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အစအစဥ္လိက္ ေလ့က်င့္သြား မည္ )

3

အတြင္းအားပညာႏွင့္ ထူးျခားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္မ်ား

၃ ကြ ္ ူးပညာ ွင္မ်ား
၁

အိပ္ ာထတြင္ လက္ပိက္

အသက္မ ွ

ခး

ေအာင့္ထား မည္

္႔အိပ္ မည္

၅ ေတာင္ပိင္းသိင္းသမားမ်ားသည္ လက္မ်ားလပ္ ွား

ႏွလးတစ္

့္

ႏွစ္ခ်က္ ခ ္သည့္တိင္ေအာင္ ေအာင့္ထားႏိင္ျခင္းကိ
အ ည္းင

္လွည့္လည္ျခင္း

ေခ သည္

အခ်က္ေပ င္း တစ္ ာ့ႏွစ္
ေအာင့္ထားျခင္းကိ
ေခ သည္

ႏွလး

္တိင္ေအာင္ အသက္

အ ကးအက်

္လွည့္လည္ျခင္း

ႏွလးခ ္ႏ ္း အခ်က္ေပ င္းတစ္ေထာင္

ထိေအာင္ အသက္ေအာင့္ထားႏိင္ပ က အ

င့္အျမင့္

းျ စ္သည္
၂

ာ ထိင္

ထိေအာင္ေခ က္ ပး

လွ်ာကိ အာေခ င္ႏွင့္

တေတြးကိ

စေ

ာင္း မည္

လည္ေခ်ာင္းထသိ႔ ေလကိပ းစပ္ႏွင့္အျပည့္

ွ သြင္း ပး

ေ ာက္ တေတြးမ်ားကိ တစ္ပ တည္း မ်ိဳခ်လိက္ မည္
ွ သြင္းေသာေလႏွင့္
ာ ျ စ္

မွ သူသည္

ေပ ့ပ း
ကိ

တေတြးသည္

၎ကိ အာ
ကိ

အသ ္႔ ွင္း

း

ာ အျ စ္ သးသ ္႔

္ခႏာေပ ့ပ း ပး

ေလအ

ခြ ္အား ွိေစ
မည္

္ေ

္ကိ

င္ေခ င္းအေ ာက္

ွ ပ လွ်င္ ကိ

တည္ မ

တ တ္ျပည္

အတတ္မ်ားသည္

ွ သြင္းပ လွ်င္

ခ ္ပ်ေသာအခ

္ ေလကိ

င္ေခ င္းအထိသာ

ေျမာက္ပိင္း ွိ

ွ သြင္း

တိက္ခိက္ေ း

ကမ

္း ေပ က္ေ ာက္ေအာင္ျမင္လွ်င္ ျမင့္မားေသာ

အတ္တတိင္းမ်ားေပ သိ႔

အလြ

ႏိင္စြမ္း ွိ

္ျ င့္

ျမင္းထိင္
ြ

္တကူ

မ ႏိင္ေအာင္

ေတာင့္ထားႏိင္

လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္

ေအာင္ ေပ ့ပ း

အသက္ကိ မွ ္က ္စြာ

သည္

အ

က္

က္မွ

ခ ္တက္

ပ္ေ စဥ္ မည္သူမွ်

သေသာင္ျပင္

ေျခ ာမထင္
ွ တတ္ျခင္း

အစြမ္းထက္

္ခ်က္ ေကာင္း

သက္လ

)

* (တိက္ခိက္ေ းအတတ္ (သိ႔) သိင္းပညာ ပ္မ်ားႏွင့္
အတြင္းအားက်င့္စဥ္မ်ား
စ စ္တက်

က်င့္ ာတြင္

ွ ထတ္ေပး မည္
ွ မထတ္

ေလေ

ာင္းမ်ားကိ

ေလကိ

ွ ထတ္တိင္း

အသက္ကိ

စတင္အသက္ ွ ာ

မ္းတြင္း ွိ ေလကိ ပ းစပ္မွ

သး ကိမ္ထတ္ပစ္ မည္

င္းသည္

မ္းတြင္း ွိ

္ ွားျခင္း ျ စ္သည္ ထိ႔ေ ာက္
ႏွာေခ င္းျ င့္သာ

ထတ္ေပး မည္ ေလကိ စ စ္တက်

ွ ေပး

ွ ထတ္ မည္

ည္းစ စ္မက်ေသာ ေလ ွ ည္းသည္ အတြင္း

အက ္အေက်ာက္မ်ားပ ွိ ာ ေျမာက္ပိင္းသိင္းသမား

မ ွိႏိင္ေပ )

င္ေခ င္း

င္ကိ ေမာက္တက္မလာေစ

* (အသက္ကိ စ စ္တက် ွ ႏိင္လွ်င္ (သိ႔) အာ ာပ

ကိ ျ စ္ေစ

ေလကိ

အပ်

ေပ ့ပ း ပး

အေလးအ က္

ေလကိ ိက္အထိ ွ သြင္းေလ့ ွိသည္

အလူးအလိမ့္ႏွင့္

မ်ားသည္

အခ ္

္ခႏာ

္ထားမ်ားအေပ

ထား ာ အသက္ ွ ာ

ပ းစပ္မွ
မ္း ိက္အတြင္းထိ

္ခႏာ

ကိ

ေကာင္း

စးႏိင္စြမ္း ွိသည္
၃ ေလကိ

မႏွင့္

တြ ္း

ိတ္ ငိမ္ေသာေ

အာ

လွ်ိဳ႕ ွက္က်င့္စဥ္(၁)

သိင္းပညာေလ့က်င့္ ာ

္

တိးတက္မ

ေ ာက္သည္အထိ

ွ သြင္း ည္းကိ အေလးထားသည္

ေ

ာတြင္ အတြင္းအားကိ စိတ္၀င္စားသူတိ႔အတြက္ အင္း၀ေခတ္က ေ ွးျမ ္မာတိ႔

အသက္ ွ က်င့္စဥ္ကိ

ပူးတြေ ာ္ျပေပးလိက္ပ သည္

4

အတြင္းအားပညာႏွင့္ ထူးျခားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္မ်ား

၄ အင္း၀ေခတ္ ေ ွးျမ ္မာ ကးမ်ား
၇

၁ တင္ပ်ဥ္ေခြထိင္ပ
၂

လက္ႏွစ္ က္ကိ

တင္ထားပ လက္

ာ

ူးႏွစ္ က္ေပ တြင္

းကိ ေမွာက္လ်က္ အေ အထား

ျ င့္ တင္ မည္
၃

အသက္ ွ ေလ့က်င့္ခ ္း
ေအာင္

မစတင္မ အသက္ကိ

ွဳ ွိဳက္ျခင္း

ျပဳလပ္ပ

ခ းကိ

အသက္ကိ

ေအာင္

ွ သြင္း ပးသည္ႏွင့္

သခ်ာအေ အတြက္ကိ

ွ သြင္းလိက္ပ
စိတ္အမွတ္ျ င့္

အစဥ္အတိင္း

ေခ ေပးပ

အ ကိမ္ေ (၃၂)အထိေ ာက္ေအာင္ ျ ည္းျ ည္းမွ ္မွ ္
ေခ ပ မည္
သိ႔

္းစဥ္ေခ ာတြင္ တစ္ခ တည္း(၃၂)

မေ ာက္ခ့ေသာ္(၃၂) ကိမ္ထိ

ေ ာက္ေအာင္

အသက္ကိ ေအာင့္မထားႏိင္ခ့ေသာ္ ေ ာက္ ွိသည့္
္းစဥ္

ေ

္းစဥ္အေ အတြက္
ွ ထတ္ပ

ွ သြင္းပ

ေ ာက္

ေ ာက္တစ္ ကိမ္

အေ အတြက္ေခ

အသက္ကိ

သခ်ာအေ

ေ ာက္သည္အထိ ေအာင့္ထားႏိင္

က္

္းစဥ္အေ အတြက္
ေအာင့္ထားႏိင္ေသာအခ

ႏွာေခ င္း

အစာအိမ္

အ

တ္

ႏွလး

ေ ာက္စိတ္ျ င့္ မွ ္း

ပး

အာ ေ ကာမ်ားအတိင္း

ဥးေခ င္းပိင္း

အ စႏွင့္

လက္အ မ်ား

ေ ာက္ေက်ာ ိးမွတစ္

င့္

ေျခ ်ားတိင္ မိမိ ွ သြင္း ပး ေအာင့္ထားေသာေလကိ
(စိတ္တ ္ခိး

ေ ြ႕လ်ားသြားေအာင္
မွ

ာ

ျ င့္

အစဥ္အတိင္း

ပိ႔လတ္ေပးပ

က္အျခမ္း

ေ ာက္

ဥးေခ င္းမွ

ေျခ ်ားတိင္

လွည့္ပတ္သြားေအာင္ စိတ္တ ္ခိးျ င့္ (စိတ

ေ

ာ)

ကိ လပ္ေပးပ
၈

ကိမ္

ခႏာကိ

္မ်ားစြာ

ေလ့က်င့္လာေသာသူသည္

္အတြင္းပိင္း ွိ

ပစည္းအားလးထသိ႔

ထိးေ ာက္ င္ထြက္

ထူးျခားခ်က္မွာ

ကလစာမ်ား
ပိတ္

ခႏာကိ

အေ ကာမ်ားတိ႔တြင္

ိ႔ျခင္း ေ ာ

ေသာ

သြားလာလပ္ ွားႏိင္မည္

စိတ

္တြင္း

တစ္စတစ္ ာ

ွိေ ျခင္းတိ႔ကိ အလြ ္အစြမ္းထက္
ေ

ာလြ ္စြ

္ျ င့္

ထိးေ က္

ွိေ ေသာ ေ ာ ကိ မခ်ေပ်ာက္ကင္းေစပ သည္
ွ သြင္းထားေသာ
္းစဥ္

င္ေလကိ ေအာင့္ ပး ထား ေသာ

အေ အတြက္

ေ ာက္ေသာသူသည္
ေလေပ လည္းေကာင္း

အ ကိမ္တစ္ေသာင္းကိ
ေ ေပ လည္းေကာင္း
အလိ ွိသလိ

သြားလာ

ႏိင္သည္

ေကာင္
ြ
းစြာျ င့္ ေလ့က်င့္ပ က

သမာ ိအားေကာင္းလာ ပး

(

လက္

အူသိမ္အူမ

္းစဥ္

္းစဥ္ ေခ မည္ ျ စ္သည္ )

ေအာင္ ကိဳးစားပ
(၈ )ကိ အျမ ္

ျပ ္ ပး

ထပ္

အသက္ေအာင့္ထားစဥ္အတြင္း

အတြက္မွာ (၈

မိမိ

အသက္ကိေအာင့္ထားပ

(အသက္ေအာင့္
၆

ေ ာက္ ွိေသာ

ာမွပင္ အသက္ေအာင့္ထားျခင္းကိ ျ ည္းညင္းစြာ

ျပ ္ ပး

(၈ ေ ာက္ ွိလာေအာင္

ျ စ္ပ သည္

ပ္ ားပ

၅

အသက္ေအာင့္ထားစဥ္

စိတ္ စြမ္းအင္

မတ္မတ္ထားပ ဥးေခ င္းကိ မတ္ေ ပ ေစ
၄ ပထမဥးစြာ အသက္ကိ

အသက္ ွ က်င့္စဥ္

္းစဥ္အေ အတြက္

း ေ ာက္ ွိပ လိမ့္မည္

က်င့္စဥ္သည္

အင္း ေခတ္ေလာက္က

ပ ပိက္တစ္ခမွျ စ္သည္

ထင္ သည့္

ျမ ္မာ့တိက္ခိက္ေ းပညာ ပ္မ်ား

က်င့္စဥ္ကိ ေ ာ္ျပေ းသားသူ
ေ ာ္ျပႏိင္ျခင္းမ ွိသည္မွာ က ြ ္ေတာ္

အေတာ့္ကိ

ခ ြတ္

အတြင္းအားက်င့္စဥ္တစ္ခလည္း

ာ ကးေ းသားသည္အတိင္းပင္ တင္ျပလိက္ပ သည္
ခ ြတ္

ြင္းပ်က္စးေ ေသာ
ျ စ္သည္

ာ ကးအမည္ကိ

ြင္းခ်က္သာ ျ စ္ပ သည္ )
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အတြင္းအားပညာႏွင့္ ထူးျခားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္မ်ား

၅ ကြ ္ ူးပညာ ွင္မ်ား

လွ်ိဳ႕ ွက္က်င့္စဥ္မ်ား(၂)

အသက္ ွ ာ လိအပ္သည့္အခ်က္မ်ား
၁

ေ ွးဥးစြာ

ေလေ

ာင္းကိ သး ကိမ္ ပ းစပ္မွ ွ ထတ္ မည္

၂

ထိ႔ေ ာက္

ေအာက္သိ႔
၃

မတ္တပ္ ပ္

ခ းကိက ္း ပး

ေပ င္တစ္ေထာင္

လက္ႏွစ္ က္ကိ

္

လက္ခ်င္း

အေလးခ်ိ ္ ွိသည့္

အထက္သိ႔ ေျမာက္တင္ မည္
စိတ္အာ ျ င့္

အတြင္းအားကိ ခ်က္

ွက္ကာ

အ ာ တဳကိ

ထိသိ႔ ျပဳလပ္ ာ
ပင္ကိ

အလ

္

္အား

(သိ႔)

ိမွ လက္မ်ား

ထိ႔ေ ာက္

မတ္တတ္ ပ္လ်က္

လက္မ်ားကိ

္

ညာ

တြ ္းျခင္း

က္လွည့္

က္လွည့္

ထတ္ပစ္ မည္

လက္ းျ

္႔

တြ ္းျခင္း
ျပဳလပ္ မည္

သိ႔မွသာ

အျခားျ စ္ေပ လာေသာ

ွ

ေလ့က်င့္ခိက္

္ ာမ်ားကိ ေ ွာင္ ွားႏိင္

ေပမည္
၅
ေ

တစ္
းသိ႔

အည
ည္ ြ

္

လက္မ်ားကိ

္႔တြ ္းျခင္းကိ

အထက္သိ႔ေျမာက္

အသက္ ွ ထတ္ျခင္းႏွင့္

ျပဳလပ္ေပး မည္
္ခ်က္မွာ ပင္ကိ

ေ ာက္ ပးမွ

သိ႔

ျပဳလပ္ျခင္း

္အားမ်ား ခႏာကိ

က်င့္စဥ္အမွတ္(၂)မွာ ကိ
အမွတ္စဥ္(၂)က်င့္စဥ္အတြက္

တစ္

္

ပင္ကိ

္အားသည္

လက္မ်ား

သိ႔

လက္မ်ားေ

းသိ႔

္အားသည္

ခ်က္

ျပည့္လ်က္ ွိ မည္ လက္မ်ားကိ မိမိ

ကိ

ျပ ္ခ် ာတြင္

အ ာ တဳကိ

လက္သး
ြ

ေလးလသည့္

ပ္ကာ

ြေ

ူလာ မည္

ေလ့က်င့္သြား

ိအလား

၎ကိ

္ေ

းသိ႔

လက္မ်ားကိ
စြ မမွ ္က ္စြာ

္ လိအပ္သည္

တိးတက္မ ွိလာေသာအခ ကြက္သားႏွင့္

က္စပ္ေ ေသာ အေ ကာမ်ားသည္ ေျပေလ်ာ့လာ ပး

တစ္ခ်ိ ္တည္းမွာပင္ အသက္ကိ ႏွာေခ င္းျ င့္
ပ းစပ္မွ

္အတြက္ ျ စ္သည္ လက္မ်ား

ေ ာက္ ွိသည္ကိသိ မည္

ေလ့က်င့္

သိ႔ ေ ာက္ ွိလာေအာင္ ေစစားေပး မည္
၄

ခ်ိဳင္းထသိ႔

္႔ထတ္ ာတြင္

မ ေ သည့္အလား လက္ႏွစ္ က္ကိ အားျ င့္

အသက္ ွ င္း

လးသိ႔ ပ်႕ႏွ႔သြားေစ

ကိ အထက္သိ႔ ေျမာက္ ာတြင္ ပင္ကိ

္႔ခ်လိက္ မည္

ေ ာက္တစ္

ပင့္

မ္းတြင္း ွိ

္တစ္ခ

ေျခလက္မ်ား

လပ္ ွား ာ

လာေပလိမ့္မည္

တစ္ကိ

ပိမိသ ္မာလာေလမည္
အသက္ ွ ျခင္းႏွင့္

ပိမိလြ

ပင္ကိ

ပင္ကိ

္အားကိ

တစ္မ

တ္ခ်င္း

္လးသည္လည္း

္အားႏွင့္ေသြးသည္

ကိက္ညစြာ

ပ်႕ႏွ႔သြားလိမ့္မည္

္ကူလွ်င္ျမ ္

တစ္ကိ

ထိအခ က်မွသာလွ်င္
လိ ာခႏာကိ

္အစိတ္အပိင္း

ေ ာက္ ွိေအာင္

ည ္ ကားေစသည္ ထိအခ
္ ာ

သိ႔

စိတ္အာ ျ င့္

ေစစားႏိင္ေပမည္ စိတ္တ ္ခိးသည္ ပင္ကိ
အျပင္းအထ ္

္လးသိ႔

္အားကိ

္သူအား ထိမိေ

ႏွင့္

မက အသက္အႏ ာ

္ပင္

က်ေ ာက္သြားႏိင္သည္

္လက္လပ္ ွားေလ့က်င့္ျခင္းကိ အသက္ ွ ျခင္းႏွင့္ ပူးတြေလ့က်င့္ သည္ျ စ္
ခတင္ျပထားသည္ထက္ ပိမိအ

င္ေျပေသာ ခ်ိက ္းေလ့က်င့္စဥ္တစ္ခကိ

ပူးတြတင္ျပေပးလိက္ပ သည္
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အတြင္းအားပညာႏွင့္ ထူးျခားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္မ်ား

၆ ေ ွးေ

ာင္း တ တ္က် ္းမာေ း ခ်ိက ္းက်င့္စဥ္

7

အတြင္းအားပညာႏွင့္ ထူးျခားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္မ်ား

8

အတြင္းအားပညာႏွင့္ ထူးျခားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္မ်ား

9

အတြင္းအားပညာႏွင့္ ထူးျခားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္မ်ား

၇ ကြ ္ ူးပညာ ွင္မ်ား

အ

ေလသိင္းေလ့က်င့္ ည္း
ေ ွာင္လင္ေက်ာင္းေတာ္ ာမွ ေလသိင္းေလ့က်င့္ ည္း
သည္ အသ ကား ႏွင့္
္သူ

္သူ

လက္ က္ကိ

္မွာ ွိသည္ကိ သိ ပး

ေ ွာင္ ွားႏိင္ ပး

တ ္ျပ ္တိက္ခိက္ႏိင္ေသာ

၎ကိ

စြမ္း ည္ ွိသည္

က်င့္စဥ္သည္

ေ ွာင္လင္ေက်ာင္းေတာ္ ာမွ

လ်ွိဳ႕ ွက္က်င့္စဥ္

အမွတ္(၁၉ ျ စ္ေသာ

"သအိတ္က်င့္စဥ္"ႏွင့္ သေ
က်င့္စဥ္မွာ ည
(၆ ေပ ွည္ေသာ
အျမင့္မွ

ြခ်ထားပ

ွိပ ေစ

ေ

ာတ ားျခင္း တူသည္

က္တြင္ ေလ့က်င့္ သည္
းလး

လွ်ိဳ႕ ွက္က်င့္စဥ္(၃)

အလ

ေ ာက္ ွိ ပး

အ

င့္သိ႔ ေ ာက္ ွိလာေပလိမ့္မည္

တတ္ႏွစ္ေခ်ာင္း ကား

မးႏွင့္ေလ့က်င့္ ည္း
ေ ွာင္လင္သိင္းပညာမွ
ကိ

မးႏွင့္ေလ့က်င့္ ည္းသည္

္လက္ျ င့္ ထိေတြ႔ကိင္တြ
ွိႏိင္ျခင္း

တိ႔ကိ
ည္းက ္

ာအမ်ားစထမွ

ွိ

္

မလြ

ေပမည္ ထိ႔ေ ာက္ သ

ျပ ္လာေပလိမ့္မည္

မ္းလာ ပး ကိ

စိတ္ကိ ငိမ္ ငိမ္ထား

ကည့္ေ ပ

င္လာေသာ

အခ်ိဳ႕ကိေ ွာင္

မေ ွာင္လိေသာ

လက္ျ င့္

ပတ္ထတ္ေပးပ

က ္ေက်ာက္ေပး ပး

ကိ

တတ္ ်ားမ်ားမွ

ေ

း ြက္မ်ား

က ြမ္းလာလွ်င္

တတ္မ်ားကိ

ေ

း

ေျခ

းျ င့္

းျ င့္ ပတ္ထတ္

ေလ့က်င့္ ေသာ ည္းျ စ္သည့္အျပင္
ေပအကြာမွာထား

ေ

ာင္းတိင္

ေလ့က်င့္ျခင္းကိ

က်င့္သား လွ်င္ တစ္စထက္တစ္စ အေ းသိ႔ေ ႕ေပး
မထြ ္း

တစ္

တစ္ႏွစ္ခ ္႔ ကာလွ်င္
တတ္

္

ေ

ာင္းတိင္မး

က္ကလာသည္ကိ

သိ ွိ ပး

အလိအေလွ်ာက္ ေ ွာင္တိမ္းခခ ပတ္ထတ္ႏိင္ေသာ

အမွတ(္ ၃)က်င့္စဥ္တြင္

မးႏွင့္က်င့္ေသာက်င့္စဥ္ကိ

စြေ သျ င့္

င့္တက္

ေ

အ

လက္ းတြင္

(၃) က္ခ ္႔က်င့္ ပးလွ်င္

းေခ က္မ်ားကိ

ည္းအတိင္း

က်င့္စဥ္

း ည္စိမ္ေပး မည္

ေက်ာက္ႏႏွင့္

ေလွာ္စဥ္

ပြတ္ေခ်ေပး မည္

(၆)လခ ္႔ ေလ့က်င့္ေပး မည္
ေ

သႏကိေ ာ

င့္ ပးသြားလွ်င္

ာင္း

း ြက္မ်ားကိ

မးျ င့္

လက္ းျ င့္

မ်ား

ဥးစြာစေ

္အိးတြင္ ေ

ေျမပေလွာ္သက့သိ႔

ေ မထိ

(၁

းေခ က္မ်ားကိ

း ြက္မ်ားကိ

ေခ င္း ခ း ေျခ လက္ကိ တစ္ ပိဳင္တည္း အသးျပဳ

မည္

ထည့္

ေ

လိအပ္ေသာ

ေ

ေပးပ

ကိ

း ြက္မ်ား

္ေပ

တတ္ကိ

ေ းလွ်င္

းလွ်င္ လက္

့္

္ ာအျပင္းအထ ္

ျ စ္ေစသျ င့္

ထိ းလးကိ

မ္း တာ လပ္

်စ္ညစ္လိက္ ႏွင့္

ကိတျ စ္သြားႏိင္ျခင္း

ေ

းလးသည္

္

တစ္သက္လး

အေ းမွာ ွိပ ေစ ညဥ့္အခ်ိ ္မွသာ ေလ့က်င့္ ပ မည္
ထိအခ

ေ ာက္

ႏိင္သည္အထိ ေလ့က်င့္ေပး မည္

(၁ ေပအကြာ

တြ ္းလိက္ပ

ေ ွ႕

က ြမ္းက်င္စြာ ေလ့က်င့္ကစား

္သူသည္ ေသသြားႏိင္ျခင္း

ေျမျပင္ႏွင့္(၁ ေပအကြာအေ း

လက္ျ င့္

္သူကိမျမင္

အသ ကား ႏွင့္ အလိအေလွ်ာက္ တိက္ခိက္ႏိင္ေသာ

္ကိ ကိဳးျ င့္ခ်ည္ ပး

ာင္းတိင္တစ္တိင္ကိ

င့္ကိ

လက္ကိ

(၆)လ ကာလ်ွင္

ေလ့က်င့္ေပး မည္
ေက်ာက္ျ ဳ ္းေလးမ်ားကိ

က္က်င့္ မည္ ထိ႔ေ ာက္ ေ ကြေစ့မ်ားကိ က်င့္ေပး
မည္

အ

င့္သည္ ေ ာက္

ာေကာင္းႏွင့္
ေလ့က်င့္ႏိင္ ပး

ေ

းအ

း းေကာင္း

တိက္ခိက္ေ း

င့္ ျ စ္သည္
စလင္မွသာ
အ

င့္ျမင့္မား

သက့သိ႔ ကသေ း လည္း လြ ္စြာအစြမ္းထက္သည္

ားလည္တတ္က ြမ္းေသာ

ာသမားမ ွိ

ႏွင့္

မေလ့က်င့္ပ ႏွင့္
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အတြင္းအားပညာႏွင့္ ထူးျခားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္မ်ား

၈ ကြ ္ ူးပညာ ွင္မ်ား
ေပ ့ပ းမ ွိေစ

အသာေလးခ ္ ႏွင့္
သည္

ခ းလ

က်င္းထမွ
အလြ

လက္ျ င့္

္ေလ့က်င့္ ည္း

ည္းသည္ အျမင့္ အမိး

သစ္ပင္စသည္တိ႔ကိ

ေ ာက္ ွိေစေသာ ည္း

္ေလာက္လူတစ္ကိ

အေပ သိ႔

္တကူ

ခ ္တက္ေလ့က်င့္ေပး မည္

ည္း ည္းျခင္း တိး

ခႏာကိ

အသာေလးခ ္

္ကိ

ေလ့က်င့္ေပး

မည္ (၆)လေက်ာ္ ေလ့က်င့္ ပးလွ်င္ အျမင့္(၁
အသလစြာျ င့္

ျ စ္ပ

္စာ က်င္းတူး

ခ ္တက္လာႏိင္လွ်င္

အေလးခ်ည္ ပး

တက္ႏိင္လာပ

က ြမ္းက်င္မ ွိလာလွ်င္ အိးကိ
ကးေပး မည္

ေကာင္းေသာ

သိင္းသမားသည္

ငွက္ကိပင္
မ္း
မ

မ္း

းႏိင္ ပး

းႏိင္သည္
ပ္

ေလ့က်င့္မအား
ပ်ေ ေသာ

္သူကိ အလြ

ြထားမ မသျ င့္

္တကူ

မ္းခ သူသည္

္းႏိင္ေပ

သလက္ းပညာေလ့က်င့္ ည္း
ည္းမွာ သပးထသိ႔ လက္ထိပ္မ်ားျ င့္ ထိးျခင္း
လက္ းျ င့္

ထပ္တလလ

ိက္ျခင္း

သမ်ားကိ

လက္ းျ င့္ ပြတ္ေခ်ျခင္းတိ႔ကိ အခ်ိ ္ ကာေညာင္းစြာ

မိဳ႕ ိး (သိ႔)

ေပ တက္ ည္း

ည္းကိ

ေလ့က်င့္ေပး မည္

ေလ့က်င့္ ာ

ေမ်ာတိင္တစ္တိင္

ေထာင္ ပး ခပ္ေစာင္းေစာင္းထား
ေလ့က်င့္ေပး မည္
အတက္အ

အတက္အ

အစ

င္း ျပဳလပ္

အေ

ာက္အအ

အျမင့္မ်ားႏွင့္ အတ္တတိင္းမ်ားကိ အိမ္ေျမာင္က့သိ႔
တက္ႏိင္

င္းႏိင္ေသာ စြမ္း ည္မ်ား

ွိလာႏိင္သည္

းလက္သည္း မ္းခ်ဳပ္သိင္းေလ့က်င့္ ည္း
ည္းမွာ

အိးခပ္င

ေျမာက္တင္ ပး

ေျမသိ႔

္င

္တစ္လးကိ
မက်မ

ေလထသိ႔

ပြတ္သပ္ ႏွင့္

လက္ းျ င့္
အျပင္းအထ ္

မိး ကိဳးလက္သးေလ့က်င့္ ည္း
ည္းသည္ လူေျခတိတ္
တြင္ ေ တြင္းေ
ေ တြင္းထသိ႔ခ်ိ ္ ပး
မည္ သး ေလးႏွစ္
အခ

းတြင္

ိတ္ေသာ ညဥ့္သ ္းေခ င္
ပ္လ်က္ အေ အထားျ င့္

လက္သးထိး

လက္ႏွင့္မထိ

ေလ့က်င့္ေပး

က္တိက္ေလ့က်င့္လိက္ေသာ

ေ တြင္းထမွေ မ်ား

ကားႏိင္သည္

အ

လပ္ ွားသကိ

င့္သည္

္သူကိ

လေအာင္ ထိးႏိင္မည္ ျ စ္သည္

အိးႏတ္ခမ္းကိ

ာင္းထားသမွ်ထမွ အမ်ားသူငွာ ေလ့လာႏိင္ေစ

သိင္းပညာ ၀ သ ာပ သူ မိတ္ေ

ာ

္သူကိ

္ ာအ ာတ ျ စ္သြားႏိင္သည္

ွိလာ

ေလ့က်င့္ေပး မည္

ေလ့က်င့္လာလွ်င္

အသာအ

င္း

ျ ည္းညင္းစြာ

ကြ်မ္းက်င္မ ပိမိ

ျမ ္ျမ ္သြက္သြက္

ႏွစ္ ွည္လမ်ား

(စေ

မ္းေပး

တျ ည္းျ ည္း

ေပကိ

လိမ့္မည္

လွ်င္

လွ်ိဳ႕ ွက္က်င့္စဥ္(၄)

ြအေပ င္း ကိ

္အတြက္

ေလးလပ္ ပး တင္ျပလိက္ပ တ

္ခင္ ်ာ)

္စိတ္ႏွစ္ျ ာ က် ္းမာခ်မ္းသာ ကပ ေစ
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အတြင္းအားပညာႏွင့္ ထူးျခားေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္က်င့္စဥ္မ်ား

This book is for Educational or Non-Commercial use only.
Commercial use of this book will be at your Own Risk.
You can download more books about Martial Arts at http://thaingwizard.wordpress.com
If you like this book please be fun of Thaing Wizard at
www.facebook.com/ThaingWizard
You can discuss about Martial Arts at www.facebook.com/groups/thaingwizard
If you want to tell about something you can contact via thaingwizard@gmail.com
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