
နာနာဘာဝ ဝနိာဘာဝ အကြေ�	
ာငး် ဒဂနုဦ်းထနွး်မြ�င့်၏ ���ာ
ထ်ားချ
အ်ကြေ��ါ် 

�
ျးဇးူ� ာ်ရငှ် �ဟာစညဆ်ရာ� ာ်ဘရုားကြ
းီ၏ အကြေ�မြ)

�ဟာစညဆ်ရာ� ာ်ဘရုားထသုိံ့ 

၁၉-၄-၆၉။ 

 ရို�သစာွ ���ာ
ထ်ားအကြေ��်ါသညဘ်ရုား။ 

ယခ�ု�း�ိ့ုဆ

်��်သာ �ဆာငး်�ါးစာ
ို 	
ည့်ရှ့ုသံုးသ�ပ်ြ�းီ �ဝ)န�်�း � ာ်��ူါရန် ရို�သစာွ ���ာ
ထ်ားအကြေ�်

�ါသညဘ်ရုား။ 

�ရးှဆရာ� ာ်ကြ
းီ�ျား၏ အကြေန
မ်ြ�နဆ်ိုချ

်ို  ဆန့်
ျင�်ရးသားသ
ဲ့သ့ုိ  မြ)စ�်န၍ ဆရာ� ာ်ထ ံငမ်ြ�ပြ�းီ  �ဝ

ဘနခ်ျ
�် ာငး်ရမြခငး် မြ)စ�်ါသညဘ်ရုား။ 

ဦးထနွး်မြ�င့် 

�
�်ထာ
စ်ာ ညး် 

ဘာသာမြ�နန်ငှ့် စာအကြေ�ုထ် ု�်ဝ�ရးဌာန 

ရန
်နု ်
္ကသုိ�။် 

နာနာဘာဝ ဝနိာဘာဝ

ဒဂနု်-ဦးထနွး်မြ�င့်�ရးသည။်

 စ�်န ့ငွဆ်ရာဦးဝန်(�ငး်သုဝဏ်)
 
ျွန�် ာ့်အကြေား နာနာဘာဝ ဝနိာဘာဝ အကြေဓ�ိ္ပါယ
်ို  ��းသည။် ဆရာဦး

ဝန
် ��းမြခငး်မြ)စ�်သာ�	
ာင့် နာနာဘာဝ ဝနိ္ထာဘာဝဟု အကြေ�ျား�ခါ်�န	
�သာ  �စCသရဲ ဥစ္စာ�စာင့် စသည ်ိ့ု


ို ��းမြခငး်�ဟု ် �	
ာငး်၊ နာနာဘာဝ ဝနိာဘာဝ
ို �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်၊ ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု ဆုိရာ၌ ဘယ် စ
ား


�သ
ွဲ
ွဲမြခငး်မြ)စ၍်  ဘယစ်
ား
  ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်မြ)စ�်	
ာငး်
ို  ��း�ိုရငး်  မြ)စ�်	
ာငး်  ချ
ခ်ျငး်  နား�ည်

�ါသည။် 

သာ�နအ်ကြေားမြ)င့် ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်
ို နာနာဘာဝ၊ �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်
ို ဝနိာဘာဝ �ခါ်သညဟု် � ှထ်ငထ်ား�သာ်�ညး်

ဘယ�်ာှ�ါသည်  ဘယ�်ာှ� ွ့)းူသည
်ို  ရု  ်ရ
စ်ဉး်စား�ရ�သာ�	
ာင့်  
ျွန�် ာ်  ချ
ခ်ျငး်��မြ)နိုင်  မြ)စ်

�နသည။်  နဂို
 သိ�နသညဟု်ထင်�သာ်�ညး်  ယခု  အကြေ�မြ)��းရန်  စဉစ်ား�ို
သ်ည့်အကြေခါ
ျ�ှ  ဘယ်  စ
ား


�သ
ွဲ
ွဲမြခငး်၊ ဘယစ်
ား
 ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်မြ)စသ်ညဟု် မြ� မ်ြ� သ်ားသား �သိမြ)စ�်နသည။် �ါဠသိ
�်ဝါဟာရ



အကြေဘဓိာန ်ငွ် နာနာဘာဝနငှ့် ဝနိာဘာဝ
ို ဘယ�်ိုအကြေန
�်�း�ို
�်သိည
်ို�ညး် သ �ိရမြ)စ�်နသည။် 

စ ိထ်
ဲ�ူ နာနာဘာဝ
ို ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး် ဝနိာဘာဝ
ို �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု ထင�်နသည။် သ့ုိရာ ငွ် �သပြ�းီ�နာ
်

 �စCသရဲ ဥစ္စာ�စာင့်မြ)စ�်နသ ူိ့ု
ို နာန္ထာဘာဝဟု �ခါ်	
သည
်ို � းွ��ိသာအကြေခါ �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်
ို နာနာဘာဝ

�ခါ်�� သ�ားဟု သံသယမြ)စ�်မိြ�နသ်ည။် နာနာဘာဝ ဝနိာဘာဝဟူ�သာ စ
ားနစှခ် ုငွ် နာနာ၊ ဝနိာ-ဟူ�သာ

�ရှ့�ိုငး်သာ� �ူဲ ဘာဝ-ဟူ�သာ �နာ
�်ိုငး်�ာှ အကြေ  ူမူြ)စ် သည။် �ယဘယုျသ�ဘာ
ို �မြ�ာရ��င် နာနာ-�ာှ

အကြေသီးသီးဟု  အကြေဓ�ိ္ပါယရ်၍ ဝနိ္ထာ
ား  
ငး်၍ဟု  အကြေဓ�ိ္ပါယရ်သည။်  သ့ုိမြ)စ�်ါ၍  နာနာဘာဝ
ို  အကြေသီးသီးမြ)စမ်ြခငး်

ဝနိာဘာဝ
ို 
ငး်၍မြ)စမ်ြခငး်ဟု  ို
ရ်ို
အ်ကြေန
မ်ြ�နန်ိုငသ်ည။် ဤအကြေန
 ်ငွ�်ညး် �သ(
ွဲ) ရငှ်(
ဲွ) ဟူ�သာ

အကြေဓ�ိ္ပါယ
်ို  ို
ရ်ို
�်�ါသမြ)င့် ဘယစ်
ား
 �သ
ွဲ၊ ဘယစ်
ား
 ရငှ
်ွဲဟု ခွဲမြခား)ိ့ုခ
�်နသည။် အကြေဆငသ်

င့်ရှိ�န�သာ �ါဠမိြ�န�်ာ အကြေဘဓိာန�်ျား
ို 	
ည့်�သာအကြေခါ အကြေဘဓိာန ်�စာင
် နာနာဘာဝ
ို အကြေသီးသီး မြ)စမ်ြခငး်

ဇာ အိကြေားမြ)င့်  အကြေထးူထးူအကြေမြ�ားမြ�ားမြ)စမ်ြခငး်၊ အကြေရ� ်စ�်ါးသ့ုိ  �မြ�ာငး်သွား သမြ)င့် �

ွငွး်ရမြခငး်၊ ဝနိာဘာဝ
ို


ငး်၍မြ)စမ်ြခငး်၊  �သ�သာအကြေားမြ)င့်  �

ွငွး်ရ  မြခငး်ဟု  အကြေန
�်�း၍  အကြေဘဓိာန ်�စာင
်  နာနာဘာဝ
ို

အကြေထးူထးူမြ)စမ်ြခငး်၊ �သ
ွဲ 
ွဲမြခငး်၊ ဝနိာဘာဝ
ို �

ွငွး်မြခငး်ဟု အကြေန
�်�းထားသည
်ို � ွ့ရသည။်  

သ့ုိမြ)စ�်ါ၍ နာနာဘာဝနငှ့် ဝနိာဘာဝ
ို 
ဲွ
ွဲမြ�ားမြ�ား ခွဲမြ�ားနိုငရ်နအ်ကြေ 
ွ် �
�်�ှး်�ှီသ�� ရာှ�)�ွ��့ာ	
ည့်

�သာအကြေခါ �ယာအကြေ ငွး်ဝနဦ်းဘိုး�ှိုင�်ရးသား မြ�ုစသုည့် အကြေ�
Mာနသိျ (၃၀၉) ငွ် -

“�သ
ွဲရငှ
်ွဲ  ဝနိာဘာဝ  နာနာဘာဝ  နစှ�်ျို း ငွ်   စ�်ျို း�ျို းနငှ့်  
ွဲ	
မြခငး်  သည်  ဝ�ိ္ပ�ယာဂ  သိဂMါရ  ရသ

�ည၏်”ဟု � ွ့ရသမြ)င့် ��ိထိင�် ှထ်ားသည်အ့ကြေ ိုငး် နာနာဘာဝ
 ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်၊ ဝနိာဘာဝ
 �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်

ဟု  ခွဲမြခား�ာနိုငသ်ည။်  သ့ုိရာ ငွ်  အကြေ�ထာ
အ်ကြေထား   စခ် ုညး်  အကြေား�ရ�သာ�	
ာင့်  ဆ
်�
ရ်ာှ�)ွ

�သာအကြေခါ ဇနိ ္ထ�
ာသနီ (၆၆၂)  ငွ ်-

“ချစခ်ငစ်ုံ�
်  နစှသ်
အ်ကြေ�
်နု�်သာ  �ဘိ�ဆရွငး်  သားချငး်မြ)စ
်နု�်သာ  သူ ိ့ုနငှ့်  အကြေ �ူ�န �သ�နွသ်မြ)င့်


ွဲမြ�ားရမြခငး် ညး်ဟူ�သာ  နာနာဘာဝ  �ဒသ   �ါး  �ဝး
ာွရမြခငး် ညး်  ဟူ�သာ  ဝနိာဘာဝ”  ဟူ၍� ွ့ရ

မြ�နသ်ည။် အကြေ�
Mာ နသိျ၏စ
ား�ာှ နာနာဘာဝ
ို ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်၊ ဝနိာဘာဝ
ို �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု ဆိုရာ �ရာ
်

သည။် ဤဇနိ ္ထ ငွ
်ား �မြ�ာငး်မြ�နမ်ြ)စ�်နသည။် ဇနိ ္ထ ငွ�်ါ�သာ စ
ား �ာှ မြ� စ်ာွဘရုား �ရနိဗိ္ဗာနစ်ခံါနီး

 ငွ်  ရငှအ်ကြောနန္ဒာအကြေား  �နိ့်	
ား� ာ်�သူည့်  စ
ား  အကြေဓ�ိ္ပါယမ်ြ)စ၍်  ထိုစ
ား
ို  �ာ�ာ�
Mာရ ငွ်  ရာှ	
ည့်

�သာအကြေခါ စာ�ျ
န်ာှ (၂၉၂) ၌-

“နာနာဘာဝဟု ဆိုအကြေ��်သာ �သသမြ)င့်  
ဲွရသမြ)င့်၊  ဝနိာဘာဝဟု ဆုိအကြေ�်  �သာ ရငှသ်မြ)င့်  
ဲွရမြခငး်သညရ်ှိ၏”

ဟူ၍�င် � ွ့ရသည။် ထို
ျ�း် ိ့ုထ
် �ရးှ
ျ �သာ  ထာဂ ဥဒါနဒ�ီနီ(ဒု-၃၈၁) ငွ
်ား 

“အကြေ�ုံးစုံသာ��ငမ်ြ)စ
်နု�်သာ  ချစန်စှ�်ိုအကြေ�
်နု�်သာသူ ိ့ုနငှ့်  အကြေထးူထးူ  မြ)စ၍်  �

ွငွး်ရမြခငး်၊  �သသမြ)င့်



�

ွငွး်ရသမြခငး်၊   �ါးအကြေမြ�ားမြ)င့်  �

ွငွး်ရ မြခငး်သည်  ရှိ၏။” ဟူ၍� ွ့ရ��သည။် ဤ ငွ်  ဝနိာဘာဝ
ို

�သသမြ)င့် �

ွငွး် ရမြခငး်၊  (�သ
ွဲ
ွဲမြခငး်)ဟု အကြေဓ�ိ္ပါယ�်�း�သာ်�ည်း နာနာဘာဝ
ို ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု �ဆို၊

အကြေထးူထးူမြ)စ၍် �

ွငွး်ရမြခငး်ဟုသာ အကြေဓ�ိ္ပါယမ်ြ�န ်ထားသည
်ို � ွ့ရသည။် 

 ဤစ
ား�ျား�ာှ မြ� စ်ာွဘရုား�ရနိဗိ္ဗာနစ်�ံ ာ်�ခူါနးီ ငွ် ရငှအ်ကြောနန္ဒာင�W
ို
း �နသမြ)င့် မြ� စ်ာွဘရုား �ိ

န့်	
ား� ာ်��ူသာ  “သ�ဗ္ဗ�ဟဝ  ��ိယဟိ  �နာ��ဟိ  နာနာဘာ�ဝါ  ဝနိာဘာ�ဝါ  အကြေညထာဘာ�ဝါ”  ဟူ�သာ

(သု �်ဟာဝါ၊ �ဟာ-�ရနိဗိ္ဗာနသု ်) စ
ား
ို မြ�န�်ာမြ�နဆ်ို�သာ စ
ား�ျားမြ)စသ်ည။် �ါဠ�ိ ာ် ငွ် �ါ�သာ

နာနာဘာဝ
ို ဇနိ ္ထ
 �သ
ွဲ၊ ထိုထ
�်ရးှ
ျသည့်  (၁၁၆၀-ခု)  
�ညး် �သ
ွဲဟု အကြေဓ�ိ္ပါယမ်ြ�န၍် ထိုထ
်

�ရးှ
ျ�သာ  ထာဂ ဥဒါနဒ�ီနီ (၁၁၃၄)ခ
ု အကြေထးူထးူမြ)စ၍် �

ွငွး်မြခငး်ဟု အကြေဓ�ိ္ပါယမ်ြ�နသ်ည။် ဝနိာဘာဝ


ို  ဇနိ ္ထနငှ့်  �ာ�ာ  �
Mာရ
  ရငှ
်ွဲ၊   ထာဂ ဥဒါန
  �သ
ွဲဟု  အကြေဓ�ိ္ပါယမ်ြ�နသ်ည၊်  ထို�ါဠ
ိို  �နရငး်

ဆရာ� ာ် (၁၀၉၇-ခု)
 

“နာနာဘာ�ဝါစ၊ �ဋသိ�န]အကြေားမြ)င့် ထးူ�သာမြ)စမ်ြခငး်သည�်ညး်။ �ဟာ ၊ိ ၏။ ဝနိာဘာ�ဝါ စ၊ �သ�သာအကြေားမြ)င့်


ငး်၍မြ)စမ်ြခငး်သည�်ညး်။ �ဟာ ၊ိ ၏။ အကြေညထာဘာ�ဝါစ၊ ဘဝအကြေားမြ)င့်  စ�်ါး�သာအကြေမြ�ားမြ)င့် မြ)စမ်ြခငး်သည်

�ညး်။  �ဟာ ၊ိ  ၏။  ဟူ၍  သု သီ်�
္ခန�်ါဠ�ိ ာ်  နသိျသစ်  (၁၇၉) ငွ်  အကြေန
မ်ြ�န�် ာ်�ူ  သည။်  ဤ၌

နာနာဘာဝ
ို �ဋသိ�န]အကြေားမြ)င့် ထးူ�သာမြ)စမ်ြခငး်ဟု အကြေန
�်�းထား သမြ)င့် �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု အကြေဓ�ိ္ပါယ�်
ာ
ရ်

�ည
်ဲ့သ့ုိ မြ)စ�်နသည။် သ့ုိမြ)စ�်�င် နာနာဘာဝ
�ညး် �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်၊ ဝနိာဘာဝ
�ညး် �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု ဆို

သ
ဲ့သ့ုိ မြ)စ�်နသည။် �နာ
ထ်�ဆ်င့်�ာသည့် အကြေညထာဘာဝ�ညး် �သ
ွဲ
ွဲမြခငး် အကြေဓ�ိ္ပါယ�်င ်မြ)စသ်ည။် 

မြ�န�်ာဘာသာ  မြ�နဆ်ို�ရးသား�သာ  
ျ�း်�ျား ငွ်  အကြေ�ျို း�ျို းမြ)စ�်နသမြ)င့်  �ါဠဘိာသာမြ)င့်  အကြေဓ�ိ္ပါယမ်ြ�န�်သာ

အကြေဋ္ဌ
ထာ၊ ဋ
ီာ ိ့ု
ို ��ှး်ရမြ�နသ်ည။် �ဟ္ထာ�ရနိဗိ္ဗာနသု �်ာ အကြေထ
�်ါစ
ား
ို အကြေဋ္ဌ
ထာ (၁၅၃) 
 

“��ိယဟိ �နာ��ဟီ ိ  . . .  ဇာ ယိာ နာနာဘာ�ဝါ၊  �ရ�ဏန ဝနိာဘာ�ဝါ၊  ဘ�ဝန အကြေညထာဘာ�ဝါ” ဟု

အကြေဓ�ိ္ပါယမ်ြ�နထ်ားသည။် ဇာ ယိာ နာနာဘာ�ဝါ-ဟူ�သာ အကြေဋ္ဌ
ထာ
ို�ထာ
၍် နသိျဆရာ� ာ်
 နာနာဘာဝ


ို  “�ဋသိ�န]အကြေားမြ)င့်  ထးူ�သာမြ)စမ်ြခငး်”  ဟု  အကြေန
မ်ြ�နမ်ြခငး်  မြ)စသ်ည။်  �ရ�ဏန  ဝနိာဘာ�ဝါ
ို�ထာ
၍်

ဝနိာဘာဝ
ို  “�သ�သာအကြေားမြ)င့်  
ငး်၍မြ)စမ်ြခငး်”ဟု  အကြေန
မ်ြ�နမ်ြခငး်မြ)စသ်ည။်  ဘ�ဝန အကြေညထာဘာ�ဝါ-  
ို

�ထာ
၍် အကြေညထာဘာဝ
ို “ဘဝအကြေားမြ)င့်  �ါး�သာအကြေမြ�ားမြ)င့်မြ)စမ်ြခငး်”ဟု အကြေန
မ်ြ�နမ်ြခငး် မြ)စသ်ည။် 

 )န်- ဇာ ယိာ နာနာဘာ�ဝါ-ဟူ�သာ အကြေဋ္ဌ
ထာ
ို ဋ
ီာ
-

“ဇာ ယိာ ိ ဇာ အိကြေနရု�ူဂ ��နန၊ နာနာဘာ�ဝါ ိ �သံုိဘာ�ဝါ အကြေသ�္ဗဒ]ဘာ�ဝါ”ဟု )ငွ့်သည။် 

�ဋသိ�န]
ို  အကြေစဉ�်��ာ
�်သာအကြေားမြ)င့်  အကြေသီးအကြေမြခားမြ)စမ်ြခငး်၊  �ဆ
စ်�်  မြခငး်ဟု  ဆို�ို��သည။်  �ရ�ဏန

ဝနိာဘာ�ဝါ-
ုိ ဋ
ီာ
-



“�ရ�ဏန ဝနိာဘာ�ဝါ ိ စ ုယိာ � န ္ထဘာ�ဝန အကြေ�နုရာဝ ္တ္ထန� ာဝ�ိ္ပ�ယာ�ဂါ” ဟု)ငွ့်သည။် 

�သမြခငး်မြ)င့် ထိုခန]ာ
ိုယ် အကြေ ္တ�ဘာမြ)င့်  )နမ်ြ�န�်�ာ� ာ့သည့်အကြေ 
ွ် 
ငး်
ာွသွားမြခငး်ဟု ဆို�ို��သည။် 

အကြေဋ္ဌ
ထာ၊ ဋ
ီာ ိ့ု၏ အကြေဓ�ိ္ပါယမ်ြ�နဆ်ိုချ

်ို �ထာ
�်ျ
် နာနာဘာဝ
ို �ဋသိ�န]အကြေားမြ)င့်  သီး မြခားမြ)စ်

မြခငး်ဟုဆိုသမြ)င့်  �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု အကြေဓ�ိ္ပါယ်  �
ာ
ရ်��ိ့်�ည၊် ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်ဟူ�သာ အကြေဓ�ိ္ပါယ�်ျို း  �ဟု �်�။

မြ� စ်ာွဘရုား၏  စ
ား
ို  �သ�သချာချာ  ���့ာ	
ည့်��င�်ညး်  နာနာဘာဝဟ�ူသာ  စ
ားမြ)င့်  အကြေ�ျား

နား�ည�်န	
သည့်  ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်
ို  ရညည်နွး်သညဟု်  �ယဆူနိုင�်�၊  ယခု  ဘဝ ငွ်   စ�်ယာ
 ်စမ်ြခားစီ

အကြေရ� ်စ�်ါး 
ွဲ
ာွ�နမြခငး်
ို ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု အကြေ�ျား နား�ညထ်ား	
သည။် 

မြ� စ်ာွဘရုား  �ရနိဗိ္ဗာန်  စ�ံ ာ်�ခူါနးီ ငွ်  ရငှအ်ကြောနန္ဒာ  င�W
ို
း�န�	
ာငး်  မြ� စ်ာွဘရုား  သိ� ာ်�ူ

�သာအကြေခါ- “အကြောနန္ဒာ- �သာ
�မြ)စန်ငှ့်၊ �ရ�ိဒဝ�မြ)စန်ငှ့်၊ ခ�သိ်�း်�သာ ချစခ်ငအ်ကြေ��်သာ မြ� န်ိုးအကြေ��်သာသူ ို့

နငှ့်  နာနာဘာဝ
ွဲ  
ဲွရ�ည။်  ဝနိာဘာဝ
ွဲ  
ွဲရ�ည။်  အကြေညထာဘာဝ
ွဲ  
ဲွရ�ညဟု်  �ရးှ�ဆ
ွ�င်  ငါဘရုား

�ဟာ	
ားထားသည်  �ဟု �်�ာ” ဟု �နိ့်� ာ်�ူသည။် ထိုအကြေချနိသ့ုိ်��ရာ
�်ီ  �နွခ်ဲ့�သာသံုး�ခန့်
 အကြောယု

သခMါရ �ွှ �် ာ်�ပူြ�းီစ
�ညး် ဤအကြေ ိုငး်�င် �နိ့်	
ား� ာ်�ခူဲ့�သးသည။် ရငှသ်ာရ�ိ ု္တရာ �ရနိဗိ္ဗာနစ်သံမြ)င့်

ရငှအ်ကြောနန္ဒာ ��ူဆးွ �သာ
မြ)စ�်သာအကြေခါ
�ညး် ဤအကြေ ိုငး်�င် ချစခ်ငအ်ကြေ�မ်ြ� န်ိုးအကြေ��်သာ သူ ိ့ုနငှ့် နာနာဘာ

ဝ၊ ဝနိာဘာဝ၊ မြ)စရ်�ညဟု် �ရးှ�ဆ
ွ�င် ငါဘရုား �ဟာ	
ားထားသည် �ဟု �်�ာဟု �နိ့်	
ား� ာ်�ခူဲ့�သး

သည။် 

�ရးှ�ဆ
ွ�င် ငါဘရုား�ဟာ	
ားထားသည် �ဟု �်�ာ-ဟူ�သာ စ
ား အကြေရ မြ� စ်ာွဘရုားသည် ဤစ
ား
ို

အကြေဘယအ်ကြေခါ
 �ဟာ	
ားခဲ့သနညး်ဟု စစ�်��ာ
	်
ည့်�သာအကြေခါ မြ� စ်ာွဘရုားသည်  စခ်ါ
 ရဟနး် ိ့ုအကြေား

�ဂု္ိုဂ � ်ိုင်း အကြေပြ��ဲမြ� ် ဆငမ်ြခငရ်�ည့်  ရားငါး�ျို း
ို �ဟာ	
ားခဲ့သည။် အကြေဓ�ိ္ပါယအ်ကြေ
ျဉး်�ာှ ဤသ့ုိ မြ)စသ်ည။် 

“ငါသည် အကြေိုမြခငး်သ�ဘာရှိ၏၊ အကြေိုမြခငး်
ို ��နွဆ်နန်ိုငဟူ်၍ �နိး်�မြ)စ�်စ၊ �ယာ
ျာ်းမြ)စ�်စ၊ �မူြ)စ�်စ၊ ရဟနး်

မြ)စ�်စ၊  �မြ� ဆ်ငမ်ြခငအ်ကြေ�၏်။  ငါသည်  နာမြခငး်  သ�ဘာရှိ၏။  နာမြခငး်
ို  ��နွဆ်နန်ိုင၊်  ငါသည်  �သမြခငး်

သ�ဘာရှိ၏။၊ �သမြခငး်
ို ��နွန်ိုင၊်  ငါသည် ခ�သိ်�း်�သာ ချစခ်ငမ်ြ� န်ိုးအကြေ��်သာသူ ိုန့ငှ့်  နာနာဘာဝ 
ဲွဟူ

�သာ �

ွငွး်
ွဲ
ာွရမြခငး်သ�ဘာရှိ၏။ နာနာဘာဝ ဝနိာဘာဝ 
ဲွမြခငး်
ို ��နွ် ဆနန်ိုင၊် ငါသည် 
သံာ��င်


ိုယ�်ိုငဥ်စ္စာရှိ၏”  ဟု  �မြ� ဆ်ငမ်ြခငအ်ကြေ�၏်။  ဤ  စ
ားသည်  အကြေဘဏိသုှ ဟူ်�သာအကြေ�ညမ်ြ)င့်  အကြေဂMု ္ိုထ ရ�်ါဠိ

� ာ် ငွရ်ှိသည
်ို � ွ့ရ သည။် 

�ရးှ�ဆ
ွ�င် ငါဘရုား�ဟာ	
ားထားသည် �ဟု �်�ာ-ဟု �နိ့်	
ား� ာ်�ူ မြခငး်�ာှ ဤအကြေဘဏိသုှ 
်ို ရည်

ညနွး်၍ �နိ့်� ာ်�မူြခငး်မြ)စသ်ညဟ်ု ယဆူနိုငသ်ည။် ဤအကြေဘဏိသုှ ် သ�ဘာအကြေဓ�ိ္ပါယ
်ို ဉာဏ�်ှီသ�� စဉး်စား	


ည့်��င် -ငါသည် အကြေိုမြခငး် (ဇရာ) သ�ဘာရှိ၏။ အကြေိုမြခငး် (ဇရာ)
ုိ ��နွဆ်နန်ိုင�်သာစ
ား�ှာ W
ခငး်ချ
် �ရှိ



�နှ�်သာစ
ားမြ)စသ်ည။် နာမြခငး်  (ဗျာဓိ)  သ�ဘာရှိ၏။ ဗျာဓ
ိို ��နွဆ်နန်ိုင် �သာ စ
ား�ာှ�ညး် �ချဆ ်

မြခငး်၊  �ချာငး်ဆိုးမြခငး်�ညး်  �ရာဂါ စ�်ျို းမြ)စသ်ည်ဟု  ဆုိနိုင�်သာ�	
ာင့်  W
ခငး်ချ
�်ရှိ�နှ�်သာ  စ
ား�င်

မြ)စသ်ည။် �သမြခငး်  (�ရဏ)
ို ��နွဆ်နန်ိုင�်သာစ
ား�ှာ အကြေထးူ�မြ�ာရန�်�ို��။ ချစခ်ငမ်ြ� န်ိုးအကြေ��်သာ သူ

 ိ့ုနငှ့် နာနာဘာဝ ဝနိာဘာဝ 
ွဲရမြခငး်
ို ��နွဆ်နန်ိုငဆ်ိုရာ၌ နာနာဘာဝ
ို ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်၊ ဝနိာဘာဝ
ို �သ
ွဲ


ွဲမြခငး်ဟု  အကြေဓ�ိ္ပါယယ်�ူ�င်  ချစ�်သာသူ ို့နငှ့်  ရငှ
်ွဲ
ွဲရမြခငး်၊  �သ
ွဲ
ွဲရမြခငး် ိ့ု
ို  ��နွဆ်နန်ိုငဟု်  ဆိုရာ

�ရာ
သ်ည။် ဤ ငွ် �သ
ွဲ
ွဲမြခငး်
ို ��နွဆ်နန်ိုင�်သာစ
ား
ို အကြေထးူစဉး်စားရန�်�ို၊ ရငှ
်ွဲ
ွဲရမြခငး်
ို �

�နွဆ်နန်ိုင် ဆို�သာအကြေချ

်ို
ား စဉး်စားစရာရှိသည။် 

ရငှ
်ွဲ
ွဲရမြခငး်ဟူ�သာ စ
ား
ို အကြေ�ျားနား�ညထ်ားသည့်အကြေ ိုင်း ယခဘုဝ  ငွ် အကြေသ
ရ်ငှ�်ျ
် အကြေရ� ်စ�်ါး

စီ 
ဲွ
ာွ�နရမြခငး်ဟု အကြေန
ယ်၍ူ နာနာဘာဝ
ို ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု အကြေဓ�ိ္ပါယယ်�ူ�င် � ူိုငး်� ူိုငး်သည် ချစ�်သာ

သူနငှ့် �ခုျ အကြေရ�်  စ�်ါးစ�ီရာ

်ာ ရငှ
်ွဲ
ွဲရသည။် ဤသ့ုိ ချစ�်သာသူ ိ့ုနငှ့် ရငှ
်ွဲ
ွဲရသည့် အကြေမြ)စ
်ို �ညသူ်

��ှ�နွဆ်နန်ိုင၊် �နိး်� ိုငး်၊ �ယာ
ျာ်း ိုငး်၊  � ူိုငး်၊ ရဟနး် ိုငး် �ခုျ� ွ့	
ုံရ�ညဟု် ဆုိရ��ိ့်�ည၊် ဤသ့ုိ


ား �ဟု �်ချ။ ချစ�်သာသူ ို့နငှ့် ရငှ
်ွဲ �
ွဲ�သာသူ�  ွ��ာ
၌ �ျားစာွရှိ��သည။်

အကြေဘဏိသုှ ၌်�င် အကြေဆို�ါစ
ား
ို ထ�ဆ်င့်ချဲ့ထငွ် �ဟာ	
ားရာ၌-

“ငါ စ�်ယာ
 ်ညး်သာ��င်  ချစခ်ငအ်ကြေ�်  မြ� န်ိုးအကြေ��်သာ  အကြေရာအကြေား�ုံး   ိ့ုနငှ့်  နာနာဘာဝ
ွဲ  
ွဲရသည၊်

ဝနိာဘာဝ
ွဲ  
ွဲရသည�်ဟု ၊် ဤဘဝသ့ုိ�ာမြခငး်၊  အကြေမြခားဘုံဘဝသ့ုိသွားမြခငး်၊  စ�ု မြခငး်၊  �ဋသိ�န]�နမြခငး်ရှိသ

ည့် သ ္တဝါ�နှသ်�� အကြေား�ုံး ိ့ုသည် ချစခ်ငအ်ကြေ�မ်ြ� န်ိုးအကြေ��်သာသူ ိ့ုနငှ့် နာနာဘာဝမြ)စရ်သည။် ဝနိာ ဘာဝ မြ)စ်

ရသညဟု် ဆငမ်ြခင၏်။” ဟု သ ္တဝါအကြေား�ုံး�င်  ချစ�်သာသူ ိ့ုနငှ့်  နာနာ ဘာဝ
ွဲ ဝနိာဘာဝ
ွဲ  
ွဲရသညဟူ်၍

�ါရှိသည။် မြ� စ်ာွဘရုား၏စ
ားသည် W
ခငး်ချ
�်ရှိ �နှရ်�ည၊် နာနာဘာဝ
ို ယခဘုဝ ငွ်  စရ်�စ်ီ 
ွဲ
ာွ

�နမြခငး်ဟူ�သာ ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်ဟု အကြေဓ�ိ္ပါယယ်�ူ�င ်ယငး်သ့ုိ ရငှ
်ွဲ�
ွဲသူ�ျား�ညး် ရှိ�သာ�	
ာင့် W
ခငး်ချ
�်ရှိ

�နှသ်ညဟု် ဆို)ိ့ုခ
�်�သည။် 

သ့ုိမြ)စ�်�င်  နာနာဘာဝဆို�သာ  စ
ား၏အကြေန
အ်ကြေဓ�ိ္ပါယ
်ို  စဉး်စား)ိ့ု  �ို�ာ  ��သည။်  ဇာ ယိာ  နာနာဘာ

�ဝါ-  ဆို�သာ အကြေဋ္ဌ
ထာစ
ားအကြေရ ချစခ်ငသူ်  နစှ�်ယာ
 ်ငွ်   စ�်ယာ
�်ယာ

် �သ�နွပ်ြ�းီ�နာ
ဘ်ဝ

 ငွ် န မ်ြ)စသွ်ား��င် �နူငှ့်န ် ဇာ ခ်ျငး်� �ူ ာ�့ချ၊ ယငး်
ို နာနာဘာဝဆိုသညဟု် ယဆူနိုငသ်ည။်  �စC

သရဥဲစ္စာ�စာင် ့ိ့ု
ို  နာနာဘာဝဟု  �ခါ်မြခငး်�ာှ  ဤအကြေဓ�ိ္ပါယ�်င်  မြ)စ�်�ိ့်�ညဟု်  ဆိုနိုငသ်ည။်  �သပြ�းီ�နာ
်

 ရိစCာနမ်ြ)စသွ်ား��င�်ညး် �နူငှ့်   ရိစCာန်  ဇာ ခ်ျငး် � သူမြ)င့် နာနာဘာဝဟု�င်  ဆိုရသည။် �သပြ�းီ�နာ
်

�ူ မြ�နမ်ြ)စ�်စ
ာ�ူ ဒဘီဝ ဆငး်ရသဲား
 �နာငဘ်ဝ ငွ် �ငး်�ျို းမြ)စ�်�င် ဆငး်ရသဲား�ျိုးနငှ့်  �ငး်�ျို း ဇာ ခ်ျငး်

� သူမြ)င့် နာနာဘာဝဟု�င် ဆိုရ��ိ့်�ည၊် ဤ
ား �ဋသိ�န]အကြေားမြ)င့်  မြခားစီ မြ)စမ်ြခငး်�ငမ်ြ)စသ်ည။် အကြေ
ယ၍်



ချစခ်ငသူ်နစှ�်ယာ
 ်ငွ်   စ�်ယာ

်�သပြ�းီ ဟုိဘဝ ငွ် �မူြ�နမ်ြ)စ၍် ဘဝဇာ ခ်ျငး်  (�ဟူူ�သာဘဝချငး်)

 �ူျ
် ဆငး်ရသဲား �ျို း၌�င် မြ)စ၍် အကြေ�ျို းဇာ ခ်ျငး်�ညး်  �ူသာ်�ညး် �ထ�ဘဝ
 �သပြ�းီ �နာ
ဘ်ဝ�ာှ

မြ)စ�်သာ ဆငး်ရသဲားမြ)စ၍် ဟုိဘဝ ချစခ်ငသူ်နငှ့် �ဆိုင�် ာ့�ချ။ ယငး်သ့ုိမြ)စသ်ည
်ို ဝနိာဘာဝဟု ဆိုနိုငသ်ည။်

ဤ
ား �သမြခငး်အကြေားမြ)င့်  မြခားစီ မြ)စမ်ြခငး်�င် မြ)စသ်ည။် 

 သ ္တဝါ ိ့ုသည်  ဘယ�်�ာ
�်င်  ချစခ်င	်
�သာ်�ညး်  ချစခ်ငသူ်�ျားနငှ့်   �န�့န ့ငွ်  �ဋသိ�န]ဘဝဇာ 
်ို

အကြေ�	
ာငး်မြ�ု၍   
ွဲ မြ�ားစီ  မြ)စ	်
ရသည။်  (ဤစ
ား၌  ယခဘုဝနငှ့်  �နာငဘ်ဝသာ�ဟ ုဘ်ဲ  �နာငဘ်ဝ

သံသရာ၌  စ�်ယာ
် 
�ူ  စ�်ယာ

်န ် စသညမ်ြ)င့် �ဋသိ�န]ဇာ အ်ကြေားမြ)င့်   
ွဲ မြ�ားစီ  မြ)စရ် မြခငး်

သည�်ညး်  �ါဝငန်ိုငသ်ည်)  �သမြခငး်
ို  အကြေ�	
ာငး်မြ�ု၍ 
ွဲ မြ�ားစီ  မြ)စ	်
ရ  သည။်  ဤစ
ား ငွ်  ဘဝ

သံသရာ ခငွ၌်  ဘဝ မူြ)စရ်
ာ�ူ   စ�်ယာ
�်ယာ

်  �သ�နွသ်မြ)င့်  
ဲွ
ာွမြခငး်�ညး်  �ါဝငန်ိုငသ်ည။်)

ဤသ့ုိ  ဘဝဇာ 
်ို  အကြေ�	
ာငး်မြ�ု၍   
ွဲ မြ�ားစမီြ)စရ်သည့်  ဝနိာဘာဝသ�ဘာ
ို  �ညသူ်��ှ�နွဆ်နန်ိုငဟု်ယူ

��င ်W
ခငး်ချ
�်ရှိ �နှန်ိုငသ်ည။် 

နာနာဘာဝ၊  ဝနိာဘာဝ၊  အကြေညထာဘာဝ  ဆို�သာစ
ား�ျား�ာှ  ချစခ်ငသူ် ိ့ုနငှ့်  �

ွငွး်
ွဲ
ာွရမြခငး်  ဟူ�သာ

အကြေဓ�ိ္ပါယ ်စ�်ျို း ညး်
ို�င်  ရှု�ထာင့်အကြေ�ျို း�ျို း�ှ  	
ည့်ပြ�းီ�မြ�ာဆို�သာ  အကြေဓ�ိ္ပါယဟု်  �ရယိာယစ်
ား�ျား

မြ)စသ်ညဟု်ယ�ူ�င်  ရ��ိ့်�ည် ဟု သ�ဘာရသည၊် သ ္တဝါ�နှသ်��သည် 
ုိယ့်

ံိုယထ်�း်ပြ�းီ 
ုိယ့်��း်
ိုယ်

သွားရ�ညသ်ာမြ)စသ်မြ)င့်  ချစခ်င�်သာသူ ိ့ုနငှ့်   
ွဲ မြ�ားစမီြ)စ
်ာ  �

ွငွး်
ွဲ
ာ  	
ရ�ညသ်ာမြ)စသ်ည၊်

�ဋသိ�န](ဘဝဇာ ်)  အကြေားမြ)င့်�ညး်   
ွဲ မြ�ားစီ  မြ)စ	်
ရ  �ည။်  (နာနာဘာဝ)၊  �သမြခငး်အကြေားမြ)င့်�ညး်

 
ွဲ မြ�ားစီ မြ)စ	်
ရ�ည။် (ဝနိာ ဘာဝ)၊  �ယာ
 ်ဘဝမြ)စ
်ာ ဘဝအကြေားမြ)င့်�ညး်  
ွဲ မြ�ားစီ မြ)စ	်


ရ�ည၊် (အကြေညထာဘာဝ)ဟု ဆို�ိုသည။် 

သ့ုိမြ)စ�်ါ၍ နာနာဘာဝ
ို ဇာ အ်ကြေားမြ)င့် 
ွဲ
ာွရမြခငး်၊ ဝနိာဘာဝ
ို �သ
ွဲ 
ွဲမြခငး်၊ အကြေညထာဘာဝ
ို ဘဝအကြေားမြ)

င့် 
ဲွ
ာွရမြခငး်ဟု အကြေန
မ်ြ�န�်�င ်သင့်��ျာ် �ညဟု် သ�ဘာရသည။် 

ဒဂနု်-ဦးထနွး်မြ�င့် 

၁၃၃၁-ခ၊ု 
ဆနု�်ဆနး် ၂-ရ
 ်(၁၇-၄-၆၉)။ 



�ဟာစညဆ်ရာ� ာ်၏အကြေမြ�င်

ဒ
ာ ဦးထနွး်မြ�င့် 

ဦးထနွး်မြ�င့်၏�ဆာငး်�ါး
ို (၂၀-၄-၆၉)�န
့ရသည။် �ဝဘနရ်န် � ာငး်�န�်သာ�	
ာင့် ��ိ၏ိသ�ဘာဉာဏ်

သ
ဝ်ငသ်ည့်အကြေား��ျာစ်ာွ �ဝဘန၍် အကြေ	
ံ��း�ို
သ်ည။် 

�ဆာငး်�ါး၌ 

(၁) နာနာဘာဝ၊ 

(၂) ဝနိာဘာဝ၊ 

(၃) အကြေညထာဘာဝ – ဟူ�သာ �ါဠိ ၃-�ဒုန်ငှ့် ၃-�ဒု၏်အကြေန
အ်ကြေဓ�ိ္ပာယ
်ို   ိ
ိျ
ျ �)ာ်မြ�ထား��သည။် ထို

 ငွ် အကြေ� ှ်(၂)�ဒုန်ငှ့် အကြေ� ှ်(၃)�ဒု ်ိ့ု၏ အကြေန
အ်ကြေဓ�ိ္ပာယ�်ျား�ာှ အကြေ
ွဲအကြေမြ�ား �ရှိ�သာ �	
ာင့် အကြေ
ျယစ်စိစ်

�ဝဘနရ်န် ��ို�ါ။ အကြေ� ှ် (၁) နာနာဘာဝ၏ အကြေန
အ်ကြေဓ�ိ္ပာယ် �ာှ�ူ �ရးှဆရာအကြေချို  ့ိ့ု၏အကြေန
န်ငှ့် 
ဲွမြ�ား�ျ
်

ရှိ�သာ�	
ာင့် ယငး်
ိုသာ စစိစ ်�ဝဘနရ်န ်�ို�ါသည။် 

ဦးထနွး်မြ�င့်၏ �ဆာငး်�ါး၌  (၁)  နာနာဘာဝ �ဋသိ�န] (ဘဝဇာ ်)  အကြေားမြ)င့်  
ွဲ မြ�ားစမီြ)စမ်ြခငး်ဟု အကြေန
်

အကြေဓ�ိ္ပာယ် မြ�နဆ်ိုထားမြခငး်သည၊် ဇာ ယိာ နာနာ ဘာ�ဝါဟု )ငွ့်မြ�ထား�သာ အကြေဋ္ဌ
ထာနငှ့် ညညီ ွသ်ညဟု် ယဘူွ

ယရ်ှိ�ါ��၏။ သ့ုိရာ  ငွ် ထိုသ့ုိအကြေန
အ်ကြေဓ�ိ္ပာယ
်ို ယ�ူါ�ူ �သပြ�းီသည့်�နာ
�်ှ 
ွဲမြခငး်
ိုသာ မြ�ရာ �ရာ
၏်။

��သခင
်ွဲနိုငသ်ည
်ို
ား �မြ�နိုင။် ထိုသ့ုိမြ)စ�်�င် ချစခ်င ်�စ်ွဲမြခငး်
ို �ယန်ိုင�်အကြောင် ဆငမ်ြခင)်ိ့ု�ဟာ�သာ အကြေဘိ

ဏသုှ သ်ည်  ရငှ
်ွဲ
ွဲသူ ိ့ုအကြေ 
ွ်  အကြေ�ထာ
အ်ကြေ�ံ့�ရနိုင�်ဲ  ရှိ��ရာ၏။ ထိ့ုမြ�င်  နာနာဘာဝသည်  �သပြ�းီ�
ှွဲ

မြခငး်  မြ)စ်  �သာ�	
ာင့်  �ါဠ၌ိ  ဝနိာဘာ�ဝါ  နာနာဘာ�ဝါဟု  �သမြ)စအ်ကြေစဉမ်ြ)င့်  �ဟာသင့်သ
ဲ့  သ့ုိ�ညး်ရှိ၏။

ထိ့ုမြ�င ်နာနာဘာဝနငှ့် အကြေညထာဘာဝသည် �ရာရ
ှ�်ျ
�်ညး် ရှိ၏။ 

အကြေချို �့သာ  �ရးှဆရာ ိ့ု
�ူ  နာနာဘာဝ
ို  ‘ရငှ
်ွဲ
ွဲမြခငး်’  ဟု  မြ�နဆ်ိုထား  	
�	
ာငး်  ယငး်�ဆာငး်�ါး၌�င်

�)ာ်မြ�ထား��သည။် ထိုအကြေ�ိုအကြေားမြ)င့် စးီ�ာွး�ရး �	
ာင့်မြ)စ�်စ၊ စ ိသ်�ဘာ
ွဲမြ�ားမြခငး်�	
ာင့်မြ)စ�်စ၊ �ဘးဒဏ်

 �ျို း�ျိုး�	
ာင့် မြ)စ�်စ၊ ဇာ အ်ကြေယစူသည�်	
ာင့်မြ)စ�်စ ချစအ်ကြေ��်သာသူ ို့နငှ့် ��သ��ီာှ�င် 
ွဲမြ�ားနိုငသ်ည
်ို

ဆငမ်ြခငထ်ားမြခငး်မြ)င့် ချစခ်င ်�စ်ွဲ�ှု��ျာ့�ါး၍ ��သ�
ီွဲမြ�ားမြခငး် 
ို�ညး် သညး်ခနံိုငဘ်ယွရ်ာ အကြေ�	
ာငး်ရှိ��

သည။် သ့ုိမြ)စ၍် နာနာဘာဝ
ို ရငှ
်ွဲဟု မြ�နဆ်ိုမြခငး်
 �ို၍��းန

်ျယမ်ြ�န့်သညဟု် ထင�်၏ိ။ 

သ့ုိ�သာ်  ထိုသ့ုိမြ�နဆ်ိုမြခငး်�ာှ  ခိုင�်ုံ�သာ  အကြေ�ထာ
အ်ကြေထားရှိ)ိ့ု  �ို�ါသည။်  ထိုသ့ုိ�သာ  အကြေ�ထာ
အ်ကြေထား
ိုရာှ

�သာ် – 

နာနာဘာ�ဝါ ိ  သရ�ီရန နာနာ�ဒသဘာ�ဝါ၊  ဝ�ိ္ပဝါ�သာ ိ အကြေ� ္ထာ။ ဝနိာဘာ�ဝါ ိ  �ရ�ဏန ဝယိဇု္ဇန။ံ  အကြေည

ထာဘာ�ဝါ ိ ဘဝန္တရ�ူဂ��နနအကြေည
ာရ � ္ိတ။ ဟူ�သာ ဝ�ိ ဝိ�ိနာဒနဋီ
ီာ  (ဒ ုယိ ွဲ နာှ ၂၆၆)  
ို � ွ့



ရ၏။ 

နာနာဘာဝဟူသည�်ာှ  
ိုယအ်ကြေားမြ)င့်  အကြေသီးအကြေမြခားအကြေရ�၌်မြ)စမ်ြခငး်  ( ည်  မြခငး်)   ညး်။  �

ွငွး်
ွဲ
ာွမြခငး်

ဤ
ား  ဆို�ို�သာအကြေန
။်  ဝနိာဘာဝ  ဟူသည်  �ာှ  �သသမြ)င့်  �ယဉှမ်ြခငး်  
ဲွ
ာွမြခငး် ညး်။  အကြေညထာဘာဝ

ဟူသည�်ာှ  ဘဝ   စ�်ါးသ့ုိ  �ရာ
သ်မြ)င့်  အကြေမြခား �ါး�သာ  အကြေမြခငး်အကြေရာသ့ုိ  �ရာ
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မ်ြ�နဆ်ိုမြခငး် 
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ဟု ၂–�ဒု�်� �ဟာ �သာ �ဒသနာ၌ ဝနိာဘာဝ–အကြေရ ငွ် အကြေ ငွး်ဝငသွ်ားသညဟ်၍ူသာ ယသူင့်�ါသည။် အကြေညထာ

ဘာ�ဝါနငှ့် 
ွ ၃–�ဒု�်ဟာရာ၌�ူ ယငး် အကြေညထာဘာဝ၌ အကြေ ငွး်ဝငသ်ည် ဟူ၍ ယူ

ဆသင့်�ါသည။် အကြေယ
ူွဲ��င ်အကြေမြငငး်အကြေခုံမြ)စ�်ျ
 ်�ဘးသင့့် �စ  သ်ည
်ို�ညး် သ မိြ�ု �စ�ို၏။

(အကြေရငှ�်သာဘန) 

�ဟာစညဆ်ရာ� ာ် 

သာသနာ့ရ�ိသ်ာ - ရန
်နု။် 

၁၃၃၁–ခနုစှ၊် 
ဆနု�်မြ�ည့်�
ျာ် (၃) ရ
၊် စ�န�န ့

(၃၊ ၅၊ ၆၉) 


