
 
 

 
 
 

အ႒ကထာ ဋီကာက်မ္းျပဳ                                                                            
ေႏွာင္းေခတ္ အ႒ကထာဋီကာ က်မ္းမ်ား၌ အာစရိယဓမၼပါလဟူေသာ 
အမည္ျဖင့္ ေလးစားစြာ ဂုဏ္ျပဳခံရသည့္ အရွင္ဓမၼပါလသည္ အ႒ကထာ 
ႏွင့္ ဋီကာက်မ္းေပါင္း မ်ားစြာကုိ ေရးသားခ့ဲသည္။ အရွင္ျမတ္အား အရွင္ 
မဟာဗုဒၶေဃာသ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယ အ႒ကထာဆရာႀကီး အျဖစ္ ေထရ 
ဝါဒဗုဒၶဘာသာ ပညာရွင္မ်ားက ေလးစားၾကသည္။ အရွင္ျမတ္သည္ 
ဥဒါန၊ ဣတိဝုတၱက၊ ဝိမာနဝတၴဳ၊ ေပတဝတၴဳ၊ ေထရဂါထာ၊ ေထရီဂါထာ၊ 
စရိယာပိဋကႏွင့္ ေနတိၱပကရဏ ပါဠိေတာ္မ်ား၏ အ႒ကထာမ်ားႏွင့္ ပရ 
မတၳမၪၨဴသာအမည္ရွိ ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ၊ ဒီဃနိကာယ္၊ မဇၩိမနိကာယ္၊ 
သံယုတၱနိကာယ္ အ႒ကထာတုိ႔၏ ဋီကာမ်ားႏွင့္ ေနတိၱဋီကာ၊ ဇာတက 
ဋီကာမ်ားကုိ ေရးခ့ဲသည္။ ဂႏၴဝံသက်မ္း၌ အရွင္ျမတ္၏ က်မ္းစာအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပသည့္ ဗုဒၶဝံသဋီကာႏွင့္ အဘိဓမၼ အႏုဋီကာကုိမူ အရွင္ျမတ္၏ 
က်မ္းစာအျဖစ္ ေခတ္သစ္ သုေတသီအခ်ဳိ႕က လက္မခံလုိဘဲ ရိွၾက 
သည္၁။ သဒၶနီတိက်မ္း၌ သစၥသေခၤပက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼပါလကုိ အာစရိယ 
ဓမၼပါလဟု ေလးစားစြာဆုိ၍ ပုဂံ အရွင္အဂၢဝံသအေနျဖင့္ အ႒ကထာ 
ဋီကာ က်မ္းျပဳ အရွင္မဟာဓမၼပါလကုိပင္ ရည္ၫႊန္းဖြယ္ ရွိသည္။ 
 

အ႒ကထာက်မ္းမ်ား 
ေနတိၱအ႒ကထာ မွတစ္ပါး က်န္အ႒ကထာ က်မ္းမ်ားကုိ အရွင္ျမတ္က 
ပရမတၳဒီပနီ ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ပါဠိေတာ္၏ 
အမည္ျဖင့္သာ  ပုိ၍  ထင္ရွားပုံရသည္။  ေနတိၱပကရဏ အ႒ကထာကုိမူ 

 

ေနတိၱပကရဏႆ အတၳသံဝဏၰနာ-ဟု သာမန္သာ ဆုိခဲ့သည္။ ပါရိွၿပီး 
ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ ခ်န္ထားခဲ့သည္မွ တစ္ပါး မဟာဝိဟာရဝါသီ မေထရ္ 
တုိ႔၏ ပုိ႔ခ်စဥ္ကို မေက်ာ္လြန္ဘဲ စီရင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အရွင္ျမတ္ ေရး 
သားေသာ အ႒ကထာက်မ္း အားလံုး၏ ပဏာမ၌ ဝန္ခံထားသည္။ ယင္း 
ေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ပါဠိေတာ္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ စကားလံုးမ်ားကုိ 
ဖြင့္ဆုိသည္။  

  ေထရဂါထာအ႒ကထာ အစတြင္ ေထရေထရီ ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ ဆုိင ္
သည့္ ပဏာမကုိ ေရးခဲ့သည္။ စရိယာပိဋက အ႒ကထာပဏာမ၌ ဗုဒၶရွင ္
ေတာ္ျမတ္ ဗုဒၶဝင္ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပသည္။ ေနတိၱအ႒ကထာ ပဏာမ၌လည္း အရွင္မဟာ 
ကစၥာယန၏ ေရွးဆုေတာင္းကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပမႈ ပါဝင္သည္။ ေနတၱိ 
အ႒ကထာကုိ အရွင္ဓမၼရကၡိတ ေတာင္းပန္၍ ေရးသားေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး 
က်န္အ႒ကထာ က်မ္းမ်ားကုိမူူ ေတာင္းပန္သူမရိွဘဲ 'သဟသံဝဏၰနံ 
ယသၼာ၊ ဓရေတ သတၴဳသာသနံ = ပါဠိေတာ္မ်ား၌ အဖြင့္က်မ္းရိွလွ်င္ သာ 
သနာေတာ္ တည္တံ့ေၾကာင္း ျဖစ္သည္'ဟု ခံယူလ်က္ မိမိေစတနာ အ 
ေလ်ာက္ ေရးသားခ့ဲဖြယ္ရွိသည္။  
 

နိကာယ္ဋီကာက်မ္းမ်ား 
ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ မွတစ္ပါး သုတၱန္ဋီကာမ်ားကုိ လီနတၳပကာသနာဟု 
အမည္ေပးခဲ့သည္။ ဒီဃနိကာယ္ဋီကာ နိဂုံး၌ ေႏွာင္းေခတ္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား 
ေရးခ့ဲပံုရသည့္ 'ဒီဃနိကာယဋီကာ ရစိတာစရိယဓမၼပါေလန = ဒီဃနိ 
ကာယ္ဋီကာကုိ အရွင္ဓမၼပါလေထရ္ ေရးသည္'ဟု ေဖာ္ျပသည္မွ တစ္ပါး 
ထုိဋီကာႀကီးမ်ား၌ ပဏာမႏွင့္ နိဂံုးမ်ားပင္ မပါရိွေပ။ သုိ႔ရာတြင္ အစဥ္ 
အလာအရေရာ ေခတ္သစ္ ပညာရွင္မ်ားကပါ ယင္းနိကာယ္ ဋီကာမ်ားကုိ 
အာစရိယဓမၼပါလ ေရးခဲ့ေၾကာင္း လက္ခံၾကသည္။  

 
 

အရွင္မဟာဓမၼပါလ (ေအဒီ ၆-ရာစု ေႏွာင္းပိုင္း) 
သုတၱန္ဋီကာက်မ္းျပဳ 

 

 
 



  

ဤဋီကာမ်ား၌ အျခားမည္သည့္ ေနရာတြင္မွ မေတြ႔ရသည့္ တန္ဖိုး 
ႀကီးမားသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေရွးေခတ္ သီရိလကၤာ 
၏ ဘာသာစကား၊ သမုိင္း၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရးတုိ႔ကို ေလ့လာရာ၌ 
ခ်န္မထားသင့္ေသာ က်မ္းဂန္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤဋီကာတုိ႔၌ ေတြ႔ရ 
သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ထုိေခတ္ ထုိအခ်ိန္က က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ အေနျဖင့္ 
ရႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ မရႏုိင္ေတာ့သည့္ မ်ားစြာ ေရွးက်ေသာ အ 
ခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွေၾကာင္း ပညာရွင္တုိ႔ ဆုိၾကသည္ ၂ ။ 
 

ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ 
ဤဋီကာကို အရွင္ျမတ္ကုိယ္တုိင္က ပရမတၳမၪၨဴသာဟု အမည္ေပးခဲ့ 
သည္။ ပရမတၳမၪၨဴသာသည္ အလြန္ေရွးက်ၿပီး က်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပသည့္ 
ရွားရွားပါးပါး အခ်က္အလက္ မ်ားေၾကာင့္လည္း စာေပတန္တန္ဖိုး ႀကီး 
မားေသာ ဋီကာက်မ္း ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္း၌ နိကာယ္ အ႒ကထာႀကီးမ်ား 
အျပင္ အဘိဓမၼာဝတာရႏွင့္ သုမတာဝတာရက်မ္း (ယခုအခါ သုမတာ 
ဝတာရက်မ္းကုိ မေတြ႕ႏုိင္ေတာ့ေခ်) တုိ႔ကုိ ရည္ၫႊန္းထားသည္။ 'န 
ပကရဏႏၲရံ ဝါ အဘိဓမၼာဝတာရ သုမတာဝတာရာဒိ ဝိယ။ တာသံေယဝ 
ပန သုမဂၤလဝိလာသိနီ အာဒီနံ ဝိေသသဘူတာ' (ဝိသုဒၶိ-ဋီ ၁၊ ၂)။   

  ေရွးက်ေသာ က်မ္းဂန္ျဖစ္၍လည္း ဝိသုဒၶိမဂ္၌ ပယ္သည့္အခ်က္ 
မ်ား ပါရိွသည့္ က်မ္းစာႏွင့္ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္၏ အမည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပး 
ႏိုင္ခဲ့သည္။  

 

တၾတ ပုရိမာ တာဝ တိေႆာ စရိယာ ပုဗၺာစိဏၰနိဒါနာ ဓာတု 
ေဒါသနိဒါနာ စာတိ ဧကေစၥ ဝဒႏိၲ (ဝိသုဒၶိ ၁၊ ၉၈)။   
ဧကေစၥတိ ဥပတိႆေတၴရံ သႏၶာယာဟ။ ေတန ဟိ ဝိမုတိၱမေဂၢ 
တထာ ဝုတံၱ (ဝိသုဒၶိ-ဋီ ၁၊ ၁၂၃)။  
(ဝိသုဒၶိမဂ္  စကားရပ္၌  ပါသည့္)   ဧကေစၥ-ဟူသည္   အရွင္ဥပ  

 

တိႆေထရ္ကုိ ရည္႐ြယ္သည္။ အေၾကာင္းမူ (ထုိအရွင္ဥပ 
တိႆ စီရင္သည့္) ဝိမုတၱိမဂၢ က်မ္း၌ (အရွင္ဗုဒၶေဃာသ) ဆို 
တုိင္း ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ 
 ထုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ႕ေနရာ၌ ဂုိဏ္းတစ္ပါး၏ အယူကုိ အတိအက် ထုတ္ျပ 

ႏိုင္သည္ - 
 

ေယသႏိၲ အဘယဂိရိဝါသိေက သႏၶယာဟ။ ေတ ဟိ ဓုတဂႍ နာမ 
ပညတီၱတိ ဝဒႏိၲ (ဝိသုဒၶိ-ဋီ ၁၊ ၁ဝ၄)။  
ေယသံ-ဟူသည္ အဘယဂိရိဝါသီ ဂိုဏ္းသားတုိ႔ကုိ ရည႐္ြယ္၏။ 
ထုိအရွင္တုိ႔ အလုိ ဓုတင္ဟူသည္ ပညတ္တည္းဟု ဆုိၾက၏။  
ဝိသုဒၶိမဂ္၌ ေယသံ-ဟု သာမန္ ျပသည္ကို အဘယဂိရိဝါသီမ်ားကုိ 

ရည္႐ြယ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အယူအဆကုိ အတိအက် ထုတ္ျပႏုိင္ 
သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ပရမတၴမၪၨဴသာကုိ ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူ 
မေထရ္၏ အမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဏာမဂါထာတြင္ ျမန္မာမူ သီရိ 
လကၤာမူ ႏွစ္ခုလံုး ကြျဲပားမႈ မရွိ။ 

 

အေဇၩသိေတာ ဒါဌာနာဂ-ေတၳေရန ထိရေစတသာ' ဟုရိွသည္။   
နိဂုံးဂါထာတြင္ ျမန္မာမူ၌- 
အာယာစိေတာ သိဒၶဂါမ-ပရေဝဏနိဝါသိနာ။ 
ေထေရန ဒါဌနာေဂန' ဟုရိွၿပီး  
သီရိလကၤာမူ၌-  
အာယာစိေတာ သိတၳဂါမ-ပရေဝဏနိဝါသိနာ။  
ေထရန နာဂဒေ႒န'ဟု မူကြဲလ်က္ရွိသည္။  

 

သုိ႔ရာတြင္ သီဟိုဠ္ပညာရွင္မ်ား ကုိယ္တုိင္က အရွင္ဒါဌာနာဂဟူ 
ေသာ မေထရ္ တစ္ပါးတည္းကုိ ရည္ၫႊန္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိၾက 
သည္၃။  ဆ႒သံဂါယနာ ေခတ္က  ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ႀကီး  ျပဳစုသည့္ 

 
 



 

 

နမကၠာရဋီကာက်မ္းတြင္ ဇာတကဋီကာကုိ ကုိးကား ေဖာ္ျပသျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၌ ယင္းဋီကာ က်မ္း၏ေပမူ သုိ႔မဟုတ္ ပံုႏွိပ္မူရွိမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ယင္းက်မ္းကုိ အရွင္ဓမၼပါလ ျပဳစုသည့္ အေနမ်ဳိး ေဖာ္ျပသည္။ 
(အာစိယဓမၼပါလေတၳေရန ကတာယ ေထရ႒ကထာယ ဝုတၱဝစနံ ဇာ-
တကဋီကာယ ဝုတၱဝစနၪၥ  (နမကၠာရဋီ၊ စာ- ၉၄)။  
 

အဘိဓမၼ အႏုဋီကာႏွင့္ အရွင္မဟာဓမၼပါလ 
ဆရာစဥ္ဆက္ မွတ္သားခ်က္မ်ားမွာ အလြန္တန္ဖုိးရွိေၾကာင္း ေခတ္သစ္ 
သုေတသီတုိ႔ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ 
ရံ၌မူ ၎တုိ႔သည္ အစဥ္အလာအဆုိကုိ လက္မခံလိုဘဲ ရွိၾကျပန္သည္။ 
ဤစာတမ္းတြင္ အဘိဓမၼ အႏုဋီကာကုိ အရွင္ဓမၼပါလ၏က်မ္း စာရင္း၌ 
မေဖာ္ျပလုိဘဲ သီရိလကၤာ အစဥ္အလာႏွင့္ ေခတ္သစ္ သုေတသီတုိ႔ 
ေနာက္သုိ႔ လိုက္ထားသည္။ အေၾကာင္းမူ အႏုဋီကာ၌ ေတြ႕ရသည့္ ေဖာ္ 
ျပခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကာေမသုမိစၧာစာရ-အဖြင့္တြင္ သုတၱန္ဋီကာ 
(မ-ဋီ ၁၊ ၃ဝ၂။ ဒီ-ဋီ ၃၊ ၂၆၃။ သံ-ဋီ ၁၊ ၁၄၂)တုိ႔၌ 'အလုိတူ က်ဴးလြန္ရာ 
မွာ အဂၤါသံုးရပ္၊  အလုိမတူရာမွာ အဂၤါ ၃ ရပ္၊ တူရာေပါင္း အဂၤါ ၄ ရပ္ဟု 
မွတ္ရမည္ (အတၱေနာ ႐ုစိယာ ပဝတိၱတႆ ဝေသန တေယာ၊ ဗလကၠာ-
ေရန ပဝတိၱတႆ ဝေသန တေယာ တိ သေဗၺပိ အဂၢဟိတဂၢဟေဏန 
စတၱာေရာ သမၻာရာ)'ဟု ဖြင့္ဆုိသည္။  

  အဘိဓမၼာ အႏုဋီကာတြင္ အထက္ပါ အဆုိကုိ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္ 'အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းၿပီး အမ်ားဆံုး အဂၤါေလးရပ္ဟု 
ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ သုိ႔မဟုတ္ပါက မိန္းမက ေယာက်္ားကိစၥကုိ ျပဳေသာအခါ 
ေယာက်္ားက လံု႔လ မျပဳေသာေၾကာင့္ (ထုိေယာက်္ား) မိစၧာစာရ မျဖစ္ဟု 
အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သြားမည္။ အခ်ဳိ႕ဆရာတုိ႔ကား “အလုိတူ က်ဴး 
လြန္ရာမွာ အဂၤါသံုးရပ္၊ အလုိ မတူရာမွာ အဂၤါ ၃ ရပ္၊ တူရာေပါင္း အဂၤါ ၄

 

 

ရပ္ဟု မွတ္ရမည္”ဟု ဆုိၾက၏။ ဆင္ျခင္၍ ယူပါကုန္ (ေကစိ ပန အတၱ-
ေနာ ႐ုစိယာ ပဝတိၱတႆ တီဏိ အဂၤါနိ၊ ဗလကၠာေရန ပဝတိၱတႆ 
တီဏီတိ သဗၺာနိ အဂၢဟိတဂၢဟေဏန စတၱာရီတိ ဝဒႏိၲ၊ ဝီမံသိတြာ 
ဂေဟတဗၺံ၊ အႏုဋီ ၁၊ ၈၉)'။ တစ္ဖန္ ဝိဘဂၤအႏုဋီကာ (အႏုဋီ ၂၊ ၁၈၅)၌ 
အရွင္ဓမၼပါလ၏ ေနတိၱအ႒ကထာကုိ ၫႊန္းထားျပန္သည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ားအရ သုတၱန္ဋီကာႏွင့္ ေနတိၱအ႒ကထာမ်ားထက္ အဘိဓမၼာ အႏုဋီ-
ကာက ေနာက္က်ေၾကာင္း ဆုိႏိုင္သည္။  

  မဇၩိမပဏၰာသဋီကာ (မ-ဋီ ၂၊ ၈၇)၌ မူလဋီကာ (မူလ-ဋီ ၂၊ ၃၅)ကုိ 
ၫႊန္းဆုိျခင္း၊ သံယုတၱဋီကာ (သံ-ဋီ ၁၊ ၂၂၁)၌ မူလဋီကာ (မူလ-ဋီ ၁၊ 
၁၉)ကုိ ၫႊန္းဆုိျခင္း (ဦးဂိုအင္ကာ စီဒီ႐ြမ္၌ အႏုဋီကာ နိဒါနကထာ အဖြင့္ 
ကုိ ၫႊန္းသည္ဟု ေဖာ္ျပေသာ္လည္း  သံယုတၱဋီကာ၌ အဘိဓမၼဋီကာယံ-
ဟု သာမန္သာဆုိၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္လည္း ပါရိွေသာေၾကာင့္ မူလဋီကာကို 
လည္း ၫႊန္းႏိုင္သည္)ႏွင့္ ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ (ဝိသုဒၶိ-ဋီ ၁၊ ၁၂ဝ)၌ 
သံယုတၱဋီကာကုိ ၫႊန္းဆုိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာစဥ္ကုိ  မူလဋီကာ၊ 
သုတၱန္ဋီကာ၊ မဟာဋီကာ၊ အႏုဋီကာဟု ဆုိႏိုင္ရာသည္။ အႏုဋီကာက်မ္း 
ျပဳပုဂၢိဳလ္အား အရွင္အာနႏၵာ၏တပည့္ စူဠဓမၼပါလဟုဆိုရန္မူ ေနာက္ထပ္ 
ေလ့လာရဦးမည္ ျဖစ္သည္။  

  အဖြင့္တူသည့္ ေနရာမ်ား၌ ေဝါဟာရ၊ ပဒ၊ သဒၵါႏွင့္ အဓိပၸါယ္တုိ႔ကုိ 
ႏုိင္းယွဥ္ ႏိုင္လွ်င္ မည္သည့္က်မ္းက မည္သည့္က်မ္းကုိ မွီျငမ္းျပဳေၾကာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးတည္း၏ လက္ရာ ဟုတ္မဟုတ္ ဟူသည္ကုိ ပါဠိကြၽမ္း 
က်င္ ပညာရွငမ္်ား မွန္းဆုိႏိုင္ ဖြယ္ရိွၿပီး ပုိမိုတိက်သည့္ အေျဖတစ္ရပ္ 
ထြက္လာႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။    
 
 

က်မ္းျပဳေခတ္ 
အရွင္မဟာဓမၼပါလ ေရးသားေသာ က်မ္းဂန္စာကုိယ္မ်ား၌ က်မ္းျပဳႏွစ္ႏွင့္

 

 
 



 

အရွင္ျမတ္ ေပၚထြန္းရာ ေခတ္ကုိ ခန္႔မွန္း၍ ရႏုိင္သည့္ သဲလြန္စတစ္စုံ 
တစ္ရာ မပါရိွေပ။ ပညာရွင္တုိ႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ အယူအဆမတူဘဲ ျခားနားစြာ ဆုိၾကသည္။ ေယဘုယ်အား 
ျဖင့္ အရွင္ဓမၼပါလကုိိ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာထက္ အနည္းငယ္သာ ေနာက္ 
က်သည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာႏွင့္ နိကာယ္ဋီကာ 
မ်ားက ယင္းအခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရိွသည္။ သီဟုိဠ္ဆရာေတာ္ အဂၢ 
မဟာပ႑ိတ ေအပီဗုဒၶဒတၱ မေထရ္က အာစရိယ ဓမၼပါလကုိ ေအဒီ ၁ဝ-
ရာစုခန္႔ဟု အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ အဆုိျပဳျခင္းမွာ (အရွင္္ဓမၼပါလအား 
ဝိသုဒိၶမဂၢမဟာ ဋီကာကုိ ေရးသားရန္ ေတာင္းပန္သူ) သိဒၶဂါမ ပရိေဝဏ 
ေက်ာင္းေန အရွင္ဒါဌာနာဂမေထရ္အား စတုတၳေျမာက္ မဟိႏၵမင္း(ေအဒီ 
၉၇၆)ကုိ အဘိဓမၼာတရားကုိ ေဟာရန္ တာ ဝန္ေပးခံရသည့္ (မဟာဝံသ၊ 
၄၄-အခန္း၊ ၆-ဂါထာ) အရညဝါသီဒါဌာနာဂ မေထရ္ႏွင့္ တူသည္ဟူေသာ 
ယူဆခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အရွင္ဒါဌာနာဂ 
မေထရ္ သီတင္းသံုးသည့္ သိဒၶဂါမပရိေဝဏ ေက်ာင္းကုိလည္း စတုတၳ 
ေျမာက္ ေသနမင္း (၉၄၈-၉၆၁) လွဴဒါန္းသည့္ (၎၊ ၃၆-ဂါထာ) သိတၳ 
ဂါမပရိေဝဏႏွင့္ အတူတူဟုလည္း ထုိမေထရ္က ယူဆခဲ့သည္၄။ ယင္း 
ယူဆခ်က္အရ အရွင္ဓမၼပါလေခတ္ကုိ ေအဒီ ၁ဝ-ရာစုဟု ထုိဆရာေတာ္ 
က ခန္႔မွန္းလုိသည္။  
 သုိ႔ရာတြင္ ထုိဆရာေတာ္၏ယူဆခ်က္ မခိုင္လုံေသးေခ်။ အေၾကာင္း မူ 
နာမည္ တူေသာ္လည္း ယုတိၱမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အရွင္ဓမၼ 
ပါလအား ပရမတၳမၪၨဴသာ(ဝိသုဒၶမဂၢမဟာဋီကာ)ကုိ ေရးသားရန္ ေတာင္း 
ပန္သူ အရွင္ဒါဌာနာဂမေထရ္မွာ ထုိထက္ေစာႏုိင္ၿပီး မဟိႏၵမင္းအား 
အဘိဓမၼာေဟာၾကားရန္ တာဝန္က်သူ အရွင္ဒါဌာနာဂေထရ္ႏွင့္ တစ္ျခား 
စီသာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အရွင္ဗုဒၶဒတၱမေထရ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရမွာ သိဒၶ 
ဂါမ ႏွင့္ သိတၳဂါမ အရညဝါသီ ဒါဌာနာဂႏွင့္ ပရိေဝဏဝါသီ ဒါဌာနာဂ ျဖစ္ 

 

သျဖင့္ အမည္နာမပင္ အတိအက် တူသည္ မဟုတ္ေပ။ တူသည္ ဆုိလွ်င္ 
ေတာင္ ေနာက္က်မွ ထုိေနရာတြင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေသာ ပရိ 
ေဝဏ အသစ္သာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။  

  ေပါလုႏၷ႐ုဝ (ပုလတိၳ)ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ တမန္ကဍဳဝၿမိဳ႕ ကႏၵကာ 
ဍဳ အရပ္မွ ေက်ာက္ေတာင္တစ္ခု၌ သီဟုိဠ္ဘုရင္ ပထမဥပတိႆမင္း 
(၃၆၅-၄ဝ၇) ေရးထုိးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာတြင္ မဟာစိတန ကာရက 
ေက်ာင္းတုိက္ (Mahacita-nakaraka Vihara)အတြင္း ထုိ(ပထမ ဥပ 
တိႆမင္း)မင္း တည္ခဲ့ေသာ ေစတီတစ္ဆူအေၾကာင္း ရည္ၫႊန္း ေဖာ္ျပ 
ထား၏။ အဆုိပါ (မဟာစိတနကာရက) ေက်ာင္းတုိက္သည္ မဟာဝံသ၌ 
ေဖာ္ျပသည့္ သိတၳဂါမ ေက်ာင္း(သစ္) ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္၅။ 

  ေအပီ ဗုဒၶဒတၱ၏အဆုိ မခုိင္လံုေသးေသာ္လည္း သုေတသီအမ်ားစု 
လက္ခံ သေဘာတူသည့္ အရွင္ဓမၼပါလ ေပၚထြန္းရာေခတ္ အတိအက် 
သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း မရရွိေသးေပ။ အခ်ဳိ႕က ေအဒီေျခာက္စု ေႏွာင္း 
ပိုင္းဟု ယူဆၾကသည္။ ယင္းအယူအဆမွာ နီးစပ္ဖြယ္ရွိသည္။ ပဋိသမၻိဒါ 
မဂၢအ႒ထာ၌ ဝိသုဒၶိမဂ္အဆုိကုိ ေဝဖန္သည့့္ ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ဳိ႕ ပါရိွရာ 
အရွင္ဓမၼပါလက ဝိသဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ၌ ပဋိသမၻိဒါမဂၢ အ႒ထာအဆုိကုိ 
ျပန္လည္ေခ်ပ ေရးသားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္၆။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဒၶမၼပၸကာ 
သနီ (ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာ)ကုိ ေရးသားခ့ဲသည့္ အရွင္မဟာနာမထက္ 
ေနာက္ က်သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သဒၶမၼပၸကာသနီက်မ္းကုိ ယင္းက်မ္း 
၏ နိဂုံးအဆုိအရ ပထမ ေမာဂၢလႅာနမင္း (ေအဒီ ၄၉၅-၅၁၃) ကြယ္လြန္ 
ၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္အၾကာ (ေအဒီ ၅၁၆)တြင္ ေရးသားၿပီးစီးေၾကာင္း သိရ 
သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အရွင္ဓမၼပါလသည္ ေအဒီ-၆ ရာစု ပထမပုိင္းထက္ 
မေစာႏုိင္ေတာ့ေခ်။  
  အကယ္၍ မူလဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္အာနႏၵာ၏တပည့္ စူဠဓမၼပါလ 
မေထရ္က  အဘိဓမၼ အႏုဋီကာကုိ  ေရးသည္ ဆုိလွ်င္  ဝိဘဂၤအႏုဋီကာ၌

 

 
 



  

ေနတိၱအ႒ကထာ၇ အား ရည္ၫႊန္းခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႔ရသျဖင့္ အရွင္မဟာ 
ဓမၼပါလသည္ အရွင္အာနႏၵာတုိ႔ ဆရာတပည့္ ေပၚထြန္းသည့္ (ဝနရတန 
ဂုိဏ္း ေပၚေပါက္ခ်ိန္ကုိ အေျချပဳ၍ ဆုိေသာ) ဒုတိယ အဂၢေဗာဓိမင္း 
(၆၁၂-၆၂၂)ထက္ ေစာသည္ဟု ဆုိႏိုင္ရာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မဇၩိမပဏၰာ 
သဋီကာ (မ-ဋီ ၂၊ ၈)၌ မူလဋီကာ (ပၪၥပကရဏဋီ၊ ၃၅)ကုိ ၫႊန္းဆုိျခင္း 
ေၾကာင့္ ဤအဆုိမွာ ယုတိၱမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အႏုဋီကာကုိ မဟာ 
ဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼပါလပင္ ေရးသည္ဟုယူဆလွ်င္ အရွင္အာနႏၵာ 
ထက္ ေနာက္က်ရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အရွင္အာနႏၵာ၏ ေခတ္ကုိ 
(ဝနရတနဂိုဏ္း ေပၚေပါက္ခ်ိန္ႏွင့္ မၫႇိဘဲဆိုေသာ) အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာ 
သႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ေအဒီ ၄၅ဝ-ေက်ာ္တြင္ ေပၚေပါက္သည္ဟူေသာ 
ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ အရွင္ဉာဏ ေမာဠိ၏ ေအဒီ ၅-စု အလယ္ 
ေနာက္ပိုင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ဟူေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ အရွင္ဓမၼပါလ 
လည္း ထုိမေထရ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ေပၚထြန္းေၾကာင္း ယူဆ 
ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ မည္သုိ႔ ျဖစ္ေစ ေအဒီ ၆၄ဝ-၌ ဟူယင္ဆန္ ကၪၥိပုရသုိ႔ 
ေရာက္ေသာအခါ အရွင္ဓမၼပါလ၏ အမည္နာမႏွင့္ အတၳဳပၸတိၱမွာ ထုိ 
ေဒသရိွ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြင္း ေရပန္းစားေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အ 
ဆုိႏွင့္ကား နီးစပ္ႏုိင္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ေအဒီ-၆၄ဝ ထက္လည္း 
ေနာက္မက်ႏုိင္ဟု ဆုိလိုသည္။  
 

အရွင္ျမတ္၏ ေမြးရပ္ဇာတိ 
အရွင္ဓမၼပါလ ျပဳစုခဲ့သည့္ က်မ္းစာမ်ား၌ အရွင္ျမတ္၏ ေမြးရပ္ဇာတိႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း တစ္စြန္းတစ္စမွ် ေဖာ္ျပမထားေပ။ ပရမတၴဒီပနီအ႒ 
ကထာမ်ားႏွင့္ ဝိသုဒၶိမဂၢ မဟာဋီကာ နိဂံုးတုိ႔၌ 'ဗဒရတိတၴဝိဟာရ ဝါသိနာ 
အာစရိယဓမၼ ပါလေတၴေရန ကတာ'ဟ ု ပါရွိသျဖင့္ အဆုိပါ အ႒ကထာ 
ဋီကာက်မ္းမ်ားကုိ 'ဆီးပင္ဆိပ္ေက်ာင္းေန အရွင္ဓမၼပါလ စီရင္ခဲ့သည္'ဟု 
သိရသည္။  ေနတိၱအ႒ကထာ နိဂုံးဂါထာ၌မူ  နာဂပ႗န္ၿမိဳ႕ရွိ ဓမၼာေသာက 

 

မင္း ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္းေသာ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုး ေနထုိင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပသည္၈။ တစ္ဖန္ က်မ္းစာအဆံုးတြင္ ဗဒရတိတၴေက်ာင္း၌ သီတင္း 
သံုးသည့္ အရွင္ဓမၼပါလကုိပင္ ၫႊန္းဆုိသျဖင့္ ဗဒရတိတၳေက်ာင္းမွာ ဓမၼာ 
ေသာကမင္း၏ ေကာင္းမႈေက်ာင္းႏွင့္ အတူတူဟု ယူဆရသည္။ အကယ္ 
၍ နာမည္ေက်ာ္ သိရိဓမၼာ အေသာကမင္း ျဖစ္မူ ယင္းေက်ာင္းတုိက္မွာ 
ထုိအခ်ိန္က အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ရွစ္ရာေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

  ပညာရွင္တုိ႔၏ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ကြျဲပားၾကသည္။ Mrs T.W. Rays 
Davids က 'ဓမၼပါလသည္ ဗုဒၶေဃာသ ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ 
(မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္) မွာပင္ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ က်မ္းျပဳသူ 
ႏွစ္ပါးလံုးမွာ တူညီသည့္ အယူအဆမ်ား ရိွၾကသည္။ တူညီသည့္ ဆရာ 
အရွင္မ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းၾကသည္။ ဖြင့္ဆုိသည့္ နည္းစနစ္ တူညီၾကသည္။ 
ေဝါဟာရေဗဒႏွင့္ ေဝါဟာရသမုိင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာတြင္ ဟန္ခ်င္း 
တူညၾီကသည္' ဟုဆုိခဲ့သည္၉။ ဘိကၡဳ ဉာဏေမာဠိကမူ အရွင္ဓမၼပါလ 
သီဟုိဠ္သုိ႔ ေရာက္မေရာက္ အေသအခ်ာ မဆုိႏိုင္ ဟုဆိုသည္၁ဝ။ သာသ 
နဝံသက်မ္းကမူ အရွင္ဓမၼပါလ ေနထုိင္ရာ ဗဒရတိတၳသည္ ဒမိဠတုိင္း၌ 
ပါဝင္ၿပီး သီဟဠဒီပႏွင့္ အလြန္ မေဝးကြာေသာေၾကာင့္ ထုိအရွင္အား 
သီဟုိဠ္ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ယူဆသည္၁၁။  

  ေအပီ ဗုဒၶဒတၱေထရ္က အဆုိပါ ဗဒရတိတၴေက်ာင္း တည္ရွိရာ 
အရပ္သည္ ယခုအခါ နာဂပ႗န္ (Naga-pattan) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းၿမိဳ႕သည္ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္း တန္ဂ်ဳိ (Tanjore)ၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ 
၃၄-မိုင္ကြာရွိ ကုိ႐ုိမန္ေဒါလ္ ကမ္း႐ုိးတမ္းေဒသ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ 
ရွိလ်က္ ယခုတုိင္ နာဂပ႗န္ ဟုေခၚေၾကာင္း သိရသည္၁၂။ တန္ဂ်ဳိ (တၪၨ) 
သည္ အဘိဓမၼတၴသဂၤဟက်မ္းျပဳဆရာ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ သီတင္းသံုးခဲ့ 
သည့္ ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္သည္။  

 ပါဠိစာေပ ပညာရွင္  ဘီစီ ေလာ (B.C. Law) အလုိအရမူ 'အရွင္ဓမၼ 

 

 
 



 
 

ပါလသည္ တမီးလ္ (Tamil)ႏုိင္ငံ၊ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့ပုံရသည္။ တ 
႐ုတ္ ရဟန္းေတာ္ ဟူယင္ဆန္သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၆၄ဝ-၌ ကၪၥိပုရသုိ႔ ေရာက္ 
ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္အခါ ၎မေရာက္မီ အလြန္ မေဝးကြာသည့္ အခ်ိန္က 
ထုိေဒသ၌ အလြန္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူ အရွင္ဓမၼပါလသည္ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕သား 
ျဖစ္၏ဟု ၎၏ မိတ္ေဆြရဟန္းမ်ားက ၎အား ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း မွတ္ 
တမ္းတင္ခဲ့သည္'ဟု ဆုိသည္၁၃။ 

  ကၪၥိပုရဖြား အရွင္ဓမၼပါလသည္ နာလႏၵတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ 
မဟာယာနဂုိဏ္းသား ျဖစ္သည္ဟူေသာ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕၏ အဆုိကုိ 
သုေတသီ ပုဂၢဳိလ္မ်ား လက္မခံၾကေပ။ အေၾကာင္းမူ ဟူယင္ဆန္ ေရာက္ 
ခ်ိန္က ကၪၥိပုရၿမိဳ႕သည္ မဟာယာန မဟုတ္ဘဲ ေထရဝါဒ ထြန္းကားေန 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၪၥိပုရသား ေထရဝါဒ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ၎ 
တုိ႔၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေထရဝါဒဂုိဏ္းသား အရွင္ဓမၼပါလ အေၾကာင္းကုိ 
ေျပာျပေသာအခါ အရွင္ျမတ္အေၾကာင္းကုိ မသိေသးေသာ ဟူယင္ဆန္ 
သည္ အမွတ္မွားသြားၿပီး မဟာယာန ဂုိဏ္းသံုး ေဗာဓိသတၱ-ဟူေသာ 
ဝိေသသနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဆုိၾကသည္၁၄။  

ကၪၥိပုရၿမိဳ႕မွာ အိႏိၵယေတာင္ပုိင္း ဒက္ခန္(Dekkhan) နယ္၊ မဟာရ႒ 
ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ မဒရပ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၅ဝ-မိုင္အကြာရွိ 
ယခုအေခၚ ကြန္ဂ်ီဗာရမ္ (Conjevaram)ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ယင္းၿမိဳ႕မွာပင္ 
အ႒ကထာ က်မ္းျပဳဆရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ အ 
ရွင္ဗုဒၶဒတၱတုိ႔လည္း ရံဖန္ရံခါ သီတင္းသံုးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ 
ယင္းေဒသသည္ ေရွးအခါက ျမန္မာႏုိင္ငံ မြန္တလုိင္းေဒသႏွင့္ ကူသန္း 
သြားလာမႈ ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္၁၅။ ယင္းေဒသတြင္ ထုိေခတ္အခ်ိန္က 
ေထရဝါဒဗုဒၶ သာသနာေတာ္ အလြန္ထြန္းကားခ့ဲသည္ဟု ယူဆရသည္။ 

  အရွင္ဓမၼပါလ မေထရ္သည ္ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ေသာ္လည္း 
သာသနာ့  ဝန္ထမ္း  ရဟန္းဘဝသုိ႔  ေရာက္ေသာအခါ သီဟုိဠ္ကြၽန္း အႏု 

 
 

ရာဓၿမိဳ႕၌ ပညာဆည္းပူးေသာ အခ်ိနမွ္တစ္ပါး နာဂပ႗န္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕၌ 
ပင္ သီတင္းသံုးခဲ့ပုံရသည္။ ထုိေခတ္က ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ အခ်က္ 
အခ်ာ ေနရာေဒသ ျဖစ္ေသာ ကၪၥပုရၿမိဳ႕သုိ႔လည္း ရံဖန္ရံခါ ႂကြေရာက္၍ 
သီတင္းသံုးခဲ့ႏိုင္ရာသည္။ ဟူယင္ဆန္သည္ ကၪၥိပုရၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္စဥ္က 
မိမိၾကားသိရသည့္ အရွင္ဓမၼပါလ၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  စိတ္ဝင္ 
စားဖြယ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပုံမွာ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္-   

အရွင္ဓမၼပါလမေထရ္သည္ အမတ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ သားျဖစ္ၿပီး 
ငယ္စဥ္ကပင္ ပညာထူးခြၽန္ ထက္ျမက္သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ဉာဏ္ပညာ 
စြမ္းရည္မွာ ႀကီးေလပုိ၍ထက္ ျမက္ေလျဖစ္ရာ ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားက သိသ 
ျဖင့္ သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ စီမံၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ 
သားေမြး မျပဳလုိေသာ ဓမၼပါလေလာင္းလ်ာ လုလင္ပ်ဳိသည္ စိတ္မခ်မ္း 
မသာ ျဖစ္လြန္းမက ျဖစ္သျဖင့္ လက္ထပ္မည့္ ညေနတြင္ တိတ္တဆိတ္ 
ထြက္ေျပးသည္။ လီရာေပါင္း မ်ားစြာ ကြာေဝးေသာ ေနရာရွိ (လီဟူသည္ 
ေရွးေခတ္ တ႐ုတ္ျပည္သံုး ခရီးအတုိင္းအတာစကား ျဖစ္သည္။ ၁-လီမွာ 
ေပ ၁ဝဝဝ-ရွိ၍ ၅-လီသည္ ယခုေခတ္ မိုင္အားျဖင္ ၁-မိုင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း 
သိရသည္) ေတာင္ေပၚ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္သြားသည္။ 
ထုိေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္မ်ားသည္ လုလင္ပ်ဳိကို ေတြ႔ရွိ၍ ေမးျမန္းေသာ 
အခါ လုလင္ပ်ဳိက အေၾကာင္းစံုကို ေလွ်ာက္ထားလ်က္ သာသနာ့ေဘာင္ 
သုိ႔ သြတ္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းပန္သျဖင့္ ဆရာေတာ္မ်ားက လုလင္ပ်ဳိ 
အား ရဟန္းျပဳေပးလုိက္ၾကသည္။ လုလင္ပ်ဳိသည္ အရွင္ဓမၼပါလဟူေသာ 
ဘြဲ႔ အမည္ျဖင့္ ရဟန္းဘဝကုိ ရသည့္ေန႔မွစ၍ ပညာကုိသာ စူးစူးစုိက္စုိက္ 
ေလ့လာ ဆည္းပူးသည္ ၁၆။ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ 
အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ အရွင္ဓမၼပါလသည္ ေအဒီ 
၆-ရာစု ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းသား ျဖစ္ဖြယ္ 

  

 
 



 
 

ရွိသည္။ သီဟုိဠ္ကြၽန္း၊ အႏုရာပုရၿမိဳ႕ရိွ မဟာဝိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး အရွင္ျမတ္ဘဝ၏ အခ်ိန္ကာလ မ်ားစြာကို 
အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း နာဂပ႗န္ၿမိဳ႕ရိွ ဓမၼာအေသာကမင္း၏ ေကာင္းမႈ ဗဒရ 
တိတၳေက်ာင္းတြင္ ကုန္လြန္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။ အရွင္ျမတ္၏ ဘဝျဖစ္စဥ္၏ 
အနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ ဤမွ်သာ ခန္႔မွန္းၾကည့္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။  
 

ျပဳစုက်မ္း စာရင္း 
အရွင္ဓမၼပါလ ျပဳစုသည့္ က်မ္းမ်ားကုိ စာရင္းျပဳလွ်င္ ေအာက္ပါ အတုိင္း 
ေတြ႔ရသည္ - 
     ၁။ ဥဒါနအ႒ကထာ    (စာမ်က္ႏွာ-၃၉၃) 
     ၂။ ဣတိဝုတၱကအ႒ကထာ  (စာမ်က္ႏွာ-၃၅၅) 
     ၃။ ဝိမာနဝတၴဳအ႒ကထာ  (စာမ်က္ႏွာ-၃၃၄) 
     ၄။ ေပတဝတၴဳအ႒ကထာ  (စာမ်က္ႏွာ-၂၆၉)  
     ၅။ ေထရဂါထာအ႒ကထာ ပ၊ဒု (စာ-၁ဝ၃၁) 
     ၆။ ေထရီဂါထာအ႒ကထာ  (စာမ်က္ႏွာ-၃ဝ၅)  
     ၇။ စရိယာပိဋကအ႒ကထာ  (စာ-၃၂၈) 
     ၈။ ေနတိၱအ႒ကထာ    (စာမ်က္ႏွာ-၂၇၆) 
     ၉။ ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ  ပ၊ ဒု (စာ- ၉ဝ၆) 
  ၁ဝ။ ဒီဃနိကာယဋီကာ  ပ၊ ဒု၊ တ (စာ-၁ဝ၅၅) 
  ၁၁။ မဇၩိမနိကာယဋီကာ ပ၊ဒု၊တ (စာ-၁၁၆ဝ) 
  ၁၂။ သံယုတၱနိကာယဋီကာ ပ၊ဒု (စာ-၈၉၆) 
  ၁၃။ ေနတိၱဋီကာ     (စာမ်က္ႏွာ-၁၅၁) 
  ၁၄။ ဇာတကဋီကာ    (ပုံႏိွပ္မူ မေတြ႔ဖူး) 

စုစုေပါင္းအုပ္ေရ ၁၄၊ အတြ-ဲ၂၁ တြခဲန္႔ ရွိၿပီး စာမ်က္ႏွာေပါင္း ရွစ္ 
ေထာင္ နီးပါးမွ် ရွိသည္။ ေပ႐ြက္ေပၚတြင္ ကညစ္ျဖင့္ ေရးရသည့္ ေခတ္၌ 
ထုိမွ်ေလာက္ေသာ   စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ  ေရးသား  အားထုတ္ရာ၌  အရွင ္

 

 

ျမတ္၏ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္ကား ေလာက၌ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ ၾကာ 
ရွည္စြာ တည္တံ့ရန္သာတည္း။ 
 

က်မ္းျပဳဆုေတာင္း 
အ႒ကထာ၊ မဟာဋီကာ က်မ္းျပဳဆရာႀကီး အရွင္မဟာဓမၼပါလ မေထရ္ 
သည္ က်မ္းစာ ျပဳစုရသည့္ ကုသုိလ္အထူးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ၏ဆႏၵကုိ 
နိကာယ္ ဋီကာမ်ားမွတစ္ပါး က်န္က်မ္းစာ အားလံုးတုိ႔၏ နိဂုံး၌ ေအာက္ 
ပါအတုိင္း ထပ္တူညီစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္- 

က်မ္းစာျပဳစု၍ ရရွိေသာ ကုသုိလ္ထူးေၾကာင့္ ေလာက၏ ကိုး 
ကြယ္ရာ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္၌ သတၱဝါခပ္သိမ္း သက္ 
ဝင္ယံုၾကည္ၾကၿပီး ကုိယ္က်င့္သီလ စင္ၾကယ္ၾကလ်က္ ဝိမုတိၱ 
သုခ ရသကုိ ခံစားႏုိင္ၾကပါေစ။  
သဒၶမၼသံုးျဖာ သာသနာေတာ္သည္ ေလာက၌ ၾကာျမင့္စြာ တည္ 
တ့ံၿပီး ထုိသဒၶမၼ၏ အဆံုးအမ၌ သတၱဝါခပ္သိမ္း ထာဝရ ႐ုိေသ 
လုိက္နာ၍ အေလးဂ႐ု ျပဳၾကပါေစ။  
မိုးပဇၨဳန္သည္ မွန္ကန္စြာ ႐ြာသြန္းၿဖိဳး၍ ေရေျမ႕သနင္း ျပည့္ရွင္ 
မင္းကလည္း သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ ႏွစ္သက္ၿပီး လူအေပါင္း 
ကုိ ဓမၼႏွင့္ အညီသာလွ်င္ စိုမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ပါေစ'။  

                                      
------------------------------------ 

     
  

 

 

 
 



 
 
 

  
     က်မ္းကုိးစာရင္း 
       ----------------------- 
     

    ၁ Pali Literature of Ceylon, p. 114.  သီဟုိဠ္ပါဠိစာေပသမုိင္း  
     က်မ္းျပဳ သီဟုိဠ္ပညာရွင္ မာလာလာေဆေကရသည္ သစၥသေခၤပ  
     က်မ္းႏွင့္ အဘိဓမၼအႏုဋီကာတုိ႔ကို အျခားနာမည္တူ စူဠဓမၼပါလ  
     မေထရ္ေရးသည္ဟု ယူဆခ့ဲသည္။ အဘိဓမၼအႏုဋီကာႏွင့္ ဗုဒၶဝံသ  
     ဋီကာတုိ႔ကုိ သီဟုိဠ္အကၡရာႏွင့္ပင္ မေတြ႔ဖူးဟု ဆုိသည္။ 
    ၂ Hand  Book of Pali Literature,  p.  100 
    ၃ Ibid, p. 112.  

       ၄ Buddhadatta, Corrections of Geiger's Mahavamsa  etc.  p.  
      196-197) 

    ၅ Hand Book of Pali Leterure,  p. 49. 
    ၆  ယံ ပန ေကစိ ဗဟိဒၶါ ဟတိၴအာဒိဒႆဝစနံ ပကတိဝဏၰံ  
      အဝိဇဟိတြာတိ ဝစေနန ဝိကုဗၺနိဒၶိဘာေဝန ဝိ႐ုဇၩတီ (ပဋိသံ-႒ ၂၊  
     ၂၇၆) တိ ဝဒႏိၲ၊ တဒယုတံၱ  (ဝိသုဒၶိ-ဋီ ၂၊ ၃၆)။  
    ၇  ယံ ပေနေတသု အတၴဗ်ၪၨေနသု ဝတၱဗၺံ၊ တံ ေနတိၱအ႒ကထာယံ  
     ဝတၴာရေတာ ဝုတၱေမဝ။ တသၼာ တတၴ ဝုတၱနေယေနဝ ေဝဒိတဗၺံ  
    (အႏုဋီ ၂ ၊ ၁၈၅)။ 
   ၈  သဒၶမၼာဝတရ႒ာေန၊ ပ႗ေန နာဂသဝွေယ။ ဓမၼာေသာကမဟာရာဇ၊  
     ဝိဟာေရ ဝသတာ မယာ (ေနတိၱ-႒နိဂုံး)။ 
   ၉  Psalms of Brothren, Introduction,  p. xxv   
 

 

 

    
 ၁ဝ  Path of Purification, Introduction,   p. xxx 
 ၁၁  သာသနဝံသ၊ စာ-၃၆။ 
 ၁၂  Corrections to Geiger's Mahavamsa,   pp.196-197 

    ၁၃  Law. B.C., History of Pali Literature, Vol.  II. p. 392  
   ၁၄  Rays Devid, Eneyclopaedia of Religion and Ethics,   
       IV p. 701      
    ၁၅  Bode, M.H., Pali Literature of Burma,   p. 8 
    ၁၆ S. Beal, Buddhis Records of the Western World II, p. 229 

 

 
 


