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႐ိုေသစြာ ေလွ်က္တင္လိုက္ပါတယ္ Aရွင္ဘုရား၊  
တပည့္ေတာ္မက ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ UC Davis မွာ တက္ေရာက္ ပညာသင္ေနတဲ့ ျမန္မာ ေက်ာင္းသူပါ။  Religious Study (ဘာသာေရး 
ေလ့လာမႈ) Aတန္းကုိ တက္ေနရလုိ႔ ဗုဒၶဘာသာAေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရရင္း Aေရွ႕တုိင္းႏွင့္ Aေနာက္တိုင္း ပညာရွင္ေတြေရးတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းစာ 
Aုပ္ေတြကုိ ဖတ္႐ႈရပါတယ္။ Aဲဒီလို ဖတ္ရင္း Aခက္Aခ ဲတစ္ခုက ဗုဒၶဘုရား ဖြားျမင္တဲ့ႏွစ္ကို ေဖာ္ျပၾကရာမွာ Aခ်ဳိ႕က ဘီစီ ၅၆၃၊ Aခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ဘီစီ 
၆၂၃ လို႔ ႏွစ္မ်ဳိး ကြဲျပားစြာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ A ဲဒါ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ တပည့္ေတာ္Aေနနဲ႔ ဘယ္ခုႏွစ္ကို Aတည္ယူသင့္ပါသလဲ။ A ဲဒါလုိ ကြဲျပားေနရ 
တာဟာ Aဓိကဘာေၾကာင့္ပါလဲ ရွင္းျပေပး ေစလိုပါသည္ Aရွင္ဘုရား။ 
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ေထရဝါဒ ဗုဒၶဖြားႏွစ္ 
ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံတဲ့ ႏွစ္စၿပီး သာသနာႏွစ္ - ၁ လို႔ စတင္ ေရတြက္္ပါတယ္။ ယေန႔ (ျမန္မာကၠရာဇ္ ၁၃၆၉-ခုႏွစ္) မွာ သာသနာႏွစ္ ၂၅၅၁။ ေရာက္ဆ ဲ
ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝဝ၇ ကို သာသနာ ၂၅၅၁ မွ ႏုတ္ရင္ ဘီစီ ၅၄၄၊ ဒါဗုဒၶပရိနိဗၺန္စံတဲ့ႏွစ္။ ပရိနိဗၺာန္စံတဲ့ႏွစ္ကို ႏုတ္ ၿပီး သက္ေတာ္ ၈ဝ-ကို ထပ္ေပါင္းရင္  
ဗုဒၶဖြားျမင္တာ (၅၄၃+၈ဝ) ဘီစီ ၆၂၃။ သီဟိုဠ္၊ ျမန္မာ၊ ယိုးဒယား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာA ိုစတဲ့ ေထရဝါဒဗုဒၶ ဘာသာႏုိင္ငံေတြ လက္ခံတဲ့ ျမတ္ဗုဒၶ 
ဖြားေတာ္မူတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါဟာ သီရိလကၤာႏုိင္ငံန႔ဲ ဗုဒၶသာသနာသမုိင္းစU္ ကို ေဖာ္ျပတဲ့ မဟာဝံသက်မ္းႏွင့္ A ညီျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဝံက်မ္းကုိ A လြန္ေရွးက်တဲ့ A ခ်ိန္ကပင္ 
သီဟိုဠ္ မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္က ပညာရွင္ေတြ  သီဟိုဠ္ဘာသာနဲ႔ ေရးသားခဲ့ၿပီး ေA ဒီ ၅၂ဝ ေလာက္မွာ ပါဠိဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ 
ေထရဝါဒႏုိင္ငံေတြမွာ လက္ခံေနၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ပါဠိစာေပ (ဘုရားေဟာ ပါဠိေတာ္ေတြက လြဲရင္) A ားလံုးနီးပါးကို မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္ထြက္ 
ပညာရွင္ေတြ ေရးခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘီစီ ၆၂၃ ဗုဒၶေမြးေန႔ A ဆိုဟာ  မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္က မေထရ္စU္ဆက္ မွတ္ယူလာတဲ့ A ယူA ဆ၊ 
ေထရဝါဒ မွတ္တမ္းမ်ားရ႕ဲ A ယူA ဆ ျဖစ္တယ္လို႔လ ဲဆိုင္ႏိုင္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့္လ ဲလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ငါးဆယ္ေလာက္က ေထရဝါဒႏုိင္ငံေတြမွာ ဗုဒၶသာသနာ ၂၅ဝဝ ျပည့္ပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ၾကတာ  ျဖစ္ပါတယ္။ 
ကမၻာ့သမုိင္းႏွင့္ ၫိွျခင္း 
မဟာဝံသႏွင့္ A ႒ကထာက်မ္းမ်ားA ဆို၊ မဇၩိမေဒသ မင္းဆက္၊ ကမၻာ့သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ သံဂါယနာမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဆရာစU္ေဖာ္ျပခ်က္၊ A ေသာက 
ေက်ာက္စာ၊ ေျမာက္ပိုင္း ဗုဒၶဘာသာမွတ္တမ္းမ်ား၊ A ိႏၵိယေတာင္ပိုင္းမွ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာA ခ်ဳိ႕၊ A ဲဒါေတြ A ားလံုးကုိ ၫွိႏႈိင္း တိုက္ဆိုင္ၿပီးေနာက္ 
ဘီစီ ၆၂၃ ဗုဒၶဖြား ႏွစ္A ဆိုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စU္းစားစရာ ေတြ႕လာရတယ္။ ပညာရွင္ေတြက ဗုဒၶဖြားႏွစ္ကို ဘီစီ ၅၆၃ လို႔ ယူဆလုိၾကတယ္။ ဒါလဲ  
မဟာဝံသက်မ္း (A ခန္း ၅၊ ဂါထာA မွတ္ ၂၁) မွာ ေဖာျ္ပတဲ့ A ိႏၵိယEကရာဇ္ A ေသာကမင္းဟာ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ၂၁၈-ႏွစ္ A ၾကာမွာ 
နန္းတက္တယ္ဆိုတဲ့ A ခ်က္ကိုပ ဲA ေျခခံတာပါ။  

မဟာဝံသန႔ ဲ ဝိနယA ႒ကထာက်မ္းမ်ား A လိုA ရ A ဇာတသတၱဳ (ဗုဒၶမလြန္မီ ၈+ လြန္ၿပီးေနာက္) ၂၄၊ Uဒယဘဒၵ ၁၆၊ A ႏု႐ုဒၶႏွင့္ မု႑ ၈၊ 
နာဂဒါသက ၂၄၊ သုသုနာဂ ၁၈၊ ကာဠာေသာက ၂၈၊ ၄င္း၏သား ဆယ္ေယာက္ ၂၂၊ နႏၵမင္းသား ကိုးေယာက္ ၂၂၊ စႏၵဂုတၱ ၂၄၊ ဗိႏၵဳသာရ ၂၈၊ 
A ေသာက (ဘိသိက္မခံမီ ၄ +) နန္းစံ ၁၈-ႏွစ္ ေျမာက္ (ဗုဒၶလြန္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃၆-ႏွစ္A ၾကာ) မွာ  A ေသာကရဲ႕ သားေတာ္ A ရွင္မဟိႏၵ 
သီဟိုဠ္ကို ေရာက္တယ္။ စႏၵဂုတၱဟာ A ေသာကရဲ႕ ဘိုးေတာ္ပါ။ A ေသာကဟာ နန္းရၿပီး ၄-ႏွစ္ၾကာမွ ဘိသိက္ခံတာ ျဖစ္လို႔ ဘိုးေတာ္ စႏၵဂုတၱမင္းနဲ႔ 
A ေသာကတုိ႔A ၾကား ေဖာ္ျပၿပီး နန္းစံႏွစ္ေတြA ရ ၅၆ ႏွစ္ ကြာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စႏၵဂုတၱဟာ ဗုဒၶေနာက္ (၂၁၈-၅၆) ၁၆၂-ႏွစ္ A ၾကာမွာ နန္းစုိက္တယ္။  
A ိႏၵိယသမိုင္းA ရ စႏၵဂုတၱနန္းတက္ႏွစ္ဟာ ဘီစီ ၃၂၁။ ဒီေတာ့  ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံႏွစ္ဟာ ဘီစီ (၃၂၁+ ၁၆၂) ၄၈၃။ သက္ေတာ္ ၈ဝ ေပါင္းရင္ ျမတ္ဗုဒၶ ေမြး 
ဖြားႏွစ္ဟာ (၄၈၃+၈ဝ) ဘီစီ ၅၆၃။  

ကမၻာ႔သမိုင္းA ရ  ဂရိဘုရင္   A လက္စႏၵာ သ ဂရိတ္ဟာ  ဘီစီ ၃၂၅ မွာ A ိႏၵိယႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္A ထိ ေA ာင္ႏိုင္ၿပီး A ိႏၵိယမွA ျပန္ ဘီစီ ၃၂၃ 
မွာ လမ္းမွာ ကြယ္လြန္တယ္။ A ိႏၵိယဘုရင္ စႏၵဂုတၱေမာရိယမင္းက A လက္စႏၵာရဲ႕လူေတြကုိ ႏွိမ္နင္းခဲ့တယ္။ A ဲဒီA ခ်ိန္က A ေသာကမင္း မေမြးဖြား 
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ေသးဘူးလုိ႔ A ိႏၵိယသမုိင္းနဲ႔ ကမၻာ႔သမိုင္းေတြA ရ သိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဖြားႏွစ္ကို ေထရဝါဒီတို႔ ယူဆသလုိ ဘီစီ ၆၂၃ ယူရင္ စႏၵဂုတၱနဲ႔ A လက္ 
စႏၵာတုိ႔ကို ေခတ္ၿပိဳင္ဆိုတဲ့ A ဲဒီသမုိင္းေတြန႔ဲ ဆန္႔က်င္သြားပါ လိမ့္မယ္။  
မင္းဆက္ႏွစ္ ပုိလာျခင္း 
၁၉ဝ၇ ခုႏွစ္က မဟာဝံသပါဠိကို A ဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ဆိုခဲ့တဲ့ ပါဠိ ပါေမာကၡ ဝီလ်ံဂိုင္ဂါ (Wilhelm Geiger) ဟာ မဟာဝံသနဲ႔ စူဠဝံသ က်မ္းေတြမွာ 
ေဖာ္ျပတဲ့ သီဟိုဠ္မင္းဆက္ကို A ေသးစိတ္ ေလ့လာတဲ့A ခါ ေA ဒီ ၁ဝဝဝ ခန္႔က A ိႏၵိယေတာင္ပိုင္း ေစာဠတိုင္းသားတုိ႔ သီဟိုဠ္ကို က်ဴးေက်ာ္တဲ့A ခ်ိန္ကို 
ေဖာ္ျပတဲ့ သကၠရာဇ္ေတြမွာ ၆၂-ႏွစ္ေလာက္ ကြာဟေနတာကုိ ေတြ႕ရိွခဲ့တယ္။  

ေတြ႕ရိွပုံက ဒီလိုပါ။  
စူဠဝံသက်မ္း A ခန္း ၅၃ A ရ တတိယ Uဒယ မင္း (ဗုဒၶႏွစ္ ၁၄၉၇ နန္းတက္) ပရကၠမပ႑ဳမင္း (ဗုဒၶႏွစ္ ၁၅၉ဝ နန္းတက္)တို႔ရ႕ဲ A ၾကားကာလကို 

၉၃-ႏွစ္ႏွင့္ ၈-ရက္လို႔ သိရတယ္။ A ိႏၵိယေတာင္ပုိင္း Tanjore နယ္က ေစာဠဘုရင္ ရာဇိႁႏၵရာဇေစာဠေဒဝမင္း ေရးထုိးခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာမွာ စူဠဝံသ 
က်မ္းမွာ ဆိုတဲ့A တုိင္း တတိယ Uဒယမင္း နန္းတက္ၿပီးစမွာ ေစာဠတိုင္းသားတုိ႔ သီဟိုဠ္ကို စစ္ခ်ီေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိ႔ ဒီမင္းႏွစ္ပါး ေခတ္ၿပဳိင္ေနတာကို 
ေတြ႕ရတယ္။ ေစာဠေဒဝရဲ႕ နန္းတက္ႏွစ္ကို ေA ဒီ ၁ဝ၁၁ လို႔ A ိႏၵိယ သမိုင္းဆရာတုိ႔ ဆိုတယ္။ ေစာဠတို႔ သီဟိုဠ္ကို စစ္ခ်ီတာ ေစာဠေဒဝမင္း နန္းစံ ၄-
ႏွစ္ေျမာက္ (ေA ဒီ ၁ဝ၁၅)။ ဒါဟာ စူဠဝံသက်မ္းလာ တတိယUဒယ နန္းတက္ႏွစ္ (ဗုဒၶႏွစ္ ၁၄၉ရ) ျဖစ္ေနတယ္။  

ဒီေတာ့ ဗုဒၶႏွစ္ ၁၄၉၇ ဟာ ေA ဒီ ၁ဝ၁၅  (ဒီA လို ပုံမွန္  သမိုင္းဆရာတုိ႔ ျပသလုိ တတိယUဒယ နန္းတက္ႏွစ္ကို ေA ဒီ ၉၄၆ လို႔ မဆို ႏိုင္ေတာ့ 
ဘူး)။ ဒါဆုိ ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံႏွစ္ ဘီစီ (၁၄၉၇-၁ဝ၁၅) ၄၈၃၊ ေမြးဖြားႏွစ္ ဘီစီ ၅၆၃ လို႔ A ဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သြားတာပဲ။  

တတိယ Uဒယမင္းကစၿပီး ပထမ ပရကၠမဗာဟုမင္း တိုင္ေA ာင္ မင္းဆက္ကို A ေသးစိတ္ေရးခဲ့သူ စူဠဝံသက်မ္းျပဳဆရာဟာ တတိယ Uဒယမင္း 
နန္းတက္ႏွစ္ကို ဗုဒၶႏွစ္ ၁၄၉၇ (ေစာဠ ေက်ာက္စာႏွင့္A ညီ ေA ဒီ ၁ဝ၁၅)၊ ပရကၠမပ႑ဳ နန္းတက္္ႏွစ္ကို ဗုဒၶႏွစ္ ၁၅၉ဝ (ေA ဒီ ၁ဝ၄၆)၊ ပထမ ပရကၠမ 
ဗာဟု နန္းတက္ႏွစ္ကို ဗုဒၶႏွစ္ ၁၆၉၇ (ေA ဒီ ၁၁၅၃) လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ေပမဲ့ တတိယ Uဒယနန္းတက္ႏွစ္မွာ က်န္ဘုရင္ ႏွစ္ပါး နန္းတက္ႏွစ္နဲ႔ မတူတဲ့A ေျခခံ 
(သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား) က လာတယ္ဆိုတာကုိ သတိျပဳခဲ့မိပုံ မရဘူး။  

တတိယUဒယႏွင့္ ပရကၠမပ႑ဳ A ၾကားကုိ ၎A လို ၉၃-ႏွစ္ ဆိုေပမဲ့ A မွန္ေတာ့ ၃၁-ႏွစ္ (ေA ဒီ ၁ဝ၁၅-၁ဝ၄၆) သာ ကြာၿပီး ၆၂-ႏွစ္ ပိုထြက္လာ 
တာကုိ A ံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ရတယ္။  
ဗုဒၶဖြားႏွစ္ ၂ မ်ဳိး ျဖစ္သြားျခင္း 
A ဲဒီလို ၆၂-ႏွစ္ ပိုထြက္လာတာ ဘယ္မင္းဆက္ရယ္လို႔ A တိA က် မျပႏိုင္ဘူးလုိ႔ ဆိုေပမဲ့ သံသယျဖစ္ႏိုင္တဲ့ A ခ်က္A ခ်ဳိ႕ကုိ ဂိုင္ဂါက ေထာက္ျပခဲ့ 
တယ္။ Uပမာ A သက္ ၃၇-ႏွစ္မွာ မင္းျဖစ္ၿပီး နန္းသက္ ၇ဝ ၾကာခဲ့တဲ့ ပ႑ဳကာဘယ (ဘီစီ ၄၃၇-၃၆၇) (ဒီမင္းလဲ A သက္ သိပ္ရွည္လို႔ ပုံမွန္ေတာ့ 
မဟုတ္ဘူးတဲ့) ကို ဆက္ခံတဲ့ သူ႔ရဲ႕သားျဖစ္သူ မုဋသိဝဟာ ပ႑ဳကာဘယ မင္းမျဖစ္ခင္ (A သက္ ၃၇ ႏွစ္မတုိင္ခင္) က လက္ထပ္ခဲ့တဲ့ မိဖုရား 
သုဝဏၰဝတီက ဖြားျမင္သတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ မုဋသိဝ မင္းျပဳတဲ့A ခါ A နည္းဆံုး A သက္ ၇ဝ။ ဒါေပမဲ့ မုဋသိဝ နန္းစံ သက္တမ္း ၆ဝ-ႏွစ္လို႔ မဟာဝံသမွာ 
ဆိုတယ္။ ဒါဆုိရင္ မုဋသိဝ A သက္ ၁၃ဝ ျဖစ္သြားတာမုိ႔ ယုတၱိမတန္ေပဘူး။  

သီဟိုဠ္ A စU္A လာသမုိင္းဟာ A ခ်ဳိ႕ျဖစ္စU္ေတြကုိ A မွန္A တိုင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မွာ ျဖစ္ေပမဲ့  ဘုရင့္ နန္းစံႏွစ္ေတြန႔ဲ  ပတ္သက္ရာမွာေတာ့  
ဝိဇယမင္း သီဟိုဠ္မွာ နန္းစံႏွစ္ကို ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံႏွစ္ႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေA ာင္ ဆြဲဆန္႔ထားဖြယ္ရွိတယ္လို႔ ဂိုင္ဂါကယူဆခဲ့တယ္။ A ဲဒီလို ယူဆလုိ႔ ဂိုင္ဂါဟာ 
မဟာဝံသA ဆို ဘီစီ ၅၄၄ ႏွစ္ထဲက (ကမၻာ႔သမိုင္းေတြနဲ႔A ညီ) ၆၁-ႏွစ္ ေလွ်ာ့ပစ္ဖို႔ တင္ျပခဲ့တာကုိ Dr. ဝါလ္ပိုလာ ရာဟုလာစတဲ့ ပညာရွင္ေတြ မျငင္း 
သို႔မဟုတ္ လက္ခံၾကတဲ့A တြက္ A ေနာက္တိုင္း ပညာရွင္ေတြA ၾကား ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံႏွစ္  ဘီစီ ၄၈၃၊ ဗုဒၶဖြားျမင္ႏွစ္ ဘီစီ ၅၆၃ လို႔ ဆိုလာၾကတာပါ။  

မဟာဝံသA လို ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံတဲ့ႏွစ္မွာ ဝိဇယမင္း သီဟိုဠ္ကို ေရာက္တယ္ဆိုေပမဲ့ ပထမဆံုး ျဗဟၼီA ကၡရာနဲ႔ ေရးထုိးထားတဲ့ သီဟိုဠ္ A ႏုရာဓ 
ပုရၿမိဳ႕နား မွာရွိတဲ့ ဆိရန္ ေဒရနိယဂါလ (Siran Deraniyagala) ေက်ာက္စာA ရ A ဆိုပါ ဝိဇယမင္း သီဟိုဠ္ေရာက္ခ်ိန္ဟာ ဘီစီ ၄၈ဝ-ခန္႔ ျဖစ္တာကုိ 
ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဟာဝံသA လို ဝိဇယဘုရင္ သီဟိုဠ္ေရာက္ႏွစ္နဲ႔ A ဲဒီျပာကရိတ္ ျဗဟၼီေက်ာက္စာA ဆို ကြဲလြဲ ေနတာဟာ ဂုိင္ဂါရဲ႕ A ယူA ဆ 
(ဘီစီ ၅၆၃ ဗုဒၶဖြား) ကို ေထာက္ခံသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။  

ဗုဒၶလြန္းၿပီး ႏွစ္တစ္ရာA ၾကာမွာ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယ သံဂယနာမွာ ဗုဒၶကိုသိမီလိုက္တဲ့ မေထရ္ႀကီးေတြ ပါတယ္ဆိုတဲ့ လူ႔သက္တမ္းကုိ A ေျချပဳ 
ေဖာ္ျပတဲ့ A ထက္ပါ A ယူA ဆ ႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ လုံးဝျခားနားတဲ့ ဗုဒၶေမြးႏွစ္ ေနာက္တစ္မ်ဳိး တင္ျပထားတာလ ဲ ရွိပါေသးရဲ႕။ သုေတသနရဲ႕ သေဘာA ရ 
မေသခ်ာေသးသေ႐ြ႕ A ေထာက္A ထား ျပည့္စုံ ခုိင္လုံတဲ့A ထိ ဆက္လက္ ရွာေဖြစU္းစားေနရUီးမွာပါ။   
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