ေနာက္သို႔ လိုက္၍ ေရးသားသည္။ ဤက်မ္းကို ယေန႔တိုင္ ပါဠိဘာသာ
ဂႏၳဝင္က်မ္းAျဖစ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝဆဲ ျဖစ္သည္။ ပါဠိပိဋကတ္ကို Aေျခခံ
သည့္ ယင္းသဒၵါက်မ္း၌ Aခန္း ၂၅-ခန္း ရွိၿပီး ပဒမာလာ၊ ဓာတုမာလာ၊

Aရွင္Aဂၢဝံသ

သုတၱမာလာဟူ၍ Aပိုင္းသုံးပုိင္း ပါသည္။ ဓာတုမာလာ၌ က်မ္းျပဳဆရာ
က ပါဠိပုံစံမ်ားကို သကၠတႏွင့္ ႏႈိင္းယွU္ျပထားသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္

(ေAဒီ ၁၁၆၇-၁၂ဝ၂)

ေကာင္းသည္၁။

သဒၵနီတိက်မ္းျပဳ

Aရွင္Aဂၢဝံသ
ပုဂံေခတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပရိယတၱိကြၽမ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္သည့္ မေထရ္က်ာ္
သုံးပါး ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းတို႔မွာ ..

သဒၵနီတိ

၁) Aရွင္မဟာAဂၢပ႑ိတ

သဒၵနီတိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သီရိလကၤာသုိ႔ ေပးသည့္ ပထမဆုံးေသာ

၂) Aရွင္Aဂၢပ႑ိတႏွင့္

တုံ႔ျပန္ လက္ေဆာင္ ျဖစ္သည္ဟု 'ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဠိစာေပသမိုင္း'က်မ္းကို

၃) Aရွင္Aဂၢဝံသတို႔ ျဖစ္သည္။

ေရးသားခဲ့သူ Aဂၤလိပ္ Aမ်ဳိးသမီး ပါဠိပညာရွင္ Aမ္Aိတ္ခ်္ ဗုိ႔ဒ္ (M.H.

ထိုတြင္ Aရွင္Aဂၢဝံသသည္ သဒၵနီတိက်မ္းကို ေရးသည္။ Aရွင္Aဂၢ

Bode)က ဆိုခဲ့သည္။ သဒၵနီတိကား သီဟိုဠ္ႏွင့္ Uေရာပတိုက္၌လည္း

ပ႑ိတကား 'ေလာကုပၸတၱိပကာသနီ' Aမည္ရွိ က်မ္းကို ေရးသားခဲ့

Aထူူး ထင္ရွားသည္။ ပါဠိ တိပိဋက၌ ေတြ႔ရသည့္ ပါဠိဘာသာဆိုင္ရာ

ေၾကာင္း Aဆိုရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းက်မ္း ပုံႏွိပ္မူကို မေတြ႕ဖူးေခ်။

စည္းမ်U္းမ်ားကို ရွင္းျပသည့္ ကမၻာေက်ာ္ ပါဠိသဒၵါက်မ္း ျဖစ္သည္။

ထိုေဖာ္ျပပါ မေထရ္သုံးပါးတို႔၏ ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈကို သဒၵနီတိက်မ္း

က်မ္းစာေရးၿပီး၍ ႏွစ္Aနည္းငယ္ ၾကာၿပီးေနာက္ သဒၵနီတိ စာေတာ္

နိဂုံး၌ ေAာက္ပါAတိုင္း ေဖာ္ျပသည္ 'သဒၵနီတိက်မ္းကို Aရိမဒၵနပုရ

မူ မိတၱဴတစ္ေစာင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ Aႏုရာဓပုရၿမိဳ႕ရွိ ထင္ရွားလွေသာ

မည္ေသာ ပုဂံၿမိဳ႕ေန Aရွင္Aဂၢဝံသ မေထရ္ စီရင္၏။ ထိုAရွင္Aဂၢဝံသ

မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ေဆာင္ယူလာခဲ့ရာ သီဟိုဠ္ ရဟန္းေတာ္

သည္ Aရွင္Aဂၢပ႑ိတ၏တူ (ႏွမသား)ျဖစ္၏။ ထိုတူႏွင့္ Uီးရီး (Aရွင္

မ်ားက ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုၾကလ်က္ သီဟိုဠ္ပညာရွင္မ်ား ေရးသား

Aဂၢဝံသႏွင့္

သည့္ သဒၵါက်မ္း Aားလုံးထက္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ခ်ီးမြမ္းၾက

ပ႑ိတ၏ Uပဇၩာယ္ယူ တပည့္မ်ား ျဖစ္ၾက၏'။

Aရွင္Aဂၢပ႑ိတ)တို႔

ႏွစ္ပါးလုံးသည္

Aရွင္မဟာAဂၢ

သည္။ သဒၵနီတိသည္ ထိုေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပါဠိဘာသာ ကြၽမ္းက်င္

Aထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္Aရ AတိAက် ဆိုႏိုင္သည္မွာ သဒၵနီတိ

မႈကို ေက်ာ္ၾကားေစၿပီး က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္မွာ ယေန႔တိုင္ ေက်ာ္ၾကားဆဲလည္း

က်မ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ပုဂံၿမိဳ႕၌ သီတင္းသုံး ေနထုိင္သည့္ Aရွင္Aဂၢဝံသ

ျဖစ္သည္။ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔သည့္ ဤက်မ္းသည္ ကစၥာယနဗ်ာကရဏ

ေရးသားသည္ဟု ျဖစ္သည္။
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ဂႏၳဝံသက်မ္း AလိုAရ Aရွင္Aဂၢဝံသသည္ ဇမၺဳဒီပ (Aႏၵိယကို ဆို

'သဒၵလကၡဏာကို သိလိုသူမ်ားသည္ ပညာရွိမ်ားAတြက္ ကြၽႏ္ုပ္

လုိသည္) တုိင္းသား ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဠိစာေပ ထြန္းကားရာ ပုဂံ

သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္စြာ ေရးသားမည္ ျဖစ္သည့္ သဒၵနီတိက်မ္းကို

Aထက္ပိုင္းAနီး ေျမာက္ပိုင္း ကုန္းျမင့္ေဒသရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း

သင္ယူ သင့္၏'

မ်ား၌ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ပါဝင္၏ဟု ဆိုသည္။

ဟု ျဖစ္သည္။
သာသနာလကၤရ စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ တိက် ရက္စြဲပါသည့္

က်မ္းျပဳေခတ္
Aျခား ပုဂံေခတ္ေပၚ က်မ္းမ်ားကဲ့သို႕ပင္ သဒၵနီတိက်မ္း၌လည္း က်မ္းၿပီး

ဂါထာကို Aျခားေသာ သုေတသီမ်ားလည္း မသိႏိုင္ၾကေသးေပ။ ထို႔

ႏွစ္ကို AတိAက် ေဖာ္မျပခဲ့သျဖင့္ Aရွင္Aဂၢဝံသတို႕ ေပၚေပါက္ရာ

ေၾကာင့္ သာသနာလကၤာရႏွင့္ သာသနဝံသတို႔ Aဆိုမွာ မခိုင္လုံေသးဟု

ေခတ္ကို ေသခ်ာစြာ မသိရဘဲ ခန္႕မွန္းခ်က္မွ်ကိုသာ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရ

မွတ္ယူသင့္သည္။
ေလွသင္း Aတြင္းဝန္၏ ေဝါဟာရလီနတၴဒီပနီက်မ္း၌မူ သဒၵနီတိ

သည္။ သဒၵနီတိ ေပၚေပါက္ရာ ေခတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့သာသနာဝင္

က်မ္းကို က်စြာ မင္းလက္ထက္၌ စီရင္ေၾကာင္း ဆိုသည္၂။ ယင္းAဆို

က်မ္းမ်ားျဖစ္သည့္ သာသနာလကၤရစာတမ္းႏွင့္ သာသနဝံသပၸဒီပိကာ
က်မ္းမ်ား၌ 'သာသနာ သကၠရာဇ္ ၁၆၉၇-ခု ႏွစ္၊ ျမန္မာ ၅၁၅-ခုႏွစ္ (ေA

သည္ ပိဋကတ္ေတာ္သမိုင္း၃ Aဆိုကို ကိုးကား၍ ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔

ဒီ ၁၁၅၃)တြင္ ပိဋကတ္သုံးပုံ၏ Aေျခပါဒ ျဖစ္ေသာ သဒၵါနည္းနယ၌

ရာတြင္ Aဆိုပါ ႏွစ္က်မ္းလုံး၌ Aျခားခိုင္လုံေသာ Aေထာက္Aထား

လိမၼာေစျခင္းငွာ ပိဋကတ္သုံးပုံကို Aကုန္ႏွီးေႏွာ ရွာေဖြ၍ ပုဂံ Aရွင္Aဂၢ

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မပါရွိေပ။
သို႕ရာတြင္ ထိုႏွစ္က်မ္း၏ Aဆိုကို Aရွင္သိရီေသာဘနမေထရ္

ပ႑ိတ မေထရ္က သဒၵနီတိက်မ္းကို ျပဳစုသည္' (စာ-၁၁၈) ဟု သဒၵနီတိ

စီရင္သည့္ 'မဟာဒြါရနိကာယ သာသနဝံသဒီပနီ' က်မ္းက ခိုင္လုံေသာ

ပဏာမ၌ ေဖာ္ျပေသာ ဂါထာကို ကိုးကား၍ ျပဆိုသည္။
ေဖာ္ျပပါ Aဆိုကိုပင္ Aေနာက္တိုင္း ပါဠိပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္

သာဓကျဖင့္ ေထာက္ခံထားသည္။ ယင္းက်မ္းတြင္ ပုဂံၿမိဳ႕ သရပါတံခါး

M.H. Bode (PLB, p. 16), Geiger ( PLL, p. 55) ႏွင့္ သီရိလကၤာ ပါဠိ

Aေနာက္ဖက္၌ ဂူႏွင့္ရွိေသာ မဟာAဂၢပ႑ိတေစတီ ေက်ာက္စာကို ကိုး

စာေပ သမိုင္းဆရာ Dr. Malalasekera (PLC, p. 185) တို႔ကလည္း

ကားထားသည္။ ယင္းေက်ာက္စာကို မဟာAဂၢပ႑ိတ၏ တပည့္ႀကီး

ေထာက္ခံ တင္ျပၾကသည္။

Aရွင္Aဂၢပ႑ိတက ေရးထိုးခဲ့သည္။

သို႕ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ ဂါထာကို လက္ရွိ သဒၵနီတိစာကိုယ္ မဏာမ၌

ယင္းေက်ာက္စာ AဆိုAရ Aရွင္မဟာAဂၢပ႑ိတသည္ သက္

မေတြ႕ရဘဲ ရွိသည္။ ေတြ႕ရွိရေသာ ဂါထာမ်ားတြင္ က်မ္းျပဳ ခုႏွစ္ႏွင့္

ေတာ္ ၃၇-ႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဂယာ၊ မဟာေဗာဓိသို႔ ႂကြေတာ္မူသည္။ ၎မွ

ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္ မပါရွိေပ။ ေတြ႕ရသမွ် သဒၵနီတိက်မ္းစာမူ Aား

Aျပန္ ခရီးတစ္ဝက္Aေရာက္ သာသနာႏွစ္ ၁၇၁၇-ခုႏွစ္၊ ေကာဇာ ၅၃၅-

လုံးတြင္ ေဖာ္ျပပါဂါထာ ေပ်က္ဆုံးေနဟန္ ရွိၿပီး ယခု ေတြ႕ရွိရသည့္ ဂါ

ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆုတ္ ၃-ရက္၊ Aဂၤါေန႔ A႐ုဏ္ မတက္မီ ပ်ံလြန္ေတာ္

ထာ၏ Aဓိပၸါယ္မွာ -

မူ၏ဟု ဆိုသည္။ ယင္းမွာ ေAဒီ ၁၁၇၄-ျဖစ္သည္။
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ယင္းေက်ာက္စာ၌ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္မွာ 'Aရွင္မဟာAဂၢပ႑ိ

သဒၵနီတိက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားAရမူ ဒုတိယ

တ၏ ႐ုပ္ ကလာပ္ကို သၿဂႋဳဟ္သည့္ ေနရာ၌ ေစတီတစ္ဆူ တည္ၿပီး၊ ၂-

Aဆို က်စြာမင္း လက္ထက္ ေရးသားသည္ ဟူေသာAခ်က္ကို ေထာက္

ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ထိုမေထရ္၏ သပိတ္ႏွင့္ သကၤန္းမ်ားကို ဂူဘုရားတစ္ခု

ခံေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၌ တပည့္ျဖစ္သူ Aဂၢပ႑ိတ Aရွင္ျမတ္က ဌာပနာခဲ့သည္။ ယင္းAဂၢ

ႏႈိင္းယွU္ျခင္း

ပ႑ိတ Aရွင္ျမတ္သည္ သာသနာ-၁၇၃၁၊ ျမန္မာ-၅၄၉ (ေAဒီ ၁၁၈၈)

Aရွင္Aဂၢဝံသသည္ သဒၵနီတိက်မ္းကို ေရးသားစU္ ပါဠိေတာ္ A႒က

တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ၏' ဟု ျဖစ္သည္။

ထာဋီကာႏွင့္ သီဟိုဠ္ျမန္မာ က်မ္းစာေပါင္း ၁၅ဝ-ေက်ာ္ကို မီွျငမ္း ျပဳခဲ့

ယင္းေက်ာက္စာပါ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး မဟာဒြါရနိကာယ

သည္။ ယင္းတို႔Aနက္ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ၊ နာမ႐ူပပရေစၧဒႏွင့္ ပရမတၴ

သာသနဝံသဒီပနီ က်မ္းျပဳ Aရွင္သိရိေသာဘန မေထရ္က ေAာက္ပါ

ဝိနိစၧယက်မ္းတို႕ ပါဝင္သည္။ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ က်မ္းကို ေဖာ္ျပရာ၌

Aတိုင္း ျငင္းဆိုထားသည္ 'Aကယ္၍ ဗုဒၶဂယာဘုရားဖူးသူ Aရွင္မဟာ

Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ၏ Aမည္ကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္၅။

ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ်ိန္ သာသနာႏွစ္ ၁၇၁၇ (ေAဒီ ၁၁၇၄) တြင္ Aသက္

Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ၏ ေပၚထြန္းရာကာလကို AတိAက် မဆိုႏိုင္ေသာ္

၃၇-ႏွစ္သာ ရွိေသးပါလွ်င္ ထိုAခ်ိန္က သူ႔တပည့္ ျဖစ္သူ Aဂၢပ႑ိတ

လည္း သာသနာႏွစ္ ၁၇ဝ၇-ခုႏွစ္မွ ၁၇၄ဝ-ထိ (ေAဒီ ၁၁၆၄-၁၁၉၇)

သည္ ရဟန္းတစ္ပါးAေနျဖင့္ သိကၡာ ဘယ္ေလာက္ ရွိၿပီနည္း။ ရဟန္း

သီဟိုဠ္ကြၽန္း ပုလတၴိၿမိဳ႕၌ မင္းျပဳေသာ ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီး လက္ထက္

သိကၡာ ၇-ဝါ သို႔မဟုတ္ Aသက္ ၂၇-ႏွစ္ရွိၿပီဟုဆိုလွ်င္ သူ၏ တူျဖစ္သူ

ထိုမင္း၏ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံး ေနထိုင္၍ ထိုမင္း၏ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္

Aရွင္Aဂၢဝံသ Aသက္မည္မွ် ရွိႏိုင္မည္နညး္။ သာသနာလကၤာရတြင္

သာရတၳဒီပနီဋီကာ စသည္ကို ျပဳစုေသာ Aရွင္သာရိပုတၱရာထက္ ေရွး

ျပဆိုသည့္Aတိုင္း ေAဒီ ၁၁၅၃-တြင္ သူ(Aရွင္Aဂၢဝံသ) သဒၵနီတိက်မ္း

က်သည္ဟုကား ဆိုႏိုင္သည္။ Aေၾကာင္းမူ Aရွင္သာရိပုတၱရာသည္

ကို ေရးသားႏိုင္ပါမည္ေလာ။ သို႔ျဖစ္၍ ေဝါဟာရလီနတၴဒီပနီႏွင့္ ပိဋကတ္

Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟက်မ္း၏ သီဟိုဠ္ဘာသာနိႆယ က်မ္းတစ္ေစာင္ ေရး

ေတာ္သမိုင္းတို႔၌ ေဖာ္ျပသည့္Aတိုင္း က်စြာမင္း လက္ထက္ (ေAဒီ

သားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ် ေရွးက်သည္ဟု

၁၂၃၄-၅ဝ)တြင္ သဒၵနီတိက်မ္းကို ေရးသားေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္၄။

ကား AတိAက် မဆိုႏိုင္ေခ်။

ယင္းသို႔ျဖင့္ သဒၵနီတိေရးသားသည့္ ခုႏွစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ AယူAဆ

Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါသည္ ေAဒီ ၁၁ ရာစုထက္ ေစာ၍ ေပၚထြန္းေသာ

ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

ပုဂၢဳိလ္မဟုတ္နိုင္ဟု ပါဠိစာေပသမိုင္း ပညာရွင္တုိ႔ ယူဆၾကသည္၆။ ထို႔

၁) Aေလာင္းစည္သူမင္း (ေAဒီ ၁၁၁၇-၆၇) လက္ထက္ ေAဒီ

ေၾကာင့္ သဒၵနီတိက်မ္းကို AေစာဆုံးAားျဖင့္ ေAဒီ ၁၂-ရာစုတြင္ ေရး

၁၁၅၃-တြင္ ေရးသားသည္ သို႔မဟုတ္

သားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၂) က်စြာမင္းလက္ထက္ (ေAဒီ ၁၂၃၄-၅ဝ)တြင္ ေရးသားသည္

သဒၵနီတိစာကိုယ္၌ ဂိနိသဒၵါAဖြင့္တြင္ ပါဠိေတာ္၌ ဂိနိသဒၵါရွိေၾကာင္း
သက္ေသျပၿပီး 'ေကစိဝါဒ' တစ္ရပ္ကို ထုတျ္ ပလ်က္ ယင္း ေကစိဝါဒကို

ဟု ျဖစ္သည္။

3

ပယ္ထားသည္ -

ပ်င္ဋီကာ၌မူ နိဂုံးပင္ မပါရွိေပ။ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ မွန္လွ်င္ နရပတိစည္
သူမင္း ေAဒီ ၁၁၇၅-၁၂၁၂ (ျမန္မာ ၅၃၆-၅၇၃) လက္ထက္တြင္ ေရး

'ေကစိ ပေနတၴ သႏၶိဝေသန Aကာရေလာပံ သေညာ ဂါဒိႆ

ေသာ သံပ်င္ဋီကာထက္ ေနာက္က်ေသာ သဒၵနီတိက်မ္းသည္ နရပတိ

စ ဂကာရႆ ေလာပံ ဝဒႏၲိ၊ တမၸိ န ယုဇၨတိ' ၇။

စည္သူမင္း လက္ထက္ ေနာက္ပိုင္း၌ ျဖစ္ေစ၊ ထိုမင္းေနာက္ စိုးစံေသာ

ယင္းAပယ္ခံ ေကစိဝါဒကို ေမာဂၢလႅာန္ပါဠိသဒၵါက်မ္း 'သံေယာ

မင္းတစ္UီးUီး လက္ထက္၌ျဖစ္ေစ ေရးသည္ဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ဂါဒိေလာေပါ' သုတ္၌ -

သဒၵနီတိက်မ္း၌ ေဖာ္ျပေသာ က်မ္းစာမ်ားကို ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ စU္

'သံေယာဂႆ ေယာ Aာဒိဘူေတာဝယေဝါ တႆ ဝါ ကြစိ

ၾကည့္ေသာ Aခါ ..

ေလာေပါ ေဟာတိ။ ပုပၹံသာ ဇာယေတ ဂိနိ' ဟု ေတြ႕ရသည္။

၁) Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ ခန္႔မွန္း ေAဒီ ၁၁-ရာစု ေနာက္ပိုင္း

ေမာဂၢလႅာန္ သဒၵါက်မ္းမွာ သာသနာႏွစ္ ၁၇၄၉ (ေAဒီ ၁၁၆၅)
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရးသားေသာ

၂) ေမာဂၢလႅာန္သဒၵါက်မ္း ေAဒီ ၁၁၆၅ ေနာက္ပိုင္း

က်မ္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဒၵါနီတိ

၃) သံပ်င္ဋီကာ ေAဒီ ၁၁၇၅-၁၂၁၂ Aတြင္း ဟု ျဖစ္သည္။

က်မ္းသည္ ေAဒီ ၁၁၆၅-ထက္ ေရွးက်ေသာ က်မ္းလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ေဖာ္ျပပါက်မ္းစာ သုံးခုAနက္ သံပ်င္ဋီကာေခတ္ႏွင့္ Aရွင္Aဂၢပ႑ိ

တစ္ဖန္ သဒၵနီတိ ဓာတုမာလာ၌ ဗုဓ-ဓာတ္ကို ဖြင့ရ
္ ာတြင္ 'ေကစိ

တႏွင့္ Aရွင္Aဂၢဝံသတို႔ ဆရာ ပ်ံလြန္သည့္ႏွစ္ ေAဒီ ၁၁၇၄ တို႔မွာ

ပန ကေမၼနပိ ဗုဒၶသဒၵႆ သိဒၶံ Iစၧႏၲာ Eဝံ နိဗၺစနံ ကေရာႏၲိ ''သမၼာ

Aလြန္းနီးစပ္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ Aကယ္၍ သဒၵနီတိက်မ္းကို

သမၺဳေဒၶါ ဝတ ေသာ ဘဂဝါတိ Aဓိဂတဂုဏဝိေသေသဟိ ခီဏာသေဝဟိ

Aရွင္မဟာAဂၢပ႑ိတ ပ်ံလြန္ၿပီးေနာက္ ထပ္ႏွစ္ ၅ဝ-Aတြင္း (ေAဒီ

ဗုဇၩိတေဗၺာတိ ဗုေဒၶါ''တိ'၈ ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ယင္း၌ Aပယ္ခံ စကားရပ္ကို
သံပ်င္ဋီကာ၌

၉

၁၁၈၈-၁၂၃၈) Aတြင္း ေရးသားသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ေAဒီ ၁၁၇၅-

ေတြ႕ရသည္။

၁၂၁၂ တြင္ မင္းတိုင္ပင္ Aမတ္ႀကီး ျဖစ္ေနသူ သံပ်င္ဋီကာ က်မ္းျပဳ

ထို႔ျပင္ ဓရဓာတ္ကို ဖြင့္ျပရာ၌ 'ေကစိ ပန ဓမၼသဒၵႆ ပဝတၱိ ဝိသ-

ပုဂၢဳလ္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ျဖစ္၍ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ယာနံ ဒသဓာဝ ပရိေစၧဒံ ဝဒႏၲိ -

တစ္နည္းAားျဖင့္ နရပတိစည္သူမင္း (ေAဒီ ၁၁၇၅-၁၂၁၂) ေနာက္

ေဉယ်မေဂၢ စ နိဗၺာေန၊ သဘာေဝ Aထ ဇာတိယံ။

ပုိင္း ၁၃-ရာစု၏ ပထမ ႏွစ္ဝက္Aတြင္း ေရးသားခဲ့သည္္ဟုလည္း ယူဆ

မာေန ဝိသယပုေညသု၊ ဘာေဝ ပါဝစေနပိ စ။
Iေမသု ဒသသြေတၴသု၊ ဓမၼသေဒၵါ ပဝတၱတိ'
၁၁

ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

၁ဝ

။

ပုဂံ AရွငU
္ တၱရာဇီဝသည္ သီဟုိဠ္ကြၽန္းသို႔ သာသနာ ၁၇၁၄ (ေAဒီ

ေတြ႔ရသည္။ ယင္း သံပ်င္ဋီကာ

၁၁၇၁)တြင္ ႂကြေတာ္မူသည္။ ထိုAခ်ိန္၌ Aရွင္Uတၱရာဇီဝသည္ သံဃကံ

ကို ပုဂံနရပတိစည္သူ မင္းလက္ထက္ သံပ်င္Aမတ္ ျပဳစုသည္ဟု သာ

ကို Aစိုးရေသာ မင္းဆရာႀကီး ျဖစ္ေနၿပီဟု ကလ်ဏီေက်ာက္စာ၌ A

ေဖာ္ျပပါဂါထာကို သံပ်င္ဋီကာ၌
သနာလကၤာရစာတမ္း

၁၂

ႏွင့္ ပိဋကတ္သမိုင္း

၁၃

ခိုင္Aမာ လာသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤAခ်ိန္၌ Aရွင္Aဂၢပ႑ိတႏွင့္ Aရွင္

တို႔၌ ျပဆိုၾကသည္။ သံ

4

Aဂၢဝံသတို႔ဆရာ Aရွင္မဟာAဂၢပ႑ိတမွာ သက္ေတာ္ ၃၅-ႏွစ္သာ ရွိ

ေရာက္ၿပီး၊ Aလုံးစုံေသာ သတၱဝါတို႔ကို ဘဝAေႏွာင္မွ လြတ္ေစ

ေသးသည္။ Aေၾကာင္းမူ ေAဒီ ၁၁၇၄ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခ်ိန္၌ Aရွင္မဟာ

ႏိုင္သည့္ကိုယ္ ျဖစ္ရပါလို၏' ဟူ၍ျဖစ္သည္။

Aဂၢပ႑ိတ သက္ေတာ္ ၃၇-ႏွစ္သာ ရွိေသးေၾကာင္း ေက်ာက္စာ၌ ေဖာ္

Aရွင္Aဂၢဝံသကား ဘုရားဆုပန္ ပုဂၢဳိလ္ထူးႀကီး ျဖစ္သည္။

ျပထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

----------------------------------

ထို႔ေၾကာင့္ သဒၵနီတိက်မ္းကို Aရွင္Uတၱရာဇီဝတို႔ သီဟိုဠ္သို႔ မကူးမီ
ကတည္းက ေရးသားသည္ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္၊ Aရွင္Aဂၢပ႑ိတ၊

က်မ္းကိုးစာရင္း

Aရွင္Aဂၢဝံသ၊ Aရွင္Uတၱရာဇီဝဟူေသာ ဆရာစU္ကို ဖာ္ျပသည့္ သာသ

၁

နာလကၤာရ၊ သာသနဝံသစကားရပ္တို႔မွာ ဆင္ျခင္ဖြယ္ ျဖစ္သည္။
Aရွင္Aဂၢဝံသ ျပဳစုေသာ သဒၵနီတိက်မ္းသည္ ပုဂံေခတ္ကတည္းက
ေက်ာ္ေစာခဲ့ေသာက်မ္း ျဖစ္သည္။ Aခါတစ္ပါး၌ ပုဂံသားရဟန္းေတာ္
မ်ား သဒၵါက်မ္း တတ္ကြၽမ္းလွသည္ဟု ေက်ာ္ၾကားသျဖင့္ သီဟိုဠ္သား
သဒၵါက်မ္းတတ္ ရဟန္းေတာ္Aခ်ဳိ႕ ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ ပုဂံသို႔ လာၾကသည္။

ေဝါဟာရလီနတၴဒီပနီ၊ စာ-၇၄

၃

ပိဋကတ္ေတာ္သမိုင္း၊ စာ-၃၈၃

၄

မဟာဒြါရနိကာယသာသနဝံသဒီပနီ၊ စာ – ၃၄၅-၃၄၈။

၅

နီတိဓာတု၊ စာ-၃၆။
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၆

ထိုAခါ ပုဂံသား ရဟန္းတို႔က သဒၵနီတိက်မ္းကို ထုတ္ျပၾကသည္။ ထို

၇

က်မ္းကို ၾကည့္႐ႈၾကလ်က္ 'သဒၵါAရာ၌ ဤက်မ္းကဲ့သို႔ သီဟိုဠ္မွာလည္း
မရွိ။ သည္က်မ္း၌ လာသည့္Aတိုင္း Aကုန္ပင္ ငါတို႔လည္း မတတ္ႏိုင္'
ဟု ဆိုၿပီး သီဟိုဠ္ ရဟန္းတို႔ ျပန္သြားၾကေၾကာင္း ယေန႔တိုင္ AစU္Aလာ
ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။
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၂

နီတိ၊ ပဒ၊ ၃၄၄။

၈

နီတိ၊ ဓာတု၊ ၂၂၇။

၉

သံပ်င္ဋီကာ၊ စာ-၂။

၁ဝ

နီတိ၊ ဓာတု၊ ၃၃၉။

၁၁

သံပ်င္ဋီကာ၊ စာ - ၄၅။

ဆုႀကီးပန္ပုဂၢဳိလ္

၁၂

Aရွင္Aဂၢဝံသသည္ သဒၵနီတိက်မ္းကို ျပဳစုၿပီးေနာက္ ေAာက္ပါAတိုင္း

သာသနာလကၤာရ၊ စာ-၁၂ဝ။

၁၃

ဆုေတာင္း Aထူးျပဳခဲ့သည္-

ပိဋကတ္သမိုင္း၊ စာပိုဒ္ – ၃၇၅။

၁၄

နီတိ၊ သုတၱ၊ စာ-၄၃၂

'Aဟံ တု ပရမံ ေဗာဓႎ၊ ပါပုေဏယ် မနာဂေတ။
တံ ပတြာ သကေလ သေတၱ၊ ေမာေစယ်ံ ဘဝဗႏၶနာ၁၄။

----------------------------------

'ကြၽႏု္ပ္သည္ Aနာဂတ္တြင္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဗုဒၶဘုရား Aျဖစ္သို႔
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