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မြုဒာအေ�ကာင်း သိေကာင်းစရာ

အေသာက မငး်တရား�ကးီ ေကာငး်မ�ေတာ ်ြဖစေ်သာ အလိေုတာေ်ပါက ်ဘုရားအတင်ွးက

�ကည်ညိစရာ �ပပ်ာွးေတာတ်စ်ဆူ

http://yatanavasatemple.ning.com/profile/uukkamsa
https://yatanavasatemple.ning.com/profile/uukkamsa
http://3.bp.blogspot.com/_pHgDFrchkUs/SrHeJRtCOPI/AAAAAAAAAEk/QjzDAkh9h58/s1600-h/DSC00669.jpg


မြုဒာ အေ�ကာငး်ေတကွိ ုစိတဝ်ငစ်ားလိ� စစုည်းေနတာ �ကာခဲ့ပါ�ပီ၊ သိ�ေသာလ်ည်း ေကျနပ်ရ

ေလာကေ်အာင ်အချကအ်လက ်စံစုံညီုညီ ေတာ ့မစုေဆာင်း�ိင်ုေသးပါ၊ ကေလးဘ၀ အ�ယ်

ကတည်းက ဘရုား�ငပ်ံေုတာ ်အမ�းမ�းေတမွာှ လကေ်တာ ်ပံုစံ အမ�းမ�း ထလုပု်ပူေဇာထ်ား

တာကိ ုေတ�ရေသာလ်ည်းဘာေ�ကာင့ ်လဲ ဆိတုာ မစ�်းစား�ိင်ုခဲ့ဘးူ၊

ြမနမ်ာြပည်မာှ ကတည်းက �ပပ်ံုေတ�ွငှ့တ်က ွစာေပေတကွိုေရာ စုေဆာင်းထားေပမဲ့ အဒဲ ီမှတ်စု

က ကျနရ်စခ်ဲတ့ဲ ့အတကွ ်ယခေုတာ ့လကလ်မှး်မှီရာ ေလာကသ်ာ စုစည်းတင်ြပလိကုပ်ါတယ်၊ 

တကယေ်တာ ့မြုဒာ ဆိတုာ မဟာယာန အ�ယွ ်တ��ရ ယာန ဂုိဏး်က ေန ဆင်းသက် ကးူစကလ်ာ

တယလ်ိ� ဗဒု�သာသ�� ၂၅၀၀ ခရီး စာအပု်မာှ ေဖာြ်ပထားတာ ေတ�ရပါတယ်၊ ဒါေ�ကာင့် ကနဦး

အေန� ဲမြုဒာ ဟာ ေထရ၀ါဒ ဗဒု�ဘာသာ � ဲရာ��နး်ြပည့် မသက်ဆိင်ုေပမဲ့ အနည်းငယ ်ေရာယကှ်

ေနတာကိေုတာ ့၀နခ်ရံမာှပါ၊

အခ ုတငြ်ပထားတာေတကွေတာ ့ြမနမ်ာြပည်တံုးက �မ်းြပည်ေတာင်ပိုင်းေဒသ အင်းေလး

ေဖာငေ်တာဦ်းဘရုား ကိ ုအသာွး နနး်ပန ်�ာအနးီက အလိေုတာေ်ပါက ်ဘုရားမှာ ေတ�လိ� �ား

�ားပါးပါး မတှတ်မး်အေန� ဲ�ိကယ်ထူားတဲ ့ပံုေတာ ်အချိ�ကိ ုဗဟဿုတုအေန� ဲမ�ေဝလိကု်ပါ

တယ၊် ၎ငး်ဘရုားဟာ အေသာက မင်း�ကးီရဲ� ေနရာအ��ကံုသိုလ်�ပရာ ေစတေီပါင်း ၈၄၀၀၀

စာရငး်မာှပါဝငတ်ယ ်လိ� �ကည်ညိဖွယရ်ာ မတှ်သားရပါတယ်။

( မြုဒာ ဆိသုည်မာှ လကေ်နလကထ်ားဟန ်ေြခေနေြခထားဟနတ်ိ�ကို သ�ပ်ေဖာထ်ားြခင်း ြဖစ်၏

)



သ��ဒိ မုြဒာ�ုပ်ပွား ဆင်းတေုတာ်ကုိ ကုိးကွယ်လျင် ေဘးရနက်င်းြခင်း ၊ �ငိမ်းချမ်း

သာယာြခင်း၊ စီးစိမ် ကျက်သေရတိးုပွားြခင်း၊ ကုိယ်စိတ်�ှစ်ပါး ချမ်းသာြခင်း၊ တရားထူး

ကုိ ရ�ိှြခင်း သိဒ�ိေပါက်ြခင်း၊ ဆုေတာင်းြပည့်ြခင်း အကျ�ိးထူးများကုိ ရ�ိှ�ိင်ုသည် ဟု

ဆုိသည်၊

( သ�� ိ- �ငိမ်းေအးြခင်း ကုိ ၊ ဒ - ေပးေတာ်မူဟန ်)
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အဘယ မြုဒာ �ပပ်ာွးေတာက်ို ကိးုကွယသ်သူည် အစိမ်းသားရဲ သင်းကွ ဲ�ပိတ� ာ နတ်မိစ�ာတိ�၏

ေ��ှကယ်ကှမ်�မ ှကငး်ေဝးသည်၊ ရဲရင့တ်က�်က သရူသတ� ိ�င့်ှ ြပည့်စုံေစသည်၊

ရနသ် ူစစသ်ည် သပူနု ်သစူမိး် မဒုမိး် ဓားြပတိ� ရနမ်ှ ကင်းေဝးသည်၊ စိတ်အားငယြ်ခင်း

စတိဓ်ာတက်ျဆငး်ြခငး်မ ှလတွ�်ငမိး်ပေပ�က်ေစသည်၊ စေသာ အက�းထူးမ�းကိ ုရ�ိခံစား�ိင်ု

ေ�ကာငး် ြပဆိထုားသည်၊ ( ဘယ - ေဘးရနဟ်သူမ�။ အ- မ�ိြခင်း၊ ) 
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( ဒါန မြုဒာ - ေပးကမး်စ�ွ�်က ဲလ�ဒါနး်ေနေတာမ်ဟူန ်)

ဒါနမြုဒာ �ပပ်ာွးေတာက်ိ ုကိုးကယွ ်ဆည်းကပသ်ူသည် ေ�ေငွ ဥစ�ာရတ�� ဆင်ြမင်း စေသာ စီး

စမိရ်တ��မ�းရ�ိြခငး်၊ ေ�ကး�မေီတာငး်ခရံာ၌ အလယွတ်ကူ ရ�ိြခင်း၊ သတူပါးအထမံှ

လကေ်ဆာငပ်�ာ အခနွအ်တုပဘ်�ာမ�း ရ�ိငုြ်ခငး်၊ တိင်ုးြပည်�ိငု်ငံအတွင်း ဆနေ်ရ စပါး

ေပါမ�းြပည့်စံြုခငး်၊ စေသာ အက�းထးူမ�းကိ ုခစံားရတတ်သည်၊ ဟု တ��ရယာန ကျမ်းဂနး်

မ�းက ဆိ�ုကေပသည်၊
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ဒါကေတာ ့ြမနမ်ာ တိ�� ဲရငး်�ှးီေန�ပီးသား ြဖစ်တဲ ့တရားဦး ဓမ�စ�ကာ ေဟာေတာမ်ူဟန ်မုြဒာ ြဖစ်

ပါတယ၊် ေအာကက်ပံေုလးလ ဲဓမ�စက�  မုြဒာ ပါပဲ
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ဓမ�စ�ကာမုြဒာ

(၀ရ - ေကာင်းြမတေ်သာ ဆလုာဘ်ဟူသမ�ကို ၊ ဒ - ေပးေတာမ်ူဟန ်)

ဝရဒမြုဒာ �ပပ်ာွးဆငး်တေုတာက်ို ကိးုကယွပ်ူေဇာသ်ူမ�းသည် ေကာင်းချီးမဂ� လာ ဆလုာဘ်မ�း

ကိ ုရ�ိြခငး်၊ ဆေုတာငး်ြပည့်ဝြခငး်၊ အလိဆု��အတိုင်း တလံးုတ၀တည်း ြပည့်စုံေစြခင်း၊ သား

ဆကုိ ု�ပ�ိငုြ်ခငး်၊ သစ�ာအဓ�ိာန�်ပရာအခါတိငုး် ထေိရာကြ်ပည့်ဝြခင်း၊ ဓာတသ်က်ဝင်ြခင်း ၊

ဓာတစ်းီြခငး်၊

ရာထးူ�ာန���ရ တိးုြခငး်၊ စးီစိမတ်ိးုပာွးြခငး် ၊ ကနုေ်ရာင်းကနုဝ်ယ် �ပရာ၌ အြမတစ်ွနး်ရြခင်း၊

ကစားေလာငး်ကစားြခငး်၌ ေအာင�်ိငုြ်ခင်း၊ စစတ်ိုက်ရာ၌ ေအာင်�ိငု်ြခင်း၊ ပူေဇာသ်က� ာရ ကို

ရ�ိြခငး်၊ လကေ်ဆာငပ်�ာအမ�းအြပား ရ�ိြခငး်၊ ေ�ခရံသင်းပင်း ေပါမ�းြပည့်စုံြခင်း စေသာ

ေလာကအီက�းေကျးဇူးအေြမာက်အမ�း ရ�ိ�ိငုသ်ည် ဟ ုတ��ရယာနကျမ်းမ�းက ဆိပုါသည်၊
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ဆကလ်ကေ်ဖာြ်ပပါမည် --
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