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[ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ောင်ဆန််း၏ ၂၃-၁-၁၉၄၆ ရက်အနေ့တွင် ဖဆပလ ပပည်လံို်းကျွတည်ီလောခံသဘင်ကကီ်းသ ိုေ့ 

ရှင််းလင််းတင်သွင််းသည ် ညညီွတအ်ရ်း ဆ ိုမှ အကောက်နိုတခ် က်] 
 

ညီညွတ်အရ်းဆ ိုတော -  

ကျွန်အတောလ် ိုခ င်တ   ညီညွတ်အရ်းက တစ်တ ိုင််းတစ်ပပည်လံို်း၊ လူတစ်မ  ျု်းလံို်းရ ဲ့ 

လွတလ်ပ်အရ်း၊ လတူစ်မ  ျု်းလံို်းရ ဲ့ က  ျု်း၊   ဒလီ ို တညူီတ  ရည်ရွယ်ခ က်၊ တူညီတ   က  ျု်း၊ 

တူညီတ   လိုပ်၊ ဒါအတွက ိုရအ ောင်၊   ဒလီ ိုတူညီတ   က  ျု်း တ ိုင််းသူပပည်သော်းအတွ 

ရအ ောင် တညူီတ   လိုပ်လိုပ်တ   ညီညွတ်အရ်းမ  ျု်း ပဖစရ်မယ်။  
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[ န ိုင်ငံအတော်၏ တ ိုင်ပင်ခံပိုဂ္ ျုလ် အဒေါ်အ ောင်ဆန််းစိုကကည်၏ ၁-၂-၂၀၂၀ ရက်အနေ့တွင် က င််းပအသော 

အသွ်းခ င််းတ ိုေ့ရ ဲ့ပွ အတော်ဆီ ၂၀၂၀ ဖွင ်ပွ  ခမ််း န ်း၌  

အပပောကကော်းသည ်မ နေ့်ခွန််းမှ အကောက်နိုတခ် က် ] 

တ ိုင််းရင််းသော်းည ီစက် ို အမောင်နမှမ ော်း ော်းလံို်းဟော ပပည်အ ောင်စိုသော်းခ င််းမ ော်း 

ပဖစပ်ါတယ်၊ ပပည်အ ောင်စိုစ တဓ်ောတ်န ေ့သော စည််းလံို်းညီညွတ်မှုက ို ရရှ အစမှောပဖစပ်ါတယ်၊ 

ပပည်အ ောင်စို တငွ််းမေှာ မတညူီတ  လူမ  ျု်း၊ မတူတ  ဘောသောစကော်း၊ မတူတ  က ို်းကွယမ်ှုမ ော်း 

ရှ လင ်ကစော်း စည််းလံို်းညီညွတ်စွောအနအရ်းက ို ဦ်းတည်ကကရပါမယ်၊ ကျွန်မတ ိုေ့ ော်းလံို်းဟော 

ပပည်အ ောင်စိုသော်းခ င််းမ ော်းပဖစတ်ောန ေ့ ညီ ဒပီပည်အ ောင်စို၊ ဒအီပမ၊ ဒအီရက ို ခ စ်ပမတ်န ို်းပပီ်း 

ပင မ််းခ မ််းအရ်း၊ ညီညတွ်အရ်း၊ တ ို်းတက်ဖွံဲ့ပဖ ျု်းမှုန ေ့ သောယောခ ိုငမ်ောတ  ပပည်အ ောင်စိုတစ်ခို 

တည်အဆောက်အရ်းက ို တန်ဖ ို်း ော်းကကဖ ိုေ့က  င်မတနမ်ှ  အရ်းကကီ်းပါတယ်-  
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က န််းြာဆရ်းန ငေ့်အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ 

မပည်ဆထာင်စိုဝန်ကက ်း အြ ာစာ 

 ပပည်သူလူ ို တွက် “မြန်ြာနှိိုငင်ံအတွင််းရ ှိ တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာ 

အစဉ်အလာန ငေ့်ဓဆလေ့ြ ာ်းကှိို လျှပတ်စ်မပက်ဆလေ့လာမြင််း” စော ိုပ ် ပပျုစို ိုတ်အေလ ိုက်ရပခင််းက ို 

က န််းမောအရ်းနှင ် ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန ဖ ိုေ့ မ ော်းစွောဂိုဏ်ယူမ ပါသည်။ ဤစော ိုပ် ိုတ်အေရပခင််းမှော 

တ ိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ စကော်း၊ စောအပ၊ သမ ိုင််း၊  နိုပညောယဉ်အက ်းမှု  အမွ နှစ်မ ော်းနှင ် ရ ို်းရောဓအလ  

 ံို်းစံမ ော်းက ို   န််းသ မ််းအစောင ်အရှောက်ရန်နှင ် တ ိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ ရ ို်းရော စဉ် လော အဆ်းပညောရပ် 

မ ော်း ဖွံဲ့ပဖ ျု်းတ ို်းတက်အစရန် ရညရ်ွယခ် က်နှင  ် ိုတ်အေရပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ ယခို ခါတွင် န ိုင်ငအံတော် 

 ကကီ်း က မ ော်းမှလည််း တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်း၏ အရ်းက ို ကဏ္ဍအပါင််းစံိုမှ  ဓ ကအဖောအ်ဆောင် 

ဦ်းစော်းအပ်းအဆောင်ရွက်လ က်ရှ ပပီ်း တ ိုင််းရင််းသော်းတ ိုေ့ တွက်  နီ်းကပ်သွော်းအရောကအ်စောင ်အရှောက်ကော 

တတ်န ိုင်သ၍ ပဖည ်ဆည််းအဆောင်ရွက်လ က်ရှ ပါသည်။  

က န််းမောအရ်းနှင ် ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောဦ်းစီ်းဌောနမှလည််း တ ိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ 

ရ ို်းရောအဆ်းပညော စဉ် လောနှင ်ဓအလ မ ော်းက ို  အကောင််းဆံို်းရှောအဖွ ပပျုစို တငပ်ပ ော်းပပီ်း၊ ပ မ 

 ကက မ ် ိုတ်အေအသော စော ိုပ်ပဖစ်ပါသည်။  

ဤစော ိုပ် ိုတ်အေန ိုင်ရန် ကူညီပံ ပ ို်းအပ်းပါအသော က န််းမောအရ်းနှင ် ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန၊ 

တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်းအရ်းရောေန်ကကီ်းဌောန၊ သောသန အရ်းနှင ်ယဉ်အက ်းမှုေန်ကကီ်းဌောနနှင ်  ပခော်း 

နှီ်းနွယ်နယ်ပယ်မ ော်းမှပညောရှငမ် ော်းက ို ဂိုဏ်ပပျု မှတ်တမ််းတင ်ပ်ပါသည်။  

  ိုေ့ ပပင ် တ ိုင််းရင််းအဆ်းနှင ်ပတ်သက် ဖွ ဲ့ စည််းမ ော်းပဖစ်အသော တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောရပ် 

ဆ ိုင်ရော ကကံအပ်း ဖွ ဲ့၊ တ ိုင််းရင််းအဆ်းအကောငစ်ီ၊ ပမန်မောန ိုင်ငတံ ိုင််းရင််းအဆ်းဆရော သင််းနှင ် ပမန်မော 

န ိုငင်တံ ိုင််းရင််းအဆ်းေါ်း ိုတ်လိုပ်သူမ ော်းနှင ် အဆ်းပစစည််းလိုပ်ငန််းရှင်မ ော်း သင််းတ ိုေ့က ို   ူ်းပင် 

အက ်းဇူ်းတငရ်ှ ပါသည်။ “မြန်ြာနှိိုငင်ံအတွင််းရ ှိ တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာ 

အစဉ်အလာန ငေ့်ဓဆလေ့ြ ာ်းကှိို လျှပတ်စ်မပက်ဆလေ့လာမြင််း” စော ိုပ်သည် မ  ျု်းဆက်သစ်မ ော်းက 
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တ ိုင််းရင််းသော်းမ ော်း၏ဘေမ ော်းက ို သ ရှ ခံစော်းန ိုင်ပပီ်း တ ိုင််းရင််းသော်းမ ော်း ခ င််းခ င််း ခ စ်ကကည် စည််းလံို်း 

ညီညတွ်၍ ပင မ််းခ မ််းအသော န ိုငင်အံတောက်ကီ်း တည်အဆောက်ရောတွင် တစ်တပ်တစ် ော်း ပါေင ်ကူညီန ိုင် 

မည  ်စော ိုပ်တစ် ိုပ် ပဖစ်လ မ ်မည်ဟို ယံိုကကည်ပါသည်။  

 ဤစော ိုပ်ပဖစ်အပမောကအ်ရ်း တွက် ပါေင်အဆောငရ်ွက်ခ  အသော တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောဦ်းစီ်းဌောန၊ 

ညွှန်ကကော်းအရ်းမှ ်းခ ျုပ ် အဒါက်တောမ ို်းအဆွ၊ ဒိုတ ယညွှန်ကကော်းအရ်းမှ ်းခ ျုပ် အဒါက်တောသံလွင် ွန််းနှင ် 

 ဖွ ဲ့ေင်မ ော်း ော်း ဂိုဏ်ပပျုမှတ်တမ််းတငပ်ါအကကောင််း အဖောပ်ပ ပ်ပါသည်။  

 ပပည်သူ ော်းလံို်း က န််းမောခ မ််းသောပါအစအကကောင််း ဆိုမွန်အကောင််းအတောင််း ပ်ပါသည်။ 

 

 

 

  

 အဒါက်တောပမင ်အ ွ်း 

 ပပည်အ ောင်စိုေန်ကကီ်း 

 က န််းမောအရ်းနှင ် ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန 
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က န််းြာဆရ်းန င်ေ့အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာန  

တှိိုင််းရင််းဆ ်းပညာဦ်းစ ်းဌာန၏ ဆက ်းဇူ်းတငလ် ာ  

 

က န််းမောအရ်းနှင်  ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန၊ တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောဦ်းစီ်းဌောနသည် တ ိုင််းရင််းသော်း 

ပပည်သူမ ော်း ော်းလံို်း၏ က န််းမောအရ်းက ို တ ိုင််းရင််းအဆ်းပဖင်  တစတ်ပ်တစ ်ော်း ပူ်းအပါင််းပါေင်၍ 

အစောင် အရှောက်လ က်ရှ ပါသည်။ 

 န ိုငင်လံွတ်လပအ်ရ်းဖခငက်ကီ်း ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ောင်ဆန််းသည် ပပည်အ ောငစ်ိုကကီ်းတစ်ခိုလံို်းက ို 

စည််းလံို်းညီညတွ်စွော လက်တွ အဖောအ်ဆောငသ်က  သ ိုေ့ ယခို ခါတွင် န ိုငင်အံတော် ကကီ်း က မ ော်းက 

တ ိုင််းရင််းသော်း ပပည်သူမ ော်း ော်းလံို်းက ို အတောင်အပေါ်အပမပပန်ေ့မခွ ပခော်းဘ  အသွ်းခ င််းတ ိုေ့ အပါင််းစိုတည်ရော 

အပမ ပပည်အ ောငစ်ိုကကီ်းတွင် အန  ိုငအ်သော တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းစိုမ ော်း၏ ရ ို်းရောအဆ်းပညော  စဉ် 

 လောနှင် ဓအလ မ ော်းက ို ခ စ်ခင်ပမတ်န ို်းစွောပဖင်  က န််းမောအရ်းနှင်  ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန၏ လမ််းညွှန်မှု 

နှင်  တူ တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောဦ်းစီ်းဌောနမှ လက်လှမ််းမီသအရွဲ့ အလ လောအဖေ်ာ ိုတ်မှတ်တမ််း  ပပျုစို 

 ော်းအသော စော ိုပပ်ဖစ်ပါသည်။  

 ဤစော ိုပ်ပဖစ်အပမောကအ်ရ်းတွင် ပါေင်ကူညီ ော်းပဖည် အပ်းကကအသော က န််းမောအရ်းနှင ် 

 ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန၊ တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်းအရ်းရောေန်ကကီ်းဌောန၊ သောသန အရ်းနှင် ယဉ်အက ်းမှု 

ေန်ကကီ်းဌောန၊ တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောရပ်ဆ ိုငရ်ော ကကံအပ်း ဖွ ဲ့၊ တ ိုင််းရင််းအဆ်းအကောင်စီ၊ ပမန်မောန ိုင်ငံ 

တ ိုင််းရင််းအဆ်းဆရော သင််း၊ ပမန်မောန ိုင်ငတံ ိုင််းရင််းအဆ်းေါ်း ိုတ်လိုပ်သူမ ော်းနှင်  အဆ်းပစစည််းလိုပ်ငန််း 

ရှင်မ ော်း သင််းနှင ်  ပခော်း နှီ်းနွယ်နယ်ပယ်မ ော်းမှပညောရှင်မ ော်းက ို   ူ်းအက ်းဇူ်းတင် ရှ ပါအကကောင််း 

ဂိုဏ်ပပျုမတှ်တမ််း တင် ပ်ပါသည်။   
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ြာတှိကာ 

• ဗ ိုလ်ခ ျုပ်အ ောင်ဆန််း၏ ၂၃-၁-၁၉၄၆ ရက်အနေ့တွင် ဖဆပလ ပပည်လံို်းကျွတ် ညီလောခံ 

သဘင်ကကီ်းသ ိုေ့ ရှင််းလင််းတငသွ်င််းသည ် ညီညွတ်အရ်း ဆ ိုမှ အကောက်နိုတ်ခ က် 

• န ိုငင်အံတော်၏ တ ိုငပ်ငခ်ံပိုဂ္ ျုလ် အဒေါ်အ ောငဆ်န််းစိုကကည်၏ ၁-၂-၂၀၂၀ ရက်အနေ့တွင် 

က င််းပအသော အသွ်းခ င််းတ ိုေ့ရ ဲ့ပွ အတော်ဆီ ၂၀၂၀ ဖွင ်ပွ  ခမ််း န ်း၌ အပပောကကော်းသည ် 

မ နေ့်ခွန််းမှ အကောက်နိုတ်ခ က် 

• က န််းမောအရ်းနှင ် ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန၊ ပပည်အ ောင်စိုေန်ကကီ်း၏  မှောစော 

• က န််းမောအရ်းနှင ် ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန၊ တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောဦ်းစီ်းဌောန၏ 

အက ်းဇူ်းတငလ်ွှော 
 

၁။ ကခ င် 
တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်း၏ ရ ို်းရောအဆ်းပညော စဉ် လောနှင်  ဓအလ မ ော်း  

စောမ က်နှ  
၉ 

၂။ ကယော်း 
တ ိုင််းရင််းသော်း လူမ  ျု်းမ ော်း၏ ရ ို်းရောအဆ်းပညော စဉ် လောနှင်  ဓအလ မ ော်း 

 
၁၅ 

၃။ ကရင် 

တ ိုင််းရင််းသော်း လူမ  ျု်းမ ော်း၏ ရ ို်းရောအဆ်းပညော စဉ် လောနှင်  ဓအလ မ ော်း 

 

၂၄ 
၄။ ခ င််း 

တ ိုင််းရင််းသော်း လူမ  ျု်းမ ော်း၏ ရ ို်းရောအဆ်းပညော စဉ် လောနှင်  ဓအလ မ ော်း 
 

၃၅ 
၅။ ဗမော 

တ ိုင််းရင််းသော်း လူမ  ျု်းမ ော်း၏ ရ ို်းရောအဆ်းပညော စဉ် လောနှင်  ဓအလ မ ော်း 
 

၅၃ 
၆။ မွန် 

တ ိုင််းရင််းသော်း လူမ  ျု်းမ ော်း၏ ရ ို်းရောအဆ်းပညော စဉ် လောနှင်  ဓအလ မ ော်း 
 

၆၁ 
၇။ ရခ ိုင် 

တ ိုင််းရင််းသော်း လူမ  ျု်းမ ော်း၏ ရ ို်းရောအဆ်းပညော စဉ် လောနှင်  ဓအလ မ ော်း 
 

၆၈ 

၈။ ရှမ််း 
တ ိုင််းရင််းသော်း လူမ  ျု်းမ ော်း၏ ရ ို်းရောအဆ်းပညော စဉ် လောနှင်  ဓအလ မ ော်း 

 
၇၄ 

၉။ မှီပငမ််းစော ိုပ်မ ော်း ၈၇ 
၁၀။ အန ကဆ်က်တွ တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းစိုမ ော်းစောရင််း ၈၉ 
၁၁။ အမတတောရပ်ခံခ က ် ၉၁ 
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၁။ ကြ ငတ်ှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  
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(၁.၁) ကြ ငတ်ှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း 

 

 ကခ င် လူမ  ျု်းစို (၁၂) မ  ျု်း 

ရှ ပါသည်။ ၎င််းတ ိုေ့မှော ကခ င၊် ကရမ််း၊ 

ဒအလေ်ာ၊ ဂ  မ််းအဖော၊ အဂေါ်ရီ၊ ခခူ်း၊ ခူ်းဂ  န််း၊ 

မဂူ်း (အလေ်ာအဂေါ်)၊ ရေမ်၊ လရှီ်း၊  ခီ်း၊ 

လီဆူလူမ  ျု်းတ ိုေ့ ပဖစ်ပါသည်။  

  

 

▪ ကခ င်လူမ  ျု်းမ ော်းသည်   နဒ ယန ိုငင် ံ  အရှဲ့အပမောက်ပ ိုင််းအဒသရှ   ောသံပပည်နယ်နှင်  တရိုတ် 

ပပည်သူူ့သမမတန ိုင်ငံ  အန ကအ်တောငပ် ိုင််းအဒသရှ  ယူနန်ပပည်နယ်တ ိုေ့နှင်  နယ်နမ တ်ခ င််း 

  စပ်လ က်ရှ အသော ပမန်မောန ိုင်ငအံပမောက်ပ ိုင််းတွင်  အပခခ အန  ိုငက်ကသည်။  

 

▪ ဟ မေနတ အတောင်တန််း၏ အရခ ဖံို်းအတောင်မ ော်း နက် ကခ ငပ်ပည်နယ်အပမောက်ဘက်စွန််းအဒသ 

ရှ  ခါကောဘ ိုရောဇီအတောင်သည်  အရှဲ့အတောင် ောရှ၏  ပမင် ဆံို်းအတောင် ွဋလ်ည််း ပဖစ်သည်။ 

ကခ င်လူမ  ျု်းတ ိုေ့သည် (တ ဗက-်ပမန်မော) မ  ျု်းနွယ်စိုမှ ဆင််းသက်ခ  ပပီ်း ပမန်မောန ိုင်ငနံယ် 

နမ တ် တွင််းသ ိုေ့ အန က် က ဆံို်း ေငအ်ရောက်လောသည်  လူမ  ျု်းစိုမ ော်း ပဖစ်သည်။  

 

▪ ကခ င်လူမ  ျု်းတ ိုေ့ က င််းပပပျုလိုပ်အလ ရှ သည်  ပွ အတောမ် ော်း နက် အရောငစ်ံိုမအန တ ိုငမ် ော်း၊ 

 လံမ ော်းပဖင်   လှဆင် ော်းအသော ကွင််းပပငတ်ွင်က င််းပသည်  မအန ပွ အတောသ်ည်   င် 

ရှော်းဆံို်းပွ အတောပ်ဖစ်သည်။  ဆ ိုပါပွ အတောတ်ွင် ပါေင်ဆငန်ွ  ကကသမူ ော်းသည် ကခ ငရ် ို်းရော 

အတ်းသွော်းမ ော်းနှင်  တူ ေ ိုင််းပတ်၍ ကခိုန်ကကသည်။ အက ောကစ် မ််းနှင် ပယင််း က  သ ိုေ့အသော 

တွင််း ွက်ရတန မ ော်းသည် ကခ ငပ်ပည်နယ်၏  ဓ က ကွ်ကိုန်မ ော်း ပဖစ်ကကသည်။ 
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သာ်းဖွာ်းမြင််းန င်ေ့ရှိို်းရာဆ ်းြ ာ်း 

▪ သော်းဖွော်းပခင််းနှင် ပတ်သက်၍ လ ိုက်န ရမည်  ရ ို်းရောစည််းမ ဉ််းမ ော်း၊  ခမ််း န ်းမ ော်းမှောလည််း 

မ ော်းပပော်းလှသည်။ က ိုယ်ေန်အဆောင်အနစဉ်တွင် မ ခင်ပဖစ်သူမှော ပ ော်းရည်၊ ပဖ သော်း၊ ေံပိုအလွ 

သော်း၊ အမ ောက်သော်းမ ော်းက ို စော်းသံို်းပခင််းမှ အရှောငက်ကဉ်ရသည်။  

 

▪   ို ရောမ ော်းက ို စော်းသံို်းမ လျှင ် က ိုယ်ေန်ပ က်တတ်ပပီ်း အမွ်းဖွော်းရောတွင် ခက်တတ်သည်ဟို 

 ယူရှ သည်။ တက်စောမ ော်းစောပခင််းမှလည််း အရှောငက်ကဉ်ကကသည်။ ပမစ်အခ ောင််းမ ော်းက ို 

ကူ်းပဖတ်ပခင််း မပပျုရ။ က ိုယ်မှ ေတ်တန်ဆောမ ော်းက ို သူတစ်ပါ်း ော်းမအပ်းရ။ လက်ဖွ ဲ့ 

ပစစည််းမ ော်း မအပ်းရ။  အလ်း ပင် မပခင််း၊  ပမင် မှ န မ် သ ိုေ့ ခိုန်ဆင််းပခင််းတ ိုေ့က ို အရှောငက်ကဉ် 

ကကသည်။  

 

▪ ဇနီ်းသည် က ိုယ်ေန်အဆောင်အနစဉ်တွင် လင်အယောက် ော်းပဖစ်သူမှော ခရီ်းအေ်းသွော်းပခင််း၊ 

ပမစ်အခ ောင််းကူ်းပခင််း၊ ဓော်းရ ို်းသပပ်ခင််း၊ ဓော်းရ ို်းတွင် သပ်က ို က ပ်က ပ် ည် ပခင််းတ ိုေ့က ို 

အရှောငက်ကဉ်ရသည်။ 

 

▪ သော်းဖွော်းရန် နီ်းကပ်လောအသော ခါ   မ်တွင ်  မ အပခောက၊် ဂ င််း(ခ င််း)တ ိုေ့က ိုစိုအဆောင််း၍ 

အခါင်ရည်  ို်း တည်ရသည်။   ိုသ ိုေ့ မီ်းဖွော်းရန်က စစ တွက် စိုအဆောင််း ော်းအသော အခါင်ရည်၊ 

 မ အပခောကစ်အသော  စော်း အသောက်မ ော်းမှော မီ်းအနသည် တွက်သော ပဖစ်သည်။ မီ်းဖွော်းပပီ်း 

ကအလ်းမ ခငက် ို ကကက်ဉကအစောန်ှင ် သစ်ကကော်းသီ်းဆီ သ ိုေ့မဟိုတ် ေက်ေံဆီ သ ိုေ့မဟိုတ် 

ကျွ  ဆီ တ ိုေ့နှင အ်ကကောအ်ကျွ်းရပါသည်။  

 

▪ ကအလ်းအမွ်းစ ရွယ်မှစ၍ မ ခင်န ိုေ့ရည်က ိုသော  ဓ ကတ ိုက်အကျွ်းသည်။ ကအလ်း (၂) နှစ်နီ်းပါ်း 

 ရွယ်သ ိုေ့ အရောက်လျှင် န ိုေ့ပဖတ်ပပီ်း  မင််းက ိုအကျွ်းကကသည်။  
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ကဆလ်းြ က်ဆ ကွအဆမြာက်အသံို်းမပ ပံို 

▪ ကအလ်းခ က်အ ကွသွော်းအသော ခါ  အပခောက်က ို သ မ််းဆည််း ော်းရသည်။ ကအလ်း အ ်းမ  

လျှင်ပဖစ်အစ၊ နှ အစ်း၊ အခ ောင််းဆ ို်းလျှင်ပဖစ်အစ၊ ဖ ော်းန လျှင်ပဖစ်အစ ကအလ်း၏ လည်ပင််းတွင် 

ဤခ က်ကက ျု်း အပခောက်က ို ဆွ အပ်း ော်းပခင််းပဖင်  အပ ောက်ကင််းသည်ဟို  ယံို ကကည် 

ရှ ကကသည်။ ေမ််းအရောဂါပဖစ်လျှင်လည််း အဆ်းအဖောရ်န် အဆ်းဖက်ေင်သည်ဟို ယံိုကကည်ကက 

သည်။ 

 

▪ အပခောကအ်သဲွ့ကော အ ကွက အသော ကအလ်း၏ခ က်ကက ျု်းက ို အန င် ခါ ကအလ်းငယ်  အ ်းမ  

လျှင်ပဖစ်အစ လည်အခ ောင််းန ပပ်ီး အခ ောင််းဆ ို်းရင်က ပ်လျှငပ်ဖစ်အစ လည်ပင််း၌ ခ  တ်ဆွ အပ်းရန် 

 သံို်းပပျုအလ ရှ သည်။   ိုေ့ပပင ်  ပခော်းအရောဂါမ ော်းအကကောင်  န မက န််းလျှင်ပဖစ်အစ၊ ေမ််းအရောဂါ 

အကကောင် ပဖစ်အစ၊ တစ်ပခော်းအရောဂါကပ်အရောကလ်ျှင် ခ က်ကက ျု်းက ို ကအလ်းလည်ပင််း၌ ခ  တ်ဆွ  

အပ်းအလ ရှ သည်။ 

 

ဆြ်ွးဖွာ်းမြင််းရှိို်းရာဓဆလေ့ြ ာ်း 

▪ က ိုယ်ေန်အဆောင် မ  ျု်းသမီ်းသည် အနေ့ရက်အစ ၍ မီ်းဖွော်းသည်  ခ  န်တွင်   မ်ရှ မ်ီးဖ ိုခန််းမှော 

အမွ်းဖွော်းရသည်။ မီ်းဖ ိုခန််း နီ်းတွင်သော အမွ်းဖွော်းရသည်။ အနွ်းအ ွ်းမှုရှ အနအစရန်  အရ်းကကီ်းအပ 

သည်။ အမွ်းဖွော်းမည်  မ  ျု်းသမီ်း ော်း အသ်ွးလည်ပတ်မှုက ို ဟန်ေ့တော်းအစအသော အရအ ်း 

တ ိုက်ပခင််း၊ အ ်းအသော စောမ ော်း အကျွ်းပခင််း မပပျုရအပ။ 

 

▪ မီ်းဖွော်းမည်  မ  ျု်းသမီ်း ော်း ကူညီအစောင် အရှောက်ရန် ရွောရှ လူမ ော်းက ကူညီရမည်။ မအကောင််း 

အသော ရောမ ော်းမရှ ရန်နှင်  ပူအဇော်ပသမှုပပျုရသည်  ရောမ ော်းက ို  ော်းရှ ရသည်။ အမွ်းဖွော်းသည်မှ 

တစ်လတ တ ၊ ၎င််း ခန််းတွင်အနရသည်။ ပ မ (၇) ရက် တွင််း  ခန််း တွင််းသ ိုေ့ 

မည်သည်  ဧည် သည်မ ော်းမှ မေင်ရန် တော်းပမစ် ော်းသည်။  
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▪ အမွ်းဖွော်းပပီ်းကအလ်းက ို တစ်ပတ် တွင််း၌ နတ်မ ော်းကသော ပ ိုင်ဆ ိုငသ်ည်။ လူသော်း ပဖစ် 

သတ်မှတ်၍ မရအသ်းဟို ယံိုကကည်ကကသည်။ 

 

▪ အမွ်းဖွော်းပပီ်းအန က်တစ်ရက်တွင် ေက်တစ်အကောင်က ိုသတ်ပပီ်း ေက်သော်းနှင်   မင််းဟင််းလ ော 

မ ော်းက ို နတ်ဆရောက ရွောအစောင် နတ်က ို ပူအဇော်ပသရသည်။ ရွောအစောင် နတ်၏ အကောင််းခ ်ီး 

အပ်းမှုအကကောင်  ကအလ်း သက်က ို လက်ခံရရှ သည်။  

 

▪   ိုေ့အကကောင်  “ရွောက ို ဒိုကခမအရောက်ရန် ကူမအတောမ်ူပါ။ ကအလ်းက ို အကောင််းခ ်ီးမဂ်လော 

အပ်းအတောမ်ူပါ။  န အရောဂါမအက အရောကရ်န် မစပါ” စသည်ပဖင်   သက်ရှည်၍ တန်ခ ို်းမ ော်း 

ရှ အစရန် ဆိုအတောင််းအပ်းရသည်။ 

 

▪ ကအလ်းအမွ်းဖွော်းပပီ်း ခ က်ကက ျု်းမပဖတ်မီ  မည်ခ က်ခ င််းအပ်းသည်   အလ   ရှ သည်။ 

ဖက် ံို်းအဗဒင၊် ဆန်လံို်းစီအဗဒင်၊ ကကက်ရ ို်းအဗဒင် အမ်းအလ ရှ ကကပပီ်း  တ တ်န မ တ် 

အကောင််းပခင််းနှင်  ရ ို်းရော ရ အဆောငရ်န်၊ အရှောငရ်န်မ ော်း ရှ ကကသည်။  

 

ရှိို်းရာဆ ်းဝ ်းြ ာ်း 

▪ အရှ်း ခါက မီ်းဖ ိုအပေါ်မ ှ က ပ်ခ ို်းနှင်  ဆော်းမှော  ဓ ကအဆ်းေါ်းပဖစ်သည်။ သစ်ပမစ်သစ်ဥနှင်  

“မအရှော ” ရွက် အခေါ်  ရွက်တစ်မ  ျု်းက ို  သံို်းပပျုကကသည်။ 

 

▪ လီဆ ူ တ ိုင််းရင််းအဆ်းဆရောမ ော်း လက်စွ အဆ်းက မ််းက ို (၁၉၇၀) ခိုနှစ်က ပပျုစိုခ  သည်။ 

အဆ်းက မ််းမှော အဆ်းနည််းအပါင််း ငါ်းရောအက ော်ပါေင်သည်။  
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ဝ ညာ်းရှိို်းရာဆ ်းမဖင်ေ့ ကိုသမြင််း 

▪ ေါညော်းဆ ိုသည်မှော  အမောကပ်ါပပီ်း  ပမ်ီးရှည်အသော ငကှ်တစ်မ  ျု်းက ို လီဆ ူဘောသောစကော်းပဖင်  

အခေါ်ဆ ိုပခင််းပဖစ်သည်။ ၎င််းငှက်ကအလ်းအန  ိုင်သည်  အတောအတောငမ် ော်းမှရရှ အသော အဆ်းေါ်း 

မ ော်းပဖင်  အဖောစ်ပ်ကိုသပါသည်။ မီ်းယပ်အရောဂါ၊ ငှက်ဖ ော်းအရောဂါ၊ သူငယ်န အရောဂါ၊  သော်းေါ 

အရောဂါမ ော်းက ို ကိုသပါသည်။ 

 

▪ ဇ ိုင်ေါ်း ကခ ငမ်  ျု်းနွယ်စိုမ ော်းမှော အမခပမစ်ရ ို်းတစ်အလျှောက် ကခ ငပ်ပည်နယ်၊ ရှမ််းပပညန်ယ် 

အပမောက်ပ ိုင််း၊ တရိုတ်န ိုင်ငံနှင်    နဒ ယန ိုငင်ံ တွင််းသ ိုေ့လည််း ပ ံဲ့နှံအန  ိုငက်ကသည်။  

 

▪ အရှ်း ခါက အတောအတောင ် တွင် အန  ိုငက်ကသူမ ော်းပဖစ်ရော၊ ဘ ို်းဘွော်း စဉ် ဆက် နတ်မ ော်း 

က ို ပူအဇော်ပသကကသည်။ ဖန်နင်ဆန်က ယ်နင်က န် သ ိုေ့မဟိုတ် ကရ ိုငက်ဆန် ဟူအသော 

တန်ခ ို်းရှင်အပမနတ်၊ အကောင််းကင်နတ်၊ ရ ို်းရောနတ်နှင်  နတ်ဆ ို်းမ ော်းက ို ပူအဇော်ပသကကသည်။  
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၂။ ကယာ်းတှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  
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(၂.၂) ကယာ်းတှိိုင််းရင််းသာ်း လူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း 

 

 ကယော်း လူမ  ျု်းစို (၉) မ  ျု်း ရှ ပါ 

သည်။ ၎င််းတ ိုေ့မှော ကယော်း၊ ဇယ မ််း၊ 

ကယမ််း၊ ပအဒါင်၊ က  ခ ို၊ အဂသော်း၊ ပရ ၊ 

(ကအယော)် မနိုမအန ၊ ယင််းတလ ၊ 

ယင််းအဘော် တ ိုေ့ ပဖစ်ပါသည်။  

  

▪ ကယော်းလူမ  ျု်းမ ော်းသည် အတောင်ဖက်တွင် ကရင်ပပည်နယ်၊ အပမောက်ဖက်တွင် ရှမ််းပပညန်ယ်၊ 

 အန က်ဘက်တွင် ပ ခူ်းတ ိုင််းအဒသကကီ်းနှင်   အရှဲ့ဖက်တွင်   ိုင််းန ိုငင်တံ ိုေ့နှင်  နယ်န မ တ်ခ င််း 

  စပ်အနအသော ပမန်မောန ိုငင်ံ၏  အရှဲ့ဖက်ပ ိုင််း အတောင်တန််း ူ ပ်သည် အဒသတွင် အန  ိုင် 

ကကသည်။  

 

▪ ကယော်းလူမ  ျု်းမ ော်းသည် မွန်ဂ ိုလွ ျုက်မ  ျု်းနွယ်စိုမှ ဆင််းသက်လောခ  ကကသည်။ အတောင်ကွ အစတီ၊ 

 ီ်းပွင် ကန်နှင်  အလောပ တအရတံခွန်တ ိုေ့မှော ကယော်းပပည်နယ်၏ သဘောေလှပအသော   င် 

ကရ အနရောမ ော်း ပဖစ်ကကသည်။  

 

▪ ဒီ်းကူ်းပွ အတော်နှင်  တံခွန်တ ိုင်ပွ အတောတ် ိုေ့မှော ကယော်းလူမ  ျု်းမ ော်း၏   ွဋ် ပမတ် ော်းအသော 

ပွ အတော်မ ော်းပဖစ်ပပီ်း နှစ်စဉ်က င််းပအလ ရှ သည်။ တံခွန်တ ိုင်ပွ အတောတ်ွင်  မ  ျု်းသော်းမ ော်းက 

ရ ို်းရော တီ်း မှုတ်မ ော်းပဖင်  ကကကသည်။ သတတျုနှစ်မ  ျု်းပဖစ်အသော ခ မပဖ နှင်   ပဖ ျုက်နက် တ ိုေ့ 

သည် ကယော်းပပည်နယ်၏  ဓ က ွက်ကိုနမ် ော်း ပဖစ်ကကသည်။  
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ကှိို်းကွယ်ယံိုကကည်ြှုန င်ေ့အစွွဲအလြ််း 

▪ ယင််းတလ  ကယော်းမ  ျု်းနွယ်စိုမ ော်းသည် ရ ို်းရောနတ်မ ော်းက ို ယံိုကကည်က ို်းကွယ်အလ ရှ ကကသည်။ 

တံခွန်တ ိုင်စ ိုက် ူအသောအနရောတွင် ကူ  ို်းဘ ို်းနတ်စင်နှင်  နတ်အဟောင််းမ ော်း ရှ ကကသည်။ တစ်စံို 

တစ်အယောက် မက န််းမမောပဖစ်သည်  ခါတွင် မ မ တ ိုေ့၏ ဓအလ  ံို်းစံ ရ ကကက်ရ ို်း  ို်း၍ 

အမ်းပပီ်း ဘ ို်းဘွော်းေ ညောဉ် (သ ိုေ့မဟိုတ်)  ပခော်းနတ်မ ော်း ဖမ််းစော်းသည်ဟို သ ရှ ရလျှင ်က န််းမော 

အစရန် တွက် သက်ဆ ိုင်ရောတ ိုေ့က ို ပူအဇော်ပသကကရသည်။ 

 

အစွွဲအလြ််းန င်ေ့ရှိို်းရာဓဆလေ့ြ ာ်း 

▪ စိုန််းနှင် ပတ်သက်၍ စိုန််းမ ော်းက  စော်း စော  သ ိုေ့ အဆ်းခတ်ပခင််း၊  ပင််းသွင််းပခင််း စသည် 

တ ိုေ့က ိုလည််း ပပျုလိုပ်တက်သည်ဟို ကယော်း မ  ျု်းသော်းမ ော်းက ယံိုကကည်ကကသည်။ ကစော်း 

အနအသော ကအလ်းတစ်အယောက် ရိုတ်တရက် အသဆံို်းသေွာ်းလျှင် စိုန််းပပျုစော်း၍သော ပဖစ်ရမည်ဟို 

ယံိုကကည်ကကသည်။ လူတစ်ဦ်းတစ်အယောက် အန  ိုင်မအကောင််းပဖစ်၍ စိုန််းပပျုစော်းသည်ဟို 

 င်လျှင ် ရှမ််းဆရောမ ော်း အခေါ်ယူပပီ်း ကိုသကကရသည်။   ို ခါ ရှမ််းဆရောက လူန က ို 

 င််းပပော်းတ ိုက်ပခင််း၊ အရမန််း၊ ဆီမန််း တ ိုက်ပခင််း၊ ဆီမီ်း ွန််းအပ်းပခင််း၊ ကန်အတော ပွ အပ်းပခင််း 

စသည်တ ိုေ့ပဖင်  ကိုစော်းအပ်းသည်။ ရှမ််းဆရောက ိုလည််း လူန  ော်း ကိုသအပ်း၍ အရောဂါ 

အပ ောက်လျှင် အငမွည်မျှ ကန်အတော ပါမည်ဟို  ောမခံရသည်။ 

 

▪ ကယော်း မ  ျု်းသော်းမ ော်းသည် သောမန် အသွ်းရ ို်းသော်းရ ို်း အရောဂါမ ော်းက ို ဗ အနဓ ဆရောမ ော်းနှင်  

ကိုသကကသည်။ မ ော်းအသော ော်းပဖင်  ဗ အနဓ ဆရောမ ော်းမှော ရှမ််း မ  ျု်းသော်းမ ော်း ပဖစ်ကကသည်။ 

ယခိုအခတ်တွင်မူ  စ ို်းရအဆ်းရံိုသ ိုေ့ တက်၍လည််း အရောဂါမ ော်းက ို ကိုသကကသည်။  စ ို်းရ 

ဖွင် လှစ်အပ်း ော်းအသော အဆ်းအပ်းခန််းမ ော်းတွင် အဆ်းမ ော်းက ို လောအရောက်အတောင််းယူ၍ မှီေ  

ကကသည်။ 
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▪ အဂခ ို ကယော်းမ  ျု်းနွယ်စိုမ ော်းတွင် ယံိုကကည်စွ လမ််းမှု  မ  ျု်းမ  ျု်းရှ ကကသည်။ အပခသည််း၊ လက် 

သည််းမ ော်းက ို   မ်တွင််း၌ လှ်ီးပဖတ်ပခင််း မပပျုကကအခ ။ အန  မ်ေင််းခခံ တွင််း၌ ငကှ်အပ ောပင် 

စ ိုက်လျှင် မ လ ိုက်မပါဟူအသော စကော်းက ို  ခ  ျုဲ့က ယံိုကကည်ကက၍ မစ ိုက်ကကအပ။ ဂမိုန််းပင်မ ော်း 

က ိုမ ူ စ ိုက်အလ ရှ ကကသည်။   ူ်းသပဖင်  ကွမ််းစော်းဂမိုန််းက ို အဆ်းဖက်ေငအ်သောအကကောင်  

  မ်နှင် ယောခင််း  တွင် စ ိုက် ော်းအလ  ရှ ကကသည်။  

 

▪ ဂ င််း(ခ င််း)ပဖ ၊ ဂ င််း(ခ င််း)နီ၊ ဂ င််း(ခ င််း)ေါတ ိုေ့မှော အဆ်းဖက်လည််းေင်သည်။ ယင််းတ ိုေ့က ို 

အဆောင် ော်းလျှင် နတ်ဆ ို်း မဖမ််းစော်းန ိုင၊် တအစေသရ မ ော်း မကပ်န ိုင်ဟို  ယူရှ ကကကော 

  မတ်ွင် စ ိုက် ော်းအလ ရှ ကကသည်။ အရှ်း ခါက အတောေကစ်ွယက် ို အဆောင်လျှင်  သက် 

 ရွယ်နိုပ  ျုအစသည်၊  င ်ော်းပပည် အစသည်၊ ဘိုန််းတန်ခ ို်း ကကီ်းမော်းအစသည်ဟို  ယူရှ သပဖင်  

အတောေကစ်ွယ်မ ော်းက ို  အဆောင်အလ ရှ ကကသည်။ က ော်း၏ အပခသည််း၊ လက်သည််းမ ော်းက ိုလည််း 

ကအလ်းမ ော်းဆွ အပ်းလျှင် က န််းမောသည်ဟို  ယူရှ ကကအသောအကကောင်  ကအလ်း၏ လည်ပင််းတွင် 

ဆွ အပ်းအလ ရှ ကကသည်။  

 

▪ အဂခ ို  မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့တွင် အယောက ်ော်းပ  ျုမ ော်းသည် ပီယအဆ်းအဆောငပ်ခင််း၊ ဓောတ်ရ ိုက်ပခင််း၊ 

အဆ်းခတ်ပခင််း၊  ပင််းသွင််းပခင််း  စရှ သည်တ ိုေ့က ို ယင််းတ ိုေ့   တွင် ပပျုလိုပ်တတ်သူမရှ ဟို 

ယူဆကကသည်။ 

 

▪ အဂဘော်း  မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည် စိုန််းပပျုစော်းပခင််းက ို  ယံို ကကည် ရှ ကကသည်။ တခ  ျုဲ့လူမ ော်း 

ဖ ော်းန လျှင် စိုန််းပပျုစော်း၍ ပဖစ်သည်ဟို ယူဆကကသည်။   ိုေ့အကကောင်  လူမ ော်းဖ ော်းန လျှင် 

စိုန််းမ ော်းအကကောက်အသော ဂ င််း(ခ င််း)ပဖ က ို အသ်ွး၍ ရရှ အသော ဂ င််း(ခ င််း) ရညပ်ဖင်  လူန က ို 

ပက်ပဖန််းအပ်း အလ ရှ ကကသည်။  ပင််းသွင််းပခင််းက ိုလည််း အဂဘော်း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့ ယံိုကကည် 

ကကသည်။ စိုန််း၊ အမှေ်ာ ရှ သည်ဟူ၍လည််း ယံိုကကည်ကကအလသည်။ စိုန််းကအေ န ိုငန်င််းအသော 
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 တတ်ပညောက ို ရှမ််းဆရောမ ော်း ံမှော သင်ယူကကရသည်။ အဆ်းကိုစော်းအသော ဗ အနဓ  ဆရောမ ော်း 

လည််း ရှ ကကသည်။  

 

▪ စိုန််းပပျုစော်းပခင််း ခံရသူက ို ရှမ််းဆရောမ ော်းက ကိုသအပ်းအသော ခါ ငကှ်အပ ောပွ ၊  ိုန််းပွ မ ော်းနှင်  

တငအ်ပမ ောက်ပပ်ီး လူန က ို သစ်ဥသစ်ပမစ်တ ိုေ့ပဖင်  အဖောစ်ပ် ော်းသည်  အဆ်းမ ော်းက ို တ ိုက်အကျွ်း၍ 

ကိုသကကအလသည်။  ခ  ျုဲ့အယောက ်ော်းအလ်းမ ော်းသည် ရှမ််းဆရောမ ော်း ံမှရရှ အသော ပီယအဆ်း 

က ို အဆောငက်ကသည်။ အဆ်းမ လျှင ်ဗ အနဓ ဆရောနှင် ပင် ကိုသကကသည်။ လူန ရှငက် ဆရောက ို 

 ခအကက်းအငွ ပဖစ် အငွတတ်န ိုငလ်ျှင် အငအွပ်းရန် မတတ်န ိုင်လျှင် ပစစည််းမ ော်းက ို အပ်းကက 

အလသည်။  

 

▪ ယခို ခါတွင ် စိုန််းကအေက ို ယံိုကကည်စွ လမ််းမှုမ ော်းသည် နည််းပါ်း၍ သွော်းပပီ်းပဖစ်သည်။ 

က ော်းနှုတ်ခမ််းအမွ်းမှောလည််း  ဆ ပ် ပဖစ်ပဖင်   လွန်စွမ််းသည်ဟို  ယူရှ ကကသည်။ 

က ော်းနှုတ်ခမ််းအမွ်းပဖင်  အဖေ်ာစပ် ော်းအသော  ဆ ပ်က ို  စော်း စော  တွင် တည် ၍အကျွ်းလျှင် 

လူက ို အသအစန ိုင်သည်ဟို ယူဆကက၍ က ော်းဖမ််းမ လျှင် က ော်းနှုတ်ခမ််းအမွ်းက ို ခ က်ခ င််းမီ်းရ ှုဲ့၍ 

ပစ်ကကသည်။  

 

▪ ကယမ််း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့တွင် စိုန််း၊ ကအေ၊ အမှေ်ာဆရောဟူ၍ မရှ အပ။ ဗ အနဓ ဆရော(ေါ) အဆ်းဆရော 

သည် ဖ ော်းန သူက ိုသောမက ပပျုစော်းခံရသည် သူမ ော်းက ိုပါ ကိုသအပ်းန ိုင၍် ဗ အနဓ ဆရောက ိုပင် 

နတ်ဆရောဟိုလည််းအခေါ်ကကသည်။ ဖ ော်းန လျှင်လည််း အဆ်းဆရောက အဆ်းမီ်းတ ိုပဖင်  ကိုသ 

အပ်းသည်။ အ မွက ိုက်ပခင််း၊ က ော်းက ိုက်ပခင််းခံရသူတ ိုေ့က ို ကိုသအပ်းအသော ဆရောမ ော်းလည််း 

ရှ သည်။  

 

▪ နတ်ဆရောတ ိုေ့သည် ပပျုစော်းခံရသူမ ော်းက ို ဂါ ောရွတ်ဖတ်အပ်းပခင််း၊ အရမန််းတ ိုက်ပခင််း၊ 

အဆ်းအပ်းပခင််း တ ိုေ့ပဖင်  ကိုသအပ်းသည်  ပပင် နှ ပ်၍လည််း ကိုသအပ်းသည်။  
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▪ အန  ိုင၍် မအကောင််းပခင််း၊ စကော်း မပီမသ ပဖစ်ပခင််း၊ စ တ်ကအယောငအ်ခ ောက်ခ ော်း ပဖစ်ပပီ်း မီ်း   

ဆင််းပခင််း၊ အပခအ ောက်က  ျု်းသွော်းပခင််း၊ မ က်စ ကန််းပခင််း စသည် အေဒန ပဖစ်ပခင််းမ ော်းက ို 

ဆရောက ေါ်းပဖင် ခိုတ်၍ အေဒန က ို ကိုသသည်။ ကကက်ဥပဖင် လည််း ကူ်း၍အရောဂါက ို ကိုသ 

သည်။ ကကက်ဥပဖင်  အရောဂါဇောစ်ပမစ်က ို ရှောပပီ်းအရောဂါရှ အသောအနရောက ို ကကက်ဥပဖင်  ပွတ်သည်။ 

  ိုေ့အန က ် ကကက်ဥက ို ခွ ကကည် လျှင ် ကကက်ဥ၌ အသွ်းမ ော်း ွက်လောသည်က ို အတွဲ့ရသည်ဟို 

ဆ ိုကကသည်။  

 

▪ မနိုမအန   မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့တွင် စိုန််းဆရော၊ အမှေ်ာဆရောဟူ၍ မရှ အခ ။ အဆ်းမ ခ  အသော ် ဂါ ော 

မနတရော်း ရွတ်ဖတ်တတ်အသော ဆရောက ို ပင် အခေါ်၍ကိုကကသည်။ ဆရောက ကကက်တစ်အကောင်က ို 

ယူပပီ်း  ောအခါင်က ို နှီ်းေါ်းပဖင် လီှ်း၍ က လောအသော အသ်ွးက ိုခံယူကော ကကက်အတောင်ပဖင်  တ ိုေ့၍ 

အဆ်းမ သူ၏ လည်ပင််းက ို သိုတ်လ မ််းအပ်းပခင််းပဖင်   ဆ ပ်အပပပပီ်း လူန ၏အေဒန က ို 

အပ ောက်ကင််းအစသည်။ ယခို ခါတွင် စိုန််းက ို ယံိုကကည်သူမ ော်း   ူ်းနည််းပါ်းသွော်းကကသည်။  

 

▪ အခ ောလ် ၍ ကိုမရဘ  အသသွော်းလျှင် နတ်ဖမ််းစော်းသည်ဟို ယံိုကကည်ကကသည်။ နတ်ဖမ််းစော်း 

ပခင််းဟိုတ် မဟိုတ်သ ရန် ကကက်ရ ို်း  ို်းကကည် ပခင််း သ ိုေ့မဟိုတ် အက ောက်ခ တစ်ခိုက ို ကက ျု်းနှင်  

ခ ည်၍ တွ အလောင််း ော်းပပီ်း အမ်းကကည် ပခင််း စသည်တ ိုေ့က ို ပပျုလိုပ်ကကသည်။  

 

▪ သရ သည် လူတ ိုေ့ ော်း အပခောက်လနှ်ေ့တတ်သည်ဟို ယံိုကကည်ကက၍  စ မ််းသရ မ ော်း မကပ်န ိုင၊် 

မအနှ က်ယှက်န ိုငအ်စရန် ယခို ခါတွင် ပရ တ်ရွတ်ဖတ်ကကသည်။ ရ ို်းရ ို်း န အရောဂါ အေဒန  

ပဖင်  အသဆံို်းသူမ ော်းက ို  စ မ််းသရ ပဖစ်သည်ဟို မယူဆကကအပ။  

 

▪ ေမ််းအရောဂါ၊ အက ောကအ်ရောဂါစအသော ကပ်အရောဂါမ ော်း ရွောတွငတ်ွယ်ကပ်အရောက်လောလျှင် 

မအကောင််းဆ ို်းေါ်းမ ော်း ေင်အရောကပ်ပီ်း အနှ က်ယှက်ပခင််း ပဖစ်သည်ဟို ယူဆကကသည်။   ို ခါ 
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မအကောင််းဆ ို်းေါ်းမ ော်း  ွကသွ်ော်းအစရန်နှင်  ရွောတွင််းသ ိုေ့ မေင်န ိုငအ်စရန် တွက် ပခင််းကကော်း 

ရက်ပပီ်း ရွော ေင်လမ််းမှော ငိုတ်တစ်ခိုခိုတွင် ခ  တ်၍  ော်းအလ  ရှ ကက၏။ 

 

▪ ကအလ်းငယ်မ ော်းက ို အနေငမ် ို်းခ ျုပ ်   မ် ပပင်သ ိုေ့ အခေါ်သွော်းသည်  ခါ ကအလ်း၏ နဖူ်းတွင် 

  ို်းမ  သိုတ်လ မ််းအပ်းပပီ်းမှ အခေါ်အလ ရှ ကကသည်။ ကအလ်းငယ်မ ော်း က န််းမော၍  သက်ရှည် 

အစရန် လည်ပင််း၊ လက်၊ အပခအ ောက်တ ိုေ့တွင် ပခ ကအလ်းမ ော်းနှင်  မူ်းအစ ၊ မတ်အစ မ ော်းက ို 

 အပါကအ်ဖောက်ပပီ်း ကက ျု်းနှင်  ခ ည််းအပ်းတတ်ကကသည်။ 

 

အယူအ န င်ေ့ ယံိုကကည်ြ က် ရှိို်းရာဓဆလေ့ြ ာ်း  

▪ ရွောတစ်ရွောတွင ် ကပ်အရောဂါ ပဖစ်ပွော်းလျှင ် နတ်ဆရော (ဗ အနဓ ဆရော)က ရွောသူရွောသော်းမ ော်းနှင်  

တ ိုင်ပင်နှီ်းအနှ ပပီ်း မီ်းဖ ိုဖ ိုကော ေါ်းစ မ််းသံို်းလံို်းက ို   ိုမီ်းဖ ိုအပေါ်တွင်တင်၍တင ်ော်းအသော ေါ်းလံို်း 

မ ော်း အပါက်လိုဆ ဆ တွင် ရ ိုက်ခွ လ ိုက်သည်။  သံပမည်လောအသော ခါ ပါ်းစပ်က မန််းမှုတ်၍ 

မအကောင််းဆ ို်းေါ်းမ ော်းက ို နှင် ိုတ်ပစ်ကကသည်။ ဤသ ိုေ့ပပျုလိုပ်ပခင််းမှော  ခ  ျုဲ့ ရပ်ရွောအဒသမ ော်း 

တွင် ပပျုလိုပ်အလ ရှ အသော အတော ိုတ်သည်  သအဘောပင် ပဖစ်သည်။ ယခိုအခတ်တွင် ကပ် 

အရောဂါ၊ ေမ််းအရောဂါ ပဖစ်ပွော်းလျှင် အခတ်မီအရောဂါကောကယ်ွအဆ်းမ ော်းက ို   ို်းကကသည်။ 

 

▪ မအကောင််းဆ ို်းေါ်း သရ တအစေမ ော်းသည်   ူ်းသပဖင်  ကအလ်းမ ော်းက ို ပမင်အစပပီ်း  နတရောယ်ပပျု 

န ိုငသ်ည်ဟို ယူဆကကသပဖင်  ကအလ်းမ ော်း  သက်ရှည်အစရန်နှင်  အဘ်း နတရောယ် ကင််းအေ်း 

အစရန် သစ် င်ဖူ်းအခေါ် ဂ င််း(ခ င််း)ပဖ က ို  အပါက်အဖောက၍် ကက ျု်းနှင်  ကအလ်း၏ လည်ပင််း 

တွင် ဆွ အပ်း ော်းအလ ရှ ကကသည်။  ခ  ျုဲ့ကလည််း ရှ န််းခ ိုက ို အရောဂါကင််း၍ ပအယောဂ မရှ  

အစရန် ကက ျု်းပဖင် ဆွ ၍ အပ်းကကသည်။  
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▪ တစ်စံိုတစ်အယောက် ဖ ော်းန ခ  လျှင်   ိုသူ၏ လ ပ်ပပောသည် တစ်အနရောတွင် က န်ရစ်ခ  ပခင််း 

အကကောင် ပဖစ်သည်ဟူ၍ လည််းအကောင််း၊ ဖမ််းစော်းပခင််းအကကောင်  ပဖစ်သည်ဟူ၍လည််းအကောင််း 

မနိုမအန   မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည်  ယူရှ ကက၏။ ကကက်ရ ို်း  ို်း၍ အမ်းပမန််းပပီ်းလျှင် အဟောက န််း 

 ွက်သည်  တ ိုင််း အပ ောက်ကင််းအစရန် ပူအဇော်ပသကကသည်။ 

 

ကကက်ရှိို်းထှိို်းမြင််းန င်ေ့ န  ်းြ ှိ ်းမြင််း ဓဆလေ့  

▪ ကယော်းမ သော်းစိုတွင်   မ်သော်းတစ်ဦ်းတစ်အယောက် န မက န််းပဖစ်ခ  လျှင် ရ ို်းရ ို်းအရောဂါ 

ပဖစ်သည် သ ိုေ့မဟိုတ် မည်သည် နတ်က ဖမ််းစော်း ော်းသည်က ိုသ ရှ ရန် ကကက်ရ ို်း  ို်း၍ 

ကကည် အလ ရှ ကကသည်။ နတ်ဖမ််း ော်းသည်ဟိုအဟော၍ ဖမ််းစော်း ော်းသည် နတ်က ို သ သည်  ခါ 

မည်သည်  တ ရစေောန်အကောင်ပဖင်  ပူအဇော်ရမည်က ိုသ ရန် တစ်ဖန် ကကက်ရ ို်း  ို်း၍ အမ်းကကည်  

ပပန်သည်။ 

 

▪ ကကက်ရ ို်း  ို်း၍အမ်းသည်   အပေါ်၌ မူတည်ပပီ်း ကကက်တစ်အကောင်က ို သတ်ကော တစ်အကောင်လံို်း 

၏  စ တ် ပ ိုင််း နည််းငယ်က ိုသောယူ၍  မင််း၊ အခါင်ရည်တ ိုေ့ပဖင်  သက်ဆ ိုင်ရောနတ်က ို 

တငအ်ပမ ောက ် ပူအဇောပ်သရသည်။ ကကက်၏  သော်းမ ော်းက ို   မ်သော်းမ ော်းက ခ က်ပပျုတ်၍ 

စော်းအသောက်ကကသည်။  ခ  ျုဲ့ ကယော်း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့ကလည််း လူတစ်ဦ်းတစ်အယောက် 

န မက န််း ပဖစ်အသော ခါ ကကက်ရ ို်း  ို်း၍ မကကည် ဘ  နှီ်းခ  ျု်း၍ ကကည် အလ ရှ ကကသည်။  

 

▪ မက န််းမမောပဖစ်သည်  ခါ၌သောမက   မ်သစ်အဆောက်ရန် အနရောအရွ်းသည်  ခါတွငလ်ည််း 

အကောင််း၊ လက် ပမ်ည် ရက် အရွ်းသည်  ခါတွင်လည််းအကောင််း၊ တံခွန်တ ိုင်ပွ  က င််းပရော၌ 

လည််းအကောင််း ကကက်ရ ို်း  ို်း၍ နတ်ဆရောကပင် အရွ်းအပ်းအလ ရှ သည်။  ခ  ျုဲ့နတ်ဆရောမ ော်း 

သည် အဆ်းလည််း ကိုတတ်ကကသည်။ 
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ကယ ားပြည် နယ်တွ င် အ သ  ားပြြု လျက်ရ ှိ သသ   သ ား ပြြုတ ်ရည်( ဆ ်းဝ ်းရည်) ချ ှိြုားပခ ငာ်း 

▪ ကယ ားပြည်နယ်တွင်  မ ှီတငာ်းနနထ ိုင်ကကန   ကယ ားလူမ   ားစို(၉)မ   ားတ ိုို့ ည် န  ဂါမပြစ် 

ြွ ားမှီန င့်် ပြစ်ြွ ားနနစဉ်တွင်လည်ားနက ငာ်း၊ ပြန်လည်က န်ားမ လ စဉ်န င့်် က န်ားမ နနစဉ်တွင် 

ကက  တငက် ကွယ် န်လည်ားနက ငာ်း၊ မှီားြွ ားပြှီားစတွင်လည်ားနက ငာ်း န ားပြ တ် ည် (အဆ်းေါ်း 

ရည)် ပြ တ်ခ   ားပခင်ား အနလ့်အထက ို မ ရ ိုားြလ  ယ ိုကကည်မှုန င့်် ရ ိုား  တ ိုင်ား င်ားန ားမ  ား 

အနြေါ်အ ားထ ား၍ ယနနို့ထ ထက်တ ိုင် ယ ိုကကည်စွ ပြင့်် န  င ်ွက်လ က်    ကကြါ ည်။ 

 

သ ားပြြုတ်ရည်(ဆ ်းဝ ်းရည်) ပြြု လ ြ် ရ တွ ငြ်ါ ဝ ငသ် သ ြစ္စ ည်ားမျ  ား 

 ူား(၉)မ   ားမ   (  ြို  ၊ ထ ကရ ိုား၊ န   က်၊ ဇှီား၊ နန်ားလ ိုားကက  င်၊ ကင်ားြွန်ားခ ဉ်၊ န င်ား ှီ၊ 

 ူားနပြ င်ားပြန်၊ တရိုတ်မန်က ည်ား)၊ န ား(၉)မ   ားမ   (န ားြိုလဲ၊ ယငာ်းပြ ား၊ ဂ င်ား၊ ြ စြ်၊ 

နကက င်ြန်ား၊ နနွင်ား၊  က် င်ားကကှီား၊ မ ဿလင်၊ လင်ားနန)၊ နနွင်ားမှုန်ို့၊ န  တ ိုို့က ို အ  ိုားပြ  

ကကြါ ည်။   ူား(၉)မ   ား၊ န ား(၉)မ  ျု်း  သံို်းပပျုရောတွင်  ကိုန်လံို်းမရန ိုငပ်ါက (၃)မ  ျု်း၊ 

(၅)မ  ျု်း၊ (၇)မ  ျု်း    အ  ိုားပြ ကကြါ ည်။ 

 

သ ားပြြုတ်ရ ည် (သ ား ဝါ ားရည်)ပ ြြုတ်ပခ ငာ်း  

 (၁) မှီားြ ိုအ င ်င့််ပြစ်လျှင် ဒန်အ ိုားထဲ  ိုို့ န  (၁၀) ဂါလ ၊  ူား(၉)မ   ား၊ န ား(၉)မ   ားတ ိုို့က ို 

ထည့််ပြှီား  န က ို  ူြွက်လ နအ ငတ်ည် ြါ ည်။ 

 (၂) န ားပြ တ် ည် ူလ ပြှီား ပြ တ်ထ ားန  န ား ည် ည် တစ်ပြည်ားပြည်ား အဝါန  င် 

ဘက်  ိုို့ န်ားလ ပြှီား အနညာ်းငယ်မွှန်၍ နမွားကက  ငန်   န ားပြ တ် ည်က ို     ြါက 

အ  ိုားပြ န ိုငပ်ြှီပြစ်ြါ ည်။   
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၃။ ကရငတ်ှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  
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(၃.၃) ကရငတ်ှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  

 

ကရင ် လူမ  ျု်းစို (၁၁) မ  ျု်း ရှ ပါသည်။ 

၎င််းတ ိုေ့မှော ကရင၊် ကရင်ပဖ ၊ ပအလကီ်း၊ 

မွန်ကရင ် (စောပဖ )၊ စအကော(ကရင)်၊ 

တအလှပေွာ်း၊ ပကူ်း၊ ဘွ ၊ အမောအနပွော်း၊ 

မ ို်းပွော်း၊ ပ ို်းကရင် တ ိုေ့ပဖစ်ပါသည်။  

 

▪ ကရင်လမူ  ျု်းမ ော်းသည်  အရှဲ့အတောင် ောရှအဒသ၏ ကိုန််းအပမအဒသရှ  မွန်ဂ ိုလွ ျုကမ်  ျု်းနွယ်စို 

မ ော်းမ ှ ဆင််းသက်လောပံိုရသည်။ ကရင်လူမ  ျု်းတ ိုေ့သည် ပမန်မောန ိုင်ငပံမစ်ေကျွန််းအပေါ်အဒသနှင်  

ကမ််းရ ို်းတန််းအဒသမ ော်း၊ ကရင်ပပည်နယ၊် မွန်ပပည်နယ်၊ တနသ်ောရီတ ိုင််းအဒသကကီ်း၊ ဧရောေတီ 

တ ိုင််းအဒသကကီ်း၊ ပ ခူ်းတ ိုင််းအဒသကကီ်းတ ိုေ့တွင်  အပခခ အန  ိုင်ကကပပီ်း ပမန်မော-  ိုင််း နယ်န မ တ် 

တစ်အလျှောက်တွင် ပ ံဲ့နှံအန  ိုင်ကကသည်။ 

 

▪ ဇွ ကပင်အတောင်သည် ကရင်ပပည်နယ်၏ လှပ၍ ဆွ အဆောင်မှုရှ အသော  ို ည်ကကီ်းမော်းသည်  

 ံို်းအက ောကအ်တောငတ်စ်ခိုပဖစ်သည်။ ပမ ျုင်ကအလ်း ံို်းအက ောက၊် မ ော်းပပော်းလှစွောအသော သဘောေ 

ဂူမ ော်းနှင်  အရပူစမ််းတ ိုေ့သည် ကရင်ပပည်နယ်၏ သဘောေ  င်ကရ အနရောမ ော်း ပဖစ်ကကသည်။ 

သဘောေလ ှုငဂ်ူမ ော်းတွင် ရ ို်းရော အမွ နှစ်  သံို်း အဆောငမ် ော်း၊ ဘောသောအရ်းဆ ိုင်ရော    မ််း 

 မှတ်မ ော်းပဖင်  ပပည် နှက်အနသည်။ သံလွင်ပမစ်  အန က်ဘက်ကမ််းတွင် တည်ရှ အသော 

အကော ဂွန််းဂူသည်   င်ရှော်းဆံို်းပဖစ်သည်။  

 

▪ ဆဒဒန်ဂူ၊ ဘိုရင် ညီဂူ၊ ရအသ ပ ံဂူတ ိုေ့သည် ဘိုရော်းဖူ်းခရီ်းသည်မ ော်း တွက်  င်ရှော်းအသော 

အနရောမ ော်းပဖစ်သည်။ ကရငန်ှစ်သစ်ကူ်းပွ အတော၊် မီ်းပံိုပွ အတောန်ှင်  လ ပ်ပပောအခေါ်ပွ အတော်တ ိုေ့က ို 
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ရ ို်းရောပွ အတော်မ ော်း ပဖစ် နှစ်စဉ်က င််းပအလ ရှ သည်။ သံပပ ျုင်သီဆ ို ကခိုန်ကကသည်  ကရင် 

ဒံို်းယ မ််း  ကသည် စည််းလံို်းပခင််း၊ ညီညတွ်ပခင််းက ို သရိုပ်အဖော ်ော်းသည်   ကပဖစ်သည်။  

 

ကှိိုယ်ဝန်ဆ ာငမ်ြင််းန င်ေ့ ရှိို်းရာဓဆလေ့ဆ ်းြ ာ်း 

▪  ပခော်းတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်း က  သ ိုေ့ပင် ကရင်လူမ  ျု်းမ ော်းသည် က ိုယ်ေန်အဆောင် မ ခင်တ ိုေ့ 

 ော်း   ူ်းဂရိုစ ိုက်အစောင် အရှောက်တတ်ကကသည်။ အက ်းရွောတ ိုင််းတွင် ေမ််းဆွ လက်သည်မ ော်း 

ရှ သည်။ ယခို  ခါ အက ်းရွောကကီ်းမ ော်းတွင် မ ခင်နှင် ကအလ်းအစောင် အရှောကရ်န် သူန ပပျု၊ ေမ််းဆွ  

ဆရောမမ ော်းရှ သည်။  

 

▪ က ိုယ်ေန်ရှ သည်  ခ  န်မှစ၍ ရပ်ရွောရှ  အဒွ်းအတော၊် မ ကကီ်းမ ော်းက အဆောငသ်င် သည်မ ော်းက ို 

အဆောင၍် အရှောင်သင် သည်မ ော်းက ို အရှောင်ရန်  ခါမလင်  သတ အပ်း ဆံို်းမတတ်ကကသည်။ 

ကအလ်း  အန  ော်းမှန်ရန် ေမ််းပ ိုက်က ို ပပငဆ်ငအ်ပ်းပခင််း၊  စပ်၊  ပူ၊  ဖန်၊  ခါ်းမ ော်း၊ 

တက်စောမ ော်း၊  နွယ်  ညွန်ေ့မ ော်းနှင်  ပခော်း မသင် သည်   စော်း စောမ ော်းက ို မစော်းအစဘ  

အရှောငက်ကဉ်အစသည်။ 

 

▪ ဖောပွန်နယ် အတောင်အပေါ် စအေှေ်ာ (စအကော) ကရင်မ ော်းသည် က ိုယ်ေန်အဆောင် မ ခင်အလောင််းက ို 

 င် ော်းပဖစ်အစရန် အက ောက်ပွင် သဏဌောန်  ေါအရောင ် ငကှ်သ ိုက်တစ်မ  ျု်းက ို အရစ မ်၍ 

အသောက်အစသည်။ အရမန််းက ိုလည််း မပပတ်အသောက်ရသည်။ သက်ဆ ိုငရ်ော ရ ို်းရောနတ်မ ော်းက ို 

ပူအဇော်ပခင််း၊ လ ပ်ပပောအခေါ်ပခင််းမ ော်းက ို ပပျုလိုပ်ရသည်။ 

 

▪   ိုသ ိုေ့ အဆောငရ်ွက်ရောတွင် တစ်အဒသနှင်  တစ်အဒသ၊  ိုပ်စိုတစ်စိုနှင် တစ်စို ပခော်းန ်းကွ ပပော်း 

သည်။  ခ  ျုဲ့အဒသမ ော်းတွင် က ိုယ်ေန်ရှ သူ မအမွ်းဖွော်းမီ တလ လ ိုအလောကတ်ွင်  ဖွော်း  ို 

ခိုနှစ်အယောက်က  မင််းဆိုပ် ခိုနှစ်ဆိုပ်၊ အရတစ်ခွက်၊ ငကှ်အပ ောသီ်း၊ အကောက်ည င််း ိုပ် 

ဖင်ချွန််း၊ ခ ည်မျှငခ်ိုနှစ်မျှင် တ ိုေ့ပဖင်  လ ပ်ပပောအခေါ်ပွ  ပပျုလိုပ်အပ်းရသည်။ ေမ််းတွင််းရှ  ကအလ်း 
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မအသမအပ ောကဘ်  လွယ်ကူစွောပဖင်  ဖွော်းပမငန် ိုင်ရန်ပဖစ်သည်။ က ိုယ်ေန်အဆောင ်  နတရောယ် 

ကင််းအေ်းရန် လ ပ်ပပောအခေါ်အပ်း၍ လက်အကောက်ေတ်တွင် ခ ည်မျှငခ်ိုနစ်မျှင် ပတ်ခ ည်အပ်း 

ရသည်။  

 

ရှိို်းရာဓဆလေ့အယူအ ြ ာ်း 

▪ က ိုယ်ေန်အဆောင်မ ော်းသည် မ ို်းခ ျုပ ် အနေင် အရမခ  ျု်းရ၊ ခ  ျု်းလျှင် မအကောင််းဆ ို်းေါ်း ကပ်န ိုင် 

သည်ဟို  ယူ ဆရှ သည်။   မ်ပပင်သ ိုေ့  ွက်သည်  ခါ မအကောင််းဆ ို်းေါ်းမ ော်း  လွယ်တကူ 

ပူ်း ကပ်တတ်သပဖင်  ကောကွယ်ရန် ဓော်း၊ ကွမ််းည ပ်၊ ကတ်အကက်းစသည်   က်ပမက်အသော 

လက်နက် တစ်ခိုခိုက ို အဆောင်ယူသွော်းရသည်။  

 

▪ က ိုယ်ေန်အဆောင်မ ော်း မဂ်လောအဆောင်သ ိုေ့ မသွော်း ပ်၊ သတ ို်းသမီ်းနှင်  သတ ို်းသော်းတ ိုေ့က ို   ခ ိုက် 

တတ်သည်။ မဂ်လောရှ အသောပစစည််းမ ော်းက ိုလည််း မက ိုင်မ  ရဘ  အရှောငက်ကဉ်ရသည်။  သိုဘ 

  မ်သ ိုေ့လည််း မသွော်းရ၊ ငကှ်အပ ောသီ်း   မေွာမစော်းရ၊ စော်းလျှင ်ကအလ်း  မွော အမွ်းတက်သည် 

ဟို  ယူရှ သည်။  

 

▪ က ိုယ်ေန်အဆောင်မ ော်း အခါင််း ံို်း မခ ျုပ်ရ၊ အမ ောက်သော်းမစော်းရ၊ သစ်သ်ီးေလံ မခူ်းရ။  သက် 

မသတ်ရ။ ခခံအပါက်ေငအ်ပါက်မ ော်းက ို မပ တ်ဆ ိုေ့ရ၊ လငပိုပ်ဖမ််းသည်က ို မကကည် ရ၊ ကကည် ပပီ်း 

လန်ေ့ဖ ပ ် ပခင််းပဖစ်ပါက မိုဆ ို်းမခိုနှစ်အယောက်က ို အခေါ်ယူ၍ လ ပ်ပပောအခေါ်အပ်းအစရသည်။ 

က ိုယ်ေန်အဆောင်၏ ခင်ပွန််းသည်သည် သံ၊ စူ်း၊ ရ ိုက်စွ ပခင််း မပပျုရ၊ အပါက်ပပော်းရ ို်း၊ ပိုဆ န်ရ ို်း၊ 

မတပ်ရ၊ ပပျုလိုပ်မ ပါက မီ်းဖွော်းရခက်ခ သည်။ 

 

▪ က ိုယ်ေန်အဆောင်သည်  လွန် မင််း ရယ်ရွှငပ်ခင််း မပပျုလိုပ်ရ၊ ပပျုခ  အသော ် ကအလ်းငယ်တွင် 

 မှတ်ပါတတ်သည်။ စကော်းမ ော်းမ ော်းမအပပောရ၊ အပပောခ  အသော ်သော်းသမီ်း စကော်းအပါတတ်သည်။ 

 အမွှ်းနံေ့သောမလ မ််းရ၊ လ မ််းခ  အသော ် ကအလ်းဆင််းရ တတ်သည်။ အလပပင််းတ ိုက်ရောတွင် 
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မအနရ၊ အနခ  အသေ်ာ ကအလ်းရူ်းတတ်သည်။ တူ်းဆွပခင််း မပပျုရ၊ တူ်းဆွက ကအလ်း   စ် 

တတ်သည် စသည်ပဖင်  ယူဆကကသည်။  

 

ြ ်းဖာွ်းမြင််းန င်ေ့ ရှိို်းရာဓဆလေ့ဆ ်းြ ာ်း 

▪ မီ်းဖွော်းသည်  ခါ လက်သည်ပါရသည်။   မ်နီ်းခ င််းမ ော်းနှင်  အဆွမ  ျု်းသော်းခ င််းမ ော်းက 

လောအရောက်ကူညီ အဆောငရ်ွက်ကကသည်။ ဖောပွန်နယ်အတောငအ်ပေါ်ကရင်မ ော်းသည် အမွ်းဖွော်း 

သည်  ခါ ခ က်ကက ျု်းပဖတ်ရောတွင် မီ်းအသွ်းခံ၍ ေါ်းနှီ်းပဖင် ပဖတ်ရသည်။  ခ င််းက ို ေါ်းက ည် 

အတောကတ်ွင် ည် ၍   မ်အလကှော်းရင််းတွင် ပမ ျုပ်ရသည်။ အယောက ်ော်းအလ်းပဖစ်ပါက  ခ င််း 

 ည်  ော်းအသော ေါ်းက ည်အတောကက် ို သစ်ပငအ်ပေါ်တွင် တင ်ော်းရသည်။ သ ိုေ့မှသော 

ကအလ်းငယ်သည် ကကီ်းပပင််းသည်   ခါသစ်ပငတ်က်တတ်သည်။  

 

▪  ခ င််းက ိုအကောင််းစွော မပမ ျုပ်နှံလျှင ် ကအလ်းတွင် အရောဂါ ူ ပ်သည်။  ခ င််းက ို အရတွင် 

မအမျှောလ ိုက်ရ။ အမျှောလ ိုက်ပါက ကအလ်းအရနစ်အသတတ်သည်ဟို  ယူရှ သည်။ 

 

▪   ိုေ့အန က ် တစ်က ိုယ်လံို်းနနွင််းလ မ််း၍ ငါ်းရက်ဆက်ပပီ်း  ိုတ်ပူ  ို်း မီ်းလံှုရသည်။ မီ်းဖ ို 

ရောတွင ်  င််း ပဖစ် ပမရောပင်  င််းက ို သံို်းရသည်။ ပ ဉ််းကတ ို်း င််းက ို လံို်းေမသံို်းရအခ ။ 

 ိုတ်ပ ူ  ို်းပပီ်းအန က် ငါ်းရက်ဆက်ကော အပါင််းခံအချွ်း ိုတ်ရသည်။  ေတ်မ ော်း ဖံို်း ော်းအသော 

ပခင််းကကော်းကကီ်း  တွင််းေင၍်  ိုတ်ပူအပေါ်တွင်   ိုငခ် ရသည်။  ိုတ်ပူ  ိုင်သည်ဟိုအခေါ်သည်။ 

မီ်းတွင််း၌  မင််းနှင်  ဆော်းက ိုသော စော်းရသည်။ သော်းငါ်းမ ော်းက ို အရှောငရ်သည်။  အည ေ်ာအရှောင် 

ရသည်။  
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▪ မီ်း ွက်သည် အနေ့တွင် အရခ  ျု်းရသည်။ မီ်းအနသည်သည် တစ်လလံို်း နနွင််းလ မ််းပခင််း၊ အရ 

မန််းအသောက်ပခင််း၊ နနွင််းနှင်  ဆော်းမီ်းဖိုတ် အသောကပ်ခင််းမ ော်းက ို ပပျုလိုပ်ရသည်။ နနွင််း၊ 

မ တ်ဿလင၊် ငရိုတ်အကောင််း၊  ံို်းနှင် ဆော်းမ ော်းမှော အတောင်အပေါ် ကရင်တ ိုေ့၏ မီ်းအနအဆ်းမ ော်း 

ပဖစ်သည်။  

 

▪ မီ်း ွက်ပပီ်းအန က် လက်သည်က ို တအရော်ကငပ်ွန််းရည်မ ော်းပဖင်  လက်အဆ်းအပ်းရသည်။ 

မီ်း ွက်သည် အနေ့တွင် ခငပ်ွန််းသည် အယောက ော််းက ို အခါင််းတံိုအပ်း၍ တအရော်ကင််းပွန််းရည်တ ိုေ့ 

ပဖင်  အခါင််းအလျှော် အပ်းရသည်။  အမွှ်းနံေ့သော ပက်ပဖန််းအပ်း၍ ကန်အတော ရသည်။  

 

▪ အတောင်အပေါ်စအေှေ်ာ (စအကော) ကရင်မ ော်းသည် မီ်းဖွော်းစဉ် အသ်ွးမတက်အစရန် အတောငှက် 

အပ ော အစ က ို ပတီ်းလိုပ်၍ လည်တွင််းဆွ ရသည်။  ခ  ျုဲ့က အဆ်းဘီလော်းအကောင်  အပခောက်က ို 

ဆစ်၍ ဆံ ံို်းတွင် ရစ်ပတ် ော်းသည်။ ယင််းသ ိုေ့ ပပျုလိုပ်ပါက လ ငပ်မန်စွော အမွ်းဖွော်း လွယ်သည် 

ဟို  ယူရှ သည်။  

 

▪ အဆ်းဘီလော်းအကောင်မှော ပင်လယ်ကမ််း စပ်မှရအသော အရသတတေါ ပဖစ်သည်။ သံလွင်ခရ ိုင် 

အတောင်အပေါ်အပမပပန်ေ့ရှ  ရ ှု(ပ ို်း)ကရင်နင်  စအေှေ်ာ(စအကော) ကရင်မ ော်း  တွင် ယံိုယံိုကကည်ကကည် 

ပဖင်   သံို်းမ ော်းသည်။  

 

▪ ရ ှု(ပ ို်း)ကရင ်  မ  ျု်းသော်းမ ော်းသည်လည််း မီ်းဖွော်းခါစ ခ  န်တွင် မီ်းအနသူ  မ  ျု်းသမီ်းမ ော်း ဖ ိုေ့ 

“သမီ်းအတောင််းဦ်း” အခေါ် အသ်ွးတက်ပခင််း၊ “သမီ်းလူသော” အခေါ် အသွ်းသွန်ပခင််း ပဖစ်မည်က ို 

မ ော်းစွော စ ို်းရ မ ် အကကောက်ရွံဲ့တတ်ကကသည်။   ိုသ ိုေ့ ပဖစ်ရပခင််းအကကောင်  မ ခင ်မ  ျု်းသမီ်းသည် 

အသအလောက်သည်  ပဖစ်နှင်  ကကံျုရတတ်သည်ဟို ယူဆကကသည်။   ိုသ ိုေ့ပဖစ်အသော ခါ 

မီ်းအနသူ  မ  ျု်းသမ်ီး ော်း “သမီ်းအတောင််းဦ်း” အခေါ် အသ်ွးတက်ပခင််း မရှ အစရန် လင်အယောက ်ော်း 
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၏ လံိုခ ည်က ို အခါင််းတွင် အပါင််း ော်းရသည်။   ိုသ ိုေ့ အပါင််း ော်းပခင််းပဖင်  အသ်ွးမတက်န ိုင်ဟို 

ယံိုကကည်ကကသည်။  

 

နှိိုို့တှိိုက်မြင််းဓဆလေ့ရှိို်းရာ 

▪ ကရင်လမူ  ျု်းမ ော်းသည် ကအလ်းငယ် ော်း မ ခင်၏ န ိုေ့ရညက် ိုသော တ ိုက်အကျွ်းအလ ရှ သည်။ 

ကအလ်းငယ်က ို အမွ်းဖွော်းပပီ်း အရမ ို်းခ  ျု်း၍ မ ခင်န ိုေ့တ ိုက်ရသည်။ န ိုေ့မ ွက်အသေ်ာလည််း တ ိုက်ရ 

သည်။ န ိုေ့ ွကရ်န် မ တ်ဿလင်နှင်  ငရိုတ်အကောင််းရည်က ိုလည််းအကောင််း၊ အရမန််းက ို 

လည််းအကောင််းအသောက်ရသည်။  ကယ်၍ အရမန််းအသောက်အသောလ်ည််း မ ခင်သည ် န ိုေ့ရည် 

မ ကွ်အသ်းလျှင်  ပခော်းမ ခငတ်စ်ဦ်း၏ န ိုေ့ရည်က ို တ ိုက်အကျွ်းရသည်။   ိုသ ိုေ့ တ ိုက်အကျွ်း 

ရောတွင ် အယောက ်ော်းအလ်းပဖစ်ပါက  ပခော်းအသောအယောက ်ော်းရှင် မ ခငတ်စ်ဦ်း၏ န ိုေ့ရညက် ိုသော 

တ ိုက်အကျွ်းရအလသည်။ 

 

▪  စဉ် လော ော်းပဖင်  မ ခင်တွင် အန က ်ပ်က ိုယ်ေန်မရှ အသ်းလျှင် န ိုေ့စ ိုေ့ကအလ်းငယ် ော်း 

နှစ်နှစ်မှ သံို်းနှစ်သော်း    မ ခင်၏ န ိုေ့ခ  ျုက ို တ ိုက်အကျွ်းအလ ရှ သည်။ ဖောပွန်နယအ်တောငအ်ပေါ် 

အဒသတွင်  အ ွ်းဆံို်း န ိုေ့စ ိုေ့ကအလ်း ော်း ရှစ်နှစ်မှ က ို်းနှစ်    မ ခင်န ိုေ့က ို တ ိုက်အကျွ်းသူမ ော်း 

ရှ သည်။  

 

နာြက န််းမဖစ်မြင််းန င်ေ့ ရှိို်းရာဓဆလေ့ြ ာ်း  

▪ နတ်စော်း ကရင် မ  ျု်းသော်းမ ော်းသည် လူ၏ က ိုယ်ခနဓ တွင် စွ ကပ်လောအသော အေဒန မ ော်းမှော 

ကံ၊ စ တ်၊ ဥတို၊  ောဟောရအကကောင်  စွ ကပ်ပခင််း ပဖစ်သည်ဟူအသော ဆငပ်ခငတ်ံိုတရော်းပဖင်  

အရောဂါ၏ ဇစ်ပမစ်က ို ရှောအဖွပခင််း က် လ ပ်ပပောလွင် စဉ်ပခင််း၊ ဘီလူ်း၊ သရ စသည်  ပအယောဂ 

ပူ်းကပ်ပခင််းနှင်  ရ ို်း ရောနတ်မ ော်း ဖမ််းစော်းပခင််းတ ိုေ့အကကောင်  ပဖစ်သည်ဟို စွ လမ််းယူဆကကသည်။ 
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▪   ိုေ့အကကောင်  နတ်စော်း ကရင် မ  ျုသော်းမ ော်းသည် န မက န််းပဖစ်လျှင်   ိုက်သင် အသော အဆ်းေါ 

မ ော်းပဖင်  ကိုသပခင််း က် လ ပ်ပပောအခေါ် ကက ျု်းခ ည်ပဖင် ၊ အရမန််းတ ိုက်ပခင််း၊ အခါစောအကျွ်းပခင််း၊ 

ကကက်ရ ို်း အဗဒငအ်မ်းပခင််း၊ နတ်ဆရောမ ော်း ံ နတ်အမ်း၍ ရ ို်းရောနတ်မ ော်းက ို ပူအဇော်ပသပခင််း၊ 

ဂါ ောမနတရော်းမ ော်း မန််းမှုတ်ပခင််းတ ိုေ့ပဖင်  ကိုသကကသည်။  

 

ဆေဒငန် င်ေ့ အဆရ ှေ့ပှိို်းကရင် 

▪  အရှဲ့ပ ို်းကရင်လူမ  ျု်းတ ိုေ့သည် အဗဒငတ်ွက်ခ က်ယံိုကကည်မှုတွင်   ူ်းေါသန  ံိုကကသည်။ 

မည်သည် က စစရပ်မ ော်းမဆ ို အဗဒငအ်မ်းပခင််း၊ တွက်ခ က်ပခင််းက ို ပပျုအလ ရှ ကကသည်။ အန က်ဆံို်း 

 မ  ျု်းသမီ်းပ  ျုတ ိုေ့သည်ပင် ခ စ်သူခင်ပနွ််းအလောင််း စ တ်အနစ တ် ော်း၊ လူဆ ို်း လူအကောင််း 

မည်သ ိုေ့ပဖစ်လောန ိုင်သည်က ိုလည််း အဗဒငက် ို ော်းက ို်း၍ တွက်ခ က်အလ  ရှ သည်။ 

အယဘိုယ  ော်းပဖင်   အရှဲ့ပ ို်းကရင်တ ိုေ့  သံို်းပပျုအသော အဗဒငမ် ော်းတွင် အ ောက်ပါ တ ိုင််း 

သံို်းမ  ျု်းသံို်းစော်း ရှ အပသည်။  

  (၁) ခိုင် ဆင် ဃှ ျု်း (အခေါ်) ကကက်ရ ို်း  ို်းအဗဒင် 

  (၂)  င််းဆိုက် (အခေါ်)   ိုပ်ဆွ အဗဒင် 

  (၃)  င််းခါ. (အခေါ်) ကောလက ို ကကည် ၍ တွက်ပခင််း စသည်မ ော်း ရှ အပသည်။  

 

ြိုင်ေ့ င်ေ့ဃ ွဲ ်း (ကကက်ရှိို်းထှိို်းဆေဒင်) 

▪ ကကက်ရ ို်း  ို်းအဗဒင်သည်  လွန်တ က မှန်ကန်အသော အဗဒငန်ည််းတစ်ရပ် ပဖစ်  အရှဲ့ ပ ို်းက 

ရင ် လူမ  ျု်းတ ိုေ့က သတ်မှတ်ယံိုကကည်ကကသည်။   ိုအဗဒငပ်ညောရပ်က ို လူတ ိုင််းတတ်အပမောက် 

န ိုငပ်ခင််းမရှ အခ ။  အတွဲ့ ကကံျုမ ော်း၍ သက်ကကီ်းေါရင် မ ော်း၊ အဆ်းဆရောမ ော်းသော တတ်အပမောက် 

ကကသည်။ ကကက်ရ ို်း  ို်းအဗဒင် တတ်က ိုလည််း  ခ  န်မ ော်းစွော သင်ယူပပီ်းမှသော တတ်အပမောက် 

န ိုငသ်ည်ဟို ဆ ိုကကသည်။  

 



မြန်ြာနှိိုင်ငံအတွင််းရ ှိ တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉအ်လာန ငေ့်ဓဆလေ့ြ ာ်းကှိို လျှပ်တစမ်ပက်ဆလေ့လာမြင််း                      32 

 

▪ ကကက်ရ ို်း  ို်းအဗဒင်သည် ကရင်မ  ျု်းနွယ်စိုတ ိုင််း  သံို်းပပျုအလ ရှ သည်။ လိုပ်နည််းက ိုင်နည််းမ ော်း 

မတူညပီခင််းလည််းရှ သည်။ သ ိုေ့ရောတွင ် အပခခံ ော်းပဖင်  အ ောက်ပါ၊ လိုပ်နည််းသံို်းရပ်က ို လိုပ် 

အဆောငရ်ောတွင ်တူညီအနကကသည်က ို အတွဲ့ရှ ရသည်။ 

 ပ မနည််း။ ။ကကက်တစ်အကောငက် ိုလ ိုက်၍ သတ်ရောတွင ် ကကက်အသအသော ခါ ဦ်းအခါင််း 

က အဗဒင်ဆရောရှ ရောသ ိုေ့ လှည် အနလျှင် အကောင််းသည်ဟို ယူဆပပီ်း အဗဒင် 

အမ်းပခင််းပပျုရန်မလ ိုအတော အခ ။   ိုသ ိုေ့ ဦ်းအခါင််းလှည် ပခင််း မရှ လျှင် ကကက် 

အပခအ ောက် နှစ်ဖက်က ို  အရခွံခွောယူပပီ်း  အပါက်မ ော်း တွင််းသ ိုေ့ ကကက် 

အတောင်ရ ို်းက ို   ို်းသွင််းရသည်။   ိုသ ိုေ့   ို်းသွင််းရောတွင် ပမ ပမ စ ိုက်အနလျှင် 

အကောင််းသည်။ က  ျု်းက ပါက မအကောင််းအခ ။   ို်းစ ိုက်မရဘ  ပပန်၍ကန် 

ပါက မအကောင််းဆံို်း၊  ဆ ို်းဆံို်းဟူ၍ မှတ်ယကူကသည်။  

 ဒိုတ ယနည််း။ ။နတ်က ို ပသ ော်းအသော ကကက်တစ်အကောငက် ို ကကက်၏ အတောင်ပံနှစ်ဖက်ရှ  

 အပါက်မ ော်း တွင််းသ ိုေ့ ေါ်းမျှင်ကအလ်းမ ော်း   ို်း၍  ို်း၍ စ ိုက်အနလျှင် 

အကောင််းသည်။   ို်း၍မရလျှင် မအကောင််းအခ ။ ပပန်၍ကန်လျှင ်  ဆ ို်းဆံို်း 

မအကောင််းဆံို်း ပဖစ်ဟူ၍ မှတ်ယကူကသည်။  

 တတ ယနည််း။ ။ဤနည််းမှော  မ ော်းဆံို်းသံို်းကကသည်။  တ က ဆံို်းပဖစ်သည်ဟူ၍လည််း 

မှတ်ယကူကသည်။ ဤနည််းမှော ကကက်အပါငရ် ို်း နှစ်အခ ောင််းရှ   အပါက်ငယ် 

မ ော်း  တွင််းသ ိုေ့ နှီ်းစကအလ်းမ ော်း   ို်းသွင််း၍ အဟောက န််း ိုတ်ကကသည်။  

 မှတ်ခ က်။ ။ဤနည််း ရ  အရှဲ့ပ ို်းကရင်တ ိုေ့၏ ကကက်ရ ို်း  ို်းအဗဒင်က ို အဖောပ်ပလ ိုပါ 

သည်။ 

 

▪ ကကက်ရ ို်း  ို်းအဗဒင၊် မီ်းအသွ်းအဗဒငမ် ော်းက ို ယံိုကကည်ကကသည်။ ဂါ ောမန််းမှုတ်ပခင််းက ို ကျွမ််း 

က ငက်ကပပီ်း လ ပ်ပပောအခေါ်အသော  အလ   မ ော်းလည််း ရှ ပါသည်။  
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 ဂါဘ ိုပအူဇော်ပွ က ိုလည််း တစ်နှစ်တစ်ခါက င််းပကကသည်။ ရပ်ရွောတည်စဉ်ကပင် ကကက်ရ ို်း  ို်း 

ကကည် ၍ အရွ်းခ ယ် ော်းအသော ဂါဘ ိုပင်က ို ပူအဇော်ပသပခင််းပဖစ်သည်။ ဤက  သ ိုေ့ ပူအဇောပ်သပခင််း 

၏  အကကောင််း ရင််းမှော ရပ်ရွောတည်ပမ အရ်း၊ က န််းမောအရ်း၊ ခ မ််းသောအရ်းနှင်  ဆန်စပါ်း 

အကောင််းမွန်အရ်းတ ိုေ့ တွက်ပဖစ်သည်။  

 

ကရင်လူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ဝ ဆြ ငလ် ြ ည်မဖြူဖွွဲှေ့မြင််းန င်ေ့ ပတ်သက်၍ အယူအ ြ ာ်း 

 ခ ည်ပဖ ဖွ ဲ့ပခင််းနှင်  ပတ်သက်၍  ယူ မ  ျု်းမ  ျု်းရှ အကကောင််း အ ောကပ်ါ တ ိုင််း အတွဲ့ရပါသည်။  

 (၁) ေါအခါင်လအရောကတ် ိုင််း မ ို်းမ ော်း၍ အရကကီ်းသပဖင်  အရောဂါဘယမ ော်း  ူအပပောသည် လ 

ပဖစ်သည်။   ိုလတွင် မက န််းမမောပဖစ်ကော အရောဂါ အူပပောအသောအကကောင်  လ ပ်ပပောလွင် သည်ဟို 

ယူဆပပီ်း မ မ ေ ညောဉ်လ ပ်ပပော မ မ ၏ ခနဓ က ိုယ်သ ိုေ့ ပပန်လည်ေငအ်ရောက်အစရန် ခ ည်ပဖ ပဖင်  

လက်ခ ည်  ော်းကကရသည်။   ိုသ ိုေ့ခ ည်ပခင််းပဖင်   ပပင်မ ှ ေ ညောဉ်လ ပ်ပပောမ ော်း ပူ်းကပ်၍ 

မရသပဖင်  က န််းမောသည်ဟို  ယူရှ ကကသည်။  

 

 (၂) ခ ည်ပဖ ဖွ ဲ့ပခင််း၏ သမ ိုင််းအန က်ခံတစ်ခိုမှော အရှ်းမဇစစ  မအဒသရှ  မူရင််းက မ််းမ ော်းတွင် 

ခ ည်ပဖ ဖွ ဲ့မဂ်လောက ို “ရကခဗနဓန” ဟို အခေါ်ဆ ိုကကသည်။ “ရကခ”  ဓ ပပါယ်မှော အစောင် အရှောက် 

ပခင််းဟို  ဓ ပပါယ်ရ၍ “ဗနဓန” မှော ဖွ ဲ့ခ ည်ပခင််းဟို ဓ ပပါယ်ရပါသည်။   ိုေ့အကကောင်   နတရောယ် 

 သွယ်သွယ်ကင််းအေ်းအစရန် ခ ည်ပဖ ပဖင် အနှ ငအ်ပ်းပခင််းဟို  ဓ ပပါယ်ရပါသည်။ မဇဈ  မအဒသ 

ကပပျုလိုပ်အသော ခ ည်ပဖ ဖွ ဲ့မဂ်လောပွ သည် ကရင် မ  ျု်းသော်းမ ော်း ပပျုလိုပ်အသောပွ နှင်  ဟန်ပန် 

မတူအသော်လည််း ရညရ်ွယ်ခ ကပ်ခင််း တူညီအကကောင််း အတွဲ့ရသည်။ 

 

 (၃) ကရင်လမူ  ျု်းတ ိုေ့၏ အရှ်း ယူ ဆတစ်ခိုမှော ကရင်မ  ျု်းနွယ်မ ော်းသည် ပမန်မောပပည်ဟို 

အခေါ်အသောအဒသသ ိုေ့ မအရောကရ်ှ မ ီ  ိုပ်စိုခွ ပပီ်း အရကကညရ်ောပမက်နိုရောသ ိုေ့  ွက်ခွောလောကကသည်  

 ခါ မွတ်  ပ ် ( မ ဘက်)နှင်  ဖ  တ် ( ဖဘက်) ပဖစ်အပေါ်ခ  သည်။   ိုေ့သ ိုေ့  ိုပ်စိုမကွ မီ  
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ကရင် မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည် ပပန်လည်မှတ်မ အစရန်နှင်   ခ င််းခ င််း  သ  မှတ်ပပျု အစောင် အရှောက် 

န ိုင်အရ်းက ိုရည်ရွယ်ပပီ်းဖူ်းအ ော မ ပါ၊ ဖူ်းကအဆောင် မ ပါစအသော အခါင််းအဆောင်မ ော်းက မ မ တ ိုေ့ 

လက်အကောက်ေတ်တွင်  မှတ်သညော ပဖစ် ခ ည်ပဖ ဖွ ဲ့အနှ ငအ်ပ်းခ  သည်ဟို ယူဆကကသည်။ 

 

 (၄) အန က ်ယူ ဆတစ်ခိုမှော ကရင်မ ော်းဆင််းသက်လောစဉ်က အတောအတောင်   ပ် 

 ပ၊် သ ကနတ ရမ ော်းက ို ပဖတ်သန််းလောခ  ကကရပါသည်။ သ မိုန်တ ိုင််းမ ော်း၊ အလမိုန်တ ိုင််းမ ော်း 

က အရောက်သည်  ခရီ်းကကမ််းတွင် သဘောေအဘ်း၊  စောအရစောငတ်ပပတ်သည် အဘ်း၊ ဖ ော်းန  

အရောဂါအဘ်းမ ော်းအကကောင်   ခ  ျုဲ့မှော လမ််းခရီ်းတွင် အသဆံို်းခ  ကကရသည်။  အသဆံို်းသွော်းအသော 

အဆွမ  ျု်းမ ော်း နက် ဘေကျွတ်သည်မ ော်း ရှ သက  သ ိုေ့ န န ဘောေ၊ ေ န ဘောေ ပဖစ် 

အရောကသွ်ော်းသူမ ော်း လည််းရှ သည်။ မကျွတ်မလွတ်သူမ ော်းက က န်ရှ သူမ ော်းက ို အပခောကလ်ှန်ေ့ 

ပပျုစော်းမှုမ ော်း ပပျုလိုပက်ကသည်။ ပပျုစော်းမှုမ ော်းအကကောင်  ခနဓ က ိုယ်တွင် ကပ်ည  အနအသော ေ ညောဉ် 

မ ော်း လွင် ပါ်းသည်ဟို ယူဆကကပပီ်း ေ ညောဉ်က ို ပပန်လည်အခေါ်ယူကကရပါသည်။ ေ ညောဉ်မရှ ပါက 

အရောဂါဘယမ ော်းပပီ်း  ော်း င်ခ ည် န ေ့ကော ဖ ော်းန ကကသည်ဟို ယူဆကကသည်။ မ မ ေ ညောဉ် 

လ ပ်ပပောသည် ခနဓ က ိုယ် မှကင််းကွောသွော်းပပီ်း မအကောင််းဆ ို်းေါ်းမ ော်း လောအရောက်မီှတွယ်ကပ်ပင  

အနအသောအကကောင်   စော်းကက ်းကော  န အရောဂါ  ူအပပောသည်ဟို ယူဆသည်။   ိုေ့အကကောင်  

ေါအခါင်လအရောကတ် ိုင််း မ မ ေ ညောဉ်လ ပ်ပပောက ို ပပန်လည်အခေါ်ယူရပခင််း ပဖစ်သည်ဟို ယူဆ 

ကကသည်။ 

 (၅) အန က်ယူဆခ က်တစ်ခိုမှော ကရင်လူမ  ျု်းမ ော်းသည် က ိုဘီသ ကနတ ရက ို ပဖတ်သန််းရော 

တွင် မ ို်း မ ော်းဆံို်းရွောအသော လပဖစ်သည် ေါအခါငလ်တွင် ပဖတ်သန််းခ  ကကသည်။ မ ို်းမ ော်းရွောသွန််း 

သည်  တွက်  ပူဒဏ်က ိုခံန ိုင်ပပီ်း အသောက်သံို်းအရမ ော်း  လွယ်တကူ ရရှ ကကသည်။ 

၎င််းသ ကနတ ရက ို မပဖတ်သန််းမီ တစ်ဦ်းနှင် တစ်ဦ်း ပပန်လည်မှတ်မ အစရန် ရညည်ွှန််း၍ 

လက်အကောကေ်တ်တွင်  မှတ်သညော ပဖစ် ခ ည်ပဖ ဖွ ဲ့အနှ ငအ်ပ်းခ  သည်ဟို ယူဆကကသည်။ 
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၄။ ြ င််းတှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  
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(၄.၄) ြ င််းတှိိုင််းရင််းသာ်း လူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  

 

ခ င််း လူမ  ျု်းစို (၅၃)မ  ျု်း ရှ ပါသည်။ 

၎င််းတ ိုေ့မှော ခ င််း၊ မယ်တ ိုင်(ကသ )၊ 

ဇလ ိုင််း၊ ကလငအ်ကော (လိုစ်အရွှ)၊ ခမီ၊ 

အ ောငခ်မီ၊ အခါန ို်း၊ အခါငစ် ို၊ အခါင်ဆ ိုင် 

ခ င််း၊ ခွောဆင ်(မ )၊ ခွန်လ ီ (ဆင်ပ )၊ 

ဂန်တစ်၊ အဂွ်းတ ၊ ငနွ််း၊ ဆဆီန်၊ ဆင်တန်၊ 

ဆ ိုင််းတန်၊ ဇောအ ောင၊် ဂ ိုတံို်း၊ ဇ ိုင်ဇ ို၊ 

ဇန်ည ပ်၊ တအပါင၊် တီ်း တ န်(တ ဒင်မ)်၊ အတဇန်၊ တ ိုင်ချွန််း၊ တော ဒ ို်း၊ အတောရ်၊ ဒင်မ်၊ ဒ ိုင် (ယငဒ်ူ်း)၊ န ဂ၊ 

တန်ခူ်း၊ မောရင်၊ ပနန််း၊ မကန်မတူ၊ မ ရမ(်မရော)၊ မ ဘ ၊ မှင ်၊ လူရ ိုင််း(လူရှည်)၊ အလ်းပမ ျုဲ့၊ လင်တ  ၊ 

အလောက် ို၊ လ ိုင်၊ လ ိုင်ဇ ို၊ ပါကင်မ(်မရ ို)၊ ဟွောရငင် ို၊  နူ်း၊ တနည််း၊  ိုဠ၊ က င််းကို၊  န ှုခ င််း၊ 

(အပမပပနေ့်)၊ အရောင်တိုတ ိုေ့ ပဖစ်ပါသည်။  

 

▪ ခ င််းလူမ  ျု်းမ ော်းသည် ပမန်မောန ိုင်င၏ံ  အန က်ဘက် ကိုန််းပမင် အတောင်တန််းအဒသမ ော်းတွင် 

 မ ော်းဆံို်းအန  ိုငက်ကသည်။ ခ င််းပပည်နယ်သည်  အရှဲ့ဘက်တွင် စစက် ိုင််းတ ိုင််းအဒသကကီ်း၊ 

 အရှဲ့အတောင်ဘက်တွင် မအကွ်းတ ိုင််းအဒသကကီ်းနှင်  အတောင်ဘက်တွင် ရခ ိုင်ပပည်နယ်တ ိုေ့နှင်  

နယ်န မ တ်ခ င််း   စပ်လ က်ရှ သည်။  

 

▪ လှပသည်   သ ပံိုရ (ဒ)်အရကန်၊ ေ တ ိုရ ယအတောင်သဘောေဥယ ောဉ်နှင်  အသွ်းနီအရောင် ဆင််း 

အတောင်ဇလပ်ပန််းတ ိုေ့သည် ခ င််းပပည်နယ်က ို  င်ရှော်းအစအသော  မှတ် သော်းမ ော်း ပဖစ်ကက 

သည်။  င်ရှော်းအသော ရ ို်းရောပွ အတောတ်စ်ခိုပဖစ်သည်  ခွောဒ ိုပွ အတော် (အကောက်သစ်စော်းပွ ) က ို 

နှစ်စဉ်က င််းပအလ ရှ သည်။ ခ င််းလူမ  ျု်းတ ိုေ့၏ လူသ မ ော်း  င်ရှော်းသည်  ရ ို်းရော ကမှော ေါ်းည ပ် 
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 က ပဖစ်သည်။ ကပပသူမ ော်းနှင်  ေါ်းက ိုင်သူမ ော်း ကကော်း စည််းခ က်ညီညီ၊  ခ  န်က ိုက် 

ဗံိုသံနှင်  လ ိုက်အလ ောညီအ ွစွော ကပပရန် လ ို ပ်အပသည်။ ခ င််းပပည်နယ်မှ  ွကအ်သော 

ပန််းသီ်းသည်  နံ ရသောနှင်  ပပည် စံိုသပဖင် အက ောက်ကော်းလှအပသည်။  

 

ရှိို်းရာဓဆလေ့ထံို်းစံြ ာ်း 

▪ ဖလမ််းနယ် လ ိုငဇ် ိုက ိုယ်ေန်အဆောင်တ ိုေ့သည် ပန််းပ လိုပရ်န်မသွော်းရအပ။ သံမ ော်း က်ကွ တတ် 

သည်ဟိုယူဆသည်။ ဟွောလ် က ိုယ်ေန်အဆောင်တ ိုေ့ကော်း ခရမ််းသီ်းမစော်းကကအခ ။ စော်းမ အသော် 

ကအလ်း၏  သော်းအရောင်သည် ခရမ််းအရောင်ပဖစ်မည်ဟို  ယူရှ ကကသည်။ 

 

▪ ဖလမ််းနယ်ခွောလ်ဆင််းမ် ခ င််း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည် က ိုယ်အပေါ်ရှီစ(က ိုယ်ေန်ရှ စ) တစ်လ၊ နှစ် လ 

တွင် က ိုယ်ေန်တည်အ ောင် မီ်းလံှုကကသည်။ ခ င််းတ ိုေ့က မ က်နှ ပမင်လျှင် အသောက်ရန် တွက် 

က ိုယ်ေန်ရကောစ အခါင်ရည်တည်ကကသည်။ ဇန်ညပ်(ဇန်န ယပ်) ခ င််းတ ိုေ့က မ ခင်နှင်  ကအလ်း 

 ော်းရှ အစရန် သစ်သ်ီးမ ော်းမ ော်းစော်း၍ ကအလ်းသစ်ပငတ်က် ကျွမ််းက ငရ်န်လည််း အမ ောက် 

လက်ေါ်းက ို စော်းအလ ရှ သည်။  

 

▪ မင််းတပ်၊ မတူပီ၊ ပလကေ်ဖက်ရှ  ခ င််းတ ိုေ့သည်လည််း က ိုယ်ေန်အဆောင်စဉ်တွင် လ ိုက်န  

ရအသော အရှောငမ် ော်းရှ သည်။ က ိုယ်ေန်အဆောင်မ ော်းက ို ဂရိုစ ိုက်အစောင် အရှောက်ကကသည်။ 

က ိုယ်ေန်ရင် လောအသော ခါ  လိုပ်ကကမ််းမ ော်းက ို မခ ိုင််းအတော အပ။  စော်း အသောက၊်  သွော်း 

 လော၊  အန   ိုငတ် ိုေ့က ို ဂရိုစ ိုက်ကကသည်။ ခမီ၊  နူ်း၊ အခါင်စ ို၊ ပနမ််း၊ ကလင််းအကော  

(လိုအရှဲ့)  မ  ျု်းသမီ်းမ ော်း သည် က ိုယ်ေန်အဆောငစ်ဉ် အ မွသော်း၊ အမ ောက်သော်း၊ ဖွတ်သော်း၊ 

လ ပ်သော်းမ ော်းက ို မစော်းရအပ။ စော်းမ အသော ် မီ်းဖွော်းရခက်တတ်သည်။ ကကီ်းပပင််းလောအသော် 

မကကီ်းပွော်း မတ ို်းတက်ဟို ယူဆကကသည်။ လ ပ်သော်းစော်းက  အကကောကိုပ်တက်သည်ဟို  ယူ 

ရှ သည်။ ပနမ််း မ  ျု်းသမီ်းမ ော်းသည် ဆူ်းရှ အသော  ပင် ဟူသမျှက ို အရှောင်သည်။ 
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▪ ခ င််း မ  ျု်းသော်းမ ော်းသည်   မ်တွင်က ိုယ်ေန်အဆောင် ရှ အနပါက လူအသတွင််းတူ်းပခင််း၊ ဖ ိုေ့ပခင််း၊ 

 စ မ််းအသမ ော်း က ိုင်တွယ်ပခင််းက ို အရှောငက်ကဉ်ကကသည်။  မဂ်လောပဖစ်သည်ဟိုလည််း ယူဆ 

ကကသည်။ က ိုယ်ေန်အဆောင်မ န််းမမ ော်း မီ်းမဖွော်းန ိုင်၍ အသသည်ဆ ိုသည်  သတင််းက ို ကကော်းသ  

ရပါက က ိုယ်ေန်အဆောင်မ န််းမမ ော်းသည်  မင််းက ို  ခ  န်လွ ၍ စော်းအလ ရှ ကကသည်။ န မ တ် 

မအကောင််းသည်  သတင််းက ို ပပန်လည်၍ ယကတောအခ လ ိုက်သည်  သအဘောပဖစ်သည်။ ကအလ်း 

မ က်နှ ပမင်ပပီ်းအန က်  ခ  ျုဲ့အဆ်းေါ်းအသောကက်ကပပီ်း  ခ  ျုဲ့အခါင်ရည် အသောက်ကက သည်။  ခ  ျုဲ့ 

လည််း   ူ်း အ ွ အသောက ်ပခင််း မရှ အခ ။ 

 

▪ တီ်းတ န် ခ င််း မ  ျု်းသမီ်းမ ော်း မ က်နှ ပမငပ်ပီ်းလျှင် (ဂ င််း)ခ င််း အ ောင််းပပီ်း အရအနွ်းနှင်  

အသောက်ကကသည်။   ိုေ့အန က ် န ိုေ့ ွကအ်စရန် အခါင်ရည်အသောကရ်သည်။ အသ်ွးတက်ပခင််း၊ 

အသ်ွးလွန်ပခင််းပဖစ်အပေါ်က နတ်ဆရောပင် ပပီ်း မန််းမှုတ်ကကသည်။ ဖလမ််းနယ် လ ိုငဇ် ို မ  ျု်းသော်း 

မ ော်းမှော ဇနီ်းသည် က ိုယ်ေန်ရှ စကပင ်အခါင်ရည်  ို်းတည် ော်းရသည်။ ကအလ်းမ က်နှ ပမငပ်ပီ်း 

လျှင် ပပီ်းပခင််း မ ခင်က ို အခါင်ရည်တ ိုက်ရသည်။  

 

▪ ခ င််း မ  ျု်းသော်းတ ိုင််းပင် ကအလ်းအမွ်းဖွော်းပပီ်းအန က် ကအလ်းက ို ခ က်ခ င််းအရခ  ျု်းအပ်းအလ ရှ  

သည်။ ခမီ၊  နူ်း၊ အခါင်စ ို မ  ျု်းသော်းမ ော်းသည် ကအလ်းဖွော်းပပီ်းအန က်  ခ င််းက ို ေါခ ည်ပဖင်  

ခ ည်၍ ပဖစ်အစ၊ ပခင််းအတောင််းတွင်  ည် ပပီ်းအန က် ရွော ပပင်ရှ  သစ်ပငတ်စ်ပငတ်ွင် ဆွ အလ ရှ  

သည်။  ခ င််းက ို ပဖတ်ရောတွင ် ခ  ျုဲ့က ေါ်းဓော်းပဖင်  ပဖတ်၍ခ က်ခ င််း အပမပမ ျုပ်အလ ရှ သည်။  

 

▪ ပနမ််း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည်  ခ င််းက ိုအရဗူ်းအဟောင််းတွင် ည် ၍ ရွော ပပင်ရှ  သစ်ပင်မ ော်းတွင် ဆွ  

 ော်းကကသည်။ ပလကေ်နယ် ကောစ ီအတောင်ရွောမ ော်းတွင် အန  ိုငက်ကသည်။ ခ င််း မ  ျု်းသော်းမ ော်း 

သည် သံဓော်း သ ိုေ့မဟိုတ် ေါ်းဓော်းပဖင်  ပဖတ်၍ က ည်အတောကတ်ွင ်ည် ၍   မ်၏  အရှဲ့ဖက် 

တွင် ခ  တ်ဆွ  ော်းသည်။ ပနမ််း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည်လည််း  ခ င််းက ို ေါ်းက ည်အ ောက် 

တွင််း ည် အသော  အလ   ရှ သည်။ 
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▪ ပမ ျုလမူ  ျု်းနှင် အ ောကအ်လ်းပမ ျုဲ့ရှ  အလ်းတူခ င််းတ ိုေ့က  ခ င််းက ို   ပ်ခန််းအ ောက် တည် တည်  

တွင် တွင််းနက်နက်တူ်း၍ မတက်မီ၊ ငကှ်ကအလ်းမ ော်း မန ို်းမီ နံနကအ်စောအစော ခ  န်တွင် 

ပမ ျုပအ်လ ရှ သည်။ အန ွက်ခ  န်တွင် မပပျုလိုပ်အကောင််းဟို ယူဆကကသည်။ ကအလ်းအမွ်းပပီ်း 

အန က ်  ခ င််းမက အသော် မရောတ ိုေ့သည် လိုပ်ရပါအရှကီ်းအတောက ် ဟိုအခေါ်အသော  ပင်မှ 

 ပမစ်က ို အ ောင််းကက တ်၍ရသည်   ရည်က ို အသောကအ်စသည်။ ဤနည််းက ို ယခိုတ ိုင် သံို်းအန 

ကကသည်။  

 

▪ ဟော်းခါ်းဖက်တွင် ယင််းအဆ်းပင်မ ော်းက ို  မ ော်း ပပော်း စ ိုက်ပ  ျု်းကကသည်။ အပခကဖွော်းအသော 

ကအလ်းမ ော်းသည် အဆ်းလ ိုက်သည်ဟို ခ င််း  မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့  ယူရှ သည်။  

 

▪ ပမ ျုလမူ  ျု်းတ ိုေ့သည်  မ  ျု်းသမီ်းကအလ်းအမွ်းဖွော်းရန် မလယ်ွကူအသော ခါတွင်   မ်အရှဲ့ အလှ 

ကော်း  နီ်း၌နတ်စင် အသ်းအသ်းကအလ်း အဆောက်ပပီ်း ေက်ကအလ်းတစ်အကောင်  သော်းပဖင်  

ပူအဇော်သည်။ ပ ိုအသော သော်းက ို မည်သူမျှ မစော်းပ  လွှင် ပစ်ကကသည်။ 

 

▪ မရော မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့ မီ်းအနေငအ်နအသော   မ်တွင် ဧည် သည်မ ော်း တည််းခ ိုလျှင ် မီ်းအနသည်၏ 

 ဆစ်မ ော်းက ို က ိုက်ခ န က င် တတ်သည်ဟို ဆ ိုသည်။ မီ်းအနသည်  မ်မှ  စော်း စော 

မ ော်းက ိုလည််း မည်သူမျှ မစော်းအသောက်ကကအပ။ သနသည်ဟို ယူဆကကသည်။ ခမီ၊  နူ်း၊ 

အခါငစ် ို မ  ျု်းသော်းမ ော်းလည််း  မ  ျု်းသမီ်း မီ်းအနခ  န်တွင် မ မ  မ  ျု်းမှ ပ  ပခော်းဧည် သည် 

တစ မ််းမ ော်း လောအရောက် တည််းခ ိုပခင််းက ို မပပျုကကအပ။  

 

▪ ခမီ်း၊  နူ်းနှင်  အခါင်စ ို  မ  ျု်းသော်းမ ော်းသည် မီ်းဖွော်းပပီ်းအန က် မီ်းအနသည် ော်း မီ်းကင်ပခင််း 

ပပျုလိုပ်ကကသည်။ ရက်အပါင််း (၃၀)  တွင််း  မင််းပဖ နှင်  အရပူက ိုသော စော်းအသောက ်ရသည်။ 

ဟင််းသီ်းဟင််းရွက်မ ော်းက ိုလည််းဆော်း၊ ငပ မပါဘ  စော်းအသောက်ရသည်။ ကအလ်းမီ်းဖွော်းဘူ်းသည ် 

မ န််းမမ ော်း တွက်မ ူ(၁၅) ရက်သော အရှောငက်ကဉ်ကကသည်။ မီ်းအနသည်  အနပဖင ် ဆော်း၊ နနွင််း၊ 
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ငါ်း၊ ငပ တ ိုေ့က ို မစော်း ရအပ။ အမွ်းဖွော်းပပီ်းအန က် ငါ်းရက် တွင််း အပမကကီ်းအပေါ်သ ိုေ့လည််း 

မဆင််းရအပ။ 

 

▪ မီ်းအနသည်မ ော်း ပ မဆံို်း စော်းရအသော  သော်းဟင််းသည် ရှဉ် သော်းအပခောက်ဟင််း ပဖစ်သည်။ 

ရှဉ် သတတေါသည် အတောအတောင်  ပ် ပ် ခိုန်အက ောပ် ံလွှော်းအနသည်  သတတေါပဖစ်၍ ရှဉ် သော်း 

စော်းလျှင ် အရောဂါကင််းသည်ဟို ယူဆကကသည်။   ိုေ့အကကောင်  ရှဉ် သော်းက ို ပ မဆံို်း ကငစ်ော်း 

အစပခင််း ပဖစ်သည်။ ပနမ််း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည် ရှဉ် အပခောက ်အပခောက်က ိုသော စော်းကကသည်။ 

  ိုေ့အန က်မှသော  ပခော်း သော်းမ ော်းက ို စော်းသည်။ ပလကေ်နယ်ရှ  မီ်းအနသည် ခ င််း မ  ျု်းသမီ်း 

မ ော်းသည် ငပ စော်းပခင််းက ို အပခောကလ်၊ တစ်နှစ်   အရှောငက်ကဉ်အလ ရှ သည်။  ခ  ျုဲ့ နည််းငယ် 

အစော၍ စော်းသည် လည််းရှ သည်။  

 

နာြက န််းမဖစ်မြင််းန င်ေ့ ရှိို်းရာဓဆလေ့ အစဉ်အလာဆ ်းဝ ်းြ ာ်း 

▪ အယဘိုယ  ော်းပဖင်  ခ င််း မ  ျု်းသော်းမ ော်းသည် န မက န််းပဖစ်ပခင််းက ို အသွ်းသော်းအကကောင် ဟို 

မယူဆကကပ  နတ်ဖမ််းစော်းသပဖင် သော န မက န််းပဖစ်ရသည်ဟို  ယူရှ ကကသည်။   ိုေ့အကကောင်  

န မက န််းပဖစ်သည်  ခါ အဆ်းေါ်းပဖင်  ကိုသပခင််းမ  ျု်း နည််းပါ်းလှသည်။ 

 

▪ ခ င််း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့တွင် ရ န်ပ  အခေါ် နတ်ဆရောမ ော်းရှ သည်။ က င််းပအသော နတ်ပွ  လ ိုက် နတ် 

ဆရောလည််း  မ  ျု်းမ  ျု်းရှ သည်။ နတ်ပွ  အသ်းအလ်းမ ော်းနှင်  န မက န််းပဖစ်သည်  ခါ ပပျုလိုပ် 

အသော ယဇ်ပွ မ ော်းက ို ေါနိုအသော နတ်ဆရော်းမ ော်းက အဆောငရ်ွက်ကကရ၍ နတ်ပူအဇောပ်ွ ကကီ်းမ ော်းက ို 

ေါရင် အသော နတ်ဆရောမ ော်းကသော အဆောင်ရွက်ရသည်။ ရွောတ ိုင််းလ ိုလ ိုပင် နတ်ဆရောမ ော်း 

ရှ တတ်ကကရော လူတစ်ဦ်းတစ်အယောက် န မက န််းပဖစ်လောလျှင်   ိုနတ်ဆရောမ ော်း ံ သွော်း၍ 

အမ်းကကသည်။  
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▪ နတ်ဆရောသည် ကကက်ဥ ကကက်ရ ို်းစသည်တ ိုေ့ပဖင်  အဗဒငက်ကည် ၍အသောလ်ည််းအကောင််း၊ နတ် 

မ ော်း ံတွင ်   ပ်မက်အတောင််း၍အသောလ်ည််းအကောင််း၊ လူန ၏ လက်က ိုအသ်ွးစမ််း၍ အသေ်ာ 

လည််းအကောင််း အရောဂါ၏ဇစ်ပမစ်က ို စံိုစမ််းသည်။ အရောဂါဇစ်ပမစ်ဆ ိုသည်မှော မည်သည်     

နတ်က ဖမ််းစော်းသနည််းဟူအသော ဇစ်ပမစ်ပငပ်ဖစ်သည်။ အရောဂါဇစ်ပမစ်က ို သ သည်  ခါ နတ် 

ဆရောမ ော်းက ဘယ်ပံို ကိုသရမည်က ို ညွှန်ကကော်းသည်။  

 

▪ ကိုသပခင််းဆ ိုသည်မှောလည််း နတ်ပူအဇောပ်ခင််းပငပ်ဖစ်သည်။ ဖမ််းစော်းသည် နတ် လ ိုက် ကကက်၊ 

ေက် စသည်တ ိုေ့က ိုသတ်ပပီ်း ပူအဇော်ရသည်။  ခ  ျုဲ့လည််း သော်းအကောင်မှ ွက်အသော အသ်ွးပဖင်  

တစ် က ိုယ်လံို်းက ို လ မ််းက ရံသည်မ ော်းရှ သည်။  

 

▪ နတ်ပူအဇောပ်ပီ်းခ  န်တွင်   မ်ခခံ  သ ိုေ့ လူစ မ််းမေင်ရအပ။ လူစ မ််းမေင်ရန်လည််း  မှတ် သော်း 

ပပျုလိုပ် ော်းသည်။ ယင််း မှတ် သော်းမှော   မ်အရှဲ့ေငအ်ပါက်တွင် သစ်ခက် စ မ််းက ို 

အဇောက်  ို်းဆွ  ော်းပခင််းနှင် သတ်အသော တ ရစေောန်၏ဦ်းအခါင််းက ို ခ  တ်ဆွ  ော်းပခင််းတ ိုေ့ပဖစ်သည်။ 

  ိုသ ိုေ့    မ််း မှတ်ပပျု ော်းလ က်နှင် လူစ မ််းေင်မ လျှင် ပပျုလိုပ် ော်းအသော ပူအဇော်မှုပ က်စီ်း 

မည်ဟို ယူဆပပီ်း  သစ်ပပန် ပူအဇော်ရသည်။ ကိုန်က စရ တ်က ို ေငမ် သည်  သူစ မ််းက က ခံရ 

သည်။  

 

ြ င််းအြ ှိ ်းသာ်းတှိိုို့၏ ထငရ် ာ်းဆသာ ရှိို်းရာဆ ်းဝ ်းြ ာ်း 

▪ ခ င််း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့၏  င်ရှော်းအသော အတောအဆ်းေါ်းမ ော်းမှော   ခ ိုက်ရှန  အပ ောကအ်ဆ်း၊ သွော်း 

က ိုကအ်ဆ်း၊ ေမ််းန အပ ောက်အဆ်း၊ အ မွအဆ်း၊ ကိုဋ္ဌနူန အဆ်း စသည်တ ိုေ့ပဖစ်သည်။ အသွ်းစိုန ပဖစ် 

အသေ်ာ ခါ  ံို်းနှင ်ပ ော်းရည်အရောစပ်၍ပဖင်  ပွတ်ရသည်။ ဖ ော်းန အသော် ခမီခ င််းတ ိုေ့ အခေါ် 

 န်အတောင်ပမစ်နှင်  ကစွပ်ခါ်းပမစ်က ို အသ်ွးအသောက်ရသည်။  န်အတောငပ်မစ်သည်  လွန်ခါ်း 

သည်။  
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▪ အက ောက်အပါက်အသော် မ အက ောင််းသည််းအပခက ို အသွ်း၍အသောကရ်သည်။ မ အက ောင််းသည််းအပခ 

အသောက်အသော ် အက ောက်အပါက်၍ ဘယ်အတော မျှ မအသဟိုဆ ိုသည်။ မ အက ောင််းသည််းအပခ 

မရပါက ဖွတ်သည််းအပခက ိုလည််း အသ်ွး၍ တ ိုက်ရသည်။ ဤသ ိုေ့ တ ိုက်ရောတွင် ခ က်ခ င််း 

 ပူ ွက်၍ အက ောကအ်ရောဂါလည််း က သွော်းသည်ဟိုဆ ိုသည်။  

 

▪ မရောနှင်  ကလင်အကော  (လူအရ)တ ိုေ့က ကောလေမ််းပဖစ်လျှင် စပါ်းကကီ်းသည််းအပခက ိုအသွ်း၍ 

တ ိုက်သည်။ ေမ််းအလျှောအသော် ငှက်အပ ောသီ်းစ မ််းက ို  ခွံပါပပျုတ်၍ အရနှင် စော်းအသောကရ်သည်။ 

ေမ််းက ိုက်လျှင ်လက်ပံအခါက်က ို အ ောင််း ို၍  ရညက် ိုတ ိုက်သည်။ ဓော်းရှအသေ်ာ၊ အသွ်း ွက် 

လွန်အသော ် ခူလ မ်  ဆီနွယ်ပဖင်  ဦ်းအခါင််းကအန၍ ဖူ်းကန မှုတ်ရံိုပဖင်  အသွ်းခ က်ခ င််း ရပ်သည် 

ဟို ဆ ိုသည်။  

 

▪ ခူလ မ်  ဆီ (ခူလ မ် ဆီ)  ပင်က ို နိုတ်ယူအသော ခါ ေက်အသွ်းအလောင််း၍ နိုတ်ရသည်။ ေက် 

အသ်ွးမအလောင်အသော်  ခ ို်းအငွဲ့သည် လွန်ပူပပင််း၍ ဆံပင်မ ော်း ပဖ တတ်သည်ဟို  ယူရှ  

သည်။ မအလောင််းပါက   မ်အပေါ်သ ိုေ့ပင်  တင်မခံအပ။ စီ်းပွော်းပ က်တတ်သည်ဟို  ယူရှ ကက 

သည်။  

 

▪ အသ်ွး ွက်အနအသောသူ၊ အ မွက ိုက်အသောသူမ ော်းက ို အ မွက ိုက်သည်  ခါ ခမီတ ိုေ့ အခေါ် 

အခါင််းခငအ်မျှောဥက ို အ မွက ိုက်သည် အနရောတွင် ကပအ်ပ်းရသည်။  ဆ ပ်အပပအသေ်ာ ကွောက ၍ 

နွ ်းန ိုေ့နှင် ပပန်အဆ်းပပီ်း ကပ် ော်းရသည်။  

 

▪ ေမ််းအလျှောအသော ် ခမီတ ိုေ့  အခေါ် ခပ န်အခေါ် ပမစ်၊ စပါ်းကကီ်းနှင် ဆူ်းရှ အသော ခရမ််းခါ်းပမစ်တ ိုေ့က ို 

အသ်ွး၍ အသောကက်ကသည်။  န်ပခင််း၊ ဓောတ်ခ ျုပ်ပခင််း တ ိုေ့ တွက် ပနမ််းတ ိုေ့ အခေါ် စမော်းပမစ်နှင်  

သ ိုကက်ရံိုဘ ို်းပမစ်တ ိုေ့က ို အသ်ွးအသောကက်ကပပီ်း ခမီတ ိုေ့က ငံို်းပင်၏ ညွန်ေ့က ိုအရပဖင်  သံို်းခွက် 
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တခွက်တငက်  ျု၍ အသောက်သည်။ ေက်သက်အပါက်လျှင် ေက်အခ ်းက ို ပပောခ ၍ အသောက် 

သည်။  

 

▪ က ော်းက ိုက်လျှင် အက ောက်ဖရံို ူက ို သ ပ်အပ်းအလ ရှ သည်။ သံစူ်းလျှင် ကကက်သွန်နီပဖင် သ ပ်၍ 

 ိုရ ိုက်အပ်းကကသည်။ သံဆ ပ်တက်ပခင််း မရှ န ိုင်ဟို ဆ ိုသည်။ 

 

▪ ခ င််းတ ိုေ့အဒသတွင်  ဖ ော်းအရောဂါနှင်  အဖောအရောင်အသောအရောဂါမ ော်းက ို  မ ော်းဆံို်း အတွဲ့ရတတ် 

သည်။ အဆ်းဆရောမ ော်းက ို အပခအဆ်းအပ်းအသော  အလ   မ ော်းလည််းရှ သည်။ ခ င််း မ  ျု်းသော်း 

 မ ော်းစိုသည် နတ်က ို်းကွယ်သူမ ော်း ပဖစ်ကကသည်  အလ ောက်  အရ်း ခင််းမ ော်းရှ အသော် 

နတ်ပဖင်  ကိုသကကသည်က မ ော်းသည်။  

 

▪ အဆ်းကိုပံိုမှော မ မ   မ်တွင် ကအလ်းလူကကီ်း န မက န််း ပဖစ်လျှင် ေက်၊ ကကက်၊ နွ ်းတစ်မ  ျု်းမ  ျု်း 

က ိုသတ်၍ ကိုရသည်။ ဖက်  တွင်  မင််း၊ နနွင််း၊ ငရိုတ်၊ စဖ ိုပပော၊ ကွမ််း၊ အဆ်းစသည်တ ိုေ့က ို 

 ည် ၍ အယောက ော််းအလ်းပဖစ်က ခိုနှစ်ပတ်၊ မ န််းကအလ်းပဖစ်က အပခောက်ပတ်ပတ်၍  ိုပ်ရ 

သည်။  

 

▪   ို  ိုပ်က ို အတောနှင် နီ်းလျှင် အတော၊ အခ ောင််းနှင်  နီ်းလျှင်အခ ောင််းသ ိုေ့ ယူအဆောင်သွော်းပပီ်း 

အန က ် ပဖန်ေ့၍ခင််းရသည်။   ိုေ့အန က ် ကကက်နှင် ေက်တ ိုေ့က ို လည်လှ်ီးပပီ်း အသ်ွးက ို ဖက်အပေါ်သ ိုေ့ 

က အစ ပပီ်းအန က် န မက န််းပဖစ်သူ၏  မည်က ိုအခေါ်ကော “ဖ ော်းတောဘယ်နှစ်ရက်ရှ ပါပပီ၊ 

အခ ောင််းအစောင ်နတ်က ိုငက် အပ ောက်ပါအစ….” ဟို ဆ ိုရသည်။   ိုေ့အန က် ဓော်းက ို ယူ၍ ခ ည်ခင် 

က ို အသ်ွးပဖင် လူ်းခ  ရသည်။  

 

▪ ဓော်းက ို အခ ောင််းမှ အရပဖင် အဆ်းအပ်းရသည်။   မ်န ်းအရောက်အသော ခါ “ပံိုစံ ော်းပဖင်  အဟ …… 

မဖွော်းန ိုင်တ   မ န််းမ ဖ ော်းတောအပ ောကပ်ပီလော်း” ဟို အမ်းရသည်။   မ်မှတစ်အယောက်အယောက် 
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ကလည််း “မဖွော်းလော်း၊ အပ ောက်ပါပပီ၊ အပ ောကပ်ါပပီ” ဟိုအပပောရသည်။   မ်အပေါ်သ ိုေ့ အရောက်အသော 

 ခါ ကကက်လှီ်းဓော်းပဖင်  အနမအကောင််းသူက ို  ၍ ဖူ်းဟိုအလ ပဖင် မှုတ်ပပီ်း “အကောင််းပါအစ၊ 

အကောင််းပါအစ” ဟို ဆ ိုရသည်။ အသွ်းစွန််းအသော ခ ည်ခင်က ို လူမမော၏ လက်အမောင််းနှစ်ဖက်က ို 

ခ ည်၍အပ်းကော “ဖ ွ အကောင််းမွန်ပါအစ…. အနအကောင််းပါအစ….” ဟို ဆ ိုရသည်။  ခ  ျုဲ့လည််း 

ကကက်သော်း၊ ေက်သော်းလည််းပါသည်။ နတ်ကိုပံိုကိုနည််းမှော အဒသက ိုလ ိုက်၍  နည််းငယ် 

ပခော်းန ်းကကသည်။  

 

နတ်ဖြ််းစာ်းမြင််းန င်ေ့ ရှိို်းရာဓဆလေ့ြ ာ်း 

▪ က ိုယ်ပူပခင််း၊ အချွ်း ွကပ်ခင််း၊ ကအယောငက်တမ််းပဖစ်ပခင််း၊ လက်သည််းမ ော်းက ို ပါ်းစပ်ပဖင်  

က ိုက်အနတတ်ပခင််း၊ လက်အခ ောင််းမ ော်းက ို အရတွက်အနပခင််း၊ သတ လစ်၍ အမ အလ ော တတ်ပခင််း။ 

မူ်းအန ကပ်ခင််း၊ အတွအေပခင််းမ ော်းပဖစ်လျှင်   ိုသူမှော အတောနတ်မ ော်း ဖမ််းစော်းခံရသည်ဟို  ယူ 

ရှ အလသည်။   ိုသ ိုေ့ပဖစ်လျှင် နတ်ဆရောက ို ပင် အခေါ်ရအလသည်။ 

 

▪ နတ်ဆရောအရောက်လောလျှင် လက်အကောက်ေတ်က ို အသ်ွးစမ််းကကည် သည်။ နတ်တ ိုေ့၏ ဂါ ော်း 

ပဖင်  ဂ င််း(ခ င််း)တက်က ို မန််းမှုတ်သည်။ လူန  အပေါ်လည််း မန််းမှုတ်ရပပန်သည်။ လူန  

မသက်သောလျှင ်အသလမ််းရှင်လမ််း သ န ိုင်ရန် စမ််းသပရ်အလသည်။  

 

▪ အသလမ််း ရှင်လမ််း စမ််းသပ်ရန် တွက် ကကက်ဥတစ်လံို်းက ိုယူ၍   ပ်တွင ် အပါကအ်ဖောက် 

ရသည်။ မီ်းအသွ်းပဖင်  နတ်ဆရောက အသလမ််းရှင်လမ််း ပခစ်မှတ်သည်။ ပပီ်းမှ မီ်းဖ ိုခအန က် ိုပ် 

အစ၍ ကကက်ဥက ို တငပ်ပီ်း  င််းရှု်းမီ်းပဖင်  ကကက်ဥအ ောက်မှ မီ်းရ ှုဲ့အပ်းသည်။  

 

▪ ကကက်ဥအရသည် မီ်းအသွ်းပဖင်  အရ်းပခစ် ော်းအသော ရှင်လမ််း မတှ်ဘက်မှ စီ်းက လောလျှင် 

တ ရစေောန်တစ်အကောင်အကောင်ပဖင်  ဖမ််းစော်းအသော နတ် ော်းရည်စူ်းပပီ်း ပူအဇော်ပသရအလသည်။ 



မြန်ြာနှိိုင်ငံအတွင််းရ ှိ တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉအ်လာန ငေ့်ဓဆလေ့ြ ာ်းကှိို လျှပ်တစမ်ပက်ဆလေ့လာမြင််း                      45 

 

  ို ခါ လူန အရောဂါ သက်သောအပ ောကက်င််းသည်ဟို  ယူရှ ကကအလသည်။ ကကက်ဥပပျုတ်၍ 

ကကက်ဥပပျုတ် တွင််း ကကည် ပပီ်းလည််း အသလမ််းရှင်လမ််း အဟောတတ်သည်။  

 

ကကက်ဆေဒငန် င်ေ့ ရှိို်းရာဓဆလေ့ဆ ်းြ ာ်း 

▪ လူမမောနှင်  ပတ်သက်၍ ကကက်အဗဒင်လည််း ရှ အနသည်။  ပမီ်း လက်အလ်းသစ်ခန်ေ့ရှ အသော 

ကကက်တအကောငက် ို နတ်ဆရော ော်း ဖမ််းအပ်းရသည်။ နတ်ဆရောက ကကက်မန််းမှုတ်ပပီ်း 

ကကမ််းအပေါ်ခ ၍  ပမ်ီးက ို အပခပဖင် နင််း ော်းသည်။ ကကက်၏စ  ိုနှင်  ကကမ််းကပ်သွော်းအ ောင် 

နင််းရသည်။ လက်တစ်ဘက်ကလည််း ကကက်၏ အတောင်ပနံှစ်ဘက်နှင်  ရင် ိုပ်က ို 

ဆိုတ်က ိုင်ပပီ်း က န်လက်တစ်ဘက်မှ ကကက်၏လည်အခ ောင််း၊ န အခါင််း၊ ပါ်းစပ် တ ိုေ့က ို 

ဆိုတ်က ိုင် ပ တ် ော်းသည်။ 

 

▪ ကကက်သည် န က ငပ်ခင််းနှင်   သက်ရှုကကပ်မှုအကကောင်  ယက်ကန် ယက်ကန်ပဖင်  အပခခတ်လော 

သည်။ ကကက်အပခခတ် ပင မ်သက်သွော်းအသော ခါ ကကက်နှုတ်သီ်းမှ မှုတ်အပ်းပပီ်း ကကက်စလိုတ် 

တွင််းမှ အလက ိုလည််း လက်ပဖင်  ိုတ်ပစ်သည်။ ကကက်ပင မ်က သွော်းသည်။ ငါ်းမ နစ်ခန်ေ့ 

ကကောလျှင ် ကကက်  သက်ရှင၍်  , လောသည်။   ို ခါ လူမမောမှော ဂမ်ပီ်းအဒွ်း အတောနတ်ကကီ်း 

 မှန်ဖမ််းစော်းသည်ဟို နတ်ဆရော အဟောက န််း ိုတ်သည်။ 

 

ဆရာဂ ဘယ၊ ဆ ်းမြ ်းတှိိုန င်ေ့ဓဆလေ့ 

▪ န ဂခ င််းအဒသတွင် ငကှ်ဖ ော်းအရောဂါ ပဖစ်မ ော်းသည်။   ိုေ့ပပင ်  စော်း အသောက်မ ော်းက ို စင် 

ကကယ်စွော အဆ်းအကကောပခင််း၊   ို်းခွက်ပန််းကန်မ ော်းက ို သန်ေ့ရှင််းစွော အဆ်းအကကောမှုပပျုပခင််းနှင်  

 မင််း၊ သ ိုေ့မဟိုတ်  စောတစ်ခိုခိုမှ စော်းအသောက်ခါနီ်းတွင် စင်ကကယ်စွော အဆ်းအကကောပခင််း 

စအသော  အလ   မ ော်းမရှ ပခင််း တ ိုေ့အကကောင်  ေမ််းအဖော၊ ေမ််းအရောင်၊ ေမ််းအလျှော၊ ေမ််းက ိုက် 
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စသည် အရောဂါ မ  ျု်းမ  ျု်း မကကောခဏပဖစ်ပွော်းရသည်။   ူ်းသပဖင်  ရ ို်းရ ို်းေမ််းက ိုက်နှင်  အသ်ွးေမ််း 

က ိုက်စအသော ေမ််းအရောဂါမ  ျု်းမ ော်း  ပဖစ်မ ော်းသည်။  

 

▪ ပိုပရ် အနအသော  သော်းမ ော်းက ို တစ်ခါတစ်ရံ စော်းအသောက်ပခင််း၊ စနစ်တက  ယ ို  မ်သောမ ော်း 

တွင် မ ော်းရှ ပခင််းတ ိုေ့ ပပင် ကကက်၊ ငှက်စသည်  တ ရစေောန်မ ော်းက ို ရွော  ၌ စည််းမ  ကမ််းမ   

လွှတ် ော်းပခင််းတ ိုေ့ကလည််း ေမ််းအရောဂါကူ်းစက်တတ်အသော အရောဂါမ  ျု်းမ ော်း ပပန်ေ့ပွော်းအစရန် 

 အ ောက် ပံ ပဖစ်အစသည်။ ကူ်းစက်တတ်အသောအရောဂါမ ော်းက ို တစ်အနရောမ ှ တစ်အနရော၊ 

တစ်ဦ်း ံမှ တစ်ဦ်းဆီသ ိုေ့ လ ငပ်မန်စွော ပ ိုေ့အဆောင်အပ်းန ိုင်သည်  ယငအ်ကောင်အတွကလည််း 

 လွန်အပါမ ော်းလှ၏။ 

 

▪  ပခော်း ပဖစ်မ ော်းလှအသော အရောဂါမ  ျု်းတ ိုေ့သည်ကော်း အပွ်း၊ ေ ၊ ယော်းန စအသော  အရပပော်းအရောဂါ 

မ ော်းပငတ်ည််း။ အရမှန်မှန်ခ  ျု်းအလ မရှ ပခင််း၊ ဆပ်ပပောတွန််းသည်   အလ   မရှ သအလောက် 

နည််းပါ်းပခင််းနှင်  လက်သ မ ော်း ရှည်လ က်မည ပ်ဘ   ော်းရှ ပခင််းစအသော တက ိုယ်အရသန်ေ့ရှင််းမှု 

ခ  ျုဲ့ယွင််းခ က်တ ိုေ့အကကောင် လည််း  အရပပော်းနှင် ပတ်သက်သည်  အရောဂါ ပဖစ်မ ော်းသည်။ 

 

▪ မကကောခဏ ပဖစ်မ ော်းအသော  န တ ိုေ့သည်ကော်း စူ်းန ရှန မ ော်းပင်ပဖစ်သည်။ အတော  အတောင် 

အပေါ်တ ိုေ့၌ ဖ နပ်မပါဘ  သွော်းလောပခင််း၊ အတောတ ို်းပခင််း၊ လျှ ျု်းပခင််းမ ော်းအကကောင်  ေါ်းအပငောင် ၊ 

 ိုတ်ချွန်၊ သစ်က ိုင််းစသည်တ ိုေ့နှင်    ို်းမ ရှမ ကော ဒဏရ်ောမ ော်းရကက၏။   ိုဒဏ်ရောက ို 

အဆ်းအကကောပခင််း၊ အဆ်းလ မ််းပခင််းတ ိုေ့ မရှ မှုအကကောင်  ပဖစ်ပွော်းခ  လျှင် အတော်အတောမ်အပ ောကက်င််း 

န ိုငက်က၊ ပတ်တီ်းစီ်းပခင််း၊ ပလောစတောကပ်ပခင််းစအသော  ကော ကွယ်မ ော်း မပပျုလိုပ် ော်းပခင််း 

အကကောင်   အကောငမ် ော်း ံို၏။ ယငအ်ခ ်းဥ၏။ သ ိုေ့နှင်  အသ်းငယ်အသော  န မှသည် ကကီ်းမော်း 

အသော ဒဏ်ရောကကီ်းမ ော်း ပဖစ် ကူ်းအပပောင််းတတ်အပသည်။  
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▪ တစ်ခါတစ်ရံ ပခင၊် ပဖျုတ်၊ စသည်  ပ ို်းမွှော်းမ ော်း က ိုက်ခ သည်   ဖို ပ န်ေ့ကအလ်းမ ော်းက ို လက် 

သ ပဖင် ကိုတ်၏။ သ ိုေ့နှင်  ပ ို်းမွှော်းမ ော်း ေငသွ်ော်းရောမှ  န မ ော်း အယောင်ရမ််းလောသည်    

ကကီ်းမော်းခ  ရအလသည်။  မ  ျု်းသမီ်းမ ော်း လည်ပင််းကကီ်းအရောဂါသည်လည််း  ပဖစ်မ ော်းအသော 

အရောဂါတစ်ရပ်ပင် ပဖစ်သည်။  

 

▪ အရောဂါပဖစ်ပွော်းလျှင် မ မ တ ိုေ့ဖောသော ကိုသအလ ရှ အသော အဆ်းပမီ်းတ ိုမ ော်းမှော ကောလေမ််းအရောဂါ 

ပဖစ်ပွော်းလျှင၊် သ ိုေ့မဟိုတ် ေမ််းအလျှောလျှင် နဘ အခါက် (အန ကအ် ေ်ာန ဂ ဘောသောစကော်း ော်း 

ပဖင်  အခါက် ငပ် ိုင်ရှ ဟို အခေါ်သည်။)  ရသောရှ သည်  သစ်အခါက်တစ်မ  ျု်းက ို အရစ မ်ပပီ်း 

အသောက်ကက၏။   ိုေ့ပပင် မောလကောရွက်က ို ေါ်း၍စော်း၏။ ကအလ်းမ ော်းက ိုမူ မောလကောရွက် 

 ရည်ပပျုတ်၍ တ ိုက်ကက၏။ အခွ်းသော်း၊ ကကက်သော်းစအသော  သော်းမ ော်းက ို  ကျွတ်အလှေ်ာ၍ 

စော်းသည်။ ကွမ််းသီ်းက ိုလည််း စော်း၏။ ဤကော်း ေမ််းအလျှောပခင််းနှင်  ကောလေမ််းအရောဂါတ ိုေ့ 

 တွက် အန ကအ် ေ်ာန ဂ ကို ံို်း (ေါ) ရ ို်းရောအဆ်းပမီ်းတ ိုမ ော်းပငပ်ဖစ်သည်။  

 

▪ အလန အလအ ောင် ပဖစ်လျှင် ကအစော ခါ်းသီ်း၏  အစ နှင်   အရမ ော်းက ို  ိုတ်ယူပပီ်း ေမ််းဗ ိုက် 

တွင် လ မ််းက ံ၏။ က ိုယ်အရောငက် ိုယ်အဖောပဖစ်လျှင် ဆံခိုတ်ပ ိုင်ယူအခေါ် အဆ်းပမစ်တစ်မ  ျု်းက ို 

ပပျုတ်၍ အသောက်ကကသည်။ ရ ို်းရ ို်းဖ ော်းန လျှင် မိုယော်းကကီ်းရွက် (အန ကအ် ောင်န ဂ ဘောသော 

စကော်း ော်းပဖင်  မ ိုလော်းရှဟို အခေါ်သည်) က ို ပပျုတ်၍အသောက်၏။  ပမစ်က ို ပပျုတ်အသောက် 

သက   သ ိုေ့ မိုယော်းကကီ်းပင်၏  ရွက်တ ိုေ့က ိုလည််း  ရည်ည စ်ယူပပီ်း အသောက်ကကသည်။  

 

▪  န ပဖစ်လျှင် ပ ိုင်ယူခံို်းည  အခေါ် အဆ်းပမစ်တစ်မ  ျု်းက ို အသ်ွး၍  န အပေါ်တွင် လ မ််းက ံသည်။ 

  ိုေ့ပပင ် အတောင်ဆိုပ်ပ ိုင်ရှအခေါ်  ရွက်တမ  ျု်းက ိုလည််း အနလှန််း မှုန်ေ့အ ောင််းပပီ်း ဓော်းဒဏ်ရော 

က  သ ိုေ့  န မ  ျု်းတွင် သ ပ်ကကသည်။ မ က်နှ နှင်    ခ ိုက်မ လျှင် ဂ င််း(ခ င််း)ရညက် ို မ က်အစ  

  သ ိုေ့အလောင််း၍  ည် ၏။ မ က်အစ ယော်းလျှင် ပငျုတ်ရည်အလောင််း၍ ည် သည်။ ဆော်းအရ 

အလောင််း၍  ည် သည်။  
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▪  ရ ို်း ဆစ်မ ော်း န က င်လျှင် လက်အပခစသည်တ ိုေ့အကွ်း၍ မရလျှင ်အသွ်းအဖောကအ်လ ရှ ကက၏။ 

ေံသည််းအပခက ို ဘယအဆ်းတစ်မ  ျု်း အနပဖင်  သံို်းစွ တတ်ကကရော၊ ေမ််းတွင််းန ၊ အလ  ို်း 

အလန မ ော်း ပဖစ်အပေါ်သည်  ခါ၌  ရည်က  ျုအသောက်အလ ရှ ကကသည်။  စော်း အသောက် 

ပ က်သည်  ခါတွငလ်ည််း အသောက်တတ်ကက၏။ ပပည်တည်အနအသော  န ကကီ်းမ ော်းက ို 

သံစူ်းပဖင်  အဖောကအ်လ ရှ ကကသည်။  

 

▪ သူတ ိုေ့ ော်း ော်းဆံို်းအသော ကို ံို်းသည်ကော်း နတ်ပသပခင််းပငပ်ဖစ်သည်။  ဖ ော်း န မှ စ 

အရောဂါအေဒန  ဆံို်းစွ ကပ်လ က် မအပ ောက်ကင််းန ိုငသ်ည်ရှ အသော် အဗဒင်အမ်း၏။ အဗဒင် 

ဆရောက မည်သည် နတ် ဖမ််းစော်း ော်းအသော  အဟော ွကပ်ငော်း ံ ။ နတ်ဆရောက ို  ော်းက ို်း 

ရပပန်သည်။ နတ်ဆရောသည် အေဒန ရှင်၏ အေဒန အပ ောက်ကင််းရန်တွက် မ မ တတ်သမျှ 

ပညောပဖင်  ကိုစော်းရသည်။ အေဒန ရှငက် ို ဖမ််းစော်း ော်းသည်  နတ်က ိုပင် အခေါ်ပပီ်းအန က် 

အဆွ်းအနွ်း အမ်းပမန််းသည်။  

 

▪   ိုေ့အန က ် ကကက်က  သ ိုေ့ ငယ်ဆံို်း တ ရစေောန်က ိုသတ်၍   ိုနတ်က ို ပူအဇော်ပသသည်။ ဤသ ိုေ့ 

ကကက်သတ်၍ မအပ ောက်ကင််းလျှင်၊ ေက်သတ်၍ ပူအဇော်ပပန်၏။ သ ိုေ့ပပျုပါလ က် မအပ ောကက်င််း 

န ိုငပ်ါလျှင ်ကျွ  သ ိုေ့မဟိုတ် ေက်က  သ ိုေ့ တ ရစေောန်ကကီ်းကကီ်းမော်းမော်း တစ်အကောင်က ို သတ်ပဖတ်၍ 

ပူအဇော်ပပန ် သည်။ ဤသ ိုေ့ ပူအဇော်ပသလ က် အေဒန သည် အပ ောက်ကင််းမှုမရှ ခ  ပါလျှင် လံို်းေ 

လက်အလျှော လ ိုက် ကကအလအတော သည်။ 

 

▪ စိုန််းပပျုစော်း၍ ဖ ော်းန ရပခင််း၊ အေဒန ခံစော်းရပခင််း ပဖစ်သည်ဟို အဗဒင် အဟော ွက်လျှင် 

ပပျုစော်းသည် စိုန််း တွက် အခါစောပစ်ပပီ်းကိုသကကသည်။ အခါစောပစ်ပံိုမှော  မ ၊ သော်း၊ ငါ်း စအသော 

စော်းအသောက်ဖွယ်ရောမ ော်းက ို စအလောင််းဖံို်း  တွင် ည် ကော   မ် ပပင်ဘက်၌ စင်ငယ် တစ်ခို 

ပပျုလိုပ်ပပီ်း တင် ော်းရ၏။ ပပျုစော်းသူစိုန််း ော်း ပင် ဖ တ်အခေါ်ယူ အကျွ်းအမွ်းသည်  အနရော 
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ပဖစ်သည်။ ညနက်သည်   ခါ၌ ပပျုစော်းသူစိုန််းသည်   မ်သောမ ော်းမသ အ ောင်   ိုအခါစောခွက် 

  မှ  စော်း စောမ ော်း တ တ်တ ဆ တ်လောအရောက် စော်းအသောက်သည်ဆ ို၏။  

 

▪ မ မ က ို အခါစော်းပစ်၍ အက ်းအမွ်းပခင််းပပျုသပဖင်  အေဒန ရှင်က ို အပ ောကက်င််းအစရန် မ မ ပပျုစော်း 

 ော်းမှုက ို ပပန်လည်နှုတ်သ မ််းသွော်းလ မ် မည်ဟို သူတ ိုေ့စွ လမ််း ယံိုကကည် ော်းကကအပသည်။  

 

ဆေဒင်ပညာန င်ေ့ ရှိို်းရာဓဆလေ့ြ ာ်း 

▪ ဒ ိုင််းခ င််းလူမ  ျု်းမ ော်းမှော န မက န််းပဖစ်လျှင်၊ ခရီ်းသေွာ်းမည်ဆ ိုလျှင်၊ လိုပ်ငန််းတစ်ခိုခို လိုပ်မည် 

ဆ ိုလျှင်  ရငဆ်ံို်းအဗဒင် အမ်းရသည်။ အနမအကောင််းပဖစ်လျှင် နတ်(အဆောင်)က ဖမ််းစော်းသည် 

ဟို ယံိုကကည်ကကပပီ်း မည်သည် နတ်က ဖမ််းစော်းသည်က ို သ အ ောငအ်ဗဒငအ်မ်းရသည်။ အဗဒင် 

ကပပသည်  တ ိုင််း နတ်တငရ်သည်။ အဗဒင်အမ်းမည်ဆ ိုလျှင် လူ၏ လက်အကောက်ေတ်တွင် 

 ပ်ခ ည်ကက ျု်း ခ ည် ော်းပပီ်း   ို ပ်ခ ည်ကက ျု်းက ို ပဖျုတ်ကော (သ ိုေ့မဟိုတ်) လူန ၏ 

အခါင််းအပါင််း၊  ေတ်တစ်ခိုခိုက ို အဗဒငဆ်ရော ံ ယူသွော်းရသည်။ အဗဒငအ်ဟောခမှော ဆန်န ိုေ့ဆီ 

ဗူ်းတစ်လံို်းမ ှအစောင်တစ် ည်တန်   ရှ သည်။ အဗဒငဆ်ရော/ဆရောမမ ော်းရှ ပပီ်း အမွ်းသကကရောဇ် 

မလ ိုဘ  အဟောန ိုငက်ကသည်။  

 

 ဂ င််းရ ပ်ဆေဒင် ။ ။ မ  ျု်းသော်းကအမ်းရသည်။ ဂ င််းစ မ််းက ို ဘယ်လက်ပဖင်  က ိုင် ော်းရ 

သည်။ လူန ပပန်အကောင််းမညဟ်ို ပါ်းစပ်ကဆ ိုပပီ်း ညောလက်ပဖင်  

က ိုင် ော်းအသော ဓါ်းပဖင်  ဂ င််းက ိုရှပ်၍  ပပော်း ကအလ်းက ို (၃) ကက မ် 

ကကမ််းပပငအ်ပေါ် ခ ရသည်။ နှစ်ပပော်းအမှောက်ပပီ်း တစ်ပပော်းပက်လက် ပဖစ် 

လျှင် အကောင််းသည်။ နှစ်ပပော်းပက်လက်ပဖစ်ပပီ်း တစ်ပပော်းသောအမှောက် 

လျှင် မအကောင််းပါ။ ဤနည််းပဖင်  မည်သည်  တ ရစေောန်ပဖင်  နတ်တင်လျှင် 

အကောင််းမည်က ိုလည််း အရွ်းခ ယ်သည်။  
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ဆလ်းဆေဒင် ။  ။ မ  ျု်းသမီ်းကအမ်းရသည်။  မ  ျု်းသမီ်းသည်  မ  ျု်းသော်းက ိုင်အသော 

အလ်းက ို  လယ်ကက ျု်းတွငက် ိုငက်ော လူန ပပန်အကောင််းမည်ဟို နှုတ်က 

ဆ ိုလျှင် အလ်းသည် သူဖောသောသူ လှုပ်လောသည်။ လူန ဆီက ခ ည်မျှင ်

ကက ျု်း (ခ ျုန််း)က ို အလ်းပဖော်းပဖင် တ ိုေ့ကော အမ်းရသည်။  

 

ကကက်ဆမြဆထာက်ဆေဒင် ။  မ  ျု်းသော်း/ မ  ျုသမီ်းက လူန ၏အန က်မှအန၍ လူန က ို 

ဦ်းတည်ကောအနပပန်အကောင််းမညဟ်ို ပါ်းစပ်ကရွတ်ပပီ်း ကကက်က ို 

လည်ပင််းည စ်သတ်ရသည်။ ကကက်အသလျှင် ကကက်၏ ညောဖက်အပခ 

အ ောက်က ဘယ်အပခအ ောက်အပေါ်တငပ်ပီ်း အသလျှငအ်ကောင််းသည်။ 

မအကောင််းအသ်းလျှင် အန ကတ်စ်အကောင်သတ်၍ အကောင််းအ ောင် 

လိုပ်အပ်းရသည်။  

 

စွဲေ့ဆေဒင်ပညာ ။  မ  ျု်းသော်း/ မ  ျု်းသမ်ီးမ ော်း တတ်ကကသည်။   ပ်မက်ကအပ်းအသော 

ပညောဟို အခေါ်ကကသည်။  ခ  ျုဲ့အပခအ ောက်ဘက်က ဖွော်းသူမ ော်းက 

တတ်ကကသည်။ န သည် အနရောတွင် ဂ င််းစ မ််းတက်က ိုေါ်းပပီ်း လ မ််း 

သည်။   ိုအနရောက ို ပါ်းစပ်ပဖင် စိုပ်လျှင်  န   ရှ   န ပဖစ်အစအသော မီ်း 

အသ်ွးခ ၊ အက ောက်ခ လံို်းအလ်းမ ော်း  ွကက် လောသည်။ ကိုသခ တွက် 

အခါင်တစ်လံို်း၊ ကကက်တစ်အကောင်၊ အစောင်တစ် ည်အပ်းရသည်။  ရ ို်း 

က  ျု်းသူမ ော်းက ို တံအတွ်းပဖင်  မန််းမှုတ်အပ်းပပီ်း ပပန်အကောင််းလျှင် 

နွ ်းကအလ်းတစ်အကောင်  ခအကက်း ပဖစ် အပ်းရသည်။ စ  ပညောက ို 

“မှော်း” ဟို လည််း အခေါ်သည်။  

 

 



မြန်ြာနှိိုင်ငံအတွင််းရ ှိ တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉအ်လာန ငေ့်ဓဆလေ့ြ ာ်းကှိို လျှပ်တစမ်ပက်ဆလေ့လာမြင််း                      51 

 

ြယ်တှိိုင ်(ကသည််း ကူက ်းြ င််း) တှိိုင််းရင််းသာ်းတှိိုို့၏ ရှိို်းရာဓဆလေ့ြ ာ်း 

▪ မယ်တ ိုင် (ကသည််း ကူကီ်းခ င််း) တ ိုင််းရင််းသော်းတ ိုေ့သည် ပမန်မောမင််းမ ော်း လက် က်ကပင် 

မဏ ပူရပပည်သော်းမ ော်း အနပဖင်  ပမန်မောန ိုင်င ံတွင််းသ ိုေ့ အရောကရ်ှ အန  ိုငခ်  ကကသည်။ ယင််းတ ိုေ့ 

မ  ျု်းဆက်မှ ဆင််းသက်လောသူမ ော်းက ို ပမန်မောအေါဟောရ ော်းပဖင်  ကသည််း ဟိုအခေါ်သည်။ 

ကသည််းတ ိုေ့မှော ကူကီ်းခ င််း စိုေင် ခ င််းလူမ  ျု်းတစ်မ  ျု်းပဖစ်သည်။ ကူကီ်းခ င််း  မှ အမအ ်း 

ခ င််း  ိုပ်စိုတွင် ပါေင်သည်။  

 

▪ ကသည််းစကော်းက ို အပပောဆ ိုပပီ်း ပမန်မောစကော်းက ိုလည််း အပပောဆ ိုတတ်သည်။ မ ော်းအသော ော်း 

ပဖင်  ဟ နဒ ဘောသောေင်မ ော်းပဖစ်ကကပပီ်း  ခ  ျုဲ့မှော ဗိုဒဓဘောသောေင်မ ော်း ပဖစ်ကကသည်။  အလောင််း 

ဘိုရော်း၊ ဆင်ပဖ ရှင်နှင်  ဘကကီ်းအတောမ်င််း လက် က်တ ိုေ့တွင် မဏ ပူရကသည််းမ ော်းက ို ပမန်မော 

န ိုငင်ံသ ိုေ့ အခေါ်အဆောငလ်ောခ  ရော ၎င််းတ ိုေ့  မှ ရက်ကန််းပညောသည်မ ော်း၊  ောကောသသျှတတရ 

က မ််း၊ နကခတ်ပညော၊ အဗဒငပ်ညော၊ သဘင်ပညောတ ိုေ့က ို  ူ်းချွန်ကကပပီ်း ပမင််းစီ်း တတ် 

ကျွမ််းက ငအ်သော ပမင််းသည်အတောတ် ိုေ့လည််း ပါေငက်ကသည်။  

 

ြ င််းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ြွာဒှိိုပွွဲဆတာ်က င််းပမြင််းန င်ေ့ မဖစ်ဆပေါ်လာပံိုသြှိိုင််း 

▪ ခွောဒ ိုပွ အတော်သည် ခ င််းလူမ  ျု်းမ ော်း၏  အရ်း ကကီ်းဆံို်း၊  ခမ််း န ်းဆံို်းပွ အတော်ပဖစ်ပါသည်။ 

ခ င််းလူမ  ျု်းတ ိုေ့၏ ဓအလ  ံို်းစံ ရ အရှ်းပအေသဏီမှစ၍ က င််းပခ  သည်  ပွ အတောတ်စ်ခို ပဖစ်ပါ 

သည်။ စတငက် င််းပခ  သည်  ခ  န်က ို  တ  က  မအပပောန ိုင်အသောလ်ည််း ခ င််းလူမ  ျု်းမ ော်း 

အတောင်အပေါ်အဒသက ို အပပောင််းအရွှဲ့ပပီ်း က  မ်နွ ဲ့အဒသက ို စတင ်အပခခ ခ  သည်  AD - (၁၄) ရောစို 

ခန်ေ့မှစ၍ ခွောဒံိုပွ အတော်က ို ကကီ်းက ယ်ခမ််းန ်းစွော က င််းပခ  သည်က ို သမ ိုင််း အ ောက် 

  ော်းမ ော်း ရအသော်လည််းအကောင််း၊ ရ ို်းရောအတ်းသီခ င််းမ ော်း ရအသော်လည််းအကောင််း သ ရှ  

ရပါသည်။ 
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▪ တစ်နှစ်တော အတောင်ယောလိုပ်ငန််း ပပီ်းဆံို်းအ ောငပ်မငမ်ှု တွက် အ ောင်ပွ ခံသည်  ပွ အတော်ပဖစ်ပါ 

သည်။ ရွောသူရွောသော်းမ ော်း က န််းမောအပ ောရ်ွှငအ်ရ်းနှင်   န အရောဂါဘယ ကင််းအေ်းအစရန် 

လောမည်  နှစ်သစ်မှော ရောသီဥတိုမှန်ကန်အကောင််းမွန်ပပီ်း အတောင်ယောသီ်းနှံမ ော်း အ ောင်ပမင် 

ပဖစ် ွန််းအစရန် တ ိုင််းပပည် အ ်းခ မ််းသောယောအရ်းနှင်  ခ စ်ခင်ရင််းနှီ်းမှု ရရအစရန် တွက် 

နတ်ဆ ို်းမ ော်းနှင် ိုတ်ပခင််း၊ နတ်အကောင််းနတ်ပမတ်မ ော်း ပူအဇောပ်သပခင််း၊ ဆိုအတောင််းပွ မ ော်း 

ပပျုလိုပ်ပခင််းတ ိုေ့က ို ရည်ရွယ်ပပီ်း ခွောဒ ိုပွ အတောက် ို က င််းပရပခင််းပဖစ်ပါသည်။  

 

▪ “ခွောဒ ို” စကော်းလံို်း၏  နက် ဓ ပပါယ်မှော အရှ်း ခါက ခ င််းလူမ  ျု်းမ ော်းသည် စကကောစဠောကကီ်း 

တစ်ခိုလံို်းက ို အကောင််းကငဘ်ံို၊ လူူ့ကမဘောဘံိုဟူ၍ ဘံို (၃) ဆင် ပဖင်  ဖွ ဲ့စည််းတည်အဆောက် ော်း 

သည်ဟို ယူဆကကသည်။ “ခွောဒ ို” ဟိုအခေါ်သည်  လူူ့ကမဘောလူူ့ရွောက ို တန်ခ ို်းရှင်မ ော်းနှင်  

ကွယ်လွန်သူ ဘ ို်းအဘ်းမ ော်း၏ ေ ညောဉ်မ ော်းက အစောင် အရှောက်ခ  သည်ဟို ယံိုကကည်ကကသည်။  

 

▪ နတ်ဆရောမ ော်းနှင်  သက်ကကီ်းရွယ်  ိုမ ော်းက ပ ော်း ံိုက ိုယူ၍ ခွ ပဖတ်ကကည် ကော နှစ်သစ် တွက် 

န မ တ်ဖတ်ကကပါသည်။ ပ ော်း ံိုမ ော်းတွင် ပ ော်းသအလောက်အကောင်မ ော်း ကွက်လပမ်ရှ  ပပည် နှက် 

လ က် ညီညီညောညောရှ အနကကလျှင် လောမည် နှစ်သစ်တွင် ရပ်ရွောအ ်းခ မ််းသောယောပပ်ီး အရောဂါ 

ဘယကင််းအေ်းမည်။  သီ်း နှံမ ော်း ပဖစ် ွန််း၍ စော်းနပ်ရ ကခောဖူလံိုမည်ဟို ယံိုကကည်ပါသည်။  

 

▪  ကယ်၍ ပ ော်းသအလောက်အကောင်မ ော်း မပပည် ဘ  မညီမညောပဖစ် ပ က်စီ်းအသအကကအနခ  လျှင် 

သီ်းနှံ  ွကမ်အကောင််းသည်  ပပင်  န အရောဂါမ ော်းက အရောကပ်ပီ်း ရွောတွင် အသ  အပ ောက် 

မ ော်းရှ ပပီ်း တ ိုင််းပပည်မပင မ်မသက်မှုမ ော်း ရှ မည်ဟို ယံိုကကည်ကကပါသည်။ 
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၅။ ေြာလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  
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(၅.၅) ေြာတှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ဓဆလေ့ြ ာ်း  

 

 ဗမောတ ိုင််းရင််းသော်း လူမ  ျု်းစို (၉) 

မ  ျု်း ရှ ပါသည်။ ၎င််းတ ိုေ့မှော ဗမော၊  ော်းေယ်၊ 

ပမ တ်၊ အဆော၊ အယော၊ ရက န််း၊ ကဒူ်း၊ 

(ခိုန်ကူ်း)၊ ပကောန််း၊ ဆလံို၊ ဖိုန််း၊ ဖွန် တ ိုေ့ 

ပဖစ်ကကသည်။  

▪ ဗမောလူမ  ျု်းတ ိုေ့သည် ပမန်မောန ိုင်င ံလယ်ပ ိုင််းဧရောေတီ၊ စစ်အတောင််းနှင်  ခ င််းတွင််းပမစ်ေှမ််း 

လွင်ပပငအ်ဒသတ ိုေ့တွင်  မ ော်းစို အန  ိုငက်ကပပီ်း ပမန်မောန ိုင်င ံနှံေ့ ပပော်းတွင်လည််း ပ ံဲ့နှံေ့အန  ိုင် 

ကကသည်။ 

 

▪ ပမန်မောပပည်  က်ပ ိုင််းအဒသတွင်က န်ရှ အနသည်  အရှ်းအဟောင််းသမ ိုင််းေင် ပိုဂံအဒသ၊ စစ်က ိုင််း 

အတောင်တန််းရှ  သောသန က  အဆောက ်ဦနှင်  အစတီပို  ို်းမ ော်း၊ မနတအလ်းနန််းအတောရ်ော၊ 

အရွှအက ောင််းနှင်  ဦ်းပ န်တံတော်းတ ိုေ့မှော ဗမောတ ိုေ့၏ ယဉ်အက ်းမှု အမွ နှစ်မ ော်း ပဖစ်သည်။  

 

▪ သနပ်ခါ်းသည် ပမန်မောလူမ  ျု်းတ ိုေ့၏  သော်း အရ  န််းသ မ််းရောတွင် သဘောေပစစည််း ပဖစ် 

 င်ရှော်းသည်။ ယွန််းပဖင် ပပျုလိုပ် ော်းအသော လူသံို်းကိုန်ပစစည််းမ ော်းနှင်  ဘောသောအရ်း  သံို်း 

 အဆောငပ်စစည််းမ ော်းသည်  င်ရှော်းအက ောက်ကော်းလှသည်။  

 

▪ အက ောက်ဆည် ဆင် က၊ ရ ို်းရောပခင််း လှခတ်ပွ တ ိုေ့သည် ပမန်မောပပည် လယ်ပ ိုင််းအဒသ၏ 

အပ ောရ်ွှငဖ်ွယ်ပွ အတော်မ ော်းပဖစ်သည်။ အခ ောင််းသော၊ အငွအဆောင၊် အမောင််းမကန်ကမ််းအပခတ ိုေ့မှော 

သောယောလှပအသော  ပန််းအပဖစခန််းမ ော်း ပဖစ်ကကသည်။ ပမန်မော စော်း စောမ ော်း နက် 

မိုန်ေ့ဟင််းခါ်း၊ လူကက ျုက်မ ော်း၍  င်ရှော်းအသော ပမန်မော ရ ို်းရော စော်း စောပဖစ်သည်။ 
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မြန်ြာေ့တှိိုင််းရင််းဆ ်းပညာ 

▪ တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောဟူသည် အေါဟောရနှင ်ပတ်သက်၍ ကမဘော က န််းမောအရ်း ဖွ ဲ့က  ဓ ပပောယ် 

ဖွင ်ဆ ိုရောတွင ် -- တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောဆ ိုသည်မှော အရောဂါကောကွယ်ရန်၊ အရောဂါရှောအဖွရန်နှင ် 

ကိုသမှုပပျုရန်က  သ ိုေ့အသော က န််းမောအရ်းအစောင ်အရှောက်မှုအပ်းရန် တွက် ကွ ပပော်းပခော်းန ်းအသော 

နည််းစနစ်မ ော်း၊ ခ ဉ််းကပ်အဆောငရ်ွက်မှုနည််းလမ််းမ ော်း၊  သ ပညောနှင ယံ်ိုကကည်မှုမ ော်းက ို 

 အပခခံ၍  ပင် ွက၊် တ ရစေောန် ွက်ပစစည််းမ ော်း (သ ိုေ့မဟိုတ်) တွင််း ွက်ဓောတ်သတတျုမ ော်း 

က ို  အပခပပျု အဖောစ်ပ် ော်းသည ် အဆ်းမ ော်း၊ စ တ်ေ ညောဉ်ဆ ိုငရ်ောကို ံို်းမ ော်း၊ လက်နှ ပက်ို ံို်းနှင ် 

အလ က င ်ခန််းဆ ိုင်ရောမ ော်းက ို သီ်းသနေ့် (သ ိုေ့မဟိုတ်) စိုအပါင််းအဆောငရ်ွက်သည ် နည််းစနစ်မ ော်း 

ပါေင်အသောပညောရပ်ပဖစ်သည် ဟူ၍ ပဖစ်ပါသည်။  

 

▪  ဆ ိုပါ ဖွင ်ဆ ိုခ က်နှင ် က ိုက်ညီစွောပင် ပမန်မော တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောရပ်၌ နယကကီ်း (၄) ပါ်း 

ပါေင်သည်။  ဆ ိုပါ နယကကီ်း (၄) ပါ်းမှော အဒသန နယ၊ အဘသဇဇနယ၊ နကခတတနယ၊ ေ ဇဇောဓရ 

နယ တ ိုေ့ ပဖစ်ကကပါသည်။ နယကကီ်း (၄)ပါ်း  နက် ဗမောလူမ  ျု်းတ ိုေ့နှင ်  ဓ ကသက်ဆ ိုင်သည ် 

“အဒသန နယ” အဆ်းပညောက ို  ဓ က ော်း အဖောပ်ပ ော်းပခင််းပဖစ်ပါသည်။ 

 

ဆဒသနာနယဆ ်းပညာ 

▪ အဒသန နယအဆ်းပညောဆ ိုသည်မှော ဗိုဒဓ ဘ ဓမမောမ ော်းက ို  အပခပပျု ော်းအသော အဆ်းပညောပင် 

ပဖစ်သည်။ ၎င််းတွင်ပါေင်သည ် ခနဓ အဗဒဆ ိုင်ရော၊ ဇီေကမမအဗဒဆ ိုင်ရောနှင အ်ရောဂါအဗဒဆ ိုငရ်ော၊ 

ဇီေလိုပ်အဆောင်မှုဆ ိုင်ရော  ယူ ဆ သအဘောတရော်းမ ော်း ော်းလံို်းသည် ဗိုဒဓစောအပမ ော်းတွင် 

ပါေင်သည ်ရိုပ်နှင ် န မ်တ ိုေ့၏ ဖွ ဲ့စည််းမှုပဖစ်ပ က်မှု သဘောေ ရပဖစ်သည်ဟို ယူဆသံို်းသပ်မှု 

 ော်း  အပခပပျုသည်။  
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▪ အဒသန နယအဆ်းပညောနည််းစနစ် ရ က န််းမောပခင််းဆ ိုသည်မှော မဟောဘူတအခေါ်ဓောတ်ကကီ်း 

(၄)ပါ်းတ ိုေ့၏  အရ တွက်နှင ်  ရည် အသွ်း (၂)မ  ျု်းစလံို်း ပပည ်စံိုအကောင််းမွန်စွော မျှတမှု 

ပဖစ်အနသည ်  အပခ အနတစ်ရပ်ပငပ်ဖစ်သည်။  ဆ ိုပါဓောတ်ကကီ်း(၄)ပါ်းသည် ၎င််းတ ိုေ့၏ 

သဘောေ ရ  ဆက်မပပတ် ပဖစ်ပ က်အပပောင််းလ အနသည်။   ိုေ့အကကောင ် လူသည ် ရှင်သန်ရန် 

 တွက်  ဆက်မပပတ်ည  န ှုင််းမှုနှင ် လှုပ်ရှော်းရိုန််းကန်မှုရှ အနရသည်။ အရောဂါပဖစ်ပွော်းလော 

ရပခင််းမှော မဟောဘူတဓောတ်ကကီ်း(၄)ပါ်း ပဖစ်သည ် ပ ေ၊ီ  ောအပါ၊ အတအဇော၊ ေါအယောတ ိုေ့၏ 

 အရ တွက်နှင ် ရည် အသွ်းဆ ိုငရ်ော မျှအပခအပပောင််းလ ရပခင််းအကကောင ်ပဖစ်သည်။  

 

▪ ရိုပ်တရော်းတ ိုေ့က ိုပဖစ်အစ၊ ပ က်အစ၊ အဖောက်ပပန်အစသည ်  အကကောင််းတရော်းမ ော်းမှော အ ောကပ်ါ 

 တ ိုင််း (၄) မ  ျု်း ရှ ကော သမိုဋ္ဌောန ်(၄) ပါ်းဟို အခေါ်သည်။  

(က) သြိုဋ္ဌာန် (၄) ပ ်း 

(၁) ကံ (စ တ်ပဖစ်တ ိုင််းပါေင်ယှဉ်တတ်သည ် အစ အဆော်မှုဟူအသော အစတန ၊  

အစတသ က်)  

 (၂) စ တ် ( လွန်ဆန််းကကယ်ပပီ်း  ောရံိုက ို သ တတ်အသော န မ်တရော်း)  

 (၃) ဥတို ( ပူ အ ်းဟူအသော အတအဇောဓောတ်) 

(၄)  ောဟောရ (ဇီေပဖစ်စဉ်တည်တံ အရ်း တွက်  အ ောက် ပံ ပပျုအသော 

ဩဇောဓောတ်) 

 

▪   က်ပါ အကကောင််းတရော်း (၄) မ  ျု်းသည် ရိုပ်က ိုပဖစ်အစတတ်အသောအကကောင ် ရိုပ်သမိုဋ္ဌောန် (၄) 

ပါ်း ဟိုအခေါ်သည်။ ရိုပ်က ိုပဖစ်အစတတ်သက  သ ိုေ့ အဖောက်ပပန်ပ က်စီ်းမှုက ိုလည််း ပဖစ်အစန ိုင် 

သည်။ ရိုပ်တရော်းတ ိုေ့ စဉ် အဖောက်ပပန်ပ က်စီ်းပခင််း ော်း မက န််းမောပခင််း၊ သ ိုေ့မဟိုတ် အရောဂါရ 

ပခင််းဟို ဆ ိုန ိုင်အပရောအရောဂါပဖစ်အစပခင််း အကကောင််း ရင််းမ ော်းတွင်   က်ပါ သမိုဋ္ဌောန် 

အလ်းပါ်း တ ိုေ့သည်ပင်  အေ်း အကကောင််းမ ော်းပဖစ်လောကကရသည်။  
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(ြ) ဆရာဂ မဖစ်ဆစဆသာအဆကကာင််းြ ာ်းြ ာ 

  (၁)  အေ်းအကကောင််းမ ော်း 

  (၂)  နီ်းအကကောင််းမ ော်းဟူ၍ ၂ မ  ျု်းရှ သည်။  

 

(၁) ဆရာဂ မဖစ်ဆစဆသာ အဆဝ်းဆကကာင််းြ ာ်း 

▪ ကံ၊ စ တ်၊ ဥတို၊  ောဟောရတ ိုေ့က ို အရောဂါပဖစ်အစအသော  အေ်းအကကောင််းမ ော်းဟိုဆ ိုရသည်။ 

 ဘယ်အကကောင ်ဆ ိုအသော်   ို ကံ၊ စ တ်၊ ဥတို၊  ောဟောရ တ ိုေ့၏  အ ောက် ပံ   အကကောင််း 

တရော်း ရ ရိုပ်တရော်းတ ိုေ့၏ပဖစ်စဉ် အဖောက်ပပန်ပခင််း သ ိုေ့မဟိုတ် အရောဂါမ ော်းပဖစ်အပေါ်ပခင််း 

အကကောင ်ပဖစ်သည်။ သမိုဋ္ဌောန်အလ်းပါ်းတ ိုေ့ မှန်ကန်စွော အ ောက်ပံ အနလျှင် ရိုပ်တရော်းတ ိုေ့၏ပဖစ်စဉ် 

မှန်ကန်အနပပီ်း က န််းမောအနမည်။ သမိုဋ္ဌောန်အလ်းပါ်းတ ိုေ့၏  အ ောက် ပံ မှော်းယွင််းမှုပဖစ်လျှင် 

ရိုပ်တရော်းတ ိုေ့ပဖစ်စဉ် အဖောက် ပပန်ပပီ်း အရောဂါ မ  ျု်းမ  ျု်းတ ိုေ့ပဖစ်ရသည်။  

 

(၂) ဆရာဂ မဖစ်ဆစဆသာ အန ်းဆကကာင််းြ ာ်း 

▪ ကံ၊ စ တ်၊ ဥတို၊  ောဟောရဟူအသော  အေ်းအကကောင််း အ ောက ်ပံ တ ိုေ့ မှော်းယွင််းမှုအကကောင ် 

ပ ေ၊ီ  ောအပါ၊ အတအဇော၊ ေါအယောဟူအသော မဟောဘိုတ်အလ်းပါ်းတ ိုေ့ ဦ်းအဆောငပ်ါေင်သည ် 

ရိုပ်ကလောပ်တ ိုေ့၏ အဖောကပ်ပန်ပ က်စီ်းပခင််းသည် အရောဂါ မ  ျု်းမ  ျု်းပဖစ်အပေါ်ရပခင််း၏ နီ်း 

 အကကောင််းရင််းပင် ပဖစ်သည်။  

 

ဆဒသနာနည််းအရ ဇ ဝကြမဆေဒ 

▪ ခနဓ က ိုယ်သည် ရိုပ်နှင ်န မ်တ ိုေ့၏  စို အေ်းပဖစ်ပပီ်း ၎င််းရိုပ်နှင ်န မ်တ ိုေ့သည် တစ်ခိုနှင ် 

တစ်ခို  ပပန် လှန် အက ်းဇူ်းပပျုအနသည်။ ရိုပ်တရော်းတ ိုေ့တွင် မဟောဘိုတ် (၄) ပါ်းတ ိုေ့ သောလျှင် 

 ဓ က ပဖစ်အသောအကကောင ် ၎င််းတ ိုေ့၏ လကခဏော၊ က စစ၊ ရသ၊ ပစစျုပဌောန်၊ ပဒဌောန်တ ိုေ့က ို အလ လော 
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ရအပမည်။ လကခဏောဆ ိုသည်မှော သ အကကောင််းမှတ်အကကောင််း  သွင် ပပင်က ို အခေါ်သည်။ က စစ၊ 

ရသမှော လိုပ်ငန််း လိုပ်အဆောင်ခ က်ပဖစ်သည်။  

 

▪ ပစစျုပဌောန်မှော  က  ျု်းတရော်း သ ိုေ့မဟိုတ် သံို်းသပ်သူ၏ဉောဏ်၌ အရှ်းရှု ငပ်ခင််း သအဘော 

တရော်းပဖစ်သည်။  လိုပ်၏  က  ျု်းတရော်းဟို မှတ်ယနူ ိုင်သည်။ ပဒဌောန်မှော  နီ်းဆံို်း  ကူ 

 ညီ  အ ောက ်ပံ  အကကောင််းမ ော်းဟို  ဓ ပပောယ်ရပါသည်။ အဒသန နည််း ရ အလ လော 

သံို်းသပ်မှုမှန်သမျှ လကခဏော၊ က စစရသ၊ ပစစျုပဌောန်၊ ပဒဌောန်နည််းပဖင ်သော အလ လောရမည်။ 

 

  (က)  ပထဝ ဓာတ် -  တူတကွပဖစ်ဖက်ရိုပ်တရော်းမ ော်း၏ တည်ရောမှီရော ပဖစ်ပခင််း 

အကကောင  ်ပ ေီဓောတ်ဟိုအခေါ်သည်။  

        လကခဏော - ခ ိုင်မောအတောင ်တင််းပခင််း 

    က စစ၊ရသ - တည်ပင မ်အစပခင််း၊ တည်ရောမှီရော ပဖစ်  မ််းအဆောငပ်ခင််း 

  ပစစျုပဌောန် -  က်အ ောကေ် ယော မအရောက်ရအ ောင် ခံလင ်သက  သ ိုေ့ရှ ပခင််း 

 ပဒဌောန် -  ကွင််းအသောဓောတ်မ ော်းပဖစ်အသော ( ောအပါ၊ အတအဇော၊ ေါအယော) 

ဓောတ်တ ိုေ့နှင ် နီ်းစွအသော  အကကောင််းရင််းရှ ပခင််း 

 

 (ြ) အာဆပ ဓာတ် -  တူတကွပဖစ်ဖက်ရိုပ်တရော်းမ ော်း စ မ ်ေငက်ကီ်း ွော်း၊ အဖောင််း ကွ 

အစန ိုငပ်ခင််းအကကောင ်  ောအပါဓောတ်ဟိုအခေါ်သည်။  

   လကခဏော -  ဖွ ဲ့စည််းပခင််း၊ ယ ိုစီ်းပခင််း 

  က စစ၊ရသ -  စ မ ်ေင်ကကီ်း ွော်းအဖောင််း ကွပခင််း 

  ပစစျုပဌောန် -  အပါင််းစိုဖွ ဲ့စည််းပဖစ်အပေါ်အစပခင််း 

  ပဒဌောန် -   ကွင််းအသောဓောတ်မ ော်းပဖစ်အသော (ပ ေီ၊ အတအဇော၊ ေါအယော) 

ဓောတ်တ ိုေ့နှင ် နီ်းစွောအသော  အကကောင််းရင််းရှ ပခင််း 
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 (ဂ) ဆတဆဇာဓာတ် - မ မ က ိုယ်တ ိုင်လည််း  က်ပမက်၍  တူတကွပဖစ်အသော ရိုပ်တရော်း 

မ ော်းက ိုလည််း  က်ပမက်အစတတ်အသောအကကောင ် အတအဇောဓောတ်ဟိုအခေါ်သည်။  

  လကခဏော - ပူပခင််း 

   က စစ၊ရသ -  အကကက က်ပခင််း 

   ပစစျုပဌောန် -  နူ်းညံ သ မ်အမွဲ့အသော  ပဖစ်သ ိုေ့ရှ ပခင််း 

  ပဒဌောန် -   ကွင််းအသောဓောတ်မ ော်းပဖစ်အသော (ပ ေီ၊  ောအပါ၊ ေါအယော) 

ဓောတ်တ ိုေ့နှင န်ီ်းစွောအသော အကကောင််းရင််းရှ ပခင််း 

 

(ဃ) ဝ ဆယာဓာတ် - အပပောင််းအရွှဲ့(ဥပါဒ)်ပဖစ်န ိုင်အသော  စွမ််းရှ အသောအကကောင ် 

ေါအယောဓောတ်ဟို အခေါ်သည်။  

   လကခဏော -  အ ောက်ကန်ဖ ည ပ်ပခင််း 

   က စစ၊ရသ -  တွန််းကန်လှုပရ်ှော်းပ ိုေ့အဆောငပ်ခင််း 

   ပစစျုပဌောန် -  အရောကရ်ှ ပခင််း 

 ပဒဌောန် -   ကွင််းအသောဓောတ်မ ော်းပဖစ်အသော (ပ ေီ၊  ောအပါ၊ အတအဇော) 

ဓောတ်တ ိုေ့နှင ် နီ်းစွောအသော  အကကောင််းရင််းရှ ပခင််း 

 

(င) အာကာသဓာတ် -  (ပရ အစေဒရိုပ်) အရ်းပခစ်၍ မရအကောင််းအသောအကကောင ် 

 ောကောသဓောတ် ဟိုအခေါ်သည်။  

  လကခဏော - ပ ိုင််းပခော်းပခင််းသအဘော 

   က စစ၊ရသ -  ဆံို်း ပ ိုင််းက ိုပပသပခင််း 

   ပစစျုပဌောန် - ပ ိုင််းပခော်း၍ နယ်ပယ်သတ်မှတ်အပ်းတတ်အသော သအဘော 

   ပဒဌောန် -  မ မ ပ ိုင််းပခော်းအသော ရိုပ်တရော်း 
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 ြ တ်ြ က်။ အတအဇောဓောတ်သည်  အကကောင််းဓောတ်ပဖစ်၍ ပ ေ၊ီ  ောအပါ၊ ေါအယောဓောတ် 

တ ိုေ့သည်  က  ျု်းဓောတ်မ ော်းပဖစ်သည်။  ောကောသဓောတ်သည် ရိုပ်တရော်းမ ော်းက ို 

မအရောယှက်အ ောင် ပ ိုင််းပခော်းပခင််း သအဘောသောပဖစ်၍ ရိုပ် စစ် မဟိုတ်အပ။ ရိုပ် 

 တိုတွင် ပါေငသ်ည်။ ကလောပ်စည််းမ ော်းဖွ ဲ့စည််းရောတွင်  ောကောသနှင  ်လကခဏော 

ရိုပ်မ ော်း ပါေငဖ်ွ ဲ့စည််းပခင််းမရှ အပ။   က်ပါရိုပ်တရော်းတ ိုေ့က ို ဓောတ်ဟို အခေါ်ဆ ိုရပခင််း 

မှော မ မ ၏သဘောေက ို မ မ အဆောငတ်တ်အသောအကကောင ်ပဖစ်အပသည်။  

 

▪   က်ပါ မဟောဘူတရိုပ်တ ိုေ့၏ လကခဏော၊ က စစရသ၊ ပစစပဌောန်၊ ပဒဌောန်တ ိုေ့က ို အလ လော၍ 

ရိုပ်ခနဓ တွင် ပဖစ်အပေါ်အသော လကခဏောမ ော်းက ို ဘိုတ်တရော်း (၄)ပါ်း (၅)ပါ်း ပမင် ရရှ အ ောင် 

ကက ျု်းစော်းအလ က င ်ရမည်ပဖစ်သည်။ ဥပမော ေမ််းခ ျုပ်ပခင််းသည် အရွှဲ့လ ော်း၍ပပင်ပသ ိုေ့ စွနေ့် ိုတ် 

ရမည ် စောအဟောင််းမ ော်း မအရွဲ့မလ ော်း တည်ပင မ်ပခင််းအကကောင ်ပဖစ်ရမည်။   ိုေ့အကကောင ် 

 ဇဈတတ က ပ ေီလွန်ပခင််း လကခဏောဟို သ ရပါသည်။  

 

▪   ိုေ့ တူ အဖောအရောငပ်ခင််းသည်  ောအပါဓောတ်လွန်က အသောအကကောင ် ဟိုလည််းအကောင််း ဆီ်းပူ၊ ေါ၊ 

နီပဖစ်ပခင််းသည် အတအဇောဓောတ်လွန်ပခင််းအကကောင ် ဟိုလည််းအကောင််း အချွ်းလွန်စွော ွက်ပခင််း 

သည်  ောကောသဓောတ်လွန်ပခင််းအကကောင ်ဟို လည််းအကောင််း ေမ််း၊ ဆီ်း  ကက မ ် မ ော်းစွော 

သွော်းပခင််းသည် ေါအယောဓောတ်လွန်ပခင််းအကကောင ်လည််းအကောင််း သ မှတ်ရမည်ပဖစ်သည်။ 

ပဖစ်အပေါ်သည  ်လကခဏောတ ိုင််းက ို ဘိုတ်တရော်း ပမင်ပဖင ် သ ရှ ဖ ိုေ့ကက ျု်းစော်းရမည် ပဖစ်အပသည်။  

 

အရသာြ ာ်းကှိို အပူအဆအ်းြွွဲမြာ်းမြင််း 

▪ ခ  ျု၊ ခ ဉ်၊ ငန ်စပ်၊ ခါ်း၊ ဖန်  ရသော (၆)မ  ျု်း ရှ ပါသည်။  ခ  ျုဲ့ ဆ မ် ၊  ခ ဉ်၊  ငန်  ရသော 

မ ော်းသည်  အ ်းသက်အရောကမ်ှုရှ ပပီ်း  စပ်သည်  ပူစောပဖစ်ပါသည်။  ခါ်း၊  ဖန် 

 ရသောမ ော်း သည်  ပူ အ ်းနှစ်မ  ျု်းက န််းအ ောင််းသည်။  
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၆။ ြွန်တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  
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(၆.၆) ြွန်တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  

 

 

မွန်တ ိုင််းရင််းသော်း လူမ  ျု်းစို (၁) မ  ျု်း 

တည််းသောရှ ပါသည်။ ၎င််းတ ိုေ့မှော မွန်လူ 

ပဖစ်ပါသည်။  

  

 

▪ မွန်လမူ  ျု်းမ ော်းသည် ပမန်မောန ိုင်ငတံွင််းသ ိုေ့ ေင်အရောကလ်ောအသော မ  ျု်းနွယစ်ိုမ ော်း နက် 

 အစောဆံို်း  အပခခ အန  ိုင်သူမ ော်းပဖစ်သည်။ အရှ်းအခတ်မွန်လူမ  ျု်းတ ိုေ့သည် အ ရေါဒ ဗိုဒဓ 

ဘောသော ပပင် က ိုယ်ပ ိုငယ်ဉ်အက ်းမှုမ ော်းက ို ဗမောလူမ  ျု်းတ ိုေ့ ံ သယ်အဆောင်လောကကသူမ ော်း 

ပဖစ်ကကသည်။ မွန်လူမ  ျု်းတ ိုေ့သည် သ ံိုနှင်  ဟံသောေတီမင််းဆက်တ ိုေ့က ို ပမန်မောန ိုင်ငံ 

အ ောက်ပ ိုင််းတွင်လည််းအကောင််း၊ ဒွါရဘူရီအလော ဘူရီနှင်   ရ ဘိုဉ္ဇယမင််းဆက်တ ိုေ့က ို   ိုင််းန ိုင်ငံ 

တွင်လည််းအကောင််း တည်အ ောငခ်  ကကသည်။  

 

▪ မွန်လမူ  ျု်းတ ိုေ့တည် ော်း က ို်းကွယခ်  အသော တန်ခ ို်းကကီ်းဘိုရော်း (၃) ဆူ ပဖစ်သည်  ရန်ကိုန်ပမ ျုဲ့ရှ  

အရွှတ ဂံိုဘိုရော်း၊ မွန်ပပည်နယရ်ှ  က  ျုက် ီ်းရ ို်းဘိုရော်းနှင်  ပ ခူ်းပမ ျုဲ့ရှ  အရွှအမောအ်ဓောဘိုရော်းတ ိုေ့မှော 

 င်ရှော်းသည်။  

 

▪ ဗိုဒဓဘောသောေင ် မွန်လမူ  ျု်းတ ိုေ့သည် တအပါင််းလတွင် သ ပံိုအစတီပွ နှင်  အတောသ်လင််းလတွင် 

ဆွမ််းအ ောငပ်ွ က ို က င််းပကကသည်။ မွန်ပပည်နယ်၏ စက်စ ကမ််းအပခ၊ ကဗ ောေကမ််းအပခ 

တ ိုေ့သည် လှပပပီ်း  ပန််းအပဖလောအရောက် လည်ပတ်သူမ ော်းပပော်းသည်  ကမ််းအပခမ ော်းပဖစ်သည်။  
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▪ အရွှဟသ်ောယ မ််းနှင်  တစ်ပငတ် ိုင် ကတ ိုေ့မှော မွန်လမူ  ျု်းတ ိုေ့   င်ကရပွ အတော်တ ိုင််းတွင် 

ကပပကကသည်   င်ရှော်းအသော  ကမ ော်းပဖစ်ကကသည်။ ရောဘောသည် မွန်ပပည်နယ်၏  ဓ က 

 ိုတ်ကိုန်ပဖစ်ပပီ်း ဒူ်းရင််း၊ ကကက်အမောက် မင််းကွက်နှင်  ကျွ အကောသီ်းတ ိုေ့မှော လူကက ျုက်မ ော်းအသော 

အဒသ ွကက်ိုန်  သီ်း နှံမ ော်းပဖစ်သည်။  

 

ရှိို်းရာဆ ်းဝ ်းကိုသနည််း 

▪ မွန် မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည် မက န််းမမောပဖစ်ခ  လျှင် မ မ တ ိုေ့၏ ရ ို်းရောအဆ်းေါ်းကိုသနည််းပဖင်  ကိုသ 

ကကသည်။ တစ်စံိုတစ်အယောက် အန  ိုငမ်အကောင််းပဖစ်ခ  လျှင် အဆ်းဆရောမ ော်းက ို ပင် ပပီ်း ရ ို်းရော 

အဆ်းေါ်းပဖင်  ကိုသမှုက ို ခံယူကကသည်။ မွန် မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့၏ ရ ို်းရောအဆ်းေါ်းမ ော်းက ို မ မ တ ိုေ့ 

အဒသ တွင််းမ ှရရှ န ိုင်အသော အဆ်းဖက်ေင်သည်  သစ်ပမစ်၊ သစ်ဥ စသည်မ ော်းပဖင် သော အဖောစ်ပ် 

ကကသည်။ လယ်ယောလိုပ်ငန််းလိုပက် ိုငစ်ဉ်ပဖစ်အစ၊ န ်းအနခ  န်၌ပဖစ်အစ ကျွ ၊ နွ ်း တ ရစေောန်မ ော်း 

 န အရောဂါပဖစ်လျှင် လည််း ရ ို်းရောနည််းမ ော်းပဖင် သော ကိုသကကသည်။  

 

ရှိို်းရာဆ ်းြ ်းတှိိုြ ာ်း 

▪ အခါင််းက ိုက်လျှင် အဆ်းရွက်က ို  ံို်းသိုတ်မီ်းကငပ်ပီ်း ရှ ကအပ ောက်သည်။ အချွ်းရရန် ကွမ််းရွက် 

ပပျုတ်ရည်က ို အသောက်ရသည်။ မ က်စ န လျှင် န ိုေ့ရညခ်တ်အပ်းသည်။  ရ ို်းစူ်းလျှင ် အရမန််း 

တ ိုက်သည်။  အည ေ်ာမ ၍ က ိုယ်ပူလျှင် ခိုန်ညင််းဆံနှင်  ဆီမင််းပမစ်က ို အသွ်း၍တ ိုက်သည်။ 

အန ကတ်စ်နည််းမှော နတ်ပန််းည ျုနှင်  ကွမ််းစော်းဂမိုန််းက ို အ ောင််းပပီ်းနှမ််းဆီနှင်  လ မ််းအပ်း 

ကကသည်။ 

 

▪   ခ ိုက်ရှန လျှင် ခရမ််းကအစော သီ်း၊ ပ စပ်ရွက်က ို ဆော်းနှင် အရော၍ကက တ်ပပီ်း  န အပေါ်  ရည် 

ည စ်ခ ကော ပ န််းရ ိုင််း သော်းက ိုယူပပီ်း  ံို်းနှင်  န က ိုသပ်ရသည်။ တစ်နည််းမှော ပ စပ်ရွက်က ို 

ညက် အ ောငအ် ောင််းပပီ်း  န အပေါ် ံိုအပ်းပါက  န  က က်ပမန်၍ အပ ောက်သည်။   ခ ိုက် 
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မ ၍  တွင််းအကက အကကသွော်းပခင််းက ို အပ ောကက်င််းအစရန် မဟူရောပ န််း အစ နှင်  သိုတ်အပ်း 

ရသည်။ 

 

▪  ပူရှပ်လျှင် ဥသျှစ်ခွံက ို အသ်ွး၍ တ ိုက်ရသည်။  ပူရှပ်၍ ဖ ော်းအနလျှင် ပမက်ခ  ျုရွက်နှင်  

ခိုန်ညင််းဆံက ို ဆန်အဆ်းရညန်ှင် အသွ်းပပီ်း ဆော်း  ည် အသောကရ်သည်။  ပူန က ို ကွမ််းရွက် 

 စ မ််းအ ောင််း၍  ရည်က ို အသောက်ရသည်။  

 

▪  ပူဖ ော်းက ို  ံို်းကကက်တက်ရည် တ ိုက်အကျွ်းရသည်။  အ ်း န ဆ ိုလျှင ်ကွမ််းရွက်ပပျုတ်ရည် 

အသောက်ရသည်။  အ ်းဖ ော်းက ို က ပ်ခ ို်း၊ နနွင််းနှင်  ဥသျှစ်ခွံ၊ သနပ်ခါ်းအခါက်တ ိုေ့က ို အသ်ွးပပီ်း 

အရော၍ သံို်းခွက်တစ်ခွက်တငအ် ောငက်  ျု၍ အသောက်ရသည်။ ငန််းဖမ််းလျှင် ကွမ််းရွက်ရည်နှင်  

က ပ်ခ ို်းက ို ဆော်းစ မ် ည် ၍ တ ိုက်ရသည်။ ဖ ော်းလျှင် ကွမ််းရွက်ပပျုတ်ရည်၊ နနွင််းခါ်း၊ 

က ပ်ခ ို်းတ ိုေ့အရော၍တ ိုက်ပပီ်း အချွ်း ိုတ်အပ်းရသည်။  

 

▪ ဗ ိုကအ် ောင် ဗ ိုက်န က ဆော်းမီ်းဖိုတ်၍ မ  ျုရသည်။ ေမ််းန လျှင ်မိုတ်ခါ်းက ို သံပိုရောရည်၊ ဆော်း 

တ ိုေ့နှင် အရောတ ိုက်ရသည်။  ပူေမ််းသွော်းလျှင် လက် ိုတ်အခါက်၊ က ပ်ခ ို်းတ ိုေ့က ိုအရော၍ သံို်းခွက် 

တစ် ခွက်တငက်  ျုအသောက်ရသည်။  ပိုပ်ေမ််းပဖစ်ပါက ကန်ေ့ခ ျုပ်နီဆီ်း ပမစ်၊ အလ်းည င််းပွင် ၊ 

က ပ်ခ ို်းတ ိုေ့ က ို သံို်းခွက်တစ်ခွက်တင် က  ျု၍ အသောက်ရသည်။  

 

▪  အ ်းေမ််းသွော်းလျှင် ငရိုတ်အကောင််းအစ က ို ေါ်းစော်းရသည်။  သွော်းမ ော်းလျှင် ကန်ေ့ခ ျုပ်နီက ို 

အသ်ွးအသောကရ်သည်။ သွော်းပ ို်းရှ လျှင် ကန်ေ့ခ ျုပ်နီဆီက ို သိုတ်အပ်းပါက သွော်းပ ို်းအသသည်။  ဖို 

 က  တ်  ွက်ပါက ဇောတ ပ္ ျုလ်သီ်း သ ိုေ့မဟိုတ် ကွမ််းစော်းဂမိုန််းက ို အသ်ွးလ မ််းရသည်။ 
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▪ က ိုယ်အဖောအရောငအ်ရောဂါက ို နွ ်းနက်က င်ငယ်ရည်က ိုခ က်ပပီ်း ဆော်းစ မ််း ည်  တ ိုက်ရသည်။ 

ဆီ်းခ  ျုအရောဂါ တွက် တညင််းသီ်း ဆော်းစ မ် ရည်က ိုအသောကက် သက်သောသည်။ အသွ်းတ ို်း 

အရောဂါ  တွက် ခရောပငပ်မစ်က ို ဆန်အဆ်းရညန်ှင်  အသ်ွး၍ တ ိုက်ကအရောဂါအပ ောက်သည်။  

 

▪ အလငန််းအရောဂါပဖစ်က ခအပါင််းနွယ်က ိုခ က်ပပီ်း ခအပါင််းရည်ကကည်က ို အသောက်ရသည်။ 

အခ ောင််းဆ ို်းလျှင် ဇောတ ပ္ ျုလ်သီ်းက ို အသွ်း၍ ဆော်း ည် အသောကရ်သည်။ နနွင််းက ို ဆော်းနှင်  

အသောက်ရသည်။ ကွမ််းရွက်က ို မီ်းကင်၍ ရင်က ို ိုပ်အပ်းရသည်။ ကွမ််းရွက်စ မ််းရည်က ို 

ဆော်း ည် အသောကရ်သည်။  

 

▪ အရှ်း ခါကလယ်  ၌ ပ ို်း  လျှင ် ဘိုန််းအတောက်ကီ်းအက ောင််းပ ိုေ့၍ ဘိုန််းအတောက်ကီ်းက ဂါ ောမန််း 

မှုတ်၍ စိုတ်အဆ်းအပါက်သည်။ ပပီ်းလျှင် ဆ ပ်ပင်မင််းပမစ်က ိုအသွ်း၍ စိုတ်နှင်   ို်းက 

 ဆ ပ်ပပယ်သည်။  ဆ ပ်ရှ အသော  ပခော်း အကောင် က ိုက်ကလည််း ဤက  သ ိုေ့ကိုသကကသည်။ 

မီ်းမဖွော်းန ိုင်လျှင် ဆီမီ်းအတောကဥ်က ို အသ်ွးပပီ်း အပခဖေါ်း၊ လက်ဖေါ်းမှော လ မ််းအပ်းရသည်။ 

 ဂ်ိုလ မောလ ပရ တ်အရက ို တ ိုက်သည်။  

 

▪ သူငယ်န အကကောပူ အခါင််းပူပဖစ်လျှင်  ိုန််းသီ်းစော်းအစသည်။ ကအလ်းတက်လျှင် စပါ်းကကီ်း 

သည််းအပခနှင်  ောအခါငက် ို ပွတ်အပ်းရသည်။ ကအလ်းမ ော်းက ို က ော်းလက်သည််း ဆွ အပ်းပါက 

အရောဂါကင််းသည်။ အက ောကအ်ရောဂါ ကောကွယ်ရန် ေက်ေံသည််းအပခက ို မ  ျု ော်းရသည်။ 

လက်ဖွ ဲ့၊ ပရ တ်ကက ျု်းမ ော်းက ိုလည််း လည်ပင််း၌ ခ ည် ော်းကကသည်။  

 

▪ ကအလ်းငယ်မ ော်း တစ်လမ ှ (၁၂) နှစ်သော်း    မောကတောအခေါ် သူငယ်န ပဖစ်တတ်သည်။ 

ဤက  သ ိုေ့ပဖစ်လျှင် အဆ်းဆရောက မောကတောကို ံို်းက မ််းနှင်  ကအလ်းက ို အဆ်းကိုအပ်းသည်။ 

တစ်ခ  ျုဲ့က အဗဒငအ်မ်းပပီ်း အဟောစော တ ိုင််း ကိုသအပ်းကကသည်။ မောကတောကို ံို်း အဆ်းစော 

 ိုပ်လည််းရှ သည်။  
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▪ လယ်ယောလိုပ်ငန််း  ခ  န်တွင် ကိုသအသော အဆ်းမီ်းတ ိုမ ော်းလည််းရှ သည်။ လယ်လိုပ်စဉ် အမျှော  

တွယ်လျှင ်  ံို်း၊ အဆ်းရကွ်ကကီ်းတ ိုေ့ပဖင်  အရောစပ်ပပျုလိုပ် ော်းအသော အဆ်းက ိုတိုတ်ပဖင် သိုတ်၍ 

အမျှော က ို ခွောခ ကကသည်။ လယ်လိုပ်စဉ် ပဖျုတ်မက ိုက်အစရန် ကကက်သနွ်နီက ိုအ ောင််း၍ အရနံဆီ 

နှင်  အရော၍ လ မ််း ော်းကကသည်။  

 

▪ ကျွ ၊ နွ ်းမ ော်း အရောဂါမပဖစ်အစရန် ခအလောက်၌  င််းခ ပပီ်း ဆွ  ော်းပခင််းပဖင်  ကောကွယ်ကက 

သည်။ ကျွ ၊ နွ ်း န ပဖစ်လျှင် အဆ်းဆရောပဖစ်သူ ံသွော်းပပီ်း အဆ်းဆရော ော်း ကျွ ၊ နွ ်း၏ 

 မည်က ို အပပောရသည်။   ို ခါ အဆ်းဆရောက  င််းခ အပ်းအသော  န််းလက်က ို ကျွ ၊ နွ ်း၏ 

လည်ပင််း၌ ဆွ  ော်းအပ်းက  န အရောဂါအပ ောက်ကင််းသည်ဟို ယံိုကကည်ကကသည်။ ကျွ ၊ နွ ်း 

သန်ရှ လျှင ် အဆ်းရွက်ကကီ်းက ို တစ်အနေ့လံို်းအရစ မ်ပပီ်း ယင််း ရည်က ို သကကော်းရည်နှင်  

အရောတ ိုက်က အပ ောကက်င််းသည်။   

 

ထှိို်းကွင််းထှိို်းမြင််းဓဆလေ့ 

▪ မွန် မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည်   ို်းကွင််း  ို်းမှသော အယောက် ော်းပီသသည်ဟို ယူဆကကသည်။   ို်းကွင််း 

မပါသူက ို မ န််းမပ  ျုမ ော်းက သတတ နည််းသဟူိုဆ ိုကော   မ်အ ောငပ်ပျုရန် မလ ိုလော်းကကအပ။   ိုေ့ 

အကကောင်  မွန် မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့သည် ၁၂ နှစ်ခန်ေ့ ရွယ်၌   ို်းကွင််း  ို်းအလ ရှ ကကသည်။   ို်းကွင််း 

  ို်းရော၌ တစ်ခ  ျုဲ့က တစ်အနေ့တွင် အပါင်တစ်ဖက်က ိုသော  ို်းပပီ်း တစ်ခ  ျုဲ့က အပါင်နှစ်ဖက်လံို်းက ို 

  ို်းသည်။   ို်းကွင််း  ို်းရောတွင် အပါငန်ှစ်ဖက်သော မဟိုတ်ဘ  ဒူ်းဆစ်မှ ခါ်း   လည််း   ို်းကက 

သည်။  

 

▪ အပါင်နှစ်ဖက်စလံို်းက ို နံနက်အစောအစောမှစ၍  ို်းလျှင် မွန််းတည် ခ  န်ခန်ေ့၌ ပပီ်းသည်။   ို်းကွင််း 

  ို်းရောတွင်  ို်းအသော  ရိုပ်မ ော်းမှော အဇော်၊ အဒါင််း၊ ဆင်၊ က ော်း၊ ပခအသ် ၊ အကကောင်၊ လ ပ်နှင်  ပန််း 

စသည်တ ိုေ့ ပဖစ်ပပီ်း ခါ်းတွင်မ ူ ပပောသောဒ်ပံို၊ ငကှ်ရိုပ်၊ ဗ  ျုင််းရိုပ်မ ော်းက ို   ို်း၍ ဗ ိုက်တွင်မူ ငကှ်နှစ် 
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အကောင် မ က်နှ ခ င််းဆ ိုငလ် က် လယ်တွင် အစတီပံိုက ို   ို်းအလ ရှ ကကသည်။   ို်းပပီ်းက 

ဆော်းရည်တ ိုက်သည်။ 

 

▪ တစ်ခ  ျုဲ့က အဆ်း နီအရောင်က ို  လှ အနပဖင်    ို်းကကသည်။   ို်းကွင််း  ို်းလ ိုသူက  ိုန််း၊ 

ငကှ်အပ ောနှစ်ဖီ်းပဖင်  ပွ အပ်းပပီ်း ဆရောတငရ်သည်။   ိုပွ က ို ဆရောကရသည်။   ို်းကွင််း  ို်းသည်  

 န  မ ော်း က က်အစရန် မ ဇလပီပျုတ်ရည်က ို ဆွတ်အပ်းရသည်။  

 

▪ ခိုနှစ်ရက်ခန်ေ့ကကောလျှင်  န က က်သည်။   ို်းကွင််းရှ သူမ ော်းသည် ပခင််းခတ်သည်  ခါနှင်  

 ပခော်းအနရောမ ော်းတွင် မ မ   ို်းကွင််း တွက် ဂိုဏ်ယူကကသည်။   ို်းကွင််း  ို်းပခင််း ပဖစ် ပီယ 

သ ဒဓ အဆ်းမ ော်း   ို်းအလ ရှ ကကသည်။  ပခော်း အဆ်း  ို်းသူမ ော်း လည််းရှ သည်။  

 

▪ မီ်းအနသည်ရှ အသော   မ်သ ိုေ့ လက်ဖွ ဲ့အဆောင်ပခင််း၊ အဆ်း  ို်းပခင််းဟူအသော  နိုအဆ်းနှင်  လက်ဖွ ဲ့ 

နှင်  အဆ်းေါ်းအဆောင်ပခင််း၊ အဆ်းေါ်း  ို်းပခင််းဟူအသော ပပီ်းအဆ်းအဆောင်သူ၊   ို်းသူမ ော်း မလောကက 

အပ။ မီ်းအနသည်   မ်သ ိုေ့ မသွော်းအကောင််း၊ သနမည်ဟို ယူဆကကသည်။  ကယ်၍ ယင််းမီ်းအန 

  မ်တွင််းသ ိုေ့ ေငမ် ပါ ကက ိုယ်လက်မ ော်း ယော်းတတ်ပပီ်း သနမှုအက အစရန် တအရော၊် ကင််းပွန်၊ 

နနွင််းမှုန်ေ့နှင်   အမွှ်း နံေ့သောရည်တ ိုေ့ပဖင်  အဆ်းအကကောသန်ေ့စင်အပ်းမှသော သန်ေ့စင်ပပီ်း နဂ ိုပကတ  

 အပခ အနသ ိုေ့ ပပန်အရောက်မည်ဟို ယူဆ၍အသောက်ကကသည်။  

 

 လံို(ြွန)်တှိိုင််းရင််းသာ်းတှိိုို့၏ ဓဆလေ့  

▪ ကနိုကမော၊ ငကှ်သ ိုက်ရှောအဖွပခင််း၊ ပ ော်းဖွတ်ပခင််း၊ ပိုလ ငိုပ်ပခင််းပဖင်   သက်အမွ်းကကပပီ်း၊ ပင် 

လယ်ခရို၊ ကမော(မိုတ်)အကောင်မ ော်း၊ ငါ်းကကီ်း ဖံတ်၊ ပင်လယ်အရအမှေ်ာ၊ ပိုလ ၊ ငကှ်သ ိုက်၊ 

ပ ော်းရည်၊ ပရအဆ်းပင်မ ော်းက ို ရှောအဖွစိုအဆောင််းအရောင််းခ အလ ရှ သည်။   
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၇။ ရြှိိုင်တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  



မြန်ြာနှိိုင်ငံအတွင််းရ ှိ တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉအ်လာန ငေ့်ဓဆလေ့ြ ာ်းကှိို လျှပ်တစမ်ပက်ဆလေ့လာမြင််း                      69 

 

(၇.၇) ရြှိိုင်တှိိုင််းရင််းသာ်း လူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  

 

ရခ ိုင် တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းစို (၇)မ  ျု်း ရှ ပါသည်။ 

၎င််းတ ိုေ့မှော ရခ ိုင်၊ ကမန်၊ ခနတီ်း၊ ဒ ိုင််းနက်၊ 

မရမောကကီ်း၊ ပမ ျု၊ သက် လူမ  ျု်းတ ိုေ့ပဖစ်ကကသည်။  

  

 

▪ ရခ ိုင်လမူ  ျု်းတ ိုေ့သည် ရခ ိုင်ပပည်နယ်တွင်  မ ော်းစို အန  ိုငက်ကပပီ်း ဧရောေတီတ ိုင််းအဒသကကီ်း၊ 

ရန်ကိုန်တ ိုင််းအဒသကကီ်းတ ိုေ့တွင် ပ ံဲ့နှံအန  ိုငက်ကသည်။ ဗိုဒဓဘောသောသည် ခရစ်အတောမ်အပေါ်မီ 

ကပင ် ရခ ိုင်အဒသသ ိုေ့ အရောကရ်ှ ခ  သည်။ အရှ်းအဟောင််းအပမောက်ဦ်းအဒသရှ  သျှစ်အသောင််း 

ပို  ို်းအတော၊် က ို်းအသောင််းပို  ို်းအတော၊် မဟောမိုန ဘိုရော်းနှင်  ိုကကန်ေ့သ မ်တ ိုေ့သည်  င်ရှော်းအသော 

ဘိုရော်းမ ော်း ပဖစ်ကကသည်။  

 

▪ ငပလီကမ််းအပခသည် ရခ ိုင်ပပည်နယ်၏  ငရ်ှော်း၍ သောယောဖွယ်အကောင််းသည်  ကမ််းအပခ 

ပဖစ်သည်။ ရခ ိုင်ပပည်နယ်၏   င်ရှော်းဆံို်းအသော ပွ အတော်မ ော်းမှော က ငက် ိုင်ပွ ၊ ရ ော်းဆွ ပွ ၊ 

အလောင််းအလှပပ ျုင ် ပွ တ ိုေ့ပဖစ်ပပီ်း ရခ ိုင်တစ်မ  ျု်းသော်းလံို်း စ တ် ော်း က်သန်စွော ပါေင်ဆင်နွှ  

ကကသည်  ပွ မ ော်းပဖစ်ကကသည်။ 

 

▪ အရနံနှင်  သဘောေဓောတ်အငဲွ့တ ိုေ့သည် ရခ ိုင်ပပည်နယ်၏ သဘောေသယံဇောတပစစည််းမ ော်း 

ပဖစ်ကကသည်။ ကကောရှည်ခံပင်လယ်  ွက်ကိုန်ပစစည််းမ ော်းပဖစ်သည်  ငါ်းအပခောကန်ှင်  ပိုဇွန် 

အပခောကတ် ိုေ့မှော   ငရ်ှော်းဆံို်း ပဖစ်သည်။ ရခ ိုငမ်ိုန်ေ့တီမှော  င်ရှော်းပပီ်းလူကက ျုက်မ ော်းသည်  

 စော်း အသောကတ်စ်မ  ျု်းပဖစ်သည်။  
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ကှိိုယ်ဝန်ဆ ာငမ်ြင််းန င်ေ့ ြ ်းဖာွ်းမြင််းဓဆလေ့အစဉ်အလာ 

▪ ရခ ိုင်လမူ  ျု်းတ ိုေ့၏ ဓအလ  ံို်းစံ ရ က ိုယ်ေန်အဆောင ်မ  ျု်းသမီ်းသည် မဂ်လောအဆောင်သ ိုေ့ သွော်း 

အလ မရှ ၊ လက်ဖွ ဲ့အလ မရှ အပ။ အမွဲ့ရောအခါင််း ံို်းတ ိုေ့က ို ခ ျုပရ်ောတွငလ်ည််း  အပါက်မပ တ်ရအပ။ 

ညမ ို်းခ ျုပ်လျှင ် ပပငမ် ွကရ်၊ ပမစ်ကူ်းအခ ောင််းဖ ော်းမသွော်းရ၊  သိုဘမသွော်းရ၊  သိုဘကူအငွ 

မ ည် ရ၊ သစ်ပင်မစ ိုက်ရ၊   မ်၏ ေင်ေတွင် ပ တ်၍မ  ိုင်ရ၊ အလှကော်းရင််းတွင်လည််း 

မ  ိုင်ရဟူအသော အရှ်းလူကကီ်းသူမမ ော်း အပပောအသောစကော်းက ို လ ိုက်န အလ ရှ ကကသည်။  

 

▪ ညဖက်တွငလ်ည််း အရခ  ျု်းအလ မရှ ၊ ငကှ်အပ ော မွှောပူ်း၊  ဖ ော်းနှစ်ခွရှ အသော ကွမ််းရွက်၊ ဟင််း 

ရွက်စ မ််းနှင် မ ှု၊ ပမ စ်တ ိုေ့က ိုလည််း စော်းရန်အရှောင်အလ ရှ ကကသည်။ က ိုယ်ေန်အဆောင် မ  ျု်းသမ်ီး၏ 

ခင်ပွန််းသည်ကမူ  သိုဘမ မ််းရ၊ ဓော်းလက်နက်မ ေယ်ရအပ။  

 

▪ မီ်းဖွော်းရောတွင ်  ရပ်လက်သည်ပဖင် ပင် အမွ်းဖွော်းအလ ရှ သည်။ ရ ို်းရ ို်း ရပ်လက်သည်ကလည််း 

 အတွဲ့ ကကံျုရှ သူပဖစ်၍ အကောင််းမွန်စွော မီ်းဖွော်းအပ်းန ိုငသ်ည်။ မီ်းဖွော်းရန် ခ ယဉ််းအနပါက 

ပရ တ်အရအသောက်ပခင််း၊  မ ို်းလက်ဆံ (  မ်မ ို်းဓန ရွက်) က ိုယူ၍ နငယ်နကွင််းပ တ်  ကခရော 

အရ်းပပီ်း က ိုယ်ေန် အဆောင ်မ  ျု်းသမီ်း၏ ဆံ ံို်းတွင် အစောက်  ို်းစ ိုက်အပ်းပခင််းမ ော်း ပပျုလိုပ်ကက 

သည်။  

 

▪   ို မ  ျု်းသမီ်း၏ အသတတော၊ တံခါ်းအပါက်၊ အရ  ို်းဖံို်းမ ော်းက ို ဖွင်  ော်းအလ ရှ သည်။ သော်းဦ်း 

အယောက် ော်းအလ်း အမွ်းဖွော်းလျှင် သော်းဦ်းမ ခငသ်ည် မ က်နှ ပွင် လန််းသည်။ မီ်းဖွော်းလျှင် 

  မ်အလ်းအဒါင် ၌ ခ က်ခ င််း ဆီ်း(ဇီ်း)ခက်မ ော်းက ို ခ  တ်ဆွ  ော်းအလ ရှ ကကသည်။   မ်တွင််း၌ 

ကသဇောရွက်မ ော်းက ို   ို်း ော်းရသည်။ မ စေောမ ော်း မအနှ င် ရှက်န ိုငရ်န် ဤက  သ ိုေ့ ပပျုလိုပ်ရသည်ဟို 

 ယူရှ ကကသည်။  
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▪ “မီ်းယပ်ဖိုတ်” အခေါ် မ စေောက ဖမ််းစော်းတတ်သည်ဟို  ယူရှ ၍ မီ်းအနခန််း တွင််း၌ မီ်းမပပတ် 

 ော်းကော မီ်းအနအစောင် ကကသည်။ မီ်းအနသည်မ ခင် အသ်ွးလန်ေ့မည်စ ို်း၍ အဆွမ  ျု်းသော်းခ င််းမ ော်းနှင်  

  မ်နီ်းခ င််းမ တ်အဆွမ ော်းက  လှည် က  မီ်းအန  မတ်ွင် ညဉ်   ပ်ညဉ် အန လောအရောက် 

အစောင် အရှောက်ကကသည်။ မီ်းအနအစောင် ရင််း တအပ ော်တပါ်း ခ က်ပပျုတ်စော်းအသောက် အလ ရှ ကက 

သည်။ မီ်းအနခန််းသ ိုေ့ မည်သည်  အယောက ်ော်းမျှ မေငရ်၊ ဘိုန််းန မ် တတ်သည်ဟို  ယူရှ သည်။ 

မီ်းအနေင၍် သံို်းရက်အပမောက် လျှင် မီ်းဖ ိုရှ  မီ်းအဟောင််း ပပောအဟောင််းမ ော်းက ိုလ ၍ မီ်းသစ် င််းသစ် 

 ော်းရသည်။  

 

▪ မီ်းအနမီ်းက ို  ပခော်းတစ်ပါ်းတွင်ဆက်၍  သံို်းမပပျုရအပ။ မီ်းအန င််း ပဖစ် မီ်းမအပါက်သည်  

 သော်းက ို အရွ်း၍ သံို်းမပပျုရအပ။ မီ်းအနသည်သည် မီ်းတွင််း၌ နနွင််းနှင်  ရင််းပပော်းဆီ 

အသောက်အလ ရှ သည်။ မ ဿလငစ်ော်းအလ  ရှ သည်။ 

 

▪ ငါ်းက ို  စ မ််းခ က်မစော်းပ  ငါ်းကင၊် ငါ်းလက်ခွောအပခောက၊် ကကူရံအပခောက်တ ိုေ့က ို ဟင််းခ  ျု၊ 

ဟင််းခါ်းခ က်စော်းသည်။ အရှ်း ခါက မီ်းဖွော်းပပီ်း (၁) ရက် (၂) ရက် တွင််း  မင််းပဖ နှင်  

ဆော်းမီ်းဖိုတ်က ိုသော စော်းအလ ရှ သည်။  ောလူ်းက ိုစော်းအလ မရှ အပ၊ မျှစ်၊ မ ှု၊ ငရိုတ် သီ်းစ မ််း၊ 

ေက်သော်းမ ော်းက ို တစ်လခန်ေ့အရှောင်သည်။   ူ်းသပဖင်  မီ်းအနသည်၏ လက်နှင်  ပ ော်းရည ်  မ  

လျှင် က ိုယ်မအကောင််းပဖစ်တတ်သည်ဟို  ယူရှ ၍ (၆)လ    လက်နှင် မတ ိုေ့မ  ကကအပ။ 

ကအလ်းက ို  ပခော်း သူမ ော်းက ပ ော်းရညတ် ိုက်အလ ရှ သည်။  

 

▪ အရခ  ျု်းရောတွင် မီ်းလံှုအသော  မ  ျု်းသမီ်းမ ော်းသည် အရအနွ်းနှင်  ခ  ျု်းအလ ရှ သည်။ အရခ  ျု်းပပီ်းလျှင် 

နနွင််းနှင်  အတောင်နံကကီ်းက ို အရော၍လ မ််းသည်။ အချွ်းအပါင််း  ို်းပဖင်  အချွ်းအ ောင််းအလ ရှ သည်။ 

တစ်လကကောမ ှအခါင််းအလျှောအ်လ ရှ သည်။  

 

 



မြန်ြာနှိိုင်ငံအတွင််းရ ှိ တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉအ်လာန ငေ့်ဓဆလေ့ြ ာ်းကှိို လျှပ်တစမ်ပက်ဆလေ့လာမြင််း                      72 

 

▪ အမွ်းဖွော်းပပီ်း (၅) ရက် သ ိုေ့မဟိုတ် (၇) ရက် ကကောအသော ခါ မီ်း ွက်အလ ရှ သည်။ သော်းဦ်း ပဖစ် 

လျှင် (၇) ရက်၊ အန က်သော်းမ ော်းတွင် (၃) ရက် သ ိုေ့မဟိုတ် (၅) ရက်ကကောမှ မီ်းပစ်သည်။ 

(မီ်းဖွော်းစဉ်က သံို်းအသော  သံို်း အဆောငမ် ော်းနှင်  မီ်းအဟောင််းမ ော်းက ို စွန်ေ့ပစ်ပခင််းပဖစ်သည်။)  

 

▪ မီ်းပစ်ခ  န်တွင် တစ်  မ်လံို်းက ို စပါ်းအစ မ ော်းပစ်ကက ၍ စလူခက်ပဖင် ရ ိုက်လ က် န န ဘောေမ ော်း 

က ို နှင် ိုတ်အလ ရှ  သည်။   ိုအနေ့တွင် ကအလ်းအခါင််းက ို ကတံို်းရ တ်၍ တအရောက်ငပ်ွန််းတ ိုေ့ပဖင်  

တ ိုေ့အပ်းသည်။ ကင်ပွန််းက ိုင် အပ်းသည်။ ဆန်အကောတစ်ခ ပတ်ွင် ကင်ပွန််းသီ်း၊ ဆီနှင်  

နနွင််းနယ်၍  ည်  ော်းပပီ်း ဆန်လက် တစ်ဆိုပ်၊ အက ောက်ခ တစ်လံို်းနှင်  သံတအခ ောင််းပါ 

 ည်  ော်းသည်။  

 

▪ မီ်း ွက်သည် အနေ့တွင် ကအလ်းလောကကည် သူမ ော်းက ဆန်အကော  မှ ကင်ပွန််းက ိုတ ိုေ့၍ ကအလ်း 

 ော်း က န််းမောပါအစ၊ သံလ ိုမောပါအစ၊ ဆန်အရစပါ်း အပါအပါမ ော်းမ ော်းပဖင်  ခ မ််းသောပါအစဟို 

ဆိုအတောင််းကကသည်။ ပိုခက်တင်မဂ်လောပပျုသည်  သအဘောပဖင်  ကအလ်းက ို ပိုခက်  တွင် 

သ ပ်၍ ပမတ်စွောဘိုရော်း၏ ဂိုဏ်အတောက် ိုရွတ်လ က် ပိုခက်လွှ ကော က န််းမောပါအစ၊ ခ မ််းသောပါ 

အစ၊  သက်ရှည်ပါအစဟို ဆို အတောင််းအမတတောပ ိုေ့ကကသည်။ 

 

▪ နတ်တ ိုက်၊ စိုန််းတ ိုက်သည်ဟိုယူဆလျှင် အမှောဆ်ရောမ ော်း၊ ဗ အနဒ ဆရောမ ော်းနှင်  ကိုသအလ ရှ  

သည်။ ဂါ ောမနတရော်း မန််းမှုတ်ပခင််း၊ ရွတ်ဆ ိုပခင််း၊ စိုတ်  ို်းပခင််း၊ အဆ်းတ ိုက်ပခင််း၊  င််းပပော 

ခ ပခင််း၊ လက်ဖွ ဲ့အဆောင်ပခင််း၊ အပခမန််းကွင််းစွပ်ပခင််းပဖင်  ကိုသအလ ရှ သည်။ နတ်ဖမ််းစော်း 

သည်ဟို  င်လျှင် နတ်ကအတောက် ို အမ်း၍ ကိုသအလ ရှ သည်။  
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ရြှိိုင်ရှိို်းရာဆ ်းပညာ 

▪ ရခ ိုင်လမူ  ျု်းတ ိုေ့တွင် အဆ်းေါ်းကိုသပခင််းဆ ိုငရ်ော ရ ို်းရောအဆ်းပညောမ ော်းရှ သည်။ အဆ်းေါ်း ကိုသ 

ရောတွင ် အတောအဆ်းအပါင််း သံို်းအ ောငအ်ပခောကရ်ောက မ််းအခေါ် အဆ်းအသတတောက မ််း၊ အရောဂါတ ိုေ့၏ 

 အပခ အန ပဖစ်ပ က်ပံိုနှင်  လကခဏောရပ်မ ော်းက ိုပပဆ ိုအသော လကခဏောဒီပက မ််း၊ အဒါနနဒရီ 

က မ််း၊ ပဉ္ဇပွတ်က မ််း အဖေ်ာစပ်နည််းတည််းဟူအသော ဓောတိုဒီပနီက မ််း၊ ကို ံို်းက မ််း၊  န  

အပါက်က မ််းနှင်  အလောက မ််းစသည်  က မ််းမ ော်းက ို က ို်းကော်း သံို်းပပျုကကသည်။ 
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၈။ ရ ြ််းတှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  
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 (၈.၈) ရ ြ််းတှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ ဓဆလေ့ြ ာ်း  

 

ရှမ််းလူမ  ျု်းစို(၃၃)မ  ျု်းရှ ပါသည်။ ၎င််းတ ိုေ့မှော ရှမ််း၊ 

ယွန််း(လော  ို)၊ ကွီ၊ ဖ င၊် သ  ို၊ မအန ၊ ပအလ်း၊ 

 င်၊ စံို(ဆည်)၊ ခမူ၊ အကော် ောခါ်း၊  အီကော၊ 

က ို်းကနေ့်၊ ခနတီ်းရှမ််း၊ ဂံို(ခ ဉ်)၊ အတောင်ရ ို်း၊ ဓနို၊ 

သအလောင်၊ အပမောက်ကကီ်း၊ ယင ်ကကော်း၊ ယင််း 

အန က၊် ရှမ််းကအလ်း၊ ရှမ််းကကီ်း၊ လော်းဟူ၊ 

 င်သော်း၊   ိုက်ဆွယ်၊ ပ  ိုေ့ေ်(အတောင်သူ)၊ တ ိုင််းလွယ်၊ တ ိုင််းလ မ်၊ တ ိုင််း ံို၊ တ ိုင််းအလ ၊ မ ိုင််းသော၊ 

အမောရှမ််း၊ ေလူမ  ျု်းတ ိုေ့ပဖစ်ကကသည်။  

 

▪ ရှမ််းလူမ  ျု်းမ ော်းသည် ရှမ််းကိုန််းအပမပမင် အဒတွင်  မ ော်းဆံို်းအန  ိုငက်ကပပီ်း ခ င််းအတောင်တန််း၊ 

ရခ ိုင်ပပည်နယ်နှင်  တနသ်ောရီကမ််းရ ို်းတန််းအဒသမ ော်းမှ ပ ပမန်မောန ိုင်ငံ နှံေ့ ပပော်းတွင် ပ ံဲ့နှံေ့ 

အန  ိုငက်ကသည်။  

 

▪  င််းအလ်းကန် တွင််းရှ  အဖောင်အတောဦ််းဘိုရော်း၊ ပင််းတယရှ  အရွှဥမင်ဘိုရော်း၊ ဆီဆ ိုင်ရှ  

အမွအတောက်ကက ဘိုရော်း၊ သီအပါပမ ျုဲ့ရှ  အဘောက်က ျုဘိုရော်း၊ အ ောငပ်န််းပမ ျုဲ့  နီ်းရှ  ပမင််းမ  ဂူ၊ 

ဟ ိုပိုန််းအဒသရှ   မ််းဆမ််းဂူ၊ အန င်ခ  ျုပမ ျုဲ့ နီ်းရှ  ဂိုတ်  ပ်တံတော်း၊ က  ျုင််းအတောင််း အရတံခွန် 

နှင်  လော်းရ ှု်းအရပူစမ််းတ ိုေ့သည် ကမဘောလှည် ခရီ်းသည်မ ော်း လည်ပတ်ခ င်စရော  အကောငဆ်ံို်း 

အနရောမ ော်း ပဖစ်ကကသည်။  

 

▪ ရှမ််းလူမ  ျု်းတ ိုေ့၏ ပွ အတော်မ ော်း နက် ဒီဇငဘ်ောလတွင်က င််းပအသော အတောငက်ကီ်းမီ်းပံို်းပ ံပွ အတော် 

သည် ရှမ််းလူမ  ျု်းမ ော်း ော်းလံို်း အပ ောရ်ွှငစ်ွောဆငန်ွှ သည်   ကကီ်းဆံို်းပွ အတောပ်ဖစ်သည်။  
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▪ မ ိုင်ရှ ်း၊ ရတန အပမမှ  ွက်ရှ သည်  ပတတပမော်း၊ အက ောက်နီနှင်  နီလောတ ိုေ့သည် ရှမ််းပပည်နယ်၏ 

 အက ောက်ကော်းဆံို်း သဘောေတွင််း ွက် ရတန မ ော်းပဖစ်ကကသည်။  

 

▪ လက်ဖက်အပခောက၊် လက်ဖက်စ မ််း၊ ပ ပိုတ်၊ လ အမမော၊် မက်မန််းနှင်  အ ောပတ်သီ်းမ ော်းသည် 

ရှမ််းပပညန်ယ်၏  အက ော်ကကော်းဆံို်းအသော အဒသ ွက်ကိုန်မ ော်း ပဖစ်ကကသည်။  

 

▪ ရှမ််း  ို်းစည်နှင်  ဓော်းသ ိုင််း က၊ တ ို်းနယော်းနှင်  က နနရီ၊ က နနရော က တ ိုေ့သည်  င်ရှော်းရ ို်းရော 

 ကမ ော်း ပဖစ်ကကသည်။ ရှမ််းပပညန်ယ်က ို ခ ယ်ရီအပမဟို လူ မ ော်းကတငစ်ော်း အခေါ်အေေါ်ကက 

သည်။  

 

ကှိိုယ်ဝန်ဆ ာငမ်ြင််းန င်ေ့ ြ ်းဆနမြင််းဓဆလေ့အစဉ်အလာ 

▪ ရှမ််း မ  ျု်းသမီ်းမ ော်း၏ က ိုယ်ေန်အဆောင်မှုနှင်  မီ်းအနမှုတွင် ပမန်မောနှင် တူအသော ဓအလ  ံို်းစံ 

မ ော်းက ိုအတွဲ့ရှ ရသည်။ က ိုယ်ေန်အဆောင်မ န််းမသည် အခါပိုပ်မ ော်း၊  မင််းခ  ျု်းမ ော်း မစော်းရ။ 

မီ်းကအက ော ခ ိုင််းမလံှုရ။ အနေငမ် ို်းခ ျုပအ်ရမခ  ျု်းရ။ အနေငမ် ို်းခ ျုပ်  ပပင ်ွက်လျှင် မအကောင််း 

ဆ ို်းေါ်းမကပ်ရန် အခါင််းတွင်  ပ်စ ိုက်ရသည်။ မီ်းအနအသော ခါ အခါင််းမက ိုက်အစရန် အခါင််းက ို 

တစ်လ၊ နှစ်လ     ေတ်နှင်  အပါင််း ိုပ် ော်းရသည်။  

 

▪ မီ်းဖွော်းသည်  ခါ မီ်းအနခန််းသ ိုေ့ အယောက ်ော်းမ ော်း မေင်ရ။   မ်တွင် န ်းလည်သူ မ န််းမ 

ကကီ်းမ ော်းရှ လျှင ်ယင််းတ ိုေ့က အမွ်းအပ်းသည်။ မရှ လျှင ်လက်သည်အခေါ်အမွ်းသည်။ မီ်းတွင််း၌ ပူစပ် 

အသော မီ်းတွင််းအဆ်းမ ော်းက ို စော်းရသည်။  

 

▪ မ ဿလငရ်ည်က ို အသောက်ပပီ်း မ ဿလင် လ မ််းအလ  ရှ သည်။ မီ်း (၁၀) ရက် လံှုရသည်။ 

  မ်တွင ်  အ ောက် ကူရှ ပါက (၄၅) ရက်ပပည်  သည်    မီ်းတွင််းမှော အနရသည်။ 

မရှ ပါက (၁၀) ရက်လွန်လျှင် မီ်း ွက်ပပီ်း  လိုပ် က ိုင် လိုပ်ရသည်။ လက်သည်က ို လက် 
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အဆ်းသည်   အနနှင် တတ်န ိုင်သမျှ အင၊ွ စပါ်း စသည်တ ိုေ့နှင်  ကန်အတော ပခင််း၊ ကင်ပွန််းရည်နှင်  

လက ်အဆ်းအပ်းပခင််း စသည်တ ိုေ့ ပပျုလိုပ်ကကသည်။  

ဂံိုရ ြ််း(ြွံ)အြ ှိ ်းသာ်း ။ မီ်းအနမှု ဓအလ  ံို်းစံမှော ရှမ််း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့နှင် တူသည်။ မီ်းအနခန််း 

ဟူ၍ သီ်းသန်ေ့ပပျုလိုပ်ပပီ်း မီ်းဖ ို ော်းရသည်။ အယောက ်ော်းမ ော်း 

မီ်းအနခန််းသ ိုေ့ မေငရ်။ ဖိုန််းသမဘောန မ်  တတ်သည် ဟိုယူဆကက 

သည်။ မီ်းအနသည်သည် က ိုယ်ေန်အဆောငစ်ဉ်ကပင် အခါင််းတွင် 

 ပ်စ ိုက်ပခင််း၊ အနေငမ် ို်းခ ျုပ ်  ပပင်မ ကွ်ပ အနပခင််း၊  အလ်း 

 ပင်မပခင််းက ို အရှောငက်ကဉ်ပခင််း၊ အခ ်းငှော်းမှု အရှောငက်ကဉ်ပခင််း 

တ ိုေ့က ို ပပျုကကသည်။  

 

▪ လက်သည်က ို  ဖ ို်း ခမအပ်းရဘ  လက်အဆ်းခဟို  ေတ် စော်း၊ အငွအကက်း၊ ဆန်၊ ဆော်း 

စသည်တ ိုေ့နှင်  ကန်အတော သည်   အလ   ရှ သည်။ အမွ်းဖွော်းပပီ်းအန က် မီ်းလံှုပခင််း၊ နနွင််း 

လ မ််းပခင််း၊ မ ဿလငရ်ည်၊ ဂ င််း(ခ င််း)ရညအ်သောကပ်ခင််း ပပျုကကသည်။ (၄၅) ရက်ကကောမျှ 

မီ်းတွင််း၌ အနအလ ရှ သည်။ သ ိုေ့အသော ်ဆင််းရ နွမ််းပါ်း လိုပ်စော်းက ိုငစ်ော်းမ ော်း ဖ ိုေ့ ရက် နည််းငယ် 

အနပပီ်း မီ်း ွက်၍  လိုပ်ခွင်သ ိုေ့ ေငက်ကသည်။  

 

ယွန််းအြ ှိ ်းသာ်း။ က ိုယ်ေန်အဆောင် မ န််းမ ဖ ိုေ့ လ ိုက်န ရအသော စည််းကမ််းဓအလ  

 ံို်းစံမ ော်းမှော ရှမ််း မ  ျု်းသော်းတ ိုေ့နှင် တူသည်။ မီ်းအနခန််းဟို 

သီ်းသန်ေ့မ ော်းဘ  မီ်းဖ ို နီ်းတွင် မီ်းဖွော်းသည်။ မီ်းက ို (၁၀) ရက် 

လံှုရပပီ်း အဆ်းမီ်းတ ိုမ ော်းက ို စော်းရသည်။ နနွင််းလ မ််းက ပံခင််း၊ 

ဂ င််း(ခ င််း)၊ မ ဿလင် စအသော ပရအဆ်းမ ော်းက ို က  ျုအသောကပ်ခင််း 

တ ိုေ့ ပပျုလိုပ်ကကသည်။ အမွ်းဖွော်းအပ်းသူ ော်း လက်အဆ်းခဟို ဆန်၊ 

 ေတ် စော်း၊ အင ွစသည်တ ိုေ့နှင်  ကန်အတော ရသည်။  
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ယင််းနက်န င်ေ့ ယင််းကကာ်းအြ ှိ ်းသာ်း။ က ိုယ်ေန်အဆောင် မ န််းမတ ိုေ့လ ိုက်န ရမည်  ဓအလ   ံို်းစံ 

မ ော်းမှော ရှမ််းတ ိုေ့နှင် တူသည်။ အမွ်းဖွော်းအသော ခါ ခိုနှစ် 

ရက်မှ (၁၀) ရက်    မီ်းအနရသည်။ မီ်းအနခန််း သတ် 

သတ် ော်းသည်။ အသ်ွးသော်းအကောင််းမွန်အစရန် မ ိုက် 

လွက ် အခေါ် သစ်ပင်တစ်မ  ျု်းက ို  င််းဆ ိုက်၍ မီ်းလံှုရ 

သည်။ မီ်းအနစဉ် ဆော်းမီ်းဖိုတ်နှင် သော  မင််း စော်းရ 

သည်။ မီ်းအနခန််းသ ိုေ့ လင်အယောက ်ော်း ေင်န ိုင်သည်။  

 

▪ ကအလ်းခ က်ကက ျု်းက ို အလှကော်းအ ောက်တွင် ပမ ျုပ်သည်။  ကယ်၍ ရပ်ရွော  မှ တစ်စ မ််း 

တစ်ရံဆံက အမွ်းအပ်းသူ ော်း အငွပဖင် ကန်အတော ရသည်  ပပင် ငကှ်အပ ောသီ်း၊ လက်ဖက်အပခောက် 

နှင်  ကင်ပွန််းသီ်းတ ိုေ့ပါ ည် ၍ ကန်အတော ရသည်။ ကင်ပွန််းသီ်းမှော ကငပ်ွန််းရညန်ှင်   ညစ် 

 အကက်းက ို အဆ်းအကကောရန်ပဖစ်သည်။  

 

အင််းသာ်း(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း ။      င််းသော်း မ  ျု်းသမ်ီးတ ိုေ့၏ မီ်းအနမှုသည် ပမန်မောမ ော်းနှင်  

ဆင်တူသည်။ က ိုယ်ေန်အဆောင်မ န််းမမ ော်း  အလ်း ပင်မ 

မရ။ ယခင်က ရှမ််း၊ ပမန်မောစအသော တ ိုင််းရင််းသော်းမ ော်း 

က  သ ိုေ့ အဆ်းမီ်းတ ိုမ ော်းက ို မှီေ သံို်းစွ ကကသည်။ 

 

▪ မီ်းဖွော်းသည်  ခါ မီ်းတွင််း၌ သံို်းရက်တ ိုင်တ ိုင် မီ်းလံှုရသည်။ (၄၅) ရက်ကကော မီ်းတွင််း၌အနပပီ်း 

မီ်းအနအဆ်းစော်းရသည်။ အရအ ်းက ို တစ်လအရှောငက်ကဉ်ရသည်။  

 

▪ သူငယ်ခ င််းမ န််းမ မီ်းအနခ  အသေ်ာ   ို  မ်သ ိုေ့ သွော်းအရောက၍် အစောင် အရှောက်   ပ်အပ်းအသော  ံို်းစံ 

ရှ သည်။ 
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▪ မီ်းဖွော်းရောတွင ်ရပ်ရွော၌ လက်သည်နှင်  အမွ်းသည်။ သ ိုေ့မဟိုတ် ကျွမ််းက င်န ်းလည်သူ  ဖွော်း 

ကကီ်း၊ အဆွမ  ျု်း  မှတစ်ဦ်းဦ်းက ကူညီမီ်းဖွော်းအပ်းသည်။ အမွ်းအပ်းသူသည်  ညစ် အကက်း က ိုင်ရ 

သပဖင်  မီ်းအနသည်က လက်အဆ်းအကက်းအပ်းရသည်။ လက်အဆ်းအကက်းဆ ိုသည်မှော အမွ်းဖွော်း 

အပ်းသူ ော်း ရ ိုအသအက ်းဇူ်းတငသ်ည် သအဘောပဖင်  တတ် ော်းသအရွှဲ့ အငွအကက်း သ ိုေ့မဟိုတ် 

 ေတ် စော်း၊ ဆန်၊ ဆီ စသည်တ ိုေ့နှင်  ကန်အတော ပခင််းပဖစ်သည်။  

 

ဆတာင်ရှိို်း(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း။ က ိုယ်ေန်အဆောင်မ န််းမမှော   ူ်းအရှောငစ်ရော က စစမ ော်းမရှ ကက။ 

က ိုယ်ေန်အဆောင်ကောလ၌ပင်  လိုပ်လိုပ်ကကသည်။ နနွင််းစ မ််း 

စော်းပပီ်း တစ်လတ တ    မ် တွင််းရှ  အပမလွတ်တွင် မီ်းအနရ 

သည်။ မီ်းအနစဉ် ဆူဆူညံညံ မပပျုလိုပ်ရ။ အည ော်မအကကော်ရ။ 

လက်သည်ဟူ၍ မရှ ။ တစ်ဦ်းနှင် တစ်ဦ်း  ပပန် လှန ် ကူညီ 

အမွ်းအပ်းကကသည်။  

 

ဓနို(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း။ က ိုယ်ေန်အဆောင်မ န််းမ အရှောငက်ကဉ်ရအသော က စစမ ော်းမှော ပမန်မော 

 ံို်းစံ တ ိုင််း ပဖစ်သည်။ အနေငမ် ို်းခ ျုပ်  ပပင်မ ွကရ်။ 

 ွကလ်ျှငအ်ခါင််း၌  ပ်စ ိုက်ရသည်။ က ိုယ်ေန်အဆောင်စဉ် 

 အလ်း ပင် မပခင််းမှ အရှောင်ကကဉ်ရမည်။ ည ခ  န် အရမခ  ျု်းရ၊ 

 စပ်၊  ခ ဉ်မ ော်း အရှောင်ရသည်။  

 

ပဆလာင််း(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း။     က ိုယ်ေန်အဆောင် မ  ျု်းသမီ်းသည်  အလ်း ပင်မ ော်း မသယ်ရ။ 

အနေင ် မ ို်းခ ျုပ ်  ပပင် ပ မ ကွ်ရ။ အရမခ  ျု်းရ။ မီ်းဖွော်းသည်  

 ခါ လက်သည်နှင် ဖွော်းကကသည်။ မီ်းအနခန််းသ ိုေ့ အယောက ်ော်း 

မေင်ရ။ မီ်းတွင််း၌ (၄၅) ရက် မီ်းလံှုရသည်။ အရအနွ်းနှင်  နနွင််းက ို 
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အသောက်ရသည်။  ခ  ျုဲ့ အတောင်ယောလိုပ်ရသည်   ခ  န်နှင်  

ကကံျုကက ျုက်ခ  အသော် က န််းမောသည်  လ ိုက် မီ်းတွင််း၌ (၁၅) 

ရက်မှ (၂၀) ရက်သောအနပပီ်း မီ်း ွက်၍  လိုပ် လိုပ်ကကသည်။ 

လက်သည် ော်း ဆင််းရ ခ မ််းသော လ ိုက ် လက်အဆ်းခ အပ်းရ 

သည်။ ဆင််းရ သူ ံမှ  ခအကက်းအငွ လံို်းေယူအလ မရှ ကက။  

 

ပအှိိုို့ဝ်(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း။ က ိုယ်ေန်အဆောင်  မ  ျု်းသမီ်းမ ော်းသည် နံနက်အစောအစော 

အစ ်းမသွော်းရ။  ပခော်း လူမ ော်းက နှုတ်ဆက်မှ မ မ က ပပန်လှန် 

နှုတ်ဆက်ရသည်။ မ မ ကစပပီ်း နှုတ်မဆက်ရ။ စပပီ်းနှုတ်ဆက် 

မ က နှုတ်ဆက်ခံရသူ တွက် လောဘတ် တ် တတ်သည်ဟို 

ယံိုကကည်သည်။ မီ်းအနစဉ် မီ်းဖ ိုတွင် အယောက ်ော်းမ ော်း ေငအ်ရောက် 

ပပီ်း အဆ်းလ ပ်မီ်းပင် မတ ိုေ့ကကအခ ။ မီ်းအနပပီ်းပါက မီ်းဖ ိုရှ  ပပောမှ စ 

အပပောင်အ ောင် အရနှင် အဆ်းအကကောသည်။  

 

တှိယန်(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း။ ဇနီ်းပဖစ်သူက ိုယ်ေန်ရှ လောလျှင် လင်အယောက ်ော်းက မီ်းဖ ို သစ် ဖ ို 

အပ်းပခင််း၊ အရခပ်ရန ် ေါ်းက ည်အတောက်လိုပ်အပ်းပခင််းမ ော်းက ို 

အဆောငရ်ွက်အပ်းရသည်။ က ိုယ်ေန်အဆောင်သူသည် မီ်းအနရက် 

 တွင််း စော်းအသောက်ရန် ဆန်၊ အရတ ိုေ့က ို မ မ က ိုယ်တ ိုင် စိုအစောင််း 

 ော်းရပပီ်း မီ်းအနရက် တွင််း လက်သည်မရှ ဘ  တစ်ဦ်းတည််း 

အမွ်းဖွော်းရသည်။  

  ပခော်းလူမ ော်းက စကော်းပဖင် သော  ကူ ညီအပ်းန ိုငပ်ပီ်း က ိုယ်   

လက်အရောက် မကူညီန ိုငအ်ခ ။ မီ်းအနသည်သည် မီ်းအနရက် 

တစ်လ တွင််း  မင််းနှင်  ဆော်းသော စော်းရသည်။ မီ်း ွက်အသော 
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 ခါ အယောက ်ော်းက အခ ောင််း၊ အပမောင််းမ ော်းမှ ငါ်းမ ော်းက ို ရှောအဖွ 

ခ က်ပပျုတ်အကျွ်းအမွ်းအလ ရှ သည်။  ကယ်၍ မ ခင်အသဆံို်းပပီ်း 

ကအလ်း ော်း မ န််းမတစ်ဦ်းဦ်းက အမွ်းစော်းလ ိုပါက မီ်းအနသည် 

 သွင ်တ ိုင််း ပပျုမှုလိုပ်က ိုင်ကကရသည်။  

 

ဆကာ်(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း ။ က ိုယ်ေန်ရှ အသော  မ  ျု်းသမီ်းမ ော်းသည် လူအရှဲ့သူအရှဲ့ သွော်းလော 

ပခင််းမရှ ။   မ ် ပပင်သ ိုေ့ပင်မ ွက်။  ရှက် အကကောက်ကကီ်း 

ကကသည်။ မီ်းအနစဉ်တွင် ကကက်သော်းဆန်ပပျုတ်က ို  ောဟော 

ရ ပဖစ် စော်းကကသည်။ ဂ င််း(ခ င််း)၊  ရက်နှင်  ဆော်းမီ်းဖိုတ်တ ိုေ့ 

က ို အဆ်းေါ်း ပဖစ် သံို်းအဆောင်ကက သည်။  

မီ်းအနခ  န် မီ်းလံှုရသည်။ (၁၂) ရက်ရှ အသော် ရက် ပတ်အပါင််း 

(၁၀) ပတ်၊ ရက်အပါင််း (၁၂၀) မီ်းအနခ  န်ဟို သတ်မှတ်သည်။ 

ခိုနှစ်ရက် မအစ မီ မီ်းအနခန််း ပပင ်မ ွက်ရ။ ရက်အပါင််း (၁၂၀) 

မီ်းအနကပ်တွင်   ပ်ရသည်။ ေမ််းဆွ  ော်း လက်သည်ခ အပ်းရ 

သည်   ံို်းစံမရှ အသော်လည််း တတ်န ိုင်သမျှနှင်  ကန်အတော ကက 

သည်။  

 

ကှိို်းကန်ို့(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း ။      က ို်းကန်ေ့က ိုယ်ေန်အဆောင်  မ  ျု်းသမ်ီးမ ော်းသည်  အလ်း ပင် 

မပခင််းက ိုအရှောင်ကကဉ်ရမည်။ အရအ ်းမက ိုငရ်။ တရိုတ်အဆ်း 

အခါက်၊ အဆ်းရွက်မ ော်းက ို က  ျုခ က်အသောကရ်သည်။ မကကောခဏ 

နတ်တင်သည်။ ကကက်ဥ၊  မင််းပူနှင်  ကကက်သော်းဟင််းခ  ျုမ ော်း 

က ိုသော စော်းရသည်။   မ်အ ောငစ်ိုတွင် ရှ တတ်အသော  အဒေါ်ကကီ်း၊ 

 ဖွော်းကကီ်းမ ော်းက က ိုယ်ေန်အဆောင် မ န််းမ ော်း အစောင် အရှောက် 
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ကူညီသည်။ မီ်းအနခန််းဟို သီ်းသန်ေ့မလိုပ်။ လငအ်ယောက ်ော်းက 

မ န််းမအမွ်းဖွော်းခ  န် စော်းသံို်းရန်  စော်း စော  အပခောကမ် ော်းက ို 

စိုအဆောင််းသ ိုမှီ်းအပ်းသည်။  အနွ်း ည် ဂွမ််းကပ်မ ော်း၊ အဆ်းေါ်း 

မ ော်းက ိုလည််း စိုအဆောင််း ော်းသည်။ မီ်းအနခ  န်နှင်  မီ်းဖွော်းခ  န်တွင် 

အဆ်းစ မ်  ရက်တမ  ျု်းက ို အသောက်ရသည်။  

 အငွအကက်းတတ်န ိုင်သူမ ော်းမှော က ိုအလ်းအခေါ်  ဖ ို်းတန်အဆ်း 

အခါက်စ မ် ော်းအသော ရက်က ို အသောက်သည်။ ငကှ်သ ိုက်၊ 

ငါ်းကကီ်းဆီစအသော  ော်းရှ သည်   စောမ ော်းက ိုလည််း စော်းအစ 

သည်။  

 

လာ်းဟူ(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း။ က ိုယ်ေန်အဆောင်  မ  ျု်းသမ်ီးမ ော်းသည် အဆ်းမအသောကက်က။ 

မီ်းတွင််းတွင် ကကက်သော်း၊ ဆော်းပပျုတ်ရည်နှင်   မင််းက ိုသော 

စော်းကကသည်။ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ခန်ေ့ မီ်းလံှုသည်။ ရပ်ရွောရှ  

ကျွမ််းက ငအ်သော လက်သည်ကအမွ်းအပ်းသည်။ အယောက် ော်း 

လက်သည်မ ော်းလည််း ရှ သည်။ လက်အဆ်းခအပ်းရသည်။ 

အက ောက်ခ  မီ်းဖိုတ်ပပီ်း ဗ ိုကအ်ပေါ်တငသ်ည်။ ကအလ်း ခ င််းက ို 

အလှကော်းအ ောက်တွင် ပမ ျုပ်သည်။ မီ်းအနခန််းနှင်  မီ်းဖ ိုခန််းက ို 

တစ်ပခော်းစီ ော်းသည်။ မီ်းအနသည် ော်း ပင မ်သက်စွော အနအစ 

ရသည်။   မ်သော်း၊ ရွောသော်းမ ော်းက မီ်းအနသည်  လိုပ်က စစမ ော်း 

က ို ေ ိုင််းေန််းကူည ီလိုပ်အဆောင်အပ်းကကသည်။  

 

ဆမြာင်ဇ ်း(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း။   အပမောင်ဇီ်း  မ  ျု်းသမီ်းတ ိုေ့တွင် က ို်းလ    က ိုယ်ေန်အဆောင် 

အသေ်ာမ ှ မအမွ်းလျှင် အဆ်းစော်းပပီ်းသော်းဖ က်ခ သည်။ သော်းသမီ်း 
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အမွ်းဖွော်းအသော  မ  ျု်းသမီ်းမ ော်းက ို ပမတ်သည်ဟို ယူဆသည်။ 

 ခမျံုမ န််းမမ ော်း မ က်နှ ငယ်သည်။ အမွ်းဖွော်းစဉ် မီ်းမလံှုကက။ 

ကအလ်းအမွ်းပပီ်းပါက   ပ်ရော  ပ် ခန််း အကောင််းမွန်စွောပပျုပပငပ်ပီ်း 

  ပ်သည်။ မီ်းတွင််း၌  မင််းအပ ော က ိုသော စော်းကကသည်။ ကကက်ဥ၊ 

ကကက်သော်းမ ော်းက ို ငရိုတ်အကောင််းနှင်  ပပျုတ်စော်းသည်။ မီ်းတွင််း၌ 

တစ်လအနရသည်။ ကအလ်းအမွ်းပပီ်း (၁၅) ရက်တွင် အရခ  ျု်း 

ရသည်။ အဆ်းမ ော်းနှင်  အပါင််း ော်းအသော အရအနွ်းအငွဲ့အပါင််း 

  ို်းနှင်  အချွ်းအ ောင််း အပ်းရသည်။  

 

လွယ်လ(ရ ြ််း)လူြ ှိ ်း။  မီ်းအနခန််း တွင််းသ ိုေ့ အယောက ်ော်းမ ော်း ေငခ်ွင် ရှ သည်။  မ ော်းဆံို်း 

တစ်လ၊  နည််းဆံို်း (၁၅)ရက် မီ်းလံှုရသည်။ မီ်းတွင််း၌ 

ဆန်ပပျုတ်နှင်  ေက်ရ ို်းမ ော်းက ိုသော ပပျုတ်စော်းရသည်။  

 

အင််းဓဆလေ့ အင််းယဉ်ဆက ်းြှု 

▪ အခတ်မီအဆ်းအပ်းခန််း သော်းဖွော်းခန််းမ ော်းနှင်   လှမ််းအေ်းသည်   င််းအလ်းအဒသ ခ  ျုဲ့အသော 

အနရောမ ော်းတွင် က ိုယ်ေန်အဆောငတ်စ်ဦ်း မီ်းအနသော်းဖွော်းသည်  ခါ အပမပပန်ေ့အဒသ အက ်းလက် 

အတောရွောမ ော်းက  သ ိုေ့ လက်သည်အခေါ်ရပ်ရွော  မှ ကအလ်းကျွမ််းက ငစ်ွော အမွ်းဖွော်းအပ်းန ိုင်သူ 

မ ော်းက ို အခေါ်ကကရသည်။ သ ိုေ့မဟိုတ် မ မ အဆွမ  ျု်းသော်းခ င််း  မှ  အတွဲ့ ကကံျုရှ ပပီ်း န ်းလည် 

အသော မ န််းမကကီ်းမ ော်း၏  ကူ ညီ က ိုယူကော အမွ်းဖွော်းအနကကဆ ဟို သ ခ  ရသည်။  

 

▪ မီ်းဖွော်းအနစဉ် မီ်းအနသည်တစ်ဦ်း  စော်းအရှောင် အရအ ်းအရှောင်ရသည်   အလ   ၊ မီ်းတွင််း၌ 

မီ်း သံို်းရက်လံှုရသည်  အလ   နှင်  မီ်းအနသည်   မ်အ ောက၌်ပဖစ်အစ၊   မ်ေင်တံခါ်းအပါက် 

ပဖစ်အစ မီ်း ွန််း ော်းအလ ရှ ကကသည်။ မီ်း ွန််း ော်းပခင််း  ဓ ပပောယ်မှော ဤ  မ်၌ မီ်းအနသည် 
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ရှ သည်  တွက် မအကောင််းဆ ို်းေါ်းမ ော်း မေငမ်ကပ်န ိုငအ် ောင် မီ်း လင််းအရောငပ်ဖင်  အပခောက်လှန်ေ့ 

 ော်းပခင််း သအဘောပဖစ်သည်။  

 

တှိိုင််းြြ််းတ ရ ြ််းတှိိုင််းရင််းသာ်းတှိိုို့၏ “ယာြှိတ်ဂဟူဆ ်း” 

▪ ယောမ တ်ဂဟူအဆ်းသည် တ ိုင််းခမ််းတီဘောသောပဖစ်ပပီ်း ပမန်မောဘောသော ော်းပဖင်  အလငန််း အရောဂါ 

အပ ောကအ်ဆ်းဟူ၍  ဓ ပပောယ်ရပါသည်။  

 

▪ ၎င််းအဆ်းသည် တ ိုင််းခမ််းတီတ ိုေ့၏ လက်စွ အဆ်းအကောင််းတစ်လက် ပဖစ်အလသည်။ “ယောမ တ် 

ဂဟူ” (အလငန််းအရောဂါအပ ောကအ်ဆ်း)သည်  စွမ််း က်သပဖင်  ခမ််းတီလိုန်အဒသ က န််းမော 

အရ်းနယ်ပယ်အရောဂါကိုသမှုတွင် န မည်အက ောက်ကော်းသူမ ော်းအသော  စွမ််း က်အဆ်းအကောင််း 

ပဖစ်အလသည်။  

 

▪ ၁၉ ရောစိုကောလတွင် ခမ််းတီ်းလိုန်အဒသ လိုပ်ခွန်အစောဘ်ွော်းနယ် ပန််းလ ှုငရ်ွောအန စေ်ဖမ ိုင်  

အတောင်  (လိုပ်ခွန်)သည် မူလအဆ်း ော်းပဖည် စွက် တီ ငွအ်ဖောစ်ပ် ော်းသပဖင်  ယအနေ့တ ိုင် 

 စွမ််း က်အဆ်းအကောင််းတစ်လက် ပဖစ် လူသံို်းမ ော်းသည်  အဆ်းပဖစ်လောပါသည်။  

 

“ယာကင်ဖစ်ဆ ်း” 

▪ “ယောကင်ဖစ်” ဟူအသော အဆ်းသည် တ ိုင််းခမ််းတီရှမ််းဘောသောပဖစ်ပပီ်း ပမန်မောဘောသော ော်းပဖင်  

( စောမှော်းအပ ောက်အဆ်း)ဟို  ဓ ပပါယ်ရှ ပါသည်။  

 

▪ ၎င််းအဆ်းသည်  စွမ််း က်သပဖင်  တ ိုင််းခမ််းတီတ ိုေ့ က န််းမောအရ်း တွက်  ော်းက ို်းရအသော 

အဆ်းစွမ််းအကောင််းတစ်လက်ပဖစ်အလသည်။ ၎င််းအဆ်းသည် ခမ််းတီလိုန်ပူတော  ိုအဒသတွင် 
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သောမက ပမန်မောန ိုငင်ံ နှံေ့ အနရောအဒသမ ော်းသ ိုေ့ အရောကရ်ှ ပပီ်း န မည်အက ော ်  စွမ််း က် 

အဆ်းအကောင််းတစ်လက် ပဖစ်ပါသည်။  

 

အဓှိပပာယ်န င်ေ့ ဆဖာမ်ပြ က် 

▪ ရှမ််းဟင််းအကောသည်  လနွ်ရှော်းပါ်းသည်။ တ ိုင််းခမ််းတီတ ိုေ့၏ ဟင််းအကောင််းတစမ်ယ် ပဖစ်အပ 

သည်။ ဟင််းအကော ပဖစ် ငါ်း၊ ဒရင်အကောက်၊  ောလူ်း၊ ကက မ်ဖ်ူးနှင်  စသည်   သီ်း ရွက် 

 သော်း ငါ်းမ ော်းက ိုအကောစော်းကကပါသည်။ ရှမ််းဟင််းအကောသည် ကမဘောအပေါ်မှော  လွန်ရှော်းအသော 

ဟင််းမ  ျု်းပဖစ် အလသည်။ တ ိုင််းခမ််းတီတ ိုေ့သည် ဟင််းအကောက ို ယအနေ့တ ိုင် ရ ို်းရောဟင််းအကောင််း 

တစ်မယ် ပဖစ် ခ က်ပပျုတ် သံို်းအဆောင်ကကသည်။  

 

“ဆဖာ်မပြ က်” 

▪ ရှမ််းဟင််းအကောသည် အသောက်သံို်းသူမ ော်း ော်း ခံတွင််းအတွဲ့အစသည်။ ၎င််းဟင််းအသောက်သံို်း 

သူမ ော်း ော်း ခွန် ော်းတ ို်းအစပပီ်း လန််းဆန််းမှုရှ အစသည်။ က န််းမောအရ်း တွက်  အ ောက် 

 ကူပပျု ရ ို်းရောဟင််းအကောင််း တစ်မ  ျု်းပဖစ်အလသည်။ အဆ်းလည််း စော၊  စောလည််းအဆ်း 

ဟူအသော အဆောငပ်ိုဒန်ှင်  ညီ အကောင််းမှအကောင််း ဆီလံို်းေမပါ က န််းမောအရ်းနှင်  ညီညတွ်သည်  

ရ ို်းရောဟင််းပဖစ်အလသည်။  

 

▪ ၎င််းဟင််းအကောသည် အသွ်းတ ို်းပခင််း၊ ေမ််းအရောဂါ စသည် အရောဂါမ ော်း မပဖစ်အစဘ  က န််းမောအရ်း 

 တွက်ပဖစ်အစ၏။ ယအနေ့တ ိုငမ်ရ ို်းန ိုင်ဘ  ရ ို်းရောဟင််းအကောင််းတစ်မယ် ပဖစ် အသောက်သံို်းသူ 

မ ော်း လက်ခံလ က်ရှ အလသည်။  
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“ဝ” တှိိုင််းရင််းသာ်း  

▪ “ေ” တ ိုင််းရင််းသော်းတ ိုေ့၏ ရ ို်းရော စော်း စောမ ော်းတွင် “ေ” ဆန်ပပျုတ်၊ “ေ” အခါင်ရည်မှော 

  ငရ်ှော်းဆံို်းပဖစ်သည်။  

 

ကှိို်းကန်ို့တှိိုင််းရင််းသာ်း 

▪ ဟင််းသီ်းဟင််းရွက်၊ ပ ၊ မိုန်လော၊ မိုန်ညင််း မ  ျု်းမ  ျု်းတ ိုေ့က ို  ဓ က စော်းသံို်းကကသည်။ ေက် 

သော်းအပခောက်၊ ကကက်သော်းအပခောကမ် ော်း ပပျုလိုပ်သ ိုအလှောငက်ကသည်။ အကောစ်ီ်းအခေါ် မီ်း  ို်းဟင််းမှော 

 အကောင််းဆံို်းပဖစ်သည်။ လက်ဖက်ရည်ကကမ််းက ို တစ်ခ  န်လံို်း အသောက်ကကသည်။ က ို်းကန်ေ့ 

လက်ဖက်အပခောကမ်ှော လူကက ျုက်မ ော်းပပီ်း န မည်အက ောက်ကော်းသည်။  

 

ထဆနာေ့တှိိုင််းရင််းသာ်း 

▪ ရ ို်းရောတ ိုင််းရင််းအဆ်းနည််းမ ော်း အဖောစ်ပ် သံို်းပပျုအလ ရှ သည်။  အန  လူမ  ျု်း အယောက် ော်းမ ော်း  

 ော်းလံို်းနီ်းပါ်း အဆ်းမှငအ်ကကောင ် ို်းအလ ရှ ပပ်ီး မအကောင််းဆ ို်းေါ်းမ စေောမ ော်း မကပ်အ ောင် 

ကောကွယ်အဆ်း၊  ခ စ်အတောအ်ဆ်းနှင်  ဟင််းခွက်န ိုက်အဆ်းတ ိုေ့ရှ သည်။  

 

န စ်ဆဟာင််းဆရကှိိုသွန်ပစ်မြင််း 

▪ နှစ်ဆန််းတစ်ရက်အနေ့မတ ိုင်မီ နှစ်အဟောင််းအန က်ဆံို်းရက်တွင် ဘူ်းသီ်း၊ ေါ်းက ည်အတောက်၊ 

အပမ  ို်း၊ ဒန်  ို်းနှင်    ို်းခွက်မနှ်သမျှတွင်ရှ အသော အရ ော်းလံို်းက ို တစ်စက်မှန်သမျှမက န် 

သွန်ပစ်ရသည်။   ိုသ ိုေ့ ပပျုလိုပ်ပခင််း၏ ဓ ပပါယ်မှော နှစ်အဟောင််းမှ  တ တ်န မ တ်ဆ ို်းမ ော်းနှင်  

မအကောင််းမှုမနှ်သမျှက ို နှစ်သစ်မတ ိုင်မီ သိုတ်သငရ်ှင််းလင််းပစ်ပခင််း ပဖစ်သည်။ လော်းဟူ 

မ  ျု်းနွယ် မ ော်းစိုသည် ဤ စဉ် လောက ို မက င် သံို်းက အပ။  
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၉။  ြ  မငြ််းစာအိုပ်ြ ာ်း 

၁။ ပမန်မောန ိုင်ငံ ကခ ငလ်ူမ  ျု်းမ ော်း (၁၉၂၉) 

၂။ ပပည်အ ောင်စိုပမန်မောန ိုငင်ံရ ို်းရောဓအလ  ံို်းစံမ ော်း (ကခ င်၊ ကယော်း၊ ကရင၊် ခ င််း၊ မွန် 

ရခ ိုင်၊ ရှမ််း) (၁၉၆၇၊ ၁၉၆၈၊ ၁၉၇၆၊ ၁၉၇၇)  

၃။ ဒ ိုေ့အသ်ွးဒ ိုေ့သော်း တ ိုင််းရင််းဘွော်း (မင််းန ိုင်၊ ၁၉၆၇) 

၄။ ခ င််းရ ို်းရော၊ ခ င််းဓအလ  (အသောင််းလွင်) (၁၉၆၇)  

၈။ အန ကအ် ောန် ဂ (ဦ်းအက ောေ်င််း) (မနိုဿအက ော်ေင််း) (၁၉၇၇) 

၉။ ဒ ိုင််းဓအလ  (ငခ င််းပ )ံ (မန ်းရှင််း)  

၁၀။  အရှဲ့ပ ို်းကရင် (မနေ့်သင ်အန င်) (အကောကရ တ်) (၁၉၇၈၊ အ ောက်တ ိုဘော) 

၁၁။   င််းဓအလ နှင ် င််းယဉ်အက ်းမှု (ဒါရ ိုက်တော ပမင ်အမောင၊် ၁၉၈၄) 

၁၂။  လီဆူတ ိုင််းရင််းသော်းတ ိုေ့၏ဘေဓအလ  (ပမတ်အေတ ို်း ၊ ၂၀၀၈)  

၁၃။ တ ိုင််းခမ််းတီ်း စွယစ်ံိုသိုတအရ်းရော (ဦ်းခ စ်အရွှ (ခမ််းတီ်း) ၂၀၁၂) 

၁၄။ မအန အပမက လောခ  ဒ်တ ိုင််းရင််းသော်း (ပမတ်အေတ ို်း၊ ပညောအရ်းတကကသ ိုလ် ၂၀၁၂) 

၁၅။ ရှမ််းပပညန်ယ် အပမောက်ပ ိုင််းရှ  ရှမ််းတအ ောင််း (ပအလောင၊် ေ၊ အပမောင်ဇီ်း၊ လော်းဟူ၊ 

တ ိုင််းရင််းသော်း  တ ိုေ့၏ ရ ို်းရောဓအလ မ ော်း (၂၀၁၄)  

၁၆။ ကရင်လမူူဘေဓအလ မှတ်စိုမ ော်း (၂၀၁၈)  

၁၇။  ကယန််းတ ိုင််းရင််းသော်းသမ ိုင််း (ဦ်းပီအမောင်စ ို်း (လွ ျုင်အကော် ၂၀၁၈)  

၁၈။ ကခ ငရ် ို်းရောသမ ိုင််း (နဂါ်းဗ ိုလ် အမောငအ်မောင်သက် ၂၀၁၈)  

၁၉။ တ ိုင််းရင််းသော်းယဉ်အက ်းမှုရ ို်းရောဓအလ  ံို်းစံမ ော်း (မွန်) ၂၀၁၈) 

၂၀။ တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်းအရ်းရောေန်ကကီ်းဌောန၊ တ ိုင််းရင််းသော်းစောအပနှင်  ယဉ်အက ်းမှုဦ်းစီ်း 

ဌောန၏ ရ ို်းရောဓအလ တ ိုေ့အပ ောအ်မွဲ့၊ မအမ ရှည်ကကော   န််းသ မ််းမှော လက်ကမ််းစောအစောင်၊ 

 မ  ျု်းဂိုဏ်က ို   န််းသ မ််းဖ ိုေ့၊ ရ ို်းရောဓအလ  အဖော ်ိုတ်စ ိုေ့၊ တ ိုင််းရင််းသော်းစောအပယဉ် 

အက ်းမှုစဉ်လောအရှဲ့ရှု ဂရိုပပျု၊ ခွင် တူညီမျှ ေါဒပဖ စငသ်ည် အပမ၊ ရ ို်းရောဓအလ မအပ ောက်ဖ ိုေ့၊ 
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သမ ိုင််းအပ်းမ ိုေ့ အစောင် အရှောက်စ ိုေ့၊ စောအပရ ို်းရော မတ မ်အကောဖ ိုေ့၊ ဒ ိုေ့အတွကကံအဆောငပ်မ င် တင်စ ိုေ့၊ 

ညီအန င ်ို တည်အ ောင်ပပျုသည်  ဒ ိုေ့ပပည်အ ောင်စို၊ တ ိုင််းရင််းသော်းမ  ျု်းနွယစ်ိုမ ော်း 

မကွယ်အပ ောကအ်ရ်း၊ ေ ိုင််းေန််း  န််းသ မ််းအစောင် အရှောက်အပ်း၊ အသ်ွးခ င််းတ ိုေ့အပါင််းစို 

တည်ရောအပမ၊ လက်ကမ််းစောအစောင်မ ော်း 

၂၁။ ၂၀၁၈ ခိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ  ိုတ်အေအသော တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်း၏  မ  ျု်းသော်းအနေ့နှင်  

အနေ့ ူ်း အနေ့ပမတ်မ ော်း ပဖစ်အပေါ်လောပံို သမ ိုင််း က ဉ််း (၂)  

၂၂။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ အဖအဖော်ေါရီလ (၂၄) ရက်၊ တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်း၏  ခွင်  အရ်း 

ကောကွယ် အစောင် အရှောက်သည်  ဥပအဒနှင်  နည််းဥပအဒမ ော်းစော ိုပ် 

၂၃။ သောသန အရ်းနှင် ယဉ်အက ်းမှုေန်ကကီ်းဌောန၊ တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်း၏ ရ ို်းရောေတ်စံိုမ ော်း 

၂၄။ ၂၀၀၈ ခိုနှစ်၊ အ ောက်တ ိုဘောလ၊ က န််းမောအရ်းနှင်   ော်းကစော်းေန်ကကီ်းဌောန၊ 

တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောဦ်းစီ်းဌောန၏ ပမန်မော တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောလက်စွ စော ိုပ် 

၂၅။ ပမန်မော  လင််း၊ အကက်းမံိုသတင််းစော (၉.၂.၂၀၂၀) 

၂၆။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ပမန်မောန ိုင်ငံတ ိုင််းရင််းအဆ်းအကောငစ်ီ ဥပအဒ  
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၁၀။ ဆနာက ်က်တွွဲတှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းစိုြ ာ်းစာရင််း 

၁။ ကခ ျ ငလ်ူ မျ ှိြုားစ္  

(၁) ကခ င် (၂) ထရိုမ်ား (၃) ဒနလ င် (၄) ဂ  န်ားနြ ့် 

(၅) နဂေါ် ှီ (၆) ခခူား (၇) ဒူားလ န် (၈) မရူ(နလ န်ဝေါ်) 

(၉) ဝမ် (၁၀) လ  ှီ(လ ခ  ဒ်) (၁၁) အဇှီား(ဇ ိုငဝ်ါား) (၁၂) လှီ ူ 

 

၂။ ကယာ်းလူြ ှိ ်းစို 

(၁၃) ကယ ား (၁၄) ဇယ မ်ား (၁၅) ကယန်ား(ြနဒါင)် (၁၆) ကဲ့်ခ ို 

(၁၇) နဂဘ ား (၁၈) ြ ဲ(ကနယ ) (၁၉)မနိုမနနော (၂၀) ယငာ်းတလဲ 

(၂၁) ယငာ်းနဘ ်    

 

၃။ ကရင်လူြ ှိ ်းစို 

(၂၂) က င် (၂၃) က င်ပြြူ (၂၄) ြနလကှီား (၂၅)မွန်က င(်စ ပြြူ) 

(၂၆)စနက (က င)် (၂၇)တနလ ြွ ား (၂၈) ြကူား (၂၉) ဘွဲ 

(၃၀) နမ နနြွ ား (၃၁) မ ိုြွ ား (၃၂) ြ ိုား(က င)်  

 

၄။ ြ င််းလူြ ှိ ်းစို 

(၃၃) ခ င်ား (၃၄)မယ်တ ိုင်(က ဲ) (၃၅) စလ ိုင်ား (၃၆)ကလငန်က  
(လိုန  ) 

(၃၇) ခမှီ (၃၈) နအ င်ခမှီ (၃၉) နခါန ိုား (၄၀) နခါင်စ ို 

(၄၁) နခါင်  ိုငခ် င်ား (၄၂) ခွ  ငာ်း(မ)် (၄၃)ခွန်လှီ( ငမ််) (၄၄) ဂန်တဲ့် 

(၄၅) နဂွားတဲ (၄၆) ငနွ်ား (၄၇)  ှီစ န် (၄၈)  ငတ်န် 

(၄၉)   ိုင်ားတန် (၅၀) ဇ နတ င် (၅၁) ဇ ိုတ ိုား (၅၂)ဇ ိုနြ 

(၅၃)ဇ ို (၅၄)ဇန်ညှြ် (၅၅)တနြါင် (၅၆)တှီားတ န်(တဲဒင်မ်) 

(၅၇)နတဇန် (၅၈)တ ိုင်ချွန်ား (၅၉)ထ ့်ဒ ို (၆၀)နတ  ် 

(၆၁)ဒင်မ် (၆၂)ဒ ိုင်(ယငဒ်ူား) (၆၃)နောဂ (၆၄)တန်ခူား 

(၆၅)မ  င် (၆၆)ြနန်ား (၆၇)မကန်ား (၆၈)မတူ 

(၆၉)မ  မ်(မ  ) (၇၀)မ အဲ (၇၁)မွင်ား (၇၂)လူရ ှုငာ်း(လူ  ည်) 

(၇၃)နလားပမ  ြို့ (၇၄)လငတ်ဲ့် (၇၅)နလ က်ကို (၇၆)လ ိုင် 

(၇၇)လ ိုငဇ် ို (၇၈)ြါကင်ားမ်(မရ ို) (၇၉)ဟွ လ်င ို (၈၀)အနူား 

(၈၁)အနန်ား (၈၂)အိုြို (၈၃)လ ငာ်းကို (၈၄)အရ ှုခ ငာ်း(နပမပြန်ို့) 

(၈၅)န  ငက်ို    
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၅။ ေြာလူြ ှိ ်းစို 

(၈၆)ဗမ  (၈၇)ထ ားဝယ် (၈၈)ပမ တ် (၈၉)နယ (န  ) 

(၉၀) ဘ န်ား (၉၁)ကတူား (၉၂)ကနန်ား (၉၃) လ ို 

(၉၄)ြိုန်ား(ြွန်)    

 

၆။ ြွန်လူြ ှိ ်းစို 

(၉၅) မွန်    

 

၇။ ရြှိိုင်လူြ ှိ ်းစို 

(၉၆) ခ ိုင် (၉၇)ကမန် (၉၈)ခမွှီား (၉၉)ဒ ိုငာ်းနက် 

(၁၀၀)မ မ ကကှီား (၁၀၁)ပမ   (၁၀၂) က်  

 

၈။ ရ ြ််းလူြ ှိ ်းစို 

(၁၀၃)  မ်ား (၁၀၄)ယွန်ား(လ အ ို) (၁၀၅)ကွှီ (၁၀၆)ြ င် 

(၁၀၇) အ ို (၁၀၈)ထနနော့် (၁၀၉)ြနလား (၁၁၀)အနဲ် 

(၁၁၁)စ ို( န်) (၁၁၂)ခမူ (၁၁၃)အ ခါ (၁၁၄)က ိုားကန်ို့ 

(၁၁၅)ခန္ှီား  မ်ား (၁၁၆)ဂ ို(ခွန်) (၁၁၇)နတ င်ရ ိုား (၁၁၈)ဓနို 

(၁၁၉)တအ င်ား(ြနလ င)် (၁၂၀)နပမ င်ဇှီား (၁၂၁)ယငာ်းကက ား (၁၂၂)ယငာ်းနက် 

(၁၂၃)  မ်ားကနလား (၁၂၄)  မ်ားကကှီား (၁၂၅)လ ားဟူ (၁၂၆)အငာ်း  ား 

(၁၂၇)အ ိုက် ွယ် (၁၂၈)ြအ ိုဝ်ား (၁၂၉)တ ိုင်ားလွယ် (၁၃၀)တ ိုင်ားလ န် 

(၁၃၁)တ ိုင်ားလ ို (၁၃၂)တ ိုင်ားနလ (၁၃၃)မ ိုငာ်း   (၁၃၄)နမ   မာ်း 

(၁၃၅) ဝ    
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၁၁။ ဆြတတာရပ်ြံြ က် 

❖ တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းမ ော်း၏ စကော်း၊ စောအပ၊  နိုပညော၊ ယဉ်အက ်းမှု၊ ရ ို်းရောဓအလ  ံို်းတမ််း၊ 

 မ  ျု်းသော်းအရ်း၊ လကခဏောနှင  ် သမ ိုင််း အမွ နှစ်တ ိုေ့က ို   န််းသ မ််းအစောင ်အရှောက်ရန် ဖွံဲ့ပဖ ျု်း 

တ ို်းတက်အစရန်နှင ် ရ ို်းရောတ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောမ ော်း တ မ်အကောပအပ ောက်မှု မရှ အစအရ်း တွက် 

  န််းသ မ််းပခင််း၊ အဖော် ိုတ်ပခင််းနှင ် ဖွံဲ့ပဖ ျု်းတ ို်းတက်အစပခင််းတ ိုေ့ တွက် ရညရ်ွယ်၍ 

“မြန်ြာနှိိုငင်ံအတွင််းရ ှိ တှိိုင််းရင််းသာ်းလူြ ှိ ်းြ ာ်း၏ ရှိို်းရာဆ ်းပညာအစဉ်အလာန င်ေ့ 

ဓဆလေ့ြ ာ်းကှိို လျှပတ်စ်မပက်ဆလေ့လာမြင််း” စော ိုပ်က ို ပ မဆံို်း ကက မ ် ပပျုစို ိုတ်အေ 

ရပခင််းပဖစ်ပါသည်။ သ ိုေ့ပဖစ်ပါ၍ ဖတ်ရှုသူမ ော်း အနပဖင ် တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ  ျု်းစိုမ ော်း၏ ရ ို်းရော 

တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောနှင ်ပတ်သက်အသော ဓအလ  စဉ် လောမ ော်း အပေါ် ဆန််းသစ်မှုရသမ ော်း 

အပ်းစွမ််းန ိုငလ် မ် မည်ဟို ယံိုကကည်မ ပါသည်။  

❖ သ ိုေ့အသော ်ဤအဖော ်ိုတ်တငပ်ပမှုတွင် လက်လှမ််းမီသအရွဲ့အဆောငရ်ွက်ရပခင််းအကကောင ်  ော်းနည််း 

ခ က်မ ော်း ရှ မည်ပဖစ်ပါသည်။ သ ိုေ့ တွက် ဆက်လက် ိုတ်အေမည ် မှတ်တမ််းစော ိုပ်မ ော်း 

 အပေါ် * ကကံဉောဏ်မ ော်း အပ်းပ ိုေ့လ ိုပါက အ ောက်အဖောပ်ပပါ  ်ီးအမ်း (email) လ ပ်စောမ ော်းသ ိုေ့ 

အပ်းပ ိုေ့န ိုငပ်ါရန် အမတတောရပ်ခံ ပ်ပါသည်။  

 

- အဒါက်တောမ ို်းအဆွ   moeswe@mohs.gov.mm 

- အဒါက်တောသံလွင ်ွန််း  thanlwintun@mohs.gov.mm  

- အဒေါ်အဆွအဆွ    sweswe@mohs.gov.mm  

- ဦ်းစ ို်းမ ို်း     soemoe@mohs.gov.mm  

- အဒေါ်အနအနန ိုငရ်ည်   naynaynaingyee@mohs.gov.mm 

- အဒေါ်မ ို်းမ ို်းသန််း    moemoethan@mohs.gov.mm  

- အဒေါ်လ ှုငယ်ဉ်မွန်ဦ်း   hlaingyinmonoo@mohs.gov.mm 

- တ ိုင််းရင််းအဆ်းပညောဦ်းစီ်းဌောန  dtm@mohs.gov.mm 
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