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ျပည္သူလူထုတို ႔၏ဆရာေတာ္

ထို ုင္းနိ ု ုင ္ငံ၏ ျမင့ ္ ျမတ္ေတာ္၀င္ ေထရ္အရွင္ 
သံဃာရာဇာ ဆြမ္ဒိတ္ ဖရ  ဥာာဏသံ၀ရ

တျခားသူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္မူေတြရရိွေစျခင္းတယ္ လုုိအပ္ခ်က္ဆႏၵေတြျပည့္ေစျခင္တယ္ဆုုိရင္ 
လူတိုုငး္ ဘာလုုပ္သင့္သလဲဆိုုေတာ့ ဆုုေတာင္ ဆႏၵျပဳျခင္နွင့္တူေသာ ေမတၱာ တရားကိုု 
ပြားမ်ား အားထုုတ္သင့္ပါတယ္၊ ေမတၱာတရားဟာ လူတိုုင္းအတြက္ အေရႀကီးျပီး စိတ္၏ 

အေရအေသြးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။   ေမတၱာ၏ အဓိပါယ္ကိုု အက်ိဴးျဖည့္ဆည္းေပးျပီး 
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏူိး က်င္နာသနားျခငး္လိုု႔ ေယဘံုုယ်အေနျဖင္ ဖြင့္ဆိုုႀကပါတယ္၊ လူတေယာက္မွာ 
ေမတၱာတရားေတြ ျပည့္စံုုေနမည္ဆိုုလွ်င္ ထိုုသူဟာ ေပ်ာ္ရႊင္မူမ်ားကိုု တည္ေဆာက္ေပးသူပါ။

ဆရာေတာ္ ဆြမ္ဒိတ္ ဖရ  ဥာာဏသံ၀ရ 
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သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝသည္။
မူပိုင္ခြင့္ ၂၀၁၅ 
ပထမအႀကိမ္ပံုနွိပ္ျခင္း-  ဂၽဴလိုင္လ-၂၀၁၅,  ေစာင္ေရ ၂၀၀၀

အၾကံေပးပုဂြိဳလ္မၽား 
၁၊ အဓိပတိဆရာေတာ္ ဆြမ္ဒက္ ဖရာ ဝါနာရတ္ (ခြၽန္း ဗာမာဂူတို)
၂၊ ဆရာေတာ္ ဖရာ စကၠၽဘြန္္းဘိစုဒီ (ေဒါက္တာ အနီလ္ မန္း ဓမၼစကိယို)
၃၊၊ ဦး ကစ္စယာဖုန္း စရီး   ---     ညြန္းၾကားေရးမႉးခၽဳပ္ သာသနာေရးဦးစီး႒ာန
၄၊၊ ဦး ဆုေသပ္ ကစီဖုန္းမာနီ       ဒု- ညြန္းၾကားေရးမႉးခၽဳပ္ သာသနာေရးဦးစီး႒ာန
၅၊၊ ဦး  ပီစစ္ နီရတီဝုန္းစကြန္း         နာယက သာသနာေရးဦးစီး႒ာန
၆၊၊  ေဒၚ ဖီလိုင္ ဂၽီရကိုင္ စရီး       ညြန္းၾကားေရးမႉး စာရိတၱနွင္႔စည္းကမ္းထိန္္းသိမ္းေရး႒ာန

ပုံနိပ္ထုတ္ေဝေရးေကာ္မီတီမၽား 
၁၊ ဦး ခရီ(န)ဆာ(က) ဘြန္ပါရဆစ္       ဥကၱ႒     ( အတြင္းေရးမႉး သာသနာေရးဦးစီး႒ာန)
၂၊ တြဘဲက္-ပါေမာကၡခၽဳပ္ ေဒါက္တာ ဆိုဖာနာ စရီက်န္ပါ      ညြန္းၾကားေရးမႉး (အေရ့ွတုိင္း စာေပနွင္႔ယဥ္ေကၽးမုွ႒ာန မဟီဒုံးတကၠသုိလ္)
၃၊ ဦး ပူးလ္ဆက္ စြတ္စပ္တဗီဖိုလ္        အဖြဲ႔ဝင္ နွင္္႔ အတြင္းေရးမႉး
၄၊ ဦး ဆုရီယ ဝီဝတ္လိလတ္       အဖြဲ႔ဝင္ နွင္္႔ အတြင္းေရးမႉး
၅၊ ဦး နရုတ္ ဓမၼဒီ          အဖြဲ႔ဝင္ နွင္္႔ အတြင္းေရးမႉး
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ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ရသနကုိစင္ တေခတ္တြင္ ထုိင္းနိုင္ငံ၏ ၁၉ပါးေျမာက္ ႀကီးကၽယ္ျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သာသနာဥေသွၽာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး သံဃာရာဇာ 
ဆြမ္ဒိတ္ ဖရ ဥာာဏသံ၀ရ (ဂ်ရိန္း ဆူဗတ္ဓနိဳ)သည္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္ တိုင္းေအာင္ သာသနာအာဇာနည္ ရဟန္းတပါးအျဖစ္ ထင္းရွားေစခဲ့ပါသည္။ 
ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼနွင့္  အညီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေကၽာင္းမၽားနွင့္နည္းနာ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား တရားဓမၼ 
စာေပမ်ားကိုလည္း ႀကီးစြာေသာ လုံ႔လဝီရိယ၊ ဘာသာတရား ကုိင္းၫႊတ္မႈတုိ႔ျဖင့္  ၿပီးျပည့္စုံစြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ မႈ႐ွိခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္အားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ပုိမုိသက္ေရာက္ေစျခင္းမွာ ဂုဏ္႐ွိန္ ေက်ာ္ၾကားေစကာမူ သာမန္ သံဃာေတာ္တစ္ပါးကဲ့သုိ႔ 
သီတင္းသံုးေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ျမင့္ျမတ္ေတာ္ဝင္ ေထရ္ အ႐ွင္သံဃာရာဇာ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း သက္ႀကီးဝါႀကီးေသာ ဆရာေတာ္မ်ားအား 
ဆက္ဆံရာတြင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ကာ ႐ုိေသစြာဆက္ဆံတတ္သည္။  အသက္ငယ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအားလည္း ၾကင္နာမႈ က႐ုဏာထားၿပီး 
ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဖတ္ိၾကားေလ့ရွသိည။္ ဆရာေတာႀ္ကီးသည ္အာ႐ ွ ဥေရာပ မကၽန ္ကမၻာေပၚ႐ွ ိလမူၽိဳးဘာသာ လတူန္္းစားမေ႐ြြး ေပၽာ႐္ြငၿ္ငမိ္းခ်မ္းေရးအတြက ္
တရားဓမၼမၽားကို ေဟာၾကားျခင္း သင္ၾကားပို႔ခၽျခင္းကိို ေနာက္ဆုံး ထြက္သက္အထိ ကၽင့္ႀကံအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္္။

သာသနာေရးဦးစီး႒ာနနွင္္႔ယဥ္ေကၽးမွူဝန္ႀကီး႒ာနတုိ႔မွ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၅ ခုနစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေ႐့ွ ေတာင္ အာ႐ွအဖဲြ႔အစည္း (ASEAN) 
အတြက္ရည္းမွန္း၍ ွ“ျပည္သူလူထုတို႔၏ ဆရာေတာ္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ျမင့္ျမတ္ေတာ္၀င္ ေထရ္ အရွင္ သံဃာရာဇာ ဆြမ္ဒိတ္ ဖရ ဥာာဏသံ၀ရ” စာအုပ္အား 
သာသနာေရးဦးစီး ႒ာနမွ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ ေထ႐ုပၸတိအနွစ္ခ်ဳပ္ စာအုပ္သည္  ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၿငိမ္းေအးမႈႏွင့္ သီလ၊ 
သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ႂကြယ္ဝမႈသည္ အမၽားျပည္သူလူထုအတြက္ အတုယူစရာ ဥပမာေကာင္းျဖစ္ေစရန္နွင့္ ကုသိုလ္    ယူ ပူေဇာ္နိုင္ေစရန္ 
ပုံနိွပ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္ “ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ ဆရာေတာ္ -ထုိင္းနုိင္ငံ၏ ျမင့္ျမတ္ေတာ္၀င္ ေထရ္ အရွင္ သံဃာရာဇာ ဆြမ္ဒိတ္ ဖရ ဥာာဏသံ၀ရ” 
ေထ႐ုပၸတိအနွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္ကို ထုိင္း၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒယီာ၊ လာအုိ၊ အင္ဒုိနီ႐ွား၊ ဗီယက္နန္၊ ေနပါလီ၊ ဘာသာ စာေပ ၈ မၽိဳးျဖင့္ ပုံနိွပ္ထုတ္ေဝပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ ေထ႐ုပၸတိအနွစ္ခ်ဳပ္ စာအုပ္ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝနိုင္ရန္အတြက္ ေျမာက္မၽားစြာေသာ စာအုပ္ စာတမ္းမၽားကို ကိုယ္အား၊ 
ဉာဏအ္ား ႏစွပ္ါးလံုးျဖင့ ္စုေဆာငး္႐ွာေဖြၿပီး အႀကံေပးေတာ္မူၾကကုန္ေသာ အဓိပတိဆရာေတာ္ ဆြမ္ဒက္ ဖရာ ဝါနာရတ္ (ခြၽန္း ဗာမာဂူတုိ) ႏွင့္ ဆရာေတာ္     
ဖရာ စကၠၽဘြန္္းဘိစုဒီ (ေဒါက္တာ အနီလ္ မန္း ဓမၼစကိယုိ) - ဝတ္ဘဝန္းနီဝစ္ဝိဟာရေက်ာင္း တုိ႔အား  သာသနာေရးဦးစီး႒ာနမွ အထူးေကၽးဇူးတင္ 
ဂါဝ႐ျပဳမွတ္တမ္း တင္အပ္ပါသည္။ ဘာသာစာေပ ၈ မၽိဳး ျဖင့္ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝသည္႔ စာအုပ္ ၇အုပ္သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ္ေတာ္ 
အားေတာက္ေျပာင္ေစလၽက္  အမၽားျပည္သူလူထုအတြက္ အကၽိဳးျပဳပါ ေစေၾကာင္း ဆနၵၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

ဦး ကစ္စယာဖုန္း စရီး  
ညြန္းၾကားေရးမႉးခၽဳပ္ သာသနာေရးဦးစီး႒ာန

အမွာစာ
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မာတိကာ

၅ သာသနာ့အာဇာနည္

၈ ဓမၼျဖင့္ ထုံမႊန္းေသာဘဝ

၁၂ ပညာေရႊအုိးကုိပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆရာေတာ္

၁၇ ဓမၼကုိေလ့လာျခင္း

၂၁ တစ္ကမၻာလံုးကုိ လႊမ္းမိုးေစေသာ တရားေတာ္

၂၅ ဗုဒၶဘာသာ၏ မ႑ိဳင္

၃၀ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဉာဏ္ေတာ္ကြန္႔ျမဴးျခင္း

၃၈ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘဝ

၄၄ က႐ုဏာေတာ္ႀကီးမားသူ

၄၈ သာသနာ့အာဇာနည္ႀကီးမ်ား၏ သာသနာ့အာဇာနည္
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ခရစ္သကၠရစ္ ၁၉၁၃ ခု၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္ေန႔၊  ထိုင္းသာသနာေတာ္ႏွစ္ ႏြားႏွစ္၏ ၁၁ လ ေျမာက္ လဆန္း ၄ 
ရက္ေန႔တြင္  ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအေလာင္းအလ်ာအား ကန္ဂ်နဘူရီနယ္၊ မုိင္းခ႐ုိင္၊ သာယာလွပတ့ဲ ခေဝ ျမစ္ကမ္းေျခ႐ွိ 
ဘန္႔ႏုိ႐ြာငယ္ေလးတြင္ မယ္ေတာ္ ကင္ႏြဲ႔၊ ခမည္း ေတာ္ ႏုိင္းႏြဲ႔ခခ်ဝတ္တုိ႔မွ ဖြားျမင္ခ့ဲသည္။ 

 လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ခန္ ႔က ဤလူငယ္ေလးသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ၁၉ ပါးေျမာက္ အႀကီးက်ယ္  
အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္လာရန္ ကံအေၾကာင္း ဖန္လာမည္ဟု မည္သူမွ် သတိ မထားမိ 
ခ့ဲေပ။ ရဟန္းေတာ္ ဆြမ္ဒိတ္ဖရဉာဏသံဝရ ဘုန္းေတာ္ ႐ွင္အေလာင္းအလ်ာအား ဂ်ရိန္းဟု မိဘမ်ားက နာမည္ေပး 
ခ့ဲေပသည္။ စမြတ္စုန္ခရမ္နယ္၊ အမ္ဖဝါခ႐ိုင္မွ နယ္ပိုင္၏ လက္ေထာက္ျဖစ္သူ ႏိုင္းႏြဲ႔ခခ်ဝတ္တို႔၏ သား ဦးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ 
ခမည္းေတာ္ႏြဲ႔မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ဘက္မွ ျမင့္ျမတ္ေသာ နတဂုိထုန္႔မိသားစု မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္ ကင္ႏြဲ႔မွာ 
အပ္ခ်ဳပ္သမတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရန္ဆဝန္ မိသားစုမွ ဆင္းသက္လာၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္ ျဖစ္သည္။ 

 ဂ်ရိန္းအား ပက္ဖရတ္လမ္းရွိ ရန္ဆဝန္ မိသားစုအိမ္ေတာ္တြင္ ညီေတာ္ ဂ်န္(မ္)နင္း၊ စမြတ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ဖြားျမင္ခ့ဲသည္။ 
ဂ်ရိန္းသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေဆြမ်ဳိးမိသားစုဝင္မ်ား၏ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ေမတၱာ က႐ုဏာမ်ားျဖင့္ ထုံမႊန္းကာ 
ႀကီးျပင္းလာခ့ဲသည္။ 

(တဏွာ) ေလာဘကုိ သတိျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၏။ သတိသာလွ်င္ တဏွာ၊ ေလာဘလႈိင္းမ်ားကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေပသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈကုိ ဉာဏသံဝရဟုေခၚေပသည္။

                                                                       မဇၩိမနိကာယ၊ မူလပ႑ာသ ပါဠိေတာ္။

သာသနာ့အာဇာနည္
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 ဂ်ရိန္းမွာ ေမတၱာက႐ုဏာႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႀကီးျပင္းခ့ဲ ရေသာ္လည္း ကေလးဘဝ တစ္ေလွ်ာက္ 
လုံး က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ခ့ဲသည္။ တစ္ခါက ဂ်ရိန္းသည္ ေသလုေမ်ာပါး ေရာဂါေဝဒနာျပင္းထန္စြာ ခံစားခ့ဲရသည္။ မိသားစု 
ဝင္မ်ားကလည္း စိတ္ပူပန္လ်က္ ဂ်ရိန္း၏ ေရာဂါ ျပန္ေကာင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဗုဒၶ၏သာ မေဏအျဖစ္ သြတ္သြင္းပါမည္ဟု 
ကတိသစၥာျပဳ ဆုေတာင္းခ့ဲသည္။ 

 ဖခင္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ဂ်ရိန္း၏အသက္ (၉) ႏွစ္အရြယ္တြင္ မိသားစုမွာ ေငြေၾကး ျပႆနာ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ခ့ရဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဂ်ရိန္းမွာ မယ္ေတာ္၏အမျဖစ္သူ ကင္(မ္)ဟင္ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ ျခင္းခံခ့ဲရသည္။ 

 ဂ်ရိန္းသည္  မိသားစုကုိလြမ္းေသာ္လည္း  ႀကီးေတာ္၏ ေႏြးေထြးေသာ ေမတၱာက႐ုဏာ မ်ားေ ၾကာင့္  ေပ်ာ္  
ရႊင္ေသာလူငယ္ဘဝကုိ ျဖတ္သန္းခ့ဲရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႀကီးေတာ္အေပၚတြင္ ဂ်ရိန္း၏ခ်စ္ခင္မႈ ပုိမုိႀကီးမားခ့ဲသည္။ 

 ရန္ဆဝန္၏မိသားစုေနအိမ္သည္ ဘုရားေက်ာင္းသုံးေက်ာင္းအနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ (ဝတ္ႏုိ) ေခၚ ေျမာက္ဘက္ရွိ 
ဝတ္ေဒဝဆန္ဂါရာမ္၊ ေတာင္ဘက္ရိွ ဝတ္တုိင့္ေခၚ ဝတ္ခ်ိဳင္ခၽြန္ ဖုိခ်န-စုန္ခရမ္ႏွင့္ ဝတ္သဝင္နဝရာရာမ္ (ဝတ္ယြန္ - 
ဝတ္ခမ္သိုသူ) ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး (၃) ေက်ာင္းအနီးတြင္ တည္႐ိွေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ 
ေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ မိခင္ႀကီးႏွင့္ ႀကီးေတာ္တုိ႔မွာ ဂ်ရိန္းေလးကုိေခၚၿပီး ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္ ပုံမွန္ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ဂ်ရိန္းေလးအား ငယ္စဥ္ကတည္းက ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ အသက္ပင္ငယ္ 
ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ ဝါတြင္း ၃ လတာကာလပတ္လုံး ေန႔ခင္းတုိင္း ဝတ္ႏုိေက်ာင္း ေတာ္ တြင္ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားကုိ 
နာၾကားခ့ဲသည္။ ၄င္းအခ်င္းအရာမ်ားသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝ ကတည္းက ဗုဒၶ၏ 
တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေၾကာင္း ျပသျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

လံု ႔လဝီရိယ႐ွိၿပီး တက္ႂကြေသာစိတ္ဓာတ္႐ွိသည္ႏွင့္အညီ အေဆာ့မက္ေသာလူငယ္ေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီး၏ငယ္ဘဝ ကစားခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတက္ေရာက္နာယူခဲ့ရေသာ တရားသဘင္မ်ား၊ ဆြမ္းေကၽြးမ်ား၏ အခ်င္း 
အရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ပုံေဖာ္ကစား ေလ့ ႐ိွသည္။ ဤသုိ႔ကစားရာတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ တရားေဟာၾကား ေန ေသာရဟန္းအေနျဖင့္ 
ကစား  ကာ ထန္းလက္ ယပ္ေတာင္ကို အိေျႏၵရရပင္ကိုင္ေဆာင္၍ တရားေဟာတမ္းကစားခဲ့ေပသည္။

ထုိင္းႏုိ င္ငံတြင္  အျခားပြဲေတာ္တခုျဖစ္ေသာ ဘုိးဘြားကန္ေတာ့ပြဲ ကို  ႏွစ္စဥ္  က်င္းပေလ့ရွိရာ ဤပြဲေတာ္မွာ  
အစာေရစာငတ္မြတ္ေနေသာ ၿပတိၱာဘုသံားမ်ား အား အစားအေသာက ္ဖ ူလံုစြာရရွိေစရန ္ရညစ္ူး၍ ကသုုလိ္ျပဳ ျခင္းျဖစသ္ည။္ 
ဤပြဲေတာတ္ြင ္ျခင္းမ်ားထဲ၌ အစားအစာ မ်ားႏငွ့္ လုအိပ္ေသာပစၥည္းမ်ားအား လုံးထည့က္ာ ကြယလ္ြနသ္ ူဘုိးဘြားမ်ားအား 
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ရည္စူး၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ အေလာင္း အလ်ာသည္ အျခား သူငယ္ခ်င္းမ်ား အား 
၄င္းပစၥည္းမ်ားကုိ လွဴဒါန္းေစကာ မိမိကုိယ္တုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ အလွဴခံသက့ဲသုိ႔ ျပဳမူကာကစားေလ့႐ွိခ့ဲသည္။ 

ထုိ ႔ေၾကာင့္ လူငယ္ေလး၏မိခင္ႏွင့္  ဖခင္၏မိသားစု ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ ငယ္စဥ္ကတည္း ကပင္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ငယ္စဥ္က ကစား ခ့ဲပုံမ်ားကုိျပန္ေျပာင္းေျပာျပ ေလ့ ႐ွိခ့ဲသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမြးစားမိခင္၊ ႀကီးေတာ္ကင္(မ္)ဟင္မွာ သူမ၏ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားအတြက္ မနက္ေစာစီးစြာ 
အိပ္ရာထေလ့႐ွိရာ ဂ်ရိန္း လူငယ္ေလးလည္း ႀကီးေတာ္ႀကီးႏွင့္အတူ ေစာေစာအိပ္ရာထတတ္သည္မွာ ငယ္စဥ္ကတည္းက 
က်င့သ္ားရၿပီးျဖစ္ေပသည။္ အပိရ္ာထသည္ႏငွ့ ္ႀကီးေတာမ္ွာ သူမ၏ခငပ္ြန္းအတြက ္ရညစ္ူးကာ ဖေယာင္းတုငိမ္ီး ထြန္းညွပိူေဇာ ္
ေလ႐့ွရိာ ဂ်ရနိ္း လူငယမ္ွာ အာ႐ဏုတ္ကမ္စွၿပီး ဖေယာင္းတုငိ ္မီးေတာကက္ု ိေစ့ေစၾ့ကည့ရ္င္း မီးၿငမိ္း၍ ေနေရာငလ္ာခ်နိအ္ထ ိ
မလႈပ္မယွက္ထုိင္ေနတတ္သည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ငယ္စဥ္ဘဝ ျဖတ္သန္းခ့ပံုဲအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္ ေျပာင္းၾကည့္လွ်င္ ဆရာေတာ္ ႀကီးသည္ ငယ္စဥ္မွစ၍ 
ျမင့္ျမတ္ေသာသကၤန္းကုိ ဝတ္ဆင္သည့္ ဗုဒၶ၏သားေတာ္ ျဖစ္လာမည့္ အရိပ္အေယာင္ မ်ား ထင္ရွား ေပၚလြင္ခ့ဲေပသည္။ 

ဂ်ရိန္းတြင္  ႏူးည့ံေသာႏွလုံးသားႏွင့္  နာခံလြယ္ေသာသဘာဝ႐ွိခ့ဲသည္။ ကေလးသဘာဝ ဆိုးသြမ္းမႈ  အနည္း 
ငယမ္ွ်ပငမ္ရွိေပ။ မသိားစ၌ု အသကအ္ႀကီး ဆုံး ကေလးတစ္ေယာကအ္ေနျဖင့ ္မမိထိကင္ယ္ေသာ ေမာင္ႏမွမ်ား  အားလုံးကို 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ခ့ဲသည္။ 

 အသက္ (၈) ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဝတ္ေဒဝဆန္ဂါရာမ္ဘုရားေက်ာင္း အနီး႐ိွ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ပညာသင္ၾကားခ့သဲည္။ 
၁၉၂၅ ခု အသက္ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္၌ မူလတန္း ေအာင္ ျမင္ခ့ဲသည္။ 

ငယ္စဥ္ဘဝတေလွ်ာက္လုံး မိဘ၊ မိသားစုမ်ား၏ေႏြးေထြးမႈမ်ားႏငွ့္ ေအးခ်မ္းေသာ ေက်းလက္သဘာဝ ဓေလ့မ်ားျဖင့္ 
ႀကီးျပင္းလာျခင္းေၾကာင့္ က႐ုဏာႀကီးမႈ ၊ စိတ္႐ွည္သည္းခံမႈ ၊ ႐ုိးသား မႈစေသာ အရင္းခံမ်ားက ဂ်ရိန္း၏စိတ္ ကုိ 
ႀကီးစြာလႊမ္းမုိးေစခ့ဲေပသည္။ 

ဤအရည္အေသြးမ်ား အားလုံးသည္ ဂ်ရိန္း၏ စိတ္ႏွလုံး၌ ဓမၼဉာဏ္အလင္း တရားထူးကုိ ရ႐ွိေစခ့ဲၿပီး ကမာၻတဝွန္းလုံး႐ွိ 
လသူားတိုင္းအေပၚ က႐ဏုာေတာ္ ထားႏုငိ္ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဝပိႆနာဉာဏ၊္ မဂဉ္ာဏ ္ကိုၫႊနၾ္ကားႏုငိသ္ ူထိုငု္းနိုငုင္၏ံ 
၁၉ ပါးေျမာက္ ျမင့္ျမတ္ေတာ္၀င္ ေထရ္အရွင္ သံဃာရာဇာ ဆြမ္ဒိတ္ ဖရ ဥာာဏသံ၀ရ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။  
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ဆရာေတာ္ႀကီးဆြမ္ဒိတ္ဖရဉာဏသံဝရသည္ အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္တြင္ လူဝတ္ေၾကာင္ ဘဝကို စြ န္ ႔လႊတ္ ၿ ပီး  
သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔ဝင္ခ့ဲသည္။ 

 ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ရိန္း၏ ဦးေလးႏွစ္ဦးျဖစ္သူ သအမ္ႏွင့္  သုန္ဒီတို ႔သည္ ဝတ္ ေဒဝ ဆန္ဂါရာမ္ ဘုရားေက်ာင္း၌  
ရဟန္းျပဳေတာမ္ူေသာအခါ ဂ်ရနိ္း၏ မယ္ေတာ္ႏငွ့ ္ႀကီးေတာတ္ုိ႔က ကုရိငဝ္တရ္န ္တုကိတ္ြန္းခ့သဲည။္ အေၾကာင္းမွာ ဂ်ရနိ္းငယစ္ဥက္ 
က်န္းမာေရးေကာင္းလာေစရန္ ကုိရင္ဝတ္ပါမည့္ အေၾကာင္း ဘုရားတြင္ ဆုေတာင္းသစၥာျပဳခ့ဲ၍ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ဂ်ရိန္းကလည္း 
မူလတန္း ပညာေရး ၿပီးဆုံးခ့ဲၿပီျဖစ္၍ ကုိရင္ဝတ္ရန္ သေဘာတူခ့ဲသည္။ 

 ဂ်ရိန္း၏ဆံခ်ဆရာမွာ ဖရခ႐ူးအဓုယသမနကစ္(ဒီးဗုဒ ၶေဇာတိ) ျဖစ္သည္။ ဝတ္ေဒဝဆန္ဂါရာမ္ ဘုရားေက်ာင္း၏ 
ေက်ာင္းထုိင္ပုဂၢိဳလ္ လုံေဖာ့ဝတ္ႏုိအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည္။ ဝတ္ဆရီဥပလာရာမ္ ဘုရားေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ 
ဖရခ႐ူးနိဝိသမဏဂ်န္(ရိန္သုဝဏေဇာတိ)က ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါး သရဏဂံုကိုေဆာက္တည္ေစၿပီး သာသနာ့ေဘာင္သို႔ 
သြတသ္ြင္း ခ်ီးျမငွ့္ေတာ ္မသူည။္ ထိုအခ်နိမ္စွ၍ ဗဒုၶဘရုား႐ငွ၏္သလီမ်ားကို က်င့ႀ္ကံ အားထုတ္ေတာမ္ခူ့ဲေလသည။္ တရားဓမၼ မ်ား 
က်င့္ႀကံအားထုတ္ၿပီး လူဝတ္ေၾကာင္ဘဝသုိ႔ ျပန္လည္ကူးေျပာင္းျခင္းမ႐ွိေတာ့ေပ။ 

 ဂ်ရိန္း၏ ကိုရင္ဘဝပထမႏွစ္တြင္ ဓမၼစာေပမ်ား၊ တရားစာ႐ြတ္ဆိုျခင္း မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခ့ဲသည္။ ၎အျပင္ 

ဓမၼျဖင့္ ထုံမႊန္းေသာဘဝ
ဓမၼ(တရားေတာ္)သည္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ရတနာတပါးျဖစ္ေပသည္။ ဓမၼသည္ ၿပီးျပည့္စုံသည္။ မည္သည့္အရာမွ် ဓမၼသေဘာႏွင့္ 

ေသြဖီဆန္႔က်င္၍ မရႏုိင္ေပ။ ဓမၼ၏ၿပီးျပည့္စုံမႈ၊ မွန္ကန္မႈကုိ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္က တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကား၍ သက္ေသျပခ့ဲသည္။ 
ဓမၼဆုိသည္မွာ လူ႔ဘဝအဖုံဖုံျဖတ္သန္းႏုိင္ရန္ အတြက္ စနစ္က်ေစေသာ စနစ္တခုျဖစ္သလုိ စည္းကမ္းတခုလည္းျဖစ္ေပသည္။ 

ဓမၼသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူသားအားလုံး၏ဘဝအတြက္ အမွန္တရား၊ ဉာဏ္အလင္း ကုိျပသေသာ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ 
ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သင့္တင့္ေသာ၊ လုံေလာက္ေသာ ဘဝအာဟာရ တစ္ခု 

ျဖစ္ေပသည္။ 

                               ဗုဒၶ၏ေဒသနာေတာ္မ်ား။
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တုိက္အုပ္ဆရာေတာ္ လုံေဖာ့ဒီး၏ ေဝယ်ာဝစၥမ်ားကုိလုပ္ရင္း ျပဳစုေစာင့္ ေ႐ွာက္ခ့ဲသည္။ 
ညဘက္တြင္ ဆရာေတာ္ လုံေဖာ့သည္ ဓမၼစာေပမ်ားကုိ႐ြတ္ဆုိရင္း ကုိရင္ေလးအား အလြတ္က်က္မွတ္ သင္ယူေစခ့ဲသည္။ 

ဆရာေတာ္လံုေဖာ့သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ပိုဒ္စီ ေန႔စဥ္မျပတ္ ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေလ့ရိွသည္။ ေ႐ွးယခင္ကတည္းက ဓမၼစာေပမ်ားအား 
ဤသုိ႔ ပူေဇာ္ျခင္း ဓေလ့ကုိ က်င့္သုံးခ့ဲၾကသည္။ 

 အရိယာဒါနသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးလံုေဖာ့ထံမွ ဂ်ရိန္း ပထမဦးဆုံး သင္ၾကားခ့ဲရေသာ သင္ခန္းစာျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တုိအတြင္း 
ဂ်ရနိ္းမတွသ္ားႏုငိ ္ခ့သဲည။္ ဂ်ရနိ္း၏ ပထမဆံုးကုရိငဘ္ဝတြငပ္င ္တရားေဟာႏုငိသ္ညအ္ထ ိဓမၼစာေပမ်ားကု ိနည္းလမ္းက်နေအာင ္
တတ္ေျမာက္ခ့ဲသည္။ အထစ္အေငါ့ မ႐ွိ၊ ဒကာပရိသတ္မ်ားနားလည္ႏုိင္ေအာင္ ႐ွင္းလင္းထင္႐ွားစြာ ေဟာၾကားႏုိင္ခ့ဲသည္။ 
ပထမဦးဆုံး ေဟာၾကားခ့ဲေသာတရားေတာ္ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားခ့ဲသည္။ 

 ပထမဦးဆုံး သာသနာ့ေဘာငဝ္ငခ့္သဲညမ္ွာ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ ဆုေတာင္းထား ခ့မဲႈဆႏၵကု ိလိုက ္ေလ်ာခ့ဲျခင္းသာျဖစ္ႏုငိ္ေသာလ္ည္း 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ သက္ဝင္ယံုၾကည္၍ ရဟန္းဘဝတြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ 
လက္ဦးဆရာလံုေဖာ့ဒီးက နခြမ္းပထုမ္နယ္႐ိွ ဝတ္စံဟဘုရား ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဖရခ႐ူးသံဝန္ဝိနယ 
ထံသို႔ေစလႊတ္ၿပီး ပါဠိ စာေပမ်ားကုိ သင္ယူေစခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးလံုေဖာ့ဒီးသည္ တပည့္ျဖစ္သူ ဂ်ရိ္န္းအား ဆရာတစ္ဦး 
ျဖစ္ေစရမည္ဟုဆုံးျဖတ္ၿပီး ဂ်ရိန္းျပန္အလာကုိ ေစာင့္ ဆုိင္းရင္း ဖရပရိယတိၱ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ေနခ့ဲသည္။ 

 ဂ်ရနိ္းသည ္ေမြးရပ္ေျမႏငွ့ ္ေဝးကြာခ့ရဲေသာလ္ည္း သငူယ္ခ်င္းအေပါင္း အသင္းဝငဆ္ံ ့သည့ ္အတြက ္အထီးက်န္ျခင္းမရွခိ့ဲေပ။ 
သူငယ္ခ်င္းအေပါင္း အသင္းမ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတတ္သူပီပီ ဝတ္ စံဟဘုရားေက်ာင္း၌ ကုိရင္မ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ား၊ 
သငူယခ္်င္းေျမာကမ္်ားစြာႏငွ့ ္ေပ်ာ႐္ႊင ္စြာေနခ့သဲည။္ ေပ်ာ႐္ႊငမ္ႈ အမတွတ္ရဓာတပ္ုမံ်ားကု ိဆရာေတာႀ္ကီး၏ ဓာတပ္ုအံယလ္္ဘမတ္ြင ္
စနစ္ တက် သိမ္းဆည္းထားသည္။ 

 ဝတ္စံဟဘုရားေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားစဥ္ ဆရာေတာ္ႀကီးဖရမဟာ က ဂ်ရိန္းသည္ ဝတ္မကြပ္ဂဇပ္ထရိယန္ေက်ာင္းေတာ္၌ 
အဆင့္ျမင့္ဓမၼစာေပ မ်ားကို သင္ယူႏိုင္ရန္အဆင့္မီွေၾကာင္း၊ ဖရမဟာဖတ္စက္ခ်လီယန္ထံသို႔ ေထာက္ခံခ်က္ေပးခ့ဲသည္။ 
ဖရမဟာဖတ္စက္ခ်လီယန္သည္ ဘန္ေကာက္႐ိွ ဝတ္မကြပ္ဂဇပ္ထရိယန္ေက်ာင္းေတာ္၌ ပညာေက်ာ္အေမာ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး 
ဂ်ရိန္း အား သူ၏လမ္းစဥ္အတုိင္းလုိက္နာရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။  ထို႔အျပင္ လက္ဦး ဆရာလုံေဖာ့ဒီး၏ အႀကံ ေပးခ်က္အတုိင္း 
ဂ်ရနိ္းသည ္ဘန္ေကာက္႐ွ ိဝတ္ဘဝန္းနဝိစဝ္ဟိာရေက်ာင္းေတာတ္ြင ္အဆင့္ျမင့ ္ဓမၼစာေပမ်ားကု ိသငၾ္ကား ခ့သဲည။္ ၄င္းေက်ာင္းမွာ 
လုံေဖာ့ဒီးေနထုိင္ခဲ့ဖူးေသာ ေက်ာင္းေတာ္အနီးတြင္ တည္႐ွိေပသည္။ 
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 လက္ဦးဆရာေတာ္လုံေဖာ့ဒီးမွာ ထိုေက်ာင္းေတာ္႐ွိ အာဏာရ ဆရာေတာ္ (၁၃) ပါးေျမာက္ရဟန္းအေက်ာ္ ခ႐ုိမာေလာင္ 
ဝဇီရဉာဏဝံသ ႏွင့္လည္း ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

ထုိ ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္လုံေဖာ့ဒီးႏွင္ ႔ (၁၃) ပါးေျမာက္ ရဟန္းအေက်ာ္ ခ႐ုိမာေလာင္တို ႔ သေဘာတူညီမႈရ႐ွိၿပီး ဂ်ရိန္းမွာ 
ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ လက္ဦးဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ဝိဟာရ ေက်ာင္းေတာ္သုိ ႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားရန္ 
အခြင့္သာခ့ဲေလသည္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ လုံေဖာ့ဒီးႏွင့္ ဂ်ရိန္း သာမေဏတို႔သည္ ကန္ဂ်နဘူရီမွ ဘန္ေကာက္သုိ႔ မီးရထားျဖင့္ 
ခရီးထြက္ခ့ဲသည္။ 

 ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ဝိဟာရေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသံုးေသာ ပထမရက္ (၂၀) အတြင္း ကိုရင္ သာမေဏဂ်ရိန္းသည္ 
ေက်ာင္းေတာ္အတြင္းလုိက္နာရမည့္ နည္းနာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ လုံ ႔လဝီရိယႀကီးစြာျဖင့္ လုိက္နာႏုိင္ခ့ဲ ျခင္းက 
ေက်ာင္းထိုင္ႀကီးမွ သုဝတ္ဒါႏိုအမည္ကို ေက်ာင္းတြင္း နာမည္အျဖစ္ ေပးခ့ၿဲပီး အဓိပၸာယ္မွာ ျပဳျပင္လြယ္သူဟု အဓိပၸာယ္ရေပသည္။ 

 ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ဓမၼစာေပမ်ားကုိ သင္ယူေနစဥ္တြင္လည္း သံဃာမ်ားအၾကား ပိုမိုတိုးတက္မႈႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံစြာ 
သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ ႐ိွခ့ ဲသည္။ ႀကီးစြာေသာလံု႔လဝီရိယ၊ ဘာသာ တရားကိုင္းၫႊတ္မႈတို႔ျဖင့္ သင္ယူခ့မဲႈ ေၾကာင့္ ဓမၼစာေပအဆင့္ 
(၃) ကုိ အဆင့္ျမင့္ဆုံးရမွတ္ျဖင့္ ၿပီးစီးခ့ဲၿပီး ပါဠိဘာသာ  အဆင့္ (၄) ကုိလည္း ၿပီးစီးခ့ဲသည္။ ထုိအခ်ိန္က ပါဠိစာေပကုိ အဆင့္ 
(၉) အထိ သတ္မွတ္ ထားသည္။ အသက္ (၂၀) အ႐ြယ္တြင္ လက္ဦးဆရာ႐ွိရာ ကန္ဂ်နဘူရီနယ္႐ွိ ဝတ္ေဒဝဆန္ ဂါရာမ္ 
ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ျပန္လာၿပီး ရဟန္းခံခ့ဲသည္။ 

 ရဟန္းခံအၿပီး ဝါတြင္းကာလႏွင့္လည္းတုိက္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ လက္ဦးဆရာ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပရိယတိၱေက်ာင္းေတာ္တြင္ 
ဆရာအားလုပ္ေကၽြးျပဳစုရင္း ဓမၼစာေပမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲသည္။ 

 ၁၉၃၃ ခုႏစွ၊္ ေဖေဖာဝ္ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင ္ဆရာေတာဖ္ရဂ်ရိန္းသည ္ဝတ္ဘဝန္း နိဝစဝ္ဟိာရေက်ာင္း ေတာသ္ုိ႔ျပန္လာၿပီး 
(၁၃) ပါးေျမာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ခ႐ိုမာေလာင္ကို ဥပဇၩာယ္ျပဳ၍ ထပ္မံရဟန္းျပဳေတာ္မူသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဖရဂ်ရိန္းသည္ ဆရာ 
ေတာ္ႀကီးသုဝတ္ဒါႏုိဘိကၡဳျဖစ္လာခ့ဲၿပီး ရဟန္းဘဝတစ္ ေလွ်ာက္လုံး သာသနာ့တာဝန္မ်ားကုိ စိတ္ႏွစ္၍ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

 ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃအေပၚ သက္ဝင္ယံုၾကည္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို အနစ္နာခံကာ ႀကီးျမတ္သူမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ေက်းဇူး႐ွင္မ်ားအေပၚ 
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး အနစ္နာခံခ့ဲေပသည္။ 

 ဓမၼေဒသနာမ်ားကို ဆည္းပူးလ်က္ ဘိကၡဳအမည္နာမတုိ႔၏ က်င့္ႀကံရာ အစစ္အမွန္အတုိင္း မိမိ၏စ႐ုိက္မ်ားကုိ ဝိနည္းႏွင့္အညီ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ့ဲသည္။ 
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တရားရရန္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈဆိုသည္မွာ 
တရား႐ွာေနသူေကာ တရားက်င့္ ေနသူပါ 

တရားေတာ္ အတိုင္း  ကိုယ္ေရာစိတ္
ပါအားထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤနည္း 

လမ္းက တရားစာအုပ္ေရးသားျခင္းထက္ 
ပုိ၍ထိေရာက္မႈ႐ွိေစသည္။

တရားအလွဴသည္ အျမတ္ဆံုးအလွဴျဖစ္သည္။

တရားေတာ္ကုိ 
အမွန္တကယ္ေပးလွဴျခင္းဆုိသည္မွာ 

မိမိကုိယ္တုိင္ အလုိ အေလ်ာက္ 
တရားဓမၼ နည္း လမ္းစဥ္တုိင္း 

လုိက္နာက်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္ မိမိကုိယ္၌ ေရာ 
လူအမ်ားကုိပါ တရားသေဘာကုိ လက္ 

ေတြ႕ျပသျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိမိ ကုိယ္၌က 
လုိက္နာက်င့္ႀကံျခင္းမ႐ွိပဲ စကားျဖင့္ေသာ္ 

လည္း ေကာင္း၊ တရားေဟာ 
ေျပာျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
တရားသေဘာကုိ ျပသရန္ကိုကား 

မလုိအပ္ ေပ။ 

    
တရားအလွဴသည္အျမတ္ဆံုးအလွ ျဴဖစ္သည္။
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ပညာေရႊအုိးကုိပိုင္ဆိုင္ေသာ ဆရာေတာ္
(၁) အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ ဝင္ဆ့ံႏုိင္ရန္အတြက္ ဗဟုသုတ ႏွင့္ အရည္အခ်င္းတုိ႔ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ ပညာေရးသည္ 
ပထမဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ အရာျဖစ္ေပသည္။ (၂) ဒုတိယအေနျဖင့္ ပညာသည္ က႐ုဏာတရားကို တိုးပြားေစသည္။ က႐ုဏာ 
တရားတိုးပြားေစသည္ဆိုသည္မွာ စစ္မွန္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ လူသည္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ္လည္း 
လူသားစစ္သည္ဟု မေခၚႏုိင္ေပ။ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမေကာင္းကုိသိေသာ၊ အေကာင္းအဆုိးကုိ ခြဲျခား ႏုိင္ေသာစိတ္ျဖင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ 
အေကာင္းအဆုိးကုိ ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ အမွန္တကယ္လူျဖစ္ျခင္းအဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီေပသည္။ လူသားအဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီေသာ သူကုိသာ 
လူသားအစစ္ဟု ေခၚဆုိႏုိင္ေပသည္။ 

(ဗုဒၶ၏လမ္းစဥ္မ်ား)
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စိတ္အစဥ္တြင္ ကုိယ္က စူးစမ္းရွာေဖြရန္ျပင္းျပေသာ ဇာတိေဇာ ပါလာျခင္းေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ သုဝတ္ဒါႏုိဘိကၡဳသည္ 
ဓမ ၼစာေပ၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္  အျခားဗဟုသုတမ်ားကုိ  အလြန္သိလုိ  တတ္လုိေသာ၊ စိတ္ဆႏ ၵျပင္းျပေသာ 
ေက်ာင္းသားတစဦ္းျဖစသ္ညသ္ာမက လက္ေတြ႔က်င့ ္သံုး ခ့ဲေပသည။္ ဤဂဏု ္အဂၤါရပမ္်ားအားလုံးသည ္ဆရာေတာႀ္ကီး၏ 
အနာဂတ္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ႀကီးစြာအသုံးဝင္ခ့ဲသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီး၏ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
ဉာဏ္ေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဉာဏ္ေတာ္ရ႐ွိမႈ တြင္ ႀကီးစြာလႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံဖုိ ႔ရန္ ကံပါလာခ့ဲသည္။ 
ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ေက်ာင္းေတာ္၌ ကုိရင္အျဖစ္ စာေပသင္ယူခ့ဲစဥ္ ၁၃ ပါးေျမာက္ ရဟန္းေတာ္ ခ႐ုိမာေလာင္ဆရာေတာ္၏ 
ယုံ ၾကည္မႈကုိရ႐ွိခ့ဲကာ သုဝတ္ဒါႏုိ ဘိကၡဳအမည္ျဖင့္ စိတ္ထားႏူးညံ့ေသာ၊ ၾကင္နာတတ္ေသာသူ၊ အမွားအမွန္ကုိ 
ခြဲျခားႏုိင္ေသာသူအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခံခ့ဲရေပသည္။ 

  ဆရာေတာႀ္ကီးသည ္ဓမၼစာေပမ်ားကို ထိေရာက္စြာသငၾ္ကားႏုငိ္ေသာ အရညအ္ခ်င္း ႏငွ့္ျပည့စ္ုကံာ ရဟန္းေတာမ္်ားႏငွ့ ္
ကုိရင္မ်ားကုိ စာခ်ႏုိင္ေသာ နည္းျပပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈ ကိုျမတ္ႏုိးၿပီး ကုိယ္ေတာ္တစ္ပါး၏ အရည္အခ်င္းအေပၚ 
သံသယတစ္စုံတရာ႐ွိခ့ဲလွ်င္ သူ၏တာဝန္ ဝတၱရားအတုိင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္မက်ေရာက္ေစရန္အလုိ႔ငွာ 
မဆုိင္းမတြ စီမံေျဖ ႐ွင္းေလ့႐ွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ စာေပတြင္ ၿပီးျပည့္စုံစြာ တတ္ေျမာက္ 
မႈအတြက္လည္း ျမန္ဆန္လွ်င္ျမန္ေသာ ကူညီ ေထာက္ပ့ံမႈ၊ အားေပးမႈမ်ားလည္း႐ွိရန္လုိအပ္ေပသည္။ 

 ဆြမ္ဒိတ္ဖရဝိဇရဉာနဝံသသည္ သာမေဏဂ်ရိန္းအား ႏွစ္သက္ေတာ္မူၿပီး သိသင့္သိအပ္ေသာ၊ တတ္သင့္တတ္အပ္ 
ေသာအရာမ်ားစြာကု ိသငၾ္ကားေပးခ့ဲသည။္ ဆရာေတာ၏္သငၾ္ကားမႈနည္းမွာ ေပးျခင္းျဖင့ခ္ြဲျခမ္းစတ္ိျဖာမႈ၊ စူးစမ္းေလလ့ာမႈ၊ 
ေတြးေတာဆင္ျခင္ေစမႈမ်ားကု ိကုရိငင္ယ္မ်ား၏ ပငက္ုယိ ္ဗဇီစတိအ္ား ႏႈိးဆြေစျခင္းျဖင့ ္ကုယိတို္ငသ္ငယ္ူေစခ့သဲည။္ ဂ်ရနိ္း၏ 
ပထမဦးဆံုး တရား႐ႈမွတ္ပံုကို သင္ၾကားေပးေသာ လက္ဦးဆရာျဖစ္သည္။ ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ ဘုရားေက်ာင္း၌ ဆရာေတာ္သည္ 
ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ကုိရင္မ်ားအား ၾသဝါဒ မိန္႔ၾကားစဥ္တြင္ ဂ်ရိန္းအားဆင့္ေခၚ၍ အခ်ိန္ျပည့္ ဓမၼစာေပေလ့လာသင္ယူမႈ 
မ်ားကုိ အလြန္အကၽြံမလုပ္ဘဲ ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ ဖယ္ထားရန္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

 ဆရာေတာ္သုဝတ္ဒါႏိုဘိကၡဳသည္ ဆရာသမားမ်ား၏ ႀကီးစြာေသာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး ဆရာသမားမ်ားသည္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဘဝတစ္ ေလွ်ာက္လံုး စံျပပုဂၢိဳ လ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ 

 ဂ်ရိန္းသည္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တ့ဲေသာ္လည္း ဓမၼစာေပေလ့လာမႈတြင္ တိုးတက္မႈအလြန္ေကာင္းၿပီး သူတစ္ပါးထက္သာလြန္ခဲ့သည္။



တခါက စတတၳုတန္းပါဠစိာေမးပြတဲစခ္တုြင ္က်႐ႈံးခ့ဖဲူးေလသည။္ 
ဂ်ရိန္းမွာ ဝမ္းနည္းမႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်မႈတုိ႔ကုိ ခံစားခ့ဲရေသာ္လည္း 
ေလ့လာသင္ယူထားေသာ ဗဟုသုတမ်ားက ၄င္း႐ႈံးနိမ့္မႈကုိ အႀကံ 
ဉာဏ္သစ္၊ အေတြးအေခၚသစ္၊ ေလ့လာသင္ယူမႈအသစ္မ်ားအျဖစ္ 
ေျပာင္းလဲေပးခ့ဲသည္။ 

ဓမၼစာေပ ထပ္မံေလ့လာၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍စာေမးပြေဲျဖ
ဆိုခဲ့သည္။ သူ၏စိတ္ကို ျပန္လည္ ျပျဳပင္ၿပီး လံု႔လဝီရိယစိုက္ထုတ္ကာ 
ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ နဝမတန္း အဆင့္ (၉) 
ပါဠိစာေမးပြကိုဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ပဥၥမတန္းပါဠိစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ သုဝတ္ဒါႏုိဘိကၡဳ 
သည္ ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ ဝိဟာရ ေက်ာင္းေတာ္၌ ဓမၼႏွင့္ပါဠိစာေပမ်ားကို 
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ကုိယ္တုိင္ ေလ့လာသင္ယူဆည္းပူးခ့ဲသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ အိႏိၵယဓမၼပညာရွင္ ပါေမာကၡ ဆြန္မိသတ္တရနႏၵပူရိဝိဒန္တပ္ရန္ဒိ
ပသည္ ဝဘ္ဘဝန္းနိဝစ္ေက်ာင္းေတာ္ ေ႐ွ႕တြင္ ဓမၼစာရံအမည္႐ွိ ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ ထုိအိႏိၵယ ပညာ႐ွင္မွာ 
ဟိႏိ ၵဴဘာသာ၊ သကၠတဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔၌ ကၽြမ္းက်င္ ႏံွ ႔စပ္သည္။ ဆရာေတာ္သုဝတ္ဒါႏိုဘိကၡဳသည္ 
သူ၏အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ထုိအိႏိၵယပါေမာကၡထံမွ ပညာမ်ားကုိ ေလ့လာသင္ယူခ့ဲသည္။ 

 ဤအခ်ိန္ကာလမ်ားသည္ ဂ်ရိန္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္ပညာသင္ယူ ေလ့လာမႈအစ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
မိမိကုိယ္တုိင္ ေလ့လာသင္ယူရ ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာတြင္ အေျပာ၊ အဖတ္၊ အေရးစြမ္းရည္မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ 
ေလ့လာတတ္ေျမာက္ခ့ဲသည္။ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာ မ်ားကုိလည္း ေလ့လာခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈစြမ္းရည္သည္ ေမးျမန္းစူးစမ္းတတ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္မိေသာအခါ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
သိ မွတ္တတ္ေသာဉာဏ္ေတာ္ကုိ ပုိ၍ထက္ျမက္ေစၿပီး ဓမၼစာေပမ်ားကုိ စုစည္းရင္း ႐ွင္းလင္း ေဟာၾကားေပးရန္ႏွင့္ 
မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ ႀကီးစြာအေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ စာေပသင္ၾကားရာတြင္ စာအုပ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကုိ 
ထုိင္းဘာသာတြင္သာမက ႏုိင္ငံျခားဘာသာမ်ားျဖင့္ပါ ထိေရာက္ေခ်ာေမြ႔စြာ သင္ၾကားေရးသားႏုိင္ခ့ဲသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ စာေပသမား တစ္ဦးအေနျဖင့္ 
တာဝန္ယူမႈမ်ားပုိ၍ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ 

 ဥပမာ - ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ဝိဟာရေက်ာင္းေတာ္တြင္ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ကုိရင္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ 
ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 

 - ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ မဟာမကြတ္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္တြင္ ဆရာတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ECCLESIASTICAL JUDICATURE ပညာေရးေကာင္စီ 
ေကာ္မတီတစ္ခု၏ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

 - ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ကာလအတြင္း ရဟန္းမ်ားအတြက္ မဟာဘြဲ႔သင္႐ိုးကို ျပဳစုခ့ဲသည္။ ရဟန္းမ်ား၊ ကိုရင္မ်ားအား 
ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးခ့ဲသည္။ ေလာကီပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား ေျမာက္မ်ားစြာကုိလည္း ပညာသင္ 
ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးခ့ဲသည္။ 

 ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းဘဝ၏အခ်ိန္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုိင္ခ့ဲေသာ္လည္း မိမိ၏ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း 
တရားအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ဘဝတစ္ခုလုံးအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးအတြက္ စံျပပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ 
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၁၃ ပါးေျမာက္ ရဟန္းေတာ္ ခ႐ုိမာေလာင္၏ က်င့္စဥ္ နည္းလမ္းအတုိင္း 
ကုိယ္ကုိၿခိဳးၿခံေခၽြတာမႈ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း မႈတုိ႔ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 
ဆရာေတာသ္ည ္ဓမၼႏငွ့ပ္တသ္က၍္ သအီုရိမီ်ား၊ က်င့သ္ုံးမႈ မ်ားကို စဥဆ္က္မျပတ္ 
အခ်ိန္ျပည့္ သတိႏွင့္ယွဥ္၍ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခ့ဲသည္။

တရားထူးကို သိျမင္ေသာဉာဏ္ေတာ္ကုိရရွိေသာ အျခားဆရာေတာ္မ်ား 
ထံသုိ႔ ဓမၼအေၾကာင္းကုိ သိရန္ႏွင့္ သင္ယူရန္ သြားေရာက္ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အထူး 
သျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းေဒသမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံသုိ ႔ သြားေရာက္ 
လည္ပတ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ လံုပူဖန္အကာ႐ို ၊ 
လံုပူဒန္အတုလို၊ လံုပူခါအနာလို၊ လံုပူသီး(စ္) ဒီသာရန္စီ၊ လံုတာ ပိုဝါဉာဏသမၸေႏၷာ၊ 
လုံေဖာဖ့ြတသ္နိေယာစသည့ ္ဆရာေတာႀ္ကီးမ်ားထသိုံ႔ သြားေရာကဖ္ူးေျမာခ့္သဲည။္ 

 ခ်င္းမုိင္႐ွိ  ဝတ္ဒြိဳင္မယ့္ပန္းဘုရားေက်ာင္းမွ  ဆရာေတာ္ ႀကီး  လုံပူဝင္  
ဆဂု်င္ႏုိးထသံုိ႔လည္း သြားေရာကလ္ညပ္တခ့္သဲည။္ ေတာငပ္ုငိ္းမ ွစရုပဌ္ာနရီွ ိဝတ္
မတ္ုခဘရာရာမဘ္ရုားေက်ာင္းဆရာေတာ ္လံုေဖာဗ့ဒုၶဒတ ္ဣႏၵပေညာထ ံသုိ႔လည္း 
သြားခ့ဲသည္။ 

 ဆရာေတာ္ ႀကီး၏ ဗဟုသုတ႐ွာမွီးမႈႏွင့္  ကုိယ္တုိင္ပညာေရးထိုးထြင္းမႈ  
အေပၚ မဆုတ္မနစ္ ေသာလုံ႔လႀကီးမႈေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားကေလးစား 
ရေသာ ပညာတတ္အေက်ာ္အေမာ္တစ္ပါး ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ဓမၼသေဘာကို 
နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္းနားလည္ၿပီး  ဆရာေတာ္ ႀကီး၏သင္ျပမႈေၾကာင့္  တုိးတက္ 
မႈရရွိ လာေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးအား အထူးခ်စ္ခင္ 
ႏွစ္သက္ၾကေပသည္။ 
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ပိုုျပီးအေရႀကီးတဲ့ အလုုပ္တခု၏ဂုုဏ္ပုုဒ္ဟာ ေပးကမ္းစြန္႔က်ဲျခင္ပါ၊ အဲဒိအလုုပ္မွာ နူစ္ျမဳတ္ထားျပီး လုုပ္ကိုုင္ေနသူကိုု ေထာက္ပံံ႔မူ႔ေတြ 
ျပဳလုုပ္သင့္ပါတယ္။ အမွန္တရားကိုု လက္ခံနိုုင္ျခင္သည္ သင့္စြမ္းေဆာင္ခ်က္ထက္ပိုုပါလိမ့္မယ္ အဲဒိတခုုသည္သာ ေလာကႀကီးကိုု 
ထင္ရွားေစပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ့ တာ၀န္ယူမူအတြင္မွာလဲ ရုုိးသားမူရွိေနေစရပါမယ္။ တာ၀န္ယူနိုုင္မူ႔တခုုသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းမူ႔ 
လုုပ္ငန္းကိုု ပိုုျပီး ျပီျပည့္စံုုေစပါတယ္

                                                                        ဘဝႏွင့္ အမွန္တရား

ရဟန္းဘဝသို႔ေရာက္႐ိွေသာေန႔မွစ၍ ဆရာေတာ္ဉာဏသံဝရသည္ အျခား လူသားမ်ား အားလံုး ၏ဘဝမ်ားကို တရားဘက္တြင္ 
တုိးတက္ေစရန္အလုိ႔ငွာ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိအနစ္နာခံၿပီး ဓမၼပညာကုိ ေလ့လာခ့ဲသည္။

နဝမတန္းပါဠိကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာအခါ ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ဝိဟာရေက်ာင္းတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္တာဝန္ယူျခင္းျဖင့္ သာသနာေတာ္အတြက္ 
တာဝန္မ်ားကို ပို၍ပို၍ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သည္။ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
စိတ္အား ထက္သန္မႈ၊ ကတိသစၥာတည္တံ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ၁၃ ပါးေျမာက္ ရဟန္းေတာ္ ခ႐ိုမာ ေလာင္ဝဇိရဉာဏဝံသ ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုခံရၿပီး 
အေရးႀကီးေသာတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။ 

၁၉၄၆ ခုတြင္ ထိုဆရာေတာ္ႀကီး၏ ပုဂၢလိကအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာၿပီး သူ၏ ဘုရားေက်ာင္း မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအမိန္႔ေတာ္အတိုင္း 

ဓမၼကုိေလ့လာျခင္း
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အလုပ္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရင္း သူ႔ဘဝ၏ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်ိန္ကာလမ်ားကို 
ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ 

 ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ ဓမၼစာေပမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ဝိပႆနာကုိ က်င့္ႀကံ အား 
ထုတ္ေစျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ 
ဆရာ ေတာ္ႀကီးကုိယ္တုိင္ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ျဖစ္လာဖုိ ႔အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပ့ံ 
ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ 

 သာသနာေတာ္အတြက္ တာဝန္ေျမာက္မ်ားစြာ  ယူထားေသာ္လည္း  ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ 
သဃံာမ်ားႏငွ့ ္ကုရိငမ္်ားကု ိပညာဆက္လကသ္ငၾ္ကားေပးၿပီး ဓမၼသေဘာကု ိတပည့သ္ာဝကမ်ားအား 
နားလညသ္ေဘာေပါက္ေစရန၊္ တရားေဟာရာတြင ္တပည့မ္်ားကိုယတ္ုငိတ္ရားရေအာင ္က်င့ႀ္ကံပြား 
မ်ားႏုိင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။

 ဘုရင္ရာမ (၄) က ရဟန္းျပဳၿပီး ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းထိုင္ 
ဆရာေတာ္ျဖစ္လာေသာအခါ ထုိေက်ာင္း၌ပင္ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တာဝန္ယူရေသာ ဆရာ 
တစဆ္ူျဖစလ္ာခ့သဲည။္ ဆရာေတာ ္ႀကီး၏ သငၾ္ကားပုိ႔ခ်မႈမ်ားသည ္အျခားဆရာမ်ားႏငွ့ ္ႏႈငိ္းယဥွလ္ွ်င ္
အၿမတဲမ္း ထပိဆံု္း၌ရွိေနခ့ၿဲပီး မညမ္ွ်ပငႀ္ကီးေလးေသာတာဝနမ္်ားကု ိထမ္းေဆာငရ္သည့တ္ုငိ ္သူ၏ 
စာပုိ႔ခ်ျခင္းတာဝန္မ်ားကုိ လစ္ဟင္းမႈမ႐ွိေစခ့ဲေပ။ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ သြတ္သြင္း 
ခ်ီးျမွင့္ရေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးလည္း ျဖစ္ခ့ဲေလသည္။ 

 ဝါတြ င္းကာလတြင္ ရဟန္းျပဳေသာသံဃာေတာ္မ်ားႏွ င့္ ကိုရင္မ်ား ကိုလည္း ဆရာေတာ္ 
ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေန႔စဥ္တစ္နာရီခန္႔ ဓမၼစာေပမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တရားထိုင္၊ 
တရားအားထုတ္မႈမ်ားကို ပံုမွန္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ (၂) ႀကိမ္ တရား႐ႈမွတ္ နည္းေပးျခင္းႏွင့္ 
ဥေပါသ႒ခန္းမတြင္ တစ္လလွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ အစည္းေဝးျပဳလုပ္ရာတြင္ ဓမၼစာေပ မ်ားကို ေဟာၾကားေပးခဲ့သည္။

သဃံာေတာမ္်ား၊ ကုရိငမ္်ားႏငွ့ ္ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအားလုံးကို တရားထုငိ္ျခင္း၊ ဝပိႆနာက်င့စ္ဥမ္်ား 
သင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။ တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ တရားေဟာၿပီး တရားထုိင္နည္းမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲသည္။ 
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၁၉၆၁ တြင္ ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ျဖစ္လာေသာ 
အခါတြ င္လည္း ၄င္း ပို ႔ခ်မႈမ်ား မွာ  ဆရာေတာ္ ႀကီး၏ ေန ႔စဥ္လု ပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားျဖစ္ေပသည္။ 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ သံဃာ့ဥပေဒႏွင့္အညီ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ပထမသံဃာ့ ေကာင္စီ၏ အမႈေဆာင္ 
အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ သံဃာ့ေကာင္စီ၏ တရားဥပေဒျပဳေရးဆြရဲာတြင္လည္း 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ပါဝင္ခ့ဲသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အခ်ိန္ႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေကာင္း 
ရာေကာင္းေၾကာင္းအတြကသ္ာမက အျခားႏုငိင္ ံမ်ားမ ွျပညသ္မူ်ား၏ေပ်ာ္႐ႊငမ္ႈအတြကလ္ည္း 
အသံုးျပဳ ခဲ့ေပသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ တြင္ ဓမၼစာေပမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 
ဤသင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားမွ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ယခင္က ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္၏ဇနီး မစၥစ္ဂ်ဳိးစဖင္း စတင္တန္သည္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ ေနာက္တစ္ဦးမွာ A MEDITATOR’S DIARY 

စာအုပ္ကုိ ေရးသားေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသူ JANE HAMILLTON-MERRITT ျဖစ္ၿပီး 
ဆရာေတာ္ႀကီး သင္ၾကားေသာ သင္တန္းမ်ားကုိတက္ရင္း သူမ၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ 
သူမ၏စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးသားခ့ဲသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ သံတမန္မ်ားဆုိင္ရာ ဓမၼစာေပသင္တန္းေက်ာင္း ကုိလည္း တည္ 
ေထာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ဓမၼစာေပဆုိင္ရာ သံတမန္မ်ား အတြက္ ရည္႐ြယ္သည္။ 
ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼစာေပေလ့လာ ျခင္းႏွင့္ ဓမၼစာေပသင္ယူျခင္းေၾကာင့္ 
ရရွလိာေသာ အက်ဳိးတရားမ်ားအေပၚ ႏုငိင္ံျခားသားမ်ား၏ စတိဝ္ငစ္ားမႈ တိုးလာေစခ့သဲည။္ 
ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ ေက်ာင္းေတာ္၌ ခနဆုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာနတြင္ ႏိုင္ငံတကာဓမၼစာေပ 
ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားေသာ ဗုဒၶစာေပမ်ား စုစည္းထားသည့္ 
သီးသန္ ႔စာၾကည့္တုိက္ကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ ဗုဒ ၶဘာသာကုိ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ 
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ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲသည္။ 
၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားဆိုင္ရာဓမၼဝိဟာရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယဥကၠဌ အျဖစ္ ဆြမ္ဒိတ္ ဖရဉာဏသံဝရဘြဲ႕ေတာ္ကုိရ႐ွိခ့ဲၿပီး 

ထုငိ္းႏုငိင္၏ံ အေ႐႕ွေျမာက္ပုငိ္းမ ွနယ္မ်ားသုိ႔ သာသနာျပဳ ခရီး သြားေရာကရ္န ္အဖြဲ႔၏ကုယိစ္ားလယွအ္ျဖစ ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခရံသည။္
  ၁၀ ရက္ခန္႔ၾကာေသာ သာသနာျပဳခရီးစဥတ္စခ္တုြင ္ဘရုားေက်ာင္းေပါင္း ၃၇ ေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း မ်ား၊ အစုိးရ႐ုံးမ်ားသုိ႔ 

သြားေရာက္ၿပီး ရဟန္းမ်ား၊ ကုိရင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ စစ္ဘက္ ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရဲဘက္ဆုိင္ရာအရာရွိ
မ်ားအားလုံးကုိ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ႂကြခ်ီရာ ၿမိဳ႕အႏွံ႔ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ျပည္သူမ်ားေျမာက္ျမားစြာက 
လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးက တရားဓမၼမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားလာေစရန္၊ ျပန္႔ပြားလာေစရန္ မိန္႔ၾကားခ့ဲသည္။  

၎အျပင္ တရားထိုင္ရန္၊ တရား႐ႈမွတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားေသာသူမ်ားအား တရားထိုင္နည္းမ်ားကို ျပသ ေပးခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အား တရားရေစရန္နည္းလမ္းကို ဆရာေတာ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ထိုးထြင္းသိျမင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ KASETSART UNIVERSITY   တြင္ စိတ္ပညာႏွင့္ ဘာသာေရးဌာန၌ စာေပမ်ားပုိ႔ခ်ေပးရန္ သေဘာတူခ့ဲသည္။ 
ဆရာေတာႀ္ကီးပုိ႔ခ်ေသာ ‘MEDITATION IN THE BUDDHIST WAY’ ဗုဒၶ၏နည္းလမ္းစဥ္အတိုင္း တရားက်င့္ျခင္းအခန္းတြင္ စာေတြ႔၊ 
လက္ေတြ႔ ဓမၼအျမင္မ်ားကုိ တရားရသည္အထိ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။ 

အျခားစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ လည္းတရားထုိင္နည္း တရားအားထုတ္နည္းမ်ားကုိ 
ေကာင္းစြာသင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးပုိ ႔ခ်ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္အား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 
တရားအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ႐ွိေၾကာင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၏ 
အသိမွတ္ျပဳမႈကုိ ရ႐ွိခ့ဲသည္။ 

မဟာဓမၼအဖြ႕ဲလက္ေအာက္ရိွ MAHAMAKUTA RAJAVIDYALAYA ေဖာင္ေဒး႐ွင္းတြင္ ဥကၠဌ အေနျဖင့္ တိပိဋကႏွင့္ အ႒ကထာတို႔ကို 
ပါဠဘိာသာမ ွထုငိ္းဘာသာသုိ႔ ျပနဆို္ခ့သဲည။္ ၄င္းမွာ ဆရာေတာႀ္ကီး၏ ေျမာကမ္်ားစြာေသာ ေအာင္ျမငမ္ႈမ်ားထမဲ ွတပိဋိကအေနျဖင့ ္
ပထမဆုံးေသာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံး ထုိင္း ဘာသာျဖင့္ အတြဲေပါင္း ၉၁ တြဲကုိ ဘာသာျပန္ေရးသားခ့ဲၿပီး ဗုဒၶစာေပ 
ေလ့လာမႈသမုိင္းအတြက္ သိသာ ထင္ရွားေစေသာ အက်ဳိးထူးကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေနာငလ္ာမည့ ္ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာတုငိ္ေအာင ္ဆရာေတာႀ္ကီး၏ ႀကိဳးစား အားထတ္ုမႈ၊ စာေပမ်ား မ်ားျပားစြာေရးသားႏုငိမ္ႈတုိ႔သည ္
ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းအတြက္ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
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ဆရာေတာ္ဆြမ္ဒိတ္ဖရဉာဏသံဝရသည္ ကမာၻတဝွမ္းလုံးမွ လူသားမ်ား 
အားလုံး တရားရေစရန္အလုိ ႔ငွာ ဓမၼမ်ဳိးေစ့စုိက္ပ်ဳိးရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး 
ထူးျခားေသာ အျခားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲသည္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပန္႔ပြားေရး ဓမၼဓူတအဖြ႕ဲသင္တန္း 
ေက်ာင္း အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၏ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ သာ
သနာေတာ္ျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ သည္။

လန္ဒန္႐ိွ ဝတ္ဗုဒၶပဒိပဘုရားေက်ာင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ဦးစီးနာယက ဥကၠ႒ 
ဆရာေတာ္အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ထိုေက်ာင္းေတာ္သည္ အဂၤလန္(ယူေက)ႏွင့္ 
ဥေရာပ တြင္ ပထမဆံုးေသာ ထိုင္းဗုဒၶ ဘာသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ 
အဂၤလန္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတို႔ကိုလည္း သြားေရာက္၍ ခ်စ္ၾကည္ေရးအရ 

ဗုဒၶဘုရား႐ွင္သည္ တရားေတာ္မ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားေသာ ေနရာ မ်ား၌သာ ပထမဆုံး ေဟာၾကားေပသည္။ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားအားလုံးသည္ 
ဒုကၡခပ္သိမ္းကင္းသည္အထိ လြတ္ၿငိမ္းရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဉာဏ္ေတာ္ျဖင့္ ႐ႈမွတ္ပံု၊ “ဗဟုသုတမ်ား႐ွာမွီးေသာ၊ ကုိယ့္စိတ္ကုိ သတိျဖင့္ ထိန္းႏုိင္ေသာ၊ 
ဝပိႆနာတရားအားထုတခ့္ဲေသာ ဘုိးဘြားမ်ား၏ တရားရသြားပုမံ်ားကို ကုိးကား ထားေပသည။္ ေလာကလီသူား ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအတြက ္ဗဒုၶဘရုား႐ငွသ္ည ္
ဘုရင္မ်ား၊ မွဴးမတ္ေသနာပတိမ်ား၊ ပုဏၰားမ်ား၊ ပညာတတ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား အစ႐ွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဥပမာျပ ေဟာၾကားေလ့ရွိသည္။ 

ဤသုိ႔ ေခါင္းေဆာငပ္ဂုၢိဳလမ္်ားကု ိတရားေဟာျခင္းျဖင့ ္တရားရ႐ွၾိကေသာ အခါ သာမနလ္အူမ်ားက ထုသိတူုိ႔၏ နည္းစဥအ္တိုင္း လုကိန္ာက်င့ႀ္ကၾံကကနု ္၏။ 

ဗုဒၶ၏ ၄၅ ႏွစ္တာကာလ

တစ္ကမၻာလံုးကုိ လႊမ္းမိုးေစေသာ 
တရားေတာ္
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ဘာသာေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာခ့ဲသည္။ 
ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ နီေပါ ၊ သီရိလကၤာ၊ အင္ဒုိနီးရွား ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဖိလစ္ပုိင္စသည့္  ႏုိင္ငံမ်ားကို သြားေရာက္ၿပီး 

ဘာသာေရးခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။
ဤက့ဲ သို ႔  ဆရာေတာ္ ႀကီး၏ သာသနာေရးအတြက္  ႀ ကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားသည္  ႏုိ င္ ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ ပုိ၍သက္ဝင္ယုံၾကည္ေစခ့ဲသည္။ 
 အင္ဒုိနီး႐ွားမွ မ်ားစြာေသာဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဓမၼဓူတဘိကၡဳသံဃာမ်ားအဖြဲ႔သည္ 

အင္ဒုိနီး႐ွားသုိ ႔ ရက္႐ွည္လမ်ား သြားေရာက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ကုိပုိမုိျပန္ ႔ပြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
ပင္ကုိယ္ဇာတိ စိတ္ေတာ္ေၾကာင့္ အင္ဒုိနီး႐ွားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဥပဇၩာယ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဝတ္ဂ်ကာတာ ဓမၼစကၠတရံေက်ာင္းေတာ္တြင္ သံဃာေျမာက္မ်ားစြာ သီတင္းသုံးေနသည့္ေနရာမွာ ေ႐ွးႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာကတည္းက ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

၁၉၉၃- ခုနစ္ တ႐ုုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ သမၼတႀကီး ဂၽိန္းဇီးမင္း မွ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဘီဂၽင္းၿမိဳ႕ နန္းဟုိင္းသမၼတ ရင္ျပင္တြင္ ႀကိဳဆုိနွုတ္ဆက္ေနစဥ္။
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၎အျပင္ အျခားေထရဝါဒဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ 
အင္ဒုိနီး႐ွား၏ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းေပးခဲ့သူဟုပင္ နာမည္ႀကီးသည္။

 နီေပါႏုိ င္ ငံသည္  ေထရဝါဒသံဃာေတာ္မ်ား ကို  ျပန္လည္ထြန္းေထာက္ေစရန္  ဆရာေတာ္ ႀကီး  ကူညီေပးခဲ့ေသာ 
ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ နီေပါမွ သံဃာမ်ားႏွင့္ ကုိရင္မ်ားကုိ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶစာေပမ်ားေလ့လာႏုိင္ရန္ ပညာသင္ေထာက္ 
ပံ့ေၾကးေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဓမၼစာေပ တတ္ေျမာက္သြားေသာ အခါ မိခင္တုိင္းျပည္သုိ႔ျပန္၍ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္။

 နီေပါမွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုရင္မ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ ႔ လာေရာက္ၾကၿပီး နီေပါႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ 
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရးကုိ အထူးႀကိဳးပမ္းစရာမလုိဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ထူးအေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဂ်ပန္တြင္က်င္းပေသာ ပထမဆုံးကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရးညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဒတိုယအႀကိမ္ေျမာက္ 

ညီလာခံကုိ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ 
အေမရိကန္၊ အိႏိၵယ၊ ကေနဒါ၊ ၾသစတးလ် ႏွင့္ ဥေရာပ႐ွိ အျခားႏုိင္ငံ အသီးသီးသုိ႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားမွ 

ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္မ်ားကုိ ပုိမုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ၾသစေတးလ်တြင္ ဝတ္ဗုဒၶရန္စီ၊ အေမရိကန္တြင္ ဝတ္ကာ႐ို႐ိုင္းနား ဗုဒၶဂ်ဂရဝနာရာမ္၊ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ဝတ္ထုိင္းလုမၸိနီေက်ာင္း 
ေတာ္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းမရိွခ့ဲေပ။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္ပင္ရိွ ဗုဒၶႏွင့္ ရဟႏ ၱ 
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မ်ား၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားပူေဇာပ္ြအဲခမ္းအနားသုိ႔ ဆရာေတာႀ္ကီး ႂကြေရာကခ္ဲသ့ည။္ ျမနမ္ာႏုငိင္ ံရနက္နုတ္ြင ္
က်င္းပေသာ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ သံဃာယနာတင္ပြဲ၊ ဆ႒သံဃာယနာ ဒုတိယအစည္းအေဝးသို႔ 
ႂကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့သည္။

 ၎အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုဘြဲ ႔တံဆိပ္ေတာ္ 
ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၿပီး ၎တုိ ႔ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ 
တန္းတူညီေသာဘြဲ႔ကုိ ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤအခမ္းအနားသည္ ထုိင္း ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ 
ဘာသာေရးအရ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို အဓြန္႔ ႐ွည္တည္ 
တ့ံခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေစရန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ႂကြေရာက္ခ့ဲေသာ 
ေနရာတ္ိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၿငိမ္သက္ေသာ ႐ုပ္လကၡဏာေတာ္ က ဆရာေတာ္ႀကီးအား လူအမ်ား၏ 
ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္မႈႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈကိုတိုးေစခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဘုန္းေတာ္၊ ဉာဏ္ေတာ္သည္ ေနရာအႏံွ႔ 
သတင္းေမႊးပ်ံ႕ၿပီး ႂကြေရာက္ခ့ဲေသာႏိုင္ ငံမ်ားတြင္လည္း ခိုင္မာေသာ ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ ရင္းႏီွး ခ်စ္ၾကည္မႈကို 
တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ့ဲသည္။  

ေမတၱာျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေသာ၊ 
ေမတၱာပြား မ်ားရာမွရ႐ွိလာေသာ 
စိတ္ၾကည္လင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈထက္ 

သာလြန္ေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ မရွိေပ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱာထားႏုိင္ရန္ 

ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ 
အႀကီးက်ယ္ဆံုးႏွင့္ 
အလုိအပ္ဆံုးေသာ 
အလုပ္ျဖစ္သည္။

                                              
ဓမၼျဖင့္ ေအာင္ျမင္မူ႔မ်ားကိုု 

ေဆာင္ႏွင္းေပးျခင္း 

၁၉၅၄- ခုနစ္, ဆရာေတာ္ႀကီးသည္  ျမန္မာနိဳင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကၽင္းပေသာ ဆ႒သံဂါယနာတင္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္စဥ္။



ဗုဒၶဘာသာ၏ မ႑ိဳင္

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ အဖြဲ ႔အစည္းတစ္ခုတြင္  ႐ွိေနေသာလူတုိင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ အျခားသူမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္မႈရ႐ွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
တာဝန္ရွိေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ပါးသူမ်ား၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအတြက္ ဂ႐ုစုိက္ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ 
ျပဳမူေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေပ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ တာဝန္သည္ အျခားသူမ်ားထက္ ပို၍ ႀကီးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘုရား႐ွင္သည္ 
တရားေဟာၾကားရာတြင္ အုပ္စုတစ္စု၏ ေခါင္းေဆာင္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ဘုရင္မ်ားကို အဓိကထား၍ ဓမၼတရားေတာ္မ်ား 
ေဟာေၾကားခဲ့သည္။ 

ဘုရင့္တရားေတာ္ႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ။
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၁၉၈၉ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျမဘုရားေက်ာင္းေတာ္၌ က်င္းပေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ေတာ္ဝင္အခမ္းအနားတြင္ ဆြမ္ဒိတ္ဖရဉာဏ သံဝရဆရာေတာ္မွာ ၁၉ပါး ေျမာက္ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ သံဃာ့နာယကအျဖစ္ သံဃာ့ရာဇစကၠလမဟာသံဃပရိနာယကဘြဲ႔အသစ္ကို ရ႐ိွေတာ္ 
မူခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သံဃာ့ရာဇလက္ေအာက္တြင္ ဆြန္ဒိတ္ဖရရာဇဂန ႏွင့္ ဖရရာဇဂန 
ဘြဲ ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ သာသာနာ့တာဝန္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ဤက့ဲသို႔  သံဃာ့ရာထူးႏွစ္မ်ဳ းိတြင္ ၎တို႔ 
ေပးအပ္ခံရေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား အသီးသီး ႐ိွၾကေပသည္။ 

ဤဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဉာဏ္ေတာ္ကို ပူေဇာ္၍ ေပးအပ္ထား 
ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘြဲ ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ပညာဉာဏ္ေတာ္ 
အဆင့္အတန္းကိုလည္း ေဖာ္ျပႏုိင္ေပသည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဘြဲ႔ေတာ္ ဆြမ္ဒိတ္ ဖရညာဏသံဝရမွာ 
ဆြမ္ဒိတ္ ဖရရာဇဂန အဆင့္ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဉာဏ္ေတာ္ 
ကိုရ႐ွိေသာပုဂၢိဳလ္ဟု အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေပသည္။ ဤဘြဲ႔ေတာ္ကို  ၁၈၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ 
ေျမာက္ ရာမဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ က သံဃာေတာ္မ်ားအား စတင္ေပးအပ္ဆက္ကပ္ခဲ့ေသာ 
ဘြဲ႔ေတာ္ျဖစ္သည္။ 

၁၈၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဝိပႆနာဆိုင္ရာ ပညာတတ္အေက်ာ္ဆရာေတာ္ ႀကီးကုိ  ပထမ 
ဦးဆုံးအေနျဖင့္ ဆြမ္ဒိတ္ဖရညာဏသံဝရဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ စတင္ ဆက္ကပ္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 
ထိုဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၁၈၂၀ တြင္ ဉာဏ္ပညာအားျဖင့္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္လာေသာအခါ 
ထိုဘြဲ႔ေတာ္ကို အျခားဆရာ ေတာ္မ်ားအား ဆက္လက္ေပးအပ္ျခင္းမ႐ွိခဲ့ေပ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 
ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၂ ႏွစ္ၾကာေသာအခါတြင္မွ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ဆြမ္ဒိတ္ဖရဉာဏသံဝရ 
ဘြဲ ႔ေတာ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးဂ်ရိန္းအား ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 

ပါး
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ဝိပႆနာဆိုင္ရာက်င့္စဥ္ႏွင့္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္မ်ားသည္လည္း ဘြဲ ႔ေတာ္ 
ႏွင့္လိုက္ေအာင္ပင္ ႀကီးမားသည့္အတြက္ တပည့္သားသမီးမ်ား၏ ႀကီးစြာ ေျမွာက္စား ကိုးကြယ္ 
ျခင္းကို ခံခ့ဲရသည္။

 ၎အျပင္ ဘုရင္ကခ်ီးျမွင့္ေသာ ဘြဲ ႔ေတာ္မဟုတ္ဘဲ အျခားပုဂၢလိက သာသာနာေရး 
အဖြဲ႔မွခ်ီးျမွင့္ေသာ ဘြဲ႔ေတာ္မ်ာမွာ ဆြမ္ဒိတ္ဖရအရိယာဘူစက တန္ယနဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမွင့္ေလ့႐ိွသည္။ 
ပုဂၢလိကသာသနာေရးအဖြဲ ႔မ်ားကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဉာဏ္ေတာ္၊ သီလေတာ္ကို 
ၾကည္ညိဳ ေသာအားျဖင့္ ဆြမ္ဒိတ္ဖရဉာဏသံဝရဘြဲ႔ကို ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ တပည့္သာဝကမ်ားအားလုံး၏ စံျပပုဂၢိဳ လ္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျခာလူထုအဖြဲ ႔မ်ားအား ဓမၼစာေပမ်ား၊ တရားေတာ္ 
မ်ားအား သင္ၾကားေပးျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ 
ရ႐ွိေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

လူတိုင္းလူတိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံရန္ ႏွင့္ တန္ဖိုးထား 
တတ္ေစရန္ မိန္႔ၾကားခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားက သူတို႔၏ဘုရားအား 
အေလးထားျခင္းကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား က်န္းမာ 
ခ်မ္းသာစြာႏွင့္ တိုင္းျပည္ ေရ႐ွည္တည္တ့ံေစရန္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၏ ဓမၼစာေပမ်ား 
သင္ၾကား မႈအေပၚ တြင္လည္း မူတည္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးက ယုံၾကည္သည္။ ဘုရင္၏ 
အက်င့္သီလ၊သမာဓိတို႔အား ျပည္သူမ်ား အေလးထားသိ႐ိွမႈ ရ႐ိွလာေသာအခါ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး 
စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈႏွင့္ အင္အား ႀကီးမားလာေပမည္။ 

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖရေစာဘနဂနေဘာဘြဲ ႔ေတာ္ရ႐ိွခဲ့ ၿပီး ဘုရင့္အႀကံေပး အျဖစ္တာဝန္ 
ယူခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘုရင္ႀကီးမွာ ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ဝိဟာရ ေက်ာင္းေတာ္၌ ၁၅ ရက္ၾကာ 
ရဟန္းဝတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အိပ္(ရ္ွ).အာရ္.အိပ္(ရ္ွ) ဝခ်ရေလာင္ကြန္သည္ ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ ဝိဟာရ 
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ေက်ာင္းေတာ္၌ ရဟန္းဝတ္စဥ္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ရဟန္းခံပြ ဲအခမ္းအနားတြင္ ကမၼဌာနာ စရိယဆရာေတာ္အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၿပီး 
တစ္ဆက္တည္းတြင္ သံဃာ့က်င့္စဥ္မ်ားကို နည္းျပဆရာေတာ္ အျဖစ္ တာဝန္ယူသင္ျပေပးခ့ဲရသည္။ မင္းသားအတြက္ ရဟန္းဘဝ သက္တမ္းတြင္ 
ဓမၼစာေပကို အေျခခံအဆင့္မွ စတင္သင္ၾကားေပးခ့ဲရသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သင္ၾကားျပသေပးမႈ၊ တာဝန္ေက်ပြန္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြႏိုဲင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားမ်ား၏ ႏွစ္သက္ခ်ီးေျမွာက္မႈမ်ားကို ခံခ့ဲ 
ရၿပီး နန္းသဘင္အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား တရားေဟာၾကားရန္ အစဥ္အၿမဲ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရသည္။ ဘုရင့္ေတာ္ဝင္  မိသား 
စုဝင္မ်ားအားလုံး သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဉာဏ္ေတာ္ကိုၾကည္ညိဳေတာ္မူ၍ ဓမၼေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း လိုသည့္အခါတိုင္း ဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ 
လာေရာက္ေမးျမန္းၾကသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမတၱာေတာ္၊ က႐ုဏာေတာ္တို႔သည္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း မ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏံွ႔စိမ့္ဝင္ခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အမ်ဳးိမ်ဳ းိေသာ 
လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို ရာထူးႀကီးရဟန္းေတာ္မ်ားအားေပးအပ္ၿပီး အျခားအေရးႀကီးေသာ ျပႆနာမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ 
ေျပလည္ေအာင္ ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို 
ျပန္လည္ျပ ျဳပင္ခ့ဲသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သာသနာ့ ဦးေသွ်ာင္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ပဓာနနာယက သံဃာ့ရာဇအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆုံခ့ဲ 
သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႐ိုးသားႏိွမ့္ခ်စြာေနထိုင္တတ္မႈတို႔သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကို သိၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
ေလးစားမႈခံခ့ဲရၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္အျဖစ္သာမက ကမၻာ့သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ပုဂိၢိဳ လ္ထူးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သိမ္ေမြ႔ေသာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ႐ိွေသာ၊ သဘာဝကိုသိျမင္တတ္ေသာ အရည္အခ်င္းတို႔ေၾကာင့္ ဆရာ ေတာ္ႀကီး၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အားလုံးက ေလးစားလိုက္နာၾကသည္။ 

၁၉၆၇ ခုႏစွတ္ြင ္တိဗက္မ ွဆရာေတာ္ႀကီး ဒလုငိလ္ားမား (၁၄) သည ္ထိုင္းႏုငိင္သိုံ႔ ပထမဆုံး ႂကြေရာကခ္ဲသ့ည။္ ဆရာေတာဂ္်ရနိ္းအား 
ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ပံုမ်ားကုိ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူခဲ့သည္။ 

ဒလိုင္လားမား ဒုတိယအႀကိမ္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူစဥ္ ဆရာေတာ္ဂ်ရိန္းအား အစ္ကိုေတာ္အရာထား၍ သာသနာ့ 
ညီေနာင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဓမၼလမ္းစဥ္အေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္အေလ်ာက္ တရားေတာ္၏ အက်ဳိးထူးမ်ားကလည္း 
လူသားတို႔၏ အက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္ ဆုတ္ယုတ္သြားျခင္းမ႐ွိေပ။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ သာသနာ့ ဥေသွ်ာင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးအေနျဖင့္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သာသနာ့အက်ဳိး သယ္ ပုိးထမ္း႐ြက္ပံမု်ားကုိျမငရ္သူတိုင္း ဆရာေတာ္ႀကီး၏ဂဏု္ေတာ္ကို ခ်ီးက်ဴး ေလးစားၾကေပသည။္ 
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တရားရျခင္းသည္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ႏွစ္ခုစလုံးကို  ခြဲျခားသိျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ခြဲျခားသိျမင္ၿပီး တရားအသိျဖင့့္  သိ႐ွိႏုိင္ရမည္။ စိတ္၏ ျဖစ္ေပၚမႈအစစ္ အမွန္ကုိ 

သိရွိရမည္။

                                         ျမတ္ဗုုဒၶ၏ မိန္႔ႀကားခ်က္
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ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ အက်ဳိးႏွင့္ အေၾကာင္းဆက္စပ္မႈကုိ အမွန္တကယ္ 
နားလည္သူမ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ဉာဏ္ေတာ္ကုိ သိျမင္သူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ထုိသူမ်ား 

သည္ မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ေ႐ွာင္႐ွားေပမည္။ မိမိအက်ဳိး 
အတြက္၊ တစ္ပါးသူမ်ား၏ အက်ဳိးအတြက္ ေကာင္းေသာအမႈကုိ ျပဳလုပ္ရာ၌ 

သတိၱ႐ွိ႐ွိႏွင့္ တံု႔ဆုိင္းမႈမ႐ွိဘဲ ျပဳလုပ္ေပလိမ့္မည္။ ထုိသူတုိ႔၏ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ 
လုိေသာဆႏၵအတုိင္း ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ေငြေၾကးဥစၥာရင္းႏွီးရမႈတုိ႔ကုိ အေလး 

မထားသည့္အျပင္ စိတ္ပင္ပန္း၊ ကုိယ္ဆင္းရဲမႈတုိ႔ကုိလည္း အေလးမထားတတ္ 
ၾကေပ။ 

(၁၉၉၁ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းနန္းေတာ္ AMARINDRAVINICCHAI 
THRONE ခန္းမတြင္က်င္းပေသာ ဘုရင္မေမြးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ 

ေဟာၾကားခဲ့ေသာတရားေတာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

ဆရာေတာႀ္ကီး၏ ဉာဏ္ေတာက္ြန္႔ျမဴးျခင္း

ပညာရွဆိုသိညမ္ွာ အေၾကာင္းတရားႏငွ့ ္အက်ဳိးတရားကု ိသိျခင္းေၾကာင့ ္က်ဳိးေၾကာင္း သိျမင ္
ေသာပဂုၢိဳလက္ု ိဆုလိုိေပသည။္ ဆရာေတာႀ္ကီးသည ္ဤအေၾကာင္းသညက္ား ေတာသ္င့္ေသာ၊ 
ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ အက်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဤအေၾကာင္းသည္ကား 
မသင့္ေတာ္ေသာ၊ မေကာင္း က်ဳိးျဖစထ္ြန္းေစေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခားသိျမင္ေတာမ္ူေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ထူး ျဖစ္ေပသည္။ ၎အျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာအေၾကာင္းတရားကသာ ေကာင္းေသာ 
အက်ဳိးကုိျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း၊
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မေကာင္းေသာအေၾကာင္းတရားက ေကာင္းေသာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျဖစ္မလာေစႏုိင္ေၾကာင္း သိေတာ္ 
မူသည္။
ပညာသည္ ကမၻာေပၚ႐ွိ လူသားအားလံုးအတြက္ အလင္းေရာင္ျဖစ္သည္။ 

ဤစာေၾကာင္းသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ပါဠိဘာသာမွ ဘာသာျပန္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေရးအသားကို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဉာဏ္ေတာ္နက္နဲစြာ တရားသိျမင္မႈမွာ ထင္႐ွားေပသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဓမၼစာေပ 
သင္ယူမႈသည္ ပါဠိစာေပတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ ဉာဏ္ေတာ္ရရွိမႈတုိ႔ကုိ ႀကီးစြာအေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။  

ဆရာေတာႀ္ကီး၏ ထက္ျမကလ္ွေသာပညာဉာဏ္ေတာသ္ည ္ဗဒုၶဘာသာကု ိသုေတသန ျပဳလပု္ျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစတိ္ျဖာေလလ့ာျခင္း 
တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေစခဲ့ၿပီး သူ၏ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိမႈမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ စင္စစ္ ဉာဏ္ပညာႀကီး 
မားသူအရိယာပုဂၢိဳလ္ထူးျဖစ္သည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဉာဏ္ပညာေတာ္ကုိ ဗုဒၶ၏ျဖစ္စဥ္ေတာ္အေတြ႕အႀကံဳ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ 
ဆရာေတာ္ႀကီးအေနျဖင့္ လူထုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တန္ဖုိးထားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ဘာသာေရး 
လပုင္န္းမ်ားအျဖစလ္ည္း လထူကုတနဖ္ုိးထား လုပ္ေဆာငလ္ာႏုငိသ္ည။္ ဤကဲသ့ုိ႔ဆရာေတာႀ္ကီး၏ စာအပုမ္်ားစာတမ္းမ်ား၊ ဘာသာ 
ေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေ႐ွးေဟာင္းဗုဒၶဗိသုကာ လက္ရာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဗုဒၶ ဆင္းထုေတာ္ႏွင့္ 
အေထာက္အထားမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖန္တီးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ အတိုင္းခြဲျခားထားသည္။ 
ဆရာေတာ္ႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရး

မင္းသား H.R.H ၏မယ္ေတာ္ စရီဏဂရင္ဓရာ၏  ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာကုိ 
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တနဂၤေႏြေန ႔မနက္ခင္းတုိင္း  ေရဒီယိုတြင္  အသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ဒုဆစ္ နန္းေတာ္ရွိ  AMPHORNSATHAN အသံလႊင့္ဌာနမွ 
ဤအစီအစဥ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ နားဆင္သူပရိသတ္မ်ား ေန႔စဥ္ဘဝ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
ဉာဏ္အသိျဖင့္ သတိျပဳ ႏိုင္မႈတိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ SRISAPDAH အမည္႐ိွ အမ်ဳိးသမီးမဂၢဇင္း၊ မဟာမကၡဳ 
တရာဇဝိဓယလ်ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ထုတ္ေဝေသာ ဓမၼကက္စုအမည္႐ိွ ဗုဒၶဘာသာမဂၢဇင္းတို႔အတြက္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ 
စာအုပ္မ်ား

သကၠတ၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာမ်ားကို စိတ္ ဝင္စားခ့ဲေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီး အကၽြမ္းက်င္ဆုံး 
ဘာသာရပ္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ၿပီး အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ အားလုံး ကၽြမ္းက်င္ႏံွ႔စပ္သည္။ ဤသို႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏သုေတသနျပဳသည့္ ဝါသနာကို ပိုမို အေထာက္အကူျဖစ္ေစခ့ဲၿပီး စာအုပ္မ်ားေရးသားရာတြင္ အေရးအသားေကာင္း 
ေကာင္းႏွင့္ နက္နဲေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ခ့ဲသည္။ ေခတ္ေပၚဗဟုသုတစကားလုံးအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ 
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အသံုးျပဳေရးသားႏုငိသ္ည့အ္တြက ္မ်ဳိးဆက္သစလ္ငူယမ္်ား ဓမၼစာေပကိုေလလ့ာရာတြင ္
ပုိမုိအားေပးကာ ပုိမုိစိတ္ဝင္စားေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး၏  စာအုပ္တစ္ခ်ဳိ႕

SOLASA QUESTIONS

 (လ်ဳိ႕ဝွက္ေသာေမးခြန္းမ်ား)အမည္႐ွိ စာအုပ္မွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲေသာ ဓမၼေမးခြန္း ၁၆ 
ခုကုိ ေျဖ႐ွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ေရးသားထားသည္။

ထုစိာအပုသ္ည ္ဆရာေတာႀ္ကီး၏ နကန္ဲစြာထိုးထြင္းသိျမငတ္တ္ေသာ ဉာဏ္ေတာကို္ 
႐ွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပႏုိင္ၿပီး ေလာကီစာေပ၊ ေလာကုတၱရာစာေပ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ကၽြမ္းက်င္ 
ေျပာင္ေျမာက္မႈကုိ ျပသႏုိင္ေပသည္။ 

DASAPARAMI DASABIDHARAJADHAMMA

ဆရာေတာ္ ႀကီးသည္ ဓမ ၼအမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး  မည္သုိ ႔မည္ပံုစပ္ဆုိင္မႈ႐ွိသည္ကုိ  
သိျမင္သည္။ DASAPARAMI ဒႆပါရမီသည္ ၁၀ မ်ဳိးေသာ ပါရမီျဖစ္သည္။ ဤ ပါရမီ ၁၀ 
မ်ဳိးသည္ သေဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ (သို႔) မဂ္ဉာဏ္ ရသည္အထိ ပါရမီေတာ္ ျဖည့္ႏိုင္သည္။ 
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DASABIDHARAJADHAMMA သည ္ေလာကီသလီ ၁၀ မ်ဳိးျဖစၿ္ပီး လူပဂုၢိဳလမ္်ားအေနျဖင့ ္သီလ 
၁၀ ပါးက်င့္ႀကံအား ထုတ္သျဖင့္ ေလာကခ်မ္းသာရရိွႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ 
စတိဝ္ငစ္ားစရာအေကာင္းဆံုးအခ်ကမ္ွာ ဆရာေတာႀ္ကီး၏ တရားေတာ္ေလလ့ာမႈ အေပၚ 
ႏႈိင္းယွဥ္ေရးသားမႈ၊ တုိက္တြန္းျပဳျပင္ေရးသားသည့္ ေရးဟန္တုိ ႔မွာ ဖတ္သူတို ႔အား 
ဗုဒ ၶစာေပေလ့လာမႈတြင္  ခက္ခဲေသာအေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္အတူ က်ယ္ျပန္ ႔ေသာ 
ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈရေအာင္ လမ္းၫႊန္ထားေပသည္။

FORTY FIVE YEARS OF THE BUDDHA

ဤစာအုပတ္ြင္ ျမတ္စြာဘုရား သေဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကိုရရိွၿပီး ပရိနိဗၺာန္စံသည္အထိ 
၄၅ ႏွစ္တာ ကာလအေၾကာင္းကုိ ေရးသားထားသည္။

တိပိဋက၊ အဌကထာ၊ အျခားစာအုပ္စာေပမ်ားႏွင့္ မဟာယာနစာေပမ်ားမွ ပုံျပင္မ်ားႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဗုဒၶ၏ဇာတ္ေတာ္အားျပန္လည္ေျပာျပေသာဟန္ျဖင့္ စာဖတ္သူကို 
စိတ္ဝင္စား ေအာင္ ဆြေဲဆာင္ေရးသားႏိုင္သည္။ ဓမၼစာေပ၏ လ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲေသာအရာမ်ားကို 
ေရးသားထားေသာ အျခားစာအုပ္မ်ားလည္း ႐ိွေသးသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး ေရးသားထားေသာ အျခားစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ ပါဠိစာေပ ေလ့လာသူ 
မ်ားအတြက္ ပါဠိသဒၵါ စာအုပ္အတြ ဲ- ၁၊ အတြ ဲ- ၂ ကိုလည္း ေရးသားခ့ဲသည္။ PRINCE KITIYAKARA 

VARALAKSAN အမည္႐ိွ အဘိဓာန္ကို ပါဠိ၊ ထိုင္း၊ အဂၤလိပ္၊ သကၠတဘာသာမ်ားျဖင့္ 
စုေဆာင္း ေရးသားၿပီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ 

Navakovada, Vinayanukha, The Life of The Buddha, Upasampadavidhi, Bhikkhu 

patimokkha and Book of Chanting စေသာ စာအုပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ 
ထုတ္ေဝခ့ဲသည္။ ၎အျပင္ Magalavisesakatha, Pancaguna, Dasabala-nyana, Mangaladesana 
ႏွင့္ Sanghaguna စေသာ စာအုပ္မ်ားကုိလည္း ထုတ္ေဝခ့ဲသည္။ 
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တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး
ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ စိတ္တြင္ အစဥ္ၾကည္ ညိဳ ျခင္း၊ ေက်းဇူးကိုအထူးသိျမင္ျခင္း 

တုိ႔ကို ေဖာ္ျပရန္ႏငွ့ ္ဗဒုၶ၏ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာမ္်ား ထာဝစဥတ္ညတ့္ံေစရနအ္တြက ္ဘာသာေရးဆုငိရ္ာ အေအာကအ္အုမံ်ားတည ္
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကုိ 
ဆရာေတာ္ ကုိယ္တုိင္ ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၿပီး အေရးႀကီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ -

1 - ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး
 ဆရာေတာ္ႀကီး၏ စာခ်ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ အျခားေက်းဇူးျပဳဖူးသူမ်ားအား ေက်းဇူးဆပ္ေသာအေနျဖင့္ အမွတ္တရ 

အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ခ့ဲသည္။
ကန္ဂ်နဘူရီနယ္႐ိွ ဝတ္ေဒဝဆန္ဂါရာမ္ေက်ာင္းတြင္ BHA. PA. RA. STUDY PAVILION အမည္ရသည့္ အေဆာက္အအံုမွာ ဆရာေတာ္၏ ပထမဦးဆံုး 

လက္ဦးဆရာလံုေဖာ့ဒီးအား ေကး်ဇူးဆပ္သည့္အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး မူလတန္းပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ 
ေဒဝဆန္ဂါရာမ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္လည္း ရဝိေဒဝနႏၵအမည္႐ိွ အေဆာက္အအံုကို ေကး်ဇူးဆပ္သည့္  အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးခ့ဲသည္။ 

 ခၽြန္ဘူရီနယ္ရိွ ဝတ္ဉာဏသံဝရာရာမ္ေက်ာင္းေတာ္သည္ ဘုရင္ရာမ (၉) ႏွင့္ နန္းတြင္း႐ိွ ဆရာေတာ္မ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူး 
ဆပ္သည့္အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေဒသအေခၚ CHI-CHANDR ေတာင္ေစာင္းတြင္ ထြင္းထုထားေသာ ဗုဒၶ၏မ်က္ႏွာေတာ္အား 
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ေလဆာျဖင့္ပံုေဖာ္ၿပီး ေ႐ႊခ်ထားသည့္ လက္ရာမွာ လူတိုင္းအံ့ၾသ ရေသာ 
လက္ရာျဖစ္သည္။ ဘုရင္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ပြေဲတာ္အခမ္းအနားျဖင့္ ပူေဇာ္ 
က်င္းပခဲ့သည္။ 

ထုိင္းဘုရင္ႀကီး၏ မိခင္အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ WAT SANTIGIRI 

NYANASAMVARARAM, DOI MAESALONG ႏွင့္ CHINANG RAI ဘုရား 
ေက်ာင္းတုိ႔တြင ္အျဖဴေရာင၊္ မီးခုိးေရာငအ္ဆင္းရွိေသာ SRINAGARIN-

DRA MAHASANTI-GIRI ဘရုားတုိ႔ကု ိတည္ေဆာကခ့္သဲည။္ ထုုိဘုရား၏ 
ထီးေတာ္ကိုလည္း ေ႐ႊေရာင္အဆင္းျဖင့္ ေတာင္ထိပ္တြင္ သပၸာယ္စြာ 
ပူေဇာ္ ထား႐ွိသည္။ 

ကန္ဂ်နဘူရီ႐ွိ WAT RATCHADABHISEK ႏွင့္ WAT BUDDHAVIMUT 

ဘရုားေက်ာင္းမ်ား၊ PETCHBURI ႐ွ ိWAT WANGPHUSAI ဘရုားေက်ာင္းႏငွ့ ္
ခ်င္းမုိင္ရွိ WAT LANNA-NYANASAMVARARAM က ဘုရား ေက်ာင္းတုိ႔မွာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ သည္။ 

2 - ႏုိင္ငံတကာ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး
ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေထရဝါဒသာသနာ 

ေတာ္ျပန္ ႔  ပြားေအာင္ကူညီျခင္းျဖင့္  သာသနာျပဳသံတမန္အျဖစ္ 
အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ  အေျမာ္အျမင္ ႀကီးစြာ ဆုံးျဖတ္ 
လပု္ေဆာင္ႏုငိခ့္ဲသည။္ တစခ္်နိတ္ည္းတြင ္ႏုငိင္တံကာ အဖြ႔ဲ အစည္း 
မ်ားႏွင့္လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ခုိင္ၿမဲေစခ့ဲသည္။ ကမာၻအႏွံ ႔တြင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာရ႐ွိခ့ဲသည္။ 

 ယခုအခါ  ႏို င္ ငံတကာေထရဝါဒသာသနာျပဳအဖြဲ ႕ မ်ားက 

နီေပၚနိဳင္ငံ ကီရီတိပူရ္ၿမိဳ႕ စရီကီတီဘုန္းႀကီးေကၽာင္း႐ွိ သိမ္ေကၽာင္းနွင့္ေစတီ္။

နီေပၚနိဳင္ငံ  လုမၸနီ႐ိွ ထိုင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း။
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ဆရာေတာႀ္ကီးအား ဥကဌၠအျဖစ၊္ အလုပအ္မႈေဆာငအ္ျဖစ ္ကညူီေပးရန ္ဖတ္ိၾကား ၾကသည။္ ထုအိဖြဲ႔မ်ား၏ ဘရုားေက်ာင္းမ်ားႏငွ့ ္
ဥေပါသဌခန္းမမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီ႐ိွ ဝတ္ဗုဒၶရန္စီဘုရားေက်ာင္းသည္ ၾသစေၾတးလ် 
တိုက္၏ ပထမဦးဆံုး ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္သည္။ အင္ဒုနီိး႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာ႐ိွ ဝတ္ဂ်ာကာတာဓမၼစကၠဂ်ရ၊ အေမရိက႐ိွ 
ဝတ္ကာ႐ုိလီနာဗုဒၶဂ်ကရဝနာရာမ္၊ ကီးရ္တီးပူရ္႐ွိ ဝတ္နာဂရမန္ဓဘ စရီ ကိရတိဝိဟာရ၊ နီေပါႏုိင္ငံ လုမၸိနီ႐ွိ ဝတ္ထုိင္းလုမၸိနီတုိ႔မွာ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သာသနာ့ အေဆာက္အုံတည္ေဆာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

3 - ဝတ္ဘဝန္းနီဝစ္ဝိဟာရ ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး။
ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေက်ာင္းဝင္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ အေဆာက္ 

အအုံမ်ားကုိ ဦးစီးတည္ ေဆာက္ခ့ဲသည္။ ထုိေက်ာင္းဝင္း႐ွိ ဥေပါသဌခန္းမ၏ မူလေ႐ွးေဟာင္းဗိသုကာလက္ရာ မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အီတလီမွ ေက်ာက္ျပားမ်ားကုိ မွာယူၿပီး ျပဳျပင္ခ့ဲသည္။

 သီရိလကၤာႏုိင္ငံႏွင့္ ပုံစံတူေဆာက္လုပ္ထားေသာေစတီေတာ္မွာ အီတလီ မွ ေ႐ႊျပားမ်ားကုိ မွာယူၿပီး ေနေရာင္ေအာက္တြင္ 
ခန္႔ျငားထည္ဝါစြာ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ 

 ေက်ာင္းေတာ္၏ ေ႐ွးေဟာင္းလက္ရာမူကို ပံုစံမပ်က္ ျပသႏိုင္ရန္ ဝတ္ဘဝန္း နိဝစ္ ဝိဟာရ ျပတိုက္တြင္ Bha.Pa.Ra. အေဆာက္ 
အဦးကုိ ေဆာက္လုပ္ခ့ဲသည္။

 မဟာမကြတ္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ဌာနမွဴး႐ုံး အတြက္ ကဝိ ပဏၰာလယ အေဆာက္အအုံကုိ ေဆာက္ 
လုပ္ထားသည္။ 

 ဤက့ဲသုိ ႔ေသာစီမံကိန္းမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈ၊ ေက်းဇူးႀကီးမႈ၊ စိတ္ေစတနာ 
ထကသ္နမ္ႈတုိ႔ကု ိထငဟ္ပ္ျပသေနေပသည။္ ထုငိ္းလမူ်ဳိးႏငွ့ ္ကမာၻတဝမွ္းမ ွလူမ်ား၏ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ေပ်ာ႐္ႊငမ္ႈအတြက ္
ဉာဏ္ေတာ္စူးေရာက္ျခင္းႏွင့္ က႐ုဏာေတာ္ကုိ သိရွိႏုိင္သည္။ 
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တခါက ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး လံုေဖာ့ဝယမ္က 
ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။ ဒကာဒကာမတို႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လိုေသာ 
ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းေသာဆရာေတာ္ႀကီးမွာ ေနာင္ေတာ္ ဆြမ္ဒိတ္ ဖရ 
ညာဏ သံဝရျဖစ္သည့္အတြက္ ေဝးလံလွေသာ ခ်င္းမိုင္သို႔မလာပဲ ဆြမ္ဒိတ္ 
ဖရညာဏသံဝရသီတင္းသံုးေသာ ဘန္ေကာက္သို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကရန္ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤသုိ ႔  မွတ္ခ်က္ေပးေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ ႀကီး လုံေဖာ့ဝယမ္သည္ 
လည္း သုဝတ္ပန္ႏုိအျဖစ္ ၾကည္ညိဳေလးစားခံရေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး 
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ 
ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္ေလသည္။ 

ဓမၼသည္ လူ၏စိတ္ကုိ တန္ဆာဆင္ေသာ အဆင္တန္ဆာျဖစ္သည္ သာမက စိတ္ဓာတ္ကို ျမင့္မားေစၿပီး ေအာင္ျမင္ေစေသာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစ 
သည္။ စိတ္တည္ၿငိမ္ေသာ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ၊ ပညာရွိေသာသူျဖစ္ေစၿပီး ဟန္မူရာတင့္တယ္ အိေျႏၵႏွင့္ လူသားအစစ္အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးသည္။ 

ေလာကီဥစၥာတုိ႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဓမၼသည္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ကို အာဟာရ ျဖည့္ေပး႐ုံမက ဘဝကိုပါ ႐ွင္သန္ေစသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အဆင္တန္ 
ဆာက့ဲသို႔ ႐ုပ္သြင္ျပင္ကို လွပေစသည္။ 

                                                                                                          ဗုဒၶ၏ က်င့္စဥ္မ်ား

ဆရာေတာ္ႀကီးနွင့္ ဆြံအ (နားထိုင္း) ေကၽာင္းသား/ေကၽာင္းသူမၽား။

ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘဝ
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ဆရာေတာ္ႀကီးနွင့္ ဆြံအ (နားထိုင္း) ေကၽာင္းသား/ေကၽာင္းသူမၽား။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ တရားဓမၼလမ္းစဥ္အတိုင္း အၿမဲတမ္းက်င့္ႀကံ အားထုတ္ေနသည့္အတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးအား 
ဖူးေျမာ္ရသူတုိင္းကလည္း စိတ္ႏွလုံးခ်မ္းေျမ့သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးအားေပးအပ္ေသာ ဘြဲ႔ေတာ္ ဖရ ရာဇဂန 
အဆင့္႐ိွေသာ ေစာဘနကနေဘာ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ရတနာတစ္ပါး (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ က်က္သေရေဆာင္ 
သကၤန္းေတာ္ျဖစ္ေပသည္။ 

 ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ရ႐ွိခ့ဲေသာ ဘြဲ႔ေတာ္ျဖစ္သည့္ ဓမၼဝရေဘာ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ဓမၼႏွင့္ထုံမႊန္းေသာ အျမင့္ျမတ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ 
ေပသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီးအား  အနီးကပ္ ဆည္းကပ္ေတာ္မူေသာ  တပည့္သားသမီးမ်ားမွာ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တည္ၿငိမ္လွေသာ 
သမာဓိေတာ္ႏွင့္ အိေျႏၵေတာ္ကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ သိ႐ွိခံစားႏုိင္ၾကသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တန္ခုိးဣတိၱပတ္ေတာ္ႏွင့္ က႐ုဏာေတာ္ႀကီးေၾကာင့္ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔၏ 
ၾကည္ညိဳျခင္းကုိ ခံခ့ဲရသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီးအား ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေသာအားျဖင့္ တပည့္ဒကာတို႔၏ စိတ္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ၫႊန္ျပေသာ ဓမၼလမ္း 
ေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္႐ိွသြားၾကသည္။ ေန႔စဥ္ခံစားရေသာ ေလာကီဒုကၡမွ ၿငိမ္းေအးရာရေစၿပီး ေန႔စဥ္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္၍ 
နိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ ႏုိင္ၾကသည္။ 

ေန႔စဥ္ဘဝ
ေန႔စဥ္ မနက္ (၄) နာရီတြင္ အိပ္ရာထၿပီး ဆြမ္းခံမႂကြမီ တရားထိုင္ျခင္း၊ ပရိတ္ေတာ္မ်ား ႐ြတ္ဖတ္ျခင္းကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့႐ိွသည္။ 

မနက္ (၉) နာရီတြင္ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္သာဘုန္းေသာဆြမ္းကို သပိတ္ေတာ္ျဖင့္သာဘုန္းေပးေလ့႐ိွသည္။ မနက္ခင္းတြင္ 
တစ္နာရီခန္႔ လာေရာက္ဖူးေျမာ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေန႔လည္ဘက္တြင္ တစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက စာဖတ္ျခင္း၊ 
ဓမၼေရးရာ မ်ားစူးစမ္း႐ွာေဖြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ေရးဆြဲရသည္။ 

 ဆရာေတာႀ္ကီးသည ္အျခားႀကီးမားေသာပြဲေတာမ္်ားသာမက ေသးငယ ္ေသာပြဲေတာမ္်ားအထ ိလူမ်ဳိးေပါင္းစုမံ ွဖတိၾ္ကားေသာ 
တရားပြဲမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လက္ခံခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ပစၥည္းေလးပါး ဒါယကာမ်ားက ဆရာေတာ္ႀကီးအား 
သတိုူ႔၏ကစိၥမ်ားအတြက္ အလြနႀ္ကိဳးစားအားထုတခ့္ဲေၾကာင္းေျပာေသာအခါ “ဒဘီနု္းႀကီးဟာ ျပည္သူအားလုံးရ့ဆဲရာေတာ္ပါ”ဟု 
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မိန္႔ၾကားေတာ္မူခ့ဲသည္။
ညေနခင္း ေနေအးေသာအခ်နိတ္ြင ္ၿခဝံင္းတစ္ေလွ်ာက္ လညွ့လ္ည ္လမ္းေလွ်ာကရ္င္း 

ေဆာက္လုပ္မည့္အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ  ၾကည့္႐ႈသည္။ ထို ႔ေနာက္ စာေရးျခင္း  
သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ တရားထုိင္ျခင္းတုိ ႔ကို နားေနခ်ိန္ ေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္သည္။ ညဘက္တြင္ ၃ နာရီ ၄ နာရီခန္႔သာ အိပ္ စက္သည္။ 

သမာဓိတည္ၾကည္ျခင္း
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ စြဲၿမဲျခင္းတို႔သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဂုဏ္အဂၤါ 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ အျခားသံဃာမ်ား၏ သီလေဆာက္တည္မႈတုိ႔တြင္လည္း အလြန္အကၽြံ 
မျဖစ္ေစပဲ မဇိၩမပဋိပဒါက်ေအာင္ သတိေပးရန္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခ့ဲသည္။ 

တရားထိုင၍္ရႏုငိသ္မွ်အခ်နိက္ု ိ႐ွာေဖြၿပီး တရားထုငိခ့္သဲည။္ ဒကာ ဒကာမတို႔ ဆရာေတာ ္
ႀကီးအား ျမင္ေတြ႔ရေသာအခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ ဆရာေတာ္ ႀကီးသည္ မ်က္လုံးမွိတ္လ်က္ 
ေျဖာင့မ္တ္ေသာ ကိုယဟ္နအ္ေနထားျဖင့ ္ၿငမိ္းခ်မ္းစြာ တရားထုငိ္ေနတတသ္ည။္ ၿပီးလွ်င ္
တညၿ္ငမိ္ေသာ ေ႐ြ႕လ်ားမႈျဖင့ ္တစ္ေန႔တာ အခ်နိဇ္ယားအတုငိ္း လပုင္န္းေဆာငတ္ာမ်ားကု ိ
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သည္။ 

ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း
ဆရာေတာ္ ႀကီးသည္  ငယ္စဥ္ဘဝမွ စ၍  မိ မိအား  ေက်းဇူးျ ပဳ ခဲ့သူ မ်ားအား  

အၿမဲတမ္းသတိရလ်က္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္ အခြင့္အခါကုိေစာင့္ေမွ်ာ္ ၿပီး ထုိသူမ်ား၏ 
ၾကင္နာမႈမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ျပန္လည္ ေက်းဇူးဆပ္ေလ့႐ွိသည္။ ဤသုိ ႔ေက်းဇူး 
ဆပ္ျခင္းသည္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ထူးျခားေသာ စ႐ုိက္ လကၡဏာေတာ္ျဖစ္သည္။ 
ျမင့္ျမတ္ေသာရဟန္းတုိ႔၏ အဓိကက်င့္စဥ္၊ က်င့္ထုံးဟုလည္း ဆုိရေပမည္။ 

ႏွစ္စဥ္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေလာကုတၱရာဆရာသမားမ်ား၊ ေလာကီဆရာ သမားမ်ား၊ 
ပညာအဆင့္ျမင့္ေသာ ေနာင္ေတာဆ္ရာေတာမ္်ားကု ိဂဏု္ျပဳ ကန္ေတာ ့ေသာအခမ္းအနား 



က်င္းပပူေဇာ ္ခ့သဲည။္ လကဦ္းဆရာ လုံေဖာဒ့ီး အား အမွဴးထားၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္း ကုသုိလ္ကုိျပဳခ့ဲသည္။

ဒုတိယဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆရာေတာ္ခ႐ိုမာေလာင္ဝဇီရဉာဏဝံသ အား  အမွဴးထားၿပီး 
ဆရာေတာႀ္ကီး၏ ဘြဲ႔ေတာ္ျဖင့ ္အေဆာကအ္အုတံစခ္ကုု ိေဆာကလ္ပုလ္ွဴဒါန္းခ့သဲည။္ 

ကန္ဂ်နဘူရီတြင္ ထုိင္းဘုရင္မ်ားအားလုံးအတြက္ အမွတ္တရေက်ာင္းမ်ား၊ 
ေဆး႐ံုမ်ား ေဆာက္ လုပ္ခ့သဲည္။ ဘုရင္ရာမ (၅) အတြက္ သီးသန္႔ အေဆာက္အအံုတစ္ခု 
ေဆာက္လုပ္ခ့ဲသည္။

ဆရာေတာ္၏မယ္ေတာ္အား ဘန္ေကာက္သို႔ေခၚယူၿပီး ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္တြင္ 
မိမိေက်ာင္း ေဆာင္ေဘး၌ အိမ္ငယ္ေလးတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေနေစခ့ဲသည္။ 
မယ္ေတာ္သည္ ယင္းအိမ္ငယ္၌ပင္ ကြယ္လြန္ခ့ဲသည္။ ထုိ ႔ျပင္  မယ္ေတာ္ႏွင့္  
ခမည္းေတာတ္ုိ႔အား ရညစ္ူးၿပီး ႏြဲ႔ဂခ်ဝတ္ေဖာင္ေဒး႐ငွ္းကု ိတည္ေထာငရ္ာ ႏြဲ႔အမညမ္ွာ 
ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ႏွစ္ဦးစလုံး၏နာမည္ကုိ ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄င္းေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွာ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္  သာမန္လူပုဂိၢဳလ္တို ႔၏ 
ပညာေရးကုိ  ေငြေ ၾကးေထာက္ပ့ံေပး ၿပီး  လူအမ်ား၏ပညာေရးကုိ  အဓိကထား 
ျဖည့္ဆည္းေပးခ့ဲသည္။ မိမိအေနျဖင့္  ျမင့္မားေသာပညာမ်ားသင္ယူရန္ အခြင့္  
အေရးမ႐ွခိ့သဲည့အ္တြက္ အျခားသမူ်ားအား ပညာသငရ္န ္အခြင့အ္ေရးေပးလု ိေၾကာင္း 
ဆရာေတာ္ႀကီးက အၿမဲမိန႔္ၾကားခ့ဲသည္။ 
စိတ္ထားႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွွင့္ အ႐ုိအေသေပးျခင္း

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ထူးျခားေသာအက်င့္စ႐ုိက္တစ္ခုမွာ အျခားအသက္ ႀကီးေသာ၊ 
ဝါေတာ္ႀကီး ေသာဆရာေတာ္မ်ားအားဆက္ဆံရာတြင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ကာ 
႐ုိေသစြာဆကဆ္တံတ္သည္။ ဝါေတာပ္ုိႀကီးျခင္းသည္ ရဟန္းဘဝ၏ အေရးႀကီးေသာ၊ 
႐ုိေသထုိက္ေသာအရာျဖစ္သည္ဟုလည္း  ဆရာေတာ္က မွတ္ယူထားသည္။ 
ဆရာေတာ္ ႀကီးထံသုိ ႔  ႂကြေရာက္လာေသာ ဝါေတာ္ ႀကီး  သံဃာေတာ္မ်ားအား 
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မိမိထက္ျမင့္ေသာေနရာတြင္ ထိုင္ေစ၍ အ႐ိုအေသေပးတတ္သည္။ အသက္ငယ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအားလည္း ၾကင္နာမႈ 
က႐ုဏာထားၿပီး ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိသည္။ 
ခ်စ္ခင္တတ္ေသာဆရာ

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ စိတ္ထားတက္ႂကြစြာ သင္ယူတတ္မႈ၊ တပါးသူအေပၚ ဗဟုသုတ မွ်ေဝတတ္မႈကလည္း ထင္႐ွားေသာ 
စိတ္ထားျဖစ္ေပသည္။ ဆရာေကာင္းတစ္ဦး၏ စိတ္ထားျဖင့္ တပည့္မ်ားအား အေကာင္းဆုံးပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးသည္။ 
ေက်နပ္အားရ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာအသံျဖ င့္  ဓမ ၼစာေပမ်ား ကိုသင္ ၾကား ၿ ပီး  အတန္း ၿ ပီးမည့္သတ္မွတ္ခ်ိ န္တြ င္  
နာရီကိုပင္ မၾကည့္ဘဲ အခ်ိန္မီသင္ခန္းစာမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေလ့႐ွိသည္။ မိမိႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးသင္ခန္းစာကုိ စိတ္ဝင္တစား 
႐ွိေသာတပည့္မ်ားအား ခ်စ္ခင္အပ္ေသာ ဆရာ့ဝတၱရားႏွင့္ညီေသာ အမူအရာမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေလ့႐ွိသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႐ုိးသားမႈ

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အၿမတဲမ္း ႐ိုးသားစြာေနထိုင္သည္။ အိေျႏၵ႐ိွသည္၊ စိတ္႐ွည္သည္၊ သာသနာ့ အာဇာနည္အျဖစ္ ဘြဲ႔ထူးကိုလည္း 
သံေယာဇဥ္မထားေပ။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္ အခန္းတြင္း အလွဆင္မႈမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳေပ။ မလိုအပ္ေသာအရာမ်ားကုိလည္း 
႐ွင္းလင္းထားသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကုိ မသုံးသင့္ေၾကာင္း လူဝတ္ေၾကာင္ဘဝကုိ စြန္ ႔လႊတ္လွ်င္ 
လူဝတ္ေၾကာင္ဘဝမွ မလုိအပ္ေသာအရာမ်ားကိုလည္း စြန္ ႔လႊတ္ရမည္ဟု အျခားသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ကုိရင္မ်ားအားလည္း 
သင္ၾကားေပးသည္။ 

ေန႔စဥ္ သကၤန္းအသစ္လဲျခင္း၊ ကုိယ္တုိင္သကၤန္းေလွ်ာ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခင္းတုိ ႔ကုိလည္း ႏွစ္သက္သည္။ အျခားသံဃာမ်ားႏွင့္ 
ကုိရင္မ်ားအား ဘုရားေက်ာင္းပုိင္ပစ ၥည္းမ်ားကုိ  ေခၽြတာသုံးစြဲရန္ ေျပာၾကားသည္။ ဆရာေတာ္အား လွဴဒါန္းထားေသာ 
အေကာင္းဆုံးပစၥည္းမ်ားကုိ ဝါတြင္းကာလေရာက္ေသာအခါ လုိအပ္ေသာသံဃာေတာ္မ်ားကုိ ျပန္လည္လွဴဒါန္းသည္။ 

တခါက ဆရာေတာ္ ႀကီးအသုံးျပဳရန္ အလြန္တန္ဖုိး ႀကီးေသာ ကားတစ္စီး လွဴဒါန္းရာ ဆရာေတာ္ ႀကီးက သူ ႔ထံတြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားရန္ ေနရာမ႐ွိသျဖင့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားအား လက္မခံလုိေၾကာင္း ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။ အျခားေက်ာင္းေတာ္ မ်ားတြင္ 
က်င္းပေသာ ဓမၼသဘင္မ်ားသုိ ႔  ႂကြေတာ္မူေသာအခါ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ား လွဴဒါန္းေသာဝတၱဳမ်ားကို အျခားသံဃာမ်ားက 
ခြဲေဝလွဴဒါန္းေပးျခင္းကုိ လက္မခံခ့ဲေပ။ ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ ကုသုိလ္ျပဳရန္သာ ႂကြေရာက္ေတာ္မူေၾကာင္း ျပန္ေျပာခ့ဲသည္။

ဆရာေတာ္ေဆာက္တည္ခ့ဲေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၏တန္ခိုးေၾကာင့္ ဆရာေတာ္၏ဘဝသည္ ယခုက့ဲသို႔ ေအာင္ျမင္ 
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ေက်ာ္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔ဘဝ၏ အခက္အခဲႏွင့္ စိတ္ပ်က္စရာမ်ားကုိလည္း 
ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ဘဝသည္ တပည့္ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအတြက္ 
ဥပမာေကာင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ 

လူ တို င္း သ ည္  ေ ပ်ာ္ ႐ႊ င္ မႈႏွ င့္  ဒု က ၡ အေ ပါ င္း မွ  
လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္းကုိ  လိုခ်င္ ၾကသည္။ သို ႔ေသာ္ 
ေပ်ာ္႐ႊင္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡမွလြတ္ရန္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမည့္ 
တရားဓမၼကို အားမထုတ္လိုၾကေပ။ ဤသို႔ အားမထုတ္ပါက 
ေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့္ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္မႈ မည္သို႔ရမည္နည္း။

ေကာင္းမႈသည္အၿမဲ အလင္းေဆာင္ေပသည္။

ေမ တၱာႏွ င့္  သီ လ သ ည္  ခြဲျ ခား ၍  မ ရႏုိ င္ေ ပ ။ 
စိတ္ထားျမင့္ေသာသူသည္ ေမတၱာႏွင့္  ၾကင္နာမႈ ကို  
ေဖာ္ျပသည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ အမွန္တကယ္ 
ေမတၱာ ႀ ကီးေသာ  ၾကင္ နာတတ္ေသာသူျ ဖစ္သည္ ။ 
ေရာ င့္ ရဲ တ င္း တိ မ္ေ သာ သူ သ ည္  
သု ခ ခ် မ္း သာ ရ ႐ိွ သူျ ဖ စ္ သ ည္ ။  ေ ရာ င့္ ရဲ  
တင္းတမိမ္ႈမ႐ွသူိ၏ဘဝသည ္မီးပုံေပၚတြငထို္င္ေနျခင္းႏငွ့ ္
မျခားေပ။ မေရာင့္ရဲ မတင္းတိမ္ႏုိင္ျခင္း ၊ လိုခ်င္ျခင္း ၊ 
တ ပ္ မ က္ျ ခ င္း သ ည္  ခ် မ္း သာျ ခ င္းႏွ င့္  လံုး ဝ 
ဆ န္ ႔ က် င္ေ ပ သ ည္ ။  ေ ရာ င့္ ရဲ တ င္း တိ မ္ျ ခ င္း သ ည္  
လူ ဆ င္း ရဲ မ်ား တြ င္ ပ င္ ရွိ သ ည္ ။  ေ ရာ င့္ ရဲဲျ ခ င္း ၊ 
မေရာင့္ရဲဲျခင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ ပင္ကိုယ္စိတ္အေျခအေန
မွ်သာျဖစသ္ည။္ ထို႔ေၾကာင့ ္မမိတိြငစ္ည္းစမိဥ္စၥာမ်ား႐ွိေသာ္
လည္း ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈ မ႐ွိေသာလူခ်မ္းသာမ်ားသည္ 
အ ၿ မဲ တ မ္း ဆ င္း ရဲေ နေ ပ သ ည္ ။  ေ ငြေ ၾ ကး ဥ စ ၥာ မ ႐ိွ ၊ 
ဆ င္း ရဲေ သာ္ လ ည္း  ေ ရာ င့္ ရဲ တ င္း တိ မ္ စိ တ္ ႐ွိ သူ မွာ  
အၿမဲခ်မ္းသာေနေပမည္။ 

                                                                     
စိတ္၏ ျပီးျပည္႔စံုုနိုုင္ေသာ အေႀကာင္းတစ္ခုု
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ဆရာေတာ္ႀကီး၏ က႐ုဏာေတာ္ႀကီးမားတတ္ေသာသဘာဝေၾကာင့္ အျခားသူမ်ား၏ နာက်င္မႈႏွင့္ 
ဒုကၡကုိ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ အၿမဲတမ္းကူညီခ့ဲသည္။ လူအမ်ား၏ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္  
ႏိုင္ငံ၏ ေပ်ာ္႐ႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အၿမဲတမ္းပူပန္ေနခ့ဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးတြင္ 
ဓမၼတရားေတာ္ကိန္းေကာင္းေနေစရန္ တရားဓမၼေဟာၾကားျပသၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား မိသားစု 
ဝင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈႏွင့္ စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈ၊ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေမတၱာျဖင့္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈျဖင့္ မွ်တစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ ဆုံးမခ့ဲသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အနည္းအမ်ား ပဓာနမထားပဲ အမွန္တကယ္လိုအပ္သူမ်ားကို ေမတၱာေ႐ွ႕ ထားၿပီး 
ပုမိုၿိငမိ္းခ်မ္းေသာဘဝကု ိရရွိေစရနဦ္းေဆာငက္ညူခီ့သဲည။္ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားတြင ္ေနထုငိသ္မူ်ားအတြက ္

ဆရာေတာ္ေဆာက္လုပ္ခ့ဲေသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာေရးစင္တာမ်ားသည္ 
လူသားအားလံုးအေပၚထားေသာ ေမတၱာက႐ုဏာကုိ  ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ က႐ုဏာ ဆုိသည္မွာ 
အျခားလူမ်ားအား ဒုကၡဆင္းရဲမွ လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္းကို ေဆာင္မ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးက 
အျခားလူမ်ား၏ နာက်င္မႈဒုကၡကုိျမင္ေသာအခါ ထုိသူမ်ားအတြက္ ပူပန္စိတ္ ျဖစ္ၿပီး ထုိသူမ်ား၏ဒုကၡကို 
ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ကူညီလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚျခင္းကို က႐ုဏာဟုေခၚေပသည္။ က႐ုဏာ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ 
ရက္စက္ျခင္း၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

တစ္ပါးသူမ်ား၏ နာက်င္မႈဒုကၡကုိ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ကူညီေပးေသာ ေဆး႐ံု က့ဲသုိ႔ေသာ အေဆာက္အဦး 
တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းသူ၏ က႐ုဏာကုိ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ရုုိးရွင္စြာ ေနထုုိင္ျခငး္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မူ႔

က႐ုဏာေတာ္ႀကီးမားသူ



ထို ုင္းနိ ု ုင ္ငံ၏ ျမင့ ္ ျမတ္ေတာ္၀င္ ေထရ္အရွင္ သံဃာရာဇာ ဆြမ္ဒိတ္ ဖရ  ဥာာဏသံ၀ရ
45

ျပည္သူလူထုတို ႔၏ဆရာေတာ္

ေနစရာအေဆာက္အအုံမ်ဳိးစုံကုိ လုိအပ္သလုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။ 
ဆရာေတာ္ ေဆာက္လုပ္ခ့ဲေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ -

- ကန္ဂ်နဘူရီတြင္ ဘုရင္ရာမ (၅) ရာမနိယေခတ္စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆး႐ုံ။
- ခၽြန္ဘူရီတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူအမ်ားအတြက္ ဝတ္ဉာဏသံဝရ ေဆး႐ုံ။
- ဆကိုမဟာသံဃပရိနယုဂ္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္၏ ဘြဲ ႔အမည္ျဖင့္ 

အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ၁၉ ခု႐ွိသည္။ ေဆး႐ုံ တစ္႐ုံစီတြင္ သီးသန္႔အေဆာက္အအုံ တစ္ခု 
စီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး႐ွိ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ထုိေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္ 
ေဆးဝါးမ်ားကူညီေထာက္ပ့ံရန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ (၁၉)ပါး ေျမာက္ သာသနာ့အာဇာနည္ 
ဘြဲ႕ေတာ္ကုိ အမွတ္ရေစရန္ ေဆာက္လုပ္ခ့ဲသည္။

- ခ်ဴလာေလာငက္ြန္ေဆး႐ု၊ံ ဘန္ေကာကတ္ြင ္ေဆးဝါးေထာက္ပ့မံႈဆိုငရ္ာ အေဆာကအ္အု ံ
မ်ားျဖစ္သည့္ ဝိဇိရန္ယနဘြန္၊ ဝဇိရန္ယန္သမဂၢိ ျပဘန္ႏွင့္ ဘီ-အိပ္ရ္ွ-ပီ-အာရ္ အေဆာက္ 
အအုံမ်ားျဖစ္သည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ (သို ႔မဟုတ္) အေရးေပၚ အေျခအေနက်ေရာက္ေသာအခါ 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ  ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း ၊  လုိအပ္သည္မ်ားကုိ  
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းမ်ား ၊  ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ တာ႐ွည္ခံ  စားနပ္ရိကၡာမ်ား ၊  ေဆးဝါးမ်ားကုိ  
ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။ 
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 ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပရာတြင္ ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာရၿပီး တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ 
ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို အားေပးေသာ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးသားခဲ့သည္။ 
ထိုေဆာင္းပါးအား တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ၿငိမ္ဝပ္လာေစရန္ ႏွင့္ 
ေနာက္ထပ္ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။

 ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဝတ္ဘဝန္းနိဝစ္ေက်ာင္းေတာ္ေနာက္ဘက္တြင္ ညသန္းေခါင္၌ 
မီးေလာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းေတာ္သည္လည္း မီးေဘး 
အႏၱရာယ္႐ွိသည့္အတြက္ တပည့္သံဃာမ်ားက လုံၿခံဳေသာေနရာသုိ ႔ ႂကြေတာ္မူရန္ 
ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ မိမိ၏လုံ ၿခံဳေရးကို ပဓာနမထားဘဲ 
မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္ သြားေရာက္၍ တရားေဟာေတာ္မူသည္။ 
အႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္သြားေသာအခါ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေက်ာင္းေတာ္ဝင္းအတြင္း 
ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေပးၿပီး ယာယီအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးခ့ဲသည္။

 ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ တုမ့္ယမ္ကြန႔္ စီးပြားပ်က္ကပ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဘန္ေကာက္႐ွိ 
ေနရာအႏံွ႔အျပားသုိ႔ လွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံႂကြကာ လူအမ်ားအား ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ကုိ 
ရင္ဆုိင္ႏိုင္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရ႐ွိေစရန္ ႏွစ္သိမ့္အားေပးခ့ဲသည္။

ႏုင္ိငံေတာ္၏ စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္သည့္အခါတိုင္း ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ အျခားသံဃာေတာ္ 
မ်ားအားလည္း သူႏွင့္အတူ လူအမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္အားေပးသည့္ တရားမ်ား 
ေဟာၾကားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဥပမာ ထိုင္းဘုရင္ မက်န္းမမာျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အျခား 
သံဃာေတာ္ မ်ားကိုလည္းစည္း႐ံုးၿပီး ဘုရင္ႀကီးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေသာ 
ကသုုလိ္ေကာင္းမႈ မ်ားကု ိျပဳလပုၾ္ကရန ္တုက္ိတြန္းခ့သဲည။္ ဘုရားအေနကဇာတင္ျခင္းမ်ား 
ဖိတ္ၾကားလွ်င္ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အျခားသံဃာေတာ္မ်ားအားလည္း စုေဝးေစ၍ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ သစၥာ အဓိ႒ာန္ျပဳရန္၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ သရဏဂံုေဆာက္တည္ၿပီး 

၂၀၀၈- ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နာဂစ္မုန္းတိုင္္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးေနစဥ္။

၂၀၀၉- ခုနွစ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးေနစဥ္။

၂၀၁၅- ခုနွစ္  နိေပၚနိုင္ငံ ေျမငလၽင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားပို
႔ေဆာင္ေပးေနစဥ္။
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လူအမ်ား၏ အေတြးကို စုစည္းႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လက္မွတ္ျဖစ္ေသာ NYA.SA.SA. ကိုလည္း 
ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ အေဆာင္လက္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ တံဆိပ္ေရးထုိးရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ 

 ထုိသုိ႔ေရးထုိးျခင္းသည္ ေကာင္းေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူအမ်ားကို စည္းလံုးညီၫႊတ္ေစရန္၊ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဓမၼစာေပသင္ၾကားမႈသည္ လူသိမ်ားထင္ရွား သက့ဲသို႔ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဝိပႆနာ႐ႈမွတ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္မ်ား 
တုိးတက္ လာသည္ႏွင့္အညီ သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳပြဲမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ လူအမ်ားအား 
က႐ုဏာေတာ္ထားသည့္ အျပင္ မဂၤလာလက္ထပ္ပြ၊ဲ အသုဘအခမ္းအနား၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ သေဘၤာေရယာဥ္ ေရခ်ျခင္းအခမ္းအနား၊ 
အလံေတာ္တင္ယူပြဲ အခမ္းအနားတုိ႔အား ပင့္ေဆာင္လွ်င္လည္း အၿမဲတမ္းႂကြေရာက္ေတာ္မူခ့ဲသည္။ 

 ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဓမၼအလင္းကို သိျမင္ေစေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားအား တရားဓမၼစိတ္ကုိ ႏႈိးဆြေစေသာ 
လက္ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆင္ျခင္ေတာ္မူသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူအမ်ားအား ဓမၼကုိ ပုိ၍ စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ အားေပးရန္ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းလုိအပ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးထံသုိ႔ ဖူးေျမာ္ရန္လာေသာ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအား ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ငယ္တစ္ဆူႏွင့္ 
ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္  ေရးသားေသာ စာအုပ္ငယ္တစ္အုပ္  လက္ေဆာင္ေပးေလ့႐ွိ ၿပီး  “ဗုဒ ၶဘုရားဆင္းတုေတာ္  အား 
အနီးဆုံးေနရာတြင္ထားၿပီး တရားေတာအ္ား စိတ္ထဲတြင္ထားပါ” ဟုလည္း မွာၾကားေလ့႐ွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာႀ္ကီး၏ 
တပည့္ ဒကာမ်ားအေပၚထား႐ွိေသာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေတာ္သည္ ခၽြင္းခ်က္ မ႐ွိေပ။ 

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အမွန္စင္စစ္ ဓမၼျဖင့္သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ၿပီး လူအမ်ားအတြက္သာ ႐ွင္သန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ 
ၿငိမ္းေအးမႈႏွင့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ႂကြယ္ဝမႈသည္ လူအမ်ားအတြက္ အတုယူစရာဥပမာေကာင္းျဖစ္သည္ႏွင့္
အညီ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ကုိယ္အား၊ ဉာဏ္အားႏွစ္ပါးလုံးကုိ လူအမ်ား၏ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအတြက္သာ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။ 

 

၂၀၀၈- ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နာဂစ္မုန္းတိုင္္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးေနစဥ္။

၂၀၀၉- ခုနွစ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးေနစဥ္။

၂၀၁၅- ခုနွစ္  နိေပၚနိုင္ငံ ေျမငလၽင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားပို
႔ေဆာင္ေပးေနစဥ္။
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ဗုဒၶ၏ တပည့္သာဝကအျဖစ္ ရဟန္းျပဳၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ ဆရာေတာ္ ဆြမ္ဒိတ္ဖရဉာဏသံဝရသည္ 
ဗုဒ ၶ၏တရားေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္စဥ္မ်ား ၊  ေဒသနာမ်ားအားလုံးကုိ  ကိုင္း႐ႈိင္းစြာ က်င့္ သံုးခ့ဲသည္။ 
အသိပညာျဖင့္  အသက္႐ွင္ေနထိုင္ ၿပီး ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မႈကို ႐ွာေဖြေနရင္း တရားက်င့္ ႀကံေနသူ 
တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆရာေတာ္သည္ ဗုဒၶ၏က်င့္စဥ္မ်ားကုိ တိတိက်က် လုိက္နာၿပီး ဓမၼစာေပမ်ားကုိလည္း 
ထက္သန္စြာ  ေလ့လာခ့ဲသည္ ။  ဗုဒ ၶ၏သီအုိရီမ်ားႏွင့္  တရားက်င့္ နည္း ၊  ဝိႆနာ႐ႈနည္း တို ႔ ကို  
ဘနု္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြငသ္ာမက ထုငိ္းႏငွ့ ္ႏုငိင္ံျခားစာသင္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ႂကြေရာကသ္ငၾ္ကားေပးခ့သဲည။္ 
ေရဒယီုမိအွသံလႊင့ၿ္ပီး ကမာၻတဝမွ္းလံုးသုိ႔ သငၾ္ကားေပးခ့သဲည။္ လတူုငိ္း အတြက္ မမိကိုိယတ္ုငိ ္လက္ေတြ႕
က်င့စ္ဥမ္်ားျပငဆ္င္ျခင္း၊ တရားေဟာျခင္း၊ စာေရးျခင္းျဖင့ ္ဗဒုၶ၏တရားေတာမ္်ားကု ိလအူမ်ားနားလည္ေအာင ္

သာသနာ့အာဇာနည္ႀကီးမ်ား၏ 
သာသနာ့အာဇာနည္

ကၽြႏု္ပ္သည္ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက သာသနာ့ အာဇာနည္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံခ့ဲရၿပီး 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သာသနာေတာ္ အေပၚ တာဝန္ယူျဖည့္ဆည္းေပးမႈကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ 

ဆရာေတာ္ အား သာသနာ႔အာဇာနည္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ အထူးေလးစားၾကည္ညိဳ ႏွစ္သက္မိပါသည္။

အိပ္ရွ္အိပ္ရွ္  ဒလုိင္လားမား

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ႐ုိးသားစြာႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ 
ကမာၻ႔ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ အာဇာနည္ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထုိက္တန္လွေပသည္။ ကမာၻတဝွမ္းမွ 

ဗုဒၶဘာသာဝင္လူအမ်ားကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးအား အစဥ္ခ်ီးေျမွာက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာသမုိင္းတြင္ 
ထာဝရထြန္း လင္းေနမည့္ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ 

ေဒါက္တာ က်ဴစီအန္႐ွိန္ဂ်ဳိး(ရွ္)
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ႀကိဳးပမ္းခ့ဲ သည္။ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သာသနာေရးအႀကီးအကဲတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဘုန္း ႀကီးရဟန္း 

မ်ား၊ ဓမၼေရးရာမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ 
သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ဗုဒ ၶဘာသာကို ျပန္လည္အသက္ဝင္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻတဝွမ္းမွ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈရ ေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေဆး႐ံုႏွင့္အျခားပညာေရးအေဆာက္အအံု ေျမာက္ျမားစြာကို 
ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ သဘာဝေဘးဒုကၡ 
သည္မ်ားအားလည္း ကူညီခ့ဲသည္။

ဤသို႔ ဆရာေတာ္ ႀကီး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ တုိက္ဆုိင္မႈ  
ေၾကာင့္ ႀကံဳႀကိဳက္မႈေၾကာင့္ ကူညီလွဴဒါန္းျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဘဝတေလွ်ာက္လုံး 
လူအမ်ားအတြက္ မိမိ၏ဘဝကုိ အနစ္နာခံ၍ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ လူသားမ်ား 
အားလံုးအတြက္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ေမတၱာအျပည့္ျဖင့္ အၿမဲအသင့္ ရွိေနေသာ 
သာသနာ့အာဇာနည္ အစစ္အမွန္တစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ 

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သက္ေတာ္ ၉၀ ျပည့္၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး 
ခ်ဳိ႕ယြင္းလာမႈေၾကာင့္ ေဆး႐ုံသုိ ႔တက္ေရာက္ၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူခ့ဲရသည္။ 
ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ေဆး႐ုံ႐ွိ သာမက္ခိ-ဖယ ဘန္(န္)အေဆာင္တြင္ ေဆးကုသမႈ 
ကုိခံယူရင္း လျပည့္ေန႔ႏွင့္လကြယ္ေန႔မ်ားတြင္ ဝပ္ဘဝန္းနီဝစ္သုိ႔  ႂကြေရာက္ၿပီး 
ပါတိေမာက္႐ြတ္ဖတ္ရန္ျပန္လည္ႂကြေရာက္ခ့ဲသည္။ 

ဆရာေတာ္၏ က်န္းမာေရးဆုိး႐ြားလာမႈေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆး႐ုံတြင္ 
ေဆးကုသမႈ ကုိခံယူရင္း သီတင္းသုံးေနထုိင္ခ့ဲရသည္။

တပည့္ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအားလုံးကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး၏ က်န္းမာေရး 

ဂၽပန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ခယူးေစးအင္းန္စီးကၽိဳး, 
တိဘက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဒလိုင္လားမား နွင္႔အတူ 

ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဂၽပန္ျပည္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္။
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သတင္းကို စိတ္ပူပန္စြာျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခ့ဲ ၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ 
ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမြးေန႔က်ေရာက္သည္။

ေဆးကုသမႈကုိ ခံယူေတာ္မူေသာ ကာလတေလွ်ာက္လံုး ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ဆရာေတာ္အ႐ွင္သူျမတ္ဘုရား၏အေျခအေနကုိ အျမဲမျပတ္နားစြ င့္ေနခဲ့ ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ 
အ႐ွင္သူျမတ္ဘုရားႀကီး၏ ဝိဇာတေမြးေန႔မဂၤလာအခါသမယမွာ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး၊ 
ထိုေန႔ေရာက္တိုင္း အရပ္မ်က္ႏွာအသီးသီးမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္မ်ား ဘန္ေကာက္ႏွင့္ အျခား 
ေသာခ႐ုငိ႐္ွ ိျပညသူ္လထုူမ်ားပါ “ဘဝန္းနဝိစဝ္ဟိာရ” ေက်ာင္းေတာသ္ို႔ လာေရာကၿ္ပီး ဆုေတာင္းပတနၳာျပဳ 
လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရာ လက္မွတ္ေပါင္း သန္းခ်ီသည္အထိ ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ခ႐ုိင္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း 
ဆရာေတာ္အ႐ွင္သူျမတ္ႀကီး က်န္းမာေတာ္မူရန္အတြက္ ကုသိုလ္ျဖစ္ ဆုေတာင္းတရားေတာ္မ်ား 
႐ြတ္ဖတ္သရဇၥၽာယ္ၾကပါသည္။ 

ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ႏိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္ၾကၿပီး ဆရာေတာ္အ႐ွင္သူျမတ္အား 
ကိုယ္တုိင္အနီးကပ္ၿပီး ေဆး႐ုံ႐ွိ ေရာဂါပိုးမႊားသန္႔စင္ထားေသာ အခန္း၏အျပင္ဘက္ မွန္ကာမွတဆင့့္ 
ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါသည္။ ခဏတာမွ် အ႐ွင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား ဖူးေတြ႔ရေသာ္လည္း ဝမ္းသာပီတိျဖင့္ သီလ၊ 
သမာဓိႏွင့္  ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အ႐ွင္၏ဂုဏ္သိကၡာေတာ္ႏွင့္  ေမတၱာထား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ 
တရားေတာ္မ်ားကို  သတိရေအာက္ေမ့ ၾကပါသည္။ အသံသြင္းထားေသာ ဗုဒ ၶ၏တရားေတာ္မ်ားကုိ 
အဖနတ္လလဲနဲားေထာင္ျခင္း၊ ေရးသားေတာမ္ၿူပီး စာအပုအ္သြင္ျဖင့ ္ျဖန္႔ေဝ ထားေသာ တရားစာအပုမ္်ားအား 
ျပန္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို ႔အတြက္ သတိသံေဝဂတရားမ်ားရေစၿပီး ကိေလသာကင္းစင္ေအာင္ ႀကိဳးစား 
ၾကပါသည္။ 

သာသနာသကၠရာဇ္၂၅၅၆ ခုႏွစ္သည္ ဆရာေတာ္ အ႐ွင္သူျမတ္ဘုရားႀကီး၏ အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ 
ေမြးေန႔အခါသမယျဖစ္သည္။ ၂၄ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ သာသာနာပုိင္ဆရာေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူရာ သက္တမ္းအ႐ွည္ဆုံး 
သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ျဖစ္သည့္အျပင္  ထိုင္းႏို င္ငံ႐ွိ  သံဃာေတာ္မ်ားသမိုင္းတြင္  ဝါအမ်ားဆံုး  
သံဃာေတာ္ တစ္ပါးလည္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို ႔ေသာ အခါသမယတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံဘုရင္မင္းျမတ္မွ 
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ဆရာေတာ္အ႐ွင္သူျမတ္ဘုရားႀကီး၏ သက္ေတာ္ ၁၀၀ ျပည့္ အခမ္းအနားကို “ဘဝန္းနိဝစ္ဝိဟာရ္ “ ေက်ာင္းေတာ္၌ 
ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တာဝန္ယူၿပီး သမီးေတာ္သီရိဒံုမင္းသမီးကို ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ကိုယ္စား အလွဴမဂၤလာျပဳေစပါသည္။ 
ထို႔အတူျမဘုရားေက်ာင္ေတာ္ “ဖရာ့စီရတၱနာ့ စတ္စဒမ္ရာမ္”တြင္လည္း အလွဴမဂၤလာျပဳေတာ္မူပါသည္။

သက္ေတာ္ ၁၀၀ ျပည့္ၿပီးေနာက္ ၁၀ ရက္အၾကာတြင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန ဆုိး႐ြားလာရာ 
ဆရာဝန္မ်ားမွ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အူမႀကီးႏွင့္ အူသိမ္တို ႔အား ခြဲစိတ္ကုသမႈျဖင့္ ပူေဇာ္ကုသၾကပါသည္။ 
ေသြးေၾကာတြင္ ေရာဂါပိုးကူးစက္သျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်လာပါသည္။ 
ဆရာေတာ္၏ ေရာဂါ အေျခအေနမွာ ေဆးမတိုးေတာ့ပါ။ ဆရာေတာ္၏ ထြက္သက္ဝင္သက္ ႐ွဴသြင္းမႈသည္လည္း 
ေျဖးညွင္းလာၿပီး နာရီလက္တံ ၁၉း၃၀ နာရီ အေရာက္ သက္ေတာ္ ၁၀၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္တြင္ အသက္႐ွဴရပ္ၿပီး ဘဝနတ္ထံ 
ပ်ံလြန္ေတာ္မူပါသည္။
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ဘဝနတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူေၾကာင္းကို “ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္ 
ေဆး႐ံု” မွ ဆရာဝန္ ႀကီးမ်ားက သတင္းဌာနမ်ားမွတဆင့္ ျမန္ဆန္စြာ တရားဝင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္တုိ႔၏ ႀကီးစြာေသာဆုံး႐ႈံးမႈ၊ 
ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈမ်ားအၾကားတြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကုိ 
“ခ်ဴလာေလာင္ကြန္တကၠသိုလ္ေဆး႐ုံ ၊  ထုိင္းႏို င္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း  
မွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအိမ္ေ႐ွ႕စံ၏ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဘုရင့္အမႈထမ္း၊ အရာထမ္း 
မ်ားၿခရံလံ်က ္ဆရာေတာဘု္ရားႀကီး၏ ဂဏုသ္ကိၡာႏငွ့္ေလ်ာည္စီြာ ပင့္ေဆာငခ္ဲ ့
ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု မ်ားကလည္း 
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကို ပို ႔ေဆာင္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ လမ္း 
ေဘး ဝဲယာတစ္ေလွ်ာက္ တြင္လည္း ျပည္သူလူထုတို႔က ျပည့္ႏွက္စြာ ပူေဇာ္ 
ၾကပါသည္။ ရာသီဥတု အပူဒဏ္၊ တုိးေဝွ႔ရေသာလူတန္း႐ွည္ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ 
“ဘဝန္းနိဝစ္ဝိဟာရ္ “ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ ၿပီး ေရသပၸာယ္ျခင္း၊ ပူေဇာ္ 
ကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ ျပည့္ႏွက္စည္ကားေနပါသည္။

ဆရာေတာ္အ႐ွင္သူျမတ္ဘုရားႀကီး၏ သက္ေတာ္ ၁၀၀ ျပည့္ အခမ္း 
အနားၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ခဲ့ေသာ “ဘဝန္းနိဝစ္ဝိဟာရ္” 
ေက်ာင္းေတာ္သည္ တစ္လမျပည့္မီွ ျပန္လည္စည္ကား ခဲ့ျပန္သည္။ သက္ေတာ္ 
၁၀၀ ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ပီတိျဖာေဝခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုအႀကိမ္ 
တြင္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမႈတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အျခားေသာခ႐ုိင္မ်ားမွ 
ျပည္သူအမ်ားအျပားပါ႐ွိ ၿပီး ၊ အခ်ိဳ႕မွာ ေန႔စဥ္လာေရာက္ပူေဇာ္ပါသည္။ 
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ လာေရာက္သူတိုင္း၊ လာေရာက္သည့္ အႀကိမ္တုိင္း 
သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္အ႐ွင္သူျမတ္ႀကီး၏ အႏိၲမအဂၢစိ်ာပန အတြက္ ပူေဇာ္ 
႐ြတ္ဖတ္ သရဇၥၽာယ္ၾကပါသည္။
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ထုိင္းႏုိင္ငံဘုရင္မင္းျမတ္မွ အိမ္ေ႐ွ႕စံမင္းသားႀကီးအား မင္းႀကီး၏ 
ကုိယ္စား ႂကြေရာက္ေစၿပီး မင္းခမ္းမင္းနားျဖင့္ ဆရာေတာ္အ႐ွင္သူျမတ္၏ 
အႏိၲမ အဂၢစိ်ာပနကုိ ေရသပၸာယ္ပူေဇာ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၇ ရက္ပတ္လုံး၊ 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏အလွဴအျဖစ္ ေန႔ေရာညပါ အႏိၲမ အဂၢစိ်ာပနတြင္ ႐ြတ္ဖတ္ 
သရဇၥၽာယ္ ကုသုိလ္ျပဳေစခ့ဲပါသည္။ ထုိ႔အတူ မင္းခမ္းမင္းနားျဖင့္ 
ေတာ္ဝင္ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ အႏိၲမအဂၢစိ်ာပနကုိ က်င္းပေစပါသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ အစုိးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွလည္း 
အလွဴ႐ွင္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး တာဝန္ယူၿပီး ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ 
အႏိၲမအဂၢစိ်ာပနအတြက္ ကုသုိလ္ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။

ထုိင္းျပည္သူလူထုတုိ႔က ပူေဇာ္သကၠာရျပ ၾဳကသည့္အျပင္ အျခားေသာ 
ႏုိင္ ငံေရး ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွ င့္  ႏုိ င္ ငံတကာ မွ  ဘာသာေရးအဖြဲ ႔ 
အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္ဘုရား ၾကီး၏ 
အႏိၲမအဂၢိစ်ာပနသုိ႔ လာေရာက္ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ ၂၃ ႏုိင္ငံမွ 
သံတမန္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား မွာ ၇ ရက္တုိင္ေအာင္ ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ 
အိႏ ၵိယအစုိးရကုိယ္စား အိႏ ၵိယႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
သံအမတ္ႀကီးမွ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အႏိၲမ အဂၢစိ်ာပနအခမ္းအနားကို 
ဝိဇၥ်ာရယနပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ ပူေဇာ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
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႐ုိမန္ကက္သလစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုိင္းႏိုင္ငံ ႐ုိမန္ကက္သလစ္ ဘုန္း 
ေတာ္ႀကီးကဦးေဆာင္၍ ဆုေတာင္းပူေဇာ္ၾကၿပီး၊ တ႐ုတ္ဘုန္းေတာ္ 
ႀကီးမ်ား ကလည္း ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ႐ြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾက
ပါသည္။ မကၠစီကိုႏိုင္ငံ႐ွိ “ဖရာ့ခယိုကဲေယာက္” ေက်ာင္းေတာ္၊ 
သရီလိကၤာႏိငုင္ံႏငွ့ ္ဂ်ပန္ႏိငုင္႐ံွ ိ“နင္းဘု(တ)္စစီူး” ေက်ာင္းေတာတ္ို႔တြင ္
သံဃာအပါး ၁၀၀၀ ျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ႐ြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ 
ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ညပတ္လုံး ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ 
ေန႔အထိ ႐ြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကၿပီး ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လံုး ႐ြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

နင္းဘု(တ္)စီးစူး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ ခယူးေစး 
အင္းန္စီးက်ိဳးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔၏ဥကၠဌတုိ႔သည္ “ဘဝန္း နိဝစ္ဝိဟာရ္” 
ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ၿပီး အျခားေသာဗုဒၶ ဘာသာအဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း 
၃၃ ႏုိင္ငံမွ ၁၇ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဖင္လန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ 
မကၠဆီကုိ၊ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ နီေပါအစ႐ိွသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ အ႐ွင္သူျမတ္အား ဓမၼသံေဝဂတရားေတာ္ျဖင့္ 
ပူေဇာ္ၾကပါသည္။ ထုိ႔အတူ ဆရာေတာ္အ႐ွင္သူျမတ္အား ကမၻာ့ 
ဗုဒၶဘာသာ၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ “ကမၻာ့ဗုဒၶသာသနာပုိင္မေထရ္ႀကီး” 
အျဖစ္ တင္စားႁမြက္ၾကားေတာ္မူခ့ဲပါသည္။

တဘိက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင ္ဘုန္းေတာႀ္ကီး ဒလိငု္းလားမားက 
လည္း “သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ အ႐ွင္သူျမတ္ႀကီး၏ သက္ေတာ္ ႐ိွစဥ္ 
ကာလပတ္လုံး ဗုဒၶသာသနာအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အမႈေတာ္ကုိ 
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ထမ္းေဆာင္ ခ့ဲရာ ကမၻာ့ လူသားမ်ားအတြက္ 
အက်ိဳးေတာ္ကုိ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူခ့ဲပါသည္” 
ဟု အစ႐ိွေသာအင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မွ 
တစ္ဆင့္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းကုိ ေရးသား 
ခ့ဲပါသည္။

ေဖၚျပပါ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာဂုဏ္ျပဳျခင္း 
မ်ားသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္႐ိွ  ဗုဒၶဘာသာ 
ဝင္မ်ားထံမွ  ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည့္   အစိတ္ 
အပိုင္းတစ္ခု  မွ်သာ ျဖစ္သည္။   ၁၉ပါး 
ေျ မာ က္  သာ သ နာ ပို င္ ဆ ရာေ တာ္ ၊   

“ မ င္း ဆ ရာေ တာ္ မ်ား ၏ ဆ ရာေ တာ္ ” 
ျဖ စ္ေတာ္မူေသာ “ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ 
ဆရာေတာ္ ”ဆြမ္ဒိတ္ဖရဉာဏသံဝရ ၊ 
စကြန္းမဟာသံဃာ့ပရိဏာယက” က့ဲသုိ႔ေသာ 
ဗုဒ ၶသာသနာ့ဦးေသွ်ာင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ 
မင္းဆရာေတာ္တစ္ပါးထြက္ေပၚလာရန္ 
အလြန္တရာမွ ခဲယဥ္းလွပါသည္။
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