
သတိသံေ၀ဂ ရၾကပါေစ 

ထိတ္လန္႔ဘြယ္ရာ သံေ၀ဂ-ရစရာ ေမးလ္တစ္ခုကုိ၊    ၇. ၀၂ . ၂၀၁၁။ တနလၤာေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀ မွာ 

ေရာက္လာလုိ႔ ဖတ္သိလုိက္ရတယ္။ 

ဗုဒၶဘုရားေဟာၾကား ညႊန္ျပခ့ဲတ့ဲ ငရဲဆုိတာ ဘာသာတရားကုိ အထူးေလးစားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တာမုိ႔ 

အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ၿပီးသားပါ။ သုိ႔ေပမဲ့ မေတြ႔ရ မျမင္ရတဲ ့ ေနရာမိိ်ဳးမုိ႔ တစ္ခါတခါ တကယ္ေရာ ရိွပါရဲ႕လားလုိ႔ 

ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ၾကသူေတြအဖုိ႔ တကယ္ကုိ သိပၸံနည္းနဲ႔ လက္ေတြ႔-ေတြ႔လိုက္ရပါၿပီဆုိတာ သိေစခ်င္လုိ႔ 

ဒီအေၾကာင္း အရာေလးကုိ ေဖာ္ျပလုိက္တာပါ။ 

ဒီစာမူကုိ ဖတ္ၿပီးရင္ျဖင့္ ငရဲဆုိတာ တကယ္ေကာ ရိွပါရဲ႕လားဆုိတ့ဲ သံသယ- ရွင္းသြားၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ 

ယံုၾကည္မိပါတယ္။ ဘာသာေရးတုိင္းမွာ သံသယဆုိတ့ဲ စကား ရိွတတ္စၿမဲပါ၊ ဗုဒၶဘာသာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ဘာသာတုိင္းမွာရိွတဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ မိမိဘာသာတရားရဲ႕ ဆုံးမမႈ ညႊန္ျပမႈမ်ားကုိ လံုး၀ယံုၾကည္ လကၡံသူ 

ရွိသလုိ မိရိုးဖလာအရ လကၡံက်င့္သံုးသူ၊ သံသယစိတ္နဲ႔ လကၡံထားၾကတ့ဲ ဘာသာ၀င္ေတြလဲ 

မ်ားစြာရိွၾကမွာပါပဲ။ အျခားေသာ ဘာသာ၀င္ေတြ ဘယ္လုိရွိရိွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး အေနျဖင့္ မိမိ 

ကုိးကြယ္သည့္ ဗုဒၶသည္ သမၼာ+သမၺဳဒၶ+ဂုဏ္ေတာ္ (အလံုးစုံ-ကုိယ္တုိင္-သိျမင္ေတာ္မူျခင္း) ဆုိတာကုိ  

သံသယစိတ္- မပြားမိၾကဖို႔ အထူးရည္ရြယ္ၿပီး တင္ျပေပးလုိက္တာပါ။  

နိရယ-ကုိ ျမန္မာျပန္လုိက္လွ်င္ နိရဲ- သုိ႔မဟုတ္-ငရဲလုိ႔ ေခၚရတယ္။ ငရဲမွာ က်ေရာက္ေနတ့ဲ ငရဲသူ 

ငရဲသားေတြဟာ ခ်မ္းသာခြင့္ လံုး၀မရိွၾကပါဘူး။ အၿမဲဆင္းရဲ ရိွေနတ့ဲအတြက္ နိရယ-လုိ႔ပဲ ေခၚတာပါ၊ 

ခ်မ္းသာခြင့္ မရိွေသာ ဘံုလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ငရဲ-ဆုိတာကုိ ဗုဒၶေဟာျပခ်က္ ေဒသနာအတုိင္း ေျပာရလ်ွင္ (၁) 

သိဥၨိဳ၀္း (သိမ္းဇုိး-လုိ႔ အသံထြက္ပါတယ္)၊ (၂) ကာဠသုတ္၊ (၃) သံဃာတ၊ (၄) ေရာရု၀၊ (၅) မဟာေရာရု၀၊ (၆) 

တာပန၊ (၇) မဟာတာပန၊ (၈) အ၀ီစိ.လုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ရွစ္ထပ္ရိွပါတယ္။ ထုိငရဲတုိ႔၏ တည္ေနရာကေတာ့ 

ေျမျပင္ေအာက္ ယူဇနာေပါင္း (၁၅၀၀၀) ေနရာမွာ သိဥၨိဳ၀္ေခၚတ့ဲ ပထမငရဲ တည္ရိွပါတယ္။ ငရဲတစ္ထပ္နဲ႔ 

တစ္ထပ္မွာ ယူဇနာ(၁၅၀၀၀)စီ အဆင့္ဆင့္ အထက္ေအာက္ ကြာေ၀းၾကပါတယ္။  အထပ္တုိင္းမွာလဲ 

ဘင္ပုတ္ငရဲ၊ ျပာပူငရဲ၊ လက္ပံေတာငရဲ၊ သန္လ်က္ရြက္ေတာငရဲ၊ ႀကိမ္ပိုက္ေခ်ာင္းငရဲ၊ ဆုိတဲ့ (ဥဒႆ)ငရဲငယ္ 

ငါးထပ္က တံတုိင္းခတ္သလုိ ၿခံရံၿပီးေနပါတယ္။ မေကာင္းမႈျဖင့္သာ သြားေရာက္ရတ့ဲ ဘံုဘ၀-ေတြ 

ျဖစ္ၾကေၾကာင္း “ေဒ၀ဒူတ” သုတ္မွာ ဗုဒၶကုိယ္တုိင္ ေဟာၾကားထားပါတယ္။ 

ဗုဒၶေဟာခ်က္မ်ားကုိ သိပၸံပညာရွင္တုိ႔ နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ေလ့လာရွာေဖြလာၾကတာ ႏွစ္ေတြ အေတာ္ၾကာခ့ဲပါၿပီ၊ 

လကၡံႏိႈင္စရာ အခ်ိဳ႕ေတြ႔ရေပမဲ့ လကၡံလုိ႔ မရႏိႈင္ေသးတ့ဲ အရာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွပါေသးတယ္တ့ဲ။ ဒါဟာလဲ 

မေတြ႔ေသးလုိ႔သာ လကၡံမႈ မျပဳႏုိင္ၾကတာပါ။  လက္ေတြ႔မွ ဆုိတ့ဲသူေတြက မ်ားေနၾကေလေတာ့ မယံုသူတို႔ကုိ 

အျပစ္မဆုိသာၾကပါဘူး။ အဲဒီိထဲမွာ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ဆုိတ့ဲ အရာဟာ အပါအ၀င္ပဲေပါ့။ ႏွစ္ေတြၾကာ 



အခ်ိန္ေတြကုန္သြားေပမဲ့ တစ္စကေလးမွ မေတြ႔ခဲ့ၾကေလေတာ့ ငရဲဆုိတာ တကယ္မွ ရွိပါရဲ႕လား၊ ေျခာက္လုံး 

လွန္႔လံုးတစ္ခုပဲ ျဖစ္မွာပါ၊ ရိွမွာ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်ခ့ဲၾကမွာ အမွန္ပါပဲ။ 

ယခုေတာ့ ထုိေကာက္ခ်က္ကုိ ေျဖရွင္းေပးလုိက္တ့ဲ သူမ်ားကေတာ့ ဆုိဗီယက္နိုင္ငံမွ ဘူမိေဗဒ-ပညာရွင္မ်ားနွင့္ 

ၿပည္ပက ငွားရမ္းထားတ့ဲ ဖင္လန္နိုင္ငံနဲ႔  ေနာ္ေ၀းနုိင္ငံမွ ဘူမိေဗဒ-ပညာရွင္မ်ားပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

ဒီအခ်က္ေတြကုိ စာဖတ္သူတုိ႔ မွတ္သားႏိုင္ဖို႔   {အကုသုိလ္နွင့္ငရဲၿပည္- ဘာသာၿပန္ ဘၾကီးဇင္ စာအုပ္မွ} 

ထပ္ဆင့္ တင္ၿပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခ့ဲတဲ့ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ဆုိတာကုိ ေနာ္ေ၀းနုိင္ငံနွင့္ ဖင္လန္နုိင္ငံမွ ဘူမိေဗဒ 

ပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳ  လကၡံခဲ့ၾကရတာ ဘာေၾကာင့္ပါလိမ့္။ 

လူသားတုိ႔ ေနထုိင္ၾကတ့ဲ ကမၻာေၿမၾကီးရဲ့ ေျမေအာက္အလႊာတြင္ ေရြ႕လွ်ားမႈအေၾကာင္း ေလ့လာၾကတ့ဲ 

ဆုိဗီယက္နုိင္ငံမွ ဘူမိေဗဒ-ပညာရွင္မ်ားနွင့္ ၿပည္ပက ငွားရမ္းထားတ့ဲ ဖင္လန္နုိင္ငံနဲ႔ ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံမွ ဘူမိေဗဒ-

ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး... ဆုိဗီယက္နုိင္ငံ ဆုိက္ေဗးရီးယား နယ္စြန္တစ္ေနရာတြင္ ေၿမေအာက္ဆုိက္စမစ္ 

တူးေဖာ္နည္းနွင့္ တူးခ့ဲၾကပါတယ္။ ပုိက္လုံးေတြခ်ၿပီး တူးၾကရင္းက ေၿမေအာက္အနက္ 

ကုိးမုိင္အေရာက္မွာေတာ့ ဇာတ္လမ္းက စေတာ့တာပါပဲ။ ပူးေပါင္းတြင္းတူးတ့ဲ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ 

ဆုိဗီယက္ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဒီမီထရီအက္ဇာေကာ့လုိ႔ ေခၚပါတယ္။  တြင္းအနက္ 

ကုိးမုိင္ေရာက္တ့ဲအခါ တြင္းတူးတ့ဲပိုက္ဟာ ထိန္းမရေအာင္ တုန္ခါလာတာကုိ ေတြ႔ရိွရပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္တုန္ခါသလဲဟု စစ္ေဆးၾကတ့ဲအခါ တြင္းတူးပိုက္ ထိပ္ပုိင္းဟာ ေလဟာနယ္လို တြင္းေခါင္း 

ၿပင္က်ယ္ၾကီးတစ္ခုကုိ ေရာက္ေနလုိ႔ ထိမ္းမရေအာင္ လွဳပ္ရမ္းေနၿခင္း ၿဖစ္တယ္လ႔ို ေတြ႔ရွိပါတယ္။ 

အဲဒီအခါမွာေတာ့ လုံး၀-မခံမရပ္နုိင္ေအာင္ နာက်င္တယ္လုိ႔ ေအာ္ဟစ္ေနၾကတ့ဲ အသံကုိ စတင္ၾကားရပါတယ္။  

ပထမေတာ့သူတုိ႔ရ့ဲ တြင္းတူးစက္နဲ႔ ပိုက္လုံးေတြနဲ႔ ေၿမလႊာေတြရဲ႕ တုန္ခါမႈအသံဟု ထင္မွတ္ထားၾကေပမဲ့ 

ေသခ်ာစူစမ္းၿပီး နားေထာင္လုိက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ပိုက္လုံးတစ္ေလွ်ာက္ထဲမွာ ၾကားေနရတ့ဲ အသံေတြ 

ၿဖစ္တာေၾကာင့္ နားေတြေတာင္ မယုံနိဳင္ေအာင္ ၿဖစ္ခ့ဲရတယ္လုိ႔ ေဒါက္တာ ဒီမီထရီအက္ဇာေကာ့-က 

ဆုိပါတယ္။ ေသခ်ာေအာင္လုိ႔ အသံဖမ္းစက္ကုိ တြင္းထဲခ်ၿပီး အသံဖမ္း နားေထာင္တ့ဲ အခါမွာေတာ့……… 

 

မခံမရပ္ နိဳင္ေလာက္ေအာင္ ေအာ္ဟစ္ေနတ့ဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ အသံကုိ သဲသဲကြဲကြဲ စတင္ၾကားလုိက္ရတယ္။ 

အဲဒီအသံနဲ႔အတူ လူေပါင္း-ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ သုိ႔မဟုတ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ ့ ေအာ္ဟစ္ၿငီးၿငဴေနၾကတ့ဲ 

အသံကုိလဲ ၾကားလုိက္ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဒါက္တာ ဒီမီထရီအက္ဇာေကာ့ အပါအ၀င္. 

တစ္ၿခားပညာရွင္ေတြေရာ.. တြင္းတူးလုပ္သားေတြပါ အ့ံၾသတုန္လွဳပ္မႈမ်ားစြာ ၿဖစ္ခ့ဲရပါတယ္။ အဲဒီအသံေတြကုိ 

အလြန္ဆြဲအားေကာင္းတ့ဲ အသံဖမ္းစက္ေတြနဲ႔ အသံကူးထားလုိက္ၿပီး လုပ္ငန္းကုိ ဆက္မလုပ္ေတာ့ပဲ 

တြင္းေပါက္ကုိ အဖုံး-ဖံုးၿပီး ပိတ္ထားလုိက္ၾကတယ္။  



ဒါဟာငရဲကို ေတြ႔ရိွၿခင္းလုိ႔ သူတုိ႔ ခံယူထားလုိက္ၾကတယ္။ အနိ႒ာရံုေတြနဲ႔ လူ႔ေလာကကုိ 

ဆက္ေပးလုိက္ၾကၿပီလုိ႔ ထင္မိပါတယ္။  ယခု ေၿပာၿပေနတာေတြက တြင္းတူးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ 

ဒီမီထရီအက္ဇာေကာ့နဲ႔ တြင္းတူးအဖြဲ႔၀င္ ေနာ္ေ၀းနုိင္ငံ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဘာနီနန္မီဒယ္ အသက္ ၆၅ နွစ္တုိ႔ရ့ဲ 

ေၿပာၾကားခ်က္ေတြပါပဲ။ ဒီသတင္းေတြကုိ ဖင္လန္နုိင္ငံက အင္မန္နုဆက္စတီးယားဆုိတ့ဲ လစဥ္ထုတ္ 

စာေစာင္က ေရးသား ေဖာ္ၿပၾကပါတယ္။   

ဒီကမၻာေၿမၾကီးရဲ့ေအာက္ ကုိးမုိင္မွာ သိပ္ကုိပူေလာင္တယ္လုိ႔  သိခ့ဲရပါတယ္။ အခုသူတုိ႔ ေရာက္ေနတ့ဲ ေနရာ 

ပူအုိက္စြတ္စိုတာဟာ ဖာရင္ဟုိက္အပူခ်ိန္ ဒီဂရီ ကိုးဆယ့္ငါးေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ေၿမၾကီးေအာက္ 

ကုိးမုိင္အကြာက အပူခ်ိန္ဒီဂရီ ဖာရင္ဟုိက္ ၂၀၀၀ ရိွတယ္လုိ႔ တြက္ခ်က္သိရိွရတယ္။ သူတုိ႔ မူလခန္႔မွန္းထားတ့ဲ 

အပူခ်ိန္ထက္ ဆယ္ဆေလာက္ေတာင္ မ်ားေနတယ္လုိ႔ တြင္းတူးအဖြဲ႔၀င္ ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ 

ဘာနီနန္မီဒယ္က ဆုိပါတယ္။ တြင္းတူးအဖြဲ႔၀င္ ေနာ္ေ၀းနုိင္ငံ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဘာနီနန္မီဒယ္နွင့္ ဘူမိေဗဒ 

ပညာရိွခ်ဳပ္တ႔ိုဟာ ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံရ့ဲ အၾကီးဆုံးနွင့္ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားမႈ အရိွဆုံး ေအာ့ဘရမ္းဘတ္စတုိက္ကီး 

ဆုိတဲ့ သတင္းစာၾကီးက ၁၉၉၀ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၄ရက္ ေန႔မွာ ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းခဲ့တယ္။ ဘာနီနန္မီဒယ္ 

ေၿပာတာေတြကုိ သတင္းစာမွာ ေရးသားေဖာ္ၿပခ့ဲၾကတယ္။  

အဲဒီသတင္းစာမွာေတာ့... ဒီကမၻာၾကီးရ့ဲေအာက္ ကုိးမိုင္အကြာမွာ ငရဲၿပည္ဆုိတာ တကယ္ရိွေနၿပီ၊ တြင္းတူးေတြ႔ 

ရွိခ်က္အရ ငရဲၿပည္ရဲ့ ဂိတ္ေပါက္ တံခါး၀ပါပဲဟု ေရးသားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိေတြ႔ရိွမႈေတြ ၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာ 

ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံနဲ႔ ဖင္လန္နုိင္ငံမွ. ဘူမိေဗဒပညာရွင္တခ်ိဳ႕ .. အလုပ္က နွဳတ္ထြက္လုိက္ၾကတယ္လုိ႔ 

သတင္းစာေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ၿပခ့ဲၾကတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္ၿဖစ္ရပ္က သူတ႔ို ငွားရမ္းထားတ့ဲ နုိင္ငံၿခားသား 

အားလုံးကုိ  ေတြ႔ရိွခ်က္အၿပီး နွစ္ရက္အၾကာမွာ ဆုိဗီယက္နုိင္ငံတြင္ မထားေတာ့ပဲ ၿပည္ပကုိ ၿပန္ပို႔လုိက္ၾကၿပီး 

အလုပ္ကနွဳတ္ထြက္ ခုိင္းတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီသတင္းကုိ ၾကားတ့ဲအခါမွာ ဆုိဗီယက္ အာဏာပုိင္ေတြဟာ 

လာဒ္ထုိးမႈတစ္ခုနွင့္ ေၿဖရွင္းလုိက္ၾကတယ္။ ဆုိဗီယက္ သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ေၿပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ 

တစ္ေယာက္က တစ္ဦးခ်င္းကုိ ေငြေပးၿပီး နွဳတ္ပိတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေငြဘယ္ေလာက္ ဆုိတာကုိေတာ့ 

တြင္းတူးအဖြဲ႔၀င္ ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ဘာနီနန္မီဒယ္ကုိ ေမးလုိ႔မရခ့ဲပါဘူး။ ခန္႔မွန္း 

ရသေလာက္ကေတာ့ တစ္ဦးစီကုိ သိန္းဂဏန္းေလာက္ ေပးပုံရတယ္လို ့ မီဒီယာသမားေတြက ထင္ၿမင္ခ်င္ၿဖင့္ 

ေရးသားခ့ဲၾကပါတယ္။  

ဘာနီနန္မီဒယ္ကေတာ့ သူရရိွတ့ဲ ေငြေတြကုိ တစ္ၿပားတစ္ခ်ပ္မွမယူပဲ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ 

လွဴဒန္းလုိက္တယ္လ႔ို သိရပါတယ္။ ဒီသတင္း ေပါက္ၾကားတ့ဲ အခါမွာေတာ့ သူ႔အသက္လဲ စုိးရိမ္ရပါတယ္- 

ဟုလဲ ေၿပာခ့ဲပါတယ္။ ဆုိဗီယက္ အာဏာပုိင္ေတြဟာ ထုိၿငီးၿငဴသံေတြကိ ု ေၿမဆီလႊာလွဳက္ရွားသံဟု .. ဆုိၿပီး 

ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္စာ တစ္ေစာင္ကေတာ့ ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံသား ေအ့(ခ်)ရန္ဒါလန္ဂ်ဴနီယာ ဆုိတ့ဲလူ 

ေရးခဲ့တ့ဲစာပါပဲ။ သူဟာ. ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံ တရားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီးရဲ့ အထူးအတုိင္ပင္ခံ တစ္ေယာက္လဲ 



ၿဖစ္တယ္။ စာေရးတ့ဲ ေန႔စြဲက ၁၉၉၀ခု ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔  သူ႔စာထဲမွာ ေရးခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၈၉ ခု 

ခရစ္စမတ္စ္ ရံုးပိတ္ရက္မွာ သူက အေမရီကန္နုိင္ငံ ကားလီဖုိးနီးယားၿပည္နယ္ကုိ အလည္အပတ္ 

ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ေနာ္ေ၀းနုိင္ငံက ဆုိက္စမစ္ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ေတြဟာ တြင္းတူးရင္းနဲ႔ ေဟာင္းေလာင္းေပါက္ 

ဟင္းလင္းၿပင္ကုိ ေတြ႔ရၿပီး  လူေထာင္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ့ ေအာ္ဟစ္သံကုိ ၾကားရေၾကာင္း.. သတင္းစာကုိ 

ဖတ္ရတယ္။ ဒီသတင္းစာကုိ ဟာသဆုိၿပီး ၿပက္ရယ္ၿပဳခ့ဲ ပါေသးတယ္ဟု ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာပါဘူး 

ၿပည့္ၿပည့္စံုစုံ ေရးထားတ့ဲ ေနာ္ေ၀းနုိင္ငံမွ စာတန္းကုိ ဖတ္လုိက္ရတ့ဲ အခါမွာေတာ့ သူဟာ အရမ္းအံ့ၾသ 

တုန္လွဳပ္ မိပါေၾကာင္းနွင့္  ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သူ႔ကုိ ဘုရားသခင္ထံမွာ အပ္နွံေၾကာင္းနွင့္ လုံၿခံဳတ့ဲေနရာမွာ 

ထားေပးၾကပါလုိ႔ ေရးသားထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။  

{အကုသုိလ္နွင့္ငရဲၿပည္- ဘာသာၿပန္ ဘၾကီးဇင္ စာအုပ္မွ မီွျငမ္းထားပါသည္} 

ငရဲမွ ေအာ္ဟစ္ ငုိေၾကြးၾကတ့ဲ အသံဖုိင္ကုိ အလုိရွိပါက Email ႏွင့္ ပို႔ေပးႏုိင္ပါတယ္။                                                                                

                                                                        

                                                                                    မုဒံုဆရာေတာ္  {၇. ၀၂. ၂၀၁၁} 

 


