
 

 

ဆ ီးကက ျော က်တည် က ျောဂါ က ို တ ိုင်ီး င်ီးကဆီးဖြ င  ်

ကျောကွယ်က ျောင ် က   ျောက်ဖြင်ီး 

ဒ ေါ်ဒေဒေန ိုငရ်ည် 

လက်ဒ ောက်ညွှေ်ကကောြားဒရြားမ  ြား(ဖ  ွံ့ဖဖ  ြားဒရြားဌောေစ တ်) 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောဦြားစ ြားဌောေ 

ဒမြား -  ရောမ မင်္ဂလောပါ။ ခိုတစ်ပတ် ကျေ်ြားမောဒရြားအတ က်တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအစ အစဉ်ေ ဲ့ 

သိုတအဖဖောဖဖောတ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားအစ အစဉ်တ ိုဲ့မ  တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားေ ဲ့ပတ်သက်လ ိုဲ့ဘယ်လ ိုအဒကကောငြ်ားအရော 

က ို တင ်က်ဒပြားပါအ ိုြားမလ ရ င်။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့မင်္ဂလောပါ။ ခိုတစ်ပတ် ကျေ်ြားမောဒရြားအတ က်တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညော အစ အစဉ် မ ောဒတောဲ့ 

ကျမအဒေေ ဲ့   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါက ိုတ ိုငြ်ားရင်ြားဒ ြားဖဖငဲ့်ကောက ယ်ဒစောငဲ့်ဒရ ောက်ဖခငြ်ား   ိုတ ဲ့ 

အဒကကောငြ်ားအရောက ို ဒ  ြားဒန ြားတငဖ်ပသ ောြားမ ောဖဖစ်ပါတယ်။ 

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ။  ါ  ိုရင်  ြားဒကျောက်တည် ဒရောင်္ါရ ွံ့ဒရောင်္ါအမည်ေ ဲ့အဓ ပပါယ် သတ်မ တ် 

ချက်က ိုလည်ြား ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြား ရောမ။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့။   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါက ို ဖမေ်မောလ ို  ြားဒကျောက်တည်ဒရောင်္ါ၊ ပါဠ ဒ ါဟောရ 

ကဒတောဲ့ အသမရ ၊ မိုတတအသမရ  ဒရောင်္ါ၊ သကကတဒ ါဟောရကဒတောဲ့ အ မမရ ေ ဲ့ အဒေောက်တ ိုင်ြား 

ဒ ြားပညောဒ ါဟောရကဒတောဲ့ Urinary Calculi လ ိုဲ့ ဒခေါ်ဒ ေါ် သတ်မ တ် ောြားပါတယ်။ အဓ ပပါယ် 

သတ်မ တ်ချက်ကဒတောဲ့ဆ ီးကက ျောက်တည်က ျောဂါသည် ဆ ီးအိမ်၊ ကက ျောက်ကပ်နှင ် ဆ ီးလမ်ီးက ကျောင်ီး 

တစ်ကလ ျောက်တွင ် မလက ေါ်သည ် အညစ်အက ကီးမ ျောီးသည် အနည် အနှစ်မ ျောီးအဖြစ် စုက ီးကျော 

အနည်ထိငုပ်ပ ီး အစိုင်အ ဲအဖြစ်  တည် ှိကနဖ င်ီးကို    ဆ ီးကက ျောကတ်ည်ဖ င်ီးဟု က ေါ်ဆိုပါတယ်။ 

ဒ သေောဒ ြားပညောအရ ဉဏ ဒတဒ ောအဒကကောငြ်ားခ ၍ ဒတဒ ော ါဒယော ဓောတ်(၂)ပါြား သည် 

  ြားအ မ်အတ ငြ်ား အကျဉ်ြားကျ၍ အောဒပါအောဗနဓေပတ်ဖ  ွံ့သဖဖငဲ့် တဖဖည်ြားဖဖည်ြား ပျစ်ခ လောဖခငြ်ား၊ 

ဒကျောက်သဖ ယ် ဖဖစ်ဖခင်ြား ၊   ြားလမ်ြားဒကကောင်ြား၌ ပ တ်  ိုဲ့ဖပ ြား   ြားသ ောြားရခက်ဖခင်ြား ၊ ေောကျင်က ိုက်ခ ဖခင်ြား၊ 

  ြား၌ဒသ ြားပါဖခငြ်ား ၊   ြားဒအောငဲ့်ဖခငြ်ားတ ိုဲ့ ဖဖစ်ဒပေါ်လောပါတယ်။ 

               အောယိုဒဗေ ဒ ြားပညောအရကဒတောဲ့    ြားအ မ်၌ဒရောက်၍ဒေဒသော သိုက်န င်ဲ့  ြားက ို  

လည်ဒကောင်ြား(တေည်ြား) သည်ြားဒဖခဒ ါသန င်ဲ့သလ ပ်ဒ ါသတ ိုဲ့က ိုလည်ဒကောင်ြား၊ဒလဒ ါသသည် 

ဒဖခောကဒ်သ ွံ့ဒအောင် ဖပ လိုပ်ဒစဒသောဒကကောင်ဲ့ ဒကျောက်သည်တစ်စတစ်စကက ြား၍ လောပါတယ်။ တေညြ်ား 

အလ ိုြားစ ိုဒသော   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါတ ိုဲ့သည်ဒ ါသတစ်ပါြားတည်ြားဒကကောင်ဲ့ မဖဖစ်ဘ  

တစ်ပါြားမကဒသော ဒ ါသတ ိုဲ့ဒရောဒန ောဒသောဒကကောင်ဲ့ ဖဖစ်ကိုေ်၏။ အဓ ပပါယ်မ ော ကတ ဒ ါသဒကကောင်ဲ့ 

ဖဖစ်ကိုေ်၏ဟို   ိုပါတယ်။ 



 

 

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။  ါ  ိုရင် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအရ  ြားဒကျောက်တည်ဒရောင်္ါ ဖဖစ်ရဖခငြ်ား 

အဒကကောငြ်ားဒတ က ိုလည်ြား ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြား ရောမ။ 

ဒဖဖ - တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောအရ   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါဖဖစ်ရဖခငြ်ားအဒကကောငြ်ားဒတ ကဒတောဲ့ မျ   ြားရ ိုြားတ င် 

  ြားဒကျောက်ဒရောင်္ါဖဖစ်ဖူြားဒသောသူ၊ အသောြား ( Protein ) ဓါတ ် အစောြားမျောြားဒသောသူ ၊  ောြား ၊ သကကောြား 

လ ေ်က စ ော စောြားသ ိုြားသူ ၊အ လ ေ်ဒသောသူ ၊ဒရဒသောက်ေညြ်ားဖပ ြား   ြားသ ောြားေညြ်ားသူ၊ ဒရောင်္ါအခ ရ  ဒသော 

သူမျောြား ( ဉပမော - ပါရောသ ိုက်ရ   က် ဒဟော်မိုေ်ြားအ ိုတ်မျောြားဒသောဒရောင်္ါ Hyperparathyroidism ) အပူ ၊ 

အစပ ် စဒသော တစ်ဖက် လ ေ်က ဒသော အစောြားအစောမျောြားက ို စောြားသ ိုြားသူ၊ ကဖငြ်ားဓောတ်စောြားသ ိုြားမှုမျောြားဖခငြ်ား 

Calcium Oxalate ကက ယ ်ဒသော အစောြားအစောမျောြားက ို အလ ေ်စောြားဖခငြ်ား ( ဉပမော - စပျစ်သ ြား ၊ အောြားလူြား ၊ 

ပ ပ စပ် ၊ ဟင်ြားနိုေယ်ရ က်၊ ဒချောကလက် ၊ လက်ဖက်န ငဲ့် ကေ်စ ေ်ြားဉ ) ယောဉ် ၊ ရ ောြား အမျ   ြားမျ   ြားတ ိုဲ့က ို 

ကကောရ ည်စ ော စ ြားန င်ြားဒသောသူ၊    ြား၊  မ်ြား သ ောြားဒသောအဟိုေ်တ ိုဲ့က ို ချ ပတ်ည်ြား ောြားဒသောသူ၊ ပူဒသော 

ဉတိုမ  လော၍ ဒအြားဒသော ဉတိုတ င် ဒေ  ိုငဒ်သောသူ၊အျောယုကဗေဒ ကဆီးပညျောအ  အဟုန် (၁၄) ပါီးတွင် 

ဆ ီးသွျောီးလိသုည ်အဟုန်(ဆနဒ)ကိ ု   ျုပတ်ည်ီးဖ င်ီး၊ကအျောင ်အ ီးဖ ငီ်းမ ျောီးစွျော ဖပျုလုပ်မိဖ ငီ်း တိုို့က ကျောင ် 

  ြားအ မ်အတ ငြ်ားရ   ဒလန ငဲ့ ် သည်ြားဒဖခ ပျက်စ ြားကော သိုက်န ငဲ့်ဒရောဒသော  ြား၊ သလ ပ်န ငဲ့် ဒရောဒသော 

  ြားတ ိုဲ့သည် အေည်  ိုင်ကောတဒဖဖြားဒဖဖြားပျစ်ခ  ဒဖခောကဒ်သ ွံ့သ ောြားရသည်။ အချ  ေ်ကကောလော သည်န ငဲ့်အမျှ 

၎င်ြားအေည်တ ိုဲ့သည် ဒကျောက်သဖ ယ်မောဒကျောသ ောြားဖပ ြား   ြားလမြ်ားဒကကောင်ြားပ တ်  ိုဲ့ဖခငြ်ား၊   ြားသ ောြားရ 

ခက်ခ ဖခငြ်ား၊ ေောကျငက် ိုက်ခ ဖခငြ်ား၊   ြားဒအောငဲ့်  ြားချ ပဖ်ခငြ်ား၊   ြားဒသ ြားပါဖခငြ်ားန ငဲ့တ်က    ြားဒကျောကတ်ည် 

ဒရောင်္ါ ဖဖစ်ဒပေါ်လောရဖခင်ြားဖဖစ်ပါတယ် ။  

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ။   ြားဒကျောကတ်ည် ဒရောင်္ါဖဖစ်ဒတောဲ့မယဲ့် ဒရ ွံ့ဒဖပြားလကခဏော ဒတ က ိုလည်ြား 

ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြားရ င်။  

ဒဖဖ -   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါဖဖစ်ဒတောဲ့မယဲ့် ဒရ ွံ့ဒဖပြားလကခဏောဒတ ကဒတောဲ့  ဆ ီးသွျောီး  

 က် ဲဖ ငီ်း၊ဆ ီးတွင်အနည်အမှုန်မ ျောီးဖ ငီ်း၊ ဆ ီးသွျောီးလ င်နာက ငဖ် ငီ်း၊ ဗိုကက်အျောင ်ဖ ငီ်း၊ ဆ ီးစပ် 

ကအျောင ်ဖ ငီ်း၊ ဆ ီးကအျောင ်ဖ ငီ်း၊ ဆ ီး  ျုပ်ဖ င်ီးတ ိုဲ့ဖဖစ်ပါတယ်။  

ဒမြား -  ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါဖဖစ်ဒေတ ဲ့လကခဏောဒတ က ိုလည်ြား ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြားရ င်။  

ဒဖဖ -   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါဖဖစ်ဒေတ ဲ့လကခဏောဒတ ကဒတောဲ့ ဆ ီးကသွီးပါဖ ငီ်း၊ ဆ ီးသွျောီးလ င် 

နာက ငဖ် ငီ်း၊  ါီးနာဖ ငီ်း၊  ါီးကအျောင ်ဖ ငီ်း၊ ဆ ီးအိမ်က ျောင်တငီ်းဖ င်ီး၊ ဆ ီးလမ်ီးက ကျောငီ်း 

မ ကျော ဏပိုီး ငဖ် ငီ်း၊ဆ ီးအနည်က ဖ ငီ်း၊ဆ ီးထဲတွငဖ်ပည်ပါဖ င်ီး၊ ဆ ီးသည်တစ်စက်တစ်စက်နှင ် 

အကကိမမ် ျောီးစွျော သွျောီးဖ င်ီးတ ိုဲ့ ဖဖစ်ပါတယ်။ 

ဒမြား -  ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါက ို တ ိုင်ြားရင်ြားဒ ြားေ ဲ့ဘယ်လ ို ကောက ယ်ကိုသဒစောငဲ့်ဒရ ောက်မှု 

ဒပြားပါသလ  ရောမ။  

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါက ို တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားေ ဲ့ ကောက ယ်ကိုသဒစောငဲ့်ဒရ ောက်မှု 

ဒပြားရောမ ော    အ က်ကအဓ ပပါယ်ဖ ငဲ့်  ိုခ ဲ့တ ဲ့အတ ိုင်ြား  ဆ ီးကက ျောကတ်ည်က ျောဂါဟျော ဥဏှပထ   



 

 

အျောဗနဓနနာဖြစ်ဖ ငီ်းက ကျောင ် ဥဏှကိုပငမိ်ီးကစ န် ကအီးကသျောကဆီး၊ ကအီးကသျောအစျောမ ျောီးကို ကပီးကက ီး 

 ပါတယ်။ အတွင်ီးပထ  ကို ပ က်ကစ န် အ ါီး၊အငန်အ သျော ှိကသျော ကဆီးအစျောမ ျောီးကို ကက ီး မှျော 

ဖြစ်ပပ ီး ဖပငပ်အျောဗနဓနကို ပ က်ကစ န် အ  ဉ် အ သျော ှိကသျောကဆီးအစျောတိုို့ဖြင ် ကပီးကက ီးကုသ မှျော 

ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ  က ကျောင ် ပူ၊   ျို၊ ဆိမ ်၊ ြန ်အ သျော မ ျောီးကိ ုက ှျောင ်ကဉ်၍ ကအီး၊  ါီး၊ ငန်၊   ဉ် အ သျော 

 ှိကသျောကဆီး ၊ အစျောမ ျောီးကို ကပီးကက ီးကုသ ပါ  မယ်။ 

       တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြား ဒတ အဒေေ ဲ့ကဒတောဲ့ အတွင်ီးအပူမ ျောီးကို ပငိမ်ီးကစ န်နှင ် ဆ ီး 

ကက ျောက်ကပ ျောက်စ န်အတ က် တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ် (၁၆)အပူဖင မ်ြားဒ ြား၊ တ ိုင်ြားရငြ်ား 

ဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ်(၆)ဟလ  ဒစိုဏဏငေ်ြားဒ ြား၊ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြား ဒ ြားအမ တ်(၁၃)   တထမ ္  

ဘတဒ ြားဒတ က ို သံမနိုငက်က ျောကမ်နိုငဖ်ပျုတ် ည်ဖြင ် တိုက ်ငပ်ိုကကျောငီ်းပါတယ်။ ဆ ီး ွှင် ကစပပ ီး 

ဆ ီးကက ျောက်ကပ ျောက်စ န်အတ က်ဒတောဲ့ တ ိုငြ်ားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ်(၁)မက်လင်ချဉ်ဒ ြား၊ 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ်(၂၁)  ြားဒ ြားဖဖ ၊ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ် (၁၃)  တထ 

မ ္ ဘတဒ ြားတ ိုဲ့က ို သံပု ျော ည်ေ ဲ့တ ိုက်ပါ။ ဆ ီးကက ျောက်ကပ ျော၍်  ါကယျောဓျောတ် အျောီးကကျောင်ီးကစ န် 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ်(၁)မက်လငခ်ျဉ်ဒ ြား၊ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြား အမ တ်(၂၁) 

  ြားဒ ြားဖဖ ၊ တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားအမ တ်(၁၃)  တထမ ္ ဘတဒ ြားတ ိုဲ့က ို ကနို့်ကလျော ဖပျုတ် ည်ေ ဲ့ 

တ ိုက်ပါ။ ဆ ီး မ်ီးမှန်ကစပပ ီး  နခာကိယ်ုအတွင်ီးအပူမ ျောီး မလမ ျောီးစင် ကယ်ကစ န်  တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြား 

သ ိုြား ဒ ြားအမ တ်(၁၀)  ြားရွှင် မ်ြားနိုတ်ဒ ြားက ိုတ ိုက်ပါ။ 

         တ ိုငြ်ားရငြ်ားဒ ြားခေ်ြားသ ိုြားဒ ြားဒတ က ိုဒတောဲ့ သက်  ိုငရ်ောတ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားရ ို၊ ဒ ြားခေ်ြားမျောြားရ   

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောရ င်တ ိုဲ့၏ ညွှေ်ကကောြားချက်အတ ိုင်ြား ဒသောက်သ ိုြားရမ ောဖဖစ်ပါတယ်။  

ဒမြား -   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါဖဖစ်လောရင် လ ိုက်ေောဒ ောငရ် က်ရမယဲ့်အရောဒတ ေ ဲ့ဒရ ောငက်ကဉ် ရမယဲ့် 

အရောဒတ က ိုလည်ြား ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြား ရောမ။  

ဒဖဖ -   ြားဒကျောက်တည် ဒရောင်္ါဖဖစ်လောရင် လ ိုက်ေောဒ ောငရ် က်ရမယဲ့်အရောဒတ ကဒတောဲ့ 

ဒရမျောြားမျောြားဒသောက်ဒပြားဖခငြ်ား၊ ဒရက ိုကျ   ချက်၍ဒသောက်သ ိုြားဖခငြ်ား (သ ိုဲ့) ဒရသေဲ့်ဒသောက်သ ိုြားဖခင်ြား 

၊အရည်ရွှမ်ြားဒသောအသ ြားအန  မျောြားစောြားသ ိုြားဖခငြ်ား(ဉပမော-ဖရ သ ြား၊လ ဒမမေ်ာသ ြား၊က  ဒကောသ ြား) အငေ်ဒလျှောဲ့ 

စောြားဖခငြ်ား၊ အ မလ ေ်ရေ်က ိုယ်အဒလြားချ  ေ်  ေ်ြားဖခငြ်ား ၊ အောဟောရမျှတစ ောစောြားသ ိုြားဖခင်ြား၊ အရက် ဖဖတ်ဖခငြ်ား၊ 

ကဖငြ်ားဓါတ်ဒလျှောဲ့ချဖခငြ်ား ၊အ ည် ွှမ်ီးကသျောအစျောမ ျောီး  မ ျောီးမ ျောီးစျောီးပါ။ PH7  ှိသည  ်က သနို့်ကသျောက်ပါ။ 

အဆ နည်ီးကသျော နိုို့ထွက်ပစစည်ီးမ ျောီးစျောီးပါ။ အသျောီးမ ျောီးကလ ျော စျောီးပါ။ သငဲ့်တငဲ့်ဒသော က ိုယ်လက် 

လှုပ်ရ ောြားမှုမျောြားဖပ လိုပ်ဖခငြ်ား၊ လက်ြက် ည်မ ျောီးကလ ျော ကသျောကပ်ါ။ 

           ဒရ ောငရ်ေ်အချက်မျောြားကဒတောဲ့ က မ်ြားစောြားဖခင်ြား အရက်ဘ ယော ဒသောက်သ ိုြားဖခငြ်ား၊ ဒကော်ဖ ၊ 

လက်ဖက်ရည် ဒသောက်သ ိုြားမှုမျောြားဖခငြ်ား Calcium Oxalate ကက ယ ်ဒသော အစောြားအစောမျောြားက ို စောြားဖခငြ်ား၊( 

ဉပမော - စပျစ်သ ြား၊ အောြားလူြား၊ ပ ပ စပ်၊ ဒချောကလက်၊ လက်ဖက်န ငဲ့ ် ကေ်စ ေ်ြားဉ၊ဟင်ြားနိုေယ)်၊ ၊က  ဲမနုို့်၊ 

က ကညွှတ်၊ လက်ြက်၊ အပူအစပ်မ ျောီး၊ ငရုတ်သ ီး၊မိှု၊ ဒညငီ်းသ ီး၊ မ စ် စသည်တိုို့သည်uric acid 



 

 

တက်ကစ၍က ှျောင ်ပါ  မယ်။ ကနပူ၊ မ ီးပူ ံဖ ငီ်းမ ျောီးက ှျောငပ်ါ။ ပူလွန်ီး ကအီးလွန်ီးကသျော ဆနိ်ု့က ငဘ်က် 

အစျောီးအစျောမ ျောီး တွဲြက် စျောီးသံီုးဖ င်ီးက ှျောင်ပါ။ ကဆီးလိပ် မကသျောက ်၊ အထုိင်မ ျောီးဖ ငီ်းက ှျောင်ပါ၊ 

က  ဲက မကသျောက် ။ ကကျောက်ညှင်ီးစသည ်ကလ  ျုပ်စျောမ ျောီး က ှျောငပ်ါ။ အငေ် ဓါတ်ပါဒသော ငပ ၊ 

ငါြားဒဖခောက၊် ပိုစ ေ်ဒဖခောက်၊ င ဖပောရည် စောြားသ ိုြားမှုမျောြားဖခငြ်ား ဒရ ောငပ်ါ။ သ ကျောီးမ ျောီးကသျော အစျောမ ျောီးက ှျောင်ပါ။ 

အ  ျို ည်မ ျောီးက ှျောငပ်ါ။ Goutဖြစ်ကစမည  ် အစျောမ ျောီးက ှျောင်ပါ။ Calcium မ ျောီးမ ျောီးပါကသျော 

အစျောမ ျောီးကလ ျော စျောီးပါ။ စညသ် ပ်ဘူြား၊ ဒခါက်   ဒဖခောက်စဒသော အသငဲ့်စောြား အစောြားအစောမျောြား 

စောြားသ ိုြားမှုမျောြားဖခငြ်ားဒရ ောင်ပါ။ အ  မျောြားဒသော အစောြားအစောမျောြား စောြားသ ိုြားမှုမျောြားဖခငြ်ား ဒရ ောင်ပါ။ 

အသောြားအလ ေ်အက   စောြားသ ိုြားဖခင်ြားဒရ ောင်ပါ။ Amino Acid ၊ Vit-D ၊ Vit-C ပါဒသော ဒ ြားမျောြားက ို 

 ရော ေ်ညွှေ်ကကောြားချက်မဟိုတ်ဘ  အလ ေ်အက   ဒသောက်သ ိုြားဖခငြ်ားဒရ ောင်ပါ။ အ ူြားဒရ ောငရ်ေ်ကဒတောဲ့ - 

ဓညငြ်ားသ ြား လ ေ်က စ ောစောြားသ ိုြားဖခငြ်ား က ိုဒရ ောင ်ရပါ ဲ့မယ်။ 

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ။    ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါက ို ပတ် ေ်ြားကျငမ် ောရ  တ ဲ့ ဒ ြားဖက် င် 

အပင်အချ   ွံ့ေ ဲ့ဒကော ဒစောငဲ့်ဒရ ောက်န ိုငပ်ါသလောြားရ င်။ 

ဒဖဖ - ဟိုတ်က ဲ့ပါ။   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါဒ  ေောသည်ဒတ အတ က် မ မ တ ိုဲ့ ပတ် ေ်ြားကျင်မ ော ရ  တ ဲ့ 

ဒ ြားဖက် င်အပငအ်ချ   ွံ့ေ ဲ့ဒစောငဲ့်ဒရ ောက်န ိုငပ်ါတယ်။   ဒ ြားဖက် င်အပငဒ်တ ကဒတောဲ့  

ဆူီးကလပဉ္စငါီးပါီး၊  ှဉ်မတက်၊ ထိကရုန်ီးဆူီးကပါက်၊ ကဖမဆ ီးဖြြူ၊ ကက ျောက်ကွဲ၊ အလုိက ြူ၊ သံမနိုင် 

ကက ျောက်မနိုင်၊ ကုလျောီးမ က်စိနွယ်၊ အက ကျောကပါင်ီးတစ်ကထျောင်၊ ဖမငီ်း ွျော ွက်၊ နာနတ်ရိုင်ီး၊ ကဗဒါ၊ 

ကနကြျော ၊ ကက ျောက်ြရံုသ ီး၊ ြ ဲသ ီး၊ သံပ ျော ည်၊  ှျောလကျော ည်၊  ကက်သနွ်န ၊ ကစျောင်ီးလ ျောီးသ ီး၊ 

ဆ ီးဖြြူသ ီး၊ ဒတောင်  ြားဖဖ  ၊ကကက်သဟင်ြားပင၊်  ဟင်ြားနိုန ယ် ူြားဒပါက်၊  ၊ရ ောြားဒစောင်ြားလက်ပတ် 

တ ိုဲ့ဖဖစ်ပါတယ်။   အပငဒ်တ က ိုလည်ြား တေ်ဒ ြားလ ေ်ဒဘြားမဖဖစ်ရဒအောင် သက်  ိုင်ရော 

တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားပညောရ င်မျောြားရ ွံ့ ညွှေ်ကကောြားချက် အတ ိုင်ြား ဒသောက်သ ိုြားရမ ောဖဖစ်ပါတယ်။  

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ။   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါေ ဲ့ပတ်သက်ဖပ ြား တ ိုင်ြားရငြ်ားဒ ြားေ ဲ့ကောက ယ် 

န ိုငပ် ိုဒတ က ို ဖပညဲ့်ဖပညဲ့်စ ိုစ ိုဒဖပောဖပဒပြားသ ောြားတ ဲ့အတ က်ဒကျြား ူြားတငပ်ါတယ်။  ရောမအဒေေ ဲ့  ပ်ဖပ ြား 

အကက ဒပြားစရောမျောြားရ  ရင်လည်ြား ဒဖပောဖပဒပြားပါအ ိုြားရ င်။  

ဒဖဖ -  ဟိုတ်က ဲ့ပါ   ြားဒကျောကတ်ည်ဒရောင်္ါက ို အဖခောြားဒ ြားရ ိုမျောြားသ ိုဲ့ လွှ ဒဖပောင်ြား ကိုသသငဲ့် 

သညဲ့်အဒဖခအဒေဒတ က ို ဒဖပောချင်ပါတယ်။ ေောကျငက် ိုက်ခ မှု ဖပငြ်ား ေ်၍ သတ လစ်ဒမဲ့ဒဖမောဖခငြ်ား၊                           

  ြားလမ်ြားဒကကောငြ်ားတစ်ဒလျှောက်   ြားဒကျောက်ပ တ်  ိုဲ့မှုဒကကောငဲ့်    ြားလ ိုြား မသ ောြားန ိုင်ပ  ဖဖစ်ဒေဖပ ြား  

  ြားလမ်ြားဒကကောငြ်ားဒပါက်က  သည်အ   ဖဖစ်န ိုင်ပါ၍   လ ိုအဒေအ ောြားမျောြားတ င် ခ  စ တ်ကိုသရေ် 

လ ိုအပ်သဖဖငဲ့် လူေောအောြား အဖခောြားသငဲ့်ဒတောဒ်သော ဒ ြားရ ိုသ ိုဲ့လွှ ဒဖပောငြ်ား ကိုသသငဲ့်ပါတယ်   ိုတောက ို 

အကက ဒပြား ဒဖပောကကောြားလ ိုပါတယ် ။ 

ဒမြား - ဟိုတ်က ဲ့ပါ ရောမ။ ခိုလ ိုဒဖပောကကောြားဒပြားသ ောြားတ ဲ့အတ က် ရောမက ို ဖမေ်မောဲ့အသ ေ ဲ့ 

ရိုပ်ဖမင်သ ကကောက အ ူြားပ ဒကျြား ူြားတငရ်  ပါတယ်ရ င။်  



 

 

ဒဖဖ -  ဟိုတ်က ဲ့ပါ။ ကျမကလည်ြား တ ိုင်ရင်ြားဒ ြားေ ဲ့ပတ်သက်ဖပ ြား ဖပည်သူလူ ိုက ို ကျေ်ြားမောဒရြား 

အသ ပညောဒပြားခ ငဲ့်ရတ ဲ့ ဖမေ်မောဲ့အသ ဒရ  ယ ိုေ ဲ့ရိုပ်ဖမင်သ ကကောြားက ိုအ ူြားပ ဒကျြား ူြားတငရ်  ပါတယ်ရ င်။  
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