ေတာင္းပန္၍ ေရးသည္။ ယင္းက်မ္း၌ စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို ကိုယ္က်င့္

Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ (ေAဒီ ၁၂-ရာစု မတိုင္မီ)

တရား ႐ႈေထာင့္မွ Aမ်ဳိးAစား ခြဲျခား ျပသည္။ ဒြါရေျခာက္ခုမွ တစ္ဆင့္

Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟက်မ္းျပဳ

ဝီထိစိတ္တို႔၏ ျဖစ္ေပၚပုံ တင္ျပခ်က္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကင္းသည္။
ဤမွ် ရွင္းလင္းတိက်သည့္ စိတ္ျဖစ္စU္ ရွင္းျပခ်က္ကို မည္သည့္ စိတ္

Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ

ပညာစာAုပ္တြင္မွ မေတြ႔ရဟု Aဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆိုသူ သီဟိုဠ္ ဆရာ

Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါသည္ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ-ဟူေသာ Aရွင္ျမတ္ ေရးသား

ေတာ္ Aရွင္နာရဒက ဆိုခဲ့သည္၂။

သည့္ က်မ္းစာေၾကာင့္ ေထရဝါဒႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာေလာက၌ Aလြန္

Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ၌ ထင္ရွားသည့္ ဋီကာ(Aဖြင့္က်မ္း) ေလးေစာင္ရွိ

ထင္ရွားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌မူ ထိုက်မ္းကို Aဘိဓမၼာ Aေျခခံက်မ္းစာ

သည္။ ယင္းတို႔မွာ ေAာက္ပါAတိုင္း ျဖစ္သည္ -

Aျဖစ္ ငယ္စU္ကပင္ သင္ယူၾကရသည္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကပင္

၁။ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟေပါရာဏဋီကာ

ျမန္မာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ (သၿဂႋဳဟ္) က်မ္းကို

Uဒုမၺရဂိရိ Aရွင္မဟာကႆပမေထရ္ စီရင္သည္။

ဗဟိုျပဳ၍ နိႆယ၊ Aရေကာက္၊ ဂဏၭိ-စသည့္ Aဘိဓမၼာ ဆိုင္ရာ က်မ္း

၂။ Aဘိဓမၼတၴဝိဘာဝိနီဋီကာ

မ်ဳိးစုံကို ပါဠိျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ Aဘိဓမၼတၴ

Aရွင္သုမဂၤလသာမိမေထရ္ စီရင္သည္။

သဂၤဟက်မ္းဟူေသာ ေလွငယ္ျဖင့္ Aဘိဓမၼာ ခုနစ္က်မ္းဟူေသာ သမုဒ္

၃။ သေခၤပဝဏၰနာဋီကာ

ျပင္က်ယ္ကို ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ ကူးခတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ က်မ္းစာပင္

ပုဂံ Aရွင္သဒၶမၼေဇာတိပါလ မေထရ္ စီရင္သည္။

ေသးငယ္ေသာ္လည္း Aဘိဓမၼာ ေလ့လာသူ တစ္ေယာက္Aဖို႔ Aဖိုး

၄။ ပရမတၴဒီပနီဋီကာ (သၿဂႋဳဟ္မဟာဋီကာ)

မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ရတနာႏွင့္ ပမာတူသည္။ ယခုAခါ ယင္းက်မ္းကို ဘာ

လယ္တီဆရာေတာ္ Aရွင္ဉာဏဓဇ စီရင္သည္။

သာစကား Aမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ျပန္ဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ Aဘိဓမၼတၴဝိဘာဝိနီဋီကာ က်မ္းျပဳ Aရွင္သုမဂၤလသာမိ ၏

ဤAရွင္သည္ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟက်မ္း Aျပင္ နာမ႐ူပပရိေစၧဒ ႏွင့္

ဆရာ Aရွင္သာရိပုတၱရာလည္း သီဟိုဠ္ဘာသာျဖင့္ နိႆယတစ္ေစာင္

ပရမတၴဝိနိစၧယက်မ္း တို႔ကိုပါ ေရးခဲ့သည္။ Aႏု႐ုဒၶသာတက Aမည္ရွိ

ေရးခဲ့သည္။ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ က်မ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ သီရိ

(သကၠတ)က်မ္းကိုလည္း ဤAရွင္ျမတ္ပင္ ေရးသားခဲ့သည္ဟု သီဟိုဠ္

လကၤာ ႏိုင္ငံမွာပါ ထင္ရွားၿပီး သင္ၾကား ပို႔ခ်မႈ မ်ားျပားသည္။ တျဖည္း

ပါဠိစာေပသမိုင္း ပညာရွင္တို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခံ ယုံၾကည္ၾကသည္။

ျဖည္း ယင္းက်မ္းထက္ ေရွးက်ၿပီး ပမာဏ ႀကီး မားသည့္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏

က်မ္းစာAေၾကာင္း

Aဘိဓမၼာဝတာရက်မ္းကုို ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္ဟု ယူဆဖြယ္ ရွိသည္။

Aရွင္ျမတ္၏ Aေျပာင္ေျမာက္ဆုံး က်မ္းမွာ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟက်မ္း ျဖစ္

နာမ႐ူပပရိေစၧဒက်မ္း-သည္ Aဘိဓမၼာ ေလ့လာသူမ်ား၏ မိတ္ဆက္

သည္။ Aရွင္ျမတ္သည္ ယင္းက်မ္းကို မူလေသာမဝိဟာရ၌ သီတင္းသုံး

က်မ္းျဖစ္၏။ ယင္းက်မ္း၌ ပရိေစၧဒ (က႑) ၁၃-ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဂါထာ

၁

စU္ နမၸAမည္ရွိ လူUပသကာ (သီဟိုဠ္ ဆရာတို႔Aလို Aရွင္နမၺမေထရ္ )

ေပါင္း ၁၈၅၇-ပါဝင္သည္။

1

ပဏာမ၌ 'မဟာဝိဟာရဝါသီနံ၊ ဝဏၰနာနယနိႆိတံ = မဟာဝိဟာရ

ေဖာ္ျပသည္ကို သတိမျပဳမိ သို႔မဟုတ္ Aေရး မယူလိုဘဲ ရွိပုံရသည္။ A

ဝါသီ မေထရ္တို႔၏ ဖြင့္ဆိုပုံကို မွီျငမ္းျပဳ၍ ေရးသားမည္'ဟု ပဋိညာU္ျပဳ

မွန္စင္စစ္ ဆရာစU္ဆေက္ AစU္Aလာ သင္ယူ မွတ္သားလာသည့္ ဋီ

သည္။ နိဂုံး၌လည္း မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားရာ

ကာက်မ္းမ်ား Aဆိုလည္း Aလြန္ ခိုင္မာသည့္ သာဓကမ်ားပင္ ျဖစ္

ဌာနမ်ား၊ မဟာေစတီ၊ Aႏုရာဓၿမိဳ႕ရွိ မဟာေဗာဓိပင္တို႔ကို ေဖာ္ျပထား

သည္။ Aဘိဓမၼသဂၤဟ က်မ္းေနာက္ ရာစုႏွစ္မ်ားမၾကာမီ ေAဒီ ၁၃-ရာ

သည္။ နာမ႐ူပပရိေစၧဒက်မ္း၌ ေတာင္းပန္သူကို ေဖာ္ျပ မထားသျဖင့္ ထို

စုတြင္ ေရးသည့္ Aဘိဓမၼတၴဝိဘာဝိနီ (ဋီကာေက်ာ္) က်မ္း၌ ေAာက္ပါ

က်မ္းကို မိမိ ေစတနာAေလ်ာက္ ေရးခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရွိသည္'Eဝၪၥ ကတြာ Aာစရိေယန Iမသၼႎေယဝ Aဓိကာေရ ပရ-

နာမ႐ူပပရိေစၧဒက်မ္း၌ ဋီကာႏွစ္ေစာင္ရွိသည္။ ေရွးAက်ဆုံး ဋီကာ
၃

မတၳဝိနိစၧေယ (၈၉-ဂါထာ)ဝုတၱံ – မရဏာသႏၷသတၱႆ ။ပ။

ကို ၁၃-ရာစု Aေစာပိုင္းတြင္ Aရွင္ဝါစိႆရ ေရးသည္ ။ ဒုတိယ ေျမာက္
၄

ပဋိသႏၶိ ဘဝႏၲေရ'တိ (စာ-၁၃၂)။ တထာ ဟိ Aာစရိေယ-

ဋီကာကို ဋီကာေက်ာ္ က်မ္းကို ေရးသူ Aရွင္သုမဂၤလေထရ္ ေရးသည္ ။
ပရမတၴဝိနိစၧယက်မ္း-ကို တမၺတိုင္း၊ တၪၨၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းသုံးစU္ ထို႔

ေနေဝတၳ ကာရဏံ ပရမတၳဝိနိစၧေယ (၂၇၃-ဂါထာ) ဝုတၱံ

ၿမိဳ႕၌ ထင္ရွားသည့္ သံဃနာယက ေထရ္ေတာင္းပန္၍ မဟာဝိဟာရ

'ဉာဏာပါကာ န ဝတၱႏၲိ၊ ဇဠတၱာ မူလသႏၶိယာ'တိ(စာ-၁၅၇)။

ဝါသီ မေထရ္တို႔၏ ပို႔ခ်စU္ကို မွီ၍ ေရးသားသည္။ Aခန္းေပါင္း ၂၉-

Aထက္ပါ AဆိုAရ ဋီကာေက်ာ္ က်မ္းျပဳဆရာသည္ ပရမတၳ-

ခန္းျဖင့္ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗာၺ န္ဟူေသာ ပရမတၴတရား ေလးပါးကို

ဝိနိစၧယ က်မ္းကို Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ က်မ္းျပဳ AရွငA
္ ႏု႐ုဒၶါပင္ ေရးသည္

ဖြင့္ဆိုသည္။ ဂါထာေပါင္း ၁၁၄၄-ျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည္။ ဤက်မ္းမွာ

ဟု ယူဆေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ သသာနဝံသႏွင့္ ဂႏၳဝံသ တို႔၌လည္း

နာမ႐ူပပရိေစၧဒကဲ့သို႔ စာသင္သားတို႔ တြင္က်ယ္စြာ Aသုံး မျပဳၾကဟု

ယင္းသို႔ပင္ ဆိုသျဖင့္ ဋီကာေက်ာ္ဆရာ ယူဆသည့္ Aတိုင္းသာ မွတ္

ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းႏွစ္က်မ္းလုံးမွာ Aလယ္ေခတ္ (ေAဒီ ၁၁ဝဝ-

ယူသင့္သည္။

၁၄ဝဝ ခန္႔) ပါဠိ ဂါထာဗႏၶ ေရးဖြဲ႕မႈတြင္ မွတ္တမ္းတင္ ေလာက္ေသာ

Aႏု႐ုဒၶသာတက က်မ္းမွာ ၁ဝ၁-ဂါထာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဝႏၵနာ

၅

(ဘုရားရွိခိုး)က်မ္း ျဖစ္သည္။ ယင္းက်မ္းသည္ သီဟိုဠ္၌ရွိေသာ Aနည္း

စံနမူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆို ၾကသည္ ။
ပရမတၴဝိနိစၧယ၌ Aႏုရာဓပုရၿမိဳ႕၊ မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ေန

ငယ္မွ်ေသာ သကၠတက်မ္းစာမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ ယင္းက်မ္းကို

မဟာေဗာဓိမေထရ္ စီရင္သည့္ မုခမတၱကာ Aမည္ရွိ ဋီကာတစ္ေစာင္ ရွိ

တည္းျဖတ္သူ ဗတုဝႏၲဳဒါေဝ (Batuvantudave) Aမည္ရွိ ပညာရွင္က

၆

သည္။ ယင္းဋီကာသည္ ေAဒီ-၁၂ သို႔မဟုတ္ ၁၃ ရာစုျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ ။

၁၄-ရာစုတြင္ ေရးေသာ သဒၶမၼသဂၤဟက်မ္းကို ကိုးကားၿပီး Aဘိဓမၼတၳ-

ပရမတၴဝိနိစၧယ က်မ္းကို ဤAရွင္ ေရးသည္ဟူေသာ Aခ်က္ကို

သဂၤဟ က်မး္ေရးသူ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါပင္ ေရးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ဒီ

ေခတ္သစ္ သုေတသီတို႔ လက္မခံလိုဘဲ ရွိၾကသည္။ ေAပီဗုဒၶဒတၱ မ

ေAာလ ္ဝစ္စ္ (D' Alwis)၏ က်မ္းစာAုပ္ စာရင္း၌လည္း ထိုAတူပင္

၇

ေထရ္ကမူ နာမည္တူ Aျခားမေထရ္တစ္ပါး ေရးသည္ဟု ယူဆသည္ ။

ေဖာ္ျပသည္။ သီဟိုဠ္ AစU္AလာAရလည္း ထိုနည္း Aတိုင္းပင္ လက္

ေခတ္သစ္ ပါဠိစာေပ သုေတသီAခ်ဳိ႕သည္ ေရွးေဟာင္း ဋီကာက်မ္းမ်ား၌

ခံ ယုံၾကည္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
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ပုံ ေဖာ္ျပျခင္းတို႔မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္ဟုသာ ဆိုခဲ့သည္၁၀။

သို႔ရာတြင္ လန္ဒန္ ပါဠိေတာ္Aသင္း (P.T.S., London)က တည္း
ျဖတ္သည့္ သဒၶမၼသဂၤဟက်မ္း၌မူ Aႏု႐ုဒၶသာတကကို Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ ေရး

ေမြးရပ္ဇာတိ

သည္ဟူေသာ မွတ္ခ်က္မ်ဳိး မေတြ႔ရဟု ဆိုသည္။ သီဟိုဠ္ ပါဠိစာေပ

Aရွင္ျမတ္ကို ဂႏၴဝံသက်မ္း (စာ-၆၇)၌ သီဟိုဠ္က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္မ်ား စာရင္း

သမိုင္း က်မ္းျပဳ မာလာလာေဆေကရကား ေဖာ္ျပပါ ပညာရွင္ ဆရာႀကီး

၌ ထည့္သြင္းသည္။ သီဟုိဠ္AစU္ AလာAရမူ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါသည္

ႏွစ္ေယာက္၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကို Aတည္ယူကာ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ က်မ္းျပဳ

သီဟိုဠ္ဇာတိ ျဖစ္ၿပီး Aိႏၵိယေတာင္ပိုင္း၊ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕၌ သီတင္းသုံး ေန

Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါသည္ပင္ Aႏု႐ုဒၶသာတက က်မ္းကို ေရးသည္ဟု လက္ခံခဲ့

ထိုင္ခဲ့သည္ဟု ေယဘုယ်Aားျဖင့္ ယုံၾကည္ထားၾကသည္၁၁။ သို႔ရာတြင္

သည္၈။ ယင္း က်မ္းနိဂုံး၌ –

ပရမတၴဝိနိစၧယက်မ္း နိဂုံး၌ ေAာက္ပါ ဂါထာ ပါရွိသည္-

'Iဒံ ဗ်ာဓေတၱာတၱရမူလနာထ-

'ေသေ႒ ကၪၥိဝေရ ရေ႒၊ ကာေဝရိ နဂေရ ဝေရ။

ရတနာကၤကုေရာပသထဝိရာႏု႐ုေဒၶါ' ဟုေဖာ္ျပသည္။

ကုေလ သၪၨာတဘူေတန၊ ဗဟုႆုေတန ဉာဏိနာ။

Aဓိပၸါယ္မွာ 'ဤ (Aႏု႐ုဒၶသာတက) က်မ္းကို Uတၱရမူလ ဂုိဏ္း၏

'ကၪၥိဝရ တိုင္းျမတ္၏ ကာဝီရၿမိဳ႕ရွိ ျမင့္ျမတ္ေသာAမ်ဳိး၌ ဖြားျမင္

လည္ဆြဲရတနာ ႏွင့္တူေသာ ဒုတိယနာယက Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ ေရးသည္'ဟု

လ်က္ ၾကားျမင္သုတႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီး ဉဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူ A

ဆိုလုိသည္။ ယင္းဂိုဏ္းသည္ မဟာဝံသ (Aခန္း ၅၇၊ ၂ဝ-ဂါထာ)၌ ေဖာ္

ရွင္Aႏု႐ုဒၶါ သည္ (ပရမတၳဝိနိစၧယက်မ္းကို ေရးသည္)'။

ျပသည့္ Uတၱေရာလေက်ာင္းတိုက္ Aျဖစ္ ပညာရွင္တို႔ ယူဆၾကသည္။

ေဖာ္ျပပါ ဂါထာAရ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါသည္ Aိႏၵိယေတာင္ပုိင္း၊ ေစာဠ

ယင္းေက်ာင္းတိုက္ကို ေAဒီ ၆၉၁-တြင္ Aႏုရာဓၿမိဳ႕၌ နန္းတက္ေသာ

တိုင္း၊ ကၪၥိဝရနယ္၊ ကာေဝရိၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္သည္။ ေစာဠတိုင္းကို Aေသာ

မာနဝမၼမင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီး AဘယဂိရိသံဃာAား လႉဒါန္းခဲ့သည္။ ထို

က ေက်ာက္စာမ်ား၌ ေစာဍတုိင္းဟု ေဖာ္ျပသည္။ ယခုAခါ ထင္ရွား

Aခ်ိန္က ပထမနာယကမွာ Aရွင္ေမာဂၢလႅာန မေထရ္ျဖစ္ၿပီး Aရွင္Aႏု

သည့္ ကာႏူးလ္ (Karnul)ၿမိဳ႕သည္ ေစာဠတိုင္း၏ နန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ဖူး

၉

သည္။ မဇၩိမနိကာယ္ A႒ကထာနိဂုံး၌ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ေဖာ္ျပခဲ့

႐ုဒၶါမွာ Aထက္ပါ ဂါထာAရ ဒုတိယ နာယက ျဖစ္သည္ ။
ဤAလိုAရေသာ္ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါသည္ Aဘယဂိရိဂိုဏ္းဝင္ ျဖစ္

သည့္ ကၪၥိပုရႏွင့္ ကၪၥိဝရသည္ Aတူတူ ျဖစ္သည္။ ယခုAခါ ကၪၥိဝရကို

သည္။ သီဟိုဠ္ ပါဠိပညာရွင္ ဂ်ီပီ မာလာလာေဆေကရသည္ Aရွင္Aႏု

ကြန္ဂ်ီဗာရမ္ (Conjeveram)ဟု ေခၚသည္။ A႒ကထာဆရာ Aရွင္ဗုဒၶ-

႐ုဒၶါမေထရ္ Aဘယဂိရိဂိုဏ္းသား ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔မွ် မွတ္

ဒတၱ၊ Aရွင္မဟာဓမၼပါလ တို႔လည္း ထိုေဒသ၌ သီတင္းသုံးဖူးၾကသည္။

ခ်က္ မေပးေသာ္္လည္း နာမ႐ူပပရိေစၧဒက်မ္း၏ ပဏာမႏွင့္ နိဂုံးတုိ႔၌

ကၪၥိဝရသည္ ယခုမဟာရ႒ ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မဒရပ္မွ Aေနာက္

မဟာဝိဟာရဝါသီ မေထရ္တို႔၏ Aဖြင့္ႏွင့္Aညီ ေရးသားမည္ဟု ပဋိညာU္

ေတာင္ဖက္ ၅၇-မိုင္Aကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ကာေဝရိၿမိဳ႕သည္ 'ကာဝိရ

ျပဳျခင္း၊ မဟာေစတီ၊ မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတိုက္၊ မဟာေဗာဓိပင္တို႔ကို

ပ႗န' 'ကာေဝရပ႗န' Aမည္မ်ားျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ ကာဝိရပ႗န Aမည္

ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ျပဳေရးသားၿပီး မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္

ကို ဇာတကA႒ကထာ (ဇာ-႒ ၄၊ ၂၃၈) လာ Aကိတၱိဇာတ္ Aဖြင့္ႏွင့္
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မည္လည္း ျဖစ္သည္။

Aကိတၱိစရိယ (စရိယာပိဋက-႒၊ စာ-၂၂)တို႔၌ 'ဒမိဠရ႒ံ ပတြာ ကာဝီရ-

ေAပီဗုဒၶဒတၱ မေထရ္က Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါႏွင့္ နာမ႐ူပပရိေစၧဒ က်မ္း၏

ပ႗နသမီေပ Uယ်ာေန ဝိဟရေႏၲာ' စသည္ျဖင့္ လာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္

ေခတ္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးထားၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ၁ဝ-ရာစု သို႔

တစ္ေခတ္ တစ္ခ်ိန္က Aလြန္ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕Aျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္သည္။

မဟုတ္ ယင္းထက္ပင္ ေစာႏိုင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္၁၃။

ေပၚထြန္းေခတ္
Aရွင္ျမတ္ ေပၚထြန္းရာေခတ္ကို AတိAက် မသိရေခ်။ Aရွင္ျမတ္

မူလေသာမေက်ာင္း

ေရးခဲ့သည့္ က်မ္းစာမ်ား၌လည္း Aရွင္ျမတ္ ေပၚထြန္းရာ ေခတ္ႏွင့္ ပတ္

ပါဠိစာေပသမိုင္း ပညာရွင္Aခ်ဳိ႕က Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟက်မ္း နိဂုံးလာ မူ

သက္၍ ခန္႔မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ ရႏိုင္ရန္ သဲလြန္စ မပါရွိေပ။ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ

လေသာမ ဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယူဆခ်က္ Aခ်ဳိ႕ကို

ေရးသား သုံးႏႈန္းသည့္ ဘာသာ စကားဟန္Aရ ေယဘုယ်Aားျဖင့္ ၁ဝ-

တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ Aႏုရာဓပုရၿမိဳ႕ရွိ ဒုတိယ ေသနမင္း (ေAဒီ ၈၃၉-

ရာစု သို႔မဟုတ္ ၁၂-ရာစုထက္ မေစာႏိုင္ဟု ပညာရွင္တို႔ ဆိုၾကသည္။ A

၈၇၄) ေရးထိုးခဲ့သည့္ ေဝႆဂိရိယ (Vessagiriya) ေက်ာက္စာတြင္

ျခားေသာ Aေထာက္Aထားမ်ားAရမူ ၁၂-ရာစု Aစပိုင္းဟု ခန္႔မွန္းၾက

မူလေသာေက်ာင္းတိုက္ (Mulaso Vihara)၏ ဝိရကၤုရာရာမ (Viranku-

၁၂

သည္ ။ ပထမ ပရကၠမဗာဟုမင္း (၁၁၅၃-၁၁၈၆) ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္သူ

rārāma) ေက်ာင္းဟု ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ ပါရွိသည္။ ဝိရကၤုရ ေက်ာင္းကို

Aရွင္သာရိပုတၱရာသည္ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ က်မ္းကို သီဟိုဠ္ဘာသာျဖင့္

ပထမ ေသနမင္း (ေAဒီ ၈၁၉-၈၃၉) ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ နိကာယ

နိႆယ တစ္ေစာင္ ေရးခဲ့သျဖင့္ ထိုေခတ္ မတိုင္မီ Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ

သဂၤဟAမည္ရွိ သီဟိုဠ္သမိုင္း က်မ္း၌လည္း Aဆိုပါ ဝိရကၤုရေက်ာင္း

က်မ္းကို ေရးခဲ့သည္ဟူ၍ကား AတိAက် ဆိုႏိုင္သည္။

Aေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ Aကယ္၍ Aဆိုပါ ေက်ာက္စာပါ မူလေသာ

Aရွင္AႏုရုဒၶါAား ပရမတၳဝိနိစၧယ က်မ္းကို ေရးသူ Aျဖစ္ယူဆႏိုင္

မဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္သည္ Aဘိဓမၼတၳသဂၤဟ က်မ္း၌ ေဖာ္ျပသည့္

လွ်င္ ကၪၥိပုရ၊ ကာေဝရိပ႗န ၿမိဳ႕မ်ား၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စည္ပင္စU္က

မူလေသာမ ဝိဟာရျဖစ္လွ်င္ Aရွင္ႏု႐ုဒၶါသည္ Aဘယဂိရိဂုိဏ္းဝင္ ျဖစ္

ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ဝိသုဒၶိမဂၢ မဟာဋီကာက်မ္းျပဳ Aရွင္ဓမၼပါလထက္ Aလြန္

သည္၁၄။ တစ္ဖန္ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါပင္ ေရးခဲ့သည္ဆိုေသာ Aႏု႐ုဒၶသာတက

ေနာက္မက်ဟုလည္း ယူဆႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ယူဆႏိုင္လွ်င္ Aရွင္ျမတ္၏

က်မ္းပါ Aခ်က္Aလက္မ်ားကလည္း ဤAရွင္Aား Aဘယဂိရိဝါသီႏွင့္

ေခတ္ကို ၉-ရာစုႏွင့္ ၁ဝ-ရာစုထိ ခန္႔မွန္းခြင့္ရွိသည္။

ပတ္သက္ႏိုင္ေျခကို ေထာက္ခံသကဲ့သို႔ ရွိသည္။ ထူးသည္မွာ ဤAခ်က္

သီဟိုဠ္ ပါဠိပညာရွင္ Aမ်ားစု ယုံၾကည္လက္ခံသကဲ့သို႔ Aႏု႐ုဒၶသာ

ကို သီဟိုဠ္ပါဠိ ပညာရွင္တို႔ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပမႈ မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

တကကိုပါ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ ေရးသည္ဟု ယူဆဘိမူ မာနဝမၼမင္း (ေAဒီ

မဟာဝိဟာရ ဝါသီဂိုဏ္းဝင္ ေထရဝါဒီ မေထရ္ႀကီးမ်ားသည္ နိကာ-

၆၉၁)ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ေAဒီ ၇-ရာစုကုန္ခါနီး ၈-ရာစုAတြင္းဟုပင္ ခန္႔မွန္း

ယႏၲရလဒၶိေခၚ ဂုိဏ္းတစ္ပါးတို႔၏ Aယူႏွင့္ မေရာယွက္မႈကို Aထူး ဂ႐ု

ႏိုင္ျပန္္သည္။ သို႔ရာတြင္ Aရွင္ျမတ္Aား Aဘယဂိရိဂုိဏ္းသားဟု ဆိုရ

စိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ Aေနျဖင့္ Aဘယဂိရိဂုိဏ္းဝင္

4

ျဖစ္မူ သာရတၳဋီကာရွင္ Aရွင္သာရိပုတၱရာကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢဳိလ္က Aဘိ

ဂုိဏ္းဝင္ မေထရ္တစ္ခ်ဳိ႕ မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္ ပ်က္စီးေAာင္ ႀကံ

ဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း သီဟိုဠ္ဘာသာ နိႆယကို ေရးလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု

ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွိဖူးၿပီး မဟာဝိဟာရဝါသီ Aခ်ဳိ႕လည္း Aဘယဂိရိဝါသီ

ဆိုႏိုင္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ေႏွာင္းေခတ္ ဋီကာရွင္တို႔လည္း Aေရးတယူ

တို႔ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား၌ ျပဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္

ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကမည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ ကိုယ္တိုင္

ယင္း ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာသည္Aထိ

ပင္ 'Aသံကိဏၰံ = ဂုိဏ္းတစ္ပါး Aယူႏွင့္ မေရာယွက္ေသာ။ Aနာကုလံ

သီဟိုဠ္ကြၽန္း၌ စာေပသင္ၾကားပို႔ခ်ရာ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားAျဖစ္ ရပ္တည္

= စင္ၾကယ္ေသာ' နာမ႐ူပပရိေစၧဒ က်မ္းAျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ခဲ့ၾကသည္။ ေႏွာင္းေခတ္ ရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ စာသင္သားမ်ားသည္ Aစြဲ

တစ္ဖက္တြင္ Aဘယဂိရိဝါသီမေထရ္ Aားလုံးကို ဒုႆလ
ီ ပုဂၢဳိလ္

Aလန္း မသန္ဘဲ ေက်ာင္းတိုက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကူးလူး သြားလာ၍
ပညာ ဆည္းပူးခဲ့ၾကဖြယ္ ရွိသည္။

မ်ား၊ Aယူမွားသူမ်ားဟု မဟာဝိဟာရဝါသီတို႔ မယူဆၾကဟု ဆိုႏိုင္ရိပ္
ထင္သည္။

Aေၾကာင္းမူ

ဇာတကA႒ကထာ

၁၅

၌

Aဘယဂိရိဝါသီ

ေဖာ္ျပပါ Aခ်က္တုိ႔ကို Aေျချပဳ၍ Aိႏၵိယေတာင္ပိုင္း၌ ေမြးဖြားသူ

မဟာေဒဝ မေထရ္Aား သီလဝႏၲAေနျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းထားသည့္ စကားရိပ္

Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါသည္ မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္မွာ ပညာ သင္ယူၿပီး

ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဇာတကA႒ကထာကို ေရးသား

ေနာက္ သကၠတဘာသာAတြက္ Aဘယဂိရိေက်ာင္းတိုက္မွာပါ စာေပ

ရန္ ေတာင္းပန္သူမ်ားတြင္ မဟိသာသကဂိုဏ္းဝင္ Aရွင္ဗုဒၶေဒဝ မေထရ္

ေလ့လာဖူးလ်က္ တစ္ခ်ိန္တြင္ သီဟိုဠ္ကြၽန္း၊ Aဘယဂိရိေက်ာင္းတုိက္၏

ပါဝင္သည္။ မူလဋီကာ က်မ္းျပဳ Aရွင္Aာနႏၵာသည္ မဟာဝိဟာရဝါသီ

တိုက္ခြဲျဖစ္သည့္ မူလေသာမဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ Aိႏၵိယေတာင္

မဟုတ္ဘဲ ယင္းႏွင့္ ျခားနားသည့္ ဝနဝါသီ(ေတာရ)ဂိုဏ္းဝင္ ျဖစ္သည္။

ပုိင္း၊ တမၺတိုင္း၊ တၪၨ (Tanjore) ၿမိဳ႕တို႔၌ သီတင္းသုံးဖူးသည္ဟု ယူေသာ္

ယင္းေၾကာင့္ပင္ နိဒါန္းနိဂုံး မပါဘဲ ရွိေနျခင္းေလာဟု ေတြးေတာဖြယ္ ျဖစ္

ရA့ံ ထင္ပါသည္။

သည္။ ေမာဂၢလႅာနသဒၵါက်မ္းျပဳ Aရွင္ေမာဂၢလႅာန မေထရ္လည္း ေနာင္

စကားႂကြင္း

Aခါ (ေAဒီ ၁၂-ရာစုေႏွာင္းပိုင္း)တြင္ ယင္း Uတၱရမူလ နိကာယ၏

Aခ်ိဳ႕က Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ နိဂုံးပါ နမၸဟူသည္ သီဟုိဠ္Aမည္ မဟုတ္

နာယက ျဖစ္သည္၁၆။

ေသာေၾကာင့္ ယင္း မူလေသာမဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္သည္ သီဟိုဠ္ကြၽန္း

ေAဒီ ၄၁၃-တြင္ သီရိလကၤာသို႔ ေရာက္ခဲ့သူ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္

၌ မဟုတ္ဘဲ ထိုေခတ္က ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားရာ Aိႏၵိယေတာင္ပိုင္း

ဖာဟီယန္က မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္၌ သံဃာသုံးေထာင္ခန္႔ ရွိၿပီး

ကာေဝရိပ႗နၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ေထရဝါဒ ပိဋကတ္ကိုသာ သင္ယူၾကသည္၊ Aဘယဂိရိေက်ာင္းတုိက္၌မူ

လယ္တီဆရာေတာ္ကမူ

သံဃာ ေျခာက္ေထာင္ခန္႔ ရွိၿပီး ေထရဝါဒ ပိဋကတ္ကိုေရာ မဟာယာန

'သီဟဠဒီေပ

တုမူလေသာ

မဝိဟာေရ

သံဃႆ ပါက-ဝတၱမွိ တာလပဏၰံ ဝိကၠိဏိတြာ ကရီယတိ'ဟူေသာ ခုဒၵ

ပိဋကတ္ကိုပါ သင္ယူၾကသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္၁၇။ Aဘယဂိရိ

သိကၡာ ဋီကာေဟာင္း (စာ-၁၇၉) ကို ကိုးကား၍ သၿဂႋဳဟ္ နိဂုံးစကားကို
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'ပုေညန ေတန တုမူလေသာမ'ံဟု တည္ပုဒ္ယူၿပီး 'တုမူလေသာမ' Aမည္

၈

ကို ယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေက်ာင္းတိုက္ Aမည္ကို သီဟုိဠ္သမိုင္း

၉
၁၀

ေရးဆရာတို႔ ေဖာ္ျပမွသာ သိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
AစU္Aလာ ဆိုစU္တစ္ရပ္မွာ 'Aရွင္Aႏု႐ဒ
ု ၶါႏွင့္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱတို႔မွာ

၁၁

ဆရာတူ တပည့္ျဖစ္သည္။ ဆရာ့ေက်းဇူး ဆပ္သည့္Aေနျဖင့္ Aရွင္ဗုဒၶ

၁၂

ဒတၱက Aဘိဓမၼာဝတာရကို ေရးၿပီး Aရွင္Aႏုုဒၶါက Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟ

၁၃

ကို ေရးသည္။ ဆရာမေထရ္က 'Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ က်မ္းစာသည္ Aခန္းထဲ

၁၄

ရတနာမ်ား ထည့္ၿပီး Aလုံပိတ္ထားသည္ႏွင့္ တူလ်က္ Aရွင္Aႏုရုဒၶါ

၁၅

၏က်မ္းကမူ Aခန္းထဲ ရတနာမ်ား ထည့္ၿပီး ဖြင့္ထားသည္ႏွင့္ တူ၏' ဟု

၁၆

မွတ္ခ်က္ေပးသည္ဟု ဆိုသည္။

၁၇

------------------------က်မ္းကိုး
၁

ျမန္မာလို ပ-Aကၡရာႏွင့္ 'နမၸ'ဟု ေရးေသာ္လည္း သီဟိုဠ္ပညာ
ရွင္မ်ားက 'နမၺ' (Aဂၤလိပ္ Namba) ဟု ေပါင္းၾကၿပီး ရဟန္း
Aေနျဖင့္ ယူၾကသည္။

၂
၃
၄
၅
၆
၇

A Menual of Abhidhamma, Preface, p. i & ii
Pali Literature of Ceylon, p. 39
Ibid, p. 174
P.L.C. p. 174
Ibid., p. 205
Namarupapariccheda, Introduction, p. ii
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P.L.C. p. 170
Ibid., p. 170
Ibid. p. 173
P.L.C., p. 170
Ibid., p. 169
Handbook of Pali Literature, p. 99
Handbook of Pali Literature, p. 12
ဇာ-႒ ၄၊ ၄၉၃။
Pali Literature of Ceylon, p.186
H.A. Giles, The Travels of Fa-Hsien, p. 70

