ဗုဒၶဘာသာႏြငံးပတးသကးသညးံ သတငး့ေရ့သာ့်ခငး့
ဗုဒၶဆိုသညးံ စကာ့လဵု့သညး သက၎တဘာသာအာ့်ဖငးံ ‗သိသ´
ူ ဟု အဓိပၸါယးရသညး၈ အ႐ို့ရြငး့ဆဵု့
ဆိုရပါမူ ဗုဒၶဘာသာ၌ အေ်ခခဵအဆဵု့အမမ္ာ့မြာ `မေကာငး့မႈေရြာငး၇ ေကာငး့မႈေဆာငး၇
်ဖဴေအာငးစိတးကိုထာ့´ ပငး်ဖစးသညး၈ ဗုဒၶဘာသာ၌ က္ငးံစဥးသညး ကမၼဌာနး့အာ့ထုတး်ခငး့ႏြငးံ
ေန႔စဥးဘွတျငး သတိပဌာနးပျာ့မ္ာ့်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈ ယခုအခါ အေမရိကနးႏုိငးငဵသာ့ ၄ ရာခုိငးႏႈနး့
သညး ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ကုိ ေ်ပာၾကာ့ၾကၿပီ့ ပိုမိုသကးွငးယဵုၾကညးမႈမ္ာ့လညး့ ရြိလာၾကသညး၈
ေနာကးခဵအေၾကာငး့အရာ
ကမၻာေပ၍တျငး ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာွငးေပါငး့ သနး့ ၁၅ွ ခနး႔ ရြိေနၿပီ့ ယခုေခတး နီေပါဟုေခ၍ဆိုေသာ
အိႏိၵယႏုိငးငဵေ်မာကးပိုငး့တျငး လျနးခဲံသညးံႏြစးေပါငး့ ဿ၂ွွ ခနး႔က စတငးေပ၍ေပါကးခဲံသညး၈ ထို႔ေနာကး
ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ ကမၻာံအႏြဵ႔ပ္႕ဵႏြဵ႔သျာ့သညး၈ ဗုဒၶဘာသာႏြငးံပတးသကး၊ ႏုိငးငဵအသီ့သီ့တျငး လကးခဵက္ငးံ
သဵု့မႈ ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ရြိေနသညး၈ ေဟာေ်ပာမႈႏြငးံကို့ကျယးဆုေတာငး့မႈတို႔တျငးလညး့ အခ္ိနးကာလႏြငးံ
ေနရာအလိုကး ကျာ်ခာ့မႈတို႔ ရြိေနေသားလညး့ ဗုဒၶ၌ အဆဵု့အမ က္မး့ဂနးမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊
တစးသမတးတညး့ရြိေနသညး၈
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဗုဒၶဘာသာႏြငးံပတးသကး၊ နညး့လမး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို ၾကဵဳေတျ႔ရႏုိငးသညး၈
မိ႐ို့ဖလာကို့ကျယးသူ၇ ဗုဒၶဘာသာွငးအ်ဖစးသို႔ ေ်ပာငး့လဲလာသူ၇ ဗုဒၶဘာသာွငးမဟုတးဘဲ ကမၼဌာနး့
အာ့ထုတးသူတို႔ ရြိၾကသညး၈
ကမၻာံဘာသာႀကီ့ငါ့ခုတျငး တစးခုအပါအွငး်ဖစးသညးံ ဗုဒၶဘာသာသညး အိႏိၵယႏုိငးငဵတျငး ဘီစီ ၂
ရာစုမြ ၃ ရာစုအတျငး့ သကးရြငးေနထုိငးခဲံသညးံ သိဒတၱထ ေဂါတမဘုရာ့၌ အဆဵု့အမမ္ာ့ပငး
်ဖစးသညး၈ ေဂါတမသညး သစၥာတရာ့ကို ရြာေဖျရနးအတျကး စညး့စိမးဥစၥာမ္ာ့ကို စျနး႔လႊတးခဲံကာ
အၿမိဳကးနိဗၺာနးကို မ္ကးေမြာကး်ပဳခဲံေသာေၾကာငးံ ဗုဒၶ သို႔မဟုတး သိသူ ဟု သတးမြတးခဵခဲံရ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေဂါတမအာ့ နတးဘုရာ့တစးပါ့အ်ဖစး မသတးမြတး၈
ကို့ကျယးဆညး့ကပးရာ ဆရာတစးဆူအ်ဖစး သတးမြတးသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ အခ္ဳိ႕က ဗုဒၶဘာသာကို
အေတျ့အေခ၍ပညာတစးရပးအ်ဖစးသာ ေခ၍ေွ၍ၿပီ့ ဘာသာတစးခုအ်ဖစး မေခ၍ေွ၍ေပ၈
သဗၺညဳတဥာဏးေတားကို ရရြိၿပီ့ေနာကး ေဂါတမသညး အိႏိၵယႏုိငးငဵေ်မာကးပိုငး့ ေဒသမ္ာ့ကို
လြညးံလညးကာ တရာ့ဓမၼမ္ာ့ကို ေဟာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဗုဒၶက မိမိရရြိေသာ သဗၺညဳတဥာဏးေတားကို
သစၥာေလ့ပါ့တရာ့ အေ်ခခဵကာ ေဟာၾကာ့ခဲံသညး၈ ဒုက၏တရာ့မ္ာ့ရြိေနေသာ ဘွသညး
တပးမကးမႈတဏြာေၾကာငးံ ်ဖစးရၿပီ့ မဇၥ္ိမပဋိပဒါ (အလယးအလတး) မဂၐငး ရြစးပါ့က္ငးံစဥး်ဖငးံ ဒုက၏ကို
အဆဵု့သတး ႏုိငးသညး၈ မဂၐငး ရြစးပါ့မြာ ေကာငး့စျာ႐ႈ်မငးသဵု့သပး်ခငး့၇ ေကာငး့စျာ ၾကဵစညး်ခငး့၇
ေကာငး့စျာ ေ်ပာဆို်ခငး့၇ ေကာငး့စျာ က္ငးံၾကဵ်ခငး့၇ ေကာငး့စျာအသကးေမျ့်ခငး့၇ ေကာငး့စျာ

အာ့ထုတး်ခငး့၇ ေကာငး့စျာ သတိရြိ်ခငး့၇ ေကာငး့စျာတညးၾကညး်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈ ဗုဒၶသညး ကဵႏြငးံ
ကဵ၌ အက္ဳိ့၇ ေသဆဵု့်ခငး့ႏြငးံ ်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့်ခငး့တို႔ကို ယဵုၾကညးသညး၈
ဗုဒၶဘာသာ၌ အေ်ခခဵအႏြစးခ္ဳပးအဆဵု့အမမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ေအာကးပါတို႔ကို ဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈
Basic Buddhism Guide-- အဆိုပါ စာအုပးကို ၾသစေၾတ့လ္အေ်ခစိုကး Buddha Dharma
Education Association Inc., က စီစဥးထာ့သညးံ BuddhaNet ွကးဘးဆိုကးတျငး ဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈
BuddhaNet ွကးဘးဆုိကးသညး အက္ဳိ့အ်မတးမယူေသာ၇ ဗုဒၶဘာသာ၌ အဆဵု့အမမ္ာ့ႏြငးံ
လူမႈဘွကို လိုကးနာက္ငးံသဵု့ေနသူမ္ာ့၌ cyber sangha အဖျဲ႔က လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖစးသညး၈
ေရြ့ေဟာငး့ဓေလံထဵု့တမး့စဥးလာကို သတငး့အခ္ကးအလကးနညး့ပညာ်ဖငးံ ေပါငး့စပးထာ့သညး၈
Basics of Buddhims— ဗုဒၶဘာသာ မိတးဆကး်ဖစးၿပီ့ ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး PBS ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ကာ တငးထာ့
်ခငး့်ဖစးသညး၈
Buddhism Religion Library— Patheos စာၾကညးံတိုကးတျငး ဗုဒၶဘာသာ၌ မူလအစ၇
သမိုငး့ေၾကာငး့၇ကို့ကျယးဆုေတာငး့မႈ၇ ယဵုၾကညးမႈ၇ ကိုယးက္ငးံမ္ာ့ကို ဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈ အဆုိပါ
စာၾကညးံတိုကးတျငး မဟာယနဗုဒၶဘာသာ၇ ေထရွါဒဗုဒၶ ဘာသာႏြငးံွါရာယာန ဗုဒၶဘာသာတို႔ကို
ဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈ Patheos သညး ။၌စာၾကညးံတိုကး၇ အျနးလုိငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့၇ ဘေလာံဂါႏြငးံ အ်ခာ့
နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ဗုဒၶဘာသာႏြငးံအေတျ့အေခ၍အယူအဆမ္ာ့ကို ကမၻာေပ၍မြ ၾကညးံ႐ႈသူမ္ာ့
ေဆျ့ေႏျ့ႏုိငးရနး စီစဥးထာ့သညးံ ွကးဘးဆုိကး်ဖစးသညး၈
Resources for the Study of Buddhism— ဆနးဖရနးစၥကို ်ပညးနယးတက၎သိုလးမြ အၿငိမး့စာ့
ပါေမာက၏တစးဦ့်ဖစးသူ Ron Epstein က စုစညး့စီစဥးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဗုဒၶဘာသာသမုိငး့ေၾကာငး့၇
ေထရွါဒႏြငးံမဟာယာနတို႔မြ အဆဵု့အမမ္ာ့၇ ဗုဒၶဘာသာႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့၇ ဗုဒၶဘာသာႏြငးံ
သိပၸဵပညာတို႔ကဲံသို႔ ဗုဒၶဘာသာစာေပမ္ာ့ ပါွငးသညး၈
ဂိုဏး့ကျဲမ္ာ့ႏြငးံ အုပးစုမ္ာ့
ဗုဒၶ၌ အဆဵု့အမမ္ာ့သညး ေ်မာကးဘကးတျငး တ႐ုတး၇ တိဘကး၇ မျနးဂိုလီ့ယာ့၇
ဆီ့ဗီ့ယာ့၇ကိုရီ့ယာ့ႏြငးံ ဂ္ပနးႏုိငးငဵမ္ာ့သို႔လညး့ေကာငး့၇ ေတာငးဘကးတျငး သီရိလကၤာ၇ ်မနးမာ၇ ထုိငး့
ႏြငးံ အ်ခာ့အေရြ႕ေတာငးအာရြႏုိငးငဵမ္ာ့သို႔လ ညး့ေကာငး့ ေရာကးရြိသျာ့သညး၈ ဥေရာပတုိကးမြ
ပညာရြငးမ္ာ့က ဗုဒၶဘာသာကို အေနာကးဥေရာသို႔ ှ၅ွွ ်ပညးံႏြစးေနာကးပုိငး့တျငး ေဆာငးယူလာၿပီ့
အေမရိကနးႏုိငးငဵတျငးမူ ှ၅၆ွ ်ပညးံလျနးႏြစးမ္ာ့တျငး ေရာကးရြိလာသညးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့
ေတျ႔ရြိရသညး၈ ဗုဒၶ၌ အဆဵု့အမ ႐ႈေထာငးံအမ္ဳိ့မ္ဳိ့အေပ၍ မူတညး၊ ဗုဒၶဘာသာ ေက္ာငး့ႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ

ေက္ာငး့ချဲမ္ာ့သညး အခကးအခဲအတိုကးအခိုကး အနညး့ငယး်ဖငးံ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ ၾကာၿပီ့ေနာကး ေပ၍
ထျကးလာခဲံသညး၈
ဗုဒၶဘာသာတျငး ေအာကးပါ အဓိက ဂုိဏး့ကျဲမ္ာ့ ပါွငးသညး၈
ေထရွါဒ ဗုဒၶဘာသာ-- ေရြ့အက္ဆဵု့ ဗုဒၶွါဒ်ဖစးသညး၈ ေထရွါဒတျငး ရဟနး့သဵဃာမ္ာ့ႏြငးံ
လူပုဂၐိဳလးမ္ာ့အၾကာ့ အချငးံႏြငးံလိုကးနာက္ငးံသဵု့မႈမ္ာ့ ်ခာ့နာ့ခ္ကးကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ ေထရွါဒ
ဗုဒၶဘာသာသညး ထဵု့တမး့စဥးလာကို ထိနး့သိမး့ၿပီ့ ကမၼဌာနး့အာ့ထုတး်ခငး့ႏြငးံ မဂးဥာဏးဖိုဥာဏးကို
အဓိကထာ့သညး၈ ်မနးမာ၇ ကေမၻာဒီ့ယာ့၇ သီရိလကၤာ၇ လာအိုႏြငးံ ထိုငး့ႏုိငးငဵတို႔ တျငး ေထရွါဒ
ဗုဒၶဘာသာကို က္ငးံသဵု့လ္ကးရြိသညး၈ ေထရွါဒတျငး မဂးဥာဏး ဖိုဥာဏးရသူကို နတးဘုရာ့တစးပါ့
တစးကဲံသုိ႔ မသတးမြတးေပ၈
မဟာယနဗုဒၶဘာသာ-- ဒုတိယ ေရြ့အက္ဆဵု့ဗုဒၶ ွါဒ်ဖစးသညး၈ (ႀကီ့မာ့ေသာ ယာဥးဟု
အဓိပၸါယးရသညး၈ ) ဗုဒၶအ်ဖစးသို႔ ေရာကးရြိမႈတျငး လူပုဂၐိဳလးမ္ာ့က ရဟနး့မ္ာ့ထကး ပိုမိုအချငးံအလမး့
ရြိေၾကာငး့ သတးမြတးထာ့သညး၈ က႐ုဏာတရာ့ႏြငးံ သတၱွါအာ့လဵု့သညး ဘုရာ့်ဖစးႏုိငးသညးံ
အချငးံအေရ့ရြိသညးဟု သတးမြတးထာ့သညး၈ အဆုိပါ ွါဒသညး တ႐ုတး၇ဂ္ပနး၇ ကိုရီ့ယာ့ႏြငးံ
ဗီယကးနမးႏုိငးငဵတို႔တျငး ထျနး့ကာ့သညး၈
တိဘကးဗုဒၶဘာသာ--- တိဘကးဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အတျကး ေခါငး့ေဆာငးမြာ ဒလုိငး့လာ့မာ့်ဖစး ၿပီ့
ှ၆၂၆ ခုႏြစးတျငး တ႐ုတးတို႔က တိဘကးေဒသကို သိမး့ပိုကးလိုကးေသာအခါ အိႏိၵယသို႔ ထျကးေ်ပ့
တိမး့ေရြာငးေနရသညး၈ တိဘကးဗုဒၶဘာသာသညး မဟာယနအဆဵု့အမကို အေ်ခခဵသညး၈
ဇငးဗုဒၶဘာသာ-- မဟာယာနႏြငးံ တာအိုွါဒတို႔ ေပါငး့စပးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ တ႐ုတးႏုိးငးငဵတျငး အစ်ပဳ
ၿပီ့ ကိုရီ့ယာ့ႏြငးံ ဂ္ပနးႏုိငးငဵမ္ာ့သို႔ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔သျာ့ၿပီ့ အေနာကးႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး ထငးရြာ့လာသညး၈ ဇငးွါဒအရ
လူတိုငး့သညး ဗုဒၶ်ဖစးသညး၈
အ်ခာ့ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏး့ကျဲမ္ာ့-- Korean Zen Buddhism ၇ Nichiren Buddhism ၇ Pure Land
Buddhism တို႔်ဖစးသညး၈

အဓိက ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့
ဗုဒၶဘာသာသညး လူတိုငး့၌ ဂုဏးသိက၏ာႏြငးံ တနးဖို့ကို အေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့ သတးမြတးထာ့ၿပီ့
သကးရြိမ္ာ့အာ့လဵု့ေပ၍တျငး ေလ့စာ့ က႐ုဏာထာ့ရသညး၈ မဂးဥာဏး ဖိုဥာဏးရရြိရနး

ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးၿပီ့ ဘွကို ေကာငး့စျာနာ့လညးရနး ဆဵု့မထာ့သညး၈ ဗုဒၶဘာသာတျငး
မူကျဲအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိေ နေသားလညး့ အေ်ခခဵအက္ဆဵု့အခ္ကးမ္ာ့တျငး တူညီၾကသညး၈
်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ေသၿပီ့ေနာကး ွိဥာဏးသညး ်ပနးလညး ေမျ့ဖျာ့လာ်ခငး့သညး အဓိက
တူညီခ္ကးတစးခု်ဖစးၿပီ့ သဵသရာကို လကးခဵသညး၈ လူအမ္ာ့စုသညး ေမျ့ဖျာ့မႈႏြငးံ ေသဆဵု့မႈ
သဵသရာကို အႀကိမးေပါငး့မ္ာ့စျာ ၾကဵဳေတျ႔ရႏုိငးသညး၈ ်ပနးလညး ွငးစာ့်ခငး့ႏြငးံ
်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့်ခငး့တို႔အေပ၍ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အၾကာ့ သတးမြတးခ္ကး မတူညီဘဲ
်ပနးလညးွငးစာ့်ခငး့ဆိုသညးမြာ ေမျ့ဖျာ့လာသညးံ ခႏၶာကိုယးအတျငး့သို႔ ွိဥာဏး၇ လိပး်ပာသညး
်ပနးလညးေရာကးသညးဟု သတးမြတးသညး၈ သို႔ ေသား ်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့်ခငး့ရာတျငး ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိႏုိငး
ၿပီ့ ေသဆဵု့သျာ့သူသညး ေနာကးဆဵု့ဘွအတိုငး့ ်ပနးလညး ေမျ့ဖျာ့လာသညးဟု မယူဆေပ၈ သဵသရာ
မ္ာ့စျာ က္ငးလညးၿပီ့ေနာကး တဏြာကို စျနး႔လႊတးၿပီ့သူသညး သတၱွါအာ့လဵု့၌ ရညးမြနး့ရာ
လဵု့ွၿငိမး့ခ္မး့ေသာ နိဗၺါနးကို ရရြိႏုိငးသညး၈ နိဗၺါနးဆိုသညးမြာ ဒုက၏၇ ဆႏၵႏြငးံ သဵသရာမြ
လျတးေ်မာကး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
သစၥာေလ့ပါ့တရာ့ဆိုသညးမြာ ဘုရာ့ေလာငး့အေန်ဖငးံ ကမၼဌာနး့တရာ့အာ့ ထုတးၿပီ့ သိရြိလာသညးံ
အေ်ခခဵတရာ့မ္ာ့်ဖစးကာ ်မတးစျာဘုရာ့အ်ဖစးသို႔ ေရာကးရြိၿပီ့ ်ပနးလညးလမး့ညႊနး်ပသခဲံရာတျငး
ဇာတိသညး ဒုက၏်ဖစးသညး၈ ဒုက၏်ဖစးေၾကာငး့ တရာ့သညး သမုဒယသစၥာတဏြာ်ဖစး သညး၈ တကးမကးမႈ
တဏြာကုနးဆဵု့်ခငး့သညး ဒုက၏ခ္ဳပးၿငိမး့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ မဂၐငးရြစးမ္ာ့ အက္ငးံကို က္ငးံ်ခငး့်ဖငးံ
ဒုက၏ခ္ဳပးၿငိမး့မႈကို ်ဖစးေစသညးဟု ဗုဒၶက ေဟာၾကာ့ခဲံသညး၈
မဂၐငးရြစးပါ့သညး လကးေတျ႔လိုကးနာက္ငးံသဵု့ၿပီ့ တဏြာႏြငးံ ဒုက၏ကုနးဆဵု့ရနး ဗုဒၶကသငးၾကာ့ခဲံသညး၈
ဗုဒၶ၌ မဂၐငးရြစးပါ့ လမး့စဥးတျငး ပါွငးသညးမ္ာ့မြာ -ပညာ၇ အသိဥာဏး
သစၥာေလ့ပါ့တရာ့ကို မြနးကနးစျာနာ့လညး်ခငး့
မြနးကနးေသာအေတျ့အၾကဵ်ဖငးံ ဘွတျငး မြနးကနးေသာ လမး့ေၾကာငး့ကို ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
သီလ၇ စာရိတၱသီလ၇ ွါရိတၱသီလ
မြနးကနးစျာ ေ်ပာဆို်ခငး့၇ သူတစးပါ့ကို မပုပးခတး်ခငး့၇ လိမးညာမေ်ပာ်ခငး့၇
ၾကမး့တမး့ေသာစကာ့မ္ာ့ကို မေ်ပာဆို်ခငး့
ငါ့ပါ့သီလ ေစာငးံထိနး့်ခငး့်ဖငးံ မြနးကနးေသာ ေဆာငးရျကးမႈ်ဖစးႏုိငးသညး၈
သူတစးပါ့ကို မထိခုိကးေစဘဲ မိမိကိုယးကို ေစာငးံေရြာကး်ခငး့သညး မြနးကနးေသာ
အသကးေမျ့မႈ်ဖစးသညး၈

သမၼာဒိဌိ၇ ေကာငး့စျာ တညးၾကညး်ခငး့
မေကာငး့ေသာ အေတျ့မ္ာ့ကို ဖယးရြာ့ၿပီ့ ေကာငး့ေသာအေတျ့မ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေစရနး မြနးကနးစျာ
အာ့ထုတးမႈ
ေကာငး့စျာ သတိရြိ်ခငး့၇ ခႏၶာကိုယးႏြငးံ စိတးတို႔ကို ေကာငး့စျာ သတိရြိ်ခငး့
ကမၼဌာနး့အာ႐ဵုတျငး ေကာငး့စျာတညးၾကညး်ခငး့
မဂၐငးရြစးပါ့တျငး ပါွငးေသာ ငါ့ပါ့သီလသညး ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ လုိကးနာရမညးံ က္ငံးွတးမ္ာ့
်ဖစးသညး၈ သီလတစးပါ့ပါ့ကို ခ္ဳိ့ေဖာကးမိေသာသူသညး ေနာငးတျငး ထပးမဵမခ္ဳိ့ေဖာကးမိေစရနး
သငးခနး့စာယူရမညး၈ အဆိုပါ ေစာငးံထိနး့မႈ မ္ာ့သညး စာရိတၱႏြငးံွါရိတၱသီလတို႔ ထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး
လမး့ညႊနးမႈ်ဖစးေစသညး၈
ငါ့ပါ့သီလ
ှ၈သူတစးပါ့အသကးကို သတး်ခငး့မြ ေရြာငးၾကဥး် ခငး့
ဿ၈ သူတစးပါ့မေပ့ေသာ ဥစၥာကို ယူ်ခငး့မြ ေရြာငးၾကဥး်ခငး့
၀၈ မြာ့ယျငး့ေသာ ကာမဂုဏးအမႈကို ်ပဳလုပး်ခငး့မြ ေရြာငးၾကဥး်ခငး့
၁၈ လိမးညာေ်ပာဆိုမႈမြ ေရြာငးၾကဥး်ခငး့
၂၈ ေသရညးေသရကးတို႔ကို မြီွဲမႈမြ ေရြာငးၾကဥး်ခငး့တုိ႔ ်ဖစးသညး၈
က္မး့ဂနး
ဗုဒၶဘာသာ က္မး့ဂနးႏြငးံ စာေပ အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈ ဗုဒၶဘာသာွါဒအာ့လဵု့တျငး တစးခုတညး့ေသာ
က္မး့ဂနးအ်ဖစးမရြိေပ၈ ပါဠိ၇ တိဘကး၇ မျနးဂို၇ တ႐ုတးအစရြိသညးံ ဘာသာမ္ာ့်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့ၿပီ့
အခ္ဳိ႕က္မး့ဂနးမ္ာ့သညး သက၎တဘာသာ်ဖငးံ ရြိေနဆဲပငး်ဖစးသညး၈ ဗုဒၶဘာသာ၌
အေ်ခခဵအဆဵု့အမမ္ာ့ကို က္မး့ဂနးတစးခုတညး့်ဖငးံ ရြိေနေစရနး ႀကိဳ့ပမး့ခဲံၾကေသားလညး့ တစးကမၻာ
လဵု့အတုိငး့အတာ်ဖငးံ ေအာငး်မငးမႈမရြိေသ့ေပ၈

အဓိက က္မး့ဂနးမ္ာ့တျငး
တိပိဋကတး (ပါဠိက္မး့ဂနး )-- တိပိဋကတးဆိုသညးမြာ ဗုဒၶတရာ့ေတားမ္ာ့ကို အုပးစုသဵု့ခုချဲကာ
အစဦ့ဆဵု့ စုစညး့ထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ေထရွါဒဗုဒၶဘာသာအတျကး အထျတးအ်မတးထာ့ရာ က္မး့စာ
်ဖစးသညး၈ ွိနညး့ ပိဋကတး၇ သုတၱနးပိဋကတးႏြငးံ အဘိဓမၼာပိဋကတးဟု သဵု့မ္ဳိ့ရြိသညး၈
သုတၱနးပိဋကတးသညး ေထရွါဒသဵဃာေတားမ္ာ့၇ သီလရြငးမ္ာ့အတျကး စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံ
ဘုရာ့ေက္ာငး့သခၤနး့မ္ာ့တျငး လိုကးနာရမညးံ အခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညး၈
သုတၱနးပိဋကတးတျငး ပါဠိစာပိုဒး ေပါငး့ ှွွွွ ေက္ားပါွငးၿပီ့ အမ္ာ့စုကို ်မတးစျာဘုရာ့က
ေဟာၾကာ့ခဲံၿပီ့ တပညးံရဟနး့သဵဃာမ္ာ့ က ေဟာၾကာ့မႈအခ္ဳိ႕လညး့ ပါွငးသညး၈
အဘိဓမၼာပိဋကတးတျငး အေတျ့အေခ၍၇ စိတးပညာ၇ ရုပး နာမးတရာ့တို႔၌ အေၾကာငး့ကို
ေဖား်ပထာ့သညး၈
Buddhist Sutras— အဆိုပါ သုတၱနးမ္ာ့ကို မဟာယနဗုဒၶဘာသာတျငး အထျဋးအ်မတးထာ့သညး၈
ဗုဒၶအဆဵု့အမမ္ာ့အတျငး့ ကျဲလျဲ မႈမ္ာ့ကို စုေဆာငး့ေဖား်ပထာ့ေသာေၾကာငးံ အႏြစးခ္ဳပး ေဖား်ပရနး
မလျယးေပ၈
Tibetan Book of the Dead— Bardo Thodol ဟုတးေခ၍ဆိုေသာ အဆိုပါ က္မး့စာသညး
ေသဆဵု့မႈႏြငးံ ေမျ့ဖျာ့မႈ အဆငးံမ္ာ့ကို မြတးတမး့တငးေဖား်ပထာ့သညး၈
A Glossary of Pali and Buddhist Teaching— ToNight.org တျငး
ဗုဒၶဘာသာအသဵု့အႏႈနး့ႏြငးံေ ွါဟာရကို ရြငး့လငး့ထာ့သညး၈
Glossary of Buddhist Terms—ဗုဒၶဘာသာမ္ာ့တျငး ေွါဟာရ အသဵု့အႏႈနး့မ္ာ့ ၾကညးံႏိုငးသညး၈
အခမး့အနာ့မ္ာ့
ဗုဒၶဘာသာွငးတို႔၌ ႐ဵု့ပိတးရကးအမ္ာ့စုသညး ်ပက၏ဒိနးေပ၍တျငး အေ်ခခဵၿပီ့ ႏိုငးငဵအလိုကး၇
လူမ္ဳိ့အလိုကး၇ အခ္ိနးကာလမတူညီဘဲ က္ငး့ပေလံရြိသညး၈ ဗုဒၶဖျာ့်မငး ေသာ ေန႔ (အခ္ဳိ႕
ထဵု့တမး့စဥးလာမ္ာ့၇ဘုရာ့အ်ဖစးသို႔ ေရာကးရြိေသာေန႔ႏြငးံ ပရိနိဗာနး်ပဳေသာေန႔ ) သညး ေမ လေခ၍
ွိႆာခလ်ဖစးသညး၈ မဟာယဗုဒၵဘာသာတျငး ဘုရာ့ေလာငး့ေမျ့ဖျာ့သညးံရကးကို
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့သတးမြတးထာ့ၾကသညး၈ ထုိငး့၇ ်မနးမာ၇ သီရိလကၤာ၇ ကေမၻာဒီ့ယာ့ကဲံသုိ႔ ေထရွါဒႏုိငးငဵမ္ာ့
တျငး ဗုဒၵဘာသာတို႔၌ ႏြစးကူ့ကာလကို ဧၿပီလတျငး သဵု့ရကး က္ငး့ပသညး၈

မဟာယနႏုိငးငဵမ္ာ့်ဖစးသညးံ တ႐ုတး၇ ကိုရီ့ယာ့၇ ဗီယကးနမးႏုိငးငဵတို႔တျငး ဇနးနွါရီလ၌ ပထမဆဵု့
လ်ပညးံေန႔တျငး စတငးက္ငး့ပသညး၈
အ်ခာ့ပျဲေတားမ္ာ့်ဖစးသညးံ မဟာပူဇာေန႔၇ ဓမၼေန႔၇ Observance Day, ကထိနးပျဲေတား၇ မီ့ေမြ္ာပျဲေတား၇
ဆငးပျဲေတား၇ အစရြိသညးံ ပျဲမ္ာ့ကိုလညး့ က္ငး့ပသညး၈
Buddhist Festivals and Special Days ကို Buddhanet.com တျငး ဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈
Buddhist Personal Ceremonies တျငး လကးထပးထိမး့်မာ့်ခငး့ႏြငးံ နာေရ့က္ငး့ပမႈ ထဵု့တမး့စဥးလာ
မ္ာ့ကို လညး့ ဖတး႐ႈႏုိငးသညး၈

သတငး့လုိကးရာတျငး မြတးသာ့ဖျယးရာမ္ာ့
ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့သိသျ
ု႔ ာ့ေရာကး်ခငး့
ပဵုမြနးွတးစာ့ဆငးယငးမႈကိုသာ ဘုရာ့ေက္ာငး့အမ္ာ့စုတျငး လကးခဵထာ့သညး၈ ယဥးေက့္စျာ
ွတးဆငးထာ့မႈကို ပိုမိုႏြစးသကးသညး၈ အခ္ဳိ႕ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ႐ို့ရာွတးစာ့ဆငးယငးမႈမ္ာ့ကို
ပိုမိုလိုလာ့သညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ဘုရာ့ေက္ာငး့တစးခုသို႔မသျာ့မီကပငး မညးသညးံွတးစာ့ဆငးယငးမႈသညး
အသငးံေတားဆဵု့်ဖစးမညးကို စစးေဆ့သငးံသညး၈
ဘုရာ့ေက္ာငး့အမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ဖိနပးခၽျတးရမညး၈
အခမး့အနာ့မတိုငးမီ ႀကိဳတငးေရာကးရြိရသညး၈
ဧညးံသညးမ္ာ့အေန်ဖငးံ တရာ့ထုိငးေနစဥးအတျငး့ ထမ်ပနးရဘဲ ပါွငး၊လညး့ တရာ့ထုိငးႏုိငးသညး၈
တရာ့ထုိငးေနစဥးအတျငး့ စကာ့ေ်ပာ်ခငး့ကို လကးမခဵေပ၈
ကငးမရာႏြငးံ အသဵဖမး့စကးမ္ာ့ကဲံသို႔ သတငး့လိုကးရာတျငး အသဵု့်ပဳသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့ကို
ေက္ာငး့တိုကးရြိ သဵဃာတစးပါ့ပါ့၌ ချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖငးံ အသဵု့်ပဳရမညး၈
ဆရာေတား သဵဃာေတားမ္ာ့ကို စကာ့ေ်ပာသညးံအခါ အရြငးဘုရာ့၇ လာမာ့၇ ႐ိုရြီ စသညး်ဖငးံ
ေခ၍ေွ၍သဵု့ႏႈနး့ရမညး၈
ရဟနး့သဵဃာတစးပါ့ပါ့က ဘာသာေရ့အခမး့အနာ့ကို ဦ့ေဆာငးသညး၈
ဆငး့တုသို႔မဟုတး ဗုဒၵကိုယးစာ့အသိအမြတး်ပဳထာ့ရြိသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့သညး ရြိခို့ကနး႔ေတာံရနး ထကး
သဗညဳတဥာဏး သို႔မဟုတး မဟာက`ရုဏာကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈
အေရ့ႀကီ့ၿပီ့ သတိထာ့ဖျယးရာ အေၾကာငး့မ္ာ့
ဗုဒၵဘာသာ၌ အဆဵု့အမမ္ာ့သညး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ေပ၍အေ်ခခဵၿပီ့ က္မး့ဂနးမ္ာ့တျငး အၾကမး့မဖကး
ေရ့ကို တိုကးတျနး့ထာ့သညး၈ ဗုဒၵဘာသာက သတၱွါအာ့လဵု့၌ ဘွကို တနးဖို့ထာ့

ေလ့စာ့လိုကးနာရနး ႏြငးံ ဒုက၏အေပါငး့မြ လျတးေ်မာကးရနး၇ တုိကးတျနး့ထာ့ေသားလညး့ ဗုဒၵဘာသာ
ကို့ကျယးသညးံ ႏုိငးငဵမ္ာ့အၾကာ့ ်ပႆနာမ္ာ့ ရြိေနေသ့သညး၈ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ ဗုဒၵဘာသာႏုိငးငဵ
မ္ာ့အၾကာ့ မသငးံ်မတး်ဖစး်ခငး့သညး စိတးရြညးသညး့ခဵ်ခငး့မရြိမႈႏြငးံ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့အစျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ
်ဖစးသညး၈ လျနးခဲံသညးံ ႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ႏိုငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈတို႔ႏြငးံ ေရာယြကးကာ
အာရြႏုိငးငဵမ္ာ့်ဖစးသညးံ သီရိလကၤာ၇ ်မနးမာႏြငးံ ထုိငး့ႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး ဗုဒၵဘာသာသညး အစၥလာမး၇
ဟိႏၵဴ၇ခရစးယာနး ဘာသာတို႔ႏြငးံ မသငးံ်မတးမႈမ္ာ့ ်ဖစးလာသညး၈ အေရြ႕ေတာငးအာရြေဒသတျငး
လူဦ့ေရ ၁ဿ ရာခုိငးႏႈနး့သညး မျတးစလငးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ကမၻာံမျတးစလငးအေရအတျကး၌ ေလ့ပဵုတစးပဵု
ခနး႔ရြိၿပီ့ ဗုဒၵဘာသာက ၁ွ ရာခုိငးႏႈနး့ရြီၿပီ့ တစးကမၻာလဵု့၌ ငါ့ပဵုႏြစးပဵုခနး႔ရြိသညး၈
လကးရြိ ယဥးေက့္မႈဆုိငးရာ ်ပႆနာမ္ာ့
်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ဗုဒၶဘာသာွငးတို႔၌ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ွါဒသညး ယခငးက အတူတကျ ေနထုိငးခဲံၾကသူမ္ာ့
အ၁ၾကာ့ စိတးွမး့ကျဲ်ပာ့မႈ ်ဖစးေစခဲံကာ ေနရပးကိုစျနး႔ချာေ်ပ့ခဲံရသူ မျတးစလငး႐ိုဟငးဂ္ာ ှ၂ွွွွ
ဦ့ခနး႔ ရြိခဲံသညး၈ ႐ိုဟငးဂ္ာတို႔သညး လူနညး့စုမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ အစၥလာမးဘာသာွငးမ္ာ့်ဖစးကာ ႐ိုဟငးဂ္ာ
ဘာသာစကာ့ကုိ ေ်ပာဆိုၿပီ့ ်မနးမာႏုိငးငဵ အေနာကးပိုငး့တျငး ေနထုိငးၾကသညး၈ ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး
်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ မတညးၿငိမးမႈေၾကာငးံ တငး့မာသညးံဆကးဆဵမႈမြ အၾကမး့ဖကးမႈအသျငးသို႔
ကူ့ေ်ပာငး့သျာ့ခဲံသညး၈ ေနာကးခဵအခ္ကးအလကး မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ဘီဘီစီ၌ Why is there
communal violence in Myanmar? ေဆာငး့ပါ့ကို ဖတး႐ႈႏုိငးသညးံအ်ပငး United Nations Refugee
Agency Country Profile of Myanmarတျငး ၾကညးံ႐ႈႏုိငးသညး၈
သီရိလကၤာႏုိငးငဵတျငး ဆငးဟာလီလူမ္ာ့စု၌ ဘိုဒူဘာလဆီနာ (ဘီဘီအကးစး) အဖျဲ႔ေခ၍ ဗုဒၶဘာသာွငး
အငးအာ့စု သညး မျတးစလငးဆနး႔က္ငးေရ့ ခဵယူခ္ကးရြိၿပီ့ ႏုိငးငဵ၌ မျတးစလငး လူနညး့စုမ္ာ့ကို
တုိကးခုိကးၾကသညး၈ ခရစးယာနးမ္ာ့ကိုလညး့ ပစးမြတးထာ့ၾကသညး၈ ဿွွ၆ ခုႏြစးတျငး
ဟိႏၵဴဘာသာွငးမ္ာ့ အဓိက လႊမး့မို့ထာ့ေသာ ဆငးဟာလီဗုဒၶဘာသာအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ွါဒီမ္ာ့သညး
တမီ့လးက္ာ့လျႊတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႔၌ ဿ၃ ႏြစးၾကာ ်ပညးတျငး့စစးကို အဆဵု့သတးေအာငးလုပးခဲံသညး၈
ထုိငး့ႏုိငးငဵတျငး ဗုဒၶဘာသာွငးတို႔၌ ႏုိငးငဵေရ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈအရ မေလ့မျတးစလငးမ္ာ့ကို ချဲ်ခာ့ဆကး
ဆဵ်ခငး့ေၾကာငးံ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေနသညး၈ တစးခ္ိနးက ညီညျတးခဲံေသာ
ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ႏြငးံ မျတးစလငးဘာသာွငးမ္ာ့သညး တစးဖကးႏြငးံတစးဖကး မယဵုၾကညးမႈမ္ာ့
ေပ၍ေပါကးသျာ့ၾကသညး၈
်မနးမာႏုိငးငဵကဲံသို႔ ႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး ႐ိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပႆနာ်ဖစးပျာ့သညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ ေၾကာငးံ
အိႏိၵယ၇ အငးဒိုနီ့ရြာ့ႏြငးံ ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး ဗုဒၶဘာသာ မုနး့တီ့မႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ခဲံသညး၈

ေဆျ့ေႏျ့မႈအာ့ သတငး့နမူနာေရ့သာ့်ခငး့

―အာရြတိုကးမြ ဗုဒၶဘာသာ ႏြငးံ အစၥလာမး‖ ဘာသာေရ့ အကးေၾကာငး့သစးတစးခု ်ဖစးေပ၍လာႏုိငး်ခငး့
(The Economist, July 27, 2014)
ယဵုၾကညးမႈ၇ လူမ္ဳိ့စုႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့အရ ေရာေႏြာမႈမ္ာ့က တျနး့အာ့ေပ့မႈေၾကာငးံ အာရြတုိကး၌ အဓိက
ဘာသာႀကီ့ႏြစးခုအၾကာ့ ကလဲံစာ့ေ်ခ မႈ ်ပႆနာမ္ာ့ ်မငးံတကးလာခဲံသညး၈
ဘနးေကာကး၇ ကိုလဵဘို၇ ဂ္ကာတာႏြငးံ စစးေတျ -- ရခုိငးဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ႏြငးံ မျတးစလငး႐ိုဟငးဂ္ာမ္ာ့
အၾကာ့ သေဘာထာ့ကျဲ်ပာ့်ခငး့သညး ်မနးမာႏုိငးငဵအေနာကးပုိငး့ စစးေတျၿမိဳ႕တျငး သိသိသာသာ်ဖစး
ေပ၍ေနသညး၈ ယမနးႏြစး ဇျနးလအထိ ဘာသာအုပးစုႏြစးခုအၾကာ့ ရခုိငး်ပညးနယးတျငး အတူအကျ
ယြဥးတျဲ ေနထုိငးလာခဲံသညး၈ သို႔ေသား စိတးလကးမာနးပါ တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့ အ်ပနးအလြနးမ္ာ့စျာ ်ဖစးလာ
ေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့သညး ဖယးထုတးလာၾကသညး၈ ႐ိုဟငးဂ္ုာမ္ာ့သညး ၿမိဳ႔်ပငးရြိ
ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး ေနထုိငးၾကရသညး၈ သူတို႔အမ္ာ့စု အေကာငး့ဆဵု့ေမြ္ားလငးံေနသညးံ
အေ်ခအေနသညး မတနးတဆတငးေဆာငးထာ့သညးံ ငါ့ဖမး့ေလြမ္ာ့်ဖငးံ မေလ့ရြာ့ႏုိငးငဵသို႔ ွငးေရာကး
ေရ့ပငး်ဖစးသညး၈ ယငး့ကဲံသို႔ ႀကိဳ့စာ့ရငး့ပငး အမ္ာ့အ်ပာ့ ေသဆဵု့ခဲံရသညး၈
အဆိုပါ အစျနးအဖ္ာ့ေဒသတျငး ႐ိုဟငးဂ္ာမ္ာ့ႏြငးံ ေဒသခဵ ရခိုငးမ္ာ့အၾကာ့ အမုနး့ပျာ့ရ်ခငး့သညး
ကိုလိုနီေခတးမတိုငးမီႏြငးံ ကိုလိုနီေခတးကာလ အေ်ခခ္ေနထုိငးမႈမ္ာ့ေၾကာငး့ ်ဖစးသညး၈
်ဖစးေလံ်ဖစးထရြိသညးံ ေဒသတျငး်ဖစးစဥးတစးခု်ဖစးၿပီ့ ်ပႆနာၿပီ့စီ့ႏုိငးသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့လညး့
ရြိသညး၈ လူ ှွွ ေက္ားေသဆဵု့ခဲံၿပီ့ တစးသိနး့ေက္ား အို့မဲံ အိမးမဲံ ်ဖစးပျာ့ခဲံရသညးံ
တိုကးခုိကးမႈမ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့သို႔ ေတာမီ့ပမာပ္ဵ႕ႏြဵ႔သျာ့ခဲံၿပီ့ အာရြတိုကး၌
အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့သို႔လညး့ ပ္႕ဵႏြဵ႔ႏုိငးဖျယးရြိေနသညး၈ လကးစာ့ေခ္တိုကးခုိကးမႈမ္ာ့သညး
ဆကးလကး်ဖစးေပ၍ေနေသာေၾကာငးံ ေဒသအတျငး့ စို့ရိမးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပ၍ေနသညး၈
ဆကးလကးဖတး႐ႈရနး ―Buddha‘s Savage Peace‖ – The Atlantic, September 1, 2009
ႏြစးေပါငး့ ဿ၃ ႏြစးၾကာ်မငးံၿပီ့ လူ ၄ွွွွ ေသာငး့ခနး႔ ေသဆဵု့ခဲံရသညးံ သီရိလကၤာ်ပညးတျငး့ စစးသညး ယခုအခါ
ၿပီ့ဆဵု့သျာ့ၿပီ်ဖစးသညး၈ ဟိႏိၵဴလူနညး့စုမ္ာ့ကို ကာကျယးရငး့ ဗုဒၶဘာသာ လူမ္ာ့စုအေန်ဖငးံ စို့ရိမးမႈမ္ာ့
ေလ္ာံပါ့သျာ့ေစႏုိငးသညးံ အခ္ကးရြိေနပါသလာ့၈ ေရြ့ေခတးကငးဒီဘုရငးံႏုိငးငဵေတားအတျကး အုတး်မစးခ္ေပ့ခဲံ
ေသာ ယဵုၾကညးမႈအစုအေွ့ကို ရြာေဖျေလံလာႏုိငးသညး၈
ကငးဒီ၇ သီရိလကၤာ-- ဗုဒၶဘာသာသညး အေနာကးႏုိငးငဵသာ့တို႔၌ စိတးတျငး တစးပုိငး့တစးစ ကိနး့ွပးေနသညး၈
ခရစးယာနး၇ အစၥလာမး၇ ဂ္ဴ့ႏြငးံ ဟိႏိၵဴဘာသာမ္ာ့သညး အေတျ့အေခ၍ပုိငး့ဆုိငးရာ မတူညီပဲ အ်ပနးအလြနး
ပတးသကးေနၾကကာ ႐ုပးပုိငး့ဆိင
ု းရာ အေဆာကးအအဦ ခုိငးမာေသာ နယးေ်မမ္ာ့ တညးေဆာကးထာ့ၾက
ေသားလညး့ ကမၻာံအေရြ႕ဖ္ာ့မြ ဗုဒၶဘာသာ၌ ခမး့နာ့မႈႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ ထဵု့တမး့စဥးလာသညး ပိုမိုသနး႔စငးမျနး
်မတးေၾကာငး့ သတးမြတးထာ့ၾကသညး၈ အေတျ့အေခ၍ပိုငး့ ေကာငး့မျနးၿပီ့ ႐ုပးပုိငး့မဆနးဘဲ ၿငိမး့ခ္မး့ေခၽျတာမႈႏြငးံ

သနး႔စငးေသာ ယဵုၾကညးမႈမ္ာ့ ရြိသညး၈ မိမိကိုယးကို ရြာေဖျရနး ႀကိဳ့စာ့သညးံ ေဟာလိွုဒးအႏုပညာရြငးမ္ာ့်ဖစး
ေသာ ရစးခ္ိတးဂီရီသညး ဗုဒၶဘာသာွငးတစးဦ့်ဖစးလာသညး၈
ရနးကုနး၇ ်မနးမာ-- ၿမိဳ႕တျငး့တစးေနရာ၌ စု်ပတးေနသညးံ တုိကးခနး့တစးခုတျငးမြ လကးပးေတာံမ္ာ့သညး
အမုနး့ပျာ့မႈ ဆနး႔က္ငးေရ့ကို ေဆာငးရျကးေနသညးံ ကျပးေရ့ဌာနတစးခု်ဖစးသညး၈ စာ့ပျဲခဵု့တစးလဵု့ေပ၍ရြိ ပနး့
အို့တစးလဵု့ေပ၍မြ ႏြငး့ဆီပနး့တစးပျငးံကို တငးမေလျခ္ိတးထုိငးေနသညးံ ေစတနာအက္ဳိ့ေဆာငးလူငယး မ္ာ့က
ွိုငး့ရဵထာ့ၾကသညး၈ သူတို႔သညး ―ပနး့ဇကာ‖ လူမႈေရ့အဖျဲ႔အစညး့တစးခုမြ်ဖစးေနၿပီ့ ပနး့၌ စျမး့ပကာ့
အတိအက္ဆိုရပါမူ ပနး့စကာ့်ဖငးံ အျနးလုိငး့မြ မဟုတးမမြနးတကးလာသညးံ အရာမ္ာ့ကို တနး်ပနးေနၾကသညး၈

―ေဘာလဵု့်ဖငးံ ထုိငး့ေတာငးပုိငး့တျငဘာသာေရ့စိ
း
တွမး
း ့ကျဲမႈကို ေပါငး့ကူ့ေပ့်ခငး‖့ ေအအကးဖးပီ (ဿွှဿ၇ ေမ
ှ၅ ရကး)
ပတၱနီ၇ ထုိငး့-- ထငးရြာ့ေသာ ပနး့ေရာငးေတာကးေတာကး လိေမၼားေရာငးရြပအ
း က္ီၤမ္ာ့်ဖငးံ Pattani FC ေဘာလဵု့
အသငး့မြ အာ့ကစာ့သမာ့မ္ာ့သညး ေလံက္ငးံေရ့ကျငး့တျငး လ္ငးလ္ငး်မနး်မနး ေ်ပ့လႊာ့ေလံက္ငးံေနၾကသညး၈
ထိုိသို႔ေသာ်မငးကျငး့မ္ဳိ့ကို ကမၻာေပ၍ရြိ ေလံက္ငးံေရ့ကျငး့မ္ာ့တျငး ်မငးေတျ႔ေနက္်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား
ပတၱနီေဒသတျငး သာမနးအေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ ကျာ်ခာ့ေနသညး၈ Division Two အသငး့၌ အေ်ခစိုကးၿမိဳ႕တျငး
ဿွွ၁ ခုႏြစးက စတငး်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ လူေပါငး့ ၂ွွွ ေသဆဵု့ခဲံရၿပီ့်ဖစးသညး၈
ဗုဒၶဘာသာႏြငးံ မျတးစလငးတို႔အၾကာ့ အ်ပနးအလြနး ေန႔စဥး ဗဵု့ချဲမ္ာ့ႏြငးံ တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့ရြိေနသညး၈

ဒါဂေတာငး့၇ သီရိလကၤာ-- နာဖီဆာသစး သာဟီရာဆာဟကးဒငး အေန်ဖငးံ ဆရာမတစးဦ့အေန်ဖငးံ
ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ လုပးကုိငးခဲံၿပီ့ မညးသညးံဘာသာွငး ကေလ့မ္ာ့မဆို ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးရ်ခငး့အေပ၍ ဂုဏးယူသူ
်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား သူမအေန်ဖငးံ ယငး့ကဲံသုိ႔ ေပ့ဆပးရက္ဳိ့မနပးခဲံသညးလာ့မသိ၈ ဇျနး ှ၂ ရကးတျငး
အယူအဆ်ပငး့ထနးေသာ ဗုဒၶဘာသာွငးလူရမး့ကာ့တစးဦ့က ႏုိးငးငဵအေနာကးေတာငးပိုငး့မြ အေရာငး့အွယး
စညးကာ့သညးံ ဒါဂါေတာငး့ရြိ သူမ၌ အိမးကို မီ့႐ႈိ႕ခဲံၾကသညး၈ အသကး ၃၅ ႏြစးအရျယး အဆိုပါ
အမ္ဳိ့သမီ့ႀကီ့တျငး ေငျလညး့မရြိေတာံ၇ ေနရာအိမးလညး့ ေပ္ာကးကာ ယူၾကဵဳ့မရ်ဖစးရၿပီ၈ ကၽျနးမဘွကေတာံ
ဆဵု့ပါၿပီ၈ ကၽျနးမအရမး့စို့ရမးေနရပါတယး ဟု ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
မျတးဆလငးဆနး႔က္ငးေရ့ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ဒါဂါေတာငး့အ်ပငး ကမၻာလြညးံခရီ့သညးမ္ာ့
လာေရာကးလညးပတးရာ အနီ့ရြိ အလူသာဂါမရျာသညး ဖ္ကးဆီ့ခဵခဲံရသညး၈ အဆိုပါ အၾကမး့ဖကးမႈ မ္ာ့သညး
ဗုဒၶဘာသာွငးတို႔ လႊမး့မို့သညးံ လႈပးရြာ့မႈမြ ဘာသာအခ္ငး့ခ္ငး့ မုနး့တီ့မႈ ်ဖစးခဲံသညး၈
‖ဘာသာကူ့ေ်ပာငး့်ခငး့ကို ထိနး့သိမး့မညးံဥပေဒအာ့ ်မနးမာလႊတးေတားအမတးမ္ာ့ ေဆျ့ေႏျ့မညး‖ ၈ ႐ိုကးတာ၇
ဿွှ၁၇ ေမ ဿ၅ ရကး)
ရနးကုနး၇ ်မနးမာ-- ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ ဘာသာကူ့ေ်ပာငး့်ခငး့ႏြငးံ ဘာသာ်ခာ့ထိမး့်မာ့လပးထပးမႈမ္ာ့အာ့
ကာကျယးရနး အဆို်ပဳထာ့သညးံ ဥပေဒေလ့ခုအနကးမြ ပထမဆဵု့ဥပေဒကို လႊတးေတားအမတးမ္ာ့က
ဗုဒၶဟူ့ေန႔တျငး စတငးေဆျ့ေႏျ့ၾကမညး်ဖစးသညး၈

်မနးမာႏုိငးငဵတျငး ဗုဒၶဘာသာႏြငးံ မျတးစလငးမ္ာ့အၾကာ့ လူမ္ဳိ့ေရ့တငး့မာမႈ်ဖစးပျာ့မႈေၾကာငးံ ဿွှဿ ခုႏြစး
ဇျနးလမြစ၊ လူ ဿ၀၄ ဦ့ထကးမနကး ေသဆဵု့ၿပီ့ လူ ှ၁ွွွွ ေက္ား ေနရပးစျနး႔ချာခဲံရသညး၈
ထိခိုကးခဵရသူအမ္ာ့စုမြာ ်မနးမာႏုိငးငဵ လူဦ့ေရ သနး့ ၃ွ အနကး ၂ ရာခုိးငးႏႈနး့်ဖစးေသာ မျတးစလငး
မ္ာ့်ဖစးသညး၈ (႐ုိကးတာ)
―်မနးမာႏုိးငးငဵမြ ထျကးေ်ပ့လာသူ ႐ိုဟငးဂ္ာ တစးသိနး့အထိ ရြိလာ‖ -- ေအပီ (ဿွှ၁၇ ေအာကးတိုဘာ ဿ၂)

ရနးကုနး၇ ်မနးမာ-- စိတွ
း မး့ကျဲ်ပာ့မႈေၾကာငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵအေနာကးပုိငး့မြ ႐ိုဟငးဂ္ာမျတးစလငးအမ္ာ့အ်ပာ့
ထျကးေ်ပ့လာခဲံရာ လူမ္ဳိ့ေရ့တိုကးခုိကးမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ခဲံသညးံ လျနးခဲံသညးံ ႏြစးႏြစးမြစ၊ ေလြ်ဖငးံ ထျကးေ်ပ့
လာခဲံသူအေရအတျကးသညး တစးသိနး့အထိ ရြိလာေၾကာငး့ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့က စေနေန႔တျငး ေ်ပာၾကာ့သညး၈
အာရကနးစီမဵကိနး့မြ ဒါ႐ုိကးတာ ခရစးလူ့က ေအာကးတိုဘာ ှ၂ ရကးမြ စတငးကာ တစးေန႔လြ္ငး ပ္မး့မြ္လူေပါငး့
၆ွွ ခနး႔သညး ရခုိငး်ပညးနယးမြ ကုနးတငးသေဘၤာမ္ာ့်ဖငးံ ထျကးေ်ပ့လာခဲံသညး၈
လျနးခဲံသညးံ သီတငး့ႏြစးပတးအတျငး့ အေရအတျကး တစးသိနးမ့အထိ ေရာကးရြိလာၾကေၾကာငး့ႏြငးံ မ္ာ့်ပာ့သညးံ
ေရႊ႕ေ်ပာငး့မႈမ္ာ့တျငး ပါွငးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့သညး၈
―အထူ့သတငး့၇ မျတးစလငးမ္ာ့အာ့ သတး်ဖတးရနး ဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ာ့က ေသျ့ထို့ေန‖ --႐ိုကးတာ၇
ဿွှ၀ ခုႏြစး ဧၿပီ ၅ ရကး
မတၳီလာ၇ ်မနးမာ-- ဆူပူမႈ်ဖစးပျာ့ရ်ခငး့သညး ႐ုိ့ရြငး့လျနးသညး၈ အသကး ၁၂ ႏြစးအရျယး ေအ့ေအ့ႏုိငးဆိုသူ
ဗုဒၶဘာသာ အမ္ဳိ့သမီ့တစးဦ့သညး ဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ုာ့ကို ဆျမး့လႈခ္ငးေနသညး၈ သို႔ေသား ေငျလိုေနသညး၈
်ပျနးေကာကးရျာ႐ြိ သူမ၌ အိမး ်ပနးေ်ပာ်ပခဲံသညး၈ လူသတးမႈမ္ာ့ စတငးမ်ဖစးပျာ့မီ မတး ဿွ ရကး နဵနကး ၆
နာရီတျငး ေရႊဆဵညြပးကေလ့တစးခက
ု ို ယူကာ ၿမိဳ႕သို႔ တကးသျာ့သညး၈ က္ပး ှ၁ွွွွ ေပ့ရသညးဟု သူမက
ဆိုသညး၈ ခငးပျနး့ႏြငးံ ညီမ်ဖစးသူတို႔မပါဘဲ သူမက မျတးစလငးဘာသာွငးတစးဦ့ပိုငးဆုိငးသညးံ နယူ့ွနး႔စိနး
ေရႊဆိုငးသို႔ သျာ့ခဲသ
ံ ညး၈ ဆိုငးက သူမကို က္ပး ှွ၅ွွွ ေပ့သညး၈ သူမက ှှွွွွ က္ပး လိုခ္ငးသညး၈
ဆုိငးအလုပးသမာ့မ္ာ့က ေရႊကို စစးၾကညးံၿပီ့ ်ပနးေပ့ေသာအခါ ဆဵညြပးသညး ပ္ကးစီ့ေနသညးဟု
သူမကေ်ပာသညး၈
ထိုေနာကး အသကး ဿွ အရျယးခနး႔ ဆိုိငးရြငးအမ္ဳိ့သမီ့က က္ပး ၂ွွွွ သာေပ့ေတာံသညး၈
ကေလ့ငါ့ေယာကးအေမ်ဖစးေသာ အဆိုပါအမ္ဳိ့သမီ့က ဆုိငးရာရြငး မတရာ့လုပးေၾကာငး့ ကန႔းကျကးေတာံ
သညး၈ ဆိုငးရြငးက ေအ့ေအ့ႏိုးငးအာ့ ႐ိုကးႏြကးသညးဟု မ္ကး်မငးသကးေသမ္ာ့က ေ်ပာၾကာ့သညး၈ ေအ့ေအ့
ႏုိးငး၌ ေယာက္းာ့က ေအားခဲံရာ သူ႔ကိုလညး့ ဆုိငးအ်ပငးသို႔ ဆျဲထုတးခဲံၿပီ့ လြဲခ္ကာ ဆိုငွ
း နးထမး့သဵု့ေယာကးက
သူ႔ကို ႐ိုကးႏြကးသညးဟု အဆိုပါလငးမယာ့ႏြငးံ မ္ကး်မငးသကးေသမ္ာ့က ေ်ပာသညး၈
ႏိးုငးငဵတကာ်ဖစးစဥးမ္ာ့
- တိဘကးဗုဒၶဘာသာႏြငးံ တ႐ုတးႏိုငးငဵ၌ ဆကးစပးမႈမ္ာ့ကို ေသခ္ာစျာ သတငး့ေရ့သာ့သငးံသညး၈
တိဘကးတို႔၌ အေ်ခအေနသညး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ဆကးဆဵေရ့၌ အဓိကအခ္ကး်ဖစးေနသညး၈

တိဘကးသညး မိမိတို႔ႏိုငးငဵ၌ အစိတးအပိုငး့်ဖစးသညးဟု တ႐ုတးက ေ်ပာၾကာ့သညး၈ သို႔ေသား
တိဘကးသညး သမုိငး့ေၾကာငး့အရ လျတးလပးေသာႏိုငးငဵတစးခု်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ထာ့သညး၈
ေနာကးခဵအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရရြိႏိုးငးရနး တိဘကးဗုဒၶဘာသာ၇ တ႐ုတ-း တိဘကးဆကးဆဵေရ့ဆိုငးရာ
အေမ့အေ်ဖမ္ာ့ကို ဘီဘီစွ
ီ ကးဘးဆိုကးတျငး ဖတး႐ႈႏိုငးသညး၈

-ကျနး်မဴနစးွါဒႏြငးံ ဗုဒွ
ၶ ါဒတို႔သညး တစးခုခုႏြစးတစးခု ွိွါဒကျဲ်ပာ့ေၾကာငး့ သတးမြတးထာ့သညး၈
ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့အေန်ဖငးံ စာေရ့သာ့ရာတျငး မိမိတို႔၌ အယူအဆမ္ာ့ႏြငးံ စဥး့စာ့ေတျ့ေခ၍မႈမ္ာ့ကိုထညးံသျငး့
မေဖား်ပသငးံေပ၈
- ဗုဒွ
ၶ ါဒသညး ေခတးသစးကမၻာႏြငးံ ဆကးစပးရာတျငး အခကးအခဲမ္ာ့ရြိသညးံ ဘာသာတရာ့တစးခုအ်ဖစး
သတးမြတးႏိုးငးသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ ဗုဒၶဘာသာသညး ႐ုပွ
း တၳဳပစၥညး့မ္ာ့၇ စစးေရ့ႏြငးံ စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့အ ေပ၍
ဆနး႔က္ငးဘကးမြ ရြိေနသညး၈
- ဿွွှ ခုႏြစးတျငး အာဖဂနးနစၥတနးတျငး တာလီဘနးတို႔၌ ဖ္ကးဆီ့မႈေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့သျာ့ခဲံေသာ
ဘာမီယနးဗုဒၶ႐ုပးတုမ္ာ့အပါအွငး ဗုဒၶဘာသာ သာသနိကအေဆာကးအအဵုမ္ာ့သညး အစျနး့ေရာကးတို႔၌
တိုကးခိုကးမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပ္ကးစီ့ခဲံရသညး၈
-အာရြတိုကးတျငး ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ဗုဒၶဘာသာႏြငးံ မျတးစလငးအသိုးငး့အွိုငး့တို႔အေၾကာငး့
သတငး့ေရ့သာ့ရာတျငး လူမ္ဳိ့ေရ့ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ ပိုမိုမ်ဖစးပျာ့ေစရနး သတိထာ့သငးံသညး၈
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို နမူနာသတငး့ေဖား်ပ်ခငး့
After Winding Odyssey, Tibetan Texts Find Home in China – New York Times, February 14, 2014

ခ္နးဒူ့၇ တ႐ုတ-း - လျနးခဲံသညးံ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာက တိဘကးဘာသာစကာ့်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့သညးံ
စာအုပးေထာငးေပါငး့မ္ာ့စျာသညး တ႐ုတးႏုိငးငဵအေနာကးေတာငးပိုငး့ စာၾကညးံတိုကးတစးခုအတျငး့ ခနး႔ညာ့စျာ
သိးမး့ဆညး့ထာ့သညး၈ ှ၆၄၃ ခုႏြစးတျငး ၿပီ့ဆဵု့ခဲံေသာ ယဥးေက့္မႈေတားလြနးေရ့၌ မတညးၿငိမးေသာ
ဆယးစုႏြစးကာလအတျငး့ တပးနီေတားတပးဖျဲ႔မ္ာ့က ေဖာကး်ပနးေရ့ွါဒအ်ဖစး သတးမြတးကာ ဖ္ကးဆီ့ခဲံၾက
သညး၈ သို႔ေသား အေမရိကနးပညာရြငးတစးဦ့က အဆိုပါ တိဘကးယဥးေက့္မႈမ္ာ့ကို စုေဆာငး့
ထိနး့သိမး့ႏိုငးခဲံသညး၈ တိဘကးတို႔၌ ယဥးေက့္မႈလကးရာ ှဿွွွ မ္ဳိ့ကို စုေဆာငး့ႏုိငးခၿဲံ ပီ့ အမ္ာ့စုသညး
တိဘကးဒုက၏သညးမ္ာ့ထဵမြ ်ဖစးေၾကာငး့ သိရသညး၈ အဆိုပါလကးရာမ္ာ့ကို ခ္ိနးဒူရြိ ႏုိငးငဵအေနာကးေတာငးပိုငး့
အမ္ုဳိ့သာ့တက၎သိုလးနယးေ်မအတျငး့ စာၾကညးံတိုကးအသစးတစးလဵု့ တညးေဆာကးကာ
သိမး့ဆညး့ထာ့လုိကးသညး၈
Are there signs of a thaw between China and the exiled Dalai Lama on Tibet? – Washington Post,
October 2, 2014

ဓမၼသာလ၇အိႏိၵယ--- တိဘကးေဒသသို႔ မိမိ်ပနးလာေရ့အတျကး တ႐ုတးအစို့ရႏြငးံ အလျတးသေဘာ
ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ ရြိေနေၾကာငး့ ဒလိုငး့လာ့မာ့က ၾကာသာပေတ့ေန႔က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ အလညးအပတး
သေဘာမ္ဳိ့ အဆိုပါခရီ့စဥးကို တ႐ုတးသမၼတရြက
ီ ္ငးပငး့အေန်ဖငးံ သတိႀကီ့စျာ်ဖငးံ လကးခဵႏုိငးဖျယးရြိေၾကာငး့
ေ်ပာၾကာ့သညး၈
အသကး ၄၆ႏြစးအရျယး ဒလုိငး့လာ့မာ့သညး ႏိုဘယးလးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆုရရြိ်ခငး့ ဿ၂ ႏြစး အထိမး့အမြတးအ်ဖစး
အခမး့အနာ့မတုိငးမီ အိႏိၵယႏိုငးငဵေ်မာကးပုိငး့ရြိ ဓမၼသာလၿမိဳ႕မြ ။၌ ေက္ာငး့တျငး အငးတာဗ္ဴ့တစးခုကို ်ပဳလုပး
ခဲံသညး၈ သူႏြငးံ တ႐ုတးအစို့ရတို႔အၾကာ့ ေတျ႔ဆဵုႏုိငးမညးံ အေ်ခအေနႏြငံးပတးသကး၊
မီဒီယာမ္ာ့အၾကာ့တျငးလညး့ ေကာလာဟလမ္ာ့ မေပ၍ေပါကးမီ ယငး့ကဲံသို႔ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ႏြစးဖကးေတျ႔ဆဵုမႈသညး တရာ့ွငးသို႔မဟုတး စနစးတက္ေတျ႔ဆဵုမႈ မ်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့ ေရ့သာ့ခဲံၾကသညး၈

ယငး့ကဲံသို႔ေသာ အေ်ခအေနမ္ဳိ့ကို ကျနး်မဴနစးပါတီက ဟနး႔တာ့ဖိႏြိပးထာ့ၿပီ့ ေတျ႔ဆဵုမႈ ်ဖစးေပ၍လာခဲံပါက
ႏိုငးငဵတျငး ထငးရြာ့သညးံ်ဖစးရပးတစးခု ်ဖစးလာလိမးံမညးဟု မျနးဂိုလီ့ယာ့တို႔က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈
ရြနး့ဒး၇ မျနးဂိုလီ့ယာ့-- မျနးဂိုလီ့ယာ့ေဒသအလယးပိုငး့ရြိ မ္ကးႏြာ်ပငးတျငး အနီရငးံေရာငး ေဆ့်ခယးထာ့ေသာ
ေက္ာငး့အတျငး့ပိုငး့တျငး အသကး ၃ ႏြစးအရျယးခနး႔ရိြေသာ ကေလ့ငယးမ္ာ့သညး တငးပလႅငးေချထိုငး၊
မ္ကးႏြာခ္ငး့ ဆိုငးကာ နာ့လညးရနးခကးခဲသညး တိဘကးဗုဒၶဘာသာွငးစာေပမ္ာ့ကို ရျတးဆိုေနၾကသညး၈
အခ္ဳိ႕သညး ခ္ကး်ပဳထာ့သညးံ အို့ႀကီ့တစးလဵု့အတျငး့မြ အခ္ညးခဵထာ့သညးံ ်မငး့ႏို႔မ္ာ့ကို
ေယာကးခ္ဳိဇျနး့ႀကီ့မ္ာ့်ဖငးံ မၾကာခဏဆိုသလို ထ၊ ေမႊေနၾကသညး၈ သူတို႔၌ ဆရာမ္ာ့က
ညႊနးၾကာ့ေနၾကသညး၈ အဆိုပါ ေယာကး္ာ့ကေလ့မ္ာ့သညး ရြနးခစးဒးဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့တျငး ဖျငးံလြစးထာ့သညးံ
သဵု့လ ဘာသာေရ့သငးတနး့သို႔ လာေနသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ ေက္ာငး့တျငး သကးေတားအႀကီ့ဆဵု့ မြာ
အသကး ၄၆ ႏြစးအရျယး ဘုနး့ေတားႀကီ့်ဖစးသညး၈ တိဘကးေဒသမြ ေရာကးလာသညးံ
ဆရာေတားႀကီ့သညးလညး့ ေနာကးဘကးအခနး့တျငးေနကာ ႐ုပး်မငးသဵၾကာ့မြ လာသညးံ အာ့ကစာ့ပျဲမ္ာ့ကို
ၾကညးံေနသညး၈
ပနး့ေရာငးဗုဒၶဘာသာမ္ာ့
- နယူ့ေယာကးတုိငး့မးစဿွှ၀
း
ခုႏြစး စကးတငးဘာ ှ၆
ရနးကုနး၇ ်မနးမာ--ရနးကုနးၿမိဳ႕အစျနးရြိ ေအာငးသာွဒ သီလရြငးေက္ာငး့တျငး စာရငး့လာေပ့သျငး့သူအေရအတျကး
မ္ာ့်ပာ့ေနသညး၈ အဆိုပါ သီလရြငးေလ့မ္ာ့၌ အသကးသညး ၆ ႏြစးမြ ၆၁ ႏြစးအၾကာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ဆငး့ရဲမႈ
သို႔မဟုတး ႏြိပးစကးခဵရမႈအပါအွငး အေၾကာငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေၾကာငးံ ယငး့ေနရာသို႔ ေရာကးရြိလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈
်ပနးလညးရြငးသနးမႈကို ေလ့စာ့ရနး တ႐ုတးအစို့ရက ဒလုိငး့လာ့မာ့ကို ေ်ပာၾကာ့-- ႐ိုကးတာ၇ ဿွှ၁
စကးတငးဘာ
ေပက္ငး့-- ်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့ရြငးသနး်ခငး့ဆုိငးရာ သမိုငး့ွငးေလံက္ငးံမႈကို ဒလုိငး့လာ့မာ့အေန်ဖငးံ ေလ့စာ့
လုိကးနာရနး တရုတးအစို့ရက ထပးမဵေ်ပာၾကာ့သညး၈ မိမိသညး ေနာကးဆဵု့ တိဘကးဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငး
်ဖစးေၾကာငး့ သတငး့စာ အငးတာဗ္ဴ့တစးခုတျငး ဒလိုငး့လာ့မာ့က ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈

ဂ္ာမနးသတငး့စာ Welt am Sonntag ႏြငးံ ်ပဳလုပးသညးံ အငးတာဗ္ဴ့တစးခုတျငး ဒလိုငး့လာ့မာ့က
ထဵု့တမး့စဥးလာ့အတုိငး့ မိမိအာ့ ေခါငး့ေဆာငးတငး်ခငး့သညး ေနာကးဆဵု့်ဖစးႏိုငးၿပီ့ တိဘကးဗုဒၶဘာသာသညး
တစးဦ့တစးေယာကးအေပ၍ မြီခို်ခငး့မရြိေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့သညး၈
အသကး ၄၆ ႏြစးအရျယး ဒလုိငး့လာ့မာ့က တိဘကးႏိုငးငဵ မလျတးေ်မာကးပါက မိမိအေန်ဖငးံ တ႐ုတးႏုိးငးငဵတျငး
်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့မညးမဟုတးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး၈ ႏိုငးငဵေရ့်ပႆနာအဆဵု့သတးေရ့အတျကး
တ႐ုတးအပါအွငးမညးသတ
ူ စးဦ့တစးေယာကးမြ္ မိမိေနရာအာ့ ဆကးခဵသူကို မေရျ့ခ္ယးႏိုငးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့
သညး၈
မိမိတို႔ေနထုိငးရာ ႐ႈပးေထျ့ညစးပတးေနသညးံ ပတးွနး့က္ငးကို ဗုဒွ
ၶ ါဒက မညးကဲံသို႔ ေ်ဖရြငး့ေပ့ႏိုငးမညးနညး့၇
သညးဂါ့ဒီ့ယနး၇ ဿွှွ ်ပညးံႏြစး စကးတငးဘာ ဿရကး
ဇငးဘာသာ ဆရာသစးဟတးဟနးက သူ၌ စာအုပးတစးအုပး်ဖစးေသာ ‗ဗုဒၶဘာသာွနးတစးဦ့က သဘာွပတး
ွနး့က္ငး်ပႆနာကို မညးကဲံေ်ဖရြငး့ေပ့ႏုိငးမညးနညး့၈
လနးဒနး-- အသကး ၅၁ ႏြစးအရျယးရြိၿပီ်ဖစးေသားလညး့ ဇငးဗုဒၶဘာသာ ဆရာ သစးဟတးဟနးသညး
ကေလ့ငယးတစးဦ့ကဲံသို႔ ထူ့်ခာ့သညးံ အသျငးအ်ပငး ရြိသညး၈ အ်ပစးကငး့စငးသညးံ မ္ကးႏြာႏြငးံလူ႔ေဘာငး
ေလာကအ႐ႈပးအေထျ့မ္ာ့ႏြငးံ မသကးဆုိငးသလို်ဖစးေနသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ သူ႔ေက္ာငး့တျငး မေနဘူ့ေသာ သူႏြငးံ
တရာ့အာ့မထုတးဘူ့ေသာ ဂ္ာနယးလစးမ္ာ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုမႈ မ်ပဳလုပးလို်ခငး့ ်ဖစးႏိုငးသညး၈
အဓိကပျဲေတားႀကီ့တစးခုႏြငးံ သူ၌ ပဵုအာ့ ရရြိပါက သတငး့ေဖား်ပႏိုငးရနး ေဒ့လီ့ေမ့လးသတငး့စာက
စိတွ
း ငးစာ့ေနသညး၈ သို႔ေသား ေက္ားၾကာ့မႈသညး ဒုက၏်ဖစး်ခငး့အတျကး အဓိကအေၾကာငး့ရငး့တစးရပး်ဖစး
ေၾကာငး့ ဇငးဆရာအေန်ဖငးံ လကးခဵထာ့ေသာေၾကာငးံ ယငး့ကဲံသို႔ လုပးေဆာငးရနးမလျယးကူေၾကာငး့ သိရသညး၈
လျနးခဲံသညးံ ႏြစးမ္ာ့အတျငး့ သူ႔အေန်ဖငးံ သဘာွပတးွနး့က္ငးေ်ပာငး့လဲ ပ္ကးစီ့လာမႈကို
စိတွ
း ငးစာ့လာခဲံေၾကာငး့ကုိ မၾကာေသမီက ထုတးေွခဲံသညးံ The World We Have- A Buddhist Approach
to Peace and Ecology.
တိဘကးရဟနး့မ္ာ့က အိႏိၵယေတာငးတနးမ္ာ့ မြ သိပၸဵပညာဆိုိငးရာ ်ပႆနာကို ေ်ဖရြငး့်ခငး့ -ေအပီ ၇ဿွှ၁၇
ဇူလိုငး ၀ ရကး
ဆာရာ၇ အိႏိၵယ-- စာသငးခနး့ငယးတစးခုအတျငး့ တိဘကးဘုနး့ေတာငးႀကီ့ ဒါဇငးခနး႔၌ ရျတးဆိုသဵသညး
ပဲံတငး႐ိုကးေနသညး၈ အေရ့ႀကီ့သညးံ ေနရာသို႔ ေရာကးရြိလာေသာအခါ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ လကးအခ္ငး့ခ္ငး့
ပုတး႐ိုကးက ေ်ခေထာကးမ္ာ့ကို ေဆာငးံၾကေသာအခါ သူတို႔၌ သကၤနး့မ္ာ့က ေွံွိုးကးသျာ့ၾကသညး၈
ယငး့ကဲံသုိ႔ လုပးေဆာငး်ခငး့သညး တိဘကးရဟနး့ေတားမ္ာ့၌ ထဵု့တမး့စဥးလာ်ဖစးသညး၈
အ်ပနးအလြနးရျတးဆိုၾက်ခငး့သညးလညး့ ပါွငးသညး၈ က္ယးက္ယး ရျတးဆိုရနးလညး့ လိုအပးသညး၈

်မငးံ်မတးေသာ တိဘကးၿမိဳ႕ေတားတျငး ဘွအာ့ ်ဖဴစငးေအာငး ေမျ့်မဴ်ခငး့-- နယူ့ေယာကးတိုငး့မး၇ ဿွှ၁ ခုႏြစး၇
ဇူလုိငး ဿ၂ ရကး
ယူ႐ႈ၇ တ႐ုတ-း - လကးထဲတျငး တူတစးစက
ဵု ို ကုိငးထာ့ၿပီ့ တိဘကးစာေပမ္ာ့ကို ရျတးဆိုဆုေတာငး့ေနသညးံ
အသကး ၀ဿ ႏြစးအရျယး ႏျာ့ေမျ့်မဴသူ ဂီလာဇိုမိုသညး ၿမိဳ႕ကို ်ဖတးဆငး့သျာ့သညးံ ်မစးတစးစငး့၌ ကမး့ေ်ခ
ေက္ာကးေဆာငးတစးခုတျငး ခႏၶာကိုယးကို ကိုငး့ညျတွ
း တး်ပဳေနသညး၈ ်မစးအတျငး့မြ

ပုစျနးငယးကေလ့မ္ာ့ကလညး့ ရႊ႕ဵမ္ာ့ေပ၍တျငး တငးေနရာ သူမအေန်ဖငးံ ခဏအၾကာတျငး အဆိုပါပုစျနးမ္ာ့ကို
လကးဆျဲေရပဵု့အတျငး့သို႔ ထညးံေတာံမညး၈ သူမကဲံသို႔ပငး ၿမိဳ႕တျငး့မြ အ်ခာ့ ကေလ့ႏြငံး လူႀကီ့မ္ာ့ပါ မက္နး့
တိဘကးမ္ာ့သညး ေရႊရြာသျ့ၾကေတာံမညး၈
―သူတစးပါ့ကို ဘယးအေ်ခအေနမြာပဲ်ဖစး်ဖစး ေမတၱာ၇ က႐ုဏာနဲ႔ ဆကးဆဵဖို႔ ဗုဒၶက ဆဵု့မထာ့ပါတယး´
ဘာမီယနးအရပးတျငး လာေရာကးလညးပတးသူမ္ာ့၌ ေခါငး့ေပ၍သို႔ ေက္ာကးတဵု့မ္ာ့ မက္ေရာကးေစရနး ေက္ာကး
တဵု့မ္ာ့ကို တိုငးမ္ာ့်ဖငးံ ေထာကးကာေပ့ထာ့သညး၈ အဆိုပါ ေရြ့ေဟာငး့ ဗုဒၶဘာသာ ယဥးေက့္မႈေနရာကို
တာလီဘနးမ္ာ့က ဿွွှ ခုႏြစးတျငး ဖ္ကးဆီ့ခဲံသညး၈
အဆိုပါ ေက္ာကးတုိငးမ္ာ့ တညးေဆာကး်ခငး့တျငး အေရ့ႀကီ့ေသာ ေနာကးဆကးတျဲ ်ဖစးေပ၍ခဲံရာ
ယငး့ဆငး့ေတားႏြစးဆူ တညးထာ့ၿပီ့ေနာကး အာဖဂနးနစၥတနးအလယးပုိငး့တျငး ေနာကးထပးဆငး့တု မ္ာ့
ထပးေပ၍လာမညးကို စို့ရိမးခဲံၾကသညး၈
စို့ရိမးပူေဆျ့မႈ အကနး႔အသတးမ္ာ့--သညး အီေကာေနာမစး၇ ဿွှ၀ ခုႏြစး မတး ၆ ရကး
တိဘကးေတာငးတနး့ေဒသတျငး မတညးၿငိမးမႈမ္ာ့်ဖစးေပ၍ၿပီ့ ငါ့ႏြစးအၾကာတျငး ်ပႆနာထပးမဵ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈
ယခုအႀကိမးတျငး ကမၻာက အာ႐ဵုစိုကးမိလာသညး၈
ဓမၼသာလ၇ အိႏိၵယႏြငးံက္ငးဟင
ို း့ ခ႐ိုငး၇ တ႐ုတ-း - တ႐ုတးႏုိငးငဵ က္ငးဟိုငး့်ပညးနယးအတျငး့ရြိ
ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့ငယးေလ့တစးခုအတျငး့ ရဟနး့တစးပါ့သညး မိမိအာ့
ၾကညးံေနသူရြိသလာ့ၾကညးံၿပီ့ေနာကး စတငးငိုေၾကျ့ေတာံသညး၈ ― က္ဳပးတို႔က ဒလုိငး့လာ့မာ့ ဒီေဒသကို
်ပနးလာေစခ္ငးတာပါ‖ ဟု ေ်ပာၾကာ့သညး၈ ။ေ်ပာသညးံ စကာ့လဵု့မ္ာ့သညး လျနးခဲံသညးံ ႏြစးႏြစးကစတငး၊
တိဘကးေတာငးတနး့ေဒသတျငး မိမိကိုယးကို လူအမ္ာ့ေရြ႕၉ မီ့႐ႈိ႕သတးေသခဲံၾကသညးံ တိဘကးမ္ာ့၌
ေ်ပာဆိုမႈမ္ာ့ကို ပဲံတငးထပးေစသညး၈ ဒလိုငး့လာ့မာ့၌ ေနာကးလုိကးမ္ာ့အၾကာ့ ပူေဆျ့မႈမ္ာ့
ပိုမို်မငးံတကးလ္ကး ရြိသညး၈ အစို့ရကလညး့ သူတို႔ကို ႏႈတးဆိတးသျာ့ေအာငး ႀကိဳ့ပမး့လ္ကးရြိသညး၈
လျနးခဲံသညးံ ငါ့ႏြစးက ယခုလအတျငး့ တိဘကးေတာငးတနး့ေဒသတျငး ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ
တ႐ုတးဆနး႔က္ငးေရ့၇တိဘကးၿမိဳ႕ေတားလာရြာတျငး ဆႏၵ်ပမႈႏြငးံ ၿမိဳ႕မ္ာ့စျာႏြငးံ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး
်ဖစးပျာ့သညးံ ဆႏၵ်ပမႈမ္ာ့သညး အပါအွငး ဆူပူမမ
ႈ ္ာ့ေၾကာငးံ တ႐ုတးအစို့ရအေန်ဖငးံ တိဘကးတို႔၌
မေက္နပးမႈမ္ာ့ကို ေခ္ာံတစးခါ ေခ္ာကးတစးလြညးံ ေ်ဖရြငး့ရနး လုပးေဆာငးလ္ကးရြိသညး၈ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့တျငး
ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့၉ ရဲလဵု်ခဵဳေရ့မ္ာ့ခ္ထာ့်ခငး့၇ လာရြာၿမိဳ႕သို႔ လာေရာကးမႈမ္ာ့ကို
ထိနး့ခ္ဳပးထာ့်ခငး့ႏြငးံ ဒလိုငး့လာ့မာ့အာ့ ်ပစးတငး႐ႈတးခ္မႈႏြငးံ ေနာကးလိုကးမ္ာ့ကို ဖမး့ဆီ့်ခငး့တို႔ ပါွငးသညး၈
ေခ္ာံေမာံသညးံ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ငိုေၾကျ့ေနသညးံ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့အနီ့မြ ရဟနး့ႏြငးံ မလြမး့မကမး့တျငး
်မငးေတျ႔ႏုိငးသညး၈ ရျာ၌ စိမး့လနး့စိုေ်ပေသာ ကျငး့်ပငးကို်ဖတးလ္ကး အေွ့ေ်ပ့လမး့မသစးတစးခု
ေဖာကးလုပးထာ့သညး၈ အစျနးအဖ္ာ့ရြိ ရျာမ္ာ့သို႔ လမး့သစးမ္ာ့ ေဖာကးထာ့သညး၈ ရဟနး့မ္ာ့အတျကး
ေက္ာငး့သစးမ္ာ့ေဆာကးထာ့ၿပီ့ ဆုေတာငး့ခနး့မမ္ာ့ကိုလညး့ ်ပဳ်ပငးမျမး့မဵထာ့သညး၈သို႔ေသား
တိဘကးရဟနး့မ္ာ့က လျနးခဲံသညးံႏြစးႏြစးမြစကာ မိမိတို႔ကိုယးကို မိ့႐ႈိ႕သတးမႈမ္ာ့်ဖစးခဲံသညး၈
အေမရိကနးဗုဒၶဘာသာႏြငးံ ယဥးေက့္မႈ ေရာယြကး်ခငး့မ္ာ့
■ အေမရိကနးဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့၌ က္ငးံၾကဵမႈသညး ႏုိငးငဵအလိုကးကျဲ်ပာ့ၾကသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ

အေမရိကနးဗုဒၶဘာသာမ္ာ့သညး ကမၼဌာနး့ထုိငး်ခငး့၇ ကာရးမအက္ငးံသို႔မဟုတး ကုသိုလးေကာငး့မႈ
အလုပးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵလုပးေဆာငးၾကသညး၈ ။တို႔သညး ပိုမိုဗဟုွါဒဆနးၿပီ့ ဒီမိုကေရစီဆနးကာ

အာရြတိုကးကဲံသို႔ ခ္ဳပးတညး့မႈကို အဓိကမထာ့ေပ၈ အဆိုပါ ပဵုစဵသညး အ်ခာ့ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ႏြငးံ
မတူညီသညးံအခ္ကး်ဖစးသညး၈
■ အာရြတိုကးမြ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတို႔အေန်ဖငးံ အေမရိကနးဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့ႏြငးံ

ေနထုိငးသျာ့လာမႈမ္ာ့ တူညီမညးမဟုတးဟု ထငးမြတးၾကေပလိမးံမညး၈ လကးရြိတျငး ဗုဒၶဘာသာ၉
ဂိုဏး့ခ္ဳပးသို႔မဟုတး အဓိက ပုဂၐိဳလးမရြိဘဲ အခ္ငး့ခ္ငး့ ညီညျတးေရ့ႏြငးံ နာ့လညးမႈသညး အဓိက
အေၾကာငး့အရာ်ဖစးလာသညး၈
■ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အၾကာ့ စိတွ
း မး့ကျဲ်ပာ့်ခငး့သညးလညး့ အာရြတိုကးႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး ်ဖစးပျာ့ခဲံသညး၈

(ဥပမာ ဂ္ပနးႏြငးံ ကိုရီ့ယာ့တုိ႔အၾကာ့်ဖစးသညး)၈ လူမ္ဳိ့ေရ့သညး စိတွ
း မး့ကျဲ်ပာ့မႈ၌
အေၾကာငး့တစးခု်ဖစးၿပီ့ နာ့လညးမႈလျဲမြာ့်ခငး့လညး့ ပါွငးသညး၈

ေယဘုယ္ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့
■ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့တျငး ကိုယွ
း နးဖ္ကး်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၊

လကးခဵထာ့မႈမတူညီၾကေပ၈အေနာကးႏုိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ ဂ္ပနးႏိုငးငဵတို႔တျငး ယငး့ကိစၥကို
အေရ့တယူမစဥး့စာ့ေသားလညး့ အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး လကးမခဵၾကေပ၈
■ဘာသာေရ့အရ လိုအပးခ္ကးအေန်ဖငးံ အိမးေထာငး်ပဳ်ခငး့ကို မလိုအပးဘဲ

သာ့ဆကး်ခာ့်ခငး့သညးလညး့ ဗုဒၶ၌ အဆဵု့အမႏြငးံဆနး႔က္ငးသညး၈
■ ေသဒဏးခ္မြတးခ္ငး့ႏြငးံပတးသကး၊လညး့ သတးမြတးခ္ကးမတူၾကဘဲ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ

ညြဥး့ပနး့ႏြိကးစကးမႈကို အာ့ေပ့ေပ
ႏိုိငးငဵတကာ သတငး့ရငး့်မစးမ္ာ့
ကမၻာလဵု့ဆုိငးရာ
■ဗုဒၶဘာသာတို႔၌ ဘေလာံဂးမ္ာ့- Buddhist ဘေလာံဂးတျငး အ်ခာ့ဗုဒၶဘာသာဆုိငးရာ

ဘေလာံဂးမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကးထာ့သညး၈
■DharmaNet Internatonal သညး မာတီမီဒီယာ သတငး့ရငး့်မစးတစးခု်ဖစးၿပီ့

တိဘကးဗုဒၶဘာသာအေၾကာငး့ ေရ့သာ့ထာ့ေသားလညး့ ဒလုိငး့လာ့မာ့က ကနး႔ကျကး
ထာ့ေသာေၾကာငးံ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ ေနရာတစးခု်ဖစးေနသညး၈
■International Shugden Community သညး Dorje Shugden အက္ငးံအာ့ ေဖား်ပထာ့ၿပီ့

ဒလုိငး့လာ့မာ့၌ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ရြငး့လငး့ေဖား်ပထာ့သညး၈
isc.media2014@gmail.com
■Shambhala သညး ဌာနေပါငး့ ှ၄ွ ေက္ားရြိသညးံ ကမၻာအႏြဵ႔အဖျဲ႔အစညး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ဗုဒၶ၌

အဆဵု့အမမ္ာ့ကို စဥး့စာ့သဵု့သပးမႈေပ၍အေ်ခခဵသညး၈ အဆိုပါ အဖျဲ႔၌ အယူအဆအရ
သတၱွါတိုငး့သညး ေရြ့ေဟာငး့နညး့မ္ာ့အတိုငး့ ေန႔စဥးကမၼဌာနး့တရာ့မ္ာ့အာ့ထုတးၿပီ့ ်မငးံ်မတးမႈ၇
ေႏျ့ေထျ့မႈႏြငးံ အသိဥာဏးပညာတို႔ကို ်ဖစးေစႏုိငးေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈
■ Shinnyoen သညး ႏိုငးငဵတကာ ဗုဒၶဘာသာအဖျ်႔အစညး့်ဖစးၿပီ့ အ်ခာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ ဆကးဆဵၿပီ့

ဥာဏးအလငး့ရရြိေစရနး ေန႔စဥးဘွကို အသဵု့ခ္်ခငးး့ ပါွငးသညး၈ အဆိုပါအဖျဲ႔ကို Shinso Ito က
လကးရြိအခ္ိနးတျငး ဦ့ေဆာငးေနၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့စျာအတူေနထုိငး်ခငး့ႏြငးံ

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ကိုအာ့ေပ့ထာ့ထာ့သညး၈ အဆိုပါအဖျဲ႔၌ ွကးးဆက
ို းတျငး
သဘာွကာကျယးေတာမ္ာ့ တညးရြိသညးံေနရာမ္ာ့ကိုလညး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈
■ SotoZenNet သညး Soto Zen အယူွါဒ၌ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အေသ့စိတး ေဖား်ပထာ့သညး၈

ဂ္ပနးႏိုးငးငဵတျငး့ႏြငးံ ႏုိငးငဵ်ပငးပမ္ာ့ရြိ ။တို႔၌ အဖျဲ႔မ္ာ့၇ ဘုရာ့ေက္ာငး့ လမး့ညႊနးမ္ာ့ကိုလညး့
ေဖား်ပထာ့သညး၈
■ Zen Peacemakers သညး ဇငးဗုဒၶဘာသာ၌ တစးဦ့ခ္ငး့စီႏြငးံ ဌာနမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့ၿပီ့

လူမႈတာွနးမ္ာ့ႏြငးံ ဇငးအက္ငးံတို႔ ေပါငး့စပးကာ ၿငိမး့ခ္မး့မႈႏြငးံ ်မငးံ်မတးမႈကို ရြာေဖျရနး
ေဖား်ပထာ့သညး၈ အဆိုပါ အဖျဲ႔က Maezumi Institute ကို ထူေထာငးထာ့ၿပီ့ အေမရိကနးႏြငးံ
အ်ခာ့ႏိုငးငမ
ဵ ္ာ့ရြိ အဖျဲ႔ချဲမ္ာ့ကိုလညး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈ laurie@zenpeacemakers.com
အာရြ
■ Asia Institute of Applied Buddhism (AIAB ) သညး ဗုဒၶဘာသာ ေလံလာေရ့ႏြငးံ

ေလံက္ငးံေရ့ဌာနတစးခု်ဖစးၿပီ့ ဇငးဆရာ တစးနကးဟနး၌ ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့ရြိသညး၈ ဗုဒၶ၌
အဆဵု့အမမ္ာ့ႏြငးံ အေလံအက္ငးံမ္ာ့ကို အာ့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ ဗုဒၶ၌ အယူွါဒမ္ာ့ကို အမ္ာ့သိရြိေစနုိငးရနး
ထူေထာငးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ aiab@pvfhk.org
■ Central Tibetan Administration (CTA) သညး အိႏိၵယႏုိငးငဵ ဓမၼသာရြာလာအေ်ခအစိုကး

အဖျဲ႔အစညး့တစးခု်ပီ့ ဒလိုငး့လာ့မာ့ တိဘကးေဒသမြ ထျကးေ်ပ့လာၿပီ့ေနာကးတျငး ထူေထာငးလိုကး
်ခငး့်ဖစးသညး၈ တိဘကးဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ တိဘကးေဒသလျတးေ်မာကးေရ့အတျကး ႏိုးငးငဵေရ့အရ ပဵံပို့
ေပ့ေနသညးံ တိဘကးအေွ့ေရာကးအစို့ရအ်ဖစး သတးမြတးခဵထာ့ရသညး၈ tsjc@tibet.net
■ Ensu Cho သညး ကိုရီ့ယာ့ႏုိငးငဵ ဆို့လးအမ္ဳိ့သာ့တက၎သိုလး၌ ဗုဒၶဘာသာအေတျ့အေခ၍ဌာန၌

ပါေမာက၏တစးဦ့ႏြငးံ Philosphical Research သိပၸဵ၌ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့တစးဦ့်ဖစးသညး၈ သူမ၌
သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့တျငး အိႏိၵယအဘိဓမၼာဗုဒၶဘာသာ၇ ကိုရီ့ယာ့ဗုဒၶဘာသာအေတျ့အေခ၍ႏြငးံ
ဗုဒၶဘာသာမြ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အေၾကာငး့ ပါွငးသညး၈ escho@snu.ac.kr
■ ChunHwa Institute of Buddhisst Studies သညး ထုိငွ
း မး၇ နယူ့တုိငးေပ့ၿမိဳ႕ေတားတျငး

တညးရြိသညး၈ တ႐ုတးဗုဒၶဘာသာ အာ့ ကမၻာေပ၍တျငး ေလံလာသုေတသန်ပဳ်ခငး့လုပင
း နး့မ္ာ့ကို
အဓိကလုပးေဆာငးသညး၈ Dharma Drum Mountain World Center for Buddhist Education ၌
အဖျဲ႔ချဲ်ဖစးသညး၈ drumt@ddm.org.tw
■ Dharma Drum Mountain (DDM) သညး ထငးရြာ့ၾသဇာႀကီ့ေသာ ႏုိငးငဵတကာအဆငးံ

ဗုဒၶအဆဵု့အမ၇ ယဥးေက့္မႈႏင
ြ းံ သငးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးၿပီ့ ထုိငွ
း မးရြိ နယူ့တိုငးေပၿမိဳ႕ေတားတျငး
အေ်ခစိုကးသညး၈ Nung Chan Monastery ႏြငးံ ChungHwa အဖျဲ႔မ္ာ့မြ ေပ၍ေပါကးလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈
။၌ ွကးဘးဆိုကးတျငး ကမၻာေပ၍ရြိ အဖျဲ႔ချဲမ္ာ့စာရငး့ကိုလညး့ ေဖား်ပထာ့သညး၈
contacter@ddmf.org.tw

■ International Association of Shin Buddhist Studies (IASBS) သညး ထငးရြာ့ၿပီ့ ဌာနခ္ဳပးသညး

ဂ္ပနးတျငးတညးရြိကာ သငးတနး့မ္ာ့ပို႔ခ္်ခငး့ႏြငးံ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ်ဖနး႔ေွေပ့်ခငး့်ဖငးံ
Jodo Shinshu and Pure Land ဗုဒွ
ၶ ါဒကို ပို႔ခ္ေပ့သညး၈ contact@iasbs.net

■Japan Theravada Buddhist Association သညး ကမၼဌာနး့အာ့ထုတး်ခငး့၇ ဆုေတာငး့်ခငး့၇ သမိုငး့ႏြငးံ

ထဵု့တမး့စဥးလာ့ကဲံသို႔ေသာ ေထရွါဒဗုဒၶဘာသာဆုိငးရာ ရငး့်မစးမ္ာ့ကို ေပ့သညးံ တိုက္ဳိၿမိဳ႕အေ်ခစိုကး
အဖျဲ႔အစညး့တစးခု်ဖစးသညး၈ info@jtheravada.
■ Jinwol Y.H.Lee သညး ဗုဒၶဘာသာ ရဟနး့တစးပါ့ႏြငးံ ဇငးဆရာတစးပါ့်ဖစးၿပီ့ ဗုဒၶဘာသာကမၼဌာနး့ႏြငးံ

ယဥးေက့္မႈတို႔ကို သငးၾကာ့ေပ့သညး၈ ေတာငးကိုရီ့ယာ့ႏိုငးငဵ ေဂေယာငးဂ္ဴ့ၿမိဳ႕ ေဒါငးဂျတးတက၎သိုလးရြိ Seon
ေလံလာေ့ဌာန၌ ပါေမာက၏တစးဦ့်ဖစးသညး၈ ကိုရီ့ယာ့ဗုဒၶဘာသာ ၌ ဂ္ဳိေရ့အဖျဲ႔ကို ထူေထာငးထာ့သညး၈
အဆိုပါအဖျဲ႔သညး ကိုရီ့ယာ့ႏုိငးငဵမြ ထငးရြာ့ေသာ မဟာယနဂိုဏး့တစးဂိုဏး့်ဖစးသညး၈ World Fellowship of
Buddhists အဖျဲ႔တျငးလညး့ ဒုတိယဥက၎ဌအ်ဖစး ေဆာငးရျကးေနသညး၈ jinwol@dongguk
■ Library of Tibetan Works and Archives ကို ဒလိုငး့လာ့မာ့ကာ အိႏိၵယႏိုငးငဵ ဓမၼရြာလာတျငး

ထူေထာငးခဲံ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ကမၻာေပ၍ရြိ တိဘကးဗုဒၶဘာသာအဖျဲ႔၌ အေရ့ႀကီ့ဆဵု့ စာၾကညးံတိုကးမ္ာ့ႏြငးံ
အဖျဲ႔မ္ာ့ရြိသညးံ ေနရာတစးခုအ်ဖစး သတးမြတးခဵထာ့ရသညး၈ တိဘကးဒုက၏သညးမ္ာ့ အိႏိၵသို႔ ထျကးေ်ပ့ရာ တါငး
ပါလာသညးံ က္မး့စာမ္ာ့ကို ပထမဆဵု့ထာ့ရြိရာ ေနရာ်ဖစးသညး၈ ယခုအခါ အဆိုပါစာၾကညးံတိုကးတျငး
အႏုပညာလကးရာမ္ာ့၇ က္မး့စာမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့မြတးတမး့မ္ာ့ကို ထာ့ရြိသညး၈ 1twa1970@gmail.com
■ Moscow Buddhist Centre of Lama Tsong Khapa သညး ေမားစကိုရြိ မဟာယာနဗုဒဘ
ၶ ာသာွငးမ္ာ့ကို

စုေွ့ေ့သညးံ အဖဲျဲ႔အစညး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ဗုဒၶ၌ အဆဵု့အမ၇ က္ငးံစဥး၇ ယာဥးေက့္မႈႏြငးံ တိဘကးတို႔၌
စိတးက္ငးံစဥးမ္ာ့ကို အဓိကထာ့သညး၈
■ Charles Muller သညး ဂ္ပနးႏုိငးငဵ တိုယိုဂတးကူအငး့တက၎သိုလးမြ ပါေမာက၏တစးဦ့်ဖစးသညး၈ The Sutra of

Perfect Enlishtment:Korean Buddhism‘s Guide to Meditation စာအုပးကို ေရ့သာ့ခဲံသူ်ဖစးသညး၈
Resources for East Asian Language and Thought ွကးဘးဆိုကးကို ထူေထာငးထာ့သူလညး့်ဖစးသညး၈
■ Nichiren Shu Order Headquarters သညး Nichiren Shu Buddhist အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးသညး၈

fwkz7685@mb.infoweb.ne.jp
■ Office of His Holiness the Dalai Lama ကို တိဘကးတျငး Gaden Phodrang ဟု လူသိမ္ာ့ၿပီ့

ဒလိုငး့လာ့မာ့၌ ႐ဵု့ခနး့်ဖစးၿပီ့ အိႏိၵယ ဓမၼဆာလာတျငး တညးရြိသညး၈ ဒလိုငး့လာ့မာ့၌ လုပးငနး့အစီအစဥးႏြငးံ
စာအေပ့အယူမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးသညး၈ ohhdl@dalailama.com

■ Matthieu Ricard သညး ဗုဒၶဘာသာ ရဟနး့၇ စာေရ့ဆရာ၇ ဘာသာ်ပနးဆရာႏြငးံ ဓာတးပဵုဆရာတို႔်ဖစးသညး၈

်ပငးသစးႏုိငးငဵမြ ေရႊ႕ေ်ပာငး့လာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ နီေပါႏုိငးငဵ Shechen Tennyi Dargyeling ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့တျငး
သီတငး့သဵု့သညး၈ စာအုပးအမ္ာ့အ်ပာ့ေရ့သာ့ခဲံရာတျငး Happiness: A Guide to Developing Life‘s Most
Important Skill, Why Meditate? ၇ The Quantum and the Lotus and The Monk and the Philospher
စာအုပးတို႔ ပါွငးသညး၈ Mind and Life Institute တျငး တကးၾကျစျာ ပါွငးေနသညးံ အဖျဲ႔ွငးတစးဦ့်ဖစးၿပီ့
ဟိမွႏၱာေဒသရြိ အဆငး့ရဲ အႏျမး့ပါ့ဆဵု့ေသာ ်ပညးသူမ္ာ့အတျကး ပညာေရ့၇ ေဆ့ွါ့ေစာငးံေရြာကးမႈ၇
လူမႈေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးေနသညးံ KarunaShechen အဖျဲ႔ကို တညးေထာငးသူတစးဦ့လညး့်ဖစးသညး၈
karuna@karunashechen.org
Rissho Koseikai သညး တိုက္ဳိ့ၿမိဳ႕တျငး ႐ဵု့ခ္ဳပးရြိၿပီ့ ဂ္ပနးလူ႔အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့ ဗုဒၶဘာသာပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေအာငး
ေဆာငးရျကးေနသညး၈ ဂ္ပနးႏိုးငးငဵႏြငးံ အ်ခာ့ႏိုးငးငဵမ္ာ့တျငး ဘုရာ့ရြိခို့ေက္ာငး့ ဿ၁၂ ေက္ာငး့ႏြငးံ အဖျွ
ဲ႔ ငး
အိမးေထာငးစု ဿဒသမ ွ၂သနး့ရြိသညး၈ info@rkworld
■ Sakya Centre သညး အိႏိၵယႏိုငးငဵ ဒီဟရာဒနးတျငး တညးရြိၿပီ့ တိဘကးဗုဒၶဘာသာ၌ ၁ှဦ့ေ်မာကး Sakya

ဂိုဏး့ခ္ဳပး်ဖစးသညးံ Sakya Trizin တစးဦ့တညး့ပုိငး ေက္ာငး့်ဖစးသညး၈ တိဘကးဗုဒၶဘာသာတျငး
ဒလိုငး့လာ့မာ့ၿပီ့ေနာကး ဒုတိယ ၾသဇာအႀကီ့ဆံု့အ်ဖစး သတးမတ
ြ းခဵထာ့ရသညး၈ အဆုိပါ ဌာနသညး
တိဘကးဗုဒၶဘာသာတျငး Sakya အဖျဲ႔၌ အဓိကဌာန်ဖစးသညး၈ အဖျွ
ဲ႔ ငး သဵဃာ အပါ့ ဿွွ ခနး႔ရြိၿပီ့
အမ္ာ့စုသညး တိဘကးမြ်ဖစးကာ အခ္ဳိ႕သညး အိႏိၵယ၇ နီေပါ၇ ဘူတနးႏြငးံ အ်ခာ့ အိမးနီ့ခ္ငး့နိုငးငဵမ္ာ့မြ်ဖစးသညး၈
shirsakya@yahoo.co.in
■ Sakyadhita in Sri Lanka သညး ဗုဒၶ၌ အဆဵု့အမေပ၍အေ်ခခဵကာ လူမႈေရ့လုပးငနး့ႏြငးံ

တရာ့ပ္ဵ႕ပျာ့ေရ့တို႔ကို လုပးေဆာငးေနသညးံ အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးသညး၈ anjanides@gmail.com,
ridij@otusnet.com.au
Sathira Dhamasathan Centre သညး ထုိငး့ႏိုးငးငဵ ဘနးေကာကးၿမိဳတျငး ရြိၿပီ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ
ညီညျတးေရ့အတျကး ောဆငးရျကးေသာ ဌာနတစးခု်ဖစးသညး၈ အဆုိပါ ဌာနကို မယးခ္ီဆနးဆာနီသီရဆူတာဆိုသူ
ဗုဒၶဘာသာ သီလရြငးတစးပါ့က ှ၆၅၄ ခုႏြစးတျငး ထူေထာငးခသ
ဲံ ညး၈ အဆိုပါ ဌာန၌ ယဵုၾကညးခ္ကးမြာ
သတၱွါတိုငး့သညး ဒုက၏မြ လျတးကငး့ေသာ ဘွတစးခုကို ပုိငးဆုိငးႏိုငးသညးံ အချငးံအလနး့ရြိသညးဟု
ေဖား်ပသညး၈ sdsweb.webmaster@gmail.com
■Soka Gakkai International (SGI) သညး အျနးတာရီ႐ိုအေ်ခစိုကးအဖျဲ႔အစညး့တစးခု်ဖစးၿပီ့ ဗုဒၶဘာသာ

အေပ၍အေ်ခခဵကာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့၇ ယဥးေက့္မႈႏြငးံ ပညာေရ့မ္ာ့ကို သငးၾကာ့ေပ့သညး၈ ကမၻာေပ၍ရြိ နုိးငးငဵေပါငး့
ှ၆ဿ ႏုိငးငဵတျငး အဖျွ
ဲ႔ ငး ှဿ သနး့ရြိသညး၈ postmaster@sgicanada.org
■Kenneth Kenshin Tanaka သညး တိုက္ဳိၿမိဳ႕မူဆာရြငးႏိုတက၎သိုလး ဗုဒၶဘာသာေလံလာေရ့ဌာန၌

ပါေမာက၏်ဖစးသညး၈ ရြငးဗုဒၶဘာသာႏုိးငးငဵတကာအဖျဲ႔၌ ဥက၎ဌလညး့်ဖစးသညး၈ kktanaka~gamma.ocn.ne.jp

■Ha Vinh Tho သညး ဗီယကးနမးဇငးဗုဒၶဘာသာ ဆရာတစးဦ့်ဖစးသညး၈ ဘူတနးႏုိငးငဵရြိ Gross National

Happiness Centre ၌ စီမဵကိနး့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ ညိြိႏႈိငး့ေရ့မြဴ့တစးဦ့်ဖစးသညး၈ ကိုယးအဂၤါမသနးစျမး့သညးံ
ကေလ့ငယးမ္ာ့ႏြငးံ လူငယးမ္ာ့ကို ပညာသငးၾကာ့ေပ့ော Eurasia Foundation
ဥက၎ဌလညး့်ဖစးသညး၈havinhtho@gmail.com

Wat Paknam Bhasicharoen သညး ေရြ့ေဟာငး့ဗုဒၶဘာသာဘုရာ့ေက္ာငး့်ဖစးၿပီ့ ဘနးေကာကးၿမိဳ႕တျငး
ရြိသညး၈
■World Felloship of Buddhist သညး ဘနးေကာကးၿမိိဳ႕တျငး ဌာနခ္ဳပးရြိသညးံ ႏိုငးငဵတကာအဖျဲ႔အစညး့်ဖစး

သညး၈ ဗုဒၶဘာသာပ္ဵ႕ပျာ့ေရ့၇ ေသျ့စညး့ညီညျတးေရ့ကို ေဆာငးရျကးသညး၈ ႏိုငးငဵ ၀၄ ႏုိငးငဵတျငး
ေဒသဆိုငးရာအဖျဲ႔ ှ၁ွ ေက္ားရြိသညး၈webmaster@wfbhq

်မနးမာ
Burma: End Repression of Buddhist Monks: Human Rights Watch အဖျဲ႔က ဿွွ၆ ခုႏြစးတျငး
စာမ္ကးႏြာ ၆၆ မ္ကးႏြာပါရြိေသာ The Resistance of the Monks: Buddhimsm and Protest in Burma‘ ကို
ထုတး်ပနးခဲံသညး၈ အဆိုပါ စာတမး့ကို ်မနးမာဘာသာ်ဖငးံလညး့ ရရြိႏင
ုိး းၿပီ့ ဿွွ၄ ခုႏြစး
သဵဃာမ္ာ့ဦ့ေဆာငးခဲံသညးံ ဆႏၵ်ပပျဲအေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ ဖမး့ဆီ့၇႐ိုကးႏြကး၇
ေထာငးခ္ခဵခဲံရေသာ သဵဃာမ္ာ့၌ အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈
■ Bruce Matthews သညး ကေနဒါႏုိငးငဵ ႏိုဗာၿမိဳ႕ရြိ Acadia တက၎သုိလးမြ ဘာသာေရ့ဌာန

ပါေမာက၏တစးဦ့်ဖစးသညး၈ ဗုဒၶဘာသာအေပ၍ အဓိကအေ်ခခဵကာ အာရြတိုးကး၌ ပထွီႏုိငးငဵေရ့ကို
သငးၾကာ့သညး၈ ေတာငးႏြငးံ အေရြ႕ေတာငးအာရြမ္ာ့တျငး ဗုဒၶဘာသာႏြငးံ ႏုိငးငဵေရ့မ္ာ့ကို သုေတသန်ပဳခဲံသညး၈
bruce.matthews@acadiau.ca
Juliance Schober သညး အရီဇို့နာ့်ပညးနယးတက၎သိုလး၌ ဘာသာေရ့ေလံလာမႈဆိုငးရာ
တျဲဘကးပါေမာက၏တစးဦ့်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏုိးငးငဵတျငး ေထရွါဒ၇ ကို့ကျယးပူေဇားမႈႏြငးံ ဆရာေတားႀကီ့မ္ာ့၌
အေၾကာငး့ကို လာေရာကးေလံလာခဲံသညး၈ Scared Biography in the Buddhist Traditions of South and
Southeast Asia စာအုပးကိုလညး့ တညး့်ဖတးခဲံသညး၈j.schober@asu.edu
Diana Winston သညး ကယးလီဖို့နိ့ယာ့်ပညးနယး သတိပဌာနးသငးၾကာ့ေရ့ဌာနႏြငးံ ေလာံစးအိနးဂ္လိ
သတိပဌာနး သုေတသနဌာန၌ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့်ဖစးသညး၈ Spirit Rock Teachers Council အဖျဲ႔ွငးတစးဦ့ႏြငးံ

Buddhis4t Allicance for Social Engagement Programme တညးေထာငးသူ၇ Buddhist Peace
Fellowship အဖျဲ႔ကို ထူေထာငးသူတို႔်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး သီလရြငွ
း တးခဲံၿပီ့ Wide Awake: A Buddhist
Guide for Teens. diwinston@mednet.ucla.edu

လမး့ညႊနးလကးစျဲ
Ahimsa
အဟိဵသ ဟု အသဵထျကးသညး၈ သက၎တဘာသာအာ့်ဖငးံ ထိခိုကးမႈမရြိေစ်ခငး့ဟု အဓိပၸါယးရသညး၈ ကာယကဵ၇
ွစီကဵ၇ မေနာကဵတို႔ ပါွငးသညး၈ ဟိႏၵဴဘာသာတျငး အေရ့ႀကီ့သညးံ စညး့မ္ညး့တစးခု်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ
အယူအဆေၾကာငးံ ဟိႏိၵဴႏြငးံ ဂ္ိမး့စးဘာသာွငးအမ္ာ့စု၇ ဆစးခးႏြငးံ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့သညး သတးသကးလျတး
စာ့ၾကသညး၈
Amida
အမိဒဟု အသဵထျကးသညး၈ နတးသာ့တစးပါ့အ်ဖစး သတးမြတးထာ့သညးံ ဗုဒၶအာ့
အတုမဲံအလငး့ေရာငးရြငးအ်ဖစး ဂ္ပနးဘာသာ်ဖငးံ ေခ၍ဆို်ခငး့်ဖစးသညး၈ တရုတး၇ဂ္ပနးမဟာယာနတို႔တျငး
ကို့ကျယးၾကသညး၈
Arhat
ဘိက၏ဳ ဟု အသဵထျကးသညး၈
ေထရွါဒ ဗုဒၶဘာသာမြ ရဟနး့ေတားအာ့ ေခ၍ေွ၍သညး၈သီလရြငးကို ဘိက၏ဳနီဟု ေခ၍ေွ၍သညး၈
Bodh Gaya
ဗုဒၶဂယာဟု အသဵထျကးသညး၈
အိႏိၵယႏုိငးငဵအေရြ႕ေ်မာကးပုိငး့တျငး ဘုရာ့ေလာငး့ သဗၺညဳတာဥာဏးရရြိခဲံသညးံ ေဗာဓိပငး်ဖစးသညး၈
Bodhisattva
ေဗာဓိသတၱဟု အသဵထျကးသညး၈
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာတျငး မိမိကိုယးတိုငး နိဗၺာနးေရာကးေအာငးႀကိဳ့ပမး့ႏိုငးခဲံေသားလညး့
သတၱွါမ္ာ့အသိဥာဏးရရြိေစေရ့အတျကး ပါရမီမ္ာ့ ်ဖညးံက္ငးံခဲံသူကို ေခ၍ဆိုသညး၈
ဘုရာ့ေလာငး့အဓိဌာနး
မဟာယနဗုဒၶဘာသာတျငး သတၱွါမ္ာ့ကို ကယးတငးရနး အတျကး ဘုရာ့်ဖစးရနး က္ငးံၾကဵရာ်ခငး့အတျကး
အဓိဌာနး၇

Buddha
ဗုဒၶဟု အသဵထျကးသညး၈
ဗုဒၶဆိုသညးမြာ သိသူဟု အဓိပၸါယးရၿပိ့ သိဒတၳေဂါတမကို ရညးညႊနး့သညး၈ ဗုဒၶသညး သဗၺညဳတဥာဏးကို ရရြိၿပီ့
သူ်ဖစးသညး၈

ဗုဒၶဘာသာ
ကမၻာေပ၍တျငး စတုတၳေ်မာကး လူဦ့ေရ့အမ္ာ့ဆဵု့ ဘာသာ်ဖစးသညး၈ ဘီစီ ၃ ရာစုႏြငးံ ၄ ရာစုအၾကာ့
ေပ၍ေပါကးခဲံသညး၈ ဗုဒၶေခ၍ သိဒတၳေဂါတမ ၌ က္ငးံၾကဵ ဆဵု့မမႈမ္ာ့ေပ၍တျငး အေ်ခခဵၿပီ့
တပးမကးမႈတဏြာကုနးခမး့ကာ နိဗၺာနးသို႔ မ္ကးေမြာကး်ပဳေရ့အတျကး သငးၾကာ့ေပ့သညး၈ သဵသရာကို
တစးဘွအတျငး့ လျတးေ်မာကးႏုိငးသကဲံသို႔ သဵသရာမြ တစး်ဖညး့်ဖညး့လညး့ လျတးေ်မာကးႏိုငးသညး၈
ဗုဒၶဘာသာတျငး မူကျဲသဵု့ခုရြိသညး၈
■ ေထရွါဒသညး အေရြ႕ေတာငးအာရြႏုိးငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး အဓိက ပ္ဵ႕ႏြဵ႔ေနၿပီ့ တစးဦ့ခ္ငး့စီ၌ ဥာဏးပညာကို

အဓိကထာ့ၿပီ့ ေလာကီလူ႔ေဘာငးမြ လျတးေ်မာကးေရ့ကို ဦ့တညးသညး၈
မဟာယာနသညး ဗုဒၶ၌ က္ငးံၾကဵမႈႏြငးံ သတၱွါအာ့လဵု့ ဥာဏးအလငး့ေရာငး ရရြိမႈကို ဦ့တညးသညး၈ တ႐ုတး၇
ဂ္ပနးႏြငးံ ကိုရီ့ယာ့တို႔တျငး မဟာယာန ေက္ာငး့အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈
ွိဇၨာယာန သို႔မဟုတး တိဘကးဗုဒၶဘာသာသညး တိဘကး၇နီေပါ၇ မျနးဂိုလီ့ယာ့တို႔တျငး ထျနး့ကာ့သညး၈
ယငး့ွါဒသညး မဟာယနမြ ထျကးေပ၍လာေသားလညး့ သီ့်ခာ့အ်ဖစးသတးမြတးထာ့သညး၈
ဇငးဘာသာေရ့ဆရာမ္ာ့ကို မယးဇူမီ႐ိုရြီအ်ဖစး ရညးညႊနး့ၿပီ့ အေမရိကနးမြ ဇငးဆရာကို ႐ိုရြီဘနးနကးဂလးစးမငး့ဟု
ေခ၍သညး၈
ဒလုိငး့လာ့မာ့
တိဘကးဗုဒၶဘာသာမြ ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့်ဖစးၿပီ့ တိဘကးေဒသ၌ ႏုိငးငဵေရ့ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့အ်ဖစး
ရပးတညးေနသညး၈ ဒလုိငး့လာ့မာ့ဆိုသညးမြာ အမညးမဟုတးဘဲ ဘျဲ႕ေတားသာ်ဖစးသညး၈
ဒလုိငး့လာ့မာ့တိုငး့သညး ယခငးဘွမြ ်ပနးလညးွငးစာ့သူမ္ာ့်ဖစးသညးဟု သတးမြတးထာ့သညး၈ ှ၁
ဦ့ေ်မာကး ယခုဒလုိငး့လာ့မာ့သညး ှ၆၂၆ ခုႏြစးတျငး တ႐ုတးတို႔က ွငးေရာကးက္ဴ့ေက္ားမႈေၾကာငးံ အိႏိၵယ
ဓမၼဆာလာအရပးသို႔ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာကးသျာ့ခဲံသညး၈
Dharma
ဓမၼဟု အသဵထျကးသညး၈
စိတးထာ့်မငးံ်မတးလာေစရနး က္ငးံသဵု့လုိကးနာရသညးံအရာ်ဖစးသညး၈ တစးေလာကလဵု့မြ လူသာ့တနးဖို့မ္ာ့ကို
ဘွအဆငးံဆငးံတျငး လူတစးဦ့၌ တနးဖို့မ္ာ့ကို အေလ့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဟိႏၵဴဘာသာတျငး

တစးဦ့ခ္ငး့စီအေန်ဖငးံ ဥပေဒႏြငးံ လူူမႈဥပေဒမ္ာ့အရ လုိကးနာက္ငးံသဵု့ရသညး၈ ဗုုဒၶဘာသာတျငးမူ
က္ငးံၾကဵအာ့ထုတးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ သဗၺညဳတဥာဏးသို႔ ရရြိႏုိငးသညး၈
မဂၐငးရြစးပါ့
ဗုဒၶဘာသာတျငး တဏြာခ္ဳပးၿငိမး့ကာ ဒုက၏မြ လျတးေ်မာကးေရ့အတျကး သိဒတၳေဂါတမက သငးၾကာ့ေပ့ခဲံသညးံ
ရြစးပါ့ေသာအက္ငးံ်ဖစးသညး၈ မြနးကနးစျာနာ့လညး်ခငး့၇ မြနးကနးစျာေတျ့ေခ၍်ခငး့၇ မြနးကနးစျာ ေ်ပာဆို်ခငး့၇
မြနးကနးစျာ ်ပဳမူေ်ပာဆို်ခငး့၇ မြနးကနးစျာအသကးေမျ့်ခငး့၇ မြနးကနးစျာ အာ့ထုတး်ခငး့၇ သတိရြိ်ခငး့ႏြငးံ
တညးၿငိမး်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈ သစၥာေလ့ပါ့တရာ့ကဲံသို႔ပငး မဂၐငးရြစးပါ့သညးလညး့ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အ တျကး
အေ်ခခဵအေတျ့အေခ၍မ္ာ့ ပါွငးသညး၈
သဗၺညဳတဥာဏး
ဗုဒၶဘာသာႏြငးံ ဟိႏၵဴဘာသာတို႔၌ ေနာကးဆဵု့ပနး့တုိငး်ဖစးသညး၈ ဟိႏိၵဴဘာသာွငးမ္ာ့အတျကးမူ
ဘုရာ့သခငးအ်ဖစးႏြငးံ အသိဥာဏးရရြိ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့အတျကး ကမၼဌာနး့တရာ့အာ့ထုတးကာ
သစၥာတရာ့ကို သိနာ့လညး ်ခငး့်ဖစးသညး၈

သစၥာတရာ့ေလ့ပါ့
်မတးစျာဘုရာ့ရြငး စဥး့စာ့ဆငး်ခငးသိ်မငးေတားမႈခဲံၿပီ့ေနာကးလုိကးရဟနး့မ္ာ့အာ့
လမး့ညႊနး်ပသေတားမူခဲံေသာ အေ်ခခဵတရာ့သစၥာေလ့ပါ့သညးကာ့ (ှ)ဒုက၏သစၥာ (ဆငး့ရဲဒုက၏ကို ခဵစာ့ရ်ခငး့ )
(ဿ)သမုဒယသစၥာ (ဒုက၏်ဖစးေၾကာငး့အမြနးတရာ့)
(၀)နိေရာဓသစၥာ (ဒုက၏ခပးသိမး့ခ္ဳပး်ငိမး့ရာ)
(၁)မဂၐသစၥာ (မဂၐငးရြစးပါ့)(ဒုက၏သစၥာ၌ခ္ဳပးေၾကာငး့၇သမုဒၵယသစၥာပယးေၾကာငး့၇
နိေရာဓသစၥာကိုမ္ကးေမြာကး်ပဳ်ခငး့ )
Geshe (ေဒါကးတာဘျဲ႕ရဘုနး့ၾကီ)့
ေဒါကးတာဘျဲ႕ကဲ႕သို႕ အဆငးံ်မငးံ တိဘကးဘုနး့ၾကီ့ပညာသငးဆု်ဖစးသညး ၈

ဟိနယာန
ေရြ့ဦ့ဗုဒၵဘာသာွငး်ဖစးေသာ မဟာယနဘာသာွငးတို႕သညး ―ဟိနာယန‖ကို
နိဗၺာနးသို႕ပို႔ေဆာငးေပ့ေသာယာဥးငယးဟု ယဵုၾကညးကို့ကျယးၾကသညး၈ေထရွါဒဗုဒၵဘာသာွငးမ္ာ့ကမႈ
ရႈတးခ္ကဲံရဲ႕ၾကသညး၈
ကဵ
ဗုဒဘာသာႏြငးံဟိႏၵဴဘာသာတျငး ကဵဟူသညး အေၾကာငး့ႏြငံးအက္ို့ပငး်ဖစးသညး၈
မိမိ်ပဳမူေသာအက္ိဳ့ဆကးသညး ေနာကးဘွတျငး သကးေရာကးမႈရြိသညး၈
lama-မျနးဂိုလီ့ယာ့ႏြငံးတိဘကးတိုငး့်ပညးရြိဗုဒဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ့တိဘကးဆရာေတား
ဒလိုငး့မာ့ဘျဲ႕ကိုငးေဆာငးထာ့သူေတျဒါမြမဟုတး တိဘကးဆရာေတား ေတျရဲ႕နာမညးေရြ႕မြာ
စာလဵု့အၾကီ့်ဖငးံ (Lama)ဟုေရ့သညး၈
မာဒါယာမိက
မဟာယနဗုဒၵဘာသာွငးေတျဟာ နာဂုဇာ၌ သဵု့ရာစုသငးၾကာ့မႈနညး့နာအေပ၍
အေ်ခခဵၾကသညး၈မဟာယနသညး (သဵသရာ)ႏြငံး(နိဗာနး)စကးွိုငး့ကို သုညွါဒကို
ဦ့တညးလကးကိုငးထာ့ၾကသညး၈မဟာယနဘာသာဟာ ပရာနာေမရိယသုတးလိုသိတဲံ ပိဋိကက္မး့ကို
အေ်ခ်ပဳထာ့သညး၈
မဟာယန
မဟာယနဆိုသညးမြာ နိဗၺာနးသို႔ပို႔ေဆာငးေပ့သညးံ ယာဥးဟုအဓိပၸါယးရသညး၈မဟာယနဆိုသညးမြာ
ေထရွါဒဗုဒၵဘာသာ ႏြငးံအတူ ဗုဒၵဘာသာရဲံ အဓိက္တဲံ ပဵုစဵႏြစးမ္ိဳ့အနကး
တစးမ္ိဳ့အပါအွငး်ဖစးသညး၈မဟာယနဘာသာရဲ႕ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈသညး
်မတးစျာဘုရာ့ရဲ႕နညး့နာနိတးသယအာ့လဵု့ကိုအေလ့ထာ့ၾကသညး၈အ်ခာ့သူေတျကိုကူညီရနး
လႊတးေ်မာကးေၾကာငး့လမး့စဥးကို က္ငံးၾကဵအာ့ထုတးၾကိဳ့ပမး့ေနစဥး
အလဵု့စဵုသိ်မငးေသာဥာဏးေတားရရြိဖို႕အတျကး က္ငံးၾကဵအာ့ထုတးေသာ (ေဗာဓိသတၱယာန)
ဘုရာ့အေလာငး့ယာနရဲ႔ က္ငံးစဥးေတျကိုလညး့ အေလ့ထာ့ၾကၿပီ့
ဘုနး့ၾကီ့ရဟနး့တို႕ရဲ႕ ွိနညး့အတိုငး့ေနထိုငးက္ငးံၾကဵသူမ္ာ့ဟာ နိဗာနးကိုေရာကးရြိမယးဆိုတာ
သေဘာေပါကးနာ့လညးၾကသညး၈မဟာယနဘာသာကိုလကးခဵယဵုၾကညး တဲံ ေနာကးလိုကးမ္ာ့ကို
မဟာယနဘာသာွငးမ္ာ့ဟုေခ၍ေွ၍ၾကသညး၈Madhyamika၇ Yogachara ၇Nichiren ၇T‘ient-t‘ai၇
Zen၇ Pure Land ႏြငးံVajrayana အပါအွငး

တရုတး၇ဂ္ပနး၇ကိုရီ့ယာ့၇တိဘကးႏြငးံမျနးဂိုလီ့ယာ့ရြိေက္ာငး့မ္ာ့တျငး
မဟာယနဘာသာထျနး့ကာ့သညး၈မဟာယနဘာသာွငးမ္ာ့သညး ်မတးစျာ့ဘုရာ့ရြငးကို
ေလာကုတၱရာႏြငးံ ရုပး၇နာမးတို႕ကို အလဵု့စဵုသိ်မငးေတားမူေသာ ်မတးစျာဘုရာ့ရြငးအ်ဖစး ရႈ်မငးၾကၿပီ့
ဘုရာ့ရြငးသညး ။က္ငးလညးခဲံဖူ့ေသာ ဘွအဆကးဆကးကိုသိ်မငးၿပီ့
စၾကာွဌာတစးခုလဵု့သိ်မငးတဲံသူအ်ဖစး
လကးခဵယဵုၾကညးၾကသညး၈မဟာယနဘာသာထျနး့ကာ့ေသာေက္ာငး့မ္ာ့သညး Lotus Sutra(Nichiren
and T‘ien-t‘ai schools) ႏြငးံ the Heart Sutra (Zen schools) ကဲံသို႕ေသာ
ဗုဒၵသာသာွငးတို႕၌ပိဋိကက္မး့စာအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို သငးၾကာ့ၾကသညး၈
မႏၱနး
မႏၱဆိုတာ တရာ့ထိုငး်ခငး့သို႕မဟုတး ဘာသာေရ့တို႕ႏြငးံ ဆကးဆဵေနေသာ
စိတးအတျငး့ကိနး့ေအာငးေနတဲံစိးတး၇ ွိညာဥးပိုငး့ဆိုငးရာစျမး့အာ့က္ငံးစဥးတစးခု်ဖစးသညး၈မႏၱနးကို
အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ဟိႏၵဴဘာသာွငး၇ဗုဒၵဘာသာွငး၇Jainsေတျဟာ က္ငံးၾကဵအာ့ထုတးၾကသညး၈မႏၱနးဟာ
Vedasကဲံသို႕ေသာ သက၎တဘာသာ ပိဋိကက္မး့မ္ာ့မြေပါကးဖျာ့လာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ Hindi
Ramcharitmanasကဲံသို႕ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့ႏြငးံဆိုငးေသာစာေပမ္ာ့ကို
ေထာကးခဵသူေတျဟာ ။တို႕၌ဂါထာမ္ာ့မြာ မႏနးၱအစျမး့ရြိတယးလို႕
ယဵုၾကညးၾကသညး၈မႏၱနးစျမး့အငးရြိတဲံအခ္ိဳ႕စာေတျဟာ အသဵတစးသဵသာပါွငးၿပီ့
အထငးရြာ့ဆဵု့စကာ့လဵု့သညး ― ဥဵဳ‖ဟုေသာစာလဵု့်ဖစးသညး၈
တရာ့ထိုငး်ခငး့
ႏို့ၾကာ့၊မဆုတးမနစး်ပဳလုပးတတးေသာ အသိႏြငးံသတိကို ်ဖစး-ပ္ကးရႈ်ခငး့၇တစးစဵုတစး ခုကို
အာရဵုစိုကးမြတးရႈ်ခငး့မြရရြိသညး၈အေနာကးႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး သငးၾကာ့ေသာတရာ့ထိုငး်ခငး့သညး ေရြ့ဦ့စျာ
စိတးအာရဵုစုစညး့်ခငး့ (စိတးကိုစုစညး့်ခငး့ )၈တရာ့ထိုငး်ခငး့အတျကးပိုသငးံေလ္ားေသာ
သက၎တက္ငးံစဥးသညး dyana်ဖစးကာ အမြနးတကယး်ဖစးတညးစျမး့ သို႕မဟုတး
ပငးကိုသဘာွ၌ေရာငး်ပနးဟပး မႈအေ်ခအေန်ဖစးၿပီ့
ေရာဂက္ငးံစဥးရြစးမ္ိဳ့ထဲမြတစးမ္ိဳ့အပါအ ွငး်ဖစးသညး၈
Merit(ကုသိုလး)
ဗုဒကို ေထာကးခဵသူမ္ာ့သညး လႊတးေ်မာကးေရ့လမး့စဥးကို ရရြိရနး ဘာသာေရ့ႏြငးံ
ေလာကနီတိဆိုငးရာ က္ငံးစဥးမ္ာ့အရ ကုသိုလးတို့ပျာေအာငး ကဵေကာငး့ေအာငး်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံ
ကဵညံဵမ္ာ့ကို ဖာေထ့မိေအာငး်ပဳလုပးၾကသညး၈

Middle path,Middle way (အလယးအလတးလမး့စဥး)
အလဵု့စဵုကိုသိ်မငးေသာဥာဏးရရြိရနးဗုဒက္ငးံသုဵ့ခဲံေသာ အလယးအလတးလမး့စဥးသညး
ဘုရငးံသာ့ဘွတျငး အေပ္ားအပါခဵုမငးလျနး့ေသာွါဒႏြငးံ အခ္ိနးအေတားၾကာေအာငး ေလံက္ငးံခဲံရသညးံ
ၿခိဳ့်ခဵေခၽျတာလျနး့ေသာ ွါဒကို ေရြာငးၾကညး်ခငး့်ဖစးသညး၈
Mindfulness (သတိ)
တစးေန႕တာလဵု့်ပဳမႈသမြ္ကို ဂရုု်ပဳ်ခငး့၇ႏိုး့ၾကာ့မႈရြိ်ခငး့သညး
ဗုဒဘာသာွငးမ္ာ့၌အဓိကက္ငံးစဥး်ဖစးသညး၈
Neo-Buddhism (ေခတးသစးဗုဒဘာသာွငး)
ှ၆၂ွ်ပညးံလျနးႏြစးလယးပိုငး့တျငး အိႏိၵယ၉ ေလာကုတၱရာလမး့ညႊနးမႈမ္ာ့အ်ပငး လူမႈေရ့ရာ
လကးခဵယဵုၾကညးမႈကို ေသခ္ာေစတဲံဗုဒဘာသာွငးေ်ပာငး့ဖို႕ဟိႏၵဴဇာတးနိမးံအဖျဲ႕ ွငးေတျကို ်မြငးံတငးရနး
ေခတးသစးဗုဒဘာသာွငးလႈပးရြာ့မႈကို
B.R.Ambedkarကတညးေထာငးခဲံသညး၈ယေန႔အထိတရာ့ပျဲမ္ာ့က္ငး့ပေနဆဲ်ဖစးသညး၈
Nichiren
Nichirenသညး ှ၀ရာစုတျငး ဂ္ပနး၉မဟာယနဗုဒဘာသာွငးတို႕အတျကး
ေက္ာငး့ေဆာကးခဲံသညး၈ထိုေက္ာငး့သညး ေထာကးခဵသူေတျကို က္မး့စာ၌အထျတးအ်မတး်ဖစးေသာ
Namu-Myoho_renge-kyo(နာမူ-မိုဟို-ရာဂ္ီ-က္ိဳ)ဘျဲ႕ဂုဏးထူ့ကို ၾကညးညြိ်ခငး့်ဖငံး
ကယးတငး်ခငး့အတျကးလိုအပးေသာ တစးခုတညး့ေသာ က္မး့စာအ်ဖစး Lotus Sutraကို
ယဵုၾကညးေပ့ရနးေတာငး့ဆိုထာ့သညး၈
Nirvana(နိဗၺာနး)
ဗုဒဘာသာႏြငးံဟိႏၵဴဘာသာတျငး လူသာ့တို႕၌ပနး့တိုငး၇ ဒုက၏မြကငး့လႊတးရာ
ေနရာ၇သဵသရာမြကငး့ေသာေနရာ၇ၿငိမး့ခ္မး့ေသာေနရာဟုနိဗာနးကိုဖျငးံဆိုထာ့သညး၈်မတးစျာဘုရာ့ရြငး
သညး ပရိနိဗာနးဆနးမြ နိဗာနးေရာကးသညး၈
No-self (မတညး်မဲ်ခငး့အေၾကာငး့တရာ့
)
ဗုဒၵဘာသာွငးမ္ာ့အဓိကယဵုၾကညးေသာ မတညး်မဲ်ခငး့တရာ့သညး
တစးဦ့ခ္ငး့၌ခဵစာ့မႈ၇အ်မဲေ်ပာငး့လဲေနေသာ စိတးအေ်ခအေန၇မတညး်မဲေသာ အရာမ္ာ့စုစညး့မႈကို
မြတးရႈရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ Sanskirtတျငး anatmanႏြငးံပါဠိတျငး အနႏၱဟု ဖျငးံဆိုသညး၈

Om mani padme hum (ဥဵဳမဏိပါဒၶေမဟုမ)း
တိဘကးဗုဒၶာဘာသာေတျအတျကးအေရ့ၾကီ့ေသာ မႏၱနး်ဖစးၿပီ့ ပုဒမာၾကာထဲက
ေက္ာကးမ္ကးရတနာကို ဖျဲ႕ထာ့သညး၈်မတးစျာဘုရာ့ရြငး၌ဂုဏးေတားကို ဖျဲ႕ထာ့သညး၈
Prajnaparamita Sutra
မဟာယနဗုဒဘာသာ၌အဓိကက္မး့်ဖစးေသာ ―ပညာရြိ၌်ပညးံစဵုမႈသုတး ‖သညး မတညး်မဲေသာ
အစစးအမြနးမဟုတးေသာတရာ့က အာရဵုငါ့ပါ့ကို ထငးရြာ့ေစၿပီ့
ေဗာဒိသတၱယန(ဘုရာ့ေလာငး့ယန)၌လမး့စဥးကို လမး့်ပေပ့သညး၈
Priest (ခရစးယာနးဘုနး့ေတားၾကီ)့
ရိုမနးကကးသလစး၌ဗ္ာဒိတးေပ့ဘုနး့ၾကီ့ကို ဆိုလိုသညး၈ထိုဘုနး့ၾကီ့မ္ာ့ကို Wicansႏြငးံ
ဗုဒဘာသာွငး၇ဟိႏၵဴဘာသာွငးမ္ာ့်ဖစးသညးံ
ဘုနး့ေတားၾကီ့အေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို့ကျယးၾကသညး၈ခရစးယာနးဘုနး့ၾကီ့တိုငး့ကႏြစး်ခငး့မဂၤလာ်ပဳလုပးရနး
တာွနးရြိေသားလညး့ ဘုရာ့ေက္ာငး့ကို ၾကီ့ၾကပးေသာ ဂိုဏး့အုပးဘုနး့ၾကီ့ကမူ
ထိုခရစးယာနးဘုနး့ၾကီ့ (်ဖစးေတာငးံ်ဖစးခဲအေ်ခေန၇ပုထုဇဥးလူ်ပိနး့ )တို႕ကို
အုပးခ္ဳပးရသညး၈ဂိုဏး့အုပးဘုနး့ၾကီ့တစးပါ့တျငး လကးေထာကးဘုနး့ၾကီ့တစးပါ့သို႕မဟုတး
လကးေထာကးဘုနး့ၾကီ့မ္ာ့စျာရြိသညး၈
အေမရိကနးကတးသလစးဘုနး့်ကီ့အမ္ာ့စုသညး ခ၄စးယာနးဂိုဏး့ခ္ဳပးနယးပယးက ပဥျငး့ခဵေပ့ေသာ
ခရစးယာနးဂိုဏး့ဘုနး့ေတားၾကီ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈သူတို႕သညး ေလာကီအာရဵုကို ေရြာငးရြာ့ၿပီ့
ႏြိမးံခ္က္ိဳ့ႏျဵစါာေနရနးကတိ်ပဳထာ့ရသညး၈ အတၱကငး့ေသာ ေနထိုငးမႈ်ဖငးံ
ေနရနးသစၥာဆိုထာ့ေသားလညး့ဆငး့ရဲစျာမေနထိုငးၾကေပ၈ဘုနး့ၾကီ့တျငး တိုကးတစးလဵု့သို႕မဟုတး
ကာ့တစးစီ့ပိုငးဆိုငး၊ရသညး၈
ဘာသာေရ့ကို အထူ့သကးွငးယဵုၾကညးေသာ ခရစးယာနးဘုနး့ၾကီ့မ္ာ့သညး ဘုရာ့သခငးကဲံသို႕ေသာ
ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ မိနး႕ၾကာ့သူမ္ာ့်ဖစးသညး၈လကး ွယးရေၾကာငး့တရာ့ကို လကးကိုငးထာ့ၾကသညး၈
Pure Land school(သနး႕စငးေသာေ်မတျငးတညးထာ့ေသာေက္ာငး) ့
ဂ္ပနးရြိမဟာယနဗုဒၶေက္ာငး့မ္ာ့၌က္ငံးစဥးသညး မျနး်မတးေသာ အမိတာဘ ဘုရာ့ရြငးကးို ွတး်ပဳမႈကို
အေ်ခခဵသညး၈ ှဿရာစုတျငး ဟျနးနတညးေထာငးခဲံေသာ ဂ္ိဳဒိုရႈေက္ာငး့သညး
ဘာသာေရ့ကိုငး့ရိႈငး့သူသာလြ္ငး အမီဒါလႊတးေ်မာကး်ခငး့လမး့စဥးကို တိုငးတညးရနး အမီဒါဟု
အမညးတပးေခ၍ချငးံရြိသညးဟု သငးၾကာ့ခဲံသညး၈ဟျနးနတပညးံ ရြိနာရနးသညး အမီဒါ၌ အမညးကို

ခ္ီ့မျမး့ရနးဟူေသာ အလာ့တူ ဦ့တညးခ္ကး်ဖငံး ဂ္ိဳဒို ရြငး့ရႈက္ာငး့ကိုတညးေထာငးခဲံသညး၈ဒါေပမဲံ
ထိုေက္ာငး့တျငးအမြနးတကယးသိ်မငးလိုၿပီ့ဘာသာေရ့ကိုငး့ရိႈငး့သူမ္ာ့အတျကး အမီဒါဗုဒက
လႊတးေ်မာကးေရ့လမး့စဥးကို အေထာကးအပဵေပ့ေၾကာငး့ကို အထူ့်ပဳသငးၾကာ့သညး၈
Reincarnation(လူွငးစာ့်ခငး့)
ေသဆဵု့်ပီ့ေသာ သူ၌ွိညာဥးသညး အ်ခာ့ကိုယးခႏာတစးခု်ဖငံး
်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့်ခငး့ဟုယဵုၾကညးသညး၈ ဗုဒၵဘာသာွငး၇ ဆစးခးႏြငးံ ဟိႏၵဴဘာသာွငးမ္ာ့ပါွငးေသာ
အာရြရို့ရာယဵုၾကညးမႈသာမက အေမရိကနးရို့ရာယဥးေက့္မႈမ္ာ့တျငးလညး့ လူွငးစာ့်ခငး့ဓေလံကို
အေတျ႕ရမ္ာ့သညး၈ဟိႏၵဴႏြငးံဗုဒဘာသာအဆိုအရ ေနာကးဘ ွ၉ ်ပနးလညးွငးစာ်ခငး့ကို
ေရြ့ဘွက်ပဳခဲံေသာ အ်ပဳအမူက ဆဵု့်ဖတးသညး၈
Reverened(အရြငးသူ်မတး)
ဂုဏး်ပဳေသာသေဘာ်ဖငးံ ခရစးယာနးဗ္ာဒိတးေပ့ဆရာေတားမ္ာ့ႏြငးံ ဗုဒၵဘာသာဘုနး့ၾကီ့မ္ာ့ကို
ဘျဲ႔ေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ဘုနး့ၾကီ့အာ့လဵု့ေတာံမဟုတးေပ ၈ဘာသာေရ့ဂိုဏး့ချဲက
ဂုဏးပုဒးအသဵု့်ပဳ်ခငး့လကးမခဵပါက တရိုတေသပဵုစဵမ္ိဳ့်ဖငးံ မသဵု့ရေပ၈Rev.Neverကုိ
အတိုေကာကးပဵုစဵ်ဖငံး Rev.Drဟု နာမညးေရြ႔တျငး အတူတကျသဵု့သညး၈
Rinpoche(တိဘကးဘုနး့ေတားၾကီ့ေတျကဂုို ဏး်ပဳခ္ီ့်မြငံးေသာဘျဲ႕တဵဆိပး)
Rinpocheဆိုတာ ဗုဒၶရဟနး့ေတားမ္ာ့အာ့ ေပ့အပးခ္ီ့်မြငးံေသာ
ဘျဲ႔႕တဵဆိပး်ဖစးသညး၈ဗုဒဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ့တစးဦ့်ဖစးထိုကးတဲံသူကိုသာ
သတးမြတးခ္ီ့်မြငံးတဲံဘျဲ႕်ဖစးသညး၈သာမာနးအာ့်ဖငးံ
Rinpocheဆုတဵဆိပးကိုနာမညး၌ေနာကးတျငးထာ့ေသားလညး့ အထူ့သ်ဖငံး
အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုတျငး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့အသဵု့်ပဳၾကသညး၈ယငး့ဘျဲ႕တဵဆိပးအမညးနာ မကို
နာမညးရဲ႕ေရြ႕သို႔မဟုတး ေနာကးတျငးထာ့ၾကသညး၈
Roshi(ရုိရ)ြီ
ဇငးဗုဒဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ့တို႕ကို ေပ့အပးခ္ီ့်မြငံးတဲံဘျဲ႕တဵဆိပး်ဖစးသညး၈ထိုဘျဲ႕တဵဆိပးကို နာမညးရဲ႕
အေနာကးမြာထာ့ေပမဲံ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုတျငး
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့အသဵု့်ပဳသညး၈ထိုဘျဲ႕တဵဆိပးအမညးနာမကို နာမညးရဲ႕ေရြ႕ သို႕မဟုတး
ေနာကးတျငးထာ့ၾကသညး၈

Samsara(သဵသရာ)
သဵသရာဆိုသညးမြာ ေမျ့ဖျာ့်ခငး့၇ေသဆဵု့်ခငး့ႏြငံး
်ပနးလညးေမျ့ဖျာ့်ခငး့စကး ွနး့်ဖစးသညး၈်မတးစျာဘုရာ့ရြငးရဲံနိဗာနးသျာ့ရာလမး့ေၾကာငး့ဟာ
သဵသရာမြလႊတးေ်မာကး်ခငး့တရာ့်ဖစးသညး၈
Satori(ဆာတိုရီ)
ဇငးဗုဒဘာသာွငးေတျအတျကး satori(ဆာတိုရီ)သညး အမြနးတရာ့ကို
သိရြိေစတဲံအေတျ႕အၾကဵဳ်ဖစးသညး၈
Sensei(စိတ)း (က္ိဳ့သငးံေၾကာငး့သငးံေတျ့ေခ၍ႏိုးငးစျမ)း့
Senseiသညး ဇငး-ဗုဒၶဘာသာွငးဆရာ၌ဘျဲ႕်ဖစးသညး၈တရာ့ရေသာသူ သို႕မဟုတး
ထဵု့စဵအရတရာ့အာာ့ထုတးသူ သို႕မဟုတး သိရြိႏို့ၾကာ့လာသေသာသူကိုဆိုလိုသညး၈နာမညးကို
စာလဵု့အၾကီ့ႏြငံးေ ရ့သညး၈ပဵုမြနးအာ့်ဖငံး senseiကို နာမညး၌ေနာကး
တျငးထာ့ေရ့ၾကသညး၈အထူ့သ်ဖငးံ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုတျငး
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့အသဵု့်ပဳၾကသညး၈ senseiသညး ဂ္ပနးစစးဘကးဆိုငးရာပညာရပးမ္ာ့ရြိ
ဘျဲ႔တဵဆိပးတစးခုလညး့်ဖစးသညး၈
Shunyata (သဵယထ)
Shunyata (သဵယထ)ဆိုသညး သဘာွ်ဖစးရပးအာ့လဵု့သညး စစးမြနးၿပီ့တညး်မဲေသာ
အရာွတၱဳကငး့မဲံသညးဟူေသာ မဟာယနဗုဒဘာသာွငးတို႕၌အဓိကက္ငးံသဵု့ေသာ
က္ငံးစဥး်ဖစးသညး၈
Siddhartha Gautama(သိဒတၳေဂါတမ)
သိဒတၳေဂါတမသညး သက္မုနိဆိုေသာဘုရာရြငး၌
နာမညး်ဖစးသညး၈ဘီစီ ၂ရာစုႏြငးံေ်ခာကးရာစုအၾကာ့တျငးနီေပါႏိုးငးငဵရြိ စညးကမး့ရြိၿပီ ခ္မး့သာေသာ
မိသာ့စုတျငးဖျာ်မငးသညး၈အို်ခငး့၇နာ်ခငး့၇ေသ်ခငး့တို႕ကို မေမြ္ားလငးံဘ်မငးေတျ႕ရ်ပီ့ေနာကး
အသကးဿ၆ႏြစးအရျယးတျငးထီ့နနး့စျနး႕ကာ အလဵု့စဵုသိ်မငးဥာဏးႏြငးံ ဒုက၏မြကငး့ၿငိမး့ရာကို
ရြာရနးနနး့ေတားမြထျကးလာခဲံသညး၈လျဲမြာ့ေနေသာ ဒုက၏ရစရိယာကို
က္ငံးသဵု့ခဲံသညး၈ေဗာဒိပငးေအာကး၉ တရာ့ထိုငးၿပီ့ေနာကးစစးမြနးေသာ သဘာွသစၥာတရာ့တို႕ကို
်မငးလာခဲံၿပီ့ဘွတစးေလြ္ာကးလဵု့တျငး သူသိ်မငးခဲံရေသာအရာမ္ာ့ကို
အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့ေဟာၾကာ့ခဲံသညး၈ဗုဒဆိုသညးမြာ သိရြိႏို့ၾကာ့်ခငး့ သို႕မဟုတး

ဥာဏးအ်မငးပျငးံ်ခငး့ဟု အဓိပါယးရသညး၈ေဂါတမသညး မိမိကိုယးံကို
ဘုရာ့ဟုေဟားေတားမမႈခဲံေပ၈ေဂါတမ် မတးစျာဘုရာ့အာ့အတုမရြိေသာဆရာတစးဆူအ်ဖစးဗုဒဘာသာ
ွငးမ္ာ့က
ၾကညးညိဳေလ့စာ့ၾကသညး၈ (ဗုဒဘုရာ့ရြငးသညးထူ့်မတးေသာဂုဏးေတားရြိသညးထကးေလ့စာ့ၾကညးညြိ
ဖျယးေကာငး့သညး၈ )
Soka Gakkai
Soka Gakkai ဆိုသညးမြာ တနးဖို့ရြိေသာ လူ႕ေဘာငးအဖျဲ႕အစညး့ဟူေသာ
ဂ္ပနးဗုဒဘာသာွငးအုပးစုသညး မဟာယနဗုဒဘာသာ၌Nichirenေက္ာငး့မြ လမး့စဥးကို
အေ်ခခဵထာ့သညး၈ဘုရာ့ရြငး၌ဂုဏးေတားကို ခ္ီ့မျမး့်ခငး့ႏြငးံၾကညးညြိေလ့စာ့်ခငး့မြ ရရြိေသာ
ကယးတငး်ခငး့အတျကးသမၼာက္မး့စာတစးခု်ဖစးသညးဟူေသာ LoLus Sutraကိုလကးကိုငးထာ့သညး၈
Soka Gakkai International USA(ဆိုကာဂကးကိုငးႏိုးငးငဵတကာအဖျဲ႕ယူအကးစးေအ
)
အေမရိကနးဗုဒဘာသာွငးအဖျဲ႕အစညး့ဟာ မဟာယနဗုဒ ွါနိခ္ီရနးေက္ာငး့၌သငးၾကာ့မႈကို
အေ်ခခဵထာ့တဲံအဖျဲ႕အစညး့်ဖစးသညး၈
Stupa(ဘုရာ့ေစတီ)
အိႏိၵယႏိုငးငဵတစး ွနး့တျငး ေတာငးပူစာပဵုဘုရာ့ေစတီအတျငး့ဘုရာ့ရြငး၌ေမျေတားဓာတးေတားကို
ထညးံသျငး့ထာပနာထာ့သညး၈ေနာကးပိုငး့တျငး အမ္ာ့အ်ပာ့ကို ေစတီရဲ႕ ဌာပနာတိုကး သို႕မဟုတး
ဘုရာ့ေက္ာငး့အ်ဖစး အဆငံး်မြငးံတငးခဲံသညး၈
Sutra၇sutta (သုတး၇သုတ)ၱဵ
သုတးဆိုသညးမြာ
ဗုဒၶဘာသာရဲ႕အေရ့ဘာသာစကာ့မြာပါွငးတဲံစကာ့လဵု့တစး လဵု့်ဖစးသညး၈သုတးဆိုတဲံစကာ့လဵု့သညး
သက၎တဘာသာစကာ့ႏြငးံပါဌိဘာသာစကာ့၇တရုတးႏြငးံ တိဘကးဘာသာစကာ့တို႔မြ
ဆငး့သကးလာတဲံစကာ့လဵု့်ဖစးသညး၈ဗုဒဘာသာမြာ (ေဗာဓိသတၱယာန)ဘုရာ့အေလာငး့ယာနရဲ႕ပိဋိ
ကက္မး့ေတျမြာ သုတးလို႕ေခ၍တဲံထိုစကာ့လဵု့မ္ိဳ့ေတျပါွငးသညး၈ထိုစကာ့လဵု့ေတျကို နိကာယးဟု
ေခ၍ေသာ အပိုငး့မ္ာ့ အ်ဖစးချဲ်ခာ့သတးမြတးထာ့သညး၈ထိုစကာ့လဵု့မ္ာ့သညး ်မတးစျာဘုရာ့ရြငးရဲ႕
တပညးံသာွက်ဖစးတဲံအာနႏၵာသညး သယးေဆာငးလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈မဟာယနဗုဒဘာသာွငးမ္ာ့၌
ေက္ာငး့မ္ာ့သညး သက၎တဘာသာစကာ့၌ မူလအေရ့အသာ့်ဖစးသညးံ သုတးေတျရဲ႕
အဓိပၸါယးေကာကးယူခ္ကးမ္ာ့ အေပ၍အေ်ခခဵၿပီ့ သငးၾကာ့ၾကသညး၈

သက၎သဘာသာစကာ့အရသုတးလို႕သိၾကသညး၈မဟာယနေက္ာငး့တိုငး့ကတိက္တဲံသုတးေတျအေပ၍
အေ်ခခဵ၊သငးၾကာ့ၾကသညး၈
Swastika(စၾကာပဵအမြ
ု
တးအသာ့)
Swastika(စၾကာပဵုအမြတးအသာ့)ဆိုသညးမြာ ဟိႏၵဴ၇
ဂ္ိမး့ႏြငးံဗုဒဘာသာွငးေတျရဲအၾကာ့မြာ႕တငးေပ၍အေက္ားၾကာ့ဆဵု့သေကၤတ်ဖစးသညး၈ swastikaဆိုသ
ညးမြာ အတိတးနမိတးေကာငး့၇ကဵေကာငး့်ခငး့ ႏြငံးကိုယးစိတးႏြစး်ဖာခ္မး့သာ့မႈလို႕ အဓိပၸါယးရသညးံ
သက၎တဘာသာစကာ့မြဆငး့သကးလာ်ခငး့်ဖစး သညး၈ထိုသကၤတဟာေနနတးဘုရာ့ရဲ႕အမြတးလက၏ဏ
ာ်ဖစး်ပီ့ ေနနတးဘုရာ့၌ေပါၾကျယး ွမႈတစးခုလညး့်ဖစးသညး၈ swastikaသညး လကးခ္မီ့မယးေတားရဲ႕
အမြတးသေကၤတှွ၅ခုတျငး တစးခုအပါအွငး်ဖစးကာ
ေနေရာငး်ခညးကိုကိုးယးစာ့်ပဳသညး၈အိႏိၵယႏိုးငးငဵတျငး swastikaကို ဘာသာေရ့ပျဲေတားမ္ာ့ႏြငံး
အရပးဘကးပျဲေတားမ္ာ့မြာအသဵု့်ပဳၾကသညး၈
T‘ient-t‘ai
အေရ့ပါေသာ တရုတးမဟာယနဗုဒေက္ာငး့ေတားကို ၃ရာစုတျငးတညးေထာငးခဲံသညး၈သူတို႕သညး
Lotus Sutraဟူေသာ ဗုဒက္မး့စာကိုက္ငးံသဵု့သညး၈ ေနာကးပိုငး့တျငးထိုအစဥးအလာသညး ဂ္ပနးႏိုငးငဵ
Tendaiၿမိဳ႕သို႕ပ္ဵႏြဵသျာ့ခဲံသညး၈
Taking refuge_ကို့ကျယးယဵုၾကညးရာ
ဗုဒဘာသာွငးတို႕သညး ဘုရာ့၇တရာ့၇သဵဃာကိုကို့ကျယးယဵုၾကညးသညး၈ရတနာသဵု့ပါ့အေပ၍
မိမိ၌ကို့ကျယးယဵုၾကညးခ္ကးသညးသာ အဓိကက္သညး၈
Temple (ဘုရာ့ေက္ာငး့)
ဘုရာ့ရြိခို့ ွတး်ပဳဆုေတာငး်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးေသာ အေဆာကးအအဵုကို
ဘုရာ့ေက္ာငးဟုေခ၍သညး၈ေဂ္ရုဆလငးမြာရြိေသာ ေရြ့က္ေသာ ဘုရာ့ေက္ာငး့ သို႕မဟုတး
ထဵု့တမး့အစဥးအလာ်ဖစးေသာ အစိတးအပိုငး့တစးရပးကို ရညးညျနး့ေဖားဆိုတဲံအခါ
စာလဵု့အၾကီ်ဖငးံရိုကးႏြိပးထာ့သညး၈ ဘုရာ့ေက္ာငး့၌စာလဵု့မ္ာ့သညး ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ
ဘာသာေရ့ရာသကးွငးယဵုၾကညးမႈကို လိုကး၊ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာသညး၈ဘုရာ့ေက္ာငး့ကို
ဟိႏၵဴ၇ဗုဒဘာသာွငးႏြငံးဂ္ဴ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့က ွတး်ပဳဆုေတာငး့ရာေနရာတစးခု်ဖစးေသားလညး့
အမ္ာ့လကးခဵသညးံအယူွါဒကို လကးခဵက္ငးံသဵု့ေသာ ဂ္ဳ့မ္ာ့ႏြငံး ေရြ့ရို့စျဲဂ္ဳ့အမ္ာ့အ်ပာ့သညး
ေဂ္ရုဆလငးရြိဖ္ကးဆီ့ခဵရေသာ

ဘုရာ့ေက္ာငး့သာလြ္ငးတစးခုတညး့ေသာဘုရာ့ေက္ာငး့ဟုယဵုၾကညးၾကသညး၈ဒါေၾကာငးံသူတို႕ဘုရာ့ရြိ
ခို့ွတး်ပဳမယံးေက္ာငး့ဟာ ဂ္ဴ့ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့်ဖစးဖို႕ေတာငး့ဆိုသညး၈ Jesus Christ of Latter-Day
Saintsဘုရာ့ေက္ာငး့တျငး တစးပတးတစးၾကိမး ဘုရာ့ရြိခုိ့ ွတး်ပဳဆုေတာငး်ခငး့မ္ာ့ကို်ပဳလုပးၾကသညး၈
ေထရွါဒ
ေထရွါဒဆိုသညးမြာ ဗုဒဘာသာ၌အဓိကဘာသာႏြစးခုမြတစးခု်ဖစးသညး၈ေထရ ွါဒသညး
ပို၊ေရြ့က္်ပီ့သဵဃာံအဖျဲ႔အစညး့ ကို ဦ့တညးထာ့သညး၈ေထရွါဒသညး
ထို့ထျငး့သိ်မငးေသာဥာဏးရြိ်ခငး့၇တရာ့ထိုငး်ခငး့၇ေလာကေကာငး့က္ဳိ့တရာ့မ္ာ့လုပးေဆာငး်ခငး့်ဖငးံ
သဵသရာမြလႊတးေ်မာကးကာ သဗညဳတဥာဏးရရြိေသာ
လူတစးဦ့ခ္ငး့၇ရဟႏၱာအ်ဖစးသို႕ေရာကးရြိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ဘုရာ့ေဟာက္မး့စာမ္ာ့ကို
ပါဌိဘာသာ်ဖငံးေဖား်ပထာ့ၿပီ့ ်မတးစျာဘုရာ့ရြငး လကးထကးေတားမြတရာ့ေတားမ္ာ့ကို
်ပဳ်ပငး်ခငး့မရြိဘဲမြတးတမ့းတငးထာ့သညး၈သီရိလကၤာ၇ထိုငး့၇ကေမၻာဒီ့ယာ့၇်မနးမာ၇ဘဂၤလာ့ေဒံရြးႏြငးံ
လာအိုကဲံသို႕အေရြ႕ေတာငးအာရြႏိုးငးငဵမ္ာ့တျငး ေထရွါဒဗုဒဘာသာ
အေစာဆဵု့ထျနး့ကာ့သညး၈ေထရွါဒက္ငးံစဥးကို လိုကးနာေစာငးံထိနး့သူမ္ာ့ကို ေထရွါဒဟုေခ၍သညး၈
ရတနာသဵု့ပါ့
ဗုဒဘာသာတို႕သညး ဘုရာ့၇တရာ့၇သဵဃာရတနာသဵု့ပါ့ကို ယဵုၾကညးကို့ကျယးၾကသညး၈
ဘုရာ့(ဗုဒၶသမိုငး့ႏြငံး ဗုဒက္ငးံစဥးကို စိတးွယးအ်မဲ အာရဵု်ပဳ်ခငး့ )
တရာ့(အမြနးတရာ့်ဖစးၿပီ့ ဗုဒေဟာၾကာ့ခဲံေသာ တရာ့)
သဵဃာ(ေနရာတိုးငး့မြ ဗုဒဘာသာကို က္ယး်ပနး႕ႏြဵစပးစျာေလံလာေနေသာဗုဒအယူ ွါဒ
အဖျဲ႕အစညး့အ်ပငး သဵဃာအဖျဲ႕အစညး့)
ပိဋကတးသဵု့ပဵု
ပိဋကတးသဵု့ပဵု
ပါဌိဘာသာမ္ာ့ႏြငံးေထရွါဒဗုဒဘာသာေက္ာငး့မ္ာ့၌ ွိနညး့က္မး့ဂနးမ္ာ့ႏြငးံလညး့ဖျဲစညး့ေရ့သာ့ထ
ာ့သညး၈ဘုနး့ၾကီ့ႏြငံးမယးသီလရြငးမ္ာ့က္ငံးသဵု့ရနး ွိနညး့မ္ာ့ပါွငးေသာ ွိနညး့ပိဋ က၇
်မတးစျာဘုရာ့ရြငး ေဟာၾကာ့သညးတို႕ပါွငးေသာ သတၱာပိဋကႏြငံး
စနစးက္ေသာလူ႕အဖျဲ႕အစညး့ရရြိရနး က္ငးံစဥးမ္ာ့ပါေသာအဘိဓမၼာပိဋ ကတို႕်ဖစးသညး၈

တူကူ့
တိဘကးဗုဒၶဘာသာွငးလူွငးစာ်ဖစးေသာ
မျနးဂိုလီ့ယာ့ႏြငံးတိဘကးတိုငး့်ပညးရြိဗုဒဘာသာဘုနး့ေတားၾကီ်ဖစးသညး၈
ွိဇာယန
မဟာယနႏြငံးေထရွါဒ်ပီ့မြေပ၍ေပါကးလာေသာတတိယဘာ သာ်ဖစးသညး၈ွိဇယနကို Tibetan
Buddhism ၇Esoteric Buddhism သို႕မဟုတး Tantric Buddhismဟုေခ၍သညး၈ွိဇယနသညး
စိနးယာဥးငယးဟုအဓိပါယးရသညး၈မဟာယနဗုဒဘာသာမြေပါကးဖျာ့လာ်ခငး့်ဖစး်ပီ့အထူ့သ်ဖငးံ
တိဘကး၇နီေပါႏြငးံမျနးဂိုလီ့ယာ့တို႕တျငးထျနး့ကာ့သညး၈ ွိဇယနဗုဒဘာသာွငးမ္ာ့သညး
ဘာသာေရ့ပူေ ဇားပျဲ၇တရာ့ထိုငး်ခငး့၇မု်ဒာ (ဘုရာ့ရြငး၌လကးဟနးေ်ခဟနး )ႏြငးံ
Mandalas(စကးွိုငး့ပဵုစဵပဵု်ပသေကၤတ )ကို အထူ့အေလ့ထာ့သညး၈တိဘကးဘုနး့ၾကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး
Nyingma၇ Kagyu၇ Sakyaႏြငးံ Gilugpaတို႕အ်ပငးဒလိုငးမာ့လညး့ပါွငးသညး၈
ၾကညးညိဳေလ့စာ့ေသာ
ေထရွါဒဗုဒဘာသာတျငးဗ္ာဒိတးေပ့ဘုနး့ၾ ကီ့မ္ာ့ႏြငံးမယးသီလရြငးမ္ာ့၌နာမညးေရြ႕တျငး
တရိုတေသ်ဖငံး ၾကညးညိုေလ့စာ့ေသာဂုဏးကို ထညးံေခ၍ၾကသညး၈ရိုမနးကကးသလစးဘာသာတျငး
ပုပးရဟနး့မငး့ၾကီ့က Venerable Fulton Sheen ကဲံသို႕ေသာ
သူေတားစငးကဲံသို႕်ပဳမႈ်ခငး့သညးလူတို႕်ပဳလုပးရမညးံပထမအဆငးံဟု
လကးခဵေသာအခါကျယးလျနး်ခငး့မြရြငးသ နးထေ်မာကးလာသညး၈
ွိပႆနာ
ွိပႆနာဆိုသညးမြာစိတးကို အာရဵုမြတး၊
မိမိကိုယးမိမိ်ပနးလညးရႈ်မငးေသာတရာ့ဟုေထရ ွါဒတျငးဖျငးံဆိုထာ့သညး၈ တစးခါတစးရဵဥာဏး်ဖငးံ
ရႈရေသာ တရာ့ဟုလညး့ေခ၍သညး၈

ဗိႆႏို့
ဟိႏၵဴအယူွါဒတျငး ဗိႆႏို့
နတးဘုရာ့သညး ဘုရာ့သခငး၌အခနး့က႑ကိုကာကျယး ေစာကးေရြာကးတဲံန တးသာ့်ဖစးသညး၈
ရြီွနတးဘုရာ့သညးအခ္ိနးႏြငံးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့ ကို တာွနးယူရသညးံ နတးဘုရာ့တစးပါ့်ဖစးသညး၈
ဘရာဟာမာနတးဘုရာ့သညး စၾကာွဌာကိုဖနးဆငး့တဲံသူအ်ဖစး ဘုရာ့သခငး
၌တာွနးေတျကိုယူရတဲံနတးဘုရာ့တစးပါ့်ဖစးသညး၈ဘုရာ့ကဲံသို႕ေသာ မျနး်မတးတဲံအရာဟာ
တစးခုတညး့ပဲရြိတယးဆိုတာ သိနာ့လညးထာ့ၾကသညး၈ဟိႏၵဴဘာသာွငးအမ္ာ့စုကေတာံ ဗစးရြးႏ္ဴ
ဗိႆႏို့ နတးဘုရာ့ဟာဘရာဟာမာနတးဘုရာ့၌ထငး့ရြာ့မႈ သို႕မဟုတး တနး့တူ်ပဳတယးလို႕
သတးမြတးထာ့ၾကသညး၈ ဗိႆႏို့ဟာ ရမး၇ ခရစးနာႏြငးံ
ဗုဒၶဟုအမ္ာ့ဆဵု့သိတဲံနတးဘုရာ့ေတျအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈သူရဲ႕ၾကငးယာေတားသညး
လကးခ္မီ့မယးေတား်ဖစးသညး၈
ေယာဂ
ေယာဂက္ငံးစဥးဆိုသညးမြာ အိႏိၵယႏိုးငးငဵကေနေပါကးဖျာ့လာတဲံက္ငးံစဥးတစးခု်ဖစး်ပီ့
ခႏၵာကိုယးေနဟနးထာ့ကာ ေ်ခလကးမ္ာ့ကိုဆနး႕ထုတး၊ အသကးရႈသျငး့်ခငး့မ္ာ့ကို လုပးရသညးံ
က္ငးံစဥးတစးခု်ဖစးသညး၈ေယာဂက္ငးံစဥးဟာ ေပါငး့စညး့်ခငး့ဟု အဓိပါၸယးရေသာ
သက၎တဘာသာစကာ့တစးရပး်ဖစးၿပီ့ ဟိႏၵဴအယူွါဒမြာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့
တစးခုအ်ဖစးနာ့လညးသေဘာေပါကးထာ့ၾကသညး၈ေယာဂက္ ငးံစဥး၌
အေတျ့အေခ၍၇်ဖစးစဥး၇စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံလုပးနညး့လုပးဟနးမ္ာ့က
တစးဦ့ခ္ငး့စီ၌အသိရြိအ်မငးရရြိ်ခငး့ သို႕မဟုတးဘုရာ့သခငးကဲံသို႕မျနး်မတးေသာ အသိရြိ်ခငး့ေတျကို
ေပါငး့စုေပ့်ခငး်ဖစးသညး၈ေယာဂ က္ငံးစဥးရြစးမ္ိဳ့အနကးတစးမ္ိဳ့သညး အာသာနဟူ၊လညး့
လူသိမ္ာ့သညး၈ ခႏၶာကိုယးကိုသကးေတာကးသကးသာရြိေစရနးႏြငးံ
တရာ့ထိုငး်ခငး့အတျကးအေရ့ၾကီ့တဲံလိုအပးခ္ကးတစးခုအ်ဖစး က္နး့မာေရ့ကိုထိနး့သိမး့ရနး
ကိုးယးေနဟနးထာ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့လုပးေဆာငးရသညံး က္ငးံစဥး်ဖစးသညး၈
ေယာဂေလံက္ငံးခနး)့

မဟာယနဗုဒၵဘာသာွငးေက္ာငး့မ္ာ့သညး ေယာဂ က္ငံးစဥးႏြငးံ တရာ့ထိုငး်ခငး့မ္ာ့ကို ေလံက္ငးံၾက်ပီ့
သဵယထသုညွါဒကို အဓိကထာ့သငးၾကာ့ၾကသညး၈

Zen Buddhism(ဇငးဗုဒၵဘာသာအယူ ွါဒ )
မဟာယနဗုဒဘာသာွငးတို႕ဓေလံထဵု့တမး့သညး တရာ့ထိုငး်ခငး့မြပညာဥာဏးအလငး့ရရြိ်ခငး့ ကို
သငးၾကာ့ၾကသညး၈တရုတးႏိုငးငဵတျ ငး ခ္နးအ်ဖစးထျနး့ကာ့သညး၈ဇငး
ဂ္ပနးလူမ္ိဳ့မ္ာ့၌အဓိကေက္ာငး့ႏြစးေက္ာငး့ရြိသညး၈ koan(ကိုအနး)ကိုအေလ့ထာ့သငးၾကာ့ေသာ
Rinzai(ရငးဇိုငး)ေက္ာငး့သညး ေက္ာငး့သာ့သူမ္ာ့ကို ရုတးတရကး မမြနးဟုထငးရေသားလညး့
အမြနးတရာ့ပါွငးေသာစကာ့ရပး သို႕မဟုတး အေၾကာငး့အရာတစးခုကို စဥး့စာ့ခ္ငံးခ္ိနး် ခငး့ (
စိးတးစျမး့အငးးကို အသဵု့်ပဳ၊ေနာကးဆဵု့တျငးသာမနးထကးထူ့ကဲေသာ သိရြိမႈရရြိ်ခငး့၇
စကာ့လဵု့မ္ာ့၌ေနာကးကျယးမြာရိြိတဲံအမြနးတရာ့ကို သိရြိေစ်ခငး့ )အေၾကာငး့က္ငံးစဥးမ္ာ့ကို
သငးၾကာ့ေပ့သညး၈ Soto(ဆိုတို)ေက္ာငး့သညးပဏာမေလံက္ငးံမႈ်ဖစးေသာ ရုပးွတၱဳမရြိေသားလညး့
စိတးတျငး ်ဖစးေပ၍ေနသညးံ အေ်ခေနကိုမြတးေစေသာ တရာ့ထိုငး်ခငး့မ္ာ့ကို သငးၾကာ့ေပ့သညး၈
Zendo(ဇနးဒ)ို
ဇငးဗုဒၵဘာသာေက္ာငး့မ္ာ့မြာ တရာ့ထိုငးတဲံခနး့မတစးခုရြိသညး၈

