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ေျဖၾကားေပးေစလုိပါသည္၊ 
ျမန္မာျပည္က Aမည္ မေဖာ္ျပလုိတဲ့ နာမည္ႀကီး ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္တစ္ပါးေဟာတဲ့ Aထမွဲာ ေထရ ဝါဒဗုဒၶသာသနာသမုိင္းမွာ ဒုတိယ A႒ကထာ 
က်မ္းျပဳ ဆရာႀကီးလုိ႔ ထင္ရွားတဲ့ Aရွင္ဓမၼပါလဟာ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝဝ ေလာက္Aၾကာမွာ ေပၚထြန္းခဲ့တာလုိ႔ ဆိုပါတယ္။ 'Aရွင္ဓမၼ 
ပါလဆုေတာင္း' လို႔ေခၚတဲ့ Aဲဒီ ဗီြဒီယုိ တိပ္ေခြထဲမွာ A ဲဒီ ဆရာေတာ္ဟာ A ဲဒီ သကၠရာဇ္ကို သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ၫႊန္းဆုိခဲ့တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။  

AစU္AလာAရ ေထရဝါဒရဲ႕ ပထမUီးဆံုးေသာ A႒ကထာ ဆရာႀကီး Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသဟာ ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၉၃ဝ (ေAဒီ 
၄ ရာစု ကုန္ခါနီး)မွာ သီဟိုဠ္ကို ေရာက္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ Aရွင္ဓမၼပါလဟာ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသရဲ႕ A႒ကထာက်မ္းေတြကုိ ထပ္ဖြင့္တဲ့ ဋီကာက်မ္း 
ေတြAျပင္ Aရွင္ဗုဒၶေဃာသ မဖြင့္ခဲ့တဲ့ ပါဠိေတာ္ေတြကုိ ဖြင့္တဲ့ A႒ကထာက်မ္းေတြကုိလဲ ေရးသားခဲ့တယ္လို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ Aဓိပၸာယ္က Aရွင္ 
မဟာဗုဒၶေဃာသထက္ ေနာက္က်လုိ႔ Aရွင္ဓမၼပါလ ေပၚထြန္းရာေခတ္ဟာ သာသာနာႏွစ္ ၈ဝဝ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ဆိုလိုပါတယ္။ ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္Aမွန္ကို 
သိပါရေစ။ 
                                                                                                                                  Aရွင္ေဝပုလႅာစာရ၊ ေခတၱ သီရိလကၤာ။ 
 
 
Aရွင္ဓမၼပါလ 
ေႏွာင္းေခတ္ A႒ကထာဋီကာက်မ္းေတြမွာ Aာစရိယ ဓမၼပါလဆုိတဲ့ Aမည္နဲ႔ ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ Aရွင္ဓမၼပါလဟာ A႒ကထာက်မ္းေတြကုိေရာ ဋီကာ 
က်မ္းေတြကုိပါ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ Aရွင္ျမတ္ကို Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသၿပီးေနာက္ ဒုတိယA႒ကထာက်မ္းျပဳ ဆရာႀကီးAေနနဲ႔ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ 
ပညာရွင္ေတြက ေလးစားၾကပါတယ္။ Aရွင္ျမတ္ဟာ Uဒါန၊ Iတိ ဝုတၱက၊ ဝိမာနဝတၴဳ၊ ေပတဝတၴဳ၊ ေထရဂါထာ၊ ေထရီဂါထာ၊ စရိယာပိဋကႏွင့္ ေနတၱိ 
ပကရဏပါဠိေတာ္ေတြရဲ႕ Aဖြင့္ A႒ကထာေတြကုိ ေရးခဲ့ပါတယ္။  Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသေရးတဲ့ ဝိသုဒၶိမဂၢA႒ကထာကုိ ထပ္မံဖြင့္တဲ့ ပရမတၴမၪၨဴသာ 
လို႔ေခၚတဲ့ ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ၊ လီနတၴပကာသနာလုိ႔ ေခၚတဲ့ ဒီဃနိကာယ္၊ မဇၩိမနိကာယ္၊ သံယုတၱနိကာယ္ A႒ကထာေတြရဲ႕ Aဖြင့္ဋီကာေတြနဲ႔ 
ေနတၱိဋီကာ၊ ဇာတကဋီကာက်မ္းေတြကုိ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶဝံသဋီကာ၊ AဘိဓမၼAႏုဋီကာေတြကို Aရွင္ျမတ္ရဲ႕က်မ္းစာAျဖစ္ ဂႏၳဝံသက်မ္းမွာ ေဖာ္ျပတာ 
ကို သုေတသီ Aခ်ဳိ႕က လက္မခံလိုဘ ဲရွိၾကပါတယ္။  
Aရွင္ဓမၼပါလရဲ႕ေခတ္ 
Aရွင္ဓမၼပါလ ေပၚထြန္းရာေခတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပညာရွင္ေတြ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ AယူAဆ မတူၾကပါဘူး။  ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ၊ နိကာယ္ 
ဋီကာေတြန႔ဲ A႒ကထာက်မ္းေတြမွာပါတဲ့ Aရွင္ျမတ္ရ႕ဲ ေရးသားခ်က္Aခ်ဳိ႕Aရ Aရွင္ျမတ္ဟာ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသထက္ ႏွစ္Aနည္းငယ္သာ ေနာက္ 
က်ဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ ေယဘုယ်Aားျဖင့္ လက္ခံထားၾကပါတယ္။  

Aရွင္မဟာနာမ မေထရ္ဟာ သဒၶမၼပၸကာသနီ (ပဋိသမၻိဒါမဂၢA႒ကထာ) က်မ္းကုိ (Aဲဒီက်မ္းရဲ႕ နိဂုံး AဆိုAရ) သီဟိုဠ္ဘုရင္ ပထမ ေမာဂၢလႅာန 
မင္း (ေAဒီ ၄၉၅-၅၁၃) ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္Aၾကာ (ေAဒီ ၅၁၆)မွာ ေရးၿပီးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီပဋိသမၻိဒါမဂၢ A႒ကထာက်မ္းမွာ Aရွင္မဟာ 
ဗုဒၶေဃာသရဲ႕ ဝိသုဒၶိမဂၢA႒ကထာ Aဆိုကို ေဝဖန္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ ပါရိွတယ္။ ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာကုိ ေရးတဲ့ (ေမးခြန္းႏွင့္ဆိုင္တဲ့) Aရွင္ဓမၼပါလက 
ပဋိသမၻိဒါမဂၢ A႒ထာAဆိုကို ျပန္လည္ေခ်ပထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Aရွင္ ဓမၼပါလဟာ Aရွင္မဟာနာမထက္ ေနာက္က်ၿပီး ေAဒီ ၆ 
ရာစု ထက္ မေစာႏုိင္ေတာ့ဘူး။  

သီဟိုဠ္ ပါဠိပညာရွင္ေတြန႔ဲ Aေနာက္တိုင္းသားAခ်ဳိ႕ ယူဆသလုိ Aဘိဓမၼာမူလဋီကာက်မ္းျပဳ Aရွင္Aာနႏၵာရဲ႕တပည့္ နာမည္တူ စူဠ ဓမၼပါလ 
မေထရ္က Aဘိဓမၼာ Aႏုဋီကာကုိ ေရးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ Aဆိုကို လက္ခံႏိုင္ရင္ Aႏုဋီကာမွာ Aရွင္ဓမၼပါလရဲ႕ ေနတိၱA႒ကထာကုိ ရည္ၫႊန္းခဲ့တာ (Aႏုဋီ 
၂၊ ၁၈၅)ကို ေတြ႕ရ လို႔ Aရွင္Aာနႏၵာနဲ႔ Aရွင္စူဠ ဓမၼပါလတုိ႔ ဆရာတပည့္ ေပၚထြန္းတဲ့ သီဟိုဠ္ဘုရင္ ဒုတိယ Aဂၢေဗာဓိမင္း (၆၁၂-၆၂၂)ထက္ 
ေနာက္မက်ႏုိင္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ Aဲဒီ ႏွစ္တစ္ရာေလာက္Aတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေလမလားဘဲ။ 

သီဟိုဠ္ပညာရွင္ Aဂၢမဟာပ႑ိတ ေAပီဗုဒၶဒတၱ မေထရ္က Aာစရိယဓမၼပါလကုိ ေAဒီ ၁ဝ-ရာစု ခန္႔လို႔ ဆိုေပမဲ့ ပညာရွင္Aမ်ားစုက ဒီAဆို မခိုင္ 
လုံဘူးလုိ႔ သုံးသပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သုေတသီ Aမ်ားစု လက္ခံသေဘာတူတဲ့ Aရွင္ဓမၼပါလ ေပၚထြန္းရာေခတ္ AတိAက် ကိုလ ဲမရရွိေသးပါဘူး။  
ေမြးရပ္ဇာတိ  
Aရွင္ဓမၼပါလျပဳစုခဲ့တဲ့ က်မ္းစာေတြမွာ Aရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိကိုလ ဲတစ္စြန္းတစ္စေတာင္ မေဖာ္ျပပါဘူး။ Aရွင္ျမတ္ရဲ႕ A႒ကထာေတြနဲ႔ ဝိသုဒၶိ 
မဂၢမဟာ ဋီကာနိဂုံးေတြမွာ 'ဆီးပင္ဆိပ္ေက်ာင္းေန (ဗဒရတိတၴ ဝိဟာရဝါသိနာ) Aရွင္ဓမၼပါလ စီရင္တယ္'လို႔ ဆိုတယ္။ ေနတၱိA႒ကထာ နိဂုံးAရဆိုရင္ 
နာဂပ႗န္ၿမိဳ႕ရိွ ဓမၼာေသာကမင္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းတဲ့ ဗဒရတိတၴေက်ာင္း မွာ သီတင္းသံုးတယ္ခဲ့လို႔ သိရတယ္။  Mrs T.W. Rays Davids (လန္ဒန္  
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ပါဠိေဒဝီ) က 'ဓမၼပါလဟာ ဗုဒၶေဃာသ ပညာသင္ယူခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ (မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္)မွာပ ဲ ပညာသင္ယူခဲ့တယ္။ က်မ္းျပဳသူ ႏွစ္ပါးလံုး 
AယူAဆ တူညီၾကတယ္။ တူညီတဲ့ ဆရာAရွင္ေတြကုိ ရည္ၫႊန္းၾကတယ္။ ဖြင့္ဆိုတဲ့ နည္းစနစ္ တူညီၾကတယ္။ ေဝါဟာရေဗဒနဲ႔ ေဝါဟာရ သမိုင္းဆိုင္ 
ရာ Aတတ္ပညာမွာ ဟန္ခ်င္း တူညီၾကတယ္'လို႔ ဆိုတယ္။ ဝိသုဒၶိမဂ္ကို Aဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ သူ ဘိကၡဳUာဏေမာဠိကေတာ့ Aရွင္ဓမၼပါလ သီဟိုဠ္ကို 
ေရာက္မေရာက္ AေသAခ်ာ မဆိုႏိုင္ဘူးတဲ့။  

ျမန္မာႏုိင္ငံက Aရွင္ပညာသာမိ (ေAဒီ ၁၈၆၁) ေရးတဲ့ သာသနဝံသက်မ္းက ဗဒရတိတၴဟာ ဒမိဠ တိုင္းမွာပါဝင္ၿပီး သီဟဠဒီပနဲ႔ သိပ္မေဝးကြာလို႔ 
Aရွင္ ဓမၼပါလကုိ သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံသားလုိ႔ ယူဆတယ္။  

ေAပီ ဗုဒၶဒတၱေထရ္က Aဲဒီ ဗဒရတိတၴေက်ာင္း တည္ရွိတဲ့ Aရပ္ဟာ Aိႏၵိယေတာင္ပုိင္း တန္ဂ်ဳိ (Tanjore) ၿမိဳ႕ရ႕ဲ Aေရွ႕ဘက္ ၃၄-မိုင္Aကြာ 
ကို႐ိုမန္ ေဒါလ္ ကမ္း႐ုိးတမ္းေဒသ ပင္လယ္ ကမ္းေျခက ယခု တိုင္ နာဂပ႗န္လို႔ ေခၚတဲ့ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသတဲ့။ ပါဠိစာေပ ပညာရွင္ ဘီစီေလာ (B.C. Law)က 
'Aရွင္ဓမၼပါလဟာ တမီးလ္ (Tamil)ႏိုင္ငံ၊ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕မွာ ဖြားျမင္ပုံရ တယ္။ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ဟူယင္ဆန္ ခရစ္ႏွစ္-၆၄ဝမွာ ကၪၥိပုရသို႔ ေရာက္စU္က 
သူမေရာက္ခင္ သိပ္မေဝးကြာတဲ့ Aခ်ိန္က ေဒသတစ္ခြင္ Aလြန္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ Aရွင္ဓမၼပါလဟာ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕သား ျဖစ္တယ္လို႔  မိတ္ေဆြရဟန္း 
ေတြက ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္း တင္ခဲ့တယ္လို႔' ဆိုတယ္။ 

ကၪၥိပုရၿမိဳ႕ ဆိုတာ Aိႏိၵယေတာင္ပုိင္း ဒက္ခန္ (Dekkhan) နယ္၊ မဟာရ႒ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ မဒရပ္ရဲ႕ Aေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၅ဝ-မိုင္Aကြာမွာ 
ရွိတဲ့ ယခုAေခၚ ကြန္ဂ်ီဗာရမ္ (Conjevaram)ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿမိဳ႕မွာပဲ ေရွးUီးA႒ကထာဆရာႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Aရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၊ သူႏွင့္ 
ေခတ္ၿပိဳင္ Aရွင္ဗုဒၶဒတၱတို႔လ ဲ ရံဖန္ရံခါ သီတင္းသံုးခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သူတို႔ရဲ႕ က်မ္းစာနိဂုံးေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီေဒသန႔ဲ ေရွးAခါက ျမန္မာႏုိင္ငံ 
မြန္ေဒသတုိ႔ ကူသန္းသြားလာမႈ ရွိခဲ့တယ္ လို႔  Pali Literature of Burma က်မ္းကုိ ေရးသားခဲ့သူ ပါဠိညာရွင္  M.H. Bode က ဆိုတယ္ (PLB, P. 8)။ 
Aဲဒီ ေခတ္Aခ်ိိန္က ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ Aလြန္ ထြန္းကားခဲ့တဲ့ေနရာ ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။  

Aရွင္ဓမၼပါလဟာ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕မွာ ဖြားျမင္ေပမဲ့ ရဟန္းဘဝသုိ႔ ေရာက္တဲ့Aခါ သီဟိုဠ္ကြၽန္း Aႏုရာဓၿမိဳ႕မွာ ပညာဆည္းပူးခ်ိန္မွ တစ္ပါး နာဂပ႗န္ 
ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕မွာပ ဲသီတင္းသံုးခဲ့ပုံရၿပီး Aဲဒီေခတ္က ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္ရဲ႕ Aခ်က္Aခ်ာ ေနရာေဒသျဖစ္တဲ့ ကၪၥပုရၿမိဳ႕မွာလ ဲ ရံဖန္ရံခါ �ကြေရာက္ 
သီတင္းခဲ့ပုံပါပဲ။ 
သံုးသပ္ခ်က္ 
Aႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ Aရွင္ဓမၼပါလဟာ ေAဒီ ၆-ရာစု ေႏွာင္းပုိင္း (ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁ဝဝ-၁၂ဝဝ)Aတြင္း ေပၚထြန္းခဲ့တဲ့ Aိႏၵိယ ေတာင္ 
ပိုင္းသား ျဖစ္ဖြယ္ရွိတယ္။ သီဟိုဠ္ကြၽန္း၊ Aႏုရာပုရၿမိဳ႕ရိွ မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္နဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္ သက္မႈရွိခဲ့ၿပီး Aရွင္ျမတ္ဘဝရဲ႕ Aခ်ိန္ကာလ 
မ်ားစြာကုိ Aိႏၵိယေတာင္ပိုင္း နာဂပ႗န္ၿမိဳ႕က Aေသာကမင္းေကာင္းမႈ ဗဒရတိတၴေက်ာင္းမွာ ကုန္လြန္ခဲ့ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ Aရွင္ျမတ္ရဲ႕ ဘဝျဖစ္စU္ႏွင့္ 
ပတ္လို႔ Aနီးစပ္ဆုံး ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ဒီ ေလာက္ပ ဲဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။   
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