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အတုိေကာက္အမွတ္အသားမ်ား 
 ဒန - ဒီဃနိကာယ္ 
 မန - မဇိၥ်မနိကာယ္ 
 သန - သံယုတၱနိကာယ္ 
 အန - အဂၤုတၱရနိကာယ္ 

 

ဗုဒၶ 
 အခန္း   စာမ်က္ႏွာ   မ်ဥ္းေၾကာင္း  မူရင္းစာအုပ္ 

အခန္း တစ္    
 ၁  2 1 ဗုဒၶ၀င္  
  5 7 အန ၃-၃၈ သုခုမာလာသုတ္ 
  5 19 အန ၃-၃၆ အရိယပရိေယသနသုတ္ 
  6 6 သုတ္မ်ား 
  7 5 မန ၉-၈၅ ေဗာဒိရာဇကုမာရသုတ 
  7 11 သုတ္မ်ား 
  7 24 သုတၱ-နိပါတ ၃-၂၊ ပဓါနသုတ္ 
  8 6 သုတ္မ်ား 
  8 24 ၀ိနည္း၊ မဟာ၀ဂၢ 
  9 26 ဒန ၁၆၊ မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
 ၂ 11 1 ဒန ၁၆၊ မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  11 21 ပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  13 19 ပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  13 25 ဒန ၁၆၊ မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
အခန္း ႏွစ 
 ၁ 15 1 အမိတာယုရ္ဓ်ာနႏွင့္ ၀ိမလကီရ္သီနိရ္ေဒသသုတ္ 
  15 6 သူရမ္ဂါမသုတ္  
  15 11 ၀ိမလကီရ္သီႆရ္ေဒသႏွင့္ မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
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  16 3 သဒၵါမပု႑ရီကသုတ္ ၁၆  
  16 18 မဟာယာနဇာတကစိတၱဘူမိပရီသသုတ္  
  17 1 မဟာပရိနိဗၸၺနသုတ္  
 ၂ 18 13 သဒၵါမပု႑ရီကသုတ္ ၃ 
  19 12 သဒၵါမပု႑ရီကသုတ္ ၄ 
  20 25 သဒၵါမပု႑ရီကသုတ္ ၅  
 ၃  22 4 သဒၵါမပု႑ရီကသုတ္ ၁၆ 
အခန္း သုံး 
 ၁ 25 1 အမိတာယုရ္ဓ်ာနႏွင့္ ၀ိမလကီရ္သီနိရ္ေဒသသုတ္ 
  25 18 မဟာပရိနိဗၸၺနသုတ  
  26 5 အ၀တံသကသုတ  
  26 16 သု၀ဏျပဘာေသာတၱမရာဇသုတ္ ၃  
 ၂ 28 20 အ၀တံသကသုတ္  
  29 3 အ၀တံသကသုတ္ ၃၄၊ က႑ဗ်ဴဟာ 
  29 7 စူဠာသုခ၀တီဗ်ဳဟာသုတ္  
  29 13 အ၀တံသကသုတ္  
  29 18 သန ၃၅-၅  
  29 21 မဟာပရိနိဗၸၺနသုတ္  
 ၃ 31 22 မန ၈-၇၇၊ မဟာသကုလူဒယီသုတ္ 
  32 19 မဟာပရိနိဗၸၺနသုတ္ 
  33 6 လကၤာ၀တရသုတ္  
  33 16 အ၀တံသကသုတ္ ၃၂  
  34 6 သဒၵါမပု႑ရီၤကသုတ္ ၂၅  
  34 10 မဟာပရိနိဗၸၺနသုတ္  
  34 21 သဒၵါမပု႑ရီကသုတ္ ၂  
  35 3 သဒၵါမပု႑ရီကသုတ္ ၃  
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ဓမၼ 
အခန္း တစ္    
 ၁  38 1 ၀ိနည္း၊ မဟာ၀ဂၢ ၁-၆  ႏွင့္ သန 
  39 16 ၅၆-၁၁-၁၂ ၊ ဓမၼစၾကာျပ၀ရ္တနသုတ္  
  38 27 ႑တိ၀ုတၱက ၁၀၃  
  40 7 မန ၂၊ သဗၸၺာသ၀သုတ္   
  40 20 သုတ္ေလးဆယ့္ႏွစ္အပုိင္း ၁၈   
 ၂ 42 15 သီရိမာလာေဒ၀ီသဟၤနာဒသုတ္   
အခန္း ႏွစ 
 ၁ 46 1 အ၀တံသကသုတ္ ၂၂၊ ဒႆဘူမိက  
  48 1 မန ၄-၃၅၊ စူဠသစၥကသုတ္   
  48 11 အန ၅-၄၉၊ ရာဇာမု႑သုတ   
  48 18 အန ၃-၁၈၅၊ သမနသုတ   
 ၂ 49 1 အန ၄-၁၄၃၊ ဥပၸၸါဒသုတ   
  49 6 လကၤာ၀တရသုတ   
  49 15 အ၀တံသကသုတ္ ၂   
  50 6 အ၀တံသကသုတ္ ၁၆   
  50 14 အ၀တံသကသုတ္ ၂၂၊ ဒႆဘူမိက 
  50 20 လကၤာ၀တရသုတ္  
  51 1 အန ၄-၁၈၆၊ ဥမၼဂၢသုတ္   
  51 15 ဓမၼပဒ ၁၊ ၂၊ ၁၇။ ၁၈  
 ၃ 52 1 သန ၂-၁-၆၊ ကာမဒသုတ္  
  52 8 အ၀တံသကသုတ္ ၁၆ လကၤာ၀တရသုတ  
  53 1 မန ၃-၂၂၊ အလဂဒၵဳပမသုတ  
  53 21 လကၤာ၀တရသုတ  
  54 1 လကၤာ၀တရသုတ  
 ၄ 56 15 ၀ိနည္း၊ မဟာ၀ဂၢ ၁-၆  
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  57 3 လကၤာ၀တါရသုတ 
  57 10 သန ၃၅- ၂--၊ ဒါ႐ုကၡႏၸၶသုတ 
  57 22 လကၤာသတာရသုတ္ႏွင့္ အျခားသုတ္မ်ား 
  58 13 မန ၂-၁၈၊ မဓုပိ႑ကသုတ  
  59 4 လကၤာ၀တာရသုတ 
  59 19 လကၤာ၀တာရသုတ 
  60 16 ၀ိမလကာသီနာေဒႆသုတ  
  62 15 အ၀တံသကသုတ္ ၃၄၊ က႑ဗ်ဴဟာ  
  62 23 လကၤာ၀တာရသုတ္ႏွင့္အျခားသုတ္မ်ား  
အခန္း သုံး 
 ၁ 64 1 ၀ိနည္းမဟာ၀ဂၢ ၁-၅ 
  64 18 ၀ိနည္းစူဠ၀ဂၢ ၅-၂၁   
  65 6 သူရံဂါမသုတ   
 ၂ 69 17 သူရံဂါမသုတ   
  71 9 မဟာပရိနိဗၸၺနသုတ 
  71 18 သဒၵါမပု႑ရီၤကသုတ္ႏွင့္ သူရံဂါမသုတ္ 
  72 9 အ၀တံသကသုတ္ ၃၂  
  72 14 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  72 19 ဗဟၼာဇာလသုတ္ 
  73 4 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္  
 ၃ 74 1 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္  
အခန္း ေလး 
 ၁ 78 1 သီရိမာလာေဒ၀ီသဟၤနာဒသုတ္ 
  79 6 အန ၂-၁၁  
  79 11 ကတိ၀ုတၱက ၉၃   
  79 17 ၀ိနည္း၊ မဟာ၀ဂၢ  
  80 1 အန ၃-၆၈၊ အသာတိဋိကသုတ္ 
  80 15 အန ၃-၃၄၊ အာဠာ၀ကသုတ္ 
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  81 5 ေ၀ဟုလ်သုတ္  
  81 11 ၀ိနည္း၊ မဟာ၀ဂၢ ၁-၆၊  
    ဓမၼ စၾကာပရာ၀ါတနသုတ္   
  81 15 မန ၂-၁၄၊ စုဠဒုကၡတခႏၸၶသုတ္   
  82 7 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္   
  83 9 ကတိ၀ုတၱက ၂၄   
 ၂ 85 1 မန ၆-၅၁၊ ကႏၵရကသုတ္အန ၃-၁၃၀  
  85 16 အန ၃-၁၃၀   
  86 5 အန ၃-၁၁၃   
 ၃ 86 13 ကတိ၀ုတၱက ၁၀၀  
  87 16 သံယုတၱရႏၱပိဋကသုတ္   
  88 1 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္   
  89 8 အန ၃-၆၂  
  89 22 အန ၃-၃၅၊ ေဒ၀ဒုတသုတ္ 
  91 1 ေဌရီဂါထာသုတ္အတဲြ ၂  
 ၄ 92 1 သုခါ၀တီဗ်ဴဟာသုတ္အတြဲ ၂  
အခန္း ငါး       
 ၁ 98 1 သုခါ၀တီဗ်ဴဟာသုတ္အတြဲ ၁   
  101 17 သုခါ၀တီဗ်ဴဟာသုတ္အတြဲ ၂   
  102 24 အမိတာယုရ္ဓ်ာနသုတ္   
 ၂ 106 14 စူဠာသုခါ၀တီဗ်ဴဟာသုတ္  
       
       

က်င့္ႀကံနည္းမ်ား 
       
အခန္း ငါး       
 ၁ 110 1 မန ၂ ၊ သိဗၸၺာသ၀သုတ္ 
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  111 20 မန ၃၊ ၃၆၊ အရိယပရိေယသနသုတ သန  
  112 10 ၃၅-၂၀၆၊ ဆပါနသုတ္  
  113 6 ေလးဆယ့္ႏွစ္ပုိင္းေသာသုတ္ ၄၁-၂  
  115 17 မန ၂-၁၉၊ ေငြဓါ၀ိသကသုတ္  
  116 11 ဓမၼပဒအဌကထာ  
 ၂ 118 1 အန ၃-၁၁၇   
  118 14 မန ၃-၂၁ ကကစူပမသုတ္  
  121 14 မန ၃-၂၃၊ ဗမီၼကသုတ္  
  123 1 ဇာတ္ ၄- ၄၉၇၊ မာတဂၤဇာတ္  
  126 12 ေလးဆယ့္ႏွစ္ပုိင္းေသာသုတ္ ၉  
  126 22  ေလးဆယ့္ႏွစ္ပုိင္းေသာသုတ္ ၁၁  
  127 16  ေလးဆယ့္ႏွစ္ပုိင္းေသာသုတ္ ၁၃ 
  128 12  အန ၂-၄၊ သမစိတၱသုတ္  
 ၃ 129 1  သံယုတၱရႏၱပိဋကသုတ္  
  134 1  ဒ႑ာရီ ၁၀၀ သုတ္မ်ား 
  137 8  ပရိညာ ပါရမိတာ သုတ္  
  138 21  မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္  
  139 19 သံယုတၱရႏ ၱပိဋကသုတ္   
အခန္း ႏွစ 
 ၁ 144 1 မန ၇ - ၆၃၊ စူဠမာလုန္က်သုတၱ 
  146 1 မန ၃ - ၂၉၊ မဟာသေရာပါမသုတၱ 
  147 13 မဟာမာယာသုတ္ 
  148 1 ေဌရဂါထာ အဌကထာ 
  149 20 မန ၃-၂၈၊ မဟာဟတၱိပေဒါပမသုတ္ 
  150 10 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  150 22 အ၀ဒါနသတၱကသုတ္ 
  152 3 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  153 23 ပဥၥ၀ိသၤသိ - သာဟၾသကာပသာပါရမိတာသုတ္ 
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  155 6 အ၀တံသကသုတ္ ၃၄၊ က႑ဗ်ဴဟ  
 ၂ 157 1 အန ၃-၈၈ 
  157 22 အန - ၈၁ 
  158 8 အန ၃-၈၂ 
  158 24 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္အတြဲ ၂ 
  159 21 မန ၁၄ -၁၄၁၊ သစၥ၀ိဗႏၢသုတ္ 
  161 1 ပရိနိဗၸၺာနသုတ္ အတဲြ ၂ 
  161 17 အန ၅-၁၆၊ ဗလသုတၱ 
  162 1 အ၀တံသကသုတ္ ၆ 
  162 27 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  163 16 သံယုတၱရႏ ၱပိဋကသုတ္ 
  164 6 သု၀ဏျပဘာသသုတ္ ၂၆ 
  165 1 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  165 25 ေဌရဂါထာအဌကထာ 
  166 17 ဇာတ္ ၅၅၊ ပဥၥ၀ဓဇာတ္ 
  167 20 ကတိ၀ုတၱက ၃၉ ႏွင့္ ၄၀ 
  168 4 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  168 8 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  168 13 အန ၅-၁၂ 
  168 21 ပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  169 7 သူရံဂမသုတ္ 
 ၃ 170 11 သန ၅၅၂၁ ႏွင့္ ၂၂၊ မဟာနာမသုတ္ 
  171 6 အန ၅-၃၂ ၊ စုႏီၵသုတ္ 
  171 14 ၀ိမလကာသီ - နာေဒႆသုတ္ 
  172 2 သူရံဂမသုတ္ 
  172 8 သုခါ၀တီဗ်ဴဟသုတ္အတြဲ ၂ 
  172 18 သန ၁-၄-၆ 
  173 2 အ၀သံသကသုတ္ ၃၃ 
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  174 2 အ၀သံသကသုတ္ ၂၄ 
  174 13 သု၀ဏျပဘာသသုတ္  ၄ 
  174 25 အမိတာယုံဓ်ာနသုတ္ 
  175 4 သုခါ၀တီဗ်ဴဟသုတ္ 
  175 10 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
  176 6 အန ၂-၁၆၊ ေစေတာခလသုတ္ 
  176 23 သုခါ၀တီဗ်ဴဟသုတ္အတြဲ ၂ 
 ၄ 177 15 ဓမၼပဒ 
  185 11 သန ၁-၄-၆ 
  186 4 အန  
  186 8 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
 

ညီအစ္ကိုျဖစ္မွဳ 
       
အခန္း ငါး       
 ၁  188 1 ကတိ၀ုတၱက ၁၀၀ ႏွင့္ မန ၁-၃  ဓမၼဒါယာဒသုတ္ 
   188 7  ကတိ၀ုတၱက ၉-၂ 
   188 16  ၀ိနည္း၊ မဟာ၀ဂၢ ၁-၃၀ 
   189 15  မန ၄-၃၉၊ မဟာအႆပူရသုတ္ 
   190 21  မန၄-၄၀၊ စူဠအႆပူရသုတ္ 
   191 17 ဒၵါ သဒၵါမ ပု႑ရီကသုတ္ ၁၉ 
   191 24 ဒၵါ သဒၵါမ ပု႑ရီကသုတ္ ၁၉ 
   192 8 သဒၵါမ ပု႑ရီကသုတ္ ၁၄ 
 ၂  193 22 သန ၅၅-၃၇၊ မဟာနာမသုတ္ 
   194 10 အန ၃-၇၅ 
   194 16 သန ၅၅-၃၇၊ မဟာနာမသုတ္ 
   194 22 သန ၅၅-၅၄၊ ဂီလာယနံသုတ္ 
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   195 1 အ၀တိသကသုတ္ ၂၂ 
   196 13 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
   199 4 အ၀တံသကသုတ္ ၇ 
   201 16 မဟာမာယာသုတ္ 
   202 14 အ၀တံသကသုတ္ ၂၁ 
   203 11 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
 ၃  204 12 ဒန ၃၁၊ သဃၤာေလာ၀ါဒသုတ္ 
   209 20 အန ၂-၄၊ သမစိတၱသုတ္ 
   210 8 အန ၃-၃၁ 
   210 17 ဇာတ္ ၄၁၇၊ ကစၥာနိဇတ္ 
   212 12 ဒန ၃၁၊ သဃၤာေလာ၀ါဒသုတ္ 
   212 25 ဓမၼပဒ အဌကထာ ၁ 
   214 6 (ျမန္မာဘာသာဋီကာအဌကထာ) 
   214 24 သီရိမာလာေဒ၀ီ သဟၤနာဒသုတ္ 
အခန္းႏွစ္ 
 ၁  217 1 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
   218 14 အန၃-၁၁၈၊ ေသာေ၀ယ်န္သုတ္ 
   220 4 စန 
   220 18 ၀ိနည္း၊ မဟာ၀ဂၢ ၁၀ - ၁ ႏွင့္ ၂ 
   221 4 ဒန ၁၆၊ မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
   222 12 ၀ိနည္း၊ မဟာ၀ဂၢ ၁၀ ၊ ၁ ႏွင့္ ၂ 
 ၂  225 6 စန 
   226 2 ခ်ဴးအင္း - က်ဳိးသုတ္ 
   226 9 ၀ိမလကာသိနာေဒသသုတ္ 
   227 13 မဟာပရိနိဗၸၺာနသုတ္ 
   228 5 စူဠာသုခါ၀တီဗ်ဴဟာသုတ္ 
   228 12 သုခ၀တီဗ်ဳဟာသုတ္ 
   229 3 ၀ိမလကာသိနာေဒသသုတ္ 
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 ၃  229 14 ဓမၼပဒ အဌကထာ ၁ 
   229 23 အန ၃၄-၂ 
   230 21 ဓမၼပဒ အဌကထာ ၁ 
   231 19 အန ၅-၁ 
   231 24 သာ၀တၱိ၀ါဒ - သဃၤေ၀ဒက၀တၱဳ 
   232 16 မန ၉-၈၆၊ အဂၤုလိမာလသုတ္ 
   233 17 အန ၂၆ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 
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ဗုဒၶဘာသာ၏ သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ေရာက္ရိွလာျခင္း 

1. အိႏိၵယႏုိင္ငံ 
 လူသားတို႔၏ စိတ္ဖက္ဆိုင္ရာ သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အျဖစ္ပ်က္ႀကီး 
တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာ သည္မွာ မဇိၥ်မေဒသ (၀ါ) အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အလယ္ပုိင္း၌ 
“အာရွလင္းေရာင္ျခည္” ေပၚထြန္းလာခ့ဲခ်ိန္ကပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
ဆိုရလွ်င္ ယင္းေနရာ၌ မဟာဥာဏ္ ပညာေတာ္ ႏွင့္ ေမတၱာ ကရုဏာေတာ္ ေရပန္းက 
အရိွန္အဟုန္ႀကီးမားစြာ ေပါက္ထြက္လာခ့ဲခ်ိန္ ျဖစ္ရာ၊ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ဆက္လက္၍ ယခုထက္တုိင္ လူသားတုိ႔၏ စိတ္ကုိ အႏွစ္သာရ ၾကြယ္၀ေစခ့ဲေလသည္။ 

 ေနာက္ပုိင္း၌ ဗုဒၶဘာသာယုံၾကည္သူမ်ားက သက်မုနိ သုိ႔မဟုတ္ 
“သက်လူမ်ဳိးစု၏ မဟာပညာရွင္” ဟု ေခၚဆိုၾကေသာ ေဂါတမဗုဒၶသည္ ၄င္း၏ 
ေနအိမ္ကုိ စြန္႔ခြာ၍ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူတစ္ဦး အျဖစ္ တရားေတာ္ကုိ ရွာႀကံရန္ 
ေတာင္ဘက္ရိွ မဂၢဒါသုိ႔ ထြက္ခြာလာခ့ဲေလသည္။ ၄င္းသည္ ေနာက္ဆုံး ၌ 
ေဗာဓိေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ သဗၸၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကုိ ရရိွခ့ဲသည္။ 

 ခရစ္သကၠရာဇ္မတုိင္မီ ငါးရာစုႏွစ္၏ အလယ္ပုိင္းေလာက္က ျဖစ္သည္ဟု 
ယုံၾကည္ရသည္။ ဗုဒၶသည္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ဆုံးပရိနိဗၸၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူသည္ 
အထိ ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္တုိင္တုိင္ မနားမေန သြန္သင္ေဟာေျပာေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ 
ထိုအတြက္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အိႏိၵယ အလယ္ပုုိင္းရိွ ဘုရင့္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ 
လူမ်ဳိးစုေပါင္းစုံတုိ႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းမ်ား ဆက္တုိက္ 
ထြက္ေပၚလာခ့ဲျခင္း  ျဖစ္ေပသည္။ 

 ေမာရိယႏိုင္ငံ၏ တတိယမင္းဆက္ျဖစ္ေသာ ဓမၼေသာကမင္း 
(အာေသာကဘုရင္)  (နန္းသက္ကာလ၊ ဘီစီ ၂၆၈-၂၃၂) အုပ္စုိးခ်ိန္တြင္ 
ေဂါတမဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ တ၀ွမ္းလုံးသာမက 
အျခားေသာႏ္ိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားခ့ဲေလသည္။ 

 ေမာရိယသည္ အိႏိၵယႏ္ုိင္ငံတြင္ အခုိင္အမာတည္ေထာင္ခ့ဲေသာ 
ပထမဦးဆုံးေသာ ဘုရင့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေလသည္။ ပထမဘုရင္ျဖစ္ေသာ စႏၵဳဂုတၱမင္း 
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(ထီးနန္းကာလ၊ ဘီစီ ၃၁၇ - ၂၉၃ ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔) အုပ္စုိးစဥ္ကာလကပင္၊ 
ယင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ဖက္၌ ဟိမ၀ႏာၱေတာင္တန္းမ်ားအထိ၄င္း၊ အေရွ႕ ဖက္၌ 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အထိ၄င္း၊ အေနာက္ဖက္၌ ဟိႏၵဴကြတ္ (ရ္ွ) 
ေတာင္တန္းမ်ားအထိ၄င္း၊ ေတာင္ဖက္တြင္မူ ၀ိႏၸၶဳေတာင္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္သြားသည္ 
အထိ၄င္း၊  က်ယ္ျပန္႔ေနၿပီ ျဖစ္ေပသည္။ အာေသာကဘုရင္သည္ တလဂၤနႏွင့္တကြ 
အျခားေသာ နယ္ေျမမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ခ့ဲျခင္းျဖင့္ ႏ္ိုင္ငံေတာ္နယ္နမိတ္ကုိ 
ဒကၠန္ကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသအထိ ထပ္ဆင့္တုိးခ်ဲ႕ခ့ဲေလသည္။ 

 အာေသာကဘုရင္သည္ မူလက စိတ္ဓာတ္ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္သူ ျဖစ္၍ ၄င္း၏ 
ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵာေသာက (ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာ အာေသာက) ဟု 
ေခၚဆိုၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အာေသာကဘုရင္သည္ တလဂၤေနျပည္ကုိ 
ေအာင္ႏုိင္ခ့ဲေသာ စစ္ပြ၌ဲ ဆင္းရဲဒုကၡ ေသေၾကပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ခ့ဲရသည့္ 
ေနာက္တြင္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား လုံး၀ေျပာင္းလဲသြားေလသည္။ မင္းႀကီးသည္ 
အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္ ၾကင္နာကရုဏာထားမႈ တရားေတာ္မ်ားကုိ အထူးယုံၾကည္ 
ကုိးစားလာခ့ဲေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္သူ 
တစ္ဦးအျဖစ္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အမ်ဳိး မ်ဳိးကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ၊ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
ႏွစ္ရပ္တုိ႔မွာ အထူးမွတ္သားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ပထမမွာ “အာေသာကေက်ာက္စာတိုင္” ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းမွာ  
ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ ေရးသားထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
အေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္၍ ေက်ာက္တုိင္မ်ား ေက်ာက္နံရံမ်ားႏွင့္ ေနရာအေျမာက္အမ်ား 
တုိ႔တြင္ ထြင္းထားရန္ အာေသာကဘုရင္က အမိန္႔ေပးလုပ္ေဆာင္ေစ ျခင္းျဖင့္ 
ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ ျပန္႔ပြားေစခ့ဲေလသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ အာေသာက 
ဘုရင္သည္ သာသနာျပဳအဖြ႕ဲမ်ားကုိ လာေရာက္ေစျပီး ဘက္ေပါင္းစုံရိွ 
ႏ္ိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ကာ ပညာရိွမႈႏွင့္ ၾကင္နာကရုဏာထားမႈ 
တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာေျပာေစခ့ဲေလသည္။ အထူးမွတ္သားဖြယ္ ရာအခ်က္မွာ 
အခ်ဳိ႕ေသာ သာသနာျပဳအဖဲြ႕မ်ားအား ဆီးရီးယား၊ အီဂ်စ္၊ ကုိင္ရင္ မကၠဒုိးနီးယားႏွင့္ 
အီပီအီ႐ုိးစ္က့ဲသုိ႔ေသာ ေနရာေဒသမ်ားအထိ ေစလႊတ္ကာ၊ အေနာက္တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ 
ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပန္႔ႏံွ႔ေစခ့ဲျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ 
သီဟုိဠ္သုိ႔ ေစလႊတ္ခ့ဲေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ မေဟျဒ (ပါဠိဘာသာတြင္ မဟိႏၵ) 
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မေထရ္သည္ လွပေသာ လကၤာဒီပ (ပါဠိ၊ လကၤာ ဒီပ) ေပၚတြင္ လွပေသာ 
တရားေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ထားရိွမႈ၌ ေအာင္ျမင္ခ့ဲသျဖင့္ ယင္းကၽြန္းေပၚ၌ ဗုဒၶ 
ဘာသာတရားေတာ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္႔ႏံွ႔သြားေစရန္ အစပ်ဳိးခ့ဲေလသည္။  

 

 

 

2. မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားလာျခင္း 
 ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက “ဗုဒၶဘာသာ အေရွ႕ဘက္သုိ႔ 
ေရြ႕လ်ားမႈ အေၾကာင္း ကုိ မၾကာခဏ ေျပာဆိုခ့ဲၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ခရစ္သကၠရာဇ္မတုိင္မီ ရာစုႏွစ္မ်ားကမူ ဗုဒၶဘာသာ သည္ အေနာက္ဘက္သုိ႔ 
မ်က္ႏွာမူေနခ့ဲေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေလသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္သို႔  ၀င္ေရာက္ 
လာေသာ အစဦးပုိင္းေလာက္က်မွသာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၏ မ်က္ႏွာသည္ 
အေရွ႕ဘက္သုိ႔ ဦးတည္လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤကိစၥရပ္ကုိ 
မေဆြးေႏြးမီ၊ ဗုဒၶဘာသာ၌ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းကုိ 
ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဤေျပာင္းလဲမႈ ဆိုသည္မွာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာ စၾကာယဥ္ ဗုဒၶဘာသာဟု ေခၚဆိုေသာ “လိႈင္းသစ္” ပင္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ဤ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာသည္ ႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔လာကာ  
ထိုအခ်ိန္ က ဘာသာေရး ေဟာေျပာမႈမ်ားတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာခ့ဲေလသည္။ 

 ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ “လိႈင္းသစ္” ကုိ မည္သည့္အခ်ိန္၌ မည္သူက မည္က့ဲသုိ႔ 
စတင္ခ့ဲပါသနည္း။ ဤ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ယခုထက္တုိင္ တိက်စြာ ေျဖဆိုႏုိင္သည့္သူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရိွပါေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိရိွထားသည့္ အရာမ်ားမွာ ပထမ၊ 
ထိုအခ်ိန္က တုိးတက္ေသာအျမင္ရိွၾကသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မဟာသံဃိက 
အေတြးအေခၚတြင္းရိွ ေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္မႈမ်ားမွ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ “ လိႈင္းသစ္” အျမင္မ်ား 
ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ဒုတိယ ဘီစီ တစ္ရာစုႏွစ္၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ရာစုႏွစ္မွသည္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ တစ္ရာစုႏွစ္အထိ အခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ 
မဟာယာနက်မ္းဂန္စာေပမ်ားအတြက္ အေရးႀကီး သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား 
ရိွေနခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာယာန 
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စာေပမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ သာလြန္ေကာင္းျမတ္လွေသာ နာဂါရ္ဇုန 
အေတြးအေခၚမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာ၏ သမိုင္းတြင္ မဟာယာန 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ေရွ႕တန္း၌` မားမားမတ္မတ္ ထြက္ေပၚလာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

 ရွည္လ်ားလွေသာ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းတြင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ 
အခန္းက႑သည္ ႀကီးမားလွ ေပသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္တုိ႔၏ ဗုဒၶဘာသာ 
သမိုင္းေၾကာင္း အားလုံးလိုလို တုိ႔သည္ မဟာယာန တရားေတာ္မ်ား၏ ၾသဇာ 
လႊမ္းမုိးမႈေအာက္၌ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ 
ျဖစ္ရသည္မွာလည္း ထူးဆန္းအ့ံၾသဖြယ္ရာ မဟုတ္ပါေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
အမ်ား ျပည္သူမ်ားအား ကယ္တင္ေရးအတြက္ အေတြးအေခၚသစ္တစ္ရပ္ကုိ ေရးဆဲြ 
ထားျပီးျဖစ္၍ ယင္းအတိုင္း က်င့္သုံးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေဗာဓိသတ္ဘုရားေလာင္း ပုံစံျဖင့္ 
အသက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဘုရားမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတုိ႔အား ေထာက္ခံအားေပးရန္ အတြက္ မဟာယာန 
ေတြးေခၚမႈ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲၾကေသာ သဘာ၀တၱေဗဒ သုိ႔မဟုတ္ စိတၱ 
ေဗဒနယ္ပယ္မ်ားအတြင္းရိွ ေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ားမွာလည္း အမွန္တကယ္ပင္ 
ထူးျခားေကာင္း မြန္လွေပသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဗုဒၶေဂါတမ၏ သြန္သင္ 
ေဟာေျပာမႈမ်ားႏွင့္  တစ္ဖက္တြင္ ဆက္စပ္ေန ေသာ္လည္း ပညာရိွမႈႏွင့္ 
ၾကင္နာကရုဏာထားမႈဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚခံယူခ်က္ အသစ္မ်ား အေျမာက္ အမ်ား 
ထပ္ဆင့္ တုိးပြားလာခ့ဲေလသည္။ ဤသုိ႔ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ ေတြးေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
အတူ ဗုဒၶဘာသာသည္ စြမ္းအင္အျပည့္ရရိွလာကာ ျမစ္ႀကီးတစ္ခုတြင္ 
အဟုန္ႀကီးစြာျဖင့္ စီးဆင္းေနေသာ ေရစီးေၾကာင္းပမာ အေရွ႕တုိင္းႏိုင္ငံမ်ားအား  
အႏွစ္သာရ ၾကြယ္၀ေစခ့ဲေလသည္။ 

 

 

 

3. အာရွအလယ္ပုိင္း 
 တ႐ုတ္ျပည္သည္ အာရွအလယ္ပုိင္းရိွ ႏုိင္ငံမ်ားမွတဆင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
ေရွးဦးစြာ သိရိွလာခ့ဲရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားက 
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အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ တဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ျပန္႔ႏံွ႔သြားေၾကာင္းကုိ ေျပာဆိုမည္ဆိုပါက 
ပုိးလမ္းမအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဤလမ္းမသည္ အာရွ 
အလယ္ပုိင္းရိွ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွေသာ နယ္ေျမမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ကာ၊ 
အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္တုိ႔အား ဆက္သြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္၍၊ ဟန္မင္းဆက္ လက္ထက္က 
၀ူဘုရင္ (ဘီစီ ၁၄၀-၈၇) အုပ္စုိးေနစဥ္၊ ဤကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ 
ဖြင့္လွစ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဟန္နယ္ေျမ ပုိင္နက္သည္ အေနာက္ဘက္ 
ေ၀းလံလွေသာ ေနရာအထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ တည္ရိွေနခ့ဲရာ၊ ဖာဂါန၊ ဆက္ဒီယာန၊ 
ကုကာရႏွင့္ ပါသီယာက့ဲသုိ႔ေသာ နယ္စပ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနၾကသည့္ ႏ္ိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ယခင္က အလက္ဇႏၵားမင္းႀကီးေၾကာင့္ တဟုန္ထုိး ေပၚထြန္းခ့ဲေသာ ကူးသန္း 
ေရာင္း၀ယ္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားမွာ အထူးရွင္သန္တက္ၾကြေနဆဲပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ဤႏိုင္ငံမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ယင္းေရွးေဟာင္း လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္  
ပုိးထည္မွာ အေရးႀကီးဆုံးေသာ အခန္းက႑၌ ပါရိွခ့ဲသျဖင့္၊ ပုိးလမ္းမ ဟူေသာ 
အမည္ျဖင့္ မွည့္ဆိုခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ခရစ္သကၠရာဇ္ ေပၚေပါလာခါနီး သုိ႔မဟုတ္ 
ေပၚထြက္လာခါစအခ်ိန္မွစ၍ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ကုန္သြယ္ေရး 
လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ပထမဦးဆုံးေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ စတင္ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ပုိးလမ္းမကုိ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားရာ 
လမ္းမျဖစ္ခ့ဲသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုႏုိင္ေပသည္။ 

  

 

 

4. တ႐ုတ္ျပည္ 

 တ႐ုတ္ဗုဒၶဘာသာ သမိုင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္က ဗုဒၶက်မ္းဂန္စာေပမ်ားကုိ 
လက္ခံ၍ ဘာသာျပန္ဆို ေရးသားခ့ဲခ်ိန္မွ စတင္ခ့ဲေပသည္။ ေရွးေဟာင္းအက်ဆုံးေသာ 
က်မ္းစာမွာ အေရွ႕တိုင္းဟန္ အေနာက္ပ္ုိင္း ယင္းပင္ေခတ္၊ မင္ဘုရင္ (ေအဒီ ၅၈-၇၆) 
လက္ထက္က ကႆပမာတဃၤႏွင့္ အျခားသူ မ်ားက ဘာသာျပန္ဆိုခ့ဲၾကေသာ ဆူ - ရီွ 
- အ ာ - ခ်န္ - ခ်င္ (ဗုဒၶက ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ဲေသာ ေလးဆယ့္ႏွစ္ပိုဒ္ေသာသုတ္) 
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤေန႔ ဤရက္၌ ၄င္းမွာ 



 

- 255 - 

သံသယျဖစ္ဖြယ္ရိွေသာ ဒ႑ာရီပုံျပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကေလသည္။ ယခုလက္ရိွ 
ထင္ျမင္ခ်က္မွာ အာ- ရီွ - ခ အိုကလိုရင္း၌ ေအဒီ ၁၄၈ ခန္႔မွစ၍ ၁၇၁ အထိ 
ဘာသာျပန္ဆိုခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆို ရိွေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေျမာက္ဘက္ပုိင္း 
ဆြန္မင္းဆက္ (ေအဒီ ၉၆၀-၁၁၂၉) အထိ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္နီးပါးၾကာမွ် 
ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခ့ဲေလသည္။ 

 ေစာေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားက ဘုရားက်မ္းစာမ်ားကုိ တင္သြင္းလာကာ၊ 
ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ား၌ အဓိက အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏဲႊခ့ဲဲသူမ်ားမွာ 
အမ်ားအားျဖင့္ အာရွအလယ္ပုိင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ 
ဥပမာ- အထက္၌ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အာ - ရီွ - ခ အိုသည္ ပါသီယာ မွျဖစ္ေလသည္။ 
ဆမားကန္းေဒသမွ လိုရင္းသုိ႔ တတိယရာစုႏွစ္ခန္႔က လာေရာက္ခ့ဲေသာ ကန္ - ဆင္း - 
ကုိင္ သည္ “သုခါ၀တီဗ်ဴဟ” (အကန္႔အသတ္မ့ဲဘ၀ စာအုပ္) ကုိ 
ဘာသာျပန္ဆိုခ့ဲေလသည္။ ၄င္းအျပင္ “သဒၸၶဂ္မပု႑ရိကာ” ကုိ ျပန္ဆိုခ့ဲသူ ခ် - ဖ 
-ဟူသုိ႔မဟုတ္ ဓမၼရကၡသည္ တုကာရမွ ေန၍ လို - ရင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ိန္ - အင္ သို႔ 
လာေရာက္ကာ တတိယ ရာစုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွသည္ စတုတၱႏွစ္ ရာစုႏွစ္ အစပုိင္းအထိ 
ေနထုိင္ခ့ဲေလသည္။ ပဥၥမရာစုႏွစ္၏ အစပုိင္း၌၊ ကုမာရဇီ၀ ကကုခ်မွ 
လာေရာက္ခ့ဲေသာ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၌ ဘာသာျပန္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း 
အထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲေလသည္။ 

 ထိုအခ်ိန္ေလာက္မွစ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ သသၤၿဂိဳဋ္ဘာသာကုိ 
ေလ့လာရန္ တ႐ုတ္ျပည္မွ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ စတင္လာေရာက္ခ့ဲၾကေလသည္။ 
ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ေရွ႕ေဆာင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ဦးမွာ ဖ - ရဲွင္း (ေအဒီ ၃၃၉-၄၂၀) 
ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းသည္ ၃၉၉ ခုႏွစ္၌ လို - ရင္း မွ ထြက္ခြာလာ၍ ဆယ့္ငါးႏွစ္ၾကာမွ 
ျပန္သြားခ့ဲေလသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခ့ဲၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
အနက္၊ အထင္ရွားဆုံးမွာ စူန္ - ေခ်ာင္း (ေအဒီ ၆၀၂-၆၆၄) ျဖစ္၍ 
ယင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ၆၂၇ ခုႏွစ္၌ အိႏိၵယႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာလာခ့ဲၿပီး၊ 
၁၉ႏွစ္တုိင္တုိင္ ေလ့လာဆည္းပူးၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္မွ ျပန္လည္ 
ထြက္ခြာသြားေလသည္။ ထို႔အျပင္ အိုင္-ခ်င္း (ေအဒီ ၆၃၅-၇၁၃) (အိုင္ - ခ်င္း 
စာအုပ္ႏွင့္ လြမွဲားျခင္း မရိွေစရန္ သတိျပဳပါ) သည္ ၆၇၁ ခုႏွစ္၌ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ 
အိႏိၵယႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာလာခ့ဲၿပီး ႏွစ္ဆယ့္ ငါးႏွစ္ၾကာမွ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ပင္ 
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ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားေလသည္။ 

 ဤဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ သသၤၿဂိဳဋ္ဘာသာကုိ ေလ့လာဆည္းပူးရန္ 
အိႏိၵယႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီးသည့္ေနာက္၊ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ က်မ္းဂန္ 
စာေပမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သယ္ေဆာင္ သြားၾကျခင္းေၾကာင့္ က်မ္းဂန္စာေပ 
ဘာသာျပန္ဆိုမႈတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါ၀င္ခ့ဲၾကေလသည္။ စူအန္ေခ်ာင္း သည္ 
ဘာသာစာေပတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္လွသျဖင့္ ၄င္း၏ အပတ္တကုတ္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္၌ က်မ္းဂန္စာေပ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားမွာ 
အထြထ္အထိပ္သုိ႔ ထပ္မံေရာက္ရိွ လာျပန္ေလသည္။  ကုမာရဇီ၀ အမွဴးျပဳေသာ 
ယခင္က ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားကုိ “ဘာသာျပန္ အေဟာင္း မ်ား” ဟု ၄င္း၊ စူအင္-ေခ်ာင္း 
ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း ဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ား၏ ျပန္ဆိုခ်က္မ်ားကုိ “ဘာသာျပန္အသစ္မ်ား” 
ဟု၄င္း၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာစာေပပညာရွင္မ်ားက ေခၚဆိုၾကေလသည္။ 

 သသၤၿဂိဳဟ္ဘာသာမွ ျပန္ဆိုခ့ဲေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ဤစာေပမ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ ဤပညာရွင္ မ်ား၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ 
တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ခုိင္ၿမဲစြာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ဓေလ့ ထုံးစံဘက္သုိ႔ ဦးတည္လာေလသည္။ 
လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ သဘာ၀၊ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ထင္ရွားစြာ 
ထြက္ေပၚလာေလသည္။ အစပုိင္း၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက “အေကာင္အထည္ 
မဟုတ္မႈ” ဘက္သုိ႔ ဘုရားစာထဲ၌ ပရမတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
သဘာ၀တၱက်စြာ စဥ္းစားလာျခင္းမွာ ဤဦးတည္ခ်က္ကုိ ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပလ်က ္
ရိွေပသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄င္းတု႔ိသည္ ဟိနယာန ဟု ေခၚေသာ ေသးငယ္သည့္ 
စၾကာၤယာဥ္ကုိ စြန္႔လႊတ္၍၊ ႀကီးမားေသာ စၾကာၤယာဥ္ ျဖစ္သည့္ မဟာယာန 
ဘက္သုိ႔သာ အာ႐ုံစုိက္လာခ့ဲၾကေလသည္။ ၄င္းအျပင္ ဤသုိ႔ဦးတည္ေျပာင္းလဲမႈသည္ 
တင္ဒုိင္းဂုိဏ္းတြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း သိသာထင္ရွားလာကာ၊ ဇင္ဂိုဏ္း 
ထြက္ေပၚလာခ်ိန္၌ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲသည္ဟု ေျပာဆို ႏိုင္ေပသည္။ 

 ေျခာက္ရာစုႏွစ္၏ ေနာက္ပုိင္းက်မွသာ၊ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ တင္ဒုိင္းဂိုဏ္းက လုံး၀ 
လႊမ္းမုိးလာခ့ဲ၍၊ တတိယဂုိဏ္းခ်ဳပ္ မေထ၇္ႀကီးတင္ဒုိင္းဒုိင္းရိွ၊ ခ်ိအိ (ေအဒီ ၅၃၈ - 
၅၉၇) က စြမ္းေဆာင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းသည္ ဗုဒၶဘာသာအေတြးအေခၚတြင္ 
အထူးခၽြန္ဆုံး ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးျဖစ္၍ ၄င္းက ခဲြျခား ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲေသာ္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား၏ 
အခ်ိန္ပုိင္းငါးရပ္ႏွင့္ မူ၀ါဒ ရွစ္ရပ္တုိ႔မွာ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္တစ္ကြ ဂ်ပန္ျပည္ရိွ 
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ဗုဒၶဘာသာေပၚတြင္ ၾကာရွည္စြာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးခ့ဲေလသည္။ 

 ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဘုရားစာအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ မူလအခ်ိန္ပုိင္း 
အစီအစဥ္အတုိင္း မဟုတ္ပဲ၊ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ သယ္ေဆာင္သြားကာ 
ဘာသာျပန္ဆိုခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရမည္ ျဖစ္ေပ သည္။ ဤဘုရားစာမ်ား၏ 
အေရအတြက္ မ်ားျပားလွမႈေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာမွ ရရိွေၾကာင္းႏွင့္ တန္ခုိး ျဖင့္ 
ခန္႔မွန္းရန္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခ့ဲေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာတစ္ခုလုံးကုိ 
တန္ဖုိးထားရန္ႏွင့္ မိမိ၏ နားလည္မႈႏွင့္အညီ မည္က့ဲသုိ႔ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 
ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဘုရားစာမ်ားကုိ ခန္႔မွန္းသုံးသပ္ရန္မွာ တ႐ုတ္ 
အေတြးအေခၚမ်ားက ေရွးဦးစြာ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ခ်ိ -အိ ၏ 
အေတြးအေခၚမ်ားမွာ စနစ္အက်ဆုံး ျဖစ္သျဖင့္ အထူးဆဲြေဆာင္မႈ ရိွေပသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ေခတ္ေပၚ ဗုဒၶဘာသာ သုေတသနလုပ္ငန္းရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုက့ဲသို႔ေသာ 
ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈမ်ားပင္လွ်င္ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားရေလသည္။ 

 တ႐ုတ္ျပည္ရိွ ဗုဒၶဘာသာ သမုိုင္းတြင္ ေနာက္ဆုံး ေပၚေပါက္လာသည္မွာ 
ဇင္ဂုိဏ္းပင္ ျဖစ္ေလ သည္။ ယင္းဂုိဏ္းကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲသူမွာ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မွ 
သရမဏ သုိ႔မဟုတ္ ေဗာဓိဓမၼ (၅၂၈ ေအဒီ) ျဖစ္သည္ဟု အဆိုရိွေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
၄င္းက ပ်ဳိးေထာင္ခ့ဲေသာ မ်ဳိးေစ့မ်ားသည္ ဆဌမ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ မေထရ္ႀကီး ဟူ - နန္ 
(ေအဒီ ၆၃၈-၇၁၃) ၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ အသီးအပြင့္မ်ား ပြင့္ဖူးလာခ့ဲ ေလသည္။ 
ရွစ္ရာစုႏွစ္၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ ျပည္တြင္းရိွ ဂိုဏ္းသည္ ထူးခၽြန္ေသာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး အေျမာက္အမ်ားကုိ အစီအရီ ေစလႊတ္ႏိုင္ခ့ဲသျဖင့္ ဇင္မွာလည္း ရာစုႏွစ္ 
အတန္ၾကာသည္အထိ ထြန္း ေတာက္ေနခ့ဲေလသည္။ 

 တ႐ုတ္ျပည္သူတို႔၏ သဘာ၀တြင္ နက္႐ွိဳင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ္ 
ဗုဒၶဘာသာ ေတြးေခၚ ေျမွာ္ျမင္နည္း အသစ္တစ္ရပ္ ရိွေနခ့ဲေၾကာင္း 
ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေပသည္။ ၄င္းမွာ တရုတ္အေတြးအေခၚမ်ား ေရာယွက္ေနေသာ 
ဗုဒၶဘာသာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔တိုင္ေအာင္ပင္လွ်င္ ဗုဒၶေဂါတမ၏ တရားေတာ္ 
ေရစီးေၾကာင္းသည္ ဤစီးေၾကာင္းအသစ္၏ ျဖည့္စြက္မႈေၾကာင့္ ဆထက္တံပုိး 
အရိွန္အဟုန္ ႀကီးမားလာကာ အေရွ႕တိုင္းႏ္ိုင္ငံမ်ားအား အာဟာရ ၾကြယ္၀ေစခ့ဲ 
ေလသည္။ 
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5.  ဂ်ပန္ 
 ဂ်ပန္ျပည္၏ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းသည္ ေျခာက္ရာစုႏွစ္မွ စတင္ခ့ဲေလသည္။ 
ေအဒီ ၅၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ပုိခ်ိ (သို႔မဟုတ္ ခုဒါရ၊ ကုိရီးယား) ဘုရင္သည္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ 
တစ္ဆူႏွင့္ ဘုရားစာ တစ္လိပ္ကုိ ဆက္သရန္ သံတမန္တစ္ဦးအား 
ရွင္ဘုရင္ခင္မဲထံသို႔ ေစလႊတ္ခ့ဲေလသည္။ ဤသည္မွာ ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ စတင္ 
ျပန္႔ႏံွ႔လာျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ျပည္၏ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းသည္ 
ယခုအခါတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ေပသည္။ 

 ရွည္လ်ားလွေသာ ဤသမိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဂ်ပန္ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
အခ်က္သုံးခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ စဥ္းစားႏုိုင္ေပသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ 
အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ခုနစ္ရာစုႏွစ္ႏွင့္ ရွစ္ရာစု ႏွစ္မ်ားရိွ ဗုဒၶဘာသာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ 
ဤေခတ္ကာလႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ ေဟာယူဂ်ီဘုရားေက်ာင္း 
(ေအဒီ ၆၀၇) ႏွင့္ တုိဒိုင္းဂ်ိဘုရားေက်ာင္း (ေအဒီ ၇၅၂) တို႔ကုိ ရည္ညႊန္း 
ျပသႏုိင္ေပသည္။ ဤေခတ္ကာလကုိ ျပန္ေျပာင္းသုံးသပ္ၾကည့္မည္ ဆုိပါက 
ယင္းကာလ၌ အာရွတုိက္ တစ္ခြင္လုံးတြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အရိွန္အဟုန္ ျမင့္မားစြာျဖင့္ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ခ့ဲေၾကာင္းကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍  မရႏိုင္ပါေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအခ်ိန္က 
အေနာက္တုိင္းနုိင္ငံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမွာ အေမွာင္ထဲ၌ ပိတ္ေလွာင္ေနဆဲပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ အေရွ႕တိုင္းႏ္ုိင္ငံမ်ားမွာ အ့ံၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေသာ ႀကီးမား 
တက္ၾကြလွသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေနၾကေပသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၊ 
အာရွအလယ္ပုိင္း၊ အိႏိၵယႏွင့္ ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ႏ္ိုင္ငံမ်ားတြင္ ပညာေရး၊ 
ဘာသာေရးႏွင့္ အႏုပညာနယ္ပယ္မ်ားရိွ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အရိွန္အဟုန္ ျမင့္မားစြာ 
တုိးတက္လ်က္ ရိွေပသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဗုဒၶဘာသာသည္လည္း 
အေရွ႕ကမာၻအား ႀကီးမားလွသည့္ လူသားခ်င္း ခ်စ္ၾကင္နာမႈ ဒီေရျဖင့္ တုိက္ခတ္ 
လႊမ္းၿခံဳေနေလသည္။ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ၏ ဤလႈပ္ရွားမႈအသစ္သည္ 
ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ ေဟာယူဂ်ိ ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွသည့္ ဒုိင္းဂ်ိတုိ႔ကို 
တည္ေဆာက္ခ့ဲမႈတြင္ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတိုင္း ထုိ႔အျပင္ ဤျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတူ 
ထြက္ေပၚလာခ့ဲေသာ ေတာက္ေျပာင္လွသည့္ ဘာသာေရးႏွင့္ အႏုပညာ လႈပ္ရွား 
မႈမ်ားအရ အေရွ႕ဖ်ားအစြန္း၌ ေပၚထြက္လာခ့ဲေသာ ဤအေထြေထြ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဒီေရလိႈင္းႀကီးသည္ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားလွသည့္ အာရွေဒသ တစ္ခုလုံးကုိ 
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လႊမ္းၿခံဳသြားေၾကာင္း ေပၚလြင္လ်က္ ရိွေပသည္။ 

 အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ မယဥ္ေက်းေသာ အေျခအေနတြင္ ရိွေနခ့ဲၾကသည့္ 
ဤႏိုင္ငံမွ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးတစ္ရပ္၏ 
ေရယာဥ္ေၾကာတြင္ ေမ်ာပါေနၾကေလ သည္။ ယဥ္ေက်းမွဳ ပန္းပြင့္သည္ ရုတ္ခ်ည္း 
ဖူးပြင့္လာခ့ဲေလသည္။ ထိုရာစုႏွစ္မ်ားက ဂ်ပန္ျပည္သည္ ဤသုိ႔ေသာ 
အခြင့္အခါေကာင္းႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ခ့ဲရေလသည္။ ဤယဥ္ေက်းမႈ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာခ့ဲျခင္း၏ 
အဓိက တာ၀န္ခံမွာ ဗုဒၶဘာသာပင္ ျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္က ဗုဒၶဘာသာ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသည္ အေရးပါ အရာ ေရာက္လွေသာ လူမႈေရးဗဟုိဌာနမ်ား 
ျဖစ္လာကာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း အသိဥာဏ္ပညာသစ္ ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ျဖစ္ခ့ဲၾကေလသည္။ ဘာသာေရးသက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ႀကီးမ်ားက်ယ္ျပန္႔လွ 
ေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ထြန္းကားလာခ့ဲျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္မွာ 
ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ ေရာက္ရိွလာခ့ဲေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခအေနမွန္ 
ျဖစ္ေလသည္။ 

 ကုိးရာစုႏွစ္တြင္ ဆိုင္ခ်ဳိ (ဒင္ဂ်ဳိဒုိင္းရိွ ၇၆၇-၈၂၂) ႏွင့္ ကုကုိင္း (ကုိဘိုဒုိင္းရိွ၊ 
၄၇၄-၈၃၅) ဟု ေခၚေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါး ေပၚထြက္လာကာ ဟိန္း ဗုဒၶဘာသာဟု 
အတူတကြ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပေလ့ ရိွေသာ ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းႏွစ္ခုကုိ 
တည္ေထာင္ခ့ဲၾကေလသည္။ ဤသည္မွာ ဂ်ပန္ ဗုဒၶဘာသာသက္သက္ ကုိ 
တည္ေထာင္ခ့ဲျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ မူလရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ 
က်င့္သုံးမႈမ်ား ကုိ ဆုပ္ကုိင္ကာ ဟိအဲေတာင္ႏွင့္ ကုိရေတာင္မ်ားေပၚတြင္ 
ဗဟုိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကုိ အသီးသီး တည္ေထာင္ခ့ဲၾကေလသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ႏွစ္ေပါင္းသုံးရာ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ကမာကူရေခတ္အထိ ဤသီးျခားဂုိဏ္းႏွစ္ခု 
ျဖစ္ၾကေသာ တင္ဒုိင္းႏွင့္ ရွင္ဂြန္းတုိ႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ လူ႔အထက္တန္းလႊာမ်ား ႏွင့္ 
မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္တုိ႔အၾကား၌ ျပန္႔ပြားခ့ဲေလသည္။ 

 ဒုတိယအခ်က္မွာ ဆယ့္ႏွစ္ႏွင့္ဆယ့္သုံးရာစုႏွစ္မ်ာက ဗုဒၶဘာသာပင္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ထိုကာလ အတြင္းက ဟုိနင္ (ေအဒီ ၁၁၃၃-၁၂၁၂) ရွင္ဂန္း (ေအဒီ 
၁၁၇၃-၁၂၆၂) ၊ ဒုိဇင္ (ေအဒီ ၁၂၀၀-၁၂၅၃) ႏွင့္ နိခ်ိရင္း (ေအဒီ ၁၂၂၂-၁၂၈၂) 
က့ဲသုိ႔ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ထြက္ေပၚလာခ့ဲေလသည္။ ဂ်ပန္ျပည္၏ 
ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားေသာအခါ၊ ဤဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
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အေၾကာင္းမပါပဲႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုရာစုႏွစ္မ်ား၌သာ ထိုက့ဲသို႔ 
ထူးခၽြန္သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခ့ဲပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ထိုအခ်ိန္က ၄င္းတုိ႔အားလုံး ရင္ဆိုင္ေနခ့ဲရသည့္ ဘုံျပႆနာရပ္တစ္ခု ရိွေန 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းဘုံျပႆနာရပ္သည္ အဘယ္နည္း။ ၄င္းမွာ 
ထူးျခားေသာ ဂ်ပန္နည္း ဂ်ပန္႔ဟန္ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိ လက္ခံခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ ရိွေပသည္။ 

 သို႔ျဖစ္လွ်င္ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ထိုေခတ္ကာလမတိုင္မီ ေရွးယခင္ကပင္လွ်င္ 
ဂ်ပန္ ျပည္သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေရာက္လာခ့ဲသည္မဟုတ္ပါေလာ” ဟူေသာ 
ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေပ သည္။  ဤသည္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ 
မွန္ကန္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္ 
လာခ့ဲေသာ ဘာသာကုိ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဘာသာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ေကာင္းစြာ ေက်ညက္နားလည္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ႏွစ္ကာလ 
ရာေပါင္းအတန္ၾကာ လိုအပ္ခ့ဲသည္မွာလည္း မွန္ကန္ေပသည္။ အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္ 
ဆိုေသာ္ ခုနစ္ရာစုႏွင့္ ရွစ္ရာစုႏွစ္တုိ႔တြင္မွ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ဗုဒၶ ဘာသာကုိ 
လက္ခံက်င့္သုံးရန္ စတင္ႀကိဳးပမ္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွင့္ 
ဆယ့္သုံးရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ထြန္းကားလာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

 ထို႔ေနာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက 
တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ အုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ အေျခခံကာ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ ယေန႔ ထက္တုိင္ ျပဳလုပ္လာခ့ဲၾကေပသည္။ 
ယင္းပုဂိၢဳလ္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း ဂ်ပန္ဗုဒၶ ဘာသာတြင္ 
ယင္းရာစုႏွစ္မ်ားကက့ဲသုိ႔ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္မႈမ်ား ထပ္မံထြက္ေပၚလာခ့ဲျခင္း 
မရိွေတာ့ ပါေပ။ သုိ႔ရာတြင္ သတိျပဳဘြယ္ရာ ေကာင္းေသာ အျခားအရာတစ္ခုမွာ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ရိွ ေခတ္မီတုိး တက္သည့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ 
မူရင္းဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားမွ အသီး အပြင့္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ ဟု 
စာေရးသူက ယူဆေပသည္။ 

 ဂ်ပန္ျပည္ရိွ ဗုဒၶဘာသာအေပါင္းတို႔သည္ ေရွးဦးစြာ စတင္လက္ခံခ့ဲခ်ိန္မွစ၍ 
တ႐ုတ္ ဗုဒၶဘာသာ ၏ ၾသဇာေအာက္၌ မဟာယာနလိုလိုခ်ည္းသာ ျဖစ္ခ့ဲေလသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ဆယ့္ႏွစ္ႏွင့္ ဆယ့္သုံး ရာစုႏွစ္မ်ား အထူးခၽြန္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 
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ထြက္ေပၚလာခ့ဲခ်ိန္္ ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဗဟုိျပဳ ထားသည့္ မဟာယာန 
တရားေတာ္မ်ားသာ အဓိက ထြန္းကားလာခ့ဲေလသည္။ ဤထင္ျမင္ခံယူခ်က္မွာ 
ယေန႔ထက္တုိင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဂ်ပန္ျပည္၏ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္း၌ 
မူရင္းဗုဒၶဘာသာကုိ ဆည္းပူးေလ့လာမႈမ်ားမွာ ေမဂ်ီေခတ္အလယ္ပုိင္း၏ ေနာက္တြင္မွ 
စတင္ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဂုိဏ္းမ်ားကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲသူမ်ားအား သိရိွၿပီး၊ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲသူလည္း ရိွေသး ေၾကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ေနသူမ်ား၏ 
ေရွ႕ေမွာက္၌  ဗုဒၶေဂါတမ၏ ႐ုပ္ဆင္းေတာ္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာခ့ဲၿပီး မဟာယာန 
ကုိသာ လိုက္နာခ့ဲသူမ်ားအားလည္း စနစ္တက်ရိွေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရိွေနေသးေၾကာင္း 
ထင္ရွားသိသာေစခ့ဲေလသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ အသစ္မ်ားသည္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာဆည္းပူးမႈ နယ္ပယ္အတြင္း၌သာ ရိွေနဆဲျဖစ္၍၊ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအၾကား၌ ဘာသာေရး စိတ္ဓာတ္ ျပင္းျပလာေစသည္အထိ 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္း မရိွေသးပါေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ဤႏိုင္ငံရိွ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အသိဥာဏ္ပညာမ်ားသည္ အခန္းက႑သစ္ တရပ္ 
သုိ႔ ကူးေျပာင္းလာေနဟန္ ရိွေပသည္။ ဤအေျခအေနကုိ အထက္က ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ 
အေၾကာင္းအခ်က္ ႀကီး သုံးရပ္တုိ႔အနက္ တတိယအခ်က္အျဖစ္ ထားရိွလုိပါသည္။ 
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ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားလာမႈ 
 ဗုဒၶဘာသာသည္ သက်မုနိက သက္ေတာ္ရိွစဥ္ ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္တုိင္တိုင္ 
ေဟာေျပာေတာ္မူခ့ဲ ေသာ တရားေတာ္မ်ားတြင္ အေျခခံထားသည့္ ဘာသာေရး 
ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟာေျပာခ့ဲစဥ္က သုံးစြခ့ဲဲေသာ စကားလုံးမ်ားသည္ 
ဤဘာသာေရးတြင္ လုံး၀ၾသဇာရိွ၍ စုစုေပါင္း ၈၄၀၀၀ ရိွ၍ ဂိုဏ္းခြမဲ်ား 
အေျမာက္အမ်ားရိွေနေစကာမူ ၄င္းတို႔သည္ သက်မုနိ၏ က်မ္းဂန္စာေပမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေလသည္။ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေရးသားမွတ္ထားေသာ 
စာအုပ္မ်ားကုိ ဘုရားက်မ္းစာ ေပါင္းခ်ဳပ္အျဖစ္ ပိဋကတ္သုံးပုံ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းက်ဳိ (၀ါ) 
ဒုိင္ဇိုက်ဳိဟု ေခၚဆိုေလသည္။ 
 သက်မုနိသည္ လူသားတုိ႔၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈကုိ အထူး 
ေထာက္ခံေဟာေျပာခ့ဲ၍ ေဟာေျပာရာတြင္လည္း လူတုိင္းေကာင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ရန္ 
ေန႔စဥ္သုံး သာမန္အရပ္သုံး စကားလုံးမ်ား ျဖင့္ ေဟာေျပာခ့ဲေလသည္။ ၄င္းသည္ 
သက္ေတာ္ (၈၀) အရြယ္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ မ်ားျပားလွစြာေသာ လူသားမ်ား၏ 
အက်ဳိးအတြက္ ဆက္တုိက္ ေဟာေျပာေတာ္မူခ့ဲေလသည္။ 
 သက်မုနိ စုေတၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေနာက္လိုက္ တပည့္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ 
ၾကားနာခ့ဲရသည့္ အတိုင္း ျပန္လည္ေဟာေျပာၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
မိမိတုိ႔ၾကားသိခ့ဲရသည့္ သုိ႔မဟုတ္ နားလည္ထား သည္ဟု ထင္မွတ္သည့္အတုိင္း 
ျပန္လည္ေဟာေျပာၾကျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ သတိမမူမိေသာ ကဲြလဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာႏုိင္ဘြယ္ရာ ရွိေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သက်မုနိ၏ စကားလုံးမ်ားကုိကား 
အစဥ္အၿမဲပင္ တိက်မွန္ကန္စြာ ေဟာေျပာသုံးစြရဲမည္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေဟာေျပာမႈမ်ားကုိ နားဆင္နုိင္ေစရန္အတြက္ လူသားအေပါင္းတုိ႔အား 
ခြျဲခားျခင္းမျပဳပဲ အခြင့္အေရးေပးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ါရင့္ေသာ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီး (မဟာေထရ္) အေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ မိမိတုိ႔ ၾကားနာခ့ဲရသည္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္ ရြတ္ ဆိုျခင္းျဖင့္ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ စကားလုံးအမွန္မ်ားကုိ ခုိင္ၿမဲစြာ 
ညွိႏိႈင္းဖြ႕ဲစည္းၾကရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စုေပါင္းကာလေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းညွိႏိႈင္း 
ခ့ဲၾကေလသည္။ ဤႀကိဳးပမ္းမႈမွ ထြက္ေပၚလာခ့ဲေသာ ရလဒ္ ကုိ သဂၤါယနာ(၀ါ) 
ခက္စုဂ်ဴးဟု ေခၚဆိုေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ တေသြမတိမ္း၊ 
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ထိန္းသိမ္း ေဟာေျပာၾကရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔က မည္မွ်က်ဳိးႏြံစြာ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၾကေၾကာင္း 
သိသာထင္ရွား ေလသည္။ 
 ဤက့ဲသုိ႔ ညွိႏိႈင္းၿပီးေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိ စာေပျဖင့္ ေရးသား 
ထားခ့ဲေလသည္။ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ တရားေတာ္မ်ားတြင္လည္း 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေ၀ဖန္ခ်က္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဘိဓမၼဟု ေခၚဆိုေသာ 
ပညာတတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ယူခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖည့္စြက္ေရးသားထားေလသည္။ 
 ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ား ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖည့္စြက္ခ့ဲေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာ အေတြး အေခၚအားလုံးတုိ႔ကုိ ေပါင္းၿခံဳ၍ ပိဋကတ္သုံးပုံ (ဗုဒၶဘာသာ 
က်မ္းစာသုံးပုိင္း) သို႔မဟုတ္ သသၤၿဂိဳဋ္ ဘာသာျဖင့္ တိပိဋကဟု ေခၚဆိုေလသည္။ 
 ပိဋကတ္သုံးပုံ သုိ႔မဟုတ္ တိပိဋကတြင္ သုတၱႏၱပိဋက၊ ၀ိနယပိဋကႏွင့္ အဘိဓမၼ 
ပိဋကတုိ႔ ပါ၀င္ ေလသည္။ ပိဋကဟူေသာ စကားလုံး၏ အဓိပၸာယ္မွာ 
ခံယူသည့္ခြက္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သုတ္သည္ ဗုဒၶ ဘာသာက်မ္းစာမ်ားျဖစ္၍၊ ၀ိနည္းမွာ 
ဗုဒၶဘာသာ ညီေနာင္ျဖစ္မႈ အေတြးအေခၚျဖစ္ၿပီး အဘိဓမၼမွာမူ ၀ါရင့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ေရးသားခ့ဲေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 
 အမ်ားအားျဖင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္တုိက္မ်ားသည္ 
(သကၠဋ၊ပိ႗ကသုံးပုံ၊ပါဠိ၊တိပိဋက) ၀ိနည္းက်င့္စဥ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 
ထားၾကသည္။ ေထရ၀ါဒသာသနာကမူ ပါဠိဘာသာ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ ျပည့္စုံစြာ 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ ပိဋကတရားေတာ္ သည္ အေရးပါ 
အရာေရာက္လွေပသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ေတာင္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပါဠိ 
ဘာသာသည္ အကြ်မ္းတ၀င္ရိွသည္။ 
 ႐ုိးရာအယူအဆအရ ဗုဒၶဘာသာသည္ အေရွ႕ဟန္မင္းဆက္ (ေအဒီ ၂၅-၂၂၀) 
၏ ေနာက္ပုိင္း ကာလအတြင္း မင္ဘုရင္လက္ထက္ (ေအဒီ ၆၇ ခုႏွစ္) လက္ထက္က 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာခ့ဲ သည္ဟု အဆိုရိွေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ေနာက္ရွစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္အၾကာ  ဟြမ္ဘုရင္လက္ထက္တြင္ (ေအဒီ ၁၅၁ ခုႏွစ္တြင္) 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းစာမ်ား ေရာက္ရိွလာခ့ဲၿပီး ဘာသာျပန္ဆိုခ့ဲျခင္း 
ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေခတ္အခါက မဟာယနဗုဒၶဘာသာသည္ အိႏိၵယမွာ 
လႊမ္းမုိးေသာအခါ ျဖစ္သည္။ ထုိမဟာယန ဗုဒၶဘာသာစာေပ တုိ႔သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ 
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တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ကြျဲပားျခားနားမွဳ မရိွပဲ ျပန္႔ပြား သြားခ့ဲသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 
ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၁၇၀၀ေက်ာ္သည္အထိ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းစာမ်ားကုိ တ႐ုတ္ 
ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုေရးသားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကေလသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ 
ျပန္ဆိုေရးသားခ့ဲေသာ က်မ္းစာအုပ္ေပါင္းမွာ ၁၄၄၀အထိ ရိွ၍ အတြေဲပါင္း ၅၅၈၆ 
အတြထိဲ ရိွေလသည္။ ဤ ျပန္ဆိုေရးသား ထားေသာ တရားစာေပမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားရိွရန္ ေ၀မင္းလက္ထက္မွစ၍ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ္ လည္း 
ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈမ်ားကုိမူ ေျမာက္ပုိင္းဆြန္မင္းလက္ထက္တြင္မွ စတင္ျပဳလုပ္ 
ခ့ဲေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ား 
ကုိလည္း ဘုရားက်မ္းစာအတြင္းသို႔ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းခ့ဲသျဖင့္ ဤစာအုပ္မ်ားကုိ 
တိပိဋကဟု ေခၚဆိုရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့ပါေပ။ ဆြန္မင္းလက္ထက္သို႔ ေရာက္ေသာ 
အခါ ယင္းစာအုပ္မ်ား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေရးသားခ်က္ေပါင္းခ်ဳပ္ ဟူေသာ 
အမည္ျဖင့္ အစ္ဆိုင္းက်ဳိဟု ေခၚဆိုခ့ဲၿပီး တန္မင္းလက္ထက္သုိ႔ ေရာက္လာေသာ 
အခါတြင္ မူ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေရးသားမႈမ်ား ေပါင္းခ်ဳပ္ဟူေသာ 
အမည္သစ္ျဖင့္ ဒုိင္ဇုိက်ဳိ ဟု ေခၚဆိုၾကေလသည္။ 
 ဗုဒၶဘာသာကုိ ေအဒီ ခုနစ္ရာစုႏွစ္ေလာက္က တိဗက္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းခ့ဲရာ 
ကုိးရာစုႏွစ္မွ ဆယ့္တစ္ရာစုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ခန္႔ကာလအတြင္း ဗုဒၶက်မ္းစာ 
ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကရာ ထုိအခ်ိန္ေလာက္တြင္ 
အားလုံးလိုလို ျပန္ဆိုၿပီး ျဖစ္ခ့ဲေလသည္။ 
 ဘုရားစာမ်ားကုိ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊  သီရိလကၤာ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ တူရကီႏွင့္ 
အေရွ႕တုိင္း ဘာသာစကား အားလုံးလိုလိုတုိ႔ျဖင့္ သာမက၊ လက္တင္၊ ျပင္သစ္၊ 
အဂၤလိပ္၊ ဂ်ာမန္ႏွင့္ အီတလီ ဘာသာမ်ားျဖင့္လည္း ျပန္ဆိုေရးသားခ့ဲၿပီး 
ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ေၾကာင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ 
ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံး ေနရာအႏံွ႔သို႔ ျပန္႔ႏံွ႔ေနၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေသခ်ာ တပ္အပ္ေျပာဆို 
ႏိုင္ေပသည္။ 
 သုိ႔ရာတြင္ ျပန္ေျပာင္း စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုပါက ဘာသာျပန္ဆို 
ေရးသားမႈမ်ား၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈႏွင့္ 
မူရင္းျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ သမိုင္းကာလမ်ား၊ ဘာသာျပန္ဆို 
ေရးသားခ့ဲေသာ စာအုပ္ေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရိွေနမႈဟူသည့္ ရွဳေထာင့္မွ ျပန္ေျပာင္း 
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သုံးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက “ ဒုိင္ဇုိကိ်” ၏ အကူအညီျဖင့္ပင္လွ်င္ သက်မုနိ 
ျမြက္ၾကားခ့ဲေသာ စကား လုံးမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ အစစ္အမွန္ကုိ ပုိင္ႏုိင္စြာ 
သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲဟန္ရိွေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာေရးတြင္ 
ယုံၾကည္မႈရိွႏုိင္ရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ “ ဒုိင္ဇုိကိ်” ထဲမွ အေရးႀကီး လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏႈတ္ရန္သာ ရိွေပသည္။ 
 ဗုဒၶဘာသာတြင္ တန္ခုိးအာဏာအရိွဆုံးေသာ အရာမွာ သက်မုနိတ 
ျမြက္ၾကားခ့ဲေသာ စကား လုံးမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ 
တရားေတာ္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနထုိင္မႈ ဘ၀တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ 
ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္စြာ ဆက္စပ္မႈရိွသည့္ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္ရေပ မည္။ 
သို႔မဟုတ္ပါက တရားေတာ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္လာေစရန္အတြက္ လူသားတုိ႔၏ 
စိတ္မ်ားကုိ ႏိႈးဆြ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ျခင္းရိွမည္ မဟုတ္ပါေပ။ ဤသေဘာျဖင့္ မိမိတို႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္တရားေတာ္မ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ႐ုိး႐ုိးႏွင့္ ရွင္းရွင္း တသမတ္တည္း 
ျဖစ္ေသာ အရည္အေသြးအသုံးအႏႈန္း စကားလုံးမ်ား သည္လည္း  လူတုိင္း 
နားလည္ႏိုင္ေသာ လြယ္ကူရွင္းလင္းသည့္ စကားလုံးမ်ားျဖစ္၍ အေၾကာင္းျခင္းရာ 
တစ္ခုလုံးကုိ တိက်လုံေလာက္စြာ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ရန္ လုိအပ္လွေပသည္။ 
 ဤစာအုပ္သည္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကုိ  ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ႏွစ္ေပါင္း 
ႏွစ္ေထာင့္ခုနစ္ရာေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာခ့ဲေသာ ဒုိင္ဇုိက်ိ၏ အဆီအႏွစ္မ်ားကုိ ဆက္ဆံ 
ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စာအုပ္ကုိ တစ္ကမာၻလုံးသို႔ ျဖန္႔ခ်ီ 
ခ့ဲေလသည္။ 
 ၁၉၃၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၌ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာလုံးဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ လူငယ္မ်ား၏ 
စည္းေ၀းပြကုိဲ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ က်င္းပခ့ဲေသာအခါ၌လည္း ဂ်ပန္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ 
ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မစၥတာကာဒီေဂါ့ဒတ္၏ အကူအညီျဖင့္ 
အထက္ပါ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဗုဒၶဘာသာစာအုပ္ကုိ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ 
ျပန္ဆိုေရးသား၍ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားအျဖစ္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲေလသည္။ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံသို႔ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေရာက္လာခ့ဲသည့္ အႏွစ္(၇၀)ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ မစ္စုတိုယုိကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲသူ 
မစၥတာရဲဟန္ႏူမားတားသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဗုဒၶ၏ 
တရားေတာ္မ်ားစာအုပ္ကုိ တစ္ဦးတည္း ထုတ္ေ၀ခ့ဲေလသည္။ 
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 မစၥတာႏူမားတားသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရးအသင္းကုိ 
တုိက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး၊ အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ယင္းအဂၤလိပ္ 
ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာစာအုပ္ကုိ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလုံးသို႔ ျဖန္႔ခ်ီရန္ ႀကံရြယ္ 
ခ့ဲေလသည္။ 
 ဤစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ား 
စာအုပ္ကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ွဳရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲေလသည္။ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ ပါေမာကၡမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကာဇူယုိရိွခိႏုိး၊ 
႐ွဴးယူခနအုိခ၊ ဇင္ႏုိအီရိွဂမိ၊ ရွင္ကုိဆရဲခိ၊ ကုိဒုိမတ္စုနာမိ၊ ႐ွိဳးဂၽြန္ဘန္ဒိုႏွင့္ 
တာခဲမိတခါစဲတုိ႔ ျဖစ္ၾကေလသည္။ ပါေမာကၡဖုမီအုိမာဆူတာနီႏွင့္ မစၥတာ 
အင္ေအ၀ဒ္ဒယ္ႏွင့္ မစၥတာတုိရီွဆုခဲ၌ ပါရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား လုံး၀ ၿပီးျပည့္စုံ 
လုံေလာက္သည္ ဟု ကား မဆိုႏုိင္ပါေပ။ ဗုဒၶ၏ စကားလုံးမ်ားသည္ အနက္အဓိပၸာယ္ 
နက္႐ွိဳင္းလြန္းလွ၍၊ ဗုဒၶ၏ ပါရမီမ်ား မွာလည္း အကန္႔အသတ္မရိွ က်ယ္ျပန္႔လွသျဖင့္ 
အလြယ္တကူသိရိွနားလည္ကာ ခံစားႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါေပ။ 
 ထို႔ေၾကာင့္ ႀကံရြယ္ထားသည့္အတုိင္း ဤစာအုပ္ကုိ ပုိမိုမွန္ကန္၍ တန္ဖုိးရိွေသာ 
စာအုပ္ တစ္အုပ္အျဖစ္ အနာဂတ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္၊ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ရန္ အထူး 
ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းလ်က္ ရိွပါသည္။ 
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“ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ား” သမိုင္း 
 ဘုန္းေတာ္ႀကီး မြန္ခိဇုဦးေဆာင္ေသာ “အသစ္ျပန္ဆိုၿပီးေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
စာအုပ္” ျဖန္႔ခ်ီေရး အသင္းက ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လက ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ျပဳစုကာ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲသည္။ အသစ္ျပန္ဆိုၿပီးေသာ ဗုဒၶဘာသာစာအုပ္အေပၚ 
အေျခခံ၍  ဤဗုဒၶဘာသာစာအုပ္ကုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခ့ဲျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပထမ ဂ်ပန္စာအုပ္ကုိ ေဒါက္တာ ရွဴးဂယုယာမဘဲႏွင့္ ေဒါက္တာ 
ခ်ိဇင္အကာႏုမတုိ႔က ဂ်ပန္ျပည္တြင္းရိွ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာ သုေတသီ 
ပညာရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္  စုေဆာင္းျပဳစုခ့ဲျခင္းျဖစ္ရာ၊ ပုံႏိွပ္ 
ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္ ငါးႏွစ္နီးပါးမွ် အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခ့ဲေလသည္။ 
 ႐ိႈး၀ေခတ္ (၁၉၂၆-၁၉၈၉) တြင္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဗုဒၶဘာသာစာအုပ္ကုိ 
ယင္းအသင္း ကပင္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ကာ ဂ်ပန္ျပည္တ၀ွမ္းရိွ မိဇုတုိ႔လည္း ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ ၾကေလသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အဂၤလိပ္-ဂ်ပန္ဘာသာ 
ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ပုံစံသစ္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 
 ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္အဂၤလိပ္-ဂ်ပန္က်မ္းစာကုိအေျချပဳ၍ပါေမာကၡ ရွဳယု 
ကာနာအုိကာ၊ ဇန္းနုိ အီရီွဂမိ၊ ေရွာ္ယူး ဟနရာမ၊ ကြန္းေဆး တမူရ၊ တာေကမိ 
တကာေဆး တုိ႔စုေပါင္း၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ သုိ႔စ ုေပါင္းက်မ္းျပဳခ့ဲသည္။ထုိ ႏွစ္ (၁၉၇၂) 
တြင္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲသည္။ 
  ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပါေမာကၡမ်ားျဖစ္ေသာ ရေရာ္တဆုစ္ ရိွအုိအီရိ၊ တေကမီ 
တကေဆး၊ ဟိရုိရိွ တခ်ိကာ၀ါ၊ ကြန္းေဆး တမူရ၊ ေရွာဂ ြ်န္း ဘန္းဒုိး၊ ေရွာ္ယူး ဟနရာမ 
(စာတည္းခ်ဳပ္) ျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္း   ခ့ဲသည္။ ထုိအဖြဲ႔သည္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္စုေပါင္း၍ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခ့ဲသည္။ 
 တဖန္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါေမာကၡ ကြန္ဒုိ မတုစ္နာမိ၊ ေရွာဂ ြ်န္း ဘန္းဒုိး၊ ရွင္းကုိး 
ေဆးယာကိ၊ ဒုိးယူး တကာနာကာ၊ ကြန္းေဆး တမူရ၊ ေရွာ္ယူး ဟနရာမ (စာတည္းခ်ဳပ္) 
တုိ႔ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္း၍ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္း၍ က်မ္းျပဳခ့ဲသည္။ ထုိက်မ္းကုိ မစၥတာရစ္ခ်က္၏ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မွဳျဖင့္ ျပဳစုခ့ဲသည္။ 
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 ထုိက်မ္းကုိ ဂ်ပန္-အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ၁၉၇၃ခုႏွစ္တြင္ ပုံႏိွပ္ခ့ဲသည္။ 
ဤသုိ႔ျဖင့္ ဗုဒၶက်မ္းစာ မ်ားကုိ ဂ်ပန္-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ အက်ိဳးျပဳ 
ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါေမာကၡမ်ားျဖစ္ေသာ ရိွေဂးအုိ ကမတ၊ ယယစုအကိ နာရာ 
တုိ႔သည္ ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းခ့ဲသည္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၁ တြင္ပါေမာကၡမ်ားျဖစ္ေသာ 
ကာေနတာ တနာကာ၊ ေရွာဂုိ ၀ါတာနာဘဲ၊ ေယာရိွရာစု ေယာနယ္ဇာ၀ါ၊ ဆန္းင္းကကု 
မာရယ္ဒါ (အမွဳေဆာင္ စာတည္းခ်ဳပ္) အယ္ဒီတာ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျပီး ပူးေပါင္းခ့ဲျပန္သည္။ 
 သကၠရာဇ္ ၂၀၁၃ တြင္  (ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရးအသင္း) အေျခခံ 
(စုေပါင္းေဖါင္ေဒးရွင္း) အဆင့္ မွ (အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ 
ေဖါင္ေဒးရွင္း) အမည္သုိ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းခ့ဲ သည္။ 
 ယင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကိစၥအတြက္ 
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္မ်ား ကုိ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျပန္သည္။ 
ထုိေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ ဆန္းင္းကကု မာရယ္ဒါ (အမွဳေဆာင္ စာတည္းခ်ဳပ္) ၊ ဇန္းနုိ 
အီရိွဂမိ၊ ကီေရာကတ ကီမူရာ၊ ကာေနတာ တနာကာ၊ မိကီကုိ တာေကးမူရာ၊ 
ယာစုအကိ နာရာ၊ ခ်ိဇုကုိ ေယာရိွမိဇု၊ ေယာရိွယာစု ေယာနယ္ဇာ၀ါ၊    ေရွာဂုိ 
၀ါတာနာဘဲ တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 

ဇူလုိင္လ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။ 
 

 ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေဒါက္တာတင္ေအာင္က 
သာဘာျပန္ဆိုေရးသား၍ အိုစကာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ မစၥတာ 
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- 269 - 

ထပ္မံျဖည့္စြက္မ့ူွမ်ားကုိ ဘာသာျပန္ေပး ထားပါသည္။ စီစဥ္ညိွနုိင္းမူွကုိ စာေရးဆရာ 
သုခ(သား) မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 
 

ဇူလုိင္လ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 271 - 

“ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ား” အတြက္ 
အညႊန္းမ်ား 

စာမ်က္ႏွာ   မ်ဥ္းေရ 

လူ႔ဘ၀ 
လူ႔ဘ၀၏အဓိပၸာယ္  ......................................................................  5 19 

ဤကမာၻေလာက၏လက္ရိွအေျခအေန ...............................................  93 2 

အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာေနထုိင္နည္း ...................................................   226 9 

ဘ၀အေပၚမွားယြင္းေသာအျမင္မ်ား ....................................................  44 12 

ဘ၀အေပၚစစ္မွန္ေသာအျမင္မ်ား .......................................................  41 1 

မွားယြင္းေနသည့္ဘ၀ .....................................................................  56 15 

ေတြေ၀သူ၊ သံသယျဖစ္ေနသူမ်ားအား ................................................  121 14 

လူ႔ဘ၀(ပံုျပင္) ...............................................................................  87 6 

အကယ္၍တဏွာရာဂေလာကတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕မည္ဆုိပါက(ပံုျပင္) ................  86 22 

အသက္ႀကီးရင့္သူ၊ ဖ်ားနာသူႏွင့္ေသဆုံးသူတုိ႔မွ သင္ခန္းစာမ်ား(ပံုျပင္) .......  89 22 

ေသျခင္းကုိေရွာင္ကြင္း၍မရ(ပံုျပင္) .....................................................  91 1 

ဤကမာၻတြင္မည္သူမွ်မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရာငါးခု ...........................  48 1 

ဤေလာကရိွအမွန္တရားေလးပါး.......................................................  48 11 

သံသယျဖစ္မႈႏွင့္အမွန္တရားႏွစ္ရပ္စလုံးစိတ္တြင္းမွထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္  

 .................................................................................................  49 1 

ပုထုဇဥ္(၀ါ)သာမန္လူသားမ်ားအေနႏွင့္ရယူရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း တန္ဖုိးရိွေသာအရာ၂၀ 

 .................................................................................................  127 16 

 

ယုံၾကည္မႈ 
ယုံၾကည္မႈသည္မီးျဖစ္သည္ ..............................................................  172 18 

ယုံၾကည္မႈတြင္အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအခ်က္သုံးရပ္ရိွသည္ ................  174 13 

ယုံၾကည္မႈသည္ထူးကဲဆန္းၾကယ္သည္ ...............................................  175 20 

ယုံၾကည္မႈသည္စစ္မွန္ေသာစိတ္ထဲတြင္ေပၚလာသည္ .............................  174 25 
 



အညႊန္းမ်ား 
စာမ်က္ႏွာ   မ်ဥ္းေရ 

- 272 - 

အမွန္တရားကုိရွာေဖြေတြ႕ရိွေရးသည္မ်က္မျမင္မ်ားက ဆင္၏ပံုပန္းသ႑ာန္အမွန္ကုိ 

လက္ျဖင့္စမ္းသပ္၍ ေဖာ္ျပေျပာဆုိရသက့ဲခက္ခဲသည္(ပံုျပင္) ....................  73 4 

မည္သည့္ေနရာမွာ ဗုဒၶသဘာ၀တည္ရိွသည္ကုိ  

စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏ သြန္သင္ေဟာေျပာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္(ပုံျပင္) ..  75 17 

ဗုဒၶသဘာ၀သည္တဏွာရမက္မ်ားျဖင့္ ဖုံးကြယ္ေနသည္(ပံုျပင္) .................  71 18 

သံသယျဖစ္မႈသည္ ယုံၾကည္မႈကုိအဟန္႔အတားျပဳသည္ ..........................  176 6 

ဗုဒၶသည္ကမာၻေလာကတစ္ခုလုံး၏ ဖခင္ျဖစ္၍လူသားမ်ားသည္  

၄င္း၏ကေလးမ်ားျဖစ္သည္  .............................................................  35 3 

ဗုဒၶ၏အသိဥာဏ္ေတာ္သည္ သမုဒၵရာႀကီးက့ဲသုိ႔က်ယ္ျပန္႔နက္ရွိဳင္းသည္ ......  33 21 

ဗုဒၶ၏စိတ္ဓာတ္သည္ ေမတၱာကရုဏာမ်ားျဖင့္ အျပည့္ျဖစ္သည္ .................  15 1 

ဗုဒၶ၏ေမတၱာကရုဏာေတာ္သည္ ထာ၀ရျဖစ္သည္ .................................  16 3 

ဗုဒၶတြင္ရူပခႏၶာကုိယ္မရိွ ..................................................................  14 5 

ဗုဒၶသည္ဘ၀သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးေဟာေျပာခ့ဲသည္ ......................  23 3 

ဗုဒၶသည္အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ေသျခင္းတရားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ျပသ၍လူမ်ားအား  

သြန္သင္သည္  .............................................................................  23 3 

ဗုဒၶသည္လူသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ ကင္တင္ရန္ ပံုျပင္မ်ားျဖင့္ 

ေဟာေျပာသင္ျပသည္ ....................................................................  18 18 

။ ။ ။  ..........................................................................................  19 12 

အမွန္တရားကမာၻ ..........................................................................  227 23 

ဘုရား၊ တရားႏွင့္သံဃာတုိ႔အား ၾကည္ညိဳကုိးကြယ္ရန္ ............................  171 14 

သီလ (တရားေတာ္မ်ား) ကုိေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ သမာဓိ 

(စိတ္ကုိတည္ျငိမ္ေအာင္ေလ့က်င့္ထိန္းသိမ္းျခင္း) ၊ ပညာရိွစြာ ျပဳမူနည္းမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း 

 .........................................................................................................  157 3 

မဂၢင္ရွစ္ပါး  ..................................................................................  160 1 

အမွန္တရား၏တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ေရာက္ရိွႏုိင္ေသာလမ္းစဥ္ ........................  162 1 

မွန္ကန္သည့္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေလးရပ္ ..............................................  161 9 

မွန္ကန္ေသာအျမင္ေလးရပ္..............................................................  161 1 



အညႊန္းမ်ား 
စာမ်က္ႏွာ   မ်ဥ္းေရ 

- 273 - 

အမွန္တရားရရိွေရးအတြက္လုိအပ္ေသာစြမ္းအားငါးရပ္ ...........................  161 17 

အကန္႔အသတ္မ့ဲစိတ္အေျခအေနေလးရပ္ ............................................  165 1 

သစၥာတရားေလးပါးကုိသိရိွနားလည္သူမ်ား ..........................................  39 16 

လူတုိ႔၏ေသဆုံးမႈႏွင့္အနိစၥ(၀ါ)ဘ၀မတည္ျမဲမႈ .......................................  13 10 

ဗုဒၶနုႆတိ ဘာ၀နာ ပြားမ်ားသူမ်ားသည္ သန္႔စင္ကမာၻတြင္  

ျပန္လည္ေမြးဖြားလာၾကမည္  ...........................................................  108 10 

အသင့္ကုိယ္ကုိမီးရွဴးတုိင္ျပဳလုပ္၍၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိအားကုိးပါ ....................  11 4 

 

စိတ္ကုိေလ့က်င့္မႈ 
မိမိအတြက္မည္သည္ကအေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည္ကုိသိျမင္သင့္သည္ (ပံုျပင္) ..  144 10 

အသင္၏ပထမေျခလွမ္းမ်ားကုိသတိျပဳပါ .............................................  127 11 
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ေကာင္းမွဳမ်ား စုျပံဳမ်ားျပားလာကာ၊ အနာဂါတ္အေပၚ ေကာင္းက်ဳိးေပးမည့္ 
စြမ္းအားမ်ဳိးရိွသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ ဤအေတြးအေခၚတြင္ ကာယကံ၊ ၀ဇီကံ၊ 
မေနာကံ ဟူ၍ လုပ္ရပ္သုံးမ်ဳိး ရိွေလသည္။ 
 
 
 
 

တိပိဋက(ပဋကတ္သုံးပုံ) 
 ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ား(ဓမၼ)၏ အစိတ္အပုိင္းသုံးရပ္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ 
ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ား ပါရိွ ေသာ သုတ္က်င့္၀တ္မ်ား ပါရိွသည့္ ၀ိနယႏွင့္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးပါရိွေသာ အဘိဓမၼာတုိ႔ ျဖစ္ေလ သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၀ါရင့္တရုတ္ႏွင့္ 
ဂ်ပန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဗုဒၶဘာသာဆုိင္ရာ ေရးသားခ်က္မ်ား ကုိလည္း 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခ့ဲေလသည္။ (ဓမၼတရားကုိၾကည့္ပါ။) 
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ေထရ၀ါဒ 
 ေတာင္ဘက္ပုိင္း ရုိးရာဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည့္ ေထရ၏အဓိပၸာယ္မွာ 
အသက္ႀကီးရင့္သူမ်ား ျဖစ္ သည္။ ရုိးရာကုိ ေစာင့္ထိန္းၾကေသာ ၀ါရင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
က်င့္၀တ္တရားေတာ္မ်ားကုိ တင္းၾကပ္ စြာ လုိက္နာက်င့္သုံးေရး ခံယူခ်က္မ်ားမွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ ဘာသာေရး ျဖစ္သည္။ (အျခားေသာ တုိးတက္၍ ပုိမုိလြတ္လပ္သည့္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအုပ္စုမွာမူ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျမာက္ပုိင္းရုိးရာဟု ေခၚ ေသာ မဟာယာန 
ျဖစ္လာခ့ဲေလသည္။ ဤက့ဲသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ အေတြးအေခၚမ်ား ကြာျခားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာခ့ဲျခင္းမွာ ဗုဒၶ စုေတၿပီးေနာက္ ရာစုႏွစ္ အနည္းငယ္အၾကာမွာပင္ စတင္လာခ့ဲျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု အဆုိ ရိွ၍ ထုိအခ်ိန္က တုိးတက္ေသာ အေတြးအေခၚရိွသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး 
မဟာေဒ၀က ဗုဒၶအေတြးအေခၚ ငါးမ်ဳိးေအာက္တြင္ ပုိမုိလြတ္လပ္စြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရန္ 
အခုိင္အမာ တင္ျပခ့ဲေလသည္။ ထုိမွစ၍ ေထရ ၀ါဒႏွင့္ မဟာသံဃိကတုိ႔ ကဲြျပားသြားကာ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ မဟာသံဃိကမွ မဟာယာန ထြန္းကားလာခ့ဲ ေလသည္။ 
 
 
 
 

ဓမၼတရား(မွန္ကန္ေသာတရား) 
 ဤသည္မွာ ဗုဒၶက ေဟာေျပာေတာ္မူခ့ဲေသာ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 
ယင္းတရားေတာ္ မ်ားတြင္ သုတ္ (ဗုဒၶကုိယ္တုိင္ေဟာေျပာခ့ဲသည္မ်ား)၊ ၀ိနည္း 
(ဗုဒၶကခ်မွတ္ခ့ဲေသာ၀ိနည္းမ်ား)ႏွင့္ အဘိဓမၼာ (ေနာက္ပုိင္းေခတ္မ်ားတြင္ ပညာရွင္မ်ားက 
သုတ္ႏွင့္၀ိနယမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ား) ဟူ၍ သုံးမ်ဳိးခဲြျခားထားေလသည္။ ဤ 
သုံးမ်ဳိးစလုံးကုိ ေပါင္းျခံဳ၍ တိပိဋကဟု ေခၚေလသည္။ ဓမၼသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ 
ရတနာသုံးပါးတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေလသည္။ 
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နိဗၺာန္(လုံး၀တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္း) 
 ျငိမ္းေစေသာဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ 
အသိဥာဏ္ျဖင့္ တရား က်င့္ႀကံမႈမ်ားမွတဆင့္၊ လူ႔အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကာမတဏွာ 
အေပါင္းကုိ လုံး၀ျငိမ္းေအးေစေသာ အေျခ အေနျဖစ္ေပသည္။ ဤအေျခအေနသုိ႔ 
ေရာက္ရိွႏုိင္သူမ်ားအား ဗုဒၶဟု ေခၚေလသည္။ ေဂါတမသိဒတၳ သည္ သက္ေတာ္၃၅ႏွစ္ 
အရြယ္တြင္ ဤအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွကာ ဗုဒၶျဖစ္လာခ့ဲေလသည္။  ဤက့ဲသုိ႔ ေသာ 
လုံး၀တည္ျငိမ္ေအးျငိမ္းသည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရူပ ကုိယ္ခႏၶာ 
တည္ရိွ ေနသေရြ႕၊ လူသားတုိ႔၏ အၾကြင္းအက်န္ျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈ အညစ္အေၾကးမ်ား 
ဆက္လက္တည္ရိွ ေနမည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခါတြင္ ယုံၾကည္လ်က္ 
ရိွေလသည္။ 
 
 

ပညာ 
 ပရမိတေျခာက္ပါးအနက္၊ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဘ၀ကုိအမွန္အတုိင္း 
ေတြ႕ျမင္ခံစားႏုိင္ေစ ရန္ႏွင့္ အမွန္ႏွင့္အမွားကုိ ခဲြျခားႏုိင္ေစေသာ အသိစိတ္ ျဖစ္သည္။ 
ဤသည္ကုိ အျပည့္အ၀ ရရိွထား ေသာသူအား ဗုဒၶဟု ေခၚေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ဤအသိဥာဏ္ပညာသည္ သာမန္လူသားတုိ႔၏ အသိ ဥာဏ္ႏွင့္မတူဘဲ သီးျခားျဖစ္ေသာ 
အသိမ္ေမြ႕ဆုံးႏွင့္ အနက္နဲဆုံးေသာ ဥာဏ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ 
 
 

ပါရမိတာ(တဖက္ကမ္းသုိ႔ကူးသြားျခင္း) 
 တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ ကူးသြားျခင္း ဆုိသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာက်င့္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ 
က်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္၊ ဗုဒၶကမာၻသုိ႔ ေရာက္ရိွျခင္းကုိ ဆုိလုိေပသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ေမြးျခင္းႏွင့္ 
ေသျခင္းျဖစ္ေသာ ဤကမာၻမွ အမွန္တရားကမာၻသုိ႔ ျဖတ္သန္းေရာက္ရိွႏုိင္ေစရန္ 
ေအာက္ပါလက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ေျခာက္ရပ္ကုိ က်င့္ႀကံ ေနထုိင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု 
ယူဆၾကေလသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ 
သည္းခံျခင္း၊ စိတ္အာရုံ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ဆုံးျဖတ္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္ ဥာဏ္ 
ပညာ) တုိ႔ျဖစ္ေလသည္။ ေႏြဦးေပါက္ႏွင့္ ေဆာင္းဦးေပါက္ရာသီမ်ားတြင္ ရိွေသာ 
ဂ်ပန္ရုိးရာ ဟိဂန္ရက္ သတၱပါတ္မ်ားသည္ ဤ ဗုဒၶအေတြးအေခၚမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္လာျခင္း 
ျဖစ္ေပသည္။ 
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ပါဠိ(ဘာသာ) 
 ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဘာသာစကား ျဖစ္သည္။ 
ေရွးေဟာင္းအက်ဆုံးေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ ဤဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသား 
ထားသည္ဟု ယုံၾကည္ရေလသည္။ ဤဘာသာ သည္ သသၤၿဂိဳဋလ္တြင္ရိွေသာ 
ပရခရစ္ဘာသာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သျဖင့္၊ ပါဠိႏွင့္သသၤၿဂိဳဋ္ျဖင့္ ေရးသားထား ေသာ ဗမၼပါဠိျဖင့္ 
ေရးသားထားေသာဓမၼ၊ သသၤၿဂိဳဋ္ျဖင့္ ေရးသားထားေသာ နိဗၺာန္န၊ ပါဠိျဖင့္ ေရးသား 
ထားေသာ နိဗာန၊ (သသၤၿဂိဳဋ္ကုိၾကည့္ပါ) 
 
 
 
 

ဗုဒၶ (အမွန္တရားသိသူ(၀ါ)အကၽြတ္တရားရရိွသူ) 
 အစမူလက ဗုဒၶဘာသာကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲသူ ေဂါတမသိဒတၳ(သက်မုနိ)အား 
ဤအမည္ျဖင့္ ေခၚ ဆုိခ့ဲၾကေလသည္။ ဗုဒၶသည္ လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္း၂၅၀၀ခန္႔အၾကာက 
အိႏိၵယတြင္ သက္ေတာ္၃၅ႏွစ္ အရြယ္တြင္ အလုံးစုံကုိ သိျမင္ေသာ၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ကုိ 
ရရိွခ့ဲေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးအတြက္ ေနာက္ဆုံးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ 
မည္သည့္ဂုိဏ္းဂနမွပင္ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶ ျဖစ္လာရန္ပင္္ ျဖစ္ေပ သည္။ ဤ အေျခအေနသုိ႔ 
ေရာက္ရိွႏုိင္ေစရန္ က်င့္ႀကံအားထုတ္နည္းမ်ားအေပၚ ကြာဟမႈမ်ား ရိွေန 
ေသာေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶဘာသာတြင္ အေတြးအေခၚအမ်ဳိးမ်ဳိး ဂုိဏ္းခဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲျခင္း 
ျဖစ္သည္။ မဟာယာဥ္ဂုိဏ္း ဗုဒၶဘာသာတြင္ သမုိင္း၀င္ ဗုဒၶသက်မုနိအျပင္၊ အမိတာဘ၊ 
မဟာ၀ိေရာစဏ၊ ေ၀သဇ်ဂုရု အစရိွသည္တုိ႔ကုိလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ဗုဒဘာသာ၏ 
အမွတ္လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ လက္ခံ ထားေလသည္။ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ သန္႔စင္ကမာၻ 
အမ်ဳိးအစား ဗုဒၶဘာသာအေတြးအေခၚမ်ား၏ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္၊ ကြယ္လြန္သြားသူ 
အေပါင္းတုိ႔အား အမ်ားအားျဖင့္ ဗုဒၶမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ဘာသာ စကားျဖင့္ ဟုိတုိေကဟု 
ေခၚဆုိၾကေလသည္။ 
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ေဗာဓိသတ္ဘုရားေလာင္း(အမွန္တရားကုိရွာႀကံေနသူ) 
 အစမူလက ဤအမည္ကုိ အမွန္တရား မရရိွမီကာလကျဖစ္ေသာ ေဂါတမ 
သိဒတၳအား ရည္ညႊန္း ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ မဟာယာဥ္ဂုိဏ္း ဗုဒၶဘာသာ 
ထြန္းကားလာခ့ဲၿပီးေနာက္တြင္ ဗုဒၶဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူအေပါင္းအား 
ဤအမည္ျဖင့္ ေခၚဆုိခ့ဲၾကေလသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဗုဒၶ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ေစရန္ 
မိမိတုိ႔၏ အၾကင္နာကရုဏာစိတ္မ်ားျဖင့္ အျခားသူမ်ားအား ဆဲြေဆာင္ေန သူမ်ား၊ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း၊ အလားတူပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေန သူမ်ားအား ေဗာဓိသတ္ဘုရားေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ေခၚဆုိခ့ဲၾကေလသည္။ 
၄င္းတုိ႔အနက္ ထင္ရွားသူ အခ်ဳိ႕တုိ႔မွာ အ၀ေလာကိေတသရ၊ စိတိဂါဘ၊ မဥၥဳသီရိတုိ႔ 
ျဖစ္ေလသည္။ 
 
 
 
 

မယာယာဥ္(ႀကီးေသာယာဥ္) 
 ဗုဒၶဘာသာသမုိင္းစဥ္တြင္ အဓိကအေတြးအေခၚႀကီးႏွစ္မ်ဳိး ထြက္ေပၚလာခ့ဲရာ 
မဟာယာနႏွင့္ ေထရ၀ါဒ (ဟိနယာန)တုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာသည္ 
တိဗက္၊ တရုတ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္စသည္ တုိ႔ကုိျပန္႔ႏံွ႔သြားခ့ဲ၍ ေထရ၀ါဒမွာ ျမန္မာ၊ 
သီရိလကၤာ(သီဟုိရ္)၊ ထုိင္းအစရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔ ျပန္႔ႏံွ႔သြားခ့ဲေလသည္။ ဤစာလုံး၏ 
အဓိပၸာယ္မွာ ေမြးျခင္းႏွင့္ေသျခင္း ျဖစ္ေသာ ဤေလာကရိွ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူ 
အေပါင္းအား ခဲြျခားမႈမရိွပဲ၊ အမွန္တရားရရိွေစရန္ ဦးေဆာင္ေခၚယူသြားႏုိင္သည့္ 
မဟာယာဥ္ႀကီး ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ 
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သဃၤာ(ဗုဒၵညီေနာင္မ်ား) 
 ဤအထဲတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား မယ္သီလရွင္မ်ားႏွင့္ သာမန္အရပ္သူ 
အရပ္သားမ်ား ပါ၀င္ ေလသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မဟာယာနလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ထြက္ေပၚလာေသာအခါ၊ ေဗာဓိသတ္ဘုရား ေလာင္းအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ရန္ 
ရည္မွန္းၾကသူ၊ အရပ္သား သုိ႔မဟုတ္ ရဟန္းေတာ္မဟူ အတူတကြ ညီေနာင္အျဖစ္ 
ေပါင္းစည္းပါ၀င္ခ့ဲၾကေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၏ ရတနာသုံးပါးအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 

သံသရာ(ျပန္လည္ေမြးဖြားလာျခင္း) 
 အတိတ္ကာလမွသည္ မ်က္ေမွာက္ႏွင့္ အနာဂါတ္အထိ အျမဲမျပတ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ 
ေအာက္ပါ ဘုံဘ၀ေျခာက္မ်ဳိးတုိ႔တြင္ ေမြးဖြားလာျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ငရဲ၊ တေစၦသူရဲ မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား၊ အသူရာ၊ လူႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘုံတုိ႔ 
ျဖစ္ေလသည္။ အမွန္တရားမရရိွပါက ဤသံသရာ မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ 
လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သူမ်ားကုိ ဗုဒၶဟု ေခၚဆုိႏုိင္ေပသည္။ 
 
 
 
 

သုတ္(က်မ္းစာမ်ား) 
 ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ မူရင္းအဓိပၸာယ္မွာ 
ႀကိဳးျဖစ္၍။ ဘာသာ ေရး သုိ႔မဟုတ္ သိပံၸပညာမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလွေသာ 
ပညာရပ္မ်ားကုိ သီကုံးဆက္ႏြယ္ထား ျခင္းကုိ ဆုိလုိေပသည္။ တိပိဋက၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္သည္။ 
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သုည(၀ါ)နတၱိ(အေကာင္အထည္မရိွမႈ) 
 အရာခပ္သိမ္းတုိ႔တြင္ ၀တၳဳပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ တည္ျမဲမႈမရိွဟူေသာ 
အေတြးအေခၚပင္ျဖစ္၍ ဗုဒၶ ဘာသာ၏ အေျခခံသေဘာတရားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
အရာခပ္သိမ္းသည္ ျဖစ္မႈအေၾကာင္းရင္းေပၚတြင္ မူတည္ေနသျဖင့္ အရာ၀တၳဳတစ္ခုအျဖစ္၊ 
ထာ၀ရတည္ျမဲေသာ ကုိယ္ဟူ၍ မရိွပါေပ။ သုိ႔ရာတြင္ အရာ၀တၳဳတုိင္းတြင္ 
အေကာင္အထည္ရိွသည္ သုိ႔မဟုတ္ မရိွဟူေသာ အေတြးအေခၚမ်ဳိးကုိ လုိက္နာရန္ 
မသင့္ပါေပ။ သက္ရိွသတၱ၀ါမွန္သမွ်၊ လူသားျဖစ္ေစ၊ လူသားမဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ 
ဆက္ႏြယ္မႈသာ ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေတြးအေခၚ သုိ႔မဟုတ္ ခံယူခ်က္ 
မူ၀ါဒတစ္ခုခုကုိ လုံး၀မွန္ကန္သည့္ တစ္ခုတည္း ေသာအရာျဖစ္သည္ဟု 
ဖက္တြယ္ထားမႈမွာ မုိကပ္မဲလွေပသည္။ ဤသည္မွာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ 
ဥာဏ္ပညာ က်မ္းစာထဲရိွ အေျခခံအေတြးအေခၚ ျဖစ္ေပသည္။ 
 
 
 
 

သကၠဋ(သသၤၿဂိဳဋ္) 
 ေရွးေဟာင္းအိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ေရွးရုိးရာစာေပ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ 
အိႏိၵယ-ဥေရာပ ဘာသာ စကားတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းကုိ ေဗဒႏွင့္ 
ေရွးေဟာင္းသသၤၿဂိဳဳဋ္္အျဖစ္ ခဲြျခားထားေလသည္။ မဟာ ယာနက်မ္းစာမ်ားကုိ ဤ 
ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားခ့ဲၿပီး၊ ယင္းကုိ ဗုဒၶဘာသာမ်ဳိးစပ္ သသၤၿဂိဳဋ္ဟု 
ေခၚေလသည္။ 
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အနတၱ(ကုိယ္မဟုတ္မႈ) 
 ဤသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာတြင္ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ 
ျဖစ္ေပသည္။ ဤေလာက ရိွ တည္ရိွမႈႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
မည္သည့္ အေကာင္အထည္မ်ဳိးမွ မရိွပါေပ။ တည္ရိွမႈမွန္သမွ်မွာ မတည္ျမဲမႈပင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
လက္ခံထားသည့္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ မတည္ျမဲသည့္ တည္ရိွမႈတြင္ ထာ၀ရ 
တည္ျမဲေသာ ၀ထၱဳပစၥည္းဟူ၍ မရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိရန္မွာ သဘာ၀ပင္ 
ျဖစ္ေပသည္။ အနႏၱမာန္ကုိ နာမ္မဟုတ္ေသာဟုလည္း ေခၚဆုိႏုိင္ေပသည္။ 
 
 
 
 

အနိစၥ(မတည္ျမဲမႈ) 
 အျခားေသာအေျခခံအခ်က္တခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤေလာကရိွ တည္ရိွမႈႏွင့္ 
ျဖစ္စဥ္အေပါင္းတုိ႔သည္ အစဥ္အျမဲပင္ေျပာင္းလဲေန၍၊ ေခတၱခဏမွ်ပင္ အလားတူ 
တည္ရိွေနျခင္း မရိွပါေပ။ အရာခပ္သိမ္းသည္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ေသဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အဆုံးသတ္သြားျခင္းသာ ရိွရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ 
အလားအလာသည္ပင္လွ်င္ ဆင္းရဲဒုကၡ၏အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဤအေတြးအေခၚကုိ မေကာင္းရွဳျမင္တတ္သည့္ ရွဳေထာင့္မ်ဳိးမွသာ၊ အဓိပၸာယ္ 
ေကာက္ယူရန္ မသင့္ပါေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ တုိးတက္မႈႏွင့္ 
ျပန္႔ပြားမႈႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ ဤက့ဲသုိ႔ အစဥ္အျမဲေျပာင္းလဲေနမႈ၏ သာဓကမ်ားပင္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 
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ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႕ႏွင့္ “ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ား” ကုိ ထုတ္ေ၀မႈ 

 ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႔အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားမည္ဆုိပါက၊ 
မိတုတုိယုိ ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲသူ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မစၥတာရဲဟန္ႏူမားတား အေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိရန္ 
လုိအပ္ေပသည္။ 
 ၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္ တိက်ေသာ တုိင္းထြာမႈ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ 
လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ေက်ာ္က ကုမၸဏီတခုကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲေလသည္။ 
လုပ္ငန္းဌာနတခု၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အာကာသဘုံ၊ ဘုမၼဘုံႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ 
သင့္ျမတ္ညီညြတ္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈအေပၚတြင္ မူတည္၍ လူသားတုိ႔၏ 
စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္မႈကုိ အသိဥာဏ္ပညာ၊ ၾကင္နာမႈႏွင့္ ရဲရင့္သတၱိတုိ႔၏ 
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေသာ ေပါင္းစည္းမႈျဖင့္သာ ရယူႏုိင္သည္ဟု ၄င္းက စဲြျမဲစြာ 
ယုံၾကည္မႈေအာက္တြင္ တုိင္းတာေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ 
စက္မႈနည္းနာမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးႏွင့္ လူ၏ စိတ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေရးတုိ႔အတြက္ စြမ္းသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေလသည္။ 
 ကမာၻ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရယူရန္မွာ လူ႔စိတ္ကုိ အျပစ္အနာအဆာ 
ကင္းစင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္မည္။ ယင္းအတြက္ ဗုဒၶ၏ 
သြန္သင္ေဟာေျပာမႈမ်ား ရိွေနသည္ဟုလည္း ၄င္းက စဲြျမဲစြာ ယုံၾကည္ 
ထားေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲလ်က္ႏွင့္ပင္ 
၄င္းသည္ ဗုဒၶေတး သံမ်ားကုိ ေခတ္မီွေစေရးႏွင့္ ဗုဒၶ၏ရုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ 
တရားေတာ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 
 ၁၉၆၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၄င္းသည္ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရး 
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရံပုံေငြအဖဲြ႔တစ္ရပ္ကုိ မိမိ၏ ပုဂၢလိကပုိင္ 
ရံပံုေငြႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကမာၻ႕ျငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲေလသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဗုဒၶ 
ဘာသာျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႕ စတင္ေပၚေပါက္လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိေနရာအႏွ႔ံသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀၍ လူသားတုိင္းက 
တရားေရေအးကုိ ေသာက္သုံး၍ အက်ဳိးထူးရရိွႏုိင္ေစရန္ မည္က့ဲသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသနည္း။ ရံပံုေငြအဖဲြ႕ကုိ တည္ ေထာင္ခ့ဲသူ၏ ဆႏၵကုိ 
ထိန္းသိမ္းကာ ဤျပသာနာရပ္၏ အေျဖကုိရွာႀကံေရးမွာ ဤဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြား ေရး 
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ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႕ႏွင့္ “ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ား” ကုိ ထုတ္ေ၀မႈ 

 ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႔အေၾကာင္းကုိ ေျပာၾကားမည္ဆုိပါက၊ 
မိတုတုိယုိ ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲသူ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ 
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မစၥတာရဲဟန္ႏူမားတား အေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိရန္ 
လုိအပ္ေပသည္။ 
 ၄င္းပုဂၢိဳလ္သည္ တိက်ေသာ တုိင္းထြာမႈ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ 
လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ေက်ာ္က ကုမၸဏီတခုကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲေလသည္။ 
လုပ္ငန္းဌာနတခု၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အာကာသဘုံ၊ ဘုမၼဘုံႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ 
သင့္ျမတ္ညီညြတ္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈအေပၚတြင္ မူတည္၍ လူသားတုိ႔၏ 
စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္မႈကုိ အသိဥာဏ္ပညာ၊ ၾကင္နာမႈႏွင့္ ရဲရင့္သတၱိတုိ႔၏ 
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေသာ ေပါင္းစည္းမႈျဖင့္သာ ရယူႏုိင္သည္ဟု ၄င္းက စဲြျမဲစြာ 
ယုံၾကည္မႈေအာက္တြင္ တုိင္းတာေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ 
စက္မႈနည္းနာမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးႏွင့္ လူ၏ စိတ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေရးတုိ႔အတြက္ စြမ္းသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေလသည္။ 
 ကမာၻ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရယူရန္မွာ လူ႔စိတ္ကုိ အျပစ္အနာအဆာ 
ကင္းစင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္မည္။ ယင္းအတြက္ ဗုဒၶ၏ 
သြန္သင္ေဟာေျပာမႈမ်ား ရိွေနသည္ဟုလည္း ၄င္းက စဲြျမဲစြာ ယုံၾကည္ 
ထားေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲလ်က္ႏွင့္ပင္ 
၄င္းသည္ ဗုဒၶေတး သံမ်ားကုိ ေခတ္မီွေစေရးႏွင့္ ဗုဒၶ၏ရုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ 
တရားေတာ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 
 ၁၉၆၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၄င္းသည္ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရး 
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရံပုံေငြအဖဲြ႔တစ္ရပ္ကုိ မိမိ၏ ပုဂၢလိကပုိင္ 
ရံပံုေငြႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုိက္ၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကမာၻ႕ျငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲေလသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဗုဒၶ 
ဘာသာျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႕ စတင္ေပၚေပါက္လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိေနရာအႏွ႔ံသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀၍ လူသားတုိင္းက 
တရားေရေအးကုိ ေသာက္သုံး၍ အက်ဳိးထူးရရိွႏုိင္ေစရန္ မည္က့ဲသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသနည္း။ ရံပံုေငြအဖဲြ႕ကုိ တည္ ေထာင္ခ့ဲသူ၏ ဆႏၵကုိ 
ထိန္းသိမ္းကာ ဤျပသာနာရပ္၏ အေျဖကုိရွာႀကံေရးမွာ ဤဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြား ေရး 
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ရံပံုေငြအဖဲြ႔၏ လုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ီရန္အတြက္၊ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မွန္သမွ်ကုိ ဤ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႕က ဦးလည္မသုန္၊ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားဟူသည္ ဤစာအုပ္သည္ ဤႏုိင္ငံတြင္းရိွ ဘာသာေရး၏ 
သမုိင္းႏွင့္ ဗုဒၶ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈကုိ အစဥ္အျမဲပင္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားခ့ဲေသာ္လည္း 
ဂ်ပန္နည္းျဖင့္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ ယူပါက ဗုဒၶဘာသာ၏ သြန္သင္ 
ေဟာေျပာခ်က္မ်ားဟု ေခၚဆုိႏုိင္ေလာက္ေသာ ေရးသားထုတ္ေ၀မႈမ်ား 
မရိွသေလာက္ ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ကာ ႀကိဳးပမ္း 
ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲသည့္ စာအုပ္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ 
 ဤစာအုပ္သည္ ဖတ္ရွဳသူအားလုံးအတြက္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အာဟာရအျဖစ္ 
အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္း ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကုိ မည္သူမဆုိ စာေရးစားပဲြေပၚ 
ထားရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိမိကုိယ္ႏွင့္ သယ္ေဆာင္ကာ စိတ္တုိင္းက် ဖတ္ရွဳျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ 
 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စိတ္တုိင္းက်ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ အျပစ္အနာအဆာ ကင္းစင္မႈမ်ဳိး 
မရိွေသးေသာ္လည္း ယခုလက္ရိွ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ထားေသာ ဗုဒၶ၏ 
တရားေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက တိက်စြာ 
လြယ္ကူစြာႏွင့္ ပုိင္ႏုိင္စြာ ေလ့လာဖတ္ရွဳရန္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္စြမ္းေစႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လက္ေတြ႕ေသာလမ္းညြန္ႏွင့္ ေန႔စဥ္က်င့္ႀကံေနထုိင္မႈႏွင့္ 
အမွန္တရား၏ ပင္ရင္း ဇစ္ျမစ္အျဖစ္၊ လူအေျမာက္အမ်ားတုိ႔၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ထြက္ေပၚ လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 တတ္ႏုိင္သမွ် မ်ားျပားလွစြာေသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ စာအုပ္ရိွေနသည့္အခ်ိန္၊ 
တတ္ႏုိင္သမွ် မ်ားျပားလွစြာေသာ လူမ်ားက ျမတ္စြာဘုရား၏ 
လင္းေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ ေပ်ာ္ျမဴးစြာ ၀င္ေရာက္လာ မည့္ အခ်ိန္မ်ဳိး 
ေစာလွ်င္စြာ ေရာက္ရိွလာမည္ကုိ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရးအဖဲြ႕က ေတြ႕ျမင ္
လုိလွပါသည္။ 
 စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား၏ ေ၀ဖန္ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ အစဥ္အျမဲပင္ 
ႀကိဳဆုိလ်က္ ရိွပါသည္။ အခ်ိန္မေရြး ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႕သုိ႔ 
စာေရးသား ေပးပုိ႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 
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ရံပံုေငြအဖဲြ႔၏ လုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ီရန္အတြက္၊ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မွန္သမွ်ကုိ ဤ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႕က ဦးလည္မသုန္၊ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားဟူသည္ ဤစာအုပ္သည္ ဤႏုိင္ငံတြင္းရိွ ဘာသာေရး၏ 
သမုိင္းႏွင့္ ဗုဒၶ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈကုိ အစဥ္အျမဲပင္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားခ့ဲေသာ္လည္း 
ဂ်ပန္နည္းျဖင့္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ ယူပါက ဗုဒၶဘာသာ၏ သြန္သင္ 
ေဟာေျပာခ်က္မ်ားဟု ေခၚဆုိႏုိင္ေလာက္ေသာ ေရးသားထုတ္ေ၀မႈမ်ား 
မရိွသေလာက္ ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ကုိ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ကာ ႀကိဳးပမ္း 
ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲသည့္ စာအုပ္ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ 
 ဤစာအုပ္သည္ ဖတ္ရွဳသူအားလုံးအတြက္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အာဟာရအျဖစ္ 
အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္း ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကုိ မည္သူမဆုိ စာေရးစားပဲြေပၚ 
ထားရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိမိကုိယ္ႏွင့္ သယ္ေဆာင္ကာ စိတ္တုိင္းက် ဖတ္ရွဳျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ 
 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စိတ္တုိင္းက်ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ အျပစ္အနာအဆာ ကင္းစင္မႈမ်ဳိး 
မရိွေသးေသာ္လည္း ယခုလက္ရိွ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ထားေသာ ဗုဒၶ၏ 
တရားေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက တိက်စြာ 
လြယ္ကူစြာႏွင့္ ပုိင္ႏုိင္စြာ ေလ့လာဖတ္ရွဳရန္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖည့္စြမ္းေစႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လက္ေတြ႕ေသာလမ္းညြန္ႏွင့္ ေန႔စဥ္က်င့္ႀကံေနထုိင္မႈႏွင့္ 
အမွန္တရား၏ ပင္ရင္း ဇစ္ျမစ္အျဖစ္၊ လူအေျမာက္အမ်ားတုိ႔၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ထြက္ေပၚ လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 တတ္ႏုိင္သမွ် မ်ားျပားလွစြာေသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ စာအုပ္ရိွေနသည့္အခ်ိန္၊ 
တတ္ႏုိင္သမွ် မ်ားျပားလွစြာေသာ လူမ်ားက ျမတ္စြာဘုရား၏ 
လင္းေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ ေပ်ာ္ျမဴးစြာ ၀င္ေရာက္လာ မည့္ အခ်ိန္မ်ဳိး 
ေစာလွ်င္စြာ ေရာက္ရိွလာမည္ကုိ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရးအဖဲြ႕က ေတြ႕ျမင ္
လုိလွပါသည္။ 
 စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား၏ ေ၀ဖန္ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ အစဥ္အျမဲပင္ 
ႀကိဳဆုိလ်က္ ရိွပါသည္။ အခ်ိန္မေရြး ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေရး ရံပံုေငြအဖဲြ႕သုိ႔ 
စာေရးသား ေပးပုိ႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 


