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ဖ  ော်ပြချကော် - ြူဖ  ွေးဖ  ဖေပြင ော်တကော်ပခငော်ွေး 
 

ပူန  ွေးတ ဲ့နေဟာ အရာဝတတ ုနတ က ို နရ ွေ့ေ ာွေးနေ  ိုငပ်ါတယ်။ နရ ွေ့ေ ာွေးနေတ ဲ့ နေန ြွေတေ်နကာင ်ငှ်ဲ့ 
အ တ်တေ်ေ ိုွေးက ို ဒ ိုွေးပ  တေေ်ငွ်ေးေ ို မြွေငဲ့တ်က်သ ာွေးနအာငေ်ိုပ်ပပ ွေး ကျွေြ်ွေတ ို ဲ့ေ ဲ့အတူ 
န ာဲ့ဂိုဏသ်တတ  ေ ယာြွေအန ကာငွ်ေး ေူွေးေြွေ်ွေး ကည်ဲ့ရနအာင။် ဒ ဗ ဒ ယ ိုြွေှာ ြူွေေတေွ်ေးနက ာငွ်ေးသာွေးနတ  ငှဲ့ ်
သငူယ်တေွ်ေးနက ာငွ်ေးသာွေးနတ ဟာ ပူန  ွေးတ ဲ့နေမြွေငဲ့တ်က်မြငွ်ေးအန ကာငွ်ေးက ို သငယ်ူရပါြွေယ်။ 
နေ ငှဲ့ေ်ြ်ွေွေးသပ်ရတာ တကယ်က ိုနပ ာ်ေရာနကာငွ်ေးတာန ကာငဲ့ ်
ြူွေေတေွ်ေး ငှဲ့သ်ငူယ်တေွ်ေးကနေွေးနတ ဆ ိုရင ်ေူကက ွေးတေ်နယာက်ရ ဲ့ ေြ်ွေွေးညွှေြ်ွေှု ငှဲ့က်က ွေး ကပ်ြွေှုနအာက်ြှွော 

ဒ ေြွေ်ွေးသပ်ြ က်က ိုအတူမပုေိုပ်  ိုငပ်ါတယ်။ ပူန  ွေးတ ဲ့နေမြွေငဲ့တ်က်ောရမြငွ်ေးက နအွေးတ ဲ့နေထက် 
သ ပ်သညွ်ေးဆပ ိုေညွ်ေးေ ို ဲ့မ ေ်ပါတယ်။ ဒါန ကာငဲ့ ်ပူန  ွေးတ ဲ့နေက သ ပ်သညွ်ေးဆြွေ ာွေးတ ဲ့နေနအွေးထက် 
ပ ိုပပ ွေးနပါ ဲ့ပါွေးပါတယ်။ ဒ နေရာြွေှာ န ာဲ့ဂိုဏသ်တတ  ေ ယာြွေက ို ကနေွေးနတ  ရာှန  နတ ွေ့ ရှ ပါေ ြွေဲ့်ြွေယ်။  

 

 ငော်ဖ  ကော်ကြူစ္စညော်ွေးြျ ွေး 
ေကက ူ၊ ြ တ ၊ ေကက ူေွှငဲ့ေ်က ်(paper streamer)၊ ကတ်န ကွေး၊ ြ ည၊် တ ပ်၊ ောွေးပ  တငြ်ွေ ွေး  ငှဲ့/်သ ို ဲ့ြွေဟိုတ် 
အမြာွေးအပူအရငွ်ေးအမြွေေ်ြွေ ာွေး၊ ြွေ ွေးမြေ်၊ ြွေ ွေးကငေ်က်၊ ကက ု ွေးြ ညထ်ာွေးနသာ အြွေှု ကအ် တ်တေ်ြို 
 

ပြြုေြုော်ြ ုအဆင ော်ဆင ော် 
 

သ ပ်ေှတ ဲ့ ြရေ်ေြွေတ်ပ ရြွေေ်နတ နအာက်ြွေှာ  နယာငွ်ေးတ ိုငြ်ွေ ွေးထ ေွ်ေးထာွေးတ ဲ့အြ  ေ ်ေှေှပပေညန်ေပပ ွေး 
ြွေ ွေးပင ြ်ွေွေးသ ာွေးတာေ ဲ့ ေညတ်ာရပ်သ ာွေးတာ ဘာန ကာငဲ့ေ် သ ပါသောွေး။ အ ဲ့ေ ိုေညန်ေတာက 

 နယာငွ်ေးတ ိုငေ် ဲ့ တေ်ြိုြိုဆက်ေပ်ြွေှုရှ   ိုငပ်ါသောွေး။  
 

ဒါက ိုသ   ို ဲ့ ေြ်ွေွေးသပ်ရှာန  န ာ်ထိုတ်  ို ဲ့ေ ိုပါတယ်။ ဒ အတ က် ကျွေြ်ွေတ ို ဲ့ 
ြရိုပတ်ေကက ူတေ်ြိုမပုေိုပ်ပါြွေယ်။ ေကက ူနပေါ်ြွေှာ ြရိုပတ် (န ကာငေ် ြွေ်နေှကာွေးပ ို) တေ်ြိုဆ  ပါ 
ဒါြွေှြွေဟိုတ် streamer  ငှဲ့ ်ပ ိုေ ြ က်က ိုသ ိုွေးပါ။ သငဲ့ရ် ဲ့ ြရိုပတ်ေကက ူက ို နဆွေးမြယ်ြ ငမ်ြယ်ေ ို ဲ့ရပါတယ်။ 
အ ဲ့ဒ နောက် ြရိုပတ်ေကက ူက ို မ တ်နတာက်ပါ၊ ပပ ွေးရင ်အပ်ြ ညေ် ဲ့ြ ညပ်ပ ွေး ထ ပ်  ာွေးက ို တ ပ်ေ ဲ့ကပ်ပါ။  
 

ောွေးပ  တငြ်ွေ ွေးအေငွ်ေးနရာင(်ြွေ ွေးနတာက်)ေ ဲ့ ၂၀ ေငတ် ြွေ တာြေ ဲ့အ်က ာအနဝွေးတ င ်ြရိုပတ်ေကက ူက ို 
ဂရိုတေ ိုက်က ိုငထ်ာွေးပါ။ အ ဲ့နောက် ြရိုပတ်ေကက ူ ေတငေ်ှညဲ့ပ်ါေ ြ်ွေဲ့ြွေယ်။  နယာငွ်ေးတ ိုငန်ဘွေးြွေှာ  
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ြရိုပတ်ေကက ူက ိုက ိုငထ်ာွေးပါ။ ြဏက ရင ်ြွေေှုပ်ြွေရှာွေးမ ေ်သ ာွေးပါေ ြွေဲ့်ြွေယ်။ ပပ ွေးရင ်နရဒ နရတာနပေါ်ြွောှ 

ြရိုပတ်ေကက ူက ိုေြွေ်ွေးတင ်ကညဲ့ပ်ါ။ အ ဲ့ဒ အြါ ြရိုပတေ်ကက ူဟာ တေ် ေမ်ပေေ်ညေ်ာပါေ ြ်ွေဲ့ြွေယ်။ 
ဒါန ကာငဲ့ ်ပူန  ွေးတ ဲ့နေမြွေငဲ့တ်က်ောတ ဲ့အြါ ြရိုပတေ်ကက ူက ိုနရ ွေ့ေ ာွေးနေန ကာငွ်ေး 
သ သာထငရ်ှာွေးပါတယ်။ 
 

နောက်ထပ်ေြွေ်ွေးသပ်ြ ကတ်ေ်ြိုအတ က် ပူန  ွေးတ ဲ့နေမြွေငဲ့တ်က်ောန ကာငွ်ေးအြ က်က ို သ ိုွေး  ိုငပ်ါတယ်။ 
အမြွေငဲ့ဆ် ိုွေးေ ြ်ွေွေးအာွေးသ ိုွေးပပ ွေး  ငဲ့ြ် ဲ့တ ဲ့ ြွေ ွေးကငေ်က်နပေါ်ြွေှာ အြွေှု က်အ တ်က ိုဂရိုတေ ိုကတ်ငပ်ါ 
(ြွေ ွေးနဘွေးအ တရာယ််န ကာငဲ့ ်ေူကက ွေးနတ ပါြွေှ ေြွေ်ွေးသပ်ပါ)။ အြ  ေေ်ညွ်ေးေညွ်ေး ကာရင ်အ တ်ကန ာငွ်ေးောပပ ွေး 
နောက်ဆ ိုွေးြွေှာ ြွေ ွေးပ ိုွေးပ  ေ ိုြွေ  ုွေး ြွေ က် ာှ ကက်ထ  အနပေါ်က ိုပ  တက်သ ာွေးပါေ ြ်ွေဲ့ြွေယ။် အ ဲ့ဒ နောက် အ တ်က 

အနပေါ်ြွေှာြဏနေပပ ွေး နမြွေနပေါ်က ိုတမ ညွ်ေးမ ညွ်ေး မပေက် ောပါေ ြွေဲ့်ြွေယ်။ 
 

ဖ  ကော်ခ အဖ က ငော်ွေးအရ  

 

နေထိုထ ြွေှာ နသွေးငယ်တ ဲ့အြွေှုေန်တ ၊ နေနြွော်ေ က ူွေးနေွေးနတ  ြွေ ာွေးေ ာပါဝငပ်ါတယ်။ 
နေပူောတ ဲ့အြါ အ ဲ့ဒ အြွေှုေန်တ က မြွေေမ်ြွေေဆ်ေဆ်ေပ် နရ ွေ့ောပပ ွေး သတူ ို ဲ့အြ ငွ်ေးြ ငွ်ေး ကာွေးက 

အက ာအနဝွေးက ို တ ိုွေးသ ာွေးနေပါတယ်။ တူည တ ဲ့နေရာြွေှာ နေြွေှုေန်တ က ပ ိုြွေ ာွေးြွေ ာွေးရှ နေပပ ွေး 
အ ဲ့ဒ နေြွေှုေန်တ ဟာ အနပေါ်က နေနအွေးေ ဲ့အောွေးထ ိုွေးြ ရတာန ကာငဲ့ ်ပူန  ွေးတ ဲ့နေဟာ နအွေးတ ဲ့နေထက် 
ပ ိုနပါ ဲ့ပါွေးရမြငွ်ေးမ ေ်ပါတယ။် ဒါက ို န ာဲ့ဂိုဏသ်တတ  ေ ို ဲ့ေညွ်ေးနြေါ်ပါတယ်။ ေြွေ်ွေးသပ်ြ က်ြွေှာ 

 နယာငွ်ေးတ ိုငအ်နပေါ် ရှ  ပနူ  ွေးတ ဲ့နေက ပတ်ဝေွ်ေးက ငက်နေထက် ပ ိုြွေ ိုနပါ ဲ့ပါွေးပပ ွေး 
ြရိုပတ်ေကက ူက ိုေညှဲ့ပ်တန်ေတာမ ေ်ပါတယ်။ 
 

ဒ ေြွေ်ွေးသပ်ြ က်က ြွေ ွေးပ ိုွေးပ   ဒါြွေှြွေဟိုတ် ကျွေြ်ွေတ ို ဲ့ရ ဲ့ ြိုေကအြွေှု က်အ တ်ပ  နတ  
ဘယ်ေ ိုအေိုပ်ေိုပ်သေ ဆ ိုတ ဲ့အနမ ပါပ ။ နပါငြ်ွေိုေ ဲ့က်ငေ်က် ဒါြွေှြွေဟိုတ် အကငြ်ွေ ွေး  ိုကထ ကတ် ဲ့ 
နေပူကမပေ် ဲ့ကာွေးောပါတယ်။ ဒ ဲ့အတ က် အ တ်ရ ဲ့  ငဲ့ထ်ာွေးတ ဲ့ဘက်ကနေ နေတြ  ုွေ့ 
နအာက်က ိုေ တ်ထ က်သ ာွေးပါေ ြွေဲ့်ြွေယ်။ အ တ် ဒါြွေှြွေဟိုတ် ြွေ ွေးပ ိုွေးပ  ြွေှာ က ေရ်ှ နေတ ဲ့နေဟာ 

ပတ်ဝေွ်ေးက ငက်နေထက် ပ ိုြွေ ိုနပါ ဲ့ပါွေးသ ာွေးပပ ွေး အနပေါ်က ိုတ ေွ်ေးထိုတေ် ိုက်ပါတယ။် ဒ ေညွ်ေးေ ဲ့ 
ြွေ ွေးပ ိုွေးပ   ငှဲ့က်ျွေြ်ွေတ ို ဲ့ရ ဲ့အြွေှု က်အ တ်နတ  မြွေငဲ့တ်က်ောရမြငွ်ေးမ ေ်ပါတယ်။ 


