
 
သဝဏလ္ႊာ 

 
ပအ ိုဝး္လ ူ င္အအစး္အးအိုး  ွ

(၇၀) ႏွအွစ္  ာေ္ျ ပအ ိုဝး္အ   မးသားစ ေန႔ အခ း္အ ားသ ိုေန႔႔စပးပ ိုေန႔သစ္ည့္ သဝဏလ္ႊာ 
 

၂၀၁၉ ခိုႏွွအ္္၊  တ္လ္၊ (၁၃) ရေျ္ 
 
ခ အ္ခူ္စလးအားအပ္ပပစသာ ပအ ိုဝ္းစ အအ္ေျ ို႔စ ာူ္ႏွွ   ား ခူ္  ား…… 

 

ငစ ေန႔ သာသ ာသေျၠရာဇ္ (၂၅၆၂)္၊႔စေျာဇာသေျၠရာဇ္ (၁၃၈၀)ခို္၊ တစပပူ္းလ ပစ္ည့္စ ေန႔္၊ ခရအ္သေျၠရာဇ္ ၂၀၁၉္၊ 

 တ္လ (၂၀) ရေျ္္၊  ိုဒၶဟ းစ ေန႔တတူ္ ေျ စရာေျ္စသာ (၇၀) ႏွွအ္စ  ာေျ္ ပအ ိုဝ္းအ   မးသားစ ေန႔ အခ ္းအ ားသ ိုေန႔ ဂိုဏ္ ပမ 

သဝဏ္လႊာ႔စပးပ ိုေန႔ခတူ္ည့္ရသစ္ည့္အတတေျ္ ေျ စ ာ္တ ိုေန႔ ပအ ိုဝ္းလ ူင္အအစ္းအးအိုး ွ   ားအတာဂိုဏ္င ဝ ္းစ  ာေျ္  ပပသစ္သည္။ 

ငစ ေန႔အခ   ္အခပသစ္ ပအ ိုဝ္းစ အအ္ေျ ို႔စ ာူ္ႏွွ  ားမ႔စ ေန႔၏ းစ ေန႔  တ္အ ျအ္ အသ အ ွတ္ ပမ၏ားသစ္ည့္္၊ ေျ ေျသ္စရ 

 ဂၤလာအစပပူ္းႏွွူ္ည့္႔ ပစ္ည့္အအိုစသာ ပအ ိုဝ္းအ   မးသားစ ေန႔႔ ျအ္ပပသစ္သည္။ ဤစ ေန႔၏ းစ   တ္အခပသ င ွ႔ ပစ္တတူ္း ပစ္ပစ ရာ 

အႏွွအေန႔အ ပားတတူ္႔စရာေျ္ရွ စ ွေျစသာ ပအ ိုဝ္းအ   မးသား  ားအားလအိုး ေျ ိုင္အ တ္ႏွွအ္ ျာ ေျ  ္း ာခ  ္းသာသ႔စေျာူ္းေျ  မး 

ခ  ္းသာ  ဂၤလာအ ျာ ျာႏွွူ္ည့္႔ ပစ္ည့္အအိုပပစအစွေျာူ္း ပအ ိုဝ္းလ ူင္အအစ္းအးအိုး - PYO ေျ ဆို တ ္စေျာူ္းစတာူ္းလ ွေျ္ 

ႏွတတ္ခတ ္းဆေျ္သအပ္ပပသစ္သည္။  

 

ပအ ိုဝ္းအ   မးသားစရးလေျလဏာဂိုဏ္အဂၤပ  ားႏွွူ္ည့္အစ  ငစ ေန႔ တစပပူ္းလ ပစ္ည့္စ ေန႔ ပအ ိုဝ္းအ   မးသားစ ေန႔သစ္ 

 ဟာသေျၠရာဇ္ (၂) ခို္၊ တစပပူ္းလ ပစ္ည့္္၊ အစ စ ေန႔တတူ္ ျတား  ူ္ခခည့္စသာ  ိုဒၶ ာ ာ ပမ သိုဝဏၰဘို ၼ  သ၏အို ပစ္ရွူ္ 

ပအ ိုဝ္းဂိုဏ္စရာူ္ေျ ို၏တ ္းစ ပာူ္စအခခည့္သစ္ည့္ သ ရ ငအႏွၵာ ူ္း ေျ းမ႔စ တးစ ေန႔စတာ္ တစပပူ္းလ ပစ္ည့္ည့္ည့္ည့္ည့္ည့္ည့္ည့္ည့္ည့္ည့္ည့္ည့္စ ေန႔ေျ ို႔စ ေန႔ေန႔ေန႔ေန႔ေန႔ေန႔ေန႔ေန႔ေန႔ေန႔၏ းစ ေန႔  တ္ 

ပအ ိုဝ္းအ   မးသားစ ေန႔ အ ျအ္ အ  အျ အဘ ိုးအဘတားတ ိုေန႔ေျ အစ္းလအိုးစ စႊတ္အတာ သတ္ ွတ္ၿပ း အ၏  ္းအ ွတ္ပတခ  ား 

ေျ ူ္းပခခည့္ွေျသစ္သည္။ ပအ ိုဝ္းအ   မးသားစ ေန႔ဆ ိုသစ ွ္ာ ပအ ိုဝ္းအ   မးသား  ားအတတေျ္ အစရး ေျ းစသာ အ   မးသားစရးလေျလ 

ဏာတအ္ရပ္ ျအ္ပပသစ္သည္။ ၏ ိုေန႔အတ ပူ္ ပအ ိုဝ္းအ   မးသားတ ိုေန႔မ အစ္းလအိုးစ စတတ္စရး ေ မူ္ ျအ္သေျခည့္သ ိုေန႔  ေျ းပတားတ ိုးတေျ္ 

႔စရး ေ မူ္လစ္း ျအ္ပပသစ္သည္။ ငခိုေျခည့္သ ိုေန႔ ပအ ိုဝ္းအ   မးသားစ ေန႔ အခ ္းအ ားေျ ို ႏွွအ္အ္္ ပ ေျ္ ေျ ူ္းပ ပမလိုပ္လ ွေျ္ 

ရွ စသာ႔စဒသအသ းသ  ွ ပအ ိုဝ္း   မးခ အ္စ ာူ္ င္  ားအား အ၏ းစလးအား ဂိုဏ္င ပပစွေျာူ္းႏွွူ္ည့္ ႏွ ိုူ္ အူတေျာစရာေျ္ 

ပအ ိုဝ္း   မးခ အ္စ ာူ္ င္  ားအစ  ျူ္ည့္     တ ိုေန႔မစရာေျ္ရွ ရာစဒသ  ားတတူ္ ရရွ သစ္ည့္အစတတြအ ေျအမ  ား္၊ ေျတ  ္းေျ ူ္ တ  ား္၊ 

    တ ိုေန႔မ ပအ ိုဝ္းအ   မးသားအေျ  မးအ းပတာႏွွူ္ည့္႔ ပစ္စ၏ာူ္အိုမ အေျ  မးအ းပတာတ ိုေန႔ေျ ို ဆ၏ေျ္၏ ္းပ ိုး ၏ ္းစဆာူ္ႏွ ိုူ္ွေျ 

ပပစအစွေျာူ္း ဆႏွၵ ပမဆို တ ္စေျာူ္းစတာူ္းအပ္ပပသစ္သည္။  

 

  ဂအိုးခ မပ္အား ျူ္ည့္ ပအ ိုဝ္းအ   မးသား  ားအားလအိုး ေျ ိုင္ည့္ေျအွေျ ၼာ ေျ ိုင္ျ ္တ းႏွ ိုူ္ခတူ္ည့္ ရရွ စရးအတတေျ္ ႏွ ိုူ္ အူစရးအရ 

႔စသာ္လစ္းစေျာူ္း္၊ အ းပတားစရးအရစသာ္လစ္းစေျာူ္း္၊ လ  တစရးအရစသာ္လစ္းစေျာူ္း ႏွ ိုးွေျားွေျရ ္္၊ တအ္  ္းႏွွူ္ည့္ 

တအ္  ္းအွေျား  ခတခ ခားဘခ တအ တ္တဝ ္းတစ္း အစ္းလအိုးစ စတတ္ွေျရ ္ အ၏ းလ ိုအပ္ပပသစ္သည္။ ေျတ ႏ္ွိုပ္တ ိုေန႔ ပအ ိုဝ္းအ   မး 



သားစရးရစ္ ွ ္းခ ေျ္  ား္၊ ပအ ိုဝ္း ပစ္သ   ားအပပအဝူ္ တ ိုူ္းရူ္းသားလ    မးစပပူ္းအအိုတ ိုေန႔ လ ိုလားစတာူ္ည့္တ လ ေျ္ရွ စသာ 

ဒ   ိုေျစရအ စရး္၊ တ ္းတ စရးႏွွူ္ည့္ ေျ ိုင္ပ ိုူ္ ပပာ ္းပ ိုူ္ခတူ္ည့္္၊ လတတ္လပ္ ခူ္း္၊ တ ္းတ စ  ွ  ခူ္း္၊ တရား ွ  တ ခူ္း ျူ္ည့္ 

ၿ  ူ ္းခ  ္းစရးအ ပစ္ည့္အဝရွ စသာ လ ေန႔စဘာူ္သအ္တအ္ရပ္ တစ္စဆာေျ္ရာတတူ္လစ္း ပအ ိုဝ္းလ ူင္အအစ္းအ 

းအိုးႏွွူ္ည့္အတ ႔စအာူ္ပတခရရွ သစ္၏    ွ တ္ သို ္ ဆေျ္လေျ္တ ိုူ္ပတခဆူ္ႏွႊခသတားွေျရ ္ ႏွ ိုးစဆာ္လ ိုေျ္ရပပသစ္သည္။ ပအ ိုဝ္းအ   မး 

သားေျအွေျ ၼာ ပအ ိုဝ္းျ ္တ းခတူ္ည့္ ရရွ စရးသစ္ ပအ ိုဝ္းတ   မးသားလအိုးမ အစရး ျအ္သစ္ည့္အစလွ ာေျ္ ပအ ိုဝ္းတ   မးသားလအိုးမ 

ဘေျ္အအို္၊႔စ၏ာူ္ည့္အအို ွ  ေျ မးပ ္းွေျရ ္ႏွွူ္ည့္     တ ိုေန႔ ပအ ိုဝ္းအ   မးသားမ အခတူ္ည့္စရးအတတေျ္ ခတ ္သအ္အားသအ္  ား ရရွ စအရ ္ 

ပအ ိုဝ္းအ   မးသားစ ေန႔  ဂၤလာအခပသ ငတတူ္ ဤသဝဏ္လႊာေျ ို ဂိုဏ္ ပမစပးပ ိုေန႔အပ္ပပသစ္သည္။ 

 

 

 

 

  ဟ ိုစေျာ္ တ  

ပအ ိုဝ္းလ ူင္အအစ္းအးအိုး (PYO) 

 

စေျာဇာသေျၠရာဇ္ ၁၃၈၀႔ ပစ္ည့္ႏွွအ္္၊ တစပပူ္းလ ပစ္ည့္စ ေန႔ 

ခရအ္သေျၠရာဇ္ ၂၀၁၉ ခိုႏွွအ္္၊  တ္လ (၁၃) ရေျ္ 


