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အေၾကာငး့အရာ                                                စာမ္ကးႏြာ 

  

ှ၈ အေကာငး့ေတျထမဲြ အေကာငး့ဆုဵ့                   ဿ                                   

  

ဿ၈ မဟာစညး ဆရာေတားႀကီ့ ေ်ပာ်ပေသာ ပဵု်ပငးမ္ာ့                   ၀ 

  

၀၈ မုဒိတာ ်မတးပ႒ာနး့               (က္ေနားဘုနး့သြ္ဵ)           ၅ 
  

၂၈ အတုယူစရာ ေမတၱာသုဵ့်ဖာ           (ေမာငးသလႅာ)                ှဿ 
  

၃၈ လနးဒနးွိဟာရ ေန႓စဥးဆျမး့ အလြဴရြငး စာရငး့                 ှ၄ 
  

၄၈ လျတးေနေသာ ကျကးလပးကေလ့  (မုဒုဵဆရာေတား)          ှ၆  

  
  

 

 

 



taumif;qkH; 

 

  

အာေရာဂ္ာ ပရမာလာဘာ၇ သ ႏၱဳ ႒ီ ပရမဵ ဓနဵ၈  
ွိႆာသ ပရမာ ဉာတိ၇ နိဗၺာနဵ ပရမဵ သုခဵ၈ 

  
  

 လာဘးဟူသမြ္တို႓တျငး က္နး့မာ်ခငး့လြ္ငး အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစး၌၈ 
ဥစၥာဟူသမြ္သညး ေရာငးံရဲ်ခငး့လြ္ငး အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစး၌၈  
ေဆျမ္ိဳ့ဟူသမြ္တို႓သညး အကျ္မး့ွငး ခ္စးခငး်ခငး့သာလြ္ငး 

အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစး၌၈ ခ္မး့သာ်ခငး့ ဟူသမြ္တျငး နိဗၺာနးသညးသာ 
အေကာငး့ဆုဵ့အသာဆုဵ့်ဖစး၌၈ 

  

                                                                   

Health is the highest gain; 

contentment is the greatest wealth;  

kinsmen are the best in whom to trust;  

Nibbana is the chiefest bliss. 

  
    

  
လာဘးဟူသမြ္ ်မတးလြက္နး့မာ၇ 
ဥစၥာ်မတးလ ဲေရာငးံရဲ်ခငး့သာ၇ 

ကျ္မး့ွငးအာ့ကို့ ေဆျမ္ိဳ့်မတးသာ၇ 
  ခ္မး့သာလဲ လျနးကနဲိဗၺာနးသာ၈      (ဗုဒၶဂီတိ) 

  

  

 

 

 



မဟာစညး ဆရာေတားႀကီ့ ေ်ပာ်ပေသာ   ပုဵ်ပငးမ္ာ့ 
(1) 

  

bkef;BuD;[m armfvNrdKifûrdY awmif0dkif; wdkufausmif;rSm 1291-
ckESpfrS 1303-ckESpftxd aexdkifcJhygw,f?      tJ'Dtcgwkef;u  
armfvNrdKif    ûrdYay:rSm xif½Sm;wJh "r®uxdu q&mawmfBuD;wyg;      
½SdcJhygw,f? a½SYae 'umBuD;wOD; uG,fvGefoGm;vdkY &ufvnfqGrf; 
uyfvSLwJhtcg tJ'D q&mawmfBuD;u &ufvnfqGrf;       
tEkarm'emw&m;udk 'Dvdk          a[mMum;ygw,f/ 
            (t'¨K0H ar ZD0dwH? "k0H ar r&PH) ar-ig\?      
ZD0dwH-touf½Sifjcif;onf? t'¨K0H-rcdkifNrJyg wum;/ ar-ig\/    
r&PH-aojcif;onfum;? "k0H-rcRwf {uef NrJNrH\/          
(t0óH r,m r&dwAÁar0? r&Py&da,momeH ar ZD0dwH) r,m-
igonf? t0óH-rcRwf{uef? r&dwAÁar0-ao&rnfomwnf;?      
ar-ig\? ZD0dwH-touf½Sifaejcif;onf?    r&Py&da,momeH-         
aojcif;vQif tqHk;½Sdacs\/ (ZD0dwar0 ted,wH? r&PH ed,wH)      
ZD0dwar0-touf ½Sifjcif;onfomvQif? tef,wH-udef;ao rNrJ? 
r&PH- aojcif;onfum;? ed,wH-udef;aoyifwnf;-qdkwJh        
'Dr&Pówd qifjcifyHkpum;udk     t&if;cHûyNyD;       
a[moGm;w,f? tJ'Dwkef;u bkef;BuD;vJ tJ'DtvSLrSmygvdkY 
emMum;vdkuf&ygw,f/ 
  

tJ'Duaemuf ckepf&uf rwdkifrD   &uftenf;i,f     
twGif;rSm tJ'D "r®uxdu q&mBuD; ysHawmfrloGm;aMumif; 
Mum;od&w,f?  tJ'Dawmh ysHawmfrlwJhtcg ola[mwJh r&Pówd 
w&m;    trSwf&NyD; ysHawmf rloGm;rSmyJvdkY          bkef;BuD;u 
pOf;pm;rdygw,f/ ysHawmfrljcif;\     taMumif;uawmh vlqdk;rsm;u          
"m;eJY xdk;owfoGm;vdkY qdkwJh     taMumif;vJ Mum;od&ygw,f/ 
tJ'Dtaemuf           3-ESpfavmufMumwJhtcgusawmh Nrdwfe,fu 
oli,fuav; wa,muf ay:vmw,f?   armfvNrdKifûrdYrSm olYausmif; 



½Sdw,f vdkufydkYygvdkY        ylqmwJhtwGuf tJ'Duav;&JU rdbrsm;u   
vdkufydkYMuw,f?      tJ'D ysHawmfrloGm;wJh     q&mawmfBuD;ausmif; 
a&mufawmh ol[m t,ifb0u      tJ'D ausmif;ydkif 
q&mawmfBuD; jzpfaMumif;      ponfawGudk tJ'D uav;u 
ajymw,f? tJ'Dausmif; qdkif&m taMumif;t&mawGudk olu           
tukefvHk;ajymEdkifw,f? ajymorQvJ trSefcsnf;jzpfaew,f? tJ'D 
teD;tyg;u  q&mawmfawG udkvJ olu tukefrSwfrdaew,f? 
bGJYtrnfawGudkvJ a½S;uac:aeus twdkif; olu ac:aeowJh/
  

tJ'D q&mawmfBuD;eJY &if;ESD;wJh uyÜ, 'umwOD;udk      
trnfxkwf azmfNyD;   ar;MuwJh tcgusawmh 'Duav;u ]]aMumufp 
aMumufp}}    vdkY qdkowJh/   bmaMumifh aMumufovJvdkY ar;awmh 
tjcm;vlwpkeJY tJ'Dvlu olYudk "m;eJYxdk;owfwJhtaMumif;?       
olu xGufajy;vdkY jrpfurf;em;a&mufawmh avSBuD;udk awGYwmeJY   
tJ'DavSBuD;udk pD;NyD; vdkufoGm;aMumif;?     Nrdwfyifv,furf;ajc 
½Gmwcka&mufawmh ,ck  vuf½Sd olYrdb tdrfrSm 0ifaeaMumif;rsm;udk     
tJ'Duav;u ajymyg owJh/ tJ'DrSm ausmif;rS xGufajy;ykH? 
urf;em;a&mufawmh avSBuD;awGYyHk? tJ'D avSBuD;pD;NyD; vdkufoGm;yHk?  
vuf½SdolYrdbtdrf0ifaeyHk awGuawmh ysHawmfrlcgeD;wkef;u xifcJhwJh 
*wdedrdwfawGygyJ/ 'D0w¬K[mvJ     wPSmu b0opfudk   
jzpfapw,f qdkwmeJY pyfNyD; txl; rSwfom; oifhwJh 
taMumif;t&mwckygyJ/ 

                                             (ဓမၼစၾကာ တရာ့ေတားမြ ေဖား်ပသညး) 
  

                       ဘွတဏြာ မကငး့ကျာ သဵသရာက မထျကးရ၇ 
သဵသရာတျငး့ ေမ္ာပါရငး့ အခ္ငး့ခ္ငး့ ႏြိပးစကးၾက၇ 

     ေရာကးရာဘွ ေဘ့ဒုကၡ မုခ္ေတျ႓ႀကဵဳရ၇ 
   ဆငး့ရကဲငး့ကျာ နိဗၺဴတာ ဘယးခါ ေရာကးႏိုငးပါံ၈  
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                   ။                              ၊                

                                မႈ  ရြ ိ     ။  

                        ေတျ႓ရ     ။                         

                 ။                                         

             ။                        ၊                                 

                    ၊                                          

            ။                                    ၀           ၊               

                                                    ၀             

            ၀                  ။          ၀ -                       
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       ၊                                                   -

                                                         ။ 

၀                                                                          

                                                                 ၊ 

          နဲ႓                  ၊                         ၀ -

                       ။     -            ၀                  

                                                              ၊ 

                                                                         

                 ၊                                                         

                       ကဵတရာ့                        ၊ 

                             ၊  ၀                      -                   

                                        ။  

                                                      

                                                                         

    ၀                      ပါ   ။ MARY.  Born  December 15th  1865  -----



-  Died Sept  22nd            ။    -                                     

     ပါ      ။    -                                   ပါ      ။ 

                                          ။                                   

                                                                 

                                                            မတူညီမႈ 

                        ။                                        

               ေတျ                       ၊  ၀             

                    ။                         ႏိုငးတဲ ံ                  

                                                    ။  

                                                               ၈၀       

                                    MARY-  ၀ရ႔ဲ 

                                   ။      -                           

        -         ၊       -        ။        -         ၊       -

          ။                    ၍                   ။ 

                              ၍                    ။     -

                                             ၊                 ၊ 

                             MARY- ၀ရ႔ဲ-                

                      ။   မ                မ                        

                                    ။                              

        က                                ။ 
  

                               

                                                  

           က                                          

           ။         ၀-                             ။ 



                                                       ၀-                   

                      းတုိ႓              တုိ႓            

                                    အေသခ္ာ  ပဲ။               

       ၾက      ၊                                                           ။       

                က                                    ၇                      

                                         ?။  

                 -        ေတျ                

                               ။                             

                   ။                              -                  ၊ 

                                                              ၊ 

                                                  

              ။        ၀                                      ဖုိ႓ 

လူတိုငး့မြာ တာွနးရြ ိ      ။                                                 

            ။                         ၌                                  

      မြာ                                       ၊ 

          ။           ၊           ။                         

                                                           

                                ပါ      ?                

                  ။                     ႏြငးံအ     ၍                 

                ၇                                      ပါ      ?။ 

အတူေန အခ္ငး့ခ္ငး့ မိတးေဆျရငး့တုိ႓အပ၍ စာနာမႈနဲ႓အတူ           

     -                                               

                                                                   ၊ 

         နာ့လညး                                               ပါ      ?။ 

                    ၊                                         ၊ 



                  ၊                       ၊                                 ၊ 
                                                          ပါ      ?။ 

 

                                  ၀               ၊     ၀      

              သ   ။  ၀                                         

              ။                           ၊               

                                                                         ။ 

                                       က                    

                                              သငးံပါတယး။  

                             ?                                ?  

                              ။                   ၀        

                                                                 ။ 

                   ၉                                           ၊           

ကုိယးံဘွ၌                    ၀                               

                           ?                   မႈ- မ်ဖစး        ?           

                                        ၊                             

                                      ?             

               ။                                                 

                  ေနာကး                                          

        အစဵု               ..ငါံမြာ                      .မ္ာ့စျာ  

                                       

                                                                                           း 
                                     
                                                                                ၂၃  ၀၂  ၂၀၁၁။ 

 



                  
  

                                                 
                      ၊                                              
                     ။                                        
                       ။                                       
                                                                 
                                                                      
                                                      ။        
                                                      
                                                     ၊         
                                                                          
                                          ။ 
 

                                                                   
                                                                           
                                           ၈               
                                                            
                                                         
                  ၌               ၊           ၊            
                                         ။                      
                                                             
                            ၍   ၊  

 
                                                        

                                                         
                               ၍                                  
                                                   ၊              
                                                              ၊        



                                                             
     ႓                                             ၊            
                    ၍                                             ၍ 
                                                                           
                                       ။              
                                                                           
                                                                       
                                                                         
                                 ၊                                
                                                                 
                                                                          ။ 
  

                                                         

                                                                                  

                                             ၊                      

                                                                        

                                                                          

                                                         ၌       

        ၌                                                                                  

                                                                                    

                                                     

                                                          

                ၊                  ၍                                    

              ၊                                             

                                                        ။ 

                                                         

                                                                



                                                                 

                     ၍                              ၊ 

                                                            

                                                                

                                             

                                                                   

                   ၈  

                                                        
                                                 ၊           
                                                                      
               ၅                                             ၊ 
                                                                  
                            ၍                       
                 ။  

                                                                   
                                                 
                ။                                        
                                                              
                                                                            
                                    ။ 

                                                                       ာ 
                                   

              ‘ ’  

 
 

  



 

 

 

 

  

ဿ၆.ွ၁.ဿွှှ- ေသာၾကာေန႓ ညေန(၂)နာရီမြာ အဂၤလနးႏႈိငးငဵ လနးဒနးၿမိဳ႔ 
ပါလီရပး စမစးသနးေဒါငး့စးလမး့ အိမးအမြတး(၀ဿ)    ေဒါကးတာတငးတငးလျငး၌ 
အိမးသစးတကး မဂၤလာအ်ဖစး လနးဒနးွိဟာရ မုဒဵုဆရာေတား ဦ့ေဆာငး၊ 
သဵဃာေတား (၄)ပါ့တုိ႓က (ဿ၁)နာရီ အသဵမစဲေစပဲ ပ႒ာနး့်မတး ေဒသနာေတားကို 
ရျတးဖတးပူေဇားၾကပါတယး၈ အခမး့အနာ့မႈ့အ်ဖစး လနးဒနးွိဟာရ ဦ့ွိသုတက 
ေဆာငးရျကးၿပီ့ မုဒဵုဆရာေတားက ပရိသတးတုိ႓အာ့ ငါ့ပါသီလကုိ 
ခ္ီ့ေ်မြကးေပ့ပါတယး၇ မို့ကုတးဓမၼရိပးသာ ဦ့ကွိသာရ-က စိနးေရာငး်ခညးဘုရာ့ပငးံ၊ 
သႏိၱသုခ ွိဟာရ ဦ့အာဒိစၥွဵသ-က နတး်ဗဟၼာမ္ာ့ကုိ ဖိတးၾကာ့ေပ့ပါတယး၈ 
ေရာကးလာေသာပရိသတးႏြငးံ သဵဃာေတားမ္ာ့မြ ပ႒ာနး့ဆုမျနးလႊာကုိ 
သဵၿပိဳငးရျတးဆိုၾကၿပီ့ ပ႒ာနး့ေဒသနာေတား ပစၥယုေဒၵသ- ပစၥယနိေဒၵသ-တုိ႓ကုိ 
ပရိသတးႏြငးံအတူ ရျတးဆို ပူေဇားမႈ ်ပဳၾကလ္ကး အလြညးံက္ မုဒဵုဆရာေတားမြ 
ပ႒ာနး့တရာ့ေတားကုိ ဆကးလကးေဟာၾကာ့ ေတားမူခံဲပါတယး၈ 
  
ထုိပ႒ာနး့ ေဒသနာေတားအာ့ ရျတးဆုိပူေဇားပါက လကးေတျ႓အက္ိဳ့ ေက့္ဇူ့ 



ေတျကေတာံ ...... 
 
(ှ)၈ ရငးဆုိငးေတျ႓ႀကဵဳေနရသညးံ ေဘ့အႏၱရာယး အသျယးသျယးတုိ႓ကုိ         
      လျနးေ်မာကးႏႈိငး်ခငး့၈ 
(ဿ)၈ က္ေရာကးလတဵၱ႓ေသာ ေဘ့အႏၱရာယးတုိ႓မြ ကငး့လျတးႏႈိငး်ခငး့၈ 
(၀)၈ အ်ပစးကငး့၊ ေကာငး့က္ိဳ့ပျာ့သညးံ ေဆာငးရျကးခ္ကးကိစၥ အွွတုိ႓ကို  
      ၿပီ့စီ့ေအာငး်မငးႏႈိငး်ခငး့၈ 
(၁)၈ အ်ပစးရြိ၊ မေကာငး့ကိ္ဳ့်ဖစးေစမညးံ အမႈတုိ႓ကို က္ဴ့လျနး်ခငး့မြ    
      ေရြာငးလႊဲႏႈိငး်ခငး့၈ 
(၂)၈ အခ္ဳပးအာ့်ဖငးံ ေဆာငးရျကးသမြ္ ေကာငး့်မတးသညးံ ကိစၥခပးသိမး့တုိ႓ကုိ  
      ၿပီ့ၿငိမး့ေအာငး်မငးႏႈိငး်ခငး့၈ 
(၃)၈ အဆဵု့စျနးေသာ ဘွ၉ နိဗၺာနးကို ်မကးေမြာကး်ပဳရ်ခငး့ စသညးံ     
      အက္ိဳ့တရာ့တုိ႓ပငး ်ဖစးပါတယး၈ 

 

ယေန႓ ရျတးဖတး ပူေဇား ကုသုိလးယူေနၾကတံဲ ပ႒ာနး့တရာ့၌ 

အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့သညး ဤမြ္ မကေသ့ပါ၇ ပ႒ာနး့တရာ့ကုိ ရျတးဖတးပူေဇား်ခငး့၇ 

သငးၾကာ့နာယူ်ခငး့  ေကာငး့က္ိဳ့မ္ာ့မြာ.. 

  

ှ၈ လငးံႏုိ႓သာ့ ်ဖစးခဲံဖူ့ေသာ       ရဟနး့ေတားမ္ာ့ကံဲသို႓ ရုပးနာမးဓမၼ ခႏၶာအစဥး      
    သဘာွကုိ       ပုိငး့်ခာ့ ေွဖနးတတးေသာ နာမရူပ ပရိေစၦဒဉာဏး ရငးံသနး   
    ေစ်ခငး့ဟူေသာ   ပထမအကိ္ဳ့၈                                
 
ဿ၈ မဂးဖိုလးနိဗၺာနး ေရာကးရာလမး့ေၾကာငး့ အေထာကးအပဵ႓ေကာငး့    ်ဖစးႏႈိငး်ခငး့       
    ဟူေသာ    ဒုတိယအက္ိဳ့၈     
 
၀၈  ေဘ့ဥပဒးအႏၱရာယး    ရနးအသျယးသျယးတို႓မြ      ကငး့ေွ့၊ ကုိယးစိတးႏြစး်ဖာ              
     ခ္မး့သာေအ့်မ်ခငး့ဟူေသာ-တတိယအက္ိဳ့၈                                                                                                              
 
၁၈  မိမိကိုယး၉။၇-  မိမိအိမး၉။-          က္ကးသေရမဂၤလာ အ်ဖာ်ဖာတို႓ႏြငးံ  



     ်ပညးံစုဵ်ခငး့ဟူေသာ စတုတၳအ်ဖစး ေကာငး့က္ိဳ့မ္ာ့ကုိလဲ ရႏႈိငးပါတယး၈ 
 

ထုိ႓ေၾကာငးံ အကုသုိလးကငး့ရြငး့စျာ်ဖငးံ စိတးဓာတးကို ၾကညးၾကညးလငးလငး 

သနး႓သနး႓ရြငး့ရြငး့ ထာ့ရြိၾကၿပီ့ ပ႒ာနး့တရာ့ေတားႀကီ့ကုိ ၾကာ့နာ်ခငး့ 

ရျတးဖတးပူေဇား်ခငး့ သငးယူမြတးသာ့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳႏႈိငးၾကေစရနးကုိလဲ 

ပ႒ာနး့ေက့္ဇူ့မ္ာ့     ေကာငး့က္ိဳ့တရာ့မ္ာ့ နာ့လညးသမြ္ တငး်ပ 

ေပ့လုိကးပါတယး၈ 

ကုသိုလးဆုိတာ ေနရာတုိငး့မြာ လုပးဖုိ႓လျယးကူတယး ဆုိၾကေပမဲံ 

အကုသုိလးေလာကးေတာံ လျယးကူမႈ မရြိတာ အာ့လဵု့သိၾကမြာပါ၈ ေကာငး့မႈ 

ကုသိုလး်ပဳလိုစိတး၇ မေကာငး့မႈ အကုသုိလး်ပဳလိုစိတး ထုိႏြစးစိတးမြာ  ဘယးစိတးက 

လျယးကူပါသလဲ၈ ကုသိုလးဆုိတာ ်မငးံ်မတးၾကတံဲ သူေတားေကာငး့ႀကီ့မ္ာ့၇ 

အေလာငး့ေတားႀကီ့မ္ာ့၌ သ႑ာနး၉သာ ်ပဳလုပးရနး လျယးကူၾကတာပါ၈  

တကယးေတာံ အမ္ာ့သူငါ လူသာမနး ပုထုဇဥး မ္ာ့စျာတုိ႓မြာက ရယူဖုိ႓ 

ခကးခတဲဲံ တရာ့တစးခုပါ၈ ထုိသုိ႓ခကးခစဲျာ ရယူရတံဲ ကုသုိလးေတျထဲမြာ 

ပ႒ာနး့အမႀကီ့ ေဒါကးတာ တငးတငးလျငး၌ အိမးတကးမဂၤလာ ပ႒ာနး့ကုသုိလး 

တစးခုလဲ အပါအွငးလုိ႓ ဆုိထုိကးပါတယး၈ မိမိအိမးမြာ သဵဃာေတား(၄)ပါ့ကုိ 

တစးေန႓တာ ခ္မး့သာစျာ သီတငး့သဵု့ ေနထုိငးႏႈိငးဖုိ႓ စီမဵ ေဆာငးရျကးေပ့ရတာ 

လျယးကူလြတံဲ အရာေတာံ မဟုတးပါဘူ့၇ တစးေယာကးထညး့ လျတးလပး 

ခ္မး့သာစျာေနသူ ်ဖစးသညးံအာ့ေလြ္ားစျာ တစးေယာကးထညး့သာ ႀကိဳတငး်ပဳလုပး 

ေဆာငးရျကးေပ့ရတံဲ ကိစၥ်ဖစးေနတာကုိက ခ္ီ့က္ဴ့စရာပါ၈ အိမး၌ 

အေပ၍တစးထပးလုဵ့ကုိ သဵဃာေတား(၄)ပါ့အတျကး သီ့သနး႓ေက္ာငး့အ်ဖစး 

သီတငး့သဵု့ေစၿပီ့ေတာံ  ေွယ္ာွစၥကုသုိလး ေဆာငးရျကးေပ့ၾကသူမ္ာ့ႏြငးံ  အိမးရြငး  

  ပ႒ာနး့အမႀကီ့မြာက အိမး၌ေအာကးထပးမြာ ခ္ကးရငး့်ပဳတးရငး့ 
ေဆာငးရျကးရငး့်ဖငးံ တစးညတာ အခ္ိနးကုိ ကုနးလျနးခဲံၾကရတာ သာမနးကုသုိလး 
မဟုတးသလုိ သာမနးေစတနာ သဒၶါတုိ႓်ဖငံးလဲ လုပးေဆာငးလုိ႓ မရႏႈိငးပါဘူ့၈ 



ည(ဿ)နာရီထုိ့သျာ့သညးံ အခ္ိနးအထိ ပ႒ာနး့တရာ့ကုိနာလိုကး 
ခ္ကး်ပဳတးစီမဵလိုကးႏြငးံ သဵဃာေတား(၄)ပါ့ကုိ  ကပးလြဴႏိႈငးရနး အာ့ရဵုဆျမး့ 
ေန႓ဆျမး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးလို႓ မၿပီ့ႏႈိငးေသ့ပ ဲ ်ဖစးေနပါေသ့တယး၈ ်မငးေတျ႓ရသူေတျ 
စိတးထဲမြာ ပငးပနး့လြတယး ထငးေနရေပမံဲ ပ႒ာနး့အမႀကီ့မြာကေတာံ အၿပဵဳ့မပ္ကး 
ွီရိယဓာတးေတျက တကးၾကျလို႓ေနဆဲပါ၈  

ေွယ္ာေွစၥကုသုိလးရြငး ေဒ၍ခ္ိဳ ႏြငးံ မွငး့မငး့ေသားတုိ႓ကလဲ 
ပ႒ာနး့အမႀကီ့နဲ႓အၿပိဳငး အႏိုငးႀကဲလို႓ ကုသုိလးၿပိဳငးပျဲ ွငးေနၾကတာကုိလဲ 
ေတျ႓ရပါတယး၈ ေစတနာဟဵ ဘိကၡေွ ကမၼဵ ွဒါမိ လုိ႓ ်မတးဗုဒၶေဒသနာ 
ေဟာလာခဲံတာမုိ႓ မဟာကုသိုလး ဉာဏသမၸယုတးစိတးေတျ အခ္ိနးတုိငး့ 
်ဖစးေပ၍ေနၾကမြာ အမြနးပါပ၈ဲ ထုိကုသုိလးရြငးတုိ႓သညးမ္ကးေမြာကးဘွ၉ 
ေကာငး့က္ိဳ့ခ္မး့သာ ်ဖစးေစ၊ ေသသညး၌ ေနာကးဘွမြာ အသိဉာဏးပညာနဲ႓ 
်ပညးံစဵုၾကျယးွ တဲံ လူနတးခ္မး့သာကုိ မုခ္ရေစမြာ ်ဖစးပါတယး၈ နိဗၺာနးခ္မး့သာကုိလဲ 
မုခ္ရေစႏိႈငးတဲံ ကုသုိလးလဲ ်ဖစးတာမုိ႓ ပ႒ာနး့အမႀကီ့ ေဒါကးတာ တငးတငးလျငးလို 
ထူ့်ခာ့တံဲ ကုသုိလး်ပဳၾကသူေတျ မ္ာ့စျာရြိေပမံဲ တညးေနရာနဲ႓ ေနထုိငးသညးံ 
ႏုိငးငဵကုိလိုကးၿပီ့ေတာံ ပဵုစဵမတူ ထူ့ေသာကုသိုလးရြငးလုိ႓ မြတးတမး့ 
တငးသငးံေၾကာငး့ႏြငးံ ွမး့ေ်မာကးစျာ သာဓုေခ၍၊ မုဒိတာစိတးထာ့ ပျာ့ႏိႈငးၾကပါရနး 
တငး်ပေပ့လိုကးပါတယး// 
             သတၱွါမြနးသေရျ႔ တရာ့ေတျ႓ ခ္မး့ေ်မံသာယာ ရြိၾကပါေစ...           
 

                                                                                                  က္ေနား... ဘုနး့သြ္ဵ 
                                                                                  ှ၀. ွ၁. ဿွှှ၈ 
 ႏႈိ့ေဆားအပးပါသညး
လနးဒနးွိဟာရေက္ာငး့ ၉ေႏျရာသီ အထူ့တရာ့စခနး့ကို ေအာကးပါ                
်ပဳလုပးမညး ်ဖစးပါသညး/ တရာ့ရႈမြတးလိုေသာ ေယာဂီမ္ာ့သညး ေနရာ အခကးအခဲရြိ၊  ႀကိဳတငး စရငး့ေပ့ႀကပါရနး၈ 
  

စတငးမညးံေန႓ရကး၈ (ဿ၄.ွ၅.ဿွှှ)ေသာၾကာေန႓ ညေန စတငး၊= 
  

ၿပီ့ဆုဵ့မညးံေန႓ရကး၈(ဿ၆.ွ၅.ဿွှှ) တနလၤာေန႓ ည (၅)နာရီ= 
  

အေသ့စိတး သိလိုပါ ဆကးသျယး ေမ့်မနး့ရနး= ဖုနး့(ွဿွ ၅ဿွွ ၃၅၆၅) 
  

                                               တရာ့စခနး့ ်ဖစးေ်မာကးေရ့ တာွနးခဵအဖျဲ႓      
                                                                                       လနးဒနးွိဟာရ                                                                          

                                   1, Old Church Lane  London   NW9 8TG 



                                        

  
ှ၈ သူတစးပါ့၌ ချ္တးယျငး့ခ္ကး အ်ပစးကုိ ေမ့လာလြ္ငး မေ်ပာ၇ အေမ့ခဵရလြ္ငး 

ခ္ဲ႔ကာ့၊ မေ်ပာပဲ ေလြ္ာံပါ့၊ ေ်ပာတတး်ခငး့၈  
ဿ၈ သူတစးပါ့၌ ေကာငး့မျနးသညး လုပးေဆာငးခ္ကးကုိ မေမ့ပဲ ေ်ပာတတး်ခငး့၇           

အေမ့ခဵရလြ္ငး မထိနးခ္နးပဲ ေ်ပာတတး်ခငး့ 
    ၀၈ မိမိ၌ အ်ပစးကို မေမ့ပ ဲေ်ပာတတး်ခငး့၇ အေမ့ခဵရလြ္ငး ထိနးခ္နးမထာ့ပဲ           
                                        ေ်ပာတတး်ခငး့၈  

 ၁၈ မိမိ၌ ေကာငး့မျနးသညးံ လုပးေဆာငးခ္ကးကုိ မေမ့ပ ဲမေ်ပာ၇ အေမ့ခဵရလြ္ငး 

ခ္ဲ႔ကာ့၊ မေ်ပာပဲ ေလြ္ာံပါ့၊ ေ်ပာတတး်ခငး့၈                                                                                                                         

(အဂၤုတၱရနိကာယး. သပၸဴရိသသုတး) 

                                              
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



                                ၂၀၁၁-                           
 
                                                                 
၁၊၄၊၂၀၁၁                                                    
၂၊၄၊၂၀၁၁                                                         
၃၊၄၊၂၀၁၁               ၊                                                                
၄၊၄၊၂၀၁၁                   ၊                                                        
၅၊၄၊၂၀၁၁                                                        
၅၊၄၊၂၀၁၁                                                                        
၆၊၄၊၂၀၁၁                                                                      
၇၊၄၊၂၀၁၁                                                              
၈၊၄၊၂၀၁၁                                                                
၈၊၄၊၂၀၁၁                                                                
၉၊၄၊၂၀၁၁                                                                             
၁၀၊၄၊၂၀၁၁         ၊                                                   
၁၁၊၄၊၂၀၁၁                 ၊                                                       
၁၂၊၄၊၂၀၁၁                                                                     
၁၃၊၄၊၂၀၁၁                                                               
၁၄၊၄၊၂၀၁၁                                                                    
၁၅၊၄၊၂၀၁၁                                                                    
၁၆၊၄၊၂၀၁၁           ၊               ၊           ၊                                    
၁၇၊၄၊၂၀၁၁                                                      
၁၈၊၄၊၂၀၁၁                                                   
၁၉၊၄၊၂၀၁၁                                                      
၂၀၊၄၊၂၀၁၁                                                                       
၂၀၊၄၊၂၀၁၁                                                      
၂၁၊၄၊၂၀၁၁                                                               
၂၁၊၄၊၂၀၁၁                                                      
၂၂၊၄၊၂၀၁၁                                                         
၂၂၊၄၊၂၀၁၁                                                                 
၂၃၊၄၊၂၀၁၁                                                            ၊    
၂၄၊၄၊၂၀၁၁                                                        
၂၅၊၄၊၂၀၁၁                                                    
၂၅၊၄၊၂၀၁၁                      ၊                                                          
၂၆၊၄၊၂၀၁၁                                                            
၂၆၊၄၊၂၀၁၁                                                    
၂၇၊၄၊၂၀၁၁                                                       
၂၈၊၄၊၂၀၁၁               ၊                                                     
၂၉၊၄၊၂၀၁၁                                                                           
၃၀၊၄၊၂၀၁၁                                                             ၊    
 
   



                               ၂၀၁၁                         
                                                                 
၁၊၅၊၂၀၁၁                                                                           
၂၊၅၊၂၀၁၁                                                                               
၂၊၅၊၂၀၁၁                                                                             
၃၊၅၊၂၀၁၁                                                                              
၄၊၅၊၂၀၁၁                                                                 
၅၊၅၊၂၀၁၁                                                    
၆၊၅၊၂၀၁၁                                                    
၇၊၅၊၂၀၁၁                                                       )                                    
၈၊၅၊၂၀၁၁                                                   
၈၊၅၊၂၀၁၁                                                                          
၉၊၅၊၂၀၁၁                 ၊                                                               
၁၀၊၅၊၂၀၁၁                                                                             
၁၁၊၅၊၂၀၁၁                                                                      
၁၂၊၅၊၂၀၁၁                                                                               
၁၃၊၅၊၂၀၁၁                          )                                       
၁၄၊၅၊၂၀၁၁                                                              
၁၅၊၅၊၂၀၁၁                                                                     
၁၆၊၅၊၂၀၁၁                                                  
၁၇၊၅၊၂၀၁၁                                                 
၁၇၊၅၊၂၀၁၁                                                                           
၁၈၊၅၊၂၀၁၁                                                               
၁၉၊၅၊၂၀၁၁                                                  
၂၀၊၅၊၂၀၁၁                                                                   
၂၀၊၅၊၂၀၁၁                                                  
၂၁၊၅၊၂၀၁၁                                                                        
၂၂၊၅၊၂၀၁၁                            Town Hall           
၂၃၊၅၊၂၀၁၁                                                               
၂၄၊၅၊၂၀၁၁                                                                            
၂၅၊၅၊၂၀၁၁                                                                
၂၆၊၅၊၂၀၁၁             ၊                                                        
၂၇၊၅၊၂၀၁၁                                                                    
၂၈၊၅၊၂၀၁၁                                                  
၂၉၊၅၊၂၀၁၁                                                          
၃၀၊၅၊၂၀၁၁                                                             
၃၁၊၅၊၂၀၁၁                                                                     
 
 

 
 



                              ၂၀၁၁                            
                                                                 
၁၊၆၊၂၀၁၁                                                              
၂၊၆၊၂၀၁၁                                                    
၃၊၆၊၂၀၁၁                                                 
၄၊၆၊၂၀၁၁                                                           
၅၊၆၊၂၀၁၁                                                         
၅၊၆၊၂၀၁၁                                                     
၆၊၆၊၂၀၁၁                ၊                                                            
၇၊၆၊၂၀၁၁                                                     
၈၊၆၊၂၀၁၁                                                 ၊    
၉၊၆၊၂၀၁၁                                              
၁၀၊၆၊၂၀၁၁                                                   
၁၁၊၆၊၂၀၁၁                                                
၁၂၊၆၊၂၀၁၁                                                     
၁၃၊၆၊၂၀၁၁                                                                              
၁၄၊၆၊၂၀၁၁                                                                            
၁၅၊၆၊၂၀၁၁                                                             
၁၆၊၆၊၂၀၁၁                                                                    
၁၇၊၆၊၂၀၁၁                                                           
၁၈၊၆၊၂၀၁၁                                                                 
၁၉၊၆၊၂၀၁၁                                                                   
၁၉၊၆၊၂၀၁၁                                                                    
၂၀၊၆၊၂၀၁၁                                                                
၂၀၊၆၊၂၀၁၁                                                             
၂၁၊၆၊၂၀၁၁                                                                          
၂၂၊၆၊၂၀၁၁                                                              
၂၃၊၆၊၂၀၁၁             ၊                                                      
၂၄၊၆၊၂၀၁၁                                                    
၂၄၊၆၊၂၀၁၁                                                                          
၂၅၊၆၊၂၀၁၁                                                              
၂၅၊၆၊၂၀၁၁                                                                        
၂၆၊၆၊၂၀၁၁                                                                 
၂၆၊၆၊၂၀၁၁                   )                                          
၂၇၊၆၊၂၀၁၁                                                   
၂၇၊၆၊၂၀၁၁                                                            
၂၈၊၆၊၂၀၁၁                                                      
၂၈၊၆၊၂၀၁၁                                                  
၂၉၊၆၊၂၀၁၁                                                               
၃၀၊၆၊၂၀၁၁                                                                                                             
၃၀၊၆၊၂၀၁၁                                                  
 



 
 

                                   အပါယး မေရာကးသူ (၄) ဦ့ 
  

တိသရဏ၇ ငါ့သီလ၇ မခဲ္စာေရ့တနး၇ ဆယးံငါ့ရကးဆျမး့၇ ွါသကၤနး့၇ လြဴဒါနး့ 
ေသာကးေရကဵ၇ ေက္ာငး့လြဴတွ၇ နိဗၺဒၶ ပုညရြိသူမြနး၇ ေသာတာလုိပ ဲ ဂတိၿမ၇ဲ သူလဲ 
ပါယးမ်ပနး၈ (အငး..အ႒ကထာ) 

  
    ှ၈  သရဏဂုဏးတညးသူ၈ 
    ဿ၈ ငါ့ပါ့သီလၿမဲသူ၈ 
    ၀၈စာေရ့တနးမလဲြဴဒါနး့သူ၈ 
    ၁၈ဆယးံငါ့ရကးတစးႀကိမး ဆျမး့လြဴဒါနး့သူ၈ 
    ၂၈ွါဆိုသကၤနး့လြဴဒါနး့သူ၈ 
    ၃၈ေရတျငး့ ေရကနး  ေသာကးေရအို့စငး လြဴဒါနး့သူ၈ 
    ၄၈ေက္ာငး့အေဆာကးအဦ့ လြဴဒါနး့သူ၈ 
  

  

  

 ယခုအႀကိမး ဓမၼဒါန စာေစာငးအလြဴရြငး 

မိခငးႀကီ့ အမြဴ့ထာ့၊  

ေဒါကးတာ ခငးေလ့သိနး့ မြ လြဴဒါနး့ပါသညး၈ 
  

 

                                                                 / 

                                                                  ။ 


