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သတငး့ေဖား်ပမႈအတျကး နမိိတး်ပခ္ညး့ကပးမႈ (ORACLE APPROACH) 

အရဲစးလူ့၊ ွုိေလာငးဂျနး့တကၑသုိလး၊ ၾသစေၾတ့လ္  
 

             

သငးံအေန်ဖငးံ အလုပးသုိ႔ ေန႔စဥးသျာ့ရာလမး့တျငး ဘုရာ့၊ ဗလီ၊ ခရစးယာနးဘုရာ့ရြိခုိ့ေက္ာငး့ တစးခုခုကုိ 

်ဖတးသနး့ရေပလိမးံမညး။ လူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ွတး်ပဳဆုေတာငး့ရနး ယငး့ေနရာမ္ာ့သုိ႔ သျာ့လာၾကသညး။ 

ဂ္ာနယးလစးတစးဦ့်ဖစးသူ သငးံအေန်ဖငးံ ထုိသုိ႔ သျာ့လာၾကသူမ္ာ့ကို သတိထာ့မိပါသလာ့။ 

မ္ာ့စျာအဖုိ့တနးသညးံ ယငး့သတငး့်ဖစးရပးမ္ဳိ့ကုိ သငးံအေန်ဖငးံ ်မငးမိပါသလာ့။ 

အလျနးသိလုိစိတး်ပငး့်ပေသာ ကေလ့တစးဦ့ လုပးေဆာငးသကံဲသုိ႔ သငး်မငးေတျ႔ ၾကာ့သိ ရေသာ အရာကုိ 

ေမ့ချနး့ေမ့ၾကညးံသငးံသညး။ လူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဘုရာ့၊ ဗလီႏြငးံ ခရစးယာနးဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့သုိ႔ 

သျာ့ေသာအခါ မညးသညးံအရာတုိ႔ကုိ လုပးေဆာငးၾကသနညး့။ အဘယးံေၾကာငးံ ယငး့ေနရာမ္ာ့ကုိ 

သျာ့ၾကသနညး့။ သူတုိ႔၏ ယုဵၾကညးမႈသညး သူတုိ႔၏ ေန႔စဥးဘွကုိ မညးကဲသုိ႔ အကူအညီ်ဖစးေစၿပီ့ 

သူတုိ႔၏ ပတးွနး့က္ငးတျငး ၾကဵဳေတျ႔ရေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ေပၐတျငး မညးကံဲသုိ႔ တဵု႔်ပနးမႈကုိ လုပး 

ေဆာငးၾကသနညး့။  

မြနးေပသညး။ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး တမူထူ့်ခာ့သညးံ အသိရြိေနၾကသညး။ အ်ခာ့သူမ္ာ့က ေန႔စဥးအ 

ေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ သာမနးအ်ဖစး ်မငးေတျ႔ေနစဥး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့က သတငး့အ်ဖစး ်မငး ၾကသညး။ 

သတငး့်ဖစးေနသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ်မငးႏိုငးေအာငးၾကညးံၿပီ့ ၎တုိ႔ကုိ ်ပနးလညးေရ့သာ့သညးံ 

အခါတျငး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့က မညးကံဲသုိ႔ စဥး့စာ့ပုဵအဆငးံမ္ာ့ကုိ နမူနာပုဵကာ့ခ္ပးမ္ာ့်ဖငးံ 

ေဖား်ပထာ့သညး။ 

 

 

Yes, journalists are peculiar people.  While others see usually mundane daily events, journalists 

tend to see stories.  Here’s a simple flow chart to show how journalists think when they look for the 

hidden stories and write about them: 
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ေလံလာေတျ႔ရြိမႈ 

 သကးဆုိငးသညးံသတငး့မ္ာ့၊ ေ်ပာစကာ့မ္ာ့ကုိ ်ပနးလညး 
ေရ့သာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ တုိးကး႐ိုကးေ်ပာစကာ့မ္ာ့်ဖငးံ သတငး့ကုိ 
စနစးတက္်ပနးစီပါ။ 

 အေပၐဆုဵ့အပိုကးကုိ ရြငး့လငး့ေအာငးလုပးပါ။ 

 ဘာသာေရ့သတငး့တစးပုဒးအေန်ဖငးံ ရြညးလျနး့သလာ့။ 

 ဘာသာေရ့သတငး့တျငး လူအမ္ာ့၏ ေ်ပာစကာ့ပါွ ငးသလာ့။ 

 ဘာသာေရ့သတငး့တျငး အာ့ေကာငး့ေသာ ဓာတးပဵုပါွ ငးသလာ့။ 

 သတငး့သညး တိက္မြ္တမႈရြိၿပီ့ ဘာသာေရ့အုပးစုအာ့လုဵ့၏ အ်မငး 
မ္ာ့ကုိ ေပၐလျငးေစသလာ့။ 

 

 အေၾကာငး့အရာေပၐတျငး မိမိနာ့လညးသညးံအတိုငး့ လျတးလပးစျာေရ့ပါ။ 

 ဘာသာေရ့သတငး့အာ့ ဖတးခ္ငးစဖျယး်ဖစးလာေစရနး 
ဥပမာအ်ဖစးအပ္ကးတစးခု်ဖငးံ စိတးွ ငးစာ့ဖျယးေအာငး စတငးပါ။ 

 တိက္မႈ ်ဖစးေစရနး အခ္ကးအလကး ကိနး့ဂဏနး့၊ အေၾကာငး့အရာ၊ 
အငးတာဗ္ဴ ၊့ သုုုုဵ့သပးခ္ကး၊ ေ်ပာစကာ့မ္ာ့ကုိ ရညးညႊနး့ပါ။  

 ဘာသာေရ့ႏြငးံဆကးႏႊယးေသာအေၾကာငး့အရာေပၐတျငး စာဖတးသူမ္ာ့က 
ေမ့်မနး့လာႏုိငးမႈမ္ာ့ကို စဥး့စာ့ပါ။ 

 မိမိေရ့သာ့ထာ့သညးံ အေၾကာငး့အရာထကး ဆနး့သစးေသာ အ်မငးမြ ၾကညးံပါ။ 

 မိမိေရ့သာ့ၿပီ့ေသာသတငး့ေထာငးံအာ့ ထပးမဵရရြိသညးံအခ္ကးအလကးသစးမ္ာ့၊ 
လူမ္ာ့ႏြငးံေမ့်မနး့ရရြိမႈမ္ာ့ႏြငးံ ေ်ပာငး့လလဲုိကးပါ။ 

 ဘာသာေရ့ အခမး့အနာ့မ္ာ့ ေနာကးကျယးမြ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ နာ့လညးပါ။ 

 ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ သတငး့၏ အဓိကအခ္ကးက ဘာလဲ။ 

 သတငး့က အမြနးတကယး  မညးသညးံ အေၾကာငး့အရာလဲ။ 

 သတငး့ႏြငးံ ဘာသာေရ့က ဘယးလုိဆကးစပး ေနသလဲ။ 

 သတငး့မြာ ဘယးသူေတျပါွ ငးၿပီ့ ဘယးသူေတျကုိ 
သကးေရာကးႏုိငးသလ။ဲ 

 တစးစဵုတစးဦ့က ဒီသတငး့ကုိ ဘာေၾကာငးံဖတးမြာလဲ။ 

 What must I include?  What can I leave out? 

 

ေရ့ေနက္အတုိးငး့ ေရ့ပါ 

်ပနးခ္ေရ့ပါ 

အေခ္ာေရ့သာ့်ခငး  ့
 ခဏနာ့ပါ။ 

 လနး့ဆနး့သျာ့ေသာစိတး်ဖငးံ သတငး့ကုိ ်ပနးဦ့လြညးံပါ။ 

 မိမိေရ့ႏုိငးသညးမြာ ဒါအေကာငး့ဆုဵ့ပလဲာ့။ 

 တစးစဵုတစးေယာကးက မိမိေရ့သညးံသတငး့ကုိ အဆုဵ့ထိဖတးမလာ့။ 

 အပးေၾကာငး့ထပးေနသညးံ အခ္ကးမ္ာ့ကုိ ဖ္ကးပစးပါ။ 

 တညး့်ဖတးပါ။ နိဂဵု့ကုိ က္စးလစးပါေစ။ လစးဟာမႈမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံပါ။ 

 သတငး့ကုိ တာွနးရြိသူထဵ ဆကးပို႔ပါ။ 

အဓိကေဖား်ပရနး  
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သတငး့ကို မညးသို႔ ရြာေဖျေရ့သာ့မညးနညး ့

လုပးေဆာငးရမညးံ အဆငးံဆငးံကုိ သငးံအေန်ဖငးံ ရရြိၿပီ်ဖစးရာ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာသတငး့ကုိ ရြာေဖျ 

ေရ့သာ့ရနး ဆကးလကးလုပးေဆာငးရမညး။ ယငး့ကံဲသုိ႔ လုပးေဆာငးမညးံအဆငးံကုိ O R A C L E ဟု 

ေခၐေွၐ သုဵ့စျဲႏိုငးသညး။ အဆိုပါ အကၒရာမ္ာ့သညး Oracle ဆုိသညးံ စာလုဵ့မြ လာၿပီ့ တစးစုဵတစးဦ့ 

သုိ႔မဟုတး တစးစုဵတစးရာသညး ဗဟုသုတ၊ အသိဥာဏးသုိ႔မဟုတး ေဟာကိနး့တစးခုခု၏ ရငး့်မစး်ဖစး 

ေၾကာငး့ကုိ ဆုိလုိသညး။ 

လကးႏြိပးစကးႏြငးံ ခဲစာလုဵ့မ္ာ့ အသုဵ့်ပဳေသာေခတးက သတငး့စာမ္ာ့သညး ဗဟုသုတ၏ ရငး့်မစးမ္ာ့်ဖစး 

သညး။ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး ႐ႈပးေထျ့ ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ရြငး့လငး့ ႐ုိ့ရြငး့စျာ်ဖငးံ 

အာ့ေကာငး့ေသာ သတငး့ေခါငး့မ္ာ့၊ စိတးွငးစာ့ဖျယးရာ ဓာတးပုဵမ္ာ့်ဖငးံ သတငး့မ္ာ့တျငး ေရ့သာ့ၾက 

သညး။ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ဗဟုသုတႏြငးံ အသိဥာဏးရငး့်မစးမ္ာ့အ်ဖစး သတးမြတးခဵ 

ထာ့ရသညး။ စာဖတးသူပုဵစဵေ်ပာငး့လာ်ခငး့၊ မီဒီယာေလာကအတျငး့ ၿပိဳငး ဆိုငးမႈႏြငးံ ေၾကား်ငာမြ 

ွငးေငျရြာေဖျရ်ခငး့မ္ာ့သညး  ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အာ့ ဗဟုလူ႔အသုိငး့အ ွုိးငး့ရြိ အေ်ခခဵ ေဆာငးရျကးရမႈမ္ာ့မြ 

ပုဵစဵေ်ပာငး့လဲလာေသားလညး့ ယငး့ကံဲသို႔ သတးမြတးထာ့ဆဲ်ဖစးသညး။  

ORACLE ပုဵစဵသညး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ေနာကးဆုဵ့်ဖစးရပးသတငး့မ္ာ့ကုိ 

ေနာကးက္၍ ်ဖစးၿပီ့ေသာ အခ္ိနးက္မြသာ ေရ့သာ့်ခငး့ထကး လကးဦ့မႈ ရရြိေအာငး မညးကံဲသုိ႔ေဖား်ပႏိုငး 

ေၾကာငး့ကုိ သိရြိေစရနး ရညးရျယးသညး။ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ်ဖစးစဥးကုိ ေနာကးမြလုိကးေရ့သာ့်ခငး့ 

ထကး လကးဦ့မႈယူ ေရ့သာ့ႏိုငးရမညး။  

လကးဦ့မႈယူေရ့သာ့သညးံ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့သညး ေ်ပာငး့လဲေနေသာ အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ လျနးစျာသတိ်ပဳ 

မိသညး။ အေၾကာငး့တစးခုသညး ်ဖစးေပၐေနဆဲ်ဖစးပါက မညးကံဲသုိ႔ ဆကး်ဖစးလာမညးကုိ အ်မဲတမး့ 

စဥး့စာ့ ထာ့သညး။ ်ပႆနာမ္ာ့ကိုလညး့ ်မငးတတးသညး။ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိလညး့ မိမိ ကသာ ဦ့ေအာငး 

ေမ့်မနး့ႏိုငးသညး။ဘာသာေရ့ႏြငးံ လူမ္ဳိ့ေရ့အုပးစုမ္ာ့ႏြငးံ ေမ့်မနး့်ခငး့၊ သကးဆိုငးရာတရာ့ ွငးသတငး့ရငး့ 

်မစးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့တုိ႔အတျကး ်ဖစးႏိုငးဖျယးရာ အေ်ဖမ္ာ့ကုိ ရြာေဖျႏိုးငးသညး။ ထုိ႔ေနာကး 

သတငး့မ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့သညး။  

ORACLE ပုဵစဵသညး သတငး့ဦ့ရနး ေအာကးပါအခ္ကးတုိ႔လုပးေဆာငး်ခငး့မ္ာ့  ပါွငးသညး။ 
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O— ၾကညးံရႈပါ။ ေစာငးံၾကညးံပါ။ နာ့ေထာငးပါ။ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့၊ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ သကးဆိုငးရာ 

ကုိ့ကျယးမႈဘာသာနယးပယးအသီ့သီ့မြ လူမ္ာ့ကုိ နာ့လညးႏိုငးေအာငးလုပးပါ။  

R— မိမိေလံလာမြတးသာ့ခံဲသညးမ္ာ့ကို ်ပနးလညးသုဵ့သပးထာ့သကံဲသုိ႔ မြတးသာ့ထာ့်ခငး့လညး့ 

်ပဳလုပးပါ။ မိမိ ်မငးခံဲ၊ ၾကာ့ခံဲသညးမ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာေရ့အုပးစုမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ မိမိ၏ သုဵ့သပးသိရြိခံဲရ 

သညးမ္ာ့မြ ်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့ကုိ ေပါငး့စပးရမညး။ မိမိ၏ ကုိယးပိုငးအေတျ႔အၾကဵဳ၊ ဆုဵ့်ဖတးႏုိငးစျမး့ႏြငးံ 

သုဵ့သပးႏိုငးစျမး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့ခ္ရမညး။ ထုိ႔ေနာကး အသိဥာဏးအယူအဆေဟာငး့မ္ာ့ကုိ ရရြိလာသညးံ 

သတငး့အခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံဘကးမလုိကးဘဲ ရြငး့လငး့ရမညး။  

A—ဆကးစပးၿပီ့ ထငးရြာ့ေသာ ်ဖစးစဥးအာ့ ေသခ္ာစျာ သုဵ့သပးစိတး်ဖာရ၍ ်ပႆနာကုိ ေ်ဖရြငး့ရာတျငး 

လို အပးသညးမ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးရနး ်ဖစးစဥးတျငး ပါွငးသူမ္ာ့အာ့ တိုကးတျနး့ရမညး။  

C— ်ဖစးစဥးမ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာေရ့ႏြငးံ ဆကးစပးေနသညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့တျငး မိမိ၏စိတး်ဖာသုဵ့သပးမႈ မ္ာ့အာ့ 

ဘာသာေရ့အုပးစုမ္ာ့ ၾကဵဳေတျ႔ေနရသညးံ အေၾကာငး့အရာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့မ္ာ့ကုိ ကုိ့ကာ့ၿပီ့ ဆကးစပးမႈမ္ာ့ကုိ 

စဥး့စာ့ရမညး။ စာဖတးသူမ္ာ့ႏြငးံ ်ဖစးစဥးအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ခ္ိတးဆကးေပ့ရနး အ်ဖစးအပ္ကးငယး 

ေလ့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳရမညး။ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ရြငး့လငး့ရနး ခုိငးမာေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖငးံ 

အ်ဖစးအပ္ကးငယးေလ့မ္ာ့ကုိ ပံဵပုိ့ေပ့ရမညး။ မတူညီေသာ ဘာသာေရ့အုပးစုမ္ာ့မြ လူမ္ာ့၏ ရြငး့လငး့ 

ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အ်မငးမ္ာ့ ပါွငးေစရသညး။  

မြာ့ယျငး့ေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ့ အမြနးတရာ့မ္ာ့ႏြငးံ ပုိငး့်ခာ့ရနး မိမိေတျ႔် မငး၊ စုဵစမး့၊ 

နာ့လညးေရ့သာ့ထာ့မႈမ္ာ့အာ့ ပုိမုိသိရြိေစရနး သငးယူရမညး။ ဗဟုသုတႏြငးံ အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့သညး 

ေနာကးပိုငး့ ဘာသာေရ့ႏြငးံဆကးစပးေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ့ သတငး့ေရ့သာ့တျငး ်ပငးဆငးမႈ်ဖစး 

ေစသညး။  

E— မိမိ၏ စာဖတးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိေရ့သညးံ အေၾကာငး့အရာႏြငးံပတးသကး၍ ပုိ မုိက္ယးက္ယး ်ပနး႔်ပနး႔ 

နာ့လညးလာေစရနး လုပးေဆာငးေပ့ၿပီ့ သငးေပ့ပါ၊ အသိဥာဏးဖျငးံေပ့ပါ။ မိမိတုိ႔၏ သတငး့မ္ာ့သညး 

ႀကီ့မာ့သညးံ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ရြိေနေသာေၾကာငးံ မိမိတုိ႔အေန်ဖငးံ စာဖတးသူမ္ာ့၊ 

သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ႏြငးံ အယးဒီတာမ္ာ့ႏြငးံပူ့ေပါငး့ကာ ဘာသာေရ့ကိစၥမ္ာ့တျငး ေ်ဖရြငး့ ႏိုငးဖျယးရြိသညးံ 
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နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးရမညး။ မိမိအေန်ဖငးံ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခိုငးမာေသာ လူထုအတျကး ညြိႏႈိငး့ေဆာငး 

ရျကးေပ့သူအ်ဖစး ဆကးလကး ေဖား်ပမညးံ ORACLE ပုဵစဵကုိ ေဆာငးရျကးရမညး။  

 

 

 

 

ေစာငးံၾကညးံေလံလာ်ခငး ့
ၾကာ့်ခငး့၊ နာ့ေထာငး်ခငး့ 

ခဵစာ့်ခငး ့
အနဵ႔ အရသာ 

ေစာငးံၾကညးံ ေတျ႔်မငး်ခငး ့
အေသ့စိတးအခ္ကးမ္ာ့ 

်မငးသာေအာငးေဖား်ပ်ခငး ့
ဆိုလိုရငး  ့

အမြာ့အမြနးဆဵု့်ဖတး်ခငး့ 
ချဲ် ခာ့သဵု့သပး်ခငး ့

ဘာေၾကာငးံလ၊ဲ ဘာ်ဖစးေနလ၊ဲ 
ဘာ်ဖစးမြာလ၊ဲ ဘာေၾကာငးံလ၊ဲ 

ဘယးလိုလ ဲ 

ဆကးစပးမႈကို စဥး့စာ့်ခငး ့
အေၾကာငး့အရာ 
ရြငး့လငး့ခ္ကး 
ေရာယြကးမႈ 

မတူညီေသာ်ဖစးရပးမ္ာ့ 

 
သငးယူ်ခငး ့

ေနာကးဆကးတျဲမ္ာ့ကို ရြာ်ခငး့ 
ရြငး့လငး့ေဖား်ပ်ခငး ့
ေမ့ချနး့သစးမ္ာ့ႏြငးံ 

ယခငးအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ 
 

သငးၾကာ့ေပ့်ခငး ့
 

Model by Eric Loo 

 သဵု့သပး်ခငး  ့
 အ်ဖဴ၊အမမဲဟုတးေသားလညး့ 

မီ့ခုိ့ေရာငး့ အနာ့သတးမ္ာ့ 

 သတငး့ေဘာငးမ္ာ ့
 သတငး့တနးဖို ့– 

ေနာကးဆဵု့်ဖစးစဥးကို အေ်ခခဵ်ခငး့ 
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အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ ထိနး့သိမး့သညးံ သတငး့တငးဆကးမႈဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ ့

             

 

ORACLE ပုဵစဵသညး မိမိအေန်ဖငးံ သတငး့အာ့ မညးသုိ႔ တညးေဆာကးမညး၊ မိမိေရ့သာ့ရ်ခငး့၏ အ 

ေၾကာငး့ရငး့ကုိ သိရြိေစသညး။ ဆကးလကး၍ သတငး့အာ့ ပုဵၾကမး့တညးေဆာကး်ခငး့ကုိ ေဖား်ပမညး။  

ယခုအခနး့တျငး ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ သူတုိ႔၏ သတငး့မ္ာ့အာ့ ပုဵၾကမး့ေဖားရာတျငး ေယဘု ယ္အာ့ 

်ဖငးံ လုပးေဆာငးရသညးံ အဆငးံကုိ ရြငး့လငး့ေဖား်ပထာ့သညး။ ယခုပုဵစဵအာ့ F A C T S ဟု အတုိေကာကး 

ေဖား်ပႏိုငးၿပီ့ အဆုိပါ အခ္ကးမ္ာ့သညး ဂ္ာနယးလစးအေရ့အသာ့အတျကး အေ်ခခဵက္သညး။ 

အကၒရာတစးလုဵ့စီႏြငးံ ကုိယးစာ့်ပဳမႈမ္ာ့ကို ေအာကးပါအတုိးငး့ ေတျ႔ရြိႏိုငးသညး။  

Fact-check— မိမိၾကာ့သိၿပီ့ေသာ သုိ႔မဟုတး သတငး့အတျကး တစးစုဵတစးေရာကးက ေ်ပာေသာ 

အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ စစးေဆ့်ခငး့်ဖစးသညး။ ထုတး်ပနးထာ့ေသာ စာရငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၊ 

တရာ့ွငး ထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့၊ သတငး့ရရြိထာ့မႈမ္ာ့၊ သုေတသနေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရြာေဖျကာ 

မိမိၾကာ့သိထာ့မႈမ္ာ့ကုိ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ ပဵံပုိ့ႏိုငးေအာငး လုပးေဆာငးရမညး။  

Angle— မိမိစုေဆာငး့ထာ့ေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ (အခ္ကးအလကး၊ 

ဆနး႔က္ငးအခ္ကးအလကး၊အယူအဆ၊ ဖျငးံဆုိခ္ကး)မြေန၍    သတငး့အတျကး ရရြိမညးံေနရာႏြငးံ ထုတးလႊငးံ 

ချငးံရမညးံအခ္ိနးတုိ႔အေပၐမူတညး၍ သတငး့တငးဆကးမညးံ ေထာငးံကုိ ဆုဵ့်ဖတးရသညး။ စာဖတးသူမ္ာ့ကုိ 

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရာတျငး ၎တုိ႔အေန်ဖငးံ သတငး့မြ သိခ္ငးသညးံ အေၾကာငး့အရာကုိ နာ့လညးရနး 

လုိအပးသညး။ သကးဆိုငးရာအစုအဖျဲ႔ႏြငးံ သကးဆိုငးမႈ၊ စိတးွငးစာ့မႈတုိ႔်ဖငးံ သတငး့တငးဆကးမညးံ ပုဵစဵကုိ 

စဥး့စာ့ရမညး။  
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Contexualise— အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့၊ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခအေနမ္ာ့သညး ဆကးစပးေနေသာ 

ေၾကာငးံ သတငး့၏ ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာကုိ ရြငး့်ပရနး လုိအပးသညး။ ဘာသာေရ့ကိစၥမ္ာ့တျငး 

စိတးရြညးသညး့ခဵမႈ၏ အေရ့ပါပုဵကုိ ထုတး်ပနးခ္ကး်ပဳလုပးသညးံ ႏိုငးငဵေရ့သမာ့တစးဦ့သညး 

သူ၏ပါတီအေန်ဖငးံ အလာ့တူသေဘာတာ့ကုိ ေဖား်ပရနး လုိအပးမညးမဟုတးေပ။ ဥပမာအာ့်ဖငးံ လုဵ် ခဵဳ 

ေရ့တငး့က္ပးေသာေနရာတျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ မ္ကးႏြာအကာ (နီကတး) မ္ာ့ကုိ ဖယးရြာ့ေပ့ခုိငး့်ခငး့သညး 

အစုိ့ရက အစၥလာမၼာမးွါဒကုိ ဆနး႔က္ငး်ခငး့မဟုတးေၾကာငး့ နာ့လညးထာ့သညး။  

Theorise— မိမိတုိ႔၏ စာဖတးသူမ္ာ့ကံဲသုိ႔ပငး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့သညး ဘာေၾကာငးံ ်ဖစးရသနညး့ဟု 

ခနး႔မြနး့ယူဆမႈမ္ာ့ ရြိေနသညး။ မိမိ၏မြနး့ဆခ္ကးမ္ာ့သညး မၾကာခဏမြနးကနးေနပါက မိမိ၏ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး 

ကုိ အမြနးယူတတးသူ်ဖစးသျာ့ႏိုငးသညး။ မိမိတုိ႔ မြနး့ဆခ္ကးသညး ရဵဖနးရဵခါ မြာ့ယျငး့ႏိုးငေၾကာငး့ 

အေတျ႔အၾကဵဳက ်ပသလိမးံမညး်ဖစးသညး။ မိမိတုိ႔၏ သီအိုရီမ္ာ့ကုိ စိနးေခၐမႈမ္ာ့ရြိေနသညးံ သတငး့အခ္ကး 

အလကးမ္ာ့ကုိ ရြာေဖျကာ မြနး့ဆခ္ကးမ္ာ့ကုိ အ်မဲတမး့စစးေဆ့သငးံသညး။ မိမိ၏သီအိုရီ သုိ႔မဟုတး မြနး့ 

ဆခ္ကးမ္ာ့ကုိ အတညး်ပဳႏိုငးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ရြာေဖျ် ခငး့သညး အမြာ့အယျငး့မ်ဖစး 

ေစရနး ဂ႐ုစုိကးရသကံဲသုိ႔ပငး အေရ့ပါသညး။ မိမိ၏ သီအိုရီကုိ စမး့စစးပါ။ အေထာကးအထာ့်ပပ ါ။  

 

Source— သတငး့်ဖစးစဥးအမြနးကုိ သိရြိေစရနး သတငး့ရငး့်မစးအမ္ာ့အ်ပာ့ႏြငးံ တတးႏိုငးသမြ္ 

ေ်ပာဆုိ်ခငး့်ဖငးံ မိမိ၏ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာသတငး့သညး အခ္ကးအလကးတိက္်ခငး့ႏြငးံ အေၾကာငး့အ 

ရာပုိငး့ဆိုငးရာ ရြငး့လငး့်ခငး့၊ တငး်ပမႈတျငး မြ္တ်ခငး့၊ မိမိ၏သတငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပၐလာသညးံ သ ကး 

ေရာကးမႈမ္ာ့အတျကး တာွနးယူမႈတို႔ ရြိရမညး။ 
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  အေ်ခအေနကုိ ထိနး့သိမး့သညးံ သတငး့တငးဆကးမႈဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

                   

              

             

 

 

FACTS ပဵုစဵကို အသဵု့ခ္်ခငး ့

ဆီရီ့ယာ့ႏြငးံအီရတးတုိ႔တျငး ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ  တုိကးခိုကးမႈမ္ာ့တျငး ပါွငးရနး ႏိုငးငဵတျငး့မြ ထျကးချာသညးဟု 
သဵသယရြိသုူဟု ယူဆေသာ ဂ္ီဟတးမ္ာ့ကုိ မေလ့ရြာ့၊ အေမရိကနး၊ ဥေရာပႏြငးံ ၾသစေၾတ့လ္ႏိုငးငဵမ္ာ့ရြိ 
ေလဆိပးမ္ာ့တျငး ၾကာ့်ဖတးဟနး႔တာ့ႏိုငးခံဲသညး။ အဆုိပါဖမး့ဆီ့မႈႏြငးံ ဆကးစပးအ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ 
အထူ့သ်ဖငးံ အစၥလာမၼစးႏုိငးငဵေတား စစးေသျ့ ၾကျ မ္ာ့က ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အာ့ ေခါငး့်ဖတးသညးံ  
သတငး့မ္ာ့ကုိ သတငး့မ္ာ့တျငး က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ေဖား်ပခံဲၾကသညး။ အဆုိပါ ဂ္ီဟတးမ္ာ့၏ 
သတငး့မ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့ရာတျငး FACT ပုဵစဵအာ့ မညးကံဲသို႔ အသုဵ့ခ္မညးကုိ ရြငး့လငး့ထာ့ပါသညး။ 

Fact-check— ေလဆိပးမ္ာ့တျငး ဂ္ီဟတးဟု သဵသယရြိသူမ္ာ့အာ့ ၾကာ့်ဖတးဟနး႔တာ့်ခငး့၏ ေနာကး 
ကျယးတျငး ပုိမုိႀကီ့မာ့သညးံ ်ဖစးစဥးတစးခုရြိေနသညးကုိ စဥး့စာ့ရမညး။ ႏိုငးငဵအႏြဵ႔တျငး ပုနး့လြ္ဴိ့ေနေသာ 

အခ္ကးအလကးစစးခ်ငး  ့
သုေတသန 

မြနးကနးတိက္မႈအတျကး 
စစးေဆ့်ခငး ့

အတညး်ပဳ်ခငး ့
အေထာကးအထာ့မ္ာ့ 

ေဖား်ပ်ခငး ့
 

သတငး့ေထာငးံ 
ဆီေလ္ားမႈ 
ထငးရြာ့မႈ 

သတငး့ေထာငးံ 
အေရ့ပါသညးံအရာ 
 
 

ဆကးစပးမႈကို စဥး့စာ့်ခငး ့
အေၾကာငး့အရာ 
ရြငး့လငး့ခ္ကး 
ေရာယြကးမႈ 

မတူညီေသာ်ဖစးရပးမ္ာ့ 
 

သီအိုရီတညး 
ေဆာကး်ခငး့ 

မြနး့ဆကးတျကးခ္ကး်ခငး့ 
စိတးကူ့်ဖငးံ ပဵုေဖား်ခငး့  

စမး့သပး်ခငး့ 
စစးေဆ့်ခငး့ 

သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ 
အဓိကအေၾကာငး့အရာ 

ဘကးစဵုမြ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ 
ရလဒးမ္ာ့ ရြိပါက  

 
 

 

Model by Eric Loo 
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အၾကမး့ဖကးအဖျဲ႔ငယးမ္ာ့ ရြိေနၿပီ့ အခ္ိဳ႕သညး ဗလီမ္ာ့အတျငး့ ေဆျ့ ေႏျ့ ေနၾကသ ညး။ သတငး့ရငး့်မစး 
မ္ာ့ကလညး့ မိမိတုိ႔၏ ေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပလုိေသားလညး့ အမညးေဖားမခဵလုိၾကေပ။ အဆုိပါ လြ္ဴိ႕ ြွကး 
အစညး့အေွ့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ကုိ ရြာေဖျရမညး။ အေထာကးအထာ့မရြိ၊ 
အခ္ကးအလကးမရြိပါက သတငး့မဟုတးေပ။ 

Angle— ်ပညးတျငး့မြ ေပၐေပါကးလာသညးံ အၾကမး့ဖကးွါဒသညး ်ပညးသူမ္ာ့က ွငးေရာကးၿပီ့ 
ဘာသာေရ့်ဖငးံ ေပါငး့စပးလိုကးပါက ႐ႈပးေထျ့ သညးံ ်ပႆနာ်ဖစးလာသညး။ အစၥလာမၼစးႏိုငးငဵေတားအဖျဲ႔ 
တျငး ဘာသာေရ့သညး အစၥလာမၼာ်ဖစးသညး။ အေၾကာငး့အရာတစးခုအတျကး ဘကးေပါငး့စုဵရြိေသာ 
ေၾကာငးံ အဓိကက္ၿပီ့ ထငးရြာ့ေသာ အေၾကာငး့အရာေပၐတျငး အဓိကထာ့ရမညး။ ယငး့သတငး့တျငး 
်ဖစးႏိုငးသညးံ သတငး့ေထာငးံမြာ ရဲ သုိ႔မဟုတး လုဵ်ခဵဳေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့၏ အေၾကာငး့အရာ်ဖစးလာႏိုငးသညး။ 
်ပညးတျငး့မြ IS ေထာကးခံဲသူမ္ာ့အာ့ ဖယးရြာ့ပစးရနး ရဲမ္ာ့ႏြငးံ လုဵ်ခဵဳေရ့ေကာာငးစီက 
မညးသညးံအရာတုိ႔ကုိ လုပးေဆာငးေနသနညး့။ ဘာသာေရ့အုပးစုမ္ာ့အၾကာ့ သငးံ်မတးေပ့ရနး  
ေနာကးဆကးတျဲသတငး့ကုိ ေရ့ရမညး။ 

Contexualise— နယူတနး၏ ႐ူပေဗဒ တတိယနိယာမတျငး “သကးေရာကးမႈတိုငး့တျငး တူညီေသာ 
ဆနး႔က္ငးဘကး သကးေရာကးမႈရြိသညး” ဟု ေဖား်ပထာ့သညး။ မိမိေရ့သာ့ေသာ ်ဖစးစဥးတစးခုသညး 
ယခငးႏြငးံ လကးရြိ်ဖစးစဥးမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးႏႊယးေနသညး။ ်ပညးတျငး့မြထျကးးေပၐလာသညးံ ဂ္ီ ဟတးမ္ာ့အေန 
်ဖငးံ မညးသညးံအေၾကာငး့အရာေပၐတျငး အဓိကအာ႐ုဵထာ့ေနသညးဆုိ်ခငး့ကုိ ဆုဵ့်ဖတးရမညး။ 
ယငး့ဂ္ီဟကးမ္ာ့၏ နယးေ်မအရလညး့ေကာငး့၊ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာအရလညး့ေကာငး့ မညးကံဲသုိ႔ 
လုပးေဆာငးေနသညးကုိ သိရြိရမညး။ ၎တုိ႔၏ ႏိုငးငဵေရ့အယူအဆ၊ လူမႈေနာကးခဵအေၾကာငး့မ္ာ့၊ 
ပညာေရ့အဆငးံအတနး့ႏြငးံ ဘာသာေရ့ယုဵၾကညးမႈတုိ႔ကို သိရြိရမညး။ ၎တုိ႔ႏြငးံ ဘာသာခ္ငး့ တူညီေသာ 
ေနာကးလုိကးမ္ာ့ႏြငးံ မညးသညးံအရာတျငး ကျဲ်ပာ့ၿပီ့ မညးသညးံအရာတျငး တူညီသညးဆုိ်ခငး့ကုိ 
သိရသညး။ 

Theorise— ဂ္ီဟတးမ္ာ့ႏြငးံ အိုငးအကးစးတုိ႔၏ သိမး့သျငး့ခဵရသူမ္ာ့သညး ပညာနညး့ပါ့သူမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ 
မိသာ့စုႏြငးံအဆငးမေ်ပသူမ္ာ့၊ အိမးေထာငးေရ့အစဥးမေ်ပသူမ္ာ့၊ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့ႏြငးံ 
သဟဇာတမ်ဖစးသူမ္ာ့အ်ဖစး ေယဘုယ္ ယူဆႏိုငးသညး။ သုိ႔ေသား ေထာကးလြမး့ေရ့အစီ ရငးခဵစာ 
မ္ာ့အရ ၎တုိ႔သညး ပညာတတးေသာ အလယးအလတးလူတနး့စာ့အလႊာမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ သိရသညး။ 
လူမႈ မီဒီယာအသုဵ့်ပဳသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး။ ၎တုိ႔အာ့ အိုငးအကးစးတုိ႔က ပစးမြတးထာ့ စုေဆာငး့သညး။ 
မိမိ၏ သတငး့ကုိ ပုဵစဵ႐ုိ့႐ုိ့်ဖငးံ ေရ့မညးံအစာ့ သီအိုရီမ္ာ့ကုိ ပညာရြငးစာတမး့မ္ာ့၊ 
အၾကမး့သမာ့တုိ႔ႏြငးံပတးသကး သညးံ အစုိ့ရအစီရငးခဵစာမ္ာ့ႏြငးံ  တိုကးဆုိငးကာ ေဖား်ပလုိသညးံ သတငး့ 
အေၾကာငး့အရာႏြငးံ လိုကးဖကးေအာငး ထညးံသျငး့ရမညး။ ယငး့ကံဲသို႔ လုပးေဆာငး်ခငး့သညး O R A C L E  
ပုဵစဵ သတငး့ေရ့သာ့မႈမြ E ဆုိသညးံ အခ္ကးပငး်ဖစးသညး။ စာဖတးသူမ္ာ့ကုိ ပညာေပ့ႏိုငးရနးအတျကး 
ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို ရြငး့လငး့စျာ ေဖား်ပရမညး။  

Source— သတငး့ရငး့်မစးသညး လူ႔အဖျဲဲ႔အစညး့တျငး့ရြိ လူငယး ဘာသာေရ့အစျနး့ေရာကး ွါဒႏြငးံ 
လူမ္ဳိ့ေရ့ အစျနး့ေရာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ရသညးံ အေၾကာငး့ရငး့ကုိ သိရြိေစႏိုငးသညး။ 
ဘာသာေရ့အစျနး့ေရာကးသူမ္ာ့ႏြငးံ သေဘာထာ့မႀကီိ့မႈမ္ာ့သညး ဘာသာတုိငး့တျငး ရြိေနသညး။ 



Eric Loo, November 2014, Notes for Myanmar and Reporting Religion Primer 
 

တာွနးရြိသူ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာွငးအသီ့သီ့တုိ႔ႏြငးံ စကာ့ေ်ပာဆုိ်ခငး့သညး မိမိ၏ 
သတငး့အာ့ ပုိမုိ ဆကးစပးမႈရြိရနးႏြငးံ ႐ႈပးေထျ့ ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့တျငး အခ္ကးအလကးအ်မငးမ္ာ့ 
ကုိ ပါွငးေစသညး။ 

ေနာကးဆုဵ့အဆငးံ ေရ့သာ့်ခငး့၊ တညး့်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ သတငး့အာ့ ်ဖညးံစျကးမႈ ်ပဳလုပး်ခငး့ကုိ 
တတိယအဆငးံ်ဖစးသညးံ „မြနးကနး က္စးလစးစျာ ေရ့သာ့်ခငး့ ‟ ်ဖစးေစၿပီ့ အကၒရာ A B C D ်ဖငးံ 
ကုိယးစာ့်ပဳႏိုငးသညး။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြနးကနးစျာေရ့်ခငး ့
ႏြငး ံ

က္စးလစးစျာေရ့်ခငး ့

Accuracy (တိက္မႈ)  
အေၾကာငး့အရာ၊ အ်ဖစးအပ္ကး၊ 

အခ္ကးအလကး 

Ethics (က္ငးံွ တး)  
ေစာငးံထိနး့ရမညးံ အခ္ကးမ္ာ့ 

Clarity(ရြငး့လငး့်ခငး )့ 
စကာ့လဵု့ေရျ့ ခ္ယးမႈ 

ဂ္ာနယးလစး အသဵု့အႏႈနး့မ္ာ့ 

Depth (ထထဲဲွ ငးွ ငး) 
အခ္ကး်ပညးံ်ပညးံစဵုစဵု ေရ့သာ့်ခငး့ 

Brevity(စာလဵု့နညး့်ခငး့ ) 
က္စးလစးစျာ တညး့်ဖတး်ခငး့ 



Eric Loo, November 2014, Notes for Myanmar and Reporting Religion Primer 
 

 တိက္မႈ-- စာေရ့သူတစးဦ့အေန်ဖငးံ မခ္ဳိ့ေဖာကးသငးံေသာ စညး့မ္ညး့တစးခုကုိ ေရျ့ ခ္ယးေသာအ 

ခါ တစးခုတညး့သာ်ဖစးသငးံသညး။ အခ္ကးအလကးမ္ာ့၊ ကုိ့ကာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ေ်ပာစကာ့မ္ာ့ကို 

တိက္ေအာငး လုပးေဆာငးသငးံသညး။  

 စကာ့လုဵ့နညး့မႈ--ေမ့ချနး့တစးခု မၾကာခဏ ်ဖစးေပၐတတးသညး။ ေရ့သာ့ထာ့သညးံ အေၾကာငး့ 

အရာတျငး အႏြစးခ္ဳပးႏြငးံ စကာ့လုဵ့ က္စးလစးမႈ ရြိေစရနး လုပးမႈ သုိ႔မဟုတး ်ပညးံ်ပညးံစုဵစုဵ ေဖား်ပမႈ 

မညးသညးံအရာကုိ ်ပဳလုပးသငးံပါသနညး့။  က္စးလစးစျာ အႏြစးခ္ဳပး်ဖစးေစရနး လုိအပးသညး။ 

သုိ႔ေသား ်ဖစးစဥးကုိ အ်ပညးအစုဵ အေသ့စိတးေဖား်ပေနရနး မလုိပါ။ စကာ့လုဵ့နညး့နညး့ 

အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ဆုိသညးမြာ ထိေရာကးသညးံ စကာ့လုဵ့မ္ာ့်ဖငးံ က္စးက္စးလစးလစး ေရ့်ခငး့်ဖစးသညး။  

 ရြငး့လငး့မႈ-- စာဖတးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိဖတးေနေသာစာ၏ အဓိပၸါယးကုိ နာ့မလညး်ခငး့ေလာကး 

စိတးပ္ကးစရာေကာငး့သညးံ အရာမရြိေပ။  

 ႀ က္ဳိ့ေၾကာငး့ ဆီေလ္ားမႈ-- အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး တစးခုႏြငးံတစးခု ေလ္ားကနးမႈရြိရမညး။ 

ယုတၱိတနးမႈ၊ သမိုငး့အခ္ကးအလကးကုိကးညီမႈ သုိ႔မဟုတး အေရ့ႀကီ့သညးံ အစဥးအလုိကး 

ေဖား်ပမႈ၊ အေၾကာငး့အရာႏြငးံ ကုိကးညီမႈရြိရမညး။ သတငး့တစးပုဒးသညး ထငးရြာ့ေသာအေၾကာငး့ 

အရာတစးခုကုိ ေဖား်ပရမညး။ သတငး့တစးပုဒးတျငး သတငး့အ်ဖစးေဖား်ပသငးံသညးံ 

အေၾကာငး့အရာ မ္ာ့စျာပါေနပါက သတငး့တစးပုဒးထဲတျငး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ေပါငး့ထညးံ 

်ခငး့ထကး သီ့်ခာ့သတငး့မ္ာ့ ချဲေရ့သငးံသညး။  

 ထဲထဲွငးွငး ေရ့သာ့်ခငး့-- သတငး့တစးပုဒးသညး စကာ့လုဵ့မ္ာ့ႏြငးံ ွါက္မ္ာ့ကုိ ယုတိၱရြိစျာ 

အသုဵ့်ပဳၿပီ့ စီစဥးဖျဲ႔စညး့ထာ့သညး။ သတငး့တစးပုဒးသညး အေၾကာငး့အရာတစးခုကံဲသို႔ပငး 

အာ့ေကာငး့ၿပီ့ ယုဵၾကညးစိတးခ္မႈရြိႏိုငးရမညး။ အေၾကာငး့အရာတစးခုကုိ ႏႈိကးႏ ႈိကးခၽျတးခၽျတး 

ေဖား်ပႏိုငးရၿပီ့ ဘာေၾကာငးံ ်ဖစးတာလဲ ဆုိသညးံ ေမ့ချနး့ကုိ ေ်ဖဆုိေပ့ႏိုငးရမညး။  

 က္ငးံွတးမ္ာ့-- သတငး့တစးပုဒးကုိ တိက္မႈအ်ပငး ဘကးလုိကးမႈ၊ ်ပစးတငးမႈ မပါွငးေစဘဲ 

ေရ့သာ့ႏိုငးရနး ်ဖစးေပၐေနသညးံ အေၾကာငး့အရာတျငး မိမိကုိယးတုိငး အစျဲမပါ ွငးေနေစရနး 

သတိထာ့ရမညး။ မိမိအေန်ဖငးံ မိမိအဖျဲ႔အစညး့၏ က္ငးံ ွတးစညး့ကမး့မ္ာ့ကို ေမံေနပါက 
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်ပနးလညးၾကညးံ႐ႈၿပီ့ မြ္တသညးံ အ်မငး်ဖငးံ မညးံသညးံအရာက မြနးသညး၊ မညးသညးံအရာက 

မြာ့ေနသညး၊ မညးသညးက မြ္တမႈရြိသညးကုိ ဆုဵ့်ဖတးရမညး။  

 


