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ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ 

မီးး�ခိုးး��ကျေး�ာင်် စာာမီးး�်နှာာာ

မီးးာ�သာာ �ံ�နှာား�်�ါ။

ရှာ င််သာန်�်းန်�်စ်ာသားမီးးာ�
အားာ� သားတို့း�  �း�ယ််�း�င််
န်ည်း�်လမ်ီး�ပြု�င်် ်သားတို့း�
�း�ယ််�း�င်် အားခိုးး းန်တွ်ို့င််
စာ�ာ�ကျေးပြု�ာခွိုးင််က်ျေး���ါ။

ပုို�မုို�ဘေး�းကင်းးးဘေး�ာ ဘေးမိုးမြမိုန်းးးမုိုအတွွကး မိုရုိှိမို

မြ�စ်းလုို�အပိုးဘေး�ာ အဘေးလ့ိုအထ �း�းခု�
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အကယ််၍ သတင််း�တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်မြ�င််း���း�ကု� အမြ�တ်ထု�တ်သည့်််ပံုံ�စံံ (သု� ) လံုံ�မြ�ံ��ု�ရုိှိစံားလုံ�ပ်ုံတွေ့ဆုံးင််းပုံါက ရိှိင််းသန်းက်�န်းရ်စ်ံသူ��း�ကု�န်းးက�င််းတွေ့စံ�ိးမြ�စ်ံ

ပုံါသည့််။ ဤအပုုံ�င််း�တာင််း စုံတ်ဒဏ််ရးနိှင်း််သင်း််တွေ့တး်တွေ့သး တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်မြ�င််း�ကု�တွေ့ဆုံာ�တွေ့နှာ�ထုး�ပြီးပုံး�၊ တွေ့န်းးက်တပုုံ�င််း�တာင််း သက်�ိတ်ထုး� [#5] တွေ့သး စုံတ်

ဒဏ််ရးတ�န်း ်ပ်ြမြပုံန်း�ု်��း�နိှင်း်် ရိှိင််းသန်းက်�န်းရ်စ်ံသူ��း�နိှင်း််လုံက်တာ�တွေ့ဆုံးင််းရာက်ရးတာင််းကြုံကံ�တွေ့တ့နှု�င််းသည့်််စုံတ်တွေ့�်�ု��း�ကု�တွေ့တ့ရသည့််။

လုုံင််းအကြုံက�်��က်�ု (သု� ) ည့်ဉ်ှ်း�ပုံန်းနိ်ှပ်ုုံစံက်�ုက�်သု� တွေ့သးန်းးက�င််းစံရးအတွေ့တအ့ကြုံကံ���း�အတွေ့ကြုံကးင််း�တွေ့မြပုံးဆုုံ�ရံုံ��ှမြ�င်း်် တွေ့တဆံ့ုံ�တွေ့��မြ�န်း�်�ံသူတဦး�အး�န်းးက�င််းတွေ့စံ�ည့်် 

ကု� သတင််း�တွေ့ထုးက်��း�က�ကြုံကး�ဏ်စုံ��ရု�်ပူုံပုံန်းက်ြုံကသည့််။ တွေ့န်းးက်တ�န်း�်တွေ့မြပုံးဘဲ�ထုး�သင်း််တွေ့သးအရး��း�ကု� တွေ့န်းးက်တ�န်းမ်ြပုံန်းတ်ွေ့မြပုံး�ု�ည့််ကု�စုံ��ရု�်ကြုံကပုံါလုုံ�်် 

�ည့််။ သု� �ဟု�တ် �ု�ု၏ဇားတ်လုံ�်�ကု�တွေ့မြပုံးမြ�င််း��ိရတွေ့သး န်းးက�င််းမြ�င််း�ကု� တ�န်းထု်ု�ု�က်တွေ့စံမြ�င််း�အး�မြ�င်း််ထုပ်ုံတနူ်းးက�င််းတွေ့စံ�ု�ည့််ကု� စုံ��ရု�်ကြုံကသည့််။

လုုံင််းပုုံ�င််း��တွေ့တး်�တရး�မြပုံ�က�င်း််�ံရမြ�င််း��ိ ရိှိင််းသန်းက်�န်းရ်စ်ံသူ��း�နိှင်း််လုံက်တာ�လုံ�ပ်ုံတွေ့ဆုံးင််းတွေ့သး စုံတ်ဒဏ််ရးပုံည့်းရိှိင််းအ��း�စံ�ကသုသးထုင််းရိှိး�တွေ့သး
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#4.

အားး�နည်းး�သော�း�ူများ�း�ကုို�စားနးမုျားနှှင့််းဆကိုးဆံရား၌ သော��စား�မုျားနှှင့််းဂု�ဏ်း�ုကိုားကုို��ု�းထင့်းရှှားး�စာား�ု�အားပ်း�ည်းး။ �ု�သော�းး �ကိုးသော�က့ို�သော�းအား�ံ��အားနှှ�နး�များ�း�

�ာင့်း အားဘယ်း အားရားပ်ါဝင့်း�နည်းး�။

ရှှားင့်း�နးကို�နးရာစား�ူ�ဦး�အားး� သော�ဆံ့�သောများ�မြများနး��ည််းး��င့်း�သောထးကိုး�ဦး�အားသောနမြ�င့််း �င့်း�ည်းး��ပ်းပု်�င့်းခွာင့််းရုှှား�ည်းးဟု�များခံွစား�ရာသော�းး�ည်းး�ထု�အားသောနအားထး��ာင့်း

ရုှှားသောနပ်ါ�ည်းး။ ယံ်�ကြကိုည်းးမုျားနှှင့််းစုာ�းပု်�င့်း�ဆု�င့်းရား�ံ�မြခံွ�မုျား�ည်းးအားသောရာ�ကြီးကိုး�သော�းကုိုစာစများ�း�မြ�စား�း�ုမ်ျားးများည်းး။ အားပူ်�မြပ်င့်း���ပ်းသောဆးင့်းသောစာမြခွင့်း� (�ု�) ��န ်းပြမြပ်နးရာနး

�ုအားး�သောပ်�မြခွင့်း�စာ�ည််းး မူျား� များ�ရား�မြပ်�မုျားများ�း�ကုို�ပ့််�င့်းသောစာများည််းးအားရားများ�း�ကုို�များမြပ်�မုျားရာနးအားသောရာ�ကြီးကိုး�ပ်ါ�ည်းး။ အားနှတရားယ်းရုှှားသော�းသောနရား�ာင့်း ��းမှျား�းထး�သော�း

အားခွ�နုးနှှင့််းယှ်ဉ်း၍��ပ်းသောဆးင့်းရာသော�းအားခွ�နုး �ာင့်းဤအားရားကုို��ာယ်းကူိုစာားများ�ကိုးသောမြခွမြပ်�း�ား�နုှ�င့်း�ည်းး။

စာကိုး�၀ိုု�င့်း�အား�ာကိုး�ံ�သော�းကိုးသော�းအားခွ�နုးကုို�ဦး�စား�သောပ်�စားစာဉ်း ပြီးပ်း� �င့််းသော�ဆံ့�သောများ�မြများနး�ခံွ�ူအားး� ဤအားရားကုို�သော�ခွ�းနး��ည်းးသောစာပ်ါ –

 • အားသောမြ�ရာခွကိုးသော�းသောများ�ခွာနး��ု�င့်း�ကုို� သောမြ�စာရားများ�ု�ပ်ါ။

 • အားခွ�နုးများသောရာာ �ရာပ်း�ု�ကိုး�ု�ရာပ်ါ�ည်းး။

 • �ူ�ု�များထ��းသောဝခုွ�င့်း�သော�း များည်းး�ည််းးအားသော��စုာ�းအားခွ�ကိုးများ�း�ကုို�များဆု� �င့်းထ��းသောဝများည်းးများဟု��းပ်ါ။

�င့်း၏သော�ဆံ့�သောများ�မြများနး�ခံွ�ူအားး� ဇား�း�များး��ပ်�ဒ်းအား�ာကိုး��င့်း�ဇားစားမြများစားအားမြ�စားများကြကိုည််းးဘ့၊ �ူ�ဦး�အားသောနမြ�င့််းဦး�စာားကြကိုည််းးမြများင့်းပ်ါ။

ရှာ င််သာန်�်းန်�်စ်ာသားမီးးာ�

အားာ� သားတို့း�  �း�ယ််�း�င််န်ည်း်�

လမ်ီး�ပြု�င််် သားတို့း��း�ယ််�း�င်် 

အားခိုးး းန်တွ်ို့င််စာ�ာ�ကျေးပြု�ာခွိုးင်််

ကျေး���ါ။

�း�မီးး�ကျေး���င််�ကျေးသာာ ကျေးမီး�ပြုမီးန်�်မုီးအားတွို့�်  
မီးရှာ းမီးပြု�စ်ာလး�အား�်ကျေးသာာ အားကျေးလ်အားထ သံာ��ခိုး� လုုံင််းအကြုံက�်��က်�ု�ံတွေ့န်းရ

��နု်းတ်ာင််းလုံ�ူ�း�သည့်် �ု�ု

တာင််းမြ�စ်ံလုံး�ည့်််အရး��း�

ကု�ထုုန်း�်���ပ်ုံသူ�ဟု�တ်ဘဲ�၊ 

အကြုံက�်��က်သူ��း�၏အရး၀တ္

ထု� ��း�အမြ�စ်ံဆုံက်ဆံုံ�ံရသည့််။ 

တွေ့တဆံ့ုံ�တွေ့��မြ�န်း�် �ံသူ��း�အး�သူ

တု�တွေ့မြပုံးလုုံ�သလုုံ�တွေ့မြပုံးတွေ့စံရန်း ်ထုု�

လုံပ်ုုံရိှိး��ုကု� တွေ့မြပုံးင််း�မြပုံန်းလိ်ုံန်းန်ှု�င််း

�ည့််လုံး�။
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အနှတရးယ်် သည့်် စံကး�တွေ့မြပုံးမြ�င််း�၌သးတည့််သည့််ဟု��ထုင််းပုံါ။ ၎င််း�သည့်် တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်�ံသူသည့်် စံကး�၀ု�င််း�တာင််း�၌�ည့််�ှလံုံ�မြ�ံ�သန်းည့််�ဟုူတွေ့သး�ံစံး�

��က်၊ သူတု� တွေ့မြပုံး��် တွေ့သးအရးအတွေ့ပုံ် �ည့််�ှထုုန်း�်���ပ်ုံနှု�င််းတွေ့ကြုံကးင််း�နိှင်း်် သူတု� ၏ဇားတ်လုံ�်�ကု� �ည့််သု� ထု�တ်လုံှင်း််တွေ့ကြုံကးင််း���း�နိှင်း််ဆုုံ�င််း ပုံါသည့််။ လုံူတွေ့တာသည့်် 

တွေ့��န်း�ံ်ရတွေ့ကြုံကးင််း� �ံစံး�ရတွေ့သးအ�ါ (သု� ) လုံ�စ်ံလုံ��ရှုရုုံမြ�င််း��ံရတွေ့ကြုံကးင််း��ံစံး�ရတွေ့သးအ�ါ (သု� ) လုံ��ု�ိက်��က်တ��အတာက် အသံ��မြပုံ�မြ�င််း��ံရတွေ့ကြုံကးင််း� 

�ံစံး�ရတွေ့သးအ�ါ န်းးက�င််းမြ�င််း���း�မြ�စ်ံ တွေ့ပုံ်လုံးသည့််။ စုံတ်ဒဏ််ရးဆုုံ�င််းရးတွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်မြ�င််း�၌ယံ်�ကြုံကည့််�ုသည့်် နှူ�ည်ံ့်သု�်တွေ့�့တွေ့သးအရးမြ�စ်ံပြီးပုံး� ပုံ�က်စံး�

ရန်းလ်ုံာယ််ကူသည့််။

စံကး�သးတွေ့မြပုံးမြ�င််း�မြ�င်း််အက��ု�သက်တွေ့ရးက်�ု�ရုိှိဟု�သုထုး�မြ�င််း�တာင််းခြွ�င််း���က်��း�ရုိှိသည့််။ ဥပုံ�း၊ တစံံ�တတွေ့ယ်းက်သည့်် အတုတ်တာင််း ကတွေ့လုံ�လုုံင််း

ပုုံ�င််း��တွေ့တး် �တရး�မြပုံ��ုက�်သု� တွေ့သး မြပုံင််း�ထုန်းတ်ွေ့သးစုံတ်ဒဏ််ရးမြ�စ်ံတွေ့စံမြ�င််း�ကု�ကြုံကံ���်ရပြီးပုံး� စံစ်ံတွေ့ဆုံ�မြ�င််း���ံရဘဲ��ံ��အပ်ုံထုး���်သည့်််အ�ါ ထုု�အတွေ့ကြုံကးင််း�

ကု�တွေ့မြပုံးမြ�င််း�မြ�င်း််သး �တည့််ပြီးငု်း�်�ု��း�ကု�မြ�စ်ံတွေ့စံပြီးပုံး�ကာ�မြပုံး�တွေ့သးအနှတရးယ််��း�ကု� သယ််တွေ့ဆုံးင််းလုံးနှု�င််းသည့််။ တွေ့ယ်ဘဲ�ယ်အး�မြ�င်း််၊ �တွေ့�ှး်�ိန်း�်ထုး�တွေ့သး

အ��က်အလုံက်��း�မြ�င်း်် လုံူ��း�အး� �အံ်ဩတွေ့စံ�ုရန်းသ်တုမြပုံ�ပုံါ။

လ��်င်န်�်စာဉ််�း��း�မီးး��း�ကျေး�ါင််�ကျေး�ာင််�ွ�်စာ�ာကျေး�ာင််�ပြီး�း� နှာာုး�်ထ�တ်ို့မုီးန်ည်း်��န််

မီးည်း်�့်သား� ပြုပြု�ု�မီးည်း်န်ည်း်�။ 

လုံူတွေ့တာကလုုံင််းပုုံ�င််း�ဆုုံ�င််းရးစုံတ်ဒဏ််ရးကု� သူတု� �တး�ဆုံး�နှု�င််းစံာ�်��ရုိှိတွေ့လုံးက်တွေ့အးင််းမြ�စ်ံပုံ�က်��်သည့်််အရးတစံံ�တ��တွေ့ကြုံကးင်း်် အဓုိကထုုန်း�်���ပ်ုံနှု�င််းစံာ�်� ဆံုံ��ရှုရုံုံ�

�ုအမြ�စ်ံ�ံစံး�ကြုံကရသည့််။ ယ်င််း�ကု�တး�ဆုံး�နှု�င််းသည့်််န်းည့််�လုံ�်�တ���ိး သတင််း�တွေ့ထုးက်တတွေ့ယ်းက်အတွေ့န်းမြ�င်း်် ပံုံ��ိန်းထု်ုန်း�်���ပ်ုံတွေ့န်းတွေ့သးအရးတ���ု အး�

စံာန်း ်ပ်ြလုံာတ်မြ�င််း�နိှင်း်် လုံ�ပ်ုံင်းန်း�်စံဉ််းအတွေ့ကြုံကးင််း� တွေ့ဆုံာ�တွေ့နှာ�မြ�င််း�တာင််းသင််း၏တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်�ံသူကု�ပုံါ�င််းတွေ့စံမြ�င််း�မြ�စ်ံသည့််။ တွေ့သ�င်းယ််တွေ့သးတွေ့ရာ���ယ််�ုပုံင််း လုံ�င််း 

ကြီးကး��း�တွေ့သးကားမြ�း���က်ကု�မြ�စ်ံတွေ့စံနှု�င််းပုံါသည့််။

စံကး�၀ု�င််း�တ��တာင််းအတွေ့သ�စုံတ်အ��က်အလုံက်��း�ကု��တွေ့မြပုံး�င််း သင််းလုံ�ပ်ုံသင်း််သည့််�ိး – 

 • စံကး�တွေ့မြပုံးရန်း�်က်��လုုံ�််�ည့််ဟု� သုန်းး�လုံည့််ထုး�ရ�ည့််။

 • �ည့်််သည့်််တွေ့န်းရးတာင််း သူတု�တွေ့တဆံ့ုံ�တွေ့��မြ�န်း�်�ံ�ည့််ဆုုံ�သည့်််အတွေ့ကြုံကးင််း�ကု�တွေ့ဆုံာ�တွေ့နှာ�ရးတာင််း သူတု� ကု�အမြပုံည့်််အ၀ပုံါ�င််းတွေ့စံပုံါ။

 •  �ည့််သည့်််အ��နု်းသ်ည့််သူတု�အတာက်အသင်း််တွေ့တး်ဆံုံ��မြ�စ်ံလုုံ�််�ည့််န်းည့််�၊ ဘဲယ််အ��နု်း�ိ်းစံကး�၀ု�င််း�အတာက် �ာန်းအ်း�အရုိှိဆံုံ��မြ�စ်ံလုုံ�််�ည့််န်းည့််�၊ 

�ည့််�ှ ကြုံကးကြုံကးစံကး�တွေ့မြပုံး��င််းသန်းည့််�စံသည့်််��း�ကု�တွေ့��ပုံါ။

 • အ�န်း�်တာင််း�၌ အသု�ုတ်တွေ့ဆုံာ (သု� ) တွေ့ဆုံာ���ု� စံသည့်််တတွေ့ယ်းက်တွေ့ယ်းက်ကု�သူတု� နိှင်း််အတရုိူှိတွေ့စံ��င််းသလုံး�ဟု�တွေ့��ပုံါ။

 • သူတု��တွေ့မြပုံး��င််းတွေ့သးအရးတ����ရုိှိ�ည့််လုံး�ဟု�တွေ့��ပုံါ။

 • သူတု�အး� အတွေ့န်းရ�က်တွေ့စံတွေ့သး�ည့််သည့်််အရးကု��ဆုုံ� တွေ့မြ�ဆုုံ�စံရး�လုုံ�တွေ့ကြုံကးင််း�တွေ့သ��းတွေ့စံပုံါ။

စံကး�၀ု�င််း��စံ�င််းလုံူ��း�ကု�တွေ့��မြ�န်း�်မြ�င််း�ကတွေ့ကးင််း�တွေ့သးအတွေ့လုံ်အက�င်း််တ��မြ�စ်ံပြီးပုံး� တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်သူတတွေ့ယ်းက်အတွေ့န်းမြ�င်း််သူတု�  �ည့််သည့်််အ��နု်းတ်ာင််း 

အန်းး�ယူ်ရန်းလု်ုံ�အပ်ုံလုုံ�််�ည့််မြ�စ်ံတွေ့ကြုံကးင််း�သုမြ�င််းလုုံ�််�ည့််။ လုံူ��း�သည့်် သူတု� ဇားတ်လုံ�်�တွေ့မြပုံးမြပုံမြ�င််း�၏ ထူုထုပ်ုံ�ုထု�တာင််းလုံ�်�တွေ့ပုံ�းက်သား�နှု�င််းသည့််။ ဒါ ်

အမြပုံင််း၊ ကွနှ်�ပ်ုံတု� အ��း�စံ�သည့်် တွေ့���ာန်း�်တွေ့��တွေ့သးသူကု�နိှစ်ံသက်တွေ့စံရန်း ်�သုစုံတ်၏အလုုံ�ဆုံနှဒမြပုံင််း�မြပုံသည့််။ ပုံင််းပုံန်း�်တွေ့သးအ�ါ (သု� ) စံကး�၀ု�င််း�သည့်် တွေ့န်းရ

�က် ပြီးပုံး� အလုံာန်း�်�း�လုံးတွေ့သးအ�ါ အ��က်မြပုံမြ�င််း�၌သုပ်ုံတွေ့ကးင််း��ည့််�ဟု�တ်တွေ့ပုံ။ အန်းး�ယူ်ရန်းအ်ကြုံကံမြပုံ�မြ�င််း� (သု� ) ပုုံ�၍လံုံ�မြ�ံ�တွေ့သးတွေ့�ါင််း�စံဉ််းသု� သဘဲး၀က�

က� နိှင်း််အတွေ့နိှးင်း််အယိ်က်န်း�စံားလုံ�်�တွေ့ကြုံကးင််း�တွေ့မြပုံးင််း�မြ�င််း�စံတ�် သက်�ိတ်ထုး�တွေ့သးအ��က်မြပုံမြ�င််း�ကု�တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်မြ�င််း��စံ�င််းသတွေ့ဘဲးတူည့်း�ုရယူ်မြ�င််း� ရုိှိ

တွေ့ကးင််း�သည့််။
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အားသံာ��ပြု�ုမီးည််း်စာ�ာ�လံ��မီးးာ��း� သာကျေး�ာတို့းပြုခိုးင််�

ထု�တ်လုံ�ပ်ုံမြ�န်း ်�်� းတွေ့ရ�တာင််း ဘဲးသးစံကး�တွေ့ရာ ���ယ််မြ�င််း�အတွေ့ကြုံကးင််း�ကု� အ�န်း�် #7 တာင််းပုုံ��ု� တွေ့မြပုံးထုး�သည့််။ တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်းမ်ြ�င််း�ထု�၌ပုံင််း သင််း၏ တွေ့တ့ဆံုံ�

တွေ့��မြ�န်း�်�ံသူအး� သက်တွေ့တးင်း််သက်သးမြ�စ်ံတွေ့စံ�ည့်််စံကး�လံုံ����း�ကု�သံ��ရန်းဂ်ရုံ� စုံ�က်ပုံါ။ တွေ့ဒသအသံ��အနိှ�န်း�်��း�သည့််ဤတွေ့န်းရးတာင််း အသံ���င််းနှု�င််းတွေ့ကးင််း�

သလုုံ�၊ အသံ����င််းနှု�င််း တွေ့ကးင််း�ပုံါ။ ရိှိင််း�လုံင််း�တွေ့သးဥပုံတွေ့ဒသ��း�ရုိှိပုံါသည့််။ ဥပုံ�း၊ အမြပုံစ်ံက���လုံာန်းသူ်ကု� တစံံ�တတွေ့ယ်းက်၏��စ်ံသူအမြ�စ်ံ ထု�တ်တွေ့�း်တွေ့မြပုံးဆုုံ�

ရန်း�်သင်း််တွေ့တး်ပုံါ။

လုုံင််းအကြုံက�်��က်�ံရသူအ��း�စံ�သည့်် �ု�ုကု�ယ််ကု� “ရိှိင််းသန်းက်�န်းရ်စ်ံသူ” သတ်�ိတ်တွေ့သး်လုံည့််� “န်းစ်ံန်းးသူ” ဆုုံ�တ�်စံကး�လံုံ��က တ���ုအတာက်ပုုံ�တုက�

ပြီးပုံး� အမြ�း�သူ��း�ကနိှစ်ံ��လံုံ��ကု�တွေ့ရိှိးင််းရိှိး�လုုံ�လုုံ�််�ည့််။ အကယ််၍�ည့််သည့်််စံကး�လံုံ��ကု�အသံ��မြပုံ�ရန်း ်သံသယ်တစံံ�တ��ရုိှိပုံါက သင််း၏တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်

သူနိှင်း်် တု�င််းပုံင််းပြီးပုံး� �ည့််သည့်််စံကး�လံုံ��ကု�ပုုံ�နိှစ်ံသက်တွေ့ကြုံကးင််း�တွေ့��ပုံါ။ တွေ့ယ်ဘဲ�ယ်အး�မြ�င်း်် လုံူ��း��ု�ုကု�ယ််ကု�တွေ့�း်မြပုံမြ�င််း�ကု�တွေ့လုံ�စံး�တွေ့ပုံ�မြ�င််း�ကအပြီး��တ�်� 

အတွေ့ရ�ကြီးကး�ပုံါသည့််။

န်ာ�ကျေးထာင််ပြုခိုးင််�၏အားစွာမ်ီး�

သူတု� ကု�ကြုံကး�တယ််လုုံ� လုံူတွေ့တာယံ်�ကြုံကည့််တွေ့သးအ�ါတာင််း သူတု� လံုံ�မြ�ံ��ုရုိှိတွေ့ကြုံကးင််း�ပုုံ��ံစံး�ရပြီးပုံး�သူတု� ၏အတွေ့တာ���း�ကု�ပုုံ�၍ထုုတွေ့ရးက်စံားစံ�စံည့််�နှု�င််းသည့််။ စုံတ်

ဒဏ်် ရးရုိှိတွေ့သးရိှိင််းသန်းက်�န်းရ်စ်ံသူအး�တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်ရး၌ သတင််း�တွေ့ထုးက်တတွေ့ယ်းက်ယူ်လုံးရန်းလု်ုံ�အပ်ုံတွေ့သး တ��တည့််�တွေ့သးအတွေ့ရ�ကြီးကး�ဆံုံ��ကွ�်�က�င််း

�ု�ိး တွေ့ကးင််း�စံားန်းး�တွေ့ထုးင််းရန်းသု်မြ�င််း�မြ�စ်ံသည့််။ ၎င််း�တာင််း တွေ့န်းရးတွေ့ပုံ�မြ�င််း�နိှင်း််သက်ဆုုံ�င််းပုံာင်း််လုံင််း�ပြီးပုံး�ရုုံ� �ရိှိင််း�တွေ့သးတွေ့���ာန်း�်��း�ကု�တွေ့��မြ�င််း�ပုံါ�င််းသည့််။ ၎င််း�

သည့််လုံူ��း� အး��ည့််သု� ပြမြပုံန်းက်ြုံကး��ည့််အတွေ့ကြုံကးင််း�တွေ့ရာ ���ယ််ရန်းအ်�ာင်း််တွေ့ပုံ�မြ�င််း�မြ�စ်ံတွေ့သး်လုံည့််� တွေ့ရာ ���ယ််��က်အလုံာန်း�်�း�မြ�င််း�ကဒ�ကခတွေ့ပုံ�နှု�င််းပုံါသည့််။

အ�န်း�် #2 တာင််းတွေ့ဆုံာ�တွေ့နှာ���်သည့်််အတု�င််း� သတွေ့ဘဲးတူည့်း�ုကု�စံစ်ံတွေ့ဆုံ�မြ�င််း�သည့်် တစ်ံကြီးကု�်တည့််�မြပုံ�ရ�ည့်််အရး�ဟု�တ်ဘဲ� တွေ့ရိှိ�ဆုံက်လုံ�ပ်ုံရ�ည့်််အရး 

မြ�စ်ံတွေ့ကြုံကးင််း� �ိတ်သး�ထုး�ပုံါ။ “ဤတွေ့�ါင််း�စံဉ််းအတွေ့ကြုံကးင််း�တွေ့��ရန်းအ်ဆုံင််းတွေ့မြပုံသလုံး�” ဟု�န်းဒုါန်း�်ပုံ��ု�၍တွေ့��သင်း််ပြီးပုံး� လုံာတ်လုံပ်ုံစံားတွေ့မြ�ဆုုံ�ရန်းအ်�ာင်း််တွေ့ပုံ�ပုံါ။

အမြ�း�တွေ့န်းရး��း�နိှင်း်် DRCတာင််း CRSV အသက်ရိှိင််းက�န်းရ်စ်ံသူ��း�နိှင်း််အတူလုံ�ပ်ုံတွေ့ဆုံးင််းတွေ့သး Katy Robjant သည့််သတင််း�တွေ့ထုးက်��း�ကု�ဤက�်သု�

တုက�တွေ့သး အကြုံကံမြပုံ���က်ကု�တွေ့ပုံ�ပုံါသည့်် –

တွေ့ယ်ဘဲ�ယ်အမြ�စ်ံအပုံ�က်��း�တွေ့ကြုံကးင််း�အ�ာင်း််တွေ့���ာန်း�်��း�ကု�တွေ့��တွေ့န်းမြ�င််း�ထုက် တစံံ�တ��အတွေ့ကြုံကးင််း�ကု� သက်သက်�ိတ်�ိတ်တွေ့မြပုံးရန်းတ်ွေ့�ှး်လုံင်း်် 

တွေ့ကြုံကးင််း� သင််းနိှင်း််တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်�ည့်််သူနိှင်း််အစံမြပုံ�ပြီးပုံး�၊ ထုု�အမြ�စ်ံအပုံ�က် (သု� ) တွေ့�ါင််း�စံဉ််းအတွေ့ကြုံကးင််း�ကု�တွေ့မြပုံးနှု�င််းသ�ှတွေ့မြပုံးရန်းတ်ွေ့တးင််း�ဆုုံ�ပုံါ။ 

သူတု�  သည့််သင်း််ကု�တွေ့မြပုံးမြပုံရန်းအ်ဆုံင််းတွေ့မြပုံတွေ့သးအရး��း�၏အ��က်အလုံက်��း�ကု�တွေ့ပုံ�ပြီးပုံး�သည့်််အ�ါအဓုိကအ��က်��း�ကု�ဆုံာ�ထု�တ်ယူ်နှု�င််းရန်း်

ကတွေ့တး် သင်း််အလုံ�ပ်ုံပုံင််းမြ�စ်ံပုံါသည့််။ ဤအရးသည့်် သင်း််တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်မြ�င််း�ကု��ံသူသည့််သင်း််ကု��တွေ့��ှလုုံ�တွေ့သး (သု� ) �စံဉ််း�စံး�လုုံ�တွေ့သး 

အတွေ့သ�စုံတ် အ��က်အလုံက်��း�ကု�တွေ့မြပုံးရန်းအ်တင််း�အက�ပ်ုံတွေ့မြပုံးမြ�င််း�ကု�တွေ့ရိှိးင််းရန်းန််းည့််�လုံ�်�တ��မြ�စ်ံသည့််။ [A] 

ထုုတွေ့ရးက်တွေ့သးန်းး�တွေ့ထုးင််းမြ�င််း�အတာက်ညွှှန်းမ်ြပုံ��က်��း��ိး –

 • အတွေ့တာ���း�ကု�စံ�တွေ့ဆုံးင််း�ရန်းအ်တာက် တုတ်ဆုုံတ်မြ�င််း�နိှင်း််လုံာတ်လုံပ်ုံတွေ့စံမြ�င််း�ကု�အ�ာင်း််တွေ့ပုံ�ပုံါ။

 • အတွေ့မြပုံးကု�သံ��မြ�င််း� (သု� ) အသံသာင််း�တွေ့န်းတွေ့သးအ��နု်းတ်ာင််း အ�ူအရးကု�သံ��မြ�င််း�အး�မြ�င်း််သူတု� နိှင်း််အတရုိူှိတွေ့န်းတွေ့သ�တွေ့ကြုံကးင််း�ကု�မြပုံပုံါ။

 • အဓုိကအ��က်ကု�တွေ့သ��းစံားန်းး�လုံည့််ရန်းတ်�န်းမ်ြပုံန်းစ်ံစ်ံတွေ့ဆုံ�မြ�င််း�ရုိှိရ�ည့််။

 • �သက်�သးမြ�စ်ံမြ�င််း�တာင််း�ည့််က�်သု� ထုု�င််းရ�ည့််ကု�သုပြီးပုံး� သင်း််တွေ့တဆံ့ုံ�တွေ့��မြ�န်း�်�ံသူထံု�ိအးရံုံ�လုံာ�သား�တွေ့စံရန်းအ်�ာင်း််�တွေ့ပုံ�ပုံါနိှင်း််။

[A] https://dartcenter.org/resources/ reporting-refugees-tips-covering-crisis တာင််းကြုံကည့်််
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ကြီးကု��စံး�၍တွေ့ရိှိးင််းပုံါ – 

 •  လုံ�ူ�း�၏�ါက���း�ကု�သူတု�အတာက်အဆံုံ��သတ်တွေ့ပုံ�မြ�င််း� (သု� ) အတွေ့တာ�မြပုံတ်သား�ရန်းမ်ြ�တ်တွေ့တးက်လုုံ�က်မြ�င််း� (အတွေ့တာ�က�ားထု� လုံ�်�တွေ့ပုံ�းက်�

သား�ဘူဲ�ဆုုံ�ရင််း – အ�န်း�် #5 ကု�ကြုံကည့်််ပုံါ။)

 •  တွေ့��န်းတ်ွေ့သး��က်နိှးထုး�တွေ့ပုံ�မြ�င််း� – ဥပုံ�း၊ ထုုတ်လုံန်း ်စ်ံရးတွေ့ကးင််း�တွေ့သးအရးတ��ကု�တွေ့မြပုံးတွေ့သးအ�ါ ထုုတ်လုံန်း ်ပ်ြသား�တွေ့သး��က်နိှး ထုး�မြပုံ�မြ�င််း� 

(စုံ��ရု�်တွေ့ကြုံကးင််း� (သု� ) ��်�န်းည့််�တွေ့ကြုံကးင််း�ကု�မြပုံနှု�င််းပုံါသည့််။)

 • ရုံ�ပ်ုံပံုံ� (သု� ) ရုံ� ပ်ုံပုုံ�င််း�ဆုုံ�င််းရးအတွေ့သ�စုံတ်အ��က်အလုံက်��း�ကု�စံစ်ံတွေ့ဆုံ�မြ�င််း�။

 • သူတု��ည့််သု� �ံစံး�တွေ့န်းရတွေ့ကြုံကးင််း�ကု�ယ််��င််း�စံးတွေ့ကြုံကးင််း�တွေ့မြပုံးမြ�င််း� (လုံ�ူ�း�ကသင်း််ကု�ယံ်�လုုံ�််�ည့််�ဟု�တ်

သင််းလုံည့််�သူတု� က�်သု� အလုံး�တူအမြ�စ်ံကု�ကြုံကံ���်ရတွေ့ကြုံကးင််း� (သု� ) ကု�ယ််တွေ့ရ�အတု�ပုံပတတ ုအတွေ့သ�စုံတ်ကု�တွေ့မြပုံးရး၌လုံည့််�သတုထုး�ရ�ည့််။ အ���ုအတွေ့မြ�အတွေ့န်း 

��း�တာင််း ဤအရးသည့််ယံ်�ကြုံကည့််�ုကု�တည့််တွေ့ဆုံးက်ပြီးပုံး� စံကး��ု�င််း�ကု�တု��တက်တွေ့စံနှု�င််းတွေ့သး်လုံည့််� တမြ�း�အတွေ့မြ�အတွေ့န်း��း�တာင််း ၎င််း�သည့်် တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�် 

�ံသူထံု�ိအးရံုံ�လုံာ�သား�တွေ့စံနှု�င််းပြီးပုံး� သင််းသည့််သူတု� ၏အတွေ့တ့အကြုံကံ���း�ကု� တွေ့သ�င်းယ််တွေ့စံသည့်် (သု� ) တွေ့ဘဲ��ယ််ထုး�သည့််ဟု��ံစံး�တွေ့စံသည့််။ (အ�န်း�် #6 တာင််း 

က�န်း�်�းတွေ့သးန်းယ််န်း�ုုတ်��း�ကု�ရယူ်ရန်းလု်ုံ�အပ်ုံမြ�င််း�အတွေ့ကြုံကးင််း�ကု�တွေ့ဆုံာ�တွေ့နှာ�ထုး�ပုံါသည့််။

အားခိုးး းန်�်း�စားမံီးပြုခိုးင််�နှာာင်််ကျေး�ာင််�စွာာအား�ံ��သာတ်ို့ပြုခိုးင််�

ဤအ�န်း�်၏တွေ့�ါင််း�စံဉ််း “ရိှိင််းသန်းက်�န်းရ်စ်ံသူ��း�အး� သူတု� ကု�ယ််ပုုံ�င််းန်းည့််�လုံ�်�မြ�င်း်် သူတု� ကု�ယ််ပုုံ�င််းအ��နု်းတ်ာင််း စံကး�တွေ့မြပုံး�ာင်း််တွေ့ပုံ�ပုံါ။” သည့်် အ��နု်း်

ကု� တ��နု်းလံ်ုံ��ပံုံ�သာင််း�တွေ့န်းရန်းလု်ုံ�အပ်ုံသည့််ဟု��ဆုုံ�လုုံ�ပုံါ။ လုံူတွေ့တာအး�န်းည့််�တွေ့သးအ�ါတာင််း လုံ�်�ညွှှန်း�်�က်တ���ုရုိှိတွေ့သး စံကး�၀ု�င််း��ိအက��ု��ံစံး�ရ

သည့််။ အထုက်တာင််းတွေ့�း်မြပုံ��်သလုုံ�၊ သူတု� ၏�ာန်းအ်း�အဆုံင်း််��း�ကု�သတုထုး�ကြုံကည့်််တွေ့န်း�ု� လုုံ�အပ်ုံပုံါသည့််။ (အကယ််၍သင််းသည့််ထုု�တွေ့ဒသတာင််းအ��နု်း်

အတွေ့တး် ကြုံကးတွေ့န်း�ည့််ဆုုံ�လုံှင််း တွေ့န်းးက်ပုုံ�င််း�တာင််းမြပုံန်းလ်ုံးပြီးပုံး�စံကး�စံမြ�ည့််တွေ့မြပုံးရန်းအ်ပြီး��က�်�လိုံ�်�နှု�င််းသည့််။)

ဆုံရး�န်းတ်���ုက သံ��ပံုံ�သံ��ပံုံ�၏စံည့််���ဉ််း�အတွေ့ကြုံကးင််း�တွေ့မြပုံးကြုံကသည့််။ ပုံထု�သံ��ပံုံ�တပံုံ�တာင််း တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်�ံသူသင်း််တင်း််စံားလံုံ�မြ�ံ��ု�ံစံး�ရ

တွေ့သးအ��နု်း ်နိှင်း််အတွေ့တ့အကြုံကံ���း�အတွေ့ပုံ်အးရံုံ� စုံ�က်သင်း််သည့််။ အလုံယ််အပုုံ�င််း�သည့်် အ�က်ဆံုံ��တွေ့သးအတွေ့ကြုံကးင််း�အရးမြ�စ်ံတွေ့သးစုံတ်ထုု�ု�က်စံရး

အတွေ့မြ�အတွေ့န်း��း� ပုံင််းမြ�စ်ံသည့််။ တွေ့န်းးက်ဆံုံ��အပုုံ�င််း�ကတွေ့တး် ရိှိင််းသန်းက်�န်းရ်စ်ံသူကု� လုံက်ရုိှိအတွေ့မြ�အတွေ့န်းသု� ပြမြပုံန်းလ်ုံည့််တွေ့ရးက်ရုိှိလုံးရန်းကူ်ည့်းတွေ့ပုံ�မြ�င််း�

မြ�စ်ံသည့််။ သင််းသည့်် တစံံ�တတွေ့ယ်းက်အး� တွေ့တ့ဆံုံ�တွေ့��မြ�န်း�်မြ�င််း�အဆံုံ��ပုုံ�င််း�တာင််း သူတု� ထံုတာင််းမြ�စ်ံပုံ�က်��်တွေ့သးအဆုုံ��ဆံုံ��တွေ့သးအရး��း�ထု�၌ဆုံက်ပြီးပုံး�

အမြပုံည့်််အ၀န်းစ်ံမြ��ပ်ုံတွေ့န်း တွေ့စံ�ု� ���န်းထ်ုး���်သင်း််ပုံါ။

အမြပုံ�သတွေ့ဘဲးတွေ့ဆုံးင််းတွေ့သး�ိတ်��က်မြ�င်း််အဆံုံ��သတ်ရန်းက်ြီးကု��စံး�ပုံါ။ သု� တွေ့သး် အတင််း�အက�ပ်ုံ�လုံ�ပ်ုံရန်းနိ်ှင်း််အရး၀တု���း�ကသူတု� ထုက်သးတွေ့ကြုံကးင််း� 

ဟုန်း�်တွေ့ဆုံးင််းပုံါနိှင်း််။ ဤအရးကု�ကု�င််းတာယ််တွေ့မြ�ရိှိင််း�ရးတာင််းအတွေ့ထုးက်အကူမြပုံ�သည့်််�ည့််သည့်််အရး��း�ကု�တွေ့တ့တွေ့ကြုံကးင််း�နိှင်း်် အမြ�း�သူ��း�ကု��ည့််သု�  

အကြုံကံတွေ့ပုံ��ည့််အတွေ့ကြုံကးင််း�ကု�တွေ့��ပုံါ။ �ု�င််း�းတွေ့သးအဆံုံ��သတ်��က်ကု�ရိှိးတွေ့တ့ရန်းအ်ပြီး��တ�်��လုံာယ််ကူပုံါ။ အမြ�စ်ံနှု�င််းဆံုံ��ကတွေ့တး်၊ က�န်းတ်�်အ��နု်းတ်ွေ့တာ�ိး 

ဘဲးတွေ့တာကု�လုံ�ပ်ုံလုုံ�််�ည့််န်းည့််�ဟု�အပြီး��တ�်�တွေ့��နှု�င််းသည့််။ လုံူ��း�ကု�တွေ့က��ဇူာ�တင််းပြီးပုံး� အန်းးဂါတ်ဆုံက်သာယ််မြ�င််း�အတာက် (သု� ) အ��က်အလုံက်��း� 

တွေ့ပုံ�ပုုံ� ရန်းထ်ုး�တ�်ကတု��း�ကု�တည့််တွေ့စံ�ု� သတုရပုံါ။

ဤ
သာတို့င််��း� 
ကျေး�မီးှ�ါ။
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