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Aလ္ ဘာရူနီ၊ Aလ္ ဘီရူနီ စသည္ျဖင့္ Aေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ Aမည္Aမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ Aဘူ ရဟီးမ္
မုဟမၼဒ္ ဘင္ Aဟာမဒ္ ဘီရူနီ  حانیابور محمد احمد بن یرونیبAား ေAဒီ ၉၇၃ ခု စက္တင္ဘာလ ၅
ရက္ေန႔တင
ြ ္ ယခု Uဇဘက္ကစၥတန္ဟု သိေသာ ခြာဇင္တင
ြ ္ ေမြးဘြားခဲ့ၿပီး၁၀၄၈ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တင
ြ ္
ယခု Aာဖဂန္နစၥတန္ဟု သိေသာ ဂါစ္နီတင
ြ ္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၁ ရာစု၏ ပါရွန္ ဘက္စံုပညာရွင္
တစ္Uီးျဖစ္သည္။
သူသည္ သိပၸံပညာရွင္၊ ရူပေဗဒပညာရွင္၊ မႏုႆေဗဒပညာရွင္၊ လူမႈႏႈိင္းယွU္ျပပညာရွင္၊ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္၊
ဓါတုေဗဒပညာရွင္၊ စြယ္စံုဗဟုသုတပညာရွင္၊ Aဂၢိယႏွင့္

ေဗဒင္လကၡဏ တို႔Aား စီစစ္ေ၀ဖန္တတ္ေသာ

ပညာရွင္၊ သမိုင္းပညာရွင္၊ ပထ၀ီႏွင့္ ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္း ပညာရွင္၊ ကမၻာ့ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ဘူမိေဗဒကၽြမ္းက်င္
ပညာရွင္၊ သခ်ၤာပညာရွင္၊ ေဆးပညာရွင္၊ စိတ္ပညာရွင္၊ Aစၥလာမ္ ဒသနႏွင့္ သီAိုလိုဂ်ီပညာရွင္၊ တတ္သိ
ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္ခဲ့သည္။
သူသည္ Aိႏၵိယႏွင့္ ျဗဟၼာ၀
့ ါဒရိုးရာAား ေလ့လာခဲ့ေသာ ပထမUီး မူဆလင္ပညာရွင္ ျဖစ္၍ ဘာသာစကားႏွင့္
စာေပAားေလ့လာေသာ ပညာရပ္ Indology ႏွင့္ ပထ၀ီသိပၸံပညာ၏ ဖခင္တစ္Uီး ျဖစ္သည့္Aျပင္ ပထမဆံုး
မႏုႆေဗဒပညာရွင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သိပၸံနည္းက် နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္
Aေစာဆံုး Uီးေဆာင္လႈံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္၍၊ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ စက္ယႏၱာရားမ်ား သတၱဳ
ေဗဒ ပညာရပ္မ်ားAတြက္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္ တာ၀န္ခံလည္း ျဖစ္သည္။ လူမႈေဗဒ ႏိႈင္းယွU္ေလ့လာ
မႈပညာရပ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔စိတ္ပညာရပ္၏ Uီးေသွ်ာင္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ နကၡတၱေဗဒ နယ္ပယ္၌ လက္
ေတြ႔စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ဆက္စပ္ရန္ Uီးစြာလုပ္ေပးသြားသူလည္း ျဖစ္သည္။
သူ႔Aား ဂုဏ္ျပဳ၍ လ ေပၚမွ ခ်ိဳင့္ခြက္Aား Aလ္ ဘီရူနီဟု Aမည္ေပးခဲ့၍၊ တာ့ခ်္ကင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္Aား
သူ႔Aား ဂုဏ္ျပဳသည့္Aေနျဖင့္ Aဘူ ရဟီးမ္ Aလ္ ဘီရူနီဟု Aမည္ဟု Aမည္ေပးထားသည့္ Aျပင္ Aဟာမဒ္
ရွား မာဆြတ္ ထူေထာင္ေသာ ကပိလမွ တကၠသိုလ္Aား သူ႔Aမည္ႏွင့္ပင္ Aမည္ေပးခဲ့သည္။
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Aာဖဂန္ႏိုင္ငံ စာပို႔တဆ
ံ ိပ(္ ၁၉၇၃)

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု စာပို႔တံဆိပ္ (၁၉၇၃)

သူသည္ Aဘူ နဆာရ္ မန္ေဆာ ထံတင
ြ ္ သခ်ၤာႏွင့္ နကၡတၱေဗဒပညာကို သင္ယူခဲ့၍။ သူကဲ့သို႔ AေတြးAေခၚ
ပညာရွင္ႏွင့္ ေဆးပညာရွင္ျဖစ္ေသာ Aဘူ Aလီ Aိဗ္နိ ဆီနာ၊ သမိုင္းပညာရွင္၊ AေတြးAေခၚပညာရွင္၊ ကိုယ္
က်င့္တရားပညာရွင္ Aိဗ္နိ မာ့ခြာ၀ါ၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုတင
ြ ္ သိပၸံဌာနကို တည္ေထာင္ေသာ Aိမ္ေရွ႔မင္းသား
Aဘူ Aလ္ Aဘာ့စ္ မာမြန္ ခြာ၀ါဇ္ဇင္ရွာဟ္ တို႔ႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဘ
ဲ က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဂါဇ္နီမွ မာမြတ္ႏွင့္
Aတူ ေတာင္Aာရွသို႔ ခရီးသြားခဲ့၍၊ ေAဒီ ၁၀၃၀ တြင္ Aိႏိၵယသို႔လည္း ခရီးဆက္၍ Aိႏိၵယ ဒိုင္ယာရီ
(တြရီကာAို ဟင္းဒ္) စာAုပ္ကို Aာရ္ဗီ၊ ဖာရ္စီႏွင့္သူ၏ မိခင္စကား ခြာရီဇ္မိန္ ျဖင့္ေရးသားခဲ့သည္။ သူသည္
Aနည္းဆံုး ဘာသာေလးမ်ိဳး ဂရိ၊ သသၤကၠရိုက္၊ ဆိုင္ရစ္ခ္ တို႔ကို တတ္ေျမာက္ေသးေသာ္လည္း မိခင္စကားကို
သာေျပာေလ့ရွိသည္။ ဘာဘာ (တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား)လည္း တတ္ေျမာက္ေသးဟန္ရွိသည္။
သူသည္ ငယ္စU္ဘ၀၌ Aစၥလာမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး စာသင္ေက်ာင္း၌ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ Aသက္ ၂၅ ႏွစ္
Aရြယ္ထိ သူ႔ဇာတိ နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ေAရယ္ပင္လယ္၏ ေတာင္ဘက္ကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္သာ ေနထိုင္ခဲ့
ၿပီး ပညာေရး၌ ထူးခၽြန္ေပါက္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကယ္ေရပီယံ ပင္လယ္ကန္းရိုး ယခုလက္ရွိ Aီရန္ႏိုင္ငံ
တြင္ တတ္သိပညာမ်ားျဖင့္ လူထုAား Aလုပ္Aေကၽြးျပဳ၍ ဟဂ်္ရီသကၠရာဇ္ ၃၉၉ (ေAဒီ ၁၀၀၈) တြင္ ဇာတိ
ေျမသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ဘီ႐ူနီသည္ ဇာတိေနရပ္သို႔ ျပန္လာေသာAခါ သူAား တိုင္းျပည္၏ မင္းသား Aဘူ
Aလ္ ဟာဆန္ Aလီ Aိဗ္နိ မာမြန္က AသိAမွတ္ျပဳလွ်က္ မင္းသား၏ ညီေနာင္မ်ားAား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
Aထာရသမ်ားကို သင္ၾကားမည့္ ဆရာ Aျဖစ္ခန္႔Aပ္ခဲ့သည္။ ၇ ႏွစ္Aၾကာတြင္ Aင္Aားႀကီးေသာ ဂါဇ္နာ၀ိဒ္
ဆူလ္တန္ မာမြတ္ ဘင္ ဆူဘြတ္တာကင္း က တိုင္းျပည္Aား သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာေၾကာင့္ နန္းေတာ္ Aမႈထမ္း
ခြာဇ္ဇင္ ရွာဟ္ လုပ္ႀကံခံရ၍ သူသည္ Aလုပ္မွ ရပ္နားခဲ့ရသည္။ ထိုသိမ္းပိုက္မႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘီ႐ူနီ၏
ဇာတိေျမမွ စစ္မႈထမ္းမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား Aာဖဂန္နစၥတန္ ဂါ့ဇ္နာသို႔ သံု႔ပန္းAျဖစ္ ေခၚေဆာင္ခံၾကရသည္။
ဂါဇ္နာသို႔ သံု႔ပန္းAျဖစ္ ေရာက္ေနစU္တင
ြ ္ ဘီ႐ူနီသည္ သူ၏ သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ စာေရးျခင္းလုပ္ငန္းကို
သတိႀကီးစြာျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစU္Aား တစ္Uီးတည္း သီးျခားျဖစ္ေစ၊ ဘ၀တူ ဂုဏ္
ထူးေဆာင္ သံု႔ပန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
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Aီရန္ႏိုင္ငံမွ Aလ္ဘီရ္ရူန၏
ီ ပံု

ဘီ႐ူနီသည္ စာAုပ္ေပါင္း ၁၄၆ Aုပ္ကို ျပဳစုခဲ့၍ နကၡတၱေဗဒ ၃၅ Aုပ္၊ ၾကယ္မ်ား၏ AကြာAေ၀းကို တိုင္းတာ
ျခင္း ၄ Aုပ္၊ ေဗဒင္က်မ္း ၂၃ Aုပ္၊ ဒိုင္ယာရီမွတ္တမ္း ၅ Aုပ္၊ Aခ်ိန္Aား တိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္း ၂ Aုပ္၊
ပထ၀ီ ၉ Aုပ္၊ ကမၻာ့Aေပၚယံလႊာႏွင့္ ေျမပံု သီAိုရီပညာ ၁၀ Aုပ္၊ သခ်ၤာ သခ်ၤာ (Aကၡရာ၊ ဂ်ီၾသေမႀတီ၊ ႀတီဂိုနိ
ေမႀတီ) ၁၅ Aုပ္၊ စက္မႈပညာ ၂ Aုပ၊္ ေဆးပညာ ၂ Aုပ္၊ မိုးေလ၀သ ပညာ ၁ Aုပ္။ သတၱဳေဗဒႏွင့္ ေက်ာက္
ျမက္ ပညာ ၂ Aုပ္၊ သမိုင္း ၄ Aုပ္၊ Aိႏၵိယ Aေၾကာင္း ၂ Aုပ္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဒသန ၃ Aုပ္၊ စာေပဆိုင္ရာ
၁၆ Aုပ္၊ မ်က္လွည့္က်မ္း ၂ Aုပ္၊ Aျခားေသာ Aမ်ိဳးAမည္မခြဲႏိုင္သည့္ ၉ Aုပ္ တို႔ ျဖစ္သည္။

နကၡတၱေဗဒ

ပါရွန္း ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ ဘီရ္႐ူနီ၏ စာAုပ္မွ လ၏ ပံုရိပ္ကြဲျပားပံု Aဆင့္ဆင့္

သူ၏ ၾကယ္မ်ား၏ AကြာAေ၀းကို တိုင္းတာျခင္း၊ ၾကယ္မ်ား ဆင္တူ သတ္မွတ္တြက္ခ်က္မႈႏွင့္ Aာကာဆိုင္ရာ
မိုးကုတ္စက္၀ိုင္း စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆူလ္တန္ မဆူးဒ္ စာAုပ္မွ နကၡတၱ ဇယား ပံုေသနည္းတြင္ `ကမၻာသည္ လံုး

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

၀န္း၏၊´ ဟု ေဖၚျပထား၍၊ ကမၻာသည္ သူ၏ ၀န္ရိုးေပၚ၌ ေန႔စU္လည္ပတ္ေန၍ ေနကို ႏွစ္စU္ပတ္ေနသည္ဟူ
သည့္ နကၡတ္ Aခ်က္Aလက္Aားျဖင့္ Aႏုမာန ဆင္ျခင္ေစရန္ ေထာက္ပ့ံAားေပးခဲ့ေလသည္။

လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းမ်ား
ဘီ႐ူနီသည္ နကၡတၱေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႔စူးစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ AUီးပထမ က်ယ္ေလာင္စြာ
ေျပာဆိုခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ နဂါးေငြ႔တန္းမ်ားထဲတင
ြ ္ သဲကြဲစြာ မျမင္ရေသာၾကယ္မ်ားကိုပါ ထည့္သင
ြ ္းေရ
တြက္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ခိုရာဆန္ (Aီရန္)မွ ၁၀၁၉ Eၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ ေနၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ၁၀၁၉ စက္တင္ဘာ
၁၇ ရက္ လၾကပ္ျခင္းမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာ၍ လၾကပ္ေနစU္Aတြင္း ၾကယ္မ်ား၏ တည္ရွိမႈ လတၱီက်ဳမ်ားကို
AတိAက် တြက္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။
၁၀၃၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ဘီ႐ူနီသည္ သူ၏ ကီတာ့ဘ္ဘူလ္ ကြန္နာAုလ္ မာလူဒီ ဟု ေခၚသည့္ နကၡတၱေဗဒ ဆိုင္ရာ
တိုးခ်ဲ႔ ဗဟုသုတက်မ္းႀကီးကို ျပဳစုၿပီးခဲ့သည္။ ထိုစာAုပ္တင
ြ ္ နကၡတ္ဆိုင္ရာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ နကၡတ္ဆိုင္ရာ
ပံုေသနည္း ဇယားမ်ား ပါ၀င္၍ ၿဂိဳလ္မ်ား၏ Aရွိန္ႏႈန္းAား စီစစ္ဆင္ျခင္သည့္ သခ်ၤာနည္းမ်ားကိုလည္း မိတ္
ဆက္ ထားေပသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၻာႏွင့္ေန နီးစပ္မႈ Aေရာင္ ေရြ႔လွ်ားမႈသည္ ၀န္ရိုးစြန္းမ်ားႏွင့္ ထပ္တူမဟုတ္ဟု
ပထမUီး ေဖၚျပခဲ့သည္။ ဘ႐ူနီသည္ ကမၻာႏွင့္ ေန၏ AကြာAေ၀းမွာ ေတာ္လမ
ဲ ီ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ ပို၍ ကြာ
ေ၀းေၾကာင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ေတာ္လဲမီက ႏွစ္စU္ ေနၾကပ္ျခင္းကို AသိAမွတ္ မျပဳခဲ့ေပ။
ဘ႐ူနီသည္ Aမွတသ
္ ံုးမွတ္ စူးစမ္းမႈ ဟု ေခၚသည့္ စူးစမ္းမႈ၏ နည္းသစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း
မူဆလင္ စြယ္စံုပညာရွင္ တာကီAုလ္ဒင္က Aမွတ္သံုးမွတ္တင
ြ ္ ႏွစ္မွတ္သည္ ေနသြားလမ္းေၾကာင္း၏ တည္
ရာျပ၍၊ က်န္တစ္မွတ္မွာ ဆႏၵရွိေသာ Aရပ္သို႔ ၫႊန္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပခဲ့သည္။ Aလ္ဘ႐
ီ ူနီ မတိုင္မွီက
နကၡတၱေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ တူရကီႏိုင္ငံသား ဟက္ပါေခ်ာ့ပ္ (ဘီစီ ၁၉၀-၁၂၀) သံုးခဲ့သည့္ ေနသြားလမ္း
တြက္ခ်က္ျခင္းAတြက္ ရာသီမ်ားAၾကား သတ္မွတ္မႈ ျဖစ္သည့္မတိက်ေသာ ဆက္စပ္မႈကို Aသံုးျပဳခဲ့ၾက
သည္။ ဘီ႐ူနီ၏ သံုးမွတ္ စူးစမ္းမႈ နည္းသည္ လက္ေတြ႔ နကၡတၱေဗဒAတြက္ Aေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ
ျဖစ္၍ သူ႔ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ထိ Aသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ သူသည္ သိပၸံနည္းက် စူးစမ္းမႈကို AထူးAသား
ေပးၿပီး သူ၏ စူးစမ္းမႈAားလံုးကို Aေသးစိတ္ ေဖၚျပေလ့ရွိ၍ ထြက္ရွိေသာ AေျဖAား သူသေဘာတူသည္
ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ ျဖစ္ေစ Aေရးမထားခဲ့ေပ။ သူသည္ စူးစမ္းေလ့လာခ်က္Aား ေမာင္ပိုင္စီး၍ မိမိသာ မွန္ရ
မည္ဟူေသာ ၀ါဒမွ Aတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ၾကU္သူ ျဖစ္သည္။

ကရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
ဘီ႐ူနသ
ီ ည္ နကၡတၱေဗဒ ဆိုင္ရာသံုး ကရိယာေပါင္းမ်ားစြာကို တီထင
ြ ္ခဲ့သည္။ ေနေရာင္-Aရိပ္တိုင္း ကရိယာ
ျဖင့္ Aစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳရာတြင္ Uီးတည္ထားသည္ ကA္Aာ ေက်ာင္းေတာ္Aား သခ်ၤာနည္းက်
ၫႊန္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။
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ေရွးUီး ခရီးသြား မိုင္ႏႈန္းျပ ကရိယာႏွင့္ ပထမUီးဆံုး ဂီယာ ၈ ခု၊ ေခြးသြားစိတ္ ၈ ခုျဖင့္ Aလုပ္လုပ္သည့္ စက္
လွည့္ ေနျပကၡဒိန္ကိုလည္း တီထင
ြ ္ခဲ့သည္။
စူးစမ္းေရး မွန္ေျပာင္းကိုလည္း သူ၏ Aလုပ္ဂင
ြ ္တင
ြ ္ ေတြ႔ရွိရၿပီး- Aေစာပိုင္း မွန္ေျပာင္းတြင္ မွနဘ
္ ီလူး မပါ၀င္ခဲ့
ေခ်။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္တင္စကားေျပာ Uေရာပႏိုင္ငံမ်ားက မြန္းမံလွ်က္ ပိုမိုတိုးတက္ေသာ Aေ၀းၾကည့္မွန္
ေျပာင္း Aျဖစ္ တီထင
ြ ္ခဲ့ၾကသည္။

သီAိုရီမ်ား
ဘီ႐ူနီသည္ သူ၏ Aင္ဒီကာ စAုပ္တင
ြ ္ Aိႏၵိယမွ Aာယာ့ဘ္ဟာတာ၊ ျဗဟၼာဂုတ္ပတႏွင့္ ၀ါရာဟမီဟီရ တို႔၏
Aိႏၵိယ၏ ေနဗဟိုျပဳ၀ါဒကို ေဆြးေႏြးထားသည္ကို ေတြ႔ရ၍၊ သူက ေနဗဟုိျပဳ၀ါဒသည္ သခ်ၤာဆိုင္ရာ ျပသနာ
ဆိုသည္ထက္ AေတြးAေခၚတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ဘီ႐ူနီ၏ စာAုပ္Aား Aက်ယ္ဖင
ြ ့္
ခဲ့ေသာ Aဘူ ဆAီဒ္ဒုလ္ ဆဂ်စ္က ေနဗဟိုျပဳ၀ါဒီတို႔၏ ကမၻာက ေနကို ပတ္ေနသည္ ဟူသည့္ AယူAား ဘီ
႐ူနီသည္ ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု ေရးသားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဘီ႐ူနီကိုယ္တိုင္ ကမၻာသည္ မိမ၀
ိ န္ရိုးေပၚ၌
လည္ပတ္ေနသည္ကို သေဘာတူလက္ခံခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ဘီ႐ူနီသည္ Aရစ္တိုတယ္၏ Aာကာသ ကိုယ္ထည္ႀကီးသည္ စက္၀ိုင္းပံု လည္ပတ္ေနသည္ ဟူသည္ကို ေ၀
ဖန္ခဲ့ၿပီး ၎သည္ ဘဲUပံုသ႑ာန္ လည္ပတ္ေနရန္သည္ Aျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ျဖစ္၏ ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ေဗဒင္လကၡဏAား ျငင္းပယ္မႈ
နကၡတၱေဗဒႏွင့္ ေဗဒင္လကၡဏ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ ႏွစ္ခုAား ပထမUီးဆံုး ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးသူမွာ Aလ္ဘီ
႐ူနီ ပင္ျဖစ္၍ သူသည္ ေဗဒင္လကၡဏAား ျငင္းပယ္မႈဟု ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ေဗဒင္လကၡဏAား ျငင္းပယ္
ရေသာ Aေၾကာင္းရင္းမွာ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ နကၡတၱေဗဒ Aတြက္ Aသံုးျပဳျခင္း နည္းစနစ္မ်ားမွာ
လက္ေတြ႔ စူးစမ္းေလ့လာမႈAား Aေျခခံသည္ထက္ Aတိတ္ေဟာေျပာမႈမ်ားတြင္ Aေျခခံျခင္းႏွင့္ သူကိုယ္တိုင္
ယံုၾကည္ေသာ Aစၥလာမ္ သာသနာ၏ Aေျခခံေၾကာရိုးႏွင့္ Aတိတ္၊ Aနာဂါတ္ေဟာျခင္းမ်ားမွာ ဆန္႔က်င္
ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကပၸသိပၸံ
ဘီ႐ူနီသည္ ကပၸသိပံၸ ေခၚ (ကမၻာၿဂိဳလ္ သိပ)ၸံ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာေပးစာတမ္းမ်ား မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္
ခဲ့သည္။ Aထူးသျဖင့္ ေျမပံုပညာရပ္၊ ကမၻာ့ပံုEရိယာပညာရပ္၊ ပထ၀ီပညာရပ္ႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳပညာရပ္မ်ား ကို
ေရးသား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။

ေျမပံုပညာရပ္
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Aသက္ ၂၂ Aရြယ္တင
ြ ္ ဘီ႐ူနီသည္ စာAုပ္ငယ္ေပါင္း မ်ားစြာကို ေရးသားခဲ့ၿပီး၍ ၎တို႔Aနက္ မ်က္ႏွာျပင္
တစ္ခုေပၚမွ ကမၻာ့ျခမ္းပံု စီမံတည္ေဆာက္ခ်က္ နည္းစနစ္ပါ၀င္ေသာ ေျမပံု စီမံတည္ေဆာက္သည့္ ပညာရပ္
Aား ေလ့လာျခင္း စာAုပ္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ သံုးနားညီ ႀတိဂံAား Aသံုးျပဳလွ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ သံုးဘက္ ဆံု
မွတ္Aား ဖြင့္ဆိုရန္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုAခ်က္သည္ ၀င္ရိုးစြန္းမ်က္ႏွာျပင္တင
ို ္း နည္းစနစ္Aတြက္ ေမွ်ာ္
လင့္ခ်က္ ရွိသည္ဟု လမ္းဖြင္႔ေပးခဲ့သည္။
ကမၻာ့ပံုEရိယာပညာႏွင့္ ပထ၀ီပညာရပ္
ဘီ႐ူနီAား ကမၻာပံု Eရိယာပညာရပ္၏ ဖခင္Aျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳထားသည္။ သူသည္ Aသက္ ၁၇ ႏွစ္
Aရြယ္တင
ြ ္ ေန၏ Aျမင့္ဆံုးေသာ AေနAထားကို Aသံုးျပဳလွ်က္ ခြာရာဇင္ (Aီရန္)ႏိုင္ငံ၏ လတၱီက်ဳကို တြက္
ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ကမၻာ့Aခံုး လံုးပတ္ Aားတြက္ခ်က္သည့္ ပံုေသနည္း ရႈပ္ေထြးေနသည္ကိုလည္း
ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ သူ၏ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေသာ ပံုေသနည္းမွာ ယခုေခတ္သစ္ ပံုေသနည္းႏွင့္ Aလြန္နီးစပ္လွ
သည္။ သူ႔တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းခ်က္ ကမၻာ့Aခ်င္း၀က္မွာ ၆၃၃၉.၉ ကီလိုမီတာ ျဖစ္၍ လက္ရွိ ေခတ္သစ္ တိုင္း
ထြာမႈ ကမၻာ့ Aခ်င္း၀က္ ၆၃၅၆.၇ ကီလိုမီတာထက္ ၁၆.၈ ကီလိုမီတာသာ ေလွ်ာ့နည္းသည္။ သူသည္ သူ႔ေရွ႔
မွ ေနေရာင္ျခည္Aား မတူညီေသာ ေနရာတစ္ခုမွ တၿပိဳင္နက္ၾကည့္၍ ကမၻာ့Aခ်င္း၀က္Aား တြက္သည့္ နည္း
စနစ္ႏွင့္ ျခားနားလွ်က္ ႀတီဂိုႏိုေမႀတီနည္းကို သံုး၍ နည္းသစ္ျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုႏွင့္ ေတာင္ထိပ္၏ၾကား ေဒါင့္
ကို ေမွ်ာ၀င္သြားေသာ နည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တြက္ခ်က္မႈကို လူတစ္Uီးတည္းမွ ေနရာတစ္ခုတည္း
တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

ပထ၀ီသခ်ၤာရပ္၌- Aလ္ဘ႐
ီ ူနီသည္ ေAဒီ ၁၀၂၅ ၀န္းက်င္ခန္႔တင
ြ ္ ပထမUီးဆံုး မ်U္းျဖတ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေတာင္ေျမာက္၀န္ရိုးစြန္း၏ Aလယ္ဗဟုိမွ ဆြဲယူသြားသည့္ ပံုAား ေဖၚျပခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
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သူသည္ ၿမိဳ႔ျပတည္ေဆာက္မႈ ေျမပံုမ်ားကို ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ Aတိက်ဆံုးသူ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ခံရ၍
Aေရွ႔Aလယ္ပိုင္းမွ ၿမိဳ႔မ်ားစြာႏွင့္ Aိႏၵိယတိုက္ငယ္ Aေနာက္ပိုင္းမွ ၿမိဳ႔မ်ားစြာAတြက္ ေျမပံုေရးဆြဲ ေပးခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေျမပံုေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ နကၡတၱေဗဒႏွင့္ သခ်ၤာ ညီမွ်ျခင္းမ်ားကို Aသံုးျပဳခဲ့သည္။ Aလားတူပင္
ေတာင္မ်ား၏ Aျမင့္Aား တိုင္းတာျခင္း၊ ေခ်ာက္ႀကီးမ်ား၏ Aနက္ Aားတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ မိုးကုတ္စက္၀န္း၏
Aက်ယ္A၀န္းAား တိုင္းတာျခင္းမ်ားတြင္ Aလားတူ နည္းစနစ္ကိုပင္ သံုးခဲ့သည္။
လူသားတို႔၏ ပထ၀ီႏွင့္ ကမၻာၿဂိဳလ္၌ လူသားတို႔၏ Aေျခခ်မႈ သက္တမ္းကိုလည္း သူေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
သူ၏ စိတ္ကူးတင္ျပခ်က္မွာ Aၾကမ္းဖ်င္းAားျဖင့္ ကမၻာ၏ ေလးပံုတစ္ပံုတင
ြ ္ လူသားမ်ား Aေခ်ခ်ေနထိုင္သည္
ဟု ျဖစ္၍၊ Aာရွႏွင့္ Uေရာပလြန္ ပင္လယ္ကမ္းေျခႀကီး Aလြန္တရာ နက္ေမွာင္ေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးျဖစ္၍
သေဘၤာျဖင့္ ခရီးသြားလာလွ်င္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးထဲသို႔ ျပဳတ္က်သြားႏိုင္သည္ ဟူသည့္ ေရွးေဟာင္း Aယူ
AဆAား ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ဘူမိေဗဒႏွင့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ႂကြင္း ေလ့လာမႈ ပညာ
ဘီ႐ူနီသည္ ဘူမိေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aိႏၵိယ ဘူမိေဗဒ ျဖစ္တည္မႈAား စူးစမ္းခဲ့ရာ Aိႏၵိယသည္ တစ္ခ်ိန္က
ပင္လယ္သမုဒၵရာႀကီး တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေတြ႔ရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေျမႏုကၽြန္းမွတစ္ဆင့္ ကုန္းေျမျဖစ္
လာသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။
ထိုAဆိုAား ယခုေခတ္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ခံၿပီး Aိႏၵိယသည္ ေရြႊေလွ်ာေနသည့္ တိုက္ငယ္ဟု
ဆိုေပသည္။ ၎သည္ ေျမာက္ဘက္ဆီသို႔ ေရြ႔ေနၿပီး Aာရွတိုက္မႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်က္ရွိကာ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္
ႀကီးျဖစ္ရန္ ဖန္တီးေပးေနသည္။ (ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ႀကီး ေAာက္ဆီသို႔ ထိုး၀င္ေန၍ ထိုေတာင္ႀကီးမွာ ေျဖးေျဖး
ခ်င္း ျမင့္တက္ေနသည္)။ ၎သည္ ယခုတိုင္ Aေရွ႔ေျမာက္ဘက္ဆီသို႔ ေရႊ႔ေလွ်ာေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဘူမိေဗဒ
ပညာရွင္မ်ားက ဆိုေပသည္။
သူ၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း စာAုပ္တင
ြ ္ ဘီ႐ူနီက ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ႂကြင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍ ကုန္း
ေျမ၌ ေရသတၱ၀ါမ်ား၏ ရုပ္ႂကြင္းမ်ားကို ေတြ႔ရ၍ ၎သည္ယခင္က ပင္လယ္ေျမမွ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ကုန္းေျမ
ျဖစ္လာရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုေတြ႔ရွိခ်က္Aား Aေျခခံလွ်က္ ကမၻာေျမသည္ တေျဖးေျဖး ဆင့္ကဲဖြ႔ံၿဖိဳးေနသည္
ဟု ဘီရ္႐ူနီက AသိAမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သူ၏ ကမၻာသည္ သက္ရွိတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟူေသာ Aျမင္သည္ သူ၏
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Aစၥလာမ္ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ေသာ ထာ၀ရတည္ၿမဲေသာ Aရာဟူ၍ မရွိ ဆိုသည္ႏွင့္ သေဘာတူ ညီမွ်လွ်က္ ရွိၿပီးေရွးေဟာင္း ဂရိယံုၾကည္မႈျဖစ္သည့္ စၾကာ၀ဠာAနႏၱသည္ ထာ၀ရတည္ၿမဲေနေသာ Aရာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ
AဆိုAား ဆန္႔က်င့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ သူက ေျမကမၻာသည္ သက္တမ္းတစ္ခု ရွိခဲ့၍ ထိုသက္တမ္း
AစAား တြက္ခ်က္ရန္မွာ ေ၀းကြာလြန္းေသးသည္ဟု ဆိုေပသည္။
ဘီ႐ူနက
ီ
ကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္၏ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏွစ္ကာလေပါင္း မ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္ဟု ဆို၍။
ကမၻာ့ Aလယ္ဗဟုိ၏ ဆြA
ဲ ားသည္လည္း ၎၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ Aရာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ေနမႈAေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ဗဟိုျမင့္လာလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္သည္ သိပ္သည္းလာၿပီး ေရမ်ား ေလွ်ာ့နည္း
လာရသည္။ ထိုမွ ကာလၾကာျမင့္လာ၍ ကာလၾကာရာမွ၊ ထိုေျမသည္ ျမင့္တက္လာႀကီးထြား ႏုပ်ိဳလာသည္။ ထို
Aေၾကာင္း၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ Aပူပိုင္းေဒသမ်ားသည္ ေAးလာမည္ ျဖစ္ၿပီး AေAးပိုင္း ေဒသမ်ားသည္
ပူေႏြးလာမည္ ျဖစ္သည္၊ ဟု ဆိုသည္။
သူေပးခဲ့ေသာ Uပမာမ်ားAနက္ တစ္ခုမွာ- Aာေရးဗီးယား သဲကႏၱာရသည္ Aိႏၵိယ ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍၊ တစ္ခ်ိန္တစ္
ခါက ပင္လယ္ျပင္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ တေျဖးေျဖး သဲမ်ား တင္လာရာမွ ကုန္းေျမျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆို၍
ထို ေဒသမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္ ေရွးေဟာင္း ငါး ပါးဟက္ရိုးမ်ား၊ ဂံုးခြံမ်ား၊ ေက်ာက္ခA
ဲ ပိုင္း Aျပတ္မ်ားကို ေဖၚ
ထုတ္ေရးသားခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကႏၱာရသည္ ပင္လယ္ျပင္ Aျဖစ္ ရွိေနစU္က ေရွးေဟာင္း Aာရဗ္မ်ားသည္ ယီမင္ေတာင္တန္း
မ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ဟု ဆုိ၍- ကာရာကြမ္ သဲကႏၱာရသည္ ေဂ်ာ္ဂ်န္ႏွင့္ ခြာရီဇန္ ေဒသ
ၾကားမွ ေရကန္ျဖစ္ခဲ့ရမည္- ထိုမွ Aျမဴ ဒါယာ ျမစ္သည္ ကက္စပီယန္ ပင္လယ္ထိ စီးဆင္းသြားခဲ့ရမည္ဟု ဆိုခဲ့
သည္။ ထိုAခ်က္Aလက္မ်ားသည္ ယခုေခတ္ ပထ၀ီဆိုင္ရာ မီဆိုဇက္စ္ ပင္လယ္ဟု ေဖၚျပေသာ သီAိုရီႏွင့္
ကိုက္ညီေနေတာ့သည္။
ေက်ာက္သတၱဳေဗဒ
Aလ္ဘီရူနီသည္ သူ၏ ကီတာ့ဘ္ဘုလ္ ဂ်၀ါဟ္ (တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ား စာAုပ)္ တြင္
ေက်ာက္သတၲဳေဗဒAား သိပၸံနည္းက် နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့၍ ထိုစာAုပ္တင
ြ ္ Aတိက်ဆံုး
သိပၸံဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပခဲ့သည္။ ထိုစာAုပ္သည္ သူ႔ေခတ္Aခါက ေက်ာက္ျမက္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ Aျပည့္စံုဆံုး စာAုပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစာAုပ္တင
ြ ္ ေက်ာက္မ်ား၏ Aရည္Aေသြး စံခ်ိန္မ်ားကို
Aမ်ိဳး Aမည္ ကက္တေလာ့ဂ္ ခြဲျပလွ်က္ Aာရ္ဗီ၊ ဖာရ္စီ၊ ဂရိ၊ ဆိုင္ရ႔ခ
ဲ ္၊ ဟင္ဒီ၊ လက္တင္ ႏွင့္ Aျခားဘာသာ
စကားမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္။ ေက်ာက္မ်ား၏ Aေရာင္Aေသြး၊ Aန႔ံ၊ မာေၾကာမႈ၊ သိပ္သည္းမႈ၊ Aေလးခ်ိန္
မ်ားကိုလည္း ေဖၚျပထားသည္။

သိပၸံဆိုင္ရာ ဒသန
သိပၸံနည္းက် နည္းစနစ္
ဘီရူနီ၏ သိပၸံနည္းက် နည္းစနစ္မ်ားမွာ ေခတ္သစ္ သိပၸံနည္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ေနရာမ်ား၌ ကိုက္ညီမႈ ရွိေပ
သည္။ Aထူးသျဖင့္ သူသည္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ပိုမို Aားသန္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏
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Aိႏၵိယ၏ ေလ့လာမႈ စာAုပ္တင
ြ ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဂ်ီၾသေမႀတီဆိုငရ
္ ာ ေလ့လာမႈ စီမံရာထားခ်က္မ်ားသည္ Aဆံုး
သတ္သြားသည္ဟု မရွိေစရ ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ သူသည္ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ေသာ ဒသနမ်ားကို
လည္း Aထူး Aသားေပးခဲ့သည္။ သူသည္ စနစ္တက် မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ Aမႈမဲ့ Aမွတ္မဲ့ မွားယြင္းျခင္းမ်ားမွ
ကာကြယ္ရန္ ဆက္စပ္ စU္းစားျခင္းခဲ့သည္။ Aရာတစ္ခု၏ Aမႈမဲ့ Aမွတ္မဲ့ မွားယြင္းျခင္းသည္ တစ္စံုတစ္ရာ
Aရည္Aေသြး လိုAပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၍၊ ထိုAရာAား Aႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စူးစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရ
မည္ဟု ဆိုသည္။ နဂိုမွန္ Aဆို (ထာ၀ရတည္ရွိသည့္ကိုယ္ထည္)
သဘာ၀ ဒသန
ဘီရူနီသည္ သူႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္၍ ပါရွန္း စြယ္စံုပညာရွင္ဟု AသိAမွတ္ျပဳခံရသူ၊ သူ၏ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္
Aဗစ္စီနာ (Aိဗနိ စီနာ)ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ AေတြးAေခၚ ေခ်ပေျပာဆိုပြဲ ျပဳလုပခ
္ ဲ့ၾကရသည္။ ဘီရူနီက
Aရစ္တိုတယ္AယူAဆ ရူပေဗဒ ပညာႏွင့္ သဘာ၀ ဒသနမ်ားကို ေ၀ဖန္ေရးသားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ထုိေခ်ပေျပာဆိုပြဲကို Aေမးႏွင့္ Aေျဖ (Aလ္ Aစ္လ္ ၀လ္ ဂ်၀ါ့ဘ္) ဟူေသာ စာAုပ္တင
ြ ္ ေဖၚျပ၍၊ သူက Aရစ္
တိုတယ္၏ Aာကာသကိုယ္ထည္သည္ ပံုေသကားခ်ပ္ သဘာ၀ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ AယူAဆAား ျငင္း
ပယ္ခ၍
ဲ့ ၎တို႔သည္ မျဖစ္မေန AေနAထားတက် သြားလာေရြ႔လွ်ား ေနရလွ်က္ Aဆက္Aစပ္ျပတ္ ကြက္
လပ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု Aေထာက္Aထား မရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔Aျပင္ ၿဂိဳလ္မ်ားသည္ စက္
၀ိုင္းပံုလည္ပတ္ေနရသည္သာ ျဖစ္၍၊ ဘဲUပံု သြားလာေနသည္ဟူေသာ ပံုေသကားခ်ပ္တည္ေနသည့္ A
ေထာက္ Aထား ျဖစ္ေနရန္ Aေၾကာင္း မရွိဟု ဆိုခဲ့သည္။
နဂိုမွန္Aဆို သီAိုရီAား လက္ကိုင္ထားသည့္ ဒသနပညာရွင္မ်ားမွာ သူတို႔၏ ရူပေဗဒကိုသာ လက္ကိုင္
တည္ေဆာက္ထား၍ Aသစ္ေတြ႔ရွိေသာ နကၡေဗဒ သခ်ၤာပညာမ်ားကို AသိAမွတ္ျပဳျခင္း မရွိဟု သူက ဆို
သည္။
ရူပေဗဒ
ရူပေဗဒတြင္ ဘီရူနီသည္ ကမၻာေျမ၏ ဆြA
ဲ ားကို AရာAားလံုး စူးစိုက္မႈမွာ ကမၻာ့Aလည္ဗဟုိ၏ ဆြA
ဲ ား ဆီသို႔
ျဖစ္သည္ဟု ဆို၍၊ ကမၻာ့ဆA
ြဲ ားသည္ AာကာသAတြင္း၌လည္း တည္ရွိ၍။ Aျခားၿဂိဳလ္မ်ားတြင္လည္း ဆြဲ
Aား ရွိေၾကာင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ၏ Aလယ္ဗဟုိတင
ြ ္သာ ဆြA
ဲ ား ရွိေနၿပီး က်န္Aစိတ္Aပိုင္းမ်ား
တြင္ ဆြA
ဲ ားမရွိ ဆိုသည္ကို သူက ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး၊ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြေသာ ဆြA
ဲ ားမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဆိုခဲ့
သည္။ Aရစ္တိုတယ္၏ Aျမင္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀-ေနရာ (Uပမာ ေရသည္ ကမၻာ၏ Aထက္တင
ြ ္ ရွိေနသည္မွာ
သဘာ၀Aတိုင္း ေရရာ ရွိေန၍ ျဖစ္သည္) ဆိုေသာ AယူAဆAား ဘီရူနီက ျငင္းပယ္ခဲ့၍ မည္သည့္ ၀တၳဳ
Aတြက္မွ သဘာ၀- ေနရာ ဟူ၍ မရွိဟု ဆိုခဲ့သည္။
ဘီရူနီသည္ လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈAား Aားသန္၍ Aထူးသျဖင့္ ဓါတ္သတၱဳမ်ားAား တိက်ေသာ Aေလးခ်ိန္
Aား သိႏိုင္ရန္ ခ်ိန္ခင
ြ ္ (AေလးAဆ)ႏွင့္ Aေလးစီးမႈကို Aေျခခံခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဆA
ြဲ ား၊ ေက်ာက္ျမက္ရတနာ
ေရခ်ိဳ၊ ေရငံ၊ ေရပူ၊ ေရေAးမ်ားကိုမ်ား၏ ကြဲျပားေသာ သိပ္သည္းဆႏွင့္ Aေလးခ်ိန္Aား တိုင္းထြာျပခဲ့သည္။
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သီAိုရီပိုင္းတြင္ ဘီရူနီသည္ မီးကူးမႈႏွင့္ မီးဓါတ္ကူမ-ႈ ထိုဓါတ္ကူးမႈမွ မီးေလာင္ျခင္း ျဒဗ္စင္ထုတ္လုပ္မႈ ပထ၀ီ
ေျမ၏ ၀န္ရိုးစြန္း AေAးပိုင္းတြင္ မီးေရြ႔ေလွ်ာျခင္း ျပတ္လပ္မႈမ်ားကို AေစာUီးဆံုး ေဖၚျပခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ကမၻာတစ္ခုတည္းမွ ေရႏွင့္ ေျမသည္ ပတ္ပတ္လည္ ေလထုျဖင့္ ၀ိုင္းရံထားၿပီး၊ ထိုေလထု Aမ်ားစုသည္ လ
စက္၀န္းႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ ရွိသည္။ ထိုမွ Aပူ ျဖစ္လာ၍ ထိုေၾကာင္းခံျဖင့္ Aပူေရႊ႔ေလွ်ာမႈႏွင့္ ဓါတ္ကူးမႈသည္
ဆက္စပ္လွ်က္ ရွိသည္။ ထိုမွ မီး ဟူသည္ကို ထုတ္ေပးသည္။ ထို မီးဓါတ္သည္ ေလထု၏ ၀ိုင္းရံထားျခင္းကို
ခံရသည္။ ၀န္ရိုးစြန္းမ်ားတြင္ ေလထုAား ၀န္ရိုးစြန္း၏ ေခ်းယူထားမႈေၾကာင့္ ေလထုAားေပ်ာ့လာ၍ မီးေရႊ႔ေလွ်ာ
မႈ ေလွ်ာ့ပါးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။
ဘရူနီသည္ ႏ်ဴတန္၏ ဒုတိယ နိယာမ၏ Aစိတ္Aပိုင္းျဖစ္ေသာ Aရွိန္သည္ ေရြ႔လွ်ားမႈႏွင့္ လံုး၀Uသံု တူညီျခင္း
မရွိဆိုသည့္ Aစိတ္Aပိုင္းAား စတင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
Aျမင္Aာရံု
Aျမင္Aလင္းတန္းႏွင့္ စပ္လွ်U္း၍ ဘရူနီသည္ Aလင္း၏ Aလွ်င္သည္ ကန္႔သတ္မဲ့ မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ
Aိဗနိလ္ ေဟႆမ္ႏွင့္ Aတူ Aလင္းAလွ်င္Aား ေျပာဆိုခဲ့သူမ်ားတြင္ ပထUီးဆံုး Aနက္မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
ဘရူနီက Aလင္း၏ Aလွ်င္သည္ Aသံ၏ Aလွ်င္ထက္ ပို၍ ျမန္သည္ဟု Uီးစြာ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
မႏုႆသွ်တၱရ (လူမႈေဗဒ)
ဗဒ)
ဘရူနီသည္ လူမႈေဗဒ ပညာရပ္Aား စတင္ခဲ့သူဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သူ၏ လူမႈေဗဒ ပညာရပ္မွာ ေခတ္သစ္ ပညာ
ရပ္ခဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ သူသည္ လူသားခ်င္း တန္ဘိုးထားတတ္ေသာ ဓေလ့ႏွင့္ Aခ်င္းခ်င္း နားလည္တည္
ေဆာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို Uီးစားေပးခဲ့သည္။
Aျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလွ်င္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတရား၏ က်မ္းရင္းမ်ားကို
ေလ့လာ၍ Aတတ္ႏိုင္ဆံုး Aေကာင္းဘက္မွ ေဆြးေႏြးတတ္ရန္ လမ္းျပေပးသူ ျဖစ္သည္။
UပမာAားျဖင့္ သူသည္ ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေသာ Aခါ၊ ဟိႏၵဴမ်ားသည္ Aျခားသူမ်ား သတ္မွတ္သကဲ့သို႔
ရုပ္ပြားဆင္းတု ကိုးကြယ္သူမ်ား မဟုတ္၊ ဟိႏၵဴဘာသာက သတ္မွတ္ေသာ ဘုရားဟူသည္ Aတုမရွိ၊ ခိုင္းႏိႈင္း၍
မရ- ပံုသ႑ာန္ေဆာင္ျပႏိုင္စြမ္း မရွိဟူေသာ ဘုရားျဖစ္၍၊ Aစၥလာမ္တို႔၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ႏွင့္ ဘုရားႏွင့္
ျခားနားျခင္း မရွိေခ်ဟု ျဖစ္သည္။ ရုပ္ပြားဆင္းတု ဆိုသည္မွာ Aေျခခံလူတန္းစားမွ ဘာသာတရားAား နက္နဲ
စြာ မသိသူမ်ားသာ ကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္၍ ထိုသို႔ေသာ လူတန္းစားAား ရႈျမင္သံုးသပ္လွ်င္ ဘာသာတစ္ခုAား ဆံုး
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