
mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-1- 
 

 
 

 
ရာဇာႏွင့္သာသနာ -ပါရဂူ 

 
 

ပထမအႀကိမ္ပုံႏွပ္ျခင္း 
[ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ၊ အုပ္ေရ ၅၀၀ ] 

စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ 
၃၂၀၄၄၄၀၈၀၈ 

မ်က္ႏွာဖုံးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ 
၃၂၀၄၁၁၀၈၀၉ 
မ်က္ႏွာဖုံး ဒီဇုိင္း 
ေက်ာ္မင္းေမာင္ 

 
မ်က္ႏွာဖုံးႏွင့္ အတြင္းပုံႏိွပ္သ ူ

ဦးေဇာ္ျမင့္၀င္း (ကာလာဇုံေအာ့ဖ္ဆက္) 
၁၈၄၊ ၃၁ လမ္း၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

 
ထုတ္ေ၀သူ 
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ဦးသစ္လြင္ (ဂန္႔ေဂၚၿမိဳင္စာေပ) 
၁၁၃၊ ေရႊျပည္သာလမ္း၊ သာေကတ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

 
စာအုပ္ခ်ဳပ္ - ကုိျမင့္၊ ည၀ီင္းျမင့္ 

အတြင္းဖလင္ - ပုံရိပ္ရွင္၊ 
ကြန္ျပဴတာစာစီ - Dream City 

 
[ တန္ဖုိး - ၃၅၀၀ က်ပ္ ] 

 
ပါရဂူ 

ရာဇာႏွင့္ သာသနာ / ပါရဂူ 
ရန္ကုန္ 

ဂန္႔ေဂၚၿမိဳင္စာေပ၊ ၂၀၀၉။ 
၃၅၀ စာ၊ ၁၃.၅ x ၂၁ စင္တ ီ

(၁) ရာဇာႏွင့္ သာသနာ 
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မာတိကာ 
 
 

အိႏၵိယ 
၁။ ပိယဒႆီ အေသာက 
၂။ မိလိႏၵ 
၃။ ကနိရွက 
၄။ ဟႆ၀ဒၶန 
 
လကၤာဒီပ (သီရိလကၤာ) 
၁။ ဒု႒ဂါမဏ ိ
၂။ ပရကၠမဗာဟု 
 
တ႐ုတ္ 
၁။ ဘုရင္ဦတည္ 
 
ထုိင္းႏုိင္ငံ 
၁။ သီရိသူရိယ၀ံသရာမ 

 
မြန္ဂုိ 
၁။ ကုဗေလခန္ 
 
တိဗက္ 
၁။ ဘုရင္ဂမၸိဳ 
 
နိေပါ 
၁။ အံသ၀ုမၼာ 
 
ဂ်ပန္ 
၁။ ဘုရင္႐ႈိတိုကု 
 
ကုိရီးယား 
၁။ ဘုရင္၀မ္ကိယင္ 
 
ကေမၻာဒီးယား 
၁။ သတၱမဇယ၀မၼာ 
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ေလာ (လာအုိ) 
၁။ ဖန္ညဳန္ 
 
သီရိ၀ိဇယ 
၁။ သီရိဇယနာဂ 
 
စမၸာ 
၁။ ဒုတိယဣႁႏၵ၀မၼာ 
 
ျမန္မာ 
၁။ ဓမၼဒႆီ (၁၀၅၆ ေအဒီ) 
၂။ ႏွလံုးသားျဖင့္ ဖတ္ရေသာေက်ာက္စာ 
၃။ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ 
၄။ မင္းတုန္းမင္း 
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စကားပလႅင္ 
 
 

‘Secular state’ ဟူေသာ စကားတစ္လံုးရိွသည္။ ‘ဘာသာေရးတျခား၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတျခား’ စည္းျခားထားေသာ ႏိုင္ငံဟူ၍ ဆိုလုိသည္။ 
ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဘာသာေရး ၀င္မစြက္ေသာႏုိင္ငံကို 
ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစကားလုံးအရာ ဆုိလိုေသာ ဘာသာေရး 
သုိ႔မဟုတ္ ‘ရီလစ္ဂ်င္း’ ၌ ‘ရီလစ္ဂ်င္း’ မဟုတ္ေသာ ဗုဒၶာဘာသာမပါေပ။ 
‘ဘာသာေရးတျခား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတျခား’ စည္းျခားရာ၌ ပါေသာ 
ဘာသာေရးသည္ ဗုဒၶဘာသာမွ အပျဖစ္ေသာ အျခားဘာသာမ်ား 
ျဖစ္သည္း 
 
 
ေလာကီလူမႈေရး လူမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ဗုဒၶေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာ 
မဂၤလာသုတ္၊ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္၊ ပရာဘ၀သုတ္၊ အပရိဟာနိယတရား 
စသည္တို႔သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ တည္ေထဆာက္ရာ၌ ႏုိင္ငံ၏ 
စုလစ္မြမ္းခၽြန္ သို႔မဟုတ္ သရဖူအျဖစ္ တန္ဆာဆင္ထား၍ရသည္။ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကိ ု အေရာင္တင္ရာ၌ ဗုဒၶဘာသာကုိ 

အေရာင္တင္ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳ၍ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
ႏုိင္ငံ၏အထြက္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အေရာင္တင္ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳရာ၌ 
အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ ထိပ္ဆံုးက ပါ၀င္သည္။ 
 
 
သုိ႔ေသာ္လည္း အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို 
ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ တစ္ပုိင္းက ‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတျခား၊ 
ဘာသာေရးတျခား’ လမ္းစဥ္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေနၿပီး တစ္ပုိင္းက 
ယင္းလမ္းစဥ္က ခြဲထြက္သြားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
 
 
အေသာကမင္းႀကီး ျဖန္႔ျဖဴးေသာ တရားဓမၼမွာ ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ 
တရားဓမၼ၏ အေျခခံသေဘာတရား ျဖစ္သည္။ 
အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ မိမိတရားဓမၼ သို႔မဟုတ္ 
မိမိဘာသာတရားကုိ သိဒၶိတင္လိုသည္ျဖစ္၍ အျခားတရားဓမၼ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားဘာသာတရားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်သူမ်ားအား 
တရားဓမၼ၏ရန္သူဟူ၍ပင္ သေဘာထားသည္။ 
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အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ တရားဓမၼ သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာတရားကို 
လူတန္းစားတစ္ရပ္၏ ကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းဟူ၍ သေဘာမထားေပ။ တရားဓမၼ 
သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာတရား တစ္ခုခုကို ျဖန္႔ျဖဴးေနၾကသူမ်ားအားလည္း 
ထုိတရားဓမၼ သို႔မဟုတ္ ထိုဘာသာတရား ပုိင္ဆိုင္သူဟူ၍ 
သေဘာမထားေပ။ အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ တရားဓမၼ သို႔မဟုတ္ 
ဘာသာတရား လမ္းစဥ္လိုက္လွ်င္ ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ိဳး၏အျမင္ 
က်ဥ္းေျမာင္းမႈ ပေပ်ာက္သြားမည္သာမက အင္အားေတာင့္တင္း 
ခုိင္မာလာသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ရာ၌ အကူအညီ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားစြာ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 
 
 
အေသာက၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒသည္ သမုိင္း၌ 
ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲေသာ ဘုရင္အခ်ိဳ႕ကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရး တစ္ယူသန္၀ါဒ 
မဟုတ္ေပ။ သမုိင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲေသာ ဘုရင္အခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔ 
မိမိဘာသာတရားကို ျဖန္႔ျဖဴးလုိသည့္အတြက္ အျခားဘာသာတရားကို 
ဆန္႔က်င္ဘက္မလုပ္ေပ။ ယင္းဘက္လုိက္သည့္ မူ၀ါဒ၏ဆိုးက်ိဳးကို 
ဘုရင္အေသာက ေကာင္းစြာနားလည္သည္။ အေသာက၏ 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒသည္ လူသား၏မူ၀ါဒသာ ျဖစ္သည္။ 

 
 
ဘုရင္အေသာကသည္ ထီးနန္းကုိ တရားဓမၼအေပၚ အေျခခံေအာင္ 
လုပ္ၿပီးသည့္ ေနာက္၌ပင္ ထီးနန္းကို တရားဓမၼအေပၚ စုိးမုိးခြင့္မေပးေပ။ 
တစ္ဖက္က ဗုဒၶတရားကုိ သက၀္င္ယံုၾကည္သူျဖစ္သည့္အတုိင္း 
တစ္ဖက္ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္းလုပ္သူအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ 
ဘာသာတရား အားလုံးကုိ တုိးတက္ႀကီးပြားခြင့္ရိွေအာင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အျပည့္အ၀ ေပးထားသည္။ မိမိဘာသာအတြက္ 
အျခားဘာသာတရားမ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခြင့္ မျပဳေပ။ 
 
 
အေသာကမင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶတရားကုိ ျပန္႔ပြားေအာင္ 
ႀကိဳးစားသူအမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားဘာသာ တရားမ်ားကိုလည္း 
လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားသျဖင့္ ယေန႔က်င့္သုံးေနေသာ ‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတျခား၊ 
ဘာသာေရးတျခား’ ဟူေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ 
ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍လည္း ေျပာ၍မရေပ။ 
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ဤ ‘ရာဇာႏွင့္ သာသနာ’ စာအုပ္၌ ‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတျခား၊ 
ဘာသာေရးတျခား’ မူ၀ါဒႏွင့္ ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ လုပ္သည္ဟူ၍လည္း 
မဆိုႏုိင္ေသာ၊ ‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတျခား၊ ဘာသာေရးတျခား’ မူ၀ါဒႏွင့္  
ေထာ္ေလာ္ကန္႔လန္႔ လုပ္သည္ဟူ၍လည္း ေျပာ၍မရေသာ၊ 
အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေၾကာင္းကုိ သုေတသနျပဳလုပ္လ်က္ 
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းဘုရင္ဧကရာဇ္မ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ 
သီရိလကၤာ၊ တိဗက္၊ နီေပါ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မြန္ဂုိ၊ စမၸာ၊ 
သီရိ၀ိဇယ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ား၌ သမုိင္းစဥ္လာ ရိွခ့ဲၾကေသာ 
ဘုရင္ဧကရာဇ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
 
 

ပါရဂူ 
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္။ 
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အိႏၵိယ 
 
 
 

ပိယဒႆီ အေသာက 
 

သူသည္ ကမၻာသမုိင္းထကဲ အႀကီးျမတ္ဆုံး ဘုရင္မ်ားထတဲြင္ တစ္ပါး 
အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ တုိင္းႏုိင္ငံ အက်ယ္အ၀န္းသည္ 
အာဖဂန္နစၥတန္မွ မဒရပ္အထိ က်ယ္ျပန္႔သည္။ 
သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားထတဲြင္ စစ္ႏုိင္ၿပီးေနာက္ စစ္ကို 
လုံး၀စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ စစ္ဘုရင္ျဖစ္သည္ (၂၂၅-
ဘီစီ)။ ကမၻာႀကီးကုိ စစ္ျဖင့္ အႏုိင္မယူဘ ဲ ဓမၼျဖင့္ အႏိုင္ယူမည္ဟူ၍ 
ေၾကညာသူျဖစ္သည္။ သူကား ဘီစီသံုးရာစု၌ ေပၚေပါက္ခ့ဲေသာ 
အေသာကမင္းတရားႀကီး ျဖစ္သည္။ 
 
အေသာကသည္ သူ၏တုိင္းႏုိင္ငံ အက်ယ္အ၀န္း 
ျပန္႔က်ယ္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရင္ ျဖစ္လာျခင္း 
မဟုတ္ေပ။ သူ႔အား ႀကီးျမတ္ေသာ အဆင့္သုိ႔ ပုိ႔သည့္အရာမ်ားမွာ 

လူသားမ်ားအေပၚထားေသာ သူ၏ ၾကင္နာမႈ၊ ေနရာထက္၀န္းက်င္၌ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနေသာ သူ၏ အရိွန္အ၀ါ၊ သူ၏ ျပည္တြင္း ျပည္ပမူ၀ါဒ၊ သူ၏ 
သစၥာတရားကို ျမတ္ႏုိးျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သူ႔အား ဆုိက္ေဗးရီးယားမွ သီရိလကၤာအထိ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ 
အက်ိဳးကို လုိလားသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ယူဆထားၾကသည္။ သူ႔ေလာက္ 
မည္သည့္အိႏၵိယႏုိင္ငံဘုရင္မွ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားျခင္း မရိွေပ။ သူ႔ေလာက္ 
မည္သည့္ဘုရင္မွ သမုိင္းတြင္ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ မစူးရွခ့ဲေပ။ 
 
အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ ေမာရယအမ်ိဳးအႏြယ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
သူ႔အမည္နာမတြင္ ေမာရယ တပ္ေခၚေလ့ မရိွေပ။ သူ၏ ဘိုးေတာ္ကုိ 
စႏၵဂုတ(ၱက်ႏၵရဂုပၸတ) ေမာရယဟု ေခၚသကဲ့သို႔ အေသာကေမရယဟု 
မေခၚေ၀ၚေပ။ သူသည္ ဘုရင္အေသာက သုိ႔မဟုတ္ ဓမၼာေသာက 
သုိ႔မဟုတ္ ပိယဒႆီ (ပရိယဒရရီွ) အေသာက အမည္မ်ားျဖင့္သာလွ်င္ 
ထင္ရွားသည္။ 
 
ေမာရယမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
အယူအဆ မတူၾကေပ။ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက စႏၵဂုတၱသည္ 
သူ၏မယ္ေတာ္ မုရာေဒ၀ီ၏ အမည္နာမကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ 
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ေမာရယမ်ိဳးဆက္ တည္ေဆာက္သည္ဟူ၍ ဆုိၾကသည္။ ဒီဃနိကာယ၌မူ 
ပိပၸလ၀ိနတြင္ ေနသူတို႔သည္ ခတၱိယမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီးလွ်င္ 
ေမာရိယအမည္ျဖင့္ အသိမ်ားၾက၏ဟူ၍ ဆိုထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ 
ဂ်ိန္းဘာသာ အစဥ္အလာအရ ေမာရိယ သုိ႔မဟုတ္ ေမာရယသည္ ေမာရ 
(ဥေဒါင္း)ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွေနသည္။ နႏၵဂဒ၌ အေသာကမင္းႀကီး 
စုိက္ထူထားေသာ ေက်ာက္စာတုိင္ႏွင့္ ဆန္က်ီပုထုိးေတာ္ေပၚ၌ 
ထုလုပ္ထားေသာ ဥေဒါင္းငွက္ (ေမာရ)သည္ ဒီဃနိကာယ၏ အထက္ပါ 
အဆုိအမိန္႔ကို ေထာက္ခံေနသည္။ 
 
ငိဋဋဴပဘုရင္၏ ေဘးရန္ေၾကာင့္ ပိပၸလိ၀နမွ ေမာရိယ (ေမာရယ)တို႔သည္ 
ဟိမ၀ႏၱာသို႔ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးလာၾကၿပီးလွ်င္ ထိုအရပ္၌ 
အေျခခ်ၾကသည္။ ထိုေဒသ၌ ယခင္က ေနလာခ့ဲၾကသည့္ 
ရိွရင္းစြဲလူမ်ားသည္ ဥေဒါင္းငွက္ (ေမရ)ကို ေမြးၾကၿပီးလွ်င္ 
ဥေဒါင္းေတာင္မ်ားျဖင့္ အိမ္အမုိး ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ 
‘ေမာရိယ’ ဟု အမည္တြင္ေနၾကသည္။ သူတုိ႔လည္း 
ဘုရင္အဇာတသတ္၏ ေဘးရန္ေၾကာင့္ ထိုအရပ္ေဒသသို႔ 
တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးလာသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ သက်မ်ိဳးႏြယ္မ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ကား ထိုလူမ်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးလုံးပင္ 
ေမာရိယ္အမည္နာမျဖင့္ ထင္ရွားလာၾကသည္။ 
 
မဟာေဗာဓိ၀ံသကလည္း အထက္ပါ အယူအဆကုိ ေထာက္ခံထားသည္။ 
ေမာရိယၿမိဳ႕၌ေနေသာ သားေတာ္ စႏၵဂုတၱသည္ ထိုၿမိဳ႕၌ပင္ 
ေမြးဖြားသည္။ ထိုၿမိဳ႕မွာ သက်မ်ိဳးႏြယ္မ်ား တည္ေထာင္ေသာၿမိဳ႕ 
ျဖစ္သည္။ စႏၵဂုတၱသည္ ေနာင္ေသာအခါ၌ စာဏက်၏ အကူအညီျဖင့္ 
ပါဋလိပုတ္ ေနျပည္ေတာ္၏ဘုရင္ ျဖစ္လာသည္။ မဟာ၀ံသ၌လည္း 
‘ေမာရိယာနံ ခတၱိယာနံ ၀ံေသဇာတ’ံ ဟူ၍ ေမာရိယအမ်ိဳး၌ စႏၵဂုတၱ 
ေမြးဖြားေၾကာင္း ေထာက္ခံထားသည္။ 
 
ဘုရင္အေသာက ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ 
ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။ ပညာရွင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက 
အေသာက၏အဘြား သုိ႔မဟုတ္ အေမသည္ ဂရိဘုရင့္သမီးေတာ္ 
ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍ ယူဆၾကသည္။ ယင္းအယူအဆမွန္ဖို႔ 
အလားအလာမ်ားစြာ ရိွသည္။ စႏၵဂုတၱႏွင့္ ေဆလ်ဴကဆ္တို႔သည္ 
ႏုိင္ငံေရးအရမွ်သာမက အိမ္ေထာင္ေရးအရလည္း ဆက္စပ္မႈ 
ရိွေသာေၾကာင့္ ေဆလ်ဴကဆ္၏ နန္းေတာ္၌ ေမာရယဘုရင့္သမီးေတာ္ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-10- 
 

ေရာက္ရိွေနျခင္းႏွင့္ စႏၵဂုတၱ၏ နန္ေတာ္၌ ဂရိဘုရင့္သမီးေတာ္ 
ေရာက္ရိွေနျခင္းသည္ မျဖစ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရိွေပ။ ယင္းသို႔ 
လက္ဆက္ျခင္းမ်ိဳးရိွမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဗႏၵဳသာရမင္းႀကီးသည္ 
ဂရိဘုရင့္သမီးေတာ္မွ ဖြားျမင္ၿပီး အေသာက၏ ဘြားေတာ္မွာ 
ဂရိဘုရင့္သမီးေတာ္ ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဗိႏၵဳသာရမင္းႀကီးသည္ 
ဂရိဘုရင့္သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ဆက္ၿပီး အေသာကကို 
ေမြးဖြားသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း အခုိင္အမာဆုိရန္ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထားကုိမူ ခုိင္ခုိင္လံုလံု မရရိွေပ။ အကယ္၍ အေသာက၏ 
မယ္ေတာ္သည္ ဂရိဘုရင့္သမီးေတာ္ ျဖစ္သည္ဆုိပါက 
ထုိဂရိဘုရင့္သမီးေတာ္သည္ ပါရွန္းသမီးေတာ္ႏွင့္ ဖြားျမင္ေသာ 
ေဆလ်ဴကဆ္၏ သမီးေတာ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ---------- 
 
ဒီပ၀ံသ၊ သမႏၱ ပါသာဒိကာ၊ မဟာ၀ံသတုိ႔သည္ အေသာက၏ 
မယ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသည္။ မဟာ၀ံသဋီကာ၌မူ 
အေသာက၏ မယ္ေတာ္အမည္သည္ စမၼာ (စရမာ)ျဖစ္၏ဟု 
ဆုိထားသည္။ စမၼာသည္ ခတၱိယ ေမာရယ (ေမာရိယ)မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည္။ 
သူ႔အိမ္ေထာင္ မိသားစု၏ နည္းေပးလမ္းျပဆရာမွာ ဇနသာန သို႔မဟုတ္ 
ဇရသာန သို႔မဟတ္ု ဇရေသာန အမည္ရိွ အာဇီ၀က တကၠဒြန္းျဖစ္သည္။ 

စမၼာသည္ ဗိႏၵဳသာရဘုရင္၏ မိဖုရားႀကီးျဖစ္သည္။ မဟာ၀ံသဋီကာ၏ 
အဆုိအရ ဗႏၵဳသာရ၏မယ္ေတာ္သည္ စႏၵဂုတၱ၏ ဦးႀကီးတစ္ဦးမွ 
ေမြးေသာသမီး ျဖစ္သည္။ ထိုသမီးေတာ္ႏွင့္ စႏၵဂုတၱ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။ 
 
တခ်ိဳ႕ ဗုဒၶစာေပက်မ္း၈န္မ်ား၏ အဆုိအရ အေသာက၏မယ္ေတာ္သည္ 
စမၼာ (ဘိုဂလ္ပူ)မွ ျဗာဟၼဏက သုဘဒရံဂီကို ဗိႏၵဳသာရမင္းႀကီးအား 
ဆက္သသည္ဟု အဆုိရိွသည္။ အမည္နာမအရ သုဘဒရံဂီသည္ 
႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာလွပေပလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ မ်က္ႏွာမရမွာ 
စုိးရိပ္ၾကသည္ျဖစ္၍ နန္းတြင္းမိဖုရားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္မ်ားသည္ 
သုဘဒရံဂီကို ဘုရင္မင္းႀကီးနား ကပ္ခြင့္မေပးၾကေပ။ 
 
တစ္ေန႔သ၌ သုဘဒရံဂီသည္ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ ဆံပင္ကို 
ရိတ္ျဖတ္ၿဖီးသင္ခြင့္ ရရိွသြားသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးက သူ႔ကုိ 
သတိမရေတာ့ေပ။ သတိမရသည္မွာလည္း အဆန္းမဟုတ္ေပ။ 
ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ နန္တြင္းသူမ်ားထတဲြင္ သူလည္း 
ေရာေႏွာေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္။ သုဘဒရံဂီက လက္ႏွင့္ထကုိိင္ေသာအခါ 
အေတြ႔ထူး ထိေတြ႔ခံစားရသည္ျဖစ္၍ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သုဘဒရံဂီအား 
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စိတ၀္င္စားသြားေသာအခါ သုဘဒရံဂီအေၾကာင္းကို 
ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကည့္သည္။ သူ႔ဖခင္ ျဗာဟၼဏက သူ႔ကို ဘုရင္မင္းႀကီးအား 
ဆက္သသည့္အေၾကာင္း သုဘဒရံဂီက အစေဖာ္ေပးလိုက္သည္။ ထိုအခါ 
ဘုရင္မင္းႀကီးက သူ႔ကို မိဖုရားေျမႇာက္လုိက္သည္။ 
 
ထုိမိဖုရားတြင္ သားေတာ္ ဖြားျမင္လာေသာအခါ (၃၀၄ ဘီစီ) 
ဘုရင္မင္းႀကီးက ‘ငါ ေသာကကင္းသြားၿပီ (အေသာက)’ ဟု ဆိုသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သားေတာ္၏အမည္မွာ ‘အေသာက’ ဟုတြင္သည္။ 
 
သီဟိုဠ္အစဥ္အလာအရလည္း အေသာကမယ္ေတာ္၏ အမည္မွာ 
စမၼာျဖစ္သည္။ ဒိဗ်ာ၀ဒါနႏွင့္ အေသာကာ၀ဒါနတို႔၌လည္း ထုိအတုိင္းပင္ 
ဆုိထားသည္။ စမၼာသည္ ‘ဇနပဒကလ်ာဏ’ီ (မယ္ဘြဲ႔ရ) ျဖစ္၏ဟု 
ဆုိထားသည္။ ယင္းက်မ္းဂန္မ်ား၏ တစ္ေနရာ၌မူ အေသာက၏ 
မယ္ေတာ္သည္ စမၼာမွ ျဗာဟၼဏသမီး သုဘဒရံဂီဟု ဆိုထားျပန္သည္။ 
 
အေသာက၏ သူငယ္ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ 
သူ႔မယ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း သူ 
ေရးထိုးထားခ့ဲသည့္ေက်ာက္စာမ်ားမွ မည္သုိ႔မွ မသိရေပ။ 

ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားမွမူ အနည္းအက်ဥ္း သိရိွရသည္။ 
ပါဠိက်မ္းဂန္မ်ား၏ အဆုိအရ အေသာကတြင္ ႏွမေတာ္တစ္ဦးရိွသည္။ 
ထုိႏွမေတာ္မွ အဂၢိျဗဟၼာ (အဂနိဗရဟမာ)အမည္ရိွ သားေတာ္တစ္ပါး 
ဖြားျမင္သည္။ အဂၢိျဗဟၼာႏွင့္ အေသာက၏သမီးေတာ္ သံဃမိတၱာ 
(ဆံဃမိၾတာ)တုိ႔ စုံဖက္ၾကသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးတြင္ သုမနအမည္ရွိ 
သားေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္သည္။ ပါဠိစာေပက်မ္းဂန္မ်ား၏ အဆုိအရ 
ဗိႏၵဳသာရမင္းႀကီးတြင္ မိဖုရား ဆယ့္ေျခာက္ပါးရိွသည္။ ထိုမိဖုရားမ်ားမွ 
သားေတာ္တစ္ရာ့တစ္ပါး ဖြားျမင္သည္။ သုမနက အႀကီးဆုံး 
သားေတာ္ျဖစ္ၿပီး အေသာကက သုမနေအာက္ ျဖစ္သည္။ ဒိဗ်ာ၀ဒါန၏ 
အဆုိအရ သားေတာ္ႀကီး၏အမည္မွာ သုသိမျဖစ္သည္။ 
 
အေသာကတြင္ ညီငယ္တစ္ေယာက္ရိွသည္။ အမည္မွာ 
တိႆဟုေခၚသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၀ီတေသာကအမည္ျဖင့္ 
ပုိထင္ရွားသည္။ တ႐ုတ္စာေပ၌ သုဒတၱ သို႔မဟုတ္ သုဂၾတဟူ၍ 
ဆုိထားသည္။ ေထရဂါထာ၌ ဂါထာႏွစ္ပုဒ္ ပါရိွသည္။ တစ္ပုဒမွ္ာ 
၀ိဟာရိယမေထရ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျခားတစ္ပုဒ္က 
၀ီတေသာကမေထရ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ အ႒ကထာဆရာ ဓမၼပါလက 
၀ိဟာရိယမေထရ္သည္ အျခားညီေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ၀ိဂတာေသာက 
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ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆုိထားသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူေပ။ 
တျခားစီျဖစ္သည္။ 
 
အေသာကသည္ ႐ုပ္ရည္ ႐ူပကာယ မလွပဟု ဆိုၾကသည။္ ထို႔ေၾကာင့္ 
သူ႔ကို သူ႔ခမည္းေတာ္က သူငယ္အရြယ္ကစၿပီး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ 
ၾကင္ၾကင္နာနာ မရိွေပ။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ ထူးျခားေသာ 
ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ား ရိွသည္ျဖစ္၍ သူ႔ခမည္းေတာ္က သူ႔ကုိ ဥပရာဇာ 
ဘုရင္ခံအျဖစ္ ဥေဇၨနီ (ဥေဂ်န္)သို႔ ပုိ႔လိုက္သည္။ ဥေဇၨနီသို႔ပုိ႔ျခင္းမွာ 
သူ႔ခမည္းေတာ္က သူ႔ကုိ သူ႔မ်က္ေမွာက္၌ မထားလုိေသာေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။  
 
ဥေဇၨနီသို႔ မေရာက္ခင္ အေသာကသည္ ၀ိဒိသာနဂရ၌ ေခတၱေနသည္။ 
၀ိဒိသာ၌ အေသာကသည္ ေဒ၀ီအမည္ရိွ သူႂကြယ္သမီးႏွင့္ ဆံုသည္။ 
ေဒ၀ီအား လက္ထပ္သိမ္းပုိက္ၿပီး (၂၈၆ ဘီစီ)ဥေဇၨနီသို႔ ေခၚသြားသည္။ 
ေဒ၀ီတြင္ သားတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္သည္ (၂၈၄ ဘီစီ)။ သားေတာ္မွာ 
ေနာင္ေသာအခါ၌ ရွင္မဟိႏၵေထရ္အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားၿပီး 
လကၤာဒီပသိဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ သာသနာျပဳ ႂကြေရာက္သူျဖစ္သည္။ 

မဟိႏၵေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ (၂၈၂ ဘီစီ)တြင္ သံဃမိတၱာ 
သမီးေတာ္ကုိ ဖြားျမင္သည္။ 
 
မဟာ၀ံသဋီကာ၏ အဆိုအရ ေဒ၀ီသည္ အလြန္လွ အလြန္ေခ်ာသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔ဖခင္က သူ႔ကို ေဒ၀ီဟူ၍ အမည္မွည့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
မဟာေဗာဓိ၀ံသ၌ (ဘီစီ ၁၈-၁၁၀) ေဒ၀ီကို ၀ိဒိသာမဟာေဒ၀ီဟု ဆိုၿပီး 
သက်သာကီ၀င္ သမီးပ်ိဳအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လကၤာဒီပသုိ႔ 
သာသနာျပဳမႂကြခင္ မဟိႏၵမေထရ္သည္ သူ႔မယ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ရန္ 
၀ိဒိသာသုိ႔ႂကြသည္။ ထိုအခါ သားေတာ္ သီတင္းသုံးရန္အတြက္ 
မယ္ေတာ္က ၀ိဒိသာဂိဂိ အမည္ရိွေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။ 
ဥေဇၨနီ၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာအခါ 
အေသာကသည္ သားေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္ကုိ ေခၚခ့ဲၿပီး ပါဋလိပုတ္သုိ႔ 
ျပန္လာသည္။ ေဒ၀ီကမူ အေသာကႏွင့္ လိုက္ပါမသြားဘ ဲ
၀ိဒိသာ၌သာလွ်င္ ေနခ့ဲသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ တကၠသီလာ၌ ပုန္ကန္ထႂကြမႈ 
ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သူပုန္သူကန္ကို ႏိွမ္နင္းရန္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
အေသာကကုိ တကၠသီလာသုိ႔ လႊတ္လုိက္ျပန္သည္။ အေသာက 
ႂကြေရာက္လာေၾကာင္း သတင္းရရိွသြားေသာအခါ တကၠသီလာ 
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပင္ထြက္၍ အေသာကကုိ ႀကိဳဆုိၿပီးလွ်င္ 
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အေသာကအား မိမိတုိ႔သည္ အေသာကႏွင့္ ပါဋလိပုတ္ဘုရင္မင္းႀကီးကို 
ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တကၠသီလာရိွ 
ဘုရင့္ကိုယ္စားလွယိ္ေတာ္ အမတ္က မိမိတို႔ကို ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ 
မတရားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
တကၠသီလာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ ဘုရင့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ဦး ခန္႔ထားပါမည့္ အေၾကာင္း 
တုိးလွ်ိဳးေတာင္းပန္ၾကသည္။ တကၠသီလာသုိ႔ ဆိုက္ေရာက္လွ်င္ 
ဆုိက္ေရာက္ခ်င္း အေသာကသည္ တကၠသီလာ ျပည္သူတို႔၏ 
ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္းကုိ ခံရၿပီးလွ်င္ တကၠသီလာ၌ တစ္ဖန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရရိွသြားသည္။ ------- 
 
ဗိႏၵဳသာရမင္းႀကီးသည္ သားေတာ္ အေသာကအား သူ၏ အ႐ုိက္အရာခံ 
ျဖစ္ေစလိုသည့္ဆႏၵ မရိွေပ။ သို႔ေသာ္လည္း မႉးမတ္မ်ားက 
သားေတာ္မ်ားထကဲ အေသာကအား ပုိၿပီး သေဘာက်ၾကသည္။ 
မႉးမတ္မ်ားသည္ အေသာက၏ အစြမ္းအစကို သိၿပီးျဖစ္ေနၾကသည္။ 
အ၀ႏိၱႏွင့္ တကၠသီလာ၌ ရရိွေသာ သားေတာ္ အေသာက၏ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မႉးႀကီးမတ္ရာမ်ားသည္ အေသာကအား 
အ႐ုိက္အရာခံအျဖစ္ မ်က္စိက်ေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ 

ဗိႏၵဳသာရမင္းႀကီး လြန္သြားေသာအခါ အေသာကမသည္ 
မႉးႀကီးမတ္ရာမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ မဂဓထီးနန္းကို 
သိမ္းပုိက္လုိက္ေလသည္ (၂၇၃ ဘီစီ)။ ထီးနန္းလက္၀ယ္ ရရိွၿပီးေနာက္ 
ေလးႏွစ္ၾကာမွ (၂၆၉ ဘီစီ) အေသာက အဘိသိက္ခံယူသည္။ 
ရာဇဘိေသကမဂၤလာ ေနာက္က်ရျခင္း၏ အေၾကာင္းကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ေျပာျပၾကသည္။ 
 
ေဒါက္တာဂ်ယဆ၀ါလ္က ၂၄ ႏွစ္ အရြယ္မတိုင္ခင္ ရာဇအဘိသိက္ 
မခံရဟု ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မဟာဘာရတ၌ ၀ိစိၾတ၀ီရိယသည္ 
ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလကပင္ ရာဇအဘသိိက္ခံရသည္။ အေသာကသည္ 
မိမိဘုရင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ရာဓဂုတၱ၏ အကူအညီျဖင့္ ညီေနာင္ 
(၉၉)ေယာက္ကို သုတ္သင္ပစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ အေသာကသည္ 
ရာဓဂုတၱအား အမတ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ သူေကာင္းျပဳသည္။ 
 
ေဒါက္တာဆမစ္ကမူ အေသာက၏ နန္းစံႏွစ္ ၁၇ ႏွစ္ ၁၈ ႏွစ္ 
အေတာအတြင္း၌ပင္ သူ၏ညီေနာင္ အေတာ္မ်ားမ်ား အသက္ထင္ရွား 
ရိွေနၾကသည္ဟူ၍ ဆုိထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိကို 
ဆန္္႔က်င္ဘက္လုပ္သည့္ ညီေနာင္မ်ားအား အေသာက 
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သုတ္သင္ပစ္သည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္စရာအေၾကာင္း မရိွေပ။ 
မိမိဘက္ကရပ္ေသာ ညီေနာင္မ်ားမွာမူ အသက္ရွင္က်န္ေနမည္မွာ 
မလြဲေပ။ ေလးႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မိမိ၏ ညီေနာင္မ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းေနရေသာေၾကာင့္ အဘိသိက္ခံရန္ ေလးႏွစ္ ေနာက္က်သြားျခင္း 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
တကၠသီလာအံုႂကြမႈကို ႏိွမ္နင္းရန္အတြက္သာ အေသာကကုိ ဥေဇၨနီမွ 
ပါဋလိပုတ္သုိ႔ ျပန္ေခၚျဖင္းျဖစ္ဖုိ႔ ရိွသည္။ တကၠသီလာ အေရးအခင္း 
ၿငိမ္းေအးသြားေသာအခါ အေသာကသည္ ဥေဇၨနီသို႔ 
တစ္ျဖန္ျပန္သြားရသည္။ ဗိႏၵဳသာရမင္းႀကီး ေသအံ့မူးမူး 
ျဖစ္ေနခ်န္ိက်မွသာ ထီးနန္ကို သိမ္းပုိက္သည္။ ထိုအခ်ိန္က အေသာက၏ 
ေနာင္ေတာ္ သုသိမ သို႔မဟုတ္ သုမန (ဖတူမိကြဲ)သည္ ကသၼီရသို႔ 
ေရာက္ေနသည္။ သတင္းၾကားသိရေသာအခါ ေနာင္ေတာ္သည္ 
ပါဋလိပုတ္ ျပန္လာသည္။ သုမနဘက္ကပါေသာ 
ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္အားလည္း အေသာကသည္ 
သုတ္သင္ပစ္ေပလိမ့္မည္။ သူ႔ဘက္ကပါေသာ ညီေတာ္ 
ေနာင္ေတာ္မ်ားမွာမူ အသက္ရွင္က်န္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ 
အေသာက အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနသည့္ အခါကာလအတြင္း၌လည္း သူ၏ 

ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ မင္းညီမင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ား ပါဋလိပုတ္ႏွင့္ 
အျခားေဒသမ်ား၌ ရိွေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
သားေတာ္ သုမန ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ သူ၏ၾကင္ယာ 
သုမနေဒ၀ီသည္ ကိုယ္၀န္အရင့္အမာႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားရာ 
စ႑လ (ဇတ္နိမ့္) ရြာတစ္ရြာသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ထိုရြာ၌ပင္ 
ပေညာင္ပင္ (နိေျဂာဓ) တစ္ပင္၏ အရင္း၌ သားေတာ္ေလးကုိ 
ဖြားျမင္သည္။ နိေျဂာဓ (ပေညာင္ပင္)ရင္း၌ ေမြးဖြားေသာေၾကာင့္ 
နိေျဂာဓဟု အမည္မွည့္ထားလုိက္ေလသည္။ ထိုရြာမွ ေက်းရြာမႉးက 
ေဒ၀ီကို ေတြ႔ရေသာအခါ မိမိ၏ သခင္မအျဖစ္ အမွတ္ထားၿပီးလွ်င္ 
ခုနစ္ႏွစ္တိတိ သားက မိခင္ကို လုပ္ေကၽြးသကဲ့သုိ႔ လုပ္ေကၽြးျပဳစုသည္။ --
----- 
 
တစ္ေန႔သ၌ မဟာ၀႐ုဏမေထရ္သည္ သားေတာ္ေလး၏ ရဟႏၱာျဖစ္မည့္ 
ဥပနိႆယလကၡဏာမ်ားကုိ ေတြ႔ရ၍ မိခင္ထံ ခြင္ပန္ၿပီး 
သားေတာ္ေလးအား ရွင္သာမေဏ ျပဳေပးလုိက္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ထုိနိေျဂာဓ သာမေဏထံမွ တရားနာရၿပီး အေသာကသည္ တရားဓမၼ 
သက္၀င္ယံုၾကည္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အေသာကမင္းႀကီးတြင္ 
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မိဖုရားငါးပါးရိွသည္။ ဘုရင္ခံအျဖစ္ ဥေဇၨနီသုိ႔ သြားေသာအခါ၌ ေဒ၀ီႏွင့္ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။ က်န္မိဖုရားမ်ားကား - 
၂- အသႏၶိမိၾတာ၊ ၃- ကာလု၀ါကီ (သို႔မဟုတ)္ စ႐ု၀ါကီ (သို႔မဟုတ္) 
ကလ၀ႎကာ၊ ၄- ပဒမာ၀တီ၊ ၅- တိႆရကၡိတာတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
ရာနီေက်ာက္စာအရ သိရသည္မွာ ကာလု၀ါကီသည္ အေသာက၏ 
ဒုတိယမိဖုဘုးျဖစ္ၿပီး သားေတာ္ တီ၀လ (တီ၀ရ)၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ 
အသႏၶိမိၾတာသည္ အေသာက၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီး ျဖစ္သည္။ အေသာက 
အဘိသိက္ခံၿပီးေနာက္ ၂၆ ႏွစ္ေျမာက္၌ အသႏၶိမိၾတာ 
ကြယ္လြန္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
တိႆရကၡိတ (ဒိဗ်ာ၀ဒါန၌ပါေသာ တိႆရကၡိတာ)ကုိ မိဖုရားႀကီး 
ေျမႇာက္သည္။ တိႆရကၡိတာသည္ အသႏၶိမိၾတာ 
အသက္ထင္ရွားရိွစဥ္က အသႏၶိမိၾတာ၏ ရံေရြေတာ္မႉး ျဖစ္သည္။ 
 
မဟာ၀ံသႏွင့္ ဒိဗ်ာ၀ဒါန၏ အဆိုအရ တိႆရိကၡိတာသည္ ဗုဒၶဂယာရွိ 
မဟာေဗာဓိပင္ ကို ရန္ၿငိဳးထားသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ေဗာဓိပင္ကို 
မိမိအသက္ကဲ့သုိ႔ ျမတ္ႏုိးသည္။ ထိုအခ်က္ကုိ တိႆရကၡိတာက 
မခံႏုိင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာေဗာဓိပင္ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း 
ႀကိဳးစားသည္။ 

 
ကုဏာလသည္ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ အခ်စ္ဆံုးသားေတာ္ ျဖစ္သည္။ 
တကၠသီလာ၌ ကုဏာလ ဥပရာဇာ ဘုရင္ခံအျဖစ္ ရိွေနစဥ္ 
တိႆရကၡိတာသည္ အမ်က္ထြက္ၿပီး ကုဏာလ၏ မ်က္လုံးကုိ 
အေဖာက္ခုိင္းလုိက္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ တိႆရကၡိတာသည္ 
ကုဏာလကုိ တဏွာေပမစိတ္ျဖစ့္ ခ်စ္သည္။ ကုဏာလက 
တိႆရကၡိတာကုိ မိခင္လို သေဘာထားသည္။ ကုဏာလ၏ မ်က္လုံးကုိ 
ထုတ္ပစ္သည့္ေနရာ၌ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘုရင္မင္းႀကီးက ေပတစ္ရာ 
ဉာဏ္ေတာ္ အျမင့္ရိွေသာ ေစတီတစ္ဆူ တည္ထားလုိက္ေလသည္။ 
ထုိေစတီပုထိုးသည္ ဒကၡိဏ ပဗၺတ၏ ေျမာက္ဘက္ တကၠသီလာ၏ 
အေရွ႕ေတာင္ဘက္၌ တည္ရိွသည္။ မ်က္မျမင္မ်ား ထုိေစတီတြင္ 
ဆုေတာင္းၾကသည့္အခါ မ်က္စိအလင္း ျပန္ရၾကသည္ဟူ၍ 
တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ရႊင္က်န္ (ဟုယန္ဆိုင္)က ဆုိထားသည္။ 
 
ဒိဗ်၀ဒါန၏ အဆိုအရ ကုဏာလသည္ မဒမာ၀တီမိဖုရား၏ 
သားေတာ္ျဖစ္သည္။ ကုဏာလသည္ ဓမၼ၀ိ၀ဒၵအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ 
တရားဓမၼကုိ တိုးပြားေအာင္ လုပ္သူဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရသည္။ ပဒမာ၀တီႏွင့္ 
ကာလု၀ါကီတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ သားေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားသူမ်ား 
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ျဖစ္ၾကသည္။ ပဒမာ၀တီမိဖုရား သားဖြားျမင္လာေသာအခါ 
ဘုရင္မင္းႀကီးက ထုိသားေတာ္ကုိ ဓမၼ၀ဒၶနဟူ၍ အမည္မွည့္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း သားေတာ္၏ မ်က္လုံးအလွကုိ ၾကည့္ၿပီး မႉးမတ္မ်ားက 
သားေတာ္၏ မ်က္လုံးသည္ ဟိမ၀ႏၱာ၌ရိွေသာ ကုဏာလငွက္၏ 
မ်က္လုံးႏွင့္တူေၾကာင္း ဘုရင္မင္ႀကီးအား ေလွ်ာက္ထားၾကေသာေၾကာင့္ 
သားေတာ္၏အမည္ကုိ ကုဏာလဟူ၍ ထပ္မွည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
အေသာကမင္းႀကီး တရားဓမၼႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေနခ်ိန္၌ 
ကုဏာလကုိ ဖြင္းျမင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သားေတာ္အမည္ကို ဓမၼ၀ဒၶနဟူ၍ 
မွည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ------- 
 
ဆင္းရတ္ႏွင့္ ဟုလ္တ္ဆက်္တုိ႔သည္ အေသာက၏ ဓမၼကို ဗုဒၶတရား 
အေျခခံအရသာလွ်င္ ေလ့လာသုံးသပ္ၾကသည္။ ထိုပညာရွင္ႏွစ္ဦးသည္ 
အေသာက၏ ဓမၼကို ဗုဒၶ၏ တရားေဒသနာျဖစ္၏ ဟူ၍သာလွ်င္ 
ေျပာၾက၏။ ယင္းအယူအဆကုိ အေထာက္ခံဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ ဘ႑ာရကရ 
ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာရကရႏွင့္ ရာယေက်ာက္ဒရီတို႔သည ္
ဗုဒၶေဟာၾကားထားေသာ စၾက၀ေတးမင္း၏ စံနမူနာကို 
အထူးအေလးေပးၾကသည္။ ထုိပညာရွင္တို႔၏ အဆုိကုိ ေထာက္ခံလ်က္ 
ေဗနီမာဓ၀ဘ႐ူး၀ါးကလည္း အေသာက၏ဓမၼသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ 

တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈရိွေၾကာင္း၊ အျခားဘာသာတရား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားဘာသာတရားဆိုင္ရာ အယူ၀ါဒ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စုိးစဥ္းမွ် ဆက္ႏြယ္မႈမရိွေၾကာင္း၊ ယင္းအယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ယခုအခ်ိန္အထိ ေျပာင္းလစဲရာ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းမွ် 
မေတြ႔ရေၾကာင္း ဆုိထားသည္။ ယင္းဓမၼကို ရာဇဓမၼဟုေခၚေခၚ၊ 
ဗုဒၶာဘာသာ၀င္ ဥပသကာတုိ႔၏ ဓမၼဟုေခၚေခၚ၊ ကမၻာ့ဓမၼဟုေခၚေခၚ 
ယင္းအေျခအေန၌ မည္သုိ႔မွ် ျခားနားခ်က္မရိွဟလုည္း ဘ႐ူး၀ါးက 
ေျပာျပထားသည္။ 
 
ဥပသကာဟူေသာ စကားလုံးသည္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဂ်ိန္းဘာသာစာေပ 
ႏွစ္ခုလံုး၌ရိွသည္။ (ထရဆတာ၊ ဂဟထာေက်ာက္စာ ၁၂-၁၃) 
ဘာသာတရား၏႐ႈေထာင့္အရ ဥပသကာဟူသည္မွာ ထိုသာမဏ 
ျဗာဟၼဏ၊ ထုိဘာသာတရား ဂုိဏ္းဂဏကုိ လႉဒါန္းေထာက္ပ့ံေသာ 
ဒါယကာျဖစ္သည္။ (နိကာယေက်ာက္စာ ၁၃)။ ဘာသာတရား 
ဂုိဏ္းဂဏတိုင္းသည္ မိမိပုိင္ အယူအဆရိွသည္။ မိမိပုိင္ အေတြးအေခၚ 
ရိွသည္။ မိမိပုိင္ အစဥ္အလာရိွသည္။ (ကလာဏာဂမေက်ာက္စာ ၁၂)။ 
ဥပသကာဟူသည္မွာ ဓမၼဂု႐ုတို႔ ၫႊန္ျပေသာ ၀ါဒလမ္းစဥ္အရ 
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ဘ၀လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္သြားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ (တၾတ တၾတ 
ပသႏၷာေက်ာက္စာ ၁၂)။ 
 
ရာဇဓမၼသည္ လူသားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆံုးအဆင့္ 
က်င့္သုံးလုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွေသာ္လည္း 
ေနာက္ဆံုး၌ ဥပသကာ သုိ႔မဟုတ္ လူ၀တ္ေၾကာင္ ဒါယကာ၏ 
ဓမၼႏွင့္အညီ ျဖစ္သြားသည္။ ယင္းႏွစ္မ်ိဳး၌ ျခားနားခ်က္ရိွသည္။ 
ရာဇဓမၼ၏ေနာက္၌ ႏုိင္ငံေတာ္ရိွသည္။ ဥပသကာဓမၼ၏ ေနာက္၌ 
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အာဏာတန္ခုိးမရိွေပ။ သို႔ေသာ္လည္း 
ဓေလ့ထုံးစံအားႏွင့္ လူမႈအေႏွာင္အဖြဲ႔မူ ရိွသည္။ ယင္းသို႔အားျဖင့္ 
ႏွစ္မ်ိဳးလုံး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘာသာတရားဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈ 
ျဖစ္သည္။ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္၍ အာ႐ုံစုိက္မႈႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ေလာက၌ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ေသၿပီးသည္၏ အျခားမ့ဲ၌ ပရေလာကတုိ႔ျဖစ္သည္။ 
နိဗၺာန္မဂ္ဖုိလ္ရရိွေရး သို႔မဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းမႈ ေမာကၡ ရရိွေရးသည္ 
ယင္းတုိ႔ မေရာက္ႏုိင္သည့္အရာ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး စိတ၀္င္စားေသာ 
အခ်က္မွာ ဒါန၊ သီလ၊ သဂၢတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤ၌ ဒါနႏွင့္ သီလသည္ 
သဂၢေခၚ နတ္ျပည္ နတ္ေလာကေရာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳး 
ျဖစ္သည္။ နတ္ေလာကဟူသည္မွာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ 

ျပဳသူမ်ားေရာက္ရာ အထက္ေလာကျဖစ္သည္။ ဤေလာက၌ 
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳသူသည္ ပရေလာက၌ ထိုအထက္ေလာကတြင္ 
အက်ိဳးရရိွ ခံစားရသည္။ (ဗဟုဖလာနံ သာဓြနိေက်ာက္စာ ၅-၇)။ ------ 
 
ဥပသကာဓမၼ၏ အသြင္ျဖင့္ ရိွေနေသာ အေသာက၏ ဓမၼႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ရစ္ေဒးဗစ္က ဤသို႔ဆုိထားသည္။ ဤဓမၼသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ လက္ခံယူဆထားသည့္အတိုင္း လူ၀တ္ေၾကာင္ 
ဥပသကာမ်ားအတြက္ ဓမၼျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုံသဏၭာန္မွာမူ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလၿဲပီး လက္ခံထားေသာ 
ပုံသဏၭာန္ျဖစ္သည္။ 
 
ဘ႑ာရကရကလည္း ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ကို ပုံစံထုတ္ျပလ်က္ ယုတိၱရိွရိွ ျပဆိုထားသည္။ 
သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ႏွင့္ မဟာမဂၤလဇာတ္ေတာ္တြင္လည္း 
လူ၀တ္ေၾကာင္တုိ႔၏ က်င့္၀တ္ကုိ ၫႊန္ၾကားေျပာျပထားသည္။ 
ယင္းအဆုံးအမ ဥပေဒသမ်ားသည္ အေသာက၏ ေက်ာက္စာမ်ား၌ 
နည္းသစ္ ပုံစံသစ္ျဖင့္ ပါ၀င္ေနေပသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာ 
အားလံုး၏ ေအာက္ေျခမူလ၌ အိႏၵိယတြင္ ဗုဒၶတရား ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ 
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ျပန္႔ပြားထြန္းကား ေနသည္ဟူေသာ အမွန္တရား ရိွေနသည္။ 
က်င့္၀တ္တရားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဘာသာေရးတရားမ်ား 
ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ေနမႈကို အေသာက၏ အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒမ်ား၌ ဤသို႔ 
ေတြ႔ရိွရသည္။ 
 
(၁) မိဘကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုရမည္။ မိဘ၏ အမိန္႔ၾသဇာကုိ နာခံရမည္။ 
မာတရိ ပိတရိ သုသုသာ ေက်ာက္စာ (၃၊ ၁၁၊ ၁၃) ေက်ာက္စာ တိုင္ ၇၊ 
ေက်ာက္စာငယ္။ 
 
(၂) ဆရာသမားမ်ားအား ႐ုိေသသမႈ ျပဳရမည္။ အာစရိေယ အပစရိေယ 
သုံသုေသ ဌံ၀ိေယ (ေက်ာက္စာ)၊ ဂု႐ုသုသုသာ၊ (ေက်ာက္စာ ၁၃) ဂု႐ုနံ 
အပစတိ (ေက်ာက္စာ ၉ႏွင့္ ေက်ာက္စာငယ္ ေက်ာက္စာတိုင္ ၇)။ 
 
(၃) မိမိထက္ အသက္ႀကီးသူမ်ားအား ေလးစားရမည္။ အႏုဘူတိ 
သုသုသာ (ေက်ာက္စာ ၁၃)။ 
 
(၄) အေတြ႔အၾကံဳရိွသူမ်ားႏွင့္ လူႀကီးသူမမ်ားအား ႐ုိေသသမႈ ျပဳရမည္။ 
ဘာအိရ သုသုသ ဗုဓ သုသုသ (ေက်ာက္စာ ၄)၊ ယင္းတုိ႔၏ 

အၾကံဉာဏ္ကုိ ယူရမည္။ ယင္းတုိ႔ကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုရမည္။ ၀ေယာ 
မဟာလကာနံ အႏုပဟိ ပတိ (ေက်ာက္စာ ၇)၊ ေထရာနံ ဗုဓာနံ ဒသေန 
(ေက်ာက္စာ ၈)။ 
 
(၅) သမဏ ျဗာဟၼဏတုိ႔အား ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံရမည္။ သာမဏ 
ျဗာဟၼဏတို႔အား ရက္ေရာရမည္။ သမဏ ျဗာဟၼေဏသု သံပဋိပတိ 
(ေက်ာက္စာ ၄ ေက်ာက္စာတိုင္)၊ ျဗာဟၼဏသာမဏာနံ ဒါနံံ (ေက်ာက္စာ 
၃)။ 
 
(၆) ေဆြမ်ိဳးမိသဂၤဟမ်ားအား ၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံရမည္။ ေပးကမ္း 
စြန္႔ႀကရဲမည္။ မိတဗႏၶဳတ သဟာယနာတိ ေကသု သမ်ာ ပဋိပါတိ 
(ေက်ာက္စာ ၁၃)၊ ဒါနံ (ေက်ာက္စာ ၉)။ 
 
(၇) ေက်းကၽြန္ႏွင့္ အေစခံတို႔အား ၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံရမည္။ ဒါသန 
တက မိွသမ်ပဋိပါတိ (ေက်ာက္စာ ၉၊ ၁၁၊ ေက်ာက္စာတိုင္ ၇)။ 
 
(၈) မိဘကို ေထာက္ပံ့ရမည္။ ဘုရင္ကို အဖသေဘာ ထားရမည္။ 
(ေက်ာက္စာ ၂)။ 
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(၉) သတၱ၀ါကုိ မညႇင္းဆရဲ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ အယူအဆကို မထိပါး 
မေစာ္ကားရ။ အနာရေမၻအ ပါဏနံ အ၀ိဟႎ သာသဘူတာနံ (ေက်ာက္စာ 
၄)။ 
 
အေသာက၏ ေက်ာက္စာမ်ား၌ လူ၀တ္ေၾကာင္တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ျပတ္ျပတ္သားသား ေရးထိုးေဖာ္ျပထားသည္။ ဖခင္က 
ျပဳလုပ္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ သားကျပဳလုပ္ရမည့္ 
တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ညီအစ္ကုိခ်င္း ျပဳလုပ္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ 
လင္ေယာက္်ားက ျပဳလုပ္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ 
ၫႊန္ျပထားေပသည္။ ထိုနည္းတူ မိတ္ေဆြသဂၤဟ၊ ေဆြမ်ိဳးဉာတိ 
အိမ္နီးခ်င္းအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိလည္း 
ေျပာျပထားသည္။ (ေက်ာက္စာ ၉၊ ၁၁ )။ ----- 
 
အေသာကအတြက္ ဓမၼသည္ ဘ၀လမ္းေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 
လူ႔သေဘာသဘာ၀ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္မွ်သာ မကေပ။ လူသား၏ 
ႏွလံုးသားအေပၚ အႏုိင္ရေရးအတြက္ လက္နက္လည္း ျဖစ္သည္။ 
ယခုေခတ္ ႏုိင္ငံေရး၏ အနက္အဓိပၸာယ္အရ ထာ၀ရ ယဥ္ေက်းမႈ 

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ 
ဆက္သြယ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေသာက၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုအတုိင္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ႏွင့္ အႏုိင္တိုက္မယူဘ ဲ
ဓမၼႏွင့္ အႏုိင္ရေအာင္လုပ္ေသာ အေသာက၏ ဓမၼ၀ိဇယသည္ 
အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ တျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရးကို ထူေထာင္ခ့ဲသည္။ 
 
တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ အေသာက ေအာင္ပြဲခံျခင္းသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ 
ညီၫြတ္သည္။ လက္နက္အားကုိးႏွင့္ တိုင္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ 
အႏုိင္တိုက္မယူေပ။ လက္နက္ကုိ အသုံးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ကုိ 
အသုံးျပဳ၍လည္းေကာင္း အႏုိင္တိုက္မယူေပ။ တရားေသာ 
လူသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္သာလွ်င္ အႏုိင္ရေအာင္ တုိက္ယူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အေသာက၏ ေအာင္ပြဲသည္ တရားေသာ ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္။ ဓမၼ၀ိဇယ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံသြားၿပီးသည့္ေနာက္၌ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံအသီးသီးက ဘုရင္မင္းႀကီးတုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ ႏုိင္ငံမ်ား၌ 
ေစတီရွစ္ဆူကုိ တည္ထား ကိုးကြယ္ၾကသည္။ အေသာကသည္ 
ေစတီခုနစ္ဆူထကဲ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းလုံးအႏံွ႔ တည္မည့္ 
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ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ ႒ာပနာရန္ ထုတ္ယူသည္။ ရာမဂါမရိွ ေစတီထကဲ 
ဓာတ္ေတာ္ကုိ ထုတ္ယူမည္ျပဳေသာအခါ ထုိေဒသရိွ ေရကန္၌ေနေသာ 
ရကၡိဳသ္က လူ႔အသြင္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ အေသာကအား သူ႔ေနရာသို႔ 
ေခၚသြားၿပီး ရာမဂါမ ေစတီေတာ္ထကဲ ဓာတ္ေတာ္ကို ထုတ္မယူရန္ 
ေတာင္းပန္သည္။ ရကၡိဳသ္၏ ေတာင္းပန္ခ်က္အရ အေသာကသည္ 
ရာမဂါမေစတီေတာ္ထကဲ ဓာတ္ေတာ္ကို ထုတ္မယူဘ ဲ ထုိအတိုင္း 
ထားလုိက္ေလသည္။ 
 
အေသာကမင္းႀကီးသည္ သူ႔ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း အႏံွ႔အျပား၌ ၀ိဟာရေပါင္း 
ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသကဲ့သို႔ ေစတီေပါင္းလည္း 
ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္သည္ဆုိသည့္အေၾကာင္း ေရးခ့ဲၿပီး 
ယင္းေစတီေတာ္မ်ား၌ ဗုဒၶ၏ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို အညီအမွ်ျဖန္႔ၿပီး 
ဌာပနာထားသည္။ 
 
၀ိဟာရႏွင့္ ေစတီေတာ္မ်ားကုိ သမုိင္း၀င္ အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည့္ 
ေနရာမ်ား၌ တည္သည္။ သိဒၶတၳမင္းသား ေတာထြက္ၿပီးေနာက္ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရပ္နားသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ ကပိလ၀တ္အနီးမွ 

ေစတီႏွင့္ ဆံေတာ္ကုိ ပယ္ေသာေနရာမွ ေစတီမ်ားမွာ 
သာဓကမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
၇ ရာစု တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္ကလည္း ဤသုိ႔ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ဂႏၶာရတိုင္း၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ 
၀ိဟာရမ်ားရိွသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
ပ်က္စီးယုိယြင္းေနၾကၿပီ။ ထုိနည္းအတုိင္းပင္ အိမ္နီးခ်င္းေဒသျဖစ္ေသာ 
ဥဒယန္ (ဥေဇၨနီ)၌ ရိွေသာ ၀ိဟာရေပါင္းမွာလည္း 
ေသာင္းေလးေထာင္ထက္ မေလ်ာ့ေပ။ တကၠသီလာ 
(တကၠသုိလ္)ျပည္နယ္ရိွ ေစတီပုထုိးႏွင့္ ၀ိဟာရတုိ႔၏ 
အေရအတြက္မွာလည္း မနည္းေပ။ ေရွးေဟာင္း တကၠသီလာၿမိဳ႕၏ 
ေရွ႕ဘက္ကေတာင္သည္ ၀ိဟာရမ်ားႏွင့္ ပတ္ခ်ာ၀ုိင္းေနသည္။ 
တကၠသီလာၿမိဳ႕တြင္း၌လည္း ထုိ႔ထက္ပင္ အေရအတြက္မ်ားေသာ 
သံဃရာမ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမ်ား ရိွသည္။ 
 
တိႆရကၡိတာ မိဖုရားက တကၠသီလာဘုရင္ခံ ကုဏာလ၏ မ်က္လုံးကုိ 
အေဖာက္ခုိင္းသည့္ ေနရာ၌လည္း အေသာကသည္ ေစတီတစ္ဆူ 
တည္ထားသည္။ အမိအရလႏွင့္ နာမရနာလာၾကားရိွ တကၠသီလာ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-21- 
 

သံဃရာမ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမွာလည္း အေသာက 
ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းထားသည့္ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးသာ ျဖစ္ဖုိ႔ရိွသည္။ 
ထုိေနရာသည္ အလြန္တရာ အေရးပါေသာေနရာ ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာ၏ 
ေရွးေဟာင္းအမည္မွာ ဓမၼရာဇိက ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏ 
ဓာတ္ေတာ္ကုိ ဌာပနာၿပီး တည္ထားသည့္ ေစတီပုထိုးမွန္သမွ်အားလံုး 
အေသာကမင္းႀကီး တည္သည္ဟူ၍ ယူဆရသည္။ ----- 
 
ခမည္းေတာ္ ဗိႏၵဳသာရမင္းႀကီး လက္ထက္၌ အေသာကသည္ 
သူပုန္သူကန္ကို ႏိွမ္နင္းရန္အတြက္ တကၠသီလာသို႔ သြားရသည္။ 
ကသၼီရသို႔လည္း သြားသည္ဟူ၍ အတိအက် အေျပာႏုိင္ေပ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ရွရီနဂရ (ရွရီနဂရီ)ကုိ တည္ေထာင္သူမွာ 
အေသာကျဖစ္သည္ဟူ၍ ေျပာၾကသည္။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ ကသၼီရ၌ 
ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေအာင္ လုပ္သူမွာ အေသာကသာလွ်င္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ဗုဒၶႏွင့္ ဗုဒၶ၏ တပည့္သာ၀ကမ်ား ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေသာေနရာ မွန္သမွ်ကုိ 
ဘုရင္အေသာကသည္ ခရီးလွည့္လည္ခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ခရီးသည္ 
ရႊင္က်န္သည္ သူ၏ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း၌ အေသာက၏ 

ဓမၼခရီးအေၾကာင္းကို ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ အလားတူပင္ 
အေသာကမင္းႀကီးတည္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရားပုထိုးမ်ား 
အေၾကာင္းကုိလည္း ရႊင္က်န္၏ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း၌ ပါရိွသည္။ ရႊင္က်န္၏ 
အဆုိအရ အေသာကမင္းႀကီး တကၠသီလာ၌ ဉာဏ္ေတာ္ 
အလြန္တရာျမင့္ေသာ ေစတီႀကီးသုံးဆူ တည္သည္။ ထုိေစတီႀကီး 
သုံးဆူသည္ ဉာဏ္ေတာ္ ေပတစ္ရာ တစ္ရာ အျမင့္ရိွသည္။ နဂရဟာရ 
(ကႏၵဟာရ)ရိွေစတီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိေစတီႀကီးသည္ ဉာဏ္ေတာ္ 
ေပသံုးရာ ျမင့္သည္ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ ထို႔ျပင္ 
အေသာကမင္းႀကီးတည္ေသာ မထုရာ၊ ထာေနရႊရ၊ 
ကေနာက္္ဂ်္၊သာေကတ (အယုဒၶယ)၊ ပယာဂ၊ ေကာသမၺီ၊ သာ၀တိၳ၊ 
ရွရီနာဂရ၊ ကပိလ၀တၳဳ၊ ကုသိနာရာ၊ ကာသိ၊ မိဂဒါ၀ုန္ (ဆရာနတ)္၊ 
မဆာဒ (ရွာဟာဗာဒ)၊ အာဋ၀ီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေဆြတပုရ (ဟာဂ်ီပူ)၊ 
ရာဇၿဂိဳဟ္၊ ဗုဒၶဂယာ၊ ဟိရညပဗၺတ၊ မဟာရ႒ အစရိွေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ရိွေသာ ေစတီပုထိုးမ်ား၏ အေၾကာင္းကိုလည္း 
အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
ပါဋလိပုတ္ၿမိဳ႕ေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားရာ၌ 
ရႊင္က်န္သည္ “ပါဋလိပုတ္၌ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ သံဃာရာမမ်ားႏွင့္ 
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၀ိဟာရမ်ား ရိွၾက၏။ ယင္းတုိ႔အနက္အခ်ိဳ႕မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ မပ်က္စီး 
မယိုယြင္းၾကေသး” ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ 
 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္သည္ ဤသို႔လည္း ဆက္ေရးထားသည္။ 
“ၿမိဳ႕ (ပါဋလိပုတ)္၏ ေျမာက္ဘက္၌ ေက်ာက္တုိင္ႀကီးတစ္တိုင္ ရိွသည္။ 
ထုိေနရာ၌ အေသာကဘုရင္၏ ၿမိဳ႕တံတုိင္းရိွသည္။ ထိုေနရာ၏ 
ေတာင္ဘက္၌ ေစတီပုထိုးတစ္ဆူ ရိွသည္။ ထိုေစတီအနီး၌ပင္ 
ေက်ာင္းတုိက္တစ္တိုက္ရိွသည္။ ထိုေက်ာင္းတုိက္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ 
ေျခေတာ္ရာရိွသည္။ ေျခေတာ္ရာသည္ တစ္ေပရွစ္လက္မ အလ်ားရိွၿပီး 
ေျခာက္လက္မ အနံရိွသည္။ ထိုေျခေတာ္ရာ၌ စၾကာ (ဓမၼစၾကာ)၊ 
ၾကာပန္း စေသာ အမွတ္အသားမ်ား ထုလုပ္ထားသည္။ 
ထုိေက်ာင္းတုိက္၏ ေျမာက္ဘက္၌လည္း ေက်ာက္တုိင္တစ္တိုင္ ရိွသည္။ 
ထုိေက်ာက္တိုင္၌ “အေသာကသည္ သံုးႀကိမ္တိတိ 
ဇမၺဴဒိပ္တစ္ကၽြန္းလံုးကုိ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးအား 
ေပးလႉ၏” ဟူ၍ ေရးထုိးထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္၏ 
အေရွ႕ေတာင္ဘက္၌ ကုကၠဳဋာရာမ ေက်ာင္းတုိက္ရိွသည္။ 
ထုိေနရာတစ္၀ုိက္ကို အေသာကသည္ စတုဒိသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား 
လႉဒါန္းထားသည္။ ----- 

 
အေသာကမင္းႀကီးသည္ သူ၏ ဓမၼခရီးကို ၂၅၆ ရက္အၾကာတြင္ 
အၿပီးသတ္လုိက္သည္ဟူ၍ ဂ်ိန္းဖိန္လီအို႔ဂ်္က ဆုိသည္။ ၂၅၆ ရက္တိတိ 
အၾကာတြင္ အေသာကသည္ သူ၏ ဓမၼခရီးကုိ အဘယ့္ေၾကာင့္ 
အၿပီးသတ္သနည္း။ ဓမၼခရီးကို အေသာက အၿပီးသတ္သည့္ေန႔သည္ 
ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ၂၅၆ ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ 
ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏုိင္သည္။ 
 
ရွင္မဟာမဟိႏၵ၏ မယ္ေတာ္ေဒ၀ီ၏ လႈံ႔ေဆာင္တုိက္တြန္းခ်က္အရ 
အေသာကသည္ ပထမဦးဆံုး စံက်ီေစတီပုထိုးကုိ တည္ၿပီးေနာက္မွ 
ေက်ာက္စာထုိးျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုေက်ာက္စာ၌ အေသာကသည္ 
ဘိကၡဳႏွင့္ ဘိကၡဳနီတုိ႔အား သံဃာဂုိဏ္းမခြဲၾကရန္ သတိေပးထားသည္။ 
သံဃာသင္းကြဲေအာင္လုပ္ေသာ ရဟန္းႏွင့္ ရဟန္းမအား 
၀တ္ျဖဴစင္ၾကယ္ ၀တ္ေပးၿပီး ေက်ာင္းတုိက္တြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ရမည္။ 
(အနာ၀ါဆာဆိ)။ 
 
အေသာကေခတ္ မတိုင္မီက ဇဗၺဴဒိပ္၌ရိွေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ 
သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သည့္ အေဆာင္အအံုမ်ား ျဖစ္သည္။ 
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အေသာက လက္ထက္၌ ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို 
ေဆာင္သည့္အေလ့အထသည္ ပါရွားမွ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
အေသာက ေက်ာက္တုိင္မ်ားသည္ လွသည္။ ေခ်ာသည္။ 
အေရာင္ထြက္သည္။ ယင္းကုိေထာက္၍ ထိုေက်ာက္တိုင္မ်ားကို 
ေက်ာက္စာေရးထိုးျခင္း၊ စုိက္ထူျခင္း စေသာ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ရာ၌ 
မည္မွ်အားသြန္ခြန္စုိက္ လုပ္ရသည္ဆုိသည္မွာ 
သိသာထင္ရွားလွေပသည္။ 
 
အေသာက၏ စၾကာ သုိ႔မဟုတ္ ဓမၼစၾကာသည္ ျမတ္စြာဘုရား 
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ မဂၢင္ရွစ္ပါးကုိ အေျခခံ၍ 
ျပဳလုပ္ထားေသာ အမွတ္အသား ျဖစ္သည္။ မိဂဒါ၀ုန္ (ဆာရနတ)္ 
ေက်ာက္တုိင္ထိပ္၌ ျပဳလုပ္ထားေသာ ျခေသၤ့ေလးေကာင္သည္ 
အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ ျမတ္စြာဘုရား ႁမြက္ၾကားေသာ သီဟနာဒ 
(ျခေသၤဟိ့န္းသ)ံကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းအတုိင္းပင္ 
ျမင္း၊ ႏြားလား၊ ဆင္၊ ဟသၤာတုိ႔သည္လည္း သိဒၶတၳမင္းသားႏွင့္ 
ျမတ္စြာဘုရား၏ အမွတ္အသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 

အေသာကမင္းႀကီးလက္ထက္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္ ၂၆၀ 
ႏွစ္အၾကာ၌ အေသာကာရာမ (အေသာကာ႐ုံ) ေက်ာင္းတုိက္၌ 
ရဟန္းသံဃာ ၆၀,၀၀၀ သီတင္းသံုးေနထိုင္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုး ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ ဦးေရသည္ အဆမ်ားစြာ 
ပြားမ်ားတုိးတက္လာသည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း 
ျမင့္မားလာသည္။ ဒီပ၀ံသက်မ္း အဆုိအရ အာဇီ၀ကမ်ားႏွင့္ 
တျခားအယူ၀ါဒ ရိွသူမ်ားသည္ ရဟန္းအသြင္ေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ 
ရဟန္းသံဃာအေပၚတြင္ ထားရိွေသာ ယင္းၾကည္ညိဳေလးစားမႈကုိ 
အလြဲသုံးစား လုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒ အစဥ္အလာကုိ 
မယံုၾကည္ လက္မခံသူမ်ားအား ‘အာဇီ၀က’ (တကၠဒြန္း) 
ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တျခားအယ၀ူါဒ ရိွသူမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း 
သမုတ္ၿပီးလွ်င္ သံဃာ့ေဘာင္ထကဲ ထုတ္ပစ္သည္။ 
ယင္းႀကိဳးပမ္းခ်က္သည္ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရရိွသည္။ 
 
ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ အၾကာ ဒုတိယ 
သဂၤါယနာ တင္ၾကသည္။ အေသာကလက္ထက္ ေရာက္လာေသာအခါ 
ထုိရဟန္းမ်ား၏ ဦးေရသည္ တုိးပြားမ်ားျပားလာသည္။ 
အေသာကမင္းႀကီးသည္ ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္အား 
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အႀကီးအမႉးထား၍ သံဃာ (ေထရ၀ါဒ)၏ တိုက္တြန္းခ်က္အရ 
တတိယသဂၤါယနာ တင္သည္။ ------- 
 
အေသာကသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ အမွန္တကယ္ 
ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းဂဏ ကြဲျပားျခင္းကုိမူ 
မလိုလားေပ။ တတိယ သဂၤါယနာကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ေရွးေဟာင္း အေထာက္အထားမ်ားကုိ 
ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေသာကမင္းႀကီး 
လုိလားႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာမွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း 
သိသာထင္ရွားသည္။ အဘိဓမၼပိဋက၌ အက်ံဳး၀င္ေသာ “ကထာ၀တၳဳ” 
က်မ္းကုိ ျပဳစုသူမွာ အေသာက၏ဆရာ ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ 
ျဖစ္သည္။ “ကထာ၀တၳဳ” က်မ္း၌ ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္သည္ 
တျခားအယူ၀ါဒ ဂုိဏ္းဂဏမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ထားၿပီးလွ်င္ အဆံုးပတ္၌ 
ေထရ၀ါဒဘက္က ရပ္တည္သည္။ အေသာက၏ 
ေက်ာက္စာမ်ားကလည္း “ကထာ၀တၳဳ” ၏ အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ 
ေထာက္ခံထားသည္။ 
 

အခ်ိန္အတန္ငယ္ ၾကာသြားေသာအခါ ပါဋလိပုတ္ရိွ ေက်ာင္းတုိက္မ်ား၌ 
ေနထိုင္ၾကေသာ ‘ရဟန္းစစ္’ ႏွင့္ ‘ရဟန္းတု’ တုိ႔သည္ ၀ိ၀ါဒ 
ကြဲျပားလာၾကသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပဋိပကၡ ၿငိမ္းေအးသြားသည္ကုိ 
မေတြ႔ရေသာအခါ ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္သည္ 
စိတ္ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ပါဋလိပုတ္ကုိ စြန္႔ခြာလ်က္ ‘အေဟာဂဂၤါ’ 
ေတာင္သုိ႔ ႂကြသြားသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အဓိက႐ုဏ္းသည္ 
ေလးႏွစ္မွ် ၾကာသြားသည္။ ဥေပါသထကမၼေခၚ ဥပုသ္ျပဳျခင္း 
အလုပ္လည္း ရပ္သြားသည္။ ဥပုသ္ျပဳရန္အတြက္ ရဟန္းသံဃာမ်ား 
တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုေ၀းဖုိ႔ လိုအပ္သည္။ ၀ိနည္းစည္းကမ္းအရ 
ရဟန္းသံဃာမ်ား တသီးတျခား ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ ဥပုသ္ျပဳ၍မရေပ။ 
 
ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ ပဋိပကၡ ၿငိမ္းေအးသြားေစရန္ 
အေသာကမင္းႀကီးသည္ အမတ္တစ္ေယာက္ကုိ ေက်ာင္းသုိ႔ 
ေစလႊတ္လုိက္သည္။ အမတ္က အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပေသာ္လည္း 
ရဟန္းတုိ႔သည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနၾကသည္။ အမတ္သည္ 
ရဟန္းမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ဥပုသ္အျပဳခုိင္းသည္။ ဘုရင့္အာဏာျဖင့္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ္လည္း ရဟန္းမ်ားက မေၾကာက္သျဖင့္ 
ေဒါသထြက္သြားၿပီးလွ်င္ အမတ္သည္ ရဟန္းမ်ားကုိ 
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ဦးေခါင္းျဖတ္ပစ္သည္။ ရဟန္းမ်ားအား သတ္ျဖတ္ေနသည္ကို 
ေတြ႔ရေသာအခါ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ ညီေတာ္ တိႆမေထရ္သည္ 
အမတ္ႀကီးေရွ႕ လာရပ္သည္။ အမတ္ႀကီးသည္ မည္သို႔မွ 
မတတ္ႏုိင္ေတာ့ဘ ဲ နန္းေတာ္ျပန္သြားၿပီး ဘုရင္မင္းႀကီးအား 
အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေျပာျပသည္။ 
 
အမတ္ႀကီး၏စကားကုိ ၾကားရေသာအခါ အေသာကမင္းႀကီးသည္ 
အႀကီးအက်ယ္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားသည္။ အလ်င္အျမန္ 
ေက်ာင္းတုိက္သို႔ ႂကြသြားၿပီးလွ်င္ “ဤမေကာင္းမႈအတြက္ မည္သူ႔တြင္ 
အျပစ္ရိွသနည္း” ဟူ၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားသည္။ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားအနက္ ဉာဏ္ေျမာ္အျမင္ နည္းပါးေသာ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားက “ဤမေကာင္းမႈအတြက္ အသင္မင္းႀကီးတြင္ 
အျပစ္ရိွ၏” ဟူ၍ ေျပာဆုိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ “အသင္မင္းႀကီး 
အျပစ္မဟုတ္” ဟူ၍ ေျပာဆုိၾကသည္။ ယင္းသို႔ တစ္မ်ိဳးစီ 
ၾကားသိရေသာအခါ အေသာကသည္ “တပည့္ေတာ္၏ ယုံမွားသကၤာကို 
ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီး ဤရဟန္းမ်ား၏ အဓိက႐ုဏ္းကုိ တရားႏွင့္အညီ 
ၿငိမ္းေအးေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ ရဟန္း ရိွပါသလား” ဟူ၍ 
ေမးျမန္းစုံစမ္းသည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက 

ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ကို ၫႊန္ျပၾကသည္။ အေသာကမင္းႀကီး 
ေက်နပ္သြားၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည ္သန္းလာသည္။ 
 
ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ကို ပင့္ေခၚရန္အတြက္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ထုိေန႔၌ပင္ ရဟန္းေတာ္ေလးပါးႏွင့္ အမတ္ေလးေယာက္ကုိ 
ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ရဟန္းေတာ္ေလးပါးႏွင့္ အမတ္ေလးေယာက္သည္ 
ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ထံ သြားၿပီး ဘုရင္မင္းႀကီး၏ အလုိဆႏၵကုိ 
ေလွ်ာက္လ်က္ မေထရ္ကို ပါဋလိပုတ္သို႔ ျပန္ပင့္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
မေထရ္က ျငင္းဆန္ေနသည္။ အေသာကသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ရဟန္းေတာ္ရွစ္ပါးႏွင့္ အမတ္ရွစ္ေယာက္ကုိ လႊတ္လုိက္ျပန္သည္။ 
ထုိအႀကိမ္၌လည္း မေထရ္သည္ ပါဋလိပုတ္သုိ႔ မႂကြေပ။ တတိယအႀကိမ္ 
ရဟန္းေတာ္ ဆယ့္ေျခာက္ပါးႏွင့္ အမတ္ ဆယ့္ေျခာက္ေယာက္ 
လႊတ္လုိက္မွ မေထရ္သည္ ပါဋလိပုတ္သုိ႔ႂကြရန္ သေဘာတူသည္။ 
ေရလမ္းမွ ေလွျဖင့္ ပါဋလိပုတ္သုိ႔ ႂကြလာသည္။ အေသာကမင္းႀကီးသည္ 
မေထရ္ကို ျမစ္ကမ္းပါးသုိ႔ လာႀကိဳသည္။ ေပါင္ရင္းအထိ ေရထဆဲင္းၿပီး 
မေထရ္ ေလွမွဆင္းရန္ သူ႔ညာဖက္လက္ကို ဆန္႔တန္းေပးသည္။ ------- 
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ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္သည္ ရတ၀ိႏၶနဥယ်ာဥ္၌ သီတင္းသုံးသည္။ 
ေက်ာင္းတုိက္သို႔ မသြားေပ။ အေသာကက မေထရ္အား ရိွခုိးလ်က္ 
“ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဦးေခါင္းကို အမတ္ျဖတ္ပစ္သည့္ အျပစ္အတြက္ 
တပည့္ေတာ္ ခံရပါမည္လား” ဟူ၍ ေမးေလွ်ာက္သည္။ မေထရ္က 
တိတၱိရဇတ္ေတာ္ကုိ ေဟာလ်က္ မင္းႀကီးအား “ကာယကံႏွင့္ အတူတကြ 
မေနာကံ အျပစ္မရိွသမွ် ကာယကံသည္ အျပစ္မရိွ” ဟူ၍ 
ေျပာျပလုိက္သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ တစ္ပတ္ၾကာသြားေသာအခါ ေမဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ႏွင့္ 
တုိင္ပင္ၿပီးလွ်င္ အေသာကသည္ အေသာကာ႐ုံေက်ာင္း၌ 
စည္းေ၀းသဘင္ႀကီးတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ ထိုစည္းေ၀းသဘင္၌ 
ကန္႔လန္႔ကာအကြယ္တြင္ ရဟန္းတစ္ပါးစီအား မေထရ္ႏွင့္ မင္းႀကီးက “ 
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ၀ါဒသည္ အဘယ္မည္ေသာ 
၀ါဒျဖစ္သနည္း ” ဟူ၍ ေမးသည္။ ရဟန္းမ်ားက သူတို႔ 
ယူဆထားၾကသည့္အတုိင္း သႆတ၀ါဒ စေသာ အယူ၀ါဒမ်ားကို 
ေျပာျပၾကသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ရဟန္းအားလုံးကုိ ဘုရင္မင္းႀကီိးသည္ 
လူ၀တ္လေဲပးလိုက္သည္။ သံဃာ့ေဘာင္ထကဲ ထုတ္ပစ္လိုက္ေသာ 
ရဟန္းတုိ႔၏ ဦးေရမွာ မနည္းေပ။ ၆၀,၀၀၀ အထိိ ရိွသည္။ 

ထုိရဟန္းအားလုံး ပါဋလိပုတ္မွ နာလႏၵာသုိ႔သြားၿပီး အေျခစုိက္ၾကသည္။ 
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ နာလႏၵာသည္ သဗၺတိၳ၀ါဒတုိ႔၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ 
ထုိဂုိဏ္းဂဏ၀င္ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ နာလႏၵာ၌ သီးျခား သဂၤါယနာ 
တင္ၾကသည္။ သဗၺတၱိ၀ါဒီ ဂုိဏ္သားမ်ားသည္ နာလႏၵာ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ 
သြားၾကသည္။ ေတာင္ပုိင္းမွ တစ္ဖန္ ကသၼီရသို႔ သြားျပန္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဖန္ အာရွအလယ္ပုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ 
ေရာက္သြားၾကသည္။ အုပ္စုတစ္စုမွာ မထုရာသုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ 
 
ဘုရင္ အေသာကသည္ ရဟန္းစစ္မ်ားအားလည္း အလားတူ ေမးခြန္းကိ ု
ေမးသည္။ ရဟန္းစစ္မ်ားက “ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ိဘဇၨ၀ါဒီျဖစ္ပါ၏” 
ဟူ၍ အေျဖေပးၾကသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးက 
ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္အား “ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၀ိဘဇၨ၀ါဒီျဖစ္၏” 
ဟု ဆုိသည္မွာ မွန္ပါသလားဟု မေထရ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကုိ ေမးသည္။ 
မေထရ္က မွန္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သံဃာ့ေဘာင္ စင္ၾကယ္သြားၿပီဟု 
ယူဆၿပီးလွ်င္ မင္းႀကီးသည္ နန္ေတာ္ ျပန္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ 
သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဥပုသ္ျပဳၾကသည္။ 
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ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္သည္ သံဃာေတာ္မ်ားထမွဲ အဘိညာဥ္ 
ေျခာက္ပါးႏွင့္ ပဋိသမၻိဒါ ေလးပါး ရရိွၿပီးေသာ ပိဋကတ၀ိၱဒူ လက္ေရြးစင္ 
ရဟန္းေတာ္ တစ္ေထာင္ကို သဂၤါယနာတင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္ 
အေသာကာ႐ုံေက်ာင္း၌ တတိယသဂၤါယနာတင္သည္။ 
ရွင္မဟာကႆပမေထရ္သည္ ပထမသဂၤါယနာ 
တင္သကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ရွင္မဟာယသမေထရ္သည္ 
ဒုတိယသဂၤါယနာ တင္သကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ 
ေမဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္သည္ တတိယ သဂၤါယနာတင္သည္။ 
မေထရ္ျမတ္သည္ ထိုသဂၤါယနာတင္ပြဲ၌ အျခားအယူ၀ါဒမ်ားကို 
ေခ်ဖ်က္ရန္အတြက ္ “ကထာ၀တၳဳ ပကရဏ” ကုိ ေရးသားစီရင္သည္။ 
သဂၤါယနာတင္ပြဲသည္ အေသာက ရာဇဘိသိက္ ခံယူၿပီးေနာက္  
ဆယ့္ခုနစ္ႏွစ္အၾကာ ပ၀ါရဏာပြဲ၌ အၿပီးသတ္သြားသည္။ 
ဘုရင္အေသာက၏ ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ သံဃာတစ္ေထာင္သည္ 
ယင္းသဂၤါယနာပြဲကို ကုိးလတိုင္တိုင္ တင္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
ေမဂၢလိပုတၱ၏ သက္ေတာသ္ည္ ၇၂ ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေနၿပီ။ 
 
သဂၤါယနာ တင္ၿပီးေသာအခါ ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္သည္ 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏ အကူအညီျဖင့္ သာသနာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေစရန္ 

ကုိးတုိင္း ကုိးဌာနမ်ားသုိ႔ သာသနာျပဳမ်ားကုိ ေစလႊတ္သည္။ 
ယင္းသာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ ႂကြေရာက္ သာသနာျပဳသည့္ ေဒသမ်ားကား - 
မဇၥၽႏိၱကမေထရ္       ကသၼီရႏွင့္ 
ဂႏၶာရ 
မဟာေဒ၀မေထရ္      မဟိသမ႑လ 
ရကၡိတမေထရ္       ၀န၀ါသ 
ေယာနကဓမၼရကၡိတမေထရ္     အပရႏၱ 
မဟာဓမၼရကၡိတမေထရ္     မဟာရ႒ 
မဟာရကၡိတမေထရ္      ေယာနက 
မဇၥၽိမမေထရ္       ဟိမ၀ႏၱာ 
ေသာဏႏွင့္ ဥတၱရမေထရ္     သု၀ဏၰ ဘူမိ 
မဟာမတိႏၵ၊ ဣ႒ိယ၊ဥတိၱယ၊ သမၺလ၊ မဒၵသာလ  လကၤာဒီပ 
(သီရိလကၤာ) 
 
ထုိမွတစ္ပါး အျခားေဒသေပါင္း မ်ားစြာသုိ႔လည္း သာသနာျပဳမ်ား 
ေစလႊတ္ေၾကာင္းကုိ အေသာက ေက်ာက္စာမ်ားအရ သိရိွရသည္။ 
စႏၵဂုတ္ (က်ႏၵရဂုပၸတ) ဘုရင္ႏွင့္ ဗိႏၵဳသာရ ဘုရင္တို႔သည္ အေနာက္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈ ရိွၾကသည္။ စႏၵဂုတ္၏ နန္ေတာ္သုိ႔ မဂ္စတိုင္းသည္ 
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သံတမန္အျဖစ္ လာေရာက္သည္။ ယင္းဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ 
ပုိခုိင္မာေစရန္အတြက္ အေသာကသည္ အေနာက္ဘက္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ 
သာသနာျပဳမ်ားကုိ လႊတ္သည္။ ထိုဓမၼဒူတ သာသနာျပဳမ်ား၏ 
အမည္နာမမ်ားကုိ မသိရေသာ္လည္း ထုိသာသနာျပဳမ်ား 
ႂကြေရာက္ၾကေသာ ေဒသမ်ား၏ အနည္နာမမ်ားကုိမူ သိရိွရသည္။ 
ေယာနက (ဂရိ) ဘုရင္သည္ ယူဇနာရွစ္ရာ အေ၀း၌ရိွ၏ ဟူ၍ 
ေက်ာက္စာ၌ ဆိုထားသည္။ ထိုဘုရင္၏ အမည္ကုိလည္း 
အင္တိေယာက္ဟု ေျပာျပထားသည္။ အေသာက သာသနာျပဳမ်ား 
လႊတ္ေသာ အျခားေဒသရိွ ဘုရင္ေလးပါးတို႔၏ အမည္နာမမ်ားကုိလည္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔ကား တုရမယ၊ အင္တိကုိန၊ မဂ၊ ဧလိက၊ 
ဆုႏၵရတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အလားတူပင္ ေတာင္ပုိင္းေဒသမ်ား၌ ပ႑၊ တမၺရ 
ပဏၰိယတုိ႔သုိ႔လည္း သာသနာျပဳမ်ားကုိ ေစလႊတ္ေလသည္။ ကေမၺာဇ၊ 
နာဘက၊ ေဘာဇ၊ ပိတိနိယက၊ အႏၶရ၊ ပုလိႏၵကတုိ႔သို႔ သာသနာျပဳ 
ေစလႊတ္ေၾကာင္း ေက်ာက္စာ၌ ၫႊန္ျပထားသည္။ ---- 
 
အာေသာကမင္းတရားသည္ ပါဋလိပုတ္၌ တျခား ေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ 
အတူတကြ အေသာကာရာမ (အေသာကာ႐ုံ) ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကုိလည္း 
ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။ ေက်ာင္းတုိက္ လႉဒါန္းပြဲကို 

ခမ္းနားႀကိးက်ယ္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ အေသာကမင္းႀကီး၏ 
စ႑ာေသာကအမည္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး 
ဓမၼာေသာကအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာသည္။ မင္းႀကီးသည္ 
ေစတနာ သဒၶါတရားေတြ တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚလာၿပီးလွ်င္ 
ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္အား ဦးၫႊတ္အ႐ုိအေသျပဳလ်က္ 
“အရွင္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္အတြင္း၌ 
မည္သည့္အရာ၀တၳဳကို ေပးကမ္းလႉဒါန္းပါလွ်င္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အလႉဒါန 
ျဖစ္ပါသနည္း” ဟု ေလွ်ာက္ထားသည္။  
မေထရ္ျမတ္က အမိန္႔ရိွသည္။ “ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ထက္ေတာ္၌ပင္ 
အသင္မင္းႀကီးလုိ အလႉဒါနျပဳသူမ်ိဳး မရိွခ့ဲပါ” 
ဘုရင္မင္းႀကိးက ေလွ်ာက္ထားလုိက္ျပန္သည္။ “တပည့္ေတာ္လုိ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးသည္ ဓမၼဒါယဇၨ ဓမၼအေမြခံ ျဖစ္ပါသလားဘုရား” 
“မင္းႀကိး သင္မင္းႀကီးလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကုိလည္း ဓမၼအေမြခံဟု မေခၚဆိုပါ။ 
မိမိသားကုိျဖစ္ေစ၊ သမီးကိုျဖစ္ေစ၊ သာသနာတြင္းမွာ 
ရွင္ရဟန္းျပဳေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိသာလွ်င္ ဓမၼအေမြခံဟု ေခၚႏုိင္ပါ၏” 
 
အေသာကမင္းႀကီးသည္ ဓမၼအေမြခံ ျဖစ္လိုသည့္ဆႏၵ 
ထက္သန္လာသည္ျဖစ္၍ အပါးတြင္ ရိွေနၾကသည့္ သားေတာ္ မဟိႏၵႏွင့္ 
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သမီးေတာ္ သဃၤမိတၱာအား “သားေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္တုိ႔ ရွင္ရဟန္း 
ျပဳၾကမည္ေလာ” ဟူ၍ ေမးလိုက္သည္။ 
 
ဖခမည္းေတာ္၏ စကားကုိ ၾကားရသည္ျဖစ္၍ သားေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္ 
ႏွစ္ဦးစလံုးက ျပန္ေျပာၾကသည္။ “အကယ္၍ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီး 
ခြင့္ျပဳပါလွ်င္ သားေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္တို႔ ရွင္ရဟန္း ျပဳႏုိင္ၾကပါသည္။ 
သားေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္တုိ႔ ရွင္ရဟန္းျပဳလွ်င္ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီးလည္း 
ထူးေသာအက်ိဳး ရိွလာပါလိမ့္မည”္  
 
အိမ္ေရွ႕စံ တိႆ ရဟန္းျပဳသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မဟိႏၵသည္လည္းေကာင္း၊ 
အဂၢိျဗဟၼာ ရဟန္းျပဳသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သဃၤမိတၱာသည္လည္းေကာင္း 
ရဟန္းႏွင့္ ရဟန္းမ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားၾကသည္။ မၾကာမီ 
အခ်ိန္ကာလ အေတာအတြင္းမွာပင္ မဟိႏၵသည္ အိမ္ေရွ႕စံ 
ျဖစ္ရေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မဟိႏၵသည္ အိမ္ေရွ႕အရာထက္ 
ဥပသမၸဒအျဖစ္ကို ပုိ၍ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ထင္မွတ္သည္။ 
အေသာကမင္းႀကီး သားေတာ္ မဟိႏၵႏွင့္ သမီးေတာ္ သဃၤမိတၱာအား 
သာသနာ့ေဘာင္ သြတ္သြင္းသည့္ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္က မဟိႏၵအသက္မွာ ႏွစ္ဆယ္ရိွၿပီး သဃၤမိတၱာမွာ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ 

ရိွေနၿပီ။ မဟိႏၵ၏ ဥပဇၥၽာယ္ဆရာမွာ ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ျဖစ္ၿပီး 
ဆရာမွာ မဟာေဒ၀မေထရ္ျဖစ္သည္။ သဃၤမိတၱာ၏ ဥပဇၥၽာယ္ဆရာမွာ 
နာမည္ေက်ာ္ ဓမၼပါလျဖစ္ၿပီး၊ ဆရာမွာ အယုပါလာျဖစ္သည္။ မဟိႏၵႏွင့္ 
သဃၤမိတၱာတို႔ သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္မွာ 
အေသာကမင္းႀကီး အဘိသိက္ခံၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။-------- 
 
တတိယ သဂၤါယနာ တင္ၿပီးေသာအခါ ရွင္မဟာမဟိႏၵသည္ 
ရဟန္းအေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ သာသနာျပဳရန္ လကၤာဒီပသို႔ 
ႂကြေတာ္မူသည္။ ထိုအခ်ိန္က လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဘုရင္မွာ အေသာကမင္းႀကီး၏ အၾကည္ေတာ္ 
ေဒ၀ါနံပိယ တိႆမင္းႀကီးျဖစ္သည္။ အေသာကမင္းႀကီးက 
တိႆမင္းႀကီးထံ အဘိသိက္ သြန္းေလာင္းရန္အတြက္ ပစၥည္းမ်ားကုိ 
လက္ေဆာင္ပဏၰာအျဖစ္ ေပးပုိ႔လိုက္သည္။ ယင္းလက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား 
ရရိွသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ တိႆမင္းႀကီးက သူ၏အမည္တြင္ 
‘ေဒ၀ါနံပိယ’ ကုိ ထပ္ျဖည့္လုိက္သည္။ တိႆမင္းႀကီးမွာ ဖခမည္းေတာ္၏ 
အၾကည္ေတာ္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ရွင္မဟာမဟိႏၵအတြက္ 
လကၤာဒီပကၽြန္း၌ သာသနာျပဳရန္ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံမ်ားစြာ 
ရရိွသည္။ မဟိႏၵ လကၤာဒီပ ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ သဃၤမိတၱာလည္း 
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ေဗာဓိပင္ အကိုင္းတစ္ကုိင္း ေဆာင္ၾကဥ္းၿပီးလွ်င္ လကၤာဒီပသို႔ 
သြားသည္။ သဃၤမိတၱာ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ ေဗာဓိပင္သည္ 
ယေန႔ထက္တိုင္ အႏုရာဓပူရ၌ ရွင္သန္တည္ရိွေနသည္။ လကၤာဒီပ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ မဟိႏၵအား ‘အႏုဗုဒၶ’ အျဖစ္ ယခုေခတ္အထိ အသိအမွတ္ 
ျပဳထားၾကသည္။ 
 
အေသာကမင္းႀကီး၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္ ေက်ာက္စာ 
ေက်ာက္တုိင္မ်ား ေရးထိုးစုိက္ထူထားျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာက္စာမ်ားမွ အိႏၵိယသမုိင္းကို 
အမွန္အတုိင္း သိရိွရသည္။ ယင္းေက်ာက္စာမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ 
‘ျဗဟၼ’ီ အကၡရာျဖင့္ ေရးထားသည့္ ေက်ာက္စာမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ျဗဟၼီအကၡရာသည္ အိႏၵိယႏွင့္ သိဟုိဠ္အကၡရာ အေရးအသားမ်ား၏ 
မူရင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ၁၈၃၈ ခုႏွစ္၌ ပထမဦးစြာ 
ဂ်ိမ္းပရင္းဆက္ အမည္ရိွ အဂၤလိပ္ပညာရွင္တစ္ဦးက 
ထုိေက်ာက္စာမ်ားကို စတင္ဖတ္သည္။ ယင္းေက်ာက္စာမ်ားကို 
ဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဂရိအကၡရာႏွင့္ ျဗဟၼီအကၡရာ ေရးထားေသာ အင္ဒို-
ဂရိဘုရင္မ်ား၏ ဒဂၤါးမ်ားသည္ မ်ားစြာ အေထာက္အပ့ံျပဳသည္။ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ကား ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ားအနက္ ဥေရာပ၊ 

အေမရိက၊ အႏိၵိယပညာရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ 
ထုိပညာရွင္မ်ားအနက္ အိႏၵိယေရွးေဟာင္းကမၸည္း ေက်ာက္စာဌာန၏ 
ဖခင္ႀကီး ဆာအလက္ဇႏၵားကနင္ဂန္းႏွင့္ ဧမီလ္ဆင္ရတ္ 
(ျပင္သစ္ပညာရွင္)တို႔သည္ ထူးျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
သမုိင္းဆရာမ်ားက အေသာကေက်ာက္စာကို ရွစ္မ်ိဳးရွစ္စား 
ခြဲျခားထားၾကသည္။ 
 
အေသာကေက်ာက္စာ အေရးအသားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆင္ရတ္က 
“အေသာကေက်ာက္စာပါ ဘာသာစကားသည္ တန္ဆာဆင္ထားျခင္း 
မရိွ။ ဘုရင္မင္းႀကီး ေျပာျပေသာ စကားလုံးမ်ားအတုိင္း ေရးထိုးထားျခင္း 
ျဖစ္္ေပလိမ့္မည္။ မည္သူကမွ် ထိုစကားလုံးမ်ားကုိ ျပင္၀့ံမည္ မဟုတ္ေပ။ 
ထုိဘာသာစကားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သုံး ဘာသာစကားလည္း 
ဟုတ္ဟန္မတူေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အ၀န္း ရိွေနၾကသူမ်ားသည္ 
ထုိဘာသာစကားကို နားလည္ၾကေပလိမ့္မည။္ ထိုအခ်ိန္က 
ေဒသအသီးသီးမွ လူမ်ားသည္ ထုိဘာသာစကားႏွင့္ 
ရင္းႏီွးေနၾကေပလိမ့္မည”္ ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ ထိုေရးသားခ်က္ 
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မရိွဟုလည္း ဆုိၾကသည္။ ထိုဘာသာစကားသည္ ထုိအခ်ိန္က 
မာဂဓဘာသာစကား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကသည္။ ပါဠိႏွင့္ 
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ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ထုိဘာသာစကားသည္ တိပိဋကတ္ 
ဘာသာစကားလည္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍ ထင္ရသည္။ 
 
အေသာကမင္းႀကီးသည္ သူ၏ ေက်ာက္စာမ်ားကို ေရးသားရာ၌ 
ျဗဟၼီအကၡရာကို အသုံးျပဳေၾကာင္း ေရးျပခ့ဲၿပီးၿပီ။ ျဗဟၼီအကၡရာသည္ 
ယခုေခတ္ အိႏၵိယဘာသာစကားသုံး အကၡရာမ်ား၏ မူလအစဟု 
ထင္မွတ္ယူဆၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအျပင္ သီဟုိဠ္၊ တိဗက္၊ 
ေရွးအာရွအလယ္ပုိင္း၊ ျမန္မာ၊ ကေမၺာဒီးယား၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ 
ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံသံုး အကၡရာမ်ား၏ အျမစ္အရင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 
ျဗဟၼီအကၡရာသည္ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ား၏ အယူအဆအရ မုိဟန္ဂ်ိဳဒ႐ုိႏွင့္ 
အေနာက္ေျမာက္ အိႏၵိယ၌ ေတြ႔ရေသာ ေရွးေဟာင္း အာရယန္အကၡရာမွ 
ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအယူအဆကို 
လက္မခံသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ ျဗဟၼီအကၡရာသည္ 
အာရယန္အကၡရာမ်ားမွ ဆင္သက္လာ၏ဟူေသာ အယူအဆသည္ 
မသင့္ေလ်ာ္ဟု ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ -------- 
 
အေသာက၏ ႏုိင္ငံေတာ္ေျမာက္ဘက္၌ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ ရိွသည္။ 
ေတာင္ဘက္၌ ပ႑ယ၊ ေစာလ၊ သတိပုၾတ၊ ေကရလပုၾတ ကဲ့သုိ႔ေသာ 

လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္မ်ားရိွသည္။ ထုိနည္းအတုိင္း 
တမၺရပဏၰိႏုိင္ငံလည္း ေတာင္ဘက္၌ရိွသည္။ ယင္းႏုိင္ငံအားလံုးသည္ 
အေသာက၏ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကလိဂၤတိုင္းကုိ 
တုိက္ခုိက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာအခါ အေသာက၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္အက်ယ္အ၀န္းသည္ အေရွ႕ဘက္၌ 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အထိ က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ အေနာက္ဘက္၌ 
အာရပ္ပင္လယ္သည္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္၌ 
အင္တိေယာက္၏ ႏုိင္ငံသည္လည္းေကာင္း အေသာကႏုိင္ငံေတာ္၏ 
နယ္စပ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထားအရ အေသာက၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ (၁) အေရွ႕ေျမာက္ သုိ႔မဟုတ္ အေရွ႕၊ (၂) 
ေတာင္ပုိင္းေဒသ၊ (၃) အေနာက္၊ (၄) ေျမာက္၊ (၅) အလယ္ပုိင္း ဟူ၍ 
ငါးမ်ိဳးကြဲျပား ျခားနားေနသည္။ 
 
အေသာကသည္ သူ၏ႏုိင္ငံကို ျပန္႔က်ယ္ႀကီးမားေသာ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဟူ၍ဆုိသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ပါဋလိပုတ္ ျဖစ္သည္။ 
အေသာကသည္ သူ၏မိသားစု သို႔မဟုတ္ သူ႔ညီေနာင္တို႔၏ 
မိသားစုမ်ားေနေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကုိလည္းေကာင္း သူ၏ ေက်ာက္စာမ်ားထ၌ဲ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဓမၼကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေအာင္ပြဲရေသာေၾကာင့္ 
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အေသာက၏ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပန္႔က်ယ္လာၿပီးလွ်င္ ဇမၺဴဒီပ ဗမၺဴဒိပ္ 
ျဖစ္လာသည္။ အစဥ္အလာ ယူဆခ်က္အရ အေသာကမင္းႀကီး 
သက္ေတာ္ထင္ရွား ရိွစဥ္အခါက ဇမၺဴဒိပ္၌ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ 
ရြယ္ရြယ္စားစား၊ ၿမိဳ႕ေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ရိွသည္ဟုဆုိသည္။ 
 
အေနာက္ႏွင့္ အလယ္ပုိင္း၌ အေသာကမင္းႀကီး တိုက္ရုိက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အျခားေသာေဒသမ်ား၌ ဘုရင္မင္းႀကီး ခန္႔ထားေသာ 
ဘုရင့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေက်းရြာမႉးကို 
ဂါမဘူတက၊ သို႔မဟုတ္ ဂါမေဘာဇက ဟူ၍ေခၚသည္။ 
အတၳသွ်တၱရက်မ္းအဆုိအရ ေက်းရြာငါးရြာမွ ဆယ္ရြာအထိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာသူသည္ ၀င္ေငြ ေလးပုံတစ္ပုံ မိမိထံ ထားပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ 
ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အလုပ္မွာ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာဌာနမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈအုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
၀င္ေငြ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံ ႏုိင္ငံေတာ္အား ေပးအပ္ရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ 
ေလးပုံတစ္ပုံ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ရွစ္ပုံတစ္ပုံ ေပးရသည္။ 
အခြန္အတုတ္မွရေသာ ေငြအခ်ိဳ႕ကုိ စစ္တပ္အတြက္ အသုံးျပဳသည္။ 
အႏုပညာသည္မ်ားသည္ ဘုရင့္ဘ႑ာတုိက္ထမွဲ လခရရိွၾကသည္။ 
သမဏႏွင့္ ျဗာဟၼဏအပါအ၀င္ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ားလည္း 

ဘုရင့္ဘ႑ာတုိက္အေပၚ အမီွျပဳေနၾကရသည္။ တာတမံဆည္ေျမာင္းႏွင့္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ေငြအလံုအေလာက္ သံုးစြဲသည္။ ထိုနည္းအတုိင္းပင္ 
ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေရတြင္းေရကန္တူးျခင္း၊ 
သစ္ပင္စုိက္ျခင္း စေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း 
ဘုရင့္ဘ႑ာေတာ္ထမွဲ အလုံအေလာက္ သံုးစြဲသည္။ 
 
အေသာကမင္းႀကီးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္လည္း အစီအစဥ္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးသည္။ 
အေသာကသည္ မိမိတိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ 
ေၾကာင့္ၾကစုိက္ေသာ ဘုရင္မ်ားထတဲြင္ ပထမဦးဆုံးဘုရင္ ျဖစ္သည္။ 
ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကုိ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား 
သိရိွနားလည္ေစရန္အတြက္ အေသာကသည္ ႏုိင္ငံအ၀န္း 
ေက်ာက္စာမ်ားကုိ ထြင္းထားသည္။ 
 
ရာဇဘိသိက္ခံၿပီးေနာက္ ဆယ့္သုံးႏွစ္ေျမာက္၌ အေသာကသည္ 
ဓမၼအမတ္ႀကီးမ်ားကို ခန္႔ထားသည္။ ဓမၼအမတ္ႀကီးမ်ားအား ဓမၼႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ကိစၥတို႔ကုိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
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တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည္။ ဓမၼအမတ္ႀကီးမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ 
တျခားလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ၾကရသည္။ ကိုဆာလိႏွင့္ ဆမာပါ 
ေက်ာက္စာမ်ား၌ တရားအမတ္ႀကီးမ်ား တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ 
ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕အေၾကာင္း ေရးထားသည္။ ထိုအမတ္ႀကီးမ်ားကို 
နာဂရဗ်၀ဟာရိက ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ နဂရမဟာမတၱ 
ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚသမုတ္ထားသည္။ ------ 
 
အေသာက၏ အဘုိးသည္ ဧကရာဇ္ျဖစ္သည္။ အေသာက၏ ဖခင္လည္း 
ဧကရာဇ္ျဖစ္သည္။ အေသာကကိုယ္တုိင္လည္း ဧကရာဇ္တစ္ပါး 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေသာကသည္ သူ႔ကုိယ္သူ မည္သည့္အခါမွ် 
ဧကရာဇ္ဟု မေခၚေပ။ သူ၏ ေက်ာက္စာမ်ား၌လည္း ဘယ္မွာမွ 
ဧကရာဇ္ဟူေသာ စကားလုံးကို အသုံးျပဳမထားေပ။ တျခားဘုရင္ 
အေသးအမႊားမ်းမွာမူ မိမိတို႔၏ အမည္နာမေရွ႕တြင္ ‘ရာဇာဓိရာဇာ’ 
စေသာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ၀ိေသသနမ်ားကို 
အသုံးျပဳထားတတ္ၾကသည္။ 
 
အေသာက၏ နာမည္အျပည့္အစုံႏွင့္ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသကို အေသာက 
ေက်ာက္စာမ်ား၌ ေတြ႔ရိွရသည္။ ယင္းမွာ ‘ရာဇာေဒ၀ါနံ ပိယဒႆီ’ 

မွ်သာျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ‘ရာဇာပိယဒႆ’ီ ဟူ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပထားသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ မာဆိကေက်ာက္စာ၌ 
‘ေဒ၀ါနံပီယ အေသာက’ ဟုဆုိထားသည္။ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ား၌ 
အေသာကအား ဓမၼရာဇာဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
ဓမၼာေသာကဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚထားသည္။ 
 
‘ေဒ၀ါနံပိယ’ သည္ အေသာက၏ ပုဂၢိဳလ္အမည္ မဟုတ္ေပ။ 
ထီးသုံးနန္းသံုး ဘုရင္ဘြဲ႔အမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဘြဲအမည္ကုိ 
အေသာကမတိုင္ခင္က မည္သည့္ဘုရင္မွ သုံးစြဲခ့ဲသည္ကုိ မေတြ႔ရေပ။ 
ေနာက္ပုိင္း၌မူ အေသာက၏ေျမး ဒသရထသည္ ‘ေဒါ၀ါနံပိယ’ ဟူေသာ 
ဘြဲ႔အမည္ကို သုံးစြဲသည္။ အေသာကသည္ သူ႔ကုိယ္သူ မည္သည့္အခါမွ် 
‘မဟာရာဇာ’ ဟု မေခၚေပ။ 
 
အေသာကႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ ကစၥာယန (၂၅၀-၂၀၀ ဘီစီ)သည္ 
ပါဏိနိသဒၵါက်မ္းအဖြင့္ ေရးသားရာ၌ ‘ေဒ၀ါနံပိယ’ ဟူေသာ စကားလုံး၏ 
အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ ျပက္ရယ္ျပဳသလုိ ေရးထားသည္။ ပတၪၥလီ၏ 
အဖြင့္ဋီကာဆရာ (၁၂ ရာစု)ကမူ ‘ေဒ၀ါနံပိယ’ ဟူေသာ စကားလုံး၏ 
အနက္အဓိပၸာယ္ကုိ အထူးသတိထား၍ ဖြင့္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
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ေဟမက်ႏၵရ၏ သဒၵသဂၤဟ (၁၂ ရာစု)ႏွင့္ သိဒၶႏၱေကာမုဒီ (၁၀ ရာစု) 
တုိ႔ကမူ ‘ေဒ၀ါနံပိယ’ ဟူေသာ စကားလုံး၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို 
မဖြယ္မရာ ဖြင့္ျပထားၾကသည္။ 
 
အ႐ုိအေသ အေလးအျမတ္ျပဳျခင္း အနက္အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေသာ 
စကားလုံးကုိ ယင္းသုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ မဖြယ္မရာ အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ၾကသနည္း။ အေၾကာင္းမ်ားစြာရိွ၏ဟူ၍ ေျပာ၍ရသည္။ 
အေသာကသည္ ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္ကို သတ္၍ ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ျခင္းကို 
တရားဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည္။ အေသာက၏ 
ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္သည္ ေ၀ဒိက ျဗာဟၼဏဘာသာအား 
ထိခုိက္ေစခ့ဲသည္။ အလားတူပင္ လူမႈေရးပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို 
ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ကို စြန္႔လႊတ္္ျခင္းသည္ လူတန္းစားတခ်ိဳ႕အား 
မ်ားစြာထိခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားေစသည္။ ဗုဒၶတရားကုိ လက္ခံက်င့္သုံးၿပီး 
ျပန္႔ပြားထြန္းကားေအာင္ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၏ 
ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားသည ္ အႀကီးအက်ယ္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကသည္။ 
ဓမၼျဖန္႔ျဖဴးရန္ သီးသန္႔ဌာန ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဓမၼခရီးထြက္ျခင္း၊ 
ျပည္သူလူထုကို ဆံုးမၫႊန္ၾကားျခင္း၊ ဓမၼႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမးအေျဖ 
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ယင္းအတြက္ေက်ာက္စာမ်ား ေရးထိုးျခင္း စသည္မ်ားသည္ 

ထုိေခတ္ ထိုကာလအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
အေသာက၏ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားက 
မႏွစ္သက္ၾကေပ။ 
 
အေသာက၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအနက္ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ 
အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသာ လုပ္ငန္းေတာင္တာမ်ားလည္း 
မ်ားစြာရိွသည္။ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားကုိ ဖြင့္ျခင္း၊ သာသနာျပဳမ်ားကုိ 
ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ လႊတ္ျခင္း၊ ေစတီပုထိုးမ်ားကုိ တည္ျခင္း၊ 
ေက်ာင္းတိုက္မ်ား တရားလုိဏ္ဂူမ်ားေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္စာမ်ား 
ေရးထိုးျခင္း၊ ေက်ာက္တုိင္မ်ား၌ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ 
သက္ရိွသတၱ၀ါ အမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိ ထြင္းထုထားျခင္း 
စသည္မ်ားသည္ လူေပါင္းမ်ားစြာ တအ့ံတၾသ ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ 
 
အေသာကမင္းႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ထိုေခတ္က လူမ်ားအား 
တအ့ံတၾသ ျဖစ္ေစသကဲ့သုိ႔ပင္ ယခုေခတ္လူမ်ားအားလည္း တအ့ံတၾသ 
ျဖစ္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေခတ္ႏွစ္ေခတ္၏ အယူအဆမွာမူ မတူေပ။ 
ယခုေခတ္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္မွာမူ အေသာကသည္ အလြန္တရာ 
အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အတုမရိွ ေအာင္ႏုိင္သူ 
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မဟာ၀ိေဇတာျဖစ္သည္။ မဟာႏုိင္ငံေရး သုခမိန္ႀကီးျဖစ္သည္။ 
ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ႏွလံုးကုိ ေမတၱာျဖင့္ အႏုိင္ရယူေသာ မဟာဧကရာဇ္ 
ျဖစ္သည္။ အိတ္ခ်္ဂ်၀ဲီလ္က “အကယ္၍ အေသာကမင္းတရားႀကီး အပါး၌ 
အရစၥတိုတယ္သာရိွလွ်င္ မင္းတရားႀကီးသည္ သိပၸံပညာဌာနႀကီးတစ္ခု 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တည္ေထာင္မည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရိွေပ” ဟူ၍ 
ေရးသားထားသည္။ 
 
အေသာကမင္းတရားႀကီး ကိုယ္တုိင္က ဤသို႔ေျပာထားသည္။ “ကၽြႏု္ပ္ 
ပြဲေတာ္တည္ေနသည့္အခါ၌ ျဖစ္ေစ၊ မိဖုရားမ်ားအေဆာင္ 
ေရာက္ေနသည့္အခါ၌ ျဖစ္ေစ၊ အိပ္စက္ေနသည့္အခါ၌ ျဖစ္ေစ 
မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာ၌ ျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ၏ အေရးအခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္လာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ကို အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ကၽြႏု္ပ္ ႏႈတ္ျဖင့္ 
အမိန္႔ေပးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မႉးမတ္မ်ားအား ႀကီးေလးသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
လႊအဲပ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ အကယ္၍ ေက်နပ္မႈမရိွလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ကို 
အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ဘယ္ေလာက္ပင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္အားထုတ္ 
ကၽြႏု္ပ္ ေက်နပ္အားရျခင္း မျဖစ္ေပ။ သက္ရိွသတၱ၀ါ အားလံုး၏ 
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ မိမိ၏ 
တာ၀န္၀တၱရားဟု ကၽြႏု္ပ္ ထင္မွတ္ယူဆသည္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ 

အလုပ္လုပ္ျခင္းမွတစ္ပါး တျခားအလုပ္၏ ေႂကြးကုိဆပ္ရန္အတြက္ 
ျပဳလုပ္သည့္ အရာမ်းသာလွ်င္ ျဖစ္၏” 
 
အေသာကဘုရင္မင္းတရားသည္ ၂၇၀ သို႔မဟုတ္ ၂၆၉ ဘီစီမွ ၂၃၄ 
သုိ႔မဟုတ္ ၂၃၃ ဘီစီအထိ ထီးနန္းစုိးစံခ့ဲသည္။ ဗုဒၶဘာသာ 
အစဥ္အလာအရ အေသာက၏ ဘ၀၌ အေရးအႀကီးဆုံး 
အခါအခြင့္ႀကီးႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တစ္ခုမွာ ရာဇအဘိသိက္ 
ခံယူျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ ဗုဒၶတရားကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ “ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ဒုတိယအခါအခြင့္၌ ေက်နပ္အားရျခင္း 
ျဖစ္သေလာက္ ပထမအခါအခြင့္၌ ေက်နပ္အားရျခင္း မျဖစ္ေပ။” 
 
 
 
 
 
 
 

မိလိႏၵ 
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“အခ်င္းတို႔ ဤဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းႀကီးကား အခ်ည္းႏီွး အလဟႆသာ ျဖစ္၏။ 
ငါႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ စကားဆိုႏုိင္ၿပီး ငါ၏ ယံုမွားသံသယမ်ားကို 
ပယ္ေဖ်ာက္ႏုိင္မည့္ သမဏျဗာဟၼဏ တစ္ဦးတေလမွ် မရိွပါတကား” - 
ယင္းစကားမွာ မိလိႏၵဘုရင္ ဖြင့္ဟညည္းညဴလိုက္ေသာ စကားျဖစ္သည္။ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သူ၏ စိတ္ႏွလုံးထတဲြင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာ 
လႈိင္းတံပုိးႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ထလာေသာ ယုံမွားသံသယမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေမးပုစၦာမ်ားကုိ ေမးျမန္းၾကည့္သည္။ သမဏ ျဗဟၼဏႏွင့္ 
လူ၀တ္ေၾကာင္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဘုရင္မင္းႀကီးအား 
ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အေျဖျပန္္မေပးႏုိင္ၾက၍ ဟုိေနရာ သည္ေနရာသို႔ 
တိမ္းေရွာင္ ထြက္သြားၾကသည္။ ရဟန္းမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ဟိမ၀ႏၱာေတာင္သို႔ တိမ္းေရွာင္ ထြက္သြားၾကသည္။ 
 
‘မုျဒာရကၡသ’ က်မ္း၏အဆုိအရ ဗက္ကတရီးယားဘုရင္တို႔၏ အမည္နာမ 
မ်းစြာကုိ သိရိွရသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုဘုရင္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍မူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသိရေပ။ အိႏၵိယ 
အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း၌ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခ့ဲေသာ ဘုရင္မ်ားအနက္ 

အႀကီးဆုံး ဘုရင္ျဖစ္ေသာ မိလိႏၵသည္ အိယုလင္ ဒင္မ္စ္မ်ိဳးႏြယ္မွ 
ဆင္းသက္လာေသာ ဘုရင္ျဖစ္၏ဟူ၍ ေျပာဖုိ႔ရန္မွာမူ မလြယ္ေပ။ 
တရာဗုိကမူ မိလိႏၵသည္ အလက္ဇႏၵား ဘုရင္ထက္ပင္ 
ႀကီးက်ယ္မ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံနယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခ့ဲေသာ 
ဘုရင္ျဖစ္၏ဟူ၍ ဆုိထားသည္။ 
 
၁၇၅ ဘီစီႏွစ္ေလာက္က ဗက္ကတရီးယားမွ ဂရိတို႔သည္ ဗလခါမွ 
ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ထ ဲ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာၾကၿပီး 
အေျခစုိက္ေနၾကသည္။ ပန္ဂ်ပ္တြင္ အေျခစုိက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း၌ကား 
သူတုိ႔၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားၾကသည္။ 
သူ၏ လာေရာက္ႀကီးစုိးေနၾကေသာ နယ္ေျမကိုသာလွ်င္ သူတုိ႔၏ 
တုိင္းျပည္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ မၾကာခင္ပင္ သူတုိ႔သည္ အိႏၵိယ 
ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကိုသာလွ်င္ မိမိတို႔၏ ဓေလထ့ံုးစံအျဖစ္ 
လက္ခံလိုက္ၾကသည္။ ထိုေနာက္တြင္ကား အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ 
က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူတုိင္းလိုလိုပင္ အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
အိႏၵိယဘာသာတရားမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္ပုိင္အျဖစ္ 
လက္ခံလိုက္ၾကသည္။ မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံရပ္ျခား၌ ေနထိုင္ၿပီး 
ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကုိ မိမိတို႔ အမိႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးအတြက္ 
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ၾကာရွည္ေလးျမင့္စြာ အသုံးခ်၍ မရႏုိင္ေပ။ ျပည္ပမွ 
က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူ မွန္သမွ် ယင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို 
နားလည္သေဘာမေပါက္ဘ ဲမေနၾကေပ။ 
 
အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ား၏ 
ဗက္ကတရိယားေဒသသည္ ဟိႏၵဴ ကုသေတာင္ႏွင့္ 
အိုကဆစ္ျမစ္အၾကားရိွ နယ္ေျမေဒသျဖစ္သည္။ ထိုေဒသသည္ 
ေဆလ်ကဆ္နိကာတုိ၏ လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံ အက်ယ္အ၀န္းထတဲြင္ 
ပါ၀င္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘီစီ သုံးရာစုႏွစ္ အလယ္ပုိင္း 
ေရာက္လာေသာအခါတြင္ကား ဂရိတုိ႔၏ႏုိင္ငံသည္ ဂရိဘုရင္တစ္ပါး၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်န္ိမွာ 
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ဘုရင္အေသာက စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 
အေသာကသည္ အလြန္အလွမ္းေ၀းေသာ ဣႏၵဳျမစ္ 
အေနာက္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ား (ယခုေခတ္ ဗလူခ်ီစတန္ႏွင့္ 
အာဖဂန္နစၥတန္)ကိုလည္း လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ 
သိမ္းပုိက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းက်ေသာအခါတြင္ကား 
ထုိႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံငယ္ကေလးမ်ားအျဖစ္ တသီးတျခား 
ကြဲျပားသြားၾကသည္။ ထိုႏုိင္ငံငယ္ေလးမ်ား အားလုံးသည္ ဂရိဘုရင္မ်ာ၏ 

လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကာဗုလ္၏ ဘုရင္ မိလိႏၵသည္ 
ထုိဂရိဘုရင္မ်ားထတဲြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ဘီစီ ၂၀၀ ၌ 
ပန္ဂ်ပ္တြင္ ဂရိႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေသာ ဘုရင္သည္ မိလိႏၵ၏ ခမည္းေတာ္ 
မိမိၾတ (Demetrius) ျဖစ္သည္ဟု အဆုိရိွသည္။ --------- 
 
ဗက္ကတရိယားမွ ဂရိလူမ်ိဳး ဘုရင္ထဲတြင္ ဘုရင္ မိလိႏၵသည္ 
ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားေသာ ဘုန္းလက္႐ုံးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ 
ဘုရင္ျဖစ္သည္။ သာဂလ (ရွာလ္ကုတ္)သည္ မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ 
ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္သည္။ သူ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ယ္အ၀န္းထတဲြင္ 
ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးလိုလုိႏွင့္ ကာဗုလ္မွ ကာထိယာ၀ါဒ္အထိ 
နယ္ေျမမ်ား ပါ၀င္သည္။ မိလိႏၵ၏ ေနျပည္ေတာ္ သာဂလၿမိဳ႕ 
အေၾကာင္းကုိ ‘မိလိႏၵပဥႇာ’ ၌ ဤသို႔ ျပဆိုထားသည္။ 
 
“သာဂလအမည္ရိွေသာၿမိဳ႕သည္ ေယာနက (ဂရိ)လူမ်ိဳးတုိ႔၏ 
ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ အခ်က္အခ်ာျဖစ္၏။ 
ေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ လွပတင့္တယ္ေန၏။ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ 
ေျမေနရာ၌ တည္ထားေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္၏။ ေက်ာင္းတုိက္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ 
ေရကန္မ်ား ရိွ၏။ ျမစ္၊ ေတာင္၊ ေတာမ်ားျဖင့္ အလြန္တရာ 
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သာယာခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ သာဂလၿမိဳ႕ကုိ ကၽြမ္းက်င္ေသာ 
ဗသုကာပညာရွင္မ်ား တည္ထားၾက၏။ ရန္သူမွန္သမွ် 
နာလန္မထူႏုိင္ေအာင္ ခ်ိဳးႏိွမ္ထား၏။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ 
ဘယ္လုိအခက္အခဲမ်ိဳးမွ မရိွၾကေပ။ လွပဆန္းၾကယ္ေသာ ဗိမာန္မ်ား၊ 
ဘံုအထြတ္မ်ား ရိွ၏။ နန္ေတာ္ကုိ နက္ေသာ က်ံဳးမ်ား၊ 
တံတိုင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ကာရံထား၏။ လမ္းမ်ား၊ ျခံမ်ား၊ 
လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ားကုိ စနစ္တက် စီစဥ္ထား၏။ ေစ်းဆုိင္ကႏၷားမ်ားကို 
႐ႈခ်င္စဖြယ္ ခင္းက်င္းထား၏။ ေစ်းဆုိင္ကႏၷားမ်ား၌ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစုံရိွ၏။ 
ေနရာအႏံွ႔အျပား၌ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ စတုဒိသာမက်ပ႑ပ္မ်ား 
ေဆာက္လုပ္ထားၾက၏။ ဆင္ယာဥ္၊ျမင္းယာဥ္၊ ရထားယာဥ္ျဖင့္ 
သြားလာၾကသူမ်ားျဖင့္လည္း စည္ကားေန၏။ တင့္တယ္လွပေသာ 
မိန္းမႏွင့္ ေယာက္်ားမ်ားသည္ လွည့္လည္သြားလာေနၾက၏။ 
လူမ်ိဳးစုံတုိ႔ျဖင့္ လွပတင့္တယ္ေန၏။ သူရဲေကာင္း၊ ပညာရိွ၊ အႏုပညာရွင္၊ 
အတတ္ပညာရွင္၊ အေစခံသူ ခစား၊ ရဟန္းသမဏ၊ ဂုိဏ္းဆရာ 
လူမ်ိဳးစုံတုိ႔ ေနထိုင္ၾက၏။ တကယ့္ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္၏။ 
ကာသိ၊ ေကာဋဳမၺရစေသာ ေဒသမ်ားမွ ရက္လုပ္ေသာ 
အထည္အလိပ္မ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ ဆုိင္ႀကီးမ်ား ရိွ၏။ ပန္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ 
နံ႔သာမ်ိဳးစုံ ေရာင္းခ်ေသာ ဆုိင္ႀကီးမ်ားလည္း ရိွ၏။ ရတနာမ်ားလည္း 

စုပုံေန၏။ လက၀္တ္တန္ဆာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းဆုိင္မ်ားလည္း 
ရိွ၏။ ဒဂၤါး၊ ေငြ၊ ေရႊ၊ ေၾကး၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ရိွေနေသာ 
ထုိၿမိဳ႕သည္ ဘ႑ာတုိက္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေန၏။ က်ီၾကမ်ားႏွင့္ 
ဘ႑ာတုိက္မ်ားသည္ ဆန္ေရစပါးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တျခား 
အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အျပည့္ျဖစ္ေန၏။ 
စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ ခဲဖြယ္မ်ားလည္း မရွားေပ။ ဥတၱရကု႐ုကဲ့သုိ႔ 
ေျမၾသဇာေကာင္း၏။ အလကနႏၵာ နတ္ျပည္ကဲ့သုိ႔ လွပတင့္တယ္၏” 
 
မိလိႏၵဘုရင္သည္ မဂဓႏုိင္ငံကို တိုက္ခုိက္သိမ္းယူဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားၾကည့္ေသးသည္။ မထုရာကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးလွ်င္ မဂဓႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ 
ပါဋလိပုတ္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
သုဂၤမ်ိဳးႏြယ္ ဘုရင္ အဂၢနိမိၾတသည္ `အႆေမဓ´ ယဇ္ပြ ဲ
က်င္းပေနသည္။ မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ ျမင္းစစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ 
အဂၢနိမိၾတ၏ ျမင္းကိုဖမ္းၿပီးလွ်င္ မိလိႏၵမင္းႀကီးထံ ယူသြားသည္။ 
မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ မဂဓႏုိင္ငံကို ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ရန္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မတိုက္ျဖစ္ေပ။ ထိုအခ်ိန္၌ အာ႐ွအလယ္ပုိင္းမွ 
သကလူမ်ိဳးမ်ား ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္လာေသာေၾကာင့္ သကလူမ်ိဳးတုိ႔၏ 
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က်ဴးေက်ာ္မႈကို တားျမစ္ပိတ္ဆုိ႔ရန္ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ဘက္ 
ျပန္လွည့္သြားရသည္။ 
 
မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စစ္သည္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး 
ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ပညာရိွတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ပညာကို 
အထူးလုိလားသည္။ စကားစစ္ထိုးရာ၌ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ရိွသည္။ 
ေ၀ဒ၊ ပုရဏ္၊ ဒႆန စေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပညာမ်ားကို 
ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေလ့လာဆည္းပူးထားသည္။ ဒႆနေဗဒ 
ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေခ်အတင္ အျငင္းအခုံ ျပဳလုပ္ရာ၌ 
အလြန္ပုိင္ႏုိင္သည္။ ထိုေခတ္က နာမည္ေက်ာ္ ပညာရိွႀကီးမ်ားသည္ပင္ 
သူႏွင့္ ပညာၿပိဳင္ရမွာကို ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ၌ 
သူ႔ကို မီသူမရိွေပ။ ဉာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သကဲ့သုိ႔ပင္ 
သူရသတၱိလည္းရိွသည္။ ထိုအခ်ိန္က သူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သူ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရိွေပ။ ေနာက္ဆုံး၌ မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ 
ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ ရွင္နာဂသိန္ (နာဂေသန)ႏွင့္ ေတြ႔သည္။ ---- 
 
ရွင္နာဂသိန္ႏွင့္ မိလိႏၵမင္းႀကီးတို႔၏ အတိတ္ဘ၀က 
အေၾကာင္းအရာသည္ ပါဠိဘာသာ မိလိႏၵပဥႇာႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာ 

`နေဆပိဗကုကင္း´ (နာဂေသန ဘိကၡဳသုတၱ)၌ ပါရိွသည္။ 
တ႐ုတ္ဘာသာ `နာေဆပိ ဗကုကင္း´ ၏ အဆိုအရ အခါတစ္ပါး၌ 
ဗုဒၶသည္ `ဆိန္ေအကိုကဂ´ (သာ၀တိၳ)၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူသည္။ 
တပည့္ရဟန္းေပါင္း ျခံရံ၍ တစ္ေန႔လံုး တစ္ညလုံး ေနထိုင္ေတာ္မူရသျဖင့္ 
ဗုဒၶသည္ ၿငီးေငြ႔ေတာ္မူလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္တည္း 
ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူလိုေသာေၾကာင့္ အားလုံးကုိ 
ခြဲခြာခ့ဲၿပီးလွ်င္ ကာရေလာက်ံဳဂ႐ု (ပါလိေလယ်) အမည္ရိွေသာ 
ေတာသုိ႔ႂကြလ်က္ ပေညာင္ပင္ တစ္ပင္ေအာက္၌ သမာပတ္ 
၀င္စားေနသည္။ 
 
ထုိနည္းအတိုင္းပင္ အနီးအနားရိွ ေတာတြင္းမွ ဆင္မင္းသည္လည္း သူ၏ 
ေနာက္လုိက္ငယ္သားမ်ား ၾကားထတဲြင္ ေနရဖန္မ်ား၌ ၿငီးေငြ႔လာၿပီးလွ်င္ 
တစ္ကုိယ္တည္း ေနလိုေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသုံးေနသည့္ 
ေနရာသို႔ ေရာက္လာသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ဆင္မင္းအား 
က႐ုဏာအျပည့္ျဖင့္ မိမိ၏ေနရာ ေခၚထားသည္။ ဆင္မင္းသည္ 
ေန႔ရက္ၾကာျမင့္စြာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေနသည္။ ထိုေနရာမွ 
ျမတ္စြာဘုရား ျပန္လည္ ႂကြေတာ္မူေသာအခါ ဆင္မင္းသည္ မ်ားစြာ 
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စိတ္ထိခုိက္သြားသည္။ ဆင္မင္းသည္ တစ္သက္လုံး ျမတ္စြာဘုရားကို 
ေအာက္ေမ့သတိရေနသည္။ 
 
တမလြန္ဘ၀ ေရာက္ေသာအခါ ဆင္မင္းသည္ ျဗာဟၼဏတစ္ဦး၏ အိမ္၌ 
ေမြးဖြားလာသည ္။ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ ေလာကီအာ႐ုံမ်ားကို 
ၿငီးေငြ႔လာသည္ျဖစ္၍ ရေသ့ရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ ေတာင္တစ္ေတာင္တြင္ 
ေနသည္။ ထိုေတာင္၌ပင္ အျခားရေသ့တစ္ပါးလည္း ေနထိုင္သည္။ 
ထုိရေသ့ႏွစ္ပါးသည္ ရင္းႏီွးခင္မင္သြားၾကသည္။ 
ေနာက္မွေရာက္လာေသာ ရေသ့သည္ ပထမရေသ့အား “အေဆြရေသ့၊ 
ကမၻာေလာကႀကီးသည္ အျပစ္အနာအဆာ အျပည့္ရိွေန၏။ 
ကမၻာေလာကႀကီးထ ဲ ေနရသည္မွာ ဒုကၡအတိသာ ျဖစ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ 
နိဗၺာန္ကို ရလိုေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ရေသ့ရဟန္း ျပဳလုပ္ၿပီး 
ျဗဟၼစရိယအက်င့္ကုိ က်င့္သံုးေနျခင္း ျဖစ္ပါ၏” ဟူ၍ ေျပာသည္။ 
 
ပထမရေသ့က ဤသို႔ျပန္္ေျပာသည္။ “က်ဳပ္ကေတာ့ အဲဒီလုိ မဟုတ္ေပ။ 
ရေသ့ရဟန္းဘ၀ႏွင့္ ေနရျခင္းမွာ ဤကုသိုလ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ 
ေနာက္ဘ၀၌ တစ္ေလာကလုံးကို စုိးမုိးသည့္ ဘုရင္ဧကရာဇ္တစ္ပါး 
ျဖစ္လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏” 

 
ထုိရေသ့ႏွစ္ပါးထကဲ တစ္ပါးသည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌ 
ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ၀ီနန္ (မိလိႏၵ)အမည္ရိွ ဘုရင့္သားေတာ္ 
ျဖစ္လာသည္။ ဒုတိယရေသ့မွာမူ ကီပင္ကုန္ေဒသ၌ လူလာျဖစ္သည္။ 
အတိတ္ဘ၀က နိဗၺာန္ရလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵရိွေသာေၾကာင့္ ထုိသူငယ္သည္ 
ကေလးသူငယ္ဘ၀ကပင္ ဖန္ရည္သကၤန္းကုိ 
ဆင္ျမန္း၀တ္႐ုံထားသည္ဟူ၍ပင္ မွတ္ထင္ေအာက္ေမ့ေနသည္။ 
ထုိသူငယ္ ေမြးဖြားခ်ိန္၌ ထိုေနရာတြင္ ဆင္မတစ္ေကာင္သည္ 
သားေမြးသည္။ ဆင္ကို `နာဂ´ ဟူ၍ ေခၚသည္။ ယင္းတိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ 
သူငယ္၏အမည္မွာ `နာဂေသန´ ဟု တြင္ေနသည္။ 
 
နာဂေသနတြင္ ေလာဟဏဟုေခၚေသာ ဦးရီးတစ္ေယာက္ရိွသည္။ 
ေလာဟဏသည္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ သူငယ္သည္ 
ေလာဟဏ ရဟန္းထံတြင္ေနၿပီး တရားဓမၼကို သင္ၾကားအားထုတ္ေလရာ 
မၾကာမီ တတ္ေျမာက္သြားသည္။ အသက္ ၂၀ အရြယ္၌ ဟိုဆင္အမည္ရိွ 
ေက်ာင္း၌ ပၪၥင္းခံသည္။ 
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ရဟန္းေတာ္ နာဂေသနသည္ နိဗၺာန္မဂ္ဖုိလ္ကုိ ရယူလုိေသာဆႏၵ 
ျပင္းျပစြာျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။ က်န္အေၾကာင္းအရာမွာ ပါဠိဘာသာ 
မိလိႏၵပဥႇာ၌ ပါသည့္အတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ------- 
 
မိလိႏၵ ပဥႇာ၌ပါေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ 
ကႆပဘုရားရွင္ လက္ထက္၌ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းပါးရိွေက်ာင္းတြင္ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ေနထိုင္သီတင္းသုံးၾကသည္။ တစ္ေန႔သ၌ 
ရဟန္းတစ္ပါးသည္ တံျမက္စည္းလွည္းေနစဥ္ သာမေဏတစ္ပါးအား 
ေခၚ၌ “ဒီအမႈိက္ေတြကုိ ပစ္လိုက္စမ္း” ဟု ေျပာသည္။ သာမေဏက 
မၾကားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနသည္။ ထိုအခါ ရဟန္းက “တယ္ 
အေျပာရခက္တဲ့ ကုိရင္ပဲ” ဟု ဆိုၿပီး စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးႏွင့္ တံျမက္စည္းျဖင့္ 
႐ုိက္သည္။ ထိုအခါ သာမေဏသည္ ငုိယုိၿပီး အမႈိက္ကုိပစ္လ်က္ 
“ဒီအမႈိက္ကုိ ပစ္ရတဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ နိဗၺာန္မရမီစပ္ၾကား 
ျဖစ္ေလရာဘ၀မွာ မြန္းတည့္ေနလို ဘုန္္းတန္ခုိးအာဏာ ႀကီးမားတဲ့ ဘုရင္ 
ျဖစ္ရပါလို၏” ဟူ၍ ဆုေတာင္းသည္။ အမိႈက္သြန္ၿပီးေသာအခါ 
သာမေဏသည္ ဂဂၤါျမစ္ထ ဲ ေရသြားခ်ိဳးသည္။ ထိုအခါ ဂဂၤါျမစ္၏ 
လႈိင္းတံပုိးမ်ားကုိ ျမင္ရ၍ “ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံရပါလုိ၏” ဟူ၍ 
ဒုတိယအႀကိမ္ ဆုေတာင္းျပန္သည္။ 

 
သာမေဏကုိ႐ုိက္ေသာ ရဟန္းသည္လည္း ဂဂၤါျမစ္သို႔ ေရသြားခ်ိဳးသည္။ 
ထုိအခါ သာမေဏ၏ ဆုေတာင္းကို ၾကားရသည္ျဖစ္၍ “ငါ 
တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္တဲ့ ကိုရင္က ဒီဆုမ်ိဳးေတာင္းရင္ ငါကေကာ 
ဘာေၾကာင့္ ဆုမေတာင္းႏုိင္ရမွာလ”ဲ ဟု ေတြးၿပီး “ျဖစ္ေလရာဘ၀မွာ 
ဂဂၤါလႈိင္းတံပုိးမ်ားလုိ ႀကီးက်ယ္မ်ားျပားတဲ ့ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ျပည့္စုံၿပီး 
ဒီကုိရင္ေမးတဲ့ အေမးပုစၧာ ျပႆနာမ်ားကုိ အေျဖေပးႏုိင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ 
ျဖစ္ရပါလို၏” ဟူ၍ ဆုေတာင္းသည္။ 
 
ရွင္နာဂသိန္၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိလိႏၵပဥႇာ၌ 
ျပဆုိထားခ်က္အရ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္အနီး ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ရိွ ကဇဂၤလရြာ၌ 
ရွင္နာဂသိန္သည္ ေသာဏုတၱရအမည္ရိွ ျဗာဟၼဏအိမ္၌ ေမြးဖြားသည္။ 
သူငယ္သည္ မိဘအိမ္၌ပင္ ျဗာဟၼဏတို႔ တတ္အပ္ေသာ ေ၀ဒ၊ 
ဗ်ာက႐ုဏ္း စေသာက်မ္းမ်ားကုိ သင္ၾကားဆည္းပူးသည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ 
ေရာဟဏအမည္ရိွ ပညာရွင္ ရဟန္းတစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ဗုဒၶဓမၼဘက္ 
တိမ္းၫြတ္လာသည္။ ေရဟဏရဟန္း၏ တပည့္အျဖစ္ ခံယူၿပီးလွ်င္ 
ရဟန္းႏွင့္ အတူတကြ ၀ိဇမၻ၀တၳဳကုိျဖတ္လ်က္ ဟိမ၀ႏၱာရွိ 
ရကၡိတတလအမည္ရိွ ေနရာသို႔သြားသည္။ ဆရာက တပည့္အား 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-42- 
 

ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကုိ အာဂုံေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ႏႈတ္တုိက္ခ်ေပးသည္။ 
ရွင္နာဂသိန္သည္ ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ားကုိ ထပ္မံသင္ၾကားလုိသည္ျဖစ္၍ 
ထုိအခ်ိန္၌ အထူးထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ အႆဂုတၱမေထရ္ထံ 
သြားသည္။ အႆဂုတၱမေထရ္သည္ ရွင္နာဂသိန္၏ အကကဲို 
စမ္းလိုသည္ျဖစ္၍ ဒါယိကာမႀကီးတစ္ဦး၏ ဆြမ္းေကၽြး၌ ရဟန္းငယ္ 
ရွင္နာဂသိန္အား တရားအေဟာခုိင္းသည္။ ရဟန္းငယ္ ရွင္နာဂသိန္သည္ 
ဆရာခုိင္းသည့္အတုိင္း ဆြမ္းအႏုေမာဒနာ တရားေဟာသည္။ ဤတြင္ 
ရွင္နာဂသိန္၏ အစြမ္းအစကို သိရိွသြားသည္။ 
 
ရွင္နာဂသိန္ကို ပုိ၍ ပညာဉာဏ္ႀကီးမားေသာ ဆရာထံ 
အပ္လိုေသာေၾကာင့္ အႆဂုတၱမေထရ္သည္ ရွင္နာဂသိန္အား 
ပါဋလိပုတ္ အေသာကာ႐ုံေက်ာင္း၌ ေနထိုင္သီတင္းသုံးေသာ 
ဓမၼရကၡိတမေထရ္ထံ လႊတ္လုိက္သည္။ ထိုေနရာႏွင့္ ပါဋလိပုတ္သည္ 
ယူဇနာတစ္ရာ ေ၀းသည္။ ယူဇနာတစ္ရာေ၀းေသာ ပါဋလိပုတ္သို႔ 
ေျခက်င္သြားဖုိ႔ရန္ မလြယ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိေခတ္က 
ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ သြားလာေနၾကသည္။ 
ကုန္သည္မ်ားလည္း အၿမဲတမ္း အသြားအလာ ရိွေနသည္။ 
ရွင္နာဂသိန္သည္ ခရီးသြားကုန္သည္ အုပ္စုတစ္စုႏွင့္ ေတြ႔သည္။ 

ထုိကုန္သည္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ သူေဌးက ရွင္နာဂသိန္အား 
စားေရးေသာက္ေရးပါမက်န္ တာ၀န္ခံၿပီး ေခၚသြားသည္။ 
 
ရွင္နာဂသိန္သည္ ဓမၼရကၡိတမေထရ္၏အထံ၌ ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ားကုိ 
ေျပာင္ေျမာက္သည္အထိ သင္ယူသည္။ ထုိအတြင္း ရွင္နာဂသိန္အား 
ပန္ဂ်ပ္မွျပန္ေခၚသည္ျဖစ္၍ ယခင္ေနထိုင္ခ့ဲေသာ ရကၡိတတလသုိ႔ 
ျပန္လာရသည္။ ရွင္နာဂသိန္သည္ သံဃာ၏အမိန္႔ကို နာခံလ်က္ 
မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ သာဂလရိွ `သေခၤ် ယ်´ ေက်ာင္းတိုက္သုိ႔ 
လာခ့ဲသည္။ ထိုေက်ာင္းတုိက္မွ ပညာရွင္ အာယုပါလမေထရ္သည္ 
မိလိႏၵမင္းႀကီးႏွင့္ တရားစကား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေသာအခါ မင္းႀကီးက 
မေထရ္အား ျပန္လွန္မေျပာႏုိင္ဘ ဲႏႈတ္ပိတ္သြားေအာင္ပင္ လုပ္ခ့ဲသည္။ -
------ 
 
မိလိႏၵပဥႇာ၏ အဆုိအရ ဘုရင္မိလိႏၵသည္ အတတ္ပညာ (၁၉)မ်ိဳးကုိ 
တစ္ဖက္ကမ္းေရာက္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သည္။ 
ယင္းအတတ္ပညာမ်ားကား သုတိ၊ သမိတိ၊ သခၤ် ာ၊ ေယာဂ၊ ညာယ၊ 
၀ိေသသိက၊ (ဟိႏၵဴ ဒႆနမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။) ဂဏိတ (ဂဏန္း)၊ သံဂီတ 
(ဂီတ)၊ ၀ိဇၨက (ေဆးပညာ)၊ ေ၀ဒေလမ်ိဳး၊ ပုရာဏ္၊ ဣတိဟာသ 
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(သမုိင္း)၊ မႏၱာန္၊ တကၠ၊ တႁႏၱ၊ ယုဒၶ၀ိဇာ (စစ္ပညာ)၊ ဆႏၵ၊ ေဗဒင္တို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ၀ါဒျငင္းခုံၿပိဳင္ပြဲျပဳရာ၌ သူ႔ကို 
အႏုိင္ရသူမရိွေပ။ 
 
ေလာကာယတ၊ ပုရာဏကႆပ၊ မကၡလိေဂါသာလ၊ နိဂဏၭနာတပုတၱ၊ 
သၪၨယေ၀လ႒ိပုတၱ၊ အဇိတေကသကမၺလ၊ ပကုဓကစၥာယနတုိ႔အား 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ၌ အလထုိဲးႏုိင္ခ့ဲသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
စာရင္းသည္ ပိဋကတ္က်မ္းမ်ားထတဲြင္လည္း ပါသည္။ 
ယင္းကုိေထာက္လွ်င္ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္က ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ 
မိလိႏၵမင္းႀကီးေခတ္အထိ ထင္ရွားရိွေနၾကေသးသည္ဟု 
အနက္အဓိပၸာယ္ရသည္။ ဤမွ် ရွည္လ်ားေသာ 
ႏွစ္ပရိေစၧဒအခ်ိန္ကာလအထိ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား မည္သို႔မည္ပုံ 
အသက္ရွင္ေနႏုိင္ၾကသနည္းဟူေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ေပၚလာသည္။ 
ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဒႆနပညာမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ထုိေခတ္တြင္ ရိွေနၾကသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ကလည္း 
က်မ္းျပဳဆရာသည္ ေခတ္ကာလကို သတိမျပဳဘ ဲ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ 
အမည္နာမမ်ားကုိယူ၍ ဤေနရာ၌ ထည့္သြင္းထားေလသည္ 
ဟူ၍လည္းေကာင္း အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏုိင္သည္။ 

အေသာကေက်ာက္စာမ်ား၌ `ဇီ၀က´ ဟူေသာ အမည္နာမကို 
ေတြ႔ရသည္။ ပုရာဏကႆပ အစရိွေသာ အမည္နာမမ်ားကုိ မေတြ႔ရေပ။ 
ဇီ၀ကဟူေသာ အမည္နာမကို သံုးစြဲေခၚေ၀ၚျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
ရွစ္ေသာင္းေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ရွင္နာဂသိန္ 
သာဂလေနျပည္ေတာ္ ႂကြလာသည္ဆုိသည့္ သတင္းသည္ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားသည္။ ထိုရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားသည္ သေခၤ်ယ် 
ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသုံးေနထိုင္ၾကသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီး 
ေမးျမန္းစုံစမ္းသည္ျဖစ္၍ ေဒ၀မႏိၱယအမတ္ႀကီးက 
ရွင္နာဂသိန္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား ေျပာျပလုိက္ေလသည္။ 
နာဂေသနဟူေသာ အမည္နာမကိ ု ၾကားလိုက္ရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ 
မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္သြားသည္။ 
ၾကက္သီးေမြးညင္းမ်ားပင္ ထလာသည္။ 
 
ေဒ၀မႏိၱယအမတ္ႀကီး၏ ေလွ်ာက္ထားေျပာျပခ်က္္ကုိ ၾကားသိရေသာအခါ 
ဘုရင္မင္းႀကီးက “အဒီ နာဂေသန ရဟန္းေတာ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္နဲ႔ 
တရားေဆြးေႏြးဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါ့မလား” ဟု ေမးလိုက္ေလသည္။ 
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“အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါတယ္ အရွင္မင္းႀကီး။ တကယ္လုိ႔ ဣႏၵ၊ ယမ၊ 
၀႐ုဏ၊ ကုေ၀ရ၊ ပဇာပတိ၊ သုယာမ၊ တုသိတေဒ၀၊ ေလာကပါလ 
နတ္မင္းမ်ားနဲ႔ အတူတကြ မဟာျဗဟၼာမင္းႀကီး ေရာက္လာရင္လည္း 
နာဂေသနမေထရ္ကေတာ့ စကားယွဥ္ၿပိဳင္ ေျပာၾကားဖုိ႔ အဆင္သင့္ပါ။ 
လူပုဂၢိဳလ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာမလိုပါဘူး အရွင္မင္းႀကီး” 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးက ေဒ၀မႏိၱယအမတ္ႀကီးအား အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။  
“အမတ္ႀကီး၊ အဒဲီလုိဆုိရင္ တမန္ေတာ္ ေစလႊတ္ၿပီး အဒဲီမေထရ္နဲ႔ 
ကၽြႏု္ပ္ေတြ႔ဆုံလိုတဲ့အေၾကာင္းကုိ အေၾကာင္းၾကားခုိင္းလိုက္ပါ” 
“ေကာင္းပါၿပီ အရွင္မင္းႀကီး” ဟု ေျပာၿပီးလွ်င္ ေဒ၀မႏိၱယအမတ္ႀကီးသည္ 
နာဂေသနမေထရ္ထံ တမန္ေတာ္ ေစလႊတ္ၿပီးလွ်င္ ဘုရင္မင္းႀကီးက 
အရွင္သူျမတ္ဘုရားကုိ ေတြ႔ဆုံလုိသည္ဟူ၍ အေၾကာင္းၾကားလုိက္သည္။ 
နာဂေသနမေထရ္က “ေကာင္းပါၿပီ၊ အရွင္မင္းႀကီး လာႏုိင္ပါတယ္” ဟူ၍ 
အေၾကာင္းျပန္ၾကားလုိက္သည္။ 
 
ထုိအခါ မိလိႏၵ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ စစ္သည္တပ္သားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
ေယာနကလူမ်ိဳး ငါးရာကုိ ေခၚခ့ဲၿပီး ယာဥ္ရထားျဖင့္ သေခၤ် ယ် 

ေက်ာင္းတိုက္သုိ႔ ထြက္လာခ့ဲသည္။ သေခၤ်ယ်ေက်ာင္းတုိက္ 
ေရာက္ေသာအခါ ရွင္နာဂသိန္ သီတင္းသုံးသည့္ေက်ာင္းသုိ႔ သြားသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးက အမတ္ႀကီးကုိ ေျပာလုိက္သည္။ “အမတ္ႀကီး၊ 
နာဂေသနမေထရ္ မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကၽြႏု္ပ္ကို 
မေျပာၾကားပါလင့္၊ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တုိင္ သိေအာင္လုပ္မယ”္ 
“ေကာင္းပါၿပီ အရွင္မင္းႀကီး၊ ဘုရင္မင္းႀကီးကုိယ္တုိင္ နာဂေသနမေထရ္ 
မည္သူမည၀္ါဆိုတာ ေျပာျပပါ” 
 
ထုိအခ်ိန္၌ ရွင္နာဂသိန္သည္ ေရွ႕၌ထိုင္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာေပါင္း 
ေလးေသာင္းထက္ ၀ါငယ္ၿပီး၊ ေနာက္တြင္ထိုင္ေနေသာ 
ရဟန္းသံဃာေပါင္း ေလးေသာင္းထက္ ၀ါႀကီးသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ရဟန္းသံဃာအားလုံးကို အေရွ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ 
အလယ္တြင္လည္းေကာင္း ၾကည့္ေသာအခါ ရွင္နာဂသိန္ကုိ 
ေတြ႔ျမင္သိရိွသြားသည္။ 
 
ရွင္နာဂသိန္သည္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ အလယ္တြင္ ေကသရာဇာ 
ျခေသၤ့မင္းကဲ့သုိ႔ အေၾကာက္အရြံ႕ လုံး၀မရိွဘ ဲ တည္ၿငိမ္ဣေႁႏၵရစြာ 
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ထုိင္ေနေတာ္မူသည္။ ရွင္နာဂသိန္ကုိ ေတြ႔ျမင္႐ုံမွ်ျဖင့္ 
“ဤရဟန္းပုဂၢိဳလ္သည္ နာဂေသနမေထရ္ ျဖစ္၏” ဟူ၍ ဘုရင္မင္းႀကီး 
အတတ္သိသြားသည္။ ထိုအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးက အမတ္ႀကီးအား 
“အဒဲီမေထရ္ဟာ နာဂေသန မဟုတ္လား” ဟူ၍ ေမးလိုက္သည္။ 
“မွန္ပါတယ္ အရွင္မင္းႀကီး၊ အရွင္မင္းႀကီး ၫႊန္ျပတဲ့ မေထရ္ဟာ 
နာဂေသနမေထရ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္မင္းႀကီး နာဂေသနမေထရ္ 
မည္သူမည၀္ါဆုိတာ အမွန္အတုိင္း သိရိွပါေပတယ္” ------ 
 
အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ျမတ္သည့္ 
က်င့္၀တ္ႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စုံေသာ နာဂေသနမေထရ္ကို 
ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခါ ဘုရင္မင္းႀကီးက ေျပာလုိက္ေလသည္။ 
“ကၽြႏု္ပ္ ဓမၼကထိကမ်ားစြာကုိ ေတြ႔ျမင္ခ့ဲဖူးၿပီ။ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိလည္း 
အႀကိမ္မ်ားစြာ ဆင္ႏႊခ့ဲဲဖူးၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အခါကမွ 
ယခုေလာက္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မျဖစ္ခ့ဲဖူးပါ။ ယေန႔ အမွန္မုခ် 
ကၽြႏု္ပ္႐ႈံးၿပီး နာဂေသနမေထရ္ အႏုိင္ရလိမ့္မယ။္ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲရင္ 
ကၽြႏု္ပ္ စိတ္ႏွလံုး တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္” 
 

ေရွးဦးစြာ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ အနတၱ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ေမးခြန္းကိုေမးလ်က္ အနတၱ၀ါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
သိလုိသည့္ဆႏၵေပၚေပါက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းႀကီးက 
ေမးလိုက္သည္။ 
“အရွင္ဘုရား၊ အရွင္ဘုရား၏ အမည္နာမ မည္သုိ႔ေခၚပါသနည္း” 
“နာဂေသနဟု ေခၚေပသည္။ က်ဳပ္ သီတင္းသုံးေဖာ္မ်ားက က်ဳပ္ကုိ 
နာဂေသနအမည္နာမျဖင့္ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ယင္းအမည္နာမမွာ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အမည္ပညတ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ 
အမွန္စစ္စစ္မွာမူ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မည္သည္ပု့ဂၢိဳလ္မွ မရိွေပ” 
“အရွင္ဘုရား၊ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ တစ္စုံတစ္ဦးမရိွလွ်င္ 
အရွင္ဘုရားကုိ မည္သူ သကၤန္းေပးသနည္း၊ မည္သူ ဆြမ္းေပးသနည္း။ 
မည္သူက ဆြမ္းကို သုံးေဆာင္သနည္း။ မည္သူက အက်င့္တရားကုိ 
က်င့္ၾကံအားထုတ္သနည္း။ မည္သူက သီလသမာဓိပညာ 
ဘာ၀နာပြားမ်ား အားထုတ္္သနည္း။ မည္သူက နိဗၺာန္မဂ္ဖုိလ္ 
မ်က္ေမွာက္ျပဳသနည္း။ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္စုံတစ္ဦးမရိွလွ်င္ 
ကုသုိလ္ဟူ၍ ရိွမည္မဟုတ္ေပ။ အကုသုိလ္ဟူ၍လည္း ရိွမည္မဟုတ္ေပ။ 
ကုိသုိလ္၊ အကုသုိလ္ က်ဴးလြန္သူလည္း ရိွမည္မဟုတ္ေပ။ ကုသိုလ္၊ 
အကုသုိလ္ က်ဴးလြန္ျပဳလုပ္ေစသူလည္း ရိွမည္မဟုတ္ေပ။ ကုသိုလ္၊ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-46- 
 

အကုသုိလ္၏ အက်ိဳးလည္း ရိွမည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ အရွင္ဘုရားကို 
တစ္စုံတစ္ဦးက ႐ုိက္ႏွက္ေသာ္ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းမွ် 
မဟုတ္ေပ။ ယင္းသို႔ျဖစ္ပါက နာဂေသနဟူသည္မွာ မည္သည့္အရာ 
ျဖစ္သနည္း။ ဤဆံပင္သည္ နာဂေသန ျဖစ္ပါသလား” 
“မဟုတ္ပါ မင္းႀကီး” 
“ဤေမြးညင္းမ်ားသည္ နာဂေသန ျဖစ္ပါသလား” 
“မဟတ္ုပါ မင္းႀကီး” 
“ဤေျခသည္း လက္သည္းသည္ နာဂေသန ျဖစ္ပါသလား” 
“မဟုတ္ပါ၊ အရွင္မင္းႀကီး” 
“ယင္းသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အရွင္ဘုရား၏ ဤ႐ုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါရ၊ 
၀ိညာဏ္တရားမ်ားသည္ နာဂေသန ျဖစ္ပါသလား” 
“မဟုတ္ပါ မင္းႀကီး” 
“သို႔ျဖစ္လွ်င္ ႐ုပ္ စေသာ တရားမ်ားမွတစ္ပါး သီးျခား နာဂေသနဆုိတာ 
ရိွပါသလား” 
“မရိွပါ မင္းႀကီး” 
“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ အရွင္ဘုရားအား ေမးရင္းေမးရင္း 
ေမာသြားပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း နာဂေသနဆိုတာ မည္သည့္အရာ 
ျဖစ္သနည္း ဆုိတာ မသိရပါ။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ပါမူ နာဂေသနဟူသည္မွာ 

စကားလုံးသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ပါသလား၊ နာဂေသနဆိုတာ 
မည္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသနည္း” 
“မင္းႀကီး၊ ဤေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ မင္းႀကီး ေျခက်င္လာသလား။ သုိ႔မဟုတ္ 
ယာဥ္ရထားျဖင့္ လာသလား” 
“တပည့္ေတာ္ ယာဥ္ရထား စီးလာပါသည္” 
“ယင္းသို႔ျဖစ္လွ်င္ အရွင္မင္းႀကီး၏ ယာဥ္ရထား ဘယ္ဟာလဆုိဲတာကုိ 
က်ဳပ္ကုိ ေျပာျပစမ္းပါ မင္းႀကီး၊ လွည္းသန္သည္ ယာဥ္ရထားလား” 
“မဟုတ္ပါ” 
“လွည္းဘီးသည္ ယာဥ္ရထားလား” 
“မဟုတ္ပါ” 
“ဒါျဖင့္ လွည္း၀င္႐ုိး စသည္သည္ ယာဥ္ရထားလား” 
“မဟုတ္ပါ” 
“မင္းႀကီး လွည္းသန္ စသည္တို႔၏ အေပါင္းအစုသည္ ယာဥ္ရထားလား” 
“မဟုတ္ပါ” 
“မင္းႀကီး လွည္းသန္ စသည္မွတစ္ပါး ယာဥ္ရထားဆုိတာ ရိွပါသလား” 
“မရိွပါ” 
“မင္းႀကီး၊ က်ဳပ္သည္ မင္းႀကီးကုိ ေမးရင္းေမးရင္းႏွင့္ ေမာသြားၿပီ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ယာဥ္ရထား ဘယ္ဟာလဆဲိုတာ  မသိရေပ။ 
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ယာဥ္ရထားဆုိသည္မွာ စကားလုံးမွ်သာ ျဖစ္ပါသလား။ 
ယာဥ္ရထားဟူသည္မွာ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသနည္း။ အသင္မင္းႀကီး 
မုသားစကား ေျပာပါသလား။ အသင္မင္းႀကီးသည္ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း၌ 
အႀကီးမားဆုံးေသာ ဘုရင္ဧကရာဇ္ ျဖစ္ေပသည္။ မည္သူ႔ကို 
ေၾကာက္ရြံ႕၍ မုသားစကားကို ေျပာဆိုပါသနည္း” 
“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ မုသားစကား ေျပာဆုိျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
လွည္းသန္ စေသာ ယာဥ္ရထား၏ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားအေပၚမွာ 
အေျခခံလ်က္ ေခၚေ၀ၚအသုံးျပဳရန္အတြက္ ယာဥ္ရထားဟူေသာ 
အမည္နာမပညတ္ကုိ မွည့္ေခၚ သမုတ္ထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္” 
“မင္းႀကီးေျပာတာ မွန္ေပသည္။ ယာဥ္ရထား ဘာဆုိတာ မင္းႀကီးသိရိွ 
နားလည္သြားၿပီ။ ထိုနည္းအတုိင္းပင္ က်ဳပ္၏ ဆံပင္ စသည္မ်ားအေပၚ 
အေျခံလ်က္ ေခၚေ၀ၚအသုံးျပဳရန္အတြက္ နာဂေသနဟူေသာ 
အမည္ပညတ္ကုိ မွည့္ေခၚထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ပရမတၳသဘာ၀အရ နာဂေသနသည္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မဟုတ္ေပ။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုရားရွင္ 
ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကလည္း ၀ဇီရာ ဘိကၡဳနီမအား 
“အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ အေျခခံလ်က္ ယာဥ္ရထားဟူေသာ 
အမည္နာမ ပညတ္ျဖစ္ေပၚလာသကဲ့သို႔ ခႏၶာငါးပါး ျဖစ္ေပၚလာသည္ျဖစ္၍ 

ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါဟူေသာ နာမပညတ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္၏” ဟူ၍ 
ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ဲသည္” 
 
ထုိ႔ေနာက္ ဘုရင္မင္းႀကီးက ေလွ်ာက္ထားလိုက္ျပန္သည္။ 
“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ႏွင့္ တရားေဆြးေႏြးပါမည္လား” 
“အရွင္မင္းႀကီး၊ ပညာရိွတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက က်ဳပ္ 
ေဆြးေႏြးမည္” 
“အရွင္ဘုရား၊ ပညာရိွတို႔က  မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆြးေႏြးၾကပါသနည္း” 
“ပညာရိွတို႔သည္ စကားေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာ၌ 
သြယ္၀ုိက္ေျပာအပ္သည့္အရာကုိ သြယ္၀ုိက္ေျပာသည္။ 
တုိက္႐ုိက္ေျပာအပ္သည့္အရာကုိ တုိက္႐ုိက္ေျပာသည္။ 
ေခ်ဖ်က္ေျပာအပ္သည့္အရာကို ေခ်ဖ်က္ေျပာသည္။ 
ခ်ီးေျမႇာက္ေျပာအပ္သည့္အရာကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ေျပာသည္။ 
ထူးျခားသည့္အရာကုိ ထူးျခားေၾကာင္း၊ မထူးျခားသည့္အရာကုိ 
မထူးျခားေၾကာင္း ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပညာရိွတို႔သည္ 
တရားစကား ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်က္မထြက္ၾကေပ။ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပုံမွာ ပညာရိွတို႔၏ ေဆြးေႏြးပုံ ေဆြးေႏြးနည္း 
ျဖစ္သည္” 
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“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ပညာရိွတို႔၏ ေဆြးေႏြးပံု 
ေဆြးေႏြးနည္းအတုိင္း ေဆြးေႏြးပါမည္။ အရွင္ဘုရားလည္း 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေဆြးေႏြးေတာ္မူပါ။ ရဟန္း 
တစ္ပါးပါးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သာမေဏ တစ္ပါးပါးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
ဥပါသကာ တစ္ေယာက္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
ေက်ာင္းတုိက္တြင္ေနသူတစ္ဦးဦးႏွင့္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးသကဲ့သုိ႔ပင္ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္” 
 
ရွင္နာဂသိန္ကို အကစဲမ္းလိုသည့္အတြက္ မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ 
ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးလိုက္ျပန္ေလသည္။ 
“အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ေမးခြန္းတစ္ခုကို ေမးပါမည”္ 
“ေမးပါ မင္းႀကီး” 
“တပည့္ေတာ္ ေမးၿပီးပါၿပီ” 
“မင္းႀကီး၊ က်ဳပ္လည္း ေျဖၿပီးပါၿပီ” 
“အရွင္ဘုရား၊ ဘာေျဖပါသနည္း” 
“မင္းႀကီးကေကာ ဘာေမးပါသနည္း” 
 

ရွင္နာဂသိန္ႏွင့္ မိလိႏၵမင္းႀကီးတို႔၏ တရားစကား ျငင္းခုံေဆြးေႏြးပြဲကို 
ေနာက္ထပ္ ဘုရင့္နန္းေတာ္၌ က်င္းပရန္ ခ်ိန္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း 
`မိလိႏၵပဥႇာ´ အရ သိရိွရသည္။ အထက္ပါအတိုင္း အေမးအေျဖ 
ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခါ မိလိႏၵမင္းႀကီး နန္းေတာ္ျပန္သြားသည္။ 
ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္အခ်ိန္၌ ေဒ၀မႏိၱယအမတ္ႀကီးက အနႏၱကာလ၊ 
မကၤုရ၊ သဗၺဒိႏၷ အမတ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ဘုရင္မင္းႀကီးထံသြားၿပီး 
“နာဂေသနမေထရ္ကုိ ရဟန္းဘယ္ႏွပါးႏွင့္အတူ ပင့္ရမည္နည္း” ဟု 
ေမးျမန္းသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးက “သူအလုိရိွသမွ် ရဟန္းေတာ္မ်ား 
ေခၚခ့ဲၿပီး ႂကြလာႏုိင္ပါသည္” ဟူ၍ ေျပာသည္။ ------- 
 
မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ ရွင္နာဂသိန္အား ေန႔ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ တရားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အေမးပုစၧာမ်ားကို ေမးလာခ့ဲသည္။ ရွင္နာဂသိန္က 
ဥပမာ ဥပေမယ်တုိ႔ႏွင့္ အတူတကြ ပညာရိွပီပီ ျပန္ၾကားေျဖဆုိသည္။ 
ထုိပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး၏ ပုစၧာ၀ိသဇၨနာမ်ားသည္ ေနာင္ေသာအခါ၌ 
မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ အမည္နာမကို အစြဲျပဳလ်က္ `မိလိႏၵပဥႇာ´ ဟူေသာ 
အမည္နာမျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာသည္။ ထိုက်မ္းကုိ မည္သူ 
ေရးျပဳစီရင္သည္ဟူ၍ မသိရေပ။ ထုိနည္းအတူ ထုိက်မ္းကုိ 
မည္သည့္ေခတ္က အကၡရာ ေရးတင္ထားသည္ဟူ၍လည္း အခုိင္အမာ 
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အတိအက် မသိရေပ။ သို႔ေသာ္လည္း မိလိႏၵပဥႇာကို ကနိရွကမင္းႀကီးႏွင့္ 
ဟႆ၀ဒၶနမင္းႀကီးတုိ႔၏ ေခတ္ႏွစ္ေခတ္အၾကား ေရးသားစီရင္သည္ဟူ၍ 
ခန္႔မွန္းရေပသည္။ 
 
မိလိႏၵပဥႇာကို ေထရ၀ါဒ က်မ္းဂန္မ်ားထတဲြင္ ထည့္သြင္းထားၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း မိလိႏၵပဥႇာသည္ နဂုိမူရင္းက သကၠတဘာသာျဖင့္ 
ေရးသားစီရင္ထားသည့္ က်မ္းျဖစ္သည္ဟူ၍ သိရသည္။ ေနာက္ပုိင္းက်မွ 
ေထရ၀ါဒီမ်ားက ထုိက်မ္းကုိ မိမိတို႔အတြက္ အသုံး၀င္ေသာ 
က်မ္းျဖစ္၏ဟု ယူဆလ်က္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုထားၾကျခင္း 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အဘိဓမၼာ ၀တာရဋီကာေဟာင္း၌ မိလိႏၵပဥႇာမွ 
ထုတ္ႏုတ္ထားေသာ သကၠတ၀ါက်ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။ ထိုက်မ္း၏ 
အဆုိအရမူ ရွင္နာဂသိန္သည္ မဟာယာနဂုိဏ္း၀င္ ရဟန္းေတာ္ 
ျဖစ္ရမည္။ မိလိႏၵမင္းႀကီးႏွင့္ ရွင္နာဂသိန္တုိ႔၏ ၀ါဒေဆြးေႏြး 
ျငင္းခုံပြဲမွာလည္း သကၠတဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
ရွင္နာဂသိန္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာေသာ အရပ္ေဒသမွာ မဟာယာနဂုိဏ္း 
ေခတ္စားျပန္႔ပြားေသာ အရပ္ေဒသ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ခန္႔မွန္းရေပသည္။ 
 

ရာဟုလာသံကိစၥည္းက ဤသို႔ဆိုထားသည္။ ေယာနက (ဂရိ) 
ဘုရင္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ေယနက ဘုရင္တို႔၏ ဥေဇၨန္ (ဥေဇၨနီ) ဘုရင္ခံသည္ ဆန္က်ီရိွ 
ေထရ၀ါဒီ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မထုရာ 
ဘုရင္ခံသည္ သဗၺတိၳ၀ါဒီ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအားလည္းေကာင္း 
အထူးပင္ ၾကည္ညိဳေလးစားၾကသည္။ မထုရာသည္ ထိုအခ်ိန္က 
ဘုရင္ခံတစ္ဦး၏ ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္႐ုံမွ်သာမက အေရွ႕ႏွင့္ေတာင္မွ 
တကၠသီလာသုိ႔သြားေသာ ကုန္သြယ္မႈလမ္းမေပၚရိွ ျပည့္စုံႂကြယ္၀ေသာ 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ ဌာနတစ္ခုလည္းျဖစ္၏။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မထုရမွ သဗၺတၳိ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းတြင္ အတန္ငယ္ 
ကြဲျပားျခားနားသြား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မထုရာမွ သဗၺတၳ၀ိါဒဂုိဏ္သည္ 
အရိယသဗၺတိၳ၀ါဒဂုိဏ္း အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနေပ၏။ 
 
ယင္းကုိေထာက္လ်က္ တကၠသီလာအထိလည္းေကာင္း၊ 
တကၠသီလာပတ္၀န္းက်င္ တစ္၀ုိက္၌လည္းေကာင္း 
အရိယသဗၺတိၳ၀ါဒဂုိဏ္း ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနသည္မွာ 
ထင္ရွားျပတ္သားလွေပသည္။ ယင္းအေျခခံအရ တြက္ဆၾကည့္လွ်င္ 
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ရွင္နာဂသိန္သည္ အရိယသဗၺတိၳဂုိဏး၀္င္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ -
------ 
 
မလိႏၵပဥႇာ၏ မူကြဲတစ္ခု တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ရိွသည္။ ထိုမူကြဲသည္ ပါဠိ 
မိလိႏၵပဥႇာ၏ တတိယက႑အထိသာ ရိွသည္။ ထိုမူကြဲတြင္ပါေသာ 
ပုစၧာ၀ိသဇၨနာမ်ားမွာလည္း ပါဠိ မိလိႏၵပဥႇာအတုိင္း လုိလိုပင္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းကုိေထာက္လ်က္ မိလိႏၵပဥႇာ၏ မူရင္းသည္ သကၠတဘာသာျဖင့္ 
ေရးသားထားေသာ မဟာယာနက်မ္း ျဖစ္သည္ဟူ၍ ခန္႔မွန္းရေပသည္။ 
တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုေသာ ဗုဒၶက်မ္းစာဟူသမွ်မွာ 
သကၠတဘာသာမွ ျပန္ဆုိထားေသာ က်မ္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ 
ပါဠိ မိလိႏၵပဥႇာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ မူရင္းသကၠတ မိလိႏၵပဥႇာ၏ 
ဘာသာျပန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ကလည္း 
မူရင္း သကၠတ မိလိႏၵပဥႇာကို အေျခခံလ်က္ ေရးသားထားေသာ 
က်မ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ခန္႔မွန္းရေပသည္။ 
 
ပါဠိ မိလိႏၵပဥႇာ၏ နိဂုံး၌ ဘုရင္မိလိႏၵသည္ ရဟန္းျဖစ္သြားၿပီး မဂ္ဉာဏ္၊ 
ဖုိဉာဏ္ ရသြားသည္ဟူ၍ ဆိုထားသည္။ ယင္းအဆုိအမိန္႔၌ 
သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ မွန္ကန္မႈ မည္၍မည္မွ်အထိ ရိွသည္ဆုိသည္ကိုမူ 

ေျပာျပဖုိ႔ မလြယ္ေပ။ ဘုရင္ မိလိႏၵႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေထာက္အထားခုိင္လံုစြာ သိရသည္မွာကား ေနရာဌာနအသီးသီးမွ 
ရရိွေသာ သူ၏ ဒဂၤါးမ်ားမွျဖစ္သည္။ 
 
ေနရာဌာနေပါင္း ၂၂ ဌာနမွ ဘုရင္ မိလိႏၵ၏ ဒဂၤါး ၂၂ မ်ိဳး ရရိွသည္။ 
ထုိေနရာဌာနမ်ားမွာ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘာဗုလ္အထိလည္းေကာင္း၊ 
အေရွ႕ဘက္တြင္ မထုရာအထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ 
ကသၼိရအထိလည္းေကာင္း တည္ရိွေနၾကသည္။ ယင္းကိုေထာက္လ်က္ 
မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ ႏုိင္ငံအက်ယ္အ၀န္းကုိ သိရိွရေပသည္။ 
ဒဂၤါးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ဖတ္၍ရေသာ 
မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ အမည္နာမကို ေရးထိုးထားသည္။ ဒဂၤါးရွစ္မ်ိဳးတြင္ 
မိလိႏၵဘုရင္၏ ႐ုပ္ပုံပါရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ႐ုပ္ပုံမွာလည္း 
ထင္ရွားျပတ္သားလွေပသည္။ တခ်ိဳ႕ဒဂၤါးတြင္ပါေသာ မိလိႏၵမင္းႀကီး 
ထီးနန္းစုိးစံေသာကာလမွာ အလြန္ပင္ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္သည္ဟူ၍ 
ခန္႔မွန္းႏုိင္ေပသည္။ ဒဂၤါးမ်ား၏ တစ္ဖက္၌ ဂရိဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
အျခားတစ္ဖက္၌ ပါဠိဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း ေရးထိုးထားသည္။ 
တခ်ိဳ႕ဒဂၤါးမ်ား၌ တစ္ဖက္တြင္ ‘Basileos Storeros Menadrou’ ဟု 
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ေရးထားၿပီး တျခားတစ္ဖက္၌ `မဟရ ဂ်ဆတျဒတဆ ေမနႁႏၵဆ´ ဟု 
ေရးထားသည္။ 
 
တခ်ိဳ႕ဒဂၤါးမ်ား၌ ေျပးေနေသာ ျမင္း႐ုပ္၊ ကုလားအုပ္၊ ဆင္၊ ၀က္ႏွင့္ 
ဓမၼစၾကာ သို႔မဟုတ္္ ေပရြက္ကို ေရးထုိးထားသည္။ စၾကာ သုိ႔မဟုတ္ 
လွည္းဘီး အမွတ္အသားပါေသာ ဒဂၤါးမ်ားကုိေထာက္၍ မိလိႏၵသည္ 
အမွန္မုခ် ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဘုရင္ ျဖစ္သည္ဟု သိရိွရေပသည္။ စၾကာ 
(ဓမၼစၾကာ)သည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အဓိကအမွတ္အသား 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ အျခားဒဂၤါးမ်ားႏွင့္မတူ ကြဲျပားေသာ 
ဒဂၤါးတစ္ခုတည္းကသာလွ်င္ မိလိႏၵမင္းႀကီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပေနေပသည္။ ထိုဒဂၤါး၏ တစ္ဖက္၌ ‘Basileos 
Dikaiou Menandrou’ ဟု ေရးထားၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္ 
`မဟာရဂ်ဆဓရမိက ဆ ေမနံျဒဆ´ ဟု ေရးထားသည္။ 
 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုရင္တို႔အတြက္ `ဓမၼရာဇာ´ ဟူေသာ စကားလုံးကို 
အသုံးျပဳၾကသည္။ အေသာက၏ အမည္ကို ဓမၼာေသာကဟု ေခၚသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းဒဂၤါးမ်ား၌ အသုံးျပဳထားေသာ `ဓရမိကဆ´ ဟူေသာ 

စကားလုံးကို ေထာက္လ်က္ မိလိႏၵသည္ ဗုဒၶဘာသာဘုရင္ 
ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ ယံုမွားဖြယ ္မရိွေပ။ -------- 
 
ပလုဘာကက မိလိႏၵမင္းႀကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤသုိ႔ ေရးထားသည္။ 
“ဘုရင္ ေမနံဒရ္သည္ တရားမင္းျဖစ္၏။ ပညာရိွ၏။ ျပည္သူ 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၏”  
 
ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စုံၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ 
ဓာတ္ေတာ္ရရိွေရးအတြက္ ဘုရင္မ်ား အခ်င္းမ်ားၾကသည္။ 
ယင္းအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ယခုအျဖစ္အပ်က္မွာ ဆင္တူေနသည္။ အ႐ုိးကုိ 
ဌာပနာၿပီး ေစတီပုထိုးတည္ျခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ 
အေလ့အထျဖစ္သည္။ မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ အ႐ုိးမ်ားကုိ ဌာပနာၿပီး 
ေစတီပုထိုးတည္ျခင္းမွာ မိလိႏၵ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဘုရင္ ဧကရာဇ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
လုံေလာက္ေသာ အေထာက္အထား ျဖစ္ေပသည္။ 
 
မိလိႏၵပဥႇာ၏ အဆိုအရ မိလိႏၵသည္ ကလသိ (ကာလသိဂါမ)ရြာ၌ 
ေမြးဖြားသည္။ ယင္းရြာသည္ အလဆႏၵ သုိ႔မဟုတ္ အလက္ဇႏၵရိယားရိွ 
`ဒီယ´ သုိ႔မဟုတ္ `ဒီပ´ ၌ ရိွသည္။ 
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၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ၌ ရွင္နာဂသိန္အား အ႐ႈံးေပးလုိက္ၿပီးေနာက္ မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ မင္းႀကီးသည္ 
မိလိႏၵေက်ာင္းတုိက္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ရွင္နာဂသိန္အား လႉဒါန္းသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ဗုဒၶဓမၼ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္လည္း 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။ 
 
မိလိႏၵမင္းႀကီး၏ နန္ေတာ္၌ရိွေသာ ေယာနကလူမ်ိဳး 
အမတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
အမတ္ႀကီးတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေနရာ၌ ရွင္နာဂသိန္၏ ဂုဏ္ပုဒ္ကို 
ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးၿပီး မိလိႏၵမင္းႀကီးအေပၚ ရွင္နာဂသိန္ 
ၾသဇာလႊမ္းသြားေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ မိလိႏၵမင္းႀကီးလက္ထက္ 
မတိုင္မီကပင္ ေယာနက (ဂရိ) လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗုဒၶတရားကို 
သက၀္င္ယံုၾကည္မႈ ရိွေနၾကၿပီ။ တတိယသဂၤါယနာ တင္ပြဲအၿပီး၌ 
ဘုရင္အေသာကသည္ ေယာနကလူမ်ိဳး ဓမၼရကၡိတမေထရ္ကုိ 
အပရႏၱကတိုင္းသို႔ သာသနာျပဳ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ယင္းကုိေထာက္လ်က္ 
ဂရိႏုိင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို 

သိရိွရေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မည္မွ်ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွသည္ ဆိုသည္ကုိမူ 
ေျပာျပဖုိ႔ မလြယ္ေပ။ 
 
အေသာကမင္းတရားႀကီး ထြန္းညႇိသြားခ့ဲေသာ ဓမၼဆီမီး 
ၿငိမ္းမသြားေအာင္ မိလိႏၵမင္းႀကီးက ဆက္လက္ ထိန္းထားသည္။ 
မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုရင္မ်ား၏ စာရင္းတြင္ 
ထိပ္တန္းကပါ၀င္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း၌ ထူးျခားေသာေနရာကို 
ရရိွထားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္ေပသည္။ 
 
 
 
 
 
 

ကနိရွက 
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ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း၌ ကနိရွကဘုရင္သည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑က 
ပါ၀င္ေနသည္။ ပါရသြ၊ မဟာက၀ိ အႆေဃာသ၊ ဗုဒၶဒႆနေဗဒ 
မဟာပညာရွင္ ၀သုမိၾတတုိ႔သည္ ကနိရွကေခတ္၌ ထြန္းကားေသာ 
ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိေခတ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ 
အာရွအလယ္ပုိင္းႏွင့္ အာရွအေနာက္ပုိင္း၌ ေအာင္ျမင္စြာ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားသြားခ့ဲသည္။ 
 
ဘီစီ သံုးရာစု အလယ္ပုိင္းေလာက္၌ ႏုိမရႏွင့္ 
ပါဆတရလလူမ်ိဳးအုပ္စုတို႔သည္ အာရွအလယ္ပုိင္းမွ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ 
ေျမာက္ပုိင္းမ်ားသုိ႔ ခရီးျဖန္႔ၾကသည္။ ေနရာအေျပာင္းအလ ဲ
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ေမြးျမဴထားသည့္ 
တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ အစာေရစာ အလ်ဥ္းသင့္ေသာေနရာကို 
ရွာမီးရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိသုိ႔ ေနရာေရႊ႕ၾကျခင္း 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ သူတို႔၏ 
ဇာတိရပ္ရြာကို အၿပီးအပုိင္ စြန္႔ခြာလာခ့ဲၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ 
ဗက္ကတရိယား ဂရိႏုိင္ငံအ၀ွမ္း၌ အလ်င္အျမန္ ျပန္႔သြားၾကသည္။ 
ထုိေဒသမ်ား၌ မိမိတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တည္ေထာင္လိုက္ၾကသည္။ 
ထုိလူမ်ိဳးစုမ်ားကုိ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားက သက (ရွက)ဟု ေခၚၾကသည္။ 

ထုိလူမ်ိဳးစုတုိ႔သည္ ဟိလမန္ျမစ္ကုိျဖတ္လ်က္ ဆီဆတန္သုိ႔ 
ေရာက္လာၾကသည္။ ယင္းေဒသသည္ ကႏၵဟာရ၏ 
အေနာက္ဘက္၌ရိွေသာ ရွကဆတန္ သုိ႔မဟုတ္ ရွကေဒသဟု 
ေခၚေသာေဒသျဖစ္သည္။ ရွကဘုရင္တို႔သည္ ေဆာရာရွတရ သို႔မဟုတ္ 
ကာထိယာ၀ါ၌လည္းေကာင္း၊ ဂူဂ်ရတ္၌လည္းေကာင္း အေျခခ်ၾကသည္။ 
ေနာက္ဆုံး၌ တကၠသီလာႏွင့္ မထုရာသို႔အထိ ေရာက္လာၾကသည္။ 
 
ႏုိမရလူမ်ိဳး အျခားအုပ္စုတစ္စုမွာ ဗက္ကတရိယားသို႔ ေရာက္သြားသည္။ 
ထုိအုပ္စုမွ အုပ္စုခြဲတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကုရွန္လူမ်ိဳးစုသည္ 
ဟိႏၵဴကုရ္ွေတာင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ ခရစ္ႏွစ္ ၄၈ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ 
ပန္ဂ်ပ္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ယင္းလူမ်ိဳးစုကုိ ဦးေဆာင္သူမွာ ပထမ 
ကဒဖိဆ္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သမုိင္း၌ သူ႔ကုိ က်ဴအိက်ိ ဟုေခၚသည္။ 
 
ဒုတိယ ကာဒဖိဆ္သည္ အင္ဒိုဂရိႏွင့္ ပါထိယန္ မင္းညီမင္းသား 
မ်ားစြာတုိ႔ကုိ နယ္ျခားေဒသ၌ အႏုိင္တိုက္ၿပီးလွ်င္ အိႏၵိယ 
အေနာက္ေျမာက္ေဒသ၌ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထိုေဒသ၌ ထုိေခတ္က 
ဒဂၤါးမ်ားကုိ တူးေဖာ္ရရိွသည္။ ယင္းဒဂၤါးမ်ားသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၇၈ ခုႏွစ္တြင္ 
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ဒုတိယ ကဒဖိဆ္ အဘိသိက္ခံသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ သြန္းလုပ္သည့္ 
ဒဂၤါးမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ 
 
ကုရွန္ဘရုင္မ်ားထတဲြင္ ကနိရွက (ခရစ္ ၇၈-၁၀၁ သို႔မဟုတ္ ၁၂၀)သည္ 
အထူးခၽြန္ဆံုး ျဖစ္သည္။ သူ၏ ေနျပည္ေတာ္မွာ ပု႐ုရွပူမ ရ (ေပရွာ၀ါ) 
ျဖစ္သည္။ ထိုေနျပည္ေတာ္မွ ကာဗလ္၊ ကရွမိရ္ႏွင့္ 
အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သူ၏ အာဏာစက္သည္ 
နမၼဒါျမစ္အထိ ျပန္႔ေကာင္းျပန္႔ေပလိမ့္မည္။ ပါမိရ္၏ အေျခအေနကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလပဲစ္ရန္အတြက္ ကနိရွကသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
စစ္တိုက္ေနရသည္။ တ႐ုတ္ေသနာပတိ ပန္ေက်ာက္ (ခရစ္ ၁၀၂) 
ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္၌ ကနိရွကသည္ သူ၏ ႏုိင္ငံပုိင္နက္အတြင္းသို႔ 
ကာရွဂရႏွင့္ ခုိတန္၊ ယရကႏၵ (ယခု တ႐ုတ္တူရကီ စတန္၌)တို႔ကုိလည္း 
သြတ္သြင္းလုိက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ပထမဦးဆံုး 
တ႐ုတ္ျပည္တြင္း၌ ျပန္႔ပြားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ကာရွဂရ၊ ယရကႏၵ၊ ခုိတန္တို႔ကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးေသာအခါ ကနိရွကသည္ 
ေရာမအနီးသို႔ ေရာက္သြားၿပီးလွ်င္ ေရာမႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳသည္။ 
အာရွအလယ္ပုိင္း ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ လမ္းမႀကီးသည္ 

သူ႔ပုိင္နက္အတြင္း ေရာက္လာသည္။ ထုိလမ္းမႀကီးသည္ 
ဗက္ကတရိယား၏ ေနျပည္ေတာ္ ဗက္ကတရာမွ ကာရွဂရသို႔သြားၿပီး 
ထုိမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔အထိ ေပါက္သည္။ အလြန္တရာ 
အေရးပါေသာ အရာေရာက္ေသာ တ႐ုတ္ပုိးထည္မ်ားသည္ အလြန္တရာ 
လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ -------- 
 
ကနိရွကႏွင့္ ေရာမဘုရင္တို႔သည္ ခ်စ္ၾကည္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ 
ရိွသည္။ ကနိရွကသည္ ေရာမႏုိင္ငံ၌ သူ၏ သံတမန္မ်ားကုိ 
ေစလႊတ္ထားသည္။ ေရာမဘုရင္ အိုေရအီ၏ နမူနာကိုယူၿပီး 
ကနိရွကလည္း ေရႊဒဂၤါးျပားမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သည္။ ကနိရွကသည္ 
ဆီးဇာ (Caesar) ဘြဲ႔ကုိ ခံယူသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ 
 
ေစာေစာပုိင္းက ကနိရွကသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း 
မရိွေပ။ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိလည္း မယုံၾကည္ေပ။ အစပုိင္းက 
ဗုဒၶဘာသာကို မကိုးကြယ္႐ုံမွ်မက ဗုဒၶဘာသာအား ခါးခါးသီးသီးပင္ 
ဆက္ဆံသည္။ သို႔ရာတြင္ ကာရွဂရ၊ ယရကႏၵ၊ ခုိတန္စစ္ပြဲမ်ား၌ 
ေသြးေခ်ာင္းစီးခ့ဲရပုံကို ေတြ႔ျမင္သိရိွသြားေသာအခါ ကနိရွကသည္ 
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အႀကီးအက်ယ္ သံေ၀ဂရသြားၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်သြားသည္။ 
 
တစ္ေန႔သ၌ ကနိရွကသည္ ေတာကစားထြက္သည္။ ေတာထ၌ဲ သူ႔ေရွ႕ 
ယုန္ျဖဴကေလးတစ္ေကာင္ ျဖတ္ေျပးသည္။ ကနိရွကသည္ 
ယုန္ကေလးေနာက္ လုိက္သည္။ ယုန္ကေလး ႐ုတ္တရက္ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ယုန္ကို လုိက္ရွာရင္းႏွင့္ ကနိရွကသည္ 
ႏြားေက်ာင္းသား သူငယ္တစ္ေယာက္ကုိ သြားေတြ႔သည္။ 
ႏြားေက်ာင္းသားသူငယ္သည္ သူကုိယ္တိုင္တည္ေသာ 
သုံးေပမွ်သာရိွသည့္ ေစတီငယ္ကေလး၏ အနီးတြင္ရပ္ေနသည္။ 
ဘုရင္မင္းႀကီးက “သူငယ္ဘာလုပ္ေနတာလ”ဲ ဟု ေမးျမန္းသည္ျဖစ္၍ 
သူငယ္က ဗုဒၶ၏ ဗ်ာဒိတ္စကားကုိ ေျပာျပသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
သာသနာ့ဒါယကာ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိဗ်ာဒိတ္ 
စကားေတာ္အတိုင္း ျဖစ္လာေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္တုိက္တြန္းလို၍ မိမိ 
ေစတီတည္ရေၾကာင္းကို သူငယ္က ေျပာျပသည္။ ကနိရွကသည္ 
အလြန္တရာ အားရ၀မ္းသာ ျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ 
ခံယူလုိက္သည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ ကနိရွကဘုရင္သည္ 

ထုိေစတီငယ္ကေလးကုိ ငုံၿပီး ေပ ၄၀၀ ျမင့္ေသာ ပုထုိးႀကီးတစ္ဆူ 
တည္သည္။ 
 
ရႊင္က်န္ (ယုယန္ဆိုင္)၏ အဆိုအရ ကနိရွကဘုရင္သည္ 
ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာဆည္းပူးသည္။ 
ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း နန္ေတာ္သုိ႔ ႂကြလာၿပီး 
ကနိရွကဘုရင္အား တရားဓမၼ သင္ၾကားျပသသည္။ ရဟန္းေတာ္က 
ဗုဒၶဘာသာ ဂုိဏ္းကြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘုရင္မင္းႀကီးအား 
ေျပာျပသည္။ ထိုအခါ ဘုရင္မင္းႀကီး ဦးေႏွာက္ေျခာက္သြားၿပီး ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သေဘာမေပါက္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သြားသည္။ ပါရသြမေထရ္က 
ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဤမွ်ရွည္ၾကာေသာ 
အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ဂုိဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ကြဲျပားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပမွ ဘုရင္မင္းႀကီး နားလည္ 
သေဘာေပါက္သြားသည္။ 
 
ကနိရွက၏ ဒဂၤါးမ်ား၌ နတ္ေဒ၀တာ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ပုံ ပါရိွသည္။ ယင္း 
နတ္ေဒ၀တာမ်ားထတဲြင္ ဇုိရာစတရိယ နတ္ေဒ၀တာမ်ားက အမ်ားစု 
ျဖစ္ပုံရသည္။ ဂရိနတ္ႏွင့္ ေ၀ဒနတ္အခ်ိဳ႕လည္း ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
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မကိုးကြယ္ မဆည္းကပ္ခင္က ကနိရွကဘုရင္ မည္သည့္ဘာသာကုိ 
ကုိးကြယ္သနည္း ဟူသည္ကုိမူ မသိရေပ။ အစပထမက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
မဟုတ္ေၾကာင္းကုိမူ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္က ဆိုထားသည္။ 
ယင္းကုိေထာက္လ်က္ ဗုဒၶဘာသာကို မကိုးကြယ္ခင္က ကနိရွကသည 
ထူးထူးျခားျခား မည္သည့္ဘာသာကုိမွ ကုိးကြယ္ျခင္းမရိွဟု 
ေကာက္ယူႏုိင္သည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ နတိၳက ၀ါဒီဘာသာမ့ဲတစ္ဦး 
ျဖစ္ဟန္္ရိွသည္။ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိ မယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္သည္ 
ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္သူ ဣႆရ၀ါဒီတစ္ဦး အဘယ္မွာ 
ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။ 
 
ေနာက္ပုိင္း၌ မိလိႏၵဘုရင္ကဲ့သုိ႔ ကနိရွကလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
ျဖစ္သြားသည္။ ပန္ဂ်ပ္တြင္ လာေရာက္ အေျခခ်ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားမွ 
ဘုရင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ စိတ္ပါ၀င္စားသြားၾကသည္။ တုိင္းရင္းသား 
မဟုတ္သည့္ ထိုဘုရင္မ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စားေစသည့္ ဗုဒၶတရားထကဲ 
အခ်က္အလက္ မ်ားစြာထကဲ တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးဇတ္ မခြဲျခားသည့္ 
လူမႈစနစ္ျဖစ္သည္။ 
 

မိလိႏၵဘုရင္ လက္ထက္ကပင္ သဗၺတၳိ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းသည 
ဂႏၶာရသို႔ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီ။ ကနိရွကလက္ထက္ ေရာက္ေသာအခါ 
ဂႏၶာရမွ သဗၺတၳိ၀ါဒီ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ကရွမိရ္မွ ဆရာေတာ္မ်ား၏ 
အၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
အေသာကမင္းတရားႀကီး လက္ထက္၌ အခ်ိဳ႕ေသာ 
သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကိုယ့္သေဘာအေလ်ာက္ 
ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ကို အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကေသာအခါ 
ေမာဂၢလိပုတၱမေထရ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဓမၼာေသာကသည္ 
တတိယသဂၤါယနာ တင္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြင္း 
ေပၚေပါက္ေနေသာ အဘိဓမၼာ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စုစည္းလ်က္ 
အသြင္တစ္မ်ိဳးတည္း ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပါရသြမေထရ္၏ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ကနိရွကဘုရင္သည္ စတုတၳ သဂၤါယနာတင္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ထိုစတုတၳ သဂၤါယနာကုိ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာက အသိအမွတ္ 
မျပဳေပ။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ စတုတၳ သဂၤါယနာမွာ လကၤာဒီပ 
သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ တင္သည္။ -------- 
 
ရႊင္က်န္၏ ခရီးသြားမွတ္တမ္းအရ ကနိရွကမင္းႀကီး၏ စတုတၳ 
သဂၤါယနာကုိ ကနိရွကပူရ (ကရွမိရ္)၌ တင္သည္။ ယင္း 
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သဂၤါယနာတင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ပညာရွင္ရဟန္း အပါး ၅၀၀ 
ကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေနရာအသီးသီးမွ ပင့္ဖိတ္သည္။ ယင္း သဂၤါယနာတင္ပြဲ၌ 
၀သုမိၾတမေထရ္က သဘာပတိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သာေကတမွ 
ႂကြေရာက္လာေသာ မဟာက၀ိအႆေဃာသမေထရ္က ဒုတိယ 
သဘာပတိအျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
သဂၤါယနာ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ အခ်င္းခ်င္း ၀ါဒကြဲျပားေနျခင္းကို 
ပယ္ေဖ်ာက္ရန္အတြက္ ပိဋကတ္သုံးပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိဘာသာအမည္ရိွ 
ဋီကာက်မ္း ေရးသားျပဳစုရန္ျဖစ္သည္။ ရႊင္က်န္က ဤသုိ႔ ဆုိထားသည္။ 
ယင္းသဂၤါယနာ၌ သုတၱန္က်မ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒသအမည္ျဖင့္ 
ဂါထာေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ရိွေသာ အ႒ကထာကုိလည္းေကာင္း၊ 
၀ိနည္းပိဋကတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိနယ၀ိဘာသာ သွ်ကၠရအမည္ျဖင့္ 
ဂါထာ ၁၀၀,၀၀၀ ရိွေသာ အ႒ကထာကုိလည္းေကာင္း၊ အဘိဓမၼာ 
ပိဋကတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိဘာသာသွ်တၱရ အမည္ျဖင့္ ဂါထာေပါင္း 
၁၀၀,၀၀၀ ရိွေသာ အ႒ကထာကိုလည္းေကာင္း ေရးသားသည္။ 
 
သဂၤါယနာ တင္ၿပီးေသာအခါ ကနိရွကဘုရင္သည္ 
အ႒ကထာက်မ္းအားလုံးကုိ ေၾကးျပားေပၚ၌ ေရးထြင္းၿပီးလွ်င္ 
ေက်ာက္အိုးမ်ားထတဲြင္ ထည့္သည္။ ပုထိုးတစ္ဆူတည္ၿပီး ပုထုိးအတြင္း၌ 

အ႒ကထာ က်မ္းစာေၾကးျပားမ်ား ထည့္ထားေသာ ေက်ာက္အုိးမ်ားကုိ 
ဌာပနာ ထားလိုက္သည္ဟူ၍လည္း ရႊင္က်န္က ဆုိထားသည္။ 
 
၀ိဘာသာကို လက္ခံၾကသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မူလသဗၺတၳိ၀ါဒီတုိ႔၏ 
ဒုတိယအမည္မွာ ေ၀ဘာသိကဟု တြင္ေနသည္။ ဗုဒၶတရား၌ ဒုကၡမွ 
လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ နိဗၺာန္ရရိွေၾကာင္း 
လမ္းသုံးသြယ္ရိွသည္။ 
(၁) မိမိတစ္ဦးတည္းသာ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္လိုၿပီး 
မဂၢင္ရွစ္ပါးလမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာကသ္ြားလ်က္ ဘ၀မွ 
လြတ္ေျမာက္သြားသူအား အရဟႏၱ (ရဟႏၱာ)ဟု ေခၚသည္။ 
(၂) ထို႔ထက္ အနည္းငယ္ပုိ၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ ဘ၀မွ 
လြတ္ေျမာက္သြားသူအား ပေစၥကဗုဒၶဟု ေခၚသည္။ 
(၃) သတၱ၀ါအသေခၤ်  အနႏၱ တုိ႔အတြက္ လမ္းၫႊန္လမ္းျပ ျပဳလုပ္ရန္ 
မိမိ၏ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ပဓာနမထားဘ ဲ ႀကီးစြာေသာ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ အလြန္တရာ အခ်ိန္ကာလ 
ၾကာျမင့္ၿပီးသည့္ေနာက္မွ ထိုလမ္းစဥ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ရရိွသြားသူအား ဗုဒၶဟု 
ေခၚသည္။ ယင္းလမ္းသုံးသြယ္ကို အရဟႏၱ သာ၀ကယာန၊ ပေစၥကယာန၊ 
ဗုဒၶယာနဟု အသီးသီးေခၚသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ဂုိဏ္းဂဏမ်ားက 
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က်န္ႏွစ္ခုထက္ ဗုဒၶယာနကို ပုိဦးစားေပးၾကၿပီးလွ်င္ ယင္းကို 
မဟာယာနဟု ေခၚၾကသည္။ 
 
ကာနိရွက လက္ထက္၌ ၀ိဒဗၺ (ဗရာရ)တြင္ နာဂါဇနအရွင္ 
ထြန္းကားေပၚေပါက္လာသည္။ နာဂါဇနသည္ မဇၥၽမိက သုိ႔မဟုတ္ 
သုည၀ါဒ အဘိဓမၼာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာ ေရးသားသည္။ 
 
သဂၤါယနာ တင္ၿပီးေသာအခါ ကနိရွကသည္ အေသာကလမ္းစဥ္ကို 
လုိက္ေလသည္။ ကရွမိရ္ကို သာသနာေတာ္တြင္းရွိ 
ရဟန္းသံဃာမ်ားအား ေပးလႉလုိက္သည္။ ကာလဟဏ၏ 
`ရာဇတရံဂိဏီ́  က်မ္းအဆုိအရ ကနိရွကဘုရင္သည္ 
ေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေဆာက္သည္။ ေစတီပုထိုးေပါင္း 
မ်ားစြာကုိလည္း တည္သည္။ ကရွမိရ္၌ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ တည္သည္။ 
ထုိၿမိဳ႕၏အမည္မွာ ကနိရွကပူရဟု တြင္သည္။ (ကရွမိရ္၌ရိွေသာ 
ယခုေခတ္ ကနိဆပူ)။ ကနိရွကမင္းႀကီးတည္ေသာ ေစတီပုထိုးတစ္ဆူမွာ 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏ အမည္နာမျဖင့္ပင္ ထင္ရွားသည္။ ထိုေစတီပုထိုး၏ 
အေနာက္ဘက္၌ ႀကီးမားေသာ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးတစ္ေဆာင္ 

ေဆာက္သည္။ ထိုေက်ာင္းတုိက္ႀကီး၏ အမည္မွာလည္း ကနိရွက 
မဟာ၀ိဟာရဟု တြင္ေနသည္။ 
 
ကနိရွကေစတီမွာ ႏြားေက်ာင္းသားသူငယ္၏ ေစတီငယ္ကုိ 
ငုံ၍တည္ေသာ ေစတီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကေသာ ဖာဟီယန္ႏွင့္ ရႊင္က်န္တုိ႔သည္ ကနိရွကဘုရင္ 
တည္ေဆာက္ထားေသာ ဓာတ္ေတာ္တုိက္ကို ပူေဇာ္ၾကသည္။ ထိုတ႐ုတ္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဓာတ္ေတာ္တိုက္၏ အႏုပညာလက္ရာအလွကုိ 
ရင္သပ္႐ႈေမာ အ့ံၾသျခင္း ျဖစ္ၾကရသည္။ ခုနစ္ရာစုခရီးသည္ 
ရႊင္က်န္တုိ႔သည္ ကနိရွက၀ိဟာရ၏ အပ်က္အစီးမ်ားကုိ 
ေရွးေက်ာင္းႀကီး၏ အသြင္အျဖစ္ျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ခ့ဲရသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္ႀကီးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “ေက်ာင္းတုိက္ႀကီး၏ 
အထက္ထပ္ႏွင့္ ေလွကားမ်ားသည္ ယခုထက္တုိင္ ရိွေသး၏။ 
ေက်ာင္းတိုက္ အေဆာက္အအံုႀကီးသည္ အပ်က္အစီးဘ၀ ေရာက္ေနၿပီ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမင္ရခဲေသာ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၏ နမူနာျဖစ္ေန၏။ 
ယခုလည္း ေထရ၀ါဒ ရဟန္းသံဃာအခ်ိဳ႕ ထုိေက်ာင္းတုိက္ႀကီး၌ 
ေနထိုင္သီတင္းသုံးၾက၏။ တည္ေဆာက္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ 
ထုိေက်ာင္းတုိက္ႀကီးတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား 
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ေနထိုင္သီတင္းသံုးလာခ့ဲၾက၏။ ဆရာေတာ္ ပါရသြမေထရ္သည္ 
ထုိေက်ာင္းတုိက္၌ သီတင္းသုံး၏” ဟု ေရးသားထားသည္။ 
ပ၀ုမိၾတေထရ္ႏွင့္အမ်ား ေနထိုင္သီတင္းသုံးခ့ဲၾကမည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ 
မရိွေပ။ 
 

 
 

ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာေက်ာ္အၾကာ 
ကနိရွကဘုရင္မင္းႀကီး လက္ထက္က်မွ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို 
ထုလုပ္ကိုးကြယ္သည္။ မဟာယန ဗုဒၶဘာသာ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားလာေသာအခါ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ ပူေဇာ္သည့္ 
အေလ့အထ ျပန႔္ပြားလာသကဲ့သို႔ပင္ ေဗာဓိသတၱတုိ႔၏ 
႐ုပ္တုေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ထုလုပ္ၾကသည္။ ယင္း ေဗာဓိသတၱမ်ားကို 
ျဗာဟၼဏတုိ႔၏ ေဒ၀ီ ေဒ၀တာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ 
ယင္းေခတ္မွာ ဂႏၶာရ႐ုပ္တု အႏုပညာေခတ္အမည္ျဖင့္ 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္္။ သူ၏ နန္ေတာ္၊ ေက်ာင္းကန္၊ ေစတီပုထိုး 
႐ုပ္တုမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ထုလုပ္ရန္အတြက္ ကနိရွကသည္ 
ဂရိအႏုပညာရွင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ေပရွ၀ါအနီး၌ အႏုပညာ 

႐ုပ္လံုးေဖာ္ထားေသာ ၾကဳတ္တစ္ၾကဳတ္၊ သို႔မဟုတ္ ေသတၱာတစ္လံုးကုိ 
တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွရသည္။ ထိုၾကဳတ္ထတဲြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ 
သရီရဓာတ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ထားသည္။ 
 
ကနိရွက ဘုရင္မင္းႀကီး မတိုင္မီက ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ 
ထုလုပ္ကိုးကြယ္သည့္ အေလ့အထမရိွေပ။ 
သေကၤတအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္သာလွ်င္ ဗုဒၶကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပၾကသည္။ ယင္း၏ 
သာဓကမ်ားမွာ ေဗာဓိပင္ေအာက္က ၀ဇီရာသနပလႅင္၊ က႑ကျမင္း၏ 
ျမင္းကုန္းႏီွး စေသာ ဆန္ခ်ီပုထိုး စသည္တုိ႔၌ရိွသည့္ အႏုပညာ 
လက္ရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပထမဦးဆံုး ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ 
ဂရိနတ္ `အပုိလို´ ကုိ နမူနာယူ၍ ထုလုပ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက 
ယူဆၾကသည္။ ဂရိနတ္ကို နမူနာယူ၍ ထုလုပ္ေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ 
ကနိရွကဘုရင္၏ နန္ေတာ္၌ ကုိးကြယ္ထားသည္။ ယင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ 
အတုယူၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္တို႔၌လည္း 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ဇတ္နိပါတ္ေတာ္ထကဲ 
၀တၳဳဇတ္လမ္းမ်ားစြာကိုလည္း ေက်ာက္တံုးေက်ာက္သားမ်ား၌ 
ထုလုပ္ထားၾကသည္။ ယင္းအႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ယခုေခတ္၌ပင္ 
လာဟုိးႏွင့္ အျခားျပတုိက္မ်ား၌ သိမ္းဆည္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
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ယင္း အင္ဒို-ဂရိ အႏုပညာ အစဥ္အလာကုိ ဂႏၶာရအႏုပညာဟူ၍ 
ေခၚၾကသည္။ 
 
ကနိရွကဘုရင္သည္ တစ္ျပည္ရပ္ျခားမွ အဆက္အႏြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရင္မ်ားထတဲြင္ 
တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဒဂၤါးမ်ားႏွင့္ မထုရာမွရရိွေသာ 
က်ိဳးပ့ဲေနသည့္ သူ၏႐ုပ္တုကုိ ၾကည့္ရျခင္းအားျဖင့္ ကနိရွကသည္ 
ဥပဓိ႐ုပ္ တင့္တယ္ေျပျပစ္သည္ဟု သိရေပသည္။ အာရွအလယ္ပုိင္း၌ 
စံနမူနာထားေလာက္သည့္ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာယမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
အရပ္အေမာင္း ထြားက်ိဳင္းသည္။ ကုိယ္ခႏၶာ ၾကံ့ခုိင္သည္။ 
မုတ္ဆိတ္ေမြးရွည္သည္။ ႏွာေခါင္းတုတ္သည္။ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ 
သားေရေျခနင္း စီးထားသည္။ ဖားလ်ားက်ေနသည့္ ၀တ္႐ုံကို 
၀တ္ထားသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ၀တ္႐ုံမ်ိဳးသည္ ယခုေခတ္တြင္လည္း 
တူရကီစတန္တြင္ ေခတ္စားတုန္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ ပလႅင္ေပၚ၌ 
ဥေရာပတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အခင္းမ်ိဳးကို ခင္းထားသည္။ သူ၏ 
အမိဘာသာသည္ အီရန္ဘာသာ စကားမ်ားထကဲ ဘာသာစကားတစ္ခု 
ျဖစ္ဖုိ႔ရိွသည္။ သို႔မဟုတ္ကလည္း ဂရိအကၡရာျဖင့္ ေရးသားေလ့ရိွေသာ 
တုခါရိဘာသာစကား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ သူ၏ 

အမည္နာမႏွင့္အတူ `ပီယဒႆီ ေဒ၀ါနံပိယ´ ကုိ တြဲဖက္ 
အသုံးျပဳသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ မိလိႏၵမင္းႀကီးသည္ သူ၏ 
အမည္နာမႏွင့္အတူ `ဓမၼရာဇာ´ ကုိ တြဲဖက္ 
အသုံးျပဳသကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ကနရွကဘုရင္လည္း 
သူ၏အမည္နာမႏွင့္အတူ ရွာအိ၀ုါႏုိရွာအိုဟူေသာ ဘြဲ႔နာမည္ကုိ တြဲဖက္ 
အသုံးျပဳသည္။ ယင္း၏ အနက္အဓိပၸာယ္မွာ ရာဇာဓိရာဇာ 
မင္းတကာ့မင္းဟူ၍ ဆုိလုိသည္။ ထိုနည္းအတိုင္း ကနိရွကဘုရင္ကို 
`ေဒ၀ပုတၱ́  ဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။ 
 
အေသာကမင္းတရားႀကီး ၿပီးလွ်င္ ကနိရွကဘုရင္အား 
အႀကီးမားဆုံးေသာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ့ဒါယကာ ဘုရင္အျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ ေတာင္ပုိင္းတိုင္း 
ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ ျဖန္႔ျဖဴးသည္။ ထိုနည္းအတူပင္ 
ကနိရွကဘုရင္လည္း ေျမာက္ပုိင္းတိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ ဗုဒၶသာသနာ 
ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္သည္။ ထိုဘုရင္ႏွစ္ပါး၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ 
ဗုဒၶသာသနာသည္ အာရွတိုက္ တစ္တိုက္လုံးလုိလို၌ ျပန္႔ပြားသြားသည္။ -
--- 
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ကနိရွကဘုရင္၏ ေခတ္အခါက ဗုဒၶစာေပသည္ လမ္းေကြ႔လမ္းကြဲ 
အသစ္ကုိ ခ်ိဳးသြားသည္။ သကၠတဘာသာက ပါဠိဘာသာ၏ေနရာကို 
ယူလိုက္သည္။ သကၠတပိဋကတ္ႏွင့္ အျခားအဘိဓမၼာဆိုင္ရာ 
က်မ္းဂန္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုၾကသည္။။ မဟာက၀ိ မဟာကဗ်ာဆရာႀကီး 
အႆေဃာသသည္ပင္ ကနိရွကဘုရင္အား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္သည္ဟူ၍လည္း ဆိုၾကသည္။ 
 
ေရွးအစဥ္အလာ ယူဆခ်က္အရ အႆေဃာသသည္ သာေကတ၌ 
ေမြးဖြားသည္။ အႆေဃာသ ေရးသားျပဳစုသည့္ စာမ်ားအရ သူ႔မိခင္၏ 
အမည္မွာ ဆုဗာရဏကၡီ (သု၀ဏၰကၡီ)ျဖစ္သည္။ အႆေဃာသသည္ 
အစပထမက သမၸတွၱ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္းကုိ လိုလားႏွစ္သက္သူ 
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းက်ေသာအခါတြင္ကား မဟာယာန 
အဘိဓမၼာက သူ႔အေပၚတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးသြားသည္။ ကနိရွကဘုရင္၏ 
နန္းေတာ္၌ သီတင္းသုံးေနထိုင္လ်က္ အႆေဃာသသည္ `ဗုဒၶစရိတ´ 
မဟာကဗ်ာကို ေရးသားဖြဲ႔ဆုိသည္။ ထိုကဗ်ာအဖြဲ႔ျဖင့္ မဟာက၀ိသည္ 
ထူးျခားေသာနည္းကုိ အသံုးျပဳလ်က္ ဗုဒၶတရားကို 
ေဟာၾကားျဖန္႔ျဖဴးသည္။ အႆေဃာသ၏ အျခားကဗ်ာ 
က်မ္းတစ္က်မ္းမွာ သုႏၵရာနႏၵျဖစ္သည္။ ယင္းကဗ်ာက်မ္း၌ 

မဟာက၀ိသည္ သိဒၶတၳမင္းသား၏ ညီေတာ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ 
တပည့္နႏၵႏွင့္ သူ႔ၾကင္ရာ သုႏၵရီတို႔၏ အေၾကာင္းကုိ 
ေရးသားဖြဲ႔ဆိုထားသည္။ `သာရိပုၾတပကရဏ´ ျပဇတ္ႏွင့္ `၀ဇီရသူစိ´ 
တုိ႔ကုိ ေရးသားသူမွာလည္း အႆေဃာသပင္ျဖစ္သည္။ 
 
သုည၀ါဒ၏ ဆရာ နာဂါဇၨဳန (ေအဒီ ၁၇၅)လည္း ကနိရွကဘုရင္ 
လက္ထက္၌ပင္ ထြန္းကားေပၚေပါက္သည္ဟ ု အယူရိွၾကသည္။ 
အထက္တြင္ ျပဆိုခ့ဲသည့္အတုိင္းပင္ နာရါဇၨဳနသည္ ၀ိဒဗၻ (ဗရာရ္)၌ 
ျဗာဟၼဏတစ္ဦး၏ အိမ္၌ ေမြးဖြားသည္။ ေနာက္ပုိင္း သူ၏ဘ၀ႏွင့္ 
သူ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ နာဂါဇၨဳနသည္ သူငယ္ဘ၀ကပင္ 
ဉာဏ္ပညာ ထက္ျမက္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ နာဂါဇၨဳနသည္ 
ျဗာဟၼဏက်မ္းဂန္မ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ေလ့လာသင္ၾကားသည္။ 
ရဟန္းျဖစ္လာေသာအခါ ဗုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္မ်ားကုိ ႏိႈက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ 
ေလ့လာဆည္းပူးသည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ နာဂါဇၨဳနသည္ ရွရီပရဗၺတ 
(နာဂါဇၨဳနေကာ႑ာ)၌ သီတင္းသုံးေနထိုင္သည္။ ေနာက္ပုိင္း နာဂါဇၨဳန 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာသည့္အခါ၌ နာဂါဇၨဳန၏ေနရာ ထိုေတာင္သည္ 
သိဒၶိေပါက္ေသာ ေနရာဌာနျဖစ္လာသည္။ နာဂါဇၨဳနအား ေဆးက်မ္းႏွင့္ 
အဂၢိရတ္က်မ္းပညာရွင္ ဆရာႀကီးအျဖစ္လည္း အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ 
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သူ၏ `အ႒ဂၤဟဒယ´ ေဆးက်မ္းသည္ ယခုေခတ္တြင္လည္း 
တိဗက္ေဆးဆရာမ်ား အသုံးျပဳသည့္ အားအထားရဆုံးေဆးက်မ္း 
ျဖစ္သည္။ ရာဟုလာသံကိစၥည္းကမူ နာဂါဇၨဳန၏ သိဒၶိေပါက္ပုံ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ တံၾတမံၾတအေၾကာင္းမ်ားသည္ 
ဒႆနပညာရွင္ဆရာႀကီး နာဂါဇၨဳနႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် မပတ္သက္ဟု 
ဆုိထားသည္။ ရာဟုလာသံကိစၥည္း၏ အဆုိအရ နာဂါဇၨဳ၏ 
က်မ္းစာမ်ားမွာ (၁) မဇၥၽမိကာ ကာရိကာ၊ (၂) ယုတိၱသ႒ိကာ၊ (၃) ပမာဏ 
၀ိဒၵ၀သန၊ (၄) ဥပါယ ေကာသလ်၊ (၅) ၀ိဂၢဟ ဗ်ာ၀တၱနီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ကရွမိရ္ရိွ ကု႑လ ၀န ၀ိဟာရ၌ ေျခာက္လၾကာသည္အထိ က်င္းပေသာ 
သဂၤါယနာတင္ပြဲအၿပီး၌ အာရွအလယ္ပုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ 
သာသနာျပဳမ်ားကုိ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ေရာမႏွင့္ 
မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားသည္ျဖစ္၍ ေရာမသို႔လည္း သာသနာျပဳမ်ား 
ေရာက္မသြားႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရိွေပ။ ကုန္းလမ္းျဖင့္သြားလွ်င္ 
အိႏၵိယနယ္စပ္မွ ေရာမနယ္စပ္အထိ မုိင္ေပါင္း ၆၀၀ မွ်သာေ၀းသည္။ 
အေသာကမင္းတရားႀကီး ေစလႊတ္ေသာ သာသနာျပဳမ်ား၏ 
အေၾကာင္းကို အက်ယ္တ၀င့္ သိရိွရေသာ္လည္း ကနိရွကမင္းႀကီး 

ေစလႊတ္ေသာ သာသနာျပဳမ်ား၏ အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း 
မေတြ႔ရေပ။  
 
ပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေသာကမင္းတရားႀကီး ေတာင္ပုိင္း 
တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျဖန္႔ျဖဴးသည္ဟု 
ဆုိထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မဟာပ႑ိတ ရာဟုလာ သံကိစၥည္းကမူ 
ယင္းတုိ႔ႏွင့္ အယူအဆ မတူေပ။ ရာဟုေလာက ဤသုိ႔ဆုိထားသည္။ 
`မဟာယာနသုတ္မ်ားကုိ သကမ်ိဳးႏြယ္ဘုရင္ ကနိရွကလက္ထက္၌ 
ေရးသားၾကသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကနိရွကသည္လည္းေကာင္း၊ 
သူႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ အႆေဃာသသည္လည္းေကာင္း မဟာယာန 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ သဗၺတိၱ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။ မဟာယာနက်မ္း `သဒၶဳပၸါဒ´ သည္ အႆေဃာသ၏ 
လက္ရာမဟုတ္ေပ။ ဘီစီ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ ရာစုႏွစ္အခ်ိန္ေလာက္က 
မြန္ဂုိတို႔၏ ေဘးရန္ကို ေရွာင္တိမ္းရန္အတြက္ သကလူမ်ိဳးမ်ား 
အိႏၵိယဘက္ ထြက္ေျပးလာၾကေသာအခါ ဟိမ၀ႏၱာတစ္ဖက္ႏွင့္ ကရွမိရ္ 
ဂႏၶာရတို႔၌ သဗၺတၱ၀ိါဒဂုိဏ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေနသည္။ အႆေဃာသ၊ 
၀သုမိၾတ၊ မာတရိေစတတုိ႔သည္ သဗၺတၱ၀ိါဒီဂုိဏ္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဒါယကာ ကနိရွကလည္း 
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သဗၺတိၱ၀ါဒီသာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းအခ်က္အတြက္ ေစာဒက 
တက္ေနစရာ မလိုေပ။ အေၾကာင္းမူကား တကၠသီလာရိွ ပုထိုး၌ 
ဗုဒၶဓာတ္ေတာ္ကုိ ဌာပနာလ်က္ ကနိရွကသည္ ထိုဓာတ္ေတာ္ကို 
သဗၺတိၱ၀ါဒီ ဂုိဏ္း၀င္ေထရ္ အရွင္မ်ားအား လႉဒါန္ေၾကာင္း 
ေရးထိုးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ နဂါဇၨဳနမေထရ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း 
ရာဟုလာသံကိစၥည္းက ဤသုိ႔ ဆက္ေျပာထားသည္။ နာဂါဇၨဳနမေထရ္ 
မဟာယာနသုတ္္မ်ား လက္ခံေၾကာင္းမွာလည္း အျငင္းပြားစရာ မလိုေပ။ 
နာဂါဇၨဳန ရွရီပဗၺတ (ယခု နာဂဇၨဳန ေကာ႑)၌ ေနေသာ ခရစ္ႏွစ္ 
ဒုတိယရာစုက ထိုေဒသ၌ မဟာယာန ထြန္းကားျပန္႔ပြားျခင္း မရိွဘ ဲ
ဟိနယာနသာလွ်င္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားသည္။ မဟာယာန အက်ံဳး၀င္သည့္ 
ဟိနယာနေခတ္ဟူ၍ အလြန္ဆုံးဆုိလွ်င္ ဆုိႏုိင္သည္။ သဗၺတၱ၀ိါဒ၏ 
သေဘာတရားမ်ားမွာ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ၌ ဆုိထားသည့္အတိုင္းသာလွ်င္ 
ျဖစ္သည္။ ဗဟိဒၵအသြင္အျပင္ႏွင့္ အတြင္းပုိင္းအႏွစ္သာရ ႏွစ္ခုလံုးပင္ 
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကုိ လက္ခံသည္။ 
 
၄ ရာစုႏွစ္ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ဖာဟီယန္သည္ ပု႐ုရွပူရ၌ 
ေနထိုင္သီတင္းသံုးၾကေသာ ရဟန္း ၇၀၀ အေၾကာင္းကို 
ေရးသားထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းမ်ား မည္သည့္ဂုိဏ္းဂဏမွ 

ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကုိ ရွင္းလင္းမထားေပ။ ေနာက္ တ႐ုတ္ခရီးသည္ 
ရႊင္က်န္ (၇ ရာစု)ကမူ ပု႐ုရွပူရမွ ရဟန္းမ်ား၏ အေရအတြက္ကုိ 
ေျပာျပမထားေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုရဟန္းမ်ားသည္ ဟိနယာနဂုိဏ္း၀သ္ 
ရဟန္းမ်ားျဖစ္၏ ဟူ၍မူ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ကနိရွက ၀ိဟာရႏွင့္ 
မုိင္ငါးဆယ္အေ၀းရိွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း 
ပုကၠရာ၀ဟိၿမိဳ႕၌လည္း ရဟန္းတခ်ိဳ႕ သီတင္းသုံးၾကသည္။ 
ထုိရဟန္းမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒဂုိဏ္း၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
၀သုမိၾတမေထရ္သည္ ထုိေက်ာင္းတုိက္၌ သူ၏ `အဘိဓမၼ ပကရဏ´ 
က်မ္းကုိ ေရးသားသည္။ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္သည္ ရာဟုလာသံကိစၥည္း၏ 
အယူအဆကုိ ခုိင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
အာရွအလယ္ပုိင္း၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေရာမသို႔အထိ ႂကြသြားၾကေသာ 
ရဟန္းမ်ားမွာမူ မဟာယာန ဂုိဏ္းခြဲတစ္ခုခုမွ ရဟန္းမ်ား ျဖစ္ဖုိ႔ရိွသည္။ 
သုိ႔မဟုတ္ကလည္း ထုိေဒသမ်ားသုိ႔ ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ 
ေဒသခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာၿပီး တျဖည္းျဖည္း 
မဟာယာနဂုိဏ္း၀င္ ျဖစ္သြားၾကဟန္တူသည္။ ရႊင္က်န္၏ အဆိုအရ 
ျမစ္ျပာႏွင့္ ျမစ္၀ါအထိ ကနိရွက၏ အမည္နာမသည္ ေခတ္စားေနသည္။ 
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အျခားတစ္ေနရာ၌လည္း ရႊင္က်န္က ဤသို႔ေရးထားသည္။ သုဘ၀တၳဳ 
ျမစ္၏ကမ္းႏွစ္ဖက္၌ ပထမက ေက်ာင္းတိုက္ ၁၄၀၀ ရိွသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္မ်ား၌ ရဟန္းအပါး ၁၈,၀၀၀ တို႔ သီတင္းသံုးၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ယခု (၇ ရာစု)တြင္မူ ထိုေက်ာင္းတိုက္မ်ား 
ပ်က္စီးသြားၾကၿပီးလွ်င္ ရဟန္းဦးေရလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ 
ရဟန္းမ်ားသည္ ဓမၼဂုတၱ၊ မဟသိာသက၊ ကႆပီယ၊ သဗၺတိၱ၀ါဒ၊ 
မဟာသံဃီက ဂုိဏ္းအသီးသီးမွ ရဟန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ကနိရွကေခတ္၌လည္းေကာင္း၊ ထုိေခတ္၀န္းက်င္၌လည္းေကာင္း၊ 
ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတုိက္မ်ား၏ ဦးေရမွာ အထက္ပါ 
အေရအတြက္အတုိင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ကလည္း အထက္ပါ 
အေရအတြက္ထက္ပင္ မ်ားျပားစြာ ရိွခ့ဲမည္မွာ ယံုမွားဖြယ္ မရိွေပ။ 
ဖာဟီယန္သည္ သူ၏ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း၌ အေရအတြက္ကို 
ေျပာျပမထားေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းကြက္လပ္ကုိ ရႊင္က်န္က 
ျဖည့္ထားသည္။ ရႊင္က်န္၏ အဆုိအရ (၇ ရာစု)၌ အိႏၵိယတြင္ 
ေက်ာင္းတုိက္ ၅၀၀၀၊ ရဟန္း ၂၀၀,၀၀၀ ေလာက္ရိွ၏ဟု 
ေရးသားထားသည္။ ထိုေခတ္ကာလ၌ ဗုဒၶဘာသာသည္ 
က်သည့္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ေနၿပီဟု သမုိင္းဆရာမ်ားက ယူဆၾကသည္။ 
ယင္းကုိေထာက္လ်က္ ကနိရွကလက္ထက္၌ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ 

ေက်ာင္းတိုက္ အေရအတြက္သည္ အထက္ပါ စာရင္းဇယားထက္ 
ပုိမ်ားလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေပသည္။ 
 
 
ေက်ာင္းတိုက္တခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 
ရဟန္းသံဃာမ်ား အေရအတြက္ 
ေလ်ာ့နည္းသြားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ 
က်ဆံုးသြားၿပီဟုဆုိလွ်င္ မွန္မည္မဟုတ္ေပ။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အရာ 
ပ်က္စီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလသဲြားျခင္းသည္ 
ဗုဒၶေဒသနာေတာ္၏ အဓိကတရားျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လွ်င္ 
ဗုဒၶဘာသာသည္လည္း ထုိနိယာမ သေဘာတရား၏ ႁခြင္းခ်က္ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္ေလာ။ 
 
ယခင္ ဗုဒၶဘာသာ၌ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ ရဟန္း ၇၀၀၀ ကို သာသနာတြင္းက 
ထုတ္ပစ္လိုက္သည္။ အေၾကာင္းမူကား ထုိရဟန္းမ်ားသည္ 
ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ကို ကိုယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ ကုိယ့္အျမင္ျဖင့္ ဖြင့္ဆို 
အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
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ထုိရဟန္းမ်ားသည္ ေနာင္ေသာအခါ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ကို သူတို႔၏ 
ဌာနခ်ဳပ္ လုပ္ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ 
မည္သုိ႔မည္ပုံ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသြားသည္ ဆုိသည္မွာ 
သုေတသီပညာရွင္မ်ားအသိ ျဖစ္သည္။ ၈-၉ ရာစုႏွစ္မ်ား၌ 
နာလႏၵာတကၠသုိလ္ တုိးတက္ႀကီးပြားမႈသည္ ထိပ္ဆံုး 
ေရာက္ရိွသြားသည္။ ဗုဒၶဉာယ၊ ဗုဒၶတကၠ၊ ဗုဒၶဒႆန 
မဟာပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္မွ တိဗက္ႏွင့္ 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ႂကြၾကသည္။ 
 
အရာ၀တၳဳတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဘာသာတရားတစ္ခုခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
သြားျခင္းသည္ က်ဆုံးသြားျခင္း မဟုတ္ေပ။ တုိးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
နာဂါဇၨဳန၊ ၀သုဗႏၶံဳ၊ အသဂၤ၊ ဒိႏၷာဂ၊ ဓမၼကိတိၱကဲ့သို႔ေသာ မဟာဒႆန 
ပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ ဗုဒၶ၏တရားကုိ အလြန္တရာ 
အေသးစိတ္သည့္အျမင္ျဖင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္ၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၄၀၀ 
ခုႏွစ္၌ ကုမာရဇီ၀သည္ အရိယေဒ၀၏ ေထ႐ုပၸတ္ကုိ တ႐ုတ္ဘာသာ 
ျပန္ဆိုသည္။ ထိုေနာက္ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ယိက်င္သည္ သူ၏ 
ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း၌ အႆေဃာသ၊ နာဂါဇၨဳန၊ အရိယေဒ၀တို႔၏ 

အေၾကာင္းကုိ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ အရိယေဒ၀အား 
သီဟုိဠ္ရဟန္းအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ 
 
အရိယေဒ၀သည္ ၀ါဒၿပိဳင္သည့္ေနရာ၌ အလြန္တရာ 
ထက္ျမက္ေျပာင္ေျမာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလြန္တရာ 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ တိဗက္က်မ္း 
(သာသနာသမုိင္း)အရလည္း အရိယေဒ၀သည္ သီရိလကၤာဇာတိ 
ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ နာဂါဇၨဳန၏ တပည့္ျဖစ္သည္။ အဘယဂိရိ၀ိဟာရ 
အစဥ္အလာအရ ရဟန္းျပဳသူျဖစ္သည္။ နာဂါဇၨဳန၏ သတင္းကုိ 
ၾကားရေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
စႏၵကိတိၱ၏ အလိုအရမူ အရိယေဒ၀သည္ ဆိန္ဟပူရ (သီဟပူရ)မွ 
လာသူျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသသည္ အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္း၌ ရိွ၏ဟူ၍ 
အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
အခ်ိဳ႕သမုိင္းဆရာမ်ားကမူ သီဟပူရကို သီဟဒီပ (သီဟုိဠ္ကၽြန္း)ဟူ၍ပင္ 
ယူဆၾကသည္။ အရိယေဒ၀သည္ က်မ္းဆယ္က်မ္းကုိ 
ေရးသားျပဳစုသည္။ ယင္းတို႔ကား - 
၁။ စတုသတက။ 
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၂။ မဇၥၽမိက ဟတၱ၀ါလပကရဏ။ 
၃။ ဆခလိတ ပရမထန ယုတိၱေဟတုသိဒၶိ။ 
၄။ ဉာဏသာရသမုစၥယ။ 
၅။ စရိယာေမလာယန ပဒီပ။ 
၆။ စိတၱာ၀ရဏ ၀ိသာ ဓန။ 
၇။ စတုပိ႒တံၾတ ရာဇ။ 
၈။ စတုပိ႒ သာဓန။ 
၉။ ဉာဏဒါကိနိသာဓန။ 
၁၀။ ဧကဒရိမ ပၪၥိကာ တို႔ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းက်မ္းဂန္အားလံုးသည္ ပဇၥၽမိကဒႆနက်မ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
အရိယေဒ၀သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနရသည္ကုိ အလြန္တရာ 
ႏွစ္သက္သည္။ တစ္ေန႔၌ ေတာအတြင္းရိွ သူ၏ ေတာရေက်ာင္းသုိ႔ 
သြားစဥ္ ျဗာဟၼဏတခ်ိဳ႕က သူ႔ကုိ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ပစ္ၾကသည္ဟု 
အဆုိရိွသည္။ -------- 
 
ကနိရွကဘုရင္လက္ထက္၌ မာတရိေစတသည္လည္း 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ မေထရ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ တာရာနာထ၏ 
အဆုိအရ မာတရိေစတသည္ အႆေဃာသ၏ အျခားအမည္နာမတစ္ခု 

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မၪၨဴရွရီ မူလကပၸ၌ မေထရ္ႏွစ္ပါးကုိ 
တစ္ပါးစီျဖစ္၏ဟု ဆိုထားသည္။ မာတရိေစတသည္ 
အႆေဃာသထက္ အသက္ငယ္သည္။ ထိုရဟန္းႏွစ္ပါးသည္ 
ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး ဂုိဏ္းတခုတည္း၌ ရဟန္းျဖစ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
အသဂၤ၊ ၀သုဗႏၶဳ စေသာ ထိပ္တန္းပညာရွင္ ရဟန္းမ်ားလည္း 
မာတရိေစတကုိ ေလးစားၾကသည္။ 
 
မာတရိေစတသည္ စတုသတကႏွင့္ သတပၪၥသိက ဆတုၾတ အမည္ရွိ 
က်မ္းမ်ားကုိ ေရးသားသည္။ ယင္းက်မ္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ကုိ 
ခ်ီးက်ဴးဖြဲ႔ဆိုထားသည္။ မာတရိေစတ၏ အျခားက်မ္းတစ္က်မ္းကုိ 
တိဗက္ျပည္၌ ေတြ႔ရိွရသည္။ ယင္းက်မ္း၏အမည္မွာ အဓ်ဒၶသတက 
ျဖစ္သည္။ ယင္းက်မ္းမ်ားကို ဟိနယာန မဟာယာန ႏွစ္ဂုိဏ္းလံုးက 
တူညီစြာ လက္ခံၾကသည္။ 
 
မာတရိေစတ၏ အျခားက်မ္းတစ္က်မ္းလည္း ရိွေသးသည္။ ထိုက်မ္းမွာ 
ကနိရွကဘုရင္ထံ ေပးစာအျဖစ္ ေရးသားသည့္က်မ္း ျဖစ္သည္။ ရွလိုက 
(ဂါထာ)ေပါင္း ၈၅ ပုဒ္ ရိွသည္။ ကနိရွကဘုရင္က မာတရိေစတအား 
သူ၏ နန္ေတာ္သို႔ ပင့္ဖိတ္သည္။ မာတရိေစတသည္ ဘုရင္၏ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-67- 
 

ပင့္ဖိတ္ခ်က္ကို ျငင္းပယ္ၿပီး ယင္းေပးစာကုိ ေပးပုိ႔ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းတုိက္ အားလုံး၌ မာတရိေစတ၏ 
စတုသတကက်မ္းကို ရြတ္ဖတ္သရဇၥၽာယ္ၾကသည္။ မာတရိေစတ၏ 
က်မ္းမ်ားကုိ သီရိလကၤာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကလည္း သူတုိ႔၏စာေပ၌ 
အေလးအနက္ထား၍ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ယင္း၏ သာဓကမွာ 
႐ူပသိဒၶိသႏၷယက်မ္းေဟာင္း၌ ေတြ႔ရိွရသည္။ 
 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္သည္ သူ၏ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း၌ 
ကနိရွကဘုရင္လက္ထက္၌ ကုမာရလဒၶသည္ အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္းကို 
ထြန္းလင္းေတာက္ပေစေသာ ေနမင္းျဖစ္၏ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ 
ကုမာရလဒၶသည္ တကၠသီလာဇာတိျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါကပင္ 
ဉာဏ္ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္ေရာက္သည့္ 
အခ်ိန္မွာလည္း ေစာသည္။ တစ္ေန႔ စကားလုံး ၃၂,၀၀၀ ဖတ္ႏုိင္၊ 
ေရးႏုိင္စြမ္းရိွ၏ အဆုိရိွသည္။ ကုမာရလဒၶ၏ က်မ္းစာမ်ားထကဲ 
`ကလပနာ မ႑ီတိကာ ဒိ႒ႏၱ´ သည္ ထူးျခားမႈရိွသည္။ 
ဇိနေဗာဓိသတၱႏွင့္ ၀ိညတၱိ မာၾတသိဒၶိ က်မ္းမ်ားလည္း ကုမာရလဒၶ၏ 
လက္ရာက်မ္းမ်ား ျဖစ္၏ဟု အဆုိရိွသည္။ 
 

ခရစ္ႏွစ္ ၆၄ တြင္ ကႆပမာတဂၤသည္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ ပင့္ၿပီး 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ႂကြသည္။ ကနိရွက ဘုရင္လက္ထက္က်မွ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ထုလုပ္သည့္ဓေလ့ အစျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ကႆပမာတဂၤသည္ ကနိရွက ဘုရင္မင္းႀကီးလက္ထက္၌ 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ႂကြ၏ဟု သိရိွရသည္။ 
 
တ႐ုတ္ျပည္၌ အစဥ္အလာ ရိွလာခ့ဲေသာ ဒ႑ာရီတစ္ခု ရိွသည္။ 
ေရွးေခတ္ ဟန္မင္းဆက္ႏွင့္ ေႏွာင္းေခတ္ ဟန္မင္းဆက္ ဘုရင္မ်ားထကဲ 
ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ မင္တီ (ခရစ္ႏွစ္ ၅၈-၇၆)သည္ နန္စံႏွစ္ 
ခုနစ္ႏွစ္ေျမာက္၌ တစ္ညတြင္ လည္ပင္းတစ္၀ုိက္၌ ေနေရာင္ကဲ့သုိ႔ 
အေရာင္ေတာက္ေနေသာ ေရႊေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ပ်ံသန္းၿပီး 
နန္ေတာ္တြင္း ၀င္လာသည္ဟု အိပ္မက္ျမင္မက္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔၌ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ နန္းတြင္းသုခမိန္မ်ားအား အိပ္မက္အေၾကာင္းကုိ 
ေမးသည္။ ဖူအီအမည္ရိွ နန္းတြင္းသုခမိန္တစ္ဦးက ထိုေရႊေယာက္်ားမွာ 
ေက်ာ္မင္းဆက္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ အေနာက္မွ ဗုဒၶျဖစ္၏ဟု ေျပာျပသည္။ 
ထုိအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္ ၁၈ ဦး 
ပါ၀င္ေသာ သံတမန္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ဓမၼက်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းလာရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ 
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ေစလႊတ္လိုက္ေလသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာသြားေသာအခါ အာရွအလယ္ပုိင္း 
ယုေအဟက်ီအမည္ရိွ ေဒသ၌ သံတမန္အဖြဲ႔သည္ အိႏၵိယရဟန္းႏွစ္ပါးကို 
ေတြ႔ၾကသည္။ 
 
ထုိရဟန္းႏွစ္ပါး၏ အမည္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ 
ကိအာေယဟမုိတန္ႏွင့္ ယုဖာလန္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုရဟန္းႏွစ္ပါး၏ 
အထံ၌ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ သကၠတက်မ္းဂန္မ်ားလည္း ရိွသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ သံတမန္အဖြဲ႔သည္ ထုိရဟန္းႏွစ္ပါးကုိ ခရစ္ႏွစ္ ၆၄ တြင္ 
ျမင္းျဖဴေပၚတြင္ တင္ၿပီး လိုယန္သို႔ ပင့္လာခ့ဲၾကသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္၌ 
ဘုရင္မင္းႀကီးက လုိယန္ၿမိဳ႕ အေနာက္မုခ္အျပင္ဘက္၌ ျမင္းျဖဴအမည္ရိွ 
ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္ အမိန္႔ေပးသည္။ 
 
ကိအာေယဟမုိတန္ ကႆပမာတဂၤမေထရ္၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
မ်ားမ်ားစားစား မသိၾကရေပ။ တ႐ုတ္အေထာက္အထားမ်ားအရ 
ကႆပမာတဂၤသည္ အိႏၵိယအလယ္ပုိင္းမွ အလြန္ ၾသဇာႀကီးမားေသာ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေတာင္ပုိင္း၌ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ 
ျပန္႔ပြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သူ ျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္းသည္ ခရစ္ႏွစ္ 
၆၈ မွ ၇၀ အထိ ကိုယ္တိုင္ ၁။ ဗုဒၶစရိတသုတ္၊ ၂။ ဒသဘူမိ 

သေလသေစၧဒိကာသုတ္၊ ၃။ဓမၼသမုဒၵ ေကာသသုတ္၊ ၄။ ဇာတက၊ ၅။ 
သီလေဘဒသၪၥယ တုိ႔ကို တ႐ုတ္ဘာသာျပန္ဆုိသည္။ 
 
ကုရွန္မင္းဆက္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးမွ် ၾကာသည္။ 
ကနိရွက၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း သူ၏ အ႐ုိက္အရာခံမ်ား 
အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ၾကသည္။ ကနိရွက၏ေနာက္ သူ႔သားေတာ္ 
ဟု၀ိရွကသည္ အႏွစ္ ၂၀ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ၀ါသုေဒ၀ 
ပထမလက္ထက္၌ ကုရွန္ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံေတာ္ အၿပီးသတ္သြားသည္။ 
 
ကနိရွဘုရင္သည္ ရာစုႏွစ္ ထက္၀က္နီးပါးမွ် တရားႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မင္းလုပ္သည္။ သူ ကြယ္လြန္ပုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သူ႔အမတ္ႀကီးမ်ားက 
လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သည္ဟု အဆိုရိွသည္။ ယင္းသုိ႔ 
လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကိုမူ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာၾကသည္။ 
ႏုိင္ငံခ်႕ဲထြင္ရန္အတြက္ စစ္အၿမဲတုိက္ေနျခင္းကို အမတ္ႀကီးမ်ားက 
မႏွစ္သက္ၾကေပ။ 
 
ေနာက္တစ္ေၾကာင္းမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ 
သူ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕သူ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ား ရိွပုံရသည္။ 
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အစဥ္အလာႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေထာက္လွ်င္မူ ဒုတိယအေၾကာင္းက 
ပုိၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ပုံမ်ားသည္။ ကနိရွကသည္ အိပ္ရာေညာင္ေစာင္းေပၚ၌ 
မက်န္းမမာျဖစ္ၿပီး လေဲနသည္။ ထိုအေျခအေန၌ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး 
မလိုသူ အမတ္ႀကီးမ်ားက ေမြ႔ရာႀကီးတစ္ခုျဖင့္ ဖိထားလုိက္သည္။ 
ဤတြင္ အသက္မ႐ႉႏုိင္ေတာ့ဘ ဲမြန္းက်ပ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားသည္။ 
 
ကနိရွကဘုရင္ ကံကုန္သြားေသာအခါ သူ႔သားေတာ္ ဟု၀ိရွက (၁၆၂-
၁၈၂)နန္စံသည္။ သူ႔ခမည္းေတာ္၏ ဒႆနအယူအဆမ်ား၊ 
စိတ္သေဘာထားမ်ား၊ သူ႔ခမည္းေတာ္၏ ဒဂၤါးျပားမ်ား၌ 
ေပၚလြင္ေနသကဲ့သို႔ပင္ သူ႔အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကလည္း သူ၏ 
ဒဂၤါးျပားမ်ားတြင္ ေပၚလြင္ေနသည္။ ကရွမိရ္ရိွ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၌ သူ႔အမည္ႏွင့္ 
သံဃာရာမ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးတစ္တုိက္ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။ 
 
အိႏၵိယႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈသမုိင္း၌ ကနိရိွကေခတ္သည္ 
အလြန္ထူးျခားေသာ ေခတ္တစ္ေခတ္ ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္၌ 
အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈသည္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ အာရွအလယ္ပုိင္း 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ 
အေနာက္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားသည္။ 

 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမၻာ့ဘာသာတရားအသြင္ ေဆာင္လာျခင္းမွာ 
ထုိေခတ္ ထိုအခါ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္တုပညာႏွင့္ 
စာေပအစပ်ိဳးသည့္ေခတ္မွာလည္း ထိုေခတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
စာေပသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာၿပီး ထြန္းကားျပန္႔ပြားသြားသည္။ 
 
ျပဇာတ္ႏွင့္ မဟာကဗ်ာမွာ ကနိရွေခတ္၏ အသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္ရာ 
ကာလီဒသကဲ့သုိ႔ေသာ တကယ့္ထိပ္တန္း ျပဇာတ္ဆရာ၊ 
ကဗ်ာဆရာႀကီးမ်ား အတြက္ပင္လွ်င္ ထုိေခတ္ စာေပလက္ရာမ်ားသည္ 
နည္းေပးလမ္းျပ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထိုေခတ္၌ပင္ ပထမဦးဆံုးစ၍ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ထုလုပ္သည္။ ထုိနည္းအတုိင္း အျခား႐ုပ္တုမ်ားကုိလည္း 
ထုလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကူးထကဲ နတ္ေဒ၀တာေပါင္း 
မ်ားစြာတုိ႔သည္ ပုံသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပထမဦးဆုံးစ၍ လူ႔ျမင္ကြင္း 
ေရာက္ရိွလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္သည္ အိႏၵိယ 
ပန္းတေမာ့ေက်ာက္ဆစ္ အႏုပညာ အုတ္ျမစ္ခ်ေသာ္ေခတ္ ျဖစ္သည္။ 
ကုရွန္ေခတ္သည္ ဂုပၸတေခတ္၏ အ႐ုဏ္ဦးျဖစ္သည္။ 
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ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေက်ာ္လာခ့ဲၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္လည္း 
ကုရွန္ဧကရာဇ္ ကနိရွကအား သူ၏ထူးျခားေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ေလာကတစ္ခုလုံးက သတိတရ 
ရိွေနၾကသည္။ တစ္ျပည္ရပ္ျခားမွ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အိႏၵိယႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမ်ားမည္ထင္သည့္ ဓမၼ သို႔မဟုတ္ လမ္းစဥ္ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္လည္းေကာင္း ကနိရွကသည္ 
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ့ဲသည္။ ယင္းအခ်က္ကို 
သမုိင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ဖတ္႐ႈႏုိင္ေပသည္။ 
 
မိမိ၏ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေသာ ဒႆန 
သုိ႔မဟုတ္ ဓမၼသည္သာလွ်င္ ျပည္သူလူထု အားလံုးအတြက္ 
ႀကီးပြားတိုးတက္မႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ထိုနည္းအတုိင္းပင္ 
ျပည္သူလူထု၏ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈကို ျပဳလုပ္ႏုိင္စြမ္းေသာ 
ဓမၼလမ္းစဥ္သည္သာလွ်င္ မိမိတို႔ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈအတြက္ 
ဓမၼလမ္းစဥ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းမွာ ကနိရွက၏ လမ္းစဥ္၊ 
ကနိရွက၏ ဒႆနအယူအဆ ျဖစ္သည္။ 
 

ယေန႔ ပညာရွင္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ သမုိင္းသုေတသီအခ်ိဳ႕က အေသာကႏွင့္ 
ကနိရွကတုိ႔ ပုဂၢလိက ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ေသာ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ 
ရာဇဓမၼသည္ တျခားစီျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ယင္းအဆုိအမိန္႔မ်ား မွန္မမွန္ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္သည္။ 
ထုိဘုရင္ဧကရာဇ္မ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါက 
သူတုိ႔၏ ရာဇဓမၼသည္ သူတုိ႔၏ ပုဂၢလိကဓမၼႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း 
မရိွေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။ 
 
 

ဟႆ၀ဒၶန 
 
 

ဟႆ၀ဒၶန (ဟရရွ ၀ရဓန)သည္ ဘုန္းလက္႐ုံးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ 
ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ၀ါးအစည္းေျပသလို ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေနေသာ 
အိႏၵိယျပည္သူလူထုကို တစ္ထီးတစ္နန္းေအာက္၌ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ 
ရိွေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆ ႏွစ္တိတိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ့ဲသူ ျဖစ္သည္။ 
ဟႆ၀ဒၶနသည္ ပြဲတိုင္းေအာင္ၿပီး ဘုန္းလက္႐ုံးႏွင့္ ျပည့္စုံသူ 
ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္႐ုံမွ်သာမက က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေရးသားျပဳစုေသာ 
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ပညာရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ အေသာက၊ မိလိႏၵ၊ ကနိရွက 
ဘုရင္တို႔၏ အဆင့္အတန္းတြင္ ေနရာရရိွေသာ 
ေနာက္ဆံုးသာသနာ့ဒါယကာ ဘုရင္တစ္ပါးလည္း ျဖစ္သည္။ 
 
ကနိရွက အင္ပုိင္ယာ၏ေနာက္၌ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးအထိ 
ဂုပၸတအင္ပုိင္ယာ တည္ရိွလာခ့ဲသည္။ ကုမာရ ဂုပၸတ (၄၁၅-၄၅၅)၏ 
လက္ထက္၌ ပထမဦးစြာ မြန္ဂုိတို႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ 
မြန္ဂုိတို႔သည္ အလြန္တရာ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏ဟူ၍ ထင္မွတ္ယူဆထားၾကသည္။ 
 
အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ အရပ္မ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုလံုး၌ မြန္ဂုိတို႔၏ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ 
လႊမ္းမုိးပ်ံ႕ႏံွ႔ေနသည္။ မြန္ဂုိတို႔သည္ အာရွအလယ္ပုိင္းမွ စတင္၍ 
အုပ္စုႏွစ္စု ခြဲသြားၾကသည္။ အုပ္စုတစ္ခုမွာ ေဗာ္လဂါဘက္သုိ႔ သြားၾကၿပီး 
မြန္ဂုိအျဖဴဟု ေခၚေသာ အျခားအုပ္စုတစ္စုမွာမူ ဗက္ကတရိယားႏွင့္ 
ဂႏၶာရသို႔ ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ ထိုအုပ္စုသည္ ဘုရင္ဖိေရာ့ဂ် (ခရစ္ႏွစ္ 
၄၅၃)အား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္လ်က္ မိမိတို႔၏အာဏာကို 
တည္ေထာင္လိုက္ၾကသည္။ ထိုေနာက္တစ္ဖန္ မာလဗာကို 
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္လ်က္ ကသၼိရကိုလည္း သိမ္းပုိက္လုိက္ၾကသည္။ 

 
ယင္းမြန္ဂုိတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ မိဟိရဂုလျဖစ္သည္။ မိဟိရဂုလအား 
ယေသာဓမၼန (၅၂၈)က တိုက္ထုတ္ပစ္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ 
မြန္ဂုိႏွင့္ ဂုရဂ်ရ သို႔မဟုတ္ ဂုဂ်ေရာတုိ႔သည္ ဘိနမလ 
(ရာဂ်ပုတာနာ)တြင္ ၀င္ေရာက္ စုိးမုိးၾကၿပီးလွ်င္ မေနာက္ဂ်ႏွင့္ 
ဗဂုိက်သုိ႔အထိ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားၾကသည္။ ယင္းတို႔အထကဲ အခ်ိဳ႕မွာ ဂူဂ်ရတ္ 
(ဂုဂ်ရ)ျပည္သုိ႔ လာေရာက္ အေျခစုိက္ၾကသည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္၌ ထာေနရႊရ၌ ပရဘာကရ ၀ဒၶန စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ 
ထုိဘုရင္၌ ရဇၨ၀ဒၶနႏွင့္ ဟႆ၀ဒၶန အမည္ရိွေသာ သားေတာ္ႏွစ္ပါး၊ 
ရဇၨသီရိအမည္ရိွ သမီးေတာ္တစ္ပါး ရိွသည္။ ပရဘာကရ ၀ဒၶနသည္ 
တုိက္ရည္ခုိက္ရည္ရိွေသာ သူရဲေကာင္းဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္၌ ကန္ေနာက္ဂ်တြင္ ေမာခရီဘုရင္ ထီးနန္းစုိးစံေနသည္။ 
ယင္းဘုရင္ႏွစ္ပါးသည္ ပုသွ်ဘူတိမင္းဆက္ အဆက္အႏြယ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္က ဘဂၤလား၌ ထီးနန္းစုိက္ေနေသာ ေဂါရဘုရင္ ရွရံွကသည 
ထုိဘုရင္ႏွစ္ပါးလုံး၏ ရန္သူအႀကီးစားျဖစ္သည္။ ေမာခရီဘုရင္ 
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ျဂဟ၀ဒၶနႏွင့္ ဘုရင္ ပရဘာကရ ၀ဒၶန၏ သမီးေတာ္ ရဇၨသီရိတုိ႔သည္ 
စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားၾကသည္။ ပရဘာကရ 
၀ဒၶနဘုရင္သည္ ႐ုတ္တရက္ မမာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ကံကုန္သြားသည္။ 
ေသာကမီး ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မိဖုရား ယေသာ၀တီသည္ 
ၾကင္ဖက္ႏွင့္ အတူတြဲၿပီး ေသပြဲ၀င္သည့္ `သတီ´ က်င့္စဥ္ 
က်င့္သုံးသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ သားေတာ္အႀကီး ရဇၨ၀ဒၶန 
ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ --------- 
 
ပရဘာကရ ၀ဒၶနဘုရင္ လြန္သြားၿပီးသည့္ေနာက္၌ ဘဂၤလားမွ 
ေဂါရဘုရင္ ရွရံွကသည္ ကန္ေနာက္ဂ်အား က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ၿပီးလွ်င္ 
ျဂဟ၀ဒၶနကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္လ်က္ မိဖုရား ရဇၨသီရိကို ကန္ေနာက္ဂ် 
အက်ဥ္းေထာင္ထတဲြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလုိက္သည္။ 
ယင္းအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ရဇၨ၀ဒၶနဘုရင္သည္ ယမ္းပုံမီးက် 
အမ်က္ေတာ္ရွသြားသည္။ 
 
စာဆိုပညာရွင္ ဗာဏသည္ သူ၏ `ဟႆစရိတ´ ၌ ထိုအေၾကာင္းကို 
အေသးစိတ္ တင္ျပထားသည္။ ရဇၨ၀ဒၶနသည္ ရွရံွကဘုရင္ကို 
ကလဲ့စားေခ်ရန္ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ်ီတက္သြားသည္။ ေဒ၀ဂုပၸတကို 

အႏုိင္ရေအာင္ တိုက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ရွရံွက (၆၀၆)က 
အေကာက္ဉာဏ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံသျဖင့္ ရဇၨ၀ဒၶန ကြယ္လြန္သြားရရွာသည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္၌ ဟႆ၀ဒၶနသည္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္မွ်သာ ရိွေသးသည္။ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသာ အေနမ်ားၿပီး သကၤန္း၀တ္ရန္ 
ျပင္ဆင္ေနသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထာေနရႊရသို႔ ရဇၨ၀ဒၶန 
က်ဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေရာက္လာေသာအခါ အမတ္ႀကီးႏွင့္ 
တရားသူႀကီးတုိ႔က ဟႆ၀ဒၶနအား ထီးနန္းဆက္ခံရန္ 
၀ုိင္း၀န္းတိုက္တြန္းၾကသည္။ ထိုအခါ သားေတာ္ေလး ဟႆက 
“ဒီအခက္အခဲေတြရဲ႕ တာ၀န္ဟာ ႏုိင္ငံအစုိးရအေပၚမွာ ရိွေနတယ္။ 
ထီးနန္းမသိမ္းပုိက္ခင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အမိန္႔ကို ယူမွျဖစ္မယ”္ ဟု 
ေအးေအးေဆးေဆးပင္ ျပန္ေျပာျပသည္။ 
 
ဟႆ၀ဒၶန၏ ထီးနန္းသိမ္းပုိက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆို႐ုိးစကားရိွသည္။ 
သားေတာ္ ဟႆ၀ဒၶနသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္အနီး ခ်ဥ္းကပ္သြားသည္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္ 
တကယ့္သက္ရိွအသြင္ ေဆာင္လာၿပီးလွ်င္ သားေတာ္အား 
ကုိယ္ထင္ရွားျပသည္။ သားေတာ္က သူ၏ ျပႆနာကို 
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ေလွ်ာက္ထားေျပာျပသည္။ ထိုအခါ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက 
ထီးနန္းလက္ခံရန္ ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိဆို႐ုိးစကားမွာ 
ယုံတမ္းစကားမွ်သာ ျဖစ္ပုံရသည္။ ယံုၾကည့္လက္ခံႏုိင္စရာ 
အေထာက္အထားမရိွေပ။ မဟာယာန၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ 
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ထူးျခားဆန္းၾကယ္သည့္ ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ကြက္မ်ား 
ဆင္ထားၾကျခင္းျဖစ္၏ဟု အခ်ိဳ႕က ဆုိၾကသည္။ 
 
ခမည္းေတာ္ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္ ကြယ္လြန္သြားျခင္း၊ မယ္ေတာ္ပါ 
အဆစ္ပါသြားျခင္း၊ ႏွမေတာ္ အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း၊ ယင္းဒုကၡအစုအပုံသည္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဟႆ၀ဒၶန၏ ဦးေခါင္းေပၚ၌ 
စုပုံေရာက္ရိွလာသည္။ သို႔ရာတြင္ ဟႆ၀ဒၶနသည္ စိတ္ပ်က္ 
အားေလ်ာ့သြားျခင္း မရိွေပ။ ယင္းဒုကၡအဖုံဖုံကို ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ 
ေရွ႕ေမွာက၌္ လွစ္ဟျပၿပီးလွ်င္ သားေတာ္သည္ စိတ္သက္သာမႈရေအာင္ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္သည္။ 
 
ပထမဦးစြာ ဟႆ၀ဒၶနသည္ သူ႔ႏွမေတာ္ ရာဇသီရိကုိ လိုက္လံရွာသည္။ 
ရာဇသီရိသည္ ကန္ေနာက္ဂ် အက်ဥ္းေထာင္မွ 
ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။ သားေတာ္ ဟႆ၀ဒၶနသည္ 

သူ႔ႏွမေတာ္ကုိ ရွာရင္းရွာရင္းႏွင့္ ၀ိႏၶာယာေတာအတြင္း 
ေရာက္သြားသည္။ ၀ိႏၶယာေတာအတြင္း၌ သူ႔ႏွမေတာ္ကုိ 
ေန႔ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည္အထိ ရွာေဖြေနသည္။ 
 
တစ္ေန႔သ၌ သားေတာ္ ဟႆသည္ ေတာအတြင္း၌ 
ပူပန္ေသာကေရာက္လ်က္ လမ္းေပ်ာက္ၿပီး တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနစဥ္ 
သရထေကတု၏သား ဗ်ဂၣေကတုသည္ ေတာေနလူ႐ုိင္း 
လုလင္တစ္ေယာက္ကုိ ေခၚလ်က္ ဟႆ၀ဒၶနထံ ေရာက္လာသည္။ 
ေတာတစ္ခြင္၌ ဘုရင္လုပ္သူမွာ ေတာဘုရင္ဟု ေခၚသည္။ 
သမုဒၵဂုပၸတဘုရင္သည္ သူ၏ ပယာဂေက်ာက္စာ၌ မိမိသည္ 
ေတာဘုရင္အားလုံးအား မိမိ၏ တပည့္လက္သား 
ေနာက္လုိက္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထား၏ဟု ေရးထိုးထားသည္။ 
 
ယခု ေတာေနလူ႐ုိင္း လုလင္သည္ နိဃာတဟု ေခၚသည္။ 
ထုိလုလင္သည္ ၀ိႏၶယာေတာ္အုပ္၏ အရွင္သခင္၊ ေတာေနလူ႐ုိင္းတို႔၏ 
ေခါင္းေဆာင္၊ ေတာေနလူ႐ုိင္း ေသနာပတိ ဘူကမၸက၏ တူျဖစ္သည္။ 
ဟႆ၀ဒၶနက လူ႐ုိင္းလုလင္အား ေမးလုိက္သည္။ “မိတ္ေဆြက 
ဒီေဒသကၽြမ္းသူ ျဖစ္တယ္။ မိတ္ေဆြတို႔ ေသနာပတိရဲ႕ 
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မ်က္ေမွာက္မွာျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေသနာပတိရဲ႕ေနာက္လုိက္ 
တပည့္တပန္းထကဲ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္မွာျဖစ္ေစ 
မိန္းမေခ်ာ မိန္းမလွ တစ္ေယာက္မ်ား ေရာက္လာတာ မေတြ႔ဘူးလား” 
 
ဟႆ၀ဒၶနက ယင္းသုိ႔ေမးလိုက္သည့္အခါ လူ႐ုိင္းလုလင္သည္ 
အားတက္သေရာ ျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္ ရိွခုိးဦးတင္ႏွင့္ ျပန္ေျပာသည္။ 
“အရွင္မင္းႀကီး၊ ဒီနယ္ေျမမွာ ေသနာပတိ မသိဘႏွဲင့္ 
သမင္မကေလးမ်ားေတာင္ မလႈပ္ရွား မသြားလာရဘူး။ 
လူသားမိန္းမဆိုလွ်င္ေတာ့ ေျပာစရာမလိုေတာ့ဘူး။ အရွင္မင္းႀကီး 
အမိန္႔ရိွတဲ့ မိန္းမမ်ိဳးေတာ့ ဒီကိုလာတာ မေတြ႔မိဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
အရွင္မင္းႀကီး၏ အမိန္႔နဲ႔ အကၽြႏု္ပ္ ရွာေဖြေပးပါမယ္။ ဒီကေန 
တစ္ေကာသေလာက္ အေ၀းမွာရိွတဲ့ ေတာင္ေျခမွာ ရဟန္းေတာ္ 
ဒိ၀ါဒကရမိၾတဟာ သူ႔တပည့္တပန္းေတြနဲ႔အတူ 
ေနထိုင္သီတင္းသံုးပါတယ္။ အဒဲီရဟန္းေတာ္ သိေကာင္း သိပါလိမ့္မယ”္ 
 
ထုိေနရာသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ ရဟန္းေတာ္ ဒိ၀ါကရမိၾတက 
ဟႆဘုရင္အား ခရီးဦးႀကိဳျပဳလ်က္ အက်ိဳးအေၾကာင္း 
ေမးျမန္းစုံစမ္းသည္။ ဟႆ၀ဒၶနက ႐ုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားေျပာျပသည္။ 

“တပည့္ေတာ္၏ အိမ္ေထာင္ မိသားစုေတြအားလုံး 
ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားၿပီးေနာက္ တပည့္ေတာ္၏ ဘ၀အတြက္ 
တစ္ခုတည္းေသာ မီွခုိအားထားရာ ႏွမေလးတစ္ေယာက္သာ 
က်န္ပါေတာ့တယ္။ တပည့္ေတာ္၏ ႏွမေလးဟာ သူ၏ 
ၾကင္ဖက္သက္ထား လင္ေယာက္်ား ဆုံးသြားတဲ့အတြက္ 
အပူမီးကလည္းေတာက္၊ ရန္သူကိုလည္း ေၾကာက္ရတဲ့အတြက္ 
ဒီေတာ၀နာထကုိဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ သူ႔ကုိ 
တစ္ေန႔လံုး လုိက္ရွာေနပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အရွင္ဘုရားမ်ား 
ေတာေနမုဆိုး တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီက သတင္းအစအနမ်ားရလွ်င္ 
တပည့္ေတာ္ကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျပာျပေတာ္မူပါဘုရား” ။ ရဟန္းေတာ္ 
ဒိ၀ါကရမိၾတက စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ “ယခုထိေတာ့ အဒဲီသတင္း 
က်ဳပ္မရရိွေသးဘူး ဒကာေတာ္” ဟု ျပန္ေျပာျပသည္။ 
 
ထုိအခုိက္ ထိုေနရာသို႔ ရဟန္းတစ္ပါး ေရာက္လာၿပီး “ဒုကၡသည္ 
မိန္းမေခ်ာ မိန္းမလွ ရြယ္ရြယ္တစ္ေယာက္ ပူေဆြးေသာကေရာက္ၿပီး 
မီးပုံထ ဲ ခုန္ဆင္းမလို႔ လုပ္ေနပါတယ္။ အျမန္သြားၿပီး ကယ္ၾကပါဦး” ဟု 
အေရးတႀကီး ေျပာျပသည္။ ရဟန္းေတာ္၏ စကားကုိ ၾကားရေသာအခါ 
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ဟႆ၀ဒၶနႏွင့္ ရဟန္းေတာ္ ဒိ၀ါကရမိၾတတုိ႔သည္ ရဟန္းတခ်ိဳ႕ကုိ 
ေခၚကာ ထိုေနရာသို႔ အလ်င္အျမန္ သြားၾကသည္။ 
 
ထုိေနရာ၌ ရာဇသီရိႏွင့္အတူ တျခားမိန္းမတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေတြ႕ၾကသည္။ 
ထုိမိန္းမမ်ားက ရာဇသီရိအား မီးပုံထ ဲ ခုန္မဆင္းရန္ 
ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆုိေနၾကသည္။ မိမိ၏ ေမာင္ေတာ္ကုိ ေတြ႔ရေသာအခါ 
ရာဇသီရိသည္ ေမာင္ေတာ္ကုိ ဖက္ၿပီး ငုိေႂကြးသည္။ ဟႆ၀ဒၶနက 
သူ႔ႏွမကို အားေပးစကား ေျပာသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကလည္း 
ေမာင္၏စကားကို နားေထာင္ရန္ ရာဇသီရိအား ဆုံးမစကား ေျပာသည္။ 
ဟႆ၀ဒၶနသည္ သူ႔ႏွမအား ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား ရိွခုိးဦးခုိက္ရန္ 
သတိေပးသည္။ 
 
“ကၽြန္မကို ဘိကၡဳနီလုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳပါ” ဟူ၍ ရာဇသီရိက 
သူ႔ေမာင္ေတာ္ထံ ခြင့္ပန္စကား ေျပာဆုိေသာအခါ ဟႆ၀ဒၶနသည္ 
ခပ္မဆိတ္ ျဖစ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ၾကား၀င္ၿပီး 
“ယခုအခါမွာ သင္၏ ဒီေမာင္ေတာ္သည္သာလွ်င္ သင္၏ဆရာ 
ျဖစ္ေပတယ္။ သူ အမိန္႔ေပးတဲ့အတုိင္း လုိက္နာဖုိ႔ရန္မွာ သင္၏ 
တာ၀န္၀တၱရား ျဖစ္ေပတယ”္ ဟု၍ ေျပာလိုက္သည္။ 

 
ဒိ၀ါကရ မိၾတမေထရ္၏ စကားသည္ ဟႆ၀ဒၶန၏ဘ၀တြင္ အရိွန္ၾသဇာ 
စူးရွသက္ေရာက္သြားသည္။ ထိုေန႔ည၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ေက်ာင္းတြင္ 
အိပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဟႆ၀ဒၶနသည္ သူ႔ႏွမေတာ္ကုိ ေခၚကာ 
ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လာခ့ဲသည္။ --------- 
 
ရာဇသီရိ၏ လင္ေယာက္်ား ျဂဟ၀ဒၶန ကြယ္လြန္သြားၿပီးသည့္ေနာက္၌ 
ကန္ေနာဂ်၏ ထီးနန္းသိမ္းပုိက္ႏုိင္ခြင့္ရိွသူမွာ ဟႆ၀ဒၶနမွတစ္ပါး 
အျခားမရိွေပ။ ရာဇသီရိသည္ သူ႔လင္ေယာက္်ား၏ ထီးနန္းကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရိွေပ။ မိမိ၏ဘ၀ကုိ 
ဓမၼႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ား၌ ျမႇဳပ္ႏံွလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵသာလွ်င္ 
ရိွေနသည္။ ဗုဒၶတရားတြင္ အျပည့္အ၀ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈ ရိွေနသည္မွာ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရိွေပ။ သူ၏ သိကၡာ သမာဓိသည္ ဟႆ၀ဒၶန၏ 
ဘ၀အေပၚ၌ ၾသဇာစူးရွမႈ ရိွေနသည္။ ေနာက္ပုိင္း မိမိ၏ 
ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္၌ ဟႆ၀ဒၶနသည္ ဗုဒၶဘာသာတရားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ရာဇသီရိႏွင့္ တိုင္ပင္ႏီွးေႏွာၿပီး 
လုပ္သည္ကသာ မ်ားသည္။ 
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ဟႆ၀ဒၶနသည္ ကန္ေနာဂ်ကုိ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမာေသာ သူ႔ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ထာေနရႊရလည္း အေရးပါ 
အရာေရာက္ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ေနာင္ေတာ္အား 
အေကာက္ဉာဏ္ႏွင့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ပစ္ေသာ ဘုရင္ရွရံွကအား 
ဟႆ၀ဒၶနက ဒဏ္ခတ္လုိက္ေလသည္။ ထိုေဒသ၌သာလွ်င္ 
ရပ္တန္႔မေနေတာ့ဘ ဲ ဟႆ၀ဒၶနသည္ အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္း 
တစ္ခုလုံးကိုပင္  အႏုိင္ရေအာင္ တိုက္ယူႏုိင္ခ့ဲသည္။ သူ၏ႏုိင္ငံေတာ္ 
အက်ယ္အ၀န္းသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ 
အာေရဗ်ပင္လယ္အထိလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ပုိင္း၌ မဓယပရေဒသ 
(အလယ္ပုိင္းေဒသ) အထိလည္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏံွ႔တည္ရိွခ့ဲသည္။ 
 
၀ိႏၶယာေတာင္၏ တစ္ဖက္၌ စာလုက်မင္းဆက္ ပုလေကသီဘုရင္ 
ထီးနန္းစုိးစံေနသည္။ ထုိေဒသကုိလည္း ဟႆ၀ဒၶနသည္ မိမိ၏ 
လက္ေအာက္ခံ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသည္။ နမၼဒါျမစ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ပုလေကသီက ၾက့ံၾက့ံခံေနသည္ျဖစ္၍ ဟႆ၀ဒၶန 
ျပန္ဆုတ္လာရသည္။ ရာဂ်ပုတာနာ၊ ဆိႏၶိ၊ ပန္ဂ်ပ္တို႔၌ မြန္ဂုိႏွင့္ ဂုရဂရတို႔ 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ 
 

 
 
တ႐ုတ္ မဟာခရီးသည္ ရႊန္က်န္ (ဟုယန္ဆိုင္)သည္ သူ၏ ခရီးစဥ္ 
မွတ္တမ္းေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဟႆ၀ဒၶန၏ စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ေရးသားထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းေရးသားခ်က္မ်ားမွာလည္း 
ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မရိွေပ။ ခရစ္ႏွစ္ ၆၁၈ ၌ ဗေဂၤါတြင္ ရွရံွကဘုရင္ 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၆၃၇ တြင္ ဟႆ၀ဒၶနသည္ 
ရွရံွက၏ႏုိင္ငံကို အႏုိင္တိုက္ယူၿပီး သူ၏ အင္ပုိင္ယာထ ဲ
သြတ္သြင္းလုိက္သည္။ ကြန္ဂုိဒ (ဂန္ဂ်မ္ခ႐ုိင္ ၾသရိႆ) 
နယ္ေျမေဒသကုိလည္း ခ်န္မထားခ့ဲေပ။ အေနာက္ဘက္၌ ဗလဘိေဒသမွ 
ဘုရင္ကိုလည္း အႏုိင္တိုက္ခုိက္သည္။ ဗလဘိေဒသမွ ဘုရင္ဒုတိယ 
ဇ၀ေသနသည္ ဟႆ၀ဒၶန၏ သမီးေတာ္ႏွင့္ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္ဟူ၍ ရႊင္က်န္က ဆိုထားသည္။ သူ၏ 
ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း၌ ဟိုေနရာ သည္ေနရာတြင္ ဟႆ၀ဒၶနသည္ 
ကသၼီရႏွင့္ ဆိႏၶကုိလည္း ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္သည္ဟူ၍ ရႊင္က်န္ 
ဆုိထားသည္။ 
 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-77- 
 

ဟႆ၀ဒၶနဘုရင္သည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ေသာ 
မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ တစ္ပါးျဖစ္သည္။ သူ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း 
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားသို႔ ကုိယ္တိုင္လွည့္လည္ျပီး ေလ့လာျခင္း၊ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည္။ ရႊင္က်န္က “ဟႆ၀ဒၶနသည္ 
အလြန္တရာ ထႂကြလုံ႔လရိွေသာ ဘုရင္ျဖစ္၏။ သူ႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ 
အခ်ိန္မလံုေလာက္” ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ 
 
ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ မႉးမတအ္ဖြဲ႔က ဘုရင္မင္းႀကီးအား 
အကူအညီေပးသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုးကုိ ျပည္နယ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ခြဲျခားထားသည္။ ျပည္နယ္တုိင္း၌ ဘုရင္ခံ သုိ႔မဟုတ္ ပေဒသရာဇ္က 
အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ျပည္နယ္ကုိ ခ႐ုိင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခ႐ုိင္ကို 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားထားသည္။ ေက်းရြာကို 
အေသးငယ္ဆံုးအဖြဲ႔က အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အခြန္အတုတ္ မ်ားမ်ားစားစား 
မေကာက္ေပ။ ႏုိင္ငံပုိင္ လယ္ေျမကုိ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ 
ဘုရင့္အစုိးရအား ၀င္ေငြ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံကုိ သီးစားခအျဖစ္ 
ေပးၾကရသည္။ 
 

ရႊင္က်န္၏ အဆုိအရ ႏုိင္ငံပုိင္ ေျမယာမွရေသာ ၀င္ေငြကို ေလးစုခြဲၿပီး 
သုံးစြဲသည္။ ပထမအစုကို ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳၿပီး 
ဒုတိယအစုကို ပညာရွင္၊ အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ 
သုံးစြဲၿပီး စတုတၳအစုကုိမူ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား၌ သုံးစြဲသည္။ 
 
ကုန္သည္မ်ားသည္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားမရိွဘ ဲကုန္ကူးသန္း 
ေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ သြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္ၾကသည္။ ျမစ္မ်ား၊ 
ေခ်ာင္းမ်ားကုိ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဖြင့္ေပးထားသည္။ 
ခရီးသည္မ်ားထံမွ အခြန္အေကာက္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ 
စည္းၾကပ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား၌ 
ျပည္သူ႔ထံမွ အကူအညီရယူသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လုပ္အားေပးေသာ 
ျပည္သူမ်ားသည္ လုပ္အားခရရိွၾကသည္။ လုပ္အားခကိုလည္း 
အလုပ္ပမာဏအရ ေပးသည္။ 
 
ရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဂုပၸတေခတ္ႏွင့္စာလွ်င္ 
ျပင္းထန္လြန္းသည္။ သာမန္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကိုပင္ 
ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ခ်တတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ကလည္း 
ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးသည္။ သို႔မဟုတ္ကလည္း ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းေအာင္ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-78- 
 

ျပဳလုပ္သည္။ သာမန္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ား ေငြဒဏ္ေဆာင္ရသည္။ 
အျပစ္က်ဴးလြန္သူသည္ ဘုရင့္ဘ႑ာတုိက္တြင္ ေငြေပးသြင္းရသည္။ 
 
ႏုိင္ငံအႏံွ႔အျပားရိွ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ 
ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာ ဇနပုဒ္မ်ား၌လည္းေကာင္း 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ဧည့္ရိပ္သာမ်ားကို 
တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။ ထိုဧည့္ရိပ္သာမ်ား၌ ခရီးသည္မ်ား 
အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ရိကၡာမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို 
စီစဥ္ေပးထားသည္။ ဟႆ၀ဒၶနလက္ထက္၌ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ 
တုိးတက္မႈကိ ု ျမင္ေတြ႔ရသည့္အတြက္ ရႊင္က်န္သည္ တအံ့တၾသ 
ျဖစ္သြားသည္။ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္ ျမင့္မားသည္။ ေငြဒဂၤါးႏွင့္ 
ေရႊဒဂၤါးမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေျမၾသဇာေကာင္းသည္။ 
ေကာက္ပဲသီးႏံွအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သစ္သီး၀လံႏွင့္ 
ဟင္းရြက္ဟင္းသီးမ်ားကုိလည္း စုိက္ပ်ိဳးၾကသည္။ --------- 
 
ႏုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ 
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စစ္တပ္အေစာင့္အၾကပ္ ခ်ထားသည္။ ညဥ့္အခ်ိန္၌ 
ျမင္းစီးတပ္သားမ်ားသည္  နန္းေတာ္တစ္၀ုိက္ကုိ ေစာင့္ၾကပ္ေနၾကသည္။  

တပ္စု သုိ႔မဟုတ္ တပ္စိတ္တုိ႔၏ အမႈထမ္း ေက်ပြန္ပုံကိုလုိက္၍ 
တပ္သားမ်ားအား လခေပးသည္။ ေျခလ်င္တပ္၊ ျမင္းတပ္၊ 
ယာဥ္ရထားတပ္၊ ဆင္တပ္တည္းဟူေသာ တပ္ေလးတပ္၌ 
ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။ တပ္တစ္တပ္ တစ္တပ္၏ 
တပ္မႉးသည္ ျမင္းေလးေကာင္ကေသာ ယာဥ္ရထားကုိ စီးရသည္။ 
 
ဘုရင္ ဟႆ၀ဒၶနလက္ထက္၌ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္သည္ 
အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ ရႊင္က်န္သည္ ေလယန္၌ (၆၀၃) 
ေမြးဖြားသည္။ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္၌ ခရီးစထြက္သည္။ တာဆကႏၵႏွင့္ 
ဆမရကႏၵ လမ္းမွ ျဖတ္လ်က္ ၆၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ဂႏၶာရသို႔ 
ေရာက္ရိွလာသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ၁၅ ႏွစ္ၾကာမွ် ေနထိုင္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္ကာလ အနက္ ၈ ႏွစ္ေလာက္မွာ ဟႆ၀ဒၶန၏ 
နန္းေတာ္၌ေနသည္။ 
 
အိႏၵယိႏုိင္ငံ ေနရာအႏံွ႔အျပားသုိ႔ ခရီးသြားသည္။ သူ၏ မွတ္တမ္း၌ 
ထုိေခတ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ျပည္သူတုိ႔၏ ေနမႈထိုင္မႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ဘာသာေရး၊ 
ပညာေရး၊ ဘာသာစကား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ေရးသားထားသည္။ ယင္းေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ေနာက္ပုိင္း 
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သမုိင္းသုေတသီမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီးသည့္ေနာက္မွ ရႊင္က်န္သည္ ၆၄၅ ခုႏွစ္၌ 
ကရွဂရ၊ ယရကႏၵ၊ ခုိတန္လမ္းမ်ားမွ ျဖတ္လ်က္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ 
ျပန္သြားသည္။ 
 
လုိယန္ဘုရင္ ထိုက္ဆြန္းလက္ထက္၌ ရႊင္က်န္သည္ အထူးအေရးပါသူ 
ျဖစ္လာသည္။ အိႏၵိယမွ ျပန္လာၿပီးေသာအခါ ရႊင္က်န္အား 
တ႐ုတ္ဘုရင္က မႉးမတအ္ရာျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္လိုသည့္ဆႏၵ ရိွသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ရႊင္က်န္က လက္မခံေပ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌သာလွ်င္ 
ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ သီတင္းသုံး ေနထိုင္ခ့ဲသည္။ မိမိႏွင့္ တစ္ပါတည္း 
ေဆာင္ၾကဥ္းလာခ့ဲေသာ သကၠတက်မ္းစာ ၆၀၀ ကို တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ 
တစ္က်မ္းၿပီးတစ္က်မ္း ျပန္ဆုိေနသည္မွာ ဘ၀နိဂုံးခ်ဳပ္သည္အထိ 
ျဖစ္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၆၆၄ တြင္ ကြယ္လြန္သြားသည္။ ----- 
 
ဟႆ၀ဒၶနသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္စစ္စစ္ ျဖစ္သည္မွာမူ ယံုမွားဖြယ္မရိွေပ။ 
သူ၏ႏွမ ရဇၨသီရိေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရႊင္က်န္ႏွင့္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး 
ေနခ့ဲေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္  ဗုဒၶဘာသာအေပၚ 
ပုိ၍ယံုၾကညသ္က္၀င္မႈ ရိွလာသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စတင္ျဖစ္သည့္မွာမူ 

သူငယ္စဥ္ဘ၀ကပင္ ျဖစ္သည္။ ဟႆ၀ဒၶနဘုရင္သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း 
ဗုဒၶဘာသာ စည္းေ၀းသဘင္ႀကီး က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရိွ၏ဟူ၍ ရႊင္က်န္က 
ေရးထားသည္။ ထိုစည္းေ၀းသဘင္မ်ား၌ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား စုေ၀းၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 
 
ယင္းကဲ့သုိေသာ စည္းေ၀းသဘင္တစ္ခု၌ ျဗာဟၼဏမ်ားသည္ 
ဟႆ၀ဒၶနဘုရင္အား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ 
စည္းေ၀းသဘင္မ႑ပ္တံခါးကုိ မီး႐ိႈ႕ၿပီးလွ်င္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးကုိ မီးေလာင္တိုက္ထ ဲ သြင္းပစ္ဖုိ႔ရန္ အားထုတ္ၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ကံေကာင္းေထာက္မသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ယင္းႀကိဳးစားမႈသည္ 
ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း မရိွေပ။ 
 
စည္းေ၀းသဘင္ မ႑ပ္တံခါး မီးေလာင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေသာအခါ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ မ႑ပ္အျပင္ဘက္ ထြက္လာသည္။ ထိုအခုိက္ 
ဓားကုိင္ထားသူ တစ္ေယာက္သည္ ဘုရင္မင္းႀကီးအနီးသုိ႔ ေျပးလာသည္။ 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏ အပါးတြင္ ရိွေနၾကသည့္ မင္းမႈထမ္းမ်ားလည္း 
အ့ံအားသင့္ၿပီး ၾကက္ေသ ေသေနၾကသည္။ သူသတ္သမားကုိ 
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ဟန္႔တားရန္ သတိမရ ျဖစ္သြားၾကသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီး ကုိယ္တုိင္ 
ထုိသူသတ္သမား၏ လက္ထကဲဓားကို ဆြဲယူလုိက္သည္။ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သူသတ္သမားကို တရားသူႀကီးလက္ထ ဲ
အပ္လိုက္ၿပီးလွ်င္ သူသတ္သမားအား ထိခုိက္နစ္နာသြားေအာင္ 
မျပဳလုပ္ရန္လည္း အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္တြင္ ဘုရင္မင္းႀကီးက သူသတ္သမားအား “ငါ့ကို 
လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ျပဳရေလာက္ေအာင္ ငါက မင္းကို ဘယ္လုိမတရားတဲ့ 
အလုပ္ကုိမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲလို႔လ”ဲ ဟူ၍ ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကည့္သည္။ ထုိအခါ 
သူသတ္သမားက လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျဗာဟၼဏမ်ားက 
မိမိအားခုိင္းေၾကာင္း၊ ဘုရင္မင္းႀကီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ 
ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မႏွစ္ၿမိဳ႕၍ ယင္းသို႔စီစဥ္ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာျပသည္။ လုပ္ၾကံသူမ်ားသည္ မ႑ပ္ကို 
မီးတင္႐ႈိ႕ၾကသည္။  သို႔ေသာ္လည္း မီးသည္ မ႑ပ္တစ္ခုလံုး 
ျပန္႔မပြားေပ။ ဤတြင္ လူသတ္သမားအား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခုိင္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
 

ရႊင္က်န္သည္ အျခားပြဲသဘင္တစ္ခု အေၾကာင္းကိုလည္း 
ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ယင္းပြဲသဘင္ကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 
ဂဂၤါျမစ္ႏွင့္ ယမုံနာျမစ္ဆံုရာ ပယာဂဆိပ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ 
ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ယင္းပြဲသဘင္သုိ႔ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ရႊင္က်န္အား ဖိတ္သည္။ ထိုပြဲသဘင္သည္ 
ရက္ေပါင္း ၇၅ ရက္ၾကာမွ် ၾကာသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံရိွ ေဒသအသီးသီးမွ 
မင္းညီမင္းသားေပါင္း မ်ားစြာတုိ႔လည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။ 
 
ပထမေန႔၌ ပြဲသဘင္အတြက္ ထုလုပ္ထားေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ 
မ႑ပ္တြင္းသို႔ ပင့္ၿပီးလွ်င္ အဖုိးထုိက္ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
ပူေဇာ္သည္။ ဒုတိယႏွင့္ တတိယေန႔မ်ား၌ သူရိယႏွင့္ သ၀ိကို 
ပူေဇာ္ပြဲက်င္းပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိေန႔တြင္ ပူေဇာ္ေသာ 
ပစၥည္း၀တၳဳမ်ားမွာ ပထမေန႔ကေလာက္ အဖုိးထိုက္ အဖုိးတန္မ်ား 
မဟုတ္ၾကေပ။ စတုတၳေန႔၌ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား အလႉဒါနျပဳသည္။ 
ယင္းပူေဇာ္ပြဲသို႔ ရဟန္းသံဃာေပါင္း ၁၀,၀၀၀ မွ် ႂကြေရာက္ၾကသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္တြင္ ရက္ ၂၀ တိတိ ျဗာဟၼဏမ်ားႏွင့္ ဂ်ိန္း စေသာ 
အျခားဘာသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လႉဖြယ္ပစၥည္းမ်ား 
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ေပးကမ္းလႉဒါန္းသည္။ ဖုန္းေတာင္း ယာစကာမ်ားအားလည္း ၁၀ ရက္ 
ေပးကမ္းေကၽြးေမြးသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္တြင္ တစ္လတိတိ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ 
ခုိကိုးရာမ့ဲသူမ်ားအား ေကၽြးေမြးေပးကမ္းသည္။ 
ယင္းပြဲသဘင္ႀကီးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ 
ကုိယ္ပုိငိဘ႑ာထမွဲ ထုတ္ယူသံုးစြဲသည္။ ငါးႏွစ္ၾကာမွ် 
စုေဆာင္းသိုမီွးထားေသာ ဘ႑ာမ်ားကုိ ယင္းပြဲသဘင္ႀကီးအတြက္ 
အသုံးျပဳသည္။ ပြဲသဘင္ အၿပီးသတ္ေန႔မ်ား၌ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
သူကိုယ္တြင္ ၀တ္ဆင္ထားေသာ စိန္ေက်ာက္ရတနာ တန္ဆာမ်ားႏွင့္ 
အျခား အဖုိးထုိက္ အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ားကုိပါ လႉဒါန္းပစ္သည္။ သူ၏ႏွမ 
ရဇၨသီရိထံမွ အ၀တ္ေဟာင္းမ်ားကုိ ေတာင္း၍၀တ္ၿပီးလွ်င္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ၌ရိွေသာ ဗုဒၶမ်ားကို 
ပူေဇာ္ကန္ေတာ့သည္။ 
 
အိႏၵိယသမုိင္း၌ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေစတနာ သဒၵါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ 
ေပးကမ္းလႉဒါန္းပုံမ်ိဳး အျခားမရိွေပ။ အခ်ိန္သမယ ေျပာင္းလလဲာၿပီး 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာလာၿပီးသည့္ ေနာက္၌ကား ယင္းဗုဒၶဘာသာ 

ပြဲသဘင္ႀကီးသည္ `ကုမၻေမလာ´ ေခၚ ပြဲသဘင္ႀကီး၏ အသြင္အျဖစ္ 
ေျပာင္းလလဲာသည္။ ဂဂၤါႏွင့္ ယမုံနာျမစ္ဆံုရာ ပယာဂ (ေအလဟာဘတ္) 
ဆိပ္ကမ္း၌ ယခုထက္တိုင္ပင္ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးတုိ႔၏ နာမည္ေက်ာ္ 
`ကုမၻေမလာ´ ပြဲသဘင္ႀကီးကုိ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေနတုန္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ဟႆ၀ဒၶန၏ အလႉမ႑ပ္၌ ရဟန္းသံဃာေတာ္ ၁၀,၀၀၀ 
ကုိလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏ ၅၀၀ ကိုလည္းေကာင္း ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း 
ဆြမ္းကြမ္းလႉဒါန္းေလသည္။ ယင္းကိုေထာက္လ်က္ 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္အား ဘုရင္မင္းႀကီးမည္မွ် ၾကည္ညိဳျမတ္ႏုိးမႈ 
ရိွသည္ဆုိသည္ကို သိသာႏုိင္ေပသည္။ 
 
 
ဟႆ၀ဒၶနဘုရင္သည္ ကမၻာေက်ာ္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္အား အထူးပင္ 
အာ႐ုံထားသည္။ ထုိအခ်ိန္က နာလႏၵာတကၠသုိလ္သည္ တိုးတက္မႈ 
အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ေရာက္ေနသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေျမယာမွရရိွေသာ 
၀င္ေငြ၏ ေလးပုံတစ္ပုံကို ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ဘာသာေရး 
ကိစၥမ်ားအတြက္ သံုးစြဲသည္။ ထိုစရိတ္ထတဲြင္ 
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နာလႏၵာတကၠသုိလ္အတြက္ သံုးစြဲသည့္ အသုံးစရိတ္လည္း 
အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ရႊင္က်န္သည္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္၌ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနခဲ့သည္။ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ရႊင္က်န္က ဤသို႔ဆုိထားသည္။ 
 
“အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ပညာသင္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမ်ား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ရိွသည္။ သုိ႔ရာတါင္ နာလႏၵာေလာက္မည္သည့္ 
ပညာသင္ေက်ာင္းတုိက္မွ် မႀကီးက်ယ္ေပ။ နာလႏၵာသည္ 
၀ိဟာရလည္းျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၀ါဒ 
အယူအဆႏွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒ မဟုတ္သည့္ အျခားအယူအဆ ႏွစ္ခုလံုးကုိ 
ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ သင္ၾကားသည့္ တကၠသုိလ္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း 
စာေပပုိ႔ခ်မႈ အႀကိမ္တစ္ရာရိွသည္။ နာလႏၵာတကၠသုိလ္၌ စာသင္သား 
၁၀,၀၀၀ တို႔သည္ ဘာသာရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သင္ၾကားဆည္းပူးၾကသည္။ 
 
ဟႆ၀ဒၶနဘုရင္သည္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ 
အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အာ႐ုံစူးစုိက္႐ုံမွ်သာမကဘ ဲ စာသင္သားမ်ားႏွင့္ 
ဆရာမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ျဖည့္တင္းေပးသည္။ 
ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ မွ 

ရရိွသည့္ ၀င္ေငြကို နာလႏၵာတကၠသုိလ္အား ေပးလႉထားသည္။ 
ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ သူႂကြယ္ (၂၀၀)သည္ အလွည့္က်ႏွင့္ 
နာလႏၵာတကၠသုိလ္ စာသင္သားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ျဖည့္တင္းေပးရသည္။ ေမးခြန္းေမးသူမ်ားႏွင့္ 
အေျဖျပန္ၾကားသူမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔ တစ္ရက္တာ ကာလသည္ 
လုံေလာက္ျခင္းမရိွေပ။ နံနက္အခ်ိန္မွစ၍ ညေနခ်ိန္ထိ ဆရာမ်ားသည္ 
အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည္။ လုလင္ပ်ိဳမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ 
အားလံုးပင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစားၾကည္ညိဳမႈ ထားၾကသည။္” 
 
နာလႏၵာတကၠသုိလ္ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ထုိတကၠသိုလ္တြင္ ငါးႏွစ္တိတိ ေနထိုင္သြားေသာ ရႊင္က်န္က 
ဤသို႔ေရးထားသည္။ 
 
စာေပသင္ၾကားရန္ ေရာက္လာၾကေသာ စာသင္သားမ်ားအား 
ဧည့္သည္သဖြယ္ တေလးတစား ဆက္ဆံသည္။ စမ္းသပ္ 
စစ္ေဆးၿပီးေသာအခါ ထုိ စာသင္သားအား ေက်ာင္းတုိက္တြင္ 
ေနရာခ်ေပးထားသည္။ ထိုစာသင္သားသည္ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ 
အခ်ိန္အတန္ၾကာမွ် ၀ိနည္းကုိ လိုက္နာက်င့္သံုးရင္း ေက်ာင္းအက်ိဳးကုိ 
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သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ရသည္။ မိမိကိုယ္ကုိယ္ မိမိ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္၀သူျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီးေနာက္ ထုိစာသင္သားသည္ 
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရိွၿပီး အျပည့္အ၀ စာသင္သားအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳခံရသည္။ 
 
နာလႏၵာတကၠသုိလ္၌ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ အျခား ရုိးရုိးစာသင္သားမ်ားသည္ 
တင္းက်ပ္ေသာ စည္းကမ္းကုိ လိုက္နာၾကရသည္။ ၀ိနည္း စည္းကမ္းကို 
ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ဒဏ္ေပးသည္။ ဗ်ာက႐ုိဏ္၊ 
တႁႏၵပညာ၊ ေဆးပညာ၊ ဗုဒၶတကၠပညာ၊ ဒႆနပညာ စေသာ 
ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ နာလႏၵာတကၠသုိလ္၌ ပုိ႔ခ်ေပးသည္။ မဟာယာန၊ 
ဟိနယာနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နာလႏၵာ၌ ၀ါဒ၀ိ၀ါဒမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
 
ပညာသင္ၾကား၍ ၿပီးဆုံးေသာအခါ စာသင္သားမ်ားအား စာေမးပြဲ 
စစ္ေဆးသည္။ ထိုစာသင္သားသည္ အေဆာင္တစ္ခုထ၌ဲ 
ဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ စာေပႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းအခုံ ျပဳလုပ္ရသည္။ 
စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းကို အျခားဆရာတစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ထုိစာသင္သားအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ဆရာကေသာ္လည္းေကာင္း 
ေၾကညာသည္။ စာေပႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ါဒ၀ိ၀ါဒျငင္းခုံပြဲ၌ အႏုိင္ရရိွေသာ 

စာသင္သားအား စာေမးပြဲေအာင္သူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 
ထုိပုဂၢိဳလ္အား တန္ဆာဆင္ထားေသာ ဆင္ေပၚတြင္တင္လ်က္ 
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသူမ်ား ျခံရံၿပီး ၀င္းတံခါးမႀကီးသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္သည္။ 
 
ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ တကၠသုိလ္မွ ထြက္ခြာသြားသည္။ 
အကယ္၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးပြဲ၌ ဆရာႏွင့္အၿပိဳင္ ျပဳလုပ္ရေသာ 
၀ါဒ၀ိ၀ါဒျငင္းခုံပြဲတြင္ ႐ႈံးသြားခ့ဲလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဖြယ္မရာေသာ 
စကားလုံးမ်ားကုိ အသုံးျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိပုဂၢိဳလ္အား 
ရႊံ႕မ်ားလိမ္းက်ံေစၿပီး ေခ်ာက္ထ ဲတြန္းခ်ပစ္သည္။ 
 
တစ္ခါတုန္းက ႐ုပ္၀ါဒ အခုိင္အမာ စြဲကိုင္ထားေသာ 
ေလာကာယတဒႆနပညာရွင္ ဆရာတစ္ဦးသည္ သုေတသန 
စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေရးလ်က္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ တံခါး၀တြင္ 
ဆြဲခ်ိတ္ထားသည္။ သူ၏ သုေတသနစာတမ္းထ၌ဲပါေသာ 
ဒႆနအယူအဆမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္သူရိွပါက ထုိသူအား 
အ႐ႈံးေပးၿပီးလွ်င္ မိမိဦးေခါင္းကို ျဖတ္ပစ္မည္ဟုလည္း 
ေၾကညာထားသည္။ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ရႊင္က်န္သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ 
စိန္ေခၚခ်က္ကုိ လက္ခံၿပီး ပညာရွင္ ပရိသတ္အလယ္၌ ထုိပုဂၢိဳလ္အား 
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အႏုိင္ယူလုိက္သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရႊင္က်န္သည္ 
ထုိပုဂၢိဳလ္အား မိမိ၏ တပည့္အျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ ဦးေခါင္းျဖတ္ခြင့္ 
မျပဳေပ။ 
 
ရႊင္က်န္သည္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို 
ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။ သူ၏အဆုိအရ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ 
ပတ္လည္၌ ႀကီးမားေသာ တံတိုင္းႀကီး ကာရံထားသည္။ 
စာသင္သားမ်ား၏ အေဆာင္သည္ ၀ိဟာရႏွင့္ သီးျခားျဖစ္သည္။ 
ယင္းအေဆာက္အအုံ၏ တိုင္ႀကီးမ်ားသည္ ပုလအဲေရာင္ကဲ့သို႔ 
ေျပာင္လက္ေနသည္။ အထက္၌ ျပဆုိခ့ဲသည့္အတိုင္း 
ထုိအေဆာက္အအုံ၌ ရဟန္းေတာ္ ၁၀,၀၀၀ အၿမဲတမ္း 
ေနထိုင္သီတင္းသံုးၾကသည္။ 
 
တကၠသုိလ္တြင္ ဆရာေပါင္း ၁၅၀၀ ရိွသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ဆရာ 
၁၀၀၀ သည္ က်မ္း ၃၀ သို႔မဟုတ္ ဘာသာရပ္ ၃၀ ကို 
သင္ၾကားျပသသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းဆရာေတာ္မ်ားထကဲ 
အမႉးအခ်ဳပ္ အဓိပတိမွာ သီလဘႁဒၵမေထရ္ ျဖစ္သည္။ ရႊင္က်န္ 

ေရးသားျပဆိုထားသည္ကုိ ေထာက္လ်က္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္သည္ 
သီးျခားၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ သိရိွရသည္။ 
 
ထုိနာလႏၵာတကၠသိုလ္မွ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ပညာရွင္ 
မေထရ္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာသြားၾကၿပီးလွ်င္ ဓမၼကို 
ျဖန္႔ျဖဴးၾကသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အႏံွ႔အျပား၌လည္း သာသနာျပဳၾကသည္။ 
ကနိရွကဘုရင္ ေနာက္ ဂုပၸတေခတ္၌လည္း နာလႏၵာတကၠသိုလ္၏ 
တုိးတက္မႈ အရိွန္အဟုန္သည္ က်ဆင္းမသြားေပ။ ဂုပၸတမင္းဆက္ 
ဘုရင္တို႔သည္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္အား ထူးထူးျခားျခား ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ 
ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုဘုရင္မ်ား လက္ထက္တြင္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္၌ 
သံဃာရာမ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ --------
---- 
 
ထုိအခ်ိန္၌ ဗုဒၶဒႆန ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶတကၠေဗဒ ဆရာႀကီးမ်ား 
ေပၚထြက္လာၾကသည္။ ထိုေခတ္တြင္ ထူးထူးျခားျခား သပၸာယ္ေသာ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ မဟာယန ေဒ၀ီေဒ၀တာတုိ႔၏ 
႐ုပ္တုမ်ားကုိလည္းေကာင္း ထုလုပ္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဟႆ၀ဒၶန 
ဘုရင္လက္ထက္တြင္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္အား ေထာက္ပ့ံအားေပးမႈ 
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ျပဳလုပ္သေလာက္ကုိမူ ဟႆ၀ဒၶန အရင္က မျပဳလုပ္ခ့ဲေပ။ ဟႆ၀ဒၶန 
ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း မျပဳလုပ္ခ့ဲေပ။ 
 
ဟႆ၀ဒၶနဘုရင္ ဘာသာတရားႏွင့္ စာေပအေပၚတြင္ မည္မွ် 
ကုိင္းၫြတ္မႈရိွသည္ကို နာလႏၵာတကၠသိုလ္၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားမႈကို 
ၾကည့္ပါက သိသာထင္ရွားလွေပသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
စာေပပညာရွင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားေပးအားေျမႇာက္မႈ ျပဳလုပ္သည္။ သူ၏ 
နန္းေတာ္တြင္ ကာဒမၺရီႏွင့္ စႆစရိတကုိ ေရးသားေသာ 
ဗာဏကဲ့သို႔ေသာ ပညာရိွ က၀ိအေက်ာ္မ်ား ရိွသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီး 
ကုိယ္တုိင္လည္း ၀ိယဒႆိကာ၊ ရတနာ၀လိ၊ နာဂါနႏၵအမည္ရွိ 
ျပဇာတ္သုံးခုကို ေရးသားျပဳစုသည္။ နာဂါနႏၵ၌ ဘုရားအေလာင္း၏ 
ႀကီးျမတ္ပုံကို ဖြဲ႔ဆိုေရးသားထားသည္။ 
 
ကနိရွက၏ေနာက္ ဟႆ၀ဒၶန၏ အရင္အခ်ိန္ကာလ၌ ဗုဒၶဒႆန 
ပညာရွင္ႀကီးမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ခ့ဲသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားထကဲ  
အမ်ားအျပားမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ တိဗက္သို႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ 
ပရမတၳမေထရ္၏ ေခတ္ကာလကုိ ခရစ္ႏွစ္ ၄၉၈ ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ 
ဂုပၸတေခတ္ေနာက္ပုိင္း ဘုရင္တို႔သည္ ပရမတၳမေထရ္အား အထူးပင္ 

ေလးစားၾကည္ညိဳမႈ ရိွၾကသည္။ ပရမတၳမေထရ္သည္ 
ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ၅၄၈ ခုႏွစ္၌ နန္ကင္းသုိ႔ 
သြားသည္။ 
 
ဗုဒၶဒႆနကို အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္ေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကသူမ်ားမွာ အသဂၤႏွင့္ ၀သုဗႏၶဳ ညီေနာင္ႏွစ္ပါး 
ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတာ္ျဖစ္သူ အသဂၤမေထရ္သည္ `ေယာဂါစာရဘူမိ´ 
ႏွင့္ `ဥတၱရတႏၱ´ ကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းမ်ားကုိ ေရးသားျပဳစု၍ 
၀ိညာဏ၀ါဒကုိ က်ားကန္ေပးသည္။ 
 
ညီေတာ္ျဖစ္သူ ၀သုဗႏၶဳ၏ ပညာမွာမူ ပုိၿပီး ႂကြယ၀္ၿပီး ပုိၿပီးဘက္စံု 
ျဖစ္သည္။ ၀သုဗႏၱဳသည္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ 
`အဘိဓမၼာေကာသ´ အမည္ရိွ အဆင့္ျမင့္က်မ္းႏွင့္ ထိုက်မ္း၏ 
အဖြင့္က်မ္းကို ေရးသားျပဳစုသည္။ ယင္းသို႔အားျဖင့္ ၀ိညာဏ၀ါဒႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ၀ိညတိၱမာၾတတာ၊ သိဒၶီ၏ ၀ိသႎကာ (အဖြင့္ႏွစ္ဆယ)္ႏွင့္ 
ႀတိသႎကာ (အဖြင့္သံုးဆယ္)ကုိ ေရးလ်က္ ၀သုဗႏၶဳသည္ သူ႔ေနာင္ေတာ္၏ 
အမည္နာမကို ပုိ၍ ေတာက္ေျပာင္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 
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သူ၏ အျခား အထူးအေရးပါေသာ က်မ္းတစ္က်မ္းမွာ `၀ါဒ၀ိဓာန´ 
အမည္ရိွ တကၠက်မ္းျဖစ္သည္။ ၀သုဗႏၶဳသည္ သမုဒၶဂုပၸတ၏ သားေတာ္ 
စႏၵရဂုပၸတ (၀ိၾကမာဒိတ်)၏ ဂု႐ုျဖစ္ခ့ဲဖူးသည္။ ယင္းကုိေထာက္လ်က္ 
၀သုဗႏၶဳသည္ ေလးရာစု ေနာက္ပုိင္း၌ ေပၚထြန္းခ့ဲသည္ဟု 
ခန္႔မွန္းရေပသည္။ 
 
ငါးရာစုႏွစ္ ပါဠိစာေပ၌ ဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ဓမၼပါလ စသည္တုိ႔သည္ 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ 
ဗုဒၶဂယာသား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းကဟု 
ဆုိၾကသည္။ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ လကၤာဒီပ (သီရိလကၤာ)သို႔ 
ႂကြသြားၿပီးလွ်င္ ပိဋကတ္သံုးပုံ၏ အဖြင့္အ႒ကထာမ်ားကုိ မေရးသားခင္ 
၀ိသုဒၶိမဂ္ကို ေရးသားသည္။ ထိုနည္းအတူပင္ ဓမၼပါလမေထရ္လည္း 
အ႒ကထာက်မ္းမ်ားကုိ ေရးသားျပဳစုသည္။ 
 
 
သီလဘျဒမေထရ္ (၆၃၅)သည္ ဟႆ၀ဒၶန ဘုရင္လက္ထက္၌ 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ထိုမေထရငည္ 
နာလႏၵာတကၠသုိလ္၏ အႀကီးအမႉးျဖစ္သည္။ ပဘာကရမိၾတ (၆၂၀)၏ 

အမည္နာမကိုလည္း မေဖာ္ျပ၍ မျဖစ္ေပ။ ထိုမေထရသည္ 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ သာသနာျပဳ ႂကြခ့ဲသည္။ သဒၵါဆရာ စႁႏၵေဂါမီ (၆၀၀-
၆၅၀)လည္း နာလႏၵာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ 
 
တာရာနာထ၏ အဆုိအရ ထုိမေထရ္သည္ ဗေဂၤါေျမာက္ပုိင္း ဗေရ 
(ဒရာဂ်)ေဒသ၌ ခတၱိယမ်ိဳးႏြယ္ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ဖြားျမင္သည္။ သူ 
ေရးသားျပဳစုေသာ က်ႁႏၵာဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္းကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ 
ထုိမေထရ္၏ အမည္နာမသည္ အလြန္တရာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည္။ 
သူ၏ ဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ 
ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ရိွသည္။ 
 
ထုိမေထရ္သည္ တစ္ေန႔သ၌ ၀ရ႐ုစိထံသုိ႔ သြားသည္။ ၀ရ႐ုစိထံ၌ 
ပါဏိနီဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္း၏ အဖြင့္ ပတၪၨလိဘာသ်က်မ္းကို သင္သည္။ 
ထုိက်မ္းကို အားမရေသာေၾကာင့္ သူကိုယ္တုိင္ ပါဏိနီဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္း၏ 
အဖြင့္က်မ္းတစ္က်မ္းကုိ ေရးသည္။ ေနာက္ပုိင္း နာလႏၵာတကၠသုိလ္ 
ေရာက္သြားေသာအခါ ပါဏိနီ၏ အဖြင့္က်မ္းတစ္က်မ္းကုိ 
ဓမၼကိတိၱမေထရ္ မဆြကပင္ ေရးသားထားသည္ဟု သိရိွရသျဖင့္ 
စႁႏၵေဂါမိသည္ သူ၏ အဖြင့္က်မ္းကို အသံုး၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု 
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အထင္ေရာက္သြားၿပီး ေရတြင္းထ ဲ ပစ္ခ်လိုက္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေနာက္ပုိင္းက်ေသာအခါ သူ၏အဖြင့္က်မ္းက ဓမၼကိတိၱ၏ 
အဖြင့္က်မ္းထက္ သာသည္ဟု သိရသျဖင့္ သူ၏ အဖြင့္က်မ္းကို 
တနည္းနည္းျဖင့္ ေရတြင္းထကဲ ျပန္ဆယ္ယူထားလုိက္သည္။ ထိုက်မ္းမွာ 
နာမည္ေက်ာ္ `စႁႏၵဗ်ာက႐ုဏ္း´ က်မ္း ျဖစ္သည္။ 
 
၅ ရာစုႏွစ္ ဒိႏၷာဂမေထရ္သည္ ဗုဒၶတကၠေဗဒပညာ၏ ဖခင္ျဖစ္၏ဟု 
ယူဆထားၾကသည္။ ဒိႏၷာဂမေထရ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၄၂၅)သည္ 
၀သုဗႏၶဳမေထရ္၏ တပည့္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကုိ တမိလ္ျပည္နယ္ ကၪၥီ 
(ကံဂ်ီဂရမ္) အနီးရိွ ဆိန္ဟ၀ၾက အမည္ရိွေသာ ေက်းရြာ၌ ျဗာဟၼဏ 
အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ ေမြးဖြားသည္။ ဒိႏၷာဂသည္ ၀ႆီပုတၱိယ 
ဗုဒၶဘာသာဂုိဏ္း၀င္ နာဂဒတၱမေထရ္ထံ ေရာက္လာၿပီး 
ရဟန္းျပဳလုိက္သည္။ 
 
ေနာက္ပုိင္း၌ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ ၀သုဗႏၶဳမေထရ္၏ 
တပည့္အျဖစ္ ခံယူလ်က္ ဥာယသွ်တၱရေခၚ တကၠေဗဒပညာရပ္ကို 
အထူးအားျဖင့္ သင္ၾကားအားထုတ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဒိႏၷဂသည္ 
၀ါဒၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားအား အႏုိင္ရေအာင္ 

လုပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ တကၠေဗဒဆုိင္ရာ နက္နက္နဲန ဲ
က်မ္းဂန္အခ်ိဳ႕ကုိ ေရးသားျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ကုန္ဆံုး 
ေက်ာ္လြန္ေစခ့ဲသည္။ ပမာဏသမုစၥယႏွင့္ ဉာယ၀တိၱကက်မ္းသည္ 
ဒိႏၷာဂ၏ က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
ဓမၼကိတိၱမေထရ္သည္ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းကို အေရာင္ေတာက္ေအာင္ 
လုပ္ၾကသည့္ ပညာရိွ ေျခာက္ဦးထတဲြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္၏ဟူ၍ 
တာရာနာထက ဆုိထားသည္။ ထိုမေထရ္သည္ ၇ ရာစု 
အလယ္ပုိင္းေလာက္၌ ထြန္းကားသူျဖစ္သည္။ တ႐ုတခ္ရီးသည္ 
ရႊင္က်န္သည္ ဓမၼကိတိၱမေထရ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဘာမွ်ေျပာျပမထားေပ။ 
ဓမၼကိတိၱမေထရ္သည္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္၌ ဓမၼပါလမေထရ္ထံတြင္ 
ပညာသင္ယူသည္။ ထိုအခ်ိန္က နာလႏၵာတကၠသုိလ္၏ 
ဒုတိယအဓိပတိမွာ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္၏ဆရာ သီဠဘျဒမေထရ္ 
ျဖစ္သည္။ နာလႏၵာတကၠသုိလ္သုိ႔ ရႊင္က်န္ မေရာက္ခင္အခ်ိန္၌ပင္ 
ဓမၼကိတိၱမေထရ္သည္ နာလႏၵာတကၠသုိလ္မွ ထြက္ခြာသြားေလၿပီ။ 
႐ုရွားပညာရွင္ ေရွရ္ဗာစကီကမူ ဓမၼကိတၱိအား `အိႏၵိယကန္႔́  ဟု 
သမုတ္ထားသည္။ သူ႔ကို ေစာလ (တမိလ္ေျမာက္ပုိင္း) ျပည္နယ္ရွိ 
တိ႐ုမေလရြာ၌ ျဗာဟၼဏ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ ေမြးဖြားသည္။ 
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အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားကမူ ဓမၼကိတၱိအား ကုမာရိလဘတ၏ တူဟူ၍ 
ဆုိၾကသည္။ အကယ္၍ ထုိအဆုိျပဳခ်က္သာ မွန္ပါမူ ပမာဏ 
၀တၱိကက်မ္း၌ ဦးႀကီး၏ အယူအဆမ်ားကုိ တူျဖစ္သူက ေခ်ဖ်က္ၿပီး 
ျပက္ရယ္ျပဳပုံကုိ ၾကည့္ပါက ဓမၼကိတိၱသည္ ဟာသကုိ 
လုိလားျမတ္ႏုိးသူတစ္ဦးအျဖစ္ ေပၚလြင္ထင္ရွားသည္။ 
 
ဓမၼကိတိၱသည္ တကၠေဗဒပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးရာ၌ ပုိ၍ 
စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ရိွသည္။ ထုိပညာရပ္ကို ဓမၼကိတိၱသည္ ဒိႏၷာဂ၏ 
တပည့္အစဥ္အဆက္ျဖစ္ေသာ `ဣႆရေသန´ မေထရ္ထံတြင္ 
သင္ၾကားဆည္းပူးသည္။ ပညာသင္ၾကား ဆည္းပူးၿပီးေသာအခါ 
ဓမၼကိတိၱသည္ မိမိ၏ ဘ၀ကို က်မ္း၈န္မ်ား ေရးသားစီရင္ျခင္း၊ 
၀ါဒယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းမ်ား၌ 
ကုန္ဆံုးေက်ာ္လြန္ေစခ့ဲသည္။ ယင္းမထရ္မ်ား၏ဘ၀ကို 
ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဟႆဘုရင္ လက္ထက္အထိ ဗုဒၶဘာသာ 
တကၠေဗဒပညာ မည္သုိ႔မည္ပုံ ထြန္းကားျပန္႔ပြားခ့ဲပုံကို သိရိွရေပသည္။ --
------ 
 

ဟႆဘုရင္၏ ဆရာ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးလုိလားသူ ရႊင္က်န္သည္ 
အိႏၵိယအေနာက္ပုိင္းရိွ ၀လႅဘီေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း 
ေရးသားထားသည္။ ထိုေခတ္ေဒသ၌ သံဃာရာမေက်ာင္းတုိက္ 
တစ္ရာရိွသည္။ ထိုေက်ာင္းတုိက္မ်ား၌ သံဃာ ၆၀၀၀ 
သီတင္းသုံးၾကသည္။ ထိုပညာသင္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီး၌ 
စာသင္သားမ်ားသည္ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ သုံးႏွစ္ ေနထိုင္သီတင္းသံုးၿပီး 
ပညာဆည္းပူးၾကသည္။ ပညာသင္ၿပီးသူမ်ားအား ဘြဲ႔တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည္။ 
နာလႏၵာကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ၀ိၾကမသိလာကဲ့သုိ႔လည္းေကာင္း 
ထုိေက်ာင္းတုိက္ႀကီးလည္း ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည္။ 
 
ထုိေက်ာင္းတုိက္ႀကီးသည္ ဂဂၤါျမစ္ကမ္းပါး၌ တည္ရိွသည္။ ဗေဂၤါျပည္နယ္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုရင္ပါလမင္းဆက္တို႔၏ ေခတ္၌ 
ထုိေက်ာင္းတုိက္ႀကီးသည္ တုိးတက္မႈ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ခ့ဲသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္ႀကီး၌ တံခါးမႀကီး ၇ ခုရိွသည္။ ယင္းတံခါးမ်ား၌ 
တံခါးမႉးပညာရိွမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ ပညာသင္ၾကားမႈ ၿပီးဆုံးေသာအခါ 
စာသင္သားမ်ားအား `ပ႑ိတ´ ဘြဲ႔တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည္။  
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ဟႆဘုရင္ လက္ထက္၌ အဂ်ႏၱာလည္း ထူးထူးျခားျခား တုိးတက္မႈ 
ရိွခ့ဲသည္။ ဘီစီ ႏွစ္ရာစုကပင္ အဂ်ႏၱာ၏ အုတ္ျမစ္ကို ခ်ခ့ဲသည္။ 
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာလအထိ 
အဂ်ႏၱာသည္ ဆက္တုိက္ တုိးတက္မႈ ရိွလာခ့ဲသည္။ တခ်ိဳ႕လုိဏ္ဂူမ်ားကုိ 
ၾကည့္လွ်င္ ထိုေနရာမ်ား၌ ပထမဦးဆံုး ဟိနယာန ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
ရဟန္းမ်ား ေနထုိင္သီတင္းသုံးၾကေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ေနာက္ပုိင္း၌မူ 
ထုိေနရာမ်ားတြင္ မဟာယာနမ်ား ႀကီးစုိးလႊမ္းမုိးလာၾကသည္။ 
 
ဆန္းစေသာ္တာ သဏၭာန္ရိွေသာ ေက်ာက္ေတာင္ရိွ လိုဏ္ဂူႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ထုိလိုဏ္ဂူႀကီးမ်ားရိွ အႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ အတိတ္၏ 
စည္ပင္၀ေျပာပုံမ်ားကုိ ျပန္လည္သတိရေအာင္ ဖန္တီးေနၾကသည္။ 
ယင္းအဂ်ႏၱာ လိုဏ္ဂူမ်ားမွ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားသည္ ဤမွ် ႏွစ္ပရိေစၧဒ 
ေက်ာ္လြန္လာၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
ေဆးအေရာင္အေသြး ေတာက္ပေနတုန္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းပန္းခ်ီေဆးေရးကားမ်ား၌ ဗုဒၶ၀င္ႏွင့္ ဇာတ္နိပါတ္မ်ားကို 
သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ေဗာဓိသတၱ ဘုရားအေလာင္းတို႔၏ 
ပန္ခ်ီေဆးေရးကားမ်ားမွာလည္း ထူးျခားေသာအသြင္ကို 
ေဆာင္ေနၾကသည္။ 

 
ယခုေခတ္၌ ယင္းနံရံပန္းခ်ီပုံမ်ားကုိ ကမၻာေပၚရိွ ပန္းခ်ီအႏုပညာ၏ 
လက္ရာအေကာင္းဆုံး စံနမူနာအျဖစ္ ထင္မွတ္ယူဆထားၾကသည္။ 
ေႏွာင္းေခတ္ ေရာက္လာေသာအခါ ယင္းပန္းခ်ီပုံမ်ားကို အေျခခံၿပီးလွ်င္ 
စိဂိရိ (သီရိလကၤာ) ေတာင္နံရံ ပန္းခ်ီကားမ်ားကုိ ေရးဆြဲၾကသည္။ ၇ 
ရာစုေနာက္ပုိင္း၌ အဂ်ႏၱာတြင္ လိုဏ္ဂူအသစ္ ထပ္မံမတည္ေဆာက္ေပ။ 
အဂ်ႏၱာ၏ တုိးတက္မႈ အၿပီးသတ္မွာ ထိုအခ်ိန္ကာလပင္ ျဖစ္သည္။ 
အဂ်ႏၱာႏွင့္ ဧလိုရာ ႏွစ္ခုလံုးပင္ ဟႆဘုရင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းက 
မဟုတ္ေပ။ 
 
မဟာ၀ံသက်မ္း၏ အဆုိအရာ မဟာရ႒တိုင္းသုိ႔ သာသနာျပဳႂကြလာေသာ 
ရဟန္းေတာ္မွာ ရကၡိတမေထရ္ျဖစ္သည္။ ထိုမေထရ္၏ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္ ဓာရ၀ါခ႐ုိင္ရိွ `၀န၀ါသီ´ အထိ 
က်ယ္ျပန္႔သည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ ၀န၀ါသီသည္ ကဒမၺမင္းဆက္ဘုရင္တို႔၏ 
ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ထိုေဒသ၌ ရကၡိတမေထရ္သည္ လူေပါင္း 
၆၀,၀၀၀ ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု အဆုိရိွသည္။ 
ရႊင္က်န္၏ အဆုိအရ ဟႆဘုရင္ လက္ထက္၌ ၀န၀ါသီတြင္ 
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သံဃာရာမေက်ာင္းတုိက္ ၁၀၀ ရိွၿပီး ယင္းေက်ာင္းတိုက္မ်ား၌ 
ရဟန္းသံဃာေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ၾကသည္။ 
 
ဟႆဘုရင္လက္ထက္၌ `ကေနာဇ´ ၿမိဳ႕သည္ ယခင္ ပါဋလိပုတ္၏ 
ေနရာမ်ိဳး ရရိွလာခ့ဲသည္။ `ကေနာဇ´ သည္ ဟႆဘုရင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းၿမိဳ႕သည္ အလ်ား ၅ မုိင္၊ အနံ ၁ မုိင္ခြ ဲ
ရိွသည္ဟူ၍ ရႊင္က်န္က ဆုိထားသည္။ လွပသာယာေသာ 
ထုိကေနာဇၿမိဳ႕ေတာ္၌ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းတုိက္ ၁၀၀ ႏွင့္ နတ္ကြန္း၊ 
နတ္ဗိမာန္ ၂၀၀ ရိွ၏ဟူ၍လည္း ဆိုထားသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးကုိယ္တုိင္ 
သံဃာရာမ ေက်ာင္းတုိက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။ 
 
ဟႆဘုရင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳဘုရင္တစ္ပါး အေနျဖင့္ 
နာလႏၵာကဲ့သုိ႔ေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမ်ား ကမၻာအႏံွ႔ 
သတင္းျပန္႔ၿပီး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေစရန္အတြက္လည္း နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ 
ရက္ရက္ေရာေရာ ေထာက္ပ့ံလႉဒါန္းခ့ဲသည္။ ရႊင္က်န္၏ 
ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းအရ ဟႆဘုရင္လက္ထက္ သို႔မဟုတ္ ၇ ရာစု၌ 
အိႏၵိယ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ သံဃာရာမ ေက်ာင္းတုိက္ေပါင္း 
၅၀၀၀ ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ ရိွသည္။ ရႊင္က်န္သည္ သူ၏ 

ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း၌ ယင္းေက်ာင္းတုိက္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ 
စာရင္းကို ေနရာေဒသႏွင့္ ဂုိဏ္းဂဏ ခြဲဲျခားၿပီးလွ်င္ အေသးစိတ္ 
တင္ျပထားသည္။ 
 
ဟႆဘုရင္ လက္ထက္၌ ဗုဒၶဘာသာသည္ က်ဆံုးမႈဆီသုိ႔ 
ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနၿပီဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ရႊင္က်န္ 
တင္ျပထားေသာ စာရင္းဇယားအရမူ ဟႆဘုရင္လက္ထက္၌ 
ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ ဦးေရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ဦးေရသည္ 
ေက်နပ္အားရဖြယ္ ေကာင္းတုန္းပင္ ရိွေသးသည္။ မိမိႏုိင္ငံေတာ္၏ 
ေျမာက္ဘက္ျခမ္း၌ ဟႆဘုရင္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ 
ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ သံတမန္မ်ားကို ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ယင္းကို 
တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ဘုရင္က သံတမန္တစ္ဦး ေစလႊတ္ၿပီးလွ်င္ 
ထူးျခားေသာ လိေမၼာ္သီးမ်ားကုိ ကေနာဇသို႔ ပုိ႔ေစသည္။ ဟႆဘုရင္က 
တစ္ဖန္ အဖုိးတန္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ေပးအပ္ၿပီး တ႐ုတ္သံတမန္ကုိ 
ျပန္လႊတ္လုိက္သည္။ ဟႆဘုရင္၏ အမတ္ (၆၄၆ သို႔မဟုတ္ ၆၄၇) 
အဇၨဳန (အရဂ်န္)သည္ ဟႆဘုရင္ကုိ ပုန္ကန္ျခားနားသည္။ 
ဟႆဘုရင္ ကြယ္လြန္သြားသည္။ တ႐ုတ္သံတမန္သည္ 
တိဗက္ဘုရင္ထံ ၀င္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ တိဗက္ဘုရင္က 
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အိႏၵိယသုိ႔ ခ်ီတက္လာၿပီးလွ်င္ သူပုန္အဇၨဳနကို 
ႏိွမ္နင္းသုတ္သင္ပစ္လိုက္သည္။ 
 
ဟႆဘုရင္ေနာက္တြင္ အ႐ုိက္အရာခံ မည္သူမွမရိွေပ။ 
ဟႆဘုရင္ႏွင့္အတူ သူ႔မင္းဆက္လည္း ျပတ္သြားသည္။ ဟႆသည္ 
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဘုန္းလက္႐ုံးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေနာက္ဆံုး 
သာသနာ့ဒါယကာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ ႏုိင္ငံေတာ္သည္လည္း 
အိႏၵိယ၏ေနာက္ဆံုး ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္သည္။ 
 
ရႊန္က်န္၏ အဆိုအရ ဟႆဘုရင္သည္ စာေပႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း 
အသိဉာဏ္ပညာ ေလးနက္ႂကြယ္၀သူ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ျပည္သူတုိ႔အား အစဥ္သျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး 
ရတနာသံုးပါးအားလည္း မျပတ္ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သည္။ 
ေမြးကတည္းကစ၍ ကြယ္လြန္သည္အထိ သူ၏မ်က္ႏွာတြင္ 
မည္သည့္အခါမွ် ေဒါသအရိပ္အေယာင္ ေပၚမလာခ့ဲဖူးေပ။ သူ၏ ႏွစ္ ၅၀ 
အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သည့္ ကာလအတြင္း၌ ေတာတိရစၧာန္မ်ားသည္ပင္ 
လူတို႔၏ရန္ကို မေၾကာက္ၾကရေပ။ ယင္းမွာ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ 
ေမတၱာစိတ္ထားကုိ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အရွင္သခင္ ဘုရင္မင္းႀကီး ျဖစ္လင့္ကစား ဟႆ၀ဒၶန၏ 
ပုဂၢလိကဘ၀မွာ စံထားေလာက္ေပသည္။ 
 
 
 

 
 
 

လကၤာဒီပ 
 

[ သီရိလကၤာ ] 
 
 

ဒု႒ဂါမဏိ 
 
 

အခါတစ္ပါး၌ ဘုရင္ ကာက၀ဏၰတိႆသည္ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား 
ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးသည္။ ထိုဆြမ္းေကၽြးပြဲ၌ ရဟန္းသံဃာမ်ား 
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ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီးေသာအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ဆြမ္းပန္းကန္ျပားထကဲ 
ဆြမ္းအက်န္ကို ယူၿပီးလွ်င္ ယင္းဆြမ္းအႂကြင္းအက်န္ထကဲ 
ထမင္းႏွစ္လုတ္ကို သားေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဂါမဏိအဘယႏွင့္ 
သဒၶါတိႆတုိ႔အား တစ္လုတ္စီေပးလ်က္ “မိမိတို႔သည္ 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္အား အခါခပ္သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး၊ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ၾကည္ညိဳေလးစားသမႈ ျပဳပါမည္ဟူေသာ 
အဓိ႒ာန္ျဖင့္ စားၾက” ဟု အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ ဖခမည္းေတာ္၏ 
ရည္မွန္းခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သြားၾကေသာ 
သားေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ ဖခမည္းေတာ္ေကၽြးေသာ ထမင္းကို တစ္လုတ္စီ 
စားလိုက္ၾကသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယ ထမင္းႏွစ္လုတ္ကုိ သားေတာ္ႏွစ္ပါးအား 
ထပ္မံေပးၿပီးလွ်င္ “မိမိတို႔ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ မည္သည့္အခါမွ် မတုိက္ခုိက္ပါ” ဟူေသာ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ 
စားေစျပန္သည္။ ယင္းထမင္းႏွစ္လုတ္ကုိလည္း အၿမိဳက္သုဓာအမွတ္ျဖင့္ 
သားေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ စားလိုက္ၾကသည္။ 
 

တတိယအႀကိမ္ ေနာက္ဆံုးထမင္းလုတ္ကုိ သားေတာ္ႏွစ္ပါးအား 
တစ္ဖန္ထပ္မံေပးၿပီးလွ်င္ ဘုရင္ႀကီးက “တပည့္ေတာ္တို႔သည္ 
အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္ ဒမိလတုိ႔ႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် စစ္မျဖစ္ပါဟု 
သံဃာေတာ္မ်ားေရွ႕တြင္ အဓိ႒ာန္ ျပဳလိုက္ၾက” ဟူ၍ အမိန္႔ရိွလိုက္သည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီး အမိန္႔ရိွ၍မွမဆံုးခင္ သဒၶါတိႆသည္ လက္ထကဲ 
ထမင္းလုတ္ကုိ ပစ္ခ်လုိက္သည္။ ဂါမဏိကမူ လက္ထကဲ ထမင္းလုတ္ကုိ 
လႊင့္ပစ္ၿပီးလွ်င္ သလြန္ေပၚသြားလ်က္ လက္ႏွင့္ေျခကို က်ံဳ႕၍ 
အိပ္ေနလိုက္သည္။ 
 
မိဖုရားႀကီး ၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီသည္ သားေတာ္ ဂါမဏိကိုရွာရင္း 
သားေတာ္ အိပ္ေနသည့္ေနရာသို႔ ေရာကလ္ာသည္။ သားေတာ္ ဂါမဏိ 
ေကြး၍ အိပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာအခါ “သားေတာ္ သလြန္ထက္မွာ 
ဘာျဖစ္လို႔ ေကြးၿပီး အိပ္စက္ေနရသလ။ဲ လက္ႏွင့္ေျခကုိ ဆန္႔ၿပီး 
အိပ္ပါလား” ဟူ၍ ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာဆိုသည္။ ထုိအခါ သားေတာ္ဂါမဏိက 
“ဂဂၤါတစ္ဖက္မွာ ဒမိလေတြ ရိွေနတယ္။ က်န္တစ္ဖက္မွာေတာ့ 
ေဂါ႒ာပင္လယ္ ရိွေနတယ္။ သားေတာ္ ေျခဆန္႔ၿပီး ဘယ္မွာအိပ္လို႔ရမလ”ဲ 
ဟူ၍ ျပန္ေျပာလိုက္သည္။ သလြန္ထက္တြင္ လက္ႏွင့္ေျခကို 
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ေကြးၿပီးအိပ္ေနေသာ သားေတာ္ ဂါမဏိသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ဒု႒ဂါမဏိအမည္ျဖင့္ လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ 
အမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္းႀကီးအျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာသည္။ ---------
- 
 
လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း ေျမေပၚ၌ ၀ိဇယမင္းသား ေျခခ်ၿပီးေနာက္ 
လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ၾကေသာ ဘုရင္မ်ားအနက္ 
ဒု႒ဂါမဏိ(ဘီစီ ၁၀၀-၉၉)သည္ စတုဒၵသမေျမာက္ဘုရင္ ျဖစ္သည္။ 
ဒု႒ဂါမဏိသည္ ယခင့္ယခင္ ဘုရင္မ်ားအနက္ အေတာ္ဆံုး အထူးခၽြန္ဆံုး 
သီဟိုဠ္ဘုရင္ ျဖစ္သည္မွာမူ ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ 
 
ဒု႒ာဂါမဏိမင္းႀကီး၏ ေဘးေလာင္းေတာ္၊ ဘိုးေလာင္းေတာ္ 
၀ိဇယဗာဟုမင္းသားသည္ အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္းမွ ျဖစ္သည္။ 
၀ိဇယဗာဟုသည္ ေနာက္လုိက္အေဖာ္တစ္စုႏွင့့္ အတူတကြ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းသုိ႔လာၿပီး အေျခစုိက္ေနသည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ 
တစ္ကၽြန္းလုံး၏ ဘုရင္အျဖစ္ ေၾကညာလုိက္သည္။ 
 

မဟာ၀ံသ၏ အဆုိအရ ၀ိဇယကုမာရ၏ အဘြားသည္ ၀ဂၤတိုင္းမွ 
သုပၸာေဒ၀ီအမည္ရိွ ဘုရင့္သမီးေတာ္ ျဖစ္သည္။ သုပၸာေဒ၀ီသည္ 
ကာမဂုဏ္ခံစားလိုစိတ္ ႀကီးမားသူျဖစ္၍ ကုန္သည္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
လုိက္ပါသြားသည္။ ဥကၠလေဒသရိွ ေတာအုပ္တစ္ခုထ၌ဲ 
ျခေသၤ့ေဘးရန္ကုိ ေၾကာက္ၾကေသာေၾကာင့္ ကုန္သည္တို႔သည္ 
ဘုရင့္သမီးေတာ္ကုိ ေတာထ၌ဲ ပစ္ထားခ့ဲၿပီး ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ 
ဘုရင့္သမီးေတာ္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရေသာ ျခေသၤ့သည္ 
တပ္မက္သြားသည္ျဖစ္၍ ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ လွ်ာႏွင့္လ်က္သည္။ 
ထုိေတာအုပ္အတြင္းရိွ လိုဏ္ဂူတစ္ခုထတဲြင္ ထုိျခေသၤ့ႏွင့္ အတူေနေသာ 
သုပၸာေဒ၀ီသည္ သီဟဗာဟုႏွင့္ သီဟသီ၀လီအမည္ရိွ 
သားသမီးႏွစ္ေယာက္ ေမြးဖြားသည္။ 
 
ေနာက္ပုိင္း၌ သီဟဗာဟုသည္ ဥကၠလေဒသ၏ ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ 
သီဟဗာဟုသည္ သူ၏ႏွမ သီဟသီ၀လီႏွင့္ လက္ထပ္သည္။ 
၀ိဇယဗာဟုသည္ ထုိႏွစ္ဦး၏သား ျဖစ္သည္။ သီဟဗာဟု၏ အမည္ကုိ 
အစြဲျပဳၿပီးလွ်င္ တုိင္းျပည္၏ အမည္ကုိ သီဟ႒ဒီပ-
သီဟုိဠ္ကၽြန္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိကုၽြန္း၌ေနေသာ လူမ်ိဳး၏အမည္ကုိ 
သီဟုိဠ္လူမ်ိဳး ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထုိတိုင္းသူျပည္သားမ်ား သုံးစြဲေသာ 
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ဘာသာစကားကုိ သီ႒-သီဟိုဠ္ဘာသာစကား ဟူ၍လည္းေကာင္း 
ေခၚေ၀ၚသမုတ္သည္။ 
 
ကုသိနာ႐ုံ၌ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား မဟာပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသာေန႔၌ပင္ 
၀ိဇယကုမာရသည္ သီဟိုဠ္ကၽြန္းေျမေပၚ၌ ေျခခ်သည္။ ၀ိဇယ၏ 
ထင္ရာစုိင္းတတ္ေသာ အျပဳအမူေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား 
၀ုိင္းအက်ပ္ကုိင္ၾကသည္ျဖစ္၍ ခမည္းေတာ္ ဘုရင္မင္းႀကီးက 
သူ႔သားေတာ္ကို အေဖာ္တစ္စုႏွင့္အတူ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးလိုက္သည္ဟု 
အဆုိရိွသည္။ ၀ိဇယကုမာရအား သူခုိးဓားျပဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
ျပည္သူျပည္သား ႏိွပ္စကည္ႇင္းပန္းသူ ဟူ၍လည္းေကာင္း 
စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။ 
 
မဟာ၀ံသ စေသာ က်မ္းမ်ားကလည္း ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကို 
ေထာက္ခံၾကသည္။ မဟာ၀ံသ၌ ၀ိဇယႏွင့္ အေပါင္းပါတုိ႔သည္ 
ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ဒုစ႐ုိက္အမႈမ်ားကို 
က်ဴးလြန္ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ား ဖိအားေပးသျဖင့္ အမတ္ႀကီးမ်ားက သားေတာ္အား 

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ပစ္ရန္ ဘုရင္မင္းႀကီးအား အၾကံဉာဏ္ေပးၾကသည္ 
ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆုိထားသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ ယခုေခတ္ သုေတသီႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကမူ ၀ိဇယႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အျမင္တစ္မ်ိဳး ရိွၾကသည္။ ထုိပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိမွာ 
ဤသို႔ျဖစ္သည္။ 
၀ိဇယသည္ သူ၏ ဖခမည္းေတာ္ႏွင့္ နန္းေတာ္သူ နန္းေတာ္သားမ်ားအား 
ဖီလာကန္႔လန္႔ လုပ္သည္မွာ ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ မလိုေပ။ 
၀ိဇယသည္ လူမႈ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလပဲစ္လိုသည့္ 
ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 
 
ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ယုံၾကည္ျမတ္ႏုိးၿပီး ျဗာဟၼဏတုိ႔၏ ဘာသာေရး 
ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ျပဳလုပ္ေသာ ဇာတ္ခြဲျခားမႈစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ 
ျပဳလုပ္သူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဗာဟၼဏအသုိင္းအ၀ုိင္းက သူ႔ကုိ 
မ်က္စိစပါးေမႊး စူးေနသည္။ သူတုိ႔၏ သြားရာလမ္းမွ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ 
ျဖစ္ေနသည့္ ၀ိဇယကုိ ရွင္းလင္းဖယ္ထုတ္ပစ္လိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
၀ိဇယသည္ ေနာက္ဆုံး၌ သူ၏ အေပါင္းအေဖာ္တစ္စုႏွင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ 
အေပးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ---------- 
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သီဟိုဠ္ကၽြန္း ေရာက္လာေသာအခါ ၀ိဇယသည္ ယကၡအမ်ိဳးအႏြယ္ 
ကုေ၀ဏီမိန္းမပ်ိဳ၏ အကူအညီျဖင့္ ကၽြန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ 
ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ယကၡႏွင့္ နာဂတို႔အား ႏိွမ္နင္းၿပီးလွ်င္ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ (၄၈၃-၄၄၆ ဘီစီ)။ ယင္း 
၀ိဇယဗာဟုသည္ သီဟုိဠ္လူမ်ိဳးႏြယ္၏ အာဒိကမၼိက ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး 
သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ ပထမဦးဆံုးဘုရင္ ျဖစ္သည္။ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕ကုိ 
တည္ေထာင္သည္မွာ ထိုအခ်ိန္ကာလ (၄၈၃ ဘီစီ)၌ ျဖစ္သည္။ 
 
၀ိဇယတြင္ သားသမီး မထြန္းကားေပ။ အိႏၵိယမွလာေသာ 
သူ၏တူေတာ္ေမာင္ ပ႑ဳ၀ါသုေဒ၀ (ဘီစီ ၄၄၄-၄၁၄)အား 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းထီးနန္းကို လႊအဲပ္သည္။ ပ႑ဳ၀ါသုေဒ၀ေနာက္တြင္ 
သားေတာ္ႀကီး အဘယ (ဘီစီ ၄၁၄-၃၉၄) နန္းတက္သည္။ ဘီစီ ၃၇၇ ၌ 
အဘယႏွမ၏သား ပ႑ဳဏဘယက လက္႐ုံးအားကုိးႏွင့္ 
သီဟိုဠ္ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္သည္။ 
 
ထုိဘုရင္သည္ ပထမဦးဆုံး အႏုရာဓပူရကို ေက်းရြာအျဖစ္မွ ၿမိဳ႕အျဖစ္ 
တည္ေထာင္ၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ဖန္တီးလုိက္သည္။ 

ပ႑ဳဏဘယသည္ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ 
ၿမိဳ႕အနီး၌လည္းေကာင္း ဇယ၀ါပီႏွင့္ အဘယ၀ါပီ အမည္ရိွ 
ေရကန္ႀကီးႏွစ္ကန္ကို တူးသည္။ 
 
ပ႑ဳဏဘယ မင္းႀကီးေနာက္တြင္ သူ၏သားေတာ္ ဘုဋသိ၀ (ဘီစီ ၃၀၆) 
ထီးနန္းစုိးစံသည္။ ထိုဘုရင္သည္ အႏုရာဓပူရ၌ မဟာေမဃ၀န အမည္ရွိ 
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ဥယ်ာဥ္ႀကီးတစ္ခု ဖန္တီးျပဳလုပ္သည္။ 
ထုိဘုရင္ႏွစ္ရွည္လမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္၌ 
ဘုရင့္သားေတာ္ ဆယ္ပါးအနက္ သားေတာ္ႀကီး ေဒ၀ါနံပိယတိႆ (ဘီစီ 
၂၄၇-၂၀၇) ထီးနန္းစုိးစံသည္။ 
 
ေဒ၀ါနံပိယတိႆ၏ ေခတ္သည္ သီဟုိဠ္သမုိင္း၌ ထူးျခားေသာ အနက္ 
အဓိပၸာယ္ ေဆာင္ေနသည္။ ထုိေခတ္ကာလ အေတာအတြင္း၌ 
သီဟုိဠ္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္တစ္ခုကိုလည္းေကာင္း၊ 
အေတြးအေခၚသစ္တစ္ခုကိုလည္းေကာင္း၊ တိုးတက္ၿပီး 
ေတာ္လွန္ေျပာင္းလမဲႈရိွေသာ ဓမၼတစ္ခုကိုလည္းေကာင္း 
လက္ခံက်င့္သံုးလုိက္ၾကသည္။ 
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ေဒ၀ါနံပိယ အေသာကမင္းႀကီးႏွင့္ ေဒ၀ါနံပိယတိႆမင္းႀကီးတုိ႔သည္ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မေတြ႔ဖူးၾကေပ။ သို႔ရာတြင္ မင္းႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ 
အၾကည္ေတာ္ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီးသည္ သူ၏အၾကည္ေတာ္ 
သီဟိုဠ္ဘုရင္မင္းႀကီးအတြက္ ရာဇဘိသိက္ခံရန္ လိုအပ္ေသာ 
ပစၥည္းပစၥယမ်ားကုိ လက္ေဆာင္ပဏၰာအျဖစ္ ေပးပုိ႔လိုက္သည္။ 
ယင္းမဟာမိတ္အျဖစ္ ဆက္သြယ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ 
ဘုရင္တိႆသည္ သူ၏ အမည္နာမတြင္ ေဒ၀ါနံ 
ပိယအေသာကကဲ့သို႔ပင္ ေဒ၀ါနံပိယဟူေသာ တြဲဖက္အမည္ကုိ 
တပ္လုိက္ေလသည္။ 
 
ထုိဘုရင္မင္းႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ၌ပင္ အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ 
သားေတာ္ ရွင္မဟာမဟိႏၵသည္ သ၏ူ သီတင္းသုံးေဖာ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
သာသနာျပဳရန္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းသို႔ ႂကြေတာ္မူသည္။ သီဟိုဠ္ကၽြန္းသည္ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ဓမၼအသစ္၊ ဘာသာတရားအသစ္ကို 
ခံယူက်င့္သံုးသည္။ 
 

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ စတင္ထြန္းကားေသာ ဗုဒၶဘာသာမွာ 
ယေန႔ထက္တိုင္ ထင္ရွားရိွေနသည္။ ေဒ၀ါနံပိယတိႆမင္းႀကီးသည္ 
သူ႔ဖခမည္းေတာ္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးသြားခ့ဲေသာ မဟာေမဃ၀န 
ဥယ်ာဥ္ေတာ္ႀကီးကုိ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား လႉဒါန္းလိုက္သည္။ 
 
ရွင္မဟာမဟိႏၵသည္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းရိွ လုလင္မ်ားကို ရဟန္းေဘာင္အတြင္း 
သြတ္သြင္းေပးလိုက္သည္။ ထိုအခါ တုိင္းျပည္တြင္းရိွ 
မိန္းမမ်ားသည္လည္း သာသနာေတာ္တြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီး ဘိကၡဳနီ 
ျပဳလုပ္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ား ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
သံဃာ့မိတၱာေထရီကုိ ဗမၺဴဒိပ္ကၽြန္းမွ ပင့္ဖိတ္ရသည္။ ဘိကၡဳနီ 
သံဃာ့မိတၱာသည္ သူႏွင့္အတူ မဟာေဗာဓိပင္မွ မဟာေဗာဓိအကိုင္း 
တစ္ကုိင္းကုိ သီဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ ယူေဆာင္သြားသည္။ 
ထုိမဟာေဗာဓိကိုင္းကို မဟာေမဃ၀န ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္း၌ 
စုိက္ပ်ိဳးထားလုိက္သည္။ ထိုမဟာေဗာဓိပင္သည္ သီရိမဟာေဗာဓိ 
အမည္ျဖင့္ ယေန႔ထက္တုိင္ အႏုရာဓပူရ၌ ရိွေနသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ 
ေရွးအက်ဆုံး သမုိင္း၀င္ သစ္ပင္တစ္ပင္အျဖစ္ျဖင့္ 
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေနသည္။ 
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ေဒ၀ါနံပိယတိႆမင္းႀကီး လြန္သြားေသာအခါ ထိုမင္းႀကီး၏ ညီေတာ္ 
ဥတၱိယ (ဘီစီ ၂၀၇-၁၉၇) နန္းစံသည္။ ထိုမင္းေနာက္တြင္ သူ၏ညီေတာ္ 
မဟာသိ၀ (ဘီစီ ၁၉၇-၁၈၇) နန္းတက္သည္။ ဘီစီ ၁၈၇ မွ ၁၇၇ အထိ 
သူရတိႆ ထီးနန္းစုိးစံသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္၌ ေတာင္ပုိင္းအိႏၵိယက 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သည္။ ေသနႏွင့္ 
ဂုတၱိယအမည္ရိွ ဒမိလႏွစ္ဦးက သူရတိႆကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီးလွ်င္ 
အႏုရာဓပူရေနျပည္ေတာ္ထီးနန္းကုိ သိမ္းပုိက္လိုက္ေလသည္။ 
 
ဘီစီ ၁၅၅ ေနာက္ပုိင္း၌ကား သီဟိုဠ္ဘုရင္ အေသလ (ဘီစီ ၁၅၅-
၁၄၅)သည္ မိဘဘုိးဘြားတုိ႔၏ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ရန္သူတို႔၏ လက္ထကဲ 
ျပန္လည္ သိမ္းပုိက္လုိက္သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ေမာလဘုရင့္သားေတာ္ ဧဠာရက ဒုတိယအႀကိမ္ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းကုိ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ျပန္သည္။ မဟာေ၀လီျမစ္ႏွင့္ 
ပင္လယ္ေပါင္းဆံုသည့္ေနရာမွ ဧဠာရ၏ စစ္တပ္ ခ်ီတက္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ၿပီးလွ်င္ ဧဠာရသည္ 
အေသလဘုရင္ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္လ်က္ ေလးဆယ့္ေလးႏွစ္ (၁၄၅-

၁၀၁)တိတိ ထီးနန္းစုိးစံသည္။ ထိုဘုရင္သည္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တစ္ဦး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာကုိလည္း ၾကည္ညိဳေလးစားသည္။ 
 
႐ုဟုဏေဒသမွ ဘုရင့္သားေတာ္ ကာက၀ဏၰတိႆသည္ ဧဠာရဘုရင္၏ 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လက္မခံေပ။ ကာက၀ဏၰတိႆသည္ 
၀ိဇယဘုရင့္မ်ိဳးႏြယ္ အစဥ္အဆက္မွ ဆင္းသက္လာေသာ 
ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ေကလာနီတြင္ ထီးနန္းစုိးစံေနေသာ 
ဟ႒ာလတိႆ၏ေျမး ျဖစ္သည္။ 
 
ဟဠာလတိႆ၏ ခမည္းေတာ္ မဟာနာဂအား ေဒ၀ါနံပိယတိႆ၏ 
ညီငယ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကသည္။ မဟာနာဂသည္ မဆြကပင္ 
႐ုဟုဏေဒသ၌ လာေရာက္၍ ထီးနန္းစုိးစံေနသည္။ ထိုဘုရင္သည္ မာဂမ 
သုိ႔မဟုတ္ မဟာဂမကို (ဟမၺန္တုတ္၏ အေရွ႕ဘက္) သူ၏ 
ေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ သူရဲေကာင္းအမ်ိဳးသမီး 
၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီသည္ ေကလာနီဘုရင္ ေကလာနီတိႆ၏ 
သမီးေတာ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရ 
လွ်ံတက္လာသည္။ ပင္လယ္ေလလႈိင္းေၾကာင့္ တုိင္းျပည္သည္ 
ႀကီးစြာေသာ ေရအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္။ ေလလႈိင္းကုိ 
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ၿငိမ္းေအးသြားေစရန္အတြက္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သူ၏ 
အျပစ္ကင္းစင္ေသာ၊ ႐ုပ္ရည္လွပေသာ သမီးေတာ္ ၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီကို 
ေလွတစ္စင္းထ ဲ ထည့္ၿပီးလွ်င္ `ဘုရင့္သမီးေတာ္´ ဟု စာတန္းထိုးလ်က္ 
ပင္လယ္ထ ဲ လႊတ္လုိက္သည္။ မာဂမမွ ဘုရင့္သားေတာ္ 
ကာက၀ဏၰတိႆသည္ ၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီကို ကယ္ဆယ္ၿပီးလွ်င္ 
၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားလုိက္ေလသည္။ 
 
၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီသည္ သူ၏သားေတာ္ ဒု႒ဂါမဏိအား ဒမိလတုိ႔ကို 
တုိက္ထုတ္ရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္သည္။ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မိဖုရားႀကီးသည္ အခါခပ္သိမ္း လင္ေယာက္်ားဘက္က မလုိက္ဘ ဲ
သားေတာ္ဘက္ကသာ လုိက္သည္။ မယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈႏွင့္ 
အားေပးအားေျမႇာက္မႈေၾကာင့္သာလွ်င္ သားေတာ္ ဂါမဏိသည္ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ အမ်ိဳးသား သူရဲေကာင္းဘ၀ ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီသည္ သူရဲေကာင္းမိခင္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ပင္ 
ဗုဒၶသာသနာကုိ ၾကည္ညိဳေလးစားသူလည္း ျဖစ္သည္။ 
 
ဂါမဏိမင္းသား မယ္ေတာ္၏ ၀မ္းတုိက္ထတဲြင္ ပဋိသေႏၶ 
တည္ေနစဥ္အခါက မယ္ေတာ္ျဖစ္သူ ၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီသည္ 

ခ်င္ျခင္းတပ္သည္။ သံုးကုိက္ခြဲရွည္လ်ားေသာ ပ်ားလပုိ႔ႀကီးမွ ပ်ားရည္ကုိ 
သံဃာေတာ္ ၁၂ ပါးအား ဆြမ္းကပ္လႉဒါန္ၿပီးလွ်င္ ႂကြင္းက်န္ေသာ 
ပ်ားရည္ကို အနီးမွာထားလ်က္ လွပေသာ သလြန္ထက္၌ 
ဘယ္ဘက္ေစာင္းအိပ္၍ ပ်ားရည္ကုိ စိတ္တိုင္းက် 
ေသာက္စားလိုသည့္ဆႏၵ ရိွလာသည္။ 
 
ထုိမွတစ္ပါး အႏုရာဓပူရ ေနျပည္ေတာ္ ၾကာပန္းမ်ားပြင့္ေနသည့္ 
ေရကန္္မွ ယူေဆာင္လာေသာ ၫႈိးမသြားေသးသည့္ ၾကာပန္းကုိ 
ပန္ဆင္လိုသည္ဟူ၍လည္း ဆႏၵျဖစ္ေပၚလာသည္။ မိဖုရားႀကီးက သူ၏ 
ခ်င္ျခင္းအေၾကာင္းကို ဘုရင္မင္းႀကီးအား ေျပာျပသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးက 
နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရွင္မ်ားအား အက်ိဳးအေၾကာင္း 
ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကည့္ေသာအခါ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရွင္မ်ားက 
မိဖုရားႀကီး၏ သားေတာ္သည္ ဒမိလလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ႏိွမ္နင္းလ်က္ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ အေရာင္အ၀ါ 
ထြန္းလင္းေတာက္ပေအာင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟူ၍ 
ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။ 
 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-99- 
 

ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ မိဖုရားႀကီး ခ်င္ျခင္းတပ္ေသာ 
ပ်ားလပုိ႔ေလာက္ႀကီးသည့္ ပ်ားလပုိ႔ကို ျပေသာသူအား ထိုမွ်ေလာက္ 
ပမာဏႀကီးမား မ်ားျပားေသာ ဥစၥာရတနာမ်ားကုိ ဆုလာဘ္အျဖစ္ 
ခ်ီးျမႇင့္မည္ဟူ၍ ေၾကညာလိုက္သည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ 
ဂုိ႒ာပင္လယ္ကမ္းေျခ၌ ေမွာက္ထားေသာ ေလွႀကီးတစ္စင္းထတဲြင္ 
ပ်ားစြဲေနသည္ကုိ ေတြ႔ရ၍ ဘုရင္မင္းႀကီးအား အေၾကာင္းၾကားသည္။ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ထုိေနရာ၌ မ႑ပ္ထိုးေစၿပီးလွ်င္ မိဖုရားႀကီးအား 
ထုိေနရာသို႔ ေခၚသြားလ်က္ ပ်ားရည္ကုိ အလုိရိွသေလာက္ 
မီွ၀ဲသံုးေဆာင္ေစသည္။ 
 
ဂါမဏိ ေမြးဖြားေသာေန႔၌ သားေတာ္ကေလး၏ ဘုန္းကံေၾကာင့္ 
ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳး အျပည့္တင္လာေသာ ေလွႀကီးခုနစ္စင္း 
ဆုိက္ေရာက္လာသည္ဟု အဆိုရိွသည္။ ထို႔ျပင္ အစြယ္ေျခာက္ေခ်ာင္းရွိ 
ဆဒၵႏၱ ဆင္အမ်ိဳးထကဲ ဆင္ႀကီးတစ္ေကာင္သည္ 
ဆင္ေပါက္ကေလးတစ္ေကာင္ကို ေခၚလာခ့ဲၿပီးလွ်င္ 
ထုိဆင္ေပါက္ကေလးကုိ ခ်ံဳပုတ္တစ္ခုထတဲြင္ ပစ္ထားခ့ဲၿပီး 
ျပန္ထြက္သြားသည္။ က႑ဳလအမည္ရိွ တံငါသည္တစ္ေယာက္က 
ထုိဆင္ေပါက္ကေလးကုိ ေတြ႔၍ ဘုရင္မင္းႀကီးထံ သံေတာ္ဦးတင္သည္။ 

ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ထုိဆင္ေပါက္ကေလးကို ဖမ္းၿပီး ေမြးျမဴထားသည္။ 
က႑ဳလ ပထမဦးဆုံး ေတြ႔ရိွသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ထုိဆင္ေပါက္ကေလး၏ အမည္ကုိ က႑ဳလဟု မွည့္ထားသည္။ 
ယင္းဆင္ေပါက္ကေလးသည္ ေနာင္ ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ၌ ဂါမဏိ၏ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပ့ံ အကူအညီေပးသည္။ 
မိမိအုပ္စုိးေသာ မဟာဂါမႏွင့္ မိမိ ဖခမည္းေတာ္၏ 
အမည္နာမကိုတြဲလ်က္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သားေတာ္၏အမည္ကုိ 
ဂါမဏိအဘယ သို႔မဟုတ္ အဘယဂါမဏိဟု အမည္ေပးထားသည္။ 
 
ကာက၀ဏၰတိႆမင္းႀကီးတြင္ ၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီမွတစ္ပါး 
အျခားမိဖုရားတစ္ပါး ရိွေသးသည္။ ထိုမိဖုရားႏွင့္ရေသာ သားေတာ္ 
ဒီဃာဘယအား မင္းႀကီးသည္ ဂဂၤါျမစ္ဆိုပ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
ေစလႊတ္ထားသည္။ မင္းႀကီးသည္ ဒရေဗဒိယန္တို႔ကုိ 
ဟန္႔တားရန္အတြက္ မဟာေ၀လီျမစ္ဆိပ္ မွန္သမွ်၌ အေစာင့္တပ္မ်ားကုိ 
ခ်ထားသည္။ 
 
မဟာ၀ံသ က်မ္းျပဳဆရာက  ကာက၀ဏၰတိႆ မင္းႀကီးအား 
သူရဲေဘာေၾကာင္သူ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မင္းႀကီး၏ ရာဇေရးရာအား 
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သတၱိေၾကာင္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆုိထားသည္။ ထိုအဆုိျပဳခ်က္ 
မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ဖုိ႔ရိွသည္။ ကာက၀ဏၰတိႆကဲ့သို႔ 
မႀကီးက်ယ္သည့္ ဘုရင္တစ္ဦး တစ္ေယာက္အဖုိ႔ ဧ႒ာရကဲ့သို႔ေသာ 
အင္အားႀကီးမားသည့္ ဘုရင္တစ္ပါးပါးကို ရင္ဆုိင္ႏိွင္သည့္ စြမ္းရည္သတၱိ 
ရိွဖုိ႔ရန္မွာ မလြယ္ေပ။ ကာက၀ဏၰတိႆသည္ သူ႔အင္အားကို 
သူသိသည္။ သို႔ရာတြင္ အနာဂတ္စစ္ပြဲအတြက္မူ ျပင္ဆင္ႏုိင္သေလာက္ 
ျပင္ဆင္ထားသည္။ မိမိ၏ သူရဲေကာင္း သားေတာ္ ဂါမဏိသည္ 
သူမ်က္ႏွာလႊသဲြားသည့္ ေနာက္ပုိင္း၌ ဒရာေဗဒိယန္တို႔ႏွင့္ 
စစ္တိုက္မည္မွာ ဧကန္ျဖစ္၏ဟူ၍ မင္းႀကီးက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 
 
 
 
ဂါမဏိမင္းသား (၁၂)ႏွစ္သားအရြယ္ ေရာက္လာေသာအခါ ခမည္းေတာ္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးက သူ၏ သားေတာ္အတြက္ အားခြန္ဗလႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ 
သူရဲေကာင္း ဆယ္ေယာက္ ရွာေပးထားသည္။ သူရဲေကာင္း 
ဆယ္ေယာက္အျပင္ ခြန္အားဗလ၊ ႐ုပ္လကၡဏာ ထက္ျမက္မႈ၊ 
လ်င္ျမန္ဖ်တ္လလတ္မႈ စေသာ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ 

က႑ဳလအမည္ရိွ ေတာ္၀င္ဆင္ႀကီး တစ္ေကာင္ကုိလည္း သားေတာ္ 
အသုံးျပဳရန္ ေပးထားသည္။ 
 
သူရဲေကာင္း ဆယ္ေယာက္မွာ နိႏၵိမိတၱ၊ သုရနိမလ၊ မဟာေသာဏ၊ 
ေဂါ႒မၺရ၊ ေထရပုတၱအဘယ၊ ဘရဏ၊ ေ၀ဠဳသုမန၊ ခဇေဒ၀၊ ဖုႆေဒ၀၊ 
လဘိယ၀သဘတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသူရဲေကာင္း ဆယ္ေယာက္ကုိ 
မည္သုိ႔မည္ပုံ ရရိွသည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကို မဟာ၀ံသ၌ 
အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသူရဲေကာင္း 
ဆယ္ေသာက္သည္ သူတုိ႔၏အိမ္မ်ားတြင္ ေနစဥ္အခါက မိသားစု၏ 
အပယ္ခံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔၏ ညီအစ္ကုိ ေမြးခ်င္းမ်ားကပင္ 
ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္ မလုပ္ၾကေပ။ 
 
နႏၵိမတၱသည္ ဧဠရမင္းႀကီး၏ ေသနာပတိ မိၾတႏွင့္ တူေတာ္စပ္သည္။ 
သူ၏ ခြန္အားသည္ ဆင္ဆယ္စီးခြန္အားႏွင့္ ညီမွ်သည္။ 
အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ သူ႔ဦးႀကီးထံ ေရာက္လာသည္။ မဟာ၀ံသ၏ 
အဆုိအရ နႏိၵမိတၱသည္ ဘုရားပုထိုး စသည္မ်ားကုိ မထီမ့ဲျမင္ 
ျပဳလုပ္ၾကသည့္ ဒမိလတို႔အား အခြင့္သင္သလုိ ဒုကၡေပးလာခ့ဲသည္။ 
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ထုိ႔ေနာက္တြင္ သားေတာ္ ဂါမဏိထံ ေရာက္လာသည္။ သားေတာ္က 
မယ္ေတာ္၏ ဆႏၵအရ နနၵိမိတၱအား အေရးတယူ သူ႔ထံတြင္ ထားသည္။ 
 
သုရနိမလသည္ ေကာ႒၀ိါလ ဇနပုဒ္ခ႑က ၀ိ႒ိကရြာသား သံဃအမည္ရွိ 
သူႂကြယ္၏သား ျဖစ္သည္။ သူလည္း ဆင္ဆယ္စီးအားကို ေဆာင္သည္။ 
သူ အိမ္ကထြက္သြားသည္ကုိ သူ႔ညီအစ္ကုိမ်ားက လုိလားၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ မိဘတို႔ကမူ သူ အိမ္ကထြက္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္။ 
ေနာက္ဆံုး၌ ညီအစ္ကုိမ်ားအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
အိမ္ကထြက္သြားၿပီး ဂါမဏိထံ ေရာက္ရိွသြားသည္။ 
 
ေသာဏသည္ ကုလမၺရိက ၀ဏၰိက ဇနပုဒ္ ဟု႑ရ၀ါပိရြာေန တိႆ၏ 
အ႒မေျမာက္သား ျဖစ္သည္။ မဟာ၀ံသ၏ အဆိုအရ ေသာဏသည္ 
ခုနစ္ႏွစ္သား အရြယ္ကပင္ ထန္းပင္ႀကီးတစ္ပင္ကို ဆြဲလွပဲစ္သူျဖစ္သည္။ 
ထုိသတင္းကုိ ၾကားရေသာအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးက ေသာဏအား 
ဆင့္ေခၚၿပီးလွ်င္ သားေတာ္ ဂါမဏိလက္ထ ဲ အပ္လုိက္သည္။ 
ေသာဏလည္း ဆင္ဆယ္စီးအား အစြမ္းရိွသူ ျဖစ္သည္။ 
 

ေဂါ႒မၺရသည္ ေမြးခ်င္းမ်ားထတဲြင္ အငယ္ဆုံးျဖစ္သည္။ 
လူပုကေလးျဖစ္၍ ေမြးခ်င္းမ်ားက သူ႔ကို မေလာက္ေလး မေလာက္စား 
ေအာက္ေမ့ၾကသည္။ ေဂါ႒မၺရသည္ ဂိရိဇနပုဒ္ နိ႒လ၀ိ႒လရြာေန 
မဟာနာဂ၏ သားျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔သ၌ သူ၏ ေမြးခ်င္းမ်ားသည္ 
ပဲစုိက္ရန္ ေတာကုိရွင္းၾကသည္။ ေဂါ႒မၺရအတြက္လည္း ေတာ္ရွင္းရန္ 
ခြဲတမ္းခ်ေပးထားသည္။ ေဂါ႒မၺရသည္ သူ႔အတြက္ 
ခြဲတမ္းခ်ေပးသည့္ေနရာသို႔ သြား၍ `ကုမၺရ´ အမည္ရိွ သစ္ပင္ႀကီးကုိ 
တစ္ေယာက္တည္း အျမစ္က ၿဖိဳလွၿဲပီးလွ်င္ ေျမကုိ 
ညႇိထားလိုက္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏အမည္ ေဂါ႒မၺရဟု 
တြင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကာက၀ဏၰတိႆ ဘုရင္မင္းႀကီးက သူ႔ကိုလည္း 
ဆင့္ေခၚၿပီးလွ်င္ သားေတာ္ ဂါမဏိ၏ အထံ၌ ထားသည္။ 
 
ေဂါ႒ကာဘယသည္ ေကာဋေတာင္အနီးရိွ ကိတိၱရြာသား 
ေရဟဏသူႂကြယ္၏သား ျဖစ္သည္။ လူေလးေယာက္ မမႏုိင္သည့္ 
ေက်ာက္တုံးကုိ သူတစ္ေယာက္တည္း ေဂၚလီလုံးကေလးကုိ ယူသကဲ့သုိ႔ 
ယူၿပီးလႊင့္ပစ္ႏုိင္သည္။ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ မိမိသားငယ္အတြက္ 
ဖခင္ျဖစ္သူက သုံးဆယ့္ရွစ္လက္မ လုံးပတ၊္ ဆယ့္ရွစ္ေတာင္ 
အလ်ားရိွေသာ တင္းပုတ္ႀကီးတစ္ခု လုပ္ေပးထားသည္။ ထိုတင္းပုတ္ျဖင့္ 
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ေဂါ႒ကာဘယသည္ အုန္းပင္ႏွင့္ ထန္းပင္မ်ားကုိ ၿဖိဳလွပဲစ္သည္။ 
ယင္းအစြမ္းျပမႈေၾကာင့္ ေဂါ႒ကာဘယသည္ 
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသြားသည္။ သူ၏ဖခင္ မဟာသုမၼသည္ 
မေထရ္တစ္ပါး၏ ဒါယကာျဖစ္သည္။ ဘုရင့္အမိန္႔ျဖင့္ မိမိသားအား 
ဘုရင္မင္းႀကီးထံ အပ္ႏံွၿပီးလွ်င္ သူကုိယ္တိုင္မွာမူ ရဟန္းျပဳသြားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ၏သားသည္ ေထရပုတၱ (ဘုန္းႀကီးသား) အဘယဘု 
အမည္တြင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ဘရဏ၏ဖခင္သည္ ကပၸကႏၵရရြာသား ျဖစ္သည္။ ၁၆ ႏွစ္သားအရြယ္၌ 
ဘရဏသည္ အေပါင္းအေဖာ္တစ္စုႏွင့္ အတူတကြ ေတာထသဲြားၿပီးလွ်င္ 
ေတာ္အတြင္း၌ရိွေသာ ေတာ၀က္၊ သားသမင္ စသည္တုိ႔ကို ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ 
သတ္ျဖတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူ၏ သူရသတိၱသည္ 
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသြားၿပီးလွ်င္ ဂါမဏိသားေတာ္၏ 
သူရဲေကာင္းစာရင္း၀င္ ျဖစ္သြားသည္။ 
 
ဂိရိဇနပုဒ္ ကုဋဳမၺိယဂၤနရြာ၌ ၀သဘအမည္ရိွ ဂုဏ္သေရရိွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
ရိွသည္။ ဇနပဒိကေ၀ဠဳႏွင့္ ဂိရိေဘာဇက သုမနအမည္ရိွ 
ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးတို႔က ၀သဘ၏ သားကုိ သူတုိ႔၏အိမ္၌ ေခၚထားသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀သဘ၏သားသည္ ေ၀ဠဳသုမနဟု အမည္တြင္သြားသည္။ 
ေ၀ဠဳသုမနအား သိေႏၶာျမင္းတစ္ေကာင္ကိုလည္း ေပးထားၾကသည္။ 
ေနာက္ပုိင္း၌ သူရသတိၱႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေ၀ဠဳသုမနအား ဘုရင္ 
ကာက၀ဏၰတိႆထံ ပုိ႔ထားလိုက္ၾကသည္။ 
 
ခဇေဒ၀သည္ နကုလေတာင္အနီး မဟိသေဒါဏိကရြာသား 
အဘယ၏အငယ္ဆုံးသား ျဖစ္သည္။ ေျခအနည္းငယ္ ခြင္ေနေသာ 
ခဇေဒ၀သည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္အတူ အမဲလုိက္သြားၿပီးလွ်င္ ေတာထ၌ဲ 
ကၽြဲ႐ုိင္းမ်ားကုိ ဖမ္းသည္။ ကၽြဲ႐ုိင္းမ်ားကုိ ေျခေထာက္ကကုိင္လ်က္ မိမိ၏ 
ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ေ၀ွ႔ယမ္းၿပီးလွ်င္ ေျမႀကီးေပၚ ကိုင္ေပါက္သည္။ ထိုအခါ 
ကၽြဲ႐ုိင္းမ်ား၏ အ႐ုိးသည္ မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ ေက်သြားသည္။ 
ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို ၾကားရ၍ ခဇေဒ၀ကုိလည္း ဘုရင္မင္းႀကီးက 
သားေတာ္ ဂါမဏိ၏ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ခန္႔ထားလုိက္သည္။ 
 
ဖုႆေဒ၀၏ဖခင္သည္ ဥပၸလစိတၱလေတာင္အနီးရိွ ရြာတစ္ရြာ၌ 
ေနထိုင္သည္။ အျခားသူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ဖုႆေဒ၀သည္ 
ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သြားၿပီးလွ်င္ ေဗာဓိပင္၌ တင္ထားေသာ ခ႐ုသင္းကုိ 
မႈတ္လုိက္သည္။ ခ႐ုသင္းအသံသည္ မုိးခ်ဳန္းသံကဲ့သုိ႔ 
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ျမည္ဟည္းသြားသည္။ တျခားသူငယ္အားလုံး ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး 
ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ သူ၏ဖခင္သည္ ေလးသည္ေတာ္ 
တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူလည္း ေလးအတတ္ပညာကို 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ထားသူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ရဲစြမ္းသတိၱေၾကာင့္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သူ၏ ဖခင္ထံမွ ဖုႆေဒ၀ကို ေတာင္းယူၿပီးလွ်င္ 
သားေတာ္ဂါမဏိ၏ သူရဲေကာင္းမ်ားထတဲြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္အျဖစ္ 
ခန္႔ထားလိုက္သည္။ 
 
လဘိယ၀သဘသည္ တုလဓာရေတာင္အနီးရိွ ၀ိဟာရ၀ါပိရြာသား 
မတၱကု႒ဳမၺိက၏သား ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရည္လွပေသာေၾကာင့္ 
လဘိယ၀သဘ အမည္တြင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လဘိယ၀သဘလည္း 
သူရသတၱိရိွသူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂါမဏိ လက္သပ္ေမြးသည့္ 
သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သြားသည္။ 
 
အထက္ပါ သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ အေၾကာင္းအရာအရ 
ကာက၀ဏၰတိႆမင္းႀကီးသည္ သူ၏သားေတာ္အား 
အင္အားျပည့္စုံလာေအာင္ မည္သို႔မည္ပုံ 
ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သည္ဆိုသည္ကုိ သိရိွရသည္။ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္၌ 

သားေတာ္ ဂါမဏိသည္ စစ္အတတ္ပညာအားလုံး အႂကြင္းအက်န္မရိွ 
တတ္ေျမာက္ေနၿပီ။ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ စစ္တပ္တစ္တပ္ 
တည္ေထာင္ၿပီးလွ်င္ စစ္သည္တပ္သားမ်ားအား ဂါမဏိကုိယ္တုိင္ 
စစ္သင္တန္းေပးသည္။ 
 
မဟာေ၀လီျမစ္အနီးရိွ ဒီဃ၀ါပီ၌ စစ္တပ္ခ်လ်က္ နယ္စပ္ေဒသကုိ 
ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္။ မဟာေ၀လီျမစ္သည္ သိဟုိဠ္ႏွင့္ ဒမိလတုိ႔၏ 
ေဒသကုိ ျခားထားသည့္ နယ္နိမိတ္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး၏ အၾကား 
စစ္မက္မျဖစ္ပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
သူ၏သားေတာ္ ဂါမဏိအား နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ရန္ 
ဒဏဃ၀ါပိသုိ႔ ပုိ႔ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခါအခြင့္ၾကံဳတုိင္း ဒမိလတုိ႔ 
ပုိင္နက္ေဒသမွ လူမ်ားသည္ သီဟိုဠ္တိုင္းျပည္အတြင္းသုိ႔ 
၀င္ေရာက္လာေလ့ရိွသည္။ 
 
လက္ေဆာင္ပဏၰာ သို႔မဟုတ္ အခြန္ဘ႑ာေပးလ်က္ ဧဠာရဘုရင္ 
ေက်နပ္မႈရိွေနေအာင္ လုပ္ေနရသည္။ ဂါမဏိက ထုိအခ်က္ကုိ 
လုံး၀မႏွစ္ၿမိဳ႕ေပ။ ဧဠာရႏွင့္ စစ္ခင္းရန္အတြက္ ဂါမဏိသည္ 
သူ႔ခမည္းေတာ္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
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ခမည္းေတာ္၏အျမင္၌ သူ႔သားေတာ္အတြက္ စစ္တိုက္ရန္ 
အခ်ိန္မက်ေသးဟု အထင္ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သားေတာ္အား 
စိတ္လုိက္မာန္ပါ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
သားေတာ္ ဂါမဏိကမူ ရန္သူကို ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခုိက္ရန္ 
စစ္ေသြးႂကြေနသည္။ သူ၏ ဖခမည္းေတာ္ထံ မိန္းမ၀တ္ဆင္သည့္ 
အဆင္တန္ဆာမ်ားကုိ ေပးပုိ႔လ်က္ မိန္းမကဲ့သို႔ ေၾကာက္စိတ္ေမြးေနသည့္ 
ခမည္းေတာ္အေနႏွင့္ မိန္းမမ်ား၀တ္သည့္ အဆင္တန္ဆာကုိ ၀တ္ဆင္ၿပီး 
အိမ္မွာေနထိုင္ရန္သာ ေကာင္းသည္ဟူ၍ အေၾကာင္းၾကားလုိက္သည္။ 
ဤတြင္ ကာက၀ဏၰ တိႆမင္းႀကီးသည္ အႀကီးအက်ယ္ 
ရာဇမာန္႐ွသြားၿပီးလွ်င္ ဂါမဏိအား ေရႊႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီး 
အက်ဥ္းခ်ထားေစဟု အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။ 
 
ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ကုိ ၾကားသိရေသာအခါ ၀ိတာရမဟာေဒ၀ီ 
မိဖုရားႀကီးသည္ အႀကီးအက်ယ္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕သြားသည္။ 
သားေတာ္ထံ အျမန္သြားလ်က္ ေရႊေငြရတနာအခ်ိဳ႕ေပးၿပီးလွ်င္ 
ခမည္းေတာ္ အသက္ရွင္ေနသေရြ႕ တစ္ေနရာရာ၌ တိမ္းေရွာင္ 
ပုန္းေအာင္းေနပါဟုေျပာ၍ သားေတာ္ကုိ တိမ္းေရွာင္ 
ထြက္ေျပးသြားခုိင္းသည္။ ဖခမည္းေတာ္အေပၚ မဖြယ္မရာ မေခ်မငံ 

ျပဳမူဆက္ဆံေသာေၾကာင့္ သားေတာ္၏ အမည္သည္ ဒု႒ (လူဆုိး) 
ဂါမဏိဟု တြင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ကာက၀ဏၰတိႆမင္းႀကီးသည္ ထုိအခ်ိန္၌ မဟာႏုဂၢလ ေစတီေတာ္ကုိ 
တည္ေနသည္။ ေစတီေတာ္ တည္ၿပီးေသာအခါ မင္းႀကီးသည္ 
ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ပင့္ဖိတ္သည္။ ေစတီအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီးလွ်င္ 
ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ မ်က္ေမွာက္၌ ဂါမဏိ၏ သူရဲေကာင္းမ်ားအား 
“အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္ ႏွစ္ပါး၏ ပဋိပကၡတြင္ 
မည္သည့္ဘက္မွ မပါပါ” ဟူ၍ သစၥာဆိုခုိင္းသည္။ 
 
ဂါမဏိသည္ မလယသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးသြားသည္။ ထိုေဒသ၌ 
ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ လယ္သမားအသြင္ ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ 
လယ္သမားတစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင္မိသားစုတြင္ ေနထိုင္သည္။ ဂါမဏိ 
မထင္မရွားေနရသည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟာ၀ံသက 
ေရငုံေနသည္။ သားေတာ္သည္ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ၿပီး 
ၾကာၾကာေနလိုက္ရပုံ မရေပ။ သူ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာသြားၿပီး 
မၾကာခင္မွာပင္ ဘုရင္မင္းႀကီး ကံေတာ္ကုန္သြားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
မထင္မရွားေနရသည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ တိုပင္တိုုျငားေသာ္လည္း 
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ထုိကာလအတြင္း သားေတာ္ဂါမဏိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ေနခ့ဲရသည္ဆုိသည္မွာ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ အစဥ္အလာ ေျပာဆုိလာခ့ဲၾကေသာ 
အထူးေရပန္းစားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။ 
 
 
ဂါမဏိမင္းသား ႐ုပ္ေဖ်ာက္လ်က္ လယ္သမားေယာင္ေဆာင္ၿပီး 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ လယ္သမားအိမ္ေထာင္ မိသားစုတြင္ 
သမီးႏွစ္ေယာက္ရိွသည္။ အႀကီးကုိ ကလုဧတနာဟု ေခၚၿပီး အငယ္ကို 
ရနဧတနာဟု ေခၚသည္။ အိမ္ရွင္ လယ္သမားႀကီးသည္ 
ဧည့္သည္လုလင္အား အထူး ေက်နပ္အားရေနသည္ျဖစ္၍ 
သူ႔သမီးအႀကီးႏွင့္ လက္ထပ္ေပးလုိသည့္ ဆႏၵရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ကလုဧတနာက အမ်ိဳးအမည္မသိသည့္ အညတရတစ္ေယာက္ႏွင့္ 
လကမ္ထပ္လိုပါဟု ေျပာၿပီးလွ်င္ ဖခင္အလုိဆႏၵကုိ ျငင္းဆန္သည္။ 
 
သမီးငယ္ ရနဧတနာကမူ မဆြတ္ခင္က ၫြတ္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္ေန၍ ဖခင္၏ 
အေျပာအဆုိကုိသာ ေစာင့္ေနသူျဖစ္သည္။ သားေတာ္သည္ လယ္သမား 
တစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ပင္ တစ္ေန႔လံုး လယ္ထတဲြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး 
ညေနေစာင္းေသာအခါ သမီးအငယ္ ရနဧတနာႏွင့္အတူ 

အိမ္ျပန္လာတတ္သည္။ သမီးအငယ္သည္ သားေတာ္အား 
ေမတၱာသက္၀င္ေနသည္။ 
 
တစ္ေန႔သ၌ မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ သားေတာ္သည္ ရနဧတနာ ယူလာေသာ 
ထမင္းကုိစားၿပီး သစ္ပင္တစ္ပင္၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ထုိင္လ်က္ 
အနာဂတ္အေရးကို ေတြးေတာစိတ္ကူးေနသည္။ ထိုအခုိက္ 
ရနဧတနာသည္ သားေတာ္၏ ေပါင္ေပၚတြင္ ဦးေခါင္းတင္လ်က္ 
အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။ အတန္ငယ္ၾကာသြားေသာအခါ သားေတာ္သည္ 
စိတ္ကူးကမၻာမွ ျပန္လွည့္လာသည္။ မိမိ၏ ရင္ခြင္ထတဲြင္ 
အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ရနဧတနာ၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္လိုက္ၿပီးလွ်င္ ခ်စ္သူ၏ 
နဖူးျပင္ကို လက္ျဖင့္ တယုတယ သပ္ေပးေနသည္။ 
 
ထုိအခုိက္ ရနဧတနာသည္ အိပ္ရာမွ လန္႔ႏုိးၿပီး သားေတာ္ကုိ 
စူးစုိက္ၾကည့္သည္။ သားေတာ္က အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးၾကည့္ေသာအခါ 
ရနဧတနာက သူ႔အိပ္မက္အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ အိပ္မက္ထတဲြင္ 
လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လယ္သမားလုလင္ကုိ မင္းေျမႇာက္လ်က္ 
ဆင္ေပၚတင္ၿပီး စီတန္းလွည့္လည္သြားၾကသည္။ ဘုရင္၏ေဘးတြင္ 
ရနဧတနာကုိယ္တိုင္ မိဖုရားအျဖစ္ ထုိင္ေနသည္။ 
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အိပ္မက္အေၾကာင္း ေျပာျပညီးသည့္ ခဏ၌ပင္ ေတာအုပ္အတြင္းမွ 
ျမင္းခြာသံ ၾကားရသည္။ ျမင္းခြာသံၾကားရာသုိ႔ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး 
လွည့္ၾကည့္လုိက္ၾကသည္။ ျမင္းစစ္သည္တစ္ေယာက္ သားေတာ္ေရွ႕ 
ေရာက္လာၿပီး သားေတာ္အား အ႐ုိအေသျပဳလ်က္ ကာက၀ဏၰတိႆ 
ဘုရင္မင္းႀကီး ကံေတာ္ကုန္သြားၿပီ ဆိုသည့္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပသည္။ 
 
သားေတာ္သည္ လယ္သမားသမီး၏ မ်က္ႏွာကိုၾကည့္လ်က္ 
“မင္းအိပ္မက္ အမွန္ျဖစ္လာၿပီ။ မင္းအိပ္မက္ထကဲ ဘုရင္ဟာ ငါပဲ။ မင္းက 
ငါ့မိဖုရားႀကီး” ဟု ေျပာလိုက္သည္။ ဂါမဏိသည္ သူ႔ကုိခုိလႈံခြင့္ 
ေပးထားသည့္အတြက္ လယ္သမားႀကီးအား ေက်းဇူးဥပကာရ 
တင္ၿပီးလွ်င္ ရနဧတနာႏွင့္အတူ မဟာဂမသို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။ 
 
မဟာဂမသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ ဂါမဏိသည္ ရာဇဘိသိက္ ခံယူသည္။ 
ခမည္းေတာ္၏ စ်ာပနအတြက္ ဒီဃ၀ါပီမွ ညီေတာ္ သဒၶါတိႆလည္း 
မဟာဂမသို႔ ေရာက္လာသည္။ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီး၏ 
စ်ာပနအခမ္းအနားၿပီးေသာအခါ သဒၶါတိႆသည္ ဘုရင့္မယ္ေတာ္ႏွင့္ 

ဆင္ေတာ္ က႑ဳလကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းၿပီးလွ်င္ ဒီဃ၀ါပီသုိ႔ ျပန္သြားလ်က္ 
ဒီဃ၀ါပီ၌ပင္ အေျခခ်ေနသည္။ 
 
ဂါမဏိက သဒၶါတိႆအား ဘုရင့္မယ္ေတာ္ႏွင့္ က႑ဳလဆင္ေတာ္ကုိ 
ျပန္ပုိ႔ရန္ အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သဒၶါတိႆက 
က႑ဳလဆင္ေတာ္ကုိလည္း ျပန္မေပးေပ။ ဘုရင့္မယ္ေတာ္ကိုလည္း 
ျပန္ခြင့္မျပဳေပ။ ဤတြင္ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ ႏွစ္ပါးသည္ 
တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး ရန္ၿငိဳးထားၿပီးလွ်င္ ျပႆနာကုိ စစ္ႏွင့္ေျဖရွင္းရန္ 
စစ္ေျမၿပင္သို႔ ထြက္လာၾကသည္။ 
 
ကာက၀ဏၰတိႆဘုရင္သည္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ 
ညီေနာင္ႏွစ္ပါးအၾကားတြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ 
တြက္ထားသည့္အတြက္ ညီေနာင္ႏွစ္ပါး စစ္မက္ျဖစ္ပြားပါက 
မည္သည့္ဘက္မွ မလိုက္ဘ ဲ ၾကားေနၾကရန္ မကြယ္လြန္မီကပင္ 
ေသနာပတိမ်ားထံမွ ၀န္ခံကတိေတာင္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
စစ္ေသနာပတိမ်ားသည္ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ပါး၏ စစ္ပြတဲြင္ 
မည္သည့္ဘက္မွ ပါ၀င္တိုက္ခုိက္ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ 
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ညီေနာင္ႏွစ္ပါးသည္ မိမိတို႔တြင္ရိွသမွ် ေနာက္လုိက္အင္အားျဖင့္သာလွ်င္ 
စစ္တိုက္ၾကရသည္။ 
 
 

 
 

 
ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ ပထမေန႔တြင္ စူလံဂဏိယပိ႒၌ 
စစ္ခင္းၾကသည္။ ပထမေန႔တြင္ သဒၶါတိႆက အသာရသြားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂါမဏိသည္ သူ၏ သစၥာေတာ္ခံ ေနာက္လုိက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
စစ္ေျမျပင္မွ ထြက္ေျပးသြားရသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ဂါမဏိသည္ 
အားသစ္အင္သစ္ေမြးၿပီး ညီေတာ္အားတုိက္ရန္ စစ္ေျမၿပင္သို႔ တစ္ဖန္ 
ျပန္ေရာက္လာသည္။ 
 
ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး အႀကိတ္အနယ္ 
တုိက္ၾကသည္။ ထိုေန႔တြင္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရိွေသာေၾကာင့္ 
ဂါမဏိသည္ ျမင္းမကုိစီးၿပီးလွ်င္ က႑ဳလဆင္ေတာ္ကုိ ပတ္လ်က္ 
တိႆအား ထုိးႏွက္ရန္ ျမင္းမအား ဆင္အေပၚမွ 

ခုန္လႊားျဖတ္ေက်ာ္ေစသည္။ မိမိအေပၚမွ အမ (ျမင္းမ) 
ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္လားဟု ေဒသထြက္သြားၿပီးလွ်င္ ဆင္ႀကီးသည္ 
တိႆအား ခါခ်လ်က္ သစ္ပင္တစ္ပင္နား ကပ္သြားသည္။ တိႆသည္ 
ေနာင္ေတာ္၏ ရန္ကိုေၾကာက္ၿပီး သစ္ပင္ေပၚ တက္ေျပးသည္။ ဤတြင္ 
က႑ဳလဆင္ေတာ္သည္ ဂါမဏိလက္ထ ဲေရာက္လာသည္။ 
 
ဒု႒ဂမဏိသည္ ဆင္ေပၚတက္စီးၿပီးလွ်င္ ထြက္ေျပးသြားေသာ 
ညီေတာ္ေနာက္ လုိက္သည္။ တိႆသည္ ေနာင္ေတာ္ ရန္မမူႏုိင္ေအာင္ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းထ ဲ ၀င္ေျပးၿပီး ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္၏ 
အခန္းထကဲ ခုတင္ေအာက္တြင္ ပုန္းေနသည္။ 
 
ထုိေက်ာင္းတုိက္အတြင္ ဂါမဏိေရာက္သြားၿပီး “တိႆ ဘယ္မွာလဲ” ဟု 
ေမးေသာအခါ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက “ခုတင္ေပၚမွာ မရိွဘူး” ဟု 
ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ ခုတင္ေအာက္တြင္ တိႆပုန္းေနသည္ကုိ 
သိသြားသည္ျဖစ္၍ ဒု႒ဂါမဏိသည္ ေက်ာင္းတိုက္ ေလးဖက္ေလးတန္မွ 
၀န္းရံထားလုိက္သည္။ 
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တိႆအား ႀကိဳးခုတင္ တစ္ခုေပၚတြင္ အိပ္ေစၿပီးလွ်င္ အေပၚတြင္ 
သကၤန္းလႊမ္းလ်က္ ရဟန္းမ်ားက ႀကိဳးခုတင္ကိုမၿပီး အျပင္ဘက္ 
ထုတ္ယူသြားၾကသည္။ ဒု႒ဂါမဏိသည္ သူ႔ညီေတာ္ကို ရဟန္းေတာ္မ်ား 
အျပင္ဘက္ ထုတ္သြားသည္ကုိ သိရိွသည္ျဖစ္၍ “တိႆ၊ မင္း 
ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ ဦးေခါင္းေပၚက လုိက္ပါၿပီး အျပင္ဘက္ 
ထြက္သြားတယ္။ မင္းကို ရဟန္းေတာ္ေတြဆီက ငါ အတင္းလုယူလို႔ 
မျဖစ္ဘူး။ မင္း ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ ဂုဏ္ကို နားလည္ရဲ႕လား” ဟု ေျပာၿပီး 
မဟာဂမသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားသည္။ မဟာဂမ 
ေရာက္သြားေသာအခါ ဒီဃ၀ါပီမွ သူ၏မယ္ေတာ္ကို 
ေခၚယူလုိက္ေလသည္။ 
 
ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အျပင္ဘက္ ေရာက္သြားေသာအခါ 
သဒၶါတိႆသည္ ဒီဃ၀ါပီ ျပန္သြားသည္။ တိႆသည္ 
ေပါဓကတိႆမေထရ္အား သူ႔မွာ အျပစ္ရိွေၾကာင္း၊ ေနာင္ေတာ္ကို 
ခြင္လႊတ္ေစရန္ ေတာင္းပန္လိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေျပာျပသည္။ 
မေထရ္သည္ ရဟန္းေတာ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ သဒၶါတိႆအား ေခၚၿပီးလွ်င္ 
ဒု႒ဂါမဏိထံသြားသည္။ မဟာဂမ ေရာက္သြားေသာအခါ မေထရ္က 

တိႆအား ေလွကားတြင္ ထားခ့ဲၿပီးလွ်င္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ 
နန္းေတာ္တြင္း ၀င္ေရာက္သြားသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးက ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ေနရာထိုင္ခင္း ေပးၿပီးလွ်င္ 
ယာဂုကပ္လႉသည္။ မေထရ္က သူ၏ သပိတ္အဖုံးကို ဖြင့္မေပးေပ။ 
အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကည့္ေသာအခါ သဒၶါတိႆ 
ပါလာသည့္အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးက “ဒီသူခုိး 
အခုဘယ္မွာလ”ဲ ဟု ေမးသည္ျဖစ္၍ မေထရ္က သဒၶါတိႆ 
ရိွသည့္ေနရာကို ေျပာျပလိုက္သည္။ မယ္ေတာ္ ၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီက 
သူ၏သားေတာ္ သဒၶါတိႆကုိ ကြယ္ၿပီး ရပ္ေနသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးႏွင့္ မေထရ္တို႔သည္ သဒၶါတိႆႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ီအခ် 
ေျပာၾကၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆုံး၌ သူ၏ညီေတာ္အား အေခၚခုိင္းၿပီး 
ဒု႒ဂါမဏိသည္ သူ၏ ညီေတာ္ႏွင့္အတူ သံဃာေတာ္မ်ား၏ 
ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ထမင္းလက္ဆံု စားသည္။ ထိုအခါက်မွပင္ 
သံဃာေတာ္မ်ားလည္း ယာဂုဘုဥ္းေပးၿပီး ျပန္ႂကြသြားၾကသည္။ ----------
- 
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ဒု႒ဂါမဏိသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ တိုးခ်႕ဲလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ 
ညီေတာ္ တိႆအား ဒီဃ၀ါပီသို႔ ျပန္လႊတ္လိုက္ၿပီးလွ်င္ 
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း သီးႏံွစပါးမ်ား ပုိမုိထြက္ေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ယင္းမွာ စစ္ပြဲႀကီးအတြက္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ကာက၀ဏၰတိႆမင္းႀကီးသည္ မကြယ္လြန္မီက ေမ႐ု၀ိလတိုင္းကို 
သိမ္းပုိက္လိုက္ေလသည္။ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ပါး အခ်င္းခ်င္း 
စစ္တိုက္ေနခ်ိန္၌ ဧဠာရ၏ စစ္တပ္က ကာက၀ဏၰတိႆမင္းႀကီး၏ 
နယ္စပ္ျဖစ္ေသာ မဟာေ၀လီျမစ္ ေရာဟဏအပုိင္းကို 
၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္သည္။ ညီေနာင္ႏွစ္ပါး စစ္မက္ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာလည္း 
ဧဠာရ၏လူမ်ား ေျမႇာက္ထုိးပင့္ေကာ္ လုပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
 
ဒု႒ဂါမဏိသည္ ဧဠာရကို မတိုက္မီ ဒီဂ၀ါပီ၌ စားနပ္ရိကၡာ 
အလုံအေလာက္ ျဖစ္ေစရန္ စီမံထားသည္။ ဒု႒ဂါမဏိ စစ္တိုက္ျခင္းသည္ 
ႏုိင္ငံခ်႕ဲထြင္ႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း မဟုတ္ေပ။ ပုဂၢိဳလ္ေရးေလာဘ 
အေတာမသတ္ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ေပ။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို 
ကာကြယ္ရန္အတြက္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ဘုရင္ ဒု႒ဂါမဏိသည္ သူ၏ 

တပ္သားမ်ားအား မိမိတုိ႔သည္ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး 
အသက္ကို စေတးၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအတြက္၊ 
မိမိတို႔၏ အာဏာကုိ ခ်႕ဲထြင္ရန္အတြက္၊ မိမိတို႔၏ သားသမီး 
အဆက္အႏြယ္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ဘ ဲ မိမိတို႔ 
အသက္ထက္ပင္ ျမတ္ႏုိးေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကားေရးအတြက္ 
စစ္တိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေျပာျပထားသည္။ 
 
လူတုိ႔သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ိဳးစီးပြားအစား တစ္စုံတစ္ခုေသာ 
ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ မိမိတို႔၏ အသက္ကုိ 
လြယ္လင့္တကူ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ၾကသည္ဟူ၍ ဂါမဏိႏွင့္ သူ၏ 
အတုိင္ပင္ခံမ်ားက သေဘာေပါက္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂါမဏိ၏ 
စစ္ပြဲသည္ `ဓမၼစစ္ပြ́ဲ  ဟု ေခၚဆိုႏုိင္သည္။ 
 
မဟာ၀ံသ၏ အဆုိအရ ဒု႒ဂါမဏိသည္ တိႆမဟာရာမသုိ႔ သြားၿပီးလွ်င္ 
ဗုဒၶ၏ဓာတ္ေတာ္ကုိ ဦးထိပ္တြင္တင္လ်က္ စစ္ေျမျပင္၌ သံဃာေတာ္ 
အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ရိွခုိးပူေဇာ္လိုသည့္အတြက္ မိမိႏွင့္အတ ူသံဃာအပါး 
၅၀၀ စစ္ေျမျပင္သို႔ ႂကြေရာက္ပါရန္ သံဃာေတာ္မ်ားအား 
ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားသည္။ “ရဟန္းေတာ္မ်ားအား 
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ဖူးေျမာ္ေနရျခင္းသည္ တပည့္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမဂၤလာ 
ရိွေနပါလိမ့္မည”္ ဟူ၍ ဒု႒ဂါမဏိက ေလွ်ာက္ထား ေျပာျပသည္။ ညီေတာ္ 
ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ပါး စစ္မက္မျဖစ္ပြားမီ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ႏွစ္ပါးအား 
ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေပးရန္ သံဃာေတာ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ရိွခ့ဲသည္။ 
သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ထုိတာ၀န္ မေက်ပြန္ခ့ဲေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေနာင္တရသည့္အေနျဖင့္ ရဟန္းအပါး ၅၀၀ သည္ ဒု႒ဂါမဏိႏွင့္အတူ 
စစ္ထြက္ရာသို႔ လိုက္ပါသြားၾကသည္။ မိမိ၏ သားေတာ္အား သူရဲေကာင္း 
ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေအာင္ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္လာခ့ဲေသာ ဘုရင့္မယ္ေတာ္ 
၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီလည္း သားေတာ္ ဒု႒ဂါမဏိႏွင့္အတူ စစ္ေျမျပင္ 
လုိက္ပါလာလ်က္ စစ္သည္တပ္သားမ်ားအား အားေပးေနသည္။ 
 
 
ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ မဟာဂါမမွ ေျမာက္ဘက္ မဟိယဂၤဏသို႔ 
ခ်ီတက္သြားသည္။ မဟိယဂၤဏ မေရာက္ခင္ ကဠဳ၀လ၊ ဧဟဠ၊ ဂီကိတၱ၊ 
ဂုထလ၊ ဂိရိဂမ၊ နိယမုလႅ၊ ေမနဂမ၊ ဥယံတုိဋကသတပီတိ စခန္းမ်ား၌ 
မည္ကဲ့သို႔ေသာ အတားအဆီးမ်ိဳးမွမရိွဘ ဲတပ္စခန္း ခ်ႏုိင္ခ့ဲသည္။ 
 

ယင္းစခန္းမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားသည္ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄ ရာစု စာေပမ်ား၌ 
ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ဂုတလတစ္ခုတည္းကုိသာလွ်င္ 
ေနာက္ပုိင္း၌ မူလအမည္ အတန္ငယ္ေျပာင္းၿပီး ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ 
ဂိရိဂမသည္ ယခုေခတ္ ယုဒဂနာ၀ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
ရန္သူစစ္တပ္ႏွင့္ ဂါမဏိစစ္တပ္ ရင္ဆိုင္ ေတြ႔ေသာေနရာမွာ 
မဟိယဂၤဏ၌ ျဖစ္သည္။ 
 
မဟိယဂၤဏသည္ သီဟုိဠ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ အျမင့္ျမတ္ဆုံး 
ေနရာဌာနမ်ားထ၌ဲ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က 
ယင္းဌာနသည္ စစ္ေရးအရလည္း အေရးပါသည္။ မဟိယဂၤဏသည္ 
မဟာေဗလီျမစ္ႏွင့္ မေ၀းလွ။ ထိုေနရာ၌ ဒမိလတို႔၏ ခံတပ္တစ္ခုရိွသည္။ 
ယင္းခံတပ္၏ ေသနာပတိမွာ ဆၾတျဖစ္သည္။ 
 
ယင္းခံတပ္ကုိ တိုက္ခုိက္ၿဖိဳဖ်က္ၿပီးေသာအခါ ဒု႒ဂါမဏိသည္ 
ထုိေနရာတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာမွ် စစ္စခန္းခ်ေနသည္။ ထုိအခ်ိန္အတြင္း 
ဒု႒ဂါမဏိသည္ မဟိယဂၤဏရိွ ေစတီကုိ ျပဳျပင္လ်က္ ေစတီႀကီးျဖစ္ေအာင္ 
မြမ္းမံတည္ေလသည္။ 
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ဒုတိယ စစ္တလင္းမွာ ေျမာက္ဘက္ရိွ အမၺတိတၱ (အမၺဳတု) ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေနရာသည္ ထူးထူးျခားျခား အင္အားေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ 
စစ္အေျခခံစခန္းျဖစ္သည္။ ယင္းစခန္းကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
တစ္ဖက္၌ ျမစ္ရိွၿပီး က်န္တစ္ဖက္၌ ထိုျမစ္မွ ထြက္လာေသာ 
တူးေျမာင္းႀကီး တစ္ခုရိွ၏။ ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ ယင္းစစ္စခန္းကိ ု
ေလးလတိတိ တိုက္ခုိက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခံတပ္၏အင္အားမွာ 
ယုတ္္ေလ်ာ့မသြားေပ။ 
 
ဂါမဏိသည္ ေသနာပတိဆၾတ၏ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ေပ်ာ့ကြက္ကုိ အသုံးခ်လုိက္ေလသည္။ ယင္းေထာင္ေခ်ာကအ္တြက္ 
၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီကိုယ္တုိင္ ဇာတ္လုိက္အျဖစ္ ပါ၀င္လာသည္ဟု 
အဆုိရိွသည္။ မဟာ၀ံသဋီကာ၏ အဆုိအရ ဒု႒ဂါမဏိသည္ 
ေသနာပတိအား သူ၏မယ္ေတာ္ ၀ိဟာရမဟာေဒ၀ီႏွင့္ လက္ဆက္ရန္ 
ကမ္းလွမ္းသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဒမိလ ညီေနာင္ခုနစ္ဦး အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
ယင္းေတာင့္တင္းခုိင္မာသည့္ ခံတပ္ႀကီးကုိ သိမ္းပုိက္လုိက္ေလသည္။ 
 
ယင္းခံတပ္ႀကီး၏ အမည္မွာ `သတၱေဗ ေကာေဋ´ 
(ညီေနာင္ခုနစ္ေဖာ္တို႔၏ ခံတပ္) ဟုလည္း ေခၚသည္။ ယင္းခံတပ္တြင္ 

သိမ္းပုိက္ရရိွေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကုိ တပ္သားမ်ားအား 
ခြဲေ၀ေပးလိုက္သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ မဟာေဗလီျမစ္ 
ယာဘက္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမာက္ဘက္ ခ်ီတက္သြားသည္။ ဂါမဏိ၏ 
စစ္တပ္အတြက္ အပိတ္ပင္ အတားအဆီးခံရၿပီး ရန္္သူတပ္ႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္တိုက္ခုိက္ရေသာ ေနရာဌာနမ်ားမွာ အႏၱရေသာဘ (အႏုရာဘ)၊ 
ေဒါဏ (ေဒရဂမ)၊ ဟာလေကာလ၊ ဗလိေသာဗၻ (ေပါလ၀တၱ)၊ 
ဒီဃာဘယဂလႅ၊ ကစၧတိတၳ (ကသာေတာဒ)၊ ေကာဋနဂရဗဟိ႒၊ ဂါမဏီ၊ 
ကုမၻဂါမ၊ နႏၵိဂါမ၊ ခါနဂါမ၊ တမၺ (တမၺဳနာဂမ)၊ ဥႏၷာမ၊ ဇမၺဳ (ဒမႏၷ႐ု)တို႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းေနရာ ဌာနမ်ား၌ရိွေသာ ခံတပ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
ခံတပ္မ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေသနာပတိတုိ႔၏ အမည္နာမအတုိင္း 
အမည္နာမ တြင္ေနသည္။ 
 
ယင္းခံတပ္မ်ားအနက္ ယခုအခါတြင္ ကစၧတိတၳႏွင့္ ပတ္သက္၍သာလွ်င္ 
အတိအက် သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္၍ ရသည္။ ယင္းစခန္းသည္ ပုိလႏၷ႐ု၀ 
အနီးရိွ မဟာေဗလီျမစ္၏ မဟဂၤ ေတာဋအမည္ရိွ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္သည္။ 
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ေပါလ၀တၱသည္ မဟုယဂၤဏႏွင့္ ပုိလႏၷာ႐ု၀ၾကားတြင္ရိွေသာ ယခုေခတ္ 
ေပါလတၱာ၀ိလျဖစ္ဖုိ႔ ရိွသည္။ ---------- 
 
ဒု႒ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ ျမစ္ကိုျဖတ္ကူးလ်က္ ႐ုဇိတပူရသို႔ 
ေရာက္ရိွသြားသည္။ ထိုၿမိဳ႕ရိွ ခံတပ္မွာ ႏွယ္ႏွယ္ရရ ခံတပ္မဟုတ္ေပ။ 
ၿမိဳ႕ကုိ ၿမိဳ႕တံတိုင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ကာရံထားသည္။ ျမင့္မားေသာ 
ျပအုိးႀကီးမ်ားႏွင့္ က်ံဳးႀကီးသုံးခုလည္း ရိွသည္။ ၿမိဳ႕၏တံခါးမႀကီးမွာ 
ခုိင္ခ့ံေသာ သံထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္၍ ရန္သူမ်ား 
ခ်ိဳးေဖာက္၀င္ေရာက္ဖုိ႔ရန္ မလြယ္ကူေပ။ ၿမိဳ႕အနီးရိွ လြင္ျပင္၌ 
ဒု႒ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ ရန္သူ႔ခံတပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ အျပင္းအထန္ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္ရသည္။ ေတာင္ဘက္တံခါး၌ က႑ဳလဆင္ေတာ္ႏွင့္ 
သူရဲေကာင္း နႏၶိမိၾတ၊ သုရနိမလတို႔ ရိွေနၾကသည္။ ဤတံခါး 
သုံးေပါက္တုိ႔တြင္ သူရဲေကာင္း မဟာေသာဏ၊ ေဂါႆ႒၊ ေထရပုတၱတို႔ 
အသီးသီး ရိွေနၾကသည္။ က႑ဳလဆင္ႀကီးသည္ ဒူးေထာက္လ်က္ 
ေက်ာက္ႏွင့္အုတ္မ်ားကို ဖ်က္ၿပီးလွ်င္ တံခါးအတြင္း 
၀င္ေရာက္သြားသည္။ တံခါးအေစာင့္ စစ္တပ္သည္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ 
သံပူခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္သည္။ မီးဖုတ္ထားေသာ သံေတြခဲမ်ား 

ေက်ာေပၚက်လာေသာေၾကာင့္ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ေ၀ဒနာခံစားရၿပီး 
ဆင္ႀကီးသည္ ေရရိွရာသို႔ သြားလ်က္ ေရထစိဲမ္ေနသည္။ 
 
ထုိအခါ ေဂါ႒မၺရက “ေဖ့သားႀကီး က႑ဳလ၊ ယခုအခ်ိန္အခါသည္ 
ေသရည္ေသရက္ ေသာက္ေနရမည့္ အခါမဟုတ္၊ သံတံခါးႀကီး 
က်ိဳးသြားေအာင္ ခ်ိဳးေလာ့” ဟု ဟစ္ေအာ္ေျပာလိုက္သည္။ ဆင္ႀကီးသည္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေအာ္ျမည္လ်က္ ေရထမွဲ ထြက္ၿပီးလွ်င္ ကုန္းေပၚတြင္ 
လာရပ္သည္။ သမားေတာ္က ဆင္ႀကီး၏ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားကုိ 
ေဆးထည့္ေပးသည္။ ဒု႒ဂါမဏိသည္ သူ၏ ဆင္ႀကီးအား လက္ျဖင့္ 
ပြတ္သပ္ေပးၿပီးလွ်င္ “ေဖ့သားႀကီး က႑ဳလ၊ သားႀကီးကုိ လကၤာကၽြန္း 
တစ္ကၽြန္းလံုး အပ္ႏွင္းမည”္ ဟူ၍ ေခ်ာ့ေမာ့ေျပာဆိုသည္။ 
 
မဟာ၀ံသ၏အဆိုအရ က႑ဳလဆင္ႀကီး၏ကိုယ္တြင္ ကၽြဲေရအလႊာ 
ခုနစ္လႊာ ထပ္ထားေသာ အေရထူထူႀကီးကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ 
ဖုံးအုပ္ထားလိုက္သည္။ မီးျမားကဲ့သုိ႔ ဆင္ႀကီးသည္ သံတံခါးႀကီးကုိ 
၀င္ေဆာင့္လုိက္ၿပီးလွ်င္ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားကို ၾကံ့ၾက့ံခံလ်က္ 
အစြယ္ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ တံခါးရြက္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခေထာက္ျဖင့္ 
တံခါးေပါင္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္လုိက္သည္။ သူရဲေကာင္း 
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နႏၶိမိၾတ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လကၤာဒီပစစ္တပ္သည္ ခံတပ္တြင္းသို႔ 
ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္သြားသည္။ ေလးလတိတိ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ၿမိဳ႕ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ေနရသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ဂိရိလက ခံတပ္ကို အလြယ္တကူ 
တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မေဟလဂၤရ ခံတပ္ကုိမူ 
ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ သိမ္းပုိက္၍ မရေပ။ ဒု႒ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ 
ယင္းခံတပ္ကုိ ေလးလၾကာမွ် တိုက္ခုိက္ေနေသာ္လည္း 
အေၾကာင္းထူးမလာေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျပာင္း၍ တုိက္ရသည္။ 
ထုိအခါက်မွပင္ ခံတပ္ကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ယခုေခတ္ 
စက္မႈထြန္းကားခ်ိန္၌ စက္မႈကိရိယာမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေတာမ်ားကို 
ဖ်က္ဆီးပစ္သကဲ့သုိ႔ ဒု႒ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ ခံတပ္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု 
သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆုံး အႀကီးမား အျပင္းထန္ဆံုး 
တုိက္ရေသာစစ္ပြဲမွာ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕၌ ဧဠာရဘုရင္ႏွင့္ တိုက္ရေသာ 
စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ 
 
ဒု႒ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕အနီးသုိ႔ ေရာက္ရိွလာၿပီးလွ်င္ 
ကာသေတာင္အနီး၌ တပ္စခန္းခ်ေနသည္။ စစ္ကို အလ်င္စလို 

မတိုက္ေသးေပ။ ရန္သူအား စစ္ျပင္ရန္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္ 
ေပးထားသည္။ အႏုရာဓပူရသည္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ သူ႔လက္တြင္း 
က်ေရာက္မည္ဟု ဒု႒ဂါမဏိက တြက္ထားသည္။ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕သည္ 
ဒု႒ဂါမဏိ တပ္စခန္းခ်ထားေသာ ေနရာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၈ မုိင္ 
အကြာေလာက္တြင္ ရိွေနသည္။ ထိုေနရာ၌ ဒု႒ဂါမဏိသည္ 
အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာေနသည္။ ထိုေနရာ၌ ေရကန္ႀကီးတစ္ကန္တူးၿပီး 
ေရကစားပြဲႀကီးကို က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕ကုိ 
ေလာေလာဆယ္ တိုက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ စိတ္ကူးထ ဲ မထည့္ေသးေပ။ 
ရန္သူ၏ ခံတပ္အားလံုးကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးၿပီ။ ရန္သူဘက္မွ 
ထုိးစစ္ဆင္လာမည့္ အခ်ိန္ကုိသာင့ံလင့္ ေစာင့္စားေနသည္။ 
 
ယင္းသုိ႔ ရပ္နားေနျခင္း၏ အျခားအေၾကာင္းတစ္ရပ္လည္း 
ရိွႏုိင္ေသးသည္။ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ဆက္တုိက္ 
စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရသျဖင့္ ဒု႒ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ စစ္ပန္းၿပီး 
အနားယူလိုသည့္ဆႏၵ ရိွေနသည္။ ႏုိင္ငံရွိ 
နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ဒု႒ဂါမဏိ၏ ပုိင္နက္ထ ဲ
ေရာက္ေနၾကၿပီ။ သူ၏ စစ္တပ္ထတဲြင္ သီဟိုဠ္သား 
တပ္သားမ်ားကုိလည္း ထပ္ျဖည့္သည္။ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-114- 
 

 
တစ္ဖက္တြင္ ဘုရင္ဧဠာရကလည္း ထိုးစစ္ဆင္လာမည့္ အခ်ိန္ကိုသာ 
ေစာင့္စားေနသည္။ ဒု႒ဂါမဏိ၏ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေနေသာ 
စစ္တပ္ကိ ု အားေမြးထားသည့္ စစ္တပ္က မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ 
ေခ်ပစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဧဠာရက တြက္ထားသည္။ ယခုထက္တိုင္ထ 
တုိက္ရည္ခုိက္ရည္ရိွေသာ ဒမိလတပ္သားမ်ားသည္ စစ္ေျမျပင္ 
မထြက္ၾကရေသးေပ။ ဤစစ္ပြဲသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ 
စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ 
 
 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ဧဠာရ၏ စစ္တပ္ႀကီးသည္ ဒု႒ဂါမဏိကုိ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ 
ကာသေတာင္ဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္သြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒု႒ဂါမဏိသည္ 
သူတိုက္လိုသည့္ ေနရာမွ စစ္တိုက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရရိွသြားသည္။ 
ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယႏွင့္ လကၤာဒီပ စစ္ဗ်ဴဟာနည္းအရ ထိုးစစ္ဆင္သူ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္သူဘက္မွ တပ္မႉးကုိ စစ္ေျမျပင္၌ ရွာၿပီး 
လက္ရဖမ္းဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ပစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွ 
တပ္မႉးကလည္း ထုိနည္းအတိုင္းပင္ ျပဳလုပ္သည္။ ႏွစ္ဖက္မွ 
စစ္တပ္သည္ မိမိတို႔၏ တပ္မႉးကို ႀကိဳးစားၿပီး ကာကြယ္ေလသည္။ 

 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒု႒ဂါမဏိသည္ သူ၏မယ္ေတာ္အား တုိင္ပင္ၿပီး မယ္ေတာ္၏ 
အၾကံဉာဏ္ေပးခ်က္အရ စစ္စခန္း ၃၂ စခန္းကုိ ဖန္တီးထားသည္။ မိမိ၏ 
ပုံတူထီးေဆာင္း႐ုပ္တု တစ္ခုစီကို စခန္းတိုင္း၌ ထားေစၿပီး 
မိမိကိုယ္တုိင္ကမူ အတြင္းဘက္က စခန္းတြင္ ရိွေနသည္။ 
ယင္း႐ုပ္တုမ်ားမွာ ရန္သူအား လွည့္စားရန္အတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ 
႐ုပ္တုမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
ဘုရင္ ဧဠာရ၏ ေသနာပတိ ဒီဃဇႏၱဳသည္ ဒု႒ဂါမဏိ စစ္တပ္၏ 
ပထမစခန္းကို ထုိးေဖာက္ၿပီး ႐ုပ္တုကုိ ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
ဒု႒ဂါမဏိ အစစ္ကုိ ရွာရန္ ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္သည္။ ယင္းတုိက္ပြဲ၌ 
ဒု႒ဂါမဏိ၏စစ္တပ္ အထိနာသည္ဆုိသည္မွာ ယံုမွားဖြယ္ မရိွေပ။ စခန္း 
တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ထိုးေဖာက္သြားေသာ ဒီဃဇႏၱဳသည္ ဒု႒ဂါမဏိရိွေနေသာ 
စခန္းသုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ထိုစခန္း၌ မိမိ၏ ဘုရင္မင္းႀကီးကုိ 
ကာကြယ္ရန္ ေသနာပတိ သူရနိမလသည္ အသင့္အေနအထားတြင္ 
ရိွေနသည္။ 
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ဘုရင္မင္းႀကီးအနီးသုိ႔ ခ်ီတက္လာေသာ ဒီဃဇႏၱဳအား သူ၏ 
အမည္နာမကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၿပီး စိန္ေခၚလုိက္သည္။ ဒီဃဇႏၱဳသည္ 
သူရနိမလအား ထုိးႏွက္လိုက္သည္။ ယင္းထိုးႏွက္ခ်က္ကုိ 
တိမ္းေရွာင္ရန္အတြက္ သူရနိမလသည္ ပထမ သူ၏ဒိုင္းႀကီးႏွင့္ 
ေရွ႕တြင္ကာလိုက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒိုင္းႀကီးကုိ လက္ထကဲ ပစ္ခ်လုိက္ၿပီး 
တစ္ဖက္သို႔ ခုန္ထြက္သြားသည္။ ဒမိလေသနာပတိ၏ ဓားခ်က္သည္ 
သူရနိမလလက္ထကဲ လႊတ္ခ်လိုက္ေသာ ဒိုင္းႀကီးကုိ သြားထိၿပီး 
ဒီဃဇႏၱဳမွာမူ အရိွန္ကို မထိန္းႏုိင္ဘဲ ေျမေပၚလကဲ်သြားသည္။ ဤတြင္ 
သူရနိမလသည္ ဒီဃဇႏၱဳအား သူ၏ လက္သုံးေတာ္ဓားႏွင့္ 
အျပတ္ရွင္းလိုက္သည္။ 
 
ဖုႆေဒ၀ကိ ခ႐ုသင္းကို မႈတ္လုိက္သည္။ ဒမိလစစ္တပ္သည္ သူတို႔၏ 
ေသနာပတိ က်ဆံုးသြားသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 
ခ႐ုသင္းမႈတ္သံ ၾကားရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကစဥ့္ကလ်ား 
ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ ဒု႒ဂါမဏိ၏ စစ္တပ္သည္ ကစဥ့္ကလ်ား 
ထါက္ေျပးသြားေသာ ဒမိလစစ္တပ္ေနာက္ လိုက္တုိက္ၿပီး 
ဒမိလစစ္တပ္အား ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္သည္။ က်ဆံုးသြားေသာ 
ဒမိလစစ္သားမ်ား၏ ေသြးျဖင့္ ထုိေနရာရိွ ေရကန္သည္ 

ျခင္းျခင္းနီသြားသည္ဟု အဆုိရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိေရကန္၏ အမည္မွာ 
ကုလတ်ကန္ဟု တြင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ဘုရင္ ဧဠာရသည္ မဟာပဗၺတအမည္ရိွ ဆင္ႀကီးကုိစီးလ်က္ 
သူ၏တပ္ႏွင့္အတူ ျပန္ဆုတ္သြားသည္။ ဒု႒ဂါမဏိစစ္တပ္၏ အလုပ္မွာ 
ဆုတ္သြားေသာ ဧဠာရအား ဖမ္းဆီးလ်က္ အႏုရာဓပူရမေရာက္မွ 
သုတ္သင္ရွင္းလင္းပစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဒု႒ဂါမဏိက 
ထုိသုိ႔မလုပ္ရန္ ပိတ္ပင္တားဆီးၿပီး သူကလြဲၿပီး အျခားမည္သူတစ္ဦး 
တစ္ေယာက္မွ် ဧဠာရကို မတိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ 
 
ဒု႒ဂါမဏိသည္ က႑ဳလဆင္ႀကီးကုိ စီးၿပီး ဧဠာရေနာက္ 
လုိက္သြားသည္။ ဒု႒ဂါမဏိသည္ ဧဠာရ၏လမ္းကုိ 
ကာဆီးလိုက္သည့္အခ်ိန္၌ ဧဠာရသည္ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕တြင္းသို႔ 
၀င္မိသေလာက္ ၀င္မိသြားေလၿပီ။ ဒု႒ဂါမဏိသည္ ဧဠာရအား 
စီးခ်င္းတုိက္ရန္ စိန္ေခၚလိုက္သည္။ စစ္ပြဲထံုးတမ္းစဥ္လာအရ 
ဧဠာရသည္ ဒု႒ဂါမဏိ၏ စိန္ေခၚခ်က္ကုိ လက္ခံလိုက္ရသည္။ 
ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ စစ္သည္သူရဲေကာင္း ဘုရင္ႏွစ္ပါးသည္ အႏုရာဓပူရၿမိဳ႕ 
ေတာင္ဘက္ ၿမိဳ႕တံခါးအျပင္ဘက္၌ စီးခ်င္းထုိးၾကသည္။ 
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ႏွစ္ဦးလုံးပင္ မိမိတို႔၏ ဆင္ႀကီးေပၚ၌ ရိွေနၾကသည္။ 
အဆုံးအျဖတ္္ေပးမည့္ ယင္းတုိက္ပြဲမွာ အလြန္တရာ 
သည္းထိပ္ရင္ဖုိျဖစ္ၿပီး တစ္ခဏအေတာအတြင္း၌ပင္ ၿပီးဆံုးသြားသည္။ 
ဧဠာရသည္ ဒု႒ဂါမဏိအား လွံျဖင့္ ပစ္ထိုးလိုက္ေလသည္။ ဒု႒ဂါမဏိက 
ဧဠာရ၏ လွံခ်က္ကုိ ဖယ္ပစ္လိုက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒု႒ဂါမဏိက 
သူ၏ဆင္ကို ဧဠာရ၏ဆင္အား တိုက္ခုိက္ေစၿပီးလွ်င္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဧဠာရအား လံွျဖင့္ ပစ္ထိုးလုိက္ေလသည္။ 
ဧဠာရသည္ သူ၏ဆင္ႀကီးႏွင့္ အတူတကြ က်ဆုံးသြားရွာသည္။ ------ 
ဒု႒ဂါမဏိသည္ ေလးဖက္ေလးရပ္ တစ္ယူဇနာမွ လူမ်ားကို 
စုေ၀းေစၿပီးလွ်င္ ဧဠာရဘုရင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကုိ ဂုဏ္သေရရိွစြာ 
မီးသၿဂႋဳဟ္လိုက္သည္။ သူက်ဆုံးရာ ေနရာ၌ပင္ ဧဠာရအား 
သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအား ဂုဏ္ျပဳသည့္နည္းျဖင့္ ဂုဏ္ၿပဳၿပီးလွ်င္ 
စ်ာပနအခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ ထုိေနရာ၌ ဒု႒ာဂါမဏိသည္ 
ေစတီတစ္ဆူ တည္ထားၿပီးလွ်င္ လူအေပါင္းတို႔အား ထုိေစတီကို 
ပူေဇာ္ေစသည္။ ေစတီအနီး ျဖတ္သြားျဖတ္လာလုပ္သူ မည္သူမဆို 
မည္ကဲ့သို႔ေသာ တူရိယာဂီတကုိမွ် မတီးမႈတ္ရဟူ၍လည္း 
ပညတ္ထားသည္။ ယင္းအစဥ္အလာသည္ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ရာအထိ 

(မဟာ၀ံသက်မ္းကို ေရးသားစီရင္သည့္ ၅ ရာစုႏွစ္အထ)ိ 
တည္ၿမဲလာခ့ဲသည္။ 
 
ဒု႒ဂါမဏိသည္ သူ၏ မိဘဘုိးဘြားမ်ား၏ၿမိဳ႕ေတာ္ အႏုရာဓပူရတြင္းသို႔ 
၀င္ေရာက္သြားၿပီးလွ်င္ သူ၏ေနာက္လုိက္ ဗုိလ္ပါမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
တေပ်ာ္တပါးႀကီး ေအာင္ပြဲက်င္းပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း 
မေနႏုိင္မီ အေတာအတြင္းမွာပင္ ဒု႒ဂါမဏိသည္ ေနာက္ထပ္ 
ရန္သူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျပန္သည္။ ဒု႒ဂါမဏိ၏လက္တြင္း 
၀ိဇိတပူရ က်ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ ဘုရင္ဧဠာရသည္ 
အိႏၵယိေတာင္ပုိင္းမွ ဒီဃဇႏၱဳ ဘလႅဳကအား စစ္ကူေခၚလိုက္သည္။ 
 
အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ စစ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊရဲန္ ဘလႅဳကသည္ 
စစ္တပ္ႏွင့္ အတူတကြ လကၤာဒီပသို႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ ဧဠာရ၏ 
စ်ာပနအခမ္းအနား က်င္းပၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္အၾကာတြင္ 
ေရာက္ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ သတင္းရရိွေသာလည္း 
တိ႐ုေကၠ တီသရမ္မွ အႏုရာဓပူရသုိ႔ ခ်ီတက္တိုက္ခုိက္ရန္ 
ဆုံးျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ေကာလမၺဟာလကေဒသ၌ တပ္စြဲထားလုိက္ေလသည္။ 
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ဒု႒ဂါမဏိသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ခ်ီတက္သြားၿပီး ဘလႅဳကအား 
ႏိွမ္နင္းတိုက္ခုိက္သည္။ ယင္းတိုက္ပြဲ၌ သူရေကာင္း ဖုႆေဒ၀သည္ 
အဓိကအခန္းက ပါ၀င္ၿပီးလွ်င္ ဒမိလစစ္တပ္အား 
ေမာင္းထုတ္ပစ္လိုက္သည္။ ထိုတိုက္ပြဲ၌ ဘလႅဳက က်ဆံုးသြားသည္။ 
ထုိမွေနာက္တြင္ကား ဒု႒ဂါမဏိသည္ လကၤာဒီပတစ္ကၽြန္းလံုး၏ 
ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ မဟာေဗလီျမစ္ေျမာက္ဘက္ နယ္ေျမတစ္ခုလံုးတြင္ 
စုိးမုိးလိုေသာ သူ၏ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးအရြယ္က 
အိပ္မက္သည္ အေကာင္အထည္ ေပၚသြားသည္။ 
 
ကလိဂၤတိုင္းျပည္ကုိ အႏုိင္တိုက္ယူၿပီးေသာအခါ အေသာကသည္ 
စစ္ပြဲတြင္ လူအေျမာက္အျမား ေသေက်ပ်က္စီးသြားၾကသည္ကုိ 
ျမင္ေတြ႔ရသည္ျဖစ္၍ ေနာင္တတရား ရရိွသြားသည္။ ဒု႒ဂါမဏိ၏ 
အေျခအေနသည္လည္း ထုိနည္းအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လူေပါင္းမ်ားစြာ 
ေသေက်ပ်က္စီးသြားေအာင္ လုပ္လိုက္ရသည္ဟု ဒု႒ဂါမဏိသည္ 
ေနာင္တတရား ရရိွေနသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ စိတ္အၾကံကို 
သိရိွၾကသည္ျဖစ္၍ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဘုရင္မင္းႀကီး 
စိတ္သက္သာမႈရရိွေစရန္ ရဟႏၱာရွစ္ပါးကုိ ဘုရင္မင္းႀကီးထံသို႔ 

ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ရဟႏၱာရွစ္ပါးသည္ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ 
ေကာင္းကင္ခရီးမွ ႂကြလာၾကၿပီးလွ်င္ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ 
နန္းေတာ္တံခါး၀တြင္ ဆင္းသက္ၾကသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးက 
ရဟႏၱာမ်ားအား ေနရာထိုင္ခင္းေပးၿပီးလွ်င္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ 
ႂကြလာၾကပါသနည္းဟု ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားသည္။ ရဟႏၱာမ်ားက 
ျပန္လည္ အမိန္႔ရိွၾကသည္။ 
“အရွင္မင္းႀကီး၊ ပိယဂၤဒီပကၽြန္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား 
အရွင္မင္းႀကီးကို အားေပးစကား ေျပာၾကားရန္အတြက္ 
ေစလႊတ္လုိက္ပါ၏” 
“သင္မင္းႀကီးသည္ မိမိ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈေၾကာင့္ နတ္ျပည္ 
နတ္ေလာကသို႔ သြားေရာက္ေရးလမ္းမမွာ အေႏွာင့္အယွက္ 
အဟန္႔အတားျဖစ္မည္ မဟုတ္ေပ။ သင္မင္းႀကီးသည္ မိမိလက္ျဖင့္ 
ကာယကံေၿမာက္ လူတစ္ေယာက္ခြဲမွ်ကိုသာလွ်င္ သတ္ျဖတ္သူျဖစ္ပါ၏။ 
လူတစ္ေယာက္မွာ သရဏဂုံသံုးပါး တည္သူျဖစ္ပါ၏။ က်န္လူမွာမူ 
ငါးပါးသီလ က်င့္သုံးေဆာက္တည္သူျဖစ္၏။ က်န္လူမ်ားမွာမူ မိစၧာဒိ႒ိႏွင့္ 
ဒုႆီလမ်ားျဖစ္၍ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ဘာမွ်မထူးျခားပါ။ သင္မင္းႀကီးသည္ 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္္းလင္းေတာက္ပေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-118- 
 

ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္မင္းႀကီးသည္ စိတ္ႏွလံုး 
မသာမယာျဖစ္မေနပါႏွင့္” 
 
 ရဟႏၱာမ်ား၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ကုိ ၾကားရေသာအခါ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ 
စိတ္သက္သာရာ ရသြားသည္။ သူ၏ နန္းစံႏွစ္ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း (၁၀၁-
၇၇) ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သာသနာထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္ခ့ဲသည္။ ေက်ာင္းကန္ဘုရား ေစတီပုထိုးမ်ားကို 
ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္ ဘလႅဳကအား 
ႏိွမ္နင္းတိုက္ခုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္၌ ဒု႒ဂါမဏိအတြက္ ရန္သတၱ႐ု 
ျပဳလုပ္မည့္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရိွေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မိမိ၏ ရိွသမွ်စြမ္းအားႏွင့္ 
အခ်ိန္ကာလကုိ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စည္ပင္ျပန္႔ပြားေရး၌သာလွ်င္ 
အသုံးခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
 
 
မဟာ၀ံသ၌ ဤသုိ႔ဆုိထားသည္။ ဓမၼ၀ိဇယ ဓမၼေအာင္ပြ ဲ
ရရိွၿပီးသည့္ေနာက္၌ ဒု႒ဂါမဏိသည္ ရာဇအဘိသိက္ ခံယူသည္။ သူ၏ 
သူရဲေကာင္း ဆယ္ေယာက္အား ထုိက္တန္ေသာ ရာထူးဂုဏ္ထူးမ်ားကို 

ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။ သူရဲေကာင္း ေထရပုတၱာဘယမွာမူ မည္ကဲ့သို႔ေသာ 
ရာထူးဌာနႏၱရကိုမွ မယူဘ ဲ ရဟန္းေဘာင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္ 
ေတာင္းပန္သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးက သူ၏ အလုိဆႏၵကုိ 
လုိက္ေလ်ာလုိက္ရသည္။ ေထရပုတၱ ရဟန္းျပဳသြားသည္။  
 
ပထမဦးစြာ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ မိရိစ၀တၱိ ထူပါ႐ုံေစတီေတာ္ႀကီးကုိ 
တည္သည္။ မဟာ၀ံသ၏ အဆိုအရ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
သံဃာကိုမလႉဘေဲမ့ၿပီး င႐ုတ္သီး စားပစ္လိုက္သည္။ 
ယင္းျပဳမူခ်က္အတြက္ ဒဏ္ေဆာင္သည့္အေနျဖင့္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
မိရိစ၀တၱိ ထူပါ႐ုံေစတီေတာ္ႀကီးကုိ တည္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ အတူတကြ ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ႀကီး 
တစ္တုိက္ကုိလည္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးလွ်င္ သံဃာအား လႉဒါန္းသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီး ျပဳလုပ္ေသာ အ့ံဖြယ္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမွာ 
ေလာဟမဟာ ပါသာဒေၾကးျပာသာဒ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ယင္းျပာသာဒ္ႀကီးမွာ 
ေၾကးနီကဲ့သို႔ေသာ သံအုတ္အနီးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ 
တံတုိင္းႀကီးမ်ား ကာရံထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပာသာဒ္ႀကီး၏ အမည္မွာ 
ေလာဟမဟာပါသာဒဟု အမည္တြင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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ယင္းျပာသာဒ္ႀကီးသည္ ေက်ာက္တုိက္ႀကီး ၁၆၀၀ ေပၚ၌ တည္ရိွေနေသာ 
အထပ္ကုိးထပ္ရိွ ျပာသာဒ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ျပာသားဒ္ႀကီး၏ နံရံမ်ား၌ 
ၾကာပြင့္ၾကာပန္းမ်ားႏွင့္ ေရႊျခဴးပန္း ေရႊျခဴးႏြယ္တုိ႔၏ အလယ္၌ 
ဇာတ္နိပါတ္ ႐ုပ္လံုးႂကြမ်ား ထုလုပ္ထားသည္။ ျပာသာဒ္ႀကီး၌ 
အခန္းေပါင္း ၉၀၀ ရိွသည္။ ျပာသာဒ္ႀကီး၏ ေရွးေဟာင္း 
ခမ္းနားထည၀္ါမႈသည္ ေက်ာက္တိုင္ႀကီးမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
ေပၚလြင္ထင္ရွားေနသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္လွေသာ 
ျပာသာဒ္ႀကီးကုိ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္ သူအသုံးျပဳရန္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း 
မဟုတ္ေပ။ သံဃာအား လႉဒါန္းရန္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။  
 
ထုိ႔ေနာက္ မင္းႀကီး၏ အႀကီးက်ယ္ဆုံးႏွင့္ အေရးပါဆုံးေကာင္းမႈမွာ 
႐ု၀ဏေ၀လိ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ တည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေစတီ၌ 
ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္ကုိ ဌာပနာထားသည္။ ႐ု၀ဏေ၀လိ 
ေစတီေတာ္ႀကီး တည္ပုံအေၾကာင္းကုိ မဟာ၀ံသ၌ အက်ယ္တ၀င့္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ေစတီေတာ္ႀကီးအၿပီးမသတ္ခင္မွာပင္ ဒု႒ဂါမဏိ၏ 
နိဂုံးအခ်ိန္ကာလ ေရာက္ရိွလာသည္။ ေသလုနီးပါး ေရာဂါေ၀ဒနာ 
ခံစားေနရေသာ ဘုရင္မင္းႀကီး အၿပီးသတ္အေခ်ာကုိင္ရန္ 
အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ 

 
သူ မကြယ္လြန္မီ မင္းႀကီးသည္ အၿပီးသတ္သြားသည့္ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ 
ဖူးေျမာ္သြားလုိသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရန္မွာ အလြန္တရာ 
ခဲယဥ္းသည့္ အေျခအေနတြင္ ရိွေနသည္။ သဒၶါတိႆသည္ ပိတ္ျဖဴကုိ 
ေခါင္းအံုးစြပ္လို ပုံသဏၭာန္တစ္ခု ဖန္တီးၿပီး ေစတီႀကီးကုိ 
ဖုံးအုပ္ထားလိုက္သည္။ ထီးေတာ္ကိုလည္း ၀ါးမ်ားျဖင့္ 
ယာယီျပဳလုပ္ထားလုိက္သည္။ သူတည္ေသာ ေစတီေတာ္ႀကီး 
အၿပီးသတ္အေျခအေနကုိ ေတြ႔ျမင္သြားေစရန္ သဒၶါတိႆက ယင္းသုိ႔ 
ယာယီဖန္တီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးအား ေစတီေတာ္ႀကီးကို ဖူးေျမာ္ေစရန္ ေ၀ါယာဥ္ျဖင့္ 
ေခၚေဆာင္လာသည္။ ေ၀ါယာဥ္ေပၚ၌ပင္ လေဲလ်ာင္းလုိက္ပါလာရင္း 
ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ လက္ယာရစ္ပတ္လ်က္ ေတာင္ဘက္မုခ္မွ 
ရိွခုိးကန္ေတာ့သည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ား ရံထားေသာ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ညာဘက္ေစာင္းလ်က္ ေလာဟမဟာပါသာဒ 
ျပာသာဒ္ႀကီးကုိလည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ၿပီးလွ်င္ 
စိတ္ၾကည္ႏူးႏွစ္သိမ့္မႈရရိွေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ 
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စစ္ပြဲ ၁၈ ပြဲ၌ သူႏွင့္ အတူတြဲၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ခ့ဲေသာ 
ေထရပုတၱအဘယမေထရ္ႀကီးအား ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ေနာက္ဆံုးပိတ္အခ်ိန္၌ ဖူးေတြ႔လုိသည့္ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
“ယခုအခါတြင္ ေသမင္းႏွင့္ ႏႊဲရမည့္စစ္ပြဲ၌ ငါအေရးနိမ့္မည္ဆိုသည္ကို 
သိ၍ ငါ့ထံ မလာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္” ဟု ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးက 
ေတြးေနသည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ ေထရပုတၱ အဘယမေထရ္သည္ အခ်ိန္မီ ေရာကရိွ္လာသည္။ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ အားရ၀မ္းသာ ျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္ မေထရ္အား 
သူ႔အပါး၌ ထိုင္ေစၿပီး “ယခင္အခ်ိန္ကမူ တပည့္ေတာ္သည္ သူရဲေကာင္း 
စစ္သူႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ စစ္တိုက္ခ့ဲ၏။ ယခုေတာ့ တစ္ကိုယ္တည္း 
ေသမင္းႏွင့္ စစ္ခင္းေနရၿပီ။ ရန္သူေသမင္းကို တပည့္ေတာ္ 
အႏုိင္တိုက္ႏုိင္ေတာ့မည ္မဟုတ္ပါ” ဟူ၍ ေျပာျပသည္။ 
 
မေထရ္က မင္းႀကီးကုိ အားေပးစကား ေျပာၾကားသည္။ “အသင္မင္းႀကီး 
ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မျဖစ္ပါႏွင့္။ ကိေလသာရန္သူကို 
အႏုိင္ရရိွေအာင္ မတိုက္ႏုိင္ဘႏွဲင့္ ရန္သူေသမင္းကို အႏုိင္တိုက္၍ 
ရမည္မဟုတ္ပါ။ သခၤါရတရား မွန္သမွ်သည္ ပ်က္စီးတတ္ေသာ 

သေဘာရိွေပ၏။ သခၤါရတရား အားလုံးသည္ အနိစၥျဖစ္၏။ 
ယင္းတရားအဆုံးအမမွာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားေတာ္မူေသာ 
တရားအဆံုးအမျဖစ္၏။ ယင္းအနိစၥတရားကုိ ဗုဒၶျမတ္စြာ 
ဘုရားမ်ားေသာ္မွ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သခၤါရတရား 
မွန္သမွ်သည္ အနိစၥျဖစ္၏၊ ဒုကၡျဖစ္၏၊ အနတၱျဖစ္၏ဟု အသင္မင္းႀကီး 
ႏွလံုးသြင္းေစခ်င္ပါ၏” 
 
ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးအား သူ၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ စြန္႔လႊတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေဗာဓိသတၱ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ျဖစ္၏ဟု ဆုိၾကသည္။ 
ေမေတၱယ်ဘုရားအေလာင္းဟုပင္ ဆိုၾကသည္။ မဟာ၀ံသ၏ အဆုိအရ 
ဒု႒ဂါမဏိသည္ သက္ေတာ္ ၉၉ ႏွစ္အထိ ေနရသည္။ 
ယင္းအေရအတြက္မွ်ပင္ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားကိုလည္း 
ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။ ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးတြင္ 
သာလိယကုမာရအမည္ရိွ သားေတာ္တစ္ပါး ေမြးဖြားသည္။ အလြန္တရာ 
လွပေသာ ဇာတ္နိမ့္စ႑ာလသမီး အေသာကမာလာအတြက္ 
သာလိယကုမာရသည္ ထီးနန္းကုိ စြန္႔လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ဒု႒ဂါမဏိ၏ ညီေတာ္ သဒၶါတိႆ (၇၇-၅၈)က လကၤာဒီပကၽြန္းဘုရင္ 
ျဖစ္လာသည္။ မဟာ၀ံသက်မ္း၌ သာလိယႏွင့္ 
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အေသာကမာလာတုိ႔အေၾကာင္းကို ထူးထူးျခားျခား ေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရိွေပ။ သို႔ေသာ္လည္း သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကုိ ႐ုိးရာပုံျပင္ႏွင့္ 
႐ုိးရာသီခ်င္းဂီတမ်ား၌ တခမ္းတနား ဖြဲ႔ႏြဲ႔ထားသည္။ 
 
ဒု႒ဂါမဏိသည္ အမ်ိဳးသား သူရဲေကာင္းျဖစ္သည္။ ဒ႑ာရီပုံျပင္မ်ားထကဲ 
သူရဲေကာင္းမဟုတ္ဘ ဲ တကယ့္သမုိင္း၀င္ သူရဲေကာင္းဘုရင္ ျဖစ္သည္။ 
လကၤာဒီပသမုိင္း၌ ဒု႒ဂါမဏိသည္ ႀကီးမားေသာ အခန္းက႑က 
ပါ၀င္ေနသည္။ ဒု႒ဂါမဏိသည္ လကၤာဒီပ၌ တိုင္းရင္းသား 
သီဟိုဠ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာကို ေခါင္းေထာင္ထေစၿပီးလွ်င္ 
ယင္းႏွစ္မ်ိဳး၏ ႀကီးပြားထြန္းကားေရးကုိ ႀကီးမားေသာ အတုိင္းအတာအရ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေသာ ပထမဦးဆံုးဘုရင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 
 
 
 
 

ပရကၠမဗာဟု 
 

 
သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ ဘုရင္ ပရကၠမဗာဟု စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္သြားခ့ဲသည္မွာ 
ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ ေလာက္ ရိွသြားၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ပုိလႏၷ႐ု၀၌ရိွေနေသာ သူ၏ 
႐ုပ္တုသည္ ယေန႔ထက္တုိင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားတုိ႔အား 
အမွတ္တရ ရိွေနေစသည့္အျပင္ သူ၏ သူရသတိၱ ကဗ်ာအဖြဲ႔ကုိ 
ရြတ္ျပေနသကဲ့သုိ႔ပင္ ထင္ရသည္။ ပရကၠမဗာဟုသည္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ 
သမုိင္း၌ အထင္ရွား အေက်ာ္ၾကားဆံုးဘုရင္ ျဖစ္သည္။ ပရကၠမဗာဟု၌ 
ေဒ၀ါနံပိယတိႆမင္းႀကီး၏ ဓမၼစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဒု႒ဂါမဏိ၏ သူရသတိၱတုိ႔ 
ေရာေႏွာေပါင္းဆုံေနသည္။ 
 
တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားၿပီး က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္လာသူတုိ႔၏ 
ေဘးရန္ေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ အခါသမယ၌ 
ပရကၠမဗာဟု ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာသည္။ ထိုအခ်ိန္က 
သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ ျပည္နယ္ေလးျပည္နယ္ ကြဲျပားေနသည္။ 
၀ိကၠမဗာဟုသည္ ပုိလႏၷ႐ု၀ကို ေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ ထားလ်က္ 
ရဇရ႒တြင္ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ 
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ပရကၠမဗာဟု၏ ခမည္းေတာ္ မာနာဘရဏသည္ ဒကၡိဏေဒသ၌ 
ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ ႐ုဟုဏုေဒသကုိ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ 
ႏွစ္ဦးက သိမ္းပုိက္ထားၾကသည္။ ဒြါဒသဟႆသကေဒသတြင္ 
ကိတၱိသီရိေမဃကလည္းေကာင္း၊ အ႒ကသဟႆကေဒသတြင္ 
သီရိ၀လႅဘကလည္းေကာင္း ထီးနန္းစံေနၾကသည္။ 
 
ယင္းျပည္နယ္ ေလးျပည္နယ္သည္ ကိုယ့္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ 
ထင္တုိင္းႀကေဲနၾကသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
 
သီရိ၀လႅဘတြင္ မာနာဘရဏအမည္ရိွ သားေတာ္တစ္ဦးႏွင့္ 
လီလာ၀တီအမည္ရိွ သမီးေတာ္တစ္ဦး ရိွသည္။ ဒကၡိဏေဒသ၏ 
ဘုရင္ျဖစ္ေသာ မာနာဘရဏ သုိ႔မဟုတ္ ဗီရဗာဟုတြင္ မိၾတာႏွင့္ 
ပဘာ၀တီအမည္ရိွ သမီးေတာ္ ႏွစ္ပါးရိွသည္။ ယင္းညီအစ္မ ႏွစ္ဦးအနက္ 
အငယ္မ၏ သားေတာ္မွာ ပရကၠမဗာဟု ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသားေတာ္သည္ပင္ ေနာင္ေသာအခါ၌ မဟာပရကၠမဗာဟု 
အမည္ျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ 
 

ပရကၠမဗာဟုႏွင့္ ပတ္သက္၍ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရွင္မ်ားက 
သားေတာ္သည္ သူရသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ႀကီးက်ယ္ထင္ရွားေသာ 
ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္လာၿပီး လကၤာဒီပ တစ္ကၽြန္းလုံးမွ်ကုိသာမက ဇမၺဴဒိပ္ 
တစ္ကၽြန္းလံုးကုိပင္ အစုိးရေသာ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္လာိမ့္မည္ဟူ၍ 
ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။ ယင္းေဟာကိန္းကို သိရေသာအခါ 
ပုိလႏၷ႐ု၀ဘုရင္ ၀ိကၠမဗာဟုသည္ သားေတာ္ေလး ပရကၠမဗာဟုအား 
သူ႔ထံသုိ႔ ပုိ႔ထားေစလိုေၾကာင္း၊ သားေတာ္ေလးကုိ သူ႔သားေတာ္ 
အရင္းကဲ့သို႔ ေမြးျမဴၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ၏ 
သားေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဂဇဗာဟုႏွင့္ မဟိႏၵတို႔မွာ ထီးေမြနန္ေမြ 
ခံထိုက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟု ေမြးဖြားလာၿပီးေနာက္ မၾကာမီ 
ကာလအေတာအတြင္းမွာပင္ သူ၏ခမည္းေတာ္ မာနာဘရဏ 
ကံေတာ္ကုန္သြားသည္။ ထိုအခါ ထုိဘုရင္၏ ျပည္နယ္ ဒကၡိဏေဒသကုိ 
ကိတိၱသီရိေမဃက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ သီရိ၀လႅဘသည္ ႐ုဟုဏု 
ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကုိ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ ကိတၱိသီရိေမဃသည္ 
ဘာနာဘရဏ၏ မုဆုိးမ မိဖုရားႏွင့္ သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ မိဖုရားႀကီးသည္ သားေတာ္ 
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သမီးေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ဘုရင္ကိတၱိသီရိေမဃ၏ 
ထန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္၌ မဟာနဂဟုလသုိ႔ သြားေနသည္။ 
 
သီရိ၀လႅဘ၏ သားေတာ္ ဘာနာဘရဏသည္ ပရကၠမဗာဟု၏ 
ႏွမေတာ္အႀကီး မိၾတာႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။ မိၾတာ၏မယ္ေတာ္ 
ရတနာ၀လီ မိဖုရားႀကီးက ယင္းလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို အျပင္းအထန္ 
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္။ ယင္းသုိ႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ျခင္းမွာ 
ဘာနာဘရဏက အာရယန္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ဆက္သူမွာ 
ကလိဂၤမင္းမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သားေတာ္ ဘာနာဘရဏႏွင့္ 
သမီးေတာ္ မိၾတာတို႔သည္ ေမာင္ႏွမ၀မ္းကြဲ ေတာ္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
လကၤာဒီပတြင္ ေမာင္ႏွမ၀မ္းကြဲ လက္ထပ္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 
 
အာရယန္မ်ိဳးႏြယ္ကား မူလအိႏၵိယေျမာက္ပုိင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၂ 
ရာစု၌ ေတာင္ပုိင္းအိႏၵိယ ဒရာေဗဒိယန္ တိုင္းျပည္မ်ားမွ မင္းဆက္သည္ 
လကၤာဒီပမင္းဆက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရိွၾကသည္။ လကၤာဒီပ 
မင္းဆက္ဘုရင္မ်ားသည္ ေစာလႏွင့္ မ႑ာယမင္းဆက္မ်ားႏွင့္ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားေလ့ ရိွၾကသည္။ ပ႑ယမင္းဆက္သည္ 
သူတို႔ကုိယ္သူတုိ႔ ေသာမအမ်ိဳးအႏြယ္ဟု ေျပာၾကသည္။ 

ကလိဂၤမင္းဆက္ႏွင့္ ေသာမမင္းဆက္တုိ႔ လက္ဆက္ျခင္းသည္ ထူးသလုိ 
ဆန္းသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရတနာ၀လီ မိဖုရားႀကီးက 
သူ႔သမီးေတာ္ႏွင့္ ကလိဂၤမင္းဆက္ လက္ထပ္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အစဥ္အလာအရ ပထမ၀ိဇယဗာဟု၏ ေျမးေတာ္၊ 
ဒုတိယ ၀ိကၠမဗာဟု၏ သားေတာ္ ဒုတိယ ဂဇဗာဟုသည္ 
ကလိဂၤမင္းဆက္ ျဖစ္သည္။ ပရကၠမဗာဟု (ပထမ)ကမူ သူ၏ 
ေက်ာက္စာမ်ား၌ သူသည္ သူ၏အဘြားဘက္ 
ဣကၡာကုမင္းမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေရးထိုးထားသည္။ ------ 
 
ဒုတိယ ၀ိကၠမဗာဟုသည္ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာမွ် ထီးနန္းစုိးစံသည္ဟု 
ဆုိၾကသည္။ ယင္းအဆုိအတုိင္း မွန္ခဲ့ေသာ္ ထိုဘုရင္၏ နန္းစံႏွစ္သည္ 
ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၃၁ မွ ၃၂ အထိ ျဖစ္မည္။ သူ၏သားေတာ္ ဒုတိယ 
ဂဇဗာဟုသည္ ခမည္းေတာ္ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ မုိလႏၷ႐ု၀၏ 
ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ သူလည္း သူ႔ခမည္းေတာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္၀ေသာ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ 
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ဒကၡိဏေဒသ၏ ဘုရင္မွာ ကိတိၱသီရိေမဃျဖစ္ၿပီး ႐ုဟုဏု၏ ဘုရင္မွာ 
သီရိ၀လႅဘ ျဖစ္သည္။ ယင္းညီေနာင္ႏွစ္ပါးသည္ ဂဇဗာဟုအား နန္းခ်ရန္ 
ပူးေပါင္းၾကံစည္ၾကသည္။ ဂဇဗာဟု၏ စစ္တပ္ကုိ တံစုိး 
လက္ေဆာင္ေပးၿပီး မလိမ့္တပတ္ လုပ္ၾကသည္။  တစ္ၿပိဳင္တည္း 
မိမိတို႔၏ တိုင္းျပည္မ်ားမွ ပုိလႏၷ႐ု၀သို႔ ခ်ီတက္ၾကသည္။ ဂဇဗာဟုထံ 
တမန္ေတာ္ ေစလႊတ္လ်က္ သူတုိ႔၏ စုိးမုိးမႈကို လက္ခံရန္ 
အေၾကာင္းၾကားသည္။ အင္အားအနည္းငယ္မွ်သာ ရိွေသာ္လည္း 
ဂဇဗာဟုသည္ သူ၏ မႉးမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္လ်က္ မိမိထက္ 
အင္အားသာေသာ ရန္သူကုိ ရင္ဆိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ 
 
အကယ္၍ ပထမ ရန္သူတစ္ဦးအေပၚ အႏုိင္ရရိွပါက 
ေနာက္ရန္သူတစ္ဦးကို တုိက္ထုတ္ပစ္ရန္မွာ မခဲယဥ္းေတာ့ဟု 
တြက္ၿပီးလွ်င္ ႐ုဟုဏု (ေရာဟဏ) ဘုရင္ သီရိ၀လႅဘအား ပထမ 
တြန္းလွန္တိုက္ခုိက္သည္။ ခဲခဲယဥ္းယဥ္း တိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္၌ 
ယင္းစစ္ပြဲတြင္ ဂဇဗာဟု အႏုိင္ရရိွသြားၿပီး ႐ုဟုဏုဘုရင္သည္ လက္ခ်ည္း 
ျပန္ဆုတ္သြားရသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဂဇဗာဟု၏ ေသနာပတိက 
ကိတၱိသီရိေမဃကုိ တိုက္ထုတ္ပစ္လိုက္သည္။ 
 

ျပည္တြင္းစစ္ ၿပီးဆံုးသြားၾကေသာအခါ ျပည္နယ္သုံးခုသည္ စစ္တပ္ကို 
ျဖည့္တင္းလ်က္ အားေမြးေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံ၏ အဓိက၀င္ေငြကို 
စစ္တပ္အတြက္ သုံးစြဲၾကသည္။ စူဠ၀ံသ (စူဠ၀င္)၏ အဆုိအရ ယင္း 
ဘုရင္သံုးပါးတုိ႔၏ ေခတ္ကာလ၌ လကၤာဒီပတြင္ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈလည္း 
မရိွေပ။ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး အတြက္လည္း 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကေပ။ 
 
ပရကၠမဗာဟုသည္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးအရြယ္ကပင္ သူ၏ဇာတိ 
မဟာနာဂဟုလ (ေရာဟဏ)မွ ထြက္ခြာၿပီး သူ၏ ဦးရီးေတာ္ 
ဒကၡိဏေဒသဘုရင္ ကိတၱိသီရိေမဃထံ ေရာက္ရိွသြားသည္။ 
ဒကၡိဏေဒသ၌ ပရကၠမဗာဟုသည္ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းမ်ားထံမွ 
ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ဓမၼ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ အကပညာ၊ ဂီတပညာ၊ အားကစား၊ 
စစ္ပညာတုိ႔ကုိ သင္ၾကားေလ့လာသည္။ ကတိၱိသီရိေမဃတြင္ 
သားေထာက္သမီးခံ မရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပရကၠမဗာဟုအား 
သားအရင္းေခါက္ေခါက္ တစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ပညာသင္ၾကားေပးၿပီး 
အရည္အခ်င္း ျပည့္၀သည့္ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးစားသည္။ 
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ေရာဟဏ (႐ုဟုဏု)ဘုရင္ သီရိ၀လႅဘ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ 
သားေတာ္ မာနာဘရဏသည္ ေရာဟဏ၏ ထီးနန္းကို ဆက္ခံစုိးစံသည္။ 
ယင္းကာလ မတုိင္မီကေလးတြင္ မာနာဘရဏ၏ မိဖုရားႀကီး မိၾတာတြင္ 
သားရတနာတစ္ပါး ဖြားျမင္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ 
ဒုတိယမိဖုရား ပဘာ၀တီတြင္လည္း သားေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္လာသည္။ 
ယင္းသားေတာ္၏ အမည္ကို ကိတိၱသာရဟု မွည့္ေခၚသည္။ 
 
ပရမကၠမဗာဟုသည္ ဆယ့္ေလးႏွစ္သားအရြယ္ ေရာက္လာၿပီ။ 
ထုိအရြယ္ကပင္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသူ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ကိတၱိသီရိေမဃက သူ႔အား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ဒကၡိဏေဒသမွ 
ထြက္ခြာသြားဖုိ႔ရန္ လိုလားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရိွသည္ျဖစ္၍ 
ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ တခ်ိဳ႕ကို ေခၚၿပီး ဒကၡိဏေဒသမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ 
ထြက္ခြာသြားရန္ ပုိင္းျဖတ္လိုက္သည္။ 
 
ဂဇဗာဟု၏ စစ္တပ္အင္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ 
အျခားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ သားေတာ္ 
ပရကၠမဗာဟုသည္ ကုိယ္တိုင္ ေလ့လာစုံစမ္းလုိသည့္ဆႏၵ ရိွေနသည္။ 
ယင္းအလုပ္ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သူလွ်ိဳအေထာက္မ်ား 

ေစလႊတ္လ်က္ လုပ္၍လည္း ရႏုိင္သည္။ သို႔ရာတြင္ သားေတာ္ 
ပရကၠမဗာဟုသည္ တစ္ဆင့္ၾကားမဟုတ္ဘ ဲ မိမိကိုယ္တုိင္ 
ေတြ႔ျမင္သိရိွေအာင္ လုပ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။ 
 
 
တစ္ညေသာအခါ၌ ပရကၠမဗာဟုသည္ သူ႔ဦးရီးေတာ္ကုိ မေျပာမဆိုဘ ဲ
သခၤနာယကတၳလီရိွ ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ တိတ္တဆိတ္ ထြက္ေျပးသည္။ 
ၿမိဳ႕ေစာင့္ မျမင္ေစရန္ ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္ဘက္ 
ထြက္လာၿပီးလွ်င္ ဗဒလတၳလီ (ဗတလဂုိဒ)အနီးရိွ ပိလိ၀တၳဳသုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာသည္။ ထိုေနရာ၌ နဂုိကႀကိဳတင္ အခ်ိန္းအခ်က္ 
ျပဳထားသည့္အတုိင္း သူ၏ လူယုံတစ္ဦးႏွင့္ဆံုသည္။ ဗတလဂုိဒသည္ 
ဒကၡိဏေဒသ၏ နယ္စပ္၌ရိွသည္။ ထုိအရပ္၌ အေရးႀကီးေသာ 
ခံတပ္တစ္တပ္ရိွသည္။ ယင္းခံတပ္၏ ေသနာပတိမွာ သခၤျဖစ္သည္။ 
ပရကၠမဗာဟုသည္ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ထုိေနရာသုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးကုိ အသိမေပးဘ ဲ သားေတာ္ ပရကၠမဗာဟု 
ထြက္ေျပးလာသည္ကို သိရ၍ ေသနာပတိသည္ သားေတာ္အား 
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တေလးတစား ႀကိဳဆုိဧည့္ခံၿပီးလွ်င္ သူ၏ အိမ္ေဂဟာ၌ အလိမၼာႏွင့္ 
ေနရာေပးထားသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးထံ အေၾကာင္းၾကားၿပီး 
ဘုရင္မင္းႀကီးထံမွ သားေတာ္ ပရကၠမဗာဟုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည့္အမိန္႔ ေရာက္မလာမခ်င္း သားေတာ္က 
ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ားကို သားေတာ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေနရာသတ္သတ္စီ ခ်ေပးထားသည္။ 
 
သားေတာ္သည္ သူ၏ စီမံကိန္းကို တစ္ဖန္ ျပန္လည္စဥ္းစား 
ဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္၏။ ယင္းအမိန္႔အတိုင္း 
တစ္သေ၀မတိမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သားေတာ္သည္ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူ၏ လုပ္ငန္းအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္လာမွာ စုိးရိမ္သည့္အတြက္ ေသနာပတိကို 
ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုက္သည္။ ေသနာပတိကို 
ရွင္းလင္းသုတ္သင္ပစ္သည့္အေၾကာင္းကုိ စူဠ၀ံသ၌ အက်ယ္တ၀င့္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 

စူဠ၀ံသ၌ ပရကၠမဗာဟုအား မဟာသူရဲေကာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
ထုိေခတ္ သီဟလဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ မဟာရာဇာ အျဖစ္လည္းေကာင္း 
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အိပ္ခ်္၊ စီ၊ ရြိဳင္းက တစ္ဖက္တြင္ သားေတာ္ 
ပရကၠမဗာဟုအား ေသနာပတိကို သတ္သူအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီး 
အျခားတစ္ဖက္၌ မဟာသူရဲေကာင္း၊ မဟာရာဇာအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ 
အဆီအေငၚမတည့္ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။ ရြိဳင္း၏ အယူအဆအရ 
မည္သည့္ဘုရင္ကိုမွ `မဟာ´ တပ္ မေခၚသင့္ေပ။ ကမၻာေပၚ၌ `မဟာ´ 
ဘြဲ႔ ရထားေသာ ဘုရင္မ်ားအနက္ အမ်ားအျပားမွာ ေသြးစြန္းၿပီး `မဟာ´ 
ဘြဲ႔ရထားေသာ ဘုရင္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
သူ၏ အယူအဆအရ အျခားဘုရင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္မႈ 
ရိွႏုိင္ေသာ္လည္း သားေတာ္ ပရကၠမဗာဟုႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ 
ႁခြင္းခ်က္ထားသင့္၏ဟု အခ်ိဳ႕က ဆုိၾကသည္။ ေသနာပတိကုိ 
လုပ္ၾကံခ်ိန္၌ သားေတာ္၏အရြယ္မွာ ၁၄ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္မွ်သာ ရိွေသးသည္။ 
သူငယ္အရြယ္၌ ရိွေနက် တက္ႂကြမႈမ်ိဳးသည္ သားေတာ္ 
ပရကၠမဗာဟုတြင္လည္း ရိွေနသည္။ ထိုမွ်သာမက သားေတာ္သည္ 
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သူရဲေကာင္းစစ္သည္ သားေတာ္တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤမွ်ေလာက္ေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပရကၠမဗာဟု၏ `မဟာ´ 
ျဖစ္ေရး၌ “အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတား မျဖစ္သင့္” ဟု အခ်ိဳ႕က 
အယူရိွၾကသည္။ 
 
ေသနာပတိ လုပ္ၾကံခံရေသာအခါ သားေတာ္သည္ သူ၏ဦးရီးေတာ္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးအား ပုန္ကန္ျခားနားေနၿပီဟု ယုန္ထင္ေၾကာင္ထင္ 
ျဖစ္သြားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က သားေတာ္ဘက္က ရပ္ၾကသည္။ ဘုရင့္သစၥာ 
ေစာင့္သိၾကသူမ်ားကမူ သားေတာ္အား လက္နက္စြဲကိုင္ တိုက္ခုိက္ရန္ 
အသင့္ျဖစ္ေနၾကသည္။ သားေတာ္ဘက္က ကူညီတိုက္ခုိက္လုိသူမ်ားက 
သားေတာ္အား သခၤနာယကတၳလီကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၿပီးလွ်င္ 
ဘုရင္အား ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ထားရန္ အၾကံဉာဏ္ေပးၾကသည္။ 
 
ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ပင္ ပဒါ၀ါရ သုညက႑သုိ႔အထိ 
ခ်ီတက္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သားေတာ္ ပရကၠမဗာဟုက 
မိမိ၏အၾကံမွာ ဘုရင္မင္းႀကီးအား ရန္ျပဳရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ 
ထုိေဒသ၌လည္း မိမိအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ရန္ မရည္ရြယ္ေၾကာင္း 
အေၾကာင္းျပန္ၾကားလုိက္သည္။ ----------  

 
အေရွ႕ဘက္၌ သားေတာ္သည္ ဗတလဂုိဒမွ ဆီရိယာလသုိ႔ ခ်ီတက္သည္။ 
ထုိအရပ္၌ သားေတာ္သည္ ရန္သူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ မိမိ၏ 
ေနာက္လုိက္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဂါမ (ေမဏိကေဒဏ)သို႔ ေရာက္သြားသည္။ 
ဗုဒၶဂါမသည္ သီရိေဒ၀ီ (နိကုလာကႏၵ) ေတာင္အနီး၌ တည္ရိွသည္။ 
ထုိအရပ္၌ သားေတာ္အား ခုခံတြန္းလွန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရိွေပ။ 
 
သားေတာ္သည္ ဗုဒၶဂါမမွေန၍ နဂရဂိရိေဂါကဏၰအား ဂဇဗာဟုကုိ 
ပစ္ထားခ့ဲၿပီး သူႏွင့္ လာပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္မႏၱက ျပဳလိုက္သည္။  
ေဂါကဏၰသည္ ကာလ၀ါပီခ႐ုိင္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ ဂဇဗာဟု၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးျဖစ္သည္။ သားေတာ္၏ အဆိုျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံၿပီး 
ေဂါကဏၰသည္ သားေတာ္ထံ အဖုိးထိုက္ အဖုိးတန္ 
လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားကုိ ေပးပုိ႔လိုက္သည္။ သားေတာ္သည္ 
အခ်ိန္အတန္ၾကာမွ် ဗုဒၶဂါမ၌ တပ္စခန္း ခ်ေနသည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟု ထြက္ေျပးသြားေသာေၾကာင့္ ကိတၱိသီရိေမဃဘုရင္သည္ 
ပရကၠမဗာဟုက မိမိႏွင့္ ဂဇဗာဟုအၾကားတြင္ 
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ရန္မီးေမႊးမွာကိုလည္းေကာင္း ဒကၡိဏႏွင့္ ရာဇရ႒ကို 
စစ္မီးေလာင္ကၽြမ္းေအာင္ လုပ္မွာကိလုည္းေကာင္း 
စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ မႉးမတ္မ်ား၏ 
အၾကံဉာဏ္ကို ရယူၿပီးလွ်င္ သားေတာ္အား ဖမ္းဆီးရန္ ေသနႏွင့္ 
မဟိႏၵ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စစ္တပ္တစ္တပ္ကို ေစလႊတ္လုိက္သည္။ 
ဘုရင့္စစ္တပ္ ေရာက္မလာခင္ပင္ သားေတာ္သည္ မဟာတိလ 
(မာတေလ)ခ႐ုိင္ ဆာရဂၢါမသုိ႔ ထြက္သြားသည္။ တစ္ဖန္ တစ္တပ္လံုး 
ပူးေပါင္းၿပီးလွ်င္ ေတာင္မ်ားၾကားထ၀ဲင္၍ သားေတာ္ကုိ ရွာၾကသည္။ 
ထုိေဒသ၌ သားေတာ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ဘုရင့္စစ္တပ္၏ရန္ကို 
အလူးအလိွမ့္ ခံၾကရသည္။ 
 
သားေတာ္သည္ ဘုရင့္စစ္တပ္က ေနာက္မွ တုိက္ခုိက္သျဖင့္ တစ္ေနရာမွ 
တစ္ေနရာသို႔ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးရာ ဂဇဗာဟု 
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လာသည့္အတြက္ ထိတ္လန္႔သြားၿပီးလွ်င္ 
ပရကၠမဗာဟုထံ အဖုိးထိုက္ အဖုိးတန္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ပုိ႔လ်က္ 
ပုိလႏၷ႐ု၀သို႔လာရန္ ဖိတ္မႏၱက ျပဳလုိက္သည္။ ပရကၠမဗာဟုသည္ 
ပုိလႏၷ႐ု၀၌ အခ်ိန္အတန္ၾကာစြာ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ေနထိုင္သည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ သားေတာ္သည္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာရျခင္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေမ့မထားေပ။ 
 
ေနျပည္ေတာ္၏ အေျခအေနကို သိေအာင္လုပ္သည္။ မႉးမတ္မ်ားႏွင့္ 
မိတ္ေဆြဖြဲ႔သည္။ ေတာကစားသြားမည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ 
ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ ထြက္ၿပီးလွ်င္ စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အင္အားကုိ 
ေလ့လာသည္။ ထိန္း၍လြယ္လြယ္ႏွင့္ မရသည့္ဆင္ကုိ စီးၿပီးလွ်င္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရိွ လမ္းမ်ားေပၚ လည့္လည္သြားလာလ်က္ ဆင္က 
အတင္းဆြဲေခၚသြားသည့္ဟန္ျဖင့္ မႉးမတ္မ်ား၏ အိမ္သို႔ 
ေရာက္သြားတတ္သည္။ ေတြ႔သမွ်လူႏွင့္ ရင္ဖြင့္စကား  ေဆြးေႏြးသည္။ 
မိမိႏွင့္ ေတြ႔သူသည္ ဘုရင္မင္းႀကီးအေပၚ မည္မွ် သစၥာေစာင့္သည္ 
ဆုိသည္ကုိလည္း စုံစမ္းသည္။ 
 
သားေတာ္၏ ေနာက္လုိက္ ရဲမက္မ်ားကလည္း အၿငိမ္ထိုင္မေနၾကေပ။ 
မိမိတို႔ ေရာက္ရာအရပ္၌ သတင္းစုံကို စုံစမ္းေလ့လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က 
ကုန္သည္အသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က 
ဂီတသမားအသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က မ်က္လွည့္ဆရာ၊ 
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ေဆးဆရာ၊ ဘုန္းႀကီး စေသာ အသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း 
လွည့္လည္သြားလာၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးအလုပ္ လုပ္ၾကသည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟုသည္ သူ၏ ႏွမေတာ္အငယ္ ဘျဒာ၀တီအား ဂဇဗာဟုႏွင့္ 
ထိမ္းျမားရန္ သူ၏မယ္ေတာ္ကုိ တုိက္တြန္းသည္။ ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ 
ဂဇဗာဟုအား အယံုသြင္းလုိသည့္ဆႏၵ ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
 
တစ္ဖက္ကလည္း မိမိ၏ သူလွ်ိဳအေထာက္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ 
ဂဇဗာဟု၏ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ပုံကို အဘက္ဘက္မွ သိေအာင္ 
ႀကိဳးစားသည္။ တိုင္းျပည္၀င္ေငြ ရိကၡာဘ႑ာ စစ္တပ္အင္အား 
လက္နက္အင္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား မင္းမႉ႔ထမ္းမ်ားႏွင့္ တပ္မႉးမ်ား၏ 
ဘုရင့္အေပၚ သေဘာထား စသည္တုိ႔ကုိ စုံစမ္းသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ပရကၠမဗာဟုသည္ သူ႔အေပၚ ဘုရင္ဂဇဗာဟု သကၤာမကင္း 
ျဖစ္လာၿပီဆိုသည္ကုိ သိရေသာအခါ ပုိလႏၷ႐ု၀မွ ထြက္သြားရန္ 
ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ သူ႔ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ အရင္လႊတ္လုိက္သည္။ 
သူကမူ ဂဇဗာဟုႏွင့္ေတြ႔ၿပီး သူ႔ကုိ သြားခြင့္ျပဳရန္ ခြင္ပန္လ်က္ 

တစ္ဖန္ျပန္လာမည္ဟု ေျပာၿပီးလွ်င္ ပုိလႏၷ႐ု၀မွ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ 
တိတ္တဆိတ္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ----- 
 
 
နံနက္အခ်ိန္၌ ေတာင္တန္းမ်ား၏ အေနာက္ဘက္ ေဒမိယဂါမသုိ႔ 
ေရာက္သြားသည္။ သူ႔အရင္ ထြက္ခြာသြားၾကေသာ သူ၏ 
ေနာက္လုိက္မ်ားႏွင့္ မဂၤလေဗဂါမ၌ ဆုံသည္။ ပရကၠမဗာဟု၏ သတင္းကုိ 
ၾကားသိရေသာအခါ ဒကၡိဏေဒသ ဘုရင္သည္ အားရ၀မ္းသာ 
ျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္ ပရကၠမဗာဟအုား ေဘးမသီ ရန္မခေစဘ ဲ နန္းေတာ္သုိ႔ 
ျပန္ေခၚလာရန္ တမန္မ်ားကုိ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ပရကၠမဗာဟုသည္ သူ႔ဦးရီးေတာ္ထံ ျပန္လုိက္မသြားဘ ဲ ဆာရဂၢါမ၌ 
တပ္စြဲေနသည္။ 
 
သံဃဂုိဏ္းမွ အႀကီးအမႉး မေထရ္တစ္ပါးႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ 
ထိပ္တန္းမင္းမႈထမ္းမ်ားကလည္း ပရကၠမဗာဟုအား နားခ်ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ပရကၠမဗာဟုက ျငင္းဆန္ေနသည္။ 
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သားေတာ္အား ႀကိဳးစားပမ္းစား ျပန္ေခၚေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ 
မရရိွေသာအခါ သားေတာ္ ပရကၠမဗာဟု၏ မယ္ေတာ္မိဖုရားႀကီး 
ရတနာ၀လီသည္ ေရာဟဏမွ သခၤနာယကတၳလီသို႔ သြားၿပီးလွ်င္ 
ကိတၱိသီရိေမဃဘုရင္ႏွင့္ တိုင္ပင္လ်က္ ကုိယ္တုိင္ ဆာရဂၢါမသို႔ 
သြားသည္။ ဆာရဂၢါမတြင္ သူ၏သားေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးလွ်င္ 
သားေတာ္အား နားခ်လ်က္ ဗတလဂုိဒသို႔ ေခၚလာခ့ဲသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ 
ေသနာပတိေဒ၀ (ေသနာပတိသခၤကုိ ဆက္ခံသ)ူႏွင့္အတူ 
သခၤနာယကတၳလီသုိ႔ သြားလ်က္ ပရကၠမဗာဟုကုိ သူ႔ဦးရီးေတာ္ထံ 
အပ္ႏံွလိုက္သည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ မၾကာမီ ကာလအတြင္းမွာပင္ ကိတၱိသီရိေမဃ 
ကံကုန္သြားသည္ျဖစ္၍ ပရကၠမဗာဟသုည္ ဒကၡိဏေဒသဘုရင္ 
ျဖစ္လာသည္။ 
ဒကၡိဏေဒသဘုရင္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ပရကၠမဗာဟုသည္ ေရွးဦးစြာ 
နယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳးစားသည္။ ေနရာအသီးသီး၌ 
တပ္စခန္းမ်ားကုိ ခ်ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂဇဗာဟု၏ ရာဇရ႒ႏွင့္ 
ဒကၡိဏေဒသနယ္ခ်င္း စပ္ေနသည့္ အေရွ႕ဘက္ နယ္ျခားေဒသ၌ 
လုံျခံဳေရးအတြက္ အားျဖည့္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ 

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သည္။ ေျမ႐ုိင္းမ်ားကုိ 
စုိက္ခင္းလုပ္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ၿပီးလွ်င္ စီမံကိန္းအတုိင္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ ေရကန္သစ္မ်ားကို တူးေဖာ္ၿပီးလွ်င္ 
ဆည္ေျမာင္းမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ေဖာက္လုပ္သည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟု မင္းႀကီး၏ “မုိးေရတစ္ေပါက္ကုိမွ် အသုံးမခ်ဘ ဲပင္လယ္ထ ဲ
အခ်ည္းႏီွး အလဟႆ စီးမသြားေစႏွင့္” ဟူေသာ ဆုိစကားသည္ 
ယခုထက္တုိင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား 
အားေပးလႈံေဆာင္မႈ ျပဳေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒကၡိဏေဒသသည္ တျခား 
တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားႂကြယ္၀ၿပီး 
ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ ရပ္တည္ႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားသည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟုသည္ လကၤာဒီပ တစ္ခုလံုးကို တစ္ထီးတစ္နန္းတည္း 
ျဖစ္ေစလိုသည့္ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 
အနာဂတ္ ေအာင္ျမင္မႈကို ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ 
စစ္တပ္ႀကီးတစ္တပ္ ျဖစ္လာေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေလသည္။ 
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ပရကၠမဗာဟုသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းအရ ဥဇၨရာျမစ္ 
(ေဒဒု႐ုၾသယ)တြင္ တာတမံဖုိ႔လ်က္ 
ဆည္တည္ေဆာက္ထားလိုက္ေလသည္။ ပရကၠမပူရၿမိဳ႕ကုိလည္း 
တည္ေထာင္သည္။ သူတည္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေၾကာင့္ မင္းႀကီးသည္ 
ဂုဏ္သိကၡာ အထူးတက္သြားသည္။ (ယခုေခတ္ ပ႐ု၀ဆ 
ႏုက်ရေဟတိပုိလအနီး)။ ထိုေဒသမွ ပ႑၀ါပီ ေရကန္ငယ္ကုိလည္း ခ်႕ဲၿပီး 
ေရကန္ႀကီး လုပ္လိုက္သည္။ ထိုေရကန္သည္ ပရကၠမ 
သမုဒၵရာအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ယင္းေရကန္ႀကီးအနီးတြင္ 
ခံတပ္မ်ား ရံထားသည့္ နန္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္သည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုလည္း အသစ္တစ္ဖန္ ဖန္တီးျပဳျပင္ထားသည္။ 
 
ဒကၡိဏေဒသကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ သူဠ၀ံသ၌ ဤသုိ႔ဆိုထားသည္။ ႏုိင္ငံ၌ အဓိကျဖစ္ေသာ 
အာဏာပုိင္ႏွစ္ဦး ရိွသည္။ စစ္ေရးစစ္ရာအတြက္ ေသနာပတိ 
(ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး)ရိွၿပီး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ 
အျခား အာဏာပုိင္တစ္ဦးရိွသည္။ ယင္းအာဏာပုိင္၏ ေအာက္၌ 
အမတ္ႏွစ္ဦးရိွသည္။ ယင္းအမတ္ ႏွစ္ဦးက ေဒသ၏ နယ္ေျမတစ္ခုစီ 
တစ္ခုစီကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 

 
ႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမတစ္ခုလံုးသည္ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာနယ္ေျမ 
ျဖစ္သည္။ ရတနာႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳထြက္ေသာ၊ ထြက္လိမ့္မည္ဟု 
ခန္႔မွန္္းရေသာ နယ္ေျမကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ 
အထူးအာဏာပုိင္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ 
ကုန္သြယ္မႈ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားကုိ 
တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည္။ အဓိကက်ေသာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွာ ဥ႐ုေ၀လာ၊ 
ကလပၸိတိယ၊ ကိလမၺဳတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟုသည္ အင္အားႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အႀကီးအကမဲ်ား 
အေနျဖင့္ နန္းေတာ္တြင္း၌ ပညာသင္ၾကားေပးသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး 
အျပားျပားေသာ တပ္စိတ္တပ္ခြဲမ်ားကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ 
အခ်ိဳ႕တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ညဥ့္အခ်ိန္၌ စစ္ပညာ အထူးသင္တန္းေပးသည္။ 
စစ္တပ္တြင္ တပ္မႉးမ်ားကုိလည္း ခန္႔ထားသည္။ စစ္ျဖစ္ေသာအခါ 
စစ္သားဦးေရ မနည္းေစရန္ အားလံုးအတြက္ စစ္ပညာ မသင္မေနရ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းထားသည္။ 
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ပုိလႏၷာ႐ု၀၌ ဂဇဗာဟုသည္ ျပည္ပမွ မင္းညီမင္းသားမ်ားအား 
စည္း႐ုံးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂဇဗာဟု ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္သည့္ ယင္းမင္းညီမင္းသားမ်ားထကဲ တစ္ပါးပါး၊ 
ဂဇဗာဟု၏ အ႐ုိက္အရာ ဆက္ခံမွာစုိးရိမ္ေနရသည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် 
စစ္အင္အား ခ်႕ဲထြင္ေနေသာ ပရကၠမဗာဟုကုိ ေတြ႔ရေသာအခါ 
ရာဇရ႒ႏွင့္ ေရာဟဏ ေဒသႏွစ္ခုလံုး မိမိတို႔၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ 
စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကၿပီးလွ်င္ ပရကၠမဗာဟု က်ဴးေက်ာ္လာမည့္အေရးကို 
ရင္ဆိုင္ရန္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနၾကသည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟုသည္ ဒုမၺရႏွင့္ ဒုမၺရအနီးရိွ နယ္ေျမမ်ားအား 
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၿပီးလွ်င္ စစ္ပြကဲို စတင္သည္။ ဂဇဗာဟု၏ တပ္မႉး 
ရကၡထံ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ တမန္ေစလႊတ္၍ မိမိဘက္ပါလာေအာင္ 
သိမ္းသြင္းထားလုိက္သည္။ ပါတဒုမၺဳရကို အလြယ္တကူ 
တုိက္ယူရရိွေသာ္လည္း ယ႒ိက႑၌ တပ္စြဲထားသည့္ စစ္တပ္က 
ပရကၠမဗာဟု၏ စစ္တပ္ကို တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
နယ္ေျမမ်ားကုိ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု သိမ္းပုိက္ၿပီးလွ်င္ ပရကၠမဗာဟု၏ 
စစ္တပ္သည္ ပုိလႏၷ႐ု၀သို႔ ခ်ီတက္ေရာက္ရိွလာသည္။ သူ၏ 
သူလွ်ိဳအေထာက္မ်ားက ၿမိဳ႕တံခါးကုိ ဖြင့္ထားလုိက္ၾကသည္ဟု 

အဆုိရိွသည။္ ပရကၠမဗာဟု၏ စစ္တပ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းသို႔ 
၀င္ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ ဂဇဗာဟုကို သူ၏ နန္းေတာ္တြင္း၌ပင္ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလုိက္သည္။ ပရကၠမဗာဟုသည္ နာလႏၵာမွေန၍ ဂဇဗာဟု 
သူ႔ၾသဇာအာဏာကုိ လက္ခံမခံ၊ သူ႔ထံ လက္ေဆာင္ပဏၰာ ပုိ႔မပုိ႔ 
ေစာင့္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ပုိလႏၷ႐ု၀၏ အေျခအေနမွာ 
အလြန္ဆန္းၾကယ္သည္။ ပုိလႏၷာ႐ု၀၌ ရိွေနေသာ သူ၏ ေသနာပတိက 
“ဂဇဗာဟု အသက္ထင္ရွား ရိွေနသေရြ႕ ႏုိင္ငံတြင္းရိွ ျပည္သူသည္ 
အျခားဘုရင္ တစ္ပါးပါး၏ ၾသဇာအာဏာကုိ လက္ခံဖုိ႔ရန္ 
အဆင္သင့္မရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂဇဗာဟု ဘုရင္ကို ရွင္းပစ္သင့္၏” ဟူ၍ 
အေၾကာင္းၾကားလႊာ ေပးပုိ႔လိုက္သည္။ 
 
ပုိလႏၷာ႐ု၀၌ တပ္စြဲထားေသာ ပရကၠမဗာဟု၏ ေအာင္ပြဲရစစ္တပ္သည္ 
အမိန္႔အာဏာကုိ လြန္ဆန္ၿပီး လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းအမႈကုိ 
ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဂဇဗာဟု၏ မႉးမတ္မ်ားသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ တိုင္ပင္၍ 
ေရာဟဏဘုရင္ မာနာဘရဏထံ အကူအညီေပးရန္ 
ေတာင္းပန္ၾကသည္။ ရာဇရ႒ ထီးနန္းကို လႊအဲပ္ပါမည္ဟူ၍လည္း 
ကတိေပးၾကသည္။ 
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ထုိအခ်ိန္ အေတာအတြင္း၌ ပရကၠမဗာဟုသည္ ေသနာပတိေဒ၀ကို 
ပုိလႏၷာ႐ု၀သို႔ ေစလႊတ္ၿပီးလွ်င္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ 
တပ္သားမ်ားအား အျပစ္ဒဏ္ အေပးခုိင္းသည္။ ေသနာပတိ ေဒ၀ 
ပုိလႏၷာ႐ု၀ ေရာက္လာခ်ိန္၌ မာနာဘရဏ၏ စစ္တပ္လည္း ပုိလႏၷာ႐ု၀သို႔ 
ေရာက္လာသည္။ မာနာဘရဏ၏ စစ္တပ္ႏွင့္ ပရကၠမဗာဟုစစ္တပ္ 
ရင္ဆိုင္တိုက္ခုိက္ၾကသည္။ ယင္းတိုက္ပြဲ၌ ပရကၠမဗာဟု၏စစ္တပ္ 
အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည္။ ေသနာပတိ ေဒ၀ကုိယ္တိုင္ အဖမ္းခံရသည္။ 
မာနာဘရဏသည္ ဂဇဗာဟုကုိ အက်ဥ္းကလႊတ္ေပးၿပီးလွ်င္ ပုိလႏၷာ႐ု၀၌ 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဂဇာဗာဟု၏ မႉးမတ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီးလွ်င္ 
ဂဇဗာဟုကုိလည္း တစ္ဖန္ ဖမ္းဆီးလ်က္ အက်ဥ္းတုိက္ထ ဲ
ထည့္ထားလုိက္ျပန္သည္။ 
 
မာနာဘရဏသည္ ဂဇဗာဟုဘုရင္၏ ဆင္၊ ျမင္းႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကုိ 
သိမ္းပုိက္ၿပီးလွ်င္ ပထမ ဇယဗာဟု ဘုရင္လက္ထက္၌ ပုိလႏၷာ႐ု၀သို႔ 
ပင့္ေဆာင္သြားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ သပိတ္ေတာ္ကို 
ျပန္လည္ အပင့္ခုိင္းသည္။ ယင္းသို႔အားျဖင့္ မာနာဘရဏသည္ 
ဂဇဗာဟု၏ထီးနန္းကို အုပ္စုိးသူဘုရင္အျဖစ္ ေၾကညာလုိက္သည္။ မိမိ၏ 
မယ္ေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မႉးမတ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း တုိင္ပင္ၿပီးလွ်င္ 

ဂဇဗာဟုအား အဆိပ္ေကၽြး၍ျဖစ္ေစ၊ အစာအငတ္ထား၍ျဖစ္ေစ 
ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္လုိက္သည္။ မာနာဘရဏ၏ 
ယင္းအၾကံအစည္ကို ရိပ္မိသည္ျဖစ္၍ ဂဇဗာဟုသည္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ 
ပရကၠမဗာဟုႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ဆက္သြယ္ၿပီးလွ်င္ သူ႔ကုိ အက်ဥ္းက 
ထုတ္ယူသြားရန္ ေတာင္းပန္သည္။ ယင္းေတာင္းပန္ခ်က္အရ 
ပရကၠမဗာဟုသည္ ဂဇဗာဟုအား အကူအညီေပးရန္ စစ္တပ္ 
ေစလႊတ္လုိက္သည္။ --------- 
 
မာနာဘရဏသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ 
သပိတ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မယ္ေတာ္ႏွင့္ မိဖုရားကိုလည္းေကာင္း 
ေခၚယူၿပီးလွ်င္ ေရာဟဏသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးသြားသည္။ 
ပရကၠမဗာဟု၏ စစ္တပ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္း ၀င္ၿပီး ဂဇဗာဟုကုိ 
အက်ဥ္းကလႊတ္ပစ္လိုက္သည္။ မာနာဘရဏသည္ ပရကၠမဗာဟုအား 
ႀကိဳဆုိရန္ ထိုေနရာက ေစာင့္မေနေတာ့ဘ ဲ
ေကာ႒ာသာရခရုိင္ဘက္ထြက္သြားသည္။ ပုိလႏၷာ႐ု၀၌ ဒုတိယအႀကိမ္ 
သိမ္းပုိက္စုိးမုိးေသာ္လည္း ပရကၠမဗာဟုသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းသုိ႔ 
၀င္ေရာက္မလာေပ။ ဂိရိတတာက (ဂိရိတေလ)၌သာ ေနသည္။ 
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ထုိအခ်ိန္ အေတာအတြင္း၌ ဂဇဗာဟု၏ ေနာက္လုိက္မ်ားသည္ 
ပရကၠမဗာဟု၏ တပ္အား ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိကသ္ည္။ ဂဇဗာဟု၏ 
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေက်းဇူးကန္းမႈႏွင့္ သစၥာေဖာက္မႈေၾကာင့္ 
ပရကၠမဗာဟုသည္ အႀကီးအက်ယ္ ရာဇမာန္ ရွသြားသည္။ 
ပရကၠမဗာဟု၏ စစ္တပ္သည္ ဂဇဗာဟုအား ဖမ္းဆီးရန္ သူ 
စတည္းခ်ေနသည့္ ေကာ႒သာရသုိ႔ ခ်ီတက္သြားသည္။ မိမိ၏ 
အင္အားကုိ သိရိွထားေသာ ဂဇဗာဟုသည္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ မိမိ 
ဖမ္းမိမည္ဆုိသည္ကုိ သိရိွနားလည္သြားသည္။ 
 
ဂဇဗာဟုအတြက္ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ရန္မွတစ္ပါး 
တျခားနည္းလမ္းမရိွေတာ့ေပ။ ပရကၠမဗာဟုႏွင့္ နားလည္မႈ 
ရရိွရန္အတြက္ ဂဇဗာဟုသည္ ရဟန္းသံဃာ၏ အကူအညီကုိယူသည္။ 
သူ၏ ေတာင္းပန္ခ်က္ကုိ ရဟန္းသံဃာမ်ားက လက္ခံလိုက္သည္။ 
ရဟန္းသံဃာတစ္စု ပရကၠမဗာဟထံု ႂကြလ်က္ “ဓမၼ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ျပည္သူ၏ အက်ိဳးအတြက္ စစ္ေျပၿငိမ္းၿပီး မိမိ 
ရပ္ဌာန္သို႔ ျပန္ပါ။ ဂဇဗာဟုသည္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေနရေတာ့မည္ 
မဟုတ္ပါ။ သူ႔မွာ သားေထာက္သမီးခံလည္း မရိွ၊ ညီေတာ္ 

ေနာင္ေတာ္လည္း မရိွ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေစာင့္ဆိုင္းေနေစခ်င္ပါ၏” ဟူ၍ 
ေတာင္းပန္ၾကသည္။ 
 
လူသား၏ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာ၏ 
ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေထာက္ထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း 
ပရကၠမဗာဟုသည္ သူ႔ရပ္ဌာန္သို႔ ျပန္သြားရန္ သေဘာတူညီၿပီးလွ်င္ 
မိမိ၏ စစ္တပ္ႏွင့္ အတူတကြ ဒကၡိဏေဒသသုိ႔ ျပန္လည္ဆုတ္သြားသည္။ 
ယင္းအျပဳအမူသည္ ပရကၠမဗာဟုအတြက္ နည္းနည္းေနာေနာ စြန္႔လႊတ္မႈ 
မဟုတ္္ေပ။ ထိုေခတ္က ဘုရင္တစ္ပါးပါးအတြက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ဖုိ႔ရန္မွာ မလြယ္ေပ။ ဂဇဗာဟုလည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
မည္သည့္အခါမွ ပုိလႏၷာ႐ု၀ဘက္ မလွည့္ေတာ့ေပ။ မိမိ၏ 
ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကို စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ကုန္လြန္ခဲ့ေလသည္။ 
 
မာနာဘရဏကမူ အေလွ်ာ့ေပးလုိသည့္စိတ္ မရိွေပ။ ရာဇရ႒ 
ထီးနန္းစုိးစံလိုသည့္ဆႏၵ ထက္သန္အားေကာင္းေနတုန္းပင္ ရိွေသးသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အၿမဲမျပတ္ ဆင္ၾကံ ၾကံေနသည္။ 
လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားႏွင့္တကြ ဂဇဗာဟုထံ သံတမန္ေစလႊတ္ၿပီး 
မဟာမိတ္ဖြဲ႔ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဂဇဗာဟုသည္ 
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မာနာဘရဏ၏ အၾကံကို ရိပ္မိသြားၿပီးျဖစ္၍ ပရကၠမဗာဟုအား 
ဆန္႔က်င္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္ကို လက္မခံေတာ့ေပ။ မ႑လဂိရိ (ေမဒိဂိရိ) 
ေက်ာင္းတုိက္သို႔ သြားၿပီးလွ်င္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ မ်က္ေမွာက္၌ 
လူသိရွင္ၾကား “ငါသည္ မိမိ မ်က္ႏွာလႊသဲြားၿပီးသည့္ေနာက္၌ 
ပရကၠမဗာဟုအား ရာဇရ႒၏ ထီးနန္းရွင္အျဖစ္ လက္ခံပါ၏” ဟူ၍ 
ေက်ာက္စာ ထြင္းထုေစသည္။ ထို႔ေနာက္ မၾကာမီ ၁၁၅၃ ခုႏွစ္၌ ဂဇဗာဟု 
ကြယ္လြန္သြားသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ပရကၠမဗာဟုသည္ စစ္ဆက္လက္ တုိက္ခုိက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်လုိက္သည္။ မာနာဘရဏ၏ ပုိင္နက္နယ္စပ္သို႔ ၀င္တိုက္ရန္ 
အၾကံျပဳလုိက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပရကၠမဗာဟုသည္ မာနာဘရဏကို 
ခဲခဲယဥ္းယဥ္း ႏိွမ္နင္းတိုက္ခုိက္ယူရသည္။ ထို႔ေနာက္ 
အခ်ိန္အတန္ၾကာသြားေသာအခါ မာနာဘရဏ ကြယ္လြန္သြားသည္။ 
ကြယ္လြန္ခါနီးတြင္ မာနာဘရဏသည္ သူ၏ သားေတာ္မ်ားအား 
ပရကၠမဗာဟ၏ု စုိးမုိးမႈကို လက္ခံၿပီး ပရကၠမဗာဟု၏ 
အမိန္႔အာဏာအတုိင္း ေနသြားၾကရန္ အမိန္႔ေပးသြားသည္။ 
 

ထုိ႔ေနာက္ ပရကၠမဗာဟုသည္ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္တစ္ကၽြန္းလုံး၏ 
ဘုရင္အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရာဇဘိသိက္ ခံယူသည္္။ ရာဇဘိသိက္ 
ခံယူၿပီးေနာက္ ၁၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ေဒ၀နဂလတြင္ ထြင္းထုေသာ 
ေက်ာက္စာ၌ “ငါသည္ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး (ကဇဗာဟုႏွင့္ မာနာဘရဏ)ႏွင့္ 
စစ္တိုက္ၿပီး ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းလုံးကုိ တစ္ခုတည္းေသာ ထီးျဖဴေအာက္၌ 
စုိးမုိးခ့ဲ၏” ဟူ၍ ေရးထိုးထားသည္။ ပရကၠမဗာဟုသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၅၄ 
ခုႏွစ္တြင္ ပုိလႏၷာ႐ု၀၌ လကၤာဒီပဘုရင္အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ 
ရာဇဘိသိက္ ခံသည့္အေၾကာင္းကုိ စူဠ၀ံသ၌ အက်ယ္တ၀င့္ 
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
 
စူဠ၀ံသ၏ အလိုအရ ပရကၠမဗာဟုသည္ လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ 
ဘုရင္ဧကရာဇ္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းႀကီး ေလးရပ္ကုိ 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းႀကီးေလးရပ္မွာ  
တုိင္းသူျပည္သားမ်ား ၀ေျပာေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီးကုိ 
ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ နယ္ျခားလုံျခံဳေရးကုိ 
ခုိင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ ခုိလႈံလာသူမ်ားအား 
အကူအညီေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 
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သာသနာေတာ္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ပရကၠမဗာဟုဘုရင္သည္ 
အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ တစ္ခုမွာ 
သံဃာအတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈရိွေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ခုမွာ 
အက်င့္ပ်က္္ ရဟန္းမ်ားအား သာသနာေတာ္အတြင္းမွ ထုတ္ပစ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
 
ေဒ၀ါနံ ပိယတိႆမင္းႀကီး လက္ထက္မွစ၍ မဟာ၀ိဟာရ သံဃဂုိဏ္း 
အစဥ္အလာသည္လည္းေကာင္း၊ မလ၀ံဘာ မင္းႀကီးလက္ထက္မွစ၍ 
အဘယဂဏရိဂုိဏ္း အစဥ္အလာသည္လည္းေကာင္း၊ 
မဟာေသနမင္းႀကီး လက္ထက္မွစ၍ ေဇတ၀န္ဂုိဏ္း 
အစဥ္အလာသည္လည္းေကာင္း ဆင္းသက္ ျပန္႔ပြားလာခ့ဲသည္။ 
ယင္းဂုိဏ္းႀကီး သုံးဂုိဏ္းတုိ႔သည္ တစ္ဂုိဏ္းႏွင့္တစ္ဂုိဏ္း အျပင္းအထန္ 
ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ 
 
ထုိမွ်သာမက အယူအဆေရးရာ၌လည္း တစ္ဂုိဏ္းႏွင့္တစ္ဂုိဏ္း 
ကြဲျပားျခားနားမႈ ရိွၾကသည္။ မဟာ၀ိဟာရဂုိဏ္းႏွင့္ က်န္ဂုိဏ္း 
ႏွစ္ဂုိဏ္းတုိ႔သည္ သံဃာကိစၥတုိ႔၌ သေဘာထားတူညီမႈ မရိွၾကေပ။ 

မဟာ၀ိဟာရဂုိဏ္းက မိမိဂုိဏ္းကို ေထရ၀ါဒဂုိဏ္းစစ္စစ္ဟ ု ေျပာၾကားၿပီး 
က်န္ဂုိဏ္းႏွစ္ဂုိဏ္းကို ေ၀တုလ်၀ါဒီဂုိဏ္းဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုသည္။ 
 
ယင္းဂုိဏ္းသံုးဂုိဏ္းကို ရင္ၾကားေစ့ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ရန္မွာ မလြယ္ကူေပ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီး လက္ထက္၌ အာဏာစက္ပါ 
အသုံးျပဳသည္ျဖစ္၍ ယင္းဂုိဏ္းႀကီး သံုးဂုိဏ္းမွာ ညီၫြတ္ 
စည္းလုံးသြားၾကသည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟု မင္းႀကီးလက္ထက္၌ သာသနာေတာ္အတြက္ အေရးပါ 
အရာေရာက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ ေပၚေပါက္လာသည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟု ဘုရင္မင္းႀကီး လက္ထက္အထိ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
ေျပာရလွ်င္ ၁၂ ရာစုအထိ မည္သည့္ရဟန္းသံဃာကုိမွ ဘြဲ႔တံဆိပ္ 
ဆက္ကပ္လႉဒါန္းျခင္း မျပဳခ့ဲေပ။ ဆက္ကပ္လႉဒါန္းသည့္ 
အစဥ္အလာလည္း မရိွခ့ဲေပ။ ပုိလႏၷာ႐ု၀ေခတ္၌ သာသနာေတာ္ 
သန္႔စင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခါ ေနျပည္ေတာ္ရွိ 
ေဇတ၀န္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူေသာ သာရိပုၾတမေထရ္အား 
`သံဃရာဇာ´ (သာသနာပုိင္) ဘြဲ႔တံဆိပ္ ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းသည္။ 
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ယင္းဘြဲ႔တံဆိပ္သည္ ရဟန္းသံဃာ တစ္ပါးပါးအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
ဆက္ကပ္လႉဒါန္းေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါမွ အစျပဳ၍ 
ဘြဲ႔တံဆိပ္ ဆက္ကပ္လႉဒါန္းသည့္ အစဥ္အလာ ထြန္းကားလာခ့ဲသည္။ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္  ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ဘြဲ႔တံဆိပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
လႉဒါန္း ဆက္ကပ္လာခ့ဲသည္မွာ ယခုေခတ္ အခ်ိန္ကာလအထိ 
ျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ နာယက၊ မဟာနာယက၊ သံဃနာယက 
စေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ားကုိ ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းသည္။ 
 
သာသနာေတာ္ သန္႔စင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိလႏၷာ႐ု၀ရိွ ဂလ၀ိဟာရ 
ေက်ာက္စာ၌ “ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ဥဒုမၺရဂိရိ၀ိဟာရ (ဂူမကၡရေတာင္၊ 
ယခု ဒမၺဳသာဂလ၊ ဒမမုေလႅ)မွ မဟာကႆပ မဟာေထရ္၏ ၫႊန္ၾကား 
မိန္႔ဆိုခ်က္အရ အက်င့္ပ်က္ျပားသည့္ ရဟန္း ရာေပါင္းမ်ားစြာအား 
သာသနာေတာ္တြင္းမွ ထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီးလွ်င္ ဂုိဏ္းသံုးဂုိဏ္းကို 
တစ္ဂုိဏ္းတည္း ေျပာင္းပစ္လိုက္၏” ဟူ၍ ေရးထုိးထားသည္ကို 
ေတြ႔ရိွရသည္။ 
 

ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီးသည္ ေက်ာင္းတုိက္ အသစ္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
ေဆာက္လုပ္သည္။ ေရွးေဟာင္း ေက်ာင္းပ်က္မ်ားကိုလည္း 
ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။ သံဃာ၏ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ 
က်င့္၀တ္ပုိင္းဆိုရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးရန္ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း 
မဟာေ၀လိ ျမစ္ထတဲြင္ ေဆာက္ထားသည့္ ဥဒကုေကၡပ သိမ္ေတာ္တြင္ 
ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီး၏ မ်က္ေမွာက္၌ ဥပသမၸဒ ပၪၥင္းခံပြဲ 
က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ 
 
ေနျပည္ေတာ္အတြင္း၌ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ စုတုသာလေခၚ 
ဓမၼာ႐ုံႀကီးမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ထိုဓမၼာ႐ုံမ်ားသည္ 
အႏုရာဓပူရရိွ မဟာပါလီ စတုသာလာေခၚ ဓမၼာ႐ုံႀကီးမ်ိဳးကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
ထုိဓမၼ႐ုံႀကီးမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေလးျပင္ေလးရပ္၌ 
ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ 
 
တျခား ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳဌာနတစ္ခုမွာ ေဆး႐ုံျဖစ္သည္။ ေဆး႐ုံမ်ား၌ 
သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားသည္ လူနာမ်ားအား ကုသျခင္း၊ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးကုိယ္တုိင္ 
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ကၽြမ္းက်င္ေသာ သမားေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 
တစ္လေလးႀကိမ္ ဥပုသ္ေန႔ရက္မ်ား၌ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ လူနာမ်ားကုိ 
ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသေပးရန္ ေဆး႐ုံသို႔ သြားေလ့ရိွသည္။ --------- 
 
ပရကၠမဗာဟု မင္းႀကီးလက္ထက္၌ စာေပ၏ အေျခအေနသည္ 
အလြန္တရာ တိုးတက္မႈရိွသည္။ ၅ ရာစုႏွစ္၌ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသသည္ 
တိပိဋကအ႒ကထာက်မ္းမ်ားကုိ ေရးသားစီရင္သည္။ 
 
သီဟိုဠ္စာေပ အစဥ္အလာအရ ေရွးေဟာင္း သီဟုိဠ္ဘာသာျဖင့္ 
အ႒ကထာ အားလုံး ရိွေနသည္။ ယင္း သီဟုိဠ္ဘာသာ အ႒ကထာမ်ားကုိ 
ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသက ပါဠိဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ ပရကၠမဗာဟု မင္းႀကီးလက္ထက္အထိ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ 
ပုိလႏၷ႐ု၀ေခတ္အထိ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကုိ အေျမာက္အျမား 
ေရးသားၾကသည္။ ယင္းက်မ္းဂန္မ်ားထတဲြင္ ပါဠိဗ်ာကရဏ 
ပါဠိသဒၵါက်မ္းမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 
 

ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီးသည္ ကႆပမေထရ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ 
အ႒ကထာက်မ္းမ်ား၏ အထူးအေရးႀကီးေသာ ဋီကာက်မ္းမ်ားစြာကုိ 
ေရးသား ျပဳစုခ့ဲသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းႀကီးကုိ ရဟန္းေပါင္း တစ္ေထာင္က 
တစ္ႏွစ္အတြင္း ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၀၇ ခုႏွစ္၌ ထေျမာက္ၿပီးစီးေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ 
 
ထုိေခတ္မွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ နာလႏၵာ၊ ဥဒႏၱပူရီ၊ ၀ိၾကမသီလာ၊ ဂ်ဂတၱလာ 
တကၠသုိလ္ႀကီးမ်ား ျပာပုံဘ၀ ေရာက္ရိွသြားၿပီး ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား 
အသတ္ခံရသူခံရ၊ ျပည္ပတိမ္းေရွာင္သြားသူမ်ား၊ 
ျပည္ပတိမ္းေရွာင္သြားရသည့္ ေခတ္ကာလျဖစ္သည္။ ေတာင္ပုိင္း 
အိႏၵိယ၌မူ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ဆိတ္သုဥ္းမသြားခ့ဲေပ။ 
 
“ပုိလႏၷ႐ု၀ေခတ္သည္ ပါဠိဋီကာႏွင့္ ပါဠိကဗ်ာ ေရႊေခတ္ ျဖစ္၏” ဟု 
ေမာ္ကြန္းတင္ထားၾကသည္။ ထုိေခတ္၌ ဒမၺဳလာဂလသည္ 
ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၏ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ထုိေဒသ၌ ေနထိုင္သီတင္းသုံးၾကေသာ ကႆပမေထရ္၏ 
တပည့္အစဥ္အဆက္သည္ ပါဠိစာေပ က်မ္းဂန္မ်ားကုိ မ်ားစြာ 
ေရးသားျပဳစုခ့ဲၾကသည္။ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-139- 
 

 
ထုိေခတ္ နာမည္ေက်ာ္ ဋီကာဆရာမွာ သာရိပုၾတမေထရ္၏ တပည့္ 
ျဖစ္သည္။ ဇိနာလကၤာရႏွင့္ ဇီနာလကၤာရဋီကာ၊ ဒါ႒ာ၀ံသ၊ ဇိနစရိတ၊ 
ပဇၨမဓု၊ ေမာဂၢလႅန၊ ဗ်ာကရဏ စေသာ က်မ္းမ်ားသည္ ထုိေခတ္၌ 
ေရးသားစီရင္ေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
အ႒ကထာက်မ္းမ်ားကုိ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ 
သုတ္သင္တည္းျဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္၌ ကစၥာယနဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္းကုိ 
အေျဖျပန္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ေမဂၢလႅယနဗ်ာက႐ုဏ္း 
ေပၚထြက္လာသည္။ ယင္းကုိ ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာရွင္တို႔၏ 
အၾကားတြင္ ဗ်ာက႐ုဏ္ (သဒၵါ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဥ္အလာႏွစ္ခု 
ထြန္းကားခ့ဲေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 
 
ထုိမွတစ္ပါး အျခားအစဥ္အလာ တစ္ခုလည္း ရိွေသးသည္။ 
ယင္းအစဥ္အလာသည္ပင္လွ်င္ နိ႐ုတၱိ မၪၨဳသာ၊ စူလနိ႐ုတၱိ၊ နိ႐ုတၱိ 
ပိဋကကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ စႁႏၵာယန 
ဗ်ာက႐ုဏ္းကုိ ေရးသားစီရင္သူမွာ မဟာကႆပ ကိုယ္တုိင္ျဖစ္သည္။ 
 

ဓမၼကိတိၱ၏ ႐ူပါ၀တာနႏွင့္ ေဇတ၀နာရာမ ေက်ာင္းတုိက္ေန 
ေမဂၢလႅယနေထရ္၏ အဘိဓာနပၸဒီပိကာတုိ႔သည္ ပုိလႏၷ႐ု၀ေခတ္၏ 
အဓိကက်မ္းဂန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ထုိေခတ္သည္ သီဟိုဠ္ဘာသာစကား၌ ပါဠိၾသဇာ အလႊမ္းမုိးဆုံးေခတ္ 
တစ္ေခတ္ ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္တြင္ သီဟိုဠ္ကဗ်ာဆရာမ်ားလည္း 
အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ 
 
ပုိလႏၷ႐ု၀ ေက်ာက္စာအရ ထိုေခတ္သည္ သီဟုိဠ္စကားေျပ 
အေရးအသား အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ေသာေခတ္ ျဖစ္၏ဟူ၍ 
သိရိွရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဂု႐ုလုေဂါမီ၏ က်မ္းႏွစ္က်မ္းမွတစ္ပါး 
အျခားက်မ္းမ်ားကုိ ရွာမရေတာ့ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ေဆးပညာလည္း 
ထုိေခတ္၌ အထူးတုိးတက္ထြန္းကားသည္။ အႏုရာဓပူရ၏ 
ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဒါသသည္ နာမည္ေက်ာ္ 
သမားေတာ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ေဆးပညာ၌ ယင္းဘုရင္ႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သူ အျခားဘုရင္တစ္ဦးမွာ ပရကၠမဗာဟုဘုရင္ ျဖစ္သည္။ 
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ပုိလႏၷ႐ု၀အား လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ ေနျပည္ေတာ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ 
ပရကၠမဗာဟုသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပန္လည္မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ေရးကို 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျပန္လည္မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ေရး၌ 
နန္းေတာ္ကို အဓိကထားသည္။ ေနျပည္ေတာ္၏ ၿမိဳ႕႐ုိးကို 
ခုိင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္သည္။ လမ္းမ်ားကို 
အသစ္ေဖာက္လုပ္သည္။ စူဠ၀ံသ၏ အဆုိအရ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕တံခါး 
၁၆ ေပါက္ ရိွသည္။ ၿမိဳ႕၏အလ်ားမွာ ေလးဂါ၀ုတ္ (၁၅ မုိင္) ခန္႔ ရိွသည္။  
ၿမိဳ႕႐ုိးအတြင္းဘက္ရိွ ေျမေနရာသည္ ယခုအခါတြင္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္၊ 
အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ မုိင္၀က္မွ်သာ ရိွေတာ့သည္။ စူဠ၀ံသ၏ 
အထက္ပါစကားမွာ ၿမိဳ႕႐ုိးအျပင္ဘက္က ၿမိဳ႕ေနရာကို ဆုိလုိဟန္ရိွသည္။ 
 
ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္၌ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ အထပ္မ်ားစြာရိွေသာ နန္းေတာ္ကို 
ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ နန္းေတာ္၏ ေလးဖက္ေလးတန္၌ နန္းၿမိဳ႕႐ုိးကို 
အခုိင္အမာ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ နန္းေတာ္၏ အေရွ႕ဘက္၌ နႏၵန၀န 
နႏၵ၀န္ဥယ်ာဥ္ဟု အမည္ေပးထားေသာ ဥယ်ာဥ္ရိွသည္။ ေရကန္ႀကီး 
ေလးကန္လည္းရိွသည္။ နႏၵ၀န္ဥယ်ာဥ္အျပင္ အျခားဥယ်ာဥ္တစ္ခုလည္း 
ရိွေသးသည္။ ထို ဥယ်ာဥ္မွာ ၿမိဳ႕႐ုိး၏အေနာက္ဘက္ 
ပရကၠမသမုဒၵရာအနီး၌ ရိွသည္။ ယင္းဥယ်ာဥ္မွာ ဘုရင္တစ္ပါးတည္း 

အသုံးျပဳေသာ ဥယ်ာဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုဥယ်ာဥ္၌ အေဆာက္အအုံ 
အမ်ားအျပား ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ 
 
 
 
ပုိလႏၷ႐ု၀ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ 
သပိတ္ေတာ္ကို မရရိွေသးေပ။ ဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ သပိတ္ေတာ္ မရိွမခ်င္း 
ေနျပည္ေတာ္အေနႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံသည္၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟု မယူဆေပ။ 
လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းဘုရင္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္အၾကာ၌ 
မာနာဘရဏဘုရင္၏ မယ္ေတာ္ သုဂလေဒ၀ီသည္ ေရာဟာဏ၌ 
ပရကၠမဗာဟုအား ပုန္ကန္ျခားနားသည္။ 
 
သုဂလေဒ၀ီ ပုန္ကန္ျခားနားျခင္းကုိ ပရကၠမဗာဟုက ျပံဳး႐ုံသာျပံဳးသည္ဟု 
အဆုိရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ သုဂလေဒ၀ီ ပုန္ကန္ျခင္းသည္ ကေလးကလား 
မဟုတ္ေပ။ စစ္သည္တပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
အသက္စြန္႔ၿပီးသည့္ေနာက္မွ ပုန္ကန္ျခားနားမႈ ၿငိမ္းေအးသြားသည္။ 
သုဂလေဒ၀ီကိုလည္း ဖမ္းမိသည္။ စြယ္ေတာ္ႏွင့္ သပိတ္ေတာ္ကုိ 
အခမ္းအနားျဖင့္ ေရာဟဏမွ ပုိလႏၷ႐ု၀သို႔ ပင့္ေဆာင္လာသည္။ 
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စြယ္ေတာ္ တည္ထားကုိးကြယ္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္၏ 
အလယ္ဗဟုိတြင္ စြယ္ေတာ္တိုက္ ေဆာက္လုပ္သည္။ အလားတူပင္ 
အႏုရာဓပူရရိွ အဘယဂိရိ ၀ိဟာရကဲ့သုိ႔ပင္ 
ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌လည္း ဓာတ္ေတာ္တုိက္ ေဆာက္လုပ္သည္။ 
 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ပရိယတိၱ သင္ၾကားအားထုတ္ရန္အတြက္ 
ပရကၠမဗာဟုသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္၌ အာလာယန ပရိ၀ုဏ္ 
ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းသည္။ ယင္း၏ပထမ အေဆာက္အအုံမွာ 
အႏုပညာေျမာက္လွသည္။ ဥပုသ္သိမ္ႏွင့္ ၀ိဟာရႏွစ္မ်ိဳးရေသာ 
ႀကီးမားခမ္းနားသည့္ ဗုဒၶသီမာျပာသာဒ္ေဆာင္ႀကီးသည္ ထူးျခားလွသည္။ 
 
႐ူပ၀တီေစတီသည္ ႐ူပ၀တီမိဖုရား တည္ေဆာက္လႉဒါန္းသည့္ 
ေစတီျဖစ္သည္။ သုဘျဒာေစတီလည္း ထိုမိဖုရားတည္ေသာ 
ေစတီပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ပရကၠမဗာဟု ကုိယ္တိုင္ကမူ 
၀ိဟာရဓမၼာ႐ုံကို ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။ ယင္းအေဆာက္အအံု၏ 
အပ်က္အစီး အက်န္အႂကြင္းမ်ားမွာ ယေန႔ထက္တုိင္ပင္ 
စိတ္ပါ၀င္စားစရာ ျဖစ္ေနသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္အေနာက္ဘက္၌ 
ပစၦိမာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္ ရိွသည္။ အာလာယန ပရိ၀ုဏ္၏ေျမာက္ဘက္၌ 

ဥတၱရာ႐ုံေက်ာင္း (ယခု ဂလ္ေက်ာင္း) ရိွသည္။ ယင္းေက်ာင္းတုိက္၏ 
အပ်က္အစီးမ်ားမွာ ယေန႔ထက္တုိင္ ေတြ႔ျမင္ေနရတုန္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
ဘုရားေဆာင္ ကုဋီသုံးခုမွာလည္း ထူးျခားေသာ 
အႏုပညာလက္ရာမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ယင္းတို႔ကား 
၀ိဒယာဂဟကုဋီ၊ သႏၱပတိမာလုဟာကုဋီ၊ သီဟေသယ်ပတိမာကုဋီတုိ႔ 
ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းကုဋီမ်ား၌ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ 
ကုိးကြယ္တည္ထားသည္။ ေျမာက္ဘက္၌ရိွေသာ 
သႏၱပတိမာ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္မွာ ၁၅ ေပ၊ ၂ လက္မ 
ရိွသည္။ ဒုတိယ ပဒမာသန ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္ ေလးေပ၊ ခုနစ္လက္မ 
ဉာဏ္ေတာ္ရိွသည္။ တတိယ ရပ္ေတာ္မူ႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ ၂၂ ေပ၊ ၉ 
လက္မ ဉာဏ္ေတာ္ရိွသည္။ 
 
ယင္း႐ုပ္ပြားေတာ္သည္ ပရိနိဗၺာန္ ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ မဏိေတာ္ဘက္ 
လွည့္ရပ္ေနေတာ္မူသည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ယင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ 
ရွင္အာနႏၵာ၏ ႐ုပ္ပြားဟု ေျပာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္အတုိင္းပင္ ဖူးေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ဆုံး 
႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္ေသာ သီဟေသယ် ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္ ၄ ေပ၊ ၄ လက္မ 
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အလ်ားရိွသည္။ ယင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ အားလုံးမွာ ေက်ာက္ကို 
ျဖတ္ေတာက္လ်က္ ထြင္းထုထားသည့္ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ယင္းကုဋီမ်ား၏ ေျမာက္ဘက္၌ မဟာထူပရိွသည္။ ယင္းထူပကို 
တာမိလထူပဟု ေခၚသည္။ တာမိလသုံ႔ပန္းမ်ား 
တည္ထားကုိးကြယ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းထူပ သို႔မဟုတ္ 
ေစတီသည္ ပုိလႏၷ႐ု၀ရိွ ေစတီမ်ားထတဲြင္ အခမ္းနားဆံုး ျဖစ္သည္။ 
 
ေနျပည္ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မုိင္အကြာေလာက္တြင္ 
ေဇတ၀န္ေက်ာင္းရိွသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမေနရာတြင္ 
ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံု 
ေလးခုရိွသည္။  
(၁) ပထမ အေဆာက္အအုံမွာ တိ၀ကၤပတိမာျဖစ္သည္။ 
ယင္းအေဆာက္အအုံ၌ သံုးေနရာတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား 
ကုိးကြယ္ထားသည္။ ယခုေခတ္တြင္ ယင္းအေဆာက္အအုံကို 
ဥတၱရ၀ိဟာရဟု ေခၚၾကသည္။  
(၂) ဒုတိယ အေဆာက္အအုံမွာ ဒႏၱဓာတု၀ိဟာရ ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအေဆာက္အအုံမွာ သဏၭာန္လံုးလုံးႀကီး ျဖစ္သည္။ 

(၃) တတိယ အေဆာက္အအုံမွာ အ႒သိလာနေဂဟ ျဖစ္သည္။ 
(၄) စတုတၳ အေဆာက္အအုံကား ရွင္သာရိပုၾတာမေထရ္ 
သီတင္းသုံးရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ႀကီးမားေသာ 
အေဆာက္အအံုႀကီး ျဖစ္သည္။ 
 
စူဠ၀ံသ၏ အဆိုအရ တစ္ေနရာ၌ ကပိလ၀ိဟာရ အေဆာက္အအုံတစ္ခု 
ရိွသည္ဟုလည္း သိရိွရသည္။ ယင္းေက်ာင္း၏ နံရံ၌ 
အႏုပညာလက္ရာမ်ား ရိွသည္။ ကပိလရေသ့ အမွတ္တရ 
တည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းကုိ တာပသနိကာယဂုိဏ္း၀င္ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
သီတင္းသုံးရန္ လႉဒါန္းထားသည္။ 
 
ပရကၠမဗာဟု၏ ဒုတိယမိဖုရား စႏၵာေဒ၀ီ၏ ေက်ာက္စာ၌ 
“ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ၀ိဟာရ ေဆာက္လုပ္သည”္ ဟု ေရးထိုးထားသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ယင္း၀ိဟာရ၏ အမည္နာမကုိ မသိရေပ။ ပုိလႏၷ႐ု၀ 
ၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ ေတာင္ဘက္၌ ေက်ာင္းတုိက္တစ္တုိက္ ရိွသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္သည္ ပုိတဂုလ ၀ိဟာရ (ပိဋကတ္တုိက္) အမည္ျဖင့္ 
ထင္ရွားသည္။ ယင္းေက်ာင္းတုိက္အနီး၌ ၁၄ ေပ ၆ လက္မရွ ိ
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အခ်ိဳးက်ေသာ မတ္ရပ္႐ုပ္တု တစ္ခုရိွသည္။ ယင္း႐ုပ္တုကို 
လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ဘုဇပတ္ အေခါက္စာကို ကိုင္ၿပီးဖတ္ေနပံု 
ထုလုပ္ထားသည္။ ယင္း ႐ုပ္တုသည္ ပရကၠမဗာဟု မင္းႀကီး၏ 
႐ုပ္တုျဖစ္၏ဟု ယူဆၾကသည္။ 
 
စူဠ၀ံသ၏ အဆုိအရ ပုိလႏၷ႐ု၀၏ အနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္၌ သုံးဂါ၀ုတ္ 
(၂ မုိင္ခန္႔မွ်) ေက်ာင္းတုိက္မ်ားႏွင့္ နန္းေဆာင္မ်ားကို 
ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ယင္းတို႔အနက္ နန္းေဆာင္မ်ား၏ အမည္မ်ားမွာ 
ရာဇေ၀သီဘုဇဂ္၊ သီဟပုရ၊ ၀ိဇိတတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၏ 
အမည္မ်ားမွာ ဣသိပတန ၀ိဟာရ၊ ကုသိနာရ ၀ိဟာရ၊ ေ၀ဠဳ၀န 
၀ိဟာရတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ပရကၠမဗာဟုသည္ ယင္းေက်ာင္းတုိက္မ်ားကို 
ေဆာက္လုပ္သည္ သာမကဘ ဲ အႏုရာဓၿမိဳ႕ေဟာင္းရိွ ဘုရားအို 
ဘုရားပ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအို ေက်ာင္းပ်က္မ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။ 
 
 

တ႐ုတ္ 
 

 
ဘုရင္ဦတည္ 

 
 

လီယန္မင္းဆက္ကုိ စတင္တည္ေထာင္သူ ပထမဦးဆံုး ဘုရင္ဦတည္ 
(၅၀၂-၅၄၉)၏ ရွည္ၾကာလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလသည္ တ႐ုတ္ 
ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း၌ အရိွန္အဟုန္ အျမင့္ဆံုးေခတ္တစ္ေခတ္ ျဖစ္သည္။ 
ဘုရင္ဦတည္သည္ အေသာကမင္းတရားႀကီးကဲ့သုိ႔ ဘုန္းလက္႐ုံးပုိင္ရွင္ 
မဟုတ္ေစကာမူ၊ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေသာကမင္းတရားႀကီးႏွင့္ 
အနီးယုိးစြဲလုိက္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ား၏ အဆင့္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အဆင့္ထက္ 
ျမင့္သည္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား စြဲမွတ္ယူဆထားသည္။ 
 
ဗုဒၶဘာသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္လာသည္မွာ ထုိေခတ္ 
ထုိအခ်ိန္သမယတြင္ ျဖစ္သည္။ ပိဋကတ္သုံးပုံကို ပထမဦးဆုံး 
ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ ဘုရင္ဦတည္၏ ေခတ္ကာလတြင္ ျဖစ္သည္။ 
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ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာအဆင့္တြင္ 
ထားသည္ဆုိသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ 
 
ထုိအခ်ိန္၌ ဗုဒၶဘာသာသည္ တ႐ုပ္ျပည္အတြက္ ဘာသာတရား 
အသစ္အဆန္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ တ႐ုပ္နယ္ေျမ၌ ဗုဒၶဘာသာ 
ျပန္႔ပြားထြန္းကားလာခ့ဲသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ငါးရာ၊ ေျခာက္ရာ 
ၾကာရိွသြားၿပီ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ၏ ဆက္သြယ္ေရး သမုိင္းအစကို 
ေရွးေဟာင္းမွတ္တမ္းအရ ေျခရာေကာက္၍ ရသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။ 
 
၀ါအီႏွင့္ ဆင္ေခတ္၌ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးႏွင့္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ အေပၚတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ထူးထူးျခားျခား ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။ 
ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ အမ်ားအျပား 
ေတြ႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ အစပထမ၌ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ဘာသာတရား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားၾကေၾကာင္းကုိမူ 
မွတ္သားထားသင့္သည္။ 
 

ယင္းအခ်က္၏ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း ထင္ရွားျပတ္သားလွေပသည္။ 
ေဒသခံ ဘာသာတရားမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကား 
ျပန္႔ပြားလာျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ သီဟုိဠ္ (သီရိလကၤာ)ႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔၌ ဗုဒၶဘာသာ စတင္ျပန္႔ပြားစဥ္အခါက မည္ကဲ့သို႔ေသာ 
အင္အားစုကမွ ဆန္႔က်င္ျခင္း မျပဳလုပ္ေပ။ တ႐ုတ္ျပည္၏ 
အေျခအေနမွာမူ ထိုကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေပ။ 
 
တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြား၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဆုိ႐ုိးစကား အမ်ားအျပားရိွသည္။ လိေယဟတ္ေဇ၏ စာအုပ္၌ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းဆိုလွ်င္ တစ္ခ်ိန္က စူဘုရင္၏ ဖာဦအမည္ရွိ 
အမတ္ႀကီးသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အား ကမၻာေလာကတြင္ 
မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ အျမတ္ဆံုးနည္းဟူ၍ ေမးသည္။ ထိုအခါ 
ကြန္ျဖဴရွပ္က “အေနာက္ႏုိင္ငံ၌ ေနထုိင္ေသာ ထူးျခားသည့္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေၾကာင္းကို ငါ ၾကားသိ၏” ဟူ၍ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ 
ယင္းဆုိ႐ုိးစကားေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ 
ကြန္ျဖဴရွပ္ သိ၏ ဟူ၍ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အေတာ္မ်ားမ်ားက 
ယုံၾကည္ယူဆၾကသည္။ 
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ရဟန္းေတာ္ တာအိုယန္ စုေဆာင္းေရးသားထားေသာ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ား၏ 
စာရင္း၌ ဤသို႔ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
“ခ်င္ဘုရင္ ရိွဟ၀န္တီ၏ လက္ထက္၌ ႏုိင္ငံျခားမွ လာေရာက္သည့္ 
ရဟန္း ၁၈ ပါး ေနထိုင္သီတင္းသုံးၾက၏။ ထိုရဟန္းမ်ားထကဲ 
သီရိဗႏၶဳအမည္ရိွ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ဘုရင္ႀကီးအား ဗုဒၶက်မ္းစာအခ်ိဳ႕ 
ေပးအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘုရင္မင္းႀကီးက ထုိရဟန္းအား 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း မရိွဘ ဲ အက်ဥ္းခ်ထားလုိက္၏။ ညဥ့္အခ်ိန္၌ 
အရပ္ဆယ္ေပမက ျမင့္သည့္ ေရႊေရာင္၀င္းေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ 
ေပၚလာၿပီးလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ေျမာက္သြားေအာင္ 
လုပ္ေပးလိုက္ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ရဟန္းမ်ားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈရိွလာ၏” 
 
ထုိ႔ျပင္ ၀ါအီမင္းဆက္ေခတ္က ဗုဒၶႏွင့္ တာအုိ၀ါဒဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြင္း ဗုဒၶဘာသာ 
ျပန္႔ပြား ၀င္ေရာက္လာျခင္းမွာ ဟန္မင္း၀ူတီ၏လက္ထက္ (၁၄၈-၈၀ 
ဘီစီ)၌ ျဖစ္၏ဟူ၍ လက္ခံထားၾကသည္။ 
 

ထုိေခတ္၌ ေရးထားသည့္ သမုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အထားအရ 
ဟိယင္တုအေၾကာင္း ေရးသူမွာ ခ်န္ခ်င္း ျဖစ္၏ဟူ၍လည္း သိရိွရသည္။ 
တျခား သမုိင္းဆရာ အားလုံးကမူ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေရငုံေနၾကသည္။ လ်ဴဆုန္ေခတ္ (၄၂၀-၄၇၃)၌ ဖာန၀ီေရးေသာ 
“ဟန္မင္းဆက္ အဓိ႒ာန္” စာအုပ္၌လည္း ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သက္ေသအေထာက္အထားကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။ ယင္းအဆိုအမိန္႔အရ 
တ႐ုတ္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခ်ျခင္းမွာ ဟန္္မင္းဆက္ အႀကိဳေခတ္ 
ေနာက္ပုိင္း၌ျဖစ္၏ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်၍ရသည္။ ----------- 
 
တ႐ုတ္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြား၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ပထမဦးဆံုး ေရးသားခ်က္ကုိ ခရစ္ႏွစ္ (၂၃၉-၂၆၅) အလယ္၌ ယူဟန္ 
ေရးသားေသာ “၀ါအီ လိအာယုိ” အမည္ရိွ သမုိင္းစာအုပ္၌ ေတြ႔ရိွရသည္။ 
 
အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္၏ ဆက္သြယ္ေရး အစပ်ိဳးေသာ ကာလကုိ ခရစ္ႏွစ္ 
၆၄ ေလာက္ဟူ၍ ယူဆထားၾကသည္။ ဆုန္ေခတ္ (ခရစ္ ၁၁၂၇-၁၂၈၀)၌ 
က်ိဟယန္ေရးသားေသာ “ဗုဒၶႏွင့္ မဟာေထရ္တုိ႔၏ 
အစဥ္အဆက္မွတ္တမ္း” ၏ အလုိအရ အႀကိဳဟန္မင္းဆက္ေနာက္ပုိင္း 
ဘုရင္မာတံဂီသည္ သူ၏ မင္းသက္ ခုနစ္ႏွစ္ေျမာက္၌ တစ္ႀကိမ္တြင္ 
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လည္ပင္း၏ ပတ္လည္၌ ေနေရာင္ျခည္ကဲ့သုိ႔ ေတာက္ေနေသာ 
ေရႊေရာင္၀င္းေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ေ၀ဟင္ခရီးက ပ်ံသန္းၿပီး 
နန္းေတာ္ထ ဲ ၀င္ေရာက္လာသည္ဟု အိပ္မက္ျမင္မက္သည္။ 
ေနာက္တစ္ေန႔၌ ဘုရင့္နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားတုိ႔သည္ 
ထုိေရႊေရာင္၀င္းေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေခ်ာင္မင္းဆက္ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ 
အေနာက္ႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ျဖစ္သည္ဟူ၍ 
အိပ္မက္ဖတ္ၾကသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ထိုအိပ္မက္၏ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ လႊမ္းမုိးမႈခံရသျဖင့္ 
မိမိ၏ ေသနာပတိ တဆာအီပင္၊ ပညာရွင္သမားေတာ္ ပိန္က်န္၊ ၀မ္ဆုန္ 
အစရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၇ ဦးပါ၀င္သည့္ သံတမန္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို 
ဓမၼက်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းပင့္ဖိတ္ရန္အတြက္ 
အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေသာအခါ 
ယင္းသံတမန္အဖြဲ႔သည္ အိႏၵိယ ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသည္။ 
ထုိရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အမည္မွာ တ႐ုတ္ဘာသာ စကားျဖင့္ က်ေမမုိတန္ 
(ကႆပ မာတဂၤ)ႏွင့္ သူ၏ သီတင္းသုံးေဖာ္ က်ဳဖာလန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
ထုိရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ သကၠတစာေပက်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ပါလာသည္။ 

 
သံတမန္အဖြဲ႔သည္ ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားကို ျမင္းျဖဴမ်ားေပၚတြင္ စီးေစၿပီး 
ခရစ္ႏွစ္ ၆၄ ခု၌ လိုယန္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္သြားၾကသည္။ ဘုရင္ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ ဟိုလုေက်ာင္းတုိက္၌ 
သီတင္းသုံးၾကသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္၌ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ လိုယန္ၿမိဳ႕ 
အေနာက္ဘက္ တံခါးအနီး၌ ‘ျမင္းျဖဴ’ အမည္ရိွ ေက်ာင္းတိုက္ကုိ 
ေဆာက္သည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္ကာလ အေတာအတြင္း၌ ကႆပမာတဂၤသည္ 
ဒြိစတၱာရိသတေခၚ ေလးဆယ့္ႏွစ္က႑ရိွေသာ သုတ္ကုိ 
ဘာသာျပန္ဆုိသည္။ ယင္းဘာသာျပန္သည္ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ 
ဘာသာျပန္ေသာ ပထမဦးဆံုး ဘာသာျပန္ျဖစ္၏ဟူ၍ 
အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ 
 
ကႆပမာတဂၤေနာက္ ၈၁ ႏွစ္ ၾကာေသာအခါ ဘာသာျပန္္ဆရာမ်ား 
တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး အဆက္မျပတ္ ေပၚလာသည္။ ကႆပမာတဂၤ၏ 
အလုပ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္၌ အေပၚပုိင္းေလာက္သာလွ်င္ ရိွေနၿပီး 
ေအာက္ေျခသုိ႔ မေရာက္ေပ။ ဗုဒၶဘာသာ အုတ္ျမစ္ကုိ ခုိင္ၿမဲေအာင္ 
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လုပ္သူမွာမူ ပါသိယာမွ ဘုရင့္သားေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ 
ထုိဘုရင့္သားေတာ္၏ အမည္မွာ ရိွကာဥ ျဖစ္သည္။ 
 
ရိွကာဥ၏ အတၳဳပၸတိၱ၌ ဤသုိ႔ေရးထားသည္။ ထိုဘုရင့္သားေတာ္သည္ 
ထီးနန္းကိုစြန္႔လ်က္ သာသနာ့ေဘာင္၀င္သည္။ ရိွကာဥသည္ ခရစ္ႏွစ္ 
၁၄၈ တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ လာၿပီးလွ်င္ လုိယန္ျမင္းျဖဴေက်ာင္း၌ 
ေနထိုင္သည္။ အႏွစ္ ၂၀ တိတိ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေနၿပီးလွ်င္ 
ရိွကာဥသည္ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စုိက္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ့ဲသည္။ ဗုဒၶက်မ္းစာ ၉၅ က်မ္းကုိလည္း 
တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္ဆိုခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ နန္ဂ်ီယို၏ 
က်မ္းစာအုပ္စာရင္းအရ ယင္းက်မ္းစာ ၉၅ က်မ္းထကဲ ယခုအခါတြင္ ၅၅ 
က်မ္းသာလွ်င္ က်န္ရိွေတာ့သည္။ 
 
အန္ရိွကာဥသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဘာသာျပန္ဆရာတစ္ဦး 
မွ်သာမကေပ။ တ႐ုတ္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ 
အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကေသာ 
တပည့္ေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း ေမြးထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ 

ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း၌ အန္ရိွကာဥသည္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ 
ရွင္မဟာမဟိႏၵရေသာ ေနရာမ်ိဳးကုိ ရရိွသည္။ ------------ 
 
အျခားဘာသာျပန္ ဆရာတစ္ဦးမွာ ရဟန္းေတာ္ ေလာကေခမေနာက္ 
တ႐ုတ္ျပည္ ေရာက္လာေသာ က်ဳဖုိက်ိဳ (အိႏၵိယေဗာဓိသတ)ၱ ျဖစ္သည္။ 
ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေလာကေခမႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ရိွကာဥႏွင့္လည္းေကာင္း 
အတူတြဲၿပီး လုပ္ခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ သူ ဘာသာျပန္ခ့ဲေသာ 
က်မ္းစာမ်ားကုိ တစ္က်မ္းမွ် မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ 
 
ဟန္္မင္းဆက္ေခတ္က ဘာသာျပန္ဆရာ အမ်ားစုမွာ 
တရင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသမွ ျဖစ္ေသာ္လည္း အန္ဟရီ၀င္မွာမူ ရိွကာဥကဲ့သုိ႔ 
ပါသိကာေဒသမွ ျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ရဟန္းမဟုတ္ေပ။ 
လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္ စစ္တပ္တြင္ တပ္မႉးရာထူး 
ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ 
ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 
 
ယူက်ီ ရဟန္းေတာ္ က်ိဒဟု (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၄-၈၉)သည္ အာရွအလယ္ပုိင္း 
ရြာတစ္ရြာမွ ျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ 
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ေရာက္လာေသာအခါ က်မ္းစာေပါင္းမ်ားစြာကို ဘာသာျပန္ဆုိသည္။ 
ယင္းက်မ္းစာမ်ားထကဲ ယခုအခါတြင္ က်မ္းငါးက်မ္းသာလွ်င္ ရရိွသည္။ 
ထုိပုဂၢိဳလ္ ဘာသာျပန္ေသာ သုတ္ႏွစ္သုတ္မွာ သံယုတၱအာဂမ 
(နိကာယ္)ထကဲ သုတ္္ျဖစ္သည္။ 
 
ယင္းေခတ္၌ ထြန္းကားခ့ဲေသာ အျခားဘာသာျပန္ ဆရာမ်ားထတဲြင္ 
က်ဳတာလိ (မဟာဗလ)ႏွင့္ တနရိကုအို (ဓမၼဖလ)တုိ႔သည္ အိႏၵိယမွ 
ျဖစ္ၾကသည္။ ခန္ကိဟုႏွင့္ ခန္မြန္ဆီယန္တုိ႔သည္ ေဆာဂဒဂ်ာဖရံရွန္ 
(ျမစ္၀ွမ္းေဒသ)မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဟန္မင္းဆက္ေရွ႕ပုိင္း၌ အားလံုး 
စုစုေပါင္း ဗုဒၶက်မ္းစာ ၄၃၄ က်မ္း ဘာသာျပန္ဆုိသည္။ 
ယင္းက်မ္းစာမ်ားထကဲ က်မ္းေပါင္း ၂၀၇ က်မ္းကုိ ဘာသာျပန္ေသာ 
ဘာသာျပန္ဆရာတုိ႔၏ အမည္နာမမ်ားကို မသိရေပ။ 
 
အစတြင္ ဤမွ် မ်ားျပားေသာ က်မ္းစာမ်ားကုိ ဘာသာျပန္ႏုိင္ျခင္းသည္ 
နည္းနည္းေနာေနာ ေအာင္ျမင္မႈ မဟုတ္ေပ။ ထိုအခ်န္ိ၌ 
လုိယန္ျမင္းျဖဴေက်ာင္းတုိက္သည္ အႏုပညာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ 
တန္ဆာဆင္ထားသည္။ ပညာရွင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား 

သီတင္းသုံးေနထိုင္ရာ ေက်ာင္းတိုက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းတုိက္၏ 
ဂုဏ္သိကၡာသည္ အထူးပင္ ျမင့္မားလွေပသည္။ 
 
ဟန္မင္းဆက္ (ခရစ္ ၂၀၆ မွ ၂၂၀ အထိ)ကုန္ဆံုးသြားၿပီးသည့္ေနာက္၌ 
တ႐ုတ္ျပည္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ျပင္ပမွ 
က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အားေပ်ာ့သြားသည္။ ႏုိင္ငံသည္ 
သုံးျခမ္းကြဲသြားသည္။ ႐ႉ (ခရစ္ ၂၂၁-၆၄)၊ ေ၀အီ (၂၂၀-၆၅)၊ သီ (၂၂၂-
၈၀) မင္းဆက္ ဘုရင္တို႔သည္ အသီးသီး မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ေဒသ၏ 
ဘုရင္အျဖစ္ မိမိတို႔ကုိယ္ မိမိတို႔ သတ္မွတ္ယူဆ ထားၾကသည္။ 
ထုိဘုရင္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းလည္း စစ္မက္ ျဖစ္ပြားေနၾကသည္။ 
ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္၊ ငါးဆယ္အထိ တ႐ုတ္ျပည္သည ႏုိင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ 
ၾကည့္လွ်င္ ေရွ႕သို႔ မတိုးတက္ႏုိင္ ျဖစ္ေနသည္။ 
အားဆုတ္ယုတ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္၌ပင္ ဗုဒၶဘာသာ 
တုိးတက္မႈ အရိွန္ႏႈန္းမွာ ရပ္ဆိုင္း မသြားခ့ဲေပ။ 
 
ဟန္မင္းဆက္ ဘုရင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
တ႐ုတ္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာ အျမစ္တြယ္ခ့ဲေသာေခတ္မွာ 
ဟန္ေခတ္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ က်န္ဆီေျမာက္ပုိင္း ယခုေခတ္ 
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ဆူေက်ာင္တြင္ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေသာ ပုထိုးတစ္ဆူကုိ တည္သည္။ 
ပထမဦးဆံုး တ႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္ အန္ဟ၀ီသည္ ထိုနယ္မွျဖစ္သည္။ 
 
 
ဗုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၇၁၃-၇၄၁ (ခရစ္ႏွစ္)တြင္ 
စုေဆာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ “သက်မုနိ၏ ေဒသနာေတာ္ဆိုင္ရာ 
က်မ္းစာစာရင္း” ၌ ၀ါအီဘုရင္လက္ထက္ အထူးျခားဆံုး 
ဘာသာျပန္ဆရာ ေလးဦးတုိ႔၏ အမည္နာမမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
၁။ အာရွအလယ္ပုိင္းမွ ဓမၼရဒါသည္ ျမင္းျဖဴေက်ာင္းတုိက္၌ 
သီတင္းသံုးၿပီးလွ်င္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၅၄ ၌ မဟာသံဃိကဂုိဏ္း၏ 
ပါတိေမာက္က်မ္းကုိ တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။ 
၂။ ဘိကၡဳကန္ဆင္ကိုင္သည္ ဓမၼရကၡကႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ 
၂၅၂ တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ သူ၏ 
တ႐ုတ္အမည္ကုိေထာက္လ်က္ ထုိရဟန္းေတာ္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသား 
မဟုတ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဆိုဂဒိယန္လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ 
ထုိရဟန္းေတာ္သည္ ျမင္းျဖဴေက်ာင္းတုိက္၌ သီတင္းသံုးၿပီးလွ်င္ 

ပိဋကတ္ဘာသာျပန္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္လ်က္ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ 
အက်ိဳးျပဳခ့ဲသည္။ 
၃။ ဓမၼသစၥာသည္ ပါသိယန္ရဟန္းေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ 
ခရစ္ႏွစ္ ၂၅၄ ခု၌ ျမင္းျဖဴေက်ာင္းတုိက္တြင္ သီတင္းသုံးၿပီးလွ်င္ ‘ဓမၼဂုတၱ 
နိကာယကမၼန’ အမည္ရိွေသာက်မ္းကုိ တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။ 
၄။ ဓမၼဘျဒ ရဟန္းေတာ္လည္း ပါသီယန္ အမ်ိဳးသား ျဖစ္သည္။ 
ထုိရဟန္းေတာ္သည္ ၀ါအီမင္းလက္ထက္၌ ဗုဒၶစာေပ ျပန္႔ပြားေရးကုိ 
ေဆာင္ရြကသ္ည္။ 
 
ဟန္မင္းဆက္ ေနာက္ပုိင္း မင္းဆက္ သံုးဆက္တိတိ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ 
သာသနာျပဳမ်ား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ႂကြၾက႐ုံမွ်မက တ႐ုတ္ရဟန္္းေတာ္ 
ခရီးသည္ မ်ားစြာတုိ႔လည္း ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ 
ႂကြၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၆၀ ၌ တ႐ုတ္ျပည္မွ ခုိတန္သုိ႔ႂကြေသာ 
ပထဦးဆုံး ရဟန္းေတာ္မွာ က်ဳရိွဟင္ ျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ 
ခုိတန္၌ ‘ပညာသုၾတ’ က်မ္းကို ကူးယူသည္။ ထိုက်မ္း၌ အပုိင္း ၉၀ 
ပါရိွသည္။ ထိုက်မ္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္၌ ‘ပၪၥ၀ီသတိ သဟႆကပညာ 
ပါရမိတာ’ အမည္ျဖင့္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည္။ 
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၀ူမင္းဆက္ (ခရစ္ ၂၂၂-၂၀၀)၏ ေနျပည္ေတာ္သည္ ကိယင္က်ီ 
(နန္ကင္း) ျဖစ္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလ၌ ဗုဒၶသာသနာသည္ 
တ႐ုတ္ျပည္အလယ္ပုိင္းတြင္ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနၿပီး က်ိက်ိယင္သည္ 
၀ူဘုရင္၏ ႏုိင္ငံသို႔သြားလ်က္ တ႐ုတ္ျပည္ ေတာင္ပုိင္းတြင္လည္း 
ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေအာင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
က်င္မိန္ဂတု၏ အဆိုအရ က်ိက်ိယင္၏ ဇာတိသည္ 
တ႐ုတ္ျပည္ျဖစ္သည္။ “နာမည္ေက်ာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အတၳဳပၸတိၱ” 
ေရးသူ၏ အဆိုအရ ၀ူမင္းဆက္သည္ က်ိက်ိယင္အား 
ဘုရင့္သားေတာ္၏ဆရာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပီးလွ်င္ ပုိရိွဟ (ပ႑ိတ)္ ဘြဲ႔ထူး 
ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္သည္။ 
 
ပထမ၀ူဘုရင္ ဆုယင္ က်ိယုယင္သည္ သူ၏ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ကုန္ယန္မွ 
ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးလွ်င္ (ခရစ္ႏွစ္ ၂၂၁)၌ ၀ူက်န္၌ တည္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
သုံးႏွစ္အၾကာ၌ ၀ိဓနအမည္ရိွ အိႏၵိယရဟန္းေတာ္သည္ ၀ူက်န္၌ 
သီတင္းသံုးၿပီးလွ်င္ ဓမၼပဒကို တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။ ဓမၼပဒ၏ 
နိဒါန္း၌ ဘိကၡဳ၀ိဓနသည္ အိႏၵိယသား ရဟန္းေတာ္ျဖစ္၏ဟု 
ေရးသားထားသည္။ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၂၄ ၌ 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ ၀ူက်န္၌ သီတင္းသုံးသည္။ 

ထုိရဟန္းေတာ္ႏွင့္အတူ က်ဳက်န္မင္အမည္ရိွ အျခားရဟန္းေတာ္ 
တစ္ပါးလည္းရိွသည္။ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ ဓမၼပဒ တ႐ုတ္ဘာသာ 
ျပန္ဆုိရာ၌ ရဟန္းေတာ္ ၀ိဓနအား အကူအညီေပးသည္။ 
တ႐ုတ္္ရဟန္းမွန္သမွ် ေက်ာင္းတြင္ ပညာစတင္ သင္ၾကားေသာအခါ 
ထုိက်မ္းကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရသည္။ ထိုက်မ္း၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ 
ဤသို႔ ၫႊန္ၾကားေရးသားထားသည္။ 
နံနက္ အိပ္ရာက ထေသာအခါ သင္သည္ “ငါ၏ဘ၀သည္ 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရွည္ၾကာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အိုးထိန္းသည္၏ 
အုိးကဲ့သို႔ မၾကာခင္ ကြဲပ်က္သြားလိမ့္မည္။ ေသေသာသူ 
ျပန္ရွင္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္”္ ဟူ၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္ေပ၏။ 
ယင္းအေျခခံအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူသားတုိ႔အား ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ကုိ 
လက္ခံက်င့္သံုးရန္ ႏႈိးေဆာင္ၾကေလကုန္၏။ 
 
တ႐ုတ္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားမႈ အေျခအေနသည္ ျပည္ပရွိ 
ဗုဒၶဘာသာေလာကအား တ႐ုတ္ျပည္ကို အာ႐ုံစူးစုိက္လာေအာင္ 
ျပဳမူေနသည္။ ခုိတန္၊ ဆိုဂဒ၊ အိႏၵိယ၊ သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ) ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
ဗုဒၶသာသနာကို ျမတ္ႏုိးၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ သာသနာျပဳရန္ 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ လာၾကသည္။ ႏုိင္ငံ၏ မၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ 
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မင္းမ့ဲအေျခအေနသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
အာသာငမ္းငမ္း ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ----------- 
 
တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုသည္ ကြန္ျဖဴရွပ္၏ အဆံုးအမ 
ဥပေဒသရိွေနေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရိွဘ ဲျဖစ္ေနၾကသည္။ ကြန္ျဖဴရွပ္၏ 
အဆုံးအမ ဥပေဒသမွာ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈရိွၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာေနေသာ 
ႏုိင္ငံႏွင့္သာ ကုိက္ညီသည္။ ထိုအခ်ိန္က တ႐ုတ္ျပည္သူလူထု 
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေျခအေန၌ကား ကြန္ျဖဴရွပ္၏ အဆုံးအမသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့မႈကို ေပးႏုိင္စြမ္း မရိွေပ။ 
တ႐ုတ္ျပည္သူလူထု ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဧရာမျပႆနာႀကီးမ်ားကို 
မည္သုိ႔မွ် အေျဖမေပးႏုိင္ေပ။ ဘ၀တိုက္ပြဲတြင္လည္း စြမ္းအားကို 
မေပးႏုိင္ခ့ဲေပ။ မရဏတိုက္ပြဲတြင္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မေပးႏုိင္ေပ။ 
 
အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္တစ္ဦးက ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
“ဗုဒၶဘာသာသည္ သာမန္လူမ်ားအတြက္ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ရာ 
တစ္ခုျဖစ္၏။ ၾကည္ညိဳသူမ်ားအတြက္ ဘ၀စည္းကမ္း 
ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ လူယဥ္ေက်းမ်ားအတြက္ 
ဒႆနသေဘာတရားထက္ပင္ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ 

စိတ္ေက်နပ္မႈကိုလည္းေကာင္း ေပး၏” ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာသည္အခ်ိဳ႕ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐ုတ္ 
အေတြးအေခၚမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ေကာင္းမႈ 
မေကာင္းမႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကံၾကမၼာ၀ါဒႏွင့္လည္းေကာင္း 
ပတ္သက္ေသာ ေရွးေဟာင္း အယူအဆမ်ား၏ ေနရာ၌ ကမၼ၀ါဒႏွင့္ 
ဘ၀ဘ၀ါ၀ါဒကုိ အစားထိုးထားလုိက္သည္။ ေျမႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္ခ ဲ
အယူအဆမ်ားကုိ အသြင္သဏၭာန္ရိွေသာ ႐ုပ္လံုး႐ုပ္တု ဖန္တီးၿပီးလွ်င္ 
အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အလွေရႊအိုး ေပးခ့ဲသည္။ ဗုဒၶ၊ ေဗာဓိသတၱ၊ 
ရဟႏၱာတုိ႔၏ တာ၀န္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ စံနမူနာမ်ားကုိ 
ျပည္သူလူထု ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ျပခ့ဲသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ တျခား 
ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံမ်ား၏ အထံတြင္ရိွေသာ ေကာင္းႏုိးရာရာ 
အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ တ႐ုတ္ျပည္အား ေပးအပ္လ်က္ တ႐ုတ္ျပည္ေျမကုိ 
ေျမၾသဇာေကာင္းေအာင္ လုပ္ခ့ဲသည္။ 
 
မင္းဆက္သုံးဆက္ ကုန္ဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္၌ အေနာက္ ရွန္မင္းဆက္ 
(၂၆၅-၃၁၇) ေပၚလာေလသည္။ ထုိမင္းဆက္သည္ 
ခ်န္ဂန္ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၌ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အလင္းေရာင္ကို 
အဆက္မျပတ္ ေတာက္ပေစခ့ဲသည္။ ထုိမင္းဆက္သည္ 
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ရာစုႏွစ္၀က္ေလာက္အထိ ရွည္ၾကာခ့ဲသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ 
ပညာပါရမိတာသုတၱသည္ လူႀကိဳက္အလြန္မ်ားသည္ျဖစ္၍ 
တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္ဆိုရသည္အထိ 
ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ပညာရွင္ေပါင္း မ်ားစြာကလည္း ထုိသုတႏွ္င့္ ပတ္သက္၍ 
အဖြင့္မ်ား ေရးသားခ့ဲၾကသည္။ 
 
အေနာက္ရွန္မင္းဆက္ ကာလအတြင္း ဗုဒၶသာသနာသည္ 
ေ၀းလံေသာဌာနမ်ားသို႔အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပြားသြားၿပီးလွ်င္ 
ေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ 
လုိယန္ေက်ာင္းတုိက္မ်ား၏ မွတ္တမ္းအရ ရွန္ေခတ္၌ 
ေက်ာင္းတုိက္ေပါင္း ေလးဆယ္တည္ေထာင္သည္။ 
အေနာက္ရွန္မင္းဆက္၏ ေနျပည္ေတာ္ လိုယန္ တစ္ေနရာတည္း၌ပင္ 
ေအာက္ပါေက်ာင္းတုိက္ေပါင္း ဆယ္ေက်ာင္း ေပၚေပါက္လာသည္။ 
၁။ ျမင္းျဖဴေက်ာင္းတိုက္ 
၂။ ေဗာဓိသတၱေက်ာင္းတုိက္ 
၃။ အေရွ႕ဂုိေက်ာင္းတုိက္ 
၄။ေက်ာက္ဘုရားေက်ာင္းတုိက္ 
၅။ ေန၀န္းျပည့္ ေရျပင္ေက်ာင္းတုိက္ 

၆။ပန္ေဇေတာင္ေက်ာင္းတုိက္ 
၇။ ေခ်းႀကီးေက်ာင္းတုိက ္
၈။ မ်ိဳးဆက္ဥယ်ာဥ္ေက်ာင္းတုိက ္
၉။ဘူတ တထာတာ ေက်ာင္းတုိက္ 
၁၀။ မိန္ ဟုအိုင္ မင္းသား ဗုဒၶေက်ာင္းတုိက္။ 
 
အေနာက္ရွန္မင္းဆက္ ကုန္ဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္ (၂၆၀-၃၁၇)၌ 
တ႐ုတ္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တာတာဘုရင္တို႔၏ 
ျပည္နယ္ငယ္ကေလးမ်ား ေပၚေပါကလ္ာသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
ဘုရင္တစ္ပါးပါးအား တ႐ုတ္ျပည္၏ ဘုရင္ဟုေခၚဆိုရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ 
အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ခရစ္ ၃၁၇ ၌ တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပုိင္း 
ရွန္မင္းဆက္သည္ နန္ကင္းကို ေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ 
တ႐ုတ္ျပည္၏ ဘုရင္အျဖစ္ ေၾကညာလုိက္သည္။ ထုိမင္းဆက္၏ 
ကာလသက္တမ္းသည္ ၄၂၀ အထိ ရွည္ၾကာသည္။ အေရွ႕ ရွန္မင္းဆက္ 
ဘုရင္အားလံုးသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ 
ဘုရင္မ်ားျဖစ္သည္။ နန္ကင္းမွာမူ ၀ူမင္းလက္ထက္ (ခရစ္ ၂၂၂-၂၈၀)၌ 
ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳမ်ား၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
တ႐ုတ္ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တာအုိအန္ (၃၁၂-၃၈၅)သည္ 
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ထုိေခတ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ------
-- 
 
 
ဘုရင္ဦတည္သည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ အျပည့္အ၀ လက္ခံယံုၾကည္ေသာ 
ပထမဦးဆံုး တ႐ုတ္ဘုရင္ျဖစ္သည္။ နန္ကင္းသည္ အစပထမကပင္ 
ဗုဒၶဘာသာ၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းမင္းဆက္ကာလ၌ 
ဘာသာျပန္ဆရာ ၁၇ ဦးတို႔သည္ ဘာသာျပန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သီရိမိၾတသည္ ပထမဦးစြာ တံၾတက 
က်မ္းဂန္မ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ ထိုကာလအတြင္း (၃၈၁-၃၉၅)၌ 
ဓမၼရတနသည္ သကၠတက်မ္းဂန္ ၁၁၀ ကုိ ဘာသာျပန္သည္။ 
ထုိကာလအတြင္း၌ အျခားက်မ္းဂန္မ်ားကုိလည္း 
ဘာသာျပန္ဆိုၾကေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာသာျပန္ ဆရာမ်ား၏ 
အမည္နာမကို မသိရဘ ဲ ျဖစ္ေနသည္။ မိလိႏၵပဥႇာသည ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
က်မ္းတစ္က်မ္း ျဖစ္သည္။ 
 
ပ႑ိတကုမာရေဗာဓိသည္ အာရွအလယ္ပုိင္းမွျဖစ္ၿပီး တုရဖန္ဘုရင္၏ 
ရာဇဂု႐ုျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၃၈၂ ခု၌ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ 

ႂကြလာၿပီးလွ်င္ အာဂမက်မ္းမ်ားကို တ႐ုတ္ဘာသာ စတင္ျပန္ဆိုသည္။ 
ထုိဘာသာျပန္ လုပ္ငန္းကို ေဂါတမသံဃဘူတိ က အၿပီးသတ္သည္အထိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 
 
ထုိေခတ္၌ ပညာအရိွဆုံး ရဟန္းေတာ္မွာ တုခါရျပည္သား 
ဓမၼနႏၵီျဖစ္သည္။ သုတၱပိဋကတ္ အာဂမ (နိကာယ) က်မ္းမ်ားကုိ 
ထူးထူးျခားျခား ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္မႈရိွေသာ 
ထုိရဟန္းေတာ္သည္ မဇၥၽာဂမနွင့္ ဧကုတၱရာဂမ က်မ္းမ်ားကုိ 
ႏွစ္ႏွစ္တည္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုခ့ဲသည္။ ထုိရဟန္း၏ အျခားဘာသာျပန္ 
က်မ္းတစ္က်မ္းျဖစ္ေသာ ‘အေသာက ရာဇပုၾတစကၡဳေမဒနိဒါန’ 
က်မ္းသည္ တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ရိွသည္။ 
 
တ႐ုတ္ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္းဤ ကုမာရဇီ၀၏ အခန္းက႑သည္ 
ႀကီးမားလွေပသည္။ ထိုမေထရ္သည္ ခရစ္ ၄၀၁ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ 
သြားခ့ဲသည္။ အိႏၵိယက်မ္းဂန္မ်ားကို တ႐ုတ္ဘာသာျပန္ဆုိသူမ်ားထတဲြင္ 
ကုမာရဇီ၀သည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းျဖစ္သည္။ ကုမာရဇီ၀၏ဖခင္သည္ အိႏၵိယ 
ရဟန္းတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ညိဳျပာေသာမ်က္လံုး၊ နီၾကင္ၾကင္ ဆံပင္ရိွသည့္ 
အလွကညာပ်ိဳမ်ား၏ တုိင္းျပည္ ကုက်ာသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ 
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ထုိတိုင္းျပည္မွ ဘုရင့္ႏွမေတာ္ႏွင့္ လက္ထပ္သည္။ ကုမာရဇီ၀ 
ေမြးဖြားလာေသာအခါ မိခင္သည္ သားျဖစ္သူအား ပညာေကာင္းစြာ 
သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ကသၼီရသို႔ ေခၚသြားသည္။ ပညာစုံေသာအခါ 
ကုမာရဇီ၀သည္ သူ႔မိခင္ႏွင့္အတူ ကုက်ာသုိ႔ ျပန္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ 
ကုမာရဇီ၀သည္ အသက္ ၂၀ ရိွေနၿပီ။ 
 
ရဟန္း၀တ္ၿပီးလွ်င္ ကုမာရဇီ၀သည္ ႏွစ္ ၃၀ တိတိ မဟာယာန 
ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ သူ၏ 
ဂုဏ္သတင္းသည္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေက်ာ္ေစာသြားသည္။ ကုမာရဇီ၀ကို 
ေခၚလိုသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ စစ္တပ္ကိုပင္ လႊတ္သည္။ 
ပထမတြင္ ကုမာရဇီ၀သည္ ကုယန္၌သာ သီတင္းသုံးသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရင္က မရမေနပင့္သျဖင့္ ခ်န္ဂန္သို႔ ႂကြရသည္။ ခ်န္ဂန္ 
ေရာက္သြားေသာအခါ ဘုရင္က ကုမာရဇီ၀အား ခ်က္ခ်င္း ရာဇဂု႐ု 
(အူဂုိရီွ)အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္လုိက္ေလသည္။ 
 
 
ဖာဟီယန္ ေခတ္မတိုင္မီ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဗုဒၶက်မ္းစာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားကို တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိၿပီး။ သို႔ရာတြင္ 

၀ိနည္းက်မ္းဂန္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္ရန္အတြက္မူ မည္သူမွ 
စိတ္ကူူးထ ဲ မထည့္ၾကေသးေပ။ ဖာဟီယန္သည္ ၀ိနည္းက်မ္းဂန္မ်ားကုိ 
စုေဆာင္းရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာလာခ့ဲသည္။ ေဒါက္တာ 
ေက်ာက္က်ိယန္၏ အဆုိအရ ဖာဟီယန္ မတိုင္မီကလည္း ဟြီက်န္း၊ 
ဟြီျပင္ စေသာ တ႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ 
ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ျပန္မလာၾကေပ။ 
ရာဟုလာသံကိစၥည္းကမူ သူ၏ ‘ေဗာဒၶဆံဆကရိတိ’ (ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ) 
စာအုပ္၌ “တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ က်ီ၊ အာရွအလယ္ပုိင္း၊ ခုိတန္ 
(ရွက)္၊ ကုက်ာ မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ 
ရရိွၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖာဟီယန္မတုိင္မီ မည္သည့္ 
တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္မွ အိႏၵိယသုိ႔ မလာေရာက္ခ့ဲေပ” ဟူ၍ 
ေရးသားထားသည္။ ဖာဟီယန္သည္ တ႐ုတ္အေဖာ္တစ္စုႏွင့္ အတူတကြ 
ခရစ္ႏွစ္ ၃၆၈ တြင္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဗုဒၶ ဓမၼအခ်က္အခ်ာ 
ဗဟိုဌာနျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီး ၁၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ျပန္လာခ့ဲသည္။ 
 
တ႐ုတ္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္း၌ လူမ်ိဳးေပါင္း မ်ားစြာတုိ႔သည္ နင္းျပားဘ၀ 
ေရာက္ရိွေနၾကၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ ေတာင္ပုိင္း၌မူ မင္းဆက္တစ္ဆက္ၿပီး 
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တစ္ဆက္ ေျပာင္းလေဲနေသာ္လည္း ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈလည္း ရိွသည္။ 
စည္းလံုးညီၫြတ္မႈလည္း ရိွသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၄၂၀ ၌ ေသနာပတိ 
လင္းယုသည္ နန္ကင္း၌ မင္းဆက္အသစ္ တစ္ဆက္ကို 
တည္ေထာင္သည္။ ထိုမင္းဆက္၏ အမည္မွာ လင္႐ႈန္ဟု ေခၚတြင္သည္။ 
ဘုရင္ျဖစ္လာေသာအခါ ေသနာပတိလင္းယုသည္ ၀ူတည္ဘြဲ႔အမည္ 
ယူခ့ဲၿပီး သုံးႏွစ္ၾကာမွ် ထီးနန္းစုိးစံသည္။ အိႏၵိယႏွင့္ သီဟုိဠ္ 
(သီရိလကၤာ)မွ သံတမန္အဖြဲ႔ အမ်ားအျပား ထုိဘုရင္ထံ 
ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုဘုရင္သည္ ဗုဒၶဓမၼကို အထူးပင္ 
ၾကည္ညိဳေလးစားသည္။ ဘုရင္မင္တီသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည္ဟု 
ယူဆရေသာ္လည္း ဗုဒၶတရားကုိမူ အေလးထားသည္။ မင္တီ (ခရစ္ႏွစ္ 
၄၆၅-၇၃) သည္ မႉးမတ္မ်ား ၀ုိင္းကန္႔ကြက္သည့္ၾကားက 
ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးတစ္တုိက္ကုိ တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ 
လ်ဳဆုန္မ်ိဳးႏြယ္ ေသနာပတိ ဟိယာအုိတာအုိက်င္သည္ ေနာက္ဆံုး 
ဘုရင္ႏွစ္ပါးအား လုပ္ၾကံလ်က္ ထီးနန္းကုိ သိမ္းပုိက္လုိက္သည္။ 
ထုိဘုရင္၏ မင္းဆက္မွာ ေတာင္ပုိင္းက်ာအီ မင္းဆက္ဟူ၍ 
ေခၚတြင္သည္။ 
 

လ်ဳဆုန္မင္းဆက္ (၄၂၀-၆၉)၌ ေတာင္ပုိင္း တ႐ုတ္ျပည္တြင္ 
ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈသည္ အလြန္တရာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ 
ေတာင္ပုိင္း တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဗုဒၶစာေပ ဘာသာျပန္ဆရာ ၁၂၁ 
ဦးတုိ႔သည္ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္္ဆုိၾကသည္။ 
အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ဖာဟီယန္ ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ တ႐ုတ္ 
ဗုဒၶဘာသာေလာက၌ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ ခရီးထြက္ၾကေသာ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၄၂၀ ၌ ရဟန္း ၂၅ 
ပါးပါေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ဘုရားဌာနမ်ားကုိ ဖူးေျမာ္ရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ 
ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္မွာ ဖာယုန္ျဖစ္သည္။ 
ထုိတ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္သည္ သူ၏ ပါဠိဘြဲ႔အမည္ကုိ 
ဓမၼာကရဟုမွည့္ထားသည္။ လ်ဳဆုန္ေခတ္သည္ တ႐ုတ္-အိႏၵိယ 
ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ထင္ရွားေသာေခတ္ ျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္ 
ခရီးသည္မ်ားမွာ တန္ဟဇုေအ၊ ၀ုိင္တို စသည္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ဟုိဟဇီခ႐ုိင္တြင္ ေနထိုင္သီတင္းသံုးၾကေသာ ရဟန္းေတာ္ ရွစ္ပါးသည္ 
ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ 
ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ခုိတန္ကုိ 
ျဖတ္သြားၾကသည္။ ခုိတန္၌ ျမင္ရသမွ် ၾကားရသမွ်ကုိ 
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ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားၾကသည္။ က်ဳက်ဳကင္းရွင္းသည္ ေျမာက္ပုိင္း 
လိယန္မင္းဆက္ဘုရင္၏ ညီေတာ္ျဖစ္သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ခုိတန္သို႔ 
အသြားအလာရိွခ့ဲသည္။ ခုိတန္၌ ေဂါတမီေက်ာင္းတုိက္ 
စ်င္ဂုိဏ္ဆရာေတာ္ ဗုဒၶေသနထံတြင္ ပညာဆည္းပူးခ့ဲသည္။ ---------- 
 
လ်ဳဆုန္ေခတ္ အစပုိင္းေလာက္၌ တာအုိယုအမည္ရိွ 
တ႐ုတ္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးသည္ အျခားဗုဒၶဘာသာ၀င္ အရာရိွ ၁၈ 
ေယာက္ႏွင့္အတူ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ကုိ ရွာေဖြရန္အလို႔ငွာ အိႏၵိယသို႔ 
သြားခ့ဲသည္။ ထိုေခတ္၌ တ႐ုတ္ခရီးသည္မ်ား အိႏိၵယႏုိင္ငံသို႔  
သြားၾကသကဲ့သုိ႔ အိႏၵိယမွ သာသနာျပဳမ်ားလည္း တ႐ုတ္ျပည္သို႔ 
ခရီးဆန္႔ခ့ဲၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၄၂၃ ၌ ဗုဒၶဇီ၀မေထရ္သည္ 
နန္ကင္းသို႔သြားသည္။ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ ကသၼီရ၌ ၀ိနည္းကုိ 
သင္ၾကား ေလ့လာခ့ဲၿပီးသူ ျဖစ္သည္။ သူ နန္ကင္းေရာက္လာေသာအခါ 
ဖာဟီယန္အသက္ထင္ရွား ရိွေနေသးသည္။ ဗုဒၶဇီ၀သည္ 
တျခားပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ပၪၥ၀ဂၢိနိကာယ္ တစ္ခုလုံးကို 
ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ 
 

ဗုဒၶဇီ၀အျပင္ အျခား ရဟန္းေတာ္ႏွစ္ပါးလည္း တ႐ုတ္ျပည္ ေတာင္ပုိင္းသို႔ 
သြားေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ ဂုဏ၀မၼာသည္ မသၼီရ ဘုရင့္မ်ိဳးႏြယ္ 
ခတၱိယႏြယ္ဖြားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သားေထာက္သားခံမရိွေသာ 
ကသၼီရဘုရင္ ကံကုန္သြားေသာအခါ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားက 
ဂုဏ၀မၼာကို ဘုရင္ေျမာက္လိုၾကသည္။ ဂုဏ၀မၼာသည္သာလွ်င္ 
အနီးစပ္ဆံုး အ႐ုိက္အရာခံျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂုဏ၀မၼာက 
ထီးနန္းကိုုျငင္းပယ္လုိက္ေလသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၄၀၀ တြင္ အိႏၵိယျပည္ 
အႏံွ႔အျပား၊ ခရီးလွည့္လည္ၿပီးလွ်င္ ဂဏ၀မၼာသည္ သီဟုိဠ္ကၽြန္း 
(သီရိလကၤာ)သို႔ ေရာက္လာသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဂ်ာဗားကိုျဖတ္လ်က္ 
ေနာက္ဆုံးနန္ကင္းသုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ 
ကန္တုန္သုိ႔သြားလ်က္ ကန္တုန္ရိွ ေက်ာင္းတုိက္တစ္တုိက္တြင္ 
ေနထိုင္သီတင္းသုံးသည္။ 
 
ဂုဏဘျဒလည္း ကသၼီရသားပင္ ျဖစ္သည္။ ဂုဏဘျဒအျပင္ 
တျခားထင္ရွာေသာ ဘာသာျပန္္ဆရာ သုံးပါးရိွေသးသည္။ ယင္းတို႔ကား 
သံဃ၀မၼာ၊ ဓမၼမိၾတ၊ ကာလယသတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ သံဃ၀မၼာသည္ 
ခရစ္ႏွစ္ ၄၃၄ ၌ နန္ကင္းသုိ႔သြားသည္။ ဂုဏ၀မၼာ 
ကြယ္လြန္သြားၿပီးသည့္ေနာက္၌ သံဃ၀မၼာသည္ ၀ိနည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
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ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူ ျဖစ္လာသည္။ သံဃမိၾတလည္း ကသၼီရသား 
ျဖစ္သည္။ ဓမၼမိၾတသည္ ခုိတန္ႏွင့္ တုန္ရႊမ္ကုိ ျဖတ္လ်က္ ၄၂၄ တြင္ 
နန္ကင္းသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ဓမၼမိၾတသည္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ သုည၊ အနတၱ၊ 
နိဗၺာန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပၪၥစ်ာနကို တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။ 
ကာလယသသည္ ၄၂၄ ၌ အိႏၵိယမွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာက္လာသည္။ 
ထုိရဟန္းေတာ္သည္ အမိတာယစ်ာနသုတ္ႏွင့္ 
ေဘသဇၨရဇၨသမုဇၥၽဂတိသုတ္ကုိ တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၄၈၉ ၌ ဘုရင္ တဇီလ်န္သည္ စာေပပညာရွင္ႏွင့္ ရဟန္းပညာရွင္ 
၄၀၀ ေက်ာ္ကို ဓေမၼာပေဒသ ေက်ာင္းတုိက္၌ ပင့္ဖိတ္ၿပီး စည္းေ၀းသဘင္ 
က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ ဘုရင္လ်န္သည္ ဗုဒၶသာသနာကုိ လႈိက္လႈိက္လွလဲွ ဲ
ေလးစားၾကည္ညိဳသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ က်ိဳင္ဘုရင္ ကာ၀ုိတီႏွင့္ 
၀ူတီတုိ႔လည္း ဗုဒၶသာသနာအက်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ခ်န္မင္းဆက္ ၂၅ ႏွစ္ကာလသည္ အေရအတြက္ မမ်ားေသာ္လည္း 
ထုိအခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ ဗုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္မ်ားကုိ တ႐ုတ္ဘာသာ 
ျပန္ဆိုရန္ ရဟန္းေတာ္ငါးပါး အိႏၵိယမွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ 

ေရာက္လာၾကသည္။ ထိုရဟန္းမ်ားထတဲြင္ သံဃဘျဒသည္ 
ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ သံဃဘျဒသည္ သူႏွင့္အတူ 
ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ သမႏၱပါသာဒိကာအ႒ကထာကုိ 
ေဆာင္ၾကဥ္းလာခ့ဲသည္။ ယင္းကုိေထာက္လ်က္ ထုိမေထရ္သည္ 
ေထရ၀ါဒဂုိဏ္း၀င္ ေထရ္အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ 
တ႐ုတ္အစဥ္အလာ ယူဆခ်က္အရ သံဃဘျဒသည္ ၀ိနယအ႒ကထာကုိ 
၄၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ကန္တုန္သို႔ ယူေဆာင္လာၿပီး တ႐ုတ္ဘာသာ 
ျပန္ဆုိသည္။ ဓမၼကရိတယသသည္ အာရွ အလယ္ပုိင္းမွ ျဖစ္သည္။ 
ထုိရဟန္းသည္ ခ်န္မင္းဆက္ဘုရင္ တာအိုတီလက္ထက္ (၄၇၁)၌ 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္လာသည္။ ဓမၼမတိမေထရ္သည္ ခုိတန္လမ္းမွ 
ျဖတ္လ်က္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ လာသည္။ ဂုဏ၀ုဒၶိလည္း 
အိႏၵိယအလယ္ပုိင္းမွ ရဟန္းျဖစ္သည္။ ထုိရဟန္းသည္ (ခရစ္ႏွစ္ ၄၉၃-
၄၉၅)၌ က်မ္းသုံးက်မ္းကုိ တ႐ုတ္ဘာသာ ျပန္္ဆုိသည္။ 
ယင္းက်မ္းသံုးက်မ္းထကဲ တစ္က်မ္းမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေလၿပီ။ 
 
ထုိ႔ေနာက္ စည္ပင္၀ေျပာေသာ လ်န္မင္းဆက္ေခတ္ ေရာက္လာသည္။ 
ထုိမင္းဆက္ ပထမဆံုးဘုရင္ ဟီဂ်ာအုိယင္သည္ ေနာင္ေသာအခါ၌ 
ဦတည္အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာသည္။ ထိုဘုရင္သည္ သူ႔အရင္ 
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မင္းဆက္ႏွင့္ အဆက္အစပ္္ အလွမ္းေ၀းသူျဖစ္ၿပီး အားနည္းေသာ 
က်ီမင္းဆက္ဘုရင္အား နန္းက အဆင္းခုိင္းၿပီးလွ်င္ ထီးနန္းကို 
သိမ္းပုိက္လိုက္သည္။ ထုိဘုရင္သည္ ရာစု၀က္နီးပါး (၅၀၂-၅၅၀)အထိ 
နန္ကင္း၌ ထီးနန္းစုိးစံသည္။ 
 
ဦတည္ဘုရင္လက္ထက္၌ တိုင္းႏုိင္ငံသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးႂကြယ္၀သည္။ 
ေနျပည္ေတာ္ နန္ကင္း တစ္ေနရာတည္း၌ပင္ ၀ိဟာရေက်ာင္းေပါင္း 
တစ္ရာေက်ာ္ရိွသည္။ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးကို 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး နန္ကင္း၌ စုေ၀းေနထိုင္ၾကသည္။ 
လ်န္မင္းဆက္ ေခတ္မတိုင္မီက တုန္တုိင္ဆ္ဂ်ီ၊ အိုင္ပိန္ဆ္ေဂ်၊ 
မဟာပညာပါရမိတာကဲ့သုိ႔ေသာ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားသည္ 
မည္သည့္ေနရာမွာမွ မရိွေပ။ ဦတည္၏ နန္းေတာ္ရွိ 
ပန္းဥယ်ာဥ္အမည္ရိွေသာ ဥယ်ာဥ္ထံတြင္ ဗုဒၶတရား ေဒသနာေတာ္ကို 
ေဟာၾကားျခင္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
 
ဘုရင္ဦတည္၏ ေခတ္သည္ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အေရးပါ 
အရာေရာက္ေသာေခတ္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘုရင္သည္ 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္ေရးျပည္ရာကို စိတ္ပါ၀င္စားျခင္း မရိွေပ။ ဦတည္သည္ 
ေ၀အီကို ႏိွမ္နင္းတိုက္ခုိက္သည္။ သို႔ရာတြင္  ေအာင္ျမင္မႈ မရရိွေပ။ 
ေ၀အီက အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ နယ္ပယ္ေဒသမ်ားကုိ ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္လိုက္သည္။ အစြမ္းထက္ေသာ ေသနာပတိေဟာင္က်င္သည္ 
ကတိမတည္ေပ။ ဘုရင္သည္ ေဟာင္က်င္ကုိ 
အျပစ္ဒဏ္မေပးသည့္အျပင္ ဘုရင္ခံအျဖစ္ပင္ ခန္႔အပ္သည္။ 
ေနာက္ပုိင္း၌ ဘုရင္ဦတည္ အေရွ႕ဘက္ေဒသ ဘုရင္ေ၀အီႏွင့္ 
ပူးေပါင္းသြားသည္ျဖစ္၍ ေဟာင္က်င္သည္ ဘုရင္ဦတည္၏ သားေတာ္ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလ်က္ ဘုရင္ဦတည္အား တုိက္ခုိက္သည္။ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာ 
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဟာင္က်င္သည္ ဘုရင့္သားေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ 
ေနျပည္ေတာ္ နန္ကင္းကို သိမ္းပုိက္လုိက္သည္။ ဘုရင္ဦတည္ 
ဇာတ္သိမ္းသြားသည္။ 
 
 
ဘုရင္ဦတည္သည္ မိ႐ုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္ေပ။ အသက္ ၄၈ 
ႏွစ္အရြယ္ (၅၀၁)အထိ ကြန္ျဖဴရွပ္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ကြန္ျဖဴရွပ္ဘာသာ တုိးတက္ႀကီးပြားရာ ႀကီးပြားေၾကာင္းကိုလည္း 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေတြ႔အၾကံဳတစ္ခုေၾကာင့္ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-159- 
 

ဦတည္သည္ အယူအဆ ေျပာင္းလသဲြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရင္ေ၀အီႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း ထိုနည္းအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴရွပ္ေခတ္ 
တစ္စခန္း ရပ္သြားေသာအခါ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ 
အရိွန္အ၀ါသည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာၿပီး တ႐ုတ္တစ္ျပည္လံုး၌ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားသည္။ ေ၀အီ၏ မိဖုရားႀကီး ဟုဒို၀ဂါသည္ ဗုဒၶဘာသာကို 
ၾကည္ညိဳျမတ္ႏုိးသူ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၅၁၈ ၌ မိဖုရားႀကီးသည္ 
ဆုန္ယုန္းႏွင့္ ဟုအီရွင္တို႔အား ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ဥဒ်ာန္သို႔ 
ေစလႊတ္သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးသည္ ဗုဒၶက်မ္းစာ ၁၇၅ က်မ္းတုိ႔ကို 
ရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီး ျပန္လာခ့ဲၾကသည္။ 
 
ဘုရင္ဦတည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းလသဲြားျခင္းသည္ 
ေက်ာင္မင္းဆက္ မင္းသား တဆ္က်န္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေဒါက္တာ 
ေက်ာင္ကြမ္က ဆုိထားသည္။ ဦတည္ဘုရင္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွေသာ 
က်န္မင္းသားသည္ ဘုရင္မင္းႀကီးအား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ 
ဗုဒၶဘာသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈရိွေအာင္ အဆက္အသြယ္ 
လုပ္ေပးသည္။ ဧလိေယာ့၏ အဆုိအရ ဘုရင္ဦတည္သည္ 
ပါအုိက်ိအမည္ရိွ တျႏၵဂုိဏ္း၀င္ ရဟန္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈခံရသျဖင့္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လာသည္။ 

 
ဘုရင္ဦတည္သည္ နန္ကင္း၌ အထူး ေငြကုန္ေၾကးက်ခံလ်က္ 
ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီး တစ္တုိက္ကုိ ေဆာက္လုပ္ၿပီး 
ေက်ာက္စာ ထြင္းထုထားသည္။ ထိုေက်ာက္စာ၌ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
တိရစၦာန္တို႔၏ အသက္ကုိ မသတ္ရဟု 
တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္သာမကပဲ မည္သည့္ တိရိစၦာန္႐ုပ္ကိုမွ 
မေရးျခယ္ရဟူေသာ အမိန္႔ကိုပင္ ထုတ္ထားသည္။ အ႐ုပ္မ်ားကုိ 
ျမင္ေတြ႔ၿပီး တိရစၦာန္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္လုိသည့္စိတ္ ေပၚမလာေအာင္ 
ယင္းသုိ႔ တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးကိုယ္တုိင္ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား တရားဓမၼ ၫႊန္ၾကားေဟာျပသည္။ 
ဗုဒၶစာေပႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်မ္းကုိလည္း ေရးသားသည္။ တိပိဋကတ္ 
ပထမတ႐ုတ္ဘာသာျပန္ (လက္ေရးမူ)ကို ခရစ္ႏွစ္ ၄၁၈ ခုႏွစ္၌ 
ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။ 
 
ဘုရင္ဦတည္၏ သက္ရိွသတၱ၀ါ မသတ္ျဖတ္ရန္ ပိတ္ပင္ထားေသာ 
ေက်ာက္စာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထု မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိမူ လူအမ်ားက 
ႏွစ္ၿခိဳက္ေက်နပ္ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔  လူအေပါင္းတုိ႔၏ 
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အားေပးမႈခံရျခင္းမွာ ဘုရင့္နန္းေတာ္တြင္း၌မွ်သာ မကဘ ဲ တ႐ုတ္ျပည္ 
တစ္ျပည္လုံး၌ ျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ 
လ်ဴရွပ္ႏွင့္ ယိုက်ာတုိ႔သည္လည္း ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါ၀င္ၾကသည္။ ------------------ 
 
ဘုရင္ဦတည္သည္ ဗုဒၶက်မ္းစာေပါင္း မ်ားစြာကုိ ႏွစ္စုံစီ 
ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။ ဗုဒၶစာေပ အႏွစ္သာရကို 
ေလ့လာလုိက္စားသူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အ၀ ရရိွေစရန္ 
ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကုိ တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ရမည္ဟူ၍ ဘုရင္မင္းႀကီးက 
အမိန္႔ေပးထားသည္။ နာမည္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္ ဆင္းအား ၅၁၅ 
ခုႏွစ္၌ စုေဆာင္းထားေသာ တိပိဋကတ္ ဘာသာျပန္ လက္ေရးမူ 
ေပါင္းခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ား၏ စာရင္းတစ္ခု ျပဳစုရန္လည္း 
ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္လည္း 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ရဟန္းေတာ္ ပါအိုက်န္အား ယင္းစာရင္းကို ျပန္လည္ 
သုတ္သင္တည္းျဖတ္ရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏သားေတာ္ ေက်ာင္မင္းသည္လည္း 
ဖခမည္းေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ၾကည္ညိဳေလးစားသူ ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္မင္းသည္ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကုိ ေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီးလွ်င္ သူ၏ 
နန္းေဆာင္အတြင္း၌ တိရတန၀ိဟာရအမည္ရိွ အေဆာင္တစ္ေဆာင္ကုိ 
ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ထိုအေဆာင္သုိ႔ တရားဓမၼ 
ေဆြးေႏြးေဟာၾကားရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ပင့္ဖိတ္ေလ့ရိွသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏ ဒုတိယသားေတာ္ က်င္၀င္တီႏွင့္ သတၱမသားေတာ္ 
ယြမ္တီတုိ႔လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ 
တုိးတက္ျပန္႔ပြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ယင္းသားေတာ္မ်ားသည္ ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီးလွ်င္ သူတုိ႔၏ 
ဖခမည္းေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
အထက္၌ ျပဆုိသည့္အတုိင္း ဘုရင္ဦတည္၏ လက္ထက္၌ 
တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ ျပန္႔ပြားသြားသည္။ 
ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္ပတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္၏ 
ဆက္သြယ္ေရးလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ 
ကုိရီးယားဘုရင္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ သံတမန္တစ္ဦးကို ေစလႊတ္ၿပီးလွ်င္ 
ဗုဒၶက်မ္းစာမူမ်ားကုိ အထူးအားျဖင့္ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ က်မ္းစာမူကုိ 
ေတာင္းသည္။ 
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ထုိနည္းအတူပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘုရင္ကလည္း သံတမန္တစ္ဦးႏွင့္အတူ 
ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦးကုိပါ တ႐ုတ္ဘုရင့္ႏွင့္ အႏြယ္ေတာ္မ်ား၏ 
ပုံတူေရးဆြဲရန္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ 
 
လ်န္မင္းဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်မ္းစာအုပ္၏ အဆိုအရ 
ဘုရင္ဦတည္သည္ ကေမၺာဒီးယားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည္။ 
ကေမၺာဒီးယားဘုရင္ ဇယ၀မၼာသည္ ၅၀၃ ခုႏွစ္၌ သံတမန္တစ္ဦးကို 
တ႐ုတ္ျပည္ ဘုရင္မင္းႀကီးထံ ေစလႊတ္ၿပီး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူ 
လက္ေဆာင္ပဏၰာ ေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၅၀၃ ခုႏွစ္၌ မဒေဆသည္ နိေပါမွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔သြားလ်က္ 
အတြဲေပါင္း ၁၁ တြဲရိွသည့္ က်မ္းသံုးက်မ္းကို ဘာသာျပန္သည္။ 
နရိႏၵရယသသည္ ရဟန္းျဖစ္လာၿပီးသည့္ေနာက္ 
ပညာသင္ၾကားဆည္းပူးရင္း အိႏၵိယႏွင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမ်ားရိွ 
ေဒသအသီးသီးသုိ႔ ခရီးလွည့္လည္ခ့ဲေလသည္။ နရိႏၵရယသ၏ ဇာတိမွာ 
ဥဒ်ာန္ဆြတ္ ျဖစ္ေလသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၅၅၆ ခုႏွစ္၌ ရဟန္းေတာ္ 
နရိႏၵရယသသည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၌ 

ရဟန္းမ်ားႏွင့္ လူဒါယကာမ်ားက နရိႏၵရယသကုိ အထူးပင္ 
ၾကည္ညိဳေလးစားၾကသည္။ ရာဟုလာသံကိစၥည္းေရးေသာ 
‘၀ိဆမရိကယာႀတီ’ (အေမ့ခံခရီးသည္)၀တၳဳႀကီး၏ ဇာတ္ေဆာင္သည္ 
နရိႏၵရယသျဖစ္သည္။ 
 
အိႏၵိယမွ ေဗာဓိဓမၼ (တာမုိ)သည္ ၅၂၀ ခုႏွစ္၌ ကန္တုန္သို႔ 
ေရာက္သြားသည္။ ထိုရဟန္းသည္ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းမွ 
ဘုရင့္သားေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္း၏ ဒႆနေဗဒအရ 
ကုသုိလ္သည္ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၌ မရိွေပ။ က်မ္းဂန္မ်ားကုိ 
သင္ၾကားဆည္းပူးျခင္းအားျဖင့္လည္း အသိဉာဏ္ပညာ မရရိွႏုိင္ေပ။ 
အေရးႀကီးေသာအရာမွာ ကိုယ္တြင္း၌ရိွသည္။ ယင္းအသိဉာဏ္ကုိ 
ဘာ၀နာပြားမ်ားျခင္း အားျဖင့္သာလွ်င္ ရရိွႏုိင္သည္။ 
 
ယင္းအယူ၀ါဒသည္ ခရီးအလွမ္းေ၀းေသာ အေရွ႕ဘက္ႏုိင္ငံမ်ား၌ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရိွေသာ္လည္း အစပထမတြင္ တ႐ုပ္ျပည္၌ 
ေအာင္ျမင္မႈ မရရိွလွေပ။ သဒၶါတရား ထက္သန္ေသာ စာႏွင့္ေပႏွင့္ 
ဘုရင္းမင္းႀကီးသည္ ထိုအယူ၀ါဒကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း မရိွေပ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဗာဓိဓမၼသည္ ေျမာက္ပုိင္းသို႔ ႂကြသြားသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ 
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ယန္ေရႊကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ လိုယန္သုိ႔ ႂကြသြားလ်က္ လိုယန္ရွိ 
ရွာအိုလင္းေက်ာင္းတုိက္၌ သီတင္းသံုးသည္။ 
 
ထုိေက်ာင္းတုိက္၌ ၉ ႏွစ္တိတိ စကားေျပာဆုိျခင္းမရိွဘ ဲ
၀စီပိတ္ေနၿပီးလွ်င္ နံရံတစ္ခုဘက္သို႔သာ အာ႐ုံျပဳေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သူ၏အမည္မွာ “နံရံၾကည့္ ရဟန္းေတာ္” ဟူ၍ တြင္ေနသည္။ 
အစဥ္အလာ ေျပာလာခ့ဲၾကသည့္ စကားအရ ေဗာဓိဓမၼသည္ 
အခ်ိန္မည္ေရြ႕မည္မွ်ၾကာၾကာ တရားထုိင္ေနသနည္းဆုိလွ်င္ 
သူ၏ေျခေထာက္သည္ လွမ္း၍မရသည္အထိ ျဖစ္သြားသည္။ 
ေဗာဓိဓမၼသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ႂကြလိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္၌ပင္ 
ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားသည္။ ------ 
 
ဘုရင္ဦတည္သည္ စာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကို 
ၾကည္ညိဳျခင္းေၾကာင့္ အေနာက္ဘက္ႏုိင္ငံမ်ား၌ အလြန္တရာ 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ တ႐ုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သုံးသည္။ 
ဘုရင္ဦတည္သည္ သက္သတ္လြတ္ စားသည္။ သံုးႀကိမ္တိတိ 

ရဟန္းခံသည္။ သို႔ရာတြင္ ရဟန္းဘ၀တြင္ ၾကာရွည္စြာ မေနႏုိင္ခ့ဲေပ။ 
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ နန္ေတာ္ျပန္လာၿပီး ဘုရင္လုပ္ရျပန္သည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၅၃၈ ခုႏွစ္၌ ဖူရွန္ဘုရင္က ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ျမတ္ကုိ 
ဦတည္ဘုရင္ထံ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ဦးတည္ဘုရင္က ဆံေတာ္ျမတ္ကုိ 
ခမ္းနားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ႀကိဳဆုိသည္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္၌ ကိုယ္စားလွယ္ 
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ သကၠတက်မ္းဂန္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရွာေဖြရန္ မဂဓႏုိင္ငံသုိ႔ 
သြားသည္။ ၅၄၆ ခုႏွစ္၌ ထိုကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ 
သကၠတက်မ္းမ်ားစြာကုိ စုေဆာင္းၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ျပန္လာသည္။ 
တ႐ုတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ပညာရွင္ရဟန္းေတာ္ 
ပရမတၳကိုလည္း ပင့္ေဆာင္လာခ့ဲသည္။ ယူေဆာင္လာခ့ဲေသာ 
သကၠတက်မ္းဂန္မ်ားကို ပရမတၳမေထရ္ ႀကီးမႉး၍ 
တ႐ုတ္ဘာသာျပန္သည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာျမင့္ခ့ဲသည္။ 
 
ဘုရင္ဦတည္သည္ ဇရာပုိင္း ေရာက္လာေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
ဆတက္ထမ္းပုိး တုိး၍ ယံုၾကည္သြားသည္။ မိမိပုိင္ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ 
ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကုိ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသား အားလုံးအား 
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မွ်ေ၀ေပးလိုက္ၿပီးလွ်င္ မိမိမွာမူ သာမန္႐ုိး႐ုိး 
အ၀တ္အစားေလာက္သာလွ်င္ ၀တ္ၿပီး ႏိွမ့္ႏိွမ့္ခ်ခ်ပင္ေနသည္။ 
 
၅၄၇ ခုႏွစ္၌ ဘုရင္ဦတည္သည္ တတိယအႀကိမ္ ရဟန္းျပဳျပန္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ မၾကာခင္ပင္ အထက္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း 
ေဟာင္က်င္အျဖစ္အပ်က္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္သည္ 
ဘုရင္အဘိုးႀကီးအား ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မေနႏုိင္ေအာင္ 
ျပဳမူဖန္တီးခ့ဲေလသည္။ နန္ကင္း ၀င္ေရာက္ စီးနင္းမႈ ျဖစ္ပြားခ်ိန္၌ 
ဘုရင္မင္းႀကီးအား သက္သတ္လြတ္္စားျခင္းကုိ ရပ္ဆိုင္းၿပီး ၾကက္ဥ ဘဥဲ 
စားေသာက္သုံးေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္း ေတာင္းပန္ၾကသည္။ 
 
ေနျပည္ေတာ္ကုိ သိမ္းပုိက္မည္ဟူသည့္သတင္း ရရိွေသာအခါ 
ဘုရင္မင္းႀကီးက မိမိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ်က္အရသာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထိုႏုိင္ငံေတာ္သည္ မိမိေၾကာင့္ပင္ 
လက္လြတ္ဆုံး႐ံႈးသြားရၿပီ။ ထို႔အတြက္ မိမိအေနႏွင့္ “မည္သူ႔ကိုမွ 
အျပစ္တင္ေနစရာမလိ”ု ဟူ၍ ေျပာသည္။ နန္းေတာ္ရိွရာသို႔ ခ်ီတက္ 
ခ်ဥ္းကပ္လာေသာအခါ ေဟာင္က်င္သည္ 
ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕သြားၿပီးလွ်င္ ဘုရင္ဦးတည္ ေျခရင္းတြင္ 

၀ပ္စင္းလိုက္သည္။ ထိုအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးက “ငါ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ 
ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ မ်ားစြာ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရလိမ့္မည္ဟု ငါ စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနမိသည”္ ဟူ၍သာ 
ေျပာျပလုိက္သည္။ ထုိစကားကို ၾကားရေသာအခါ ေဟာင္က်င္သည္ 
အႀကီးအက်ယ္ အရွက္ရသြားၿပီးလွ်င္ သူ၏ အရာရိွမ်ားအား “ငါ၏ဘ၀မွာ 
ယခုတစ္ႀကိမ္ေလာက္ ဘယ္တုန္းကမွ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း 
မျဖစ္ခ့ဲဖူးဘူး” ဟု ေျပာလိုက္သည္။ ေဟာင္က်င္သည္ ဘုရင္ဦတည္အား 
ေနာင္ထပ္တစ္ဖန္ ေမာ္မၾကည့္၀့ံေတာ့ေပ။ 
 
ဇရာပုိင္း ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဘုရင္မင္းႀကီး ကံကုန္ရျခင္းသည္ 
အင္အားျဖစ္ထြန္းေစေသာ အစာအဟာရမ်ားကုိ မမီွ၀ဲေသာေၾကာင့္ဟု 
ဆုိသည္။ ဘ၀၏ အၿပီးသတ္အခ်ိန္၌ ဒုကၡေတြ႔ရသည္မွာ 
အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရင္ဦတည္သည္ ေဟာင္က်င္ 
ကြယ္လြန္သြားရပုံႏွင့္စာလွ်င္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ရိွလွေပသည္။ 
ႏွစ္ႏွစ္တိတိ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေဟာင္က်င္သည္ 
ဘုရင္ျဖစ္လာေသာ္လည္း ဘုရင္ျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ အ႐ံႈးေပးလိုက္ရၿပီး 
လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း ခံသြားရေလသည္။ 
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ထုိင္းႏုိင္ငံ 
 
 

သီရိသူရိယ၀ံသရာမ 
 
 

၁၄ ရာစု ၁၃၃၅ ခုႏွစ္ သီရိသူရိယရာမဘုရင္ ထီးနန္းစုိးစံစဥ္ ကာလတြင္ 
ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ဘက္စုံတိုးတက္မႈ ရိွလာသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
တုိင္းျပည္တိုးတက္ေရးကို အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ထုိဘုရင္၏ ေခတ္သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ ထူးျခားမႈရိွေသာ 
ေခတ္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ သီရိလကၤာ၊ ျမန္မာ၊ ေလာ၊ ကေမၺာဒီးယား 
ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္လည္း ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံပင္ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းသည္ ေရွးယခင္ အတိတ္ကပင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈ ရိွလာခ့ဲသည္။ ၄ ရာစု၊ ၅ ရာစုႏွစ္မ်ား၌ ျမန္မာႏွင့္ 

မာလာယုတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ 
အိႏၵိယအေရွ႕ဘက္ပုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရိွလာခ့ဲၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
ထုိင္းႏုိင္ငံလည္း ထိုသာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
ရိွလာခ့ဲပုံရသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္း အပ်က္အစီးမ်ားသည္ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရိွခ့ဲသည္။ ဤ၌ ၄ ရာစုႏွစ္ 
ကမၸည္းေက်ာက္စာကိုလည္းေကာင္း၊ ပရာတမ္၌ ၇ ႏွင့္ ၈ ရာစု 
ကမၸည္းေက်ာက္စာမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ တူးေဖာ္ရရိွခဲ့သည္။ မာဂု၌ 
တူးေဖာ္ရရိွေသာ ေက်ာက္စာမွာမူ ေနာက္ပုိင္းေခတ္ကဟု ယူဆၾကသည္။ 
ယင္းေက်ာက္စာ၌ ပါဠိႏွင့္ သကၠတ ေရာေႏွာေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
 
၁၃ ရာစုႏွစ္ ၀န္းက်င္ေလာက္တြင္ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ 
ေက်ာက္စာတစ္ခု တူးေဖာ္ရရိွသည္။ ထုိေက်ာက္စာအရ 
ထုိအခ်ိန္ကာလ၌ ထုိင္းအင္ပါယာသည္ ေတာင္ပုိင္း၌ ပင္လယ္သမုဒၵရာမွ 
လိႏုိအထိလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပဲခူးအထိလည္းေကာင္း 
က်ယ္ျပန္႔သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းေက်ာက္စာအရ ဆုေခါဒအီ 
နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ဗုဒၶဘာသာ 
ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေၾကာင္းကိုလည္း သိရိွရသည္။ 
ျပည္သူလူထုသည္ ၀ါဆိုပြဲမ်ားႏွင့္ ကထိန္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊၾဲကသည္။ 
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ဆုေခါဒအီ ေနျပည္ေတာ္၌ ဗုဒၶ၀ိဟာရမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဓာတ္ေတာ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း 
အမ်ားအျပား ေတြ႔ရိွရသည္။ 
 
ထုိင္းလူမ်ိဳးတို႔၏ မူလေဒသမွာ ယူနန္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
အျခားတိုင္းျပည္ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ထိုင္းလူမ်ိဳးတုိ႔လည္း အိႏၵိယႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ရိွၾကသည္။ ဆက်ဴအိုင္ႏွင့္ ယူနန္လမ္းမမွ 
အာသံကိုျဖတ္လ်က္ ဘီစီ ၂ ရာစုႏွစ္ေလာက္က 
တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အထူးအားျဖင့္ တ႐ုတ္ပုိးထည္ကို အိႏၵိယသို႔ 
ပုိ႔ေလ့ရိွၾကသည္။ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ယင္းတ႐ုတ္လမ္းမႀကီးေပၚရွိ 
ခ်င္းတြင္း၊ ဧရာ၀တီ၊ သံလြင္၊ မဲေခါင္၊ ပင္လယ္နီကမ္းေျခမ်ား၌ မိမိတို႔၏ 
ကုိလိုနီမ်ားကုိ တည္ေထာင္ၾကသည္။ ယင္းကုိလုိနီမ်ားအနက္ 
တစ္ခုေသာေဒသကုိ ဂႏၶာရဟု အမည္မွည့္ထားသည္။ 
ယင္းအမည္နာမသည္ ၁၃ ရာစုႏွစ္အထိ တည္ရိွေနခဲ့သည္။ 
 
ယင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း နယ္ေျမမ်ား၌ ျပည္နယ္ငယ္ကေလးေပါင္း 
မ်ားစြာတည္ရိွေနသည္။ မဏိပူရႏွင့္ အာသံကုိ လြန္သြားေသာအခါ 
တ႐ုတ္ ‘တာ’ အမည္ရိွ ဟိႏၵဴျပည္နယ္တစ္ခု တည္ေထာင္ထားၾကသည္။ 

ယင္းျပည္နယ္၏ ၇၅ ေကာသေလာက္ေ၀းေသာ အေရွ႕ဘက္ 
ခ်င္းတြင္းျမစ္အလြန္၌ အျခား ဟိႏၵဴျပည္နယ္ တစ္နယ္ရိွသည္။ ယခုေခတ္ 
တ႐ုတ္ျပည္နယ္ ယူနန္၌ ‘တာလိ’ အမည္ရိွ ျပည္နယ္တစ္နယ္ရိွသည္။ 
ေဒသခံလူမ်ား၏ အစဥ္အဆက္ ယူဆလာခ့ဲေသာ အယူအဆအရ 
ယင္းျပည္နယ္ကို အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ သားေတာ္ 
တည္ေထာင္သည္ဟု အဆိုရိွသည္။ ယင္းျပည္နယ္သည္ ထိုင္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ 
ျပည္နယ္ျဖစ္၏ဟု အယူအဆ ရိွၾကသည္။ 
 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယင္းနယ္ေျမေဒသ၌ ေနထိုင္သူမ်ားအား 
သွ်မ္းလူမ်ိဳးဟု ေခၚၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ မိမိတို႔အား 
ထုိင္းဟု ေခၚေ၀ၚျခင္းကို ပုိ၍ ႏွစ္သက္လုိလားၾကသည္။ 
ယင္းကုိေထာက္လ်က္ ေတာင္ပုိင္း တ႐ုတ္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
အဆက္အစပ္ရိွေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ယင္းအမည္နာမႏွင့္ ေခၚေပၚေၾကာင္း 
သိရိွရသည္။ 
 
သွ်မ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကေမၺာဇ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တြန္းလွန္ 
ၿဖိဳဖ်က္ပစ္လိုက္သည့္အခါက်မွ ထိုင္းအမည္နာမကို 
ရယူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ေနထိုင္သည့္ အရပ္ေဒသ၏အမည္မွာ 
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‘သွ်မ္း’ ဟူေသာ စကားလုံးသည္ ‘သွ်ာမ’ ဟူေသာ 
သကၠတဘာသာစကားလံုး၏ အနက္အဓိပၸာယ္မွာ အျဖဴျဖစ္သည္။ 
ယင္းအမည္နာမကို ၁၀၅၂ ခုႏွစ္တြင္ စမၸာ၌ တူးေဖာ္ရရိွေသာ 
ေက်ာက္စာ၌ ေတြ႔ရသည္။ 
 
ေဂနီေက်ာက္စာအရ ပတိုေလမီ၏ ဆမရေဒ (ဆာမရ႒)သည္ 
ယင္းေနရာေဒသျဖစ္၏ဟု သိရိွရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေအလိယက္ကမူ 
ဆမရေဒသျပည္နယ္ ေဒသသည္ ဗန္ေကာက္အနီးအနား၌ ရိွသည္ဟု 
ယူဆသည္။ 
 
ေဒ၀တရိယု ေဗာက္လုဂါေရးေသာ ‘တ႐ုတ္ျပည္သမုိင္း’ ၏ အဆိုအရ 
ဘီစီ ၅၈၅ အထိ တ႐ုတ္ဘုရင္သည္ သူ၏ အင္ပုိင္ယာကို ေတာင္ပုိင္း 
ယန္ေရႊက်န္ျမစ္ အထက္ပုိင္းတြင္ မခ်႕ဲထြင္ႏုိင္ေသးေပ။ 
ထုိအရပ္ေဒသမ်ား၌ ေတာေနလူမ်ိဳးမ်ား ႀကီးစုိးေနၾကသည္။ ဒဗလွဴ 
ေအအာ၀ုဒ္ကမူ “ယင္းေတာေနလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစုအသီးသီးမွ 
လူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ယင္းလူမ်ိဳးစုမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ သွ်မ္းလူမ်ိဳး၊ 
ေလာလူမ်ိဳး၊ ရွာမ္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္မ်ား ျဖစ္ၾက၏” ဟူ၍ 
ေရးသားထားသည္။ ------------ 

 
ခရစ္ႏွစ္ ၉၆ ခု၌ ထိုင္းဘုရင့္သားေတာ္ လိယုမာအိုသည္ တန္မင္းဆက္း 
တ႐ုတ္ဘုရင္ မိန္ဂတိ၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ျငင္းဆန္လိုက္သည္။ 
ခရစ္ႏွစ္ ၇၈ ခုတြင္ ထိုင္းသည္ တ႐ုတ္ကုိ တြန္းလွန္ ဆန္႔က်င္လ်က္ 
လြတ္လပ္ေသာ တိုင္းျပည္အျဖစ္ ထူေထာင္လိက္ုသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
၂၂၅ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္၏ လက္ေအာက္ခံ ျပန္ျဖစ္သြားျပန္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ 
၆၅၀ တြင္ ထိုင္းလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ တစ္ဖန္ လြတ္လပ္ေရး ရရိွသြားၾကၿပီးလွ်င္ 
နာခ်ာအိုအမည္ရိွ အင္အားႀကီးမားေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကုိ 
ထူေထာင္လုိက္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ထုိင္းဘုရင္မွာ ဆိႏုေလျဖစ္သည္။ 
ထုိဘုရင္သည္ တန္မင္းဆက္ဘုရင္ ေကာင္းဆြန္ႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ 
ဆက္သြယ္ရန္ သံတမန္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ 
 
ထုိင္းလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘာသာတရား 
ကုိင္း႐ိႈင္းသေလာက္ပင္ ေရွ႕ပုိင္း၌ စစ္မက္လိုလားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ထုိင္းဘုရင္ မိလိုကိုသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၇၄၅ ၌ တိဗက္ကို ၀င္ေရာက္ 
သိမ္းပုိက္ၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႕ေပါင္းမ်ားစြာကုိ သိမ္းယူခ့ဲသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၇၅၀ တြင္ 
ထီးနန္းသိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ကိုလုိကင္းဘုရင္၏ သ၀ဏ္လႊာသည္ 
တ႐ုတ္သုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ဟူနန္ဘုရင္ခံက ထုိဘုရင္အား 
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မထီေလးစားျပဳသည္။ ယင္းကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ထိုဘုရင္သည္ 
တ႐ုတ္ျပည္ကုိ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႕ ၃၂ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရြာမ်ားကုိ 
သိမ္းပုိက္လိုက္ေလသည္။ 
 
တ႐ုတ္မင္းဆက္ သမုိင္းအဆိုအရ သိရသည္မွာ နန္ခ်ာအုိသည္ 
အင္အားေတာင့္တင္းေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ျဖစ္သည္။ 
ရာစုႏွစ္မ်ားစြာအထိ တ႐ုတ္ႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနခ့ဲသည္။ 
 
ဗုဒၶဘာသာသည္ သွ်မ္း (ထုိင္းလင့္)သို႔ ခရစ္ႏွစ္ ပထမရာစုႏွင့္ 
ဒုတိယရာစုတြင္ ေရာက္ရိွလာသည္။ ပုံဂတုႏွင့္ ဖာပါထုန္တို႔၌ ေရွးေဟာင္း 
သုေတသီတုိ႔၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရာ ယင္းအယူအဆ 
ပုိမုိခုိင္ၿမဲလာသည္။ ဖာပါထုန္သည္ ဗန္ေကာက္၏ အေနာက္ဘက္ မုိင္ 
၂၀ အကြာတြင္ ရိွသည္။ ထိုအရပ္ေဒသတြင္ရိွေသာ ေရွးေဟာင္း 
၀ိဟာရႏွင့္ သံဃာရာမ အပ်က္အစီးမ်ား၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ၁ ရာစု 
သုိ႔မဟုတ္ ၂ ရာစုႏွစ္ကဟူ၍ ခန္႔မွန္းရေသာ ေက်ာက္သားေပၚ၌ 
ထြင္းထားသည့္ ဓမၼစၾကာကဲ့သုိ႔ေသာ ဗုဒၶ၏အမွတ္လကၡဏာမ်ားသည္ 
ဂုပၸတေခတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ရိွေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ 
သမုိင္းသုေတသီတုိ႔ကမူ ယင္းအရာ၀တၳဳမ်ားကုိ ဒြါရ၀တီေခတ္၏ 

လက္ရာအစဥ္အဆက္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္၏ေခတ္က ဒြါရ၀တီသည္ အဆင့္အတန္း 
တုိးတက္ေနၿပီ။ 
 
ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူအဆ 
ကြဲျပားမႈရိွသည္။ အေသာကမင္းတရားႀကီး လက္ထက္၌ ေသာဏႏွင့္ 
ဥတၱရမေထရ္တို႔သည္ ဗုဒၶသာသနာ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ သု၀ဏၰဘုမၼိသုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ 
 
ျပည္ပသမုိင္းဆရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကမူ ယင္းအယူအဆကုိ 
လက္မခံၾကေပ။ ရာဟုလာသံကိစၥည္းႏွင့္ ရစ္ေဒဗစ္တို႔က ျမန္မာႏုိင္ငံကို 
သု၀ဏၰဘုမၼိဟု ေျပာၾကသည္။ သု၀ဏၰဘုမၼိႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သွ်မ္းဘက္က ရပ္ၾကေသာ သမုိင္းပညာရွင္မ်ားကမူ ေတာင္ပုိင္း 
သွ်မ္းႏုိင္ငံ၌ ေရႊတြင္းရိွၿပီး သထုံတြင္ ေရႊတြင္းမရိွဟု 
ေစာဒကတက္ၾကသည္။ ထိုင္း (သွ်မ္း)ႏုိင္ငံ၌ ဥထုမ္ (ေရႊထြက္ရာ) 
အမည္ရိွ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရိွသည္။ ယင္းၿမိဳ႕သည္ အလယ္ေခတ္က 
ဆု၀မ္မဥမိအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ သမုိင္းဆရာ ၀ုဒ္ကမူ “သု၀ဏၰဘုမၼိ 
အမွန္တကယ္ မည္သည့္ေနရာ ျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ အေရးမႀကီးလွေပ။ 
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အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား သို႔မဟုတ္  အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား၏ ၀န္းက်င္ 
နယ္ေျမေဒသတစ္ခုခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည”္ ဟူ၍ ေရးသားထားသည္။ 
 
သွ်မ္းနယ္ေျမေဒသ၌ ပထမဦးဆုံး စ၍ ဗုဒၶဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ျဗာဟၼဏဘာသာ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ဗုဒၶေခတ္မတိုင္မီက 
အိႏၵိယလူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕ ထုိေဒသသုိ႔ လာေရာက္ အေျခခ်ၾကေပလိမ့္မည္။ 
ယင္းတုိ႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ သို႔မဟုတ္ကလည္း အားလုံးလိုလိုပင္ 
ကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။ ယင္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
စီးပြားဥစၥာ ရွာမီွးရန္ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား ျဖန္႔ျဖဴးရန္ မဟုတ္ေပ။ 
ထုိပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ျဗာဟၼဏဘာသာ 
ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ေရာက္သြားသည့္ 
ပမာဏႏွင့္စာလွ်င္ ျဗာဟၼဏဘာသာ၏ အေျခအေနမွာ 
မေျပာပေလာက္ေပ။ သွ်မ္းနယ္ေျမေဒသ၌ မုိဟန္ခမာလူမ်ိဳးတို႔ 
ပထမဦးဆံုး လက္ခံက်င့္သုံးေသာ ေဒသရပ္ျခားက ဘာသာတရားမွာ 
ဗုဒၶဘာသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ 
 

 
၀ုဒ္၏ အဆိုအရ ကနိရွက ဘုရင္သည္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားရိွ 
ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သာသနာျပဳမ်ားကို ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ 
သာဓကအားျဖင့္ နကုမ္ ပထန္ (ထိုင္း) ႏွင့္ သထုံ (ျမန္မာ)ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ 
သာသနာျပဳမ်ားသည္ မဟာယာန ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ 
ပင့္ေဆာင္လာၾကသည္။ ယင္းကုိေထာက္လ်က္ ထိုသာသနာျပဳမ်ားသည္ 
မဟာယာနဂုိဏ္း၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက 
ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔၌ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားခ့ဲဖူးသည္။ 
 
၀ုဒ္၏အဆိုမွာ အေထာက္အထား မခုိင္လံုလွေပ။ ကနိရွက ဘုရင္၏ 
သာသနာျပဳမ်ားသည္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အေနာက္ပုိင္း တိုင္းျပည္မ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္ခ့ဲေၾကာင္းမွာမူ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လံုလံုမရိွေပ။ 
 
ကနိရွကေခတ္၌ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ထုလုပ္ကိုးကြယ္သည့္ 
အစဥ္အလာမွာ အစပ်ိဳးခါစပင္ ရိွေသးသည္။ ထို႔ျပင္ မဟာယာနႏွင့္ 
ေထရ၀ါဒ ဂုိဏ္းကြဲမ်ားလည္း သိသိသာသာ မေပၚေသးေပ။ ထိုင္းႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔၌ ေရွးအခါက မဟာယန ဗုဒၶဘာသာ 
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ထြန္းကားျပန္႔ပြားခ့ဲသည္မွာမူ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း 
မ်ားစြာကစ၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အိႏၵိယႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အဆက္အသြယ္ 
ရိွခ့ဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 
၉ ရာစုႏွစ္ အစေလာက္က မဂဓတိုင္းသား ဘိကၡဳ စႁႏၵဂုတၱသည္ ‘တလီ’ 
တုိင္းျပည္၌ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ ရိွခ့ဲဖူးသည္။ ဧရာ၀တီႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ 
အၾကားတြင္ရိွေသာ တိုင္းႏုိင္ငံ၏အမည္ကုိ ‘ေကာသမၺ’ီ ဟု ေခၚသည္။ 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္သည သူ၏ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း၌ 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ အီဆာသည္ ၁ ရာစု၊ ၂ ရာစု၌ အိႏၵိယသုိပ 
သြားခ့ဲသည္ဟု ေရးသားထားသည္။ 
 
ဂႏၶာရာဇ္ အင္ဒိုထိုင္းသည္ စကတည္းကပင္ လြတ္လပ္ၿပီး 
ဇာတိမာန္ရိွေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၅၃ ထိ 
ဂႏၶာရႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းေသာႏုိင္ငံ 
ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ျပည္မွ မြန္ဂုိဘုရင္ ကုဗေလခန္သည္ 
ဂႏၶာရကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဂႏၶာရသည္ 
တ႐ုတ္၏ အုပ္စုိးမႈကို ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ လက္မခံေသးဘ ဲ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ 

တြန္းလွန္ပစ္သည္။ ျပင္းထန္ေသာ တုိက္ပြဲမ်ား 
ျဖစ္ပြားသည့္ေနာက္ပုိင္း၌ကား ဂႏၶာရ အညံ့ခံလိုက္ရသည္။ 
ေနျပည္ေတာ္သည္ မြန္ဂုိဘုရင္၏ လက္ေအာက္ေရာက္ရိွသြားၿပီး ၁၂၅၃ 
ခုႏွစ္၌ ဂႏၶာရဘုရင္လည္း လက္နက္ခ် အညံ့ခံလိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ 
ဂႏၶာရာဇ္ အင္ဒိုထိုင္းႏုိင္ငံလည္း နိဂုံးခ်ဳပ္သြားသည္။ 
 
စစ္အ႐ံႈးေပးလိုက္ရေသာ လူမ်ားထကဲ မြန္ဂုိတိုပ၏ 
ကၽြန္မခံခ်င္သူမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ကုိ စြန္႔ခြာၿပီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတြင္ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ အာသံသုိ႔ 
ေရာက္သြားၾကသည္။ အျခား ဘုရင့္မ်ိဳးႏြယ္တစ္စုမွာ ရွမ္းအမည္ျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕နယ္စပ္ ေရာက္သြားၾကၿပီးလွ်င္ ရာစုႏွစ္ 
ႏွစ္စုေလာက္ထိ (၁၂၈၇-၁၅၃၁) ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း၌ 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ 
 
လူဦးေရ အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္စုမွာမူ ေတာင္ပုိင္းသို႔ သြားလ်က္ 
ရွမ္းနယ္ေျမေဒသ၏ ပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ယခင္က 
ရာစုႏွစ္မ်ားစြာအထိ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ကုိယ္ ရွမ္းဟု ေခၚေ၀ၚၿပီးသည့္ေနာက္ 
ယခုအခါ၌မူ ယင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သူ႔ကုိယ္သူတို႔ ‘ထုိင္း’ 
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ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သူတုိ႔၏ တိုင္းျပည္ကုိ ‘ထုိင္းႏုိင္ငံ’ 
(လြတ္လပ္ေသာနယ္ေျမေဒသ) ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚၾကသည္။  
 
 
၁၃ ရာစု၌ မီနန္ခ်ိဳင့္၀ွမ္းရိွ ထိုင္းသူရဲေကာင္း ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ 
ကေမၺာဇ၏ ပေဒသရာဇ္အျဖစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ 
တစ္ဦးအား ကေမၺဇဘုရင္က သီရိဣႁႏၵ ပတိႁႏၵာဒိတ်ဘြဲ႔ အပ္ႏွင္းသည္။ 
ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ သုေခါဒအီႏုိင္ငံ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
သုေခါဒအိႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးဘုရင္ သီရိဣႁႏၵ ပတိႁႏၵာဒိတ်သည္ ႏုိင္ငံ၏ 
နယ္ေျမခ်႕ဲထြင္ရန္အတြက္ ကေမၺာဇဘုရင္အား ေျမတန္ဖုိးေပးသည္။ 
ထုိနည္းအတူ အေနာက္ဘက္က အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအားလည္း 
ေျမတန္ဖုိးေပး၍ ၀ယ္ယူသည္။ ထိုဘုရင္လက္ထက္၌ သုေခါဒအီ၌ 
ေနထိုင္ရန္အတြက္ ထုိင္းလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ အလံုးအရင္းႏွင့္ 
လိွမ့္၀င္လာၾကသည္။ ထိုထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ကုဗေလခန္ 
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၿပီးေနာက္ ယူနန္မွ တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 
 

ကေမၺာဇႏွင့္ အျခား အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ရွမ္းႏုိင္ငံ 
သီးျခားတည္ရိွမႈကို လက္ခံၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သုေခါဒအီႏုိင္ငံ၏ 
ပထမဘုရင္ သားေတာ္အႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ 
သားေတာ္အငယ္ ရာမခမင္ (၁၂၈၃)သည္လည္းေကာင္း သုေခါဒအီ 
ထီးနန္းကို ဆက္ခံၾကသည္။ 
 
ဘုရင္ရာမသည္ အႀကီးက်ယ္ဆုံး ရွမ္းဘုရင္မ်ားထတဲြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ 
ျဖစ္သည္။ ရွမ္းဘာသာစကားအတြက္ အကၡရာဖန္တီးသည့္ 
အထူးအေရးပါေသာ အလုပ္ကို လုပ္သူမွာ ထိုဘုရင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ 
ေက်ာက္စာ၌ “အစပထမက ရွမ္းဘာသာစကားကုိ ေရးသားရန္အတြက္ 
အကၡရာစာလံုး မရိွေပ။ ၁၀၂၅ (ခရစ္ ၁၂၈၃)ႏွစ္၌ ဘုရင့္သားေတာ္ 
ခုန္ရာမခမင္သည္ ဆႏၵျဖစ္ေပၚလာၿပီးလွ်င္ ရွမ္းစာ အေရးအသားအတြက္ 
အကၡရာစာလံုး တီထြင္၏” ဟူ၍ ေၾကညာထားသည္။ 
 
ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ ထုိင္းအကၡရာစာလံုး ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းအကၡရာစာလံုးမ်ား၌ ဗ်ည္းမ်ားႏွင့္တကြ သရ၏ သေကၤတပါ 
ပါရိွသည္။ ထိုင္းအကၡရာစာလံုး တီထြင္ရာ၌ ကေမၺာဇ အကၡရာစာလံုးကုိ 
နမူနာယူထားသည္။ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-171- 
 

 
သူ၏ေနျပည္ေတာ္ သုေခါဒအီကို စည္ပင္လာေအာင္ ဘုရင္ ရာမ 
ျပဳလုပ္သည္မွာ ယံုမွားသံသယ ျဖစ္စရာမလိုေပ။ ေနျပည္ေတာ္၌ 
ဗုဒၶ၀ိဟာရ မ်ားစြာကို တည္ေဆာက္သည္။ ေက်ာက္စာ၌ 
“ယင္းေက်ာင္းတုိက္မ်ား၌ အေလးအျမတ္ ျပဳအပ္ေသာ ဆရာေတာ္ 
သီတင္းသံုး၏။ မဟာေထရ္တစ္ပါး သီတင္းသုံး၏။ ေန၀င္သည့္ေနရာ 
(အေနာက္ဘက္)၌ ေတာရေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရိွ၏။ ဘုရင္ 
ခုန္ရာမခမင္သည္ ယင္းေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ 
ဖရားမဟာမေထရ္အား လႉဒါန္း၏။ မဟာေထရ္သည္ 
နာယကရဟန္းေတာ္ ျဖစ္၏။ ပိဋကတ္သုံးပုံ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္၏။ 
သံဃာ၏ အႀကီးအမႉးျဖစ္၏။ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံရိွ ဆရာေတာ္မ်ား၏ 
အထက္ကရိွ၏။ သံဃမၼရာတ (သီရိဓမၼရ႒) ထုိေနရာသို႔ ႂကြလာ၏။ 
ေတာရေက်ာင္း၏ အလယ္၌ ဘုရားတန္ေဆာင္း ရိွ၏။ 
ယင္းဘုရားတန္ေဆာင္းသည္ အလ်ားအနံ ရွည္လ်ား၏။ ျမင့္မား၏။ 
အလြန္ လွပ၏။ ယင္း ဘုရားတန္ေဆာင္း၌ ဆယ့္ရွစ္ေတာင္ 
ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ရိွေသာ မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူရိွ၏” ဟူ၍ 
ေရးထိုးထားသည္။ 
 

ဘုရင္ ရာမလက္ထက္၌ တရားမွ်တမႈ လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးသည္။ မိမိ၏အထံသုိ႔ 
လူတုိင္းေပါက္ေရာက္မႈ ရိွေစရန္အတြက္ ဘုရင္သည္ ေခါင္းေလာင္းတစ္ခု 
ဆြဲထားသည္။ ယင္းေခါင္းေလာင္းကိုတီးလွ်င္ မည္သူမဆို ဘုရင္ႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံခြင့္ရသည္။ ဘုရင္ ရာမေတ္က သုေခါဒအီ၏ 
နယ္ပယ္အက်ယ္အ၀န္းသည္ မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းေျခမွ 
ခ်ာဗာအထိလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ဘက္၌ 
ဟံသာ၀တီအထိလည္းေကာင္း ရွည္လ်ားက်ယ္၀န္းသည္။ 
 
၁၃ ရာစုႏွစ္ အလယ္ပုိင္းေလာက္ကစၿပီး ထုိင္းလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ကေမၺာဇ၏ 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပယ္ဖ်က္ၿပီးလွ်င္ ရွမ္းႏွင့္ေလာ၏ 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုေဒသ၌ အစပထမတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ မည္သည့္အသြင္မ်ိဳးျဖင့္ပင္ ရိွေစကာမူ 
ရာမဘုရင္လက္ထက္ ေရာက္လာေသာအခါ ရာမဘုရင္သည္ 
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကုိ လံုး၀ လက္ခံလုိက္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
ပါဠိဘာသာသည္ ရွမ္းႏွင့္ေလာ တိုင္းျပည္ႏွစ္ျပည္လုံး ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားသည္။ 
ယင္းေခတ္သည္ သီရိသူရိယ၀ံသ ရာမ မဟာဓမၼိက ရာဇာဓိရာဇာ၏ေခတ္ 
ျဖစ္သည္။ 
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သီရိ သူရိယ၀ံသရာမသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္သူ၊ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမွ်သာ မကေပ။ သကုိူယ္တုိင္ ပၪၨင္းခံၿပီး 
သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္သည္။ ဘုရင္ 
သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္သြားေသာအခါ တုိင္းျပည္၌ 
မင္းမ့ဲအေျခအေန ျဖစ္သြားသည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ 
တုိးလွ်ိဳးေတာင္းပန္ၾကသည္။ ထိုအေရးအခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ 
မဟာသာမိ သဃရာဇာ သာသနာပုိင္ထံ ေရာက္ရိွသြားသည္။ သံဃရာဇာ 
သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္က ျပည္သူျပည္သားဘက္ကရပ္ၿပီး 
အဆုံးအျဖတ္ ေပးလိုက္သည္။ 
 
သံဃရာဇာ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ကုိ တစ္ဖန္ျပန္၍ ယူရသည္။ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ တုိင္းျပည္၏ ရန္သူျဖစ္ေသာ လုအန္ပရန္ 
လူမ်ိဳးတို႔အား ႏိွမ္နင္းၿပီးလွ်င္ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္သည္။ 
 

ထုိင္း မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္၌ ရဟန္းခံသည့္ အစဥ္အလာသည္ ထုိေခတ္က 
အစျပဳလာခ့ဲပုံရသည္။ ယခုေခတ္တြင္လည္း တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူ 
ဘုရင္မွ်သာမကဘ ဲ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လုလင္အားလုံး အခ်ိန္အတန္ၾကာမွ် 
ရဟန္း၀တ္သည့္ အေလ့အထ ရိွသည္။ ယင္းသည္ 
သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း တစ္ႀကိမ္၀င္ေရာက္ဖူးမွသာ 
လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္ 
အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ 
 
ထုိယုံၾကည္ခ်က္သည္ ယခုထက္တုိင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ ရိွသည္။ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌ 
အထူးအားျဖင့္ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ား၌ လက္မထပ္မီ သတုိ႔သားဘက္မွ 
သတုိ႔သမီးဘက္အား ရဟန္းခံဖူးသည္ဆုိသည့္ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထား ျပရသည္။ ယင္းအေထာက္အထားသည္ 
လင္ေယာက္်ားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ 
သက္ေသခံျဖစ္သည္။ 
 
တစ္ခါတစ္ရံ၌မူ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသည္လည္း 
လက္ထပ္ၿပီးသည့္ေနာကတ္ြင္လည္း ရဟန္းခံၿပီး တစ္၀ါတစ္မုိး 
သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေလ့ရိွၾကသည္။ 
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သူ၏ ခမည္းေတာ္ ဘုရင္မင္းႀကီး လက္ထက္ကပင္ 
သီရိသူရိယ၀ံသဘုရင္သည္ သုေခါဒအီႏုိင္ငံ၏ အိမ္ေရွ႕စံ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ေရးသားမွတ္တမ္း တင္ထားခ်က္အရ သိရသည္မွာ 
ခမည္းေတာ္မင္းႀကီး နာမက်န္းျဖစ္ေသာအခါ နန္းတြင္းသူ 
နန္းတြင္းသားမ်ားက သူ႔ကုိ ထီးနန္းအ႐ုိက္အရာ မဆက္ခံႏုိင္ေအာင္ 
စက္ပုန္းခုတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက နန္းတြင္းသူ 
နန္းတြင္းသားမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ျပန္လွန္ခုခံၿပီးလွ်င္ 
ထီးနန္းအ႐ုိက္အရာကို ယူသည္။ ၁၃၅၅ ခုႏွစ္တြင္ 
သီရိသူရိယ၀ံသရာမရာဇာ ဘိသိက္ခံယူသည္။ ယင္းအဘိသိက္ခံ 
အခမ္းအနား၌ သီရိသူရိယ၀ံသရာမ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိရာဇာဘြဲ႔ကို 
ခံယူေလသည္။ 
 
 
 
၁၄ ရာစု အလယ္ေလာက္တြင္ သုေခါဒအီႏုိင္ငံ၌ ျဗာဟၼဏ ဘာသာလည္း 
အေတာ္အတန္ ရိွေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘုရင္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဘုရင္သည္ ဗုဒၶဘာသာကို 

ထူးထူးျခားျခား ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သည္။ ဘုရင္ကိုယ္တုိင္ 
ျပည္သူလူထုအတြင္း၌ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။ သီရိသူရိယ၀ံသရာမသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္ 
တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ တိပိဋကတ္ႏွင့္တကြ ေ၀ဒက်မ္း၊ သွ်တၱရက်မ္း၊ 
ဗုဒၶဘာသာ တကၠေဗဒက်မ္းမ်ားကုိ ေလးေလးနက္နက္ 
ေလ့လာသင္ၾကားသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ဟိႏၵဴမ်ား 
ေနထိုင္သည့္နယ္ေျမ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ပါဠိစာေပႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 
ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေနသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ 
ယင္းနယ္ေျမမ်ားမွာ ေလာ၊ အာဠ၀ိရ႒၊ ေခမာရ႒၊ သု၀ဏဂါမ၊ ဥမၼဂၢသိလ၊ 
ေယာယနရ႒၊ ရိပုံဇယတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းျပည္နယ္ အားလုံးတုိ႔၏ 
သမုိင္းအားလံုးမွာ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ 
 
အေနာက္ဘက္တြင္ရိွေသာ သွ်ာမ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၌ 
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနၿပီး 
ျဗာဟၼဏဘာသာ ေမွးမိွန္အားေပ်ာ့သြားၿပီးလွ်င္ တစ္စတစ္စႏွင့္ 
လုံး၀ကြယ္ေပ်ာက္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားသည္။ 
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သီရိသူရိယ၀ံသရာမသည္ အျခားအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
၀ိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားကုိလည္း အမ်ားအျပား 
ေဆာက္လုပ္ေလသည္။ ၁၃၅၇ ခုႏွစ္၌ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
နာဂရဇမ္ကမ္ဖင္ေဖ့၌ သီရိရတနာ မဟာဓာတုဓာတ္ေတာ္ 
တည္ထားကုိးကြယ္ရန္အတြက္ ၀ိဟာရေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း 
ေဆာက္လုပ္သည္။ သူ ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ရိွစဥ္က ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ထုိေနရာ၌ ေနထိုင္သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီး ထုလုပ္ကိုးကြယ္ေသာ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရိွသည္။ 
 
အျခားေက်ာက္စာႏွစ္ခ်ပ္အရ သိရသည္မွာ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွ 
ေဗာဓိကိုင္းတစ္ကိုင္း သွ်မ္းႏုိင္ငံသို႔ ပင့္ေဆာင္လာၾကသည္။ 
ထုိနည္းအတုိင္း ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္ တစ္ဆူကုိလည္း 
ပါဋလိပုတ္မွ ပင့္ေဆာင္လာၿပီး ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ထားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
ဇာတကပါဠိအ႒ကထာမွ ဇာတ္ေတာ္ ၁၀၀ ကို ေက်ာက္ထက္အကၡရာ 
တင္ထားသည္။ ယင္းေက်ာက္စာမွာ သုေခါဒယ ၀တ္ဆိဇုမ္၌ ရိွသည္။ 
 

မိမိ၏ ဓမၼႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
လုိေနသည္ဟူ၍သာလွ်င္ ေအာက္ေမ့သည္။ ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကုိ 
ျဖည့္တင္းရန္အတြက္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ လကၤာဒီပသီဟိုဠ္ကၽြန္းမွ 
ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကုိ စင္ၾကယ္သည္ဟု 
ထင္မွတ္ယူဆၿပီးလွ်င္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ 
ပင့္ဖိတ္၍ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေရးကို လုပ္လိုသည့္ 
ဆႏၵရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၂ ႏွင့္ ထီးနန္းစုိးစံၿပီးေသာအခါ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ၁၃၆၂ ခုႏွစ္၌ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွ သံဃရာဇာ 
သာသနာပုိင္ မဟာသာမိအား ပင့္ဖိတ္ရန္အတြက္ သူ၏ 
သုခမိန္အမတတ္စ္ဦးကို ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ သာသနာျပဳရန္ အခြင့္ေကာင္း 
အခါေကာင္းဟု ယူဆသျဖင့္ သာသနာပုိင္ သံဃရာဇာဆရာေတာ္သည္ 
သွ်မ္းႏုိင္ငံသို႔ႂကြရန္ သေဘာတူသည္။ 
 
က်ႏၷၿမိဳ႕ (ယခုေခတ္ ဖိဆႏုေလာက) အနီးသုိ႔ သံဃရာဇာ ေရာက္ရိွလာၿပီ 
ဆုိသည့္သတင္းကုိ ၾကားသိရသည္ျဖစ္၍ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
သံဃရာဇာအား ႀကိဳဆုိရန္ ျပင္ဆင္သည္။ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား 
သီတင္းသုံးရန္အတြက္ သုေခါဒအီၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္၌ 
ကုဋီတစ္ေဆာင္ႏွင့္ ၀ိဟာရေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္သည္။ 
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သံဃမဟာေထရ္သည္ တျခား ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ႂကြလာသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွ ႂကြလာၾကေသာ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိရန္အတြက္ မႉးမတ္မ်ားႏွင့္ 
မင္းညီမင္းသားမ်ားကို ေစလႊတ္လုိက္သည္။ မႉးမတ္မ်ားႏွင့္ 
မင္းညီမင္းသားမ်ား က်ႏၷပူရသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ထိုၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရိွေနၾကၿပီ။ ထိုၿမိဳ႕တြင္ 
ဘုရင့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားက ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား 
ဧည့္ခံႀကိဳဆိုၿပီးလွ်င္ လမ္းခရီးရိွ ၿမိဳ႕မ်ား၌ ခရီးတစ္ေထာက္ နားေစလ်က္ 
သုေခါဒအီၿမိဳ႕သုိ႔ ပင့္ေဆာင္လာၾကသည္။ ----------- 
 
သုေခါဒအီၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သံဃရာဇာ 
မဟာသာမိ မဟာေထရ္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ တပည့္ 
ရဟန္းသံဃာမ်ားအား သူေဆာက္လုပ္ထားေသာ ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္၌ 
၀ါဆိုရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားသည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ကုိယ္စား 
သံဃရာဇာက ဘုရင္မင္းႀကီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို 
လက္ခံလိုက္ေလသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႉဖြယ၀္တၳဳတုိ႔ကုိ လႉဒါန္းသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး တစ္ဆူကုိလည္း ထုလုပ္ကုိးကြယ္သည္။ 
 
သီတင္း၀ါလကၽြတ္ေသာအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သံဃရာဇာ 
မဟာသာမိႏွင့္ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ တပည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား 
ေဟမပသာဒမည္ေသာ နန္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ဖိတ္ၿပီးလွ်င္ စုံဆယ္ျဖာ 
လက္အုပ္မုိးလ်က္ “တပည့္ေတာ္သည္ စၾက၀ေတးမင္း 
စည္းစိမ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိၾကားမင္း 
စည္းစိမ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အလုိမရိွပါ။ ဘ၀ပင္လယ္ ၀ဲၾသဃထတဲြင္ 
နစ္ျမဳပ္ေနၾကေသာ သတၱ၀ါမ်ားအား ကယ္တင္လုိသည့္အတြက္ 
ဘုရားဆုကိုသာ ပန္လုိပါ၏” ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားသည္။ 
 
အျခား ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္၌ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး၏ အဆိုအမိန္႔ကုိ 
ေရးထိုးေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေက်ာက္စာမွာ ၁၄ ရာစုႏွစ္ ေရးထိုးေသာ 
ေက်ာက္စာဟု ဆိုၾကသည္။ ယင္းေက်ာက္စာ၌ ဓမၼ၏ 
သေဘာသဘာ၀ကုိ ထင္ရွားျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ 
ေပးေ၀သကဲ့သုိ႔ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္း ေပးေ၀သင့္၏ဟု 
ဆုိထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဗုရံက အမည္ရိွ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ သူ၏ 
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဟူသမွ်ကုိ ဘုရင္မင္းႀကီးအား ေပးသကဲ့သို႔ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သူ၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ဟူသမွ်ကုိ မိမိ၏ 
ဆရာသမားမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ 
ေဆြမ်ိဳးဉာတိကာမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ အျခား 
ဒုကၡံစားေနၾကရသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ေပးေ၀ပါ၏ဟူ၍လည္း 
ထုိေက်ာက္စာ၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ယင္းေက်ာက္စာ၌ ေၾကညာထားေသာ ဗုဒၶဓမၼကို အိလိေယာ့က 
မဟာယာန အသြင္အျပင္ဟု ဆုိထားသည္။ ယင္းယူဆခ်က္မွာ 
ျဖစ္ႏုိင္သည့္အလားအလာ မရိွေပ။ အေၾကာင္းမူကား ဘုရင္မင္းႀကီး 
ပင့္ဖိတ္သျဖင့္ သွ်မ္းႏုိင္ငံသို႔ ႂကြေရာက္လာေသာ လကၤာဒီပမွ သံဃရာဇာ 
သာသနာပုိင္ မဟာသာမိသည္ ေထရ၀ါဒီ ရဟန္းေတာ္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 
 

တစ္ခုေတာ့ရိွသည္။ မိမိတို႔၏ ေထရ၀ါဒ အစဥ္အလာႏွင့္ မကြဲမျပား 
တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနေသာ မဟာယာန အစဥ္အလာအခ်ိဳ႕ကုိ ေထရ၀ါဒီ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ျငင္းပယ္ျခင္း မျပဳၾကေပ။ ယခုေခတ္တြင္လည္း 
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သီရိလကၤာ 
ႏုိင္ငံတို႔၌ မိမိတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၏ အဖုိ႔ဘာဂကုိ 
သူတစ္ပါးတို႔အား အမွ်ေပးေ၀သည့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာရိွသည္။ မိမိတို႔ 
ေပးေ၀ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ၏ အဖုိ႔ဘာဂကုိ သူတစ္ပါးတုိ႔လည္း 
အမွ်ရရိွၾက၏ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေဗာဓိသတၱ အစဥ္အလာသည္ 
မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၌ ထင္ရွားေသာ ယုံၾကည္ယူဆခ်က္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ယင္းအစဥ္အလာကို ေထရ၀ါဒီ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားလည္း 
လက္ခံၾကသည္။ 
 
အလယ္ေခတ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ အေျပာင္းအလ ဲ ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ 
၁၃၅၀ ခုႏွစ္၌ ထိုင္းအစဥ္အလာအရ ႀကီးျပင္းလာေသာ ဘုရင့္သားေတာ္ 
ရာမာဓိပတိသည္ သုေခါဒအီႏွင့္အၿပိဳင္ အယုဒၶယႏုိင္ငံကိ ု
တည္ေဆာက္သည္။ နယ္ေျမမွာ အသစ္အဆန္း နယ္ေျမမဟုတ္ေပ။ 
ေရွးယခင္ကာလကပင္ ဒြာရ၀တီအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားရိွေနေသာ 
နယ္ေျမျဖစ္သည္။ ထိုေနရာ၌ အယုဒၶယၿမိဳ႕ကုိ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း 
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ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စာမ်ား၏ အဆုိအရ ယင္းအသစ္တည္ေဆာက္ေသာ 
ၿမိဳ႕ေတာ္အသစ္သည္ သုေခါဒအီၿမိဳ႕ကုိ ႐ုတ္ျခည္း လႊမ္းမုိးမသြားႏုိင္ေပ။ 
သုိ႔ရာတြင္ တျဖည္းျဖည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ၌ကား ၁၅ 
ရာစုေလာက္တြင္ အယုဒၶယသည္ သွ်မ္းႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာသည္။ 
 
သီရိသူရိယ၀ံသရာမသည္ ႏုိင္ငံစည္ပင္၀ေျပာေစရန္ လမ္းပန္း 
အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ဖန္တီးသည္။ သုေခါဒအီမွ 
ဆာ၀ံကာေလာကသုိ႔ လမ္းေဖာက္သည္။ ကာမင္ဂေပ့ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
အျခား ၿမိဳ႕ကေလးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အဆက္အသြယ္ 
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္လုပ္သည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး 
ျဖစ္ထြန္းရန္အတြက္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားကုိ တူးေဖာ္သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဤသုိ႔ဆိုထားသည္။ 
 
“အဏၰ၀ါေရျပင္ကဲ့သုိ႔ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ ဂ႐ုဏာႏွင့္ 
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈသည္ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားလွသည္။ 
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား သားသမီးပမာ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးသည္။ လူသတ္မႈ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိပင္ ခြင့္လႊတ္ၿပီးလွ်င္ အဆုံးအမ ၾသ၀ါဒေပးလ်က္ 
မိမိအိမ္သို႔ ျပန္လႊတ္သည္။ သူ၏ လက္ထက္တြင္ မည္သည့္ေနရာမွာမွ 

ေက်းကၽြန္မရိွေပ။ ျပည္သူအားလုံး လြတ္လပ္ၾကသည္။ 
စိတ္ခ်မ္းသာၾကသည္။ လူမ်ိဳးအားလုံးတြင္ သူ၏ဂုဏ္သတင္း 
ေက်ာ္ေစာေနသည္။ 
 
သီရိသူရိယ၀ံသရာမသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလြန္ျမတ္ႏုိးသည္။ 
တခ်ိဳ႕ေသာ အခါအခြင့္မ်ား၌ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ စစ္မတိုက္ခ်င္ဘႏွဲင့္ 
တုိက္ရသည္။ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားအား လူသားဆန္ဆန္ ျပဳမူဆက္ဆံသည္။ 
စစ္သံု႔ပန္းမ်ားကုိ သတ္မပစ္ေပ။ ေက်းကၽြန္အျဖစ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ေက်းကၽြန္မ်ားကုိ အသံုးမျပဳေပ။ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
စစ္သံု႔ပန္းမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဒုကၡမ်ိဳးကုိမွ မေပးလိုေပ” 
 
အထက္၌ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိင္ုး ဘုရင္မင္းႀကိးသည္ ျပည္သူေတြအတြက္ 
ႀကီးမားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ 
၀ိဟာရေက်ာင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ ယင္းတုိ႔၏ 
အပ်က္အစီး အက်န္အႂကြင္းမ်ားမွာ ယခုထက္တိုင္ပင္ သုေခါဒအီ၌ 
ေတြ႔ျမင္ေနရတုန္းပင္ ရိွေသးသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ နကၡတ္ေဗဒင္ 
ပညာရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပကၡဒိန္ကို တီထြင္သည္။ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-178- 
 

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ သင္ၾကားေရးအတြက္ နန္းေတာ္၌ 
ေက်ာင္းဖြင့္ထားသည္။ 
 
သီရိသူရိယ၀ံသရာမဘုရင္ မည္သည့္ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္၌ ကြယ္လြန္သည္ 
ဆုိသည္ကုိ အတိအက် မသိရေပ။ ၁၃၇၀ ခုႏွစ္၌ ကြယ္လြန္သြားျခင္း 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ 
 
 

မြန္ဂုိ 
 
 

ကုဗေလခန္ 
 
 

အာရွအလယ္ပုိင္းသမုိင္း၌ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ကမၻာသမုိင္း၌ မိမိ၏ 
သူရသတၱိေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူ ႏွစ္ဦးရိွသည္။ 
တစ္ဦးက ဂ်င္ဂစ္ခန္ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဦးက ကုဗေလခန္ျဖစ္သည္။ ခန္ 
အမည္ပါရိွသူမ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ မူဆလင္ဟု ထင္ၾကသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ၾကေသာ 
ခန္မိသားစုမ်ားစြာကုိ ေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။ 
 
ထုိနည္းအတိုင္းပင္ ပထန္လူမ်ိဳးတို႔တြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာ 
ကုိးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ား အမ်ားအျပားရိွသည္။ ဒႆနေဗဒပညာရွင္ 
အသဂၤမေထရ္ႏွင့္ ၀သုဗႏၶဳမေထရ္တို႔သည္ ပထန္မိသားစုတြင္ 
ေမြးဖြားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ဂ်င္ဂစ္ခန္ႏွင့္ ကုဗေလခန္တို႔သည္ ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ လူမ်ိဳးစုတို႔၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ပုိင္ႏုိင္ငံဟူ၍ သီးျခားမရိွေပ။ 
မိမိတို႔၏ သူရသတၱိေၾကာင့္သာလွ်င္ သူတို႔ကုိ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေသာ 
အင္ပုိင္ယာႏုိင္ငံ ဘုရင္ဧကရာဇ္အျဖစ္ ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
အစပထမက မြန္ဂုိဟူေသာ အမည္နာမသည္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္း 
မရိွေပ။ ယင္းလူမ်ိဳးကုိ တာတာဟုေခၚသည္။ မြန္ဂုိတို႔သည္ 
ေရွးေဟာင္းမြန္ဂုိမ်ိဳးဆက္ႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ 
ေျမာက္ဘက္၌ သကဲႏၱာရရိွသည္။ ယင္း၏ေျမာက္ဘက္၌ မြန္ဂုိလိယားႏွင့္ 
မြန္ဂုိလိယား၏ ေျမာက္ဘက္၌ ဆိုက္ေဗးရီးယားရိွသည္။ 
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ယင္းေဒသသည္ပင္ မြန္ဂုိလိယား ေရွးေဟာင္းမြန္ဂုိလူမ်ိဳးတို႔၏ 
ဇာတိေဒသျဖစ္သည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ မြန္ဂုိတို႔သည္ ထိုေဒသတစ္၀ုိက္၌သာလွ်င္ ေဘာင္ခတ္ၿပီး 
မေနႏုိင္ၾကေပ။ အခါအခြင့္ေပးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တ႐ုတ္ျပည္၏ 
စိမ္းလန္းစုိျပည္ေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ကံုလုံႂကြယ္၀ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို 
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ 
 
တ႐ုတ္စစ္တပ္က လိုက္လံတုိက္ခုိက္ေသာအခါ၌မူ မြန္ဂုိတို႔သည္ 
မိမိတို႔၏ ယာယီရြက္ဖ်င္တမဲ်ားႏွင့္ စခန္းမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီးလွ်င္ ေဂၚဘီ 
သကဲႏၱာရထမွဲ ျဖတ္လ်က္ ေျမာက္ဘက္သို႔ တိမ္းေရွာင္ 
ထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ မြန္ဂုိတို႔သည္ 
ထြက္ေျပးသြားေသာေနရာမွ သူတုိ႔ပစၥည္းကို သိမ္းဆည္း 
သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တုိ႔က 
ႀကိဳးစားတုိက္ခုိက္ၾကေသာ္လည္း သူတို႔ကို အျမစ္မျဖဳတ္ႏုိင္ခ့ဲေပ။ 
မဟာတံတုိင္းႀကီးတည္ေဆာက္ ကာရံထားေသာ္လည္း မြန္ဂုိတို႔ကို 
မပိတ္ပင္ မတားဆီးႏုိင္ခ့ဲေပ။ 
 

မြန္ဂုိတို႔သည္ သူတို႔၏ နယ္ေျမေဒသမွ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားၾကေပ။ 
တုိပါ၏အျဖစ္ျဖင့္လည္း ေရာက္လာၾကသည္။  တူရကီ၏ 
အသြင္ျဖင့္လည္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မြန္ဂုိအျဖစ္ျဖင့္ 
ေပၚလာသည္။ 
 
၁၃ ရာစုမတိုင္မီက မြန္ဂုိလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အေပၚတြင္ ဗုဒၶဘာသာ 
ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ လႊမ္းမုိးသက္ေရာက္ျခင္း မရိွေသးေပ။ 
ဂ်င္ဂစ္ခန္ကိုယ္တိုင္ ျမင္းျဖဴကိုသတ္ၿပီး ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ပသေလ့ရိွသည္။ 
ဂ်င္ဂစ္ခန္သည္ တာအုိရဟန္း က်န္ခုက်ဳန္ (၁၁၄၈-၁၂၂၇)ကို 
၀ကၡဳျမစ္ကမ္းပါး၌ တရားေဆြးေႏြး ေဟာၾကားရန္ တ႐ုတ္ျပည္မွ 
ပင့္ဖိတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားဘာသာတရား တစ္ခုခုကိုမူ 
လက္ခံျခင္းမရိွေပ။ 
 
ဂ်င္ဂစ္ခန္သည္ ၁၂၀၆-၂၇ အထိ ထီးနန္းစုိးစံခ့ဲသည္။ သူ၏ 
အ႐ုိက္အရာခံ အိုဂီတုိင္သည္ ၁၂၈၈ မွ ၁၂၄၆ အထိ မြန္ဂုိအင္ပုိင္ယာကုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ကူယုသည္ ၁၂၄၆ မွ ၁၂၅၁ အထိ မင္းလုပ္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ မန္ဂုသည္ ၁၂၅၀-၆၀ ၌ ဘုရင္ဧကရာဇ္ ျဖစ္လာသည္။ -------
---- 
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ကုဗေလခန္ မတိုင္ခင္ မန္ဂုသည္ ၁၂၅၄ ခုႏွစ္၌ ေနျပည္ေတာ္ 
ကရာကုိရမ္တြင္ ဘာသာတရား စည္းေ၀းသဘင္ႀကီးကို က်င္းပသည္။ 
ယင္းစည္းေ၀းသဘင္၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္၊ 
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ ၀ါဒေရးရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကသည္။ 
ယင္း၀ါဒတုိက္ပြဲ၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈမရခ့ဲေပ။ 
 
ထုိေနာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၂၅၅ ခုႏွစ္၌ ဘာသာေရး 
စည္းေ၀းသဘင္ႀကီးကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ျပန္သည္။ ယင္းစည္းေ၀းသဘင္၌ 
မန္ဂုခန္ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္သည္။ ယင္းစည္းေ၀းသဘင္၌ 
ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ ဖူယိုက တာအို၀ါဒီမ်ားကုိ အႏုိင္ယူခ့ဲသည္။ 
စည္းေ၀းသဘင္ႀကီး ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ပုိင္ေသာ 
ေက်ာင္းတုိက္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား ျပန္ေပးရန္ မန္ဂုခန္က 
အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအမိန္႔ခ်မွတ္ခ်က္ကို 
လက္မခံေပ။ 
 
ထုိေနာက္ တစ္ဖန္ ၁၂၅၆ ခုႏွစ္၌ တတိယအႀကိမ္ ဘာသာေရး 
စည္းေ၀းသဘင္ႀကီးကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ျပန္သည္။ ယင္းစည္းေ၀းသဘင္သို႔ 

တက္ေရာက္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ တိဗက္ျပည္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
ပညာရွင္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၀ါဒၿပိဳင္ရန္ တာအိုမ်ား 
မလာေရာက္ၾကေပ။ ထိုအခါ မန္ဂုခန္သည္ တာအို၀ါဒီတုိ႔၏ 
အားနည္းခ်က္ကုိ ေတြ႔ျမင္သိရိွသြားၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
အႏုိင္ေပးလိုက္သည္။ 
 
မန္ဂုခန္က “လက္၀ါးမွ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၾက၏။ 
ဗုဒၶ၀ါဒသည္ လက္၀ါးႏွင့္တူ၏။ အျခားဘာသာတရားမ်ားကမူ 
လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ တူ၏” ဟူ၍လည္း ဖြင့္ဟေျပာျပသည္။ မန္ဂုခန္သည္ 
တာအို၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ မည္သည့္အလုပ္ကုိမွ် မလုပ္ေပ။ 
ထုိကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ၏ ညီေတာ္ ကုဗေလခန္အေပၚ 
လႊအဲပ္လုိက္သည္။ 
 
ကုဗေလခန္သည ္ ၁၂၅၈ ခုႏွစ္၌ ဒိုလုန္ျမစ္၏ အေနာက္ေျမာက္ရိွ 
ရွန္တြန္၌ ဘာသာေရး စည္းေ၀းသဘင္ႀကီးတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ 
ထုိ စည္းေ၀းသဘင္ႀကီး၌ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္း ၃၀၀၀ ႏွင့္ တာအုိရဟန္း 
၂၀၁ ပါး တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ကြန္ျဖဴရွပ္ဘာသာ၀င္ ၂၀၀ လည္း 
တက္ေရာက္ လာၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဘက္မွ နေမာရွာဟုလိန္ 
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ေက်ာင္းတုိက္၏ အႀကီးအက ဲ နာမည္ေက်ာ္ ရာဇဂု႐ု တိဗက္ရဟန္း 
ဖဂဆာပါက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသည္။ 
 
ဖဂဆာပါ၏ အသက္သည္ ၁၉ ႏွစ္မွ်သာ ရိွေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ 
၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ၌ သူ၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္တရာ ႀကီးမားလွေပသည္။ 
ယင္း စည္းေ၀းသဘင္၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဘက္မွ အသာရသြားသည္။ 
 
တာအုိမ်ားဘက္မွ ႐ံႈးသြားသည္ျဖစ္၍ မူလက ထားသည့္ ကတိအတိုင္း 
တာအုိေခါင္းေဆာင္ ၁၇ ဦးတို႔သည္ ေခါင္းတုံးတံုးၿပီး ဗုဒၶဘာသာ 
ရဟန္းျပဳၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေက်ာင္း ၂၃၇ 
ေက်ာင္းကုိလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအား ျပန္ေပးလိုက္သည္။ 
 
မန္ဂုခန္သည္ ကုဗေလခန္၏ ေနာင္ေတာ္ျဖစ္သည္။ မန္ဂုတြင္ ဟုလာကူ 
အမည္ရိွ ညီေတာ္တစ္ဦးလည္း ရိွေသးသည္။ ဟူလာကူသည္ မိမိတို႔၏ 
မ်ိဳးႏြယ္ခန္ဆက္အတြက္ အီရန္ႏွင့္ ေမဆိုပုိတာမိယားကုိလည္း 
၀င္ေရာက္ သိမ္းပုိက္သည္။ ၁၂၅၁ ခုႏွစ္၌ မြန္ဂုိစစ္တပ္သည္ 
ေမဆိုပုိတာမိယားၿမိဳ႕တြင္း ၀င္ေရာက္ခ့ဲသည္။ 
 

ထုိအခ်ိန္အတြင္ မြန္ဂုိဘုရင္ သားေတာ္မ်ား အ႐ုိက္အရာခံအတြက္ 
အခ်င္းမ်ားၾကသည္။ ၁၂၅၂ ခုႏွစ္၌ ‘ကုရိစတိုင္း’ 
အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီးလွ်င္ ဘုရင့္သားေတာ္မ်ားအား အေရးအခင္းမ်ားကုိ 
အဆုံးအျဖတ္ေပးလ်က္ နယ္ေျမႏွင့္ အခြင့္အာဏာကုိ 
ခြဲေ၀ေပးလိုက္သည္။ 
 
တုန္ကု၊ က်န္ဖုႏွင့္ ဟိုနန္ကို ကုဗေလခန္္က မိမိပုိင္ နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ 
ရရိွထားသည္။ 
 
ဆုန္မင္းဆက္ကုိ ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္ရန္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပုိင္းသို႔ 
ခ်ီတက္သည့္ စစ္တပ္၏ ေသနာပတိအျဖစ္ ကုဗေလခန္အား 
ခန္႔အပ္လိုက္ေလသည္။ ဟုလာကူကုိမူ အီရန္သို႔ ခ်ီတက္ရန္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ေလသည္။ 
 
ကုဗေလခန္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပုိင္းမွ ဆုန္မင္းဆက္မ်ားႏွင့္ 
အျပင္းအထန္ တိုက္ပြဲ၀င္ရေလသည္။ ယင္းတုိက္ပြဲအတြက္ ၁၂၅၃ 
ခုႏွစ္၌ အႀကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္ထားေလသည္။ 
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ကုဗေလခန္သည္ ရွင္ဆီ၌ အင္အားႀကီးမားေသာ စစ္တပ္ႀကီးကို 
ၿဖိဳဖ်က္ပစ္လိုက္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာင္ဘက္သုိ႔ အေလာတႀကီး 
မခ်ီတက္ေပ။ မြန္ဂုိစစ္တပ္သည္ စီမံကိန္းခ်ထားသည့္အတိုင္း 
အဆင္သင့္ျဖစ္မွ ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ေလ့ရိွသည္။ 
 
၁၂၅၃ ခုႏွစ္၌ မြန္ဂုိစစ္တပ္သည္ အေရွ႕တိဗက္ကုိ သိမ္းပုိက္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္၌ မုလတန္လည္း မြန္ဂုိတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ 
ေရာက္ရိွလာသည္။ ထိုႏွစ္ထတဲြင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ဂုဗ္ရိက္သည္ 
မန္ဂုခန္၏ နန္းေတာ္ ကာရာကုိရမ္သို႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ ထိပုုဂၢိဳလ္သည္ 
သူ၏ ခရီးသြားမွတ္တမ္း၌ မြန္ဂုိအင္ပုိင္ယာႏွင့္ မြန္ဂုိတို႔၏ 
ေနျပည္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
၁၂၅၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ၀္ါရီလထတဲြင္ ဟုလာကူသည္ သူ၏စစ္ခရီးကို 
အစျပဳၿပီးလွ်င္ အင္အားႀကီးမားေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ အီရန္သို႔ ခ်ီတက္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္၌ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးတြင္ မြန္ဂုိတုိ႔ ေအာင္ပြဲခံေနၾကသည္။ 
ေသြးရႊံ႕ၫြန္ႏွင့္ အ႐ုိးေတာင္ပုံျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလ်က္ ငုိေႂကြးသူ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မက်န္ေအာင္ မြန္ဂုိတို႔၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ မည္သူမွ 
ဦးေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ေအာင္ ၿမိဳ႕ရြာဇနပုဒ္မ်ားကုိ 
ဖ်က္ဆီးပစ္ရမည္ဟူေသာ မြန္ဂုိတို႔၏ ေပၚလစီသည္ 
အရပ္ထက္၀န္းက်င္၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွေနသည္။ 
 
၁၂၅၆ ခုႏွစ္၌ အေရွ႕ေတာင္တိဗက္ႏွင့္ ျမန္မာဘုရင္တို႔သည္ မြန္ဂုိတို႔၏ 
အုပ္စုိးမႈကို လက္ခံလိုက္ၾကရသည္။ ကိုရီးယားဘုရင္လည္း 
မြန္ဂုိတို႔၏လက္ေအာက္ ေရာက္ရိွသြားၿပီးလွ်င္ မြန္ဂုိဘုရင္ နန္းေတာ္သုိ႔ 
လာေရာက္ဂါရ၀ျပဳသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၂၅၇ ခုႏွစ္တြင္ တုန္ကင္း 
အနမ္ႏွင့္ ထာျမစ္၀ွမ္းနယ္ေျမမ်ားကုိ မြန္ဂုိတို႔ သိမ္းပုိက္ျပန္သည္။ 
 
ဆုန္မင္းဆက္ ဘုရင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ အႂကြင္းအက်န္မရွိ 
ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေသးေပ။ ကုဗေလခန္၏ စစ္တပ္သည္ ထုိေဒသ၌ 
ေခတၱခဏမွ် အေျခစုိက္ေနၾကသည္။ ကုဗေလခန္၏ 
ေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္ မန္ဂုခန္ မနာလိ၀ုန္တို ျဖစ္လာသည္။ 
နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားကလည္း ကုဗေလခန္ 
ဘုရင္စိန္ေပါက္ေနသည္ဟု မန္ဂုခန္ကို ေသြးထုိးေပးၾကသည္။ 
ထုိအေၾကာင္းကုိ ကုဗေလခန္ သိေသာအခါ ခ်က္ခ်င္း ေနာင္ေတာ္၏ 
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နန္းေတာ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ သူ႔အေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္သိေသာ 
ကုဗေလခန္၏ သေဘာထားအမွန္ကုိ သိရိွသြားသည္ျဖစ္၍ မန္ဂုခန္သည္ 
ေက်နပ္အားရသြားသည္။ 
 
ထုိႏွစ္ထတဲြင္ပင္ မန္ဂုခန္ကိုယ္တုိင္ သူ၏ညီေတာ္ ကုဗေလခန္ႏွင့္အတူ 
ဆုန္မင္းဆက္၏ တုိင္းျပည္ကုိ တိုက္ခုိက္သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ပင္ 
မန္ဂုခန္သည္ သူ၏ညီေတာ္ ဟုလာကူအား ၀ကၡဳျမစ္ေတာင္ပုိင္း၏ 
စစ္ေသနာပတိ ခန္႔အပ္လိုက္ေလသည္။ 
 
၁၂၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔၌ မန္ဂုခန္ 
ကြယ္လြန္သြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကုဗေလခန္သည္ ‘ကုရိစတိုင္း’ ၏ 
ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းကုိ မေစာင့္ေတာ့ဘ ဲ မိမိကိုယ္ မိမိ 
ဧကရာဇ္အျဖစ္ ေၾကညာလိုက္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ‘ကုရိစတိုင္း’ ၏ 
ဓေလ့ထုံးစံကို ပယ္ေဖ်ာက္ပစ္လိုသည့္ ဆႏၵမရိွေပ။ ထိုႏွစ္ထတဲြင္ 
မိမိအတြက္ ရွန္တု၌ နန္းေတာ္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 
ေက်ာင္းေတာ္မ်ားစြာကို ေဆာက္လုပ္သည္။ မြန္ဂုိဘုရင္မ်ားထတဲြင္ 
ကုဗေလခန္သည္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တန္ဖုိးထားေသာ 
ပထမဦးဆံုး ဘုရင္ျဖစ္သည္။ 

 
ကုဗေလခန္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ 
အခ်ကအ္လက္မ်ားစြာကို တ႐ုတ္ျပည္မွ ယူသကဲ့သုိ႔ ဘာသာတရား 
အျဖစ္ျဖင့္လည္း ဗုဒၶဘာသာကုိ လက္ခံယုံၾကည္သည္။ 
ထီးနန္းစုိးစံသည့္ႏွစ္၌ပင္ ကုဗေလခန္သည္ ရွန္တံု၌ ‘ကုရိစတိုင္း’ ကုိ 
က်င္းပသည္။ ကုရိစတိုင္းက ကုဗေလခန္ကို ဘုရင္အျဖစ္ ေၾကညာသည္။ 
ထုိေနာက္ စစ္သည္တပ္သား သိန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စစ္ဗုိလ္မ်ားအတြက္ 
ေလးရက္တိတိ ထမင္းစားပြဲႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ 
 
သုိ႔ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္၌ပင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးပြား ထေတာက္လာသည္။ 
ယင္းျပည္တြင္းစစ္မီးေမႊးသူမွာ သူ၏ ညီအစ္ကုိ၀မ္းကြဲေတာ္သူ ျဖစ္သည္။ 
ကုဗေလခန္၏ ညီေတာ္အငယ္သည္ ခရီးအလွမ္းေ၀းသည့္ အီရန္တြင္ 
ရိွေနသည္။ ထိုညီေတာ္ကမူ ေနာက္ဆံုးပိတ္အခ်ိန္အထိ ေနာက္ေတာ္၏ 
သစၥာေတာ္ခံ ျဖစ္သည္။ သူ၏ တိုင္းျပည္ကုိ ႀကီးမားျပန္႔က်ယ္ေသာ 
မြန္ဂုိအင္ပုိင္ယာ၏ အစိတ္အပုိင္းဟူ၍ပင္ မွတ္ထင္ေအာက္ေမ့ထားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ အီရန္ႏွင့္ ေမဆိုပုိတာမိယားကဲ့သုိ႔ေသာ မူစလင္ 
ကမၻာေလာက၌ ဟုလာကူမ်ိဳးဆက္သည္ လူ႔အဆက္ေပါင္း မ်ားစြာအထိ 
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မိမိတို႔ကုိယ္ကိုယ္ ‘ဗုဒၶဘာသာ၀င္’ အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္တံ့ေစရာ၌ 
ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ႏွစ္ႏွစ္ၾကာသြားေသာအခါ ျပည္တြင္းစစ္သည္ 
မည္မွ်ျပင္းထန္လာသနည္းဆုိလွ်င္ ၁၂၆၁ ခုႏွစ္၌ ျပည္တြင္းစစ္ကို 
ႏိွမ္နင္းရန္ ကုဗေလခန္ကိုယ္တိင္ု မြန္ဂုိလိယားသို႔ 
ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ရသည္။ ဗင္နစ္မွ ခရီးသည္ မာကိုပုိလို၏ 
ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းအရ မြန္ဂုိလိယားမွ ပုန္ကန္ျခားနားသူသည္ 
ကုဗေလခန္၏ ဦးရီးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ရာဟုလာသံကိစၥည္းကမူ 
ကုဗေလခန္၏ ညီအစ္ကိ၀ုမ္းကြဲဟု ယူဆသည္။ 
 
မာကိုပုိလို၏ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း အဆုိအရ နာယန္းသည္ မိမိ၏ 
နယ္ေျမေဒသကို မြန္ဂုိအင္ပုိင္ယာမွ တသီးတျခား ထူေထာင္လုိသည့္ဆႏၵ 
ရိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုဗေလခန္ကို ဒုကၡေပးေနသည္။ 
ကုဗေလခန္အား အခြန္ဆက္သေနေသာ္လည္း အတြင္းစိတ္ထကဲ 
ရန္ၿငိဳးထားေသာ တာတာဘုရင္ ကိုဒုခန္ထံ နာယန္းက “ကၽြႏု္ပ္သည္ 
ကုဗေလခန္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သြားၿပီ။ သူႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ ရန္ၿငိဳးရန္ဘက္ 
ျဖစ္သြားၾကၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အင္အားႀကီးမားေသာ စစ္တပ္ႀကီးႏွင့္ 

ကုဗေလခန္ကို တိုက္မည္။ သင္လည္း အင္အားႀကီးမားေသာ 
စစ္တပ္ႀကီးႏွင့္ ခ်ီတက္လာခ့ဲပါ။ စစ္တပ္ႏွစ္တပ္ ပူးေပါင္းၿပီး သူ႔ႏုိင္ငံကို 
သိမ္းပုိက္မည”္ ဟူ၍ သ၀ဏ္လႊာ ပုိ႔လိုက္ေလသည္။ 
 
ကုဗေလခန္အား ကလဲ့စားေခ်ရန္ အခါအခြင့္ ေပၚလာၿပီျဖစ္၍ 
ကုဗေလခန္အား ရန္ၿငိဳးထားေသာ တာတာဘုရင္ ကိုဒုခန္သည္ “ကၽြႏု္ပ္ 
ခ်ီတက္လာခ့ဲမည္” ဟု ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းျပန္လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ စစ္သည္အင္အားရိွေသာ စစ္တပ္ႀကီးႏွင့္ 
ခ်ီတက္သြားသည္။ 
 
 
 
မြန္ဂုိလယိားဘုရင္ နာယန္းခန္ႏွင့္ တာတာဘုရင္ ကိုဒုခန္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး 
ကုဗေလခန္အား စစ္မက္ျပဳရန္ ခ်ီတက္လာေသာအခါ ကုဗေလခန္သည္ 
စုိးစဥ္းမွ်ပင္ ဂ႐ုမထားေပ။ မိမိ၏ အစြမ္းအစ စစ္တပ္အင္အား 
သူရသတိၱအေပၚတြင္ ကုဗေလခန္က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ထားသည္။ 
“ဤသစၥာေဖာက္ႏွစ္ဦးအား ေခ်မႈန္း မပစ္မခ်င္း ငါ ထီးျဖဴမေဆာင္း” ဟူ၍ 
အဓိ႒ာန္ ျပဳလုိက္ေလသည္။ ၁၀ ရက္၊ ၁၂ ရက္ အေတာအတြင္း၌ပင္ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-185- 
 

စစ္တိုက္ရန္ အသင့္အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီးလွ်င္ 
ျမင္းတပ္သား သုံးသိန္းေျခာက္ေသာင္း၊ ေျခလ်င္တပ္သား 
တစ္သိန္းႏွင့္အတူ ခ်ီတက္သြားသည္။ 
 
ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ခ်ီတက္သြားၿပီးေနာက္ ကုဗေလခန္သည ္ သူ၏ 
စစ္တပ္ႏွင့္အတူ နာယန္းခန္ ျမင္းတပ္သား တစ္သိန္းႏွင့္ 
တပ္စခန္းခ်ေနသည့္ ေနရာသို႔ ေရွာက္ရိွသြားသည္။ 
ကုဗေလခန္၏စစ္တပ္ ေရွာင္တခင္ ေရာက္ရိွသြားေသာေၾကာင့္ 
နာယန္းခန္ အငုိက္မိသြားသည္။ နာယန္းခန္အား သူ၏ လက္ထပ္ၿပီးစ 
ဇနီးအသစ္ကေလးႏွင့္ စည္းစိမ္ခံေနခုိက္ လက္ရဖမ္းဆီးလိကု္ေလသည္။ 
 
ထုိစစ္ပြဲသည္ အလြန္တရာ ေၾကာက္မက္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ 
စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ျမင္းတပ္သား ခုနစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းတို႔ 
တုိက္ၾကေသာစစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ေျခလ်င္တပ္သားမ်ား၏ အေရအတြက္မွာမူ 
မည္မွ်ရိွသည္ဟု မခန္႔မွန္းႏုိင္ေတာ့ေပ။ ေနာက္ဆုံး၌ နာယန္းခန္သည္ 
သူ၏ တပ္မႉးမ်ားႏွင့္အတူ အဖမ္းခံရသည္။ အဖမ္းခံရၿပီးသည့္ေနာက္မွ 
အသတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 

နာယန္းခန္ကို ေစာင္ျဖင့္ထုပ္ၿပီး ေျမႀကီးေပၚတြင္  ေ၀ွ႔ယမ္းတုပ္ဆြဲသည္။ 
ယင္းသုိ႔ ေသေၾကာင္းၾကံရျခင္းမွာ မဟာေသြး မဟာႏြယ္၏ 
ေသြးေျမက်ၿပီး ေနေရာင္ေအာက္တြင္ စီးမသြားေစရေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ နာယန္းခန္သည္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ အခြင့္အာဏာ 
ရရိွထားသူျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔အားျဖင့္ နာယန္းခန္၏ 
ပုိင္နက္ေဒသတစ္ခုလံုး ကုဗေလခန္၏လက္ထ ဲက်ေရာက္လာသည္။ 
 
တ႐ုတ္ျပည္၌ မဆြကပင္ ဗုဒၶဘာသာ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ကုဗေလခန္သည္ တိဗက္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ 
သြတ္သြင္းခ့ဲသည္။ မြန္ဂုိစစ္တပ္ ပြဲတိုင္းေအာင္ ျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္၌ 
တိဗက္မွ ဆက်ပဏခ်င္အမည္ျဖင့္ ပုိ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ 
မဟာပညာရွင္ အနႏၱဓဇအား မြန္ဂုိလိယား၌ ဗုဒၶသာသနာျပဳရန္ 
ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။ 
 
တိဗက္ သာသနာျပဳမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွသေလာက္ 
အျခားဘာသာတရားမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ 
မရရိွၾကေပ။ ဆက်ပဏခ်င္၏ အ႐ုိက္အရာခံလည္းျဖစ္။ 
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တူလည္းေတာ္ေသာ လုိဒိုဂယာလ္ခ်င္သည္ ကုဗေလခန္၏ 
ဓမၼဂု႐ုျဖစ္လာသည္။ 
 
၁၂၆၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ကုဗေလခန္က သူ၏ ဓမၼဂု႐ုအား ‘ဖဂ္မာအာရယဂု႐ု’ 
ဘြဲ႔တံဆိပ္ အပ္ႏွင္းသည္။ ယင္းဓမၼဂု႐ုသည္ ယင္းအမည္နာမျဖင့္ 
ယခုထက္တုိင္ပင္ တိဗက္၌ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေနသည္။ 
 
ဘုရင္ ကုဗေလခန္သည္ ခရီးအလွမ္းေ၀းေသာ မြန္ဂုိလိယားမွ 
ကရာကုိရမအား ေနျပည္ေတာ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္ဟု 
မထင္မွတ္ေပ။ ခမည္းေတာ္၏ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္မွ်ပင္ 
သံေယာဇဥ္ရိွေသာ္လည္း က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေသာ အင္ပုိင္ယာကုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေနရာဌာန 
မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပေသာ ၿမိဳ႕သည္သာလွ်င္ 
ေနျပည္ေတာ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပီကင္းကုိ ေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ေလသည္။ 
 
ကုဗေလခန္သည္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေဘးေလာင္းေတာ္ 
ဘုိးေလာင္းေတာ္တုိ႔ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ရန္အတြက္ ၁၂၆၃ ခုႏွစ္တြင္ 

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ဓမၼာသာလာႀကီးကုိ ေဆာက္လုပ္သည္။ 
“တာတာမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္ျခင္း မရိွခင္က 
အလႉဒါနျပဳျခင္းကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအလုပ္ဟူ၍ မထင္မွတ္ေပ။ 
သုိ႔ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ကား 
သူတစ္ပါးတို႔အား အကူအညီေပးျခင္းသည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျဖစ္၏ဟု 
အသိအမွတ္ျပဳလာၾက၏” ဟူ၍ မာကိုပုိလုိက ေရးသားထားသည္။ 
 
ကုဗေလခန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ အလႉဒါန 
ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးကမ္းလႉဒါန္း၏။ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားအား 
တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ဆန္ေရစပါး ေပးကမ္းလႉဒါန္းထား၏။ သူ၏ 
နန္းေတာ္အနီး၌ ဒုကၡသည္စခန္း ေဆာက္လုပ္ထား၏။ မညသူ္မဆို 
ထုိစခန္းသို႔သြားၿပီး အစားအေသာက္ အလႉခံႏုိင္၏။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း 
ယင္းဒုကၡသည္စခန္းမွ အစားအေသာက္ ရရိွၾက၏” ဟူ၍ မာကုိပုိလိုက 
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ဆုန္မင္းဆက္အႏြယ္သည္ စခန္းသိမ္းမသြားေပ။ ၁၂၆၄ ခုႏွစ္၌ 
ဆုန္ဘုရင္ လိက်ဳန္ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ သူ၏တူေတာ္သူ တုက်ဳန္ 
ထီးနန္းဆက္ခံသည္။ မြန္ဂုိတို႔သည္ ဆုန္မင္းဆက္၏ အာဏာတန္ခုိးကုိ 
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ခ်ံဳ႕ထားလုိက္သည္ျဖစ္၍ ကုဗေလခန္အတြက္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ 
သည္ေလာက္ျဖစ္စရာ မလိုေတာ့ေပ။ 
 
၁၂၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဂုိင္းခန္ ကြယ္လြန္သြားသည္ျဖစ္၍ သူ၏ ေနရာတြင္ 
ဗေရရကို ကုဗေလခန္က ‘ခန္’ အျဖစ္ ခန္႔ထားလုိက္ေလသည္။ 
 
၁၂၆၇ ခုႏွစ္၌ ကုဗေလခန္သည္ ဆုန္မင္းဆက္ကုိ အျမစ္ျဖတ္ရန္အတြက္ 
ေတာင္ပုိင္း တ႐ုတ္ျပည္မွ ႂကြင္းက်န္ေနေသးသည့္ 
ေဒသအစိတ္အပုိင္းကုိ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခုိက္သည္။ အျပင္းထန္ဆံုး 
တုိက္ပြဲမွာ ဆိယန္မန္ဖု၌ ျဖစ္ပြားသည္။ ၁၂၆၈  ခုႏွစ္၌ မြန္ဂုိစစ္တပ္သည ္
ထုိေဒသကို ေလးဖက္ေလးတန္မွ ၀ုိင္းထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သုံးႏွစ္တိတိ ၿမိဳ႕ကို မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ေပ။ 
 
ထုိနည္းတူစြာ ၁၂၆၆ ခုႏွစ္၌ ကုဗေလခန္သည္ ဂ်ပန္ဘုရင္အား သူ၏ 
လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ လက္ခံရန္ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔လိုက္သည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ပန္ဘုရင္က ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္လုိက္သည္။ 
ကုဗေလခန္သည္ ဂ်ပန္ကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ စီစဥ္သည္။ ကၽြန္းျဖစ္ေန၍ 
ဂ်ပန္အား ေရတပ္ျဖင့္ တိုက္ရသည္။ 

 
ယင္းတုိက္ပြဲ၌ မြန္ဂုိစစ္တပ္ အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ ပင္လယ္ 
ေလမုန္တိုင္းေၾကာင့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးပါးကုန္ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းမေအာင္ျမင္မႈသည္ ကုဗေလခန္၏ 
က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေသာ အင္ပုိင္ယာအတြက္ ထူးထူးျခားျခား 
ထိခုိက္ဆုံး႐ံႈးမသြားခ့ဲေပ။ 
 
၁၂၇၁ ခုႏွစ္၌ ကုဗေလခန္သည္ သူ၏ အမ်ိဳးအႏြယ္အမည္ကုိ 
ယြမ္ဟုမွည့္လုိက္သည္။ ယင္းအမည္နာမျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္၌ 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ယြမ္အင္ပုိင္ယာသည္ အာရွတိုက္တစ္ခုလုံးႏွင့္ 
ဥေရာပတိုက္၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဒသမ်ားအထိ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနသည္။ 
အေနာက္ဘက္တြင္ ဗူလ္ေဂးရီးယား၊ ဟန္ေဂရီ၊ ႐ုရွား၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ 
ပစိဖိတ္ပင္လယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား၊ တိဗက္၊ 
အိႏၵိယနယ္စပ္အထိ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနသည္။ 
 
ကုဗေလခန္၏ ေခတ္သည္ ပြတဲိုင္းေအာင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္သာ 
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည္ မဟုန္ေပ။ အႏုပညာႏွင့္ 
သိပၸံပညာဘက္၌လည္း ေအာင္ျမင္မႈရိွသည္။ ကုဗေလခန္၏ 
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ကဏန္းသခၤ် ာပညာရွင္ တုက်ိသည္ ၁၂၈၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ဘုရင့္အမိန္႔ျဖင့္ 
ဆြမ္ဟို (ျမစ္၀ါ)၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာကို ေလးလအတြင္း ေတြ႔ေအာင္ 
ရွာေဖြခ့ဲသည္။ 
 
တ႐ုတ္ဘာသာ၌ ေရးသားရန္အတြက္ အကၡရာစာလံုးကို အသံုးမျပဳဘ ဲ
သေကၤတစာလုံးကုိသာ အသုံးျပဳသည္။ ယင္း၌ ဂဏန္းမ်ားကဲ့သို႔ 
အဆင္ေျပမႈလည္း ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ အသံထြက္မွာမူ 
သေကၤတအတြက္ အဆင္ေျပမႈ မရိွေပ။ 
 
မြန္ဂုိဘာသာစကား၌မူ အကၡရာလုံးေရ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ေလာက္သာရိွ၍ 
အသံထြက္ အတိအက် ထြက္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္ မလြယ္ေပ။ ကုဗေလခန္၏ 
အမိန္႔အရ အိႏၵိယအကၡရာႏွင့္ အိႏၵိယအကၡရာအေျခခံေသာ 
တိဗက္အကၡရာစာလံုးကုိ သိရိွနားလည္ေသာ ဖဂ္ပါသည္ ၁၂၆၉ ခုႏွစ္၌ 
မြန္ဂုိဘာသာ စကားအတြက္ အကၡရာစာလံုးအသစ္ကုိ တီတြင္သည္။ 
ထုိႏွစ္ထ၌ဲပင္ ကုဗေလခန္က ယင္းပညာရွင္အား ‘တာပါဥဖာအ’ံ 
ဘြဲ႔တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္လုိက္ေလသည္။ 
 

၁၂၆၂ ခုႏွစ္၌ ကုဗေလခန္ နန္းတက္လာေသာအခါ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ 
ဗုဒၶဘာသာေခတ္သစ္ အစပ်ိဳးလာသည္။ ၁၂၉၀ ျပည့္ႏွစ္၌ 
ကုဗေလခန္သည္ အတြဲ (၁၀၃)တြဲရိွေသာ ကံဂ်ဴရ္ (တိဗက္ပိဋကတ္)တုိ႔ 
ေရႊအကၡရာ စာလုံးျဖင့္ ေရးသားေစသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို စုစည္းရန္ ဘုရင့္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္သည္။ 
ယင္းအမိန္႔အရ ၁၂၉၇ ခုႏွစ္၌ တိပိဋကတ္ကို ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။ 
 
က်ိန္ဟန္ုႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား တည္းျဖတ္ေသာ ယင္းအပုိင္း ၁၀ 
ပုိင္းရိွသည့္ ပိဋကတ္သည္ ယြမ္မင္းဆက္၏ အမိန္႔အရ စုစည္းထားေသာ 
ဓမၼရတနာ သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶစာေပက်မ္းျမတ္ က်မ္းစာရင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းက်မ္းစာရင္း၌ စုစုေပါင္း ၅၅၈၆ ပုိင္းႏွင့္ ၁၄၄၁ က်မ္းရိွေသာ 
တိပိဋကတ္ဘာသာျပန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ 
အိႏၵိယေရွးေဟာင္း က်မ္းဂန္တခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းကုိေထာက္၍ 
ကုဗေလခန္သည္ ပြဲတိုင္းေအာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအသိ 
ႂကြယ္၀သူမွ်သာမကဘ ဲ ဓမၼႏွင့္ ဒႆနေဗဒကိုလည္း 
အေလးအျမတ္ထားေၾကာင္းမွာ သိသာထင္ရွားလွေပသည္။ 
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ဖဂဆပါ၏ ႏႈိးေဆာင္ခ်က္အရ ကုဗေလခန္ဘုရင္သည္ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကို 
မြန္ဂုိဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိေစသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ 
အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ဆက္လက္ တည္တ့ံမသြားႏုိင္ခ့ဲေပ။ ၁၂၈၀ 
ျပည့္ႏွစ္ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္၌ပင္ ဖဂဆပါ 
ကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကုဗေလခန္ေနာက္တြင္ ေဂ်န 
က်န္ဂတုိယတၳဳ (၁၃၁၁-၂၀) သည္ ပဋကတ္သုံးပုံႏွင့္ 
အျခားက်မ္းစာမ်ားကုိ မြန္ဂုိဘာသာ ျပန္ဆိုရန္ အမိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ 
ဘာသာျပန္ၿပီးေသာ က်မ္းစာမ်ားကို ေရႊစာလုံးျဖင့္ ေရးသားထားသည္။ 
ယင္းမင္းဆက္ အုပ္စုိးစဥ္ကာလ၌ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကို တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ 
အၿပီးသတ္ ဘာသာျပန္ဆုိၾကသည္။ 
 
ဘုရင္ကုဗေလခန္ႏွင့္ ပတသ္က္၍ မာကိုပုိလုိက 
ဤသုိ႔ေရးသားထားသည္။ 
“ကုဗေလခန္သည္ အရပ္အေမာင္း အလယ္အလတ္ရိွ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ 
ႀကီးမားေသာ လုလင္တစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ သူ၏ 
ကုိယ္ကာယအေနအထားသည္ ေတာင့္တင္းသန္မာ၏။ အသားအေရ 
ျဖဴ၀င္း၏။ မ်က္လုံးနက္ၿပီး က်ယ္၏။ ႏွာေခါင္းလွ၏။ ကုဗေလခန္တြင္ 

မိဖုရားေလးပါးရိွ၏။ မိဖုရားတစ္ပါးစီ တစ္ပါးစီ၌ ကၽြန္မေပါင္း သံုးရာရိွ၏။ 
မိဖုရားတစ္ပါးစီ၏ လက္ေအာက္၌ လူေပါင္း တစ္ေသာင္းနီးပါးရိွ၏။ 
မိဖုရားတစ္ပါးပါးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံလုိေသာအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ထုိမိဖုရားကုိ သူ႔ထံ ေခၚယူလုိကလည္း ေခၚယူ၏။ သို႔မဟုတ္ကလည္း 
သူကုိယ္တိုင္ ထိုမိဖုရားထံ သြား၏။ ယင္းမိဖုရားမ်ား၏ 
သားသမီးမ်ားထကဲ အႀကီးဆုံးသားေတာ္အား 
ထီးနန္းအ႐ုိက္အရာခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ မိဖုရားေလးပါးက 
သားေတာ္ ၂၂ ပါး ေမြးဖြားသည္။ ယင္းသားေတာ္မ်ားထကဲ သားေတာ္ 
ခုနစ္ပါးမွာ ျပည္နယ္ႀကီးမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾက၏။ သူရသတိၱႏွင့္လည္း 
ျပည့္စုံၾက၏။ ႐ုပ္လည္း လွၾက၏” 
 
ယင္းေရးသားခ်က္အရ ဘုရင္ ကုဗေလခန္၏ သားေတာ္ 
အေရအတြက္ကုိ သိရိွရသည္။ သို႔ရာတြင္ အမည္နာမမ်ားကုိမူ မသိရေပ။ 
ရာဟုလာသံကိစၥည္း၏ အဆုိအရ ကုဗေလခန္၏ ေျမးအမည္မွာ 
အာနႏၵခန္ျဖစ္ၿပီး သားေတာ္၏ အမည္မွာ မဂၤလခန္ျဖစ္သည္။ 
ထုိမွ်သာမက က်န္ဂစ္၏ ေခၽြးမတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ဂ်ဂတာအိ၏ 
မယားအမည္မွာ ဓမၼသီရိျဖစ္၏ ဟူ၍လည္း သိရိွရသည္။ 
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ဗုဒၶစာေပအေပၚ မြန္ဂုိဘုရင္ ကုဗေလခန္ အထူးအာ႐ုံထားေၾကာင္းမွာမူ 
အားလုံးအသိျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ပီကင္းရိွ ေက်ာင္းတုိက္မ်ား၌ 
စာၾကည့္ပိဋကတ္တိုက္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ေပးသည္။ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ား၌ စာေပသင္ၾကားျခင္း၊ စာေပပုိ႔ခ်ျခင္း 
ျပဳလုပ္ရန္ စည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ထားသည္။ ခရစ္ႏွစ္ 
၁၂၈၅-၈၇ ၌ ပိဋကတ္သုံးပုံေပါင္းခ်ဳပ္အသစ္ (န၀မေျမာက)္ကို 
ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိသည္။ ၁၂၈၄ ခုႏွစ္၌ မိမိ၏ တမန္ေတာ္တစ္ဦးအား 
စြယ္ေတာ္ပူေဇာ္ရန္ သီဟုိဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ)သို႔ ပုိ႔ျခင္းကိုေထာက္၍ 
ကုဗေလခန္ မင္းႀကီးသည္ သဒၶါတရား ထက္သန္ႀကီးမားေသာ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားလွေပသည္။ 
 
စကၠဴကုိ ပထမဦးဆံုး စတင္တီထြင္သူမွာ တ႐ုတ္ျဖစ္သည္။ မာကိုပုိလို၏ 
ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းအရ သိရသည္မွာ ပီကင္း၌ ေငြစကၠဴလုပ္သည့္ 
ဌာနလည္းရိွသည္။ ပုိးစာပင္ အေခါက္လႊာျဖင့္ စကၠဴျပဳလုပ္သည္။ 
ပုိးစာေပါက္အေခါက္ကုိ အႀကီးအငယ္ ျဖတ္ေတာက္လ်က္ 
ယင္းတုိ႔၏အေပၚ၌ မႉးမတ္မ်ား၊ အရာရိွႀကီးမ်ား၏ 
တံဆိပ္ခတ္ႏိွပ္ထားသည္။ ယင္းစကၠဴရြက္ အပုိင္းအစမ်ားကို (ယခုေခတ္ 

ေငြစကၠဴေခၚၾကသည္) ႏုိင္ငံအ၀န္းတြင္ သံုးစြဲၾကရသည္။ ယင္းေငြစကၠဴ 
အစအနမ်ားကုိယူရန္ ျငင္းဆန္သူမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရသည္။ 
 
အိႏၵိယႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားမွ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္ျဖင့္ လာၾကေသာ 
ကုန္သည္မ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ လူ ၁၂ ေယာက္ကို ခန္႔ထားသည္။ ယင္းတုိ႔၏ 
အၾကံဉာဏ္ေပးခ်က္အရ ကုန္ပစည္းမ်ားကုိ ၀ယ္ယူသည့္ 
အဖုိးစားနားအတြက္ ေငြစကၠဴျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ပီကင္းထြက္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူၿပီး ကုိယ့္တုိင္းျပည္ သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္။ 
 
ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္၌ ေရႊေငြႏွင့္ ရတနာရိွသူမ်ားသည္ ဘုရင္မင္းႀကီးထံ 
ေရာင္းခ်ႏုိင္ၾကသည္ဟူ၍ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ထားသည္။ 
ေရာင္းခ်သူမ်ားအား အဖုိးစားနားအျဖစ္ ေငြစကၠဴေပးသည္။ 
ယင္းနည္းအားျဖင့္ ဘုရင္မင္းႀကီးထံတြင္ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံတြင္းရိွ 
ေရႊေငြရတနာမ်ား စုပုံေရာက္ရိွသြားသည္။ 
လက္ျဖင့္ထိဖန္မ်ားသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 
အသုံးျပဳဖန္မ်ားသည့္အတြက္ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြစကၠဴ 
ပ်က္စီးယုိယြင္းသြားလွ်င္ သံုးရာႏႈန္း ပ်က္စီးယုိယြင္းသြားလွ်င္ 
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သုံးရာႏႈန္းေလ်ာ့၍ လလွဲယ္၍ ရသည္။ ယင္းေငြစကၠဴမ်ားသည္ 
ကမၻာေပၚရိွ ေငြစကၠဴမ်ားထတဲြင္ အဦးဆုံး ေငြစကၠဴျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တုိ႔၏ 
အေထာက္အထားအရမူ ထုိအခ်ိန္မတိုင္မီ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔ ၉ 
ရာစုႏွစ္ကပင္ တ႐ုတ္ျပည္၌ ေငြစကၠဴေပၚေနၿပီဟု အဆုိရိွသည္။ 
 
စာပုိ႔စနစ္သည္လည္း မြန္ဂုိဘုရင္ ကုဗေလခန္ေခတ္၏ တီထြင္ခ်က္တစ္ခု 
ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။ ယင္းစနစ္သည္ ထုိေခတ္က ကမၻာအတြက္ 
အသစ္အဆန္းျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပည္နယ္တုိင္းသို႔ 
လမ္းေဖာက္ထားသည္။ ယင္းလမ္းမ်ား၏ အမည္ကုိ ျပည္နယ္အမည္၊ 
တုိင္းအမည္အတိုင္း မွည့္ထားသည္။ လမ္း၏ ၂၅ မုိင္ အကြာအေ၀း၌ 
ဧည့္ရိပ္သာရိွသည္။ 
 
ဧည့္ရိပ္သာတုိင္း၌ ဘရုင့္ ေျချမန္ေတာ္မ်ားအတြက္ ျမင္းေပါင္း ၂၀၀ မွ 
၄၀၀ အထိ ရိွသည္။ လမ္းမေပါက္သည့္ ေနရာမ်ား၌လည္း 
ဧည့္ရိပ္သာႏွင့္ ျမင္းမ်ားရိွသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
တစ္၀န္းလံုး၌ ျမင္းအေရအတြက္ေပါင္း သံုးသိန္းတို႔ကုိ တမန္ေတာ္ႏွင့္ 
ေျချမန္ေတာ္မ်ားအတြက္သာ အသုံးျပဳသည္။ ဧည့္ရိပ္သာမ်ား၏ 
အေရအတြက္သည္ တစ္ေသာင္းထက္ မနည္းေပ။ 

ဧည့္ရိပ္သာႏွစ္ခုအၾကား ႏွစ္မုိင္သံုးမုိင္အကြာတြင္ 
ရဲတိုက္တစ္တုိက္စီရိွသည္။ ရတဲိုက္၏ ေဘးပတ္လည္၌ အိမ္ေျခ ၄၀ 
ေလာက္ ရိွသည္။ ယင္းအိမ္မ်ား၌ ဘုရင့္ေျချမန္ေတာ္မ်ား 
ေနထိုင္ၾကသည္။ ယင္းေျချမန္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းပုိ႔သူ 
တမန္ေတာ္မ်ား၏ခါးတြင္ ခါးစည္းမ်ား ပါရိွသည္။ ခါးစည္းတြင္ 
ေခါင္းေလင္းမ်ား ဆြဲထားသည္။ ျမင္းစီးလ်က္ သံုးမုိင္ေလာက္ 
ခရီးေပါက္သြားသည့္အခါ ေခါင္းေလာင္းသံမ်ား ျမည္လာသည္။ 
ယင္းေခါင္းေလာင္း ျမည္သံျဖင့္ ေရွ႕ခရီးအတြက္ ေျချမန္ေတာ္ 
အသစ္တစ္ေယာက္ကို အသင့္ျဖစ္ေစသည္။ ပထမ ေျချမန္ေတာ္ 
သယ္လာေသာ သတင္းစကားကုိ ဒုတိယ ေျချမန္ေတာ္က ေရွ႕ဆက္၍ 
သယ္ေဆာင္သြားသည္။ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ ၁၀ 
ရက္ခရီးသြားရေသာေဒသမွ သတင္းကုိ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
တစ္ရက္တည္းႏွင့္ ရရိွႏုိင္သည္။ ေပးစာမ်ားကိုလည္း ထုိနည္းအတုိင္း 
ေပးပုိ႔သည္။ ယင္းစခန္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္ေသာ ေျချမန္ေတာ္၏ အခ်ိန္ကုိ 
သတ္မွတ္ထားသည္။ ဌာနခြဲအရာရိွသည္ လစဥ္ ထိုလုပ္ငန္းကို 
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ 
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ယင္းစခန္းမ်ား၌ သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
အထူးေျချမန္ေတာ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ထိုေျချမန္ေတာ္မ်ားသည္ 
အထူးသတင္းမ်ားကုိသာ ပုိ႔ေပးရသည္။ ထိုေျချမန္ေတာ္မ်ား၏ 
ခါးတြင္လည္း ေခါင္းေလာင္းမ်ား ဆြဲခ်ိတ္ထားသည္။ 
ျပည္နယ္မႉးတစ္ေယာက္အား အေရးႀကီးေသာအမိန္႔ကို 
ေပးပုိ႔လိုေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္မႉးတစ္ေယာက္ေယာက္ 
ပုန္ကန္ေတာ္လွန္သည့္ သတင္းကုိ ပုိလိုေသာအခါ၌ျဖစ္ေစ၊ တျခား 
အေရးတႀကီးကိစၥတစ္ခုခု ေပၚလာသည့္အခါ၌ျဖစ္ေစ၊ 
ေျချမန္ေတာ္မ်ားသည္ တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ မုိင္ ၂၅၀ ေလာက္ခရီးကို 
ေပါက္ေအာင္ ျမင္းစီးသြားၾကသည္။ ေခါင္းေလာင္းသံ ၾကားရသည္ႏွင့္ 
ေနာက္စခန္း၌ အားေကာင္းေမာင္းသန္သည့္ ျမင္းႏွင့္ ေျချမန္ေတာ္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည္။ 
 
၃၅ ႏွစ္ၾကာမွ် ထီးနန္းစုိးစံၿပီးေနာက္ ၁၂၈၄ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၈၀ 
အရြယ္ရိွ မြန္ဂုိဘုရင္ ကုဗေလခန္ ကြယ္လြန္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ သူ၏ 
အင္ပုိင္ယာထတဲြင္ အိႏၵိယ ပန္ဂ်ပ္၏ နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း 
ပါ၀င္လာသည္။ ကုဗေလခန္ လက္ထက္မွစ၍ မြန္ဂုိႏုိင္ငံ၌ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ကား 

ဗုဒၶဘာသာသည္ သီရိလကၤာ၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ တိဗက္တုိ႔၌ကဲ့သုိ႔ 
အမ်ိဳးသားေရး အမွတ္သေကၤတ ျဖစ္လာသည္။ ၁၃၆၈ ခုနွစ္၌ 
တ႐ုတ္ျပည္တြင္ မြန္ဂုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆုံးသတ္သြားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
မြန္ဂုိလူမ်ိဳးတို႔တြင္ကား ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးသည္ 
ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနေလသည္။ 
 

 
တိဗက္ 

 
 

ဘုရင္ဂမၸိဳ 
 
 

ဆ႐ုန္ ဆန္ ဂမၸိဳသည္ (၆၁၇) တိဗက္ျပည္၏ ပထမဦးဆံုး 
ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ေျခသလုံးအမ္ိတိုင္ သြားလာေနေသာ 
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအား ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစာေပ၊ 
ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ 
ဖန္တီးၿပီးလွ်င္ ေတာေနအ႐ုိင္း လူမ်ိဳး မ်ိဳးႏြယ္စုအား 
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လူယဥ္ေက်းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိဗက္ျပည္၏ 
ဗိသုကာႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ တိဗက္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဖခင္ႀကီးလည္း 
ျဖစ္သည္။ 
 
တ႐ုတ္ အေထာက္အထားမ်ားအရသာလွ်င္ တိဗက္ျပည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕အ၀က္ သိရိွရသည္။ ဘုရင္ရွန္ (ဘီစီ ၂၂၅၅) 
ေရးထိုးထားခ့ဲေသာ ေက်ာက္စာအေထာက္အထားအရ တိဗက္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သိရိွရသည္။ တ႐ုတ္သမုိင္းဆရာမ်ားႏွင့္ ဘူမိေဗဒ 
ပညာရွင္မ်ားက ဆန္ဗင္းနယ္ေျမ တစ္၀ုိက္ကုိသာလွ်င္ တိဗက္ 
ေတာင္ေပၚေဒသဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္း တ႐ုတ္ကဗ်ာ 
အဖြဲ႔အႏြဲ႔မ်ား၌မူ တိဗက္ကို က်န္လူမ်ိဳးစုတို႔က တုိင္းျပည္ဟူ၍ 
ဆုိထားသည္။ 
 
တိဗက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေထာက္အထား အခုိင္လံုဆုံး သိရေသာ 
အေၾကာင္းအရာမွာ ၇ ရာစုေလာက္က အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။ 
တာတန္ဘုရင္၏ ႏုိင္ငံအက်ယ္အ၀န္းသည္ အေနာက္ဘက္သုိ႔အထိ 
(ခရစ္ ၆၁၄) ျပန္႔သြားေသာအခ်ိန္၌ တုိဖန္သည္ တာတန္ဘုရင္၏ 
ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆင္တူေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳးကုိ အတုယူ၍ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 

ထုိေခတ္က တုိဖန္၏ အင္အားႀကီးမားေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက 
ပထမဦးစြာ တိုဖန္ကို အာ႐ုံစုိကလ္ာၾကသည္။ 
 
ေရွးေဟာင္း အသံထြက္အရ တိုဖန္ဟူ၍ အသံထြက္ေသာ ‘တိုဗုိ’ သည္ 
တိဗက္၏ တ႐ုတ္အမည္ျဖစ္သည္။ ‘တုိ’ သည္ 
ေတာင္ေပၚသားမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ စကားျဖစ္သည္။ ‘ဗုိ’ မွာ 
တိဗက္လူမ်ိဳးမ်ားကို သူတို႔ကုိယ္ကုိယ္သူတုိ႔ေခၚေသာ 
အမည္ျဖစ္သည္။ ၇ ရာစုႏွစ္ သကၠတ လက္ေရးစာမူမ်ား၌ 
တိဗက္အမည္ကုိ ‘တိုဋ’ ဟူေသာ စကားလုံးျဖင့္ အသံုးျပဳထားသည္။ 
 
တိဗက္ ကဗ်ာအဖြဲ႔ မ်ားစြာတို႔၌ ဖြဲ႔ဆုိထားေသာ ေရွးဘုရင္တစ္ပါး 
ရိွသည္။ ထိုဘုရင္၏ အမည္မွာ ‘တုိထိုရိညင္ေရွယ’ ျဖစ္သည္။ 
ထုိဘုရင္သည္ ‘ညခရိဆပုိ’ အပါအ၀င္ ဘုရင္ ၂၈ ပါးႏွင့္ 
တိဗက္သမုိင္း ဗိသုကာႀကီး ဆ႐ုန္ဆန္ဂမၸိဳအၾကားတြင္ 
ထြန္းကားခ့ဲေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ 
 
ေရွးေဟာင္း ဒ႑ာရီတစ္ပုဒ္ရိွသည္။ တစ္ေန႔သ၌ ဘုရင္ 
တုိထိုရိညင္ေရွယသည္ သူ၏ နန္းေတာ္ထတဲြင္ ထုိင္ေနသည္။ 
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ထုိအခုိက္ သူ႔ေရွ႕တြင္ ေသတၱာတစ္လံုး က်လာသည္။ 
ယင္းေသတၱာထတဲြင္ ဗုဒၶက်မ္းစာ ႏွစ္အုပ္၊ “ဥံဳမဏိပဒ္ေမဟံ”ု ဟူေသာ 
အကၡရာေျခာက္လံုး၊ ေရႊေစတီတစ္ဆူ၊ မေနာမယပတၱျမား 
႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူ ထည့္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
ယင္းလက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားအေၾကာင္းကုိ မည္သူမွ 
မေျပာတတ္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရင္သည္ 
ထုိလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေနရာတြင္ အသာထားလုိက္သည္။ 
 
ယင္းအျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ႏွစ္အတန္ငယ္ 
ၾကာသြားေသာအခါ ဘုရင္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔ 
ဧည့္သည္ငါးေယာက္ ေရာက္လာသည္။ ထုိဧည့္သည္မ်ားက 
ေသတၱာထတဲြင္ ပါလာေသာပစၥည္းမ်ား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ 
တန္ဖုိးကုိ ေျပာျပၾကသည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ထိုေသတၱာႏွင့္ 
ေသတၱာထတဲြင္ပါေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 
အေလးအျမတ္ထားေသာ္လည္း ဧည့္သည္ အာဂႏၱဳမ်ားသည္ 
မထင္မရွား ေရာက္လာၾကသကဲ့သုိ႔ မထင္မရွားပင္ 
ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ 
 

ယင္းဒ႑ာရီမွာ တိဗက္ျပည္သုိ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႂကြေရာက္လာေသာ 
သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဒ႑ာရီျဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို တိဗက္ျပည္တြင္းသုိ႔ 
ပထမဦးဆံုး ဗုဒၶဘာသာ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု အယူရိွၾကသည္။ 
တိဗက္ဘုရင္ေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္လာေသာ ယင္းဧည့္သည္ 
အာဂႏၱဳမ်ားမွာ နိေပါျပည္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္၏။ သို႔မဟုတ္ကလည္း 
တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ဟူ၍ ယူဆၾကသည္။  
 
ထုိအခ်ိန္မွာ ဘုရင္ ဆ႐ုန္ဆန္ဂမၸိဳေခတ္အထိ 
ေရာက္ရိွလာရန္အတြက္ လူမ်ိဳးဆက္ ေလးဆယ္ေလာက္ကုိ 
ျဖတ္သန္းရေပလိမ့္မည္။ ဂမၸိဳသည္ ၇ ရာစုတြင္ 
ထြန္းကားေပၚေပါက္လာေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဖခမည္းေတာ္ 
နန္ရဆုန္ဆုန္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၅၇၀ ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ တိတိ တိဗက္တြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခ့ဲသည္။ ထိုမင္းလက္ထက္က အေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေထာက္အထား ခုိင္လံုစြာ အသိရနည္းသည္။ ---------
-- 
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ဂမၸိဳေခတ္မတိုင္မွက တိဗက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေနရာအတည္တက် 
မေနဘ ဲ ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ သြားလာေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္္က 
တိဗက္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အလြန္တရာ 
အလွမ္းေ၀းေသးသည္။ အစားအေသာက္ အေနအထုိင္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဇီဇာမေၾကာင္ေပ။ ျဖစ္သလုိ စားၾကသည္။ 
ျဖစ္သလုိေနၾကသည္။  ‘ယာ့က္’ ေခၚ စာမရီ၏ ႏုိ႔ႏွင့္ 
အသားကုိသာလွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စားေသာက္ၾကသည္။ 
စစ္အတိုက္အခုိက္ ၀ါသနာပါၿပီး သူတစ္ပါး ပစၥည္းကိုလည္း 
လုယက္ယူေလ့ရိွၾကသည္။ ေျမနီမႈန္႔ျဖင့္ မ်က္ႏွာကို 
သုတ္လိမ္းထားၾကသည္။ အိမ္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ရြာတည္ေထာင္ျခင္းကုိ တတ္သိနားလည္ၾကေသာ္လည္း 
ယာယီတထဲိုးၿပီး ေနရျခင္းကိုသာလွ်င္ ပုိၿပီး ႏွစ္သက္ၾကသည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္က တိဗက္တြင္ ‘ဗုန္း’ အမည္ရိွ ဘာသာတရား 
ေခတ္စားသည္။ ဘုရင္ ဆန္ပုိႏွင့္ သူ၏ နန္းတြင္းသူ 
နန္းတြင္းသားတုိ႔သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်ိန္စာဆိုပြဲအငယ္ကို 
က်င္းပျပဳလုပ္ၾကသည္။ ယင္းအခမ္းအနား၌ သိုး၊ ေခြး၊ 
ေမ်ာက္မ်ားကုိသတ္ၿပီး ယဇ္ပူေဇာ္ၾကသည္။ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 

က်င္းပသည့္ က်ိန္စာဆိုပြဲကား ႀကီးက်ယ္သည္။ ထိုပြဲတြင္ကား ျမင္း၊ 
ႏြား၊ ျမည္းတုိ႔ကို သတ္ၿပီး ယဇ္နတ္္ပူေဇာ္ၾကသည္။ လူကုိအထိ 
သတ္ၿပီး ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ၾကသည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္က တိဗက္လူမ်ိဳးတို႔တြင္ စာေရးရန္အတြက္ ဘာပစၥည္းမွ 
မရိွေပ။ တစ္စုံတစ္ခု ေရးမွတ္ရန္အတြက္ သစ္သားျပားႏွင့္ ဖ်င္ကုိ 
အသံုးျပဳၾကသည္။ ျပကၡဒိန္မရိွသည့္အတြက္ ေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကို 
ႏွစ္အစဟူ၍ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ သူတုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ‘ဗုန္း’ 
အမည္ရိွ ဘာသာတရားသည္ ေမွာ္အတတ္ပညာႏွင့္ ပၪၥလက္အတတ္ 
ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေပၚလာသည့္အခါ၌ 
ဘာသာေရးဦးေဆာင္သူ လူႀကီးမ်ားက အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။ 
 
ယင္းအေျခအေနတြင္ အ႐ုန္ဆန္ဂမၸိဳ ေမြးဖြားေပၚေပါက္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္သည္ တိဗက္၏ အေထာက္အထား ခုိင္မာေသာ 
သမုိင္းေခတ္ဦး ျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ ဂမၸိဳသည္လည္း 
တိဗက္သမုိင္း ဗိသုကာႏွင့္ တိဗက္တုိင္းျပည္ဗိသုကာ ျဖစ္လာသည္။ 
ဂမၸိဳမေမြးဖြားမီ ခရစ္ႏွစ္ (၆၂၇)က တိဗက္သည္ 
ျပည္နယ္ငယ္ကေလးမ်ား အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုန္ 
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ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၏ နယ္ေျမအျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း တကြဲတျပားစီ 
ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဂမၸိဳသည္ တိဗက္အလယ္ပုိင္း အပူပုိင္းေဒသ ကုန္ပုိ၌ 
ေမြးဖြားသည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမငလည္း 
ထုိေဒသ၌သာလွ်င္ ပထမဦးဆံုး စတင္သည္။ 
 
ေရွးေဟာင္းအစဥ္အလာ ယူဆခ်က္အရ ဂမၸိဳ၏ ဘိုးဘြားဘီဘင္သည္ 
ေကာသလဘုရင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ 
မည္သည့္အဆင့္အထိ မွန္မည္မသိေသာ္လည္း ဂမၸိဳ၏ 
အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ ထိုေဒသမွာမူ ထူးထူးျခားျခား ႂကြယ္၀သည္။ 
တုိးတက္သည္။ တျခား နယ္ေျမမ်ားထက္ ယင္းနယ္ေျမေဒသတြင္ 
ေနထိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကသည္။ အျပင္အပမွ 
တျခားဘုရင္မ်ား၏ ထီးနန္းအေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းမ်ားလည္း ဂမၸိဳထံသို႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ 
 
ဖခမည္းေတာ္ ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္၌ပင္ 
ဂမၸိဳသည္ ဖခမည္းေတာ္၏ ႏုိင္ငံငယ္ကေလးတြင္ ဘုရင္ျဖစ္လာသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ သားေတာ္ကေလး ဂမၸိဳသည္ သူ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ရသည့္ 
နယ္ေျမငယ္ကေလးႏွင့္ ေက်နပ္အားရျခင္း မရိွေပ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ 

သူႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ဘုရင္ ဟရရွဟႆ၀ဒၶနကဲ့သုိ႔ပင္ ဂမၸိဳလည္း 
ႏုိင္ငံခ်႕ဲထြင္လုိသည့္ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခုိင္ေသာ၊ 
ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ဂမၸိဳသည္ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ 
ရင္ဆိုင္လ်က္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ တိဗက္စစ္တပ္တစ္တပ္ကုိ 
တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းလုိက္သည္။ 
 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္ အိႏၵိယသို႔ ေရာက္လာစဥ္အခါက 
ေျခသလုံးအိမ္တုိင္ဘ၀ႏွင့္ ရိွေနေသာ တိဗက္သည္ 
ကုိယ့္နယ္ေျမႏွင့္ကိုယ္ သူတစ္လူငါတစ္မင္း ျဖစ္ေနၿပီး အစိတ္စိတ္ 
အႁမႊာႁမႊာ ကြဲျပားေနသည္။ ဂမၸိဳသည္ ထုိနယ္ေျမငယ္ကေလးကုိ 
စုစည္းၿပီးလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ တိဗက္အျဖစ္ ဖန္တီးလုိက္သည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ တေအဆုန္အမည္ရိွ ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မင္းလုပ္ေနသည္။ ဂမၸိဳသည္ တ႐ုတ္ဘုရင္ထံ သမီးေတာ္ဆက္သရန္ 
အဆိုျပဳလုိက္သည္။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ဘုရင္က ဂမၸိဳ၏ 
အဆိုျပဳခ်က္ကုိ လက္မခံေပ။ ဤတြင္ ဂမၸိဳသည္ အေရအတြက္ 
ႏွစ္သိန္းရိွသည့္ စစ္တပ္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ၀င္တိုက္သည္။ 
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ေနာက္ဆုံး၌ တ႐ုတ္ဘုရင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
သမီးေတာ္ကုိ ဂမၸိဳအားေပးအပ္ရန္ သေဘာတူလုိက္ရသည္။ 
 
ထုိနည္းအတိုင္းပင္ နီေပါဘုရင္ အသု၀မၼာလည္း 
နီေပါနယ္ေျမအခ်ိဳ႕ႏွင့္ သမီး ေအာ္ခရိက်န္ကုိ ဂမၸိဳအား 
ေပးဆက္လုိက္ရသည္။ တစ္စထက္တစ္စ 
အင္အားေတာင့္တင္းလာေသာ စစ္တပ္အင္အားျဖင့္ ဂမၸိဳသည္ 
အေနာက္ဘက္တြင္ ဂိလဂိတကုိလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ 
တ႐ုတ္ တူရကီစတန္ကုိလည္းေကာင္း 
တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္လိုက္သည္။ 
 
ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ တိဗက္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေနေသာ 
နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ေျခခ်ခြင့္ ရရိွလာသည္။ ဂမၸိဳသည္ 
တိဗက္တစ္ျပည္လံုးႏွင့္ ပတ္၀န္းက် နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ 
ဘုရင္ျဖစ္လာၿပီးလွ်င္ ခုနစ္ရာစု၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ 
ကမၻာ့ေအာင္ပြဲရဘုရင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံလာရသည္။ -------
---- 
 

ယင္းကဲ့သို႔ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို 
စီမံဖန္တီးရန္အတြက္ ဂမၸိဳ၏ တိုင္းျပည္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု 
လုိအပ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂမၸိဳသည္ လာဆာ၌ 
ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေထာင္လုိက္ေလသည္။ ယခင္က ရာဆာ 
(စားက်က္ေျမ) ျဖစ္ခ့ဲေသာ ယင္းနယ္ေျမသည္ ထုိအခါ၌ လာဆာ 
(နတ္ေဒ၀တာတုိ႔၏ေျမ)အျဖစ္ ေျပာင္းလသဲြားသည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၆၅၀ ခု၌ ဂမၸိဳ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ သူ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အက်ယ္အ၀န္းသည္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္၀ွမ္း အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ 
အာရွအလယ္ပုိင္းအတြင္း “ထယန္ဆန္” ေတာင္တန္းအထိ 
က်ယ္ျပန္႔ေနသည္။ တိဗက္နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ အေရွ႕၊ 
အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ မည္သည့္အရပ္ေဒသကုိ 
ေရာက္သြားေရာက္သြား ဂမၸိဳေမြးဖြားျဖစ္ေပၚရာ အိႏၵိယရိွေနသည္။ 
ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္၌ တူရကီႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ၾကသည္။ 
ေျခသလုံးအိမ္တုိင္ ေအာင္ပြဲရ ဘရုင္အေနႏွင့္ ယင္းအဆင့္ျဖင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မနီးစပ္ဘ ဲဘယ္မွာရိွမည္နည္း။ 
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တိဗက္ျပည္သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ မေရာက္မီကာလကပင္ အိႏၵိယႏွင့္ 
အလွမ္းေ၀းေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဗုဒၶဘာသာ အေျခစုိက္ေနၿပီး 
ခရစ္မေပၚမီ ၃ ရာစုကပင္စတင္၍ ဗုဒၶဘာသာသည္ အိႏၵိယနယ္စပ္ကို 
ျဖတ္ေက်ာ္သြားၿပီးေနၿပီ။ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျပဳမ်ားသည္ ျမန္မာ 
(သု၀ဏၰဘူမိ)ႏွင့္ သီဟုိဠ္ (သီရိလကၤာ)ႏုိင္ငံမ်ား၌သာမကဘ ဲ
မက္ဆုိပုိတုိမီးယား၊ ေမဆိဒိုနိယာ၊ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမ်ား၌လည္း 
ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနေလၿပီ။ ထိုမွတစ္ပါး အျခားအစဥ္အလာ 
ယူဆခ်က္အရ အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ သားေတာ္တစ္ပါးသည္ 
ကုတ်ာပတ္၀န္းက်င္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ 
ေအာင္ျမင္ထေျမာက္စြာ တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီးေလၿပီ။ 
 
တ႐ုပ္ျပည္သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ေရာက္သြားသည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ 
အလြန္တရာ ေရွးက်သည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ခရစ္ႏွစ္ ၅၆ ၌ 
ခုိတန္မွ ကႆပမာတဂၤ ဘာသာျပန္ဆုိေသာ တ႐ုတ္ဘာသာျပန္ 
ဗုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္မ်ားမွာ ယခုထက္တုိင္ ရိွေနေသးသည္။ ဗုဒၶဘာသာ 
ခရစ္ႏွစ္ ၂၇၂ တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ကိုရီးယားသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၅၃၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ကိုရီးယားမွ ဂ်ပန္သို႔လည္းေကာင္း ျပန္႔ပြားသြားသည္။ 
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားသုိ႔လည္း ဗုဒၶဘာသာသည္ ၃ ရာစုႏွစ္ မတိုင္မီကပင္ 

ေရာက္ရိွလာခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ အိႏၵိယ၏ အိမ္နီးနားခ်င္းျဖစ္ေသာ 
တိဗက္ျပည္သုိ႔မူ ဗုဒၶဘာသာသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၆၄၀ မတိုင္မီအထိ 
ေရာက္မလာေသးေပ။ 
 
ယင္းသုိ႔ အခ်ိန္ေႏွာင္းၿပီးမွ ေရာက္လာျခင္း၌ 
အေၾကာင္းမ်ားရိွႏုိင္သည္။ ယင္းအေၾကာင္းမ်ားအနက္ 
အဓိကအေၾကာင္းမွာ ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းမ်ား 
ကာရုံထားသည္ျဖစ္၍ ကူးသန္းသြားလာရန္ မလြယ္ေသာ 
ပထ၀ီအေနအထားျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
တိဗက္ေျမမ်က္ႏွာျပင္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္၏ ေပေပါင္း 
၁၂၀၀၀ အထက္တြင္ တည္ရိွသည္။ အလြန္တရာ 
ခ်မ္းေအးေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ 
တိဗက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေနရာအတည္တက်မရိွဘ ဲ ေျခသလံုးအိမ္တုိင္ 
သြားလာေနၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရးအျမင္အရၾကည့္လွ်င္ 
မည္သည့္အခါမွ တစည္းတလံုးတည္း မရိွၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ႏွစ္ပရိေစၦဒ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္စပ္မႈ ကင္းေနခ့ဲသည္။ 
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တိဗက္တြင္ လွည့္လည္သြားလာရန္အတြက္ 
သဘာ၀အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ 
တိဗက္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ယင္းသဘာ၀တိုက္ပြဲကုိ အခက္အခဲမရိွေအာင္ 
စီမံဖန္တီးထားၾကသည္။ ေနေရးထိုင္ေရး အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ 
လူဦးေရ တိုးပြားမ်ားျပားမႈကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္သည့္ နည္းလမ္းကို 
ၾကံဆထားၾကသည္။ တိဗက္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ညီအစ္ကို အားလုံးေပါင္းမွ 
မယားတစ္ေယာက္တည္း ယူသည့္စနစ္ကိ ု လက္ခံထားၾကသည္။ 
အဓိပၸာယ္ကား မိန္းမတစ္ေယာက္တည္းက ေယာက္်ားအမ်ားႏွင့္ 
လက္ထပ္သည့္ ဓေလ့ထံုးစံျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားသည့္ 
တိဗက္အား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသိအလိမၼာ ႂကြယ္၀လာေစရန္အတြက္ 
အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔က ပ့ံပုိးကူညီၾကေလသည္။ 
 
 
 
ဘုရင္ဂမၸိဳသည္ နီေပါဘုရင္ အီသ၀ုမၼာ၏ သမီးေတာ္ 
ခရိက်ဳန္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ဘုရင့္ သမီးေတာ္ 
ကြန္ဂဂ်ိဳႏွင့္လည္းေကာင္း စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ထားသည္။ ယင္း 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိဖုရားႀကီးႏွစ္ပါးႏွင့္ အမတ္ႀကီး ထုန္းမိတို႔၏ 

ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈေၾကာင့္ တိဗက္ဘုရင္ ဂမၸိဳသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
သက၀္င္ယံုၾကည္သည့္ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္လာသည္။ ထိုအခါ 
ဗုဒၶဘာသာအေနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသိအလိမၼာ ရိွလာေစရန္အတြက္ 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရိွလာသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပညာရွင္မ်ားသည္ အႏုပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ 
အေတြးအေခၚ၊ ဘာသာတရား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပပညာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တိဗက္အား မိမိတို႔အလုိက် ပုံသြင္းႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း 
ရရိွလာခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပညာရွင္မ်ားသည္ 
ကုိယ္ခ်င္းစာနာ င့ဲညႇာေထာက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စာေပႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈမရိွေသာ တိဗက္လူမ်ိဳးမ်ားအား သူတို႔၏ အမ်ိဳးသားဟန္ 
ပယ္ေပ်ာက္ေစၿပီး မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားဟန္အတုိင္း ပုံသြင္းဖို႔ 
မႀကိဳးစားၾကေပ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႈကို ဇြတ္အတင္း 
သြတ္သြင္းဖုိ႔ မႀကိဳးစားၾကေပ။ အိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
ပညာရွင္မ်ားသည္ တိဗက္အား အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ဘာသာတရားကုိ ေပးခ့ဲၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ တိဗက္ပံုသြင္းၿပီး၊ 
တိဗက္မူျပဳၿပီး ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 
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နိေပါဘုရင့္သမီးေတာ္သည ္ သူႏွင့္အတူ လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းအျဖစ္ 
႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ ယူေဆာင္သြားသည္။ ထိုနည္းတူပင္ 
တ႐ုတ္ဘုရင့္သမီးေတာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တုန္းက အိႏၵိယမွ 
အာရွအလယ္ပုိင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္လာေသာ 
ေရွးေဟာင္း ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကုိ တိဗက္သို႔ ပင့္ေဆာင္သြားသည္။ 
အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားပုံႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံမ်ား၏ 
ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေတြ႔ျမင္သိရိွရေသာအခါ ဟိမ၀ႏၱာ၏ 
မယဥ္ေက်းေသးေသာ၊ အသိပညာ ေခါင္းပါးေသးေသာ စစ္ဘုရင္ 
ဂမၸိဳသည္ အႀကီးအက်ယ္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ခံသြားရသည္။ 
 
တ႐ုတ္ဘုရင့္ သမီးေတာ္သည္ သူ ပင့္ေဆာင္လာေသာ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ကုိးကြယ္ထားရန္အတြက္ လာဆာၿမိဳ႕ေတာ္၏ 
ေျမာက္ဘက္ပုိင္း၌ ရာအိုခ်ိဳကာ ဘုရားေက်ာင္းကို 
တည္ေဆာက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ နီေပါဘုရင့္ သမီးေတာ္ထံ၌မႈ သူ၏ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ ကုိးကြယ္ရန္အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ဖုိ႔ 
ေငြေၾကးအလံုအေလာက္ မရိွေပ။ ထုိအေၾကာင္းကို 
ဂမၸိဳသိသြားေသာအခါ လာဆာၿမိဳ႕ေတာ္အလယ္၌ လွပေသာ 
ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးသည္။ 

ယင္းေက်ာင္းေတာ္ကို ယခုေခတ္၌ မတၱာရက (အရွင္သခင္) 
အိမ္ေတာ္ဟု ေခၚၾကသည္။ 
 
တိဗက္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေရာက္လာေသာ 
ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။ အစပထမ၌ ဗုဒၶဘာသာသည္ တိဗက္၏ 
ဌာေနဘာသာတရားျဖစ္ေသာ ‘ဗြန္းပုိ’ ဘာသာတရားႏွင့္ အေတာ္ပင္ 
တုိက္ပြဲ၀င္ရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ကား ဗုဒၶဘာသာသည္ တိဗက္၌ 
ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ အေျခခ်သြားႏုိင္ခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ အက်ိဳးတရား မည္သုိ႔ 
ျဖစ္ေပၚလာသနည္းဆုိလွ်င္ တိဗက္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ‘ဗြန္း’ 
ဘာသာတရားႏွင့္ စရနယ္လိုက္ေသာ မဟာယာန 
အသြင္ေဆာင္သည့္ ဘာသာတရား ျဖစ္သြားသည္။ 
 
ႏုိင္ငံတိုင္းရိွ လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ အလြန္႔အလြန္ ေနာက္တန္းက်သည့္ 
လူမ်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္ေစကာမူ မိမိတို႔၏ အစြမ္းအစ၊ မိမိတို႔၏ အဆင္ေျပမႈ 
အားေလ်ာ္စြာ မိမိတို႔ သုံးစြဲရန္အတြက္ ဘာသာစကားကုိ 
တီထြင္ထားၾကသည္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ တိဗက္လည္း 
ထုိေဒသမ်ားထတဲြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ တိဗက္တြင္လည္း 
ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိၾက၊ အသုံးျပဳၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ 
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တိဗက္ကုိယ္ပုိင္ အကၡရာ အေရးအသားမရိွေပ။ 
ႀကီးမားျပန္႔က်ယ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ 
ဂမၸိဳသည္ အကၡရာအေရးအသား လုိလာသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ ဂမၸိဳ၏ 
အမတ္ႀကီး ထုန္းမိ ဆံဘိုတာ (ထုန္နယ္သား)သည္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၆ 
ဦးႏွင့္အတူ အိႏၵိယသုိ႔ သြားၿပီးလွ်င္ အိႏၵိယ၏ 
အကၡရာအေရးအသားႏွင့္ ဘာသာစကားကုိ အေလးအနက္ 
ေလ့လာဆည္းပူးသည္။ 
 
မိမိႏုိင္ငံ တိဗက္သို႔ ျပန္လာေသာအခါ အမတ္ႀကီးသည္ 
တိဗက္ဘာသာစကားအတြက္ အကၡရာအေရးအသားကို 
တီထြင္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ကသၼီရႏွင့္ အာရွအလယ္ပုိင္း၌ 
ျဗဟၼီအကၡရာကို အေျခခံ၍ အသုံးျပဳေသာ အကၡရာ အေရးအသားကို 
တီထြင္ၾကသည္။ ဃ၊ ည၊ ဍ၊ ဓ၊ မ၊ သ၊ ဣ အကၡရာမ်ား အသံထြက္ 
တိဗက္၌ မရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္အမတ္ႀကီးသည္ ထိုအကၡရာမ်ားကို 
ခ်န္ထားခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ တိဗက္ဘာသာစကား၏ ထူးျခားေသာ 
အသံထြက္မ်ားအတြက္ ဗိႏၵဳေခၚ အစက္ႏွင့္ တြဲဖက္၍ စ့၊ ဆ့၊ ဇ့၊ သ့ 
စေသာ အကၡရာမ်ားကုိ တီထြင္ထားသည္။ ထုိနည္းမ်ိဳး ဂ်ပန္အကၡရာ 
အေရးအသား၌လည္း ရိွသည္။ ဥပမာ ‘၀’ အကၡရာတြင္ ‘၀ံ’ ဟု ဗိႏၵဳႏွင့္ 

တြဲလိုက္လွ်င္ ‘ဗ’ အသံ ျဖစ္သြားသည္။ စုစုေပါင္း 
အကၡရာအေရအတြက္ သံုးဆယ္ရိွသည္။ ယခုေခတ္ ျမန္မာအကၡရာ 
စေသာ အခ်ိဳ႕အကၡရာ အေရးအသားမ်ား၌ ‘အ’ ႏွင့္ တျခား သရကုိ 
တြဲလွ်င္ တျခားအကၡရာ အသံထြက္သကဲ့သုိ႔ ‘အ’ ႏွင့္ ဣ၊ ဥ၊ ဧ 
ကုိတြဲၿပီးလွ်င္ တျခားအကၡရာ အသံထြက္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ 
 
တိဗက္ဘာသာစကား၌ အကၡရာ အေရးအသား ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ 
တစ္မ်ိဳးမွာ ထိပ္တြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းသားထားသည့္ 
အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ယင္းအကၡရာအေရးအသားကို စာအုပ္မ်ား 
လွလွပပ ေရးသားျခင္း၊ ႐ုိက္ႏိွပ္ျခင္းမ်ား၌ အသုံးျပဳသည္။ 
အျခားတစ္မ်ိဳးမွာ ေသာ့ၿပီးေရးသည့္ အေရးအသားမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
ထုိအေရးသားမ်ိဳး၌ ထိပ္တြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲထားျခင္းမ်ိဳး မရိွေပ။ 
ယင္းအေရးအသားမ်ိဳးကို ႐ုံးအလုပ္ စသည္မ်ား၌ အသုံးျပဳသည္။ 
 
ထိပ္တြင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမပါသည့္ အေရးအသားမ်ိဳးသည္ 
တံဂုလေဒသမွ လူမ်ားတြင္ ယခင္ကတည္းက 
ေခတ္စားေနခ့ဲသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ယူဆၾကသည္။ 
တံဟုလေဒသမွ လူမ်ားသည္ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္ အမ်ားအျပားကုိ 
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ဘာသာျပန္ထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ တိဗက္ဘာသာ တံဂ်ဳရႏွင့္ 
ကံဂ်ဳရ ေပါင္းခ်ဳပ္ အသြင္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ အိႏၵိယ ဗုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနၾကသည္။ ယင္းဗုဒၶစာေပ တိဗက္ 
ဘာသာျပန္မ်ားမွာမူ ဘုရင္ဂမၸိဳေခတ္ ေနာက္ပုိင္းက်မွ ေပၚလာသည့္ 
က်မ္းဂန္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
 
အမတ္ႀကီး ထုန္းမိသည္ တိဗက္ဘာသာ ပထမဆံုး 
သဒၵါက်မ္းကုိလည္း ေရးသားျပဳစုထားသည္။ ယင္းက်မ္းကို 
ယခုေခတ္တြင္လည္း တိဗက္ဘာသာ၏ အားထားေလာက္ေသာ 
သဒၵါက်မ္းအျဖစ္ ထင္မွတ္ယူဆထားၾကသည္။ ဘုရင္ဂမၸိဳသည္ 
ယင္းသဒၵါက်မ္းသစ္ႏွင့္ တိဗက္ဘာသာျပန္ က်မ္းဂန္မ်ားကို 
စူးစူးစုိက္စုိက္ ဖတ္႐ႈေလ့လာသည္ဟု သိရသည္။ လာဆာၿမိဳ႕ေတာ္ 
သံေတာင္ရိွ လိုဏ္ဂူထတဲြင္ ဘုရင္ဂမၸိဳသည္ ေလးႏွစ္တိတိ 
ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားကုိ ေလ့လာသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္၌ တိဗက္တြင္ ဗုဒၶစာေပ က်မ္းဂန္ေပါင္းမ်ားစြာကို 
တိဗက္ဘာသာ ျပန္ဆိုၿပီးေလၿပီ။ အမတ္ႀကီး ထုန္းမိကိုယ္တုိင္ 
ကရ႑ဗ်ဴဟ၊ ရတနေမဃ၊ ကမၼသတယ က်မ္းမ်ားကုိ တိဗက္ဘာသာ 

ျပန္ဆိုသည္။ ထိုနည္းတူစြာ တ႐ုတ္ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕လည္း 
ဂဏန္းသခၤ် ာက်မ္းႏွင့္ ေဆးက်မ္းမ်ားကုိ တိဗက္ဘာသာ 
ျပန္ဆိုၾကသည္။ ဘုရင္ ဂမၸိဳ၏ အတၳဳပၸတိၱကိုပင္ ေရးသားထားသည္ဟု 
အဆိုရိွသည္။ 
 
လီ (တ႐ုတ္အာရွအလယ္ပုိင္း) ေဒသမွ ပညာရွင္မ်ားလည္း 
ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ အလုပ္ႏွင့္ ဓမၼျဖန္႔ျဖဴးသည့္ အလုပ္မ်ား၌ 
တိဗက္အား အကူအညီေပးၾကသည္။ ယင္းေခတ္ကာလ ဘာသာျပန္ 
ဆရာမ်ားထတဲြင္ အိႏၵိယပညာရွင္ ကုသရ ကုမာရ၊ နိေပါႏုိင္ငံသား 
သီလမဇု၊ ကသၼီရသား အနတ၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး မဟာေဒ၀၊ ထုန္းမိ၊ 
လာလုံခ်ိဳေဂ်ဒ႐ုပလုတို႔သည္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ဘာသာျပန္ ဆရာအသစ္မ်ား ေပၚလာသည့္ေနာက္ပုိင္း၌ 
ေစာေစာပုိင္းက ဘာသာျပန္ထားေသာ ဘာသာျပန္ က်မ္းဂန္မ်ားမွာ 
သည္ေလာက္ ေကာင္းမြန္သည္ဟု မယူဆၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေရွးေဟာင္း ဘာသာျပန္ က်မ္းဂန္မ်ားမွာ 
တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္။ ----------- 
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လာဆာၿမိဳ႕ ေထာင့္တစ္ေထာင့္တြင္ေနေသာ တ႐ုတ္မိဖုရားသည္ 
သူပင့္လာေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္တည္ထားရန္ ရာမုိခ်ိကာ 
ဘုရားေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္သည္။ ဘုရင္ ဂမၸိဳ 
ကြယ္လြန္သြားၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း၌ကား ထိုဘုရားေက်ာင္းက 
႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ ဘုရင္ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းထားေသာ 
ဘုရားေက်ာင္း၌ ေျပာင္းေရႊ႕ ကိုးကြယ္ထားလုိက္သည္။ ရာမုိခ်ိကာ 
ဘုရားေက်ာင္းသည္ ယခုေခတ္တြင္လည္း ထင္ရွားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဘုရင္ဂမၸိဳ ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းထားေသာ ခုလဆနန္ 
ဘုရားေက်ာင္းအား ဂုဏ္အသေရအရိွဆုံး ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ 
ထင္မွတ္ယူဆထားၾကသည္။ 
 
ရွာေဖြေတြ႔ရိွသည့္ သမုိင္းပစၥည္း အေထာက္အထားမ်ားအရ 
ဘုရင္ဂမၸိဳ၏ လက္ထက္၌ပင္ တိဗက္ျပည္၌ ေျမအုိးေျမခြက္၊ 
ေမာင္းတို႔ကုိ တီထြင္ၿပီး သံုးစြဲၾကသည္ဟု သိရိွရသည္။ 
ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အထား 
မည္မွ်ခုိင္လံုမႈ ရိွမရိွ၊ ေျပာမျပႏုိင္ေသာ္လည္း ဘုရင္ ဆ႐ုန္ဆန္ 
ဂမၸိဳသည္ တိဗက္ျပည္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ 
ဘုရင္တစ္ပါးမွ်သာမကဘ ဲ တိဗက္ျပည္၏ စာေပ၊ ဗုဒၶဘာသာတရား၊ 

ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေသာ 
ဗိသုကာႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ 
 
ဘုရင္ဂမၸိဳသည္ အသက္ရွည္ရွည္ ေနရသည္။ ၾကာရွည္ေလးျမင့္စြာ 
ထီးနန္းစုိးစံေနရသည္။ ၆၂ ႏွစ္တိတိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ 
မင္းလုပ္ၿပီးေနာက္ ခရစ္ႏွစ္ ၆၉၈ ခုႏွစ္၊ ၈၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ 
လာဆာၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္ ဖန္ယုလ္နယ္ေျမ ဆလာသီအရပ္၌ 
ထုိ ၇ ရာစုႏွစ္၏ ဘုရင္ဧကရာဇ္ဂမၸိဳသည္ ကံေတာ္ကုန္သြားသည္။ 
 
ဘုရင္ဂမၸိဳတြင္ နိေပါဘုရင့္သမီးေတာ္မွ ဂုန္ဆ႐ုန္ဂန္ဗက်န္အမည္ရိွ 
သားေတာ္တစ္ပါး ထြန္းကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္မင္းႀကီး 
အသက္ထင္ရွား ရိွစဥ္၌ပင္ ကြယ္လြန္သြားသည္။ ဖခမည္းေတာ္ 
ကံေတာ္ကုန္သြားေသာအခါ၌ တ႐ုတ္မိဖုရားမွ ဖြားျမင္ေသာ 
သားေတာ္သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္၌ပင္ တိဗက္ထီးနန္းရွင္ 
ျဖစ္လာသည္။ ဖခမည္းေတာ္၏ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာႏွင့္ 
တာ၀န္မ်ား၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးႀကီးသည္ သားေတာ္အေပၚတြင္ 
ပိလာေလသည္။ သို႔ရာတြင္ သားေတာ္အေနႏွင့္ သူ၏စြမ္းအားကုိ 
ျပႏုိင္ခြင့္ ရရိွလာသည္။ 
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ဘုရင္ဂမၸိဳ ကြယ္လြန္ၿပီးသည္ေနာက္၌ တိဗက္၏အင္အား ယုတ္ေလ်ာ့ 
နိမ့္က်သြားၿပီဟူေသာ အထင္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ တိဗက္သို႔ 
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ 
မရရိွၾကေပ။ တိဗက္အား တ႐ုတ္တုိ႔ တုိက္ခုိက္ၾကသည္မွာ 
မၾကာခဏျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တိဗက္နန္းေတာ္မွ ဆက္သသည့္ 
ဘုရင့္သမီးေတာ္မ်ားကုိသာ လက္ခံသိမ္းပုိက္လ်က္ တ႐ုတ္သည္ 
တိဗက္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းခ့ဲရသည္သာ မ်ားသည္။ ခရစ္ႏွစ္ 
၈၀၀ ျပည့္၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ တိဗက္သည္ စစ္ခင္းၾကၿပီးေနာက္ 
စစ္ေျပၿငိမ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ 
ထုိစာခ်ဳပ္အရ တ႐ုတ္အား ဦးႀကီးႏုိင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ 
တိဗက္အား တူႏုိင္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း အသိအမွတ္ 
ျပဳထားၾကသည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ တိဗက္၏ ပထမဦးဆံုး 
ႏုိင္ငံေရးစာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ 
 
တိဗက္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ မိမိတို႔အတြက္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈတံခါးကို 
စတင္ဖြင့္ေပးခ့ဲေသာ ဘုရင္ဂမၸိဳအား မေမ့ႏုိင္ၾကေပ။ ဂမၸိဳ၏ 
သူရသတိၱႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔မ်ားမွာ ယေန႔ 

တိဗက္သမုိင္း၌ ထင္ရွားရိွေနသကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္အနာဂတ္ 
ကာလတြင္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္သြားလိမ့္ဦးမည္ မဟုတ္ေသးေပ။ 
 
 

နိေပါ 
 
 

အံသု၀မၼာ 
 
 

နိေပါႏုိင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သြားခ့ဲေသာ ဘုရင္မ်ားထကဲ ၇ 
ရာစုဘုရင္ အံသု၀မၼာ (အံဆုဗရမာ)သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ သူ၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
နိေပါသမုိင္း၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ နိေပါသမုိင္း၌ 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္ ထုိဘုရင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသေလာက္ 
အျခားမည္သည့္ နိေပါဘုရင္မွ မျပဳလုပ္ မေဆာင္ရြက္ခ့ဲေပ။ သူ၏ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအရ အံသု၀မၼာအား နိေပါႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး 
သာသနာ့ဒါယကာ ဘုရင္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ 
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ဗုဒၶ၏ မီး႐ႉးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ရာ လုမၺိနီသည္ နိေပါနယ္ေျမအတြင္း၌ 
ရိွသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ နိေပါသည္ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ 
အာ႐ုံစူးစုိက္ရာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ 
သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီး၏ ေနျပည္ေတာ္ 
ကပိလ၀တ္ႏွင့္ ဆယ့္ငါးမုိင္ အကြာအေ၀းရိွေသာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္၌ 
မီး႐ႉးသန္႔စင္ ဖြားျမင္သည္။ 
 
ဗုဒၶသည္ လုမၺိနီ၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။ ဗုဒၶဂယာ၌ 
သေမၺာဓိဉာဏ္ေတာ္ကုိ ရရိွေတာ္မူသည္။ မိဂဒါ၀ုန္ (ဆာရနတ)္၌ 
တရားဦးကုိ ေဟာေတာ္မူသည္။ ကုသိနာ႐ုံ၌ မဟာပရိနိဗၺာန္ 
ျပဳေတာ္မူသည္။ ယင္းေျမျမတ္ မဟာေလးခုထတဲြင္ ဗုဒၶဖြားျမင္ရာ 
လုမၺနီသည္ ကမၻာေပၚရိွ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ 
အေလးအျမတ္ျပဳရာ ဌာနတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ 
 
ဘီစီ သံုးရာစု၌ အေသာကသည္ ဘုရင့္သားေတာ္အျဖစ္ႏွင့္ပင္ နိေပါရိွ 
ေတာ္လွန္ျခားနားသူ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ 
ႏိွမ္နင္းတိုက္ခုိက္ၿပီးလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ 

ဘုရင္ဧကရာဇ္ ျဖစ္လာၿပီးသည့္ေနာက္၌ကား အေသာကသည္ 
လုမၺိနီအတြက္ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 
 
သူ၏ ဓမၼခရီးစဥ္၌ အေသာကသည္ ဗုဒၶဖြားျမင္ေတာ္မူရာ 
လုမၺိနီသို႔သြားၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္စာတိုင္တစ္တိုင္ စုိက္ထူခ့ဲသည္။ 
ယင္းေက်ာက္စာတိုင္၌ ဘုရင္အေသာကသည္ စာတန္းတစ္ခု 
ထုိးထားသည္။ ထိုေက်ာက္စာ အရသာလွ်င္ ထုိေနရာ ထိုဌာနသည္ 
ဗုဒၶဖြားျမင္ရာ ဌာနျဖစ္၏ဟု ကမၻာ့သမုိင္း သုေတသီမ်ား 
လက္ခံယံုၾကည္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ထုိေက်ာက္စာသည္ ယေန႔ထက္တုိင္ လုမၺိနီ၌ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း၏ 
အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ရတနာေရႊအိုးအျဖစ္ျဖင့္ တည္ရိွေနေပသည္။ 
 
ေနာက္ပုိင္း၌ အေသာကမင္းတရား၏ သမီးေတာ္ စာ႐ုမတီသည္ 
နိေပါႏုိင္ငံက ပေဒသရာဇ္ မင္းသားတစ္ပါးႏွင့္ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။ သမီးေတာ္ စာ႐ုမတီသည္ နိေပါနယ္ေျမ၌ 
အထူးအားျဖင့္ သိဒၶတၳမင္းသား ဖြားျမင္ရာ လုမၺိနီ၌ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ 
ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ားကို တည္ထားသည္။ ယင္းတုိ႔၏ အပ်က္အစီး 
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အႂကြင္းအက်န္မ်ားမွာ ယခုေခတ္၌ပင္ ေတြ႔ျမင္ေနရတုန္း 
ရိွေသးသည္။ နိေပါ၏ ေအးေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဗုဒၶခြင့္ျပဳေသာ ေက်ာင္းကန္မ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ျခင္း အေလ့အထသည္ နိေပါ၌ ေရွးယခင့္ ယခင္ကပင္ 
စတင္ခ့ဲသည္ဟု ယူဆရသည္။ 
 
နိေပါႏုိင္ငံ၌ ေရွးမဆြကပင္ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားလာခ့ဲေၾကာင္းမွာမူ 
သံသယျဖစ္စရာ မလိုေပ။ ဗုဒၶနည္းတူပင္ ဗုဒၶ၏ သာ၀ကႀကီး 
အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း နိေပါနယ္ေျမေပၚတြင္ ေမြးဖြားၾကသည္။ ၄ 
ရာစုႏွစ္ မဟာဒႆနပညာရွင္ ၀သုဗႏၶဳမေထရ္လည္း နိေပါသို႔ 
သာသနာျပဳ ႂကြေရာက္ခ့ဲသည္။ နိေပါ၌ ဗုဒၶသာသနာ 
အစဥ္အလာသည္ ေရွးမဆြကပင္ စတင္လာခ့ဲေသာ္လည္း ဘုရင္၏ 
ပ့ံပုိးကူညီမႈကို မည္မည္ရရ မရရိွခ့ဲေပ။ ၇ ရာစုႏွစ္ ဘုရင္ အံသ၀ုမၼာ 
လက္ထက္က်မွ ဗုဒၶသာသနာသည္ ထူးထူးျခားျခား ေနရာရရိွခ့ဲသည္။ 
ဘုရင္ အံသု၀မၼာကဲ့သို႔ေသာ သဒၶါတရား ထက္သန္ႀကီးမားၿပီး 
စြမ္းပကားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သာသနာျပဳဘုရင္မ်ိဳး နိေပါတြင္ 
ယခင့္ယခင္က မရိွခ့ဲေပ။ 
 

နိေပါသည္ ဗုဒၶ၏ ဖြားျမင္ရာ ေဒသအျဖစ္ျဖင့္ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ 
အိမ္နီးနားခ်င္းႏုိင္ငံ တိဗက္သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ေဒသ 
ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္သည္။ 
ထုိေခတ္မတိုင္မီ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ခရီးအလွမ္းေ၀းေသာ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္ 
ပထ၀ီအေနအထားေၾကာင့္ တိဗက္ကဲ့သုိ႔ေသာ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံသို႔ 
ဗုဒၶဘာသာ ေရာက္ရိွမသြားႏုိင္ခ့ဲေပ။ တိဗက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ 
စတင္ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္သူမွာ နိေပါဘုရင္ အံသု၀မၼာျဖစ္သည္။ 
 
ဘုရင္ ဟႆ၀ဒၶနသည္ သူ၏ အင္ပုိင္ယာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းသုိ႔ 
နိေပါကုိလည္း ထည့္သြင္းထားသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အံသု၀မၼာ၏ နန္းသက္သည္ ဟႆ၀ဒၶနေခတ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈရိွေနသည္။ ယင္းအလုိအရ အံသ၀ုမၼာ၏ေခတ္သည္ 
ခရစ္ႏွစ္ ၆၃၈ မွ ၆၆၅ အထိ ျဖစ္ဖုိ႔ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ နိေပါကုိ 
ဟႆ၀ဒၶန တုိက္ခုိက္သည္ဟူေသာ ခုိင္မာသည့္ အေထာက္အထား 
ဘယ္မွာမွ မေတြ႔ရေပ။ 
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ေနာက္တစ္ေၾကာင္းမွာလည္း ရႊင္က်န္၏ အဆုိအရ သူ 
နိေပါအေၾကာင္း ေရးစဥ္က အံသု၀မၼာ ကြယ္လြန္သြားၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အံသု၀မၼာေခတ္ကုိ ၆၄၂ ဟု ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၆၄၃ တြင္ 
တ႐ုတ္ သံတမန္အဖြဲ႔ နိေပါသုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
နိေပါထီးနန္းတြင္ အံသ၀ုမၼာႏွင့္ နရိႏၵေဒ၀တုိ႔ အၾကား၌ မင္းႏွစ္ပါး 
နန္းစံၿပီးေလၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါခုႏွစ္သည္ အံသု၀မၼာဘုရင္ႏွင့္ 
မကိုက္ညီေပ။ 
 
နိေပါသမုိင္းအရ အံသ၀ုမၼာ မတိုင္မီအခ်ိန္ကာလ၌ပင္ အိႏၵိယ 
၀ိၾတမဒိတ် ဘုရင္သည္ နိေပါကုိ အႏုိင္တိုက္ယူခ့ဲၿပီးလွ်င္ 
‘၀ိၾကမဆ၀ံတ္’ အမည္ရိွ သကၠရာဇ္ကိုလည္း စတင္သံုးစြဲခ့ဲသည္။ 
တ႐ုတ္သံတမန္အဖြဲ႔ ေရာက္ရိွလာသည့္ အခ်ိန္ကိုေထာက္လွ်င္ 
အံသု၀မၼာ၏ ထီးနန္းစုိးမုိးခ်ိန္သည္ ‘သကဆံ၀တ္’ (သကသကၠရာဇ္) 
၅၃၂ မွ ၅၄၅ (၆၁၀-၆၂၆) ျဖစ္သင့္သည္။ 
 
တိဗက္ဘုရင္ ဆ႐ုန္ဆန္ဂမၸိဳ၏ ေခတ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၆၁၆ မွ 
အစျပဳသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အံသု၀မၼာသည္ ထုိဘုရင္ႏွင့္ 
ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္ၿပိဳင္မွ်သာမကေပ။ ဘုရင္ႏွစ္ပါးသည္ 

ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ဆက္ဆံမႈလည္း ရိွၾကသည္။ တိဗက္ဘုရင္ ဂမၸိဳသည္ 
တျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ အတူတကြ နိေပါကိုလည္း 
အႏုိင္တိုက္ယူသည္။ ဘုရင္ အံသ၀ုမၼာသည္ ဘုရင္ ဂမၸိဳအား 
သူ၏သမီးေတာ္ ခရီရွက်န္ကုိ အပ္ႏွင္းလ်က္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔သည္။ 
ေရွးေခတ္အခါက ႏုိင္ငံတိုင္းလိုလုိမွာပင္ ယင္းနည္းလမ္းသည္ 
ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံးနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ 
တ႐ုတ္ဘုရင္လည္း ဘုရင္ဂမၸိဳႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးရန္ 
ထုိနည္းလမ္းကုိပင္ အသံုးျပဳသည္။ 
 
ဘုရင္ အံသ၀ုမၼာ၏ သမီးေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူတကြ 
အေကၡာဘယေမေတၱယ်ႏွင့္ တာရာတုိ႔၏ ႐ုပ္တုမ်ားကုိ တိဗက္သုိ႔ 
ေဆာင္ၾကဥ္းသြားသည္။ ထိုနည္းအတူပင္ တ႐ုတ္ဘုရင့္ 
သမီးေတာ္လည္း ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ပင့္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ တိဗက္သုိ႔ 
ေရာက္လာသည္။ အံသု၀မၼာ၏ သမီးေတာ္ထံတြင္ သူ 
ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ နတ္ေဒ၀တာမ်ားအတြက္ နတ္ကြန္း 
နတ္ဗိမာန္ နတ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ဥစၥာဓန 
လုံလံုေလာက္ေလာက္ မရိွေပ။ ဘုရင္ဂမၸိဳသည္ လာဆာၿမိဳ႕လယ္၌ 
နိေပါဘုရင့္သမီးေတာ္ ကိုးကြယ္သည့္ နတ္ေဒ၀တာမ်ားအတြက္ 
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နတ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေပးသည္။ ယင္းနတ္ေက်ာင္းကုိ ယခုအခါ၌ 
ဘတၱာရက (အရွင္သခင္) ေဂဟာဟု ေခၚဆိုသည္။ 
 
မိမိ၏ သမီးေတာ္ကုိ တိဗက္ဘုရင္ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးျခင္း၊ မိမိ 
သမီးေတာ္ႏွင့္အတူ ဗုဒၶဘာသာ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား 
ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားသည္ တိဗက္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာ 
ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရး၌ အံသု၀မၼာဘုရင္၏ ႀကီးစြာေသာ 
ေထာက္ပ့ံကူညီမႈပင္ ျဖစ္သည္။ နိေပါဘုရင့္ သမီးေတာ္ႏွင့္ 
တ႐ုတ္ဘုရင့္သမီးေတာ္တို႔သည္ တိဗက္ဘုရင္ႏွင့္ အတူတကြ 
တိဗက္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအားလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ 
သိမ္းသြင္းစည္း႐ုံးရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွခ့ဲသည္။ နိေပါဘုရင့္သမီးေတာ္ 
တိဗက္ဘုရင့္မိဖုရား ခရီရွက်န္သည္ ဂုံၾတဳန္ဗက်န္ အမည္ရွိ 
သားေတာ္တစ္ပါး ေမြးဖြားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသားေတာ္သည္ 
သူ႔ခမည္ေတာ္ အသက္ထင္ရွားရိွစဥ္၌ပင္ ကြယ္လြန္သြားသည္။ 
 
နိေပါသမုိင္းအရ ၀သႏၱေဒသဘုရင္၏ အ႐ုိက္အရာခံအား 
အဘိသာရဘုရင္က ႏိွမ္နင္းတိုက္ဖ်က္ပစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ 
အဘိသာရဘုရင္၏ အ႐ုိက္အရာခံ သုံးဦးတိတိ နိေပါ၌ 

အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနၾကသည္မွာ ယင္းတုိ႔အား လိစၦ၀ီဘုရင္ 
သိ၀ေဒ၀က နိေပါနယ္ေျမမွ တိုက္ထုတ္ပစ္လုိက္သည့္ အခ်ိန္အထိ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ယင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဘုရင္ အံသု၀မၼာ၏ အကူအညီ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားစြာ ရရိွသည္။ သိ၀ေဒ၀သည္ 
အမည္ခံဘုရင္မွ်ေလာက္သာ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ပေဒသရာဇ္ျဖစ္ေသာ 
အံသု၀မၼာက လြတ္လပ္ေသာ ဘုရင္တစ္ပါးကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္ကုိ 
အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သိ၀ေဒ၀သည္ အံသု၀မၼာ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို 
ခံရသည္ သို႔မဟုတ္ကလည္း သူ၏ တန္ခုိးအာဏာသည္ 
ေမွးမိွန္အားေပ်ာ့သြားၿပီးလွ်င္ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း 
ကင္းမ့ဲသြားသည္။ အံသု၀မၼာသည္ သိ၀ေဒ၀အား 
အကူအညီေပးၿပီးလွ်င္ နိေပါနယ္ေျမမွ ႏုိင္ငံျခားသားဘုရင္ကို 
ဖယ္ရွားပစ္သည္။ 
 
ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အကူအညီကုိ သိ၀ေဒ၀ထက္ 
ပုိမုိရရိွသြားသည္။ သူ၏ အစြမ္းအစကိုလည္း တုိင္းသူျပည္သားမ်ားက 
သိရွနားလည္သြားၾကသည္။ ေနာက္တစ္ေၾကာင္းမွာလည္း 
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လိစၦ၀ီဘုရင္ သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားလုိက္သည္ျဖစ္၍ 
သူ၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ျမင့္တက္သြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နိေပါျပည္၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရာ၌ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား 
မရိွေတာ့ေပ။ 
 
နိေပါထီးနန္းကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးေသာအခါ ဘုရင္ အံသ၀ုမၼာလည္း 
ထီးနန္းစုိက္ရန္အတြက္ ေကလာသကုဋေတာင္ကို 
ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ ထိုအခ်ိန္ထိ ထိုေနရာမွာ ‘မာနဂဟ’ အမည္ျဖင့္ 
လိစၦ၀ီဘုရင္ အေျခစုိက္ရာေနရာ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ အံသု၀မၼာဘုရင္သည္ 
လိစၦ၀ီမင္းဆက္ကို လက္မခံေပ။ ဌာကုရီမင္းဆက္အသစ္ကို 
တည္ေထာင္သည္။ 
 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္သည္ နိေပါအေၾကာင္းကုိ ေရးသားသည္။ 
ယင္းေရးသားခ်က္အရ ထုိအခ်ိန္က နိေပါဘုရင္သည္ ခတၱိယ 
လိစၦ၀ီမင္းဆက္ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရင္သည္ သဒၵါတရား ထက္သန္ေသာ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္သည္။ စာေပဗဟုသုတႏွင့္လည္း ျပည့္စုံသည္။ 
ထုိေခတ္က နိေပါတြင္ ေကာက္ပဲသီးႏံွ အလြန္တရာ ျဖစ္ထြန္းသည္။ 
ေၾကးဒဂၤါးမ်ားကိုလည္း သုံးစြဲသည္။ 

 
ရႊင္က်န္၏ အဆိုအရ ထိုအခ်ိန္က နိေပါဘုရင္မွာ အံသ၀ုမၼာမဟုတ္ဟု 
သိရိွရသည္။ အံသု၀မၼာေနာက္ နန္းတက္ေသာ ဘုရင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အခ်န္ိျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ခရီးသည္၏ အဆုိအရ 
အံသု၀မၼာကိုယ္တုိင္ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ သဒၵေဗဒ (ဗ်ာက႐ုဏ္း) 
က်မ္းတစ္က်မ္းကိုပင္ ေရးသားျပဳစုထားသည္။ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားကမူ 
ဤသုိ႔ဆိုထားၾကသည္။ ရႊင္က်န္သည္ နိေပါသုိ႔ မည္သည့္အခါကမွ 
ေရာက္မသြားခ့ဲဖူးေပ။ နိေပါ နယ္စပ္အထိသာ 
သြားျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ကလည္း နာလႏၵာတြင္ 
ေနထိုင္စဥ္က နိေပါႏုိင္ငံသား စာသင္သားတစ္ဦးဦးႏွင့္ 
အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ၿပီး နိေပါႏုိင္ငံအေၾကာင္းကို သိရိွသြားျခင္း 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
မိမိကိုယ္တုိင္ နိေပါသို႔ ေရာက္မသြားေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က 
အသက္ထင္ရွားရိွေနသူ တစ္ဦးဦးထံမွ ရႊင္က်န္သိရိွရသည့္ နိေပါႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အေထာက္အထား 
ခုိင္လံုမႈမရိွဟု ေျပာ၍ရမည္မဟုတ္ေပ။ 
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ရႊင္က်န္က ဤသုိ႔ေရးျပထားသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားႏွင့္ 
ဟိႏၵဴဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပဋိပကၡ 
မျဖစ္ၾကေပ။ ဘာသာတရား ႏွစ္ခုလံုးမွ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ 
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေနၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္က နိေပါတြင္ 
ရဟန္းသံဃာ ၂၀၀၀ ရိွသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ေထရ၀ါဒ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ မဟာယာန 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္၏ ေတာင္ဖက္ 
၁၀ လိ အကြာအေ၀း၌ ေတာင္တစ္ေတာင္ရိွသည္။ ထိုေတာင္ေပၚတြင္ 
အထပ္ေပါင္း မ်ားစြာရိွေသာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ 
ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးတစ္တုိက္ ရိွသည္။ 
 
ဘုရင္ဟႆ၀ဒၶနႏွင့္ တ႐ုတ္ဘုရင္ တိုက္ဆုန္တို႔အၾကားတြင္ 
သံတမန္မ်ား အဆက္အသြယ္ အသြားအလာရိွသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ 
တ႐ုတ္သံတမန္အဖြဲ႔ ဗမၺဴဒိပ္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ဘုရင္ 
ဟႆ၀ဒၶန ကြယ္လြန္သြားေလၿပီ။ ဟႆ၀ဒၶန၏ ထီးနန္းကို 
လုယူေသာ အမတ္ႀကီးသည္ တ႐ုတ္သံတမန္အဖြဲ႔ကို မထီမ့ဲျမင္ျပဳၿပီး 
ဖမ္းလားဆီးလား လုပ္သည္။ ထိုသံတမန္အဖြဲ႔သည္ တိဗက္ဘုရင္ႏွင့္ 
နိေပါဘုရင္၏ အကူအညီျဖင့္ အမတ္အရဂ်ဳန္ကို ဖမ္းၿပီး 

အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က နိေပါဘုရင္မွာ 
အံသု၀မၼာသာျဖစ္ဖုိ႔ရိွသည္။ 
 
အံသု၀မၼာဘုရင္၏ လက္ထက္၌ နိေပါႏွင့္ တိဗက္၏ 
ဆက္သြယ္ေရးသည္ တစ္ေန႔တျခား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခ့ဲသည္။ 
သကၠတက်မ္းဂန္မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းၿပီး တိဗက္သို႔သြားေသာ 
ပထမဦးဆံုး ဘာသာျပန္ ဆရာမ်ားထတဲြင္ သီလမအမည္ရိွေသာ 
နိေပါပညာရွင္သည္ အထူးထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္း 
သႏၱရကၡိတမေထရ္၏ လက္ထက္ (၈ ရာစုႏွင့္ ၉ ရာစု)၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ 
ေပါင္းသင္းဆက္သြယ္မႈသည္ ပုိမုိ၍ တိုးတက္ခုိင္မာသြားသည္။ 
 
ဇမၺဴဒိပ္ (အိႏၵိယ)၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အက်ပ္အတည္း 
ေတြ႔လာရေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာ ပညာရွင္ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ 
ဓမၼက်မ္းဂန္မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းၿပီး အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၌ 
ခုိလႈံၾကရသည္။ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားအနက္ နိေပါသည္ ထင္ရွားေသာ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ ပညာရွင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ 
ဓမၼက်မ္းဂန္မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းၿပီး နိေပါသုိ႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕မွာ နိေပါမွတစ္ဆင့္ တိဗက္သုိ႔ သြားၾကသည္။ 
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ထုိရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ တိဗက္၌ ရပ္နားမေနၾကေပ။ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအထိ ေရာက္ေအာင္ သြားၾကသည္။ 
 
 
 

 
 
 

ဂ်ပန္ 
 
 

ဘုရင္႐ႈိတုိကု 
 
 

ေတာင္ကုိရီးယား ကုဒါရာမွ ဘုရင္ေဆအီေမအီသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၅၅ ခု၌ 
ဂ်ပန္ဘုရင္ (၅၃၉-၅၇၂)ထံ ဗုဒၶႏွင့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ား၏ 
႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဓမၼက်မ္းစာမ်ားကိုလည္းေကာင္း 
လက္ေဆာင္ပဏၰာအျဖစ္ ေပးပုိ႔လိုက္သည္။ ယင္းလက္ေဆာင္ 

ပဏၰာမ်ားႏွင့္အတူ စာသ၀ဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ကိုလည္း 
ေပးလိုက္သည္။ ယင္းသ၀ဏ္လႊာမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ 
 
“ဤဓမၼသည္ သိရိွနားလည္ရန္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ္လည္း ရိွရိွသမွ် 
ေဟာၾကားခ်က္မ်ားထတဲြင္ အျမတ္ဆုံး အေကာင္းဆုံးျဖစ္၏။ 
တ႐ုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အတြက္ပင္လွ်င္ ယင္းဓမၼကို 
နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ရန္ မလြယ္ေပ။ ယင္းဓမၼကုိ 
လုိက္နာက်င့္ၾကံသူမ်ားသည္ အပုိင္းအျခားမရိွေသာ သုခႏွင့္ 
အက်ိဳးထူးတရားကုိ ခံစားရရိွႏုိင္ေပ၏။ စိႏၱမဏိ မေနမယ 
ပတၱျမားရတနာသည္ ဘာမဆုိ လိုတရေစသကဲ့သုိ႔ 
ဤတရားျမတ္သည္လည္း လူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းေတာင့္တခ်က္ကုိ 
ျပည့္၀ေအာင္မလုပ္ဘ ဲ မေနေပ။ ဤဓမၼသည္ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းမွ 
ကုိရီးယားသုိ႔ ေရာက္ရိွလာျခင္း ျဖစ္၏။ မည္သူမဆို ဤဓမၼကို 
လုိက္နာက်င့္သံုးႏုိင္၏” 
 
သ၀ဏ္လႊာႏွင့္အတူ ထိပ္တန္းအႏုပညာ 
လက္ရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ဓမၼက်မ္းဂန္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ေတြ႔ရေသာအခါ ဂ်ပန္၏ ကံၾကမၼာ 
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ဖန္တီးသူမ်ားသည္ မ်က္လုံးပြင့္သြားၾကသည္။ 
ထုိအခ်ိန္ကာလမတုိင္မီ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀-၂၅၀ ခန္႔ကပင္ ဂ်ပန္သည္ 
ကုိရီးယားမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရိွၿပီးေလၿပီ။ 
ယင္းဆက္သြယ္မႈအရ ဂ်ပန္သည္ တ႐ုတ္အကၡရာ အေရးအသားႏွင့္ 
အျခားအရာ၀တၳဳ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီးေနၿပီ။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈ၏ အဆင့္ျမင့္ နမူနာမ်ားကိုမူ ေတြ႔ရိွခြင့္ 
မရရိွေသးေပ။ ကိုရီးယားမွ ေရာက္ရိွလာေသာ 
ယင္းလက္ေဆာင္ေကာင္း လက္ေဆာင္မြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဂ်ပန္နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ား ၾကားထတဲြင္ သေဘာထား 
ကြဲလြဲေနၾကသည္။ 
 
ဂ်ီအက္ဖ္မုိက ဤသို႔ေရးထားသည္။ နန္းရင္း၀န္ ဆိုဂါသည္ 
ဘာသာတရား အသစ္ျဖစ္ေသာ ယင္းဓမၼကုိ လက္ခံႀကိဳဆုိသည္။ 
အျခားနန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားက ဆန္႔က်င္ဘက္ 
လုပ္ၾကသည္။ ယမာတို နန္းတြင္း၌ ဗုဒၶဘာသာကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
လုပ္ၾကသူမ်ားမွာ စစ္အရာရိွမ်ားႏွင့္ ရွင္တိုဘာသာ၀င္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳလုပ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း 
၅၀ အထိ ၾကာျမင့္သည္။ မုိ၏အဆုိအရ 

ဆန္႔က်င္ဘက္သမားမ်ားသည္ ဆိုဂါ၏ ေက်ာင္းတိုက္ကုိ 
မီး႐ႈိ႕ပစ္ၾကၿပီး ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ေခ်ာင္းထလဲႊင့္ပစ္ၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ 
၆၇၇ ခုတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗုဒၶဘာသာ 
သြတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌လည္း 
ပထမအႀကိမ္တုန္းက အေျခအေနအတုိင္းပင္ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
မုိ၏အဆိုအရ ဆုိဂါသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ လက္ခံသည့္ဘက္က 
ျဖစ္သည္။ ရာဟုလာသံကိစၥည္း၏ အဆုိအရမူ ဆုိဂါမ်ိဳးႏြယ္သည္ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ 
 
ယင္းကဲ့သို႔ အေႏွင့္အယွက္ အဟန္႔အတားမ်ား ရိွေသာ္လည္း 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ဂ်ပန္ျပည္၌ ျပန္႔ပြားထြန္းကားသြားၿပီးလွ်င္ 
ျပည္သူလူထုကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္ရိွသြားသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ သက္၀င္ယံုၾကည္သူမ်ားထတဲြင္ မင္း 
၃၂ ဆက္ေျမာက္ မိကိုတာ မိကုိဒို ဆုရႊန္တင္ေနာ္ႏွင့္ သူ၏ 
မိဖုရားႀကီးတုိ႔လည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ 
 
ဆုရႊန္တင္ေနာ္ႏွင့္ သူ၏ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိဖုရားႀကီးတြင္ ၅၇၄ ခုႏွစ္၌ 
သားေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္သည္။ သားေတာ္၏အမည္မွာ ဥပယဒိုဟု 
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ေခၚသည္။ ဘုရင့္နန္းေတာ္တြင္းသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ေျခခ်လာခ့ဲသည္မွာ 
၃၆ ႏွစ္ၾကာ ရိွသြားေလၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုမွာ 
ရိွၿမဲရိွေနသည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ နန္းေတာ္ဘာသာ၊ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ေနရာမရရိွေသးေသာ္လည္း ဘုရင္ႏွင့္ 
မိဖုရားတုိ႔သည္ ပုဂၢလိကအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို 
သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ 
 
နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ား ၾကားထတဲြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ား ႏွစ္ဂုိဏ္းကြဲေနၾကသည္။ 
ယင္းႏွစ္ဂုိဏ္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက အားေကာင္းလာသည္။ ၅၉၂ 
ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္ဆုရႊန္ ကြယ္လြန္သြားသည္။ ထိုဘုရင္ကို 
ဆုိဂါဘက္ေတာ္သားမ်ားက အဆိပ္ေကၽြးသတ္သည္ဟု အဆုိရိွသည္။ 
ဆုိဂါသည္ ဘုရင္ဆုရႊန္ကို လုပ္ၾကံ႐ုံမွ်သာမကဘ ဲ သားေတာ္ 
႐ႈိတိုကုကုိလည္း ထီးနန္းမရေအာင္ လုပ္ထားၿပီးလွ်င္ ဦးရီးေတာ္ 
ဆုအိကုိ (၅၉၂-၆၂၉)အား ထီးနန္းတင္လုိက္သည္။ ႐ိႈတိုကုကုိမူ 
အိမ္ေရွ႕အရာ အပ္ႏွင္းထားသည္။ အရည္အခ်င္းလည္းရိွ၊ 
ရဲစြမ္းသတၱိလည္း ရိွေသာ္လည္း ႐ႈိတိုကုသည္ သူႏွင့္ 
သူ႔ဖခမည္းေတာ္အေပၚ ျပဳလုပ္ေသာ မတရားမႈကို 

တုံ႔ျပန္ကလဲ့စားေခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ေပ။ ယင္းသုိ႔ သည္းခံေနႏုိင္ျခင္းမွာ 
သူကိုယ္တိုင္က ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားထားဟန္ 
မတူေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
 
႐ႈိတိုကုေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ထူးျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ေမြးဖြားလာခ်ိန္၌ အံ့ဖြယ္သရဲ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ 
ရိွသကဲ့သို႔ပင္ ႐ႈိတိုကု ေမြးဖြားျခင္းကုိလည္း အံ့ဖြယ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ထားသည္။ ယင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေထာက္၍ 
႐ႈိတိုကုအား ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားက မည္မွ်ေလးစားၾကည္ညိဳ 
ၾကသည္ဆုိသည္ကုိ သိရိွႏုိင္ေပသည္။ ႐ႈိတိုကု သားေတာ္ေလးကုိ 
မေမြးဖြားမီ သူ၏ မယ္ေတာ္မိဖုရားသည္ နန္းေတာ္မွထြက္၍ နန္းေတာ္ 
အနီးအနားတစ္၀ုိက္၌ လမ္းေလွ်ာက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမင္းေဇာင္းထ ဲ
၀င္သြားသည္။ ျမင္းေဇာင္းထအဲ၀င္ တံခါး၀၌ပင္ ႐ႈိတိုကုကုိ 
ဖြားျမင္သည္။ ျမင္းေဇာင္း၌ ေမြးဖြားေသာေၾကာင့္ ဥပယဒိုဟု 
မွည့္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြားျမင္စဥ္၌ မိခင္သည္ ဘယ္လို အေ၀ဏိက 
ေ၀ဒနာမ်ိဳးကုိမွ မခံစားရေပ။ ေမြးေမြးခ်င္း ကေလးသည္ 
စကားစ၍ေျပာသည္။ အတန္ငယ္ ႀကီးျပင္းလာေသာအခါတြင္ 
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သူငယ္သည္ သာမန္လူဆယ္ေယာက္ စကားေျပာႏုိင္သည့္ 
စြမ္းအားျဖင့္ စကားေျပာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူငယ္၏ 
ဒုတိယအမည္သည္ တုိယုိတုိမိမိဟု တြင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ 
ထူးျခားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ေၾကာင့္ သူ၏ အမည္နာမမ်ားလည္း 
ဆယ့္ႏွစ္မ်ိဳးေလာက္ ရိွေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အထက္ပါ 
အမည္နာမႏွစ္မ်ိဳးမွာ ပုိ၍ ထင္ရွားသည္။ ---- 
 
႐ႈိတိုကု၏ ေမြးဖြားပုံဇာတ္လမ္းကုိ သိဒၶတၳ ေမြးဖြားပုံဇတ္လမ္းကို 
ပုံတူယူ၍ ေျပာၾကပုံရသည္။ မတ္တတ္ရပ္ ေမြးဖြားျခင္း၊ ေမြးဖြားစဥ္က 
အေ၀ဏိက ေ၀ဒနာ မခံစားရျခင္း စသည္တို႔သည္ သိဒၶတၳမင္းသား 
ေမြးဖြားစဥ္၌လည္း ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသည္။ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ 
ေမြးေမြးခ်င္း လမ္းေလွ်ာက္သည္။ ယင္းပုံစံကို အတုယူလွ်က္ 
႐ိႈတိုကုအား ေမြးေမြးခ်င္း စကားေျပာသည္ဟု 
ဖန္တီးထားၾကပုံရသည္။ မဇၥိၽမနိကာယ္ အ႒ကထာ၏ အဆုိအရ 
သာမန္႐ုိး႐ုိး လူတစ္ေယာက္ စကားတစ္ခြန္းေျပာသည့္ 
အခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ ရွင္အာနႏၵာသည္ စကားလုံးေရ ရွစ္ဆယ္ကို 
ေျပာဆုိႏုိင္သည္။  ရွင္အာနႏၵာ စကားတစ္လုံးတစ္လုံး ေျပာဆုိသည့္ 
အခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ 

စကားလုံးဆယ့္ေျခာက္လုံးကုိ ေျပာဆုိေတာ္မူႏုိင္သည္။ 
ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကုိ တုလ်က္ ႐ိႈတုိကုကုိ သာမန္လူ 
႐ုိး႐ုိးလူဆယ္ေယာက္ စြမ္းအားျဖင့္ စကားေျပာႏုိင္သည္ဟု 
အမႊမ္းတင္ထားၾကပုံရသည္။ 
 
႐ႈိတိုကုသည္ ကိုရီးယား ရဟန္းေတာ္ ေတ်ေက်ထံမွ 
ဗုဒၶတရားေတာ္ကို သင္ၾကားဆည္းပူးသည္။ တ႐ုတ္စာေပကိုလည္း 
တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ တတ္ေျမာက္သည္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
တာ၀န္ကို မထမ္းရြက္ခင္ ခမည္းေတာ္၏ အလုိဆႏၵအရ 
အိမ္ေရွ႕မင္းသားဘ၀ျဖင့္ ေနရစဥ္ကပင္ ႐ႈိတိုကုသည္ 
ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားကုိ ရင္ဆိုင္ရသည္။ 
 
သူ၏မကိုဋ္၌ ေ၀ႆ၀ဏၰ၊ ၀ိ႐ုဠက၊ ဓတရဌ၊ ၀ိ႐ုပကၡ 
နတ္မင္းႀကီးေလးပါးတို႔၏ ႐ုပ္ပုံမ်ားကို ထြင္းထုၿပီးလွ်င္ ႐ႈိတိုကုသည္ 
စစ္ခ်ီေလ့ရိွသည္။ စစ္ေအာင္ႏုိင္ေသာအခါ ယခုေခတ္ အိဆုာကာေခၚ 
နန္၀ါ၌ နတ္မင္းႀကီးေလးပါးတို႔၏ နတ္ကြန္း (တင္ေနာ္ဂ်)ီကို 
ေဆာက္လုပ္ကုိးကြယ္သည္။ 
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ခရစ္ႏွစ္ ၅၉၂ ခုႏွစ္၌ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ရသည့္ တာ၀န္ကို 
ယူလွ်င္ယူခ်င္း ႐ိႈတုိကုသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ 
ေၾကညာလုိက္ၿပီးလွ်င္ ယခုေခတ္ အိုဆာကာ၌ တင္ေနာ္ဂ်ကီို 
ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။ ထိုအေဆာက္အအံုမွာ ဘုရားေက်ာင္း 
သက္သက္မွ်သာမကဘ ဲ စာေပ၊ ဓမၼ၊ ဒႆနပညာရပ္မ်ား ပုိ႔ခ်ရာ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ႐ႈိတုိကုကုိယ္တိုင္ မဇၥၽမိက 
(နာဂါဇုန) ဒႆနကို အထူးေလ့လာ ဆည္းပူးသည္။ 
 
၆၀၇ ခုႏ်စ္၌ ႐ိႈတိုကုသည္ လူ၀တ္ေၾကာင္ စာသင္သားမ်ားႏွင့္ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားဆည္းပူးရန္ ကိုရီးယားႏွင့္ 
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္သည္။ ႐ႈိတိုကု ထီးနန္း စတင္စုိးစံစဥ္အခါက 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ အႏုပညာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားျခင္း မရိွေသးေပ။ 
႐ႈိတိုကုသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ားကုိ 
ေစလႊတ္႐ုံမွ်သာမကဘ ဲ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု စေသာ 
အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္မႈပညာရွင္မ်ားကုိလည္း အေျမာက္အျမား 
ပင့္ဖိတ္လ်က္ ဂ်ပန္ျပည္ကုိ အႏုပညာ၊ လက္မႈပညာ ႂကြယ္၀သည့္ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ 
ကုိရီးယားသို႔သြားၾကေသာ ပညာေတာ္သင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဒႆန၊ 

တ႐ုတ္အကၡရာ အေရးအသား၊ အႏုပညာ စေသာ နယ္ပယ္မ်ား၌ 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ 
 
႐ႈိတိုကုသည္ စြယ္စုံရပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဂ်ပန္၏ ကံၾကမၼာဖန္တီး 
တည္ေဆာက္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ၆၀၄ ခုႏွစ္၌ ႐ႈိတိုကုသည္ ဥပေဒ 
၁၇ ခု ပါရိွေသာ ဂ်ပန္၏ ပထမဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒကို ေရးဆြဲသည္။ 
ထုိဥပေဒသည္ ယေန႔ထက္တုိင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ 
ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေနသည္။ ထိုဥပေဒ တစ္ေနရာ၌ ဤသို႔ဆုိထားသည္။ 
 
“တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သေဘာထားကြဲလြဲေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
စိတ္လုိက္မန္ပါ မျပဳလုပ္သင့္ၾကေပ။ လူတိုင္းလူတုိင္းတြင္ 
ကုိယ္ပုိင္ဦးေႏွာက္ ရိွၾကသည္။ ဦးေႏွာက္တိုင္း ဦးေႏွာက္တိုင္းသည္ 
ကုုိယ္ပုိင္ထူးျခားခ်က္ ရိွသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အျမင္၌ 
သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ထင္ျမင္ေသာအရာသည္ 
အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အျမင္၌ မသင့္ေလ်ာ္ေသာအရာ 
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမွားမရိွေသာ 
ရေသ့ရဟန္းမ်ားလည္း မဟုတ္ေပ။ လူၿပိန္းလူအမ်ားလည္း 
မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး သာမန္႐ုိး႐ုိးလူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္” 
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အျခားဥပေဒပုဒ္မ တစ္ခု၌ ဤသို႔ဆုိထားသည္။ “ရတနာသံုးပါးကို 
လႈိက္လႈိက္လွလွဲ ဲ ေလးစားၾကည္ညိဳပါ။ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃာ 
ရတနာသုံးပါးသည္ သတၱ၀ါအားလုံး၏ ခုိလႈံလေဲလ်ာင္းရာ ျဖစ္သည္။ 
လူသားအားလုံး၏ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရာ ျဖစ္သည္။ ရတနာသုံးပါးကုိ 
ေမ့ထား၍ရမည့္ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ လူသားမ်ိဳး ရိွႏုိင္မည္နည္း။ 
လူဆုိးလူမုိက္သည္ အေရအတြက္ အလြန္တရာ နည္း၏။ အကယ္၍ 
ယထာဘူတက်စြာ နား၀င္ေအာင္ သင္ၾကားေျပာျပပါက လူတိုင္း 
ယင္းအမွန္တရားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေပလိမ့္မည္။ 
ရတနာသုံးပါး၏ အကူအညီမပါဘႏွဲင့္ မည္သူ မေကာင္းမႈ 
ကင္းရွင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္မည္နည္း” 
 
မႉးမတ္မ်ား၊ မင္းမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ထိုဥပေဒ၌ 
“ပုဂၢလိကအက်ိဳးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါ။ အားလံုး 
အက်ိဳးရိွမည့္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မႉးမတ္မ်ားႏွင့္ 
မင္းမႈထမ္းမ်ား၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္၏” ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 

ဒြါဒသမႏွင့္ မႏၷရသမဥပေဒပုဒ္မ၌ အခြန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစုိးရ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာျပထားသည္မွာ မည္သည့္ႏုိင္ငံ 
မည္သည့္အစုိးရ အေနႏွင့္ျဖစ္ျဖစ္ အေလးထားရမည့္ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
 
အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူတန္းစားတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း 
အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ႐ႈိတိုကုသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ 
ၾကားေအာင္သြယ္အျဖစ္ ဖန္တီးထားသည္။ “ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ 
အမ်ိဳးဇတ္တစ္ခုတည္း ျဖစ္၏။ အခ်င္းခ်င္း မည္ကဲ့သို႔ေသာ 
ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ိဳးမွ မရိွသင့္” ဟူ၍ ႐ႈိတုိကုက အဆုိျပဳထားသည္။ 
 
႐ႈိတိုကုသည္ စိတ္ကူးယဥ္သမားလုံးလံုး မဟုတ္ေပ။ စာမတတ္ 
ပညာမတတ္ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတုိ႔ကုိ စာတတ္ေအာင္ 
ပညာတတ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သည္။ အမ်ိဳးအႏြယ္ 
ကြဲျပားျခားနားေနေသာ ပေဒသရာဇ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာင္၌ 
တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနသည့္ ဂ်ပန္ကို ႐ႈိတိုကုသည္ ညီၫြတ္စည္းလုံးမႈ 
ရိွသြားေအာင္ ႀကိဳးစားသည္။ ႏုိင္ငံစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးအတြက္ 
ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေဆး႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း 
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စေသာ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးရိွမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
 
႐ႈိတိုကုသည္ မိမိႏုိင္ငံအား ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာၿပီး အမီွအခုိ 
ကင္းမ့ဲသြားေစရန္အတြက္ ေကာက္ပဲသီးႏံွအသစ္မ်ား ထြက္သည့္ 
လယ္ယာစုိကပ္်ိဳးျခင္း အလုပ္ကို အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ကို 
ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည္။ ႐ႈိတိုကုသည္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး လမ္းစတင္ ေဖာက္လုပ္သူျဖစ္သည္။ 
 
 
ဘုရင့္သားေတာ္ ႐ိႈတိုကုသည္ အဆင့္ျမင့္ တရားေဟာဆရာတစ္ဦး 
ျဖစ္သည့္အျပင္ က်မ္းျပဳဆရာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ 
တရားေဟာပလႅင္ေပၚ၌ ထိုင္လ်က္ ႐ႈိတိုကု တရားေဟာခ်ိန္၌ 
ကေလးလူႀကီးမေရြး တရားနာပရိတ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လာၿပီး 
တရားနာေလ့ရိွၾကသည္။ ႐ႈိတိုကုသည္ သဒၶမၼပု႑ရိက၊ 
၀ိမလကိတိၱနိေဒၵသ၊ မာလာေဒ၀ီ သီဟနာဒသုတ္မ်ား၏ 
အဖြင့္က်မ္းမ်ားကုိ ေရးသားျပဳစုသည္။ ယင္းအဖြင့္က်မ္းမွာမူ 

လက္ေရးမူျဖင့္ ယေန႔ထက္တိုင္ ရိွေနေသးသည္။ သူ၏ အရီးေတာ္ 
ဘုရင္မႀကီး၏ အမိန္႔ျဖင့္ ႐ိႈတိုကုသည္ မာလာေဒ၀ီ သီဟနာဒသုတ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး သုံးရက္တိတိ တရားေဟာၾကားသည္။ ထိုနည္းအတူ 
အိုကမုိတုိ နန္းေတာ္တြင္လည္း သဒၶမၼပု႑ရိက အေၾကာင္းကုိ 
ေဟာၾကားသည္။ ႐ႈိတိုကု၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ထူးျခားေသာ 
ပညာဉာဏ္ကုိ ေတြ႔ရေသာအခါ ဘုရင္မႀကီးသည္ အထူးပင္ 
အားရ၀မ္းသာ ျဖစ္သြားသည္။ ဘုရင္မႀကိးသည္ ႐ႈိတိုကုအား 
က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေသာ လယ္ေျမကြက္ကို အပုိင္စားေပးသနားသည္။ 
ယင္းလယ္ေျမကြက္ကို ဘုရင့္သားေတာ္က အိဆန္ေက်ာင္းေတာ္အား 
လႉဒါန္းလုိက္ေလသည္။ 
 
သဒၶမပု႑ရိက (မဟာယာန)၌ ဗုဒၶက ဤသို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ 
“ မိမိ၏ ဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ သတၱ၀ါ 
တစ္ေယာက္တေလမွ်ပင္ျဖစ္ေစ ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားေနရပါက မိမိ၏ 
လြတ္ၿငိမ္းမႈကို မစဥ္းစားဘ ဲ ထုိဒုကၡခံေနရသူ ဆင္းရဲဒုကၡက 
လြတ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ ” 
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မိမိအက်ိဳးကုိစြန္႔လ်က္ သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳးေဆာင္ဘ၀ျဖင့္ ေနသြားရန္ 
ဆုံးမဥပေဒသ ေပးထားေသာ က်မ္းဂန္ကို ႐ႈိတိုကုက သူ 
ေဟာသည့္တရား၏ အေျခခံအေထာက္အထား ျပဳလုပ္ထားသည္။ 
အိမ္ေရွ႕သားေတာ္ ႐ႈိတိုကု၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာလည္း 
ထုိအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးထားသည့္ 
အျခားအေပါင္းအေဖာ္အေပါင္း အေျမာက္အျမား 
ေပၚေပါက္လာေစလုိသည့္ဆႏၵ ႐ႈိတိုကုတြင္ ရိွေနသည္။ ၀ိမလ 
ကိတိၱနိေဒၵသလည္း ႐ႈိတိုကု၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို 
ေထာက္ခံအားေပးသည့္ သုတ္ျဖစ္သည္။ ထိုသုတ္၌ 
၀ိမလကိတိၱအေၾကာင္းကုိ ဤသို႔ဆိုထားသည္။ 
 
“ ၀ိမလကိတိၱသည္ ေ၀သာလီမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္ 
ဥပါသကာတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူျပည္သားသည္ သူ၏ 
အမိျဖစ္သည္။ အားလုံးအေပၚ ေမတၱာထားျခင္းသည္ သူ၏ 
အဖျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါအားလုံးသည္ သူ၏ အေဆြခင္ပြန္းျဖစ္သည္။ 
တပ္မက္မႈကင္းျခင္းသည္ သူ၏ ေနရာျဖစ္သည္။ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ 
သူ၏ မယားျဖစ္သည္။ က႐ုဏာသည္ သူ၏ သမီးျဖစ္သည္။ 
သစၥာတရားသည္ သူ၏ သားျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ 

အိမ္ေထာင္ရွင္ဘ၀ျဖင့္ ေနထိုင္ေသာ္လည္း ၀ိမလကိတၱိသည္ 
ေလာကီအေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေနသူျဖစ္သည္။ ” 
 
ယင္းသုတ္၏ အဖြင့္ကို ႐ႈိတိုကုက ဤသုိ႔ ေရးသားထားသည္။ 
၀ိမလကိတိၱသည္ တရားအျမင္ ရေနၿပီျဖစ္ေသာ မုနိျဖစ္သည္။ သူ၏ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဘ၀သည္ ရာဂႏွင့္ ေဒါသေဘာင္ အျပင္ဘက္ 
ေရာက္ေနၿပီ။ သူ၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူ႔ေလာက၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚတြင္ တြယ္တာကပ္ၿငိမႈ ကင္းေနၿပီ။ 
သူ၏ အတြင္းသႏၱာန္၌ အပုိင္းအျခားမရိွေသာ က႐ုဏာရိွေနသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ က႐ုဏာအနႏၱျဖင့္ ေစ့ေဆာ္အပ္သည္ျဖစ္၍ 
အိမ္ေထာင္ရွင္ဘ၀ျဖင့္ ေနထိုင္သြားၿပီးလွ်င္ အၿမဲမျပတ္ သူတစ္ပါး 
အက်ိဳးစီးပြားကုိသာလွ်င္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ႐ႈိတိုကုသည္ 
၀ိမလကိတိၱ၏ ပုံစံအတိုင္း သူ႔ဘ၀ကုိ ပုံသြင္းထားသည္ဆုိသည္မွာ 
ယုံမွားသံသယ ျဖစ္ဖြယ္မရိွေပ။ ---- 
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ဗာရာဏသီမွ မိဖုရား သီရိမာလာသည္ ဗုဒၶ၏ စံျပတပည့္ 
ဒါယိကာမတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သီရိမာလာသည္ မိဘ၏ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိသိသည္။ မိဖုရားဘ၀ျဖင့္ ေနေသာ္လည္း ဗုဒၶ၏ 
ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ မိမိ၏ တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ 
၀န္ခံကတိထားသည္။ 
“ တပည့္ေတာ္မ၏ ရိွသမွ် ပစၥည္းဥစၥာကို ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားႏွင့္ 
ခုိကိုးရာမ့ဲမ်ားအတြက္ ေပးလႉထားပါသည္။ တပည့္ေတာ္မသည္ 
ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနသူမ်ားအား အစြမ္းကုန္ 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။ ယင္းကုိ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
အသက္စြန္႔ရေစကာမူ တပည့္ေတာ္မ ေနာက္တြန္႔လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
” 
 
႐ႈိတိုကုသည္ သီရိမာလာ၏ ပုံစံအတိုင္း မိမိ၏အရီးေတာ္ ဘုရင္မအား 
က်င့္ၾကံျပဳလုပ္ေစလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵရိွသည္။ ခုိကိုးရာမ့ဲ 
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါသည္မ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ အႏံွ႔အျပား၌ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ 
တည္ေထာင္ေဆာက္လုပ္ေပးသည္။ 
 

ယင္းျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ၾကားကပင္ ႐ႈိတိုကုသည္ 
အတြင္းစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သန္႔စင္ေရး၊ 
မွန္ကန္မြန္ျမတ္ေရးအတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။ ဟုိယံုက်ိ 
ေက်ာင္းတုိက္၌ အေဆာင္ရွစ္ေဆာင္ရိွေသာ ေက်ာင္းသည္ 
ယေန႔ထက္တိုင္ ထင္ရွားရိွေနသည္။ ထိုေက်ာင္း၌ ႐ႈိတိုကုသည္ 
ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္ခ့ဲသည္။ ထိုေက်ာင္း၌ 
ကုိးကြယ္ထားေသာ ဘုရားအေလာင္း အ၀ေလာကိေတရႊရ၏ 
သစ္သား႐ုပ္တုေတာ္မွာ သူ၏ ယင္းစိတ္သေဘာကုိ 
ေဖာ္ျပသည့္သေဘာျဖင့္ ႐ႈိတိုကုကုိယ္တိုင္ သူ႔လက္ျဖင့္ 
ထုလုပ္ကိုးကြယ္ထားသည့္ ႐ုပ္တုေတာ္ျဖစ္သည္။ ယင္း႐ုပ္တုေတာ္ကုိ 
ဖူးေတြ႔ရသူ မွန္သမွ်သည္ “႐ႈိတိုကုလက္ႏွင့္ ထိလုိက္သည့္ 
အရာမွန္သမွ် ေျပာင္ေျပာင္ေျမာက္ေျမာက္ပင္ ႐ုပ္လံုးေပၚလာသည္” 
ဟူ၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကသည္။ 
 
ရိွတင္ေနာ္ဂ်ိေက်ာင္းသည္ တစ္မ်ိဳးသားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ဘာသာေရးဌာနသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ဂ်ပန္ျပည္၌ရိွေသာ ဘာသာေရး 
ဌာနမ်ားစြာတုိ႔သည္ ရိွတင္ေနာ္ဂ်ိ၏ ပုံစံနမူနာအတုိင္း 
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လုိက္လုပ္ၾကသည္။ ယင္းေက်ာင္းတုိက္ႀကီးကို 
တည္ေဆာက္ၿပီးေသာအခါ ႐ႈတုိိကုသည္ မိမိ၏ ခမည္းေတာ္ 
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ အျခား အေဆာက္အအုံတစ္ခုကို 
တည္ေဆာင္ျပန္သည္။ ယင္းအေဆာက္အအုံကို 
စာသင္ေက်ာင္းအတြက္ အသုံးျပဳသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္ႏွစ္တိုက္အျပင္ ႐ႈိတိုကုသည္ အျခားေက်ာင္းတုိက္ 
ငါးတုိက္ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းေသးသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမ်ားကုိ ဗဟိုထားလ်က္ ႐ိႈတိုကုသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဗုဒၶ ဓမၼ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရးကို 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ 
 
ယင္းေက်ာင္းႀကီးမ်ားမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံရိွ 
နာလႏၵေက်ာင္းတုိက္ႀကီးကဲ့သုိ႔မူ ႀကီးက်ယ္ျခင္း ရိွဟန္မတူေပ။ 
သုိ႔ရာတြင္ သူ႔နည္းႏွင့္သ ူ တည္ေဆာက္ထားသည့္ 
ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမ်ား၌ 
အႏုပညာ၊ သိပၸံပညာ၊ ဘာသာေဗဒ၊ စာေပ၊ သမုိင္း၊ ဒႆနေဗဒ၊ 
ႏုိင္ငံေရးပညာမ်ားႏွင့္တကြ အျခားတုိင္းျပည္ တုိးတက္ရာ 
တုိးတက္ေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ားကုိလည္း သင္ၾကားေပးသည္။ 

 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား 
တုိးတက္ႀကီးပြားေအာင္၊ ႂကြယ္၀ေအာင္ လုပ္ၾကသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္မ်ားအနက္ ဟိုယုံဂ်ိေက်ာင္းတုိက္သည္ 
အဓိကအက်ဆုံး ျဖစ္သည္။ ဟိုယုံဂ်ိေက်ာင္းတုိက္သည္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶဂယာသဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီး ဂ်ပန္အမ်ိဳးသား 
စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၏ ႐ုပ္လံုးသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ 
 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ျမင့္မားၿပီး ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ 
ထက္သန္ႀကီးမားေသာ ဘုရင္တို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ 
ေအာင္ျမင္မႈမရိွေသာ ဘုရင္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
႐ႈိတိုကုသည္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္မႈအပုိင္း 
ထူးထူးျခားျခား ေရာေႏွာေပါင္းဆံုေနေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ 
ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ သူ၏ အျပဳအမူသည္ 
သူ၏ ဘုရင္အျဖစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာကိုက္ညီလွသည္။ ႐ႈိတိုကုသည္ 
၆၀၇ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္သြယ္မႈကို 
တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ မိမိ သံတမန္တစ္ဦးကုိ ေစလႊတ္၍ 
တ႐ုတ္ဘုရင္ ယန္တီ (၆၀၇-၆၁၇)ထံ ေပးပုိ႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာ၌ 
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႐ႈိတိုကုသည္ “ေနထြက္တုိင္းျပည္ (ဂ်ပန္) ဘုရင္ထံမွ ေန၀င္တိုင္းျပည္ 
(တ႐ုတ္) ဘုရင္ထံသုိ႔ သ၀ဏ္လႊာ ပါးလိုက္ပါသည”္ ဟူ၍ 
ေရးသားထားသည္။ ထိုသ၀ဏ္လႊာကုိ ဖတ္ရေသာ 
တ႐ုတ္ဘုရင္သည္ အႀကီးအက်ယ္ ရာဇမာန္႐ွသြားသည္ျဖစ္၍ 
၀ုိင္း၀န္းေဖ်ာင္းဖ်ၾကရသည္။ 
 
တ႐ုတ္ဘုရင္က “ဘုရင္ယာမာမုိ၏ သားေတာ္ထံ သ၀ဏ္လႊာ 
ပါးလုိက္သည္” ဟူ၍ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလုိက္သည္။ ဤတြင္ 
႐ႈိတိုကုက “အေရွ႕မွ ေနထြက္ဘုရင္က အေနာက္ဘက္ဘုရင္ထံ 
သ၀ဏ္လႊာ ပါးလုိက္ပါသည္” ဟု တစ္ဖန္ သ၀ဏ္လႊာ 
ျပန္ပုိ႔လိုက္သည္။ ယင္းသို႔အားျဖင့္ ႐ႈိတိုကုသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား 
မိမိႏွင့္ တန္းတူရည္တူပင္ ဆက္ဆံသည္။ 
 
 
သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္း အႏွစ္ ၃၀ ကာလအတြင္း ႐ႈိတိုကု 
မည္သုိ႔မည္ပုံ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ ဆုိသည္ကို 
ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားေသာ ပညာရွင္ 
ေဒါက္တာ မဆာဟာ႐ုအာေနဆာကီက ဤသုိ႔ ေရးသားသည္။ 

“႐ႈိတိုကု၏ အႏွစ္ ၃၀ ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သက္တမ္းကာလသည္ 
ဂ်ပန္သမုိင္း၌ ေခတ္သစ္ ထူေထာင္ေသာ ကာလျဖစ္၏။ ႐ႈိတိုကုသည္ 
ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသား စည္းလုံးေရးကုိ 
တည္ေဆာက္ေသာ ဗိသုကာျဖစ္၏။ ႐ႈိတိုကုသည္  
အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္၏။ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ နမူနာစံျပမ်ားျဖင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအား 
အတြင္းစိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားလာေစရန္ လႈံေဆာ္ အားေပး၏။ 
လမ္းၫႊန္လမ္းျပ ျပဳလုပ္၏။ ႐ႈိတိုကုသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအား 
အႏုပညာ၊ သိပၸံပညာအျပင္ အျခားယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပညာေပးခ့ဲ၏။ ေႏွာင္းေခတ္လူမ်ားသာမက 
ေခတ္ၿပိဳင္လူမ်ားကပင္ ႐ႈိတိုကုအား ဘုရားအေလာင္း 
အ၀ေလာကိေတရႊရ၏ ကိုယ္ပြားအျဖစ္ ထင္မွတ္ယူဆၾကသည္မွာ 
သဘာ၀က်၏။ ထက္သန္ေသာ လံု႔လ၀ီရိယ၊ ႀကီးမားေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္၊ ထက္ျမက္ေသာ ပညာဉာဏ္တုိ႔သည္ ႐ႈိတိုကု၏ 
ပုဂၢလိက ၀ိေသသမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ယင္းပုဂၢလိက ၀ိေသသမ်ား၏ 
အေျခခံအေၾကာင္းတရားမွာ ဗုဒၶတရားေတာ္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ 
ဆုိရေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶတရားေတာ္ကသာလွ်င္ ႐ႈိတိကုုအား ပညာဉာဏ္ 
ႂကြယ္၀ေအာင္၊ စိတ္ဓာတ္ျမင့္လာေအာင္ လုပ္ေပး၏။ ထို႔ျပင္ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-222- 
 

ဗုဒၶတရားေတာ္ကသာလွ်င္ ျမင့္မားေသာ ရွည္မွန္းခ်က္ကို 
အမ်ိဳးသားဘ၀၏ အေျခခံအုတ္ျဖစ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈ 
ရရိွေစရန္ ႐ႈိတိုကုအား အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေပး၏။” 
 
ဟုိယုံဂ်ိေက်ာင္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းအက်ဆံုး 
ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းကို ႐ႈိတိုကုသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၅၈၆-၈၇ 
ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္သည္။ တစ္ႀကိမ္ မီးေလာင္သြားေသးသည္။ 
ယခု ထင္ရွားရိွေနေသာေက်ာင္းမွာ ၇၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တစ္ဖန္ 
ျပန္လည္ေဆာက္ေသာေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ဟို႐ုိမိယန္ဘူတာမွ 
ဘတ္စ္ကားစီးသြားလွ်င္ ဟုိယုံေက်ာင္းအေရာက္ တစ္နာရီ၊ 
တစ္နာရီခြဲမွ်သာ သြားရသည္။ 
 
ဂ်ပန္၏ ေျခာက္သေယာင္းေနေသာ ေျမကို 
ေျမၾသဇာေကာင္းလာေအာင္ ဗုဒၶတရားေတာ္ ေရၾကည္ျဖင့္ 
႐ႈိတိုကုသြန္းေလာင္းေသာ ေနရာမ်ားထတဲြင္ ဟိုယုံဂ်ိသည္ 
အဓိကအက်ဆံုး ျဖစ္သည္။ ထုိေက်ာင္းတုိက္၌ပင္ ဂ်ပန္သည္ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ သပိၸံပညာ၊ ဘာသာတရားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ 
ပညာရပ္မ်ားကုိ စတင္သည္။ ေအာင္ျမင္ထေျမာက္မႈလည္း 

ရလာခ့ဲသည္။ ဟုိယံုဂ်ိေက်ာင္းတုိက္ရွိ 
သစ္သားအေဆာက္အအံုႀကီးသည္ ကမၻာေပၚရိွ ေရွးအက်ဆုံး 
သစ္သားအေဆာက္အအံုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ဂ်ပန္၏ 
ေရွးေဟာင္း ႐ုပ္တု၊ အႏုပညာ၊ ပန္းခ်ီပညာႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ 
လက္ရာမ်ားကို ဟိုယုံဂ်ိေက်ာင္းတုိက္၌ ေတြ႔ရိွႏုိင္သည္။ ၁၉၃၅ 
ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ေရာက္သြားေသာ ရာဟုလာသံကိစၥည္းသည္ 
ဟုိယံုေက်ာင္းကို ေလ့လာလ်က္ ထိုေက်ာင္းအေၾကာင္းကို ဤသို႔ 
ေရးထားသည္။ 
 
“ဟိုယုံေက်ာင္းသည္ ေျမညီေျမျပန္႔ေပၚ၌ နံရံတံတုိင္းမ်ားျဖင့္ 
ကာရံထားအပ္သည္။ အတြင္းသုိ႔၀င္ရန္ အဓိက၀င္ေပါက္မွာ 
ေတာင္ဘက္၌ရိွသည္။ ဟိုယံုဂ်ိေက်ာင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း 
လူေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔လည္း လာေရာက္ၾကသည္။ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဟိုယုံဂ်ိသည္ ဂ်ပန္သမုိင္း၏ 
သက္ရိွစာသင္ေက်ာင္း ျဖစ္ေနသည္။ ဆရာမ်ားသည္ ေနရာတိုင္း 
ေနရာတိင္ုးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္း၀တၳဳတုိင္း 
ပစၥည္း၀တၳဳတုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း အေသးစိတ္ 
ရွင္းလင္းေျပာျပၾကသည္။ ထိုေန႔ကလည္း 
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ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႔လ်က္ 
လာေရာက္ၾကသည္။ ေတာင္ဘက္ ၀င္းတံခါးမႀကီးသည္ 
တံတုိင္းႀကီးႏွင့္ ကပ္ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရိွေသာ 
အလယ္တံခါးသည္ အလယ္၌ရိွေနေသာ ကၽြန္းတိုင္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ 
က်က္သေရ ရိွလွေပသည္။ ယင္းအလယ္တံခါး၌ တံခါးေစာင့္ 
သစ္သားနတ္႐ုပ္မ်ားရိွသည္။ ယင္းတံခါးမွာ ရွစ္ရာစု 
အစပုိင္းေလာက္က လုပ္ထားေသာ တံခါးျဖစ္သည္။ ႐ုပ္တုမ်ားလည္း 
ထုိအခ်ိန္က ႐ုပ္တုမ်ား ျဖစ္ဟန္ရိွသည္။ အလယ္တံခါးကို 
လြန္သြားေသာအခါ ခန္းမႀကီးထ ဲေရာက္သြားသည္။ ထိုခန္းမႀကီးထ၌ဲ 
အဓိကနတ္ကြန္းရိွသည္။ ၀ဲဘက္၌ အဆင့္ငါးဆင့္ရိွေသာ ပုထိုးရိွၿပီး 
ယာဘက္၌ အဓိက နတ္ကြန္္းရိွသည္။ ပထမဦးစြာ အဓိကနတ္ကြန္းသို႔ 
ေရာက္သြားသည္။ လမ္းၫႊန္က ပထမ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို 
ေရွ႕ဘက္၀ရန္တာသုိ႔ ေခၚသြားသည္။ ထိုေနရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား 
ဖ်င္ဖိနပ္ စီးဖုိ႔ေပးသည္။ ဂ်ပန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ 
ဖိနပ္စီး၀င္ျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ မေလ်ာက္ပတ္ဟု 
ယူဆထားၾကသည္။ ထုိနည္းအတိုင္းပင္ သူတို႔၏ အမ်ိဳးသားဟန္ျဖင့္ 
ဆင္ျပင္ထားေသာ အိမ္တြင္းသုိ႔လည္း ဖိနပ္စီး၀င္ျခင္းသည္ 
မသင့္ေလ်ာ္ မေလ်ာက္ပတ္ေပ” 

 
႐ႈိတိုကုသည္ ဗုဒၶတရားႏွင့္ အတူတကြ ဂ်ပန္အေတြးအေခၚႏွင့္ 
အစဥ္အလာ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလးစားမႈရိွသည္။ 
ေရွးေဟာင္း နတ္ေဒ၀ီ ေဒ၀တာမ်ားအား ဗုဒၶဘာသာ 
နတ္ေေဒ၀ီေဒ၀တာမ်ားအျဖစ္ ထင္မွတ္ယူဆထားသည္။ 
ေကာင္းကင္ေပၚက နတ္ႏွင့္ ေျမေအာက္က နတ္အား ေလးစားမႈကုိ 
ျပရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ပြဲသဘင္မ်ားကို ဆင္ယင္က်င္းပသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ႐ႈိတိုကုသည္ အထက္တန္းလႊာမ်ား ကုိးကြယ္ေသာ 
ရွင္တိုဘာသာကုိမူ အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္သည္။ ႐ႈိတိုကု၏ အျမင္၌ 
ဘာသာတရားႏွစ္ခုသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည္။ 
ရွင္တိုဘာသာသည္ ထင္ရွားရိွသည့္ အရာ၀တၳဳႏွင့္သာလွ်င္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး ကြန္ျဖဴရွပ္ဘာသာသည္ ထင္ရွားမရိွသည့္ 
အရာ၀တၳဳႏွင့္သာလွ်င္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။ 
 
၆၂၁ ခုႏွစ္၌ ႐ႈိတိုကု ကံကုန္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္က အေၾကာင္းကုိ 
ေရွးေဟာင္း သမုိင္းဆရာတစ္ေယာက္က ဤသုိ႔ ေရးသားထားသည္။ 
“လယ္ထြန္ေနသူမ်ားသည္ ထြန္သြားကုိ ရပ္ထားၾကသည္။ 
ေမာင္းေထာင္းေနၾကသူမ်ားသည္ ေမာင္းကုိ ရပ္ထားၾကသည္။ 
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အလားလုံးက ‘ေနႏွင့္လ ကြယ္သြားၾကၿပီ။ ပထ၀ီေျမႀကီးႏွင့္ 
အာကာသေကာင္းကင္သည္ အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမြာ ျဖစ္သြားၿပီ။ ငါတို႔ 
ဘယ္သူ႔ကို အားကုိးၾကေတာ့မည္နည္း’ ဟု ျမည္တမ္းၾကသည္။ 
ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ဂ်ပန္တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပူေဆြးေသာက 
ေရာက္ၾကသည္။ လူႀကီးမ်ားက သူတုိ႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာသား 
ကြယ္လြန္သြားၿပီဟု ထင္မွတ္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားက သူတုိ႔၏ဖခင္ 
ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီဟု ေအာက္ေမ့ၾကသည္။ လမ္းႀကီးလမ္းငယ္ 
အားလံုး၌ ငုိေႂကြးျမည္တမ္းေနၾကေသာ မိန္းမ ေယာက္်ားအျပည့္ 
ျဖစ္ေနသည”္ ။ 
 
ဂ်ပန္ ေရွးေဟာင္းသမုိင္းအရ သိရသည္မွာ ႐ႈိတိုကု ကြယ္လြန္စဥ္က 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတုိက္ေပါင္း ၄၇ ေက်ာင္း ရိွသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္မ်ား၌ ရဟန္း ၈၁၆ ပါးႏွင့္ ရဟန္းမ ၅၆၉ ပါးတုိ႔ 
သီတင္းသုံးေနထိုင္ၾကသည္။ 
 
႐ႈိတိုကုသည္ သူ မကြယ္လြန္မီကပင္ သူ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကို 
ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ရန္ ေနရာကို သတ္မွတ္ထားသည္။ သူ၏ 
အလုိဆႏၵအရ ထုိေနရာ၌ အ႐ုိးဂူ လုပ္ထားသည္။ ယင္းဂူသည္ 

ဂ်ပန္တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ၊ ပူေဇာ္ပသစရာ 
ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
 
႐ႈိတိုကု ကြယ္လြန္ေသာအခါ ႐ႈိတုိကု၏ ငယ္ဆရာျဖစ္ေသာ၊ 
ေနာင္ေသာအခါ၌ ႐ႈိတိုက၏ ကူေဖာ္ေလာင္ဖက္ ျဖစ္လာေသာ 
ေအဂ်ီေကသည္ သူ၏တပည့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသုိ႔ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပသည္။ 
“႐ႈိတိကုုသည္ ဂ်ပန္၏ မုနိျဖစ္သည္။ တိုယတုိမိမိ အမည္ျဖင့္ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ျမင့္ေသာ 
နန္းေဆာင္ထက္က ဘုရင့္သားေတာ္ဟူ၍ အနက္အဓိပၸာယ္ရသည္။ 
အမွန္စင္စစ္ပင္ ႐ႈိတိုကု၌ မုနိတစ္ပါး၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားရိွသည္။ 
သူသည္ သူ၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး၌ ကမၻာေလာကကုိ 
အမွန္အတုိင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္သည္။ ေရွးေရွးမုနိတို႔၏ 
ဂုဏ္သိကၡာမ်ားသည္ သူ႔တြင္ ေပါင္းစုေနၾကသည္။ 
မိမိအသက္ကဲ့သုိ႔ပင္ သူသည္ ရတနာသံုးပါးကုိ 
ေလးစားၾကည္ညိဳသည္။ မိမိ၏ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအားလည္း 
ဆင္းရဲျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္။ စကားလုံး 
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တစ္လုံးတည္းႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ ႐ႈိတိုကသည္ မဟာရေသ့တစ္ပါး 
ျဖစ္သည္”။ 
 
႐ႈိတိုကု၏ အိမ္ေထာင္မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေရးသားေဖာ္ျပထားခ်က္ကုိ မေတြ႔ရေပ။ တစ္သက္လံုး 
အိမ္ေထာင္မျပဳဘ ဲ ေနသြားသည္ဟု ထင္ရသည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ ႐ႈိတိုကုသည္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး 
မိသားစုႏွင့္ ေနသြားရန္ အခ်ိန္ရရိွဟန္ မတူေပ။ 
 
အမွန္မွာ ႐ႈိတိုကုသည္ ဘုရင္မဟုတ္ေပ။ ဘုရင္အျဖစ္ႏွင့္ သူ၏ 
အရီးေတာ္ ရိွေနသည္။ သို႔ရာတြင္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာမူ 
သူ႔လက္ထတဲြင္ ရိွေနသည္။ သူကုိယ္တိုင္ ဘုရင္လုပ္၍ရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရင္လုပ္လိုသည့္ ဆႏၵမရိွေပ။ သူ၏ ဦးေခါင္းေပၚ၌ 
ဘုရင္၏မကိုဋ္ မရိွေပ။ သို႔ရာတြင္ သူသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ 
ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာေလာက၏ 
ဘုရင္တစ္ဆူျဖစ္သည္။ ႐ႈိတိုကုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဒၵႏၱအာနႏၵာ 
ေကာသလႅာယနက ဤသုိ႔ ေရးသားထားသည္။ 
 

“ပန္ဂ်ပ္၌ ဂု႐ုေဂါ၀ိႏၵသီဟ ရရိွသည့္ေနရာမ်ိဳးကုိလည္းေကာင္း၊ 
ရာဂ်စတန္၌ မဟာရာဏာ ပရတာပ 
ရရိွသည့္ေနရာမ်ိဳးကုိလည္းေကာင္း၊ မဟာရတ္ရွထရ၌ ရိွ၀ဂ်ီ 
ရရိွသည့္ေနရာမ်ိဳးကုိလည္းေကာင္း၊ သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ)၌ 
အဘယဂါမဏိ ရရိွသည့္ေနရာမ်ိဳးကုိလည္းေကာင္း၊ 
အိႏၵိယတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ဘုရင္ အေသာက 
ရရိွသည့္ေနရာမ်ိဳးကုိလည္းေကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ဘုရင္႐ႈိတိုကု 
ရရိွသည္” ။ 
 
 

ကုိရီးယား 
 
 

ဘုရင္၀မ္ကိယင္ 
 
၁၁ ရာစုေနာကပုိ္င္းက်ေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏  
ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ၊ ပေဒသရာဇ္တို႔၏ ဘာသာအျဖစ္မွ်သာ 
သတ္မွတ္ေဘာင္ခတ္ထားျခင္း မရိွေတာ့ဘ ဲ ျပည္သူလူထု 
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ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားလည္း ျဖစ္လာသည္။ 
ထုိအခ်ိန္ကာလသည္ ကိုရီးယား၌ ၀မ္ဘုရင္မင္းဆက္ 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ျပည္သူလူထုကုိ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈ 
ရရိွသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္ခင္ကမူ ဗုဒၶဘာသာသည္ 
ဆိလႅဘုရင္တို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္၌သာ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေနသည္။ 
 
ကုိရီးယားသမုိင္းသည္ တ႐ုတ္ေနာက္ အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာမွပင္ 
အစျပဳသည္။ ဂ်ပန္္ႏွင့္စာလွ်င္မူ အခ်ိန္အေတာ္ပင္ ေစာသည္။ 
ကုိရီးယား၏ အစဥ္အလာ ယူဆခ်က္အရ 
တုိင္းျပည္တည္ေထာင္ေသာ တန္ဂုန္းအမည္ရိွ နတ္ဘီလူးဘုရင္သည္ 
ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သည္။ တိုင္းၿပည္တုိင္း၊ 
တုိင္းျပည္တိုင္း၌ မိမိတုိ႔၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ 
လူမ်ိဳးႏွင့္ ပတသ္က္၍လည္းေကာင္း၊ အစဥ္အလာ ယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
ျပန္႔ပြားေနသည္။ ကိုရီးယား၌လည္း ထုိနည္းတူပင္ျဖစ္သည္။ 
 

အျခားတ႐ုတ္အစဥ္အလာ ယူဆခ်က္တစ္ခုအရ ဘီစီ ၁၁၂၂ ၌ 
ကိေဆးအမည္ရိွ ပေဒသရာဇ္တစ္ဦးသည္ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ 
၅၀၀၀ ႏွင့္ အတူတကြ တ႐ုတ္ျပည္မွ ႏွင္ထုတ္လုိက္သည္ျဖစ္၍ 
ကုိရီးယား ေရာက္လာၿပီးလွ်င္ ကိုရီးယား၌ အေျခစုိက္ေနသည္။ 
ထုိပေဒသရာဇ္က ထုိေဒသ၏ အမည္နာမကို က်ိဳဆင္း 
(အ႐ုဏ္ဦးအခ်ိန္၏ တိုင္းျပည္)ဟူ၍ ေပးထားသည္။ ကိေဆးသည္ 
တ႐ုတ္ျပည္မွ တ႐ုတ္အႏုပညာ၊ လက္မႈအတတ္ပညာ၊ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈ အတတ္ပညာ၊ ပုိးခ်ည္ရက္လုပ္သည့္ 
အတတ္ပညာမ်ားကုိ က်ိဳဆင္းသုိ႔ ယူေဆာင္သြားသည္။ 
ထုိအခ်ိန္မွအစျပဳ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀ အထိ ကိေဆး၏ 
အဆက္အႏႊယ္မ်ားႏွင့္ အ႐ုိက္အရာခံမ်ားသည္ က်ိဳဆင္း၌ 
ထီးနန္းစုိးစံခ့ဲၾကသည္။ 
 
က်ိဳဆင္းသို႔သြား၍ သူ၏ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
တ႐ုတ္ပေဒသရာဇ္ ကိေဆး အေျခစုိက္ေသာအခ်ိန္၌ ထုိေဒသတြင္ 
ဌာေနလူမ်ိဳးမ်ား ရိွေနၾကသည္။ ကိေဆးသည္ ယခုေခတ္ ပ်ဳမ္ယမ္း 
တည္ရိွေသာေနရာတြင္ အေျခစုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ 
တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတုိ႔လည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို ကိုရီးယားသုိ႔ 
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သြားေရာက္ၿပီး ေနထိုင္ၾကသည္။ တ႐ုတ္အေထာက္အထားအရ ဘီစီ 
၁၀၈ တြင္ တ႐ုတ္ဟန္မင္းဆက္သည္ အေနာက္ေျမာက္ကုိရီးယား၌ 
ကုိလုိနီမ်ားကုိ တည္ေထာင္ၾကသည။္ ယင္းကုိလုိနီမ်ား၏ 
ေနျပည္ေတာ္မွာ နန္နန္ျဖစ္သည္။ ထိုေနျပည္ေတာ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ 
၃၁၃ အထိ တည္ရိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုိရီးယား၌ 
တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈၾသဇာ လႊမ္းမုိးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကုိလုိနီမ်ား၏ 
ၾသဇာအရိွန္အ၀ါသည္ ယလုျမစ္ကမ္းပါးရိွ မန္ခ်ဴးရီးယားႏွင့္ 
ေတာင္ကုိရီးယားတြင္လည္း လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးခ့ဲသည္။ 
 
ေျမာက္ကိုရီးယား တစ္ခုလံုးလိုလုိ၌ တ႐ုတ္ကုိလုိနီမ်ားသာ 
ႀကီးစုိးလႊမ္းမုိးခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔၏ ေနျပည္ေတာ္သည္ 
ကုိဂုရယိုျဖစ္သည္။ ယင္းကိုလုိနီႏုိင္ငံသည္။ အလြန္တရာ 
အင္အားေတာင့္တင္းလ်က္ ယလုျမစ္ညာ မန္ခ်ဴးရီးယားအထိ 
ျပန္႔ပြားသြားသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ (ဘီစီ ၅၇ မွ ေအဒီ ၆၆၈ အထိ) 
ေတာင္ကုိရီးယားအမည္ရိွ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံရိွသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလမွစ၍ 
ကုိရီးယားသမုိင္း၌ ယင္းကာလ အပုိင္းအျခားသည္ ႏုိင္ငံသံုးႏုိင္ငံ၏ 
ေခတ္ကာလအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ ဆိလႅႏုိင္ငံ၏ 
အတြင္းဘက္ပုိင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္ကုိရီးယား၌ ရိွသည္။ 

ထုိေဒသသည္ နက္တုန္ျမစ္၀ွမ္းေဒသ ျဖစ္သည္။ 
ပုိက္ကေက်ႏုိင္ငံကမူ အလြန္အားနည္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
ယင္း၏ ဗဟိုခ်က္ခ်ာမွာ အေရွ႕ေတာင္ကုိရီးယား၌ ရိွသည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၃၇၂ ၌ ဗုဒၶဘာသာသည္ တ႐ုတ္အကၡရာႏွင့္အတူ 
ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကိုဂုရယိုျပည္တြင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ 
ႏွစ္အတန္ၾကာေသာအခါ ေတာင္ဘက္ပုိင္းလမ္းမွ ပုိက္ကေက် 
ျပည္တြင္းသို႔လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္လာသည္။ ဆိလႅျပည္မွာ 
အလွမ္းေ၀းကြာၿပီး စစ္ေရး၌ လံုးပန္းေနရသျဖင့္ ခရစ္ႏွစ္ ၄၂၄ 
ေလာက္က်မွ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၅၅၂ ၌ ဂ်ပန္ႏွင့္ ပုိက္ကေက်ႏုိင္ငံသည္ ဆိလႅႏုိင္ငံႏွင့္ 
စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္မီက ဂ်ပန္ႏွင့္ 
မဟာမိတ္ဖြဲ႔ရန္အတြက္ ပုိက္ကေက်ႏုိင္ငံ ဘုရင္သည္ ဂ်ပန္ဘုရင္ထံ 
အျခားလက္ေဆာင္ ပဏၰာမ်ားႏွင့္တကြ ဗုဒၶက်မ္းစာမ်ားႏွင့္ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးပုိ႔ခ့ဲသည္။ 
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေရာက္လာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္အား ဗုဒၶဘာသာ၊ စာေရးျခင္း အတတ္ပညာ၊ 
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အႏုပညာ၊ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးသူမွာ 
ကုိရီးယားျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ကိုရီးယား ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ 
ဂ်ပန္သို႔ သြားၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖန္႔ျဖဴးရာ၌ 
အကူအညီ အေထာက္အပ့ံ မ်ားစြာေပးသည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၅၂၈ ၌ ဆိလႅႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ႁခြင္းခ်က္မရိွ 
လက္ခံလိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္တန္မင္းဆက္ႏွင့္ 
ဆိလႅႏုိင္ငံသည္ မဟာမိတ္ ျဖစ္သြားသည္။ ၇ ရာစုႏွစ္၌ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ဆိလႅႏုိင္ငံ၏ အဓိက ဘာသာတရား ျဖစ္သြားသည္။ 
ထုိရာစုႏွစ္၌ ဆိလႅႏုိင္ငံ၏ ေနျပည္ေတာ္သည္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ၏ 
အခ်ကအ္ခ်ာ ဗဟုိဌာနျဖစ္သြားသည္။ ယင္းသို႔အားျဖင့္ 
ထုိေနျပည္ေတာ္သည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အခ်က္အခ်ာ 
ဗဟိုဌာနလည္း ျဖစ္သြားသည္။ အိႏၵိယ၊ တိဗက္၊ ပါရွားမွ 
ကုန္သည္တုိ႔သည္ မိမိတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ 
ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို ရွာေဖြ၀ယ္ျခမ္းရန္ ကိုရီးယားသုိ႔ သြားၾကသည္။ 
ကုိရီးယားမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ခရီးသည္ အမ်ားအျပားလည္း အိႏၵိယသို႔ 
သြားေရာက္ေလ့ရိွၾကသည္။ 
 

ထုိအခ်ိန္၌ နာမည္ေက်ာ္ ပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဗုဒၶတရားကုိ 
သင္ၾကားေလ့လာရန္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ သြားၾကသည္။ 
ယင္းတုိ႔အနက္ ဖရိွယန္ဂုိဏ္းမွ ယု၀န္ဆို (၆၆၃-၆၈၃)၊ ယု၀န္ဟိ 
(၆၂၇-၆၇၀)ႏွင့္ ဟိုယင္ဂုိဏ္းမွ က်ိဆိယန္ (၆၂၅-၇၀၂)တို႔သည္ 
အထင္ရွားဆုံး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၉၃၅ ၌ ၀မ္ကိယင္အမည္ရိွ ပေဒသရာဇ္သည္ ကိုရီးယား၏ 
ညီၫြတ္စည္းလုံးေသာ လြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ 
ထူေထာင္ၿပီးလွ်င္ ၀မ္မင္းဆက္ကုိ တည္ေထာင္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္တြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀ အထိ ၀မ္ကိယင္၏ 
အဆက္အႏႊယ္ အ႐ုိက္အရာခံမ်ားသည္ ယင္းမင္းဆက္၏ 
ထီးရိပ္ေအာက္၌ ကုိရီးယားကုိ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ 
ယင္းမင္းဆက္သည္ ေျမာက္ပုိင္း မိသားစု၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ 
ေရွးေဟာင္း ဆိလႅႏုိင္ငံကိုလည္း ၿဖိဳဖ်က္ၿပီးလွ်င္ ေရွးေဟာင္း 
ကုိရီးယားပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစဥ္အလာကို အျမစ္ကစ၍ 
တြန္းလွန္ ၿဖိဳဖ်က္ပစ္လိုက္သည္။ 
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ယင္းမင္းဆက္သည္ တ႐ုတ္ျပည္မွာကဲ့သုိ႔ ပညာရွင္မ်ားကို 
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၌ 
ပညာရွင္အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာသည္။ ဂ်ပန္ျပည္တြင္ 
ေဟအိယင္ေခတ္၌ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားသကဲ့သို႔ 
ကုိရီးယားတြင္ ၀မ္ေခတ္၌ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားသည္။ 
ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပြဲသဘင္မ်ားကို 
ဆင္ယင္က်င္းပသကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရး ထုံးတမ္းစဥ္လာ 
ပြဲလမ္းမ်ားကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ အံ့ၾသဖြယ္ 
ႀကီးမားခမ္းနားေသာ ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမ်ားကုိလည္း 
တည္ေဆာက္သည္။  
 
ထုိေခတ္ကာလ၌ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရးအတြက္ 
အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ဥပေဒကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည္။ 
အကယ္၍ အိမ္ေထာင္ မိသားစုတစ္ခုခု၌ သားေယာက္်ားသုံးေယာက္ 
သုိ႔မဟုတ္ သုံးေယာက္ထက္ပုိပါက ထိုသံုးေယာက္ထမဲွ 
တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ မလြဲမေသြ ရဟန္းျပဳရမည္ဟူေသာ 
ဥပေဒျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒကို အိမ္ေထာင္မိသားစုတိုင္း 
လုိက္နာရသည္။ ၀မ္ကိယင္လက္ထက္၌ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ 

အဆင္ေျပမႈမ်ား မ်ားစြာရိွၿပီး ဘုရင္၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားစြာ 
ရရိွသည္။ အစုိးရသည္ တရားဥပေဒအရ ဗုဒၶဘာသာ 
အက်ိဳးရိွရာရိွေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည္။ 
 
၀မ္မင္းဆက္ကာလ၌ ရဟန္းေတာ္ စိတိယန၊ ရဟန္းေတာ္ 
ပုက်ာအုိႏွင့္ အျခားရဟန္းေတာ္ မ်ားစြာတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ 
ျပန္႔ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ တက္တက္ႂကြႂကြ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။ တ႐ုတ္ပိဋကတ္ စာရင္းစာအုပ္ကို 
တည္းျဖတ္ေသာပုဂၢိဳလ္မွာ နာမည္ေက်ာ္ပညာရွင္ ရဟန္းေတာ္ 
စိတယနျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္၌ 
ဗုဒၶတရာေဒသနာေတာ္ကုိ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ ေလ့လာၿပီးလွ်င္ 
ကုိရီးယား ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ ဟိုဟုက်င္ႏွင့္ တိယန္တုိင္ 
ဂုိဏ္းႏွစ္ဂုိဏ္းကို ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္သည္။ 
ကုိရီးယားဘာသာျဖင့္လည္း ဗုဒၶတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
စာတမ္းမ်ားကုိ ေရးသားျပဳစုသည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ ရဟန္းေတာ္ 
ပုက်အုိသည္ ကိုရီးား၌ စ်င္ဗုဒၶဘာသာကုိ ျဖန္႔ျဖဴးသည္။ ယင္းမွာ 
ကုိရီးယား ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း၌ ထူးျခားေသာအသြင္ကို 
ေဆာင္ေနသည္။ 
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ကုိရီးယားတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးသည့္ေနာက္၌ ဘုရင္ 
၀မ္ကိယင္သည္ ဆုန္ဒို၌ ေနျပည္ေတာ္ တည္ေထာင္သည္။ ဆုန္ဒိုမွာ 
ယခုေခတ္ ဟဆုန္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ၀မ္ကိယင္၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ကုိရယိုအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ ယင္းမွာ 
ကုိရီးယား၏ ဒုတိယအမည္နာမ ျဖစ္သည္။ ၀မ္ကိယင္၏ 
ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၉၂ အထိ တည္တံ့ေနေလသည္။ 
ယင္းအခ်ိန္ကာလ အေတာအတြင္း၌ ကုိရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ 
ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ဆက္သြယ္မႈရိွသည္။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ 
သံတမန္အဆက္အသြယ္ ရိွသည္။ ယင္းအခ်ိန္ကာလမွာ 
ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏုိင္ငံေရးအရ 
စည္းလုံးညီၫြတ္မႈရိွေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ 
 
ဘုရင္ ၀မ္ကိယင္ လက္ထက္၌ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ 
ေက်ာင္းတိုက္မ်ား တည္ေဆာက္သည္ဟု မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 
ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျခားတုိင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ ေရွးေဟာင္း 
ေက်ာင္းတိုက္မ်ားႏွင့္ ေစတီပုထိုးမ်ား၏ အပ်က္အစီး 

အက်န္အႂကြင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ရသကဲ့သုိ႔ ကုိရီးယား၌ ေရွးေဟာင္း 
ေက်ာင္းပ်က္ ဘုရားပုထိုးပ်က္မ်ားကုိ မေတြ႔ရေပ။ ေတြ႔ရသည့္ 
အေဆာက္အအုံပ်က္ မ်ားမွာလည္း ေနာက္ပုိင္း၌ ေဆာက္လုပ္သည့္ 
အေဆာက္အအုံမ်ားဟူ၍ ခန္႔မွန္းရသည္။ အပ်က္အစီး 
အက်န္အႂကြင္းမ်ားကုိ မေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ 
သစ္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္၍ 
မီးေလာင္ကၽြမ္းၿပီး ပ်က္စီးသြားသည္ဟူ၍ ခန္႔မွန္းသည္။ 
 
ေရွးေခတ္ အစဦးကာလကစ၍ ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈ 
တုိးတက္ထြန္းကားရာ၌ တ႐ုတ္၏ အကူအညီ မ်ားစြာပါရိွသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံအရသာလွ်င္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ 
ကုိရီးယား၌လည္း ထြန္းကားျပန္႔ပြားသည္။ တ႐ုတ္ 
တစ္ဆင့္ခံအရသာလွ်င္ အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ 
အသြင္ျဖင့္ ကိုရီးယားသုိ႔ေရာက္ၿပီး ျပန္႔ပြားသြားသည္ဟူ၍လည္း 
ဆုိႏုိင္သည္။ 
 
ဗုဒၶဘာသာသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ အာရွအလယ္ပုိင္းကို ျဖတ္လ်က္ 
တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္သြားၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္မွတစ္ဆင့္ 
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ကုိရီးယားသို႔လည္းေကာင္း၊ ကုိရီးယားမွတစ္ဆင့္ 
ဂ်ပန္သို႔လည္းေကာင္း ျပန္႔ပြားသြားသည္။ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာအထိ 
ကုိရီးယားျပည္သူလူထုသည္ မိမိတို႔၏ ရပ္တည္ေရးအတြက္ 
တုိက္ပြဲမ်ားစြာ ၀င္ခ့ဲၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္လင့္ကစား ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၌ 
ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အဆက္သည္ မည္သည့္အခါမွ 
ျပတ္ေတာက္သြားသည္ဟူ၍ မရိွခ့ဲေပ။ ယင္း၏အေၾကာင္းမွာ 
ကုိရီးယားေျမေပၚ၌ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ ဆက္လက္တည္တံ့ 
ေနေရးအတြက ္ တိုက္ပြဲႀကီးစြာ ၀င္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယား၏ 
တစ္ဖက္၌ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားေသာ တ႐ုတ္အင္ပုိင္ယာရိွသည္။ 
အျခားတစ္ဖက္၌ အင္အားႀကီးမားေသာ ဂ်ပန္ရိွသည္။ 
ယင္းအင္ပုိင္ယာႏုိင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ကုိရီးယားအား ႏွစ္ဖက္ညႇပ္၍ 
လည္မ်ိဳညႇစ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးကို ျမတ္ႏုိးေသာ 
ကုိရီးယားသည္ ရန္သူ၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ဒူးမေထာက္ေပ။ 
 
ကုိရီးယား ဗုဒၶဘာသာသည္ တ႐ုတ္ဘာသာႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
ဂ်ပန္ဘာသာႏွင့္လည္းေကာင္း လံုး၀ တသီးတျခား ျဖစ္သည္ဟု 
ေျပာ၍မရေပ။ ကိုရီးယား ေတာင္ေပၚေက်ာင္းတုိက္မ်ား၌ ဌာေန၏ 
အရိပ္အေငြ႔ ထင္ရွားျပတ္သားစြာ ရိွေနသည္မွာမူ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္၌ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရးကုိ 
အင္တိုက္အားတုိက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔ပင္ 
ကုိရီးယားသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရးကုိ 
အင္တိုက္အားတုိက္ စတင္ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 
 
ကုိရီးယား အလယ္ပုိင္းေဒသမွာ ေတာင္ေပါမ်ားၿပီး အလြန္တရာ 
လွပေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသကုိ ကြန္ဂုိဆန္ 
(၀ရဇိန္ေတာင္)ဟု ေခၚသည္။ ဗုဒၶဘာသာ အျမစ္တြယ္လာသည္ႏွင့္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္ သဘာ၀႐ႈခင္း သာယာလွပေသာ ေနရာမ်ား၌ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေနထိုင္သည့္ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားကုိ  
တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ၄ ရာစုႏွစ္၌ ထိုေဒသတြင္ ဖူနန္အမည္ရိွ 
ေက်ာင္းတုိက္ကို တည္ေဆာက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေက်ာင္းကုိ 
သစ္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္၍ ယင္းေက်ာင္းတုိက္၏ အပ်က္အစီး 
အက်န္အႂကြင္း ယခု မရိွေတာ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ထိုေနရာ၌ ေနာက္ပုိင္း 
ထပ္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားမွာမူ ထင္ရွားရိွေနသည္။ 
 
ယူေဒ ေက်ာင္းတုိက္သည္ ၀ရဇိန္ေတာင္တြင္ရိွေသာ အႀကီးက်ယ္ 
အခမ္းနားဆုံး ေက်ာင္းတုိက္ျဖစ္၏ ဟူ၍ ယူဆၾကသည္။ 
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ယင္းေက်ာင္းတုိက္ကုိ ၄ ရာစုႏွစ္၌ တည္ေထာင္သည္ဟူ၍ 
အဆုိရိွသည္။ အစဥ္အလာ ယုံၾကည္ယူဆလာခ်က္အရ 
ထုိေက်ာင္းတုိက္ တည္ေဆာက္သည့္ေနရာမွာ အိႏၵိယ 
ရဟန္းေတာ္မ်ား သာသနာျပဳ ႂကြေရာက္လာၾကေသာအခါ နဂါးမ်ားက 
ေျခာက္လွန္႔ထုတ္ပစ္ရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမွ 
ေတာင္တန္းတစ္ခုိအထိ အတန္ငယ္လွမ္းသည္။ အလယ္တြင္ 
လြင္ျပင္တည္ရိွေနသည္။ ထိုေနရာရိွ ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း၌ 
သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္၏ သစ္ကိုင္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားမ်ားစြာ 
ေတြ႔ရသည္။ ထိုေက်ာင္းတိုက္ တည္ေဆာက္ေသာ ေခတ္ကာလ၏ 
အေဆာက္အအံုမ်ားထမွဲ ေလးေထာင့္ေက်ာက္ပုထိုး တစ္ဆူသာ 
က်န္ရိွသည္။ 
 
ျပာ၀ဟုန္ရွာ ဟ်ိဳကြန္ဂ်ိအမည္ရိွ ေက်ာင္းတုိက္လည္း 
၀ရဇိန္ေတာင္တြင္ ရိွသည္။ ရဟန္းေတာ္ ျပာ၀ဟုန္သည္ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္ကုိ ၆၇၇ ခုႏွစ္၌ တည္ေထာင္သည္။ 
ယင္းေက်ာင္းတုိက္၏ နဂုိမူလ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမွာလည္း 
မီးေလာင္ကၽြမ္းသြားသည္။ ယခုရိွေနေသာ ေက်ာင္းမွာ ၁၅ ရာစု 

ေနာက္ပုိင္းမွ ေဆာက္လုပ္ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္၏ဟူ၍ ယူဆရသည္။ 
ေက်ာင္းတုိက္၏ အဆြယ္မ်ားမွာ တစ္ဒါဇင္ထက္ မနည္းေပ။ 
 
ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ သစ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ 
ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းတုိက္မ်ားႏွင့္အတူ ေၾကးဆင္းတုမ်ားလည္း 
မရိွၾကေတာ့ေပ။ မီးေဘးသင့္သြားၾကဟန္ တူသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေတာင္၏ လိုဏ္ဂူမ်ားထတဲြင္ ထြင္းထုထားေသာ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွာမူ 
ယခုထက္တုိင္ ထင္ရွားရိွေနၾကသည္။ ယင္းကုိေထာက္လ်က္ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ကိုရီးယားအႏုပညာ တိုးတက္ဖြံ႔ထြားေရး၌ 
မည္သုိ႔မည္ပုံ အေထာက္အပ့ံ ျပဳသည္ဆုိသည္ကုိ သိႏုိင္ေပသည္။ 
 
 

ကေမၻာဒီးယား 
 
 

သတၱမဇယ၀မၼာ 
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ကေမၻာဇ [ကေမၻာဒီးယားဘုရင္ သတၱမ ဇယ၀မၼာ (၁၁၈၂-၁၂၀၂)] 
သည္ ေစတနာသဒၶါတရား ထက္သန္ေသာ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ 
ကေမၻာဇ (ကေမၻာဒီးယား)ႏုိင္ငံကို တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ဘုရင္မွာလည္း သတၱမ ဇယ၀မၼာပင္ျဖစ္သည္။ 
ထုိဘုရင္ေခတ္သည္ ကေမၻာဇႏုိင္ငံသမုိင္း၏ အထူးအားျဖင့္ 
ကေမၻာဇႏုိင္ငံ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း၏ ႀကီးပြားထြန္းကားေသာ 
က႑ျဖစ္သည္။ 
 
ကေမၻာဇဘုရင္၏ အမည္ကို အစြဲျပဳ၍ တုိင္းျပည္၏ 
အမည္နာမသည္လည္း ကေမၻာဇတြင္သည္ဟု သမုိင္းသုေတသီတုိ႔က 
ယူဆၾကသည္။ ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ပမၸာအမည္ရွိ 
ေဒသတစ္ခုရိွသည္။ ယင္းေဒသ၏ အမည္ကုိ အစြဲျပဳ၍ 
ျပည္ပတြင္ရိွေသာ ေဒသတစ္ခုသည္ စမၸာအမည္တြင္ေနသကဲ့သို႔ 
အိႏၵိယအေနာက္ နယ္စပ္၌ရိွေသာ ကေမၻာဇေဒသကုိ အစြဲျပဳ၍ 
ျပည္ပတြင္ရိွေသာ ေဒသတစ္ခု၏ အမည္လည္း ကေမၻာဇ 
(ယခုတာဂ်ီကစၥတန္)ႏွင့္ တရင္းတႏီွး ရိွၾကသည္။ ၃ ရာစုမွစ၍ 
ထုိေဒသ၌ သကလူမ်ိဳးတုိ႔ ႀကီးစုိးလာခ့ဲၾကသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။ 
ထုိအခ်ိန္၌ မု႐ု႑သံတမန္တစ္ဦးသည္ ဖုနန္သို႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ 

ထုိသံတမန္သည္ တျခား လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
ျမင္းမ်ားလည္း ယူေဆာင္လာသည္။ ယင္းျမင္းမ်ားမွာ အိႏၵိယနယ္စပ္ 
ကေမၻာဇေဒသမွ နာမည္ေက်ာ္ျမင္းမ်ား ျဖစ္ဖုိ႔ရိွသည္။ ယင္းေဒသသုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာၾကသည့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကေမၻာဇဟူေသာ 
အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ စိမ္းဟန္မတူေပ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၉၄၇ ခု 
ေက်ာက္စာ၌ ကမၺဳရေသ့ႏွင့္ သူ၏ နတ္ေဒ၀ီမွ ကမၺဳဇမင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ 
ေပါက္ဖြားလာသည္ဟု ဆိုထားသည္။ 
 
ဖုနန္ႏုိင္ငံ၏ အလယ္ပုိင္းမွာ ယခုေခတ္ ကေမၻာဒီးယားျဖစ္သည္ဟု 
အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ တ႐ုတ္ 
သမုိင္းပညာရွင္မ်ား ေျပာျပခ်က္အရ သိရိွရသည္။ ယင္းေဒသ၏ 
အထြတ္အထိပ္ေခတ္မွာ ရာစု ၅ ရာစုအထိ ျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆၾကသည္။ ဖုနန္ႏုိင္ငံတြင္ ဟိႏၵဴသ၀ိဘာသာႏွင့္ 
ဗုဒၶဘာသာတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူလက္တြဲခ့ဲၾကသည္။ 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္၏ အဆိုအရ ယင္းေဒသသည္ 
ဟိႏၵဴနတ္တို႔ကို ကိုးကြယ္သည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေနာက္ပုိင္း၌ ထိုေဒသတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားသြားသည္။ ရႊင္က်န္ သူ၏ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း 
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ေရးသားထားသည့္အခ်ိန္က ထုိေဒသ၏ဘုရင္မွာ အလြန္ 
ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာအေပၚတြင္ 
ရန္ၿငိဳးထားသည္ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား အၫြန္႔တံုးသြားေအာင္ လုပ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔လက္ထက္တြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ 
တစ္ပါးတေလမွ်ပင္ ရွာမေတြ႔ေပ။ ကေမၻာဇအမည္မွ်သာ 
အိႏၵိယအမည္ မဟုတ္ေပ။ ေဒသတစ္ခုလံုး အိႏၵိယပုံစံ ျဖစ္ေနေသာ 
ေခတ္တစ္ေခတ္ ရိွခ့ဲသည္။ ခမာလူမ်ိဳးတို႔၏ ၾကားထတဲြင္ 
အိႏၵိယလူမ်ိဳးတို႔၏ ဦးေရမွာ မေျပာပေလာက္ေသာ္လည္း ထိုေဒသ၌ 
အိႏၵိယလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဇတ္စနစ္ အျမစ္တြယ္သြားေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကသည္။ ရာဟုလာသံကိစၥည္းက သူ၏ ‘ေဗာဒၶဆံ 
ဆကရိတိ’ (ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ)၌ ဤသို႔ တင္ျပထားသည္။ 
 
ထုိေဒသ၌ ျဗာဟၼဏအမ်ိဳးသမီးသည္ 
ခတၱိယအမ်ိဳးသားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ခတၱိယအမ်ိဳးသမီးသည္ 
ျဗာဟၼအမ်ိဳးသားႏွင့္လည္းေကာင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားၾကသည္ကို 
ေတြ႔ရ၏။ ကေမၻာဇ၏ အေဆာက္အအုံမ်ား၌ရိွေသာ ေရွးေဟာင္း 
ကမၺည္းေက်ာက္စာမ်ားသည ္ ထုိေဒသ၌ ျဗာဟၼဏဘာသာ 

အဓိကက်ပုံကုိ ေဖာ္ျပေန၏။ သို႔ရာတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၏ 
အရိွန္ၾသဇာကလည္း မေသးေပ။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ 
ျဗာဟၼဏဘာသာတြင္ ဇတ္စနစ္ အတက္အက်ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ 
အားရိွမႈ၊ အားမ့ဲမႈရိွ၏။ ဇတ္စနစ္ အားေကာင္းသည့္အခါ၌ 
ျဗာဟၼဏဘာသာလည္း အားေကာင္း၏။ ျဗာဟၼဏဘာသာ 
အေပၚစီးရေသာအခါ၌ ဗုဒၶဘာသာ ခပ္လွ်ိဳလွ်ိဳ ေနရ၏။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ 
ကုိယ္တုိင္ကပင္ ယင္းအခ်က္ကုိ သာဓကေဆာင္ေန၏။ 
ထုိနည္းအတုိင္း ဇတ္စနစ္ အားေပ်ာ့သြားေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာက 
ေခါင္းေထာင္ထလာ၏။ ဇတ္စနစ္ အျမစ္ျပတ္သြားေသာအခါ 
ျဗာဟၼဏဘာသာလည္း အျမစ္ျပတ္သြားၿပီး ဗုဒၶဘာသာက 
ေအာင္ပြဲခံေလ၏။ ကေမၻာဇသည္ ယင္း၏ သာဓကျဖစ္၏။ ----------- 
 
အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္တုိ႔၌ 
ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စ၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔ပင္ 
အိႏၵိယျပည္ပ၌လည္း ထုိနည္းအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားႏွင့္ 
သု၀ဏၰဒီပတို႔၌လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ သာဓကမ်ား 
ရိွၾကသည္။ ျဗာဟၼဏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမဏယဥ္ေက်းမႈသည္ 
နယ္ပယ္အသီးသီး အသီးသီး၌ မတူကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ 
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အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ သမုိင္းကို 
ေလ့လာၾကည့္႐ႈပါက ျဗာဟၼဏဘာသာသည္ ဇတ္စနစ္အေပၚ၌ 
အေျခတည္ေနၿပီး ဇတ္စနစ္ကိ ု တည္ေဆာက္သူ၊ 
အားေပးသူျဖစ္ေၾကာင္းမွာ သိသာထင္ရွားသည္။ ဗုဒၶဘာသာကမူ 
ဇတ္စနစ္မရိွေသာ လူ႔ေဘာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းသာလွ်င္ လူသားမ်ား 
အက်ိဳးရိွသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ယင္းလမ္းစဥ္ 
ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ 
ေဒသေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၌ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရရိွသည္။ 
ဇတ္စနစ္ကင္းမ့ဲေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္သာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၏ 
ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။ ဇတ္စနစ္အေျခခံေသာ ပတ၀္န္းက်င္၌ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ မဖြံ႔ၿဖိဳး မတိုးတက္ေပ။ ထို႔အတူပင္ ဇတ္စနစ္ 
ကင္းရွင္းေသာ အေျခအေန၌ ျဗာဟၼဏဘာသာသည္ 
ရပ္တည္မေနႏုိင္ေပ။ 
 
ဖုနန္၏ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ ႐ုျဒ၀မၼာကို အႏုိင္တုိက္ၿပီးလွ်င္ 
ဇယ၀မၼာသည္ ကေမၻာဇေနျပည္ေတာ္ကို 
တည္ေထာင္လိုက္ေလသည္။ ယင္းစစ္ပြဲ၌ ဘာ၀၀မၼာ၏ညီေတာ ္

စိၾတေသနသည္ ေသနာပတိျဖစ္သည္။ ေသနာပတိစိၾတေသနသည္ 
ေနာက္ပုိင္း၌ မဟိႁႏၵ၀မၼာ (၆၀၄-၂၄)အမည္ျဖင့္ ကေမၻာဇထီးနန္းတြင္ 
စုိးစံသည္။ ယင္းမင္းဆက္သစ္ကုိ တည္ေထာင္ရာ၌ 
ျဗာဟၼသီဟအမည္ရိွ ျဗာဟၼဏႏွစ္ဦးသည္ ကူညီပ့ံပုိးခ့ဲသည္။ 
ထုိပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးမွာ ဖုနန္ဘုရင္ ႐ုျဒ၀မၼာ၏ သမားေတာ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္၌ ဖုနန္တြင္ ျဗာဟၼဏဘာသာ အဓိကျဖစ္သည္။ 
ဗုဒၶဘာသာလည္း ျပန္႔ပြားသေလာက္ ျပန္႔ပြားေနသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ထုိအခ်ိန္က ထုိေဒသတြင္ ျပန္႔ပြားေနေသာ ဗုဒၶဘာသာမွာ 
ပါဠိေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ဘ ဲတႏၱရယာန ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္က ထိုေဒသ၌ ျဗာဟၼဏသိ၀ဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ 
ပဋိပကၡမျဖစ္ၾကဘ ဲခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးစြာ လက္တြဲေနခ့ဲၾကသည္။ 
 
ဘာ၀၀မၼာဘုရင္လက္ထက္က ေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာမ်ားကုိ 
အမ်ားအျပား ေတြ႔ရသည္။ ယင္းေက်ာက္စာမ်ားအရ ဘာ၀၀မၼာ၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အေၾကာင္းကုိ သိရိွရသည္။ ယင္းေက်ာက္စာပါ 
အကၡရာမ်ားသည္ ေရွးေဟာင္း ဂ်ာဗာ၏ အေနာက္ပုိင္းေဒသမွ 
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ရရိွေသာ ပုဏၰ၀မၼာ၏ ေက်ာက္စာအကၡရာ 
အေရးအသားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုိနီယိုကၽြန္း ကုေတအိမွ ရရိွေသာ 
ပုလ၀မၼာ၏ ေက်ာက္စာအကၡရာ အေရးအသားႏွင့္လည္းေကာင္း 
တူညီမႈရိွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
 
မဟိႁႏၵ၀မၼာေနာက္တြင္ သူ၏သားေတာ္ အီရွန္၀မၼာ ထီးနန္းစုိးစံသည္။ 
ကေမၻာဇ၏ ေနျပည္ေတာ္ အီရွန္ပူအမည္သည္ ထိုဘုရင္အမည္ကို 
အစြဲျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာဟန္တူသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၆၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
အီရွန္၀မၼာသည္ သံတမန္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေစလႊတ္ခ့ဲသည။္ 
ယင္းအေၾကာင္းကုိ ဆုအီဘုရင္ မင္းဆက္သမုိင္း၌ 
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ အီရွန္၀မၼာေနာက္၌ ၆၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယ 
ဘာ၀၀မၼာ နန္းတက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၆၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမ ဇယ၀မၼာ 
ထီးနန္းဆက္ခံသည္။ ကေမၻာဇဘုရင္မ်ားထတဲြင္ ပထမဇယ၀မၼာ 
ေရးထိုးေသာ ေက်ာက္စာ၌ ဗုဒၶဘာသာဟူေသာ 
ေ၀ါဟာရအသုံးအႏႈန္းကုိ ပထမဆံုး စတင္ေတြ႔ရိွရျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေက်ာက္စာကို ကေမၻာဇမင္းဆက္၏ ပထမဦးဆုံး ေရးထိုးေသာ 
ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ပါသည့္ သကၠတဘာသာ ေက်ာက္စာျဖစ္သည္။ 
 

ယင္းေရွးေဟာင္း ေက်ာက္စာမ်ားအရ သိရသည္မွာ ကေမၻာဇႏုိင္ငံ၏ 
ကနဦး ဘာသာတရားမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ျဗာဟၼဏဘာသာ 
ေရာေႏွာထားေသာ ဘာသာတရားတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ရႊင္က်န္၏ အဆိုအရ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဖုနန္၌ စကတည္းကပင္ 
ရိွခ့ဲသည္။ ေနာက္ပုိင္းက်မွ မင္းဆိုးဘုရင္ဆုိး ခ်ိဳးႏိွမ္ဖ်က္ဆီးပစ္၍ 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ပညာရွင္မ်ားက ထုိဘုရင္ကို 
ဘာ၀၀မၼာဟု ေျပာၾကသည္။ ပထမဦးဆုံး ကိုလိုနီလူမ်ားသည္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္သည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ တာရာနတ္၏ 
အဆိုအရ ၀သုဗႏၶဳ၏ တပည့္မ်ားသည္ ကိုကိ (အင္ဒုိခ်ိဳင္းနား)၌ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ ျဖန္႔ျဖဴးၾကသည္။ 
 
 
ဒုတိယ ဇယ၀မၼာ (၈၀၂-၈၉၆) လက္ထက္မွစ၍ ကေမၻာဇသမုိင္းသည္ 
ပုိၿပီး ျပတ္သားသြားသည္။ ဒုတိယ ဇယ၀မၼာအား 
ႏုိင္ငံသူရဲေကာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ဒုတိယ 
ဇယ၀မၼာသည္ သူ႔ေခတ္ သူ႔အခါက အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုး 
ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအထိ ကေမၻာဇ 
(ကေမၻာဒီးယား)၌ သူ႔ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ကို သီဆိုက်ဴးရင့္ၾကသည္။ 
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ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္၌ သူ႔အား ‘ပရေမရႊရ’ ဟူေသာ အမည္ကို 
ေပးအပ္သည္ျဖစ္၍ ဒုတိယ ဇယ၀မၼာသည္ ထုိအမည္နာမျဖင့္ပင္ 
ျပည္သူတုိ႔၏ ၾကားထတဲြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနသည္။ 
‘ဆဒိုကာလ္ထုမ္’ မွ ရရိွေသာ အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ 
ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္၌ ဘုရင္ ပရေမရႊရကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးထားသည္။ 
ယင္းေက်ာက္စာအရ ဒုတိယ ဇယ၀မၼာအား ကေမၻာဇ၌ 
အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ရန္အတြက္ ဂ်ာဗာမွ ပုိ႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
သိရိွရသည္။ 
 
ဂ်ာဗာ (သီရိ၀ိဇယ)ဘုရင္က ကေမၻဇကို ၀င္တုိက္သည့္ အေၾကာင္းကုိ 
အာရဗ္ကုန္သည္ ဆုေလမန္က ခရစ္ႏွစ္ ၈၅၁ တြင္ 
ေရးသားထားသည္။ ရာဟုလာသံကိစၥည္း၏ အဆုိအရ စစ္ပြဲတြင္ 
အႏုိင္ရသြားသူသည္ ဂ်ဗာဘုရင္ မဟုတ္ဘ ဲ သီရိ၀ိဇယ 
(ဆုမၾတာ)ဘုရင္ သီလိႁႏၵျဖစ္၏။ ဂ်ာဗာလည္း သူ၏ 
လက္ေအာက္ခံျဖစ္သည္။ ထိုဘုရင္သည္ ၈ ရာစုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ၉ 
ရာစု အေစာပုိင္း၌ ဂ်ဗာတြင္ အလြန္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ 
ဗုဒၶ၀ိဟာရမ်ားႏွင့္ ေစတီပုထိုးမ်ားကုိ တည္ေဆာက္သည္။ 
ယင္းတုိ႔အနက္ ဗုိ႐ုိဗုဒိုးသည္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 

သမုိင္းလမ္းေၾကာင္း အေျပာင္းအလွည့္ ျဖစ္သြားသည္။ ပထမ 
ဇယ၀မၼာေနာက္၌ သီလိႁႏၵမင္းဆက္သည္ ကေမၻာဇတြင္လည္း 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 
 
တ႐ုတ္သမုိင္းဆရာမ်ား၏ အဆိုကုိေထာက္လ်က္ အိရွန္၀မၼာ 
(အိရွန္ဗရမာ) ေခတ္ (၇ ရာစု အေစာပုိင္း) အေၾကာင္းကုိ သိရိွရသည္။ 
ထုိအခ်ိန္၌ ကေမၻာဇ၏ ေနျပည္ေတာ္မွာ အိရွန္ပူျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ 
အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ ေနထိုင္ၾကသည္။ 
ၿမိဳ႕ေတာ္၏အလယ္တြင္ ခန္းမေဆာင္ႀကီးရိွသည္။ 
ထုိခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ဘုရင္၏ညီလာခံ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ ႏုိင္ငံ၌ 
ၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕ ရိွသည္။ ယင္းၿမိဳ႕ႀကီး သုံးၿမိဳ႕တြင္ 
ကုိယ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ကိုယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္သမုိင္းမ်ားမွ 
ကေမၻာဇသားတုိ႔၏ အေနအထုိင္၊ အစားအေသာက္၊ အမူအက်င့္ 
စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရသည္။ 
 
ဒုတိယဇယ၀မၼာအား ဆုမၾတာဘုရင္ခံအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ 
ေစလႊတ္လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယ ဇယ၀မၼာသည္ 
သီရိ၀ိဇယႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာကုိယ္ 
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လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဘုရင္တစ္ဆူအျဖစ္ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ 
ထုိဘုရင္သည္ ဗာယြန္းရိွ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ 
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ အႏုပညာေျမာက္လွေသာ အန္ေကာသုန္ကို 
တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ ေရွးေဟာင္း သမုိင္းသုေတသီမ်ား၏ အဆုိအရ 
ဗာယြန္းသည္ အစပထမက ဗုဒၶေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ေနာက္ပုိင္းက်မွ သိ၀နတ္ဘုရာေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းသြားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ဇယ၀မၼာသည္ ေစာေစာပုိင္းက ဗုဒၶဘာသာကို 
ထူးထူးျခားျခား သက္၀င္ယံုၾကည္သူျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေနာက္ပုိင္း၌ စိတ္ေျပာင္းသြားသည္။ သူ၏ အ႐ုိက္အရာခံမွာမူ လံုး၀ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗာယြန္းကို 
တည္ေဆာက္ၿပီးေသာအခါ ဗာယြန္းသည္ 
သိ၀ိနတ္ဘုရားေက်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလသဲြားသည္။ 
 
ဒုတိယ ဇယ၀မၼာ၏သားေတာ္ တတိယ ဇယ၀မၼာ (၈၆၉-၈၇၇) 
ေနာက္ပုိင္း၌ ဇယ၀မၼာမင္းဆက္ ျပတ္သြားသည္။ ပထမ ဣႁႏၵ၀မၼာ 
(၈၇၇-၈၈၉)သည္ ေက်ာင္းေတာ္ေပါင္းမ်ားစြာကို 
တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ ထိုဘုရင္ တည္ေဆာက္ေသာ 
အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ဒုတိယဇယ၀မၼာ၏ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ 

နီးစပ္မႈရိွသည္။ ပထမ ဣႁႏၵ၀မၼာ၏ သားေတာ္ ယေသာ၀မၼာ (၈၈၉-
၉၀၉)သည္ ဗာယြန္း တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းကို အၿပီးသတ္လ်က္ 
ယင္း၏အနီး၌ ယေသာဓပူရနဂရၿမိဳ႕ကုိ တည္ေထာင္သည္။ ကမၺဳပူရီ 
သုိ႔မဟုန္ မဟာနဂရသည္ အန္ေကာသုန္ မဟာနဂရ၏ 
ကေမၻာဇအမည္ ျဖစ္သည္။ အန္ေကာသည္ ႏုိကိုရ (နဂရ)၏ 
တစ္ျဖစ္လအဲမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
ယေသာ၀မၼာ၏ႏုိင္ငံ အက်ယ္အ၀န္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ စမၸာအလယ္ရိွ 
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားအထိ ျပန္႔က်ယ္သည္။ ထိုဘုရင္၏ 
အ႐ုိက္အရာခံမ်ားသည္ အန္ေကာသုန္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံလာခ့ဲၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ပၪၥမ ဇယ၀မၼာသည္ အန္ေကာသုန္ကုိ လံုး၀ 
လ်စ္လ်ဴး႐ႈထားသည္။ အန္ေကာသုန္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ ကင္းေ၀းေနခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဖန္ 
ဒုတိယ ရာဇိႁႏၵ၀ိမၼာ (၉၄၄-၉၆၈)သည္ အန္ေကာသုန္ကုိ သူ၏ 
ေနျပည္ေတာ္အျဖစ္ ဖန္တီးလုိက္သည္။ တ႐ုတ္သမုိင္းႏွင့္ 
တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွရေသာ ေက်ာက္စာမ်ားအရ ဒုတိယ ရာဇိႁႏၵ၀မၼာသည္ 
စမၸာကိုလည္း အႏုိင္တိက္ုယူခ့ဲသည္။ ------------ 
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ပၪၥမ ဇယ၀မၼာ၊ ပထမ သူရိယ၀မၼာ၊ ဥဒယဒိဗ်၀မၼာတို႔၏ ေခတ္သည္ 
ရာစုတစ္ခုထက္ပင္ (၉၆၄-၁၀၇၆) ရွည္ၾကာခ့ဲသည္။ ယင္းရာစုႏွစ္၌ 
ဗိသုကာအတတ္ပညာ အလြန္တိုးတက္သည္ဟု သိရသည္။ 
ဥဒယာဒိဗ်၀မၼာ၏ေနာက္ ဒုတိယ သူရိယ၀မၼာ (၁၁၁၂-၁၁၆၂) 
ေခတ္ေရာက္လာသည္။ ထိုေခတ္သည္ အခ်ိန္ကာလ ရွည္ၾကာျခင္း 
မရိွေသာ္လည္း ဒုတိယ သူရိယ၀မၼာသည္ ကေမၻာဇႏွင့္ စမၸာကို 
ေအာင္ျမင္စြာ တေပါင္းတည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ 
တခ်ိဳ႕သမုိင္းဆရာမ်ားက ဒုတိယ သူရိယ၀မၼာသည္ လကၤာဒီပ 
သီဟုိဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ)ကုိလည္း အႏုိင္တိုက္ယူခ့ဲသည္ဟု 
ဆုိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လံုလံုမရိွေပ။ 
 
ရာဟုလာသံကိစၥည္း၏ အဆုိအရ ထိုေခတ္မတိုင္မီက 
ပထမသူရိယ၀မၼာ ထီးနန္းစုိးစံသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကေမၻာဇ၌ 
ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားလာသည္။ ပထမ သူရိယ၀မၼာအား 
ကေမၻာဇ၏ ပထမဦးဆံုး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုရင္ဟုဆုိလွ်င္ 
မွားမည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းသုိ႔ဆုိျခင္းအားျဖင့္ ပထမ သူရိယ၀မၼာသည္ 
ျဗာဟၼဏဘာသာအေပၚ စိတ္၀င္စားျခင္းမရိွဟူေသာ အဓိပၸာယ္လည္း 

မဟုတ္ေပ။ ကေမၻာဇ၌ ဟိနယာနဗုဒၶဘာသာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ရရိွသည့္ 
အခ်ိန္မွစ၍ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း အစျပဳလာသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ကနဦး 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္သာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း၌ 
သူရိယ၀မၼာ၏ အခန္းက႑ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
အန္ေကာ၀ပ္ကို မည္သည့္နတ္ဘုရားအတြက္ 
မည္သူတည္ေဆာက္သနည္း ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မ်က္ျမင္အေထာက္အထား မရရိွေပ။ ဒုတိယ သူရိယ၀မၼာႏွင့္ 
သူ၏ဆရာ ဂု႐ုဒ၀ိါကရပ႑ိတတုိ႔ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 
ခန္႔မွန္းၾကသည္။ အန္ေကာ၀ပ္သည္ ထုိအခ်ိန္က ဗိရွဏု 
(ဗိႆႏုိး)ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္က်မွ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ 
ေက်ာင္းေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလလုိဲက္ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
ဒုတိယ သူရိယ၀မၼာႏွင့္ သူ၏ အ႐ုိက္အရာခံ သတၱမ ဇယ၀မၼာတို႔၏ 
ေက်ာက္စာမ်ား၌ ထိုးထားသည့္ အကၡရာ 
အေရးအသားမ်ိဳးႏွင့္တူေသာ အကၡရာ စာလုံးမ်ိဳးကုိ အန္ေကာ၀ပ္၌ 
ေတြ႔ရသည္။ အန္ေကာ၀ပ္ေက်ာက္စာ၌ 
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ပရမ၀ိဏုေလာကဘုရင္အေၾကာင္း စကားစပ္ထားသည္။ ဒုတိယ 
သူရိယ၀မၼာဘုရင္အား ကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း၌ 
ယင္းအမည္နာမျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
သူရိယ၀မၼာအား မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း 
အန္ေကာ၀ပ္၌ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ အမွတ္လကၡဏာမ်ားကို 
မေတြ႔ရေပ။ အန္ေကာ၀ပ္၏ ပုံသဏၭာန္အေနအထားႏွင့္ ဗိသုကာ 
အတတ္ပညာသည္ အန္ေကာသုန္ထက္ ေနာက္က်သည္ဟု 
အဆုိရိွသည္။ 
 
သတၱမ ဇယ၀မၼာ (၁၁၈၂-၁၂၀၂)၏ ေခတ္သည္ ကေမၻာဇ 
ဗုဒၶဘာသာသမုိင္း၌ အေရးပါေသာေခတ္ ျဖစ္သည္။ သတၱမ 
ဇယ၀မၼာအား ကေမၻာဇ၏ အေသာကဟု ဆိုၾကသည္။ သူ 
ကြယ္လြန္သြားၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း၌ သတၱမ ဇယ၀မၼာဘုရင္အား 
မဟာပရမေသာဂတ ဘြဲ႔ထူးေပးၾကသည္။ ယင္းကုိေထာက္လ်က္ 
သတၱမ ဇယ၀မၼာ၏ ဘာသာတရားအေပၚ ကိုင္း႐ႈိင္းပုံကို 
ထင္ရွားျပတ္သားစြာ သိရိွရသည္။ သတၱမ ဇယ၀မၼာသည္ ကေမၻာဇ၏ 
ဘုန္းလက္႐ုံးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္ ဆုိသည္မွာမူ 
ျငင္းပြားဖြယ္မရိွေပ။ သူ၏ ႏုိင္ငံအက်ယ္အ၀န္းသည္ 

အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အထိလည္းေကာင္း၊ 
ေတာင္ဘက္တြင္ မာလာယုကၽြန္းအထိလည္းေကာင္း က်ယ္ျပန္႔သည္။ 
 
 
ဇယ၀မၼာ၏ ေက်ာက္စာကို ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ 
အေသာကမင္းတရားႀကီးကို သတိမရဘ ဲ ေနမည္မဟုတ္ေပ။ 
အေသာကေက်ာက္စာမ်ား၌ အေသာကမင္းတရားႀကီး ဗုဒၶတရား 
သက၀္င္ယံုၾကည္ပုံ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ဇယ၀မၼာ၏ 
ေက်ာက္စာမ်ား၌လည္း ဇယ၀မၼာမင္းႀကီး ဗုဒၶတရား 
သက၀္င္ယံုၾကည္ပုံကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ပ႐ုိဓဟမ္၌ တူးေဖာ္ရရိွေသာ 
ထုိေက်ာက္စာတြင္ ဗုဒၶအား ရိွခုိးဦးခုိက္ၿပီးေနာက္ “သတၱ၀ါအားလုံး၏ 
ကုိးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဗုဒၶသည္ ပူေဇာ္အပ္ ပူေဇာ္ထိုက္သူ 
ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ျဖစ္၏။ ေဗာဓိလမ္းစဥ္သည္လည္း ပူေဇာ္အပ္ 
ပူေဇာ္ထိုက္၏” ဟု ေရးထားသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဖန္ သံဃာေတာ္ 
အရွင္ျမတ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီးလွ်င္ ပေဒသာပင္၏ 
သက္ရိွအသြင္ျဖစ္ေသာ ေလာကိႆရအား ရိွခုိးထားသည္။ 
ယင္းေက်ာက္စာ၌ပင္ ေရွ႕ဆက္၍ “ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ စမၸာသို႔သြား၍ 
စစ္ေျမျပင္တြင္ စမၸာဘုရင္ကို ဖမ္းဆီးၿပီးလွ်င္ က႐ုဏာေရွ႕ထားလ်က္ 
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ျပန္လႊတ္၍ သူ႔ထီးနန္းကုိ ျပန္အပ္ခဲ့သည္။ ဘုရင္မင္းႀကိး၏ 
ယင္းဂုဏ္ယူစရာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ အျခားဘုရင္မ်ားလည္း 
ၾကားသိၾက၏။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သူ႔ဆရာ ဂု႐ု၏ မိသားစုအား 
မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ပမာ ေသနာပတိရာထူးကုိ ခန္႔အပ္ထား၏” ဟူ၍လည္း 
ေရးထိုးထားသည္။ 
 
သတၱမ ဇယ၀မၼာသည္ သူ၏မယ္ေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ 
ရာဇ၀ိဘာရအမည္ရိွ ၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ၿပီးလွ်င္ ထုိၿမိဳ႕အား 
မုနိျဒမာတာ (ပညာပါရမိတာ)၏ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ 
အပ္ႏွင္းထားလိုက္သည္။ ပညာပါရမိတာ၏ အသြင္အျဖစ္ျဖင္ ့
မယ္ေတာ္၏ ႐ုပ္တုကုိလည္း ထုလုပ္ထားသည္။ 
 
ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းဘုရင္ ဟႆ၀ဒၶနလက္ထက္က ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ 
တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ 
ပြဲေတာ္က်င္းပသကဲ့သုိ႔ သတၱမ ဇယ၀မၼာ လက္ထက္ကလည္း 
တန္ခူးလဆန္း ၈ ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ မုိးဦးပြဲေတာ္ကို 
က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ လကြယ္ေန႔၌ ဘုရားပြဲ က်င္းပသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ 

ပညာပါရမိတာ နတ္ဘုရားကို ပူေဇာ္ပသၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္ 
အခ်ိဳ႕ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဘုရားပြဲ က်င္းပေသာအခါ 
ကပြဲမ်ားပါသကဲ့သို႔ ထုိေခတ္ကလည္း ကေမၻာဇဘုရားပြဲမ်ား၌ ကပြဲမ်ား 
က်င္းပျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျဗာဟၼဏမ်ားအားလည္း အလႉဒါန 
ေပးကမ္းလႉဒါန္းၾကသည္။ 
 
အေသာကမင္းတရားႀကီး ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းထားေသာ ေဆး႐ုံ၊ 
ေဆးခန္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ အေသာကေက်ာက္စာမ်ား၌ 
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုနည္းအတူပင္ ဇယ၀မၼာ 
ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းထားေသာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား 
အေၾကာင္းကိုလည္း သူ၏ ေက်ာက္စာမ်ား၌ ေရးထိုးထားသည္။ 
ျပည္နယ္အသီးသီးတုိ႔၌လည္း ေဆး႐ုံ ၁၁၇ ခုႏွင့္ ေဆးခန္း ၆၉၈ 
ခုတို႔ကုိ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းထားသည္။ ယင္းေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းတို႔၌ 
ေဆး၀ါးကုသၾကေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဆန္စပါး 
အလံုအေလာက္ ေပးလႉထားသည္။ ေဆး႐ုံႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား 
လည္ပတ္ရန္အတြက္ ရြာေပါင္း ၈၃၈ ရြာမွ ရရိွေသာ အခြန္အတုတ္ကုိ 
ေပးလႉထားသည္။ ယင္းေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းတုိ႔၌ မိန္းမ၊ ေယာက္်ားေပါင္း 
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၈၁၆၄၀ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ေက်ာက္စာ၏ အဆုံး၌ “ငါ၏ 
ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ငါ၏မယ္ေတာ္သည္ ဘ၀ပင္လယ္ ၀ၾဲသဃတြင္းမ ွ
လြတ္ေျမာက္၍ ဘုရားအျဖစ္ ေရာက္ရိွပါေစသား” ဟူ၍ 
ဆုေတာင္းထားသည္။ 
 
ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္း၌ ေဆး႐ုံႀကီးေပါင္း ၁၀၂ ခု ရိွသည္ဟူ၍ 
အက္လိေယာ့က ေရးထားသည္။ ဇယ၀မၼာ၏ ေက်ာက္စာမ်ား၌ 
ပထမတြင္ ဗုဒၶ၏ နိမၼိတကာယ၊ ဓမၼကာယ၊ 
သေမၻာဂကာယတည္းဟူေသာ ကာယသုံးပါးကို ရိွခုိးပူေဇာ္ထားသည္။ 
ေရာဂါအမုိက္ေမွာင္ကို ဖယ္ရွားၿဖိဳခြင္းရန္အတြက္ ေဘသဇၨဂု႐ုဗုဒၶ၊ 
ေဗာဓိသတၱ၊ သူရိယ၀ိေရာဓန၊ စႁႏၵ႐ုမိ၊ စႁႏၵ၀ိဓာဓန စသည္တို႔၏ 
ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးထားသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ဇယ၀မၼာဘုရင္ အေၾကာင္းကုိ ေရးထားသည္။ “လူတို႔၏ 
ကုိယ္ခႏၶာပုိင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာကို ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ မိမိ၏ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာအျဖစ္ ထင္မွတ္ယူဆ၏။ လူနာမ်ား၏ 
ေရာဂါေ၀ေဒနာသည္ လူနာမ်ားထက္ပင္ ဘုရင္မင္းႀကီးအား 
စိတ္ဆင္းရဲေစ၏။ ျပည္သူတုိ႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡသည္ ဘုရင္မင္းႀကီးအား 
ဒုကၡျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္တည္း။ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ေဆး႐ုံ၊ 

ေဆးခန္းမ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာ သမားမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကုိ 
ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေလ၏” ။ ေဘသဇၨဂု႐ု ျဖစ္ေတာ္မူေသာ 
ျမတ္စြာဘုရား၏ ေက်ာင္းေတာ္ပတ္၀န္းက်င္၌ ေဆး႐ုံ၊ 
ေဆးခန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာကုိ 
လာအုိဆေက (ေဆဖန္)၌ တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွရသည္။ 
 
၀ိနယပိဋက မဟာ၀ဂၢေဘသဇၨခႏၶ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ 
ေရာဂါေ၀ဒနာကို ေပ်ာက္ကင္းေစေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ 
အစားအစာမ်ားကုိ ၫႊန္ၾကားေဟာျပ ထားေတာ္မူသည္။ 
ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားအတြက္ ေဆးမ်ားကုိ ၫႊန္ၾကားေဟာျပ 
ထားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ေဘသဇၨဂု႐ု’ 
ဟူ၍လည္း အမည္ေတာ္ တြင္ေနေတာ္မူသည္။ ေဘသဇၨဂု႐ု၏ 
လက္ေတာ္တစ္ဖက္၌ သွ်ိသွ်ားသီး (ဖန္ခါးသီး) ကုိင္ထားသည္။ 
ဗုဒၶသည္ ကုိယ္ခႏၶာ၌ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကုိ 
ဖယ္ရွားကုစားေတာ္မူသည္။ ဗုဒၶ၏ ယင္းအသြင္အျပင္ေတာ္သည္ 
ေဒသအသီးသီး၊ ကာလအသီးသီး၌ လူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၏ အေပၚ၌ 
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ၾသဇာသက္ေရာက္ လႊမ္းမုိးမႈ ရိွေနသည္။ ဗုဒၶ၏ 
ယင္းအသြင္အျပင္ေတာ္ ပထမဆုံး ၾသဇာလႊမ္းမုိးခံရသူမွာ 
အေသာကမင္းတရားႀကီး ျဖစ္သည္။ အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ 
လူသားမ်ားအတြက္သာလွ်င္မက တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ပင္ ေဆး႐ုံမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္အျပင္ ေဆးျမစ္၊ ေဆး႐ြက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို 
ဂရိႏုိင္ငံသို႔အထိပင္ ေပးပုိ႔ေပးခ့ဲသည္။ 
 
သတၱမ ဇယ၀မၼာ ဘုရင္သည္လည္း ဗုဒၶ၏ ယင္းအသြင္အျပင္ေတာ္ 
ၾသဇာလႊမ္းမုိးခံရၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အထိ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း ပုိက္ကြန္ႀကီး ျဖန္႔ထားသည္မွာ 
အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။ ရိွသမွ် ေက်ာင္းတုိက္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ေဆး႐ုံ၊ 
ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဆိုသည္ကို အထက္၌ ျပဆုိခ့ဲၿပီးၿပီ။ 
ယင္းကုိေထာက္႐ႈ၍ သတၱမ ဇယ၀မၼာဘုရင္ လက္ထက္၌ 
ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၏ အေရအတြက္ေလာက္ပင္ ေဆး႐ုံ၊ 
ေဆးခန္းမ်ားလည္း ရိွသည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏုိင္သည္။ 
 
ယေန႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၌ ျဗာဟၼဏဘာသာလည္း မရိွေတာ့ေပ။ 
မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာလည္း မရိွေတာ့ေပ။ ျဗာဟၼဏဘာသာႏွင့္ 

မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ၏ ေနရာ၌ ေထရ၀ါဒ ပါဠိဗုဒၶဘာသာက 
ေနရာယူထားလုိက္ေလၿပီ။ ၁၃၄၀ ခုႏွစ္၌ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ 
ေထရ၀ါဒ ပါဠိဗုဒၶဘာသာ စတင္လႊမ္းမုိးသြားသည္။ 
ယင္းကုိေထာက္လ်က္ သတၱမ ဇယ၀မၼာလက္ထက္၌ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေသာ ဗုဒၶဘာသာသည္ မဟာယာန 
ဗုဒၶဘာသာလည္းမဟုတ္၊ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာလည္း မဟုတ္ဘ ဲ
ႏွစ္ခုလံုး ေရာေထြးေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ဖုိ႔ရိွသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ယင္းဗုဒၶဘာသာသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာဆီသို႔ ေရွး႐ႈသည့္ 
ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သတၱမ 
ဇယ၀မၼာဘုရင္၏လက္ထက္၌ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ 
တစ္ရိွန္ထိုး တုိးတက္ျပန္႔ပြား ထြန္းကားေနေၾကာင္းမွာမူ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္မရိွေပ။ 
 
 

ေလာ (လာအုိ) 
 
 

ဖန္ညဳန္ 
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ကေမၻာဇ (ကေမၻာဒီးယား) တိုင္းျပည္နယ္စပ္ မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းရိွ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္း၀င္းထတဲြင္ အစြမ္းအစ 
ထက္ျမက္ပုံရေသာ သူငယ္တစ္ဦး ကစားေနသည္။ ထိုသူငယ္ 
ကစားေနသည့္ေနရာႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ စိတ္ကူးခန္း၀င္ေနေသာ 
ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ သူငယ္ကစားေနသည္ကုိ 
စူးစုိက္ၾကည့္႐ႈေနသည္။ ထိုသူငယ္သည္ ေနာင္ေသာအခါ၌ 
ဖန္ညဳန္အမည္ျဖင့္ ေလာႏုိင္ငံ၏ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္လာသည္။ 
 
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ ကစားေနေသာ သူငယ္သည္ ေလာႏုိင္ငံ 
ဘုရင့္သားေတာ္ေလး ျဖစ္သည္။ ဘုရင့္သားေတာ္ေလး၏ 
လူငယ္ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလာႏုိင္ငံ၌ ဆုိရုိးစကား 
အမ်ားအျပားရိွသည္။ သားေတာ္ေလးသည္ ေမြးဖြားလာလာခ်င္း သြား 
၃၂ ေခ်ာင္း ေပါက္ေနသည္။ ယင္းထူးျခားခ်က္ကုိ ဘုရင္မင္းႀကီးက 
ေကာင္းသည့္နိမိတ္ မဟုတ္ဘ ဲ တုိင္းျပည္အတြက္ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆၿပီးလွ်င္ ဖြားသစ္စ 

သားေတာ္ေလးအား ေလွငယ္တစ္စင္းထ ဲ ထည့္လ်က္ မဲေခါင္ျမစ္ထ ဲ
ေမွ်ာလုိက္သည္။ 
 
ကေမၻာဇနယ္စပ္ ျမစ္ကမ္းေဘးရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၌ 
မဟာသမႏၱအမည္ရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး သီတင္းသုံးေနသည္။ 
ထုိဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ)မွ 
ျဖစ္သည္ဟု အဆုိရိွသည္။ မဟာသမႏၱမေထရ္သည္ 
သားေတာ္ေလးအား ျမစ္ထမွဲ ဆယ္ယူၿပီးလွ်င္ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္အထိ 
ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ 
 
ေနာက္ ဆို႐ုိးစကားတစ္ခု ရိွေသးသည္။ 
ဖန္ညဳန္ ေမြးဖြားလာခ်ိန္၌ သူ႔ခမည္းေတာ္၏ ႏုိင္ငံ၌ ဗ႐ုတ္ဗရက္ 
ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ သူ႔သားေတာ္ကုိ 
တုိင္းျပည္၌ထားလွ်င္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု 
အထင္ရိွသြားသည္။ ေမြးလာလာခ်င္း သြား ၃၂ ေခ်ာင္း 
ေပါက္ေနသည္ျဖစ္၍ သားေတာ္ကေလးသည္ သာမန္သားေတာ္ 
မဟုတ္ႏုိင္ေပ။ တစ္ေနရာရာ၌ အသက္မေသဘ ဲ ရိွေနပါက 
တစ္ေန႔ေသာအခါ၌ ေလာႏုိင္ငံ၏ ထီးနန္းရွင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ 
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ယင္းသုိ႔ ဘုရင္မင္းႀကီးက ယူဆထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ယင္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာမျပေပ။ 
ယင္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ေပၚသြားပါက သားေတာ္ေလး၏ 
အသက္အႏၱရာယ္ စုိးရိမ္ရသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
 
ယင္းသုိ႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ “ေမြးလာလာခ်င္း 
သြား ၃၂ ေခ်ာင္း ေပါက္ေနသည္ျဖစ္၍ သားေတာ္ေလးသည္ 
တုိင္းျပည္ႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သည္။ 
တုိင္းျပည္ နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ သားေတာ္ေလး ရိွေနလွ်င္ တုိင္းျပည္ 
ကံဆုိးမုိးေမွာင္ က်ႏုိင္သည္။ တုိင္းျပည္အေနႏွင့္လည္း ရန္သူေတြ 
ပတ္ခ်ာ၀ုိင္းေနသည္” ဟူ၍ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာလုိက္သည္။ 
နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔က 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခ်က္ကို ယုံၾကည္သြားၾကသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည ္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ ကၽြန္လင္မယား 
ႏွစ္ေယာက္အား သားေတာ္ေလးကုိ အပ္လ်က္ ကၽြန္လင္မယားႏွင့္ 
သားေတာ္ေလးကုိ ေလွတစ္စင္းတြင္ တင္ၿပီး မဲေခါင္ျမစ္ထ ဲ

ေမွ်ာလုိက္သည္။ ထိုေလွသည္ ေရစီးေၾကာင္းထ ဲ ေမ်ာပါသြားၿပီးလွ်င္ 
ကေမၻာဇနယ္စပ္ရိွ မဟာသမႏၱမေထရ္၏ ေက်ာင္းတုိက္အနီးက 
ျမစ္ကမ္းပါးတြင္ သြားဆိုက္သည္။ 
 
သားေတာ္ေလး ခုနစ္ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ မဟာသမႏၱမေထရ္သည္ 
သားေတာ္ေလးကုိ ထိုအခ်ိန္က အန္ေကာ၀ပ္ထီးနန္းတြင္ 
စုိးစံေနေသာ ကေမၻာဇဘုရင္ထံ ေခၚသြားသည္။ 
မဟာသမႏၱမေထရ္သည္ ကေမၻာဇဘုရင္အား 
သားေတာ္ေလးအေၾကာင္းကုိ အမွန္အတုိင္း ဖြင့္ဟေျပာျပလိုက္သည္။ 
မေထရ္ ေျပာျပခ်က္ကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်သြားသည္ျဖစ္၍ 
ကေမၻာဇဘုရင္သည္ သားေတာ္ေလးအား လက္ခံထားလိုက္သည္။ 
သားေတာ္ေလးအား လူလားေျမာက္လာသည္အထိ 
နန္းေတာ္တြင္း၌ပင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီးလွ်င္ 
အတတ္ပညာမ်ားကုိလည္း သင္ေပးသည္။ 
 
ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကုိ ေထာက္လ်က္ သားေတာ္ ဖန္ညဳန္၏ 
ခမည္းေတာ္ ေလာဘုရင္သည္ သူႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ ကေမၻာဇဘုရင္ႏွင့္ 
မဟာမိတ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာလ်င္ 
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ကေမၻာဇဘုရင္သည္ ေလာဘုရင့္သားေတာ္ကုိ မိမိ၏ နန္းေတာ္၌ 
ခုိလႈံခြင့္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ကလည္း 
မဟာသမႏၱမေထရ္သည္ ကေမၻာဇနန္းေတာ္၌ ၾသဇာစူးရွပုံရသည္။ 
မေထရ္သည္ သားေတာ္ေလး ဘုရင့္မ်ိဳး ဘုရင့္ႏြယ္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ 
အေၾကာင္းကုိ ဖုံးဖိထားၿပီး ထက္ျမက္ေသာ ကေလးသူငယ္ 
တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပလ်က္ ဘုရင့္နန္းေတာ္၌ 
ဘုရင္မင္းႀကီးအား အပ္ႏံွထားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သားေတာ္ဖန္ညဳန္သည္ ကေမၻာဇေနျပည္ေတာ္ 
အန္ေကာ၀ပ္၌ လူလားေျမာက္လာခ့ဲသည္ဆုိသည့္ အခ်က္မွာမူ 
အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ 
 
ေလာႏုိင္ငံသည္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ 
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား အျခားႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေလာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းလည္း 
ေရွးက်သည္။ တခ်ိဳ႕ သမုိင္းသုေတသီမ်ား၏ အဆုိအရ ေလာႏုိင္ငံ 
ေျမေပၚ၌ ယဥ္ေက်းမႈ အစျပဳသည္မွာ ေရွးအထက္ေက်ာ္ ကာရီကပင္ 
ျဖစ္သည္။ သမုိင္းဆရာတခ်ိဳ႕၏ အဆုိအရမူ 
ေၾကးေခတ္အခ်ိန္ေလာက္ကပင္ ေလာႏုိင္ငံသို႔ ယဥ္ေက်းမႈ 
၀င္ေရာက္လည္သည္။ အင္ဒိုေနရွမွ လူမ်ားသည္ ေရွးေခတ္ 

သမယကပင္ ေလာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး အေျခခ်ၾကသည္။ 
တခ်ိဳ႕အစဥ္အလာ ယံုၾကည္ယူဆခ်က္အရ ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ 
ေလာႏုိင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကစၿပီး အေျခခ်ၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ လာေရာက္ အေျခခ်သူ လူမ်ိဳးမ်ားထတဲြင္ ေလာလူမ်ိဳးတုိ႔မွာ 
အဓိကျဖစ္သည္။ 
 
ေလာဘုရင္မင္းဆက္သမုိင္း၌ ေလာ ပထမဦးဆံုးဘုရင္မွာ 
ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းမွ လာသည္ဟု အဆိုရိွသည္။ ဒုတိယဘုရင္မွာ 
ကေမၻာဇမွလာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘုရင္ေလးပါး ထီးနန္းစုိးစံသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္တြင္ နန္ဟိုခ်ိဳင့္၀ွမ္းမွ ေရာက္လာၾကေသာ 
ေလာလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ တုိင္းျပည္တြင္ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ 
 
နန္ဟိုမွလာေသာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚတြင္ 
အႏုိင္ရရိွသြားၾကသည္။ ယင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာေဒသ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို သိမ္းပုိက္ၾကၿပီးလွ်င္ တသီးတျခား 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ တုိင္းျပည္ႀကီး ႏွစ္ျပည္မွာ 
က်၀ိန္က်န္ႏွင့္ လုအန္ဗရဗန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုတိုင္းျပည္မ်ားသည္ 
တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ တိုက္ခုိက္ေနၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ 
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ကေမၻာဇႏွင့္ ထိုင္းတုိ႔က ယင္းတုိင္းျပည္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ 
တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ေလာ၏ ေျမာက္ဘက္၌ တ႐ုတ္ျပည္ရိွသည္။ 
အေရွ႕ဘက္၌ တုန္ကင္းရိွသည္။ ေတာင္ဘက္၌ ကေမၻာဇရိွသည္။ 
အေနာက္ဘက္၌ မဲေခါင္ ရိွသည္။ 
 
သားေတာ္ဖန္ညဳန္ ေမြးဖြားလာခ်ိန္၌ သူ႔ခမည္းေတာ္၏ 
ေလာျပည္သည္ ေလးဖက္ေလးတန္၌ ၀ုိင္းရံေနေသာ ရန္သူမ်ားကုိ 
တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ေနရသည္။ ရန္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနရသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အင္အားႀကီးမားေသာ ရန္သူမ်ားကို 
ႏုိင္ေအာင္မတိုက္ႏုိင္ေပ။ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာကို 
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမိသည္ျဖစ္၍ ဖန္ညဳန္၏ ခမည္းေတာ္သည္ 
သားေတာ္၏ ေနာင္ေရးအတြက္ ျပည္ပသို႔ ပုိ႔ထားရန္ 
စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ေလာကို သိမ္းပုိက္ရန္ 
အၿပိဳင္တုိက္ေနၾကေသာ တုိင္းျပည္ ႏွစ္ျပည္သည္လည္း 
ေလာအတြက္ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ စစ္တိက္ုၾကရသည္။ 
 
မဟာသမႏၱမေထရ္၏ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ ဖန္ညဳန္သည္ 
အန္ေကာ၀ပ္ ေနျပည္ေတာ္၌ လူလားေျမာက္လာခ့ဲသည္။ ၁၈ 

ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ အန္ေကာဘုရင္သည္ ဖန္ညဳန္အား စစ္တပ္ကုိ 
ကြပ္ကရဲန္အတြက္ ေသနာပတိအျဖစ္ ခန္႔ထားလိုက္သည္။ 
အယုဒၶယႏွင့္ အန္ေကာတုိ႔သည္ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား 
စစ္တိုက္ေနၾကသည္။ ယင္းစစ္ပြဲေၾကာင့္ သာေတာ္ဖန္ညဳန္ 
အက်ိဳးေက်းဇူး ရိွသြားသည္။ ယင္းစစ္ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ 
ဖန္ညဳန္သည္ သူ႔ခမည္းေတာ္ တုိင္းျပည္ျဖစ္ေသာ ေလာကုိ 
သိမ္းပုိက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္ရိွသြားသည္။ ယင္းသုိ႔ 
ေလာကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အန္ေကာဘုရင္က ဖန္ညဳန္အား 
နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အကူအညီေပးသည္။ ဖန္ညဳန္ ပါ၀င္တိုက္ခုိက္ေသာ 
အန္ေကာႏွင့္ အယုဒၶယတုိ႔၏ စစ္ပြဲ၌ အန္ေကာဘက္မွ 
အႏုိင္ရရိွသြားသည္။ 
 
 
 
ကေမၻာဒီးယား (ကေမၻာဇ) ဘုရင္သည္ ေသနာပတိ ဖန္ညဳန္၏ 
အစြမ္းအစကုိ ေကာင္းစြာသိရိွ နားလည္သြားသည္။ အယုဒၶယစစ္ပြဲ 
ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ ဘုရင္သည္ ဖန္ညဳန္အား သမီးေတာ္ 
နန္ေကဂ်ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးလုိက္သည္။ ဖန္ညဳန္ႏွင့္ 
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နန္ေကဂ်သည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ရင္းႏီွးၿပီးသား ျဖစ္ၾကသည္။ 
နန္းေတာ္တြင္ အတူေနၾကသည္။ အတူကစားၾကသည္။ အတူ 
ႀကီးျပင္းလာၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း 
ကေလးအရြယ္ကပင္ ဆက္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏီွးမႈ ရိွလာၾကသူမ်ားျဖစ္၍ 
ထီးနန္းအုပ္စုိးရာ၌ အေႏွာင့္အယွက္ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား 
မရိွေတာ့ေပ။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ႀကီးတစ္တပ္ကုိ ကြပ္ကလဲ်က္ 
ဖန္ညဳန္သည္ မဲေခါင္ျမစ္ေျမာက္ဘက္ မုအြန္ဂဆြသို႔ 
ခ်ီတက္သြားၿပီးလွ်င္ ထိုအခ်ိန္က ေလာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ 
ဘုရင္အား မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း၌ အႏုိင္တိုက္လ်က္ မိမိကိုယ္ကုိယ္ 
ေလာဘုရင္အျဖစ္ ေၾကညာလိုက္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗိယင္က်င္ကို 
သိမ္းပုိက္ၿပီးလွ်င္ သူရဲေကာင္းဘုရင္ တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း 
ျပလုိက္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၅၅ တြင္ ဖန္ညဳန္သည္ လန္ခ်ိန္ 
(ဆင္တစ္ေသာင္းတုိ႔၏ တုိင္းျပည)္၏ ဘုရင္အျဖစ္ 
ေၾကညာလုိက္သည္။ ထိုအရပ္၌ လန္ခ်န္တုိင္းျပည္ 
တည္ေထာင္လိုက္သည္။ 
 

ေအာင္ပြဲရဘုရင္ ဖန္ညဳန္သည္ ေလာႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္ၿပီးလွ်င္ 
သူ၏ ေအာင္ပြဲရစစ္တပ္ႏွင့္ အတူတကြ အန္ေကာသို႔ ျပန္လာခ့ဲသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္အေတာအတြင္း၌ပင္ ဘုရင္ 
ဖန္ညဳန္သည္ မင္းခမ္းမင္းနားျဖင့္ မိဖုရား နန္ေကဂ်ကုိ ေခၚခ့ဲၿပီးလွ်င္ 
ထုိအခ်ိန္က ေလာေနျပည္ေတာ္ ဆယံဂ႐ုိသို႔ ေရာက္ရိွလာသည္။ 
မိဖုရား နန္ေကဂ်သည္ မ်ားမၾကာမီ ထိုေဒသ၌ ေနထိုင္ရသည္ကုိ 
ၿငီးေငြ႔လာသည္။ 
 
ထုိအခ်ိန္က ယင္းအရပ္ေဒသက လူမ်ားသည္ နာနာဘာ၀မ်ားႏွင့္ 
သစ္ပင္ေစာင့္ နတ္ေဒ၀တာမ်ားအား ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္။ 
ဗလိနတ္စာ တင္ၾကသည္။ မိဖုရားႀကီးက ထုိအခ်က္မ်ားကုိ 
မႏွစ္ၿမိဳ႕ေပ။ ဖန္ညဳန္ဘုရင္လည္း ဗုဒၶဘာသာ အသုိက္အ၀န္းထတဲြင္ 
ပညာသင္ၾကား တတ္ေျမာက္လာသူ ျဖစ္သည္။ မိဖုရားႀကီး 
သူ႔ခမည္းေတာ္ထံ ျပန္လုိသည့္အေၾကာင္းကုိ နားလည္ 
သေဘာေပါက္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူလည္း မိဖုရားႀကီးႏွင့္အတူ 
အန္ေကာသုိ႔ လုိက္ပါသြားသည္။ 
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၁၂ ရာစုတြင္ သံဃရာဇာ ရွင္အရဟံႏွင့္ ပ့ံသကူမေထရ္တို႔၏ 
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳမႈေအာက္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေထရ၀ါဒသာသနာ 
ထြန္းကားေနသည္။ ထို႔ေနာက္ ဓမၼေစတီ (၁၄၇၂-၇၉) 
မင္းႀကီးလက္ထက္တြင္လည္း ရဟန္းေတာ္အခ်ိဳ႕ 
လကၤာဒီပကၽြန္းသို႔သြားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ 
ေထရ၀ါဒ သာသနာစစ္စစ္ကို ျဖန္႔ျဖဴးၾကသည္။ ထိုနည္းအတူပင္ 
ကေမၻာဇႏုိင္ငံလည္း ၁၄ ရာစုႏွစ္တြင္ ေထရ၀ါဒ သာသနာေတာ္ 
ထြန္းကားေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေလာႏုိင္ငံ၌ ေထရ၀ါဒသာသနာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး၌ 
အန္ေကာဘုရင္သည္ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံမ်ားစြာ ေပးသည္။ 
ယင္းသုိ႔ အကူအညီေပးျခင္းမွာ မိမိ၏ သမီးေတာ္ နန္ေကဂ်ႏွင့္ 
သမက္ေတာ္ ဖန္ညဳန္၏ တိုက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၅၈ ခုႏွစ္၌ ဖန္ညဳန္၏ အသက္ခင္၊ ဆရာသမား၊ 
ေနာင္ေသာအခါ၌ ဓမၼဂု႐ုျဖစ္လာေသာ မဟာသမႏၱမဟာေထရ္၏ 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရဟန္းေတာ္အပါး ၂၀ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ 
ဘုရင့္အႏြယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ားႏွင့္ 

အဖြင့္အ႒ကထာ က်မ္းစာမ်ားလည္း ပါလာသည္။ ထို႔ျပင္ အျခား 
လက္ေဆာင္ပ႑ာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေပးေသာ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူလည္း ပါလာသည္။ 
 
ယင္း႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ ၁၁ ရာစုတြင္ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ဘုရင္က 
ခမာဘုရင္မ်ားအား လက္ေဆာင္ပ႑ာအျဖစ္ ေပးပုိ႔ခ့ဲေသာ 
႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္သည္ဟု အဆုိရိွသည္။ ဆယံဂ႐ုိ ေနျပည္ေတာ္၌ 
ယင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ ႂကြေရာက္ေတာ္မူလာျခင္းသည္ အလြန္တရာ 
မဂၤလာရိွသည္ဟု ထင္မွတ္ယူဆၾကသည္။ တိုင္းျပည္ကုိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု အယူရိွၾကသည္။ 
ယင္းအေျခအေနအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ 
ေနျပည္ေတာ္၏ အမည္ကုိ ေျပာင္းၿပီး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ 
ဘြဲ႔ေတာ္အမည္အတုိင္း လုအန္ဗန္ သို႔မဟုတ္ ဆြန္ပရဗန္ဟု 
မွည့္ေခၚလိုက္ေလသည္။ 
 
ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား 
ေနထိုင္သီတင္းသုံးရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ လုအန္ဗရဗန္၌ 
ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးတစ္တုိက္ကုိ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။ 
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ထုိေက်ာင္းတုိက္အတြင္း၌ သူ႔ဆရာ ဂု႐ုမဟာေထရ္၏ အမိန္႔အရ 
သံဃကံ ေဆာင္ရြက္ရန္ ‘သိမ္’ ကုိလည္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ ေလာႏုိင္ငံမွ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
အမ်ိဳးေကာင္းသားတုိ႔သည္ ရဟန္းခံၾကသည္။ 
 
မဟာသမႏၱမေထရ္၏ ေဟာေျပာဆုံးမခ်က္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏ အမိန္႔ၾသဇာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေလာႏုိင္ငံတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားလာသည္။ မဲေခါင္ျမစ္၏ 
ေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ ေလာႏုိင္ငံ ထူေထာင္ၿပီးသည့္ေနာက္၌ 
တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ၌ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ရိွလာၿပီးလွ်င္ ဓမၼျဖန္႔ျဖဴးေရး 
လုပ္ငန္းလည္း တြင္က်ယ္လာသည္။ ဓမၼျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ 
ဘုရင္ဖန္ညဳန္သည္ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံတြင္ ေနရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔၌ 
ေက်ာင္းတိုက္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္သည္။ ယင္းေက်ာင္းတုိက္မ်ား၌ 
လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔ သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္ေရာက္ၾကသည္။ စာမတတ္၊ 
ပညာမတတ္ေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား စာသင္ေပးသည္။ 
ပညာသင္ေပးသည္။ တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွရေသာ ေက်ာက္စာမ်ားအရ 
ထုိေခတက္ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ 
လက္ထတဲြင္ရိွသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 

ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားထံမွာသာ ပညာသင္ၾကားၾကရသည္။ 
ေရွးေခတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
ေလာႏုိင္ငံ (လန္ခ်န္)ကို တည္ေထာင္ေသာ ေလာႏုိင္ငံ၌ ဗုဒၶသာသနာ 
ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ဘုရင္ ဖန္ညဳန္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၃၅၃ မွ ၁၃၇၃ အထိ 
ထီးနန္းစုိးစံသည္။ ထို႔ေနာက္ ဖန္ညဳန္၏သားေတာ္ ဆမ္ေဆန္ 
(၁၃၇၃-၁၄၁၄) ေလာႏုိင္ငံဘုရင္ ျဖစ္လာသည္။ ေလာႏုိင္ငံ ေျမေပၚ၌ 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စတင္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေအာင္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရာ၌ ဘုရင္ ဖန္ညဳန္ႏွင့္ ကေမၻာဇ ဘုရင့္သမီးေတာ္ 
မိဖုရားႀကီး နန္ေကဂ်သည္ ဘက္ညီၾကေလသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးလံုး၏ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေလာႏုိင္ငံ၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ 
အျမစ္တြယ္လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ မိဖုရားႀကီး၏ 
လႈံေဆာ္တုိက္တြန္းခ်က္အရသာလွ်င္ ဖန္ညဳန္ဘုရင္သည္ 
ေလာႏုိင္ငံ၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရးအတြက္ 
ဤေရြ႕ဤမွ် စိတ္ပါ၀င္စားလာခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
 

သီရိ၀ိဇယ 
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သီရိ၀ိဇယနာဂ 
 
 

အေရွ႕ေတာင္အာရွကၽြန္းမ်ားတြင္ တည္ရိွေသာ သီရိ၀ိဇယအမည္ရိွ 
ဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းႏုိင္ငံသည္ ၁၂ ရာစုအထိ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ 
အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ သီရိ၀ိဇယသည ္ ဆုမၾတာကၽြန္း၏ 
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏွစ္ပရိေစၦဒကာလအထိ 
သိလိႁႏၵမင္းဆက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုရင္တို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ 
ယင္းဗုဒၶဘာသာ ဘုရင္မ်ားထတဲြင္ သီရိ၀ိဇယနာဂဘုရင္၏ေခတ္ 
(ခရစ္ႏွစ္ ၃၈၄)သည္ ထူးျခားေသာ ေခတ္ကာလဟု ဆိုရမည္။ 
 
အိႏၵိယ ကိုလုိနီႏုိင္ငံမ်ားထတဲြင္ ဂ်ာဗားသည္ ေရွးအက်ဆံုး 
ကုိလုိနီျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ ယင္းကၽြန္း၌ 
ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းမွ လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားအထိ ျပန္႔ပြားသြားၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁ ႏွင့္ ၂ 

ရာစုႏွစ္မ်ား၌ အိႏၵိယ ေတာင္ပုိင္းသားတုိ႔သည္ မေလးကၽြန္းဆြယ္ 
ကၽြန္းစုမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေရွးအက်ဆုံးလူ (ဂ်ာဗားလူ)၏ 
ဦးေခါင္းခြံကို ဂ်ာဗား၌ ေတြ႔ရသည္ဟု သုေတသီမ်ားက 
အယူရိွၾကသည္။ ယင္းေရွးအက်ဆုံးလူသည္ လြန္ခ့ဲသည့္ 
ႏွစ္ငါးသိန္းခန္႔က ပထ၀ီေျမျပင္ေပၚ၌ ေနထိုင္သည္။ သူတုိ႔ 
အသံုးျပဳသည္မွာ ေက်ာက္လက္နက္ ကိရိယာျဖစ္သည္။ 
 
ဗုဒၶေခတ္မတုိင္မီက အိႏၵိယ ကုန္သည္မ်ားသည္ သ၀ုဏၰဘုမၼိမွ 
သု၀ဏၰဒီပႏွင့္ ယ၀ဒီပသို႔ သြားေလ့ရိွၾကသည္ဟု ဇာတကမ်ား၌ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုိလုိနီတည္ေထာင္ရန္ မဟုတ္ဘ ဲ
ကုန္သည္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ သြားေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ဂ်ာဗား၌ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္း၏ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါ လႊမ္းမုိးမႈရိွသည္။ 
ဂ်ာဗားမွ တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွရေသာ အဦးဆုံးေက်ာက္စာ အေရးအသားမွာ 
ပလ၀ႅဘုရင္မ်ား ၅ ရာစု ၆ ရာစုေလာက္က ေၾကးျပားေပၚတြင္ 
ေရးထိုးထားသည့္ စာအေရးအသားမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအေထာက္အထားမ်ားကုိ ဂ်ာဗား၌သာ ေတြ႔ရသည္မဟုတ္ဘ ဲ
ဖာတုန္ႏွင့္ စမၸာတို႔၌လည္း ေတြ႔ရသည္။ ပလ၀ႅတို႔ မတိုင္မီ 
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သာတ၀ါဟနတုိ႔၏ ေနာက္ပုိင္း၌ ဓညကဋက၌ ဣကၡာကုမ်ိဳးႏြယ္မ်ား 
ႀကီးစုိးၾကသည္။ ဓညကဋက (ဓရဏီကုတ္)ႏွင့္ ရွရရီဗဗၺတ 
(နာဂါဇုနေကာ႑ာ) တုိ႔၌ တူးေဖာ္ရရိွေသာ ေက်ာက္စာမ်ားအရ 
သီဟုိဠ္ (သီရိလကၤာ)၊ တ႐ုတ္၊ ကိရာတ (က်ိလာတ၊ မလယ)တို႔၌ 
ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားလာသည္ဟု သိရိွရသည္။ 
 
ယင္းမေလးကၽြန္းဆြယ္မ်ားသည္ ေရွးယခင္က ဟိႏၵဴကိုလုိနီမ်ား 
ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ဖာဟီယန္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၄၁၃ ခု၌ ထိုေဒသမ်ားသုိ႔ 
ေရာက္သြားသည္။ သူ၏ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းအရ 
ထုိေခတ္ကာလကလည္း ဂ်ာဗား စေသာကၽြန္းမ်ား၌ ဗုဒၶဘာသာ 
အထုိက္အေလ်ာက္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေနသည္ဟု သိရိွရသည္။ ၄၁၄-
၁၅ ခုႏွစ္၌ အိႏၵယိမွ သီဟိုဠ္ကၽြန္းကုိ ျဖတ္လ်က္ မိမိႏုိင္ငံ 
ျပန္သြားေသာအခါ ဖာဟီယန္သည္ ယ၀ဒီပကၽြန္း၌ ငါးလၾကာမွ် 
ေနထိုင္ခ့ဲသည္။ ရာဟုလာသံကိစၥည္း၏ အဆိုအရ ထုိအခ်ိန္၌ 
ဂ်ာဗားတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အဓိက ဘာသာတရား ျဖစ္သည္။ 
 
၄၂၃ ခုႏွစ္၌ ဂုဏ၀မၼာသည္ ကသၼိရ (ကပိရွာ)မွ ဂ်ာဗားသို႔ သြားသည္။ 
ရဟန္းေတာ္ ဂုဏ၀မၼာသည္ သံဃာနႏၵဘုရင္၏ သားေတာ္၊ 

ဟရိဘျဒ၏ ေျမးေတာ္ျဖစ္သည္။ ထိုရဟန္းေတာ္သည္ မင္းစည္းစိမ္ကို 
စြန္႔ပယ္လ်က္ ရဟန္းေဘာင္ ေရာက္လာသူျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္ 
ဘုရင္မင္းႀကီး ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ ဂုဏ၀မၼာသည္ အသက္ ၃၀ 
အရြယ္မွ်သာ ရိွေသးသည္။ ထီးေမြနန္းေမြခံ တစ္ဦးတည္းေသာ 
သားေတာ္ျဖစ္သည္။ ဂုဏ၀မၼအား ထီးနန္းအပ္ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ဂုဏ၀မၼက လက္မခံေပ။ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္သည္။ 
သီဟိုဠ္အေၾကာင္းကုိ ၾကားရသည္ျဖစ္၍ ဂုဏ၀မၼာသည္ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းသုိ႔ ႂကြသည္။ သီဟိုဠ္ကၽြန္းကမွ တစ္ဖန္ 
ဂ်ာဗားသုိ႔သြားသည္။ 
 
ဘုရင့္မယ္ေတာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္သြားသည့္အတြက္ 
ဂ်ာဗားဘုရင္လည္း ဗုဒၶဘာသာကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္သြားသည္။ 
ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမသင့္သျဖင့္ ထိုအခ်ိန္၌ ဂ်ာဗားကုိ 
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဘုရင္မင္းႀကီးက ဂုဏ၀မၼာအား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားေသာအခါ 
ဂုဏ၀မၼာက “သူခုိးဓားျပကို အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ လူတုိင္း၏ 
တာ၀န္ ၀တၱရားျဖစ္သည္” ဟူ၍ ေျပာျပသည္။ တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ား 
ေရးသားထားေသာ ဂုဏ၀မၼာ၏ အတၳဳပၸတိၱ၌ “ထုိအခ်ိန္က 
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ဂ်ာဗားဘုရင္သည္ ေလာကီလူ႔ေဘာင္ကို စြန္႔ခြာလ်က္ 
ရဟန္းျပဳလုိေသာ ဆႏၵရိွ၏။ သို႔ရာတြင္ မႉးမတ္မ်ား 
၀ုိင္း၀န္းေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေနရာမွာမွ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မျဖစ္ပြားလွ်င္ မိမိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပင္မည္ဟု ကတိျပဳသည”္ ဟူ၍ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ဘိကၡဳ ဂုဏ၀မၼာ၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ 
ေရာက္သြားသည္။ တ႐ုတ္ဘုရင္၏ ပင့္ဖိတ္ခ်က္ကို ဂုဏ၀မၼာ 
လက္မခံဘေဲန၍ မျဖစ္ေတာ့ေပ။ တ႐ုတ္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ 
အခြင့္ေကာင္းကို လက္မလႊတ္လိုေပ။ ဂုဏ၀မၼာသည္ 
အိႏၵိယကုန္သည္ နႏၵီ၏ သေဘၤာႏွင့္ လိုက္ပါသြားၿပီးလွ်င္ နန္ကင္းသို႔ 
ေရာက္ရိွသြားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာမီမွာပင္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္၌ 
ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္သြားသည္။ ဂုဏ၀မၼာ၏ အတၳဳပၸတိၱအရ 
ဖာဟီယန္ ေရာက္သြားၿပီး ေနာက္ပုိင္းက်မွသာလွ်င္ ဂ်ာဗား၌ 
ဗုဒၶဘာသာ စနစ္တက် ထြန္းကားျပန္႔ပြားသြားသည္ဟု သိရိွရသည္။ --
----------- 

ဘုရင့္အမည္မ်ားႏွင့္ ဘုရင္မ်ား အုပ္စုိးသည့္ တုိင္းႏုိင္ငံ အမည္မ်ားကုိ 
ေထာက္လ်က္ ယင္းေဒသမ်ားသည္ မဆြက ဟိႏၵဴ ကိုလုိနီမ်ား 
ျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ယင္းအမည္နာမမ်ိဳးသည္ 
အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းမွ အမည္နာမမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ အတန္ငယ္ 
ၾကာသြားေသာအခါ ယင္းကုိလုိနီ ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဗုဒၶဘာသာသည္ 
အစဥ္တစုိက္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားလာရာ ဟိႏၵဴ မေလးရွားတစ္ခုလုံး 
ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္သြားသည္အထိပင္ ျဖစ္သည္။ အာရွ 
အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ႏုိင္ငံမ်ား၌ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားသြားျခင္း၌ 
သီရိ၀ိဇယ ဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးမကင္းသည္မွာ 
အျငင္းပြားဖြယ္မရိွေပ။ 
 
သီရိ၀ိဇယႏုိင္ငံ၏ သိလိႁႏၵာမင္းဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ 
အာရပ္ကုန္သည္မ်ားသည္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားထားၾကသည္။ 
ဆုမၾတာ၏ အလယ္တြင္ရိွေသာ ယင္းၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ၈ 
ရာစုေနာက္ပုိင္း၌ ထိုေခတ္ ထိအုခ်ိန္က ယဥ္ေက်းေသာ 
ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားထတဲြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ 
ျဖစ္သည္။ အင္ဒုိေနးရွားကၽြန္းဆြယ္စုမ်ား၌ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ပညာထြန္းကားရာ ဗဟုိခ်က္ခ်ာလည္း ျဖစ္ခ့ဲသည္။ မဇၥၽိမေဒသ 
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အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ လာၾကေသာ တ႐ုတ္ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ 
သီရိ၀ိဇယ၌ေနၿပီး သကၠတဘာသာ သင္ၾကားအားထုတ္ေလ့ 
ရိွၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိအရ သီရိ၀ိဇယသည္ 
မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ၏ ခံတပ္ႀကီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္၏ အဆုိအရမူ ဆုမၾတာသည္ ေထရ၀ါဒ 
ဗုဒၶဘာသာ၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ရႊင္က်န္သည္ ၆၈၈-၉၅ ခုႏွစ္၌ 
ခုနစ္ႏွစ္ၾကာမွ် ထိုေဒသတြင္ေနၿပီး ပညာသင္ၾကား ဆည္းပူးခ့ဲသည္။ 
 
ခရစ္ႏွစ္ ၆၈၆ ခု၌ ဘုရင္ သီရိနာဂသည္ ဂ်ာဗားကို 
အႏုိင္တိုက္ယူရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ စစ္တပ္ႀကီးႏွင့္ 
ခ်ီတက္ခ့ဲသည္။ စစ္ပြဲၿပီးေသာအခါ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အေနာက္ပုိင္း 
ဂ်ာဗားကုိ သိမ္းပုိက္လုိက္ေလသည္။ ယင္းရာစုႏွစ္၌ သီရိ၀ိဇယ၏ 
အင္အားသည္ ပုိမုိတိုးတက္ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဘုရင္ 
သီရိနာဂသည္ ေတာင္ပုိင္း၌ ဟရီျမစ္ကမ္းပါး၌ရိွေသာ မာလာယု 
(ယခုေခတ္ က်မၼ)ီကိုလည္း လက္ေအာက္ခံျပဳလုိက္သည္။ 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဗံကာကၽြန္းမ်ားကုိလည္း 
သိမ္းပုိက္လုိက္သည္။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ ထိုေခတ္က ဆုမၾကာကၽြန္း 
သီရိ၀ိဇယႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အခ်က္အခ်ာျဖစ္ခ့ဲသည္။ 

 
သီရိ၀ိဇယႏုိင္ငံ၏ သိလိႁႏၵမင္းဆက္ အမည္နာမမ်ားသည္ 
ဆုမၾတာသမုိင္း၌ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားၾကသည္။ ယင္းမင္းဆက္၏ 
သီရိ၀ိဇယ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံသည္ 
မေလးကၽြန္းဆြယ္အထိလည္းေကာင္း၊ ဂ်ာဗား 
အလယ္ပုိင္းအထိလည္းေကာင္း ျပန္႔ေနေလသည္။  
ယင္းမင္းဆက္အား အင္ဒိုေနးရွား၏ ဂုတၱမင္းဆက္ဟု 
ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ ယင္းမင္းဆက္၏ မူရင္းအစ ေနျပည္ေတာ္ 
ဘယ္မွာရိွသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ား 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အယူအဆ မတူၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ 
သမုိင္းပညာရွင္မ်ားက ယင္းမင္းဆက္၏ မူလအစေနရာမွာ 
ဆုမၾတာ၌သာ ရိွသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သိလိႁႏၵမင္းဆက္ ဘုရင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခ့ဲေသာ 
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ နတ္ကြန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဗေရာဗုိဒိုကဲ့သို႔ေသာ 
အံ့မခန္း ပုထိုးႀကီးမ်ားမွာ ဆုမၾတာ၌မရိွဘ ဲဂ်ဗား၌ရိွသည္။ ယင္းတုိ႔၏ 
ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု အက်န္အႂကြင္း အမ်ားအျပားမွာ 
ဆုမၾတာမွာထက္ ဂ်ဗား၌ ပုိေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပညာရွင္ 
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အေတာ္မ်ားမ်ားက ယင္းမင္းဆက္၏ ပင္ရင္းေနရာမွာ 
ဂ်ဗားျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
 
၇ ရာစုအထိ သ၀ုဏၰဒီပႏွင့္ သ၀ုဏၰဘုမၼိ၌ ေနရာအႏွ႔ံအျပား ေထရ၀ါဒ 
ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားသည္ဟူေသာ တ႐ုတ္ခရီးသည္တို႔၏ 
အဆုိကုိ ရာဟုလာသံကိစၥည္းက သံသယရိွသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ပါမူ ၈ 
ရာစု၌ သိလိႁႏၵမင္းဆက္ ဘုရင္မ်ားႏွင့္အတူ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ 
ဘယ္ကျပန္႔ပြားလာသနည္း။ ထုိအခ်ိန္၌ အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္းတြင္ 
မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားသြားသည္။ မဟာယာန 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္း 
အကၡရာအေရးအသားႏွင့္လည္းေကာင္း အတူတကြ 
သိလိႁႏၵမင္းဆက္လည္း အိႏၵိယေျမာက္ပုိင္းမွ ဆုမၾတာသို႔ 
ေရာက္ရိွလာသည္ဟု ရာဟုလာသံကိစၥည္းက ဆိုထားသည္။ 
သိလိႁႏၵမင္းဆက္တုိ႔၏ မူလအစေနရာ မည္သည့္ေဒသ၌ရိွသည္ 
ဆုိသည္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္မွာမူ အမွန္တကယ္ မလြယ္ေပ။ 
 
ေနရာအႏံွ႔အျပားမွ ရရိွေသာ သိလိႁႏၵမင္းဆက္ ဘုရင္တို႔၏ 
ေက်ာက္စာမ်ားမွ သိလိႁႏၵမင္းဆက္ သမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အမ်ားအျပား သိရိွရသည္။ မေလး၌ လိဂုိရအမည္ရိွ ေဒသတြင္ ၇၇၅ 
ခုႏွစ္ထိုး ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ တူးေဖာ္ရရိွသည္။ ယင္းေက်ာက္စာ၌ 
သီရိ၀ိဇယိႁႏၵဘုရင္၏ ဗုဒၶဘာသာ အုတ္ေက်ာင္း သုံးေက်ာင္း 
တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
ရာဇဂု႐ုမေထရ္ ဇယႏၱအား ပုထုိးသုံးဆူတည္ရန္ ဘုရင္က 
ေလွ်ာက္ထားသည္။ ဇယႏၱမေထရ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာအခါ 
ဇယႏၱ၏တပည့္ အဓိမုခမေထရ္က ေစတီသံုးဆူ၏ အနီး၌ 
အုတ္ပုထုိးႏွစ္ဆူ တည္သည္။ အထက္ပါ ေက်ာက္စာ၌ သိလိႁႏၵ၏ 
ရာဇဂု႐ုမေထရ္ ေဆာက္လုပ္ေသာ တာရာနတ္ဘုရားအေၾကာင္း 
ေရးသားပါရိွသည္။ သိလိႁႏၵမင္းဆက္ဘုရင္ ပဏကရဏသည္ 
သကႏွစ္ ၇၀၀-၇၇၈ ခုတြင္ တာရာနတ္ဘုရားေက်ာင္း 
ေဆာက္လုပ္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္တကြ ရြာတစ္ရြာ သံဃာအား 
လႉဒါန္းေလသည္။ 
 
 
နာလႏၵာတကၠသုိလ္ကုိ တူးေဖာ္စဥ္က ေၾကးပုရပုိက္တစ္ခု ရရိွသည္။ 
ယင္းေၾကးပုရပုိက္၌ သီရိ၀ိဇယဘုရင္မ်ားအေၾကာင္း 
ေရးသားပါရိွသည္။ သီရိ၀ိဇယ သီလိႁႏၵဘုရင္မ်ား၏ ေရွးအက်ဆုံး 
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မဟာယာနေက်ာက္စာကို ဂ်ာဗား၌ တူးေဖာ္ရရိွသည္။ 
ေဒ၀နာဂရီအကၡရာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ယင္းေက်ာက္စာသည္ 
နာလႏၵာ၌ တူးေဖာ္ရရိွေသာ ၉ ရာစုႏွစ္ ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္ 
ဆင္တူေနသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။ 
 
သု၀ဏၰဒီပမွ ဓမၼကိတိၱမေထရ္၏ ပညာဂုဏ္သတင္း 
အေက်ာ္အေစာကို ၾကားသိရသည္ျဖစ္၍ ၀ိၾကမသိလာ၏ စာခ်ဆရာ 
တိဗက္သာသနာျပဳ ဒီပကၤရ သီရိဉာဏ (၉၈၁-၁၀၅၄)သည္ 
သု၀ဏၰဒီပသို႔ ႂကြလာၿပီးလွ်င္ ဓမၼကိတိၱမေထရ္ထံတြင္ ၁၂ ႏွစ္ၾကာမွ် 
ပညာသင္ၾကားေနသည္။ နာလႏၵာတကၠသုိလ္၏ နာမည္ေက်ာ္ 
ကထိက စာခ်ဆရာ ဓမၼပါလသည္လည္း ဆုမၾတာကၽြန္းသို႔ 
ႂကြသြားၿပီးလွ်င္ ဆုမၾတာကၽြန္း၌ သက္ဆုံးတုိင္ 
သီတင္းသုံးသြားခ့ဲသည္။ 
 
သီရိနာဂ မတိုင္ခင္ ရာစုတစ္ခုေလာက္ကပင္ စတင္၍ 
ဗုဒၶဘာသာသည္ ဆုမၾတာ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ျဖစ္လာခ့ဲၿပီးလွ်င္ 
မေလးရွား၏ ဟိႏၵဴႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ 
ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွလာခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ဆုမၾတာႏုိင္ငံေတာ္သည္ သီရိ၀ိဇယ၏ ဗုဒၶဘာသာ 
ႏုိင္ငံေတာ္အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာသည္။ 
 
သီရိ၀ိဇယ၏ နယ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းမွာ က်ယ္ျပန္႔သည္ထက္ 
က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ဆုမၾတာႏွင့္ မာလာယုအထိမွ်သာ မကေတာ့ဘ ဲ
ဗုိနိယို၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဂ်ဗားတစ္၀က္၊ ေဖာ္မုိဆာတစ္၀င္၊ 
တ႐ုတ္ေတာင္ပုိင္း သေဘၤာဆိပ္ႏွင့္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းအထိ 
က်ယ္ျပန္႔သြားသည္။ သိလိႁႏၵမင္းဆက္ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ 
စႁႏၵဓာႏုသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၂၃၆ ႏွင့္ ၁၂၅၆ ၌ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းကုိ ၀င္ေရာက္တိုက္ခုိက္သည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္ခင္ ၁၀ 
ရာစု၊ ၁၁ ရာစုမ်ား၌ သီရိ၀ိဇယႏွင့္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ 
ဆက္သြယ္ေရးသည္ ေကာင္းမြန္ခ့ဲသည္။ ဘုရင္ကုမဏႏၷ၀သည္ 
တုိင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာထြက္သြားရမလို ျဖစ္ေသာအခါ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ 
အကူအညီကို ရယူခ့ဲသည္။ သီရိ၀ိဇယမင္းဆက္ႏွင့္ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းမင္းဆက္အၾကား၌ အာ၀ါဟ၀ိဟာဟ 
ဆက္သြယ္ေရးမ်ားလည္း ရိွခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။ ပ႑ယသီရိမာရ၏ 
သမီးေတာ္ကုိ ဥပိႁႏၵ၀ဓီရႏွင့္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ေပးခ့ဲသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ လုဏ၀တီသည္ ဂုဏႏၷ၀ါႏွင့္ လက္ဆက္ခ့ဲသည္။ နာဂတၱန္၌ 
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ဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းေသာ သီရိ၀ိဇယဘုရင္၏ 
မိဖုရားသည္ သီဟုိဠ္ ဘုရင့္သမီးေတာ္ ျဖစ္သည္ဟု အဆုိရိွသည္။ 
 
သီဟုိဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ)ႏွင့္ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းမွ 
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကုိ ျဖတ္သြားေသာ 
သေဘၤာလမ္းေၾကာင္းက်ေသာေၾကာင့္ ဆုမၾတာ၏ ပင္လယ္ကုန္ 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၌ အခ်က္အခ်ာက်ေနသည္။ ဆုမၾတာ၏ 
ေရွးေဟာင္းႏုိင္ငံေရး အခ်က္အခ်ာ ဗဟုိဌာနမွာ ၄ ရာစုႏွစ္ကစ၍ 
တည္ရိွခဲ့ေသာ သီရိ၀ိဇယျဖစ္သည္။ ----------------- 
 
ဘုရင္ သီရိ၀ိဇယနာဂ လက္ထက္၌ သီရိ၀ိဇယႏုိင္ငံသည္ အလြန္ပင္ 
အင္အားေတာင့္တင္းေနသည္။ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ေရေၾကာင္း 
သြားလာေရး အင္အားလည္း တုိးတက္ႀကီးမားေနသည္။ 
သီရိ၀ိဇယအား ထိုေခတ္က ေရတပ္အင္အား 
အႀကီးမားဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ထင္မွတ္ယူဆထားၾကသည္။ ၈ 
ရာစုေနာက္ပုိင္းမစ၍ ၁၀ ရာစု အလယ္ပုိင္းအထိ သီရိ၀ိဇယ၏ 
တုိးတက္မႈမွာ ေန႔လယ္မြန္းတည့္ခ်ိန္ ျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ 
အာရဗ္စာေရးဆရာမ်ားသည္ သိလိႁႏၵဘုရင္မ်ားကို 

ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကသည္။ အာရဗ္ကုန္သည္ ဆုေလမန္ (ခရစ္ 
၈၅၁)သည္ ဂ်ာဗက (ဂ်ာဗား)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ဤသုိ႔ေရးသားထားသည္။ 
“ကလာဗာရသည္ ဂ်ာဗက (ဂ်ာဗား)ႏုိင္ငံ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
ျဖစ္သည္။ ဂ်ာဗကသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္၌ရိွသည္။ 
ကလာဗာရႏွင့္ ဂ်ာဗကေဒသ ႏွစ္ခုလံုး၏ ဘုရင္မွာ တစ္ဦးတည္း 
ျဖစ္သည္” 
 
အီဗန္႐ုိစတာသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၉၀၃ ခု ၀န္းက်င္တစ္၀ုိက္၌ 
ဤသုိ႔ေရးထားသည္။ 
“ဂ်ာဗား၏ ဘုရင္အား မဟာရာဇာ (ရွာဟံရွာဟ)ဟု ေခၚသည္။ 
ထုိဘုရင္အား အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဘုရင္မ်ားထကဲ အႀကီးမားဆုံး 
ဘုရင္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ျခင္းမွာ ကၽြန္းသူကၽြန္းသား 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ အမွန္က ထိုဘုရင္ကဲ့သုိ႔ 
ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ၊ အားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ တျခားဘုရင္ 
မရိွေပ။ မည္သည့္ဘုရင္မွ သူ႔ေလာက္ ၀င္ေငြမမ်ားေပ” 
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အာရဗ္ကုန္သည္မ်ားသည္ ဆုမၾတာအား 
ဂ်ာဗားအမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ‘ဂ်ာဗားအငယ္’ 
အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသိမ်ားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆုမၾတာ 
သုိ႔မဟုတ္ သီရိ၀ိဇယအေၾကာင္း ေရးၾကေသာအခါ ဂ်ာဗက သုိ႔မဟုတ္ 
ဂ်ာဗားဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ေရးေလ့ရိွၾကသည္။ ဆုေလမန္ (၈၅၁) 
ေရးေသာစာတြင္ မိမိ၏ အာေဘာ္ကုိပါ ျဖည့္စြက္လ်က္ 
အဗူဂ်ိတ္ဟဆန္ (၉၁၆)က ဤသို႔ေရးသားထားသည္။ 
“ဂ်ာဗက (ဂ်ာဗာ)မွ တ႐ုတ္အထိ ပင္လယ္ခရီး တစ္လၾကာမွ် 
သြားရသည္။ ေလေၾကာင္းသင့္ပါလွ်င္ ထုိထက္ပင္ ျမန္ႏုိင္သည္။ 
ဤၿမိဳ႕ (ဂ်ာဗား)၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဘုရင္၏ ဘြဲ႔အမည္မွာ 
မဟာရာဇာျဖစ္သည္။ နယ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းမွာ “ဖရဆက္” ၉၀၀ 
ေလာက္ ရိွသည္။ (ဖရဆက္သည္ ေပ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ ရိွသည)္ 
ဘုရင္သည္ တျခားကၽြန္းမ်ားကုိလည္း ပုိင္ေသးသည္။ 
ယင္းကၽြန္းမ်ားမွာ “ဖရဆက္” တစ္ေထာင္ သုိ႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပင္ 
ရွည္လ်ားသည္။ ထို ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကၽြန္းမ်ားအနက္ 
ကၽြန္းတစ္ကၽြန္း၏ အမည္မွာ ရွရီဗုဇ (သီရိ၀ိဇယ) ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ 
နယ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းမွာ “ဖရဆက္” ၄၀၀ ခန္႔ ရိွသည္။ “ဖရဆက္” 
၈၀၀ ခန္႔ နယ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းရိွေသာ ရာမီကၽြန္းလည္း ထိုဘုရင္၏ 

ပုိင္နက္ျဖစ္သည္။ အာရဗ္ႏွင့္ တ႐ုတ္လမ္းေၾကာင္း၏ 
ထက၀္က္ေလာက္၌ တည္ရိွေသာ ကလာ (ကရာ)အမည္ရိွ 
ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသလည္း ထုိဘုရင္ ပုိင္နက္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ကလာ၏ နယ္ေျမအက်ယ္အ၀န္္းသည္ “ဖရဆက္” ၈၀ ခန္႔ ရိွသည္။ 
ကလာ (ကရာ)ၿမိဳ႕သည္ ပ႐ုတ္၊ စႏၵကူး၊ ဆင္စြယ္၊ ဆိုးေဆး စေသာ 
ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေသာ အခ်က္အခ်ာ 
ဗဟိုဌာနျဖစ္သည္။ ယင္းသေဘၤာဆိပ္ႏွင့္ဥဖ္ (အာရပ္) 
သေဘၤာဆိပ္သည္ ေရေၾကာင္းအသြားအလာ အၿမဲရိွသည္။ 
ယင္းေဒသသည္ တစ္ဖက္စြန္းမွ အျခားတစ္ဖက္စြန္းအထိ 
လူေနအိမ္ေျခ ထူထပ္စြာ ရိွသည္” 
 
အလ္ေဗ႐ုနီ (ခရစ္ ၁၀၃၀) ကလည္း ဤသုိ႔ေရးထားသည္။ 
“ဤပင္လယ္ထတဲြင္ အိႏၵိယထက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပုိနီးေသာ ကၽြန္းေပါင္း 
မ်ားစြာရိွသည္။ ယင္းကၽြန္းမ်ားကုိ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးတုိ႔က သု၀ဏၰဒီပဟု 
ေခၚၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ဗက (ဂ်ာဗား)ကၽြန္းးကို သု၀ဏၰဘူမိဟု 
ေခၚသည္။ ယင္းေဒသမွ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေျမႀကီးကုိ က်င္လွ်င္ 
ေရႊအမ်ားႀကီး ထြက္သည”္ 
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နာမည္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္ကလည္း သီရိ၀ိဇယႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေရးသားထားသည္။ ရႊင္က်န္အဆိုအရ ၇ ရာစုအဆံုး၌ 
သီရိ၀ိဇယသည္ ဗုဒၶဘာသာ စာေပသင္ၾကား ပုိ႔ခ်ရာ အခ်က္အခ်ာ 
ဗဟိုဌာနႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္၌ သီရိ၀ိဇယတြင္ 
တစ္ေထာင္ထက္မကေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
ေနထိုင္သီတင္းသုံးၾကသည္။ ယင္းရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မဇၥၽိမေဒသရွိ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
သင္ၾကားအားထုတ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ခရီးသည္က 
“ေတာင္ပုိင္းပင္လယ္ရိွ ကၽြန္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ျပန္႔ပြားေနၿပီ။ 
ယင္းကၽြန္းမ်ားမွာ အေရအတြက ္ တစ္ဆယ္ထက္မက ရိွသည္” ဟု 
ေရးသားထားသည္။ ယင္းကၽြန္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းကိုပင္ 
တ႐ုတ္ခရီးသည္က ေရးျပထားၿပီး အခုိင္အမာ ေျပာဆိုထားသည္။ 
ယင္းကၽြန္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ 
အျခားကၽြန္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း ဗုဒၶဘာသာကို 
ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဟိနယာန 
(ေထရ၀ါဒ) ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မလယကၽြန္း၌သာလွ်င္ 
မဟာယန ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အနည္းငယ္ရိွသည္။ 

 
တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္၏ ေဖာ္ျပပါရိွခ်က္မ်ားအရ ရႊင္က်န္သည္ 
သီရိ၀ိဇယနာဂ၏ ဘုရင္လက္ထက္၌ သီရိ၀ိဇယသုိ႔ 
ေရာက္ရိွသြားသည္ဟု သိရိွရသည္။ သီရိ၀ိဇယနာဂဘုရင္သည္ ၇ 
ရာစု (၆၈၄) ေနာက္ပုိင္း၌ ထီးနန္းစုိးစံေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္၌ သီရိ၀ိဇယ ဗုဒၶႏုိင္ငံေတာ္၌ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ 
ထြန္းကားၿပီး ေနာက္ပုိင္းက်မွ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားလာျခင္း 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သီရိ၀ိဇယနာဂဘုရင္လက္ထက္၌လည္းေကာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ား မၾကာမီအတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ 
သီရိ၀ိဇယႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ 
ေရာက္ရိွသြားဟန္တူသည္။ သီရိ၀ိဇယနာဂ လက္ထက္မွစ၍ ၁၁ 
ရာစုအထိ သီရိ၀ိဇယသည္ အင္ဒိုေနးရွား၏ ဗုဒၶဘာသာ အခ်က္အခ်ာ 
ဗဟိုဌာနျဖစ္ခ့ဲသည္။ ယင္းအခ်ိန္ကာလအေတာအတြင္း၌ ဓမၼပါလႏွင့္ 
ဒီပကၤရသီရဉာဏ ထိုေဒသသုိ႔ ေရာက္ရိွလာျခင္းသည္ အထက္ပါ 
အယူအဆကို ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ ရိွသည္။ ေက်ာက္စာမ်ားအရ 
သိလိႁႏၵမင္းဆက္မ်ားထကဲ ဘုရင္တစ္ပါး၏ ရာဇဂု႐ုဆရာေတာ္မွာ 
ေဂါရ (ဗေဂၤါ)မွ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 
ဗဂၤါျပည္နယ္မွ ပါလမင္းဆက္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းမွ 
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ေစာလဘုရင္မ်ားသည္ သီရိ၀ိဇယ၌ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ 
ရိွသည္ဆုိသည္မွာမူ အျငင္းပြားဖြယ္မရိွေပ။ 
 
 
 
သီရိ၀ိဇယႏုိင္ငံ သိလိႁႏၵဘုရင္မ်ား ထူးထူးျခားျခား ဗုဒၶဘာသာ 
သက္၀င္ယံုၾကည္ေၾကာင္းမွာ သိသာထင္ရွားၿပီ။ ထိုဘုရင္မ်ားသည္ 
ေနာက္ပုိင္း၌ မဟာယာနႏွင့္ တႁႏၱယာန ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား 
ျဖစ္သြားၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း မဂဓတိုင္း၌လည္း 
ယင္းဗုဒၶဘာသာ ဂုိဏ္းဂဏမ်ား ေခတ္စားေနသည္။ ၇ ရာစု 
ေစာေစာပုိင္းကပင္ စတင္၍ နာလႏၵာ မဟာ၀ိဟာရ 
(တကၠသုိလ္)သည္ ကမၻာေက်ာ္ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ နာလႏၵာ 
တကၠသုိလ္အေပၚတြင္ သိလိႁႏၵဘုရင္မ်ား မည္မွ်စိတ္ပါ၀င္စားမႈ 
ရိွသည္ဆုိသည္ကို သူတုိ႔ေရးထိုးထားေသာ ေၾကးပုရပုိက္အရ 
သိသာထင္ရွားသည္။ 
 
ယင္းေၾကးပုရပုိက္၌ သု၀ဏၰဒီပဘုရင္ သီရိဗာလပုၾတေဒ၀ 
ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းထားေသာ နာလႏၵာေက်ာင္းအတြက္ 

ဘုရင္ေဒ၀ပါလထံမွ ရရိွေသာ ရာဇၿဂိဳဟ္ခ႐ုိင္မွ နႏၵိဗနက၊ ၀ါဏိပါဋက၊ 
နဋိပါမက၊ ဟရိတဂါမလႏွင့္ ဟယာခ႐ုိင္မွ ပါလာမက 
ရြာတို႔အေၾကာင္း ေရးသားပါရိွသည္။ ထိုနည္းအတုိင္းပင္ 
သိလိႁႏၵဘုရင္တို႔သည္ ေစလဘုရင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ 
နာဂပဇ႗န၌လည္း ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းၾကသည္။ 
ယင္းေက်ာင္း၏ အသံုးစရိတ္အတြက္ ေစလဘုရင္က ရြာတစ္ရြာ 
လႉဒါန္းသည္။ ဆုမၾတာ၌ တႁႏၵယာန ဗုဒၶဘာသာ 
ျပန္႔ပြားထြန္းကားေရးအတြက္ ဗေဂၤါျပည္နယ္၏ အကူအညီ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားစြာ ရရိွပုံေပၚသည္။ 
 
ဂ်ာဗာ၏ ဗုိ႐ုိဗုဒု၊ ကလဆန္၊ ေမဒုကဲ့သို႔ေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိလိႁႏၵဘုရင္မ်ား၏ 
စည္းစိမ္ဓနကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏုိင္သည္။ ယင္းအေဆာက္အအုံမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွာသီရိ၀ိဇယႏုိင္ငံက ဂ်ာဗာကုိ 
အႏုိင္တိုက္ယူၿပီးသည့္ေနာက္မွ အစျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း 
ရာစုႏွစ္မ်ားအထိ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေပလိမ့္မည္။ 
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သိလိႁႏၵဘုရင္မ်ား၏ အ့ံၾသဖြယ္အေကာင္းဆုံး အေဆာက္အအုံမွာ 
ဗုိ႐ုိဗုဒု မဟာေစတီႀကီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ 
ယင္းအေဆာက္အအံု ထုိအခ်ိန္က ေဆာက္လုပ္သည္ဆုိသည့္ 
မွတ္တမ္းမွတ္ရာကုိမူ မေတြ႔ရိွရေပ။ သိလိႁႏၵဘုရင္တို႔၏ 
ေရွးေဟာင္းဗိသုကာပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေက်ာက္စာမွာမူ 
ပရမၺနံခ်ိဳင့္၀ွမ္းရိွ က်ဏၰီတလဆန္ (ကလဆန္ နတ္ဘုရားေက်ာင္း) 
ေက်ာက္စာျဖစ္သည္။ 
 
၇၇၈ ခုႏွစ္ ေရးထိုးေသာ ထုိေက်ာက္စာ၌ သိလိႁႏၵဘုရင္သည္ 
ယင္းနတ္ဘုရားေက်ာင္းကုိ တာရာနတ္ေဒ၀ီအတြက္ 
တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
ယင္းေက်ာက္စာ၌ ကလဆန္ရြာအေၾကာင္း ေရးသားပါရိွသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ နတ္ဘုရားေက်ာင္းအမည္မွာ က်ဏၰီကလဆန္ 
(က်ဏၰီနတ္ဘုရားေက်ာင္း)ဟု အမည္တြင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ရာစုေပါင္းမ်ားစြာကစၠ ပစ္ထားသျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္း အစိတ္အပုိင္း 
အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ က်န္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်န္သမွ် 
အစိတ္အပုိင္းကိုၾကည့္၍ အိႏၵိယ ေရွးေဟာင္းဗိသုကာပညာ၏ 
ပုံစံျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 

 
ဘုရားေက်ာင္းသည္ ေလးေထင့္ေအာက္ေျခ အျမင့္ေပၚ၌ 
တည္ရိွေနသည္။ ယင္းေအာက္ေျခ ကုန္းျမင့္သည္ အျပင္ဘက္ ၁၂ 
ေပ ထြက္ေနသည္။ ဘုရားေက်ာင္း၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းသည္ 
စကြဲယားပုံသဏၭာန္ ျဖစ္သည္။ တံခါးမႀကီး၏ အေပၚ၌ 
ေမာ္ကြန္းထိုးထားေသာ တုိင္ႀကီးရိွသည္။ ယင္းေမာ္ကြန္းတိုင္ႀကီးမွ 
ၾကာငါးပြင့္ တြဲလြဲက်ေနသည္။ တံခါးမႀကီးတြင္ လွပေသာ ႐ုပ္တုမ်ား 
ထြင္းထုထားသည္။ တံခါးအေပၚပုိင္း အနီးကပ္ဆံုး႐ုပ္တုမွာ 
ပန္းကိုင္ထားေသာ နတ္သမီး႐ုပ္တု ျဖစ္သည္။ တံခါး၏ ေဘးႏွစ္ဖက္ 
နံရံအေပၚပုိင္း၌ လွပေသာ ႐ုပ္တုမ်ား တန္းစီရိွေနသည။္ အမုိး 
စတင္မုိးထားေသာ ေနရာ၌ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ 
စီတန္းထုလုပ္ထားသည္။ 
  
ေနာက္ဘက္နံရံမွ ပလႅင္တစ္ခုမွာ ယခုထက္တုိင္ ရိွေနေသးသည္။ 
ယင္းပလႅင္ေပၚ၌လည္း ဘုရားေက်ာင္း၏ ပဓာနျဖစ္ေသာ တာရာေဒ၀ီ 
စံပယ္ေနသည္။ ------------ 
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က်ဏၰာကလဆန္ႏွင့္ မုိင္၀က္ေလာက္အကြာ၌ က်ဏၰီဆရီ (သို႔မဟုတ္ 
က်ဏၰီေ၀စ) ဘုရားေက်ာင္းရိွသည္။ ယင္းေက်ာင္းသည္ 
ဆယ္ကုိးကိုက္ အလ်ား၊ ဆယ့္တစ္ကိုက္ အနံရိွေသာ 
ေလးေထာင့္အေဆာက္အအုံ ျဖစ္သည္။ ယခင္အခါက မိဂဒါ၀ုန္၏ 
ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု အက်န္အႂကြင္းမ်ားကုိ အနီးအနား 
ပတ၀္န္းက်င္မွ လူမ်ားအိမ္ေဆာက္ရန္ သယ္ယူၾကသကဲ့သို႔ 
ယင္းဘုရားေက်ာင္း အပ်က္အစီး အက်န္အႂကြင္းမ်ားမွ အုတ္မ်ားကို 
ရာစုမ်ားစြာအထိ အိမ္ေဆာက္ရန္ သယ္ယူၾကသည္။ 
 
ယင္းဘုရားေက်ာင္းသည္ အထပ္ႏွစ္ထပ္ရိွေသာ 
အေဆာက္အအံုျဖစ္သည္။ ေလးဖက္ေလးတန္၌ လွပေသာ 
႐ုပ္လံုး႐ုပ္တုမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည္။ အထပ္ႏွစ္ထပ္လံုး၌ 
ပလႅင္သုံးခုစီ ရိွသည္။ ယင္းပလႅင္မ်ားတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား 
စံပယ္ေနေတာ္မူၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ႂကြင္းက်န္လ်က္ရိွေသာ 
႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွာ အလြန္တရာ သပၸာယ္ေတာ္မူၾကသည္။ 
 
ထုိမွတစ္ပါး က်ဏၰီလမၺႏွင့္ က်ဏၰီေဆဗု ဘုရားေက်ာင္းမ်ားလည္း 
သိလိႁႏၵ ဗိသုကာပညာႏွင့္ ပန္းတေမာ့ပညာတုိ႔၏ နမူနာမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းေနရာ၌ ၇၈၃ ခုႏွစ္ထိုး ေက်ာက္စာကုိ 
ေတြ႔ရိွရသည္။ ယင္းေက်ာက္စာအရ ယင္းေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္ 
သိလိႁႏၵေခတ္ အစပုိင္းေလာက္က တည္ေဆာက္ေသာ 
အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရိွရသည္။ 
 
က်ဏၰီေဆဗုသည္ ဗုိ႐ုိဗုဒုမွ လြဲလ်င္ အႀကီးမားဆုံး ဗုဒၶဘာသာ 
အေဆာက္အအုံျဖစ္သည္။ အလ်ား ၂၀၀ ကုိက္၊ အနံ ၁၈၀ 
ကုိက္ရိွေသာ ေက်ာင္းမႀကီး၏ ေလးဖက္ေလးတန္၌ ဘုရားေက်ာင္း 
၁၆၈ ေဆာင္ တန္းစီေနၾကသည္။ ေက်ာင္းမႀကီး၏ အလယ္၌လည္း 
အျခားေက်ာင္းေဆာင္ ၇၂ ေဆာင္တို႔ျဖင့္ ၀န္းရံထားသည္။ 
ေက်ာင္းမႀကီး ေလးဖက္ေလးတန္၌ သီးျခားေက်ာင္းေဆာင္ ၂၄၀ 
ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ထုိေနရာ၌ 
ယခုထက္တုိင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၀၀ တို႔၏ အမွတ္အသား 
က်န္ရိွေနတုန္းပင္ ရိွေသးသည္။ 
 
က်ဏၰီေမဒုသည္ သိလိႁႏၵေခတ္က လွပခ့ံညားေသာ အျခားဗုဒၶဘာသာ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းေတာ္၌ အလြန္တရာ 
သပၸာယ္ေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ ေဗာဓိသတၱ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-263- 
 

႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားရိွသည္။ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၏ 
ေျခေထာက္ေတာ္ႏွစ္ဖက္ကုိ ပလႅင္ေအာက္တြင္ တြဲလြဲခ်ထားသည္။ 
ေဗာဓိသတၱ ႐ုပ္ပြားေတာ္မွာ လလိတာသနျဖစ္သည္။ 
ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ေအာက္လြဲလြဲခ်ထားေသာ အဒၶပဒမာသနပုံစံ 
ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းေတာ္၌ ဉာဏ္ေတာ္ ဆယ္ေပအျမင့္ရိွေသာ 
ေက်ာက္ဆင္းတု တစ္ဆူလည္း ရိွသည္။ ယင္းဆင္းတုေတာ္ 
ေျခေတာ္ခ်ေသာခုံ၌ စၾကာတစ္ခု၏ ေဘးႏွစ္ဖက္၌ သမင္ႏွစ္ေကာင္ 
ရိွသည္။ ယင္းဆင္းတုေတာ္သည္ ဓမၼစၾကာ ေဟာေနေတာ္မူပံု 
(မိဂဒါ၀ုန္)ကို ၫႊန္ျပေနသည္သာမကဘ ဲ လက္ေတာ္ႏွစ္ဖက္ကလည္း 
ယင္းမုျဒာကို ေဖာ္ျပေနသည္။ 
 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွာ ထင္ထင္ေပၚေပၚ သကၤန္းေတာ္ ၀တ္႐ုံထားျခင္း 
မရိွဘ ဲ အဆင္တန္ဆာမ်ား ဆင္ထားသည္။ အ၀ေလာေတရႊရႏွင့္ 
မၪၥဴရွရီ႐ုပ္တုမ်ားကုိမူ ၀တ္႐ုံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
အဆင္တန္ဆာျဖင့္လည္းေကာင္း ဆင္ယင္ထားသည္။ 
ရာဟုလာသံကိစၥည္းက ယင္း႐ုပ္တုသုံးခုမွာ အိႏၵိယ 
ပန္းတေမာ့ပညာ၏ အျမင့္ဆံုး စံနမူနာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးအားျဖင့္ 
ဤမွ် သပၸာယ္အခ်ိဳးက်ေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာမ္်ိဳးမွာမူ 

ဂုပၸတေခတ္၌သာလွ်င္ ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ဗုိ႐ုိဗုဒု၌ 
စ်ာနီ (သမာပတ၀္င္စားေနေသာ) ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶ၏ 
အတိတ္ဘ၀က ဇတ္ေတာ္မ်ားကုိ ျခယ္မႈန္းထားၿပီး ေမဒု၌မူ ဗုဒၶ၏ 
ပစၥဳပၸန္ ဗုဒၶ၀င္ကို ျခယ္မႈန္းထားသည္။ 
 
အျခားအေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ေသးငယ္ေသာ္လည္း 
ေသေသသပ္သပ္ လွလွပပ ရိွၾကသည္။ ပ၀ါေက်ာင္းေတာ္၌ 
႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္း၏ 
အစိတ္အပုိင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးကုန္ၾကၿပီ။ 
ယင္းေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဂ်အက္ဖ္ စကယ္တင္မာက သူ၏ 
‘Monumental Java’ ၌ “ဤေသးငယ္ေသာ္လည္း ေသသပ္လွပေသာ 
ေက်ာင္းေတာ္သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အေဆာက္အအံု၌လည္း 
ဗိသုကာပညာရွင္သည္ မိမိ၏ အႏုပညာစြမ္းရည္ကုိ 
ျပႏုိင္သည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ေမဒုႏွင့္ 
ဗုိ႐ုိဗုဒုအၾကားရိွ အိႏၵိယ ဒရဗိဒ္ဟန္ျဖင့္ ဂ်ာဗာအေတြးအေခၚကို 
႐ုပ္လံုးေဖာ္ထားေသာ ဤအေဆာက္အအံုသည္ 
ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ တည္တံ့ေနပါေစဟူ၍ 
ဆုေတာင္းလုိက္ပါ၏” ဟု ေရးသားထားသည္။ 
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ေဒါက္တာ ကြာတရိေ၀လ္ဆ္က သိလိႁႏၵဘုရင္မ်ားအား 
ေအာင္ပြဲရဘုရင္မ်ားဟု ဆိုထားသည္။ သိလိႁႏၵဘုရင္မ်ားသည္ 
စြမ္းရည္သတိၱအရာ၌ ပါရွားမွတ႐ုတ္အထိ 
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားၾကေသာ အေနာက္တုိင္းမွ စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္၍ ရသည္။ သိလိႁႏၵဘုရင္မ်ား တည္ေဆာက္ထားေသာ 
ပင္လယ္အင္ပုိင္ယာသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ 
တည္တံ့ေနေပသည္။ 
 

စမၸာ 
 
 

ဒုတိယဣႁႏၵ၀မၼာ 
 
 

စမၸာ၏ ရွည္လ်ားလွေသာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ဘုရင္အမ်ားစုမွာ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ အာ႐ုံစုိက္သူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ယင္းဘုရင္မ်ားအနက္ ဒုတိယ ဣႁႏၵ၀မၼာ (၈၆၀-၈၉၀)သည္ 

အထူးျခားဆုံး ျဖစ္သည္။ ထိုဘုရင္သည္ သာမန္ ဗုဒၶဘာသာ 
သက၀္င္ယံုၾကည္သူ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္႐ုံမွ်သာမက ဗုဒၶသာသနာ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည့္အျပင္ သူ႔ကိုယ္သူ “ဗုဒၶဘာသာဘုရင္” အျဖစ္ 
ေၾကညာသူလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စမၸာ၏ ရွည္လ်ားလွေသာ 
သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဘုရင္အျဖစ္ အျပည့္အ၀ 
ေခၚဆိုထုိက္ေသာ ဘုရင္မွာ ထိုဘုရင္တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္ ရိွသည္။ 
 
အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားအား အိႏၵိယ ေရွးေဟာင္း ကိုလုိနီႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ ျပဳထားၾကသည္။ အစပထမက အင္ဒုိခ်ိဳင္းနားသည္ 
စမၸာေျမေပၚတြင္ တည္ရိွသည္။ ယင္းကုိလုိနီႏုိင္ငံကို ခရစ္ႏွစ္ ၁ ရာစု 
အစပုိင္းေလာက္တြင္ တည္ေထာင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
တ႐ုတ္သမုိင္း ဆရာမ်ား၏ အဆိုအရ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂ တြင္ စမၸာႏုိင္ငံကို 
တည္ေထာင္သည္။ 
 
စမၸာႏုိင္ငံသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၃ ရာစုမွ ၁၅ ရာစုအထိ 
အင္အားႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း 
ကေမၻာဇႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သီရိ၀ိဇယႏွင့္လည္းေကာင္း 
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ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ဆြဲေဆာင္မႈမရိွလွေပ။ စမၸာသည္ 
မေလးကၽြန္းဆြယ္၏ အထက္ေတာင္ပုိင္း အာရွ၏ 
အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္၌ ရိွသည္။ စမၸာ၏ ယခုေခတ္အမည္မွာ 
ဗီယက္နမ္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္သံုးနယ္ျဖင့္ ပုိင္းျခားထားေသာ 
စမၸာသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အင္အားေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ 
ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ျပည္နယ္သံုးနယ္မွာ (၁) ေျမာက္ပုိင္း၌ အမရာ၀တီ၊ 
ယင္း၏ အဓိကၿမိဳ႕မ်ားမွာ ဣႁႏၵပူရႏွင့္ သိရပူရတို႔ျဖစ္သည္။ (၂) 
အလယ္ပုိင္း၌ ၀ိဇယ၊ ယင္း၏ အဓိကၿမိဳ႕မွာ ၀ိဇယျဖစ္ၿပီး 
သေဘၤာဆိပ္မွာ သီရိ၀ိဇယျဖစ္သည္။ (၃) ေတာင္ပုိင္း၌ ပ႑ဳရံဂ 
သုိ႔မဟုတ္ ပင္နန္၊ ယင္း၏ ပဓာနၿမိဳ႕မ်ားမွာ ၀ီရပူရ သို႔မဟုတ္ 
ရာဇပူရျဖစ္သည္။ 
 
စမၸာသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗေဂၤါျပည္နယ္ ဗဂလပူအနီးရိွ ေရွးေဟာင္း 
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ အမည္ျဖစ္သည္။ ထိုၿမိဳ႕ကို အႏုိင္တိုက္ယူသူတို႔၏ 
အမည္မွာ စမၸျဖစ္သည္။ ယင္းအမည္နာမကို အစြဲျပဳ၍ 
ၿမိဳ႕၏အမည္ကိုလည္း စမၸာဟု တြင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက 
အယူရိွၾကသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ဘာသာစကားကုိ 
ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ မေလးဘာသာစကားျဖစ္ေၾကာင္း 

သိရိွရသည္။ ယင္းကုိေထာက္လ်က္ ထိုၿမိဳ႕ကုိ လာအုပ္စုိးၾကသူမ်ားမွာ 
မေလးကၽြန္းဆြယ္မွ လူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ 
 
စမၸာ၏ ေရွးအက်ဆုံး ေက်ာက္စာမ်ားမွာ ၉ ရာစုႏွစ္ ေက်ာက္စာမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာက္စာ အေရးအသားမွာ သကၠတဘာသာ 
အေရးအသား၏ ရွည္ေသာ အကၡရာျဖစ္သည္။ 
ယင္းေက်ာက္စာမ်ားအနက္ ေရွးအက်ဆုံး ေက်ာက္စာကုိ ၀ုိကန္ဟု 
ေခၚသည္။ ယင္းေက်ာက္စာသည္ အစဦးဆံုးဘုရင္အေၾကာင္းကုိ 
ေရထားသည့္ ေက်ာက္စာျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာက္စာအရ ‘Hinduism 
and Buddhism’ က်မ္းျပဳ ‘အက္လိေယာ’့ က စမၸာ၌ ၁၅၀ ႏွင့္ ၂၀၀ 
အတြင္း ဟိႏၵဴမင္းဆက္ တည္ေထာင္သည္ဟု မွန္းဆသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ထုိအခ်ိန္မတိုင္မီက မေလးလူမ်ိဳးတို႔သည္ ထုိေဒသသုိ႔ 
လာေရာက္ အေျခစုိက္သည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းက်မွ 
တျခား အႏုိင္တိုက္ယူသူမ်ားက ယင္းတုိ႔ကို ဟိႏၵဴ 
လုပ္ပစ္ၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္၏ အေထာက္အထားပမာဏ 
ရွာမေတြ႔ရေပ။ မဆြကပင္ စမၸာအား ဂ်ာဗာမွ ဟိႏၵဴတို႔က 
အႏုိင္တိုက္ယူ သိမ္းပုိက္ခ့ဲသည္။ ----------- 
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၀ုိကန္ ေက်ာက္စာအရ ထုိအခ်ိန္က ဘုရင္မွာ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္သည္ဟု သိရိွရသည္။  ယင္းေက်ာက္စာ 
ေရးနည္းေရးဟန္မွာ အေသာကေက်ာက္စာ ေရးနည္းေရးဟန္ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာက္စာ၌ ဘုရင္က သူ 
သီရိမာရမင္းဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။ ယင္းေက်ာက္စာ 
အကၡရာအေရးအသားသည္ ဂိနဂိရ အေသာကေက်ာက္စာ အကၡရာ 
အေရးအသားအတိုင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာက္စာ 
အေရးအသားသည္ အိႏၵိယ ကနေဟရီေက်ာက္စာ အေရးအသားႏွင့္ 
ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
 
တ႐ုတ္ အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရသည္မွာ ဖန္ယီအမည္ရိွ 
ဘုရင္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၈၄ တြင္ တ႐ုတ္ဘုရင္ထံ သာသနာျပဳမ်ားကုိ 
ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ၂၃၆ ႏွင့္ ၄၄၀ အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ 
ဘုရင္ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားကုိလည္း 
စကားစပ္ထားသည္။ ယင္းဘုရင္မ်ားအနက္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ 
အမည္မွာ ဖန္ဟုတ ဘျဒ၀မၼာ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၄၀၀ ေလာက္က 
ေရးထိုးထားေသာ ယင္းဘုရင္၏ ေက်ာက္စာကို ေတြ႔ရသည္။ 

ယင္းေက်ာက္စာကိုေထာက္၍ ထုိဘုရင္သည္ ပထမဦးစြာ မုိ႐ႈိန၌ 
ဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္သည္။ 
ယင္းဘုရားေက်ာင္းသည္ ေနာင္ေသာအခါ၌ စမၸာ၏ 
ဦးခုိက၀္တ္ျပဳရာဌာန ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၅၇၅ ခုႏွစ္တြင္ကား 
ယင္းဘုရားေက်ာင္းကုိ ရန္သူမ်ားက ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ဖန္ ျပန္လည္မြန္းမံ 
ေဆာက္လုပ္ထားလိုက္ေလသည္။ 
 
၃ ရာစု မတိုင္မီကပင္ စမၸာ၌ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခ်ခ့ဲသည္။ 
ထုိေခတ္တြင္ အမရာ၀တီ အႏုပညာ အစဥ္အလာအရ ထုလုပ္ေသာ 
ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။ ၄၄၆ ၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖန္ 
၆၀၅ ၌လည္းေကာင္း တ႐ုတ္တုိ႔သည္ စမၸာကို 
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၿပီးလွ်င္ စမၸာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကုိ 
သိမ္းပုိက္လိုက္ၾကသည္။ တ႐ုတ္မင္းဆက္ သမုိင္းအရ 
တ႐ုတ္တို႔သည္ ဗုဒၶက်မ္းစာေပါင္း ၁၃၅၀ ေလာက္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ 
ယူေဆာင္သြားၾကသည္ဟု သိရိွရသည္။ ယင္းအထာက္အထားအရ 
စမၸာ၌ ၇ ရာစုမတိုင္ခင္ အေတာ္ေစာေစာကပင္ ဗုဒၶဘာသာ 
ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနေၾကာင္း သိရိွရသည္။ စမၸာရိွ 
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ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အရိယသမၸိတိယ နိကာယႏွင့္ သဗၺတၳ၀ိါဒ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္ဟု ရႊင္က်န္က 
ေရးသားထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၈ ရာစုႏွစ္ထိုး ေက်ာက္စာမ်ားအရ 
မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ အလြန္ အားေကာင္းေနေၾကာင္း သိရိွရသည္။ 
စမၸာ၌ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဗုဒၶဘာသာ အေဆာက္အအုံပ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဣႁႏၵ၀မၼာ ေဆာက္လုပ္ေသာ ၀ိဟာရတို႔သည္ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ 
သက္ေသသာဓကမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ခမာယဥ္ေက်းမႈကဲ့သုိ႔ပင္ စမၸာယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ႐ုန္းကန္ 
လႈပ္ရွားေနရသည္။ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္ခုလံုးပင္ တူညီေသာ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ 
အင္အားႀကီးမားေသာ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ေလ့ရိွသည့္ 
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ရိွသည္။ စမၸာအား အနီးမွသာလွ်င္ က်ဴးေက်ာ္ 
တုိက္ခုိက္သည္ မဟုတ္ေပ။ ခရီးအလွမ္းေ၀းေသာ တ႐ုတ္တုိ႔ကလည္း 
၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စမၸာသည္ 
အခါအားေလ်ာ္စြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည္။ 
 
 

အလုပ္သေဘာအရမူ စမၸာသည္ အန္နန္၏ ျပည္နယ္တစ္ခုမွ်သာ 
ျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ၁၃၁၈ ခုႏွစ္၌ 
စမၸာဘုရင္သည္ အကူအညီ ရရိွရန္အတြက္ ဂ်ာဗာသုိ႔ 
ထြက္ေျပးသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဂ်ာဗာအေၾကာင္း 
စိတ၀္င္စားဖြယ္ တစ္ခုရိွသည္။ စာမၸာဘုရင္ တတိယ 
ဇယသီဟ၀မၼာသည္ တာပဆီအမည္ရိွ ဂ်ာဗာဘုရင္ သမီးေတာ္ႏွင့္ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။ ေနာက္ပုိင္း ဂ်ာဗာသမုိင္းအရ 
သိရိွရသည္မွာ ၁၅ ရာစုႏွစ္၌ စမၸာဘုရင့္သမီးေတာ္ ဒြာရာ၀တီသည္ 
မဒ္ဇပဟိတဘုရင္ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။ သူ၏ ႏွမေတာ္သည္ 
ဂ်ာဗာရိွ ရာဒင္နရဘၾတအမည္ရိွ မြတ္စလင္ ေမာ္လ၀ီတစ္ဦးႏွင့္ 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည္။ 
 
ကေမၻာဇကဲ့သို႔ စမၸာ၌လည္း ဟိႏၵဴဘုရင္တို႔ အုပ္စုိးသည့္ 
ေခတ္ကာလကုိ မသိရိွရေပ။ ဟိႏၵဴဘုရင္တို႔မွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျခင္း 
မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
စမၸာ၏ ဘာသာစကားသည္ စာေပဘာသာစကား ဟုတ္ဟန္မတူေပ။ 
ရိွေနေသာစာေပမွာ သကၠတဘာသာျဖင့္သာလွ်င္ ေတြ႔ရိွရသည္။ 
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စမၸာဘုရင္မ်ားမွာ သကၠတဘာသာကုိ ေကာင္းစြာ 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ကၽြမ္းၾကသည္ဟု သိရိွရသည္။ ပုိၿမိဳ႕ရိွ ေက်ာက္စာ 
(ခရစ္ ၉၁၈)အရ ဘုရင္ ဣႁႏၵ၀မၼာသည္ မီမံသာက်မ္းကုိ 
ေကာင္းစြာတတ္ကၽြမ္းေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဒႆနက်မ္းမ်ားႏွင့္ 
ဗ်ာက႐ုဏ္း က်မ္းမ်ားကုိလည္း နားလည္သည္။ 
ပိဆုန္ေက်ာက္စာ၌လည္း ဇယဣႁႏၵ၀မၼာ (၁၁၇၅)သည္ မဟာယာန 
က်မ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဓမၼသွ်တၱရက်မ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
စမၸာ၏ ေရွးေဟာင္းအပ်က္အစီးကုိ ၾကည့္လွ်င္ စမၸာ၏ 
အက်ယ္အ၀န္းမွာ မေသးငယ္လွေပ။ သို႔ရာတြင္ လူေနအိမ္မ်ားမွာမူ 
အလြန္ေသးငယ္ပံုရသည္။ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ 
ပိရမစ္ပုံစံ သံုးေထာင့္ပုံျဖစ္သည္။ ယင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို စမၸာသူ 
စမၸာသားတို႔က ‘ကလန္’ အမည္ျဖင့္ သိေနၾကသည္။ အုတ္ပုံဘ၀ 
ေရာက္ေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ ယင္းအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ 
ဘာသာေရးကိစၥအတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 
 

ယင္းအေဆာက္အအုံမ်ားထတဲြင္ ေသးငယ္ေသာ 
အေဆာက္အအုံမ်ားလည္း မ်ားစြာရိွသည္။ 
ယင္းအေဆာက္အအုံမ်ားမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးသည့္ 
ေက်ာင္းတုိက္မ်ား ျဖစ္ပုံရသည္။ စမၸာ၌ အႏုပညာလက္ရာ 
နမူနာအျဖစ္ျဖင့္ ေတြ႔ရိွရေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားမွာ 
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္သည့္ 
အျခားအေဆာက္အအုံမ်ားမွာ သစ္သားအေဆာက္အအုံမ်ား 
ျဖစ္ဖုိ႔ရိွသည္။ အပ်က္အစီး အက်န္အႂကြင္းမ်ားထကဲ မိဆုိႏွင့္ 
ဒုန္ဟုအန္ရိွ အပ်က္အစီးမ်ားသည္ အလြန္တရာ 
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ 
 
ပိဆင္ေတာင္မ်ား၌ ေက်ာင္းတုိက္မ်ား စုေပါင္းေဆာက္ထားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၈ ေက်ာင္း၊ ၉ ေက်ာင္းေလာက္ 
ရိွသည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ားမွာ တစ္ေခတ္ၿပီးတစ္ေခတ္ 
ေဆာက္လုပ္ထားၾကေသာ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားျဖစ္သည္။ 
ေရွးအက်ဆုံးေက်ာင္းမွာ ခရစ္ ၄၀၀ ခုတြင္ ပထမ႐ုျဒ၀မၼာ 
ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေက်ာင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
ယင္းေက်ာင္းကုိ သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားပုံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
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ပ်က္စီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ 
ေက်ာက္စာမ်ားကုိ တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွရသည္။ 
 
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္အကြာ၌ သမၻဳ၀မၼာသည္ ထိုေနရာ၌ 
ေက်ာင္းသစ္ အေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္သည္။ 
ယင္းေက်ာင္း၏ အပ်က္အစီး အက်န္အႂကြင္းမ်ားသည္ 
ေရွးအက်ဆုံးေသာ အႏုပညာနမူနာမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ 
အျခားပုံစံျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာမူ 
၀ိၾကႏၱ၀မၼာ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ခရစ္ ၆၅၇ ႏွင့္ ၆၇၉ ၾကားတြင္ 
အစျပဳသည္။ ထိုနည္းအတုိင္းပင္ ၈ ရာစုႏွင့္ ၉ ရာစုတြင္လည္း 
မိဆုန္၌ ေက်ာင္းတုိက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ 
ယင္းေနရာသည္ တတိယဟရိ၀မၼာ (၁၀၇၄-၁၀၈၀) အခ်ိန္အထိ 
ပစ္ထားသည့္ေနရာ ျဖစ္ေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ေတာင္ပုိင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည့္အတြက္ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳး 
ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ပုိၿမိဳ႕ကို 
တည္ေထာင္လိုက္ေလသည္။ ပုိၿမိဳ႕သည္ ႏုဟၾတဂ သေဘၤာဆိပ္ႏွင့္ 
နီးသည္။ --------- 
 

ဒုန္ (ဟြန္မိ)သည္ ဆုန္ေျမာက္ဘက္ ကီလုိမီတာ ၂၀ 
အကြာေလာက္တြင္ ရိွသည္။ ယင္းေနရာဌာနမ်ားမွာ အကြက္ခ်ၿပီး 
ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဗုဒၶဘာသာ ေနရာဌာနျဖစ္သည္။ အစုသံုးစု 
ခြဲျခားထားသည္။ ေလးဖက္ေလးတန္၌ နံရံမ်ားရိွသည္။ တတိယအစု၌ 
အေဆာက္အအုံ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရိွသည္။ ခရစ္ ၈၇၅ ထိုး 
ေက်ာက္စာအရ ယင္းေနရာ၌ ဣႁႏၵ၀မၼာဘုရင္သည္ 
အ၀ေလာကိေတရႊရ ႐ုပ္တုကို လကၡၽမီျဒေလာေကရႊရ အမည္ျဖင့္ 
ထုလုပ္ထားသည္။ 
 
၇ ရာစု၊ ၈ ရာစုႏွစ္ေလာက္တြင္ စမၸာ၌ ရီွ၀ဘာသာတရား ထြန္းကားပုံ 
ရသည္။ ၉ ရာစုႏွစ္ ဒုတိယ ဣျဒ၀မၼာလက္ထက္ 
ေရာက္လာေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာ၏ အရိွန္ၾသဇာ 
တုိးတက္ႀကီးမားလာသည္။ ထုိအခ်ိန္၌ ဒုတိယ ဣျဒ၀မၼာ ဘုရင္သည္ 
ထုိေနရာဌာန၌ လကၡၽမီျဒ ေလာေကရႊရ အမည္ျဖင့္ 
ေက်ာင္းတုိက္တစ္တိုက္ ေဆာက္လုပ္သည္။ ယင္းေလာေကရႊရသည္ 
ေဗာဓိသတၱ အ၀ေလာကိေတရႊရ မဟုတ္ဘ ဲ ကုလားထုိင္ေပၚထိုင္ၿပီး 
တရားေဒသနာ ေဟာၾကားေနေတာ္မူေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္သည္။ 
ခရစ္ႏွစ္ ၉၀၂ ၌ ယင္းေဒသတြင္ နာဂပုပၸမေထရ္သည္ ေလာေကရႊရ 
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႐ုပ္တုတစ္ခု ထုလုပ္ထားသည္။ ယင္း႐ုပ္တုေတာ္၏ ဂုဏ္ပုဒ္ကို 
ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးထားေသာ စာတစ္ပုဒ္ ရိွသည္။ 
 
ယင္းစာအရ ဒုတိယ ဣျဒ၀မၼာလက္ထက္ စမၸာ၌ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေသာ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဟီနယာန ဗုဒၶဘာသာလည္း 
မဟုတ္ေပ။ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာလည္း မဟုတ္ေပ။ ၀ဇီရယာန 
ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္သည္။ ၁၃ ရာစုႏွစ္ထိုး ‘ဥံဳ နေမာ ဗုဒၶါယ’ 
ေက်ာက္စာကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ယင္းေက်ာက္စာႏွင့္ အတူတကြ 
ဗုဒၶ၊ အ၀ေလကီေတရႊရ၊ ပညာပါရမိတာ စသည္တို႔၏ ေၾကးဆင္းတု၊ 
ေက်ာက္ဆင္းတုမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ 
 
ေက်ာက္စာမ်ား၌ ၉ ရာစုမွ ၁၃ ရာစုအထိ ရီွ၀ဘာသာတရားကို 
ကုိးကြယ္ၾကေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ရီွ၀ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ 
ပဋိပကၡ မျဖစ္ၾကေပ။ အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္ၾကသည္။ ၇ 
ရာစုေနာက္ပုိင္း၌ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ရႊင္က်န္က “ယင္းေဒသ၌ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုမွာ အရိယ သမၼတိယ နိကာယ ဂုိဏ္း၀င္မ်ား 
ျဖစ္ၾက၏။ သဗၺတၳိ၀ါဒီဂုိဏ္း၀င္ အခ်ိဳ႕လည္း ရိွၾက၏” ဟူ၍ 

ေရးသားထားသည္။ ယင္းကုိေထာက္လ်က္ ၉ ရာစု မတိုင္မီက စမၸာ၌ 
ဟီနယာန ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရိွရသည္။ 
 
အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ျဖင့္ 
ေရာက္ရိွသြားသည္။ စမၸာ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ မွ် ရွည္လ်ားေသာ 
သမုိင္းသည္ ထိုေဒသယဥ္ေက်းမႈ (ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ) 
အတက္အက်သမုိင္းသာျဖစ္သည္။ 
 
စမၸာ၌ ၉ ရာစုမတိုင္မီက အေၾကာင္းအရာကုိ အေထာက္အထား 
ခုိင္ခုိင္လံုလုံ မေတြ႔ရေပ။ ၉ ရာစု အဆုံးပုိင္း၌ သႏၱအမည္ရိွ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္သည္ ဇိန (ဗုဒၶ)အတြက္ ၀ိဟာရေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ရီွ၀အတြက္ နတ္ဘုရားေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းကုိလည္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္သည္။ 
 
စမၸာ၌ ဟိႏၵဴ နတ္ေဒ၀တာမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာ၌ ေနရာေပးသကဲ့သုိ႔ပင္ 
ဂ်ာဗာႏွင့္ ဆုမၾတာတုိ႔၌လည္း တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ 
ဟိႏၵဴ၏ နတ္ေဒ၀တာမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၌ ေနရာရရိွၾကသည္။ 
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ထူးျခားသည္မွာ ဟိႏၵဴ နတ္ေဒ၀တာမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ 
အေရျခံဳေပးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
 
သီဟုိဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ)၌လည္း ထုိနည္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
သီဟုိဠ္ကၽြန္း ေတာင္ပုိင္း၌ ကရတဂမအမည္ရိွ ေနရာ၌ ကတရမဂ 
ေဒအိအုိယာ နတ္ရိွသည္။ ယင္းအမည္မွာ ကတိၱေကယ၏ 
အျခားနာမည္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ သီဟုိဠ္အမည္ 
ေျပာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းနတ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ 
ဟိႏၵဴတို႔သည္ အတူတကြ ပူေဇာ္ပသၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕နတ္ေဒ၀တာမ်ားမွာမူ ယင္းတုိ႔၏ မူရင္း အမည္နာမမ်ားျဖင့္ပင္ 
အသိမ်ားၾကသည္။ ဗိရွႏုကို သီရိဗိရွႏုအျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း။ 
ဂေဏရွကို ‘ဂဏေဒ၀ိေယာ’ အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း 
သိၾကသကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ နတ္္ကြန္း 
နတ္ဗိမာန္မရိွေသာ ေက်ာင္းတုိက္ မရိွသေလာက္ပင္ ရွားသည္။ 
နတ္ကြန္း နတ္ဗိမာန္သည္ သီဟုိဠ္ေက်ာင္းတုိက္မ်ားအတြက္ 
၀င္ေငြရရိွေသာ အဓိက အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ 
 

ဒုတိယ ဣႁႏၵ၀မၼာ ထီးနန္းစုိးစံၿပီးသည့္ေနာက္၌ စမၸာတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာ၏ အရိွန္အ၀ါသည္ တိုးတက္ႀကီးမားလာသည္။ 
ေလာေကရႊရေက်ာင္းတုိက္ တည္ေထာင္ျခင္းမွာ ထိုမင္းလက္ထက္၌ 
ျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာဌာနသည္ ဟီနယာနကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး 
မဟာယာနကုိ အားေပးေသာ ဗဟိုဌာနတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္ကစ၍ မဟာယာနသည္ စမၸာျပည္သူလူထု၏ ဘာသာတရား 
ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
 
 

ျမန္မာ 
 
 

ဓမၼဒႆီ [၁၀၅၆-ေအဒီ] 
 
 

အေနာ္ရထာမင္းႀကီး ထီးနန္းစုိးစံေသာကာလက ျဖစ္သည္။ 
မုိးစြန္တဖ်ား ျမင့္မားထုိးထြက္ေနေသာ 
စုလစ္မြန္းခၽြန္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘံုဗိမာန္ အေဆာင္အေယာင္ 
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အခန္းခန္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း တန္ဆာဆင္ထားေသာ 
နန္းျပသာဒ္ႀကီးဆီသို႔ ေရွး႐ႈသြားေသာ မင္းလမ္းမ၌ 
လူသားႏွစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနၾကသည္။ ေရွ႕က 
ေလွ်ာက္သြားသူမွာ ပုဂံၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္တစ္ခု၌ 
ေတာလုိက္မုဆိုးဘ၀ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနေသာ 
မုဆိုးႀကီးျဖစ္သည္။ မုဆိုးႀကီးေနာက္က ပါလာသူမွာမူ မုဆိုးႀကီးႏွင့္ 
အသြင္သဏၭာန္အားျဖင့္ ဘ၀ဂ္ႏွင့္ အ၀ီစိပမာ ကြဲျပားျခားနားသူ 
ျဖစ္သည္။ မုဆိုးႀကီးသည္ ‘ဟႎသာ’ ၏ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ေသာ 
ေလးႏွင့္ ျမားက်ည္ကို လြယ္ထားၿပီး သူ ဦးေဆာင္ေခၚလာသူမွာမူ 
‘သႏိၱ’ ၏ အမွတ္လကၡဏာ သပိတ္ကုိ လြယ္ထားသည္။ 
 
ဆင္ေတာ္ႏွင့္ ခေလာက္ျဖစ္ေနသည့္ ယင္းျမင္ကြင္းကို ႐ႈျမင္ရေသာ 
ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအခ်ိဳ႕သည္ တအံ့တၾသ ေငးေမာၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။ 
 
ယခင္ေန႔မ်ားက မုဆုိးႀကီး ေတာလိုက္ကျပန္လာလွ်င္ သူ၏ 
ပခုံးေပၚတြင္ သမင္၊ ဒရယ္၊ ေခ်ငယ္၊ စုိင္၊ ဆတ္ 
သားေကာင္တစ္ေကာင္ေကာင္ ပါလာၿမဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ယေန႔အဖုိ႔တြင္မူ မုဆိုးႀကီးတြင္ သက္မ့ဲသားေကာင္ တစ္ေကာင္မွ 

ပါမလာဘ ဲ သက္ရိွလူသားတစ္ဦးသာ ပါလာသည္။ 
ယင္းလူသားမွာလည္း သာမန္ ႐ုိး႐ုိးလူသားမဟုတ္ဘ ဲ
ပုဂံၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးေသာ အသြင္လကၡဏာ 
ထူးျခားသည့္ လူသားတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္။ 
 
မုဆိုးႀကီးသည္ တူရြင္းေတာင္အနီး၌ ေတာအုပ္တစ္ခုထ ဲ
ေတာလိုက္သြားခ့ဲသည္။ ေတာအုပ္ထတဲြင္ သားေကာင္ကုိ မေတြ႔ဘ ဲ
လူသားတစ္ဦးကုိ သြားေတြ႔သည္။ သူေတြ႔လာေသာ လူသားမွာ 
သူတစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးေသာ အသြင္အျပင္ႏွင့္ ျဖစ္ေန၍ မုဆိုးႀကီးသည္ 
ထုိလူသားအား လူေလာ၊ နတ္ေလာ၊ ဘီလူးေလာ၊ လူ႐ုိင္းေလာဟု 
ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္သြားသည္။ 
 
မုဆိုးႀကီးေတြ႔ေသာ လူသားမွာ လူ႐ုိး႐ုိးလည္းမဟုတ္၊ 
နတ္လည္းမဟုတ္၊ ဘီလူးလည္းမဟုတ္၊ လူ႐ုိင္းလည္းမဟုတ္၊ 
သာသနာေတာ္ႏြယ္ဖြား ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးသာျဖစ္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္က ပုဂံတြင္ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားျခင္း 
မရိွေသးေပ။ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေနေသာ သာသနာမွာလည္း 
အရည္းႀကီး သာသနာျဖစ္သည္။ ဆံေကသာ လက္ေလးသစ္၊ 
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မုတ္ဆိတ္ေမြး ဗရပ်စ္ႏွင့္ ၀တ္႐ုံမည္းထည္၊ မည္းျပာ၊ အနက္တုိ႔ကို 
၀တ္ထားေသာ အရည္းႀကီးမ်ားကုိသာ သာသနာ၀န္ထမ္းအျဖစ္ 
ျမင္ေနက် ေတြ႔ေနက်ျဖစ္၍ ဦးျပည္းေခါင္းတုံးႏွင့္ ဖန္ရည္သကၤန္း 
၀တ္႐ုံၿပီး စကၡဳဣေႁႏၵခ်လ်က္ သပိတ္လြယ္ထားေသာ 
ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကုိ ေတြ႔ျမင္ရေသာအခါ မုဆုိးႀကီး 
ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္သြားသည္။ မိမိ တစ္ခါဖူးမွ် 
မေတြ႔မၾကံဳဖူးေသာ လူထူးလူဆန္းျဖစ္ေန၍ မုဆိုးႀကီးသည္ 
ရဟန္းေတာ္အား ဘုရင္မင္းႀကီးထံ ေခၚလာခ့ဲေလသည္။ 
 
မုဆိုးႀကီး ေခၚေဆာင္လာေသာ ရဟန္းေတာ္မွာ သ၀ုဏၰဘူမိ သထုံမွ 
ႂကြေရာက္လာေသာ ဓမၼဒႆီ ဘြဲ႔မည္ရ မေထရ္ျဖစ္သည္။ 
ဆရာျဖစ္သူ သီလဗုဒၶိမဟာေထရ္သည္ တစ္ေန႔ေသာအခါ၌ 
တပည့္ျဖစ္သူ ဓမၼဒႆီမေထရ္အား ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ 
“ငါ့ရွင္ ဓမၼဒႆီ၊ သုနာပရႏၱတိုင္း၊ တမၸဒီပတုိင္းတို႔၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ 
သာသနာေတာ္ မထြန္းကား မျပန္႔ပြားေသးေပ။ အရိမဒၵနပုဂံျပည္၌ 
အႏု႐ုဒၶေဒ၀မည္ေသာ အေနာ္ရထာမင္းေစာ ထီးနန္းစုိးစံေန၏။ 
အေနာ္ရထာမင္းေစာ၏ တိုင္ျပည္၌ ရွင္ေယာင္၊ ရဟန္းေယာင္ 
အရည္းႀကီးတုိ႔ ႀကီးစုိးေနၾက၏။ ငါ့ရွင္ အရိမဒၵန ပုဂံျပည္သို႔သြား၍ 

ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ အစစ္အမွန္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေခ်” 
 
ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိဂဒါ၀ုန္၌ ပထမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူလ်က္ 
သီတင္း၀ါလ ကၽြတ္ေသာအခါ ‘စရထ ဘိကၡေ၀ စာရိက’ံ စသည္ျဖင့္ 
မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ ေျခာက္က်ိပ္အား 
ေ၀ေနယ်သတ၀ၱါတုိ႔၏ အက်ိဳးငွာ တရားေဒသနာေတာ္ 
ေဟာၾကားျဖန္႔ျဖဴးရန္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူခ့ဲသည္။ 
ပါဋလိပုတ္ျပည္၌လည္း တတိယသဂၤါယနာ တင္ၿပီးေသာအခါတြင္ 
ရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္သည္ သာသနာျပဳ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ကုိးတိုင္းကိုးဌာနသုိ႔ 
သာသနာျပဳေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ယခုလည္း သု၀ဏၰဘူမိ သထံုျပည္၌ 
ေနထိုင္သီတင္းသုံးေတာ္မူေသာ သီလဗုဒၶိမဟာေထရ္သည္ 
သူ၏တပည့္ ဓမၼဒႆီမေထရ္အား အရိမဒၵန ပုဂံျပည္တြင္ 
ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ 
ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။ 
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သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ တစ္ေနရာတည္း၌ 
ေက်ာက္ခ်ေနေတာ္မမူၾကဘ ဲ သာသနာေတာ္သုံးရပ္ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားရန္အတြက္ အရပ္ေဒသတကာ လွည့္လည္လ်က္ 
ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို 
ေဟာၾကားျဖန္႔ျဖဴးေတာ္မူၾကသည္။ သာသနာေတာ္ မထြန္းကား 
မျပန္႔ပြားေသးေသာ အရိမဒၵန ပုဂံျပည္၌ သာသနာေတာ္သုံးရပ္ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစရန္ဟူေသာ မဟာတာ၀န္ႀကီးကုိ 
ထမ္းရြက္သယ္ပုိးထားေသာ ဓမၼဒႆီမေထရ္သည္ ပုဂံျပည္သို႔ 
ႂကြလာရာ ပုဂံျပည္တြင္းသုိ႔ မ၀င္ေသးဘ ဲ အေျခအေနကို 
အကခဲတ္လ်က္ တူရြင္းေတာင္အနီးရိွ ေတာအုပ္ထတဲြင္ 
ေခတၱသီတင္းသုံးေနေလသည္။ ထုိအခုိက္ ေတာလုိက္မုဆုိးႀကီးႏွင့္ 
ေတြ႔၍ ေတာလုိက္မုဆိုးႀကီးက ဘုရင္မင္းႀကီးထံ ပုိ႔မည္ဟု 
ေခၚလာသျဖင့္ ပုဂံျပည္၌ သာသနာျပဳရန္ လမ္းစေပၚလာၿပီဟု 
ယူဆၿပီးလွ်င္ မုဆိုးႀကီးေခၚေဆာင္ရာ ဘုရင့္နန္းေတာ္သို႔ 
လုိက္ပါလာခ့ဲသည္။ 
 
 

တရားရွင္ သူေတာ္စင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ လူသူမနီး 
ေတာႀကီးမ်က္မည္းထ၌ဲ အရညကင္ဓူတင္ 
ေဆာက္တည္ေနရျခင္းကိသုာလွ်င္ ေမြ႔ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပုိက္ၾကသည္။ 
ဓမၼဒႆီမေထရ္သည္လည္း တူရြင္းေတာင္အနီး 
ေတာအုပ္တစ္ခုထတဲြင္ အရညကင္ဓူတင္ ေဆာက္တည္၍ေနသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း မေထရ္တြင္ မဟာတာ၀န္ႀကီးက ရိွေနသည္။ ယင္း 
မဟာတာ၀န္မွာ ပုဂံျပည့္ရွင္ ဘုရင္မင္းႀကီးႏွင့္ ပုဂံသူ ပုဂံသားတုိ႔အား 
ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားၿပီး ပုဂံျပည္၌ 
သာသနာေတာ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 
တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္မွာမူ လူသူမနီး 
ေတာႀကီးအတြင္း၌ အရညကင္ဓူတင္ ေဆာက္တည္က်င့္သံုးေန၍ 
မျဖစ္ေပ။ တရားေဒသနာေတာ္ကို နာၾကားမည့္သူမ်ားထံ 
ခ်ဥ္းကပ္ရမည္။ အၿမိဳက္ေရစင္ကို ေသာက္သုံးေစလိုသူသည္ မိမိ 
တုိက္ေကၽြးမည့္ အၿမိဳက္ေရစင္ကို ခြက္ျဖင့္ ခံယူေသာက္သုံးမည့္သူကုိ 
ရွာေဖြရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼဒႆီမေထရ္သည္ သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင့္ 
ေက်းငွက္တိရစၦာန္မ်ားကုိသာ အေဖာ္ျပဳရေသာ ေတာအုပ္ 
ေတာစခန္းမွ ခြာခ့ဲၿပီးလွ်င္ သစ္လြင္ေတာက္ပေသာ အ၀တ္အစားမ်ား 
၀တ္စားဆင္ယင္ၿပီး လႈပ္ရွားသြားလာေနၾကသူ နန္းတြင္းသူ၊ 
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နန္းတြင္းသားမ်ားရိွရာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ ဘုရင့္နန္ေတာ္ 
ေရာက္ရိွလာခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ဓမၼဒႆီမေထရ္ကို ဖူးေတြ႔ရေသာအခါ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ 
ေနအ႐ုဏ္ႏွင့္ ေတြ႔ရေသာ ၾကာပဒံုကဲ့သုိ႔ ပြင့္လန္းျမဴးႂကြလာသည္။ 
အတြင္းသႏၱာန္၌ ကိန္းေအာင္းေနေသာ သဒၶါစိတ္သည္ 
တစ္စုံတစ္ခုေသာအရာက လႈပ္ႏႈိးလိုက္သကဲ့သုိ႔ ႏုိးထလာသည္။ 
မိမိထံ လာအပ္သြားေသာ မုဆုိးႀကီးက - 
“ေတာတြင္းက ေတြ႔လာခ့ဲေသာ လူ႐ုိင္းတစ္ေယာက္” 
ဟု ေလွ်ာက္တင္သြားခ့ဲေသာ္လည္း ထုိပုဂၢိဳလ္၏ ၾကန္အင္ 
လကၡဏာကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ လူ႐ုိင္း၏မ်က္ႏွာႏွင့္ မုိးႏွင့္ ေျမႀကီးပမာ 
ကြာျခားေနသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မွာ လူ႐ုိင္း မဟုတ္႐ုံမွ်မက၊ 
သာမန္လူတစ္ေယာက္လည္း ဟုတ္ဟန္မတူေပ။ တရားအက်င့္ 
က်င့္သုံးေနသည့္ သူေတာ္စင္တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ရမည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတိုင္းျပည္၌ ျမင္ေနက် ေတြ႔ေနက် သူေတာ္စင္ 
အမည္ခံေနသူတုိ႔ႏွင့္ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနားေနသည္။ 
 

မိမိတိုင္းျပည္၌ ျမင္ေနက် ေတြ႔ေနက် သူေတာ္စင္အမည္ခံမ်ားမွာမူ 
ဆံေကသာ လက္ေလးသစ္၊ မုန္ဆိတ္ေမြး ဗရပ်စ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ 
ဤပုဂၢိဳလ္၀တ္႐ုံထားေသာ ဖန္ရည္သကၤန္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘ ဲ ၀တ္႐ုံ 
မည္းထည္၊ မည္းျပာ၊ အနက္တုိ႔ကုိ ၀တ္႐ုံထားၾကသည္။ 
ဤပုဂၢိဳလ္ကဲ့သိုပ ဣေႁႏၵသိကၡာမရိွဘ ဲ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ၾကသည္။ 
႐ုိေသေလးစားထိုက္သည့္ အမူအက်င့္လည္း မရိွေပ။ ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ 
ၾကည့္ရသည္မွာမူ ဣေႁႏၵမ်ားကုိ ခ်ိဳးႏိွမ္ကြပ္ကထဲားပုံရသည္။ ေလာဘ၊ 
ေဒါသ၊ ေမာဟတရားမ်ားကုိ ဖယ္ခြာထားပုံရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ေရတိမ္သလား၊ နက္သလားဆုိသည္ကုိ ေရထဆဲင္းၾကည့္မွ သိမည္။ 
ဤပုဂၢိဳလ္ကုိ အကစဲမ္းၾကည့္ဦးမွ ျဖစ္မည္။ 
 
ယင္းသုိ႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးလွ်င္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ 
သူ႔ေရွ႕တြက္ မတ္တတ္ရပ္ေနေသာ ဓမၼဒႆီမေထရ္အား - 
“သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ပါဘိ” ဟု ဖိတ္မႏၱက 
ျပဳလုိက္ေလသည္။ ဤတြင္ ဓမၼဒႆီမေထရ္သည္ 
သီဟာသနာရာဇပလႅင္ထက္တြင္ တက္ထုိင္ေလသည္။ ယင္းအျဖစ္မ်ိဳး 
အေသာကမင္းတရားႀကီး လက္ထက္ကလည္း တစ္ႀကိမ္ 
ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲဖူးသည္။ အေသာကမင္းတရားႀကီးအား ဗုဒၶတရားေဒသနာ 
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စတင္ေဟာၾကားေသာ နိေျဂာဓသာမေဏ နန္ေတာ္တြင္း 
ႂကြလာေသာအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးက အကစဲမ္းလုိသည္ႏွင့္ - 
“သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ပါဘိ” ဟု 
ေလွ်ာက္ထားသည္တြင္ နိေျဂာဓသာမေဏသည္ ဘုရင့္ 
ရာဇပလႅင္တြင္ တက္ထိုင္ေလသည္။  
 
သာမန္အေနအထားအရ ေျပာရလွ်င္ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံကို 
စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဘုရင္တစ္ဦးတည္း၏ သီးသန္႔ေနရာျဖစ္ေသာ 
ရာဇပလႅင္၌ အျခားသူတစ္ပါး တက္ထိုင္ျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္အိုး 
တုတ္ထုိးသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မုိးမီးေလာင္မည့္ 
အျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရာဇပလႅင္သည္ မင္းအာဏာ သေကၤတျဖစ္သည္။ 
ရာဇပလႅင္ေပၚ တက္ထုိင္ျခင္းသည္ မင္းအာဏာကုိ ထိပါးလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။ 
 
ယခုကား ထုိသုိ႔မဟုတ္၊ ရာဇပလႅင္ေပၚ တက္ထုိင္သူသည္ 
မင္းအာဏာကို ထိပါးလာမည့္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသူ 
ျဖစ္ေနသည္။ မိမိတစ္ဦးတည္း စံျမန္းသည့္ ရာဇပလႅင္ေပၚ၌ ဓမၼဒႆီ 
တက္ထုိင္သည့္အတြက္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ 

ဓမၼဒႆီမေထရ္အား ရာဇမာန္မရွသည့္အျပင္ မိမိပစ္လိုက္သည့္ 
ျမားခ်က္ ထိမွန္သြားသည့္အတြက္ ၀မ္းသာအားရပင္ ျဖစ္ေနမိသည္။ 
 
ရာဇပလႅင္ေပၚတြင္ ဓမၼဒႆီမေထရ္ ေနရာယူျခင္းသည္ 
ဓမၼဒႆီအေပၚ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ အကျဲဖတ္ခ်က္ 
မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသ သာဓက ျဖစ္သြားသည္။ ျခေသၤ့ဆီသည္ 
သိဂႌေရႊခြက္တြင္း၌သာ တည္သည္။ ထူးျခားျမင့္ျမတ္ေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ သာမန္ေနရာ၌ မထိုင္ဘ ဲ
ရာဇပလႅင္ေပၚ တက္ထုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ 
စဥ္းစားဆင္ျခင္လ်က္ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ ေက်နပ္အားရသြားၿပီးလွ်င္ 
ေမးျမန္းစုံစမ္းႀကည့္သည္။  
“အရွင္သည္ မည္သူ႔အမ်ိဳးအႏြယ္ ျဖစ္သနည္း။ အတီအရပ္က 
လာသနည္း။ မည္သူ႔ အဆံုးအမကုိ ခံယူသနည္း” 
 
ဓမၼဒႆီမေထရ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလုိ ၾကားလုိျခင္းမ်ားသည္ 
ဘုရင္မင္းႀကီး၏ စိတ္ႏွလံုးထတဲြင္ စုျပံဳေရာက္လာၾကသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္း ႏွစ္မ်ိဳး သုံးမ်ိဳးကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေမးလိုက္သည္။ 
ဓမၼဒႆီမေထရ္ကလည္း ယင္းအခြင့္အလမ္းကုိ 
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ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းႀကီးေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို 
တည္ၿငိမ္ ဣေႁႏၵရစြာ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ 
“ငါသည္ ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါး၊ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါး၊ 
အစိေႏၱယ်ေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ သမၼာသမၺဳဒၶ၏ 
အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္သည္။ ငါ၏ ဥပဇၥၽာယ္ဆရာႏွင့္ ငါ၏ သီတင္းသုံးေဖာ္ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားရိွေသာ အရပ္ေဒသမွ ငါလာ၏။ သမၼာသမၺဳဒၶ 
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အဆုံးအမ ေဒသနာေတာ္ကုိ ငါခံယူ၏” 
 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္သြားၿပီးလွ်င္ - 
“သမၼာသမၺဳဒၶ ေဟာၾကားေသာ တရားေဒသနာေတာ္ထကဲ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိပင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္အား ေဟာျပေစခ်င္ပါ၏” ဟု 
ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေလသည္။ ထိုအခါ ဓမၼဒႆီမေထရ္က 
ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေဒသနာေတာ္ထကဲ ‘အပၸမာဒ’ 
တရားကုိ ဘုရင္မင္းႀကီးအား ေဟာျပသည္။ ဤတြင္လည္း 
ဓမၼဒႆီမေထရ္သည္ နိေျဂာဓသာမေဏႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် 
ျဖစ္ေနသည္။ နိေျဂာဓသာမေဏကလည္း သီရိဓမၼာေသာက 
မင္းတရားႀကီးအား ေရွးဦးစြာ ‘အပၸမာဒ’ တရားကုိပင္ 
ေဟာၾကားသည္။ 

 
ဓမၼဒႆီမေထရ္ ေဟာျပေသာ ‘အပၸမာဒ’ တရားကုိ 
ၾကားနာရေသာအခါ ဘုရင္မင္းႀကီးသည္ 
ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္သြားသည္ျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္ သိလိုသည္မ်ားကုိ 
ေမးျမန္းစုံစမ္းလိုက္ျပန္သည္။ 
“သမၼာသမၺဳဒၶ ယခု အတီအရပ္၌ ရိွပါသနည္း၊ သမၼာသမၺဳဒၶ 
ေဟာၾကားေသာ တရားေဒသနာေတာ္သည္ အတီမွ် အေရအတြက္ 
ရိွသနည္း။ အရွင္မွတစ္ပါး သမၼာသမၺဳဒၶ၏ အျခားတပည့္သား 
သာ၀ကမ်ား ရိွေသးသေလာ” 
“သမၼာသမၺဳဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း 
ေထာင့္ငါးရာ ေက်ာ္သြားၿပီ။ ယခု သမၼာသမၺဳဒၶ၏ 
ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားသာ က်န္ေတာ့၏။ သမၼာသမၺဳဒၶ 
ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေဒသနာေတာ္သည္ ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ 
ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ အေရအတြက္ရိွ၏။ ငါမွတစ္ပါး 
ပရမတၱသံဃာ၊ သမုတိသံဃာ မ်ားစြာရိွေသး၏။” 
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ဓမၼဒႆီမေထရ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ကုိ ၾကားရေသာအခါ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ အတုိင္းထက္အလြန္ ၾကည္ညိဳသဒၶါ 
ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လာၿပီးလွ်င္ - 
“ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အရွင္မွတစ္ပါး အျခား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္စရာ 
မရိွေတာ့ၿပီ။ ယေန႔မွအစျပဳ၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိ၏ အသက္ႏွင့္ 
ကုိယ္ခႏၶာကို အရွင္အား အပ္ႏွင္းပါ၏။ အရွင္၏ အဆံုးအမကုိလည္း 
ခံယူပါေတာ့မည္။” 
ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ 
တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ၿပီး အရညကင္ဓူတင္ ေဆာင္၍ရေသာအရပ္၌ 
အရည၀ါသီေတာရေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုေက်ာင္း၌ 
ဓမၼဒႆီမေထရ္ကိုတင္ၿပီး ကိုးကြယ္ထားေလသည္။ 
 
 
ဓမၼဒႆီမေထရ္သည္ ပုဂံျပည္၌ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ ဘုရင္မင္းႀကီး၏ ကူညီမႈကို ရယူၿပီးလွ်င္ 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဓမၼဒႆီဟူေသာ 
အမည္ေပ်ာက္ၿပီး ‘ရွင္အရဟံ’ အမည္ျဖင့္ 

ထင္ရွားေက်ာ္ေစာလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွင္အရဟံ၏ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ေပ။ 
သာသနာေတာ္ သုံးရပ္အနက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မွာ 
ပရိယတိၱသာသနာျဖစ္သည္။ ပုဂံျပည္၌ 
ပရိယတိၱသာသနာတည္းဟူေသာ ပိဋကတ္သုံးပုံ မရိွေသးေပ။ 
ပိဋကတ္သံုးပုံ မရိွဘႏွဲင့္ သာသနာျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ပိဋကတ္သုံးပုံ 
မရိွေသာ အရပ္ေဒသ၌၊ ပိဋကတ္သုံးပုံေဆာင္ ပိဋကဓရ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားမရိွသည့္ အရပ္ေဒသ၌ သာသနာေတာ္ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားသည္ဟု မဆိုႏုိင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ေန႔ေသာအခါ၌ 
ရွင္အရဟံက အေနာ္ရထာမင္းႀကီးအား မိန္႔ေတာ္မူသည္။ 
“မင္းႀကီး သစ္ပင္တစ္ပင္၌ အျမစ္ရိွပါမွ ပင္စည္၊ အရြက္၊ အပြင့္၊ အသီး 
ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္သည္။ အျမစ္မရိွလွ်င္ ပင္စည္၊ အရြက္၊ အပြင့္၊ အသီး 
မျဖစ္ထြန္းႏုိင္။ ထိုနည္းတူစြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ 
သာသနာေတာ္တြင္လည္း ပရိယတိၱသာသနာေတာ္ ရိွပါမွ 
ပဋိပတၱိသာသနာေတာ္ ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္သည္။ 
ပဋိပတၱိသာသနာေတာ္ရိွပါမွ ပဋိေ၀ဓသာသနာေတာ္ 
ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္သည္။ ယခု ဤပုဂံျပည္၌ 
ပရိယတိၱသာသနာေတာ္ျဖစ္သည့္ ဘုရားေဟာမုခပါဌ္ 
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ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ား မရိွေသးေပ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ 
သရီရေစတီတည္းဟူေသာ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားလည္း ပုဂံျပည္၌ 
မရိွေသး။ ဤတုိင္းျပည္မွ သာသနာေတာ္ ျပန္႔ပြားထြန္းကားေနေသာ 
ေဒသသုိ႔ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား ေပးပုိ႔ၿပီးလွ်င္ ဓာတ္ေတာ္၊ 
ေမြေတာ္ႏွင့္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေတာင္းခံသင့္ေပ၏” 
 
ဘုရင္အေနာ္ရထာသည္ ရွင္အရဟံအား အထူးၾကည္ညိဳ 
ေလးစားေနသည္ျဖစ္၍ ပုဂံျပည္၌ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားၿပီး 
အဓြန္႔တည္ရိွသြားရန္အတြက္ ရွင္အရဟံ ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္လိုသည့္ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ရွင္အရဟံအား ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေလသည္။ 
“အတီတုိင္းျပည္၌ ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္ႏွင့္ ပိဋကတ္သံုးပုံ 
ရရိွႏုိင္ပါသနည္း” 
“သု၀ဏၰဘူမိ သထံုျပည္၌ ပိဋကတ္သုံးပုံ ရိွ၏။ ဓာတ္ေတာ္၊ 
ေမြေတာ္မ်ားလည္း အေရအတြက္ မ်ားစြာရိွ၏။ မႉးမတ္မ်ားအား 
လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားျဖင့္ သ၀ုဏၰဘူမိ သထုံျပည္သို႔ 
ေစလႊတ္ၿပီးလွ်င္ မႏူဟာမင္းႀကီးထံ ပိဋကတ္သုံးပုံႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား 
ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္မ်ားကုိ ေဆာင္းခံပါေလ အရွင္မင္းႀကီး” 

 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ ရွင္အရဟံ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ 
မႉးမတ္မ်ားအား မႏူဟာမင္းႀကီးအတြက္ လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ား 
ေပးအပ္ၿပီးလွ်င္ ပိဋကတ္သုံးပုံႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္မ်ား 
ေတာင္းခံရန္ သ၀ုဏၰဘူမိ သထုံျပည္သုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ မႏူဟာမင္းႀကီးသည္ ပုဂံျပည္မွ ေရာက္လာေသာ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ မႉးမတ္မ်ားအား မေခ်မငံ ေျပာၿပီးလွ်င္ 
ျပန္လႊတ္လုိက္ေလသည္။ 
 
ဤတြင္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ ငါကဲ့သုိ႔ေသာ ဘုရင္အား 
မထီေလးစား ေျပာရပါမည္လားဟူ၍ အမ်က္ေတာ္ပြားၿပီးလွ်င္ 
သု၀ဏၰဘူမိ သထုံျပည္သုိ႔ ေရေၾကာင္း၊ ၾကည္းေၾကာင္းမွ 
စစ္တပ္ခ်ီတက္ေစသည္။ သထုံဘုရင္ မႏူဟာမင္းသည္ ပထမ 
ၾက့ံၾကံ့ခံေနေသးသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စစ္တပ္အင္အားခ်င္း မမွ်သျဖင့္ 
လက္နက္ခ် အညံ့ခံလိုက္ရေလသည္။ 
 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီး သု၀ဏၰဘူမိ သထုံျပည္ ၀င္ေရာက္ 
တုိက္ခုိက္ျခင္းမွာ သထုံျပည္ကုိ သိမ္းပုိက္လို႐ုံ 
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သက္သက္မွ်သာမကဘ ဲ သထုံျပည္မွ ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္၊ 
ေမြေတာ္မ်ားကုိ ပုဂံျပည္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
တကယ္လက္ေတြ႔အရမူ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္ 
ေမြေတာ္မ်ားကုိ ပင့္ေဆာင္လာ႐ုံမွ်မကဘ ဲ မႏူဟာမင္းကိုပင္ 
သုံ႔ပန္းအျဖစ္ျဖင့္ ပုဂံျပည္သုိ႔ ေခၚေဆာင္လာသည္။ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ သထုံျပည္မွ ပိဋကတ္သုံးပုံႏွင့္ 
အရိယာသံဃာေတာ္မ်ားကိုလည္း ပုဂံသို႔ ပင့္ေဆာင္လာသည္။ 
 
ရာဇ၀င္သမုိင္းသည္ ယင္းစစ္ပြဲမ်ိဳးႏွင့္ မကင္းေပ။ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ သထုံစစ္ပြဲမတိုင္မီ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ 
ေက်ာ္ေလာက္ကလည္း အလားတူ စစ္ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခ့ဲဖူးသည္။ 
မဟာယာနဂုိဏ္း စတုတၳသဂၤါယနာကုိ ႀကီးမႉးတင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ 
ဂႏၶာရတိုင္းဘုရင္ ကနိရွက မဂဓတိုင္းကိ ု ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ေသာ 
စစ္ပြဲသည္လည္း ထိုနည္းအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲတြင္ 
အႏုိင္ရရိွေအာင္ တိုက္ခုိက္စဥ္ကလည္း ကနိရွကဘုရင္သည္ 
မာဂဓတိုင္းမွ သုႏၵရာနႏၵ၊ ဗုဒၶ စရိတ စေသာက်မ္းမ်ားကုိ ျပဳစုသည့္ ဗုဒၶ 
စာေပပညာရွင္၊ ဒႆနပညာရွင္ အႆေဃာသမေထရ္ႏွင့္ 
ဗုဒၶသပိတ္ေတာ္ကုိ ဂႏၶာရတိုင္းသို႔ ပင့္ေဆာင္သြားသည္။ 

 
 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ သထံုစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း 
၅၆၁ ႏွစ္ေလာက္ ေက်ာ္လာေသာအခါကလည္း ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ 
အလားတူ စစ္ပြဲမ်ိဳး ေပၚခ့ဲဖူးသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၇၀ ခုႏွစ္၌ 
အေနာက္ဘက္လြန္ မင္းတရားႀကီးသည္ ျပည္ၿမိဳ႕ကုိ တုိက္ခုိက္ၿပီး 
ရတနာပူရ အင္း၀ၿမိဳ႕ ျပန္လာေသာအခါ ဘုရင္မင္းတရားႀကီးက 
ရွင္တစ္ဆူ၊ လူတစ္ေယာက္ကိုသာ ရခ့ဲသည္ဟု အမိန္႔ရိွသည္။ 
ရွင္တစ္ဆူမွာ ေတာင္ဖီလာ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး လူတစ္ေယာက္မွာ 
နႏၵေယာ္ဓာ ျဖစ္သည္။ 
 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ သထံုျပည္မွ ပင့္ေဆာင္လာေသာ 
ဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္မ်ားကိ ုရတနာအတိၿပီးေသာ ပတၱျမားၾကဳတ္တြင္ 
ထည့္လ်က္ ေခါင္းရင္း၌ ကိုးကြယ္ထားသည္။ 
ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ပိဋကတ္တုိက္တြင္ ထားသည္။ 
ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ထားရိွသည့္ ပိဋကတ္တိုက္ေတာ္သည္ 
ပုဂံလမ္းမ၏ အေရွ႕ဘက္၌ ယခုထက္တုိင္ ရိွေနသည္။ 
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အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ သထုံစစ္ပြဲသည္ ပုဂံျပည္အား အက်ိဳးမ်ားစြာ 
ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ပုဂံျပည္တြင္ သာသနာျပဳေသာ 
ရွင္အရဟံအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အံ့ျဖစ္ေစမည့္ 
အရိယာႏြယ၀္င္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား သထုံျပည္မွ ပုဂံျပည္သို႔ 
ေရာက္ရိွလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ သာသနာေတာ္ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ သာသနာေတာ္ သုံးရပ္အနက္ 
မူလဘူတ အေျခခံျဖစ္ေသာ ပရိယတိၱသာသနာေတာ္တည္းဟူေသာ 
ပိဋကတ္သံုးပုံ ရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ 
ေထရ၀ါဒက်မ္းစာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပါဠိဘာသာသည္ 
မဟာယာန က်မ္းစာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ 
သကၠတဘာသာအေပၚတြင္ လႊမ္းမုိးမႈရိွသြားၿပီး မဟာယာန၏ 
ေနရာတြင္ ေထရ၀ါဒသာသနာ ျပန္႔ပြားထြန္းကားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ပုဂံျပည္၏ ယင္းဘာသာေရးဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ ရွင္အရဟံ၏ 
ကြပ္ကမဲႈေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
စတုတၳအခ်က္ကား စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ 
ျမန္မာတို႔သည္ မြန္အကၡရာ အေရးအသားမ်ားကုိ မီွၿပီးလွ်င္ 
ျမန္စာအကၡရာ အေရးအသားကုိ စတင္ေရးသားလာၾကသည္။ 

 
 
ပုဂံျပည္၌ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္ 
အႀကီးမားဆုံးတစ္ခုမွာ သထုံျပည္မွ ဓာတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္မ်ားႏွင့္ 
ပိဋကတ္ေတာ္ကုိ ပုဂံျပည္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခား 
အႀကီးမားဆုံးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုမွာ သီဟိုဠ္ကၽြန္းမွ 
ျမတ္စြာဘုရား၏ စြယ္ေတာ္ကို ပုဂံျပည္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္လ်က္ ေရႊစည္းခံု 
စေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္ ဌာပနာၿပီး ပူေဇာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းဘုရင္မွာ 
ပထမ ၀ိဇယဗာဟု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသမုိင္းအခ်ိဳ႕ကမူ 
ဓာတုေသနမင္းႀကီးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
သီရိသဃၤေဗာဓိမင္းဟူ၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ 
 
ပထမ ၀ိဇယဗာဟုမင္းႀကီး လက္ထက္၌ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းကုိ 
ေစာလတိုင္းမွ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ပထမ 
၀ိဇယဗာဟုမင္းႀကီးက အေနာ္ရထာမင္းႀကီးအား အကူအညီ 
ေပးခ့ဲဖူးသည္။ ယင္းသို႔ ေက်းဇူးျပဳခ့ဲသျဖင့္ ပထမ ၀ိဇယမင္းႀကီးႏွင့္ 
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အေနာ္ရထာမင္းႀကီးတုိ႔သည္ အၾကည္ေတာ္ မဟာမိတ္မ်ား 
ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးက ပထမ 
၀ိဇယဗာဟုမင္းႀကီးထံ ဓမၼအကူအညီ ေတာင္းခံေသာအခါ သထံု 
မႏူဟာမင္းကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘ ဲ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ တုံ႔ျပန္မႈျပဳသည္။  
 
ကုသိနာ႐ုံ၌ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေသာအခါ 
ရွစ္ျပည္ေထာင္မင္းအေပါင္းတို႔သည္ ဓာတ္ေတာ္ အေ၀မတည့္ျဖစ္ၿပီး 
အခ်င္းမ်ားၾကသည္။ ေဒါဏ ျဗာဟၼဏသည္ ရွစ္စရြတ္ပမာဏရိွေသာ 
ဓာတ္ေတာ္တို႔ကုိ ရွစ္စု ရွစ္ဖုိ႔ခြဲ၍ ရွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔အား အညီအမွ် 
ခြဲေ၀ေပးသည္။ လက္ယာ အထက္စြယ္ေတာ္ကို သူ၏ 
ေဗာင္းထုပ္ၾကားထတဲြင္ အမွတ္မ့ဲ ၀ွက္ယူထားလုိက္သည္။ 
ထုိစြယ္ေတာ္ကို သိၾကားမင္းက တာ၀တႎသာနတ္ျပည္သို႔ 
ပင့္ေဆာင္လ်က္ စူဠာမဏိေစတီေတာ္တြင္ 
ကုိးကြယ္ဌာပနာထားသည္။ ေဒါဏျဗာဟၼဏသည္ လက္ယာေအာက္ 
စြယ္ေတာ္ကိုလည္း ေျခဖ်ားစြန္းျဖင့္နင္းလ်က္ ၀ွက္ထားသည္။ 
ထုိစြယ္ေတာ္ကိုမူ နဂါးမင္းက တန္ခုိးဣဒၶိပါဒ္ျဖင့္ နဂါးျပည္သို႔ 
ပင့္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ကိုးကြယ္ထားသည္။ လကၤာဒီပဘုရင္ 
ကာက၀ဏၰတိႆလက္ထက္တြင္ မဟိႏၵအမည္ရိွ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ 

ထုိစြယ္ေတာ္ကုိ နဂါးျပည္မွ ပင့္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ သီဟုိဠ္ကၽြန္း 
ေသ႐ုေတာင္ၾကား၌ ေစတီတည္လ်က္ ေစတီတြင္ ဌာပနာထားသည္။ 
 
ေဒါဏျဗာဟၼဏ သူ႔၀တ္႐ုံၾကားထတဲြင္ ၀ွက္ယူထားေသာ 
လက၀ဲ္အထက္ စြယ္ေတာ္ကုိကား ဂႏၶာရတိုင္းသား ရဟန္းတစ္ပါးက 
ဂႏၶာရတိုင္းသို႔ ပင့္ေဆာင္လ်က္ ဂႏၶာရတိုင္း၊ ေစတိယေတာအုပ္၌ 
ေစတီတည္ၿပီး ကုိးကြယ္ထားသည္။ 
 
ဗုဒၶ၏ ႐ုပ္ကလပ္ေတာ္ကုိ မီးသၿဂႋဳဟ္ေနစဥ္ ရွင္သာရိပုၾတာ၏ တပည့္ 
ေခမမည္ေသာ ရဟႏၱာတစ္ပါးသည္ စႏၵကူးနံ႔သာ ထင္းပုံထမွဲ 
လက၀ဲ္ေအာက္ စြယ္ေတာ္ကုိ ပင့္ေဆာင္လ်က္ ကလိဂၤတိုင္း 
ဒႏၱပူရၿမိဳ႕အရွင္ ဘုရင္ျဗဟၼဒတၱအား ေပးအပ္ၿပီးလွ်င္ 
ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ေစသည္။ ယင္းစြယ္ေတာ္ကို ကလိဂၤတိုင္း၌ 
ႏွစ္ေပါင္းရွစ္ရာမွ် မင္းအဆက္ဆက္ ကုိးကြယ္လာခ့ဲၾကရာ 
ဂုမာသ၀ိဘုရင္ လက္ထက္အထိျဖစ္သည္။ 
 
ကလိဂၤတိုင္းကုိ ရန္သူမ်ား ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကေသာအခါ ကလိဂၤ 
ဘုရင့္သမီးေတာ္သည္ ကုိယ္ေရာင္ေဖ်ာက္လ်က္ စြယ္ေတာ္ကုိ 
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လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ ပင့္ေဆာင္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္က 
လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ ထီးနန္းစုိးစံေနေသာ ဘုရင္မွာ 
သီရိေမဃ၀ဏၰျဖစ္သည္။ သီရိေမဃ၀ဏၰဘုရင္သည္ စြယ္ေတာ္ကို 
ရတနာၾကဳတ္ထတဲြင္ ထည့္ၿပီးလွ်င္ နန္းေတာ္ႏွင့္ မနီးမေ၀း၌ 
စြယ္ေတာ္တိုက္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ထားသည္။ 
 
လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္း သီရိေမဃ၀ဏၰမင္းမွစ၍ ဓမၼပါလမင္းအထိ 
မင္းဆက္ တစ္ရာေက်ာ္ရိွသည္။ ယင္းမင္းေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္သည္ 
အႏုရာဓ ေနျပည္ေတာ္၌သာ စုိးစံၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ 
ျမန္မာမင္းမ်ားသည္ သေရေခတၱရာ၊ ပုဂံ၊ ျမင္စုိင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ 
ေရႊဘို၊ မႏၱေလး စေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လ်က္ 
ထီးနန္းစုိးစံၾကသကဲ့သုိ႔ပင္ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌လည္း အႏုရာဓ၊ 
ပုိလဏၰ႐ု၀၊ ဂေမၸာလ၊ ေကာ့ေက၊ ကႏၵီ၊ ကိုလမၺိဳ စသည္ျဖင့္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္အစဥ္အဆက္ ရိွလာခ့ဲသည္။ သီဟုိဠ္ (သီရိလကၤာ) 
ဘုရင္မ်ားသည္ နန္းစုိက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသုိ႔ စြယ္ေတာ္ကုိပါ 
တစ္ပါတည္း ပင့္ေဆာင္ ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ယခုေနာက္ဆံုး 
အခ်ိန္၌ကား စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ကႏၵီၿမိဳ႕ စြယ္ေတာ္တုိက္တြင္ 
ကိန္း၀ပ္ေနေတာ္မူသည္။ 

 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ 
ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေနေတာ္မူေသာ စြယ္ေတာ္ကို ပုဂံျပည္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္၍ 
ကုိးကြယ္လုိသည့္ဆႏၵ ျပင္းျပထက္သန္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ရွင္အရဟံႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးလွ်င္ ရွင္အရဟံ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိယူ၍ 
မႉးမတ္မ်ားအား လက္ေဆာင္ပဏၰာမ်ားႏွင့္တကြ အၾကည္ေတာ္ ပထမ 
၀ိဇယဗာဟုမင္းႀကီးထံ စြယ္ေတာ္ေတာင္းခံရန္ လကၤာဒီပ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ပထမ 
၀ိဇယဗာဟုမင္းႀကီးကလည္း အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ လုိအင္ဆႏၵကုိ 
တုံ႔ျပန္မႈျပဳေလသည္။ သို႔ရာတြင္ မူရင္းစြယ္ေတာ္ကို မေပးဘ ဲ
စြယ္ေတာ္ပြားကို ေပးလိုက္ေလသည္။ 
 
မူရင္းစြယ္ေတာ္မွ ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ 
တစ္ဆူပြားလာေသာ စြယ္ေတာ္ကို ၀ိဇယဗာဟုသည္ ရတနာၾကဳတ္ႏွင့္ 
ထည့္ၿပီးလွ်င္ ဦးေခါင္းထိပ္တြင္ ရြက္လ်က္ သေဘၤာဆိပ္အထိ 
လုိက္ပုိ႔သည္။ သေဘၤာဆိပ္ ေရာက္ေသာအခါတြင္လည္း 
ဦးေခါင္းေပၚမွ မခ်ေသးဘ ဲ လည္ပင္းအထိ ေရထဆဲင္းၿပီး 
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ေနာက္ထပ္ဆင္း၍ မရေတာ့မွ ဦးေခါင္းေပၚက စြယ္ေတာ္ၾကဳတ္ကို 
သေဘၤာေပၚတင္ေပးသည္။ 
 
စြယ္ေတာ္ကို ပင့္ေဆာင္လာေသာ သေဘၤာသည္ ပုဂံျပည္ 
ေလာကနႏၵာဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ကပ္လာသည္။ စြယ္ေတာ္ျမတ္ 
ေရာက္ရိွလာသည္ဆုိသည့္ သတင္း ရေသာအခါ  
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ မႉးေတာ္၊ မတ္ေတာ္၊ ရဲမက္ဗုိလ္ပါအေပါင္း 
ျခံရံလ်က္ ေလာကနႏၵာဆိပ္ကမ္းသုိ႔ သြား၍ႀကိဳဆုိသည္။ 
စြယ္ေတာ္ေပးလႉသူ သီဟိုဠ္ဘုရင္ကဲ့သို႔ပင္ စြယ္ေတာ္ လက္ခံယူသူ 
ျမန္မာဘုရင္ကလည္း လည္ပင္း ေရျမဳပ္သည္အထိ 
ဧရာ၀တီျမစ္ထဆဲင္းလ်က္ စြယ္ေတာ္ၾကဳတ္ကို ဦးထိပ္တြင္ 
ရြက္ၿပီးလ်င္ ေရႊနန္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္သြားသည္။ မဟာေဗာဓိ 
ဒကၡိဏသာခါ လက္ယာေတာင္ကုိင္းကို သဃၤမိတၱာေထရီ 
သီဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ ပင့္ေဆာင္သြားစဥ္ကလည္း 
အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ တာမရလိပၸတိ သေဘၤာဆိပ္၌ 
အလားတူပင္ လည္ပင္းေရျမဳပ္သည္အထိ ေရထဆဲင္းၿပီး ေဗာဓိပင္ကို 
သေဘၤာေပၚ တင္ေပးဖူးသည္။ 
 

လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းဘုရင္ ပထမ ၀ိဇယဗာဟုသည္ စြယ္ေတာ္ႏွင့္ 
အတူတကြ သီဟုိဠ္ကၽြန္း၌ရိွေသာ ပိဋကတ္ေတာ္ကုိလည္း ပုဂံျပည္သုိ႔ 
ပုိ႔လိုက္သည္။ ရွင္အရဟံသည္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွ ေရာက္ရိွလာေသာ 
ပိဋကတ္ေတာ္မူႏွင့္ သထံုမွ ပင့္ေဆာင္လာေသာ ပိဋကတ္ေတာ္မူကုိ 
ညႇိႏႈိင္းတည္းျဖတ္သည္။ မူႏွစ္ခုကို ညႇိႏႈိင္းတည္းျဖတ္ထားေသာ 
ပိဋကတ္ေတာ္မူကို ပိဋကတ္တိုက္၌ ထားၿပီးလ်င္ ပိဋကတ္ေတာ္ကုိ 
မူပြားလ်က္ တစ္ျပည္လုံး၌ သင္အံေလ့က်က္ေစရန္ 
ျဖန္႔ျဖဴးလုိက္ေလသည္။ 
 
စြယ္ေတာ္ကိုမူ နန္းေတာ္ေရွ႕၌ ရတနာအတိ မြမ္းမံထားေသာ 
ျပာသာဒ္ထက္၌ ပူေဇာ္ထားသည္။ ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ 
စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ နန္းေတာ္ေရွ႕ရိွ ျပာသာဒ္ထက္၌ 
ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေနရသည္မွာ ေန႔ရက္ အတန္ၾကာသြားသည္။ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးအား သာသနာေရးရာ ဓမၼေရးရာႏွင့္ 
စပ္လလ်ဥ္း၍ အၿမဲတမ္း နည္းေပးလမ္းျပ ျပဳလုပ္ေနေသာ 
ရွင္အရဟံသည္ တစ္ေန႔သ၌ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးအား အမိန္႔ရိွသည္။ 
“အရွင္မင္းႀကီး၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ ယခုကဲ့သို႔ နန္းေတာ္တြင္ထား၍ 
ကုိးကြယ္သည္ထက္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ငါးေထာင္တုိင္ 
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သတၱ၀ါခပ္သိမ္း ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ရန္ ေစတီတည္ထား၍ 
ကုိးကြယ္ပါလွ်င္ သာသနာေတာ္အတြက္ အထူးပင္ 
ေက်းဇူးမ်ားေပလိမ့္မည္” 
 
ရွင္အရဟံ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ကုိ ၾကားရေသာအခါ ဘုရင္ 
အေနာ္ရထာသည္ ရွင္အရဟံ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ခပ္သိမ္းေသာ 
သတၱ၀ါတို႔၏အက်ိုးကုိ ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ 
ကိန္း၀ပ္ေနေသာ ရတနာၾကဳတ္ကုိ ဆင္ျဖဴေတာ္ထက္တြက္ 
တင္ၿပီးလွ်င္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ ကိန္း၀ပ္လိုေသာအရပ္၌ ဆင္ျဖဴေတာ္ 
၀ပ္ပါေစသားဟူ၍ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ဆင္ျဖဴေတာ္ကုိ 
လႊတ္လုိက္ေလသည္။ ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္ 
ဌာပနာထားေတာ္မူရာ ေရႊစည္းခုံတြင္ ၀ပ္သည္။ ဤတြင္ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီးသည္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ ေရႊစည္းခုံ၌ 
ဌာပနာထားလုိက္သည္။ 
 
ပုဂံျပည္၌ စြယ္ေတာ္ပြားမ်ားကုိ ဌာပနာလ်က္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး 
ကုိးကြယ္တည္ထားေသာ အျခား ေစတီေတာ္မ်ားလည္း ရိွေသးသည္။ 

ယင္းတုိ႔ကား တူရြင္းေတာင္ေစတီ၊ တန္႔ၾကည့္ေတာင္ေစတီ၊ 
ေလာကနႏၵာေစတီတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
 
ပုဂံျပည္၌ ျဗဟၼာဦးေခါင္း ေျပာင္းျပန္ၿပီ။ တစ္မင္းၿပီးတစ္မင္း 
တက္သည္။ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး လြန္သြားေသာအခါ သားေတာ္ 
ေစာလူးမင္း နန္းတက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေစာလူးသည္ 
ခမည္းေတာ္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး လက္ႏွင့္ေရးသည္ကုိ 
ေျခႏွင့္ဖ်က္သည္။ ခမည္းေတာ္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး 
တည္ေဆာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ 
အထြတ္မတင္ႏုိင္႐ုံမွ်သာမက အုိးမဲသုတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသည္။ 
ေစာလူးသည္ ပုဂံျပည္ ေကာင္းကင္၌ ခဏတစ္ျဖဳတ္ေတာက္ပၿပီး 
လြင့္စဥ္ေႂကြက်သြားေသာ အညတရသမုိင္း ၾကယ္တစ္ပြင့္မွ်သာ 
ျဖစ္သည္။ 
 
ေစာလူး လြန္သြားေသာအခါ ပုဂံျပည္ ဇာတ္ခုံေပၚတြင္ 
သူရဲေကာင္းဘုရင္ က်န္စစ္သားအခန္း ေရာက္လာသည္။ 
က်န္စစ္သားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ေဆာက္သူ ဒုတိယဘုရင္ 
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ျဖစ္သည္။ အေနာ္ရထာ တည္ေထာင္သြားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို 
ဆထက္ထမ္းပုိး တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည္။ 
အေနာ္ရထာ ေဆာက္လုပ္သြားေသာ ပုဂံျပည္ ဗိမာန္ႀကီးကို 
အထြတ္တင္သည္။ ထုပိကာတပ္သည္။ 
 
က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏ နန္းေတာ္အသစ္ 
တည္ေဆာက္ဆကဲာလျဖစ္၏။ ဘုရင္သံုးဆက္အထိ သာသနာ့ 
ေအာင္တံခြန္ကို သယ္ေဆာင္လာေသာ ရွင္အရဟံ အမႉးျပဳသည့္ 
ရဟန္းသံဃာေပါင္း ၄၁၈၀ လံုးကို စီခ်ထားၿပီးလွ်င္ 
ေန၀င္ဖ်ိဳးဖ်အခ်ိန္၌ နန္းေတာ္သူ၊ နန္းေတာ္သား၊ မႉးမတ္၊ ပရိသတ္က 
ေရႊပန္းခုိင္၊ ဖေယာင္းတုိင္မ်ားျဖင့္ ရိွခုိးပူေဇာ္ၿပီးလွ်င္ သရဏဂုံႏွင့္ 
သီလေတာင္းလ်က္ ပရိတ္ေတာ္ ရြတ္ပါမည့္အေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ၾကသည္။ 
 
ရွင္အရဟံသည္ အေနာက္မ်က္ႏွာမွ အေရွ႕မ်က္ႏွာသို႔ 
မ်က္ႏွာမူရပ္ၿပီးလွ်င္ မင္းႏွင့္တကြေသာ ပရိသတ္ကို သရဏဂုံႏွင့္ 
သီလေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ ရွင္အရဟံ ႀကီးမႉးေသာ 
ရဟန္းသံဃာေတာ္ေပါင္း ၄၁၀၈ ပါးတုိ႔သည္ အတြင္းအျပင္ 

ေနရာတို႔၌ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ ပရိတ္ရြတ္ေတာ္မူၾကသည္။ 
ပရိတ္ရြတ္ၿပီးေသာအခါ ပရိတ္အိုးထကဲ ပရိတ္ေရကို အတြင္းအျပင္ 
ေနရာတို႔၌လည္းေကာင္း၊ နန္းေတာ္တုိင္ တြင္းတူးရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၌လည္းေကာင္း ပက္ဖ်န္းသည္။ 
 
က်န္စစ္သားသည္ ပုဂံျပည္တြင္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ရွင္အရဟံမေထရ္ျမတကုိ္ 
လက္႐ုံးသဖြယ္ အားကုိးအားထားျပဳသည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္စစ္သား၏ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္ဟူသမွ်သည္ ရွင္အရဟံ၏ အားေပးလႈံ႔ေဆာင္မႈ၊ 
နည္းေပးလမ္းျပမႈမ်ားႏွင့္ မကင္းေပ။ 
 
က်န္စစ္သား၏ နန္းေတာ္ရာေက်ာက္စာတြင္ 
ရွင္အရဟံမေထရ္ျမတ္အား ပုဂံျပည္၏ သံဃရာဇာ 
သာသနာဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ 
ေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 
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က်န္စစ္သားသည္ ရွင္အရဟံမေထရ္ျမတ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ အသစ္တည္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ 
အေနာ္ရထာမင္းႀကီး ပစၥယံသုံးဆင့္မွ်သာ တည္ခ့ဲေသာ 
ေရႊစည္းခုံေစတီသည္ က်န္စစ္သား လက္ထက္က်မွ 
အၿပီးသတ္သည္။ အေနာ္ရထာတည္ေသာ ေရႊစည္းခုံေစတီကို 
က်န္စစ္သားမင္းႀကီး ဆက္လက္တည္ရာ၌ ရွင္အရဟံ၏ 
လႈံ႔ေဆာ္အားေပးမႈသည္ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 
 
က်န္စစ္သား တည္ထားကိုးကြယ္သည့္ ေစတီမ်ားအနက္ 
အႀကီးအက်ယ္ဆုံး၊ အႏုပညာဗိသုကာ 
လက္ရာအေျမာက္ဆံုးေစတီမွာ အာနႏၵာေစတီျဖစ္သည္။ 
အာနႏၵာေစတီ တည္ရာ၌လည္း ရွင္အရဟံသည္ ႀကီးမားေသာ 
အခန္းက႑က ပါ၀င္သည္။ 
 
အာနႏၵာေစတီ၏ အေနာက္ဘက္မုခ္အဆံုး၌ 
မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး၏ ၀ဲယာတြင္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးအား 
႐ိွခုိးပူေဇာ္ေနေသာ လူ႔ကုိယ္ခႏၶာ ပမာဏမွ်ႀကီးမားေသာ 

႐ုပ္တုႀကီးႏွစ္ခု ရိွသည္။ ထို႐ုပ္တုႀကီးႏွစ္ခုမွာ ရွင္အရဟံႏွင့္ 
က်န္စစ္သား႐ုပ္တု ျဖစ္သည္။ 
 
ဒကာႏွင့္ ဆရာ ႐ုပ္တုႏွစ္ခုသည္ မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးအား 
ရိွခုိးဦးခုိက္ လာခ့ဲၾကသည္မွာ ရာစု ကိုးရာစု ေက်ာ္လာၿပီ။ ယင္း 
႐ုပ္တုႏွစ္ခုသည္ ရွင္အရဟံႏွင့္ က်န္စစ္သား သုိ႔မဟုတ္ 
သံဃရာဇာႏွင့္ သာသနာ့ဒါယကာတုိ႔ တြဲဖက္ၿပီး ပုဂံျပည္၌ 
သာသနာအလင္းေရာင္ ထြန္းေျပာင္ေစခ့ဲသည့္ သက္ေသ 
သာဓကျဖစ္သည္။ 
 
က်န္စစ္သား၏ ေအာင္ျမင္မႈအ၀၀သည္ အေျမာ္အျမင္ 
ႀကီးမားျပန္႔က်ယ္ေသာ ရွင္အရဟံ၏ ကူညီမႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္ဟုဆုိလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ ရွင္အရဟံ၏ 
လႈံ႔ေဆာ္အားေပးခ်က္အရ က်န္စစ္သား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
တျခား သာသနာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်ကႀ္ကီးတစ္ခု ရိွေသးသည္။ 
ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ဗုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ကုိ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံၾကသည့္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားအနက္ အေစာဆံုးဘုရင္မွာ 
က်န္စစ္သားျဖစ္သည္။ က်န္စစ္သားသည္ သေဘၤာတစ္စင္းတြင္ 
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ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားကုိ တင္ေစၿပီးလွ်င္ 
မႉမတ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္လ်က္ ဗုဒၶဂယာ 
မဟာေဗာဓိေစတီကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံေစခ့ဲသည္။ 
 
 
က်န္စစ္သားသည္ နန္းစံႏွစ္ ၂၈ ႏွစ္ေျမာက္တြင္ သူ၏လမ္းၫႊန္ 
ဆရာအရွင္ျမတ္ကုိ ထားခ့ဲၿပီး နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္သြားသည္။ 
က်န္စစ္သား လြန္ေသာအခါ က်န္စစ္သား၏ေျမးေတာ္ 
အေလာင္းစည္သူ ထီးေမြနန္းေမြ ဆက္ခံသည္။ 
ရွင္အရဟံမေထရ္ျမတ္သည္ အေလာင္းစည္သူ လက္ထက္အထိ 
ပုဂံျပည္ သာသနာ မီးရႉးတန္ေဆာင္ကို ဆက္လက္ 
ယူေဆာင္လာခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရြယ္ေတာ္မွာ ဇရာပုိင္းသို႔ 
ေရာက္ရိွေနၿပီ။ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး နန္းစံႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္မွ်သာ 
ရိွေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၈၁ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ 
ရွင္အရဟံမေထရ္ျမတ္ ခႏၶာ၀န္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္။ 
 
ရွင္အရဟံသည္ ပုဂံတစ္ျပည္လံုးက အျမတ္တႏုိး 
ေလးစားၾကည္ညိဳေသာ ပုဂံသာသနာ၏ ဦးကိုင္ 

မကိုဋ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားေသာအခါ 
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ သာဓုကိဠနသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပၾကသည္။ 
႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကုိ နံ႔သာရည္ျဖင့္ သြန္းေလာင္းသပၸာယ္ၿပီးလွ်င္ 
နံ႔သာဆီ ဆြတ္ဖ်န္းထားသည့္ အဖုိးထုိက္ အဖုိးတန္ 
သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ ပုဆိုးခါသာ ကမၺလာတို႔ျဖင့္ တစ္ထပ္ၿပီးတစ္ထပ္ 
အထပ္ထပ္ ရစ္ပတ္ထုပ္ပုိးလ်က္ န၀ရတ္ကိုးသြယ္ 
စီျခယ္မြမ္းမံထားေသာ ေရႊတလားတြင္ ထည့္သြင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ 
ကာသိကတုိင္း၊ ေကာဋဳမၺရတိုင္း၊ စိန္႔တိုင္းျဖစ္ အေရာင္အဆင္း 
အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည့္ အ၀တ္အထည္တုိ႔ျဖင့္ ႐ႈခ်င္စဖြယ္ 
တန္ဆာဆင္ထားေသာ သုံးဆယ့္တစ္ဆင့္ ရတနာျပာသာဒ္ထက္တြင္ 
ေရႊတလားကုိ တင္ထားသည္။ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းတို႔သည္ 
ရက္သတၱ တစ္ပတ္ၾကာမွ် ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကုိ ပူေဇာ္ၾကသည္။  
 
ထုိ႔ေနာက္ အုတ္၊ အဂၤေတျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပလႅင္ခုံထက္တြင္ 
သံကြန္ကရစ္ခင္းၿပီးလွ်င္ သံေဒါင္းလည္ ၾကာယပ္ႏွင့္တကြေသာ 
ဘုံငါးဆင့္တြင္ ထုပိကာ ထီးမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္လ်က္ 
အထက္မ်က္ႏွာၾကက္ကို ေရႊခ်ၿပီး ေလးေထာင့္စုိက္ ဆုိင္၍ 
ဆြဲထားသည္။ ပိတ္ဖ်င္တုိ႔ကိုကာလ်က္ အ၀န္းအ၀ုိင္းျပဳၿပီးလွ်င္ 
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အတြင္း၌ ငွက္ေပ်ာပင္၊ ၾကပံင္ စုိက္ထားသည္။ ေရျပည့္ျမဴတာမ်ားကို 
ပတ္ပတ္လည္တြင္ စင္ျဖင့္ စီတန္းထားသည္။ ၾကာသြတ္အိုးမ်ား၌ 
ပန္းမ်ိဳးစုံစုိက္ကာ စင္ေပၚတြင္ တန္းစီတင္ထားသည္။ 
၀န္းက်င္ပတ္လည္၌မူ ေျခလ်င္တပ္၊ ျမင္းတပ္၊ ဆင္တပ္ 
ရံေနၾကသည္။ ထို႔ေနာက္မွ အျမင့္ကိုးေတာင္ရိွေသာ နံ႔သာ၊ ကရမက္၊ 
စႏၵကူး ထင္းပုံထက္တြင္ ေရႊတလားကုိတင္လ်က္ ေရႊဖုိက်င္းရွစ္လံုး 
ထုိးၿပီးလွ်င္ မီးသၿဂႋဳဟ္သည္။ 
 
႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ မီးကၽြမ္းၿပီး ျပာက်သြားေသာအခါ နံ႔သာရည္၊ 
ႏွင္းရည္၊ စံပယ္ရည္တုိ႔ကုိ ဖ်န္းပင္လ်က္ မီးၿငိမ္းသြားေအာင္ျပဳသည္။ 
အ႐ုိးဓာတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေရနံ႔သာျဖင့္ သန္႔စင္သြားေအာင္ လုပ္ၿပီးလွ်င္ 
ေရႊအတိၿပီးေသာ ေက်ာက္စီျမဴတာထတဲြင္ ထည့္သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္တြင္ကား အ႐ုိးဓာတ္ေတာ္ ထည့္ထားေသာ 
ေက်ာက္စီေရႊျမဴတာကို တူရြင္းေတာင္ေျခရိွ ေျမသန္႔တစ္ေနရာ၌ 
ဂူတည္၍ ဌာပနာထားလုိက္သည္။ ဂူအတြင္း၌လည္း ရွင္အရဟံ၏ 
႐ုပ္တုေတာ္ ထုလုပ္ထားသည္။ ယင္းဂူေစတီႏွင့္ ႐ုပ္တုေတာ္ကို 
ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္းတို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ 
ပူေဇာ္လာခ့ဲၾကသည္။ 

 
 
ဓမၼဒႆီေခၚ ရွင္အရဟံသည္ ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္ေသာ ႏွစ္ဆယ္အစိတ္ 
အရြယ္ကပင္ ပုဂံျပည္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာၿပီးလွ်င္ အသက္ 
ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္သည္အထိ ပုဂံျပည္၌ ေနထိုင္သီတင္းသုံးလ်က္ 
သာသနာျပဳသြားခ့ဲေလသည္။ 
 
အေသာကမင္းတရားႀကီး လက္ထက္က ကိုးတိုင္းကိုးဌာနသုိ႔ 
သာသနာျပဳ ႂကြေတာ္မူခ့ဲၾကသည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ 
မိမိတို႔ ဇာတိ၊ မိမိတို႔ ရပ္ရြာေဒသတို႔ကို တြယ္တာျခင္း မရိွၾကေတာ့ဘ ဲ
မိမိအက်ိဳးကုိ လုံး၀ စြန္႔လႊတ္ၿပီးလွ်င္ လူ႔ေလာကအက်ိဳး၊ 
သာသနာေတာ္အက်ိဳးအတြက္ သက္ဆုံးတုိင္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကသည္။ 
 
ရွင္အရဟံသည္လည္း မိမိ၏ဇာတိ၊ မိမိ၏အမ်ိဳး၊ မိမိ၏အရပ္ေဒသကုိ 
ေနာက္ဆံတင္းျခင္း အလွ်င္းမရိွဘ ဲ မိမိအက်ိဳးကုိ 
လုံး၀စြန္႔လႊတ္ၿပီးလွ်င္ လူ႔ေလာကအက်ိဳး၊ 
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သာသနာေတာ္အက်ိဳးအတြက္ ပုဂံျပည္၌ သက္ဆုံးတုိင္ ႀကိဳးပမ္း 
အားထုတ္သြားခ့ဲသည္။ 
 
ရွင္အရဟံသည္ ပုဂံျပည္ ေရာက္လာေသာအခါ ၀ိဟာရေပါင္း 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကို ကြပ္ကဦဲးစီးရေသာ သံဃရာဇာ 
သာသနာ့ဦးကုိင္ ျဖစ္လာသည္။ ရွင္အရဟံ ျဖန္႔ျဖဴးေသာ 
သာသနာသည္ ပုဂံဘုရင္အဆက္ဆက္ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
နယ္ေျမအႏံွ႔ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားသည္။ ရွင္အရဟံသည္ ပုဂံမင္းေလးဆက္၏ 
ယုံၾကည္ကုိးစားမႈခံရေသာ ဓမၼလမ္းၫႊန္ ရာဇဂု႐ု ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
ပုဂံဘုရင္ သံုးပါး၏ ရာဇာဘိေသက မဂၤလာအခမ္းအနားကုိ 
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳခ့ဲသည္။ သာသနာ့ရန္စူးရန္ေျငာင့္ 
အရည္းႀကီးတုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားလ်က္ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔အား 
အေမွာင္ထကဲထုတ္ၿပီး အလင္းသုိ႔ ပုိ႔ခ့ဲသည္။ မုိးစြန္တဖ်ား 
ျမင့္မားထိုးထြက္ေနေသာ ကမၻာ့အံ့ခ်ီးဖြယ္ ဗိသုကာ အႏုပညာလက္ရာ 
အျပည့္ရိွေနသည့္ ေရႊစည္းခုံေစတီ၊ အာနႏၵာေစတီေတာ္မ်ား 
မားမားမတ္မတ္ တည္ရိွလာေရး၌လည္း ရွင္အရဟံသည္ 
ႀကီးမားေသာအခန္းက ပါ၀င္ခ့ဲသည္။ 
 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွင္အရဟံသည္ ပုဂံ၊ ပုဂံသည္ ရွင္အရဟံ ျဖစ္ေနသည္။ 
ရွင္အရဟံသည္ ပုဂံသာသနာ၊ ပုဂံသာသနာသည္ ရွင္အရဟံ 
ျဖစ္ေနသည္။ 
 
မရဏေညာင္ေစာင္းတြင္ လေဲလ်ာင္းေနေတာ္မူေသာ ဂိလာန 
ရွင္အရဟံ၏ လက္ေတာ္ထကဲ သာသနာ့ မီး႐ႉးတန္ေဆာင္သည္ 
တပည့္အစဥ္အဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း 
သယ္ေဆာင္လာခ့ဲၾကသည္ျဖစ္၍ ယခုထက္တုိင္ပင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမသြားဘ ဲ
ေလာကကုိ အလင္းေဆာင္လ်က္ ရိွေနေပသည္။ 
 
 
 

ႏွလုံးသားျဖင့္ ဖတ္ရေသာ ေက်ာက္စာ 
 

ပုဂံခရီးသည္သည္ ျပာေသာေကာင္းကင္ေအာက္တြင္ မုိးစြန္တဖ်ား 
ျမင့္မားစြာ ထိုးထြက္လ်က္ ေရႊေရာင္ေတာက္ပေနေသာ ပုဂံ၏ 
က်က္သေရေဆာင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ က်က္သေရေဆာင္ 
အာနႏၵာေစတီေတာ္ႀကီးဆီသုိ႔ ေရွး႐ႈလာခ့ဲရာ မၾကာမီ 
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ဘုရားအေနာက္ဘက္မုခ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ 
အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ တန္ေဆာင္းတစ္ခုထကဲ တင္တင္ျမ၏ 
“ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း တစ္ေနရာ” သီခ်င္းသံသည္ ေစတီေတာ္၀န္းက်င္ 
တစ္၀ုိက္၌ ပ်ံ႕လြင့္ေနသည္။ 
 
ဘုရားပရိ၀ုဏ္ကို အုတ္တံတိုင္းႀကီးျဖင့္ ကာရံထားသည္။ 
အေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာစာ၌ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ ေရႊဒဂၤါးပင္မ်ားမွ 
အ၀ါေရာင္ ေရႊဒဂၤါးပြင့္မ်ားသည္ ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္၏ 
သာသနာေရာင္၀ါကုိ ရည္ၫႊန္းေနၾကဟန္တူသည္။ မ်က္ႏွာစာ 
ေတာင္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္၌ ေပါက္ေနၾကေသာ စိမ္းစိမ္းစုိစုိ 
ထေနာင္းပင္ကေလးမ်ားကလည္း ေရွးေခတ္ ပုဂံျပည္၏ 
စည္ပင္၀ေျပာပုံကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေနၾကဟန္တူသည္။ 
 
ပုဂံခရီးသည္သည္ အေနာက္ဘက္ ေစာင္းတန္းတစ္ေလွ်ာက္ 
ျဖတ္ေလွ်ာက္လ်က္ ဂူဘုရားဆီသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားေသာအခါ 
ထုိင္ေနေသာ နတ္႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂူအ၀င္ 
၀ဲယာ၌ရိွေနေသာ မတ္ရပ္နတ္႐ုပ္ႀကီး ႏွစ္႐ုပ္ကိုလည္းေကာင္း 
ေတြ႔ျမင္ရသည္။ တံတိုင္းမုခ္အတြင္းဘက္က ထိုင္ေနေသာ 

နတ္႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္သည္ တံခါးေစာင့္၊ တံခါးမႉးမ်ား ျဖစ္ပုံရသည္။ ဂူအ၀င္ 
၀ဲယာ၌ ကုိယ္ဟန္အေနအထားကုိ သံုးဆစ္ခ်ိဳး ႏြဲ႔၍ရပ္ေနေသာ 
နတ္႐ုပ္ႀကီးႏွစ္႐ုပ္၏ လက္အေနအထားမွာ အနက္အဓိပၸာယ္ 
တစ္ခုခုကို ရည္ၫႊန္းေနဟန္ရိွသည္။ လက၀ဲ္လက္ျဖင့္ 
ဘုရားဖူးမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္္ ၫႊန္ျပေနဟန္ရိွၿပီး လက္ယာလက္ျဖင့္ 
ဤေနရာဟု ၫႊန္ျပေနဟန္ရိွသည္။ နတ္႐ုပ္ႀကီးမ်ား၏ 
လက္ဟန္အေနအထားမွာ ဤေနရာမွ ရပ္တန္႔၍ ရပ္ေတာ္မူ 
႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးအား ဖူးေျမာ္ၾကပါဟု တုိက္တြန္းေနဟန္ရိွသည္။ 
 
အာနႏၵာ ဂူဘုရားႀကီးအတြင္း၌ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ 
ထုလုပ္ကိုးကြယ္ထားေသာ မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး ေလးဆူရိွသည္။ 
ယင္းမတ္ရပ္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ၈ ေပခန္ပအျမင့္ရွိ 
ပလႅင္ထက္၌ စံပယ္ေနေတာ္မူၾကေသာ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၃၁ ေပရွိ 
သစ္သားဆင္းတုေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ မုခ္ေပါက္မ၀င္ခင္ 
ေရွ႕ေဆာင္မွ ရပ္၍ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္၍ျဖစ္ေစ ဖူးေျမာ္မွသာလွ်င္ 
မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ဦးေခါင္းမေမာ့ဘ ဲ အျပည့္အ၀ 
ဖူးျမင္ရသည္။ ထိုေနရာမွ ေရွ႕တိုးသြားလွ်င္ ေရွ႕တိုးသြားသေလာက္ 
ဦးေခါင္းေမာ့ရၿပီး ေရွ႕နားကပ္၍ ဖူးေျမာ္ပါက ေအာက္ခံခုံ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-292- 
 

ၾကာပလႅင္ႏွင့္ ေျခေတာ္ကုိသာ ဖူးျမင္ရသည္။ ဦးေခါင္းေမာ့ၿပီး 
မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ ဖူးေျမာ္ပါက ၾကာရွည္စြာ ဖူေျမာ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ နတ္႐ုပ္ႀကီးမ်ားက ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ 
ဖူးေျမာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဆင္ေျပမည့္ေနရာကို ၫႊန္ျပေနျခင္း 
ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
ပုဂံခရီးသည္သည္ နတ္႐ုပ္ႀကီးမ်ား ၫႊန္ျပေသာေနရာမွ 
႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးအား အျပည့္အ၀ ဖူးေျမာ္လိုက္သည္။ 
႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးအား အားပါးတရ ဖူးေျမာ္ၿပီးၿပီျဖစ္၍ ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ 
ေျခေတာ္ရင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားေသာအခါ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး၏ 
ေအာက္ေျခ၀ဲယာ၌ လူကိုယ္ပမာဏမွ်ရိွ လက္အုပ္ခ်ီထိုင္ေနသည့္ 
႐ုပ္တုႀကီးႏွစ္႐ုပ္ကို ေတြ႔ရသည္။ ႐ုပ္တုႏွစ္႐ုပ္မွာ ဒကာႏွင့္ ဆရာ၏ 
႐ုပ္တုျဖစ္သည္။ ရာဇာႏွင့္ ရာဇဂု႐ု၏ ႐ုပ္တုျဖစ္သည္။ က်န္စစ္သားႏွင့္ 
ရွင္အရဟံ၏ ႐ုပ္တုျဖစ္သည္။ ႐ုပ္တုႏွစ္ခုလံုးသည္ 
႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကိးအား ရိွခုိးဦးခုိက္ေနၾကသည္။ ရိွခုိးဦးခုိက္႐ုံမွ်မက 
႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးအား ေလွ်ာက္ထား ေျပာျပေနၾကပုံလည္း ရေနသည္။ 
႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးအား ရာဇာႏွင့္ ရာဇာဂု႐ု 
ေလွ်ာက္ထားေျပာျပေနၾကေသာ စကားမ်ားမွာ ရာဇာႏွင့္ ရာဇဂု႐ုတို႔ 

ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ပုဂံျပည္ သာသနာေတာ္ 
ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ျဖစ္မည္။ ယင္းေလွ်ာက္ထား ေျပာျပခ်က္မ်ားကုိ မျမင္ရေသာ 
ေက်ာက္စာမ်ားတြင္၊ မျမင္ရေသာ အကၡရာစာလံုးမ်ားျဖင့္လည္း 
ေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ပုဂံခရီးသည္သည္ ယင္းမျမင္ရေသာ 
ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ မံသစကၡဳျဖင့္ 
ဖတ္၍မရသည့္ အကၡရာစာလံုးမ်ားကို မနစကၡဳျဖင့္ ဖတ္ေနသည္။ 
ယင္းအကၡရာ စာလံုးမ်ားကား - - - 
 
 
 
တစ္ေန႔သ၌ ရွင္အရဟံက က်န္စစ္သားကုိ ဤသုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္။ 
“အေနာ္ရထာမင္းေစာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္၊ 
ဓာတ္ေတာ္၊ စြယ္ေတာ္တို႔ကုိ ဌာပနာလ်က္ ေရႊစည္းခုံေစတီ 
တည္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပစၥယာ သံုးဆင့္သာ ၿပီးသည္။ 
ေစတီေတာ္ကို အၿပီးသတ္မသြားေပ။ သားေတာ္ ေစာလူးလည္း 
မင္းျပဳ၍ ေလာကီစည္းစိမ္ကို ခံစားစံစားၿပီး ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ 
ေနခ့ဲသည္။ ခမည္းေတာ္၏ ေကာင္းမႈေတာ္ကုိ ဆက္မလုပ္ေပ။ 
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အေနာ္ရထာမင္းေစာ အၿပီးသတ္မသြားေသာ ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ကို 
အသင္မင္းႀကီး အၿပီးသတ္ အေခ်ာကုိင္ပါေလ” 
 
ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီးသည္ ရွင္အရဟံ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ သဒၶါတရား 
အျပည့္အ၀ျဖင့္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး အၿပီးသတ္မသြားေသာ 
ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ကုိ ဆက္လက္တည္သည္။ တူရြင္းေတာင္မွ 
ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ားကုိ အလ်ားသုံးထြာ၊ အနံ တစ္ထြာ 
ေရြျခမ္းေစၿပီးလွ်င္ ေရႊစည္းခုံဘုရားအထိ လက္ဆင့္ကမ္း 
သယ္ေစလ်က္ ေရႊစည္းခုံဘုရား၏ က်န္ရိွေနသည့္ အစိတ္အပုိင္းကို 
ဆက္လက္ မြမ္းမံတည္ေဆာက္သည္။ 
 
ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ႀကီးသည္ မူလက ေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားျဖင့္ 
တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊအထပ္ထပ္ 
ခ်ထားသည္ျဖစ္၍ မူလေက်ာက္ခ်ပ္မ်ား ေပ်ာက္ေနၿပီး 
ေရႊေတာင္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ပစၥယာ သုံးဆင့္အေပၚ ေပ ၁၅၀ 
ေက်ာ္အထိ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ တက္သြားေသာ 
ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္၏ ပံုသဏၭာန္သည္ ေႏွာင္းေခတ္ 
ေစတီပုထိုးမ်ားအတြက္ စံနမူနာ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 

ပစၥယာအဆင့္ဆင့္တြင္ အကြက္ခ်၍ ကပ္ထားေသာ 
ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္ ႐ုပ္ႂကြအုပ္ခ်ပ္အခ်ိဳ႕မွာ 
မူလလက္ရာအတုိင္း က်န္ရိွေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
 
တတိယ ပစၥယာအထက္၌ ရွစ္ေထာင့္ၾကာပန္း၊ ေၾကး၀ုိင္း၊ 
ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလွန္ႏွင့္ ခါးပတ္ရိွသည္။ ယင္းတုိ႔၏ အထက္တြင္ 
ေခါင္းေလာင္းပုံကို ေတြ႔ရၿပီး ေခါင္းေလာင္းပုံ၏ အထက္၌ 
သပိတ္ေမွာက္ႏွင့္ ေဖာင္းရစ္ရိွသည္။ ေဖာင္းရစ္အထက္တြင္ ၾကာစိတ္၊ 
ၾကာေမွာက္၊ ၾကာပ်ံတို႔အျပင္ ပၪၥေလာဟာ ခ်ရားသီးႏွင့္ 
ထီးေတာ္ရိွသည္။ 
 
ေစတီ၏ ေလးဖက္ေလးတန္၌ ေၾကးဂူတုိက္ေခၚ အုတ္ဂႏၶကုဋီ 
ေလးေဆာင္ရိွသည္။ ယင္း ဂႏၶကုဋီတုိက္မ်ားအတြင္း၌ အလြန္တရာ 
လက္ရာေျမာက္ေသာ မတ္ရပ္ေတာ္ ေၾကးဆင္းတုေတာ္ 
တစ္ဆူစီရိွသည္။ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၂ ေပစီ ျမင့္ေသာ မတ္ရပ္ေတာ္ 
ေၾကးဆင္းတုႀကီးမ်ားမွာ ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး လက္ထက္က 
လက္ရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ မူလက ေၾကးဂူတုိက္ တံခါးမ်ား၏ 
အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ဟန္တူေသာ တံခါးႀကီးတစ္ခ်ပ္ ရင္ျပင္အေရွ႕မုခ္၀ 
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တစ္ဖက္၌ ထိန္းသိမ္းထားသည္။ အလ်ား ၁၅ ေပ၊ အနံ ၅ 
ေပေလာက္ရိွသည့္ သစ္သားတံခါးႀကီးတြင္ ပုဂံေခတ္လက္ရာ 
႐ုပ္ႂကြမ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။ ရင္ျပင္ေတာ္ ေနာက္ဘက္ပုိင္း၌ 
နတ္႐ုပ္တု၊ ဘုိးေတာ္႐ုပ္တု၊ သိၾကားမင္း႐ုပ္တုမ်ားလည္း 
သူ႔အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္သူ ရိွေနၾကသည္။ 
 
အေနာက္ဘက္ လမ္းထိပ္တြင္ ပုဂံေခတ္က ထုလုပ္ထားေသာ 
ေက်ာက္ျခေသၤ့ႀကီး ႏွစ္ေကာင္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေႏွာင္းလူတုိ႔ ထုံးသုတ္ဖန္မ်ားသျဖင့္ ေရွးလက္ရာ ေပ်ာက္လုနီးပါး 
ရိွေနၿပီ။ ျမစ္ကမ္းပါးအထိ ေစာင္းတန္း သြယ္ထားသည္။ ေရႊစည္းခုံ 
တည္ရိွရာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းပါးသည္ သႏွဲင့္ သေဲက်ာက္စပ္ေသာ 
ေျမျဖစ္သျဖင့္ ေရစြယ္က်ေသာ္လည္း ကမ္းပါးၿပိဳျခင္း မရိွေပ။ 
ေရႊစည္းခုံ တည္ရာေနရာမွာ က်စ္လ်စ္ေသာ ကုန္းျမင့္ျဖစ္၍ 
ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ေလးဖက္ေလးမ်က္ႏွာ အလွမ္းကြာေသာ 
အရပ္မွပင္လွ်င္ လွမ္းဖူးႏုိင္သည္။ 
 
သမုိင္းေခတ္တစ္ေလွ်ာက္၌ ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေက်ာက္စာေပါင္းမ်ားစြာ ေရးထိုးထားၾကသည့္အနက္ အေရးပါဆံုး၊ 

အထူးျခားဆုံး ေက်ာက္စာမွာ အေရွ႕ဘက္မုခ္ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ 
ေရွ႕၀င္လမ္း ၀ယဲာႏွစ္ဖက္၌ရိွေသာ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏ 
အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္း ေက်ာက္စာတိုင္ႀကီး ႏွစ္တိုင္ျဖစ္သည္။ 
ေလးေထာင့္ေက်ာက္တုိင္ႀကီး ႏွစ္တိုင္တြင္ ေရွးမြန္ဘာသာျဖင့္ 
ကမၺည္းေက်ာက္စာ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 
ယင္းေက်ာက္စာမ်ား၌ က်န္စစ္သားသည္ 
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ဗိႆႏုိးနတ္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားက 
က်န္စစ္သားအေလာင္းအား ေနာင္ေသာအခါ၌ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ 
ျဖစ္လိမ့္လတံၱဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ေရႊစည္းခုံေစတီ၌ က်န္စစ္သား ေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာအရ 
သိရေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ထိုေခတ္က စာေပအေရးအသား 
မည္မွ်အဆင့္အတန္း ျမင့္ေနၿပီဟူသည့္ အခ်စ္ျဖစ္သည္။ 
ထုိေက်ာက္စာ၌ ေရးသားပါရိွေသာ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 
ထုိေခတ္ စာေပအေရးအသားအဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ 
“အပုပ္နံ႔ကဲ့သို႔ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္မရိွေသာ ဒုစ႐ုိက္တရားမ်ားကုိ 
သင္းပ်ံ႕ေသာ ေမႊးရနံ႔ကဲ့သုိ႔ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ ဘုန္းကံပါရမီျဖင့္ 
မင္းႀကီးသည္ ဖယ္ရွားေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိမ့္မည္။ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး 
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သုံးပါးျဖင့္ ျပဳခ့ဲေသာ အျပစ္မ်ားကုိလည္း ျဖဴေဖြးစင္ၾကယ္ေသာ 
တရားေရေအးျဖင့္ မင္းႀကီးသည္ ေဆးေၾကာပစ္လိမ့္မည္။ 
ဆူးေျငာင့္ကဲ့သုိ႔ ေပါမ်ားေသာ သူခုိး၊ ဓားျပမ်ား၊ ေတာကဲ့သို႔ 
ထူထပ္လွေသာ ရန္သူမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခြင္တြင္ လံုး၀ 
ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတို႔ျဖင့္ ျခယ္စီထားေသာ 
ေ၀ဇယႏၱာနတ္နန္္းတမွ် သာယာသည့္ နန္းေတာ္ႀကီးတြင္ 
ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ ဗုိလ္လူအေပါင္းတို႔က ေကာင္းခ်ီးျပဳၾကေသာ 
မင္းႀကီးသည္ မင္းစည္းစိမ္ကို အျပည့္အ၀ ခံစားလိမ့္မည”္ စေသာ 
အေရးအသားမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ မည္မွ်အလကၤာ 
ဂုဏ္ေျမာက္သည္ကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ေပသည္။ 
 
ပုဂံေခတ္ သာသနာေရာင္၀ါ၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ သမုိင္း၀င္ သာသနာေရး 
ဆက္သြယ္မႈ၊ 
ပုဂံျပည္၏ ထက္ျမက္အားေကာင္းေသာ စြမ္းအား၊ 
ပုဂံတည္ေဆာက္သူႏွင့္ ပုဂံခုိင္မာေတာင့္တင္းေစသူ၊ 
ဘုရားဒါယကာ ဘုရင္ႏွစ္ပါး၏ ဘ၀၊ 
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာ အေမြအႏွစ္၊ 

အနာဂတ္ေစတီပုထုိးမ်ားအတြက္ စံနမူနာ၊ 
သမုိင္းအေမြအႏွစ္ကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာျခင္း၊ 
ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓမၼတံခြန္၊ 
ေရႊစည္းခုံဘုရားသည္ ယင္းအခ်က္မ်ား၏ သေကၤတျဖစ္ေနသည္။ 
 
 
 
ပုဂံခရီးသည္ ႏွလံုးျဖင့္ ဖတ္ရသည့္ အျခားေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္သို႔ 
ကူးသြားျပန္သည္။ ယင္းေက်ာက္စာမွာ 
အာနႏၵာေစတီေတာ္အေၾကာင္း ေရးထိုးထားေသာ 
ေက်ာက္စာျဖစ္သည္။ 
 
ေရႊစည္းခုံသည္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး လက္စသတ္မသြားခ့ဲေသာ 
ေစတီကုိ ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး အၿပီးသတ္ အေခ်ာကုိင္ရေသာ 
ေစတီေတာ္ျဖစ္သည္။ အာနႏၵာေစတီမွာမူ ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး 
တစ္ပါးတည္းတည္ေသာ ေစတီေတာ္ျဖစ္သည္။ 
အာနႏၵာေစတီေတာ္သည္ ပုထိုးပုံစံကလည္း ေျပျပစ္အခ်ိဳးက်၊ 
ေရွးေဟာင္း ျမန္မာ့အႏုပညာ လက္ရာမ်ားကလည္း ေစတီတစ္ဆူလုံး 
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အျပည့္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ပုဂံသာသနာေတာ္၏ မကုိဋ္သရဖူ ျဖစ္ေနသည္။ 
ပုဂံသာသနာ့ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီး၏ စုလစ္မြန္းခၽြန္ ျဖစ္ေနသည္။ 
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ၏ စံနမူနာ ျဖစ္ေနသည္။ 
 
အာနႏၵာ ဂူဘုရားႀကီးအတြင္း၌ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ 
ထုလုပ္ကိုးကြယ္ထားေသာ မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး ေလးဆူတုိ႔မွာ 
ဘဒၵကမၻာ၌ ပြင့္ေတာ္မူၾကေသာ ဘုရားေလးဆူကုိ ရည္စူး၍ ထုလုပ္ 
ကုိးကြယ္ထားေသာ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ေကာကၠဳသန္ဘုရားက ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာ၌လည္းေကာင္း၊ 
ေကာဏဂုံဘုရားက အေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာ၌လည္းေကာင္း၊ 
ကႆပဘုရားက ေတာင္ဘက္မ်က္ႏွာ၌လည္းေကာင္း၊ 
ေဂါတမဘုရားက အေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာ၌လည္းေကာင္း 
စံပယ္ေနေတာ္မူၾကသည္။ 
 
မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား အလင္းေရာင္ ရရိွရန္အတြက္ အေပၚတြင္ 
အေပါက္ေဖာက္ထားသည္။ အေပါက္မွ ၀င္လာေသာ 
အလင္းေရာင္သည္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား အေပၚတြင္ 
က်ေရာက္ေနသည္ျဖစ္၍ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားကို လင္းလင္းရွင္းရွင္း 

ဖူးျမင္ရသည္။ လသာေသာညမ်ား အေပၚတည့္တည့္ 
လေရာက္ေနခုိက္ႏွင့္ ၾကံဳပါက လုိဏ္ဂူတစ္ခုလံုး ေမွာင္မုိက္ေနသည့္ 
ၾကားထကဲ အေပါက္မွ ျဖာက်ေနေသာ လေရာင္ေအာက္က 
႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ဖူးေျမာ္ရသည္မွာ 
ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ 
 
မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး ေလးဆူကုိ အတြင္းပတ္လမ္း၊ 
အျပင္ပတ္လမ္းျဖင့္ ပတ္ရံထားသည္။ ပတ္လမ္းႏွစ္ထပ္၏ 
နံရံမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ေဘးဘက္ ေရွ႕ေဆာင္မ်ား၏ 
နံရံမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ မတ္ရပ္႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ 
နံရံမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶ၀င္ေက်ာက္ဆစ္၊ ပန္းတေမာ့႐ုပ္တုမ်ားႏွင့္ 
ဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ ဉာဏ္ေတာ္ အစားစားကုိ ထည့္ကပ္ထားသည္။ 
ဂူအျပင္ဘက္ ေအာက္ေျခပတ္လည္၌လည္းေကာင္း၊ 
အထက္ပစၥယာမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ စဥ့္သုတ္ခ်ပ္မ်ား ကပ္ထားသည္။ 
ယင္းစဥ့္႐ုပ္မ်ားမွာ မာရ္နတ ္ စစ္သည္႐ုပ္ပုံမ်ား၊ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔ႏွင့္ 
အျခားဇာတ္ေတာ္ ၅၃၇ ဇာတ္တို႔၏ ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖစ္သည္။ 
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ပထမပစၥယာ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္မွစ၍ 
လက္ယာရစ္လွည့္ၿပီးလွ်င္ ဧကနိပါတ္ အပဏၰကဇာတ္မွစလ်က္ 
တစ္ဇာတ္လွ်င္ စဥ့္ကြင္းတစ္ခုက်စီျဖင့္ ဒုတိယ ပစၥယာ ေျမာက္မုခ္ 
အသီတိနိပါတ္ မဟာသုတေသာမ ဇာတ္အထိ ၅၃၇ 
ဇာတ္စဥ့္႐ုပ္ပုံမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ထားသည္။ တစ္ဖန္ ေျမာက္မုခ္မွစေသာ 
စဥ့္ကြင္းေရ ၃၇၆ ခုတို႔သည္ကား မဟာနိပါတ္ ေတမိဇာတ္မွစ၍ 
ေ၀ႆႏၱရာ ဇာတ္အထိ ဇာတ္ႀကီး ၁၀ ဘြဲ႔ကုိ တစ္ခန္းစီ 
ေဖာ္ျပထားေသာ စဥ့္ကြင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 
 
ကုလားေက်ာင္းေအာက္ေျခ၌ ေတာင္ဘက္မုခ္မွ 
လက္ယာရစ္လွည္ၿ့ပီးလွ်င္ ျခေသၤ့၊ ျမင္း၊ ဆင္၊ ကုလားအုတ္ စေသာ 
တိရစၦာန္႐ုပ္၊ တိရစၦာန္ဦးေခါင္းႏွင့္ လူ႔ကုိယ္၊ လူ႔ဦးေခါင္းႏွင့္ 
တိရစၦာန္ကိုယ္ စသည့္ ႐ုပ္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး ၃၀ ေက်ာ္တုိ႔ကုိ စဥ့္ကြင္း ၂၇၇ 
ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အေရွ႕မုခ္၏ လက္၀ဲလက္ယာ၌ 
ဘုရားရိွခုိးပူေဇာ္ဟန္ ပုံေဖာ္ထားေသာ နတ္သား၊ နတ္သမီး 
စသည္တုိ႔၏ ႐ုပ္ပုံမ်ားကုိ စဥ့္ကြင္း ၂၇၆ ခုတို႔ျဖင့္ 
သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ အထက္ပစၥယာ အဆင့္ဆင့္၌ရိွေသာ ၅၅၀ 
ဇာတ္ေတာ္၊ စဥ့္ကြင္း ၉၀၀ တို႔သည္ ပါဠိေတာ္ကုိ နိႆယျပန္ဆိုသူ 

ပညာရွင္မ်ား၊ ေ၀ါဟာရတစ္ခုခု၏ အနက္အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ယန္ထင္ေၾကာင္ထင္ ျဖစ္ေနသည္အ့ခါ အေထာက္အထား ျပဳရေသာ 
စဥ့္ကြင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကြန္းေထာင္လိုဏ္မ်ား၌ ဆင္းတုေတာ္ ၂၀ 
ကုိးကြယ္ထားသည္။ မုခ္ထြက္ေထာင့္၏ အထက္မုခ္ဦး၌လည္း 
ျခေသၤ့႐ုပ္ ၁၄၈၊ နတ္႐ုပ္ ၂၈၊ ေစတီရံ ၂၄ ဆူ ရိွသည္။ 
 
လုိဏ္ဂူႀကီး၏ အျပင္ဘက္ေအာက္ေျခႏွင့္ အထက္ပစၥယာ 
အဆင့္မ်ားတြင္ ကပ္ထားေသာ စဥ့္ကြင္းစဥ့္ခ်ပ္ေပါင္း ၁၄၇၄ 
ခုတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀ နီးပါး ၾကာျမင့္လာခ့ဲၿပီျဖစ္သည့္တုိင္ 
အပ်က္အစီး နည္းပါးစြာျဖင့္ တည္ရိွေနၾကသည္။ 
အာနႏၵာလုိဏ္ဂူႀကီး၌ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားလည္း ရိွသည္။ 
အတြင္းနံရံမ်ား၊ တုိင္မ်ား၊ မုခ္ခုံးမ်ား၊ အမုိးမ်က္ႏွာၾကက္မ်ား၌ 
ပန္းခ်ီပုံမ်ား ေရးဆြဲထားသည္။ အေနာက္ဘက္မ်က္ႏွာ 
အာ႐ုံခံမုခ္အတြင္း၌ ပါဠိက်မ္းဂန္မ်ား၌ လာေသာ ၁၀၈ ကြက္ 
စက္လကၡဏာပါရိွသည့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာကုိ 
ထုလုပ္ကိုးကြယ္ထားသည္။ 
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အာနႏၵာလိုဏ္ဂူဘုရားသည္ ကုလားေက်ာင္းေအာက္ေျခမွ 
အထက္ခ်ရားသီးအဖ်ားအထိ ေပ ၁၈၀ ခန္႔ ျမင့္သည္။ 
အေျခခံပႏၷက္ပုံစံမွာ ၾကက္ေျခခတ္ပံုသဏၭာန္ ျဖစ္သည္။ 
လုိဏ္ဂူပင္မသည္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္၌ ေပ ၂၀၀ ခန္႔က်ယ္ေသာ 
ေလးေထာင့္စပ္စပ္ ပုံသဏၭာန္ျဖစ္သည္။ အျခားဘုရားမ်ားကဲ့သုိ႔ 
တစ္ဖက္တည္း၌ အာ႐ုံခံမုခ္ မ်က္ႏွာမထားဘ ဲ ေလးဖက္ 
ေလးမ်က္ႏွာ၌ အက်ယ္အ၀န္း အညီအမွ်ရိွေသာ အာ႐ုံခံမုခ္မ်ား 
ေဆာက္ထားသည္။ အာ႐ုံခံမုခ္မ်ားမွာ ပင္မလိုဏ္ဂူထက္ 
အတန္ငယ္နိမ့္သည္။ 
 
အက်ယ္ ၂၂ ေပခန္႔ရိွေသာ မုခ္လိုဏ္ကုိ အုတ္ခ်င္းဆက္၍ 
ေပါင္းကူးထားသည္။ ဆက္ရာ၌ အဂၤေတသရြတ္မပါဘ ဲ
ေျမနီသရြတ္ျဖင့္သာ ဆက္ထားသည္။ အေစးျဖင့္ ကပ္ထား၊ 
တြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အေနအထား သင့္သည္ျဖစ္၍ 
ကာလရွည္စြာ တည္တံ့ခုိင္ခ့ံေနသည္။ မ႑ိဳင္အျပင္ဘက္ 
တုိက္ထုမ်ားမွာလည္း အုတ္ကုိ အပိတ္အျပန္႔မစီဘ ဲ အတြင္းဘက္ 
အေခါင္းထားလ်က္ အျပင္ဘက္ကသာ ေျမနီသရြတ္ျဖင့္စီသည္။ 
အေပၚယံက သုတ္ေသာ အဂၤေတမွာ ေက်ာက္ပကတိကဲ့သို႔ 

မာေက်ာခုိင္ခ့ံလွသည္။ လိုဏ္ႏွစ္ထပ္ အတြင္း၌လည္း ျပတင္းေပါက္မွ 
အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေမွာင္ျခင္း၊ ပိတ္ေလွာင္ျခင္း 
မရိွေပ။ 
 
ေအာက္ခံ ကုလားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အထက္ပစၥယာ အဆင့္ဆင့္ 
ေစတီကုန္းေတာ္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ညိညာစြာ 
ယွက္စပ္ေနသည္ျဖစ္၍ အခ်ိဳးအစား ေျပျပစ္လွေပသည္။ စဥ့္ကြင္း 
စဥ့္ခ်ပ္တုိ႔၏ အေသြးအေရာင္မွာလည္း စိမ္းစိမ္းစုိစုိ ျဖစ္ေနသည္။ 
ေရးသားထားေသာ ျမန္မာ၊ နာဂရီ၊ မြန္အကၡရာ စာလံုးမ်ားမွာလည္း 
ေသေသသပ္သပ္ရိွသည္။ 
 
အာနႏၵာေစတီသည္ ပုဂံေခတ္ အလွမွ်သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အလွည္းျဖစ္သည္။ အာနႏၵာေစတီရိွ အႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ 
ကမၻာတစ္၀န္းရိွ ဗုဒၶဘာသာ အႏုပညာလက္ရာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႏုိင္သည့္ 
အဆင့္တြင္ရိွသည္။ အာနႏၵာေစတီသည္ ပုဂံ၏အားမာန္၊ ပုဂံ၏ 
စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ ပုဂံ၏သာသနာ၊ ပုဂံ၏ အႏုပညာတုိ႔ကုိ 
သ႐ုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ပုဂံေက်ာက္စာမ်ား၌လည္း “ဆီမီးတုိင္ကဲ့သုိ႔ 
အလွ်ံထြန္းလင္းသည့္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္တုိ႔ႏွင့္ ရတနာသံုးပါးတုိ႔ 
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ကိန္း၀ပ္ရာ ဌာပနာေရႊတိုက္ကုိ ဖြင့္လွစ္ေသာအခါ” ဟု 
အာနႏၵာေစတီကို ျခယ္မႈန္းထားေလသည္။ 
 
 
ပုဂံခရီးသည္သည္ မနစကၡဳျဖင့္ ဖတ္ရေသာ 
အျခားေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္သို႔ ကူးသြားျပန္သည္။ ယင္းေက်ာက္စာမွာ 
က်န္စစ္သား၏ ႏုိင္ငံျခားသာသနာျပဳအေၾကာင္း ေက်ာက္စာျဖစ္သည္။ 
 
ပုဂံ၏ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေသာ ေလာကနႏၵာဆိပ္၌ ယေန႔ ထူးထူးျခားျခား 
လူစည္ကားေနသည္။ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္လာၾကသူမ်ားအနက္ 
သာမန္အရပ္သူ၊ အရပ္သားမွ်သာမက မင္းညီမင္းသားမ်ားႏွင့္ 
မင္းလုလင္၊ မင္းေယာက္်ားမ်ားလည္း ပါသည္။ မင္းညီမင္းသားမ်ား၊ 
မႉးမတ္၊ ကလန္သံပ်င္မ်ား၊ နန္းေတာ္ဖြားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
ထီးလႈိင္ရွင္ ဘုရင္မင္းႀကီး ကုိယ္ေတာ္တိုင္ ႂကြလာေတာ္မူသည္။ 
ယခင္ေန႔မ်ားကလည္း ဤဆိပ္ကမ္း၌ ေလွနာ၀ါမ်ား အ၀င္အထြက္ 
မျပတ္ေပ။ ခရီးသြား ခရီးလာမ်ားလည္း အၿမဲလိုလို ရိွေနၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ယခင္ေန႔မ်ားက ဤဆိပ္ကမ္း၌ အ၀င္အထြက္ 
လုပ္ၾကေသာ၊ ဆုိက္ကပ္လာၾကေသာ၊ ထြက္ခြာသြားၾကေသာ 

ေလွနာ၀ါမ်ားမွာ စစ္ေရးစစ္ရာႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာၾကေသာ 
ေလွနာ၀ါမ်ားျဖစ္လွ်င္လည္း ျဖစ္မည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ကိစၥျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
တျခားကိစၥမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လႈပ္ရွားသြားလာၾကေသာ 
ခရီးသည္မ်ားကုိ တင္ေဆာင္လာသည့္ ေလွနာ၀ါမ်ား ျဖစ္လွ်င္လည္း 
ျဖစ္မည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဂံျပည္မွ ကုန္စည္မ်ားကုိ 
တင္ေဆာင္သြားေသာ ေလွနာ၀ါ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေဒသမ်ားမွ 
ကုန္စည္မ်ားကုိ တင္ေဆာင္သယ္ယူလာေသာ ေလွနာ၀ါမ်ား 
ျဖစ္လွ်င္လည္း ျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကေသာ 
စစ္သည္သူရဲမ်ားႏွင့္ မင္းခ်င္းတုိ႔၏ မ်က္ႏွာ၌ ေဒါသရိပ္၊ မာန္မာနရိပ္ 
လႊမ္းေနၿပီး တျခား ခရီးသြား၊ ခရီးလာမ်ား၏ မ်က္ႏွာတြင္ 
ေလာဘစိတ္၊ ေသာကစိတ္ အရိပ္အေယာင္ေပၚေနသည္။ 
 
ယေန႔ ေလာကနႏၵာဆိပ္ကမ္း၌ စု႐ုံးေရာက္ရိွေနၾကေသာ 
မင္းပရိတ္သတ္ႏွင့္ အရပ္သူ အရပ္သားမ်ား၏ မ်က္ႏွာ 
ပုံပန္းသဏၭာန္မွာမူ တစ္မူထူးျခားေနသည္။ ထီးလႈိင္ရွင္ 
ဘုရင္မင္းႀကီးကုိယ္တုိင္ႏွင့္ မင္းပရိတ္သတ္အားလုံး၏ မ်က္ႏွာသည္ 
ၾကည္လင္ေနသည္။ ေဒါသ၊ မာန္မာန ကင္းစင္ေနသည္။ ေလာဘ၊ 
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ေဒါသႏွင့္ မာန္မာနအစား မ်က္ႏွာတြင္ သဒၶါတရားအေရာင္ 
လင္းလက္ေနၾကသည္။ 
 
ဘုရင္အေနာ္ရထာ ထီးနန္းစုိးစံစဥ္ကလည္း ယခု မင္းပရိတ္သတ္မ်ိဳး 
ေလာကနႏၵာဆိပ္ကမ္း၌ ႏွစ္ႀကိမ္စု႐ုံးဖူးသည္။ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္း 
(သီရိလကၤာ)သို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ 
စြယ္ေတာ္ျမတ္သြားပင့္ေသာ မႉးမတ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ 
ေလာကနႏၵာဆိပ္ကမ္းမွ ေလွနာ၀ါ 
စီးနင္းလိုက္ပါသြားခ်ိန္ကလည္းေကာင္း၊ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွ 
စြယ္ေတာ္ပင့္ေဆာင္လာေသာ ေလွနာ၀ါ ေလာကနႏၵာဆိပ္ကမ္း 
ျပန္လည္ ဆိုက္ေရာက္လာခ်ိန္ကလည္းေကာင္း ဘုရင္အေနာ္ရထာ 
အမႉးျပဳေသာ မင္းပရိတ္သတ္အေပါင္း မ်ားစြာတုိ႔သည္ ယခုကဲ့သုိ႔ပင္ 
ဤဆိပ္ကမ္း၌ စု႐ုံးခ့ဲၾကဖူးသည္။ 
 
ယခု ေလာကနႏၵာဆိပ္ကမ္း၌ ဆုိက္ကပ္ထားေသာ 
ေလွနာ၀ါမ်ားထတဲြင္ ဘုရင့္ေတာ၀္င္ ေလွနာ၀ါႀကီးတစ္စင္းမွာ 
ခ့ံညားထည၀္ါလွေပသည္။ ေလွနာ၀ါႀကီးတြင္ တပ္ထားေသာ 
ေလအလာတြင္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ လြင့္ေနသည့္ အ၀ါေရာင္ အလံေတာ္မွာ 

သာသနာေတာ္ အေရးကစိၥႏွင့္ ထြက္ခြာသြားမည့္ ေလွနာ၀ါႀကီး 
ဆိပ္ကမ္းမွ ခြာသြားသည့္တုိင္ေအာင္ ဆိပ္ကမ္း၌ စု႐ုံးေနၾကေသာ 
မင္းပရိတ္သတ္သည္ စဲမသြားေသးဘ ဲ ေလွနာ၀ါႀကီး မ်က္စိတစ္ဆုံး 
ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။ မ်က္စိေအာက္မွ ေလွနာ၀ါႀကီး 
ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွပင္ မင္းပရိသတ္လည္း ေလာကနႏၵာဆိပ္ကမ္းမွ 
ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ 
 
ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး အထူးတာ၀န္ျဖင့္ ေစလႊတ္ေသာ 
မႉးမတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို တင္ေဆာင္သြားေသာ 
ေလွနာ၀ါႀကီးသည္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းမွ ပင္လယ္ထ ဲ ထြက္ၿပီးလွ်င္ 
ရြက္စုံဖြင့္လ်က္ အေနာက္စူးစူးသုိ႔ ေလွာ္ခတ္သြားသည္။ ထိုေခတ္ 
ထုိအခ်ိန္က ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ 
သု၀ဏၰဘူးမိ၊ သု၀ဏၰဒီပ၊ သီရိ၀ိဇယ၊ စမၸာ စေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း၊ 
လကၤာဒီပကၽြန္းသို႔လည္းေကာင္း ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္ 
ေလွနာ၀ါမ်ားသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတြင္ 
ဥဒဟိုသြားလာေနၾကသည္။ ယင္းေလွနာ၀ါမ်ားထကဲ 
အေနာက္စူးစူးသို႔ ေရွး႐ႈေလွာ္ခတ္ေနေသာ ဘုရင့္ 
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ေတာ္၀င္ေလွနာ၀ါႀကီးမွာမူ ကုန္စည္အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥျဖင့္ 
သြားျခင္းမဟုတ္ဘ ဲ ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ သာသနာေရးကိစၥအတြက္ 
သြားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္မူထူးျခားေနသည္။ ေလွနာ၀ါႀကီးတြင္ 
စီးနင္းလိုက္ပါလာၾကေသာ ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး၏ 
မႉးမတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ အဖုိးအနဂၣထိုက္ေသာ 
ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ပါလာသည္။ 
 
ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး၏ အထူးေလွနာ၀ါႀကီးသည္ ရက္သတၱပတ္ 
အတန္ငယ္ ၾကာသြားေသာအခါ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း အေရွ႕ျခမ္း 
တာမရလိပၸတိဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရိွသြားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေလွနာ၀ါႀကီး၏ ခရီးလမ္းဆုံးမွာ တာမရလိပၸတိဆိပ္ကမ္း 
မဟုတ္ေသးေပ။ ေရွ႕ခရီးဆက္ရဦးမည္။ ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး 
အထူးတာ၀န္ေပးျခင္းခံရေသာ မႉးမတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ 
ခရီးလမ္းဆုံးမွာ ဗုဒၶဂယာျဖစ္သည္။ ---- 
 
တာမရလိပၸတိဆိပ္ကမ္းမွ ဂယာသုိ႔ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္း ႏွစ္လမ္းလံုးမွ 
သြား၍ရသည္။ တာမရလိပၸတိမွသြားေသာ ကုန္းလမ္းတစ္လမ္းသည္ 
ဂယာကုိျဖတ္လ်က္ ဗာရာဏသီအထိ ေပါက္သည္။ ယင္းကုန္းလမ္းမွာ 

ရာဇၿဂိဳဟ္မွ ဂႏၶာရတိုင္း တကၠသီလာအထိလည္းေကာင္း၊ 
ထုိမွတစ္ဆင့္ အေနာက္ဘက္ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
အာရွအလယ္ပုိင္းအထိလည္းေကာင္း ေပါက္သည့္လမ္းမၿပီးႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ထားသည္။ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းမွ ကုန္သည္မ်ားသည္ 
ယင္းလမ္းမႀကီးအတိုင္း သြားလာၾကၿပီးလွ်င္ 
တာမရလိပၸတိဆိပ္ကမ္းမွ ပင္လယ္ကိုျဖတ္လ်က္ 
သု၀ဏၰဘူမိသုိ႔လည္းေကာင္း၊ စိနရ႒ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ 
အျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း၊ လကၤာဒီပ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းသုိ႔လည္းေကာင္း အေရာက္သြားၾကၿပီး 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
 
တာမရလိပၸတိမွ ဂဂၤါျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ေရလမ္းခရီးျဖင့္လည္း 
သြား၍ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရလမ္းကသြားလွ်င္ ဂယာသုိ႔ 
တန္းမေရာက္ဘ ဲ ပါဋလိပုတ္ဆိပ္ကမ္း၌ ဆင္းရသည္။ 
ပါဋလိပုတ္ကမွတစ္ဆင့္ ဂယာသုိ႔ ကုန္းေၾကာင္းခရီး လာရသည္။ 
ဒကၡိဏသာခါ ေဗာဓိပင္ လက္ယာေတာင္ကိုင္းကို ပင့္ေဆာင္လ်က္ 
သိဃၤမိတၱာ ေထရီ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္သို႔ သြားေသာလမ္းမွာ 
ယင္းလမ္းျဖစ္သည္။ သဃၤမိတၱာ ေထရီသည္ ဗုဒၶဂယာမွ ေဗာဓိပင္ကို 
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ပင့္ေဆာင္လ်က္ ပါဋလိပုတ္သုိ႔ သြားသည္။ ပါဋလိပုတ္ ဂဂၤါဆိပ္ကမ္းမွ 
တစ္ဖန္ ဂဂၤါျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း တာမရလိပၸတိသို႔ စုန္ဆင္းသည္။ 
တာမရလိပၸတဆိိပ္ကမ္းမွ တစ္ဖန္ ပင္လယ္ကိုျဖတ္လ်က္ လကၤာဒီပ 
သီဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ ေဗာဓိကိုင္း ပင့္ေဆာင္သြားသည္။ 
 
ယခုလည္း ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး၏ မႉးမတ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ 
ဗုဒၶဂယာသုိ႔ သြားၾကရမည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ကုိယ္ပုိင္ ေလွနာ၀ါလည္း 
ပါလာေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဂယာခရီးအတြက္ ေရလမ္းကုိပင္ 
ေရြးလိုက္သည္။ တာမရလိပၸတိမွ ဂဂၤါျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း 
ဆန္တက္လာၾကရာ ရက္သတၱ တစ္ပတ္ေလာက္အၾကာတြင္ 
ပါဋလိပုတ္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ပါဋလိပုတ္ကမွတစ္ဆင့္ 
ယာဥ္ရထားျဖင့္ ဗုဒၶဂယာသို႔ လာခ့ဲၾကသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး က်ီးႏွင့္ဖုတ္ဖုတ္ ျဖစ္ေနသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ 
တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့အံ့ခ်ီးဖြယ္ ပညာမ်ိဳးစုံ သင္ၾကားဆည္းပူးရာ 
နာလႏၵာတကၠသုိလ္ႀကီး၏ ေမွးမိွန္က်ဆုံးစ ျပဳေနၿပီျဖစ္သည့္ 
အေျခအေနကုိလည္းေကာင္း ေတြ႔ျမင္လာခ့ဲၾကရသည္။ 
 

ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး၏ မႉးမတ္ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔ ဗုဒၶဂယာသုိ႔ 
ေရာက္ရိွလာၾကၿပီ။ ဗုဒၶဂယာသည္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔၏ 
ခရီးလမ္းဆုံး ျဖစ္သည္။  
 
ဗုဒၶဂယာ၌ ျမတ္စြာဘုရား သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားအျဖစ္သုိ႔ 
ေရာက္ေတာ္မူရာ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ကပ္လ်က္ 
အေသာကမင္းတရားႀကီးသည္ ေစတီပုထိုးတစ္ဆူ 
ကုိးကြယ္တည္ထားသည္။ ထိုေစတီပုထုိးႏွင့္ ေဗာဓိပင္ကို 
ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား လာေရာက္ ဦးခုိက္ၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ထုိအခ်ိန္က အေသာကမင္းတရားႀကီး 
ကုိးကြယ္တည္ထားေသာ ေစတီေတာ္သည္ ထပ္မံျပဳျပင္ 
မြမ္းမံသူမရိွ၍ အေျခအေန ယိုယြင္းေနသည္။ ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီးသည္ 
မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္အေၾကာင္းကုိ တဆင့္စကား 
တစ္ဆင့္ၾကားသိရသည္ ျဖစ္၍ သာသနာေတာ္ကုိ ၾကည္ညိဳရင္းစြဲရိွသူ 
သာသနာ့ဒါယကာ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္သည့္အတုိင္း 
အေသာကမင္းတရားႀကီး တည္သြားခ့ဲေသာ ဗုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိ 
ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ျပဳျပင္လုိသည့္ အာသာဆႏၵ ျပင္းျပလာသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ၏ မႉးမတ္ကလန္သံပ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔ 
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တစ္ဖြဲ႔ကို အထူးတာ၀န္ေပးလ်က္ အဖုိးထုိက္ အဖုိးတန္ ရတနာမ်ားစြာ 
ေပးအပ္ၿပီးလွ်င္ ဗုဒၶဂယာသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
 
ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္အဖြဲ႔သည္ ဗုဒၶဂယာသို႔ ေရာက္သြားၾကေသာအခါ 
မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္၏ အေျခအေနမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ 
ယုိယြင္းပ်က္စီးေနသည္ကုိ ေတြ႔ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ 
ေဆာင္ၾကဥ္းလာသည့္ ရတနာအခ်ိဳ႕ကုိ ထုခြဲလ်က္ 
ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ေသာ ေစတီေတာ္ႀကီးအား ယခင္ကထက္ပင္ 
သပၸာယ္ေတာ္မူသည့္ ေစတီေတာ္ႀကီးတစ္ဆူ ျဖစ္လာေအာင္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။ ထို႔ျပင္ မည္သည့္အခါမွ ၿငိမ္းမသြားဘ ဲ
ထာ၀စဥ္ေတာက္ေနသည့္ ဘုရားမီးကိုလည္း ပူေဇာ္ထားၾကသည္။ 
 
ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး၏ ေစတနာ သဒၶါတရားသည္ 
အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေပၚသြားသည္။ 
 
က်န္စစ္သားသည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားထကဲ ဗုဒၶဂယာ 
မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ကို ပထမဆံုး မြမ္းမံျပဳျပင္ေသာ 
ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ကား က်န္စစ္သား၏ 

စံနမူနာယူလ်က္ ပုဂံေခတ္ ဘုရင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ 
ေႏွာင္းေခတ္ ဘုရင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဂယာ 
မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ကုိ အမႊမ္းအေျပာက္တင္ၾကသည္။ 
 
အင္း၀ရိွ ၿဗိတိသွ်ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟင္နရီဘာေနး၏ညီ ကပၸတိန္ 
ေဂ်ာ့ဘာေနသည္ ၁၈၃၃ ခုႏွစ္က ျမန္မာ သံကုိယ္စားလွယ္ 
ႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံအေရးအခင္းကိစၥႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သြားၾကသည္။ 
အိႏၵိယေရာက္ခုိက္ ဗုဒၶဂယာ ေရာက္သြားၾကရာ 
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဗုဒၶဂယာ၌ ၀ဇီရာသနပလႅင္အနီးမွ 
တူးေဖာ္ရရိွသည္ဆုိေသာ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ ေတြ႔ခ့ဲၾကသည္။ 
ေက်ာက္စာတြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၀၅၉ ခုႏွစ္က ဗုဒၶဂယာ 
ေရာက္သြားၾကေသာ က်န္စစ္သား၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ 
အေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဗုဒၶဂယာေစတီေတာ္ 
ျပဳျပင္တည္ေဆာက္သည့္ အေၾကာင္းကုိ ေရးထုိးထားသည္။ 
 
မြန္ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားေသာ ျပည္ေရႊဆံေတာ္ဘုရား 
ေက်ာက္စာ၌လည္း “က်န္စစ္သားဘုရင္သည္ ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳး 
စုေဆာင္းလ်က္ ဗုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိေစတီေတာ္ 
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ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေစတီေတာ္၌ ထာ၀ရလင္းေနသည့္ 
ဘုရားမီးပူေဇာ္ရန္အတြက္ ေလွသေဘၤာတစ္စင္းႏွင့္ ပုိ႔ေတာ္မူလိုက္၏။ 
ထုိ႔ေနာက္ က်န္စစ္သားသည္ ေဟာင္းႏြမ္း ယိုယြင္းေနၿပီျဖစ္သည့္ 
အေသာကမင္းတရားႀကီး တည္ထားေသာ ေစတီထက္ပင္ 
ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေစတီေတာ္ကုိ အသစ္မြမ္းမံ 
တည္ေဆာက္ေစ၏။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
က်န္စစ္သားႏွင့္တူေသာ အျခားဘုရင္မရိွေပ” ဟူ၍ 
ေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 
 
 
ပုဂံခရီးသည္၏ မနစကၡဳသည္ အျခားေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္သို႔ 
ေရာက္သြားျပန္သည္။ ယင္းေက်ာက္စာ၌ ‘က်န္စစ္သား 
ေစာလမင္းႀကီး ခၽြတ္ခန္း’ ေရးထိုးထားသည္။ 
 
အိႏၵိယ ေတာင္ပိုင္းသားမ်ားထတဲြင္ ဗုဒၶစာေပႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ား 
ရိွၾကေသာ္လည္း အိႏၵိယ ေတာင္ပုိင္းသား အမ်ားစုမွာ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္ၾကကုန္။ အ႒ကထာဆရာ 

ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ အ႒ကထာဆရာ ရွင္ဓမၼပါလတုိ႔သည္ အိႏၵိယ 
ေတာင္ပုိင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပုဂံျပည္ 
နရပတိစည္သူမင္းႀကီးလက္ထက္ ဆပဒမေထရ္ႏွင့္အတူ လကၤာဒီပ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းမွ ပါလာေသာ ရဟန္းေတာ္ ရွင္အာနႏၵာသည္ 
အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းနယ္ တစ္နယ္ျဖစ္ေသာ ကိၪၥိပူရ 
(ကြန္ခ်ိဗာရာမ္)သား ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္းသား 
အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ေရွးေခတ္ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းကို မၾကာခဏ 
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကေသာ ဒမိလေက်းကုလားေခၚ 
က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားမွာ အိႏၵိယ ေတာင္ပုိင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
အိႏၵီယ ေတာင္ပုိင္းနယ္မ်ားထတဲြက္ ပ႑ယႏွင့္ ေစာလအမည္ရိွ 
ျပည္နယ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ေရွးေခတ္အခါက 
ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းသားမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
လာေရာက္ အေျခခ်ၾကသည္။ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းရိွ ျပညန္ယ္မ်ားမွ 
လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လာေရာက္ 
အေျခခ်ေနၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဇမၺဴဒိပ္မွ 
ခရီးသြားမ်ားသည္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ 
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ဥဒဟိုသြားလာ ေနၾကသည္။ ယင္းျပည္နယ္မ်ားထတဲြက္ 
ဇမၺဴဒိပ္ေတာင္ပုိင္းမွ ေစာလတုိင္းလည္း တစ္တိုင္းအပါအ၀င္ 
ျဖစ္သည္။ ေစာလတုိင္းမွ ေလွသေဘၤာမ်ားသည္ 
ပင္လယ္ကုိျဖတ္လ်က္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ သ၀ုဏၰဘူမိ၊ သု၀ဏၰဒီပ၊ 
၀ိဇယပူရ၊ စမၸာ စေသာ တိုင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေလ့ရိွၾကသည္။ 
 
တစ္ေန႔သ၌ ေစာလတုိင္းမွ ဘုရင္တစ္ပါးသည္ ပင္လယ္ခရီးသြားရင္း 
ပုဂံျပည္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ပုဂံျပည္၌ ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီး 
ထီးနန္းစုိးစံေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ထီးလႈိင္ရွင္မင္းႀကီးသည္ 
ပုဂံျပည္ ေရာက္ရိွလာေသာ ေစလမင္းႀကီးအေၾကာင္း 
စုံစမ္းေထာက္လွမ္းၾကည့္ေသာအခါ ေစာလမင္းႀကီးသည္ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရိွသြားသည္။ 
တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနသူ ဘုရင္တစ္ပါး 
ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္သြားပါက သာသနာေတာ္အတြက္ 
အထူးေက်းဇူးမ်ားမည္ဟု ေတြးေခၚၾကံဆလ်က္ က်န္စစ္သားသည္ 
ဤဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀၌လည္းေကာင္း 
သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔အား သုခစစ္၊ သုခမွန္ကုိေပးလ်က္ နိဗၺာန္ကို 
မ်က္ေမွာက္ျပဳေစႏုိင္သည္မွာ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ 

သံဃာရတနာတည္းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးမွတစ္ပါး အျခားမရိွဟု 
စြဲၿမဲစြာ ယံုၾကည္ထားသည့္အတုိင္း ေရႊျပားတြင္ ဟသၤပဒါးျဖင့္ 
ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိေရး၍ ေစာလမင္းႀကီးထံ 
ပုိ႔လိုက္သည္။ 
 
ေစာလမင္းႀကီးသည္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး ပါးလုိက္ေသာ 
ရတနာသံုးပါး ဂုဏ္ေက်းဇူး ေရႊသ၀ဏ္လႊာကုိ ဖတ္ရေသာအခါ 
ေနအ႐ုဏ္တြင္ ၾကပဒံုပြင့္သြားသကဲ့သို႔ သတိအျမင္ 
ပြင့္လင္းသြားသည္။ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ 
ေစာလမင္းႀကီးသည္ သူ၏ ေႁခြရံသင္းပင္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ မိမိတို႔၏ 
မိ႐ုိးဖလာ အယူေဟာင္းကုိ စြန္႔ပယ္ၿပီးလွ်င္ အယူသစ္ျဖစ္ေသာ 
ဗုဒၶတရား အဆုံးအမကုိ သက္၀င္ယံုၾကည္သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 
ျဖစ္သြားသည္။ တရားစစ္၊ တရားမွန္ကုိ 
သိျမင္သေဘာေပါက္သြားသည္ျဖစ္၍ အလြန္တရာ ပီတိေသာမနႆ 
ျဖစ္သြားသည္။ သာသနာျပဳ မေထရ္တစ္ပါး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အလုပ္ကုိ က်န္စစ္သားက ျပဳလုပ္စြမ္းေဆာင္လုိက္ေလသည္။ 
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က်န္စစ္သားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွသြားသည္ျဖစ္၍ 
ေစာလမင္းႀကီးသည္ ပုဂံဘုရင္၏ ေရွ႕ေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခစားၿပီးလွ်င္ 
ပုလရဲတနာမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ပုလထဲီးတစ္လက္ကုိလည္းေကာင္း၊ 
ရတနာခုနစ္ပါးစီျခယ္ထားေသာ ပေဒသာပင္ကုိလည္းေကာင္း 
ဆက္သသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထီးျဖဴေဆာင္းၿပီး ရတနာခုနစ္ပါး 
စီျခယ္ထားေသာ သားၿမီးယပ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ 
႐ုပ္ရည္႐ူပကာယ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာလွပေသာ 
သမီးေတာ္တစ္ပါးကုိလည္း ဆက္သည္။  
က်န္စစ္သား ေစာလခၽြတ္ခန္းလည္း မြန္ဘာသာျဖင့္ 
ေရးထိုးထားေသာ ျပည္ေရႊဆံေတာ္ဘုရား ေက်ာက္စာ၌ ပါရိွသည္။ 
 
 
ပုဂံခရီးသည္သည္ က်န္စစ္သားႏွင့္ ရွင္အရဟံတုိ႔၏ ႐ုပ္တ၀ုန္းက်င္ရွိ 
မျမင္ရေသာ မံသစကၡဳျဖင့္ ဖတ္၍မရေသာ အကၡရာစာလံုးမ်ားကို 
မနစကၡဳျဖင့္ ဖတ္ၿပီးသြားေလၿပီ။ 
 
က်န္စစ္သားႏွင့္ ရွင္အရဟံတုိ႔သည္ သာသနာေတာ္အတြက္ မိမိတို႔ 
စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးအား 

ေလွ်ာက္ထား ေျပာျပေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀ ေလာက္ ရိွသြားၿပီ။ 
ယင္းေလွ်ာက္ထား ေျပာျပခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ 
မျမင္ရေသာ ေက်ာက္စာမ်ား၏ မံသစကၡဳျဖင့္ ဖတ္မရေသာ 
အကၡရာစာလံုးမ်ားကုိ မနစကၡဳျဖင့္ ဖတ္႐ႈလာၾကသည္မွာလည္း 
ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀ ေလာက္ ရိွသြားၿပီ။ ေနာက္အနာဂတ္တြင္လည္း 
လူေပါင္းမည္မွ်၊ ခရီးသည္ေပါင္းမည္မွ် ဖတ္ၾကလိမ့္ဦးမည္ မသိေပ။ 
 
 

ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ 
 
 

ဟံသာ၀တီသမုိင္း၌ ဘုရင္မ ရွင္ေစာပုနန္းစံၿပီး ဟံသာ၀တီထီးနန္းတြင္ 
စံျမန္းစုိးစံေသာမင္းမွာ ဓမၼေစတီျဖစ္သည္။ ဓမၼေစတီသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္း၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရင္တစ္ပါး 
ျဖစ္႐ုံမွ်မက ျမန္မာႏုိင္ငံ သာသနာ့သမုိင္း၌လည္း 
သာသနာျပဳဘုရင္တစ္ပါးအျဖစ္ တင့္တင့္တယ္တယ္ ထည္ထည္၀ါ၀ါ 
ေနရာရရိွေနေသာ ဘုရင္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ 
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ပုဂံျပည္ တည္ေဆာက္သူ အေနာ္ရထာဘုရင္သည္ သထုံမွ 
ပိဋကတ္ေတာ္ကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းလာၿပီး ပုဂံျပည္၌ 
ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္ကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သာသနာ့သမုိင္း၌ သာသနာ့ဒါယကာ ဘုရင္တစ္ပါးအျဖစ္ 
ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေနသည္။ အေနာ္ရထာ တည္ေဆာက္ေသာ 
ပုဂံျပည္ဗိမာန္ႀကီးတြင္ အေနာ္ရထာ ျဖန္႔ျဖဴးေသာ 
ေထရ၀ါဒသာသနာေတာ္ စုလစ္မြန္းခၽြန္သည္ ငြားငြားစြင့္စြင့္ 
တင့္တယ္ေတာက္ပေနသည္။ 
 
အေနာ္ရထာေနာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္း၌ 
သာသနာ့ဒါယကာအျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ 
ဘုရင္ႏွစ္ပါးရိွသည္။ ဓမၼေစတီမင္းႏွင့္ မင္းတုန္းမင္း ျဖစ္သည္။ 
ရတနာပုံ ၿမိဳ႕တည္နန္းတည္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ သာသနာျပဳ 
လုပ္ငန္းမ်ားထတဲြင္ ပၪၥမသဂၤါယနာတင္ျခင္းႏွင့္ ပိဋကတ္သံုးပံု 
ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ျခင္းသည္ သရဖူေဆာင္းေသာ 
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 
 

ဓမၼေစတီမင္းႀကီး၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားထတဲြင္ 
အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းမွာ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္မွ 
ရဟန္းကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္းသို႔ 
ေစလႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း 
(သီရိလကၤာ)သည္ ပုဂံေခတ္ကစၿပီး သာသနာေရး ဆက္သြယ္မႈ 
ရိွလာခ့ဲသည္။ လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ 
အေျခအေန ညႇိဳးမိွန္ေနသည့္အခါ ညႇိဳးမိွန္ေနေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ 
ျပန္လည္ ရွင္သန္လာေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
အကူအညီယူရသည္။ ထိုနည္းအတူပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အားေပ်ာ့ေနခ်ိန္၌လည္း လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၏ 
အၾကံဉာဏ္ကုိလည္း ယူရသည္။ 
 
ဓမၼေစတီမင္းႀကီးသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ေရာင္ 
ထြန္းလင္းေျပာင္ေစလိုေသာ အာသီသထက္သန္သူ 
ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္၍ သူ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံရိွ 
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အေျခအေနကုိ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အားမလုိ 
အားမရ ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ 
တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံရိွ သာသနာေတာ္ေရာင္ ေတာက္ေျပာင္၀င္းလက္ 
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လာေစရန္အတြက္ ေၾကးခၽြတ္ၿပီး အေရာင္တင္လိုေသာ 
ဆႏၵျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယင္းဆႏၵ၏ ေစ့ေဆာ္တုိက္တြန္းခ်က္အရ 
ရာမတမန္ေတာ္ ႀကီးမႉးေသာ ရဟန္းကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ႏွဲင့္ 
စိၾတတမန္ ႀကီးမႉးေသာ ရဟန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို လကၤာဒီပ 
သီဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ယင္းရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ 
သီဟုိဠ္ကၽြန္း ကလ်ာဏီျမစ္ ဥဒကုေကၡပေရသိမ္၌ သိကၡာထပ္ၿပီး 
ဟံသာ၀တီ ျပန္လာၾကသည္။ 
 
ဓမၼေစတီမင္းႀကီးသည္ လကၤဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္း ကလ်ာဏီျမစ္ 
ဥဒကုေကၡပေရသိမ္တြင္ ဥပသမၸဒ ကံေဆာင္ၿပီး ျပန္လာၾကေသာ 
ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္၌ ကလ်ာဏီသိမ္ 
သမုတ္ေစသည္။ လကၤာဒီပ သီဟုိဠ္ကၽြန္း ကလ်ာဏီျမစ္ 
ဥဒကုေကၡပေရသိမ္၌ ရဟန္းခံလာၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား 
သမုတ္ေသာေၾကာင့္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ရိွ ဓမၼေစတီမင္းႀကီး၏ 
သိမ္လည္း ကလ်ာဏီသိမ္ဟု အမည္နာမတြင္ေနသည္။ 
ကလ်ာဏီသိမ္သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ယခုထက္တိုင္ တည္ရိွေနေပသည္။ ---
-------- 
 

ဓမၼေစတီမင္းႀကီးသည္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္၌ 
ကလ်ာဏီသိမ္အျပင္ အျခားသိမ္ႀကီး ၉ သိမ္ႏွင့္ သိမ္ငယ္ ၁၀၇ 
သိမ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရာမညတုိင္း အျခားေဒသတုိ႔၌ သိမ္ေပါင္း ၂၀၀ 
ေက်ာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း သိမ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ၄၀၀ နီးပါး 
သမုတ္ခ့ဲသည္။ ယင္းသိမ္မ်ားမွ ရဟန္းသစ္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ 
ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသိမ္မ်ား၌ပင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရိွေသာ 
ရိွရင္းစြဲ ရဟန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကိုလည္း 
သိကၡာထပ္တင္ေပးသည္။ 
 
ဓမၼေစတီမင္းႀကီးသည္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အင္တိုက္အားတုိက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္႐ုံမွ်သာမက 
သူ၏သာသနာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
ေက်ာက္စာေရးထိုးထားသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ရိွေသာ 
ယင္းေက်ာက္စာသည္ ‘ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ’ အျဖစ္ 
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနသည္။ 
 
ပါဠိဘာသာ မြန္ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားေသာ 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာသည္ ေက်ာက္စာတိုင္ ၁၀ တိုင္၊ သို႔မဟုတ္ 



mmcybermedia.com      ကုိေငြဇင္ေယာ္ မွ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ပါသည္။ 

  

-309- 
 

ေက်ာက္စာခ်ပ္ေရ ၁၀ ခ်ပ္ရိွသည္။ အျမင့္ ၇ ေပ၊ အက်ယ္ ၄ ေပ၊ ထု 
၁ ေပ ၃ လကၼ ရိွသည္။ မ်က္ႏွာႏွစ္မ်က္ႏွာ၌ စာထိုးထားသည္။ 
တစ္မ်က္ႏွာစာေၾကာင္းေရ ၇၀ ရိွသည္။ ကလ်ာဏီေက်ာက္စာကို 
ပဲခူးၿမိဳ႕က ကလ်ာဏီသိမ္အနီး၌ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္စာဌာနမွ 
အရံအတားအျဖစ္ အေဆာက္အအုံတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ၿပီး 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 
 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ၌ ဓမၼေစတီမင္းႀကီး၏ သာသနာေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသာမကဘ ဲ အိႏၵိယသာသနာ၀င္၊ 
သီဟုိဠ္သာသနာ၀င္၊ ရာမညသာသနာ၀င္၊ ပုဂံသာသနာ၀င္၊ 
ဟံသာ၀တီ သာသနာ၀င္မ်ားကုိပါ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာသည္ ေရွးက်ေသာ သာသနာ၀င္၊ 
သာသနာသမုိင္း က်မ္းစာတစ္အုပ္ ျဖစ္ေနသည္။ ၀ံသဒီပနီ၊ 
သာသနာလကၤာရ၊ သာသန၀ံသပၸဒီပိကာ စေသာ 
ေနာက္ပုိင္းသာသနာ၀င္၊ သာသနာ့သမုိင္းက်မ္းမ်ားသည္ အားလံုး 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာကို မီွျငမ္းျပဳၾကရသည္။ ပါဠိဘာသာျဖင့္ 
ေရးထိုးထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ “The Kalyani Inseription 
Pegu” (1476 A.D) စာအုပ္အမည္ျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ 

ျပန္ထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသမုိင္းသုေတသီ 
သုိ႔မဟုတ္ သာသနာ့သမုိင္း သုေတသီမ်ားပင္ 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာကို အေထာက္အထား အကုိးအကား 
မျပဳလုပ္ဘ ဲသမုိင္းစကား မေျပာၾကေပ။ သမုိင္းစာ မေရးၾကေပ။ 
 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ ပါဠိက႑ကုိ အရွင္သဒၶမၼနႏၵီမေထရ္က 
ျမန္မာနိႆယ ျပန္ဆိုေရးသားသည္။ အရွင္သဒၶမၼနႏၵီ၏ 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ နိႆယကုိ က်ိကၠဆံအရွင္အာစရမေထရ္က 
ႀကီးၾကပ္လ်က္ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပည္ႀကီးမဏၰိဳင္ ပုံႏိွပ္တိုက္တြက္ 
ပုံႏိွပ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရားျဖဴဆရာေတာ္ကလည္း 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ ပါဠိက႑၏နိႆယ ေရးသည္။ 
ဘုရားျဖဴဆရာေတာ္၏ နိႆယကုိ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၌ 
သုဓမၼ၀တီတုိက္က ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀သည္။ ဘုရားျဖဴဆရာေတာ္၏ 
နိႆယ၌ ဟသၤတ ျမစ္ေကြးဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏ 
အတၳဳပၸတိၱနိဒါန္း၌ ဓမၼေစတီမင္းႀကီး၏ အေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ 
ဟံသာ၀တီ သမုိင္းကုိလည္းေကာင္း၊ 
ဗုဒၶသာသနာ၀င္ကုိလည္းေကာင္း 
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က်မ္းဂန္အေထာက္အထားမ်ားစြာကုိ သုေတသနျပဳလ်က္ 
ေရးသားထားသည္။ 
 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ ပါဠိက႑၏ ျမန္မာစကားေျပကုိမူ 
ေတာင္တြင္းအေက်ာ္ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ ဆရာေတာ္က ေရးသည္။ 
ယင္းကလ်ာဏီေက်ာက္စာ စကားေျပက်မ္းသည္ အႏွစ္ႏွစ္ 
အလလကစၿပီး ေပမူျဖင့္သာ ရိွလာခ့ဲရာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၌ ‘ပိဋကဗ်ဴးဟာ’ 
အဖြဲ႔က စာအုပ္အျဖစ္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀သည္။ 
 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ မြန္ဘာသာက႑ကုိမူ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးလူေဖ၀င္းက 
ျမန္မာျပန္ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၌ ျပည္ေထာင္စုယဥ္ေက်းမႈဌာန 
မြန္ယဥ္ေက်းမႈ ဌာနစိတ္မွ ပုံႏိွပ္ျဖန္႔ခ်ိသည္။ 
 
ကလ်ာဏီေက်ာက္စာသည္ ပုဂံျမေစတီေက်ာက္စာႏွင့္ မတူေပ။ 
ျမေစတီ ေက်ာက္စာသည္ ေက်ာက္စာေလးမ်က္ႏွာ၌ ပါဠိ၊ ျမန္မာ၊ မြန္၊ 
ပ်ဴစာေလးမ်ိဳးျဖင့္ ေက်ာက္စာေရးထိုးထားသည္။ 
ျမေစတီေက်ာက္စာ၌ ေရးထိုးထားေသာ ပါဠိ၊ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ပ်ဴ 
ဘာသာစကားေလးမ်ိဳး၏ အနက္အဓိပၸာယ္မွာ 

တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကလ်ာဏီေက်ာက္စာ၌ 
ေရးထိုးထားေသာ ပါဠိႏွင့္ မြန္ဘာသာစကား၏ အနက္အဓိပၸာယ္မွာ 
တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္၏ မဆိုႏုိင္ေပ။ ပါဠိစာမ်က္ႏွာ၌ မပါေသာ 
အနက္အဓိပၸာယ္တခ်ိဳ႕ မြန္စာမ်က္ႏွာ၌ ေရးထိုးထားသည္ကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ 
 
 

မင္းတုန္းမင္း 
 

ရတနာပုံေခတ္၌ ပိဋကတ္တုိက္မ်ား တစ္ခုမက 
ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္၌ ေပၚေပါက္လာေသာ 
ပိဋကတ္တိုက္မ်ားထတဲြင္ မင္းတုန္းမင္း၏ ပိဋကတ္တုိက္သည္ 
ထင္ရွားေသာ ပိဋကတ္တုိက္ျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္ 
ရတနာပုံေခတ္ကုိ စတင္တည္ေဆာက္သူလည္း ျဖစ္သည္။ 
ရတနာပုံေခတ္တြင္ စုိးစံသြားခ့ဲေသာ ဘုရင္ႏွစ္ပါးထကဲ 
တစ္ပါးလည္းျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္ တိုင္းျပည္ကုိ 
ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးသည္။ အေျမာ္အျမင္ရိွသည္ ဘာသာတရား 
ကုိင္း႐ိႈင္းသည္။ သာသနာေတာ္ကုိ ၾကည္ညိဳေလးစားသည္။ 
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စာေပခ်စ္စိတ္ ရိွသည္။ ရတနာပုံေခတ္၌ တည္ေဆာက္ေသာ 
ပိဋကတ္တိုက္မ်ားထတဲြက္ မင္းတုန္းမင္းႀကိး၏ ပိဋကတ္တုိက္သည္ 
အဓိကက်ေသာ ပိဋကတ္တုိက္ႀကီး တစ္တုိက္ျဖစ္သည္။ 
မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ရာဇဂု႐ု ဒုတိယ ေမာင္းေထာင္ 
သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္သည္ ထိုအခ်ိန္က ဗုဒၶသာသနာႏုိင္ငံ 
တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ သီဟုိဠ္ကၽြန္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည္ျဖစ္၍ 
သီဟုိဠ္ကၽြန္းမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္သို႔ 
ႂကြေရာက္ၿပီး ပညာသင္ၾကား ဆည္းပူးၾကသည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ 
သံတမန္မ်ားလည္း ႏုိင္ငံျခားအေတြ႔အၾကံဳ ရိွေနၾကၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ဦးေႏွာက္ထတဲြင္ ႏုိင္ငံျခား သာသနာ့အေရး၊ 
ႏုိင္င့ံအေရး အေတြးအေခၚမ်ား ကိန္းေအာင္းေနၿပီ။ 
 
ရတနာပုံ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးကုိ မတည္ေထာင္ခင္ အမရပူရ၌ 
စုိးစံေနစဥ္က မင္းတုန္းမင္းႀကီးထံ သံအမတ္ ဆာအာသာဖယ္ယာ 
ႀကီးမႉးေသာ အဂၤလိပ္သံအဖြဲ႔ ေရာက္လာသည္။ ယင္းသံအဖြဲ႔ထကဲ 
သံအဖြဲ႔၀င္ ဟင္နရီယူး၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
သူေတြ႔ရိွရေသာ စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ ေပပုရပုိက္မ်ားႏွင့္ ပတသ္က္၍ 
“မင္းတုန္းမင္းသည္ ဖယ္ယာကုိ သေဘာက်ေသာေၾကာင့္ 

ေရႊနန္းေတာ္မူ ပိဋကတ္တစ္စုံႏွင့္ အျခား ေပစာ၊ ပုရပုိက္စာမ်ားစြာကို 
လက္ေဆာင္အျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူလိုက္သည”္ ဟူ၍ 
ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းပိဋကတ္ေတာ္အစုံႏွင့္ ေပ၊ 
ပရပုိက္မ်ားကုိ ေနာက္ပုိင္း၌ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရိွ အိႏၵိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
အတြင္း၀န္႐ုံး ပိဋကတ္တိုက္၌ ထိန္းသိမ္းသုိမီွးထားသည္။ 
 
အိုလဒင္ဘတ္ အမည္ရိွေသာ အေရွ႕တိုင္းစာေပ 
ပညာရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ ရိွသည္။ အိုလဒင္ဘတ္၏ အဆိုအရ 
မင္းတုန္းမင္းႀကီး ဖယ္ယာအား ေလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးလိုက္ေသာ 
ပိဋကတ္အစုံသည္ ေပထုပ္အားျဖင့္ ၂၉ ထုပ္ ျဖစ္သည္။ ပုိးအ၀တ္ျဖင့္ 
ထုပ္ပုိးထား၏။ သစ္သားေသတၱာထတဲြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
ေပထုပ္တစ္ထုပ္စီတြင္ ကူးေရးထားေသာ သကၠရာဇ္မွာ 
ျမန္မာေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၀၂ ခု ၁၂၀၃ ခုႏွစ္တို႔ ျဖစ္ၾက၏။ 
ခရစ္ႏွစ္မွာ ေအဒီ ၁၈၄၁-၄၂ ျဖစ္သည္။ 
 
သီေပါမင္း ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္၌ 
အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီး သီဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ ဘုရားဖူးႂကြသည္။ အျပန္တြင္ 
သီဟိုဠ္ကၽြန္းရိွ သီရိသုမဂၤလ ဆရာေတာ္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
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အဘိဓမၼာပိဋကတ္ မူမွန္မူေဟာင္း သီဟုိဠ္ကၽြန္းသို႔ ေပးပုိ႔ရန္ 
မွာလိုက္သည္။ အုတ္ဖုိ ဆရာေတာ္ႀကီးသည ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ျပန္္ေရာက္ေသာအခါ မႏၱေလးသုိ႔ တပည့္ရဟန္းတစ္ပါးကို 
ေစလႊတ္လ်က္ အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္မူမွန္မူေဟာင္း အရွာခုိင္းသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ထီးနန္း ပ်က္သုဥ္းၿပီး တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ 
အေျခအေန မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္စျဖစ္၍ သာသနာပုိင္ 
ဆရာေတာ္ထံမွလည္းေကာင္း၊ ပိဋကတ္အုပ္ ဦးယံထံမွလည္းေကာင္း  
ဆရာေတာ္ႀကီး အလုိရိွေသာ အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္မူေဟာင္းမူမွန္ 
မရရိွေပ။ စာေပပရိယတ္ ျမတ္ႏုိးလ်ေသာ မင္းတုန္းမင္း၏ 
မိဖုရားေခါင္ႀကီး စၾကာေဒ၀ီမိဖုရား အၿမဲကုိးကြယ္ထားေသာ 
ေက်ာက္စာမူ ပိဋကတ္သုံးပုံသည္ မုိင္းလံုမင္းသမီးထံ၌ ရိွေနသည္ဟု 
ၾကားသိရ၍ မုိင္းလံုးမင္းသမီးထံ ခ်ဥ္းကပ္မွ ေက်ာက္စာမူ အဘိဓမၼာ 
ခုနစ္က်မ္း ရရိွသည္။ ယင္းမူေဟာင္းမူမွန္ အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္ကို 
အုတ္ဖုိ ဆရာေတာ္ႀကီးက သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီး 
သီရိသုမဂၤလထံသုိ႔ ပုိ႔လိုက္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး သီရိသုမဂၤလက 
ယင္းမူေဟာင္းမူမွန္ အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္ကုိ သီရိလကၤာ 
တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ သင္ၾကားေလ့လာရန္ ျဖန္႔ျဖဴးလုိက္သည္။ 
ယင္းအျဖစ္အပ်က္မွာလည္း မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး လက္ထက္၌ 

နန္းတြင္းသူမ်ား၊ မိဖုရားမ်ားကစၿပီး စာေပပရိယတ္ ျမတ္ႏုိးေၾကာင္း 
သက္ေသသာဓက ျဖစ္သည္။ 
 
 
 
 

ေက်ာက္စာ ပိဋကတ္တုိက္ 
 

မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ နန္းတြင္းပိဋကတ္တုိက္ တည္ေဆာက္႐ုံႏွင့္ 
အားမရေသးေပ။ မီးေလာင္ေသာ္လည္း ျပာျဖစ္မသြားေသာ၊ 
ျခစာလည္း ျဖစ္မသြားေသာ၊ ေဆြးျမည့္ယိုယြင္းသြားျခင္းလည္း 
မရိွေသာ၊ သူတစ္ပါး ခုိးယူသြားျခင္းလည္း မရိွႏုိင္ေသာ 
ေက်ာက္စာပိဋကတ္တုိက္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္သည္။ 
 
၀ိနည္းငါးက်မ္း ပါဠိေတာ္ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ ၁၁၁၊ အဘိဓမၼာ ခုနစ္က်မ္း 
ပါဠိေတာ္ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ ၂၀၈၊ နိကာယ္ငါးက်မ္းသုတ္ ပါလိေတာ္ 
ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ ၄၁၀၊ စုစုေပါင္း ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ ၇၂၉ ခ်ပ္ကို 
သကၠရာဇ္ ၁၂၃၀ ျပည့္၊ ကဆုန္လဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္ 
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အေခ်ာကုိင္ၿပီးၿပီျဖစ္၍ ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္ ဖြားဖက္ေတာ္ 
ခုနစ္ဌာနထကဲ အပါအ၀င္ မဟာေလာက မာရဇိန္ေစတီေတာ္တြင္ 
တံတုိင္းနားပတ္လည္ အုတ္ျပသာဒ္ ဂူတည္လုပ္၍ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ 
၁၆၈ ကိုလည္းေကာင္း၊ တတိယ မဟာရံအတြင္း အုတ္ျပသာဒ္ 
ဂူတည္လုပ္၍ ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ ၅၁၉ ကိုလည္းေကာင္း၊ 
ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ အုတ္ျပသာဒ္ ဂူတစ္ဂူလွ်င္ ေက်ာက္စာေတာ္ 
တစ္ဆူက်စီ စုိက္ေဆာက္ သြင္းထားကုိးကြယ္သည္။ 
 
ပိဋကတ္သံုးပုံကုိ ၀င္းသံုး၀င္းထတဲြင္ စုိက္ထူထားသည္။ အျပင္၀င္း၌ 
သုတၱႏၱပိဋကကုိလည္းေကာင္း၊ အလယ္၀င္း၌ 
အဘိဓမၼာပိဋကတ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အတြင္း၀င္း၌ 
၀ိနယပိဋကတ္ကုိလည္းေကာင္း စုိက္ထူထားသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အတိအက် ပုိင္းျခားထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
၀င္းကေက်ာ္ၿပီး တစ္ဖက္၀င္း ကူးသြားသည္မ်ိဳးလည္း ရိွသည္။ 
ဆုိလုိသည္မွာ အျပင္၀င္း၌ အဘိဓမၼာ ေက်ာက္ျပားအခ်ိဳ႕ ရိွေနၿပီး 
အလယ္၀င္း၌လည္း ၀ိနည္းေက်ာက္ျပားအခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
ပိဋကတ္သံုးပုံႏွင့္အတူ မိလိႏၵပဥႇာ၊ ေပဋေကာပေဒသႏွင့္ 
ေနတၱိက်မ္းမ်ားကုိ အျပင္၀င္းတြင္ စုိက္ထူထားသည္။ 

 
ပိဋကတ္ေတာ္ ေက်ာက္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္သည္ အျမင့္ငါးေပ၊ 
အက်ယ္သံုးေပ၊ ထုေျခာကလ္က္မစီ အသီးသီးရိွသည္။ 
ယင္းေက်ာက္စာ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားသည္ အုတ္အဂၤေတ 
ျပာသာဒ္အတြင္း၌ ရိွသည္ျဖစ္၍ သူတုိ႔ေရးေသာ စာမ်ားထတဲြင္ 
မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ ပၪၥမသဂၤါယနာႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ 
ကုသိုလ္ေတာ္ ေက်ာက္စာ ပိဋကတ္တိုက္အေၾကာင္း 
ၿပီးျပည့္စုံလိမ့္မည္ မဟုတ္မူ၍ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ 
 
 
 

 
ၿပီးပါၿပီ။ 
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