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များတ်လ်ု ၂၀၂၁ ခုုနိုှစ်



များုတ်ဆ်ုံးကို်
အုပ််ထုုန်း�်သူများ���နိုှင်် ဆုံးရ�/များများ���အတ့်ကို်

ကိုဝေလု�သူငယူမ်ျား���၏ ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်�ကိုဒ်ပ်ြပ်��များ���များှ ကြိုကိုု�ဆုံးုုပ်ါတ်ယူ.်..

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က ��စ်းပြော�်လဲျကးရာိ�ပြော��ါတုယ်း။ သီကးပြောရာာကးမှုုပြောတုေကလဲည်းး� ကမှုာာအနှံ့ိ����င်းး�ထ�းစ်ော တု�ု��ော�လဲာမှုယ်းလဲ�ု� ��း�
မှုိ�း�ထာ��ါတုယ်း။ ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေမှုိာ သီူတု�ု�ရာဲ� အပြောတုေ�အ�မှုင်းး�ဲ� စ်�တုးကူ�စ်�တုးသီ�း�ပြောတုေက�ု ထုတုးပြော�ား��ု� အ�ေင်းး�အပြောရာ�ရာိ��ါတုယ်း။

ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းမှုျာ�၏ ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာကဒ်း��ာ�မှုျာ�က ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အစီီအစီဥ််နှံ့ိင်း�း ရာာသီီဥတုု ဆို�ုင်းးရာာ လဲု�းရာိာ�မှုု
က�ု ပြောတုာင်းး�ဆို�ုရာာတုေင်းး ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းမှုျာ��ါ၀င်းးလဲာပြောစ်ပြောရာ� လဲု��ပြောဆိုား��င်းး�နှံ့ိင်းး� အ���း အလဲိ�းအကျ ���သီကးပြောရာာကးသီည်းး� 
လဲု�းပြောဆိုာင်းး�ျကးမှုျာ�က�ု ပြော���ါတုယ်း။

ကိုဒ်ပ်ြပ်��များ���ကို ကိုဝေလု�ဝေတ့်ကိုုု ဘယူလ်ုုုပ်ါ၀ငဝ်ေစတ်�လု�...

ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေက ရာာသီီဥတုုစ်ူ�စ်မှုး�ရာိာပြော�ေသီူပြောတုေ��စ်းလဲာမှုယ်း။ ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ � ကမှုာာအနှံ့ိ�� �ရာီ�သီော�ပြီး�ီ� သီူတု�ု�က အတု�တုး၊ �စ်ု�
�ာာ�း�ဲ� အ�ာဂါါတုးက�ု ရာိာပြော�ေမှုယ်း။

ကဒ်း��ာ�တုစ်း�ုစ်ီက ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�ဆို�ုတုာဘာာလဲဲပြောလဲ�လဲာ��ု�၊ က�ုယ်းပြော�ထ�ုင်းးတုဲ� ကမှုာာကြီးကီ��ဲ� ပြောဒ်သီဆို�ုင်းးရာာ သီကးပြောရာာကးမှုုပြောတုေ
က�ုရာိာပြော�ေ��ု�၊ ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာ လဲု�းရာိာ�မှုု�ု���င်းးမှုျာ�မှုိ �ည်းး��ာယ်ူ��ု�စ်တုဲ� ပြော�ျားစ်ရာာ ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �မှုစ်းရာိင်းးတုစ်း�ု ��စ်း�ါတုယ်း။

ကိုဝေလု�သူငယူမ်ျား���၏ ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်�လုုပ်ရ်ှ��များု ဝေတ်�င�်ဆုံးုုခု�ကို၊် ကိုများာ�လုုံ�ဆုံးုုငရ်�ပ်န်း�်တ်ုုင်

ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းမှုျာ�မှုိ ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာလဲု�းရာိာ�မှုုအတုေကးပြောတုာင်းး�ဆို�ု��င်းး�က�ု ၎င်းး�တု�ု�က�ုယ်းတု�ုင်းး ��းတုီ�လဲု�းပြောဆိုာင်းးပြီး�ီ� မှု�သီာ�စ်ုနှံ့ိင်းး� 
သီူင်းယ်း�ျင်းး�မှုျာ���င်းး� ကျယ်းကျယ်း���း����း�မျှှ၀ေ�ပျံါမျှယ်ာ။

��း�တု�ုင်းးကပြောတုာ� ဆိုု����တုး�ျကး�ျမှုိတုးသီူပြောတုေက ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းမှုျာ�ရာဲ� အသီ�က�ု တုာ၀�း��မှုုရာိ�ပြောစ်ပြောရာ� ကမှုာာ�နှံ့�ုင်းးင်း�တု�ုင်းး�မှုိ ကပြောလဲ�မှုျာ�ရာဲ� 
ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာလဲု�းရာိာ�မှုု ပြောတုာင်းး�ဆို�ု�ျကးက�ု ပြော�ားပြောဆိုာင်းးရာ�း ��စ်း�ါတုယ်း။

သင််ရ�� ဝေဒ်သများှ� စကို��လုု�ံဝေတ့်ပြပ်န်း�်သ့��ဖွဲ့ုု�ကိုူည့်ီနိုုုငမ်ျားလု��။

ပြော��ာင်းး�လဲဲပြော�ပြောသီာရာာသီီဥတုုရာိ�ကပြောလဲ�မှုျာ� ညွေ�း�ပြော�ါင်းး�အ�ေဲ�သီည်းး ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းဗဟို�ု��� �ေ��ပြီး����တု�ု�တုကးပြောရာ�နှံ့ိင်းး� လဲူသီာ��ျင်းး�စ်ာ�ာ
ပြောထာကးထာ�ပြောရာ� ဦး�ပြောဆိုာင်းးအ�ေဲ� (၅)�ေဲ���စ်းပြောသီာ ChildFund Alliance၊ Plan International၊ Save the Children၊ UNICEF နှံ့ိင်းး� 
World Vision International တု�ု���င်းး� �ူ�ပြော�ါင်းး� �ေဲ�စ်ည်းး�ထာ��ါသီည်းး။ 



အသု�ံပြပ်�သူလုများ�်ညွှှန်း်
အုပ််ထုုန်း�်သူများ���နိုှင် ်ဆုံးရ�/များများ���အတ့်ကို ်
ကိုဝေလု�သူငယူမ်ျား���၏ ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်�ကိုဒ်ပ်ြပ်��များ���ကို ဘယူသ်ူ�အတ့်ကိုလ်ု�။
အသီကး ၇နှံ့ိစ်းမှုိ ၁၂နှံ့ိစ်းအရာွယ်းရာိ� ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းမှုျာ�

ကိုဒ်ပ်ြပ်��များ���ကိုုု ဘယူမ်ျားှ�သု�ံများလု�။

• အုများမ်ျားှ� – အစ်းက�ု အစ်းမှုမှုျာ�၊ မှု�ဘာမှုျာ�၊ အ��ု�အ�ော�မှုျာ�နှံ့ိင်း�း အု�းထ��း�သီူမှုျာ�၏ အကူအည်းီ��င်း�း။

•   ဝေကို��င�်များှ� – �ထဝီီ သီ��ာ�၊ အနှံ့ု�ည်းာနှံ့ိင်း�း အဂါဂလဲ��းစ်ာ သီင်းး��း�စ်ာမှုျာ���င်း�း ပြော�ါင်းး�စ်�း��င်းး� (သီ�ု�မှုဟိုုတုး) အ�မှုးစ်ာအ��စ်း သီတုးမှုိတုး
��င်းး�။

•  ကိုဝေလု�သူငယူအ်ဖွဲ့့��များ���များှ�

• ဝေရ့�ဝေပြပ်�င�်ဝေန်းထုုုငရ်� ဝေန်းရ�နိုှင် ်စခုန်း�်များ���များှ�

ကိုဒ်ပ်ြပ်��များ���ပြီးပ်ီ�ဆုံးု�ံဖွဲ့ုု� အခု�နု်း်ဘယူ်ဝေလု�ကိုက်ြာကို�များလု�။
ကဒ်း��ာ�တုစ်း�ုက�ု မှု��စ်း ၃၀ ကပြော� ၆၀ အထ� ကြာကာ�ါတုယ်း။ အကြံက�����ျကးကပြောတုာ� တုစ်းပြော��က�ု ကဒ်း��ာ�တုစ်း�ု�ဲ� (၂) �ါတုးအကြာကာမှုိာ 
ပြီး�ီ��ါမှုယ်း။ ကဒ်း��ာ�မှုျာ�က�ု သီကးဆို�ုင်းးရာာသီင်းး��း�စ်ာမှုျာ�မှုိာ ထည်း�းသီု��မှုယ်းဆို�ုရာင်းးပြောတုာ� ��ုပြီး�ီ� အ�ျ ��း ကြာကာကြာကာ သီု��နှံ့�ုင်းး�ါတုယ်း။

ဝေလုလ်ု�သငယ်ူူရတ်�ခ်ုရီ�ဆုံးုုတ်�ဘ�လု�။ 
ကဒ်း��ာ�မှုျာ�မှုိ သီင်းးယ်ူ��င်းး�၊ �ါ၀င်းးပြောဆိုာင်းးရာွကး��င်းး�နှံ့ိင်း�း မှုှပြောဝီ��င်းး� သီင်းးကြာကာ�ပြောရာ��ု�စ်�က�ု လဲ�ုကး�ာထာ��ါတုယ်း။ �ျ �တုးဆိုကးထာ�သီည်း�း

ပြောလဲ�လဲာသီင်းးကြာကာ�မှုု ရာည်းးရာွယ်း�ျကးမှုျာ�က�ု များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုတံုေင်းး ခြုံ��� င်းု�ကြာကည်း�း�ါ။ ကဒ်းတုစ်း�ု�ျင်းး� အပြော�်တုေင်းးလဲည်းး� ပြောရာ�သီာ�ထာ��ါတုယ်း။

ကလေး�းသူူငယ််များ�းး၏ ရားသီူဥတုုဆုုိုင်ရားကဒ််ပြား�းးများ�းးနှှင်် ၀ုုိုင်-အဒ်�်ထ်် (Y-Adapt)

ကမှုာာအနှံ့ိ�� တုေင်းး ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာလဲု�းရာိာ�မှုုမှုျာ�အာ� အပြောရာ�တုယ်ူ���လဲု�းရာ�း အတုေကး အသီကး ၁၃နှံ့ိစ်းမှုိ ၂၅နှံ့ိစ်းကြာကာ� လဲူင်းယ်းမှုျာ�
အာ�လဲု��ပြောဆိုားပြော��သီည်း�း ပြောအာင်းး�မှုင်းးပြောသီာ ဝီ�ုင်းး-အဒ်�းထးဟိုု အမှုည်းးရာ လဲူင်းယ်း �ျ �တုးဆိုကး ပြောဆိုာင်းးရာွကးမှုု သီင်းးရိုး�ု�ညွှ�း�တုမှုး�၏  ပြောရာိ�ပြော���
ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းမှုျာ� သီင်းးရိုး�ု�တုစ်း�ုအပြော���င်း�း ယ်င်းး�ကဒ်း��ာ�မှုျာ�က�ု အသီု�����နှံ့�ုင်းး�ါတုယ်း။

ဘ�ပ်စစည့်�်ဝေတ့်လုုုအပ်ပ််ါသလု�။

•   လုုုအပ်သ်ည့်မ်ျား��� - �ု�နှံ့ိ��းထုတုးထာ�ပြောသီာ ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းမှုျာ�၏ ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာကဒ်း��ာ�မှုျာ�၊ ပြောဘာာ�င်းးမှုျာ�နှံ့ိင်း�း စ်ာရာွကး။

•      ပြဖွဲ့စန်ိုုုင်ပ်ါကို: အ�မှုးအ��င်းးဘာကးထေကး�ါ၊ ကင်းးမှုရာာနှံ့ိင်း�း အင်းးတုာ�ကးသီု���ါ။

ကိုူဝေပ်�တ်�သ်ူကို ဘ�လုုပ်ရ်များလု�။

• လဲမှုး�ညွှ�း�ျကးပြောတုေက�ု ကူည်းီ�တုးရိုးုပြော���ါ။

• ကတုးပြောကြာက�သီု��ပြီး�ီ� ယာာဥ််ပျံံ �ကဲ�သီ�ု� လဲကးမှုု�စ်ုည်းး���းတုီ���င်းး� �ဲ� အ�မှုးအ��င်းးဘာကးလဲု�းရာိာ�မှုုပြောတုေမှုိာ ကြီးကီ�ကြာက�းပြော���ါ။

• ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေရာဲ� ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာလဲု�းရာိာ�မှုုပြောတုာင်းး�ဆို�ု�ျကးပြောတုေက�ု အ��ာ�သီူပြောတုေဆိုီပြောရာာကးပြောအာင်းး ကူည်းီ�ါ။

•   ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းမှုျာ� ပြောဘာ�ကင်းး�လဲု�ခြုံ��� ��ု� ကပြောလဲ�မှုျာ�ရာဲ�ဓါါတုး�ု�၊ တုည်းးပြော�ရာာအတု�အကျ ဓါါတုး�ု�ပြောတုေ မှု����း�ါနှံ့ိင်း�း။

စကြာကိုရဝေအ�င…်
ရာာသီီဥတုုစ်ူ�စ်မှုး�ရာိာပြော�ေသီူမှုျာ�က�ုပြော�်ယ်ူ��င်းး� ကဒ်း��ာ�နှံ့ိင်း�း မှုစ်းရာိင်းးပြော�မှု�ု�က�ု��ပြီး�ီ� လဲာမှုယ်�း မှုစ်းရာိင်းးပြောတုေအတုေကး ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေ�ဲ� သီူ
တု�ု�ရာဲ�ရာာသီီဥတုုပြောမှုိားယာာဥ််�ျ �က�ု အဆိုင်းးသီင်း�း��စ်းပြော��ါပြောစ်။ လဲမှုး��ရာီ� ပြောဘာ�ကင်းး��ါပြောစ်။



များစရ်ှင(်၁) အ��လုု�ံ 
ရ�သီဥတ်ု ယ်းဥ်ပ်�စံီ�များယူ။်

သီင်းးပြော�တုဲ�ပြော�ရာာအပြောကြာကာင်းး�ပြောလဲ�လဲာ�ါ။
များစရ်ှင(်၂)

များုု�ဝေလု၀သကိုုုဝေစ�င်က်ြာကိုည့််ပ််ါ။
မှု�ု�ပြောလဲ၀သီက�ုပြောလဲ�လဲာ�ါ။

များစရ်ှင(်၃) 
ဥတ်ုအလုုုကို ်၀တ်စ်�� ဆုံးငယ်ူငပ််ါ။

ရာာသီီဥတုုက�ုပြောလဲ�လဲာ�ါ။

များစရ်ှင(်၄) 
ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�များုပ်ုစံံ

ပြော��ာင်းး�လဲဲပြော�ပြောသီာ ရာာသီီဥတုု
က�ု ပြောလဲ�လဲာ�ါ။

များစရ်ှင(်၅) များုု�ဝေလု၀သနိုှင် ်
အနိုတရ�ယူ ်ဆုံးကိုစ်ပ်ခ်ု�ကို်

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�ရာဲ� မှု�ု�
ပြောလဲ၀သီအပြော�် သီကးပြောရာာကးမှုုနှံ့ိင်း�း 

အနှံ့တရာာယ်းမှုျာ�က�ု ပြောလဲ�လဲာ�ါ။

များစရ်ှင(်၆) ကိုများာ�လုု�ံဆုံးုုငရ်� 
သကိုဝ်ေရ�ကိုမ်ျားု စုတ််ကိုူ�ဝေပြများပ်ုံ
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�ရာဲ� 

လဲူသီာ�အပြော�်သီကးပြောရာာကးမှုုက�ု 
ပြောလဲ�လဲာ�ါ။

များစရ်ှင(်၇) သင်အ်ုများက်ိုုု ပ်င်က်ိုူအုများ်
ကို့န်းယ်ူကိုဆ်ုံး့�ပ်ါ။

လဲူ၊ပြော�ရာာပြောတုေ�ဲ�အရာာ၀တု�ုပြောတုေရာဲ�
ဆိုကးစ်�းမှုုက�ုပြောလဲ�လဲာ�ါ။

များစရ်ှင(်၈) သဘ��ရ�� အကိုူအည့်ီများ���၊ 
သဘ�၀ကိုုု စူ�စများ�်ဝေလုလ်ု�ပြခုင�်

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က�ု ရာင်းးဆို�ုင်းး��ု� 
သီဘာာ၀ကဘာယ်းလဲ�ုကူည်းီလဲဲပြောလဲ�လဲာ�ါ။

များစရ်ှင(်၉) ကိုဝေလု�သူငယူ်
အခု့င််အဝေရ�၊ ရပ်တ််ည့််ခု�ကို်

သီင်း�းအ�ေင်း�းအပြောရာ�နှံ့ိင်း�း ရာာသီီဥတုု
ပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က�ု ပြောလဲ�လဲာ�ါ။

များစရ်ှင(်၁၀) ကိုများာ�လုု�ံဆုံးုုင်ရ�
ပ်န်း�်တ်ုုင၊် စုများ�်လုန်း�်ဝေသ�ကိုများာ�
ကမှုာာလဲု��ဆို�ုင်းးရာာ လဲု�းရာိာ�မှုုက�ု 

ပြောလဲ�လဲာ�ါ။

များစရ်ှင(်၁၁) ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်� 
လုုပ်ရ်ှ��များု ပ်ုဝံေပြပ်�ခု�နု်း် 

ကမှုာာအနှံ့ိ��ကလဲု�းရာိာ�မှုုပြောတုေက�ု 
စ်ူ�စ်မှုး��ါ။

များစရ်ှင(်၁၂) ရ�သီဥတ်ု
အတ့်ကို ်အသင််ပြပ်ငပ််ါ။

ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာ လဲု�းရာိာ�မှုု
တုစ်း�ုက�ု ပြောရာွ��ျယ်း�ါ။

များစရ်ှင(်၁၃) ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်�
လုုပ်ရ်ှ��များု ဝေတ်�င�်ဆုံးုုခု�ကို်

မျှှ၀ေ�မုျှအဆင့်််

များစ်ရှင(်၁၄) သင်ရ်�� ရ�သီဥတ်ု
ပ်ုပံြပ်ငက်ိုုု များှဝေ�ပ်ါ။ 
မျှှ၀ေ�မုျှအဆင့်််

ဝေပြများပ်ုအံညွှှန်း်�
သီင်းးယ်ူမှုုအဆိုင်း�း
လဲု�းရာိာ�မှုုအဆိုင်း�း
မျှှ၀ေ�မုျှအဆင့်််

ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� � များစ််ရှှင်လေးပြားများ��ု



များစရ်ှငမ်ျား���- ဒ်ီအဆုံးင်အ်တ်ုုင�်စတ်ငပ်ြီးပ်ီ�  သငယ်ူူများုအဆုံးင််များ���> လုုပ်ရ်ှ��များုအဆုံးင်မ်ျား���> မျှှ   ◌◌ မုျှအဆိုင််များ�းး

သင််ရ�� ရ�သီဥတ်ုစူ�စများ�်ရှ�ဝေဖွဲ့့များခုရီားစ်ဥ်ကုု ဝေပြခုရ�ခုဖံွဲ့ုု� များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုကံိုုု လုုုကိုန််း�ပြီးပ်ီ� ကိုဒ်ပ်ြပ်��တ်စခ်ုုစီ
ရ�� အဝေပ််ကို ရှင�်လုင�်ခု�ကိုဝ်ေတ့်ကိုုု စစဝ်ေဆုံး�ပ်ါ။ 

ရာာသီီဥတုုစ်ူ�စ်မှုး�ရာိာပြော�ေမှုခုရီာ�စီဥ််ကုုို ပြော��ရာာ����ု� မှုစ်းရာိင်းးပြော�မှု�ု� က�ုလဲ�ုကး�ာ�ါ။

ရ�သီဥတ်ုစူ�စများ�်ရှ�ဝေဖွဲ့့သူများ���ကိုုုဝေခု်ယူူပြခုင�်
သင််ရ��တ်�၀န်း-် တ်ုု�ရ��ကိုများာ�ကြိုကိုီ�အဝေကြာကို�င�်ကိုုု ပ်ုုဝေလုလ်ု�သငယ်ူူဖွဲ့ုု�၊ အဝေရ�
တ်ယူူလုုပ်ဝ်ေဆုံး�ငဖ်ွဲ့ုု�နိုှင်် အကြံကိုဉံာ�ဏ်ဝ်ေတ့်များှ ဝေ�ဖွဲ့ုု� များစရ်ှငဝ်ေတ့်ပြီးပ်ီ�ရများယူ။်
�ရာီ�သီော���ု� ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �ကုုို တုည်းးပြောဆိုာကးမှုယ်း။ ယာာဥ််�ျ �က သီင်း�းက�ု အ�ာဂါါတုး၊ အတု�တုး�ဲ� ကမှုာာအနှံ့ိ�� 
ပြော�်ပြောဆိုာင်းးသီော�မှုယ်း။ မှု�ု�ပြောလဲ၀သီဆိုုပြောတုေပြောတုာင်းး�ပြီး�ီ� အ��ာ�သီူမှုျာ� ရာဲ�မှုျကးလဲု��မှုျာ�မှုိ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�
က�စ်ုမှုျာ�က�ု �မှုင်းးနှံ့�ုင်းး��ု� သီင်းးပြော��ာင်းး�လဲဲပြော��နှံ့�ုင်းး�ါတုယ်း။

သင််ရ�� ရ�သီဥတ်ယု်းဥ်�� �ကိုုု 
တ်ည့်ဝ်ေဆုံး�ကိုပ််ါ။ 
သီင်း�းရာဲ� ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �က�ု တုည်းးပြောဆိုာကး��ု� 
ရာိ�ပြီး�ီ�သီာ� �စ်ုည်းး�ပြောတုေ ���းသီု���ါ။ ရာာသီီဥ်တုု
ယာာဥ််ပျံံ �က ပြော�၊ ပြောလဲ�ဲ� ပြောရာစ်ေမှုး�အင်းးပြောတုေ�ဲ� 
လဲည်းး�ါတုးတုယ်း။ 

-  ဒ်ါက�ု��လဲ�ု�ရာမှုလဲာ�။ ပြောမှုိား�ည်းာ 
အ�ည်းး�င်းယ်း သီု��ထာ�တုယ်း။

-  မှု�ု�ပြောလဲ၀သီဆိုုပြောတုေပြောတုာင်းး���ု� 
သီဘာာ၀ကပြော� သီင်းးကြီးက��ကးတုဲ� ပြောမှုိား
�စ်ုည်းး�က�ု ပြောရာွ��ျယ်း�ါ။

သူင််ရ��ခုရီ�စ်ဥ်
ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ ��ရာီ�စ်ဥ််ကုုို စီီစီဥ််ဖုို့�  ပြော�မှု�ု�က�ုသီု���ါ။ 
မှုစ်းရာိင်းးပြီး�ီ�တုဲ�အ�ါ ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �က�ု ဆိုီ��ည်း�း��ု� 
ပြော�၊ ပြောလဲ�ဲ� ပြောရာ�ု�ပြောတုေက�ု အပြောရာာင်းး��ယ်းပြီး�ီ� ပြော�ာကးမှုစ်း
ရာိင်းးက�ု �ရာီ�နှံ့ိင်းး�ါ။



သငဝ်ေန်းတ်�်ဝေန်းရ�အဝေကြာကို�င�်ဝေလုလ်ု�ပ်ါ။

များစရ်ှင(်၁) အ��လုု�ံ ရ�သီဥတ်ယု်းဥ်ပ်�စံီ�များယူ်

၁။ သငဝ်ေန်းထုုုငတ််� ်ဝေန်းရ�အဝေကြာကို�င�်ဝေတ့်�ရင�် ခရီားစ်ဥ်စကြာကိုစုု�။
•  သီင်း�းအ�မှုးကဘာယ်းလဲ�ု�ု�လဲဲဆို�ုတုာ အ��ာ�တုစ်းပြောယ်ာကးက�ု �ု�ပြော�ား��လဲ�ု�ရာမှုလဲာ�။
• တု��ာ�အ�မှုးပြောတုေ အပြောဆိုာကးအအု�ပြောတုေ အ�ီ�အ�ာ�မှုိာရာိ��ါသီလဲာ�။
• သီင်း�းအ�မှုး�ာ�မှုိာ သီဘာာဝီတုရာာ��ဲ� ��စ်းစ်ဉ်းပြောတုေရာိ��ါသီလဲာ�။
• သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးတုဲ�ပြော�ရာာအ�ီ� ဘာယ်းသီူပြောတုေပြော�ကြာကလဲဲ။ အလဲု�းလဲု�းကြာကလဲဲ။
•   သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးတုဲ� �ါတုး၀�း�ကျင်းးမှုိာ သီပြောဘာာကျတုဲ�ပြော�ရာာကဘာာလဲဲ။
 ဘာာပြောကြာကာင်း�းလဲဲ အပြောကြာကာင်းး����ျကး (၃)�ုပြောလဲာကးပြော���ါ။

သီင်း�းရာဲ�အပြော��ပြောတုေက�ု သီူင်းယ်း�ျင်းး�ပြောတုေအ��င်းး မှု�သီာ�စ်ု�ဲ� မှုှပြောဝီ�ါ။ သီူတု�ု�ပြောကာ 
အပြော��ပြောတုေတုူကြာကလဲာ� (သီ�ု�) မှုတုူဘာူ�လဲာ�။

လဲာမှုယ်�းသီင်း�းရာဲ�မှုစ်းရာိင်းးပြောတုေမှုိာ ကမှုာာအနှံ့ိ��က ကပြောလဲ�ပြောတုေဆိုီသီော�လဲည်းး��ု� သီင်းးက ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ ��ဲ� �ရာီ�နှံ့ိင်းးပြော�
လဲ�မှု�းမှုယ်း။ သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးတုဲ�ပြော�ရာာအပြောကြာကာင်းး�က�ုပြောလဲ�လဲာပြီး�ီ� ���းလဲည်းးမျှှ၀ေ�ပြော�လဲ�မှု�းမှုယ်း။

၂။ အန်း�ဂါါတ်က်ိုုု လုှများ�်ကြာကိုည့််ပ််ါ။
သီင်း�းရာဲ� �ထမှုမှုစ်းရာိင်းးက အ�ာဂါါတုး နှံ့ိစ်း(၃၀)ဆိုီသီ�ု� �ရာီ�သီော���ု���စ်းပြီး�ီ� 
သီင်းးဘာာပြောတုေ�မှုင်းး�ဲ�လဲဲဆို�ုတုာ သီူင်းယ်း�ျင်းး�ပြောတုေက�ု ���းပြော��ာ��ရာမှုယ်း။ 

ပြော�ာင်းးနှံ့ိစ်း (၃၀)က ဘာယ်းနှံ့ိစ်း�ုနှံ့ိစ်း ��စ်းပြော�မှုလဲဲတုေကး��နှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။

သီင်းးက ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �ပြော�်တုကးသီော�ပြီး�ီ� လဲာမှုယ်�း နှံ့ိစ်း(၃၀)က�ု �ရာီ�
နှံ့ိင်းးတုယ်းလဲ�ု� စ်�တုးကူ�လဲ�ုကး�ါ။ တုေကးထာ�တုဲ� �ုနှံ့ိစ်းက�ု ရိုး�ုကးထည်း�းပြီး�ီ� 

�ရာီ�စ်နှံ့ိင်းး��ု� �လဲု�းနှံ့ိ��းလဲ�ုကး�ါ။

ပြောရာာကး�ါပြီး�ီ။ သီင်းးအ�ုပြော�ထ�ုင်းးတုဲ� ပြော�ရာာက ပြော�ာင်းးနှံ့ိစ်း(၃၀)မှုိာ ဘာာပြောတုေ
��စ်းပြော�မှုလဲဲ စ်�တုးကူ�ကြာကည်း�း�ါ။

ဘာာပြောတုေပြော��ာင်းး�လဲဲပြော�မှုလဲဲ။

ပြော�ာင်းးနှံ့ိစ်း(၃၀)မှုိာ��စ်းပြော�မှုယ်�း စ်�တုးကူ�ထဲက သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးတုဲ�ပြော�ရာာက�ု 
�ု��ျဆိုေဲ�ါ။ မှုင်းး�ဆိုေဲထာ�တုဲ��ု�က�ု အ��ာ�တုစ်းပြောယ်ာကး�ဲ� မျှှ၀ေ��ါ။ သီူတု�ု�

ပြောတုေပြောကာ မှုတုူတုာမှုျာ� စ်�တုးကူ�ကြာကသီလဲာ�။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၁) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ သငယ်ူခုုဆုံး့�ထု��ဝေသ� ပ်ုဝံေလု�ကိုုုသုများ�်ပ်ါ - ဝေန်း�ကိုဆ်ုံးုံ�များစရ်ှငတ့််ငလ်ုုုအပ််ပ်ါများည့်။် များစရ်ှင်
ဝေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေန်းစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူပ်ြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရ�သီဥတ်ုယ်းဥ်�� �ကိုုုအ��ပြဖွဲ့ည့််က်ို� များစရ်ှင(်၂)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



ရ�သီဥတ်ုကိုုုဝေလုလ်ု�ပ်ါ။

များစရ်ှင(်၂) များုု�ဝေလု၀သကိုုုဝေစ�င်က်ြာကိုည့််ပ််ါ။
၁။ များုု�ဝေလု၀သကိုုုဝေစ�င်က်ြာကိုည့််ဖ်ွဲ့ုု�ပြပ်ငဆ်ုံးငပ််ါ။ 
စ်ာရာွကးက�ု ပြောလဲ�ပြောထာင်း�း�ု� (၆)�ုရာပြောအာင်းးပြော�ါကး�ါ။
လဲူကြီးကီ�ပြောတုေဆိုီက အကူအည်းီလဲ�ုရာင်းးယ်ူ�ါ။
စ်ာရာွကးထ��းမှုိာ မှု�ု�ပြောလဲ၀သီပြောစ်ာင်း�းကြာကည်း�း��င်းး�လဲ�ု�ပြောရာ�ပြီး�ီ� 
ကပြောလဲ�တု�ု� ဘာယ်းမှုိာပြော�သီလဲဲ�ျပြောရာ��ါ။
ပြောလဲ�ပြောထာင်း�းကေကးထဲ ���ကး�င်းး�၊ ပြော��လဲည်းး၊
ည်းပြော��င်းး� လဲ�ု��ျပြောရာ��ါ။

၂။ သင်ရ်�� ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုု ပြပ်တ်င�်ဝေပ်ါက်ိုန်း��
ခုဏ်ရပ်ပ်ြီးပ်ီ� အပြပ်ငဘ်ကိုက်ိုုုကြာကိုည့််ပ််ါ။

မှု�ု�ပြောလဲ၀သီဘာယ်းလဲ�ုရာိ�လဲဲ။
���ကး�င်းး�၊ ပြော��လဲည်းး၊ ဒ်ါမှုိမှုဟိုုတုး ည်းပြော��င်းး�လဲာ�။ �ထမှုပြော��အတုေကး 

ပြောလဲ�ပြောထာင်း�းကေကးထဲ မှု�ု�ပြောလဲ၀သီ�ု�က�ု�ျဆိုေဲ�ါ။ သီင်း�းရာဲ��ထမှုဆိုု��မှု�ု�ပြောလဲ၀သီ
��တုင်းး�ပြော�ါကးပြောလဲ�ပြီး�ီ��ါပြီး�ီ။ ဒ်ီပြော���ဲ�မှု�ကး���းမှုိာ ကျ�းတုဲ���တုင်းး�ပြော�ါကးပြောလဲ�

ပြောတုေက�ု �ု�ပြောတုေဆိုကး��ည်း�း�ါ။
သီင်း�းရာဲ� မှု�ု�ပြောလဲ၀သီပြောစ်ာင်း�းကြာကည်း�း��င်းး�စ်ာရာွကးက�ုကြာကည်း�း�ါ။ �ု�ပြောတုေက တုူသီလဲာ�၊ 

ကေဲသီလဲာ�။ မှု�ု�ပြောလဲ၀သီက ဘာာက�ုဆို�ုလဲ�ုတုယ်းလဲ�ု�ထင်းးလဲဲ။ 
မှု�ု�ပြောလဲ၀သီပြောစ်ာင်း�းကြာကည်း�း��င်းး�က�ု ဆိုကးလဲု�း�ျင်းးသီလဲာ�။ ပြော�ာကးထ�း မှု�ု�

ပြောလဲ၀သီ��တုင်းး�ပြော�ါကးပြောတုေ ဆိုေဲပြီး�ီ� ဆိုကးကြာကည်း�း�ါ။

ကမှုာာအနှံ့ိ�� တု�ျ ���မှု�ု�ပြောလဲ၀သီမှုိတုးတုမှုး�ပြောတုေက နှံ့ိစ်းပြော�ါင်းး�ရာာ�ျပီြီး�ီ�ရာိ�ကြာကတုယ်း။ 
လဲူပြောတုေဘာာပြောကြာကာင်း�း မှု�ု�ပြောလဲ၀သီက�ုမှုိတုးတုမှုး�တုင်းးကြာကသီလဲဲ။ မှု�ု�ပြောလဲ၀သီ

ဘာယ်းလဲ�ုရာိ�လဲဲ သီ�တုာကပြောရာာ ဘာာပြောကြာကာင်း�း အပြောရာ�ကြီးကီ�သီလဲဲ။

၃။ များုု�ဝေလု၀သန်း��ပ်တ်သ်ကိုတ််�သ်ီခု�င်�ဝေတ့် သုပ်ါ
သလု��။

သီင်း�းရာဲ�မှု�ု�ပြောလဲ၀သီရာလဲဒ်းက�ု တုစ်း�ုဒ်းပြောလဲာကးစ်�းဆို�ုနှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။

မှု�ု�ပြောလဲ၀သီက ပြော�သီာတုယ်း၊ တု�မှုး
ထူတုယ်း၊ မှု�ု�ရာွာတုယ်း၊ �ူတုယ်း၊ 
ပြောအ�တုယ်း၊ ပြောလဲတု�ုကးတုယ်း၊ နှံ့ိင်းး�
ကျတုယ်း စ်သီ��င်း�း ��စ်းနှံ့�ုင်းးတုယ်း။ 
မှု�ု�ပြောလဲ၀သီဆို�ုတုာ အ��င်းးဘာကး 
ပြောလဲထုထဲ တု�ကျတုဲ�အ�ျ ��း၊ ပြော�ရာာ
မှုိာ ဘာာပြောတုေ��စ်း�ျကးပြော�သီလဲဲက�ု 
ဆို�ုလဲ�ုတုယ်း။

သငသ်ုပ်ါသလု��...

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၂) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေလုစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုု
အ��ပြဖွဲ့ည့််က်ို� များစရ်ှင(်၃)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



ရ�သီဥတ်ုကိုုုဝေလုလ်ု�ပ်ါ။

များစရ်ှင(်၃) ဥတ်ုအလုုုကို၀်တ်စ်��ဆုံးငယ်ူငပ််ါ။
၁။ အပြပ်ငထ်ု့ကို်ကြာကိုစုု�။
�ူတုဲ�ပြော��တုစ်းပြော��လဲ�ု�ပြောတုေ�လဲ�ုကး�ါ။ သီင်းး၀တုးနှံ့�ုင်းးမှုယ်�း အ၀တုးအစ်ာ�က�ု ၀တုးဆိုင်းး�ါ သီ�ု�မှုဟိုုတုး ထုတုးလဲာ�ါ။ နှံ့ိစ်းတုစ်း
နှံ့ိစ်းရာဲ�ဘာယ်းအ�ျ ��းအတုေကး သီင်းး��င်းးပြော�သီလဲဲ တုစ်းစ်ု�တုစ်းဦး�က�ု ���းမှုိ�း���ုင်းး��ါ။

အ�ုပြောအ�တုယ်းလဲ�ု�ပြောတုေ�လဲ�ုကး�ါ။ သီင်းး၀တုးနှံ့�ုင်းးမှုယ်�း အ၀တုးအစ်ာ�က�ု ၀တုးဆိုင်းး�ါ သီ�ု�မှုဟိုုတုး ထုတုး
လဲာ�ါ။ နှံ့ိစ်းတုစ်းနှံ့ိစ်းရာဲ�ဘာယ်းအ�ျ ��းအတုေကး သီင်းး��င်းးပြော�သီလဲဲ တုစ်းစ်ု�တုစ်းဦး�က�ု ���းမှုိ�း���ုင်းး��ါ။

မှု�ု�ရာွာပြော�တုယ်းဆို�ုရာင်းးပြောကာ။ သီင်းး၀တုးနှံ့�ုင်းးမှုယ်�း အ၀တုးအစ်ာ�က�ု ၀တုးဆိုင်းး
�ါ သီ�ု�မှုဟိုုတုး ထုတုးလဲာ�ါ။ နှံ့ိစ်းတုစ်းနှံ့ိစ်းရာဲ�ဘာယ်းအ�ျ ��းအတုေကး သီင်းး��င်းး
ပြော�သီလဲဲ တုစ်းစ်ု�တုစ်းဦး�က�ု ���းမှုိ�း���ုင်းး��ါ။

သီူတု�ု�ပြောတုေမှုိ�း�တုာမှုိ�းသီလဲာ�။ သီင်းး၀တုးတုဲ�အ၀တုးအစ်ာ�က သီင်းး�ု�မှုိ�း
ကြံက�� ပြော�ရာတုဲ� မှု�ု�ပြောလဲ၀သီ�ဲ��ါတုးသီကးပြီး�ီ� ဘာာပြောတုေပြော��ာပြော�သီလဲဲ။

၂။ ကိုများာ�အနိုှ�ံစ့န်း�်စ��ခုန်း်�ထု့ကိုက်ြာကိုများယူ။် ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �
ဝေပ်် အခုုပြပ်န်းတ််ကိုပ််ါ။ 

ကို�ဝေရဘီယူဝံေဒ်သများှ� အရငဦ်း�ဆုံးုံ�ရပ်မ်ျားယူ။် ဘ�အ၀တ်အ်စ��ဝေတ့် 
ယူူသ့��ဖွဲ့ုု�လုုုလု�။ကို�ဝေရဘီယူဝံေဒ်သများှ� အရငဦ်း�ဆုံးုံ�ရပ်မ်ျားယူ။်

ဘ�အ၀တ်အ်စ��ဝေတ့် ယူူသ့��ဖွဲ့ုု�လုုုလု�။

ကို�ဝေရဘီယူဝံေဒ်သများှ� (ပ်ုမံျားှန်း်များုု�ဝေလု၀သ) ရ�သီဥတ်ုဘယူလ်ုုုရှု
တ်ယူထ်ုငလ်ု�။

ပြီးပ်ီ�ရင ်အ�တ်ုတ်ဝ်ေဒ်သများှ�ရပ်မ်ျားယူ။်
ဘ�အ၀တ်အ်စ��ဝေတ့် ယူူသ့��ဖွဲ့ုု�လုုုလု�။

အ�တ်ုတ််ဝေဒ်သများှ� (ပ်ုမံျားှန်း်များုု�ဝေလု၀သ) ရ�သီဥတ်ုဘယူလ်ုုုရှုတ်ယူထ်ုငလ်ု�။
ဝေန်း�ကိုဘ်ယူ်သ့��များလု� သငဝ်ေရး�ပ်ါ။

အ�ဒ်ီများှ� (ပ်ုမံျားှန်းမ်ျားုု�ဝေလု၀သ) ရ�သီဥတ်ုဘယူလ်ုုုရှုတ်ယူထ်ုငလ်ု�။

ရာာသီီဥတုုဆို�ုတုာ တု�ကျတုဲ�ပြော�ရာာ၊ နှံ့�ုင်းးင်း�၊ 
ပြောဒ်သီမှုိာ မှု�ု�ပြောလဲ၀သီက �ု�မှုိ�းဘာယ်းလဲ�ုရာိ�
တုယ်း (သီ�ု�မှုဟိုုတုး) နှံ့ိစ်း(၃၀)နှံ့ိင်း�းအထကးကာလဲ
အတုေင်းး� �ျမှုး�မှုှက�ု ဆို�ုလဲ�ုတုယ်း။ နှံ့ိစ်းတုစ်းနှံ့ိစ်းရာဲ�
မှုတုူည်းီတုဲ�အ�ျ ��းမှုိာရာိ�တုဲ� မှု�ု�ပြောလဲ၀သီအလဲ�ုကး 
ရာာသီီဥတုုက လဲှမှုး�မှု�ု�တုယ်း။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစ်ရှင(်၃) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေရစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုုအ��ပြဖွဲ့ည့်််
ကို� များစရ်ှင(်၄)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



ဝေပြပ်�င�်လု�ဝေန်းဝေသ� ရ�သီဥတ်ုကိုုု ဝေလုလ်ု�ပ်ါ။

များစရ်ှင(်၄) ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�များုပ်ုစံံ
၁။ ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ဝေပ်် အခု�နု်း်များီပြပ်န်းတ််ကိုက်ြာကိုစုု�။
သီင်းးပြော�တုဲ�ပြော�ရာာမှုိာ နှံ့ိစ်းပြော�ါင်းး�(၃၀) ပြောလဲာကးကြာကာပြောအာင်းး 
ပြော�ထ�ုင်းးပြီး�ီ�တုဲ� တုစ်းစ်ု�တုစ်းပြောယ်ာကးက�ုပြောတုေ�ကြာကည်း�း�ါလဲာ�။ 
အ��ု�အ�ော�ပြောတုေ၊ မှု�ဘာပြောတုေ၊ အု�းထ��း�သီူပြောတုေ�ဲ� အ�မှုး�ီ��ျင်းး�
ပြောတုေ��စ်းနှံ့�ုင်းးတုယ်း။

သီင်းးပြောလဲ�လဲာထာ�တုဲ� ရာာသီီဥတုု (�ု�မှုိ�းမှု�ု�ပြောလဲ၀သီ) 
အပြောကြာကာင်းး�ပြောတုေက�ု ရာိင်းး�����ု� သီူတု�ု�က�ု �ု�း�ပြော�်၊ စ်ာ��ု� ဒ်ါမှုိ
မှုဟိုုတုး စ်ာတုစ်းပြောစ်ာင်းးပြောရာ�ပြီး�ီ� ပြောမှု�ကြာကည်း�း�ါ...

လဲေ�း�ဲ�တုဲ� နှံ့ိစ်း(၃၀)က သီင်းးပြော�တုဲ�ပြော�ရာာမှုိာ ရာာသီီဥတုု အပြော��ာင်းး�အလဲဲရာိ�သီလဲာ�။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�သီော�တုယ်းဆို�ုရာင်းး အဲ�ဒ်ါကသီင်း�းပြော�ထ�ုင်းးမှုု�ု�စ်�က�ု ပြော��ာင်းး�လဲဲ�စ်းသီလဲာ�။

ကမှုာာက ပြော�ရာဲ� စ်ေမှုး�အင်းးက�ု

ရာယ်ူတုယ်း။ စ်ေမှုး�အင်းးတုစ်း၀ကး

ပြောလဲာကးက ကမှုာာပြော�မှုပြော�်

က�ုရိုး�ုကး�တုးပြီး�ီ� အ�ျ ���က 

အာကာသီထဲ���းထေကးသီော�

ကြာကတုယ်း။

စ်ေမှုး�အင်းးအ�ျ ���ကပြောတုာ� ပြောလဲထု

ထဲက ��းလဲု�အ�မှုးဓါါတုးပြောင်းေ�ပြောတုေ

ထဲ ��တုးမှု�ပြော�တုယ်း။ ကမှုာာ

ကြီးကီ�မှုိာလဲူပြောတုေ၊ အ�င်းးပြောတုေ�ဲ� 

တု�ရာစ်ာာ�းပြောတုေ ရာိင်းးသီ�းနှံ့�ုင်းးမှုယ်�း 

အ�ူ�ျ ��းက�ု အဲဒ်ီဓါါတုးပြောင်းေ�ပြောတုေက 

ထ��း�ပြော��ထာ�တုယ်း။

လဲေ�း�ဲ�တုဲ� နှံ့ိစ်း(၂၀၀)ပြောကျားက 

လဲူပြောတုေရာဲ� လဲု�းပြောဆိုာင်းး�ျကးပြောတုေ

ပြောကြာကာင်း�း ပြောလဲထုထဲမှုိာ ��းလဲု�

အ�မှုးဓါါတုးပြောင်းေ��မှုာဏ တု�ု�လဲာ

�ဲ�တုယ်း။

��းလဲု�အ�မှုးဓါါတုးပြောင်းေ���ုတု�ု�လဲာ

တုယ်းဆို�ုတုာ စ်ေမှုး�အင်းးပြောတုေ 

ပြောလဲထုထဲ ��ုပြီး�ီ���တုးမှု�ပြော�တုာ

��စ်းလဲ�ု� ကမှုာာကြီးကီ�က�ု ��ုပြီး�ီ��ူပြောနှံ့ေ�

လဲာပြောစ်တုယ်း။ အဲဒ်ီဖြဖို့စ်ီစီဥ််က�ု 

ကမှုာာကြီးကီ��ူပြောနှံ့ေ�လဲာ��င်းး�လဲ�ု�

ပြော�်တုယ်း။

��ုပြီး�ီ��ူပြောနှံ့ေ�လဲာတုဲ�ကမှုာာကြီးကီ�

က င်းါတု�ု�ရာဲ� မှု�ု�ပြောလဲ၀သီဖြဖို့စ်ီ

စီဥ််အပြော�် အ�ျ ��း�ဲ�အမှုှ 

သီကးပြောရာာကးမှုုရာိ�လဲာတုယ်း။ 

ဒ်ါက ကမှုာာအနှံ့ိ�� �ု�မှုိ�းမှု�ု�

ပြောလဲ၀သီ (သီ�ု�) ရာာသီီဥတုုက�ု 

ပြော��ာင်းး�လဲဲပြောစ်တုယ်း။ အဲဒ်ီဖြဖို့စ်ီ

စီဥ်််က�ု ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ

��င်းး�လဲ�ု� ပြော�်တုယ်း။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က

လဲည်းး� ကမှုာာအနှံ့ိ�� ��ုကြီးကီ�မှုာ�တုဲ� 

(သီ�ု�) မှုကြာကာ�ဏ အစ်ေ�း�ပြောရာာကး 

မှု�ု�ပြောလဲ၀သီဖြဖို့စ်ီစီဥ််ပြောတုေက�ု 

��စ်းလဲာပြောစ်တုယ်း။

၂။ ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�များုဆုံးုုတ်�ဘ�လု�။

ကမှုာာအနှံ့ိ�� �ု�မှုိ�းမှု�ု�ပြောလဲ၀သီ (သီ�ု�) 
ရာာသီီဥတုုကပြော��ာင်းး�လဲဲလဲာတုယ်း
လဲ�ု� ထ��းတု�း�သီ��ာ��ည်းာရာိင်းးပြောတုေက 
လဲကး��ထာ��ါတုယ်း။ ကမှုာာပြော�်ရာိ�လဲူ
ပြောတုေကလဲည်းး� �ု�မှုိ�းမှု�ု�ပြောလဲ၀သီက 
အ�ျ ��း�ဲ�အမှုှပြော��ာင်းး�လဲာတုာက�ု 
သီတု����မှု�လဲာကြာကတုယ်း။

ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�် အဝေကြာကို�င�်တ်ရ��ဝေတ့်ဝေလုလ်ု�ဖွဲ့ုု� အဝေပ််ကိုပ်ုဝံေတ့်ကိုုု (သုု�) 
ကိုုုယူတ််ုုင်ဝေရ�ဆုံး့�ပြီးပ်ီ� အဝေရ�ငပ်ြခုယူပ််ါ။
�ု�ပြောတုေသီု��ပြီး�ီ� အ��ာ�တုစ်းပြောယ်ာကးက�ု ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး� အပြောကြာကာင်းး�အရာင်းး�ပြောတုေက�ု ရာိင်းး���ပြော��နှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က ဘာာပြောကြာကာင်း�းစ်��းပြော�်မှုုတုစ်း�ုလဲဲဆို�ုတုာက�ု အတုူပြောဆိုေ�ပြောနှံ့ေ��ါ။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစ်ရှင(်၄) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေန်းစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုုအ��ပြဖွဲ့ည့်််
ကို� များစရ်ှင(်၅)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်ရ�� များုု�ဝေလု၀သအဝေပ််သကိုဝ်ေရ�ကိုမ်ျားုနိုှင်် 
အနိုတရ�ယူမ်ျား���ကိုုု ဝေလုလ်ု�ပ်ါ။

များစရ်ှင(်၅) များုု�ဝေလု၀သနိုှင် ်အနိုထရ�ယူဆ်ုံးကိုစ်ပ််ခု�ကို်
၁။ ရ�သီဥတ်ု၊ များုု�ဝေလု၀သန်း�� အနိုတရ�ယူဝ်ေတ့်ရ��ဆုံးကိုစ်ပ််များုကိုုု ကြာကိုည့််က်ြာကိုစုု�။
ပြောလဲ�ပြောထာင်း�းကေကးပြောတုေထဲက မှု�ု�ပြောလဲ၀သီ�ု�ပြောတုေက�ု ကြာကည်း�း�ါ။
စီက်ို�ုုင့််�ပျံ�ုပြောတုေထဲက ကမှုာာအနှံ့ိ��ကအနှံ့တရာာယ်း�ု�ပြောတုေက�ု ကြာကည်း�း�ါ။
မှုျာ�လဲေ�း�၊ �ည်းး�လဲေ�း�ပြောသီာ မှု�ု�ပြောလဲ၀သီ�ု�စ်� (သီ�ု�) အစ်ေ�း�ပြောရာာကးမှု�ု�ပြောလဲ၀သီက အနှံ့တရာာယ်းပြောတုေက�ု ��စ်းပြောစ်တုယ်း။
အစ်ေ�း�ပြောရာာကးမှု�ု�ပြောလဲ၀သီပြောကြာကာင်း�း ��စ်းပြောစ်တုဲ�အနှံ့တရာာယ်းက�ု �ျ �တုးဆိုကးနှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။
မှု�ု�မှုျာ�လဲေ�း�၊ ပြောလဲတု�ုကးလဲေ�း� (သီ�ု�) ပြော��ူလဲေ�း���င်းး�ပြောကြာကာင်း�း��စ်းပြောစ်တုဲ� အနှံ့တရာာယ်းပြောတုေက�ု မျှံဥ််�အထူူနှံ့ိင်း�းဆိုကး�ါ။
မှု�ု��ည်းး�လဲေ�း�၊ ပြောလဲပြီးင်း�မှုးလဲေ�း� (သီ�ု�) ပြော�ရာရာိ�မှုု�ည်းး���င်းး�ပြောကြာကာင်း�း��စ်းပြောစ်တုဲ� အနှံ့တရာာယ်းပြောတုေက�ု အစ်ကးမှုျဉ်း�နှံ့ိင်း�းဆိုကး�ါ။

၂။ ဘယူအ်နိုတရ�ယူက်ို သငဝ်ေန်းတ်�်ဝေန်းရ�များှ�ပြဖွဲ့စ်
ပ်�ကိုသ်လု� အပြခု��တ်စဝ်ေယူ�ကိုန်ိုှင်် ဝေဆုံး့�ဝေနို့�ပ်ါ။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က အစ်ေ�း�ပြောရာာကး မှု�ု�ပြောလဲ၀သီ
ဖြဖို့စ်ီစီဥ််ပြောတုေက�ု ��ုကြီးကီ�မှုာ�ပြီး�ီ� မှုကြာကာ�ဏ��စ်းပြောစ်တုဲ� 

အပြောကြာကာင်းး� ပြောဆိုေ�ပြောနှံ့ေ��ါ။

ကမှုာာအနှံ့ိ��ကလဲူပြောတုေအပြော�်ပြောကာ ဘာယ်းလဲ�ု
သီကးပြောရာာကးမှုုရာိ�နှံ့�ုင်းးသီလဲဲ။ သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးရာာက�ုပြောရာာ 

ဘာာပြောတုေသီကးပြောရာာကးမှုလဲဲ။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၅) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေရစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �ကိုုုအ��ပြဖွဲ့ည့်််
ကို� များစရ်ှင(်၆)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က ကမှုာာ
 အနှံ့ိ�� ��ုကြီးကီ�မှုာ�တုဲ� (သီ�ု�) မှုကြာကာ�ဏ
အစ်ေ�း�ပြောရာာကး မှု�ု�ပြောလဲ၀သီဖြဖို့စ်ီ

 စီဥ််ပြောတုေက�ု ��စ်းလဲာပြောစ်တုယ်းလဲ�ု�
 ထ��းတု�း�သီ��ာ��ည်းာရာိင်းးပြောတုေက
 လဲကး��ထာ��ါတုယ်း။ အစ်ေ�း�ပြောရာာကး
မှု�ု�ပြောလဲ၀သီက လဲူပြောတုေအပြော�်
သီကးပြောရာာကးနှံ့�ုင်းးတုဲ� အနှံ့တရာာယ်းပြောတုေ
က�ု ��စ်းပြောစ်တုယ်း။

အနိုတရ�ယူမ်ျား���အနိုတရ�ယူမ်ျား���

များုု�ဝေလု၀သများ���များုု�ဝေလု၀သများ���

အပ်ူလုှပ်သ်တ်ုလုစပ်ြခုင�်

ဝေရလုှများ�်များုု�ပြခုင�်

 ဝေရ�ဂါါများ��� (ပ်ုု�များှ��နိုှင််
)ဝေရများှကိုူ�စကိုဝ်ေသ�

 များုန်းတ််ုုင�်များ���နိုှင််
များုန်းတ််ုုင�်ဒ်ီဝေရလုုင�်

များုု�ရး�သ့န်း�်များုပ်ုစံံ
ဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်

များုု�ဝေခုါငဝ်ေရရှ��ပြခုင�်
နိုှင်် သ�ကိုနိုတ�ရပြဖွဲ့စဝ်ေပ််

ဝေစပြခုင�် ဝေရပြပ်တ်လ်ုပ်မ်ျားု

ဝေန်း ဝေလု

များုု�

 ဝေရခု�အရည့်ဝ်ေပ်��ပ်ြခုင�်နိုှင််
ပ်ငလ်ုယူဝ်ေရများ�ကိုန်ိုှ�ပြပ်ငပ်ြများင််

တ်ကိုလ်ု�ပြခုင�်ပြခုင�်

ဝေပြများပြီးပ်ု�ပြခုင�်

ဝေတ်�များီ�ဝေလု�ငပ်ြခုင�်

ရ�သီဥတ်ုရ�သီဥတ်ု

ဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်ဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်



ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်ရ�� လုူသ��အဝေပ််သကိုဝ်ေရ�ကိုမ်ျားုကိုုု ဝေလုလ်ု�ပ်ါ။

များစရ်ှင(်၆) ကိုများာ�လုု�ံဆုံးုုငရ်�သကိုဝ်ေရ�ကိုမ်ျားုစုတ်က်ိုူ�ဝေပြများပ်ုံ
၁။ ကိုများာ�အနိုှ�ံကိုလုူဝေတ့်န်း��ဝေတ့်�ဖွဲ့ုု� သငက်ိုထု့ကိုခ်ု့�သ့��ပ်ါပြီးပ်ီ။ ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�
ပြခုင�်ကို သူတ်ုု�အဝေပ်် ဘယူလ်ုုုသကိုဝ်ေရ�ကိုမ်ျားု ရှုနိုုုငသ်လု�။

အများမ်ျား�၊ များ�ရှယူက်ိုွန်း�်စုနိုုုငင်ံ
မှုဂါဂလဲာ�ါ၊ ကွ�းမှု�ာမှုည်းးက အမှုးမှုာလဲ�ု�ပြော�်�ါ
တုယ်း။ ကွ�းမှုကကမှုး�ရိုး�ု�တု�း�အ�ီ�ပြီးမှု���ပြောလဲ�မှုိာ
 ပြော�တုယ်း။ ဘာကးစ်ကတုးပြောဘာာ ကစ်ာ�ရာတုာက�ု
ကြီးက��ကးတုယ်း။ �င်းးလဲယ်းပြောရာမှုျကးနှံ့ိာ��င်းး�မှုင်း�းတုကး
 လဲာတုာက�ု ကြီးက��တုင်းး��င်းးဆိုင်းးရာာမှုိာ �ါ၀င်းးကူည်းီ��ု�
 ပြောကာလဲ��းမှုိာ သီ��ာ��ည်းာရာ�းက�ုပြောလဲ�လဲာပြော�တုယ်း။

များုန်း်တ်ုုင်�ကြိုကိုီ�တ်စခ်ုု၀ငလ်ု�ပြီးပ်ီ� အဝေဆုံး�ကိုအ်အုံ
ဝေတ့်ပ်�ကိုဆ်ုံးီ�ကို� လုများ�်ဝေတ့်ပ်ုတ််ဆုံးုု�ဝေန်းတ်ယူ်။ အ�်
ဒ်ါကို အများ်များ�က်ိုုု ဘယူလ်ုုုသကိုဝ်ေရ�ကိုန်ိုုုငမ်ျားလု�။

များ�ရီယူ�၊ ဟွ့န်းဒ််ူ�ရပ်စ်န်ိုုုင်ငံ
 မှုဂါဂလဲာ�ါ၊ ကွ�းမှု�ာမှုည်းးက မှုာရာီယ်ာ�ါ။
 ကွ�းမှုက တုတု�ယ်ကပြောလဲ�က�ုယ်း၀�း�ဲ��ါ။
ကွ�းမှုတု�ု�က ပြီးမှု���ပြော�်မှုိာပြော�တုယ်း။ အရာမှုး�
 �ူတုယ်း၊ မှု�ု�မှုျာ�ပြီး�ီ� ပြောရာကြီးကီ�လဲာတုယ်း။

ပြခုငဝ်ေတ့်ကို ဝေရ�ဂါါပ်ုု�ဝေတ့်ကိုုု သယူဝ်ေဆုံး�င်
 တ်ယူ။် ပြီးပ်ီ�ဝေတ်� ်ပ်ူတ်� ်ရ�သီဥတ်ုန်း��
ဝေရကြိုကိုီ�ပြီးပ်ီ�ဝေန်း�ကို ်တ်ငက်ို�န်းဝ်ေန်းတ်�်ဝေရ
 ကိုုု နိုှစသ်ကိုတ််ယူ။် အ�ဒ််ါကို များ�ရီယူ�ကိုုု
ဘယူလ်ုုုသကိုဝ်ေရ�ကိုန်ိုုုငမ်ျားလု�။

ပ်ရီယူ�၊ အုနိုိုယူနိုုုငင်ံ
 မှုဂါဂလဲာ�ါ၊ ကွ�းမှု�ာမှုည်းးက �ရာီယ်ာ�ါ။
ကွ�းမှုက မှု�သီာ�စ်ုအတုေကး တုေင်းး�ပြောရာ��း
��ု� ပြော��တု�ုင်းး�ပြောစ်ာပြောစ်ာထတုယ်း။ ပြီး�ီ�ရာင်းး
ပြောမှုာင်းးပြောလဲ��ဲ� ပြောကျာင်းး�က�ုလဲမှုး�ပြောလဲှာကး
 သီော�တုယ်း။ ကွ�းမှု ပြောလဲ�လဲာသီင်းးယ်ူရာတုာ
သီပြောဘာာကျတုယ်း။ တုစ်းပြော��မှုိာ ဆိုရာာ၀�း
 တုစ်းပြောယ်ာကး��စ်း��ု� ပြောမှုှားလဲင်း�းတုယ်း။

၃)လုဝေလု�ကို ်များုု�များရး�ဘူ�။ ဝေရပြပ်တ်လ်ုပ်(်
များုဆုံးုု�ရး��စ့�ပြဖွဲ့စတ််ယူ။် ဝေရရှ�ဖွဲ့ုု� ပုုျံ၀ေ��တ်�်
 ဝေန်းရ�ကိုုု လုများ�်ဝေလုှ�ကိုရ်တ်ယူ။် အ�ဒ််ါကို
ပ်ရီယူ�ကိုုု ဘယူလ်ုုုသကိုဝ်ေရ�ကိုန်ိုုုင်များလု�။

အ�များကို၊် တ်န်း်ဇန်း်�န်းီ�ယူ��နိုုုငင်ံ
များဂါဂလု�ပ်ါ၊ ကိုွန်း်ဝေတ်�််န်း�များည့််ကို အ�များကို်
ပ်ါ။ ကိုွန်း်ဝေတ်�က်ို ဝေတ်�ငသ်ူကြိုကိုီ�တ်စဦ်း�ပြဖွဲ့စ်
 ပြီးပ်ီ� များုသ��စုန်း�� ဝေန်းထုုုငပ််ါတ်ယူ။် ဝေပြပ်�င�်န်း��ပ်�ကိုုု
 စ��ဖွဲ့ုု�န်း�� သီဟွုုဝေစက်ိုုုဝေရ�င�်ဖွဲ့ုု� စုုကိုပ််��ု�တ်ယူ။်
အဝေကို�င�်ဆုံးု�ံရုတ်သ်ုများ�်ခု�နု်း်ကိုုု များှီခုုုရတ်ယူ။်

 များုု�ရး�သ့န်း�်များုပ်ုစံဝံေတ့် ဝေပြပ်�င�်လု�တ်ယူ။်
ဝေကို�ကိုပ််�သီ�နိုှစံုုကိုပ််��ု�ရ�သီကိုုု သကိုဝ်ေရ�ကို်
များုရှုတ်ယူ။် အ�ဒ််ါကို အ�များကိုက်ိုုု ဘယူလ်ုုု
သကိုဝ်ေရ�ကိုန်ိုုုငမ်ျားလု�။

ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်နိုှင်် အစ့န်း�်ဝေရ�ကို ်များုု�ဝေလု၀သကို ကိုများာ�အနိုှ�ံလုူဝေတ့်အဝေပ်် များတ်ူတ်�န််းည့်�်ဝေတ့်န်း�� သကိုဝ်ေရ�ကိုမ်ျားုရှုတ်ယူ။်

၂။ ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်ကို များတ်ူည့်ီတ်�လ်ုူဝေတ့်အဝေပ်် ကို့�ပြပ်��စ့�သကိုဝ်ေရ�ကိုမ်ျားုရှု လု�နိုုုငတ််� ်

တ်ပြခု��န်းည့်�်လုများ�်ဝေတ့်ကိုုု သငစ်ဥ်းစ��များုပ်ါသလု��။ ဘ�ဝေကြာကို�င်က်ို့�ပြပ်��စ့�သကိုဝ်ေရ�ကိုမ်ျားှ�လု�။

ရးန်း�်ဂါ၊် ပြပ်ငသ်စန်ိုုုငင်ံ
မှုဂါဂလဲာ�ါ၊ ကွ�းပြောတုာ�း�ာမှုည်းးက ရာွ��းဂါး�ါ။ ကွ�း
 ပြောတုာ�းက အသီကး ၇၅နှံ့ိစ်းရာိ�ပြီး�ီ� ပြီးမှု���ပြော�်မှုိာ
 တုစ်းက�ုယ်းတုည်းး�ပြော�တုယ်း။ အ�မှုးအ��င်းးမှုိာပြော�ပြီး�ီ�
ဥ်ယာံာဥ််ဖြခ�လဲု�းရာတုာ သီပြောဘာာကျတုယ်း၊ ဒ်ါပြော�
မှုယ်�း ပြော�မှု�ပြောတုေလဲာလဲည်းးတုဲ�အ�ျ ��းက�ု အနှံ့ိစ်းသီကး
 ဆိုု��ဘာဲ။

အပ်ူလုုင�်ပြဖွဲ့တ်သ့်��ပြီးပ်ီ� ပြပ်ငသ်စမ်ျားှ� အပ်ူဆုံးု�ံ
အခု�နု်းပ်ြဖွဲ့စတ််ယူ။် အ�ဒ််ါကို ရးန်း�်ဂါက်ိုုု ဘယူလ်ုုု
သကိုဝ်ေရ�ကိုန်ိုုုငမ်ျားလု�။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၆) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေလုစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုု
အ��ပြဖွဲ့ည့််က်ို� များစရ်ှင(်၇)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



လုူ၊ ဝေန်းရ�ဝေတ့်န်း�� အရ�၀တ်�ုဝေတ့်ရ�� ဆုံးကိုစ်ပ်မ်ျားုကိုုု 
ဝေလုလ်ု�ပ်ါ။

များစရ်ှင(်၇) သင်အ်ုများက်ိုုု ပ်င်က်ိုူအုများ်ကို့န်းယ်ူကိုဆ်ုံး့�ပ်ါ။ဝေပြများပ်ုံ
၁။ ဝေပြများပ်ုတံ်စပ််ုဆံုံး့�ရဝေအ�င။် ပ်ုဆံုံး့�၊ လုကိုမ်ျားုပ်စစည့်�်ဖွဲ့န်း်တ်ီ�ပြခုင�်၊ ဝေဆုံး�ပြခုယူ၊် ပ်ုစံငံယူဝ်ေတ့် လုုပ်န်ိုုုငပ််ါတ်ယူ၊် ဆုံးန်း်�သစပ််ါဝေစ။ 
သီင်းးက သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးတုဲ�ပြော�ရာာရာဲ� ရာာသီီဥတုုယ်ာဉ်းပျံံ �ခရီာ�စီဥ််မျှာာ (သီ�ု�) လဲမှုး�ပြောလဲှာကးထေကးတုယ်းဆို�ု�ါစ်�ု�။
သီင်း�းပြော�မှု�ု�ထဲ ပြော�ရာာပြောတုေထည်း�း�ါ။ သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးရာာမှုိာ ကေဲ��ာ�
 တုဲ�ပြော�ရာာပြောတုေအပြောကြာကာင်းး�ပြောတုေ��ါ။ အဲ�ဒ်ါက ဘာာပြောကြာကာင်း�း
အပြောရာ�ကြီးကီ�သီလဲဲ။
သီင်း�းပြော�မှု�ု�ထဲ လဲူပြောတုေထည်း�း�ါ။ သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးရာာမှုိာ လဲူပြောတုေ
 ရာဲ� အလဲု�းအက�ုင်းးအပြောကြာကာင်းး�ပြောတုေ��ါ။ အဲ�ဒ်ါက ဘာာပြောကြာကာင်း�း
အပြောရာ�ကြီးကီ�သီလဲဲ။
 သီင်း�းပြော�မှု�ု�ထဲ အရာာ၀တု�ုပြောတုေထည်း�း�ါ။ သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးရာာမှုိာ
ကေဲ��ာ�ပြော�တုဲ�အရာာပြောတုေအပြောကြာကာင်းး�ပြောတုေ��ါ။ အဲ�ဒ်ါက ဘာာ
ပြောကြာကာင်း�း အပြောရာ�ကြီးကီ�သီလဲဲ။

လဲူ၊ ပြော�ရာာပြောတုေ�ဲ� အရာာ၀တု�ုပြောတုေ
က ဆိုကးစ်�းပြော�ပြီး�ီ� အ�ျင်းး��ျင်းး�မှုိီ��ု
ကြာကတုယ်း။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ
��င်းး��ဲ� အစ်ေ�း�ပြောရာာကးမှု�ု�ပြောလဲ၀သီ
ရာဲ� သီကးပြောရာာကးမှုုက�ုပြောတုေ�တုဲ�
အ�ါ ဆိုကးစ်�းပြော�မှုုက အပြောရာ�ကြီးကီ�
 တုယ်း။ တုစ်းပြော�ရာာက�ု ထ���ုကးရာင်းး
တု��ာ�ပြော�ရာာ၊ လဲူ၊ အရာာ၀တု�ုက�ု
 လဲဲ သီကးပြောရာာကးမှုုရာိ�နှံ့�ုင်းးတုယ်း။
ပြော�ာကးထ�း သီကးပြောရာာကးမှုုပြောတုေ
သီာ ဆိုကး��စ်းရာင်းး ကြီးကီ�မှုာ�တုဲ�
��ဿ�ာတုစ်း�ု ��စ်းလဲာပြောစ်တုယ်း။

၂။ ပ်င်က်ိုူအုများက်ို့န်း်ယူကိုဆ်ုံး့�ပ်ါ။
လဲူ၊ ပြော�ရာာပြောတုေ�ဲ� အရာာ၀တု�ုပြောတုေအကြာကာ� ဆိုကးစ်�းမှုုက�ု သီင်းး�မှုင်းး�ါသီလဲာ�။
၎င်းး�တု�ု�က�ု�ျ �တုးဆိုကး��ု� သီင်း�းပြော�မှု�ု�မှုိာမျှံဥ််�မှုျာ�ဆိုေဲပြီး�ီ� �င်း�းကူအ�မှုးကေ�းယ်ကးကြီးကီ�ကြီးကီ���းတုီ��ါ။

၃။ အစ့န်း�်ဝေရ�ကို ်များုုဝေလု�သအဝေပြခုအဝေန်းပြဖွဲ့စတ််ယူ ်ဆုံးုုပ်ါစုု�။ အနိုတရ�ယူက်ို�ဝေရ�ကိုန်ိုုုင်တ်�် လုူ၊ ဝေန်းရ�ဝေတ့်န်း�� အရ�၀တ်�ုဝေတ့်
 န်း�� ကြာကိုယူပ််ု ံဆုံး့�ပ်ါ။ အပြခု��ဝေသ�လုူ၊ ဝေန်းရ�ဝေတ့်န်း�� အရ�၀တ်�ုဝေတ့်ဝေပ်် သကိုဝ်ေရ�ကိုသ်လု�� ပ်င်က်ိုူအုများ်များ�ဥ်းများ���အတ်ုုင�်
လုုုကိုက်ြာကိုည့််ပ််ါ။
ပြောကာင်းး�ပြောကာင်းး� ကြီးက��တုင်းး��င်းးဆိုင်းး��ု� သီင်းးဘာာပြောတုေပြော��ာင်းး�လဲဲမှုလဲဲ။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၇) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေရစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုုအ��ပြဖွဲ့ည့်််
ကို� များစရ်ှင(်၈)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်ကိုုု ရငဆ်ုံးုုင်ဖွဲ့ုု� သဘ�၀ကို ဘယူလ်ုုုကိုူည့်ီလု�
ဝေလုလ်ု�ပ်ါ။ဝေလုလ်ု�ပ်ါ။

များစရ်ှင(်၈) သဘ��ရ�� အကိုူအည့်ီများ���၊ သဘ�၀ကိုုု စူ�စများ�်ဝေလုလ်ု�ပြခုင�်
၁။ သီဘာာ၀လဲ�ု�ပြော��ာတုဲ�အ�ါ သီင်းးဘာာအပြောကြာကာင်းး�ပြောတုေ�လဲဲ။

သီဘာာ၀က င်းါတု�ု�က�ု�ည်းး�လဲမှုး�မှုျ ���စ်ု��ဲ�ကူည်းီပြီး�ီ� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�အတုေကးအသီင်း�း��စ်းရာ�းကူည်းီပြော��လဲ�ု� ၎င်းး�က�ု 
ပြောစ်ာင်း�းပြောရာိာကး��ု�က အပြောရာ�ကြီးကီ�တုယ်း။

၁။ သဘ�၀ပ်စစည့်�်များ���အသု�ံပြပ်�ပြခုင�်

သီင်း�းအ�ာ�ကအရာာပြောတုေက ဘာယ်းကလဲာ
လဲဲ စ်ဥ််�စ်ာ��ါ။ ဘာာ�စ်ုည်းး�ပြောတုေ�ဲ� လဲု�း
ထာ�တုာလဲဲ။ င်းါတု�ု�က�ု အ�င်းးပြောတုေက အသီီ�၊ 
ဟိုင်းး�သီီ�ဟိုင်းး�ရာွကး�ဲ� ပြောဆို�ပြောတုေပြော��ပြီး�ီ� 
တု�ရာစ်ာာ�းပြောတုေက အစ်ာ�အစ်ာ�ဲ� သီစ်း�င်းး
ပြောတုေက သီစ်းသီာ�က�ုပြော��တုယ်း။

၄။ သဘ�၀အရ�ဝေတ့်န်း�� ဝေန်းရ�ဝေတ့်ကိုုုရှင်
သန်းဝ်ေအ�ငထ်ုုန်း�်သုများ�်ပြခုင�်

အ��ာ�ပြောသီာ သီဘာာ၀အရာာပြောတုေ�ဲ� ပြော�ရာာ
ပြောတုေရာိင်းးသီ�းပြောစ်��ု� သီဘာာ၀မှုိာ�ည်းး�လဲမှုး�
ပြောတုေရာိ�တုယ်း။ အဲ�ဒ်ါက င်းါတု�ု�က�ု ဘာယ်းလဲ�ု
ကူည်းီတုယ်းထင်းးသီလဲဲ။ သီင်းးသီ��ါသီလဲာ�...
•  အ�င်းးပြောတုေက အစ်ာ�ျကး��ု� ပြော�ပြောရာာင်းး��ည်းး

က�ုသီု��ပြီး�ီ� ကြီးကီ�ထော�နှံ့�ုင်းးတုယ်း။
• ပြောသီပြောကြာက�ျကးစ်ီ�တုဲ� သီဘာာ၀�စ်ုည်းး�ပြောတုေ

က�ု ဘာကးတုီ�ရာီ�ယ်ာ�ပြောတုေက ပြော�ျ�ျကးပြီး�ီ� 
အသီစ်းတု��းရာိင်းးသီ�း��ု� ပြော�မှုဆိုီလဲှာအ��စ်း
ပြော��ာင်းး�သီော�တုယ်း။

၃။ သဘ�၀အရ�၀တ်�ုဝေတ့်န်း��ဝေန်းရ�ဝေတ့်ကိုုု 
ဝေစ�င်ဝ်ေရှ�ကိုပ်ြခုင�်

သီဘာာ၀က သီူ�ဘာာသီာပြောစ်ာင်း�းပြောရာိာကးနှံ့�ုင်းးတုယ်း။ အဲ�
ဒ်ါက င်းါတု�ု�က�ု ဘာယ်းလဲ�ုကူည်းီတုယ်းထင်းးသီလဲဲ။ သီင်းး
သီ��ါသီလဲာ�...
• သီစ်း�င်းးပြောတုေက ပြောလဲ�ဲ�ပြောရာက�ုသီ��းပြော��တုယ်း။ 

ပြောရာလဲှမှုး�မှု�ု���င်းး��ဲ� ပြော�မှုပြီး�����င်းး�အနှံ့တရာာယ်းက�ု 
ပြောလဲှာ��ျ��ု� သီစ်း�င်းးပြောတုေက ပြောရာက�ု ထ��း�ထာ�ပြော��
တုယ်း။

• �ျာ�ပြောတုေက ကမှုာာ�အပြောရာ�အကြီးကီ�ဆိုု�� ��ု�မှုှာ�
တု�ရာစ်ာာ�းထဲ�ါတုယ်း။ သီူတု�ု�က ��း�ပြောတုေ၊ အသီီ�
ပြောတုေ�ဲ� ဟိုင်းး�သီီ�ဟိုင်းး�ရာွကးပြောတုေ ၀တုးမှုု�းကူ���ု�
ကူည်းီတုယ်း။ ဆို�ုလဲ�ုတုာက �ျာ�ပြောတုေက အ�င်းး
ပြောတုေကြီးကီ�ထော���ု� ကူည်းီတုယ်း။

• အ�င်းးပြောတုေက ကု�း�ပြော�မှု�ဲ�ကမှုး�ရိုး�ု�တုမှုး�က�ု 
မှုု�းတု�ုင်းး��ဲ��င်းးလဲယ်းပြောရာမှုျကးနှံ့ိာ��င်းး�မှုင်း�းတုကး
��င်းး�ပြောတုေက ကာကေယ်းပြော��တုယ်း။

၂။ သဘ�၀ဝေန်းရ�များ���တ့်ငဝ်ေပ်��ဝ်ေများ့�ပြခုင�်

လဲူအမှုျာ�အ��ာ�က သီဘာာ၀ပြော�ရာာမှုျာ�မှုိာ 
ပြော�ျားပြောမှုေ�ကြာကတုယ်း။ သီဘာာ၀ပြော�ရာာပြောတုေမှုိာ ပြော�ျား
ရာှင်းး��ု�သီင်းး ဘာာပြောတုေလဲု�းသီလဲဲ။ သီူင်းယ်း�ျင်းး�မှုျာ�
နှံ့ိင်း�း အ�မှုးအ��င်းးဘာကးကစ်ာ��ည်းး�မှုျာ� ကစ်ာ�
��င်းး�၊ မှု�သီာ�စ်ုနှံ့ိင်း�း ပြော�ျား�ေဲစ်ာ�ထေကး��င်းး�၊ 
လဲမှုး�ပြောလဲှာကး��င်းး�၊ �မှုစ်းထဲတုေင်းးပြောရာကူ���င်းး�။

၂။ သီဘာာ၀က�ု 
စ်ူ�စ်မှုး�ပြောလဲ�လဲာ��င်းး�

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၈) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေန်းစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုု
အ��ပြဖွဲ့ည့််က်ို� များစရ်ှင(်၉)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။

• သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးတုဲ�ပြော�ရာာမှုိာ သီဘာာ၀က�ု စ်ူ�စ်မှုး�ပြောလဲ�လဲာ��ု� ဦး�ပြောဆိုာင်းး�ါ။ အ�မှုးအ��င်းး၀�း�ကျင်းးက�ု ရာိာပြော�ေ�ါ။ စ်ာရာွကးပြော�်မှုိာ အသီု�������င်းး�၊ 
ပြော�ျားပြောမှုေ���င်းး�၊ ပြောစ်ာင်း�းပြောရာိာကး��င်းး�၊ ထ��း�သီ�မှုး���င်းး� တု�ု�က�ု ပြောရာ��ျ�ါ။

• သီဘာာ၀ကင်းါတု�ု�က�ုကူည်းီတုဲ��ည်းး�ပြောတုေက�ု ဥ�မှုာ မှုျာ�မှုျာ�ရာနှံ့�ုင်းးသီပြောလဲာကးရာိာရာ�း အ�ျ ��း (၁၀)မှု��စ်း ယ်ူ�ါ။

ဆို�း�သီစ်း�ါပြောစ်။ သီစ်းရာွကးတုစ်းရာွကးက အ�င်းး (သီ�ု�) သီစ်း�င်းး��စ်းနှံ့�ုင်းးတုယ်း။ ပြောရာတုစ်း�ေကးက ပြောရာက�း၊ �မှုစ်း (သီ�ု�) �င်းးလဲယ်း ��စ်းနှံ့�ုင်းးတုယ်း။ 
အသီီ�ပြောတုေ၊ ဟိုင်းး�သီီ�ဟိုင်းး�ရာွကးပြောတုေလဲဲ��စ်းနှံ့�ုင်းးတုာဘာဲ။ အ��င်းးမှုိာ �ု�တုစ်း�ု�ရိုး�ုကး�ဲ��ါ။ သီင်း�းရာဲ�ဥ�မှုာပြောတုေက�ု အ��ာ�တုစ်းပြောယ်ာကးက�ုရာိင်းး���
�ါ။ ဘာယ်းပြောလဲာကးမှုျာ�မှုျာ�ရာ�ဲ�သီလဲဲ။

ဓါါတ်ပ််ုရံိုုုကိုပ်ြီးပ်ီ� ဝေန်း�ကိုပ််ုုင�်သု�ံဖွဲ့ုု�သုများ�်ထု��ပ်ါ။

၃။ သီဘာာ၀က င်းါတု�ု�က�ုကူည်းီတုဲ��ည်းး�လဲမှုး�ထဲမှုိာ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး��ဲ� အစ်ေ�း�ပြောရာာကး မှု�ု�ပြောလဲ၀သီက�ုရာင်းးဆို�ုင်းး��ု�ပြောကာ �ါဝီင်းးနှံ့�ုင်းး�ါ
သီလဲာ�။ သီဘာာ၀က�ု င်းါတု�ု�ကူည်းီပြောစ်ာင်း�းပြောရာိာကးနှံ့�ုင်းးမှုယ်�း�ည်းး�လဲမှုး�အ�ျ ��� သီင်းးစီဥ််�စ်ာ�ကြာကည်း�းနှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။



ကိုဝေလု�တ်စဝ်ေယူ�ကိုအ်ဝေန်းန်း�� သင််အခု့င််အဝေရ�နိုှင် ်ရ�သီဥတ်ု
ဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်ကို ဘယူလ်ုုုသကိုဝ်ေရ�ကိုန်ိုုုငလ်ု� ဝေလုလ်ု�ပ်ါ။

များစရ်ှင(်၉) ကိုဝေလု�သူငယူအ်ခု့င််အဝေရ�၊ ရပ်တ််ည့်ခ်ု�ကို်
၁။ ကမှုာာအနှံ့ိ��က ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းအာ�လဲု��လဲ�ုဘာဲ သီင်း�းမှုိာအထူ�
အ�ေင်း�းအပြောရာ�ပြောတုေရာိ��ါတုယ်း။
သီင်း�းအ�ေင်း�းအပြောရာ�ပြောတုေက ဘာာပြောတုေလဲဲ၊ ဘာာပြောတုေ��စ်းသီင်း�းသီလဲဲ။
သီင်း�း�နှံ့ာာက�ုယ်းက�ုသီု��ကာ တုစ်းစ်ု�တုစ်းပြောယ်ာကးအာ� သီင်း�းအ�ေင်း�းအပြောရာ�တုစ်း�ုစ်ီက�ုပြော��ာ�ါ။

- ကျ�း�မှုာပြောရာ�နှံ့ိင်း�းည်းီညွှတုးစ်ောပြော�ထ�ုင်းး��င်းး�
- သီ��းရာိင်းး�ပြောသီာ ပြောရာ�ဲ�အစ်ာ�အစ်ာ
- �ည်းာသီင်းးကြာကာ���င်းး�
- ပြောဘာ�ကင်းး�လဲု�ခြုံ��� ပြီး�ီ� သီ��းရာိင်းး�ပြောသီာ ပြော�ရာာမှုျာ�တုေင်းး ကစ်ာ���င်းး�
-  သီင်း�းအပြောတုေ�က�ု မျှှ၀ေ���င်းး�နှံ့ိင်း�း အ��ာ�သီူမှုျာ�ပြော��ာသီည်းးက�ု ���းလဲည်းး

�ာ�ပြောထာင်းး��င်းး�

၂။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က သီင်း�း
အ�ေင်း�းအပြောရာ�က�ုဘာယ်းလဲ�ုသီကးပြောရာာကးနှံ့�ုင်းးသီလဲဲ။
က�ုယ်း�နှံ့ာာပြော�မှု�ု�သီု��ပြီး�ီ� ဘာယ်းပြော�ရာာက�ုသီကးပြောရာာကး��ရာနှံ့�ုင်းးလဲဲညွှ�း��ပြော��နှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။ 
မှုတုူတုဲ�ပြော�ရာာ၊ ပြီးမှု��� (သီ�ု�) ပြောကျ�လဲကးပြော� ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေရာဲ� အ�ေင်း�းအပြောရာ�ပြောတုေက ကေဲ��ာ�စ်ော 
သီကးပြောရာာကး��ရာ နှံ့�ုင်းးသီလဲာ�။

၃။ ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာလဲု�းရာိာ�မှုုက�ု အပြောရာ�တုယ်ူ���တုဲ�အ�ါ သီင်း�း
အ�ေင်း�းအပြောရာ�ပြောတုေက အပြောရာ�ကြီးကီ��ါတုယ်း။
ကမှုာာအနှံ့ိ��က ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေဟိုာ ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာစ်ုရိုးု���ေဲပြောတုေမှုိာ သီူတု�ု�ရာဲ�အ�ေင်း�းအပြောရာ�ပြောတုေအတုေကး 
ရာ�းတုည်းးပြော�ကြာက�ါတုယ်း။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�ပြောကြာကာင်း�း စ်�ု�ရာ�မှုး�ေယ်းရာိ�တုဲ� အ�ေင်း�းအပြောရာ�တုစ်း�ုက�ု ပြောရာွ��ါ။ 
ကွ�းပြောတုား/ကွ�းမှုမှုိာ...အ�ေင်း�းအပြောရာ�ရာိ�တုယ်း ဆို�ုတုဲ� ဆို�ုင်းး�ဘာုတုးတုစ်း�ုလဲု�း�ါ။ 
ဓါါတ်ပ််ုရံိုုုကိုပ်ြီးပ်ီ� ဝေန်း�ငသ်ု�ံဖွဲ့ုု�သုများ�်ထု��ပ်ါ။
သီင်း�းဆို�ုင်းး�ဘာုတုးက�ု အ��ာ�သီူမှုျာ�အာ���နှံ့�ုင်းးမှုလဲာ� (သီ�ု�) လဲူထုစ်ုရိုးု���ေဲတုစ်း�ုက�ုယ်ူသီော�နှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။ လဲူကြီးကီ��ဲ�အတုူ
သီော�ရာမှုိာ��စ်းပြီး�ီ� လဲူကေဲသီော��ဲ�ပြောသီား ပြောဘာ�ကင်းး�တုဲ�အစ်ီအစီဥ််တုစ်း�ုဆိုေဲထာ��ါ၊ ပြော�ျားရာှင်းး�ါပြောစ်၊ သီင်း�းအသီ�က�ုလဲူအ
မှုျာ�ကြာကာ�နှံ့�ုင်းး�ါပြောစ်။

အဲ�ဒ်ီအ�ျကးပြောတုေက 
ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေရာသီင်း�း
တုဲ�အ�ေင်း�းအပြောရာ�ပြောတုေလဲ�ု� 
နှံ့�ုင်းးင်း�တု�ုင်းး�လဲ�ုလဲ�ုက လဲကး��
သီပြောဘာာတုူထာ�ပြီး�ီ� ကမှုာာ
လဲု��ဆို�ုင်းးရာာ ဥ�ပြောဒ်တုစ်း�ုမှုိာ
�ါ၀င်းး�ါတုယ်း။

အ�ူလဲုင်းး�ပြောတုေက အ�ူလဲှ�း
သီတု�လဲစ်း��င်းး�က�ု��စ်းပြောစ်ပြီး�ီ� 
လဲူပြောတုေက�ု �ျာ��ာပြောစ်တုယ်း။ 
ပြောရာလဲှမှုး�မှု�ု���င်းး�နှံ့ိင်း�း�ူပြောသီာ 
ရာာသီီဥတုုက ပြောရာာဂါါ��ု� 
သီယ်းပြောဆိုာင်းးတုဲ���င်းးပြောတုေ
က�ု ပြော�ါကး�ော�ပြောစ်တုယ်း။ 
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က 
င်းါတု�ု�က�ု မှုပြောသီ�ျာမှုုပြောတုေ�ဲ� 
စ်�ု�ရာ�မှုး�ူ��း ရာပြောစ်တုယ်း။

အလဲေ�းအမှုင်းး��ူ��င်းး�
တုဲ� ရာာသီီဥတုုက ပြောရာ
��တုးလဲ�းမှုုက�ု��စ်းပြောစ်ပြီး�ီ� 
ပြောကာကး�ဲသီီ�နှံ့ိ�စ်�ုကး�ျ ���ပြောရာ�
�ဲ� တု�ရာစ်ာာ�းပြောမှုေ��မှုူပြောရာ�က�ု 
�ကး�ဲပြောစ်တုယ်း။ မှု�ု�ပြောလဲ၀သီ
�ု�စ်�ပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�ကလဲည်းး� 
သီီ�နှံ့ိ�စ်�ုကး�ျ ���ပြောရာ�က�ု �ကး�ဲ
ပြောစ်တုယ်း။

အစ်ေ�း�ပြောရာာကးမှု�ု�ပြောလဲ၀သီဖြဖို့စ်ီ
စီဥ််မှုျာ�က ကပြောလဲ�မှုျာ�ကစ်ာ�
လဲ�ုတုဲ�ပြော�ရာာပြောတုေက�ု �ျကးစ်ီ��စ်း
နှံ့�ုင်းးတုယ်း။
သီင်း�းမှုိာ သီ��းရာိင်းး�ပြီး�ီ� ပြောဘာ�ကင်းး�
လဲု�ခြုံ��� တုဲ� ကစ်ာ���ု�ပြော�ရာာရာိ��ါ
သီလဲာ�။ သီဘာာ၀ပြော�ရာာမှုျာ�ဆို�ု
ရာင်းးပြောကာ။

သီင်းးက အ�ူလဲုင်းး�ပြောတုေ၊ 
ပြောရာလဲှမှုး�မှု�ု���င်းး� (သီ�ု�) 
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ
��င်းး� အပြောကြာကာင်းး�
ပြောတုေပြော��ာတုဲ� (သီ�ု�) 
ပြောမှု��ေ�း�ထုတုးတုဲ�
အ�ါ လဲူကြီးကီ�ပြောတုေ
က �ာ�ပြောထာင်းးပြော��
�ါသီလဲာ�။ သီင်း�းရာဲ�
ပြောတုေ�ပြောတုာကြံက�ဆိုမှုု
ပြောတုေက အပြောရာ�ကြီးကီ�
တုယ်း ထင်းး�ါသီလဲာ�။

ပြောရာလဲှမှုး�မှု�ု���င်းး�၊ မှုု�းတု�ုင်းး�တု�ုကး�တုး
��င်းး��ဲ� အ�ူပြောတုေက ပြောကျာင်းး�ပြောဆိုာင်းး
ပြောတုေ�ဲ� စ်ာအု�းပြောတုေက�ု �ျကးစ်ီ�
ပြောစ်နှံ့�ုင်းးသီလဲ�ု ဆိုရာာ/မှုမှုျာ��ဲ� 
ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေက�ုလဲဲ ပြောကျာင်းး�
�ျကးကေကးပြောစ်တုယ်း။ သီင်း�းပြောကျာင်းး�က 
အစ်ေ�း�ပြောရာာကး မှု�ု�ပြောလဲ၀သီဒ်ဏး ���ဲ�
ရာ�ူ�သီလဲာ�။ ပြောကျာင်းး�မှုိာ ရာာသီီဥတုု
ပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး��ဲ� သီဘာာ၀အပြောကြာကာင်းး� 
သီတုင်းး�အ�ျကးအလဲကးပြောတုေ သီင်းး
အလဲု�အပြောလဲာကး ရာ�ါသီလဲာ�။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၉) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေရစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �ကိုုု
အ��ပြဖွဲ့ည့််က်ို� များစရ်ှင(်၁၀)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



ဆုံးုု�ရး��လု�တ်� ်ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်ကိုုု ရပ်တ််န်း�်ဖွဲ့ုု� 
ကိုများာ�လုု�ံဆုံးုုငရ်�လုုပ်ရ်ှ��များုဝေတ့်လုုုအပ်တ််ယူ။်

များစရ်ှင(်၁၀) ကိုများာ�လုု�ံဆုံးုုငရ်�ပ်န်း�်တ်ုုင၊် စုများ�်လုန်း�်ဝေသ�ကိုများာ�
၁။ ငါတ်ုု�ကို ကိုများာ�တ်စခ်ုုထု�များှ� အတ်ူရှုကြာကိုတ်ယူ။် 
အသီကးရှူိူတုဲ�ပြောလဲ၊ ပြောသီာကးတုဲ�ပြောရာ၊ ရာာသီီဥတုုပြောတုေ�ဲ� င်းါတု�ု�အာ�လဲု��က ဆိုကးစ်�းပြော�ကြာကတုယ်း။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က�ု ဘာာက��စ်း
ပြောစ်တုာလဲဲ သီင်းးမှုိတုးမှု��ါလဲာ�။ မှုစ်းရာိင်းး(၄)က�ု ���းကြာကည်း�း�ါ။

ဆို�ု�ရာွာ�လဲာတုဲ� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က�ု ရာ�းတု��း��ု� နှံ့�ုင်းးင်း�တု�ုင်းး�က ��ုမှု�ုစ်�မှုး�လဲ�း�
တုဲ�ကမှုာာကြီးကီ�က�ု��းတုီ�ကာ ��းလဲု�အ�မှုးဓါါတုးပြောင်းေ�ထုတုးလဲှတုး��င်းး�က�ုပြောလဲျာ��ျ��ု� အတုူ
လဲု�းပြောဆိုာင်းးကြာကရာမှုယ်း။

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြီးကီ�ပြောတုေက�ုလဲု�းပြောဆိုာင်းး��ု� စ်�တုးထကးသီ�းတုဲ� ကမှုာာ�ပြော�ါင်းး�ပြောဆိုာင်းးပြောတုေ င်းါ
တု�ု� လဲ�ုအ�းတုယ်း။ ဥ�မှုာတုစ်းခုစီဥ််�စီာ�နှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။ သီင်း�းရာဲ� ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �ကုုို ဘာာ
�ဲ�လဲည်းး�ါတုး�ါသီလဲဲ။

ဝေပြပ်�င�်လု�များုတ်စခ်ုုပြပ်�လုုပ်ရ်န်း ်ငယူလ်ု့န်း�်သူများရှု။

- ဂါရတ်တ််� သ့န်း�်ဘဂါ်

၂။ ဝေပြပ်�င�်လု�များုဝေလု�ဝေတ့်ကို 
ဝေပြပ်�င�်လု�များုကြိုကိုီ�ရ��အစပြဖွဲ့စ်
တ်ယူ။် 
��းလဲု�အ�မှုးဓါါတုးပြောင်းေ�ထုတုးလဲှတုး��င်းး�က�ု ဘာယ်းလဲ�ု
ပြောလဲျာ��ျနှံ့�ုင်းးမှုယ်�းအကြံက�ဉာာဏးအတုေကး ဇယ်ာ�ထဲက 
ဥ�မှုာပြောတုေက�ု ကြာကည်း�း�ါ။

စ်ကးသီု��ဆိုီ�ဲ� ပြောကျာကးမှုီ�ပြောသီေ�
ပြောတုေပြောလဲာင်းးကွမှုး���င်းး�အာ���င်း�း 
စ်ကးရိုးု�ပြောတုေ၊ ယာာဥ််ပြောတုေ�ဲ� အ�မှုးပြောတုေ 
အပြော�မှုာကးအမှုျာ�က�ု လဲည်းး�ါတုး
��ု� စ်ေမှုး�အင်းးက�ုထုတုးပြော��တုယ်းဆို�ု
ပြော�မှုယ်�း ��းလဲု�အ�မှုးဓါါတုးပြောင်းေ�ပြောတုေ
က�ုလဲည်းး� ထုတုးလဲှတုးတုယ်း။ ပြော�၊ 
ပြောလဲ�ဲ� ပြောရာကရာတုဲ� စ်ေမှုး�အင်းးကပြောတုာ� 
��းလဲု�အ�မှုးဓါါတုးပြောင်းေ�ပြောတုေမှုထုတုး
လဲှတုးဘာူ�။ ကမှုာာ�နှံ့�ုင်းးင်း�အနှံ့ိ��က ၎င်းး�
စ်ေမှုး�အင်းး အရာင်းး�အ�မှုစ်းပြောတုေက�ု 
အစ်ာ�ထ�ု�သီု��ပြီး�ီ� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြီးကီ�
ပြောတုေက�ု လဲု�းပြောဆိုာင်းးနှံ့�ုင်းးတုယ်း။

၃။ ဇယူ��ကိုုုန်းရံဝံေပ််ကိုပ်ပ််ါ၊ သင််အကြံက�ဥးဏ််ဝေတ့်ထုပ်ပ်ြဖွဲ့ည့််ပ််ါ၊ 
(သုု�) သင်က်ိုုုယူပ််ုုငဖ်ွဲ့န်းတ််ီ�ပ်ါ။ 
သီင်းးနှံ့ိင်း�း သီင်း�းမှု�သီာ�စ်ု ဒ်ီအ�ါတုးထဲ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဘာယ်းပြောလဲာကးမှုျာ�မှုျာ� လဲု�းနှံ့�ုင်းးသီလဲဲ ကြာကည်း�း�ါ။
ပြောလဲ�ပြောထာင်း�းကေကးထဲ တုာလဲီမှုိတုးသီ�မှုး��ါ။ ဆိုကးလဲု�းနှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၁၀) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေလုစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုု
အ��ပြဖွဲ့ည့််က်ို� များစရ်ှင(်၁၁)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။

ဝေလု��သ်ု�ံပ်ါ၊ ပြပ်န်း်

သု�ံပ်ါ၊ ပြပ်န်းထ်ု့င်

သု�ံပ်ါ။

အပ်ငမ်ျား���

စုုကိုပ််��ု�ပ်ါ။

များလုုုဝေတ်�တ််�အ်ခုါ 

အပ်ူဝေပ်�စကိုက်ိုုု 

ပ်ုတ််ပ်ါ။

များလုုုဝေတ်�တ််�အ်ခုါ 

ဝေလုဝေအ�ဝေပ်�စကို်

ကိုုု ပ်ုတ်ပ််ါ။

စ့များ်�အငဝ်ေခုွတ်�ဖွဲ့ုု� 

အပြခု��သူဝေတ့်ကိုုု 

တ်ုုကိုတ့််န်း�်ပ်ါ။

ကိုုုယူပ််ုုငက်ို�� အသု�ံပြပ်�များု

ကိုုု ဝေလု��ခ်ု�ပ်ါ၊ အများ���သု�ံ

သယူယ်ူူပ်ုု�ဝေဆုံး�ငဝ်ေရ�ကိုုု

သုံ�ပ်ါ၊ ပ်ုုများုုလုများ�်ဝေလုှ�ကိုပ်ြီးပ်ီ�

စကိုဘ်ီ�စီ�ပ်ါ။

စ့များ်�အငဝ်ေခုွတ်�တ်�်

ထုုတ်က်ိုုန်းဝ်ေတ့်သု�ံ

ပ်ါ။ ဥပ်များ�၊ စ့များ�်အင်

ဝေလု��ခ်ု� လုှပ်စ်စမ်ျားီ�

သီ�များ���။

သင််အကြံက�ဥးဏ််

များ���_______

___________

သင််အကြံက�ဥးဏ််

များ���_______

___________

သင််အကြံက�ဥးဏ််

များ���_______

___________



ကိုများာ�အနိုှ�ံကို ကိုဝေလု�သူငယူဝ်ေတ့်ရ�� ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်
အတ့်ကို ်အသင််ပြဖွဲ့စဝ်ေရ� လုုပ်ရ်ှ��များုဝေတ့်ကိုုုစူ�စများ�်ပ်ါ။ 

များစရ်ှင(်၁၁) ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်�လုုပ်ရ်ှ��များု ပ်ုဝံေပြပ်�ခု�နု်း်
၁။ ရ�သီဥတ်ုဝေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�်ကို ပြဖွဲ့စဝ်ေပ််လု�ကိုရ်ှုဝေန်းပ်ါတ်ယူ။် ကိုများာ�အနိုှ�ံကို ကိုဝေလု�သူငယူ်
ဝေတ့်ကို ရ�သီဥတ်ုအတ့်ကိုအ်သင််ပြဖွဲ့စဝ်ေရ� အဝေရ�တ်ယူူလုုပ်ဝ်ေဆုံး�ငဝ်ေန်းကြာကိုတ်ယူ။်
သီင်းးက သီတုင်းး�အ�ျကးအလဲကးပြောတုေရာိာ��ု� ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �မှုစ်းရာိင်းးပြော�်က သီတုင်းး�ပြောထာကးတုစ်းဦး�ဆို�ု�ါစ်�ု�။
ပြောအာကး�ါနှံ့�ုင်းးင်း�အသီီ�သီီ�က ကပြောလဲ�ပြောတုေက�ု သီင်းးက ပြောတုေ�ဆိုု�ပြောမှု��မှု�း�ပြော�တုယ်း ဆို�ု�ါစ်�ု�။
သီူတု�ု�က ဘာယ်းကလဲဲ။ ရာာသီီဥတုုအနှံ့တရာာယ်းဘာာပြောတုေရာိ�လဲဲ။ ရာာသီီဥတုုအတုေကးအသီင်း�း��စ်းပြောရာ� ဘာာလဲု�းရာိာ�မှုုပြောတုေ သီူတု�ု�လဲု�းပြောဆိုာင်းးပြော�
ကြာကသီလဲဲ။

များတ်ူည့်ီတ်�လ်ုုပ်ရ်ှ��များု နိုှစခ်ုုအဝေကြာကို�င�် သတ်င�်အစီရငခ်ုစံ�တ်စခ်ုု ဝေရ�နိုုုငမ်ျားလု�� (သုု�) 
ရိုုုကိုက်ိုူ�နိုုုငမ်ျားလု��။
သီင်း�းအစ်ီရာင်းး��စ်ာမှုိာ စ်�တုး၀င်းးစ်ာ���ု�ပြောကာင်းး�တုဲ�လဲု�းရာိာ�မှုု တုစ်း�ုစ်ီက�ုမျှှ၀ေ�ပျံါ။

အပ်ူလုုင�်များ��� - လုကိုဘ်နို့န်း်နိုုုင်ငံ
င်းါတု�ု� သီကးကြီးကီ�ရာွယ်းအ�ု အ�မှုး�ီ��ျင်းး�ပြောတုေက�ု 
အပြော�ား���ပြီး�ီ� ပြော��ဘာကးမှုိာ အ��င်းးမှုထေကး��ု��ဲ� ပြောရာ
မှုျာ�မှုျာ�ပြောသီာကး��ု� သီတု�ပြော��တုယ်း။

ပ်ငလ်ုယူဝ်ေရပြများင်တ််ကိုပ်ြခုင�်နိုှင်် များုန်းတ််ုုင�်များ��� 

- မှုာရာိယ်းကွ�း�စ်ုနှံ့�ုင်းးင်း� မှုု�းတု�ုင်းး�တု�ုကး၀ေေစီဥ်် 
အ�မှုးကပြော�အ�မှု�းထေကး�ဲ�ရာပြောသီား ဆိုေဲယ်ူပြော�����ု� 
အပြောရာ�ကြီးကီ�တုဲ��စ်ုည်းး�ပြောတုေ�ါတုဲ� အသီင်း�းအ�တုးတုစ်း
�ု င်းါတု�ု���င်းး�ဲ�တုယ်း။

စုု�ရုများပ််ူပ်န်း်များု - ယူူဝေကိုနိုုုငင် ံ
င်းါတု�ု�လဲု�းနှံ့�ုင်းးမှုယ်�း လဲု�းရာိာ�ပြောဆိုာင်းးရာွကး�ျကးပြောတုေက�ု
ပြောလဲ�လဲာ��ု� ပြောကျာင်းး�မှုိာ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး� 
သီင်းး��း�စ်ာပြောတုေသီင်းးပြော����ု� င်းါတု�ု�အစ်�ု�ရာဆိုီ စ်ာပြောရာ�
ပြောတုာင်းး�ဆို�ုတုယ်း။

များုု�ဝေရခု�နု်းဝ်ေပြပ်�င�်လု�ပြခုင�် - တ်န်းဇ်န်း�်န်းီ�ယူ��နိုုုငင်ံ
င်းါတု�ု� မှု�ု�ပြောလဲ၀သီဌာာ�က�ု သီော��ဲ�ပြီး�ီ� မှု�ု�ပြောလဲ၀သီသီတုင်းး�အသီစ်း
ပြောတုေက�ု �ု�း�ကပြော�စ်ာ��ု�တုယ်းလဲ�ု� သီ��ဲ�ရာတုယ်း။ င်းါတု�ု� မှု�သီာ�စ်ု
ပြောတုေ သီတု����မှု���ု� ပြော��ာ���ဲ�တုယ်း။

ဝေရ�ဂါါပ်ုု�များ��� - ဟွ့န်းဒ််ူ�ရပ်စ်န်ိုုုင်ငံ
��င်းးပြောတုေက ပြောရာာဂါါ��ု�ပြောတုေက�ုသီယ်းပြောဆိုာင်းးပြီး�ီ� ပြောရာလဲှမှုး�မှု�ု���င်းး�
�ဲ� �ူ��င်းး�ပြောသီာ ရာာသီီဥတုု က ��င်းးပြောတုေ��ုပြော�ါကးပြောစ်တုယ်းလဲ�ု�
ပြောလဲ�လဲာ�ဲ�ရာလဲ�ု� မှု�ဘာပြောတုေက�ု ��င်းးပြောထာင်းး၀ယ်း��ု� ပြောတုာင်းး�ဆို�ု�ဲ�
တုယ်း။

သဘ�၀ပ်�ကိုစ်ီ�များု - ဖွဲ့ုလုစပ််ုုငန်ိုုုငင်ံ
င်းါတု�ု� သီဘာာ၀တုရာာ�က�ုသီ�ပြီး�ီ� ပြောစ်ာင်း�းပြောရာိာကး��ု��ဲ� 
ဘာာပြောကြာကာင်း�းအပြောရာ�ကြီးကီ�သီလဲဲ�ာ�လဲည်းး��ု� မှု�သီာ�စ်ု၊ 
သီူင်းယ်း�ျင်းး�ပြောတုေ�ဲ�အတုူ အ�မှုး��င်းး� ပြော�ျားစ်ရာာပြော��
ပြောတုေက�ု ��တုးသီ�း�တုယ်း။

ဝေရလုှများ�်များုု�ပြခုင�် - ဝေဟွတ်ီနိုုုငင်ံ
င်းါတု�ု� ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းရာာသီီဥတုုအ�ေဲ�တုစ်း�ု စ်တုင်းး�ေဲ��ဲ�ပြီး�ီ� 
ပြောရာလဲှမှုး�မှု�ု�မှုုအနှံ့တရာာယ်းက�ု ပြောလဲျာ��ျ��ု� ပြောကျာင်းး��ဲ� လဲမှုး�ပြောတုေက�ု 
တုစ်းလဲတုစ်းကြီးက�မှုး သီ��းရာိင်းး�ပြောရာ�လဲု�းတုယ်း။

ဝေရပြပ်တ်လ်ုပ်မ်ျားု - အငဒ််ုုန်းီ�ရှ��နိုုုငင်ံ
င်းါတု�ု� ဟိုင်းး�သီီ�ဟိုင်းး�ရာွကးစ်�ုကး�င်းး�က�ုစ်�ုကး�ျ ���ပြီး�ီ� ပြောရာ
မှု����း�တုီ���ု��ဲ� ရာှ��ပြော�မှုအ�ု�က�ု အသီု�����ပြီး�ီ� အစ်ကး�ျ
ပြောရာသီေင်းး� စ်�ုကး�ျ ���ပြောရာ�စ်�စ်း�ဲ� စ်�ုကး�ျ ����ဲ�တုယ်း။ 

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၁၁) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေန်းစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုု
အ��ပြဖွဲ့ည့််က်ို� များစရ်ှင(်၁၂)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



သငဝ်ေန်းတ်�်ဝေန်းရ�များှ� ဝေရှ�ဆုံးကိုလ်ုုပ််ဝေဆုံး�ငရ်န်း ်ရ�သီဥတ်ု
ဆုံးုုင်ရ�လုုပ်ရ်ှ��များုတ်စခ်ုုကိုုု ဝေရး�ခု�ယူပ််ါ။

များစရ်ှင(်၁၂) ရ�သီဥတ်ုအတ့်ကိုအ်သင််ပြပ်ငပ််ါ။
၁။ အန်း�ဂါါတ််ကိုုု ပ်ုဝံေဖွဲ့�ပ််ါ။
အ�ာဂါါတုးက�ု �ရာီ�သီော��ဲ�တုဲ� သီင်း�းရာဲ��ထမှုဆိုု��ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ � မှုစ်းရာိင်းး(၁)က�ု မှုိတုးမှု��ါသီလဲာ�။ 
ပြော�ာင်းးနှံ့ိစ်း (၃၀)မှုိာ သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးမှုယ်�းပြော�ရာာက�ု စ်�တုးကူ�ပြောရာ�ဆိုေဲ�ဲ�တုဲ��ု�က�ုကြာကည်း�း�ါ။ ��ုမှု�ုစ်�မှုး�လဲ�း�ပြီး�ီ� 
ရာာသီီဥတုုအတုေကး အသီင်း�း��စ်း��ု� သီင်း�းရာဲ� အ�ာဂါါတုးပြောမှုှားမှုိ�း��ျကးက�ု ထ�း��ည်း�းနှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။

၂။ ရ�သီဥတ်ုအတ့်ကိုအ်သင််ပြပ်ငပ််ါ - စုန်း်ဝေခု်များုတ်စခ်ုုကိုုုဝေရး�ပ်ါ။
မှုစ်းရာိင်းး(၇)က သီင်းးပြော�ထ�ုင်းးတုဲ�ပြော�ရာာရာဲ� �င်း�းကူအ�မှုးပြော�မှု�ု�က�ုကြာကည်း�း�ါ။
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�က သီင်း�းက�ုဘာယ်းလဲ�ုသီကးပြောရာာကးမှုလဲဲ စီဥ််�စီာ�ပျံါ။
ရာာသီီဥတုုအတုေကး ဘာယ်းလဲ�ုအသီင်း�း��င်းးနှံ့�ုင်းးမှုလဲဲ။
မှုစ်းရာိင်းး(၁၁)က�ုကြာကည်း�းပြီး�ီ� ကမှုာာအနှံ့ိ��က ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေရာဲ� ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာလဲု�းရာိာ�မှုု အကြံက�ဉာာဏးက�ုယ်ူ�ါ။
သီင်း�းပြော�ထ�ုင်းးရာာမှုိာ ပြောရာိ�ဆိုကးလဲု�းပြောဆိုာင်းး��ု� လဲု�းရာိာ�မှုုထဲကတုစ်း�ုက�ုပြောရာွ��ါ (သီ�ု�) မှုတုူတုဲ�တုစ်း�ုက�ု စီဥ််�စီာ�ပျံါ။ သီင်း�းရာဲ� လဲု�းရာိာ�မှုုက�ု �ျ
ပြောရာ��ါ။

၃။ လုုပ်င်န်း�်စီများခံု�ကိုဝ်ေရ�ဆုံး့�ပ်ါ။
�စ်ုည်းး�က�ရာ�ယ်ာပြောတုေ သီင်းးလဲ�ုအ�း
�ါသီလဲာ�။ သီင်းးက�ုယ်းတု�ုင်းးလဲု�းနှံ့�ုင်းး
သီလဲာ� ဒ်ါမှုိမှုဟိုုတုး သီူင်းယ်း�ျင်းး�၊ 
မှု�သီာ�စ်ု (သီ�ု�) ဆိုရာာ/မှု အကူအည်းီ
လဲ�ုအ�းသီလဲာ�။
တု��ာ�လဲူပြောတုေ�ါ၀င်းးလဲာ��ု� သီင်းး
ဘာယ်းလဲ�ုစ်ည်းး�ရိုးု��မှုလဲဲ။

ဘ�ဝေကြာကို�င် ်လုုပ်ရ်ှ��များု
ကိုအဝေရ�ကြိုကိုီ�တ်ယူဆ်ုံးုု
တ်�ပြပ်ဖွဲ့ုု� ဝေပ်��စ်ရ�န်းည့်�်
လုများ�်စ်ဥ်းစ်းးနိုုုငမ်ျားလု��။
ဘာာပြောကြာကာင်း�း လဲု�းရာိာ�မှုုကအပြောရာ�ကြီးကီ�တုယ်း
ဆို�ုတုာ����ု� ပြော�ျားစ်ရာာ�ည်းး�လဲမှုး�စီဥ််�စီာ�
နှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။ လဲု�းရာိာ�မှုုက�ု ��သီ��ု� သီီ�ျင်းး�ဆို�ု
��င်းး�၊ က����င်းး�၊ ကာတုေ�း�ဆိုေဲ��င်းး�၊ မှုဂါဂဇင်းး�
ပြောဆိုာင်းး��ါ�ပြောရာ���င်းး�၊ ��ုစ်တုာဒ်ီဇ�ုင်းး�ဆိုေဲ��င်းး�၊ 
�ု���င်းးပြော��ာ��င်းး�၊ သီတုင်းး�အစ်ီရာင်းး��တုင်းး��
��င်းး�၊ ကစ်ာ��ည်းး�တုစ်း�ု ��းတုီ���င်းး

ဓါါတ်ပ််ုတံ်စ်ပ်ုရံိုုုကိုပ််ါ။ (သုု�) သင်ပ်ြပ်သများုကိုုု များှတ်တ််များ�်တ်ငပ််ါ။ 

တ်�ဝေတ့် သငလ်ုုပ်န်ိုုုငပ််ါတ်ယူ။်

၄။ ရ�သီဥတ်ုအတ့်ကို ်အသင််ပြပ်ငဖ်ွဲ့ုု� လုကိုဝ်ေတ့်�ဘ၀များှ� လုုပ်ရ်ှ��များုကိုုု ဝေဆုံး�ငရ်းကိုပ််ါ။
သီင်း�းတု�ု�တုကးမှုုက�ု မှုိတုးတုမှုး�တုင်းး��ု� မှုပြောမှု��ါ�ဲ�။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၁၂) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေရစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုု
အ��ပြဖွဲ့ည့််က်ို� များစရ်ှင(်၁၃) ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်�လုုပ်ရ်ှ��များု ဝေတ်�င�်ဆုံးုုခု�ကိုန်ိုှင်် သင််ရ��ရ�သီဥတ်ုပ်ုပံြပ်ငက်ိုုု များှလေး၀ိုပ်ါ။

များစရ်ှင(်၁၃) ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်�လုုပ်ရ်ှ��များု ဝေတ်�င�်ဆုံးုုခု�ကို်
ယ်ပြော��မှုိာ ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေက ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ��င်းး�ဒ်ဏးက�ု ��စ်ာ�ပြော�ရာပြီး�ီ� အ�ာဂါါတုးတုေင်းးလဲည်းး� ��စ်ာ�ရာ�ါလဲ�မှု�းမှုယ်း။ သီင်းး
ပြော�ထ�ုင်းးရာာမှုိာ ရာာသီီဥတုုအတုေကး အသီင်း�း��စ်း��ု� သီင်းးလဲု�းပြောဆိုာင်းးပြော�တုဲ� လဲု�းရာိာ�မှုုအပြောကြာကာင်းး� စီဥ််�စီာ�ပျံါ။    

၁။ ကိုဝေလု�သူငယူဝ်ေတ့်ကိုုု ပ်ံ်ပ်ုု�
ဝေရ�န်း�� ကိုများာ�ကြိုကိုီ�အ�� ရ�သီဥတ်ု
အတ့်ကိုအ်သင််ပြဖွဲ့စဝ်ေစဝေရ� လုကိုဝ်ေတ့်� 
လုုပ််ဝေဆုံး�ငရ်န်း ်ကိုများာ�ဝ်ေခုါင်�ဝေဆုံး�ငဝ်ေတ့်
ကိုုု ဝေတ်�င�်ဆုံးုုကြာကိုစုု�။ 
စ်ာရာွကးတုစ်းရာွကးယ်ူ�ါ။ သီင်းးအကျယ်းကြီးကီ�ပြောအားပြော�တုဲ��ု�က�ု 
ပြောထာင်း�းတုစ်းပြော�ရာာမှုိာဆိုေဲ�ါ။ သီင်း�း�ာမှုည်းး၊ အသီကး�ဲ� နှံ့�ုင်းးင်း�
က�ု �ု�ပြောအာကးမှုိာပြောရာ��ါ။ �ါ�စ်�း�ာ�ကပြော� စ်ာရာွကးအ��ည်း�း 
စ်ကာ�ပြော��ာကေကးအကြီးကီ�ကြီးကီ�ဆိုေဲ�ါ။

စ်ကာ�ပြော��ာကေကးအလဲယ်းမှုိာ သီင်း�းက�ု
သီကးပြောရာာကးတုဲ� ရာာသီီဥတုုအနှံ့တရာာယ်း�ု�ဆိုေဲပြီး�ီ� 
ဘာာဆို�ုတုာ ပြောအာကးမှုိာပြောရာ��ါ။

စ်ာရာွကးအပြော�်မှုိာပြောတုာ� ကမှုာာ�ပြော�ါင်းး�ပြောဆိုာင်းး
ပြောတုေရာဲ�လဲု�းပြောဆိုာင်းး�ျကးပြောတုေ ပြောတုာင်းး�ဆို�ု��ု� 
ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာလဲု�းရာိာ�မှုုက�ု အ�ုဘာဲအပြောရာ�
တုယ်ူ����ါ လဲ�ု�ပြောရာ��ါ။ 

စ်ာရာွကးအပြော�်မှုိာပြောတုာ� ကမှုာာ�ပြော�ါင်းး�ပြောဆိုာင်းး
ပြောတုေရာဲ�လဲု�းပြောဆိုာင်းး�ျကးပြောတုေ ပြောတုာင်းး�ဆို�ု��ု� 
ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာလဲု�းရာိာ�မှုုက�ု အ�ုဘာဲအပြောရာ�
တုယ်ူ����ါ လဲ�ု�ပြောရာ��ါ။

၂။ သင်ရ်��စုန်းဝ်ေခု်များု
အပြောရာ�တုယ်ူ���မှုု ပြောတုာင်းး�ဆို�ု�ျကးပြောတုေ ��ုမှု�ုကျယ်းပြောလဲာင်းးပြောစ်��ု� ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းမှုျာ�
အာ� ၎င်းး�တု�ု�ရာဲ�အသီ�ပြောတုေ ထ�း��ည်း�း��ု� တု�ုကးတုေ�း��ါ။
နှံ့�ုင်းးင်း�တု�ုင်းး�က ကပြောလဲ�သီူင်းယ်းပြောတုေဆိုီက ရာာသီီဥတုုဆို�ုင်းးရာာလဲု�းရာိာ�မှုုက�ု အ�ုဘာဲအပြောရာ�တုယ်ူ
�����ု� ပြောတုာင်းး�ဆို�ု�ျကးပြောတုေ ရာနှံ့�ုင်းးမှုလဲာ� ကြာကည်း�းကြာကစ်�ု�။

ဝေခုါင�်ဝေဆုံး�ငဝ်ေတ့်ဆုံးီန်း��ဝေပ်ါကိုဖ်ွဲ့ုု� ဝေတ်�င�်ဆုံးုုခု�ကို်ဝေတ့် ကို�ယူက်ို�ယူဝ်ေလု�လုုပ်က်ြာကိုရဝေအ�င။်

သငဝ်ေရ�ထု��တ်�ပ််ုကံိုုု ဓါါတ်ပ််ုရံိုုုကိုပ်ြီးပ်ီ� သင်အ်သံ
 ကိုုုကိုများာ�ဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််တ်ငဖ်ွဲ့ုု� လုူကြိုကိုီ�တ်စဝ်ေယူ�ကိုက်ိုုု
အကိုူအည့်ီဝေတ်�င�်ပ်ါ။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစ်ရှင(်၁၃) ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။ များစရ်ှငဝ်ေပြများပ်ုဝံေပ််ကို ဝေလုစ့များ�်အငက်ိုုု အဝေရ�ငပ်ြခုယူ်ပြခုင�်ပြဖွဲ့င် ်ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� �ကိုုု
အ��ပြဖွဲ့ည့််က်ို� များစရ်ှင(်၁၄)ဆုံးီသုု� ခုရီ�ဆုံးကိုပ််ါ။



ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်�လုုပ်ရ်ှ��များု ဝေတ်�င�်ဆုံးုုခု�ကိုန်ိုှင်် သင််ရ��ရ�သီဥတ်ုပ်ုပံြပ်ငက်ိုုု များှလေး၀ိုပ်ါ။

များစရ်ှင(်၁၄) သင်ရ်��ရ�သီဥတ်ုပ်ုပံြပ်ငက်ိုုု မျှှ၀ေ�ပ်ါ။
သင််ရ�� ကိုုုယူပ််ုုင ်ရ�သီဥတ်ုလုုပ်ရ်ှ��များုပ်ုပံြပ်ငန်ိုှင်် ရားသီူဥတုုယ်းဥ်�� � ခရီားစ်ဥ် အဆုံးု�ံသတ်ပ််ါ။ 

သငဝ်ေန်းထုုုငတ််�ဝ်ေန်းရ�န်း�� တ်စ်ကိုများာ�လုု�ံကိုလုူဝေတ့် ရ�သီဥတ်ုအတ့်ကို ်အသင််ပြဖွဲ့စဖ်ွဲ့ုု� ၀ုုိုင်း၀ိုန်း�်
ကိုူည့်ီကြာကိုစုု�။

သငဝ်ေပြပ်�ဝေန်းတ်�ဗ်ီီဒ်ီယူုု ရိုုုကိုဖ်ွဲ့ုု� တ်စစ်ုတံ်စ်ဝေယူ�ကိုက်ိုုု ဝေတ်�င�်ဆုံးုုပ်ါ။
• ကိုွန်း်ဝေတ်�််များှ�...အခု့င်အ်ဝေရ�ရှုတ်ယူ ်
[မှုစ်းရာိင်းး(၉)တုု�း�က ဆို�ုင်းး�ဘာုတုးက�ု က�ုင်းး�ါ။]

• ...ကို ရ�သီဥတ်ုအတ့်ကိုအ်သင််ပြဖွဲ့စဖ်ွဲ့ုု�န်း�� ပ်ုုများုုစုများ�်လုများ�်တ်�်အန်း�ဂါါတ််
အတ့်ကို ်ကိုွန်း်ဝေတ်�််ရ��ဝေများှ�မ်ျားှန်း်�ခု�ကိုပ််ါ။  
[မှုစ်းရာိင်းး(၁)တုု�း�က အ�ာဂါါတုးပြောမှုှားမှုိ�း��ျကး�ု�က�ု က�ုင်းး�ါ။]

• ...ကို ကိုွန်းဝ်ေတ်�််ရ��လုုပ်ရ်ှ��များုဝေဆုံး�ငရ်းကိုခ်ု�ကိုပ််ါ။  
[မှုစ်းရာိင်းး(၁၂)တုု�း�က သီင်း�းရာဲ�လဲု�းရာိာ�မှုု��သီ�ျကး (သီ�ု�) သီင်း�းရာဲ�မှုိတုးတုမှုး�က�ု 
မျှှ၀ေ�ပျံါ။]

• ...ကို အခုုဘ� ရ�သီဥတ်ုဆုံးုုငရ်�လုုပ်ရ်ှ��များုကိုုု အဝေရ�တ်ယူူပြပ်�ဖွဲ့ုု� ကိုများာ�်
ဝေခုါင�်ဝေဆုံး�ငဝ်ေတ့်ကိုုု ကိုွန်းဝ်ေတ်�််ရ�� ဝေတ်�င�်ဆုံးုုခု�ကိုပ်ြဖွဲ့စပ််ါတ်ယူ။် 
[မှုစ်းရာိင်းး(၁၃)တုု�း�က သီင်း�းရာဲ�လဲု�းရာိာ�မှုုပြောတုာင်းး�ဆို�ု�ျကးက�ု က�ုင်းး�ါ။]

သီင်း�းရာဲ��ု���င်းးက�ု သီူင်းယ်း�ျင်းး�၊ မှု�သီာ�စ်ုပြောတုေ�ဲ� မျှှ၀ေ�နှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။ သီူတု�ု�က�ု ရာာသီီဥ်တုယုာာဥ််ပျံံ �မှုစ်းရာိင်းးဆိုီလဲ�ုကး�ါပြီး�ီ� က�ုယ်း��ုင်းး ရာာသီီဥတုု
�ု���င်းးပြောတုေ��းတုီ���ု� လဲု��ပြောဆိုားနှံ့�ုင်းးမှုလဲာ�။

ဝေတ်�လ်ုုုကိုတ််�၊ များစရ်ှင(်၁၄)ခုုလုု�ံ ပြီးပ်ီ�ပ်ါပြီးပ်ီ။


