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“မဟာသမုဒၵရာ ေရျပင္ႀကီးက က်ယ္၀န္းသလား၊ သို႔မဟုတ္ နည္းစုံျပြမ္းေသာ သမႏၱ
မဟာပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးက က်ယ္၀န္းပါသလား”

ျမန္မာတို႔၏ႏွစ္ဦး ၁၃၇၂-မွ၊ ၁၃၇၃-ခု အေျပာင္းကာလ၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ (၁၇.၀၄.၂၀၁၁) မွာ
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ

လန္ဒန္ၿမိဳ႕

လန္ဒန္၀ိဟာ၌

လူငယ္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ
တူညီေသာေပးလွဴမႈ၊

သီတင္းသုံး

တစ္စုတို႔က

တူညီေသာအသိ-ပညာတို႔ျဖင့္

သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ

တူညီေသာယုံၾကည္မႈ၊
စုေပါင္းလို႔

လန္ဒန္ေရာက္

တူညီေသာအက်င့္၊

ျမတ္ဗုဒၶ၏

ႏႈတ္ေတာ္ထြက္

ဓမၼစက္ျဖစ္ေသာ အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္းတြင္ တစ္က်မ္း- အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ပ႒ာန္းျမတ္ ေရႊစာလြာကို
ရြတ္ဆိုပူေဇာ္မႈပြဲ က်င္းပၾကပါတယ္။ လန္ဒန္၀ိဟာရ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဦး၀ိသုတ၊ စႏၵားလန္း ဆရာေတာ္
ဦးနႏၵမာလာ၊ သာသနာ့ရံသီ- ဦးသီလိ႒၊ မိုးကုတ္ဓမၼရိပ္သာ- ဦးက၀ိသာရ၊ ဘာမင္ဟန္ ဗုဒၶ၀ိဟာရဦးနာဂေသန- ဆရာေတာ္(၆)ပါးတို႔က (၂၄)နာရီတိတိ၊ ျပည့္သြားသည့္တိုင္ မရပ္မနား ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာေတာ့
ကမၻာအႏွံ႔

လန္ဒန္ေရာက္

ျပန္႔ေနသည့္

သက္ရွိသတၱ၀ါအားလုံးတို႔

ဗုဒၶဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္

လူႀကီးလူငယ္

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာ

ေက်ာင္းသူ-ေက်ာင္းသားမ်ား၊

ကမၻာေပၚတည္ရွိၾကသည့္

ကိုယ္က်န္းမာ၍

စိတ္ခ်မ္းသာ၊

လူမ်ိဳးအားလုံး၊

ေကာင္းျမတ္ေသာဆႏၵ

လိုရာရၾက ပါေစရယ္လို႔ အထူးရည္ရြယ္ၾကပါတယ္တဲ့။
ပ႒ာန္းဆိုတာ

အေၾကာင္းေ၀ဖန္ရာ၊

သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္၏

က်က္စားသြားလာရာ

ဟူေသာ

အနက္သေဘာေၾကာင့္ ပ႒ာန္းလို႔ ေခၚရပါတယ္။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္သည္ နတ္ျပည္၌ ေဟာၾကားေသာ

တရားေတာ္ျဖစ္၍

ထူးျခားပါတယ္။

ဂုဏ္ယူဘြယ္ျဖစ္ေသာ
အရွင္သာရိပုတၱရာ

မယ္ေတာ္ကို

တရားျဖစ္ပါတယ္။
မေထရ္က

ေက်းဇူးဆတ္ေသာ

ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႀကီးကို

စတင္ေဟာၾကားေတာ္

မူခဲ့ပါတယ္။

တရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္လဲ
လူ႔ျပည္၌

ျပန္႔ပြားေအာင္

ပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ႀကီးသည္

ဆ႒မူစာအုပ္ေရ (၅)အုပ္ရွိ၍ စာမ်က္ႏွာ (၂၄၆၀)တိတိ ရွိပါတယ္။ မနားတမ္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါလွ်င္
(၁၃၂)နာရီ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရပါတယ္။ ေပယ်ာလမ်ားကို ေဖာ္ၿပီးရြတ္ရပါလွ်င္ ဆုံးႏိႈင္ဘြယ္မရွိပါဘူး။
ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ (၂၄)က်မ္းရွိပါတယ္။ ေဟတုပစၥေယာ စေသာ (၂၄)ပစၥည္းကို
သခ်ၤာအေရအတြက္ တူညီကာမွ်ျဖင့္ ပ႒ာန္း(၂၄)က်မ္းဟု မထင္မွတ္ေစလိုပါ၊ ထိုေဟတုပစၥေယာ စေသာ
(၂၄)ပစၥည္းသည္ ေဟာျပရာပစၥည္း တရားမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟုသုတ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ၾကည္ညိဳမႈ

ျပဳႏႈိင္ၾကရန္ ပ႒ာန္း(၂၄)က်မ္းကို အက်ဥ္းမွ် ေရတြက္ျပေပးပါမယ္။ (၁)။

တိကပ႒ာန္း၊ ဒုကပ႒ာန္း၊

ဒုကတိကပ႒ာန္း၊ တိကဒုကပ႒ာန္း၊ တိကတိကပ႒ာန္း၊ ဒုကဒုကပ႒ာန္း အားျဖင့္ ဓမၼအႏုလုံ၌(၆)က်မ္း။ ။
(၂)။ ဓမၼပစၥနိက္၌ အလားတူ(၆)က်မ္း။ ။ (၃)။ ဓမၼအႏုေလာမ ပစၥနိက္၌ အလားတူ(၆)က်မ္း။ ။ (၄)။
ဓမၼပစၥနိယာႏုေလာမ၌ အလားတူ(၆)က်မ္း ရွိသျဖင့္ (၆ х ၄=၂၄) မူလက်မ္းရင္း- ပ႒ာန္း(၂၄)က်မ္း
ရွိပါတယ္။
မာတိကာ ေခါင္းစဥ္- တိတ္ (၂၂)တိတ္ကို မူတည္ၿပီး ေဟာေသာပ႒ာန္းကို တိက-ပ႒ာန္းလို႔ ေခၚရပါတယ္။
ဒုက္ (၁၀၀)ကို ေခါင္းစဥ္ထားၿပီး ေဟာေသာ ပ႒ာန္းကို ဒုက-ပ႒ာန္းလို႔ ေခၚရပါတယ္။ ဒုက္(၁၀၀)ကို
မူတည္ၿပီး တိတ္(၂၂)တိတ္ကို မူလီသြတ္၍ ေဟာေသာ ပ႒ာန္းကို ဒုကတိက-ပ႒ာန္းလို႔ ေခၚရပါတယ္။
တိတ္(၂၂)တိတ္ကို မူတည္ၿပီး ဒုက္(၁၀၀)ကို မူလီသြတ္၍ ေဟာေသာ ပ႒ာန္းကို တိကဒုက-ပ႒ာန္းလို႔
ေခၚရပါတယ္။ တိတ္(၂၂)တိ္တ္ကို မူတည္ၿပီး တိတ္(၂၂)တိတ္ကို မူလီသြတ္၍ ေဟာေသာ ပ႒ာန္းကို
တိကတိက-ပ႒ာန္းလို႔ ေခၚရပါတယ္။ ဒုက္(၁၀၀)ကို မူတည္ၿပီး ဒုက္(၁၀၀)ကို မူလီသြတ္၍ ေဟာေသာ
ပ႒ာန္းကို ဒုကဒုက-ပ႒ာန္းလို႔ ေခၚရပါတယ္။ ထို(၂၄)က်မ္းကို သခ်ၤာအေရအတြက္နဲ႔ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္
တိက-ပ႒ာန္း(၂၂)။

ဒုက-ပ႒ာန္း(၁၀၀)။

ဒုကတိက-ပ႒ာန္း(၆၆၀၀)။

တိကဒုက-ပ႒ာန္း(၄၄၀၀)။

တိကတိက-ပ႒ာန္း(၁၃၈၆)။ ဒုကဒုက-ပ႒ာန္း(၁၉၈၀၀)။ စုစုေပါင္း ဓမၼအႏုလုံ က်မ္းေပါင္း(၃၂၃၀၀)တိတိ
ရွိပါတယ္။ ။ ထို႔အတူ ဓမၼပစၥနိက္၌ က်မ္းေပါင္း(၃၂၃၀၀)။ ။ ဓမၼႏုေလာမ ပစၥနိက္၌ က်မ္းေပါင္း(၃၂၃၀၀)။ ။
ဓမၼပစၥနိယာႏုေလာမ၌

က်မ္းေပါင္း(၃၂၃၀၀)။

အားလုံးပ႒ာန္း(၂၄)က်မ္းမွာ

(၁၂၉၂၃၂)

က်မ္းေပါင္း

အရည္အတြက္ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာလို႔ ရပါတယ္။
ဤမ်ွ က်ယ္၀န္းေသာ ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးကို တစ္မ်က္ႏွာမွာ စာေၾကာင္းေရ (၃၀)ရွိၿပီး တစ္အုပ္လွ်င္
စာမ်က္ႏွာ (၄၀၀)ထား၍ ရုိက္ႏွိပ္ပါက အေမးပုစၦာ သက္သက္ကိုပင္ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ အုပ္ေရေပါင္း
(၃၀၀၀၀၀၀)သုံးသန္းေက်ာ္ ရုိက္ႏွိပ္ရပါမည္။ အေျဖ ၀ိသဇၨနာပါ ရုိက္မည္ဆိုပါက ဂဏန္းျပ၍ပင္ မရေအာင္
အလြန္က်ယ္၀န္းလွ၍

ကမၻာမွာရွိေသာ စာရြက္မ်ားသာ

ကုန္သြားပါမည္

ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႀကီးသည္

ရုိက္ႏွိပ္၍ ကုန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
ပ႒ာန္းတရားေတာ္၏ သေဘာက ေယာက်္ား-မိန္းမ လူ နတ္ ျဗဟၼာ ဘာတစ္ခုမွ မပါပဲ တစ္ကမၻာလုံးမွာ
ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ရုပ္နာမ္ေတြဟာ သူ႔အလိုလို ျဖစ္ေနၾကတာ မဟုတ္ပဲ အေၾကာင္းတရား အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
ျဖစ္ေနပုံကိုသာ

ေဟာထားခဲ့တဲ့

တရားပါ။

သတၱ၀ါမွန္ရင္

အတၱစြဲကလဲ

ေမြးရာပါ

ျဖစ္ေလေတာ့

ဒီအတၱျပဳတ္သြားေအာင္ အေၾကာင္းတရား (၂၄)မ်ိဳးကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဉာဏ္ထက္ျမက္ၾကတဲ့ နတ္ျဗဟၼာ

ပရိသတ္ကို ေဟာခဲ့တဲ့တရားေတာ္ပါ။ လူေလာက လူ႔ျပည္မွာလဲ ဉာဏ္ႀကီးျမတ္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက
ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကို

ေရာက္လာလွ်င္

ဉာဏ္ႀကီးလွ်င္

ႀကီးသေလာက္

ၾကည္ညိဳမႈ

ျဖစ္ၾကတာပါပဲ။

သီဟိုေခတ္ သာသနာမွာ မဟာဂတိ ဂမိယတိႆဒတၱ အမည္ရွိေသာ မေထရ္သည္ မဟာေဗာဓိကို
ဖူးေျမာ္လိုေသာေၾကာင့္
ေရျပင္ႀကီးကို

တစ္ဖက္ကမ္းရွိ

ၾကည့္၍ေနသတဲ့။

ထို

ဇမၺဴဒိတ္သို႔

သေဘၤာစီး၍

တိႆဒတၱ

သြားလတ္ေသာ္

မေထရ္အား

မဟာသမုဒၵရာ

ဟိုမွာဘက္ကမ္းကိုလဲ

မျမင္ရ၊

ဤမွာဘက္ကမ္းကိုလဲ မျမင္ရ။ လွိဳင္းတံပိုး အဟုန္ျဖင့္ ေပါက္ကြဲ၍ တက္လာေသာ ေရလုံးႀကီးမ်ားျဖင့္
ျပြမ္းတီးေသာ

ေငြျပားအခင္းႀကီး၊

မေလးပန္း

အခင္းႀကီးႏွင့္တူေသာ

ေရျပင္က်ယ္ႀကီးသာ

ေတြ႔ေန

ထင္ေနတဲ့အတြက္ “မဟာသမုဒၵရာ ေရျပင္ႀကီးက က်ယ္၀န္းသလား၊ သို႔မဟုတ္ နည္းစုံျပြမ္းေသာ သမႏၱ
မဟာပ႒ာန္းက်မ္းႀကီးက

က်ယ္၀န္းပါသလား”

ဤသို႔

ပ႒ာန္းႏွင့္

ပင္လယ္

အဘယ္က

က်ယ္၀န္းသည္ဆိုေသာ အခ်င္းအရာကို ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ၾကံစည္ေတြးေတာ၍ ေနပါသတဲ့။
“ဤပင္လယ္ သမုဒၵရာသည္ ေအာက္ေျခတြင္ ေျမျပင္ျဖင့္ ပိုင္းျခားခ်က္ရွိ၏။ အထက္တြင္ ေကာင္းကင္ျဖင့္
ပိုင္းျခားခ်က္ရွိ၏။ ေရျပင္ႀကီး၏ တစ္ဖက္တြင္ စၾကာ၀ဠာ ေတာင္တန္းျဖင့္ နခမ္းသတ္၍ထား၏။ ေရျပင္၏
အျခားတစ္ဖက္တြင္

ဆိုက္ကပ္စရာ

ဆိပ္ကမ္းအစြန္းျဖင့္

ပိုင္းျခားခ်က္သည္ရွိေန၏။

ဤပ႒ာန္း

က်မ္းေတာ္ႀကီးသည္ကား ေအာက္ထက္၀ဲယာ ဘယ္မွာမွ ဆုံးကမ္းပိုင္းျခား ကလနား သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ။
နက္နဲ-က်ယ္၀န္း လွေပသည္တကား” ဤသို႔ ႏုညံ႔သိမ္ေမြ႔ေသာ တရားသေဘာကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားရင္း
ဓမၼာရမၼဏပီတိ

ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

ထိုပင္လယ္ခရီးသြား

မေထရ္ႀကီးသည္

ပီတိကိုခြာ၍

၀ိပႆနာတရားကို ပြားမ်ားေလေသာ္ ကိေလသာကြာလွ်က္ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေတာ္မူပါတယ္။
ထိုသို႔

ပ႒ာန္းကို

ရွိတဲ့သူက

ၾကည္ညိဳတယ္ဆိုတာ

တစ္မတ္သားပဲ

ဉာဏ္ကိုလိုက္ၿပီး

ၾကည္ညိဳႏႈိင္ပါတယ္။

ၾကည္ညိဳၾကတာပါ။

ဉာဏ္ငါးမူးသား

ဉာဏ္တစ္မတ္သား

ရွိတဲ့သူက

ငါးမူးသားပဲ

ၾကည္ညိဳႏႈိင္ပါတယ္။ သုံးမတ္သား ရွိတဲ့သူက တစ္က်ပ္သားျပည့္ေအာင္ ၾကည္ညိဳဖို႔ ခဲယဥ္းပါတယ္၊ အနႏၱ
အပရိမာဏ- အဆုံးအပိုင္းအျခား မရွိေအာင္ က်ယ္၀န္းလွေသာ က်မ္းႀကီးျဖစ္၍ အင္မတန္ နက္နဲတဲ့
တရားျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ထို-ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္အား ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါက လက္ေတြ႔အက်ိဳး ေက်းဇူးေတြကေတာ့
(၁)။ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္ႏႈိင္ျခင္း။
(၂)။ က်ေရာက္လတၱံ႔ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္တို႔မွ ကင္းလြတ္ႏႈိင္ျခင္း။
(၃)။ အျပစ္ကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳးပြားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိစၥ အ၀၀တို႔ကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ႏႈိင္ျခင္း။
(၄)။ အျပစ္ရွိ၍ မေကာင္းကိ်ဳးျဖစ္ေစမည့္ အမႈတို႔ကို က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ေရွာင္လႊဲႏႈိင္ျခင္း။
(၅)။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သမွ် ေကာင္းျမတ္သည့္ ကိစၥခပ္သိမ္းတို႔ကို ၿပီးၿငိမ္းေအာင္ျမင္ႏႈိင္ျခင္း။
(၆)။ အဆုံးစြန္ေသာ ဘ၀၌ နိဗၺာန္ကို ျမက္ေမွာက္ျပဳရျခင္း စသည့္ အက်ိဳးတရားတို႔ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္၏ ေရာင္ျခည္ေတာ္(၆)ပါး။
ရတနာဃရ သတၱာဟ ေရႊအိမ္ေတာ္၌ ဓမၼသဂၤဏီက်မ္းကို သုံးသပ္ဆင္ျခင္ေသာ္လဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏
ကိုယ္ေတာ္မွ

ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား

ထြက္ေပၚျခင္း

မရွိေသးပါ။

၀ိဘင္းက်မ္း၊

ဓာတုကထာက်မ္း၊

ပုဂၢလပညတၱိက်မ္း၊ ကထာ၀တၳဳက်မ္း၊ ယမိုက္က်မ္းမ်ားကို သုံးသပ္ဆင္ျခင္ေသာ္လဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏
ကိုယ္ေတာ္မွ

ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား

ထြက္ေပၚကြန္႔ျမဴးျခင္း

အၾကင္အခါ၌ မဟာပ႒ာန္းက်မ္းကို ဉာဏ္ျဖင့္ သက္၀င္ေတာ္မူ၍

မရွိေသးပါဘူး။

အထူးဆိုဖြယ္ရာကား

ေဟတုပစၥေယာ၊ အာရမၼဏပစၥေယာ၊

အဓိပတိပစၥေယာ စသည္ျဖင့္ (၂၄)က်မ္း အေရအတြက္ရွိေသာ၊ အနႏၱ အပရိမာဏ- အဆုံးအပိုင္းအျခား
မရွိေသာ

ပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ႀကီးကို

သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္သည္

ဆင္ျခင္

စင္စစ္အားျဖင့္

သုံးသတ္ေတာ္မူမွ

လြတ္လပ္စြာ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏

က်က္စားခြင့္ကို

ရေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ တိပိဂၤလ၊ အာနႏၵာစတဲ့ ငါးႀကီးတို႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ျမစ္ ေခ်ာင္း အင္းအိုင္မွာ
လွဳပ္ရွားသြားခြင့္ မရပဲ ယူဇနာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ မိုင္ေပါင္း(၆၇၂၀၀၀) အနက္ေဆာင္ေသာ
မဟာသမုဒၵရာ၌သာလွ်င္ ျမဴးတုူးလွဳတ္ရွား က်က္စားခြင့္ကို ရသကဲ့သို႔ ဤအတူ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏

သဗၺညဳတ

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ဉာဏ္ေတာ္သည္လဲ

မဟာပ႒ာန္း

သက္၀င္လွဳပ္ရွား က်က္စားႏႈိင္ခြင့္ကို ရေတာ္မူခဲ့မွ

က်မ္းေတာ္ႀကီး၌သာလွ်င္

ေရာင္ျခည္ေတာ္(၆)ပါး ထြက္ေပၚ ကြန္႔ျမဴးသည္အထိ

က်က္စားႏႈိင္ခဲ့ပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေနအေထာင္

ေရာင္ျခည္ေတာ္
ျဖစ္ပါတယ္။

(၆)သြယ္ကို

ယေန႔

ေရာင္ျခည္ေတာ္

လအေသာင္းနဲ႔

မရႏႈိင္ေလာက္ေအာင္

ထြက္ေပၚေစတာဟာျဖင့္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔

(၆)သြယ္ကို

သာသနာ့အလံေတာ္ကို

ႏႈိင္းစာလို႔
တလူလူ

အမွတ္အသား

ျမင္ေလတိုင္း

ဂုဏ္ေရာင္ေဆာင္တဲ့

ဤပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ႀကီး၏
လႊင့္ထူေနၾကတဲ့

ျပဳလုပ္ထားတဲ့

အသုံးျပဳေလတိုင္း

ထူးျခားခ်က္ပဲ

သာသနာ့အလံေတာ္သည္
အလံေတာ္ပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႀကီးကို

သတိရလို႔

စိတ္၌ပူေဇာ္မႈ ျပဳႏႈိင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။
ဤသို႔ေသာ

ဓမၼဂုဏ္သတၱိ

ႏႈတ္ေတာ္ထြက္

ေလာကဂုဏ္သတၱိမ်ားစြာ

ဓမၼစက္ေဒသနာေတာ္

အက်ိဳးေက်းဇူး

ပ႒ာန္းတရားေတာ္ျမတ္သည္

ရရွိခံစားႏႈိင္ေသာ

မသိသူေက်ာ္သြား၍

ဗုဒၶ၏

သိသူမ်ား

ေဖာ္စားႏိုင္သည့္ ေဒသနာေတာ္အစစ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းကို မွတ္သားနားလည္သမွ် တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
လက္ေတြ႔မွ ယုံၾကည္မည္ဆိုသည့္ ယခုလို ေခတ္အတြင္းမွာ လက္ေတြ႔ျပႏိုင္ပါမွ လကၡံမည္ဆိုပါလွ်င္
သူေတြ႔ငါေတြ႔ ထိိုႏွစ္ေတြ႔ကို ေနာင္ေသာအခါ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္ပါက တင္ျပေပးပါဦးမည္။

သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ့သာယာ ရွိၾကပါေစ
က်ေနာ္ ဘုန္းသွ်ံ
၂၀. ၀၄. ၂၀၁၁။

