အရွင္ဓမၼသိရီ (ေအဒီ ၄၅ဝ-ခန္႔)
ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ
ခုဒၵသိကၡာႏွင့္ မူလသိကၡာတို႔သည္ ရဟန္းသာမေဏမ်ား ႏႈတ္ရအာဂုံ
ေဆာင္ထားၾကသည့္အထိ ျပည့္စုံေကာင္း မြန္ေသာ ဝိနယသံခိပ္က်မ္း
မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ယင္းတို႔ကို ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာစေသာ ေထရဝါဒႏိုင္ငံ
မ်ား၌ ယေန႔တိုင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သင္ယူပို႔ခ်ၾကသည္။ အရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏
ဝိနယဝိနိစၧယႏွင့္ ဥတၱရဝိနိစၧယတို႔ထက္ သင္ယူပို႔ခ်မႈမ်ားေသာ က်မ္းမ်ား
လည္း ျဖစ္သည္။ ဝိနယပိဋကမွ မူရင္းသိကၡာပုဒ္ ပါဠိေတာ္မ်ားကို ထုတ္
ႏုတ္ထားသည့္ ဘိကၡဳႏွင့္ဘိကၡဳနီ ပါတိေမာက္အျပင္ ေဖာ္ျပပါ ႏွစ္က်မ္းကို
ပါ ထည့္၍ ဝိနည္းငယ္ေလးေစာင္ဟု ေခၚစမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ခုဒၵသိကၡာက်မ္းကို ယင္းက်မ္းနိဂုံးအရ အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္ စီရင္
ေၾကာင္း သိရၿပီး မူလသိကၡာကိုမူ အရွင္မဟာသာမိမေထရ္ စီရင္ေၾကာင္း
အစဥ္အလာအားျဖင့္ မွတ္သားၾကေသာ္လည္း ယင္းနိဂုံး၌ တစ္စုံတစ္ရာ
ေဖာ္ျပခ်က္ မရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ က်မ္းစာမ်ားကို ေလးစား ၾကည္ၫိုစြာ
သင္အံမွတ္သားၾကသကဲ့သို႔ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့
လာ သုေတသန ျပဳသင့္လွသည္။
ခုဒၵသိကၡာ
ခုဒၵသိကၡာက်မ္း၏ စာကိုယ္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္ အမ်ားစုမွာ ဝိနယပါဠိေတာ္
မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ဳိ႕၏ မူ
ရင္းက်မ္းမ်ားကို ရွာမရဘဲ ရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။
အက္ဒြပ္မူလာ (Dr. Edward Muller)ကမူ ပါဠိေတာ္၌ ရွာမရသည့္
ယင္း စာပိုဒ္မ်ားမွာ ဝိနယအ႒ကထာမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္
သည္ဟု ဆိုသည္။ ခုဒၵသိကၡာ၌ ဆယ့္တစ္ရာစု ခန္႔က အမည္မသိသူ

စီရင္သည့္ သီဟိုဠ္ ဘာသာနိႆယ တစ္ေစာင္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၂-ရာစု
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဝနရတနအာနႏၵမေထရ္က ခုဒၵသိကၡာ သီဟိုဠ္နိႆယကို
ေရးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အရွင္ေရဝတ သို႔မဟုတ္ ဝိနယဝိနိစၧယဋီကာ
ေဟာင္းကို ေရးသည့္ အရွင္မဟာယသ၏ ေပါရာဏဋီကာ တစ္ေစာင္၊
သုေဗာဓာလကၤာရစသည္ကို ေရးသည့္ အရွင္သံဃရကၡိတ၏ ဋီကာသစ္
ဟု ဋီကာႏွစ္ေစာင္ရွိသည္၁။ ေမာဂၢလႅာန္ သဒၵါက်မ္းျပဳ အရွင္ေမာဂၢလႅာန္
လည္း ခုဒၵသိကၡာ၏အဖြင့္ ဋီကာတစ္ေစာင္ ေရးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔
ရာတြင္ ယင္းက်မ္းမွာ သီဟိုဠ္ဘာသာ ေရွးေဟာင္းအဖြင့္ကို မွီျငမ္းျပဳ
ေရးသားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီဟုဆိုသည္၂။
မူလသိကၡာ၌မူ ဉာဏသိဒၶိအမည္ရွိ ပညာရွိပုဂၢဳိလ္ စီရင္သည့္ ဋီကာ
တစ္ေစာင္ရွိေၾကာင္း ယင္းဋီကာ၏ နိဂုံးအရ သိရသည္။
အရွင္ဓမၼသိရိ
ခုဒၵသိကၡာ၊ မူလသိကၡာက်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ပါးလုံးမွာ သီဟိုဠ္ကြၽန္း၊ အႏု
ရာဓပုရၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုိင္ခ့ၾဲ ကသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အရွင္ျမတ္တို႔၏
ဘဝအေၾကာင္းကိုမူ သဲလြန္စပင္ရွာေဖြရန္ မစြမ္းႏုိင္ပါေခ်။ အရွင္ျမတ္တို႔
ေရး သည့္က်မ္း၏ စာကိုယ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ား စီရင္သည့္ က်မ္းဂန္
အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ညွိႏႈိင္းတုိက္ဆိုင္ ခန္႔မွန္း႐ုံသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ဝဇိဗုဒၶိဋီကာရွင္သည္ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼသိရိႏွင့္ပတ္ သက္
သည့္ သဲလြန္စ အေတာ္အတန္ ေပးခဲ့သည္။ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၏ သက္တမ္း
ႏွင့္ၾကည့္မူ ယင္းသဲလြန္စမ်ားမွာ အလြန္ အဖိုးတန္လွသည္။
သို႔ရာတြင္ သီဟိုဠ္ႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ပါဠိပညာရွင္တို႔ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ
အေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ေဝဖန္ေဆြး ေႏြးမႈ မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
ယခု အေရးပါသည္ သဲလြန္စတစ္ခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပပါမည္။
ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ပါရွိသည္ ဓမၼသိရိေတၴေရာ ပနာဟ-

'အတၱေနာ အညေတာ လာဘံ၊

ဓမၼသိရိပါဝင္သည္။ ဝဇိရဗုဒိၶ၌ 'အ႒ကထာဆရာထံ၌'ဟု သာမန္ဆိုေသာ္

သံဃႆညႆ ဝါ နတံ။

လည္း ယင္းအ႒ကထာဆရာဟူသည္မွာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသကို ရည္

ပရိဏေမယ် နိႆဂၢိ၊

႐ြယ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ စကားအရ သိရသည္ -

ပါစိတၱိ စာပိ ဒုကၠဋ'ႏၲိ (ဝဇိရ-ဋီ၊ ၂၈၄)။

အယံ ပေနတၴသာေရာတိ (ဝိ-႒ ၁၊ ၂၇၉) အာဒိကာယ 'အမွာကံ

အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္က 'အတၱေနာ ။ပ။ စာပိ ဒုကၠဋံ' ဟု ဆိုထား

အာစရိယႆ ဝစန'ႏၲိ ဓမၼသိရိေတၴေရာ အာဟ။ သဂၤဟာစရိ-

သည္'' ဟု ျဖစ္သည္။

ယာနံ ဝါေဒါတိ ဧေက (ဝဇိရ-ဋီ၊ ၁၂၈)။

ေဖာ္ျပပါ ဂါထာမွာ ခုဒၵသိကၡာဂါထာ အမွတ္ ၁၁၉-ျဖစ္သည္။ ထို႔

ေဖာ္ျပပါ ဝဇိရဗုဒဋ
ၶိ က
ီ ာရွင၏
္
အာေဘာ္မွာ ပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာ

ေၾကာင့္ ဝဇိရဗုဒိၶဋီကာရွင္ ရည္ညႊန္းခဲ့သည့္ အရွင္ဓမၼသိရိမွာ ခုဒၵသိကၡာ

ပဌမအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၉-၌ ပါရွိသည့္ 'အယံ ပေနတၴသာေရာ = ဤ

က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။

သည္ကား အဓိပၸါယ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တည္း'စေသာ စကားရပ္ကို အရွင္ဓမၼသိရိ

ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာမွ ေနာက္သဲလြန္စ တစ္ခုမွာ -

မေထရ္က ငါတို႔ဆရာ အရွင္(ဗုဒၶေဃာသ)၏ စကားျဖစ္သည္္ ဟုဆို၏။

ယတၴ ယတၴ ဂဏၭိပေဒတိ ဝုစၥတိ၊ တတၴ တတၴ ဓမၼသိရိေတၳ-

အခ်ဳိ႕ဆရာတုိ႔ကမူ ယင္းစကားရပ္မွာ အ႒ကထာအက်ဥ္းကို ေရးသားၾက

ရႆ ဂဏၭိပေဒတိ ဂေဟတဗၺံ (ဝဇိရ-ဋီ၊ ၉၅)။

ေသာ မေထရ္တို႔၏ ဝါဒျဖစ္၏ဟု ဆိုၾကသည္' ေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂဏၭိပေဒဟုဆိုရာ၌ အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္၏ ဂဏၭိပဒဟု ယူပါ -

အရွင္ဓမၼသိရိက အ႒ကထာဆရာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသကို ရည္

ဟု ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိအလို ထိုဓမၼ

ညႊန္းၿပီး 'ငါတို႔ဆရာအရွင္၏ စကား'ဟု ဆိုသည္ကို ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာရွင္က

သိရိေထရ္သည္ ဝိနယဂဏၭိပဒ က်မ္းကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္။

ေဖာ္ျပသျဖင့္ အရွင္ဓမၼသိရိသည္ အ႒ကထာဆရာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာ

ေနာက္သဲလြန္စတစ္ခုမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္ -

သထံ၌ ပညာသင္ၾကား ေလ့လာဖူးသည္ဟု အစဥ္အလာ မွတ္သားခ်က္

အာစရိယာ နာမ ဗုဒၶမိတၱေတၴရ ဓမၼသိရိေတၴရ ဥပတိႆေတၳ-

မွာ ယုတၱိရွိသည္။ အေၾကာင္းမူ 'အမွာကံ အာစရိယႆ ဝစနံ = ငါတို႔

ရာဒေယာ ဂဏပါေမာကၡာ၊ အ႒ကထာ စရိယႆ စ သႏၲိေက

ဆရာ၏ စကားျဖစ္၏'ဟု အရွင္ဓမၼသိရိ ဆိုေၾကာင္းကို အရွင္ဝဇိရဗုဒိၶ

သုတပုဗၺာ။ တေတာ အေည ဧေကတိ ေဝဒိတဗၺာ (ဝဇိရ-ဋီ၊ စာ-

အေနျဖင့္ အရွင္ဓမၼသိရိ ျပဳစုေသာ 'ဝိနယဂဏၭိပဒ'က်မ္း မွျဖစ္ေစ၊ ဆရာ

၁၄၇)။ ဆရာတို႔ဟုဆိုရာ၌ အရွင္ဗုဒၶမိတၱ၊ အရွင္ဓမၼသိရိ၊ အရွင္

စဥ္ဆက္ ေျပာဆိုခ်က္ အရျဖစ္ေစ အမွန္အတိုင္း သိႏိုင္ဖယ
ြ ္ရွိေသာ

ဥပတိႆစေသာ အ႒ကထာဆရာထံ၌ ၾကားနာ မွတ္သားဖူးၾက

ေၾကာင့္တည္း။ ထိုအခ်ိန္က အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိ၌ ေရွးက်ၿပီး ခုိင္လုံသည့္ က်မ္း

သည့္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ မေထရ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုမွတစ္ပါးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား

ဂန္မ်ား ရွႏ
ိ ိုင္သည္။

ကို ဧေက-ဟု မွတ္ရမည္။
ဤေဖာ္ျပပါစကားအရ အ႒ကထာဆရာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသထံ၌
ပိဋကတ္အဆုံးအျဖတ္ကို ၾကားနာဖူးသူမ်ားတြင္ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အရွင္ဥပတိႆႏွင့္ အရွင္ဓမၼသိရိ
တို႔သည္ အ႒ကထာဆရာထံ၌ နည္းခံဖူးသည္ ဆိုေသာ္လည္း တစ္ခါ
တစ္ရံ အယူအဆ လုံးဝ မတူၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္သည္။

စိနိတြာ ကတပံသုပုေၪၨ တိဏဂုမၺ႐ုကၡာ ေစ ဇာယႏၲိ၊ ပဗၺေတာ

တစ္္ဖန္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ပင္ 'ယတၴ အႏုဂဏၭိပေဒတိ၊ တတၳ ဝဇိရဗုဒ-ၶိ

ေဟာတီတိ ဓမၼသိရိေတၳေရာ။ ေနဝါတိ ဥပတိႆေတၴေရာ ဝုတၱံ

ေတၳရႆ အႏုဂဏၭိပေဒတိ ဂေဟတဗၺံ၅'ဟု နာမည္တူ အျခားေသာ ဝဇိရ

(ဝဇရ-ဋီ၊ ၄၅၂)။ ပုံထားသည့္ ေျမပုံေပၚ၌ ျမက္ခ်ဳံသစ္ပင္မ်ား

ဗုဒၶိမေထရ္၏ အႏုဂဏၭိပဒကို ၫႊန္းဆိုခ်က္ ေတြ႔ရသည္။ ထိုအတူ 'ေယ စ

ေပါက္ေရာက္ေနလွ်င္

ဝဒႏၲီတိ ဧတၴ ေယစာတိ ဝဇိရဗုဒၶိေတၴရံ သႏၶာယာဟ၆'ဟူေသာ အႏုဋီကာ

ေတာင္ပင္ျဖစ္သည္ဟု

အရွင္ဓမၼသိရိ

ေထရ္က ယူဆၿပီး ဥပတိႆေထရ္ကမူ ယင္းသို႔ ေတာင္ဟုလုံးဝ
မဆိုႏုိင္ဟု ဆို၏။

ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုလည္း ေတြ႕ရျပန္သည္။
အရွင္ဓမၼပါလ၏ အႏုဋီကာ၌ေဖာ္ျပသည့္ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္ ဝဇိရ

အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိအလိုအရ အရွင္ဓမၼသိရိစေသာ မေထရ္မ်ားကို အ႒က

ဗုဒၶိဋီကာလာ အႏုဂဏၭိပဒက်မ္းျပဳ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အဘိ

ထာဆရာ (အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ)ထံ၌ စာသင္ဖူးသည္ဟု ဆိုလိုရင္း

ဓမၼအႏုဋီကာ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ ရည္ၫႊန္းသည့္ အရွင္

ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္၌ အရွင္ဗုဒၶမိတၱေထရ္ဟူသည္ အရွင္

ဓမၼသိရိႏွင့္ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိဘြဲ႕ အမည္မ်ားသည္ မူလဋီကာရွင္ ရည္ၫႊန္း

မဟာ ဗုဒၶေဃာသအား မဇၩိမနိကယ္အ႒ကထာကို ေရးသားရန္ ေတာင္း

ခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ အမည္နာမခ်င္း တူေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္း

ပန္သူေလာဟုလည္း ယူဆႏိုင္ဖယ
ြ ္ရွိသည္။

သည္ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ အာနႏၵာ နွစ္ပါးႏွင့္ ဓမၼသိရိ မေထရ္ႏွစ္ပါး အ

မူလဋီကာ၏ 'ေကစိ'

တူတူဟူေသာ အယူအဆကို အေလးသာေစသည္။

မူလဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္အာနႏၵာက 'ေကစိ'ဟု ႏွိမ္၍ ဆိုခံရသည့္ ပုဂၢဳိလ္
မွာ အရွင္ဓမၼသိရိ ျဖစ္ေၾကာင္း အႏုဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼပါလက ဆို
သည္၃။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ အရွင္ဓမၼသိရိမွာ မည္သည့္က်မ္းကို ေရး
ေၾကာင္း မေဖာ္ျပေခ်။
ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသနာ့ဂႏၳဝင္တြင္ ေနလပမာ ထင္ရွားၿပီး နိႆယ
က်မ္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ေရးသားျပဳစုေတာ္မူခ့ေ
ဲ သာ ဆရာေတာ္
ဦးဗုဓ္ကမူ ဝဇိဗုဒၶိဋီကာ၌ ၫႊန္းဆိုသည့္ ကလသပုရဝါသီ အာနႏၵာစရိယ
ႏွင့္ မူလဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္အာနႏၵာ၊ မူလဋီကာ၌ ေကစိ-ထိုးခံရသည့္
အရွင္ဓမၼသိရိႏွင့္ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼသိရိတို႔ကို အတူတူဟု ယူ
ဆခဲ့သည္၄။
ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္၏ ယူဆခ်က္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ က်မ္းစာ အ
ေထာက္အထား

မေတြ႔ရေသးသကဲ့သို႔ ျငင္းဆိုရန္လည္း ခုိင္လုံသည့္

အကိုးသာဓက မရွိေခ်။

ဝဇိရဗုဒိၶ၌ပင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္ဥပတိႆေတၴေရာ ဝဒတီတိ အႏုဂဏၭိပေဒ ဝုတၱံ၇။ ဥပတိႆ
မေထရ္က မိန္႔ဆိုေၾကာင္း အႏုဂဏၭိပဒ၌ ဆိုထားသည္။
ဤစကားအရ ဥပတိႆမေထရ္သည္ အႏုဂဏၭိပဒေရးသူ အရွင္ဝဇိရ
ဗုဒၶိထက္ ေရွးက်သည္။ ယင္းအႏုဂဏၭိပဒ ေရးသူသည္ အႏုဋီကာ၌ ေဖာ္
ျပသည့္ (မူလဋီကာလာ ေယ စ-အရ) အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိႏွင့္ တူသည္ဟု
ဆိုႏိုင္လွ်င္ ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္ မူလဋီကာရွင္ထက္ ေရွးက်သည္။ မေထရ္
မ်ားကို အနီးမွအေဝးသို႔ စဥ္ေသာ္ မူလဋီကာ က်မ္းျပဳ အရွင္အာနႏၵာ၊
အႏုဂဏၭိပဒက်မ္းျပဳ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိႏွင့္ အရွင္ဥပတိႆ မေထရ္ဟူ၍ ျဖစ္
သည္။ ထိုအရွင္ဥပတိႆသည္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ မိန္႔ဆိုခ်က္အရ အရွင္ဓမၼ
သိရိ၊ အရွင္ဗုဒၶမိတၱတို႔ႏွင့္အတူ မဟာဗုဒၶေဃာသထံ စာေပၾကားနာဖူး
ေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ရာသည္။
အရွင္ဓမၼသိရိသည္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ တပည့္ျဖစ္သည္ ဟု

ဝဇိရဗုဒၶိက ဆိုေသာ္လည္း အ႒ကထာက်မ္း ျပဳစုရန္ ေတာင္းပန္သူမ်ား၌

ဝုတၱံ။ ေတသံ ပန-

ထိုအရွင္ မပါဝင္ေခ်။

'သပၸိ နဝနီတံ ေတလံ၊ မဓု ဖာဏိတပၪၥမံ။

က်မ္းျပဳေခတ္

အစၧမစၧဝသာဒိ စ၊ ေဟာႏၲိ သတၱာဟကာလိကာ'တိ ဧဝ မာဂတံ

က်မ္းျပဳသူ ေပၚေပါက္ရာ ေခတ္ကာလကို သတ္မွတ္ျပရန္မွာ အလြန္ ခက္
ခဲၿပီး ပညာရွင္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိး ခန္႔မွန္းၾကသည္။ အမ်ားစုက ခုဒၵသိကၡာ မူလ
သိကၡာ ႏွစ္က်မ္းလုံးကို တစ္ေခတ္တည္းဟု သတ္မွတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။
သီရိလကၤာ အစဥ္အလာ ယူဆခ်က္အရ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ သီ
ဟုိဠ္သို႔ မႂကြမီကပင္ ခုဒၵသိကၡာႏွင့္ မူလသိကၡာက်မ္းမ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ႏိုင္
သည္ဟု ဆုိသည္။ ဘာသာစကားႏွင့္ သုံးႏႈန္းထားပုံတို႔မာွ ႐ိုးစင္းၿပီး
သကၠတ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ကင္းသည္။ ေအဒီ ၁ဝ၆၅-တြင္ ပုလတိၳၿမိဳ႕ (Polonnaruva) ေဂါလ္ဝိဟာရ (Galvihara)ရွိ ပရကၠမဗာဟု ေက်ာက္စာႀကီး
၌ ထိုက်မ္းႏွစ္ေစာင္လုံး၏ အမည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။ ပညာ
ရွင္ ဒီ ေအာဝစ္စ္(D’Alwis)၏ အလိုအရ ခရစ္ႏွစ္ ၃၅ဝ-ခန္႔ဟုဆိုသည္။
ယင္းသည္ ပါဠိေတာ္မ်ားကို အာဂုံေဆာင္ထား သည့္ေခတ္ ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုသည္။ ပါေမကာၡ ေရးစ္ေဒးဗစ္ (Rhys Davids)လည္း အစဥ္အလာ
အဆိုႏွင့္ ဒီေအာဝစ္စ္၏ အဆိုကို ေထာက္ခံ တင္ျပခဲ့သည္။
ေဒါက္တာ အက္ဒြပ္ မူလာ (Dr. Edward Muller) ကမူ ဘာသာ
စကားႏွင့္ စကားလုံးမ်ား သံုးႏႈန္းပုံကို ေထာက္ျပလ်က္ အေတာ္အတန္
က်ယ္ဝန္းစြာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ မဟာဝံသ (ပထမပုိင္းကို ရည္႐ြယ္
သည္) ထက္ ေနာက္က်ၿပီး ခရစ္ႏွစ္ ၆-ရာစုႏွင့္ ၇-ရာစုထက္ ေစာႏိုင္မည္
မဟုတ္ဟု ယူဆလိုသည္၈။ အခ်ဳိ႕သုေတသီတို႔က ခုဒၵသိကၡာကို အလယ္
ေခတ္ (ေအဒီ ၁၁ဝဝ-၁၄ဝဝ ခန္႔)တြင္ ေရးသည့္ က်မ္းစာ အျဖစ္လည္း
ေဖာ္ျပ ၾကသည္၉။
ခုဒၵသိကၡာဋီကာေဟာင္း၌ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ပါရွိသည္ေထေရန ပန ဥတၱရဝိဟာရဝါသီနံ ခုဒၵသိကၡာယ အာဂတနေယန

(ယင္း၊ စာ- ၁၁၃)။
(အရွင္ဓမၼသိရိ) မေထရ္သည္ ဥတၱရဝိဟာရ(အဘယဂိရိ)ဝါသီ
မေထရ္တို႔၏ ခုဒၵသိကၡာက်မ္း၌ လာသည့္အတိုင္း မိန္႔ဆိုသည္။
အဘယဂိရိဝါသီတို႔အလို (ခုဒၵသိကၡာပါဠိမွာ) 'သပၸိ ။ပ။ ကာလိကာ' ဟု ျဖစ္သည္'
ဤအလို အဘယဂိရိဝါသီတို႔ အသုံးျပဳေသာ ခုဒၵသိကၡာက်မ္း ႐ွိသည္
ဟု ဆိုလိုရိပ္ ထင္သည္။ ပါဠိဘာသာ မဟာဝံသက်မ္း မေပၚမီက သီဟိုဠ္
ဘာသာျဖင့္ မဟာဝံသက်မ္း ရွိသကဲ့သုိ႔ ခုဒၵသိကၡာ သီဟိုဠ္ဘာသာက်မ္း
ရွိခ့သ
ဲ ေလာဟု ယူဆဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပါဠိဘာသာ ခုဒၵသိကၡာက်မ္း
သည္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသတို႔ သီဟိုဠ္သို႔ မေရာက္မီကပင္ ရွိခဲ့သေလာ
ဟုလည္း စဥ္းစားႏိုင္ျပန္သည္။
ခုဒၵသိကၡာ ဋီကာေဟာင္း၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာ
ေတာ္ ဦးဗုဓ္၏ ခုဒၵသိကၡာနိႆယ၌ ေဖာ္ျပေသာ မွတ္ခ်က္မွာ စိတ္ဝင္
စားဖြယ္ေကာင္းသည္'ခုဒၵသိကၡာဋီကာေဟာင္း၌ အဘယဂိရိဝါသီတို႔၏ ခုဒၵသိကၡာပါဌ္
မ်ား ကိုျပေသာေၾကာင့္ သာသနာ-၄၄၅ တြင္ နန္းတက္၍ ၁၂ႏွစ္ မင္းမူေသာ ပိတုရာဇာမည္ေသာ အဘယဝ႗ဂါမဏိမင္း
လက္ထက္တြင္ အဘယဂိရိ ဝါသီဂိုဏ္း ျဖစ္သည္။ သာသနာ
၉၃ဝ-ျပည့္ မဟာနာမမင္း ၁၂-ႏွစ္တြင္ ရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟိုဠ္
သို႔ ေရာက္သည္ကို ဆိုသည္မ်ားႏွင့္ ကာလမညီခဲ့တကားဟူမူ
အဘယဂိရိဝါသီ အႏြယ္အဆက္သည္ သာရတၴဒီပနီ ဋီကာရွင္
တို႔ဒကာ ပရကၠမ လက္ထက္ ၁၅၈၇-တိုင္မွ သုံးဂုိဏ္းသားညီ

ၫြတ္၍ ဝါဒတူမွ်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼသိရိေထရ္ျပဳသည့္ေနာက္

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္၏ ေဝဖန္ခ်က္

အဘယဂိရိဝါသီဂိုဏ္းသို႔ ေရာက္၍ မိမိတို႔ဝါဒအေလ်ာက္ ျပဳျပင္

ခုဒၵသိကၡာက်မ္းနိဂုံး၌ ေအာက္ပါဂါထာ တစ္ပုဒ္ပါရွိသည္-

ေသာပါဌ္ကို ဋီကာေဟာင္းျပေသာေၾကာင့္ ကာလမဆန္႔ ဟူေပ'

ေတန ဓမၼသိရေကန၊ တမၺပဏၰိယေကတုနာ။

အဘယဂိရိဝါသီဂုိဏ္းသည္ သာသနာ-၄၄၅ (ဘီစီ ၉၈) တြင္ စတင္ခဲ့

ေထေရန ရစိတာ၊ ဓမၼဝိနယညဳပသံဟိတာ။

သည္။ ခုဒၵသိကၡာဋီကာေဟာင္း၌ အဘယဂိရိဝါသီတို႔၏ ခုဒၵသိကၡာပါဌ္

သီဟိုဠကြၽန္း၏ အလံတံခြန္ သဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ဓမၼဝိနယႏွင့္ ပတ္

မ်ားကို ျပေသာ္လည္း ခုဒၵသိကၡာသည္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟိုဠ္သို႔

သက္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံရသည့္ ထိုဓမၼသိရိ မေထရ္သည္ (ခုဒၵ

ေရာက္ ၿပီးမွသာ ေရးေသာက်မ္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ အဆိုပါဂိုဏ္းမွာ

သိကၡာက်မ္းကုိ) ေရးစီရင္ၿပီ။

သာသနာ-၁၅၈၇ (ေအဒီ ၁၂-ရာစု) အထိ တည္ရွိခ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ ျဖစ္

အထက္ပါ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္က

သည္။ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟိုဠ္ေရာက္ၿပီးေနာက္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အ

ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဝဖန္ထားသည္-

ရွင္ဓမၼသိရိ ေရးေသာ ခုဒၵသိကၡာကို ယင္းဂိုဏ္းသားတို႔က မိမိတို႔အယူ

''ဤမေထရ္၏ ဓမၼဝိနယညဴအျဖစ္ ၿပီးေသာ္လည္း မူလဋီကာ

အဆႏွင့္ ကိုက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ ဆိုလိုျခင္း

ဝယ္ ဒြါရသံသႏၵနာမွစ၍ ထိုထိုအရာ ေကစိဝါဒ ျပသမွ်၌ ဓမၼသိရိ

ျဖစ္သည္။

မေထရ္ကို ရည္လ်က္ ေကစိယူသည္ဟူ၍ မ်ားေသာအားျဖင့္

ျမန္မာပညာရွိတို႔ အစဥ္အလာယူဆခ်က္မွာ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ ယူဆ

အႏုဋီကာ၌ ဖြင့္ျပ၏။ ထိုမူလဋီကာျပဳ အနႏၵာဆရာ၏ ဝိနည္း

ခဲ့သည့္ အတိုင္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္သည္ ပိဋကတ္ က်မ္းဂန္ကို

အဆုံးအျဖတ္ကို ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ ျပသည္ကိုလည္း ေနာက္ဋီကာ

အထပ္ထပ္ ၾကည့္႐ႈပ႔ခ
ို ်ျခင္းမွ ရရွိသည့္ အေတြ႔အႀကဳံျဖင့္ မိန္႔ဆိုခ်က္ျဖစ္

ရွင္တို႔ မႀကိဳက္သည္ မ်ား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဆရာတို႔ ဓမၼ

၍ ဆရာေတာ္၏ ယူဆခ်က္မွာ ခြန္အားရွိသည္။ အမွန္ေသာ္ ဆရာေတာ္

ဝိနယညဴခ်ည္း ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ခုစီ သာလြန္သည္ကို

သည္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာအဆိုိကို အေျချပဳ၍ ဆိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အရွင္

သိအပ္၏''

ဝဇိရဗုဒၶိသည္ ပရကၠမဗာဟု ေက်ာက္စာထက္ပင္ ေရွးက်ဖြယ္ရွိေသာ

ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏

အာေဘာ္မွာ

''အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္က

ခုဒၵ

ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္၏ အဆိုသည္လည္း အဆိုပါ ေက်ာက္စာကဲ့သို႔ပင္

သိကၡာ နိဂုံး၌ မိိမိကိုယ္ကိုမိမိ ဓမၼဝိနယညဴ (ဓမၼႏွင့္ ဝိနယကိုသိသူ)အျဖစ္

ခိုင္လုံႏိုင္ရာသည္။

ခ်ီးမြမ္းခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ မူလဋီကာဆရာ အရွင္

အရွင္ဓမၼသိရိသည္

အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာ၏

တပည့္

ျဖစ္ႏိုင္ပုံကို

အာနႏၵာက ထိုအရွင္ဓမၼသိရိကို ရည္႐ြယ္ၿပီး မိမိထက္ နိမ့္သူအေနျဖင့္

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ယူဆသည့္အတိုင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

'ေကစိ' ဟ ုေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ဖန္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ က်မ္းျပဳ အရွင္ဝဇိရ

သို႔ျဖစ္ပါက ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼသိရိသည္ အ႒ကထာ ဆရာႀကီး

ဗုဒိၶက အဆိုပါ မူလဋီကာရွင္ အရွင္နႏၵာအား အာစရိယ(ဆရာအရွင္)ဟု

အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ သို႔မဟုတ္ အတန္ငယ္ ေနာက္က်

ေလးစားစြာ ေခၚေဝၚလ်က္ မိမိ၏ဋီကာ၌ ထိုအရွင္အာနႏၵာ၏ ဝိနည္းအယူ

သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆယ
ြဲ ူႏိုင္သည္။

အဆ အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပျပန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားကို

ေနာက္ဋီကာ က်မ္းျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မႏွစ္သက္သည္က မ်ားသည္။ ထို႔
ေၾကာင့္ ပညာရွင္ ဋီကာက်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ သာ
လြန္ၾကသည္သာ ျဖစ္၏''ဟု ဆိုလိုသည္။
ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ မွတ္ခ်က္အရ နားလည္ရသည္မွာ ''အႏုဋီကာ၌
ေကစိထိုးခံရသူ ဓမၼသိရိေထရ္မွာ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳသူ ျဖစ္သည္၊ တစ္
ဖန္ ဝဇိရဗုဒၶိ၌ ေဖာ္ျပသည့္ ကလသပုရၿမိဳ႕ေန အရွင္အာနႏၵာဟူသည္
မူလဋီကာက်မ္းျပဳသူ ျဖစ္သည္'' ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ ေနာက္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း
ျဖစ္သည္ဝိနည္း၌ အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္၏ ဝိနိစၧယပမာဏ ျဖစ္သင့္သည္
ကို ဓမၼသိရိေထရ္ကား အ႒ကထာဆရာတို႔ထံ၌ အဆုံးအျဖတ္္ကို
ၾကားနာ မွတ္သားဖူး၏ဟူ၍ ဝဇိရဗုဒိၶ၌ မိန္႔၏။ ထိုစကားကိုစ၍
ြဲ
ဓမၼသိရိေထရ္ကား ဆရာဗုဒၶေဃာသ၏ တပည့္ဟူ၍ ေျပာဆိုစဥ္
ျပဳၾကသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳေသာ္လည္း ဝိသုဒၶိမဂ္၌ ကမၼ႒ာန္း မယူ
အပ္သသူကို 'ယႆ ဧကသဂႌတိမၸိ အ႒ကထာယ သဒၶႎ ပဂုဏာ၊
သယၪၥ လဇၨီ ေဟာတိ၊ တႆ သႏၲိေက ဂေဟတဗၺံ' ဟူရာ၌
ပဂုဏအ႒ကထာကို လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ ဤ၌လည္း မဟာပဒုမ
စေသာ မေထရ္တို႔ကဲ့သုိ႔ အ႒ကထာ၌ အတိပဂုဏျဖစ္သူကို
အလိုရွိအပ္္၏၁ဝ။
ဆိုလိုသည္မွာ အရွင္ဓမၼသိရိသည္ အ႒ကထာ ဆရာမ်ားထံ၌ နည္းခံ
သင္ယူဖူးေသာ္လည္း အ႒ကထာက်မ္းတို႔ကို အၾကည့္အ႐ႈ အေလ့အလာ
ပုိမ်ားသူ၏ အဆုံးအျဖတ္သည္သာ အဓိကက်သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
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