
ကျေ��းဇးူကျေ�ာ်ရငှ် မဟာစညဆ်ရာကျေ�ာ်ဘရုားကြ�းီ၏ 

ကျေ��ာငး်ကျေ�ာ်ဝနိစိ္ဆယ ထငမ်ြမငခ်��်

မဟာစညဆ်ရာကျေ�ာ်ထမံှ (၃၀-၁၀-၇၂) 

ကျေမာ်လို�ခ်ရိုင်  ကျေ+ာငး်မြ,ငမ်ြမို န့ယ၊် စန္ဒားရာွ၊ ဇးီ,ငက်ျေ��ာငး်အခငး်မြ+စ,်ာွးမှုနငှ့်  စ,၍် ဝဟိာရ,ဋစိ္စ အာ,�္တာဓ�ိရု

ဏး် အဆုံးအမြ+�ဆ်ိုငရ်ာ၊ ဝနိစိ္ဆယ ဆရာကျေ�ာ်မ�ား ထသ့ုိံ �,ည့်ကျေ�ာ်၏ ထငမ်ြမငခ်���်ို �ငမ်ြ,လို�,်ါသည။် 

�ငမ်ြ,ရမြခငး်၏အကျေ?�ာငး်မာှ ကျေနာငက်ျေ�ာ်ညကီျေ�ာ်မ�ားမြ+စ?်�ကျေသာ ဆရာကျေ�ာ် အရငှဘ်ရုား�ိ့ု၏ ဝဟိာရ,ဋစိ္စ အာ

,�္တာဓ�ိရဏုး် အဆုံးအမြ+�စ်ာ�မး် စာအ,ုင်ယ် �ကျေလး�ို မညသူ်��င,်ိ့ုလို�သ်ညဟ်၍ူ�ား မသိရ၊ ဘရုား

�,ည့်ကျေ�ာ်ထသ့ုိံ စာ�ို��်လာ,ိ့ုသမြ+င့် �စလ်ကျေ��ာ်ကျေလာ��် ရခဲ့,ါသည။် သ့ုိကျေသာ် ထိုစဉအ်ခါ� မအားလ,်

ကျေသာကျေ?�ာင့်လညး်ကျေ�ာငး်၊ ��သိ်ကျေ�ာ်မ?ူ�ကျေသာ ဆရာကျေ�ာ်မ�ား၏ ဆုံးမြ+�ခ်���်ို ယထာဓမ္မမြ+စလ်မိ့်မညဟု်

ယုံ?�ညက်ျေသာကျေ?�ာင့်လညး်ကျေ�ာငး် အနညး် ငယမ်ျှသာ ?�ည့်ရှု၍ ခ�ထားခဲ့,ါသည။် လနွခ်ဲ့ကျေသာ ခနုစှရ်�က်ျေလာ�်

�မူ အားလ,်  ခ�နိရ်ကျေသာကျေ?�ာင့်  ထိုအဆုံးအမြ+��်ို  ကျေသခ�ာစာွ  ?�ည့်ရှုမ,ိါသည။်  ထိုသ့ုိ  ?�ည့်ရှုမိ  ကျေသာအခါ

ဘရုား�,ည့်ကျေ�ာ်၏အမြမငအ်ားမြ+င့် ဝနိညး်ကျေ�ာ်နငှ့်မညဘီဲ ချွ�ယ်ငွး်ကျေန ကျေသာ အခ��မ်�ား�ို မကျေမျှာ်လင့်ဘဲ ကျေ�ွ့

ရ,ါသည။် ထိုစာအ,ု�်ို အမြခားဝနိညး်��် ,ဂု္ိုဂ လ�်ိ့ုအား ?�ည့်ရှုကျေစရာ ထို,ဂု္ိုဂ လ�်ိ့ု�လညး် ဘရုား�,ည့်ကျေ�ာ်

�ဲ့သ့ုိ,င် ထငမ်ြမငယ်ဆူ?�မ,ိါသည။် 

ထိုစာအ,ု၌်  ကျေ+ာ်မြ,ထားကျေသာ  စဒု�ိ�မြ+စသူ်  ဦးဝမိလနငှ့်  ဦးစန္ိဒမာ�ိ့ု�ိုမူ  မမိနိငှ့်ကျေ�ွ့+းူသိ+းူကျေ?�ာငး်  ယခု

ထ��်ိုင်  စဉး်စား၍  မရကျေသး,ါ။  သ့ုိကျေသာ်လညး်  “ဝနိညး်သည်  ဗဒု္ဓသာသနာကျေ�ာ်၏  အသ�မ်ြ+စက်ျေ?�ာငး်”

အဋ္ဌ�ထာ�ိ့ု၌ မြ,ဆိုထား ကျေသာကျေ?�ာင့် ဝနိညး်ကျေ�ာ်နငှ့်မညီဟု ထငရ်ကျေသာအခ��မ်�ား�ို သ�ဆ်ိုငရ်ာ,ဂု္ိုဂ လ်  �ိ့ု

အား  သ�ကိျေ,းသည့်အကျေနမြ+င့်  �ငမ်ြ,သင့်သညဟု်  မမိအိလိုအကျေလ�ာ�်  ဆန္ဒမြ+စက်ျေ,ါ် လာ,ါသည။်  ထိ့ုကျေ?�ာင့်  ထို

အဆုံးအမြ+�စ်ာအ,ု၏်  လာခဲ့ရာ  မလူဘာဝမြ+စ၍်  ,ဓာန  မြ+စက်ျေသာ  ဝနိစိ္ဆယဆရာကျေ�ာ်  အရငှဘ်ရုား�ိ့ုအား

ဦး�ည၍် ကျေအာ�,်ါထငမ်ြမငခ်�� ်မ�ား�ို ကျေစ�နာကျေ�ာငး်မြ+င့် �ငမ်ြ,လို�,်ါသည။်  

ထိုဝနိစိ္ဆယစာ�မး်၌  ,ဋညိာဉန်ဒိါနး်�ို  မြ,ထားသညမ်ာှ  အလနွ,်ငသ်င့်မြမ�၍်  အားရ+ယွ်  ကျေ�ာငး်လ,ှါသည။်

သ့ုိရာ�ငွ်  ထိုစာ�မး်၍ဆုံးမြ+�ခ်��သ်ည် ထိုနဒိါနး်  �ငွမ်ြ,ထားကျေသာ စာ,ိုဒန်,ံါ�် ၃-အရ “အဓ,ိ္ပာယန်ငှ့်��ွ

,ါဠိ,  အဋ္ဌ�ထာ�ို အကြွ�ငး်မဲ့သ�ဝ်င၍် မကျေမမ့ကျေလ�ာ့ဘဲ အဆုံးအမြ+��်ို မြ,ုအ,၏်” ဟူကျေသာ ,ါရာဇ�ိ �ဏ္ဍ

အဋ္ဌ�ထာနငှ့် မညညီ�ွသ်ည�်ိုလညး် ကျေ�ွ့ရ,ါသည။် 

�ခVါဝ�ိရဏီ အဋ္ဌ�ထာမယှ၍ူ ခိုးမြခငး်၏အဂVါငါး,ါး�ို ထ�ုမ်ြ,ထားသညမ်ာှ လညး် အလနွ,်ငသ်င့်ကျေလ�ာ်၍ ခိုငခ်ံ့

လ,ှါကျေ,သည၊် သ့ုိကျေသာ် “ဆိုအ,ခ်ဲ့ကျေသာ ၂၅-,ါး အမြ,ားရှိကျေသာ ခိုးမြခငး်�ိ့ု၏အစမွး်အားမြ+င့်  ခိုးမြခငး်ဟု ,ဉ္စမအဂVါ



အရ ထိုဝနိစိ္ဆယ၌ အမြ,ည့်အစုံ စစိစက်ျေ+ာ်မြ,မြခငး်မရှိဘဲ လိုကျေနသည�်ိုလညး် ကျေ�ွ့ရ,ါသည။် 

ကျေ�ွ့ရ,ုံမာှ ထိုဝနိစိ္ဆယ၌ 

(၁)သာဟ�္ိထ�- �ိုယ�်ိုငခ်ိုးမြခငး်၊ 

(၂)အာဏ�္ိတ�- ကျေစခိုငး်၍ခိုးမြခငး်၊ 

(၃),သယာှဝဟာရ- အနိုငအ်ထ� ်လယု�၍်ခိုးမြခငး်၊ 

(၄)  သံဝဓိာဝ  ဟာရ-  �ိုင,်ငည်ညီ�ွ၍်  ခိုးမြခငး်ဟူကျေသာ  အာ,�သ်င့်ကျေ?�ာငး်ဆုံးမြ+�ထ်ားသည�်ို  ကျေ�ွ့ရ

,ါသည။် 

 ဘရုား�,ည့်ကျေ�ာ်၏  ထငမ်ြမငယ်ဆူခ���်ို�ငမ်ြ,ရ,ါလျှင်  �ိုယ�်ိုငခ်ိုးသည်  မြ+စက်ျေစ,  ကျေစခိုငး်သညမ်ြ+စက်ျေစ,

လယု�၍်ခိုးသညမ်ြ+စက်ျေစ၊ �ိုင,်င၍်မြ+စက်ျေစ ခိုးအ,က်ျေသာ ဘဏ္ဍာ� ကျေရ[့ကျေဆာငန်ိုငက်ျေသာ ,စ္စညး်မြ+စလ်ျှင် ဌာနစာဝန-

�ညရ်ာဌာနမှ  ကျေရွ့ကျေလ�ာ  ကျေစမြခငး်မြ+င့်သာလျှင်  ,ါရာဇ�ိအာ,�သ်င့်သည၊်  �ညရ်ာမှ  မကျေရွ့ကျေစဘဲ  သံုးသ,်  �ုိယ်

�ယွရ်ုံမျှမြ+င့်  ဒ�ု္ကဋအ်ာ,�သ်ာသင့်သည။်  +န္ဒာ,န-  လှု,က်ျေစရုံမျှသာမြ+စလ်ျှင်  ထလု္လစဉး်မျှမြ+င့်သာ  သင့်သည်

ဟူ၍လညး်ကျေ�ာငး်၊  အ�ယ၍်  ခိုးအ,က်ျေသာ  ဘဏ္ဍာ�  မကျေရ[့နိုငက်ျေ�ာငး်ကျေသာ  ,စ္စညး်မြ+စ,်ါမူ  ခိုးကျေသာ,ဂု္ိဂုလန်ငှ့်

,ိုငရ်ငှ်  ထိုနစှဦ်းလုံး�  ဓရုနကိျေ�_,-  ဝနခ်�မြခငး်�ိုမြ,ုကျေသာအခါမှသာလျှင်  ,ါရာဇ�ိ  အာ,�သ်င့်သည။်  �စဦ်း

�ကျေသာ်လညး်ကျေ�ာငး်၊  နစှဦ်း�ကျေသာ်လညး်ကျေ�ာငး်၊  ဝနမ်ခ�ကျေ�ာငး်လျှင်  ,ါရာဇ�ိ  အာ,�သ်င့်+ယွရ်ာမရှိကျေသး

ဟူ၍ လညး်ကျေ�ာငး် ထငမ်ြမငသ်ကျေဘာ��လ��ရ်ှိ,ါသည။် 

ယခအုမှု၌ ခိုးအ,က်ျေသာဘဏ္ဍာသည် ကျေ��ာငး်�ို�အ်ာရာမမ်ြ+စက်ျေ?�ာငး် ထို ဝနိစိ္ဆယစာအ,ု် စာမ��န်ာှ-၃ နငှ့် ၁၀-

�ိ့ု၌မြ,ထားသည�်ို ကျေ�ွ့ရ၏။ ထိုကျေ+ာ်မြ,ခ��် အရ ခိုးအ,သ်ညဟု် စွဲခ���်ငထ်ားကျေသာ ဘဏ္ဍာသည် မကျေရ[့ကျေမြ,ာငး်

နိုငက်ျေ�ာငး်ကျေသာ  ,စ္စညး်မြ+စ၍်  ဝနိညး်,ါဠအိဋ္ဌ�ထာ  ဋ�ီာမ�ားအရအားမြ+င့်  ဓရုနကိျေ�_,  မြ+စမ်မြ+စ�်ို  စစိစ+်ိ့ုမာှ

အကျေရးကြ�ီးဆုံးအခ��် မြ+စ,်ါသည။် သ့ုိကျေသာ် ထိုဝဟိာရ,ဋစိ္စ အာ,�္တာဓိ  �ရဏုး် အဆုံးအမြ+�စ်ာ�မး်၌ လိုရငး်

မြ+စက်ျေသာ  ဓရုနကိျေ�_,အကျေ?�ာငး်�ို  လုံးဝမြ,ဆို  မြခငး်မရှိဘဲ  သာဟ�္ိထ�စကျေသာ  မမြ,ဋ္ဌာနး်ကျေသာ  ခိုးမြခငး်�ိ့ု�ိုသာ

ကျေ+ာ်မြ,ထားကျေလ သည။်  ထိ့ုကျေ?�ာင့်  ထိုစာ�မး်၌မြ,ထားကျေသာ  ,ဋညိာဉန်,ံါ�်  ၃ -အရ “အဓ,ိ္ပါယန်ငှ့်  ��ွ  ,ါဠိ

အဋ္ဌ�ထာ�ို  အကြွ�ငး်မဲ့သ�ဝ်င၍်” ဟူကျေသာ စ�ားနငှ့်လညး်ကျေ�ာငး်၊  “မကျေမမ့ကျေလ�ာ့  ဆုံးမြ+�ရ်မည”် ဟူကျေသာ

စ�ားနငှ့်လညး်ကျေ�ာငး်၊ �ခVါရဝ�ိရဏီ အဋ္ဌ�ထာ၌ ယ၍ူမြ,ကျေသာ ,ဉ္စမအဂVါနငှ့်လညး်ကျေ�ာငး်၊ မညမီည�ွမ်မြ,ည့်

စုံကျေ?�ာငး် ကျေ�ွ့ရ,ါသည။် 

ထိ့ုမြ,င်  ကျေအာ�,်ါ ဒ�ုယိ,ါရာဇ�ိ သိ�_ာ,ဒုအ်+ငွ့်  ,ဒဘာဇနီ  ,ါဠိ,  အဋ္ဌ�ထာ�ိ့ုနငှ့်လညး် မညညီ�ွက်ျေ?�ာငး်

ကျေ�ွ့ရ,ါသည။် 

ဝဟိာရံ အဘယိဉု္စ၊အာ,�္ိတ ဒ�ု္ကဋဿန သာမ�ိဿ ဝမိ�ိံ ဥ,္ပါကျေဒ�အိာ,�္ိတ ထလု္လစ္စယဿ၊ ဉာမကိျေ�ာ “န မယှံ



ဘဝဿိ�”ီ �ဓိရုံ န�ိ_ိ,�၊ိ အာ,�္ိထ,ါရာဇ�ိဿ၊ ဓမ္ံမ စရကျေန္တာ သာမ�ိံ ,ရာကျေဇ�၊ိ အာ,�္ိတ ,ါရာဇ�ိဿ၊ ဓမ္ံမ

စရကျေန္တ ,ရဇ္ဇ�၊ိအာ,�္ိတ ထလု္လစ္စယဿ။ (,ါရာဇ�ိ,ါဠိ နာှ-၆၁) 

ထိ့ုမြ,င် ကျေအာ�,်ါ ဒ�ုယိ,ါရာဇ�ိသိ�_ာ,ဒုအ်+ငွ့်  ,ဒဘာဇနီ  ,ါဠိ,  အဋ္ဌ�ထာ�ိ့ုနငှ့်လညး် မညကီျေ?�ာငး် ကျေ�ွ့ရ

သည။် 

ဧ�္ထ စ သာမ�ိဿ ဓရုနကိျေ�_,ဝကျေသနဝ,ရာဇကိျေယာ ကျေဝဒ�ိကျေဗgာ၊ အန�ိ_ိ�္ိတ ဓကုျေရာ ဟိ အ,ရာဇိ ကျေ�ာဝ ကျေဟာ�။ိ

(၄ငး် အဋ္ဌ�ထာ နာှ – ၂၉၅) 

ဆ�၍် ရငှး်မြ,ဦးအံ့၊  ဤအရာ၌ ဥစ္စာရငှ၏် ဝနခ်�မြခငး်၏ အစမွး်အား မြ+င့်သာလျှင်  မြ+စက်ျေ,၏။  (ဤအ+ငွ့်မြ+င့်  ဓု

ရကျေ�_,မရှိလျှင ်ရှံုးသညမ်မည၊် �ရားမြ+စ၍် လကုျေသာ ရဟနး်မာှလညး် ,ါရာဇ�ိအာ,�် မသင့်ကျေသး ဟုသိကျေစ၏။ 

ထိ့ုမြ,င် အဋ္ဌ�ထာ၌,င် ခိုးယကူျေသာရဟန်း� “မကျေ,းကျေ�ာ့ဘးူ” ဟု ဝနခ်�လို�် ကျေသာ်လညး် ,ိုငရ်ငှ�် ဝနမ်ခ�ကျေသး

လျှင်  ,ါရာဇ�ိအာ,�်  မသင့်ကျေသးကျေ?�ာငး်   နစှဦ်း  စလုံး� ဝနခ်�လို�သ်ည့်အခါ��မှ  ,ါရာဇ�ိ  အာ,�သ်င့်

ကျေ?�ာငး်မ�ား�ိုလညး် အထငအ်ရာှးမြ,ဆိုထား၏။ ထိ့ုမြ,င်  “စ�ဒု္ိဒသာသံယ�ိကျေ��ာငး်”  မြ+စ,်ါ� အ�ငး် လယုူ

ကျေသာ်လညး် အရ,က်ျေလးမ��န်ာှရှိ သံဃာအားလုံး� ဝနခ်�မြခငး် မမြ+စန်ိုငက်ျေ�ာငး် ကျေသာကျေ?�ာင့် ခိုးယမူှုမကျေမြမာ�၍် ,ါ

ရာဇ�ိအာ,�်  မသင့်ကျေ?�ာငး်�ိုလညး်  မြ,ထား  ကျေသး၏။  ဤအ+ငွ့်မြ+င့်  ,ဂု္ဂလ�ိကျေ��ာငး်�ိုလညး်  လယုရူာ၌

,ိုငရ်ငှ�် “ဓရုနကိျေ�_,” ဝနခ်�မြခငး်�ိုမမြ,ုကျေသးလျှင် ,ါရာဇ�ိအာ,�မ်ြ+င့် မဆုံးမြ+�သ်င့်ကျေ?�ာငး် သိရကျေ,သည။်  

ယခမုြ+စ,်ာွးကျေသာအမှု၌ ဦးစန္ိဒမာ၏ထ�ွဆ်ိုခ��် မဟု�,်ါဟူ၍လညး်ကျေ�ာငး်၊  ကျေမးခနွး်(၉)၌ �ုိယ,်ိုငဆ်ိုငသ်ည့်

အကျေနနငှ့်  မဟု�,်ါဟူ၍လညး်ကျေ�ာငး်၊  ကျေမးခနွး်  (၁၀)၌  �ဝါ�ကျေမြခ ကျေနမြခငး်မျှသာမြ+စ၍်  ယခနုစှ်

�နက်ျေဆာငမ်နုး်လ�နုထ်ိ  ကျေနထိုငမ်ြ,းီမှ  ကျေမြ,ာငး်ကျေရ[့,ါမညဟူ်၍လညး်ကျေ�ာငး်၊  ဦးစန္ိဒမာ၏ကျေမြ+ဆိုခ��မ်�ား�ို  ကျေ�ွ့

ရ၏။ 

 ထိုကျေမြ+ဆိုခ���်ိ့ု�ငွ်  ကျေမးခနွး်(၁၁)၌  ကျေမြ+ဆိုခ��အ်ားမြ+င့်ဆိုလျှင်  ခိုးလိုကျေသာ  ကျေထယ�စ�ိမ်ြ+င့်  ကျေနထိုငမ်ြခငး်

မြ+စသ်ညဟု်  စွဲဆိုရန,်င်  မကျေ,ါ်လ,ှါ။  သ့ုိကျေသာ်  ထိုစွဲဆိုခ��်  အ�ိုငး်  ဟု�မ်နှက်ျေစ�ာမူ  ထိုကျေမြ+ဆိုခ��သံု်းခ�ုို

ကျေထာ�ဆ်ဆငမ်ြခင?်�ည့်လျှင်  ထို  ဇးီ,ငသ်ာကျေ��ာငး်�ို  ,ိုငသိ်မး်ယ�ူာ  ဝနခ်�ထားမြခငး်မရှိကျေ?�ာငး်  ထငရ်ာှး

ကျေ,ါ်လငွက်ျေန ,ါသည။် 

,ိုငရ်ငှဆ်ိုသူ  ဦး,ညာဝသံဘ��်?�ည့်လျှငလ်ညး်  ကျေနာ�ဆ်ုံးအခ�နိထ်ိ  သူ,ိုငသ်ည့်ကျေ��ာင်းမြ+စက်ျေ?�ာငး်

အ�အိလငး်ကျေမြ,ာဆိုလ��်  �ရားဆုံးမြ+�က်ျေ,းရန်  အကြ�မိက်ြ�မိ်  ကျေ�ာငး်,နက်ျေလျှာ�ထ်ားသညမ်�ား�ို  ကျေ�ွ့ရကျေသာ

ကျေ?�ာင့် မမိ,ိိုငအ်မြ+စမ်ှ ဝနမ်ခ�ကျေသးကျေ?�ာငး် အလနွ,်ငထ်ငရ်ာှးကျေန,ါသည။် “ငါမှ ရ,ါကျေ�ာ့မလား”ဟု ယုံမာှး ဟန်

လ�_ဏာ�ို,င ်မကျေ�ွ့ရ,ါ။ 

ဤသ့ုိ နစှဦ်းနစှ+်�စ်လုံး� “ဓရုနကိျေ�_,-ဝနခ်�မြခငး်” မခ�,ါ� ဦးဝမိလနငှ့် ဦးစန္ိဒမာ�ိ့ုအား ,ါရာဇ�ိအာ,�မ်ြ+



င့်  ဆုံးမြ+�မ်ြခငး်သည်  ထ�ုမ်ြ,ခဲ့ကျေသာ  ဒ�ုယိ  ,ါရာဇ�ိ  သိ�_ာ,ဒုအ်+ငွ့်  ,ဒဘာဇန,ိါဠိ  စသည�်ိ့ုနငှ့်မညီ”  ဟု

ဘရုား�,ည့်ကျေ�ာ်  အကျေနမြ+င့်  ထငမ်ြမငယ်ဆူ,ါကျေ?�ာငး်  သ�ဆ်ိုငရ်ာအရငှ�်ိ့ုအား  သမ္မာဆန္ဒမြ+င့်  �ငမ်ြ, လို�,်ါ

သည။် 

အ�ယ၍် ကျေ��ာငး်�ို ခိုးယလူယု�မ်ှု၌ ဓရုနကိျေ�_, မရှိလညး် ,ါရာဇ�ိ အာ,�သ်င့်နိုငသ်ညဟု် ဆိုလို,ါမူ မညသ်

ည့်  ,ါဠိ,  အဋ္ဌ�ထာအရ  မညသ်ည့်အခ�နိ်  အခါ၌  ထိုအာ,�သ်င့်သည�်ို  ��ိ�ိ���ကျေ+ာ်မြ,၍  ဆုံးမြ+�သ်င့်

,ါသည။် ထိုသ့ုိကျေသာ ခိုငလ်ုံမြ,�သ်ားသည့် အဆုံးအမြ+�န်ငှ့်  သာဓ�,ါဠ�ိို  ထိုဝဟိာရ,ဋစိ္စ အာ,�္တာ ဓ�ိရဏုး်

အဆုံးအမြ+�စ်ာ�မး်၌ မကျေ�ွ့ရ,ါ။ ထိုစာ�မး် စာမ��န်ာှ ၁၁-၁၂ ၌ ထ�ုမ်ြ,ထားကျေသာ ,ါ�ကိျေမာ�သိ်�_ာ,ဒုမ်ျှမြ+

င့် ��ိ�ကျေသာအဆုံးအမြ+��်ိုမြ,ရန် မလုံကျေလာ�က်ျေသး,ါ။ ထို သိ�_ာ,ဒု၏်အ+ငွ့် ,ဒဘာဇနိ ,ါဠိ, ဝနိ�ီဝ�္ထ ,ါဠနိှ

င့် သ�ဆ်ိုငရ်ာ အဋ္ဌ�ထာဋ�ီာ�ိ့ု�ို,ါ ထ�ုမ်ြ,မသှာလျှင် မြ,�သ်ားခိုငလ်ုံကျေသာ အဆုံးအမြ+�မ်ြ+စန်ိုငသ်ည�်ို ဝနိ

ယကျေ�ာဝဒိ,ညာရငှ�်ိ့ု အသိ,ငမ်ြ+စ,်ါသည။်

ယထာဓမ္မ ယထာဝနိယ ��ိ�မနှ�်နက်ျေအာင် သ�မိြ,ုကျေ�ာ်မနူိုင?်�,ါကျေစ။ 

အရငှက်ျေသာဘန 

အဂ္ဂမဟာ,ဏ္ဍ�ိ 

မဟာစညဆ်ရာကျေ�ာ် 

သာသနာ့ရ,ိသ်ာ၊ ရန�်နု။် 

ဤမ�ိ္တ �ို  ကျေအာ�,်ါ,ဂု္ိုဂ လမ်�ားထသ့ုိံ  သိသာရန်  ကျေ,း,ိ့ု,ါသည။်  ၁။  ဦး,ညာဝသံ၊  စန္ဒားကျေ��ာငး်၊  ကျေ+ာငး်မြ,င်

မြမို န့ယ၊် ကျေမာ်လို�ခ်ရိုင။် ၂။ ဆရာကျေ�ာ် ဦးဝမိလ၊ သကျေရာငး်ကျေ��ာငး်၊ ကျေ+ာငး်မြ,ငမ်ြမို န့ယ၊် ကျေမာ်လို�ခ်ရိုင် ၃။ ဦးစန္ိဒ

မာ၊ သကျေရာငး်ကျေ��ာငး်၊ ကျေ+ာငး်မြ,ငမ်ြမို န့ယ၊် ကျေမာ်လို�ခ်ရိုင။် ၄။ မြ,ညက်ျေထာငစ်ု မြမနမ်ာနိုငင်ကံျေ�ာ်လနှက်ျေရး အစိုးရခရိုင်

သာသနာကျေရး အရာရှိရုံး၊ 

ကျေမာ်လို�မ်ြမို ။့ ၅။ န-လ-� ဥ�္ကဋ္ဌ၊ ကျေ+ာငး်မြ,ငမ်ြမို ၊့ ကျေမာ်လို�ခ်ရိုင။် 

၁၃၃၄-ခ၊ု �,ိ့ု�ွဲလဆနး် ၇-ရ� ်

၁၉၇၃-ခ၊ု ကျေ+ကျေ+ာ်ဝါရလီ ၉-ရ� ်

၁၃၃၄-ခ၊ု �,ိ့ု�ွဲလဆနး် ၃-ရ�၊် ၁၉၇၃-ခ၊ု ကျေ+ကျေ+ာ်ဝါရလီ ၅-ရ�် ည ၆-နာရီ ကျေ��ာ်အခ�နိ�်ငွ် ဦးဝသုိဒ္ဓ၊ ,ါ�ီ

ယနူစ် ဥ�္ကဋ္ဌ၊ နလ�ဥ�္ကဋ္ဌ စကျေသာသူမ�ား ကျေ�ာင+်လီာကျေ��ာငး်�ို�သိ်ု့လာ၍ ,ါ�ယီနူစဥ်�္ကဋ္ဌ� မြမို က့ျေရာနယ,်ါ

�ွဲမြ,ားကျေနမှု�ို ဘယလ်ိုနညး်နငှ့် ညညီ�ွက်ျေရး မြ,ုလ,ုရ်မည�်ို အမနိ့်ရှိရန် ကျေလျှာ�ထ်ား,ါသည။် 



၄ငး်ကျေလျှာ�ထ်ားခ��အ်ရ  ဝနိစိ္ဆယဆရာကျေ�ာ်မ�ား�ို  ,င့်ကျေဆာငစ်ညး်ကျေဝး၍  ညညီ�ွက်ျေသာအားမြ+င့်  ဝနိစိ္ဆယ

ဆရာကျေ�ာ်မ�ားနငှ့် ရစှဂ်ိုဏး်သံဃာကျေ�ာမ်�ား အားလုံး� ဦးစန္ိဒမာအစရှိကျေသာ ,ဂု္ိုဂ လမ်�ားအကျေ,ါ် “�ဏိ ဝ�္ထာရ�

သမထ”မြ+င့် မြမို့နယလ်ထူု ၏ညညီ�ွက်ျေရး�ို ကျေရးှရှု၍ မြငိမး်ကျေအးသညဟု် ဆံုးမြ+�က်ျေ?�ာငး် ကျေ?�မြငာလို�သ်ည။် 

ဝနိစိ္ဆယ ဆရာကျေ�ာ်မ�ား 

မ�ှခ်��။်  ။  ကျေ��းဇးူရငှ်  မဟာစညဆ်ရာကျေ�ာ်ဘရုားကြ�းီ၏ကျေ,းစာဆုံးမြ+�ခ်��န်ငှ့်  အဓ�ိရဏုး်  မြငမိး်ကျေအးသွား

ကျေအာင်  ရ�ွက်ျေဆာငမ်ှုမာှ  ၄-လမျှ မြခားသည။်  ဤ  အဓ�ိရဏုး်  မြငမိး်ကျေအးသွားမြခငး်မှာ  ဆရာကျေ�ာ်ဘရုား

ကြ�းီ၏ကျေ,းစာ� အကျေထာ�အ်,ံ့ မ�ားစာွ ရရှိသွားကျေ?�ာငး် ထငရ်ာှး,ါသည။် 

ကျေညာင�်နအ်ရငှဣ်န္ဒ� 


