
အငင်္ဂလလိပပဘာသာက တနပဖဖ လိးအမများကကကြီးရလိရှိ တာပပါါ့။

ကကျွနနတတောန Facebook တပေါမမှ ာပပေပြီး Newsfeed ကက ကိုဖတေနရငနး သသူငယနခချငနးတေစနတယာကနက ကကျွနနတတောနာ့် ကက ကို link 

တေစနခက တဝေတေယန။ အအဒပြီ link က ဒပြီ ဓာတေနပေပက ကက ကိုညညွှနနတေယန။

ဒပြီဓာတေနပေပက ကက ကိုတတေတ ာ့်တတောာ့်  မယပက နက ကိုငနခာ့် အဘသူ း။ အထသူ းသဖဖငနာ့်  ဖမနနမာလက ကိုတဖပောတေတေနတော့် အ အတမရကိုကနနးလသူမချ ကိိုးဖဖစနမက ာ့်ကိုလက ာ့်ကို 
ကကျွနနတတောနအတေတကန ဒပြီဓာတေနပေပက က ထသူ းဖခားဖဖစနပေါတေယန။ ဘာဖဖစနလက ာ့်ကိုလအဆက ကိုတတောာ့်  ဒပြီပေပက ရ ာ့်အစကားတတေတဟာ 
မမမှ နနဘသူ းလက ာ့်ကိုထငနတေယနတကကာငနာ့် ။
Comment တတေတကက ကို ကကညနာ့် ရငန "မမှ နနလက ကိုကနတောတပေါာ့်”လက ာ့်ကိုတဖပောတော့် အ ဖမနနမာလသူမချ ကိိုးတတေတကက ကိုတတေတ ာ့်မယန။ ပပေပြီးတတောာ့် လညနး "Imm, 

bcuz english is internationel language lay!!”လက ာ့်ကိုတဖပောတော့် အလသူမချားစတာကက ကိုလညနးတတေတ ာ့်မယန။ ဒါတပေမယနာ့်  သသူတေက ာ့်ကိုက 
ကကျွနနတတောနာ့် ရ ာ့်အ ဘတလာဂနကက ကိုမလာဖသူ းဘသူ းလက ာ့်ကိုတသခချာတောတပေါာ့်။ ကမမ္ဘာလပက းမမှ ာ “_____လသူမချ ကိိုးဟာ 
______ဘာသာစကားလက ကိုမတဖပောတေတေနဘသူ း”လက ာ့်ကိုထငနတော့် အလသူမချ ကိိုးအမချားကကပြီးရကိုမှ တေယန။ အာ့် အဒပြီအယသူအဆ ရက ကို းရာပေါတေယန။ 
ဘာဖဖစနလက ာ့်ကိုလအဆက ကိုတတောာ့်  လသူမချ ကိိုးစပက ထငနတောက သသူတေက ာ့်ကိုရ ာ့်အကက ကိုယနပေက ကိုငနဖဖစနတော့် အ ဘာသာစကားဟာ အခကနခအဆပက းဖဖစနတေယန။ 
ဒါတပေမယနာ့်  တေကယနလက ကိုမဟကတေနပေါဘသူ း။ ဘယနဘာသာစကားမဆက ကိုမမှ ာ ခကနခအဖခငနးတတေတ နာ့်အ ရက ကို းဖခငနးတတေတရကိုမှ မယန။

တနပဖဖ လိးရ ါ့ရအပကကာငပးအရာကပတာါ့ ...
လသူတေစနခချ ကိို ာ့်ရ ာ့်အစကားတတေတဟာ မမှ နနတောတပေါာ့်။ အဂင်္ဂ လကိုပေနစကား... ကက ကိုယနာ့် ရ ာ့်အမကိုခငနဘာသာစကားက 
အဖပေညနဖပေညနဆက ကိုငနရာဖဖစနတော့် အဘာသာစကားပေါ။ နက ကိုငနငပ တရး၊ စပြီးပေတားတရး၊ တဆးအတေတေနပေညာ၊ ဘာသာတရး၊ 
နညနးနာအတေတေနပေညာ၊ ပပေပြီးတတောာ့်  အထသူ းသဖဖငနာ့်  အငနတောနကနတေတငန အဂင်္ဂ လကိုပေနဘာသာဟာ အမချားကကပြီးသပက းဖဖစနပေါတေယန။ 
ဒါတကကာငနာ့်  ကမ မ္ဘာလပက းမမှ ာ ဒပြီပေညာနာ့်အအတရးတတေတအတကကာငနး နားလညနတစခချငနတေယနဆက ကိုရငန 
အဂင်္ဂ လကိုပေနဘာသာကက ကိုတလာ့်လာသငနာ့် တပေါာ့်။ ပပေပြီးတတောာ့်  အဂင်္ဂ လကိုပေနကက ကို တလာ့်လာဖက ာ့်ကို ဘာသာစကားအားလပက းလမှ နပြီးပေါးလက ကို အဂင်္ဂ လကိုပေနစာ 



သငနတပေးစာအက ပေနတတေတ၊ သငနတပေးဗပြီတဒပြီယက ကိုတတေတ၊ အတေနနးတတေတ၊ ကချနနရကိုမှ ရာ... ဖနနးတေပြီးဖဖစနခာ့် အကကတေယန။ 
ဖမနနမာဘာသာအတနနာ့်အတတောာ့်  အတဖခအတနက ခအတ ဖခားပေါတေယန။

မမနပမာဘာသာရ ါ့ရတနပဖဖ လိးဘယပမရှိ ာလရဟငပါ့
အဂင်္ဂလကိုပေနလသူမချ ကိိုးတတေတ ဖမနနမာဖပေညနကက ကိုတရာကနကတေညနးက အတနာကနဘကနလပက းဟာ ဗမာနက ကိုငနငပအတကကာငနးနညနးနညနးသကိုပေါပေအ။ 
ဒါတပေမယနာ့်  ဖမနနမာနက ကိုငနငပဟာ အရမနးငယနတော့် အနက ကိုငနငပ ဖဖစနမက ာ့်ကိုလက ာ့်ကို တေရက ပေနနက ကိုငနငပ မမှ ာထကန၊ အကိုနပြီန္ဒီယာနက ကိုငနငပ မမှ ာထကန၊ ထက ကိုငနးနက ကိုငနငပ မမှ ာထကန 
ဖမနနမာနက ကိုငနငပ မမှ ာ စပြီးဝေငနဖခငနးတလလျှောနကကပြီးပေါတေယန။ (အတနာကနအဘကနအတေတကနလက ာ့်ကိုတဖပောတနတေယနတနာန။) ဖဖစနနက ကိုငနတောက 
တေရက ပေနနက ကိုငနငပ  (သက ာ့်ကို) ထက ကိုငနးနက ကိုငနငပ  (သက ာ့်ကို) ရသူ းရမှ ာနက ကိုငနငပ  မမှ ာ လသူတေစနခချ ကိို ာ့်တတေတ စပြီးပေတားတရးအတေတကန သက ာ့်ကိုမဟကတေန နက ကိုငနငပ တရးအတေတကနမက ာ့်ကိုလက ာ့်ကို 
ဖမနနမာဘာသာကက ကိုတလာ့် လာကကတေယန။ ဒါတပေမယနာ့်  အဂင်္ဂ လနနနက ကိုငနငပက ဗမာဖပေညနကက ကို ကက ကိုလက ကိုနပြီနယနတဖမ ထသူတထာငနကတေညနးက 
ဖမနနမာလသူမချ ကိိုးမချားစတာ အဂင်္ဂ လကိုပေနဘာသာကက ကိုတလာ့် လာခာ့် အပပေပြီမက ာ့်ကိုလက ာ့်ကို နက ကိုငနငပ မချားစတာအတေတကန 
ဖမနနမာဘာသာကက ကိုတလာ့် လာတောမလက ကိုအပေနဘသူ း။ ဘာဖဖစနလက ာ့်ကိုလအဆက ကိုတတောာ့်  တလာတလာဆယန ကမ မ္ဘာလပက းဟာ 
အဂင်္ဂ လကိုပေနစာကက ကိုသငနတနတေယန။ ကကျွနနတတောနအတေတကနတတောာ့်  မတကာငနးဘသူ းတပေါာ့်။

ကကျွနနတတောန ဖမနနမာဘာသာကက ကိုတလာ့် လာတနတော့် အ အတမရကိုကနနးလသူမချ ကိိုးအတနနာ့်အ ဒပြီဘာသာလက ကို ကက ကိုယနာ့် ရ ာ့်အ 
မကိုခငနဘာသာစကားဖဖစနသလက ကိုတဖပောခချငနပေါတေယန။ ဒါတပေမယနာ့်  ဖမနနမာလသူမချ ကိိုးသသူငယနခချငနးအမချားကကပြီးရကိုမှ တပေမယနာ့် ၊ 
ဗမာဘာသာအဘကိုဓာနနတေခချ ကိို ာ့်ရကိုမှ တေယနတပေမယနာ့် ၊ ဖမနနမာသပြီခချငနးတတေတကက ကိုနားတထာငနတပေမယနာ့် ၊ ဖမနနမာသတေငနးစာကက ကိုဖတေနတပေမယနာ့် ၊ 
မဖပေညနာ့် ပေါဘသူ း။ အတမရပြီကနနးနက ကိုငနငပ မမှ ာ ဂချာမနနဘာသာ၊ စပေကိုနနဘာသာ၊ တေရက ပေနဘာသာ၊ (သက ာ့်ကို) ဂချာပေနနးဘာသာကက ကိုတတောငန 
သငနယသူခချငနတေယနဆက ကိုရငန ဘယနစာအက ပေနဆက ကိုငနမဆက ကိုကက ကိုသတားပပေပြီးတတောာ့်  သငနယသူစလက ာ့်ကိုရတေယနကတာ။ ကကျွနနတတောနအတေတကနကတတောာ့်  
လတနနးခာ့် အတော့် အ၃နမှ စနကတေညနးက ဗမာစာအက ပေန၊ ဗမာသပြီခချငနး၊ ဗမာအဘကိုဓာနန၊ ဗမာဗပြီတဒပြီယက ကို ၊ နာ့်အ ဗမာသသူငယနခချငနးမချားစတာကက ကို 
စက တဆာငနးပပေပြီ။ ဖမနနမာဘာသာကက ကိုတလာ့် လာခချငနတေယနဆက ကိုရငန စာအက ပေနဆက ကိုငနမမှ ာ ဘာမမှ မရကိုမှ ဘသူ းကတာ။ ထားပေါတတောာ့်  
အရမနးလတယနတော့် အစကားပေက ကိုဒနစာအက ပေနတေစနအက ပေနရကိုမှ နက ကိုငနမယန။ ဒါတပေမယနာ့်  အာ့် အလက ကိုဘအ။ ကကျွနနတတောနထငနတောက ဖမနနမာစကားက 
အဂင်္ဂလကိုပေနစကားထကန တေနနဖက ကိုးတေကယနပေက ကို ကကပြီးတေယနဆက ကိုရငန တေဖခားနက ကိုငနငပကလသူတတေတအတေတကန ဖမနနမာစကားကက ကိုတလာ့် လာတအာငန 
အားထားရာ ပေက ကိုမချားရကိုမှ အပေနတေယန။

မမနပမာလလူမမျ လိိး“ပတတွေ” အငင်္ဂ လလိပပလဖ လိပကာငပးပကာငပးပမပာတတပကကလား။
ကကျွနနတတောနာ့် ကက ကိုနားလညနကကဦပြီး ကကျွနနတတောနထငနတောက ဖမနနမာလသူမချ ကိိုးတတေတဟာ အဂင်္ဂ လကိုပေနလက ကို တကာငနးတကာငနး 
မတဖပောတေတေနကကတော မဟဖတပပါဘလူ း။ ဦပေမာ တဒါ်တအာငနဆနနးစက ကကညနက ကကျွနနတတောနထကန အဂင်္ဂ လကိုပေနလက ကိုတဖပောတော 
ပေက ကိုယဦနးတကချးတေယနလက ာ့်ကိုထငနတေယန။ တနာကနပပေပြီးတတောာ့်  အစနမ ခချမနးတဖမာ့် ကက ကိုငန ကကျွနနတတောနထကန အဂင်္ဂ လကိုပေနလက ကိုတရးတော 
အကက နနအစငန ပေက ကိုတကာငနးတောတပေါာ့်။ ဒါတပေမယနာ့်  ဖမနနမာလသူမချ ကိိုးတေက ကိုငနး အဂင်္ဂ လကိုပေနလက ကိုတဖပောတေတေနလား။

http://www.youtube.com/watch?v=WNSgT4GQTjg

မတဖပောတေတေနကကပေါတပေါာ့်။ ဒါတပေမယနာ့်  အအဒါာ့်ဟာ သကိုပေနမဆက ကိုးဘသူ း။ ဘာလက ာ့်ကိုလအဆက ကိုတတောာ့်  တနာ့်စဦနတနာ့်တေက ကိုငနးရ ာ့်အဘဝေမမှ ာ 
အဂင်္ဂ လကိုပေနဘာသာ မလက ကိုအပေနပေါဘသူ း။ ကက ကိုယနာ့် တေက ာ့်ကိုရ ာ့်အ မ ာ့်မကိုတေတငနတတောငန အဂင်္ဂ လကိုပေနလက ကိုလပက းဝေမတဖပောတေတေနတော့် အလသူတတေတရကိုမှ တေယန။ 
(အထသူ းသဖဖငနာ့်  အတမရကိုကနနးနက ကိုငနငပ မမှ ာတနကကမက ာ့်ကိုလက ာ့်ကို သသူတေက ာ့်ကိုရ ာ့်အမသကိုဖခငနးဟာ အာ့် ပ ကသစရာဘအ။)

အငင်္ဂလလိပပဘာသာကတနပဖဖ လိးအကကကြီးဆဆဖ းတါ့ ရဘာသာစကားမဖစပတယပ... အခဖ ...
ဟက ကိုးအရငနတေက နနးက Latina ဘာသာစကားက နက ကိုငနငပ တရးအတေတကန၊ (အတနာကနအဘကနမမှ ာရကိုမှ တော့် အ) ဘာသာတရးအတေတကန၊ 

http://www.youtube.com/watch?v=WNSgT4GQTjg


အနက ပေညာအတေတကန၊ နာ့်အ သကိုပေပ ပ္ပံပေညာအတေတကန တေနနဖက ကိုးအကကပြီးဆပက းတော့် အ ဘာသာစကားဖဖစနခာ့် အတေယန။ အအဒါတနာကန ဘာဖဖစနမကိုလအ။ 
Latina ဘာသာက သတေနတော့် အဘာသာစကား (dead language) လက ကိုဖဖစနခာ့် အပပေပြီ။ (ပေါဠကိုဘာသာလက ကိုတပေါာ့်။) 
အဂင်္ဂလကိုပေနဘာသာနာ့်အလညနးဖဖစနမယနလက ာ့်ကိုမတဖပောတနဘသူ း။ ဘာဖဖစနမမှ ာလအဆက ကိုတတောာ့်  ဘယနသသူမမှ မသကိုနက ကိုငနဘသူ း 
(တဗဒငနပေညာကက ကိုယပက ကကညနရငနတတောာ့်  သကိုနက ကိုငနတေယန :P)။

တဆာနရပြီ ကက ကိုတမာငနနပြီ။ ကကျွနနတတောနထငနတောက ခငနဗချားဟာ အရမနးမမှ ားသတားပေါပပေပြီ။ အဂင်္ဂ လကိုပေနဘာသာ အဖပေညနဖပေညနဆက ကိုငနရာစတာ 
တေကနတော့် အတကကာငနာ့်  ဖမနနမာဘာသာထကန (အခက တတောာ့် ) တေနနဖက ကိုးပေက ကို ကကပြီးတောတပေါာ့်။ ဒါတပေမယနာ့်  ဖမနနမာဘာသာကက ကိုခချစနသသူတတေတ 
(ကကျွနနတတောနလက ကိုတပေါာ့်) အပမအတေမနး ဖမနနမာဘာသာကက ကိုတလးစားပေါမယန။ ဘာဖဖစနလက ာ့်ကိုလအဆက ကိုတတောာ့်  ဖမနနမာဘာသာဟာ 
စကိုတေနဝေငနစားဖတယနတကာငနးတေယနလက ာ့်ကိုထငနကကပေါတေယန။ အဖပေညနဖပေညနဆက ကိုငနရာဘာသာစကားမဖဖစနတပေမယနာ့်  
ကကျွနနတတောနတေက ာ့်ကိုအတေတကန ဖမနနမဘာသာဟာ အပမအတေမနး အမမှ နနထကနထသူ းဖဖစနပေါမယန။

(ဣတဖနန္ဒီရရဖဖငနာ့် ... ဖမနနမာဘာသာကက ကိုတလာ့် လာဖက ာ့်ကို အားထားရာ ပေက ကိုမချားလက ပေနကကပေါဦပြီး)


