
 

ေနာင္ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ ဘုရားရွင္ လက္ထက္မွာ ခိပၸဘိည, မဟာပညာ, မဟိဒၶိက, ဓုတဂၤဓရ, ဒိဗၺစကၡဳက, 

၀ိနယဓရ,  ဓမၼကထိက, အာရညိက, ဗဟုႆုတ, သိကၡာကာမ, အစရိွေသာ ဧတဒဂ္ဂုဏ္ထူးတုိ႔တြင္ 

တစ္ပါးပါးေသာ ဧတဒဂ္ဂုဏ္ထူးတကြ ထင္ရွားေသာ အဂၢသာ၀က, မဟာသာ၀က, ရဟႏၱာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္- 

ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ {၇} 

၁၉.၀၂.၂၀၁၁၊ စေနေန႔ …  ဒီကေန႔ သင္တန္းမွာ အမ်ိဴးသား (၄) ေယာက္၊ အမ်ိဳးသမီး (၇) ေယာက္ 

တက္ေရာက္ ေလ့လာၾကပါတယ္။ (၁၂.၀၂.၂၀၁၁) ယခင္အပတ္က ပုိ႔ခ်ခ့ဲတ့ဲ သမၸဇဥ္ (၄)ပါးကုိ မူတည္ၿပီး 

ေဂါစရ သမၸဇဥ္နဲ႔ အသေမၼာဟ သမၸဇဥ္ကုိ ဆက္ရွင္းျပပါတယ္။  

ေဂါစရ သမၸဇဥ္ ျဖစ္ပံုမွာ..  သတိပ႒ာန္ သုတ္ေတာ္၌ ေဟာထားတ့ဲအတုိင္း ဆရာေတာ္က အက်ယ္ထပ္ၿပီး 

ရွင္းျပ ေပးပါတယ္။ သမထ အားထုတ္သူမွာ သမထ ကမၼ႒ာန္းအရံု၌၎၊ ၀ိပႆနာ အားထုတ္သူမွာ 

ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါးဟူေသာ ၀ိပႆနာ၏ အာရံု၌၎၊ မျပတ္ႏွလံုးသြင္းမႈ၊ ရႈမွတ္ေနမႈတုိ႔သည္ ေဂါစရသမၸဇဥ္ 

ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာျပပါတယ္။ ၀ိပႆနာ အားထုတ္လ်က္ ရိွေသာသူသည္ အဘိကၠႏ၊ၱ ပဋိကၱၱၱၠႏၱ   

ေဒသနာေတာ္အရ၊ ၾကြတိုင္း, လွမ္းတုိင္း, ေရြ႕ရွားတုိင္းမွာ သြားတယ္ သြားတယ္စသည္ျဖင့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ 

မျပတ္ရႈမွတ္လ်က္သာ သြားအပ္ပံု။ ေနာက္သုိ႔ ျပန္ဆုတ္ေသာအခါ စသည္၌လဲ နည္းတူပင္ ေလးေလးနက္နက္ 

ရႈမွတ္အပ္ပုံမ်ားကုိ ဥပမာျပ၍လဲ ေျပာပါတယ္။ 

ကဲ-ေသခ်ာမွတ္ၾက “ ဥပမာမူ လွည္းနဲ႔လူ ယွဥ္ယူစပ္၍ၾကည့္၊ လူကေမာင္းတုန္း ႏြားကရုန္း သုံးနဳန္း 

လွည္းသြား၏။ စိတ္သြားခ်င္၍ ေလေဆာင္ေရႊ႕ ေခၚေလ့ လူူသြား၏”။ ဒီလကၤာ စကား အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ 

ၾကည့္ရေအာင္။ လွည္းလာတာကုိ ျမင္တဲ့သူက ဘယ္လုိေျပာမလဲ။ လွည္းလာေနတယ္၊ လွည္းတစ္စီး 



လာေနတယ္ေပါ့-။  လွည္းက လာတတ္ပါ့မလား၊ မလာတတ္ဘူး။ ႏြားကရုန္းလုိ႔ လွည္းကေရႊ႕တာပါ။ 

ႏြားရုန္းေနတာ မေျပာဘူး၊ လွည္းလာေနတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာၾကတယ္။ ႏြားက ဘာေၾကာင့္ရုန္းသလဲ၊ 

လူကေမာင္းလုိ႔ေပါ့။ ဒီေတာ့-  ေမာင္းသူက-လူ၊  ရုန္းသူက-ႏြား၊ ေရႊ႕တာက-လွည္း။ အဲဒါ သံုးခု ေပါင္းၿပီးေတာ့မွ 

ေရြ႕သြားမႈဆိုတ့ဲ သေဘာျဖစ္တာ။ ဒီသံုးမ်ိဳးလုိပါပဲ၊ “စိတ္သြားခ်င္၍ ေလေဆာင္ေရႊ႕ ေခၚေလ့ လူသြား၏”။ 

စဥ္စားၾကေနာ္။   

လူတစ္ေယာက္ လာတာကုိျမင္ရရင္ ဘယ္လုိေျပာမလဲ။ လူလာေနတယ္၊ လူတစ္ေယာက္ လာေနတယ္ေပါ့- 

ဟုတ္လား။ လွည္း လာတာျမင္သလုိပဲ ေျပာၾကမယ္။ ဒီမွာလဲ ေသခ်ာၾကည့္ၾက။ သြားခ်င္တာက (၀ိညာဥ္) စိတ္။ 

သြားမႈျဖစ္ေအာင္ တြန္းေဆာင္တာက (စိတၱဇ-၀ါေယာဓာတ္) ေလ။ သြားမႈ ျဖစ္ေနတာက (ရုပ္တရား) လူ။ 

ရွင္းသြားၾကပါၿပီလား။ အဲဒီေတာ့ ေဂါစရသမၸဇဥ္နဲ႔ ရႈမွတ္ေနတ့ဲသူမွာ သြားခ်င္တ့ဲစိတ္ရယ္၊ သြားမႈျဖစ္ေအာင္ 

တြန္းေဆာင္ေနတ့ဲ ၀ါေယာဓာတ္ရယ္၊ သြားေနတဲ့ အမူအရာရယ္- ဒါကုိ ကြဲကြဲ ျပာျပား ပိုင္းျခားၿပီးေတာ႔ 

ကုိယ္တုိင္သိေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သြားျခင္စိတ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သြားမႈအက်ိဳး ျဖစ္ပံုမ်ားကုိလဲ 

သိလာပါတယ္။ သြားတုိင္း သြားတုိင္းမွာလဲ ဒီလုိသိသိၿပီး သြားေနတာ ျဖစ္ေလေတာ့ ငါသြားတယ္၊ ပုဂၢိဳလ္ 

သတၱ၀ါ သြားတယ္၊ ေယာက္်ား- မိမၼ- သြားတယ္ဆိုတ့ဲ ဒိ႒ိအစြဲ ျပဳတ္ႏိုင္တာေပါ့။ တကယ္ေတာ့ သြားတုိင္း 

သြားတုိင္း ႏွစ္မ်ိဳးပဲရိွတယ္၊ နွစ္မ်ိဳးပဲသိရတယ္။ အဲဒါပါလဲ?..  သြားခ်င္တဲ့- စိတ္ ေခၚတ့ဲ- နာမ္တရား။ သြားေနတ့ဲ 

အမူအရာ ရုပ္တရားမ်ားပါပဲ။  

ဒီ. ေဂါစရ သမၸဇဥ္နဲ႔ ဆက္စပ္လုိ႔- ဂတ- ပစၥာဂတိက- က်င့္၀တ္ႏွင့္ ရႈပုံမွတ္ပုံေတြကုိ အတုယူ ရႈမွတ္ႏိုင္္ၾကဖုိ႔ 

ေျပာျပ ပါဦးမယ္။ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကာလႏွင့္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ (၉၀၀) ေက်ာ္တုိင္ေအာင္ 

ပဋိပတ္ထြန္းကားခ့ဲေသာ ေရွးေခတ္ ကာလတုန္းက  ဤ ဂတ--ပစၥာဂတိက- က်င့္၀တ္ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခ့ဲ 

ၾကပါတယ္။ ဂတ-ပစၥာဂတိက- က်င့္၀တ္ဆုိတာ (ဂတ-သြားမႈ+ ပစၥာဂတ- ျပန္မႈတုိ႔၌+ဣက= 

မျပတ္ျဖစ္ေသာအက်င့္) သြားမႈ ျပန္မႈ၊ ေရွ႕သုိ႔သြားမႈ ေနာက္သုိ႔ျပန္မႈ စသည္တုိ႔၌ ကမၼ႒ာန္း မလြတ္ေအာင္ 

အားထုတ္မႈ- လုိ႔ ေခၚပါတယ္။  

မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား အစစ္ကုိ လုိလားေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသား/ သမီးတုိ႔သည္၊ ဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္၌ 

ရဟန္းျပဳၾကၿပီးလွ်င္၊ ဆယ္ပါးျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ေစ၊ သံုးဆယ္၊ ေလးဆယ္၊ ငါးဆယ္၊ တစ္ရာျဖစ္ေစ- 

တစ္ေပါင္းတည္း ေနၾကရာတြင္၊ ဤသို႔ ကတိက၀တ္ ျပဳေလ့ ျပဳထ ရိွၾကပါတယ္။ “ ငါ့ရွင္တုိ႔-- သင္တုိ႔သည္ 

ေၾကြးမေပးႏုိင္၍ ရဟန္းျပဳၾကသည္လဲ မဟုတ္ကုန္။ မင္းေဘး စသည္ကုိေၾကာက္၍ ရဟန္းျပဳၾကသည္လဲ 

မဟုတ္ကုန္။ အသက္ေမြးမႈ ၾကပ္တည္း၍ ရဟန္းျပဳၾကသည္လဲ မဟုတ္ကုန္။ အမွန္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ 

သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္လုိ၍ ရဟန္းျပဳၾကေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လဲ ရဟန္းျပဳရံုမွ် ျဖင့္ေတာ့ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ 

မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ ၾကေသးပါ။ ၀ဋ္ဆင္းရဲ၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ ကိေလသာကုိ ပယ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ 

လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သြားေနဆဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိေလသာကုိ၊ သြားဆဲ၌ပင္လွ်င္ 



ၿငိမ္းျပတ္ေအာင္ ရႈမွတ္ႏွိမ္နင္းၾကရမည္။ ရပ္ေနဆဲ၊ ထုိင္ေနဆဲ၊ ေလ်ာင္းေနဆဲမွာပဲ ၿငိမ္းျပတ္ေအာင္ 

ႏွိမ္နင္းၾကရမည္ဟု အႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ သံဃမေထရ္က ဆံုးမၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူၿပီး ဂတ-ပစၥာဂတိက-

က်င့္၀တ္ကုိ တရားထူး ရၾကသည့္တုိင္ေအာင္ က်င့္ၾကပါသတ့ဲ။ အ႒ကထာလာ ၀တၳဳေၾကာင္းတစ္ခု 

ထုတ္ေျပာျပရ-ရင္…….. 

အာဠိႏၵကေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးေနတဲ့ မဟာဖုႆေဒ၀ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္ (၁၉) ႏွစ္ပတ္လံုး ဂတ-ပစၥာ 

ဂတိက-က်င့္၀တ္ကုိ ျဖည့္က်င့္လ်က္ ေနေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  ဆြမ္းခံလမ္းအနီးတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး၍, စပါးရိပ္, 

စပါးနယ္လ်က္, အမႈလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ လယ္လုပ္သားတုိ႔က၊ မဟာဖုႆေဒ၀ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္ 

ေရွ႕ၾကြသြားလုိက္၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လုိက္နဲ႔၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ျပဳလုပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ၾကရလုိ႔  “ဒီမေထရ္ႀကီး 

ျပန္ျပန္ၿပီး သြားေနတာဟာ မ်က္စိလည္၍ေလလား၊ တစ္ခုခုကုိ ေမ့က်န္ခ့ဲ၍ေလလား” ဟု အခ်င္းခ်င္း 

ေျပာဆုိၾကလွ်က္၊ ဘာမ်ား ေမ့က်န္ရစ္လုိ႔ ပါလဲဘုရားလုိ႔ ေမးေလွ်ာက္ၾကတယ္တ့ဲ။ အဲဒီေတာ့ မေထရ္ႀကီးက 

သူတုိ႔ေမးၾက ေျပာၾကတာကုိ ဂရုမစုိက္ပါဘူး၊ သတိမလြတ္ေသာ စိတ္ျဖင့္သာလ်ွင ္ေမ့ေနခ့ဲတ့ဲ အမွတ္တရားကုိ၊ 

ေမ့သြားတ့ဲေနရာ အေရာက္ျပန္သြားၿပီး၊ အဲဒီနားမွ တရားမွတ္လ်က္ ျပန္ၾကြေတာ္မူလုိ႔ ရဟန္းတရားကုိ 

အားထုတ္ေတာ္မူပါတယ္။ အမွတ္တရား ေမ့သြားတုိင္း ေမ့သြားတုိင္းမွာ ဒီလုိပဲ ေနာက္ျပန္ဆုတ္လုိက္၊ 

ေရွ႕ၾကြသြားလုိက္နဲ႔၊ ေဂါစရသမၸဇဥ္မပ်က္ ရႈမွတ္ေနတ့ဲ  မဟာဖုႆေဒ၀ မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္ အႏွစ္ (၂၀) 

ေျမာက္ အတြင္းမွာ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေတာ္မူပါတယ္။  

နားေထာင္ေကာင္းရုံ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီမေထရ္ျမတ္ႀကီး၏ ဇြဲလံုးလနဲ႔ ေဂါစရသမၸဇဥ္ ျဖစ္ပုံကုိ 

အတုယူ က်င့္ၾကဖို႔ ေျပာေနတယ္လုိ႔ သိၾကပါ။ လူေတြက ပစၥည္းေပ်ာက္တာကုိသာ မဲရွာေနၾကတယ္။ 

တရားေပ်ာက္ကုိ ရွာဖုိ႔ စိတ္မကူးၾကဘူး။ ကုိယ့္သ႑ာန္မွာ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနတ့ဲ ရုပ္ေပ်ာက္. နာမ္ေပ်ာက္ 

မ်ားကုိေတာ့ ရွာဖုိ႔ ေမ့ေနၾကဟန္တူပါရဲ႕.တဲ့။ အရွာလြဲေနၾကတယ္လုိ႔လဲ ဆရာေတာ္က မိန္႔ပါတယ္။  

ဂတ-ပစၥာဂတိက-က်င့္၀တ္ကုိ ျဖည့္က်င့္လ်က္ ေနသူသည္ ေရွး-ဥပနိႆယႏွင့္ ျပည့္စံုပါက ပဌမအရြယ္မွာပင္ 

ရဟႏၱာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ သို႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္ ဒုတိယအရြယ္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း။ သုိ႔မျဖစ္ေသးလွ်င္ 

တတိယအရြယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ သို႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္ ေသခါနီးမွာ ရဟႏၱာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသတဲ့။ သို႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္ 

ဒုတိယဘ၀၌ နတ္ျဖစ္လ်က္ ရဟႏၱာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း။  သုိ႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္ ဘုရားမပြင့္ေသာ အခါကာလ၌ 

ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း။ သို႔မျဖစ္ေသးလွွ်င္- ေနာင္ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ ဘုရားရွင္ လက္ထက္မွာ ခိပၸဘိည, 

မဟာပညာ, မဟိဒၶိက, ဓုတဂၤဓရ, ဒိဗၺစကၡဳက, ၀ိနယဓရ,  ဓမၼကထိက, အာရညိက, ဗဟုႆုတ, သိကၡာကာမ, 

အစရိွေသာ ဧတဒဂ္ဂုဏ္ထူးတုိ႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ ဧတဒဂ္ဂုဏ္ထူးတကြ ထင္ရွားေသာ အဂၢသာ၀က, 

မဟာသာ၀က, ရဟႏၱာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္က ဗဟုသုတျဖစ္ဘြယ္ အ႒ကထာ စကားမ်ားကုိလဲ 

ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ေပးေတာ္မူပါတယ္။ 



ေရွ႕သုိ႔သြားတုိင္း၊ ေနာက္သုိ႔ ျပန္ဆုတ္တုိင္း၊ ယိမ္းယုိင္လႈပ္ရွားတုိင္း၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ မျပတ္သိေနမႈ 

ေဂါစရသမၸဇဥ္ အားေကာင္းလာေသာ အခါ၌၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ သမၸသနဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ မ်က္စိလည္ 

ေျပသြားသက့ဲသို႔ မေတြမေ၀ ရွင္းလင္းစြာ သိသိသြားပါတယ္။ တရားရႈမွတ္သူေတြရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔နဲ႔ 

တစ္ထပ္တည္း က်ပါရဲ႕လားလုိ႔ သိရေအာင္ ေသခ်ာနားေထာင္ၾကေနာ္၊ သိပုံကုိ အတုိခ်ဳပ္ ေျပာျပဦးမယ္။  

သြားတယ္ သြားတယ္ စသည္ျဖင့္ ရႈမွတ္ေနရင္းပင္၊ သြားမည္ဟု ႀကံေသာစိတ္ ျဖစ္ေပၚၿပီး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ 

သြားသည္ကုိလဲ၊ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔လ်က္ သိေနတယ္။ ထိုစိတ္ေၾကာင့္ ေတာင့္တင္းလွဳတ္ရွားမႈ အဆင့္ဆင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာသည္ကုိလဲ၊ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔လ်က္ သိေနတယ္။ ထုိေတာင့္တင္း လွဳပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ 

တစ္ကုိယ္လံုးရွိ ရုပ္အေပါင္း တေရြ႕ေရြ႕ခ်င္း  ေရြ႕ရွားလ်က္ ျဖစ္ပ်က္သြားသည္ကုိလဲ၊ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔လ်က္ 

သိေနတယ္။ ၾကြခိုက္ စသည္၌လဲ ၾကြတယ္ စသည္ျဖင့္၊ ရႈမွတ္ေနရင္းပင္၊ ၾကြလုိမႈ၊ ၾကြတက္မႈ ဤသုိ႔စေသာ 

ရုပ္တရား နာမ္တရားတုိ႔သည္ ဆြဲေဆာင္ခိုက္ စသည္သို႔ မေရာက္ပဲ၊ ထုိထိုခဏမွာပင္ အပုိင္းအပိုင္း ျပတ္လ်က္၊ 

ကုန္ေပ်ာက္ ကုန္ေပ်ာက္သြားသည္ကုိ   မ်က္ေမွာက္ ေတြ႔လ်က္သိေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တရားရႈမွတ္ 

ေနသူမွာ ထုိထိုေသာ ကာလ၌ မ်က္စိလည္ ေျပသြားသက့ဲသုိ႔ ရွင္းလင္းစြာ အထူးသိမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ 

 သမၸသနဉာဏ္  မွ အသေမၼာဟ-သမၸဇဥ္ ျဖစ္ေပၚလာပံုကို ေျပာမယ္ေနာ္။ “ သြားမႈ စသည္ကုိ 

ျပဳလုပ္တတ္ေသာ သတၱ၀ါေကာင္ ငါေကာင္ကား မရိွ။ ခဏမစဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ရုပ္နာမ္ 

သေဘာတရားမ်ားသာ ရိွေပသည္။ မၿမဲေသာ တရားမ်ားသာ။ ဆင္းရဲေသာ တရားမ်ားသာ။ 

ျဖစ္ေအာင္ျပဳသူမရိွသလုိ၊ ပ်က္ေအာင္ျပဳသူလဲမရွိ၊ သူ႔သေဘာ အတုိင္းသာ ျဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြပါကလားလုိ႔ 

စိတ္ထဲမွာ မေတြမေ၀ ရွင္းလင္းစြာ ဆံုးျဖတ္လ်က္ သေဘာက်က် သြားတ့ဲ အသိဉာဏ္သည္ အသေမၼာဟ 

သမၸဇဥ္ ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒီ- အသေမၼာဟ သမၸဇဥ္သည္ ေဂါစရ သမၸဇဥ္ႏွင့္ ကင္း၍ အသီးအျခား ျဖစ္လာတာ 

မဟုတ္ပါဘူး။ ေဂါစရ သမၸဇဥ္အရ ရႈမွတ္ေနရင္းပင္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လုိ႔ နားလည္ၾကပါ။ 

သမၸဇဥ္က အက်ယ္ႀကီး၊ အကုန္ေျပာလုိ႔ ဆံုးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ နား-ဆံံ့ႏုိင္သေလာက္သာ ေျပာၾကပါမယ္။ 

ေနာက္စေနက်မွ ဘုရားေျပာတ့ဲ ပံုျပင္ကုိ ေျပာရဦးမယ္၊ ဒီေန႔ေတာ့ နားၾကစီု႔။ 

ဆရာေတာ္၏ ပုိ႔ခ်ခ်က္မ်ားက တစ္နာရီအခ်ိန္္ ရိွတာျဖစ္လုိ႔ မွတ္သားစရာ စံုလင္လွပါတယ္၊   

မွတ္ထားမိသေလာက္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္၍၊ မျပည့္မစံု လြဲမွားမႈရိွပါက ခြင့္လႊတ္နားလည္မႈ ေပးၾကပါရန္။ 

                                သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရိွၾကပါေစ။ 

                                                             ေလးစားစြာျဖင့္… က်ေနာ္  ဘုန္သွ်ံ  

                                                                                          ၂၀-၀၂-၂၀၁၁။  

 


