
အၿပ ီးေျျ ပာင္ျီးေျရႊေေနထျု ငရန္အ တြက္ 

အသင္ျ  ျ ပငဆင္ျ ခင္ျီး 

အၿပ ီးေျျ ပာင္ျီးေျရႊေေနထျု ငရ န္အ တြက္ အသင္ျ  ျ ပငဆငျ္ ခင္ျီး 

ခ ြဲတမ္းားးျဖင္း   သတမတ္ွထားသည္း   ဒကုၡသည္အေနျဖင္း   သင္း  ည္ေနျဖင္း   ည္းလ  ထက္ထားသည္း  ည္ေပၚတတငမူ တည္၍ 

သတမတ္ွထားသည္း   ဒကုၡသအေဆင္း  ေတန္းားကို ရရိး ပါသည္။ ေစဥ္အျ မြဲည္းနထးုငိသည္း   ည္းနထးုငိ္ငြင္း  ပါမစ္း း င္း   

ဖငလန္း းးိငုငတံတင္ ေလပုလ ုပ္ိ ုင္း းးိငုသည္း   ေခ င္း  ည္ေရားလည္းား ရရိး မည္းျဖစ္း  ပါသည္။ 

ေၿပ ားည္းးျပထင္းားည္းရႊည္ေနထိင္ုးျ င္းားး း င္း   ထိသုိုည္ေးျပထင္းားလြဲည္းနထိင္ုးျ င္းား ဆိုသည္း   

ည္ေရႊေည္ေးျပထင္းားကိ ု မိသထားစု၀ငမ ထားၾကထားတတင္ ည္းးျပထဆိုည္းတဆားည္းး ခးးားးျ င္းားမ ထ 

ေတလည္နေရားၾက ားပါသည္။ ထိေုေျပငလည္းား  ရ တသထားလထည္းရားကို မသိထားစလုုးကိ ္ ေသင္း  းျပငဆ ငၾကရန ္

လိုေပပါသည္။ ည္းရ ွ့ဆကရမည္း    ရ ားတတင္ ပါတ္၀န္းားက ငေသစမ ထား၊ လသူစမ ထား ထိလုမူ ထား း င္း   ည္းနရထသစမ ထားတတင္ 

ေမ  ိားမ  ိားည္းသထ ပံုသ႑ထနမ ထား း င္း   ေမ  ိားမ  ိားည္းသထ ည္ေတတေေၾက မံ ထား း င္း  ည္းတတေၾက ရံမည္းျဖစၿပ ား၊ 

ဌင္းားတိုေမ  သင္း  ေထား ဘထသထစကထားေသစ္းျဖင္း   ည္းးျပထဆိုၾကမည္ းျဖစပါသည္။ 

 
 

ခရ ီးတသာီးခခင္ျ  - သက္ေျသခံလကမွြ္ 

သင္း   ရ ား း င္း  ေတ ူ သင္း  ထတံတငရးိ ည္းည္နသထ  ရ ားတသထားလထခ င္း  လကမွတ္း း င္း   

ပဂု ိ  လည္္းရားဆိုငရထေ  ကေ လကမ ထား ပါ၀ငသည္း   လကမတွမ ထားေထားလံုားကို တပါတည္းားယညူ္းဆထငရန္ သတိရရန္ 

ေတလည္နေရားေၾက ားပါသည္။ လကမတွေ စစမ ထားသည္ မ တပံုတင္းျ င္းား းျဖတသ န္းားသည္း  ေဆင္း  ဆင္း  တတင္ 

ေတလနေကေူည ၿပ ၿပ ား ည္းနထကပိုင္းားတတင္ ရရိး မည္း    ရ ားတသထားလကမတွ္ ေသစရရိး ရနေတတကလ ည္းား 

ည္ေထထကေ ကူးျပ ပါသည္။ 

 
 

ေျက ာငျ္ီး- ျ ျ င္ျ   အလပ္ုေျထာကခစံာမ ာီး 

ပထမဆံုားည္ေနျဖင္း   ည္းက ထင္းားပညထလိုေပမႈေ း င္း   ပါတသ ကၿပ ား ေစ ေစဥဥ္ဆြဲသည္း  တ  နိ တည္းားမ ထပင္ 

း းးိငုငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊေည္ေးျ ည္  နထးုငိသူထမံ  ည္းက ထင္းားး း င္း  ပါတသ ကသ ည္း   ည္းေထငလကမွတမ ထား း င္း   

ေလပု္း း င္း  သကဆ ုးငိသည္း   ည္းထထကြံစထလကမတွမ ထားကိ ု ည္းမားးျမန္းားစံစုမ္းားၾကပါသည္။ ထိညု္းၾကထင္း   

း းးိငုငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊေည္ေးျ ည္  နထးုငိသူမ ထားသည္ တထကကြထလထသည္း   း းးိငုငတံတင္ 

သငၾကထားတတ္ည္းးျမထက္ထားသည္း   ည္းက ထင္းားမ ထား း င္း   ည္းေထငလကမတွမ ထား၊ ေလပုး္ း င္း   သကဆ ုးငိသည္း   

မူရင္းားည္းထထကြစံထမ ထားကို ဖငလန္း းးိငုငသံုးေိ ယညူ္းဆထငလထရန္ လိုေပပါသည္။ ည္းထထကြစံထလကမွတမ ထားေထား 

ေစစေမ န္းျဖစည္္းၾကထင္းား သကည္္းသျပ းးိငုရ နလည္းား ည္ေရားၾက ားပါသည္။ 



ထးုညိ္းၾကထင္း  ေခ င္း  ေလမ္းားမ ထားရိး ပါက ေဂၤလပိဘထသထးျဖင္း   ဘထသထၿပနထ္ားၿပ ား 

ေသေိမ တ္းျပ  ရံသည္း   ည္းရ ွ့ည္းနမ ထားးျဖင္း   ေစစေမ န္းျဖစ္ည္းၾကထင္းား ည္းထထကြံစထမ ထားပါ 

တထကကြထလထသည္း   း းးိငုငတံတင္ ၿပ လုပ္ထားပါက ည္ေကထင္းားဆံုားးျဖစပါသည္။ 

ည္းထထကြစံထလကမတွမ ထား ရိး ည္းနျ င္းား ည္ေရားၾက ားသည္း  ေ  ကမွထ ဖငလန္း းးိငုငတံတင္းားတတင္ မဟတုဘ ြဲ 

းျပငပ းးိငုငမံ ထားတတင္ သငၾကထားလထသည္း   ည္းေထငလကမွတမ ထား၊ ပညထသငၾကထားမႈေမ ထား း း င္း   

ေလညု္ပေ တတေေၾက မံ ထားကိ ု ည္ေးျ  ံ၍ ပညထဆကလ ကသ ငၾကထားးျ င္းား၊ းျဖည္း  စည္းားးျ င္းားတိုေကို 

ဖငလန္း းးိငုငတံတင္ းျပ လုပ္း းးိငုေတတက္ ေစ ေစဥ္္ည္းရားဆဆြဲ းးိငုရန္းျဖစပါသည္။ ထိေုေျပင္ 

ေလပုေကိုငေခ င္း  ေလမ္းားမ ထား ရရိး ရနေတတက ္ ည္းထထကြံစထမ ထား ည္းေထငလကမတွမ ထားသည္ ေကေူည  

ရရိး း းးိငုပါသည။္ 

 

ေျက ာငျ္ီးမ ာီး- ျ ျ ငျ္   အလပ္ုေျလ  ာက္ာီးေျရီး အစ အစဥ ္

ေလပုမ ထားရရိး ရနေတတက္ း းးိငုငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊေည္ေးျ ည္  နထးုငိသူည္ေနျဖင္း   မ ထားည္းသထေထားးျဖင္း   

ဖငလန္း းးိငုငတံတင္ ည္းက ထင္းားမ ထားဆကလ က္ သငၾကထားည္ရလ ရိး ပါသည။္ မမိကိိုယ္ မိမညိ္းသ  ထည္းစရနေတတက ္

သင္း  ည္းလ  ထး္ည္းသထ ည္းက ထင္းားမ ထားကို ဆကလ ကသ ငၾကထားရနေတတက္ ဖငလန္း းးိငုငတံတင္ လကရိး  ည္ေနေထထားကိ ု

ည္းည္သသ  ထ  ထ သံုားသပၿပ ား ပထမဆံုားည္ေနျဖင္း   ည္းက ထင္းားမ ထား သငၾကထားမႈေရ းးိငုေတတက္ း း င္း   

ေလပုလ ုပ္ိ ုး္း္ငရနေတတကလ ည္းား ေစ ေစဥ္မ ထား ည္းရားဆဆြဲၾကပါသည္။ ထိညု္းၾကထင္း   သင္း  ည္ေနျဖင္း   သင္၏ 

ကိုယပို ငေစ ေစဥ္္ိ ု ည္းရားသထားထထားၿပ ား မအသည္း  ည္းနရထ၊ မအသည္း  ေ  န္ိ၊ မအသည း္ဘထသထရပ္ိ ု 

သငၾကထားထထား ြဲ ည္းၾကထင္းား ည္းရားသထားထထားသင္း  ပါသည္။ မအသည္း   ည္းေထငလကမတွမ ထားကို သင္း  ည္ေနျဖင္း   

သငၾကထားတတ္ည္းးျမထက္ထားၿပ ား၊ မအသည္း  ေလပုမ  ိားကို လပုည္္းဆထငြြဲ  ည္းၾကထင္းားလည္းား းျဖစပါသည။္ ထိေုေျပင္ 

မအသည္း  ေလပုမ  ိားကို လပုည္္းဆထငြြဲ  ၿပ ား၊ မအသည္း   ကစိၥရပမ  ိားတတင္ ပိုမိကုတြမ္းားက င္ည္းၾကထင္းားး း င္း   

ေလညု္ပေ တတေေၾက မံ ထားကိလုည္းား သင္၏ ေစ ေစဥ္ဥ္တင္ ပုဂ ိ  လ္ည္းရားဆုးငိရထ ရထဇ၀ငမ ထားေျဖစ္ ေဆငသင္း   

ည္းရားသထားထထားသင း္ပါသည္။ ထိေုေျပင္ ေငတထနက္ စထမ က္း း းထမ ထားတတင္ မအ္ြဲ  သိုေ ပဂု ိ  လည္္းရား ရထဇ၀င္ 

ည္းရားသထားရမအ္ိုလည္းား လမး္ားညႊနထ္ားပါသည။္ 

ဖငလန္း းးိး္ုငငသံိုေ ည္းးျပထင္းားည္းရႊည္ေနထိငုၿပ ား မၾကထ ငထ္လေတတင္းားမ ထပင္ ည္ကလားငယမ ထားသည ္

း းးိး္ုငငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊေည္ေးျ ည္  နထိငုသူမ ထားေတတက ္ ခဖင္း  လ စ္ထားသည္း   

ည္ေးျ  ပံညထည္းက ထင္းားမ ထားသိုေ တက္ည္းရထကပညထသငၾကထားခ င္း   ရရိး ၾကပါသည္။ မိဘမ ထားည္ေနျဖင္း   

ည္ကလားမ ထား ည္းက ထင္းားေသစ္ ပါတ၀္န္းားက ငေသစ္း း င္း   ည္းတတေဆံုရမည္း  ည္ေးျ ည္ေနမ ထားကို ရငဆုးငိရမည္း   

ည္ေးျ ည္ေနမ ထားည္ေပၚတတင္ ေသင္း  းျပငဆင္ည္းပားထထားပါက ပိမုိုည္းကထင္းားခမန္း းးိငုပါသည္။ 

ထိညု္းက ထင္းားမ ထားတတင္ ကိုယတ ို ငသ ငၾကထား းးိငုသည္း   ည္ေးျ  သံငၾကထားမႈေ ည္ေထထကေ ကူးျပ  

ေသညိ္းပားမႈေမ ထား း င္း   လိေုပြ ကတ ိုေကိ ု ည္းက ထင္းားတတင ္ သငၾကထားမႈေမ ထား းျပ လပု္ည္းပားမည္ းျဖစပါသည။္ 

ထိေုေျပငလည္းားပြဲ ဖငလန္း းးိငုငသံထားတိုေ၏ ည္းက ထင္းားမ ထားတတင္ ေျ ထားည္းသထ ေငတထနက္- စထမ က္း း းထမ ထားမ  

ေ  ကေ လက္ ေသညိ္းပားးျ င္းားမ ထားလည္းား ၿပ လုပည္္းပားည္းလ ရိး ပါသည္။ (ပညထည္းပားေစ ေစဥ္မ ထားပါ၀ငသည္း   

ေငတထနက္ စထမ က္း း းထမ ထား) 



 

ဆရာ၀န္သြမြွသ ည္ျ   ေျဆီးမ ာီး 

က န္းားမထည္းရားသူနထးျပ မ  က န္းားမထည္းရား း င္း   ပါတသ ကသ ည္း   ည္ေၾကထင္းားေရထမ ထားကိ ု

ည္းမားးျမန္းားစစည္္းဆားးျ င္းားေထား း းးိငုငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊေည္ေးျ   သမူ ထား း င္း   းျပ လုပည္္းလ ရိး ပါသည္။ 

ထိသုုးေိ းျပ လပုရထတတင္ ဥ္ပမထေထားးျဖင္း   ည္ေစထပိုင္းားကထလမ ထားက းျဖစြြဲ  သည္း   ည္းရထဂါမ ထား၊ သံုားခစြဲရသည္း   

ည္းဆားမ ထား း င္း   ကထတကယည္္းဆားရရိး မႈေမ ထား းျဖစပါသည္။ ထိညု္ေၾကထင္း   တထကကြထလထသည္း   း းးိငုငမံ  

ည္းဆားည္းထထကြစံထ စထင္ြကမ ထား၊ ဆရထ၀နမ ထား၏ ည္းးျပထဆို  ကမ ထား း း င္း   ေခ င္း  ေလမ္းားရိး ပါက 

ကထတကယ္ည္းဆားထိာုးထထားသည္း   သက္ည္းသ လံကမတွမ ထား ယူည္းဆထငလထရန္ ည္ေရားၾက ားပါသည္။ ထိကုြဲ သိုေ 

ည္ေထထကေ ထထားမ ထား ရိး ပါက ကုသ ံယမူႈေမ ထားရရိး ရန္ ပိမုိတုလယ္ူးျမနဆနည္္းစၿပ ား၊ မ နန္္ည္းသထည္းဆား၀ါားမ ထားကိ ု

သင္ည္းနထးုငိသည္း   ည္းနရထတတင္ ရရိး း းးိငုရန္ ည္ေထထကေ ကူၿပ ပါသည္။ ထိေုေျပငလည္းားပြဲ 

ေခ င္း  ေလမ္းားမ ထားရိး ပါက မျဖည္စမနသံုားည္းဆထငရမည္း   ည္းဆား၀ါားမ ထားကိ ု တလစထေတတက ္

ယူည္းဆထငလထသင္း  ပါသည္။ 

 
 

ေျျ ပာင္ျီးေျရႊေေနထျု ငရန္အ တြက္ စ ြ္ ိုငျ္ီးဆ ငုရာ အသင္ျ  ျ ပငဆင္ျ ခင္ျီး 

း းးိငုငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊေည္ေးျ ည္  နထိငုသူည္ေနျဖင္း   ည္ေရားၾက ားဆံုား ေသင္း  းျပငဆငရနမထွ 

းျဖစ္း းးိင္ုည္း  ရိး သည္း   ေ ကေ  ြဲမ ထားကို ရငဆုးငိရန္ းျပငဆင္းျ င္းား းျဖစပါသည္။ ထိေု ကေ  ြဲမ ထားမ ထ ဌင္းားး း င္း   

ဌင္းားမသိထားစမု ထားည္ေနျဖင္း   ည္းနရထသစ္၊ ပါတ္၀န္းားက ငသဥ္စတင္ ရငဆုးငိရမည္း  ည္ေရားကို းျပငဆင္းျ င္းားပင္ 

းျဖစပါသည။္ 

ေသစ္ ေသစမ ထားကို း းးိငုငေံေသဥ္စတင္ စတငရထတတင္ ေခ င္း  ေလမ္းားေသစမ ထား း င္း   ေထားလံုားေသစမ ထားကိ ု

သငၾကထားရမည္ းျဖစသည္း  ေျပင္၊ လုပည္္းဆထင္း းးိင္ုးျ င္းားး း င္း   ည္းေထင္းျမင္းျ င္းားမ ထားလည္းား 

ရရိး း းးိငုရန္းျဖစပါသည။္ ေစပိုင္းားတတင္ မသိထားစ၀ုငမ ထားေထားလံုားတတင္ ေသစမ ထားကို သငၾကထားရမည္းျဖစၿပ ား၊ 

ေရထရထကို ည္းက ထး္လႊးထးားး းးိငုရန္ ည္ေရားၾက ားပါသည္။ ည္ကလားမ ထားသည္ ည္းက ထင္းားတတင ္

ပညထသငၾကထားရမည္းျဖစၿပ ား မိဘမ ထားည္ေနျဖင္း   ည္ေးျ ည္  နထိင္ုည္းရားေတတက္ ခဖင္း  လ စ္ထားသည္း   

ည္းက ထင္းားမ ထားသိုေ တက္ည္းရထက္ သငၾကထားရမည္ းျဖစပါသည။္ လူတိုင္းားသည ္ ဖငလ နဘထသထစကထားကိ ု

သငၾကထားရမည္ းျဖစပါသည္။ မိသထားစုည္ေနျဖင္း   လူသစမ ထား း င္း   ပါတ္၀န္းားက ငေသစမ ထားကိ ု

မိတဆ ကရင္းားး း း းားရနလည္းား းျပ လပုၾကရပါမည။္ 

ပါတ၀္န္းားက ငေသစည္္းၾကထင္း   မတူည ည္းသထ လပု္ိ ုင္ည္းဆထင္ငရကပံုမ ထားကို မသိထားစတုုးင္ိးား ပံုစေံမ  ိားမ  ိားးျဖင္း   

ၾက ညံ္းတတေရမည္းျဖစၿပ ား၊ မိသထားစုေခဖြဲေ၀ငမ ထားတတငလညး္ား ပံုစေံမ  ိားမ  ိားဆကြဲးျပထားးျ ငး္ား းျဖစ္း းးိငုပါသည။္ 

မိသထားစေုခဖြဲေ၀ငမ ထား၊ မဘိမ ထား း င္း   ည္ကလားမ ထားေထားလံုားသည္ ဘထသထစကထား ေသစ္း း င္း   လကည္္းတတေ 

က င္း  ၾကံးျပ မရူမည္း   ပံုစမံ ထားကို သငယူရသည္း   ည္ေးျ ည္ေနသိေု ည္းရထကရိး ၾက ညံ္းတတေရမည္ းျဖစၿပ ား၊ 

မ ထားည္းသထေထားးျဖင္း   ည္ကလားငယမ ထားမ ထ ဘထသထစကထားကို ဌင္းားတိုေ၏ မိဘမ ထားထက္ ပိမုိလု  င္းျမင္နစထ 

သငၾကထားတတ္ည္းးျမထကၾ ကမည္ းျဖစပါသည္။ ည္ကလားမ ထားသည္း   ေမိ၏္ းျပငပကစိၥရပမ ထားတတင္ မဘိမ ထားထကပင္ 



ပိမုိုကတြမ္းားက င္ငစထ းျပ မညူ္းဆထင္ငရက္း းးိငုသည္း   ည္ေနေထထားမ  ိား း င္း   ၾက ညံ္းတတေရ းးိငုပါသည္။ 

ထိညု္းၾကထင္း   ည္ကလားမ ထား၏ ည္းနရထမ ထ မသိထားစုထြဲတတင္ ည္းးျပထင္းားလြဲးျ င္းားမ ထားလည္းား းျဖစ္း းးိငုပါသည္။ 

ဖငလန္း းးုငိငတံတင္ ေမ  ိားသမ ားမ ထားသည ္ ပညထသငၾကထားးျ င္းားေျပင္ ေမိ၏္ းျပငပတတငလည္းား ေလပုမ ထားကိ ု

ပိမုိုၾက ိားစထားလပု္ိ ုင္ည္းလ  ရိး ၾကပါသည္။ း းးိငုငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊေည္ေးျ ည္  နထးုငိသူ ေမ  ိားသမ ားည္ေနျဖင္း   

ပညထသငၾကထားးျ င္းားး း င္း   ေလပုမ ထားလပု္ိ ုင္းျ င္းားည္းၾကထင္း   မသိထားစထုြဲတတင္ ည္ေစထပိုင္းားက 

ည္ေးျ ည္ေနမ ထား း င္း   မတညူ္းတထ ဘြဲ မသိထားစုထြဲတတငလည္းား ည္ေးျပထင္းားေလြဲမ ထား ရိး လထ းးိငုပါသည။္ 

ထိညု္ေၾကထင္း  မသိထားစမု  မဘိမ ထားည္ေနျဖင္း   မမိတိိုေ၏ ေ ကေ  ြဲစမိ္ည္း ၚမႈေမ ထားည္းၾကထင္း   ည္ကလားမ ထား 

ၾက ညံ္းတတေရမည္း   ေ ကေ  ြဲမ ထားကို မကူည  းးိငုသည္း   ည္ေးျ ည္ေနမ ထားလည္းား ၾက ညံ္းတတေရ းးိငုပါသည္။ 

မိသထားစုတတင္ ေ ကေ  ြဲမ ထားည္းပည္ၚပါကလ ထပါက ဥ္ပမထေထားးျဖင္း   လမူႈေ၀နမ္္းားတထ၀နရးိ သမူ ထား း င္း   

ယံုၾကအစိတြ ခစထးျဖင္း   ည္းးျပထဆုးညိ္းတဆားည္းး ခးးား တုးငိပင္ ေကေူည မ ထား ည္းတထင္းား ံ းးုငိပါသည္။ 

ည္ေးျ ည္ေနမ ထားကို ခပင္း  ခပင္း  လင္းားလင္းားည္းးျပထဆို ေသညိ္းပားးျ င္းားးျဖင္း   းျပငပမ  မတိ္ည္းတဆမ ထား၏ 

ေကေူည မ ထား ေၾကညံဏမ ထားရယကူထ ည္းးျပထင္းားည္းရႊည္ေနထိငုရသည္း   ည္ေးျ ည္ေနမ ထားည္းၾကထင္း   

းျဖစ္ည္းပၚလထ းးုငိသည္း   ေၿငင္းားခပထားခဖယ္ ကစိၥရပမ ထားကိလုည္းား ည္းးျဖရ င္းားး းးိငုပါသည။္ 

ေသပိညထည္းပားမႈေမ ထားကိ ု သရိိး ရနမထွလည္းား ည္ေရားၾက ားပါသည္။ ယဥ္္ည္းက ားမႈေေသစမ ထားေထား 

ရငဆုးငိၾက ညံ္းတတေရသအမွထ မ ထားည္းသထေထားးျဖင္း   းျပင္းားထန္ည္းသထ စတိြစံထားဖိစ ားမႈေမ ထား း င္း   ေစပိုင္းားတတင္ 

ၾက ညံ္းတတေရ းးုငိၿပ ား၊ ေဆင္ည္းးျည္ပ  ထည္းခမေရနလညး္ား  ကြြဲမႈေမ ထား ရိး း းးိငုပါသည။္ တ ါတရံတတင္ 

း းးိငုငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊည္ေနထိငုသူမ ထားည္ေနျဖင္း   ဖငလန္း းးိငုငတံတင္ လံုးျ  စံတိြ ရၿပ ား 

ည္းကထင္းားခမင္နစထည္းနထိငုရသအဟု  ံစထားမႈေမ ထား းျဖစ္ည္းပၚ းးိငုပါသည္။ တ ါတရံတတင္ ည္းတဆမ  ိားကင္းားမြဲ းျ င္းား၊ 

ဘ၀ည္ေတတေေၾက သံစမ ထား၊ ည္းနရထသစမ ထား း း င္း   ဘထသထည္းရားကိုားတကယမႈေ ဆကြဲးျပထားမႈေမ ထားည္းၾကထင္း   

ေထ ားက နဆန္းျ င္းားး း င္း   ေဥိ္မလမ္းားးျ င္းား စသည္း    ံစထားမႈေမ ထားလည္းား ၾက ညံ္းတတေရ းးိငုပါသည္။ 

ေဆင္ည္းးျည္ပ  ထည္းခမေမႈေမ ထား း င္း   သကဆ ိုငသည္း   စတိပိုင္းားဆိုငရထ  ံစထားမႈေ ေ ကေ  ြဲမ ထားကိလုည္းား 

က န္းားမထည္းရားဆုးငိရထ သူနထးျပ ၊ ဆရထ၀န္ သိုေမဟတု္ လမူႈေ၀နမ္္းားဌထန တထ၀နရးိ သမူ ထား း င္း   ယံုၾကအစိတြ ခစထ 

ည္းးျပထဆိတုိုငပင္ ည္းတဆားည္းး ခးးားေကေူည မ ထား ရယူ းးိငုပါသည္။ ထိေုေျပငလည္းား  ငမငရင္းားး း း းားသည္း   

မိတည္္းတဆ၊ သူငယြ င္းား း းးိငုငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊေည္ေးျ   သမူ ထား း င္း   တိုငပင္ည္းတဆားည္းး ခးးားကထ 

ည္ေတတေေၾက မံ ထားဖလ ယ္းျ င္းား၊ ေကူေည ည္းတထင္းားးျ င္းားမ ထား းျပ လုပ္၍ ည္းးျဖသမိ္း  ကစုထားးျ င္းား 

းျပ လပု္း းးိငုပါသည။္ စတိြစံထားမႈေမ ထားကို မသညိ္းက ားကတြန္းျပ ထထား၍ မည္ရ  ၊ သိုည္ေသထး္လည္းား 

မမိိည္ေးျ ည္ေနကို တင္းျည္ပးျပထဆိမု သထလ  င္ ေကူေည မ ထား ည္းပားေပ္း းးိငုမည္ းျဖစပါသည။္ 

မမိိရအမွန္းားထထားသည္း   ယံုၾကအြ က၊္ ည္းမ  ထး္မ န္းား  ကတ ိုေ းျပည္း  စံုည္းေထင္းျမင္း းးိငုရ နေတတက္ ည္းနရထသစ၊္ 

ပါတ၀္န္းားက ငသစ၊္ း းးိငုငေံသဥ္စတင္ း းးိငုငညံ္းးျပထင္းားည္းရႊေည္ေးျ ည္  နထးုငိသူမ ထားည္ေနျဖင္း   

ေတလနပငၾက ိားစထားေထားထတု္၍ ေလပုမ ထား ပိမုိုလပု္ိ ုင္၇န္ လိုေပပါသည။္ ည္းေထင္းျမငမႈေ ရရိး ည္းစရနေတတက ္

ေကေူည းျဖစ္ည္းစရနမထွ ကိယုပို ငသ ငၾကထားမည္း   ဘထသထရပမ ထား း င္း   ေလုပ္း း င္း   သကဆ ုးငိသည္း   ေစ ေစဥ္မ ထားကိ ု

လကည္္းတတေဘ၀ း င္း   ကိုကည  ခစထ ည္းရားဆဆြဲၾကရန္းျဖစပါသည္။ ေစ ေစဥ္မ ထားည္းရားဆဆြဲးျ င္းားး း င္း   

ည္းလ  ထက္ထားးျ င္းားမ ထားကိ ု းျပ လပု္း းးိငုရ နေတတက္ ေလုပသမထားဌထနမ  ေၾကံည္းပား းးိငုသူ၀နမ္္းားမ ထား း င္း   

လူမႈေ၀နမ္္းားဌထနမ  တထ၀နရးိ သူမ ထားထတံတင္ ေကေူည မ ထား ည္းတထင္းား ံ းးိငုပါသည္။ 



 


