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မိဖုရား ကီး ှင်ေစာပုသည် ဧရာဝတီြမစ်ကုိ စုန်
ဆင်းလာတဲည့အချနိမှ်ာ ြမစ်ြပင်ဟာ ေမှာင်မဲေနလိ
လေရာင်ကုိပဲ အားြပ ခ့ဲရပါတယ်။
သကရာဇ် ၁၄၂၉ခု ှစ် ြမနမ်ာ ိင်ုငံအလယ်ပုိင်း
မ ေလးနားမှာ ှ ိတဲေ့ ှ း မိ ေဟာင်း အင်းဝမှာ ြဖစ်ခ့ဲ
တာပါ။
မိဖုရား ကီး ှင်ေစာပုဟာ အင်းဝမှာ မေပျာ်တဲ့
အတက်ွတစ်ခုခုလပ်ုဖိ စ ်းစားခ့ဲပါတယ်။
ပဲခူးကေန ထွက်လာ ပီးကတည်းက သူရဲ ဇာတိ နဲ ့
မိသားစုကုိ လမ်ွးေနခ့ဲပါတယ်။
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သူရဲ ခင်ပွနး် အင်းဝဘုရင် ကီးဟာ တိက်ုပဲွမှာ တိက်ု
ရင်း နတ်ရွာစံသွားတဲအ့ခါမှာေတာ့ ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်
ခုကုိ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံချခ့ဲပါတယ်။
သူ ကုိးကွယ်တဲရ့ဟနး် ှစ်ပါးရဲ အကူအညီနဲ အ့င်းဝ
က ထွက်ေြပးခ့ဲပါတယ်။
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ေနထွက်လာ ပီဆုိရင်ေတာ့ ေတာထဲမှာ ပုနး်ေနရသ
တဲ။့
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ေနာက်ဆုံးမှာေတာ့ စွန်စ့ားခနး်ေအာင်ြမင် ပီး ပဲခူးကုိ
ေချာေချာေမာေမာ ေရာက်သွားခ့ဲပါတယ်။
သူမလမ်ွးေနကတဲ့မိသားစုကေတာ့ ြပနလ်ာတဲ့
ှ င်ေစာပုကုိ ဝမ်းသာအားရ ကိ ကတာေပါ။့
သူတိလည်း သူမကုိ လမ်ွးေနကတယ်ေလ။
၁၄၅၄ခု ှစ်အထိ ပဲခူးမှာ ေယာကျာ်းေတသွာ ဘုရင်
အြဖစ် အပ်ုစုိးခ့ဲပါတယ်။
ေနာက်ေတာ့ သမိသားစုထဲမှာ ဘုရင်အြဖစ် အပ်ုချ ပ်
မယ့် ေယာကျာ်းေတွ မကျနေ်တာလိ့ ှင်ေစာပုက
ထီးနနး်ဆက်ခံဖိ ြဖစ်လာခ့ဲပါတယ်။
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ှ င်ေစာပုဟာ တိင်ုးြပည်ကုိ ေကာင်းေကာင်းမွနမွ်န်
အပ်ုချ ပ်ခ့ဲပါတယ်။
ဟံသာဝတီေနြပည်ေတာ်ရဲ အနးီအနားက တိင်ုးြပည်
ေတွ ရနြ်ဖစ်စစ်ြပ ေနတဲ့အချနိမှ်ာ ှင်ေစာပုရဲ
တိင်ုးြပည်ကေတာ့ ေအးေအးချမ်းချမ်း ှ ိေနတာေပါ။့
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ှစ်အတန်ကာ ဘုရင်မလပ်ု ပီးတဲအ့ခါမှာ ှင်ေစာပု
ဘုရင်မ ကီးဟာ ထူးြခားတဲအ့ရာေတွလိခုျင်လာခ့ဲ
တယ် ပီးေတာ့ ထီးနနး်ကုိ လဲေပးချင်လာပါတယ်။
တိင်ုးသူြပည်သားေတကွ အံ့ သကေပမယ့် ှင်ေစာ
ပုကေတာ့ သဆ ှိတဲအ့တိင်ုးပဲ စိတ်ချရသူ တစ်
ေယာက်ကုိ ေရွး ပီး ထီးနနး်ကုိလဲေပးခ့ဲတယ်။
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ေနာက်ေတာ့ ဘုရင်မ ကီး ှင်ေစာပုဟာ ေရတိဂုံေစတီ
ေတာ် ကီး ှိရာ ရနကု်နကုိ် ေရ ေြပာင်းလာခ့ဲ ပီး
ေကာင်းမကုသုိလ်ေတလွပ်ုရင်း ဘာသာေရးမှာပဲ သူမ
ရဲလက်ကျနဘ်ဝကုိ ြမ ပ် ှထံားလိက်ုသတဲ။့
ေရတိဂုံေစတီေတာ် ကီးကုိ ဗုဒဘာသာေတွရဲ
အထွတ်အြမတ်ထားရာ ေစတီ ကီးအြဖစ် ယေန တ့ည်
ရေန ိင်ုတာဟာ ှင်ေစာပုဘုရင်မ ကီးရဲ စွမ်းေဆာင်မ
ေကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။
ှင်ေစာပုကသ ကုိယ် အေလးချနိန်ဲ ညီ့မ တဲ့ ေရေတွ
ကုိ ေရသကနး်လိေခ တဲ့ ေရပါးပါး ေလးအချပ်ေလး
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ေတွြဖစ်ေအာင် ပနး်တိမ်ဆရာေတွကုိ လပ်ုခုိင်း ပီး
ေစတီတစ်ဆူလံးုကုိ ေရချခ့ဲပါတယ်။
ေနာက်ပုိင်း အပ်ုချ ပ်တဲ့ဘုရင်ေတွ (အမျ ိးသား
ေတွအာလံးု)သကုိ နမူနာယူ ပီး ေရသကနး်ေတွ
ကပ်လလာခ့ဲကတာယေနမှ့ာဆုိရင် ဘုရားဖူးလာ
သူေတေွတာင် ေရတိဂုံဘုရားကုိ ေရသကနး်ကပ်တဲ့
အေလအ့ထ ှိလာ ပီ ြဖစ်ပါတယ်။
ှင်ေစာပုဟာ ဘုရင်မ ကီးတစ်ဦးြဖစ်ခ့ဲေပမယ့်
ယေနအ့ထိ ကျနေ်နတဲ့ သူရဲ ေအာင်ြမင်ထင် ှားတဲ့
ေဆာင်ရွက်ချက်ေတဟွာ ထီးနနး်ကုိ စွန် ပီ့းတဲအ့ချနိ်
မှာ လပ်ုေဆာင်ခ့ဲတာြဖစ်ပါတယ်။
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မိနး်ကေလးတိအစွမ်းထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်လမ်းေလးေတွ
ဖတ် ပီး စာရွက်တစ်ရွက်ေပ မှာ သင်ဇ့ာတ်လမ်းေလး
ကုိ ချေရးကည့်လိက်ုပါ။
ဘယ်အချနိမှ်ာ သင်အေပျာ်ဆုံးလဲ။
ဘာေတလွပ်ုရတာကုိ အ ှစ်သက်ဆုံးလဲ။
ဘ၀ ကီးကတစ်ခါတေလခက်ခဲကမ်းတမ်းတတ်ပါ
တယ်။
သင်ဘ့၀မှာ သင် ကံ ေတြဖတ်ေကျာ်လာခ့ဲရေသာ
အခက်အခဲများကုိ ေဖာ်ြပပါ။
သင်အ့နာဂတ်အေကာင်းေြပာြပပါ။
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သင်ဘာေတလွပ်ုဖိစိတ်ကူးထားပါသလဲ။
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မိမိပုံတအူား ေရးဆဲွပါ။
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