ေရနဵေခ္ာငး့်မိ႕ဳ ံေရႊေတာငးပါဠိတကၠသိုလးအဂၢမဟာဂႏ ၱွါစကပ႑ိတဘျဲ ံရ ဆရာေတားဘဒၵႏ ၱဇနိတ ၏
ေထရုပၸတၱိအက္ဥး့

ေမျ့ဖျာ့ရာဇာတိ
ဆရာေတားသညး မႏၱေလ့တိုငး့၇ ်မငး့်ခဵခရုိငး၇ ေက္ာကးပနး့ေတာငး့ ်မိဳ ံနယး၇ ဘုရာ့ၾကီ့ကုနး့ေက့္ရျာ၇
ခမညး့ေတား ဦ့မဲ၇ မယးေတား ေဒၚပို့ တို ံမြ (ှဿ၆၄) ခုနစး၇ ေတားသလငး့ လဆနး့ (ှ၁) ရကး အဂၤါေန ံနဵနကး
(၁) နာရီအခ္ိနးတျငး ဖျာ့်မငးသနး ံစငးခဲံပါသညး၇၇

အေ်ခခဵ ပညာသငးၾကာ့်ခငး့
ဆရာေတားသညး (ှ၀ွဿ) ခုနြစး၇ အသကး (၂)နြစး အရျယးတျငး ဘရာ့ၾကီ့ကုနး့ေက့္ရျာ (ေနာငးအခါ
ေက္ာကးပနး့ေတာငး့်မိဳ႕ စိတၱပါလ ဂူေက္ာငး့တိုကးၾကီ့၏ ပဓာနနာယက၇ အဂၢမဟာ ကမၼဠာနစရိယ
်ဖစးေတားမူလာမညး)ံ ကမၼဠာနး့ ဆရာေတား၇ ဘဒၵ ႏ ၱ သုဇာတ နြငးံ ဘဒၵ ႏ ၱ ပ႑ွတို႕ ထဵတျငး သူငယးတို႕ ဘာွ
တတးသငးံတတးထိုကးေသာ အေ်ခခဵပညာ ်မနးမာသငးပုနး့ၾကီ့၇ မဂၤလသုတး၇ အတျငး့ေအာငး်ခငး့၇
အ်ပငးေအာငး်ခငး့၇ နမကၠာရ၇ ေလာကနီတိ၇ ပရိတးၾကီ့၇ဂဏနး့သခၤ္ာ မ္ာ့ကို သငးၾကာ့ တတးေ်မာကးခဲံပါသညး၈

သာမေဏ်ပဳ်ခငး့
ှ၀ွ၃ ခုနြစးတျငး ဖခငး၏ ညီအရငး့ ဦ့ေလ့ေတား်ဖစးေသာ ဘဒၵ ႏၱ သီလာစာရ သီတငး့သုဵ့ရာ
ေက္ာကးပနး့ေတာငး့ ်မိဳ႕နယး၇ အေမြ္ာငးကနး ေက့္ရျာ ပုဗၺာ ရုဵေက္ာငး့သို႕ ေက္ာငး့သာ့ ဘွနြငးံ ပငး
ေရႊ႕ေ်ပာငး့၊ပညာသငး ၾကာ့ခဲံ်ပီ့ သဒၵါ၇ သ်၅ၤဳ ိဟး သရုပးချဲနင
ြ းံ ွိနညး့ မာတိကာမ္ာ့ သငးၾကာ့ခံဲပါသညး၈
ှ၀ှွ ခုစးတျငး အေမြ္ာငးကနး ေက့္ရျာ၇ ပုဗၺာရုဵေက္ာငး့ ဆရာေတားထတ
ဵ ျငး မိဘနြစးပါ့၏ ပစၥညး့ေလ့ပါ့
အေထာကးအပံဵ်ဖငးံ ရြငးသာမေဏ ်ပဳခဲံပါသညး၈
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ေရနဵေခ္ာငး့်မိဳ႕သို႕ ပညာသငးထျကး၊ စာေမ့ပျဲမ္ာ့ ေအာငး်မငး်ခငး့
ှ၀ှ၀ ခုနြစးတျငး ေက္ာကးပနး့ေတာငး့ ၿမိဳ႕နယး အေမြ္ာငးကနး ေက့္ရျာမြ ေရနဵေခ္ာငး့ၿမိဳ႕၇ ေနာငးေတား
ရြငးစေႏၵာဘာသ ရြိရာ ေရႊေတာငး ပါဠိတကၠသိုလး စာသငးတိုကးသို႕ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ ခံဲပါသညး၈ ထိုေက္ာငး့ မြပငး
စာ်ပနးပျဲဆိုငးရာမ္ာ့ကို ဘဒၵၵႏ ၱနႏၵမာလာ (အဂၢမဟာ ပ႑ိတ)၇ ဘဒၵ ႏ ၱွဏၰစာရ၇ ဘဒၵႏ ၱနာရဒ၇ ဘဒၵႏ ၱ ဓမၼက
ိ ၇
ဘဒၵႏ ၱပညိႏၵ၇ ဘဒၵႏ ၱ ပ႑ိတ၇ ဘဒၵႏ ၱ ဓမၼပါလ တို႕ထဵ၉ လိုအပးသညးံ စာေပမ္ာ့ကို ဆညး့ပူ့ခံဲံ်ပီ့ (ှ၀ှ၁) ခုနြစး
၉ ပထမငယးတနး့၇ (ှ၀ှ၂) ခုနြစးတျငး ပထမလတးတနး့၇ (ှ၀ှ၃) ခုနြစးတျငး ပထမၾကီ့တနး့ တို႕ကို ေအာငးၿမငး
ေတားမူခံဲပါသညး၈

ရဟနး့အ်ဖစးသို႕ေရာကးေတားမူ်ခငး့
(ှ၀ှ၃) ခုနစ
ြ း၇ တနးေဆာငးမုနး့လဆနး့ (ှ၁) ရကး နဵနကး (၆) နာရီအခ္ိနး တျငး အေမၽြ္ာငးကဵေက့္ရျာ၇
ပုဗၺာရုဵေက္ာငး့ ခ႑သိမး ၉ပငး တလုိငး့ကနးေက့္ရျာ ေရႊဘုဵသာေက္ာငး့တိုကးၾကီ့၏ ဦ့စီ့နာယက၇ ဘဒၵႏ ၱွီရိယ
ကို ဥပဇစၥၽယး်ပဳ၊ ေက္ာကးပနး့ေတာငး့ ၿမိဳ႕နယး အေမြ္ာငးကဵေက့္ရျာ ဘုရာ့ဒါယကာ ေက္ာငး့ဒကာ ကာ့ပိုငးရြငး
ဦ့ထျနး့တငး-ေဒၚဆငးလြ၇ သမီ့ မေအ့သနး့ တို႕၏ ပစၥညး့ေလ့ပါ့ အေထာကးအပံဵ်ဖငးံ ရဟနး့အ်ဖစးသို႔
ေရာကးရြိခံဲပါသညး၈

စာေပပရိယတၱိကို သငးၾကာ့ဆညး့ပူ့ေတားမူ်ခငး့
ဆရာေတား ဘဒၵႏ ၱဖနိတ သညး ေမျ့ဖျာ့ရာဇာတိရြိ ဆရာေတားမ္ာ့၇ ေရနဵေခ္ာငး့ၿမိဳ႕ ေရႊေတာငးပါဠိ တကၠသိုလး
ေက္ာငး့တိုကးရြိ ဆရာေတားမ္ာ့နြငးံ မႏ ၱေလ့ၿမိဳ႕ စကုတိုကး ဆိုငး့တနး့ေက္ာငး့ ဘဒၵႏ ၱဢႏၵက (သက္သီဟ
ဓမၼာစရိယ) အလယးတုိကး၇ ဘဒၵႏ ၱ နႏၵစရိယ (အဂၢမဟာပ႑ိတ) ေတာငးသမနးေက္ာငး့တုိကး ဘဒၵႏ ၱေကသွ၇
ေွယဵဘုဵသာ ေက္ာငး့တုိကး ဘဒၵႏ ၱကလ္ာဏ (အဂၢမဟာ ပ႑ိတ) မို့ေကာငး့ေက္ာငး့တုိကးမြ ဘဒၵႏ ၱ
ေဇာတိက (အဂၢါဘိဓဇ)၇ ဘဒၵႏ ၱဥာဏ (အဂၢါဘိဓဇ)၇ ရနးကုနးၿမိဳ႕ ကမၻာေအ့ သဵဃတကၠသုိလး နာယက ဘဒၵႏ ၱ
ေသဠိလ (အဂၢါဘိဓဇ)၇ ဘဒၵႏ ၱ ပညာဒီပ (ဘီ-ေအ) နြငးံ (ွိဇၨာ/သိပ)ၸဵ ၇ (မဟာွိဇၨာ/မဟာသိပ)ၸဵ မြ ကထိကမ္ာ့၇
ဇမၺဴဒီပ ေက္ာငး့ေဆာငးမြ ဘဒၵႏ ၱ ဥာဏုတၱရ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)၇ ဘဒၵႏ ၱွိသုဒၵ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)၇
ဧရာွတီတုိငး့ ွါ့ခယးမ ၿမိဳ႕ မႏ ၱေလ့ေက္ာငး့ ခ္မး့သာၾကီ့ ဆရာေတား နြငးံ ဘဒၵႏ ၱ အဓိက၇ ဘဒၵႏ ၱစရိယ၇
ဘဒၵႏ ၱပညာေဇာတ တုိ႕ထဵ၉ အထကးတနး့ ပညာရပးမ္ာ့ကို သငးၾကာ့ဆညး့ ပူ့တတးေၿမာကးခံဲ်ပီ့ (ှ၀ှ၅)
ခုနြစး ဓမၼာစရိယတနး့၇ ဂုဏးထူ့က္မး့နြငးံ တကျ ေအာငး်မငးခံဲ၊ သာသနဓဇ သီရိပွရ ဓမၼာစရိယ ဘျဲ႕ကုိ ရရြိခံဲ
ပါသညး၈
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ဘျဲ႕တဵဆိပးေတားမ္ာ့
ှ၀ဿွ ခုနြစး တိပိဋပဓရ စာ်ပနးပျဲၾကီ့တျငး သုတၱႏ ၱပိဋက သငးရုိ့သုဵ့က္မး့ အာဂုဵ်ပနးဆုိ ေအာငး်မငး၊ ဗုဒၶ
သာသနာံ ဒီဃဘာဏယ ဘျဲ႕ တဵဆိပးေတား၇ (ှ၀ဿ၀) ခုနြစး တျငး သေဘာေရ့ေ်ဖ ေအာငး်မငးေတားမူ၊
ဒီဃနိကာယေကာွိဒ ဘျဲ႕တဵဆိပးေတားကို ယခုတိုငးေအာငး မီ့ရထာ့ မီ့သေဘၤာ အထကးတနး့ အခမဲံ
ခရီ့သျာ့လာ နြိငးချငးံ လကးမြတးတုိ႕ကို ဆကးကပးပူေဇား်ခငး့ ခဵရပါသညး၈
ထုိနြစး၉ပငး ရနးကုနး်မိဳ႕၇ မဂၤလာဂတိ ွိသုဒၶိ အသငး့ၾကီ့မြ ၾကီ့မႉ့၊ မႏ ၱေလ့်မိဳ႕ မစို့ရိမးဆရာေတား ဘုရာ့ၾကီ့၏
နိကာယးငါ့ရပး၇ (ပါဠိ) အာဂုဵ ေရ့ေ်ဖ စာေမ့ပျဲ ေအာငး်မငးခဲံ၊ ဒီဃ နိကာယဘာဏက ဂႏီ ၻရဥာဏ ဘျဲ႕တဵဆိပး
ေတား ကိုလညး့ ရရြိခဲံပါသညး၈
(ှ၀ဿ၁) ခုနြစးတျငး မိခငး ေရႊေတာငးေက္ာငး့တုိကးၾကီ့၉ သဵဃာေတား (ဿ၅ွ) ပါ့တုိ႕အာ့ စာေပမ္ာ့ ပို႕ခ္၊
အစုိ့ရ ပါဠိ ပထမ်ပနး စာေမ့ပျဲၾကီ့ ၾကပးေရ့ နာယက တာွနး၇ အေ်ဖလႊာမ္ာ့ စစးေဆ့ရာ စာစစးတာွနး မ္ာ့
ေဆာငးရက
ျ းခဲံပါသညး၈
(ှ၀၂၆) ခုႏြစး ်ပာသိုလဆနး့ (၄) ရကး (ှ၆၆၅ ခုႏြစး ဇနးနွါရီလ (၁)ရကး) ေန႕တျငး ်မနးမာႏြိငးငဵအစုိ့ရ
သာသနာ ေရ့ွနးၾကီ့ဌာန မြ အဂၢမဟာဂႏ ၱွါစက ပ႑ိတ ဘျဲ႕တဵဆိပးေတားကို ဆကးကပးလႉဒါနး့ခံပ
ဲ ါသညး၈
(ှ၀၃၄) ခုႏြစး (ဿွွ၂ ခုႏြစ)း တျငး လညး့ အဂၢမဟာသဒၶမေဇာတိက ဓဇ ဘျဲ႕တဵဆိပးေတား ကိုဆကးကပး
လႉဒါနး့်ခငး့ ခဵခံဲရပါသညး၈

ဘာသႏ ၱရ ဆညး့ပူ့ရနး ရနးကုနး်မိဳ႕သို႕ ၾကျေရာကးေတားမူ်ခငး့
(ှ၀ဿ၃) ခုနြစးတျငး ရနးကုနး်မိဳ႕ ကမ ၻာေအ့ ကမ ၻာံဗုဒၶသာသနာ်ပဳ သဵဃာံ တကၠသိုလးၾကီ့တျငး အဂၤလိပးစာ
စေသာ ဘာသႏ ၱရမ္ာ့ကို ေလံလာသငးၾကာ့ခဲံ်ပီ့ ေမြားဘီ်မိဳ႕ ဂိုဏး့ေပါငး့စုဵ သဵဃာံ အစညး့အေွ့ၾကီ့၉
သဵဃသမ ၱဳ တိရ သဵဃာံကိုယးစာ့လြယးတာွနး ထမး့ေဆာငး ခဲံပါသညး၈
(ှ၀ဿ၄) ခုနြစးတျငး ကမ ၻာေအ့ ဇမၶဴဒီပေက္ာငး့ေဆာငး ပဋိွိေသာေက အဖျဲ႕ နိကာယေရ့ ဌာနတျငး
အဂုၤတၱရနိကာဃး၇ ပါဠိေတား နိႆယမ္ာ့ ေရ့သာ့ခဲံ၊ ဘာသႏ ၱရမ္ာ့ ေလံလာဆညး့ပူ့ခံဲပါသညး၈
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သာသနာံ ွနးေဆာငးမြ ုမ္ာ့
(ှ၀ဿ၅) ခုနြစး တျငး ေရနဵေခ္ာငး့်မိဳ႕ ေရေတာငးပါဠိတကၠသိုလး ေက္ာငး့တိုကးၾကီ့သို႕ ်ပနးလညးေရာကးရြိခံဲ်ပီ့
ငယး၇လတး၇ၾကီ့ ဓမၼာစရိယတနး့တုိ႕အတျကး အတနး့ေပါငး့စုဵ ေန႕ွါညွါမ္ာ့ကို နြစးေပါငး့ (၀ွ) ေက္ား
အ်မဲမ်ပတး ပုိ႕ခ္ရငး့ သာသနာေတားၾကီ့ကုိ ်ပဳစုေစာငးံေရြာကးေတားမူခံဲ်ခငး့၇ ေရနဵေခ္ာငး့်မိဳ႕သာသနဟိတ
စတုပစၥယ ရုိ့မေန႕စဥး ဆျမး့ေလာငး့အသငး့ၾကီ့၏ ဆျမး့ဆနးေတားမ္ာ့၇ အလႉေတားေငျမ္ာ့ ရရြိေရ့အတျကး
်မိဳ႕နယးအတျငး့ အႏုေမာဒနာ တရာ့ပျဲမ္ာ့ ေဟာၾကာ့ရေသာ ဓမၼကထိကတာွနး၇ၾသွါဒစရိယတာွနးမ္ာ့
ထမး့ေဆာငးရ်ခငး့နြငးံ မိမိ ေမျ့ေန႕တုင
ိ း့ ႏြစးစဥး်မိဳ႕လုဵ့ကျ္တး သဵဃာေတားေပါငး့ (ှွွွ) ႏြငးံ သီလရြငးအပါ့
(ှွွ) တုိ႕အာ့ ဆျမး့၇ ဆျမး့ဟငး့ႏြငးံတကျ (ှ) ႏြစးစာရသမြ္လာဘးလာဘ ပစၥညး့မ္ာ့ကို ဗလာမပါ စာေရ့တနး
မဲခ္ လႉဒနး့ခံဲရာ ေငျရတုအထိမး့အမြတး ဒါနဇယႏိ ၱ (ဿ၂)ၾကိမးေ်မာကးတိုငးေအာငး က္ငး့ပ လႉဒနး့ႏုိငးခံဲပါသညး၈
(ှ၀၁ဿ)ခုႏြစးမြစ၊ ဆရာေတား ဦ့ေသာဘန (အဂၢမဟာပ႑ိတ)၇ ဆရာေတား ဦ့ေတဖနိယ (အဂၢမဟာပ႑ိတ)
တုိ႕ႏြငးံအတူ ေက္ာငး့တုိကးၾကီ၏ တတိယ ပဓာန နာယက တာွနး၇ သဵဃာံအဖျဲ႕အစညး့ အဆငးံဆငးံတျငး တုိငး့
ွိနိစ ၦယ၇ ႏုိငးငဵေတားွိနယတုိ႕ကို စစးေဆ့ဆုဵ့်ဖတးရေသာ ွိနညး့ဓိုရး တာွနး၇ စတုတၻအၾကိမး သဵဃာံသမၶဳတိ
ကိုယးစာ့လြယးတာွနး၇ အစုိ့ရပါဠိ ပထမ်ပနးစာေမ့ပျဲ ၾကီ့ၾကပးေရ့တာွနး၇ ၾသွါဒစရိယ တာွနးတို႕ကို
ေဆာငးရျကးေတားမူခံဲပါသညး၈
(ှ၀ဿ၄) ခုႏြစး ကမာၻေအ့ ဇမၺဴဒီပ ေက္ာငး့ေဆာငး၉ ပါဠိ ပဋိွိေသာဓက အဖျဲ႕တျငး အဖျဲ႕ွငး အ်ဖစးႏြငးံ အဂၤုတၱိဳရး
ပါဠိေတား နိႆယမ္ာ့၇ သာသနာံ သီရိအႏုေမာဒနာ၇ နိဗၺာနးလမး့ညႊနး ကဗ္ာမျနးက္မး့ တို႕ကို ေရ့သာ့ခံဲပါသညး၈
(ှ၆၆၃) ခုႏြစး (ှ၀၂၅)ခုႏြစး တျငး ်ပညးပသာသနာၿပဳခရီ့အ်ဖစး အိႏၵိယႏုိငးငဵ၇ နီေပါႏုိငးငဵ၇ စငးကာပူႏုိငးငဵ၇
ထုိငး့ႏုိငးငဵမ္ာ့သို႕ၾကျေရာကးေတားမူခံဲ်ပီ့ အိႏၵိယ ကုသိနာရုဵတျငး ဘဂၤလာ့ေဒံရြး ႏုိငးငဵမြ ဒကာေတား
ဦ့သာထျနး့်ဖဴ အမႉ့ရြိေသာ အဖျဲ႕ွငး (ဿွ) ဦ့တုိ႕အာ့ ေဗာဇနယ္ဗႏၶွ ေခၚ သစၥာေလ့ပါ့ သိထိုကးေသာ
ေဆျမ္ဳိ့မ္ာ့်ဖစးေအာငး ေဆျမ္ဳိ့စပး တရာ့ေတားမ္ာ့ကို ေဟာၾကာ့ခံဲပါသညး၈
ထုိ႕်ပငး စငးကာပူႏုိငးငဵ ႏြငးံ ထိုငး့ႏုိငးငဵတို႕၉လညး့ ဗုဒၶတရာ့ေတားမ္ာ့ေဟာၾကာ့ခံဲပါသညး၈
(ှ၆၆၄)ခုႏြစး၉လညး့ အေမရိကနးႏုိငးငဵ အဂၢမဟာပ႑ိတ အရြငးဥာဏိႆရတညးေထာငးထာ့ေသာ တကၠဆကး
်ပညးနယး ေအားစတငး်မိဳ႕ရြိ သီတဂူဗုဒွ
ၶ ိဟာရ၉ သီတငး့သုဵ့ ေနထုိငးခံဲ်ပီ့ အေမရိကနးမိသာ့စုအခ္ဳိ႕ကို
ဗုဒၶဘာသာ သို႕သကးွငးယုဵၾကညးေစခံဲပါသညး၈ ထုိ႕အ်ပငးလညး့ အေမရိကနးႏြိငးငဵ (ဗီအ
ျ ုိေအ) အသဵလျငးံဌာနမြ
လညး့ ကမ ၻာ သို႕ ေမတၱာအခါေတားေန႕ တရာ့ေတား၇ အဘိဓမၼာအခါေတားေန႕တရာ့ေတား၇ သာမညဖလ
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အခါေတားေန႕ တရာ့ေတား၇ ယခုေရာေနာငးပါ ခ္မး့သာေရ့ တရာ့ေတား၇ ဘွ အာမခဵရေရ့ တရာ့ေတားမ္ာ့ကို
အသဵလႊငးံ ေဟာၾကာ့၊ သာသနာ်ပဳခံဲပါသညး၈
(ှ၆၆၆-ဿွွွ) ခုႏြစး (ှ၀၃ှ-ှ၀၃ဿ) ခုႏြစး တျငး အငးဒီယာ့နာ့်ပညးနယး ဖုိ႕ဒး ွိနး့်မိဳ႕ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ဗုဒၶ
သာသနာ်ပဳအသငး့၉ သီတငး့သုဵ့ခံဲသညး၈
(ဿွွွ) ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ှ၀ ရကး (ှ၀၃၀ ခု ွါေခါငးလ) မြ (ဿွွဿ) ခုႏြစး ေဖေဖားွါရီလ ှ၆ ရကးအထိ
ဖေလားရီဒါ်ပညးနယး မီရမာ်မိဳ႕ ဓမၼာေလာက ဗုဒၶဘာသာအသငး့ ကိုစတငးတညးေထာငး ၊ သီတငး့သုဵ့ခံဲသညး၈
(ဿွွဿ) ခု ေဖေဖားွါလ (ှ၀၃၀ ခု၇ တပို႕တျဲလဆနး့ ၄ရကး) မြ (ဿွွ၁) ခုႏြစးအထိ ဓမၼာေလာကဗုဒၶဘာသာ
အသငး့ေက္ာငး့၉ သီတငး့သုဵ့၊ သာသနတာွနးမ္ာ့ကုိထမး့ေဆာငးခံဲပါသညး၈
(ဿွွ၂)ခုမြ (ဿွှွ) ခုႏြစး မတးလအထိ ်မနးမာႏြိငးငဵ ေရနဵေခ္ာငး့်မိဳ႕ ေရႊေတာငးပါဠိတကၠသုိလးေက္ာငး့တုိကး
ၾကီ့၉ ပရယတၱိစာေပမ္ာ့ကို ေဟာၾကာ့ပို႕ခ္ခံဲပါသညး၈
(ဿွှွ) ခုႏြစး မတးလတျငး အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု ဖေလားရီဒါ်ပညးနယး မီရမာ်မိဳ႕ရြိ ဓမၼာေလာကဗုဒၶဘာသာ
ေက္ာငး့သို႕ ်ပနးလညးၾကျေရာကးလာ၊ သာသနာတညးတဵံေရ့ႏြငးံ ်ပနး႕ပျာ့ေရ့တုိ႕အတျကး အာ့ၾကိဳ့မာနးတကး
ေဆာငးရႊကးလြ္ကးရြိပါသညး၈
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