
မဟာစည်ဆရာ တာ်ဘရားကီး၏ 

ထရပ္ပတ္တ အိကျဉ်း 

----- 

 မဟာစည်ဆရာ တာ ် လာင်းလျာ သားရတနာသည ် စစ်ကိငး်တိင်း၊ ရဘိခရိင်၊ 

ရဘိ မိုန့ယ်၊ ဆိပ်ခွန် ကျးရွာ ခမည်း တာ် ဦးက တာ်၊ မယ် တာ ် ဒ ရအပ်တိက့ သက္ကရာဇ ်

၁၂၆၆-ခနှစ်၊ ဒတိယဝါဆိ လြပည့် ကျာ် (၃)ရက၊် သာကာ န ့(၂၉-၇-၁၉၀၄)၊ နနက်(၃: ၀၀) နာရ ီ

အချိန်တွင် ဖွားြမင် တာ်မူ သာ ဒတိယ ြမာက် သားရတနာ ြဖစ်ပါသည။် ငယ်မည်မှာ “ မာင်သွင်” 

ြဖစ်သည်။ 

 ၁၂၇၂-ခနှစ် (၁၉၁၀-ခ) ၆-နှစ်သားအရွယ်တွင် ဆိပ်ခွန်ရွာ၊  ပျဉ်းမနား ကျာင်း ဆရာ တာ ်

ဘဒ္ဒန္တအာဒိစ္စ ထတွင် အ ြခခစာ ပ များ သင်ကားခ့ဲပါသည်။ ၁၂၇၈-ခနှစ် (၁၉၁၆-ခ) ၁၂-

နှစ်သားအရွယ် တွင ် ဆိပ်ခွန်ရွာ၊ ပျဉ်းမနား ကျာင်း ငယ်ဆရာြဖစ် သာ ဘဒ္ဒန္တ အာဒိစ္စ ထမှာပင ်

ခမည်း တာ် မယ် တာ်များ၏ ပစ္စယာနဂ္ဂဟကိ ခယူကာ ရှင်သာမ ဏအြဖစ်သိ ့

ရာက် တာ်မူခဲသ့ည်။ ဘဲွ ့ တာမှ်ာ “ရှင် သာဘန” ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၁၂၈၅-ခနှစ်၊ တန် ဆာင်မန်းလြပည့် ကျာ ် (၄)ရက်၊ တနလာ န ့ (၂၆-၁၀-၁၉၂၃)၊ နနက် 

(၈းဝ၀) နာရီအချိန်တွင် အင်ကင်း တာတိက ် ဗဒ္ဓသိမ် တာ်တွင် ဦး အာင် ဘာ+် ဒ သစ်တိ၏့ 

ပစ္စယာနဂ္ဂဟကိခယူကာ ထန်းစင်ရွာ၊ ဂိဏ်းချုပ ် သ မဓာ တာရ ကျာင်း ဆရာ တာ်ဘရားကီး 

ဘဒ္ဒန္တနိမ္မလ ထရ်အား ဥပဇ္ဈာယ်ြပု၍ သူကီး ကျာင်းဘန်း တာ် ကီး ဘဒ္ဒန္တပရမ အစရှိ သာ ကမ္မဝါ 

ဆရာ တာ်များနှင့် ၃၅-ပါး သာ ကမ္မကာရကသဃာ တာ်များက ဥပသမ္ပဒက ဆာင်ကာ 

ချီး ြမာက် တာမ်ူကသြဖင် ့ြမင့်ြမတ် သာ ရဟန်းအြဖစ်သိ ့ ရာက် တာ်မူခဲ့သည်။ 

 ၁၂၈၆-ခနှစ် (၁၉၂၅) ရဟန်းဝါမရမီ အစိးရပါဠိ ပထမြပန ်စာ မးပွဲ ပထမငယ်တန်း၊ ၁၂၈၈-

ခနှစ် (၁၉၂၇)တွင် ပထမလတ်တန်း၊ ၁၂၈၉-ခနှစ် (၁၉၂၈)တွင် ပထမကီးတန်းတိက့ိ 

ြဖဆိ အာင်ြမင်ခ့ဲ သည်။ ၁၃၀၃-ခနှစ်၊ (၁၉၄၂)တွင ် ြမန်မာနိင်င၌ ဒတိယအကိမ် ကျငး်ပ သာ 

အစိးရဓမ္မာစရိယ စာ မးပွဲကိ ကျမ်းရင်း (၃)ကျမ်းနှင့်တကွ ဂဏ်ထူး (၅)ကျမ်းတိက့ိ 

ြဖဆိ အာင်ြမင် တာ်မူခဲ့သြဖင့် ဘဒ္ဒန္တ သာဘန (သာသနဓဇ သိရီပဝရ ဓမ္မာစရိယ) ဟူ သာ 

ဘွဲတ့ဆိပ် တာ်ကိ ရရှိ တာ်မူခဲ့သည။် 

 ၁၂၉၀-ခနှစ် (၁၉၂၉)၊ ငယ်ဆရာများနှင်တ့ကွ မန္တ လး မို  ့ အ နာက်ြပင်၊ 

ခင်မကန် ကျာင်းတိက်၊ ဘာွး တာ် ကျာင်းတင်ွ သီတင်းသး နထိင်လျက် 

ချမ်းသာကီးတိက်ဆရာ တာ ် ဘဒ္ဒန္တ လက္ခဏ၊ ခင်မကန်တိက်သစ် ကျာင်း ဆရာ တာ ်

ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒဝသာဘိဝသ စ သာ ပရိယတ္တ အိ ကျာ် အ မာ်ဆရာ တာ်များထတွင် ပါဠိ တာ်၊ 



အ ကထာစာ ပ ကျမ်းစာများကိ ဆည်းပူး လ့လာ သင်ယူ တတ် ြမာက် တာမ်ူခဲ့သည်။ ၁၂၉၁-

ခနှစ် (၁၉၃၀) ဝါဆိလတွင် မာ်လ မိုင် မို ၊့ တာင်ဝိင်းက လးတိက် ကျာင်းမှ မိမိနှင့် 

ဇာတိတူြဖစ် သာ ဘဒ္ဒန္တအာဒိစ္စမ ထရ်က ခ ယူ တာ်မူ သာ ကာင့်  သွား ရာက် ပီး လင ်

ထိ ကျာငး်တိက်ရိှ ရဟန်း, သာမ ဏတိအ့ား ပရိယတ္တ ိစာ ပ များ သင်ကားပိခ့ျ ပး တာ်မူသည်။ 

 ၁၂၉၃-ခနှစ်၊ ြပာသိလြပည့် ကျာ ် (၇)ရက် န ့ (၁၉၃၂) တွင ် သမထ၊ ဝိပဿနာတရား 

အားထတ်ကျင့်သးလိ သာ ကာင့် သီတင်း သး ဖာ ် ဘဒ္ဒန္တ တဇဝန္တနှင့် ဇင်းကျိုက်၊ သထ၊ 

ကလာသ၊ ြမသပိတ် တာင်၊ ကျို က်ထီးရိး တာင်၊ ရ ရာင်ြပ တာင်၊ ဦးအန်းခိင် တာ ကျာင်း 

စသည့် နရာတိတ့ွင် ကမ္မ ာန်းနည်းများကိ ကျင့်သး စူးစမ်း လ့လာ ရင်းမှ နာက်ဆး၌ သထမို ၊့ 

မင်းကွန်း ဇတဝန် ဆရာ တာ်ဘရားကီး ထ တာ၌် သတိပ ာန်ရမှတ်နည်းများကိ နညး်ခ 

ကျင့်သးခဲ့ပါသည်။  

 ၁၂၉၄-ခနှစ်၊ ဝါဆိလဆန်း (၇)ရက်၊ (၉-၇-၁၉၃၂) နတွ့င် မိမိနှင့် ဇာတိတူြဖစ် သာ 

ဘဒ္ဒန္တအာဒိစ္စ မ ထရ်ြမတ် မကျန်းမာ ကာင်း အ ကာင်းကားသြဖင့် သထမှ မာ်လမို င ်

တာငဝိ်င်း က လး တိက် ကျာင်းသိ ့ ြပန်လည်က ရာက် တာမ်ူခဲ့ပါသည်။ ၁၂၉၄-ခနစှ၊် 

ဝါဆိလဆန်း (၁၄)ရက် န၌့ တာင်ဝိင်းက လး တိက် ကျာင်းဆရာ တာဘ်ရား ကီး 

ပျလွန် တာ်မူသွားသြဖင့် ယင်း တိက် ကျာင်း၌ နာယကအြဖစ်ြဖင့် စာင့် ရှာက်လျက ်

စာ ပကျမ်းဂန ်များကိ ပိခ့ျလျက် ပဋပိတ်အလပ်ကိလညး် ဆက်၍ ကို းပမ်းခဲ့ လ သည်။ 

 ၁၃၀ဝ-ြပည့်နှစတွ်င်မူ တာင်ဝိင်း လး တိက် ကျာင်း ဆရာ တာ ် အရှင် သာဘနသည် 

ဆွမျို းဉာတိတိက့ိ ချီး ြမာက်ရန် (၁၉၃၈-ခ၊ မလ)တွင ် ဇာတိ ြမ ဆိပ်ခွန်ရွာ မဟာစည ်

ကျာင်းတိက်သိ ့ ြပန်ကခ့ဲသည။် (၇)လတိတိ သီတင်းသး နထိင်လျက် မိမ ိ ဆွမျို း ဦးထွန်း အး၊ 

ဦးဖိးချု၊ ဆရာက(၃) ဦးတိအ့ား ကိယ် တာ်တိင် ကျင့်သး အားထတ် ခဲ့ဘူး သာ သတိပ ာန ်

ဝိပဿနာတရားကိ စတင်၍ ဟာကားြပသ တာ်မူခဲ့ပါသည်။ ထိ ့ နာက ် မာ်လမိုင ်

တာင်ဝိင်းက လး တိက် ကျာင်းသိ ့ြပန်ကပါသည်။ 

 ၁၃၀၃-ခနှစ် (၁၉၄၁-ခ)၊ နတ် တာ်လတွင် ဒတိယကမ္ဘာ စစ် ကာင့် မာ်လမိုင ်

တာင်ဝိင်းက လးတိက် ကျာင်းမှ ဇာတ ိ ဆိပ်ခွန်ရွာသိ ့ တစ်ဖန ် ြပန်လည ်

သီတင်းသး နထိင် တာ်မူသည်။ ထိနှစ်တွင် သတိပ ာန် ဝိပဿနာတရားကိ 

ဆက်လက် ဟာြပညန်ကားရာ တရား အားထတ်က သာ ယာဂီများ တစ်နှစ်ထက ် တစ်နှစ် 

တိးတက် များြပားလာပီး ဆိပ်ခွန် ကျးရွာတွင် ယာဂီများ တရားအားထတ်ရန် (ချိန်တွင်) နး ဆာ ်

တီးခတ် လ့ရှိသည့် (ကီးမား သာစည်ကးီကိ အ ကာင်း ြပု၍) မှည့် ခ ထား သာ 

အင်ကင်း တာတိက် မဟာစည် ကျာင်းတင်ွ သီတင်းသးသြဖင့် “မဟာစည်ဆရာ တာ”် ဟ 

ခ ဝ  ခ့ဲကပါသည်။ 



 ၁၃၀၅-ခနစ်ှ (၁၉၄၄-ခ)တွင် စာမျက်နှာ(၉၅၀)ခန်ရိှ့ သာ ဝိပဿနာရနည်းကျမ်းကီး 

(ပ/ဒ)ကိ (၇)လအတွင်းမှာပင် ရးသား ြပုစခဲ့ ပီး အကိမ် ပါင်းများစွာ 

ရိက်နှိပ်ြဖန်ခ့ျိ ပးခဲရ့ပါသည်။ ဝိသဒ္ဓိမဂ ် မဟာဋကီာနဿိယ ကျမ်း(၄)တဲွနှင့် အြခား ဟာကား/ 

ရးသား သာ ကျမ်း ပါင်း (၈၀) ကျာ် ရးသားြပုစ တာ်မူခဲ့ပါသည်။ 

 ၁၃၀၉-ခနစ်ှ၊ နတ် တာ်လဆန်း (၁)ရက၊် (၁၃-၁၁-၄၇) နတ့ွင် ြမတ်ဗဒ္ဓ၏ 

ပရိယတ္တ ိနှင့်ပဋိပတ္တ ိ သာသနာ တာ် ကီးကိ တိးတက် ြပန်ပွ့ား စရန် ရညသ်နလ်ျက ် ဗဒ္ဓသာသနာ 

နဂ္ဂဟအဖွဲ ခ့ျုပ်ကိ ဆာဦးသွင် က ဥက္က အြဖစ် တာဝန်ယူကာ ရနက်န် မို ၌့ တည် ထာင်ခဲ့ပါသည်။ 

၁၃၁၀-ခနှစ်၊ တာသ်လင်းလြပည့် ကျာ(်၉)ရက်၊ (၆-၉-၁၉၄၈) န ့တွင် ဆာဦးသွင်က ရန်ကန် မို  ့

ဗဟန်းရှိ ြမ(၅)ဧက ကျာ်ကိ ဗဒ္ဓသာသနာ နဂ္ဂဟအဖွဲ ခ့ျုပ်သိ ့ ပးလှူကာ မဟာစည ်

သာသနာ့ရိပ်သာကီးကိ ဖွင့်လှစ် တည် ထာင်ခ့ဲပါသည်။ ယခအခါ ရိပသ်ာ ကီးသည် ဧက(၂၀) အထိ 

ကျယ်ြပန်လ့ျက်ရှိ ပီး ဓမ္မာရ ကျာင်း ဆာင်ကီးများ၊ နာယက ကျာင်း ဆာင်များ၊ ရဟန်း, ရှင်, 

လ,ူ အမျို းသား, အမျိုးသမီး ယာဂီ ကျာင်း ဆာငမ်ျားြဖင့် တိးတက် စည်ပင်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ၁၃၁၁-ခနှစ်၊ တန် ဆာင်မန်း လြပည့် ကျာ်(၆) ရက်၊ (၁၀-၁၁-၁၉၄၉)တွင် 

ဝန်ကီးချုပ်ဦးနနှင့် ဆာဦးသွင်တိသ့ည ် ကျးဇူး တာ်ရှင် မဟာစည်ဆရာ တာ်ဘရားကီးအား 

ဝိပဿနာတရား တာ် များ ဟာကားြပသ ပး တာမူ်ရန် ရနက်န် မို သိ့ ့ ပင့် ဆာင်ခဲ့ပါသည်။ 

၁၃၁၁-ခနှစ်၊ နတ် တာ်လြပည့်၊ (၄-၁၂-၁၉၄၉)တွင ် မဟာစည ် ဆရာ တာ် ကီးသည် 

ပထမဆးအကိမ်အြဖစ် ယာဂီ (၂၅) ယာက ် တိအ့ား ဝိပဿနာတရား တာမ်ျား 

ဟာကားြပသ ပး တာ်မူခ့ဲပါ သည်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း မဟာစည်တရားရိပသ်ာများသည ်

ြမန်မာ နိင်ငတစ်ဝှမ်းလး၌ ဖွင့်လှစ်နင်ိခ့ဲရာ ယခအချိန်တွင် ြပညတွ်င်း/ ြပည်ပ ရိပသ်ာ ပါင်း 

(၆၉၇)ထိရိှ ပီြဖစ်ပါသည်။ အိမ်နီးချင်း နိင်ငများြဖစ် သာ ထိင်းနိင်င၊ စကာပူနိင်င၊ 

သီရိလကာနိင်ငများ တွင်သာမက ကမ္ဘာနိ့င်င များစွာတွင်လည်း အလားတူရိပ်သာများ ဖွင့်လှစ် ပးီ 

ဆရာ တာ် ကီး၏ ဝိပဿနာနည်းလမ်းအတိင်း ြပသ ဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှပါသည်။ ၁၃၇၉-ခနစ်ှ၊ 

ြပာသိလဆန်း(၁၄)ရက် (၃၁-၁၂-၂၀၁၇) နအ့ထ ိ မဟာစည်နည်းြဖင့် ဝိပဿနာတရား 

ရမှတ်အားထတ် ပီးြဖစ်သည့် ြပည်တွင်း/ြပည်ပ ယာဂအီ ရအတွက် မှာ ၄,၉၁၄,ဝ၂၈ ရိှ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 သာသနာ့ရိပသ်ာ ကီးသိ ့ ရာက် ပီး နာက် (၂)နှစ် ကျာ်ကာ ၁၃၁၃-ခနစှ၊် 

ြပာသိလဆန်း(၈)ရက်၊ (၄-၁-၁၉၅၂)တွင် မဟာစည ် ဆရာ တာ်ဘရားကီး၏ သီလဂဏ,် 

သမာဓိဂဏ,် ပညာဂဏ်တိက့ိ ကည်ညို လးစား၍ နိင်င တာ် အစိးရက လှူဒါန်းဆက်ကပ် သာ 

“အဂ္ဂမဟာပ တိ” ဘွဲတ့ဆိပ် တာ်ကိ ရရှိ တာမ်ူခဲ့ပါသည်။ 

 ဆ သဂါယနာတင် ပဲွ တာ် ကီးကိ ၁၃၁၆-ခနှစ ်ကဆန်လြပည့်၊ ဗဒ္ဓ န ့ (၁၇-၅-၁၉၅၄)တွင် 

စတင်၍ ကျင်းပခဲ့ရာ (၂)နှစ်ခန် ့ကာ အာင ်ကျင်းပခဲ့ရာတွင် မဟာစည်ဆရာ တာ်ဘရားကီးသည် 



အလွန် အ ရးပါ သာ အခန်းက မ ှ ပါဝင် ဆာင်ရွက် တာ်မူခဲ့ပါသည်။ မဟာစည ်

ဆရာ တာ်ဘရားကီးသည် ပါဠိ၊ အ ကထာ၊ ဋီကာတိကိ့ နာက်ဆးတည်းြဖတ ် စစ် ဆးရ သာ 

သသာန သာဓက အဆး သတ ်ြပင်ဆင် ပး ရးအဖွဲတ့ွင်ပါဝင် ပီး ပါဠိအ ကထာများကိ ရွတ် ဆိ၍ 

အတညြ်ပု တာ်မူခဲ့ပါသည်။ ထိအ့ြပင် မဟာစညဆ်ရာ တာ ်သည ်အ မး (ပစ္ဆက) ဆရာ တာ်အြဖစ ်

ပါဝင်၍လည်း ဆာင်ရွက် တာ်မူခဲ့ပါသည်။ ထိအ မး (ပစ္ဆာ) များကိ ပိဋကသးပအာဂ ဆာင ်

ဆရာ တာ်ဘဒ္ဒန္တ ဝိစိတ္တသာရာ ဘိဝသက ြဖကား ပး တာ်မူခဲ့ပါ သည်။ 

 အ ရးပါ သာ အခန်းက ကိ ရးသား ဖာ်ြပရမည်ဆိလင ် ဗဒ္ဓြမတ်စွာ 

ပရိနိဗ္ဗာန်စလွန် တာ်မူ ပီး နာက် ပထမသဂါယနာ တင် တာ ် မူစဉ်က အရှင်မဟာကဿပ 

မဟာ ထရ်ြမတ်က အ မး (ပစ္ဆက) အြဖစ် ဆာင်ရွက် တာ်မူ ပီး အရှင်ဥပါလိနှင့် အရှင်အာနန္ဒာ 

မ ထရ်ြမတ်တိက့ ရွတ်ဆိ ြဖကား၍ ပထမသဂါယနာ တင် တာမူ်ခ့ဲကပါသည်။ ထိနည်း အတိင်း 

ပိဋကသးပ ပါဠိ တာမ်ျားကိရွတ်ဆိ၍ သဂါယနာ တင် တာ ် မူ ပီး နာက် အ ကထာဋီကာတိက့ိ 

မဟာစည် ဆရာ တာ ် ဦး ဆာင ် ၍ တည်းြဖတ်သတသ်င ် စစ် ဆးကာ ဆ သဂါယနာ 

တင် တာ်မူခဲ့က ပါသည်။ ထိ ကီးမား သာ လပ်ငန်းတာဝန်များကိလည်း အဓိက အခန်း 

က မှပါဝင် ပီး ဆာင်ရွက် ပး တာ်မူခဲ့ပါသည်။ 

 ဆရာ တာ်ကီးအ နြဖင့် တရားစာအပ် ပါင်း (၁၀ဝ) ကျာ ် ြပုစ ရးသားခဲ့ရာ ၎င်းအနက် 

ဝိသဒ္ဓမဂ်မဟာဋီကာနိဿယကိ ြပုစ ခဲ့ရာ ၁၃၂၈-ခနစ်ှ၊ တပိတ့ွဲလဆန်း(၁၄)ရက၊် (၂၃-၂-

၁၉၆၇) နက့ျ မ ှ ပီးဆးြခင်းသိ ့ ရာက်ခ့ဲသည်။ နှစ်အားြဖင့်ဆိလင် (၆)နှစ် ကျာ်ကာ ခ့ဲ လသည။် 

နိဿယ စာမူ ချာကိ ၁၃၂၈-ခနှစ် (၁၉၆၆)မှစ၍ ပနှိပ် စခ့ဲရာ ပထမတဲွထွက် ပ လာခ့ဲသည်။ 

၁၃၂၉-ခနစ်ှ၊ (၁၉၆၇) တွင် ဒတိယတွဲ၊ ၁၃၂၉-ခ၊ ၁၉၆၈ ခနှစ်တွင် တတိယတွဲ၊ ၁၃၃၀-ခနှစ် (၁၉၆၉) 

တွင် စတတ္ထ တဲွကိ ရိက်နှိပ်ထတ် ဝနိင်ခဲ့သည်။ ဝိသဒ္ဓမဂ် မဟာဋီကာသမယန္တရပိင်းကိ ထတ်နတ်၍ 

“ဝိသဒ္ဓိမဂ် မဟာဋီကာ သမယန္တရပငိ်းဂဏ္ဌ နိိဿယ” ဟူ သာအမည်ြဖင့် ရးသားထတ် ဝ 

ြဖန်ခ့ျိခဲ့ ပီးြဖစ် လသည်။ 

 မဟာစည်ဆရာ တာသ်ည ် ကမ္ဘာ့နိင်ငများြဖစ် သာ ထိင်းနိင်င၊ လာအိ၊ က မ္ဘာဒီးယား၊ 

သီရိလကာ(သီဟိဠ်)၊ နီ ပါ၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိနီးရှား၊ ဂျပန်စသည့် အာရှနိင်ငများ၊ အ မရိကန်၊ 

အဂလန်၊ ြပင်သစ်၊ အီတလီစသည့် အ မရိက ဥ ရာပနိင်ငများသိ ့ က ရာက် တာမူ် ပီး၊ 

မဟာသတပိ ာန် ဝိပဿနာလမ်းစဉ် (အကျင့်) တရား တာ ် များကိ ဟာကားြပသ၍ ကမ္ဘာကိ 

ထရဝါဒဗဒ္ဓ သာသနာြပု တာမ် ူခဲ့ပါသည်။ 

 ကမ္ဘာနိ့င်ငအသီးသးီတွင်လည်း မဟာစည် သတိပ ာန် ဝိပဿနာရမှတ်နည်း 

လက်ခြပသလျက်ရှိ သာ ရိပ်သာများ၊ တရား ဌာနများလည်း တိးပာွးလျကရှ်သိည။် ရနက်နနှ်င့် 

မန္တ လးရှိ နိင်င တာ် ပရိယတ္တ ိသာသနာ ့ တက္က သိလ် ကီး၏ သင်ရိးညန်းတမ်းတွင် ပရိယတ္တ ိ 



စာ ပစာ တွ  ့ သင်ကား ပီး၍ ရန်ကန် မို ၊့ မဟာစည ် သာသနာ့ရိပသ်ာ ကီးတွင် လက် တွတ့ရား 

အားထတ် ပီးမှသာ ဘွဲလ့က်မှတ် တာ ်ဆက်ကပ် တာမ်ူပါသည်။ 

 ၁၃၄၄-ခနှစ်၊ ဒ-ဝါဆိလဆတ် (၉)ရက်၊ သာကာ န၊့ (၁၃-၈-၁၉၈၂) ည နပိင်းတွင် 

မဟာစည်ဆရာ တာဘ်ရား ကီးသည် ယာဂီအသစ်များအား အလပ် ပးတရား ဟာကား ပးီ 

ညပိင်းတွင် လြဖတ် ရာဂါ ဝဒနာြဖစ် ပ ခ့ဲ ပးီ သက် တာ် (၇၈)နှစ်၊ သိက္ခာ တာ ် (၅၈)ဝါ၊  

၁၃၄၄-ခနှစ်၊ ဒတိယဝါဆလိဆတ် (၁၀) ရက၊် (၁၄-၈-၁၉၈၂) စ န န ့ မွန်းလဲွ (၁: ၃၆) 

နာရီအချိန်တွင ် မဟာစည် စ ကျာင်း တာ်၌ စလွန် တာမူ်ခဲ့ ပီး အန္တမအဂ္ဂဈာပနကိ ၁၃၄၄-ခနစ်ှ၊ 

ဝါ ခါင်လဆန်း (၁)ရက၊် သာကာ န ့(၂၀-၈-၁၉၈၂)တွင် ကျင်းပ ပူ ဇာ ်ခဲ့ပါသည်။ 

 မဟာစည်ဆရာ တာ်ဘရားကီးသည် အလွန်ရှားပါး သာ ဥပဓိရပ်ရည် တာ်နှင့် 

ြမင့်မား သာအရပ် တာ်ရိှ၍ ထူးခနထ်က်ြမက် သာလန်ွ သာ အသိဉာဏ်၊ ထူးြခား လးနက် သာ 

ဝိပဿနာÓဏ ် ရည်များနှင့် ြပည့်စသည့် ပဂ္ဂုလ်ြဖစ် ပီး ြမတ်ဗဒ္ဓ ဟာကားခဲ့ သာ 

သတိပ ာန်တရားများကိ လက် တွက့ျင့်သး အားထတ် ပီးလျက် ပရိယတ္တ ိ, ပဋိပတ္တ ိ 

နှစ်ရပ်စညီစွာြဖင့် တရား တာမ်ျားကိ ဟာကား၍ သတိ ပ ာန် ဝိပဿနာအကျင့်လမ်းစဉ်များကိ 

ကမ်းကျင်စွာ ြပသ ပး တာ ်မူနိင်သည်။ 

 မဟာစည်ဆရာ တာ်ဘရားကီး၏ ဘဝသက်တမ်း တစ် လာက် လး ဟာကားြပသ 

ရးသားခ့ဲ သာ ဝိပဿနာတရား တာမ်ျားသည ် အ ရှ အ့ နာက် ကမ္ဘာတစ်ခွင်သိ ့ ြပန်နှ့၍့ 

ထာင် ပါင်းများစွာ သာ လူသားအ ပါင်းအား ဝိပဿနာအကျိုးတရားများ ြဖစ်ပွား စပါသည်။ 

အနန္တ ကျးဇူး တာ်ရှင် မဟာစည်ဆရာ တာ်ဘရားကီး၏ တစ်ဘဝတာ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ 

ပရိယတ္တ ိ၊ ပဋိပတ္တ လိပ်ငန်းရပ်များကိ ထာက်ဆ ကည့်ြခငး်အားြဖင့် ထရဝါဒဗဒ္ဓသာသနာ တာ်၏ 

ထူးခန်ထက်ြမက ် သာ ထိပ်တန်းပဂ္ဂိုလ်တိ၏့ စာရင်းတငွ် မဟာစည်ဆရာ တာ်ဘရားကီး မှာ 

ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။    

(၂၀၁၈- ခနှစ်၊ အာက်တိဘာလတွင ်ြပင်ဆင်ြပုစထားပါသည်။) 


