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ေတေေဇ 

၂၀၂၀ ေထ ာက္ရႈ စဥက္ျ ခက္ရရနက္ အၾာံျပ  ခာက္ ခ ်ား၊  

 

``ဘယက္ေတ ာ မတေရနရ ထထတတခက္ တတယက္ာပက္ ေရနဘထး၊ 

အျ ထတ က္်ာေရတရေျပ ခက္်ာေရနထ္းေခက္ျ ခက္်ာ`` 

 

ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ာခခက္်ာပျပ ပ္ပက္ေသ  ေျ ပမ က္်ာသစက္ျ စက္ေသ  ``ဤာ  ၻေျ ေပပၚယံ္ၾာၾက္ျ ခက္်ာျ ခက္ာ 

 ရ ်ာသတ ်ာသူ ခ ်ာ``အစၾက္်ာအေ၀်ာာ္းေ စာက္တခက္ဘ ပတတခက္ ားေပက္ေတ ခက္်ာ  းေ ရၚ 

ာခခက္်ာပ ထာသၾက္္။ ေတ ခက္အ  ရးောြႏ္းေခက္ခံသၾက္ ႀာ ်ာ  ်ာထၾက္၀ါ ပ ်ာ  ရနက္ ၾ ်ာပမပေသ ြႏ္းေခက္ခံတစက္ ္ျ စက္သၾက္္။ 

ပတရနက္ ထာေသ ၂၂ြႏမစက္ာျ စက္ ထာေသ  အခက္အ ်ာႀာ ်ာ မ ်ာေသ  ပူ ခးေ ်ာေရ်ာ ထတျ  ်ာ ႈစရနစက္ြႏမခက္ာ 

အၾာ က္်ာ  ာက္ ေတ က္ပမရနက္ေရ်ာျပ ျပခက္ေျပ ခက္်ာပထျ ခက္်ာာ္းေ တစက္ာ  ၻပံ္်ာအ ်ာျပသ ထာသၾက္္။ ယ ္အ ခးေရနက္တတခက္ပၾက္်ာ 

ြႏ္းေခက္ခံတတခက္်ာၚ ပူ ခးေ ်ာြႏတယက္စ ္  တထျ  ်ားာက္းျံ ခက္်ာ၏ အာခးေ ်ားာက္ ခ ်ာျ စက္ေသ  ပူ ခးေ ်ာစ ္ထတျ  ်ားာက္းံျ ခက္်ာ 

အ ္ရနက္်ာတရ ်ာပတ ်ာျ ခက္်ာ၏ အ  ရတတက္ ခ ်ားာက္ပာက္တၾက္ရမးေေရနပါသၾက္္။ 

ဤအေျ အေရနတတခက္ ၁၀၀၀ ရနက္ ရမးေေသ   းေသ ်ာစ္တ္းေ သၾက္ သူတ္းေ ၏အးေ က္တံ ါ်ာ ခ ်ာားေ္  တခက္ာေပ်ာ ပ ်ာ 

အစၾက္်ာေ၀်ာတာက္ေရ ာက္သူအ ်ာပံ္်ာားေ္ ေြႏတ်ာေထတ်ာစတ း၊ ပႈးောက္ပမထျပ ခမ စတ ႀားေ း္းေ ႈသၾက္ 

အျပ သေဘ ေး ခက္ေသ ထခက္ရမ ်ာေသ  အ မတက္ပာၡဏ တစက္ ္ျ စက္သၾက္္။ ထးေ္ပူခယက္ ခ ်ာသၾက္ 

 ရစက္ယ ရနက္္းေ္ဏက္ေပါခက္်ာစံ္ြႏမခက္ာ ပူ ခးေ ်ာြႏတယက္စ္အသ ်ာသ ်ာ မ  ရစက္ယ ရနက္ၾ အစက္ားေ္ေ  ခက္ြႏမ  ခ ်ာ 

ားေ ္ ေတတ းံ္ရရနက္ ရ ်ာြႏမခက္ ထာၾာသၾက္္။ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ   ၾက္သၾက္ာအရပက္ေ သတတခက္ ေရနထ္းေခက္ၾာပါေစ သူတစက္ပါ်ာြႏမခက္ာ 

 းေတက္ေးတ တထ  ္းေ ရရနက္ြႏမခက္ာ သူတစက္ပါ်ာားေ္ေြႏတ်ာေထတ်ာျပ ခမ စတ  ႀားေ း္းေြႏ္္းေခက္ရရနက္ ရထစတ က္်ာသတတးေ  ခ ်ာေ တ်ာျ  ၾာရပါ ၾက္္။  

`` ရ ်ာစတခက္ထတာက္ တ ျ ခက္်ာ``သၾက္ဤယေရန  ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ အ ်ာပံ္်ာားေ္ းေတက္ေ ပေရနသၾက္္။ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ားေ္ 

 ခ ပက္ေြႏမ ခက္ထ ်ာေသ  စးေတက္ဓ တက္ာခ ႈအ ခးေ ်ာ ခးေ ်ာ မပတတက္ေျ  ာက္ရရနက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ပတက္၀ရနက္်ာာခခက္ရမးေ ရနးေ းေတက္ပာၡဏ  ခ ်ား၊ 

ဘ၀သစက္အတတာက္ ထးေ္်ာထတခက္်ာသးေျ ခက္တတက္သ  အ မတက္ပာၡဏ  ခ ်ာာ္းေ  ော ခက္်ာစတ သးေရန ်ာပၾက္ ပ ်ား၊  

 ေရမရအရန ္တက္၏ ေတ ာက္ပေသ ပာၡဏ  ခ ်ာသၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တးေ္ ၏ အရန ်ာပတက္၀ခက္်ာာခခက္တတခက္ရမးေေရနပါသၾက္္။ 

အသစက္ေသ  စတခက္ ႈ ခ ်ာားေ ္ ာၽတြႏက္္ပက္တ္းေ  ္ရ္ျပ ၾာပါစးေ္   ထးေ္အရ  ခ ်ာသၾက္ အျ ထတ က္်ာ အတးေအာခအေသအ ခ  

 ျ စက္ပ ေသ က္ပၾက္်ာ ာၽတြႏက္္က္ပက္တ္းေ သၾက္ ေရမရးာက္ေပခ ာက္ပမ က္်ာရခက္်ာ ရနၾက္်ာပ က္်ာ ခ ်ာားေ္ ေတတ ရမးေၾာပါသၾက္္။  
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ဥေရ ပြ္ႏးေခက္ခံ ခ ်ာေတတ းံ္ပတထားေ္ ေ၀ါရးေ္ေတ က္  းေ ရိၚျပ ပ္ပက္ ထာ ခးေရနက္တတခက္ ာၽတြႏ္က္ပက္သၾက္ 

``၂၀၂၀အးးေ္ျပ တခက္သတခက္်ာ ခာက္ ခ ်ာ``ေ ါခက္်ာစဥက္တစက္  ္ေရတ်ာ ခယက္တခက္သတခက္်ာ ထာသၾက္္။ ထ္းေေ ါခက္်ာစဥက္သၾက္  ပးေ္ပရနက္ြႏးေ္ခက္ခံရမးေ 

အ ခးေ ်ာသ  ်ာတစက္ဥ ်ာ၏ဘ၀ မ  မတက္သ ်ာော ာက္ြႏ္တက္ရရမးေပါသၾက္္။ ထးေ္အ ခးေ ်ာသ  ်ာအ ၾက္ မ  အူေဇူပ  ပ းေ္ ခးေ စာ ျ စက္ ပ ်ာ 

သူ သၾက္ဥေရ ပြႏ္းေခက္ခံ မ သ ခက္ ရစက္ေတ က္ားေ္ သာက္ေသ ံေသ  သူေတ က္သူျ တက္ ခ ်ာ မတစက္ဥ ်ာျ စက္သၾက္္။ 

သူ ၏ဘ၀အေၾာ ခက္်ာားေ္ ေျပ း္းေေရန ခးေရနက္တတခက္ ပူတစက္ဥ ်ာား္းေသၾက္ မ ``ဘယက္ေတ ာ မ တစက္ေရနရ ထထတတခက္ 

တတယက္ာပက္ ေရနဘထ အျ ထတ က္်ာ ေရတရေျပ ခက္်ာေရနထ္းေခက္ျ ခက္်ာ ``ဟူ ၍ျ စက္သၾက္္။ 

ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ သၾက္ ေ၀ါရးေ္ေတ က္  းေ ရတတခက္ေရ ာက္ရမးေေရနသၾက္ မ  ၾာ ေၾ ခက္်ာေရနပါ ပ ်ာ္။ ပတရနက္ ထာေသ ြႏမစက္ ၃၀ ရနက္ ာ   ေဇခက္ဘ ပ 

၁၉၈၉  ္ြႏမစက္ ပးေ္ပရနက္ြႏ္းေခက္ခံ မ အးေ က္ရမခက္အျ စက္ ပထ ဥ ်ားံ္်ာ ဥေရ ပရန္းေခက္ခံ ခ ်ာစံ္ၾ  အစၾက္်ာအေ၀်ာာ္းေ ``သံစာ  

 ရနက္်ာစၾက္်ာပးေ္ာက္ာ `` အေရမရ ာက္တတခက္ျပ ပ္ပက္ ထာသၾက္္။  ဘ ပခက္တတ္းေခက္်ာႀာ ်ာ  ပးေ ာခသတ ်ာ ပ ်ာ  ျပၾက္သူး၊ျပၾက္သ ်ာ ခ ်ာ၏ 

စးေတက္ဓ တက္တာက္ၾာတ ႈ ခ ်ား၊ အသစက္ေသ  ပတတက္ပပက္ ႈ ခ ်ာသၾက္ သူတးေ္ ၏ ြႏမပံ္်ာသ ်ာြႏမခက္ာေသတ်ာေၾာ  ခ ်ာ 

အတတခက္်ာသးေ္ စ ်ာ၀ခက္သတ ်ာပါသၾက္္။ ထ္းေအ ခးေရနက္ မစ၍ ာ  ၻႀာ ်ာသၾက္ ေျပ ခက္်ာပထပ ပါသၾက္ ``ာၽတရန္က္ပက္၏ႀာ ်ာ  ်ာေသ  

ယံ္ၾာၾက္ ခာက္ မ  အရန ္တက္ပူခယက္ ခ ်ာသၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ အတတာက္ ပတတက္ပပက္ ႈြႏမခက္ာတရ ်ာ မခတ ႈ ရနၾက္်ာပ က္်ာသစက္ ခ ်ာားေ ္

 တခက္ာပမစက္ေပ်ာြႏ္းေခက္ ၾက္ျ စက္သၾက္္။`` 

ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ၏ ဘ၀ြႏမခက္ာယံ္ၾာၾက္ ႈ ခ ်ာသၾက္  ရ ်ာသတ ်ာဧၾက္ာသၾက္ ခ ်ာျ စက္ယံ္ ာ တစက္ ါတစက္ရံ ဤာ  ၻေျ ေပပတတခက္ 

သူစးေ က္်ာဧၾက္ာသၾက္ ခ ်ာာထာသးေ္  ျ စက္ေရနတတက္ပါသၾက္္။ ာၽတရန္က္ပက္တးေ္ ၏ အ ာက္အ ထ ခ ်ာ 

ရခက္း္းေခက္ေရနသၾက္ျ စက္ေစ ေပခ က္ရ ခက္၀ က္်ာေျ  ာက္ေရနသၾက္ျ စက္ေစ  ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ သတးေရအ ရံ္ျပ သခက္ာသၾက္ မ  

ဘ္ရ ်ာသ ခက္သၾက္သစၥ ရမးေ ပ ်ာ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ၏ော ခက္်ာ တရနက္ေသ  းံ္်ာျ တက္ ခာက္ရၾက္ရတယက္ ခာက္ ခ ်ာားေ္ 

းာက္ပာက္ပ္ပက္ာ္းေခက္ရရနက္အခက္အ ်ာေပ်ာေရနပါသၾက္္။ ဘ္ရ ်ာသ ခက္သၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ အ ပံ္်ာ၏ 

အရန ္တက္အတတာက္ ခးေ က္်ာ ခ က္်ာေရ်ာားေ္ ျပခက္းခက္ထ ်ာ ပ ်ာျ စက္ပါသၾက္္။ 

  သ ရက္ အ ပတစက္ 

 

 

အ မရနက္တရ ်ာားေရ္မ ေ တျ ခက္်ာ 

၂၀၁၉တတခက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ၏ ေတေေဇအ တထ သၾက္ အ ာက္အ ထ ခ ်ာြႏမခက္ာရခက္း္းေခက္ ထာရပါသၾက္္။ အ မရနက္တရ ်ာာ္းေ ရမ ေ တျ ခက္်ာ ြႏမခက္ာ 

ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ၏ဘရ သ  ခ ်ာသၾက္ ပးေခက္ ႈး္းေခက္ရ အၾာ က္်ာ ာက္ ႈ ခ ်ာတတခက္ပါ၀ခက္ေရနျ ခက္်ာြႏမခက္ာ း္းေခက္ေသ  အ မရနက္တရ ်ာ ခ ်ာ 

ေပပေပါာက္ရရနက္အတတာက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တးေ္ ၏ ယံ္ၾာၾက္ျ ခက္်ာပ က္်ာစဥက္ ခ ်ာ ေရမရးာက္ေပၽမ ာက္ပမ က္်ာရရနက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ းြႏ႔ရမးေပါသၾက္ 

ထ္းေအၾာ ခက္်ာအရ ်ာ ခ ်ာားေ ္ ထ္တက္ေ  က္ရရနက္း၊ ပတတက္ပပက္စတ ေျပ း္းေရရနက္း၊ အ မရနက္တရ ်ာားေ္ သးေရမးေရရနက္ 

သတခက္်ာအ ခာက္အပာက္ ခ ်ာ အေသ်ာစးေတက္ပးေ္ းေ္သးေရမးေရရနက္အတတာက္ www.taize.fr/protection တတခက္ေပာပ  တက္ရႈ 

ေ၀ခမြႏ္းေခက္ပါသၾက္္။ 

http://www.taize.fr/protection
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၁္။ အျ ထတ က္်ာ ေရတရေျပ ခက္်ာေရနထ္းေခက္ျ ခက္်ာ…. 

…  ရ ်ာစဥက္တစက္  ္ထပက္  ံစတခက္ရရနက္အသခက္ာရမးေျ ခက္်ာ 

“ထ ၀ရဘ္ရ ်ာသၾက္ပၾက္်ာအ ျ ာံးေ္ေ ပေတ က္ ူ၍း၊သခက္၏ျပၾက္ြႏမခက္ာတာတ အ ခးေ ်ာသ ်ာ ခခက္်ာ ေပါာက္ေဖာက္ ခ ်ာထထာ 
ထတာက္ ပ ်ာပမခခက္း၊ ခါျပပတံာေသ ျပၾက္သ္းေ သတ ်ာေပ ာ္။” (ာ  ၻဥ ်ာာခ က္်ာ ၁၂်ာ၁) 

ယံ္ၾာၾက္ျ ခက္်ာအ ်ာျ ခက္ာ ဘ္ရ ်ာသ ခက္၏ေ ပသံားေ္ ာၽတြႏ္က္ပက္တးေ္ သၾက္ျပရနက္ပၾက္ေျ ၾာ ်ာ ပ ်ာ ရ ်ာစတခက္ ထာသၾက္း၊  

အေျ အေရန ခ ်ာာော ခက္်ာ တရနက္ ၾက္ သးေ္  ဟ္တက္ အ ာက္အ ထ ခ ်ား၊ အေြႏမ ာက္အယမာက္ ခ ်ာ 

အတ ်ာအစ ်ာ ခ ်ာရမးေေရန ၾက္ျ စက္ေစ အသစက္စတခက္ျ ခက္်ာသၾက္ အျ ထတ က္်ာျ စက္ြႏးေ္ခက္ေျ ရမးေသၾက္ားေ္အ မတက္ရပါ္။ 

သ ၼ ာခ က္်ာစ ၏အစပ္းေခက္်ာတတခက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ေတတရရမးေရေသ သူတစက္ဥ ်ာ မ  အ ျ ံဟ က္ျ စက္ ပ ်ာ သူ ားေ္ဘ္ရ ်ာသ ခက္ာ 

ေ ပေတ က္ ူ၍ အရ ်ာအ ်ာပံ္်ာားေ္စတရနက္ ပ တက္ေစ ပ ်ာ သူ သးေေသ အရပက္ေ သသးေ္  သတ ်ာေရ ာက္ရရနက္ေျပ ၾာ ်ာျ ခက္်ာ ံ 

 ထာရသၾက္္။ သူ၏ေဇရန ်ား ရ ြႏမခက္ာသူတ္းေ သၾက္ ေျ ာခခက္ ရ ်ာြႏမခက္သူ ခ ်ား၊ ဘ္ရ ်ာ ူ်ာဧၾက္ာသၾက္ ခ ်ာအျ စက္ 

ဘ္ရ ်ာသ ခက္၏အ းေရနက္ ားေ္ရန  ံသူ ခ ်ာြႏမခက္ာ ဘ္ရ ်ာသ ခက္ားေ ္ယံ္ၾာၾက္သူ ခ ်ာျ စက္ပ သၾက္္။ 

ဘ္ရ ်ာသ ခက္ၾ ရနက္ျပေပ်ာသရန ်ာေတ က္ ူေသ  ရနယက္ေျ သစက္သ္းေ ေရ ာက္ရမးေေသ အ ါ အ ျ ံဟ က္ြႏမခက္ား ရ  တးေ္ သၾက္ 

ထးေ္ေရနရ ၚရတာက္ ခခက္တထထ္းေ်ာ၍ေရနၾာသၾက္္။ သူတးေ္ သၾက္  ရ ်ာထတာက္ တ ရရနက္ 

အးခက္သခက္ာရမးေေရနသာထာသ္းေ း၊ ေရန ာက္း္ံ်ာၚသူတ္းေ ၏စံ္စ က္်ာစစက္ေး်ာ ႈ ခ ်ာသၾက္ ော ခက္်ာ ခ ်ာ  ္ၤပ  ခ ်ာျ စက္ပ  ထာပါသၾက္္။  

အ ျ ံဟ က္ြႏမခက္ာ း ရ တးေ္ သၾက္ သူတ္းေ  းေဘေဇ တးေေ တ်ာရပက္ေျ ၚ  ေတတရရမးေြႏးေ္ခက္ေသ  အသစက္ေသ  အရ  ခ ်ာားေ္ 

ရမ ေ တေတတရရမးေ ထာၾာသၾက္္။  

သ ၼ ာခ က္်ာစ ၏ထခက္ရမ ်ာေသ  သတခက္ျပခက္ပာၡဏ တစက္ ္ မ   ေျပ ခက္်ာပထျ ခက္်ာ သေဘ ရမးေသၾက္ားေေ္တတ ရမးေြႏ္းေခက္သၾက္္။ 

ဘ္ရ ်ာသ ခက္ျပခက္းခက္ထ ်ာ ေသ အရန ္တက္ပ က္်ာ ရ ်ာားေ္ စတခက္ေပမခ ာက္ပမ က္်ာေရနစဥက္တတခက္ 

 ထခက္ မတက္ဘထာခေရ ာက္တတက္ေသ  အြႏၲရ ယက္ ခ ်ာြႏမခက္ာေတတရၾာံ ြႏ္းေခက္သၾက္္။ ဥပ   ဘ္ရ ်ာသ ခက္၏ပူ ခးေ ်ာေတ က္ ခ ်ာ 

အ ္ခစက္ျပၾက္ မထတာက္ တ ေသ အ ါ ြႏမစက္ေပါခက္်ာ ၀ ေတ ာြႏၲ ရ ၚပမၾာက္ပၾက္သတ ်ာပ  ထာၾာရသၾက္္။ 

ဘ္ရ ်ာသ ခက္သၾက္ာ္းေယက္ေတ က္တးေ္ခက္ သူ၏ပူ ခးေ ်ာ ခ ်ာြႏမခက္ာအတူ ဥ ်ာေး ခက္ပမၾာက္ပၾက္သတ ်ာ ပ သူျ စက္ပ သၾက္္။ 

``ခါသၾက္ သခက္ာဘာက္ မ ရမးေ၏္။ သခက္သတ ်ာေပရ ရ ၚ ခါေစ ခက္  ၾက္္။ ဤျပၾက္သ္းေ  တ ရနက္ေး ခက္ ထာဥ ်ာ ၾက္္။ 

္တးေထ ်ာသၾက္ာအတးေခ္က္်ာ  ျပၾက္ာစံ္ မ း၊ သခက္ာားေ ္ခါ စတရနက္ ဟ္ းေရနက္ ေတ က္ ူ၏္။`` (ာ  ၻဥ ်ာာခ က္်ာ ၂၈်ာ၁၂) 

ေတ ာြႏၲ ရထထတတခက္ သူ၏ပူ ခးေ ်ာ ခ ်ာားေ္ပ က္်ာၾ ရနက္ျပရခက္်ာ သူ၏အသံားေ္ရန ်ာေထ ခက္တာက္ရရနက္ 

 ေ မခ က္ပခက္ာထ ်ာေသ  ေဘ်ာအြႏၲရ ယက္ ခ ်ာားေ္ ရခက္း္းေခက္တတက္ရရနက္ သခက္ၾာ ်ာေပ်ာ ထာသၾက္္။ 

 

 



4 
 

 

 

(ထပက္ ါ)၂  တက္ရရနက္ - တစက္ဥ ်ာတၾက္်ာ သးေ္  ဟတ္က္ အ တထ ျ ခက္ား၊ အျ  ်ာသူ ခ ်ာျ ခက္ာ ္။ 

ဘ္ရ ်ာသ ခက္သၾက္ ာၽတြ္ႏက္ပက္တ္းေ ားေ္  ရ ်ားာက္ရရနက္  းေတက္ေ ပျ ခက္်ာ အေၾာ ခက္်ာအရ  ခ ်ာြႏမခက္ာ ပတက္သတက္၍ သ ၼ ာခ က္်ာစ ထထ မ 
အျ စက္အပခာက္ ခ ်ာ 

ာ  ၻဥ ်ာာခ က္်ာ ၂၈်ာ၁၀-၁၂း၊ ထတာက္ေျ  ာက္ရ ာခ က္်ာ ၁၃်ာ၁၇-၂၂း၊ း ပံာခ က္်ာ ၁၂၆း၊ ေဟရမ ယအရန ္တတးောခ က္်ာ  ၃်ာ၁-၂း၊ 
ရမခက္  ေတ်ာဥ ်ာ ဧ၀ံေ္ပးောခ က္်ာ ၂်ာ၁၃-၂၃း၊  ရမခက္ပာ္  ဧ၀ံေ္ပးောခ က္်ာ ၁၀်ာ၁-၉း၊ တ ရနက္ေတ က္ ဝတ  ာခ က္်ာ ၁၁်ာ၁၉-၂၆္။ 
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 ၂္။ အျ ထတ က္်ာ ေရတရေျပ ခက္်ာေရနထ္းေခက္ျ ခက္်ာ…. 

….  းေ းေြႏမခက္ာရန ်ာစပက္သ ူခ ်ာြႏမခက္ာ အတတူာတ စးေတက္ေရ ာ္းေယက္ပါ ရမးေေရနျ ခက္်ာ 

ာ္းေယက္ေတ က္သၾက္ ာ က္်ာေပပသးေ္ တာက္ေသ အ ါ ခ ်ာျပ ်ာစတ ေသ  ပူအစ္အေ၀်ာတ္းေ ားေ္ျ ခက္သျ ခက္ာ သတူ္းေ အေပပၚ  
ာရ္ဏ သာက္ေတ က္ ူ၏္။ အေၾာ ခက္်ာ ာူ ်ာသတူးေ္ သၾက္ သ္းေ်ာထးေရနက္်ာ ရမးေေသ သ္းေ်ာ ခ ်ာာထာသ္းေ  
ျ စက္ေရနၾာေသ ေၾာ ခက္ာတၾက္်ာ္။ ားေယ္က္ေတ က္သၾက္ပၾက္်ာသတူ္းေ အ ်ာ  ခ ်ာစတ ေသ အေၾာ ခက္်ာ အရ  ခ ်ာားေ ္
စတခက္သတရနက္သခက္ေတ က္ ူ၏္။ (ရမခက္  ာ ္ဧ၀ံေ္ပးောခ က္်ာ ၆်ာ၃ ) 

သ ခက္ ရစက္ေတ က္သၾက္ းေ းော္းေယက္ားေ္  ရ ်ာသတ ်ာပမၾက္ာပၾက္သတ ်ာပ သူတစက္ဥ ်ာ အျ စက္ေ  က္ျပထ ်ာသၾက္္။ 

``ေယေဇူ်ာာပၾက္်ာ ေျ ေ တ်ာတ္းေ ၚတတခက္်ာ ခ ်ာရမးေၾာ၏္။ ော ခက္်ာာခက္ခမာက္တ္းေ ၚ အသးေ္ာက္ ခ ်ာရမးေၾာ၏္။ ပူသ ်ာၚ ူာ ်ာ 

 းေ းေ၏ေ ါခက္်ာ ခစရ ေရနရ ပခက္ ရမးေဟ္ သူ အ ်ာ းေရနက္ ေတ က္ ူ၏္။`` (ရမခက္  ေတ်ာဥ ်ာ ဧ၀ံေ္ပးောခ က္်ာ ၈်ာ၂၀)္။ 

သူသၾက္ဧ၀ံေ္ပးေသတခက္်ာော ခက္်ာတရ ်ာေတ က္ာ္းေ ေၾာျခ ေဟ ေျပ ရရနက္ ပမၾက္ာပၾက္သတ ်ာပ သၾက္္။ 

ဘ္ရ ်ာသ ခက္၏ြႏ္းေခက္ခံေတ က္သၾက္ရန ်ာပ  ပ ်ား၊ ဘ္ရ ်ာသ ခက္သၾက္ ာ  ၻေျ ႀာ ်ာားေ ္ အသစက္ျပ ျပခက္ေျပ ခက္်ာပထေရနသၾက္း၊ 

ဘ္ရ ်ာသ ခက္သၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ အ ်ာပံ္်ာာ္းေ  းေတက္ေ ပေရနသၾက္း၊ ပူသ ်ာ ခးေ ်ာြႏတယက္စ္တစက္ ္ပံ္်ာားေ္ 

ျပရနက္ပၾက္အသစက္ျပ ျပခက္ရရနက္ပ္ပက္ခရနက္်ာတတခက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ တစက္ဥ ်ာစ ပါ၀ခက္ရရနက္ ပ္းေအပက္သၾက္္။ 

သ ခက္ ရစက္ေတ က္သၾက္ သူ၏အသာက္ရမခက္ပႈပက္ရမ ်ာ ႈျ ခက္ာ ပံ္စံရန ူရန ျပသ ထာသၾက္္။ ထးေ္ပံ္စံရန ူရန  မ  

အရနးေ က္ာာခး္ံ်ာသူ ခ ်ာြႏမခက္ာအခယက္းံ္်ာေသ သူ ခ ်ာားေ ္ ၾာၾက္ာရႈေစ ခက္ာေရမ ာက္ျ ခက္်ာစသၾက္ တ္းေ ျ စက္သၾက္္။ အာယက္၍ 

သ ခက္ ရစက္ေတ က္သၾက္ တျ  ်ာသူ ခ ်ာာ္းေ ္ရ္ျပ ေစ ခက္ာေရမ ာက္ေရနထးေ္က္ခက္ြႏ္းေခက္ျ ခက္်ာ မ  သူသၾက္ဘ္ရ ်ာသ ခက္ြႏမခက္ာ 

 းေ္က္ခက္  စတ  ခးေတက္းာက္ေရနေသ ေၾာ ခက္ာျ စက္သၾက္္။ သူ၏ဘ၀အသာက္တ ၚပၾက္်ာ သရနက္ ရမခက္်ာေသ ၀းေၾ ဥက္ေတ က္ဘ္ရ ်ာ၏ 

ဥ ်ာေး ခက္ ႈေအ ာက္ၚအျ ထရမးေေရနသၾက္္။  

သ ခက္ ရစက္ေတ က္သၾက္ ာ  ၻေျ ႀာ ်ာသးေ္ းခက္်ာ ာတပ ၍ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ာထာသ္းေ  ပူသ ်ာတစက္ေယ ာက္ 

အျ စက္အသာက္ရမခက္ေရနထးေ္ခက္ ထာသၾက္္။ သူ၏ပာက္၀ါ်ာာပက္တ္းေခက္ၚ အေသ ံျ ခက္်ား၊ အးံ္်ာတ္းေခက္ ္ာၡစရးေယ   ံ ယူျ ခက္်ာတ္းေ ျ ခက္ာ 

  ၾက္်ာေတ က္ဘ္ရ ်ာြႏမခက္ာ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ၏အပးေ္ားေ္ အျပၾက္ာအ၀ပ္းောက္ရန  ာထျ ခက္်ာားေ္ေ  က္ျပ ထာသၾက္္။ 

သ ခက္ ရစက္ေတ က္၏ရမခက္ျပရနက္ထေျ  ာက္ျ ခက္်ာသၾက္ အသစက္ေသ အစျပ ျ ခက္်ာားေ ္သာက္ေသ ံအျ စက္   ၾက္်ာေတ က္ဘ္ရ ်ာ၏ 

 ခစက္ျ ခက္်ာေ တတ ားေ ္ပူသ ်ာ ခ ်ာအတတာက္ေပ်ားပက္ ထာသၾက္္။ 

ပူ ခ ်ာစတ တ္းေ သၾက္ းံ္်ာရႈံ်ာ ႈ ခ ်ာအပယက္ အၾာ က္်ာ ာက္ ႈ ခ ်ား၊ ြႏးေမ က္ာ ခးာက္းံ ႈ ခ ်ာၾာ ်ာၚ ဤာ  ၻေျ ေပပတတခက္ 

သူစးေ က္်ာ ခ ်ာအျ စက္ ံစ ်ာေရနရသၾက္္။ သ ခက္ ရစက္ေတ က္၏ေရန ာက္ပ္းောက္  ရစက္ယ ရနက္ ခ ်ာသၾက္ သူတ္းေ ၏ယ္ံၾာၾက္ျ ခက္်ာားေ ္

ဘ္ရ ်ာသ ခက္ၚအပက္ြႏမံထ ်ာၾာသၾက္္။ ထ္းေအရ  ခ ်ာသၾက္ သူတ္းေ ားေ္ ပခာက္စ ်ာျ ခက္်ာသ္းေ  ေရ ာက္ေစဘထ 

ေသ ခ ေသ အရ  ခ ်ား၊ ပာက္ေတတ းရနက္ေသ အရ  ခ ်ား၊ သူတစက္ပါ်ာအတတာက္ ားေ္ယက္ႀားေ ်ာစတရနက္  အြႏမစက္ရန  ံပ္ပက္ားေ္ခက္သူ ခ ်ား၊ 

ားေ္ယက္ျ ခက္်ာစ တရ ်ာရမးေသ ူခ ်ာျ စက္ပ သၾက္္။ 
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 ္တးေယရ စ္ြႏမစက္တတခက္  ရစက္ယ ရနက္ ခ ်ာြႏမခက္ာပတက္သတက္၍ အ ၾက္ သးေေရမ်ာစ းးေ္တစက္ဥ ်ာ ေျပ ၾာ ်ာထ ်ာသၾက္ မ  

``သူတ္းေ သၾက္ သူတးေ္ ၏ြႏ္းေခက္ခံ ခ ်ာတတခက္ေရနထ္းေခက္ ပ ်ာ ရ္းေ်ာစခက္်ာေသ  ရ ်ာသတ ်ာ ခ ်ာအျ စက္ 

ပမၾာက္ပယက္သတ ်ာပ ၾာသၾက္္။ ေရျ  ်ား၊ ေျ ျ  ်ား၊ ြႏ္းေခက္ခံျ  ်ာအရပက္ေ သ ခ ်ာသၾက္ သူတ္းေ ၏ေ တ်ာရပက္ာထာသးေ္  ျ စက္ ပ ်ား၊ 

သူတ္းေ ၏ေ တ်ာရပက္ေဇ တးေေျ  ခ ်ာသၾက္ ြႏ္းေခက္ခံရပက္ျ  ်ာေ သ ခ ်ာာထာသ္းေ  ျ စက္ေရနသၾက္ဟ္ ံစ ်ာသတက္ မတက္ၾာသၾက္္။`` 

(  အ္းေ္ခ တူစက္သးေ္ ေပ်ာစ ) 

 

 

 

 ာၽတြ္ႏက္ပက္တ္းေ သၾက္ပၾက္်ာသ ခက္ ရစက္ေတ က္ာထာသးေ္  းခက္ရထသ ်ာ ခ ်ာားေ ္ၾာၾက္ာရႈေသ  ပာက္ေတတ ပ္ပက္ေး ခက္ြႏ္းေခက္ေသ  
အရ ်ာ ခ ်ာားေ္ ပ္ပက္ေး ခက္ရရနက္ းံ္်ာျ တက္ ခာက္ ခ ်ာျပ ပ္ပက္ၾာပါစ္းေ ္။ 

  းေ းေေ သရမးေ ဘ္ရ ်ာောခ ခက္်ာ ခ ်ာၚ ပ်ူာေပါခက္်ာပါ၀ခက္ပ္ပက္ားေ္က္ခက္ျ ခက္်ား၊  တထ ပ္းောက္ပံ္ မရနက္း္ေတ ခက္်ာျ ခက္်ား၊ သ ခက္ ရစက္ ရစက္ေတ က္၏ 
 ္ာၡစရးေယ  ံျ ခက္်ား၊ ပာက္၀ါ်ာာပက္တ္းေခက္ၚ အေသ ံျ ခက္်ာြႏမခက္ာ ရမခက္ျပရနက္ထျ  ာက္ျ ခက္်ာ စေသ  ရနာက္ရနထ တယက္ရ အေၾာ ခက္်ာ ခ ်ာားေ္ 
ာ ၼဌ ရနက္်ာေထ ာက္ရႈၾာပါစ္းေ ္။ 
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၃္။ အျ ထတ က္်ာ ေရတရေျပ ခက္်ာေရနထ္းေခက္ျ ခက္်ာ…. 

… းေ းေတ္းေခက္်ာျပၾက္ မ အ ခးေရနက္ၾာ ျ ခက္ာစတ  ထတာက္ တ သ ူခ ်ာားေအ္ ်ာေပ်ာာၾူ ျ ခက္်ာ  

ခါသၾက္ထ ၀ရဘ္ရ ်ာျ စက္၏္။ သခက္၏ျပၾက္ၚတၾက္်ာေရနေသ  ဧၾက္ာသၾက္ားေ္ ၾမဥက္်ားထရ္။ သခက္ြႏမခက္ာ 
အတေူရနေသ ဧၾက္ာသၾက္ ခ ်ာာ္းေ ာ္းေယက္အ ခးေ ်ာသ ်ာ ခခက္်ာာထာသးေ္  မတက္ရ ၾက္္။ ာ္းေယက္ြႏမခက္ာအ မခ ခစက္ရ ၾက္္။ သခက္တ္းေ သၾက္ 
အထ္တ္တ ျပၾက္ၚဧၾက္ာသၾက္ျ စက္ၾာဘူ်ာ ပ ္။ ခါသၾက္သခက္တ္းေ ၏ ဘ္ရ ်ာသ ခက္ ထ ၀ရဘ္ရ ်ာျ စက္၏္။  

(၀တက္ျပ ရ ာခ က္်ာ ၁၉်ာ၃၃-၃ ) 

ာ  ၻရေရနရ အြႏမံအျပ ်ာတတခက္ အ ခးေ ်ာသ ်ာ ခ ်ား၊ အ ခးေ ်ာသ  ်ာ ခ ်ာြႏမခက္ာ ာေပ်ာသူခယက္ ခ ်ာသၾက္ 

 းေ းေတးေ္ရ၏ ေ တ်ာရပက္ေဇ တးေေျ  ခ ်ာ မထတာက္ တ ရရနက္ အတခက္်ာအဓ ၼတတရနက္်ာပးေ္ ျ ခက္်ာ ံေရနရပါသၾက္း၊ သ္းေ  ဟ္တက္ 

သူတးေ္ ၏ ော ခက္်ာ တရနက္ေသ အရန ္တက္ ခ ်ာားေ္ရမ ေ တရရနက္ တျ  ်ာေသ  

အရပက္ေ သ ခ ်ာသ္းေ  ေရတရေျပ ခက္်ာေရနထ္းေခက္ရၾာသၾက္္။ သူတ္းေ ၏စးေတက္တတရနက္်ာအ ်ာသၾက္ သူတ္းေ ေရမရတတခက္ရမးေေသ  

အ ာက္အ ထအတ ်ာအး ်ာ ခ ်ာထာက္ ပးေ္ းေ္သရနက္  အ ်ာော ခက္်ာေရနသၾက္္။  

ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ အ ်ာပံ္်ာသၾက္  းေ းေတ္းေ ၏ထ္ံ်ာတ က္်ာဓေပာယဥက္ောခ်ာ ႈ ခ ်ာားေ္ ထးေ က္်ာသးေ က္်ာပ္းေၾာသၾက္္။ သ္းေ ေသ က္ပၾက္်ာ 

တစက္ျ  ်ာသူ ခ ်ာသၾက္အဘယက္ေၾာ ခက္ာ ထးေ္ော ခက္်ာ တရနက္း၊ ပမပေသ ပူသ ်ာတ္းေ ၏ ပာက္ေး ခက္ျ စက္ေသ  

တစက္ျ  ်ာသူ ခ ်ာ၏ ထံ္်ာတ က္်ာဓေပာယဥက္ောခ်ာ ႈ ခ ်ာားေ္ ပာက္  ံပ္းေၾာပါသရနၾက္်ာ္။ ပံ္ မရနက္အ ်ာျ ခက္ာ  းေ းေတ္းေ ၏ 

အရပက္ေ သသးေ္  သူစးေ က္်ား၊တ္းေခက္်ာတစက္ပါ်ာသ ်ာ ခ ်ာေရ ာက္ရမးေေရနထ္းေခက္ျ ခက္်ာအတတာက္ 

 ာက္ ထရနာက္ရနထေသ  ေ ်ာ တရနက္်ာ ခ ်ာေ ်ာေပာရမးေသၾက္္။  တစက္ေရနရ  မ တစက္ေရနရ သ္းေ  ေရတရေျပ ခက္်ာေရနထ္းေခက္ေသ  

သူ ခ ်ာစ္ ပံ ေရ ာက္ရမးေျ ခက္်ာားေ္ စရနစက္တာခားေ္က္ခက္တတယက္ စ  ံ ရနက္  တထသခက္ာသၾက္္။ ထ္းေအရ သၾက္ အ ာက္အ ထ ခ ်ာေပ်ာြႏ္းေခက္သာထာသ္းေ  

အ တခက္ာအေရ်ာ ခ ်ာပၾက္်ာျ စက္ေပပေစြႏ္းေခက္ပါသၾက္္။  

ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ သၾက္တ ါတရံ အရပက္ေ သတူး၊ အးေ က္ရန ်ာရန ်ာ ခခက္်ာ တစက္  းေ ရတၾက္်ာသ ်ာ ခခက္်ာ ခ ်ာြႏမခက္ာ 

ြႏမစက္ေပါခက္်ာ ခ ်ာစတ ်ာေရနထးေ္ခက္ေသ က္ပၾက္်ာ တစက္ဥ ်ာားေတ္စက္ဥ ်ာသူစးေ က္းရနက္းရနက္ ေရနထးေ္ခက္ ထာၾာသၾက္ပၾက္်ာရမးေပါသၾက္္။ 

တူၾ ေသ  ဓေပာထံ္်ာတ က္်ား၊ ယဥက္ောခ်ာ ႈ ခ ်ာတတခက္ေရနထ္းေခက္ေသ သူ ခ ်ာပခက္ပမခခက္ ရန ်ာပၾက္ ႈပ ထ မ ်ာျ ခက္်ာ ခ ်ာ 

ျ စက္ေပပတာက္ပါသၾက္္။ ထ္းေ ေၾာ ခက္ာ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ြႏမခက္ာ တူၾ ေသ ာထတျပ ်ာေသ ထခက္ျ ခက္ ခာက္ရမးေသူ ခ ်ား၊ အျ ခက္ တူသူ ခ ်ာြႏမခက္ာ 

ႀားေ ်ာစ ်ာ ပ ်ားာက္းံၾာပမခခက္ အဘယက္သ္းေ ျ စက္ပ  ၾက္ရနၾက္်ာ္။ 

တစက္ျ  ်ာသူ ခ ်ာြႏမခက္ာာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ြႏမခက္ာရခက္်ာြႏမ ်ာာၽတ က္်ာ၀ခက္သူ ခ ်ာသ  ာ သူစးေ က္်ာဧၾက္ာသၾက္အ ္ြၲႏ  ခ ်ာ 

ြႏမခက္ာားာက္းံျ ခက္်ား၊ ေရ ေြႏမ  ခးေရနက္တတခက္ ျ စက္ေပပြႏ္းေခက္ေသ အရ တ ္ မ  သူတ္းေ ၏ေတတ်ာေ ပၾာံး ႈ ခ ်ာသၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ြႏမခက္ာ 

ာထတျပ ်ာျ  ်ာရန ်ာေရနသၾက္ားေ္ ရန ်ာပၾက္သေဘ ေပါာက္ရ ၾက္ျ စက္သၾက္္။ 
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 ာၽတြ္ႏက္ပက္တ္းေ သၾက္ စးေတက္ာူ်ာယဥက္းရနက္ေသ း၊ ေယဘယ္ခ ာခေသ  သတခက္်ာအ ခာက္အပာက္ ခ ်ာားေ္ ယံ္ၾာၾက္ 
ပာက္ ံျ ခက္်ာထာက္ အ ခးေရနက္ယူ ပ ်ာ ထ္းေေျပ ခက္်ာေရတရေရနထ္းေခက္သူ ခ ်ာ၏ အေျ အေရနားေ္ေပာပ ျ ခက္်ာ သးေ္  ဟတ္က္ 
တျ  ်ာအရပက္ေ သ ခ ်ာ မေျပ ခက္်ာေရတရပ ေသ   းေသ ်ာစ္ ခ ်ာ၏ဘ၀အေျ အေရန အေတတ အၾာ ံ ခ ်ာားေ ္ ရန ်ာေထ ခက္ ပ ်ာ 
ရန ်ာပၾက္ ႈေပ်ာၾာပါစ္းေ ္။ 

 ပူခယက္တစက္ ခးေ ရသၾက္ ရ္ပက္ပ္းေခက္်ား္းေခက္ရ  ခ ်ာတတခက္ ပးေအ္ပက္ ႈ ရမးေး၊ ျပၾက္ာစ္ံေသ က္ပၾက္်ာ စးေတက္ပ္းေခက္်ား္းေခက္ရ တတခက္ သတူ္းေ ၏ 
ပတက္၀ရနက္်ာာခခက္ရမးေ  းေသ ်ာစအ္သ္းေခက္်ာအ၀းေ္ခက္်ာ အ တထ အစၾက္်ာ ခ ်ာြႏမခက္ာ သာက္း္းေခက္ဟ္ ံစ ်ာေရနၾာရသၾက္္။  းေသ ်ာစ္ ရခက္်ာြႏမ ်ာ ႈ ခ ်ာ 
 ပးေ ာတထပခာက္စ ်ာျ ခက္်ာ၏ရပ က္ ခ ်ာသၾက္ ႀာ ်ာ  ်ာေသ အထ ်ာာခရနက္ျ ခက္်ာ ခ ်ာားေ ္ ျ စက္ေပပေစသၾက္္။ ာၽတြ္ႏက္ပက္တ္းေ ႀားေ ်ာစ ်ာ ပ ်ာ 
ာၽတြ္ႏက္ပက္တ္းေ ၏ အရန ်ာအရန ်ာတတခက္ရမးေေရနေသ  စးေတက္ပ္းေခက္်ား္းေခက္ရ အ ်ာျ ခက္ာ ျပၾက္ြႏမခက္ ဏက္ ံရသ ူခ ်ာားေ္  ္ရ္ျပ  ပ ်ာ သူတ္းေ ြႏမခက္ာ 
အတတူာတေပခ ာက္ပမ က္်ာ အ ်ာေပ်ာၾာပါစ္းေ ္။ 
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 ္။ အျ ထတ က္်ာ ေရတရေျပ ခက္်ာေရနထ္းေခက္ျ ခက္်ာ…. 

…  ရနက္းခက္်ာျ ခက္်ာ၏ အစးေတက္အပ္းေခက္်ာတ ာ္ထာသ္းေ   

ထ ၀ရဘ္ရ ်ာ၏သစက္ပခက္း၊ စ္းောက္ေတ က္ ူေသ  ေပ ြ္ႏရနက္ အ ရေဇက္ပခက္တ္းေ သၾက္ပၾက္်ာ ေရ ခက္ာရထပခာက္ရမးေၾာ၏္။ ထ္းေအပခက္တ္းေ ၚ 
ခမာက္တ္းေ သၾက္ အသ္းောက္ပ္ပက္တတက္ၾာ၏္။ ထခက္်ာရူ်ာပခက္တ္းေ ၚ ေတ ခရနက္်ာတ္းေ သၾက္ ေရနရ ာခတတက္ၾာ၏္။ (…) 
အ္းေထ ၀ရဘ္ရ ်ား၊ ားေ္က္ယက္ေတ က္စ ရခက္ ျပ ျပခက္ေတ က္ ူေသ အရ တ္းေ သၾက္ အပတရနက္ ခ ်ာျပ ်ာပါ၏္။ ရမးေရမးေသ မခတ္းေ ားေ္ 
ပၾ ေတ က္အ ်ာျ ခက္ာ  ရနက္းခက္်ာေတ က္ ူ၏္။ ေျ ႀာ ်ာသၾက္ ဘ႑ ေတ က္ြႏမခက္ာ  ာတယက္၀ပါ၏္။ (း ပံာခ က္်ာ ၁၀ ) 

 

ဤအံာၾသ တယက္ော ခက္်ာေသ  ာ  ၻေျ ႀာ ်ာသၾက္ႀာ ်ာ  ်ာေသ  အြႏၲရ ယက္ ခ ်ာြႏမခက္ာ ရခက္း္းေခက္ေရနရ၍ ပူႀာ ်ား၊ 

ပူခယက္ ခ ်ာအ ်ာပံ္်ာသၾက္ အ ်ာအခက္ ခးေရနထ ျ ခက္်ာ သ္းေ  ဟ္တက္ စးေတက္ဓ တက္ာခးခက္်ာျ ခက္်ာ စေသ  

 ံစ ်ာ ႈ ခ ်ာျ စက္ေပပေရနၾာသၾက္္။  ၾာ  ခက္ာ ပအတတခက္်ာတတခက္ ရ သ ဥတ္ေျပ ခက္်ာပထျ ခက္်ာြႏမခက္ာ 

ပတက္သတက္ေသ  ေဘ်ာ ္ာၡာပက္ ခ ်ာေၾာ ခက္ာ ပူသ ်ာ ခ ်ာစတ တ္းေ ားေ ္  းေ းေတးေ္ ၏အးေ္်ာအးေ က္း၊ အရပက္ေ သ ခ ်ာားေ ္ စတရနက္  တ ရရနက္ 

တတရနက္်ာအ ်ာ ခ ်ာေပ်ာျ ခက္်ာ ခ ်ာ ံေရနရသၾက္္။  

ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ၏ယ္ံၾာၾက္ျ ခက္်ာသၾက္ ာံၾာ ၼ ပဓ ရန၀ါ ြႏမခက္ာ ျပခက္်ာစတ ေသ ေ၀ ရန  ံစ ်ာ ႈ ခ ်ာ၏ ထးေ္်ာရနာက္ ႈားေ ္ ြံႏ္းေခက္စတ က္်ာရမးေရရနက္ 

 တရနက္အ ်ာ ခ ်ာေပ်ာေရနသၾက္္။ သ ၼ ာခ က္်ာစ ၏အစၚ ာၽတြႏက္္ပက္တ္းေ  တက္ရႈရသၾက္ မ  ``ထ္းေ္အ ါ 

ထ ၀ရအရမခက္ဘ္ရ ်ာသ ခက္သၾက္ ပူအ ်ာဧ ခက္ဥယခ ဥက္ားေ္ ျပ စ္ေစ ခက္ာေရနေစျ ခက္်ာခမါထ ်ာေတ က္ ူ၏္။`` (ာ  ၻဥ ်ာာခ က္်ာ 

၂်ာ၁၂) ထ္းော ခ းရနက္ေသ ပံ္ျပခက္ၚ သ ၼ ာခ က္်ာစ ၾ ရနက္ျပပ္းေေသ အ ခာက္ မ  ဘ္ရ ်ာသ ခက္၏ 

 ရနက္းခက္်ာျ ခက္်ာပ္ပက္ခရနက္်ာ ခ ်ာၚ ဤာ  ၻေျ ႀာ ်ာားေ္ျပ စ္ေစ ခက္ာေရမ ာက္း၊ ထးေရနက္်ာသးေ က္်ာရရနက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ပူသ ်ာ ခ ်ာတတခက္ 

တ ၀ရနက္ရမးေေရနသၾက္ ဟူေသ အ ခာက္ျ စက္ပါသၾက္္။ ျပရနက္ပၾက္ရမ ေ တေတတ ရမးေေသ အ ခာက္တ ္ မ  ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ  

ပူသ ်ာ ခ ်ာသၾက္  ရနက္းခက္်ာ ံအရ  ခ ်ာြႏမခက္ာ သ ်ာျ  ်ာ ထတထ္တက္၍  ရေသ သူ ခ ်ာျ စက္ ပ ်ာ ထးေ္အ ခာက္သၾက္ပၾက္်ာ 

ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ဘ၀ားေ္ပူသ ်ာအျ စက္ ပးေ္ းေ္ပ သပ ေစပါသၾက္္။ 

ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ေရနထ္းေခက္ရ  ဤာ  ၻေျ ႀာ ်ာသၾက္  ရနက္းခက္်ာရမခက္အ ဘ္ရ ်ာသ ခက္ထံ မ အခက္ တရနက္ အ းေ္်ာထ္းောက္တရနက္ပမေသ  

ပာက္ေး ခက္ တရနက္တစက္ ္ျ စက္ ပ ်ာ ာၽတြႏက္္ပက္တ္းေ အ ်ာပံ္်ာ ၀ က္်ာေျ  ာက္၀ က္်ာသ ျ ခက္်ာြႏမခက္ာ ောခ်ာေဇူ်ာတခက္ျ ခက္်ာအစရမးေေသ စးေတက္တ္းေ ျ ခက္ာ 

ပာက္ ံရ ၾက္ျ စက္ပါသၾက္္။ ဤာ  ၻေျ ႀာ ်ာသၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ေရနထ္းေခက္ရ  အးေ က္တစက္ပံ္်ာျ စက္ ပ ်ာဘ္ရ ်ာသ ခက္သၾက္ 

ထးော္  ၻေျ ႀာ ်ာအ ်ာ ၾာၾက္ာရႈေစ ခက္ာေရမ ာက္ရရနက္  ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ အ ်ာပံ္်ာားေ္တ ၀ရနက္ေပ်ာ ထာ ပ ်ား၊ 

ာ  ၻေျ ေပပရမးေသာက္ရမးေသတတ၀ါ ခ ်ာအ ်ာပံ္်ာြႏမခက္ာ ေရန ခက္ပ  ၾက္ာ 

 ခးေ ်ားာက္သစက္ ခ ်ာတတာက္ ော ခက္်ာေသ ာ  ၻေျ ႀာ ်ာအျ စက္ ပာက္းခက္ာာ က္်ာရရနက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ တတခက္ တ ၀ရနက္ရမးေပါသၾက္္။ 

သဘ ၀ပတက္၀ရနက္်ာာခခက္ားေ္ထးေရနက္်ာသးေ က္်ာရရနက္  ခာက္ ခခက္်ာျပ ပ္ပက္ရရနက္ပ္းေအပက္ေရနသၾက္ားေ္ ပူ ႈအ တထ အစၾက္်ာ ခ ်ာစတ  မ 
အစျပ ပ္ပက္ာ္းေခက္ေရနသၾက္ားေ္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ျ ခက္ေတတရပ ၾာသၾက္္။ ထးေ္အ တထ အစၾက္်ာ ခ ်ာ၏ 
ပ္ပက္ေး ခက္ ႈ ခ ်ာသၾက္တ္းေ်ာတာက္ပ ၍ ာ  ၻပူသ ်ာအ ခ ်ာစ္၏ ၾသတပၸအသးေစးေတက္ ခ ်ာားေ္ 
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ပတ က္်ာ းေ္်ာပ ြႏ္းေခက္ ထာသၾက္္။ိေသ ခ သၾက္ မ ိပူတစက္ဥ ်ာတစက္ေယ ာက္တၾက္်ာိိထ္းေအပ္ပက္ ခ ်ာားေ္ိ
ပ္ပက္ားေ္ခက္ရရနက္ ျ စက္ြႏ္းေခက္ေ ခး၊ိသ္းေ ေပ ယက္ာ ထးေအ္ပ္ပက္ ခ ်ာားေ ္ ျ စက္ ေရနပ္ပက္ေး ခက္ရရနက္ပးေ္အပက္သၾက္္။  
 

 ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ိတစက္ဥ ်ာစ သၾက္ိ းေ းေတတက္စတ က္်ာြႏ္းေခက္ေသ  ာက္ မိျပ ပ္ပက္ေး ခက္ရတာက္ရရနက္း၊ိပါ၀ခက္ပ္္ပက္ာ္းေခက္ရရနက္ 
ြႏးေ္်ာေး က္အပက္သၾက္္။ိာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ၏ိေရနထ္းေခက္ပံ္ ခ ်ာားေ္ ျပရနက္ပၾက္သံ္္်ာသပက္ ပ ်ား၊ိပမပေသ   ရနက္းခက္်ာ ံအရ  ခ ်ာားေ္ 
ရ္းေ်ာရမခက္်ာစတ ျ ခက္ာိ္ရ္ျပ ၾာပါစ္းေ ္။ 

  ရနက္်ားခက္်ာ ံအရ  ခ ်ာားေ ္ ာခခက္ရန ေသ ္ရ္ဏ  ခာက္ပ္ံ်ာ ခ ်ာျ ခက္ာၾာၾက္ာရႈပ္ပက္ေး ခက္ျ ခက္်ာသၾက္ 
ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ြႏမခက္ာ္းေ္ဏက္်ာ္ဏေပါခက္်ာစံ္ မ  ရစက္ယ ရနက္ၾ အစက္ားေ္း၊ေ  ခက္ြႏမ  ခ ်ာြႏမခက္ာ အတူတာတ 
သာက္ေသ ံျ ခက္်ာသၾက္ပၾက္်ာ ျ စက္ြႏ္းေခက္ေျ ရမးေေသ အရ တစက္ ္ျ စက္သၾက္္။ ယ ္ာထာသ္းေ  
အေရ်ာေပပပ္းေအပက္ေရနေသ အရ သၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ  ရစက္ယ ရနက္ ္းေ္ဏက္်ာ္ဏအသ ်ာသ ်ာ၏ ႀားေ ်ာပ က္်ာ ႈ ခ ်ာ 
 ပါ၀ခက္ေရနသေပ ? တစက္ ခးေ ရအ တထ  အစၾက္်ာ ခ ်ာစတခက္ပ္ပက္ေး ခက္ေရန ပ ်ာ ထ္းေအထထ မအ တထ တ တထ  မ  
ာတရနက္ယမာက္းာက္သတယက္ ႈ``အစးေ က္်ာေရ ခက္အသခက္်ာေတ က္ ခ ်ာ``ျ စက္ ပ ်ာထ္းေအ တထ သ္းေ ပၾက္်ာ ေတေေဇ မေြႏတရ သ  
၂၀၁၉ တတခက္ပါ၀ခက္ ထာသၾက္္။ (အေသ်ာစးေတက္သးေပးေ္ပမခခက္ www.taize.fr/eco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taize.fr/eco
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၂္။ အျ ထတ က္်ာ ေရတရေျပ ခက္်ာေရနထ္းေခက္ျ ခက္်ာ…. 

  …အတတခက္်ာစးေတက္ ၚ အျ ထတ က္်ာ ခးေတက္းာက္ေရနျ ခက္်ာ 
 

သခက္တ္းေ  ူာ ်ာ း္ေတ ခက္်ာေသ အ ါ သခက္တ္းေ ၏အ ရနက္်ာအတတခက္်ာသ္းေ ၀ခက္၍ တံ ါ်ာားေ္ပးေတက္ ပ ်ာ မ စးေတက္ာတယက္ရ  အရပက္ၚ 
ရမးေေတ က္ ူေသ  သခက္တ္းေ ၏ အ ထသံ္းေ  း္ေတ ခက္်ာေပ ာ္။ စးေတက္ာတယက္ရ ၚ ျပ  ေူသ အ ႈားေ္ ျ ခက္ေတ က္ ူေသ  
သခက္တ္းေ ၏အ သၾက္ သခက္တ္းေ အ ်ာ း္ောခ်ာေဇူ်ာေပ်ာသရန ်ာေတ က္ ူပးေ က္ာ ၾက္္။ (ရမခက္  ေတ်ာဥ ်ာ ဧ၀ံေ္ပးောခ က္်ာ ၆်ာ၆) 

 
`` းေ းေတ္းေ သၾက္ေျ ႀာ ်ာေပပ မ  တစက္ာၽတရနက္်ာသူတစက္ြႏ္းေခက္ခံသ ်ား၊ ဧၾက္ာသၾက္ အ ္ြႏၲ ျ စက္သၾက္ားေ္ကကိ
(ေဟိျ ထၾသ၀ါ စ ိ၁၁်ာ၁၃၁ိသတးေရပခာက္ိာၽတတြႏက္္ပက္တ္းေ သၾက္ိ ၾက္သၾက္ာေရနရ ၚ စးေတက္ ခးေ က္်ာ ခ က္်ာ 
သ ယ  ႈားေ္ ေတတရရမးေြႏးေ္ခက္ ၾက္ရမ ေ တရ ၾက္ သ္းေ  မသ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ သၾက္ ာ္းေယက္ာာ္းေးေးေားေ္ယက္ သးေရမးေြႏ္းေခက္ ၾက္ျ စက္သၾက္္။ 
ထ္းေစးေတက္ ခးေ က္်ာ ခ က္်ာသ ယ  ႈသၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ း္ေတ ခက္်ာျ ခက္်ာအ ႈားေ္ျပ ပ္ပက္ေရနစဥက္ သ ခက္ ရစက္ေတ က္ြႏမခက္ာ စာ ်ာေျပ  
းာက္သတယက္ ခးေရနက္ၚျ စက္ေပပေရနပါသပ ်ာ?  
ာၽတြႏက္္ပက္တ္းေ ၏သ ခက္ ရစက္ေတ က္အေပပၚ ယံ္ၾာၾက္အ ်ာထ ်ာ ႈသၾက္ အပတယက္တာ ူ ပခာက္စ ်ာြႏးေ္ခက္ေသ  
အရ တစက္ ္ျ စက္သၾက္ မ အ မရနက္ပခက္ျ စက္သၾက္္။ သးေ္ ေပ ယက္ာ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ၏ အသခက္်ာေတ က္်ာအတတခက္်ာ တစက္ဥ ်ာားေ္ 
တစက္ဥ ်ာာူၾ ျ ခက္်ား၊  းေ းေတ္းေ ၏အ ာက္အ ထ ခ ်ာားေ္ပတတက္ပပက္စတ ေ၀ခမျ ခက္်ား၊ တစက္ဥ ်ာေပပတစက္ဥ ်ာ 
ယံ္ မ ်ာသံသယာခက္်ာရမခက္်ာျ ခက္်ား၊  းေ းေတ္းေ ၏စးေတက္ၚရမးေေသ  ေ ်ာ တရနက္်ာ ခ ်ာားေ ္ ပတခက္ာပခက္်ာစတ ေျပ းးေ္ျ ခက္်ား၊ စေသ  
အရ  ခ ်ာားေ္ ျပ ပ္ပက္ြႏ္းေခက္ ၾက္ေပ ? 
ဘ္ရ ်ာသ ခက္ြႏမခက္ာ အျ ထတ က္်ားာက္သတယက္ျ ခက္်ာသၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ားေ္ ႀာ ်ာစတ ေသ  ပတတက္ပပက္ ႈားေ္ျ စက္ေပပေစပါသၾက္္။ 
ဘ္ရ ်ာသ ခက္၏  ခစက္ျ ခက္်ာေ တတ အ ်ာျ ခက္ာ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ တစက္ဥ ်ာစ  သးေ္  ဟ္တက္ ာၽတြႏက္္ပက္တးေ္ အ ်ာပံ္်ာာ္းေ အေစ ံောခ်ာာၽတရနက္ဘ၀ မ 
ပတတက္ေျ  ာက္ေစရံ္ ာ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ ၏အေြႏမ ခက္အ တထ  အတ ်ာစ ်ာ ခ ်ာ မ ပၾက္်ာပတတက္ေျ  ာက္ေစပါသၾက္္။ 
ာၽတြႏက္္ပက္တ္းေ သၾက္  းေ းေတ္းေ ၏ ေရနရ ေ သ အတတယက္အတ  သံေယ ေဇဥက္ ခ ်ာားေ္  ျ တက္ေတ ာက္  စတရနက္ ပတတက္ြႏ္းေခက္ 
ပမခခက္ ၾက္ာထာသးေ္  အျ ထတ က္်ာေရတရေျပ ခက္်ာသတ ်ာပ ြ္ႏးေခက္သူ ခ ်ာ ျ စက္ြႏ္းေခက္ၾာ ၾက္ရနၾက္်ာ? ဘ္ရ ်ာသ ခက္၏ြႏ္းေခက္ခံေတ က္သၾက္ 
ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ တစက္ဥ ်ာစ ြႏမခက္ာ အ ်ာပံ္်ာ၏အပယက္တတခက္ ေရ ာက္ရမးေေရန ပ ်ား္းေေသ   ံယူ ခာက္ ခ ်ာားေ္  ၾက္ာထာသးေ္  
ထ ်ာရမးေြႏ္းေခက္ ၾက္ေပ ? 
 မရနက္ပါသၾက္း၊ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ  ြႏမပံ္်ာသ ်ာ ခ ်ာရန ်ာေရနရရနက္ စစက္ မရနက္ေသ  ေရနရ တစက္ ္ရမးေပါသၾက္္။ ထ္းေအရ သၾက္ ာၽတြႏ္က္ပက္တ္းေ  
အတတာက္ အဓးောတတရနက္်ာအ ်ာေပ်ာေသ  အရ ျ စက္ြႏ္းေခက္သၾက္္။ သ ခက္ ရစက္ေတ က္ ေျပ း္းေသၾက္ မ  ``ခါသၾက္ ြႏူ်ာၾာံသးေ က္ေ တ  
ြႏမးေ က္ာ ခေသ စးေတက္သေဘ ရမးေ၏္။ သခက္တ္းေ စးေတက္ြႏမပ္ံ်ာသၾက္ သာက္သ ျ ခက္်ာားေ္ရပးေ က္ာ ၾက္္။``            
(ရမခက္  ေတ်ာဥ ်ာ ဧ၀ံေ္ပးောခ က္်ာ ၁၁်ာ၂၉) 
 

ာၽတြ္ႏက္ပက္တ္းေ ၏ အေ မ ခက္ၾ ခ ်ာၚပခက္ သရနက္ ရမခက္်ာေသ ၀းေၾ ဥက္ေတ က္ဘ္ရ ်ာ၏ ော ခက္်ာျ တက္ျ ခက္်ာြႏမခက္ာ  

အပခက္်ာေတ က္သၾက္  ာၽတြ္ႏက္ပက္တ္းေ ားေ္ ဥ ်ာေး ခက္ပ က္်ာၾ ရနက္ေတ က္ ူေပသၾက္… 
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ယံ္ၾာၾက္ ႈြႏမခက္ာ  ရ ်ားာက္သူ ခ ်ာ ၂၀၂၀ 

ေတေေဇောခ်ာရတ ၚ 
အပတက္စဥက္တးေခ္က္်ာ တြႏမစက္ပတက္ပ္ံ်ာ အတတာက္အစ အစဥက္ ခ ်ာ 
တရန္ၤေြႏတေရန  မ တရန္ၤေြႏတေရန အထးေ ြႏ္းေခက္ခံေပါခက္်ာစံ္ မအရတယက္ေရ ာက္ပူခယက္ ခ ်ာအတတာက္ 
အျပၾက္ျပၾက္း္းေခက္ရ ပူခယက္ ခ ်ာအစၾက္်ာအေ၀်ာျပ ပ္ပက္ေပ်ာျ ခက္်ား၊ အတူတာတး္ေပါခက္်ား္ေတ ခက္်ာျ ခက္်ား၊ 
သ ၼ ာခ က္်ာစ ြႏမခက္ာာ ၼဌ ရနက္်ာေထ ာက္ရႈျ ခက္်ား၊ အ တထရခယက္ ခ ်ာြႏမခက္ာြႏမ ်ာေြႏမ  ပမယက္ျ ခက္်ာြႏမခက္ာ ပာက္ေတတ ာခေသ  
တ ၀ရနက္ ခ ်ာ ထတေ၀ျ ခက္်ာ္။ သ ၼ ာခ က္်ာစ ပဏ    းေတက္းာက္ျ ခက္်ာြႏမခက္ာ အေတတရအၾာံ ေ၀ခမျ ခက္်ာ အစ အစဥက္ ခ ်ာားေ ္အ ခးေ ်ာသ ်ာ 
သ္းေ  ဟ္တက္ အ ခးေ ်ာသ  ်ာတစက္ဥ ်ာ မဥ ်ာေး ခက္၍ စးေတက္၀ခက္စ ်ာသူ ခ ်ာသၾက္ ရာက္သတတပတက္ 
တးေတက္းးေတက္ ခးေ က္သာက္စတ း္ေတ ခက္ျ ခက္်ာျ ခက္ာ ပါ၀ခက္ြႏ္းေခက္ပါသၾက္္။ 
 
သ ခက္ ရစက္ေတ က္ိရမခက္ျပရနက္ထေျ  ာက္ေတ က္ ေူသ ိအ စတ ပတထေတ က္ေရန ိ တးေခ္က္   
သရနက္ ရမခက္်ာေသ ိရာက္သတတပတက္ ြႏမခက္ာ ပါစာ ်ာာ ပ 
ဧ ပ ပ ၂ရာက္ တရန္ၤေြႏတေရန   မ ဧ ပ ပ ၁၃ရာက္ိတရနပၤ ေရန  အထးေ 
ေရန စဥက္ေရန တးေ္ခက္်ာ သ ခက္ ရစက္ေတ က္ြႏမခက္ာ ေရန စဥက္ေပမခ ာက္ပ က္်ာ၍ သရနက္ ရမခက္်ာေသ ိရာက္သတတပတက္အတတခက္်ာ 
း္ေတ ခက္်ာျ ခက္်ာ ခ ်ာားေ္ ျပရနက္ပၾက္ေ၀ခမျ ခက္်ာြႏမခက္ာ ပါစာ ်ာ အ ရံ္ဥ ်ာ၀တက္ျပ ားေ္်ာာတယက္ျ ခက္်ာ အစ အစဥက္ ခ ်ာ္။  
 
 ရစက္ယ ရနက္ပူခယက္ ခ ်ာြႏမခက္ာ  စူပခက္ပူခယက္ ခ ်ာအၾာ ်ာ  းေတက္ျ စက္ေးတျ စက္ ေတတ း္ံျ ခက္်ာ အစ အစဥက္ 
ေဇူပ္းေခက္ ၈ ရာက္  ္ ၶဟူ်ာေရန       မ  ေဇူပ္းေခက္ ၁၂ ရာက္ တရန္ၤေြႏတေရန အထးေ 

ၾ ရခက္်ာအစက္ားေ္ ေ  ခက္ြႏမ  ေသတ်ာ ခခက္်ာ ခ ်ာာထာသ္းေ  အတူတာတေတတးံ္ေရနထ္းေခက္ ပ ်ာ  းေတက္သဟ ယ တထ ျ ခက္်ာ အ ႈ ခ ်ာျပ  

ပ္ပက္ေး ခက္ရတာက္ျ ခက္်ာ အစ အစဥက္္။ 

 

ျပရနက္ပၾက္သ္ံ်ာသပက္ေးတ်ာေြႏတ်ာျ ခက္်ာရာက္သတတပတက္ အသာက္ ၁၈ြႏမစက္  မ ၃၂ ြႏမစက္ ျပၾက္ာသူ ခ ်ာ အတတာက္သ   
ၾသ္္တက္ပ ၂၃ ရာက္ တရန္ၤေြႏတေရန ိ မ ၾသ္္တက္ပ ၃၀ရာက္ိတရန္ၤေြႏတေရန ိအထးေ 

 ရနာက္ေ တတ း္းေ ပ ်ာ သ ၼ ာခ က္်ာစ ားေ္ာ ၼဌ ရနက္်ာေထ ာက္ရႈျ ခက္်ား၊ အပ္ပက္ရံ္ေးတ်ာေြႏတ်ာပတထ ခ ်ာားေ္ ြႏ္းေခက္ခံအသ ်ာသ ်ာ မပူ ခ ်ာ 

ပါ၀ခက္ဥ ်ာေး ခက္ပါ ၾက္္။ အ တထရခယက္ ခ ်ာျ ခက္ာ အျပရနက္အပမရနက္ေ၀ခမျ ခက္်ား၊ ပာက္ေတတ ပ္ပက္ေး ခက္ရန္းေခက္ေသ  းံ္်ာျ တက္ ခာက္ ခ ်ာ 

အတတာက္ျပရနက္ပၾက္သံ္်ာသပက္ျ ခက္်ာ အစ အစဥက္ ခ ်ာ္။ 
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 ဥေရ ပြႏ္းေခက္ခံ ခ ်ာရမးေ အရတယက္ေရ ာက္ပူခယက္ ခ ်ာ ေတတ းံ္ျ ခက္်ာ အစ အစဥက္ 
  ေဇခက္ဘ ပ ၂၈ ရာက္ ၂၀၂၀ တရနပၤ ေရန   မ ေဇရနက္ရန၀ါရ ပ ၁ ရာက္ ၂၀၂၁ ေသ ၾာ ေရန  အထးေ 
 ၃ႀားေ က္ေျ  ာက္ဥေရ ပတ္းောက္သ ်ာ ခ ်ာေတတ းံ္ျ ခက္်ာအစ အစဥက္ျပ ပ္ပက္ ၾက္ာေရနရ ားေ္ ေ၀ါရးေ္ေတ က္  းေ ရတတခက္ေၾာျခ ပါ ၾက္္။ 

 

သ ခက္ ရစက္ေတ က္ သာက္ရမးေထခက္ရမ ်ာစဥက္ာ ေရနထ္းေခက္ ထာေသ  သရနက္ ရမခက္်ာေသ ေျ သးေ္  ဘ္ရ ်ာ ူ်ာ ရ ်ာစဥက္ 
ေ ေ  က္၀ါရ ပ ၂၁ရာက္ တရန္ၤေြႏတေရန   မ   ေ ေ  က္၀ါရ ပ ၂၈ရာက္ တရန္ၤေြႏတေရန  ၂၀၂၁ အထးေ 

သ ခက္ ရစက္ေတ က္ သာက္ရမးေထခက္ရမ ်ာစဥက္ာေရနထ္းေခက္ ထာေသ  သရနက္ ရမခက္်ာေသ ေျ ၚေရနထးေ္က္ခက္သူ ခ ်ာ အထူ်ာသျ ခက္ာ 

 ရစက္ယ ရနက္ပူခယက္ ေ  ခက္ ယက္ ခ ်ာ၏အသံာ္းေ ရန ်ာေထ ခက္ျ ခက္်ာ အစ အစဥက္ရမးေပါ ၾက္္။  ရစက္ယ ရနက္္းေဏ္က္်ာေပါခက္်ာစံ္ မ 

အ တထရ ခ ်ား၊ ဘ သ ေပါခက္်ာစံ္်ာ မ ားေ္ယက္စ ်ာပမယက္ ခ ်ာြႏမခက္ာေတတ းံ္ျ ခက္်ာ အစ အစဥက္ ခ ်ာရမးေပါ ၾက္္။ သ ခက္ ရစက္ေတ က္ 

သာက္ရမးေထခက္ရမ ်ာစဥက္ာေရနထ္းေခက္ ထာေသ  သရနက္ ရမခက္်ာေသ ေျ ိၚ အဓးောအေရ်ာႀာ ်ာေသ  ေရနရ အ ခးေ ရ ခ ်ာၚ 

သတ ်ာေရ ာက္း္ေတ ခက္်ာျ ခက္်ာ  ခ ်ာျပ ပ္ပက္ပါ ၾက္္။ 

အထာက္ပါ အစ အစဥက္ ခ ်ာ၏ အေသ်ာစးေတက္ အ ခာက္အပာက္ ခ ်ာားေ္ ပးေ္ းေ္သးေပ္းေပါား၊ 
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