
 

 

ဆငဖ် ိုနီ (Symphony) တစခ်ိုတငွရ်  သ ော သပေါင််းစပ်မှု 

လတူ ိုင််းမ ော အ  ံရ   ည။် 

ဖေဖောော်၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၂၃။ သတငော််းစာရငှော််းလငော််းပ ွဲ တတယိဖ ေ့ 

 

လ  ော်ခွဲေ့ဖသာနစှော်ရကော်ကွဲေ့သိ ေ့ပငော် အာရှတိ ကော်ဆိ ငော်ရာဓမ္မညလီာခံ၏ တတိယနငှေ့ော် ဖ ာကော်ဆံ ်းဖ ေ့ 

သညော် သ ေ့ော်ရှငော််းဖသာဝိညာဉ်ဖတာော်မမ္တော်ဘ ရာ်းထ ံ ဆ ဖတာငော််းမခငော််း 'Adsumus Sancte Spiritus' မေငေ့ော် 

စတငော်ခွဲေ့သညော်။ 

ယဖ ေ့အတ ကော် စညော််းရံ ်းဖရ်းမ္ ်းမ္ ာ်းမ္ှာ ေိလစော်ပိ ငော်နိ ငော်င ံ ကကော်သလစော် ဆရာဖတာော်ကကီ်းမ္ ာ်း 

အေ ွဲွဲ့ခ ျုပော် ဥကက ဌ၊ ကာလိ အိ က ော် ဂိ ဏော််းအ ပော်သာသ ာပိ ငော် ဂိ ဏော််းအ ပော်ဆရာဖတာော် Bishop Pablo David၊ 

တရ တော်မပညော်သ ေ့သမ္မတနိ ငော်င ံ ဖေသဆိ ငော်ရာ ကကော်သလစော်ဆရာဖတာော်ကကီ်းမ္ ာ်းအေ ွဲွဲ့ မ္ှ မ္စစ Teresa Wu၊ 

အာရှတိ ကော် ကကော်သလစော် ဆရာဖတာော်ကကီ်းမ္ ာ်း အေ ွဲွဲ့ခ ျုပော်၏ ဓမ္မသင်ဂဂျုလော် ဖကာော်မ္ရှငော်ရံ ်း၏ 

အမ္ှုဖဆာငော်အတ ငော််းဖရ်းမ္ ်း၊ အာရှတိ ကော် ကကော်သလစော် ဆရာဖတာော်ကကီ်းမ္ ာ်း အေ ွဲွဲ့ခ ျုပော်၏ ဓမ္မညလီာခံ 

ဆိ ငော်ရာ အမ္ှုဖဆာငော်အေ ွဲွဲ့ (FABC Synod Task Force)မှ္ အေ ွဲွဲ့ဝငော် မ္စစ Eestela Padillaတိ ေ့ မေစော်ကကပါသညော်။ 

ကိ ယော်စာ်းလှယော်ဖတာော်မ္ ာ်းသညော် သ တိ ေ့၏ နလှံ ်းသာ်းနငှေ့ော် စိတော်ထွဲမ္ှာ ထငော်ဟပော်ဖ သညေ့ော် ေ တိယဖ ေ့ 

မေစော်ရပော်မ္ ာ်းနငှေ့ော် ပတော်သကော်၍ သ တိ ေ့၏ အဖတ ်းအမမ္ငော်မ္ ာ်းကိ  ၎ငော််းတိ ေ့၏အေ ွဲွဲ့မ္ ာ်းအတ ငော််း 

မ္ျှဖဝခွဲေ့ကကသညော်။ 

Relator General of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops၊ 

လ ဇငော်ဖဘာေ့ ဂိ ဏော််းခ ျုပော်သာသ ာပိ ငော် ကာေ ီယော် ရဟ ော််းအမ္တော် Jean-Claude Cardinal Hollerich SJ မ္ ှ

ကိ ယော်စာ်းလှယော်ဖတာော်မ္ ာ်းအာ်း အခ ကော်သံ ်းခ ကော်ကိ  အဖလ်းထာ်း မိ္ ေ့ော်ကကာ်းခွဲေ့ပါသညော်။ ဂီတတ ရိယာ 

မ္ ာ်း၏ ဥပမ္ာကိ အသံ ်းမပျု၍ ကိ ယော်စာ်းလှယော်ဖတာော်တစော်ဦ်းစီသညော် တ ရိယာတစော်ခ  မေစော်င်ပီ်း ထိ တ ရိယာ 

မ္ ာ်းသညော် သဟဇာတမေစော်ဖသာ ဆငော်ေိ   ီ တစော်ခ မေစော်ရ ော် စညော််းလံ ်းညညီတွော်စ ာ လ ပော်ဖဆာငော်သငေ့ော် 

ဖကကာငော််းကိ  Cardinal Hollerich မှ္ ဦ်းစ ာပထမ္ ရှငော််းမပခွဲေ့ပါသညော်။ ၎ငော််းမပငော် သစံဥော်မ္ညသီညေ့ော်အမေစော်သိ ေ့ 

မ္ဖရာကော်ဖစရ ော် အမခာ်းသ မ္ ာ်း (တ ရိယာမ္ ာ်းနငှေ့ော် လိ ကော်ဖလ ာညဖီထ ) စညော််းကမ္ော််းတက  ကကိမ္ော်ေ ော်မ္ ာ်းစ ာ 

မပျုလ ပော်ရမ္ညော် မေစော်ပါသညော်။ ေ တိယအဖ မေငေ့ော်၊ ကာေ ီယော် Hollerich က အတ တက  ခရီ်းမပျုမခငော််းသညော် 

နှမိ္ေ့ော်ခ မ္ှုရှိရ ော် လိ အပော်ဖကကာငော််း၊ ၎ငော််းသညော် နှမိ္ေ့ော်ခ မ္ှု၌သာ ကျွနော် ပော်တိ ေ့ လ ပော်ဖဆာငော်နိ ငော်င်ပီ်း ဤခရီ်းတ ငော် အတ  

ဖလျှာကော်လှမ္ော််းနိ ငော်မ္ညော်မေစော်ဖကကာငော််း အဖလ်းဖပ်းဖမပာကကာ်းခွဲေ့သညော်။ ဖ ာကော်ဆံ ်းတ ငော်၊ ကာေ ီယော် 

Hollerich သညော် အတ တက  ခရီ်းမပျုဖ ဖသာ သာသ ာဖတာော်သညော် ဧဝံဖဂလိ သတငော််းဖကာငော််းကိ  

ဖကကမငာဖဟာဖမပာရ ော်နငှေ့ော် ဘ ရာ်းသခငော်၏လ မ္ ာ်းအာ်းလံ ်းအတ ကော် ကိ ယော်က ိျု်းမ္ေကော်ဖသာ အမ္ှုဖတာော် 



 

 

ဖဆာငော်ရ ော် ခရစော်ဖတာော်ဘ ရာ်းရှငော်မ္ှ ဖစလ တော်ဖသာ သာသ ာဖတာော်မေစော်ဖကကာငော််း အဖလ်းဖပ်း 

ဖမပာကကာ်းခွဲေ့သညော်။ 

ထိ ေ့ဖ ာကော် ဖဝေ ော်ပိ ငော််းမခာ်းမခငော််းနငှေ့ော် မ္ ကကမ္ော််းမပျုစ ဖရ်းအေ ွဲွဲ့ မှ္ အေ ွဲွဲ့ဝငော် Fr Clarence Devadass 

သညော် ဖ ာကော်ဆံ ်း စာတမ္ော််း၏ မပငော်ဆငော်ထာ်းဖသာ မ္ ဖဘာငော်၏ ဖပေါ်လ ငော်ခ ကော်အခ ျိုွဲ့ နငှေ့ော် ကိ ယော်စာ်းလယှော် 

ဖတာော်မ္ ာ်းမ္ှ အကကံမပျုထာ်းဖသာ မပငော်ဆငော်မ္ှုမ္ ာ်း ဖပါငော််းစပော်ပါဝငော်သညေ့ော် လ ပော်င ော််းစဉ်မ္ ာ်းကိ  

တငော်မပခွဲေ့သညော်။ အေ ွဲွဲ့မ္ ာ်းအတ ငော််း ဝိညာဉ်ဖရ်းရာစကာ်းဝိ ငော််းအတ ကော် ကကိျုတငော်မပငော်ဆငော်သညေ့ော်အဖ မေငေ့ော် 

ကိ ယော်စာ်းလှယော်မ္ ာ်းအာ်း တတိော်ဆတိော်စ ာ ဆငော်မခငော်သံ ်းသပော်ကကရ ော် ပ ော်ကကာ်းခွဲေ့ပါသညော်။ 

ဖ ေ့လညော်ပိ ငော််းအစညော််းအဖဝ်းတ ငော် ကိ ယော်စာ်းလယှော်ဖတာော်မ္ ာ်းသညော် အာရတှိ ကော်ရှ ိ ခရစော်ယာ ော် 

သာသ ာဖတာော်မ္ ာ်း၏ အတ တက ခရီ်းမပျုမခငော််းကိ  မမ္ြှငေ့ော်တငော်ရ ော် မ္ညော်သညေ့ော် ဘာသာဖရ်းဆိ ငော်ရာ 

ေ ွဲွဲ့စညော််းပံ မ္ ာ်းကိ  ဖမပာငော််းလွဲရ ော် သိ ေ့မ္ဟ တော် ေ ော်တီ်းရ ော် လိ အပော်သ ညော််းဟ ဖသာ ဖမ္်းခ  ော််းနငှေ့ော် 

ကိ ယော်စာ်းလှယော်ဖတာော်မ္ ာ်းသညော် ၂၀၂၃ခ နစှော် ဖအာကော်တိ ဘာလ အစညော််းအဖဝ်းနငှေ့ော် ၂၀၂၄ ခ နစှော် 

ဖအာကော်တိ ဘာလ ကကော်သလစော်သာသ ာလံ ်းဆိ ငော်ရာ ဓမ္မညလီာခံ အကကာ်း မေစော်ဖစလိ ဖသာအရာမ္ ာ်း 

သညော် မ္ညော်သညေ့ော်အရာမ္ ာ်းမေစော်သညော်ဆိ သညေ့ော် ဖမ္်းခ  ော််းနစှော်ခ ကိ  မပ ော်လညော်သံ ်းသပော်ခွဲေ့ကကသညော်။။ ထိ ေ့ဖ ာကော် 

ကိ ယော်စာ်းလှယော်ဖတာော်မ္ ာ်းသညော် အာရှတိ ကော်အဆငေ့ော် ဓမ္မညလီာခံ အင်ပီ်းသတော်စာတမ္ော််း၏ 

ဖ ာကော်ဆံ ်းမ္ ဖဘာငော်နငှေ့ော် ပတော်သကော်၍ ၎ငော််းတိ ေ့၏ ဖ ာကော်ဆံ ်း အဖတ ်းအမမ္ငော်မ္ ာ်းကိ  မ္ျှဖဝကကင်ပီ်း ဖခတတ မ္ျှ 

တိတော်ဆတိော်စ ာ ဆ ဖတာငော််းကကသညော်။ 

 ဂိံ ်းခ ျုပော်ထ တော်မပ ော်ခ ကော်တ ငော် ကကော်သလစော်သာသ ာလံ ်းဆိ ငော်ရာ ဆရာဖတာော်ကကီ်းမ္ ာ်းအေ ွဲွဲ့၏ 

အဖထ ဖထ အတ ငော််းဖရ်းမ္ ်း Mario Cardinal Grech က ကိ ယော်စာ်းလယှော်မ္ ာ်းအာ်း သံ ်းရကော်ကကာ 

အာရှတိ ကော်အဆငေ့ော် ဓမ္မညလီာခံတ ငော် သ ၏အမမ္ငော်မ္ ာ်းကိ  မ္ျှဖဝခွဲေ့င်ပီ်း ကိ ယော်စာ်းလှယော်ဖတာော်မ္ ာ်းအာ်း 

ဤဓမ္မညလီာခံတ ငော် ၎ငော််းတိ ေ့၏ ခရီ်းစဉ်သညော် အက ိျု်းရှိဖကကာငော််းနငှေ့ော် ပါဝငော်ဖပ်းခွဲေ့မ္ှုမ္ ာ်းကိ  ကကော်သလစော် 

သာသ ာဖတာော်ကကီ်းတစော်ခ လံ ်းမ္ှ ဖမ္ေ့ဖလ ာေ့မ္ညော်မ္ဟ တော်ပါဖကကာငော််း အာမ္ခံခွဲေ့ပါသညော်။  အာရှတိ ကော် 

ကကော်သလစော် ဆရာဖတာော်ကကီ်းမ္ ာ်း အေ ွဲွဲ့ခ ျုပော်၏ အဖထ ဖထ အတ ငော််းဖရ်းမ္ ်းခ ျုပော် ဂိ ဏော််းခ ျုပော်ဆရာဖတာော် 

ကကီ်း Kikuchi သညော် အာရှတိ ကော်အဆငေ့ော် ဓမ္မညလီာခံ ဖအာငော်မမ္ငော်ဖကကာငော််း ဖသခ ာဖစရ ော်အတ ကော် 

ပါဝငော်သ အာ်းလံ ်းကိ  ဖက ်းဇ ်းတငော်ဖကကာငော််း မ္ှတော်တမ္ော််းတငော်ဂ ဏော်မပျုင်ပီ်း အင်ပီ်းသတော်မ္ွဲဖပ်းခွဲေ့ပါသညော်။ 

အာရှတိ ကော်အဆငေ့ော် ဓမ္မညလီာခံ  ဂိံ ်းခ ျုပော် မ္စ္ာ်းတရာ်းဖတာော်မမ္တော်ကိ  အာရတှိ ကော် ကကော်သလစော် 

ဆရာဖတာော်ကကီ်းမ္ ာ်း အေ ွဲွဲ့ခ ျုပော် ဥကက ဌ၊ ရ ော်က  ော် ဂိ ဏော်ခ ျုပော်သာသ ာပိ ငော် ဆရာဖတာော်ကကီ်း 

ကာေ ီယော်ခ ာ်းလော်စော်ဘိ ၊ ဘ ော်ဖကာကော်ဂိ ဏော်ခ ျုပော် သာသ ာပိ ငော် ဂိ ဏော််းခ ျုပော်ဆရာဖတာော်ကကီ်း  Francis Xavier 

Kriengsak Kovitvanit ၊ အနိဒယိနိ ငော်ငမံ္ှ ကာေ ီယော် George Cardinal Alencherry၊ Major Archbishop 



 

 

of Ernakulam-Angamaly (Syro-Malabar) နငှေ့ော် ဖတာငော်ကိ ်းရီ်းယာ်းနိ ငော်င ံဆ ၀မ္ော်မ္ှ ဂိ ဏော််းအ ပော်ဆရာဖတာော် 

ကကီ်း Mathias Ri Iong-hoon (Lee Yong-Hoon) တိ ေ့က ဦ်းဖဆာငော်က ငော််းပခွဲေ့ကကပါသညော်။ 

ဓမ္မညလီာခံ ခရီ်းသညော် ဖယဇ ်းဘ ရာ်းရှငော်၏ ဖတာကနတာရခရီ်းနငှေ့ော် အဖတာော်ပငော် ဆငော်တ င်ပီ်း 

စိ ော်ဖခေါ်မ္ှုမ္ ာ်း ရှိဖသာော်လညော််း လိ အပော်ပါသညော်။ အဘယေ့ော်ဖကကာငေ့ော်ဆိ ဖသာော် ၎ငော််းသညော် သာသ ာဖတာော်အာ်း 

 ာ်းဖထာငော်ဖစမခငော််း၊ ဖတ ွဲ့ ကကံျုဖစမခငော််းနငှေ့ော် ပိ ငော််းမခာ်းသမိမ္ငော်ဖစမခငော််း လ ပော်င ော််းစဉ်အာ်းမေငေ့ော် ဧဝံဖဂလိတရာ်း 

ဖတာော်ကိ  ပိ မ္ိ ဖကာငော််းမ္  ော်စ ာ သကော်ဖသခံနိ ငော်ဖစဖသာဖကကာငေ့ော် မေစော်ဖကကာငော််း ကာေ ီယော်ဘိ  က သ ၏ 

ကသဝါေတ ငော် ဖောော်မပခွဲေ့ပါသညော်။ ကာေ ီယော်ဘိ က ကျွနော် ပော်တိ ေ့ရငော်ဆိ ငော်ရသညေ့ော်စိ ော်ဖခေါ်မ္ှုမ္ ာ်းဆသီိ ေ့ ခ ဉ််းကပော်ရာ 

တ ငော် သဖဘာထာ်းဖမပာငော််းလွဲရ ော် လိ အပော်ဖကကာငော််း မိ္ ေ့ော်ကကာ်းခွဲေ့သညော်။ ဤသဖဘာထာ်းဖမပာငော််းလွဲမ္ှု 

အတ ကော် အတိ ဖကာကော်အဖ မေငေ့ော် L.E.N.T ဟ ဖသာ အကခရာ ဖလ်းလံ ်းကိ  ဖဝမ္ျှခွဲေ့ပါသညော်- 

L = လွှတော်ခ မခငော််း။ ဤအတ တက ခရီ်းမပျုမခငော််းသညော် အဓိပပာယော်ရှိမ္ညော်ဆိ လျှငော်၊ သ  ော််းဖလာငော််းမခငော််းသညော် 

ကကီ်းပ ာ်းတိ ်းတကော်မ္ှုအတ ကော် ကကိျုတငော်လိ အပော်ခ ကော်မေစော်ဖသာဖကကာငေ့ော် ထိ အတ တက ခရီ်းမပျုဖ ဖသာ 

သာသ ာဖတာော်မေစော်မခငော််းမ္ှ ဟ ေ့ော်တာ်းသညေ့ော်အရာအာ်းလံ ်းကိ  စ  ေ့ော်လွှတော် ညော််းကိ  ဖလေ့လာရ ော် လိ အပော် 

ပါသညော်။ 

E = ထဖိတ ွဲ့ မ္ှု။ ခရစော်ဖတာော်ဘ ရာ်းရငှော်၏ တပညေ့ော်ဖ ာကော်လိ ကော်မေစော်မခငော််းလမ္ော််းဖကကာငော််းဖပေါ် 

ဖလျှာကော်လှမ္ော််းမခငော််းတ ငော် တိက ဖသာပ ော််းတိ ငော်တစော်ခ ရှိသညော် - ခရစော်ဖတာော်ကိ ထဖိတ ွဲ့ရ ော်နငှေ့ော် ပ ပော်ရဟ ော််း 

မ္ငော််းကကီ်း ေရ ော်စစော်အရှငော်သ မမ္တော်၏ 'ထဖိတ ွဲ့ မခငော််းယဉ်ဖက ်းမ္ှု' ကိ  အမ္ှတော်ရရ ော်မေစော်သညော်။ 

မမ္ငော်ရံ သာမ္က၊ ကကညေ့ော်ရှုမခငော််း၊ ကကာ်းရံ သာမ္က  ာ်းဖထာငော်မခငော််း၊ လ မ္ ာ်းအာ်း မေတော်သ ာ်းရံ မ္ျှမ္က၊ 

ထိ သ တိ ေ့နငှေ့ော်အတ  ရပော် ာ်းမခငော််း၊ “ဆငော််းရွဲသာ်းမ္ ာ်း! ရကှော်စရာဖကာငော််းလိ ကော်တာ” ဟ  ဆိ မ္ညေ့ော်အစာ်း 

သ ာ်းညြှာတာစိတော်မေငေ့ော် သ တိ ေ့ကိ ယော်တိ ငော် လှုပော်ရှာ်းခ ငေ့ော်ဖပ်းမခငော််း တိ ေ့မေငေ့ော် 'ဖယဇ ်း ဘ ရာ်းရငှော် 

မပျုဖတာော်မ္ သကွဲေ့သိ ေ့ ရိ ်းရှငော််းဖသာ ညော််းလမ္ော််းမေငေ့ော် လ ပော်ဖဆာငော်ရ ော် ေိတော်ဖခေါ်ခ ကော်တစော်ခ  မေစော်ပါသညော်။ 

N = အမိ္ော် ်ီးခ ငော််းမေစော်မခငော််း။ ဖကာငော််းဖသာဆမ္ာရိတ ော်လ  ပံ ဥပမ္ာ၏ အစသညော် 

'ကျွနော် ပော်၏အမိ္ော် ်ီးခ ငော််းကာ်း အဘယော်သ  ညော််း' (လ ကာ ၁၀:၂၉) ဟ ဖသာဖမ္်းခ  ော််း မေစော်ပါသညော်။ 

အဆံ ်းသတော်တ ငော်မ္ ကာ်း သ သညော် ကရ ဏာမပဖသာသ  မေစော်ခွဲေ့သညော်။ အာရှတ ငော် ကျွနော် ပော်တိ ေ့သညော် 

လ  ညော််းစ မေစော်င်ပီ်း လ မ္ှုဖရ်း၊ နိ ငော်ငဖံရ်းနငှေ့ော် ဘာသာဖရ်းတငော််းမ္ာမ္ှုမ္ ာ်းကကာ်းတ ငော် ဖ ထိ ငော်ကကပါသညော်။ 

ထိ တငော််းမ္ာမ္ှုမ္ ာ်းကကာ်းမှ္ လိ အပော်ဖ ဖသာ ညအီစော်ကိ ညအီစော်မ္ဖတ ကိ  က ညဖီပ်းေိ ေ့  ကျွနော် ပော်တိ ေ့ 

ေိတော်ဖခေါ် ခံခွဲေ့ရပါသညော်။ 

 
 
 



 

 

T = အသ ငော်ဖမပာငော််းမခငော််း။ ကာေ ီယော်ဘိ သညော် ဆာလံက မ္ော််းဖရ်းဆရာ၏စကာ်းမ္ ာ်းကိ  

မပ ော်ဖမပာငော််းဖမပာမပသညော်– “အိ ထာဝရဘ ရာ်း၊ ကိ ယော်ဖတာော်၏ဝိညာဉ်ဖတာော်မမ္တော်ကိ  ဖစလွှတော်၍ 

ဖမမ္ကကီ်းမ္ ကော်နာှမပငော်ကိ  အသစော်မပျုမပငော်ဖတာော်မ္ ပါ။” ဤဓမ္မညလီာခံခရီ်း၌ သ ေ့ော်ရငှော််းဖသာ ဝိညာဉ်ဖတာော် 

မမ္တော်ဘ ရာ်းသညော် ငါတိ ေ့အာ်း မိ္ ေ့ော်ဖတာော်မ္ ဖသာအရာကိ  ကကာ်း ာရ ော် ငါတိ ေ့ကိ  ဖခေါ်ဖတာော်မ္ သညော်ဟ  

မိ္ ေ့ော်ဖတာော်မ္ ၏။ ထိ ေ့ဖကကာငေ့ော်၊ ကျွနော် ပော်တိ ေ့သညော် သာသ ာဖတာော်၏အသကော်တာ၌ အသစော်မပ ော်လညော်တညော် 

ဖဆာကော်ရ ော် အတ တက ဖလျှာကော်လှမ္ော််းဖ ပါက၊ ကျွနော် ပော်တိ ေ့သညော် မိ္မိ္တိ ေ့စ မ္ော််းအာ်းမေငေ့ော် 

မ္ညော်သညေ့ော်အရာကိ မ္ျှ မ္ဖအာငော်မမ္ငော်နိ ငော်ဖသာဖကကာငေ့ော်ကျွနော် ပော်တိ ေ့သညော် သ ေ့ော်ရှငော််းဖသာဝိညာဉ်ဖတာော်မမ္တော် 

ဘ ရာ်း၏ ဖမပာငော််းလွဲမခငော််းတ ော်ခိ ်းကိ  လိ အပော်ပါသညော်။ ဤဓမ္မညလီာခံ ခရီ်းစဉ်၌ အတ တက  

ဖလျှာကော်လှမ္ော််းဖ စဉ်တ ငော် 'ကိ ယော်ဖတာော်တစော်ပါ်းတညော််းကိ သာအဖစခံရ ော်' ကျွနော် ပော်တိ ေ့သညော် ဘ ရာ်းသခငော် 

၏ ဖမပာငော််းလွဲမခငော််း ဖက ်းဇ ်းဖတာော်ကိ  အင်မ္ွဲလိ အပော်ဖ ပါသညော်။ 

မ္စ္ာ်းတရာ်းဖတာော်မမ္တော်အဆံ ်းတ ငော်၊ ဓမ္မညလီာခံအတ ငော််း အေ ွဲွဲ့မ္ ာ်း၏ ကိ ယော်စာ်းလှယော်ဖတာော် ၁၂ 

ပါ်းတိ ေ့အာ်း ဓမ္မညလီာခ ံ သံ ်းရကော်အတ ငော််း ၎ငော််းတိ ေ့၏ အမပ ော်အလှ ော်ထဖိတ ွဲ့ဆကော်ဆမံ္ှုနငှေ့ော် 

မ္ှတော်တမ္ော််းတငော်မခငော််းဆိ ငော်ရာ သဖကေတအမေစော် ေ ငေ့ော်ပ ွဲမ္စ္ာ်းတရာ်းဖတာော်မမ္တော်၌ ပ ော််းမ္ ာ်းနငှေ့ော် ဖကာငော််းကကီ်း 

ဖပ်းခွဲေ့ဖသာ ေ ဖယာငော််းတိ ငော်မ္ ာ်း ကိ ငော်ဖဆာငော်ဖစင်ပီ်း မ္စ္ာ်းတရာ်း ဦ်းဖဆာငော်ပ ဖဇာော်သ မ္ ာ်းဖရှွဲ့တ ငော် 

ဂ ဏော်မပျုခွဲေ့ပါသညော်။ 

 
  
 
 


