
သီတဂူ PROJECT မ်ား 

သီတဂူဆရာေတာ္သည္ သာသနာ ေတာ္အရွည္ တည္တ႔ံ ၿပန္႔ပြားေရးအတြက္ 

ေအာက္ပါလုပ္ငန္းၾကီး ( ၄ ) ရပ္ ကိုစီမံခ်က္ခ်၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ 

 (၁) သီတဂူေရအလႈဴေတာ္ 

 (၂) သီတဂူအာယုဒါန ေဆးရံုေတာ္ 

 (၃) သီတဂူအၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ 

 (၄) သီတဂူ ဓမၼ၀ိဟာရ 

အဆိုပါ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကို စံနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ 

သာသနာၿပဳအဖြဲ႔ ကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွစတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ 

သီတဂူေရအလႈဴေတာ္ 

 စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိးရွိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၊ 

သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား ေရၿပတ္လပ္မႈကို ေထာက္ပံ႔ႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရအလႈဴေတာ္ စီမံကိန္း 

ကိုစတင္ခဲ႔ပါသည္။ 

 ဧရာ၀တီၿမစ္ေရကို ၿမင္းေကာင္ေရအား ( ၃၀ ) 

ရွိေသာ ေရပိုက္လိုင္း ( ၁၀ )လုိင္းၿဖင္႔ ေရေလွာင္ကန္ၾကီးမ်ား 

ဆီသို႔သယ္ယူ၍ စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိး တစ္ေလွ်ာက္ (၈)မုိင္ဧရိယာအထိ ေန႔စဥ္ေရဂါလံ ၅သိန္း ေက်ာ္ေပးေ၀ 

ၿဖန္႔ၿဖဴးႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။ 

 စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိး သီတဂူေရအလႈဴေတာ္ စီမံခ်က္ေၾကာင္႔ စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိးရွိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

သီလရွင္ေက်ာင္း ေခ်ာင္ေပါင္း ၈၇၀ ေက်ာ္ရွိ သံဃာေတာ္၊ သာမေဏ ၊ သီလရွင္ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို 

ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ (၁၁)ခုေၿမာက္ေရေလွာင္ကန္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ လည္းၿပီးစီးလုနီးပါး ရွိၿပီၿဖစ္ပါသည္။ 

 



သီတဂူအာယုဒါနေဆးရုံေတာ္

 

 သီတဂူအာယုဒါန ေဆးရံုေတာ္ကုိ စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိးတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ရာ ယခုအခါ 

အထူးကုေဆာင္ ၊ မ်က္စိအထူးကုေဆာင္ ၊ ကူးစက္ေရာဂါေဆာင္ ပါ၀င္ေသာကုတင္ ၁၀၀ ဆန္႔ေဆးရံုၿဖစ္လာ 

ခဲ႔သည္။ ထို႔ၿပင္ေခတ္မီွ ဓါတ္ခြဲခန္း ၊ ဓါတ္မွန္ခန္းမ၊ အေထြေထြ ခြဲစိတ္ေဆာင္ ၊ မ်က္စိခြဲစိတ္ေဆာင္ 

စေသာတိုးခ်ဲ႕ မႈအဆင္႔ဆင္႔ ကိုလည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ႔ပါသည္။ 

 သီတဂူအာယုဒါန ေဆးရုံေတာ္ၾကီးတြင္ အတြင္းလူနာ ၆၀ ၊ ၿပင္ပလူနာ ၅၀ ကိုေန႔စဥ္ကုသေပးလ်က္ 

ရွိရာ မႏၲေလးမွ အထူးကု ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ အပတ္စဥ္ သက္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို ကုသိုလ္ၿဖစ္လာ 

ေရာက္ၾကည္႔ရႈ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

 အထူးသၿဖင္႔ မ်က္စိကုသေဆာင္ တြင္ေခတ္မီွ ေလဆာကိရိယာမ်ားၿဖင္႔ ၾကည္႔ရႈကုသေပးရံုသာမက 

အထူးအစီအစဥ္အေနၿဖင္႔ လြန္ခဲ႔ေသာ (၄) ႏွစ္မွစ၍ အဂၤလန္ႏွင္႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္ 

မ်ား ကိုႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ ဖိတ္ၾကား၍ လူနာ (၁၀၀) ေက်ာ္ကိုေန႔စဥ္ ၾကည္႔ရႈ ကုသေပးသည္႔ အစီအစဥ္ 

ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ဒီဇင္ဘာအၿပင္  ေအာက္တိုဘာလ၌ လည္းအထက္ပါ 

အတို္င္းၾကည္႔ရႈ ကုသေပးရန္စီစဥ္ လ်က္ရွိပါသည္။ 

 သီတဂူ စကၡဳဒါန ေဆးရုံေတာ္ မ်ားကို သီေပါတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ကေလးတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ နတ္ေမာက္ 

တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိး ဆားေတာင္တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလက အေထြေထြ 

ေရာဂါကုေဆးရုံ အၿဖစ္ လည္းေကာငး္၊ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားအၿဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ပါသည္။ 

ရဟန္း၊သာမေဏ၊သီလရွင္ မ်ားအတြက္သာမက လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ပါ ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ 

အစုိးရေဆးရံုေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ကို ေဆးရုံသံုးပစၥည္း မ်ားလႈဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။ 

 



သီတဂူအၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာဗုဒၶတကၠသုိလ္ 

 သီတဂူအၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ 

ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ဗဟိုတကၠသိုလ္ ကိုစစ္ကိုင္း 

ေတာင္ရုိးတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ရာ 

ဒီပလိုမာတန္းေအာင္ၿမင္သူ ၅၅၀ ေက်ာ္ ၊ 

ဘီေအတန္း ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူ ၄၀ ေက်ာ္ ရွိခဲဲ႔ၿပီး 

MA တန္းကိုစတင္ပုိ႔ခ်ေပးေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ 

အလားတူပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ သီတဂူ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ 

သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၿပီး ဒီပလိုမာ သင္တန္းသား ၁၁၂ ေယာက္ကုိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနၿပီ 

ၿဖစ္ပါသည္။ 

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင္႔ ေအာက္ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ သံဃာေတာ္မ်ား အတြက္ေခ်ာေမာလြယ္ကူစြာသင္တန္း 

တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္ သင္တန္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ သီတဂူသာသနာ 

ၿပဳဗိမာန္ေတာ္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္ ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားေနခဲ႔ရာ ယခုအခါ ဒီပလိုမာတန္းေအာင္ၿမင္ၿပီးသူ ၃၅ 

ဦးရွိခဲ႔ၿပီး B.A သင္တန္းကိုလာမည္႔ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ စာသင္ႏွစ္မွစတင္ သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

 အထက္ပါ ရန္ကုန္ဗုဒၶတကၠသိုလ္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ သီးၿခားစာသင္ေဆာင္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး 

ၿခင္းမရွိေသးသည္႔အတြက္ သင္တန္းသားသံဃာေတာ္မ်ား သည္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ သီတဂူသာသနာၿပဳဗိမာန္ 

ေတာ္ၾကီး၏ ကားထားသည္႔ ( Car Parking ) ေနရာတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ ၾကရပါသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 

လည္း သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီး တစ္ခုလိုအပ္သည္႔အတြက္ စာသင္ခန္း ( ၆ ) ခန္းပါ၀င္ေသာ 

စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီးကို စတင္ေဆာက္လုပ္ေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။  

 သံုးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ၾကီးတြင္ အေပၚဆံုးထပ္တြင္ Convocation Hall ႏွင္႔ Conference Hall 

ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္မ်ားႏွင္႔ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားကို က်င္းပႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ Audio 

Video System မ်ားအၿပည္႔အစုံ တပ္ဆင္ေပးမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုခန္းမေဆာင္ၾကီး ကိုမဟာသႏိၷပါတ 

ခန္းမေဆာင္ဟု အမည္ၿပဳထားပါသည္။ 

 ပထမထပ္တြင္ စာသင္ေဆာင္ေပါင္း ( Lecturer Hall ) ေၿခာက္ေဆာင္ရွိပါမည္။ 

အေဆာင္အမည္မ်ားကို ၿမတ္ဗုဒၶ၏ ေက်ာင္းေတာ္ရာႏွင္႔ တည္ရွိရာေဒသတို႔ကို ဂုဏ္ၿပဳပူေဇာ္ေသာ အားၿဖင္႔ 

ေအာက္ပါအမည္မ်ားကို ေပးထားပါသည္။ 

 (၁) ေဇတ၀န္ ခန္းမေဆာင္ 

 (၂) ေဝဠဳဝန္ ခန္းမေဆာင္ 



 (၃) မိဂဒါ၀ုန္ ခန္းမေဆာင္ 

 (၄) သာ၀တၳိ ခန္းမေဆာင္ 

 (၅) ဗာရာဏသီ ခန္းမေဆာင္ 

၄င္းအၿပင္ ပါေမာကၡ အစုမႈဴးရံုးခန္း (၃) ခန္းလည္း ဤအထပ္တြင္ပါရိွပါမည္။ ေၿမညီထပ္တြင္ Dinning Hall 

ကိုမဟာေကဇနသာလာဟူ၍ အမည္ၿပဳထားပါသည္။ ထိုေၿမညီထပ္တြင္ပင္ Lecture Theatre ကို လုမၸဏီ 

ခန္းမေဆာင္ဟ ုအမည္ၿပဳထားပါသည္။ 

 အထက္ပါ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ( ရန္ကုန္ ) မွာယခုစတင္အေကာင္အထည္ေဖၚတည္ 

ေဆာက္ေနဆဲၿဖစ္၍ သံုးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္အတြက္ မတည္အလႈဴရွင္မ်ားရိွပါသည္။ သီးၿခား အမည္တပ္၍ 

လႈဴဒါန္းႏုိင္ေသာ ခန္းမေဆာင္မ်ားအတြက္ကုသိုလ္ၿပဳလိုသူမ်ား အေနၿဖင္႔ လႈဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါသည္။ 

 ( အခန္းအလိုက္လႈဴဒါန္းႏုိင္သည္႔တန္ဖုိးကို သီးၿခားေဖၚၿပထားပါသည္ ) 

သီတဂူဓမၼ၀ိဟာရ 

 
  

ၿပည္ပ၌လည္း ဗုဒၶသာသနာကို စနစ္တက် သိရွိက်င္႔ၾကံ 

ႏုိင္ရန္အတြက္ လမ္းညြန္ၿပသေပးရာ ေနရာတစ္ခုအၿဖစ္ 

သီတဂူဓမၼ၀ိဟာရကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ 

Austin, Texas တြင္တည္ေထာင္ခဲ.ပါသည္။ 

Austin အတြတ္ (၁၅)ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ ေၿမေနရာကို 

ဝယ္ယူ၍ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ 

ခဲ.ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းဝန္းတြင္ အၿမင္.ေပ (၈၀)ရိွသည္. ေရႊစည္းခုံေစတီတည္ထားၿပီး ေစတီေတာ္ 

ေဘးဝန္းက်င္တြင္ သီးၿခားဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင္. ဆြမ္းစားေဆာင္၊ တရားရိပ္သာစခန္းမ်ား ထားရွိရန္ 

ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

Austin အၿပငိ Maple Wood, MN တြင္ သီတဂူ ဓမၼဝိဟာရ ႏွင္. Miramar, FL တြင္ ဓမၼာေလာက 

ဗုဒၵဘာသာအသင္းတို.လည္း တည္ရိွပါသည္။ 

သီတဂူသာသနာၿပဳအဖြဲ.သည္ သာသနာေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္း လိုအပ္သလို အေထာက္အပ့ံ 

အကူအညီမ်ားေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ နာဂစ္ မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္စဥ္ကာလ၌ ဧရာဝတီတိုင္း 



မုန္တိုင္းသင္.ေဒသမ်ားသို. သီတဂူဆရာူေတာ္ၾကီး ကိုယ္တိုင္ 

အၾကိမ္ၾကိမ္ သြားေရာက္၍ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရိွန္ 

အဟုန္ၿပင္းၿပင္းၿဖင္. စနစ္တက်ေဆာင္ရြတ္ခဲ.ပါသည္။ ၿပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြတ္ခဲ.ရာ မုန္တိုင္း 

သင္.၍ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားေသာ ေစတီေပါင္း (၁၇၀) ေက်ာ္ကို ၿပဳၿပင္၍ 

ေရႊထီးေတာ္ အသစ္မ်ား တင္လွဴပူေဇာ္ၿခင္း၊ အထက္တန္း၊ 

အလယ္တန္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းေပါင္း (၂၇)ေက်ာင္းတို.ကို အသစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၿခင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းရွိ 

ေဆးရံုေပါင္း (၁၂)ရုံသို. က်ပ္သိန္းေပါင္း (၅၀၀)ခန္.ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းၿခင္းတို.ကို 

ေဆာင္ရြတ္ႏူိင္ခဲ.ပါသည္။ ယေန.ထက္တိုင္ အဆတ္မၿပတ္ ပ့ံပုိးေပးေနဆဲၿဖစ္ပါသည္။ 

သီတဂူသာသနာၿပဳ အဖြဲ.ဧ။္ ေဆာင္ရြက္ၿပီခဲ.ေသာ သာသနာၿပဳလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ေစရန္ 

အဖက္ဖက္မွ ပါဝင္ကုသိုလ္ၿပဳၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအား သာဓုအႏုေမာဒနာၿပဳအပ္ပါသည္။ 

ေဆာင္ရြက္ဆဲၿဖစ္ေသာ သာသနာၿပဳလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးေၿမာက္ေစရန္ အတြတ္လည္း တက္္အားသမွ် ကုသိုလ္ၿပဳ 

လွဴဒါန္းၾကပါရန္ ႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။ 

ဗုဒၶတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္) စာသင္ေက်ာင္း၌ သီၿခားအမည္တပ္၍ လွဴဒါန္းႏူိင္ေသာ ခန္းမေဆာင္မ်ား 

တတိယထပ္ “တခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၂၅၀)” 

၁။ အဓိပတိဆရာေတာ္ရုံးခန္း 

၂။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ရုံးခန္း 

၃။ ေမာ္ကြန္းထိန္းဆရာေတာ္ရုံးခန္း 

ဒုတိယထပ္ “စာသင္ေဆာင္ (၆)ေဆာင္၊ တေဆာင္လွ်င္ က်ပ္သိန္း (၅၀၀)” 

၁။ သာဝတၳိ ခန္းမေဆာင္ 

၂။ ေဇတဝန္ ခန္းမေဆာင္ 

၃။ ရာဇၿဂိဳလ္ ခန္းမေဆာင္ 

၄။ ေဝဠဳဝန္ ခန္းမေဆာင္ 

၅။ ဗာရာဏသီ ခန္းမေဆာင္ 

၆။  မိဂဒါဝုန္ ခန္းမေဆာင္ 



“ပါေမာကၡ႒ာနမူးရုံးခန္း (၃)ခန္း၊ တခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၂၅၀)စီ” 

ေၿမညီထပ္ 

“တေဆာင္လွ်င္ က်ပ္သိန္း (၁၀၀၀)” 

၁။ ေဘာဇနသာလာ (Dinning Hall) 

၂။ လုမၼိနီသင္တန္း ခန္းမေဆာင္ၾကီး (Lecture Theater) 

ဆတ္သြယ္ရန္ 

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ သီတဂူသာသနာၿပဳအဖြဲ. 

အမွတ္ (၁၀) ပင္လံုလမ္း ႏွင္. ပါရမီလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ.သစ္ေၿမာက္ပုိင္း၊ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ.။ 

ေဒါက္တာ အဂၢဓမၼ (စီမံေရးရာတာဝန္ခံ) ၀၉-၈၆၀-၁၈၅၉ 

ေဒါက္တာ ပညာသီဟာလကၤာရ (ပညာေရးတာဝန္ခံ) ၀၉-၈၅၅-၃၄၈၂ 

ဦးဟန္ (အတြင္းေရမူး-၁) ၀၉-၅၁၉-၉၉၉၀ 

ဦးခင္ေမာင္ဝင္း (အတြင္းေရမူး-၂) ၀၉-၅၀၀-၇၅၆၀ 

ဦးဝင္းေအာင္ (အတြင္းေရမူး-၃) ၀၉-၅၀၁-၇၄၉၃ 

ဦးၿမင္.ေအာင္ ((အတြင္းေရမူး-၄) ၀၉-၅၁၄-၇၉၉၃ 

ဦးတင္ေအး (တည္ေဆာက္ေရးတာဝန္ခံ) ၀၉-၅၁၃-၉၄၆၄ 

ဦးေက်ာ္ရိွန္ (ရုံးအဖြဲ.မွဴး) ၀၁-၅၈၁၉၉၉၊ ၀၉-၈၅၅-၃၄၈၇ 
 


