ေယ္နေအ  နိ္ာ္လတတင ္ ေးစ္ ားဆိုင္ေးတား္ေးတား္မ ာား၌ စ္ာတိုက္္ ာား ရိး ပါသည္။ ထးုစိ္ာတိကု္္ ာားမ  တဆင္း   

စ္ာထည္း  း  င္းား၊ ပစ္ၥည္းားထပု္ ာား ေးပားပိေု  င္းား း း င္း   လက္ခံရယ္ူး  င္းားတိေုက္ို း ပ လပု္း းးိငုပါသည္။ 

အလယ္အလတၾက္ ားမာားသည္း   း မ ိ မ ာား း င္း   း မိ   ၾက္ ားမ ာားတတင္ စ္ာတိကု္သ ပသပ္ ခဖင္း  လ စ္္ာားး  င္းားလည္းား 

ရိး ပါသည။္ 

 



တကင့္္ ်ား့ ပင္္န့စ်္ား 

အလယ္အလတ္း မ ိ မ ာား း င္း   း မ ိ ၾက္ ားမ ာား၏ း မ ိ လယ္ေ္း ါပ္ငတင္ တက္င္းားး ပင္ေးစ္ ားမ ာားခဖင္း  လ စ္္ာားၿပ ား၊ 

ထးုေိးစ္ ားမ ာားမ  လတ္တေ္းသာ ဟင္းားသ ားဟင္းားရ က္္ ာား း င္း   အသ ားအ း းမံ ာား၊ ငါားမ ာားက္ို ၀ယ္ယ ူ းးိငုပါသည္။ 

ထးုေိအ ပငလည္းားပြဲ  ငင္ရင္းားး း း းားေးသာ မတိ္ေးတဆေအပါင္းားအသင္းားမ ာား း င္း   ထးုခိဖင္း  လ စ္္ာားသည္း   

တက္င္းားး ပင္ေးစ္ ားမ ာားတတင္ ေးက္ား္ဖ ေးသာက္သ ံိုားရန္အတတက္လ ည္းား ေးက္ား္ဖ ဆိုင္ ာား ခဖင္း  လ စ္္ာားပါသည္။ 

တက္င္းားး ပင္ေးစ္ ားမ ာားအာား ေးး ခးဥ ားေးပါက္ရာသ  း င္း   ေးဆာင္းားဥ ားေးပါက္္ ရာသ အထ ိ ခဖင္း  လ စ္ၾက္ၿပ ား 

ေးဆာင္းားတတင္းားဘက္က္တ င္ ေးအား ြဲေးသာေးၾက္ာင္း   ပိတပငာ္ားေးလ ရိး ပါသည္။ 

 

နအဟြာင့္္်ားဆိ့ု ငိ္ ္

တလန္ခြဲ  ေးသာ း း စ္္ေးပါင္းားမ ာားခစ္ာက္ပင္ အသံုားၿပ ၿပ ားေးသာ ပစ္ၥည္းားမ ာားက္ို ေးရာင္းား    င္းားး း င္း   

၀ယ္ယ ူး  င္းားမ ာား ဖငလန္း းးိငု တံတင္ တိုားတက္္ ာားး ပာားး  င္းားမ ာား ရိး  ြဲ ပါသည္။ ေအဟာင္းားဆုးငိ္ ာားတတင္ 

အတလန္အရေည္အတသားး မင္း  ေးသာ။ အတလန္ေးက္ာင္းားခမန္ေးသာ အ၀တအ စ္ာားမ ာား ေက္လားမ ာား း င္း   

လူၾက္ ားမ ာားအတတက္လည္းား ေးရ ား  ယ္၀္ယ္ယ ူ းးိငုအတတက္္ း ပင္ ငာ္ားၾက္ပါသည္။ ထိေုအ ပငလည္းားပြဲ 

အမိအသံုားေအဆာငပစ္ၥည္းားမ ာား၊ အမိ္ေးထာငပရိေးဘာဂမ ာား း င္း   ေက္လားမ ာားအတတက္ ္ က္စ္ာားစ္ရာအ ုပ္ ာားက္ိ ု

ေးစ္ ား ႈန္းားသက္သ ာခစ္ာ ၀ယ္ယ ူရရိး း းးိငုပါသည္။ အထာူးသ ဖင္း   အနည္းားငယ္သ ာ အသံုားၿပ ထာားသည္း   

ေက္လားအ၀တအ စ္ာားမ ာားက္ိ ု မ ာားး ပာားခစ္ာ ၀ယ္ယ ူရရိး း းးုငိပါသည။္ ပစ္ၥည္းားတ ုအာား 

၀ယ္ယ ူရင္းားး း း းားး မ ပ္း း းးံ  င္းား မ ပ မ  တတင ္ ေအဟာင္းားဆိုင္ ာားသိုေ တသာားေးရာက္္ေးလ လာ 

ရ ာေးခဖး  င္းားက္ို သင္ေးနထးုငိသည္း   း မ ိ ရ ာမ ာားတတင္ း ပ လပုသင္း  ပါသည္။ ေးက္ာင္းားခမန္ေးသာ 

အသံုားး ပ ထာားသည္း   ပစ္ၥည္းားမ ာားက္ို အပိ္မတင္၀ယ္ယ ူသံုားခစ္ြဲး  င္းားး ဖင္း   သင္၏ အမိစ ားခပာားေးရားက္ိ ု

မ ာားခစ္ာေး တြတာသံုားခစ္ြဲစ္ေုးဆာင္းားး  င္းားက္ို း ဖစ္ေ္းပေၚစ္ပါသည။္ 

 

လက္ိိုင္ ိ္ု်ား 

ဖငလန္း းးိငု တံတင္ ေးနထးုငိသည္း   း းးိငု သံာားတုးင္ိ၊ ေက္လား၊ လူငယ္္၊ လူၾက္ ား၊ သက္ၾက္ ားရ ယ္အ ိို၊ အာားလံုားသည္ 

လက္္ိိုငဖိံုားက္ို အသံုားၿပ ၾက္ပါသည္။ သင္း  ေအန္ ဖင္း   ဖံုားက္ဒ(္စ္ငဒ္)္ သိုေမဟတု္ အသင္း  ေးပားေး  ၿပ ားသည္း   

ဖံုားက္ဒ္ ာားက္ိုလည္းား း မ ိ ရ ာမ ာားတတင္ ခဖင္း  လ စ္္ာားသည္း   အာရ္ ေးစ္ ားဆုးငိ္ ာားတတင္ ၀ယ္ယ ူ းးိငုပါသည္ သိုေမဟတု ္

ဖံုားက္ဒ(္စ္ငဒ္)္ မ ာားက္ိုလည္းား ဖံုားဆက္က္သယ္ေ္းရားေအရာင္းားဌာနမ ာားတတင္ ေလပားး ဖင္း  လည္းား စ္ာ   ပ္ ာားး ဖင္း   

ခဖင္း  လ စ္္ာား းးုငိပါသည္။ 

 

ဘဏ္စြာရင့္္်ားဖြင့္္ ေ့လစွ့္  ခင့္္်ား့ ့ငွ့္္ ေ့ ဘဏ္္ဒ့္ ပြာ်ား 

အရ ယ္္ေးရာက္ၿပ ားသူ ေအး  ေ  း ပာင္းားေးရႊေေနထးုငိသူတိုင္းားေအန္ ဖင္း   မိမေိးနထိငုရာရရပရား မ ိ မ ာားရိး  

ဘဏ္ ာားတတင္ ဘဏစာရင္းားခဖင္း  လ စ္ရ န္အတတက္္ လိုအပပါသည္။ ဘဏစာရင္းား ခဖင္း  လ စ္ရ န္အတတက္္ စ္ာ   ပစာတန္းားး ဖင္း   



လက္္မတ္ေးရားထိာုးး  င္းား း ပ လပုရပါသည္။ ဘဏစာရင္းားခဖင္း  လ စ္ရ န္အတတက္္ သက္တ မ္းားရးိ ၍ 

လက္ရိး အသံုားၿပ ေးေနသာ ပါတစပိုေ၊ ေးနထိရုငခင္း  ပါမစ္္း း င္း   း မ ိ ရ ာမ ာားတတင္ ေးနထိင္ုေးၾက္ာင္းား 

သန္းားေး ါငစာရင္မတပံိုတငလိိုအပပါသည္။ ဘဏစာရင္းားခဖင္း  လ စ္ၿပ ားပါက္ ဘဏ္ဒရရိး ပါသည္။ ဘဏ္ဒ္း ဖင္း   

ေးအား္တိုမက္တ စ္္ေးခငထတုေ္းက္ာငတာမ ာားမ  ေးခငထတုယ ူး  င္းား း း င္း   ေးစ္ ား၀ယ္ရာတတငလည္းား 

ေးပားေး    င္းားမ ာား း ပ လပုး္ းးိငုပါသည္။ ထိေုအ ပင္ ဘဏ္ဒအတတက္ေ္းပားအပ္ာားသည္း   ပင္ လ ဴေိ၀ က္္ိုဒအာား 

အတလတ္ က္္မတ္ာားရန္ လိုအပပါသည္။ ပင္ လ ဴေိ၀ က္္ိုဒ္မာ နပံါတ္ ၄ လံုားပါရိး ပါသည္။ ထိ ု လ ဴေိ၀ က္္ိုဒ္ ပင္ 

နပံါတ္ေးလားလံုားအာား ဘေဏ္မပားအပပါသည္။  

ပိုက္္ထံတုသ ည္း   ေးအား္တိုမက္တ စ္္ေးခငထတုစက္္ ာားမ ာ း မ ိ လယ္ေ္း ါင္ ာား း င္း   

ေးစ္ ားေးရာင္းား၀ယ္သ ည္း  ေးနရာေးတား္ေးတား္မ ာားမ ာားတတင္ တပ္ ငာ္ားပါသည္။ ဘဏ္ေးခငထတုစက္္ ာားမ  

ေးခငမ ာားက္ို ထတုယ ူ းးိငုပါသည္။ ေးခငမ ာ ယ္ ုိူေးေခငၾက္ား း ဖစ္ၿပ ား ဖငလန္း းးိငု  ံး င္း   အ  ာားေးသာ 

ေဥရာပ းးိငု မံ ာားတတင္ သံုားခစ္ြဲသည္း   ေးေခငၾက္ားး ဖစ္ပါသည္။ ေးခငထတုသ ည္း   

ေးအား္တိုမက္တ စ္္ေးခငထတုစက္္ ာားမ ာ တက္န္း ပဴတာအငယ္စာားမ ာား း ဖစ္ၾက္ပါသည္။ ထိစု္က္္မ ေးခငထတုရာတတင္ ပင္ 

လ ဴေိ၀ က္္ိုဒ္း ဖင္း  သာ အသံာုးး ပ  းးိငုပါသည္။ ပင္ လ ဴ ိွ့၀ က္္ိုဒအာား တပ္ ငာ္ားသည္း   စ္က္ခလပု္ပတင္ း း းပိၿပ ား 

မမိိဘဏစာရင္းားမ  ေးခငက္ို ထတုယ ူး  င္းားး ဖစ္ပါသည။္ ပင္ လ ဴ ိွ့၀ က္္ိုဒ္း း င္း   ဘဏ္ဒအာား 

ေးက္ာင္းားခမရန္စာသမိ္းားဆည္းားထာားး  င္းားသည္ ေအရားၾက္ ၿပ ား၊ ေမပ ာက္္ံိုားေးစ္ရန္အတတက္္ း ဖစ္ပါသည။္ 

ဖငလန္း းးိငု တံတင္ မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   ဘဏ္ဒ္ ာားး ဖင္း  သာ ေးပားေး  ၾက္ပါသည္။ 

ေအရာင္းားအ၀ယ္္း ပ လပုသည္း   ေးနရာမ ာားတတင္ ေးသားငယ္ေ္းသာ စ္က္္ ာား တပ္ ငာ္ားၿပ ား၊ ထိစု္က္္ ာားသိုေ ဘဏ္ဒ္ိို 

ထည္း  တသင္းားရပါသည္။ ထိေုေနာက္က္တ င္ မမိိ ပင္ လ ဴ ိွ့၀ က္္ိုဒအာား  ုိက္က္သ င္းားေးပားရပါသည္။ မမိ၀ိယ္ယ ူသည္း   

ေးေခငၾက္ားပမာဏအာား အလိေုအလ  ာက္ပင္ း ဖတေ္းတာက္က္သ ာားမည္ း ဖစ္ပါသည။္ သိုေေသား္လည္းား 

ေးေခငၾက္ားက္ို လက္ င္းားေးပားေး  လိပုါက္လည္းား ေးပားေး   းးိငုပါသည္။ 

 

လအူမ္ြာ်ားသ္ို်ားစစသဲည့္ ေ့ ယြာဥ ြ္ာ်ား 

ဖငလန္း းးိငု တံတင္ က္ိုယ္ပိို ငာ္ားမ ာား အတလန္ပင္ ာားး ပာားပါသည္။ သိေုေသား္လည္းား လူအမ ာားသည္ အမ ာားသံုားခစ္ြဲသည္း   

ယ္ာဥ္ ာားက္ို စ္ ားနင္းားအသံုားၿပ း  င္းား ပိမုိုမ ာားး ပာားပါသည္။ အမ ာားသံုားခစ္ြဲသည္း   

ေးဒသအလိုက္က္သ ာားလာေးရားယ္ာဥ္ ာားအနက္္ ဘတစ္ာား၊ ေးဒသဆိုငရာ ရထာားမ ာား း င္း   လ  ပစစ္္း မိ   တတင္းားရထာားမ ာားတိုေ 

း ဖစ္ၾက္ပါသည္။ း မ ိ ေးတား္ၾက္ ားတတင္ ေးး ေမအာက္ရထာား သိုေမဟတု္ မက္္ ုိစ္နစ္္ ရိး ပါသည္။ သိေုေသား္ 

 ရ ားရ က္ည္သာားလိုသည္း    ရ ားသည္္ ာားအတတက္္ ေအ၀ားေးး ပား ဘတစ္ာားမ ာား း း င္း   ရထာားတိုေ း ဖစ္ၾက္ပါသည္။ 

အမ ာားသံုား ယ္ာဥ္ ာားက္ို သံုားခစ္ြဲ၍  ရ ားတသာားလား  င္းားသည္ မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   က္ိုယ္ပိို ငာ္ား အသံုားၿပ း  င္းားထက္ ္

သက္သ ာေး  ာငခ ေိးစ္ပါသည္။ 

 

ဘတ္စြ္ာ်ား 



ေးဒသဆုးငိရာက္ူားသန္းားသည္း   ဘတစ္ာားမ ာားအာား သတ္မတ္ာားသည္း   က္ူားသန္းားတသာားလာေးရားအမ တအသာားမ ာား 

း ပ လပု္ာားသည္း   ဘတစ္ာားမ တတ ိိုင္ ာားတတင္ ေးစ္ာင္း  ဆိုင္းားရပါသည္။ ထိမု တတ ိိုင္ ာားတတင္ ဘတစ္ာားမ ာားရပ္ေးပားၿပ ား 

 ရ ားသည္္ ာားက္ို တင္ေးဆာငၾက္ပါသည္။ ဘတစ္ာားလာသညိ္္ို ေးတတေပါက္ က္ာားရပေ္းပားရန္ 

လက္္း ပတာားၾက္ရပါသည္ ထိမု သာလ  င္ ဘတစ္ာားေးမာင္းားသည္း   ဒ ုိငဘာေအန္ ဖင္း   က္ာားရပ္ေးပားရန္ 

သရိိး ရန္း ဖစ္ပါသည္။ မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   ေးဒသဆိုငရား မ ိ ရ ာမ ာားတတင္ ဘတစ္ာားက္ဒ္ ာားး ဖင္း   ဘတစ္ာား က္ိ ု

ေးပားေး  ၾက္ပါသည္။ ထိကု္ဒ္ ာားက္ို ၀ယ္ယ ူၾက္ၿပ ား၊ ထးုကိ္ဒ္ ာားက္ို ေးခငး ဖည္း  ၾက္ရပါသည္။ အက္ယ္္၍ 

ဘတစ္ာားက္ဒ္း ပာားမရိး ပါက္ ေးခငသာားလည္းား ေးပားေး   းးိငုပါသည္။ 

 ရ ားေး၀ားေးး ပားတဆြဲသည္း   ဘတစ္ာားေအန္ ဖင္း    ရ ားသည္္ ာားအာား  ရ ားေး၀ားတသာားရန္ သတ္မတ္ာားသည္း   

ဘတစ္ာားဂိတ္ ာားမ  သယ္္ေးဆာငၾက္ပါသည္။ း မ ိ ရ ာမ ာား၏ း မ ိ လယ္္ ာားတတင္ ဘတစ္ာားဂတိ္ ာား ရိး ၾက္ပါသည္။ 

ေးစ္ ား ႈန္းားမ ာ  ရ ားေး၀ားပါက္ မ ာားခစ္ာ သက္သ ာေးလ ရိး ပါသည္။ အက္ယ္္၍ ဘတစ္ာား လက္္မတ္ိို 

ၾက္ တိင္၀ယ္ယ ူထာားပါက္ း ဖစ္ပါသည္။ 

 

ရထြာ်ား 

ဖငလန္း းးိငု တံတင္ အစ္ိုားရပိင္ု ရထာားလမ္းားမ ာားက္ိ ု အသံုားၿပ ၾက္ပါသည။္ း းးိငု တံ၀ မ္းားလံုားသိေု 

ရထာားေးး ပားတဆြဲပါသည္။ း မ ိ မ ာားတတင္ ရထာားဘူတာမ ာား ရိး ၾက္ပါသည္။ ရထာားမ ာားေအန္ ဖင္း   

သတ္မတ္ာားသည္း   ရထာားဘတူာ ုံမ ာားတတငသာ ရ ပိ္ ိုင္းားၾက္ပါသည္။ ထးုဘိတူာ ုံမ ာားတတငသာ ရထာားေးပၚမ  

ဆင္းားး  င္းား၊ တက္္း  င္းားက္ို း ပ လပုရမည္ း ဖစ္ပါသည္။ ရထာားလက္္မတအ ာား မ ာားေးသာအာားး ဖင္း   

ရထာားဘတူာ ုံတတင ္ ၀ယ္ယ ူၾက္ပါသည။္ သိုေေသား္လည္းား ရထာားေးပၚတတငလည္းား ၀ယ္ယ ူ းးိငုသလိ၊ု 

အငတာနက္္မတဆင္း  လည္းား ၀ယ္ယ ူ းးိငုပါသည။္ 

 
 

စက္ ်ားစ ်ား့ ခင့္္်ား 

ဖငလန္း းးိငု တံတင္ စ္က္ဘ  ားက္ို မ ာားခစ္ာအသံုားၿပ ၾက္ပါသည္။ လူအ   ိ ေအန္ ဖင္း   ေးက္ ာင္းား- း း င္း   အလုပသိ ိုေ 

စ္က္ဘ  ားး ဖင္း   တသာားလာၾက္ပါသည္။ စ္က္ဘ  ားအာား စ္က္ဘ  ားထာားရမည္ဟို သတ္မတ္ာားသည္း  ေးနရာတတင္ 

ထာားၾက္ရပါသည္။ စ္က္ဘ  ားစ္ ားရာတတင္ ေအရားၾက္ ားဆံာုးမ ာ သတ္မတ္ာားသည္း  လမး္ားစ္ည္းားက္မ္းားမ ာားက္ိ ု

လိုက္နာရန္း း င္း   စ္က္ဘ  ားစ္ ားရာတတင္ အသံုားး ပ ရမည္း   ဥ ားထပု္ိ ို ၀တ္ငရန္း ဖစ္ပါသည္။ စ္က္ဘ  ားစ္ ားသေူအန္ ဖင္း   

သတၿိပ ရန္္မာ လက္္ေးလ  ာက္သ ူမ ာား း င္း   လမ္းားၾက္ာားက္ိုး ဖတ္ူားသမူ ာားအာား သတိထာားရန္ း ဖစ္ပါသည္။ 

 

န့ဆ်ားလပ္ိန့သြာက့္ ခင့္္်ား 

ေးဆားလပိေ္းသာက္္း  င္းားအာား အမ ာားး ပည္သူအသံုားး ပ သည္း   ေးနရာမ ာား၊ ေးလယ္ာပ္ဥင္္းားမ ာား၊ 

ရထာားဘတူာ ုံမ ာား၊ ဘတစ္ာား ဂိတ္ ာား၊ ဘတစ္ာားမ ာားအတတင္းား၊ ရထာားအတတင္းား၊ ေးလယ္ာဥအတတင္းား၊ 



ေးက္ား္ဖ ဆုးငိ္ ာား၊ ေးက္ ာင္းားမ ာား၊  ံု ားမ ာား၊ ေအဆာက္အ ဥ ားစ္ၾက္ၤန္္ ာား၊ အစ္ည္းားေအ၀ားမ ာား း င း္ ဥေပဒအရ 

တာားး မစ္္ာားေးသာ ေးနရာမ ာားတတင္ ေးဆားလိပေ္းသာက္္း  င္းား မၿပ ရပါ။ ေးဆားလပိ္ေးသာက္ရန္အတတက္ ္

အမ ာားၿပည္သူအသံုားး ပ သည္း   ေးနရာမ ာားတတငလည္းား ေးဆားလပိ္ေးသာက္ရန္ ေးနရာမ ာား 

သတ္မတ္ေးပားထာားပါသည္။ ေးဆားလပိ္ေးသာက္ရမည္း   ေးနရာက္ို ေသက္ၤတ ဖင္း   သတ္မတ္ာားၿပ ား၊ 

ေးဆားလပိတိ ိုမ ာားက္ိလုည္းား အမႈးကိ္ပစ္ရမည္း   ေးနရာတတင္ ခစ္န္ေပစ္ရမည္ း ဖစ္ပါသည္။ 

 


