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႐ိုေသစြာ ေလးေလွ်ာက္Aပ္ပါသည္ Aရွင္ဘုရား၊  
ဗုဒၶရဲ႕ AဆုံးAမေတြဟာ ညီၫြတ္ျခင္း၊ Aျပန္Aလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လက္တြဲလုပ္ ကိုင္ျခင္း၊ စည္းလံုးျခင္းစတဲ့ တန္ဖိုးေတြကို 
Aေလးေပး ၫႊန္ၾကားတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဗုဒၶဝါဒဟာ စစ္မက္ ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈကို မလိုလားပါ။ ဒါျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶဝါဒ Aင္မတန္ ထြန္းကား 
ခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဝါဒရဲ႕ Aမိေျမ AိႏၵိယAပါAဝင္ Aင္ဒိုနီးရွား စတဲ့ ေဒသေတြမွာ Aေဆာက္AAံုပ်က္ Aုတ္က်ဳိး Aုတ္ပုံေတြကလဲြရင္ ဗုဒၶဝါဒဟာ ဘာေၾကာင့္ 
AစAန ေပ်ာက္ခဲ့ရပါသလဲ။ ဗုဒၶဝါဒီေတြ ဒီေလာက္ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶဝါဒကို ဘာလုိ႔ မေပ်ာက္ပ်က္ ေAာင္ ထိန္းသိမ္းမထားႏုိင္ရတာလဲ။ 
မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ ဘာသာျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ Aိမ္ေထာင္ က်ခဲ့ရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကပ ဲဘာသာျခားဖက္ကို 
ကူးေျပာင္းသြားတာ မ်ားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ဗုဒၶဝါဒီေတြဟာ Aျခားေသာ  ဘာသာထဲကုိ Aဓမၼ သြတ္ သြင္းတာကုိ ခံၾကရတဲ့ မွတ္တမ္းေတြလ ဲ
ရွိပါတယ္။ ဒါန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဗုဒၶဝါဒီေတြမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘာသာတရားကုိ ကာကြယ္ဖို႔ Aခြင့္Aေရး သို႔မဟုတ္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ရွိပါသလား ဘုရား၊ 
သိပါရေစ။ 
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ဗုဒၶဓမၼႏႈန္းစံ 
ဘီဘီစီ ဝဂ္ဘ္ဆိုက္ ဘာသာေရးက႑မွာ ဗုဒၶဝါဒဟာ Aျခားတစ္ပါးေသာ ဘာသာတရားေတြႏွင့္ယွU္တြဲၿပီး Aတူတူ ေနထိုင္ႏိုင္တယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳထား 
ပါတယ္။ ဗုဒၶဝါဒီ ဟုတ္ဟန္မတူတဲ့ Aေနာက္တုိင္း သား ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ မွတ္ခ်က္ျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ Aင္မတန္ ဂုဏ္ယူစရာ မွတ္ခ်က္ပါ။ Aဲဒီမွတ္ခ်က္ကို 
ေပးခံရတာဟာ ဗုဒၶဝါဒမွာရိွတဲ့ ညီၫြတ္ျခင္း၊ Aျပန္Aလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စည္းလံုးျခင္းနဲ႔ သည္ခံျခင္း 
စတဲ့ ဗုဒၶဝါဒရဲ႕ Aႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ တန္ဖိုးေတြေၾကာင့္ပါ။   

Aဲဒီ ႏႈန္းစံေတြေၾကာင့္ပ ဲ ေခတ္သစ္ရာစုေတြမွာ AေတြးAေခၚ လြတ္လပ္ၿပီး ရဲရင့္ျပတ္သားၾကတဲ့ Aုိင္စတုိင္းလုိ သိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ ဘာထရန္ 
ရပ္ဆယ္လို ကမၻာေက်ာ္ ေတြးေခၚရွင္ေတြကAစ သာမန္Aရပ္သား ပညာတတ္ေတြAဆုံး ဆြယ္တရား မေဟာရဘ ဲ ဗုဒၶဝါဒကို Aလိုလိုႏွစ္သက္ၿပီး 
ေလ့လာလုိက္စားမႈေတြ မ်ား ျပားလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လ ဲဒီလိုပုဂၢဳိလ္မ်ဳိး ေတြ တိုးပြားေနUီးမွာပါ။   

Aိႏၵိယ၊ Aင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားစတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဗုဒၶဝါဒ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတာဟာ Aဲဒီ ဗုဒၶဝါဒႏႈန္းစံေတြန႔ဲ မပတ္သက္ပါဘူး။ Aျခားေသာ Aေျခခံ 
Aေၾကာင္း တရားေတြေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
Aိႏၵိယ 
ဗုဒၶမပြင့္မီ ဘီစီေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာAလြန္ကပင္ Aိႏၵိယႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးမွာ Aတၱဝါဒ (Aတၱရွိ AယူAဆ) Aျမစ္တြယ္ လႊမ္းမုိးေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေနာက္ေပၚ ဗုဒၶဝါဒက Aနတၱဝါဒ (Aတၱမရွိဝါဒ) ျဖစ္လို႔ တည္ရွိၿပီး ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွU္ရင္ သုံးနဲ႔ေလးလုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ သို႔တေစ 
လက္ေတြ႕က်င့္သုံး Aားထုတ္ၾကည့္ရင္း Aတၱမရိွေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ သိျမင္သြားၾကတာရယ္၊ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္လ ဲ ေဒသနာပရိယာယ္ ကြၽမ္းက်င္ ႏိုင္နင္း 
ေတာ္မူတာရယ္ စတာေတြေၾကာင့္ ဒီဝါဒႀကီးႏွစ္ခုဟာ ခုိက္ရန္မျဖစ္ဘ ဲရာစုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ AတူတူယွU္တြဲၿပီး တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေန ႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့Aျပင္ 
Aိႏၵိယဟာ Aယူဝါဒ မ်ဳိးAစုံ ဆုံးႏုိင္ငံလ ဲျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ 
 ေနာက္ပိုင္းမွာ ထက္ျမက္တဲ့ ျဗာဟၼဏဝါဒီ ပညာေက်ာ္ေတြရဲ႕ ျဗာဟၼဏဝါဒ ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ ရိွခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္မက္မဲ့ ေဟာ 
ေျပာ စည္း႐ံုးၾက႐ံုပါပဲ။ ေAဒီ ၁၃ ရာစု (ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စံၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၈ဝဝ ခန္႔Aၾကာ) မွာ ယုံၾကည္မႈ လုံးဝမတူတဲ့ Aေနာက္ေျမာက္ဖက္္က 
Aၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ ေရာက္လာသူေတြကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာAပါAဝင္ ေဒသခံ ဘာသာတရားမ်ားရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းေတြကို 
မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ရွစ္ရာေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ နာလႏၵာ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီး Aဲဒီတုန္းက မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ Aထူး 
သျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေတြကုိ လုိက္လံ ရွာေဖြဖမ္းဆီးၿပီး သတ္ပစ္ခဲ့တယ္။  
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ဒီAခ်ိန္ကစၿပီး ရာစုႏွစ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ Aျမစ္တြယ္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ျဗာဟၼဏဝါဒသာ က်ဴးေက်ာ္သူေတြန႔ဲ Aၿပိဳင္က်န္ေနခဲ့ၿပီး နဂိုကပင္ Aင္Aား 
နည္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဝါဒဟာ မဇၩိမေဒသ (AိႏၵိယAလယ္ပိုင္း)မွာ နာလန္ မထူႏိုင္ေAာင္ ျဖစ္သြားရာကေန တျဖည္းျဖည္း Aိႏၵိယေျမေပၚမွ ေဝးရာကုိ 
ေရာက္သြားခဲ့ရတယ္လို႔ သမိုင္းသုေတသီတို႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။  
Aင္ဒုိနီးရွား 
မဟာခရီးသည္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ဖာဟီယန္ (ေAဒီ ၄ ရာစု) ႏွင့္ ဟူယင္ဆန္ (ေAဒီ ၇ ရာစု) တို႔ေခတ္က Aင္ဒိုနီးရွားမွာ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶ  
ဘာသာ ထြန္းကားေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပုဂံက ျမန္မာ့ေစတီ ပုထိုးေတြကုိၾကည့္ရင္ ပုဂံေခတ္ ျမန္မာ့ဗုဒၶ ဘာသာAေျခAေနကုိ Aကျဲဖတ္ႏိုင္သလုိ 
ကမၻာေက်ာ္ မဟာေဗာေရာဗုေဒါ ေစတီေတာ္ႀကီးရဲ႕ ခမ္းနားထည္ဝါ မႈႏွင့္Aတူ တစ္ခ်ိန္က Aင္ဒိုနီးရွားရ႕ဲ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းေတာက္မႈ Aတိုင္းAတာဟာ 
Aလြန္ ျမင္သာပါတယ္။ မွတ္တမ္းတစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ေတြ Aိႏၵိယကုိ မသြားခင္မွာ Aိႏၵိယတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္မီေAာင္လို႔ ပဏာမ 
Aေနနဲ႔ မေလးရွား သုိ႔မဟုတ္ Aင္ဒိုနီးရွားကုိသြားၿပီး သကၠတဘာသာကုိ သင္ ယူခဲ့ၾကတယ္လို႔ေတာင္ ဆိုထားတယ္။  

Aင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ မေလးရွားမွာ ဗုဒၶဝါဒ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားပံုကလ ဲ Aိႏၵိယႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ပ ဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ Aတင္းAၾကပ္ ဘာသာကူး ေျပာင္းခိုင္းမႈ 
ေတြ၊ Aႏိုင္က်င့္ႏွိပ္ကြပ္မႈေတြ၊ Aၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ တားဆီးပိတ္ပင္မႈေတြ ရွိခဲ့မွာလ ဲ ေသခ်ာပါတယ္။ ေႏွာင္းေခတ္ေတြမွာလ ဲ ဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ 
ရွိလို႔ပါ။ Aေနာက္ဖက္က သေဘၤာ႐ြက္လႊင့္ၿပီး စီပြားလာရွာၾကတဲ့ Iနိဝါဒီေတြ စီးပြားေရးယွU္ၿပိဳင္မႈ Aႏိုင္ရသြားတဲ့Aခါ ႐ိုးသားလွတဲ့ ဌာေနေတြခမ်ာ 
ယU္ေက်းမႈ လေဲပ်ာက္ ဘာသာတရားလဲကြယ္ ျဖစ္သြားခဲ့ပုံ ရပါတယ္။ Aမ်ဳိးသားစီးပြားေရး ပ်က္လို႔ လူမႈAေဆာက္AAံု ၿပိဳလရဲာကေန တစ္မ်ဳိးသား 
လုံးရဲ႕ AေမြAႏွစ္ ေတြကိုပါ ဆုံး႐ႈံးလုိက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။  
သေဘာထား 
ဗုဒၶဓမၼဟာ ကတၱရာလမ္းေပၚက ပပ္ၾကားAက္ေၾကာင္း ႏွစ္ခုၾကားမွာ Aင္Aား ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ေပါက္ေနတဲ့ Aရသာခ်ဳိၿမိန္တဲ့ မႈိပြင့္နဲ႔ သဏၭာန္တူပါ 
တယ္။ မႈိႀကိဳက္ သူေတြ ခူးယူခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္႐ုံပါပဲ။ မႀကိဳက္လို႔ စားရေကာင္းမွန္း မသိလို႔ နင္းေျခပစ္ခဲ့ရင္လ ဲ ပ်က္စီး ႐ံုကလြဲလုိ႔ ဘာမွ 
မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မႈိရဲ႕ Aရသာေတာ့ ပ်က္သြားမယ္ မထင္ပါဘူး။  

မိမိသာသနာျပဳ သြားေရာက္တဲ့ Aရပ္ကလူေတြက  မိမိကို လက္မခံဘ ဲခဲန႔ဲေပါက္ တုတ္နဲ႔႐ိုက္ လုပ္လာရင္ေတာင္ ဘယ္လိုမွ မတံု႔ျပန္ဘ ဲမိမိAသား 
ကို  Aနာခံတာကုိပ ဲ ျမတ္ဗုဒၶ  ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူပါတယ္။ ဝါဒေရးရာ ဆန္႔က်င္ ေျပာဆုိလာသူမ်ားAေပၚ ဗုဒၶဝါဒရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈ သေဘာထားကေတာ့ 'ဘိကၡဳတုိ႔၊ 
ဗုဒၶဓမၼသံဃႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ တစ္ဖက္သားက ကဲ့ရဲ႕စကားဆုိလာရင္ စိတ္မဆိုးၾကနဲ႔။ စိတ္ဆိုးရင္ Aေကာင္း Aဆိုးကုိ မေဝဖန္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
ေဒါသစိတ္မပါဘ ဲမဟုတ္ရင္ မဟုတ္ ဘူးလုိ႔ ဟုတ္ရင္ ဟုတ္တယ္လို႔ Aေၾကာင္းAက်ဳိး ခုိင္ ခိုင္လုံလုံ ျပၿပီး ေျဖရွင္းၾကပါေလ (ဒီ ၁၊ ၂)'လို႔ ဆုံးမပါတယ္။ 
ကိုယ္နဲ႔ မတုံ႔ျပန္ေပမဲ့ ႏႈတ္နဲ႔ေတာ့ AရွိAတုိင္း ေျဖရွင္းခြင့္ရွိပါတယ္။   
 Aာဖဂန္နစၥတန္က သမိုင္းတန္ဖိုး ႀကီးမားလွတဲ့ ဗုဒၶဆင္းတုႀကီးေတြကုိ ေဖာက္ခြဲပစ္လို႔ ကမၻာ့ဗုဒၶဝါဒီမ်ား ေဒါသတႀကီး ႐ုတ္႐ုတ္သသဲဲ ဆႏၵမျပၾက 
တာ၊ ဆိုင္ရာ သံ႐ုံးေတြကုိ ဝင္မစီးတာ၊ Aေဆာက္AAံုေတြကို မီးမ႐ႈိ႕တာ၊ လူေတြကို ျပန္ေပးမဆြဲတာ၊ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ Aတြင္းခံ Aဝတ္ေတြမွာ 
ဗုဒၶပုံေတာ္ေတြကုိထည့္လို႔၊ Aရက္ဆိုင္ဝင္ဝမွာ ဗုဒၶဆင္းတုကို ထားလုိ႔ ကန္႔ကြက္ စာပုိ႔႐ုံမွတစ္ပါး ဗုဒၶဝါဒီတို႔ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီကို Aေသခံဗုံးေဖာက္ 
တိုက္ခိုက္မႈ မျပဳတာေတြဟာ ဗုဒၶဝါဒကို ဂုဏ္တက္ေစပါတယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာကုိ Aဲဒီလို မတုံ႔ျပန္ဘဲ တုံ႔ျပန္တဲ့ နည္းျဖင့္သာ ရရွိေစႏိုင္ပါ 
လိမ့္မယ္။ ေဒါသႏွင့္ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ၿပီး တုံ႔ျပန္ဖို႔နဲ႔ 'ကိုယ့္နံ႐ိုးကုိ ခ်ဳိးရင္ သူ႕နံ႐ိုးကုိ ျပန္ခ်ဳိးပစ္ရမယ္၊ ကိုယ့္သြားကုိခ်ဳိးရင္ သူ႔သြားကုိ ျပန္ခ်ဳိးပစ္ရမယ္' ဆိုတာ 
လိုမ်ဳိး လက္စားေခ်ဖုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶ ဘယ္ေသာAခါကမွ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ Aဲဒီလို မတုံ႔ျပန္လို႔ ဗုဒၶဝါဒ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ္ ဆိုရင္လ ဲ နင္းေခ်ခံရတဲ့ ရသ 
ၾသဇာသခင္ မႈိပြင့္ကေလးရဲ႕ ကံၾကမၼာAတိုင္းပါပဲ။  
သင္ၾကားျခင္း 
ဗုဒၶဝါဒမွာ တစ္ျခားဘာသာေတြAေပၚ ရန္လုိမုန္းတီးမႈကို ျဖစ္ပြားေစႏုိင္မဲ့  AေတြးAျမင္မ်ဳိးကုိ စနစ္တက်  Uီးေဏွာက္ထ ဲ  ႐ိုက္သြင္းမႈ (Brain Wash) 
လုံးဝ မရွိပါ ဘူး။ ဗုဒၶဝါဒီ ျမန္မာAမ်ဳိးသားတိုင္း နီးပါး  ငယ္စU္Aခါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ရွင္ျပဳ ပၪၥင္းခံဖူးၾကေပမဲ့ သူတို႔ကို ဘုန္းႀကီးက သင္ေပးလုိက္ပုံမွာ 
'လူမိုက္ကို ေရွာင္၊  ပညာရိွကို ေပါင္း၊ မိဘကုိ လုပ္ေကြၽး၊ ေမတၱာနဲ႔ ေန၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္း၊ ကိုယ္လုပ္ ကုိယ္ခံ၊ ကံဆိုတာ Aလုပ္၊ Aလုပ္ေကာင္း 
မွ ကံေကာင္းမယ္' စတဲ့ လူမႈက်င့္ဝတ္ Aေျခခံေတြမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့္ ဘာသာျခားနဲ႔ Aိမ္ေထာင္က်တဲ့ ဗုဒၶဝါဒီ တစ္ေယာက္ရဲ႕ Aိမ္က ဘုရားေက်ာင္းေပၚမွာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပုံ ႏွင့္Aတူ Aျခားဘာသာေရး ဆိုင္ရာ 
႐ုပ္ပုံတစ္ခုခုကိုပါ တင္ထားရင္ Aလည္လာတဲ့ ဘယ္ဗုဒၶဝါဒီကမွ A ဲဒီ Aျခား႐ုပ္ပုံကို ဖယ္ခိုင္းဖုိ႔ ဗုဒၶဝါဒီAိမ့္ရွင္ကို တိုက္တြန္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး (Aျခား 
ဘာသာဝင္ မိတ္ေဆြမ်ား က ဘာသာတူAိမ့္ရွင္Aား ဗုဒၶဆင္းတုကို ဖယ္ခိုင္း တာကုိ ကိုယ္တုိင္ ႀကဳံဖူးပါတယ္)။ 
ကာကြယ္ျခင္း 
မၾကာမီက ျမန္မာပုိင္း Aသံလႊင့္ဌာနတစ္ခုရဲ႕ AစီAစU္မွာ ဗုဒၶဝါဒ Aေျချပဳႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရင္ ခ်မ္းသာ �ကြယ္ဝၿပီး Aင္Aားေကာင္း စည္းလံုးခိုင္မာတဲ့ 
ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားဆုိတဲ့ Aဓိပၸာယ္မ်ဳ္ိးနဲ႔ ေဝဖန္သြားတာကုိ ၾကားလုိက္ရပါတယ္။ AေတြးAျမင္ သရမ္းၿပီး ခပ္ေပါ့ေပါ့ေတာ့ မေဝဖန္ပါနဲ႔။ သုေတ 
သနျပဳပါUီးလုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။ တစ္ခ်ိန္က AိႏၵိယEကရာဇ္ Aေသာကမင္းရဲ႕ 'ဓမၼဝိဇယႏုိင္ငံေတာ္'ဆိုတာ Aိႏၵိယရာဇဝင္မွာ ရွိဖူးပါတယ္။  
 Aုပ္ခ်ဳပ္သူAစိုးရတုိ႔ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ဆို တဲ့ ေခါင္းစU္နဲ႔ လူသူAင္Aား စု႐ုံးတာ၊ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ထုတ္လုပ္တာ စတာေတြကို 
ဗုဒၶဝါဒက Uေပကၡာျပဳႏုိင္ေပမဲ့ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာကုိယ္စားျပဳဆုိတဲ့ ေခါင္းစU္န႔ဲ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႕Aစည္း တစ္ခုုရိွလာ 
ရင္ လက္မခံပါဘူး။ ဘာသာေရး တန္္ဖိုးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစU္ကို Aဲဒီလို တစ္ကန္႔စီ ျခားထားသင့္ပါတယ္။  
 ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္မႈဆိုတာကုိ ႏုိင္ငံေရးAလို က်ဴးေက်ာ္ရန္စဖို႔ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ရင္၊ ဘာသာေရးAလို Aႏၲရာယ္မႀကဳံႏိုင္ေAာင္ 
မိမိ ႏွလုံးသားကုိ  ဓမၼနဲ႔  ကာကြယ္ထားမႈ သို႔မဟုတ္ Aႏၲရာယ္ ႀကဳံလာရင္ လြတ္ေAာင္ ေရွာင္တိမ္းဖုိ႔ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ ဆုံးေရွာင္တိမ္းလုိ႔ မရေတာ့ဘူး 
ဆိုရင္ေတာင္ စြန္႔လႊတ္ Aနစ္နာခံမႈလို႔ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၿပီး ဗုဒၶဓမၼကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာင့္ဖို႔ဆိုရင္ - 
၁) ဗုဒၶဓမၼAႏွစ္သာရ ျပည့္ဝဖို႔ မိမိကိုယ္တိုင္ သင္ၾကား ေလ့လာ၊  လိုက္နာ က်င့္သုံး  

www.kelasa.org

USER
New Stamp



၂) ကိုယ့္မိသားစုAပါAဝင္ သူတစ္ပါးကုိလ ဲနားလည္ ေAာင္ တတ္စြမ္းသမွ် ရွင္းလင္း ေျပာျပ  
၃) ဗုဒၶဓမၼတည္တံ့ျပန္႔ပြားေရး Aားေပးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္  
၄) မAားပါဘူးလုိ႔ မျငင္းဘ ဲမိသားစုAခ်ိန္ထကဲ ဗုဒၶဓမၼAတြက္ နည္းနည္းေလာက္ေတာ့ မိမိရဲ႕Aခ်ိန္ကို ထည့္ဝင္ႏိုင္ေAာင္ ႀကိဳးစားပါလုိ႔ပ ဲတိုက္တြန္း 
ပါရေစ။ �    
မွတ္ခ်က္။  
Iနိဝါဒီဆိုတာ Iႆရနိမၼာနဝါဒီ(AားလံုးကုိAစိုးရ ဖန္ဆင္း ရွင္ AယူAဆကုိ ယုံၾကည္သူ)။ Aဓိပၸာယ္က Aနႏၲတန္ခိုး ရွင္ ဖန္ဆင္းရွင္ 
တစ္ဆူတည္းသာ ရွိတယ္လို႔ ျပင္းျပင္း ထန္ ထန္ ယံုၾကည္ စြဲလမ္းသူေတြကုိ ဆိုလိုပါတယ္။ မၾကာမီက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ပို႔ေပးလိုက္တဲ့ စီAင္နင္ 
ဗီဒီယိုသတင္း တိပ္ေခြတစ္ခုမွာ Iနိဝါဒီ Aုပ္းစုႀကီး ႏွစ္ခုAနက္ ေနာက္ေပၚ Aုပ္စုဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးတက္မႈ A ျမန္ဆုံး ႏႈန္းနဲ႔ 
ျပန္႔ပြားလာေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူ႔Aလုပ္ သူလုပ္တာ၊ သူ႔Aႀကိဳက္ကို သူေ႐ြးတာျဖစ္လို႔ ဗုဒၶဝါဒီတို႔ မွတ္ ခ်က္ေပးစရာAေၾကာင္း မရွိဘူးလုိ႔ 
ထင္ပါတယ္။       
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