အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ (ေအဒီ ၅-ရာစု)
ေရွးဦးအ႒ကထာက်မ္းျပဳ

ရေက်ာင္းတိုက္သည္ ဘုရင္မင္း အဆက္ဆက္ ဦးေဆာင္ ေထာက္ပံ့မႈ
ေၾကာင့္ စည္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအဒီ ပထမရာစု ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿပိဳင္
ဘက္ အဘယဂိရိ ေက်ာင္းတုိက္၏ မဟာယာန အေတြးအေခၚမ်ားကို
လက္ခံလိုမႈသည္ မဟာဝိဟာရဝါသီတို႔၏ ေရွးေဟာင္း အယူအဆမ်ား

အေသာကကို ဆန္းသစ္သူ

အေပၚ ၿငီးေငြ႔လာသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ တစ္

မဟာယာနသုတၱန္မ်ား ထြန္းကားျပန္႔ႏ႔ွံလာၿပီးေနာက္ ယင္းမဟာယာန

ခ်ိန္တည္းတြင္ အိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ မဟာယာန အေတြး

အေတြးအျမင္ တိုးတက္လာျခင္းသည္ အျခားေသာဂိုဏ္းမ်ား၏ တိုးတက္

အယူမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကလ်က္ သီရိလကၤာသည္သာ မူရင္း ပိဋကတ္

ေျပာင္းလဲမႈကိုလည္း သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ မဟာယာန က်မ္းစာမ်ား

သုံးပုံႏွင့္ အျခားက်မ္းစာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသူအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ကို အေလးဂ႐ု မျပဳလိုသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ တက္ႂကြစြာ ရွိေန

ယင္းသို႔ ေထရဝါဒ က်ဆင္းေနခ်ိန္ ေအဒီေလးရာစု ဝန္းက်င္တြင္ အရွင္

ခဲ့ၾကလ်က္ စာေပ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ မဟာယာန မဟုတ္ေသာ ဗုဒၶဝါဒ

မဟာဗုဒၶ ေဃာသ ေပၚထြန္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ရာ က်မ္းစာ အမ်ားအျပားကို ပါဠိဘာသာျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

အရွင္ျမတ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ကိုသာ အမီွျပဳလ်က္ ရႏိုင္သည့္ အ

သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၎တို႔သည္ နာဂရဇၨဳန၊ အရိယေဒဝ၊ အသဂၤတို႔ကဲ့သို႔

ေထာက္အထား အားလုံးကို စုေဆာင္းၿပီး ေထရဝါဒဓမၼႏွင့္ အက်င့္ပုိင္း

ေသာ ဆရာ တစ္ဦးမွ်ကိုမူ မေဖာ္ျပႏိုင္ဘဲ ရွိၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၎

ဆိုင္ရာ ဖြင့္ဆို ရွင္းလင္းသည့္ အဖြင့္က်မ္း (အ႒ကထာ)မ်ားကို ေရးသား

တိ႔ႏ
ု ွင့္ ဂုဏ္ရည္တူ အ႒ကထာက်မ္းျပဳ ဆရာႀကီး အာဇာနည္ အရွင္

ခဲ့သည္။ အရွင္ျမတ္၏ အ႒ကထာက်မ္းမ်ား၌ ေလးစားထုိက္သည့္ မဟာ

မဟာဗုဒၶေဃာသ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္သည္ အရွင္

ဝိဟာရေက်ာင္းတုိုက္၏ စာေပအားလုံးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၿပီး ပါဠိဘာ

မဟာမဟိႏၵ စတင္ထားခဲ့သည့္ အလုပ္ကို ဆက္လုပ္ေရးအတြက္ သီရိ

သာျပန္ဆို႐ုံ သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ သက္ဆိုင္

လကၤာသို႔ ႂကြေရာက္ခဲ့ၿပီး အရွင္ျမတ္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ ရလဒ္ေၾကာင့္ ေထရ

ရာ စာေပအားလုံးကို စုစည္းေဖာ္ျပသည္။

ဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ယေန႔တိုင္ ရွင္သန္ ထြန္းေျပာင္လ်က္ အေရွ႕
ေတာင္အာရွ တစ္ခြင္သို႔ ျပန္႔ႏ႔ွံသြားခဲ့သည္။

အရွင္ျမတ္၏

ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့သည့္

ႀကိဳးပမ္းမႈသည္

အေသာကမင္း၏

သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းႀကီး ျပန္လည္ လန္းဆန္းလာျခင္းကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့

ျမတ္ဗုဒၶ စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ပိဋကတ္သုံးပုံ အေဆာက္အအုံျဖင့္

သည္။ အရွင္ျမတ္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ သီရိလကၤာႏွင့္ အိႏၵယ

အထြတ္တပ္ထားေသာ ဗုဒၶဝါဒသည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ သဗၺၫုတ ဉဏ္

ေတာင္ပိုင္း၌ ေထရဝါဒက်မ္းစာ ေရးသားမႈ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ရန္ အင္

ေတာ္ကို ရရွိခဲ့သည့္ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္မွ အကိုင္းႏွင့္အတူ ဘီစီ ၃-

အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္း ျပန္လည္ ဆန္းသစ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ရာစုမွစ၍ အေသာကမင္း၏ သားေတာ္ အရွင္မဟိႏၵ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္

လည္း ပါဠိဘာသာ ပြင့္လန္းလာသည္အထိ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့လ်က္

သီရိလကၤာ၌ ျပန္႔ႏ႔ခ
ွံ ဲ့သည္။ အရွင္မဟိႏၵ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ မဟာဝိဟာ

ယင္းသို႔ ပြင့္လန္းျခင္းသည္ မူရင္းေဒသတြင္ ဗုဒၶဓမၼ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားၿပီး

ေနာက္ ဗုဒၶဓမၼကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရာ၌ ႀကီးစြာေသာ အေထာက္

ကိုယ္၏ ဦးေခါင္းႏွင့္တူၿပီး တြန္းအားတိုင္းကို ၿငိမ္ေစသည့္ အေအးဓာတ္

အပံ့ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ျဖစ္သည္။
ေလ့က်င့္ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈျဖင့္ ေစာင့္စည္းရသည့္ တြန္းအားအျဖစ္ သီလ

ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္း
အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ေရးသားခဲ့ေသာ ဝိသုဒၶိမဂၢအ႒ကထာသည္ ကမၻာ
ေက်ာ္ေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။

အရွင္ျမတ္ ေရးသားခဲ့သည့္ အျခားေသာ

အ႒ကထာက်မ္းမ်ားကို အရွင္ျမတ္ေပးခဲ့ေသာ အမည္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရ
ေသာ္ သမႏၲပါသာဒိကာ၊ သုမဂၤလဝိလာသိနီ၊ ပပၪၥသူဒနီ၊ သာရတၳပၸကာသနီ၊ မေနာရထပူရဏီ၊ အ႒သာလိနီ၊ သေမၼာဟဝိေနာဒနီ၊ ပၪၥပကရဏအ႒ကထာ၊ ကခၤါဝိတရဏီ၊ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ပရမတၳေဇာတိကာ ႏွင့္
ဇာတကအ႒ကထာ တိ႔ျု ဖစ္သည္။
ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္း အေၾကာင္းကို အေစာဆုံး ေခတ္မွစ၍ ယေန႔တိုင္
ေရးသားၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းက်မ္းတြင္ သီလ၏အဓိပၸါယ္၊ ယင္း၏ ရည္
႐ြယ္ခ်က္၊ အက်ဳိး၊ အက်ဳိးဆက္တို႔ႏွင့္ စတင္လ်က္ သမာဓိအေၾကာင္းကို
က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဝိပႆနာဘာဝနာ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္

ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ စ႐ိုက္ စြမ္းရည္တို႔ကို စင္ၾကယ္ေစ
သည့္ ဓုတင္အေျခခံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ဤက်မ္း၌ အထူးေဖာ္ျပ
ခ်က္မွာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံရွိ ေရွးေခတ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဘဝဇာတ္
ေၾကာင္းမ်ားကို ပုံစံအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
အရွင္ဗုဒၶေဃာသသည္ ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္းျဖင့္ ေထရဝါဒ လမ္းစဥ္ကို
စုစည္းတင္ျပခဲ့သည္။ သီရိလကၤာႏွင့္ အေရွ႕အာရွေဒသ၌ ကမၼ႒န္း႐ႈမွတ္
သည့္ အက်င့္ ေမွးမွိန္သြားခဲ့ေသာ္လည္း အရွင္ျမတ္ေရးသားေသာ ဝိသုဒၶိ
မဂ္က်မ္းကိုမူ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားၾကၿပီး ေလးစားခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္
ဆယ္ရာစု၌မူကား ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ ေျပာသည့္
အခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို နားလည္လ်က္ ကမၼ ႒ာန္းဘာဝနာ
႐ႈမွတ္ရန္ ႏိုးႂကြလာခဲ့ၾကၿပီး တစ္ဖန္ သီလသမာဓိ ပညာဟူေသာ က်င့္

သစၥာေလးပါးကို ၿပီးျပည့္စုံစြာ နားလည္သည္အထိ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပသည္။

စဥ္သုံးရပ္မွာ ေထရဝါဒ၏ လမ္းစဥ္အျဖစ္ ထြန္းလင္းလာျပန္သည္။

ပညာ၏ သီအိုရီပိုင္း ဆိုင္ရာကို အက်ယ္တဝင့္ ဖြင့္ဆိုၿပီးေသာအခါ ကမၼ-

ဝိသုဒၶိမဂ္၏ အဖြင့္က်မ္းမ်ား

႒ာန္း႐ႈမွတ္မႈ အေတြ႔အႀကဳံ၌ ပညာလက္ေတြ႔ ျဖစ္ေပၚလာပုံကို ေဖာ္ျပ

ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္း၌ ပါဠိဘာသာအဖြင့္က်မ္းနွင့္ ဘာသာျပန္က်မ္း မ်ားစြာရွိ

သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ နိဗၺာန္သို႔ ဦးတည္ေသာ အေတြ႕အၾကဳံ အသိ

သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေရွးအက်ဆုံး အဖြင့္က်မ္းမွာ အရွင္မဟာဓမၼပါလ

အျမင္၊ ထိုးထြင္း သိျမင္ပုံႏွင့္ မဂ္ဖိုလ္ေလးဆင့္သ႔ို ဆိုက္ေရာက္ပုံတို႔ကို

၏ ပရမတၴမၪၨဴသာဋီကာ ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဒုတိယ ေရွးက်ေသာ

ျပည့္စုံစြာ ရွင္းျပသည္။

က်မ္းမွာ ဒုတိယ ပရကၠမဗာဟုမင္း (၁၂၃၆-၁၂၇၂) ေရးသည့္ သီဟိုဠ္
ေလွ်ာက္လွမ္းသူမ်ားအဖို႔ မိမိကိုယ္

ဘာသာ အဖြင့္က်မ္း ျဖစ္သည္၁။ ထူပဝံသက်မ္း နိဂုံးအရ ဝိသုဒၶိမဂၢ

ကို ထိန္းေစာင့္ရန္ လုံးဝ လိုအပ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္း

သေခၤပႏွင့္ ယင္းသေခၤပ၏ သီဟိုဠ္ဘာသာ အဖြင့္က်မ္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ အေတြးအႀကံတို႔ကို အမွန္အတိုင္းသိေအာင္ ႀကိဳးစားသည့္

ယင္းႏွစ္က်မ္းမွာ ယခုအခါ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အမည္

သီလသည္ ဝိသုဒၶိလမ္္းစဥ္ကို

ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ေစသျဖင့္ သီလသည္ အားလုံးကို လမ္းၫႊန္သည့္ လူ႔ခႏၶာ

မသိမေထရ္ စီရင္သည့္ ဝိသုဒၶိမဂၢဂဏၭိပဒ က်မ္းတို႔ ျဖစ္သည္၂။

၁၉၅၇-တြင္ နႏၵာရာမဝိဟာရ ေက်ာင္းေန အရွင္ပ႑ိတ မေထရ္က

ကတည္းက သီရိလကၤာလူမ်ဳိးတို႔ ေရးသားျပဳစုၿပီး ထိန္းသိမ္းထားသည့္

လည္း သီဟိုဠ္ ဘာသာျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာပညာရွိ ဦးေဖေမာင္

မဟာအ႒ကထာ၊ မဟာပစၥရိအ႒ကထာႏွင့္ ကု႐ုႏၵိအ႒ကထာတိ႔ု ျဖစ္

တင္က ၁၉၃၁-ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္ဆိုၿပီး လန္ဒန္ပါဠိေတာ္

သည္။ အဆိုပါ သီဟိုဠ္အ႒ကထာ သုံးက်မ္းကို ပညာရွင္ ဗုဒၶမိတၱမေထရ္

အသင္း (P.T.S.)က ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ၁၉၅၆-တြင္ အရွငဉ
္ ာဏ

(မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတိုက္မွ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္)ထံ သင္ယူခဲ့ေၾကာင္း နိဂုံး

ေမာဠိ မေထရ္က အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္္ဆိုသည္။ ဂ်ာမန္ရဟန္းေတာ္

၌ ဆိုသည္။ သမႏၲပါသာဒိကာ စာကိုယ္၌မူ အႏၶကအ႒ကထာ၊ သေခၤပ

အရွငဉ
္ ာဏတိေလာက မေထရ္ကလည္း ၁၉၅၂-တြင္ ဂ်ာမန္ ဘာသာ

အ႒ကထာတို႔၌ လာေသာ အဆုံးအျဖတ္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပန္ဆိုခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္လ်က္ ထိုအႏၶက၊ သေခၤပအ႒ကထာတို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မသင္

အေဖ်ာက္ဆရာေတာ္

အရွင္နႏၵမာလာႏွင့္

မဟာစည္

ဆရာေတာ္ အရွင္ေသာဘနတို႔လည္း ျမန္မာဘာသာ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ယူသနည္း။ အေၾကာင္းမူ အႏၶကအ႒ကထာမွာ အႏၶကတိုင္းသား ဘာ

ဝိသုဒၶမဂ္က်မ္းကို အႏုရာဓပုရၿမိဳ႕ မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ေန

သာစကားျဖင့္ ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယမွာ ေနစဥ္ကပင္ ေလ့

အရွင္သံဃပါလမေထရ္ ေတာင္းပန္၍ ေရးသားသည္။ မည္သည့္ေက်ာင္း

လာၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ သေခၤပအ႒ကထာမွာ မဟာပစၥရိအ႒ကထာ၏ အက်ဥ္း

၌ သီတင္းသုံးစဥ္ ေရးသားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ မေတြ႔ေခ်။ သမႏၲပါသာ

ခ်ဳပ္မွ် ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

ဒိကာကို မေရးသားမီ ျဖစ္သျဖင့္ မဟာနိဂမသာမိ ျပာသာဒ္ေက်ာင္းမွာပင္

ယင္း သီဟိုဠ္အ႒ကထာ သုံးက်မ္းအနက္ မဟာအ႒ကထာကို မူ

ေရးသားခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္။

တည္၍ ဖြင့္ဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဏာမ၌ ဝန္ခံထားသည္။ ယင္း အ႒

ဝိနည္းငါးက်မ္းအဖြင့္

ကထာကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူမွာ အရွင္ဗုဒၶသိရိမေထရ္ ျဖစ္သည္။

သမႏၲပါသာဒိကာ-သည္ ဝိနည္းငါးက်မ္း၏ အဖြင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းက်မ္း၌
ဝိနည္းစည္း ကမ္းမ်ားအျပင္ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဒႆန၊ သမုိင္း၊
ေရွးေခတ္ အိႏၵိယႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးထင္ဟပ္ခ်က္မ်ားလည္း
ပါဝင္သည္။ ယင္းက်မ္း ဗာဟိရနိဒါနကထာ၌ သံဂါယနာသုံးတန္ အ
ေၾကာင္း၊ အာစရိယပရမၸရႏွင့္ အေသာကမင္း ေစလႊတ္သည့္ သာသနာျပဳ
အဖြဲ႕အေၾကာင္း စသည့္ ဗုဒၶဝါဒသမိုင္းဦးကို ေဖာ္ျပသည္။ ေဝါဟာရ အ
ဓိပၸါယ္သာမက သမိုင္း၊ ဇာတ္ဝတၴဳ၊ သဒၵါ၊ ေဝါဟာရရင္းျမစ္၊ သံတူ
ေၾကာင္းကြဲ၊ ဥမာဥေပယ်-စသည္တ႔ိုကိုပါ ဖြင့္ဆိုသျဖင့္ အလြန္ ျပည့္စုံ
ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔ ခ်ီးမြမ္းေဖာ္ျပၾကသည္။
အရွင္ျမတ္ မွီျငမ္းျပဳခဲ့သည့္ က်မ္းမ်ားမွာ အရွင္မဟာမဟိႏၵတို႔ ေခတ္

ဒကၡဏသာခါ မဟာေဗာဓိ ပင္ပြားျဖင့္ တင့္တယ္ ခမ္းနားေသာ မဟာေမ
ဃဝန ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၏ ေတာင္ဘက္
ပဓာနဃရပရိေဝဏတြင္ ကုသုိလ္ရွင္ မဟာနိဂမသာမိ အမည္ရွိ ေက်ာင္း
ဒကာ ေဆာက္လုပ္ေသာ ျပာသဒ္၌ သီတင္းသုံးစဥ္ ေရးသားသည္။
သမႏၲပါသာဒိကာကို အရွင္ဗုဒၶေဃာသ ေရးၿပီး၍ ႏွစ္မ်ားစြာ မၾကာမီ
ေအဒီ ၄၈၉-တြင္ သံဃဘႁဒၵမေထရ္က တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္ဆိုခဲ့ၿပီး ထို
ဘာသာျပန္မွာ ယေန႔တိုင္ ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္၃။ ယင္း အ႒က
ထာ၌ ပါဠိဘာသာျဖင့္ အဖြင့္ဋီကာက်မ္း သုံးေစာင္ရွိသည္။ ေရွးအက်ဆုံး
မွာ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာျဖစ္ၿပီး အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ သာရတၳဒီပနီဋီကာႏွင့္
ေစာဠတိုင္းသား အရွင္ကႆပ၏ ဝိမတိဝိေနာဒနီဋီကာတို႔ ျဖစ္သည္။

ဒီဃနိကာယ္အ႒ကထာ
သုမဂၤလဝိလာသိန-ီ သည္

ကို သံဂါယနာတင္ရန္ သေဘာတူၾကသည္။ ပိဋကတိုင္း၌ ပါဝင္သည့္
ဒီဃနိကာယ္၏အဖြင့္

အ႒ကထာျဖစ္သည္။

က်မ္းစာမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ျပသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ သဒၵါေရး ရွင္း

ယင္းက်မ္း ပဏာမ၌ 'မာဂဓီဘာသာ အ႒ကထာေဟာင္းမ်ားကို ပထမ

လင္းခ်က္မ်ား၊ ဗုဒၶဝါဒေရးရာ၊ က်င့္စဥ္မ်ား၊ ကြဲျပားသည့္ အယူအဆမ်ား၊

သံဂါယနာတြင္ သံဂါယနာတင္ခဲ့ၿပီး ေနာင္အခါ အရွင္မဟာမဟိႏၵ ေထရ္

အစဥ္အလာမ်ား၊ ဇာတ္ဝတၳဳမ်ား၊ လူမႈေရး၊ သမိုင္းႏွင့္ ဒႆနဆိုင္ရာ ဖြင့္

က သီဟိုဠ္ကြၽန္းသို႔ ေဆာင္ယူလာကာ ကြၽန္းသူ ကြၽန္းသားမ်ားအတြက္

ဆိုခ်က္မ်ားဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သီဟိုဠ္ဘာသာ ျပန္ဆိုေၾကာင္း၊ အရွင္ျမတ္သည္ ယင္းသီဟိုဠ္ဘာသာ
အ႒ကထာ

က်မ္းမ်ားကိုပင္

ပါၿပီးအေၾကာင္းအရာကို

သုမဂၤလဝိလာသိနီကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူမွာ သုမဂၤလ ပရိ

ထပ္မထည့္ဘဲ

ေဝဏ၌ သီတင္းသုံး ေနထိုင္သူ အရွင္ဒါဌာနာဂ မေထရ္ျဖစ္သည္။ 'ဒုရ

ေထရဝါဒ အစဥ္အလာကို လိုက္နာသည့္ မဟာဝိဟာရဝါသီ မေထရ္တို႔၏

သကၤရဝိဟာရအတြင္း ဂႏၳာကရေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံး ေနထုိင္လ်က္

ပိ႔ခ
ု ်စဥ္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရးသားေၾကာင္း ဝန္ခံထားသည္။

သီဟိုဠ္ အ႒ကထာအားလုံးကို ပါဠိဘာသာျပန္ဆိုသည္' ဟူေသာ မဟာ

သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ဓာတုႏွင့္ သစၥာေလးပါးတို႔ကို ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္း

ဝံသ (၃၇၊ ၂၄၄)အဆိုအရ နိကာယ္အ႒ကထာ ႀကီးမ်ားကို ေရးသားစဥ္

၌ အက်ယ္ျပဆိုထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုေရးသားမည့္ အ႒ကထာ၌

ထိုေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။

ထပ္၍ အက်ယ္ မျပေတာ့ေၾကာင္း အသိေပးသည္။ ထိုအတူ သုတၱပိဋက

မဇၩိမနိကာယ္အ႒ကထာ

၏ ပထမ နိကာယ္ေလးရပ္ အဖြင့္ကို ေရးသားရာ၌ ဝိသုဒၶိမဂ္၌ ေရးၿပီး
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရွာင္၍ ေရးမည္ဟု ဆိုသည္။ ဗုဒၶဝါဒ ေရွးဦး
သမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နိဒါန္းလည္း ပါသည္။ ပထမ သံဂါယနာ
အေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး ပိဋကတ္သုံးပုံ၌ ပါဝင္သည့္ က်မ္းစာမ်ားကို သတ္
မွတ္ျပထားသည္။ ယင္းနိဒါန္း၌ ပထမသံဂါယနာ တင္စဥ္ အဘိဓမၼာ
ပိဋက ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း အတိအက် ဆိုထားသည္။
ဝိနယပိဋကကို သံဂါယနာတင္ၿပီးေနာက္ သံဃာ့အႀကီးအကဲ ျဖစ္
ေတာ္မူေသာ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္က 'ကတမံ အာဝုေသာ ပိဋကံ
ပထမံ သဂၤါယာမ = အရွင္ဘုရားတို႔ အဘယ္ပိဋကကို ေရွးဦးစြာ သံဂါယ
နာတင္ၾကပါမည္နည္း'ဟု ေမးျမန္းခ်က္မွာ သံဂါယနာတင္ရန္ ပိဋကႏွစ္ခု
က်န္ေသးေၾကာင္း ထင္ရွားေစေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သံဃာ့
အဖြဲ႕က သုတၱပိဋကကုိ ေရွးဦးစြာ တင္ၿပီးမွ ေနာက္ဆုံး၌ အဘိဓမၼာပိဋက

ပပၪၥသူဒနီ-သည္ မဇၩိမနိကာယ္၏ အဖြင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းက်မ္း၌ အရွင္
မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ အျခားက်မ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ဝိသုဒၶိမဂ္၊ သမႏၲပါသာ
ဒိကာႏွင့္ သုမဂၤလဝိလာသိနီတို႔ကို ရည္ၫႊန္း ကိုးကားခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။
သိ႔ျု ဖင့္ ပပၪၥသူဒနီကို ယင္းတို႔ ေနာက္မွ ေရးသားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ဘဝတစ္စိတ္ တစ္ေဒသႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒ ေရွးဦးသမိုင္း
လည္း ပါသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေနာက္ဆုံး ႏွစ္ဆယ့္ငါးဝါကို သာဝတၴိၿမိဳ႕ရွိ
ေဇတဝနႏွင့္ ပုဗၺာရာမေက်ာင္းတိုက္တို႕၌ တစ္လွည့္စီ သီတင္း သုံးေတာ္
မူခဲ့ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။
အဓိက

မွီျငမ္းျပဳသည့္က်မ္းမွာ

ထိုအခ်ိန္က သီရိလကၤာ၌

တည္ရွိ

ဆဲျဖစ္သည့္ မဟာအ႒ကထာ ျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္ႏွင့္အတူ ယခင္က
မယူရဒူတပ႗န (သီဟိုဠ္မူ၌ မယူရ႐ူပပ႗န) ၿမိဳ႕၌ အတူ သီတင္းသုံးဖူး
သည့္ အရွင္ဗုဒၶမိတၱမေထရ္ ေတာင္းပန္၍ ေရးသည္။ ဤဗုဒၶမိတၱသည္

အ႒ကထာတိ႔ု၏ နိဂုံးအၿပီးတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ဝါက်ရွည္ကို ေရးသြင္းခဲ့

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ မဟာသာဝကႀကီး ရွစ္ဆယ္တို႔၏ ေထ႐ုပၸတၱိမ်ားကို

သည္ ဆိုေသာ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ၏ တပည့္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ႏိုင္

ေဖာ္ျပမႈ ပါဝင္သည္။

ၿပီး သမႏၲပါသာဒိကာနိဂုံးပါ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟိုဠ္အ႒ကထာမ်ားကို
သင္ယူသည့္ အရွင္ဗုဒၶမိတၱႏွင့္ အမည္တူ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
သံယုတၱနိကာယ္အ႒ကထာ
သာရတၴပၸကာသနီ-သည္ သံယုတၱနိကာယ္၏အဖြင့္ ျဖစ္သည္။ စာကိုယ္၌
က်မ္းၿပီး ႏွစ္ကို မျပေသာ္လည္း ေခတ္သစ္ သုေတသီတို႔က သာရတၳပ-ၸ
ကာသနီသည္ ပပၪၥသူဒနီထက္ ေနာက္က်ၿပီး မေနာရထပူရဏီ ထက္
ေရွးက်သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ က်မ္းျပဳရန္ ေတာင္းပန္သူမွာ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕
စသည္၌ ေရွးက အရွင္ျမတ္ႏွင့္ အတူေနဖူးေသာ အရွင္ေဇာတိပါလ
မေထရ္ ျဖစ္သည္။
ဤက်မ္း၌ အရွင္ေကာ႑ညႏွင့္ အရွင္သာရိပုတၱရာ ကဲ့သို႔ေသာ
ရဟႏၲာႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ ေရွးေခတ္ သီရိ
လကၤာ၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဝတၳဳ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

ဒီဃ၊ မဇၩိမ၊ သံယုတၱ၊ အဂၤုတၱရ-ဟူေသာ နိကာယ္အ႒ကထာ ေလးခု
လုံး၏ ပဏာမတို႔၌ 'ဣတိ ပန သဗၺံ ယသၼာ၊ ဝိသုဒၶိမေဂၢ မယာ သုပရိသုဒၶံ။
ဝုတၱံ တသၼာ ဘိေယ်ာ၊ န တံ ဣဓ ဝိစာရယိႆာမိ။
'ထိုအလုံးစုံကို ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္း၌ ငါ ဆိုထားၿပီးျဖစ္၍ ယခု ဖြင့္ဆို
မည့္ အ႒ကထာ (သုမဂၤလဝိလာသိနီ စသည္)၌ ထပ္မံ၍ မစိ
စစ္ေတာ့ေပ'
ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ ပါရွိသျဖင့္ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္သည္ ဝိသုဒၶိမဂ္အျပင္
ေဖာ္ျပပါ နိကာယ္ေလးက်မ္း၏ အဖြင့္အ႒ကထာ က်မ္းမ်ားကိုပါ ေရးသား
ခဲ့ေၾကာင္း အတိအက် ဆိုႏိုင္သည္။
အဘိဓမၼအ႒ကထာမ်ား
အ႒သာလိန-ီ သည္ အဘိဓမၼာခုနစ္က်မ္းတြင္ ပထမဆုံးျဖစ္သည့္ ဓမၼ

အဂၤုတၱရနိကာယ္အ႒ကထာ

သဂၤဏီပါဠိေတာ္၏ အဖြင့္ျဖစ္သည္။ နိဒါနကထာ၌ သုေမဓာဘဝမွသည္

မေနာရထပူရဏီသည္ အဂၤုတၱရနိကာယ၏အဖြင့္ ျဖစ္သည္။ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕

ေဗာဓိဉဏ္ကို ရၿပီးေနာက္ ေလးခုေျမာက္ သတၱာဟအထိ ဗုဒၶအေၾကာင္း

မွာေရာ အႏုရာဓပုရၿမိဳ႕၊ မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္မွာပါ အရွင္ျမတ္ႏွင့္

ကို ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ အဘိဓမၼာတရားကို ဗုဒၶ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌

အတူ သီတင္းသုံး ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ အရွင္ေဇာတိပါလႏွင့္ ဇီဝကအမည္ရွိ

ဝါဆိုစဥ္ နတ္တို႔ကို ေဟာၾကားၿပီး ေနာင္အခါ အရွင္သာရိပုတၱရာ ႏွင့္

ဥပသကာတိ႔ု ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ ေရးသားသည္။ ဤအရွင္ေဇာတိ

တပည့္တို႔အား ေဟာၾကားခဲ့ပုံကို ျပဆိုသည္။

ပါလမွာ သာရတၴပၸကာသနီကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူႏွင့္ အတူတူ
ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

အစဥ္အလာအဆိုအရ အ႒သာလိနီကို အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသပင္
ေရးသားသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ မဟာဝံသ မွတ္တမ္းအရမူ အ႒သာ

ဤအ႒ကထာသည္ ဖြင့္လိုသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ အရွင္ျမတ္

လိနီကို အိႏၵိယတြင္ ေရးသည္ (မဟာဝံသ၊ အခန္း ၃၆၊ ၂၂၅-ဂါထာ)။

၏ ထက္ျမက္စူးရွစြာ ရႈျမင္မႈ စြမ္းရည္ကို ၫႊန္ျပသည့္ က်မ္းပင္ ျဖစ္သည္။

သု႔ရ
ိ ာတြင္ အ႒သာလိနီ၌ ဝိသုဒၶိမဂ္ႏွင့္ သီဟဠအ႒ကထာတို႔ကို ေဖာ္ျပ

စြယ္စုံ ေဆြးေႏြး ဖြင့္ဆိုခ်က္တို႔ကား ျပည့္စုံ မ်ားျပားၿပီး နက္႐ႈိင္းလွသည္။

ေသာေၾကာင့္ က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္သည္ အႏုရာဓၿမိဳ႕ မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္း

တိုက္၌ စာေပ ေလ့လာၿပီးေနာက္ ယင္းက်မ္းကို ပိုမို ျပည့္စုံေအာင္ ျပန္

ေတာင္းပန္သူမွာ 'ယာစိေတာ ယတိ-နာ သုဗုဒၶိနာ ဗုဒၶေဃာေသန' ဟူ

လည္ ျပဳျပင္ ေရးသားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္၄။ ေအပီ ဗုဒၶဒတၱမေထရ္ကမူ

ေသာ နိဂုံးဂါထာအရ က်မ္းျပဳသူႏွင့္ အမည္တူ အရွင္စူဠဗုဒၶေဃာသ

အဘိဓမၼပိဋက၏ အ႒ကထာမ်ားကို အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ကိုယ္တိုင္၏

ျဖစ္သည္။ ဤအ႒ကထာ၌ သီိရိလကၤာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရည္ၫႊန္း

ေတာင္းပန္ ခ်က္ေၾကာင့္ အျခားအမည္မသိ ပုဂၢဳိလ္တစ္ပါး ေရးသည္ဟု

ခ်က္ မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားမည္ သည့္

၅

ယူဆခဲ့သည္ ။
ထိုအရွင္၏ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အ႒သာလိနီကို ဘိကၡဳဗုဒၶ

ေနရာတြင္မွ မရႏိုင္သျဖင့္ သမိုင္းတန္ဖိုး ႀကီးမားသည္၆။ ေႏွာင္းေခတ္
ပုဂၢဳိလ္တို႔ မ်ားစြာ ကိုးကားခံေသာ ရည္ၫႊန္းက်မ္းႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

ေဃာသ ေတာင္းပန္၍ ေရးသည္ဟု ယင္းက်မ္း ပဏာမ၌ဆိုျခင္း၊ နိ

ပၪၥပကရဏအ႒ကထာ-သည္ ဓာတုကထာ၊ ပုဂၢလပညတၱိ၊ ကထာ

ကာယ္ အ႒ကထာမ်ား၌ကဲ့သို႔ 'ဝိသုဒၶိ မေဂၢ မယာ သုပရိသုဒၶံ' ဟု ဝိသုဒၶိ

ဝတၳဳ၊ ယမက၊ ပ႒ာန-ဟူေသာ က်န္အဘိဓမၼာ ငါးက်မ္း၏အဖြင့္ ျဖစ္

မဂ္ကို မိမိ ေရးစီရင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ မယာ-ကတၱားပုဒ္ မပါျခင္းတို႔

သည္။ ဤအ႒ကထာ၌ သီျခား အမည္နာမ မရွိေခ်။ နိဂုံးဂါထာမ်ားအရ

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာင္းပန္သူ ဗုဒၶေဃာသကို အ႒သာလိနီ

အဘိဓမၼာ ခုနစ္က်မ္းလုံး၏ အဖြင့္ကို ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးတည္း ေရးသား

ပဏာမ၌ ဘိကၡဳ-ဟုဆိုၿပီး သေမၼာဟဝိေနာဒနီ ပဏာမ၌ ယတိ-ဟု သာ

ေၾကာင္း အတိအက် သိရသည္။ 'သဒၶါယ သမာရဒၶါ' ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္

မန္ ဆိုျခင္း၊ အရွင္သံဃပါလ မေထရ္သည္ပင္ ဝိသုဒၶိမဂ္ကို ေရးသားရန္

အရ ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူမရွိဘဲ 'စိရ႒ိတတၴံ ဓမၼႆ' ဗုဒၶဓမၼ အဓြန္႔

ေတာင္းပန္ျခင္း ခံရသူ အရွင္ဗုဒၶေဃာသည္ ယုံၾကည္ခ်က္၊ စြမ္းရည္၊

ရွည္ေစရန္ အရွင္ျမတ္၏ သဒၶါတရား သက္သက္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။

အ႐ြယ္ႏွင့္ ျပည့္စုံပါလ်က္ အျခားပုဂၢဳိလ္အား ေရးသား ရန္ေတာင္ပန္

အေသာကမင္း က်င္းပခဲ့သည့္ တတိယ သံဂါယနာ၌ နာယက

သည္ ဆိုျခင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုၿပီး ၎၏ ယူဆခ်က္ကို ပညာရွင္ အမ်ား

မဟာေထရ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆ ေထရ္က

စု လက္မခံလိုဘဲ ရွိၾကသည္။

ကထာဝတၴဳက်မ္းကို ေရးသားရသည္အထိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္း

သိ႔ျု ဖစ္၍ အ႒သာလိနီကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူမွာ အရွင္

တရားမ်ားကို ေဖာ္ျပခ်က္ ပါရွိသည္။ ပထမ သံဂါယနာ၌ ႐ြတ္ဆို၍ သံဂါ

မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ အမည္တူ စူဠဗုဒၶေဃာသ တစ္ပါး ျဖစ္ေၾကာင္းဟု

ယနာ တင္ခဲ့သည္မွာ ကထာဝတၴဳ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွ်သာ ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို

ဆိုႏိုင္သည္။ ေသာတတၳကီက်မ္းကို ေရးသည့္ အျခားနာမည္တူ ဗုဒၶ

အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆ ေထရ္က တတိယသံဂါယနာတြင္ အက်ယ္

ေဃာသ တစ္ပါးလည္း ရွိေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း၏

တင္ျပခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေခတ္ကာလကိုမူ မသိရ။ ဤေထ႐ုပၸတၱိ၌ပင္ အမည္တူ ဗုဒၶမိတၱမေထရ္္

အဘိဓမၼာအ႒ကထာမ်ားကို

ေရးသားစဥ္

မည္သည့္

ေနရာတြင္

ႏွစ္ပါးကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ပါဠိစာေပသမိုင္းကို ေလ့လာသူတိုင္း ယင္းသို႔

သီတင္းသုံး ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေခ်။ မဟာဝံသ၌ ေဖာ္ျပသည့္

သံသယျဖစ္ဖြယ္ အမည္တူ ပုဂၢဳိလ္မ်ားစြာတို႔ကို ေတြ႔ရၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။

နိကာယ္ အ႒ကထာမ်ားကို ေရးသားသည့္ “ဒုရသကၤရဝိဟာရ” အတြင္း

သေမၼာဟဝိေနာဒနီ-သည္ အဘိဓမၼာဝိဘင္းပါဠိေတာ္ အဖြင့္ျဖစ္သည္။

ဂႏၳာကရ ေက်ာင္းပင္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

အျခားအ႒ကထာမ်ား

ေရးသား ၿပီးသည္။ အဆိုပါမင္း နန္းသက္မွာ ၂၂-ႏွစ္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုမင္း

ကခၤါဝိတရဏီ-သည္ ပါတိေမာက္၏ အဖြင့္ျဖစ္သည္။ ေတာင္းပန္သူမွာ

ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္မွ ဤအ႒ကထာကို ေရးသားျခင္း ျဖစ္ဖြယ္သည္။

ဝိနည္းေလးစား ၿပီး အက်င့္အာစာရႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ အရွင္ေသာဏေထရ္

ပရမတၴေဇာတိကာ-အမည္ ေအာက္တြင္ ခုဒၵကပါဌ အ႒ကထာႏွင့္

ျဖစ္သည္။ နိဂုံးပါ ဝါက်ရွည္၌ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ ေရးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ္

သုတၱနိပါတ အ႒ကထာတိ႔ု ပါဝင္သည္။ အစဥ္အလာအရ အရွင္ဗုဒၶ

လည္း ေခတ္သစ္ သုေတသီမ်ားက လက္မခံလုိဘဲ ရွိၾကသည္။ သီဟဠ

ေဃာသ ေရးသားေၾကာင္း ဆိုေသာ္လည္း ေခတ္သစ္ သုေတသီ အမ်ားစု

အ႒ကထာႏွင့္ မဟာဝိဟာရဝါသီ မေထရ္တို႔၏ ပိ႔ုခ်စဥ္ကို မွီျငမ္းျပဳ၍

လက္မခံဘဲ ရွိၾကသည္။ နိဒါန္းႏွင့္ နိဂုံးတုိ႔၌ ေရးသားသည့္ ေနရာႏွင့္

ေရးသည္။ မည္သည့္ ေနရာတြင္ သီတင္းသုံးစဥ္ ေရးသားခဲ့သည္ကို

ေတာင္းပန္သူတို႔ကို ေဖာ္ျပခ်က္ မပါေခ်။ ဤက်မ္းတို႔မွာ နိကာယ္ အ႒

ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိ။

ကထာမ်ား၏ အဆင့္အတန္းကို မမီဟု ဆိုၾကသည္။

ဓမၼပဒအ႒ကထာ-ကို

အရွင္ဗုဒၶေဃာသေရးသည္ ဟူေသာ အစဥ္

အခ်ဳိ႕သုေတသီတို႔က အိႏၵိယတြင္ေရးသည့္ ပရိတၱအ႒ကထာ ဟူ

အလာအဆိုကို ဆန္႔က်င္သည့္ အခ်က္အလက္ အမ်ားအျပားကို ေခတ္

သည္ကို ခုဒၵကပါဌအ႒ကထာဟု ဆိုၾက၏။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ

သစ္ သုေတသီတို႔ ေထာက္ျပၾကသည္။ မာလာလာေဆေကရက ဓမၼ

အေနျဖင့္ စာေပ မရင့္က်က္ေသးမီ ေရးသားခဲ့သည့္ က်မ္းမ်ားကိုပင္

ပဒအ႒ကထာ၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ေရးသားဟန္တို႔မွာ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ

အမည္သစ္ေပးၿပီး သီဟိုဠ္ဘာသာျပန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ ျပန္လည္ ျပင္

၇

ေရးသည့္ အျခားအ႒ကထာမ်ားႏွင့္ ျခားနားသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္ ။ ေအပီ
ဗုဒၶဒတၱ မေထရ္ကလည္း ဓမၼပဒအ႒ကထာကို အရွင္ျမတ္၏ လက္ရာ
၈

ဆင္ျဖည့္ စြက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
ဇာတကအ႒ကထာ-ကို အစဥ္အလာအရ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

မဟုတ္ဟု ဆိုသည္ ။ အတိအက် ဆိုရန္ ခဲယဥ္းသျဖင့္ နိဂုံးအဆို အတိုင္း

ေရးသည္ဟုပင္ ယူဆသည္။ ယင္းအဆိုကို ေအဒီ ဆယ့္တစ္ရာစု ခန္႔တြင္

သာ မွတ္သင့္သည္ဟု ယူဆသည္။

ေရးသားခဲ့သည့္ ဇာတကအဋဳဝါဂါဋပဒယ အမည္ရွိ သီရိလကၤာ ဂဏၭိပဒ၌

က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္က ေတာင္းပန္သူကို အရွင္ကုမာရကႆပဟု ေဖာ္ျပ

မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းအစဥ္အလာ အယူအဆကို

သည္။ က်မ္းစာကိုေရးသားစဥ္ ႀကီးျမတ္သည့္ဘုရင္ သိရိကူဋ (သီဟိုဠ္

ေခတ္သစ္ သုေတသီတ႔ိုက စိန္ေခၚထားၾကသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ဂ်ီပီ မာ

သိရိကုၮ) တည္ေဆာက္သည့္ ျပာသာဒ္၌ သီတင္သုံးေၾကာင္း နိဂုံး၌

လာလာေဆေကရႏွင့္ ေအပီ ဗုဒၶဒတၱတို႔မွာ ထိပ္ဆုံးက ပါသည္။ ယင္း

ဆိုသည္။ သိရိကူဋမင္းဟူသည္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ သိရိနိ-

က်မ္းကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္ၾကသူမ်ားမွာ အရွင္အတၴဒႆီ၊ အရွင္

ဝါသ သိရိပါလ (မဟာနာမ)မင္း (၄ဝ၇-၄၂၉) အျဖစ္ အတည္ျပဳၾကသ

ဗုဒၶမိတၱႏွင့္ မဟိသာသကဂုိဏ္းဝင္ အရွင္ဗုဒၶေဒဝတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္း

၉

ည္ ။ မဟာနာမ မင္းသည္ ေထရဝါဒ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဓူမရကၡ

သုံးပါးအနက္ အရွင္ဗုဒၶမိတၱမွာ ပပၪၥသူဒနီကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူ

ေတာင္၌ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းေၾကာင္း မဟာဝံသ(၃၇၊ ၂၁၃)

အရွင္ဗုဒၶေဃာသ၏ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ တပည့္ပင္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

အဆိုႏွင့္ ညီသည္။ သမႏၲပါသာဒိကာကို မဟာနာမမင္း နန္းစံ ၂၁-တြင္

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ၏ လက္ရာ မဟုတ္ဟု ဆိုရန္ ခဲယဥ္းသည္။

အ႒ကထာကို နိဒါနကထာျဖင့္ စတင္သည္။ ယင္းကို သုေမဓကထာ

အလက္ မ်ားစြာကိုလည္း ေထာက္ျပထားသည္၁၂။ ေလးစားထိုက္သည့္

(သူေဌးသား သုေမဓာအေၾကာင္း)၊ ဒူေရနိဒါန (ပြင့္ေတာ္မူၿပီး ဘုရားရွင္

အျခား ပုဂၢဳိလ္မွာ ဘီစီေလာ ျဖစ္သည္။ ၎၏က်မ္းမွာ အရွင္မဟာဗုဒၶ

တိ႔ထ
ု ံ၌ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ၏ ဘဝ)၊ အဝိဒူေရနိဒါန (တုသိတာ နတ္ျပည္၌

ေဃာသႏွင့္ လုံးဝ ပတ္သက္သည္၁၃။ ထိ႔ျု ပင္ ဤအေၾကာင္းအရာသည္

ေမြးဖြားသည္မွ ဘုရားျဖစ္သည္ထိ ဘဝ)၊ သႏၲိေကနိဒါန (ေဗာဓိဉဏ္ကို

ပါဠိစာေပႏွင့္ ပတ္သက္သူ အားလုံးနီးပါးက က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးရ

ရသည္မွ ပရိနိဗၺာန္ စံသည္ထိ) တိ႔ျု ဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ဇာတကပါဠိ

ေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္သည္။

ေတာ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ဇာတ္ေတာ္မ်ားကို ဖြင့္ဆို

ဤအ႒ကထာဆရာႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေအဒီ

သည္။ ဇာတ္ေတာ္တိုင္းတြင္ ပစၥဳပၸန္ဝတၴဳ၊ အတိတ္ဝတၴဳႏွင့္ ဗုဒၶေဟာ

၁၂၁၁-တြင္

မဟာဝံသ(ဒုတိယပိုင္း)ႏွင့္

ဒါဌာဝံသက်မ္းတို႔ကို

ျပဳစုသူ

ေတာ္မူသည့္ စကားေတာ္မ်ားကို ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟု အပိင
ု ္းသုံးပိုင္း ပါသည္။

အရွင္ဓမၼကိတၱိမေထရ္က မဟာဝံသက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းမဟာ

မွတ္သားဖြယ္ တစ္ခ်က္မွာ အဝိဒူေရနိဒါနခန္း သက်မင္းတို႔ ရဟန္း

ဝံသ (ဒုတိယပိုင္း)သည္ သိရိေမဃဝဏၰမင္း (၂၉၉-၃၂၇) လက္ထက္မွ

ျပဳသည္ထိမွာ မဓုရတၴဝိလာသိနီ (ဗုဒၶဝံသအ႒ကထာ) ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္

စ၍ ပထမ ပရကၠမဗာဟု (၁၁၅၃-၁၁၈၆)အထိ သမိုင္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပ

တူညီသည္။ ယင္း ဇာတကအ႒ကထာကို ပံသိယပနသ ဇာတကေပါတ

သည္။ ထိုအခ်ိန္က အရွင္ဓမၼကိတၱိတြင္ လုိသလို အခ်ိန္မေ႐ြး အသုံးျပဳ

အမည္ျဖင့္ သီဟိုဠ္ဘုရင္ စတုတၳ ပရကၠမဗာဟု (၁၃ဝ၃-၁၃၃ဝ) သီဟိုဠ္

ႏိုင္ေသာ အလြန္ ေရွးက်သည့္ က်မ္းေဟာင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍

ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ ဤဇာတကအ႒ကထာ မတုိင္မီေရာ ေပၚၿပီး

အဆိုပါ မဟာဝံသက်မ္း (ဒုတိယပုိင္း)၌ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္

ေနာက္မွပါ ဂါထာစုဏၰိယ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးျဖင့္ သီဟိုဠ္ဘာသာ ဇာတကဝတၳဳ

သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

၁ဝ

မ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္ ။ ေရးစ္ ေဒးဗစ္ကလည္း 'ေရွးေဟာင္း သီဟိုဠ္
၁၁

အရွင္ဗုဒၶေဃာသ ေရးသည့္ က်မ္းစာမ်ား၌လည္း အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ား

ဘာသာျဖင့္ ရွိခဲ့သည့္ ဇာတ္ေတာ္မ်ားကို အေျခခံသည္' ဟု ဆိုခဲ့သည္ ။

ပါရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအဒီ ၁၅-ရာစု မတိုင္မီ ေရးသည့္ အရွင္မဟာ

ေမြးရပ္ဇာတိ

မဂၤလမေထရ္၏ ဗုဒၶေဃာသုပၸတၱိ က်မ္းကား မ်ားစြာ အေထာက္အကူ

အရွင္ဗုဒၶေဃာသ၏ ေထရုပၸတၱိႏွင့္ ေရးသားသည့္ က်မ္းစာမ်ားႏွင့္ ပတ္
သက္၍ ပညာရွင္ မ်ားစြာတို႔ ေဆြးေႏြးထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ပါေေမာကၡ
မာလာလာေဆေကရသည္ ထိုအခ်ိန္က လက္လွမ္း မီသေ႐ြ႕ အေထာက္

မျပဳေခ်။ အေၾကာင္းမူ က်မ္းျပဳသူသည္ စစ္မွန္သည့္ အခ်က္အလက္
အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သဒၶမၼသဂၤဟႏွင့္
သာသနဝံသ က်မ္းတို႔လည္း မဟာဝံသႏွင့္ ဗုဒၶေဃာသုပၸတၱိ က်မ္းသုိ႔

အထားမ်ားကို အေျချပဳ၍ နက္႐ႈိင္းစြာ ရွင္းျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သူ၏

လိုက္၍ပင္ ဆိုၾကသည္။

နိဂုံးေကာက္ခ်က္ အမ်ားစုမွာ ေကာင္းမြန္သည္။ ဝါရင့္ပါဠိပညာရွင္ ေအပီ

(၁) မဟာဝံသအဆို

ဗုဒၶဒတၱသည္ ရွိသေ႐ြ႕ အေထာက္အထား အလုံးစုံနီးပါးကို သုံးသပ္

မဟာဝံသ(ဒုတိယပုင္း)၌ ေဖာ္ျပသည့္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ အတၴဳပၸ-

လ်က္ က်ယ္ဝန္းစြာ ေဆြးေႏြးၿပီး ဆက္လက္ ေလ့လာရဦးမည့္ အခ်က္

တၱိမွာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ -

အရွင္ျမတ္သည္ အိႏၵိယအလယ္ပိုင္း၊ ဂယာအရပ္ေဒသရွိ ေဗာဓိ

အခါ ဓမၼ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္ကို သေဘာပါက္သြားသည္။ ပိဋကတ္ကို

မ႑ိဳင္အနီး၌ ပုဏၰားလုလင္အျဖစ္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဝိဇၨာသိပၸံပညာရပ္မ်ား၊

သင္ယူ

သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္းစေသာ အတတ္ ေျခာက္ဆယ့္ေလးမ်ဳိးႏွင့္ ေဗဒသုံးပုံတို႔

အသံျမည္ဟိန္းပုံကို ေထာက္ဆၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကဲ့သို႔ ထင္ရွားမည္ကို

ကို တစ္ဖက္ကမ္းေပါက္ တတ္ေျမာက္သည္။ သူသည္ အယူဝါဒ အမ်ဳိး

ရည္႐ြယ္လ်က္ သမိုင္းဆရာတို႔သိေသာ 'ဗုဒၶေဃာသ' ဟူေသာ အမည္ကို

မ်ဳိးကို တတ္ကြၽမ္းၿပီး ဝါဒေရးရာတြင္ ရဲရင့္လွသည္။ အေခ်အတင္ ဝါဒ

ဥပဇၩာယ္ဆရာတို႔က မွည့္ေခၚၾကသည္။

စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲလုိသျဖင့္ အိႏိၵယတစ္ခြင္ လွည့္လည္၍ ဝါဒၿပိဳင္ဆိုင္ ေျပာဆိုခဲ့
သည္။ (မဟာဝံသ၊ ၃၇၊ ၂၁၅-၂၁၆ဂါထာ)။

တတ္ေျမာက္ေသာအခါ

ျမတ္စြာဘုရား၏

အသံေတာ္ကဲ့သို႔

မိလိႏၵပၪွ အေျဖရွင္ အရွင္နာဂေသန၊ တတိယသံဂါယနာ သံဃာ
့ေခါင္းေဆာင္ အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱိတိႆႏွင့္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသတို႔

ယင္းသို႔ လွည့္လည္ရင္း ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုသို႔ ေရာက္စဥ္ ည

ဗုဒၶအဆုံးအမ ေအာက္သ႔ို ေရာက္လာပုံ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းမ်ားမွာ ခပ္

အခ်ိန္၌ ပတၪၨလိ၏ ဝါဒကို ပုဒ္ပါဌ္ အျပည့္အစုံ သံေနသံထားျဖင့္ ျပန္

ဆင္ဆင္ တူၾကသည္။ ထူးျခားသည့္ ပါရမီရွင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား

လည္သုံးသပ္၍ ႐ြတ္ဖတ္သည္။ (၎ ၂၁၆-ဂါထာ)။ ထိုေက်ာင္းတိုက္၌

ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္အတိုင္း အနည္းဆုံးေတာ့ ထိုအရွင္ျမတ္မ်ား အေနျဖင့္

သီတင္းသုံးေနေသာ အရွင္ေရဝတ မေထရ္ျမတ္သည္ ''ဤလုလင္ကား

အဆုံးအမသစ္ တစ္ရပ္ကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ပညာဉဏ္ ႀကီးမား၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ဆုံးမသင့္၏''ဟု ဆင္ျခင္ၿပီး ''ျမည္း၏

ရွိခဲ့သည္ဟု ယူေသာ္ ယုတၱိႏွင့္ မဆန္႔ဟု ဆိုႏိုင္ရာသည္။

အသံျဖင့္ တြန္ျမည္ေနသူကား မည္သူနည္း''ဟု ေမးျမန္း၏။ ပုဏၰား

အရွင္ဗုဒၶေဃာသ

ေလာင္းလ်ာသည္

ထိုေက်ာင္းတိုက္၌ပင္

ဉာ

လုလင္က ''ျမည္းသံ၌ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိ၏ေလာ'' ဟု ျပန္၍ေမး

ေဏာဒယက်မ္း ႏွင့္ အ႒သာလိနီက်မ္းတို႔ကို စီရင္သည္။ ထို႔ေနာက္

သည္။ ''သိ၏''ဟု မေထရ္က ဆိုေသာအခါ လုလင္က မိမိ၏ ဝါဒကို တင္

ပရိတၱအ႒ကထာကို စီရင္ရန္ အားထုတ္စဥ္ ဆရာျဖစ္သူ အရွင္ေရဝတ

ျပ၏။ ေမးသမွ်ကို မေထရ္က ေျဖဆိုႏိုင္သည့္ျပင္ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို

ေထရ္က ဇမၺဴဒိပ္ (အိႏိၵယ အလယ္ ပိုင္း)၌ -

လည္း ေထာက္ျပ၏။
ေမးျမန္းၿပီးေသာအခါ လုလင္က ''အရွင္ဘုရားလည္း မိမိဝါဒကို
တင္ျပဦးေလာ့''ဟု ဆုိသည္။ အရွင္ေရဝတမေထရ္က အဘိဓမၼာပါဠိ
ေတာ္ကို ေဟာေျပာေသာအခါ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္သျဖင့္

- ပါဠိေတာ္သာရွိၿပီး အ႒ကထာမ်ားမရွိျခင္း
- အာစရိယဝါဒ ကြဲျပားမႈမရွိျခင္း
- သီဟိုဠ္ကြၽန္း၌ အရွင္မဟိႏၵ ေရးသားခဲ့ေသာ သံဂါယနာ သုံးတန္
တင္ သီဟိုဠ္ဘာသာ အ႒ကထာမ်ား ရွိျခင္း

''မည္သူ႔ မႏၲန္နည္း''ဟု လုလင္က ေမး၏။ အရွင္ျမတ္က ဗုဒၶမႏၲန္ ျဖစ္

တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ သီဟိုဠ္ကြၽန္းသို႔ သြား၍ ယင္းသီဟိုဠ္ဘာသာ အ႒ကထာမ်ား

ေၾကာင္း ေျဖဆိုေသာအခါ သင္ယူလိုေၾကာင္း ေတာင္းပန္သျဖင့္ အရွင္

ကို မာဂဓီ (ပါဠိ)ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုမူ လူအမ်ား အက်ဳိးရွိလိမ့္မည္ဟု

ျမတ္က ရဟန္းျပဳၿပီးမွ သင္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ လုလင္သည္ မႏၲန္ကို

မိန္႔ၾကားသည္။ (မဟာဝံသ ၃၇၊ ၂၂၈- ၂၂၉-၂၃ဝ ဂါထာ)။

အလိုရွိ ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳၿပီး ပိဋကတ္သုံးပုံကို သင္ယူသည္။ ေနာင္

သိ႔ျု ဖင့္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ သူေတာ္ေကာင္း ရဟန္းေတာ္

မ်ား သီတင္းသုံးေတာ္မူၾကလ်က္ ဒကၡိဏသာခါ (ေတာင္ကိုင္း) မဟာ

ေသာအခါ မဟာေဗာဓိကို ဖူးေျမာ္ရန္ အိႏၵိယသို႔ ျပန္ႂြကြေၾကာင္း ဆိုသ

ေဗာဓိပင္၊ မဟာေစတီ၊ ေလာဟပါသာဒ စသည္တို႔ တည္ရွိေသာ မဟာ

ျဖင့္ အိႏၵိယ၌ ပါဠိဘာသာ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေရးတြင္ ပါဝင္ေ ဆာင္႐ြက္

ဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးသို႔ ေရာက္သြားၿပီး ပဓာနဃရေခၚ ကမၼ႒ာန္း

ခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ၂-ခုနီးပါးမွ် ေမြးရပ္ေျမႏွင့္ ေဝးကြာေနသ ျဖင့္

ေက်ာင္းတြင္ အရွင္ဗုဒၶမိတၱႏွင့္ အရွင္သံဃပါလ မေထရ္ျမတ္ထံမွ သီဟိုဠ္

ေမြးရပ္ေျမလည္းျဖစ္ ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူရာ ေဒသလည္းျဖစ္သည့္ မဟာေဗာဓိ

ဘာသာ အ႒ကထာအားလုံးနွင့္ ေထရဝါဒကို ၾကားနာသင္ယူၿပီးလွ်င္

သို႔ ျပန္ႂကြသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အရွင္ျမတ္၏ ဘဝနိဂုံးပိုင္း အခ်ိန္ႏွင့္

ဤသည္သာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလိုေတာ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိမ္ျမဳပ္ဆဲ ျဖစ္သည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္ အရွင္ျမတ္သည္ ပိဋကတ္သုံးပုံ၏ အ႒ကထာသစ္မ်ား

မဟာဝံသအဆိုကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ အိႏၵိယအလယ္ပိုင္း၊ ဂယာ အ

ကို ပါဠိဘာသာျဖင့္ ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္ေသာအခါ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရမီ

ရပ္ရွိ ေဗာဓိမ႑ိဳင္အနီး၌ ဖြားျမင္သူ အရွင္ဗုဒၶေဃာသသည္ ေဝဒက်မ္း

ယင္းကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ရန္ စြမ္းရည္ ရွိမရွိ စမ္းသပ္ခံရသည္။ သို႔ျဖင့္ ပိဋ

မ်ားကို တတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဝါဒ တရားေတာ္မ်ားကို ၾကားနာရ

ကတ္သုံးပုံႏွင့္ အ႒ကထာတို႔ကို အေျခခံ၍ လိုအပ္သည့္ ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ

သျဖင့္ ေထရဝါဒေက်ာင္းတိုက္ တစ္ခု၌ အရွင္ေရဝတမေထရ္ထံ ရဟန္း

အႏွစ္သာရ အားလုံး ပါဝင္ေစလ်က္ ရွင္းလင္း တိက်သည့္ ဝိသုဒၶိမဂ္

ျပဳလ်က္ ပိဋကတ္သုံးပုံကို သင္ယူသည္။ ထို႔ေနာက္ သီရိလကၤာသို႔ ႂကြၿပီး

က်မ္းကို ေရးသားသည္။

ေထရဝါဒကို ေလ့လာလ်က္ အ႒ကထာက်မ္းမ်ားကို မာဂဓီဘာသာျဖင့္

ေရးၿပီးက်မ္းကို နတ္ေဒဝါတို႔ ဝွက္ထားသျဖင့္ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပန္
ေရးရသည္။ နတ္ေဒဝါတို႔က ဝွက္ထားၿပီး က်မ္းမ်ားကို ျပန္ေပးသျဖင့္
ယင္း သုံးက်မ္းလုံးကို တိုက္ဆိုင္ ဖတ္႐ႈေသာအခါ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းမွ်ပင္
ကြဲလြဲျခင္း မရွိသျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားက 'ဤသည္ကား ေမေတၱယ်
ဘုရားအေလာင္း အမွန္ျဖစ္၏'ဟု မိန္႔ေတာ္မူၾကသည္။
အႏုရာဓမွာ မည္မွ်ၾကာ

ေရး၏ဟု ျဖစ္သည္။
မဟာေဗာဓိေက်ာင္းတုိက္
ထိုအခ်ိန္က ဂယာၿမိဳ႕နီး ေဗာဓိမ႑ိဳင္၏ ေျမာက္ဘက္၌ ထင္ရွား ေက်ာ္
ၾကားသည့္ မဟာဝိဟာရဝါသီတို႔၏ အဆက္အႏြယ္ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး
တစ္ခု ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ေအဒီ ေလးရာစု၏ ပထမ ႏွစ္ဝက္တြင္ သိရိေမဃဝနမင္း (ေအဒီ

အရွင္ဗုဒၶေဃာသသည္ အႏုရာဓပုရၿမိဳ႕၌ မည္မွ်ၾကာေအာင္ သီတင္းသုံးခဲ့

၃ဝ၄-၃၃၂)၏ ညီငယ္ (ထိုအခ်ိန္က ရဟန္းေတာ္)သည္ အိႏၵိယရွိ ဗုဒၶဝင္

သည္ကို မသိရေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ၾကာ ေရးရသည့္ သမႏၲပါသာဒိကာ

ေနရာေတာ္မ်ားသို႔ ဘုရားဖူး ခရီးထြက္ခဲ့စဥ္ ေနထိုင္ေရး အခက္အခဲ ရွိခဲ့

လို က်မ္းစာေပါင္း အနည္းဆုံး ဆယ္ခုထက္မနည္း ေရးသားခဲ့သျဖင့္

သျဖင့္ သီဟိုဠ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ထိုအေၾကာင္းကို အစ္ကိုျဖစ္သူ

စာေပသင္ယူသည့္ ႏွစ္မ်ားအပါအဝင္ အနည္းဆုံး ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ငါးႏွစ္

အား တင္ျပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစ္ကို မင္းႀကီးက အိႏၵိယဘုရင္ထံ ဗုဒၶဝင္

ခန္႔ သီရိလကၤာ၌ သီတင္းသုံးခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

ေနရာေတာ္မ်ား၏ အနီး၌ လူအမ်ားနားေနရန္ ဇရပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္

သမိုင္း မွတ္တမ္းမ်ားက အရွင္ျမတ္သည္ ဘာသာျပန္ကိစၥ ၿပီးဆုံး

ေတာင္းသည္။

အိႏၵိယဘုရင္က ခြင့္ျပဳသျဖင့္ မင္းႀကီးသည္ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္

အ႒ကထာာမ်ားကို ေလ့လာရန္ သီဟိုဠ္သို႔ ႂကြသြားသည္ဟု ဆက္စပ္၍

ဝင္း၏ ေျမာက္ဖက္တြင္ မဟာေဗာဓိ ဝိဟာရကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ေတြးယူႏိုင္ရာသည္။

ယင္းေက်ာင္းတိုက္၏ တံခါးပ်က္ေနရာမွ တူးေဖာ္ရရွိေသာ ေၾကးျပားစာ

နတ္ဝွက္က်မ္းစာ

တြင္ 'ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ လူအားလုံးကို ကူညီျခင္းသည္ ဘုရားရွင္ အားလုံး

နတ္ေဒဝါတို႔ ဝွက္ထားသည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝိသုဒၶိမဂ္ စာေတာ္မူ

တိ႔၏
ု
အျမင့္ျမတ္ဆုံး ၾသဝါဒေတာ္ျဖစ္၏' ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေႏွာင္း

သည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ အေၾကာင္း တစ္ခုေၾကာင့္ ေပခ်ပ္မ်ား သို႔မဟုတ္

ေခတ္ ရာစုမ်ားတြင္ ယင္းေက်ာင္းတိုက္သည္ အိႏၵိယရွိ နာလႏၵာ၊ ဝိကၠ

က႑တစ္ခု ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသျဖင့္ ျပန္ေရးရသည္၊ ေပ်ာက္

မသိလာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္တူ ေထရဝါဒ အဆုံးအမကို သင္

သြားသည့္ စာမူကို ျပန္ရ၍ တိုက္ဆိုင္ ၾကည့္ေသာအခါ စာမူႏွစ္ခု တူေန

ၾကား ပိ႔ခ
ု ်သည့္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ျဖစ္လာသည္။

သည္ဟုယူလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာစာဆို အရွင္မဟာရ႒သာရလည္း

မဟာေဗာဓိေက်ာင္းတိုက္သည္ တိဗက္ရဟန္းေတာ္ ဓမၼသာမိ အိႏၵိ-

ထိုအျဖစ္မ်ဳိး ႀကံဳဖူးသည္။ ႐ုတ္တရက္ ျပည္ၿမိဳ႕သိ႔ု လုိက္ပါရစဥ္ တပည့္

ယသိ႔ု ဘုရားဖူး ေရာက္ခ်ိန္ ေအဒီ ၁၃-ရာစုအထိ ဧည့္ဝတ္ ေက်ပြန္မႈ

မ်ားထံမွ ကိုးခန္းပ်ဳိ႕၏ ေရွ႕ ဂ-ခန္းကိုသာ ရသြားသျဖင့္ ဇာတ္ေပါင္းခန္း

အစဥ္အလာကို ထိန္သိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ မဟန္႔နန္း

ကို ျပန္ေရးရသည္။ ေနာင္အခါတြင္ ေရးၿပီး စာမူေဟာင္းကို ျပန္ရေၾကာင္း

ေတာ္မွ မဟာေဗာဓိအသင္းတိုက္ႏွင့္ တိဗက္ေက်ာင္း ေနာက္ဘက္ အထိ

ဆိုသည္။ စာမူႏွစ္ခု တူမတူကိုမူ မသိရေခ်။

ေရာက္ေသာ ကုန္းျမင့္ရွည္ႀကီး ေအာက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ဗုဒၶဂယာကို

အဘယ္ေၾကာင့္ မဟာဝံသအဆိုကို ယင္းသို႔ ျဖည့္၍ ယူရသနည္း

ရဟန္းေတာ္မ်ား စြန္႔ခြာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ မဟာေဗာဓိ ေက်ာင္းတိုက္ကို

ၫႇိယူသင့္သနည္းဟူမူ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ အေၾကာင္းကို ေရးသူ အရွင္

ေဒသဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားက ခံတပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဓမၼကိတၱိ ဆရာသည္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသကို ၾကည္ၫိုၿပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း

အရွင္ဗုဒၶေဃာသ အရွင္ေရဝတႏွင့္ ေတြ႔ၿပီး ရဟန္းအျဖစ္ကုိ ခံယူခဲ့

သဒၶါအရင္းခံျဖင့္ ေရးစဥ္ တစ္ခါတစ္ရံ ယုတၱိနယ္ကို ေက်ာ္လြန္သြား

သည္မွာ ဤမဟာေဗာဓိဝိဟာရ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ သီရိလကၤာသို႔ မႂကြမီ

သျဖင့္ ေခတ္သစ္ သုေတသီတို႔ လက္ခံႏိုင္သည့္ နည္းကို

အ႒သာလိနီႏွင့္ ယခု ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္သည့္ ဉာေဏာဒယက်မ္းတို႔

ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကို ေရးခဲ့သည္မွာ ဤေက်ာင္းတိုက္၌ပင္ ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္၁၄။

(၂) ပညာရွင္မ်ား၏အဆို

အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ ပိဋကတ္သုံးပုံကို သင္ယူၿပီးေနာက္
သီရိလကၤာသို႔ အႂကြတြင္ ထိုအခ်ိန္က ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကား
ေနသည့္ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္း၊ မဒရပ္ၿမိဳ႕အနီး မယူရဒူတ သေဘၤာဆိပ္ႏွင့္
ကၪၥိပူရၿမိဳ႕ စသည္တို႔၌ သီတင္းသုံးေနထိုင္လ်က္ အႏၶက ဘာသာစကား
ႏွင့္ရွိသည့္ အႏၶကအ႒ကထာကို ေလ့လာဖြယ္ရွိသည္။ တစ္ဖန္ သီဟိုဠ္

စဥ္းစားရ

ပညာရွင္မ်ားသည္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ ဇာတိေဒသႏွင့္ ပတ္သက္၍
အရွင္ျမတ္ ေရးခဲ့ေသာ က်မ္းစာမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ၿပီး သဲလြန္စမ်ား ရႏုိင္
သမွ် ရွာေဖြၾကရာတြင္ သမႏၲပါသာဒိကာ၌ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္
ေတြ႔ရသည္'ယံ ပန အႏၶက႒ကထာယံ “အပရိကၡိေတၱ ပမုေခ အနာပတၱီတိ

ဘူမိယံ ဝိနာ ဇာတိယာ ပမုခံ သႏၶာယ ကထိတ”ႏၲိ ဝုတၱံ။ တံ

၌ ဖြင့္ဆိုသည္ (သုတၱိနိ-႒ ၂၊ ၂၉၆)။ ယင္းအႏၶက ႏိုင္ငံဟသ
ူ ည္ ယခုအခါ

အႏၶကရေ႒

ဂဗၻပါဠိေယာ

အိႏၵိယ အေရွ႕ဖ်ား ကရဆန (Krsna) ႏွင့္ ေဂါဓာဝရီ ျမစ္ႏွစ္ခု အၾကား

အႏၶကအ႒ကထာ၌ “အရံအတား မရွိေသာ မ်က္ႏွာစာအရပ္၌

အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားက အရွင္ဗုဒၶေဃာသကို အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းသား

အာပတ္မသင့္ ဟူေသာစကားကို အက်ည္ခုံျမင့္ မရွိေသာ ေျမ

အျဖစ္ ယူလိုၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေဖာ္ျပရာ၌ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းျပ

အျပင္၌ မ်က္ႏွာစာ အရပ္ကို ရည္႐ြယ္၍ ဆိုသည္” ဟူေသာ

ခ်က္ သုံးခု ရွိေသးသည္။

စကားမွာ အႏၶကႏိုင္ငံ၌ သီးျခား တည္ေနကုန္ေသာ အမိုးတစ္ခု

အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းသား

တည္းသာ ရွိကုန္ေသာ တိုက္ခန္းအစဥ္ (တန္းလ်ား အေဆာက္

ပဌမ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အ႒ကထာဋီကာတို႔ကို စီရင္ေသာ မေထရ္

အအုံ)တိ႔ုကို ရည္႐ြယ္၍ ဆိုေသာ စကားျဖစ္သည္''။

အမ်ားစုသည္ အိႏၵိယ ေတာင္ပုိင္းသားခ်ည္း ျဖစ္ျခင္းတည္း။ ဥပမာ

အထက္ပါဘစကား၌ 'အႏၶကအ႒ကထာဟူသည္ အႏၶကတိုင္းသား

အားျဖင့္ ဗုဒၶဝံသအ႒ကထာ၊ အဘိဓမၼာဝတာရ အ႒ကထာ၊ ဝိနယဝိနိစၧယ

မေထရ္တို႔ စီရင္ေသာ အ႒ကထာ ျဖစ္သည္။ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

ႏွင့္ ဥတၱရဝိနိစၧယ အ႒ကထာတို႔ကို ျပဳစု စီရင္ေသာ အရွင္ဗုဒၶဒတၱမေထရ္

သည္ အႏၶကအ႒ကထာ၌ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆိုေသာစကား၊ အႏၶက

သည္ ေစာဠတိုင္း၊ တမၺပဏၰိျမစ္အနီး ဥရဂပုရၿမိဳ႕သား ျဖစ္သည္။ ဤ

ႏိုင္ငံ၌ ေဆာက္လုပ္ေသာ တိုက္ခန္းအစဥ္ (တန္းလ်ားအေဆာက္အအုံ)

မေထရ္သည္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္လည္း ျဖစ္သည္။ ပရ

တိ႔၏
ု
တည္ေနပုံအျခင္းအရာကို ေကာင္းစြာ

နားလည္သည္'ဟူေသာ

မတၴဝိနိစၧယက်မ္း၊ နာမ႐ူပပရိေစၧဒက်မ္း၊ အဘိဓမၼတၴသဂၤဟ က်မ္းတို႔ကို

အခ်က္ကို သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသအား အႏၶက

စီရင္ေသာ အရွင္အႏု႐ုဒၶါသည္ ကၪၥိဝရတိုင္း၊ ကာေဝရိၿမိဳ႕သား ျဖစ္သည္။

ပါေဋကၠသႏၶိ

ေဝသာ

ဧကစၧဒနာ

သႏၶာယ ဝုတၱံ။

၁၅

တြင္ တည္ရွိသည္၁၆။

ႏိုင္ငံ (အရပ္)သား မဟုတ္ဟုလည္း မျငင္းဆိုႏိုင္ဟု ဆိုသည္ ။ ဤ၌

ထိ႔ျု ပင္ ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ၊ ပရမတၳဒီပနီ အ႒ကထာမ်ားႏွင့္ သုတၱန္ဋီ

အႏၶကအ႒ ကထာကို ေကာင္းစြာ ေလ့လာ သင္ယူဖူးေသာေၾကာင့္လည္း

ကာ စသည္ကို စီရင္ေသာ အရွင္ဓမၼပါလ မေထရ္လည္း အိႏၵိယေတာင္

အထက္ပါအတိုင္း ယင္းအ႒ကထာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို တိက်စြာ ဖြင့္ဆို

ပိုင္း၊ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕သား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။
ဇတုကဏၰိက မေထရ္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားတြင္
အႏၶကတိုင္း သားတိ႔ု ပါဝင္သည္ (အပါဒါန ၁၊ ၄၂ဝ)။ အႏၶကႏိုင္ငံသည္

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အဂုၤတၱရနိကာယ္အ႒ကထာ နိဂုံး၌ ေအာက္ပါ
ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္''အာယာစိေတာ သုမတိနာ၊

ေဂါဓာဝရီ ျမစ္ကမ္း၌ ရွိသည္။ ယင္းျမစ္ကမ္း၌ တစ္ခ်ိန္က ေဂါဓာဝရီ

ေထေရန ဘဒႏၲေဇာတိပါေလန။

ဆရာႀကီး ေနဖူးသည္။ အဆိုပါသုတ္ ဝတၳဳဂါထာ၌ ေဖာ္ျပသည့္ အႆက

ကၪၥိပုရာဒီသု မယာ၊ ပုေဗၺ သဒၶႎ ဝသေႏၲန။

ႏွင့္ အဠကတို႔ကို အႏၶကႏိုင္ငံ၏ ဘုရင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအ႒ကထာ

ကၪၥိပုရၿမိဳ႕ စသည္တ႔ို၌ ေရွးက ငါႏွင့္အတူ ေနဖူးေသာ ဉာဏ္

ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ အရွင္ေဇာတိပါလမေထရ္ ေတာင္းပန္
ေသာေၾကာင့္ မေနာရထပူရဏီအ႒ကထာကို (ေရးစီရင္သည္)'။

သကၠတပုဒ္ ေခဍ-ဟူသည္႐ြာ၊ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ေနရပ္၊
ၿမိဳ႕ငယ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေခဍက-ဟူသည္ ထိုေနရာ၌ ေနထိုင္ေမြးဖြားသူဟု အ

ဤ၌ေဖာ္ျပသည့္ ကၪၥိပုရ (ကၪၥိဝရလည္းဟူ) ၿမိဳ႕ဟူသည္ မဒရပ္

ဓိပၸာယ္ရသည္။ ေနမလိ-ဟူသည္ ေတေလဂူ (Telegu) ဘာသာစကား

ၿမိဳ႕ အေနာက္ ေတာင္ဖက္ ၄၅-မိုင္ေဝးေသာ အရပ္၌ ယခုအခါ ကြမ္ဂ်ီဗာ

ျဖစ္ၿပီး ေမာရ = ဥေဒါင္း ျဖစ္သည္။ ဂုႏၵလ-ဟူသည္ အ႑=ဥ ျဖစ္သည္။

ရမ္ (Conjevaram) ေခၚေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္၁၇။ တတိယမွာ မဇၩိမနိကာယ္

သိ႔ျု ဖစ္၍ ယင္းေဒသႏွစ္ခုသည္ ေရွးအေခၚ ေမာရ႑ေခဍက-ျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီး

အ႒ကထာ နိဂုံး၌ ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္-

အရွင္ဗုဒၶေဃာသ၏ ေမြးရပ္ေျမ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ပညာရွင္တို႔ ဆိုၾက

''အာယာစိေတာ သုမတိနာ၊ ေထေရန ဘဒႏၲဗုဒၶမိေတၱန။
ပုေဗၺ မယူရဒူတပ-႗နမွိ သဒၶႎ နိဝသေႏၲန။

သည္၁၉။ ေဖာ္ျပပါပုဒ္သည္ ပါဠိသုံး မဆန္ျခင္း၊ ဝိေသသ်ပုဒ္၏ ေနာက္၌
သီးျခား တည္ရွိျခငး္၊ ဝိသုဒၶိမဂၢအ႒ကထာမွ တစ္ပါး က်န္အ႒ကထာက်မ္း

မယူရဒူတသေဘၤာဆိပ္၌ ေရွးက ငါႏွင့္အတူ ေနဖူးေသာ ဉဏ္

တိ႔၌
ု မပါျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ၏ ေမြးရပ္ဇာတိကိုသိသူ ေခတ္

ပညာ ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အရွင္ဗုဒၶမိတၱေထရ္ ေတာင္းပန္ေသာ

ၿပိဳင္ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးက ထည့္သြင္းခဲ့ ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ေၾကာင့္ (ပပၪၥသူဒနီကို ျပဳစီရင္သည္)''

သီဟိုဠ္ဘုရင္ ဒုတိယ ပရကၠမဗာဟုမင္း(ေအဒီ ၁၂၃၆-၁၂၆၈)သည္

ဤ၌ ေဖာ္ျပသည့္ မယူရဒူတသေဘၤာဆိပ္ဟူသည္ ယခုအခါ မဒရပ္

ထီနန္း အရိပ္အရာကို သားေတာ္ ေဗာဓိသတၱဝိဇယဗာဟု (ေအဒီ ၁၂၇၁-

ၿမိဳ႕အနီး မုိက္လပိုရ္ (Mylapore)အရပ္ ျဖစ္သည္၁၈။ မယူရဒူတကို မယူရ

၁၂၇၁)အား လႊဲအပ္ၿပီးေနာက္ ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္း၏ သီဟိုဠဘ
္ ာသာ အဖြင့္

႐ူပပ႗န၊ မယူရသုတၱ ပ႗နဟုလည္း စာလုံးေပါင္းၾကသည္။

က်မ္း တစ္ေစာင္ ေရးသားခဲ့သည္။ အဆိုပါက်မ္း၌ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာ

တတိယ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ဝိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာ နိဂုံးအၿပီး လွပ

သ၏ အ႒ကထာက်မ္းမ်ား အၿပီးတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ဝါက်ရွည္ကို အရွင္

စြာ ဖြဲ႕ဆိထ
ု ားသည့္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ၏ ဂုဏ္ရည္ျပ ဝါက်ရွည္ႀကီး ဆုံး

မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ တပည့္ အရွင္ဗုဒၶမိတၱေထရ္ (ပပၪၥသူဒနီကို ေရး

ခါနီး၌ ေတြ႕ရေသာ ''ေမာရ႑ ေခဍကဝတၱေဗၺန''ဟူေသာ ပုဒ္ျဖစ္သည္။

သားရန္ ေတာင္းပန္သူ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္)က ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ေၾကာင္း

မုဒႏၲေခဒက၊ မုရ႑ေခဋက-ဟုလည္း ေရးသားၾကသည္။ ယင္း အရပ္

ေဖာ္ျပသည္ဟု ဆိုသည္၂ဝ။ ေအဒီ ၁၂-ရာစု အေစာပုင္း မတိုင္မီ ေရးသား

သည္ ယခုမည္သည့္ အရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မသိေသးေသာ္လည္း အရွင္ျမတ္

ခဲ့သည့္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌မူ ယင္းဝါက်ရွည္ႀကီးကို မည္သူေရးေၾကာင္း မ

ေမြးဖြားရာအရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းအရပ္ကို နာဂရဇၨဳနေကာ႑ (Nā-

ေဖာ္ျပေသာ္လည္း စကားလုံးအခ်ဳိ႕ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

garjjunakonda) ၅၁-မိုင္၊ အမရာဝတီ (Amrāvatī)မွ ၅၈-မိုင္ အကြာရွိ

ယင္းဝါက်ရွည၏
္ သက္တမ္းမွာ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာထက္ ေရွးက်သည္။

ေကာတေနမလိပူရီ (Kotanemalipuri)ႏွင့္ ဂုႏၵလပလႅီ (Gundla-palli)

သိ႔ျု ဖစ္၍ ယင္းဝါက်ရွည္၏ အဆိုသည္ ခိုင္မာၿပီး ယင္း၌ ေဖာ္ျပခ်က္

ဆက္ေနသည့္ ႐ြာႏွစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ယင္းေဒသ၌ ဗုဒၶဘာသာ

အခ်ဳိ႕မွာ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရသမွ် အေစာဆုံးေသာ သဲလြန္စ

ဆိုင္ရာ အပ်က္အစီးမ်ား ေတြ႔ရသည္။

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္း ဝါက်ရွည္ကို ျမန္မာလို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရမူ-

'စစ္မွန္သည့္ သဒၶါပညာဝီရိယတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံသူ၊ အက်င့္အာစာရ

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေလာ

ေျဖာင့္္မတ္မႈ သိမ္ေမြ႕မႈတ႔ုိေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းထုိက္သူ၊ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္

အခ်ဳိ႕သုေတသီမ်ားက အရွင္ဗုဒၶေဃာသကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ဆိုၾက

ဝါဒႏၲရတို႔ကို ေမႊေႏွာက္ႏိုင္သည့္ အသိပညာ စြမ္းရည္ႏွင့္ ျပည့္

သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တလိုင္းရာဇဝင္မ်ား၌ ပုဏၰားမ်ဳိး အရွင္ဗုဒၶေဃာသ

စုံသူ၊ အ႒ကထာႏွင့္ တကြေသာ ပိဋကတ္သုံးပုံုကို အသိပညာ

မေထရ္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်က္ ရွိသည္။ ထိုအရွင္သည္ ေရွးေခတ္

ျဖင့္ ထြန္းလင္းႏိုင္သူ၊ သဒၵါပညာရွင္၊ ေကာင္းမြန္ အထက္တန္း

ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားသည့္ ရာမညေဒသ သထုံၿမိဳ႕မွ ပိဋကတ္သုံးပုံကို

က်ေသာ စကားကို ဆိုသူ၊ သင့္မသင့္ကို ေဝဖန္ႏုိင္သူ၊ မထင္

တလိုင္းဘာသာ ျပန္ဆိုရန္ သီဟိုဠ္သို႔ သြားသည္။ (အိႏၵိယမွ တစ္ဆင့္

ရွားသည္ကို ထင္ရွားေအာင္ ျပတတ္သူ၊ အေခ်အတင္ ဆိုႏိုင္သူ၊

ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္)။ အျပန္တြင္ မိမိႏွင့္အတူ ပိဋကတ္သုံးပုံ တလိုင္းဘာသာ

ကဗ်ာဆရာ ႀကီး၊ အဘိညဥ္ေျခာက္ပါး ပဋိသမၻိဒါေလးပါးစေသာ

ျပန္မ်ားကို သထုံသို႔ ယူလာသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းအဆိုအတြက္ ခိုင္လုံ

ဂုဏ္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကလ်က္ ဥတၱရိမႏုႆဓမၼတို႔၌ အပိတ္

သည့္ အေထာက္အထားမ်ား လိုေသးသျဖင့္ အမည္တူ အျခားမေထရ္

အပင္ မရွိၾကသည့္ မေထရ္အစဥ္ အဆက္၏ ဆီမီးတန္ေဆာင္

တစ္ပါး အျဖစ္သာ မွတ္ယူသင့္သည္။ အ႒သာလိနီႏွင့္ သေမၼာဟဝိေနာ

သဖြယ္ ျဖစ္ၾကေသာ မဟာဝိဟာရဝါသီတို႔၏ အဆင္တန္ဆာႏွင့္

ဒနီတို႔ကို ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူ၏ အမည္မွာလည္း အရွင္ဗုဒၶေဃာ

တူသူ၊ က်ယ္ေျပာသည့္ ပညာရွင္ ဗုဒၶေဃာသေထရ္' ဟု

သ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္၂၂။

ျဖစ္သည္။

ပညာရွင္တို႔ အလိုအရ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသက သီဟိုဠ္မေထရ္

ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

မ်ားထံ ပိဋကတ္သုံးပုံကို ဖြင့္ဆိုရန္ ေတာင္းပန္သည္ မဟုတ္ဘဲ အရွင္

သည္ အႏၶကတိုင္းသား သို႔မဟုတ္ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း၊ ကၪၥိပုရနယ္၊

ျမတ္ကိုသာ သီဟိုဠ္ ဆရာေတာ္မ်ားက အ႒ကထာက်မ္းမ်ား ေရးသားရန္

ေမာရ႑႐ြာသား ပုဏၰားမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ေဗဒင္သုံးပုံႏွင့္ ဝိဇၨာသိပၸကို ကုံလုံ

ေတာင္းပန္္ၾကသည္။ ေရွးေဟာင္း သီဟိုဠအ႒ကထာ က်မ္းမ်ားကို သင္

စြာ တတ္ေျမာက္ၿပီး ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ တရားေတာ္မ်ားကို ၾကားနာရသျဖင့္

ယူေနစဥ္ အရွင္ေုဒၶေဃာသ၏ ထက္ျမက္စူးရွေသာ ဉာဏ္၊ စင္ၾကယ္

အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း ေထရဝဒေက်ာင္းတိုက္တစ္ခု၌ အရွင္ေရဝတ မေထရ္

ေသာ သီလႏွင့္ သံဝဏၰနာ ဖြင့္ျပနည္းတိ႔ု၌ ေကာင္းစြာ ကြၽမ္းက်င္သည္ကို

အမွဴးရွိေသာ မဟာဝိဟာရဝါသီဂုိဏ္းသား ရဟန္းတုိ႔၏အထံ၌ ရွင္ရဟန္း

သိၾကရသျဖင့္ အ႒ထာကို သင္ယူျခင္း ကိစၥၿပီးဆုံးေသာအခါ အရွင္သံဃ

အျဖစ္ခံယူၿပီး ပိဋကတ္သုံးပုံကို သင္ယူသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

ပါလစေသာ မေထရ္တ႔သ
ို ည္ ဝိသုဒၶိမဂ္စေသာ က်မ္းတို႔ကို ျပဳစီရင္ရန္

သိ႔ေ
ု သာ္ ဤအဆိုမွန္လွ်င္ မဟာဝံသအဆို မွားမည္ ျဖစ္ေသာ

ေတာင္းပန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေၾကာင့္ ဤအဆို မွန္ကန္ေၾကာင္းျပသရန္ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္း ေဒသႏွင့္

ဤအခ်က္ကို အရွင္ျမတ္ျပဳစုေသာ က်မ္းတိုင္းနီးပါး၌ က်မ္းေရးရန္

သီဟိုဠ္အၾကား ဆက္သြယ္မႈအတြက္ ပိုမိုခိုင္လုံသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား လို

ေတာင္းပန္သူ ပါရွိေနျခင္းက ပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုကို ေထာက္ခံသည္ဟု

၂၁

ေသးေၾကာင္း ဘိကၡဳ ဉာဏေမာဠိမေထရ္က ေထာက္ျပခဲ့သည္ ။

ဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ေတာင္းပန္ၾကရာ၌ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိသည္။

ေတာင္းပန္ရေၾကာင္း
ပဌမ အေၾကာင္းမွာ မဟာဝိဟာရဝါသီ ဂိုဏ္းသားတို႔၏ ပိဋကတ္က်မ္း
စာကို လူအမ်ား မသင္ယူလိုၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ
သံဂါယနာ သုံးတန္တင္ ပါဠိပိဋကတ္မူ၊ ဝ႗ဂါမဏိမင္း လက္ထက္ ေပ
ထက္ အကၡရာတင္ ပိဋကတ္မူဟူေသာ ေရွးေဟာင္းပိဋကတ္ ျဖစ္ေနျခင္း
ေၾကာင့္ မသင္ယူလိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ဒုတယ
ိ
အေၾကာင္းမွာ အ႒ကထာေဟာင္းမ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အ
တိုင္း ေရွးက်သည့္ျပင္ သီဟုိဠ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာေၾကာင့္
မိမိ (မဟာဝိဟာရဝါသီ)တို႔၏ ပါဠိပိဋကတ္ကို ဇမၺဴဒီပစေသာ ေဒသတစ္
ပါးသို႔ မျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဘယဂရိဝါသီ ဂိုဏ္းသားတို႔
မွာ ဝ႗ဂါမဏိမင္း လက္ထက္မွစ၍ သကၠတဘာျဖင့္ တင္ထားေသာ ဓမၼ
႐ုစိဂိုဏ္း၊ မဟာယာနဂိုဏ္းတို႔၏ အသစ္အသစ္ေသာ ပိဋကတ္ကို သင္
ယူၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္အသစ္ကိုသာ အလိုရွိေသာ လူ႔သဘာဝ
အတိုင္း လူအမ်ားသည္ အဘယဂိရိဝါသီတို႔၏ ပိဋကတ္ကို သင္ယူလိုၾက
သည္။ သကၠတ ဘာသာျဖစ္၍ ဇမၺဴဒီပစေသာ တိုင္းတစ္ပါးတို႔၌လည္း
မိမိတို႔၏ ဝါဒကို ျဖန္႔ခ်ိရန္ စြမ္းႏိုင္ၾကသည္။
တတိယ အေၾကာင္းမွာ မဟာဝိဟာရဝါသီ မေထရ္တို႔သည္ မိမိတို႔
၏ ေရွးေဟာင္း သီဟိုဠ္အ႒ကထာကို ပါဠိဘာသာျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ စီရင္
လိုၾကခ်ိန္၌ အရွင္ မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ ထိုစြမ္းရည္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ကို
သိၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဤအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သီဟိုဠ္မေထရ္ႀကီးမ်ားက အရွင္ဗုဒၶေဃာ
သအား သီဟိုဠ္ ဘာသာ အ႒ကထာမ်ားကို ပါဠိဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရန္
၂၃

ေတာင္းပန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ ။

သသည္ သာသနာ ၉၃ဝ (ေအဒီ ၃၈၇) ခုႏွစ္တြင္ သီဟိုဠ္သို႔ ေရာက္၏ဟု
ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအဆိုကို မွန္နန္းရာဇဝင္၌ ပယ္ထားသည္'ဤအရာ၌ ရာဇဝင္ႀကီး (တြင္းသင္းရာဇဝင္ကို ရည္ၫႊန္းသည္)
တြင္ ေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္း နန္းတက္ ေလးဆဲ့ႏွစ္ႏွစ္ ရွိေသာ
အခါ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟုိဠ္သို႔ ကူးသည္ဟု ဆိုေလသည္။
ေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္း နန္းတက္ ေလးဆယ့္ႏွစ္ ရွိေသာအခါ
သာသနာ ကိုးရာသုံးဆယ္ ေရာက္ေသာႏွစ္၊ သကၠရာဇ္ သုံးရာ့
ရွစ္ခတ
ု ြင္ မဟာနာမမင္း မင္းမွ မျဖစ္ေလေသး။ တစ္ဆယ့္
ေျခာက္ႏွစ္စင္ ကြာေဝးေလေသာေၾကာင့္ ေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္း
လက္ထက္ မဟုတ္၊ သားေတာ္ ေၾကာင္တူရစ္မင္း လက္ထက္
နန္းတက္ တစ္ဆယ့္ငါး ႏွစ္ရွိေသာအခါ သာသာနာ ကိုးရာေလး
ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္၊ သကၠရာဇ္ သုံးရာ ႏွစ္ဆယ့္ေလးခုတြင္မွ မဟာ
နာမ မင္းျဖစ္သတည္း။ ဤကား ဒီပဝင္က်မ္းလာ၊ ကလ်ာဏီ
ေက်ာက္စာ၊ သာသနဝံသႏွင့္ အညီတည္း၂၄။
သီရိလကၤာ အစဥ္အလာအရ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ သာသ
နာ သကၠရာဇ္ ၉၆၅-ခုႏွစ္တြင္ သီဟိုဠ္သို႔ ေရာက္သည္။ မဟာဝံသ
(အခန္း ၃၇၊ ၂၃၁)၌ မဟာနာမမင္း(၄ဝ၇-၄၂၉) လက္ထက္တြင္ ေရာက္
ေၾကာင္း ဆိုသျဖင့္ မွန္နန္းအဆို ယုတၱိရွိသည္။
မဟာနာမမင္းသည္ ဥပတိႆမင္း (၃၆၁-၄ဝ၇)၏ ညီငယ္ ျဖစ္
သည္။ ဥပတိႆ၏ မိဖုရားသည္ မဟာနာမႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ေသာေၾကာင့္
တစ္ေယာက္တည္းရွိစဥ္ ဥပတိႆကို ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္သည္။ ရဟန္းျပဳ
ေနသူ မဟာနာမသည္ ခ်က္ျခင္း လူဝတ္လဲၿပီး အစ္ကိုအား သတ္ခဲ့သည့္
မိဖုရားကိုယူ၍ ထီးနန္း စိုးစံသည္။ မဟာနာမမင္းသည္ ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္

ေခတ္ကာလ

ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဤမင္းသည္ အဘယဂိရိဝါသီ ဂိုဏ္းသား ရဟန္း

တြင္းသင္းႏွင့္ ဦးကုလား ျမန္မာရာဇဝင္ က်မ္းတို႔၌ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာ

မ်ားကို ၾကည္ညိဳ အားေပးသည္။

ဤေဖာ္ျပခ်က္၌ နားလည္ရသည့္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ တစ္ခုမွာ

အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ သီရိလကၤာသိ႔ု ေရာက္ရွိ ခ်ိန္သည္ ေအဒီ

ရဟန္းဘဝႏွင့္ရွိစဥ္ မဟာနာမ၏ အမည္ျဖစ္သည္။ ရဟန္းမျပဳမီ မဟာ

၄၁၁-တြင္ သီရလ
ိ ကၤာသို႔ ေရာက္လာၿပီး ၂-ႏွစ္ၾကာ ဗုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္

နာမ၏ အမည္ကို မရွင္းလင္းဘဲ ရွိသည္။ သိ႔ုေသာ္ ေအဒီ ၁၂၆၆-တြင္

မ်ားကို ေလ့လာသြားသူ တ႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္ ဖာဟီယန္ ေရာက္ၿပီး

သီဟိုဠ္ ဘာသာျဖင့္ေရးသည့္ ပူဇာဝလိယက်မ္း၌ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ ပါ

ေနာက္မွ ျဖစ္သည္၂၆။

သျဖင့္ ရွင္းသြားသည္။ ယင္းက်မ္း၌ အရွင္မဟာ ဗုဒၶေဃာသသည္ ၎၏

စာမ်က္ႏွာေပါင္း

အ႒ကထာ က်မ္းမ်ားကို သိရိနိဝါသမင္း (သာရတၳ၊ ဝိမတိတ႔၌
ို သိရိနိဝါ
သ-ပုဒ္ကို ဝိေသသန အျဖစ္ယူၿပီး ဘုရင္၏အမည္ကို သိရိပါလ-ဟုယူ
သည္)ႏွင့္ အမတ္ႀကီး မဟာနိဂမသာမိတို႔ ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ ေရး
သားသည္ဟု ဆိုသည္။ ပူဇာဝလိယက်မ္း၌ပင္ ေနာက္တစ္ေနရာ၌ အရွင္
ဗုဒၶေဃာသသည္ မဟာနာမမင္း အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ အ႒ကထာက်မ္းမ်ားကို
ေရးသားသည္ဟု ဆိုျပန္သည္။ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ ႏွစ္ရပ္၌ တစ္က်မ္း
တည္းတြင္ က်မ္းျပဳသူ တစ္ဦးတည္းက ဘုရင္တစ္ပါး တည္းကို နာမည္
ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ သိရိနိဝါသ အမည္သည္ ရဟန္းဘြဲ႕ျဖစ္ၿပီး မဟာ
နာမ အမည္သည္ အဘိသိက္ခံၿပီးေနာက္ ခံယူေသာအမည္ ျဖစ္ႏုိင္
သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သိရိနိဝါသမင္းသည္ မဟာနာမမင္း ျဖစ္သည္

၂၅

။

သီရိလကၤာ အစဥ္အလာႏွင့္ မွန္နန္းတို႔ အဆိုကို ယူၿပီးဆိုရမူ ေအဒီ
၄၂၂၊ သိရိနိဝါသ သို႔မဟုတ္ သိရိပါလ သို႔မဟုတ္ မဟာနာမ သုံးမည္ရ
သည့္ သီဟိုဠ္ဘုရင္ နန္းစံ ၁၅-ႏွစ္တြင္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟိုဠ္သို႔
ေရာက္ေၾကာင္း မွတ္ယူသင့္သည္။ သမႏၲပါသာဒိကာကို ၎မင္း နန္းစံ
၂ဝ-ႏွစ္ေျမာက္တြင္ စတင္ေရးသားၿပီး ၂၁-ႏွစ္ ေျမာက္ (ေအဒီ ၄၂၇ ႏွင့္
၄၂၈)တြင္ ၿပီးစီးသည္။ က်မ္းျပဳခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီး အရွင္ျမတ္ သီရိ
လကၤာကို ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၅-ႏွစ္အၾကာတြင္ ေရးသားၿပီးစီးခဲ့သည္။
ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္းမွာ ယင္းထက္ေရွးက်ၿပီး အျခားက်မ္းမ်ားကိုလည္း မေရွး
မေႏွာင္းတြင္ ေရးသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အရွင္ျမတ္ ေရးသားခဲ့သည့္ က်မ္းစာမ်ားကို စာမ်က္ႏွာျပဳ ၾကည့္ေသာ
အခါ ေအာက္ပါ အတိုင္းေတြ႔ရသည္ ၁။ ဝိသုဒၶိမဂၢအ႒ ကထာ ပ၊ ဒု

စာ-၇၂၄

၂။ သမႏၲပါသာဒိကာ

စာ-၁၅၉၈

ပ၊ ဒု၊ တ၊ စ

၃။ သုမဂၤလဝိလာသိနီ ပ၊ ဒု၊ တ

စာ-၉၉ဝ

၄။ ပပၪၥသူဒနီ

ပ၊ ဒု၊ တ၊ စ

စာ-၁၂၇၅

၅။ သာရတၴပၸကာသနီ

ပ၊ ဒု၊ တ

စာ-၁ဝ၁၁

၆။ မေနာရထပူရဏီ

ပ၊ ဒု၊ တ၊

စာ-၁၁၇ဝ

၇။ အ႒သာလိနီ

စာ-၄၅၃

၈။ သေမၼာဟဝိေနာဒနီ

စာ-၅ဝ၇

၉။ ပၪၥပကရဏအ႒ကထာ

စာ-၄၉၈

၁ဝ။ ကခၤါဝိတရဏီ
၁၁။ ဓမၼပဒအ႒ကထာ

စာ-၃၅၆
ပ၊ ဒု

စာ-၉ဝ၂

၁၂။ ပရမတၴေဇာတိကာ
(က)ခုဒၵကပါဌအ႒ကထာ

စာ-၂၁၆

(ခ)သုတၱနိပါတအ႒ကထာ ပ၊ ဒု

စာ-၆၃၈

၁၃။ ဇာတကအ႒ကထာ ပ၊ ဒု၊ တ၊ စ၊ မ၊ ဆ၊ သ စာ-၃၂၃၇
စုစုေပါင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၃၅၇၅–ျဖစ္သည္။
စာမ်က္ႏွာ ၁၅၉၈-ရွိသည့္ သမႏၲပါသာဒိကာကို တစ္ႏွစ္ႏွင့္ အၿပီး

ေရးသည္ ဆိုလွ်င္ ေဖာ္ျပပါ စာမ်က္ႏွာ စုစုေပါင္းကို အနားမယူဘဲ ေရး

စသည္ျဖင့္ က်မ္းျပဳ ကုသိုလ္ထူးကို ရည္ညႊန္း၍ ဆုေတာင္း အထူးျပဳထား

လွ်င္ အနည္းဆုံး ဂ-ႏွစ္ခြဲခန္႔ ေရးသားရမည္ ျဖစ္သည္။ အရွင္ျမတ္၏

သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

အာေရာဂ် (က်န္းမာျခင္း)ဂုဏ္၊ ပညာဂုဏ္၊ ဝီရိယဂုဏ္၊ အဓိ႒ာန (အခိုင္

'စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ၊ ဓေမၼ ေဟာႏၲဳ သဂါရဝါ။

အမာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္)ဂုဏ္တို႔ကား အဘယ္သူ မအံ့ခ်ီးႏိုင္ဘဲ ရွိအ့ံနည္း။

သေဗၺပိ သတၱာ ကာေလန၊ သမၼာ ေဒေဝါ ပဝႆတု။

က်မ္းျပဳဆုေတာင္း

ယထာ ရကၡႎသု ေပါရာဏာ၊ သုရာဇာေနာ တေထဝိမံ။

မ်ားျပားလွေသာ အ႒ကထာက်မ္းမ်ားကို ေပ႐ြက္ေပၚတြင္ သံကညစ္ျဖင့္

ရာဇာ ရကၡတု ဓေမၼန၊ အတၱေနာဝ ပဇံ ပဇံ'။

ေရးသား ျပဳစုခဲ့ေသာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ အလြန္ထူးျခားေသာ

'သဒၶမၼသုံးျဖာ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။ သတၱဝါအလုံး ဓမၼကို

ပုဂၢဳိလ္ျမတ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အရဟတၱဖိုလ္ေပါက္ အရိယာ

႐ုိေသေလးစား လိုက္နာႏိုင္ၾကပါေစ။ မိုးမင္းသည္ ႐ြာသင့္ခ်ိန္၌

ပုဂၢဳိလ္ မဟုတ္ေသးဟု အရွင္ျမတ္ ေရးသားခဲ့ေသာ အ႒ကထာက်မ္းမ်ား

ေကာင္းစြာ ႐ြာပါေစ။ ေရွးမင္းေကာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ျပည့္ရွင္မင္းတို႔

၏ နိဂုံး ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ကိုးကား၍ ဆိုၾကသည္။

သည္ ျပည္သူကို မိမိ သားသမီးရင္းမ်ားပမာ ေစာင့္ႏိုင္ၾကပါေစ'
(အ႒သာလိန
ိ ီနိဂုံး)။

'စိရ႒ိတတၳ ဓမၼႆ၊ ကေရာေႏၲန မယာ ဣမံ။
သဒၶမၼဗဟုမာေနန၊ ယၪၥ ပုညံ သမာစိတံ။

အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသမ ေထရ္ျမတ္သည္ မိမိ၏ အ႒ကထာက်မ္း

သဗၺႆ အာႏုဘာေဝန၊ တႆ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

ျပဳကုသိုလ္ အထူးကို နတ္ႏွင့္တကြေသာ သတၱေလာက၏ ေကာင္းက်ဳိး

ဘဝႏၲဳ ဓမၼရာဇႆ၊ သဒၶမၼရသေသဝိေနာ။

ခ်မ္းသာ ရရွိေရး အတြက္ သာ ရည္ညႊန္းေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

'သဒၶဓမၼ ၾကာရွည္စြာ တည္တံ့ေစရန္ သဒၶမၼကို ျမတ္ႏိုးသည့္

သီဟိုဠ္မူ ဝိသုဒၶိမဂၢအ႒ကထာ က်မ္းနိဂုံး၌ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

အတြက္ ဤဝိနည္းအ႒ကထာကို စီရင္သျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ရရွိေသာ ကု

၏ ဆုေတာင္း အထူးပါရွိၿပီး ယင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုသူ အရွင္

သိုလ္ အားလုံး၏ အစြမ္းေၾကာင့္ သတၱဝါ အလုံးစုံသည္ တရား

ဉာဏေမာေထရ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္ -

မင္းျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼရသကို ခံစားႏိုင္ၾကပါေစ''
(ဝိနည္းအ႒ကထာနိဂုံး)။

'ဤက်မ္းျပဳကုသိုလ္ႏွင့္ အျခား ကုသိုလ္ထူးမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္
ဆုံးဘဝတြင္ တာဝတႎသာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရလို၏။ ေကာင္းမႈကို

'ယံ ပုညမုပစိတံ ေတန၊

ျမတ္ႏိုးၿပီး ကာမဂုဏ္ကို မတပ္မက္ဘဲ ေသာတာပတၱိမဂ္ကို ရရွိ

ေဟာတု သေဗၺာ သုခီ ေလာေကာ။

လ်က္ ေလာက၏ အထြတ္ အထိပ၊္ ပညာရွင္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ၊

'(ပပၪၥသူဒနီ အ႒ကထာ က်မ္းျပဳ) ကုသိုလ္ထူးေၾကာင့္ သတၱ

သတၱဝါအားလုံးတိ႔ု၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္႐ြက္သူ ျဖစ္ေတာ္မူ

ေလာက တစ္ခုလုံးသည္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျဖင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး

ေသာ ေမတၱယ်ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားဓမၼကို

ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ''။

နာယူရလ်က္ အရဟတၱမဂ္ဖိုလ္ကို ရရွိၿပီး ထိုဘုရားရွင္၏ သာသ

(သံယုတၱအ႒ကထာနိဂုံး)။

နာေတာ္ကို ထြန္းေတာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္

၁၂

ျဖစ္ရပါလို၏'

Cprrections to Geiger's Mahavamsa, p 142-157

၁၃

B.C. Law, Life and Works of Buddhaghosa, 1932

၁၄

S. Dhammika, A History of Buddha Gaya,

သိ႔ရ
ု ာတြင္ အထက္ပါ ဆုေတာင္းအထူးမွာ ျမန္မာမူ ဝိသုဒၶိမဂ္၌
မပါရွိေပ။ စာမူ ေရးကူးသူတို႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္

BuddhaNet.net (Web Site)

မပါျခင္းသည္သာ သင့္ျမတ္ဖြယ္ရွိသည္။ ထူးျခားသည္မွာ သာရတၴဋီကာ

၁၅

ဝိသုဒၶိမဂၢနိဒါနကထာ၊ စာ-၃၂။

ရွင္ႏွင့္ ေတာင္ဖီလာ ဆရာေတာ္တို႔လည္း ထိုေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆင္တူစြာ

၁၆

Malalasekera, Pali Proper Names

ပင္ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

၁၇

P.L.C., p.113

------------------------------------------က်မ္းကိုး
၁

ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္ ကုန္ခါနီးတြင္ ပ႑ိတ္ ဓမၼရတန အမည္ရွိ ပုဂၢဳိလ္

၁၈

Journal of Oriental Rescarch, Madras, Vol. XIX, p.281

၁၉

Nanamoli, The Path of Purification p, XVI

၂ဝ

HBPL, p. 28

၂၁

Ibid, p. XVI (Foot Note)

၂၂

Encyclopaedia of Religion, article 'Buddhaghosa'

က ယင္းက်မ္းကို တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္ ပုံႏွိပ္ခဲ့သည္။

by T. W. Rhys dvids

၂

ဤက်မ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ သာသနာေရးဦးစီးမွ ပုံႏွိပ္ထားၿပီ။

၂၃

၃

Pali Literature of Ceylon, p. 95

ဝိသုဒၶိမဂၢနိဒါနကထာ၊ စာ- ၃၆။

၂၄

၄

C.A. F. Davids, Buddhist Psychological Ethics, London,

မွန္နန္းရာဇဝင္၊ ပ-တြဲ၊ စာ-၂၃၆။

၂၅

PLC, p. 96

1932, p. xxvii.

၂၆

H. A. Giles, The Travels of Fa-Hsien, Cambridge, 1923

၅

Hand Book of Pali Literature, p. 20

၆

Ibid. p. 20

၇

Pali Literature of Ceylon, p. 96

၈

HBPL, p. 47

၉

Pali Literature of Ceylon, p. 96

၁ဝ

HBPL, p. 63

၁၁

A Histotry of Pali Literature, Vol. p. 376
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