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ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါသည္ ဆရာေတာ္ Aရွင္ဘုရား၊ 
Aရွင္ဘုရား၊ ဘီစီ ၃ ရာစုတုန္းက Aိႏၵိယဘုရင္ Aေသာကမင္းဟာ သီဟိုဠ္ဘုရင္ ေဒဝါနံပိယတိႆမင္းကုိ ဗုဒၶဂယာမွာရိွတဲ့ မဟာေဗာဓိပင္ရဲ႕ ေတာင္ 
ဖက္က Aကိုင္းတစ္ခုကို လက္ေဆာင္ ေပးတာကုိ သီဟိုဠ္ဘုရင္က သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံမွာ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဗာဓိပင္ဟာ ယေန႔ထိ သီဟိုဠ္မွာ ရွင္သန္ေန 
ဆဲရိွတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါျဖင့္ရင္ ဒီသစ္ပင္ဟာ သက္တမ္ ၂၃ဝဝ ေက်ာ္ ရိွၿပီျဖစ္လို႔ ကမၻာေပၚမွာ သက္တမ္္း Aရွည္ဆုံး သစ္ပင္ေတြထဲမွာ ပါဝင္ပါ 
လိမ့္မယ္။ A ဲဒါ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား။ ဘာနဲ႔ သက္ေသျပမလဲ။  

Aေသာကမင္းက ဘာလုိ႔ ေတာင္ဖက္က Aကိုင္းကုိမွ ေ႐ြးၿပီး သီဟိုဠ္ဘုရင္ကို လက္ေဆာင္ ေပးလုိက ရပါသလဲ။ ဗုဒၶဝါဒကို သီဟိုဠ္ကို ယူေဆာင္ 
သြားခဲ့တဲ့ Aရွင္မဟိႏၵကို Aခ်ဳိ႕က Aေသာကမင္းရဲ႕ ညီေတာ္လို႔ ေဖာ္ျပၿပီး Aခ်ဳိ႕က Aသေသာကမင္းရဲ႕ သားေတာ္လို႔ ေဖာ္ျပတယ္။ ဘာေၾကာင့္ 
ဘယ္သူ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကုိလ ဲသိပါရေစဘုရား။                                               
                                                                                                                                                                     ခ်စ္ပန္းေဝ 
 
 
 
သက္တမ္းAရွည္ဆံုး သစ္ပင္ 
AိႏၵိယEကရာဇ္ Aေသာကမင္းက သီဟိုဠ္ဘုရင္ ေဒဝါ နံပိယတိႆမင္းကုိ Aိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဗီဟာျပည္နယ္ ဂယာ ၿမိဳ႕Aနီးမွာ ယေန႔တိုင္ တည္ရွိဆ ဲ ျဖစ္တဲ့ 
သမိုင္းဝင္ မဟာေဗာဓိပင္ရဲ႕ ေဗာဓိကိုင္းကုိ ဘီစီ ၃ ရာစုမွာ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ Aဲဒီေဗာဓိကိုင္းကုိ သီဟိုဠ္ဘုရင္ ေဒဝါနံ 
ပိယတိႆက စိုက္ပ်ဳိးခဲ့တယ္ ဆိုတာလ ဲမွန္ပါတယ္။ Aဲဒီ ေဗာဓိပင္ကို သီဟုိဠ္ႏိုင္ငံ (AတိAက်ဆုိရင္  ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ Aႏုရာဓပုရၿမိဳ႕)မွာ ယေန႔ 
တိုင္ ေတြ႕ႏုိင္ေသးတယ္ဆိုတာလ ဲAမွန္ပါပဲ ဟုတ္ပါတယ္၊ A ဲဒီေဗာဓိပင္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း  ၂၃ဝဝ ခန္႔  တည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္လို႔ ကမၻာေပၚမွာ သက္တမ္းAရွည္ 
ဆုံး သစ္ပင္ေတြထဲမွာ ပါဝင္တယ္ဆိုတာလ ဲရာႏႈန္း ျပည့္ ေသခ်ာပါတယ္။  
မွတ္တမ္းမ်ား 
Aဲဒီလိုဆိုႏိုင္ဖို႔ ခုိင္လုံတဲ့ မွတ္တမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ သီရိလကၤာဟာ ႏိုင္ငံငယ္သေလာက္ စာေပန႔ဲ ယU္ေက်းမႈ ထြန္းကားတာ Aလြန္ ေရွးက်တဲ့ႏိုင္ငံပါ။ 
ခရစ္ ႏွစ္ တစ္ရာစု မတုိင္မီကပင္ စာေပAေရးAသား ထြန္း ကားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေလာက္က ေက်ာက္စာေတြ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြ၊ 
ၿပီးေတာ့ Aဲဒီ လို မူရင္းမွတ္တမ္းေတြက ဆင္းသက္တဲ့ ဆင့္ပြား မွတ္တမ္းေတြ ယေန႔ထိ ရွိေနပါတယ္။  

AဲဒီAထမွဲာ ဒီပဝံသနဲ႔ မဟာဝံသက်မ္း (နွစ္က်မ္းလံုး သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံရဲ႕ မင္းစU္မင္းဆက္နဲ႔ ဗုဒၶသာသနာသမုိင္းကုိ ေဖာ္ျပတယ္)ေတြဟာ Aလြန္ေရွး 
က်တဲ့ Aခ်ိန္ကပင္ သီဟိုဠ္ဘာသာနဲ႔ တည္ရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပါဠိဘာသာ ဒီပဝံသက်မ္းကေတာ့ ေAဒီ ၄ ရာစုေလာက္က ေရးခဲ့တာလို႔ 
သိရၿပီး၊ ပါဠိဘာသာ မဟာဝံသက်မ္းက Aပိုင္း ၁ ကို ေAဒီ ၅ ရာစု၊ Aပိုင္း ၂ ကို ၁၂ ရာစု၊ Aပိုင္း ၃ ကို ၁၇၅ဝ ခန္႔၊ Aပိုင္း ၄ ကို ခုႏွစ္ မသိ၊ Aပုိင္း ၅ 
ကို ၁၈၇၇ ေတြမွာ ေရးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Aခ်ိန္ကာလတစ္ခု လြန္သြားတိုင္း ဒါမွမဟုတ္ လိုAပ္တဲ့Aခ်ိန္ ေရာက္တုိင္း ပညာရွင္ေတြ ပါဠိဘာသာနဲ႔ 
ဆက္ကာဆက္ကာ ေရးလာခဲ့တဲ့ က်မ္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ေAဒီ ၁ဝ ရာစုေလာက္မွာ ဒီမဟာေဗာဓိပင္ သမုိင္းကုိပ ဲသီးသန္႔ ေဖာ္ျပတဲ့ Aဲဒီလို ေရွးေဟာင္း 
သီဟိုဠ္ဘာသာ က်မ္းေတြကုိပ ဲမွီျငမ္း ျပဳေရးသားတဲ့ မဟာေဗာဓိဝံသက်မ္း ဆိုတာလ ဲရွိပါတယ္။  

Aဲဒီက်မ္းေတြAရ ဒီမဟာေဗာဓိပင္ကို Aေသာ က ေခတ္က စိုက္ခဲ့တဲ့Aပင္လို႔ AေသAခ်ာ ဆိုႏိုင္တာပါ။ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ 
ဒီ မဟာေဗာဓိပင္ကို ရန္သူ သို႔မဟုတ္ မၾကည္ၫိုသူ ေတြ ရဲ႕ ဖ်က္ဆီးမႈ ခံရတယ္ဆိုတဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္း လုံးဝ မရွိပါဘူး။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္က သီရိလကၤာႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ဒီေဗာဓိပင္ႀကီးကုိ မပ်က္စီးရေAာင္ သမိုင္းAေမြAႏွစ္လိုတစ္မ်ဳိး၊ ဘာသာေရး Aထြတ္ 
Aျမတ္ သစ္ပင္လိုတစ္ဖုံ Aလြန္ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင့္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္တမ္းရင့္ ေဗာဓိကိုင္းျမတ္ေတြ ေလျပင္းတုိက္ရင္ 
က်ဳိးမက်ေAာင္ သံတုိင္ေတြနဲ႔ စနစ္တက် ေထာက္ကန္ထားတာကုိ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူေတြ ျမတ္ဘုရား ေ႐ႊတိဂုံကို ေစာင့္ေရွာက္ 
တာထက္ မေလ်ာ့ႏိုင္ပါဘူး။ 
ေတာင္ကုိင္း 
Aေသာကမင္းက ေတာင္ဖက္က Aကိုင္းကုိမွ ဘာေၾကာင့္ ေ႐ြးၿပီးေပးလုိက္ရတယ္ ဆိုတာကုိေတာ့ ပါဠိသမုိင္း မွတ္တမ္းေတြမွာ ရွာမေတြ႕မိပါဘူး။ 
သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဝါလ္ပိုလာ ရာဟုလာ Aရွင္ျမတ္ကေတာ့ 'Aိႏိၵယႏိုင္ငံ႐ဲ႕ ေတာင္ဖက္မွာ တည္ရွိတဲ့ သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံသို႔ 
မဟာေဗာဓိပင္ရ႕ဲ ေတာင္ဖက္ကိုင္းကုိ လက္ေဆာင္ ေပးတာဟာ Aလြန္ သင့္ျမတ္လွပါတယ္' လို႔ မွတ္ခ်က္ေပးဖူးပါတယ္ (History of Buddhism in 
Ceylon, pl 57. Footnote, 3)။  
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သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံက Aိႏၵိယရဲ႕ ေတာင္ဖက္မွာ ရွိလို႔ ေတာင္ဖက္က မဟာေဗာဓိကိုင္းကုိ ေပးလုိက္တာလုိ႔ ဆိုလိုပါ တယ္။ 
Aရွင္မဟိႏၵ 
ဒီပဝံသ၊ မဟာဝံသႏွင့္ ဝိနယA႒ထာက်မ္းေတြမွာ Aရွင္မဟိႏၵဟာ ဘုရင္Aေသာကရဲ႕ သားေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ AတိAက် ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့  
Aခ်ဳိ႕  ပညာရွင္ေတြက တ႐ုတ္ဘုရားဖူး ခရီးသည္ ရဟန္း ေတာ္ ဟူယင္ဆန္ရဲ႕  မွတ္တမ္းပါ 'ဗုဒၶဝါဒကို မေဟႁႏၵ လို႔ ေခၚတဲ့ Aေသာက မဟာရာဇာရ႕ဲ 
''ညီေတာ္''က သီဟိုဠ္ကြၽန္းကုိ ယူေဆာင္ သြားခဲ့တယ္' (Hiuen Tsiang, Bk. XI, p. 246.) ဆိုတဲ့  ေဖာ္ျပခ်က္Aရ Aေသာကမင္းရဲ႕ ညီေတာ္လို႔ 
ယူလိုၾကဟန္တူပါတယ္။  

မည္သူမွန္တယ္လို႔ ယတိျပတ္ေျဖဆိုဖို႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ဟူယင္ဆန္ဟာ Aေသာက ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္တစ္ေထာင္ (ေAဒီ ၇ ရာစု)                            
ေလာက္ၾကာမွ Aိႏၵိယကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။ သူေနခဲ့တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္က ေျမာက္ပိုင္း ဗုဒၶဝါဒထြန္းကားတဲ့ ေနရာပါ။ ဒါကုိၾကည့္ၿပီး ႏွစ္သက္ရာကုိ 
လက္ခံဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့Aျပင္ ေဒါက္တာ ဝါလ္ပိုလာ ရာဟုလာရဲ႕ AဆိုAမိန္႔ တစ္ရပ္ကိုပ ဲထပ္ၿပီး ေဖာျ္ပပါရေစ၊  
'ဟူယင္ဆန္ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္Aေပၚ AထူးAေလး ျပဳဖုိ႔ မလိုပါဘူး။ ဟူယင္ဆန္ဟာ သူ႕ရဲ႕ သတင္းAခ်က္Aလက္ကို Aိႏၵိယက လူေျပာသူေျပာ 

တစ္ဆင့္စကားနဲ႔ ရယူ စုေဆာင္းခဲ့တာပါ။ ပါဠိသမိုင္း မွတ္တမ္းေတြဟာ ဟူယင္ဆန္ရဲ႕ မွတ္တမ္းထက္ မ်ားစြာပုိမို ေလးစားထုိက္တဲ့ AေနAထားမွာ 
ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က Aရွင္မဟိႏၵဟာ သီဟိုဠ္ကို ႂကြေရာက္လာၿပီး သာသနာ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း သီဟိုဠ္မွာပ ဲပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားခဲ့တယ္။ 
Aရွင္မဟိႏၵ Aိႏၵိယကုိ ျပန္ႂကြတယ္ဆိုတဲ့ Aေထာက္Aထား မွတ္တမ္း မရွိပါဘူး။ သီဟိုဠ္လူထုနဲ႔ ဒီပါဠိ မွတ္တမ္းေတြကုိ ေရးသားၾကတဲ့ ပညာရွင္ 
ေတြဟာ Aရွင္မဟိႏၵႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး Aျခားမည္သည့္ ႏိုင္ငံသားထက္မဆို သဘာဝAားျဖင့္ ပိုမိုရင္ႏွီးမႈရွိၿပီး ခုိင္လုံတဲ့ သတင္းAခ်က္ ရွိေနလိမ့္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္' (Ibid, p. 48. Footnote, 2)။  

Aရွင္မဟိႏၵဟာ သက္ေတာ္ ၃၂ ႏွစ္ (မဟာဝံသ၊ ၁၃း၁) မွာ သီဟိုဠ္ကို ႂကြၿပီး သက္ေတာ္ ၈ဝ မွာ သီဟိုဠ္မွာပင္ ပရိနိဗၺာန္စံခဲ့လို႔ သီဟုိဠ္မွာ ၄၈ 
ွစ္ၾကာ သီတင္းသံုးေတာ္မူသြားပါတယ္။    ႏ
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