ဝိေနာဒနီႏွင့္ ပၪၥပကရဏA႒ကထာတို႔မွ ပုဒ္ေပါင္းမည္မွ် ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့

Aရွင္Aာနႏၵာ

သည္ကိုမူ ပညာရွင္တို႔ ေလ့လာရန္ က်န္ေနေသးသည္။ မူလဋီကာ၌ ေရွ႕

(ေAဒီ ၇-ရာစု ေႏွာင္းပုိင္း)

မွာေရးၿပီးသည္ကို ျပန္၍ ၫႊန္းဆိုခ်က္မ်ား ပါသည္၂။

မူလဋီကာက်မ္းျပဳ

မူလဋီကာ၌ ဖြင့္ဆဲ A႒ကထာဆရာ၏ AယူAဆေနာက္သို႔ မလိုက္
ဘဲ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား လည္းပါ၏။ ႐ုပ္သက္ ၁၇-ခ်က္ရွိ A႒ကထာAဆိုႏွင့္
ပတ္သက္၍ ထိုA႒ကထာကိုပင္ ကိုးကားလ်က္ ႐ုပ္သက္ ၁၆-ခ်က္ ရွိ

ဤAရွင္၏ Aမည္ကို သီဟုိဠ္ မွတ္တမ္းမ်ား၌ Aာနႏၵ ဝနရတနတိႆ

သည္ဟု မူလဋီကာက ယူဆသည္၃။ Aႏုဋီကာဆရာကမူ A႒ကထာ

ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ AဘိဓမၼA႒ကထာ၏ Aဖြင့္ ဋီကာက်မ္းကို ေရး

စကားကိုလည္း မပယ္၊ မူလဋီကာ Aဆိုကိုလည္း မျငင္းဘဲ ယုတၱိရွာၿပီး

သားသည္။ ယင္းကို ပထမဆုံးေသာ ဋီကာက်မ္းျဖစ္၍ မူလဋီကာဟု ေခၚ

ႏွစ္မ်ဳိးလုံးသင့္ Aေနျဖင့္ ျဖန္ေျဖေပးခဲ့သည္၄။ သို႔ရာတြင္ Aဘိဓမၼတၴ

တြင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Aရွင္ျမတ္Aား မူလဋီကာ က်မ္းျပဳ Aရွင္Aာနႏၵာ

ဝိဘာဝိနီ (ဋီကာေက်ာ္)ကမူ မူလဋီကာ၏ ႐ုပ္သက္ ၁၆-ခ်က္Aဆိုကို

ဟု ျမန္မာ ပညာရွင္တို႔က ရည္ၫႊန္း ေခၚေဝၚၾကသည္။ မူလဋီကာကို

ေကစိထိုး၍ပင္ ပယ္ခဲ့သည္။ ဋီကာကေက်ာ္ ဆရာသည္ မူလဋီကာ၏

က်မ္းျပဳသူက လီနတၴပဒဝဏၰနာဟု Aမည္ေပးခဲ့သည္။ ယင္း က်မ္းကို

တပည့္ေရးသည္ဟု ယူဆရသည့္ သစၥသေခၤပ ဂါထာကိုလည္း ကိုးကား

ေရးၿပီးေသာAခါ Aရွင္မဟာကႆပႏွင့္ Aဖြဲ႕ဝင္ ဆရာေတာ္မ်ားက

ေဖာ္ျပခဲ့သည္၅။ လယ္တီဆရာေတာ္ကမူ မူလဋီကာဆရာသည္ ပဋိစၥ

တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္ၾကေၾကာင္း သဒၶမၼသဂၤဟက်မ္း၌ ေဖာ္ျပသည္ဟု

သမုပၸါဒ္A႒ကထာ၌ ျပသည့္ မဟာA႒ကထာဝါဒကို Aတည္ယူၿပီး ႐ုပ္

သိရသည္၁။ Aရွင္ျမတ္ေရးသည့္ Aျခားက်မ္းစာမ်ား ရွိေသးေၾကာင္း

သက္ ၁၆-ခ်က္ဟု ဆို၏။ သို႔ရာတြင္ ယမကပါဠိႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ယင္း

မွတ္တမ္း မရွိေခ်။

Aဆိုကို Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသပင္ ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏ဟု ဆိုသည္၆။

လီနတၱပဒဝဏၰနာ

ေတာင္းပန္သူ

မူလဋီကာဟု တြင္သည့္ လီနတၱပဒဝဏၰနာသည္ Aမည္နာမႏွင့္ Aညီပင္

ဓမၼသဂၤဏီမူလဋီကာ၏ နိဂုံး၌ေဖာ္ျပေသာ -

Aဘိဓမၼ A႒ကထာမွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ခက္ခဲ နက္နဲသည့္ စကားလုံး

'ဓမၼမိေတၱာတိ နာေမန၊ သကၠစၥံ Aဘိယာစိေတာ။

မ်ားကို ဖြင့္ဆိုသည္။

AာနေႏၵာIတိနာေမန၊ ကတာ ဂႏၳာ သုဗုဒၶိနာ-

'စတၱာရိ စ သဟႆာနိ၊ ပုန တီဏိသတာနိ စ။

'ဓမၼမိတၱ Aမည္ရွိ ပုဂၢဳိလ္က ႐ုိေသစြာ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္

A႒သာလိနိယာ Eေတ-ပဒါ လီနတၴေဇာတကာ'

Aသိပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ AာနႏၵာAမည္္ရွိ မေထရ္ စီရင္သည္'

ဟူေသာ ဓမၼသဂၤဏီမူလဋီကာ နိဂုံးဂါထာAရ (A႒သာလိနီ)မွ ေ႐ြးခ်ယ္

ဟူေသာဂါထာAရ Aရွင္ဓမၼမိတၱ မေထရ္ ေတာင္းပန္၍ ေရးစီရင္ေၾကာင္း

ထားသည့္ ပုဒ္ေပါင္း ေလးေထာင္ သုံးရာတို႔ကို ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ သေမၼာဟ
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သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွးAက်ဆုံး ပါဠစာေပသမိုင္း ျဖစ္သည့္ ဂႏၳဝံသ

ဆရာ Aရညရတန Aာနႏၵမေထရ္တို႔မွာ တစ္ပါးစီ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူ

၇

က်မ္းကမူ ဗုဒၶမိတၱမေထရ္ ေတာင္းပန္၍ ေရးသည္ဟု ဆိုသည္ ။ ေခတ္

သင့္သည္။

သစ္ သုေတသီမ်ားလည္း ဂႏၳဝံသAဆိုကို လက္ခံၾကသည္။ သုေတသီ

ေမြးရပ္ေဒသ

မ်ားသည္ ယင္းဗုဒၶမိတၱ သို႔မဟုတ္ ဓမၼမိတၱမေထရ္ကို ေျခရာခံ၍ Aရွင္

ဇာတိေဒသႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aရွင္ျမတ္၏ က်မ္းစာ၌ တစ္စြန္းတစ္စမွ်

Aာနႏၵာ ေပၚထြန္းရာေခတ္ကို ခန္႔မွန္းေလ့ ရွိၾကသည္။

ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေခ်။ ဘိကၡဳ ဉာဏေမာဠိက မူလဋီကာက်မ္းျပဳ Aရွင္

ဆရာတပည့္

Aာနႏၵာသည္ မယူရဒူတပ႗န Aရပ္၌ သီတင္းသုံးခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္၁၁။

Aဘိဓမၼတၴဝိဘာဝိနီဋီကာ ႏွင့္ Aဘိဓမၼတၴဝိကာသိနီဋီကာ တို႔ကို ျပဳစု

ဂႏၳဝံသက်မ္း AဆိုAရမူ Aရွင္ျမတ္သည္ Aိႏၵိယဇာတိ ျဖစ္သည္

ေသာ Aရွင္သုမဂၤလေထရ္က ၎၏ Aဘိဓမၼတၴဝိကာသိနီဋီကာ၌ ၫႊန္း

သီဟိုဠ္ ပါဠိစာေပသမိုင္း ဆရာမ်ားကလည္း ဂႏၳဝံသ AဆိုAတိုင္း Aရွင္

ဆိုခဲ့ေသာ Aာနႏၵာစရိယ ဟူေသာမေထရ္မွာ ဤAရွင္ျဖစ္သည္ဟု ဆို

ျမတ္သည္ Aိႏၵိယႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီး သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ)၌ သာသနာ့

၈

၁၂

။

သည္ ။ မူလဋီကာ၏Aဖြင့္ လီနတၴဝဏၰနာ (AဘိဓမၼာAႏုဋီကာ)ကို ဤ

ေဘာင္သို႔ ဝင္လ်က္ ေနာင္Aခါ ဝနဝါသီဂုိဏ္း၏ နာယက ျဖစ္လာသည္

Aရွင္၏ တပည့္ျဖစ္သူ စူဠဓမၼပါလေထရ္က ဖြင့္ဆိုသည္။ ဤ၌ စူဠဓမၼ

ဟု ဆိုၾကသည္၁၃။ ယင္း ဝနဝါသီဂိုဏ္းသည္ ထိုAခ်ိန္က မဟာဝိဟာရ

ပါလဟု ဆုိျခင္းမွာ A႒ကထာက်မ္းမ်ား၊ ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာႏွင့္ နိကာ

ဝါသီမေထရ္တို႔ႏွင့္ ျခားနားသည္။ သိုိ႔ရာတြင္ ပါဠိေတာ္ A႒ကထာ ဆိုင္

ယဋီကာ က်မ္းျပဳဆရာ Aာစရိယဓမၼပါလႏွင့္ ကြဲျပားေစရန္ ျဖစ္သည္။

ရာ Aဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူပုံ Aားလုံး ေရွးေဟာင္း မဟာဝိဟာရဝါသီ

၉

AစU္Aလာႏွင့္ တူညီၾကၿပီး ဝိနည္းက်င့္ဝတ္ ဆိုင္ရာ တင္းၾကပ္မႈတို႔၌

ဤAရွင္(စူဠဓမၼပါလ)သည္ သစၥသေခၤပ က်မ္းကိုလည္း ေရးခဲ့သည္ ။

သာ ကြဲျပားပုံရသည္ ၁၄။

မူလဋီကာက်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ဘြဲ႕နာမည္တူ Aျခား AာနႏၵာAမည္ရွိ
မေထရ္တစ္ပါး ရွိေသးသည္။ ေAဒီ ၁၂-ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေပၚထြန္း

မူလဋီကာသည္ ေကာင္းမြန္ ခုိင္ခ့ံၿပီး ပညာရွင္မ်ား ေလးစား ျမတ္

သည့္ သုေဗာဓာလကၤာရ (Aလကၤာ) က်မ္းျပဳ Aရွင္သံဃရကၡိတ ေထရ္

ႏိုးသည့္ က်မ္းဂန္တစ္ဆူ ျဖစ္လင့္ကစား ရတနတၱယ ပဏာမႏွင့္ နိဂုံး

ႏွင့္ Uဒုမၺရဂိရိ (ဒိမၺဳလာဂလ)ေက်ာင္းေန Aရွင္ေမဓကၤရတို႔၏ တပည့္ ျဖစ္

မပါရွိျခင္း၊ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး မိမိ (Aရွင္Aာ

သည္။ ဝနရတနAာနႏၵ သို႔မဟုတ္ Aရညရတန Aာနႏၵဟုလည္း ေခၚ

နႏၵာ)ထက္ ေရွးက်ဖြယ္ရိွသည့္ A႒ကထာဆရာႀကီး Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏

တြင္သည္။ ထိုAရွင္သည္ ပဒသာဓနေခၚ ပါဠိသဒၵါက်မ္းႏွင့္ ခုဒၵသိကၡာ

Aဘိဓမၼာဝတာရက်မ္းမွ ထုတ္ႏုတ္ ကိုးခ်က္ကို မေတြ႔ရျခင္းတို႔မွာ ယင္း

တို႔ကို သီဟိုဠ္ဘာသာျဖင့္ နိႆယ ေရးခဲ့သည္။ ႐ူသိဒၶိက်မ္းျပဳ Aရွင္

သို႔ေသာ ဂုိဏ္းဂဏ ကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေလသေလာ၊ သို႔မဟုတ္

ဗုဒၶပၸိယ၏ ဆရာလည္း ျဖစ္သည္

၁ဝ

မူလဋီကာ က်မ္းျပဳရာ၏ ေဒသသို႔ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ Aဘိဓမၼာဝတာရ

။

က်မ္းစာ မေရာက္ေသး၍ေလာ သို႔မဟုတ္ ကိုးကားရန္ မလိုAပ္၍ေလာ

ဤယူဆခ်က္ Aရဆိုလွ်င္ မူလဋီကာ က်မ္းျပဳ 'Aာနႏၵာစရိယ'ေခၚ
'Aာနႏၵ ဝနရတနတိႆ' မေထရ္ႏွင့္ ႐ူပသိဒၶိက်မ္းစာရွင္ Aရွင္ဗုဒၶပိယ၏

ဟု စU္းစားဖြယ္ ျဖစ္သည္။
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၁၇

ေခတ္ကာလ

ေသာ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ဟူယင္ဆန္ ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္

Aရွင္Aာနႏၵာ ေပၚထြန္းရာေခတ္ကို AတိAက် ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

Aရွင္ဓမၼပါလမွာ မဟာဋီကာက်မ္းျပဳ Aရွင္မဟာဓမၼပါလပင္ ျဖစ္သင့္

သို႔ရာတြင္ Aရွင္ျမတ္္ လက္ခံက်င့္သုံးရာ ဝနဝါသီဂုိဏ္း တည္ရွိခဲ့သည့္

သည္။ Aေၾကာင္းမူ ေAဒီ ၅၁၆-ထက္ ေနာက္က်သူ Aရွင္မဟာဓမၼ

Aခ်ိန္ကာလႏွင့္ ၫွိ၍ Aရွင္ျမတ္၏ ေခတ္ကာလကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

ပါလသည္ ဟူယင္ဆန္ ကၪၥိပူရသို႔ေရာက္ခ်ိန္ ေAဒီ-၆၄ဝ ႏွင့္ Aနီးစပ္

ယင္း ဝနဝါသီဂိုဏ္းကို ဒုတိယ Aဂၢေဗာဓိမင္း (ေAဒီ ၆၁၂-၆၂၂) လက္

ဆုံး ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာေၾကာင့္တည္း။

၁၅

ဆိုေသာ

ထက္တြင္ တည္ေထာင္သည္ဟု ဆိုသည္ ။ သို႔ျဖစ္၍ ဝနဝါသီဂိုဏ္းဝင္

သမႏၲပါသာဒိကာ (ဝိနယA႒ကထာ)၏ ေရွးAက်ဆုံး Aဖြင့္က်မ္း

ျဖစ္သူ Aရွင္Aာနႏၵာသည္ ဒုတိယ Aဂၢေဗာဓိမင္း၏ ေခတ္ထက္ ေနာက္

ျဖစ္သည့္ ဝဇိဗုဒၶိဋီကာ၌ ကလသပုရဝါသီ Aာနႏၵာစရိယ၏ AဆုံးAျဖတ္

က်ရမည္ ျဖစ္သည္။

မ်ားကို ၫႊန္းဆိုခ်က္မ်ား ေတြ႔ရသည္။ ယင္း AာႏၵာစရိယAား Aလြန္
ေလးစားပုံလည္းရသည္။ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ -

တစ္ခ်ိန္က ယင္းဝနဝါသီဂုိဏ္း၏ နာယကျဖစ္ခဲ့သူ Aာနႏၵဝန ရတန
တိႆဟု ထင္ရွားသည့္ Aာနႏၵာစရိယေခၚ Aရွင္Aာနႏၵာ၏ ေခတ္ကို

''Aာစရိေယာ နာမ Aာနႏၵာစရိေယာ ကလသပုရဝါသီတိ

သီဟိုဠ္ ပါဠိစာေပသမိုင္း က်မ္းျပဳဆရာက ေAဒီရွစ္ရာစု သို႔မဟုတ္ ကိုး

ဂေဟတေဗၺာ

၁၆

ရာစုခန္႔ဟု ဆိုသည္ ။ သို႔ရာတြင္ Aရွင္Aာနႏၵာမွာ ဝနဝါသီဂိုဏ္း၏ A

၁၈

။

''ဆရာဟူသည္ ကလသပုရ Aရပ္ေန Aရွင္Aာနႏၵာ

ဘယ္ႏွစ္ဆက္ေျမာက္ နာယကဟု AတိAက် မသိရေသာေၾကာင့္ ေAဒီ

ဆရာကို ယူပါ''

ရွစ္ရာစု မတိုင္မီလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တပည့္ျဖစ္သူ စူဠဓမၼပါလသည္

တစ္ဖန္ ဝဇိရဗုဒိၶဋီကာ၌ ခုဒၵသိကၡာႏွင့္ ဝိနယဂဏၭိပဒ က်မ္းျပဳ Aရွင္

လည္း Aရွင္Aာနႏၵႏွင့္ မေရွး မေႏွာင္းပင္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

ဓမၼသိရိ Aမည္ကို ေဖာ္ျပသည္

ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ က်မ္းျပဳ Aရွင္မဟာဓမၼပါလမွာ ေAဒီ ၆-ရာစု

၁၉

။ Aႏုဋီကာက်မ္းျပဳ Aရွင္စူဠဓမၼပါလ

ကလည္း မူလဋီကာ၌ Aရွင္Aာနႏၵာမေထရ္က 'ေကစိ'ဟု ႏွိမ္၍ ဆိုခံရ

ေႏွာင္းပိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ မူလဋီကာက်မ္းျပဳ

သည့္ ပုဂၢဳိလ္မွာ Aရွင္ဓမၼသိရိ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္၂ဝ။ Aႏုဋီကာ၌ ေဖာ္

Aရွင္Aာနႏၵာႏွင့္ ၎၏တပည့္ Aႏုဋီကာက်မ္းျပဳ Aရွင္စူဠဓမၼပါလ တို႔

ျပသူ Aရွင္ဓမၼသိရိမွာ မည္သည့္ က်မ္းကို ေရးေၾကာင္း မသိရေခ်။ တစ္

လည္း မ်ားစြာ ေနာက္မက်ဘဲ ေခတ္ၿပိဳင္ဟု မဆိုႏိုင္လွ်င္ေတာင္ ေခတ္

ဖန္ Aရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္ မိမိဋီကာ၌ မိမိႏွင့္ Aမည္တူ Aရွင္ဝဇိဗုဒၶိမေထရ္

ကာလခ်င္း Aလြန္ နီးကပ္သသည္ဟု ဆိုႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍လည္း

တစ္ပါး၏ ဝိနယ Aႏုဂဏၭိပဒကိုလည္း ကိုးကားခဲ့သည္။ ထုိAတူပင္

က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ယင္းတို႔ ေရးသားေသာ က်မ္းမ်ားကို ခြဲျခား သတ္မွတ္

Aရွင္စူဠဓမၼပါလ၏ Aႏုဋီကာ၌လည္း ''ေယ စ ဝဒႏၲီတိ Eတၴ ေယစာတိ

ရျခင္းမွာ မလြယ္ကူေခ်။

ဝဇိရဗုဒၶိေတၴရံ သႏၶာယာဟ၂၁''ဟု ဝဇိရဗုဒၶိဘြဲ႕ Aမည္ကို ရည္ၫႊန္းျပန္

ေAဒီ-၆၃၅ တြင္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေAဒီ-၆၄ဝ

သည္။ Aႏုဋီကာ၌ ေဖာ္ျပသည့္ Aရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာလာ

(သာသနာ-၁၁၈၄) တြင္ Aိႏၵိယေတာင္ပိုင္း၊ ကၪၥိပုရိၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္သြားခဲ့

ဝိနယAႏုဂဏၭိပဒ က်မ္းျပဳ Aရွင္ဝဇိရဗုဒၶိ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသနာ့ဂႏၳဝင္တြင္ ထင္ရွားေတာ္မူခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္

သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲပါက Aနီးစပ္ဆုံးပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

Uီးဗုဓ္သည္ ဝဇိဗုဒၶိဋီကာ၌ ၫႊန္းဆိုသည့္ Aရွင္Aာနႏၵာကို မူလဋီကာ

ဤ၌ သီဟိုဠ္ဆရာေတာ္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱမေထရ္ ယူဆခဲ့သည့္ သာ

က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္၊ မူလဋီကာ၌ ေကစိထိုးခံရေသာ ဓမၼသိရိမေထရ္ကိုလည္း

ဓကကို ျပန္ေကာက္သင့္သည္။ Aခ်ဳိ႕ ပညာရွင္မ်ားက ထိုဆရာေတာ္

ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ Aရွင္ဓမၼသိရိAျဖစ္ ယူဆေတာ္မူသည္။

ယူဆသည္ႏွင့္ မတူဘဲ (မဟာဓမၼပါလAား ဝိသုဒိၶမဂၢဋီကာကို ေရးသား

Aထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားAရ ဆရာေတာ္၏ ယူဆခ်က္မွာ မ်ားစြာ

ရန္ ေတာင္းပန္သူ) သိဒၶဂါမပရိေဝဏ ေက်ာင္းေန Aရွင္ဒါဌာနာဂမေထရ္

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ ေဖာ္ျပသည့္ Aရွင္ဓမၼ

ႏွင့္ စတုတၴေျမာက္ မဟိႏၵမင္း (ေAဒီ-၉၇၆)ကို Aဘိဓမၼာတရား ေဟာ

သိရိသည္ ဆရာေတာ္ Uီးဗုဓ္ယူဆသကဲ့သို႔ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္

ရန္ တာဝန္ေပးခံရသည့္ (မဟာဝံသ၊ ၄၄း၆) Aရညဝါသီ ဒါဌာနာဂ

သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ Aေၾကာင္းမူ ဝဇိရဗုဒၶိ၌ Aရွင္ဓမၼသိရိေရး Aျဖစ္

မေထရ္တို႔မွာ တစ္ပါးစီဟု ယူဆလုိၾကသည္။ မဟိႏၵမင္းAား Aဘိဓမၼာ

ေဖာ္ျပသည့္ ဂါထာတစ္ပုဒ္ကို ခုဒၵသိကၡာ၌ ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္တည္း

၂၂

တရား ေဟာၾကားရန္ တာဝန္က်သူ Aရညဝါသီ ဒါဌာနာဂေထရ္မွာ

။

မဟာဋီကာကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူ မဟုတ္။ Aျခားတစ္ပါး ျဖစ္

Aရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္ သာရတၴဋီကာေခတ္၌ Aလွမ္း ေဝးေနၿပီျဖစ္

သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

သည့္ မဟာA႒ကထာ၊ AႏၶကA႒ကထာ၊ ကု႐ုႏိၵA႒ကထာ၊ မဟာပစၥရိ
A႒ကထာစေသာ ေရွးေဟာင္း A႒ကထာႀကီးမ်ား၌ လာသည့္ ဝါဒမ်ား

Aဆိုပါ ဒုတိယ ဒါဌာနာဂမေထရ္ (မဟိႏၵမင္းAား တရားေဟာသူ)

ကို ပိုင္ႏိုင္ စြာထုတ္ျပႏုိင္ျဖင့္ သာရတၴဋီကာထက္ Aေတာ္Aတန္ ေရွး

သည္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ ယူဆသကဲ့သို႔ပင္ သိဒၶဂါမ(ပရိေဝဏ) ေက်ာင္းတိုက္

က်သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။

မွ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ ဓမၼမိတၱမေထရ္၏ သိတၴဂါမ(Aရညဝါသီ) ေက်ာင္း

သာရတၴဋီကာရွင္သည္ သာရတၴဋီကာ ဂႏၳာရမၻ၌ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာကိို

တိုက္၌ သီတင္းသုံးသည္၂၃။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤဓမၼမိတၱသည္ပင္ မူလဋီကာ

ရည္ၫႊန္း၍ ''ေပါရာေဏဟိ ကတံ ယံ တု'' ဟု ''ေပါရာဏ''ဟု သုံးႏႈန္း

နိဂုံးပါ Aရွင္Aာနႏၵာ မေထရ္Aား မူလဋီကာကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္

ထားသည္ကို ေတ႔ြရသည္။ ေယဘုယ်Aားျဖင့္ ႏွစ္တစ္ရာ ႏွစ္ရာထက္

သည့္ ဓမၼမိတၱမေထရ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ရာသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္

ေရွးက်ေသာ ဆရာတို႔ကို သာလွ်င္ ေပါရာဏဟု သုံးစြဲသင့္သည္ကိုလည္း

Aရွင္AာနႏၵာAား ေAဒီ-၁ဝ ရာစုဟုလည္း ခန္႔ မွန္းႏိုင္ျပန္သည္။

ထည့္သြင္း စU္းစားႏိုင္ေသးသည္။ ေဖာ္ျပပါ Aခ်က္မ်ားကို ေပါင္း႐ုံးလုိက္

ဒုတိယAဆို

ေသာ္ သာရတၴဋီကာထက္ Aနည္းဆုံး ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ ႏွစ္ရာခန္႔ ေရွး

Aရွင္AာနႏၵာAား ေAဒီ ၅-ရာစုဟု ယူဆသည့္ ပညာရွင္မ်ားလည္း

က်ဖြယ္ရွိသည့္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာထက္ ေရွးက်ေသာ Aရွင္Aာနႏၵတို႔ ဆရာ

ရွိသည္။ ၎တုိ႔ AလိုAရမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္ ..

တပည့္၏ ေခတ္ကို Aနီးစပ္ဆုံးAားျဖင့္ ေAဒီ ၇-ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္

ယခုေခေတ္ ဓမၼသဂၤဏီမူလဋီကာ စာAုပ္မ်ား၏ နိဂုံးတြင္ က်မ္းျပဳရန္

၁ဝ-ရာစု Aၾကားဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေတာင္းပန္ သူကို ဓမၼမိတၱ မေထရ္ဟု ေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဂႏၳဝံသက်မ္းက

သို႔ျဖစ္၍ ေAဒီ ၇-ရာစုေနာက္ပုိင္း ရာစုႏွစ္ သုံးခုAတြင္း တစ္ခ်ိန္

ဗုဒၶမိတၱ မေထရ္ဟု ဆိုသည္၂၄။ ဟာဒီ Aမည္ရွိ ပညာရွင္ ပါေမကၡ က

Aရွင္Aာနႏၵာတုိ႔ ဆရာတပည့္ ေရွ႕ဆက္ ေနာက္ဆက္ ေပၚထြန္းခဲ့ၾက

လည္း Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသAား ပပၪၥသူဒနီ (မဇၩိမနိကာယ္) A႒က
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ထာကို ျပဳစုရန္ ေတာင္းပန္ေသာ ဗုဒၶမိတၱ မေထရ္သည္ပင္ မူလဋီကာကို

ပန္သည္ဟု ယူႏိုင္သည္။

၂၅

ျပဳရန္ Aရွင္AာနႏၵာAား ေတာင္းပန္သည္ဟု ယူဆသည္ ။ ယင္း

Aႏုဋီကာက်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ကို စူဠဓမၼပါလAျဖစ္ ယူဆထားသျဖင့္

ဂႏၳဝံသAဆိုကို Aေျချပဳ၍ မူလဋီကာက်မ္းျပဳ Aရွင္Aာနႏၵာသည္ Aရွင္

မဟာဋီကာ က်မ္းျပဳ Aရွင္ဓမၼပါလေခတ္ႏွင့္ ၫွိဖြယ္မလိုေပ။ Aကယ္၍

မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ေAဒီ ၄၅ဝ-ေက်ာ္တြင္ ေပၚေပါက္

မဟာဋီကာရွင္က ေနာက္က်မည္ ဆိုလွ်င္ပင္ Aရွင္ျမတ္၏ ဝိသုဒၶိမဂၢ

သည္ဟု ပညာရွင္တို႔ ခန္႔မွန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

မဟာဋီကာႏွင့္ Aျခားက်မ္းမ်ား၌ မူလဋီကာႏွင့္ Aႏုဋီကာတို႔ကို ရည္

သိုိ႔ရာတြင္ ဝနဝါသီဂုိဏ္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ Aခ်ိန္ႏွင့္ၾကည့္မူ ေစာ

ၫႊန္းခဲ့တန္ရာသည္။

လြန္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သီဟိုဠ္ ပညာရွင္မ်ားကမူ မူလဋီကာက်မ္းျပဳ

ထူးျခားသည္မွာ သီဟိုဠ္စာေပသမိုင္းေရး ဆရာတို႔သည္ ဝဇိရဗုဒၶိ

Aရွင္Aာနႏၵာကို ဝနဝါသီဂိုဏ္းေပၚၿပီးမွ ေပၚေပါက္သည္ဟု ယူလိုၾက

ဋီကာ၌ ေဖာ္ျပသည့္ စာေပသမိုင္းဆိုင္ရာ Aခ်က္Aလက္ Aခ်ဳိ႕ကို

သည္၂၆။ Aရွင္ဉာဏေမာဠိကမူ ေAဒီ ၅-စု Aလယ္ ေႏွာင္းပိုင္း တစ္

ထည့္သြင္း သုံးသပ္ျခင္း မျပဳ ေၾကာင္း ေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၇

ခ်ိန္ခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္ ။

စကားႂကြင္း

ကြင္းဆက္မ်ား

မူလဋီကာAဆိုကို Aႏုဋီကာရွင္က A႒ကထာႏွင့္ေရာ မူလဋီကာႏွင့္ပါ

ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ Aရွင္ဗုဒၶမိတၱ၊ Aရွင္ဓမၼမိတၱႏွင့္ Aရွင္Uပတိႆ ေထရ္

မဆန္႔က်င္ေAာင္ ၫွိႏိႈင္းဖြင့္ဆိုေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မဟာဋီကာ

တို႔သည္ A႒ကထာဆရာ (Aရွင္မဟာ ဗုဒၶေဃာသကို ရည္႐ြယ္ပုံ ရ

တြင္ Aလားတူ ေနရာ မ်ားကို ေလ့လာေသာAခါ 'စုတိစိတ္ မတိုင္မီ ၁၆-

၂၈

ခုေျမာက္စိတ္ႏွင့္ Aတူျဖစ္၍ စုတိစိတ္ပါ ခ်ဳပ္သူမ်ား၂၉'ဟူေသာ ဝါက်

သည္) ထံ၌ တပည့္ ခံဖူးၾက ေၾကာင္း ျပဆိုထားသည္ ။
Aထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားAရမူ ဓမၼသဂၤဏီ မူလဋီကာ နိဂုံး၌ပါေသာ
Aရွင္ဓမၼမိတၱ

သို႔မဟုတ္

Aရွင္ဗုဒၶမိတၱေထရ္ႏွင့္

Aဖြင့္၌ မဟာဋီကာက 'ဝိဘင္းA႒ကထာ၌ ႐ုပ္သက္ ၁၆-ဟုဆို၍ ၁၆-

Aရွင္ဓမၼသိရိတို႔မွာ

ခုေျမာက္စိတ္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ စုတိစိတ္ မတိုင္မီဟု ဆိုသျဖင့္

Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ သို႔မဟုတ္ Aနည္းငယ္ ေနာက္က်

စုတိစိတ္ကိုပါ ထည့္ေသာ္ ႐ုပ္သက္ ၁၇-ခ်က္ဟုသာ ဆိုလိုသည္၃၀'ဟု

သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မူလဋီကာဆရာသည္ ေဖာ္ျပပါ Aရွင္ဓမၼသိရိကို

ဖြင့္သည္။ ယင္းဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ Aႏုဋီကာႏွင့္ ဆင္တူသည္။

ေကစိ-ထိုးသည္ဆို၍ Aေတာ္Aတန္ ေနာက္က်သြား ႏိုင္ျပန္သည္။ နာ

ဝိသုဒၶိမဂ္၌ ေတြ႕ရသည့္ ႐ုပ္သက္ ၁၆-ခ်က္Aဆို ပါရွိသည့္ ဒုတိယ

မည္တူိကုိ Aေျချပဳ၍ ဆိုရမူ ဤဝဇိရဗုဒၶိပါ Aရွင္ဗုဒၶမိတၱသည္ မဇၩိမ

တစ္ေနရာမွာ မူလဋီကာ ကိုးကားသည့္ ဝိဘဂၤA႒ကထာ စကားႏွင့္ တူ

နိကာယ္ A႒ကထာကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္

သည္။ သို႔ရာတြင္ မဟာဋီကာ၌ ထူးျခားစြာ ဖြင့္ဆိုျခင္း မျပဳေခ်၃၁။ ဤမွ်

မွန္ေသာ္လည္း Aဆိုပါ Aရွင္ဗုဒၶမိတၱသည္ပင္ မူလဋီကာကို ေရးသားရန္

ျဖင့္ မဟာဋီကာရွင္သည္ Aႏုဋီကာ က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ပတ္သက္ သို႔မ

ေတာင္းပန္သည္ဟူေသာ ပညာရွင္တို႔၏ Aဆိုမွာ Aားနည္းလွသည္။ A

ဟုတ္ တူညီမႈ ရွိမရွိ AတိAက် မဆိုႏိုင္။ AတိAက် ဆိုႏိုင္သည့္ A

မည္တူ Aျခားနာမည္တူ ဗုဒၶမိတၱေထရ္က မူလဋီကာကို ေရးရန္ ေတာင္း

ခ်က္တစ္ရပ္မွာ Aႏုဋီကာသည္ ေနတၱိA႒ကထာကို ၫႊန္းဆိုထားသျဖင့္
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ယင္းA႒ကထာကို ေရးသည့္ မဟာဋီကာရွင္ထက္ ေနာက္က်သည္ဟု

၁၇

ျဖစ္သည္။

၁၈

ဝဇိရ-ဋီ၊ စာ- ၃၅။

ပိဋကတ္ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားAေနျဖင့္ မူလဋီကာ၊ Aႏုဋီကာႏွင့္

၁၉

ဝဇိရ-ဋီ၊ ၉၅။ ယင္း၊ ၂၈၄။

မဟာဋီကာ တို႔မွ ေနာက္ထပ္ ရရွိႏိုင္သည့္ သဲလြန္စမ်ားကို ရွာေဖြ၍

၂ဝ

Aႏုဋီ ၁၊ ၉၁။ Aႏုဋီ ၃၊ ၂၁၂-စသည္။

တိက်သည့္ Aေျဖကို တင္ျပသင့္လွပါသည္။

၂၁

ပၪၥပကရဏ-Aႏုဋီ၊ ၂၁၂။

၂၂

ဝဇိရ-ဋီ၊ စာ- ၂၈၄။

၂၃

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

၂၄

က်မ္းကိုးမ်ား
၁

Pali Literature of Ceylon, p. 210

၂

မူလဋီ ၂၊ ၁၂၈။

၃

မူလဋီ ၂၊ ၂ဝ။

၄

Aႏုဋီ ၂၊ ၂၅။

၅

ဋီကာေက်ာ္၊ ၁၄ဝ။

၆

သၿဂႋဳဟ္မဟာဋီကာ၊ စာ-၁၅၂။

၇

ဂႏၴဝံသ၊ စာ-၆၈။

၈
၉
၁ဝ
၁၁
၁၂
၁၃
၁၄
၁၅
၁၆

၂၅
၂၆
၂၇
၂၈

P.L.C., p 211

Corrections of Geiger's Mahavamsa, p. 196-197
ဂႏၳဝံသ၊ စာ-၆၈။
Hardy, The Nettipakarana p. XIV
Encyclopedia of Buddhism Vol. 1, p. 49
Nanamoli, The Path of Purification p, XVI
Aာစရိယာ နာမ ဗုဒၶမိတၱေတၴရ ဓမၼသိရိေတၴရ Uပတိႆေတၴရာဒေယာ ဂဏပါေမာကၡာ၊ A႒ကထာစရိယႆ စ သႏၲိေက
သုတပုဗၺာ။ ဝဇိရ-ဋီ၊ စာ- ၃၅။

Handbook of Pali Literature, p 11
Ibid., p 11
Handbook of Pali Literature p.10-11

၂၉

ဝိသုဒၶိ ၁၊ ၂၈၃

၃ဝ

ဝိသုဒၶိ-ဋီ ၁၊ ၃၄၅

၃၁

ဝိသုဒၶိ ၂၊ ၁၈၁။ ဝိသုဒၶိ-ဋီ ၂၊ ၂၉၉။

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

Nanamoli, The Path of Purification p, XVI
ဂႏၴဝံသ၊ စာ- ၆၆။
H.P.L, p. 74
Pali Literature of Ceylon, p 210
Encyclopedia of Buddhism, Vol. I p. 49
Corrections of Geigir's Mahavamsa, p. 189-197
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