
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

ေမးခြန္းတစ္ခု 
တပည့္ေတာ္က M.V. Lomonosov Moscow State University မွာ
ပညာ သင္ၾကားေနပါသည္။ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ယU ္
ေက်းမႈ ျခားနားသည့္ လူမ်ဳိးAသီးသီးႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရ
သျဖင့္ Aနည္းဆုံးေတာ့ Aေနာက္တိုင္း ယU ္ေက်းမႈႏွင့္ နီးစပ္ခြင့္
ရ၍ ဝမ္းသာပါသည္။ တပည့္ေတာ္ ေတြ႕ဆုံကြၽမ္းဝင္ဖူးသူ Aေနာက္
တိုင္းသား Aမ်ားစုမွာ ႐ိုးသားပြင့္လင္းၿပီး သူတို႔ရဲ႕ Aတြင္းစိတ္ကို
မ်က္ႏွာေပၚမွာ Aထင္းသား ေတြ႕ျမင္ေနရသျဖင့္ Aင္မတန္ ခ်စ္စရာ
ေကာင္းပါသည္။ သူတစ္ပါးကို ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာျခင္း မရွိၾကပါ။
ျမန္မာေက်ာင္းသား မဆိုစေလာက္ ရွိရာမွာေတာ့ Aခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္
ဆိုင္မႈႏွင့္ မနာလိုမႈေတြ မ်ားစြာ ေတြ႕ရပါသည္။ မေက်နပ္တာကို
စိတ္ထဲမွာ သိုဝွက္ထားၿပီး ၿပဳံးျပေနရင္းက တစ္ဖက္သား ဒုကၡ
ေရာက္ေAာင္ လုပ္ႀကံၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာAခ်င္းခ်င္း
စကားကို Aကုန္ မေျပာရဲၾကပါ။ 'ၿပဳံးေနရင္သတိထား' ရမည့္သူေတြ
မ်ားပါသည္။ တပည့္ေတာ္ သိခ်င္တာက ဘယ္လို AေတြးAျမင္
မ်ဳိးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ Aရွင္
ဘုရားတို႔ရဲ႕ ျပည္ပ (Aထူးသျဖင့္ Aေနာက္တုိင္း) Aေတြ႕Aႀကဳံႏွင့္
ဗုဒၶဝါဒကို Aေျခခံၿပီး ဆုံးမေပးေစခ်င္ပါသည္ Aရွင္ဘုရား။  
                              

                                                                                                              ေျခေတာ္ U ီးခိုက္လ်က္ ျမတ္သူ၊ ေမာ္စကို  
-------------------------- 

                                                                                                                             

Aေျခခံေလးပါ 
မၾကာခင္က Aထက္ပါ ေမးခြန္းေလးတစ္ခုကို ရရွိပါတယ္။ ဘုန္းႀကီး
Aေနနဲ႔ ေမးခြန္းပါ Aေၾကာင္းAရာ သို႔မဟုတ္ ပညာရပ္ကို မ်ားစြာ
မသိ မကၽြမ္းက်င္လို႔ ထင္သေလာက္ေတာ့ မစြမ္းႏိုင္ပါဘူး။ တိုင္း
ျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ AေတြးAျမင္ဆိုလို႔ ေခါင္းနားပန္း
ေတာင္ ႀကီးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ Aေမးရွိေတာ့
Aေျဖလည္း ရွိသင့္တာပဲ။ က်ဆင္းေန ပ်က္စီးေနတာကို ျပန္လည္
ထူေထာင္တယ္ဆိုတဲ့ Aဓိပၸာယ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ဘုန္းႀကီး ျမင္မိ ေတြးမိတာေလးကိုေတာ့ Aႁမြက္ေလာက္ ေျပာျပ
လိုက္ပါတယ္။ လူ႔Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခု တိုးတက္ျခင္းရဲ႕ Aတြင္းသ
ေဘာလို႔ဆိုရင္ ဆိုႏိုင္ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါေလးေတြကို ေထာက္ျပ
လို႔ ဒီလူ႔Aဖြဲ႕Aစည္းဟာ Aားလုံး Aေကာင္းပဲလို႔ေတာ့ ဘုန္းႀကီး
မဆိုလိုပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ လူ႔Aဖြဲ႕ Aစည္းAတြင္းမွာ တိုးတက္ဖို႔ ဒီလို
Aေျခခံေလးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို ဘုန္းႀကီး ေတြ႕မိတဲ့ ေAာက္ဆုံး
Aဆင့္ကေန ျမင္ၾကည့္တာပါ။ 
 

လူထုနဲ႔ စည္းကမ္း 
ဘုန္းႀကီးေနတဲ့ ၿမိဳ႕က ေAာက္တိုဘာပြဲေတာ္ (October Festival)
ေခၚတဲ့ ညပြဲတစ္ခုကို သြားၾကည့္တယ္။ မ႑ပ္ေတြထိုးၿပီး ျပပြဲေတြ
ၿပိဳင္ပြဲေတြ Aကေတြ လမ္းေဘး ေစ်းဆိုင္ေတြနဲ႔ စုံလို႔။ ျမန္မာျပည္က
ဘုရားပြဲ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြ ဲ Aတိုင္းပဲ။ လူေတြ ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး။ Aၿပဳံး
ကိုယ္စီနဲ႔ Aားလုံးတက္ႂကြ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကတာပဲ။ ပြဲခင္းထဲမွာ မူးယစ္
ရမ္းကားတာ ရန္ျဖစ္တာေတြ လုံးဝ မေတြ႕မိဘူး။ လမ္းသြားလမ္းလာ
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Aၿပဳံးစစ္နဲ႔ ၿပဳံးေစခ်င္ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

မိန္းကေလးေတြကို A႐ြယ္ေရာက္ ေယာက်္ားေလးေတြက Aုပ္စု
ဖြဲ႕ၿပီး မယU္မေက်း ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆိုတာ လုိက္စတာ ေႏွာင့္
ယွက္တာ လုံးဝ မေတြ႔ရဘူး။ ဘူးခြံ၊ ပလတ္ စတစ္A ိတ္၊ စကၠဴစုတ္၊
Aမႈိက္သ႐ိုက္ေတြ  လမ္းမေပၚ လုံးဝ ပစ္မခ်ဘူး။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္
က ေနရာတိုင္းမွာ သန္႔ရွင္း လုံၿခဳံတဲ့ ယာယီAိမ္သာေတြ Aမႈိက္ပုံး
ေတြ AလုံAေလာက္ ခ်ထားေပးတယ္။ ေဆးလိပ္နဲ႔ Aရက္ေသာက္
လို႔ရတ့ဲ ေနရာကိုလ ဲသီးျခား လုပ္ေပးတယ္။ လူတိုင္း Aသိကိုယ္စီနဲ႔
စည္းကမ္းကို လိုက္နာၿပီး သတ္မွတ္ ေနရာကိုပ ဲသြားၾကတယ္။  
ပြဲAၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ Aဲဒီ ပန္းၿခံေနရာကို ဘုန္းႀကီး တမင္တ

ကာ သြားၾကည့္ေသးတယ္။ သန္႔လို႔ ရွင္းလို႔။ ညက ဒီေနရာမွာ ပြဲရွိခဲ့
တယ္လို႔ေတာင္ မထင္ရဘူး။ ကမၻာေAး ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းAၿပီး
ေတြ႕ရတဲ့ျမင္ကြင္းကိုေတာင္ သတိရလိုက္မိေသးရဲ႕။ ဘုန္းႀကီး သတိ
ျပဳမိတာေျပာရရင္ လူေတြ စည္းကမ္းရွိတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုံ
ၿခဳံမႈ (security)ကို ထိခုိက္ေAာင္ မလုပ္ဘူး။ Aဲဒီလို ျဖစ္ေAာင္
လည္း သက္ ဆိုင္ရာက AေျခAေန ဖန္တီးေပးတယ္။ 
 

ေလ့က်င့္ေပးပုံ 
ဘုန္းႀကီး သိတဲ့ Aျဖဴမိသားစုမွာ ၆ ႏွစ္ သမီးေလး တစ္ေယာက္
ရွိတယ္။ ဘုန္းႀကီးက Aဲဒီ ကေလးကို မိဘေတြ ကုိင္တြယ္ပုံကို စိတ္
ဝင္စားတယ္။ ကေလးကို ႐ိုက္တာ၊ ေၾကာက္သြားေAာင္ လွန္႔ပစ္
တာ၊ Don't do it.  လို႔ မ်က္လုံးျပဴးျပၿပီး ေျပာတာကို မေတြ႕မိဘူး။
မိဘေတြက ကေလးဆိုၿပီး လိမ္ မေျပာဘူး။ မသိေစခ်င္ရင္ သူ႔ေရွ႕မွာ
မေျပာဘူး။  ေပးထားတဲ့ကတိိကို ကေလးဆိုၿပီး လြယ္လြယ္နဲ႔ မဖ်က္ 
 

 

 

ဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဘာေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ Aေၾကာင္း ကေလးလက္
ခံတဲ့Aထိ ရွင္းျပတယ္။ မဝင္ရ မထိရလို႔ ေရးထားတာေတြ႕ရင္ က
ေလးကို စာတမ္းကိုျပၿပီး စည္းကမ္းကို လိုက္နာတတ္ေAာင္ ေလ့
က်င့္ေပးတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကေလးတို႔ ဘာဝ ဂ်စ္ကန္ကန္နဲ႔၊ လက္
မခံခ်င္ဘူး။ Aဲဒီလို Aခါမ်ဳိးမွာ AေျခAေန Aေပၚကို လုိက္ၿပီး
လုပ္ပုံက ....  
  

ေသာက္ေရစက္က ေရပူခလုတ္ကို ကေလးက သြားကလိတယ္။
Aေမက တစ္ေနရာကေန ၾကည့္ေန ၿပီး 'Aဲဒီေရက သိပ္ပူတယ္ေနာ္၊
ေရကို ထိရင္ သမီး လက္ကိုပူမွာ ေသခ်ာတယ္'လို႔ AေလးAနက္
လွမ္းေျပာတယ္။ ကေလးက မရပ္ဘူး။ စမ္းသပ္ၾကည့္တယ္။ ေရပူ
ထြက္က်လာတယ္။ Aေမက ရင္တမမနဲ႔ မ်က္ေတာင္ မခတ္ဘဲ
ၾကည့္ေနတယ္။ ကေလးလက္ကို ေရပူထိတယ္။ ကေလး ငိုတယ္။
ဒီေတာ့ Aေမက 'သမီးကို Aေမ ေျပာသားပဲ။ ယုံၿပီးလား'တဲ့။
ကေလးက ငိုၿပီး ေခါင္းညိတ္ျပတယ္။ Aေမက ေဆးထည့္ေပးတယ္။
ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာ ကေလးက Aနီေရာင္ ခလုတ္ကို လက္ၫႈိး ထုိး
ၿပီး 'ဒီေရက သိပ္ပူတယ္။ မကိုင္ေတာ့ ဘူး'တဲ့။ ... 

Hiking (ေတာင္တက္) သြားၾကေတာ့ ၆ ႏွစ္ သမီးေလးက
မုန္႔ေျခာက္ ေရပုလင္းစတဲ့ ကိုယ့္ပစၥည္းေတြကို ကိုယ့္ေက်ာပိုးA ိတ္
ငယ္ထဲမွာ ထည့္ယူတယ္။ မိဘက သယ္ယူ မေပးဘူး။ ေရပုလင္း
ထဲမွာ ေရကုန္ေတာ့ ပုလင္းခြံကို ေက်ာပိုးAိတ္ထဲမွာပဲ ျပန္ထည့္
ထားတယ္။ (ေတာထဲဆိုၿပီး လွစ္ကန ဲပစ္စလက္ခတ္ လႊင့္မပစ္ဘူး။)
ေဆာင္းရာသီ   နံနက္ခင္းမွာ  ႏွင္းစိုစိုနဲ႔  ပြင့္လန္းေနတဲ့  ခရမ္းေရာင္
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ပန္းပြင့္ေတြကို ေတြ႕ေတာ့ သမီးေလးက ပန္းတစ္ပြင့္ကို ဖ်တ္ကနဲ
ခူးယူလိုက္ တယ္။ Aေမက သမီးဆီကို Aေသာ့ကေလး လုိက္
သြားၿပီး စိတ္မေကာင္းတဲ့ဟန္နဲ႔ ေျပာပုံက 'သမီးေလးေရ၊ ေမေမတို႔
Aရင္က ေတာင္တက္လာသူေတြ သမီးလို ပန္းေတြ မခူးၾကလို႔ ေမ
ေမတို႔ ခုလိုလွပတဲ့ ပန္းေလးေတြကို ေတြ႕ရတာ။ သမီးေလး ပန္းခူး
မိတာ Aတြက္ ေမေမ စိတ္မေကာင္းဘူးကြယ္'တဲ့။ ဒီေတာ့ ၆ ႏွစ္
သမီးေလးက ငိုမဲ့မဲ့ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ 'သမီး ေတာင္းပန္ပါတယ္ ေမေမ၊
ေနာက္ မလုပ္ေတာ့ပါဘူး'ဆိုေတာ့ မိခင္က 'ေမေမ့ကို ကတိေပး
ေနာ္'တဲ့။ ကေလးက ေခါင္းညိတ္ျပတယ္။ ဒီကေလး မ်က္ေမွာက္
မ်က္ကြယ္ Aဲဒီလုိ သဘာဝAလွ ပ်က္ေAာင္ မလုပ္ေတာ့ ဘူးဆို
တာကို ဘုန္းႀကီး Aာမခံရဲပါတယ္။ ... 

 တစ္ေန႔မွာ လူေတြ ကားနဲ႔လာၿပီး Aပန္းေျဖ ေတာင္တက္ လမ္း
ေလွ်ာက္ဖို႔ လုပ္ထားတဲ့ ေက်ာက္ခင္း ေတာလမ္းေလး တစ္ခုကို
ဆယ္မိုင္ေလာက္ ေမာင္းလာၾကၿပီးမွ ေနာက္က ဇနီးက ခင္ပြန္းသည္
ဒ႐ိုင္ဗာကို နား႐ြက္နား ကပ္ေျပာလို႔ လမ္းေလွ်ာက္မဲ့ ေနရာကို မ
ေရာက္ဘဲ ျပန္လွည့္ခဲ့ရတယ္။ Aေၾကာင္းက သမီးျဖစ္သူ Going to 
party လုပ္ (႐ႉးေပါက္)ခ်င္လို႔။ ကေလးေရာ လူႀကီးပါ လမ္းေဘးမွာ
'ေပါက္ေတာ' မလုပ္တတ္လို႔ လုပ္ေလ့လုပ္ထ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕
ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕နဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕ကို သြားတဲ့ Aေဝးေျပး လမ္းမႀကီးေတြရဲ႕
ေဘးမွာ Rest Area (A ိမ္သာနဲ႔ ကိုယ္လက္ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေနရာ) ေတြ
ရွိတယ္။ သန္႔ရွင္းပါတယ္။ Aညစ္Aေၾကးေတြ ျပည့္ၿပီး Aနံ႔Aသက္
ဆိုးတာမ်ဳိး  မရွိဘူး။  ေသာက္ေရ၊ Coke နဲ႔ တစ္ခါတစ္ရံ ပန္းခ်ီကား၊
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ပန္းပုနဲ႔ ပုတီကုံးလို ေဒသထြက္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းေလးေတြ
ေတာင္ ဝယ္လို႔ ရေသးတယ္။  
 ဘုန္းႀကီး သိလိုက္ရတာက Aိမ္မွာ ေက်ာင္းမွာ ကေလးေတြကို
စည္းကမ္း လိုက္နာတတ္ဖို႔၊ ကိုယ့္Aား ကိုယ္ကိုးတတ္ဖို႔၊ Aဆင့္
Aတန္း မီေAာင္ ေနထုိင္တတ္ဖို႔ စနစ္တက် ပညာေပး ေလ့က်င့္
ေပးတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ကေလးပင္ ျဖစ္ေပမဲ့ မတရားဘူး ထင္ရင္
လက္မခံဘူး။ ပြင့္လင္းတယ္။ Aမွန္ကို ေျပာရဲေAာင္ ေလ့က်င့္ေပး
တယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႔ လူ ၅ဝ ရာႏႈန္း ေလာက္ A႐ြယ္ေရာက္ခဲ့ၾကရင္
လူ႔Aဖြဲ႕ Aစည္းတစ္ခု တိုးတက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။  
 

႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈ 
Aျဖဴ ဒကာတစ္ေယာက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ တရား လာထိုင္
တယ္။ တရားထုိင္ၿပီးေနာက္ စကားစျမည္ ေျပာၾကေတာ့ စကားမဆုံး
မျပတ္ႏိုင္လို႔ Aခ်ိန္ နည္းနည္း လြန္သြားတယ္။ Aဲဒီေတာ့ သူက
ခ်ိန္းထားတာ တစ္ခု ပ်က္သြားတဲ့Aေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ဆက္ေျပာ
တာက Aိမ္ခ်င္က သူ႔ကို သြားခ်ိန္ တန္ေၾကာင္း ေျပာသင့္ခဲ့တယ္တဲ့။
A ဲဒီေတာ့ ဒို႔ျမန္မာ ထုံးစံက Aိမ္ရွင္က Eည့္သည္ကို ျပန္ခ်ိန္တန္ၿပီ
လို႔ Eည့္သည္ကို ေျပာေလ့မရွိဘူးဆိုေတာ့ သူက 'ဒို႔ဆီမွာေတာ့ ေျပာ
တယ္။ လူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္Aခ်ိန္မွာ လုပ္စရာေတြ မ်ားလြန္းလို႔ Aဲဒီ
Aထဲက ကိုယ္ဘာလုပ္စရာ ရွိတယ္ဆိုတာကိုျပၿပီး Eည့္သည္ ျပန္
သင့္ၿပီဆိုတာကို A ိမ္ရွင္က ေျပာပါတယ္၊ ဒီလုိ ေျပာတာဟာ ႐ိုင္းရာ
မက်တဲ့Aျပင္ ကူညီရာေရာက္လို႔ ေက်းဇူးေတာင္ တင္ပါတယ္' တဲ့။ 

 သေဘာက မႀကိဳက္ဘဲနဲ႔ Eည့္သည္ကို ေAာင့္ၿပီး လက္ခံမထား
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ဘူးေပါ့။ ဒီAယူAဆကို ဘုန္းႀကီးAေနနဲ႔ ႀကဳိက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္
ဆို ဘုန္းႀကီးရဲ႕ Aျမင္Aရ ဒါဟာ ႐ိုးသားပြင့္လင္းလို႔ပဲ။ ဘုန္းႀကီးတို႔
ေမြးရပ္က ေဒသစ႐ိုက္တစ္ခုက စားေလာက္ေAာင္ Aမွန္တကယ္
မရွိဘ ဲလာပါ စားပါAုံးလို႔ ဖိတ္ေခၚေလ့ မရွိတာပဲ။ စားေလာက္လို႔
ဖိတ္တဲ့Aခါ ေရွာင္တခင္ Eည့္သည္ကလ ဲမစားရေသးပါလ်က္ ျငင္း
ရင္ေတာ့ စားေစခ်င္လို႔ ဖိတ္သူ A ိမ္ရွင္က မႀကိဳက္တတ္ဘူး။  
 ဘုန္းႀကီး ျမင္မိတာ လူ႔Aဖြဲ႕Aစည္းရဲ႕ Aေျခခံျဖစ္တဲ့ ငါးပါး
သီလကို ေစာင့္ထိန္းဖို႔ ေလ့က်င့္တဲ့ေနရာမွာ ဒီလိုAေျခခံ စ႐ိုက္
လကၡဏာနဲ႔ သေဘာ ထားလ ဲAေရး ႀကီးတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ 
 

သူ႔ထက္ကဲရင္ ကြဲတတ္တယ္ 
ျမန္မာျပည္တုန္းက ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးက ကက္ဆက္ တိပ္ေခြကို ဘာ
ေၾကာင့္ ဒီA႐ြယ္Aစားခ်ည္း တစ္ပုံစံတည္း လုပ္ရတာလဲလို႔ ေမးဖူး
တာကို Aမွတ္ရ မိပါတယ္။ Aေျဖကေတာ့ ခုထိ မေသခ်ာပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ဆိုႏိုင္တာက မလုပ္ခင္ကတည္းက ဘယ္A႐ြယ္Aစားဟာ
Aသင့္ေတာ္ဆုံးလ ဲဆိုတာကို လူU ီးေဏွာက္ေပါင္း မ်ားစြာ စုေပါင္း
ၿပီး Aႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးၿပီးသားျဖစ္လို႔ ဆိုတာပါပဲ။ သူတစ္မ်ဳိး
ကိုယ္တစ္မ်ုိဳး ဆိုရင္ ေစ်းကြက္မွာ Aဲဒီတိပ္ေခြ ေရာင္းစြံပါ့မလား။
ဒါေၾကာင့္ တိပ္ေခြ ကုမၸဏီAားလုံး တစ္ပုံစံတည္းပ ဲ ထုတ္လုပ္ၾက
တယ္။ ေရွးU ီး တီထြင္ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္း ႀကီးမား
က်ယ္ျပန္႔မႈလလည္း ပါမွာေပါ့။ ... 
 Golden Gate ပန္းၿခံ (ဆန္ဖရန္စစၥကို) ထဲက ေခ်ာင္းကေလး
တစ္ခုကို  ျဖတ္ထိုးထားတဲ့  သစ္သား လူကူးတံတားေလး တစ္ခုေပၚ 

 

မွာရပ္ရင္း စတင္ သတိ ျပဳမိတာေလး တစ္ခုက တံတားတိုင္ထိပ္ကို
၄ဝ ဒီဂရီ ေလာက္ ေစာင္းၿပီး ျဖတ္ထားတဲ့ ကိစၥ။ ေနာက္ေတာ့
ေရာက္ဖူးတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ သစ္သား တံတားမွန္ရင္ တိုင္ထိပ္ကို
၄ဝ ဒီဂရီေလာက္ ေစာင္းၿပီး ျဖတ္ထားတာကို သတိထားမိတယ္။
Aေၾကာင္းက မိုး႐ြာရင္ ႏွင္းစုိရင္ တိုင္ထိပမ္ွာ ေရမတင္ ေAာင္လို႔။
လူကို မထိ မရွေAာင္ ေဘးေစာင္းကို Aေခ်ာကိုင္ထားတာက Aစ
Aားလုံး တစ္ပုံစံတည္းပဲ။  
ဘုန္းႀကီး သတိျပဳမိတာက AသုံးAဆာင္ ပစၥည္းကAစ Aရာ

ခပ္သိမ္းမွာ Aဆင္မီေAာင္ Quality Control ဆိုတာ ရွိတယ္။ ကုန္
ကုန္ေျပာရရင္ မိသားစု A ိမ္သာသုံး စကၠဴလိပ္တစ္ခုရဲ႕ A႐ြယ္
Aစား AထူAပါးဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တစ္ပုံစံတည္း။ ဒါေၾကာင့္ Aဲဒီ
စကၠဴလိပ္ကို နံရံမွာ ခ်ိတ္တဲ့ သတၱဳ သို႔မဟုတ္ ပလပ္စတစ္ သို႔မ
ဟုတ္ သစ္သားကြင္း ထုတ္လုပ္သူေတြလည္း Aားလုံး A႐ြယ္
Aစား Aတူတူပဲ ထုတ္လုပ္လို႔ စီးပြားေရး ေခ်ာမြတ္ၿပီး လည္ပတ္
တာေပါ့။ သူတစ္မ်ုိဳး ငါတစ္ဖုံနဲ႔ 'ငါ့ ၾသကာသမူကမွ မွန္တယ္' ဆိုရင္
သိပ္ မဟန္ေသးဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ 
 

စီပြားေရးသိကၡာ 
Aေမရိကမွာ ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ မြန္ဒကာေလး တစ္ေယာက္နဲ႔
ေတြ႕တယ္။ Aျခားျပည္နယ္မွာ ေနေပမဲ့ Aလုပ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီက
လႊတ္လို႔ ဘုန္းႀကီးေနတဲ့ ၿမိဳ႕မွာ ေခတၱ Aလုပ္လာလုပ္တယ္။ ဟို
တယ္ခန္း၊ AစားAေသာက္၊ ကား၊ ဓာတ္ဆီဖိုး Aားလုံးကို ကုမၸဏီ
က  တာဝန္ယူတယ္။ တစ္ေန႔ ဘုန္းႀကီးနဲ႔Aတူ AသြားAျပန္ ရွစန္ာ 
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ရီေလာက္ ေမာင္းရတဲ့ Grand Canyon (နာမည္ေက်ာ္ မဟာေခ်ာက္
ႀကီး)ကို သြားၾကည့္တဲ့Aခါ ဓာတ္ဆီဖိုးကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ျဖည့္ရ
တာ ေတြ႕လို႔ ဘုန္းႀကီးက ကုမၸဏီAသုံးစရိတ္ထဲမွာ ေရာျပရင္ ရ
တာပဲလို႔ ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ ရထားတဲ့
ဒကာေလးက 'ဘုန္းဘုန္း၊ ဒီက ေက်ာင္းေတြမွာ Business Ethic (စီး
ပြားေရး ကိုယ္က်င့္တရားေဗဒ) ဆိုတာကို  သင္ရတယ္။ စီးပြားေရး
လုပ္သူေတြဟာ Aမ်ား ယုံၾကည္ခံရဖို႔ သိပ္Aေရး Aႀကီးတယ္။ တ
ပည့္ေတာ္ ဒီၿမိဳ႕ထဲမွာ တစ္ေန႔ကို Aမ်ားဆုံး ဓာတ္ဆီ ဘယ္ေလာက္
သုံးႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ကုမၸဏီက ခန္႔မွန္းထားၿပီးသား။ တပည့္ေတာ္
ကိုယ့္ကိစၥနဲ႔ ခရီးေဝးသြားတာကို ကုမၸဏီက သိတယ္။ ကုမၸဏီ A
သုံး စရိတ္ထဲမွာ ထည့္ျပရင္ ရေပမဲ့ ကုမၸဏီက မွတ္တမ္း တင္ထား
မွာျဖစ္လို႔ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ Business Ethic ကို ထိခိုက္ႏိုင္တာေပါ့'တဲ့။

   ဟုတ္ပါတယ္၊ Business Ethic မရွိရင္ ရာထူးတက္ဖို႔ သို႔မဟုတ္
ဒီကုမၸဏီရဲ႕ မွတ္တမ္းေၾကာင့္ လက္ရွိ Aလုပ္ျပဳတ္လို႔ Aလုပ္သစ္
ထပ္ရွာရင္ ခက္ခဲႏိုင္တယ္။ ဘုန္းႀကီး ျမင္မိတာ Business Ethic
ေကာင္းလို႔ ေAာက္ေျခ Aလုပ္သမားက ဓာတ္ဆီ ခုိးေရာင္း တာမ်ဳိး၊
ေAာက္ဆိုက္နည္းနဲ႔ ဝင္ေငြ ရွာတာမ်ဳိး မရွိဘူးဆိုတဲ့ Aခ်က္ပါ။  

   ဒါကေတာ့ ဘုန္းႀကီး လုိက္မီတဲ့ Aသိုင္းAဝိုင္းထဲမွာ ဘုန္းႀကီး
ရဲ႕ မဆိုစေလာက္ ဗဟုသုတနဲ႔ သတိျပဳမိၿပီး တိုးတက္ဖို႔ Aေျခခံ
Aေနနဲ႔ ယူဆတဲ့ ေAာက္ေျခAဆင့္ ကိစၥေတြပါ။  
 

Aသိပညာေပးျခင္း 
ေနာက္ထပ္  ေျပာျပခ်င္တာက  ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးနဲ႔  ပတ္သက္သူ 

 

ေတြက လူထုကို မွန္ကန္တဲ့ Aသိပညာ ေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္
ရွင္ Aႏုပညာဟာ စြမ္းAင္ ႀကီးမားတာကို သိၾကပါတယ္။ Aေတြး
Aျမင္၊ AေနAထိုင္၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ဟန္ပန္မူရာ၊ စကားလုံး
ေဝါဟာရကAစ လူထုထဲကို Aေရာက္ ပို႔ေပးႏိုင္တာဟာ ႐ုပ္ရွင္ပါ
ပဲ။ Aဲဒီ ႐ုပ္ရွင္ရဲ႕ စြမ္းAင္ကို မွန္မွန္ Aသုံးခ်ဖို႔ Aေရးႀကီးပါတယ္။ 

 

  ခ်စ္သူနဲ႔ Aဆင္မေျပလို႔ စိတ္ညစ္ရင္ ဇာတ္လိုက္ မင္းသားဟာ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘဝပ်က္ေAာင္ မလုပ္ျပသင့္ဘူး။ လုပ္ျပတယ္ပဲ
ထား၊ Aဲဒီလုိ လုပ္တာဟာ မမွန္ဘူးဆိုတာနဲ႔ Aျခားဘယ္နည္းနဲ႔
ဘဝကို Aသုံးခ် သင့္တယ္ဆိုတာ ပရိသတ္ကို Aသိမွန္ ေပးသင့္
တယ္။  ဘုန္းႀကီး  ေလ့လာမိသေလာက္မွာ  ဂုဏ္ရည္မတူလို႔  သမီး
ရွင္က သေဘာမတူရင္ မင္းသား Aရက္ေသာက္၊ Aလုပ္Aကိုင္
ပ်က္၊ ေလလြင့္ၿပီး ပစ္စလက္ခတ္ ေနထိုင္တာမ်ဳိးပ ဲAမ်ားစု ေတြ႕ရ
တယ္။ ဘဝခံစားခ်က္ Aျပည့္နဲ႔ မိမိဘဝ Aဆင့္ျမင့္ေAာင္ Aား
ႀကဳိးမာန္တက္ ႀကဳိးစားလို႔ Aဆင္ေျပလာတယ္ဆိုတဲ့ Aေတြးမ်ဳိးက
ရွားရွား ပါးပါးပဲ။ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ ေတာ္ေပမဲ့ ခံစားလို႔ မရဘူး။  

 

  Aမွန္က Aဲဒီလို ႀကိဳးစားႏိုင္ဖို႔ စီးပြားေရး ေလာက တစ္ခုကို
ေတာင္ ရွာေဖြ သုေတသန လုပ္ျပေပးသင့္တယ္။ ဆိုပါေတာ့ Aညာ
ေက်းလက္ တစ္ခုမွာ သိပၸံနည္းက် မန္က်ည္းပင္ စိုက္ပ်ုဳိးတဲ့ လုပ္
ငန္း။ နည္းနည္းကေန မ်ားလာတယ္။ မန္က်ည္းႏုေတြကို ႏိုင္ငံျခား
တင္ပို႔။ ပိႏၷဲပင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ငန္း၊ င႐ုပ္ စိုက္ပ်ဳိး၊ (စကားမစပ္၊
Aေမရိကမွာ မက်ည္းႏု စည္သြပ္ဘူး၊ ပိႏၷဲသီး စည္သြပ္ဘူး၊ င႐ုပ္သီး
စည္သြပ္ဘူးေတြ Aလွ်ံပယ္ရတယ္)။ ေဂြးခ်ဳိပင္ စိုက္ပ်ဳိး။ သရက္ပင္



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၆

 

စိုက္ပ်ဳိး။ သခြားပင္ စိုက္ပ်ဳိး။ သနပ္ခါးပင္ စိုက္ပ်ဳိး Aကုန္ရတယ္။
သင္ဖ်ဴးဖ်ာရက္ လုပ္ငန္း။ ပန္းခ်ီ ပန္းပု၊ ယြန္းထည္ စုံလို႔။ ေျခာက္ႏွစ္
ေလာက္ Aၾကာမွာ သစၥာရွိတဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ျပန္ဆုံ၊ မိဘေတြ သေဘာတူ
သို႔မဟုတ္ မတူ တစ္ခုခု လြမ္းစရာန႔ဲႀကဳံ စသည္ေပါ့။  

 

 ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ မင္းသား မင္းသမီးေတြက ဇီးထုပ္ခြံ၊ သံဘူးခြံ၊
စကၠဴစုတ္ေတြကို တာဝန္မဲ့ ပစ္ခ်မျပသင့္ဘူး။ တံေထြးကို လမ္းမေပၚ
ဗ်စ္ကနဲ ေထြးခ် မျပသင့္ဘူး။ ျပတယ္ ထားAုံး၊ Aဲဒီလို မလုပ္ရဘူး
ဆိုတာ ေပၚလြင္ေစဖို႔ လိုပါတယ္။ မိန္းကေလးက တစ္ေယာက္တည္း
လမ္းေလွ်ာက္ လာတယ္။ လူၾကမ္းေတြက A ုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး ေနာက္လား
ေျပာင္လား၊ တို႔လားထိလား၊ ဆြဲလားရမ္းလား မလုပ္ျပသင့္ဘူး။ လူ
ႀကီး လူေကာင္းAျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္သူေတြ Aရက္ေသာက္ျပ A
ငယ္Aေႏွာင္းေတြန႔ဲ ေနျပလို႔ လူငယ္ေတြရဲ႕ U ီးေဏွာက္ ႏုႏုထဲကို
A ဲဒီလို လုပ္မွ ေခတ္မီ လူရာဝင္တယ္ဆိုတဲ့ Aေတြးမ်ဳိး ဝင္သြားရင္
A ဲဒီ Aေတြးမ်ဳိးနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းေAာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ 

 

  Aရက္စြဲေနသူေတြကို ဘယ္လို Aရက္ျဖတ္ရတယ္ဆိုတဲ့ Aႀကံ
ေပးခ်က္မ်ဳိးကိုေတာ့ မေတြ႕စဖူးပါဘူး။ DNA ေခတ္မွာ ကိုယ့္သား
မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ျငင္းတာမ်ဳိးေတြကလ ဲ သိပ္ မဟန္ပါဘူး။ Aေတြး
Aေခၚ ေခတ္ေနက္က်လြန္းပါတယ္။ ခိုးေျပးၾကမယ့္ Aတူတူကို
'မိဘ သေဘာမတူလို႔ ခ်စ္သူ ႏွစ္ေယာက္ကို မေတြ႕ႏိုင္ေAာင္ A ိမ္
ခန္းထဲမွာ ေသာ့ခတ္ထားတယ္' ဆိုတဲ့ AယူAဆလည္း ေမာ္ဒန္
ေAာက္ေနပါၿပီ။ မိဘေတြက ေAာင့္သက္သက္နဲ႔  ေပးစားလိုက္
တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကေတာင္  ပိုေကာင္းA ုံးမယ္။  လူငယ္ကို  ေစတနာ 

 

မွန္မွန္ (ႏွိမ္လိုလို႔ မဟုတ္ဘဲ)နဲ႔ Aလုပ္ခိုင္း၊ လူငယ္မွာ သမီးထင္
ထားသလို Aရည္Aခ်င္းရွိ။ ႀကိဳးစားလို႔ သမီးရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို Uီး
ေဆာင္လာႏိုင္တဲ့Aခါ မိဘေတြ တစ္U ီးတည္းေသာ သမီးAတြက္
စိတ္ခ်မ္းသာရ။ ဒီAႏွစ္သာရနဲ႔ ဇာတ္လမ္း တစ္ဝက္ေလာက္ ထြက္
လာႏိုင္ရင္ Aမ်ားစု ဆငး္ရဲသား လူတန္းစားရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို ႁမႇင့္
တင္ေပးဖို႔ ကူညီႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။  

  ေက်းလက္သဘာဝ သ႐ုပ္ေဖာ္ရာမွာ ထန္းရည္မူး၊ ဖဲ႐ိုက္၊
ၾကက္တိုက္၊ ေလာင္းကစား၊ Aလုပ္လက္မဲ့၊ ေျခသလုံးAိမ္တိုင္
ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္ကို ျပည္ပက မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ကို ဒို႔ဆီက ယU ္
ေက်းမႈကြ ၾကည့္ပါAုံးလို႔ ေျပာရမွာ ဝန္ေလးပါတယ္။ Aဲဒီလို သ႐ုပ္
ေဖာ္မယ့္Aစား ကမၻာ့Aဆင့္မီတာ မမီတာကို Aသာထားလို႔ ႐ိုးရာ
ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ႐ိုးရာပြဲ၊ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ဘဝေနထိုင္မႈ၊ ထူးျခားတဲ့
ယU္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးသားတဲ့စ႐ိုက္၊ ေဒသထြက္ကုန္ လုပ္ငန္း၊ သာယာ
လွပတဲ့ ေနာက္ခံ ျမင္ကြင္းေတြကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ႏိုင္ပါတယ္။
 

Aတုမၿပဳံးပါနဲ႔ 
ရည္းစားကို လြမ္းေနတဲ့ သမီးကို မိဘက 'သမီး၊ မ်က္ႏွာလ ဲ မ
ေကာင္းဘူး။ ေနမေကာင္းဘူးလား၊ ဘာျဖစ္တာလ'ဲ ဆိုေတာ့ ၾကားၿမ
တိုင္း Aေျဖက 'သမီး ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး'တဲ့။ ႐ိုးသားတဲ့ လူ႔ေဘာင္
တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာမွာ Aဲဒီလို Aေျပာမ်ဳိး မပါသင့္
ေတာ့ဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် 'မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ' AယူAဆကို
ေရွာင္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ပြင့္ပြင့္ ျပတ္ျပတ္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျပာဆုိ
ခန္းကို Aသားေပးရင္ ပိုၿပီး Aက်ဳိးမရွိႏိုင္ဘူးလား။ 
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  တစ္ခါ ကိုယ္နဲ႔ မညားလိုက္ရတဲ့ ရည္းစားရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ကို
ဘဝပ်က္ေAာင္ Aျပင္မွာ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးၿပီး ကုလားႀကံ ႀကံတယ္။
Aျပင္က Aေကာင္း ေျပာတယ္၊ Aတြင္းက ပ်က္စီးေAာင္လုပ္ဖို႔
ႀကံစည္တယ္။ Aဲဒါမ်ဳိး ဇာတ္လမ္းေတြက ပိုမ်ားမယ္လို႔ ထင္တယ္။
ဒါမ်ဳိးျဖစ္ရပ္ Aျပင္မွာ ရွိခ်င္ ရွိႏိုင္ေပမယ့္ ပရိသတ္ကို မ်ားမ်ား Aသိ
ေပးရင္ ဒီAက်င့္ဟာ Aဲဒီပရိသတ္ သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးဆိုဆို လူ႔Aဖြဲ႕
Aစည္း ဆိုဆိုရဲ႕ စ႐ိုက္လကၡာဏာ Aသြင္ေဆာင္သြားမွာကို စိုးရိမ္
ပါတယ္။ စ႐ုိက္လကၡဏာAေနနဲ႔ ရွိၿပီးျဖစ္ရင္ေတာင္ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္း
ကို Aက်ဳိးမျပဳလို႔ ဒီစ႐ိုက္မ်ဳိး ေပ်ာက္သြားဖို႔ Aားေပးရမွာပါ။ ၾကည့္
ေပါ့၊ ေမးခြန္းရွင္ေမးသလို တုိင္းတစ္ပါးကို သြားၿပီး ပညာသင္ေနၾက
တာေတာင္ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္း ေသာက္သေတြ ျဖစ္
လ်က္နဲ႔ Aခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ မရွိႏိုင္တာ ဘယ္ေလာက္
ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းသလဲလို႔။ ဘုန္းႀကီးတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း
ဒါမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ Aေၾကာက္တရားနဲ႔ ေျပာျပၿပီး စ႐ိုက္
လကၡဏာေတြက Aစျပဳခဲ့တာလို႔ ဘုန္းႀကီး ယူဆပါတယ္။  

 

  လူ႔ေလာကနဲ႔ Aကိုက္ညီဆုံး ႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈရွိပါမွ ၿပဳံးေနသူ
ကို AရွိAတိုင္း ဆက္ဆံႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 'လုပ္ခ်င္တာကို လွ်ဳိထားၿပီး
ႏႈတ္က မမွန္တာ ႁမြက္ဆိုမႈ'ကို ကိုယ္မႀကိဳက္သလို သူတစ္ပါးလည္း
ႀကိဳက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ 'Yes'လို႔ ဆိုေပမယ္ Aစစ္Aမွန္က 'No'
ျဖစ္လို႔ ႐ိုးမွ မ႐ိုးသားပဲ။  ကိုယ္ မႀကဳိက္တာကို သူတစ္ပါးကို မလုပ္
သင့္ဘူး။ ခံသာတဲ့နည္းနဲ႔ ေလာကကို တုံ႔ျပန္သင့္ပါတယ္။ While Lie
(မုသားAလကၤာ) ကို  နည္းေAာင္   ႀကိဳးစားရာမွာ  ဘုရင့္ေခတ္က 

  

ဆရာေတာ္ တစ္ပါးက Aတုယူစရာပါ။ သူခိုးတစ္ေယာက္ သိမ္ထဲ
ကို ဝင္ေျပးလာတယ္။ ဆရာေတာ္နဲ႔ ေတြ႕တယ္။ ဆရာေတာ္ သိမ္
ျပင္ Aထြက္မွာ သူခိုးကို လိုက္ဖမ္းတဲ့ ဘုရင့္ဝန္ထမ္းေတြန႔ဲ ေတြ႕
တယ္။ လူတစ္ေယာက္ ဝင္ပုန္းေနတာကို ျမင္မိပါသလား ဘုရားတဲ့။
ဆရာေတာ္ Aေနနဲ႔ 'Yes' နဲ႔ 'No' Aေျဖ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးAတြက္ Aျပစ္
မလြတ္ႏိုငဘ္ူး။ ဒီေတာ့ 'ငါ ျမင္တယ္လို႔ မင္းတို႔ကို ဘယ္သူ ေျပာ
သလ'ဲလို႔ ျပန္ေမးတယ္။ Aဲေခတ္ AေျခAေနAရ ဆရာေတာ္ကို
ေလးစားလို႔ မင္းဝန္ထမ္းေတြ ျပန္မေမးတာေၾကာင့္ သူခိုးAသက္
ခ်မ္းသာၿပီး ဆရာေတာ့္ AဆုံးAမနဲ႔ လူေကာင္း ျဖစ္သြားပါတယ္။
ႏွစ္Uီးလုံး Aျပစ္ကင္းတာေပါ့။  

   ငယ္စU္က ငါးပါးသီလကို ႐ြတ္ဆို ေဆာက္တည္ဖို႔ သင္ၾကား
ေပးတဲ့ AစU ္Aလာနဲ႔ မႀကီးျပင္းခဲ့ရတဲ့ Aျပင္ မဂၢင္ရွစ္ပါး က်င့္စU ္
ဆိုတာကို ၾကားေတာင္ မၾကားဖူးၾကတဲ့ တိုင္းတစ္ပါးက လူေတြဟာ
လက္ေတြ႕မွာ Aဲဒီက်င့္စU ္ေတြကို ဘဝေပးAသိနဲ႔ က်င့္သုံးၿပီး တိုး
တက္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကတာပါ။ ျပည္သူနဲ႔ ထိ
ေတြ႕ခြင့္ရတဲ့ တရားေဟာ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္ Aရွင္ျမတ္ေတြရဲ႕ Aသိေပး
မႈနဲ႔လည္း လူေတြ စစ္မွန္တဲ့ Aၿပဳံးမ်ဳိးကို ရရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။
ထိုထို တရားေဟာ Aရွင္ျမတ္ေတြမွာ ဘုန္းႀကီးတို႔ထက္ Aၾကား
Aျမင္ ဗဟုသုတ ပိုရွိမွာျဖစ္လို႔ ငါးပါးသီလနဲ႔ မဂၢင္ရွစ္ပါး လက္ေတြ႕
က်င့္စU ္ကို ပိုၿပီး လက္ေတြ႕ဘဝနဲ႔ ကိုက္ညီေAာင္ ေျပာျပနိုင္ၾကပါ
လိမ့္မယ္။ ေျပာျပႏိုင္ပါေစလို႔လည္း ဆႏၵရွိပါတယ္။ Ô 
 
 
 


