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“ဗုဒၶ”သည္ ကမာၻေပၚ႐ွိ မည္သည့္ ဘာသာ အယူဝါဒထူေထာင္ ဖြဲ႔စည္းသူမွ်
မျပဳလုပ္ဝံ့၊ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ “ထူးျခားအံ့ဖြယ္ ကမာၻေက်ာ္မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္” ကို
ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ေကာသလတိုင္း၊ ေကသမုတၱိ႐ြာသား၊ ကာလာမလူမ်ိဳးတို႔ကို
ေဟာၾကားေသာ “ကာလာမသုတၱန္” သည္ “အမွန္တရားကို ႐ွာေဖြသူတစ္ဦး
ထံသို႔ ဗုဒၶ၏လက္ေဆာင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ” တရားတို႔ပင္ျဖစ္သည္။
ဤ

သုတၱန္တရားေတာ္မွ

ဗုဒၶ၏မိန္႔ခြန္းသံသည္

အေတြးအျမင္

မႈန္၀ါးေနသူကို အလင္းေရာင္ျခည္ ရေစေသာ “မီး႐ႈးတန္ေဆာင္ပမာ" ျဖစ္ပါ
သည္။
ဘာသာေရး

ထံုးတမ္းစဥ္လာၾကားတြင္

ေတြေဝေငးေမာေနသူမ်ားကို

သစၥာတရား လမ္းမွန္ဆီသို႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္
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ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ႐ုပ္ေတြနာမ္ေတြ

စြဲယူေနတာပဲ၊ ဒီ႐ုပ္နာမ္ေတြကို ငါ့႐ုပ္

ကိုလည္း ဘုရားပြင့္မွသိရတာပါ၊ ႐ုပ္

ငါ့နာမ္လို႔ (ownership) လုပ္ေနတာ

နာမ္ေတြကို ငါ-ငါ့ဥစၥာ (self & my-

ပါ၊ ေယာက်္ားနဲ႔ မိန္းမ အိမ္ေထာင္ျပဳ

self)လို႔

ၾကတယ္ဆိုတာ (ownership) လုပ္

တြယ္တာေနတယ္ဆိုတာ
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ကၽြန္

တာပါပဲ၊ ငါ့ေယာက်္ား၊ ငါ့မိန္းမျဖစ္

ေတာ္တို႔ ေလာကအေနနဲ႔က "ကိုယ္

သြားတယ္၊ အဲဒီလို အတၱနဲ႔သိမ္းပိုက္

ေၾကာင့္ ေနာက္ဘဝ ေနာက္ခႏၶာကို

သ႑ာန္က

ပိုင္တယ္"လို႔

အဂၤ

တဲ့သေဘာ ရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္

ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ မ်ဳိးေစ့နဲ႔တူတဲ့ ကံ

သတၱိက ဥာဏ္နဲ႔သိရတယ္၊ ဒီေတာ့

လိပ္လိုက (ownership) လုပ္လိုက္

တို႔စိတ္ေတြက သိမ္းပိုက္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵ

သတၱိ (kammic power) ဆိုတာျဖစ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငါပိုင္တယ္လို႔သိမ္းပိုက္

တာပဲ၊ ပိုင္တယ္ဆိုတာ အတၱရဲ႕သ

ေတြ သိမ္းပိုက္တဲ့ အားထုတ္မႈေစတ

လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျမင္ရဘူး၊ (pow-

တုိင္း ကံသတၱိေတြ ေမြးဖြားခဲ့တယ္၊

ေဘာပါ၊ ႐ုပ္နာမ္ေတြကို ငါပိုင္တယ္

နာေတြေၾကာင့္ မ်ဳိးေစ့သေဘာ စြမ္း

er & appearance) သတၱိနဲ႔ အသြင္

ကုသိုလ္-အကုသိုလ္ကံေတြ စိတ္အ

လုိ႔ (ownership) သိမ္းပိုက္ေနတာပဲ၊

အားသတၱိရွိတဲ့

သ႑ာန္က မတူဘူး၊ သတၱိနဲ႔ဗ်တၱိ

စဥ္မွာ

ဒီကား ငါပိုင္တယ္၊ ဒီအိမ္ငါပိုင္တယ္၊

power) ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။

လုိပဲ၊ သတၱိက စြမ္းအား၊ ဗ်တၱိဆိုတာ

အေျခအေန

ပံုသ႑ာန္ (appearance) ရတယ္၊

ျပည့္စံုရင္ ေနာက္ဘဝ ေနာက္ခႏၶာ

"မ်က္ျမင္နဲ႔ ဥာဏ္ျမင္" လိုေပါ့၊ ပံု
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စာလိုျဖစ္ေနတယ္၊

အမွန္က

ယူလိုက္တာပါ၊

ဒီမိသားစုက ငါ့မိသားစုလို႔ ေလာကမွာ
ဒီလိုသိမ္းပိုက္ ေနတာေတြက အတၱနဲ႔

ကံဆိုတဲ့

(latent

စိတ္က သိမ္းပိုက္လိုက္တိုင္းဟာ
သိမ္းပိုက္တဲ့

သတၱိစြမ္းအားေတြ

မ်က္စိနဲ႔ျမင္ရတယ္၊

ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တယ္၊

ဒီကံေတြက

အေၾကာင္းတရားေတြ
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rsufESmzHk;rStqufေပးလိုက္ေသာ ၾကည္လင္ခ်ိဳျမသည့္
“ဓမၼေခါင္းေလာင္းသံ” လည္းျဖစ္ေပ
သည္။
ဗုဒၶ၏ ထို မိန္႔ဆိုခ်က္မွာ...
“အို… ကာလာမလူမ်ိဳး အမ်ိဳး
ေကာင္းသားတို႔… သင္တို႔သည္ လက္
ခံက်င့္သံုးအပ္ေသာ အမွန္တရား ဓမၼ
တို႔ကို

ဤအခ်က္(၁၀)ခ်က္ျဖင့္

ဆင္ျခင္စိစစ္၍ ဆံုးျဖတ္အားထုတ္ၾက
ကုန္ေလာ့…။
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(၁) ဤတရားေတာ္သည္ မိ႐ိုး
ဖလာ ေ႐ွးအစဥ္အဆက္က ေျပာၾကား
"ေ႐ွးစကား”

(၆) အဲဒီတရား အယူအဆဟာ

(၁ဝ) ငါတို႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခ်စ္ခင္

အယူ၀ါဒတစ္ခုကို

ျဖင့္ ေထာက္ပံ့အမွီျပဳအပ္တဲ႔ “နည္းနာ

တဲ႔ "ငါတို႔ဆရာသမား” ေျပာၾကားတဲ႔

နိႆယ” ေတြ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ

စကားပဲ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း အၿပီးသတ္

႐ွိေနတာပဲ ဆိုၿပီးေတာ့လည္း အလြယ္

လက္ခံယံုၾကည္မႈကို မျပဳလိုက္ပါနဲ႔ဦး။

သိမွတ္လာခဲ႔တာပဲလို႔
ျဖစ္႐ံုနဲ႔လည္း

လက္မခံလိုက္ပါနဲ႔ဦး။
(၂) ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ က်င့္သံုး
လာခဲ႔တဲ႔

တကူ လက္မခံလိုက္ပါနဲ႔ဦး။
“ ကာလာမ လူမ်ိဳးတို႔... သင္၏

“ဓေလ့ထံုးစံ" ျဖစ္႐ံုနဲ႔ပဲ

အားလံုးကို အမွန္ျဖစ္တယ္လို႔ယူဆၿပီး
လက္မခံလိုက္ပါနဲ႔ဦး။

(၇) မိမိဘာသာ “ေတြးေခၚႀကံ
စည္ဆင္ျခင္ၿပီး” ဟုတလ
္ ၿွ ပီလ႔ုိသေဘာ

ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္

လိုက္ပါနဲ႔ဦး။

ဤတရားတို႔ကား... မေကာင္းမႈ
တရားတို႔ေပတည္း။

(၈) ဒီတရား အယူအဆေတြ

အဲဒီအယူဝါဒကို လက္မခံလိုကပ
္ ါနဲ႔ဦး။

ဟာျဖင့္ မိမိစဥ္းစား ေတြးေတာထား

အျပစ္ကိုသာ

ဂန္” ေတြထဲမွာ ေရးထားတာပဲ ဆိုၿပီး

နဲ႔လည္း အမွန္ေတြဘဲလို႔ လက္မခံ

လိုက္ပါနဲ႔ဦး။
(၅) မိမိဉာဏ္႐ွိသမွ် ေတြးေခၚ
ႀကံဆထားတဲ႔ “အယူအဆ” ကိုလည္း

(၉) အမ်ားက “ေလးစား႐ိုေသ

ျဖစ္ေစေသာ

ကဲ႔ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔တည္း။
ဤတရားတို႔ကား...

ပြင့္လင္းစြာ

မိန္႔ၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဆင္းရဲ

ပစၥဳပၸန္မွာ လက္ေတြ႕သဘာဝက်က်
“ဘာသာအယူဝါဒ

ဂိုဏ္းဂဏ

ထူေထာင္သူတို႔သည္...

ငါ့ကိုသာ

လက္ခံၾကပါ" ဟု ေဟာၾကားရဲျခင္း

ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကရမည္။ ငါေျပာ

သည္ ဓမၼ၏ ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ

သည့္အတိုင္းသာ

ဂုဏ္ေတာ္ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး၊ ကမာၻ

ျပဳလုပ္ၾကရမည္။

ဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း

ငါ့ကိုမယံုၾကည္လွ်င္

မဟုတ္ေသာ

ငရဲသို႔ က်ေရာက္ေစရမည္" ဟုၿခိိမ္း

တရားတို႔ေပတည္း...

အျပစ္႐ွိသည္။

အပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး” ရဲ႕ေျပာတဲ႔စကား

ဟု ေရွာင္႐ွား ပယ္စြန္႔သင့္သည္တို႔ကုိ

ေျခာက္ေဟာေျပာ၍

ပဲဆိုၿပီးေတာ့လည္း မဆင္မျခင္ပဲ မယံု

စြန္႔ပစ္ကာ

တြင္… “ဗုဒၶ”က… ငါေျပာတာကိုလည္း

ၾကည္လိုက္ပါနဲ႔ဦး။

အမွန္တကယ္ျပဳႏိုင္ေသာ

လက္ငင္းအက်ိဳးေက်းဇူး
တရားတို႔

ကိုသာ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးၿပီးမွ ယံု

ပဲမွန္လွၿပီလို႔ မသတ္မွတ္ လိုက္ပါနဲ႔ဦး။

တဲ႔… သစၥာ(၄)ပါး၊ မဂၢင္(၈)ပါး တရား
ဓမၼကို ဦးစြာက်င့္သံုးၿပီး ကိုယ္တိုင္

တရား

ဤတရားတို႔ကား... ပညာ႐ွိတို႔

လိုက္ပါနဲ႔ဦး။

ေတာ့လည္း အလြယ္တကူ လက္မခံ

အက်ိဳးမဲ႔

တို႔တည္း။

တာေတြနဲ႔ “တူညီတာပဲ” ဟုဆို႐ံုမွ်
(၄) “ေ႐ွးေဟာင္းစာေပ က်မ္း

ၾကည္လက္ခံၾကပါဟု

ဤတရားတို႔ကား...

ပဲဆိုၿပီးေတာ့ လူသိထင္႐ွား “နာမည္
ေက်ာ္ၾကား႐ံု” နဲ႔ မစံုစမ္းမဆင္ျခင္ဘဲ
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သံုးသပ္ကာ…

က်ႏွစ္ၿခိဳက္႐ံုနဲ႔လဲ မွန္လွၿပီလို႔ မယူဆ
(၃) လူအမ်ားက ေျပာေနၾကတာ

ဦးစြာဆင္ျခင္

လူစုေနခ်ိန္

အက်ိဳးခံစားရမွ

ေပၚ႐ွိ

ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔

ဘာသာအယူဝါဒ

အတြက္
“အံ့ၾသတုန္လႈပ္ဖြယ္

မိန္႔ခြန္း

ေတာ္တစ္ရပ္” ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ရမ္းၿပီး မယံုလိုက္ပါနဲ႔ဦး။ ဆင္းရဲဒုကၡ
ၿငိမ္းေအးၿပီး

မ်ိဳးစံုတို႔

ခ်မ္းသာသုခကိုျဖစ္ေစ

ddd

arwåokwf
၁။ ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊

၄။ သႏၱဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊

၇။ ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ၊

၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသ္ၼႎ ၊

ေန၀ ဒေႆႏ္ၱိ ဘီသနံ။

အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတ္ၱိ။

ေယ၀ ဒူေရ ၀သႏ္ၱိ အ၀ိဒူေရ။

မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

ယဥႇိ ေစ၀ါႏုယုဥၨေႏၱာ၊

သႏ္ၱိၿႏ္ၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊

ဘူတာ၀ သမၻေ၀သီ၀၊

ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊

ရတ္ၱိႏ္ၵိ၀ မတႏ္ၵိေတာ။

အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ န ႏုဂိေဒၶါ။

သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၱဳ သုခိတတၱာ။

အသမၺာဓံ အေ၀ရ မသပတၱံ။
၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊

၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊

၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥ္ၥိ၊

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊

သယာေနာ ယာ၀တာႆ ၀ိတမိေဒၶါ။

ပါပံ ကိဥ္ၥိ န ပႆတိ။

ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ ၀ေဒယ်ဳံ။

နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥ္ၥိ။

ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊

ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ။

သုခိေနာ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၱဳ၊

ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊

ျဗဟ္ၼေမတံ ၀ိဟာရ မိဓ မာတု။

ပရိတံၱ တံ ဘဏာမ ေဟ။

သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၱဳ သုခိတတၱာ။

နာညမညႆ ဒုက္ၡ မိေစၧယ်။

၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊
သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။

၃။ ကရဏီယ မတၳကုသေလန၊

၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတ္ၳိ၊

၉။ မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊

ကာေမသု ၀ိနယ ေဂဓံ၊

ယႏၱ သႏၱံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။

တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န၀ေသသာ။

မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ။

န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုနေရတိ။

သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊

ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ မဟႏၱာ၊

ဧ၀မ္ၸိ သဗၺဘူေတသု၊

သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။

မဇၥၽိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ
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rsufESmzHk;rStqufဆိုတဲ့ ဘဝသစ္တစ္ခုကို ျပန္ျဖစ္ေစ

ေနရတာပါ။

တယ္၊ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလို႔

ထင္ေနတာ။ “တရားက တကယ္႐ုိး

ဒီလိုသိမ္းပိုက္တဲ့သေဘာ "ငါ၊ ငါ့ဟာ၊

ရွင္းတယ္။ (Simple) ျဖစ္တယ္။ အရွက
ိ ုိ

ငါပုိင္တယ္" ဆိုတာေတြ ဘာေၾကာင့္

အရွိအတုိင္းသိ႐ုံ” ပါပဲ။ ေလာကမွာ

ျဖစ္ေနလဲဆိုရင္ စြဲလန္းမႈဆိုတဲ့ဥပါဒါန္

႐ုိးသားရင္ ေကာင္းတယ္ေျပာတယ္။

(attachment)ေတြ ရွိေနလို႔ပါပဲ။

(Honest) ျဖစ္တယ္။ တရားကလည္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဆက္စပ္ပံုေတြကို
ဒါမွ

အထူးႀကီး

ေလာကနဲ႔ဓမၼ

႐ုိးတာပါပဲ။ ႐ုိးတယ္ဆုိတာ အ တာ

နားလည္ရမယ္၊

မဟုတ္ဘူး။ ႐ုိးတာနဲ႔ အ တာ မတူဘူး။

"ေလာကေနာက္ကြယ္"

တကယ့္

တရားကုိ

"အရွိတရားျဖစ္တဲ့

က

႐ိုးတဲ့တရားလည္း ျမင္သြားေရာ “သိ

ဓမၼ"

လြယ္

ျမင္လြယ္”သြားတယ္။

အဲဒါ

ကို ျမင္လာမယ္၊ ဥပမာ လၻက္ရည္

“ဥာဏ္ရည္လည္”သြားတာပါ။ အခုက

ေကာင္းတယ္ဆိုရင္

ဘယ္ဆိုင္က

ဥာဏ္ေတြ အ ေနလို႔ မသိလြယ္၊

ေကာင္းတာ၊ မုန္႔ဆိုလည္း ဘယ္ဆိုင္

မျမင္လြယ္လုိ႔ ခက္ေနတာပါ။ “လူက

ကမုန္႔ဆိုၿပီး အဲဒီလၻက္ရည္ေတြ မုန္႔

မအဘူး။ ဥာဏ္က အ ေနတာပါ”။

ေတြကို (ownership) ျပဳလိုက္တာပဲ၊

ဥာဏ္ေတြ

ေကာင္းလာတယ္

ဆိုင္ဆိုရင္လည္း အဲဒီဆိုင္ကဘယ္သူ

ဆုိတာ ျမင္၊ ၾကား၊ နံ၊ စား၊ ထိ၊ ေတြး

ပိုင္လဲလို႔ စဥ္းစားတာပဲ၊ အဲဒါကိုက

ေတြမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္မွာ ပိုင္တဲ့႐ႈေထာင့္

ျမင္လြယ္” သြားတယ္။ သတိေတြ၊

ကစဥ္းစားတဲ့ စြဲလမ္းမႈေတြရွိတယ္လို႔

သမာဓိေတြေကာင္းေတာ့

မသိဘူး၊ သစ္ပင္ဆိုလည္း ဘယ္သူ

“႐ုပ္နာမ္ေတြကုိ

သိလြယ္
စိတ္က

ပုိတည္္ၿငိမ္လာတယ္။ အရွိတရားေတြ
"mwfyHk-tifwmeuf

စိုက္လဲဆိုတဲ့ ျပဳလုပ္သူ ပို္င္ဆိုင္သူ
သေဘာကပါေနတယ္၊ စဥ္းစားတိုင္း

ကုိ ျမင္ႏုိင္တဲ့အသိေတြ ျဖစ္လာတယ္။
အဲဒါကုိပဲ (Quality of Life) ဘ၀ရဲ႕

တုိင္းျမင္ေအာင္

ၾကည့္ရပါတယ္။

"ပိုင္တဲ့အစြဲသေဘာ"ေတြပါေနတယ္။

တစ္ေလွ်ာက္လုံး မဆုံးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔က စကားေျပာရင္

ဒီေတာ့ ပုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သိမ္းပိုက္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ ဒါေတြက

သဘာ၀မွာရွိတ့ဲ ႐ုပ္ေတြ၊ နာမ္ေတြကုိ

"အစြဲ" ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မသိတဲ့အဝိဇၨာ

ခ်င္တဲ့ စိတ္ျဖစ္တာက “ဘယ္အရာမွ

အၿမဲပါေနတာ။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြကုိပဲ

သိျမင္ေတာ့မွ

အဲဒီ႐ုပ္နာမ္ေတြကုိ

ဒီေတာ့အတၱဆတ
ို ာ(Ownership)

ဖံုးေနေတာ့

ပိုင္လို႔မရဘူး”လို႔ အမွန္မသိတဲ့ “အ၀ိ

သတိထားၿပီး

ဘယ္သူမွ မပိုင္ဘူးဆုိတာ သိသြား

ပုိင္ခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ သိမ္းပိုက္ေနတာ

အမွန္ေတာ့ ပံုမွန္မဟုတ္ဘူး၊ စြဲလန္းမႈ

ဇၨာဖုံး”ေနလို႔ပါ။

ပိုင္ခ်င္

မသိဘူး။ ဒီေတာ့ ႐ုပ္ေတြ၊ နာမ္ေတြရဲ႕

တယ္။

ျမင္ေတာ့

ပါ။ ႐ုပ္နာမ္ေတြကုိ ငါအေနနဲ႔ စြဲယူ

ဥပါဒါန္နဲ႔ (ownership) သိမ္းပိုက္ေန

တယ္ဆုိတဲ့

အဓိကအေၾကာင္းရင္း

သဘာ၀ကုိ ျမင္သြားရင္ (Ownership)

ပုိင္ဆုိင္မႈ (Ownership) က လြတ္

တယ္။ ငါ့ဥစၥာအေနနဲ႔လည္း သိမ္းပိုက္

ၾကတာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္မွာ "ပိုင္ခ်င္

(Root Cause)က “မသိလို႔ လိုခ်င္၊

ပုိင္တဲ့ သေဘာမရွိပါဘူး။ ေလာက

သြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အမွန္မ

တယ္။ ဒီေတာ့ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊

တဲ့ကိေလသာ" ရွိေနတဲ့ အတၱသဘာ

လိုခ်င္ေတာ့

စကားအေနနဲ႔

ဘယ္သူပုိင္တယ္လို႔

သိေတာ့ ပိုင္လို႔ရတယ္ “ထင္” ၿပီး ပိုင္

အရသာ၊

ဝကို မျမင္ႏိုင္ဘူး၊ အိမ္ေတြ စုေပါင္း

တဏွာ၊ ဥပါဒါန္”ေတြပါပဲ။ လိုခ်င္မႈ၊

ေျပာေပမယ့္ အဲဒစ
ီ ကားထဲမွာ တကယ္

“ခ်င္” ေနတာပါ။ ဥာဏ္ထဲမွာ ျမင္ရင္

ေရွ႕စိတမ
္ ာွ ေပၚတဲ့ သဘာ၀တရားေတြ

ေနတာကိုလည္း ဘယ္ၿမိဳ႕ကအိမ္လို႔

စြဲလမ္းမႈေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲဆုိရင္

ပုိင္တယ္လို႔ “ထင္တဲ့ အ၀ိဇၨာသေဘာ”

အဆင္းက႐ုပ္၊

နာမ္၊

ကုိ ေနာက္စိတ္က သတိကပ္ၿပီးၾကည့္

အိမ္ကိုၿမိဳ႕နဲ႔ သိမ္းပိုက္တဲ့သေဘာက

“အမွန္မသိတဲ့ အ၀ိဇၨာ” (Ignorance)

မပါေတာ့ဘူး။ စကားအေနနဲ႔ ေလာက

ၾကားရင္ အသံက႐ုပ္၊ သိတာက နာမ္၊

ရင္ ဒီအေရာင္ေတြကုိ ဘယ္သူပိုင္လဲ

ပါေနတယ္၊ လူကိုလည္း ဘယ္ႏိုင္ငံ

ေၾကာင့္ျဖစ္တာပါ။ ဒီေတာ့ အမွန္သိ

သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္အတုင
ိ း္ သာေျပာတာပါ။

အဲဒီ႐ုပ္နာမ္ေတြက အေၾကာင္းတိုက္

ဆုိရင္ ဘယ္သူမွမပိုင္ဘူး။ အေရာင္က

က

လူကိုႏိုင္ငံနဲ႔

ေအာင္ ဘာလုပ္ရမွာလဲဆုိရင္ အရွိ

ဘယ္အရာကုိမွ သိမ္းပိုက္လို႔ မရဘူး

ဆုိင္ရင္ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းကင္းရင္

အေရာင္ပဲ၊ သဘာ၀တရားပဲ။ အသံ

သိမ္းပိုက္တဲ့သေဘာက ပါေနတယ္၊

တရားျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ေတြ၊ နာမ္ေတြကုိ

ဆုိတာကုိ သိျမင္ သြားပါတယ္။ ပူတာ

ခ်ဳပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ႐ုပ္နာမ္ေတြကုိ

ဘယ္သူပုိင္လဲ အဲဒီအသံ ဘယ္သူမွ

ဒီလိုပဲ ဘာသာကိုလည္း ငါတို႔ဘာသာ

ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ရမွာပါ။ ဒီလို အမွန္

ဘယ္သူပုိင္လဲ၊ ဘယ္သူမွ မပုိင္ဘူး။

အရွိအတုိင္းသာ သိလာရင္ ဘယ္အ

မပုိင္ဘူး။ ပထ၀ီဆုိတဲ့ အမာခံႏွစ္ခု

လုိ႔သိမ္းပိုက္ထားတယ္၊ ဒါေတြက ပိုင္

သိေတာ့႐ုပေ
္ တြ၊နာမ္ေတြက“အေၾကာင္း

ေအးတာလည္း ဘယ္သူမွ မပုိင္ဘူး။

ရာကုိမွ သိမ္းပိုက္ၿပီးပုိင္လို႔ မရဘူးဆုိ

တုိက္လို႔ အသံထြက္တာ သဘာ၀ပဲ။

ခ်င္တဲ့ကိေလသာရဲ႕ သေဘာေတြပဲ၊

တိက
ု ဆ
္ င
ို ရ
္ င္ ျဖစ္ေပၚတယ္။ အေၾကာင္း

မာတာလဲ ဘယ္သူမွမပုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့

တာ တကယ္သိသြားမွာပါ။ အခက္ႀကီး

အနံ႔ ဘယ္သူပုိင္လဲ ဘယ္သူမွမပုိင္

အတၱနဲ႔ စြဲလန္းမႈ-ဥပါဒါန္ကို ကိုယ္စား

ကင္းရင္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္တယ္”လို႔ သိၿပီး

ပုိင္ခ်င္တဲ့ (Ownership) သေဘာ

မဟုတပ
္ ါဘူး။ ေရွ႕စိတၿ္ ပီး ေနာက္စတ
ိ မ
္ ာွ

ဘူး။ စပါယ္ပန္းနံ႔ေလးက ေမႊးလိုက္

ျပဳေနတာပါ၊

ဘယ္အရာမွ ပုိင္လို႔ မရဘူးဆုိတာကုိ

မ်ဳိးက ကၽြနေ
္ တာ္တစ
႔ို တ
ိ မ
္ ာွ စြေ
ဲ နတယ္။

သတိလိုက္ရင္းနဲ႔

ဥာဏ္ထဲမွာေပၚ

တာဆုိေတာ့ အဲဒီအနံ႔က စပါယ္ပန္း

သိသြားတယ္။ ပိင
ု လ
္ မ
႔ို ရတာကုိ “ပုင
ိ လ
္ ႔ို

ေက်ာက္ခက
ဲ မာတာလု႔ိ ထင္ေနတယ္။

သြားၿပီး ႐ုပ္နာမ္ေတြကုိ ဘယ္လိုမွ

ပိင
ု တ
္ ဲ့ အနံ႔ျဖစ္သြားၿပီ။ ႏွင္းဆီပန္းေလး

အတၱေတြ

ရတယ္ထင္လို႔ ပိုင္ခ်င္တဲ့ တဏွာ”

မာတာကုိ ေက်ာက္ခဲက ပိုင္သလိုလုိ

ပိုင္လို႔မရဘူးလို႔ သိသြားတာပါ။ ဒါေပမဲ့

က ေမႊးလိုက္တာဆုိေတာ့ အဲဒီအနံ႔ကုိ

ရွိေနသမွ် "ဆင္းရဲသံသယာ" လည္

ျဖစ္ေနတာပါ။ “ထင္”တာက အ၀ိဇၨာ၊

ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

အဲဒီ

ပုိင္တဲ့သူ (Owner) ရွိသြားၿပီ။ ဘယ္

ေစတဲ့ "အို၊ နာ၊ ေသ" မလြတ္တဲ့

“ခ်င္”တာက တဏွာပါ။ ပိုင္လု႔ိမရမွန္း

ကံသတၱိ-မ်ဳိးေစ့ေတြကို

အမွန္သိသြားရင္

"ပံုမွန္"

ထင္ေနတာ၊

ဘယ္လူမ်ဳိးဆိုၿပီး

ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္မွာ

"ပိုင္ဆိုင္မႈကင္းတဲ့
ေတြကို

သဘာဝတရား"

သိမ္းပိုက္လိုမႈ

ဆက္တိုက္

ေမြးထုတ္ေပးေနအံုးမွာပဲ။

စိတ္ထဲမွာ

စြဲလမ္းဆုိတဲ့

အ၀ိဇၨာ၊

ပုိင္ခ်င္တဲ့တဏွာ

လည္းခ်ဳပ္ပါတယ္။

ပုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊

ဒါကလည္း

စဥ္းစားဖုိ႔ေကာင္းတယ္။

တရား႐ႈမွတ္ရမယ္လို႔

သတိၱဆုိတဲ့ သေဘာက ေျပာရ
တာခက္တယ္။
တဲ့တရားေတြက

သိတာက

အသိေပၚမွာ

စိတ္တည္ေနဖုိ႔

အေရးႀကီးပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားေဟာ
သေဘာတရား

အမွန္တရားကုိ

ထိ၊

အရည္အေသြးေတြ တုိးတက္တာလု႔ိ
အမႊန္းတင္ၿပီး ေျပာၾကတာပါ။

အထိ၊

အေတြ႔

ဆုိတဲ့

သူပုိင္တုန္း ႏွင္းဆီပန္းက ပုိင္တာ။

အမွန္ေတာ့ ျမင္၊ ၾကား၊ နံ၊ စား၊

ေရေမႊးက ေမႊးလိုက္တာဆုိရင္ ဒီအနံ႔

ေတြး

ေရွ႕စိတ္ေတြရဲ႕

ဘယ္သူက ပုိင္လဲဆုိရင္ ေရေမႊးက

ဆုိတဲ့

ဒီေတာ့ ကံသတၱိေတြ ေမြးထုတ္

ပုိင္သူလည္းမရွိဘူး။ ငါလည္းမရွိဘူး။

သက္သက္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ေတြ၊ နာမ္ေတြရဲ႕

႐ုပ္နာမ္ သေဘာေတြကုိ အရွိအတုိင္း

ပုင
ိ သ
္ ာြ းတယ္။ အဲဒါပုင
ိ ဆ
္ င
ို တ
္ ့ဲ သေဘာ။

ရင္းနဲ႔ ေနာက္ဘဝ၊ ေနာက္ခႏၶာေတြကုိ

႐ုပန
္ ာမ္ေတြကို ပိင
ု တ
္ သ
့ဲ ူ ပုဂဳိၢ လ္သတၱ၀ါ

သတိၱကုိ ေဟာသြားတာပါ။ အသြင္

ထုိးသြင္းျမင္ဖုိ႔ သမာဓိလည္း လိုတယ္။

(Ownership) ျဖစ္သြားတာပဲ။ ကၽြန္

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရေနမွာပါ။ ခႏၶာရေန

လို႔တစ္ဦးမွ်

အေၾကာင္း

သ႑ာန္ျဖစ္တဲ့ (Appearance) ကုိ

သတိလည္းလိုတယ္။

ေတာ္တုိ႔က

သမွ်လည္း ဆင္းရဲေနအုံးမွာပဲ။ ဒီလို

႐ုပ္နာမ္နဲ႔ အက်ဳိး႐ုပ္နာမ္ပဲရွိပါတယ္။

ေက်ာ္သြားတယ္။ မ်က္ျမင္ကုိေက်ာ္ၿပီး

ထုတ္လုပ္တဲ့ အလုပ္က အခက္ႀကီးမ

မာတာျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီ မာတာကုိ

သိမ္းပိုက္လိုက္လို႔

ကုိယ္ပုိင္တယ္

စာလိုမဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႕က်က်စိတ္

ဥာဏ္ျမင္နဲ႔သိရတဲ့ သတိၱစြမ္းအားေတြ

ဟုတ္ဘူး။

ေက်းဇူး

ေက်ာက္ခဲက ပုိင္ေနသလို ယူလိုက္

လည္းထင္သြားေရာ၊ အထိမခံ ေရႊပန္း

မွာေပၚလြင္ေနေအာင္ ပညာဦးေဆာင္

ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေၾကာင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ သိခြင့္ရတာ

တာပဲ။ အဲဒီလိုပုိင္တယ္ဆုိတာ သိမ္း

ကန္ျဖစ္ေတာ့တာပဲ။လာထိရင္ေတာင္မွ

တဲ့ဥာဏ္နဲ႔ ႏွလုံးသြင္းတတ္ဖုိ႔ လိုပါ

ဒီေတာ့ပုင
ိ တ
္ သ
့ဲ ေဘာကေလာက

ပါ။ ျမင္ရင္ အေရာင္၊ ၾကားရင္ အသံ၊

ပိုက္တဲ့ အတၱသေဘာ ပါေနတယ္။

မႀကိဳက္ေတာ့ဘးူ ။ ဒီလက
ုိ ေ
ိ လသာေတြ

တယ္။

မွာ တကယ္မရွိဘူးဆုိတာ ဘာနဲ႔သိရ

နံရင္ အနံ႔၊ စားရင္ အရသာ၊ ထိရင္

မရွိပါဘူး။

တရားအား

ျမတ္စြာဘုရား

ျဖစ္ၿပီး “ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဆုိ

ဒီ႐ုပ္နာမ္ေတြကုိ ငါပုိင္တယ္လို႔

တာတုနး္ ဆုရ
ိ င္သဘာ၀ကုပ
ိ ဲျမင္ေအာင္

မာတာ ေပ်ာ့တာ ပူတာ ေအးတာ၊

တဲ့ ကိေလသာဆင္းရဲနဲ႔ အုိ၊ နာ၊ ေသ

ထင္ေနတာဆုိေတာ့ ဘယ္႐ုပ္နာမ္ကုိ

ၾကည့္ရတာပါ။ သဘာ၀ရဲ႕ အရွိတရား

ေတြးရင္

ဆုိတဲ့ ခႏၶာဆင္းရဲ”ေတြက သံသရာ

ငါပုိင္လဲ၊

ျဖစ္တဲ့ ႐ုပ္ေတြ၊ နာမ္ေတြကုိ အရွိ

သမာဓိအားနဲ႔ သတိထားၿပီး ဆင္ျခင္

ပုိင္တဲ့ငါက

ဘယ္သူလဲ၊

သေဘာတရားဆုိတာကုိပဲ

မာရင္

ေက်ာက္ခဲက
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ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္မစံမီအခ်ိန္တြင္ "ငါဘုရား ေမြးဖြား
ရာ လုမိၺနိဥယ်ာဥ္၊ သဗၺညဳတတဉာဏ္ေတာ္ရရွ္ိသည့္ မဟာေဗာဓိ
ေအာင္ေျမ၊ ဓမၼစၾကာတရားျမတ္ေဟာၾကားမူသည့္ မိဂဒါဝုန္ေတာ
နွင့္

ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရာ

ကုသိနာရုံ

အင္ၾကင္းေတာစသည့္

သံေဝဇနိယ ေလးဌာနကို ဖူးေၿမာ္ၾကည္ညိဳမည္ဆိုလွ်င္ ႀကီးစြာေသာ
ဓမၼသံေဝဂတရား ျဖစ္ေစေၾကာင္း" အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္အား
မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဗုဒဘ
ၶ ာသာဝင္တအ
႔ို ဖိ႔ု ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေမြးဖြားေတာ္မူ
ခဲ့သည့္

မဇိၨမေဒသသို႔

တစ္သက္မွာတစ္ခါ

သြားေရာက္ဖူးေျမာ္

ေလ့လာလိုၾကတဲ့ စိတ္ဆႏၵ ရွိၾကပါတယ္။
အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဇန္နဝါရီ (၁၁)ရက္ေန႔ မွ (၂၁)ရက္ေန႔ထိ၊ (၁၀)ညအိပ္
(၁၁)ရက္ ဗုဒၶဂါယာ သံေဝဇနိယေလးဌာန နွင့္ နယူးေဒလီ တပ္ခ်္မဟာ ခရီးစဥ္ကို
ကြ်န္ေတာ္မ်ား "Wings & Wheels (ဘီးပ်ံ)" ဗုဒၶဂါယာ

ဘု ရား ဖူး အ ဖြဲ ႕ မွ

လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။
ထိုခရီးစဥ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ "ဖြား ၊ ပြင့္ ၊ ေဟာ ၊ စံ"
သံေဝဇနိယ ေလးဌာနသို႔ ဖူးေၿမာ္ၾကည္ညိဳရမည့္သာမက
ကမၻာ့အေမြအနွစ္

စာရင္းဝင္

မဂိုအင္ပါယာေခတ္တြင္

တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တပ္ခ်္မဟာ အေဆာက္အအံုသို႔
လည္း ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။
နံနက္ေစာေစာ မဟာေဗာဓိေစတီတြင္ တရားထိုင္
ျခင္း၊ တရားနာျခင္းစသည့္ တရားဘာဝနာ ပြားမ်ားအား
ထုတ္နုိင္ၾကေစရန္ မိမိတို႔၏ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ား စိတ္
ေက်နပ္မႈ

အျပည့္အဝရရွိေအာင္

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့

ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မဇၨိမေဒသသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေသာ မေရာက္ရွိေသးေသာ ဗုဒၶ
ဘာသာဝင္ မိဘျပည္သူမ်ား အေနနဲ႔ ကုသိုလ္ထပ္ဆင့္ပြားမ်ားနိုင္ေစရန္ ယခုခရီးစဥ္
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၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ...။
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ေဒၚခင္ေအးေဆြ

ေဒၚနန္းေရႊျမ

ဦးပ႑ိတ

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ ့နဲ ့ဘုရားဖူးခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ ့နဲ ့ဘုရားဖူးခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ ့နဲ ့ဘုရားဖူးခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ

ကၽြန္မတို႔လူသားေတြအပါအဝင္ ေဝေနယ်သတၱဝါေတြအားလံုးဟာ နိဗၺာန္
မေရာက္ေသးသေရြ႕ သံသရာနဲ႔ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြပါ။ ဘဝဆိုတာလ
လည္း သံသရာခရီးစဥ္ႀကီးရဲ႕ ခရီးသြားစာမ်က္ႏွာတစ္ခုပါ။ ဒီဘဝရဲ႕
စာမ်က္ႏွာ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Wings & Wheels Travel နဲ႔
ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူး သြားခဲ့ရတဲ့ အက်ဳိးတရားကေတာ့ ဒီဘဝမွာသာမက
နိဗၺာန္ထိတိုင္ေအာင္ရမယ့္ ပါရမီကုသိုလ္သတၱိေတြကို ရရွိခဲ့ၿပီး ဓမၼ
မိတ္ေဆြေတြလည္း တိုးခဲ့ရပါတယ္ရွင္..။

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚအျမင္ေလး
ဘုရားဖူးသြားျခင္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္အရ ခရီးစဥ္စ-ဆံုး စိတ္အေႏွာက္
အယွက္မရွိ အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး ၾကည္ႏူးပီတိေတြနဲ႔ ကုသိုလ္ေတြ ေပြ႔ပိုက္
လို႔ ေက်နပ္မႈရခဲ့ပါတယ္ရွင္။

ဘီးပ်ံဘုရားဖူးအဖြဲ႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္သြားမယ့္သူေတြကို
ေျပာခ်င္တဲ ့ သတင္းေလး
လူသားအားလံုးဟာ ေန႔စဥ္ေရြးခ်ယ္မႈကို အရင္ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ၾက
တာသဘာဝပါ။ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။
အကယ္၍မ်ား ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးသြားမယ္လို႔ စိတ္ကူးရင္
Wings & Wheels Travel ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္းျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ
ရွိႏိုင္ပါေစရွင္။

ကံစပ္တူလို ့ ဘီးပ်ံဘုရားဖူးအဖြဲ ့နဲ ့ ေျမျမတ္မဟာ ဂါယာမွာေပ်ာ္ရႊင္စြာ
ဘုရားဖူးခဲ့ပါတယ္။

ဦးဇင္းတို႕ဓမၼစာေပအေတြသင္ယူခဲ႕ေသာအခ်ိန္ကစာေပအေတြအႀကံဳနဲ႕
ယၡဳအခါဗုဒၶဂယာသြားေသာအခ်ိန္တြင္လက္ေတြ႕ဖူးေမွ်ာ္ေတြ႕ႀကံဳရသည့္အ
ခါမွာစာေတြ႕ႏွင့္လက္ေတြ႕ဖူးျမင္ရသည္မွာတထပ္တည္းျကံဳေတြ႕ရသျဖင့္
ဗုဒၶ၏ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္တို႔ကိုအဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ဆင္ျခင္ပြားမ်ား
အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚအျမင္ေလး
ခရီးသြားေဖာ္ေတြမ်ားေပမယ့္ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းၾကသူေတြပဲမ်ား
တာမို ့ ဂိုက္ဆရာေတာ္ေလးရဲ ့ တရားေတြကို အာရံုစိုက္တရားနာခဲ ့ရတာ
အျမတ္တခုပါပဲ။

ဘီးပ်ံဘုရားဖူးအဖြဲ႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္သြားမယ့္သူေတြကို
ေျပာခ်င္တဲ ့ သတင္းေလး

ဘီးပ်ံ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚအျမင္ေလး
ဘုရားဖူးမ်ား၏လိုရာဆႏၵအတိုင္းျပည့္စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသျဖင့္ဝ
န္ေဆာင္မႈအျပည့္အဝေကာင္းပါသည္။

ဘီးပ်ံဘုရားဖူးအဖြဲ႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္သြားမယ့္သူေတြကို
ေျပာခ်င္တဲ ့ သတင္းေလး

ခရီးစဥ္ရက္ရွည္သြားတာေတာင္ မျငီးေငြ႔ရေအာင္ တရားေဟာတဲ့

ေနာက္ထပ္ဘုရားဖူးသြားလိုသူမ်ားသည္ဘုရားဖူးသြားသူမ်ား၏လိုရာဆႏၵ

ဂိုက္ဆရာေတာ္ေလးနဲ ့ တိုးလီဒါ ကိုေနထြန္းတို ့ေၾကာင့္ေနာက္တစ္ေခါက္

ကိုအဖက္ဖက္မွစိတ္ခ်မ္းသြာစြာျပည့္စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဒီ

သြားဖို ့ရွိရင္ သူတို ့ရွိတဲ ့ ဘီးပ်ံဘုရားဖူးအဖြဲ ့နဲ႔ပဲသြားမယ္ ။

WlNGS &WHEELS ႏွင့္ဆက္သြယ္ျပီးဘုရားဖူးသြားသင့္ပါသည္။

