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သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး စတင္တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့၍ ဗုဒၶဘာသာတို႔
ဆက္လက္ျပဳျပင္ခဲ့သည့္ ေအဒီ ခုနစ္ရာစုက တရုတ္ရဟန္းေတာ္ ဟူယန္ဆန္း
ဖူးေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ပံုစံအတိုင္းျဖစ္သည္။
ဤမဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ကို အစြဲျပဳ၍ ဤေဒသတစ္ဝိုက္ကို ဗုဒၶဂယာဟု
ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဖူးမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူပညာရွင္မ်ားသည္ ဤေစတီ
ေတာ္ကို တစ္ႀကိမ္ဖူးျမင္လိုက္ပါက စိတ္ထဲမွာစြဲမိသြားၿပီး ဖူးေျမာ္၍မဝ၊ ေနာက္
ထပ္အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည့္႐ႈလိုၾကသည္။ ရန္သူတို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္
ၿဖိဳဖ်က္ေသာ္လည္း မၿပိဳမပ်က္ဘဲ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ ေစတီေတာ္
ျဖစ္သည္။ ထည္ဝါခန္႔ညားလွသည့္အျပင္ အႏုပညာလက္ရာလည္း ေျမာက္လွ
ေပသည္။ ဤပံုစံကို မည္မွ်လူႀကိဳက္မ်ားသနည္းဆိုလွ်င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား
တြင္ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ပံု၊ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ဳိးတည္ထားၾကသည္။ ေအဒီ
(၁၃)ရာစုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုဂံျပည္တြင္ပင္လွ်င္ မဟာေဗာဓိပံုေတာ္ေစတီ
တည္ခဲ့ေလသည္။ ယခုလည္း ဤပံုေတာ္ကို အတုယူတည္ၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း မူလမဟာေဗာဓိေစတီကဲ့သို႔ ေက်ာက္တံုးတို႔ျဖင့္ မတည္ေဆာက္
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သတၱဝါေတြ

သလို တခ်ဳိ႕ကတရားအားထုတ္တာ

ဒုကၡဆင္းရဲက

ကို မႀကိဳက္တဲ့သူလည္းရွိတယ္။ ႏိုင္ငံ

ျမတ္စြာဘုရားက
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အားလံုးကို

အသိနဲ႔

လြတ္ေစခ်င္တာပါ။ ဒီေတာ့ ဒုကၡဆင္း

ျခားသြား

ပညာသင္တယ္ဆိုရင္

ရဲကလြတ္ဖို႔ ဥာဏ္ျဖစ္ေအာင္ တရား

ေတာင္

အထင္ႀကီးတတ္ၾကတယ္၊

အားထုတ္ရတယ္ဆိုတာ

ဘာလုပ္

ဒါေပမဲ့ ရိပ္သာသြား တရားအားထုတ္

ပညာရပ္တစ္ခုကို

တယ္ဆိုရင္ အဲဒီႏွစ္ခုက သိပ္မတူ

တာ

သင္တာပါပဲ။ ပညာနဲ႔ ဆင္းရဲအားလံုး

ေတာ့ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ သိပႆ

ဆိုေတာ့ အရင္က ပညာဆိုတာ ၾကား

ကအဆိုက

ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစတာပါ။ ဒါေပမယ့္ တ

နာကို ပညာလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိခဲ့

ဖူးတာပဲ၊ ေက်ာင္းေတြမွာ စာသင္တာ

ေလာကဆိုတာ

ရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ ပညာေတြ

ဘူး။

ပညာသင္တယ္လို႔ပဲ သိတာပါ၊ သိပ္

သ႑ာန္ေတြပဲ၊ သစ္ပင္မွာ အကာနဲ႔

လည္းမစဥ္းစားမိပါဘူး။

အႏွစ္ရွိတယ္၊ အကာက အေပၚယံပါ၊

တာလဲဆိုေတာ့

သင္ေနတာလို႔ စိတ္ထဲမွာ မေပၚဘူး။

ေလာကီ

ပို

အတန္းပညာေတြ
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သိသြားတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲ

ပညာတတ္တယ္ဆိုရင္

လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ သင္ခဲ့ၾက

ဒီေတာ့

ေကာင္းတာပဲ၊ အားလံုးလည္း လက္ခံ

တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရား

အမွန္ေတြကို

တယ္၊ ဒါေပမယ့္ တရားအားထုတ္

ကို တကယ္ေလ့လာၾကည့္မွ ဝိပႆ

တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ပညာေတြတတ္ရင္

တယ္ဆိုရင္

နာပညာက

စာေတြတတ္ရင္

ေလာကမွာ

ႀကိဳက္တဲ့သူလည္းရွိ

တကယ့္ပညာအစစ္ဆို

ပညာဆိုတာ

အမွား

ခြဲျခားသိတယ္လို႔ဆို
အလိမၼာ

စာမွာရွိ

တယ္ဆိုေတာ့ မမိုက္ေတာ့ဘူး၊ ေလာ
မွန္ပါတယ္၊
အေပၚယံ

ဒါေပမဲ့
အသြင္

ဒီေတာ့ ေလာကဆိုတာ အေပၚယံပဲ၊
ဒါေပမဲ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ဥာဏ္ထဲမွာ

အကာနဲ႔အႏွစ္ကို ခြဲျခားမျမင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။
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ႏုင
ိ ၾ္ က။ ဆင္တရ
ူ ိုးမွားမွ်သာ လုပ္ႏင
ုိ ၾ္ က
၍မူလပံုေတာ္ႏွင့္

တစ္ထပ္တည္း

တူပါသည္ဟု ဆုိႏင
ုိ ရ
္ ေအာင္ မည္သမ
ူ ွ်
မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေသးပါ။
ေစတီေတာ္မွာ

ေလးေထာင့္ပံု

ျဖစ္၍ အထက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းရွဴး
သြားသည္

ေစတီေတာ္၏လည္ပင္း

(ေဖာင္းရစ္)ကို

ပြတ္လံုးပံုေဖာ္ထား

သည္။ ထို႔ေနာက္ ဓမၼစၾကာအထိမ္း
အမွတ္ ေဘးႀကီးအထက္တြင္ ဓါတ္
ေတာ္ၾကဳပ္ပံု ထိပ္ဆံုးတြင္ ေက်ာက္
သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ

လင္ဗန္း

ႀကီးတင္ထားသည္။ ေစတီေတာ္ႀကီး
ပထမပစၥယာေထာင့္ ေလးေထာင္တ
့ င
ြ ္
တည္ထားေသာ

ေစတီအရံေလးဆူ

မွာလည္း ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ တစ္ပံုစံ
တည္းျဖစ္သည္။ ကုလားေက်ာင္းကန္
ပံု

ပထမပစၥယာ

ထည့္ထားသျဖင့္

ေစတီေတာ္ႀကီးမွာ

ရွည္ေမွ်ာေမွ်ာ

မျဖစ္ေတာ့ဘဲ

အခ်ိဳးအစား

က်ေစ

ပါသည္။
ေစတီေတာ္ႀကီး၏

ေဘးပတ္

လည္လႈိင္ငယ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶရုပ္တုႏွင့္
ေဗာဓိသတၱ ရုပ္တုမ်ားရွိသည္။ ကာဠ
ေဒ၀ီစေသာ

ဟိႏၵဴနတ္ရုပ္တုမ်ားကို

လည္း ထည္ထ
့ ားတာေတြ႕ရေပသည္။
ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ဘုရင္မ်ား အုပ္စိုးစဥ္
က ထည့္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သို႔မဟုတ္

မဟာယနဗုဒၶဘာသာဝင္
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မ်ား ထုလုပ္ကိုးကြယ္ ခဲ့ျခင္းလည္း
ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပမည္။ ေစတီေတာ္
ႀကီးတြင္ လိႈဏ္ဂူႏွစ္ဆင့္ရွိ၍ ေစတီ

ေနရာကိုမွ ဇြဲနပဲႀကီးစြာ လာေရာက္

ဗုဒၶဂယာ

ေတာ္၏ အလယ္ဗဟိုအထိ တည္ရွိ

ပူေဇာ္ၾကေသာ ဟိႏၵဴဘုန္းႀကီးမ်ား၏

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

သည္။

စိတ္ဓါတ္မွာ အံ့ၾသစရာျဖစ္သည္။

အေရွ႕ဘက္မွ

ေအာက္ထပ္လႈိဏ္

ဝင္ရသည္

ေဒသတို႔ကို

အပိုင္ေပး၍

တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိုးေၾကာင့္ အၿပီး

သည္။ ဤအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းေတာ္

မသတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္

ေတာ္ၾကာသည္အထိ

အလက္ဇႏၵားကင္နင္ဂဟမ္ႏင
ွ ့္ ပံစ
ု ံေပး

ရၿပီး

သတၱဌာနရွာေဖြ

အရာရွိ ဂ်ိဳးဆက္ဖ္ေဒရီဒီခ်္ဗက္ဂလာ

ဓမၼပါလ

ႏိုင္ေသာ္လည္း

ကာလ

ဟိုက္ကုတ္တြင္

မဟန္႔၏

ေအဒီ ၁၈၁၁တြင္ ျမန္မာျပည္မွ

ေအာက္ရံုးတြင္

တရားျဖစ္ၾက
အနာဂါရိက

အဝင္ဝတြင္

မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္ႀကီးမွာ

ေတာင္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္နံရံ ေတြ

ဖိနပ္ေတာ္ (၄၈)ေပရွိၿပီး ဥာဏ္ေတာ္

ေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ၁၈၃၃

(Joseph Duriditch Begnar)တို႔ကို

ကတၱား

အေပၚထပ္သို႔တက္ေသာ

(၁၇၅)ေပရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရား

ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မင္းႀကီးမဟာ

အိႏၵိယအစိုးရ ျပင္ဆင္ေစလိုေၾကာင္း

အယူခံခ်က္က ႏိုင္သြားသည္။ ၁၉၀၆

ႏွစ္စင္းရွိသည္။ လႈိဏ္ဂူ၏ တစ္၀က္

ဖူးမ်ားအတြက္

စည္သူႏွင့္အဖြဲ႔

ေစတီေတာ္အဝင္ဝတြင္ ေက်ာက္စာ

ခုႏွစ္တြင္

ေလာက္တြင္ အဖြင့္အပိတ္တံခါးႀကီး

အျမင့္္ျမတ္ဆံုး ေစတီေတာ္ႀကီး တစ္ဆူ

ခဲ့ၿပီး

ေရးထိုးခဲ့သည္။

မင္းတုန္းမင္းဇရပ္မွာ

ရွိသည္။ လႈိဏ္ဂူႀကီးအတြင္းထက္မွာ

ျဖစ္သည္။ ထိုေစတီေတာ္ႀကီး ပထမ

ေက်ာက္စာကို

ခန္႔မွန္းေျခ ေပႏွစ္ဆယ္ပတ္လည္ခန္႔

ဆံုး လွဴဒါန္းသူမွာ အေသာကမင္းႀကီး

ႏွစ္စဥ္ ဘုရားဖူးအဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္

ေစတီေတာ္၏

ရွိသည္။

ေဆာက္လုပ္

ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္

မင္းတုန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ထိုစဥ္က အိႏၵိယ

ေၾကာင့္

ျပင္ဆင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ၁၈၇၄

ၿဗိတိသွ်ေက်ာက္စာဝန္တို႔၏ လက္ရာ

အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဌာန္း

ခုႏွစ္တြင္

အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္

လ်က္ ဗုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိေစတီ

ဇူလိုင္လတြင္ ဂယာဆိုင္ရာ တရား

ေတာ္ကို မဟန္႔လက္ထဲမွ သိမ္းယူၿပီး

ပလႅင္ေတာ္မွာ

ေလွကား

ေတာင္

ေျမာက္အလ်ားအလိုက္ အျပည့္တည္

ကမၻာ့အသပၸါယ္ဆံုး

လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း

ျဖစ္ပါ

သည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားက

ဘုရားဖူးေရာက္လာ

ရခုိင္ဘုရင္

မင္းလက္်ာ၏

ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ယခုဖူးေတြ႕ရေသာ မဟာေဗာဓိ
ပံုေတာ္သြန္းဟန္မွာ

အနာဂါရိကဓမၼပါလအား
ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရ

သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အနာဂါရိက
ဒမၼပါလ၏ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲအားတို႔
၁၉၅၃

ခုႏွစ္ေရာက္မွ

ရွိ၍ ေလးေပခန္႔ျမင့္သည္။ ပလႅင္ေတာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေအစီ ၁၀၇၉ ခု

ေပၚတြင္ ဥာဏ္ေတာ္ ဆယ္ေပခန္႔

တစ္ႀကိမ္၊ ၁၂၉၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္

ရွိသည့္ တင္ပလႅင္ေခြ ရုပ္ပြားေတာ္

ႀကိမ္၊ ရခုိင္ဘုရင္ မင္းလက္်ာ ေအဒီ

ေရႊေငြမ်ားႏွင့္ စိန္၊ ျမ၊ ေက်ာက္နီ၊

သူႀကီး မစၥတာမတ္ေဒါ့ကို ဗုဒၶဂယာ

ဗုဒၶဘာသာ ေလးဦး ဟိႏၶဴဘာသာဝင္

ပါရွိသည္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ အေရွ႕ဘက္

၁၁၀၇ ခန္႔တြင္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံ

ပုလဲ၊ စုစုေပါင္း အလံုးေရ ၅၄၁၁

ေဂါပကအျဖစ္ တာ၀န္လႊဲအပ္ခဲ့သည္။

ေလးဦးပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီလက္ထဲ

တည့္တည့္

ဆယ္ေပခန္႔အကြာတြင္

ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မွတ္တမ္္း ေက်ာက္စာ

(ထိုစဥ္က

၆သန္းဖိုးမွ်)

The Light Of Asia ေရးသားသူ

အပ္ႏွံလိုက္ေလသည္။

သွ်ီဝလိင္ႀကီး တစ္ခုတည္ရွိခဲ့ဖူးသည္။

မ်ားရွိေပသည္။ ေအစီ ၁၃ ရာစု ၁၂၉၀

ကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္

ဆာဆတ္ဒြင္အာႏို (Edwil Arnold)က

မဟာေဗာဓိေစတီ ပတ္ဝန္းက်င္

အိႏၵိယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေသာ

ခန္႔တြင္ မြတ္ဆလင္မ်ား သိမ္းပိုက္

မဟတ္အဆက္ဆက္ သံုးျဖဳန္းၿပီးႀကီး

ဗုဒၶဂယာကို ဗုဒၶဘာသာတို႔ လက္သို႔

တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ ၄၉ ရက္ သီတင္းသံုးရာ

အခါ

ႏိုင္ငံမ်ား၏

ခဲ့၍ အိႏၵိယတြင္ ဗုဒၶသာသနာကြယ္

ပြားေနခဲ့ၾကသည္။

အေရာက္လႊဲအပ္

သတၱဌာနေနရာမ်ားရွိၿပီး ေစတီေတာ္

ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ထိုသွ်ီဝလိင္ႀကီး

ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဂယာ ပရ၀ုဏ္

၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခား

ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသွ်ီ

တစ္ခုလံုး ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေတာ္ရံုႏွင့္

ေရးဌာနမွ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ႀကီး

၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္မွလွဴဒါန္း

ဘူမဖ
ိ ႆ ရုပပ
္ ြားေတာ္ကလည္း သက္

ဝလိင္ႀကီးတည္ေနရာ ေက်ာက္ငုတ္

မပ်က္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ေစတီေတာ္တစ္ဆူ

ျပင္ဆင္ခြင့္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ခြင့္

လိုက္ေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ကို ေစတီ

ရွိထင္ရွားကဲ့သို႔ ဖူးေျမာ္လို႔ မဝႏိုင္ေပ။

ကို ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔ ေန႔စဥ္လာ

သာက်န္ခဲ့သည္။ ၁၆ ရာစုတြင္ ေဒလီ

တို႔ပါဝင္ေသာ

အခ်က္

ရွစ္ခ်က္ကို

ေတာ္အေပၚအထက္တြင္ ပူးေဇာ္ရန္

ေရာက္ ဖူးေျမာ္ေနၾကသည္။ သွ်ီ၀လိင္

သတီဘုရင္က ဤေဒသရွိ မဟတ္

ေတာင္းဆိုၿပီး

သိန္းေပါင္းမ်ားစြာအ

ေနရာခ်ထားစဥ္ မဟန္႔လူမ်ားေရာက္

မ်ားေထာင္ေသာင္း ရွိပါလ်က္ ထိုငုတ္

လာလ္ဂီးရ္အား မဟာေဗာဓိေစတီႏွင့္

ကုန္အက်ခံ၍ ျပဳျပင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာ

လာၿပီး အၾကမ္းဖက္ဆြဲထုတ္ ခံခဲ့ရ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္

မင္းတုန္းမင္းမွ

အိႏၵိယ

ဘုရင္ခံသို႔ စာခၽြန္ေတာ္ပို႔ခဲ့သည္။

ရူပီးေငြ

ေပးသင့္ေၾကာင္း

ပထမဆံုး လႈံ႕ေဆာ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

အတြင္း ၾကည္ညိဳဖို႔ေကာင္းမြန္ေသာ
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N*dKvfouftvdkuf arwåmyGm;enf;
ဤေန႔သည္ (တနဂၤေႏြ)ေန႔ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ (တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ၾကကုန္ေသာ ဘုရား၊ ရဟႏၲာ၊
ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္သူျမတ္မ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊ (တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ၾကကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း
သူျမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊ (တနဂၤေႏြ) ၿဂိဳလ္ေစာင့္နတ္ မင္းႀကီးအတြက္လည္းေကာင္း၊ (တနဂၤေႏြ)
ေန႔တြင္ဖြားျမင္ၾကကုန္ေသာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ အတြက္လည္းေကာင္းရည္စူး၍ ေက်းဇူး
ဆပ္ေသာအားျဖင့္ (တနဂၤေႏြ)ၿဂိဳလ္သက္ (၆)ႏွစ္ရွိသည့္ အတြက္ ေမတၱာသုတ္ေတာ္အား (၆)ေခါက္ရြတ္ဖတ္
ပူေဇာ္ပါမည္။

အားလံုးသည္

ေမတၱာေတာ္၏စြမ္းပကားေၾကာင့္

စိတၱသုခ

စိတ္၏ခ်မ္းသာ

ျခင္း၊

ကာယသုခ

ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ ဟဒိယသုခ ႏွလံုးအိမ္အတြင္း ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးထူးတရားမ်ားကို ရရွိခံစား
စံစား ႏိုင္ပါေစသတည္း။

arwåmokwftm; N*dKvfowftvdkuf av;av;eufeuf &Gwfzwf&rnf/
"mwfyHk-tifwmeuf

ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ ယေန႔ယခု ျပဳလုပ္ပြားမ်ားရေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈျဖင့္...
ေဘာေပါက္သြားပါတယ္။

ဗုဒၶံ

-

ျမတ္စြာဘုရားအား ပူေဇမိ ပူေဇာ္ပါ၏။

ဓမၼံ

-

တရားေတာ္ျမတ္အား ပူေဇမိ ပူေဇာ္ပါ၏။

သံဃံ

-

သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္အေပါင္းတို႔အား ပူေဇမိ ပူေဇာ္ပါ၏။

က ေဟာခဲ့တယ္၊ ခ်မ္းသာတယ္ဆို

မာတာမိတုသ

-

လက္ရွိျဖစ္ေသာ မိခင္၊ ဖခင္ႏွင့္ ဘဝသံသယာအဆက္ဆက္မွ ေတာ္စပ္ခဲ့ေသာ မိဘမ်ားအား

တာ ကေလးကစၿပီး သိပါတယ္တဲ့၊

		

ပူေဇမိ ပူေဇာ္ပါ၏။

ဒါေပမဲ့

အာစရိယ

ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာေကာင္းက်ဳိးအတြက္ သင္ၾကားျပသေပးေသာ

မဟုတ္ဘူး၊

သင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာအေပါင္းတို႔အား ပူေဇမိ ပူေဇာ္ပါ၏။

ေဝဒနာေပၚတယ္လို႔ မသိဘူး။ အဲဒီ

ဟုတ္ဘူး"၊ "သဘာဝ"ကိုအရွိအတိုင္း

တပည့္ေတာ္၏ ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ပါကကို ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာျမတ္(၃)ပါး၊

ေဝဒနာေပၚတိုင္း ေပၚတုိင္းက ျဖစ္

ျမင္တတ္လာတယ္၊ ပူတာက မွားတာ

အနေႏၵာ အနႏၵငါးပါး ဦးထိပ္ထားၿပီး ယေန႔သည္ (တနဂၤေႏြ)ေန႔ျဖစ္သည့္အတြက္ (တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ၾကကုန္

ခိုက္ ျဖစ္ခိုက္ေလးေတြ ေပၚတယ္လို႔

လည္းမဟုတ္သလို

ေသာ ဘုရား၊ ရဟႏၲာ၊ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္သူျမတ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ (တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ၾကကုန္ေသာ

သိတာမဟုတ္ဘူး၊

မဟုတ္ဘူး၊ သဘာဝပဲ၊ ေအးတာက

သူေတာ္ေကာင္း၊

(တနဂၤေႏြ)ၿဂိဳလ္ေစာင့္နတ္မင္းႀကီးအတြက္လည္း

ဆိုတာ "ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါအေနနဲ႔ အၿမဲ

မွားတာလည္းမဟုတ္သလို

ေကာင္း၊ (တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ၾကကုန္ေသာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱဝါအေပါင္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း

ခ်မ္းသာ" ေနသလိုသိတာ၊ ဒါကေတာ့

လည္းမဟုတ္ဘူး၊ သဘာဝပဲ။ လင္း

အထက္ဘဝဂ္၊ ေအာက္အဝီဇိတိုင္ေအာင္ (၃၁)ဘံုက်င္လည္ကုန္ေသာ ေဝေနယ သုခိတသတၱဝါ၊ ဒုကၡိတသတၱဝါ

ကေလးလည္း

တာက

သတၱဝါအနႏၲတို႔အား အမွ်ေမတၱာပို႔သေပးပါ၏။

"ခ်မ္းသာရင္

-

		

"ေလာကသတ္မွတ္ခ်က္"က တကယ့္

မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

သူျမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊

ေဝဒနာလို႔ေတာ့

သိတာ

ခ်မ္းသာျဖစ္တိုင္းဟာ

ခ်မ္းသာတယ္

သိႏိုင္ပါတယ္တဲ့၊
ခ်မ္းသာတယ္"

လို႔

အရွိတရားေတြမဟုတ္ဘူးလို႔ သိလာ
တယ္။
ေရွ႕စိတ္-ေနာက္စိတ္ေတြကို သိ
လာရင္ "ေရွ႕စိတ္နဲ႔သိတာက မွားတာ
လည္းမဟုတ္ဘူး၊

မွန္တာလည္းမ

မွန္တာလည္း
မွန္တာ

မွားတာလည္းမဟုတ္ဘူး၊

မွန္တာလည္းမဟုတ္ဘူး၊

သဘာဝ

မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မွတ္

တိုင္းသိတာပဲ၊

ခိုင္းတာက "ခ်မ္းသာခိုက္ ခ်မ္းသာ

ေရာင္ေတြျမင္ရတယ္၊

ခိုက္" မွာ ေနာက္စိတ္မွာ "သတိ"

မွားတာလည္းမဟုတ္ဘူး၊

လိုက္ေစခ်င္တာပါ။ ခ်မ္းသာတဲ့ "သုခ

လည္းမဟုတ္ဘူး၊ သဘာဝပဲ၊ "အမွား

(တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ၾကကုန္ ေသာ ဘုရား၊ ရဟႏၲာ၊ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္သူျမတ္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊

ေဝဒနာေပၚတာက ေရွ႕စိတ္၊ သတိနဲ႔

အမွန္"ဆိုတဲ့ ေလာကသတ္မွတ္ခ်က္

(တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ၾကကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း၊ သူျမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ (တနဂၤေႏြ)

ကပ္သိလိုက္တာက ေနာက္စိတ္"ပါ၊

ကိုေက်ာ္ၿပီးသိလာတယ္၊

ၿဂိဳလ္ေစာင့္နတ္မင္းႀကီးအတြက္လည္း ေကာင္း၊ (တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္ ဖြားျမင္ၾကကုန္ေသာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ပုဂၢိဳလ္၊

ေနာက္စိတ္မွာ သတိကပ္ၿပီးသိႏိုင္ရင္

စိတ္မွာ သတိရွိရင္ အရွိကိုအရွိတုိင္း

သတၱဝါအေပါင္းတို႔သည္ တပည့္ေတာ္အား ခ်စ္ခင္ၾကင္နာစြာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါေစသတည္း။ ဤ (တနဂၤေႏြ)ေန႔တြင္

ခ်မ္းသာတဲ့ ေဝဒနာလည္းေပၚၿပီး ခ်ဳပ္

သတိျပဳမိတာက

ျပဳလုပ္သမွ် ကိစၥအဝဝေအာင္ျမင္ပါေစသတည္း။

တာပဲလို႔ "ေဝဒနာကို ဟုတ္တိုင္းမွန္

ဥာဏ္ကုသိုလ္" ျဖစ္လာတယ္။ သတိ

စြာ" သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႕စိတ္-

မရွိတာနဲ႔ ေမာဟျဖစ္ၿပီး အကုသိုလ္
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မ်က္စိနဲ႔ျမင္ရင္

အ

အေရာင္က
မွန္တာ

"ေနာက္

ေမာဟကင္းတဲ့

တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္ - ၆ႏွစ္		

တနလၤာၿဂိဳလ္သက္ - ၁၅ႏွစ္		

အဂၤါၿဂိဳလ္သက္ - ၈ႏွစ္

ေနာက္စိတ္ကုိ သတိနဲ႔ကပ္ၿပီး ပိုင္း

ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိလာတယ္။ "ေမာ

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္သက္ - ၁၇ႏွစ္		

ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္သက္ - ၁၉ႏွစ္

ေသာၾကာၿဂိဳလ္သက္ - ၂၁ႏွစ္

ျခားမသိေတာ့ ဥာဏ္မွာ ထင္ရွားမေန

ဟနဲ႔ေနတဲ့ ေလာက" ကိုလြန္ၿပီးေတာ့

ရာဟုၿဂိဳလ္သက္ - ၁၂ႏွစ္		

စေနၿဂိဳလ္သက္ - ၁၀ႏွစ္

ပါဘူး။

"ေရွ႕စိတ္ကဓမၼ" ကိုသိျမင္လာတယ္၊

ဒီေတာ့ ခ်မ္းသာတာက ပုဂၢိဳလ္

"ေရွ႕စိတ္ကဓမၼ၊ ေနာက္စိတ္ကေလာ

သတၱဝါေတြ မဟုတ္ဘူး၊ အေၾကာင္း

က"

အကုသိုလ္ လုပ္ရင္းနဲ႔လည္း ကုသိုလ္

တိုက္ဆိုင္ခိုက္

ဒါကလည္း ျမတ္စြာဘုရားပြင့္မွ သိရ

ထဲမွာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ထင္ထင္ရွားရွား

ေတြပါေနတာကို

ရင္

အတိုင္း သင္တာပါ၊ ေနာက္ကြယ္က

တြဲၿပီး

လူဆိုးလူမိုက္

စိတ္" ကို သတိျပဳႏိုင္မွ သိလာတာပါ။

ေကာင္းလည္း ခ်ဳပ္သြားေရာ သုခေဝ

သဘာဝ

အရွိတရားေတြကို

ကၽြန္

အေနနဲ႔ပဲ သိေနတာပါ၊ အကုသိုလ္

ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ေတြ ေရာေနတာ

ဒနာ မရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့အထိ ဥာဏ္

ဘုရားသင္ေပးတဲ့ ပညာကမွ အရွိကို

ေတာ္တို႔

မျမင္ႏိုင္ပါဘူး။

အဲဒီအရွိ

လုပ္တဲ့သူကို လူဆိုးလူမိုက္လို႔ အမည္

ကို သတိမျပဳႏိုင္ခဲ့ဘူး၊ စိတ္က တ

ေရာက္ရမွာပါ၊

အရွိအတိုင္းသိတဲ့

တရားေတြကို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာ

ေပးထားတာလို႔ မသိခဲ့ဘူး၊ အမွန္က

အားျမန္တယ္၊ ေရွ႕စိတ္-ေနာက္စိတ္

ေဝဒနာက "အေၾကာင္းအက်ဳိး" မွ်ပဲ၊

တျဖည္းျဖည္း

ၾကားခဲ့တာပါ။ ဒီေတာ့ အလိမၼာစာမွာ

အကုသိုလ္

ကိုသတိနဲ႔ ပိုင္းျခားမသိေတာ့ ေနာက္

ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ဘူး၊

ဒီနား

တယ္၊ သစ္ပင္လို "အကာနဲ႔ အႏွစ္"

ရွိဆိုတဲ့အတိုင္း

ရဟႏၲာလို႔ အမည္ေပးထားတာပါ။

စိတ္မွာ ကုသိုလ္ျဖစ္တာလည္း မသိ

ေလးမွာပဲ "အရွိကို အရွိတိုင္းသိတဲ့

ကိုခြဲျခားသိလာသလို "ေလာကနဲ႔ဓမၼ"

လိမၼာတယ္ဆိုတာ

သလို အကုသိုလ္ျဖစ္သြားတာလည္း

ဥာဏ္" ျဖစ္တာပါ၊ ဒီေတာ့ ပညာဆို

ကိုပိုင္းျခား နားလည္လာတယ္။ ေလာ

အကုသိုလ္ေတြ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ကုသိုလ္

မသိလိုက္ဘူး၊ ေရွ႕စိတ္-ေနာက္စိတ္

တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာကို ပညာ

ကဆိုတဲ့အျပင္ပိုင္း (apperance)က

ေတြလုပ္တာပါ။ ကုသိုလ္ေတြနဲ႔ ေန

ကို ခြဲျခားသိၿပီး သတိကပ္ႏိုင္မွ "အရွိ

မွန္းမသိခဲ့ဘူး၊ တကယ္တမ္းအားျဖင့္

အကာနဲ႔တူတယ္၊

အသိကအေပၚယံ" ေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊

တာကို

လိမၼာတယ္လို႔

တရား ေစတနာ ပရမတ္" ကို သတိ

"မွားတယ္၊ မွန္တယ္" ဆိုတဲ့ ေလာက

ပိုင္း (reality)က အႏွစ္နဲ႔တူတယ္၊

ပညာတတ္လို႔ မမိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ

ဒီေတာ့

ကုသိုလ္၊

ျပဳမိၿပီး

ကုသိုလ္-

သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔

"အကာက ပညတ္၊ အႏွစ္က ပရမတ္"

အမွန္ေတာ့ "အကုသိုလ္ မလုပ္တာ

ဘုရားပြင့္မွ သိရတာပါ၊ ကုသိုလ္လုပ္

အကုသိုလ္ေတြ

ေရာျဖစ္ေနတာကို

ပညာလို႔သိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမတ္စြာ

ပါပဲ။

လို႔" ကၽြန္ေတာ္တို႔က မသိခဲ့ဘူး၊ မိုက္

ရင္းနဲ႔ အကုသိုလ္ေတြ ပါသြားသလို

ဘုရားပြင့္မွပဲ

rsufESmzHk;rStquf

အတန္းပညာေတြ
ဆုိတာ

ေလာက

သင္တယ္

တာနဲ႔ အကုသိုလ္ကိုေတာင္ ဥာဏ္

သတ္မွတ္ခ်က္

ေလာကမွာ

ပညာ

ေတြတတ္ရင္ အမွားအမွန္ ခြဲျခားသိ
ႏိုင္တယ္ဆိုတာ
တရားေတြကို

ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕
သိေတာ့

"ေလာက

မျမင္ခဲ့ဘူး၊

ဒီေတာ့

ကုန္သြားတာ

ကိုပဲ

ေခၚတာ၊

အကုသိုလ္ကို

"ေရွ႕စိတ္-ေနာက္

စိတ္ျဖစ္စဥ္မွာ

သိျမင္ႏိုင္တာလို႔

သ

အာ႐ံုေကာင္းနဲ႔ေတြ႔

သုခေဝဒနာေပၚတယ္၊

အာ႐ံု

ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတဲ့
တရားက

ဘုရား တရားေတြကို သိလာေတာ့

ကိုသေဘာ

ေပါက္လာတယ္၊

တာပါ။
ဒီေတာ့

ေလာကမွာ

ျမတ္စြာ

ပညာစစ္ဆိုတာ
ပိုၿပီးနားလည္လာ

ဓမၼဆိုတဲ့အတြင္း
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ဖြား ပြင့္ ေဟာ စံ ဆိုလိုက္တာနဲ ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း နားေလးစြင့္
သြားျပီး မသြားဖူးေသးသူေတြ သြားခ်င္လိုက္တာ တသက္မွာတစ္ခါ
ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အေငြ႕အသက္ရတ
ွိ ဲ့ ဒီေနရာေလးဆိုျပီး စိတဝ
္ င္
တစားျဖစ္သလို၊ သြားေရာက္ဖူးေျမႇာ္ ဖူးသူေတြကေတာ့ ဂုဏ္ယူအၿပံဳး
နဲ႔သြားေရာက္ ဖူးေျမႇာ္ခဲ့ရတဲ့ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို
ျပန္ေျပာၾကည္နူးၿပီး ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ သက္ဆိုင္သူေတြ (ေငြကုန္
ေၾကးက်ခံခဲ့သူ၊ ဘုရားဖူး ပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းရင္
ေကာင္းတဲ့အေလ်ာက္)

မေမ့ေတာ့တဲ့

အမွတ္တရေတြ

တသသ

ေျပာမဆံုးနိုင္ ၾကည္နူးေနၾကေတာ့တာပါပဲ။
ယခုတပတ္မွာေတာ့ ဒီဇင္ဘာ (၇)ရက္ေန႔မွ (၁၇)ရက္ေန႔ထိ၊ ၁၀ ညအိပ္ ၁၁
ရက္ခရီးစဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ား Wings & Wheels (ဘီးပ်ံ) ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူး အဖြဲ႕မွ
လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုခရီးစဥ္တြင္

သံေဝဇနိယ

ေလးဌာနျဖစ္ေသာ "ဖြား ၊ ပြင့္၊ ေဟာ ၊ စံ" ေလးဌာနအျပင္
ကုသိနာ႐ံုတြင္

ေရႊၾကာသကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊

ေအးခ်မ္း

စိတ္ၿငိမ္စြာ တရားနာျခင္း၊ တရားထိုင္ျခင္း စသည့္သာသ
နာျပဳကုသိုလ္မ်ားကို ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာ
အျပည့္အဝရရွိေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိၿပီးေသာ၊ မေရာက္ရွိေသးေသာ
ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ကုသိုလ္ထပ္ဆင့္
ပြားမ်ားႏိုင္ေစရန္ ယခုခရီးစဥ္၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားကို
ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။

bD;ysH

Ak'¨*,mbk&m;zltzGJU

a&TbD;ysH c&D;oGm;qHkrw
S f (tifwmAsL;)

ေဒၚလွလွေဝ

ေဒၚခင္အုန္းေမာ္

ဦးအဂၢနႏၵ

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ ့နဲ ့ဘုရားဖူးခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ ့နဲ ့ဘုရားဖူးခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ ့နဲ ့ဘုရားဖူးခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ

10 – 21 နိုဝင္ဘာ ခရီးစဥ္နဲ႔ ႀကီးေမတို႔သြားခဲ့တာ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္

အန္တီ့ဘဝမွ တစ္ခါေတာ့ ဖူးေျမႇာ္ခြင့္ရခ်င္ခဲ့တာ ဘီးပ်ံအဖြဲ႕နဲ႔ကံႀကံဳလို႔

ဘဝဆိုတာ ခရီးစဥ္ေတြရဲ႕မွတ္တမ္းဆိုရင္

လံုး ကားေပၚမွာလူအမ်ားႀကီးနဲ႔ ၾကပ္ထိုင္ရတာမဟုတ္လို႔ရယ္၊ ဟိုတယ္

ရာသီဥတုေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ တရားထိုင္နိုင္ခဲ့တယ္

ဂယာအေတြ႔အႀကံဳကေတာ့ ဒီဘဝရဲ႕ အၿမဲတမ္းအသက္ဝင္ေနမည့္

ေတြမွာပဲ တည္းတာေၾကာင့္ရယ္ ဘုရားဖူးရတာ စိတ္ခ်မ္းသာခဲ့တယ္။

အဖြဲ႔က ပို႔ေပးတာေတြစံုလို႔ ဘုရားဖူးရတာစိတ္ခ်မ္းသာခဲ့တယ္။

ပံုရိပ္စစ္ေတြျဖစ္ေနမွာပါ။

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚအျမင္ေလး

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚအျမင္ေလး

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚအျမင္ေလး

ေကာင္းပါတယ္၊ ဗုဒၶဂယာမွာ ေက်ာင္းထိုင္တဲ ့ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္

ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ေဟာေျပာတဲ ့ ဆရာေတာ္ အသက္ငယ္ေပမယ့္

ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ခရီးသြားတစ္ေယာက္ရဲ႕ (Mission

တေလွ်ာက္ေဟာေျပာမွ်ေဝတဲ့ ျမတ္စြာဘုရား သမိုင္းနဲ႔ အတၳဳပၸတၱိေတြ

တရားေတြအရမ္းသိ ေဟာနိုင္တဲ့သူမို႔ အန္တီတို႔က ကုသိုလ္ေတြပိုရပီး

နဲ႔ Vission) ကိုေလ်ာ့မတြက္သင့္ဘူး။ Customer is always right ဆိုတဲ့

ရွင္းလင္းေဟာေျပာမႈက တကယ့္သမိုင္းထဲျပန္ေရာက္သြားသလို မ်က္ဝါး

အဖြဲ႔ေကာင္းေတာ့ ခရီးသြားေဖာ္ေတြ အကုန္စည္းလံုးၾကတာ

စကားရွိတယ္မဟုတ္လား?

ထင္ထင္ ျပန္ျမင္ရသလို ထိေရာက္တာမို႔ ကုသိုလ္ေတြပိုရခဲ့ပါတယ္။

အမွတ္တရ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါေပသိ ဟိုတယ္တိုးဆိုေတာ့ ကြက္တိပါပဲ။

ဘီးပ်ံဘုရားဖူးအဖြဲ႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္သြားမယ့္သူေတြကို
ေျပာခ်င္တဲ ့ သတင္းေလး

ဘီးပ်ံဘုရားဖူးအဖြဲ႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္သြားမယ့္သူေတြကို
ေျပာခ်င္တဲ ့ သတင္းေလး

ဘယ္အဖြဲ႔နဲ႔ပဲသြားသြားပါ လမ္းေကာင္းေကာင္းေလွ်ာက္နိုင္တဲ ့အရြယ္မွာ

ဟိုတယ္တည္းခရီးမို ့လားမသိဘူး အခက္အခဲ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မရွိ

သြားခ်င္တဲ့ (Tour) နဲ႔သြားပါ။ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္... ကိုယ္မခ်ဥ္ခ်င္ဘူး။

သြားသင့္တယ္။ ႀကီးေမက ေျခေထာက္နာလို႔ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

ခရီးစဥ္ေခ်ာေမာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီတိုးမွာလိုက္ပါတဲ့သူတိုင္းဟာ အမ်ဳိးေတြလို ျဖစ္သြားၾကလို႔ပါ။

မသြားနိုင္၊ မပါဝင္နိုင္ခဲ့လို႔ ႏွေျမာမိတယ္ ။

ဘီးပ်ံဘုရားဖူးအဖြဲ႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္သြားမယ့္သူေတြကို
ေျပာခ်င္တဲ ့ သတင္းေလး

