
ဗိုလးရာဇာအေၾကာငး့ တေစံတေစာငး  ့
 
ရခိုငး်ပညးနယးတပးမေတား စစးဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးရာဇာကိ ုအိႏၵိယအစို့ရက အနးတမနးကျ္နး့မြာ 
လုပးၾကဵသတး်ဖတးလိုကးတာ အခုဆိုရငး ႏြစးေပါငး့ ှွ ေက္ားသျာ့်ပီ့်ဖစးပါတယး။ ဒါေပမယး ံဗိုလးရာ ဇာကိ ု
ရခိုငးလူမ္ိဳ့ေတျက ဒီေန႕တိုငး ေမံေပ္ာကးလိုမရ ်ဖစးေနၾကတာ ဘာေၾကာငးံဘာလ။ဲ ေနာကးပီ့ေတာ ံ
ဗိုလးရာဇာဟာ ဘယးလိုေခါငး့ေဆာငးမ္ိဳ့လ။ဲ သူရ႕ဲစိတးေနစိတးထာ့ေတျက ဘယးလိုလညး့ဆိုတာကိ ု
ဗိုလးရာဇာန႕ဲ ညီအစးကိုေတားစပးသ ူေတားလြနးေရ့လုပးေဖၐကိုငးဖကး လညး့်ဖစးတဲ ံကိုလငး့ခိုငးကိ ု
ကိုမ္ိဳ့ထျနး့ကေမ့်မနး့ထာ့ပါတယး။ 

 
ေမ့။ ကိုလငး့ခိုငးအေနန႕ဲ ဗိလုးရာဇာန႕ဲပတးသကးလို႕ 
အကိုသိသမြ္ ဗိုလးရာဇာ ကိုယးေရ့ ရာဇဝငး အေၾကာငး့ကိ ု 
ေ်ပာ်ပေပ့ပါလာ့။  
 
ေ်ဖ။ ဗိုလးရာဇာကိ ုမငး့်ပာ့်မိဳ႕နယး ေရႊေခ္ာငး့ေက့္ရျာမြာ 
အဖ ဦ့သာ်မေအာငး၊ အမိ ေဒၐၾကာစိနးေမ (သို႕) 
ေဒၐၾကာစိနး်ဖဴတို႕ရ႕ဲ သာ့သမီ့ ၇ ေယာကးအနကး 
တတိယေ်မာကး သာ့်ဖစးပါတယး။ ငယးနာ မညးက 
လြထျနး့ေအာငး်ဖစးပါတယး။ သူ႕ကိ ုအသကး ှ၀ ႏြစးမြာ 
ရြငး်ပဳ်ပီ့ေတာံ စစးေတျ်မိဳ႕ ပသုိမး ေက္ာငး့တိုကးန႕ဲ 
စစးေတျ်မိဳ႕က ၾကကးကိုငး့တနးေက္ာငး့မြာလညး  ့
ပရိယတၱိစာေပကိ ုသငးၾကာ့ ခဲံပါတယး။  
 

ေမ့။ ဗိုလးရာဇာဟာ ေတားလြနးေရ့န႕ဲ ဘယးလိ ုစတငးဆကးစပးခဲံပါလ။ဲ ဘယးပါတီန႕ဲ ဆကးစပးလိ႕ု 
ယူဂ္ီလုပးခဲံတာပါလ။ဲ  
 
ေ်ဖ။ အဒဲီလိ ုစစးေတျမြာ စာသငးေနတုနး့ အသကး ှ၆ ႏြစးကပငး သူဟာ ႏိုငးငဵေရ့၊ ေတားလြနးေရ့ 
အသိုငး့အဝိုငး့ေတျန႕ဲ ထိေတျ႔်ပီ့ေတာ ံရခိုငး်ပညးလျတးေ်မာကးေရ့ပါတ ီALP ပါတီန႕ဲ ဆကးစပး်ပီ့ 
လြ္ိဳ႕ဝြကးယူဂ္ီလုပးပါတယး။ ရနးကုနးန႕ဲစစးေတျကိ ုအသျာ့အလာလုပး်ပီ့ေတာ ံလ္ိဳ႕ဝြကးယူဂ္ီလုပးေနတဲ ံအခ္ိနး 
အသကး ဿွ ်ပညးံတဲံအခါ သူ႕ကိ ုရျာမြာ မိဘေတျက ရဟနး့ခဵေပ့်ပီ့တဲံအခါ  ရနးကုနးကိ ု်ပနးသျာ့ပါတယး။ 
အဒဲီမြာလညး့ လြ္ိဳ႕ဝြကးယူဂ္ီအလုပးကိ ုလုပးပါတယး။ အဒဲီလိုလုပးရငး့န႕ဲ လူသိမ္ာ့လာ တဲံအခါ ရနးကုနးမြာ 
ေနလို႕မရတဲံအတျကး ဘိတး(်မိတး)၊ ေကာံေသာငး့ဘကးကိ ုသျာ့ခဲ ံပါတယး။  
 
 
ေမ့။ ဗိုလးရာဇာရ႕ဲငယးစဥးက စိတးသေဘာထာ  ့ဘယးလိုရြိလညး့ဆိုတာကိ ုေ်ပာေပ့ပါ။  
 



ေ်ဖ။ သူ႕ စိတးေနစိတးသေဘာေတျက သ ူဘယးေနရာကိုေရာကးေရာကး၊ ဘယးအလုပးကိုပငး လုပးလုပး၊ 
ဘယးပညာကိုဘသဲငးသငး သူ႕မြာ တ်ခာ့ေသာ အေရ့ကိစၥေတျန႕ဲ မိသာ့စ ုအေရ့ထကးကိစၥေတျထကး 
လူမ္ိဳ့ေရ့ကိုသာ ပို်ပီ့ေတာ ံစိတးရြိပါတယး။ ငယးစဥးကပငး သူဟာ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ကိုသာ ေ်ပာေလံရြိပါ တယး။ 
ေနာကး်ပီ့ေတာ ံသူ႕အေဖကလညး့ ရခိုငး်ပညးမြာ ေ်ပာကး က္ာ့တဦ့်ဖစးတဲံအတျကး ပို်ပီ့ေတာံ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ 
စိတး်ပငး့ထနးပါတယး။ ရခိုငးတမ္ိဳ့သာ့လဵု့ လျတးေ်မာကးေရ့အတျကး ငယးစဥးကပငး စိတးရြတိဲ ံအတျကး 
မညးသူတဦ့တေယာကးမြ  ္တိုကးတျနး့မႈမရြိဘ ဲမိမိကိုယးမိမ ိၾကိဳ့စာ့်ပီ့ေတာ ံေတား လြနးေရ့နယးပယးထကဲိ ု
ေရာကးသျာ့ခဲံပါတယး။  
 
ေမ့။ ဗိုလးရာဇာဟာ လုပးေဖၐကိုငးဖကးေတျန႕ဲ သူ႕ လကးေအာကးမြာရြိတဲ ံရေဲဘား ရဘဲကးေတျကိ ုသူက ဘယးလိ ု
သေဘာထာ့ ဆကးဆဵတတးပါလ။ဲ 
 
ေ်ဖ။ သူဟာ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ကို ဦ့စာ့ေပ့်ပီ့ေတာံ ရြိတဲ ံရေဲဘားရဘဲကးေတျကိ ုကိုယးန႕ဲ ထပးတူထပးမြ္  ဥပမာ 
တိုကးပျဲ်ဖစးလိုေသား၎၊ အေၾကာငး့တခုခုေၾကာငး ံရေဲဘားတေယာကး က္ဆဵု့သျာ့ခဲံရငး အဒဲီရ ဲေဘားကိ ု
ဓါတးပဵုရိုကးလိ႕ု သူ႕ ေခါငး့ရငး့မြာ ကပးထာ့ပါတယး။ တခါတခါ အခိုကးၾကဵဳလို႕ ေ်ပာ်ပရငး ရေဲဘား 
တေယာကးေသလို႕ မ္ကးရညးေပါငး့မ္ာ့စျာက္လို႕ အဒဲီအတျကးန႕ဲ ငါေရ ရေဲဘားေတျ အဆကးဆကး 
ေသသျာ့သူေတျရ႕ဲ ဓါတးပဵုေတျကိ ုငါေခါငး့ရငး့ထာ့ပါတယး။ ရေဲဘား ေသဆဵု့သျာ့လို႕ ငိုခဲံရတဲ ံမ္ကးရညးေတျကိ ု
ခဵထာ့ဖို႕ဆိုရငး သမုဒၵရာေလာကး မ္ာ့ဖို႕လို႕ ဥပမာေတျန႕ဲ ေ်ပာ်ပခဲံတာ ရြိပါတယး။ ရေဲဘားကိ ု
မမိိရငးဝယးသာ့ကဲံသို႕ထာ့်ပီ့ေတာံ အမ္ိဳ့သာ့ေရ့အတျကးလညး့ လကးဆငး ံကမး့်ဖစးဖို႕အတျကး 
ရေဲဘားေတျကိ ုအ်မတဲမး့တိုကးတျနး့ေပ့ပါတယး။ ငါလိ ုအမ္ိဳ့သာ့ လျတးေ်မာကး ေရ့ အတျကး လုပးႏိုငးေအာငး 
မငး့တို႕လညး့ ၾကိဳ့စာ့ၾကဆို်ပီ့ အႁမတဲမး့ တိုကးတျနး့တာေတျ ရြိပါတယး။ 
 
ေမ့။ ဗိုလးရာဇာ ဘာေၾကာငး ံက္ဆဵု့ရသလလဲို႕ အစးကို႕အေနန႕ဲ ယူဆပါလ။ဲ 
 
ေ်ဖ။ ဗိုလးရာဇာ က္ဆဵု့ရာတာဟာ ေစတနာလျနးကအဲာ့ၾကီ့လို႕ က္ဆဵု့ရတယးလို႕ ေ်ပာခ္ငးပါတယး။ 
ဘာေၾကာငး ံလဆဲိုရငး သူက မိမိလကးေအာကးက တဆငးံလုပးေနၾကတဲ ံလူေတျကိ ုအာ့မရ၊ ဘယးေန ရာမြာမဆိ ု
သူလုပးမြရတယးဆိုတဲ ံသေဘာထာ့ေတျရြိတယး။ ်ဖစးေစခ္ငးတဲံ ဆႏၵေတျဟာ အမ္ိဳ့သာ့ အေပၐမြာ 
လူလုပးတာကိုေတာငး အာ့မရတတးဘူ့။ လူကိုလုပးဖို႕ခိုငး့လိုကးရငး အာ့ကို့ရတဲံသ ူသူ႕မြာ မရြိဘူ့။ 
အဒဲီအတျကးေၾကာငး ံကိုယးကိုယးတိုငး ထလုပးတဲံအတျကး မေမြ္ားလငးံဘနဲ႕ဲ ်ဖစးေပၐလာ တာေတျ ရြိပါတယး။ 
ဘာေၾကာငးံလဆဲိုေတာ ံသူကိုယးတိုငး အသကးထငးရြာ့ရြိစဥးက ေ်ပာခဲံတာက ငါေရ လူတေယာကး 
အလုပးအမ္ာ့ၾကီ့လုပးေနရတယး။ တဆငးံလုပးဖိ႕ု ေပ့လိုကးရငးလညး့ ေပ့လိုကးတဲ ံတာဝနးေတျကိ ု
မေက္ပျနးတတး၊ အဒဲီအတျကးန႕ဲ  လူတေယာကး အလုပးေလ့ငါ့ခုလုပးရရငး မႏိုငးတဲံဝနး ကိုထမး့သလိ ု
ဆို်ပီ့ေတာ ံေ်ပာတာေတျ ရြိပါတယး။ 
 
ေမ့။ ႏိုငးငဵေရ့အသိုငး့အဝိုငး့န႕ဲ ေတားလြနးေရ့အသိုငး့အဝိုငး့က ေခါငး့ေဆာငးတခ္ိဳ႕က ေ်ပာၾကပါ တယး။ 
ဗိုလးရာဇာဟာ ႏိုငးငဵေရ့မရြိ၊ မိုကးရူ့ရဆဲနးတယး။ စစးဘုရငးဝါဒ က္ငး့သဵုတယး။ စသ်ဖငးံ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ 
ေဝဖနးေႁပာဆိုမႈေတျ ရြိပါတယး။ အဒဲီအေပၐမြာ အစးကိ ုဘယးလိုထငးပါသလ။ဲ 



 
ေ်ဖ။ အဒဲီကိစၥန႕ဲ ပတးသကးလို႕ေ်ပာရမယးဆိရုငး သူေရ အေ်ပာအာ့်ဖငး ံစစးသာ့တေယာကး ်ဖစးတဲ ံအေလြ္ာကး 
အေ်ပာၾကမး့ေပမယး ံႏြလဵု့သာ့က အလျနးတရာႏုညဵံတဲ ံလူတေယာကးပါ။ ဘယး ေလာကးပငး သူပါ့စပးက 
ၾကမး့ၾကမး့တမး့တမး့ ေ်ပာေပမယး ံၾကာ့ရတဲံလူေတျရ႕ဲစိတးႏြလဵု့ထမဲြာ သူေ်ပာတဲံစကာ့ကိ ုေ်ဖသိမးံလို႕ရတဲ ံ
စကာ့မ္ိဳ့ေတျကိ ုေ်ပာ်ခငး့သာ ်ဖစးပါတယး။ အဒဲီအတျကးန႕ဲ ဗိုးလးရာဇာဟာ ႏိုငးငဵေရ့အရ၎။ 
စညး့ရဵု့ေရ့အရ၎။ တိုကးခိုကးေရ့အရ၎ ကျ္နးေတားတို႕ အနီ့ကပး ်မငးလိုကးရတာက ေ်ပာစရာမရြိပါ။ 
ဒါေပမယး ံေနာကးကဝိုငး့ရဵေပ့ၾကတဲ ံလူေတျက မြာ့တာမြနးတာကိ ုဗိုလးရာဇာကိ ု
လမး့ညႊနးမႈမေပ့ဘနဲ႕ဲေ်မြာကးံပငးံလို႕ေပ့ၾကတဲအံတျကး ေနာကးပိုငး့မြာ ဗိုလးရာဇာကိ ုမ ေကာငး့တဲ ံ
သတငး့ကိုဘ ဲလူေတျက ်မငးၾကတယး။ အမြနးေတာ ံဗိုလးရာဇာမေကာငး့လို႕မဟုတးပါ။ ေနာကးက 
ဝိုငး့ရဵေပ့ၾကတဲ ံလူေတျကလညး  ့ထိမး့သိမး့ဖို႕ မတတးလို႕ပါ။ ဗိုလးရာဇာ၏ မြာ့ကျကး ေတျကိ ုလူေတျက 
ေ်ပာလာၾကတာသာ ်ဖစးပါတယး။  
 
ေမ့။ ဗိုလးရာဇာဟာ ရခိငုး်ပညးတပးမေတားကိ ုစတငးတညးေထာငးလာတဲ ံေခါငး့ေဆာငးတေယာကး ်ဖစးပါ တယး။ 
အဒဲီလိ ုစတငးလာတဲံအခါ သ ူဘယးလိ ု်ဖတးသနး့ေက္ားလႊာ့လာသလဆဲိုတာကိ ုအစးကိ ုသိသေလာကး 
ေ်ပာ်ပေပ့ပါလာ့။ 
 
 ေ်ဖ။ ဗိုလးရာဇာေရ ပထမဆဵု့ ALP ဝငး်ပီ့ေတာ ံအလုပးလုပးတဲံအခ္ိနးမြာ ဗိုလးရာဇာက ေ်ပာပါတယး။ ငါတို႕ဟာ 
ထိုငး့နယးစပးမြာ လုပးေနလိ႕ုမရ။ ထိုငး့နယးစပးဟာ ငါတို႕ ရခိုငး်ပညးနယးန႕ဲ အလြမး့ေဝ့ပါ တယး။ 
ကိုယးံတိုငး့်ပညးန႕ဲ ကိုယးံလူမ္ိဳ့အတျကး အလုပးလုပးတယးဆိုရငး ကိယုးံတိုငး့်ပညးန႕ဲ အနီ့ အနာ့မြာ အလုပး 
လုပးရဖို႕ဆို်ပီ့ေတာ ံဗိုလးရာဇာက တငး်ပပါတယး။ အဒဲီတငး်ပတာကိ ုALP မြာ ရြိတဲ ံလူေတျက 
သေဘာမက္တဲံအခါ ်ဖစးဖို႕မဟုတးဆို်ပီ့ေတာ ံဗိုလးရာဇာဟာ ကိုယးံဆႏၵန႕ဲ ကိုယး ထ်ပီ့ေတာ ံလုပးပါတယး။ 
အဒဲီလိ ုလုပးတဲံအခါမြာ ဗိုလးရာဇာ ဒီလိုလုပးရမလာ့ဆို်ပီ့ေတာ ံဗိုလးရာဇာကိ ုေသဒဏး 
အၾကိမးၾကိမးေပ့တာေတျ ရြိခဲံပါတယး။ အဒဲီအတျကးေၾကာငး ံဗိုလးရာဇာဟာ ကိုယးံတိုငး့ 
်ပညးန႕ဲကိုယးံလူမ္ိဳ့အတျကး ဆကးလို႕အလုပးလုပးဖို႕ ရခိုငး်ပညးန႕ဲနီ့တဲံေနရာမြာ လုပးရဖို႕ ဆိုတဲံအ်မငးန႕ဲ 
ၾကိဳ့စာ့်ပီ့ေတာံ AA ဆိုတဲံတပးကိ ုထူေထာငးႏိုငးခဲံပါတယး။  
 
ေမ့။ ဗိုလးရာဇာန႕ဲအတ ူလုပးေဖၐကိုငးဖကး ရေဲဘားရဘဲကးေတျေ်ပာတာက ထိုငး့်မနးမာနယးစပးမြာ ဗိုလးရာဇာ 
အလျနးနာမညးၾကီ့ခဲံတယးလို႕ ေ်ပာၾကပါတယး။ ဘာေၾကာငးံပါလ။ဲ  
 
ေႁဖ။ ဗိုလးရာဇာဟာ တိုကးခိုကးေရ့မြာ အလျနး႕အလျနး သူရသတၱိန႕ဲ ်ပညးံစဵုတဲံ သူတေယာကး ်ဖစးပါတယး။ 
ေနာကး်ပီ့ေတာ ံဇျဲ၊ ဝိရိယရြိတယး။ ေနတာထိုငးတာ သျာ့တာ၊ ဘယးေနရာမဆိ ုေ်ပာဖျယး ရာမရြိပါ။ 
ဆကးဆဵေရ့မြာ၎၊ စညး့ရဵု့ေရ့မြာ၎။ လူထုန႕ဲ ဆကးဆတဵဲံေနရာမြာလညး  ့ေပ္ာံေပ္ာငး့ ပါတယး။ 
ေပ့ကမး့ခ္ီ်မြငးံတဲံေနရာမြာလ ဲမငြ႕ဲကျကးဘူ့။ ငယးသာ့ေတျအေပၐမြာ စိတးထိခိုကးေအာငး မေ်ပာ။ 
ေနာကး်ပီ့ေတာ ံမဟာမိတးေတျန႕ဲလညး  ့ေ်ပလညးပါတယး။ ဗုဒၶဘာသာန႕ဲဆိုငးတဲ ံလႉဒါနး့ စျနး႕ၾက ဲ
ေပ့ကမး့မႈေတျကိ ုေရာကးတဲံေနရာမြာ လုပးပါတယး။ အဒဲီအတျကးေၾကာငး ံဗိုလးရာဇာ ႏိုငးငဵေရ့၊ ေတားလြနး 
ေရ့လုပးလာတဲံအခ္ိနးမြာ မိမိကိုယးက္ိဳ့အတျကး မညးသညးံအချငးံအေရ့တခုကိုလညး  ့မယူဘ ဲမိမိဘဝတခုလဵု့ကိ ု



ပဵုအပးတဲံသေဘာန႕ဲလုပးတဲံအတျကး ေနာကးကပါလာတဲ ံတပညးံေတျ ကလညး့ ဗိုလးရာဇာဟာ မိမိဘဝကိ ု
စျနး႕လို႕ လုပးတာပါလာ့လို႕ဆို်ပီ့ ယဵုၾကညးလာတယး။ တပညးံေတျယဵ ုၾကညးလာသလိ ု
ပတးဝနး့က္ငးလူေတျကလညး  ့ယဵုၾကညးလာတဲံအတျကး အခုလိ ုနာမညး ၾကီ့လာတာ ်ဖစးပါတယး။  
  
ေမ့။ ဗိုလးရာဇာ က္ဆဵု့သျာ့တဲံအတျကး ရခိုငးလူမ္ိဳ့ေတျအတျကး နစးနာဆဵု့ရဵု့မႈေတျ ရြိတယးလို႕ ထငးပါသလာ့။ 
 
ေ်ဖ။ ဗိုလးရာဇာ ေသဆဵု့သျာ့တဲံအတျကး ကျ္နးေတားတို႕ ရခိုငးသာ့ေတျအတျကး အလျနး႕အလျနး ဆဵုရဵႈ့မႈ 
တခု်ဖစးတယးလို႕ ကျ္နးေတားအေနန႕ဲ ခဵစာ့ရပါတယး။ ဘာ်ဖစးလို႕ဆိုေတာ ံဗိုလးရာဇာ ေသဆဵု့သျာ့ ေပမယး ံ
ဗိုလးရာဇာ လုပးခဲံတဲံလမး့ေၾကာငး့ကိ ုဆကးလို႕လုပးႏိုငးတဲံသူမရြိပါ။ ဘာ်ဖစးလို႕လညး့ဆိုေတာ ံဗိုလးရာဇာ 
အသကး၊ ေသျ့ ၊ ေချ္ ့န႕ဲ ရငး့ႏြီထာ့ခဲံတာေတျကိ ုတကယးံကိ ုထိမး့သိမး့ထာ့ဖို႕ က္တအဲခါ မြာ 
ကိုယးက္ိဳ့စျနး႕သူေတျ နညး့ပါ့်ပီ့ေတာံ ဗိုလးရာဇာ ရျတးရျတးချ္ နးချ္ နး ထမး့ေဆာငးခဲံတဲ ံေနရာေတျကိ ု
လကးဆငးံကမး့ ထမး့ေဆာငးဖို႕ဆိုတာ ေကာငး့ေကာငး့ အခကးအခရဲြိပါတယး။ အဒဲီအတျကးေၾကာငး ံဗိုလး ရာဇာ 
ေသဆဵု့သျာ့တဲံအတျကး ရခိုငးသာ့ လျတးေ်မာကးဖို႕ ႏြစးေပါငး့ ဿွ ေလာကး ေနာကးက္ သျာ့တယး။ 
အာ့နညး့သျာ့တယးလို႕ ကျ္နးေတားံအေနန႕ဲ သတးမြတးပါတယး။  
 
ေမ့။ တခ္ိဳ႕က ေ်ပာပါတယး။ ဗိုလးရာဇာ အသကးရြငးရြိေသ့တယး။ တခ္ိဳ႕က အိႏၵိယအစို့ရ သတးပစး 
လိုကးတယးလို႔ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေ်ပာေနၾကပါတယး။ အဒဲီအေပၐမြာ ည ီေတားစပးတဲံမိသာ့စ ုဝငး တေယာကး အေနန႕ဲ 
ဘယးလိုထငးပါသလ။ဲ  
 
ေ်ဖ။ ကျ္နးေတားက ဗိုလးရာဇာေသဆဵု့သျာ့်ပီ်ဖစးတယးလို႕ ထငးပါတယး။ ဘာ်ဖစးလိုး႕လညး့ဆိုေတာ ံ်ပႆနာ 
်ဖစးတဲံေန႕ကပငး မညးသညးံေၾကာငး့အရာႏြငးံမြ္ ကျ္နးေတားစဥး့စာ့လို႕ အစအနလညး့မေပၐ။ ေနာကး်ပီ့ ေတာံ 
အခု်ဖစးပ္ကးေနတဲ ံအေ်ခအေနအရလညး  ့မညးသညးံအစအနမြ မေပၐဆိုေတာ ံဗိုလးရာဇာန႕ဲတကျ 
ေခါငး့ေဆာငးေ်ခာကးေယာကးကိ ုသတးပစးတာမြနးတယးလို႕ ကျ္နးေတား ယဵုၾကညးပါတယး။  ယခုအဖမး့ခဵေနရတဲ ံ 
ရေဲဘားေတျလညး  ့ဗိုလးရာဇာန႕ဲ အနီ့ကပးမရြိေနတဲံအတျကး  သူတို႕လညး့ အတိအက္ မသိႏိုငးပါ။  အဒဲါေၾကာငး ံ
ကျ္နးေတားက အိႏၵိယအစို့ရက လုပးၾက ဵသတး်ဖတးပစးတယးဆိုတာကိ ုဧကနးမုခ္ ယဵုၾကညးပါတယး။ 
ဘာေၾကာငးံလညး့ဆိုေတာ ံအိႏၵိယႏိုငးငဵမြာ ဒီကိစၥန႕ဲ ပတးသတးလို႔ ေရတပးဗိုလးခ္ဳပးၾကီ့ကိုေတာငး 
်ဖဳတးပစးရတဲံအဆငးံအထ ိ ရြိခဲံတဲံအတျကး အမြနးတကယး သတးပစးတာဟုတးတယးလို႕ ယဵုၾကညးပါတယး။  
 
ရခိုငး်ပညးန႕ဲ ရခိုငးလူမ္ိဳ့အတျကး ်မနးမာစစးအစို့ရကိ ုလကးနကးကိုငးတိုကးပျဲ ဆငးႏျဲဖို႔ဆို်ပီ့ေတာ ံ ရခိုငး်ပညး 
တပးမေတား AA ကိ ုထူေထာငးခဲံတဲ ံစစးဦ့စီ့ခ္ဳပး ဗိုလးရဇာ့အပါအဝငး ေခါငး့ေဆာငး ၆ ေယာကး ကိ ုှ၉၉၈ ခုႏြစး 
ေဖေဖားဝါရီလမြာ အိႏၵိယေထာကးလြမး့ေရ့က အနးတမနးကျ္နး့မြာ ေရတပး အေႁခစိုကးစခနး့တခ ု
ဖျငးံေပ့မယးဆို်ပီ့ ေခၐယူသျာ့ကာ လုပးၾကဵသတး်ဖတးလိုကးပါတယး။ ဗိုလးရာဇာ လုပးၾကဵခဵလိုကးရ်ပီ့ေနာကး 
သူန႕ဲအတူပါလာတဲ ံရခိုငးကရငး ရေဲဘား ၀၁ ေယာကးကိုလညး  ့ယေန႕တိုငး အိႏၵိယ အစို့ရက 
ခ္ဳပးေႏြာငးခဵထာ့ရပါတယး။  ဘဂၤလာနယးစပးမြာ ရြိေနတဲ ံရာန႕ဲခ္ီတဲ ံရေဲဘားေတျန႕ဲ ေခတးမြ ီ
လကးနကးမ္ိဳ့စဵုမြာလညး  ့သူန႕ဲအတ ူေပ္ာကးဆဵု့သျာ့ခဲံရပါတယး။  
 


