Aဘိဓမၼတၴသဂၤဟက်မ္းက ေနာင္Aခါ ယင္းAဘိဓမၼာ ဝတာရ က်မ္းကို

Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ (ေAဒီ ၅-ရာစု)

လႊမ္းမိုးသြားခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္၃။

ေရွးUီး A႒ကထာက်မ္းျပဳ

သီလစေသာ

ဂုဏ္Aေပါင္းႏွင့္

ျပည့္စုံေသာ

Aရွင္သုမတိေထရ္

ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ ေရးသည္။ က်မ္းျပဳ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ 'ရဟန္း

Aရွင္ဗုဒၶဒတၱသည္ ဗုဒၶမတညဳ ေရွးUီး A႒ကထာက်မ္းျပဳ ဆရာႀကီး ျဖစ္

ေတာ္မ်ား Aဘိဓမၼာပိဋက၌ လိမၼာကြၽမ္းက်င္ေစရန္ ျဖစ္သည္'ဟု ပဏာ

သည္။ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသကဲ့သို႔ နိကာယ္ငါးရပ္ A႒ကထာ က်မ္း

မဂါထာ၌ ေဖာ္ျပသည္။ နိဂုံး၌လည္း မဟာဝိဟာရဝါသီ ပို႔ခ်စU္ကို မွီျငမ္း

ႀကီးမ်ားကို မဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လြယ္ကူစြာ ႏႈတ္ရေဆာင္ၿပီး မွတ္သား

ျပဳေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

ႏိုင္ေစရန္္ ပိဋကတ္Aႏွစ္ခ်ဳပ္ သံခိပ္က်မ္း သို႔မဟုတ္ လက္သန္း က်မ္း

Aဘိဓမၼာဝတာရ က်မ္း၌ နိေဒၵသ သို႔မဟုတ္ က႑ ႏွစ္ဆယ့္ေလးခု

မ်ားကို ဂါထာဗႏၶျဖင့္ ေရးဖြဲ႔ခဲ့သည္။ Aရွင္ျမတ္၏ ေဝါဟာရ သုံးႏႈန္းပုံႏွင့္

ရွိၿပီး ဂါထာႏွင့္ စုုဏၰိယေရာ၍ ေရးသည္။ စုဏၰိယ Aၾကားတြင္ ၫွပ္ထား

ေရးဟန္တို႔မွာ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ထက္ပင္ တိက် ျပတ္သားၿပီး

သည့္ ဂါထာပုဒ္ေရ ၁၄၁၅-ပုဒ္ ရွိသည္။ Aဘိဓမၼာဝတာရ၌ Aရွင္သာရိ

ေဝါဟာရ ႂကြယ္ဝမႈတြင္ စံတင္ေလာက္သည္ဟု ပါဠိပညာရွင္တို႔ ခ်ီးမြမ္း

ပုတၱရာ၏တပည့္ Aရွင္သုမဂၤလ (ဋီကာေက်ာ္ က်မ္းျပဳ) ေရးသည့္ Aဘိ-

ေျပာဆိုၾကသည္၁။

ဓမၼတၳဝိကာသိနီ Aမည္ရွိ ဋီကာတစ္ေစာင္ ရွိသည္။

ဤAရွင္သည္ Aဘိဓမၼာဝတာရ၊ ဝိနယဝိနိစၧယ၊ Uတၱရဝိနိစၧယ ဟူ

ဝိနယဝိနိစၧယ-က်မ္းသည္ ဝိနယပိဋက၏Aဖြင့္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ၏

ေသာ သံခိပ္က်မ္းမ်ားႏွင့္ မဓုရတၴဝိလာသိနီ Aမည္ရွိ ဗုဒၶဝံသA႒ကထာ

Aမည္ကို က႑တစ္ခု၏ Aဆုံးတိုင္းႏွင့္ က်မ္းစာ Aၿပီးတို႕၌ ေကာင္းစြာ

က်မ္းတို႔ကို ျပဳစုေတာ္မူခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ AဘိဓမၼာAႏွစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္

ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္း၌ က႑ႀကီးေလးခု ခြဲျခားသည္။ ယင္းတို႔မွာ

သည့္ ႐ူပါ႐ူပဝိဘာဂ က်မ္းကိုလည္း ဤAရွင္ပင္ ေရးသည္ဟု ပါဠိပညာ

ဘိကၡဳဝိဘဂၤ၊ ဘိကၡဳနီဝိဘဂၤ၊ မဟာခႏၶကႏွင့္ ဘိကၡဳနီခႏၶကတို႔ ျဖစ္သည္။

ရွင္မ်ား ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေရွးေခတ္က သီဟုိဠ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၌

က႑တိုင္းတြင္ ထပ္ဆင့္ခြဲ က႑ငယ္မ်ား ပါရွိလ်က္ ေယဘုယ်Aားျဖင့္

Aရွင္ျမတ္၏ က်မ္းစာမ်ားကို Aလြန္ ေလးစားၿပီး AထူးAသုံးျပဳ သင္ယူ

ဝိနယပိဋကAတိုင္း ခြဲျခားျခင္းျဖစ္ၿပိီး ဂါထာပုဒ္ေရေပါင္း ၃၁၈၃-ရွိသည္။

ပို႔ခ်ခဲ့ၾကသည္၂။

Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ သဒၶိဝိဟာရိက တပည့္ရင္း Aရွင္ဗုဒၶသီဟမေထရ္

က်မ္းစာမ်ား

ေတာင္းပန္၍ ေရးသည္။ 'ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ AစီးAပြားAတြက္ Aခ်ိန္

Aဘိဓမၼာဝတာရ-သည္ ပါဠိေတာ္ မဟုတ္သည့္ ေရွးAက်ဆုံး Aဘိဓမၼာ

မၾကာဘဲ ဝိနည္း (Aဆုံး Aျဖတ္) ကို Aလြယ္တကူ နားလည္ႏုိင္ေစရန္'

က်မ္း ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ Aႏုရာဓပုရရွိ

ရည္႐ြယ္သည္။

မဟဝိဟာရဝါသီ Aရွင္ ျမတ္တို႔၏ သင္႐ုိးကို Aေျချပဳသည္။ Aဘိဓမၼာ

Uတၱရဝိနိစၧယ-က်မ္း၌ ဘိကၡဳဝိဘဂၤ၊ ဘိကၡဳနီဝိဘဂၤဟု Aပိုင္းႀကီး ႏွစ္

ခုနစ္က်မ္းလာ Aနက္ Aဓိပၸါယ္မ်ားကို Aႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပသည္။ ၁၂-ရာစု

ပိုင္းပါၿပီး ဘိကၡဳဝိဘဂၤ၌ က႑ငါးခု၊ ဘိကၡဳနီဝိဘဂၤ၌ က႑ ၁၃-ခုပါဝင္

မတိုင္မီ ေပၚလာသည့္ ပိုမိုေသးငယ္ က်စ္လ်စ္သည့္ Aရွင္Aႏု႐ုဒၶါ၏

သည္။ စုစုေပါင္း ဂါထာ ပုဒ္ေရ ၉၆၉-ပုဒ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။

1

႐ူပါ႐ူပဝိဘာဂ-က်မ္းသည္

Aရွင္ျမတ္ Aလြန္ ေလးစားသည့္ Aရွင္သံဃပါလ မေထရ္ ေတာင္း

Aဘိဓမၼာ Aႏွစ္ခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤ

ပန္၍ ေရးသားသည္။ 'ဗုဒၶသာသနာေတာ္ Aရွည္တည္တ့ံမႈကို Aလိုရွိ

က်မ္းကိုလည္း Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ ေရးသည္ဟု ေယဘုယ်Aားျဖင့္ လက္ခံၾက

သျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဝိနည္း AဆုံးAျဖတ္၌ လိမၼာေစရန္ ရည္႐ြယ္

သည္။ ပါဠိပညာရွင္ Dr. B.C. Law လည္း ႐ူပါ႐ူပဝိဘာဂကို Aရွင္ဗုဒၶ
ဒတၱ ေရးသားေၾကာင္း လက္ခံခဲ့သည္၅။ ယင္းက်မ္း၌ ႐ူပ၊ A႐ူပ၊ စိတၱ၊

ေၾကာင္း' ေဖာ္ျပသည္။
ဝိနယဝိနိစၧယႏွင့္ Uတၱရဝိနိစၧယ ဋီကာကို Aရွင္ဝါစိႆရ (Aရွင္

ေစတသိကတို႔ကို ေဖာ္ျပၿပီး စုဏၰိယ စကားေျပျဖင့္ ေရးေသာ က်မ္းျဖစ္

မဟာUပတိႆ မေထရ္ဟုလည္း ဆိုသည္)က ျပဳစုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သည္။ ယင္းက်မ္းကို လန္ဒန္ ပါဠိေတာ္Aသင္း (P.T.S., London) A

ထိုဋီကာ၏ နိဂုံးAရမူ ဋီကာေရးသူ၏ Aမည္နာမ မထင္ရွားေသာ္လည္း

တြက္ ေAပီဗုဒၶဒတၱမေထရ္ တည္းျဖတ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းက်မ္း၏ Aဂၤ

ပထမ ပရကၠမဘုဇမင္း ကိုးကြယ္သည့္ သာရတၴဋီကာ က်မ္းျပဳ Aရွင္

လိပ္ဘာသာျပန္ တစ္ေစာင္ကိုလည္း ၁၉၉၂- ခုႏွစ္ထုတ္ P.T.S. ဂ်ာနယ္
Aတြဲမွတ္-၁၆ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္၆။

သာရိပုတၱရာ၏ တပည္႔ျဖစ္ေၾကာင္း ပဏာမ၌ ေဖာ္ျပသည္။

စာပန္းခ်ီ

ဗုဒၶဝံသA႒ကထာ-ကို က်မ္းျပဳသူက မဓုရတၴဝိလာသိနီဟု Aမည္
ေပးခဲ့သည္။ ေရွးေဟာင္း A႒ကထာမ်ား၏ AစU္Aလာ ဖြင့္ဆိုနည္းကို

Aရွင္ဗုဒၶဒတၱသည္ မိမိ၏က်မ္းစာ နိဂုံးတို႔၌ ထိုထိုက်မ္းကို ေရးသားစU္က

မွီျငမ္းျပဳသည္။ ေဆြးေႏြးဖြယ္ Aခ်က္Aလက္ မ်ားစြာႏွင့္ Aနက္တူ ေဝါ

မိမိသီတင္းသုံး ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေနရာေဒသ၊ ေက်ာင္းတိုက္

ဟာရ မ်ားစြာကိုလည္း ထုတ္ျပ သည္ဟု ပညာရွင္တို႔ သုံးသပ္ၾကသည္ ။

Aေဆာက္AAုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဗ်ာဆရာပီပီ စာပန္းခ်ီ ျခယ္၍ ေဖာ္ျပ

ဗုဒၶဝံသA႒ကထာ၌ Aရွင္မဟာဓမၼပါလ ေရးေသာ ဋီကာက်မ္း တစ္

ခဲ့သည္ ..

၄

'ရတနာ မ်ဳိးစုံရွိသည့္ ေစ်းAမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Uယ်ာU္ပန္းမန္ Aသြယ္

ေစာင္ ရွိေၾကာင္း ပါဠိပညာရွင္တို႔ ဆိုၾကသည္။
သဒၶိဝိဟာရိက Aတူေန တပည့္ရင္းျဖစ္သူ ဗုဒၶသီဟေထရ္ ေတာင္း

သြယ္တို႔ျဖင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ ကာေဝရိပ႗န ၿမိဳ႕၌၊ ေကလာသ

ပန္၍ ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ က်မ္းျပဳ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ 'ကိေလသာ

ေတာင္ထြတ္ပမာ တံတိုင္း ျပာသာဒ္တို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထား

Aညစ္Aေၾကးဟူေသာ Aေႏွာင့္Aယွက္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ဗုဒၶ

ေသာ ကဏွဒါသAမည္ရွိ္ Uပါသကာ ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္း

ျမတ္စြာ သာသနာေတာ္ Aဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ေစရန္၊ ငါ (က်မ္းျပဳသူ)

သည့္ ပါစီနပါသာဒ (Aေရွ႕ျပာသာဒ္) ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးစU္

ကိုယ္တိုင္မွာလည္း ကုသိုလ္Aႏွစ္ကို ရရွိေစရန္ႏွင့္ လူAေပါင္း ၾကည္ညဳိ

(Aဘိဓမၼာဝတာ ရ)' ကို ေရးသည္။

သဒၶါ တိုးပြားၾကေစရန္' ျဖစ္သည္။ 'မဟာဝိဟာရဝါသီ မေထရ္တို႔၏ ပါဠိ

'ေစာဠ တိုင္းျမတ္၏ ဗဟုိAခ်က္Aခ်ာ ေနရာ၊ ခိုးသားဓားျပ

ေတာ္AစU္ကို မွီလ်က္ နိကာယ(ဂိုဏ္းဂဏ) တစ္ပါးမွ လာေသာ Aယူ

ေဘးရန္ ကင္းေဝးရာ၊ လူAေပါင္း၏ ႏွစ္သက္ဖြယ္တို႔ စုေဝးရာ၊

Aဆမ်ား ေရာေထြး ယွက္တင္ျခင္းမရွိဘဲ Aႏွစ္သာရ ျပည့္လွ်မ္းေေသာ

Aင္ၾကင္းေတာ ထန္း ေတာ ငွက္ေပ်ာ္ျခံ Aုန္းျခံ ၾကံခင္းတို႔ျဖင့္

A႒ကထာ ျဖစ္ေေAာင္ Aက်U္းAားျဖင့္ ဖြင့္ဆိုပါမည္'ဟုလည္း က်မ္းUီး

လႊမ္းျခဳံထားၿပီး ၾကာျဖဴၾကာညဳိတို႔ ျပည့္လွ်မ္းသည့္ ေရကန္သာ

ပဏာမ၌ ပဋိညာU္ ျပဳခဲ့သည္။

တို႔ တည္ရွိရာ၊ ကာေဝရိ (ျမစ္)ေရ က်ေရာက္ (တိုက္စား) မႈ
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ေၾကာင့္ ေျမAျပင္ ျပန္႔ျပဴးၿပီး က်က္သေရ မဂၤလာAေပါင္းတို႔

ဇာတိေဒသ

ေဝစည္ရာ၊ စည္ပင္ တိုးတက္မႈ၏ သေကၤတျဖစ္ေသာ ဘူတ

Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ ေမြးဖားရာေဒသ Aေၾကာင္းကို Aနည္းငယ္သာ သိရ

မဂၤလ Aမည္ရေသာ ႐ြာ၌ ..

သည္။ Uတၱရဝိနိစၧယ နိဂုံး၌ 'Iတိ တမၺပဏၰိေယန .. Uရဂပုေရန ဗုဒၶ

'ျမင့္မား ထည္ဝါသည့္ ႐ႈခ်င္စဖြယ္ Aုတ္တံတိုင္း တံခါးမုခ္တို႔

ဒေတၱန-ဟု ပါရွိသည္။ ထိုစကားရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၃-ရာစု Aစပုိင္း

ျဖင့္ ကာရံထားၿပီး က်ယ္ေျပာ ဆန္းျပားေသာ မိုးထိဆင္ဝင္

တြင္ ေရးသည့္ ဋီကာ၌ 'Iတိ တမၺပဏၰိေယန-စေသာ စကားမွာ က်မ္းျပဳ

ေဆာင္မ်ား၊ ခမ္းနားလွသည့္ တုိက္ေက်ာင္းမ်ား စုေဝးတည္ရွိရာ

ဆရာ၏ ပကတိ စင္ၾကယ္ေသာ ဗာဟုသစၥ စေသာဂုဏ္ကို AUီးျပဳ၍

ေကာင္းမႈရွင္ Uပါသကာ ေဝဏႈဒါသ (B.C. Law AလိုAရ

က်မ္းစာAေပၚ Aေလးဂ႐ု ျပဳေစလိုသည့္ ဆႏၵျဖင့္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ တ

ပိ႑ိဒါသ = Pindidasa ဟုဆိုသည္) လႉဒါန္းသည့္ ေက်ာင္း

ပည့္ (ဗုဒၶသီဟ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္) က ေရးသားခဲ့ေသာ ဝါက်ျဖစ္သည္' ဟု

တိုက္Aတြင္း စိတ္ႏွလုံးကို ၾကည္ျမေစေသာ ျပာသာဒ္ေက်ာင္း

မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့သည္။

၌ သီတင္းသုံးစU္' (ဝိနယဝိနစ
ိ ၧယ က်မ္းကို ေရးသားသည္)။

Aဆိုပါ နိဂုံးစကားAရ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱသည္ Aိႏိၵယ ေတာင္ပိုင္း၊

'ေယာက်္ား မိန္းမမ်ဳိးစုံ ထူေျပာလ်က္ ကာေဝရိ ျမစ္ေရျဖင့္ ေမြ႔

ေစာဠတိုင္း၊ တမၺပဏၰိျမစ္Aနီး Uရဂၿမိဳ႕သား ျဖစ္ေၾကင္းကိုသာ Aတိ

ေလ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကာဝီရပ႗နၿမိဳ႕၌၊ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ စကား

Aက် ဆိုႏိုင္သည္။ Uရဂပုရၿမိဳ႕သည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ Aိႏၵိယ ေတာင္

ကို ဆိုတတ္သူ ကဏွဒါသ Aမည္ရသည့္ သူေတာ္ေကာင္း Uပ

ပိုင္း၊ တမီလ္နာဒူ ျပည္နယ္၊ ထရီခ်ီႏိုပိုလီ (Trichinopoly) ၿမိဳ႕Aနီး၊

သကာ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းေသာ၊ လူမိုက္တို႔ Aႏၲရာယ္ေၾကာင့္

ကေဝရိျမစ္၏ ေတာင္ဖက္ရွိ ယခုေခတ္ Uရယ္ယုရ္ (Uraiyur)ၿမိဳ႕ ျဖစ္ၿပီး

AေနAထိုင္ က်U္းေျမာင္းျခင္း မရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလ်က္

တစ္ခ်ိန္က ေစာဠတိုင္း၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ဖူးသည္။ ယခုေခတ္ တမီးလ္လူမ်ဳိး

တံတိုင္းျပာသာဒ္ေပါင္း မ်ားစြာရွိသျဖင့္ Aရိပ္Aာဝါသႏွင့္ ျပည့္

စာေပ ပညာရွင္တို႔က Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၊ Aရွင္Aႏုဒၶါ စေသာ A႒ကထာ

စုံေသာေၾကာင့္ ေနခ်င္စဖြယ္ ေက်ာင္းတိုက္ Aတြင္းရွိ Aလြန္

က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္မ်ားAား တမီးလ္လူမ်ဳိး ေတြးေခၚရွင္ႏွင့္ ပါဠိက်မ္းဂန္

ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ပါစီနပါသာဒ (Aေရွ႕ျပာသာဒ္ေက်ာင္း) Aေပၚ

ေရးသားသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား Aျဖစ္ ဂုဏ္ယူ ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကသည္ ၇။

ထပ္၌ သီတင္းသုံးစU္' (ဗုဒၶဝံသA႒ကထာကို ေရးသည္)။

ေစာဠသည္ Aိႏၵိယေတာင္ပုိင္း၌ တမီးလ္လူမ်ဳိးတို႔ ေနထိုင္ရာ A

ကာေဝရိပ႗နၿမိဳ႕၊ ပါစီနပါသာဒ၌ သီတင္းသုံးစU္ Aဘဓမၼာဝတာရ

လြန္ ေရွးက်ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံ၏Aမည္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို မၾကာခဏ

ႏွင့္ ဗုဒၶဝံသA႒ကထာတို႔ကို ေရးၿပီး ဘူတမဂၤလ႐ြာ၌ သီတင္းသုံးစU္

ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေလ့ရွိသည္။ ေAဒီ ၂-ရာစု ကရိကာလ (Karikala)မင္း လက္္

ဝိနယဝိနိစၧယကို ေရးသားေၾကာင္း ဆိုလိုသည္။ Uတၱရဝိနိစၧယ က်မ္းကို

ထက္၌ ေစာဠႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ Uရဂပုရမွ ကာေဝရိပ႗န္ (Kaveripa-

ေရးသားသည့္

Aရွင္သံဃပါလေထရ္

ttanam) ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ခဲ့သည္။ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱတို႔ ေခတ္တြင္ Uရဂပုရ

ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသျဖင့္ သီဟိုဠ္ကြၽန္း၌ သီတင္းသုံးစU္ ေရး

သည္ သာမန္ၿမိဳ႕မွ်သာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းေနာက္ ပလႅဝမင္းတို႔ တိုက္

သည္ဟု ယူဆရသည္။

ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေစာဠႏုိင္ငံ၏ Aရွိန္Aဝါ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေAဒီ ရွစ္

ေနရာကို

မသိရေသာ္လည္း
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ရာစု ေနာက္ပိုင္း ပလႅဝAရွိန္Aဝါ က်ဆင္းစU္ ေစာဠတို႔ ျပန္လည္ Aင္

ေထရ္)မွ် သည္သာ က်မ္းျပဳရန္ တိုက္တြန္းၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ၊

Aား ေကာင္းလာခဲ့သည္။ ေAဒီ ၉-ရာစု ဝိဇယလာယ (Vijayalaya) မင္း

မဟာဝံသက်မ္း စသည္တို႔၌ ''ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ Aသံေတာ္ကဲ့သို႔

လက္ထက္၌ တၪၨ(Tanjore)သည္ ေစာဠႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့သည္၈။

နက္နဲေသာ Aသံရွိေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶေဃာသ-ဟူေသာ Aမည္

ေပၚထြန္းရာ ေခတ္

ျဖင့္ ဘုရားရွင္ကဲ့သို႔ ေျမAျပင္၌ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသူ'' စသည္
ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္း ဖြ႔ဆ
ဲ ုA
ိ ပ္ေသာ ဂုဏ္သတင္းရွိသည့္ ပိဋကတ္သုံးပုံ၏

Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ ျပဳစုသည့္ ဝိနယဝိနိစၧယဋီကာ နိဂုံး၌ ဋီကာေရးသူ၏ A

Aဖြင့္ A႒ကထာကို စီရင္ခဲ့သူ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသလည္း

မည္နာမ မထင္ရွားေသာ္လည္း ပရကၠမဘုဇမင္း ကိုးကြယ္သည့္ သာရတၳ

တစ္ဆင့္စကား၏ Aစြမ္းျဖင့္ က်မ္းျပဳရန္ တိုက္တြန္းသည္သာ

ဋီကာရွင္ Aရွင္သာရိပုတၱရာ၏ တပည္႔ Aရွင္ဝါစိႆရ ျဖစ္ေၾကာင္း

ျဖစ္၏။ တိုက္တြန္းပုံမွာ ဤသို႔တည္း ..

ပညာရွင္တို႔ AသိAမွတ္ ျပဳၾကသည္။ Aရွင္သာရိပုတၱရာသည္ မိမိ

'ဤ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ မေထရ္သည္ သီရိလကၤာမွ မိမိေမြးရပ္ေျမ

(ဋီကာရွင္)Aား ဗုဒၶသာသနေတာ္၌ ႀကီးပြားေAာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့

ဇမၺဴဒိပ္(Aိႏၵိယေတာင္ပိုင္း)သို႔ ျပန္ႂကြေတာ္မူ၏။ ထိုစU္Aခါ ဇမၺဴ

သည္ဟု နိဒါန္း(ပဏာမ)၌ ဆိုထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝိနယဝိနိစၧယ က်မ္း

ဒိပ္ကြၽန္းေန ပဋိပတၱိ Aားထုတ္ ေနၾကကုန္လ်က္ ပရိယတၱိAရာ

၏ Aဖြင့္ဋီကာမွာ သာရတၴဋီကာထက္ Aလြန္ ေနာက္မက်ဘဲ ေAဒီ ၁၂-

လိမၼာ ကြၽမ္းက်င္ေတာ္မူၾကသည့္ မဟာေထရ္ျမတ္တို႔ ႏွစ္သက္

ရာစုကုန္ခါနီး သို႔မဟုတ္ ၁၃-ရာစု Aစပုိင္းဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ေတာ္မူေသာ သီဟုိဠ္ဘာသာ A႒ကထာမ်ားကို လူAားလုံးႏွင့္

ယင္းဝိနယဝိနိစၧယ ဋီကာက်မ္း၏ ပဏာမAဖြင့္တြင္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ

သက္ဆိုင္သည့္ မာဂဓီ(ပါဠိ)ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုလ်က္ ပိဋကတ္

မေထရ္Aား ဝိနယဝိနိစၧယက်မ္းကို ျပဳစုရန္ သဒိၶဝိဟာရိက တပည့္ရင္း

သုံးပုံဟူေသာ ပရိယတၱိဓမၼ၏ Aဖြင့္ A႒ကထာကို ေရးသားရန္

ဗုဒၶသီဟ မေထရ္က ေတာင္းပန္ၿပီး Uတၱရဝိနိစၧယ က်မ္းကို ေရးသားရန္

သီဟိုဠ္သို႔ ႂကြလာသည့္

Aရွင္သံဃပါလေထရ္က ေတာင္းပန္ေၾကာင္း၊ ထိုမေထရ္ ႏွစ္ပါးAျပင္
A႒ကထာဆရာ

Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

ကိုယ္တိုင္လည္း

Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

မေထရ္ႏွင့္

လမ္းခရီး Aၾကားတြင္ ေတြ႔ဆုံၾက၏။

တစ္ဆင့္

'Aရင္ဗုဒၶဒတၱသည္ (Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ႏွင့္) တရားစကား

စကားျဖင့္ ေတာင္းပန္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေၾကာင္းကို-

ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တစ္ေလာကလုံးကို ေက်ာ္လြန္

'Aထ ေခါ မဟာဝံသာဒီသု-

သည့္

ဗုဒၶႆ ဝိယ ဂမၻီရ-ေဃာသတၱာ တံ ဝိယာက႐ုံ။

ထူးျခားေသာ

ပညာဂုဏ္ရွိန္ေၾကာင့္

သူဆင္းရဲသည္

ရတနာAိုးကို ေတြ႔ျမင္လိုက္ရသကဲ့သို႔ (Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

ဗုဒၶေဃာေသာတိ ေယာ ေသာ ဟိ၊

Aား) Aလြန္ ႏွစ္သက္သြားၿပီး Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ A႒

ဗုေဒၶါ ဝိယ မဟီတေလ ၉'

ကထာ ေရးသားမည့္ Aၾကံကို သိရသျဖင့္ ''Aရွင္ဘုရားတို႔

ဟူေသာ မဟာဝံသက်မ္း ဒုတိယပိုင္းလာ ဂါထာျဖင့္ Aစခ်ီ၍ ေAာက္ပါ

Aလိုရွိတုိင္း ေရးသားAပ္ေသာ Aဖြင့္A႒ကထာ က်မ္းမ်ားကို

Aတိုင္း ေဖာ္ျပသည္ ..

တပည့္ေတာ္တို႔ထံ ပို႔ေပးပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္က ယင္း Aဖြင့္

'ေဖာ္ျပၿပီး မေထရ္ႏွစ္ပါး (Aရွင္ဗုဒၶသီဟ ႏွင့္ Aရွင္သံဃပါလ
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A႒ကထာ၏ (ကဗ်ာဗႏၶ) က်မ္းကို ေရးသားပါမည္''ဟု Aရွင္

ျဖတ္ေပးသူ ေAပီ ဗုဒၶဒတၱမေထရ္က ေနာင္Aခါ 'လက္သန္းA႒ကထာ

မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ဝန္ခံၿပီး Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာ

က်မ္းျပဳ ဆရာႀကီး' (The Great Author of Summaries) Aမည္ျဖင့္

သကလည္း ''ေကာင္းပါၿပီ၊ Aရွင္ျမတ္ မိန္႔ေတာ္မူတိုင္း ေရးသား

စာတမ္း တစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္၁၃။

ေတာ္မူပါဘုရား''ဟု ေတာင္းပန္သျဖင့္ AဘိဓမၼA႒ကထာ A

Aခ်ဳပ္Aားျဖင့္ ေခတ္သစ္ပညာရွင္ Aားလုံးနီးပါးက Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ

တြက္ Aဘိဓမၼာဝတာရက်မ္း၊ ဝိနည္းA႒ကထာAတြက္ ဝိနယ

သည္ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သေဘာတူ

ဝိနိစၧယႏွင့္ Uတၱရဝိနိစၧယ က်မ္းတို႔ကို ေရးသားစီရင္သည္ဟု A

ၾကသည္။ ၁၂-ရာစု ကုန္ခါနီးAခ်ိန္ ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ မဟာဝံသ ဒုတိယ

စU္Aလာ ေျပာဆိုၾက၏'။

ပိုင္း၌ မွတ္တမ္း တင္ထားခ်က္Aရ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ သီရိလကၤာ

ေဆြးေႏြးၾကဆဲ

တြင္ သီတင္းသုံးျခင္းသည္ မဟာနာမမင္း(ေAဒီ ၄ဝ၇-၄၂၉) လက္ထက္

Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ ေပၚထြန္းရာေခတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသီ ပညာ

ျဖစ္သည္။ ထိုမွတ္တမ္း၌ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ Aႏုရာဓပုရၿမိဳ႕၊

ရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ သီဟိုဠ္ ပညာရွင္ မာလာလာေဆ

မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ Aရွင္သံဃပါလထံ၌ သီဟိုဠ္A႒ကထာ

ေကရသည္ A႒ကထာက်မ္းျပဳ ဆရာႀကီးႏွစ္Uီး ေတြ႕ဆုံၾကသည္ ဟူ

က်မ္းမ်ားကို သင္ယူေၾကာင္း Aတည္ျပဳသည္။ ဝိသုဒၶိမဂ္ က်မ္းကလည္း

၁၀

ေသာ ေဖာ္ျပပါ AစU္Aလာစကားကို လက္ခံလိုပုံရသည္ ။

ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို ေထာက္ခံသည္။

သီဟုိဠ္

သို႔ျဖစ္၍ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္သူ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ

ဆရာေတာ္ ေAပီဗုဒၶဒတၱကလည္း AစU္Aလာစကားကို သက္ေသ မျပ

ကိုလည္း ေAဒီ-၅ ရာစု Aစပိုင္းဟုပင္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ ဖြယ္ရွိသည္။

ႏိုင္ေသာ္လည္း Aရွင္ျမတ္ႏွစ္ပါးတို႔ ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေကာက္
ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ၎၏ ေနာက္ယူဆခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ထိုေခတ္ Aခ်ိန္က

ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ားက Aရွင္ဗုဒၶဒတၱေထရ္က Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာ

မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္သည္ ဗုဒၶစာေပသင္ၾကားရာ ဗဟိုဌာနျဖစ္

သထက္ သိကၡာဝါ ႀကီးရင့္သည္ဟု ယုတၱိ Aေထာက္Aထား မ်ားျဖင့္

သျဖင့္ ပညာရွင္မ်ားစြာတို႔ သီရိလကၤာသို႔ Aလည္Aပတ္ ေရာက္ရွိလာ

ေဖာ္ျပၾကသည္။

၁၁

Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ မေထရ္က ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္းကို ေရးသားရန္

ၾကၿပီး ယင္းတို႔Aနက္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱလည္း ပါသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္ ။
ဝိနယဝိနိစၧယက်မ္းကို ေရးစU္ ေစာဠႏိုင္ငံ၌ ကလမၺလူမ်ဳိး Aစၥဳတ

မိမိAား Aရွင္သံဃပါလမေထရ္၏ ေတာင္းပန္ပုံကို ေဖာ္ျပရာ၌ 'Aေဇၩ-

ဝိကၠႏၲမင္း Aုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ Aိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဂုတၱမင္းဆက္မွ

သနံ ဂေဟတြာန = တိုက္ တြန္းျခင္းကို ယူ၍' ဟုဆိုသည္။ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ

ပထမ ကုမာရဂုတၱမင္းသည္ သီဟိုဠ္ဘုရင္ သိရိနိဝါသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္

မေထရ္က ဝိနယဝိနိစၧယ က်မ္းကို ျပဳစုရန္ မိမိAား Aရွင္သံဃပါလ၏

ၿပီး ထိုAတူ ကလမၺမင္းဆက္မွ Aစၥဳတ ဝိကၠႏၲမင္းႏွင့္ ပထမ ကုမာရဂုတၱ

ေတာင္းပန္ပုံကို ျပရာ၌ 'သကၠစၥ သာဒရံ ယာစိေတာ = ေကာင္းမြန္ ႐ို

မင္းတို႔ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္၁၂။ ဤAခ်က္သည္ Aရွင္ျမတ္

ေသစြာ ေတာင္းပန္Aပ္ေသာေၾကာင့္'ဟု ဆိုသည္။

ႏွစ္ပါးတို႔ ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္သည္ဟူေသာ Aဆိုကို ပို၍Aေလး သာေစ

Aထက္ပါ Aဆိုႏွစ္ရပ္တြင္ 'Aေဇၩသနံ၊ တိုက္တြန္းျခင္းကို' ဟူ
ေသာ ႀကီးသူက ငယ္သူAား မိန္႔ဆိုပုံ စကားရိပ္ကို ေထာက္၍ Aရွင္ဗုဒၶ

သည္။ ဤAခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းက်မ္းကို P.T.S. Aတြက္ တည္း
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ေဃာသသည္ Aရွင္သံဃပါလထက္ Aသက္သိကၡာ ငယ္သည္ဟု ယူ

Aရွင္သုမဂၤလ (ဋီကာေက်ာ္ဆရာ) ေရးသည့္ Aဘိဓမၼာဝတာရ ဋီ

ဆႏုိင္သည္။ 'သကၠစၥ သာဒရံ ယာစိေတာ = ေကာင္းမြန္ ႐ိုေသစြာ

ကာသစ္၊ ဂါထာAမွတ္၊ ၈၈၈ Aဖြင့္၌-

ေတာင္းပန္Aပ္ေသာေၾကာင့္'ဟူေသာ ငယ္သူက ႀကီးသူAား ေလွ်ာက္

Aပၸနာယ ဟိ ေကာသလႅ-မိဒံ ဒသဝိဓံ Iဓ။

ထားပုံ စကားရိပ္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱသည္ Aရွင္

ဂႏၴဝိတၳာရဘီေတန၊ မယာ ဝိသဇၨိတႏၲိ စ။

မဟာဗုဒၶေဃာသထက္လည္း Aသက္သိကၡာ ႀကီးရင့္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း ခန္႔

Aပၸနာေကာသလႅံ တဗၺိနိဗၺတၱံ ဝါ ဉာဏံ ဂႏၴဝိတၳာရဘေယန

မွန္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Iဓ န ဒႆိတံ၊ Aတၴိေကဟိ ပန ဝိသုဒၶိမဂၢေတာ ဂေဟတဗၺႏၲိ

သို႔ရာတြင္ 'Aေဇၩသနံ ဗုဒၶသိရိဝွယႆ၊ ေထရႆ သမၼာ သမႏု-

Aဓိပၸါေယာ။

ႆရေႏၲာ (ဝိနည္းA႒ကထာ ပဏာမဂါထာ)။ ယင္းကို ဝဇိရဗုဒဋီကာ၌

Aပၸနာေကာသလႅဉာဏ္ Aေၾကာင္းကို က်မ္းေလးမည္ စိုး၍

'ဗုဒၶသိရိေတၴရႆ ယာစနံ နိႆာယ Aကာသိ .. သာရိပုတၱႆ Aေဇၩ-

ဤ၌ မျပေတာ့ပါ။ Aလိုရွိသူမ်ား ဝိသုဒၶိမဂ္မွ ယူေတာ္မူၾကပါဟု

သနံ နိႆာယ (ဘဂဝတာ) ဝိနေယာ ပညေတၱာ' (ဝဇိရ-ဋီ၊ စာ-၁၇)ဟု

ဆိုလိုသည္' -

ဖြင့္သည္။ ဤ၌ Aေဇၩသနံ-ပုုဒ္ကို ယာစနံ-ဟု သာမန္ ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ Aရွင္

ေဖာ္ျပပါ ဋီကာစကားရပ္ကို 'Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ Aေနျဖင့္ ဝိသုဒၶိမဂ္ကို

သာရိပုတၱရာက ျမတ္စြာဘုရားAား ဝိနည္းကို ပညတ္ရန္ ေလွ်ာက္ထား

ညႊန္းဆိုိလိုျခင္း ျဖစ္သည္'ဟု ယူဆႏိုင္လွ်င္ ယင္းဋီကာရွင္ Aေနျဖင့္

သည္ကို Aေဇၩသနံ-ဟုပင္ ဆိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱက Aရွင္

Aဘိဓမၼာဝတာရ က်မ္းက ဝိသုဒိၶမဂ္ထက္ ေနာက္က်သည္ဟု လက္ခံ

မဟာဗုဒၶေဃာသထက္ Aသက္ႀကီးသည္ ဟူေသာ ပညာရွင္တို႔၏ ယူဆ

ေၾကာင္း ဆိုႏိုင္သည္။ ေရးသားၿပီး က်မ္းစာမ်ားကို မိမိထံပို႔ေပးရန္ Aရွင္

ခ်က္လည္း မခိုင္လုံေသးဟု ဆိုရန္ရွိသည္။

ဗုဒၶေဃာသAား Aရွင္ဗုဒၶဒတၱေထရ္က ေလွ်ာက္ထားသည္ ဟူေသာ

ပညာရွင္ Aခ်ဳိ႕ကမူ Aရွင္ဗုဒၶေဃာသကပင္ သိကၡာႀကီးသည္ဟု

ဝိနယဝိနိစၧယဋီကာ Aဆိုႏွင့္ Aဘိဓမၼာဝတာရက်မ္းက ဝိသုဒၶိမဂ္Aား

ယူလိုၾကသည္။ သီရိလကၤာစာေပ၌ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱAား ရည္ၫႊန္းသည့္

ညႊန္းဆိုပုံကို ေဖာ္ျပလိုရိပ္ရွိေသာ Aဘိဓမၼာဝတာရ ဋီကာသစ္ Aဆို ႏွစ္

တစ္ခုတည္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ကို နိကာယသဂၤဟက်မ္း၌ ေတြ႕ရသည္။

ရပ္ နီးစပ္သည္။ ယင္းဋီကာရွင္ ႏွစ္Uီးမွာ တစ္ေခတ္တည္း ဆရာတူ

ယင္းက်မ္းတြင္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ Aမည္ကို Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏

တပည့္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္သည္။ တစ္ဖန္ ဗုဒၶဝံသA႒

ေနာက္၌ ကပ္လ်က္ ျပထားသည္။ ယင္းသည္ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

ကထာ၌ ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္မွာ -

မေထရ္က Aရွင္ဗုဒၶဒတၱထက္ သိကၡာ ႀကီးရင့္ေၾကာင္း ၫႊန္းလိုျခင္း ျဖစ္

Aဟံ ေတန သမေယန၊ ဇဋိေလာ Uဂၢတာပေနာ။

သည္ဟု ဆိုသည္၁၄။

Aႏၲလိကၡမွိ စရေဏာ၊ ပၪၥာဘိညာသု ပါရဂူ။

Aရွင္ျမတ္ႏွစ္ပါး မည္သူက သိကၡာႀကီးသည္ဟု AေသAခ်ာ မဆို

Aယံ ဂါထာ A႒သာလိနိယာ ဓမၼသဂၤဟ႒ကထာယ နိဒါနဝဏၰ-

ႏိုင္ေသာ္လည္း Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ က်မ္းAခ်ဳိ႕မွာ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏

နာယ ဒီပကၤရဗုဒၶဝံေသ လိခိတာ။ Iမသၼႎ ပန ဗုဒၶဝံေသ နတၴိ။

က်မ္းစာ Aခ်ဳိ႕ထက္ ေနာက္က်သည္ဟုကား ဆိုႏိုင္ရိပ္ ထင္သည္။

နတၴိဘာေဝါေယဝ ပနႆ ယုတၱတေရာ။ ကသၼာတိ ေစ၊ ေဟ႒ာ
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သုေမဓကထာသု ကထိတတၱာတိ၁၅။

သင္းပင္းမ်ားႏွင့္ နတ္ေလာကတြင္ ၾကာျမင့္စြာ စည္းစိမ္ကို ခံစားႏုိင္ၾက

ဤေဖာ္ျပ ဂါထာကို ဓမၼသဂၤဏီ ပါဠိေတာ္Aဖြင့္ A႒သာလိနီ

ပါေစ။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ သာသနာေတာ္သည္ ေလာက၌ ၾကာရွည္စြာ တည္

A႒ကထာ နိဒါနကထာ ဒီပကၤရဗုဒၶဝင္၌ ထည့္သြင္း ေရးသား

တ့ံပါေစ။ ေလာကပါလ နတ္Aေပါင္းတို႔သည္ ေလာကကို ခ်မ္းသာစြာ

ထားၿပီး ဗုဒၶဝံသပါဠိေတာ္၌ မပါေခ်။ မပါျခင္းသည္သာ ပို၍ သင့္

ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစသတည္း။ (ဗုဒၶဝံသA႒ကထာ နိဂုံး)။

ျမတ္၏။ Aေၾကာင္းမူ ယင္းဂါထာသည္ သုေမဓကထာ၌ ပါၿပီး

Aရွင္ျမတ္ ဆုေတာင္းရာ၌ မိမိေကာင္းက်ဳိး Aတြက္မပါဘဲ သာသ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း' ဟု ျဖစ္၏။

နာေတာ္ Aရွည္တည္တံ့ရန္ႏွင့္ လူAမ်ား ေကာင္းက်ဳိးAတြက္သာ A

ဤ၌ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱသည္ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ A႒သာလိနီA႒

ေလးျပဳ ဆုေတာင္းသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေရွးUီးA႒ကထာ က်မ္းျပဳ

ကထာကို Aမည္နာမ ထုတ္ေဖာ္၍ ကိုးကားၿပီး မွတ္ခ်က္ ေပးထားသည္

ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ယင္းသို႔ ခပ္႐ိုး႐ိုးပင္ ဆုေတာင္းေလ့ ရွိၾကပါသည္။

ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ AဘိဓမၼA႒ကထာAတြက္ Aဘိဓမၼာဝတာရ

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

က်မ္းကို Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ ေရးသည္ဆိုေသာ ဝိနယဝိနိစၧယဋီကာ၏ စကား

က်မ္းကိုး

ကိုပါ ထည့္သြင္း စUးစားမည္ဆိုပါက Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ ဗုဒၶဝံသA႒ကထာကို

၁

Pali Literature of Ceylon, p. 108

ေရးခ်ိန္၌ A႒သာလိနီA႒ကထာ စာမူေတာ္သည္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱ လက္

၂

သို႔ ေရာက္ေနၿပီဟု ယူဆႏိုင္ျပန္သျဖင့္ ဋီကာရွင္ မေထရ္ႏွစ္ပါး၏ Aယူ

Ibid., p. 108

၃

Aဆနီး စပ္သည္ဆိုေသာ Aခ်က္ကို ပိုမို နက္႐ႈိင္းေစသည္။

Hand Book of Pali Literatrue, p.6

၄

Ibid., p. 76

၅

History of Pali Literature, Vol. II, p. 184

၆

HBPL, p. 156

၇

Dr. K. Jamanadas, Tirupati Balaji was a Buddhist Sherine, Chapter 22

၈

The India (Web Site) Lasti Updated 1st Nov 2001 The Southern India,
The Cholas
သာရတၴဋီကာထက္ Aလြန္ေနာက္မက်သည့္ ဝိနယဝိနိစၧယ ဋီကာတြင္ ေဖာ္ျပပါ

သို႔ရာတြင္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱထံ၌ ရွိေသာ သီဟိုဠ္ဘာသာ AဘိဓမၼA႒
ကထာ၏ Aမည္မွာလည္း 'A႒သာလိနီ'ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္မူ ယင္း
သို႔ မယူဆႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။
က်မ္းျပဳဆုေတာင္း

၉

ဤက်မ္းစာ ျပဳစုရသည့္ ေကာင္းမႈAထူးေၾကာင့္ လူAေပါင္းသည္ ရဟန္း

မဟာဝံသ (ဒုတိယပိုင္း)မွ ဂါထာကို ကိုးကား ေဖာ္ျပသည္ကို ေထာက္၍

မင္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာကိုယ္တိုင္ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေသာက

သာရတၳဋီကာေခတ္၌ မဟာဝံသ ဒုတိယပိုင္း ရွိေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။

မဲ့ရာ ခ်မ္းသာ ေAးၿငိမ္းေသာ (နိဗၺာန္)ျပည္သို႔ ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

၁ဝ

လူAားလုံးတို႔သည္ ေရာဂါဘယမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္၌ မိုးလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ႐ြာသြန္းၿဖိဳးပါေစ။ လူAေပါင္းတို႔
Aခါခပ္သိမ္း ကိုယ္စိတ္ က်မ္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါး
ျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ နတ္ေဒဝါ Aေပါင္းတို႔လည္း နတ္သမီး ေႁခြရံ
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Pali iterature of Ceylon, pp. 106

၁၂

Corrections to Geigers Mahavamsa, pp. 158

၁၃

History of Pali Literature, Vol. II. p. 386

၁၄

Hand Book of Pali Literature, p. 25

၁၅

ဗုဒၶဝံသ-႒၊ စာ-၁၅၂။
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