
 

 

ပီနန္းၿမိဳ႕ ဓမၼိကာရာမ ျမန္မာေက်ာင္းေတာ္တြင္းက ေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ေစတီေတာ္ဦး 

“အေဂၢါ ဟမသၼိ ေလာကႆ” “ေဇေ႒ာ ဟမသၼိ ေလာကႆ” “ေသေ႒ာ ဟမသၼိ ေလာကႆ”လုိ႔ 

ဆုိၿပီးေတာ့ ေျမကုိ ဖေနာင့္နဲ႔ သံုးခ်က္ေပါက္တဲ့။ 

ဓမၼသင္တန္း အမွတ္စဥ္{၁၇} 

မုဒံုဆရာေတာ္ (၆.၀၅.၂၀၁၁- မွ ၂၀.၀၅.၂၀၁၁) အထိ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္းၿမိဳ႕ သက္ေတာ္ရွည္ 

ကမၻာ့သာသနာျပဳ ပီနန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ ေရစက္ခ်ပြဲကုိ ခရီးသြားေနတာနဲ႔ ဓမၼသင္တန္း 

ႏွစ္ပတ္ မပို႔ခ်ႏႈိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ဦး၀ိသုတက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲပါတယ္။  

(၂၀.၀၅.၂၀၁၁)ေသာၾကာေန႔ ညေနမွာ ဆရာေတာ္ အဂၤလန္ကုိ ျပန္ေရာက္ပါတယ္၊ (၂၁.၀၅.၂၀၁၁) 

စေနေန႔ည ဓမၼသင္တန္းမွာေတာ့ အဂၤလန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးစီးတ့ဲ ဗုဒၶဘာသာ 

ျမန္မာမိသားစုတုိ႔၏ ဗုဒၶေန႔ပြဲက Chiswick town hall-မွာ (၂၂.၀၅.၂၀၁၁) တနဂၤေႏြေန႔ စုေပါင္း 

က်င္းပၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗုဒၶေန႔နဲ႔ သက္ဆုိင္တ့ဲ သိမွတ္ဖြယ္ရာ အေလာင္းေတာ္တုိ႔၏ ပါရမီ(၁၀)ပါး 

ပါရမီအက်ယ္(၃၀)တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္ၿပီး သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခ့ဲပါတယ္၊ သင္တန္းသား (၁၆) 

ေယာက္ တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ 



ဆရာေတာ္သြားေရာက္ခဲ့တ့ဲ မေလးရွားႏုိင္ငံနဲ႔ ပီနန္းကြ်န္း ပီနန္းၿမိဳ႕ကေလးရဲ႕ သဘာ၀အလွနဲ႔   

ဘာသာေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရာသီဥတု အေၾကာင္းမ်ားကုိ ဗဟုသုတအျဖစ္ ဆရာေတာ္ မိန္႔တဲ့အတုိင္း 

တင္ျပေပးပါမယ္။  

ဘုန္းႀကီးက Asia ကုိ ျပန္မေရာက္တာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္လာခ့ဲတဲ့ အခ်ိန္ကစရင္ (၆)ႏွစ္စာရင္း 

၀င္သြားပါၿပီ၊ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ေမလ (၁၁)ရက္သည္ အဂၤလန္ေရာက္တာ (၆)ႏွစ္ျပည့္သြားတာေပါ့။ ဘုန္းႀကီး 

အမွတ္ရေနပါေသးတယ္၊ သက္ေတာ္ရွည္ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက မင္းေရာက္တဲ့အရပ္မွာ 

က်န္းမာေရးေရာ ေနထုိင္ေရးေရာ လူမႈေရးေရာ အစစ အရာရာ အဆင္ေျပဖုိ႔အတြက္ 

လက္ေဆာင္ေပးလုိက္မယ္ မေမ့နဲ႔ ဒါကုိမွတ္ထားဆုိၿပီး သင္ေပးလုိက္လို႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ 

Heathrow ေလယဥ္ကြင္းမွာ ေျမနင္းမိတာနဲ႔  လုပ္လုိက္ရပါေသးတယ္။  

မေရာက္ဖူးေသးတ့ဲ ေဒသမွာ ေျခခ်ၿပီဆုိတာနဲ႔ “အေဂၢါ ဟမသၼိ ေလာကႆ”လို႔ စိတ္ကဆုိ၊ ေျမကုိ 

ဖေနာင့္နဲ႔ တစ္ခ်က္ေပါက္။  “ေဇေ႒ာ ဟမသၼိ ေလာကႆ”လုိ႔ စိတ္ကဆုိ၊ ေျမကုိ ဖေနာင့္နဲ႔ 

တစ္ခ်က္ေပါက္။  “ေသေ႒ာ ဟမသၼိ ေလာကႆ” လုိ႔ စိတ္ကဆုိ ေျမကုိ ဖေနာင့္နဲ႔ တစ္ခ်က္ေပါက္ပါတဲ့။ 

ကုိယ္ေနေတာ့မည့္ အ၀ုိင္းအ၀န္းထဲ ေရာက္တာနဲ႔ ဘာကုိမွ် မစားေသာက္မီ ေျမႀကီးကုိ (မံုညင္းေစ့ခန္႔) နဲနဲ 

သံုးလံုး လံုးၿပီး “ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ” ဆုိ တစ္လံုး ေရနဲ႔ေသာက္၊ “ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ” ဆုိ တစ္လံုးေသာက္၊ 

“သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ” ဆို တစ္လံုးေသာက္ပါတဲ့။ ဒါဆုိရင္ မင္းေနတ့ဲ အရပ္မွာ အရာရာ 

ေအာင္ႏိုင္သြားပါၿပီတ့ဲ။  

ဘုန္းႀကီးက လန္ဒန္ေက်ာင္းေရာက္တာနဲ႔ ေရတစ္ခြက္ေတာင္း ေက်ာင္းေနာက္ဘက္ကုိ ထြက္ၿပီး 

ေျမႀကီးကုိ လံုးၿပီး ေရနဲ႔ ေသာက္လုိက္တာပဲ။  ဘုန္းႀကီးကေတာ့ လက္ခံႏိုင္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္တုန္းဆုိေတာ့ 

အေလာင္းေတာ္ ေမြးဖြားလာတာနဲ႔ ႏႈတ္ျမြက္ဆုိတဲ့ စကားသံုးခြန္း ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ “အေဂၢါ ဟမသၼိ 

ေလာကႆ”ဆုိတာ  ငါသည္ ဒီအရပ္ ဒီေဒသမွာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္တယ္လုိ႔ ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ 

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တာပဲ။   “ေဇေ႒ာ ဟမသၼိ ေလာကႆ”ဆုိတာ ငါထက္ ႀကီးျမတ္သူ ႀကီးကဲသူ 

မရွိလုိ႔ တည္ေဆာက္တာ။ “ေသေ႒ာ ဟမသၼိ ေလာကႆ”ဆုိတာ ငါသည္ အမ်ားသူတုိ႔ထက္ 

ခ်ီးမြမ္းအပ္သူ ျဖစ္တယ္လုိ႔  တည္ေဆာက္လုိက္တာပါပဲ။ လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကုိကုိယ္ ယုံၾကည္မႈ 

လက္ကိုင္ရိွရတယ္၊ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ ယံုၾကည္မႈ ရိွသူမ်ားဟာ လုပ္သမွ် လုပ္ငန္းထက္၀က္ မျပဳလုပ္မီကပင္ 

ေအာင္ျမင္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးကေတာ့ လက္ခံတ့ဲအတုိင္း ေရာက္တ့ဲအရပ္တိုင္းမွာ 

က်င့္သံုးတယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈလဲ ရခဲ့ပါတယ္၊ ေရွးဆရာ ျမန္မာတုိ႔၏ ေရွးထံုးကုိ လက္ခံႏႈိင္သူမ်ား 

အတြက္သာ ျပဳလုပ္လိုက ျပဳလုပ္ႏိႈင္ၾကဖုိ႔ ကိုယ္ေတြ႔ကုိ ေျပာျပေပးလုိက္တာပါ။ 

မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္းၿမိဳ႕ ဓမိၼကာရာမ ျမန္မာေက်ာင္း သက္ေတာ္ရွည္ ပီနန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ 

ေမတၱာရိပ္ေအာက္ကုိ ေမလ (၉)ရက္မွာ ဘုန္းႀကီး ေရာက္သြားခ့ဲပါတယ္။ ပီနန္းဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵ ႏၱ 

ပညာ၀ံသ ဦးစီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့   Golden Pagoda Bell Tower  သာသနာ ေအာင္လံစုိက္တ့ဲ 

ဖြင့္ပြဲကို သြားတာပါ။ Golden Pagoda Bell Tower ႀကီးက ေလးထပ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ခန္းခန္းနားနားနဲ႔ 



Malaysia Ringgit Milion-ခ်ီလုိ႔ အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ ထားတာျဖစ္တာေၾကာင့္ International 

သာသနာ့သမုိင္း မွတ္တုိင္တစ္ခုပါပဲ။ ဘုရားစိန္ဖူးေတာ္အထိ ေပေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ ျမင့္မားတာကို 

အထက္မွာ တင္ျပထားတဲ့ ေစတီေတာ္ဦးကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏုိင္ပါတယ္။ အထပ္တုိင္းမွာ ကိုးတုိင္းကုိးဌာန 

ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ပြားမႈနဲ႔ ေရွးလက္ရာ ျမန္မာအႏုပညာ လက္ရာေတြကို စုေပါင္းလုိ႔ သမိုင္းနဲ႔ခ်ီၿပီး 

ျပဳလုပ္တင္ျပ ေပးထားတာက  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာင္ မရွိတ့ဲ International အတြက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈစရာ 

ေနရာတစ္ခုပါ၊ ဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္တ့ဲ ေနရာမ်ိဳးမွာ တည္ေဆာက္ ထားႏိႈင္တာကေတာ့ျဖင့္ အလြန္ကုိ 

အံံ႔ဘြယ္တစ္ခုပါပဲ။   

ေမလ (၁၄-၁၅) ရက္မွာ ေရစက္ခ်ပြဲ က်င္းပပါတယ္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလူႀကီးလူငယ္ 

ေသာင္းဂဏန္းခ်ီ လာၾကပါတယ္၊ စကၤာပူ-ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား + မေလးရွား-ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားနဲ႔ 

ဘာသာေပါင္းစုံ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲ႔ြမ်ားက အလွည့္က် ေဖ်ာ္ေျဖကျပၾကတာမုိ႔  လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ဘာသာေပါင္းစံု 

တုိးမေပါက္ေအာင္ သိန္းဂဏန္းခ်ီလုိ႔ လာၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းတုိက္ သံဃာေတာ္မ်ားကလဲ 

လာေရာက္သူမ်ားကုိ ငါးေနရာခြဲၿပီး ပရိတ္ခ်ည္နဲ႔ Blessing လုပ္လုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရတာ မနက္ 

(၇)နာရီကေန ည(၂)နာရီအထိ မနားရပါဘူး။ ဒီပြဲေတာ္ႀကီးမွာ International (၁၀)ႏိုင္ငံက သံဃာေတာ္ 

(၁၅၀) ၾကြေရာက္ၿပီး ကမၻာသူ ကမၻာသား သက္ရွိအားလံုး ကိုယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာ၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ 

လုိရာဆႏၵ ျပည့္၀ၾကပါေစေၾကာင္းကုိ ပီနန္းဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႔အတူ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သေပးၾကလုိ႔ 

ပရိသတ္ရဲ႕သာဓု-ေခၚသံက ဘ၀ဂ္ကုိ လွ်ံတက္သြားေစခ့ဲပါတယ္။  

အမိေျမမွခြဲခြာ ဥစၥာလာရွာေနၾကတ့ဲ ျမန္မာလူငယ္ေမာင္မယ္ (၂၀၀)ေက်ာ္တုိ႔ကလဲ ၀တ္စံုတူေတြနဲ႔  

စတုဒီသာ ေကြ်းေမြးၾက၊ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ လုပ္အားေပးၾကတာ ည(၁၁)နာရီမွ နားၾကရပါတယ္၊ 

ၾကည္ႏူးစရာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုပါ။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေပမဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းပြဲ ျဖစ္တာမုိ႔ လူကပင္ပန္းေနၾကေပမ့ဲ 

သူတုိ႔ကေလးေတြ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ရွိေနၾကတာ ျမင္ရ ေတြ႔ရပါတယ္၊ အုိးခြက္ပုဂံ ေဆးေနတ့ဲ 

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္လိုလဲလုိ႔ ေမးလုိက္ေတာ့ ေပ်ာ္ပါသတ့ဲ။ 

Golden Pagoda Bell Tower တည္ေဆာက္ရာ  ျမန္မာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးက ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ၿပီလုိ႔ 

ဆရာေတာ္ႀကီးက မိန္႔ပါတယ္။ ပီနန္းၿမိဳ႕ေပၚမွာ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔အစီးေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔လဲ 

သိရပါတယ္၊ အားလံုးကေတာ့ တရုပ္ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔ေတြပါပဲ။ (၁၇.၀၅.၂၀၁၁) ကဆုန္လျပည့္ညမွာ 

တစ္ၿမိဳ႕လံုး ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲဲ  အဖြဲ႔အစီးေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္က လူေပါင္း ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ပုံစံမ်ိဳးစံု 

ကားမ်ိဳးစုံနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရား ဆင္းတုေတာ္ေတြတင္လို႔ ကဆုန္လျပည့္ပြဲေတာ္ လွည့္လည္ပူေဇာ္ၾကတာကုိ 

တစ္ေနရာတည္းက ထုိင္ၾကည့္ေနလုိက္တာ တေရြ႕ေရြ႕သြားေနတ့ဲ လူတန္းႀကီး ဆုံးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ 

(၂)နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ ၾကာသြားပါတယ္၊ မွတ္တန္း၀င္ ဓာတ္ပုံေတြလဲ ရိုက္လိုက္ပါတယ္။ ပါ၀င္ 

လွည့္လည္ၾကတ့ဲ သူေတြက လူငယ္ေတြမ်ားမ်ားမုိ႔ မေလးရွားသာသနာအတြက္ အားတက္စရာ 

ျမင္ကြင္းတစ္ခုပါ၊ စိတ္၀င္တစား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြ ဓမၼေတးေတြ ဆိုၿပီး လွည့္ၾကတာ 

အလြန္ကုိ ပီတိျဖစ္ခဲ့ရပါေသးတယ္။   



ေမလ (၁၆)ရက္ နံနက္ (၉)နာရီမွာေတာ့ ပီနန္းဆရာေတာ္ႀကီးကုိ International သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ 

ပရိသတ္မ်ားက ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသ၀ါဒကုိ ခံယူၾကပါတယ္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီးက မေလးရွား သာသနာသမုိင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ သာသနာျပဳ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ  

ရွင္းလင္းေျပာျပလုိ႔ ႏိုင္ငံျခား သာသနာျပဳရာမွာ သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလဲ 

ၾသ၀ါဒ ေပးခဲ့ပါတယ္။ International သံဃာေတာ္မ်ားကလဲ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံျခား သာသနာျပဳ 

အခက္အခဲမ်ား ေရွ႕ေဆာင္ရြက္ဖြယ္မ်ားကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။ သာသာျပဳ 

ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ား ႏုိင္ငံျခား သာသနာျပဳ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကဖုိ႔နဲ႔  

လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ခက္ခဲေသာ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပဲ 

စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔၊ တစ္ပါး၏ သာသနာျပဳ အခက္အခဲမ်ားကုိ အမ်ားက ပါ၀င္ကူညီႏိႈင္ၾကဖုိ႔ိ၊ 

တစ္ႏွစ္တႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွာ ယခုလုိ စုေပါင္းစည္းေ၀းၾကဖုိ႔၊ 

ထုိင္၀မ္ဆရာေတာ္က တင္ျပတာကုိ အဂၤလန္ဆရာေတာ္က အတည္ျပဳ ေထာက္ခံေပးတ့ဲအတြက္ 

သေဘာထား တူညီမႈရၿပီး  အသီးသီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေလွ်ာက္ထား ၾကပါတယ္။ 

Newzealand  ဆရာေတာ္ ဦးသုမနသီရိက လာမည့္(၂၀၁၂)ခုႏွစ္မွာ သူ၏သာသနာျပဳရာ Newzealand 
ျမန္မာေက်ာင္း သိမ္သမုတ္ပြဲႏွင့္ သာသနာျပဳ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
ၾသ၀ါဒခံယူပူေဇာ္ပြဲကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၾကြေရာက္ၾကဖုိ႔ ေလ်ွာက္ထားၿပီး ဗုဒၶသာသနံ 
စိရံတိ႒တု သုံးႀကိမ္ ရြတ္ဆို၍ အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းၾကပါတယ္။ 
 

 

ေလယဥ္ေပၚမွာ ဆယ့္သံုးနာရီတိတိ ထုိင္ျခင္း ရိယာပုထ္နဲ႔ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ခဲ့ရတဲ့ ဘုန္းႀကီးအဖုိ႔ K.L 

Airport အေဆာက္အဦးက ထြက္လိုက္တာနဲ႔ အပူလွိဳင္းႀကီးက ႏႈတ္ဆက္လာေတာ့တာပါပဲ။ 



မခံမရပ္ႏိႈင္ေအာင္ကုိပါ။ ဘုန္းႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္သားပါ၊ အညာေဒသရဲ႕ အပူကုိ 

ႏွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခံစားခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခံစားဘူးတ့ဲ အပူမ်ိဳးမဟုတ္တာေတာ့ 

ေသခ်ာပါတယ္၊ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ဆီမွာက ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔တယ္၊ ေလတုိက္တယ္၊ တိုက္တ့ဲေလက 

ေအးျမတယ္၊ အရိပ္ရ သစ္ပင္ေအာက္ ၀င္ေရာက္တယ္ဆုိရင္ အရသာက ခံစားလုိ႔ေကာင္းသြားတယ္၊ 

အပူေတြ မရိွေတာ့ဘူး။ ေခြ်းကေလးမ်ား စို႔ေနရင္ ပုိလို႔ေတာင္ ခံစားလုိ႔ေကာင္းပါေသးတယ္။ 

မေလးရွားမွာကေတာ့ ပူတယ္၊ ေလတုိက္တယ္၊ ေနကလဲ ပူတယ္၊ ေလကလဲပူတယ္၊ အရိပ္ေအာက္မွာလဲ 

ပူတယ္၊ အျပင္ထြက္လဲ ပူတယ္၊ အံု႔အုိက္ၿပီး ပူတယ္။ အင္း..ကုိယ့္ႏုိင္ငံနဲ႔မတူပဲ  ထူးတာတစ္ခုေတာ့ 

ရွိေလရဲ႕၊ Shopping Mall ေတြထဲ ၀င္သြားရင္ေတာ့ ရာသီဥတုက မွ်သြားပါတယ္၊ ေနရတာ 

အလြန္အဆင္ေျပလွပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးမွန္တာနဲ႔ Aircon ရွိတာ ကြာသြားတာပါပဲေပါ့ေလ။  

လာႀကိဳၾကတဲ့ ညီေတာ္ေမာင္ သားအဖနဲ႔အတူ တည္းခိုရာေရာက္ၿပီး  ႏွစ္ရက္တာ Kuala Lumpur မွာ 

လည္ပတ္ပါတယ္၊ ေနရာအႏွံ႔ေတာ့ မေရာက္ခဲ့ပါဘူး၊ ဗဟုသုတ ျဖစ္ရုံေလာက္သာပါ၊ မေလးရွားလာရင္ 

Langkawi ကြ်န္းကုိ မေရာက္ခဲ့ရင္ေတာ့ မေလးရွား ေရာက္တယ္ မမည္ဘူးဆုိလုိ႔ ႏွစ္ညအိပ္ 

သြားခ့ဲရေသးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘိတ္ကြ်န္းစုလုိပါပဲ၊ Langkawi ကြ်န္းက်ယ္ႀကီးေပၚမွာ 

စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေတြနဲ႔အတူ ပင္လယ္ကမ္းေျခ နားေနစရာ တည္းခုိေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီး 

လုပ္ေပးထားတယ္၊  ကမ္းေျခေလးေတြေတာ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ကေလးေတြပါ၊ ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ 

လွသလုိေတာ့ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္းႀကိဳ ကြ်န္းၾကားေတြထဲမွာ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ ကေလးေတြစီးၿပီး 

သြားရတာကုိကလဲ ခံစားမႈတစ္မ်ိဳးလုိ႔ ေျပာရမလားပဲ။  

ဘာသာေရးနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ အစၥလန္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေပမဲ့ ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ လြတ္လပ္မႈနဲ႔  

လူ႔အခြင့္အေရး ရွိတယ္ဆုိရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ နားလည္မႈ ေပးထားတယ္ ေျပာရမလား၊ ဘာသာေရး 

အခြင့္အေရး အကုန္မဟုတ္ေပမဲ့ ေက်နပ္စရာေတာ့ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ေျပာႏိႈိင္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က 

မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာက ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ တစ္ခုပါပဲတဲ့ဲ၊ သီဟုိေခတ္ သာသနာ 

ထြန္းကားစဥ္တုန္းက သီရိဓမၼာ ေသာကမင္းႀကီး ကိုးတုိင္းကုိးဌာန သာသနာျပဳစဥ္ တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ 

ထင္ရွားတ့ဲ ဗုဒၶဘာသာ အမွတ္အသားေတြ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကို 

ေထာက္ထားၿပီးေတာ့မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားက နားလည္မႈ ေပးထားေလသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ 

သာသနာေစာင့္ နတ္မင္းေတြက ဗုဒၶသာသနာ တစ္ျပန္ထြန္းကားေအာင္ ဖန္တီးေနၾကသလားလုိ႔ 

စဥ္းစားရင္းနဲ႔ပဲ မေလးရွား သာသနာျပဳ ေအာင္ပြဲက  ျပန္လာခ့ဲပါတယ္လုိ႔ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားခ့ဲပါတယ္။ 

                    သတၱ၀ါမွန္သေရြ႕ တရားေတြ႔ ခ်မ္းေျမ႕သာယာ ရွိၾကပါေစ။ 

                                                                        ေလးစားစြာျဖင့္… က်ေနာ္ ဘုန္းသွ်ံ                                                                                          

                                                                        ၂၅. ၀၅. ၂၀၁၁။ 

 


