အရွင္သာရိပုတၱရာ (၁၂-ရာစု ေႏွာင္းပုိင္း)
သာရတၳဋီကာ၊ အဂုၤတၱရဋီကာက်မ္းျပဳ

ေခတ္တြင္ ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ အရွင္မုနိႏၵေဃာသ မေထရ္က ဝိနယာလကၤာရအမည္ျဖင့္ ဤက်မ္း၏အဖြင့္ ဋီကာသစ္တစ္ေစာင္ ေရးသား
ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယင္းဋီကာကို ယေန႔တိုင္ သင္ယူပို႔ခ်ဆဲ ျဖစ္သည္။

အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ဒမၺဳလာဂလ (ဥဒုမၼရဂိရိ)ေက်ာင္းေန သမႏၲပါ
သာဒိကာ၏ သီဟိုဠ္ဘာသာနိႆယ (ယခု ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီ) ႏွင့္
ဗာလာဝေဗာဓန အမည္ရွိ သကၠတသဒၵါက်မ္းႏွင့္ အဘိဓမၼတၴသဂၤဟ
ေပါ-ရာဏဋီကာတို႔ကို ေရးသားသည့္ အရွင္မဟာကႆပ၏ တပည့္
၁

ျဖစ္ၿပီး ေပါလုႏ႐
ၷ ုဝ(ပုလတၳိ) ေခတ္တြင္ ထင္ရွားခဲသ
့ ည္ ။ ပါဠိမုတၱက
ဝိနယ ဝိနိစၧယ (ဝိနယသဂၤဟအ႒ကထာ)၊ သာရတၱဒီပနီ(ဝိနယဋီကာ)၊
သာရတၳ မၪၨဴသာ(အဂၤုတၱရဋီကာ)၊ ဝိသုဒၶိပထသဂၤဟႏွင့္ ကမၼ႒ာနသဂၤဟ
က်မ္းတိ႔က
ု ို ပါဠိဘာသာ ျဖင့္ေရးၿပီး၊ ပၪၥိကာလကၤာရ၊ ပဒါဝတာရတို႔ကို
သကၠတ ဘာသာျဖင့္ ေရးလ်က္ သီဟိုဠ္ဘာသာျဖင့္လည္း အဘိဓမၼတၳ

သာရတၳဒီပနီ-သည္ သမႏၲပါသာဒိကာ (ဝိနယအ႒ကထာ)၏ အဖြင့္
ျဖစ္သည္။ ပထမ ပရကၠမဗာဟု ဘုရင္မင္းတရာႀကီး ကိုယ္တိုင္ ေတာင္း
ပန္၍ ထိုမင္းႀကီးလႉဒန္းသည့္ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးစဥ္ ေရး
သားသည္။ ယင္းဋီကာ၌ အေရးပါသည့္ သမိုင္းအခ်က္အလက္ မ်ားစြာကို
စုေဆာင္း ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အရွင္ျမတ္၏ အသိပညာ နက္နႂဲ ကြယ္ဝမႈႏွင့္
ဖြင့္ဆိုစြမ္း ရည္တြင္ ထိပ္တန္းပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ သ႐ုပ္
ေဖာ္ ျဖစ္ရပ္ဝတၳဳ မ်ားစြာတို႔မာွ သီဟိုဠ္မေထရ္မ်ားႏွင့္ ဥပသကာမ်ား ျဖစ္
သည္။ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ တတိယ သံဂါယနာ အခ်ိန္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္
ဂိုဏ္းႀကီး ၁၈-ဂုိဏ္း အေၾကာင္း မွတ္တမ္း ပါရွိသည္။
ယင္းက်မ္း၌ သမႏၲပါသာဒိကာ (ဝိနယအ႒ကထာ)၏ ပထမဆုံးဋီ

သဂၤဟ နိႆယတိ႔က
ု ို ေရးသားခဲ့သည္။

ကာျဖစ္သည့္ ဝဇိရဗုဒၶိဋီကာကို ေဝဖန္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္

က်မ္းစာမ်ား

မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ ေရးသည့္ ဝိမတိဝိေနာဒနီဋီကာ၌ သာရတၴဒီပနီကို

ဝိနယသဂၤဟအ႒ကထာ-ကို မဟာဝိနယ သဂၤဟပကရဏ၊ ပါဠိမုတၱက

ထပ္၍ ေဝဖန္ထားျပန္သည္။

ဝိနယဝိနိစၧယ စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚၾကသည္။ ဒါဌာဝံသနိဂုံး၌ ဝိနယသဂၤဟ

အရွင္သာရိပုတၱရာေခတ္ (ေအဒီ ၁၂-ရာစုအခ်ိန္)က သီဟုိဠ္ကြၽန္း၌

ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းက်မ္းကို ပုလတၳိပရ
ု (ေပါလုႏ႐
ၷ ုဝ)

ဝဇိရဗုဒိၶဋီကာအျပင္ သီဟုိဠ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားသည့္ မဟာဂဏၭိပဒ၊

ၿမိဳ႕ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးစဥ္ ပရကၠမဗာဟုမင္း ေတာင္းပန္၍

မဇၩိမဂဏၭိပဒ၊ စူဠဂဏၭိပဒႏွင့္ မဂဓဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ ဝိနယဂဏၭိ

ေရးသည္။ ဤက်မ္း၌ အခန္းေပါင္း ေလးဆယ္တို႔ျဖင့္ ဝိနယသိကၡာပုဒ္

ပဒမ်ား ရွိၾကသည္ (သာရတၳ-ဋီ ၁၊ စာ-၃)။ အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ အ႒

မ်ားကို အက်ဥ္းအားျဖင့္ ရွင္းလင္းထားသည္။

ကထာႏွင့္ မဟာဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼပါလ မေထရ္ကိုလည္း အလြန္

ဤဝိနယသဂၤဟအ႒ကထာ၌ ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီး (၁၁၅၃-၁၁၈၆)

ေလးစားပုံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 'အာစရိယဓမၼပါလေတၴေရာ ပန (သာရတၳ-

၏ ေကာင္းမႈေတာ္ ျဖစ္သည့္ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေသာ

ဋီ ၁၊ ၃၉၆)၊ အာစရိယဓမၼပါလေတၳေရန (သာရတၳ-ဋီ ၁၊ ၄ဝ၅)'စသည္ျဖင့္

မေထရ္တစ္ပါး စီရင္သည့္ ဋီကာတစ္ေစာင္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္းဝ

မိမိ၏ ဋီကာ၌ အာစရိယဟု ေလးစားစြာ သုံးႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သာရတၳမၪၨဴသာဋီကာ (အဂၤုတၱရဋီကာ)-ကို အရွင္သာရိပုတၱရာ စီရင္

တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုေခတ္ အျခားေသာ ပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ဤ

ေၾကာင္း ဒါဌာဝံသက်မ္းျပဳ အရွင္ဓမၼကိတၱိရာဇဂု႐ု မေထရ္က ဆိုသည္။

အရွင္သည္ သကၠတဘာသာကို ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္သည္။ မဟာ

ယင္းဋီကာ၏ ပဏာမဂါထာမ်ား အရလည္း အရွင္သာရိပုတၱရာ ေရးသား

ဝံသ၌ အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီး တည္ေဆာက္

ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ သိရသည္။ ယင္းပဏာမ၌ ဆရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္

သည့္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ျပာသာဒ္ေက်ာင္းကို အလႉခံ

ေဇတဝန၏နာယက အရွင္ကႆပႏွင့္ ဒုတိယနာယက အရွင္သုေမဓ

ေတာ္မူရေၾကာင္း ျပဆိုသည္။

မေထရ္တို႔အား ဂါရဝျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိရသီလႆ ေထရႆ၊ သာရိပုတၱဝွယႆတိ။

ဝိသုဒၶိပထသဂၤဟ-သည္ ေတာေနရဟန္းမ်ားအတြက္ စင္ၾကယ္ေသာ

ဟမၼိယတၳလဂေဗၻဟိ၊ မဟာပါသာဒမုတၱမံ၃။

လမ္းစဥ္ အက်ဥ္းကို ေဖာ္ျပၿပီး ကမၼ႒ာနသဂၤဟသည္ ကမၼ႒ာန္းအား

ၿမဲျမံေသာ သီလရွိေသာ သာရိပုတၱရာ အမည္သာသည့္ အရွင္

ထုုတ္သူမ်ားအတြက္ ကမၼ႒ာန္းအက်ဥ္းကို ေဖာျ္ပေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။

ျမတ္အား အထြတ္တပ္ တိုက္ခန္းမ်ား ပါရွိသည့္ ျပာသာဒ္ျမတ္

ပၪၥိကာလကၤာရ-သည္ စႏၵေဂါမိ သကၠတသဒၵါက်မ္း၏ အဖြင့္ဋီကာ
ျဖစ္သည္။ ရတနမဏိပၪၥိကာဋီကာဟုလည္း ေခၚသည္။ ပဒါဝတာရ-သည္
သကၠတ သဒၵါက်မ္းအက်ဥ္း ျဖစ္သည္။

ကို (လႉဒါန္းေတာ္မူၿပီ')။
ေပါလုႏ႐
ၷ ုဝၿမိဳ႕တြင္ ပထမပရကၠမဗာဟုမင္း (၁၁၅၃-၁၁၈၆) တည္
ေထာင္သည့္ အဆိုပါ ပညာဆည္းပူးရာ ဌာနႀကီးမွာ အာယတန(ဂုိဏ္း)

သီဟိုဠ္ဘာသာ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ နိႆယက်မ္းမွာ ယေန႔တိုင္

ရွစ္ခုအတြက္ သုံးထပ္ေဆာင္ ရွစ္ေဆာင္ရွိၿပီး ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အရွင္

ထင္ရွားရွိသည္။

သာရိပုတၱရာအတြက္ သီးျခားတစ္ ေဆာင္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သုံးထပ္ ႐ုပ္

က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္

ပြားေတာ္ေဆာင္ ၉-ေဆာင္၊ သံဃာသီတင္းသုံးသည့္ ႏွစ္ထပ္ေဆာင္ ၇၅-

အစဥ္အလာအရ ဤအရွင္သည္ မူလက အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းသား ျဖစ္ၿပီး

ေဆာင္၊ သံဃာသီတင္းသုံးရာ အေဆာင္ငယ္ ၇၈-ေဆာင္၊ စာၾကည့္တိုက္

ေနာင္အခါက်မွ

ယင္းသို႔ျဖစ္မူ

၂-ေဆာင္၊ တရားေဟာခန္းမ ၃-ေဆာင္၊ ေစတီတစ္ဆူ၊ ဆြမ္းစား ေဆာင္

သီဟိုဠ္ဘာသာျဖင့္ နိႆယက်မ္း မ်ားေရးသားႏိုင္သည္အထိ သီဟိုဠ္

တစ္ေဆာင္၊ မီးဖိုေဆာင္ ၈၅-ခု၊ ကုဋီ ၁၇၈-လုံးႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္

သီဟုိဠ္သို႔ေရာက္သည္ဟု

သိရသည္။

ဘာသာကို တတ္ကြၽမ္းသျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ပရကၠမဗာဟု ေခတ္
တြင္ အထြန္းေတာက္ဆုံး ပါဠိစာေပပညာရွင္ ျဖစ္သည္။ ဤအရွင္၏ဘြ႔က
ဲ ို

အေဆာင္မ်ား ရွိသည္၄။
ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီး၏ သာသနာသုတ္သင္ (ဂုိဏ္းႀကီး သုံးဂုိဏ္း

သာဂရမတိ ဟုလည္း ျပဆိုသည္ ။ ေဇတဝနဝိဟာရအတြင္း အာလာဟန

ေစ့စပ္)ပြဲ၌ မဟာနာယက တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခ့ေ
ဲ သာ ပုလ-

ပရိေဝဏ၏ ပထမေက်ာင္းအုပ္ အရွင္မဟာကႆပႏွင့္ ဒုတိယေက်ာင္း

တၳိပရ
ု (ေပါလုႏ႐
ၷ ုဝ)ၿမိဳ႕အနီး ဒိမၺဳလာဂေတာ၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူသည့္

အုပ္ အရွင္သုေမဓတို႔၏ တပည့္ျဖစ္သည္။ ပထမ ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီး

ဓုတင္ ၁၃-ပါးေဆာင္ အရွင္ကႆပ မဟာေထရ္သည္ အရွင္သာရိ-

ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ သံဃာ့အစည္းအေဝးတြင္ ဆရာမေထရ္ႏွင့္ အတူ

ပုတၱရာ၏ ဆရာသခင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္ ျပဳစုေသာ သာ-

၂

ရတၳဋီကာႏွင့္ အဂၤုတၱရဋီကာ ဂႏၳာရမၻမ်ား၌ ေအာက္ပါ အတိုင္း မိန႔ဆ
္ ို
ထားသည္ကႆပံ တံ မဟာေထရံ၊ သံဃႆ ပရိနာယကံ။
ဒီပသၼႎ တမၺပဏၰိမွိ၊ သာသေနာဒယကာရကံ။
ပဋိပတၱိပရာဓီနံ၊ သဒါရညနိဝါသိနံ။
ပါကဋံ ဂဂေန စႏၵ-မ႑လံ ဝိယ သာသေန။
သံဃႆ ပိတရံ ဝေႏၵ၊ ဝိနေယ သုဝိသာရဒံ။
ယံ နိႆာယ ဝသေႏၴာဟံ၊ ဝုဒၶိပၸေတာသၼိ သာသေန။
သီဟုိဠ္ ကြၽန္း၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ စည္ပင္ ထြန္းလင္းေအာင္
ေဆာင္႐ြက္သူ၊ ပဋိပတၱိ အၿမဲအားထုတ္ၿပီး ထာဝစဥ္ အရည
ဝါသီ ေတာရပ္မွီ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သူ၊ သာသနာေတာ္၌ ေကာင္းကင္မွ
လမင္းကဲ့သို႔ ထင္ရွားသူ၊ ဝိနည္းကြၽမ္းက်င္သူ အဆိုပါ မေထရ္
ကို အမွီျပဳ၍ က်မ္းျပဳဆရာ (အရွင္သာရိပုတၱရာ)သည္ သာသ
နာေတာ္၌ ႀကီးပြားခ့ရ
ဲ ၿပီး သံဃာ့ဖခင္ သံဃာ့ဦးကိုင္ ျဖစ္ေတာ္မူ
ေသာ ယင္း အရွင္ကႆပ မဟာေထရ္အား ရွိခိုးပါ၏။
အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီး၏ အေထာက္အပ့ံ
ျဖင့္ ပုလတၳိၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ သာသနာ သုတ္သင္ပြဲ၌ ဆရာျဖစ္သူ
အရွင္ကႆပ၏ လက္ေအာက္မွ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ တာဝန္မ်ားကို
ထမ္း႐ြက္ရသည္။ ပရကၠမဗာဟုု မင္းျမတ္သည္ သာသနာသုတ္သင္ ရွငး္
လင္းပြ၌
ဲ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္အား မ်ားစြာၾကည္ ညဳိသြားခဲ့ပုံရ
သည္။ ထိုအရွင္၏ အရည္အခ်င္းကို ေကာင္းစြာ သိျမင္သျဖင့္ ဝိနယ
သဂၤဟအ႒ကထာႏွင့္ သာရတၴဒီပနီဋီကာ၊ အဂုၤတၱရဋီကာတို႔ကို ျပဳစုရန္
သံဃာ့ ပရိသတ္အလယ္၌ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ ဋီကာက်မ္း
မ်ား၏ နိဂုံးႏွင့္ ပဏာမတို႔၌ ေဖာ္ျပသည္။

အရွင္သာရိပုတၱရာ ေရးသားေသာ ဋီကာက်မ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
သဒၶမၼသဂၤဟက်မ္း၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပသည္ “ေဇတဝန

ေက်ာင္းတိုက္၏

နာယက

အရွင္မဟာကႆပ

မေထရ္ဦးေဆာင္ၿပီး သံဃာ့အစည္းအေဝးကို ထိုေက်ာင္းတိုက္၌
က်င္းပသည္။ ထိုအစည္းအေဝး၌ အရွင္ျမတ္က 'ေရွးဆရာတို႔
ေရးထားသည့္ အ႒ကထာက်မ္းမ်ား၏ အဖြင့္က်မ္း (သီဟဠဂဏၭိ
ပဒမ်ားကို ဆိုလိုဟန္ တူသည္) မ်ားသည္ သီဟိုဠ္ဘာသာျဖင့္
ေရးထားျခင္း၊ အခ်ဳိ႕မ
႔ ာွ ပါဠိႏွင့္ သီဟိုဠ္ဘာသာစကား ႏွစမ
္ ်ဳိးျဖင့္
ေရာယွက္၍ ေရးထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းတစ္ပါး၌ ေနထုိင္ၾက
သည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အက်ဳိးမမ်ားဘဲ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍
ယင္းအမွားကို ဖယ္ရွားရန္ ပါဠိဘာသာ သက္သက္ျဖင့္ အဖြင့္
က်မ္းမ်ား ေရးသားၾကရန္' အဆိုျပဳသည္။ သံဃာ့ပရိသတ္က
သေဘာတူသျဖင့္ ဘုရင္လႉဒါန္းသည့္ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၏ ခန္းမ
ေဆာင္၌ စည္းေဝးလ်က္ ဋီကာက်မ္းမ်ားကို စီရင္ၾကသည္၅”။
ဂိုဏ္းႀကီးသုံးခုညီၫြတ္ေရး သံဃာ့အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္၍
မဟာဝံသ၌ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္ပရကၠမဗာဟုမင္းႀကီးသည္ သံဃာအတြင္း အဘယဂိရိ၊ ေဇတဝန
ႏွင့္ မဟာဝိဟာရဟု ဂိုဏ္းႀကီး သုံးဂုိဏ္း ကြျဲ ပားေနမႈကို မႏွစ္သက္သျဖင့္
သံဃာ့အစည္းအေဝးႀကီး တစ္ရပ္က်င္းပႏိုင္ရန္ ပိဋကတ္သုံးပုံႏွင့္ ဝိနည္း
အထူး

ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဥဒုမၺရဂိရဝ
ိ ိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္မွ အရွင္မဟာ

ကႆပ မေထရ္အား နာယကအျဖစ္ တင္ေႁမွာက္သည္။ ယင္းေနာက္
ႏိုင္ငံအႏွ႔ံအျပားရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ပင့ေ
္ ခၚၿပီး အစည္း
အေဝးႀကီး က်င္းပလ်က္ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္ရန္ ေတာင္းပန္သည္။
ေပါင္းစည္းမႈ မျပဳလိုသည့္ သံဃာအခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသိ႔ု ထြက္ေျပး
ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ လူထြက္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မင္းႀကီးသည္ အေလွ်ာ့ မေပး

ဘဲ ပညာရွင္မ်ား၊ က်မ္းတတ္ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး တင္ျပလာသည့္

ကိုင္တြယ္ခဲ့ရလိမ့္ မည္။ ထိုကိစၥအတြက္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းမွ မိတ္ေဆြ

ေမးခြန္း ျပႆနာမ်ားကို ေျဖးရွင္းသည္။ မင္းႀကီးသည္ မဟာဝိဟာရ

လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၫွိႏိႈင္းၿပီး အဆိုပါ (သေဘာ မတူႏင
ို ္

သံဃာေတာ္မ်ား၏ တင္ျပမႈကို ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆၿပီး

သည့္) အုပ္စုကို ဋီကာျပဳစုေရး၌ ပါဝင္လာေအာင္ စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္

ထိုမေထရ္တို႔၏ တင္ျပမႈကို အဓိကျပဳျခင္းျဖင့္ အၿပီးသတ္ေစသည္။ မဟာ

ႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းဋီကာမ်ားမွာ ဂုိဏ္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢဳိလ္

ဝိဟာရဝါသီတို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ႁမွင့္တင္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္

တစ္ေယာက္တည္းက ေရးသည္မဟုတ္ဘဲ ဂိုဏ္းအားလုံးမွ သံဃာေတာ္

ကို လက္ခံသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအားေပးသည္။ အထူးဂ႐ုစိုက္ သည္းခံ

မ်ား ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း တုိက္ဆိုင္ သေဘာတူၿပီးမွသာ အဆုံးသတ္ အ

လ်က္ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာေတာ္မ်ားအတြင္း ေလ့လာစုံစမ္းမႈမ်ား ျပဳ

တည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လုပ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကို သာမေဏ၊ အခ်ဳိ႕ကို လူဝတ္လဲရန္ စည္း႐ုံးသည္။ လူ

သို႔ျဖစ္မူ ဤဋီကာျပဳစုသည့္ ကိစၥ၌ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ အခန္း

ဝတ္လဲသြားသူမ်ားအား ဘဝရပ္တည္ရန္ လယ္ယာေျမမ်ား ေဝျခမ္းေပး

က႑မည္သို႔ ရွိသနည္း။ အရွင္ျမတ္သည္ ေဇတဝနဝိဟာရ၏ အေရး

သည္။ စည္း႐ုံးဆြေ
ဲ ဆာင္၍ မရသူမ်ားကို အမိန္႔ျဖင့္ လူဝတ္လဲေစသည္။

ပါေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဝ
ဲ င္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါသည့္

ဤသို႔ျဖင့္ မဟာဝိဟာရဝါသီ မေထရ္တို႔၏ ေအာင္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားၿပီး

အခန္းက႑မွ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဝိနယႏွင့္ အဂၤုတၱရနိကာယ အခန္း

သုံးဂိုဏ္း ညီၫြတ္သြားသည္။ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ သံဃာညီၫတ
ြ ္

အတြက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာသည္

မႈ၏ သေကၤတအျဖစ္ ႏိင
ု င
္ အ
ံ ဝန္း၌ ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ား၊

တာဝန္က် က်မ္းဂန္မ်ားကို ေရးသားရန္ ၎၏ တပည့္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္

ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားႏွင့္ နယ္တိုင္းတြင္ ခရီးသြားရဟန္းေတာ္မ်ား ခ်မ္း

ၫွိႏိႈင္းၿပီး ယခုအခါ ၎၏အမည္ႏွင့္ရွိေနသည့္ က်မ္းဂန္မ်ားကို အရွင္

သာစြာ သီတင္းသုံးႏိုင္ရန္ နားေနေဆာင္ ဇရပ္ တန္ေဆာင္းမ်ား ေဆာက္

ျမတ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေရးသားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အရွင္ျမတ္ဦးေဆာင္

လုပ္ လႉဒါန္းၾကသည္၆။

ေရးသားခဲ့သည့္ က်မ္းမ်ားကိုပင္ ၎၏တပည့္မ်ားက ေနာင္အခါ ဆရာ့

သဒၶမၼသဂၤဟက်မ္းတြင္ အရွင္သာရိပုတၱရာေရးသည့္ ဋီကာမ်ားကို

နာမည္ျဖင့္ ထားခဲ့ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ G.P. မာလာလာေဆေကရ

မေဖာ္ျပျခင္းမွာ ထူးျခားသည္။ ယင္းက်မ္းပါ အဆိအ
ု ခ်ဳိ႕ မခိုင္လုံေသာ္

ကား လီနတၳပကာသနာ (ဒီဃ၊ မဇၩိမ ႏွင့္ သံယုတၱ နိကာယဋီကာမ်ား)

လည္း ဋီကာက်မ္းမ်ားကို စုေပါင္း၍ ေရးသည္ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ျဖစ္

ကိုပါ ဤသံဃာ့အစည္း အေဝး၌ ေရးသည္ဟု ယူဆလိုပုံရသည္၇။

ႏိင
ု ေ
္ ျခ ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္

လီနတၳပကာသနာကို

ပရကၠမဗာဟုေခတ္

မတိုင္မီ

မဟာဝိဟာရဝါသီတို႔၏ အျခားဂိုဏ္းသားမ်ားအေပၚ ေအာင္ႏိုင္မႈႏွင့္

ေအဒီ ၆-ရာစု ခန္႔ကပင္ အရွင္မဟာဓမၼပါလေထရ္ ေရးခဲ့ေၾကာင္း ပညာ

ပတ္သက္၍ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ မရွႏ
ိ င
ို သ
္ ည့္ သံဃာအုပ္စုတစ္စု ရွိခဲ့သည္။

ရွင္တို႔ လက္ခံထားသျဖင့္ မာလာလာေဆေကရ၏ တင္ျပခ်က္ကို ေႏွာင္း

သို႔ျဖစ္၍ သုံးဂိုဏ္းသား ညီၫြတ္ျခင္းမွာ သည္းခံ၍ သို႔မဟုတ္ မႏိင
ု ၍
္

ေခတ္ ပညာရွင္တ႔ို လက္မခံၾကေပ။ သာရတၴဒီပနီႏွင့္ သာရတၳမၪၨဴသာ

အ႐ႈံးေပးျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။ ပညာရွိ အရွင္ကႆပ မေထရ္သည္

တို႔ကိုလည္း သံဃာ့အစည္းအေဝးၿပီးမွ ေရးသည္ဟု ၎က ယူဆသည္၈။

ဂိုဏ္း တစ္ပါးသားတို႔ကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳမိေအာင္ လိမၼာပါးနပ္စြာ

ထို႔ျပင္ 'အေဇၩသိေတာ နရိေႏၵန၊ ေသာဟံ ပရကၠမ ဗာဟုနာ = ပရကၠမ

ဗာဟုမင္း ေတာင္းပန္၍ ငါ(ေရးသည္) ဟူေသာ ဝိနယသဂၤဟ၊ သာရတၳ

ပညာဝန္လက္ယာမႉးလိုပ

ႏွင့္ အဂုၤတၱရဋီကာ နိဂုံး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရလည္း ယင္းက်မ္းမ်ားကို

အရွင္မန
ြ ္ လက္ရာထူး

အရွင္သာရိပုတၱရာ ကိုယ္တိုင္ ေရးသည္ဟုပင္ ဆိုလိုရိပ္ ထင္ရွားသည္။

ျမဴးကြန္႔ေစသား၉'

သီဟိုဠ္ဘာသာ အဘိဓမၼတၴသဂၤဟနိႆယက်မ္းနိဂုံး၌ အရွင္ျမတ္
၏ ဂုဏ္ရည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ ေအာက္ပါ အာစရိယပၸသံသာ (ဆရာ့ဂုဏ္
ရည္ျပ) ဂါထာ တစ္ပုဒ္ကို အရွင္ျမတ္၏ တပည့္တစ္ပါးက ေရးဖြ႔ခ
ဲ ဲ့သည္'ယံ စေႏၵ စႏၵဘူတံ နိသိတတရမတပါဏိနိ ပါဏိနီေယ၊
သဗၺသၼႎ တကၠသေတၴ ပဋဳတရမတေယာ ကတၱဳဘူတံ စ တံ တံ။
မညေႏၲ ကာလိဒါသံ ကဝိဇနဟဒယာနႏၵဘူတံ ကဝိေတၱ၊
သာယံ ေလာကတၴသိဒၶႎ ဝိတရတု ရစနာ တႆ သာရီသုတႆ။
'စန္းသဒၵါက်မ္းအတတ္
စန္းအမွတ္ ေထရ္ပုဂၢဳိလ္
ပါဏိနီသဒၵါက်မ္းမွာလဲ
ပါဏိနီဆရာကြၽမ္းသလိုပ
ႏ်ာယေခၚတကၠလမ္းရယ္နဲ႔
က်မ္းသွ်ဒ္ ထိုထို။
ဘက္စုံ ခ်က္ကုန္စမ
ြ ္းတာမို႔
႐ြမ္းႏုိင္ေပ့ စည္ပဟုိရ္
သည္လိုေထရ္မွာျဖင့္ သည္တစ္ပါး၊
သာရိႏြယ္ ကာလိမယ္ဒါသတို႔
ကဗ်ာယာဥ္တံခြန္မို႔

ဤအရွင္တြင္ ပညာတတ္ၿပီး စြမ္းရည္သတၱိ ရွိသည့္တပည့္ အ
နည္းဆုံး ၆-ပါး က်န္ရစ္သည္။ ယင္းတို႔မာွ - အရွင္သံဃရကၡိတ (ဝုေတၱာ
ဒယႏွင့္ သုေဗာဓာလကၤာရ က်မ္းျပဳ)၊ အရွင္သုမဂၤလ (ဋီကာေက်ာ္က်မ္း
ျပဳ)၊ အရွင္ဗုဒၶနာဂ(ကခၤါဋီကာသစ္ က်မ္းျပဳ)၊ ဥဒုမၺရဂိရိေက်ာင္းေန အရွင္
ေမဓကၤရ (သီဟိုဠ္ဘာသာ ဝိနယတၳသမုစၥယက်မ္းျပဳ)၊ အရွင္ဝါစိႆရ
(ဝိနယ ဝိနိစၧယဋီကာ က်မ္းျပဳ)ႏွင့္ ရာဇဂု႐ု အရွင္ဓမၼကိတိၱ (ဒါဌာဝံသ
က်မ္းျပဳ) တို႔ ျဖစ္သည္။
ပါဠိေ႐ႊေခတ္
ပရကၠမဗာဟုမင္း(၁၁၅၃-၁၁၈၆) နန္းျပဳခ်ိန္သည္ ေရွးေခတ္ သီရိလကၤာ
ပါဠိစာေပသမုိင္း၏ ေ႐ႊေခတ္ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္တြင္ သီရိလကၤာ၌ ပါဠိ
စာေပပညာရွင္ မ်ားစြာ ေပၚထြန္းသည္။ သကၠတဘာသာကို ေလ့လာ
လိုက္စားမႈလည္း မ်ားျပားသည္။ သံဃာ့အစည္းအေဝး၌ ဆရာျဖစ္သူႏွင့္
အတူ အဓိကေနရာမွပါဝင္ခဲ့သူ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ေခတ္ကို ေအဒီ
၁၂-ရာစု ကုန္ခါနီးႏွင့္ ၁၃-ရာစု အေစာပိုင္းကာလဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။
ျပဳစုက်မ္းစာရင္း
အရွင္ျမတ္ ျပဳစုေသာ က်မ္းစာမ်ားကို စာရင္း ျပဳၾကည့္ေသာအခါ ေအာက္
ပါ အတုိင္း ေတြ႔ရသည္၁။ ဝိနယသဂၤဟ႒ကထာ

စာမ်က္ႏွာ- ၄၆၈

၂။ သာရတၳဒီပနီဋီကာ

ပ၊ဒု၊တ စာမ်က္ႏွာ-၁၄ဝ၄

၃။ သာရတၳမၪၨဴသာ

ပ၊ဒု၊တ စာမ်က္ႏွာ-၁ဝ၅၅

၄။ အဘိဓမၼတၴသဂၤဟ သီဟုိဠ္ဘာသာနိႆယ (စာမ်က္ႏွာမသိ)

အရွင္သာရိပုတၱရာသည္

ဘုရားဆုကိုပန္သူ

မဟုတ္ေခ်။

အရိေမ-

၆။ ပၪၥိကာလကၤာရဋီကာ

(စာမ်က္ႏွာမသိ)

ေတၱယ်ဘုရားရွင္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ႏွင့္ သာမန္ ပုဂၢဳိလ္အေနျဖင့္ ကြၽတ္တမ္း

၇။ ဝိသုဒၶိပထသဂၤေဟာ

(စာမ်က္ႏွာမသိ)

ဝင္ၿပီးေနာက္ ထိုဘုရားရွင္၏ သာသနာကို ထြန္းေျပာင္ေအာင္ ေဆာင္

၈။ ကမၼ႒ာနသဂၤေဟာ

(စာမ်က္ႏွာမသိ)

႐ြက္ရန္သာ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

၉။ မဂၤလသုတ္အဖြင့္ဋီကာ

(စာမ်က္ႏွာမသိ)

ေတာင္ဖီလာ ဆရာေတာ္၏ မွတ္ခ်က္

က်မ္းျပဳဆုေတာင္းအထူး

အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ေသာတာပန္နတ္အျဖစ္ျဖင့္ အရိေမေတၱဘုရားကို

က်မ္းျပဳကုသိုလ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အရွင္ျမတ္ ေတာင္းေသာဆုမွာ စိတ္ဝင္

ဖူးရန္ ဆုေတာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္းဝေခတ္ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္ ေတာင္ဖီ

စားဖြယ္ ေကာင္းၿပီး ေႏွာင္းေခတ္ပုဂၢဳိလ္တို႔ ေလ့လာ မွတသ
္ ားဖြယ္လည္း

လာဆရာေတာ္က ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္ “ေသာတာပန္တို႔မည္သည္ ကာမဘုံမွာ ခုနစ္ဘဝသာ ေနရျခင္း၊

ေကာင္းသည္ က်မ္းစာ ျပဳစုသည့္ ကုသိုလ္ႏွင့္ အျခားေသာ ကုသိုလ္အစု
ေၾကာင့္ ဒုတိယဘဝတြင္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ ျဖစ္ရၿပီး ကိုယ္
က်င့္တရားႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ အာ႐ုံငါးပါး ကာမဂုဏ္တရားတို႔ကို
မလိုက္စားဘဲ၊

ပထမမဂ္

(ေသာတာပတၱိမဂ္)ကို

ရၿပီးလွ်င္

ေနာက္ဆုံးဘဝ၌ ေမေတၱယ် ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ရပါလို၏။
ယင္းသို႔ ဖူးျမင္ရလ်က္ ထိုေမေတၱယ် ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္
ကို

ၾကားနာရသျဖင့္

အရဟတၱမဂ္ဖိုလ္ကို

ဆိုက္ေရာက္ၿပီး

ေနာက္ ထိုဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ကို ထြန္းေျပာင္အာင္
ေဆာင္႐ြက္ရပါလို၏။
ျပည့္ရွင္မင္းတို႔သည္ တရားသျဖင့္ လူအေပါင္းကို ေစာင့္ေရွာက္
ပါေစသတည္း။ (ယင္း မင္းအေပါင္းသည္) ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို
မေမ့ေလ်ာ့ၾကဘဲ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္
႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

သတၱဝါအေပါင္းသည္

ေဘးကင္းရန္ကြာ၍

ေကာင္းျမတ္ေသာ အေတြးအၾကံမ်ား ရွိၾကလ်က္ နိဗၺာန္ အၿငိမ္း
ဓာတ္ကို ရရွိ ခံစားႏုိင္ၾကပါေစ'

တာဝတႎသာ နတ္တို႔၏ အသက္ႏွင့္ ဘဝေပါင္း အေထာင္မက ေနၿပီးမွ
သာ ေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ ပြင့္ႏိုင္ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ က်မ္းျပဳဆရာျမတ္၏ ဆု
ေတာင္းပုံကို ပညာရွိတို႔ လက္မခံကုန္၁ဝ”။
----------------------၁

Pali Literature of Ceylon, p. 190-192

၂

Saddhammasangha, p. 63

၃

မဟာဝံသ၊ အခန္း ၇၆၊ ၃၄ ဂါထာ။

၄

မဟာဝံသ၊ အခန္း ၇၈၊ ၃၁-၃၇ ဂါထာ။

၅

Saddhammasangaha, JPTS. Ed., p. 58

၆

မဟာဝံသ၊ အခန္း ၇၈၊ ၁ဝ-၂၇ ဂါထာ။

၇

Pali Literature of Ceylon, p. 192-193

၈

P. L.C. Corrections And Comments, p. 324

၉

ဆရာေတ္ အရွင္နႏၵိေသနေရး သာရတၴဋီကာနိႆယနိဒါန္းမွ
ကူးယူပါသည္။

၁ဝ

ဝိနယာလကၤာရဋီကာ ၂၊ ၄၂၉။
------/.\-----------/.\--------

