ကၽြႏု္ပ္သိေသာ ကမၻာ့နိဂံုး
ဤဘဒၵကမၻာသည္ Aခ်ိန္တန္လွ်င္ ပ်က္စီးသြားရမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေလ့လာဘူးေသာ ေရ၀တီဘာသာ။ ဗုဒၶဘာသာ။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာႏွင့္
Aစၥလာမ္ ဘာသာတို႔၌ AညီAညြတ္ လက္ခံယံုၾကည္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ပ်က္စီးရမည့္ ပံုစံမ်ားမွာလည္း Aတူတူပင္။ သို႔မ
ဟုတ္ AႀကီးAက်ယ္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း မရွိေခ်။ ကမၻာပ်က္လွ်င္ ကမၻာေပၚရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားမ်ားAပါA၀င္ သက္ရွိသက္မဲ့ သတၱ၀ါ
Aားလံုးလည္း ကမၻာပ်က္ႀကီးႏွင့္Aတူ မ်ိဳးျပဳတ္ ေသေၾကပ်က္စီးသြားရမည္ ဟူလို။
ကၽြႏ္ုပ္သည္ Aစၥလာမ္သာသာနာ၀င္ ျဖစ္သည့္Aေလွ်ာက္ ဤေနရာ၌ Aစၥလာမ္သာသနာ၏ ပင္မ Aဓိကက်မ္းေတာ္ ကုရ္Aံက်မ္းလာ
ကမၻာ့နိဂံုး၏ သေဘာတရားမ်ားကို Aနည္းနယ္ တင္ျပလိုပါသည္။
Aစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား Aမ်ားသိစကားလံုးAရ ကမၻာပ်က္သုU္းရမည့္ ေန႔ကာလကို

ﺔ ﻤ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍﻝﹾ ﻴﻭ ေယာင္မြလ္ေကယာမတ္´ ဟု

ေခၚဆိုေပသည္။ ထိုေန႔ကာလတြင္ သတၱ၀ါတို႔၏ က်င့္ႀကံAားထုတခ
္ ဲ့ရာ ကံၾကမၼာAေလွ်ာက္ စီရင္းဆံုးျဖတ္ခံရမည္ ျဖစ္၍။ `ﻥ
ﻴ ﹺ ﹺﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭ
ေယာင္မဒ
ိ ၵီးန္´ Uပေဒစိုးမိုးသည့္ေန႔ကာလ။ `ﻥ
 ﻌﺜﹸﻭ ﻴﺒ  ﹺﻡﻴﻭ ေယာင္မိလ္ယုဘ္Aဆူးန္´ စုရံုးရေသာေန႔ကာလ စသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚျခင္းမ်ား
လည္း ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ Aစၥလာမ္ေလာက၌ Aဓိက လူသိAမ်ားဆံုး စကားလံုးမွာ `ﺔ ﻤ ﺎﻘﻴ ﻡ ﺍﻝﹾ ﻴﻭ ေယာင္မြလ္ေကယာမတ္´ ဟူေသာ
ေ၀ါဟာရပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထိုစကားလံုးကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက `ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမည့္ေန႔´ ဘာသာျပန္ဆို ၾကေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကမၻာၿဂိဳလ္တစ္ခုလံုး
ပ်က္စီးသြားရၿပီး ၄င္းႏွင့္Aတူ ကမၻာၿဂိဳလ္တင
ြ ္ ရွိသမွ်Aားလံုးမွာ ေသေၾကပ်က္စီးသြားရကာ ၄င္းတို႔၏ ၀ိညာU္မ်ားAားလံုးသည္ မိမိတို႔
ျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ ကံAက်ိဳးAေလွ်ာက္ ျပန္လည္ခံစားရရန္ ျပန္လည္ ရွင္သန္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထိုမွ်ပင္မက ကမၻာၿဂိဳလ္ေခၚ ဤဘဒၵကမၻာ ပ်က္စီးခ်ိန္နီးကပ္လွ်င္ မည္သို႔ေသာ Aတိတ္နိမိတ္မ်ား ျဖစ္လာမည္ ဟူသည့္ ပံုျပင္ ဆန္ဆန္
ဇတ္လမ္းမ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေတြ႔ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဇတ္လမ္းမ်ားမွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံ၌ ပါ၀င္ျခင္း မရွိေခ်။
မိရိုးဖလာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားAား မေစာေၾကာလိုပါ၊ ဤေနရာ၌ က်မ္းျမတ္ကုရ္AံAား ကၽြႏ္ုပ္ေလ့လာေသာAခါ ေတြ႔ရွိရသည့္ ကမၻာနိဂံုး
ေခၚ ေကယာမတ္၏ Aေၾကာင္းကိုသာ Aနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။
က်မ္းေတာ္၏ AဆိုAရ ဤကမၻာၿဂိဳလ္သည္လည္း သက္ရွိ ၀တၳဳတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ကမၻာၿဂိဳလ္Aားလည္းေကာင္း၊ လ
Aား လည္းေကာင္း၊ ေနAား လည္းေကာင္း၊ Aျခားေသာ ၿဂိဳလ္မ်ားAား လည္းေကာင္း သက္ရွိနာမ္စားမ်ားျဖင့္ ေျမာက္ျမားစြာ ေျပာဆို
သံုးႏႈန္းထားေပသည္။ ထို႔Aျပင္ က်မ္းေတာ္က တင္ျပေသာ `သက္ရွိတိုင္းသည္ Aနိစၥေရာက္ရမည္သာတည္း´ ဟူသည့္ နိယာမAရ
သက္ရွိ ျဖစ္ေသာ ကမၻာၿဂိဳလ္သည္လည္း သူ႔သက္တမ္း ေစ့ေသာAခါတြင္ ေသသြား ပ်က္သြားရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
သို႔ေသာ္ သူႏွင့္Aတူ သူ႔Aေပၚ၌ ေနေသာ လူသားမ်ိဳးဆက္၊ သက္ရွိမ်ိဳးဆက္မ်ား Aားလံုး ေသသြားရမည္ဟူသည့္ Aယူကိုကား က်မ္း
ေတာ္၌ သြန္သင္ျခင္းကို မေတြ႔ရေပ။ က်မ္းေတာ္၏ AဆိုAရ ဤကမၻာၿဂိဳလ္သည္ သူ႔ကိုယ္ထည္ထ၌
ဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယခုသိေနေသာ လူ
သားမ်ိဳးဆက္ႏွင့္ သက္ရွိမ်ားကို သယ္ေဆာင္၍ သြားေနေသာ AာကာသယာU္ႀကီး တစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္၊ (ကုရ္Aံ ၂၁း၃၃)။
AာကာသယာU္ႀကီးဟု ေျပာဆိုသည္ပင္ လူသားတစ္Uီး၏ Aျမင္ျဖင့္ ေျပာျခင္းျဖစ္၍ က်မ္းေတာ္ပါ Big Bang Theory AစU္ျပန္႔ကား
ေနသည့္ နိယာမ ၂၁း၃၀။ ၅၁း၄၇ Aရ ႏိႈင္းယွU္ၾကည့္လွ်င္ Aာကာသထဲတင
ြ ္ သူ႔လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သူ သြားလာက်က္စားေနေသာ
ယာU္ငယ္ေလး တစ္စင္း၊ သက္ရွိ ၀တၳဳငယ္ တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ထိုAာကာယာU္ သို႔မဟုတ္ သက္ရ၀
ွိ တၳဳငယ္ ျဖစ္ေသာ ကမၻာၿဂိဳလ္သည္ သက္တမ္းေစ့လွ်င္ ပ်က္သြားရမည့္ဟူသည့္
Aခ်က္ကို က်မ္းေတာ္၌ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာ ေဖၚျပလွ်င္ လံုေလာက္ေသာ နိယာမျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ကားမဟုတ္ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္
ကမၻာပ်က္ရမည္၊ ကမၻာပ်က္ရမည္ ဟု ထပ္ျပန္တလဲလဲ Aႀကိမ္ေပါင္း ၇၀ တိတိ ေဖၚျပ၍ လူသားမ်ားကို သတိေပးေနသည္မွာ
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စU္းစားစရာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ သတိေပးျခင္းသည္ပင္ မစူးစမ္း မဆင္ျခင္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္
လူထုAား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ကသ
ဲ့ ို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသတိေပးခ်က္ႀကီးသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကား Aလွ်U္းမဟုတ္ေခ်ၿပီ။
ကမၻာပ်က္ရမည္ ဟူသည့္ စကားႏွင့္Aတူ ကမၻာသစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲေပးမည္ဟု ဆိုေသာ ၁၄း၄၈ ကိုလည္း သတိမမူဘဲထား၍
မျဖစ္ေခ်။ ထို႔Aျပင္ သင္တို႔Aား Aသက္တဖန္ ျပန္၍ ျဖစ္ေစမည္ ဟု ေျပာထားေသာ ၁၃း၅ ပါ နိယာမမ်ားကိုလည္း ေပါ့ေပါ့တန္တန္
ေတြး၍ မျဖစ္ေခ်ၿပီ။
ဤနိယာမမ်ားကို သိလာေသာ Aခါတြင္မွ က်မ္းေတာ္တင
ြ ္ ကမၻာပ်က္ရမည့္ Aေၾကာင္း မၾကာခဏ သတိေပးေနျခင္းကို ပို၍ ရွင္းလင္း
ထင္ရွား လာႏိုင္ဘြယ္ရွိေပသည္။
Aရပ္ေဒသ တစ္ခုသည္ ေလမုန္တိုင္းေၾကာင္။့ ေျမငလွ်င္ေၾကာင့္။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ စသည္ျဖင့္ Aေၾကာင္းခံတစ္ခုျဖင့္
ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ရမည္ကို ႀကိဳသိေနေသာ ပညာရွင္တစ္Uီးက ထိုAရပ္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ လူသားတို႔Aား `သင္တို႔ေနထိုင္ ေသာ
Aရပ္ေဒသမွာ ပ်က္စီးရမည္။ ပ်က္စီးရမည္ ဟု မၾကာခဏ သတိေပးျခင္းသည္ သူတ႔A
ို ား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ထိုေဒသ
ရွိလူသားမ်ားသည္ မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ သက္ရသတၱ
ွိသတၱ၀ါ၊ါ၊ သက္ရ၀
ွိ တၳဳမ်ားကို သယ္ေဆာင္လွ်က္ ထိုAရပ္မွ လြတ္ကင္းရာသို႔ ေရွာင္တိမ္း
သြားၾကရန္ Aသိေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းAားျဖင့္ သူတို႔Aား ေဘးဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းငွာ ေစတနာ၊ ကရုဏာျဖင္
ဏာျဖင့္
သတင္း ေကာင္းေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွသာ သူတို႔ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္မည္၊ ေရွာင္တိမ္းရန္ နည္းလမ္း ရွာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပေလာ။
က်မ္းေတာ္ပါ- သတိေပးခ်က္ျဖစ္သည့္ သင္တို႔ေနထုိင္ရာ ကမၻာသည္ ပ်က္ရမည္ဟု ထပ္ျပန္တလဲလဲ ေျပာၾကားေနျခင္းမွာလည္း
လူသားတိA
ု႔ ား လက္ရွိ ဘဒၵကမၻာမွ Aျခားကမၻာသစ္ တစ္ခုAား ေျပာင္းေရြ႔သြားရန္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းေရြ႔သြားႏိုင္ေရး
Aတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာႀကံႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ Aေၾကာင္းၾကားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုAခ်က္ကို ကမၻာတစ္ခုမွ Aျခားတစ္ခုသို႔။
ေကာင္းကင္ တစ္ခုမွ Aျခားတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲေပးမည္ ဟူသည့္ ၁၄း
၁၄း ၄၈။ သင္တို႔Aား Aသစ္တဖန္ ျဖစ္တည္ေစမည္ဟူသည္ နိယာမ
၁၃း၅။ လူသားသည္ တစ္ၿဂိဳလ္မွ
မွ တစ္ၿဂိဳလ္သိ
သု႔ိ ေျပာင္းေရြ႔သြားရမည္ ဟူသည့္ နိယာမ ၈၄း
၈၄း၁၉ တို႔က Aခိုင္Aမာ သက္ေသျပဆိုေန
ေပသည္။
Aျခားတစ္ဘက္တင
ြ ္ ကိယာမတ္ ဆိုသည္မွာ`Aားလံုးေသေၾကပ်က္စီးသြားရမည္´ ဟု လံုး၀ Aဓိပၸါယ္ မသက္ေရာက္ေပ။ ေကယာမတ္
ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ ရပ္တည္ၿမဲၿမံျခင္းဟု ျဖစ္သည့္ ကီယမ္ မွ ဆင့္ပြားျဖစ္၍ `ရွင္သန္ျခင္း´ ဟူသည့္ Aနက္ကိုသာ ေပးေပသည္။
ထိုစကားလံုးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ AသိAာရံုျဖင့္ AစU္Aလာ နည္းလည္ထားေသာ Aဓိပၸါယ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆန္႔က်င္ေနေပသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္က လူသားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Aေမရိကန္ႏိုင္ငံထိ AကြာAေ၀
Aေ၀းကို နာရီပိုင္း ရက္ပိုင္းAတြင္း သြား
လာ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ယခုAခါတြင္မူ ထိုမွ်မကေသာ ခရီးကိုပင္ နာရီပိုင္း ရက္ပိုင္းAတြင္း၌ သြားလာႏိုင္ေပၿပီ။ Aလားတူပင္
ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္၌ ျဖစ္တည္လာမည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူသားမ်ိဳးဆက္သည္ Aျခားၿဂိဳလ္တစ္ခု၌ ေနရာထုိင္ခင္း ခ်ႏိုင္မည္မွာ
က်မ္းျမတ္ကုရ္AံAရ ေသခ်ာေနေပသည္။
ထိုAခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရစူလ္ (Uာဏ္စU္ေတာ္ေဆာင္) ကိုယ္ေတာ္မုဟမၼဒ္က Aလြန္တရာေ၀းကြာသည့္ ခရီးမွ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္
မစ္ဂ်စ္ဒိ Aာ့က္ဆာ ၌ ဆြလတ္၀တ္ျပဳခဲ့သည္ဟူသည့္ ေကာင္းကင္ခရီးAားျဖင့္လည္း သက္ေသျပၿပီးခဲ့ေခ်ၿပီ၊ (က်မ္းေတာ္ပါ စကားလံုး
Aရ မစ္ဂ်စ္ဒိ Aာ့က္ဆာ ဟူသည္ ေဂ်ရုဆလင္ ဗလီ မဟုတ္ေခ်။)။
သို႔ေသာ္ ေခတ္ကာလတိုင္း၌ မိရိုးဖလာ Aစြရ
ဲ ွိသူမ်ားမွာ ရွိေနသည္သာ ျဖစ္၍ ထိုသို႔Aာကာသရွိ Aျခားၿဂိဳလ္တစ္ခုသို႔ မ်ိဳးဆက္တစ္စု
ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း။ Aမိုက္ခံ၍ ဇာတိေျမ၌ ဖက္တြယ္ေနမည့္ သူမ်ားလည္း ရွိေနUီးမည္ပင္၊ ထိုသို႔ေသာ Aမိုက္သားမ်ားႏွင့္
စပ္လွ်U္း၍ က်မ္းေတာ္၌ သူတ႔ို ျဖတ္၍တက္သြားႏိုင္ရန္ Aာကာသ တံခါးေပါက္ကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူေသာ္လည္း-၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Aျမင္
ေမွာက္မွားေနျခင္းသာ Aမွန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပဳစားခံရေသာ လူမ်ိဳးသာ ျဖစ္၏ ဟု ဆိုၾကလတၱံ႔၊ ၁၅း ၁၄၊ ၁၅။ ဟု ေဖၚျပ ထားေပသည္။
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သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သိေသာ ကမၻာ့နိဂံုးဆိုသည္မွာ ဤဘဒၵကမၻာသည္ သူ႔သက္တမ္းAေလွ်ာက္ ကုန္ဆံုးသြားရမည္ပင္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ လူ
သားမ်ား Aေနျဖင့္ Aျခား ၿဂိဳလ္ကမၻာတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရြ႔သြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ Aသိေပးေသာ သတိေပးခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူသားမ်ားAေနျဖင့္ ေတြးေတာရမည္၊ ႀကံဆရမည္၊ စူးစမ္းရွာေဖြရမည္၊ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေသာ
Aေမြေကာင္း၊ AေတြးAေခၚေကာင္းမ်ားကို ေပးခဲ့ရမည္၊ ေပးခဲ့ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔Aတြက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံက AႀကီးAက်ယ္ Aားေပးထားေပသည္။ ေခတ္ပညာဖြင့္ၿဖိဳးလာေလေလ လူသားတို႔သည္ က်မ္းျမတ္
ကုရ္AံAား နားလည္ႏင
ို ္မႈ စြမ္းရည္မွာ ျမင့္မားလာေလေလပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုAနာဂါတ္ နည္းလမ္းမ်ားAတြက္ က်မ္းေတာ္၌ ေျမာက္
မ်ားစြာေသာ နိယာမမ်ား၊ သဲလြန္စမ်ား၊ လွ်ိဳ၀
႔ ွက္ေသာ့ခ်က္မ်ားကို ေပးထားေပသည္။
ထိုသို႔ ကမၻာတစ္ခုမွ Aျခား ကမၻာတစ္ခုသို႔၊ ေကာင္းကင္တစ္ခုမွ Aျခားေကာင္းကင္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းသြားႏိုင္ရန္ ရွာႀကံႏိုင္သည့္ နည္း
လမ္း ေသာ့ခ်က္မွာ Aလႅာဟ္Aရွင္က ခ်မွတ္ေပးထားသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္Aံတင
ြ ္သာ ရွိေၾကာင္း AဆိုပါAေၾကာင္းAရာကို ေျပာ
သည့္ ၁၄း၄၈ ၌ပင္ ထိုေန႔၌ တစ္ဆူတည္းေသာ Aခ်ဳပ္AျခာAားပိုင္ေသာ Aလႅာဟ္Aရွင္၏ ထံ၌သာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ရလတၱံ႔ ဟု
လည္းေကာင္း၊ ၁၄း၅၂ တြင္ ဤနိယာမမ်ားသည္ လူသားတို႔ထံသို႔ Aေရာက္ပို႔ေပးေသာ Aေၾကာင္းၾကားခ်က္ သတင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
၄င္းကို တတ္သိပညာရွင္မ်ား သတိထားမိေစရန္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားေပသည္။
ထိုသို႔ေသာ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈမ်ားကို လက္မခံပယ္ခ်ေသာ သူတို႔သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားAတြက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
သတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားမွာ ရပ္တန္႔သြားလွ်က္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္သြားရမည့္ ကမၻာေဟာင္းႏွင့္
Aတူ သူတို႔လည္း ေလာင္ကၽြမ္း Aရည္ေပ်ာ္က်သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၁၄း၄၉၊၅၀ တြင္ ေျပာဆိုထားေပသည္။
Aျခားကမၻာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ လူသားမ်ား မေနႏိုင္ေသးေသာ ကမၻာသစ္ တစ္ခုAား လူသားမ်ားေနထိုင္၍ ရလာေစရန္ ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္
နည္းမ်ား၊ လူသားမ်ား Aေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍ က်မ္းေတာ္ပါ နိယာမမ်ားကို သက္ရိွသတၱ၀ါ သက္ရ၀
ွိ တၳဳမ်ား
ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ကမၻာတစ္ခု တည္ေဆာက္နည္း ဟူသည့္ ေခါင္းစU္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဖၚျပေပးပါမည္။
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