
၁၃၁၅-ခနုစှက်  မဟာစညသ်ာသနာ့ရပိသ်ာ၌  သတပိဋ္ဌာနတ်ရားကို  ပြပည့်စုံ  အေ�ာင်  ၃-လနးီပါး�ားထတုခ်ဲ့ပြပးီ

အေနာက် အေက&းဇးူရငှ်  မဟာစညဆ်ရာအေတာ်ဘရုားကြကးီ ကုိယအ်ေတာ်တိုင်  ဥပဇ္ဈာယ�်ပြ/စပ်ြ/င့် ခ&းီအေပြမ0ာကအ်ေတာ်မခူဲ့အေသာ

�ငဒ်ိုနးီရာှးနိုငင်ံသား  �ရငှဇ်နိရက္ိခတ၏ပင့်/တိပ်ြခငး်အေ4ကာင့်  ဆရာအေတာ်ကြကးီသည်  ၁၃၂၁-ခနုစှတ်ငွ်  အေထရဝါဒ

ဗဒု္ဓသာသနာ  �အေပြခခိုငမ်ာအေရး�တကွ်  �အေရးကြကးီဆုံးလပုင်နး်မ&ားပြ/စအ်ေသာ  သိမသ်မတုပ်ြခငး်,  ရငှပ်ြပုအေပးပြခငး်,

ရဟနး်ခအံေပးပြခငး်တိ့ုပြ/င့်  �ငဒ်ိုနးီရာှး၌  သာသနာ  ပြပုအေတာ်မခူဲ့သည။်  ဤသ့ုိပြ/င့်  ခရစန်စှ်  ၇-ရာစမုှ  ၉-ရာစု

တိုငအ်ေ�ာင်  ဗဒု္ဓသာသနာ ထနွး်ကားခဲ့သည့် �ငဒ်ိုနးီရာှးနိုငင်၏ံတရား�အေမကွို  အေစာင့်အေရာှကထ်နိး်သိမး်ခငွ့်  တ/န်

ပြပနလ်ည ်ရရှိခဲ့အေလသည။် 

၁၃၂၀-ခနုစှ်  ပြပာသုိလဆတု်  ၉-ရကအ်ေနတ့ငွ်  သီရလိကAာနိုငင်ံ  မကက်ာသီဌာန၌  ဘာဝနာဌာနခ&ုပ်  (မဟာစည်

ကမ္မဋ္ဌာနး်ဗဟုိဌာန)  /ငွ့်ပွဲက&ငး်ပရာ  သီဟုိဠက်ျွနး်ရှိ  သ&ာမ  နကိာယ,  �မရပရူနကိာယ,  ရာမညနကိာယ,

အေရHက&ငန်ကိာယဟူအေသာ  ဂိုဏး်အေပါငး်စုံမှ  ဆရာအေတာ်မ&ား၊  ကမ္ဘာ့ဗဒု္ဓသာသနာ�သငး်ဥက္ကဋ္ဌ တရားဝနက်ြကးီဦးခ&န်

ထနွး်၊ သီရလိကAာ နိုငင်ဝံနက်ြကးီခ&ုပ်  မစ္စတာဗန္ဓရာနာယကတိ့ုက �သီးသီးမနိ့်ခနွး်အေပြပာ4ကသည။် ထိ့ုအေနာက် မဟာ

စညဆ်ရာအေတာ်က  ပါဠဘိာသာပြ/င့်  မနိ့်ခနွး်ကြွကမက4်ကားအေတာ်မသူည။်  ယငး်ကမ္မဋ္ဌာနး်  ဌာန/ငွ့်ပွဲသည်  မဟာစည်

ဆရာအေတာ်�ား  ခ&းီက&ူးပအူေဇာ်ပွဲကြကးီနငှ့်  တအူေလသည၊်  ကြကးီက&ယအ်ေသာ  သာသနာ့ပွဲကြကးီပြ/စအ်ေလသည။်  ဤသ့ုိ

တိုငအ်ေ�ာငပ်င် သီရလိကAာနိုငင်၌ံ ပဋပိတ္ိတတရား�အေမ ွအေစာင့်အေရာှကထ်နိး်သိမး်ခငွ်က့ို  က&ယပ်ြပန့်စာွရရှိခဲ့အေလသည။် 

မဟာစညဆ်ရာအေတာ်သည် ၁၃၂၀-ခနုစှ် နတအ်ေတာ်လတငွ် �နိ္ိဒယနိုငင်ံ ဗာရာဏသီပြမို သ့ုိ့ ကြွကအေတာ်မသူည။် ထိုမတှ

ဆင့်  တရားဦးအေဟာအေတာ်မရူာ  မဂိဒါဝနု်  အေတာသ့ုိလညး်အေကာငး်,  ထိုမှ  ကုသိန္နာရုံသ့ုိလညး်အေကာင်း,  ကြွကအေတာ်မူ

သည။် ကုသိန္နာရုံမှ �ပြပန် အေဂါရကပ်ပူြမို တ့ငွး်ရှိ �သငး်တိုကတ်စခ်၌ု မဟာစညဆ်ရာအေတာ်သည် ဝပိဿနာ တရား

အေတာ်ကို အေဟာ4ကားအေတာ်မခူဲ့သည။် ဤသ့ုိပြ/င့် ပြမတစ်ာွဘရုားရငှ် ပရနိဗိ္ဗာန် စအံေတာ်မခူဲ့ရာဌာနတငွ် တရား�အေမခွယံူ

ခငွ့် ရရှိခဲ့အေလသည။် 



ထိုစဉက် မတှတ်မး်တငဓ်ာတပ်ုံ�အေ4ကာငး် မဂAလာဦးအေ�ာငပ်ြမင့်က ဝကလ်က် မစိုးရမိဆ်ရာအေတာ်�ား အေလ[ာကထ်ား

ပုံကို ဤအေနရာတငွ် အေ/ာ်ပြပလိုပါသည။် 

“ဒပီုံကို  အေသအေသခ&ာခ&ာ4ကည့်စမး်ပါ  ဆရာအေတာ်၊  ဘယအ်ေလာက�်သကဝ်ငပ်ြပးီ  ဘယအ်ေလာက်  သဘာဝက&သလ၊ဲ

အေက&းဇးူအေတာ်ရငှမ်ဟာစညဆ်ရာအေတာ်ဘရုားကြကးီကို �နိ္ိဒယနိုငင်ဝံနက်ြကးီခ&ုပအ်ေနရးူက ဆးီကြကိုပြပးီ /တိမ်န္တကပြပုအေနပုံ၊

ဝနက်ြကးီခ&ုပအ်ေနရးူကို ဆရာအေတာ်ဘရုားကြကးီက ပြငိမသ်ကတ်ည4်ကညတ်ဲ့ ဣအေ^န္ဒနဲ့ စးူစးူစိုကစ်ိုက4်ကည့်အေနပုံ၊ ပြပီးအေတာ့

နစှဦ်းစလုံး ပညာရှိပဂု္ိုဂ လက်ြကးီမ&ား ပြ/စ4်ကသည့်�ားအေလ&ာ်စာွ /တိမ်န္တက ပြပုသူကလညး် �ပိုလပုတ်ဲ့ ဟနမ်&ို းအေတမွ

ပါပဲ  လိုလိုလားလားနဲ့  တညတ်ညပ်ြငမိပ်ြငမိပ်၊ဲ  ဧည့်သညပ်ြ/စတ်ဲ့  ဆရာအေတာ်ဘရုားကြကးီကလညး်  �ခ&ငး်ခ&ငး်

�အေ4ကာငး်�ားအေလ&ာ်စွာ  အေတွ့4ကရလိ့ု  လိုလားတဲ့�ရပိ�်အေယာငန်ဲ့  ပြငိမပ်ြငမိသ်ကသ်ကပ်ဲ  4ကည့်အေတာ်မအူေနတယ၊်

ပဂု္ိုဂ လက်ြကးီနစှဦ်းစလုံးရဲ့မ&ကန်ာှမ&ားမာှ  တဦး�အေပါ်တဦး  အေမတ္တာဓာတထ်င်ဟပအ်ေန4က တာ  အေပါ်လငွထ်ငရ်ာှးအေန

တယမ်ဟုတလ်ားဘရုား” ဟူ၍ပြ/စပ်ါသည။် 

 ၂၉-နစှပ်ြပည့်  ဗဒု္ဓဓမ္မအေလာက�ထးူထတုတ်ငွပ်ါရှိအေသာ  �ပြငမိး်စားသံ�မတက်ြကးီ  ဦး4ကင၏်  “မဇ္ဈမိအေဒသ၌

ဗဒု္ဓသာသနာအေတာ်  တအေခတထ်နွး်အေရး”  အေဆာငး်ပါးမှ  အေကာကန်တုအ်ေ/ာ်ပြပရလ[င်  “�နိ္ိဒယနိုငင်ံ  ရာက&ကစ်ထရန်

ပြပညန်ယ၊်  �ကဂ်&မယီာပြမို အ့ေန ဗဒု္ဓဘာသာဝငမ်တိအ်ေဆ ွ ရရှရီာဟုလာဆမူနခ်&ဝါးရား  (Shri  Rahula  Suman

Chhawara)   ထမံစှာရရှိခဲ့ရာ  ထိုပဂု္ိုဂ လသ်ည်  ၁၃၁၆-ခု  နစှဦ်းက  ရနက်နုပ်ြမို မ့ဟာစညသ်ာသနာ့  ရပိသ်ာ၌

ရဟနး်ပြပု၍ တစလ်မ[သတပိဋ္ဌာနတ်ရားပာွးမ&ား�ားထတုခ်ဲ့သပူြ/စသ်ည။် 

သူသည်  �ကဂ်&မယီာပြမို စ့နွရ်ှိ  အေဂါတနန်ာဂါး  (သ့ုိ)  အေဂါတမရာွ၌  /ွ့ဲစညး်ထားအေသာ  အေကာလယိဗဒု္ဓ�သငး်၏

�တငွး်အေရးမှူ းပြ/စသ်ည။် ယငး်�သငး်၌ပအူေဇာ်ကိုးကယွရ်န် ဗဒု္ဓရပုပ်ာွးအေတာ်တစဆ်ကူို မဟာစညသ်ာသနာ့ရပိသ်ာမှ

�ပြပန် ပြမနမ်ာနိုငင်အံေတာ် ဗဒု္ဓသာသနာ�/ွ့ဲမှ လှူ ဒါနး်ရန် ရရှခီ&ဝါးရားက အေတာငး်ခခံဲ့ပါသည။် ဗဒု္ဓရပုပ်ာွးအေတာ် မ&ား

ကုိ  ကိုးကယွပ်အူေဇာ်ရာ၌  သဂါရဝပြ/စရ်နသ်ာမက  4ကညည်ို သဒ္ဓါ  အေစတနာထကသ်နမ်ှု ရှိရနလ်ညး်  လနွစ်ာွလို�ပ်

ပါသည။် သ့ုိပြ/စ၍် ဗဒု္ဓသာသနာ�/ွ့ဲမှ အေကာလယိဗဒု္ဓ �သငး်�ား လိုကန်ာရနည်Hန4်ကားခ&ကမ်&ား ထတုပ်ြပနခ်ဲ့သည။်

ဗဒု္ဓရပုပ်ာွးအေတာ်ကို ဗဒု္ဓသာသနာ�/ွ့ဲဥက္ကဋ္ဌကြကးီ သတိုးသီရသိဓုမ္မဆာဦးသွငက် လှူ ဒါနး်ခဲ့ပါသည်” ဟူ၍ အေ/ာ်ပြပပါရှိ

ပါသည။် 

မဟာစညဆ်ရာအေတာ်ကြကးီသည်  ပြမတစ်ာွဘရုားရငှန်စှသ်ကအ်ေတာ်မသူည့်  ဓမ္မပြ/င့်  ပြမတစ်ာွဘရုားရငှ�်ား  ပအူေဇာ်ရန်

ဆန္ဒပြပငး်ပြပအေတာ်မသူည့်�အေလ&ာက် ၁၃၄၂-ခနုစှ် တပိ့ုတွဲလဆတု် ၉-ရကအ်ေနတ့ငွ် ဘရုားရငှ/်ာွးပြမငအ်ေတာ်မရူာ လမု္ိဗနီ

ဥယ&ာဉအ်ေတာ်၌    ၉-ရကစ်ခနး်/ငွ့်၍ နအီေပါအေယာဂီ ၁၁၉-အေယာက�်ား သတပိဋ္ဌာနတ်ရားအေတာက်ို အေဟာ4ကားအေတာ်



မခူဲ့အေလသည။် ဤသ့ုိပြ/င့် ပြမတစ်ာွဘရုားရငှ/်ာွးပြမငအ်ေတာ်မရူာ လမု္ိဗနီ  ဥယ&ာဉအ်ေတာ်၌ တရား�အေမခွယံခူငွ့်  ရရှိခဲ့အေလ

သည။် ယခ�ုခါ ပဏ္ဍတိာရာမ အေရHအေတာငက်နုး်သာသနာ့ရပိ်သာ ဆရာအေတာ်၏4သဝါဒပြ/င့် ဂ&ာမနရ်ဟနး်အေတာ် �ရငှ်

ဝအိေဝကာနန္ဒသည် လမု္ိဗနပီဏ္ဍတိာရာမသာသနာ့ရပိ်သာ၌ ပဋပိတ္ိတသာသနာအေတာ် တညတ်ံ့ပြပန့်ပာွးအေရးကို ရကွအ်ေဆာင်

လ&က ်တရား�အေမခွယံခူဲ့အေလသည။် 

မဟာစညဆ်ရာအေတာ်ဘရုားကြကးီသည် နအီေပါနိုငင်ံ ဓမ္မကတိ္ိတဝဟိာရသို့ ကြွကအေရာက် အေတာ်မစူဉ် “ဗအုေဒ္ဓါ အေလာအေက သမပု္ပ

အေန္နာ, ဟိတာယ သဗ္ဗ ပါဏနိ”ံ ဗဒု္ဓပြမတစ်ာွသည် လူ, နတ်, ပြဗဟ္မာ သတ္တဝါ�ားလုံးတိ့ု၏ �က&ို းစးီပာွးပြပည့်စုံအေစ

ရန�်တကွ် အေလာက၌ ပငွ့်အေတာ်မအူေ4ကာငး် �အေပြခခအံေဟာ4ကားပြပးီအေနာက် “ဗအုေဒ္ဓါ အေသာဘဂဝါ အေဗာဓာယ ဓမ္ံမ အေဒအေသ

တ”ိ ဗဒု္ဓရငှအ်ေတာ်ပြမတဘ်ရုားသည် ကိုယအ်ေတာ်တိုငက်&င့်ခဲ့၍ သိပြပးီပြ/စအ်ေသာ တရားအေတာ်ကို မမိလိိုပငသိ်သင့်သမ[သိ

4ကရအေ�ာင် မညက်ဲ့သ့ုိက&င့်ရမညက်ို ကရဏုာအေတာ်ကြကးီမားစာွပြ/င့် �က&ယတ်ဝင့် အေဟာ4ကားအေတာ်မခူဲ့ရာ သာသနဓ

ဇဓမ္မာစရယိဘွ့ဲရ �ရငှဉ်ာဏပဏု္ဏကိ နအီေပါဆရာအေတာ်က ဘာသာပြပနဆ်ိုအေတာ်မခူဲ့အေလသည။် နအီေပါဆရာအေတာ် �ရငှ်

ဉာဏပဏု္ဏကိသည် သာသနာအေရးကစိ္စမ&ားကို ကိုယတ်ိုငရ်ကွအ်ေဆာင၍်လညး်အေကာငး်,  ရဟနး်ငယမ်&ား,  သာမအေဏ

မ&ား, သီလရငှမ်&ားကို ပြမနမ်ာနိုငင်ရံှိ စာသငတ်ိုကက်ြကးီမ&ား, သာသနာ့ရပိသ်ာမ&ား၌ ပရယိတ်, ပဋပိတ�်က&င့်ပြမတ်

မ&ားကို  စနစတ်က&သငယ်အူေစ၍ လညး်အေကာငး်,  ပြမတစ်ာွဘရုားရငှ၏်တရား�အေမကွို  အေစာင့်  အေရာှက်  ထနိး်သိမး်ခဲ့

အေလသည။် 

အေက&းဇးူရငှ်  မဟာစညဆ်ရာအေတာ်ဘရုားကြကးီ၏  လကရ်ုံးတပည့်ကြကးီမ&ားပြ/စ4်ကအေသာ  အေရHအေတာငက်နုး်  ရပိသ်ာ

ဆရာအေတာ်  �ရငှပ်ဏ္ဍတိာဘဝိသံ၏  ရပိသ်ာခွဲမ&ားသည်  နအီေပါ၊  မအေလးရာှး၊  စကAာပ၊ူ  ကိုးရးီယား၊  ထိုငဝ်မ၊်  4သစ

အေ4တးလ&၊ �ဂAလန၊် �အေမရကိနန်ငှ့် ကအေနဒါနိုငင်မံ&ားတငွလ်ညး်အေကာငး်၊ ဓမ္မာနန္ဒဝဟိာရဆရာအေတာ် �ရငှ် သီလာန

န္ဒာဘဝိသံ၏ ပဋပိတ္ိတသာသနာပြပုအေဆာငရ်ကွခ်&ကမ်&ားသည် �အေမရကိန၊် ကအေနဒါ၊ မကဆ်ကီို၊ ဂ&အေမကာ၊ စကAာပနူငှ့်

မအေလးရာှးနိုငင်မံ&ားတငွလ်ညး်အေကာငး်၊ ခ&မး်အေပြမရ့ပိသ်ာဆရာအေတာ် �ရငှဇ်နကာဘဝိသံ၏ ရပိသ်ာခွဲမ&ားသည် �င်

ဒိုနးီရာှး၊  ထိုငး်၊  အေတာင�်ာ/ရကိနငှ့်  �အေမရကိနန်ိုငင်မံ&ားတငွလ်ညး်အေကာငး်၊  �ထင�်ရာှး တညရ်ှိ4ကလ&က် ဗဒု္ဓ

ပြမတစ်ာွသာသနာအေတာ်အေရာငဝ်ါ ထနွး်လငး်အေနပြပပီြ/စအ်ေလသည။် သဒ္ဓမ္မရသီံရပိသ်ာဆရာအေတာ် �ရငှက်ဏု္ဍလာဘဝိသံ

သညလ်ညး် ပြပညပ်နိုငင်ံ  �မ&ား�ပြပားသ့ုိ �ကြကိမအ်ေပါငး်မ&ားစကြွကွာကအေရာက၍် ပဋပိတ္ိတ သာသနာအေတာ်ကို �ထးူ

အေက&းဇးူပြပု ခဲ့အေလသည။် 

အေက&းဇးူရငှဆ်ရာအေတာ်ဘရုားကြကးီ၏  ခငွ့်ပြပုအေတာ်မပူြခငး်အေ4ကာင့်  ၁၉၇၇-ခနုစှမ်ှ  စတင၍်  ရနက်နုပ်ြမို ့  မဟာစည်

သာသနာ့ရပိသ်ာ�တငွး် သံဃာအေတာ်မ&ား�ား �ဂAလပိ် ဘာသာသင4်ကားမှုကို သငတ်နး်�ဆင့်ပိ့ုခ&ခဲရ့ာ ၁၉၉၀-ခု

နစှ၌်မူ  �ပြပညပ်ြပညဆ်ိုငရ်ာ  ဗဒု္ဓသာသနာပြပုသငတ်နး်အေက&ာငး်�ဆင့်ထိ  (မဟာစည်  သတပိဋ္ဌာနဝ်ပိဿနာတရား



�ားထတုပ်ြပးီအေသာ ဓမ္မာစရယိဘွ့ဲရ  သိက္ခာ  ၁၀-  ဝါပြပည့်ပြပးီ  ရဟနး်အေတာ်မ&ား�ား  �ဂAလပိဘ်ာသာသင4်ကားမှုကို

အေရာ)၊  (တရား�ားထတုပ်ြပးီအေသာ  နိုငင်ပံြခားသားမ&ား  �တကွ်  ပြမနမ်ာဘာသာနငှ့်  ပရယိတ္ိတ�အေပြခခသံင4်ကားမှုကို

ပါ) တိုးပြမ0င့်၍ အေဆာငရ်ကွခ်ဲ့အေလရာ ယအေန�့ခ&နိတ်ငွ် ဤသငတ်နး်အေက&ာငး်ဆငး် ဆရာအေတာ်မ&ားမတှဆင့် မဟာစည်

ပဋပိတ္ိတသာသနာသည် ပြပညပ်နိုငင်မံ&ားသ့ုိ က&ယပ်ြပန့်လ&ကရ်ှိပြပီ ပြ/စအ်ေလသည။် 

ဤမ[ပငမ်ကပါပဲ  ပဋပိတ္ိတသာသနာအေတာသ်ည် အေက&းဇးူအေတာ်ရငှ်  မဟာစညဆ်ရာအေတာ်ဘရုားကြကးီ၏ �အေမခွတံပည့်

မ&ား  �စဉ�်ဆက်  ကြကိုးပမး်ရကွအ်ေဆာငလ်&ကရ်ှိရာ  ကမ္ဘာတစဝ်မှး်တငွ်  ပ&ံ့နှ့ံထငရ်ာှးလ&က်  ရှိအေနလမိ့်ဦးမည်  ပြ/စ်

ပါသည။်


