
်မနးမာႏုိငးငဵအတျကး ဿွှ၀ခုႏြစး ႏုိငးငဵတကာ ဘာသာေရ  ့လျတးလပးချငး ံအစီအရငးခဵစာ 

အေ်ခခဵဥပေဒ ကဘာသာေရ့လျတးလပးချငး ံ ေပ့ထာ့ေသားလညး့ အေ်ခခဵဥပေဒထရဲြ ိ အခ္ဳိ႕ပုဒးမမ္ာ့ 

ကနး႕သတးမႈမ္ာ့ ရြိေနေသ့သညး၈ ႏိုငးငဵသာ့တိုငး့သညး လျတးလပးေသာ ယဵုၾကညးကို့ကျယးချငးံရြိသညးဟ ု

ဖျဲ႕စညး့ပဵု အေ်ခခ ဵဥပေဒက ်ပဌာနး့ထာ့်ပီ့ ်ပညးသူ႕အချငးံအေရ့၇ စိတးဓာတးေရ့ရာ သို႕မဟုတး က္နး့မာေရ့ႏြငး ံ

အ်ခာ့်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံႏြငး ံ ပတးသကး၊ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ 

ထငးးရြာ့စျာ ဆကးလကး်ဖစးေပၚေနသညး ံ ကိစၥရပးမ္ာ့သညး ေဖား်ပ်ခငး့ မ်ပဳထာ့သညးံအစုိ့ရ၏ 

မူွ ါဒႏြငးံပတးသကးေသာ အစီအရငးခဵစာမ္ာ့တျငး ပါွငးသညး၈ ယငး့မူွ ါဒမ္ာ့ကုိ အစုိ့ရအရာရြိႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ 

စစးတပးအရာရြိႀကီ့မ္ာ့ကထိနး့သိမး့လုိကးနာ်ခငး့သုိ႕မဟုတး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့လုပးေဆာငးရနး လုိအပးသညး၈ 

ယငး့ကိစၥႏြငး ံ ပတးသကး၊ ခရစးယာနးဘာသာွငးမ္ာ့ အၾကမး့ဖကးခဵရ်ခငး့၇ ပဋိပဏၡမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ေနေသာ 

ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး ဘာသာေရ့ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ ဖ္ကးဆီ့ခဵရ်ခငး့၇ မျတးဆလငးမ္ာ့ပုိငးသညး ံ ေ်မမ္ာ့ကုိ 

တာ့ဆီ့ပိတးပငး်ခငး့မ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးလ္ကးရြိၾကသညး၈ ေဒသခဵအစုိ့ရတာွနးရြ ိပုဂၢဳိလးမ္ာ့သညး မျတးဆလငး 

ဆနး႕က္ငးေရ့ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈတျငး ပါွငးခဲံၾကသညးဟုသိရြိရၿပီ့ရခုိငး်ပညးနယးတျငး အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ 

ရပးတနး႕ေစရနး မေဆာငးရျကးႏုိငးခဲံေၾကာငး့သိရသညး၈ ေဒသခဵတာွနးရြ ိ ပုဂၢိဳလးမ္ာ့သညး မႏၱေလ့တုိငး့ 

မိတၳီလာၿမဳိ႕တျငး မျတးဆလငးအၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ဆနး႕က္ငးေရ့ကုိတုဵ႕်ပနးေဆာငးရျကးရနး ေႏြာငးံေႏြ့ခဲံၾကသညး၈ 

လူထုအငးအာ့ႏြငး ံ ဂုိဏး့က႑ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိအေရ့ယူရနး အဆငးံလုိကး ေဆာငးရျကးေနေသားလညး  ့

အဆုိပါကိစၥရပးမ္ာ့သညး ဘာသာအလုိကး ်ပညးသူအစုအဖျဲ႕ႏြစးခုအတျငး့တျငး ပုိမုိဆုိ့ွါ့လာလ္ကး ရြိသညး၈ 

အစုိ့ရ၏ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငး ံ စီ့ပျာ့ေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့သညး မ္ာ့စျာေသာလူ႕အချငးံအေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငး ံ

ဘာသာေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့တျငး တုိ့တကးလာခဲံၿပီ့အထူ့သ်ဖငး ံ ရနးကုနးကဲံသုိ႕ႀကီ့မာ့ေသာ ၿမဳိ႕်ပမ္ာ့တျငး 

်ဖစးေပၚတို့တကးလ္ကးရြိသညး၈ ထုိ႕အ်ပငး အပစးအခတးရပးစေဲရ  ့စာခ္ဳပးမ္ာ့က ပဋိပကၡမ္ာ့ကု ိထိနး့ခ္ဳပးထာ့ၿပီ့ 

ခ္ငး့်ပညးနယးကဲံသုိ႕စစးတပးႏြငး ံ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႕မ္ာ့ ႏြစးဖျဲ႕စလုဵ့၏ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကု ိ

ေလြ္ာံခ္ထာ့ေသာ လူနညး့စု်ပညးနယးမ္ာ့တျငးလညး့တုိ့တကးမႈရြိခဲံသညး၈ ဇူလႈိငးလတျငး ရခုိငး်ပညးနယးတျငး 

ခ္ထာ့ေသာ နစက နယးစပးလုဵၿခဳဵေရ့တပးဖျဲ႕ကု ိ ရုပးသိမး့ခဲံသညး၈ ယငး့သညး ရုိဟငးဂ္ာ မျတးစလငး 

အသုိငး့အွိုငး့ကု ိ ရညးရျယးလုပးေဆာငးေနေသာ လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငး ံ ပတးသကး၊တုဵ႕်ပနးမႈ 

တစးခု်ဖစးခဲံသညး၈  

ေရာေထျ့ ယြကးတငး်ဖစးေပၚေနေသာတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၇ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေန၇ဘာသာေရ့ယြကးႏျယးမႈ၇ 

ယုဵၾကညးမႈ၇ အေလံအက္ငးံမ္ာ့ကု ိ မူတညးၿပီ့လူမႈေရ့အလျဲသုဵ့မႈႏြငး ံ ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပၚခဲံသညး၈ 

မိတၳီလာၿမဳိ႕တျငး ေရႊဆုိငးတစးဆုိငး၉ မတးလဿွရကးေန႕က်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ အေ်ခအတငး်ဖစးမႈမြ 

ဗုဒၶဘာသာဘုနး့ႀကီ့ကမျတးဆလငးမ္ာ့ႏြငး ံ ယငး့တုိ႕၏ ပုိငးဆုိငးမႈမ္ာ့ကုိတုိကးခိုကးမႈမ္ာ  ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံရသညး၈ 

မျတးဆလငးအုပးစုတစးခုကသတးလုိကးသညးဟုဆုိေသာ ်ဖစးရပးသညး အၾကမး့ဖကးမႈကု ိအရြိနး်မငးံေစၿပီ့လူေပါငး့ 

၁၁ ဦ့မြ ၅၄ ဦ့အထိေသဆဵု့ခဲံကာ စုစုေပါငး့လူတစးေသာငး့ေက္ား အို့မဲံ၇ အိမးမဲံေစခဲံေသာ ်ဖစးရပးသညး 



အဓိကအာ့်ဖငး ံမူစလငးအသိုငး့အွိုငး့တျငး ်ဖစးေစခဲံသညး၈ မူစလငး ဆနး႔က္ငးေရ့အၾကမး့ဖကးမႈ်ဖစးရပးမ္ာ့သညး 

တစးႏုိငးငဵလဵု့ပ္ဵ႕ႏြဵ႕သျာ့ကာေနရာအႏြဵ႕်ဖစးခဲံၿပီ့ယုဵၾကညးရာဘာသာအလုိကးအနညး့ငယးစီ်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့လူအုပး်ဖငးံ 

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့်ဖစးေပၚခဲံံသညး၈

ယငး့်ဖစးရပးမ္ာ့သညး ေထာငးခ္ီေသာ်ပညးသူမ္ာ  ့ေသေၾကခဲံၿပီ့အုိ့မဲံအိမးမဲံ်ဖစးခဲံကာ ေနအိမးမ္ာ့၇ ဗလီမ္ာ့၇ 

ဖ္ကးဆီ့ခႀဵကရသညးမြာပခဲူ့၇ ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့မ္ာ့၇ ရြမး့၇ ကယာ့ႏြငး ံကခ္ငး်ပညးနယး အ်ပငး စစးကုိငး့တုငိး့ 

တျငးလညး့ ်ဖစးေပၚခဲံသညး၈ ရြမး့်ပညးနယးလာ့ရႈိ့ၿမဳိ႕တျငး ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးမြာ ဗုဒၶဘာသာအမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ့ကိ ု

မူစလငးအမ္ိဳ့သာ့တစးဦ့က မီ့ရႈိ႕သညးဟူေသာ ေကာလာဟလမြ စတငးခဲံသညး၈ ေဒသတျငး့ 

အ်ငငး့ပျာ့မႈတစးခမုြာ စကးတငးဘာလကုနးႏြငး ံ ေအာကးတုိဘာလဆနး့တျငး ဗုဒၶဘာသာအစုတစးခုက 

မျတးဆလငးတုိငး့ရငး့သာ့ဟ ု သတးမြတးထာ့သညး ံ ကမနးလူမ္ဴိ့တုိ႕၏ ရျာမ္ာ့ကုိတုိကးခိုကးၿပီ့ 

ရခုိငး်ပညးနယးသဵတျဲၿမဳိ႕တျငး ယငး့တုိ႕၏အိမးမ္ာ့ကု ိမီ့တငးရြဳိ႕ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤ်ဖစးရပးတျငး ၄ဦ့မြ ှွဦ့အထ ိ

ေသဆုဵ့ခဲံၿပီ့ အိမးေပါငး့ှွွေက္ား ဖ္ကးဆီ့ခဵရသညး၈ အခ္ဳိ႕ထငးရြာ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့က (၆၃၆) 

အဖျဲ႕ဟ ု ဗုဒၶဘာသာ အစျနး့ေရာကးပုဂၢိဳလးမ္ာ့်ဖငး ံ ဖျဲ႕ထာ့ၿပီ့ မူစလငးဆနး႔က္ငးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ 

လုပးေဆာငးၾကရနး တုိကးတျနး့ခ္ကးအာ့ DVD ႏြငး ံ အငးတာနကးမြ တဆငး ံ ်ဖနး႔ေွထာ့ကာ မူစလငးမ္ာ့ကိ ု

သိကၡာက္ေစရနး ေဆာငးရျကးၾကသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး မူစလငးမ္ာ့ပိုငးဆုိငးေသာ စီ့ပျာ့ေရ့မ္ာ့ကို သပိတးေမြာကးရနး 

တုိကးတျနး့ခဲံၾကသညး၈ ဤသို႔်ဖငး ံ ဗုဒၶဘာသာႏြငး ံ မူစလငးတုိ႔ အ်ပငးအလြနး ဆနး႔က္ငးမႈမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ေနခဲံသညး၈ 

အဆုိပါလႈပးရြာ့မႈတျငး ပါွငးသူမ္ာ့က မူစလငးမ္ာ့ကိ ု အၾကမး့ဖကးသမာ့မ္ာ့်ဖစးေစရနး ွါဒ်ဖနး႔ခဲံၾကသညး၈ 

ယငး့တုိ႔သညး ဗုဒၶဘာသာအမ္ာ့စုႏြငး ံ မျတးဆလငး၇ ခရစးယာနး လူနညး့စုမ္ာ့အၾကာ့ 

လူမ္ဳိ့စုအလုိကး်ဖစးေပၚခဲံေသာ တငး့မာမႈမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

အေမရိကနးအစုိ့ရက အစို့ရအရာရြိမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ ်ပညးသူ်ပညးသာ့မ္ာ့၇ 

ပညာရြငးမ္ာ့၇ သဵတမနးမ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့မ္ာ့ႏြငးံ မီဒီယာမ္ာ့အပါအွငး က႑ေပါငး့စုဵမြ ပုဂၢဳိလးမ္ာ့ႏြငးံ 

ေတျ႕ဆုဵပျဲမ္ာ့်ပဳလုပးရာတျငး ဘာသာေရ့လျတးလပးချငး ံ အေၾကာငး့ကုိေထာကးခဵေ်ပာဆုိခဲံသညး၈ သမၼတ 

အုိဘာမာ့ႏြငး ံ ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့ ဂျ္နးကယးရီတုိ႕သညး ဘာသာေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကု ိ တုိကးဖ္ကးရနးႏြငး ံ

ဘာသာေရ့လျတးလပးချငး ံ ရရြိေစရနး ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ ခုိငးခုိငးမာမာရြိေစရနး ်မနးမာႏုိငးငဵသမၼတႏြငး ံ

ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့တုိ႔ကု ိ တုိကးတျနး့ေ်ပာၾကာ့ခဲံၾကသညး၈ အေမရိကနး တာွနးရြိသူမ္ာ့က ရခုိငး်ပညးနယးသုိ႕ 

ခရီ့ထျကးခဲံၾကၿပီ့ အ်ခာ့တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၏ နယးစပးေဒသမ္ာ့ဆီသုိ႕လညး  ့ သျာ့ေရာကးခဲံၾကသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး 

အစုိ့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကုိလညး  ့ေထာကးခဵမႈေပ့ခဲံသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး 

ဘာသာေရ့လျတးလပးချငးံႏြငး ံ မတူကျဲ်ပာ့ချငးံမ္ာ့ရရြိေစရနး ေဆာငးရျကးေပ့ခဲံသညး၈ ှ၆၆၆ခုႏြစး ကတညး့က 

ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့က ်မနးမာႏုိငးငဵကု ိ ဘာသာေရ့လျတးလပးချငး ံ အလျဲသုဵ့မႈ သုိ႔မဟုတး ်ပငး့ထနးေသာ 

ခ္ဴိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကု ိ ေတျ႕ႀကဳဵခဵစာ့ေနရသညးံအတျကး ႏုိငးငဵတကာဘာသာေရ  ့ လျတးလပးမႈဥပေဒႏြငးံအည ီ

“ဘာသာေရ့ႏြငး ံ ပတးသကး၊ စုိ့ရိမးရေသာႏုိငးင”ဵ တစးႏုိငးငဵအ်ဖစး သတးမြတးခဲံသညး၈ အေမရိကနး 



ႏုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးႀကီ့သညး ဿွှှခုႏြစး ၾသဂုတးလတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ အဆုပိါစုိ့ရိမးရေသာ 

ႏုိငးငဵတစးႏုိငးငဵအ်ဖစး ်ပနးလညးသတးမြတးခဲံသညး၈ သုိ႔ေသား အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုက ်မနးမာအစုိ့ရ၏ 

ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ ်ပဳ ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့ေၾကာငးံ မ္ာ့စျာ့ေသာ ကနး႔သတးမႈမ္ာ့ကု ိ ေလြ္ာံခ္ဖယးရြာ့ 

ေပ့ခဲံေသားလညး့ ဘာသာေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈအတျကး သီ့သနး႔ကနး႔သတးထာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိမ ူ

ထိနး့သိမး့ထာ့ဆဲ်ဖစးသညး၈ 

 

က႑(ှ)၇ ဘာသာေရ့တုိ့တကးဆုတးယုတးမႈကုိေလံလာ်ခငး့ 

အေမရိကနး အစုိ့ရက (ခနး႔မြနး့ေ်ခ ဿွှ၀ခုႏြစး ဇူလုိငးလ)တျငး ်မနးမာႏိုငးင ဵလူဦ့ေရ ၂၂.ဿသနး့ရြိသညးဟ ု

ခနး႔မြနး့ခဲံသညး၈ ေထရွါဒဗုဒၶဘာသာသညး အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ ဘာသာ်ဖစးသညး၈ အဓိကဘာသာႀကီ့မ္ာ့မြာ 

ခရစးယာနး (အဓိကအာ့်ဖငး ံႏြစး်ခငး့၇ ရုိမနးကကးသလစး၇ အငးဂလီကနး၇ ပရုိတကးစတငးံတုိ႔) ်ဖစးသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး 

မျတးစလငး (အမ္ာ့စုမြာဆျနးန)ီ၇ ဟိႏၵဴႏြငး ံ ရုိ့ရာတရုတးနတးမ္ာ့ႏြငး ံ ေဒသအလုိကးကို့ကျယးမႈမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့အဆုိအရ ၆ွရာခုိငးႏႈနး့မ္ာ့ဗဒုၶဘာသာ၇ ၁ရာခုိငးႏႈနး့မြာခရစးယာနးမြာမျတးဆလငး၈ 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

ရနးကုနးတုိငး့၇ သဃၤနး့ကျ္ နး့ၿမဳိ႕နယးရြိဘာသာေရ့ေနရာမ္ာ့ 

 

ၿခဳဵငုဵသုဵ့သပးခ္ကး၈  ၈ ှ၆ဿ၁ခုႏြစးမြှ ၆၃၃ ခုႏြစးတုိငးေအာငး အေရြ႕ေတာငးအာရြတျငး 

အက္ယးဆုဵ့်ဖစးခဲံၿပီ့ ှ၆၄၁ခုႏြစးတျငး ကုလသမဂၢအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး ဦ့သနး႔၏ စ္ာပနအေရ့အခငး့ 

်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ က္ဳိကၠဆဵ်မငး့ၿပဳိငးကျငး့ေဟာငး့ႏြငး ံ သဃၤနး့ကၽျနး့ၿမဳိ႕နယးသညး နီ့ကပးစျာတညးရြိသညး၈ 

ၿမဳိ႕ပတးရထာ့သညး ႏြငး့ဆီ့ကုနး့ႏြငး ံေစ့္ရြိေသာသဃၤနး့ကၽျနး့ဘူတာမ္ာ့တျငး ရပးနာ့သညး၈ သဃၤနး့ကၽျနး့တျငး 

ေနထုိငးေသာဗုဒၶဘာသာ၇ ခရစးယာနး၇ ဟိႏၵဴႏြငး ံ မျတးဆလငးမ္ာ့သညး ်မငး့စီ့၇ ်မငး့ထိနး့၇ နညး့်ပႏြငးံ 

စုိကးပ္ဳိ့ေရ့သမာ့မ္ာ့အ်ဖစး စပါ့ခငး့မ္ာ့၇ ႏုိ႔ခ္ကးစကးရုဵမ္ာ့၇ ကၽျဲ၇ႏျာ့၇်မငး့ေမျ့ ်မဴေရ့ စခနး့မ္ာ့တျငး 

အလုပးလုပးကုိငးၾကသညး၈ ဥေရာပက်ပာ့မ္ာ့သညး အဂၤလိပးစကာ့ေ်ပာၾကၿပီ့ ်မငး့ၿပိဳငးကျငး့ွနးထမး့မ္ာ့အ်ဖစး 

်မငး့စီ့အသငး့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ရနးကုနး်မငး့စီ့အသငး့တျငး ပထမဦ့စျာ အလုပးလုပးၾကသညး၈ 

ၿမဳိ႕နယး၏ေနရာမ္ာ့စျာတျငး စစးတပးအရာရြိမ္ာ့၏ ေနအိမးမ္ာ့၇ ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏြဵထာ့ေသာေနရာမ္ာ့၇ ေစ့္ႀကီ့၇ 

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ ဌာနငယးတုိ႔သညး ှ၆၄ွႏြငးံှ ၆၅ွခုႏြစးမ္ာ့တျငး မ္ာ့စျာတညးရြိခဲံၿပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵ၏ 

ဘာသာေရ့ႏြငး ံယဥးေက့္မႈဆုိငးရာအဖျဲ႕မ္ာ့မြ ်ပညးသူမ္ာ့စျာလညး့ ေနထုိငးၾကသညး၈ ်မငး့ၿပိဳငးကျငး့နီ့စပးေသာ 

နာမညးႀကီ့လုပးငနး့ရြငးတစးဦ့သညး ယငး့၏ကုိယးပုိငးပိုငးဆုိငးမႈမ္ာ့ေပၚတျငး မီြခုိသူမ္ာ့မ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့ေၾကာငးံ 

ေပ္ာကးကျယးခဲံရဖူ့သညး၈ အုိကးစးဟုေခၚေသာ မူ့ယစးေဆ့ွါ့သညး ှ၆၆ွ်ပညးံႏြစးမ္ာ့တျငး 

ေခါငး့ေထာငးလာခဲံေသားလညး  ့ ယခုအခါ်ပနးလညးငုတးလြ္ဳိ့သျာ့ခဲံၿပီ်ဖစးသညး၈ မၾကာေသ့မီႏြစးမ္ာ့ကပငး 



သုွ ဏၰအာ့ကစာ့ကျငး့၇ အာ့ကစာ့ေလံက္ငးံေရ့စခနး့ႏြငး ံ ဟုိတယးမ္ာ့၇ ေစ့္ဆုိငးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ စကးရုဵမ္ာ့ကု ိ

တညးေထာငးခဲံၿပီ့ၿပ ီ ်ဖစးသညး၈ ႏုိငးငဵတကာသငးၾကာ့ေရ့ႏြငး ံ စီ့ပျာ့ေရ့ဌာန (အုိငးအယးလးဘီစ)ီႏြငး ံ

ရနးကုနးႏုိငးငဵတကာ ေက္ာငး့မ္ာ့ကုိလညး  ့ တညးေထာငးခဲံၾကသညး၈ ေဆာကးလုပးေရ့ႏြငး ံ ဖျဵ႕ၿဖဳိ့ေရ့ 

စီမဵကိနး့မ္ာ့ကု ိ အေကာငးအထညးေဖားေနေသားလညး  ့ ယငး့ၿမဳိ႕နယးသညး ရနးကုနးၿမဳိ႕၏ အဆငး့ရဆဲုဵ့ 

ေနရာမ္ာ့ထတဲျငး တစးခုအပါအွငး်ဖစးေနေပေသ့သညး၈  

အခ္ိနးရလြ္ငး ငါ့ေနရာ ေ်ခာကးေနရာခနး႔ လညးပတးခ္ငးပါေသ့သညး၈ ဘတးစးကာ့က 

ကၽျႏုးပးတုိ႔ကုိခ္ထာ့ခဲံၿပီ့ ညေနငါ့နာရ ီ ပတးွ နး့က္ငးတျငး ်ပနးလညးေခၚေဆာငးမညး်ဖစးသညး၈ ေပါံေပါံပါ့ပါ့ 

ွတးဆငးၿပီ့ ေွါံကငး့႐ႈ့ကုိွ တးကာ အဆငးအေ်ပဆုဵ့ အွတးအစာ့မ္ာ့ ်ဖစးေသာ စကတးရြညး၇လုဵ်ခညး၇ 

မာဖလာ၇ အကႌ္ႌႋပျ၇ရြပးအက ႌ္ႌႋတုိ႔ကုိွ တးဆငးပါ၈ ဘာသာေရ့ေနရာမ္ာ့တျငး ဖိနပး၇ ေ်ခအိတးခၽျတးရပါသညး၈  

ှ၈ စိနး႔ဂ္ဳိ့ဇကးကတးသလစးဘုရာ့ေက္ာငး့၈    ှ၆၃ွတျငး တညးေထာငးသညး၈ ဖာသာ 

ဆုိငးမျနးတငးေမာငးွ ငး့ ႏြငး ံ ဖာသာမကးသယူ့တုိ႔ စီမဵအုပးခ္ဳပးသညး၈ ပရိတးသတး ၃ွွမြ ၅ွွ အထိရြိၾကၿပီ့ 

အမ္ာ့စုမြာ အဂၤလိပးက်ပာ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး တမီလး၇ ခ္ငး့ႏြငးံ ကရငးမ္ာ့လညး့ရြိၾကသညး၈ 

သီလရြငးှ ၂ပါ့ရြိၿပီ့ ကတးသလစးေက္ာငး့ေတား၇ မိဘမဲံေဂဟာႏြငး ံ ဘုိ့ဘျာ့ရိပးသာတုိ႔အတျကး 

ေွယ္ာွစၥေဆာငးရျကးေပ့ၾကသညး၈ 

ဿ၈ မျတးဆလငးဗလီ၈        လျတးလပးေရ့လမး့တျငးတညးရြိၿပီ  ့ ဦ့ခငးေမာငးသနး့က အုပးခ္ဳပး 

ေစာငးံေရြာကးထာ့သညး၈ ေ႐ြ့ေဟာငး့ပရိေဘာဂမ္ာ့ ေရာငး့ွယးသူ်ဖစးၿပီ့ ယငး့၏ဘွတစးေလြ္ာကးလုဵ  ့အဆုိပါ 

ွနး့အတျငး့တျငး ေနထုိငးခဲံသညး၈ သူ၏ဆုိငးသုိ႔ တစးေခါကးေလာကး ႂကျခဲံေစခ္ငးသညး၈  

၀၈ ဟိႏၵဴဘုရာ့ေက္ာငး့၈ မၾကာေသ့မီက ပရိေဘာဂ ထုတးလုပးေရာငး့ွ ယးေရ့ ဆုိငးဖျငးံထာ့ေသာ 

ကုိသိနး့ေဇားက ေစာငးံေရြာကးထာ့ၿပီ့ လျတးလပးေရ့လမး့တျငး တညးရြိသညး၈  

၁၈ သဃၤနး့ကၽျနး့ေစ့္၈  ရနးကုနးၿမဳိ႕၏ ေစ့္ႀကီ့မ္ာ့တျငးတစးခုအပါအွငး်ဖစးသညး၈ 

အမသဲာ့ကဲံသုိ႔ မျတးစလငးမ္ာ့အတျကး စာ့သုဵ့ရနး အဆငးေ်ပေသာ လညးလြီ့သာ့မ္ာ့ ရရြႏိုိငးသညး၈ ဟိႏၵဴမ္ာ့ 

ေရာငး့ွယးသညးံအပုိငး့တျငး ွကးသာ့ရႏုိငးၿပီ့ တ႐ုတးေစ့္သညးမ္ာ့ထဵတျငး လတးဆတးေသာ ၾကကးသာ့၇ ငါ့၇ 

ပငးလယးစာမ္ာ့ရရြိႏုိငးသညး၈ ထငးရြာ့ေသာေစ့္သညးမ္ာ့မြာ ဗုဒၶဘာသာမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ကုနးမ္ဳိ့စုဵေရာငး့ွယးကာ 

သူတုိ႔ကုိယးတုိငးလညး  ့ ွတးဆငး်ပထာ့သညး၈ အဵံၾသဘျယးရာေကာငး့ေသာ ကုနးပစၥညး့အထာ့အသုိတစးရပး 

အေန်ဖင းံေရခအဲနညး့ငယး႐ုိကးထာ့ၿပီ  ့ေရာငး့ခ္စာ့သုဵ့ရာတျငး လတးဆတးေနေစရနး်ပဳလုပးၾကသညး၈ 

၂၇ ဘုရာ့သုဵ့ဆူဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ႏြငးံေစတီ၈ ဘုနး့ေတားႀကီ့သငးေက္ာငး့၇ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ႏြငး ံ

ေ႐ြ့ေဟာငး့တနးခုိ့ႀကီ့ ဘုရာ့သုဵ့ဆူရြိသညး၈ ကုိရငးကေလ့မ္ာ့က ေန႔စဥးေရသပၸာယးေပ့ၿပီ့ ဆီမီ့လြဴဒါနး့ကာ 

က္မး့စာမ္ာ့ ရျတးဖတးသရဇၩယးၾကသညး၈ 

၃၈ သီလရြငးေက္ာငး့ႏြငး ံမိဘမဲံေဂဟာ၈  ဘုရာ့သုဵ့ဆူအနီ့တျငးတညးရြိသညး၈ သီလရြငးအပါ့ 

၁ွခနး႔ရြိၿပီ့ ဘုရာ့သုဵ့ဆူကု ိ အစဥးွ တး်ပဳၾကသညး၈ မိဘမဲံေဂဟာတျငး အသကးတစးႏြစးမြ ှဿႏြစးအရျယးရြ ိ



ကေလ့ငယး ၆ွဦ့ကုိလညး့ ေစာငးံေရြာကးထာ့ ၾကသညး၈ သငးံအေန်ဖငး ံ ဗလာစာအုပး၇ ခတဲဵ၇ ခဖဲ္ကးမ္ာ့ 

အဆုိပါေက္ာငး့သုိ႔ လြဴဒါနး့ႏုိငးသညး၈  

 

 

အမုနး့စကာ့စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိေလံလာ်ခငး့၇ 

 

ရုိ့ရာဓေလံထုဵ့စဵ အလယးအလတးွ ါဒ 

ခ္ဳိ့ေဖာကးခဵရသညး ံ ကိစၥရပးမ္ာ့ကု ိ ေဖား်ပခ္ငးေသာ 

်ပညးသူတုိ႔၏ စိတးခဵစာ့ခ္ကးကု ိ ဖုဵ့ကျယးရနး ဥပေဒ်ဖငး ံ

ႀကဳိ့စာ့ထာ့သညး၈

အမြနးတကယးအၾကမး့ဖကးခဵရမႈ၇ (သုိ႔မဟုတး 

ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵခဵရမႈ၇ ႐ုိငး့်ပေစားကာ့ရနးလုိမႈ) တုိ႔ကု ိ

ထုတးေဖားေ်ပာဆုိရနး ဆႏၵရြိသညး ံ ်ပညးသူတုိ႔ကုိဥပေဒ်ဖငး ံ

ကာကျယးေပ့ထာ့သညး၈

ေခတးေရစီ့ေၾကာငး့ယဥးေက့္မႈႏြငး ံ တနးဖုိ့တုိ႔ကု ိ

ထိနး့သိမး့်ခငး့အာ့ အမ္ာ့စုအတျကး ဥပေဒ်ဖငး ံ

ေဘ့ဖယးထာ့သညး၈

အငးအာ့နညး့ပါ့သညး ံ အတျကး ေနရာေပ့ထာ့ေသာ 

အနညး့စုကုိဥပေဒအရ ကာကျယးေပ့ထာ့သညး၈

ႏြိပးကျပးခဵဘာသာမ္ာ့၏ ေရြ့ရုိ့အမူအက္ငးံ၇ ေွဖနးမႈကု ိ

အ်ပစးေပ့်ခငး့ႏြငး ံ အနညး့စု၏ က္ငးံသုဵ့မႈမ္ာ့ကုိဥပေဒ်ဖငး ံ

ကာကျယးေပ့ထာ့သညး၈  

တုိကးခုိကးမႈဟူ၊ မြတးယူခဲံလြ္ငး ေွဖနးမႈမ္ာ့မြ 

အေတျ့ အေခၚ၇ ဘာသာေရ့သုိ႔မဟုတး ယုဵၾကညးမႈမ္ာ့အာ့ 

ဥပေဒ်ဖငး ံဖုဵ့ကျယး ထာ့်ခငး့မ်ပဳပါ၈

အစျနး့ေရာကး ေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့သညး 

ပိုေနၿမကဲ္ာ့ေနၿမဲ အေ်ခအေနကု ိ ထိနး့သိမး့ရနးႏြငး ံ

အစီအစဥး က္နေစရနး ႀကဳိ့ပမး့သညး၈ 

အစျနး့ေရာကးေ်ပာဆုိမႈမ္ာ့၏ လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့သညး 

လျတးလပး ်ခငး့ႏြငးံ ညီမြ္်ခငး့တုိ႔အၾကာ့ 

မြ္ေ်ခတစးရပးအတျကး ႀကဳိ့ပမး့သညး၈ 

ႏုိငးငဵေတား ဥပေဒမြတစးဆငး ံ လူမႈေရ့ အဆငးေ်ပ 

ညီညျတးမႈကု ိထိနး့ကျပးသညး၈ 

လူမႈအဆငးေ်ပညီညျတးမႈကုိမီဒီယာ၇လူမႈအဖျဲ႕စသညး့မ္ာ့ႏြငး ံ

အ်ခာ့ထကး်မကးသညး ံ ပုဂၢဳိလးမ္ာ့က တရာ့မွငး 

နညး့လမး့မ္ာ့ ႏြငးံပငး တုိ့တကးေစရနး ေဆာငးရျကးသညး၈ 

  


