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ေလွ်ာက္ထားလုိပါသည္ဘုရား၊ 
တပည့္ေတာ္တို႔ ျမန္စာေပ Aထူးသျဖင့္ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္လာ ဝတၴဳ ေၾကာင္းေတြကုိ ဖတ္႐ႈတဲ့Aခါ မင္းသားေတြ သူေဌးသားေတြ တကၠသိုလ္ ကို 
ပညာသင္သြားၾကပံု၊ ေတာ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရဲ႕ သမီးေခ်ာႏွင့္ Aိမ္ေထာင္ ျပဳၿပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ပုံစတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကုိ ဖတ္႐ႈရပါသည္။ Aဲဒီ 
တကၠသိုလ္က ဘယ္ေလာက္ ႀကီးက်ယ္ၿပီး ဘယ္ Aခ်ိန္က ဘယ္မွာရိွခဲ့သည္ ဆိုတာကုိ သိလုိပါသည္ဘုရား။ Aေရွ႕တုိင္း မွာ တခ်ိန္တခါတုန္းက Aဲဒီလို 
ႀကီးက်ယ္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာကုိ ဂုဏ္ယူခ်င္လို႔ပါဘုရား။ 
                                                                                                                                                                                       တိုင္းခ်စ္ 
 
 
 
တကၠသုိလ္ 
တကၠသိုလ္ဆိုတာ ဂႏၶာရတုိင္း (ယေန႔ ပါကိစၥတန္ ႏိုင္ငံထဲက နယ္တစ္ခု) ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ကေန ယူဇနာ ႏွစ္ေထာင္ Aေဝးမွာရိွတယ္ 
(ဇာတက-႒ ၁၊ ၄၁၉)။ ဒါေပမဲ့ A ဲဒီခရီးကုိ တစ္ေန႔တည္းနဲ႔ ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔လဲ ဆိုျပန္တယ္ (ဇာတက-႒ ၂၊ ၄၂)။ ခုိးသားေတြ ထူေျပာတဲ့ ေတာနက္ခရီး 
ျဖစ္တယ္ (ဓမမပဒ-႒ ၁၊ ၃၂၁)။ တကၠသိုလ္ၿမိဳ႕ဟာ ဗာရာဏသီန႔ဲသာမက Aိႏၵိယႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးနဲ႔ ကုန္ သြယ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္လ ဲျဖစ္တယ္ (ဇာတက-႒ ၁၊ ၃၂၆)။ 
တကၠသိုလ္ ၿမိဳ႕Aမည္ နာမကုိ မူရင္းပါဠိေတာ္ (ဝိ ၂၊ ၇)ေတြ မွာ လဲေတြ႕ရလုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶ မပြင့္မီကပင္ တည္ရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕လို႔ ဆိုႏိုင္A့ံ ထင္ပါတယ္။  

ဇာတ္ေတာ္ေတြထဲမွာေတာ့ ဗုဒၶဝါဒ မတိုင္မီတုန္းက ပညာသင္ရာ ဗဟိုဌာနAျဖစ္ ေဖာ္ျပတယ္။ A႒ကထာက်မ္း ေတြမွာေတာ့ ဗုဒၶေခတ္မွာလဲ မင္းညီမင္းသား 
ေတြနဲ႔ Aျခား ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ယူၾကတယ္လို႔ ေဖာ္ျပတယ္။ ေကာသလဘုရင္ ပေသနဒီ၊ လိစၧဝီေခါင္းေဆာင္ မဟာလိ၊ မလႅာမင္း 
သား ဗႏၶဳလတုိ႔ဟာ တကၠသိုလ္ၿမဳိ႕မွာ ပညာ Aတူသင္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြေတြျဖစ္တယ္။  

ဇီဝကေဆးဆရာႀကီး (ဝိ ၃၊ ၃၇၉)၊ Aဂၤုလိမာလ၊ Aဝႏၲိ တိုင္းသား ဓမၼပါလ၊ ကဏွဒိႏၵႏွင့္ ယသဒတၱတို႔လဲ တကၠသိုလ္ၿမိဳ႕မွာ ပညာ သင္ယူ ခဲ့ၾကတယ္ 
(ဓမၼပဒ-႒ ၁၊ ၂၁၄)။ ရာဇ ၿဂိဳဟ္ဘုရင္ ဗိမၺိသာရနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ တကၠသိုလ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ Aႀကီး Aကဲကေတာ့ ပုကၠဳသာတိ (ဇာ-႒ ၁၊ ၄၃၂)။ ဒီပဝံသက်မ္း (Aခန္း ၃၊ ၃၁ 
ဂါထာ)မွာေတာ့ ဒီပကၤရမင္းကုိ ဆက္ခံသူ ဘုရင္ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္က တကၠသိုလ္ကို Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒိဗ်ာဝဒါနက်မ္း (Aဂၤလိပ္ျပန္၊ စာ၊ ၃၇၁)မွာ 
ဗိႏၶဳသာရ (Aေသာက မင္းႀကီးရဲ႕ ဖခင္)မင္းရဲ႕ Aင္ပါယာဟာ တကၠသိုလ္ၿမိဳ႕Aထိ ေရာက္ပါသတဲ့။ တကၠသိုလ္ၿမိဳ႕မွာ သူပုန္ေတြထလို႔ ႏွိမ္နင္းဖုိ႔ သားေတာ္ 
Aေသာကကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ဆိုတယ္။  

တကၠသိုလ္ၿမိဳ႕ဟာ Aိႏၵိယႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ ရဝလပိႏၵိ (Rawal-pindi) ခ႐ိုင္က တကၠသိလာ(Taxila)ၿမိဳ႕ ျဖစ္တယ္လို႔လဲ ေခတ္သစ္ Aိႏၵိယ ပညာရွင္ 
ေတြက ဆိုပါတယ္။  
ယူနီဗာစီတီ 
ယူနီဗာစီတီ (University) ဆိုတဲ့ Aဂၤလိပ္ေဝါဟာရကုိ ေရွးျမန္မာ ဆရာႀကီးေတြက တကၠသိုလ္လို႔ ျမန္မာမႈျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ယူနီဗာစီတီဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကုိ ဝိဇၨာ 
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေကာလိပ္ တစ္ခုႏွင့္ နည္းပညာ၊ ေဆး၊ Uပေဒစတဲ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ေပးတဲ့ ေက်ာင္းေပါင္း မ်ားစြာကုိ စုေပါင္းထားတဲ့ Aဆင့္ျမင့္ 
ပညာသင္ယူရာ ဌာနလုိ႔ Aၾကမ္း Aားျဖင့္ Aဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုပါတယ္။ ေဖာ္ျပၿပီးAရ ယူနီဗာစီတီကို တကၠ သိုလ္လို႔ တိုက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္လို႔ မျပည့္စုံပါဘူး။ 
 ဒါေပမဲ့ ေခတ္သစ္မွာ တကၠသိုလ္ဆိုရင္ ယူနီဗာစီတီကို ေခၚတယ္လို႔ လူတိုင္း နားလည္ပါတယ္။ ယူနီဗာစီတီဆိုတာ Aသိပညာ Aတတ္ပညာကို 
လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားေပးၿပီး Aနာဂတ္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းေတြကုိ ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ ေက်ာင္းေတာ္သာ၊ AေတြးAေခၚေတြကို ေထာင္ခ်မထားတဲ့ 
ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ကင္း လြတ္နယ္ေျမ ျဖစ္တယ္လို႔ ေယ ဘုယ် Aဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 
ဂုဏ္ယူဖြယ္ 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တကၠသိုလ္ၿမိဳ႕မွာ ေရွးေဟာင္း ပညာသင္ယူရာ ဌာနႀကီး (ယူနီဗာစီတီ) တစ္ခုရွိခဲ့မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ Aဲဒီ ဌာနႀကီးမွာ ေဝဒက်မ္း ေတြ၊ ဗိသုကာႏွင့္ 
ေဆးပညာ ခြဲစိတ္ ပညာေတြ ပါဝင္တဲ့ သိပၸံ ဘာသာတြဲ ၁၈ မ်ဳိးကုိ သင္ေပးတယ္။ မ်က္လွည့္ပညာ၊ Aလပၸာယ္ (ေႁမြႏုိင္)ပညာ စသည္ကိုလဲ သင္ေပးတယ္။ 
ေက်ာင္းသားေတြဟာ ပုံမွန္Aားျဖင့္ ေ႐ႊစင္ ေငြသား(ကဟာပဏ) တစ္ေထာင္ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး ေပးရတယ္။ AဖိုးAခေပးတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ဆရာရဲ႕ 
မိသားစုလို ေနထိုင္ရ တယ္ (ဇ-႒ ၄၊ ၃၉၅)။  

ေခတ္သစ္ ယူနီဗာစီတီဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ထပ္တူမျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့ ေခတ္သစ္ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ေရွ႕ေျပးျဖစ္လို႔ “တကၠသိုလ္ Aစ Aာရွက” ဆိုတဲ့ Aေတြးနဲ႔ 
Aေရွ႕တုိင္းသားေတြ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  
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