
ကုလာ့ဟုဆုိရာှယး 

ယေန႔ကၽြနးေတားတုိ႔၏ ေမြ့ရပးဌာန ီ ၿမနးမာႏိုငးငဵှယးအလြနး႔အလြနးေရပနး့စာ့လွေသာ 

“ကုလာ့”ဟူေသာ ေှါဟာရႏွငး ံ ထုိစကာ့လုဵ့၏ေနာကးှယးရွိေနေသာသမိုငး့ေၾကာငး့ 

ကေလ့ကုိကိုညုိမႈိငး့ႏွငးံကုိတငးကုိကုိ တို႔၏စကာ့ှုိငး့ကေလ့မွအေၿဖရွာၾကညးံၾကပါစို႔။ 

ပထမဆုဵ့စာဖတးသူမ္ာ့ကုိယေန႔ေဆြ့ေႏြ့ခနး့မွာပါှငးေဆြ့ေႏြ့ မညးံကုိညိဳမိႈငး့ႏွငးံကုိတငး

ကုိကိုတုိ႔ႏွငးံမိတးဆကးေပ့ပါမညး။ကုိတငးကိုကုိဆိုသူမွာ (ABSDF) ေခၚ ၿမနးမာနိူငးငဵလုဵ့ 

ဆုိငးရာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ဒီမိုကရကးတစးတပးဦ့့၏ သငးတနး့ဆရာတစးဦ့ၿဖစးခံဲၿပီ့ 

လကးရွိၾသစေၾတ့လွ္ႏိုငးငဵတြငးအေှ့ေရာကးႏိုငးငဵေရ့လႈပးရွာ့ေနသူမ္ာ့ အနကးမ ွတစးဦ့ 

ၿဖစးပါသညး။ က္ေနားကေတာံေက္ာငး့ဆရာ ေဟာငး့တစးဦ့ပါ။ ကုိညိဳမိႈငး့ပါ။ 

ညိဳ ကုိတငးကုိေရအခုတေလာေဖံစးဘုတးထဲမွာ ကုလာ့မေကာငး့ေၾကာငး့ဆဲ 

ဆုိၿပီ့အပုတးခ္ထာ့တံဲ စာေတြ၊ မီဒီယာေခၚရုပးရွငး ဗီြဒီယိုႏွငးံစာနယးဇငး့ 

ေတြမွာလညး့ ကုလာ့ကုိႏွိမးံခ္ေဆားထာ့တဲံစာေတြဟာ နာ့မဆနး႔ေအာငး 

ဘ ဲ ၾကာ့ေန ဖတးေနရပါတယး။ အဲံဒါႏွငးံပတးသကးၿပီ့ ကုိတငးကိုရဲံအၿမငးကို 

က္ေနားၾကာ့ခ္ငးပါတယး။ 

တငး ကုလာ့ဆုိတဲံစကာ့န႔ဲပတးသကးၿပီ့ က္ေနားၿပနးၿပီ့လွနးရမယးဆုိလွ္ငး 

က္ေနားကေတာံ အၿခာ့သူေတြလို “ဦ့ကုလာ့ရာဇှငး”တုိ႔ ဘာတုိ႕ 

ညာတုိ႔နမဲေၿပာလိုပါဘူ့။ 

 တကယးတမး့ဆနး့စစးၾကညံးလွ္ငးဒီကုလာ့ဆုိတဲံအသိသညာဆနး့သစးလာ 

တဲံအခ္ိနးကာလကေတာံယေန႔ဗမာၿပညးလို႔ေခၚေနတံဲႏုိငးငဵေတားမေပၚ 

ေပါကးခငးကုိလုိနီေခတးဦ့ကာလ၊ဿ၈၈၃ ခုႏွစးအဂၤလိပးေတြတစးၿပညးလုဵ့ကုိ 

သိမး့ၿပီ့ေနာကးပိုငး့ဿ၉၀ှှနး့က္ငးကာလေလာကးမွာသေႏၶတညးခဲံတယး

လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ 



 

  အဲံဒီကာလက ဗိုလးမငး့ေရာငး ေခၚ ဗိုလးလေရာငး (ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ 

ရဲံအဘို့)၊ ဗိုလးၾကြမးဘိ၊ ဗိုလးခ္ိဳ…..စသညးံ ကုိလိုနီေခတးဦ့ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ 

လႈပးရွာ့မႈ ကာလကုိ က္ေနားထညးံမေၿပာလုိပါဘူ့။ ဒီေခတးကေခါငး့ 

ေဆာငးေတြမွာကုလာ့မုနး့ှါဒအထူ့မရိွေသ့လုိ႔ပါဘဲ။ဒါေပမဲံအဂၤလိပးအစို့

ရရဲ႕ နညး့ဗ္ဴဟာအရ အိႏၵိယႏုိငးငဵရဲံအစိတးအပိုငး့တစးခုၿဖစးခဲံတဲ ံဗမာၿပညး 

ကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ထိနး့ေက္ာငး့ေလံက္ငးံၿပီ့ၿဖစးတဲ ံ  အိႏၵိယႏုိငးငဵသာ့အခ္ိဳ႕ကို 

တငးသြငး့လာခံဲတာကစလုိ႔ ကုလာ့ဆနး႔က္ငးေရ့ သေဘာတရာ့တရပးဟာ 

ႏိုငးငဵေရ့စိတးဓါတးရွိတံဲ ဥပေဒပညာရွငးလို႔ေခၚရမဲ ံေရွ႕ေနၾကီ့မ္ာ့က စခံဲပါ 

တယး။ အဲံဒီအိႏၵိယႏုိငးငဵသာ့ေတြဟာ စီ့ပြါ့ေရ့နယးပယး၊ အုပးခ္ဳပးေရ့န႔ဲ 

တရာ့စီရငးေရ့နယးပယးစတဲံ တုိငး့ၿပညးရဲံအေရ့ပါတံဲနယးပယးေတြမွာ 

ၾကီ့စုိ့ခဲံတယးဆုိပါေတာံဗ္ာ။ 

ညိဳ ဒါဆိုလွ္ငး ကိုတငးကုိဆုိလိုခ္ငးတဲံသေဘာက အဂၤလိပးအစို့ရကုိ ဗမာလူမ္ိဳ့ 

ေတြမုနး့တီ့မႈကစတငးခဲံတယးလုိ႔ဆိုလုိခ္ငးတာလာ့။ 

တငး ဟုတးပါတယးကုိညိဳ။ ဘာၿဖစးလုိ႔လဲဆုိေတာံ အဒီဲေခတးက အဂၤလိပးလူမ္ိဳ့ 

ေတြကုိ ဗမာေတြက ကုလာ့ၿဖဴလုိ႕ေခၚၾကတယး။ ဒါကလညး့ ဗမာေတြရဲံ 

အၿမငးမွာ အသာ့ၿဖဴတဲံကုလာ့လုိ႔သတးမွတးၿပီ့  အိႏၵိယကလာတံဲလူေတြ 

ကုိေတာံကုလာ့လုိ႕ေခၚၾကတယး။(ကုလာ့မဲ၊ကုလာ့ညိဳ)ဆိုတံဲသေဘာ 

ေပါံ။ 

ညိဳ ဒါဆိုလွ္ငး ႏွာေခါငး့ခၽြနးခၽြနး၊ ဆဵပငးေကာကးေကာကး၊မ္ကးလုဵ့မ္ကးဆဵလွတံဲ 

မ္ကးခဵု့ေကာငး့ေကာငး့နဲ႕လူဆုိတဲံသေဘာလာ့။ 



တငး ဟုတးတာေပါံဗ္ာ။ဒါေၾကာငးံ ေတာငးအေမရိကတုိကးကတုိငး့ဦ့သာ့ေတြကုိ 

ကုလာ့နီလုိ႔ေခၚတာပၾဲကညးံေပါံ။ က္ေနာံစကာ့ဆကးပါရေစဦ့။ 

ညိဳ ဟုတးကံဲ။ ဆကးပါဦ့ဗ္ာ၊ 

တငး ကၽြနးေတားတုိ႔ဗမာေတြက ကၽြနးေပါံ။ ၿပီ့ေတာံ အုပးခ္ဳပးသူ လူတနး့စာ့ကုိ 

သခငးလို႔ေခၚရတာကုိ့။ ဒီေတာံ ကုလာ့ဆနး႔က္ငးေရ့ဆုိတံဲ သေဘာတ 

ရာ့ဟာ အရွငးသခငးၿဖစးတဲံ ကုလာ့ၿဖဴေတြကုိမုနး့သလုိ ကၽြနးၿဖစးတဲ ံ

ဗမာံစီ့ပြါ့ေရ့နယးပယးကုိ ခ္ဳပးကုိငးထာ့တဲ ံ ခ္စးတီ့ကုလာ့ေတြကုိ 

မုနး့တီ့ရာကေန စခံဲတာ ဘဲ။ဒါက လညး့သဘာှက္ပါတယး။ 

အဲံဒီတုနး့ကခ္စးတီ့လူမ္ိဳ့ေတြႏွငးံပတးသကးၿပီ့ဆုိစကာ့တစးခုရိွတယးေလ။

ေငြကိုယူသညး။လယးကုိယူသညး။ ေၿမကိုယူသညး။ လူကုိယူသညး။ အတုိ့ 

ေခ့္စာ့တဲံ ခ္စးတီ့ကုိ မုနး့တံဲ အမုနး့ဟာအၿခာ့ ဌာနဆုိငးရာ တာှနးထမး့ 

ေဆာငးတဲံကုလာ့ေတြကုိ မုနး့တံဲအမုနး့ထကးပိ ု သာခဲံပါတယး။ သခငး 

ေတြအပိုုငး့မွာ လညး့အေရ့ပုိငးမငး့ၾကီ့၊ ပုလိပးမငး့ၾကီ့၊ စကးရွငး 

တရာ့သူၾကီ့၊ ှနးရွငးေတားမငး့ၾကီ့စသညးၿဖငးံ ကုလာ့ေတြကုိ သခငး 

ေခၚၿပီ့ ဘုရာ့ထူ့ေနရတာကုိ ခါ့သီ့မႈကေန စခံဲတယးလုိ႔ ေၿပာႏုိငးးပါတယး။ 

 ကုလာ့မုနး့တီ့ေရ့ကုိစခံဲတာဟာ ဗုဒၶကလ္ာဏယုှအသငး့ကုိ စတငးထူ 

ေထာငးခဲံတဲံ ဗမာှတးလုဵေတားရၾကီ့သုဵ့ဦ့ၿဖစးတဲံ ဦ့ဘေဖ၊ဦ့ထြနး့ရိွနးႏွငးံ 

ဦ့ပုတုိ႔ကစခဲံပါတယး။ ဗုဒၶကလ္ာဏယုှအသငး့ဟာအစပုိငး့မွာ ဘာသာ 

ေရ့ကုိအေၿခခဵၿပီ့ ေပၚေပါကးလာေပမံဲေနာကးပိုငး့မွာေတာံ ဒုိ႔ဗမာအစညး့ 

အရုဵ့ဆုိတံဲ ႏိုငးငဵေရ့အသငး့အဖြဲ႔ၾကီ့ကုိ ေမြ့ဖြာ့ေပ့လုိကးတယးဆုိပါေတာံ။ 

ကုလာ့ၿဖဴဆနး႔က္ငးေရ့အၿဖစး ဒုိ႔ဗမာံအစညး့အရုဵ့ရဲ႕ေဆာငးပုဒးေတြ က 

ေတာံက္ေနားတုိ႔ ကေလ့ဘှၿမနး႔မာံသမိုငး့မွာ ေလံလာက္ကးမွတးခဲံရတဲ ံ

ေဆာငးပုဒးကေလ့ေပါံဗ္ာ။ 



ညိဳ ဗမာၿပညးသညး..... ဒုိ႔ၿပညး။ ဗမာစာသညး ........ဒို႔စာ၊ ဗမာစကာ့သညး 
......ဒုိ႔စကာ့၊ဒို႔ၿပညးကုိခ္စးပါ။ဒုိ႔စကာ့ကုိေလ့စာ့ပါ။ ဒုိ႔စာကုိၿမတးႏို့ပါ။ 
သခငးမ္ိဳ့ေဟံ....ဒုိ႔ဗမာ။ ဆုိတဲံေဆာငးပုဒးလာ့။ 

တငး ဟုတးတာေပါံဗ္ာ။ အဲံဒီလို အမ္ိဳ့သာ့ေရ့စိတးဓါတးလႈဵ႔ေဆားမႈ ေအာငးၿမငး 
လာတာန႔ဲအမွ္ ကုလာ့မုနး့တီ့ေရ့ စိတးဓါတးကလညး့ တေၿဖ့ေၿဖ့သေႏၶ 
တညးလာခံဲပါတယး။ 

ညိဳ ဒါဆိုအဲံဒံီတုနး့ကကုလာ့မုနး့တီ့ေရ့ဆုိတာကုိလိုနီနယးခ္ဲ႕ၿဗိတိသွ္အဂၤ 
လိပးနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေနာကးေတားပါ့ ခ္စးတီ့ကုလာ့ေတြကုိဘဲမုနး့ခဲံတာေပါံ။ 

တငး ဟုတးပါံဗ္ာ။ ေနာကးတစးခုက ဗမာရာဇှငးဆရာေတြက ၃၃ှနိပါတးေတား 
ထဲက အဓိကက္တဲ ံ ပုဂၢိဳလးၾကီ့ေတြကုိ ဗမာနာမညးေတြေပ့ၿပီ့ 
ဗမာဆနးဆနး ဘာသာၿပနးခဲံၾကတယး။ ဥပမာ-ေှသႏၱရာဇာတး၊ မေဟာ 
သဓါဇာတး၊ ေတမ ိ ဇာတးစသညးၿဖငးံၿမနးမာမႈ အၿပဳေကာငး့လုိကး ၾကတာ 
ေနာကးဆဵု့ ကုလာ့ ၿပညးလို႔ သူတုိ႔ေခၚေနတဲံ အိႏၵိယၿပညးမွာ ၿဖစးခဲံတံဲ 
အိႏၵိယၿပညးမွာၿဖစးခဲံတဲံအေၾကာငး့ေတြဟာ ဗမာၿပညးမွာ ဘဲၿဖစး ခဲံသလုိလုိ 
ေနာငးလာေနာငးသာ့ အထငးရွိလာခံဲ ၾကတယး။ ေနာကးထပးထပးၿပ ီ
့သာဓကၿပရဦ့မယးဆိုလွ္ငး မိဘေစားကာ့တဲံလူဆုိလွ္ငး  အဇာတသတး၊ 
ဘုရာ့ပုထုိ့ေတြ ေဆာကးလုပးလွဴဒါနး့သူအတြကးဆုိလွ္ငး အာေသာက 
မငး့ၾကီ့၊ အလွဴအတနး့ရကးေရာသူအတြကးဆုိလွ္ငး ေှသႏၱ ရာမငး့ၾကီ့၊ 
ေကာငး့တံဲမိေထြ့ဆုိလွ္ကး ေဂါတမစီတဲ ံ မဟာဇာတးလုိကးေတြအာ့ 
လုဵ့ဟာ ဒီေန႔ ဗမာလူမ္ိဳ့ေတြ ကုလာ့လုိ႔ ေခၚေနတံဲ ကုလာ့ အစစးေတြ 
ပါဘဲ။  

 သိဒၶထၳမငး့သာ့ဟာ သုေဒၶါဓန မငး့ၾကီ့ရဲံသာ့။ ေၿပာမယးဆိုရငး ဒီေန႔ 
ဗမာလူမ္ိဳ့ေတြအပါအှငး လူဦ့ေရသနး့ရှှေက္ား ကုိ့ကြယးေနတဲံ 
ေဂါတမဗုဒၶဟာ ကုလာ့လူမ္ိဳ့ဆုိတာ လုဵ့ှညငး့လုိ႔မရတဲ ံ အမွနးတရာ့ 
ၿဖစးပါတယး။ 



ညိဳ ဒါဆိုရငး သူတုိ႔က ကုလာ့ၿပညးက ပြငးံခံဲတဲံဗုဒၶကို   ကုိ့ကြယးေပမဲံ ဗုဒၶရ႕ဲ 
မ္ိဳ့ႏြယးကုလာ့လူမ္ိဳ့ကုိ ေတာံမုနး့ေနတယးလုိ႔ေၿပာခ္ငးတာလာ့။ 

တငး အဒီဲလိုေတာံမေၿပာႏုိငးပါဘူ့။ သူတုိ႔အဲံဒီတုနး့က သြငး့ခဲံတဲံကုလာ့မုနး့တီ့ 
စိတးဟာ ကုလာ့ၿဖဴမုနး့တီ့ေရ့သာၿဖစးၿပီ့ ဒီကေန႔ မူစလငးမးမုနး့တီ့ေရ့ 
ေတာံမဟုတးခဲံဘူ့ဆုိတာပါဘဲ။  

ညိဳ ဆုိေတာံ ကုလာ့ကို လူမ္ိဳ့ခြဲၿခာ့ေရ့ဟာ ေနာကးပိုငး့မွ ၿဖစးလာတဲံကိစၥ 
လုိ႔ဆိုလုိခ္ငးတာလာ့။ 

တငး အမွနးပါဘဲ။ ဒီှါဒၿဖနး႔မႈဟာ က္ေနားတုိ႔အဘုိ့ လကးထကးကစခဲံတာ။ 
က္ေနားတုိ႔မ္ိဳ့ဆကးမွာေတာံလုဵ့ှပဵုစဵေၿပာငး့သြာ့တယး။ ေနာကးပိုငး့မွာ 
ဗမာဆုိရငး ဗုဒၶဘာသာဘဲၿဖစးရမယး။ဗုဒၶဘာသာဆုိရငး ဗမာဘဲၿဖစးရမယး။ 
အစၥလာမးဘာသာကုိ့ကြယးတဲံ ဗမာဆုိတာမရိွဘူ့။ အစၥလာမး ဘာသာ 
ကုိ့ကြယးသူဆုိရငး ကုလာ့ဘဲ ၿဖစးရမယးဆိုတဲ ံConcept အသစးထပးထြကး 
လာခဲံတယး။ ဒီလုိဘဲ ခရစးယာနးဘာသာ ကုိ့ကြယးတဲံလူဟာ ဗမာ မၿဖစး 
ႏိုငးဘူ့။ ေၿပာရမယးဆုိရငး ဗမာဆုိတဲံစကာ့နဲ႕ဗုဒၶဆုိတဲံ စကာ့ဟာတြ ဲ
ဘကးအၿဖစးသုဵ့လာခံဲတယး။ အဓိကအာ့ၿဖငး ံ မူစလငးကုိဘဲ ဗမာလူမ္ိဳ့ 
မဟုတးဘူ့ဆုိၿပီ့နိမးံခ္ ခြဲၿခာ့တာကုိေတြ႔ရပါတယး။  အထူ့သၿဖငးံ ဒီလူမ္ိဳ့ 
ေရ့မႈိုငး့ တုိကးမႈဟာ က္ေနားတုိ႔လကးထကးမွာ အပီအၿပငးသြငး့ လာခဲံတယး 
ဆုိပါေတာံ။ 

ညိဳ ဒါဆို ယခုၿဖစးေပၚေနတဲံ  ရိုဟငးဂ္ာမ္ိဳ့တုနး့သတးၿဖတးမႈနဲ႔ ဗမာၿပညးတစး 
ၿပညးလုဵ့မွာၿဖစးေပၚေနတဲံမြတးစလငးမးသုတးသငးရွငး့လငး့ေရ့ဟာဒီကုလာ့
မုနး့ တီ့ေရ့ သမုိငး့ေၾကာငး့ၾကီ့ရဲံ ရလာဒးၾကီ့လုိ႔ေၿပာႏုိငးလာ့။ 

တငး တကယးေတာံ ဒီၿပသနာရံဲအဓိကတရာ့ခဵဟာ ေနှငး့ေၾကာငးံဘဲ။ ေနှငး့ 
ဟာ ဒုိ႔ဗမာအစညး့အရုဵ့ရဲံအဖြ႔ဲှငးတစးေယာကးၿဖစးတယး။ 

ညိဳ ဒါနဲ႔က္ေနားသိထာ့တာက ေနှငး့ရဲံနာမညးတစးခုက သခငးရွဳေမာငးၿဖစးၿပီ့ 
တရုပးကၿပာ့ၿဖစးတယးဆုိ။ 



တငး ဟုတးပါတယး။ သူကတရုပးေသြ့စပးတဲံ ဗမာဆုိပါေတာံ။ ဒါေပမဲံ 
တရုပးလူမ္ိဳ့ေတြဟာ မူလကနတးကုိ့ကြယးမႈကလြလဲို႔ ဘုရာ့မရိွတဲ ံလူေတြ 
ဆုိေတာံ သူတုိ႔ဟာ ဗမာလူမ္ိဳ့ေတြရံဲဗုဒၶကုိ အလြယးတကူ ကုိ့ကြယး 
လုိကးၾကေတာံ သူတို႔ဟာ ဗုဒၶဘာသာှငးၿဖစးသြာ့တာဘဲ။ ဗမာေတြက 
ဗုဒၶဘာသာှငးၿဖစးသြာ့တာနဲ႔ တရုပးဆိုတံဲ အၿမငးကမိွနးသြာ့တာေပါံ။  

ညိဳ ေအား..... ဒါေၾကာငး ံတရုပးေပါကးေဖား ဆုိတဲံစကာ့က တရုပးဆုိတာဗမာနဲ႔ 
ေပါကးေဖားေပါကးဖကး ဆုိတဲံအနကးနဲ႔သဵု့လာၾကတာကုိ့။ 

တငး ဟုတးပါတယး။ တရုပးလုိအသာ့ၿဖဴတံဲလူကုိ မေၿပာနဲ႔ အသာ့မဲတံဲ 
အိႏၵိယကလာတံဲ ကုလာ့လူမ္ိဳ့အစစး ဟိႏၵဴလူမ္ိဳ့ကိုေတာငး ဗမာႏုိငးငဵသာ့ 
ဗုဒၶဘာသာှငးၿဖစးလုိ႔ ကုလာ့လုိ႔မေခၚေတာဘူံ့။  ဗမာေတြအတြကးက 
ဗုဒၶဘာသာှငး ၿဖစးသြာ့တာနဲ႔ ၿဖဴၿဖဴမမဲ ဲဗမာၿဖစးသြာ့တာပဲ။ 

ညိဳ ေအား....ဟုတးသာ့ဘဲ။ ဒါဆုိရငး ကုလာ့ဆုိတာ အစၥလာမးဘာသာ 
ကုိ့ကြယးသူေတြ သကးသကးကုိဘဲ စပါယးရွယး သုဵ့တံဲစကာ့လုဵ့ဆုိတဲံသ 
ေဘာေပါံ။ 

တငး ဟုတးပါတယး။ ခုနငးံက စကာ့ဆကးပါရေစဦ့။ ေနှငး့ဟာကုလာ့မုနး့တီ့ 
ေရ့ကုိ သူ႔လကးထကးကေန စနစးတက္ရိုကးသြငး့လုိကးတာ လကးရွိမ္ိဳ့ 
ဆကးမွာ ကုလာ့ကုိ အရမး့မုနး့သြာ့တယးဆိုပါေတာံ။ ေနာကးပိုငး့မွာ 
မိဘမ္ိဳ့ရုိ့စဥးဆကး ႏွစးေပါငး့ဿှှေက္ားက ဗမာၿပညးမွာေန ထုိငးခံဲေပမယးံ 
မြတးစလငးမးဆုိတာန႔ဲ သူ႔ကိုကုလာ့လုိ႔ဘ ဲ သတးမွတး လုိကးတယး။ 
သူ႔ရုပးသြငးက ဘယးေလာကးဘဲဗမာရုပးေပါကးေပါကး သူကှတးရဵုရွညး 
အၿဖဴှတးလုိကးတာနဲ႔ မုတးဆိတးထာ့လုိကးတာနဲ႔ သူ႔ရဲံမ္ိဳ့ရို့စဥးဆကး 
ဗမာလူမ္ိဳ့ကဆငး့သကးလာေပမံဲ အဒီဲလူဟာ လုဵ့ှကုလာ့ၿဖစးသြာ့ပါေရာ။ 

ညိဳ ေနှငး့အစို့ရရံဲမႈိငး့သြငး့မႈေၾကာငးံ ဒီးအစၥလာမးဘာသာန႔ဲ ကုလာ့ဆုိတာကုိ 
တြတဲြၿဲမငးတဲံအေလံဟာ က္ေနားတုိ႔လကးထကးမွာ ပိုပုိဆုိ့လာတယးေလ။ 
တကယးံ ပညာတတးေတြေတာငးမ ွ ဒီမွာ့ယြငး့တံဲအသိသညာေတြကုိ 
မရွငး့မရွငး့ လကးခဵထာ့တာေတြ႔ရတယး။ ဥပမာ သတငး့စာဆရာေတြ၊ 



ေရွ႕ေနၾကီ့ေတြ၊  ေက္ာငး့ဆရာေတြေတာငးမွ မြတးစလငးမးကုိ ကုလာ့လုိ႔ 
ေခၚတာေတြက သကးေသေပါံဗ္ာ။ 

တငး ၿပီ့တဲံေနာကးမွာေတာံ ေထာကးလွမး့ေရ့က ဗမာၿပညးကုိ အုပးခ္ဳပးလာခံဲ 
တယး။ ဒီေထာကးလွမး့ေရ့တပးက အရာရွိေတြအာ့လုဵ့ဟာ KGP န႔ဲ 
MOSES (အစၥေရ့) ရဲ႕ သငးတနး့ဆငး့ေတြၿဖစးၾကတယးေလ။ MOSES က 
အစၥလာမးဆနး႔က္ငးေရ့မြတးစလငးမးမုနး့တီ့ေရ့ကုိမသိမသာ ရိုကးသြငး့ေပ့ 
လုိကးတံဲအတြကးေၾကာငးံဗမာၿပညးရဲ႕အုပးခ္ဳပးေရ့ပိုငး့မွာရွိေနတဲံေထာကး 
လွမး့ေရ့ဆငး့စစးတပးကဗုိလးခ္ဳပးေတြဗိုလးမႈ့ေတြအာ့လုဵ့မွာ ကုလာ့မုနး့ 
တီ့ေရ့ရိွေနၾကတယး။ 

ညိဳ ေအား ဒီစနကးေတြေၾကာငးံ က္ေနားတို႔ ဂ္ဲနးနေရ့ရွငး့မွာ မမဲၿဲမငးရငးကုလာ့၊ 
မုတးဆိတးၿမငးရငးကုလာ့၊ ှတးရုဵၿဖဴအရွညးှ တးရငးကုလာ့ ၿဖစးသြာ့ 
ရတာကုိ့။ ဗုဒၶဘာသာမကုိ့ကြယးရငး ကုလာ့၊ အစၥလာမးဘာသာှငး 
ၿဖစးတာန႔ဲ သူ႔ရဲံမိ္ဳ့ရို့စဥးဆကး ႏွစးဿှှေက္ားဗမာၿပညးမွာ အေၿခခ္ေန 
ထုိငးခံဲေပမံဲ လုဵ့ှစာရငး့ထညးံမတြကးေတာံဘူ့။ 

တငး တရာ့ဥပေဒစုို့မို့ေရ့ဘကးမွာက္ေတာံလညး့ ဥပေဒအရာရွိေတြအာ့လုဵ့ 
ဟာလညး့ေထာကးလွမး့ေရ့ကသြယးှ ိုကးေလံက္ငးံေပ့ထာ့တဲံ သငးတနး့ 
ဆငး့ေတြၿဖစးတဲံအတြကး သူတို႔ကလညး့ ကုလာ့ကိစၥကို မသိခ္ငးေယာငး 
ေဆာငးေနက္တယး။ 

ညိဳ ေအား… ဒါဆုိရငး Discrimination Act ဆိုတာ Constitution စာအုပးထဲမွာ 
ေတာံေရ့ထာ့ေပမဲံ လကးေတြ႔အသကးှ ငးမလာဘူ့လုိ႔ဆုိခ္ငးတာလာ့။ 
အုပးခ္ဳပးေရ့တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့တုိ႔မွာကုလာ့ကုိေစားကာ့လုိ႔လဲလုဵ့ှ 
စာရငး့ထဲမထညးံ ခဲံတဲံသီ့မးတစးခုလုိ႔ဆိုရမွာေပါံေနား။ 

တငး အမွနးပါဘဲ။ ဒါေၾကာငး ံ ကုလာ့လူမ္ိဳ့ခြဲၿခာ့ေရ့ကုိ ေၿပာငးက္က္လုပးလာ 
ရတဲ ံ အဓိကအေၾကာငး့ရငး့က အုပးခ္ဳပးသူေတြကုိယးတုိငးက Openly 
ခြငးံၿပဳထာ့တံဲအတြကးပါဘဲ။ 



ညိဳ  က္ေနားတုိ႔ငယးငယးတုနး့က ဘိုငးစကုပးလုိ႔ေခၚတံဲ ယခုေခတးရုပးရွငးဇာတး 
ကာ့ေတြထမဲွာ မာလီကုလာ့တုိ႔ ၿခဵေစာငး ံ ထမငး့ခ္ကးစတဲ ံ ကဏ႑ 
ေတြမွာ ဟိႏၵဴကုလာ့ေတြ ကုလာ့မေတြကုိ ထညးံထာ့ေပမံဲခ္စး 
စႏုိ့နဲ႔ၿပခံဲသလုိ ဇတးေကာငးေတြရဲ႕ဆကးဆဵေရ့ကလညး့ ယဥးယဥး ေက့္ 
ေက့္ဘဲဆကးဆဵခဲံေပမံဲ လကးရွိၿပဇာတး၊ အၿငိမးံ၊ ဗီြဒီယိုဇာတးလမး့၊ 
ရုပးရွငးစတဲံမီဒီယာေတြမွာေတာံ ကုလာ့အထူ့သၿဖငးံ မြတးစလငးမးနဵမညး 
ေတြနဲ႔လူေတြကုိေရေရလညးလညးႏွိပးကြတးေနတာကေကာ ဘာသေဘာ 
လ ဲကုိတငးကုိ။ 

တငး  ဒါကလဲ အထကးမွာ က္ေနားေၿပာခံဲသလုိဘဲ အုပးခ္ဳပးေရ့ပိုငး့မွာ 
ကုလာ့လူမ္ိဳ့ခြဲၿခာ့ေရ့ကုိ ေၿပာငးေၿပာငးတငး့တငး့လုပးခြငးံေပ့ထာ့လုိ႔လုိ႔ 
ေၿပာရမွာဘ။ဲ (ဥပမာ- မီဒီယာေတြထမဲွာ ဇာတးလမး့ေတြထဲမွာ ကုလာ့ 
ပါလာရငး ေဟံေကာငးကုလာ့ မငး့ဘာလာရွဳတးတာလဲ မငး့ကဘာေကာငး 
မို႔လုိ႔လဲ၊ ကုိယးံေနရာကုိယးေနစမး့။ ကုလာ့ကလူပါ့ှလုိ႔။ လုပးလုိကးရငး 
ကုလာ့ၿပညးၿပနးေရာကးသြာ့မယး) စသၿဖငးံေပါံဗ္ာ။ မၾကာေသ့ခငးကမွ 
ကြယးလြနးသြာ့ခဲံတဲံ ဆရာၾကီ့ဦ့ှငး့တငးဆုိရငး ၀ှဿ၁ ဇူလုိငးလမွာစခဲံတဲံ  

 ရုိဟငးဂ္ာအေရ့ႏွငးံပတးသကးၿပီ့ အရငးကကုလာ့ရခိုငး (ရခုိငးကုလာ့)လုိ႔ 
ေခၚေနၾကတံဲ ရခိုငးမြတးစလငးမးေတြဟာ ယခုအစုိ့ရက အတငး့အဓၶမ 
စြတးစဲြေနတဲံဘဂၤါလီကုလာ့ဆုိတဲံ စြတးစြဲခ္ကးဟာမမွနးဘူ့ဆုိတာ လုဵ့ှသိ 
ေပမဲံလညး့ မသိခ္ငးေယာငးေဆာငးေနၿပီ့ ႏႈတးပိတးေနခဲံတယး။ 
မြတးစလငးမးအေရ့ကုိ လကးမလွ္ိဳခ္ငးတဲံသေဘာေပါံဗ္ာ။ 

ညိဳ ရုိဟငးဂ္ာအေရ့ႏွငးံပတးသကးၿပီ့ ႏိုငးငဵေရ့သမာ့ေတြရံဲ သေဘာထာ့က 
ေကာ ကုိတငးကို 

တငး ABSDF ေခါငး့ေဆာငးေတြကေတာံ ရုိဟငးဂ္ာအေရ့ႏွငးံပတးသကးၿပီ့ 
သူတို႔ကုိယးတုိငးကသဲသဲကြကဲြမဲရိွဘူ့။ မုိ့သီ့ဇြနးႏွငးံ မငး့ကုိကုိႏိုငးတုိ႔က 
ေတာံ ၿဖစးေနတဲံ ၿပသနာရံဲဇစးၿမစးဟာ ႏိုငးငဵေရ့ ယုတးပတးမႈလုိ႔ 
ထုတးေၿပာတာကုိေတြ႕ရပါတယး။ 



ညိဳ အာဏာပုိငးေတြန႕ဲ စာနယးဇငး့၊ မီဒီယာေတြမွာ ကုလာ့ကုိ 
ရာစုႏွစးတစးှကးေလာကး ေၿပာငးေၿပာငးတငး့တငး့ ႏိွပးကြပးလာလုိကးတာ 
ေနာကးမ္ိဳ့ဆကး သစးလုိ႔ေခၚႏိုငးတဲံ ယခုဆယးေက္ား သကးေတြဆုိရငး 
ကုလာ့ကုိ အမွနး တကယး ႏုိငးငဵၿခာ့ကလာတံဲ လူေတြလုိလုိ 
ထငးလာၾကတယး။ သိပးခဵၿပငး့စရာေကာငး့တဲံ ကိစၥပါဘဲ။ ကမၻာေပၚမွာ 
လူ႕အခြငးံအေရ့ အခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရဆုဵ့ လူေတြကုိၿပပါ ဆိုရငး ဗမာၿပညးက 
မြတးစလငးမးေတြဘဲလို႕ေၿပာႏုိငးပါတယး။ 

 

တငး ဟုတးတာေပါံဗ္ာ။ လူအရွငးလတးလတးကို မီ့ရွိဳ႕ၿပီ့သတးတယး။ 
အိမးကုိမီ့ရွိဳ႕လုိ႔ထြကးေၿပ့တံဲလူေတြကုိ လကးနကးကိုငးရႏဲွငးံ စစးတပးေတြက 
ေသနပးန႔ဲပစးသတးတယး။ ဒါဟာလူမဆနးတဲံ လုပးရပးဆိုတာ ကေလ့ 
ကအစ ေခြ့ကအစသိတယး။ ကေလ့သူငယးေတြႏွငးံ ဆယးေက္ားသကး 
ဘာသာေရ့ေက္ာငး့သာ့၊ ဆရာ လူေပါငး့  ၁ှှကုိ အရွငး လတးလတး 
မီ့ရွိဳ႕ သတးတယး။ ေယာကး္ာ့ေရွ႕မွာ မိနး့မန႕ဲသမီ့ကုိ မုဒိနး့က္ငးံတယး။ 
ှငးၿပီ့ကာကြယးရငးသတးတယး။ ဒါလူေတြရံဲ လုပးရပး မွမဟုတးတာဗ္ာ။  

ညိဳ Reconciliation ကာလမွာ ဘာၿဖစးလုိ႔ ဒီေလာကးယုတးမာ ပကးစကး 
ရတာလဲဗ္ာ။ က္ေနားေတာံ ကိုယးံတုိငး့ၿပညးက အရုပးဆုိ့လြနး့တဲံ 
ၿဖစးရပးေတြေၾကာငးံ အရမး့စိတးဆငး့ရသဲလုိ ရွကးလညး့ရွကးမိပါရဲံဗ္ာ။ 

တငး သမတၾကီ့ ဦ့သိနး့စိနးႏွငး ံ ေခတးေနာကးၿပနးဆြခဲ္ငးတဲ ံ ဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့ 
ေတြမွာ ခငးဗ္ာ့လုိ ရွကးတတး ကုိယးခ္ငး့စာတတးတဲံ စိတးရွိရငးေတာံ 
ဒီကိစၥေတြ ၿငိမး့သြာ့မွာေပါံ။ သိနး့စိနးအစို့ရႏွငး ံ ဒီမိုကေရစီအငးအာ့စု 
ေတြရံဲ အာ့ၿပိဳငးမႈမွာ မြတးစလငးမးေတြ ေၿမဇာပငးၿဖစးရတယးဆိုပါေတာံ။ 

ညိဳ ေအားဒါေၾကာငးံ ေတာငးကုတးအေရ့အခငး့မွာ လူဿှေယာကးကို 
လူ၁ှှေလာကးက ှုိငး့သတးပစးလုိကးတံဲကိစၥ ယခုအထိ တရာ့ခဵမေပၚ 
ေသ့တာကုိ့။ ဒါဟာ စနစးတက္ဖနးတီ့ထာ့တံဲ ႏိုငးငဵေရ့လုပးကြကး 
တစးခုဘဲ။ ဒီၿဖစးေနတဲံ ကုလာ့မုနးတီ့ေရ့ႏွငး ံ မြတးစလငးမးမ္ိဳ့ၿပဳတး 



ရွငး့လငး့သုတးသငးေရ့ ဆုိတဲံ ဇာတးကြကးအေဟာငး့ကုိ ပဵုစဵတစးမ္ိဳ့ထြငးၿပီ့ 
အဂၤလိပးလုိ Genocide ဆိုတံဲေှါဟာရနဲ႔ အရကးစကးဆုဵ့ပဵုစဵႏွငးံ 
ႏွိပးကြကးေနတာဟာ လကးရွိႏုိငးငဵေရ့ရဲံ အဆုိ့ှါ့ဆုဵ့အေၿခအေနပါပ။ဲ 

တငး ဒါကို ႏုိငးငဵေရ့သမာ့ေတြၿဖစးတဲ ံ မငး့ကုိႏိုငးနဲ႔ မို့သီ့ဇြနးတုိ႕က 
သေဘာေပါကးေပမဲံ ကုိကုိၾကီ့ကေတာံ သိပးမရွငး့ဘူ့ၿဖစးေနတယး 
လုိ႕ဆိုႏုိငးပါတယး။  

ညိဳ ဒါဆို ႏိုငးငဵေရ့ၿမငးကြငး့ၾကီ့က ကုလာ့မုနး့တီ့ေရ့အေၿခခဵၿပီ့ မြတးစလငးမး 
ေသြ့ေခ္ာငး့စီ့ၿပီ့ လူထုအဵုၾကြၿပီ့ စစးတပးက ၿပနးအာဏါသိမး့ ဆုိပါေတာံ။ 
ဒါန႕ဲ ဘာၿဖစးလုိ႔ မြတးစလငးမးေတြကုိ မ္ိဳ့တုနး့သတးၿဖတးမႈၿပဳရတာလဲ။ 

တငး က္ေနာံးရဲံ ဦ့ၾကီ့ေတားသူ ဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ခငးညြနး႔ တပညးံ ဗိုလးမႈ့ေက္ားထြနး့ 
(အေမရိကနးၿပညးေထာငး စုတြငးကြယးလြနးသူ) ဿ၉၈၄ စစးတပးအတြငး့ 
တာှနးထမး့စဥးကာလတြငး ရရိွေသာ ေထာကးလွနး့ေရ့ သတငး့အရ 
လူဦ့ေရ ဿဿသနး့ရွ ိ ေပမဲံ လူဦ့ေရစာရငး့မွာ ထုတးၿပနးတာက၂% 
သာၿဖစးတယး လုိ႔ေၾကားၿငာ ပါတယးတံဲ။  

ညိဳ ဟုတးတယးေလ။ ၀ှဿ၂မွာ မြတးစလငးမးဦ့ေရ အနညး့ဆုဵ့ ဿ၃သနး့ရွိၿပီ့ 
ဗမာၿပညးလူဦ့ေရရံဲ ၁ှ% ရွိတယးေလ။ အရငးကထဲကေကာကးထာ့တံဲ 
လူဦ့ေရစာရငး့အရ ၂% သာအသိအမွတးၿပဳထာ့တယး။ ဒါံေၾကာငးံ ယခု 
ေကာကးတဲံလူဦ့ေရစာရငး့အရလညး့ မြတးစလငးမးဦ့ေရကုိ ဿှ%ေတာငး 
ထုတးေပ့ဘုိ႔မရိွပါဘူ့။ ဘာေၾကာငးံလဲဆုိေတာံ ရခုိငးမွာအနညး့ဆုဵ့ 
ရိုဟငးဂ္ာမြတးစလငးမးဦ့ေရ ၈သိနး့ကေနတစးသနး့ထိရွိႏုိငးေပမံဲ ရိုဟငးဂ္ာ 
ကုိလူမ္ိဳ့အၿဖစးအသိအမွတးမၿပဳဘူ့ဆိုေတာံ လူဦ့ေရအမွနးရဘုိ႔မရိွဘူ့။ 
ၿပီ့ေတာံ ခဲတဵႏွငးံေရ့သာ့မွတးတမး့တငးတဲံ ကိစၥကလညး့ ေတားေတား 
မသငးကာစရာကိစၥဘဲ။ 

တငး ဒီကိစၥကေတာံ မြတးစလငးမးအဖြဲ႔ၾကီ့ ငါ့ဖြဲ႔ကဦ့ေဆာငးၿပီ့ အူလမာပညာ 
ရွငးမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ပါှငးေစၿပီ့ မိမိရပးရြာေဒသအတြငး့ မြတးစလငးမးလူဦ့ေရ 



ကုိ ေကာကးႏိုငးပါတယး။ ဒါဟာ တရာ့ှငးလူဦ့ေရစာရငး့အၿဖစးကမၻာက 
လကးမခဵေပမဲံ ဗမာၿပညးရိွ မြတးစလငးမးဦ့ေရကုိေတာံ သိသြာ့ႏုိငးပါတယး။ 

ညိဳ ဒီေန႔ၿဖစးလာတဲ ံ ၿပသနာၾကီ့ရံဲ အစကေတာံ သမုိငး့ဆုိငးရာ လိမးလညးမႈ 
ၾကီ့ေၾကာငးံပါဘဲ။ အထူ့သၿဖငး ံရခုိငးၿပညးနယးမွာရိွတဲံ မြတးစလငးမးေတြကို 
ဘဂၤါလီလူမ္ိဳ့ေတြဆိုၿပီ့ ႏွစးရာခ္ီၿပီ့ လိမးလာလုိကးတာ ရခိုငးနဲ႔မြတးစ 
လငးမးကို အတူမေရာေႏွာဘဲ အမုနး့ပြါ့ၿပီ့ဒီေန႔ Hatread ေတြ Hate 
Speed ေတြအရမး့ၿမငးံသြာ့တာဘဲ။ 

တငး ဟုတးတယးေလ။ ဒါေၾကာငးံလဲဗုဒၶဘာသာမိနး့မတစးေယာကးႏွငးံ အစၥလာမး 
ဘာသာှငး ေယာက္ာ့တစးေယာကး ၿဖစးတဲံၿပသနာကုိ ဥပေဒန႔ဲရွငး့ရမံဲ 
အစာ့ well trained လုပးထာ့တဲံ လူအပုးစုနဲ႔ှုိငး့ၿပီ့ ၿပသနာဖနးတီ့ခဲံလုိ႔ 
ေတာငးကုတး၊ မိထီၳလာ၊ ဇီ့ကုနး့၊ၾကိဳ႕ပငးေကာကး…ေနာကးဆဵု့ 
မႏၱေလ့အေရ့အခငး့ထိ ေနာကးကြယးကၾကိဳ့ကုိငးထာ့တဲံ အာဏါပိုငးေတြ 
လကးနကးကုိငး၊ မီဒီယာေတြ အကြကးက္က္ ကိုငးတြယးသြာ့ခဲံတာက 
သကးေသပါဘဲ။ 

ညိဳ အခုၿဖစးတဲံကိစၥက မြတးစလငးမးေတြကုိ မနာလိုတိုရွညးမႈကစၿပီ့ 
ဗုဒၶဘာသာှငး အလုပးလကးမဲံေတြက အေခ္ာငးှ ငးၿပီ့ ကုလာ့မုနး့တီ့ 
ေရ့စြမး့ၾကီ့ ေလာငး့ပြဲက္ငး့ပရာကေန အဆုိ့ှါ့ဆုဵ့အေၿခအေနၿဖစး 
လကးနကးမဲံလူတစးေယာကးကို လူအရွငးလတးလတး သတးတာ မီ့တငးရွိဳ႕ 
တာ အထိၿဖစးသြာ့တာဘဲ။ သိပးၿပီ့ရွကးစရာေကာငး့တံဲၿဖစးရပးပါပဲ။ 

တငး ဟုတးပါတယး။ ကိုညိဳ။ အလုပးလကးမဲံၿပသနာအတြကး အစုိ့ရက အလုပး 
အကုိငးရရွ ိ ေစႏိုငးတဲ ံ တရာ့ှငးအခြငးံအလမး့ေတြဖနးတီ့မေပ့ႏိုငးတံဲ 
အေပၚမွာ ၿဖစးေနတဲ ံ အမုနး့တရာ့ေတြအတြကး မီ့ေလာငးရာေလပငး ံ
ဆုိသလုိၿဖစးသြာ့တာဘဲ။  

ညိဳ အလုပးလကးမဲံေတြက Hate Speech Organizers ေတြဘှ အလုိ 
အေလ္ာကး ေရာကးသြာ့ၿပီ့ တုိငး့ၿပညး မတညးၿငိမးေအာငး ဖနးတီ့ေန 
တယးလုိ႔ေၿပာႏုိငးပါတယး။ 



တငး က္ေနားတုိ႔ရဲံစကာ့ှုိငး့ေလ့လညး့အေတားရွညးသြာ့ၿပီကုိညိဳေရ။ 
နိဂုဵ့ခ္ဳပးအၿဖစးကိုညုိ ဘယးလုိအဆုဵ့သတးသငးံတယးလုိ႔ထငးပါသလဲ။ 

ညိဳ နိဂုဵ့ခ္ဳပးေၿပာရမယးဆုိလွ္ငးေတာံ လူဦ့ေရဿှှမွာ ဒီမိုကေရစီ အေရာငး 
မေၿပာငး့ခ္ငးတဲ ံ ၈၃ေယာကးေလာကးရွိတဲ ံ စစးဗိုလးခ္ဳပးေဟာငး့ေတြက 
သိနး့စိနးကုိ ှတးစဵုေၿပာငး့ှတးေပ့ေပမဲံ ဘာမွ္မေၿပာငး့လိုတံဲ အတြကး 
ေၾကာငးံ ထစးကနဲဆုိ ကုလာ့လုိ႔ေခၚအမညးတတးထာ့တဲံ မြတးစလငးမးကို 
ရိုကး၊ထု၊ သတး၊ မီရိွဳ႕ၿပီ့ အေရ့အခငး့ေတြဖနးတီ့ေနတာ ရပးတနး့က 
ရပးၾကပါေတာံ။ အိမးၾကကးခ္ငး့အို့မဲသုတးခြပးခံဲတာလညး့ ၾကာပါၿပီ။ 
ခရုဆဵကၽြတးၿပီ့ ကုနး့ေကာကးစရာမရိွ မြဲသထကးမြဲတဲံဘှ ေရာကးေနတာ 
လညး့ ႏွစးရာေက္ားေနပါၿပီ။  

တငး ဟုတးပါတယး။ လူ႔အခြငးံအေရ့ကုိအေၿခခဵတဲံ ကြနးစတီက္ဴ့ရွငး့ကုိေရ့ 
ဆြၿဲပီ့ တရာ့စီရငးေရ့ အုပးခ္ဳပးေရ့ ပညာေရ့ နယးပယးအသီ့သီ့မွာ 
လူကိုလူလုိၿမငးတဲံ ဒီမိုကေရစီစနစးကို ၿငငးသာေပ္ာံေပ္ာငး့စြာ အ ေကာငး 
အထညး ေဖားသြာ့ၾကဘးို႔ အၾကဵၿပဳရငး့ နိဂဵု့ခ္ဳပးလိုကးပါတယး။ 
ေခတးေနာကး ၿပနးဆြဲတဲံအေတြ့ေခၚနဲ႕ လူမ္ိဳ့ၾကီ့ှါဒ (Racism) ႏွငးံ 
ၿပနးသြာ့ေနလုိ႔ကေတာံ အငးမတနးသနး႔စငးလွပတဲ ံဗမာလူမ္ိဳ့ရဲံ ဂုဏးသိကၡါ 
အဖတးဆယးလုိ႔မရသလုိအငးမတနးဂုဏးသိကၡါၾကီ့မာ့တဲံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 
သာသနာ ဗုဒၶဘာသာဟာလညး့ ကမၻာံအလညးမွာ မ္ကးႏွာၿပစရာ မရိွ 
ၿဖစးေနပါတယးဆုိတာေလ့ အသိေပ့ရငး့ အမိႏိုငးငဵေတားၾကီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ 
ပါေစေၾကာငး့။ အမိေရႊနိုငးငဵသာ့မ္ာ့ ၿငိမး့ခ္မး့သာယာ ကုိယးစိတးႏွစးၿဖာ 
က္မး့မာ ခ္မး့သာၾကေစေၾကာငး့ ဆုမြနးေကာငး့ ေတာငး့ရငး့ 
မဂၤလာသတငး့မ္ာ့ကုိ ေစာငးံဆုိငး့ေနပါေၾကာငး့ ႏႈတးခြနး့ ဆကးသ 
လုိကးပါတယး။ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


