
သခင ်ခ ရ စ်တ   ်သည ် က ျွ န််ုပ ်   ်ုို့ ၏ အ တ    င ်ဘ၀ က  ်ု လင ် ်းတ စသူ အ လ င ််း ရ င ် ဖြ စ်သည ် 

 

တနင်္ဂန ွေနနေ့ အန်နင်္ျေလ ူးနေတတာရွတ်ဆ ိုခြင်ူးေခ ြုြင်  ို ်ရဟန်ူးေင်ူးက  ူးဖရန်စစ်အရှင်သ ခေတ်ဟာ 

အလင်ူး န ေ့ ယ ိုက ည်ခြင်ူးလ ်နဆာင်ဆ ိုတ ဲ့ နဆာင် ိုဒ်  ို န ာ ်ရှုနေငှြ ဲ့ ါတယ်။  ျွ ်ို ်တ ိုေ့ နတွေ 

အလင်ူး  ို လ ်ြ ဘ ိုေ့န ေ့   ေလ ိုနလာ ်က  ါဘ ူး။  ျွ ်ို ်တ ိုေ့ တဘ၀လ ိုူးန ေ့ သ ်နသြ နဖာ်ခ   ိုင်ဘ ိုေ့  

 ျွ ်ို ်တ ိုေ့   ိုယ်တ ိုင်  အလင်ူးခဖစ်ဘ ိုေ့လ ို ါတယ်ဟို အရှင်သ ခေတ်  ၄င်ူးရ ဲ့ ေင်္ဂလာစ ာူး   ို 

အစြျေ  ြ ဲ့ ါတယ်။  

 

က  ဘ ကက  ်း ၏အ လင ် ်း 

 

ေါတွေင်ူး ာလ တနင်္ဂန ွေနနေ့ ဧေ နင်္လ  ျေေ်ူးြျေ ်ေှ သြင်နယဇ ူး  ေျေ ်ေခေင်  ို အလင်ူးရနစသညဲ့် 

အြျေ ်  ို န ာ ်ရှုပ  ူး အရှင်သ ခေတ်  အလင်ူးဆ ိုတ ဲ့ နဆာင် ိုဒ်သည် ဒ တ တ် တနင်္ဂန ွေနနေ့ 

ေတ်ခ ြုခြင်ူးရ ဲ့ အဓ   နနရာေှာ  ျေနက ာင်ူး ေျေ ် န်ူးအာူး လင်ူးနစသညဲ့် တန်ြ ိုူးလ ခဏာအာူးခဖငဲ့် 

 ေဘာက  ူး၏အလင်ူးခဖစ်နက ာင်ူး  ို သြင်နယဇ ူး    ်ေ  နသြျောနစြ ဲ့တယ်။ သ ဟာ၊  ျွ ်ို ်တ ိုေ့၏ 

အနေှာင်ဘ၀  ို လင်ူးနစသ  အလင်ူးရှင်ခဖစ်သည်။ ဒါဟာ   ိုယ်တ ိုင်တ ိုေ့  ခြင်ူး န ေ့ ေ ညာဉ်  ိုင်ူးဆ ိုင်ရာ 

လင်ူးနစခြင်ူး အဆငဲ့် ၂ ဆငဲ့် လ ိုူး  ို ါ သ ်နရာ ်နစတ ဲ့ အလင်ူးခဖစ်တယ်။ ေျေ ်ေခေင်သ ဟာ 

  ေနတာဲ့ သြင်ြရစ်နတာ်ဆ     နတွေဲ့ ိုသတ ဲ့ အလင်ူး  ို ရရှ ြ ဲ့ပ  ူး နနော ်နတာဲ့ 

ေ ညာဉ်အလင်ူး  ိုလည်ူးရြ ဲ့တယ်။  

 

ယ ်ုက က ည ်ဖ ခင ််း အ လင ််း 

ဖာရ ရှ နတွေန ေ့ ဉ နဒ အရာရှ နတွေဟာ သြင်နယဇ ူးရ ဲ့ တန်ြ ိုူး   ို အသ အေှတ်ေခ ြုခြင်က    ေျေ ်ေခေင် 

လ နော  ို     ်တလ လ  နေက တယ်။ ဒါန ေ ဲ့ ေျေ ်ေခေင် နတာဲ့ သ ေသ နက ာင်ူးန ေ့ အရင်   ျေနနော် 

ေျေ ်စ  န်ူးတယ် အြိုခ န်ခေင်ပ   ဒါ  သ  ါတယ်လ ိုေ့ ခ န်နခ ာလ ို ် ါတယ်။ တနခဖူးနခဖူးန ေ့နတာဲ့ သ ူ့  ို 

 ိုသ န ူးသ  အလင်ူးရနစသ   ို ေျေ ် န်ူးဟာ သ လာြ ဲ့ပ  ူး ဘိုရာူး၏သာူးနတာ် 

ဘိုရာူးဆ ေှလာသ ခဖစ်နက ာင်ူး  ို ေှတေ် လာ ာ ေ ်ဆ ယာူးသြင်  ို က  ြုဆ ိုြ ဲ့တယ်။ 

 

ဘဝ က  ်ု အ လင ် ်းသ စ်   ဖ င ်တ   ွေ့ တ စ ဖခင ် ်း 

 

ယ ိုက ည်ခြင်ူးအလင်ူးန ေ့ ေျေ ်ေခေင်ဟာ သြင်ြရစ်နတာ်ဆ ိုတာ  ို သ လာသလ ို  ျွ ်ို ်တ ိုေ့လ  



အနတွေဲ့အက  ြုရှ နအာင်ခ ြုက စ ိုေ့။ ေျေ ်ေခေင် သ ူ့ဘ၀  ို  ေဘာက  ူးန ေ့ သ ူ့နဘူးနောူး  ရှ သ အာူးလ ိုူးေှာ 

အလင်ူးသစ်အာူးခဖင်ဲ့ ခေင်နတွေဲ့လာတယ်။  င်နယာင် င်ေှာူး သ သယစ တ်နတွေ ေခေင်  ိုင်ခြင်ူးရ ဲ့ 

န ျေူး ျွန်ေခဖစ်နတာဲ့ဘ ူး။  ေျေ ်ေခေင်ရ ဲ့ အလင်ူးရရှ တ ဲ့   ိုစ   အခ င် နန လွေတ်နခော ်တ ဲ့   ိုစ  

ဉ ော ခဖစ်တတယ်။ အခ စ်ဆ ိုတာ  ျွ ်ို ်တ ိုေ့  ိုယ်  ိုယ် န ေ့  ေဘာက  ူး  ို နသြျောနတွေဲ့ခေင်ရဘ ိုေ့  ို 

အဟန်ေ့အတာူးခဖစ်နစတ ဲ့  ျွ ်ို ်တ ိုေ့ေျေ ် ှော  ို  ာ ာူးတ ဲ့ အနေှာင်ဇာ ိုေါ တြို ါ  ။ အနေှာင် ျေခြင်ူးန ေ့ 

အနေှာင်န ေ့  တ်သ ်တ ဲ့ အရ  ်အနယာင်နတွေ  ို ဘိုရာူးရှင်ရ ဲ့ က င်နောသနောူးခြင်ူး  ဖယ်ရှာူး စ်လ ို ် 

ပ  ူး အသစ်နသာအလင်ူး   ို န ူးတာခဖစ် ါတယ် အရှင်သ ခေတ် ဆ ိုပ  ူး ဆ ်လ ်မေွေ ်က ာူးတာ  

 

အ လင ် ်း ဖြ စ် လ ဖခင ် ်း 

 

ဘိုရာူးရ ဲ့သနောူးခြင်ူးန ေ့  ိုသခြင်ူးြ လ ို ်ရတ ဲ့ ေျေ ်ေခေင်ဟာ အြိုခေင်ရပ  ။ ၀ ညာဉ်နရာ  ာယ ါ ခေင်ပ  ။ 

ဒါန ေ ဲ့ အလင်ူး  ို လ ်ြ ရ ိုန ေ့ ေလ ိုနလာ ် ါဘ ူး။   ိုယ်တ ိုင်  အလင်ူးခဖစ်လာရေှာ ါ။ ဘိုရာူးသြင်ရ ဲ့ 

ခေတ်နသာ အလင်ူးနတာ်  ို လ ်ြ ရရှ ဘ ိုေ့န ေ့ လ ်ြ ပ  ူးတ ဲ့ အလင်ူးနတာ်  ို  ျွ ်ို ်တ ိုေ့ ဘ၀န ေ့ 

နဖာ်ခ သ ်နသြ ဘ ိုေ့  ျွ ်ို ်တ ိုေ့နတွေဟာ ဖ တ်နြေါ်ခြင်ူးြ က ရ ါတယ်လ ိုေ့  ို ်ရဟန်ူးေင်ူးက  ူးဖရန်စစ် 

အရှင်သ ခေတ်  ေတ်လ ၂၂ ရ ် ၂၀၂၀ အန်နင်္ျေလ ူးနေတတာရွတ်ဆ ိုခြင်ူးအစ အစဉ်ေှာ မေွေ ်က ာူးြ ဲ့ 

တာ  ို နေငှန ူးလ ို ် ါတယ်ရှင်။  

 

စစစတာရ်လ စ ယာူးသ တောနအာင်၊SJA 

 

 

 

 

 

 

 


