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မိိတ််ဆက််
အုုပ််ထိိန်းး�သူူများ��းနှှင့့်� ဆရာာ/မများ��းအတွွက််
ကလေး�းသူူငယ််များ��း၏ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာက
်
ဒ််ပြား�း�များ��းမှှ ကြို�ု�ဆိုု�ပါါတယ််...
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိိ�နေ�ပါါတယ််။ သက််ရော�ာက််မှုုတွေ�ေကလည်းး� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�ပြ�င်းး�ထန််စွာာ� တိုးး��ပွား��းလာာမယ််လို့့�� ခန့့်�
မှှန်းး�ထားး�ပါါတယ််။ ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေမှာာ� သူူတို့့��ရဲ့့� အတွေး�း�အမြ�င််နဲ့့� စိိတ််ကူးး�စိိတ််သန်းး�တွေ�ေကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ဖို့့�� အခွွင့့်�အရေး�းရှိိ�ပါါတယ််။
ကလေး�းသူူငယ််များ��း၏ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာကဒ််ပြား�း�များ��းက ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အစီီအစဥ််နှှင့််� ရာာသီီဥတုု ဆိုု�င််ရာာ လှုုပ််ရှား��းမှုု
ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ရာာတွွင်် ကလေး�းသူူငယ််များ��းပါါ၀င််လာာစေ�ရေး�း လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�နှှင့့်� အပြ�န်် အလှှန််အကျိုးး ���သက််ရော�ာက််သည့့်�
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ပေး�းပါါတယ််။
ကဒ််ပြား�း�များ��းက ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ဘယ််လိုု�ပါါ၀င််စေ�တာာလဲဲ...
ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေက ရာာသီီဥတုုစူးး�စမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေသူူတွေ�ေဖြ�စ််လာာမယ််။ ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ � ကမ္ဘာာ�အနှံ့့� ခရီးး�သွားး��ပြီး�း� သူူတို့့��က အတိိတ််၊ ပစ္စုု�
ပ္ပာာ�န််နဲ့့� အနာာဂါါတ််ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေမယ််။
ကဒ််ပြား�း�တစ််ခုုစီီက ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဆိုု�တာာဘာာလဲဲလေ့�့လာာဖို့့��၊ ကိုု�ယ််နေ�ထိုု�င််တဲ့့� ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�နဲ့့� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ သက််ရော�ာက််မှုုတွေ�ေ
ကိုု�ရှာာ�ဖွေ�ေဖို့့��၊ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာ လှုုပ််ရှား��းမှုုပုံံပြ� �င််များ��းမှှ နည်းး�နာာယူူဖို့့��စတဲ့့� ပျော်�်��စရာာ ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံမစ််ရှှင််တစ််ခုု
�
ဖြ�စ််ပါါတယ််။
ကလေး�းသူူငယ််များ��း၏ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာလှု
်
ုပ်ရှား�
် �းမှုု တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်၊် ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င်ရာာပ
်
န်းး�တိုု�င််
ကလေး�းသူူငယ််များ��းမှှ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုုအတွွက််တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�ကိုု� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ယ််တိုု�င်် ဖန််တီးး�လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း� မိိသားး�စုုနှှင့့်�
သူူငယ််ချျင်းး�များ��းဖြ�င့့်� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့့်�ပြ�န့့်�မျှှ၀ေ�ပါါမယ််။

ပန်းး�တိုု�င််ကတော့�့� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််သူူတွေ�ေက ကလေး�းသူူငယ််များ��းရဲ့့� အသံံကိုု� တာာ၀န််ခံံမှုုရှိိ�စေ�ရေး�း ကမ္ဘာ့့��နိုု�င််ငံံတိုု�င်းး�မှှ ကလေး�းများ��းရဲ့့�
ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုု တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် ဖြ�စ််ပါါတယ််။
သင့့်�ရဲ့့� ဒေ�သမှာာ� စကားး�လုံးး��တွေ�ေပြ�န့့်�သွားး��ဖို့့��ကူူညီီနိုု�င်မလားး
်
�။
ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သော�ာရာာသီီဥတုုရှိိ�ကလေး�းများ��း ညွွန့့်�ပေါ�ါင်းး�အဖွဲ့့��သည်် ကလေး�းသူူငယ််ဗဟိုု�ပြု�ု ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့့်� လူူသားး�ချျင်းး�စာာနာာ
ထော�ာက််ထားး�ရေး�း ဦးးဆော�ာင််အဖွဲ့့�� (၅)ဖွဲ့့��ဖြ�စ််သော�ာ ChildFund Alliance၊ Plan International၊ Save the Children၊ UNICEF နှှင့့်�
World Vision International တို့့��ဖြ�င့့်� ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ပါါသည််။

အသုံးး��ပြု�ုသူူလမ်းး�ညွှှန််
အုုပ််ထိိန်းး�သူူများ��းနှှင့်�် ဆရာာ/မများ��းအတွွက််
ကလေး�းသူူငယ််များ��း၏ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာက
်
ဒ််ပြား�း�များ��းက ဘယ််သူ့့�အတွွက််လဲဲ။
အသက်် ၇နှှစ််မှှ ၁၂နှှစ််အရွွယ််ရှိိ� ကလေး�းသူူငယ််များ��း
ကဒ််ပြား�း�များ��းကိုု� ဘယ််မှာာ�သုံးး��မလဲဲ။
•

အိိမ််မှာာ� – အစ််ကိုု� အစ််မများ��း၊ မိိဘများ��း၊ အဖိုးး��အဖွား��းများ��းနှှင့််� အုုပ််ထိိန်းး�သူူများ��း၏ အကူူအညီီဖြ�င့််�။

• 	ကျော�ာ�င်းး�မှာာ� – ပထဝီီ သိိပ္ပံံ�၊ အနုုပညာာနှှင့််� အင်္ဂလိိပ််စာာ သင််ခန်းး�စာာများ��းဖြ�င့််� ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး� (သို့့��မဟုုတ််) အိိမ််စာာအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််
ခြ�င်းး�။
•

ကလေး�းသူူငယ််အဖွဲ့့��များ��းမှာာ�

•

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််ရာာ နေ�ရာာနှှင့်�် စခန်းး�များ��းမှာာ�

ကဒ််ပြား�း�များ��းပြီး�း�ဆုံးး��ဖို့့�� အချိိ�န််ဘယ််လော�ာက်ကြာ် �ာမလဲဲ။
ကဒ််ပြား�း�တစ််ခုုကိုု� မိိနစ်် ၃၀ ကနေ� ၆၀ အထိိ ကြာ�ာပါါတယ််။ အကြံ�ံပြု�ုချျက််ကတော့�့� တစ််နေ့�့ကိုု� ကဒ််ပြား�း�တစ််ခုုနဲ့့� (၂) ပါါတ််အကြာ�ာမှာာ�
ပြီး�း�ပါါမယ််။ ကဒ််ပြား�း�များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််ရာာသင််ခန်းး�စာာများ��းမှာာ� ထည့််�သုံးး��မယ််ဆိုု�ရင််တော့�့� ပိုု�ပြီး�း� အချိိ �န်် ကြာ�ာကြာ�ာ သုံးး��နိုု�င််ပါါတယ််။
လေ့�့လာာသင််ယူူရတဲ့့�ခရီးး�ဆိုု�တာာဘာာလဲဲ။
ကဒ််ပြား�း�များ��းမှှ သင််ယူူခြ�င်းး�၊ ပါါ၀င််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�နှှင့််� မျှှဝေ�ခြ�င်းး� သင််ကြား�း�ရေး�းပုံံ�စံံကိုု� လိုု�က််နာာထားး�ပါါတယ််။ ချိိ �တ််ဆက််ထားး�သည့််�
လေ့�့လာာသင််ကြား�း�မှုု ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�
်
တွွင်် ခြုံ�ံ�ငုံံ�ကြ�ည့််�ပါါ။ ကဒ််တစ််ခုုချျင်းး� အပေါ်�်တွွင််လည်းး� ရေး�းသားး�ထားး�ပါါတယ််။
ကလေး�းသူူ ငယ််များ�း�၏ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာကဒ််ပြား�း�များ�း�နှှင့်�် ၀ိုု�င််-အဒပ်် ထ်် (Y-Adapt)

ကမ္ဘာာ�အနှံ့့� တွွင်် ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုုများ��းအားး� အရေး�းတယူူပြု�ုလုုပ််ရန်် အတွွက်် အသက်် ၁၃နှှစ််မှှ ၂၅နှှစ််ကြား�း� လူူငယ််များ��း
အားး�လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�းသည့််� အော�ာင််မြ�င််သော�ာ ဝိုု�င််-အဒပ််ထ််ဟုု အမည််ရ လူူငယ်် ချိိ �တ််ဆက်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုု သင််ရိုးး��ညွှှန်း�း တမ်းး�၏ ရှေ့�့�ပြေး��း
ကလေး�းသူူငယ််များ��း သင််ရိုးး��တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� ယင်းး�ကဒ််ပြား�း�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါတယ််။
ဘာာပစ္စစည်းး�တွေ�ေလိုု�အပ််ပါါသလဲဲ။
• 	လိုု�အပ််သည််များ��း - ပုံံ�နှိိ�ပ််ထုုတ််ထားး�သော�ာ ကလေး�းသူူငယ််များ��း၏ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာကဒ််ပြား�း�များ��း၊ ဘော�ာပင််များ��းနှှင့််� စာာရွွက််။
• 	ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက: အိိမ််အပြ�င််ဘက််ထွွက််ပါါ၊ ကင််မရာာနှှင့််� အင််တာာနက််သုံးး��ပါါ။
ကူူပေး�းတဲ့့�သူူက ဘာာလုုပ်ရ
် မလဲဲ။
•	လမ်းး�ညွှှန််ချျက််တွေ�ေကိုု� ကူူညီီဖတ််ရှုုပေး�းပါါ။
•

ကတ််ကြေး��းသုံးး��ပြီး�း� ယာာဥ််ပျံံကဲ့့�
� သို့့�� လက််မှုုပစ္စစည်းး�ဖန််တီးး�ခြ�င်းး� နဲ့့� အိိမ််အပြ�င််ဘက််လှုုပ််ရှား��းမှုုတွေ�ေမှာာ� ကြီး�း�ကြ�ပ််ပေး�းပါါ။

•

ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေရဲ့့� ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုုတော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််တွေ�ေကိုု� အခြား��းသူူတွေ�ေဆီီရော�ာက််အော�ာင်် ကူူညီီပါါ။

•	ကလေး�းသူူငယ််များ��း ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ဖို့့�� ကလေး�းများ��းရဲ့့�ဓါါတ််ပုံံ�၊ တည််နေ�ရာာအတိိအကျျ ဓါါတ််ပုံံ�တွေ�ေ မဖြ�န့််�ပါါနှှင့််�။
စကြ�ရအော�ာင််…
ရာာသီီဥတုုစူးး�စမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေသူူများ��းကိုု�ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး� ကဒ််ပြား�း�နှှင့််� မစ််ရှှင််မြေ�ေပုံံ�ကိုု�ပြ�ပြီး�း� လာာမယ့််� မစ််ရှှင််တွေ�ေအတွွက်် ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေနဲ့့� သူူ
တို့့��ရဲ့့�ရာာသီီဥတုုမှော်�်��ယာာဥ််ပျံံကိုု�
� အဆင််သင့််�ဖြ�စ််နေ�ပါါစေ�။ လမ်းး�ခရီးး� ဘေး�းကင်းး�ပါါစေ�။

ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ � မစ်် ရှှင််မြေ�ေပုံံ�
မစ််ရှှင်(် ၁) အားး�လုံးး��

ရာာသီီဥတုု ယာာဥ််ပျံံ�စီးး�မယ််။

မစ််ရှှင်(် ၂)

သင််နေ�တဲ့့�နေ�ရာာအကြော��ာင်းး�လေ့�့လာာပါါ။

မိုးး��လေ�၀သကိုု�စော�ာင့်�ကြ�
် ည့််�ပါါ။
မိုးး��လေ�၀သကိုု�လေ့�့လာာပါါ။
မစ််ရှှင်(် ၃)
ဥတုုအလိုု�က်် ၀တ််စား�း ဆင််ယင််ပါါ။
ရာာသီီဥတုုကိုု�လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၁၄) သင့််�ရဲ့့� ရာာသီီဥတုု
ပုံံ�ပြ�င်ကို
် ု� မျှှဝေ�ပါါ။
မျှှဝေ�မှုုအဆင့််�

မစ််ရှှင်(် ၄)
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပုံံ�စံံ
ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သော�ာ ရာာသီီဥတုု
မစ််ရှှင်(် ၁၃) ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာ
်

ကိုု� လေ့�့လာာပါါ။

လှုုပ််ရှား��းမှုု တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််

မစ််ရှှင်(် ၅) မိုးး��လေ�၀သနှှင့်�်

မျှှဝေ�မှုုအဆင့််�

အန္တတရာာယ်် ဆက််စပ််ချျက််
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ရဲ့့� မိုးး��
လေ�၀သအပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုုနှှင့််�

မစ််ရှှင်(် ၁၂) ရာာသီီဥတုု

အန္တတရာာယ််များ��းကိုု� လေ့�့လာာပါါ။

အတွွက်် အသင့််�ပြ�င်ပါ
် ါ။
ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာ လှုုပ််ရှား��းမှုု

မစ််ရှှင်(် ၆) ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င်ရာာ
်

တစ််ခုုကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါ။

သက််ရော�ာက်မှု
် ု စိိတ််ကူးး�မြေ�ေပုံံ�
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ရဲ့့�

မစ််ရှှင်(် ၁၁) ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာ
်
လှုုပ််ရှား��းမှုု ပုံံ�ပြော��ာချိိ�န််
ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�ကလှုုပ််ရှား��းမှုုတွေ�ေကိုု�
စူးး�စမ်းး�ပါါ။

လူူသားး�အပေါ်�်သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�
မစ််ရှှင်(် ၉) ကလေး�းသူူငယ််

လေ့�့လာာပါါ။

အခွွင့််�အရေး�း၊ ရပ််တည််ချျက််
သင့််�အခွွင့််�အရေး�းနှှင့််� ရာာသီီဥတုု
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၇) သင့််�အိိမ်ကို
် ု� ပင့််�ကူူအိိမ််
ကွွန််ယက်ဆွဲဲ
် �ပါါ။
လူူ၊နေ�ရာာတွေ�ေနဲ့့�အရာာ၀တ္ထုု�တွေ�ေရဲ့့�
ဆက််စပ််မှုုကိုု�လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၁၀) ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ
ပန်းး�တိုု�င်၊် စိိမ်းး�လန်းး�သော�ာကမ္ဘာာ�
ကမ္ဘာာ�လုံးး�� ဆိုု�င််ရာာ လှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု�
လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၈) သဘာာဝရဲ့့� အကူူအညီီများ��း၊
သဘာာ၀ကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး�
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ဖို့့��
သဘာာ၀ကဘယ််လိုု�ကူူညီီလဲဲလေ့�့လာာပါါ။

မြေ�ေပုံံ�အညွှှန်းး�
သင််ယူူမှုုအဆင့််�
လှုုပ််ရှား��းမှုုအဆင့််�
မျှှဝေ�မှုုအဆင့််�

မစ််ရှှင်များ
် ��း- ဒီီအဆင့််�အတိုု�င်းး�စတင််ပြီး�း�

သင််ယူူမှုုအဆင့််�များ��း>	လှုုပ်ရှား�
် �းမှုုအဆင့််�များ��း>

မျှှ ◌◌

မှုုအဆင့််�များ�း�

ရာာသီီဥတုုစူးး�စမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေမှုခ
ု ရီးး�စဥ််ကိုု� ခြေ�ေရာာခံံဖို့့�� မစ််ရှှင််မြေ�ေပုံံ� ကိုု�လိုု�က််နာာပါါ။

ရာာသီီဥတုုစူးး�စမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေသူူများ��းကိုု�ခေါ်�်ယူူခြ�င်းး�
သင့််�ရဲ့့�တာာ၀န််- တို့့��ရဲ့့�ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�အကြော��ာင်းး�ကိုု� ပိုု�လေ့�့လာာသင််ယူူဖို့့��၊ အရေး�း
တယူူလုုပ်ဆော�ာင်
်
ဖို့့�
် �နှှင့််� အကြံ�ဉာ
ံ ာဏ််တွေ�ေမျှှဝေ�ဖို့့�� မစ််ရှှင်တွေ�ေ
်
ပြီး�း�ရမယ််။

ခရီးး�သွားး��ဖို့့�� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု� တည််ဆော�ာက််မယ််။ ယာာဥ််ပျံံက
� သင့််�ကိုု� အနာာဂါါတ််၊ အတိိတ််နဲ့့� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�
ခေါ်�်ဆော�ာင််သွားး��မယ််။ မိုးး��လေ�၀သဆုုတွေ�ေတော�ာင်းး�ပြီး�း� အခြား��းသူူများ��း ရဲ့့�မျျက််လုံးး��များ��းမှှ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
ကိိစ္စစများ��းကိုု� မြ�င််နိုု�င််ဖို့့�� သင််ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းနိုု�င််ပါါတယ််။

သင့််�ရဲ့့� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံကိုု
� �
တည််ဆော�ာက်ပါ
် ါ။

သင့််�ရဲ့့� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံကိုု�
� တည််ဆော�ာက််ဖို့့��
ရှိိ�ပြီး�း�သားး� ပစ္စစည်းး�တွေ�ေ ပြ�န််သုံးး��ပါါ။ ရာာသီီဥတုု
ယာာဥ််ပျံံက
� နေ�၊ လေ�နဲ့့� ရေ�စွွမ်းး�အင််တွေ�ေနဲ့့�

လည််ပါါတ််တယ််။
- ဒါါကိုု�ပြ�လို့့��ရမလားး�။ မှော်�်��ပညာာ
အနည်းး�ငယ်် သုံးး��ထားး�တယ််။
- မိုးး��လေ�၀သဆုုတွေ�ေတော�ာင်းး�ဖို့့��
သဘာာ၀ကနေ� သင််ကြို�ု�က််တဲ့့� မှော်�်��
ပစ္စစည်းး�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါ။

သင့််�ရဲ့့�ခရီးး�စဥ််

ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံခရီးး�စ
�
ဥ််ကိုု� စီီစဥ််ဖို့့� မြေ�ေပုံံ�ကိုု�သုံးး�� ပါါ။

မစ််ရှှင််ပြီး�း�တဲ့့�အခါါ ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံကိုု�
� ဆီီဖြ�ည့််�ဖို့့��

နေ�၊ လေ�နဲ့့� ရေ�ပုံံ�တွေ�ေကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ပြီး�း� နော�ာက််မစ််
ရှှင််ကိုု� ခရီးး�နှှင််ပါါ။

သင့််�ရဲ့့� ရာာသီီဥတုုစူးး�စမ်းး�ရှာာ�ဖွေ�ေမှုုခရီးး�စဥ််ကိုု� ခြေ�ေရာာခံံဖို့့�� မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�
်
ကိုု� လိုု�က်နာာ
် ပြီး�း� ကဒ််ပြား�း�တစ််ခုုစီီ
ရဲ့့� အပေါ်�်က ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််တွေ�ေကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ။

သင််နေ�တဲ့့�နေ�ရာာအကြော��ာင်းး�လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၁) အားး�လုံးး�� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ�စီးး�မယ််

လာာမယ့််�သင့််�ရဲ့့�မစ််ရှှင််တွေ�ေမှာာ� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�က ကလေး�းတွေ�ေဆီီသွားး��လည််ဖို့့�� သင််က ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံနဲ့့�
� ခရီးး�နှှင််နေ�
လိိမ့််�မယ််။ သင််နေ�ထိုု�င််တဲ့့�နေ�ရာာအကြော��ာင်းး�ကိုု�လေ့�့လာာပြီး�း� ပြ�န််လည််မျှှ၀ေ�နေ�လိိမ့််�မယ််။

၁။ သင််နေ�ထိုု�င်တဲ့့�
် နေ�ရာာအကြော��ာင်းး�တွေး�း�ရင်းး� ခရီးး�စဥ််စကြ�စို့့��။

•	သင့််�အိိမ််ကဘယ််လိုု�ပုံံ�လဲဲဆိုု�တာာ အခြား��းတစ််ယော�ာက််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ပြ�လို့့��ရမလားး�။
•	တခြား��းအိိမ််တွေ�ေ အဆော�ာက််အအုံံ�တွေ�ေ အနီးး�အနား�းမှာာ�ရှိိ�ပါါသလားး�။
•	သင့််�အိိမ််နား�းမှာာ� သဘာာဝတရား�းနဲ့့� ဖြ�စ််စဉ််တွေ�ေရှိိ�ပါါသလားး�။
•	သင််နေ�ထိုု�င််တဲ့့�နေ�ရာာအနီးး� ဘယ််သူူတွေ�ေနေ�ကြ�လဲဲ။ အလုုပ််လုုပ််ကြ�လဲဲ။
• 	သင််နေ�ထိုု�င််တဲ့့� ပါါတ််၀န်းး�ကျျင််မှာာ� သဘော�ာကျျတဲ့့�နေ�ရာာကဘာာလဲဲ။
ဘာာကြော��ာင့််�လဲဲ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက်် (၃)ခုုလော�ာက််ပေး�းပါါ။
သင့််�ရဲ့့�အဖြေ�ေတွေ�ေကိုု� သူူငယ််ချျင်းး�တွေ�ေအပြ�င်် မိိသားး�စုုနဲ့့� မျှှဝေ�ပါါ။ သူူတို့့��ကော�ာ
အဖြေ�ေတွေ�ေတူူကြ�လားး� (သို့့��) မတူူဘူးး�လားး�။

၂။ အနာာဂါါတ််ကိုု� လှှမ်းး�ကြ�ည့််�ပါါ။
သင့််�ရဲ့့� ပထမမစ််ရှှင််က အနာာဂါါတ်် နှှစ််(၃၀)ဆီီသို့့�� ခရီးး�သွားး��ဖို့့��ဖြ�စ််ပြီး�း�
သင််ဘာာတွေ�ေမြ�င််ခဲ့့�လဲဲဆိုု�တာာ သူူငယ််ချျင်းး�တွေ�ေကိုု� ပြ�န််ပြော��ာပြ�ရမယ််။
နော�ာင််နှှစ်် (၃၀)က ဘယ််နှှစ််ခုုနှှစ်် ဖြ�စ််နေ�မလဲဲတွွက််ပြ�နိုု�င််မလားး�။
သင််က ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံပေါ်�်တက််သွားး��ပြီး
�
�း� လာာမယ့််� နှှစ််(၃၀)ကိုု� ခရီးး�
နှှင််တယ််လို့့�� စိိတ််ကူးး�လိုု�က််ပါါ။ တွွက််ထားး�တဲ့့� ခုုနှှစ််ကိုု� ရိုု�က််ထည့််�ပြီး�း�
ခရီးး�စနှှင််ဖို့့�� ခလုုပ််နှိိ�ပ််လိုု�က််ပါါ။
ရော�ာက််ပါါပြီ�ီ။ သင််အခုုနေ�ထိုု�င််တဲ့့� နေ�ရာာက နော�ာင််နှှစ််(၃၀)မှာာ� ဘာာတွေ�ေ
ဖြ�စ််နေ�မလဲဲ စိိတ််ကူးး�ကြ�ည့််�ပါါ။
ဘာာတွေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�မလဲဲ။
နော�ာင််နှှစ််(၃၀)မှာာ�ဖြ�စ််နေ�မယ့််� စိိတ််ကူးး�ထဲဲက သင််နေ�ထိုု�င််တဲ့့�နေ�ရာာကိုု�

ပုံံ�ချျဆွဲဲ�ပါါ။ မင်းး�ဆွဲဲ�ထားး�တဲ့့�ပုံံကိုု�
� အခြား��းတစ််ယော�ာက််နဲ့့� မျှှ၀ေ�ပါါ။ သူူတို့့��
တွေ�ေကော�ာ မတူူတာာများ��း စိိတ််ကူးး�ကြ�သလားး�။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၁) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ သင််ယခုုဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ ပုံံ�လေး�းကိုု�သိိမ်းး�ပါါ - နော�ာက််ဆုံးး��မစ််ရှှင်တွွင်
်
်လိုု�အပ််ပါါမည််။ မစ််ရှှင််
မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�်က နေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံကိုု
� �အားး�ဖြ�ည့််�ကာာ မစ််ရှှင်(် ၂)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ရာာသီီဥတုုကိုု�လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၂) မိုးး��လေ�၀သကိုု�စော�ာင့်�ကြ�
် ည့််�ပါါ။
၁။ မိုးး��လေ�၀သကိုု�စော�ာင့်�ကြ�
် ည့််�ဖို့့��ပြ�င်ဆင်
်
်ပါါ။
စာာရွွက််ကိုု� လေး�းထော�ာင့််�ပုံံ� (၆)ခုုရအော�ာင််ခေါ�ါက််ပါါ။
လူူကြီး�း�တွေ�ေဆီီက အကူူအညီီလိုု�ရင််ယူူပါါ။
စာာရွွက််ထိိပ််မှာာ� မိုးး��လေ�၀သစော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�လို့့��ရေး�းပြီး�း�
ကလေး�းတို့့�� ဘယ််မှာာ�နေ�သလဲဲချျရေး�းပါါ။
လေး�းထော�ာင့််�ကွွက််ထဲဲ နံံနက််ခင်းး�၊ နေ့�့လည််၊
ညနေ�ခင်းး� လို့့��ချျရေး�းပါါ။

၂။ သင့််�ရဲ့့� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံကိုု
� � ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက််နား�း
ခဏရပ််ပြီး�း� အပြ�င်ဘ
် က််ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ။

မိုးး��လေ�၀သဘယ််လိုု�ရှိိ�လဲဲ။

နံံနက််ခင်းး�၊ နေ့�့လည််၊ ဒါါမှှမဟုုတ်် ညနေ�ခင်းး�လားး�။ ပထမနေ့�့အတွွက််
မိုးး��လေ�၀သက နေ�သာာတယ််၊ တိိမ််
ထူူတယ််၊ မိုးး��ရွာာ�တယ််၊ ပူူတယ််၊
အေး�းတယ််၊ လေ�တိုု�က််တယ််၊ နှှင်းး�
ကျျတယ်် စသဖြ�င့််� ဖြ�စ််နိုု�င််တယ််။
မိုးး��လေ�၀သဆိုု�တာာ အပြ�င််ဘက််
လေ�ထုုထဲဲ တိိကျျတဲ့့�အချိိ �န််၊ နေ�ရာာ
မှာာ� ဘာာတွေ�ေဖြ�စ််ပျျက််နေ�သလဲဲကိုု�

လေး�းထော�ာင့််�ကွွက််ထဲဲ မိုးး��လေ�၀သပုံံ�ကိုု�ချျဆွဲဲ�ပါါ။ သင့််�ရဲ့့�ပထမဆုံးး��မိုးး��လေ�၀သ
ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက််လေး�းပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ ဒီီနေ့�့နဲ့့�မနက််ဖြ�န််မှာာ� ကျျန််တဲ့့�ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက််လေး�း
တွေ�ေကိုု� ပုံံ�တွေ�ေဆက််ဖြ�ည့််�ပါါ။
သင့််�ရဲ့့� မိုးး��လေ�၀သစော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�စာာရွွက််ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ။ ပုံံ�တွေ�ေက တူူသလားး�၊
ကွဲဲ�သလားး�။ မိုးး��လေ�၀သက ဘာာကိုု�ဆိုု�လိုု�တယ််လို့့��ထင််လဲဲ။
မိုးး��လေ�၀သစော�ာင့််�ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆက််လုုပ််ချျင််သလားး�။ နော�ာက််ထပ်် မိုးး��
လေ�၀သပြ�တင်းး�ပေါ�ါက််တွေ�ေ ဆွဲဲ�ပြီး�း� ဆက််ကြ�ည့််�ပါါ။

ဆိုု�လိုု�တယ််။

သင််သိိပါါသလားး�...
ကမ္ဘာာ�အနှံ့့� တချို့့ ���မိုးး��လေ�၀သမှှတ််တမ်းး�တွေ�ေက နှှစ််ပေါ�ါင်းး�ရာာချီီ�ပြီး�း�ရှိိ�ကြ�တယ််။
လူူတွေ�ေဘာာကြော��ာင့််� မိုးး��လေ�၀သကိုု�မှှတ််တမ်းး�တင််ကြ�သလဲဲ။ မိုးး��လေ�၀သ
ဘယ််လိုု�ရှိိ�လဲဲ သိိတာာကရော�ာ ဘာာကြော��ာင့််� အရေး�းကြီး�း�သလဲဲ။

၃။ မိုးး��လေ�၀သနဲ့့�ပတ််သက််တဲ့့�သီီချျင်းး�တွေ�ေ သိိပါါ
သလားး�။
သင့််�ရဲ့့�မိုးး��လေ�၀သရလဒ််ကိုု� တစ််ပုုဒ််လော�ာက််စပ််ဆိုု�နိုု�င််မလားး�။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၂) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က လေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ်ခြ�င်းး
် �ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�
အားး�ဖြ�ည့််�ကာာ မစ််ရှှင်(် ၃)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ရာာသီီဥတုုကိုု�လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၃) ဥတုုအလိုု�က်၀
် တ််စား�းဆင််ယင်ပါ
် ါ။
၁။ အပြ�င်ထွွက်
်
်ကြ�စို့့��။
ပူူတဲ့့နေ့
� �့တစ််နေ့�့လို့့��တွေး�း�လိုု�က််ပါါ။ သင််၀တ််နိုု�င််မယ့််� အ၀တ််အစား�းကိုု� ၀တ််ဆင််ပါါ သို့့��မဟုုတ်် ထုုတ််လာာပါါ။ နှှစ််တစ််
နှှစ််ရဲ့့�ဘယ််အချိိ �န််အတွွက်် သင််ပြ�င််နေ�သလဲဲ တစ််စုံံ�တစ််ဦးးကိုု� ခန့််�မှှန်းး�ခိုု�င်းး�ပါါ။
အခုုအေး�းတယ််လို့့��တွေး�း�လိုု�က််ပါါ။ သင််၀တ််နိုု�င််မယ့််� အ၀တ််အစား�းကိုု� ၀တ််ဆင််ပါါ သို့့��မဟုုတ်် ထုုတ််
လာာပါါ။ နှှစ််တစ််နှှစ််ရဲ့့�ဘယ််အချိိ �န််အတွွက်် သင််ပြ�င််နေ�သလဲဲ တစ််စုံံ�တစ််ဦးးကိုု� ခန့််�မှှန်းး�ခိုု�င်းး�ပါါ။
မိုးး��ရွာာ�နေ�တယ််ဆိုု�ရင််ကော�ာ။ သင််၀တ််နိုု�င််မယ့််� အ၀တ််အစား�းကိုု� ၀တ််ဆင််
ပါါ သို့့��မဟုုတ်် ထုုတ််လာာပါါ။ နှှစ််တစ််နှှစ််ရဲ့့�ဘယ််အချိိ �န််အတွွက်် သင််ပြ�င််
နေ�သလဲဲ တစ််စုံံ�တစ််ဦးးကိုု� ခန့််�မှှန်းး�ခိုု�င်းး�ပါါ။
သူူတို့့��တွေ�ေမှှန်းး�တာာမှှန််သလားး�။ သင််၀တ််တဲ့့�အ၀တ််အစား�းက သင််ပုံံ�မှှန််
ကြုံ�ံ�နေ�ရတဲ့့� မိုးး��လေ�၀သနဲ့့�ပါါတ််သက််ပြီး�း� ဘာာတွေ�ေပြော��ာနေ�သလဲဲ။

ရာာသီီဥတုုဆိုု�တာာ တိိကျျတဲ့့�နေ�ရာာ၊ နိုု�င််ငံံ၊
ဒေ�သမှာာ� မိုးး��လေ�၀သက ပုံံ�မှှန််ဘယ််လိုု�ရှိိ�
တယ်် (သို့့��မဟုုတ််) နှှစ််(၃၀)နှှင့််�အထက််ကာာလ
အတွွင်းး� ပျျမ်းး�မျှှကိုု� ဆိုု�လိုု�တယ််။ နှှစ််တစ််နှှစ််ရဲ့့�
မတူူညီီတဲ့့အ
� ချိိ �န််မှာာ�ရှိိ�တဲ့့� မိုးး��လေ�၀သအလိုု�က််
ရာာသီီဥတုုက လွှှမ်း�း မိုးး��တယ််။

၂။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��စွွန့််�စား�းခန်းး�ထွွက််ကြ�မယ်။် ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �
ပေါ်�် အခုုပြ�န်တက်
်
်ပါါ။
ကာာရေ�ဘီီယံဒေ�
ံ သမှာာ� အရင််ဦးးဆုံးး��ရပ််မယ်။် ဘာာအ၀တ််အစား�းတွေ�ေ
ယူူသွားး��ဖို့့��လိုု�လဲဲ။ကာာရေ�ဘီီယံဒေ�
ံ သမှာာ� အရင််ဦးးဆုံးး��ရပ််မယ်။်
ဘာာအ၀တ််အစား�းတွေ�ေ ယူူသွားး��ဖို့့��လိုု�လဲဲ။
ကာာရေ�ဘီီယံဒေ�
ံ သမှာာ� (ပုံံ�မှှန်မိုးး�
် �လေ�၀သ) ရာာသီီဥတုုဘယ််လိုု�ရှိိ�
တယ််ထင််လဲဲ။
ပြီး�း�ရင်် အာာတိိတ််ဒေ�သမှာာ�ရပ််မယ်။်
ဘာာအ၀တ််အစား�းတွေ�ေ ယူူသွားး��ဖို့့��လိုု�လဲဲ။
အာာတိိတ််ဒေ�သမှာာ� (ပုံံ�မှှန်မိုးး�
် �လေ�၀သ) ရာာသီီဥတုုဘယ််လိုု�ရှိိ�တယ်ထင်
်
်လဲဲ။
နော�ာက််ဘယ််သွားး��မလဲဲ သင််ရွေး�း�ပါါ။
အဲဲဒီီမှာာ� (ပုံံ�မှှန်မိုးး�
် �လေ�၀သ) ရာာသီီဥတုုဘယ််လိုု�ရှိိ�တယ်ထင်
်
်လဲဲ။
တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၃) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က ရေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံကိုု
� �အားး�ဖြ�ည့််�
ကာာ မစ််ရှှင်(် ၄)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သော�ာ ရာာသီီဥတုုကိုု� လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၄) ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပုံံ�စံံ
၁။ ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံပေါ်�်
�
အချိိ�န််မီီပြ�န််တက််ကြ�စို့့��။
သင််နေ�တဲ့့�နေ�ရာာမှာာ� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�(၃၀) လော�ာက််ကြာ�ာအော�ာင််

ကမ္ဘာာ�အနှံ့့� ပုံံ�မှှန််မိုးး��လေ�၀သ (သို့့��)

နေ�ထိုု�င််ပြီး�း�တဲ့့� တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််ကိုု�တွေး�း�ကြ�ည့််�ပါါလားး�။

ရာာသီီဥတုုကပြော��ာင်းး�လဲဲလာာတယ််

အဖိုးး��အဖွား��းတွေ�ေ၊ မိိဘတွေ�ေ၊ အုုပ််ထိိန်းး�သူူတွေ�ေနဲ့့� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�

လို့့�� ထိိပ််တန်းး�သိိပ္ပံံ�ပညာာရှှင််တွေ�ေက

တွေ�ေဖြ�စ််နိုု�င််တယ််။

လက််ခံံထားး�ပါါတယ််။ ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ�လူူ

သင််လေ့�့လာာထားး�တဲ့့� ရာာသီီဥတုု (ပုံံ�မှှန််မိုးး��လေ�၀သ)

တွေ�ေကလည်းး� ပုံံ�မှှန််မိုးး��လေ�၀သက

အကြော��ာင်းး�တွေ�ေကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ဖို့့�� သူူတို့့��ကိုု� ဖုုန်း�း ခေါ်�်၊ စာာပို့့�� ဒါါမှှ

အချိိ �န််နဲ့့�အမျှှပြော��ာင်းး�လာာတာာကိုု�

မဟုုတ်် စာာတစ််စော�ာင််ရေး�းပြီး�း� မေး�းကြ�ည့််�ပါါ...
လွွန််ခဲ့့�တဲ့့� နှှစ််(၃၀)က သင််နေ�တဲ့့�နေ�ရာာမှာာ� ရာာသီီဥတုု အပြော��ာင်းး�အလဲဲရှိိ�သလားး�။

သတိိပြု�ုမိိလာာကြ�တယ််။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�သွားး��တယ််ဆိုု�ရင်် အဲ့့�ဒါါကသင့််�နေ�ထိုု�င််မှုုပုံံစံံကိုု�
�
ပြော��ာင်းး�လဲဲပစ််သလားး�။

၂။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဆိုု�တာာဘာာလဲဲ။

ကမ္ဘာာ�က နေ�ရဲ့့� စွွမ်းး�အင််ကိုု�

စွွမ်းး�အင််အချို့့ ���ကတော့�့� လေ�ထုု

လွွန််ခဲ့့�တဲ့့� နှှစ််(၂၀၀)ကျော်�်��က

ဖန််လုံံ�အိိမ််ဓါါတ််ငွေ့�့�ပိုု�တိုးး��လာာ

ပိုု�ပြီး�း�ပူူနွေး�း�လာာတဲ့့�ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က

ရယူူတယ််။ စွွမ်းး�အင််တစ််၀က််

ထဲဲက ဖန််လုံံ�အိိမ််ဓါါတ််ငွေ့�့�တွေ�ေ

လူူတွေ�ေရဲ့့� လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တွေ�ေ

တယ််ဆိုု�တာာ စွွမ်းး�အင််တွေ�ေ

က ငါါတို့့��ရဲ့့� မိုးး��လေ�၀သဖြ�စ််

လည်းး� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့� ပိုု�ကြီး�း�မား�းတဲ့့�

လော�ာက််က ကမ္ဘာာ�မြေ�ေပေါ်�်

ထဲဲ ပိိတ််မိိနေ�တယ််။ ကမ္ဘာာ�

ကြော��ာင့််� လေ�ထုုထဲဲမှာာ� ဖန််လုံံ�

လေ�ထုုထဲဲ ပိုု�ပြီး�း�ပိိတ််မိိနေ�တာာ

စဥ််အပေါ်�် အချိိ �န််နဲ့့�အမျှှ

(သို့့��) မကြာ�ာခဏ အစွွန်းး�ရော�ာက််

ကိုု�ရိုု�က််ခတ််ပြီး�း� အချို့့ ���က

ကြီး�း�မှာာ�လူူတွေ�ေ၊ အပင််တွေ�ေနဲ့့�

အိိမ််ဓါါတ််ငွေ့�့�ပမာာဏ တိုးး��လာာ

ဖြ�စ််လို့့�� ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ကိုု� ပိုု�ပြီး�း�ပူူနွေး�း�

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�လာာတယ််။

မိုးး��လေ�၀သဖြ�စ််စဥ််တွေ�ေကိုု�

အာာကာာသထဲဲပြ�န််ထွွက််သွားး��

တိိရစ္ဆာာ�န််တွေ�ေ ရှှင််သန််နိုု�င််မယ့််�

ခဲ့့�တယ််။

လာာစေ�တယ််။ အဲဲဒီီဖြ�စ််စဥ််ကိုု�

ဒါါက ကမ္ဘာာ�အနှံ့့� ပုံံ�မှှန််မိုးး��

ဖြ�စ််လာာစေ�တယ််။

ကြ�တယ််။

အပူူချိိ �န််ကိုု� အဲဲဒီီဓါါတ််ငွေ့�့�တွေ�ေက

ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ပူူနွေး�း�လာာခြ�င်းး�လို့့��

လေ�၀သ (သို့့��) ရာာသီီဥတုုကိုု�

ထိိန်းး�ပေး�းထားး�တယ််။

ခေါ်�်တယ််။

ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�တယ််။ အဲဲဒီီဖြ�စ််
စဥ်််ကိုု� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�လို့့�� ခေါ်�်တယ််။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�တရား�းတွေ�ေလေ့�့လာာဖို့့�� အပေါ်�်ကပုံံ�တွေ�ေကိုု� (သို့့��)
ကိုု�ယ်တို
် ု�င််ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� အရော�ာင််ခြ�ယ်ပါ
် ါ။
ပုံံ�တွေ�ေသုံးး�� ပြီး�း� အခြား��းတစ််ယော�ာက််ကိုု� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�အရင်းး�တွေ�ေကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ပေး�းနိုု�င််မလားး�။
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က ဘာာကြော��ာင့််�စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ခုုလဲဲဆိုု�တာာကိုု� အတူူဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၄) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က နေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံကိုု
� �အားး�ဖြ�ည့််�
ကာာ မစ််ရှှင်(် ၅)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ရဲ့့� မိုးး��လေ�၀သအပေါ်�်သက််ရော�ာက်မှု
် ုနှှင့််�
အန္တတရာာယ်များ
် ��းကိုု� လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၅) မိုးး��လေ�၀သနှှင့်�် အန္ထထရာာယ်ဆက်
်
စ
် ပ််ချျက််
၁။ ရာာသီီဥတုု၊ မိုးး��လေ�၀သနဲ့့� အန္တတရာာယ်တွေ�ေရဲ့့
်
�ဆက််စပ််မှုုကိုု� ကြ�ည့််�ကြ�စို့့��။
လေး�းထော�ာင့််�ကွွက််တွေ�ေထဲဲက မိုးး��လေ�၀သပုံံ�တွေ�ေကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

စက််၀ိုု�င်းး�ပုံံ�တွေ�ေထဲဲက ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�ကအန္တတရာာယ််ပုံံ�တွေ�ေကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

များ��းလွွန်းး�၊ နည်းး�လွွန်းး�သော�ာ မိုးး��လေ�၀သပုံံ�စံံ (သို့့��) အစွွန်းး�ရော�ာက််မိုးး��လေ�၀သက အန္တတရာာယ််တွေ�ေကိုု� ဖြ�စ််စေ�တယ််။
အစွွန်းး�ရော�ာက််မိုးး��လေ�၀သကြော��ာင့််� ဖြ�စ််စေ�တဲ့့�အန္တတရာာယ််ကိုု� ချိိ �တ််ဆက််နိုု�င််မလားး�။

မိုးး��များ��းလွွန်းး�၊ လေ�တိုု�က််လွွန်းး� (သို့့��) နေ�ပူူလွွန်း�း ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််စေ�တဲ့့� အန္တတရာာယ််တွေ�ေကိုု� မျျဥ်းး�အထူူနှှင့််�ဆက််ပါါ။

မိုးး��နည်းး�လွွန်းး�၊ လေ�ငြိ�ိမ််လွွန်းး� (သို့့��) နေ�ရရှိိ�မှုုနည်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််စေ�တဲ့့� အန္တတရာာယ််တွေ�ေကိုု� အစက််မျျဉ်းး�နှှင့််�ဆက််ပါါ။
ရော�ာဂါါများ��း (ပိုးး��မွှား��းနှှင့်�်

အန္တတရာာယ််များ��း

မုုန််တိုု�င်းး�များ��းနှှင့်�်

)ရေ�မှှကူးး�စက််သော�ာ

တော�ာမီးး�လော�ာင််ခြ�င်းး�

မုုန််တိုု�င်းး�ဒီီရေ�လှိုုင်းး�

မိုးး��
မိုးး��လေ�၀သများ��း

ရာာသီီဥတုု

အပူူလျှှပ််သတိိလစ််ခြ�င်းး�

နေ�

ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�

လေ�

မိုးး��ရွာာ�သွွန်းး�မှုုပုံံ�စံံ
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
မိုးး��ခေါ�ါင််ရေ�ရှား��းခြ�င်းး�

မြေ�ေပြို�ု�ခြ�င်းး�

နှှင့််� သဲဲကန္တာာ�ရဖြ�စ််ပေါ်�်
ရေ�ပြ�တ််လပ််မှုု

ရေ�ခဲဲအရည််ပျော်�်��ခြ�င်းး�နှှင့််�

စေ�ခြ�င်းး�

ပင််လယ််ရေ�မျျက်နှာာ
် �ပြ�င်မြ�င့်
် �်
တက််လာာခြ�င်းး�ခြ�င်းး�

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က ကမ္ဘာာ�
အနှံ့့� ပိုု�ကြီး�း�မား�းတဲ့့� (သို့့��) မကြာ�ာခဏ

ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး�

၂။ ဘယ််အန္တတရာာယ်က
် သင််နေ�တဲ့့�နေ�ရာာမှာာ�ဖြ�စ််
ပျျက််သလဲဲ အခြား��းတစ််ယော�ာက်နှ
် ှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။

အစွွန်းး�ရော�ာက်် မိုးး��လေ�၀သဖြ�စ််

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က အစွွန်းး�ရော�ာက်် မိုးး��လေ�၀သ

ထိိပ််တန်းး�သိိပ္ပံံ�ပညာာရှှင််တွေ�ေက

အကြော��ာင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပါါ။

ဖြ�စ််စဥ််တွေ�ေကိုု� ပိုု�ကြီး�း�မား�းပြီး�း� မကြာ�ာခဏဖြ�စ််စေ�တဲ့့�

စဥ််တွေ�ေကိုု� ဖြ�စ််လာာစေ�တယ််လို့့��

လက််ခံံထားး�ပါါတယ််။ အစွွန်းး�ရော�ာက််

ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�ကလူူတွေ�ေအပေါ်�်ကော�ာ ဘယ််လိုု�

မိုးး��လေ�၀သက လူူတွေ�ေအပေါ်�်

သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််သလဲဲ။ သင််နေ�ထိုု�င််ရာာကိုု�ရော�ာ

သက််ရော�ာက််နိုု�င််တဲ့့� အန္တတရာာယ််တွေ�ေ

ဘာာတွေ�ေသက််ရော�ာက််မလဲဲ။

ကိုု� ဖြ�စ််စေ�တယ််။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၅) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က ရေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�အားး�ဖြ�ည့််�
ကာာ မစ််ရှှင်(် ၆)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ရဲ့့� လူူသားး�အပေါ်�်သက််ရော�ာက်မှု
် ုကိုု� လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၆) ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င်ရာာ
် သက််ရော�ာက်မှု
် ုစိိတ််ကူးး�မြေ�ေပုံံ�
၁။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��ကလူူတွေ�ေနဲ့့�တွေ့�့�ဖို့့�� သင််ကထွွက်ခွာာ
် �သွားး��ပါါပြီ�ီ။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�က သူူတို့့��အပေါ်�် ဘယ််လိုု�သက််ရော�ာက်မှု
် ု ရှိိ�နိုု�င်သ
် လဲဲ။
ရွွန့််�ဂ််၊ ပြ�င်သ
် စ််နိုု�င်ငံ
် ံ
မင်္ဂလာာပါါ၊ ကျွွန််တော့်�်��နာာမည််က ရွွန့််�ဂ််ပါါ။ ကျွွန််
အမ််မာာ၊ မာာရှှယ်ကျွ
် ွန်းး�စုုနိုု�င််ငံံ
မင်္ဂလာာပါါ၊ ကျွွန််မနာာမည််က အမ််မာာလို့့��ခေါ်�်ပါါ
တယ််။ ကျွွန််မကကမ်းး�ရိုးး��တန်းး�အနီးး�မြို့�့��လေး�းမှာာ�
နေ�တယ််။ ဘက််စကတ််ဘော�ာ ကစား�းရတာာကိုု�
ကြို�ု�က််တယ််။ ပင််လယ််ရေ�မျျက််နှာာ�ပြ�င််မြ�င့််�တက််
လာာတာာကိုု� ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ရာာမှာာ� ပါါ၀င််ကူူညီီဖို့့��
ကော�ာလိိပ််မှာာ� သိိပ္ပံံ�ပညာာရပ််ကိုု�လေ့�့လာာနေ�တယ််။
မုုန်တို
် ု�င်းး�ကြီး�း�တစ််ခုု၀င််လာာပြီး�း� အဆော�ာက််အအုံံ�

တော့်�်��က အသက်် ၇၅နှှစ််ရှိိ�ပြီး�း� မြို့�့��ပေါ်�်မှာာ�
တစ််ကိုု�ယ််တည်းး�နေ�တယ််။ အိိမ််အပြ�င််မှာာ�နေ�ပြီး�း�
ဥယျာာ�ဥ််ခြံ�ံ လုုပ််ရတာာ သဘော�ာကျျတယ််၊ ဒါါပေ�

မယ့််� မြေး��းတွေ�ေလာာလည််တဲ့့�အချိိ �န််ကိုု� အနှှစ််သက််
ဆုံးး��ဘဲဲ။
အပူူလှိုုင်းး�ဖြ�တ််သွားး��ပြီး�း� ပြ�င်သ
် စ််မှာာ� အပူူဆုံးး��
အချိိ�န််ဖြ�စ်တယ်
်
။် အဲ့့�ဒါါက ရွွန့််�ဂ််ကိုု� ဘယ််လိုု�
သက််ရော�ာက်နို
် ု�င်မလဲဲ
်
။

တွေ�ေပျျက််ဆီးး�ကာာ လမ်းး�တွေ�ေပိိတ််ဆို့့��နေ�တယ််။ အဲ့့�

ပရီီယာာ၊ အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င်ငံ
် ံ

ဒါါက အမ််မာ့့�ကိုု� ဘယ််လိုု�သက််ရော�ာက်နို
် ု�င််မလဲဲ။

မင်္ဂလာာပါါ၊ ကျွွန််မနာာမည််က ပရီီယာာပါါ။
ကျွွန််မက မိိသားး�စုုအတွွက်် တွွင်းး�ရေ�ခပ််
ဖို့့�� နေ့�့တိုု�င်းး�စော�ာစော�ာထတယ််။ ပြီး�း�ရင််
မော�ာင််လေး�းနဲ့့� ကျော�ာ�င်းး�ကိုု�လမ်းး�လျှော�ာ�က််
သွားး��တယ််။ ကျွွန််မ လေ့�့လာာသင််ယူူရတာာ
သဘော�ာကျျတယ််။ တစ််နေ့�့မှာာ� ဆရာာ၀န််

မာာရီီယာာ၊ ဟွွန််ဒူးး�ရပ််စ်နို
် ု�င််ငံံ
မင်္ဂလာာပါါ၊ ကျွွန််မနာာမည််က မာာရီီယာာပါါ။

တစ််ယော�ာက််ဖြ�စ််ဖို့့�� မျှော်�်��လင့််�တယ််။

ကျွွန််မက တတိိယကလေး�းကိုု�ယ််၀န််နဲ့့�ပါါ။

၃)လလော�ာက်် မိုးး��မရွာာ�ဘူးး�။ ရေ�ပြ�တ််လပ််(

မှုုဆိုးး��ရွား��းစွာာ�ဖြ�စ််တယ်။် ရေ�ရှာာ�ဖို့့�� ပိုု�၀ေး�းတဲ့့�

ကျွွန််မတို့့��က မြို့�့��ပေါ်�်မှာာ�နေ�တယ််။ အရမ်းး�
ပူူတယ််၊ မိုးး��များ��းပြီး�း� ရေ�ကြီး�း�လာာတယ််။

နေ�ရာာကိုု� လမ်းး�လျှော�ာ�က််ရတယ််။ အဲ့့�ဒါါက

ပရီီယာာကိုု� ဘယ််လိုု�သက််ရော�ာက်နို
် ု�င််မလဲဲ။

ခြ�င််တွေ�ေက ရော�ာဂါါပိုးး��တွေ�ေကိုု� သယ််ဆော�ာင််
တယ််။ ပြီး�း�တော့�့� ပူူတဲ့့� ရာာသီီဥတုုနဲ့့�
ရေ�ကြီး�း�ပြီး�း�နော�ာက်် တင််ကျျန််နေ�တဲ့့�ရေ�
ကိုု� နှှစ်သ
် က််တယ်။် အဲ့့�ဒါါက မာာရီီယာာကိုု�
ဘယ််လိုု�သက််ရော�ာက်နို
် ု�င််မလဲဲ။

အာာမက််၊ တန််ဇန်းး�နီးး�ယားး�နိုု�င်ငံ
် ံ
မင်္ဂလာာပါါ၊ ကျွွန််တော့်�်��နာာမည််က အာာမက််
ပါါ။ ကျွွန််တော်�်�က တော�ာင််သူူကြီး�း�တစ််ဦးးဖြ�စ််
ပြီး�း� မိိသားး�စုုနဲ့့� နေ�ထိုု�င်ပါ
် ါတယ််။ ပြော��ာင်းး�နဲ့့�ပဲဲကိုု�
စား�းဖို့့��နဲ့့� သီီဟိုု�စေ့�့ကိုု�ရော�ာင်းး�ဖို့့�� စိုု�က်ပျိုး
် � း��တယ််။
အကော�ာင်းး�ဆုံးး��ရိိတ််သိိမ်းး�ချိိ�န််ကိုု� မှီီ�ခိုု�ရတယ််။
မိုးး��ရွာာ�သွွန်းး�မှုုပုံံ�စံတွေ�ေ
ံ
ပြော��ာင်းး�လာာတယ််။
ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�စိုု�က်ပျိုး
် � း��ရာာသီီကိုု� သက််ရော�ာက််
မှုုရှိိ�တယ်။် အဲ့့�ဒါါက အာာမက််ကိုု� ဘယ််လိုု�
သက််ရော�ာက်နို
် ု�င်မလဲဲ
်
။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့််� အစွွန်းး�ရော�ာက်် မိုးး��လေ�၀သက ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��လူူတွေ�ေအပေါ်�် မတူူတဲ့့�နည်းး�တွေ�ေနဲ့့� သက််ရော�ာက်မှု
် ုရှိိ�တယ်။်

၂။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က မတူူညီီတဲ့့�လူူတွေ�ေအပေါ်�် ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ�သက််ရော�ာက်မှု
် ုရှိိ� လာာနိုု�င်တဲ့့�
်
တခြား��းနည်းး�လမ်းး�တွေ�ေကိုု� သင််စဥ်းး�စား�းမိိပါါသလားး�။ ဘာာကြော��ာင့််�ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ�သက််ရော�ာက်မှာာ
် �လဲဲ။
တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၆) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က လေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�
အားး�ဖြ�ည့််�ကာာ မစ််ရှှင်(် ၇)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

လူူ၊ နေ�ရာာတွေ�ေနဲ့့� အရာာ၀တ္ထုု�တွေ�ေရဲ့့� ဆက််စပ််မှုုကိုု�
လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၇) သင့််�အိိမ်ကို
် ု� ပင့််�ကူူအိိမ််ကွွန််ယက်ဆွဲဲ
် �ပါါ။မြေ�ေပုံံ�
၁။ မြေ�ေပုံံ�တစ််ပုံံ�ဆွဲဲ�ရအော�ာင််။ ပုံံ�ဆွဲဲ�၊ လက််မှုုပစ္စစည်းး�ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�၊ ဆေး�းခြ�ယ််၊ ပုံံ�စံံငယ််တွေ�ေ လုုပ်နို
် ု�င်ပါ
် ါတယ််၊ ဆန်းး�သစ််ပါါစေ�။
သင််က သင််နေ�ထိုု�င််တဲ့့�နေ�ရာာရဲ့့� ရာာသီီဥတုုယာာဉ််ပျံံ �ခရီးး�စဥ််မှာာ� (သို့့��) လမ်းး�လျှော�ာ�က််ထွွက််တယ််ဆိုု�ပါါစို့့��။
သင့််�မြေ�ေပုံံ�ထဲဲ နေ�ရာာတွေ�ေထည့််�ပါါ။ သင််နေ�ထိုု�င််ရာာမှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�
တဲ့့�နေ�ရာာတွေ�ေအကြော��ာင်းး�တွေး�း�ပါါ။ အဲ့့�ဒါါက ဘာာကြော��ာင့််�
အရေး�းကြီး�း�သလဲဲ။
သင့််�မြေ�ေပုံံ�ထဲဲ လူူတွေ�ေထည့််�ပါါ။ သင််နေ�ထိုု�င််ရာာမှာာ� လူူတွေ�ေ
ရဲ့့� အလုုပ််အကိုု�င််အကြော��ာင်းး�တွေး�း�ပါါ။ အဲ့့�ဒါါက ဘာာကြော��ာင့််�
အရေး�းကြီး�း�သလဲဲ။
သင့််�မြေ�ေပုံံ�ထဲဲ အရာာ၀တ္ထုု�တွေ�ေထည့််�ပါါ။ သင််နေ�ထိုု�င််ရာာမှာာ�
ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�တဲ့့�အရာာတွေ�ေအကြော��ာင်းး�တွေး�း�ပါါ။ အဲ့့�ဒါါက ဘာာ
ကြော��ာင့််� အရေး�းကြီး�း�သလဲဲ။
လူူ၊ နေ�ရာာတွေ�ေနဲ့့� အရာာ၀တ္ထုု�တွေ�ေ
က ဆက််စပ််နေ�ပြီး�း� အချျင်းး�ချျင်းး�မှီီ�ခိုု�
ကြ�တယ််။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး�နဲ့့� အစွွန်းး�ရော�ာက််မိုးး��လေ�၀သ
ရဲ့့� သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�တွေး�း�တဲ့့�
အခါါ ဆက််စပ််နေ�မှုုက အရေး�းကြီး�း�
တယ််။ တစ််နေ�ရာာကိုု� ထိိခိုု�က််ရင််
တခြား��းနေ�ရာာ၊ လူူ၊ အရာာ၀တ္ထုု�ကိုု�
လဲဲ သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုု�င််တယ််။
နော�ာက််ထပ်် သက််ရော�ာက််မှုုတွေ�ေ
သာာ ဆက််ဖြ�စ််ရင်် ကြီး�း�မား�းတဲ့့�
ပြ�ဿနာာတစ််ခုု ဖြ�စ််လာာစေ�တယ််။

၂။ ပင့််�ကူူအိိမ််ကွွန််ယက်ဆွဲဲ
် �ပါါ။
လူူ၊ နေ�ရာာတွေ�ေနဲ့့� အရာာ၀တ္ထုု�တွေ�ေအကြား�း� ဆက််စပ််မှုုကိုု� သင််မြ�င််ပါါသလားး�။

၎င်းး�တို့့��ကိုု�ချိိ �တ််ဆက််ဖို့့�� သင့််�မြေ�ေပုံံ�မှာာ�မျျဥ်းး�များ��းဆွဲဲ�ပြီး�း� ပင့််�ကူူအိိမ််ကွွန််ယက််ကြီး�း�ကြီး�း�ဖန််တီးး�ပါါ။
၃။ အစွွန်းး�ရော�ာက်် မိုု�လေ�ဝသအခြေ�ေအနေ�ဖြ�စ််တယ်် ဆိုု�ပါါစို့့��။ အန္တတရာာယ်ကျျရော�ာက်
်
နို
် ု�င််တဲ့့� လူူ၊ နေ�ရာာတွေ�ေနဲ့့� အရာာ၀တ္ထုု�တွေ�ေ
နား�း ကြ�ယ််ပုံံ� ဆွဲဲ�ပါါ။ အခြား��းသော�ာလူူ၊ နေ�ရာာတွေ�ေနဲ့့� အရာာ၀တ္ထုု�တွေ�ေပေါ်�် သက််ရော�ာက်သ
် လားး� ပင့််�ကူူအိိမ်မျျ
် ဥ်းး�များ��းအတိုု�င်းး�
လိုု�က်ကြ�
် ည့််�ပါါ။
ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ဖို့့�� သင််ဘာာတွေ�ေပြော��ာင်းး�လဲဲမလဲဲ။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၇) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က ရေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�အားး�ဖြ�ည့််�
ကာာ မစ််ရှှင်(် ၈)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ရင််ဆိုု�င်ဖို့့�
် � သဘာာ၀က ဘယ််လိုု�ကူူညီီလဲဲ
လေ့�့လာာပါါ။လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၈) သဘာာဝရဲ့့� အကူူအညီီများ��း၊ သဘာာ၀ကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး�
၁။ သဘာာ၀လို့့��ပြော��ာတဲ့့�အခါါ သင််ဘာာအကြော��ာင်းး�တွေး�း�လဲဲ။
သဘာာ၀က ငါါတို့့��ကိုု�နည်းး�လမ်းး�မျိုး�း��စုံံ�နဲ့့�ကူူညီီပြီး�း� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�အတွွက််အသင့််�ဖြ�စ််ရန််ကူူညီီပေး�းလို့့�� ၎င်းး�ကိုု�
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ဖို့့��က အရေး�းကြီး�း�တယ််။
၁။ သဘာာ၀ပစ္စစည်းး�များ��းအသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�

၂။ သဘာာ၀နေ�ရာာများ��းတွွင််ပျော်�်��မွေ့�့�ခြ�င်းး�

သင့််�အနား�းကအရာာတွေ�ေက ဘယ််ကလာာ

လူူအများ��းအပြား�း�က သဘာာ၀နေ�ရာာများ��းမှာာ�

လဲဲ စဥ်းး�စား�းပါါ။ ဘာာပစ္စစည်းး�တွေ�ေနဲ့့� လုုပ််

ပျော်�်��မွေ့�့�ကြ�တယ််။ သဘာာ၀နေ�ရာာတွေ�ေမှာာ� ပျော်�်��

ထားး�တာာလဲဲ။ ငါါတို့့��ကိုု� အပင််တွေ�ေက အသီးး�၊

ရွှှင််ဖို့့��သင်် ဘာာတွေ�ေလုုပ််သလဲဲ။ သူူငယ််ချျင်းး�များ��း

ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််နဲ့့� ဆေး�းတွေ�ေပေး�းပြီး�း�

နှှင့််� အိိမ််အပြ�င််ဘက််ကစား�းနည်းး�များ��း ကစား�း

တိိရစ္ဆာာ�န််တွေ�ေက အစား�းအစာာနဲ့့� သစ််ပင််

ခြ�င်းး�၊ မိိသားး�စုုနှှင့််� ပျော်�်��ပွဲဲ�စား�းထွွက််ခြ�င်းး�၊

တွေ�ေက သစ််သားး�ကိုု�ပေး�းတယ််။

လမ်းး�လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊ မြ�စ််ထဲဲတွွင််ရေ�ကူးး�ခြ�င်းး�။

၄။ သဘာာ၀အရာာတွေ�ေနဲ့့� နေ�ရာာတွေ�ေကိုု�ရှှင််

၃။ သဘာာ၀အရာာ၀တ္ထုု�တွေ�ေနဲ့့�နေ�ရာာတွေ�ေကိုု�

သန််အော�ာင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�

အခြား��းသော�ာ သဘာာ၀အရာာတွေ�ေနဲ့့� နေ�ရာာ

သဘာာ၀က သူ့့�ဘာာသာာစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််နိုု�င််တယ််။ အဲ့့�

တွေ�ေရှှင််သန််စေ�ဖို့့�� သဘာာ၀မှာာ�နည်းး�လမ်းး�

ဒါါက ငါါတို့့��ကိုု� ဘယ််လိုု�ကူူညီီတယ််ထင််သလဲဲ။ သင််

တွေ�ေရှိိ�တယ််။ အဲ့့�ဒါါက ငါါတို့့��ကိုု� ဘယ််လိုု�

သိိပါါသလားး�...

ကူူညီီတယ််ထင််သလဲဲ။ သင််သိိပါါသလားး�...

•	သစ််ပင််တွေ�ေက လေ�နဲ့့�ရေ�ကိုု�သန့််�ပေး�းတယ််။

• အပင််တွေ�ေက အစာာချျက််ဖို့့�� နေ�ရော�ာင််ခြ�ည််

ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး��ခြ�င်းး�နဲ့့� မြေ�ေပြို�ု�ခြ�င်းး�အန္တတရာာယ််ကိုု�

ကိုု�သုံးး��ပြီး�း� ကြီး�း�ထွားး��နိုု�င််တယ််။

လျှော့�့��ချျဖို့့�� သစ််ပင််တွေ�ေက ရေ�ကိုု� ထိိန်းး�ထားး�ပေး�း

•	သေ�ကြေ��ပျျက််စီးး�တဲ့့� သဘာာ၀ပစ္စစည်းး�တွေ�ေ

တယ််။

ကိုု� ဘက််တီးး�ရီးး�ယားး�တွေ�ေက ချေ�ေဖျျက််ပြီး�း�

•	ပျား��းတွေ�ေက ကမ္ဘာ့့��အရေး�းအကြီး�း�ဆုံးး�� ပိုးး��မွှား��း

အသစ််တဖန််ရှှင််သန််ဖို့့�� မြေ�ေဆီီလွှာာ�အဖြ�စ််

တိိရစ္ဆာာ�န််ထဲဲပါါတယ််။ သူူတို့့��က ပန်းး�တွေ�ေ၊ အသီးး�

ပြော��ာင်းး�သွားး��တယ််။

တွေ�ေနဲ့့� ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််တွေ�ေ ၀တ််မှုုန််ကူးး�ဖို့့��
ကူူညီီတယ််။ ဆိုု�လိုု�တာာက ပျား��းတွေ�ေက အပင််
တွေ�ေကြီး�း�ထွားး��ဖို့့�� ကူူညီီတယ််။
• အပင််တွေ�ေက ကုုန်း�း မြေ�ေနဲ့့�ကမ်းး�ရိုးး��တမ်းး�ကိုု�

၂။ သဘာာ၀ကိုု�
စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာခြ�င်းး�

မုုန််တိုု�င်းး�နဲ့့�ပင််လယ််ရေ�မျျက််နှာာ�ပြ�င််မြ�င့််�တက််
ခြ�င်းး�တွေ�ေက ကာာကွွယ််ပေး�းတယ််။

•	သင််နေ�ထိုု�င််တဲ့့�နေ�ရာာမှာာ� သဘာာ၀ကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာဖို့့�� ဦးးဆော�ာင််ပါါ။ အိိမ််အပြ�င််၀န်းး�ကျျင််ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေပါါ။ စာာရွွက််ပေါ်�်မှာာ� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၊
ပျော်�်��မွေ့�့�ခြ�င်းး�၊ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� ရေး�းချျပါါ။
•	သဘာာ၀ကငါါတို့့��ကိုု�ကူူညီီတဲ့့န
� ည်းး�တွေ�ေကိုု� ဥပမာာ များ��းများ��းရနိုု�င််သလော�ာက််ရှာာ�ရန်် အချိိ �န်် (၁၀)မိိနစ်် ယူူပါါ။
ဆန်းး�သစ််ပါါစေ�။ သစ််ရွွက််တစ််ရွွက််က အပင်် (သို့့��) သစ််ပင််ဖြ�စ််နိုု�င််တယ််။ ရေ�တစ််ခွွက််က ရေ�ကန််၊ မြ�စ်် (သို့့��) ပင််လယ်် ဖြ�စ််နိုု�င််တယ််။
အသီးး�တွေ�ေ၊ ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််တွေ�ေလဲဲဖြ�စ််နိုု�င််တာာဘဲဲ။ အပြ�င််မှာာ� ပုံံ�တစ််ပုံံ�ရိုု�က််ခဲ့့ပါ
� ါ။ သင့််�ရဲ့့�ဥပမာာတွေ�ေကိုု� အခြား��းတစ််ယော�ာက််ကိုု�ရှှင်းး�ပြ�
ပါါ။ ဘယ််လော�ာက််များ��းများ��းရခဲ့့�သလဲဲ။
ဓါါတ််ပုံံ�ရိုု�က်ပြီး် �း� နော�ာက််ပိုု�င်းး�သုံးး��ဖို့့��သိိမ်းး�ထားး�ပါါ။
၃။ သဘာာ၀က ငါါတို့့��ကိုု�ကူူညီီတဲ့့န
� ည်းး�လမ်းး�ထဲဲမှာာ� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နဲ့့� အစွွန်းး�ရော�ာက်် မိုးး��လေ�၀သကိုု�ရင််ဆိုု�င််ဖို့့��ကော�ာ ပါါဝင််နိုု�င််ပါါ
သလားး�။ သဘာာ၀ကိုု� ငါါတို့့��ကူူညီီစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််နိုု�င််မယ့််�နည်းး�လမ်းး�အချို့့ ��� သင််စဥ်းး�စား�းကြ�ည့််�နိုု�င််မလားး�။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၈) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က နေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ်ခြ�င်းး
် �ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�
အားး�ဖြ�ည့််�ကာာ မစ််ရှှင်(် ၉)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ကလေး�းတစ််ယော�ာက်အ
် နေ�နဲ့့� သင့််�အခွွင့််�အရေး�းနှှင့်�် ရာာသီီဥတုု
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က ဘယ််လိုု�သက််ရော�ာက်နို
် ု�င််လဲဲ လေ့�့လာာပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၉) ကလေး�းသူူငယ််အခွွင့််�အရေး�း၊ ရပ််တည််ချျက််
၁။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�က ကလေး�းသူူငယ််အားး�လုံးး��လိုု�ဘဲဲ သင့််�မှာာ�အထူးး�
အခွွင့််�အရေး�းတွေ�ေရှိိ�ပါါတယ််။
သင့််�အခွွင့််�အရေး�းတွေ�ေက ဘာာတွေ�ေလဲဲ၊ ဘာာတွေ�ေဖြ�စ််သင့််�သလဲဲ။
သင့််�ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််ကိုု�သုံးး��ကာာ တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််အားး� သင့််�အခွွင့််�အရေး�းတစ််ခုုစီီကိုု�ပြော��ာပါါ။
-	ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�ညီီညွှှတ််စွာာ�နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�
-	သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ရေ�နဲ့့�အစား�းအစာာ
-	ပညာာသင််ကြား�း�ခြ�င်းး�
-	ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�ပြီး�း� သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ နေ�ရာာများ��းတွွင်် ကစား�းခြ�င်းး�
အဲ့့�ဒီီအချျက််တွေ�ေက
ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေရသင့််�
တဲ့့�အခွွင့််�အရေး�းတွေ�ေလို့့��
နိုု�င််ငံံတိုု�င်းး�လိုု�လိုု�က လက််ခံံ
သဘော�ာတူူထားး�ပြီး�း� ကမ္ဘာာ�
လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�တစ််ခုုမှာာ�
ပါါ၀င််ပါါတယ််။

အပူူလှိုုင်း�း တွေ�ေက အပူူလျှှပ််
သတိိလစ််ခြ�င်းး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း�
လူူတွေ�ေကိုု� ဖျား��းနာာစေ�တယ််။
ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့််�ပူူသော�ာ
ရာာသီီဥတုုက ရော�ာဂါါပိုးး��
သယ််ဆော�ာင််တဲ့့�ခြ�င််တွေ�ေ
ကိုု� ပေါ�ါက််ဖွား��းစေ�တယ််။
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က
ငါါတို့့��ကိုု� မသေ�ချာ�ာမှုုတွေ�ေနဲ့့�
စိုးး��ရိိမ််ပူူပန်် ရစေ�တယ််။

-	သင့််�အတွေး�း�ကိုု� မျှှ၀ေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အခြား��းသူူများ��းပြော��ာသည််ကိုု� ပြ�န််လည််
နား�းထော�ာင််ခြ�င်းး�

၂။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က သင့််�
အခွွင့််�အရေး�းကိုု�ဘယ််လိုု�သက််ရော�ာက််နိုု�င််သလဲဲ။

ကိုု�ယ််ခန္ဓာာ�မြေ�ေပုံံ�သုံးး�� ပြီး�း� ဘယ််နေ�ရာာကိုု�သက််ရော�ာက််ခံံရနိုု�င််လဲဲညွှှန််ပြ�ပေး�းနိုု�င််မလားး�။
မတူူတဲ့့�နေ�ရာာ၊ မြို့�့�� (သို့့��) ကျေး�း�လက််နေ� ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေရဲ့့� အခွွင့််�အရေး�းတွေ�ေက ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ�
သက််ရော�ာက််ခံံရ နိုု�င််သလားး�။

အလွွန််အမင်းး�ပူူပြ�င်းး�
တဲ့့� ရာာသီီဥတုုက ရေ�
ပြ�တ််လပ််မှုုကိုု�ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း�
ကော�ာက််ပဲဲသီးး�နှံံ�စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း
နဲ့့� တိိရစ္ဆာာ�န််မွေး�း�မြူ�ူရေး�းကိုု�
ခက််ခဲဲစေ�တယ််။ မိုးး��လေ�၀သ
ပုံံ�စံံပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကလည်းး�
သီးး�နှံံ�စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းကိုု� ခက််ခဲဲ
စေ�တယ််။

ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး��ခြ�င်းး�၊ မုုန််တိုု�င်းး�တိုု�က််ခတ််
ခြ�င်းး�နဲ့့� အပူူတွေ�ေက ကျော�ာ�င်းး�ဆော�ာင််
တွေ�ေနဲ့့� စာာအုုပ််တွေ�ေကိုု� ပျျက််စီးး�
စေ�နိုု�င််သလိုု� ဆရာာ/မများ��းနဲ့့�
ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေကိုု�လဲဲ ကျော�ာ�င်းး�
ပျျက််ကွွက််စေ�တယ််။ သင့််�ကျော�ာ�င်းး�က
အစွွန်းး�ရော�ာက်် မိုးး��လေ�၀သဒဏ်် ခံံခဲ့့�
ရဖူးး�သလားး�။ ကျော�ာ�င်းး�မှာာ� ရာာသီီဥတုု
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နဲ့့� သဘာာ၀အကြော��ာင်းး�
သတင်းး�အချျက််အလက််တွေ�ေ သင််
အလုံံ�အလော�ာက်် ရပါါသလားး�။

အစွွန်းး�ရော�ာက််မိုးး��လေ�၀သဖြ�စ််
စဥ််များ��းက ကလေး�းများ��းကစား�း
လိုု�တဲ့့�နေ�ရာာတွေ�ေကိုု� ဖျျက််စီးး�ပစ််
နိုု�င််တယ််။
သင့််�မှာာ� သန့််�ရှှင်းး�ပြီး�း� ဘေး�းကင်းး�
လုံံ�ခြုံ�ံ�တဲ့့� ကစား�းဖို့့��နေ�ရာာရှိိ�ပါါ
သလားး�။ သဘာာ၀နေ�ရာာများ��းဆိုု�
ရင််ကော�ာ။

သင််က အပူူလှိုုင်း�း တွေ�ေ၊
ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး��ခြ�င်းး� (သို့့��)
ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲ
ခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�
တွေ�ေပြော��ာတဲ့့� (သို့့��)
မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််တဲ့့�
အခါါ လူူကြီး�း�တွေ�ေ
က နား�းထော�ာင််ပေး�း
ပါါသလားး�။ သင့််�ရဲ့့�
တွေး�း�တော�ာကြံ�ံဆမှုု
တွေ�ေက အရေး�းကြီး�း�
တယ်် ထင််ပါါသလားး�။

၃။ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� အရေး�းတယူူပြု�ုတဲ့့�အခါါ သင့််�
အခွွင့််�အရေး�းတွေ�ေက အရေး�းကြီး�း�ပါါတယ််။

ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�က ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေဟာာ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာစုုရုံးး�� ပွဲဲ�တွေ�ေမှာာ� သူူတို့့��ရဲ့့�အခွွင့််�အရေး�းတွေ�ေအတွွက််
ရပ််တည််နေ�ကြ�ပါါတယ််။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စိုးး��ရိိမ််ဖွွယ််ရှိိ�တဲ့့� အခွွင့််�အရေး�းတစ််ခုုကိုု� ရွေး�း�ပါါ။
ကျွွန််တော်�်�/ကျွွန််မမှာာ�...အခွွင့််�အရေး�းရှိိ�တယ်် ဆိုု�တဲ့့� ဆိုု�င်း�း ဘုုတ််တစ််ခုုလုုပ််ပါါ။
ဓါါတ််ပုံံ�ရိုု�က်ပြီး် �း� နော�ာင််သုံးး��ဖို့့��သိိမ်းး�ထားး�ပါါ။
သင့််�ဆိုု�င်း�း ဘုုတ််ကိုု� အခြား��းသူူများ��းအားး�ပြ�နိုု�င််မလားး� (သို့့��) လူူထုုစုုရုံးး�� ပွဲဲ�တစ််ခုုကိုု�ယူူသွားး��နိုု�င််မလားး�။ လူူကြီး�း�နဲ့့�အတူူ
သွားး��ရမှာာ�ဖြ�စ််ပြီး�း� လူူကွဲဲ�သွားး��ခဲ့့�သော်�်� ဘေး�းကင်းး�တဲ့့�အစီီအစဥ််တစ််ခုုဆွဲဲ�ထားး�ပါါ၊ ပျော်�်��ရွှှင််ပါါစေ�၊ သင့််�အသံံကိုု�လူူအ
များ��းကြား�း�နိုု�င််ပါါစေ�။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၉) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က ရေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�
အားး�ဖြ�ည့််�ကာာ မစ််ရှှင်(် ၁၀)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ဆိုးး��ရွား��းလာာတဲ့့� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ရပ််တန့််�ဖို့့��
ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င်ရာာလှု
်
ုပ်ရှား�
် �းမှုုတွေ�ေလိုု�အပ််တယ်။်

မစ််ရှှင်(် ၁၀) ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာပန်းး�တိုု�င်၊် စိိမ်းး�လန်းး�သော�ာကမ္ဘာာ�
၁။ ငါါတို့့��က ကမ္ဘာာ�တစ််ခုုထဲဲမှာာ� အတူူရှိိ�ကြ�တယ်။်

အသက််ရှူူ�တဲ့့�လေ�၊ သော�ာက််တဲ့့�ရေ�၊ ရာာသီီဥတုုတွေ�ေနဲ့့� ငါါတို့့��အားး�လုံးး��က ဆက််စပ််နေ�ကြ�တယ််။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ဘာာကဖြ�စ််
စေ�တာာလဲဲ သင််မှှတ််မိိပါါလားး�။ မစ််ရှှင််(၄)ကိုု� ပြ�န််ကြ�ည့််�ပါါ။
ဆိုးး��ရွား��းလာာတဲ့့� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ရပ််တန့််�ဖို့့�� နိုု�င််ငံံတိုု�င်းး�က ပိုု�မိုု�စိိမ်းး�လန်းး�
တဲ့့�ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�ကိုု�ဖန််တီးး�ကာာ ဖန််လုံံ�အိိမ််ဓါါတ််ငွေ့�့�ထုုတ််လွှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု�လျော့�့��ချျဖို့့�� အတူူ
လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ရမယ််။

စက််သုံးး��ဆီီနဲ့့� ကျော�ာ�က််မီးး�သွေး�း�
တွေ�ေလော�ာင််ကျွွမ်းး�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြီး�း�တွေ�ေကိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ဖို့့�� စိိတ််ထက််သန််တဲ့့� ကမ္ဘာ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွေ�ေ ငါါ

စက််ရုံံ�တွေ�ေ၊ ယာာဥ််တွေ�ေနဲ့့� အိိမ််တွေ�ေ
အမြော��ာက််အများ��းကိုု� လည််ပါါတ််
ဖို့့�� စွွမ်းး�အင််ကိုု�ထုုတ််ပေး�းတယ််ဆိုု�
ပေ�မယ့််� ဖန််လုံံ�အိိမ််ဓါါတ််ငွေ့�့�တွေ�ေ
ကိုု�လည်းး� ထုုတ််လွှှတ််တယ််။ နေ�၊
လေ�နဲ့့� ရေ�ကရတဲ့့� စွွမ်းး�အင််ကတော့�့�
ဖန််လုံံ�အိိမ််ဓါါတ််ငွေ့�့�တွေ�ေမထုုတ််
လွှှတ််ဘူးး�။ ကမ္ဘာ့့��နိုု�င််ငံံအနှံ့့�က ၎င်းး�
စွွမ်းး�အင်် အရင်းး�အမြ�စ််တွေ�ေကိုု�
အစား�းထိုးး��သုံးး��ပြီး�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြီး�း�
တွေ�ေကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််တယ််။

တို့့�� လိုု�အပ််တယ််။ ဥပမာာတစ််ခုုစဥ်းး�စား�းနိုု�င််မလားး�။ သင့််�ရဲ့့� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု� ဘာာ
နဲ့့�လည််ပါါတ််ပါါသလဲဲ။
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုတစ်ခု
် ုပြု�ုလုုပ်ရ
် န်် ငယ််လွွန်းး�သူူမရှိိ�။
- ဂရတ််တာာ သွွန်းး�ဘဂ််

၂။ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုလေး�းတွေ�ေက
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကြီး�း�ရဲ့့�အစဖြ�စ််
တယ််။

ဖန််လုံံ�အိိမ််ဓါါတ််ငွေ့�့�ထုုတ််လွှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ဘယ််လိုု�
လျော့�့��ချျနိုု�င််မယ့််�အကြံ�ံဉာာဏ််အတွွက်် ဇယားး�ထဲဲက
ဥပမာာတွေ�ေကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

်
လျော့�့��သုံးး��ပါါ၊ ပြ�န်
်
်
သုံးး��ပါါ၊ ပြ�န်ထွွင်
သုံးး��ပါါ။
မလိုု�တော့�့�တဲ့့�အခါါ
လေ�အေး�းပေး�းစက််
် ါ။
ကိုု� ပိိတ်ပါ

အခါါ
မလိုု�တော့�့�တဲ့့�
် ု�
ကို
အပူူပေး�းစက်
ပိိတ််ပါါ။

ု
� အသုံးး��ပြု�ုမှု
်
် ု�င်ကားး
ကိုု�ယ်ပို
းသုံးး��
��
များ
အ
ါ၊
ကိုု� လျော့�့��ချျပါ
် ကိုု�
ရေး�း
် ူပို့့��ဆော�ာင်
သယ်ယူ
�
�လျှော�ာ�က်ပြီး် �း
သုံးး��ပါါ၊ ပိုု�မိုု�လမ်းး
ါ။
�ပါ
�စီးး
စက််ဘီးး

�
စွွမ်းး�အင််ချွေ�ေတာာဖို့့�
ကိုု�
အခြား��းသူူတွေ�ေ
် န်း�း ပါါ။
တိုု�က်တွွ

်
်� ကြံ�ံဥာာဏ်
သင့်အ
_
များ��း______
__
_________

စွွမ်းး�အင််ချွေ�ေတာာတဲ့့��
်တွေ�ေသုံးး�
ထုုတ််ကုုန် �အင််
စွွမ်းး
၊
ပမာာ
ပါါ။ ဥ
် �
် စ်မီးး
ှပ်စ
လျှ
�ချျ
�
လျော့�့
း။
��
သီးး�များ

် ��း
အပင်များ
စိုု�က််ပျိုး� း��ပါါ။

ဏ််
ကြံ�ံဥာာ
�
်
အ
င့်
သ
_____
များ��း__
_
_____
_____

်
်� ကြံ�ံဥာာဏ်
သင့်အ
_
များ��း______
__
_________

၃။ ဇယားး�ကိုု�နံရံ
ံ ံပေါ်�်ကပ််ပါါ၊ သင့််အ
� ကြံ�ံဥာာဏ််တွေ�ေထပ််ဖြ�ည့််�ပါါ၊
(သို့့��) သင့််�ကိုု�ယ်ပို
် ု�င်ဖန်
် ်တီးး�ပါါ။
သင််နှှင့််� သင့််�မိိသားး�စုု ဒီီအပါါတ််ထဲဲ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုဘယ််လော�ာက််များ��းများ��း လုုပ််နိုု�င််သလဲဲ ကြ�ည့််�ပါါ။
လေး�းထော�ာင့််�ကွွက််ထဲဲ တာာလီီမှှတ််သိိမ်း�း ပါါ။ ဆက််လုုပ််နိုု�င််မလားး�။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၁၀) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က လေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�
အားး�ဖြ�ည့််�ကာာ မစ််ရှှင်(် ၁၁)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��က ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေရဲ့့� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
အတွွက်် အသင့််�ဖြ�စ်ရေး�း
်
လှုုပ်ရှား�
် �းမှုုတွေ�ေကိုု�စူးး�စမ်းး�ပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၁၁) ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာလှု
်
ုပ်ရှား�
် �းမှုု ပုံံ�ပြော��ာချိိ�န််
၁။ ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က ဖြ�စ််ပေါ်�်လျျက််ရှိိ�နေ�ပါါတယ််။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့��က ကလေး�းသူူငယ််
တွေ�ေက ရာာသီီဥတုုအတွွက််အသင့််�ဖြ�စ်ရေး�း
်
အရေး�းတယူူလုုပ်ဆော�ာင်
်
်နေ�ကြ�တယ်။်
သင််က သတင်းး�အချျက််အလက််တွေ�ေရှာာ�ဖို့့�� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံမစ််ရှှင််ပေါ်�်က
�
သတင်းး�ထော�ာက််တစ််ဦးးဆိုု�ပါါစို့့��။
အော�ာက််ပါါနိုု�င််ငံံအသီးး�သီးး�က ကလေး�းတွေ�ေကိုု� သင််က တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်း�း နေ�တယ်် ဆိုု�ပါါစို့့��။
သူူတို့့��က ဘယ််ကလဲဲ။ ရာာသီီဥတုုအန္တတရာာယ််ဘာာတွေ�ေရှိိ�လဲဲ။ ရာာသီီဥတုုအတွွက််အသင့််�ဖြ�စ််ရေး�း ဘာာလှုုပ််ရှား��းမှုုတွေ�ေ သူူတို့့��လုုပ််ဆော�ာင််နေ�
ကြ�သလဲဲ။

မတူူညီီတဲ့့�လှုုပ်ရှား�
် �းမှုု နှှစ်ခု
် ုအကြော��ာင်းး� သတင်းး�အစီီရင််ခံံစာာတစ်ခု
် ု ရေး�းနိုု�င်မလားး
်
� (သို့့��)
ရိုု�က်ကူးး
် �နိုု�င်မလားး
်
�။
သင့််�အစီီရင််ခံံစာာမှာာ� စိိတ််၀င််စား�းဖို့့��ကော�ာင်းး�တဲ့့�လှုုပ််ရှား��းမှုု တစ််ခုုစီီကိုု�မျှှ၀ေ�ပါါ။

အပူူလှိုုင်းး�များ��း - လက််ဘနွွန််နိုု�င််ငံံ
ငါါတို့့�� သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�တွေ�ေကိုု�
အဖော်�်�ပြု�ုပြီး�း� နေ့�့ဘက််မှာာ� အပြ�င််မထွွက််ဖို့့��နဲ့့� ရေ�
များ��းများ��းသော�ာက််ဖို့့�� သတိိပေး�းတယ််။

ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး� - ဟေ�တီီနိုု�င်ငံ
် ံ
ငါါတို့့�� ကလေး�းသူူငယ််ရာာသီီဥတုုအဖွဲ့့��တစ််ခုု စတင််ဖွဲ့့��ခဲ့့�ပြီး�း�
ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး��မှုုအန္တတရာာယ််ကိုု� လျော့�့��ချျဖို့့�� ကျော�ာ�င်းး�နဲ့့� လမ်းး�တွေ�ေကိုု�
တစ််လတစ််ကြိ�ိမ်် သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းလုုပ််တယ််။

ပင််လယ်ရေ�မြ�င့်
်
�တက်
်
်ခြ�င်းး�နှှင့််� မုုန််တိုု�င်းး�များ��း
- မာာရှှယ််ကျွွန်းး�စုုနိုု�င််ငံံ မုုန််တိုု�င်းး�တိုု�က််နေေစဥ််
အိိမ််ကနေ�အမြ�န််ထွွက််ခဲ့့�ရသော်�်� ဆွဲဲ�ယူူပြေး��းဖို့့��
အရေး�းကြီး�း�တဲ့့�ပစ္စစည်းး�တွေ�ေပါါတဲ့့� အသင့််�အိိတ််တစ််
ခုု ငါါတို့့��ပြ�င််ခဲ့့�တယ််။

ရော�ာဂါါပိုးး��များ��း - ဟွွန််ဒူးး�ရပ််စ်နို
် ု�င််ငံံ
ခြ�င််တွေ�ေက ရော�ာဂါါပိုးး��တွေ�ေကိုု�သယ််ဆော�ာင််ပြီး�း� ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး��ခြ�င်းး�
နဲ့့� ပူူပြ�င်းး�သော�ာ ရာာသီီဥတုု က ခြ�င််တွေ�ေပိုု�ပေါ�ါက််စေ�တယ််လို့့��
လေ့�့လာာခဲ့့�ရလို့့�� မိိဘတွေ�ေကိုု� ခြ�င််ထော�ာင််၀ယ််ဖို့့�� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�
တယ််။

စိုးး��ရိိမ််ပူူပန်မှု
် ု - ယူူကေ�နိုု�င်ငံ
် ံ
ငါါတို့့��လုုပ််နိုု�င််မယ့််� လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််ချျက််တွေ�ေကိုု�
လေ့�့လာာဖို့့�� ကျော�ာ�င်းး�မှာာ� ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�
သင််ခန်းး�စာာတွေ�ေသင််ပေး�းဖို့့�� ငါါတို့့��အစိုးး��ရဆီီ စာာရေး�း
တော�ာင်းး�ဆိုု�တယ််။

ရေ�ပြ�တ််လပ််မှုု - အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င်ငံ
် ံ
ငါါတို့့�� ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််စိုု�က််ခင်းး�ကိုု�စိုု�က််ပျိုး�း��ပြီး�း� ရေ�
မဖြု�ုန်းး�တီးး�ဖို့့��နဲ့့� ရွှံ့့�� မြေ�ေအိုးး��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� အစက််ချျ
ရေ�သွွင်းး� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းစနစ််နဲ့့� စိုု�က််ပျိုး�း��ခဲ့့�တယ််။

သဘာာ၀ပျျက််စီးး�မှုု - ဖိိလစ််ပိုု�င်နို
် ု�င်ငံ
် ံ
ငါါတို့့�� သဘာာ၀တရား�းကိုု�သိိပြီး�း� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ဖို့့��နဲ့့�
ဘာာကြော��ာင့််�အရေး�းကြီး�း�သလဲဲနား�းလည််ဖို့့�� မိိသားး�စုု၊
သူူငယ််ချျင်းး�တွေ�ေနဲ့့�အတူူ အိိမ််ပြ�င််ပ ပျော်�်��စရာာနေ့�့
တွေ�ေကိုု� ဖြ�တ််သန်းး�တယ််။

မိုးး��ရေ�ချိိ�န််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး� - တန််ဇန်းး�နီးး�ယားး�နိုု�င်ငံ
် ံ
ငါါတို့့�� မိုးး��လေ�၀သဌာာနကိုု� သွားး��ခဲ့့�ပြီး�း� မိုးး��လေ�၀သသတင်းး�အသစ််
တွေ�ေကိုု� ဖုုန်း�း ကနေ�စာာပို့့��တယ််လို့့�� သိိခဲ့့�ရတယ််။ ငါါတို့့�� မိိသားး�စုု
တွေ�ေ သတိိပြု�ုမိိဖို့့�� ပြော��ာပြ�ခဲ့့�တယ််။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၁၁) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က နေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ်ခြ�င်းး
် �ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�
အားး�ဖြ�ည့််�ကာာ မစ််ရှှင်(် ၁၂)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

သင််နေ�တဲ့့�နေ�ရာာမှာာ� ရှေ့�့�ဆက််လုုပ််ဆော�ာင်ရ
် န်် ရာာသီီဥတုု
ဆိုု�င်ရာာလှု
်
ုပ်ရှား�
် �းမှုုတစ်ခု
် ုကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၁၂) ရာာသီီဥတုုအတွွက််အသင့််�ပြ�င်ပါ
် ါ။
၁။ အနာာဂါါတ််ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ပါါ။
အနာာဂါါတ််ကိုု� ခရီးး�သွားး��ခဲ့့�တဲ့့� သင့််�ရဲ့့�ပထမဆုံးး��ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ � မစ််ရှှင််(၁)ကိုု� မှှတ််မိိပါါသလားး�။
နော�ာင််နှှစ်် (၃၀)မှာာ� သင််နေ�ထိုု�င််မယ့််�နေ�ရာာကိုု� စိိတ််ကူးး�ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�တဲ့့�ပုံံကိုု�ကြ�ည့််�ပါ
�
ါ။ ပိုု�မိုု�စိိမ်းး�လန်းး�ပြီး�း�
ရာာသီီဥတုုအတွွက်် အသင့််�ဖြ�စ််ဖို့့�� သင့််�ရဲ့့� အနာာဂါါတ််မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ကိုု� ထပ််ဖြ�ည့််�နိုု�င််မလားး�။

၂။ ရာာသီီဥတုုအတွွက််အသင့််�ပြ�င်ပါ
် ါ - စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ်ခု
် ုကိုု�ရွေး�း�ပါါ။
မစ််ရှှင််(၇)က သင််နေ�ထိုု�င််တဲ့့�နေ�ရာာရဲ့့� ပင့််�ကူူအိိမ််မြေ�ေပုံံ�ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ။

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�က သင့််�ကိုု�ဘယ််လိုု�သက််ရော�ာက််မလဲဲ စဥ်းး�စား�းပါါ။
ရာာသီီဥတုုအတွွက်် ဘယ််လိုု�အသင့််�ပြ�င််နိုု�င််မလဲဲ။
မစ််ရှှင််(၁၁)ကိုု�ကြ�ည့််�ပြီး�း� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�က ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေရဲ့့� ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုု အကြံ�ံဉာာဏ််ကိုု�ယူူပါါ။

သင့််�နေ�ထိုု�င််ရာာမှာာ� ရှေ့�့�ဆက််လုုပ််ဆော�ာင််ဖို့့�� လှုုပ််ရှား��းမှုုထဲဲကတစ််ခုုကိုု�ရွေး�း�ပါါ (သို့့��) မတူူတဲ့့တ
� စ််ခုုကိုု� စဥ်းး�စား�းပါါ။ သင့််�ရဲ့့� လှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� ချျ
ရေး�းပါါ။

၃။ လုုပ်င
် န်းး�စီီမံချျက်
ံ
်ရေး�းဆွဲဲ�ပါါ။
ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာတွေ�ေ သင််လိုု�အပ််
ပါါသလားး�။ သင််ကိုု�ယ််တိုု�င််လုုပ််နိုု�င််
သလားး� ဒါါမှှမဟုုတ်် သူူငယ််ချျင်းး�၊
မိိသားး�စုု (သို့့��) ဆရာာ/မ အကူူအညီီ
လိုု�အပ််သလားး�။
တခြား��းလူူတွေ�ေပါါ၀င််လာာဖို့့�� သင််
ဘယ််လိုု�စည်းး�ရုံးး��မလဲဲ။

ဘာာကြော��ာင့််� လှုုပ််ရှား��းမှုု
ကအရေး�းကြီး�း�တယ််ဆိုု�
တာာပြ�ဖို့့�� ပျော်�်��စရာာနည်းး�
လမ်းး�စဥ်းး�စား�းနိုု�င််မလားး�။

ဘာာကြော��ာင့််� လှုုပ််ရှား��းမှုုကအရေး�းကြီး�း�တယ််

ဆိုု�တာာပြ�ဖို့့�� ပျော်�်��စရာာနည်းး�လမ်းး�စဥ်းး�စား�း
နိုု�င််မလားး�။ လှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� ပြ�သဖို့့�� သီီချျင်းး�ဆိုု�
ခြ�င်းး�၊ ကပြ�ခြ�င်းး�၊ ကာာတွွန်းး�ဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊ မဂ္ဂဂဇင်းး�
ဆော�ာင်းး�ပါးး�ရေး�းခြ�င်းး�၊ ပိုု�စတာာဒီီဇိုု�င်းး�ဆွဲဲ�ခြ�င်းး�၊
ပုံံ�ပြ�င််ပြော��ာခြ�င်းး�၊ သတင်းး�အစီီရင််ခံံတင််ပြ�
ခြ�င်းး�၊ ကစား�းနည်းး�တစ််ခုု ဖန််တီးး�ခြ�င််

ဓါါတ််ပုံံ�တစ််ပုံံ�ရိုု�က်ပါ
် ါ။ (သို့့��) သင့််�ပြ�သမှုုကိုု� မှှတ်တမ်းး
်
�တင််ပါါ။
တာာတွေ�ေ သင််လုုပ်နို
် ု�င်ပါ
် ါတယ််။

၄။ ရာာသီီဥတုုအတွွက်် အသင့််�ပြ�င်ဖို့့�
် � လက််တွေ့�့�ဘ၀မှာာ� လှုုပ်ရှား�
် �းမှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက်ပါ
် ါ။
သင့််�တိုးး��တက််မှုုကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ဖို့့�� မမေ့�့ပါါနဲ့့�။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၁၂) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က ရေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�
အားး�ဖြ�ည့််�ကာာ မစ််ရှှင်(် ၁၃) ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာလှု
်
ုပ်ရှား�
် �းမှုု တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်နှ
် ှင့်�် သင့််�ရဲ့့�ရာာသီီဥတုုပုံံ�ပြ�င်ကို
် ု� မျှှ၀ေ�ပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၁၃) ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာလှု
်
ုပ်ရှား�
် �းမှုု တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််
ယနေ့�့မှာာ� ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေက ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ဒဏ််ကိုု� ခံံစား�းနေ�ရပြီး�း� အနာာဂါါတ််တွွင််လည်းး� ခံံစား�းရပါါလိိမ့််�မယ််။ သင််
နေ�ထိုု�င််ရာာမှာာ� ရာာသီီဥတုုအတွွက်် အသင့််�ဖြ�စ််ဖို့့�� သင််လုုပ််ဆော�ာင််နေ�တဲ့့� လှုုပ််ရှား��းမှုုအကြော��ာင်းး� စဥ်းး�စား�းပါါ။

၁။ ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေကိုု� ပံ့့�ပိုးး��
ရေး�းနဲ့့� ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�အားး� ရာာသီီဥတုု
အတွွက််အသင့််�ဖြ�စ်စေ�ရေး�း
်
လက််တွေ့�့�
လုုပ််ဆော�ာင်ရ
် န်် ကမ္ဘာ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွေ�ေ
ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ကြ�စို့့��။
စာာရွွက််တစ််ရွွက််ယူူပါါ။ သင််အကျျယ််ကြီး�း�အော်�်�နေ�တဲ့့�ပုံံ�ကိုု�
ထော�ာင့််�တစ််နေ�ရာာမှာာ�ဆွဲဲ�ပါါ။ သင့််�နာာမည််၊ အသက််နဲ့့� နိုု�င််ငံံ
ကိုု� ပုံံ�အော�ာက််မှာာ�ရေး�းပါါ။ ပါးး�စပ််နား�းကနေ� စာာရွွက််အပြ�ည့််�
စကားး�ပြော��ာကွွက််အကြီး�း�ကြီး�း�ဆွဲဲ�ပါါ။
စကားး�ပြော��ာကွွက််အလယ််မှာာ� သင့််�ကိုု�
သက််ရော�ာက််တဲ့့� ရာာသီီဥတုုအန္တတရာာယ််ပုံံ�ဆွဲဲ�ပြီး�း�
ဘာာဆိုု�တာာ အော�ာက််မှာာ�ရေး�းပါါ။
စာာရွွက််အပေါ်�်မှာာ�တော့�့� ကမ္ဘာ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
တွေ�ေရဲ့့�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တွေ�ေ တော�ာင်းး�ဆိုု�ဖို့့��
ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� အခုုဘဲဲအရေး�း
တယူူပြု�ုပါါ လို့့��ရေး�းပါါ။
စာာရွွက််အပေါ်�်မှာာ�တော့�့� ကမ္ဘာ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
တွေ�ေရဲ့့�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််တွေ�ေ တော�ာင်းး�ဆိုု�ဖို့့��
ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� အခုုဘဲဲအရေး�း
တယူူပြု�ုပါါ လို့့��ရေး�းပါါ။

သင််ရေး�းထားး�တဲ့့�ပုံံ�ကိုု� ဓါါတ််ပုံံ�ရိုု�က်ပြီး် �း� သင့််�အသံံ
ကိုု�ကမ္ဘာ့့��မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�်တင််ဖို့့�� လူူကြီး�း�တစ််ယော�ာက်ကို
် ု�
အကူူအညီီတော�ာင်းး�ပါါ။

၂။ သင့််�ရဲ့့�စိိန််ခေါ်�်မှုု
အရေး�းတယူူပြု�ုမှုု တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််တွေ�ေ ပိုု�မိုု�ကျျယ််လော�ာင််စေ�ဖို့့�� ကလေး�းသူူငယ််များ��း
အားး� ၎င်းး�တို့့��ရဲ့့�အသံံတွေ�ေ ထပ််ဖြ�ည့််�ဖို့့�� တိုု�က််တွွန်းး�ပါါ။
နိုု�င််ငံံတိုု�င်းး�က ကလေး�းသူူငယ််တွေ�ေဆီီက ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာလှုုပ််ရှား��းမှုုကိုု� အခုုဘဲဲအရေး�းတယူူ
ပြု�ုဖို့့�� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််တွေ�ေ ရနိုု�င််မလားး� ကြ�ည့််�ကြ�စို့့��။

ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွေ�ေဆီီနား�းပေါ�ါက််ဖို့့�� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်တွေ�ေ
်
ကျျယ််ကျျယ်လေး�း
်
လုုပ်ကြ�
် ရအော�ာင််။
တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင်(် ၁၃) ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။ မစ််ရှှင်မြေ�ေပုံံ�ပေါ်�
်
်က လေ�စွွမ်းး�အင််ကိုု� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ �ကိုု�
အားး�ဖြ�ည့််�ကာာ မစ််ရှှင်(် ၁၄)ဆီီသို့့�� ခရီးး�ဆက််ပါါ။

ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာလှု
်
ုပ်ရှား�
် �းမှုု တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်နှ
် ှင့််� သင့််�ရဲ့့�ရာာသီီဥတုုပုံံ�ပြ�င်ကို
် ု� မျှှ၀ေ�ပါါ။

မစ််ရှှင်(် ၁၄) သင့််�ရဲ့့�ရာာသီီဥတုုပုံံ�ပြ�င်ကို
် ု� မျှှ၀ေ�ပါါ။
သင့််�ရဲ့့� ကိုု�ယ်ပို
် ု�င်် ရာာသီီဥတုုလှုုပ်ရှား�
် �းမှုုပုံံ�ပြ�င်နှ
် ှင့်�် ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံ � ခရီးး�စဥ်် အဆုံးး��သတ််ပါါ။
သင််ပြော��ာနေ�တဲ့့�ဗီီဒီီယိုု� ရိုု�က်ဖို့့�
် � တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက်ကို
် ု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါ။
•	ကျွွန််တော့်�်��မှာာ�...အခွွင့််�အရေး�းရှိိ�တယ််
[မစ််ရှှင််(၉)တုုန်း�း က ဆိုု�င်း�း ဘုုတ််ကိုု� ကိုု�င််ပါါ။]
• ...က ရာာသီီဥတုုအတွွက််အသင့််�ဖြ�စ်ဖို့့�
် �နဲ့့� ပိုု�မိုု�စိိမ်းး�လမ်းး�တဲ့့�အနာာဂါါတ််
အတွွက်် ကျွွန််တော့်�်��ရဲ့့�မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ပါါ။
[မစ််ရှှင််(၁)တုုန်းး�က အနာာဂါါတ််မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််ပုံံ�ကိုု� ကိုု�င််ပါါ။]
• ...က ကျွွန််တော့်�်��ရဲ့့�လှုုပ်ရှား�
် �းမှုုဆော�ာင်ရွွက်
်
ချျက်
်
်ပါါ။
[မစ််ရှှင််(၁၂)တုုန်း�း က သင့််�ရဲ့့�လှုုပ််ရှား��းမှုုပြ�သချျက်် (သို့့��) သင့််�ရဲ့့�မှှတ််တမ်းး�ကိုု�
မျှှ၀ေ�ပါါ။]

• ...က အခုုဘဲဲ ရာာသီီဥတုုဆိုု�င်ရာာလှု
်
ုပ်ရှား�
် �းမှုုကိုု� အရေး�းတယူူပြု�ုဖို့့�� ကမ္ဘာ့့��
ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တွေ�ေကိုု� ကျွွန််တော့်�်��ရဲ့့� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက်ဖြ�စ်
် ပါ
် ါတယ််။
[မစ််ရှှင််(၁၃)တုုန်း�း က သင့််�ရဲ့့�လှုုပ််ရှား��းမှုုတော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််ကိုု� ကိုု�င််ပါါ။]
သင့််�ရဲ့့�ပုံံ�ပြ�င််ကိုု� သူူငယ််ချျင်းး�၊ မိိသားး�စုုတွေ�ေနဲ့့� မျှှ၀ေ�နိုု�င််မလားး�။ သူူတို့့��ကိုု� ရာာသီီဥတုုယာာဥ််ပျံံမစ််ရှှင််ဆီီ
�
လိုု�က််ပါါပြီး�း� ကိုု�ယ််ပိုု�င်် ရာာသီီဥတုု
ပုံံ�ပြ�င််တွေ�ေဖန််တီးး�ဖို့့�� လှုံ့့��ဆော်�်�နိုု�င််မလားး�။

သင််နေ�ထိုု�င်တဲ့့�နေ�ရာာနဲ့့
်
� တစ််ကမ္ဘာ�ာ လုံးး��ကလူူတွေ�ေ ရာာသီီဥတုုအတွွက်် အသင့််�ဖြ�စ်ဖို့့�
် � ၀ိုု�င်းး�၀န်းး�
ကူူညီီကြ�စို့့��။

တော်�်�လိုု�က်တာာ
်
၊ မစ််ရှှင််(၁၄)ခုုလုံးး�� ပြီး�း�ပါါပြီ�ီ။

