
 
 

 
 
အရွင္မဟာနာမသည္ ေရွးဦးအ႒ကထာက်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၌ ပါဝင္သည္။ 
အရွင္ျမတ္သည္ သဒၶမၼပၸကာသနီ အမည္ရိွ ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာႏွင့္ 
ပဇၨပေဒါ႐ုဝံသဟု ေခၚသည့္ မဟာဝံသပထမပုိင္း (အခန္း-၁ မွ အခန္း-
၃၇၊ ဂါထာအမွတ္-၅ဝ ထိ)တုိ႔ကုိ ေရးသားခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္ ပါဠိပညာ 
ရွင္မ်ားက အရွင္ျမတ္၏ က်မ္းစာမ်ားမွာ သမား႐ိုးက် ဖြင့္နည္းအတုိင္း 
သာ ျဖစ္ၿပီး ထူးျခား ေျပာင္ေျမာက္မႈအရ ပထမတန္းစား ပါဠိစာေပအဆင့္ 
တြင္ မပါႏုိင္ေသာ္လည္း ပါဠိစာေပဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေႏွာင္းေခတ္ 
ပုဂၢဳိလ္မ်ား သမုိင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈတုိ႔အတြက္ အလြန္ အက်ဳိးႀကီးမား 
လွသည့္ျပင္ အဖုိးအနဂၣ ထုိက္တန္သည္ဟု ေဝဖန္ေလ့ရိွၾကသည္၁။    
 

သဒၶမၼပၸကာသနီ  
ဤက်မ္းကုိ အရွင္မဟာဘိဓာနေထရ္ ေရးသားး စီရင္ေၾကာင္း က်မ္းစာ 
နိဂုံး၌ ဆိုသည္။ 'အဘိဓာန'ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ 'နာမ'ဟူေသာပုဒ္ႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ တူျဖစ္သျဖင့္ အရွင္မဟာနာမကုိပင္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း အစဥ္ 
အလာ မွတ္သားၾကသည္။ ယင္းယူဆခ်က္ကုိ ေခတ္သစ္သုေတသီ အား 
လံုးလည္း လက္ခံၾကသည္။ အရွင္ျမတ္အား က်မ္းစာ ေရးသားရန္ 
ေတာင္းပန္သူ မရွိဘဲ “ဟိတာယ သဒၶမၼစိရ႒ိတတံၳ”ဟူေသာ အရွင္ျမတ္၏ 
မိန္႔ဆုိခ်က္အရ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အရွည္တည္တ့ံရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
မိမိ၏ သဒၶါတရားအေလ်ာက္ ေရးသားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။  
 အရွင္မဟာနာမသည္ သဒၶမၼပၸကာသနီ (ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာ)ကုိ 
ေရးသားစဥ္  ဥတၱရမႏၲိအမည္ရိွ  (အမတ္ စစ္ေသနာပတိ)  ေဆာက္လုပ္  
 

 

ေသာ ပရိေဝဏ၌ သီတင္းသံုးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ မဟာဝံသ (အခန္း 
၃၈၊ ၅၉-ဂါထာ) ၌ ေမာဂၢလႅာနမင္း၏ စစ္ေသနာပတိျဖစ္သူ ဥတၱရသည္ 
မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္အတြင္း ပရိေဝဏတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ လႉဒါန္း 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ သဒၶမၼပၸကာသနီ နိဂုံးလာ ဥတၱရမႏၲိသည္ မဟာ 
ဝံသက်မ္းလာ စစ္သူႀကီး ဥတၱရ ျဖစ္သည္။ ယင္းအ႒ကထာက်မ္း၏ ဂႏၴာ 
ရမၻဂါထာမ်ား၌ က်မ္းျပဳပံု အစီအစဥ္ႏွင့္ က်မ္းျပဳရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
တုိ႔ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ - 

 အစဥ္အတုိင္းေသာ ပုဒ္တုိ႔ကုိ ဖြင့္ဆုိၿပီး၊ ဘုရားေဟာ သုတၱန္ႏွင့္ 
ယုတိၱအစဥ္သို႔ လုိက္လ်က္၊ မိမိ(မဟာဝိဟာရဝါသီ)တို႔ အယူကုိ 
မေက်ာ္လြန္ဘဲ သူတစ္ပါး (အဘယဂိရိစေသာ ဂုိဏ္းတစ္ပါး) 
အယူကုိလည္း မသံုးသပ္ဘဲ၊ ေရွးေဟာင္းအ႒ကထာ နည္းကို 
လည္း ျဖစ္သင့္သည့္အတုိင္း ဆင္ျခင္ၾကည့္႐ႈလ်က္ လူအေပါင္း 
၏ အစီးအပြားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား တည္တံ့ 
ေစရန္ သဒၶမၼပၸကာသနီအမည္ရိွ အ႒ကထာကုိ စီရေပအ့ံ။ 

 က်မ္းျပဳကုသိုလ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆုေတာင္း 
ခဲ့သည္- 

ဤက်မ္းစာ ေရးသားရေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ လူအေပါင္းသည္ 
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ သဒၶမၼတည္းဟူေသာ ရသာယနေဆးကုိ သံုး 
ေဆာင္၍ အညစ္အေၾကးကင္းရာ (နိဗၺာန္)သို႔ လြယ္ကူခ်မ္းသာ 
စြာ ေရာက္ၾကပါေစ။ 
ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာသည္ ပဌမအုပ္ စာမ်က္ႏွာ-၃၉၁၊ ဒုတိယ 

အုပ္ စာမ်က္ႏွာ-၂၇၇ ႏွစ္တြေဲပါင္း စာမ်က္ႏွာ  ၆၆၈-ရွိသည္။  
 

မဟာဝံသ ပထမပုိင္း 
ဤအရွင္သည္  မဟာဝံသ  ပထမပုိင္း  (အခန္း-၁ မွ  အခန္း-၃၇၊  ဂါထာ  

 
 

အရွင္မဟာနာမ (ေအဒီ ၆-ရာစု အစပုိင္း) 
ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာက်မ္းျပဳ 

 

 
 



 

အမွတ္-၅ဝ ထိ)ကုိ ေရးသားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ပညာရွင္တုိ႔ လက္ခံၾက 
သည္။ မဟာဝံသက်မ္း၌မူ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ကုိ ေဖာ္ျပမထားေပ။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဒုတိယ ေမာဂၢလႅာန(၅၄၆-၅၆၆)မင္း လက္ထက္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ 
ဝံသတၴပၸကာသနီ၂ ေခၚ မဟာဝံသဋီကာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းဋီကာ၌ 
မဟာဝံသက်မ္း (ပထမပုိင္းကုိ ရည္႐ြယ္သည္)ကို ထုိအခ်ိန္က စစ္သူႀကီး 
ဒီဃသႏၶ ေဆာက္လုပ္သည့္ မဟာပရိေဝဏ၌ သီတင္းသံုးေနသည့္ 
မဟာနာမေထရ္  စီရင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။  
 မဟာဝံသဟူေသာအမည္သည္ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ အရွင္မဟာနာမေပးခဲ့ 
ေသာ အမည္နာမမဟုတ္ေခ်။ ယင္းက်မ္း၏ အမည္ရင္းကုိ မဟာဝံသ 
ဋီကာကုိ ေရးသူက ပဇၨပေဒါ႐ုဝံသဟု ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။ ယင္းေဝါဟာရ 
သည္ ပါဠိဂါထာမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ မဟာဝံသကုိ ဆုိလုိသည္။ 
(ပဇၨပဒ = ဂါထာပါဒမ်ား၊ ဥ႐ုဝံသ = မဟာဝံသ)။ ယင္းအမည္မွာ က်မ္း 
စာ၏ သေဘာသဘာဝကုိလည္း ေဖာ္ျပသည္။ မဟာဝံသက်မ္းသစ္သည္ 
ထုိအခ်ိန္က စကားေျပျဖင့္ တည္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္ သီဟုိဠ္ဘာသာ မဟာဝံသ 
က်မ္းႏွင့္မတူဘဲ ပါဠိဂါထာပါဒျဖင့္ ေရးသည့္က်မ္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔တေစ 
ပါဠိဂါထာ မဟာဝံသ၌ “မဟာဝံသံ ပဝကၡာမိ”ဟု ဆိုျခင္းမွာ သီဟုိဠ္ 
ဘာသာ မဟာဝံသ၌ ပါရိွသည့္အတိုင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မဟာဝံသ 
ဋီကာ၌ ေဖာ္ျပသည္။ 
  မဟာဝံသသည္ အခန္း ၃၇-အလယ္ (ဂါထာအမွတ္ ၅ဝ)တြင္ 
ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ရပ္သြားသည္။ ဤသည္မွာ က်မ္းျပဳသူသည္ 
မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ႏွင့္ႀကဳံ၍ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ 
သီဟုိဠ္မူရင္းကုိယ္၌က ထုိေနရာတြင္ ရပ္သြားေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင ္
သည္။ ဝံသတၴပကာသနီ၌ ယင္းသုိ႔ ႐ုတ္တစ္ရက္ ရပ္ပစ္သည့္ အ 
ေၾကာင္းရင္းကုိ ေဖာ္ျပမထားေပ။  

 

အရွင္မဟာနာမသည္ သီဟုိဠ္ဘာသာ မဟာဝံသကုိ ပါဠိဘာသာျပန္ 
ဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး သမုိင္းကုိ မိမိေခတ္ကာလတုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ေရးသား 
လုိသျဖင့္ ထံုးစံအတုိင္း မဟုတ္ဘဲ ရပ္ထားခ့ဲသည္ဟုလည္း ယူဆရ 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဆက္လက္၍ မေရးသားမီ မိမိကို ၾကည္ၫို ကုိးကြယ္ 
သည့္ ဓာတုေသနမင္းသည္ ၎၏သားျဖစ္သူ ကႆပမင္းသား၏ 
လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ ဓာတုေသနမင္းသည္ မဟာဝံသက်မ္း 
ပါဠိဘာသာျပန္ ေပၚေပါက္ေရး၌ အလြန္အေရးပါသူ ျဖစ္သည့္အတုိင္း 
၎လုပ္ၾကံခံရစဥ္ ႏုိင္ငံအတြင္း အႏၲရာယ္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရ 
သျဖင့္ ဆက္လက္၍ မေရးႏိုင္ဘဲ ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ဆုိႏိုင္သည္။ ခုနစ္ 
ရာစုသို႔ ေရာက္မွသာ အရွင္ဓမၼကိတိၱ မေထရ္က ထုိတာဝန္ကုိ ထမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္၃။ 

ေအဒီ-၁၂ ရာစု ေႏွာင္းပုင္းတြင္ ေရးသည့္ မဟာဝံသ ဒုတိယပုိင္း 
အရမူ အရွင္မဟာနာမေထရ္သည္ ဓာတုေသနမင္း (ေအဒီ ၄၉၅-၄၇၇)၏ 
ဆႏၵအရ မဟာဝံသ ပထမပုိင္းကုိ ေရးသားေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
မဟာဝံသကုိ ေရးၿပီးမွ ပဋိသမၻိဒါမဂၢ အ႒ကထာကုိ ေရးသားသည္ဟု 
ဆုိႏိုင္သည္။      
 

က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ 
ထုိေခတ္က က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အရွင္မဟာနာမ အေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားလည္း ကြလဲြစဲြာ ယူဆေရးသားၾကသည္။ မဟာနာမ 
အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ -  

(၁) မဟာဝံသ အခန္း ၃၉၊ ဂါထာအမွတ္ ၄၂-အရ ေမာဂၢလႅႅာနဘုရင္ 
ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းေသာ ပဗၺတဝိဟာရကုိ အလႉခံရသည့္  အႏုရာဓပုရ 
ၿမိဳ႕ရိွ ဒီဃသႏၶေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေသာ အရွင္မဟာနာမေထရ္  

(၂) ပဋိသမၻိဒါ   မဂၢအ႒ကထာ နိဂံုးလာ  ေမာဂၢလႅာန   ဘုရင္၏သား  

 
 



 

ကုမာရ ဓာတုေသနမင္းလက္ထက္ ယင္းအ႒ကထာကုိ ေရးသားသည့္ 
အရွင္မဟာနာမေထရ္  

(၃) ဝံသတၳပကာသနီနိဂုံး၌ ေဖာ္ျပေသာ ဒီဃသႏၶ ပရိေဝဏေန 
မဟာဝံသက်မ္းျပဳ အရွင္မဟာနာမေထရ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။  
     ယင္းတုိ႔အနက္ ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာက်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္က ယင္းက်မ္း 
ကုိ ေမာဂၢလႅာန္မင္း ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္ အၾကာတြင္ ယင္းက်မ္း 
ကုိ ေရးၿပီးေၾကာင္း ဆုိခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ေမာဂၢလႅာနမင္းကုိသာ 
ရည္ၫႊန္းၿပီး ၎၏သားျဖစ္သူ ကုမာရဓာတုေသနမင္းကုိ မရည္ၫႊန္းျခင္း 
မွာ ဖခင္မင္းႏွင့္ ပုိမိုနီးကပ္ ရင္းႏီွးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိငသ္ည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ 
ဤအရွင္မဟာနာမသည္ ေမာဂၢလႅာနဘုရင္က သိဂိရိယ (သီဟဂိရိ)ၿမိဳ႕၌ 
ပဗၺတဝိဟာရေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းသည္၄ (မဟာဝံသခန္း-၃၉၊ 
ဂါထာ အမွတ္-၄၂) ဆုိေသာ အရွင္ျမတ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္ဖန္ ဤအရွင္ 
သည္ ဒီဃသႏၶေက်ာင္းေန ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သျဖင့္ ဝံသတၳပကာသနီ (မဟာ 
ဝံသဋီကာ)၌ ၫႊန္းဆုိသည့္ ဒီဃသႏၶေက်ာင္းေန မဟာဝံသ က်မ္းျပဳ 
အရွင္မဟာနာမလည္း ျဖစ္ႏိုင္ျပန္သည္။  
 သုိ႔ရာတြင္ အရွင္မဟာနာမႏွစ္ပါး (ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာ က်မ္း 
ျပဳႏွင့္ မဟာဝံသက်မ္းျပဳ) အတူတူ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရန္မူ မခိုင္လုံေသး 
ေခ်။ အေၾကာင္းမူ အရွင္မဟာနာမသည္ ပဗၺတဝိဟာရကုိ အလႉခံရစဥ္က 
ဒီဃသႏၶ ေက်ာင္းမွာ ေနၿပီး ေနာင္အခါ ဘုရင္လႉသည့္ ေက်ာင္းမွာ 
သီတင္းသံုးရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာကုိ ေရး 
သားသူ အရွင္မဟာနာမ ေထရ္ကမူ ဥတၱရမႏၲိ ပရိေဝဏ၌ သီတင္းသံုးစဥ္ 
ေရးသားေၾကာင္း ကုိယ္တုိင္ ဆုိထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

အရွင္မဟာနာမသည္ ဒီဃသႏၶေက်ာင္းႏွင့္ ဘုရင္လႉသည့္ေက်ာင္း 
တုိ႔၌ အတန္ၾကာ သီတင္းသံုးၿပီးေနာက္ ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာကုိ ေရး 
သားစဥ္ ဥတၱရမႏၲိ ပရိေဝဏသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သီတင္းသံုးသည္ဟု ၾကံေသာ္

 

ျဖစ္ႏုိင္ရာသည္။ ဒီဃသႏၶေက်ာင္းႏွင့္ ဥတၱရမႏၲိ ပရိေဝဏတုိ႔မွာ တစ္ 
ေက်ာင္းတုိက္တည္းျဖစ္ၿပီး ေမာဂၢလႅာနဘုရင္ မရိွသည့္ေနာက္၌ အရွင္ 
မဟာနာမ သီတင္းသံုးခဲ ့သည္ဟုယူလွ်င္လည္း သင့္ႏိုင္ရာသည္။   
  ဝံသတၳပကာသနီ (မဟာဝံသဋီကာ)၌ ဒီဃသႏၶဟူေသာ အမည္မွာ 
ေဒဝါနံပိယတိႆမင္း၏ စစ္သူႀကီးနာမည္ျဖင္ ့ ေခၚေဝၚေသာ အျခားတစ္ 
ေယာက္၏ အမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ စူဠဝံသ (အခန္း ၃၈၊ ၁၆-၁၇ 
ဂါထာ)၌ ဓာတုေသနမင္းသည္ ငယ္စဥ္အခါ ဒီဃသႏၶေက်ာင္း၌ သီတင္း 
သံုးေနသည့္ မိခင္၏ ေမာင္ျဖစ္သူ မေထရ္ထံ၌ သာမေဏဘဝျဖင့္ ေန 
ထိုင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ဤ၌ မေထရ္၏အမည္ကုိ ျပဆုိမထားေပ။ 
ယင္းမေထရ္သည္ ေမာဂၢလႅာနဘုရင္၏ ပဗၺတေက်ာင္းကုိ အလႉခံသူ 
မဟာဝံသက်မ္းျပဳ အရွင္မဟာနာမေထရ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။  
  စူဠဝံသ (အခန္း ၃၈၊ ၅၉-ဂါထာ) ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဓာတုေသနမင္း 
(ေမာဂၢလႅာန ဘုရင္၏ဖခင္)သည္ သမုိင္းရာဇဝင္ကုိ ဝါသနာထံုၿပီး မဟာ 
ဝံသက်မ္းကုိ ေရးသားရန္ အေၾကာင္းရွာေဖြသူ ျဖစ္သည္။ သီဟုိဠ္ ကြၽန္း 
သုိ႔ ဗုဒၶသာနာကုိ သယ္ေဆာင္ခဲ့သူ အရွင္မဟာမဟိႏၵအား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ 
သည့္ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ သီဟုိဠ္သမုိင္းကုိ ေရးသားရန္ႏွင့္ ေရးသား 
ႏုိင္သူအား အသျပာေငြ တစ္ေထာင္ေပးမည္ဟု သီဟုိဠ္ တစ္ကြၽန္းလံုးသုိ႔ 
အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ဒီဃသႏၶပရေဝဏေန အရွင္မဟာ 
နာမ မေထရ္က မဟာဝံသက်မ္းကုိ ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  
  ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ မဟာဝံသက်မ္းကုိ ေရးသားသည့္ ဒီဃ 
သႏၶေက်ာင္းေန အရွင္မဟာနာမႏွင့္ ဓာတုေသနဘုရင္၏ သားျဖစ္သူ 
ေမာဂၢလႅာနဘုရင္ ၾကည္ၫိုသည့္ အရွင္မဟာနာတုိ႔မွာ အတူတူ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း အဆုိကုိ ေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္။  
  ေအဒီ-၅၁၈ တြင္ စိုက္ထူခဲ့ေသာ ဗုဒၶဂယာရိွ သကၠတဘာသာျဖင့္ 
ေရးထုိးသည့္ ေက်ာက္စာ တစ္ခုတြင္ သီဟုိဠ္ ရဟန္းေတာ္  မ်ား၏အမည္

 

 
 



 

စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ ဥပေသန၊ မဟာနာမဟူေသာ အစဥ္ျဖင့္ မေထရ္ 
ႏွစ္ပါးကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ မာလာလာေဆေကရ ပုဂၢဳိလ္က ယင္းႏွစ္ပါး 
အနက္ ဥပေသန မေထရ္သည္ မဟာနိေဒၵသအ႒ကထာ က်မ္းျပဳျဖစ္ၿပီး 
မဟာနာမေထရ္မွာ ၎၏တပည့္ မဟာဝံသပထမပုိင္းႏွင့္ သဒၶမၼပၸကာ 
သနီကုိ ေရးသားသူ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္ ၄။  
 

ေပၚထြန္းသည့္ ေခတ္ 
အရွင္မဟာနာမေထရ္ တစ္ပါးတည္းက သဒၶမၼပၸကာသနီ (ပဋိသမၻိဒါမဂၢ 
အ႒ကထာ)က်မ္းႏွင့္ မဟဟာဝံသက်မ္းကုိ ေရးသည္ဟူေသာ အခ်က္ 
မရွင္းလင္းေသးေသာ္လည္း ေပၚထြန္းရာေခတ္မွာ တိက်မႈ ရွိသည္။ အ 
ေၾကာင္းမူ သဒၶမၼပၸကာသနီကုိ ပထမ ေမာဂၢလႅာနမင္း (ေအဒီ ၄၉၅-၅၁၃) 
ကြယ္လြန္ၿပီေနာက္ သံုးႏွစ္အၾကာ (ေအဒီ ၅၁၆)တြင္ ေရးသား ၿပီးစီး 
ေၾကာင္း က်မ္းျပဳသူ အရွင္မဟာနာမေထရ္က နိဂုံး၌ဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤအရွင္မဟာနာမသည္ ဓာတုေသနမင္း (ပထမ 
ေမာဂၢလႅာန၏ ဖခင္) ငယ္စဥ္အခါ ေစာင့္ေရွာင့္ခဲ့သူျဖစ္မူ (မဟာဝံသ 
ဒုတိယပုိင္း၌ အဆုိပါဓာတုေသနမင္းကုိ ေစာင့္ေရွာင့္စဥ္က မေထရ္ဟု 
ဆုိထား၍ အနည္းဆံုး အသက္ ၃ဝ-ဝန္းက်င္ရွိ မည္ျဖစ္သျဖင့္) ပဋိသမၻိဒါ 
မဂၢအ႒ကထာကုိ ေရးၿပီးခ်ိန္၌ အသက္-၈၃ ခန္႔ပင္ ႀကီးရင့္ေနၿပီ။  
  ဓာတုေသနမင္း (ေအဒီ-၄၆၃-၄၇၇)မွ ေမာဂၢလႅာနမင္း (ေအဒီ-၄၉၅-
၅၁၃)အထိ ႏွစ-္၅ဝ သာ ကြာသည္။  ဓာတုေသနသည္ အသက္ႀကီးခ်ိန္၌ 
ကြယ္လြန္သူ မဟုတ္ေခ်။ သားျဖစ္သူ ကႆပသိဂိရိယ၏ သတ္ျဖတ္မႈ 
ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သည္။ ေမာဂၢလႅာနမင္းသည္ ဖခင္ဓာတုေသန မင္းကုိ 
သတ္၍ မင္းျပဳေသာ ေနာင္ေတာ္ ကႆပမင္းကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီး သီဟုိဠ္ 
ကြၽန္း၊ အႏုရာဓၿမိဳ႕၌ ၁၈-ႏွစ္ၾကာ မင္းျပဳသည္။ ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာ 
နိဂုံး၌ ကြယ္လြန္သူ ေမာဂၢလႅာန္မင္း၏ အမည္ကုိသာ ေဖာ္ျပၿပီး ေမာဂၢ-
လႅာန မင္းေနာက္ နန္းတက္ေသာ ကုမာရဓာတုေသန မင္း၏ အမည္ကုိမ ူ

 

ေဖာ္ျပမထားေခ်။ ပဋိသမၻဒါမဂၢအ႒ကထာကုိ ေရးၿပီးသည္မွာ ေမာဂၢ-
လႅာန္မင္း ကြယ္လြန္ၿပီး ကုမာရဓာတုေသန နန္းစံ ၃-ႏွစ္တြင္ ျဖစ္သည္။ 
ေမာဂၢလႅာနမင္း ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ အရွင္မဟာနာမ၏ အသက္ ၈ဝ-ခန္႔ ရွိၿပီ 
ျဖစ္သည္။    
 အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားက ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာ က်မ္းျပဳသူမွာ အ 
သက္အ႐ြယ္ ႀကီးလြန္းသျဖင့္ မဟာဝံသက်မ္းျပဳ အရွင္မဟာနာမႏွင့္ 
အတူတူ ဟူေသာအခ်က္ကုိ လက္မခံလုိၾကေခ်။ ၎တုိ႔အလုိ ဓာတု-
ေသနမင္း (ပထမေမာဂၢလႅာန၏ ဖခင္)၏ ဦးေလးျဖစ္သူ အရွင္မဟာနာမ 
သည္ ပါဠိမဟာဝံသက်မ္းကုိ ေရးၿပီး အျခား မဟာနာမေထရ္က ပဋိသမၻိဒါ 
မဂၢအ႒ကထာကုိ ေရးသားသည္ဟု ယူလုိၾကသည္။ 
 သုိ႔ရာတြင္ ဘုရင့္နန္းစံႏွစ္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ အတုိးအေလ်ာ့ ရိွႏိုင္ 
ျခင္း၊ ဓတုေသနငယ္စဥ္အခါ ေစာင့္ေရွာင့္ခဲ့ သူအရွင္ျမတ္အား အသက္ 
သိကၡာ ငယ္ေသာ္လည္း ပညာဂုဏ္၊ ထိရဂုဏ္ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ မဟာ 
ဝံသ၌ မေထရ္ဟုပင္ သံုးႏႈန္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အျခားခုိင္လံုသည့္ 
အေထာက္အထား မရိွေသးသေ႐ြ႕ အရွင္မဟာနာမ တစ္ပါးတည္းအဆုိ 
ကုိ လက္ခံရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 

ဝိသုဒၶိမဂ္ကုိ ေဝဖန္ျခင္း 
ဝိသုဒၶိမဂ္ အဘိညာဥ္ခန္း အဖြင့္တြင္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္မွ စာပုိဒ္တစ္ 
ခုကုိ ကုိးကားၿပီး ဖြင့္ဆုိ၏။ ထုိဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိသမၻဒါမဂၢ 
အ႒ကထာက်မ္းျပဳ အရွင္မဟာနာမေထရ္က ေဝဖန္မႈ ျပဳခဲသ့ည္။ ေခတ္ 
ကာလ အလြန္ မကြာသူတုိ႔၏ ထံုးစံအတုိင္း ယင္းသုိ႔ ေဝဖန္သည္ဟု 
ဆုိႏိုင္အံ့ ထင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပါဠိစာေပသမုိင္းတြင္ လယ္တီဆရာ 
ေတာ္ႀကီးက ဋီကာေက်ာ္ကုိ ေဝဖန္ေသာအခါ ေခတ္ၿပိဳင္ ရဟန္းပုဂၢဳိလ္၊ 
လူပုဂၢဳိလ္ (လူျပန္ေတာ္) အခ်ဳိ႕ကပင္ လယ္တီဆရာေတာ္အား ျပန္လည္ 
ေခ်ပ  ထုိးႏွက္ခဲ့ၾကသည္ကုိ  ေတြ႕ရသည္။  သုိ႔ရာတြင္ ေဝဖန္သူ  ေႏွာင္း

 

 
 



 

ေခတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေခတ္ၿပိဳင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ လယ္တီဆရာေတာ္လို 
ပုဂၢဳိလ္ကုိ ေဝဖန္ရန္မွာ အေတာ္ အင္အားရိွသည့္ စာေပအရိွန္ႏွင့္ ၾသဇာ 
ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။  

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ သဒၶမၼပၸကာသနီ၏ ကြလဲြစဲြာ ေဖာ္ 
ျပခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အလြန္ မကြာလွမ္းသည့္ 
ေႏွာင္းေခတ္ ပုဂၢဳိလ္ အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာက်မ္းျပဳ၊ ဝိသုဒၶိမဂၢမဟာဋီကာ 
က်မ္းကုိလည္း ျပဳစုသူျဖစ္သည့္ အရွင္မဟာဓမၼပါလက ဝိသုဒၶိမဂ္ဘက္မွ 
ေထာက္ခံ ေရးသားခ့ဲေၾကာင္းေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္။  
 

ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္  
တန္ခိုးရွင္သည္ ျပကေတ့အသြင္ကို စြန္႔၍ သူငယ္အသြင္ကုိလည္း ျပ၏။ 
နဂါးအသြင္ကုိလည္း ျပ၏။ ဂဠဳန္အသြင္ကုိလည္း ျပ၏။ ဘီလူး အသြင္ကုိ 
လည္း ျပ၏။ ... ဆင္ကုိလည္း ျပ၏။ ျမင္းကုိလည္း ျပ၏။ ရထားကုိလည္း 
ျပ၏။ ေျခလ်င္တပ္ကိုလည္း ျပ၏။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စစ္တပ္ အေပါင္းကုိ 
လည္း ျပ၏ ၅။ 
 

အရွင္မဟာဗုဒၵေဃာသ အဆုိ 
(၁) (သူငယ္အသြင္ကုိ) အဓိ႒ာန္ပါက ပထဝီကသုိဏ္း စသည္တြင္ တစ္ခု 
ခုကုိ အာရံုျပဳေသာ အဘိညာဥ္၏ အေျခခံ ပါဒကစ်ာန္မွ ထၿပီး မိမိ၏ သူ 
ငယ္အသြင္ကုိ ဆင္ျခင္ရမည္။ ဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ ပရိကံျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ 
တစ္ဖန္ဝင္စား၍ (ထုိစ်ာန္မွ) ထၿပီးေနာက္ ဤမည္ေသာ သူငယ္ျဖစ္ေစ 
ဟု အဓိ္႒ာန္ျပဳရမည္။ အဓိ႒ာန္ေသာ စိတ္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သူငယ္ 
အသြင္ ျဖစ္၏၆။  
 

(၂) ဤ၌ အထူးမွာ “ဆင္ကုိလည္း ျပ၏”စေသာ စကားကုိ အျပင္ပ 
မွာလည္း ဆင္စသည္ကုိ ျပသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ 
အျပင္ပ (႐ုပ္သြင္ကို) ဖန္ဆင္းရာ၌  “ဆင္ျဖစ္လုိ၏” ဟု အဓိ႒ာန္  မျပဳဘဲ  

 

“ဆင္ျဖစ္ေစ”ဟု အဓိ႒ာန္ရမည္။ ျမင္းစသည္၌လည္း ဤနည္းပင္တည္း၆။  
 

အရွင္မဟာနာမ၏ အလုိ 
(၁) (ဝိသုဒၵၶိမဂ္က်မ္း) အဘိညာဥ္အဖြင့္ ဝိကုဗၺနိဒၶိခန္း၌ကား “ပထဝီက 
သုိဏ္း စသည္တြင္ တစ္ခုခုကုိ အာရံုျပဳေသာ အဘိညာဥ္၏ အေျခခံ 
ပါဒကစ်ာန္မွ ထၿပီး”ဟု ဆိုထား၏။ ထုိက်မ္းမွာပင္ “မိမိ၏ သူငယ္အသြင္ 
ကုိ ဆင္ျခင္ရမည္”ဟု ဆိုျပန၏္။ ထုိအဆုိသည္ နဂါးအသြင္ စသည္ကို 
ဖန္ဆင္းရာ၌ မသင့္သက့ဲသုိ႔ ထင္ရ၏၇။  
 

(၂) ဝိသုဒၵိမဂ္၌ကား “ဆင္ကုိလည္း ျပ၏' စေသာစကားကုိ အျပင္ပမွာ 
လည္း ဆင္စသည္ကုိ ျပသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ အျပင္ပ 
(႐ုပ္သြင္ကုိ) ဖန္ဆင္းရာ၌ 'ဆင္ျဖစ္လုိ၏'ဟု အဓိ႒ာန္မျပဳဘဲ 'ဆင္ျဖစ္ေစ' 
ဟု အဓိ႒ာန္ရမည္။ ျမင္းစသည္၌လည္း ဤနည္းပင္တည္း။”ဟု ဆုိထား 
၏။ ထုိအဆုိသည္ 'ျပကေတ့အသြင္ကုိ စြန္႔၍ (ပကတိဝဏၰံ ဝိဇဟိတြာ)' 
ဟု ေဟာထားေသာ မူလ(ပါဠိေတာ္)ပုဒ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ 
မည္ ဖန္ဆင္းျခင္း (ဝိကုပၸနိဒၶိ) အျဖစ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္၏။ 
မွန္၏။ ပါဠိေတာ္၌ ေဟာထားသည့္ အစဥ္အရ ျပကေတ့အသြင္ကုိ မစြန္႔ 
ဘဲ အဓိ႒ာန္းျခင္း၏ အစြမ္းျဖင့္ အသြင္တစ္မ်ဳိးကုိ ျပျခင္းသည္ အဓိ႒ာနိဒၶိ 
မည္၏။ ပကတိအသြင္ကုိ စြန္႔၍ အဓိ႒ာန္ျခင္း၏ အစြမ္းျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ 
အျခား အသြင္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ျပျခင္းသည္ ဝိကုဗၺနိဒၶိမည္၏၇။  
 

အရွင္ဓမၼပါလ၏ ေျဖရွင္းခ်က္ 
(၁) မိမိကုိယ္ကုိ ဖန္ဆင္းခံ အျဖစ္ျဖင့္ အလုိရွိေသာေၾကာင့္ ကုိယ္တိုင္ 
သည္ သူငယ္အသြင္ ျဖစ္သြား၏။ (သုိ႔ရာတြင္) မိမိ၏ ငယ္ငယ္တုန္းက 
သူငယ္အသြင္ ျဖစ္သြားျခင္းကား မဟုတ္။ နဂါးအသြင္ စသည္၌လည္း 
ဤနည္းျဖင့္ နားလည္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ “နဂါးအသြင္ စသည္ကုိ ဖန္ဆင္း 
ရာ၌ မသင့္သကဲ့သုိ႔ ထင္ရ၏”ဟု ဧေက (အခ်ဳိ႕ဆရာ)တုိ႔ ဆုိေသာ စကား  

 
 

 
 



 

ကုိ ေၾကာင့္ၾကစုိက္၍ မွတ္ဖြယ္ မလုိေခ်၈။  
 

(၂) “အျပင္ပမွာ ဆင္စသည္ကုိ ျပ၏ဟူေသာ စကားသည္ 'ျပကေတ့ 
အသြင္ကုိ စြန္႔၍' ဟူေသာ (ပါဠိေတာ္)စကား၊ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ဖန္ဆင္း 
ျခင္း (ဝိကုပၸနိဒၶိ) အျဖစ္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္၏”ဟု ေကစိ (အခ်ဳိ႕ဆရာ)တုိ႔ 
ဆုိၾက၏။ ထုိအဆုိ မသင့္။ အေၾကာင္းမူ ဤသုိ႔တည္း၊ “ျပကေတ့အသြင္ 
ကုိ စြန္႔ျခင္း” မည္သည္ မိမိ၏ ျပကေတ့ ႐ုပ္သြင္ကုိ သူတစ္ပါးတုိ႔အား 
မျပျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထုိ(ျပကေတ့႐ုပ္သြင္)၏ လံုးဝ ၿငိမ္းေပ်ာက္သြားျခင္း မ 
ဟုတ္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ မိမိကုိယ္ကုိ မျပဘဲ အျပင္ပမွာ ဆင္ကုိ ျပသျဖင့္ 
“ျပကေတ့ အသြင္ကို စြန္႔၍ ဆင္ကုိ ျပ၏”ဟုဆုိပါက မည္သုိ႔ ဆန္႔က်င္ 
မည္နည္း။ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ဆင္အသြင္ ျဖစ္သြားၿပီး အျပင္မွာလည္း 
ဆင္ေကာင္ကုိ ျပဘိမူ ဆုိဖြယ္ပင္ မလုိေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ “အျပင္မွာ 
လည္း ဆင္စသည္ကုိ ျပသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ဆို၏ဟု ဖြင့္ဆုိျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ 
ဝိကုဗၺနိဒၶိ အျဖစ္ႏွင့္လည္း တစ္စုံတစ္ရာ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရွိ၈။  
 

ေကစိ ထုိးျခင္း 
ဤ၌ ပဋိသမၻိဒါမဂၢအ႒ကထာကုိ မဟာဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼပါလက 
ေကစိ-ဟု ရည္ၫႊန္းထားသည္ကုိ သတိျပဳႏုိင္သည္။ ပါဠိစာေပ ထံုးစံအရ 
ယင္းသုိ႔ ေကစိ-ဟု သံုးျခင္းမွာ မိမိထက္ညံ့သူဟု ေဖာ္ျပလုိ၍ သုိ႔မဟုတ္ 
ခပ္ႏိွမ္ႏွိမ္ ဆုိသည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္က ေက်ာင္း 
ေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း ျပည္ဆရာေတာ္ ဦးက်ီးညဳိ (ဝိသုဒၵိမဂ္နိႆယကုိ 
ေရးသားသူ)အား “ေကစိ = ငက်ီးပပ္ၾကား၊ ဖက္ခြက္စားတုိ႔သည္။ အာဟ 
ကိရ = ဆုိသတတ္”ဟု ျပည္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဝါဒမတူသည့္ ေနရာတုိ႔၌ 
ေကစိ ထုိးျပေလ့ရွိေၾကာင္း အစဥ္အလာ ဆုိစမွတ္ ရွိသည္။ 
 

မွတ္သားဖြယ္အခ်ဳိ႕ 
သဒၶမၼပၸကာသနီ၌ေဖာ္ျပသည့္ သံကိစၥမေထရ္ အေၾကာင္းသည္ ဝိသုဒၶိမဂ္  

 

 
 

၌ ေဖာ္ျပသည္ႏွင့္မတူဘဲ ဓမၼပဒအ႒ကထာႏွင့္ ေထရဂါထာအ႒ကထာ 
တုိ႔၌ ေဖာ္ျပသည္ႏွင့္ တူေနသည္။ 

အရွင္မဟာနာမသည္ မိမိႏွင့္ အယူအဆ တူသည္တုိ႔၌ ဝိသုဒၶိမဂၢအ႒ 
ကထာမွပင္ ထုတ္ႏုတ္ ကုိးကားျပသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရ ျပန္သည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ - 

ဝုေတၱဥွတံ ဝိသုဒၶိမေဂၢ (၂၊ ၅၆၇)  “ပရမတၳေတာ ဟိ သဗၺာေနဝ 
သစၥာနိ ေဝဒက ကာရက နိဗၺဳတ ဂမကာဘာဝေတာ သုညာနီတိ 
ေဝဒိတဗၺာနီ (ပဋိသံ-႒ ၂၊ ၁၉၇)။   
ဝိသုဒၶိမေဂၢ (၂၊ ၃၆၅) ဝေတၱဟိ စုဒၵသိဟိ ပႏၷရသိဟိ ဝါ အာ-
ကာေရဟိ ပရိဒမိတ စိတၱတၱာ စ (ပဋိသံ-႒ ၂၊ ၂၆၇) စသည္ျဖင့္ 
ေတြ႕ႏိုင္သည္။ 

 သုိ႔ျဖစ္၍ ဤအရွင္၏ ႏွလံုးသား၌ ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္းကုိ အေလးဂ႐ု 
ျပဳရင္းစြ ဲ ရွိၿပီး အထက္၌ ေတြ႕ရသည့္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈမွာ သမားဂုဏ္ 
ျပလုိ၍ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ေစတနာမွန္ျဖင့္ ေထာက္ျပျခင္းသာ ျဖစ္မည္ဟု 
ခန္႔မွန္းရပါသည္။  
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က်မ္းကုိးမ်ား 
၁ Pali Literatrue of Ceylon, p. 141 
၂ ဝံသတၳပၸကာသနီ (မဟာဝံသပထမပုိင္းဋီကာ)က်မ္းကုိလည္း  
  သီရိလကၤာ အစဥ္အလာအရ ပဋိသမၻိဒါမဂ္အ႒ကထာက်မ္းျပဳ  
  အရွင္မဟာနာမပင္ စီရင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ မာလာ  
 လာေဆေကရ ပုဂၢဳိလ္ကမူ ဒုတိယ ေမာဂၢလႅာနမင္း (၅၄၆- 
 ၅၆၆) လက္ထက္ အျခားအမည္တူ အရွင္မဟာနာမတစ္ပါး  
 ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပထားသည္ (P.L.C. p. 142-145)။ 
၃ Siddhartha, R.,  The Indian Historical Quarterly,    
   pp. 462-46 
၄ Pali Literature of Ceylon, p. 141 
၅ ပဋိသံ၊ ၃၈၈။ 
၆ ဝိသုဒၶိ ၂၊ ၃၆။ 
၇ ပဋိသံ-႒ ၂၊ ၂၇၇။ 
၈ ဝိသုဒၶိ-ဋီ ၂၊ ၃၅။ 

 

 

 

 

 
 




