
 

 
 
 

အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္ ဝိနည္းအ႒ကထာ၏ အဖြင့္ဋီကာကုိ ပထမဆုံး ေရး 
သားသည့္ ဋီကာရွင္ျဖစ္သည္။ ယင္းဋီကာကုိ က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္၏ အမည္ 
အတုိင္း ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာဟုပင္ အေခၚမ်ားသည္။ သာရတၳဋီကာ၌လည္း 
ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာဟု ပင္ေခၚေဝၚ သုံးႏႈန္းခဲ့သည္၁။ က်မ္းျပဳသူကမူ နိဂုံး၌ 
'ဂဏၭိဌာနဝိကာသနာ'ဟု အမည္ေပးခ့ဲသည္။ ဤအရွင္စီရင္သည့္ အျခား 
က်မ္းမ်ားရိွေၾကာင္း ခုိင္လံုသည့္ အေထာက္အထား မေတြ႔ရေခ်။ သီဟိုဠ္ 
စာေပ သမုိင္းတုိ႔၌လည္း ဝဇိရဗုဒၶိမေထရ္ႏွင့္ ၎၏ ဋီကာအေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပခ်က္ အနည္းငယ္သာ ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာသည္ 
ေရွးက်ၿပီး စာေပတန္ဖိုး ျမင့္ေသာ က်မ္းစာျဖစ္သည္။  
 

ေတာင္းပန္သူမရိွ 
အရွင္ျမတ္ ဝိနည္းအ႒ကထာ၏ အဖြင့္ဋီကာကုိ ေရးသားရျခင္းမွာ ပုဂၢဳိလ္ 
တစ္ဦးဦးက တုိက္တြန္း ေတာင္းပန္၍ မဟုတ္ေခ်။ မိမိ၏ အလုိဆႏၵအ 
ေလ်ာက္ ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၏ ဂႏၴာရမၻ၌-  

သေခၤပကာေမန မမာသေယန၊  
သေၪၥာဒိေတာ ဘိကၡဳဟိတၪၥ ဒိသြာ။ 
အက်ဥ္းအားျဖင့္ (အဖြင့္ဋီကာ) ေရးသားလုိသည့္ မိမိ၏ဆႏၵ လႈံ႔ 
ေဆာ္ျခင္း၊ ေနာင္လာေနာင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အစီးအပြား 
ကုိ ႐ႈျမင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ (ဤဝိနယဋီကာကုိ ေရးသားေပအ့ံ)'' 
ဟုမိန္႔ဆုိသည္။  

 

ကုိကားက်မ္းမ်ား 
အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္  မိမိဋီကာ၌ အာစရိယဝါဒ အေနျဖင့္ ဗုဒၶမိတၱမေထရ္၊ 

ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ ဓမၼသိရိမေထရ္၊ ဥပတိႆမေထရ္၊ ကလသပုရဝါသီ 
အာနႏၵမေထရ္ႏွင့္ က်မ္းဂန္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏွင့္အမည္တူ အျခား အရွင ္
ဝဇိရဗုဒၶိ တစ္ပါးျပဳစုသည့္ အႏုဂဏၭိပဒ၊ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼသိရိ 
ပင္ ေရးသားသည့့္ ဂဏၭိပဒ၊ သီဟုိဠ္ေရွးဆရာတုိ႔ ေရးခဲ့ဖြယ္ရွိေသာ ေပါရာ 
ဏဂဏၭိပဒႏွင့္ ပါကတိကဂဏၭိပဒ၊ အႏၶကအ႒ကထာ၊ မဟာအ႒ကထာ၊ 
မဟာပစၥရိအ႒ကထာ၊ ကု႐ုႏၶိအ႒ကထာက်မ္းမ်ားကုိ ကုိးကားခ့ဲသည္။  

သုိ႔ရာတြင္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပဳိင္ဟု ယူဆရသည္ ့
အရွင္ဗုဒၶဒတၱ၏ ဝိနယဝိနိစၧယႏွင့္ ဥတၱရဝိနိစၧယ က်မ္းတုိ႔ကုိ မေဖာ္ျပဘဲ 
အရွင္ဗုဒၶဒတၱထက္ ေနာက္က်ႏုိင္သူ အရွင္အာနႏၵာ၏ အဆုိအမိန္႔မ်ား 
ကုိမ ူ လႈိင္လႈိင္ႀကီး ေဖာ္ျပျခင္း၊ အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာက်မ္းေပါင္း မ်ားစြာ 
ေရးသားခ့ဲသည့္ အရွငဓ္မၼပါလ၏ အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ မေဖာ္ျပျခင္းတိုိ႔မွာ 
ထူးျခားသည္။ အရွငအ္ာနႏၵာမေထရ္သည္ သီဟုိဠ္တြင္ သီတင္းသံုး၊ စာ 
ေပပုိ႔ခ်ၿပီး အဘိဓမၼမူလဋီကာကုိ ေရးသျဖင့္ သီဟုိဠ္ကြၽန္း၌ ထင္ရွားေသာ္ 
လည္း အရွင္ဗုဒၶဒတၱႏွင္ ့ အရွင္ဓမၼပါလတုိ႔မွာ အိႏၵိယေတာင္ပုိင္း၌ သီ 
တင္းသံုးၿပီး က်မ္းစာ ေရးသားၾကသျဖင့္ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိတုိ႔ ေခတ္က ထုိ 
အရွင္တုိ႔၏ က်မ္းစာမ်ား သီဟုိဠ္သုိ႔ မေရာက္ေသး၍ေလာဟု စဥ္စားဖြယ္ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အဘိဓမၼမူလဋီကာ က်မ္းျပဳ အာနႏၵဝနရတန 
တိႆႏွင့္ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိ ေလးစားသည့္ ကလသပုရဝါသီ အာနႏၵတို႔ မတူ 
၍ေလာ ဟုလည္း စဥ္းစားႏိုငဖ္ြယ္ရွသိည္။  
 

က်မ္းျပဳဇာတိ 
က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္၏ ေနရပ္ေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ျခင္းမရိွ။ သို႔ျဖစ္၍ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္၏ ေမြးရပ္ဇာတိကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပ 
ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အနီစပ္ဆံုး ဆုိႏိုင္သည္မွာ အရွင္ျမတ္၏ ေရးသားပံုကုိ 
ၾကည့္၍ ခန္႔မွန္းရန္သာ ျဖစ္သည္။ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္သည္ သီဟုိဠ္ဘာသာ 
စကားကုိ ကၽြမ္းက်င္သည္ဟု ယူဆရသည္။  

 
 

အရွင္ဝဇိရဗုဒၶ ိ(ေအဒီ ၇ ရာစု ေနာက္ပုိင္း - ၁၂ ရာစု မတုိင္မီ) 
ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာက်မ္းျပဳ 

 

 
 



 

ပစၥရီနာမ သီဟဠဘာသာယ ဥဠဳပၸ ံကိရ (ဝဇိရ-ဋီ၊ ၁၇)။ မဒနဖလ-
ဝသာဒီနီတိ ဧတၳ သီဟဠဘာသာယ ကိရ ဝသ ဣတိ ဝိသႏိၲ အေတၳာ 
(ယင္း၊ ၁၂၉) စသည္ျဖင့ ္သီဟိုဠ္ဘာသာ စကားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ၍ ဖြင့္ဆို 
ျခင္း၊ အႏၲရသမုေဒၵတိ အတု႐ုမုဟုေဒ (ယင္း၊ ၁၂၆) စသည္ျဖင့္ သီဟုိဠ္ 
ေဝါဟာရမ်ားကုိ သုံးႏႈန္းထားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္သည္ သီဟုိဠ္ 
ဇာတိ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ သီဟုိဠ္ ပါဠိပညာရွင္ မာလာလာေဆေကရကား 
ကလ်ာဏီ ေက်ာက္စာကုိ ကုိးကားၿပီး သီဟုိဠ္၌ ေရးေသာ က်မ္းျဖစ္ 
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္၂။ 
 

က်မ္းျပဳေခတ္ 
က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ ေပၚေပါက္ရာေခတ္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရန္လည္း ခယဲဥ္းသည္။ 
သာရတၴဒီပနီဋီကာက်မ္းက ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာကုိ ေဝဖန္ထားသျဖင့္ အရွင ္
ဝဇိရဗုဒၶိသည္ အရွင္သာရိပုတၱရာ မတိုင္မီ ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 
သာ ဆုိႏိုင္သည္။ အရွင္သရိပုတၱရာသည္ သီဟုိဠ္ကြၽန္း ပထမပရကၠမ 
ဗာဟုမင္း (၁၁၅၃-၁၁၈၆)လက္ထက္ (ေအဒီ ၁၂ ရာစုေႏွာင္းပိုင္း) တြင္ 
ထင္ရွားေသာ မေထရ္ျဖစ္သည္။ ထုိမင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂံ၌နန္းစံ 
ေသာ နရပတိစည္သူ မင္းႏွင္ ့ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္သည္။  

အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ သာရတၳဋီကာ၏ ဂႏၴာရမၻ၌ ''ေပါရာေဏ-
ဟိ ကတံ ယံတု'' ဟု ဝဇိရဋီကာကုိိ ရည္ၫႊန္း၍ ''ေပါရာဏ''ဟု သံုးႏႈန္းခဲ ့
သျဖင့္ အရွင္သာရိပုတၱရာထက္ အေတာ္အတန္ ေရွးက်ဖြယ္ ရွိသည္။ 
သာရတၴဋီကာေခတ္၌ အလွမ္းေဝး ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည့္ မဟာအ႒ကထာ၊ 
အႏၶက၊ က႐ုုႏၵိႏွင့္ မဟာပစၥရိစေသာ ေရွးေဟာင္းအ႒ကထာ၌ လာသည့္ 
အဆံုးအျဖတ္မ်ားကုိ ပိုင္ႏိုင္စြာ ထုတ္ျပျခင္းတုိ႔က အေတာ္အတန္ ေရွးက် 
သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ အားသာေစသည္။   

ကခၤါဋီကာေဟာင္းကုိ ျပဳစုသူသည္ ဝဇိရဋီကာရွင္၏ တပည့္ သုိ႔မ 
ဟုတ္ ရင္းႏီွးသူ မိတ္ေဆြ  သုိ႔မဟုတ္ ဂုိဏ္းဂဏတူ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္။  အ

 

ေၾကာင္းမူ ေနရာမ်ားစြာတုိ႔၌ ဝဇိရဋီကာမွ စာပုိဒ္မ်ားကုိ အေရးတယူ ကုိး 
ကားေဖာ္ျပေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ''ဣေတာ ပ႒ာယ လိခိတႏိၲ ဝုေတၱ 
ဝဇိရဗုဒၶိေတၳေရနာတိ ဂေဟတဗၺံ၃ = ဤေနရာမွ၍ ေရးသားအပ္ဟု ဆို 
လွ်င္ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိ (ေရးခဲ့သည္)ဟု ယူရမည္'' ဟူ၍လည္း ၫႊန္းဆုိခ့ဲ 
သည္။ ကခၤါဋီကာသစ္ကုိမူ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ တပည့္ ေရးသျဖင့္ 
ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာကုိ ရည္ၫႊန္း ကုိးကားသည့္ ကခၤါဋီကာေဟာင္းပင္ အရွင္ 
သာရိပုတၱရာ ေခတ္ထက္ ေစာပုံရသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ သာရတၳဋီကာေခတ္ ေအဒီ ၁၂-ရာစု မတုိင္မ ီ အရွင ္
အာနႏၵာတုိ႔ေခတ္ ေအဒီ ၇-ရာစုေနာက္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အရွင္အာနႏၵာတုိ႔ 
ထက္ အလြန္ႀကီး ေနာက္မက်သည့္ ရာစုအတြင္း ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာရွင္ ေပၚ 
ထြန္းသည္ဟု ခန္႔မွန္းႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ 
 

ကြင္းဆက္မ်ား 
ဝဇိဗုဒၶိဋီကာရွင္သည္ ကလသပုရဝါသီ အရွင္အာႏၵာအား အလြန္ေလးစား 
ပုံရသည္။ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ ေအာက္ပါ မိန္႔ဆိုခ်က္ကို ႐ႈပါ - 

ဣေတာ ပ႒ာယ ယတၳ ယတၳ အာစရေယန လိခိတႏိၲ ဝါ အာ-
စရိယႆ တေကၠာတိ ဝါ ဝုစၥတိ။ တတၳ အာစရိေယာ နာမ အာ-
နႏၵာစရိေယာ ကလသပုရ ဝါသီတိ ဂေဟတေဗၺာ၄။  
ေနာင္တြင္ ဆရာသည္ ေရးအပ္၏ဟု ျဖစ္ေစ၊ ဆရာ၏ အယူ 
အဆတည္းဟု ျဖစ္ေစ ဆိုသည္ကုိ ေတြ႔လွ်င္ ဆရာဟူသည္ 
ကလသပုရ အရပ္ေန အရွင္အာနႏၵာ ဆရာဟု ယူပါ။   

အႏုဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼပါလက မူလဋီကာရွင္ အရွင္အာနႏၵာ 
မေထရ္က 'ေကစိ'ဟု ႏွိမ္၍ဆုိခံရသည့္ ပုဂၢဳိလ္မွာ အရွင္ဓမၼသိရ ိ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ဆုိခဲ့သည၅္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအရွင္ဓမၼသိရိမွာ မည္သည့္ က်မ္း 
ကုိ ေရးေၾကာင္း အႏုဋီကာ၌ ေဖာ္ျပျခင္း မရိွ။ တစ္ဖန္ ဝဇိရဗုဒိၶဋီကာရွင္ 
ကလည္း နာမည္တူ အရွင္ဓမၼသိရိနာမည္ကို ျပဆုိသည္။  

 
 



 

ျမန္မာႏုိင္င ံသာသနာ့ဂႏၳဝင္တြင္  ထင္ရွားၿပီး နိႆယ က်မ္းေပါင္း 
ေျမာက္ျမားစြာကုိ ေရးသားျပဳစုေတာ္မူခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္သည္ 
အဆုိပါ ဝဇိဗုဒၶိဋီကာ၌ ၫႊန္းဆုိသည့္ အရွင္အာနႏၵာႏွင့္ မူလဋီကာက်မ္းျပဳ 
အရွင္အာနႏၵာ၊ မူလဋီကာ၌ ေကစိ ထိုးခံရသည့္ အရွင္ဓမၼသိရိႏွင္ ့ ခုဒၵ 
သိကၡာ က်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼသိရိတုိ႔ကုိ အတူတူဟု ယူဆခ့ဲသည္၅။  

ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ ၌ - 
ဓမၼသိရိေတၳေရာ ပနာဟ-  
'အတၱေနာ အညေတာ လာဘံ၊  
သံဃႆညႆ ဝါ နတံ။ 
ပရိဏေမယ် နိႆဂၢိ၊  
ပါစိတၱိ စာပိ ဒုကၠဋ'ႏိၲ ၆ ဟ ုေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္ ပါရွိသည္။   
အဓိပၸါယ္မွာ ''အရွင္ဓမၼသိရိမေထရ္က 'အတၱေနာ ။ပ။ စာပိ ဒုကၠဋံ' 

ဟု ဆုိထား၏''ဟု ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါ ဂါထာမွာ  ခုဒၵသိကၡာဂါထာအမွတ္ 
၁၁၉-ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝဇိရဗုဒိၶဋီကာရွင္ ရည္ညႊန္းခ့ဲသည့္ အရွင္ဓမၼ 
သိရိမွာ ခုဒၵသိကၡာက်မ္းျပဳသူ ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဝဇိရဗုဒၶိ အလုိ 
အရ ထုိဓမၼသိရိေထရ္သည္ ဝိနယဂဏၭိပဒက်မ္းကုိလည္း ေရးခ့ဲသည္၇။  

ဝဇိရဗုဒၶိ၌ေဖာ္ျပသည့္ ကလသပုရဝါသီ အရွင္အာနႏၵာႏွင္ ့ မူလ 
ဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္အာနႏၵာ အတူတူ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ဆရာေတာ္ 
ဦးဗုဓ္၏ အယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ယင္းသုိ႔ တူညီေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ 
က်မ္းစာ အေထာက္အထား မေတြ႔ရေသးသက့ဲသို႔ ျငင္းဆုိရန္လည္း အ 
ေထာက္အထားမရိွေခ်။  

ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ပင္ 'ယတၳ အႏုဂဏၭိပေဒတိ၊ တတၳ ဝဇိရဗုဒၶိေတၳ-
ရႆ အႏုဂဏၭိပေဒတိ ဂေဟတဗၺံ၈' ဟု အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိ၏ အႏုဂဏၭိပဒကို 
ၫႊန္းဆုိခ်က္ ေတြ႔ရသည္။ ထုိအတူ 'ေယ စ ဝဒႏီၲတိ ဧတၳ ေယ စာတိ 
ဝဇိရဗုဒၶိေတၴရံ သႏၶာယာဟ၉' ဟု အႏုဋီကာ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိလည္း  ေတြ႕ရ

 

သည္။ အရွင္ဓမၼပါလ၏ အႏုဋီကာ၌ ေဖာ္ျပသည့္ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္ 
ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာလာ အႏုဂဏၭိပဒက်မ္းျပဳ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ 
သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာရွင္ကုိ အရွင္ဓမၼပါလနွင့္ အရွင္အာနႏၵာတုိ႔ထက္ 
အလြန္ ေနာက္မက်ဟု ဆုိႏုိင္သည့္ျပင္ ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္၏ အာနႏၵာ 
ႏွစ္ပါး အတူတူ အယူအဆကုိလည္း အေလးသာေစသည္။ ဝဇိရဗုဒိၶ၌ပင္ 
ေအာက္ပါ အတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္-  

ဥပတိႆေတၳေရာ ဝဒတီတိ အႏုဂဏၭိပေဒ ဝုတၱံ၁ဝ။  
ဥပတိႆမေထရ္က မိန္႔ဆုိေၾကာင္း အႏုဂဏၭိပဒ၌ ဆုိထား  
သည္။  

ဤစကားအရ ဥပတိႆမေထရ္သည္ အႏုဂဏၭိပဒေရးသူ အရွင ္
ဝဇိရဗုဒၶိထက္ ေရွးက်ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အႏုဋီကာ၌ ေဖာ္ျပသည့္ (မူလဋီ 
ကာ၌ ဆုိသည့္ ေယ စ-အရ) အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိကုိ ဝိနယအႏုဂဏၭိပဒ ေရး 
သူဟု ယူဆႏုိင္လွ်င္ ယင္းအႏုဋီကာျပ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္ မူလဋီကာရွင္ 
ထက္ ေရွးက်ျပန္သည္။ ဥပတိႆမေထရ္ ဟူသည္ကုိလည္း အရွင္မဟာ 
ဗုဒၶေဃာသႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ခုဒသိကၡာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼသိရိႏွင္ ့ ဆရာတူ 
တပည့္ဟု ယူဆႏိုင္ရာသည္။ 

ထုိမေထရ္တုိ႔မွာ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ၏ တပည့္ ျဖစ္ဖူးၾက 
ေၾကာင္း ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ ဆုိထားသည္- 

အာစရိယာ နာမ ဗုဒၶမိတၱေတၳရ ဓမၼသိရိေတၳရ ဥပတိႆေတၳ-
ရာဒေယာ ဂဏပါေမာကၡာ၊ အ႒ကထာစရိယႆ စ သႏၲိေက 
သုတပုဗၺာ။ တေတာ အေည ဧေကတိ ေဝဒိတဗၺာ၁၁။  
ဆရာအရွင္တုိ႔ဟူသည ္ အရွင္ဗုဒၶမိတၱ၊ အရွင္ဓမၼသိရိႏွင့္ ဥပ-
တိႆစေသာ ဂုိဏ္း၏ အႀကီးအကဲ ေထရ္မ်ားကုိ ဆုိလုိ၏။ ထုိ 
မေထရ္တုိ႔သည္ အ႒ကထာဆရာ (အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသကုိ 
ရည္႐ြယ္ပုံရသည္)၏အထံ၌ ပိဋကတ္အဆံုး အျဖတ္ကုိ ၾကားနာ

 

 
 



 

ဖူးၾက၏။  ယင္းမွ တစ္ပါးေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ဧေက-ဟု မွတ္ပါ''  
အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္၌ အရွင္ဗုဒၶမိတၱေထရ္ဟူသည္ အရွင္မဟာ 

ဗုဒၶေဃာသအား မဇၩိမနိကယ္အ႒ကထာကုိ ေရးသားရန ္ ေတာင္းပန္သူ 
ေလာဟု ယူဆဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါ ကြင္းဆက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
ေရွးေခတ္ ဂႏၳဝင္က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ ေခတ္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ 
ေတြးအျမင္သစ္မ်ား ရရိွႏိုင္ရာသည္။ 
 

ေဝဖန္ခံရျခင္း 
“ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာရွင္သည္ ယူဆခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ျပတ္သားစြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မခ်ျပႏိုင္၊ ဘာသာစကား ေရာႁပြမ္း၍ ဖြင့္ျပသျဖင့္ ဋီကာရွင္၏ ဘသႏၲရ 
ဗဟုသုတကုိ ခ်ီးမြမ္းသင့္ေသာ္လည္း စာ႐ႈပရိသတ္ နားမလည္ႏုိင္ဘဲ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ရသည္” စသည္ျဖင့္ ဝဇိဗုဒၶိဋီကာအေပၚ 
ေႏွာင္းေခတ္ ပညာရွင္တုိ႔ ေဝဖန္ ေထာက္ျပၾကသည္။ တ႑ဳေလယ်ကႏိၲ 
စူဠကုဟု၊ ဝတၱဳေလယ်ကႏိၲ မဟာကုဟု၊ ဟႏၲာလႏိၲ ကိတိလိ (ဝဇိရ-ဋီ၊ 
၃၂ဝ) စသည္ျဖင့္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ၌ သီဟုဠ္ေရွးသံုး ေပါရာဏစကားတုိ႔ကုိ 
ေဖာ္ျပသျဖင့္ သာရတၳဋီကာရွင္က ဝိနယဋီကာသစ္ကုိ ထပ္မံေရးသားရ 
ျခင္း၏ အေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္- 

မာဂဓိကာယ ဘာသာယ၊ အာရဘိတြာပ ိေကနစိ၊ 
ဘာႏၲေရဟိ သမၼိႆံ၊ လိခိတံ ကိၪၥိေဒဝ စ။ 
အသာရဂႏၴဘာေရာပိ၊ တေတၳဝ ဗဟု ဒိႆတိ၁၂။ 
အခ်ဳိ႕မွာ မာဂဓီ(ပါဠိ)ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ္လည္း ဘာသာ 
ျခားစာေပ(စကား)ျဖင့္ ေရာႁပြမ္း ဖြင့္ဆိုထား၏။ မလုိအပ္ဘ ဲ
က်မ္းေလးေအာင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကုိလည္း ထုိ 
က်မ္း၌ မ်ားစြာ ေတြ႔ရ၏''။ 
သာရတၴဋီကာရွင္သည္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာမွ မိမိအယူ အဆႏွင့္မတူသည့္ 

အခ်က္ေပါင္း  တစ္ရာေက်ာ္မွ်ကုိ  ထုတ္ႏုတ္၍  ေဝဖန္  ရွင္လင္းခ့ဲသည္။

 

တစ္ဖန္ သာရတၴဋီကာရွင္၏ အဆုိမ်ားကုိလည္း ေနာက္ မၾကာမီတြင္ 
ေရးသည့္ ဝိမတိဝိေနာဒနီဋီကာ၌ ထပ္မံ ျငင္းဆုိ ေဝဖန္ခဲ့ျပန္သည္။ ေရွး 
က်သည့္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာက်မ္းမ်ားကုိ ေနာက္က်မ္းမ်ားက ေဝဖန္ 
ေထာက္ျပသည္မွာ ထုံးစံပင ္ျဖစ္ေတာ့သည္။  

သုိ႔ရာတြင္ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ လဇၨီသူမြန္ သီလဝန္မ်ား ျဖစ္ၾက 
သည့္ အတုိင္း တစ္ခါတစ္ရံ စကားလံုး အသံုးၾကမ္းတမ္း ႏိုင္ေသာ္လည္း 
မိမိက သူ႔ထက္သာသည္ဟု မာနေထာင္လႊားလုိ၍ မဟုတ္ဘဲ ဝိနည္း 
အဆံုးအျဖတ္ မွန္ကန္ေရးႏွင့ ္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စည္ပင ္ ျပန္႔ပြားေရး 
အတြက္ ေရွးေရွးပုဂၢဳိလ္တုိ႔၏ က်မ္းစာမ်ား၌ လုိအပ္သည္တုိ႔ကုိ ေထာက္ 
ျပရန္သာ ရည္႐ြယ္ခဲ့ၾက ဖြယ္ရွိသည္။ အမ်ားလက္ခံႏုိင္သည့ ္အေျဖ တစ္ 
ရပ္အတြက္  ယင္းသုိ႔ ေစတနာပါသည့္ ေဝဖန္ျခင္းတုိ႔မွာ အေရးႀကီးၿပီး 
အမွန ္တကယ္လုိ အပ္လွသည္။  
 ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာနိဂုံး၌ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္က မိမိေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့ ္ ပတ္ 
သက္္၍ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ အာစရိယဝါဒတုိ႔ႏွင့္ မဆန္႔က်င္မွသာ 
ယူၿပီး ဆန္႔က်င္ဘိမူ စြန္႔ပယ္ပါ။ ျငင္းခုန ္ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းကုိမူ သာသနာ 
ေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းျဖစ္၍ ေရွာင္ၾကဥ္ပါကုန္ဟု မိန္႔မွာထားခဲ့သည္။ 
 

ထူးျခားခ်က္မ်ား 
အျခားေသာ ေထရဝါဒ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာက်မ္းတုိ႔၌ တစ္စြန္းတစ္စ ေဖာ္ 
ျပျခင္းမရွိဘဲ ဝဇိရဗုဒၶဋီကာ၌ အရွငဥ္ပဂုတၱမေထရ္ အေၾကာင္း ထည့္ 
သြင္း ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ထူးျခားသည္။  

ဧတၴာဟ - ကႎ ဘဂဝေတာ မာရာဝ႗န ပဋိဃာတာယ သတိၱ 
နတီၳတိ၊ အတိၳ၊ တထာပိႆ ပစၧာ ဥပဂုတၱကာေလ ပသာဒေဟ-
တုတၱာ အဓိဝါေသတိ။ ဧတၳ ဥပဂုတၱာဓိ႒ာနံ ဝတၱဗၺ ံ၁၃''  
အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည္ ဂုိဏ္းတစ္ပါးႏွင့္ နီးစပ္သူ၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ 

ဂုဏ္းတစ္ပါးမွ ဝင္ေရာက္လာသူေလာ ဟူ၍လည္း  ေတြးဆႏုိင္သည္။ အ
 

 
 



 

ေၾကာင္းမူ အရွင္ျမတ္ ၫႊန္းဆုိသည့္ အရွင္ဥပဂုတၱေထရ္မွာ ေထရဝါဒ၌ 
မထင္ရွားဘဲ ဂိုဏ္းတစ္ပါး (အဘယဂိရိ၊ ေဇတဝန သုိ႔မဟုတ္ မဟာယာန 
(သဗၺတိၳဝါဒ) ၌သာ အထူး ထင္ရွားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
   မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္းကြမဲ်ား အလုိအရ ျမတ္ဗုဒၶပရိနိဗၺာန ္
စံၿပီးေနာက္ အရွင္မဟာကႆပ၊ အရွင္အာနႏၵာ၊ အရွင္ သာဏဝါသိက-
စသည္ျဖင့္ ဗုဒၶသာသနာကုိ ဆက္ခံသည့္ ပုဂၢဳိလ္စဥ္ကို ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
ယင္းတုိ႔အနက္ အရွင္ဥပဂုတၱေထရ္မွာ စတုတၳ ေျမာက္ျဖစ္သည္။ အရွင္ 
ဥပဂုတၱ အေၾကာင္းကုိ အေသာကဝဒါန၊ ဒိဗ်ာဝဒါနႏွင့္ တိဗက္စာေရး 
ဆရာ တာရာနာထ၏ အိႏၵိယ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္းက်မ္း တုိ႔၌ ခမ္းနားစြာ 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္- 

  အရွင္ျမတ္ ေပၚေပါက္ခ်ိန္မွာ အေသာကေခတ္တြင္ ျဖစ္ၿပီး မထု 
ရာၿမိဳ႕မွ နံ႔သာေရာင္းသူ၏သား ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၇-ႏွစ္တြင္ ရဟန္းျပဳ 
ၿပီး သံုးႏွစ္အၾကာတြင္ ရဟႏၲာျဖစ္သည္။ အရွင္သာဏဝါသိေထရ္ ပ်ံလြန္ 
ၿပီးေနာက္ ထိုအရွင္သီတင္းသံုးသည့္ မထုရာၿမိဳ႕အနီး ဥသီရပဗၺတ 
ေတာင္ေပၚေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူသည္။ မွတ္တမ္းတစ္ခု အရ 
အရွင္ဥပဂုတၱေထရ္ သမာပတ္ဝင္စားေနခိုက္ မာရ္နတ္လာၿပီး အရွင ္
ျမတ္၏ ဦးေခါင္းတြင္ ပန္းေခြ လာခ်သြားသည္။ အရွင္ျမတ္ သိေသာအခါ 
တန္ခိုးျဖင့္ မာနတ္၏ လည္ပင္း၌ လူေသေကာင္၏ အေလာင္းကုိ 
တင္းၾကပ္စြာ ခ်ည္ထားလုိက္သည္။  နတ္ျပည္တြင္ မည္သူမွ် ျဖဳတ္ႏိုင ္
စြမ္း မရွိသျဖင့္ မာရ္နတ္သည ္ အရွင္ျမတ္ထံလာၿပီး ေတာင္းပန္ရသည္။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ မဟာပုရိသလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏႐ုပ ္
သဏၭာန္ကုိ ဖန္ဆင္းျပမွ ျဖဳတ္ေပးမည္ဟု မာရ္နတ္အား အရွင္ျမတ္က 
ဆုိသည္။ မာရ္နတ္က ဖန္ဆင္းျပေသာအခါ အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ 
ၾကည္ၫုိသြားၿပီး ရိွခိုးမိသျဖင့္ ထုိခဏ၌ မုန္တိုင္းထန္ခဲ့သည္။ အရွင္ျမတ္ 
သည္   ဘုန္းတန္ခိုး  ႀကီးမားၿပီး  ေက်ာ္ၾကားသျဖင့္  အေသာကဘုရင္က

 

ပါဋလိပုတ္သို႔ မိမိ၏သာသနာ ျပဳလုပ္ငန္း မ်ားကုိကူညီရန္ ပင့္ေလွ်ာက္ 
သည္။ အရွင္ျမတ္သည္ အေသာကမင္းႀကီး ဘုရားဖူးထြက္ရာ၌ ဗုဒၶဝင္ 
ေနရာေတာ္မ်ားကုိ အမွန္ အတုိင္း ၫႊန္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္၁၄။ 

ထုိ႔ျပင ္ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ား၌ သာဝကပါရမ ီ ပေစၥက 
ေဗာဓိ ဗုဒၶဘူမ-ိဟု ျဖစ္ေစ (ခုဒၵကပါဌ၊ ၁ဝ။ ခုဒၵကပါဌ-႒၊ ၁၉၆)၊ အဘိ 
သေမၺာဓိ ပေစၥကေဗာဓိ သာဝကေဗာဓိ-ဟုျဖစ္ေစ (ဝိသုဒၶိ-ဋီ ၁၊ ၂၆၉) 
သာမန္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ္လည္း ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာ (စာ- ၁၄)၌မူ ဗုဒၶယာန၊ 
ပေစၥကေဗာဓိယာန၊ သာဝကေဗာဓိယာန-ဟု 'ယာန' ဟူေသာ အသံုးကုိ 
ေတြ႔ရသည္မွာ ဂိုဏ္းတစ္ပါးႏွင့္နီးစပ္ အယူအဆကုိ ေထာက္ခံသက့ဲသို႔ 
ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ သီလကၡႏၶဝဂၢဋီကာသစ္ (သီ-ဋီ-သစ္ ၁၊ ၃)၌ ဝဇိရ 
ဗုဒၶိကို ကိုးကား၍ 'ယာန'ဟုပင ္သုံးႏႈန္း ေဖာ္ျပခဲ့ျပန္သည္။ 
 

အခ်ဳပ္ 
ဝိနယပိဋက၏ အဦးဆံုးဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္ဝဇိရဗုဒၶိသည ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အခ်ဳိ႕ အားနည္းသည္ ဆိုေစကာမူ အနည္းဆံုးေတာ့ ဤဋီကာကုိ အ 
ေၾကာင္းျပဳ၍ပင္ ေနာက္ဋီကာတုိ႔ ေပၚလာရသျဖင့္ ေက်းဇူး တင္ထုိက္ပါ 
သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္က က်မ္းစာ ျဖစ္၍လည္း 
သမုိင္းအရ တန္ဖိုးႀကီးမားၿပီး ပါဠိစာေပသမုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားမွာ ဝိသုဒိၶမဂၢမဟာဋီကာ က့ဲသို႔ပင္ အေလးဂ႐ု ျပဳထုိက္သည္။ ဝဇိရ 
ဗုဒိၶဋီကာႏွင့္ ၎က်မ္းကုိ ျပဳစုသူ ဝဇိရဗုဒိၶ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သီရိလကၤာ ပါဠိစာေပသမုိင္းသုေတသီတုိ႔ အဘယ္ေၾကာင့္ အက်ယ္တ 
ဝင့္ ေဝဖန္သုေတသန မျပဳၾကသနည္းဟုလည္း စဥ္းစား ဖြယ္ျဖစ္သည္။       
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   က်မ္းၫႊန္းမ်ား 

 

  ၁ သာရတၴ-ဋီ ၁၊ ၇။  
  ၂ The Pali Literature of  Ceylon,  p. 258 
  ၃ ကခၤါ-ပုရာဏဋီ၊ ၃။ 
  ၄ ဝဇိရ-ဋီ၊ စာ- ၃၅။ 
  ၅ ခုဒၵသိကၡာနိႆယ (ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္)၊ စာ- ၁၄၃။ 
  ၆ ဝဇိရ-ဋီ၊ စာ-၂၈၄။  
  ၇  ယတၳ ယတၳ ဂဏၭိပေဒတိ ဝုစၥတိ၊ တတၳ တတၳ  
     ဓမၼသိရိေတၳရႆ ဂဏၭိပေဒတိ ဂေဟတဗၺံ။  ဝဇိရ-ဋီ၊ ၉၅။ 
  ၈  ဝဇိရ-ဋီ၊ ၉၆။ 
  ၉  အႏုဋီ ၃၊ ၂၁၂။  
၁ဝ  ဝဇိရ-ဋီ၊ ၂၆၇။ 
၁၁  ဝဇိရ-ဋီ၊ ၁၄၇။ 
၁၂  သာရတၴ-ဋီ ၁၊ ပဏာမဂါထာ။  
၁၃  ဝဇိရ-ဋီ၊ ၆၂။ 
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