
ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး - မေန ့၊ ယေန�့ငှ် ့မနကြ်ဖန် 
(Reformation: Yesterday, Today & Tomorrow) 

 
လွနခ့ဲ်သည့် ဆယ်စု�စ်ှသံုးစုအတွငး် ပ�ိုတက်စတင့မ်ျားသည် 1994 �ငှ့ ် 1997 ခု�စ်ှတွင ် သမုိငး်ဝင ်

ဧဝံေဂလိ�ငှ့ ် ကက်သလစ်များ အတူတကွ လက်မှတ်ေရးထိးုြခငး်တွင ် �ိုမနက်က်သလစ်ချာခ့ျ်အား 

�ကီး�ကီးမားမား လုိက်ေလျာမ�များ ြပုလုပ်ခ့ဲသည်ကုိ က��်ပ်ုတုိ ့ ေတွ� ြမငခ့ဲ်ရ�ပီး ေရာမ�မို�သို ့ ြပနလ်ာရန ်

မ�ကာေသးမီက ပ�ိုတက်စတင့မ်ျားအားလုံးကုိ ေတာငး်ဆိုခ့ဲသည်။ ပ�ိုတက်စတင့အ်သငး်ေတာ်များ�ငှ့ ်

ေရာမချာခ့ျ်တုိအ့�ကား အဓိကအယူဝါဒကဲွြပားမ�ကုိ စွန ့လ်�တ်ရန ် (သိုမ့ဟုတ် အနည်းဆံုး) ေလ�ာခ့ျရန ်

ခုိငခ့ံ်ေသာ လ�မ်းမုိးေနေသာ စိတ်သေဘာထား�ှသိည်။ ကိစ�၏အေရး�ကီးမ�ကုိ နားလည်မ�မ�ှိြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

ပ�ိုတက်စတင့ ်ယုံ�ကည်ချက်ကုိ တမငတ်ကာ တွက်ချက်�ပီး သစ�ာေဖာက်ြခငး်မျိုး �ှိသည်။ 

၁၆-ရာစု ပ�ိုတက်စတင့ ်ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး (၅၀၆) �စ်ှေြမာက် �စ်ှပတ်လည်ေနကုိ့ ဂုဏြ်ပုသည့အ်ေနြဖင့ ်

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် အဘယ်ေ�ကာင့ ် ြဖစ်ေပါ်လာသနည်း။? က��်ပ်ုတုိမ့ေမ့မေလျာ ့

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၏ စိတ်ဓာတ်ြဖင့ ် ယေန ့ ဆက်လက်လုပ်ေဆာငရ်န ် လုိအပ်ြခငး် �ှ၊ိ မ�ှိဟူေသာ 

အေြခခံေမးခွနး်ကုိ ေမးရန ်လုိအပ်ပါသည်။ 

 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လေဲရး အေ�ကာငး်ြပချက ်

အဘယ်ေ�ကာင့ပ်ထမတွင ် ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးလုပ်ခ့ဲသနည်း။ အေ�ကာငး်ရငး်တစ်ခုမှာ 

သန ့�်ှငး်ေသာ ဧဝံေဂလိတရား၏ဆွေဲဆာငမ်�ကုိ ြပနလ်ည်�ှာေဖွေတွ� �ှိြခငး်ြဖစ်သည်။ Renaissance 

(ဆယ့်သံုးရာစုမှ ဆယ့်ငါးရာစု) ေနာက်ပုိငး်တွင ် ဥေရာပ�ှိလူများသည် အ�ပုညာ၊ စာေပ�ငှ့ ်

ေ�ှးေဟာငး်ယဉ်ေကျးမ�များကုိ စူးစမ်းေလလ့ာရန ် စိတ်အားဖွင့ခ့ဲ်�ကသည်။ ဥေရာပ�ှိလူများသည် 

တည်ေထာငထ်ားေသာ ချာခ့်ျ၏သွနသ်ငမ်��ငှ့ ်ကျင့ထ်ံးုများကုိ ေမးခွနး်ထတ်ုလာ�ကသည်။ 

Rotterdam မှ လူသားဝါဒပီညာ�ှင ် Desiderius Eramus သည် သူ၏ဂရိဓမ�သစ်ကျမ်းကုိ 1516 ခု�စ်ှတွင ်

ထတ်ုလုပ်ြခငး်ြဖင့ ် အသငး်ေတာ်အား �ကီးစွာေသာမျက်�ာှသာေပးခ့ဲသည် (ယခငက် 

လက်တငဗ်ား�ှငး်များသာ) ။ ေသာမတ်စ်ဘလ်ီေန၊ Luther �ငှ့ ်အြခားသူများကဲသ့ိုေ့သာ အမျိုးသားများသည် 

၎ငး်၏မူရငး်ဘာသာစကားြဖင့ ် ဓမ�သစ်ကျမ်းကုိ ကုိယ်တုိငကုိ်ယ်ကျဖတ်ြပ�ပီး အလယ်ေခတ်ချာခ့်ျတွင ်

ချို�တဲေ့နေသာ ဝိညာဉ်ေရးဆိငုရ်ာ တက်�ကမ��ငှ့ ်အလှတရားကုိ သူတုိကုိ့ယ်တုိင ်�ှာေဖွေတွ� �ှိလာ�ကသည်။ 

ယုံ�ကည်ြခငး်တစ်ခုတည်းြဖင့ ် ေြဖာင့မ်တ်ေသာအယူဝါဒကုိ ြပနလ်ည်�ှာေဖွ ေတွ� �ှိြခငး်၌ 

၎ငး်တုိ၏့ဝိညာဉ်ေရး စိတ်လ�ပ်�ှားမ�ကုိ မပါဝင�်ိငုပ်ါ။ ၎ငး်သည် အသငး်ေတာ်အား အဓိပ�ါယ်၊ 

ရည်ရွယ်ချက်�ငှ့ ်အသက်ကုိ ေပးေဆာင�်ပီး �ိးု�ကားမ�သည် ဥေရာပတစ်ခွငသ်ို ့ ပျံ� �ှံသ့ာွးသည်။ 



ဤတနဖုိ်း�ကီးေသာ အေမွအ�စ်ှသည် ညတွငး်ချငး် ပစ်ထားရမည့် အရာတစ်ခုလား။ က��်ပ်ုတုိသ့ည် 

ဉာဏပ်ညာ�ငှ့ ်ပုိငး်ြခားသြိမငမ်�တုိအ့တွက် ဆုေတာငး်ရန ်လုိအပ်�ပီး '�ငမ်ိးချမ်းြခငး်' အတွက် အမှနတ်ရားကုိ 

လဲလှယ်ြခငး်မြပုဘ ဲဤအ��ရာယ်�ှိေသာကာလတွင ်က��်ပ်ုတုိ၏့အ��ရာယ်ကုိ ေ�ှာင�်ှားရန ်လုိအပ်ပါသည်။ 

 

ဆတုယ်တုမ်� 

ယေနေ့ခတ်တွင ် ဘာသာေရး လ�ပ်�ှားမ�များသည် ေယဘူယျအားြဖင့ ် ဘုရားများကုိ 

'ေကာငး်ြမတ်ေသာအသက်�ငှ့ ် လက်�ငှ့လု်ပ်ေသာအရာ' ြဖင့ ် သမ်ိေမွ�ေလျာ်ရန ် သွနသ်ငေ်ပး�က�ပီး အချို�က 

က��်ပ်ုတုိ ့ မိမိကုိယ်ကုိသည် ဘုရားြဖစ်ေ�ကာငး် သွနသ်င�်ကသည် (ကမ�ာဦး 3:5)။ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးမှတဆင့ ် ေရာက်�ှိလာေသာ ပ�ိုတက်စတင့ ် ခရစ်ယာနဘ်ာသာသည် 

အြခားဘာသာများ�ငှ့ ် သသိသိာသာ ကဲွြပားသည်။ ကယ်တငြ်ခငး်အတွက် လုံေလာက်ေသာ အေြခခံအြဖစ် 

လက်ဝါးကပ်တုိငမှ်ာ ခရစ်ေတာ် အေသခံေတာ်မူေ�ကာငး် ေ�ကးေ�ကာ်�ပီး ဓမ�သစ်ခရစ်ယာနဘ်ာသာကုိ 

ြပနလ်ည်ထေူထာငြ်ခငး်ြဖစ်သည် (၁ ေကာရိ��ု ၂:၂)။ �ငှေ်ယာဟန ်၁၆း၄ တွင ်သခငေ်ယ��က ‘.................’.  

အလယ်ေခတ်သည် က��်ပ်ုတုိကုိ့ယ်တုိငကဲ်သ့ို ့ ဘာသာေရးဆိုငရ်ာ ယုတ်ညံေ့သာကာလြဖစ်သည်။ 

ဖူးေြမာ်ြခငး်၊ အစုလုိက်အြပံုလုိက် အခမ်းအနားများ၊ ပုတီးစိပ်ြခငး်၊ ကုသိုလ်ေကာငး်မ�များ၊ 

သူေတာ်စငမ်ျားအား �ကည်ညိုေလးစားြခငး်၊ ကုိးကွယ်ဆည်းကပ်ြခငး်တုိသ့ည် ဘုရား�ှိခုိးေကျာငး်�ှ ိ

သာမနလူ်များ၏ �လုံှးသားတွင ်အ�စ်ှ ၁၀၀၀ တုိငတုိ်င ်စုိးစံေနပါသည်။ အလယ်ေခတ်က ဘုနး်�ကီးေတွဟာ 

မျက်ကနး်ဓမ�လမ်းြပေတွြဖစ်�ပီး သူတုိရ့ဲ ့ လက်မထပ်ရေသးတဲ ့ဘုနး်�ကီးေတွဟာ ကုိယ်ကျင့တ်ရားလွနကဲ်မ�၊ 

ေဖာက်ြပနမ်�၊ စား�ကူးမ� နဲ ့တြခားအရာေတွ ကျူးလွနေ်လ�့ှိသည်။ လူတုိသ့ည် ဝိညာဉ်ေရးအရ ငတ်မွတ်�ပီး 

စိတ်ပျက်ခ့ဲ�ကသည်။ ေဟ�ှာယေြပာသည့်အတုိငး် သူတုိသ့ည် အလငး်ကုိ ေစာင့ေ်မ�ာ်ေန�ကသည် (ေဟ�ှာယ 

၅၉း၉)။ 

Waldenses (Peter Waldo) သည် ဆယ်�စ်ှ�ငှ့ ် ၁၃ ရာစု၏ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးအ�ကိုေနရ့က်များတွင ်

ထိအုလငး်ကုိ ေပးစွမ်းခ့ဲေသာ်လည်း အ�ကငန်ာကငး်မ့ဲစွာ သတ်ြဖတ်ြခငး်ခံခ့ဲရသည်။ သိုေ့သာ် 

အချုပ်အြခာအာဏာ�ှင ်ဘရုားသခငသ်ည် ြပနလ်ည်�ိးုထရနအ်ချိနကုိ် �ကိုတငသ်တ်မှတ်ထားခ့ဲသည်။ 

၁၄-ရာစု မတုိငမီ် ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသမား John Wycliffe သည် ေကာငး်ကငဘ်ံုသို ့ သွားရန ်

မည်သိုေ့မ�ာ်လင့ထ်ားေ�ကာငး်ကုိ အဂင်္လိပ်လူမျိုးြဖစ်ေသာ သာမနလူ်တစ်ဦးအား ေမးြမနး်ခ့ဲသည်။ 

ေကာငး်ကငဘ်ံုသိုသ့ွားရာလမ်းကုိ ဝယ်�ိငုမ်ည်ဟု သူ၏ယဇ်ပုေရာဟိတ်က အာမခံထားေ�ကာငး် 

ြပနေ်ြပာခ့ဲသည်။ ဒါက အဒဲကီာလမှာ ေနထိငုသ်အူများစုဆကီ သငရ်�ိငုမ်ယ့် ပျမ်းမ�အေြဖြဖစ်�ိငုပ်ါတယ်။ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲြခငး်သည် က�နခံ်ြခငး်ထမ်းပုိးကုိ ချိုးဖျက်�ပီး ခရစ်ေတာ်တစ်ပါးတည်းကုိသာ 



ယုံ�ကည်ြခငး်အားြဖင့ ် ကယ်တငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ အယူဝါဒကုိ ြပနလ်ည်ထေူထာငက်ာ လူတုိကုိ့ 

ကယ်တငြ်ခငး်ြဖစ်သည် (ေရာမ ၁း၁၇၊ ဧဖက် ၂း၈-၉၊ တိတု ၃း၅)။ 

 

ဘန်ုး�ကးီများ၏ အခန်းက� 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် ဘုနး်�ကီးများ၏ အခနး်က�ကုိ ေြပာငး်လဲေစခ့ဲသည်။ သမ�ာကျမ်းစာက 

ယုံ�ကည်သူများ၏ စ�ကဝဠာယဇ်ပုေရာဟိတ်ဟုဒကုိ် သွနသ်ငေ်ပးေသာေ�ကာင့ ် မိမိကုိယ်ကုိ သငး်အုပ်ဆရာ၊ 

ယဇ်ပုေရာဟိတ်ဟု ေခါ် ြခငး်ြဖစ်သည် (၁ ေပ ၂း၉)။ 

 

ဥပမာအားြဖင့၊် သူသည် auricular confession ကုိနားမေထာငပ်ါ။ အ�စ်ှ ၁,၀၀၀ ေကျာ်�ကာ�ပီးေနာက်၊ 

'ယဇ်ပုေရာဟိတ်များ' သည် ခရစ်ေတာ်ေယ��ကုိ ကုိယ်တုိငကုိ်ယ်ကျသေိသာသူများသည် 

ေကျးဇူးေတာ်၏ပလ� ငသ်ို ့ တုိက်�ိုက်ဝငေ်ရာက်ခွင့ရ်�ှိ�ပီး �ကားခံလူမလုိအပ်သည့်အတွက် အသငး်ေတာ်တွင ်

'ယဇ်ပုေရာဟိတ်များ' သည် မလုိအပ်ေတာေ့ပ။ ေယ��ခရစ်သည် က��်ပ်ုတုိ၏့တစ်ဦးတည်းေသာ 

ဖျနေ်ြဖသူြဖစ်ေသာေ�ကာင့ ်လူတုိငး်သည် မိမိဘရုားသခငထ် ံတုိက်�ိုက်ဆုေတာငး်ရမည် (၁တိ ၂း၅)။ 

လူသာ၊ ကယ်လ်ဗင�်ငှ့ ် အြခားသူများ လက်ထပ်�ပီး ခရစ်ယာနမိ်သားစုများ စတငခ့ဲ်သည်။ ကေလးေတွကုိ 

သွနသ်ငဆ်ံးုမ�ပီး သခငဘ်ုရား ေ�ကာက်ရံွ� မ�နဲ ့ ြပုစုပျိုးေထာငမ်�မှာ �ကီးြပငး်လာခ့ဲသည်။ သခငဘ်ုရားသည် 

မိမိအေစခံက�နမ်ျားကုိ ဘယ်ေသာအခါမှ ကာမဂုဏ ်ဝနထ်ပ်ုဝနပုိ်း ထမ်းရန ်မရည်ရွယ်ပါ။ (၁တိ ၃း၁-၅)။ 

အလယ်ေခတ်ေ�ာှငး်ပုိငး်သည် ခရစ်ယာနဘ်ာသာကုိ အလွနစိ်တ်ဝငစ်ားသည့် ေခတ်ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ Luther 

ထမှံ ��တ်ကပတ်ေတာ်�ကားရန ် လူေတွက ‘ Wittenberg ‘ ကုိစုြပံုလာ�ကသည်။ Calvin ထမှံ-�ကားရန ်

ဂျနဗီာ�မို� �ငှ့ ် Zwingli ထမှံ-�ကားရန ် ဇူးရစ်ခ်ျသို ့ လူများစုေဝးခ့ဲ�ကသည်။ အလားတူ၊ John Knox သည် 

ေနာက်ပုိငး်တွင ်စေကာတ့လနသ်ို ့ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးကုိ ယူေဆာငလ်ာမည်ြဖစ်သည်။ 



ေရာမ�မို� �ှိ စိန ့ပီ်တာဘုရားေကျာငး် ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ေရး အတွက် ေင�ွှာရန ်ပုပ်ရဟနး်မငး်�ကီး လီယုိ 

X မှ ဒဏခ်တ်ပိတ်ဆိုထ့ားေသာ စဲွေဆာငမ်� ေမှးမိှနသ်ွားခ့ဲသည်။ ခွင့လ်�တ်ြခငး်တရားသည် 

ေယ��ခရစ်တစ်ပါးတည်း၌သာ �ကယ်ဝ�ပီး အခမ့ဲြဖစ်သည်။ 'ဝိညာဉ်ေရးရာ' ဟာ ေစျးကွက်တွင ်

ဝယ်ယူ�ိငုေ်သာ ကုနပ်စ�ည်းတစ်ခုမဟုတ်ေ�ကာငး် ဉာဏအ်လငး်ရ�ှသိူများသည် စတငသ်�ိှိလာ�ကသည်။ 

အသငး်ေတာ်၏ ဘ�ာေရးေဖာက်ြပနမ်��ငှ့ ် ဝိညာဉ်ေရးလှည့်ြဖားမ�တုိသ့ည် ေနာက်ဆံုးတွင ်

�ပီးဆံးုသွားခ့ဲသည်။ 

 

ပညာေရး 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် ခရစ်ယာနပ်ညာေရး၏ အေရးပါမ�ကုိ ေဆာငက်ျဉ်းေပးသည်။ 

အလယ်ေခတ်တွင ်ဘုနး်�ကီးများကုိသာ ပညာသင�်ကားခ့ဲသည်။ ယခုတွင ်စစ်မှနေ်သာ ယုံ�ကည်သူတုိငး်သည်  

အသစ်ေသာယုံ�ကည်ြခငး်ကုိ နားလည်ရန ် လုိအပ်သည်။ သမ�ာကျမ်းစာကုိ သတုိူကုိ့ယ်ပုိငဘ်ာသာစကားြဖင့ ်

ေပးထား�ပီး ၎ငး်ကုိဖတ်���ိငု၊် �စ်ှသက်သေဘာကျကာ အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး၏ �ကီးမားေသာ အေတွးအေခါ်များထမှဲတစ်ခုမှာ သန ့�်ှငး်ေသာသမ�ာကျမ်း 

စာ၏�ကယ်၀မ�များကုိ ထတ်ုေဖာ်ြပသ�ပီး သာမာနလူ်များက ၎ငး်တုိ၏့ ဝိညာဉ်ေရးဆိုငရ်ာ 

ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်အတွက် ၎ငး်ကုိ အရသာ�ှိစွာ ဖတ်���ိငုေ်စရနြ်ဖစ်သည်။ 

ကယ်လ်ဗငသ်ည် ဂျီနဗီာတွင ် သငယူ်မ�ကုိ အားေပးခ့ဲ�ပီး မ�ကာမီ စေကာတ့လနမှ် John Knox �ငှ့ ်

အြခားအေဝးမှ ေရာက်လာခ့ဲသည်။ 1454-1455 တွင ် Johann Guttenberg (ဘရုားသခင့ြ်ပငဆ်ငေ်ပးမ�) ြဖင့ ်

ပုံ�ှပ်ိြခငး်အား တီထငွြ်ခငး်ြဖင့ ်စာေပသည် ဥေရာပတစ်ခွငသ်ို ့ လျငြ်မနစွ်ာ ပျံ� ပွား�ိငုခ့ဲ်ပါသည်။ 

Exegeticalများ၊ မှတ်ချက်များ�ငှ့ ် Calvin's Institutes ကဲသ့ိုေ့သာ သမ�ာကျမ်းစာဆိငုရ်ာ 

ြပဌာနး်စာအုပ်များသည် ဥေရာပကုိလ�မ်းမုိးခ့ဲသည်။ ယငး်တုိသ့ည် အတုမ�ှိေသာ တရားေဟာြခငး်�ငှ့ ်

အေလအ့ကျင့မ်ျားကုိ သက်သာေစသည်။ ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရး သမားများ၏ ေဆာငပု်ဒမှ်ာ 'ကျမ်းစာဆသီို ့ 

ြပနသ်ွားရန'် ြဖစ်�ပီး၊ ၎ငး်သည် အေနာက်တုိငး်အေတွးအြမငအ်ားလုံးကုိ သသိသိာသာ လ�မ်းမုိးခ့ဲသည်။ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် ေခတ်သစ်သမုိငး်တွင ် အထင�်ှားဆံုးေသာ ဘဝပုံစံ�ငှ့ ် ဘဝေြပာငး်လဲေရး 

လ�ပ်�ှားမ�များထမှဲ တစ်ခုြဖစ်ေ�ကာငး် ေသချာပါသည်။ 

ရာစု�စ်ှများစွာ�ကာေအာင ်ေမှာငမုိ်က်ေနေသာ သာမနလူ်များ၏ ကျမ်းစာမတတ်ေြမာက်မ�ဟာ ေနာက်ဆံုးတွင ်

�ပီးဆံးုသွားခ့ဲသည်။ Hosea 4:6 က ‘ငါ၏လူတုိသ့ည် ပညာမ�ှိေသာေ�ကာင့ ် ပျက်စီးြခငး်သို ့ ေရာက်�က�ပီ။ 

သငသ်ည် ပညာကုိ ြငငး်ပယ်ေသာေ�ကာင့၊် သင၏်ဘရုားသခင၏်တရားေတာ်ကုိ ေမ့ေလျာေ့သာေ�ကာင့၊် 

သင၏်သားေြမးတုိကုိ့ ေမ့ေလျာမ့ည်ဟု ငါဆို၏။ ထိကုျိနစ်ာသည် ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးမှ ဖယ်�ှားခံခ့ဲရေသာ 



အစိတ်အပုိငး်များစွာကုိ ဖယ်�ှားလုိက်ေသာ်လည်း ဝမ်းနည်းစရာမှာ ယေနေ့ခတ် လူများစွာတုိသ့ည် 

ထိစုကားလုံးကုိ မသနိားမလည်�ကေသးေပ။ 

 

အတတိ၏်အရငး်အြမစမ်ျား 

ချာခ့ျ်သည် ၎ငး်၏ ဝိညာဉ်ေရးဆိငုရ်ာ လမ်း��နခ်ျက်အမှနကုိ် ြပနလ်ည်ရ�ှိခ့ဲသည်။ ၎ငး်သည် 

အေစာပုိငး်ချာခ့်ျ၏ အစစ်အမှနဒ်ိငုန်နတ်ိများကုိ ြပနလ်ည်�ှာေဖွေတွ� �ှိခ့ဲ�ပီး ေဟာေြပာြခငး်လုပ်ငနး်၊ 

အခမ်းအနားများကုိ မှနက်နစွ်ာလုိက်နာြခငး်၊ စစ်မှနေ်သာဝတ်ြပုေရး၊ ဆုေတာငး်ြခငး်�ငှ့ ်

ဧဝံေဂလိတရားဆိငုရ်ာေနာငတ်�ငှ့ ် အသငး်ေတာ်၏သကိ�ာတုိကုိ့ ြပနလ်ည်�ှာေဖွေတွ� �ှိခ့ဲသည်။ ၎ငး်သည် 

ဝိညာဉ်များ�ိးု�ကားလာေစရန ် သန ့�်ှငး်ေသာဝိညာဉ်ေတာ်မှ အစြပုခ့ဲေသာ ဒတိုယအ�ကိမ် 

ပငေ်တကုေတ� ပဲွြဖစ်လုနးီပါးြဖစ်သည်။ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးက ဘာေ့�ကာင့လဲ်?။ အေ�ကာငး်မှာ အသငး်ေတာ်သည် ေြဖာင့ေ်ြဖာင့�်ငှ့ ်

ကျဉ်းေြမာငး်ေသာလမ်းမှ ေကွ�ပတ်သွားေသာေ�ကာင့ ် ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ ဧဝံေဂလိတရားအားလုံးကုိ 

၎ငး်၏ြပည့်စုံမ�တွင ် ြပနလ်ည်�ှာေဖွေတွ� �ှိရန ် ေပျာက်ဆံုးသွားေသာ ဧဝံေဂလိတရားတစ်ခု 

�ှိေနေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။ 

ထိုေ့�ကာင့ ်ယေနထ့က်တုိင ်ြပုြပငေ်ြပာငး်လဲေရးသည် က��်ပ်ုတုိအ့ား သမ�ာကျမ်းစာဆိငုရ်ာ ေဆာငပု်ဒမ်ျား�ငှ့ ်

က��်ပ်ုတုိေ့ခတ်၏ ြပဿနာများကုိ ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ငှး်ရန ် သက်ဆိုငသ်ည့် သငခ်နး်စာများကုိ ေပးပါသည်။ 

သို ့ြဖစ်၍ က��်ပ်ုတုိသ့ည် သခငမ်�ကာမီြပနလ်ာမည့ေ်နကုိ့ ေစာင့ေ်မ�ာ်ရငး် အတိတ်၏လ�ံ�ေဆာ်မ��ငှ့ ်

အရငး်အြမစ်များကုိ အသံုးြပု�ကပါစုိ။့ အာမင။်  
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