မဟာပထ၀ီ ေျမႀကီးသည္လဲ စိုေျပစိမ္းလန္းေသာ ျမက္တို႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းလ်က္ ရွိသည့္ျပင္ ပတ္၀န္းက်င္
ေတာအုပ္အေပါင္းတို႔သည္လဲ ရြက္ေဟာင္းကိုစြန္႔ပစ္၍ ရြက္သစ္လဲလွယ္ကာ တင့္တယ္စြာ သီးၾကပြင့္ၾက
အလွတရား ျပင္ဆင္ၾကေလၿပီ…

ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္ {၁၁}
၁၉. ၀၃. ၂၀၁၁။ ဒီတစ္ပတ္ စေနမွာ အမ်ိဳးသား(၂)အမ်ိဴးသမီး(၁၂) ေပါင္း (၁၄)ေယာက္ သင္တန္း
တက္ၾကပါတယ္။
ဒီကေန႔က ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ျပည္ေတာ္၀င္ရန္ ဆႏၵျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ေန႔။ ျပည္ေတာ္ျပန္ေန႔လို႔လဲ ဆိုရပါမယ္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏

ေန႔ထူးေန႔ျမတ္

တစ္ေန႔ပါ။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားတို႔

ေကာင္းမႈကုသိုလ္ထူး

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဆည္းပူးၾကတဲ့

တစ္လ်ားတစ္နံမွာ

တေပါင္းလျပည့္ေန႔

ရွိၾကတဲ့

ျဖစ္ေလေတာ့

အပတ္စဥ္ေဟာလာခဲ့၊ ေလ့လာခဲ့ၾကတဲ့ သတိပ႒ာန္တရားကိုေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္ စေနမွ ဆက္ၿပီး
ေလ့လာၾကပါမယ္လို႔ ဆရာေတာ္က မိန္႔ပါတယ္။ ဒီကေန႔ေတာ့ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ေလ့လာမွတ္သား ၾကရေအာင္တဲ့။
တေပါင္းလဆိုတာ ေဟမႏၱ , ဂိမႏၱ, ၀သႏၱ, သုံးရာသီ, ဥတုမွာ ေဟမႏၱ-ေဆာင္းရာသီ၏အဆုံး ဂိမႏၱ-ေႏြ၏
အစပ်ိဳးတဲ့- လ-ပါပဲ။ ဩကာသ-ေလာကထဲမွာ ရွိၾကတဲ့ သက္ရွိ သက္မဲ့ အရာအားလုံးတို႔သည္ အေဟာင္း
အေဟာင္းေတြမွ

အသစ္

အသစ္သို႔

ရုန္းကန္လွဳတ္ရွား

ေျပာင္းသြားေနၾကသည့္

အခ်ိန္ကာလလဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ မပူလြန္းသလို အေအးႀကီးလဲ မဟုတ္ပါပဲ၊ အပူ+အေအး- မ်ွတတဲ့ ရာသီလ-တစ္ခုပါ။
အလြမ္းဓာတ္ခံ

ရွိသူေတြအတြက္

အလြမ္းဇာတ္ေတြ

ရွည္ၾကဖို႔

တေပါင္းေတးကို

သီေၾကြးတတ္တဲ့

ဥဩငွက္ကေလးမ်ား စတင္လို႔ ႏိုးထလာၾကတဲ့ ကာလလဲျဖစ္လို႔ လယ္သမား ယာသမားတို႔ လုပ္ငန္းခြင္
ရပ္နားၿပီး လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ၾကတဲ့ အခါလဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထို႔အတူ အေျခခံ မူလတန္းမွအစ
အထက္တန္း

ေက်ာင္းသူ,

ေလ့လာသင္ယူထားၾကတဲ့

ေက်ာင္းသားမ်ားပါမက်န္

ဆိုင္ရာစာေပမ်ားကို

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအထိ

ေျဖၾကားလို႔

(၁)ႏွစ္တာ

အနားရၾကတဲ့

တႏွစ္တာ
ကာလလဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမမွာကပ္ေပါက္တဲ့ ျမက္-သစ္ပင္မ်ားအစ ျမင့္မားလွတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးေတြအဆုံး အားလုံးေသာ

ရုပ္ဇီ၀ရွိၾကတဲ့

သစ္ပင္ပန္းမာန္ေတြက

သူတို႔ရွိေနတဲ့

ကမၻာႀကီးမွာ

သူတို႔ရဲ႕

အလွတရားေတြနဲ႔

အားၿပိဳင္ၾကလို႔ သက္ရွိလူသားမ်ားကို သဘာ၀ရဲ႕ ေလာကအလွေတြ ခံစားႏိုင္ေအာင္ ရြက္ေဟာင္းေတြေခြ်ခ်၊ ရြက္သစ္ေတြ ေ၀ၾကဖို႔ အင္အားစုေနတဲ့ ကာလလို႔လဲ ဆိုရပါမယ္။
တေပါင္း-ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး

တေပါင္းလမွာ တေပါင္းပြဲေတာ္ ရွိတာကိုေတာ့ အမ်ားအသိပါ။ သို႔ေပမဲ့

တေပါင္းလ၏ ထူးျခားခ်က္ေတြကိုေတာ့ သိၾကသူ ရွားပါလိမ့္မယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေနနဲ႔ကေတာ့
တပါင္းလသည္ လယ္- ယာသမားတို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ၿပီးဆုံးသျဖင့္ ေငြစရႊင္တဲ့လ ျဖစ္တာမို႔ ဘုရားပြဲႀကီးေတြနဲ႔
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲႀကီးေတြ ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔ က်င္းပေနၾကၿပီး၊ ဘုရားပြဲ ေက်ာင္းပြဲ ေပါတဲ့လ၊ ေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲ ဆင္ႏြဲၾကတဲ့လလို႔ ဒီေလာက္သာ အထူးသိၾကမွာက မ်ားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တေပါင္းလသည္ သာမန္-လတစ္လ
မဟုတ္ပါဘူး၊ အလြန္ထူးျခားတဲ့ လ-ပါ။ ဗုဒၶ-မျဖစ္ေပၚခင္ အေလာင္းေတာ္ ဘ၀မ်ား၌ပင္ ဉာတတၳစရိယ
ဆိုတဲ့ အဓိ႒ာန္ခ်က္ကို မပ်က္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့တဲ့ အေလာင္းေတာ္သည္ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္ေတာ္မူလို႔
တစ္၀ါျပည့္ေျမာက္ ေရာက္ေတာ္မူသည့္အခါ ဇာတိဂုဏ္ ေမာက္ၾကတဲ့ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္မ်ားကို မာန္
မာနက်ေစၿပီး တရားရေစဖို႔ ေရမီးအစုံ တန္ခိုးဂုဏ္ ျပ၍ ၾကြခ်ီခဲ့ရတဲ့ လပါလို႔ ေျပာရမွာပါ။
ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို လက္လွမ္းမွီသမ်ွ ေ၀ငွရမည္ဆိုပါလွ်င္…..
ဘုရားရွင္၏ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒန မင္းႀကီးသည္ “ငါ၏ သားေတာ္သည္ ဒုကၠရစရိယာ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ
က်င့္ၿပီးေနာက္

ျမတ္ေသာဘုရားရွင္

ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီးလ်ွင္
တင့္တယ္စြာ

ေကာင္းကင္အလယ္၌

တည္ေနေသာ

ရဟန္းအေပါင္းတို႔ျဖင့္

အျဖစ္သုိ႔

ေရာက္ေတာ္မူ၍
ၾကယ္နကၡတ္

ေငြလမင္းႀကီးကဲ့သို႔

၀န္း၀ုိင္းၿခံရံၿပီးလ်ွင္

အေပါင္းတို႔ျဖင့္

ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္

အလြန္ႀကီးမား

ဓမၼစၾကာတရားဦးကို

ျမင့္ျမတ္သည့္

၀န္း၀ိုင္းၿခံရံကာ

ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္၀ယ္
ဘုရားရွင္တို႔

အသေရျဖင့္

ေ၀ေနယ်တို႔ကို ေခ်ခြ်တ္လ်က္ ေနထိုင္ေတာ္မူ၏” ဟူေသာ သတင္းစကားကို ၾကားသိၿပီး အမတ္တစ္ဦးကို
ေခၚ၍ “အေမာင္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ တစ္ေထာင္ၿခံရံကာ ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ပါ၊ ငါမင္းတရား
မွာလိုက္ေသာစကားျဖင့္

‘ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ

ျမတ္စြာဘုရား..

အရွင္ဘုရားတို႔၏

ခမည္းေတာ္

သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးသည္ အရွင္ဘုရားတို႔ကို ဖူးျမာ္လိုပါသည္’ ဟု ေလွ်ာက္ထား၍ ငါ့သားေတာ္ ဘုရားကို
ပင့္ေဆာင္ခဲ့ပါေလာ့ ” ဟု အမတ္ကို ေစလြတ္လိုက္ပါတယ္။
ဘုရားပင့္ရန္ လာၾကေသာ အမတ္ႏွင့္တကြ ေနာက္လိုက္ တစ္ေထာင္တို႔သည္ တရားပြဲႏွင့္ ႀကံဳေနသျဖင့္
“သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး

မွာေသာစကားကို

ေနာက္မွေျပာၾကမည္၊

တရားကို

ေရွးဦးစြာ

နာၾကမည္”ဟု

ႏွလုံးသြင္းလ်က္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေသာ တရားကိုနာရ၍ တရားထူးရကာ ရဟႏၱာ-ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။
အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္နဲ႔

ေနာက္လိုက္

တစ္ေထာင္တို႔သည္

ရဟႏၱာျဖစ္သြားၾကသျဖင့္

မွာလုိက္တဲ့ ေလာကေရးရာ စကားေတြ လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ၾကၿပီး

သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး

အရဟတၱဖိုလ္ခ်မ္းသာ တရားျဖင့္သာ

ေမြ႔ေလ်ာ္ေနေတာ္ မူၾကပါတယ္တဲ့။
သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးကေတာ့

ေစလြတ္လိုက္တဲ့

အမတ္သည္

ျပန္လာခ်ိန္

သတင္းစကားကိုလဲ မၾကားရ၊ အေၾကာင္းကား ဘယ္လိုပါလဲလို႔

သင့္ပါလ်က္ႏွင့္

ျပန္မလာ၊

ဆင္ျခင္စဥ္းစားၿပီး အမတ္တစ္ဦးကို

အၿခံအရံ တစ္ေထာင္နဲ႔ ဘုရားပင့္ လႊတ္ျပန္ပါသတဲ့။ ထိုအမတ္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားကလဲ ဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႔၊
တရားနာ၊ ရဟႏၱာျဖစ္ၾကၿပီးေတာ့ ေရွးက ရဟႏၱာမ်ားနည္းတူ အရဟတၱဖိုလ္ခ်မ္းသာ တရားျဖင့္သာ
ေမြ႔ေလ်ာ္ေနေတာ္ မူၾကပါတယ္တဲ့။ ဒီလိုနဲ႔ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးသည္ ေရွးနည္းအတိုင္း လႊတ္လာလိုက္တာ
(၉) ႀကိမ္တိုင္သြားပါတယ္။
သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးသည္ သတင္းစကား မၾကားရ၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း မသိရ၍ “ကိုးေထာင္ကိုး (၉၀၀၉)
ေယာက္ေသာ သူတို႔သည္၊ ငါ၏ အေပၚ၌ အကြ်မ္းတ၀င္ ခ်စ္ခင္ျခင္း အလ်င္း မရွိၾကေသာေၾကာင့္သာ
ငါ့ထံသို႔ သတင္းစကားမ်ွကိုပင္ မပို႔ၾကေပ။ အဘယ္သူသည္ ငါ၏စကားကို မွာၾကားလိုက္သည့္အတိုင္း
လိုက္နာျပဳလုပ္ ရြက္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္နည္း”…ဟု

စဥ္းစားလိုက္ေသာအခါ ဖြားဘက္ေတာ္ ကာဠဳဒါယီ

အမတ္ကို ျမင္ေတာ္မူပါသတဲ့။ ကာဠဳဒါယီ အမတ္ဆိုတာ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး၏ မင္းမႈကိစၥ အ၀၀ကို
ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရသည့္သူ၊ အေထြေထြ အမႈႏွင့္ ထီးနန္းကိစၥတို႔၌ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ
အတြင္းလူလဲျဖစ္၊

မင္းကြ်မ္း၀င္

ရင္းႏွီးသူလဲျဖစ္၊

အေလာင္းေတာ္မင္းသားႏွင့္

ေျမမႈန္႔ကစားဖက္ျဖစ္၊

ဖြားဘက္ေတာ္ (၇)ပါးတြင္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ျဖစ္၍ ခ်စ္ခင္ႏွီးရင္း သူငယ္ခ်င္းလဲျဖစ္ပါတယ္။
သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးသည္

ကာဠဳဒါယီ

အမတ္ကို

ေခၚေတာ္မူၿပီး

“

ခ်စ္သား

ကာဠဳဒါယီ…

ငါသည္

သားေတာ္ဘုရားကို ဖူးျမင္လိုသည္ျဖစ္၍ ေနာက္ပါ မင္းခ်င္းေယာက္်ား တစ္ေထာင္စီ တစ္ေထာင္စီတို႔ႏွင့္
အမတ္ကိုးဦးတို႔အား

သားေတာ္ဘုရားကို

ေလွ်ာက္ထားပင့္ေဆာင္ခဲ့ရန္

ေစလႊတ္လိုက္ပါေသာ္လဲ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် သတင္းစကား ျပန္ၾကားသူဟူ၍ မရွိခဲ့ပါ၊ အသက္၏ အႏၱရာယ္မည္သည္ သိႏို္င္ခဲ၏၊
ငါသည္ အသက္ရွင္စဥ္မွာပင္ သားေတာ္ဘုရားကို ဖူးျမင္လိုပါ၏၊ ခ်စ္သားကာဠဳဒါယီ… သင္သည္ ငါ့အား
သားေတာ္ဘုရားကို

ဖူးျမင္ရေအာင္

ရြက္ေဆာင္ႀကိဳးကုတ္

အားထုတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ”

ဟု

ေမးေတာ္မူပါသတဲ့။
“အရွင္မင္းျမတ္ အကယ္၍မ်ားသာ အကြ်န္အား ရဟန္းျပဳခြင့္ ရပါမူကား အရွင္မင္းႀကီး၏ ဆႏၵေတာ္ကို
မုခ်ေအာင္ျမင္ေအာင္ ရြက္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္” ဟု ကာဠဳဒါယီ အမတ္က ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါတယ္။
ကာဠဳဒါယီအမတ္၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး ၾကားတယ္ဆိုလွ်င္ပဲ “ ခ်စ္သား ကာဠဳဒါယီ…
သင္သည္

ရဟန္းျပဳ၍ပင္ျဖစ္ေစ၊

ရဟန္းမျပဳမူ၍ျဖစ္ေစ..သင့္အလိုအတိုင္းသာ

ျဖစ္ပါ၏။

ငါ့အား

သားေတာ္ဘုရားကို ဖူးျမင္ခြင့္ရေအာင္သာ ျပဳလုပ္ေပးပါ” လို႔ မိန္႔ေတာ္ မူလိုက္ပါတယ္။
ကာဠဳဒါယီအမတ္သည္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးအား “ေကာင္းပါၿပီ အရွင္မင္းႀကီး”ဟု ၀န္ခံကာ
မင္းႀကီးေပးေသာ

သတင္းစကားကို

ေဆာင္ယူကာ…

ေနာက္ပါအၿခံအရံ

သုေဒၶါဒန

တစ္ေထာင္တို႔ႏွင့္အတူ

ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕ ဘုရားရွင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူရာ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ကို လာေရာက္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏
တရားေတာ္ကို နာရ၍ အၿခံအရံ တစ္ေထာင္တို႔ႏွင့္အတူ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေတာ္မူပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဗာရဏသီၿမိဳ႕မွ ထြက္ၾကြေတာ္မူခဲ့ၿပီး ရာဇၿဂိဳလ္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ သီတင္းသုံးေနတဲ့
(၅)လအတြင္း ထိုအခိ်န္မွာ လက္ယာေတာ္ရံ အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ လက္၀ဲေတာ္ရံ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္

စတဲ့

အဂၤတိုင္းသား+မဂတတိုင္းသား

အမ်ိဳးေကာင္းသား

တစ္ေသာင္းေက်ာ္

ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔

ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္၏ ေရႊလက္ထက္က သာသနာအေရာင္ ဘာသာအေရာင္တို႔ႏွင့္ စည္ကားတင့္တယ္ေနခဲ့တဲ့
ေ၀ဠဳ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ ျမင္ကြင္းက ယခုအခ်ိန္မွာ အရာရာ ေျပာင္းလဲလာလို႔
ေနရာတစ္ခု

အျဖစ္သာ

ဘုရားဖူးသြားၾကစဥ္က

ေရာက္ရွိ

ေနပါေတာ့တယ္။

ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕

စာေရးသူတို႔

ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ရာ

အထိမ္းအမွတ္

သံေ၀ဇနိယ

အေဟာင္းကို

ေလးဌာန

ေရာက္ၾကပါတယ္။

အခိ်ဳ႕ေသာေနရာမ်ားမွာ ေရကန္ေတြ ပန္းမာန္ေတြနဲ႔ အလွဆင္ ျပဳျပင္ထားေပမဲ့ ဘုရားရွင္ သတင္းသုံးခဲ့တဲ့
ေက်ာင္းေတာ္ေနရာ အေဟာင္းမွာကေတာ့

၀မ္းနည္းဘြယ္အျဖစ္နဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ သီရိဓမၼာေသာက

မင္းႀကီးသည္ ဘုရားရွင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ ေနရာေဟာင္းကို အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ေစတီတည္လို႔

ပူေဇာ္ထားပါတယ္။

ထိုတည္ထားခဲ့ေသာ

ေစတီပ်က္

ကုန္းေျမေပၚမွာ

ယေန႔တိုင္

မဖယ္ရွားႏိုင္ေသးပဲ အခန္႔သား အပိုင္လုပ္လို႔ ေနရာယူ ထားတာကေတာ့ အစၥလာမ္အုပ္ဂူ သခ်ႋင္းတစ္ခုပါ။
စာေရးသူ အျမင္ကေတာ့ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ဂုဏ္သိကၡာကို လုံး၀-ညွိဳးမွိန္ေစလိုတဲ့
သေဘာနဲ႔

ျပဳလုပ္ထားတာပဲလို႔

ယူဆမိပါတယ္။

ဂိုက္လုပ္ေပးတဲ့

ဆရာေတာ္ကေတာ့

ယုိသူမရွက္

ျမင္သူရွက္ေပါ့ တကာတို႔ေရလို႔ ၀မ္းနည္းစြာ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။
ဒီ-အနိ႒ာရုံကို စာေရးသူ ျမင္ေတြ႔လိုက္တာနဲ႔ < ေ၀ဠဳ၀န္ ေက်ာင္းမဟာ စနက္ကယ္က၊ ေျမထုအလြန္
ေျပာင္းကာတက္ပါလို႔, အေဟာင္းရာကြဲ႔, သာပျမင္ေလသည္၊ အရွင္ပရေမကို ရည္ပါလို႔ စိတ္ကကူး…
ႏွစ္ေပါင္းရယ္ၾကာ, ေခတ္ေဟာင္းထိုခ်ိန္ခါက၊ ဗိမၺိသာ…ဘုရင္လွဴခဲ့တယ္၊ သြင္မူကို မွန္းကာဆလို႔ရယ္…….
လြမ္း….တ. ေမွ်ာ္ဖူး……….လို႔ ငယ္ငယ္က ရခဲ့ဘူးတဲ့ ေတးထပ္ကေလးကို သတိရၿပီး ဘုရားရွင္၏
ဂုဏ္ေတာ္မ်ား အာရုံျပဳ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ သစၥာစကားတစ္ခု ျပဳမိခဲ့ပါေသးတယ္။
ကာဠဳဒါယီ မေထရ္သည္ ရဟႏၱာျဖစ္ၿပီးေနာက္ ရွစ္ရက္သို႔ ေရာက္ေသာ တေပါင္းလျပည့္ ထိုေန႔၌ “ေဟမႏၱ
ေဆာင္းဥတုကား

လြန္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ၊

ဂိမႏၱ-ေႏြဦးေပါက္သို႔

ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ၊

လယ္သမားတို႔သည္

ေကာက္ပဲသီးႏွံတို႔ကို လယ္ယာမွ ထုတ္ႏုတ္သိမ္းဆည္းၿပီး ျဖစ္ၾက၍ ခရီးသြားလြယ္ကူရန္ ခရီးလမ္းကို
ဖြင့္၍ေပးၾကေလၿပီ၊ မဟာပထ၀ီ ေျမႀကီးသည္လဲ စိုေျပစိမ္းလန္းေသာ ျမက္တို႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းလ်က္ ရွိသည့္ျပင္
ပတ္၀န္းက်င္ ေတာအုပ္အေပါင္းတို႔သည္လဲ ရြက္ေဟာင္းကိုစြန္႔ပစ္၍ ရြက္သစ္လဲလွယ္ကာ တင့္တယ္စြာ
သီးၾကပြင့္ၾက အလွတရား ျပင္ဆင္ၾကေလၿပီ၊ မပူလြန္း မေအးလြန္း၊ လမ္းတိုင္း-လမ္းတိုင္းမွာ ခရီးသြား၍
ေကာင္းေသာအခ်ိန္

ျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္

ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားအား

တရားဓမၼျဖင့္

ခ်ီးေျမွာက္ ၾကြေရာက္ရန္ အခိ်န္တန္ခဲ့ေလၿပီ” ဟု ႀကံစည္ဆင္ျခင္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္
ကပိလ၀တ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၾကြေရာက္ပါရန္ ထူးေထြဆန္းၾကယ္ေသာ ဂါထာေတာ္ (၆၀) တို႔ျဖင့္
ေလ်ွာက္ထားပါတယ္တဲ့။
“ခ်စ္သား ကာဠဳဒါယီ… အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ိဳၿမိန္သာယာေသာ အသံျဖင့္ ကပိလ၀တ္
ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ခ်ီးမြမ္းစကား ေလ်ွာက္ထားေျပာဆို ပါသနည္း” လို႔ ဘုရားရွင္က

ေမးေတာ္မူေသာအခါ

“ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ

သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးသည္

ဖူးေျမာ္လိုလွပါၿပီ၊

ျမတ္စြာဘုရား…

အရွင္ဘုရားတို႔ကို

ေဆြေတာ္မိ်ဳးေတာ္တို႔အား

သၿဂႋဳလ္

ခမည္းေတာ္
ခ်ီးေျမွာက္မႈ

ျပဳေတာ္မူပါကုန္ဘုရား” ဟု ကာဠဳဒါယီ မေထရ္က ေလ်ွာက္ထားပါတယ္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က
“ေကာင္းၿပီ ကာဠဳဒါယီ.. ငါဘုရားသည္ ေဆြေတာ္မိ်ဳးေတာ္တို႔အား သၿဂႋဳလ္ ခ်ီးေျမွာက္မႈကို ျပဳေပအံ႔၊
ရဟန္းအေပါင္းတို႔အား ထိုအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားကုန္ေလာ့” ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္

“ေကာင္းပါၿပီ

ရွင္ေတာ္ဘုရား” ဟု ၀န္ခံၿပီးလွ်င္ ကာဠဳဒါယီ မေထရ္သည္ ရဟႏၱာေပါင္း ေထရ္(၂၀၀၀၀) တို႔အား
ထိုအေၾကာင္းကို ေလ်ွာက္ထားလိုက္ပါတယ္။
မဟာသကၠရာဇ္

(၁၀၃)ခုႏွစ္၊

ႏွစ္ေသာင္းတို႔ႏွင့္အတူ

တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔မွာ

ယူဇနာ

(၆၀)

ကြာေ၀းေသာ

ကပိလ၀တ္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္
ေနျပည္ေတာ္သို႔

ရဟႏၱာ

တစ္ေန႔လ်ွင္

တစ္ယူဇနာက် (၈-မိုင္) ျဖင့္ ခရီးေဒသစာရီ ၾကြေတာ္မူလ်က္ ကပိလ၀တ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၀င္ပါေၾကာင္းကို
တေပါင္းလျပည့္နဲ႔

ဆက္စပ္လို႔

တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တစ္ေန႔

ဆရာေတာ္
တစ္ယူဇနာ

ေဟာခဲ့သမ်ွ

ၾကြေတာ္မူသည့္

မွတ္သား
ဘုရားရွင္သည္

ထားမိသေလာက္
အဘယ္ေန႔ရက္မွာ

ျပည္ေတာ္၀င္ပါသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ စာဖတ္သူတို႔ ေရတြက္စဥ္းစား အေျဖရွာ ေပးေတာ္မူၾကပါရန္ ။
သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရွိၾကပါေစ။
ေလးစားစြာျဖင့္… က်ေနာ္ ဘုန္းသွ် ံ
၂၂. ၀၃. ၂၀၁၁။

