ရုပ္ပြားဆင္းတု ကိစၥ
ေမးသူ- ဂ်ဴဂ်ဴ (ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၀၂ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္)
၁။ (ပါရမီဘာသာေရး အေျဖလႊာ ၃) ဦးစံတင့္(စတုနိကာယ ေကာ၀ိဒ) စာမ်က္ႏွာ ၁၆ ( သမႏၱစကၡဳဒီပီနီ၃၃၀
၃၃၁) သမုဒၵရာအနီး မစၥႏၱရစ္ေက်းရြာမွာ သၾကားမင္းက အသီတိသာ၀က ရွစ္က်ိပ္ေသာ သာ၀ကတို႔၏ ဘုရား
ရွင္၏ မယ္ေတာ္ခမည္းေတာ္ ဘုရားရွင္ရုပ္တုကို ဖန္ဆင္းခဲ့၏ အရွင္အႏုရုဒၶါ သကၠထူးပ၀ံသပိုင္းတြင္ လာ၏။
ေလာကပညတၱိ ဆဂတိဒီပနီက်မ္းတြင္ ဟာရိနီမည္ေသာ နတ္မိဖုရားႏွင့္ မေဟေသရမည္ေသာ မရေမသြရာ
ဘုမၼစိုးနတ္မင္းလည္ ဗုဒၶရွိစဥ္ကပင္ ဟိမ၀ႏၱာ မႏၱာဂိရိေတာင္တြင္ ရတနာအတိၿပီးေသာ ဘုရားရွင္ႏွင့္ တူေသာ
ရုပ္တုကို ဖန္ဆင္းၿပီး အၿမဲကိုးကြယ္ေၾကာင္း၊ အရွင္အာနႏၵာ သာရီရိက ျဖစ္ေသာ ဓာတ္ေတာ္ေစတီကိုကား
ငါဘုရားရွိစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းငွာ မတတ္ေကာင္း ငါဘုရားပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္မွသာလွ်င္ ျပဳျခင္းငွာ တတ္ေကာင္း၏
ရုပ္တုေတာ္ျဖစ္ေသာ ဥဒၵိႆေစတီ။ ပရိေဘာဂေစတီ ႏွစ္ပါးတို႔ကား ငါဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ ျပဳလုပ္
ကိုိးကြယ္ျခင္းငွာအပ္၏။
(ဇာ။႒။၄။၂၉၉) ကာလိဂၤေဗာဓိဇာတ္ အ႒ကထာမွာ ရွင္အနႏၵာ အေမးကို ေျဖၾကားထားတာကို ၾကည့္လွ်င္
ဦးေဌးလြင္ ေျပာၾကားထားတဲ့ အပတ္စဥ္ ဗဟုသုတမွာပါတဲ့ အာေသာကမင္း လက္ထပ္ထိ ဗုဒၶဘာသာမွာ
ရုပ္ထုကိုးကြယ္ျခင္း မရွိဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္ ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပက္သက္လို႔ ရွင္းျပ ႏိုင္မလား။
သမီး ဂ်ဴဂ်ဴ သိရမွာက အဲ့ဒီ သမႏၱဳ စကၡဳဒီပနီက်မ္းကိုပဲ ကုိးကားၿပီး စာေရးဆရာ တိုက္စိုး (အမ်ိဳးသား ယဥ္
ေက်းမႈ ဥကၠဌ)က ၁၉၉၃ ခု ဒီဇင္ဘာနဲ႔ ၁၉၉၄ ဇန္န၀ါရီလ ထုတ္ ျမတ္မဂၤလာ မဂၢဇင္းမွာ ရုပ္ပြားဆင္းတု ေခါင္း
စဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးေရးခဲ့ပါတယ္။ (ေဆာင္းပါးမွာ က်မ္းကို မေဖၚျပေပမယ့္၊ က်မ္းျပဳဆရာ ဆရာကို ေဖၚျပပါတယ္။)
မံုေရြးဆရာေတာ္ ရွင္အာဒစၥရံသီ (၁၇၆၆-၁၈၃၄)နဲ႔ ေရြဘို ရွင္သီရိမာလာတို႔ ေျပာတဲ့ စကားပါ။ ဘုရားကိုယ္စား
ကိုယ္ပြား ဆင္းတုထုလာတဲ့ သေဘာင္လို ဇတ္လိုဟာမ်ိဳးေတြက ယြန္းတို႔ တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေသာ ၀ဋ္ဋင္ကုလိ
ရာဇဇာတ္က လာတာပါတဲ့။ အဲ့ဒီ ဇာတ္ေတာ္မ်ားဟာ သဃၤာယနာတင္က်မ္းစာရင္းမ၀င္လို႔ ပညာရွိတို႔ အျမတ္
တႏိုး မျပဳကုန္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ အကယ္၍မ်ား သဃၤာယနာက်မ္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ ပိဋကတ္ေတာ္ထဲမွာ ေစတီ
မ်ား တည္ထားကိုးကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာထားတာမ်ား ရွိရင္ေတာ့- အန္ကယ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။
သဃၤာယနာ၀င္ က်မ္းျဖစ္တဲ့ ခုဒၵကပါဌ ဓမၼပဒ ၁၈၈ မွာေတာ့- ဤသို႔ ေတာေတာင္သစ္ပင္၊ အာရာမ္ ေစတီ
မ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဘးကင္းေသာ ကိုးကြယ္ျခင္း မဟုတ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီမွာ ပါဠိလို ေျပာတဲ့
ေစတ်ာနိ (ေစတီ) ဆိုတာ ေ၀ါဟာရက - တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း လို႔ အနက္ကိုေပးတဲ့ ေစတိယ ဆိုတဲ့ စကား
လံုးက ဆင္းသက္လာတာပါ။
စာေရးဆရာမ်ား ေရးတဲ့စာအုပ္မ်ား- အာေဘာ္မ်ားနဲ႔၊ ဘုရားေဟာလို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ က်မ္း ဘယ္က်မ္း
က ဘာသာေရး အဆံုးအမ ျဖစ္ပါသလဲ။ ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားပါ။ (ဆက္လက္ ေစာဒက ျပဳႏိုင္ပါတယ္။)

ပိဋကတ္ေတာ္မွာ ရုပ္ပြားကိုးကြယ္ျခင္းကို အားမေပးတဲ့အျပင္ ရုပ္ဆိုတာ အပုပ္အစု ျဖစ္လုိ႔ အကုသိုလ္ အရင္း
အျမစ္ျဖစ္လို႔ အဲ့ဒီရုပ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ ရွိခုိးသူဟာ အသံုးမက်သူ ျဖစ္တယ္လို႔ ၀ကၠလိေထရာ အပါဒါန ၅၃၊ ၅၄၊ ၅၅
ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဒီေတာ့ ပိဋကတ္မွာ တည္ထားကိုးကြယ္ေစဘို႔ မေျပာထားတဲ့ ဒီရုပ္ထုက ဘယ္က လာသလဲ
လိုက္ရွာရင္ သမိုင္းေၾကာင္းကို လွန္ရေတာ့မွာပါ။ သမိုင္းဆရာမ်ားကေတာ့--အခု ဗုဒၶရုပ္ပြား ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ား ေပၚေပါက္လာသလဲ ဆိုတဲ့ ဗဟုသုတကိုေတာ့ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဒဂံုတကၠသိုလ္
ႏွစ္ပတ္လည္ မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာ ၅၀ မွာ ဖတ္ပါ။ ၁၉၉၃ ဒီဇင္ဘာလ ျမတ္မဂၤလာ မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာ ၅၀၊ ၅၁ နဲ႔
၁၉၉၄ ဇန္န၀ါရီ ျမတ္မဂၤလာ မဂၢဇင္း- စာမ်က္ႏွာ ၅၅ တို႔မွာ ဖတ္ပါ။ ေရွ႔ေဟာင္းသုေတသီမ်ား တူးေဖၚရရွိတဲ့
အေထာက္အထား မ်ားနဲ႔ သမိုင္းဆရာမ်ားက ဗုဒၶရုပ္ပြားရယ္လို႔ စတင္ျဖစ္တည္လာတဲ့ ေနရာဟာ အာဖဂန္
(ဂႏၶရ ေဒသ)လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ အာဖဂန္ႏိုင္ငံက သမုဒၵရာနဲ႔ လြန္စြာေ၀းတဲ့ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ေဂါတမ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ကနက္သွ်မင္းလက္ထက္ေရာက္မွ ဂရိ
ေက်ာက္ဆစ္သမား မ်ားက ဂရိနတ္ဘုရား အပိုလိုရဲ႔ ပံုစံကိုတုၿပီး ထုဆစ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာ
သကၤပ ဆိုတဲ့ မွန္ကန္စြာ ဆင္ျခင္ ႏိုင္အား ရွိမယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္စြာ ေစာေၾကာ၊ ေစာဒနာ ႏိုင္ပါတယ္။
ဦးေဌးလြင္ဦး

