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မမ္တ်ဗုဒဓဒဒသနာနှင ် ယဒနေ့ကမ္ဘာ 

 

ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာ လ ူ့လလွာကြ ွာ လ ေါ်ထွန််းလွာခ ဲ့တွာဟွာ အြ ွာ်းသတတဝါလတွရ ဲ့ 

“ဟ တသုခ”အလ ုို့င ွာလ ေါ် ထွန််းလွာခ ဲ့တွာ မြစ ်ါတယ်။ "ဟ တ” ဆ တုွာ အလမခအလန 

လကွာင််းလတွက  ုလခေါ် ါတယ်။ “ဟ တ” ဆ ုတ ဲ့ အလမခ အလနလကွာင််းလတွ ရ  ြ သွာလျှင ်

“သုခ”လ ုို့လခေါ်တ ဲ့ က ုယ်ခ ြ််းသွာြှု၊ စ တ်ခ ြ််းသွာြှု၊ ဘဝြ ွာအဆင်လမ ြှု၊ ဘဝသံသရွာ 

က လွတ်လမြွာက်ြှု၊ ဆင််းရ ဒ္ကုခလတွက  ုလက ွာ်လ ွာ်းန ုင်ြှု ဆ တု ဲ့ အက   ်းတရွာ်းလတွက  ု

ရန ုင်ြ ွာ ါ။ "ဟ တ” ဆ တုွာ အလ ကွာင််းတရွာ်း၊ “သုခ” ဆ ုတွာ အက   ်းတရွာ်း။ 

အလ ကွာင််းတရွာ်းန ငဲ့် အက   ်းတရွာ်း န စ်ြ   ်းစံု မြစလ် ေါ်လစြ သွာလျှင် တည်မြ တ ဲ့ 

ခ ြ််းသွာသုခဆ ုတွာ မြစန် ုင် ါတယ်။ အလမခအလနလကွာင််းလတွ ြရ  ဘ န ငဲ့် ခ ြ််းသွာ 

သုခ ရရ  န ုင်တယ်, ခ ြ််းသွာသုခတည်ရ  န ငုတ်ယ်ဆ တုွာ ြမြစ ်ါဘ ်း။  

ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြ ုို့ ဗုဒ္ဓမြတစ်ွွာ ငွဲ့်လတွာ်ြ လွာတွာန ငဲ့်  တသ်က်မ  ်းလတွာဲ့ 

“အတထာယ ဟ တာယ သုခါယ ဒဒဝမ္နုဿာနံ” လ ုို့ လဟွာတွာ ါ။ မြတ်စွွာဘုရွာ်းဟွာ 

သတတဝါလတွရ ဲ့အက   ်းအတွက်၊ သတတဝါလတွရ ဲ့အလမခအလနလကွာင််းလတွရရ  ြ ုို့အတွက်၊ 

သတတဝါလတွ က ယု်စ တ်န စမ်ြွာခ ြ််းသွာလရ်းအတွက်  ွငဲ့်လွာတယ်။  ွငဲ့်လွာမ  ်းလတွာဲ့ 

လဟွာ ကွာ်းတ ဲ့တရွာ်းလတဟွွာလည််း   အလမခအလနလကွာင််းလတကွ ု မြစလ် ေါ်လစမ  ်း 

“သုခ” ဆ ုတ ဲ့ က ယု်ခ ြ််းသွာြှု၊ စ တ်ခ ြ််းသွာြှုလတကွ ု မြစလ် ေါ်လစတွာ ါ။  

ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာရ ဲ့လဒ္သနာလတွာ်လတွဟွာ လ ူ့ဘဝရရ  ထွာ်းတ ဲ့ ုဂ္  လ်လတွအတကွ ်

အလမခအလနလကွာင််းလတွက  ု မြစ်လ ေါ်လစမ  ်းြ  ခ ြ််းသွာသုခက ု ရရ  လစတ ဲ့တရွာ်းြ   ်း 

မြစ် ါတယ်။ ၃၈-မြွာြဂဂလွာတရွာ်းလတွာ်ဆ တု ဲ့လနရွာြ ွာ ြဂဂလွာဆ ုတွာ လကွာင််းက   ်း 

ခ ြ််းသွာလတွန ို့ အရွာရွာြ ွာ လအွာင်မြင်ြှုလတွက  ုဆ တုွာ ါ။ ဘယ်က စစြ ွာြဆ ု အရံှု်း 

ြရ  ဘ န ို့ အရွာရွာလအွာင်မြငန် ငု်တွာက ု လမ ွာတွာ။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြ ုို့ ြဂဂလသုတ်ထ ြ ွာ 

“သဗဗတထ မ္ပရာဇ တာ၊ သဗဗတထ ဒသာတထိံ ဂစ္ဆနတ ” အရံှု်းြရ   အရွာရွာြ ွာ လအွာင်မြင် 

တယ၊် ခ ြ််းသွာသုခရန ငုတ်ယ်လ ုို့ လဟွာတွာ ါ။ ဒ္ါ ြဂဂလွာရ ဲ့အက   ်းသရု ်က  ုလြွာ်မ  

တွာ ါ။ ထ ုက ဲ့သ ုို့ အရွာရွာလအွာင်မြင်ြ ိုု့န ငဲ့် အရွာရွာခ ြ််းသွာြ ုို့ဆ ုတွာ ၃၈-ြ   ်းလသွာ 

အလမခအလနလကွာင််းလတွက  ု ရရ  ြ သွာ မြစ ်ါတယ်။ လ ြ ုကလ်တွန ို့ ြလ ါင််းမခင််း၊ 

 ညွာရ  န ို့ လ ါင််းမခင််းဆ ုတွာ အလမခအလနလကွာင််းလတွက  ု ြန်တ ်းလ ်းတွာ။ အ ဒ္ လ ု 

လ ြ ုကလ်တွန ို့ ြလ ါင််းဘ    ညွာရ  လတွန ငဲ့် လ ါင််းမခင််းလ ုို့ဆ ုတ ဲ့  အလမခအလနလကွာင််း  



2 Book-2 မမ္တ်ဗုဒဓဒဒသနာနှင ် ယဒနေ့ကမ္ဘာ   

 
 
 

ြရ  ဘ ်း ဆ ုလ ုို့ရ  ရင် ခ ြ််းသွာသုခဆ ုတ ဲ့ ြဂဂလွာအက   ်းတရွာ်း ြရန ုင် ါဘ ်း။ 

မြတ်စွွာဘရုွာ်းလဟွာတ ဲ့တရွာ်းလဒ္သနာလတဟွွာ သံသရွာဝဋ်က လွတ်မ  ်း 

လတွာဲ့ န ဗဗွာန်ခ ြ််းသွာက ုရြ ုို့ ဆ ုတွာခ ည််း တစ်ခတုည််း ြဟုတ် ါဘ ်း။ သံသရွာထ  

က င်လညလ်နတ ဲ့အခ  န်ြ ွာလည််း   အရွာရွာအဆငလ်မ မ  ်း အလမခအလနလကွာင််းလတွ 

ရရ  မ  ်း ခ ြ််းသွာသုခရြ ုို့၊ တစဘ်ဝကလန တစ်ဘဝ သံသရွာထ လည်တ ဲ့အခါြ ွာလည််း 

   ဆင််းရ ဒ္ုကခ နည််းန ငု်သြျှနည််းမ  ်း ခ ြ််းခ ြ််းသွာသွာရ  ြ ုို့ တရွာ်းဓြမလတကွ ု လဟွာ 

ထွာ်းတွာ မြစ ်ါတယ်။ ဒ္ါက တစ်  ုင််း ါ။ လနာက်ဆံု်း သံသရွာဝဋ်ကလနလွတ်မ  ်း 

အ ုမခင််း၊ နာမခင််း၊ လသမခင််း လ ုို့ဆ ုတ ဲ့ ဒ္ ဆင််းရ ဒ္ကုခလတွကလန လုံ်းဝလွတ်လမြွာကတ် ဲ့၊ 

ထွာဝရမင ြ််းခ ြ််းတ ဲ့ အမင ြ််းဓွာတ်က  ုရရ  ခ ငတ်ယ်ဆ ုလည််း မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာတ ဲ့ 

တရွာ်းလတွာ်က ထ လုနာက်ဆုံ်းအဆငဲ့်မြစတ် ဲ့ န ဗဗွာန်ခ ြ််းသွာက ုလည််း လရွာက်ရ  လစ 

တ ဲ့နည််းလြ််းလတွက  ုလြွာမ် ထွာ်းတယ်။  

ဒ္ ကလနို့ မြနြ်ွာန ငု်ငံြ ွာရ  တ ဲ့ ဗုဒ္ဓဘွာသွာဝင်သ လတွာ်စငလ်တအွြ ွာ်းစကု ဗုဒ္ဓ 

မြတ်စွွာလဟွာထွာ်းတ ဲ့ ‘  ဋကတ်သုံ်းသွယ၊် န ကွာယင်ါ်းမြွာ၊ ဓြမကခနဓာလ ါင််း ရ စလ်သွာင််း 

လလ်းလထွာင’်ဆ ုတ ဲ့ ဒ္ တရွာ်းလတွဟွာ လလွာကတုတရွာတရွာ်းလတွ မြစတ်ယ်, ဘုန််းကက ်း 

စွာလတွမြစ်တယ်,  တ ုို့န ို့ ြဆ ုင်ဘ ်း ဒ္ လ ုထင် ကတယ်။ မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာတ ဲ့တရွာ်း 

လတဟွွာ လလွာကတုတရွာက ု ဦ်းတည်တွာ ြ န်လသွာ်လည််း လလွာကြ ွာ လနလရ်းထ ုင်လရ်း, 

စ ်း ွွာ်းလရ်း, လ ြှုဆက်ဆံလရ်း, န ုင်ငလံရ်းဆ ုတွာ အဆင်တလမ ရ  ြ ုို့ နည််းလြ််းအြ   ်းြ   ်း 

က ု မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာထွာ်းခ ဲ့တွာ ါ။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြ ုို့   ဋကတ်တရွာ်းလတွာ်လတွဟွာ 

န ဗဗွာန်လရွာကလ် ကွာင််းတရွာ်းခ ည််း ြဟတု် ါဘ ်း။ န ဗဗွာန်ြလရွာက်ခင် စ ် ကွာ်း 

သံသရွာလည်လနတ ဲ့အခ  န်ြ ွာ စ ်း ွွာ်း ဘယ်လ ုရ ွာရြယ်၊ က ုယ်က ငဲ့တ်ရွာ်းလကွာင််း 

လအွာင် ဘယ်လ ုလု ်ရြယ်၊ ဆင််းရ ဒ္ုကခလတွ သက်သွာလအွာင် ဘယ်လ ုလနထ ငု်ရ 

ြယ်၊ အရွာရွာလအွာင်မြင်လအွာင် ဘယ်လ ုက ငဲ့်သုံ်းရြယ်ဆ ုတွာ အလမခခံကစမ  ်းလတွာဲ့ 

ရ င််းလင််းထွာ်းတွာ   ဋကတထ် ြ ွာ လမြွာက်မြွာ်းစွွာ ရ   ါတယ်။ 

မြတ်စွွာဘရုွာ်းက အဂဂုတတရန ကွာယ် အနဓသုတတန်ြ ွာ လဟွာထွာ်းတွာက 

လလွာကြ ွာ လ ရယ်လ ုို့ မြစလ်ွာရင် အသ ဉွာဏ်ြ က်စ  ၂-ြ   ်း ရ  ရြယတ် ဲ့၊ စ ်း ွွာ်းရ ွာ 

တတတ် ဲ့ြ က်စ လည််း ရ  ရြယ်။ က ုယ်က ငဲ့်တရွာ်းန ငဲ့်  တ်သက်မ  ်း အလကွာင််း အဆ ု်း, 

အလ ကွာင််းအက   ်း ခွ မခွာ်းသ တတ်တ ဲ့ ဓြမြ က်စ လည််း ရ  ရြယ်။ လလွာကလ သွာ်းလတ ွ

ဟွာ ြ က်စ န စ်လုံ်းရ  ြ  မ ညဲ့စ်ံသုလ ု   လ ူ့ဘဝရလွာလ ုို့ရ  ရငလ်ည််း   ဒ္  ညွာြ က်စ  

န စ်ြ   ်း ရ  ရြယ်။ လ မြစ်လွာရင် စ ်း ွွာ်းရ ွာတတ်ရြယ်, က ုယ်က ငဲ့တ်ရွာ်း လကွာင််း 
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လအွာင ်က ငဲ့်သုံ်းတတ်ရြယ်။ ဒ္ါြ  မ ညဲ့စ်ံုတ ဲ့လ သွာ်း (Ideal person) လ ုို့ အလကွာင််းဆုံ်း 

လ သွာ်းတစလ်ယွာက်မြစ်ြ ုို့အတွက် မြတ်စွွာဘရုွာ်းလြ််းည န်ထွာ်းတွာ ။ 

စ ်း ွွာ်းလရ်းြ က်စ ဆ တုွာ ြရလသ်းတ ဲ့ စည််းစ ြ်ဥစစွာလတွ ရလအွာင်၊ ရမ  ်းသွာ်း 

စည််းစ ြ်ဥစစွာလတွက  ု တ ု်း ွွာ်းလအွာင် လု ်တ ဲ့နည််း ညွာလတွ တတ်ကျွြ််းတွာက ု 

လမ ွာတွာ။ ထ ုသ ုို့ တတ်ကျွြ််းြ သွာလျှင် လလွာကြ ွာ ြ ငြ် န််း ခ ြ််းခ ြ််းသွာသွာန ို့ 

လနန ုင်ြ ွာ မြစ ်ါတယ်။ ကသု လ်ုလကွာင််းြှုလတွ လု ်န ငု်ြ ွာ မြစ် ါတယ်။ 

လနာက်တစ်ြက်ကလည််း စ ်း ွွာ်းလရ်းဘက်က တ ု်းတက်ရံတုင် ြမြစဘ် ်း။ 

က ုယ်က ငဲ့တ်ရွာ်းလကွာင််းြ ုို့၊ စ တ်ဓွာတ်မြငဲ့်ြွာ်းြ ုို့ဆ ုတ ဲ့ဘက်ကလည််း အင်ြတန်ြ  

အလရ်းကက ်း ါတယ်။ စ ်း ွွာ်းတစ်ခတုည််းသွာ ရ ွာတတ်မ  ်း က ယု်က ငဲ့်တရွာ်း ြ ါဘ ်း၊ 

က ုယ်က ငဲ့တ်ရွာ်းန ငဲ့် တ်သက်တ ဲ့အသ  ြရ  ဘ ်းဆ ုလ ုို့ရ  ရင ် ထ ု ုဂ္  လ်ြ   ်းဟွာ ြ က်စ  

တစ်လုံ်းကယွ်လနတ ဲ့ ုဂ္  လ်န ို့ တ တယ်။ 

စ ်း ွွာ်းက ု ရ ွာတတမ်  ်းလတွာဲ့ က ုယ်က ငဲ့တ်ရွာ်းဘကက် အသ ဉွာဏ်ြရ  ဘ ်း 

ဆ ုရင် ဒ္  ုဂ္  လ်ြ   ်းဟွာ စ ်း ွွာ်းက ု ရတ ဲ့နည််းန ို့ ရ ွာတတ်တယ။်   ုကဆံ်ရမ  ်းလရွာဆ တု ဲ့ 

အလနအထွာ်းြ   ်းလ ကွာငဲ့် ထ ု ုဂ္  လ်ဟွာ က ယုက် ငဲ့တ်ရွာ်းကင််းြ ဲ့သ  မြစ်လွာတယ်။ 

သ ရလွာတ ဲ့စည််းစ ြ်ဥစစွာလည််း  ကွာရ ည်ခတံ ဲ့စည််းစ ြ်ဥစစွာ ြမြစ် ါဘ ်း။ တစခ်ဏတွာ 

ြျှ စ ်း ွွာ်းလရ်းလအွာင်မြင်လသွာလ်ည််း ြ ကွာခင် ထ ုစ ်း ွွာ်းလရ်းဟွာ လက်လွတ် ဆုံ်းရံှု်း 

သွွာ်းန ုင် ါတယ်။ က ုယ်က ငဲ့တ်ရွာ်းန ငဲ့် ထ န််းြထွာ်းလ ုို့ရ  ရင် စ ်း ွွာ်းဥစစွာတ ု်းတက်ြှု 

ဟွာ ထ ု ုဂ္  လ်အတကွ် အနတရွာယ်ကက ်း မြစ ်ါတယ်။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြ ုို့ မြတ်စွွာဘရုွာ်းက 

အသ  ညွာ ၂-ြ   ်း ရလအွာင် လု ်ရြယ်။ ဒ္ါ အလမခအလနလကွာင််းလတွ  ။ မြတ်စွွာ 

ဘုရွာ်းက အလမခအလနလကွာင််းလတကွ ု လဟွာလ ်းတွာ။ ဒ္ ဘဝြ ွာ ခ ြ််းသွာသုခလတွ ရ 

ြ ုို့ဆ ုတ ဲ့အလ ကွာင််းလတွန ို့  တသ်က်မ  ်း, စ ်း ွွာ်းလရ်းန ငဲ့် တသ်က်မ  ်း ဒ္ ဘဝြ ွာ မ ညဲ့်စံု 

ရြညဲ့အ်ခ ကအ်လက်လတကွ ု မြတ်စွွာဘုရွာ်းက လဟွာတွာ။  

လ ူ့လလွာကဟွာ ဒ္ ဘဝမ ညဲ့စ်ံရုံုန ငဲ့် ြမ  ်းလသ်းဘ ်း၊ လ လတွြ ွာ ဘဝသံသရွာ 

ဆ ုတွာ ရ  လနသညဲ့်အတကွ်လ ကွာငဲ့် ဒ္ ဘဝလကွာင််းရံုလလ်းန ို့ ြမ  ်းလသ်းဘ ်း၊ လနာင်ဘဝ 

အတကွ် အနာဂတ်လရ်းဆ တုွာက ု ထညဲ့်သွင််းစဉ််းစွာ်းမ  ်း မ ငဆ်င်သငဲ့တ်ယ်။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့် 

ြ ုို့လ ုို့ လနာင်ဘဝလကွာင််းြ ုို့အတွက်က ုလည််း   ခုလနက ကက  ကက  တင်တင် မ င်မ င်ဆင် 

ဆင်ဆ တုွာ ရ  ရ ါတယ်။ စ ်း ွွာ်းလရ်းန ို့  တ်သကလ်တွာင်ြ    အခုလခတ်ြ ွာ အနာဂတ် 

လမြ ွာ်ြ န််းခ က်လတွန ို့ စ ြံက န််းကက ်းလတ ွ ခ မ  ်းလတွာဲ့ လဆွာင်ရွက ်ကရတွာ ြဟတု် 

လွာ်း။ ထ ုို့အတ  ါ   က ုယဲ့ရ် ဲ့ဘဝြ ွာ ဒ္ ဘဝတစ်ခတုည််း လအွာင်မြင်လ ုို့ ြမြစ ်ါဘ ်း။ 
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လနာင်ဘဝအတကွ်က ုလည််း   လြျှွာ်လငဲ့်ခ က်န ငဲ့် စ ြံက န််းလတွထွာ်းြ ုို့ လ ုအ ် ါလသ်း 

တယ်။ 

ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာလက်ထကလ်တွာက်ွာလတနု််းက လကွာလ ယတ ုင််း ကကကရ တတ 

ဆ ုတ ဲ့မြ  ဲ့ြ ွာ မြတ်စွွာဘရုွာ်းလရွာက်ရ  လနတ ဲ့အခ  န်  ုင််းလလ်းြ ွာ အ ဒ္ ကကကရ တတက 

ဒ္ ဃဇွာဏုဆ ုတ ဲ့အြ   ်းသွာ်း ဦ်းလဆွာငမ်  ်းလတွာဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာထံ ဝင်လရွာက်ခ ဉ််းက ် 

 ကတယ်။ သ တ ုို့က မြတ်စွွာဘုရွာ်းက ု လလျှွာကတ်ယ်- “အရ င်ဘုရွာ်း တ ညဲ့လ်တွာ် 

တ ုို့ဟွာ ဒ္ ဘဝြ ွာလည််း ခ ြ််းခ ြ််းသွာသွာ လ  ွာလ်  ွာ်ရွှင်ရွှင် ြ သွာ်းစုန ို့ သ ုင််းသ ုင််း 

ဝ ုင််းဝ ုင််းလနခ င် ါတယ်။ လနာင်ဘဝြ ွာလည််း လကွာင််းရွာဘုံဘဝက ု လရွာက်ခ င် 

တယ်။ အ ဒ္ လ ု မြစန် ငု်တ ဲ့ အလမခအလနလကွာင််းလတွြ ွာ်း ရ   ါသလွာ်း” တ ဲ့။ 

မြတ်စွွာဘုရွာ်းက “ရ  တယ်၊ ဒ္ ဘဝအတွက် ဟ တသုခ အလမခအလနလကွာင််း 

လတနွ ို့ ခ ြ််းသွာသုခက ု ရလစန ုင်တ ဲ့အခ က ် လလ်းြ   ်းရ  တယ်။ လနာင်ဘဝအတွက် 

လည််း   အလမခအလနလကွာင််းလတွ လ ်းမ  ်းလတွာဲ့ ခ ြ််းသွာသုခက ု ရလစန ုငတ် ဲ့ 

အလ ကွာင််းတရွာ်း လလ်းြ   ်းရ  တယ်” ဆ ုမ  ်း အဂဂတုတရန ကွာယ်ြ ွာ   မြတစ်ွွာဘုရွာ်း 

လဟွာထွာ်းတ ဲ့ သုတ်တစ်သုတက် ု ြ တ်တြ််းတင်ထွာ်းတွာ ရ   ါတယ်။ အ ဒ္ သုတ်ြ ွာ 

မြတ်စွွာဘရုွာ်းက ဒ္ ဘဝအတွက် ‘ဟ တသုခ’ အလမခအလနလကွာင််းန ို့ ခ ြ််းသွာက  ု

ရလစတတတ် ဲ့ အခ က်ကလတွာဲ့ - 

 

၁။ ဥဋ္ဌာနသမ္ပဒါ  

က ုယ်လု ်တ ဲ့လု ်ငန််းန ို့  တသ်က်မ  ်းလတွာဲ့ ကက  ်းကက  ်းစွာ်းစွာ်းလု ်က ငု်ရ 

ြယ်။ အ ဒ္  ဥဋ္ဌွာနသြပဒ္ါ တကတ်က်ကကွကကွ ကက  ်းကက  ်းစွာ်းစွာ်းလု ်တယ်ဆ တု ဲ့လနရွာ 

ြ ွာ မြတ်စွွာဘုရွာ်းက ထ ်မ  ်းလတွာဲ့ ရ င််းထွာ်းတယ်။ ကက  ်းစွာ်းတ ုင််း ရသလွာ်း ဆ ုလတွာဲ့ 

ကက  ်းစွာ်းတ ုင််း ြရန ုင်ဘ ်း။ ကက  ်းစွာ်းတယ်ဆ တု ဲ့အခ က်ထ ြ ွာ ဘွာလတွ  ါတုန််းဆ ုလ ုို့ 

ရ  ရင် ဒကခ - လု ်ငန််းကျွြ််းက င်ြှုရ  ရြယ်။ အနလသ - ဇွ လကွာင််းြှု ရ  ရြယ်။ 

ဥပါယဝမံီ္သ - နည််း ညွာ ရ  ရြယ်။  

ကက  ်းစွာ်းြှုရ  ရံု တစ်ခတုည််းန ငဲ့လ်တွာဲ့ ြရဘ ်း။ ကက  ်းစွာ်းြှုဆ ုတ ဲ့ထ ြ ွာ အလရ်း 

ကက ်းတ ဲ့အခ က် ၃-ခ က ်  ါတယ်။ အလရ်းကက ်းတ ဲ့အခ က် ၃-ခ က်က လု ်ငန််းကျွြ််း 

က င်ြှု၊ ကက  ်းလတွာဲ့ ကက  ်းစွာ်းတယ် လု ်ငန််းြကျွြ််းက ငဘ် ်းဆ ုရင် ြလအွာင်မြင်န ုင ်

ဘ ်း။ ကက  ်းလတွာဲ့ ကက  ်းစွာ်းတယ် ဇွ ြလကွာင််းဘ ်းဆ ုရင် ြလအွာင်မြင်ဘ ်း။ ကက  ်းလတွာဲ့ 

ကက  ်းစွာ်းတယ် နည််း ညွာန ြဲ့်က လနတယ်, စ ြံခနိ်ု့ခွ န ုင်တ ဲ့စွြ််းအွာ်းလတွ ြရ  ဘ ်း 

ဆ ုရင် ြလအွာင်မြင်န ုငဘ် ်းတ ဲ့။ 
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ဒ္ါ လွန်ခ ဲ့တ ဲ့န စလ် ါင််း ၂၅ဝဝ-လက ွာ်က မြတစ်ွွာဘုရွာ်းက စ ်း ွွာ်းလရ်းန ို့  တ် 

သက်မ  ်းလတွာဲ့ လအွာင်မြင်ြ ိုု့ နည််းလြ််းတစ်ခု လ ်းထွာ်းတွာ ါ။ ဒ္ါက မြတ်စွွာဘုရွာ်း 

လဟွာတ ဲ့  ဋကတလ်တွာလ်တထွ ြ ွာ ါတ ဲ့တရွာ်း ါ။ လု ်ငန််းကျွြ််းက င်ြှု၊ ဇွ လကွာင််းြှု၊ 

နည််း ညွာ - အ ဒ္  ၃-ရ ် လ ါင််းစ ်ထွာ်းတ ဲ့ ကက  ်း ြ််းအွာ်းထုတ်ြှုဆ ုတွာ ရ  ရြယတ် ဲ့။  

 

၂။ အာရကခသမ္ပဒါ  

ထ န််းသ ြ််းလစွာငဲ့လ်ရ ွာက်ြှုရ  ရြယ်။ လလွာကြ ွာ စ ်း ွွာ်းဥစစွာလတနွ ို့ လငွလ က်း 

ဓန လမြွာက်မြွာ်းစွွာ ရလွာတယ်။ ကုန် စစည််းလတွ လမြွာက်မြွာ်းစွွာ ထုတ်န ငုတ်ယ်။ 

သ ုို့လသွာ် ြထ န််းသ ြ််းဘ ်းဆ ုရင် အလလအလွငဲ့လ်တွ ြ ွာ်းမ  ်းလတွာဲ့ စ ်း ွွာ်းဥစစွာ တ ု်းသငဲ့် 

သလလွာက် ြတ ု်းဘ ်း။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြ ုို့လ ုို့ ထ န််းသ ြ််းြ ုို့ နည််း ညွာတတ်ရတယ်။ အလု ် 

လု ်မ  ်း ရလွာတ ဲ့ စစည််းက ု လရလ ကွာငဲ့် ြ  က်စ ်းလအွာင်၊ ြ ်းလ ကွာငဲ့် ြ  က်စ ်း 

လအွာင်၊  စစည််းက ု ြ က်ဆ ်းတတတ် ဲ့ ရန်သ ြ   ်းငါ်း ါ်းထ က တစခ်ုခုန ို့ြ  ြ  က်စ ်းရ 

လအွာင်၊ အလလအလွငဲ့်ြရ  ရလအွာင် လသခ ွာလစွာငဲ့လ်ရ ွာက်ြှုဆ ုတ ဲ့ အွာရကခသြပဒ္ါ 

တရွာ်းရ  ြ ုို့ လ လုသ်းတယ်။ ဒ္ါလည််း ဒ္တု ယအခ ကအ်လနန ို့ အခုလက်ရ  ဘဝြ ွာ 

စ ်း ွွာ်းတ ု်းတက်ြ ုို့အတွက် မြတ်စွွာဘရုွာ်းက လဟွာထွာ်းတွာ။ ဒ္ါလည််း အင်ြတန် 

လ ုအ ်တ ဲ့အလ ကွာင််းတရွာ်းတစ်ခု ါ။ 

 

၃။ ကလ ာဏမ္ တတတာ  

ြ တ်လကွာင််းလဆွလကွာင််း ရ  ရြယ်။ စ ်း ွွာ်းလရ်းန ို့ တ်သက်မ  ်း အကကံလ ်း 

ြညဲ့် ုဂ္  လ်၊ အက ငဲ့်စွာရ တတလကွာင််းတ ဲ့ ုဂ္  လ်၊ အသ  ညွာရ  တ ဲ့ ုဂ္  လ်၊ စနွိ်ု့လ တ်န ငု်ြှု 

ရ  တ ဲ့ ုဂ္  လ်၊ ယံု ကည်ြှုရ  တ ဲ့ ုဂ္  လ်၊ က ုယ်က ငဲ့တ်ရွာ်းလကွာင််းတ ဲ့ ဂု္  လ် - အ ဒ္ လ ု 

ြ တ်လကွာင််းလဆွလကွာင််းလတလွည််း   အင်ြတန်ြ  လ ုအ ် ါတယ်။  

ဒ္ ကလနို့လခတ်  ကညဲ့-် စ ်း ွွာ်းဥစစွာတ ု်းတကလ်နတ ဲ့  ုဂ္  လ်လတွ  ုဂ္  လ်လတွ 

တ ုင််းဟွာ ဒ္ အလမခအလနလကွာင််းလတွ ရ  လနတယ်။ ခုနက ကက  ်း ြ််းအွာ်းထုတ်ြှု 

လ ကွာငဲ့်  စစည််းဥစစွာလတွ ရလွာန ုငတ်ယ်။ ထ န််းထ န််းသ ြ််းသ ြ််းလတွ ရ  တတ်လ ုို့ စုြ  

လဆွာင််းြ  ရ  လွာတယ်။ သ ုို့လသွာ် ြ တလ်ကွာင််းလဆွလကွာင််း ြရ  ဘ ်းဆ ုလ ုို့ရ  ရင် ထ ု 

 စစည််းလတွဟွာ သ ထ ြ ွာ လရသွန်လ ုကသ်လ ု  , အသုံ်းအမြ န််းန ို့ တစ်ခါတည််း 

  က်စ ်းဆုံ်းရံှု်းမ  ်းလတွာဲ့ သွွာ်းန ငု်တယ်။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြ ုို့ ြ တလ်ကွာင််းလဆွလကွာင််း ရ  ြ ုို့ 

ဆ ုတွာ အင်ြတန်ြ  အလရ်းကက ်း ါတယ်။ 
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လနာက်ဆုံ်း စ ်း ွွာ်းလရ်းန ို့  တသ်က်မ  ်း တကယဲ့်က ု အလရ်းကက ်းတ ဲ့အခ က် 

တစ်ခကုလတွာဲ့ - 

၄။ သမ္ဇီဝ တာ  

ရလွာတ ဲ့စည််းစ ြ်ဥစစွာ, က ယုထု်တ်လု ်တ ဲ့ စစည််း, က ယုဲ့်ရ ဲ့ဝင်လငွထကွလ်ငွ 

န ို့  တ်သက်လွာလ ုို့ရ  ရင် စွာရင််းဇယွာ်း ခ ငု်ခ ငု်ြွာြွာထွာ်းမ  ်းလတွာဲ့ ဝင်လငွန ငဲ့် ထွက်လငွ 

အမြ တြ််းြျှြျှတတမြစ်လနြ ုို့ အလရ်းကက ်းတယ်။ သြဇ ဝ တွာဆ ုတ ဲ့သလဘွာက ဝင်လငွ 

န ငဲ့် ထွက်လငွ အမြ တြ််းည  မ  ်းလတွာဲ့ သုံ်းစွ တ ဲ့ အခလုခတ်စ ်း ွွာ်းလရ်း ညွာလ ု  ။ ဝင်လငွ 

လတကွ ြ ွာ်းမ  ်းလတွာဲ့ သုံ်းလငနွည််းလနလ ုို့ ြမြစ်ဘ ်း။ သုံ်းလငွလတွက ြ ွာ်းမ  ်းလတွာဲ့ ဝငလ်ငွ 

လတကွ နည််းလနလ ုို့လည််း ြမြစ်ဘ ်း။ ထ ုန စ်ခဟုွာ ဝငလ်ငနွ ို့ ထွက်လငွ ြျှြျှတတ 

သုံ်းတတ်ြ ုို့တ ဲ့။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြ ုို့ ဒ္ ကလနို့လခတ် စ ်း ွွာ်းလရ်း ညွာရ ်လတွဟွာလည််း ဒ္ါ 

အဓ ကထွာ်း ကတွာ။ ဝငလ်ငထွွက်လငညွ  မ  ်းလတွာဲ့ လဆွာငရ်ကွ်တွာ။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြ ုို့ 

ဘတ်ဂ က်စွာရင််းလတွ ဘွာလတွ ရ င််းတယ်ဆ တုွာ ဒ္  သြဇ ဝ တွာ က ု လမ ွာတွာ ါ။ 

ဝင်လငွက ဘယ်လလွာက်ရ  လနတယ၊် ထွကလ်ငွက ဘယလ်လွာက်ရ  တယ်၊ လ လုငကွ 

ဘယ်လလွာက်မ လနတယ်၊   ုလငွက ဘယလ်လွာက်မ လနတယ်။ 

 

မြတ်စွွာဘရုွာ်းက လွန်ခ ဲ့တ ဲ့န စ်လ ါင််း ၂၅ဝဝ လက ွာ်ကတည််းက ကက  ်း ြ််း 

အွာ်းထုတ်ြှု၊ အလလအလွငဲ့ ် ြရ  လအွာင် ထ န််းသ ြ််းြှု၊ ြ တလ်ကွာင််းလဆွလကွာင််းရ  ြှု၊ 

ဝင်လငွထွကလ်ငွ ြျှြျှတတသုံ်းစွ ြှုဆ ုတ ဲ့ ဒ္ အခ က်ကက ်း ၄-ခ ကက် ု လဟွာခ ဲ့တွာ မြစ ်

တယ်။ ဘယ် ုဂ္  လ်  မြစမ်ြစ ် ဗုဒ္ဓဘွာသွာဝင်ြ  ြဟုတ်ဘ ်း၊ ဒ္ စည််းကြ််းအတ ုင််း 

လဆွာင်ရွက ်ကြယ်ဆ ုလ ုို့ရ  ရင ် စ ်း ွွာ်းလရ်းက တ ု်းတက်လွာြ ွာ  ။ အြ ွာ်းကက ်း ြတ ု်း 

တကလ်တွာင်   က်စ ်းြသွွာ်းန ုင်ဘ ်း။ ဒ္ါ ဒ္ ဘဝြ ွာ လကွာင််းတ ဲ့အလမခအလနလတွန ို့ 

လကွာင််းတ ဲ့ခ ြ််းသွာသုခက ု လ ်းစွြ််းန ုင်တ ဲ့အခ က် ၄-ခ က်  ။ တြလွန် ဘဝအတွက် 

ကလတွာဲ့ ဒ္ ဘဝကလု ်တ ဲ့ဟွာလတွ ါ။  

အ ဒ္ တြလွန်ဘဝအတွက် ရ  သငဲ့်ရ  ထ ုကတ် ဲ့အရညအ်လသွ်းကလတွာဲ့ အမခွာ်း 

ြဟုတ်ဘ ်း ဓြမန ငဲ့် တ်သကတ် ဲ့အသ ဉွာဏ်။ အခုက က ယုက် ငဲ့တ်ရွာ်းန ို့  တ်သက် 

တ ဲ့ သ တ ဲ့ ြ က်စ  ရ  ရြယ်။ က ယု်က ငဲ့်တရွာ်းန ို့  တ်သက်လွာလ ုို့ရ  ရင် -  
 

နံပါတ(်၁)   သီလသမွ္ဒါ - က ယု်က ငဲ့တ်ရွာ်း လကွာင််းရြယ်လ ုို့ ဆ ုလ ုတယ်။  
 

နံပါတ(်၂)  သဒဓါသမ္ပဒါ - ယံု ကည်ခ ကရ်  ရြယ်။ ယံု ကည်ခ ကဆ် တုွာ ဘွာသွာ 

တရွာ်းန ို့  တ်သက်မ  ်းလတွာဲ့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွွာရ ဲ့ြ န်စွွာသ တ ဲ့အသ ဉွာဏ်က ု လက်ခံလ ုို့  
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မြတ်စွွာဘရုွာ်းသွန်သင်ဆံ်ုးြသြျှက ု လလ်းစွာ်းလ ုကန်ာြှု, ယံု ကည်ြှုရ  ရြယ်။  

ယံု ကည်ြှုရ  သလ ု က ုယက် ငဲ့တ်ရွာ်းလကွာင််းရြယ်။ 
 

နံပါတ(်၃)  စ္ာဂသမ္ပဒါ - စွနို့လ် တ်န ငု်ြှု ရ  ရြယ်။ လ ဟွာ ြ ြ ရလွာတ ဲ့အခငွဲ့်အလရ်း 

က ု တစ်လယွာကတ်ည််း ြသုံ်းဘ  က ုယတ်စ်လယွာကတ်ည််း ြခံစွာ်းဘ  ြ ြ  တ်ဝန််းက င် 

န ငဲ့် ြျှလဝခံစွာ်းတတ်ရြယ်။ ဒ္ါက ု စွာဂသြပဒ္ါ လ ုို့ လခေါ်တယ။် က ုယ်ရလွာတ ဲ့ ဘယ် 

အခွငဲ့်အလရ်းက ုြ  က ယုတ်စ်လယွာက်တည််း သ ြ််း  ုကထ်ွာ်းတွာြ   ်း ြရ  ဘ  အွာ်းလုံ်း 

လလွာက လ သွာ်းလတွန ငဲ့် ြျှလဝခံစွာ်းတတတ် ဲ့ စွာဂသြပဒ္ါြ   ်း ရ  ရြယ်။  
 

နံပါတ(်၄)  ပညာသမ္ပဒါ - အလ ကွာင််းအက   ်း အလကွာင််းအဆ ု်း ခွ မခွာ်းသ တွာက အစ 

လလွာကြ ွာရ  တ ဲ့ သဘွာဝတရွာ်းလတွဟွာ ဘယ်ဟွာြ  ြမြ ဘ ်းဆ ုတွာက  ု သ ရ   နာ်း 

လည်ထွာ်းတ ဲ့  ညွာြ   ်း ရ  ရြယ်။  

 

အက ဉ််းခ   ်လမ ွာရလ ုို့ရ  ရင် သဒဓါသမ္ပဒါ - ယံု ကည်ြှု ရ  ရြယ်။ သီလသမ္ပဒါ - 

က ုယ်က ငဲ့တ်ရွာ်းန ငဲ့် မ ညဲ့စ်ံုရြယ်။ စ္ာဂသမ္ပဒါ - ြျှလဝခံစွာ်းြ ုို့, က ုယဲ့်ရ ဲ့  ငု်ဆ ငုတ် ဲ့ 

 စစည််းက ု စွနို့်လ တ်မ  ်း အြ ွာ်းက ု ြျှလဝခံစွာ်းန ငု်ြ ိုု့ စွနို့်ကက တတ်ြှု ရ  ရြယ်။ ပညာ 

သမ္ပဒါ - အသ  ညွာရ  ရြယလ် ုို့ လဟွာသညဲ့အ်လ ကွာင််းတရွာ်း ၄- ါ်းဟွာ ခ ြ််းသွာ 

လတကွ ု လြွာလ်ဆွာင်လ ်းန ငုတ် ဲ့ အလမခအလနလကွာင််းလတလွ ုို့ လခေါ်တယ်။ အ ဒ္ အလမခ 

အလနလကွာင််း ၄-ြ   ်း ရ  လနလ ုို့ရ  ရင် ‘သုခ’ လ ုို့ဆ တု ဲ့ အရွာရွာြ ွာ အဆငလ်မ ြှု, က ယု် 

ခ ြ််းသွာြှု စ တ်ခ ြ််းသွာြှု ဆ တုွာလတွ မြစလ် ေါ်လွာြ ွာ ါ။ 

ဟ တြရ  ဘ  သုခဆ တုွာက  ု ြရန ုင် ါဘ ်း။ ဟ တြရ  ဘ န ို့ သုခဆ ုတွာ 

ြတည်မြ  ါဘ ်း။ ဒ္ါလ ကွာငဲ့်ြ ုို့ ဒ္ စကွာ်းလုံ်းန စ်ခုက  ု အမြ တွ မ  ်းလတွာဲ့ ဗုဒ္ဓမြတစ်ွွာရ ဲ့ 

တရွာ်းလတွာလ်တွထ ြ ွာ ‘ဟ တာယ သုခါယ’ လ ုို့ လြွာ်မ ထွာ်းတယ်။ အလမခအလန 

လကွာင််းလတွ ရ  ရြယ်။ အလမခအလနလကွာင််းလတွရ  ြ  ထ ုအလမခအလနလကွာင််းလတွ 

လ ကွာငဲ့် မြစလ် ေါ်လွာြယဲ့် ခ ြ််းသွာသုခက ု ရရ  န ုင်ြ ွာ မြစတ်ယ်။ 

ဒ္ လ ု ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာရ ဲ့   ဋကတ်သုံ်းသွယ် န ကွာယင်ါ်းမြွာ ဓြမကခနဓာထ ြ ွာ 

လ ူ့ဘဝရရ  လွာတ ဲ့  ုဂ္  လ်တ ငု််း  ုဂ္  လ်တ ငု််း လ ုကန်ာက ငဲ့သုံ််းရြယဲ့်အခ က် အြ ွာ်း 

အမ ွာ်း လြွာ်မ ထွာ်းတွာ လတွဲ့ရလ ုို့ ဗုဒ္ဓဘွာသွာဝင် သ လတွာစ်င်လတွအလနန ို့  ဗုဒ္ဓလဟွာ 

တ ဲ့တရွာ်းအတ ုင််း လ ုကန်ာမ  ်း စ ်း ွွာ်းလရ်းက ု လဆွာင်ရကွ် ကြယ် ဆ ုလ ုို့ရ  ရင် စ ်း ွွာ်း 

လည််း တ ု်းတက်န ုင် ါတယ်၊ လ ြှုလရ်းလဆွာင်ရွက ်ကြယဆ် ုလ ုို့ရ  ရင်လည််း လ ြှုလရ်း 

ဘက်က တ ု်းတက် ကြယ်။  
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လတွာလ်တွာ်ြ ွာ်းြ ွာ်းက ဗုဒ္ဓဘွာသွာဝငမ်ြစလ် ြ ဲ့လ ုို့ ဗုဒ္ဓလဟွာ ကွာ်းတ ဲ့ 

တရွာ်းန ငဲ့် တ်သက်လွာလ ုို့ရ  ရင် အဆငဲ့်မြငဲ့်တ ဲ့ဘက်က  ု ကညဲ့်မ  ်းလတွာဲ့ မြတ်စွွာဘုရွာ်း 

ဟွာ အန စစ ဒ္ုကခ အနတတ စသမြငဲ့် လဟွာတယ,် သံသရွာက မင ်းလငဲွ့ြ ုို့ရွာ လဟွာတယ်။ 

သစစွာလလ်း ါ်းထ ြ ွာ ဆ ုလ ုို့ရ  ရင် ဒ္ုကခ, ဒ္ကုခသြုဒ္ယ ဆင််းရ ြှုက  ုဦ်းတညလ်ဟွာတယ် 

ဆ ုမ  ်းလတွာဲ့ တခ   ဲ့က Pessimism ‘အဆ ု်းမြင်ဝါဒ္’ လ ုို့ အထင်အမြင် လွ  ကတွာ ရ   

တယ်။ ြဟတု် ါဘ ်း - သံသရွာဝဋ်က လွတ်လမြွာက်ြ ုို့အတကွ် တယွ်တွာြှုက  ု ယ် 

ြ ုို့ရွာက ဒ္ နည််းလြ််း   ရ   ါတယ်။ သံသရွာထ ြ ွာ အဆင်လမ လမ လနြ ုို့ရွာအတကွ် 

မြတ်စွွာဘရုွာ်းလဟွာထွာ်းတ ဲ့တရွာ်းလတွ လမြွာက်မြွာ်းစွွာ ရ  တယ်။  

လ ြှုလရ်းန ို့ တ်သက်လွာလ ုို့ရ  ရင် မြတစ်ွွာဘုရွာ်းလဟွာထွာ်းတွာ သ ဂဂါလလွာ 

ဝါဒ္သုတ်ြ ွာ အလု ်ရ င်န ငဲ့် အလု ်သြွာ်း ဆက်ဆံလရ်း၊ ြ သွာ်းစုအတကွ် ဆက်ဆံ 

လရ်း၊ တစဦ််းန ငဲ့် တစဦ််း လ ါင််းသင််းဆက်ဆံလရ်းဆ တုွာလတွ လဟွာထွာ်းတယ်။  

ခုန စ ်း ွွာ်းလရ်းန ို့  တ်သက်တ ဲ့ အခ က်အလကလ်တဟွွာ ကက ်း ွွာ်းတ ု်းတက် 

လနတ ဲ့ ုဂ္  လ်လတွ၊ ကက ်း ွွာ်းတ ု်းတက်လနတ ဲ့န ုငင်ံလတွ၊ ကက ်း ွွာ်းတ ု်းတက်လနတ ဲ့ကုြပဏ  

လတွ မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာတ ဲ့တရွာ်းက ု ြသ လသွာ်လည််း   မြတ်စွွာဘရုွာ်းလဟွာထွာ်း 

တ ဲ့ အခ က်အလက်လတွန ို့ မ ညဲ့်စံတုယ်လ ုို့ လမ ွာန ုင် ါတယ။် သ တ ုို့ြ ွာ ဥဋ္ဌွာနသြပဒ္ါ 

ရ  တယ်။ လု ်ငန််းကျွြ််းက ငတ်ယ,် နည််း ညွာလကွာင််းတယ်, ကက  ်းစွာ်းတယ်။ လဟွာ 

ဒ္ အခ ကအ်လကလ်တဟွွာ မငင််းလ ုို့ ြရတ ဲ့ အခ က်အလကလ်တွ  ။ သ တ ုို့ြ ွာ အွာရကခ 

သြပဒ္ါ ရ  တယ်။ အလလအလွငဲ့်ြရ  လအွာင် ထ န််းသ ြ််းတတတ်ယ,် ြ တ်လကွာင််း လဆွ 

လကွာင််း ရ  တယ်, စ ်း ွွာ်းလရ်းအကကံလ ်းြယဲ့် ုဂ္  လ်လတွ၊ အက ငဲ့လ်ကွာင််းတ ဲ့ ုဂ္  လ် 

လတ ွ ရ  တယ်။ သြဇ ဝ တွာလ ုို့ဆ ုတ ဲ့ ဝငလ်ငွထကွလ်ငွ ြျှတလအွာင ် သုံ်းတယ်။ ဒ္  

အခ က်အလကလ်တွန ို့ မ ညဲ့စ်ံလု ုို့ စ ်း ွွာ်းလရ်းတ ု်းတကတ်ွာ ါ။ 

ဗုဒ္ဓလဟွာ ကွာ်းတ ဲ့အတ ငု််းသွာ လ ုကန်ာလဆွာင်ရကွ် ကြယဆ် ုရင် လလွာက 

ြ ွာ စ ်း ွွာ်းလရ်းဘက်ကလည််း တ ု်းတက်န ငု် ါတယ်။ လ ြှုလရ်းဘက်ကလည််း မ ဿနာ 

လတ ွနည််းန ုင်သြျှ နည််းမ  ်းလတွာဲ့ အဆငတ်လမ မြစ်န ငု် ါတယ်။  အလမခအလနလကွာင််း 

လတ,ွ အလ ကွာင််းတရွာ်းလတကွ ု မြတ်စွွာဘုရွာ်းလဟွာထွာ်းတယ်။ အ ရ ဟွာန ယ 

တရွာ်း ြမ တ်စည််းလဝ်း ါ, ည ည ညတွည်ွတ် စည််းလဝ်း ါ, ည ည ညတွ်ညတွ် စည််း 

လဝ်းမ  ်း ဆုံ်းမြတ် ါ, ဆုံ်းမြတခ် က်အတ ုင််း တစည် တည််း အလကွာငအ်ထညလ်ြွာ် ါ 

ဆ ုတွာက ု အလမခခံထွာ်းတွာ ါ။  

 

လနာက် ဓြမ ဒ္ြ ွာ  ကညဲ့်ြယဆ် ုလ ုို့ရ  ရင် မြတ်စွွာဘုရွာ်းက - 
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န ဟ  ဒဝဒရန ဒဝရာန ၊ သမ္မနတဓီ ကုဒါစ္န၊ံ 

အဒဝဒရန စ္ သမ္မနတ ၊ ဧသ ဓဒမ္မာ သနနတဒနာ။ 

{၅။ ဤလလွာက၌ ရန်တံိုု့ြ မခင််းမြငဲ့် ရန်တ ိုု့သည် အဘယ်အခါြျှ ြလမ မင ြ််းန ုင်ကုန်၊ 

ရန်တံိုု့ြြ မခင််းမြငဲ့်သွာလျှင် ရန်လမ မင ြ််းန ုင်ကုန်၏၊ ဤသလဘွာကွာ်း အစဉ်အလွာ ဓြမတွာ 

သလဘွာ င်တည််း။} 
 

မင ြ််းခ ြ််းတ ဲ့နည််းဟွာ လြတတွာတရွာ်းသွာ မြစတ်ယ်လ ုို့ လဟွာထွာ်းတွာ မြစ ်

 ါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတစ်ွွာလဟွာထွာ်းတ ဲ့အတ ငု််း လ ုကန်ာြယ်ဆ လု ုို့ရ  ရင် ကြဘွာကက ်းဟွာ 

လည််း မင ြ််းခ ြ််းသွွာ်းြ ွာ ါ။ စ ်း ွွာ်းလရ်းတ ု်းတက်ြှုလည််း မြစန် ုင် ါတယ်။ ကြဘွာကက ်း 

မင ြ််းခ ြ််းလအွာင်လည််း ဗုဒ္ဓတရွာ်းလတွာ်က လြွာ်လဆွာငလ် ်းန ုငတ်ယ်။ စ ်း ွွာ်းလရ်း၊ 

လ ြှုလရ်းအွာ်းလုံ်း အဆင်တလမ မြစ်မ  ်းလတွာဲ့ မင ြ််းခ ြ််းတ ဲ့ကြဘွာကက ်းတစ်ခြုန်တ ်း 

န ုင်ြ ုို့အတွက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာလဟွာထွာ်းတ ဲ့ တရွာ်းလဒ္သနာလတွာ်လတွ ရ   ါတယ်။  

ဘုရွာ်းတရွာ်းလတွာလ်တွဟွာ လလွာကတုတရွာတရွာ်းလတွ  ၊ ဒ္ ုို့န ို့ြဆ ငု်ဘ ်းလ ုို့ 

ထင်လန ကတယ်။ ဒ္ လ ု စ ်း ွွာ်းလရ်းဘက်ြ ွာ ဘုရွာ်းတရွာ်းလတွာ်အတ ငု််း အသုံ်းခ ရြယ် 

ဆ ုတွာ အင်ြတန်ြ  အသ နည််း က ါတယ်။ တခ   ဲ့က ြသ ရံတုင် ြကဘ ်း, ဒ္ ဗဒု္ဓဘွာသွာ 

တရွာ်းလတွာလ်တအွတ ငု််း လု ်လ ုို့ရ  ရင် စ ်း ွွာ်းလရ်းြတ ု်းတကန် ုင်ဘ ်းလ ုို့လတွာင် ထင် 

 ကတယ်။  

၂ဝဝဝ မ ညဲ့န် စ်က ဘုန််းကက ်းတ ုို့ဆ ြ ွာ က ုရ ်းယွာ်းဘ ကခ န တစ်ဦ်း အက အည  

လတွာင််းမ  ်းလတွာဲ့  ါရဂ ဘွ ဲ့ Ph.D Thesis လွာလု ်သွွာ်းတွာ ရ   ါတယ်။ သ န ို့ စကွာ်း 

စ ်ြ လ ုို့လမ ွာလတွာဲ့ “သ တ ုို့က ရု ်းယွာ်းြ ွာတ ဲ့ လ လတွာလ်တွာ်ြ ွာ်းြ ွာ်းြ ွာ ဗုဒ္ဓဘွာသွာ 

မြစလ် ုို့ရ  ရင် တ ုင််းမ ည်ြကက ်း ွွာ်းန ုင်ဘ ်းလ ုို့ အမြင်ရ   ကတယတ် ဲ့”။ အ ဒ္ အမြင်က ဗုဒ္ဓ 

တရွာ်းလတွာ်က  ုြသ လ ုို့။ သ တ ုို့က ဘွာက ု ကညဲ့တ်ုန််းလ ုို့ဆ ုလ ုို့ရ  ရင် ‘ ါဏွာတ  ါတွာ 

လဝရြဏ ’ သ ူ့အသက်က ု ြသတ်ရဘ ်း၊ သ ူ့ဥစစွာြခ ်ုးရဘ ်း စသမြငဲ့် ငါ်း ါ်းသ လြ ွာ 

ြလု ်ရဘ ်း, လရ ွာငရ်ြယ် ဆ တုွာလတွက ု  ကညဲ့်မ  ်းလတွာဲ့ လလွာကကက ်းြ ွာ ဒ္ါလတွ 

လရ ွာင်လနလ ုို့ စ ်း ွွာ်းလရ်းလု ်လ ုို့ ြမြစဘ် ်းလ ုို့ ဒ္ လ ု ယ ဆ ကတွာ ရ   ါတယ်။  

အြ န်ြ ွာ စ ်း ွွာ်းလရ်းမြစန် ငု်တ ဲ့နည််းလြ််းလတ ွအြ ွာ်းကက ်းရ  တယ်။ မြတ်စွွာ 

ဘုရွာ်းက ြလု ်ရဘ ်းလ ုို့ လမ ွာတ ဲ့ဟွာက ဝါရ တတ, လု ်ရြယ်လ ုို့ လမ ွာတွာက စွာရ တတ။ 

ဝါရ တတသ လ န ငဲ့် စွာရ တတသ လ န စ်ြ   ်း ရ  တယ်။ ြလု ်ရဘ ်းလ ုို့ ဆ ုတွာလတွသွာ 

လရ ဲ့တန််းတင်မ  ်းလတွာဲ့ လု ်ရြယ်ဆ ုတွာလတွ ကလတွာဲ့ လြဲ့ထွာ်း ကတယ်။  

လု ်သငဲ့်တယ်ဆ တုွာက ု ခုနဟွာ ကညဲ့်။ ဥဋ္ဌွာနသြပဒ္ါ - လုံို့လဝ ရ ယရ  ရ 

ြယ်။ အွာရကခသြပဒ္ါ - ထ န််းသ ြ််းလစွာငဲ့လ်ရ ွာက်ြှုန ငဲ့် မ ညဲ့စ်ံုရြယ်။ ကလ ွာဏြ တတ 
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တွာ - ြ တ်လကွာင််းလဆွလကွာင််းလတွ ရ  လအွာင် ကက  ်းစွာ်းရြယ်။ သြဇ ဝ တွာ - ဝငလ်င ွ

ထွက်လင ွြျှတလအွာင် သုံ်းစွ တတ်ရြယ်ဆ တု ဲ့ ဒ္ အလမခအလနလကွာင််းလတွ လု ်ရြယ် 

ဆ ုတွာန ို့  တ်သက်လွာလ ုို့ရ  ရင် လြဲ့ထွာ်း ကတယ်။ 

အ ဒ္ါလ ကွာငဲ့် ယလနို့ကြဘွာြ ွာ တခ   ဲ့က ဗုဒ္ဓတရွာ်းလတွာအ်လ ေါ် အထင် 

အမြင်လွ လနတွာလလ်းလတွ ရ  တယဆ် ုတွာ သ ရတယ်။ ဘုန််းကက ်းတ ုို့မြနြ်ွာန ုငင်ံြ ွာ 

လည််း ဗုဒ္ဓဘွာသွာအြ ွာ်းစုက လလွာကတုတရွာစွာလတွ, ဘုန််းကက ်းစွာလတွ, လလွာက က စစ 

န ငဲ့်ြဆ ုင်ဘ ်းလ ုို့ ဒ္ လ ယု ဆခ က်လတွ ရ  လနတယ်။ တကယက် အ ဒ္ လ ုြဟတု် ါဘ ်း။  

ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာရ ဲ့တရွာ်းလတွာလ်တြွ ွာ န စ်  ုင််းရ  တယ်။ တစ်  ငု််းက သံသရွာထ  

ြ ွာ ဘဝတစ်ခုရလွာတ ဲ့အခါ အလမခအလနလကွာင််းလတွ မြစလ် ေါ်လစမ  ်းလတွာဲ့ ခ ြ််းခ ြ််း 

သွာသွာ လ ူ့ဘဝတစ်ခ ု မြတသ်န််းလနထ ုင်သွွာ်းြ ုို့၊ တစ်ဘဝကလန လနာက်တစဘ်ဝ 

လည် တတ် ဲ့အခါြ ွာလည််း   သံသရွာလညတ် ဲ့အခါြ ွာလည််း   ခ ြ််းခ ြ််းသွာသွာ 

ဒ္ လ ုမြစ်ြ ုို့ အလမခအလနလကွာင််းလတွက  ု မြတစ်ွွာဘုရွာ်းက လဟွာ ကွာ်းထွာ်းတွာ မြစ် 

 ါတယ်။  

လနာက်ဆုံ်း ြည်သညဲ့်ဘွာသွာတရွာ်းြ ွာြ  ြ ါတ ဲ့ ဒ္ုကခလတွ လုံ်းဝခ   ်မင ြ််းရွာ 

က ုယ်က ငဲ့တ်ရွာ်းန ို့ အသ  ညွာတစ်ရ ်က လုည််း မြတစ်ွွာဘုရွာ်းက လဟွာထွာ်း 

တယ်။ အ ဒ္ တရွာ်းက ဘွာလ လ ုို့ ဆ ုလ ုို့ရ  ရင် ဝ  ဿနာက ငဲ့စ်ဉ်တရွာ်း  ။  

လ ူ့လလွာကြ ွာ လ ရယ်လ ုို့ မြစလ်ွာတ ဲ့အခါ ဘဝအလ ေါ်ြ ွာ တယွ်တွာြှုဆ တုွာ 

ရ   ကတယ်။ ြ ြ ဘဝက ု တွယတ်ွာတယ်, ြ ြ ဘဝက ု တွယ်တွာသညဲ့်အတွကလ် ကွာငဲ့် 

က ုယဲ့်ရ ဲ့ တ်ဝန််းက င်က ု တယွ်တွာတယ်။  အ ဒ္ အတယွအ်တွာလတွက ဘွာက ု မြစ ်

လစသလ ဆ ုရင် Worry လ ုို့ဆ ုတ ဲ့ စ ု်းရ ြ်ြှု လသွာကလတွက  ု မြစ်လစတယ်။ အတယွ် 

အတွာရ  တ ဲ့လနရွာြ ွာ စ ု်းရ ြ်ြှုဆ ုတွာ လ ေါ်လွာတယ်။ အတွယ်ြရ  ရင် စ ု်းရ ြ်ြှု ြရ   

 ါဘ ်း။ က ုယ်ြ  ုငဆ် ုငတ် ဲ့ စစည််းတစ်ခအုလ ေါ်ြ ွာ ြည်သ ြ  လသွာကြမြစ ်ါဘ ်း။ 

က ုယ်  ုငတ် ဲ့ စစည််းတစ်ခလု ေါ်ြ ွာသွာ လသွာကမြစ်တယ်။ က ုယ်န ငဲ့်ြသ တ ဲ့လ တစ် 

လယွာကအ်လ ေါ်ြ ွာ လသွာကြမြစ ်ါဘ ်း။ က ုယ်န ငဲ့်သ တ ဲ့လ တစလ်ယွာက်အလ ေါ်ြ ွာ 

သွာ လသွာကမြစတ်ွာ ါ။ လသွာကလ ုို့ဆ ုတ ဲ့ Worry ဟွာ တယွ်တွာြှုလ ေါ်ြ ွာ အလမခခံ 

တယ်။ အ ဒ္ လ ု လသွာကရ  လနလသ်းသြျှ ြည်သ ြ  စ တ်ခ ြ််းသွာြှုဆ ုတွာ အမ ညဲ့အ်ဝ 

ြရန ုင် ါဘ ်း။ စ တ်ခ ြ််းသွာြှုအမ ညဲ့အ်ဝရခ င်လ ုို့ရ  ရင် လသွာကဆ တု ဲ့တရွာ်းက ု ြယ် 

ရ ွာ်း စ်ရြ ွာ မြစ ်ါတယ်။ အတွယအ်တွာက ု ြြယ်ရ ွာ်းဘ န ို့ လသွာကက ု ြယ်ရ ွာ်းြ ုို့ 

ဆ ုတွာ လုံ်းဝြမြစန် ငု် ါဘ ်း။ တွယတ်ွာြှုက  ုြယ်ရ ွာ်းြ သွာ မြစ် ါတယ်။  
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ဒ္ါမြငဲ့် တယွတ်ွာြှုက  ု ြယရ် ွာ်းြ ုို့အတကွ် ဘွာလု ်ရြလ  ဆ ုလ ုို့ရ  ရင် 

သဘွာဝတရွာ်းလတွက  ု ရ င််းရ င််းလင််းလင််း မ တမ် တ်သွာ်းသွာ်းမြငတ် ဲ့ သမ္မာဒဿန 

ဆ ုတ ဲ့ သြမွာဒ္ ဋ္ဌ  Right Understanding ဆ တု ဲ့ ထ ်းမခွာ်းတ ဲ့ အသ ဉွာဏ်တစ်ခ ု ရ  ရ 

ြယ်။ အ ဒ္ ထ ်းမခွာ်းတ ဲ့အသ ဉွာဏ်ဟွာ ဝ  ဿနာဉွာဏ်လ ုို့ လခေါ်တွာ ါ။ ြ န်ကန်တ ဲ့ 

အမြင် ရ  ရြယ်။  သဘွာဝတရွာ်းလတကွ ု သ ူ့အတ ုင််းမြငတ်ွာ အြ န်တ ငု််းမြငတ်ွာ 

သြမွာဒ္ဿန၊ ြ န်ကန်တ ဲ့အတ ငု််း မြင်ရြယ်။ အဘ ဓြမွာသဘွာဝတရွာ်းလတွက ဒ္ါက  ု

ရ င််းမ တွာ။ ဒ္ါ သံသရွာဝဋ်က လွတ်ြ ုို့အတွက် လြ််းလ ကွာင််း  ။  

ငါရယ် သ ရယ်ဆ ုတွာ တကယ်ဆန််းစစ် ကညဲ့်လ ုကရ်င် ြရ  ဘ ်း။ ရု ်န ငဲ့် နာြ် 

န စ်ြ   ်းသွာ ရ  တယ်။ အ ကြ််းြ င််းလမ ွာြယ်ဆ ုရင် လ ြ ွာ ရ ်ုခနဓာက ယု်ကက ်း ရ  တယ်၊ 

စ တ်ရ  တယ၊် အ ဒ္ န စ်ခလု ါင််းစ ်မ  ်းလတွာဲ့ လှု ်ရ ွာ်းမြစလ် ေါ်လနတယ်။ Body and 

mind လ ါ ဲ့။ အ ဒ္ န စ်ခစုလုံ်းဟွာ ဆ ုင်ရွာဆ ုင်ရွာအလ ကွာင််းက ု အလမခခံမ  ်း မြစ်ရတွာ။ 

Body ဆ ုတ ဲ့ ရု ်တရွာ်းဟွာလည််း တစ်ခတုည််း ြဟုတ်ဘ ်း၊ စုလ ါင််းမ  ်းလတွာဲ့ မြစလ် ေါ် 

လနတ ဲ့အရွာတစ်ခ ု မြစ်တယ်။ ရု ်န ို့ နာြ် ဒ္ န စ်ခဟုွာ အမ နအ်လ န် ဆက်သွယ်မ  ်း 

လတွာဲ့ လ လတွြ ွာ လှု ်ရ ွာ်းြှုမြစ်လွာမ  ်း လယွာက် ွာ်းသဏဌွာန်၊ ြ န််းြသဏဌွာန်၊ သတတဝါ 

သဏဌွာန် ဒ္ လ ုထင်မြင်လနရတယ်။ ထငမ်ြငလ်နရသညဲ့အ်တွကလ် ကွာငဲ့် ငါလ ုို့ ထင် 

တယ,် သ လ ုို့ ထငတ်ယ်၊ လယွာက် ွာ်းလ ုို့ ထငတ်ယ်၊ ြ န််းြလ ုို့ ထင်တယ်။ လဟွာဒ္  

အထင်အမြင်လတဟွွာ တကယ်ထင်တ ဲ့အတ ုင််း ဟုတ်ရ ဲ့လွာ်း ... အသ ဉွာဏ်န ငဲ့် 

 ကညဲ့်လ ုကလ် ုို့ရ  ရင် တကယထ်င်တ ဲ့အတ ငု််း ြဟုတ် ါဘ ်း။  

ရု ်တရွာ်းဟွာ ရု ်တရွာ်းသက်သက် မြစ ်ါတယ်, “ငါ” လ ုို့ လမ ွာစရွာ ြရ   

 ါဘ ်း။ နာြ်တရွာ်းဟွာ နာြတ်ရွာ်းသက်သက်ြျှ မြစ ်ါတယ်, “ငါ” လ ုို့ လမ ွာစရွာ ြရ   

 ါဘ ်း။ ရု ်န ငဲ့်နာြ် န စ်ခုခွ ထွာ်းလ ုက်ြယ် ဆ ုလ ုို့ရ  ရင် လှု ်ရ ွာ်းြှုတ ုို့ လမ ွာဆ ုြှုတ ုို့ ဒ္ါ 

လတဟွွာ အကုန်လုံ်းရ ်သွွာ်းြ ွာ မြစ ်ါတယ်။ အ ဒ္ လ ု ရု ်န ငဲ့ ်နာြ်က  ုခွ မခွာ်းမ  ်းလတွာဲ့ 

သ မြင်လွာတွာဟွာ နာမ္ရူပပရ ဒစ္ဆဒဉာဏ ်Analytical Knowledge of Mind and 

Matter လ ုို့ လခေါ်တယ်။ အ ဒ္ အသ ဉွာဏ်က  ုအဘ ဓြမွာလလဲ့လွာမခင််းမြငဲ့် ရန ငုတ်ယ်။ 

ထ ုြ တစ်ဆငဲ့် လကလ်တွဲ့ဝ  ဿနာက ငဲ့်စဉတ်စ်ခကု ု က ငဲ့်သုံ်းမခင််းမြငဲ့် လ ဆ တုွာ 

တကယ်က အလခေါ်အလဝေါ် ညတ် (Concept) အယ အဆတစ်ရ ်သွာ မြစတ်ယ်။ 

တကယ်ကလတွာဲ့ အလသ်းစ တ ်တစ်ခစု  ခွ မခွာ်း ကညဲ့်လ ုကြ်ယ် ဆ ုလ ုို့ရ  ရင် လ ဆ ုတွာ 

ြရ  လတွာဲ့ဘ ်း၊ ရု ်တရွာ်း နာြ်တရွာ်းသက်သက်ြျှ မြစ်တယလ် ုို့ - လဟွာ ဒ္ လ ုမြင်သွွာ်း 

တွာဟွာ သြမွာဒ္ဿန ြ နက်န်တ ဲ့အမြင်လ ုို့ လခေါ် ါတယ်။ ဝ သုဒ္ဓ ြဂ်ြ ွာ “နာမ္ရူပါနံ 
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ယာထာဝ ဒဿနံ ဒ ဋ္ဌ ဝ သုဒဓ  နာမ္” နာြ်ရု လ်တကွ ု သ ူ့အရ  အတ ငု််း မြငတ်ွာဟွာ 

ဒ္ ဋ္ဌ ဝ သုဒ္ဓ  ြ နက်န်တ ဲ့ မြြူစငတ် ဲ့အမြင်က ု လခေါ် ါတယ်။  

အ ဒ္ မြြူစင်တ ဲ့အမြင် ြ န်ကနတ် ဲ့အမြင်က ု အလမခခံလ ုကလ် ုို့ရ  ရင် ဒ္ ရု ်တရွာ်း 

နာြ်တရွာ်းလတဟွွာ ဘွာလ ကွာငဲ့် မြစ်တယ်ဆ တု ဲ့ အလ ကွာင််းတရွာ်းလတကွ ု သ မြင်တ ဲ့ 

ပစ္စယပရ ဂဂဟဉာဏ်ဒတွ မြစလ်ွာြယ်။ နာြရ   ရ လစေဒ္ဉွာဏ်န ငဲ့်  စစယ ရ ဂဟ္ဉွာဏ် 

န စ်ခုအလမခခံမ  ်းလတွာဲ့ ဆက်မ  ်းလက်လတွဲ့က ငဲ့်သုံ်းသွွာ်းန ုင်ြယ်ဆ ုရင် ြမြ တ ဲ့သဘွာဝ 

လတွ, အစဉ်ထွာဝရလမ ွာင််းလ လနတ ဲ့သဘွာဝလတွ, သခဂါရတရွာ်းလတွရ ဲ့ ြတည်မြ  

တ ဲ့ အွာ်းက ု်းစရွာြရ  တ ဲ့ အလမခအလနြ   ်းလတကွ ု မြင်လွာလ ုို့ရ  ရင် ခုနလမ ွာတ ဲ့ 

Attachment လ ုို့ လခေါ်တ ဲ့ တယွ်တွာြှုဟွာ လလ ွာဲ့က လွာြ ွာ မြစ ်ါတယ်။ တယွ်တွာ 

ြှုလတွ လလ ွာဲ့က လွာတွာန ို့ တစ်မ   င်နက် Worry ဆ တု ဲ့ လသွာကလတွလည််း လလ ွာဲ့ 

က လွာြ ွာ မြစ် ါတယ်။ လသွာကလတွ လလ ွာဲ့က တွာန ို့ တစ်မ   င်နက် စ တ်ခ ြ််းသွာ 

မ  ်း မင ြ််းခ ြ််းတ ဲ့သဘွာဝလလ်းဟွာ မ န်မ  ်းလတွာဲ့ လ ေါ်လွာြ ွာ ါ။ 

အ လတွာဲ့ မြတ်စွွာဘရုွာ်းက ယုလ်တွာ်မြတ် ဒ္ုတ ယ  ငု််းြ ွာလဟွာတ ဲ့ သံသရွာ 

ဝဋ်က လွတလ်မြွာက်ရွာလြ််းဆ ုတွာ ဝ  ဿနာက ငဲ့်စဉမ်ြငဲ့ ်မ္ဇစစ  မ္ပဋ ပဒါ လ ုို့လခေါ်တ ဲ့ 

Right Understanding န ို့ ြ န်ြ န်ကန်ကန် နာ်းလညမ်ခင််း  ။ ထ ုြ န်ြ န်ကန်ကန် 

နာ်းလည်မခင််းဆ ုတ ဲ့အလမခအလနက ုရလအွာင် ြ န်ြ န်ကန်ကန ်စဉ််းစွာ်းတတ်မခင််းဆ ုတ ဲ့ 

သမ္မာသကကပပ Right Thought, သမ္မာဝါယာမ္ - ြ န်ြ န်ကန်ကန ် နည််းလြ််းတက  

စနစ်တက  ကက  ်း ြ််းအွာ်းထုတ်မခင််း Right Effort,  သမ္မာသတ  လ ုို့လခေါ်တ ဲ့ အွာရံုက ု 

ြ န်ကန်စွွာအြ တ်ရမခင််း Right Mindfulness, အွာရံတုစ်ခတုည််းအလ ေါ်ြ ွာ ြ နက်န် 

တ ဲ့နည််းလြ််းမြငဲ့ ်စ ်းစ ုကမ်ခင််း သမ္မာသမ္ာဓ  Right Concentration, ဒ္  ြဂင္်ငါ်းြ   ်း 

ဦ်းလဆွာင်မ  ်းလတွာဲ့ လု ်သွွာ်းလ ုို့ရ  ရင် ြ န်ကန်စွွာသ မခင််း သမ္မာဒ ဋ္ဌ  Right Under-

standing ဆ ုတွာ လ ေါ်လွာြ ွာ မြစ ်ါတယ်။ ထ ု ြ န်ကန်စွွာသ မခင််း Right Under-

standing ကသွာလျှင် သံသရွာထ ြ ွာမြစလ်စတတတ် ဲ့ က လလသွာဆ ုတ ဲ့ အလ ကွာင််း 

တရွာ်းလတွ ကကံ ု Support လု ်လနတ ဲ့ က လလသွာဆ တု ဲ့ အလ ကွာင််းတရွာ်းလတွ- 

ဒ္ါလတွက  ုြယ်ရ ွာ်း စ်န ငု်ြ ွာ မြစ် ါတယ်။  

က လလသွာဆ တု ဲ့ အဆ ု်းတရွာ်းလတွ ြယ်ရ ွာ်း စ်လ ုကမ်ခင််းမြငဲ့် လကွာင််းက ံ

ဆ ု်းကဆံ ုတွာလတွဟွာလည််း အက   ်းလ ်းန ုင်လတွာဲ့ြ ွာ ြဟုတ်လတွာဲ့ ါဘ ်း။ ထ ုကလံတွ 

အွာ်းလုံ်း အက   ်းြလ ်းန ုငလ်တွာဲ့ဘ ်း ဆ ုလ ုို့ရ  ရင် လနာက်ဆုံ်း အလ ကွာင််းတရွာ်းလတွ 

မ တ်သွွာ်းမ  ်း ဒ္ကုခလတွဟွာ အကုန်လုံ်းခ   ်မင ြ််းမ  ်းလတွာဲ့ ရ ်ဆ ုင််းသွွာ်းြ ွာ မြစ ်ါ 

တယ်။ ဒ္ါက ု   ထွာဝရမင ြ််းတ ဲ့ အမင ြ််းဓွာတ်န ဗဗွာန်လ ုို့ မြတ်စွွာဘုရွာ်းက ဒ္တု ယ  ုင််း   
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ြ ွာ လဟွာတွာ ါ။ 

သံသရွာထ ြ ွာလနရင််း ခ ြ််းသွာသုခက ု ရန ုငတ် ဲ့နည််းလြ််းလတွ၊ လနာက်ဆုံ်း 

ြ ွာ ထ ုခ ြ််းသွာရတယ်ဆ လုတွာင် အ ုမခင််း နာမခင််း လသမခင််းဆ ုတ ဲ့ ဒ္ုကခလတကွ 

ြလွတ်န ငု်ဘ ်း။ အ ဒ္  အ ုမခင််း နာမခင််း လသမခင််း ဆ ုတ ဲ့ ဒ္ကုခလတွြ  လွတလ်မြွာက် 

လ ကွာင််းမြစတ် ဲ့ ြဂ္င်ရ စ် ါ်းအက ငဲ့တ်ရွာ်းက ု က ငဲ့်သုံ်းြ သွာလျှင် လလွာကြ ွာရ  တ ဲ့ 

မ ဿနာြ   ်းစံု လုံ်းဝခ   ်မင ြ််းမ  ်း လွတ်လမြွာက်ြ ွာ မြစ ်ါတယဆ် ုတ ဲ့အလ ကွာင််းက ု 

အွာ်းလုံ်းလသွာ ဗုဒ္ဓဘွာသွာဝငသ် လတွာ်စငတ် ုို့သည် မြတ်ဗဒု္ဓလဒ္သနာန ငဲ့် ယလနို့ကြဘွာ 

အက   ်းမ  န ငု် ံ ုြ တ်သွာ်းမ  ်းလတွာဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွွာ လဟွာ ကွာ်းလတွာ်ြ သညဲ့တ်ရွာ်းလတွာ် 

အတ ငု််း လ ုကန်ာက ငဲ့်သုံ်းန ုင ်က ါလစကုနသ်တည််း။ 

 

         
 


