
ဗု ု  ဒၹႅမတ္် စ်ႍာဘရုာား အလင္် ် ားရစစစသာသ ူ(Buddha the Enlightened One) 

 

တစခ် ျုု ႔ေသာသမူ ာျားအတွက္ု ် ဗု ု  ဒၹႅမတ္် စ်ႍာဘရုာား ဟာဘရုာားြ်ဖစစ ပမ ဲ့လု် ႔ 

လစက တွ႔ကျကျ စ်ြ်ပာရရင  စ တ္် သဟာာႏ စ်ဂ္်္် တမ (သု်  ႔) စ တ္် သဟာာႏ ဂူ်္်္တမမ႑ာ 

ဘရုာားမ ဲ့၀ ဒ ီ သာြဖစ ခ ဲ့ြ်ပီား သ႔ူကု် ယ သ ူ နတ သာား (ဘရုာား) က ဲ့သု်  ႔မထငင မင ခ ဲ့စ်ပ။ ဗ

ု ု  ဒၹႅမတ္် စ်ႍာဘရုာားက ဲ့သု်  ႔ တစခ် ျုု ေ မ႑ာဘရုာားမ ဲ့၀ ဒ ီ (သု်  ႔) ဘရုာားတရာား 

မယ ုႄ်ကည သ ူ အအဖစစ နရာယႄူ်ကသမူျာား ် ကႁစန တာ ၏ အလျင္် တငင ပခ ဲ့စ်သာ စာ၌ 

မျာားစွာစ်သာ စ ႄ်ကာ၀ ာ စ််္်္ဗဒ နင္် ် ဲ့ သဘာြ၀ဖစ စဥ္် စ််္်္ဗဒတု် ႔၏ ြ်ပင ားထန စွာ 

ြ်ငင ားခ ုမ႑ဳ မျာားကု်  စဥ ားစာား ဆငင ခင္် စ်စရန္်  စ န် စ်ခါ်ချင ပ သည ။   

http://jesusandjews.com/wordpress/category/atheist-and-agnostic-question-of-

jesus/ 

ဘရုာားတည္် ရ႑ ြ်ခင ားကု်   ကႁစန တာ်္် တု် ႔အဆ ာုးသတ လက ခ မည  ဆု်  ရင  

မ႑န္် ကစန သာနာားလည မ႑ဳကု်  ရရ စ႑နသညည ဖစ္် စ်ႄ်ကာင ား၊ ဗု ု  ဒၹႅမတ္် စ်ႍာဘရုာား နင္် ် ဲ့ 

ဂူရု ရ်ဘရုာား တု် ႔ကု်  ကႁစန တာ်္် ၏အ စ်တွား၌ လမ္် ် ားြ်ပ စ်နသဟူ ု

စဥ ားစာားမည္် ် ဲ့အစာား သူ(ဘရုာား) ကု် တာ စ်မ ာ အကည ဲ့ရမညည ဖစ သည ။ စ်နာက္် ြ်ပီား ဗ

ု ု  ဒၹႅမတ္် စ်ႍာ ဘုရာား ကု် ဂုဏ  ပဳ ရု် စ်သအကသမူျာား ဘယ လု် လုငပ ပီားသ၏ူ 

စ်ဟာစ်ြ်ပာချက  မျာားဟာလ ုား၀ ြ်ပည ဲ့စ ုမ႑န္် ကစန အကာင ား သ န ငူ္် အကသလ ဲ့။ တကယ မ႑ာ 

သ၏ူ နတု ထကွ စကာားမျာားသည  သစူ်သဆ ာုးြ်ပီား စ်နာက ပု် င ား န႑စ္် စ်ပ င္် ် ား ၄၀၀ 

မတု် င မ႑ီ ပ ုန႑ ပ ထစုတ ၀ ထာားြ်ခင ားမရ႑ ခ ဲ့ပ ။ ဤအရာက သ၏ူသနွ္် သင ချက မျာား 

ကု် တန္် ဆာဆင  စ်ရာင ရ ဲ့စ်စရန  မျာားစွာစ်သာ အချ စန ပား ရမညည ဖငစ ပီား ထု်  အရာသည  

ဒ  ာရီဆန္် စ်သာ ပ ုြ်ပင က သု်  ႔ အစ တ အပု် င ားတရပ အအဖစ သု်  ႔ တ ခ ားဖွင ဲ့စ်စခ ဲ့သည ။ 

သ၏ူ စ်ဟာစ်ြ်ပာချက မျာားန ႔ ပတ သတတ ပီား မ႑တ္် ယူခ ဲ့ရာ လူပုဂ  လဳ တဦားက 

သ၏ူသနွ္် သင မ႑ဳအ စ်ပါ် နူ်  ် ားစ်ဆာ်္် စ်သာတန ားဘု်  ် ားမ စ်တွရ ႑ခ ဲ့ဘာူးဆု်  လ င  

လူမျာားကလ စ လျျဴရ႑ျဴ အကမညည ဖစ သည ။ ထု်  စ်အကာင ဲ့ လူပုဂ  လဳ တဦား၏ ရည ရွယ ချက မ႑ာ 
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သကူု် ယ တု် င ၌ လ ုား၀အခု် င အမ႑ာ စ်ြ်ပာဆု်  နူ်  င္် ြ်ခင ားမရ႑ ဘ  သ၌ူ မ႑န ကစန သာ 

တရာားဘယ လု် ရ႑ နူ်  င္် မည နည ား။ 

တဆက တည ား၌  ဤ ဗု ု ဒၹႅမတ္် စ်ႍာဘရုာား၏သနွ္် သင ချက  ရလဒ မျာားမ႑ာ ကွ ြ်ပာားစ်သာ 

စ်ကျာင ားမျာား ကု် တစည ထာင ရန္် အ စ်တွားန႑င ဲ့ ြ်ခာားနာားစ်သာအယူအဆမျာားက 

ဆန ဲ့ကျင ဘက အအမငင ဖင ဲ့သာ ဆပ္ု် ကု် င္် စ်န သည္် ။  

ဤအရာမျာားသည  အဘစယ အကာင ဲ့ ဆု်  စ်သာ  မဆစီ်လ ာ စ်သာအရာမျာားမ႑ာ အမျ ဳားမျ ဳားနင ဲ့ 

စ်ြ်မာက မျာားစွာအကာားထ ၌ ြ်မစင တွစ႔ကာင ားြ်မစင တွနူ်  င သည ။ ထု်  စ်အကာင ဲ့ 

ခက ခ မ႑ဳမျာားကု်  ဖန ားတီားစ်န သည္်  သု်  ႔မဟုတ  ြ်ခာားနာားစ်န စ်သာအမ႑ဳမျာားအာား 

ြ်ပန လည ၍ သင ဲ့ြ်မတ္် စ်စရန  ြ်ဖစ နူ်  စင ချမရ႑ ပ ။ ဒ န ဲ့ စ်နာက္်  ထပ  ကႃစန တာ  

အဲ့်  အသမ သည မ႑ာ ဗု ု  ဒၹႅမတ္် စ်ႍာဘရုာား ကု် ယ တု် င္် အသ မ႑တ္် ြ်ပဳစ်သာ 

စာမူမျာားအာားလ ုားသည္်  သသူာလ စင ရားသာားသ ူ ြ်ဖစ္် စ်အကာင္် ် ား စ်ြ်ပာဆု်  စ်သာအရာ 

ြ်ဖစ သည ။  

ထု်  အအပင္် နာားလည္် ရန္်   စ်မားခွန္် ် ားမ႑ာ ဗု ု  ဒၹႅမတ္် စ်ႍာဘရုာား ဟာတကယ ဲ့ပင  အလင ားရ 

စ်စ စ်သာ သ ူ (သု်  ႔) နူ်  ် ားစ်ဆာ စ်သာသူ လာား။ ဘယ လု် ် ားြ်ဖင ဲ့ သ ူ (သု် ႔) တစ ုတ 

စ်ယာက္် ရ ဲ့သ ြ်ခင ား ဟုတ မဟုတ  သတူု် ႔ ရည ရွယ ချက ရ႑ ရ႑ ြ်ဖင ဲ့စ်ရာစက စခ ဲ့သည  

(သု်  ႔) ဒအီ စ်ြ်ခအ စ်နသု်  ြ႔ပည ဲ့စ ုစ်စခ ဲ့သည  နင္် ် ဲ့ ဤ ၀ ညာ၌ စ်ရားရာ သဘာြ၀ဖစ စဥ ၌ 

ပင ကု် ယ္် စွမ ားရည ကု်  တစ ုတ စ်ယာက က တု် င္် ် ားတာြခင ား၏ ဆု်  လု် ရင ား 

မ႑ာအဘယ နည ား။ အလင ားရ စ်စ စ်သာသဟူု သတ မ႑တ ရန  ြ်ဖစ နူ်  စင ချမ႑ာ 

ထင မ႑ာားစ်သာ အလင ား်းႈရ စ်စ သြူ်ဖစ သလု်  ၀ ညာ၌စ်ရားရာ အ စ်ြ်ခ အ 

စ်န၌သတ မ႑စတ သာ စ နနူ ားမ႑တ္် စ်ကျာက္် မျာားမရ႑ စ်ပ။ 

ဗု ု  ဒၹႅမတ္် စ်ႍာဘရုာား ကု် ယ တု် င္် အူြ်မျဴစ်န စ်သာ စ်၀ါ်ဟာရ န ဗၽာန ကု်  

ဘာလ ဟုစ်ြ်ပာြခင ားမ႑လႎ ၍ ရ႑င ားလင ားနူ်  င္် ြ်ခင ား (သု်  ႔) စ်ဖာ်္် ြ်ပနူ်  ငင ခင ားမရ႑ ပ ။ 

နူ်  ် ားစ်ဆာ ခ ဲ့သတူ စ်ယာက က သ၏ူအလင္် ် ားရရ႑ စ်သာ စ်နာက ဆ ာုး က တရာားကု်  

မရ႑င ားလင ားနူ်  င ဘာူးဆု်  ရင  ဤအရာ မ႑ာတကယ စစ မ႑စန သာ တည ရ႑ ြ်ခင ား (သု်  ႔) 

ြ်ဖစ လာသည ဟု လူပုဂ  လဳ တဦား၌ ဘယ လု် မျဳ  ားကျ န ားစ်သ ြ်ဖစ နူ်  င မည နည ား။  



ဤဘာသာ၏ စ်လာကီအအမင အရ လ မ ညာြခင ား (သု်  ႔) လ႑ည ဲ့ြ်ဖာားြ်ခင ား တခုတည ားသာ 

ြ်ဖစ သည ဆု်  လ င ၊ ထု် အရာ၏ ရလဒ မ႑ာမ႑ျဴ ဘစ၀ဟာင ား၌ ဘရုာားမ ဲ့၀ ဒ၏ီအ စ်တွားအ 

စ်ခါ်ထ ဲ့၌ အချ န္် ကုစန စခ ဲ့သည ။ လူပုဂ  လဳ တဦားဘ၀အတွက  သ၏ူဆၸၙထက  ၀မ ားစ်ြမာစက သာ 

အလင ားစ်ပားြခင ား၊ အသက္် ရ႑င ရန အတွက  ဆလုဒ ကု် တက ဳားပမ ားစ်နသည္် ။ 

တကယ တန ား ဆၸၙသည  ဘစယ တာဲ့ခ မ႑ ကွစယ ပျာက နူ်  င ြခင ားမရ႑ စ်ပ။ ၀ ညာ၌စ်ရားရာ 

နယ ပယ ၌ စည ားကမ ားရ႑ စွာြဖင ဲ့ ရဟန ားဘ၀န ဲ့ အသက ရ႑စင နထု်  င္် ရန  ဆက ကပ ထာားစ်သာ 

ဘနု ားတကီားမျာားပင လ င  ြမင ဲ့ြမတ မ႑န ကစန သာ ကျင ဲ့၀တ သလီ ၄ ချက ကု် ဆပု ကု် င္် ရန  နင ဲ့ 

န ဗၽာန သု်  ႔ စ်ရာက ရန္် အတွက  ြမင ဲ့ြမစတ သာ လမ ား ၈ ခု၌ သာစ်လ ာက လ႑မ ား 

ရန ဆၸၙရ႑ ပ သည ။  

 

ဤအ စ်တွားအ စ်ခါ်သည  မ မ ကု် ယ တု် င  ြငင ားပစယ နငပီား ဗု ု  ဒၹဘာသာန ႔ဆု်  စင သာ 

အရာထ ၌သာွားနူ်  စင ပသည ။ သု်  စ႔သာ  လစက တွ႔ကျကျ စ်ြပာမည ဆု် ပ က ဤလူမျာားသည  

သတူု် ႔၏ အသက ရ႑စင နထု်  င မူမျာား စည ားမျဥ္် ် ားစည ားကမ ားစ်ပါ်၌ရပ တစည နအကပ သလာား။ 

စ်နာက ငပီား အန စၨ (သု်  ႔) အနတၵ ဟူစ်သာစ်၀ါ်ဟာရ မျာားကု် စ်တွားစ်ခါ်မူြဖင ဲ့ 

လူပုဂ  လဳ တဦား၌ သစက သြပနူ်  င မည လာား။ စ်နာက ဆ ာုးစီ စစ ရာတွင္်  

ဤအဓ ပၻာယ မရ႑ စ်သာ ဘာသာတရာား၏ ဗန္် ် ားစကာား နင ဲ့ စကာားလ ုားမျာား (သု်  ႔်းႈ) 

ဤအရာမ႑ာ အကယ စင စစ မ႑န ပ ရ ဲ့လာား။ ဘ၀တခုလ ုား၏ အနက္်   အဓ ပၻာယ ကု်  

ဖွင ဲ့ြပမည ဆု်  ပ က ထစင ယာင မ႑ာားစ်သာနယ ပယ န ဲ့ စ်ရွစ႔န စ်သာ အရ ပ က ဲ့သု်  ႔တည ငင မ မူ 

နင္် ် ဲ့တည ငမ မူ တစ ုတခုရ႑ မည လာား။ စ်နာက  တခ  ဗု ု  ဒၹ 

ဘာသာကု် ယ ားကွယ္် သမူျာားဒလီု် မျ  ား  စ်တွားစ်ခါ်မူန ဲ့ သာအသက္် ရ႑စင နအကပ သလာား။  

ဤအရာသည  သတူု် ႔၏ စ်န ဲ့စဥ အသက တာ၌ မ႑န ကန္် စွာြဖင ဲ့ 

ကု် ယ စာားငပဳခ စ်နအကပ ရ ဲ့လာား။ 

ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡကု် စ်ရ႑ာင အကည ရန္်  စ်လားနက စွာစ်ြပာဆု်  စ်သာ အရာကု် တ ု ဲ့ြပန ရာတငွ  

စဤတွားစ်ခါ်မ႑ဳ သည္်  အ စ်ကာင ားဆ ာုးဟူစ်သာ အယူ၀ ဒ၏ စ်ရာင ရ ဲ့မ႑ဳကု်  ဆန ဲ့ကျစင န 



စ်သာ အရာနင ဲ့ ညီမ  စ်စသည ။ ၎င ားသည  စ်ပျာ ရွင ြခင ားမျာားကု်  တက ဳားစာားရာတွင  အနည ားငယ  

(သု်  ႔) နာကျငင ခင ားမျာား ကု် သာ စ်ရ႑ာင ရ႑ာားစ်နြခင ားြ်ဖစ ပ သည ။  

နာကျင မ႑ဳ နင ဲ့ ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡ တု် ႔ရ ဲ့ အ စ်အကာင ားကု် စ်ြပာရာတွင  

စ်ြဖာင ဲ့စ်ြဖာင ဲ့တကီားဆန ဲ့ကျစင သာ စ်ပျာ ရွင ြခင ား နင ဲ့စ်ကာင ားြမတ ြခင ားတု် ႔ တည ရ႑ မ သာ 

ဤခ ယူမ႑ဳကု်  နာားလည သ စ်ဘာစ်ပ က နူ်  င မည  ြဖစ သည ။ သု် ႔မဟုတ ရင  

ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔အနည ြဖင ဲ့ နာကျင မ႑ဳ နင ဲ့ ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡတု် ႔၏ စ်၀ ဟာရ အာား 

ဆက စပ စရာ ဘာမ႑မရ႑ စ်ပ။ စ်ပျာ ရွင ြခင ား 

နင ဲ့စ်ကာင ားြမတ ြခင ားတု် ႔ကု် ရယူနူ်  င သည ဆု်  ရင  ဖန ခွက ၌ ဘာမ႑ မရ႑ မည ဲ့အစာား 

တ၀႑တ ခန ဲ့မ  ရ႑ စ်သာအရာကု်  အကည ရစန ရ႑ာင ရ႑ာားြခင ားသာ၍ စ်လားစာားဖွယ ြဖစ  

မည မဟုတ္် ပ လာား။ လု် အင ဆၙၸ စ်ပ င ားစ ုကု် စ်ရ႑ာစင နြခင ားထက  

ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔၏ဆၙၸသည  အ စ်ပ င ားလကၡ ာ ဆစူ႔တာင ဲ့ကု် သာ 

စ်ဖွ႔ဖက အကမည မဟုတ ပ လာား။ အဘစယ အကာင ားဆု်  စ်သာ  ဘ၀သည  အ 

စ််႑ၙာက ယ႑က အတာားဆာီးမျာား နင ဲ့ ြပည ဲ့် ႑ၙ စ႔န စ်သာစ်အကာင ားြဖစ သည ။ ဆု်  လု် သည မ႑ာ 

ငပ င ပွ ၌ မယ႑ဥ ငပ  င ြခင ား နင ဲ့ စစ ပွ ၌အဆ ာုးစ်ပားြခင ားသည  သာ၍ စ်ကာင ားသည မဟုတ လာား 

(သု်  ႔) စ်ကာင ားကျ  ားြဖစစ စ စ်သာစ စန ခါ်မ႑ဳ နင ဲ့ ကျပ တည ားစ်နတ ဲ့ဘ၀ကု်  

စ်ကျာ လႎာားြခင္် ် ားသာလ င  စ်ကာင ား မည လာား။ တခ တ စ်လ လ႑ပ စ်သာအရာမျာားသည  

ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡမ႑ ဆင ားသက လာသည ကု် လည ား သတ ထာားမ စ်စ ချင ပ သည ။ သု်  စ႔သာ်္်  

စဤတွားအက ်မု႑ဳအာား လူပုဂ  လဳ တဦားက စ်ရ႑ာင ရ႑ာားနူ်  င မည  ဆု်  လ င  

ဘ၀၌ငင မ ားချမ ားစွာစ်နရမည ကု်  ဘစယ လာက မျာား စ်လားစာားဖွစယ ကာင ားမည နည ား။ စ်ယရ႑ 

ဘရုာား၏ ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡ ခ ြခင ားန ဲ့ လက ၀ ားကာားတု် င ၌ အ စ်သခ ခ ဲ့သက ဲ့သု်  ႔ စ်ကျာ အကာားစ်သာ 

ပုဂ  လဳ မျာား သည လည ား တပ ားသမူျာားစ်ကာင ားစာားစ်ရားအတကွ  သတူု် ႔၏ 

အသက မျာားစွန္် စ႔ပားခ ဲ့အကသည ကု်  ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔ ြမစင တွ႔ခ ဲ့ငပီြဖစ သည ။ 

စ်ယရ႑ဘရုာား ထု်  က ဲ့သု်  ႔ ြပ လုပ ခ ဲ့သည မ႑ာ လူသာားမျာား၏ ြပစ ဒ  ြဖစစ သာ စ်သြခင ားမ႑ 

လႎစတ ြမာစက စငပီား ထာ၀ရ ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡမ႑ ထာ၀ရအသက ရ႑င ြခင ား စ်ကာင ားကင နူ်  င င သု်  ႔ 

ပု႔ စ်ဆာစင ပားခ ဲ့ြခင ားြဖစ သည ။  



ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡ နင ဲ့ နာကျင ြခင ားမျာားသည  မ စ်ကာင ားစ်သာအရာ မျာားြဖစစ အကာင ား 

ကွ် န္် စ်တာ ်္နာားလည  ပ သည ။ ထု်  အရာမျာားသသည  စ်လာက နင ဲ့ တည္် ရ႑ ြခင ားတု် ႔၏ 

တစ တ တပု် င ားတရပ ြဖစ ပ သည ။ သု်  စ႔သာ  လည ား ဤစစ မ႑န္် စ်သာ အရာမျာားမ႑ 

လႎစတ ြမာက ရန္်  မ စ်ရ႑ာင ရ႑ာားသင ဲ့စ်ပ။ ၀ရန္် ် ားသ ာုးကာား က ဲ့သု်  ႔ 

ကွ် န္် စ်တာ ရ ဲ့စ်လာကတကီား နင္် ် ဲ့ ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔ ကု် ယ တု် င ဖယ ရ႑င ား စ်န 

စ်သာြပာႏနာ မျာားကု်  ၎င ားက စ်ြဖရ႑င ားရန္်  ဘာမ႑မရ႑ ပ ။  ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔၏ ခွန္် အာား 

နင ဲ့ လ ု ဲ့လမျာားကု်  မသန္် ႔မစွန ႔ သမူျာား အတွက  စ်ဆားရ ုစ်ဆားခန ားမျာား စ်ဆာက လုစပ ပားရာ၌ 

အသ ာုးြပ ပ က သာ၍စ်ကာငား်္် ြမတ္် စ်ပသည ။ အ စ်ြခအ စ်နမ စ်ကာင ားစွာြဖင ဲ့ 

စ်နထု်  င္် အကသမူျာားကု်  အနာူးနည ားြဖင ဲ့ ၀င စာီးြခင ားမျာားြပ လုပ သည ထက  ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔၏ 

လႎတ္် စ်န စ်သာအရွယ မျာားကု်  မ ဘမ ဲ့က စ်လားမျာား နင ဲ့ အု် ် ားမ ဲ့အ မ္် မ ဲ့သမူျာား၊ 

စာားစရာမရ႑ သမူျာား အာားစာားစရာ၊ စ်နရာထု်  င္် ခင ား ြပ လုပ္် စ်ပားြခင ားသာလ င  

ပု် ၍စ်ကာင ားမည  မဟုတ္်  ပ လာား။  

ဘနု္် ် ားတကီားစ်ကျာင ား၌စ်နထု်  င ြခင ားသည လည ား လူသာားမျာား၏ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡကု်  မ 

စ်ြဖရ႑င ားစ်ပားပ ။ ကု် စယ နကု် ယ ဟန ြဖင ဲ့စ်နငပီား ြပာႏနာမျာားကု်  

တု် ် ားတစက ကာင ားမွန္် စ်အာင  ကု် င တွစယ ပားစ်နြခင ားမ႑ာ 

ဆန ႔ကျင ဘက သာြဖစစ နပ သည ။ သာီးသန ႔ စ်နြခင ားသည လည ား ကာကစွယ နြခင ားြဖစ သည ။ 

ခရစ ယာန က စ်နရာယူငပီား တပ ားသမူျာား စ်ကာင ားမွန္် စွာစ်နထု်  င္် စ်ရား အတွက  

လူသာားမျာားအာား ကူညီစ်ထာက ပ ဲ့မ႑ဳ မျာားကု်  ဦားစ်ဆာင ခ ဲ့ပ သည ။  ထု်  သု်  ႔အာားြဖင ဲ့ 

တပ ားသ၏ူဆၸၙ၌ မ စ်ကာင ားစ်သာ အရာပာွားမျာားစ်စရန  စ်၀ဌ စ်ပားြခင ား (သု်  ႔) 

အတ တ ကုသု်  လ က ၏ နယ ပယ ၌ မ႑ီခု် စ်န စ်သာစ်အကာင္် ် ား တကယ ဲ့စစ မ႑န္် စ်သာ 

ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡခ ရမည ဟုစ်ြပာြပြခင ားထက  ဆင ားရ ဲ့စ်မွ စ်တမ႑ဳ၊ မလ ုစ်လာက မ႑ဳ မျာား 

စ်လ ာဲ့နည ားစ်စရန ကညူပီ ဲ့ပု် စ႔ပားြခင ားသည  သာ၍မွန ြမစတ ပသည ။ 

ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡက ရန္် သြူဖစစ ကာင ားြဖစ နူ်  င သည ။ သု်  စ႔သာ်္်္်  ြဖစ ချစင တာဲ့ 

ဆၸၙကု် ငင မ ၀စပ စရန  ဗု ု  ဒၹ ဘာသာ၀င မျာားက လႎစတ ြမာစက အာင တက  ားစာားစ်န 

စ်သာ လည္် ် ား ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡထ ဲ့သု်  ႔ ပု် ၍သာ တွန ႔ပု် ႔ စ်စပ သည ။  



တြခာားအ စ်ရားပ  စ်ဇာက ထု်  ် ားစကာားြဖစစ သာ စ်တွားစ်ခါ်မ႑ဳမ႑ာ ဗု ု ဒၹြမတ စွာဘရုာား 

ရ႑ာစ်တွ႔ခ ဲ့သည ဲ့ ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡ၏အရင ားြမစ က ဘယ လု် လုပ ငပီားတရာားခ အာား 

သ႔ူကု် ယ သဆူင ားရ ဲ့ဒကုၡမ႑ ဖယ ထတု နူ်  င မည  နည ား။ သ၏ူလုပ ရပ မျာားက သ႔ူသာသနာအာား 

ဆန ႔ကျင ဘက ြဖစစ စကာ သ၏ူမ သာားစုြဖစစ သာ မ န္် ် ားမ၊ သာားသမီား အပ အ၀င ဖယ ရ႑ာားငပီား 

သ၌ူရ႑ာဖွယ တက  ားပမ ားနူ်  စင ရားအတွက  ခက ခ ဲ့မ႑ဳမျာားကု်  သ႔ူမ သာားစုမျာားအတကွ  

ဖန တီားစ်ပားခ ဲ့သည ။  

ကွ် န္် စ်တာ ၏စ်နာက ဆ ာုး သ ာုးသပ ချက အရ ဗု ု  ဒၹဘာသာဟာ 

ရု် ် ားစင ားစွာစ်ြပာရမည ဆု်  ပ က ကု် ယ ကျ  ားအကည ဲ့ စ်သာပ ုစ ြဖစစ နငပီား 

တစ ကု် ယ္် စ်ကာင ားဆန္် စ်နပ သည ။ အဘစယ အကာင ဲ့ဆု်  စ်သာ  တပ ားသအူာား 

စ်လားစာားသဖွယ  ဆက ဆ စ်သာ်္် လည ား သတူု် ႔၏ ကု် စယ ရားကု် ယ သာ ြပာႏနာမျာားကု် သာ 

စ်ြဖရ႑င ား ရန  စ တ္် ၀င စာားြခင ားက မ စ်ပျာက ကင ားနူ်  င သလု်  

သတူု် ႔၏႔ုကာငျ်ားက  ျုျားခ မ်ျားသာမ႑ု အ တွက် ် ် ထ ု  က်တန္ု႔်ုသာ လမ်ျား႔ုကကာငျ်ား႔ုပါ်၌သာ 

ရ႑ု ကကပါသည်။  

ထ ု  ႔ုကကာင့်် ဗု ု  ဒၹဘာသာအတွက  စ်နာက ဆ ာုးပန္် ် ားတု် င  နင ဲ့ လ႑ဳ  စ႔ဆာ ချက မ႑ာ တ 

စ်ယာက ၏ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡ ကု် ဖယ ရ႑ာားရန ြဖစ သည ။ စ်နာက ဆ ာုး၌ြပည ဲ့စ ုြခင ား တခုတည ားသာ 

သတူပ ားကု် တ ု႔ြပန ရာတွင  ကု် ယ ဲ့ကျင ဲ့သ ကၡာကု်  စ်ဖာ ကျျဴားစ်စပ သည ။  

စ်ယရ႑သည  လူသာားမျာားကု် ချဥ ားကပ ရာ၌ နည ားလမ္် ် ားတခုရ႑ ပ သည ။ ထု်  နည ားလမ္် ် ားမ႑ာ 

တစ ကု် စယ ကာင ားမဆန စွာြဖင ဲ့ ဆင ားကကလာခ ဲ့ကာ လူသာားမျာားအာားြပန လစည ရွားနတု ရန အတကွ  

အသက စွန ႔ခ ဲ့ြခင ား ြဖင ဲ့အ စ်စခ ခ ဲ့သည ။ 

စ်နာက ဆ ာုးတွင  ဗု ု  ဒၹဘာသာ၏ ထင ြမင ချက အရ တာ၀န္် ရ႑ ြခင ား နင ဲ့ တရာားစရီင ြခင ားသည  

စ််္နာင  ဘ၀ကုသု်  လ က တရာားစ်အကာင ဲ့နင ဲ့ အသစ တဖန္် စ်မွားဖွာားြခင ားမ႑ 

ဆင ားသက လာြခင ားြဖစ သည ။ 

 



စ်လားစာားဖွယ ရာြဖစစ သာ ၀ ညာ၌စ်ကာင ားစ်ခ င ားစ်ဆာင တကီား ဒု်  င လု် င လမ မာ 

ဟာတု်္် င ားြပည န႑င ဲ့ ဒ  ခ ရသြူဖစ သည္်  (သု် ႔) တရုတ လူမျ  ားမျာားသည  တ ဗက လူမျ ် ် ား ဗ

ု ု  ဒၹဘာသာ၀င သလီရ႑င မျာားကု်  အဓမၿကျင ဲ့ခ ဲ့ြခင ားသည  

စ်နာင ဘ၀၏ကုသု်  လ က ြဖစစ အကာင ားကု်  ကွ် န္် စ်တာ်္် အတွက ယ ုအကည ရန  

တ တ ဆ တ စွာစ်န စ်သာ နာားမအကာားသကူ ဲ့သု်  ႔ြဖစ ပ သည ။  

ဘရုာားမ ဲ့၀ ဒြီဖစစ သာ အာ ာရ႑င တကီားကု်  ြငင ားပယ ြခင ား နင ဲ့ တီားလ ုားတီားကွက စပ နူ်  စင သာ 

တစ ုတ စ်ယာက ၏ယ ုအကည ြခင ား စနစ မျာားအတွက  ထု်  က တစန သာ စနစ မျာားကု်  

ကု် င တွယ နူ်  င သည ဟူစ်သာ အရာကု်  ကွ် န္် စ်တာ အ ဲ့အသမ ပ သည ။ စ်နာက ငပီား တစ ုတ 

စ်ယာက က ဆ ာုးြဖစတ ပားရန  နင ဲ့ စစီစဥ ပား စ်သာစနစ ကျလုပ ငန ားမျာားကု်  

တန္် ဖု် ် ားြဖစတ ပားသည္် ် ဲ့ တင ဲ့တယ စနစ ကျ စ်သာပ ုစ တချ ႔ဳကု်  ရရ႑ စ်စရန္်  ြဖစ သည ။ 

ဤအရာက အရာအာားလ ုားသ နူ်  င ြခင ား၊ အရာအာားလ ုားတတ နူ်  င ြခင ား၊ စ်နရာတု် င ား၌စ်နနူ်  င  

ြခင ားြဖင ဲ့တည ရ႑ စ်သာ ဘရုာားသခင ကု် ယ တု် င  မစဥ ားစာားနူ်  စင လာစက သာအရာမျာားကု် ပင  

တကီားအကပ  သြူဖစ သည ။ ထု်  စ်အကာင ဲ့ ဘယ လု် နည ားြဖင ဲ့ ဘရုာားတည ရ႑ ြခင ားကု်  

ြငင ားပယ နူ်  င မည နည ား။  

တဆက တည ား၌ န ဗၽာန ဟာ တက  ားပမ္် ် ားမ႑ဳစ်အကာင ဲ့စ်ရာက နူ်  စင သာ 

စ်နာက ဆ ာုးစ်နရာြဖစစ အကာင ား နင ဲ့ တစ ုတ စ်ယာက ၏အဆ ာုးမရ႑ စ်သာ လူ၀င စာားြခင ား 

(တဖစန မွားဖွာားြခင ား) မ႑ လႎစတ ြမာက နူ်  င ြခင ားကု်  တစ ုတ စ်ယာက က 

တ ကျစွာြဖင ဲ့ဤတည ရ႑ ြခင ားနယ ပယ အာား ဘယ လု်  သ နူ်  င မည နည ား။ 

တစ ုတ စ်ယာက က န ဗၽာန ကု်  စစစ ဆားခ ဲ့ငပီား သူတု် ႔အ စ်အကာင ားအရာမျာားအာား စ်ြပာြပခ ဲ့ဖူား 

သရူ႑ ပ သလာား။ ၎င ားက လ ုား၀စစ မ႑စန သာ အ စ်တွ႔အအက ် ု (သု်  ႔) မျက ကန ား 

က ဲ့သု်  ႔ယ ုအကည ြခင ား ကု် သာ အာားကု် ် ားမ႑ီတွစယ နအကပ သလာား။ 

ကွ်  န္် စ်တာ ဘ၀၏စ်နာက ပု် င ားြဖစစ သာ ဘ စ်လာလ ဲ့ကု် ြပ လုပ ခ ဲ့ပ  သည  (သု်  ႔) 

စ်သြခင ားကု် နာီးကပ စွာြဖင ဲ့အက ်စု်တွ႔ချ န ြဖစ သည ။ သင ဲ့အတွက စ တ ၀င စာားဖွယ  နင ဲ့ အ 

စ်ထာက အကူ ြဖစစ ကာင ားြဖစ နူ်  င ပ သည ။ 

“http://jesusandjews.com/wordpress/2009/10/29/is-hell-real/” 

http://jesusandjews.com/wordpress/2009/10/29/is-hell-real/


ဗု ု  ဒၹဘာသာ၏အ စ်တွားအ စ်ခါ်မျာားကု်  တ ု ဲ့ြပစန ြဖအကာားရာ၌ 

န႑စ ခုအနက တခုစ်ရွားချယ ရန  ြဖစစ သာ ြမင ကွင ားကု်  စ်၀ဌချင ပ သည ။ ၎င ားတု် ႔မ႑ာ 

စ်ယရ႑သစည လာက၏ အလင ားရ႑င ြဖစ သည  နင ဲ့ လူသာား တု် င ား၏လမ ားကု်   

အလင ားစ်ပားစ်သာသ ူ တ စ်ယာက ြဖစ ပ သည ။ သအူာား မ မ သခင  နင ဲ့ ကယ တင ပု် င္်  

ရ႑င အြဖစ  လက ခ ယ ုအကည မည ဆု်  လ င  စဤလာက၏ ဆင ားရ ဲ့ဒကုၡထ ဲ့ကလမ ားြပဦားစ်ဆာင  

သာွားမည ြဖစ သည ။ လူနည ားစုမျာားမ စ်ကျာ လႎာားနူ်  စင သာ ခက ခ ဲ့မ႑ဳက ဲ့သု်  ႔မဟုတ ဘ  

ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔ အတွက  ထာ၀ရလ ုချ  စ တ ချမ႑ဳ စ်ကာင ားကင နူ်  င င စ်တာ်္် ၌ 

ရရ႑ စ်စမည ြဖစ သည ။ 

လွန္် ခ ဲ့စ်သာ န႑စစ ပ င ား ၂၀ ခန ႔ကတည ားက စ်ယရ႑ နင ဲ့ ကွ် န္် စ်တာ  ဆက နယွ ခ ဲ့ပ္် သည ။ 

ကွ် န္် စ်တာ ၏ ဘ၀အရင ားအြမစ မ႑ အသငွ  သ  ာန္် စ်ြပာင္် ် ားလ စ်စခ ဲ့သည ။ 

ကွ် န္် စ်တာ လက ရ႑ စ်နထု်  င ရာ တည ရ႑ ြခင ား ကု် အထစင သားစ်သာဥာ  ရ 

စ်စသည ထက  အသက ရ႑င ြခင ားအတွက ဆၸၙကု် ြပည ဲ့စ်စခ ဲ့ပ သည ။  

ကွ် န္် စ်တာ ၏သစက သခ ချက ကု်  သင စ တ ၀င စာားမည ဆု်  ပ ကဖတ ရ႑ဳားနူ်  င ပ သည ။ 

“http://jesusandjews.com/wordpress/my-personal-testimony-with-jesus/” 

တခခာျားအ ႔ုရျားပ္ုါ႔ုသာအရာတခ က်မ႑ုာ ဗု ု  ဒၹဘာသာ၀င မျာား 

ဘယ လု် ဘ ပညာပ ရမီရ႑ စွာြဖင ဲ့ ြပည ဲ့စ ုြခင ားသု်  ႔ စ်ရာက နူ်  င ခ ဲ့စ်သာ လည ား ၎င ားတု် ႔မ႑ာ 

ဟ ၙၸူဘာသာစ်ကျာင ား၌ ပု် ႔ချ စ်သာအရာမျာားသာ ြဖစ သည ။ 

ဗု ု  ဒၹြမတ စွာဘရုာားသည  ဟ ၙၸူဘာသာမ႑ လမ ားလႎ ခ ဲ့သြူဖစ  စ်ကာင ားြဖစ နူ်  င သည ။ 

သု်  ႔ြဖစ ၍ သသူည  ဟ ၙၸူဘာသာမ႑ စ်မွားဖွာားခ ဲ့သည ၊ အသက ရ႑င တကီားြပင ားခ ဲ့သည ၊ 

စ်သဆ ာုးခ ဲ့သည ။ ထု်  စ်အကာင ဲ့ဗု ု  ဒၹဘာသာ သည  ၎င ား၏မ ခင ဘာသာြဖစစ သာ 

ဟ ၙၸူဘာသာမ႑ မျ ် ် ားရု် ် ားဗီဇအလု် က္်  ကွ ြပာားလာစ်သာ လည ား တူညီ မ႑ဳမျာား 

သစယ ဆာစင နသည ။  

ဗု ု  ဒၹဘာသာ၏ပ စ်ဒသာပင သည  ဟ ၙၸူဘာသာ၏ ခု် င မာစ်သာအရင ားအြမစ ြဖစ သည ။ 

အစာားအစာ မျာားသည လည ား ဟ ၙၸူက ဲ့သု်  ႔ြဖစ ပ သည ။ အ စ်ရားတကီားစ်သာ ဗု ု  ဒၹဘာသာ၏ 

ဖွ ွဲ့စည ားပ ုမျာားကု် လည ား အတုယူထ န္် ် ားသ မ ားအကပ္် သည ။  

http://jesusandjews.com/wordpress/my-personal-testimony-with-jesus/


တြခာားစကာားြဖင ဲ့စ်ြပာမည ဆု်  ပ က ဤဘာသာန႑စ ခု၏ယ ုအကည ြခင ားမျာားကွ ြပာားစ်န 

စ်သာလည ား ဗု ု  ဒၹ ဘာသာဟာ အ ၙၸ ယဂူရု၏ လမ ားညွန ဲ့မ႑ဳမရ႑ လ င  

တည ရ႑ နူ်  င မည မဟုတ ပ ။ ထု်  စ်အကာင ဲ့ ဘာသာ၏ ကနဦားအရင ားအြမစ သည  

စ ုလင ြခင ားမရ႑ သြဖင ဲ့ ဗု ု  ဒၹြမတ စွာဘရုာားဟု နာမစည ခါ်၀ အက စ်သာ လည ား ၎င ားသည  

မည သမူည ၀ ြဖစစ အကာင ားမ႑ာ တြခာားဘာသာ၏ရင ားြမစ မျာားသာြဖစ သည ။  

သင ခု် ် ားယူခ ဲ့စ်သာ အကက ဥအာားလ ုားကု်  ဗု ု  ဒၹဘာသာ၏သနွ သစင သာ ြခင ား ၃ 

ြခင ားထ သု်  ႕သာ ထည ဲ့ချင  ပ သလာား။ (သု်  ႔) သင ဲ့ကု် ဖန ဆင ားခ ဲ့၍ ထာ၀ရအသက ကု် စ်ပားငပီား 

ကွယ ကာစ်စာင ဲ့မ စ်န စ်သာထာ၀ရ ၏လစက တာ ၌သာ သင ဲ့ကု် သင ဆက ကပ မည လာား။  

အဆ ာုးသတ ရာ၌ စဤဆာွးစ်နာွးမ႑ဳြပ လုပ ြခင ားက အ စ်ကာင ားဆ ာုးစ်တွားစ်ခါ်မ႑ဳမဟုတ ပ  (သု်  ႔) 

ယ႑စဥ ကျား မ႑ဳဆု်  င ရာကု် လည ား စ်ဖာ ထတု ြခင ားမဟုတ ပ ။ သု်  စ႔သာ  ၎င ားသည စစ မ႑စန သာ 

ဓမၿာတရာားကု်  ရ႑ာစ်ဖွ ြခင ား နင ဲ့ ဓမၿာတရာား၏လမ ားြပမ႑ဳကု်  ခွင ဲ့ြပ စ်နြခင ားသည  

ဧကန ြဖစစ သာလမ ားစ်အကာင ားစ်ပါ်သု်  ် ်းႈ႔ ဆွ စ်ခါ်စ်စမည ြဖစ သည ။ ခရစစ တာ သည  

လူသာားတု် င ား၏လမ ားကု် အလင ားစ်ပားကကဆင ားလာခ ဲ့သည ။ သု်  စ႔သာ  သင ၌ရ႑ စ်သာ 

တခုတည ား အလင ားက လ ုားစ၀မ႑ာင မ႑ စက နတယ  ဆု်  ရင  ဘယ လု် လုပ ငပီား 

သင ၏လမ ားကု် စ်တွ႔ရ႑ နူ်  င မည နည ား။ 

ဘ ရာျားသခင၏်နတု ကပ စတ တာ သည  အကွ်ျန စပ ရ႑႔မ႑ာမီားခကွ ၍ 

အကွ်ျန ပ ခရီားကု် လင ားစ်စပ ၏။ ဟုကျမ ားစာက ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔ကု် သနွ သင ပ သည ။  

စ်နာက ဆ ာုးတွင  ကွ် န္် စ်တာ ၏ စ်ဟာစ်ြပာချက မျာားကု်  မ႑န ကစန သာစကာားမျာားအာား 

အအကမ ားဖက သမာား က ဲ့သု်  ႔ နာားလည မ႑ဳမလႎ စ်စရန  ကွ် န္် စ်တာ စ်မျာ လင ဲ့ပ သည ။ 

ကွ် န္် စ်တာ ၏စကာားမျာားတွင  အကမ ားတမ ား စ်သာအရာမျာား ပ ရ႑ နူ်  င သည ။ 

ကွ် န္် စ်တာ သည  မ႑စန သာအရာကု်  အ စ်လားနက ထာားန႑ဳ  ားစ်ဆာ ြခင ားကု်  ခ ရငပီား၊ 

၎င ားအရာက ကွ် န္်  စ်တာ အာား သတူပ ားမျာားစ်ကာင ားကျ ် ် ားချမ ားသာရ႑ာဖွယ ရာ၌ 

အတင ားအကျပ  ြပ လုပ ရစန စခု် င္် ် ားစ်နပ သည ။ စ်နာက ငပီား ကွ် န္် စ်တာ ၌ မရု် မ 

စ်သစွာစ်ြပာဆု်  ခ ဲ့မ စ်သာ  ခွင ဲ့လႎတ ရန  စ်တာင ားပန္် အပ ပ သည ။ (သု်  ႔) မလု် အပ ဘ  

သင တု် ႔ကု်  စ်ဇာ ကာားခ ဲ့မ စ်သာ  ချ ် သာစ်သာစကာားြဖင ဲ့ ဒအီရာမျာားကု်  



ဘယ လု် စ်ြပာရမ႑န ားမသ ပ ။ စ်ြပာဆု်  စ်ဆာွးစ်နာွးြခင ားက အ စ်ရားပ စ်သာ 

ခ ယူချက မျာားကု်  စ်လားနက စွာြဖင ဲ့ ထ စ်ရာစက စပ သည ။ 

ဗု ု  ဒၹဘာသာ၌ အမ႑ာား နင ဲ့ အမ႑န ဟူစ်သာ စနစ ၀တၾရာားရ႑ စ်အကာင ား 

ကွ် န္် စ်တာ ယ ုအကည ပ သည ။ ဤ စ တ ကူားမျာားသည  ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔ တည ရ႑ ြခင ားအာား 

မာစ်ကျာဲ့စ်သာမ႑စန ဘာင ကု်  ၀ ယာတက  ားြဖင ဲ့ ချစဥ န႑ာင သက သု်  ႔ သာြဖစစ စသည ။ 

ဘရုာားသခင သည  ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔အတွင ားဘက ၌ စစ မ႑န စွာ စကာားစ်ြပာပ သည ။ 

ထု်  စ်အကာင ဲ့ ကွ် န္် စ်တာ တု် ႔ဘ၀၌ ဆ ာုးြဖတ ချက မျာားချရာတွင  အကျ ် ် ားအဆက  နင ဲ့ 

တရာားစရီင ြခင ားမျာားရ႑ သည ဟု အလု် အ စ်လ ာက သ ရ႑ နူ်  င သည ။ ဤအရာကု်  ဗ

ု ု  ဒၹဘာသာက အနည ားငယ္် လက ခ လာစ်သာအခ  စ်လားစာားစရာစ်ကာင ားစ်ပသည ။ 

သု်  စ႔သာ  အြပစ မျာားကု် ဖယ ရ႑ာား စ်ပားနူ်  စင သာသ ူ နင ဲ့ 

စစ မ႑စန သာဆက နယွ မ႑ရဳရ႑ မည ဆု်  ရင  သတ ရ႑ ရ႑ ြဖင ဲ့န႑စ သ မ ဲ့စ်န စ်သာ ဘာသာ 

တရာား၏ကျင ဲ့၀တ မျာားကု်  မ မ ကု် ယ ကု် တက  ားစာားကျင ဲ့ကျစန နြခင ားသည  

အတုစ်နထု်  င ြပ မူြခင ားသာ ြဖစ သည ။ မ မ က ု ယ်က ု ကက ျုျားစာျား အာျားထ တ်ခခငျ်ားသည ်

လူသာျားအနည်ခြင့်် ႔ုမာ့်ပန္ု်ု ျားခခငျ်ားမ ာျားသာရ႑ု ပပ ျား အဆ  ျားသတ်ရန ်ခက်ခ ့်လ႑ပါသည်။  

႔ုနာက်ဆ  ျား၌ ခမည်ျားစမ်ျားရန ်ြ ႔တ်ခါ်႔ုန ႔ုသာအရာက ု  ရ ု ု ျားစငျ်ားစွာခြင့်် စဥ်ျားစာျား႔ုစခ ငသ်ည ်

နင့်် ဘ ရာျား သခ႔ငက်ာငျ်ားခမတ်ခခငျ်ားအ ႔ုကကာငျ်ားက ု သ ပါ။ သင၏်န႑လ  ျားတ ခါျားက ု ြွင့််၍ 

႔ုယရ႑၏လ ႔ပ်ဆာငခ်ခငျ်ား နင့်် ပ ဂ် ု ု  လ် အာျားစူျားစမ်ျားရ႑ုာ႔ုြွကကည့််ပါ။ 

႔ုယရ႑၏န တ်ခြင့််မမက်ဆ ု  ခ ့်႔ုသာ က မ်ျားပ ု ဒန်င့်် သငတ် ု ေက ု  အဆ  ျားသတ်ထာျားခ ့်ခ ငပ်ါသည်။ 

ရ႑ငမ်ႏု  ခရစ၀်င ်၁၁ျား ၂၈-၃၀ 

၂၈) ၀႔နလ်ျား၍ပငပ်နျ်ား႔ုသာသအူ ႔ုပါငျ်ားတ ု ေ၊ ငုါု ့်ထ သ ု  ေလာကက ႔ုလာ့်။ 

ငုါသည်ခ မ်ျားသာ႔ုပျားမည်။ 

၂၉) ငုါု ့်ထမ်ျားဘ ု  ု ျားက ု တင၍် ထမ်ျားကက ႔ုလာ့်။ ငုါု ့်ထ ၌နည်ျားခ ကက ႔ုလာ့်။ 

ငုါသည်နျူားည်ု့  သ ႔မ်မွေန မ့််ခ  ႔ုသာ စ တ်သ ႔ုဘာရ႑ု ၏။ 

သငတ် ု ေစ တ်န႑လ  ျားသည်သက်သာခခငျ်ားက ု ရလ မ့််မည်။ 



၃၀) အ ႔ုကကာငျ်ားမူကာျား၊ ငုါု ့်ထမ်ျားဘ ု  ု ျားသည ် ထမ်ျားလွယ်၏။ ငုါု ့်၀နလ်ည်ျား႔ုပါ့်၏ဟ  

မ န႔်ေတာ်မူ၏။ 

 

႔ုထရ၀ါဒ ဗု ု  ဒၹဘာသာ၏ အကျဥ ားချ ပ ြဖစစ သာ စ်လာကအြမင  

ဗု ု  ဒၹဘရုာား နူ်  ် ားစ်ဆာ စ်သာသူ 

ဗု ု  ဒၹဘာသာကု်  ဆန ႔ကျစင သာအြမင  တချ  ႔ကု် ချ  င စု်လဲ့လာြခင ား 

 

ဗု ု  ဒၹဘရုာား၊ ဗု ု  ဒၹဘာသာ၊ အလင ားရ စ်စ စ်သာသ၊ူ ဥာ  အလင ားစ်ပားစ်သာသ၊ူ 

န ဗၽာန ၊ ြပန လည လူ၀င စာားြခင ား၊ စ်နာင ဘ၀၏ကုသု်  လ က ၊ နူ်  ် ားစ်ဆာ စ်သာသ၊ူ စ တ ာႏဟသ 

စ်ဂ္် သမ၊ ဒကုၡ၊ ်ာႏဟ၊ ဒ န။ ြပစန မွားဖွာားြခင ား၊ 

 


