
၂၄။ ကရုဏာတေ�ာ်ကြကးီမားစွာ အမြေတေ�မာ်အမြေ�မငက်ြကးီမားစာွ 

��ည�်သာသနာ ��ုတေ�ာ်မခူဲ့�ခငး်

ဆရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီသည် ၁၉၅၂-ခနုစှမ်စှ၍ အမြေနိ္ိဒယ, သီရလိင်္ကက.ာ, ဗယီကန်မ်, လင်္ကာအမြေို, ကတေမ0ာဒးီယား, ဂျ�န်,

ထိုငး်,  အမြေငဒ်ိုနးီရာှးစသည့်  အမြောရနှိုငင်မံျားသို့  ကြွကတေရာက၍်  သာသနာ��ုတေ�ာ်မခူဲ့သည။်  သကတ်ေ�ာ်  ၇၅-နစှ်

၁၉၇၉-ခနုစှ၌် ၄-လင်္က�ိုင�်ိုင် ဥတေရာ�နငှ့်အမြေတေမရကိ�ိုကရ်ှိ နိုငင်တံေ�ါငး် ၁၈-ခ�ုိ့ုသ့ုိလင်္ကညး်တေကာငး်, သကတ်ေ�ာ် ၇၆

နစှ် ၁၉၈၀-ခနုစှ၌် ၂-လင်္က�ိုင�်ိုင်  ��ငသ်စ်,  အမြေဂ.လင်္ကန်,  သီရလိင်္ကက.ာ,  ထိုငး်,  စက.ာ�နူိုငင်မံျားသုိလ့င်္ကညး်တေကာငး်,

လင်္ကနွတ်ေ�ာ်မမမူီ �စန်စှခ်ွဲခန့်အမြေလင်္ကို ၁၉၈၁-ခနုစှ၌် ၁-လင်္ကခန့် နတီေ�ါနငှ့် အမြေနိ္ိဒယနိုငင်မံျားသ့ုိလင်္ကညး်တေကာင်း ကြွကတေရာက၍်

သာသနာ��ုတေ�ာ်မခူဲ့သည။် 

တေကျးဇးူရငှဆ်ရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီသည် ကရဏုာတေ�ာ် ကြကးီမားတေ�ာ်မလူင်္က၏ှ။ သ�္တဝါများအမြေား အမြေိုနာတေသတေရး ဒကု္ခ

တေဘး�ိ့ုမှ  လင်္က�ွတ်ေ�မာကတ်ေစချငတ်ေ�ာ်မလူင်္ကှသည။် ဘရုား�မ�စ်ာွ၏ အမြေဆုံးအမြေမ�ရားတေဒသနာတေ�ာ်များကို �စက်မ္ဘာ

လင်္ကုံး သိတေစချငတ်ေသာ တေဇာတေစ�နာတေ� ွ�ိုလင်္ကသှည။် ဆရာတေ�ာ်ကြကးီသည် မမိ၏ိကိုယခ်ျမး်သာမှုကို မငဲ့ဘဲ သ�္တဝါများ

ချမး်သာတေရး, သံသရာတေဘးတေအမြေးငြငမိး်တေရးအမြေ�ကွ် များစာွအမြေ�င�်နး်ခ၍ံ တေဆာငရ်ကွတ်ေ�ာ်မခူဲ့ တေလင်္ကသည။် 

၁၉၅၉-ခနုစှ်  ဇနန်ဝါရလီင်္က  ၁၈-ရက�်ငွ်  နယးူတေဒလင်္ကငီြမို ၌့  မဟာစညဆ်ရာတေ�ာ်  ဘရုားကြကးီသည်  အမြေနိ္ိဒယနိုငင်ံ

ဝနက်ြကးီချု�် �ဏ္ဍစတ်ေနရးူနငှ့်တေ�ွ့ဆုံ၍ သာသနာ��ုတေ�ာ်မခူဲ့တေလင်္ကသည။် 

တေနရးူ။ ။ ဆရာတေ�ာ်ဘရုား၊  တေရးှကအမြေနိ္ိဒယကိုတေရာကဖ်းူခဲ့လင်္ကျှင်  ဘယတ်ေနရာများသုိ့  တေရာကခ်ဲ့�ါ  သနညး်

ဟု ဝနက်ြကီးချု�က် တေလင်္ကျှာကက်ြကားတေမး�မနး်သည။် 



ဆရာတေ�ာ်။ ။ ဆရာတေ�ာ်သည် ဗဒု္ဓဂယာငြမို ၊့ ဆရန်�င်ြမို ၊့ ကသိုနာရုံငြမို မ့ျားကို လင်္ကည�်�ခ်ဲ့ဖးူ�ါငြ�၊ီ တေရးှကလင်္ကညး် ဗဒု္ဓ

ဂယာငြမို က့ို  တေရာကခ်ဲ့ဖးူ�ါငြ�၊ီ  ဤ အမြေကြကမိ�်ငွ်  ဘရုားတေနရာများ �ိုး�ကတ်ေန�ခငး်,  ��ငဆ်င်

ထား�ခငး်များကို  အမြေလင်္ကနွအ်မြေားရဝမး်သာစွာ  တေ�ွ့ရှိရ�ါသည။်  အမြေစိုးရသည်  ဤ�ိုး�က်

တေဆာငရ်ကွမ်ှုကို ဆကလ်င်္ကကအ်မြေားထ�ုသွ်ားလင်္ကမိ့်မည်ဟု တေမျှာ်လင်္ကင့်�ါသည။် 

တေနရးူ။ ။ အမြေနိ္ိဒယအမြေစိုးရသည်  ဗဒု္ဓဇယန္ိတ�ွဲတေ�ာ်များကို  မ�ူညတ်ေသာတေကြကာင့်  ဤ�ိုး�ကမ်ှုများကို

��ုလင်္က�ုတ်ေဆာငရ်ကွင်ြ�းီစးီနိုင�်ါသညဟု် ဝနက်ြကးီချု�က် တေလင်္ကျှာကက်ြကား�ါသည။် 

ဆရာတေ�ာ်။ ။ ဗဒု္ဓဘာသာ  တေရးှထုံးစကားအမြေရ၊  ၂၅၀ဝ  မဟာ�ရနိဗိ0ာန  နစှ�်�လ်င်္ကည်  �ွဲတေ�ာ်သညက်ား

အမြေနိ္ိဒယ�ငွ်  ဗဒု္ဓဘာသာ�ရားတေ�ာ၏်  တေခ�သ်စ�်�နတ်ေ�ါ်�ခငး်ကို  တေရှ့တေ��းလင်္ကမး်ညွှန်  �ဖစ်

�ါသညဟု် ဆရာတေ�ာ်က အမြေမနိ့်ရှိတေ�ာ်မသူည။် 

တေနရးူ။ ။ ဘရုားရငှ၏်ကျင့်စဉမ်ျားနငှ့်  တေဟာကြကားချက�်ရားတေ�ာ်များကို  �ိုမိုကျယ�်�န့်စာွ  သိရှိ

နားလင်္ကညတ်ေစခဲ့လင်္ကျှင် ဤ�ိုငး်��ညအ်မြေ�ကွ် အမြေကျို းတေကျးဇးူများ�ါလင်္ကမိ့်မညဟ်ု ��ည့်တေ�ာ်ထင်

�ါသည။် ဤအမြေချကသ်ည် �ကမ္ဘာလင်္ကုံးမာှ အမြေမနှစ်ငစ်စလ်င်္ကိုတေန�ါသည။် ဤကဲ့သ့ုိတေသာ �ရား

ဓမ္မ များသညသ်ာလင်္ကျှင်  အမြေန�ုမူဗုံးနငှ့်  လင်္က�ူိ့ု၏ အမြေ�ငွး်ဓာ�် အမြေဓမ္မမှုကို ငြငိမး်တေအမြေးတေစ�ါလင်္ကမိ့်

မညဟု် ဝနက်ြကးီချု�က်တေလင်္ကျှာကထ်ား၏။ 

ဆရာတေ�ာ်။ ။ ဆရာတေ�ာ်ကသတေဘာကျ၍ ကမ္ဘာကြကးီ�ငွ် တေလင်္ကာဘ၊ တေဒါသ၊ တေမာဟ �ရားများသည် ခိုကရ်နတ်ေဒါသ

�ဖစ�်ခငး်၏  မလူင်္ကအမြေတေကြကာငး်များ�ဖစ်  သည။်  ဘာသာတေရးအမြေလင်္က�ုအ်မြေားလင်္ကုံးသည်  ဤ�ရားဆိုး

အမြေဓမ္မမှုတေ�ကွို  တေချမှုနး်ဖျကဆ်းီရန�်ဖစ�်ါသည။်  ဝနက်ြကးီချု�သ်ည်  သာသနာ��ုလင်္က�ုင်နး်ကို

အမြေားတေ�းလင်္ကမိ့်မညဟု် တေ�ာင့်�တေမျှာ်လင်္ကင့်�ါသည်ဟု မနိ့်ကြကား တေ�ာ်မသူည။် 

တေနရးူ။ ။ ဘရုားရငှလ်င်္ကကထ်ကတ်ေ�ာ်က�င်  ဤကမ္ဘာကြကးီ�ငွ်  လင်္ကသူူတေ�ာ်တေကာငး်နငှ့်  အမြေမျို းတေကာငး်

သားသမးီ�ဖစဘ်ိ့ုရန်  ကြကိုစားအမြေားထု�ခ်ဲ့သူများနငှ့်  ၎ငး်��င်  �ည့်�ည့်ဆန့်ကျငတ်ေသာ

အမြေယဝူါဒရှိသူများလင်္ကညး် ရှိခဲ့ဖးူသညမ်ာှ အမြေတေနာှင့်အမြေယကှဒ်ကု္ခ�င�်ဖစ�်ါသည။် 

ဘရုားရငှ၏်  �ရားတေ�ာ်များကိုကိုယ�်ိုင်  များစာွကြကညည်ို  တေလင်္ကးစား�ါသည၊်  သ့ုိရာ�ငွ်

ဝနက်ြကးီချု�်  အမြေတေနနငှ့်  သီး�ခားဘာသာ��ါးကို  မျကန်ာှလင်္ကိုက၍်  ဦးစားတေ�းမညမ်ဟု��်ါ၊

သ့ုိတေသာ် ဤနိုငင်�ံငွ် ခယံကူိုးကယွတ်ေနကြကတေသာ ဟိန္ဒ ၊ မဆူလင်္ကင၊် ခရစယ်ာန၊် ဗဒု္ဓဘာသာနငှ့်

အမြေ�ခားဘာသာအမြေားလင်္ကုံး�ို့သည်  လင်္က�ူိ့ု၏တေကာငး်ကျို းအမြေ�ကွ်  ကြကို းစားတေဆာငရ်ကွ်  လင်္က�ုက်ိုင်

တေနကြကတေသာတေကြကာင့် ဤဘာသာ�ရားများကို အမြေားတေ�းရ�ါလင်္ကမိ့်မည။် �ရားတေ�ာ်များ ��န့်�ာွး

တေရးကစိ္စမာှ  သာသနာ��ု�ဂု္ိဂုလင်္ကမ်ျား  အမြေ�ကွတ်ေသာ်၎ငး်၊  သ့ုိမဟု�်  ဆရာတေ�ာ်ကဲ့သ့ုိ  ရဟနး်



တေ�ာ်များ အမြေ�ကွတ်ေသာ်၎ငး် �ဖစ�်ါသည။် 

ဆရာတေ�ာ်။ ။ ဝနက်ြကးီချု�က်ို  တေမ�္တာ�ိ့ု၍  ဝနက်ြကးီချု�န်ငှ့်�ကွ  �ိုငး်��ညအ်မြေ�ကွ်  ချမး်သာကြွကယဝ်တေစ

တေကြကာငး် ဆုတေ�ာငး်�ါသည်ဟု တေနာကဆ်ုံးအမြေမနိ့်ရှိ လင်္ကိုက�်ါသည။် 

ဝနက်ြကးီချု�က်ိုယ�်ိုင်  �ခံါးတေ�ါကအ်မြေထိ  ဆရာတေ�ာ်ကိုလင်္ကိုက�်ိ့ု၍  ဖးူတေ�ွ့ရသည့်  အမြေခငွ့်အမြေတေရး  ရရှိသ�ဖင့်  အမြေလင်္ကနွ်

နစှသ်ကဝ်မး်တေ�မာက�်ုံရှတိေကြကာငး် သိရ�ါသည။် �မနမ်ာသံရုံး �ဌမအမြေ�ငွး်ဝန် ဦးလင်္ကတှေအမြောငက် ဘာသာ��နဆ်ို�ါသည။်

၁၉၇၉-ခ�ုငွ်  ဥတေရာ�နငှ့်အမြေတေမရကိ�ိုကသ့ုိ်  သာသနာ��ုခရးီကြွကတေရာကတ်ေ�ာ်  မရူန်  ��ငဆ်ငတ်ေသာအမြေခါ

အမြေတေနာကန်ိုငင်�ံငွ်  စာနငှ့်ဖ�၍်တေဟာကြကားသည့်အမြေတေလင်္ကအ့မြေထရှိတေကြကာငး် သိတေ�ာ်မရူ၍ ဆရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီ သည်

ဗဒု္ဓအမြေဆုံးအမြေမသာသနာတေ�ာ၏်  အမြေနစှသ်ာရကို  သိရှိနားလင်္ကညက်ြကတေစရန်  �ရားတေ�ာ်များကို  ကြကို�ငစ်စီဉခ်ဲ့တေလင်္က

သည။် 

ထို�ရားများမာှ အမြေ�မ�ဆ်ုံး�ရားတေ�ာ်၊ ဗဒု္ဓသာသနာ�ရားတေ�ာ်၊ သ��ိဋ္ဌာန် �ရားတေ�ာ်(�၊ ဒု)နငှ့် ချမး်သာ

တေရး�ရားတေ�ာ်များ�ဖစ�်ါသည။် အမြေ�မ�ဆ်ုံး�ရားတေ�ာ်ကို ဦးညညီကီ ဘာသာ��န၍် ကျန�်ရားများကို ဦးသာနိုး

က ဘာသာ��န�်ါသည။် ထိုကာလင်္ကသည် ဆရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီ �မစဝ်ကျွနး်တေ�ါ်တေဒသ၌ လင်္ကညှ့်လင်္ကည၍်�ရားတေဟာ တေန

တေ�ာ်မလူင်္ကျကရ်ှိတေသာကာလင်္က�ဖစရ်ာ ည�ရား�ွဲငြ�းီချနိ်  တေကျာငး်��နတ်ေရာက�်ိုငး်  အမြေဂ.လင်္က�ိဘ်ာသာ��န်  စာမဖူိုငမ်ျားကို

ကြကည့်ရှုစစတ်ေဆးတေ�ာ်မ�ူါသည။် တေကာငး်စာွ စစတ်ေဆးငြ�းီ အမြေချို တ့ေနရာများ�ငွ် ��ငဆ်ငက်ာ တေရးသားတေ�ာ်မ�ူါသည။်

အမြေချို ့  ဘာသာ��နတ်ေဝါဟာရ�ိ့ုမာှ  မမိယိဆူချကက်ို  ငုံမနိိုငတ်ေအမြောင်  �ကိျတေသာအမြေဓ�ိ္ပာယ်  မရရှိနိုင�်ခငး်�ိ့ုတေကြကာင့်

ဆရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီသည်  စာမ�ူိ့ုကို  အမြေကြကမိက်ြကမိအ်မြေထ�ထ်�်  ဖ�ရ်ှုစစတ်ေဆးတေ�ာ်မ�ူါသည။်  အမြေချို ့



တေလင်္ကျှာကထ်ားချက�်ိ့ုကို  ရ�ုခ်ျညး်လင်္ကကခ်တံေ�ာ်မမဘူဲ  ဝကဘ်စ်�ာအမြေဂ.လင်္က�ိအ်မြေဘဓိာနက်ျမး်ကြကးီ�ငွ်  ရာှတေဖကွြကည့်ရှု

ငြ�ီး ဟု�မ်နှမ်သှာ လင်္ကကခ်တံေ�ာ်မ�ူါသည။် 

ထိ့ုတေကြကာင့်�င်  သတေ��ကနဆ်ရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီက “တေစစ့�တ်ေသချာ�ဲ့တေနရာမာှ  မဟာစညဆ်ရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီ ကို

‘စ’ံ ထားရမယ၊် ဘယတ်ေနရာမာှမဆို တေသတေသချာချာ လင်္က�ု�်��်ယ”် ဟု မနိ့်တေ�ာ်မ�ူါသည။် 

စာမမူျားကို အမြေတေချာကိုင�်ညး်�ဖ�တ်ေ�ာ်မငူြ�းီတေနာက် ဘာသာ��နဒ်ကာနစှဦ်းအမြေား အမြေသံတေနအမြေသံထားနငှ့် ရ�ွဆ်ိုတေစ

ကာ  အမြေသံသွငး်ထားတေစငြ�းီမှ  ထိုအမြေသံကို  ဆရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီက  စာမနူငှ့်�ိုကက်ာ  နာယတူေ�ာ်မူ  �ါသည။်

ဆရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီသည်  မမိကိိုယတ်ေ�ာ်�ိုငစ်မး်သ�ရ်�ွဆ်ို၍  စနစ�်ကျရှိငြ�ဟုီ  ယဆူတေသာအမြေခါ  ကျမှ  အမြေသံ

သွငး်တေ�ာ်မ�ူါသည။်  တေနာကဆ်ုံးအမြေဆင့်အမြေသံသွငး်မှုကို  လင်္ကတူေ�ခ��ိခ်ျနိ်  ညဉ့်  ၁-နာရမီစှ၍  တေဆာငရ်ကွတ်ေ�ာ်မူ

�ါသည။် ဆရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီသည် ကျနိး်စကရ်န် အမြေချနိ၊် အမြေနားယရူနအ်မြေချနိ�်ိ့ုကို နညး်တေစလင်္ကျက် ရက�်ိုငး်လင်္က�ိုငး်

မျှသာကျနတ်ေ�ာ့သည့် အမြေတေနာကဥ်တေရာ�သာသနာ��ုခရးီအမြေ�ကွ်  သကတ်ေ�ာ် ရယွတ်ေ�ာ်နငှ့်  မမျှတေအမြောင�်င်  ��ငဆ်င်

တေနတေ�ာ်မခူဲ့တေလင်္ကသည။်  သ့ုိတေကြကာင့်  သာသနာ��ုခရးီကြွကတေ�ာ်မူ  မည့်ရက�်ငွ်  ထို�ရားတေ�ာ်  ၅-�ဒုစ်လင်္ကုံးကို

ဆရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီသည်  အမြေသံတေနအမြေသံထားနငှ့်  စနစ�်ကျ  တေဟာတေ�ာ်မနူိငုသ်ညသ်ာမက  အမြေလင်္က�ွအ်မြောဂုံ�င်

ရရှိတေနတေ�ာ်မခူဲ့ငြ�ီ �ဖစ�်ါသည။်

အမြေတေမရကိနန်ိုငင်၊ံ  ဟဝိုငရ်ကီျွနး်၊  ငြမို တ့ေ�ာ်ဟိနုိုလင်္ကလူင်္က�ူငွ်  ဆရာတေ�ာ်ကြကးီက  ဘရုား�မ�စ်ာွ၏  အမြေ�မ�ဆ်ုံး�ရား

တေ�ာ်ကို ကုိယတ်ေ�ာ်�ိုင်  အမြေဂ.လင်္က�ိလ်င်္ကို  တေဟာတေ��ာတေ�ာ်မ၍ူ �ထမဦးစာွ ဝ�ိဿနာ�ရား မျို းတေစက့ို  ချတေ�ာ်မခူဲ့တေလင်္က

သည။်  အမြေတေမရကိနန်ိုငင်သ့ုိံ  သာသနာ��ုကြွကတေ�ာ်မစူဉ်  ဆနဖ်ရနဆ်စ္စကိုငြမို န့ငှ့်  အမြေနးီဝနး်ကျငင်ြမို မ့ျားမှ  ဒကာ,

ဒကာမများ၏ တေလင်္ကျှာကထ်ားတေ�ာငး်�န�်ခငး်တေကြကာင့်  ဆရာတေ�ာ်ဘရုားကြကးီသည်  တေနာက�်ါရဟနး်တေ�ာမ်ျားအမြေနက်

အမြေဘယာရာမတေရွှဂ�ူိုက် ဂဏဝါစက, သာသနဓဇ သိရ�ီဝရဓမ္မာစရယိ, သကျသီဟဓမ္မာစရယိ, ဘာသန္တရတေကာဝိ

ဒ, ��ိဋိက �ါဠိ-�မနမ်ာ အမြေဘဓိာနက်ျမး်��ုဆရာတေ�ာ် အမြေရငှသီ်လင်္ကာနန္ဒာဘဝိသံကို ထားရစတ်ေ�ာ်မခူဲ�့ါသည။် 

ဆရာတေ�ာ်အမြေရငှသ်လီင်္ကာနန္ဒာဘဝိသံသည် ၁၉၇၉-ခနုစှ် အမြေတေမရကိနန်ိုငင်သ့ုိံ တေရာကရ်ှိသည့်အမြေချနိမ်စှ၍ ၂၀ဝ၅-ခနုစှ်

လင်္ကနွတ်ေ�ာ်မသူညအ်မြေထိ ဝ�ိဿနာ�ရား��သ�ခငး်၊ ဗဒု္ဓဘာသာအမြေတေ�ခခသံင�်နး်, အမြေဘဓိမ္မာ သင�်နး်, �ဋစိ္စသမ�ု္

�ါဒသ်င�်နး်,  ဝနိယသင�်နး်,  ဇာ�ကသင�်နး်,  ဝသုိဒ္ိဓမဂသ်င�်နး်အမြေစရှတိေသာ  သင�်နး်များ�ိ့ုချ�ခငး်၊

သု�္တန�်ရားတေ�ာ်နငှ့်  ဓမ္မ�ဒဝ�္ထ တေ�ာ်များကို  နိုငင်�ံခားသားများအမြေား  သငက်ြကား�ိ့ုချ  �ခငး်�ိ့ုကို  တေဆာငရ်ကွခ်ဲ့

�ါသည။်  ဆရာတေ�ာ်သည်  �ါဠစိကားလင်္ကုံးများကို  �ါဠတိေ�ာ်,  အမြေဋ္ဌကထာ,  ဋကီာများနငှ့်  ညှိနှိုငး်ကာ  အမြေဂ.လင်္က�ိ်

ဘာသာ�ဖင့် ရငှး်��နိုင�်ခငး်၊ အမြေ�ခားဘာသာ အမြေသငး်အမြေဖွ့ဲများက �င့်ဖ�ိတ်ေသာအမြေခါ၌လင်္ကညး် တေထရဝါဒဗဒု္ဓဘာသာနငှ့်

ဝ�ိဿနာအမြေတေကြကာငး်ကို အမြေချနိ�်ိုအမြေ�ငွး် လင်္ကိုရငး်မတိေအမြောင်  ရငှး်��နိုငင်ြ�းီ တေမးသမျှကို လင်္ကညး် တေကျန�တ်ေအမြောင် တေ�ဖဆို

နိုင�်ခငး်�ိ့ုတေကြကာင့် ဘာသာ�ခား�ို၏့တေလင်္ကးစားမှုကိုလင်္ကညး် ခယံရူရှိ�ါသည။် 



ဆရာတေ�ာ်သည် “ဓမ္မာနန္ဒဝဟိာရတေကျာင်း�ိုက၏် �ဓာနနာယက, အမြေတေမရကိနန်ိုငင်ံ တေထရဝါဒဗဒု္ဓဘာသာ အမြေသငး်

ကြကီး၏နာယက, ကယလ်င်္ကဖီိုးနးီယား��ညန်ယ် ဥက္ကလင်္ကနင်ြမို ့  ဓမ္မစက္ကရ�ိသ်ာနငှ့်  ဖတေလင်္ကာ်ရဒီါ��ညန်ယ် လင်္ကာဂိုငြမို ့  တေဗာဓိ

ထရးီရ�ိသ်ာများ၏  ကြသဝါဒါစရယိ,  ဆနဟုိ်တေkးငြမို ့  �ထာဂ�ရ�ိသ်ာ၏  ကြသဝါဒါစရယိ”  စသည�်ဖင့်  သာသနာ့

�ာဝနမ်ျားကို  ဦးစးီတေဆာငရ်ကွတ်ေ�ာ်မခူဲတ့ေလင်္ကသည။်  “ဗဒု္ဓ�မ�စ်ာွ၏  သာသနာ  တေ�ာ်  ကမ္ဘာ�စဝ်မှး်�ျံ့နှ့ံရန်

တေဆာငရ်ကွရ်ာ၌ ဘာသာတေရးနယခ်ျဲ့ရနမ်ဟ�ုဘ်ဲ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား�ိ့ု ဗဒု္ဓ၏�ရားတေ�ာ်များကို လင်္ကိုကန်ာကျင့်ကြကံ

ကြက၍  �စ္စ �္ပန�်မလင်္ကနွ်  နစှ�်နတ်ေသာအမြေကျို း�ိုက့ို  ရရှိခစံားနိုငက်ြက တေစရနဟူ်တေသာ  မနှက်နသ်ည့်သတေဘာထားရှိဖိ့ု

လင်္ကိုအမြေ� ်သည”် ဟု ဆရာတေ�ာ်က ညွှန�်�တေ�ာ်မခူဲ့သည။်  

ထိုမျှမက  ဆရာတေ�ာ်သည်  “တေရွှကျငန်ကိာယ  ဂိုဏး်လင်္ကုံးဝနတ်ေဆာငန်ာယက,  ရ�္တညူ  မဟာနာယက,  ��ည�်

သာသနာ��ု တေရွှကျငန်ကိာယ သံဃနာယက, ��ည�်ငွး် ��ည�် မဟာစညသ်ာသနာ့ရ�ိသ်ာများ၏ ကြသဝါဒါစရယိ,

အမြေ��ည�်�ညဆ်ိုငရ်ာ  တေထရဝါဒ  ဗဒု္ဓသာသနာ��ု�က္ကသုိလင်္က၏်�ါတေမာက္ခချု�”်  စသည�်ဖင့်လင်္ကညး်  စမွး်စမွး်�မံ

သာသနာ��ု ၍ �ရားအမြေတေမကွို ခယံတူေ�ာ်မနူိုငခ်ဲ့တေလင်္ကသည။် 

မဟာစညဆ်ရာတေ�ာ်ကြကီး၏  ဆရာတေ�ာ်အမြေရှင်သီလင်္ကာနန္ဒာဘိဝံသအမြေတေ�ါ် တေနရာတေ�းချးီတေ�မှာက�်ခငး်သည်  အမြေတေနာက်နုိင်ငံ

သာသနာ��ု�ခင်းအမြေ�က်ွ  အမြေစ�ျို းတေအမြောင်�မင်မှုလင်္ကညး်  �ဖစ�်ါတေ�၏။  ဆရာတေ�ာ်အမြေရှင်သီလင်္ကာနန္ဒာ  ဘဝံိသသည်  ��ည�်၌�င်

သီ�င်းသံုး၍ ၂၆-နှစက်ြကာတေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရိှခ့ဲ�ခင်းတေကြကာင့် ��ည�်ရိှ တေထရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတေ�ာ်အမြေ�က်ွ �ည�်ံ့ခုိင်မာတေသာ

တေအမြောင်�မင်မှုလင်္ကညး် �ဖစ�်ါတေ�၏။ တေကျးဇးူရှင် မဟာစည ်ဆရာတေ�ာ်ကြကီးသညက်ား အမြေတေ�မာ်အမြေ�မင် ကြကီးမားတေ�ာ်မူလင်္က�ှါတေ�၏။


