
 
 

 
 

ခုဒၵသိကၡာႏွင့္ မူလသိကၡာတုိ႔သည္ ရဟန္းသာမေဏမ်ား ႏႈတ္ရအာဂံု 
ေဆာင္ထားၾကသည့္အထိ ျပည့္စံုေကာင္း မြန္ေသာ ဝိနယသံခိပ္က်မ္း 
မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ယင္းတုိ႔ကုိ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာစေသာ ေထရဝါဒႏုိင္ငံ 
မ်ား၌ ယေန႔တိုင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သင္ယူပုိ႔ခ်ၾကသည္။ အရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ 
ဝိနယဝိနိစၧယႏွင့္ ဥတၱရဝိနိစၧယတုိ႔ထက္ သင္ယူပို႔ခ်မႈမ်ားေသာ က်မ္းမ်ား 
လည္း ျဖစ္သည္။ ဝိနယပိဋကမွ မူရင္းသိကၡာပုဒ္ ပါဠိေတာ္မ်ားကုိ ထုတ္ 
ႏုတ္ထားသည့္ ဘိကၡဳႏွင့္ဘိကၡဳနီ ပါတိေမာက္အျပင္ ေဖာ္ျပပါ ႏွစ္က်မ္းကုိ 
ပါ ထည့္၍ ဝိနည္းငယ္ေလးေစာင္ဟု ေခၚစမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။  

ခုဒၵသိကၡာက်မ္းကုိ ယင္းက်မ္းနိဂုံးအရ အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္ စီရင္ 
ေၾကာင္း သိရၿပီး မူလသိကၡာကုိမူ အရွင္မဟာသာမိမေထရ္ စီရင္ေၾကာင္း 
အစဥ္အလာအားျဖင့္ မွတ္သားၾကေသာ္လည္း ယင္းနိဂုံး၌ တစ္စုံတစ္ရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္ မရိွေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ က်မ္းစာမ်ားကုိ ေလးစား ၾကည္ၫိုစြာ 
သင္အံမွတ္သားၾကသက့ဲသုိ႔ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ အေၾကာင္းကုိလည္း ေလ့ 
လာ သုေတသန ျပဳသင့္လွသည္။   
 

ခုဒၵသိကၡာ 
ခုဒၵသိကၡာက်မ္း၏ စာကုိယ္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္ အမ်ားစုမွာ ဝိနယပါဠိေတာ္ 
မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ဳိ႕၏ မူ 
ရင္းက်မ္းမ်ားကုိ ရွာမရဘဲ ရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။  
 အက္ဒြပ္မူလာ (Dr. Edward Muller)ကမူ ပါဠိေတာ္၌ ရွာမရသည့္ 
ယင္း စာပုိဒ္မ်ားမွာ ဝိနယအ႒ကထာမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ 
သည္ဟု  ဆုိသည္။   ခုဒၵသိကၡာ၌  ဆယ့္တစ္ရာစု ခန္႔က  အမည္မသိသူ 

 

စီရင္သည့္ သီဟိုဠ္ ဘာသာနိႆယ တစ္ေစာင္ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၂-ရာစု 
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဝနရတနအာနႏၵမေထရ္က ခုဒၵသိကၡာ သီဟုိဠ္နိႆယကုိ 
ေရးခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။ အရွင္ေရဝတ သုိ႔မဟုတ္ ဝိနယဝိနိစၧယဋီကာ 
ေဟာင္းကုိ ေရးသည့္ အရွင္မဟာယသ၏ ေပါရာဏဋီကာ တစ္ေစာင္၊ 
သုေဗာဓာလကၤာရစသည္ကုိ ေရးသည့္ အရွင္သံဃရကၡိတ၏ ဋီကာသစ္ 
ဟု ဋီကာႏွစ္ေစာင္ရွိသည္၁။ ေမာဂၢလႅာန္ သဒၵါက်မ္းျပဳ အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ 
လည္း ခုဒၵသိကၡာ၏အဖြင့္ ဋီကာတစ္ေစာင္ ေရးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ 
ရာတြင္ ယင္းက်မ္းမွာ သီဟုိဠ္ဘာသာ ေရွးေဟာင္းအဖြင့္ကုိ မွီျငမ္းျပဳ 
ေရးသားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီဟုဆုိသည္၂။   
 မူလသိကၡာ၌မူ ဉာဏသိဒၶိအမည္ရွိ ပညာရိွပုဂၢဳိလ္ စီရင္သည့္ ဋီကာ 
တစ္ေစာင္ရွိေၾကာင္း ယင္းဋီကာ၏ နိဂုံးအရ သိရသည္။  
 

အရွင္ဓမၼသိရိ 
ခုဒၵသိကၡာ၊ မူလသိကၡာက်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ပါးလံုးမွာ သီဟုိဠ္ကြၽန္း၊ အႏု 
ရာဓပုရၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အရွင္ျမတ္တုိ႔၏ 
ဘဝအေၾကာင္းကုိမူ သဲလြန္စပင္ရွာေဖြရန္ မစြမ္းႏိုင္ပါေခ်။ အရွင္ျမတ္တုိ႔ 
ေရး သည့္က်မ္း၏ စာကုိယ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢဳိလ္မ်ား စီရင္သည့္ က်မ္းဂန္ 
အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ ညွိႏႈိင္းတိုက္ဆုိင္ ခန္႔မွန္း႐ံုသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

ဝဇိဗုဒၶိဋီကာရွင္သည္ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼသိရိႏွင့္ပတ္ သက္ 
သည့္ သဲလြန္စ အေတာ္အတန္ ေပးခ့ဲသည္။ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၏ သက္တမ္း 
ႏွင့္ၾကည့္မူ ယင္းသဲလြန္စမ်ားမွာ အလြန္ အဖိုးတန္လွသည္။  

သုိ႔ရာတြင္ သီဟိုဠ္ႏွင့္ အေနာက္တုိင္း ပါဠိပညာရွင္တို႔ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ 
အေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ေဝဖန္ေဆြး ေႏြးမႈ မရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 
ယခု အေရးပါသည္ သဲလြန္စတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပပါမည္။  

ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ပါရိွသည္ -  
 ဓမၼသိရိေတၴေရာ ပနာဟ- 

 

 
 

အရွင္ဓမၼသိရီ (ေအဒီ ၄၅ဝ-ခန္႔) 
ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ 

 

 
 



 

'အတၱေနာ အညေတာ လာဘံ၊  
သံဃႆညႆ ဝါ နတံ။ 
ပရိဏေမယ် နိႆဂၢိ၊  
ပါစိတၱိ စာပိ ဒုကၠဋ'ႏၲိ (ဝဇိရ-ဋီ၊ ၂၈၄)။ 

  အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္က 'အတၱေနာ ။ပ။ စာပိ ဒုကၠဋံ' ဟု ဆုိထား 
သည္'' ဟု ျဖစ္သည္။  

 ေဖာ္ျပပါ ဂါထာမွာ ခုဒၵသိကၡာဂါထာ အမွတ္ ၁၁၉-ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ ဝဇိရဗုဒိၶဋီကာရွင္ ရည္ညႊန္းခ့ဲသည့္ အရွင္ဓမၼသိရိမွာ ခုဒၵသိကၡာ 
က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။  

ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာမွ ေနာက္သဲလြန္စ တစ္ခုမွာ -  
ယတၴ ယတၴ ဂဏၭိပေဒတိ ဝုစၥတိ၊ တတၴ တတၴ ဓမၼသိရိေတ ၳ-
ရႆ ဂဏၭိပေဒတိ ဂေဟတဗၺံ (ဝဇိရ-ဋီ၊ ၉၅)။  
ဂဏၭိပေဒဟုဆုိရာ၌ အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္၏ ဂဏၭိပဒဟု ယူပါ - 

ဟု ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိအလုိ ထုိဓမၼ 
သိရိေထရ္သည္ ဝိနယဂဏၭိပဒ က်မ္းကုိလည္း ေရးသားခဲ့သည္။  
 ေနာက္သဲလြန္စတစ္ခုမွာ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္ - 

အာစရိယာ နာမ ဗုဒၶမိတၱေတၴရ ဓမၼသိရိေတၴရ ဥပတိႆေတၳ-
ရာဒေယာ ဂဏပါေမာကၡာ၊ အ႒ကထာ စရိယႆ စ သႏိၲေက 
သုတပုဗၺာ။ တေတာ အေည ဧေကတိ ေဝဒိတဗၺာ (ဝဇိရ-ဋီ၊ စာ-
၁၄၇)။ ဆရာတုိ႔ဟုဆုိရာ၌ အရွင္ဗုဒၶမိတၱ၊ အရွင္ဓမၼသိရိ၊ အရွင္ 
ဥပတိႆစေသာ အ႒ကထာဆရာထံ၌ ၾကားနာ မွတ္သားဖူးၾက 
သည့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ မေထရ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထုိမွတစ္ပါးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား 
ကုိ ဧေက-ဟု မွတ္ရမည္။  
ဤေဖာ္ျပပါစကားအရ အ႒ကထာဆရာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသထံ၌ 

ပိဋကတ္အဆံုးအျဖတ္ကို ၾကားနာဖူးသူမ်ားတြင္ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္ 

 

ဓမၼသိရိပါဝင္သည္။ ဝဇိရဗုဒိၶ၌ 'အ႒ကထာဆရာထံ၌'ဟု သာမန္ဆုိေသာ္ 
လည္း ယင္းအ႒ကထာဆရာဟူသည္မွာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသကုိ ရည္ 
႐ြယ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ စကားအရ သိရသည္ - 

အယံ ပေနတၴသာေရာတိ (ဝိ-႒ ၁၊ ၂၇၉) အာဒိကာယ 'အမွာကံ 
အာစရိယႆ ဝစန'ႏိၲ ဓမၼသိရိေတၴေရာ အာဟ။ သဂၤဟာစရိ-
ယာနံ ဝါေဒါတိ ဧေက  (ဝဇိရ-ဋီ၊ ၁၂၈)။                               
ေဖာ္ျပပါ ဝဇိရဗုဒိၶဋကီာရွင္၏ အာေဘာ္မွာ ပါရာဇိကဏ္အ႒ကထာ 

ပဌမအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၉-၌ ပါရိွသည့္ 'အယံ ပေနတၴသာေရာ = ဤ 
သည္ကား အဓိပၸါယ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တည္း'စေသာ စကားရပ္ကုိ အရွင္ဓမၼသိရ ိ
မေထရ္က ငါတုိ႔ဆရာ အရွင္(ဗုဒၶေဃာသ)၏ စကားျဖစ္သည္္ ဟုဆုိ၏။ 
အခ်ဳိ႕ဆရာတို႔ကမူ ယင္းစကားရပ္မွာ အ႒ကထာအက်ဥ္းကုိ ေရးသားၾက 
ေသာ မေထရ္တို႔၏ ဝါဒျဖစ္၏ဟု ဆုိၾကသည္' ေဖာ္ျပလုိျခင္း ျဖစ္သည္။  

အရွင္ဓမၼသိရိက အ႒ကထာဆရာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသကုိ ရည္ 
ညႊန္းၿပီး 'ငါတုိ႔ဆရာအရွင္၏ စကား'ဟု ဆုိသည္ကုိ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာရွင္က 
ေဖာ္ျပသျဖင့္ အရွင္ဓမၼသိရိသည္ အ႒ကထာဆရာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာ 
သထံ၌ ပညာသင္ၾကား ေလ့လာဖူးသည္ဟု အစဥ္အလာ မွတ္သားခ်က္ 
မွာ ယုတိၱရွိသည္။ အေၾကာင္းမူ 'အမွာကံ အာစရိယႆ ဝစနံ = ငါတုိ႔ 
ဆရာ၏ စကားျဖစ္၏'ဟု အရွင္ဓမၼသိရိ ဆုိေၾကာင္းကုိ အရွင္ဝဇိရဗုဒိၶ 
အေနျဖင့္ အရွင္ဓမၼသိရိ ျပဳစုေသာ 'ဝိနယဂဏၭိပဒ'က်မ္း မွျဖစ္ေစ၊ ဆရာ 
စဥ္ဆက္ ေျပာဆုိခ်က္ အရျဖစ္ေစ အမွန္အတုိင္း သိႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ 
ေၾကာင့္တည္း။ ထုိအခ်ိန္က အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိ၌ ေရွးက်ၿပီး ခုိင္လံုသည့္ က်မ္း 
ဂန္မ်ား ရိွႏိုင္သည္။ 

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အရွင္ဥပတိႆႏွင့္ အရွင္ဓမၼသိရိ 
တုိ႔သည္ အ႒ကထာဆရာထံ၌ နည္းခံဖူးသည္ ဆုိေသာ္လည္း တစ္ခါ 
တစ္ရံ အယူအဆ လံုးဝ မတူၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 

 
 



 

စိနိတြာ ကတပံသုပုေၪၨ တိဏဂုမၺ႐ုကၡာ ေစ ဇာယႏိၲ၊ ပဗၺေတာ 
ေဟာတီတိ ဓမၼသိရိေတၳေရာ။ ေနဝါတိ ဥပတိႆေတၴေရာ ဝုတၱံ 
(ဝဇရ-ဋီ၊ ၄၅၂)။ ပံုထားသည့္ ေျမပံုေပၚ၌ ျမက္ခ်ဳံသစ္ပင္မ်ား 
ေပါက္ေရာက္ေနလွ်င္ ေတာင္ပင္ျဖစ္သည္ဟု အရွင္ဓမၼသိရိ 
ေထရ္က ယူဆၿပီး ဥပတိႆေထရ္ကမူ ယင္းသုိ႔ ေတာင္ဟုလံုးဝ 
မဆုိႏုိင္ဟု ဆုိ၏။ 
အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိအလုိအရ အရွင္ဓမၼသိရိစေသာ မေထရ္မ်ားကုိ အ႒က 

ထာဆရာ (အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ)ထံ၌ စာသင္ဖူးသည္ဟု ဆုိလိုရင္း 
ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္၌ အရွင္ဗုဒၶမိတၱေထရ္ဟူသည္  အရွင္ 
မဟာ ဗုဒၶေဃာသအား မဇၩိမနိကယ္အ႒ကထာကုိ ေရးသားရန္ ေတာင္း 
ပန္သူေလာဟုလည္း ယူဆႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။  
 

မူလဋီကာ၏ 'ေကစိ' 
မူလဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္အာနႏၵာက 'ေကစိ'ဟု ႏိွမ္၍ ဆုိခံရသည့္ ပုဂၢဳိလ္ 
မွာ အရွင္ဓမၼသိရိ ျဖစ္ေၾကာင္း အႏုဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼပါလက ဆို 
သည္၃။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ အရွင္ဓမၼသိရိမွာ မည္သည့္က်မ္းကုိ ေရး 
ေၾကာင္း မေဖာ္ျပေခ်။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ သာသနာ့ဂႏၳဝင္တြင္ ေနလပမာ ထင္ရွားၿပီး နိႆယ 
က်မ္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကုိ ေရးသားျပဳစုေတာ္မူခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ 
ဦးဗုဓ္ကမူ ဝဇိဗုဒၶိဋီကာ၌ ၫႊန္းဆုိသည့္ ကလသပုရဝါသီ အာနႏၵာစရိယ 
ႏွင့္ မူလဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္အာနႏၵာ၊ မူလဋီကာ၌ ေကစိ-ထိုးခံရသည့္ 
အရွင္ဓမၼသိရိႏွင့္ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼသိရိတုိ႔ကုိ အတူတူဟု ယူ 
ဆခ့ဲသည္၄။ 

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္၏ ယူဆခ်က္အတြက္ ခုိင္လံုေသာ က်မ္းစာ အ 
ေထာက္အထား မေတြ႔ရေသးသကဲ့သုိ႔ ျငင္းဆုိရန္လည္း ခိုင္လံုသည့္ 
အကုိးသာဓက မရိွေခ်။  
 

 

တစ္္ဖန္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ပင္ 'ယတၴ အႏုဂဏၭိပေဒတိ၊ တတၳ ဝဇိရဗုဒၶ-ိ
ေတၳရႆ အႏုဂဏၭိပေဒတိ ဂေဟတဗၺံ၅'ဟု နာမည္တူ အျခားေသာ ဝဇိရ 
ဗုဒၶိမေထရ္၏ အႏုဂဏၭိပဒကုိ ၫႊန္းဆုိခ်က္ ေတြ႔ရသည္။ ထုိအတူ 'ေယ စ 
ဝဒႏီၲတိ ဧတၴ ေယစာတိ ဝဇိရဗုဒၶိေတၴရံ သႏၶာယာဟ၆'ဟူေသာ အႏုဋီကာ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိလည္း ေတြ႕ရျပန္သည္။  

အရွင္ဓမၼပါလ၏ အႏုဋီကာ၌ေဖာ္ျပသည့္ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္ ဝဇိရ 
ဗုဒၶိဋီကာလာ အႏုဂဏၭိပဒက်မ္းျပဳ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အဘိ 
ဓမၼအႏုဋီကာ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအရ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ ရည္ၫႊန္းသည့္ အရွင္ 
ဓမၼသိရိႏွင့္ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိဘြဲ႕ အမည္မ်ားသည္ မူလဋီကာရွင္ ရည္ၫႊန္း 
ခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ အမည္နာမခ်င္း တူေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္း 
သည္ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ အာနႏၵာ နွစ္ပါးႏွင့္ ဓမၼသိရိ မေထရ္ႏွစ္ပါး အ 
တူတူဟူေသာ အယူအဆကုိ အေလးသာေစသည္။ 

ဝဇိရဗုဒိၶ၌ပင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္-  
ဥပတိႆေတၴေရာ ဝဒတီတိ အႏုဂဏၭိပေဒ ဝုတံၱ၇။ ဥပတိႆ 
မေထရ္က မိန္႔ဆုိေၾကာင္း အႏုဂဏၭိပဒ၌ ဆုိထားသည္။ 

 ဤစကားအရ ဥပတိႆမေထရ္သည္ အႏုဂဏၭိပဒေရးသူ အရွင္ဝဇိရ 
ဗုဒၶိထက္ ေရွးက်သည္။ ယင္းအႏုဂဏၭိပဒ ေရးသူသည္ အႏုဋီကာ၌ ေဖာ္ 
ျပသည့္ (မူလဋီကာလာ ေယ စ-အရ) အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိႏွင့္ တူသည္ဟု 
ဆုိႏိုင္လွ်င္ ယင္းပုဂၢဳိလ္သည္ မူလဋီကာရွင္ထက္ ေရွးက်သည္။ မေထရ္ 
မ်ားကုိ အနီးမွအေဝးသုိ႔ စဥ္ေသာ္ မူလဋီကာ က်မ္းျပဳ အရွင္အာနႏၵာ၊ 
အႏုဂဏၭိပဒက်မ္းျပဳ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိႏွင့္ အရွင္ဥပတိႆ မေထရ္ဟူ၍ ျဖစ္ 
သည္။ ထုိအရွင္ဥပတိႆသည္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ မိန္႔ဆုိခ်က္အရ အရွင္ဓမၼ 
သိရိ၊ အရွင္ဗုဒၶမိတၱတုိ႔ႏွင့္အတူ မဟာဗုဒၶေဃာသထံ စာေပၾကားနာဖူး 
ေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ရာသည္။ 

  အရွင္ဓမၼသိရိသည္  အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏  တပည့္ျဖစ္သည္ ဟု

 

 
 



 

ဝဇိရဗုဒၶိက ဆုိေသာ္လည္း အ႒ကထာက်မ္း ျပဳစုရန္ ေတာင္းပန္သူမ်ား၌ 
ထုိအရွင္ မပါဝင္ေခ်။  
 

က်မ္းျပဳေခတ္ 
က်မ္းျပဳသူ ေပၚေပါက္ရာ ေခတ္ကာလကုိ သတ္မွတ္ျပရန္မွာ အလြန္ ခက္ 
ခၿဲပီး ပညာရွင္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိး ခန္႔မွန္းၾကသည္။ အမ်ားစုက ခုဒၵသိကၡာ မူလ 
သိကၡာ ႏွစ္က်မ္းလံုးကုိ တစ္ေခတ္တည္းဟု သတ္မွတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ 

သီရိလကၤာ အစဥ္အလာ ယူဆခ်က္အရ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ သီ 
ဟိုဠ္သုိ႔ မႂကြမီကပင္ ခုဒၵသိကၡာႏွင့္ မူလသိကၡာက်မ္းမ်ား ရိွၿပီးျဖစ္ႏိုင္ 
သည္ဟု ဆိုသည္။ ဘာသာစကားႏွင့္ သံုးႏႈန္းထားပုံတုိ႔မွာ ႐ုိးစင္းၿပီး 
သကၠတ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ကင္းသည္။ ေအဒီ ၁ဝ၆၅-တြင္ ပုလတၳိၿမိဳ႕ (Po-
lonnaruva) ေဂါလ္ဝိဟာရ (Galvihara)ရွိ ပရကၠမဗာဟု ေက်ာက္စာႀကီး 
၌ ထုိက်မ္းႏွစ္ေစာင္လံုး၏ အမည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆုိသည္။ ပညာ 
ရွင္ ဒီ ေအာဝစ္စ္(D’Alwis)၏ အလုိအရ ခရစ္ႏွစ္ ၃၅ဝ-ခန္႔ဟုဆုိသည္။ 
ယင္းသည္ ပါဠိေတာ္မ်ားကုိ အာဂံုေဆာင္ထား သည့္ေခတ္ ျဖစ္သည္ဟု 
ဆုိသည္။ ပါေမကာၡ ေရးစ္ေဒးဗစ္ (Rhys Davids)လည္း အစဥ္အလာ 
အဆုိႏွင့္ ဒီေအာဝစ္စ္၏ အဆုိကုိ ေထာက္ခံ တင္ျပခဲ့သည္။   

ေဒါက္တာ အက္ဒြပ္ မူလာ (Dr. Edward Muller) ကမူ ဘာသာ 
စကားႏွင့္ စကားလံုးမ်ား သုံးႏႈန္းပံုကုိ ေထာက္ျပလ်က္ အေတာ္အတန္ 
က်ယ္ဝန္းစြာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ မဟာဝံသ (ပထမပိုင္းကုိ ရည္႐ြယ္ 
သည္) ထက္ ေနာက္က်ၿပီး ခရစ္ႏွစ္ ၆-ရာစုႏွင့္ ၇-ရာစုထက္ ေစာႏိုင္မည္ 
မဟုတ္ဟု ယူဆလုိသည္၈။ အခ်ဳိ႕သုေတသီတုိ႔က ခုဒၵသိကၡာကုိ အလယ္ 
ေခတ္ (ေအဒီ ၁၁ဝဝ-၁၄ဝဝ ခန္႔)တြင္ ေရးသည့္ က်မ္းစာ အျဖစ္လည္း 
ေဖာ္ျပ ၾကသည္၉။  

ခုဒၵသိကၡာဋီကာေဟာင္း၌ ေအာက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ ပါရိွသည္-  
ေထေရန ပန ဥတၱရဝိဟာရဝါသီနံ ခုဒၵသိကၡာယ အာဂတနေယန 

 

ဝုတံၱ။ ေတသံ ပန- 
'သပၸိ နဝနီတံ ေတလံ၊ မဓု ဖာဏိတပၪၥမံ။ 
အစၧမစၧဝသာဒိ စ၊ ေဟာႏိၲ သတၱာဟကာလိကာ'တိ ဧဝ မာဂတံ 
(ယင္း၊ စာ- ၁၁၃)။ 
(အရွင္ဓမၼသိရိ) မေထရ္သည္ ဥတၱရဝိဟာရ(အဘယဂိရိ)ဝါသီ 
မေထရ္တုိ႔၏ ခုဒၵသိကၡာက်မ္း၌ လာသည့္အတုိင္း မိန္႔ဆိုသည္။ 
အဘယဂိရိဝါသီတို႔အလုိ (ခုဒၵသိကၡာပါဠိမွာ) 'သပၸိ ။ပ။ ကာလိ-
ကာ' ဟု ျဖစ္သည္' 

  ဤအလုိ အဘယဂိရိဝါသီတုိ႔ အသံုးျပဳေသာ ခုဒၵသိကၡာက်မ္း ႐ိွသည္ 
ဟု ဆုိလုိရိပ္ ထင္သည္။ ပါဠိဘာသာ မဟာဝံသက်မ္း မေပၚမီက သီဟုိဠ္ 
ဘာသာျဖင့္ မဟာဝံသက်မ္း ရိွသက့ဲသို႔ ခုဒၵသိကၡာ သီဟုိဠ္ဘာသာက်မ္း 
ရွိခဲ့သေလာဟု ယူဆဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ပါဠိဘာသာ ခုဒၵသိကၡာက်မ္း 
သည္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသတုိ႔ သီဟုိဠ္သုိ႔ မေရာက္မီကပင္ ရိွခဲ့သေလာ 
ဟုလည္း စဥ္းစားႏုိင္ျပန္သည္။  

  ခုဒၵသိကၡာ ဋီကာေဟာင္း၌ ေဖာ္ျပထားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဆရာ 
ေတာ္ ဦးဗုဓ္၏ ခုဒၵသိကၡာနိႆယ၌ ေဖာ္ျပေသာ မွတ္ခ်က္မွာ စိတ္ဝင္ 
စားဖြယ္ေကာင္းသည္- 

'ခုဒၵသိကၡာဋီကာေဟာင္း၌ အဘယဂိရိဝါသီတို႔၏ ခုဒၵသိကၡာပါဌ္ 
မ်ား ကုိျပေသာေၾကာင့္ သာသနာ-၄၄၅ တြင္ နန္းတက္၍ ၁၂-
ႏွစ္ မင္းမူေသာ ပိတုရာဇာမည္ေသာ အဘယဝ႗ဂါမဏိမင္း 
လက္ထက္တြင္ အဘယဂိရိ ဝါသီဂိုဏ္း ျဖစ္သည္။ သာသနာ 
၉၃ဝ-ျပည့္ မဟာနာမမင္း ၁၂-ႏွစ္တြင္ ရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟုိဠ္ 
သုိ႔ ေရာက္သည္ကုိ ဆုိသည္မ်ားႏွင့္ ကာလမညီခဲ့တကားဟူမူ 
အဘယဂိရိဝါသီ အႏြယ္အဆက္သည္ သာရတၴဒီပနီ ဋီကာရွင္ 
တုိ႔ဒကာ  ပရကၠမ လက္ထက္   ၁၅၈၇-တုိင္မွ  သံုးဂုိဏ္းသားညီ

 

 
 



  

ၫြတ္၍ ဝါဒတူမွ်သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼသိရိေထရ္ျပဳသည့္ေနာက္ 
အဘယဂိရိဝါသီဂိုဏ္းသုိ႔ ေရာက္၍ မိမိတုိ႔ဝါဒအေလ်ာက္ ျပဳျပင္ 
ေသာပါဌ္ကုိ ဋီကာေဟာင္းျပေသာေၾကာင့္ ကာလမဆန္႔ ဟူေပ' 

 အဘယဂိရိဝါသီဂုိဏ္းသည္ သာသနာ-၄၄၅ (ဘီစီ ၉၈) တြင္ စတင္ခဲ့ 
သည္။ ခုဒၵသိကၡာဋီကာေဟာင္း၌ အဘယဂိရိဝါသီတို႔၏ ခုဒၵသိကၡာပါဌ္ 
မ်ားကုိ ျပေသာ္လည္း ခုဒၵသိကၡာသည္ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟုိဠ္သုိ႔ 
ေရာက္ ၿပီးမွသာ ေရးေသာက်မ္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ အဆုိပါဂိုဏ္းမွာ 
သာသနာ-၁၅၈၇ (ေအဒီ ၁၂-ရာစု) အထိ တည္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။ အရွင္ဗုဒၶေဃာသ သီဟုိဠ္ေရာက္ၿပီးေနာက္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အ 
ရွင္ဓမၼသိရိ ေရးေသာ ခုဒၵသိကၡာကို ယင္းဂုိဏ္းသားတုိ႔က မိမိတုိ႔အယူ 
အဆႏွင့္ ကုိက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ဆရာေတာဥ္ီးဗုဓ္ ဆုိလုိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာပညာရိွတုိ႔ အစဥ္အလာယူဆခ်က္မွာ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ ယူဆ 
ခဲ့သည့္ အတုိင္းျဖစ္သည္။  ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္သည္ ပိဋကတ္ က်မ္းဂန္ကို 
အထပ္ထပ္ ၾကည့္႐ႈပို႔ခ်ျခင္းမွ ရရိွသည့္ အေတြ႔အႀကဳံျဖင့္ မိန္႔ဆုိခ်က္ျဖစ္ 
၍ ဆရာေတာ္၏ ယူဆခ်က္မွာ ခြန္အားရိွသည္။ အမွန္ေသာ္ ဆရာေတာ္ 
သည္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာအဆုိုိကုိ အေျချပဳ၍ ဆုိျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အရွင္ 
ဝဇိရဗုဒၶိသည္ ပရကၠမဗာဟု ေက်ာက္စာထက္ပင္ ေရွးက်ဖြယ္ရွိေသာ 
ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္၏ အဆုိသည္လည္း အဆုိပါ ေက်ာက္စာက့ဲသို႔ပင္ 
ခိုင္လံုႏိုင္ရာသည္။  

အရွင္ဓမၼသိရိသည္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာ၏ တပည့္ ျဖစ္ႏိုင္ပုံကို 
ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ယူဆသည့္အတုိင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ျဖစ္ပါက ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼသိရိသည္ အ႒ကထာ ဆရာႀကီး 
အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ သုိ႔မဟုတ္ အတန္ငယ္ ေနာက္က် 
သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြယူဲႏိုင္သည္။ 

 

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္၏ ေဝဖန္ခ်က္ 
ခုဒၵသိကၡာက်မ္းနိဂုံး၌ ေအာက္ပါဂါထာ တစ္ပုဒ္ပါရိွသည္- 

 ေတန ဓမၼသိရေကန၊ တမၺပဏၰိယေကတုနာ။ 
 ေထေရန ရစိတာ၊ ဓမၼဝိနယညဳပသံဟိတာ။  
သီဟုိဠကြၽန္း၏ အလံတံခြန္ သဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ဓမၼဝိနယႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံရသည့္ ထုိဓမၼသိရိ မေထရ္သည္ (ခုဒၵ 
သိကၡာက်မ္းကို) ေရးစီရင္ၿပီ။  
အထက္ပါ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္က 

ေအာက္ပါ အတုိင္း ေဝဖန္ထားသည္-  
    ''ဤမေထရ္၏ ဓမၼဝိနယညဴအျဖစ္ ၿပီးေသာ္လည္း မူလဋီကာ 

ဝယ္ ဒြါရသံသႏၵနာမွစ၍ ထုိထုိအရာ ေကစိဝါဒ ျပသမွ်၌ ဓမၼသိရ ိ
မေထရ္ကုိ ရည္လ်က္ ေကစိယူသည္ဟူ၍ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အႏုဋီကာ၌ ဖြင့္ျပ၏။ ထုိမူလဋီကာျပဳ အနႏၵာဆရာ၏ ဝိနည္း 
အဆံုးအျဖတ္ကုိ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ ျပသည္ကုိလည္း ေနာက္ဋီကာ 
ရွင္တုိ႔ မႀကိဳက္သည္ မ်ား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိဆရာတုိ႔ ဓမၼ 
ဝိနယညဴခ်ည္း ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ခုစီ သာလြန္သည္ကုိ 
သိအပ္၏'' 
ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ အာေဘာ္မွာ ''အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္က ခုဒၵ 

သိကၡာ နိဂုံး၌ မိိမိကိုယ္ကုိမိိမိ ဓမၼဝိနယညဴ (ဓမၼႏွင့္ ဝိနယကုိသိသူ)အျဖစ္ 
ခ်ီးမြမ္းခံရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ မူလဋီကာဆရာ အရွင္ 
အာနႏၵာက ထုိအရွင္ဓမၼသိရိကုိ ရည္႐ြယ္ၿပီး မိမိထက္ နိမ့္သူအေနျဖင့္ 
'ေကစိ' ဟ ုေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ဖန္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ က်မ္းျပဳ အရွင္ဝဇိရ 
ဗုဒိၶက အဆုိပါ မူလဋီကာရွင္ အရွင္နႏၵာအား အာစရိယ(ဆရာအရွင္)ဟု 
ေလးစားစြာ ေခၚေဝၚလ်က္ မိမိ၏ဋီကာ၌ ထုိအရွင္အာနႏၵာ၏ ဝိနည္းအယူ 
အဆ   အခ်ဳိ႕ကုိ  ေဖာ္ျပျပန္သည္။  သုိ႔႔ရာတြင္  ယင္း ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားကုိ 

 

 
 



 

ေနာက္ဋီကာ က်မ္းျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မႏွစ္သက္သည္က မ်ားသည္။ ထုိ႔ 
ေၾကာင့္ ပညာရွင္ ဋီကာက်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ သာ 
လြန္ၾကသည္သာ ျဖစ္၏''ဟု ဆုိလုိသည္။ 

ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ မွတ္ခ်က္အရ နားလည္ရသည္မွာ ''အႏုဋီကာ၌ 
ေကစိထုိးခံရသူ ဓမၼသိရိေထရ္မွာ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳသူ ျဖစ္သည္၊ တစ္ 
ဖန္ ဝဇိရဗုဒၶိ၌ ေဖာ္ျပသည့္ ကလသပုရၿမိဳ႕ေန အရွင္အာနႏၵာဟူသည္ 
မူလဋီကာက်မ္းျပဳသူ ျဖစ္သည္'' ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
  ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ ေနာက္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း 
ျဖစ္သည္- 

ဝိနည္း၌ အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္၏ ဝိနိစၧယပမာဏ ျဖစ္သင့္သည္ 
ကုိ ဓမၼသိရိေထရ္ကား အ႒ကထာဆရာတုိ႔ထံ၌ အဆံုးအျဖတ္္ကို 
ၾကားနာ မွတ္သားဖူး၏ဟူ၍ ဝဇိရဗုဒိၶ၌ မိန္႔၏။ ထုိစကားကုိစြဲ၍ဲ 
ဓမၼသိရိေထရ္ကား ဆရာဗုဒၶေဃာသ၏ တပည့္ဟူ၍ ေျပာဆုိစဥ္ 
ျပဳၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ျပဳေသာ္လည္း ဝိသုဒၶိမဂ္၌ ကမၼ႒ာန္း မယူ 
အပ္သသူကုိ 'ယႆ ဧကသဂႌတိမၸိ အ႒ကထာယ သဒၶႎ ပဂုဏာ၊ 
သယၪၥ လဇၨီ ေဟာတိ၊ တႆ သႏိၲေက ဂေဟတဗၺံ' ဟူရာ၌ 
ပဂုဏအ႒ကထာကုိ လုိအပ္သကဲ့သို႔ ဤ၌လည္း မဟာပဒုမ 
စေသာ မေထရ္တုိ႔က့ဲသုိ႔ အ႒ကထာ၌ အတိပဂုဏျဖစ္သူကုိ 
အလုိရိွအပ္္၏၁ဝ။ 

 ဆုိလုိသည္မွာ အရွင္ဓမၼသိရိသည္ အ႒ကထာ ဆရာမ်ားထံ၌  နည္းခံ 
သင္ယူဖူးေသာ္လည္း အ႒ကထာက်မ္းတုိ႔ကုိ အၾကည့္အ႐ႈ အေလ့အလာ 
ပုိမ်ားသူ၏ အဆံုးအျဖတ္သည္သာ အဓိကက်သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  
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