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ပဂ မို ့ ဟာင်း တစ် နရာလိ
သးဆယ်ထဋ
ိ တ
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ပဲခူးရိးမ တာင်တန်းြပာ ကီးတွင် ခါင်းအး၍ စီးဆင်းလာ သာ တာင်ကျ ချာင်း၊ သစ်ချ ချာင်းြဖစ်သည့် သး
ဆယ် ချာင်းသည် သးဆယ် ဆင်စရွာမတိ ့ကိ ရစ်ပတ်လျက် စီးဆင်း နပါသည်။
သးဆယ်ဆင်စနှင့်ခရီးတစ်တိင်ခန် ့အကွာ အ နာက် ြမာက် ခပ်ယွန်းယွန်း ချာင်းကမ်းစွန်း သာင်ခ သာင်
ကမ်းအနီးတွင် သရက်၊ ပိန၊္နဲ က့ ကာ်၊ မရမ်း စ သာ သစ်ပင် ကီးများ စိမ်းလန်းစိ ့စိ ့ ညို ့မင်းအပ်ဆိင်း န သာ နရာတစ်
ခကိ လှမ်းြမင်ရသည်။ သစ်ပင်များအ ကားတွင် အလွန် ကီးမား သာ ကျာင်း ကီးတစ် ဆာင်ကိ အထင်းသား တွ ့နိင်
သည်။ ဒရင်၊ မှန်ကင်းတိ ့ြဖင့် အ တာ်ခမ်းနား သာ ဆင်ဝင် လးဘက် ဆာင်နှင့် ရှး ဟာင်း ကျာင်းတစ် ဆာင်ြဖစ်
သည်ကိ အ ဝးကပင် သိနိင်ပါသည်။ ရွာမ လသာ ကျာင်း ကီးပင် ြဖစ်သည်။
ချာင်းကမ်းမှ ြခလှမ်းအတိင်း သွား၍ ကည့်လ င် ပဂ မို ့ ဟာင်းတစ် နရာလိ ချုနွယ်ပိတ် ပါင်းများ ရစ်ပတ်
လမ်းြခု န သာ စတီ ဟာင်း စတီပျက်များ အဆူဆူနှင့်ဘရားတန် ဆာင်း ဟာင်းများကိလည်း ဖူး တွ ့နိင်ပါသည်။
စတီပထိးပျက်များအနီး ဥယျာဉ် ကီးအတွင်း၌ လသာ ကျာင်း ဟာင်း ကီးမှာ ခန် ့ညားထည်ဝါလှ ပသည်။ စတီပ
ထိးပျက်များသမိင်းစဉ်ကိ စစမ်း ကည့် သာအခါ အချို ့က လင်သးနယ်(ဥက္က သးဆယ် လင်)ကိ တည်စဉ်က မွန်လူမျိုး
များ တည်ထားကိးကွယ်ခဲ့ ကာင်း ြပာြပ ကသည်။ ထီး တာ်များ ကိန်းဝပ်ြခင်း ကင်း တာ်မူ သာ စတီ တာ်များ၏
သဏ္ဌာန်များကိ လ့လာြခင်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊ မွန်လူမျိုးတိ ့၏လက်ရာ ြဖစ် ကာင်း သိသာထင်ရှားလှ ပသည်။
ယခ လက်ရှိ သီတင်းသး တာ်မူလျက်ရှိ သာ လသာဆရာ တာ်ဦးပ ိတ၏မိန် ့ကားချက်ကား သာယာဝတီ
မင်း(ကန်း ဘာင်မင်း)နှင့်မှူးမတ်များ တည်ထားခဲ့ သာ စတီ တာ်များ ြဖစ်သည်ဆိ၏။ သာယာဝတီမင်းသည် ဘ ကီး
တာ်ဘရားအား ထူ ထာင်ြခားနား၍ မိမိအပိင်စားနယ် ြမ သာယာဝတီ(သာယာဝတီ မို ့ ဟာင်း)သိ ့ လာ ရာက်၍ လက်
နက်လူသူ စရး အာင် ြမနင်းသည်။ ထိသိ ့ ယာယီစနန်းနှင့်စြမန်းစဉ် နာက်ပါ မှူးမတ်ဗိလ်ပါများနှင့်အတူ စ ပါင်း၍
သးဆယ်ရွာမ နရာ၌ စတီပထိးများစွာ တည်ထားကိးကွယ်ခဲ့သည်။ သာယာဝတီမင်းတွင် ပါလာ သာ နန်းစဉ်သး
ကျာက်သပတ္တြမား၊ ရ ကုတ် ငွ ကုတ်များ၊ နန်းစဉ်ဒဂါးများကိလည်း ဌာပနာသွင်း၍ လှူဒါန်းပူ ဇာ်ခဲ့ပါသည်။
ထိ စတီ ဟာင်းများ ဌာပနာအတွင်းမှ ပ ထွက်လာ သာ ဒဂါးများလည်လတ်ရှိ လသာဆရာ တာ်ထ၌ ရှိပါ
သည်။ ဒဂါးမှာ ခတ်ဒဂါးြဖစ်သည်။ အမရပူရ ဆင်ြဖူမရှင်ဒဂါးဟ ကမ္ပည်းထိးထားသည်။ ၁၁၂၆ ခနှစ်ဟ သက္က ရာဇ် ပါရှိ
သည်။ သက္က ရာဇ်ကိ တွက် သာ် ဒဂါးသည် ဘ ကီး တာ်ဘရားလက်ထက်က သးစွဲခဲ့ သာ ဒဂါးြဖစ် ကာင်း သိရသည်။
ယခ တွ ့ြမင်ရ သာ သစ်သား ကျာင်း ကီးမှာ မင်းလှ မို ့ဝန်ဦးမ ဆာက်လပ်လှူဒါန်းသွား သာ ကျာင်း ကီး ြဖစ်သည်။
နှစ် ပါင်း တစ်ရာ ကျာ် ရှိ လ ပီ။ ယခ ကျာင်း၏အ ရှ ့ဘက်( ချာင်း ရစီးလမ်း နရာ၌ ြပသာဒ်ဘ ၅ ဆင့်နှင့်သး ဆာင်
တွဲ ကျာင်း ကီး ရှိခဲ့သည်။) ထိ ကျာင်း တာ် ကီးကိ သာယာဝတီမင်း ဆာက်လပ်လှူဒါန်းခဲ့ ကာင်း သိရသည်။

လသာ ကျာင်း သမတ်ြခင်း
စတီပထိး ဟာင်းများသည် ပထမ၌ တည်ထားကိးကွယ်၍ ထားခဲ့ရာမှ သာသနာတည် ပီး နာက် သာယာဝတီ
မင်းက ထပ်ဆင့်သာသနာကိ ဖွင့်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤ စတီပထိးတိ ့ြဖင့် ြပည့်မမ်း သာ နရာသိ ့ ကန်း ဘာင် ခတ်လယ်
လာက်တွင် မင်းဘူး လသာ ကျာင်းတိက်မှ သာသနာြပုဆရာ တာ်များ က ရာက် သီတင်းသးခဲ့ရာမှ လသာ ကျာင်း
ဟ အမည်တွင်ြခင်း ြဖစ်သည်။
လသာ ကျာင်းတိက်၌ သီတင်းသးသွား တာ်မူ က သာ ဆရာ တာ်များမှာ(၁)ပထမ လသာဆရာ တာ်၊
(၂)မန္တ လးဆရာ တာ်(ပထမ လသာဆရာ တာ်မှ မန္တ လးဆရာ တာ်အထိ ကားမှ ဆရာ တာ်များကိကား စစမ်း၍ မရ
တာ့ ချ။)
(၃)ဦးသီလဆရာ တာ်
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(၄)သဒ္ဒါကျမ်းြပုဆရာ တာ်ဦးစိန္တာ
(၅)ဦးပ

ိတဆရာ တာ်(လက်ရှိ သီတင်းသးလျက်)တိ ့ ြဖစ်သည်။

လသာ ကျာင်း ပ သိ ့ ရာက်သွား သာအခါ ပခန်း ကီး မို ့အ နာက် ရဥမင်ဆရာ တာ် သီတင်းသးခဲ့ သာ
ရဥမင် ကျာင်းကိ(စာတွင် ဖတ်ဖူးခဲ့သည်ကိ) တွး၍ ြမင် ယာင်မိသည်။ ကျာင်း ပ တွင် ပစ္စည်းပစ္စယ မည်မည်ရရ
မရှိ။ ဘရား ကျာင်း ဆာင်တွင် ဗီရိများ၌ စာအပ်စာတမ်း၊ ပစာ ပရပိက်စာအချို ့သာ ရှိသည်။ ပရပိက်များ၊ ပများ
လည်း အမရပူရ ခတ်က စာများသာ ြဖစ်သည်။ ယခအခါ အချို ့အနည်းငယ်သာ ကျန် တာ့သည်။ ြခသတ္တဝါများ၏အန္တ
ရာယ်ပင်တည်း။ ပစာထည့် သာ စာတိက် ကီး( သတ္တာ ကီး)၊ စာတိက်ငယ်များမှာ ယခတိင် ရှးပမပျက် ဟာင်းနွမ်း
လျက် ရှိ သးသည်။
စာ ပနှင့်ပါဠိသဒ္ဒါပညာကိန်း အာင်းရာ လသာ ကျာင်းတွင် ပထမ လသာဆရာ တာ်နင
ှ ့်မန္တ လးဆရာ တာ်
တိ ့၏ ထရပ္ပတ္တိတိ ့ကိ တာ့ လက်လှမ်းမမီခဲ့ပါ ။ သိ ့ သာ် ဦးသီလ( ခ )ဦးသီလစာရဆရာ တာ် အ ကာင်းကိ သိသမ
လ့လာခဲ့ရသည်။

ဦးသီလဆရာ တာ်
ဦးသီလဆရာ တာ်မှာ မန္တ လး ထန်းတပင်ဇာတိြဖစ်၍ သက္က ရာဇ် ၁၁၉၆ ခနှစ်၊ ဒတိယဝါဆိလ၌ ဦးဘိးထွန်း၊
ဒ ဇြဖူတိ ့မှ ဖွားြမင်ခဲ့သည်။ မင်းတန်းမင်းတရား ကီးလက်ထက် ပဉ္စမသဂါယနာတင်စဉ်က စာြပင်ဆရာ တာ်ြဖစ်ခဲ့
သည်။ မင်းတဆိပ်ရဆရာ တာ်တည်း။ ကျာက်ထက်အက္ခရာ တင်ရာ၌လည်း ကာင်း၊ သဓမ္မာစာြပန်ပွဲများ၌လည်း
ကာင်း ကီး ကပ်ကွပ်ကဲခဲ့ရ သာ ဆရာ တာ်လည်း ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် ဆရာ တာ်သည် မန္တ လးနန်းတွင်း ရးကိ မနှစ်
မို ့သြဖင့် အာက်ြပည် ရာမညတိင်း လင်ြမစ်ကမ်း စ ရွး မို ့သိ ့ က ရာက်ခဲ့သည်။ စ ရွးမှ သးဆယ်ရွာမ လသာ
ကျာင်းတိက်သိ ့ ြပာင်း ရ ့သီတင်းသးခဲ့သည်။

နန်းစဉ်ဘရား
ဦးသီလဆရာ တာ်သည် မန္တ လး နြပည် တာ်မှ ကလာစဉ်က နန်းစဉ်ဘရားတစ်ဆူကိလည်း ပင့် ဆာင်လာခဲ့
သည်။ ပသဏ္ဌာန်မှာ ဉာဏ် တာ်တစ် တာင်ခန် ့ရှိ ပီး လးပတ်သး တာင်ပတ်လည်ခန် ့ရှိ၍ စစ်ကိင်း ကာင်းမ တာ် စတီ
တာ် ကီးပကဲ့သိ ့ သစ်သား ပါင်း ချာင် ြဖစ်သည်။ ရပိန်းချထားသည်။ အတွင်း၌ ဒက္ခိဏသာခါ ဆင်းတတစ်ဆူကိထည့်
သွင်းဌာပနာထားသည်။ ထိနန်းစဉ်ဘရားကိ ဦးသီလဆရာ တာ်သည် သူကျိန်းစက် သာ ကျက်သ ရခန်းအတွင်း ခါင်း
ရင်း၌ တသီးတြခား ကိးကွယ်ထားသည်ဟသိရသည်။ ဤနန်းစဉ်ဘရားကိလည်း တပည့်ြဖစ် သာ သဒ္ဒါကျမ်းြပုဆရာ
တာ်ဦးစိန္တာသည် ကျက်သ ရခန်းအတွင်း၌ပင် မိမိဆရာ တာ်ကဲ့သိ ့ အစဉ်အလာမပျက် ကိးကွယ်ထားသည်။ ယခလက်
ရှိဆရာ တာ်လည်း ကျက်သ ရခန်းအတွင်း၌ပင် ထား၍ ကိးကွယ်ထားသည်။ ဤနန်းစဉ်ဘရားသည် မင်းတန်းမင်းနှင့်
သား တာ်သီ ပါမင်းတိ ့ ဇတဝန် ဆာင်၌ ကိးကွယ်ခဲ့ သာ ဘရားြဖစ် ကာင်း မှတ်သားရသည်။

ဦးစိနာ္တ ကျာင်းသားဘဝ
သဒ္ဒါကျမ်းြပုဆရာ တာ်ဦးစိန္တာသည် ဦးသီလ လက်ရင်းတပည့်ြဖစ်သည်။ သးဆယ်အပိင် စ ရွးဇာတိြဖစ်သည်။
သက္က ရာဇ် ၁၂၄၆ ခနှစ်၊ ြပာသိလတွင် ဦးခန် ့- ဒ ခက်တိ ့မှ ဖွားြမင်သည်။ လသာဆရာ တာ်ဦးသီလထ အပ်နှ၍ အသက်
၉ နှစ်တွင် သာမ ဏ ြပု ပးသည်။ မာင်စိန္တာကိ ရှင်အားဆရာ တာ်က ဉာဏ်ထက်ြမက်သည့်အ လျာက် သင်ရိးမှစ၍
အထူစာချ ပး တာ်မူသည်။ အသက်(၂ဝ)အြပည့်တွင် လသာခ သိမ်၌ ဦးသီလဆရာ တာ်အား ဥပဇ္ဈာယ်ြပု၍ မိဘ
များက ရဟန်းဒါယကာ ခ ကသည်။

3

ebook is created by www.ShanYoma.Org

သဂဇာဆရာ တာ်နင
ှ ဦ
့် းစိနာ္တ
သာသနာပိင်ဆရာ တာ်ဦး ဉယျနှင့်သဂဇာဆရာ တာ်တိ ့သည် သးဆယ် မို ့ ဆင်စရပ် မဟာ စတီလှ ကျာင်း
တိက်(ယခ မာင်း ထာင် ကျာင်းတိက်)သိ ့ ကလာ တာ်မူသည်။ သးဆယ်မှ မာင်း ထာင်ဆရာ တာ်သည်လည်း နှယ်
နှယ်ရရ မဟတ်။ ရကျင်ငါးတိက်၌ ပထမစာချဆရာ တာ်(ဝိမာလာလကာရ ကဝိဓဇမဟာဓမ္မရာဇာဓိရာဇဂရ)ဘွဲ ့ကိ သီ
ပါမင်းတရားက တဆိပ်ကပ်လှူြခင်း ခရ သာ ကျမ်းြပုဆရာ တာ်တည်း။
လသာ ကျာင်းသိ ့ သာသနာပိင်နှင့်သဂဇာဆရာ တာ်တိ ့ က ရာက်လာ ကသည်။ ဦးသီလနှင့်သဂဇာဆရာ
တာ်တိ ့သည် တလိက်ဖက် သီတင်းသး ဖာ် ဟာင်းများ ြဖစ်ခဲ့သည်။ ဆရာ တာ်များအား ဦးပဉ္စင်းဦးစိန္တာသည် ဝတ် ကီး
ဝတ်ငယ် ြပုစယင်း မန္တ လးသိ ့ လိက်၍ စာလိက်လိ ကာင်း ခွင့် တာင်း လ ာက်ထားသည်။ ထိအခါ သဂဇာဆရာ တာ်
က ဦးသီလဘက်သိ ့ မးထိးြပလျက် "အိမ်း…မင်းဆရာနဲ ့ပဲ ပါက် ြမာက်နိင်ပါတယ်၊ လိတဲ့ပညာသာ တာင်း၊ မန္တ လး
လိက်စရာ မလိပါဘူး၊ မင်းဆရာမျိုး တိ ့မန္တ လးမှာ တာင် တာ် တာ်ရှား နတယ်"ဟ အားရပါးရ မိန် ့ တာ်မူသည်။

ကျမ်းြပုဆရာ တာ်
ဦးစိန္တာဆရာ တာ်သည် ပဉ္စင်းဘဝ၌ သဂဇာဆရာ တာ်၏အမိန် ့အတိင်း ယ ကည် လးစားစွာ မိမိဆရာ တာ်ထ
၌ စာ ပပရိယတ္တိ၊ စာ ပအနပညာ၊ အလကာ၊ ဗဒင်နက္ခတ် စသည်များကိ သင်ယူက မ်းကျင်ခဲ့သည်။ မိမိဆရာ တာ်
သက် တာ်ထင်ရှား ရှိစဉ်မှာပင် မဂလသတ္တဝိဂ္ဂဟဒီပနီကိ ရးသား၍ ကျးဇူးဆပ်ခဲ့သည်။ ယင်းကျမ်း၏ထူးြခားချက်
နိသ မှာ "ဗာလာနပဒ်ကိ ကာင်းကျိုးမသိ သာ လူမိက်ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ အ သဝနာစ ပဒ်ကိ ကာင်းကျိုးြမင်သိ
ပညာရှိ ဟူ၍လည်း ကာင်း၊ နိသ ြပန်ထားပမှာ ထိမိထက်ြမက်လှ သာ အတ္ထလကာရအနက်များ ပါရှိလှ ပသည်။
စာ ပနှင့် လသာ၊ လသာနှင့်စာ ပသည် တထပ်တည်း တသားတည်း ကျာ် စာခဲ့သည်မှာ ကန်း ဘာင် ခတ်
ကပင် ြဖစ်သည်။ ပညတ်ရာ ဓာတ်ပါသည့်အတိင်း လသာဟူ သာ အမည်စာ ပနှင့်သဒ္ဒါအရာ၌ အထူးမိတ်ဖက်ဓာတ်
ဖက် ြဖစ်ခဲ့သည်။
ယခြမန်မာစာ ပ၌ စကား ြပဆရာတစ်ဆူ ြဖစ် သာ မင်းဘူးဆရာ တာ်ဦးဩဘာသကိ စာ ပ လာကသားတိ ့
က အက မ်းတဝင် သိ ကသည်။ ရာမညတိင်း သမိင်းစဉ်လာ အာက်ြပည်ရွာက ဍုးစဲရာယ် မည် သာ မွန် မို ့ ဟာင်း သး
ဆယ်ရွာရွာမ လသာ ကျာင်း သဒ္ဒါကျမ်းြပုဆရာ တာ်ကိ သဒ္ဒါနယ် စာသင်သားများက ချစ်က မ်းဝင်ခဲ့ ကသည်။ မင်း
ဘူး လသာဆရာ တာ်က စကား ြပနယ်၌ သူမတူ အာင် က မ်းကျင်သည့်နည်းတူ သးဆယ် လသာဆရာ တာ်ကလည်း
ပါဠိသဒ္ဒါ၌ တဘက်ကမ်း ပါက် ြမာက်ခဲ့သည်။
ပဂ ခတ်တွင် သဒ္ဓမ္မသိရိဆရာ တာ်သည် သဒ္ဒတ္ထ ဗဒ စိန္တာကျမ်းကိ စီရင်ခဲ့သည်။ လသာဆရာ တာ်ဦးစိန္တာ
သည် ထိသဒ္ဒတ္ထ ဗဒစိန္တာကျမ်းကိ သဒ္ဒတ္ထ ဗဒစိန္တာ မဟာဋီကာနိသ ြပန်ဆိ တာ်မူသည်။ ထိမဟာဋီကာနိသ ကျမ်း ပ
ထွက်လာ သာအခါ မန္တ လး မဟာဝိသဒ္ဓါရာမဆရာ တာ်၊ မစိးရိမ်ဆရာ တာ်ဦးသူရိယ(အဘိဓဇမဟာရ ဂရ-ဆ သဂါ
ယနာ)၊ ြမ တာင် ရ ကျာင်းဆရာ တာ် စသည်တိ ့က ဝမ်း ြမာက်ဝမ်းသာ ချီးကျူးဂဏ်ြပုစာတမ်းများ ရးသားခဲ့ က
သည်။
ဆရာ တာ်ဦးစိန္တာ၏ မဟာဋီကာနိသ ပ ထွန်းလာ၍ ဖတ်ရရ သာ မင်းလှ မို ့ ဇယျဝတီဆရာ တာ်(အဂ္ဂ
မဟာပ ိတ)က ဋီကာ ဟာင်း ဋီကာသစ်များကိ ဆက်လက်စီရင်ရန် လ ာက်ထား အား ပးချက်အရ သမ္ဗန္ဓစိန္တာဋီကာ
ဟာင်းနိသ နှင့်သမ္ဗန္ဓစိန္တာဋီကာသစ်နိသ များကိ ရးသားြပုစခဲ့သည်။ ဆရာ တာ်၏ နာက်ဆးလက်ရာ ြဖစ်သည်။ ဆ
ရာ တာ်၏သဒ္ဒါကျမ်းနိသ ဋီကာများကိ မန္တ လးစာသင်တိက်များ၊
ညာင်တန်း ရဟသာ တာရ စာသင်တိက်များ
စသည်တိ ့တွင် သင် ကားပိ ့ချ နည်းယူ ကသည်။ ယခလည်း သးဆယ် မို ့ မဟာထူပါရပရိယတ္တိစာသင်တိက်၌လည်း သးစွဲ
န သးသည်ဟ သိရသည်။ ြပုစပနှိပ် ပီး ကျမ်းများမှာ(၁)မဂလသတ္တဝိဂ္ဂဟဒီပနီ (၁၂၇၃-ခ၊ ပနှိပ်)
(၂)အာစရိ ယာဝါဒဓမ္မဒီပနီ (၁၂၇၃-ခ၊ ပနှိပ်)
(၃)သဒ္ဒတ္ထ ဗဒစိန္တာ မဟာဋီကာနိသ ပထမတွဲ (၁၂၉၉-ခနှစ)်
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(၄)သဒ္ဒတ္ထ ဗဒစိန္တာ မဟာဋီကာနိသ ဒတိယတွဲ (၁၂၉၉ ခနှစ)်
(၅)သဒ္ဒတ္ထဝတ္တိဋီကာသစ်နိသ (ခနှစ်မသိ)
(၆)ဂန္ထဘရကာဋီကာသစ်နိသ (ခနှစ်မသိ)
(၇)သမ္ဗန္ဓစိန္တာဋီကာ ဟာင်းနိသ (၁၃၂၇-ခ၊ ပနှိပ် ပီး)
(၈)သမ္ဗန္ဓစိန္တာဋီကာသစ်နိသ (၁၃၁၇ ခ၊ ပနှိပ် ပီး)
ဆရာ တာ်ဦးစိန္တာသည် ၁၃ဝ၉ ခနှစ်၊ နတ် တာ်လတွင် ပျလွန် တာ်မူသည်။ ဋီကာ ဟာင်း၊ ဋီကာသစ် နိသ နှစ်
ကျမ်းသည် စာမူများသာ ကျန်ခဲ့သည်။ အ ကာင်း မညီညတ်၍ တပည့်ဦးပဉ္စင်းဦးပ ိ(ယခဆရာ တာ်)က ၁၃၂၇ ခနှစ်
ရာက်မှ ပနှိပ်ထတ် ဝခဲ့ရသည်။ ဦးပ ိတဆရာ တာ်သည်လည်း ဆရာ ကာင်း တပည့်ပန်းပန်သူ ြဖစ်သည်။ ကျမ်းြပု
ဆရာ မဟတ် သာ်လည်း ဂန္ထ န္တရသတ ရှိသူြဖစ်သည်။ ဦးပဉ္စင်းသည် သဒ္ဒါ စာ ပ ကဗျာ လကာတိ ့၌ နိင်နင်းက မ်းကျင်
သည်။ စာ ရးသူတိ ့ငယ်စဉ်က ထိဦးပဉ္စင်းထ၌ ကဗျာ လကာတိ ့ကိ လက်ပွန်းတတီး လက်ထပ်သင်ယူခဲ့ရသည်။
ပဂ မို ့ ဟာင်းတစ် နရာလိ ရှး ဟာင်း စတီပထိးအဆူဆူ၊ သဒ္ဒါကျမ်းစာ ပ အ စာင် စာင်၊ ရှး ဟာင်းယဉ်
ကျးမအစစတိ ့ ပါဝင် သာ ရတနာသိက် ကီး တစ်တိက်သည် သးဆယ် လသာမဟာရအတွင်း၌ ကိန်းဝပ်လျက် ရှိ န
ကာင်း စာ ပသတင်း ကာင်း လက် ဆာင်ပါးလိက်ပါသတည်း။

သးဆယ်ထိဋ်တင်ြမင့်
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