ကဆုနးလ်ပညးံေန႕(ွိသာခါေန႕)
ကဆုနးလ်ပညးံေန ံကွ
ို ိသာခါေန ံဟုလညး့ေခၚဆိုၾကသညး၊၊ အ်ခာ့ေသာဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ကလညး့ ဗုဒၶေန ံ၊
ဗုဒၶေမျ့ေန ံဟူ၍လညး့ေခၚဆိုၾကသညး၊၊ဤမျနး်မတးေသာေန ံတျငးေဂါတမဗုဒၶကိုဖျာ့်မငးခဲံသညး၊ ဤေန ံတျငးပငး
ဘုရာ့အ်ဖစးသို ံေရာကးရြိခဲံသညး၊ ဤေန ံတျငးပငး မဟာပရိနိဗၺာနးသို ံစဵေတားမူခဲံသညး၊ ထို ံေၾကာငးံဤေန ံသညး
ဗုဒၶဘာသာွငးတို ံ၏မျနး်မတးေသာေန ံ ထူ့်ခာ့ေသာေန ံပငးတညး့၊၊

ွိသာခါေန ံ ကိဗ
ု ုဒၶဘာသာကို့ကျယးသညးံနုိငးငဵမ္ာ့်ဖစးသညးံ နိေပါ၊ စငးကာပူ၊ ဗီယကးနမး၊ ထိုငး့၊ ် မနးမာ၊
ကေမၻာဒီ့ယာ့၊ မေလ့ရြာ့၊ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလာေဒံရြး၊ အငးဒိုနီ့ရြာ့ နြငးံ အိႏၵိယ တို ံတျငးက္ငး့ပၾကသညး၊၊
ထို ံအ်ပငး မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ကို ကို့ကျယးသညးံ တိဗကး၊ တရုတး၊ ကိုရီ့ယာ့၊ ဂ္ပနး တို ံ၌ လညး့
ွိသာခါေန ံကိုက္ငး့ပၾကသညး။
ွိသာခါေန ံ ကို ဗုဒၶေမျ့ေန ံ အ်ဖစးသတးမြတးရနးသီရိလကၤာနြိငးငဵတျငးက္ငး့ပေသာကမၻာံဗုဒၶဘာသာညီလာခဵတျငး
ှ၉၅ွ ခုနြစး၌ဆုဵ့်ဖတးခဲံသညး၊၊ သို ံေသားလညး့ ွိသာခါေန ံ ကိုဗုဒဘ
ၶ ာသာနြိငးငဵမ္ာ့တျငး က္ငး့့ပေနသညးမြာ
နြစးေပါငး့ ရာနြငးံခ္ီေနခဲံေပ်ပီ။ ထိုညီလာခဵ၌အဆိုတငးသျငး့ခဲံသညးမြာ လ်ပညးံေန ံတျငက
း ္ငး့ပေသာ ွိသာခါေန ံ
ကို နီေပါဘုရငးမငး့်မတးမြ နီေပါနြိငးငဵ၏ တရာ့ွငးအမ္ာ့်ပညးသပ
ူ ိတးရကး အ်ဖစးသတးမြတခ
း သ
ဲံ ညး၊ ထို ံအတူ
အ်ခာ့ဗုဒၶဘာသာ နြိငးငဵမ္ာ့မြလညး့ ်မတးဗုဒၶ ကိုေလ့စာ့ဂုဏး်ပဳပူေဇားေသာအာ့်ဖငးံ အမ္ာ့်ပညးသူပိတးရကး
အ်ဖစး သတးမြတးေပ့ရနး ေမတၱာရပးခဵတိုကးတျနး့ခဲံသညး။
ယခုအခါ ွိသာခါေန ံကို နြိငးငဵအသီ့သီ့တျငး ဓေလံအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ်ဖငးံဆငးႏႊဲလ္ကးရြိၾကေပသညး။
ရုိ့ရာအစဥးအလာအရ အသုဵ့်ပဳသညးံ ်ပကၡဒိနး အေပၚ မူတညး၍ က္ငး့ပသညးံေန ံကျဲ်ပာ့ၾကသညး။ ေထရွါဒ

ဗုဒၶဘာသာနြိငးငဵမ္ာ့တျငး ဗုဒၶ်ပကၡဒိနး ၅လ သို ံမဟုတး ၆လ ပိုငး့တျငး က္ေရာကးသညးံ ဥပုတးလ်ပညးံေန ံကို
သတးမြတးၾကသညး။ တရုတး်ပကၡဒိနး ကိုအသဵု့်ပဳသညးံနြိငးငဵမ္ာ့တျငး ၄လပိုငး့ ၈ရကးေ်မာကးေန ံကို ွိသာခါေန ံ
အ်ဖစးသတးမြတးသညး။ အေနာကးနြိငးငဵ ်ပကၡဒိနးတျငး ွိသာခါေန ံသညး ဧ်ပီလ သို ံမဟုတး ေမလ
တျငးက္ေရာကးသညး။ လ်ပညးံေန ံဿခါရြိသညးံ လမ္ာ့တျငး သီရိလကၤာ၊ကေမၻာဒီ့ယာ့၊မေလ့ရြာ့ နြိငးငဵတို ံတျငး
ပထမလ်ပညးံကို က္ငး့ပၾက်ပီ့ စငးကာပူ၊ထိုငး့ နြိငးငဵတို ံတျငး ဒုတိယလ်ပညးံေန ံကို က္ငး့ပၾကသညး။
ကဆုနးလ်ပညးံေန႕ သညး ်မနးမာ်ပကၡဒိနး အရ ဒုတိယလ တျငးက္ေရာကးသညး။
ဿွှွ ခုနြစး တျငး ွိသာခါေန ံ သညး ်မနးမာ်ပကၡဒိနးအရ ဧ်ပီလ ဿ၇ ရကးတျငး က္ေရာကးသညး။
နြိငးငဵအသီ့သီ့ ရြိ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့က ွိသာခါေန ံကို နညး့ဓေလံအမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ က္ငး့ပၾကသညး။
မနကးအာရုဏးတကးမြစတငးဆငးႏႊဲၾကသညး။ ေပ္ားရႊငးစရာေန ံထူ့ ေန ံ်မတးေပတညး့။ ထိုေန ံတျငး
သာသနအလဵေတားကိုလႊငးံတငးၾကသညး၊ ရတနာသုဵ့ပါ့ကိုရညးစူ့သညးံ ဓမၼေတ့မ္ာ့်ဖငးံပူေဇားၾကသညး၊
ဗုဒၶရုပးပျာ့ေတားကို ပနး့၊ေရခ္မး့၊ဆီမီ့၊အေမႊ့တိုငး မ္ာ့်ဖငးံပူေဇားၾကသညး။ ညိဳ့ႏႊမး့သႊာ့သညးံပနး့၊
ေတာကးေလာငးကုနးခမး့သႊာ့သညးံ ဆီမီ့ အေမႊ့တိုငး တိုံ ံကို ်မငးရသညးံအခါ မ်မဲေသာ သခၤါရ တရာ့ကို
သဵေွဂ ယူနြိငးၾကသညး။ အခ္ိဳ ံနြိငးငဵမ္ာ့တျငး ဗုဒၶ၏ေမႊ့ေန ံအထိမး့အမြတးအ်ဖစး ကေလ့ဘွအရျယး
ဗုဒၶ၏ရုပးပျာ့ေတားကိုေရသပးပယးၾကသညး။ ်မနးမာနြိငးငဵတျငး ေဗာဓိပငးေအာကး၌ ဗုဒၶ်မတးစျာ၏
သဗၺညဳတဥာဏးေတားကိုရရြိ၍ဘုရာ့အ်ဖစးေရာကးရြိခဲံသညးကို ဂုဏး်ပဳ ရညးစူ့၍ ေဗာဓိေညာငးေရသျနး့ပျဲအ်ဖစး
ွိသာခါေန ံကိုဆငးႏႊဲၾကသညး။ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့သညး ထိုေန ံတျငး ၈ပါ့သီလ ေဆာကးတညးၾကသညး။
သဵဃာေတားမ္ာ့ေဟာၾကာ့သညးံ တရာ့ဓမၼ မ္ာ့ကိုနာၾကာ့ၾကသညး။

အခ္ိဳ ံ ကလညး့

သူတပါ့အသကးသတး်ခငး့ကိုေရြာငးၾကဥး၍ သကးသတးလျတးစာ့ၾကသညး။ အခ္ိဳ ံကလညး့ ဌကးမ္ာ့ တိရိစၦာနး
မ္ာ့လႊတး၍ ကုသိုလးယူၾကသညး။ ဆငး့ရဲခ္ိဳ ံတဲံသူမ္ာ့ကို အလြူေပ့ၾကသညး။ ေသျ့လြ ူပျဲမ္ာ့က္ငး့ပၾကသညး။

်မနးမာနြိငးငဵတျငးကဆုနးေညာငးေရသျနး့ပျဲအ်ဖစး က္ငး့ပၾကသညး။ ဤလတျငး ပူအိုကး်ပီ့ မို့နညး့ပါ့သညး။ ကဆုနး
ဆိုသညးံ အဓိပၸယး ကို အခ္ိဳ႕က မို့နညး့နညး့ နြငးံ ဖျဲဖျဲ ရျာေသာလ၊ အခ္ိဳ႕ကလညး့ ေရ ရြာ့ေသာလ
ဟုဆုိၾကသညး။ ပါဠိဘာသာအရ

“က” ဆုိသညးမြာ ေရ ဟုအဓိပၸယး ရ်ပီ့ “ဆုန”း ဆုိသညးမြာ ရြာ့ပါ့်ခငး့

ဟုအဓိပၸယး ရသညး။ ထို႕ေၾကာငးံ ကဆုနး လ်ပညးံေန႕ကုိ ဗုဒၶ်မတးစျာ၏ သဗၺညဳတ ဥာဏးေတားကို
ရရြိ၍ဘုရာ့အ်ဖစးေရာကးရြိခဲံသညးကို ဂုဏး်ပဳ ရညးစူ့၍ ေဗာဓိေညာငးေရသျနး့ပျဲအ်ဖစး က္ငး့ပၾကသညး။ ထိုသို႕
ေညာငးေရသျနး့ ်ခငး့သညး ်မတးဗုဒၶကုိ ရညးစူ့ပူေဇား်ခငး့်ဖစးသကဲံသုိ႕ ေဗာဓိေညာငးပငး အသကးရြငးတညးတံဵေရ့
အတျကး ေရအေထာကးအကူ်ဖစးေစသညး။ ထုိ႕အ်ပငး မို့နညး့ခ္ိနးတျငး မုိ့ရျာေစရနး ရညးစူ့ကာကုသိုလး်ပဳ်ခငး့
လညး့ ်ဖစးေပသညး။

သီရိလကၤာနြိငးငဵတျငး အမ္ာ့်ပညးသူပိတးရကး ဿ ရကးအ်ဖစး သတးမြတး်ပီ့ ထိုအေတာအတျငး့ အရကးေသစာ
ေရာငး့ခ္်ခငး့ သာ့သတးရုဵမ္ာ့တျငးသာ့သတး်ခငး့ တို ံကိုပိတးပငးထာ့သညး။ ထိုေန ံညတျငး ၅၅ွ
နိပတးေတားလာ ဇတးေတားမ္ာ့ကုိေဖားၾကဴ့သညးံ မီ့ေရာငးစုဵထျနး့ထာ့သညးံ အလြ်ပကာ့မ္ာ့်ဖငးံ
လြညးံလညးၾကသညး။ ေရာငးစုဵမီ့ပုဵ့မ္ာ့ကိုလညး့ လမး့မ္ာ့ အိမးေရြ႕မ္ာ့တျငးခ္ိပဆ
း ျဲထာ့ၾကသညး။ လမး့ေဘ့တျငး
ဆိုငးမ္ာ့ခငး့က္ငး့၍ လမး့သျာ့လမး့လာမ္ာ့ကို စာ့ေသာကးဖျယးေရတို႕ ်ဖငးံအလြ ူဒါန်ပဳၾကသညး။

ဂ္ပနးနြိငးငဵတျငး ကေလ့ဘွအရျယး ဗုဒၶ၏ ရုပးပျာ့ေတားကို လကးဖကးအရျကး်ဖငးံစီမဵထာ့သညးံ ေရ်ဖငးံ
သပးပယးပူေဇားၾကသညး။
အခ္ဴပးအာ့်ဖငးံး ွိသာခါေန႕၊ ကဆုနးလ်ပညးံေန႕ သညး ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အတျကး အလျနးထူ့ကဲေသာ
ေန႕ထူ့ေန႕်မတး်ဖစးေပသညး။ ဘုရာ့ေလာငး့ သိဒၶတၳမငး့သာ့ဖျာ့်မငးသညးံေန႕၊ သဗၺညဳတဥာဏးေတားကိုရရြိ၍
ေဂါတမဗုဒဘ
ၶ ုရာ့ အ်ဖစးကို ေရာကးရြိသညးံေန႕ ်ဖစးသညးံအတျကး ဗုဒၶဘာသာွငးအမ္ာ့အတျကး ေပ္ား ရႊငး
ခ္မး့ေ်မ႕ဂုဏးယူဖျယးေန႕်ဖစးသကဲံသို႕ သတၱွါအေပါငး့တို႕အာ့ အကျ္တးတရာ့ ရေစရနးေဟာၾကာ့ လမး့ညႊနး
နြိငးစျမး့ ရြိသညးံ မဟာလူသာ့တစးေယာကး ေမျ့ဖျာ့ခဲံသညးံ ေန႕်ဖစးသညးအ
ံ တျကး ကမၻာံလူသာ့
အာ့လုဵ့အတျကး အက္ိဳ့ရြိေစသညးံ ေန႕ထူ့ေန႕်မတး လညး့်ဖစးေပသညး။ ထိုမြ္မက၊ ဗုဒၶ်မတးစျာ၏
မဟာပရိနဗၺာနး စဵေတားမူသညးံေန႕်ဖစးသညးံ အတျကး ဗုဒၶဘာသာ ွငးမ္ာ့ အတျကး မ်မဲေသာ သခၤါရ အတျကး
သဵေွဂ ရေစသညးံေန႕လညး့်ဖစးေပသညး။
ဗုဒၶ်မတးစျာဘုရာ့၏ ရြငးအာနႏၵာ နြငးံ ရဟနး့တို႕အာ့ ေနာကးဆုဵ့ေဟာၾကာ့ သတိေပ့တရာ့်ဖငးံ
သဵေွဂရနြိငးၾကပါေစ။
“ဟႏၵ ဒါနိ ဘိကၡေွ အာမႏၱာ ယာမိေွါ ွယဓမၼာ သခၤါရာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ”
“အိ…
ု ရဟနး့တို႕၊ ယခုအခါ ငါဘုရာ့သညး ေနာကးဆုဵ့စကာ့အ်ဖစးသငးတို႕အာ့ မြာၾကာ့ေတာံအံဵ။ သခၤါရဟု
ဆိုအပးေသာ မတညးတံဵ မခိုငး်မဲသညးံ သေဘာကို သငး ရဟနး့တို႕သညး မေမံမေလ္ာံေသာ သတိတရာ့်ဖငးံ
ပျာ့မ္ာ့ ဆငး်ခငး က္ငးံၾကဵအာ့ထုတးၾကကုနးေလာံ”

က္နး့မာရႊငးလနး့ၾကပါေစ
ဓမၼာေလာကဗုဒၶဘာသာအသငး့

