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The Legality of Bhikkhunī Ordination

Bhikkhu Anālayo

The Legality of Bhikkhunī Ordination

Introduction
My presentation in what follows is based on extracts
from a more detailed study of various aspects related to
“The Revival of the bhikkhunī Order and the Decline of the
Sāsana”, in which I also tried to cover relevant secondary
sources to the best of my ability (JBE 20: 110–193). In what
follows, I focus on the canonical sources only in an attempt
to make my main findings regarding the question of the
legality of bhikkhunī ordination easily accessible to the general reader. My presentation covers the following points:
1)

The bhikkhunī order and the Bodhgayā ordination

2)

Theravāda legal principles

3)

The sixth garudhamma

4)

The female candidates at the Bodhgayā ordination

5)

The Chinese preceptors

6)

Single ordination by bhikkhus

The Bhikkhunī Order and the Bodhgayā Ordination
The account of the constitution of the bhikkhunī order
in the Theravāda Vinaya is as follows (Vin II 255). The Cullavagga (X.1) reports that Mahāpajāpatī was the first
woman to receive higher ordination. In her case this took
place by accepting the “eight principles to be respected”,
garudhammas.
One of these garudhammas is of considerable importance for the legal aspects of bhikkhunī ordination. This is
the sixth garudhamma, which stipulates that a female candidate should have observed a two year training period as a
5
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probationer, a sikkhamānā. After having observed this period of training, higher ordination should be requested by
her from both communities, that is, from the communities of
bhikkhus and bhikkhunīs.
The Cullavagga (X.2) continues by reporting that,
after having been ordained herself by accepting the eight
garudhammas, Bhikkhunī Mahāpajāpatī asked the Buddha
how she should proceed in relation to her female followers,
who also wanted to become bhikkhunīs. In reply, the Buddha prescribed that the bhikkhus should ordain them.
According to a subsequent section of the Cullavagga
(X.17), female candidates who wanted to become bhikkhunīs felt ashamed when being formally interrogated by bhikkhus regarding their suitability for higher ordination (Vin II
271). Such interrogation involves questions about the nature
of their genitals and their menstruation, so naturally women
in a traditional setting are not comfortable discussing such
matters with men, let alone with bhikkhus. The Cullavagga
reports that when the Buddha was informed of this problem,
he gave a ruling to amend this situation. He prescribed that
the bhikkhus should ordain female candidates who have previously undergone the formal interrogation in front of the
community of bhikkhunīs. These are the key elements from
the Cullavagga account.
In what follows I briefly survey the subsequent history
of the bhikkhunī order. The order of bhikkhunīs appears to
have thrived in India until about the 8th century. Before it
disappeared from India, the ordination lineage was transmitted to Sri Lanka during the reign of King Asoka. The Ceylonese chronicle Dīpavaṃsa reports that the recently converted king of Sri Lanka approached Bhikkhu Mahinda with
the request to allow his wife, Queen Anulā, to go forth. Ac6
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cording to the Dīpavaṃsa (Dīp 15.76), Bhikkhu Mahinda
explained that bhikkhunīs from India were required, because: akappiyā mahārāja itthipabbajjā bhikkhuno, “Great
King, it is not proper for a bhikkhu to confer the going forth
on a woman.” The implications of this passage need a little
discussion.
The canonical Vinaya has no explicit ruling against
the conferring of the “going forth” on a female by a bhikkhu
and it is only in the commentary that the suggestion is found
that a female candidate should receive the going forth only
from a bhikkhunī (Sp V 967). Considered within its narrative context, it seems that in this passage in the Dīpavaṃsa
the expression pabbajjā does not carry its technical Vinaya
sense of “going forth” as a stage distinct from higher ordination, upasampadā. Instead, it appears to be used here as a
term that describes the transition from lay life to monastic
life in general. That is, here the expression pabbajjā would
cover both the “going forth” and the “higher ordination”.
Since the king had only recently converted to Buddhism, it could hardly be expected that he would be familiar
with the technicalities of ordination. As his request is formulated with the expression “going forth”, pabbājehi anūlakaṃ
(Dīp 15.75), it is natural that Mahindaʼs reply uses the same
terminology. The Dīpavaṃsa (Dīp 16.38f) in fact continues
to use the same expression when reporting that Anulā and
her followers received ordination: pabbajiṃsu, even though
they eventually became bhikkhunīs, not just sāmaṇerīs.
Thus it seems clear that in this usage both the “going forth”
and the “higher ordination” are included under the term
pabbajiṃsu.
Let us return to the topic of the history of bhikkhunī
ordination. In Sri Lanka the order of bhikkhunīs, founded
7
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with the help of a group of Indian bhikkhunīs headed by
Saṅghamittā, continued to thrive until the 11th century. During a period of political turmoil that had decimated the entire monastic community, the bhikkhunī ordination lineage
seems to have come to an end in Sri Lanka.
Before the Sri Lankan bhikkhunī order came to an
end, in the early fifth century a group of Sri Lankan bhikkhunīs transmitted the ordination lineage to China (T L
939c). A Theravāda Vinaya had been translated into Chinese
in the late fifth century, but this was later lost (T LV 13b),
presumably during a period of political instability. Towards
the beginning of the eighth century the Dharmaguptaka Vinaya appears to have been imposed by imperial order on all
monastics in China (T L 793c). From that period onwards
all bhikkhus and bhikkhunīs in China had to follow this Vinaya.
The bhikkhunī ordination lineage has recently been reestablished in Sri Lanka with the help of Chinese bhikkhunīs at an ordination held in 1998 at Bodhgayā in India.
While there have been bhikkhunī ordinations earlier, it is
since the 1998 Bodhgayā ordination that the bhikkhunī order
in Sri Lanka has gained momentum and subsequent bhikkhunī ordinations have been conducted in Sri Lanka itself.
At the Bodhgayā bhikkhunī ordination, the candidates
received Theravāda robes and bowls, and they did not take
the bodhisattva vows. After completing the ordination, the
new bhikkhunīs underwent a second ordination at which
only Theravāda bhikkhus officiated. The crucial question
now is whether this ordination can be recognized as valid
from a Theravāda legal viewpoint. In order to explore this, I
first need to discuss Theravāda legal principles.

8
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Theravāda Legal Principles
The term Theravāda can be translated as “Sayings of
the Elders”. The Dīpavaṃsa (Dīp 4.6) uses the term Theravāda for the “sayings” that according to the traditional account were collected by the elders at the first communal
recitation (saṅgīti) at Rājagaha. The same term Theravāda in
the Dīpavaṃsa (Dīp 5.51f) and in the commentary on the
Kathāvatthu (Kv-a 3) then refers to the Ceylonese Buddhist
school that has preserved the Pāli version of these sayings
collected at the first communal recitation. A central aspect
of the Theravāda sense of identity is thus the Pāli canon.
This is the sacred scripture of the Theravāda traditions that
developed in different countries of South and Southeast
Asia, who also share the use of Pāli as their liturgical language.
The rules and regulations given in the Vinaya part of
the Pāli canon are therefore of central importance for monastic members of the Theravāda traditions. The commentary on the Vinaya, the Samantapāsādikā (Sp I 231), highlights the eminent position of the canonical sayings. It declares that one’s own opinion is not as firm a ground as the
indications given by the ancient teachers as recorded in the
commentarial tradition, and these in turn are not as firm a
ground as the canonical presentation, attanomatito ācariyavādo balavataro ... ācariyavādato hi suttānulomaṃ balavataraṃ. In short, the Pāli Vinaya is the central reference point
for deciding legal questions that concern Theravāda monasticism.
For the question of reviving the bhikkhunī order in the
Theravāda traditions the central role of the Pāli Vinaya has
important ramifications. To propose that the Vinaya rules
should be amended to allow for reviving the bhikkhunī ordi9
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nation is unacceptable from a traditional viewpoint. Such a
suggestion misses out on a central aspect of the Theravāda
traditions, namely the strict adherence to the regulations in
the way these have been preserved in the Pāli Vinaya.
According to the commentary on the Dīgha-nikāya,
the Sumaṅgalavilāsinī (Sv I 11), at the first communal recitation at Rājagaha the bhikkhus decided to recite the Vinaya
first. They did so because they felt that the Vinaya is what
gives life force to the Buddha’s dispensation, vinayo nāma
buddhassa sāsanassa āyu. The Buddha’s dispensation will
endure as long as the Vinaya endures, vinaye ṭhite sāsanaṃ
ṭhitaṃ hoti.
The proposal to adjust the rules not only misses out on
what is considered to be the life force of the Buddha’s dispensation, it also suggests something that within the traditional framework is not really possible. According to the
Mahāparinibbāna-sutta (DN II 77), the Buddha highlighted
a set of conditions that will lead to the welfare of his disciples and prevent decline. According to one of these conditions, the bhikkhus are not to authorize what has not been
authorized and are not to abrogate what has been authorized:
appaññattaṃ na paññapessanti, paññattaṃ na samucchindissanti. Thus it is not particularly meaningful to argue for
membership in the Theravāda traditions and at the same
time request changes that are directly opposed to the very
way the Theravāda traditions ensure their continuity.
The revival of the bhikkhunī ordination is in fact not
simply a question of gender equality. The detrimental effects of discrimination are of course important values in
modern days, but these are not decisive criteria in relation to
the question of membership in the Theravāda monastic traditions. That is, much of the problem lies in the apprehen10
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sion that the legal principles, which form the basis for the
Theravāda monastic traditions, are being jeopardized.
Suppose a woman who wants to become a bhikkhunī
takes the Chinese Dharmaguptaka ordination and subsequently wears their style of robes and participates in their
monastic rituals. Traditionalists would probably have little
to object, only they would not recognize her as a Theravāda
bhikkhunī. The problem is not merely that a woman wants
to become a bhikkhunī. The question is rather if a bhikkhunī, who has been ordained in the Chinese Dharmaguptaka
tradition, can become a recognized member of the Theravāda community.
This is a matter that needs to be resolved within the
parameters of the Theravāda traditions. In particular, it
needs to be evaluated from the viewpoint of the Pāli Vinaya.
While calls for gender equality, etc., have an influence in
the case of legal ambiguity, they are in themselves not decisive. Of decisive importance are rather the legal principles
recognized in the Theravāda traditions.
Therefore, if the rules in the Theravāda Vinaya render
a revival of the bhikkhunī order legally impossible, then
such a revival stands little chance of meeting with general
approval. At the same time, however, if a revival can be
done without infringement of the rules, then there is also no
real basis for refusing to accept that the bhikkhunī order has
been resurrected.
With this in mind, I now turn to the legal aspects involved. My discussion concentrates on the canonical Vinaya
regulations, in line with the injunction given in the Samantapāsādikā (Sp I 231) that the canonical injunctions in the
Vinaya itself are more important than the commentarial tradition or one’s own opinion. These Vinaya injunctions are
11
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the final standard to evaluate if a revival of the bhikkhunī
order in the Theravāda traditions is legally possible or not.
Regarding one’s own opinion, in what follows I consider the Vinaya description of events simply at face value.
This description, in the way it has come down in the canonical Vinaya, forms the basis for legal decisions in the Theravāda traditions. For various reasons I may believe that
things happened differently. Yet, my personal views are not
directly relevant to the present matter, which is to explore a
legal question based on the relevant legal document. The
legal document in question is the Pāli Vinaya. Therefore my
discussion regarding the bearing of the Vinaya on the present issue has to stay within the parameters of the canonical
account, independent of whether I believe that this actually
occurred or not.

The Sixth Garudhamma
The term garudhamma, “principle to be respected”,
carries distinct meanings in the Vinaya. In general, the term
garu can have two main meanings: garu can mean “heavy”
in contrast to light, or else “respected” in contrast to being
disrespected.
An example for the first sense can be found in the Cullavagga (X.1), according to which a bhikkhunī who has
committed a garudhamma needs to undergo penance (mānatta) for half a month in both communities (Vin II 255).
Here the term garudhamma refers to a saṅghādisesa offence
— the second gravest offence recognized in the Vinaya —
which requires the undergoing of penance (mānatta). Subsequent to that, the offending monastic has to go through an
act of rehabilitation called abbhāna. A saṅghādisesa offence
12
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is a rather grave offence, a breach of the rules which merits
temporary suspension of the offender. So here the term
garudhamma stands for a “grave offence”.
This is not necessarily the sense the term garudhamma
carries in the same part of the Cullavagga (X.1), however,
when it is used for the eight dhammas that Mahāpajāpatī
accepted in order to receive higher ordination. Closer inspection shows that here the term garu does not stand for an
offence of the saṅghādisesa category.
Several of the eight garudhammas recur as case rules
elsewhere in the Vinaya. None of the eight garudhammas,
however, occurs in the category of saṅghādisesa offences.
Instead, those garudhammas that recur elsewhere are all
found in the pācittiya class. A pācittiya is an offence of a
lighter class that requires disclosure to a fellow monastic. If
the pācittiya offence involves possessions, their formal forfeiture is required.
According to the second principle to be respected
(garudhamma 2), a bhikkhunī should not spend the rainy
season retreat in a place where there is no bhikkhu. This
garudhamma is identical to pācittiya rule 56 for bhikkhunīs
in the Bhikkhunīvibhaṅga (Vin IV 313).
The third principle (garudhamma 3) stipulates that a
bhikkhunī should inquire every fortnight about the date of
the observance day (uposatha) from the community of bhikkhus and she should come for exhortation (ovāda). This
garudhamma corresponds to pācittiya rule 59 in the Bhikkhunīvibhaṅga (Vin IV 315).
According to the fourth principle (garudhamma 4), a
bhikkhunī should carry out the invitation (pavāraṇā) to be
told of any of her shortcomings in front of both communi13
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ties, the communities of bhikkhus and bhikkhunīs. This
garudhamma has its counterpart in pācittiya rule 57 in the
Bhikkhunīvibhaṅga (Vin IV 314).
The seventh principle to be respected (garudhamma 7)
stipulates that a bhikkhunī should not revile or abuse a bhikkhu. This garudhamma corresponds to pācittiya rule 52 in
the Bhikkhunīvibhaṅga (Vin IV 309).
Therefore, it seems clear that these garudhammas belong to the pācittiya class, they are not “grave” offences of
the saṅghādisesa class.
Now another noteworthy feature of the eight garudhammas is that they do not make a stipulation about the
punishment appropriate to one who violates them. In fact the
eight garudhammas differ from all other rules in the Vinaya,
because they are not laid down in response to something that
has happened. Instead, they are pronounced in advance.
Moreover, they are pronounced in relation to someone who
at the time of their promulgation has not yet been formally
ordained. According to the Cullavagga, Mahāpajāpatī only
became a bhikkhunī after these garudhammas had been pronounced by the Buddha and after she had decided to accept
them. The eight garudhammas clearly differ in nature from
the rules found elsewhere in the Vinaya
This impression is strengthened when one examines
the pācittiyas that correspond to some garudhammas. The
Bhikkhunīvibhaṅga reports that the Buddha prescribed these
pācittiya rules in reply to some event that involves bhikkhunīs. From the viewpoint of the Vinaya, these events therefore must have happened after the promulgation of the garudhammas, which marks the coming into existence of bhikkhunīs.
14
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Now each of the pācittiya rules discussed above –
rules 52, 56, 57 and 59 – concludes in a way that is common
for Vinaya rules: They indicate that the first perpetrator
(ādikammika) is not guilty, anāpatti. This means that the
first transgressor against the pācittiya rules that correspond
to garudhammas 2, 3, 4 and 7 does not incur an offence.
Only after the corresponding pācittiya rule has come into
existence are transgressors considered guilty.
This in turn shows that, from the viewpoint of the canonical Vinaya, the eight garudhammas are not rules in
themselves. Otherwise it would be impossible to transgress
them, once they have been promulgated, and still to go free
of punishment. It is only after a corresponding regulation
has been laid down as a pācittiya that one can become guilty
of an offence, āpatti.
In sum, the eight garudhammas are not rules whose
breaking entails a punishment, they are instead recommendations. The description of each of these eight garudhammas in the Cullavagga (X.1) indicates that they are something to be revered, respected, honored and held in esteem,
sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā. In short, a garudhamma is a “principle to be respected”.
With this basic assessment of the nature of the garudhammas in mind, it is now time to turn to the sixth of
these. This principle to be respected (garudhamma 6) stipulates that a woman wishing to receive bhikkhunī ordination
must have first undergone a two year training period as a
probationer, sikkhamānā, after which she should request
higher ordination from both communities, from the
bhikkhus and the bhikkhunīs (Vin II 255). Here is the
formulation of this principle to be respected:

15
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“A probationer who has trained for two years in six
principles should seek for higher ordination from both
communities”, dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya ubhatosaṅghe upasampadā
pariyesitabbā.
The requirement to train as a sikkhamānā is also covered in one of the pācittiya rules (63) in the Bhikkhunīvibhaṅga (Vin IV 319). The need for the involvement of both
communities, however, does not have a counterpart among
the rules found elsewhere in the Vinaya.

The Female Candidates at the Bodhgayā Ordination
The stipulations made in the sixth garudhamma give
rise to two questions in relation to the higher ordination carried out a Bodhgayā:
1) Were the female candidates qualified for higher
ordination by having observed the training for two
years as probationers?
2) Can the officiating Chinese bhikkhunī preceptors be
recognized as bhikkhunī preceptors from a Theravāda
viewpoint?
Regarding the first of these two points, the female
candidates that had come from Sri Lanka to participate in
the Bodhgayā ordination had been carefully chosen among
experienced dasasil mātās. Moreover, they had been given a
special training to prepare them for higher ordination. Because they had been dasasil mātās for many years, they had
for a long time trained in a form of monastic conduct that
covers the six rules incumbent on a probationer, a sikkha-

16
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mānā. However, they had not formally become sikkhamānās.
As I mentioned above, the need to train as a sikkhamānā is also covered in one of the pācittiya rules (63). The
Bhikkhunīvibhaṅga explains that if a female candidate has
not trained for two years as a sikkhamānā, to ordain her nevertheless results in a pācittiya offence for the ordaining
bhikkhunī preceptors. It is a standard pattern in the Vinaya
that a particular rule is followed by a discussion of possible
cases. In line with this pattern, the Bhikkhunīvibhaṅga continues by discussing several such cases where a female candidate is ordained who has not fulfilled the sikkhamānā
training. Three such cases describe that an offence can take
place when the ordination itself is legal, dhammakamma,
and another three cases concern an ordination that is not
legal, adhammakamma (Vin IV 320). The first three cases
are as follows:
1) dhammakamme dhammakammasaññā vuṭṭhāpeti,
“the act being legal, she ordains her perceiving the act
as legal”;
2) dhammakamme vematikā vuṭṭhāpeti, “the act being
legal, she ordains her being uncertain”;
3) dhammakamme adhammakammasaññā vuṭṭhāpeti,
“the act being legal, she ordains her perceiving the act
as illegal”.
These three cases differ because the preceptor has a
different perception. She may think the act to be legal (1),
she may be in doubt about its legality (2), or she may think
the act to be illegal (3). In each of these three cases, the preceptor incurs a pācittiya offence, āpatti pācittiyassa. In each
of these three cases, however, the act itself of ordaining a
17
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female candidate who has not fulfilled the training as a sikkhamānā is legal, dhammakamma. This clearly implies that
a bhikkhunī ordination is not invalidated by the fact that the
candidate has not fulfilled the sikkhamānā training
Therefore, from the viewpoint of the canonical Vinaya, a higher ordination of a female candidate is not invalid if she has not undertaken the two year training period
as a sikkhamānā. This in turn means that the validity of the
Bodhgayā ordinations is not jeopardized by the fact that the
female candidates have not formally undertaken the sikkhamānā training. In fact, as already mentioned, in actual practice they have followed a comparable training.

The Chinese Preceptors
The Chinese preceptors are the heirs of the bhikkhunī
lineage that was brought from Sri Lanka to China in the fifth
century. However, the Chinese bhikkhunīs now follow a different code of rules, pātimokkha. These are the rules found
in the Dharmaguptaka Vinaya, which appears to have been
imposed in China by imperial order in the eighth century.
The Dharmaguptaka Vinaya has more rules for bhikkhunīs
than the Theravāda Vinaya and it also differs in the formulation of some of the rules that the two Vinayas share. Moreover, the markers that according to the Dharmaguptaka Vinaya can be used for establishing the ritual boundary for
ordination, the sīmā, differ, as well as the formulations to be
used for this purpose.
Thus the Chinese bhikkhunīs belong to a “different
community”, nānasaṃvāsa, vis-à-vis Theravāda monastics.
Being of a “different community” means that it is not possi-

18
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ble for them to carry out legal acts that will be recognized as
valid by traditional members of the Theravāda.
In the Vinaya, the notion of being of a “different community”, nānasaṃvāsa, refers to a case of disagreement
about the rules. Here a fully ordained monastic disagrees
with the community where he lives on whether a particular
act constitutes an offence. Because of this discord on the
implication of a Vinaya rule, the monastic, together with his
fully ordained followers, carries out legal acts independent
from the community. Alternatively, the community bans
him or them from participating in their legal acts by an act
of suspension.
The status of being nānasaṃvāsa thus comes into existence because of a dispute about the interpretation of the
rules. Therefore it can be resolved by settling the dispute.
Once there is agreement in relation to the interpretation of
the Vinaya rules, those who were nānasaṃvāsa become
again samānasaṃvāsa, part of the same community.
The Mahāvagga (X.1) explains that there are two
ways of becoming again samānasaṃvāsaka (Vin I 340). The
first is when “on one’s own one makes oneself to be of the
same community”, attanā vā attānaṃ samānasaṃvāsakaṃ
karoti. Here one becomes part of the community through
one’s own decision. This happens when one gives up one’s
earlier view and is willing to adopt the view held by the rest
of the community regarding the Vinaya rules.
The second way of becoming again part of the same
community takes place when one is reinstituted by the community after one had been suspended for not seeing an offence, not atoning for it, not giving it up.

19

The Legality of Bhikkhunī Ordination

For the present case of bhikkhunī ordination, this second option does not seem relevant, as there is no record of
the Dharmaguptakas being suspended by the Theravādins or
the other way round. The two traditions appear to have
come into being simply because of geographical separation.
Therefore, only the first of these two alternatives
would be relevant. Following the first of these two alternatives, perhaps the difference in the rules could be overcome
if the newly ordained bhikkhunīs decide to follow the Theravāda Vinaya code of rules. Through a formal decision of
this type, perhaps they could become samānasaṃvāsa.
The ordination performed by Theravāda bhikkhus
after the dual ordination at Bodhgayā could then be considered as an expression of the acceptance of these newly ordained bhikkhunīs by the Theravāda community. This would
be in line with the procedure for settling a dispute about monastic rules that has led to the condition of being nānasaṃvāsa.
In this way, the ordination by the Theravāda bhikkhus
would have had the function of what in the modern tradition
is known under the technical term of daḷhīkamma, literally
“making strong”. This refers to a formal act through which a
bhikkhu or a group of bhikkhus ordained elsewhere gain the
recognition of a particular community of which he or they
wish to be part.
While this may be a possible solution, it is also clear
that this is not necessarily compelling. In fact the Vinaya
precedent regarding how to become samānasaṃvāsa concerns only differences in the interpretation of the rules.
Here, however, the difference is in the rules themselves.
Therefore, it needs to be ascertained if the cooperation of
the Chinese bhikkhunīs is an indispensable requirement for
20
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reviving the Theravāda bhikkhunī order. This is the question
to which I turn next, namely the issue of single ordination,
of bhikkhunīs being ordained by bhikkhus alone.

Single Ordination by Bhikkhus
At first sight single ordination by bhikkhus only appears to be ruled out by the sixth garudhamma. Yet, in
terms of legal validity it needs to be kept in mind that the
eight garudhamma are only recommendations, they are not
rules whose violation carries explicitly formulated consequence. Another and rather significant fact about all of these
garudhammas — so obvious that it is easily overlooked —
is that they are concerned with the behavior that should be
adopted by sikkhamānās and bhikkhunīs. The garudhammas
are not rules given to bhikkhus.
The Cullavagga (X.5) reports that the newly ordained
bhikkhunīs did not know how to recite the pātimokkha, how
to confess a transgression, etc. (Vin II 259). This suggests
that the rationale behind the sixth garudhamma may have
been to ensure that the newly founded bhikkhunī order
carries out higher ordination in accordance with the ways
established by the bhikkhu community. In such a setting, it
would only be natural to make sure that bhikkhunīs do not
conduct higher ordinations without the involvement of bhikkhus. In other words, the sixth garudhamma would be meant
to prevent bhikkhunīs from just giving higher ordination on
their own. It would also be meant to prevent sikkhamānās
from taking ordination just from bhikkhunīs, without any involvement of the bhikkhus.
However, the same garudhamma is not a rule regarding the way bhikkhus should behave. Needless to say, quite
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a number of rules in the Vinaya apply to bhikkhunīs, but do
not apply to bhikkhus. This distinction is made explicitly in
the Cullavagga (X.4). Here the Buddha advises Mahāpajāpatī on the appropriate behaviour that the bhikkhunīs should
adopt regarding two types of rules: a) those they share in
common with the bhikkhus and b) those that apply only to
bhikkhunīs (Vin II 258). Both types of rules are binding on
Mahāpajāpatī, on her followers ordained by the bhikkhus,
and on bhikkhunīs who have been ordained by both communities.
According to the Cullavagga (X.2), after the promulgation of the sixth garudhamma Mahāpajāpatī Gotamī
approached the Buddha with the question (Vin II 256):
“Venerable sir, how should I proceed in relation to
those Sākyan women?”, kathāhaṃ, bhante, imāsu
sākiyanīsu paṭipajjāmī ti?
Following the Cullavagga account, this question
would be related to the sixth garudhamma, in which the
Buddha had recommended dual ordination. Having undertaken to respect this garudhamma, Mahāpajāpatī Gotamī
was now asking about the proper procedure in this respect.
As a single bhikkhunī, she was not able to form the quorum
required for conducting the higher ordination of her followers in a dual ordination. In this situation, she was asking the
Buddha for guidance. According to the Vinaya account, the
Buddha thereon explicitly prescribed that the bhikkhus
should give bhikkhunī ordination (Vin II 257):
“Bhikkhus, I prescribe the giving of the higher ordination of bhikkhunīs by bhikkhus”, anujānāmi, bhikkhave, bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetun ti.
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Unlike the sixth garudhamma, this is a regulation that
is meant for bhikkhus, and it is the first such regulation for
bhikkhus on the issue of ordaining bhikkhunīs.
It is noteworthy that the Vinaya account does not continue with the Buddha himself ordaining the female followers of Mahāpajāpatī. A simple permission by the Buddha for
the whole group to go forth in his dispensation would have
made the situation clear: when no bhikkhunī order is in existence, only a Buddha can ordain bhikkhunīs.
While this is the prevalent interpretation nowadays, it
is not what took place according to the canonical Vinaya account. When approached by Mahāpajāpatī and asked how
she should proceed in relation to her followers, the Buddha
is clearly on record for turning to the bhikkhus and prescribing that they perform bhikkhunī ordination.
Following the canonical Theravāda Vinaya account,
this first prescription given to bhikkhus that they should
ordain bhikkhunīs was given after the promulgation of the
sixth garudhamma. This ruling by the Buddha thus comes
after the Buddha had clearly expressed his preference for a
dual ordination for bhikkhunīs. The implications are that,
even though dual ordination is preferable, single ordination
of bhikkhunīs by bhikkhus is the proper way to proceed if a
bhikkhunī community is not in existence.
This original prescription to ordain bhikkhunīs was
given in the same situation as in modern days: A group of
female candidates wished to receive higher ordination, but
no bhikkhunī community able to carry out the ordination
was in existence, because so far only Mahāpajāpatī had received higher ordination. In the modern day situation, if the
Dharmaguptaka bhikkunīs are considered as not capable of
providing an ordination that is valid by Theravāda stan23
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dards, the same predicament arises: A group of female candidates wishes to receive higher ordination, but no bhikkhunī community able to carry out the ordination exists.
The Buddha’s first prescription that bhikkhus can ordain bhikkhunīs is followed by a second explicit statement
to the same effect, made by the newly ordained bhikkhunīs
themselves (Vin II 257):
“The Blessed One has laid down that bhikkhunīs
should be ordained by bhikkhus”, bhagavatā paññattaṃ, bhikkhūhi bhikkhuniyo upasampādetabbā ti.
This reinforces the importance of a theme that runs
like a red thread through the stages of evolution in the ordination of bhikkhunīs in the Vinaya: the need for the involvement of bhikkhus. The cooperation of the bhikkhus is required. The importance accorded to the willingness of bhikkhus to confer higher ordination on bhikkhunīs suggests itself also from a passage in the Mahāvagga (III.6) of the Vinaya (Vin I 146). This passage permits a bhikkhu to leave
his rains residence for up to seven days in order to participate in the higher ordination of a bhikkhunī.
The central point of the sixth garudhamma and of the
subsequent regulations is that the bhikkhus can confer
higher ordination to female candidates. They can do so
either in cooperation with a bhikkhunī order, if such is in existence, or else on their own, if no bhikkhunī order is in existence. The cooperation of the bhikkhus is throughout indispensable for ordaining bhikkhunīs. The same is clearly
not the case for the cooperation of a bhikkhunī order, which
is not an indispensable requirement.
The Cullavagga (X.17) reports that when the problem
of interviewing female candidates arose, the Buddha gave
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another prescription. According to this ruling, the bhikkhus
can carry out bhikkhunī ordination even if the candidate has
not cleared herself — by undergoing the formal interrogation — in front of the bhikkhus. Instead, she has done so before in front of the community of bhikkhunīs (Vin II 271).
Here is the ruling:
“Bhikkhus, I prescribe the higher ordination in the
community of bhikkhus for one who has been higher
ordained on one side and has cleared herself in the
community of bhikkhunīs,” anujānāmi, bhikkhave,
ekato-upasampannāya bhikkhunīsaṅghe visuddhāya
bhikkhusaṅghe upasampadan ti.
As the context indicates, the situation that led to this
prescription was that female candidates felt ashamed on
being formally interrogated by bhikkhus. This part of the
task of ordination — the interrogation of the candidate —
was therefore passed on to the bhikkhunīs. This enables
bhikkhus to carry out the ordination of bhikkhunīs without
interrogation. For this reason the regulation refers to a candidate who has “cleared herself in the community of bhikkhunīs” and who “has been higher ordained on one side”.
It is instructive to compare the wording of this prescription to the ruling in the case of higher ordination for
bhikkhus. According to the account in the Mahāvagga
(I.28), the higher ordination of bhikkhus developed in successive stages. At first, bhikkhus were ordained through the
giving of the three refuges. Later on they were ordained
through a transaction with one motion and three proclamations. Since the time of the transaction with one motion and
three proclamations, the mere giving of the three refuges
served as part of the going forth only. Therefore it was no
longer a valid form of higher ordination. To make this
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matter clear, the Buddha is on record for explicitly stating
that the earlier form is now being abolished (Vin I 56):
“From this day forth, bhikkhus, I abolish the higher
ordination by taking the three refuges that I had prescribed; bhikkhus, I prescribe the giving of the higher
ordination by a transaction with one motion and three
proclamations,” yā sā, bhikkhave, mayā tīhi saraṇagamanehi upasampadā anuññātā, tāhaṃ ajjatagge
paṭikkhipāmi; anujānāmi, bhikkhave, ñatticatutthena
kammena upasampādetuṃ.
The second regulation for bhikkhus on the topic of
bhikkhunī ordination is not preceded by any explicit
abolishment of the first prescription that bhikkhus can
ordain bhikkhunīs. It just reads: “I prescribe the higher
ordination in the community of bhikkhus for one who has
been higher ordained on one side and has cleared herself in
the community of bhikkhunīs.”
Similar to the case of the ordination of bhikkhus, the
Buddha could have declared that from this day forth he
abolishes the ordination of bhikkhunīs by bhikkhus only,
before prescribing the giving of the higher ordination to
bhikkhunīs by both communities. There was no need to keep
the first prescription just to ensure that bhikkhus are allowed
to ordain bhikkhunīs at all, as the second prescription makes
this amply clear. An explicit abolishment of the first prescription would have clarified the situation: From now on
bhikkhunī ordination can only be done by both communities. Yet, this is not what according to the Vinaya account
happened.
This seems significant, since several rules in the Cullavagga (X.6) that address legal matters related to bhikkhunīs do have such indications. The Cullavagga reports that at
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first the Buddha had prescribed that the bhikkhus should undertake the recitation of the bhikkhunī code of rules (pāṭimokkha), the confession of offences (āpatti) done by bhikkhunīs, and the carrying out of formal acts (kamma) for
bhikkhunīs. Later on this task was passed over to the bhikkhunīs. When this happened, the Buddha is on record for explicitly indicating that bhikkhus should no longer undertake
these matters. Not only that, but the Buddha even makes it
clear that the bhikkhus would incur a dukkaṭa offence if they
were to continue undertaking these matters on behalf of the
bhikkhunīs (Vin II 259 f).
Could there be a reason for the absence of any such indication in relation to the second prescription on bhikkhunī
ordination? There appears to be indeed such a reason: The
second prescription refers to a fundamentally different situation compared to the first prescription. It regulates the proper procedure that the bhikkhus should follow when a bhikkhunī order exists. In such a situation, they are to confer the
higher ordination without themselves interrogating the female candidate, who should be interrogated and ordained
beforehand by the bhikkhunīs. The first prescription, in contrast, regulates the proper procedure in a situation where no
bhikkhunī order able to confer higher ordination is in existence.
The two prescriptions thus do not stand in conflict
with each other, as they refer to different situations. They
are both valid and there is no need for abolishing the first to
ensure the validity of the second. Together, these two rulings legislate for the two possible situations that could arise
for bhikkhus in the matter of bhikkhunī ordination:
a) One possibility covered in the first prescription is
that they have to carry out the higher ordination of
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females on their own, because no bhikkhunī community able to cooperate with them is in existence.
b) The other possibility covered in the second prescription is that they carry out such an ordination in
cooperation with an existing bhikkhunī community,
who will take care of the task of interrogating the
candidate and ordain her first, as a precondition for
her subsequent ordination by the bhikkhus.
Thus, as far as the canonical Vinaya is concerned, it
seems clear that bhikkhus are permitted to ordain bhikkhunīs in a situation that resembles the situation when the first
prescription was given – “I prescribe the giving of the
higher ordination of bhikkhunīs by bhikkhus” – namely
when no bhikkhunī order able to confer higher ordination is
in existence.
From this it follows that the higher ordination carried
out at Bodhgayā fulfils the legal requirements of the Theravāda Vinaya. The female candidates have followed the stipulations made in the sixth garudhamma, in as much as they
did indeed “seek for higher ordination from both communities”, to the best of their abilities. If their ordination by the
Chinese bhikkhunīs is considered unacceptable, then this
implies that at present there is no bhikkhunī order in existence that can give ordination to female followers of the
Theravāda traditions. In this case, the subsequent ordination
of these female candidates carried out by Theravāda bhikkhus only is legally valid. Its validity is based on the precedent that according to the canonical Vinaya was set by the
Buddha himself when he delegated the ordination of the followers of Mahāpajāpatī Gotamī to the bhikkhus.
The combination of higher ordinations adopted for the
1998 Bodhgayā procedure is legally correct. The order of
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bhikkhunīs has been revived. It stands on firm legal foundations and has a right to claim recognition as a Theravāda order of bhikkhunīs.

Abbreviations
(References are to the PTS edition)
Dīp

Dīpavaṃsa

DN

Dīghanikāya

JBE

Journal of Buddhist Ethics

Kv-a

Kathāvatthu-aṭṭhakathā

Sp

Samantapāsādikā

Sv

Sumaṅgalavilāsinī

T

Taishō (CBETA)

Vin

Vinaya
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W yn~n vQsw
~ r @k@rn s`m`n& pqyk~ @ls
@mhQq“W pb|bj\j`” yn~n x`vQw`vW a#wQ bv @pnW yyQ. e~ anEv
@mhQqW pb|bj\j`” ynE@vn~ "p#vQqQ vWm" h` "upsm|pq` vWm" yn
@qkm aqhs~ @v|.
rjwOm` iw` m#wqW @b_q~{@ykO bvt pw~ vR @k@nkO
b#vQn~ upsm|pq` vQnykr\m pQLb
Q [v hEr#pEr#ÿ bvk~ ohEt
a#w#yQ sQwm
W ÿ;~kry. ohE@g~ il~lm
W “ "p#vQqQ vWm"” pb|b`@jhQ’
Q
anEkSlA (qWpvAsy 15.75) yn vcnvlQn~ s#ÿm|lw~ b#vQn~ mQh÷
hQm@Q g~ pQLw
Q rO q em ar#w a#wQ vcnm x`vQw` kQrm
W
s~vx`vQky. a#w~wvX@yn~m qWpvAsy (16.38 sQt) avs`n@y~qW
anEl` sh a#@g~ pQrv
Q r hE@qk~m s`m@n~rn
W ~ pmNk~ @n`v
xQk;
~ N
E n
W ~ bvt pw~ vR nmEw~ p#vQqQ bv l#bR bv v`r\w` kQr@W m|qqW
em pb|bjQAsE yn vcnym x`vQw` kQrm
W qQgtm kryQ. pb|bjQAsE
yn ekm vcny wOL "p#vQqQ vWm" h` "upsm|pq` vWm" yn
v&vh`r @qkm g#b|vR bv @myQn~ p#h#qQlv
Q @pnW yyQ.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| iwQh`sy yn m`w^k`vt apQ
n#vw ymE. XWY lAk`v wOL sAGmQww
~ ` xQk;
~ N
E n
W ~ vhn~@s~@g~
pY{`nw~v@yn~ yEw~ in~qy
Q `nE xQk;
~ N
E n
W ~ vQsn
Q ~ a`rm|x krn lq
xQk;
~ N
E W X`sny 11vn sQyvs @wk~ iw` qQyN
E E @vmQn~ p#vwOn.Q
sm|prR \N sAG sm`jym wqbl prQh`nQykt pw~kL @q~Xp`ln
k#lBWm| shQw yEgykqW XWY lAk`@v| xQk;
~ N
E W sAG prpEr avsn~
bvt pw~ vR bv @p@n~.
XWY lAk`@v| xQk;
~ N
E W X`sny avsn~ vWmt @pr ps~ vn
sQyv@s~ mEl~ x`g@y~qW XWY l`AkQk xQk;
~ N
E n
W ~ kN`d`ymk~ xQk;
~ N
E W
upsm|pq` prpEr cWnyt @gn gQyh (wyQ@;`~ L 939c). 5vn
sQyvs agx`g@y~qW @}~rv`q vQny cWn x`;`vt prQvr\wny
krnE l#bEvw~ @q~Xp`ln as~}rW bvkQn~ yEwO vW y#yQ sQwn
k`lvkv`nEvkqW @my vQn`Xyt pw~ vQy (wyQ@;`~ LV 13b).
8vn sQyvs a`rm|x vn vQt a{Qr`j& a`Z`vk~ mgQn~
{r\mgOpw
~ vQny cWn@y~ sm|prR \N p#vQqQ sm`jy s[h` nQym
@kr#n bv @pnW yyQ (wyQ@;`~ L 793c). em k`lvkv`nE@v| sQt
iqQry
Q t cWn@y~ sQyUm xQk;
~ n
R ~ h` xQk;
~ N
E n
W ~ @mm vQny
anEgmny kLyEwO vQy.
1998qW in~qy
Q `@v| bEq{
~ gy`@v|qW p#v#w~vn
E E upsm|pq`
vQny kr\mykqW cWn xQk;
~ N
E n
W @~ g~ upk`ry a#wQv XWY lAk`@v|
upspn~ xQk;
~ N
E W prpEr m$wkqW n#vw pYw;
Q T
~ `pny krnE l#b
a#w. eyt @pr xQk;
~ N
E W upsm|pq`vn~ p#vwQyw~ XWY lAk`v wOL
xQk;
~ N
E W X`sny wvÿrtw~ Xk~wm
Q w~v v&`p~w kQrm
W t
h#kQy`vw~, ehQ pYwP
Q lyk~ @ls XWY lAk`v wOL upsm|pq`
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
vQnykr\m sQÿkQr@W m| avs~}`vw~ a#rBE@n~ 1998 bEq{
~ gy`
upsm|pq`@vn~ psEvy.
bEq{
~ gy` xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v|qW @}~rv`q sQvrE # h` p`wY
Q `vn~t l#bEN.Q ovEhE @b`~{s
Q w~v XQk;
~ `pq
upsm|pq` a@p~]k
sm`qn~ @n`vRh. upsm|pq`v sm|prR \N kQr@W mn~ psEv @}~rv`q
xQk;
~ n
R ~ pmNk~ shx`gQ vR @qvn upsm|pq`vk~ sQÿ @kr#NQ.
q#nt
a#wQ
wWrN`w~mk
pYXn
~ y
vn~@n~
@mm
upsm|pq`v @}~rv`q vQnynWwQ pq~{wQ@y~ q^;~t@Q k`~Nyt anEv
b#lQ@m|qW nWw&`nEkSly#yQ h÷n`gw h#kQq yn~nyQ.

@}~rv`q
v`q vQny mRl{r\
{r\m
@}~rv`q yn pqy "@wrvr#n~@g~ pYk`Xyn~" ynE@vn~
prQvr\wny kL h#kQy. s`m|pqY `yQk aqhs anEv rjgh nEvr
pY}m sAg`yn`@v|qW @wrvr#n~ vQsn
Q ~ rFs~ @kr#NE "pYk`Xyn~"
s[h` @}~rv`q yn pqy qWpvAsy vQsn
Q ~ x`vQw` @k@ryQ
(qWpvAsy 4.6). em @}~rv`q yn pqym pY}m {r\m
sAg`yn`@v|qW e~kr`XW kL @mm pYk`Xyn~hQ p`lQ @pl sErk~;w
Q
kr a#wQ l`AkQk @b_q~{ nQk`y h#[Qnv
~ m
W s[h` qWpvAs@yhQ
(5.51 sQt) sh k}`vw~}p
E p
~ krN at|Tk}`@v| (3) x`vQw`
kryQ. @m@s~ @}~rv`q ann&w`@vhQ vd`w~m v#qgw~ @k`ts
vn~@n~ p`lQ wYp
Q t
Q kyyQ. p`lQ ynE pvQwY a`gmQk x`;`v vn awr
vQv{
Q qkONE h` ag~nqQ g
Q a`sQy`nE rtvl vr\{ny vR @}~rv`q
sm|pqY `@y~ pRjnWy x`;`vyQ.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
e b#vQn~ p`lQ wYp
Q t
Q k@yhQ vQny @k`t@shQ s[hn~
nWwrQ w
W Q @}~rv`q sm|pqY `@y~ p#vQqQ s`m`jQkyQnt
~ vQ@X~;
v#qgw~kmk~ shQw @v|. vQny pQLb
Q [ at|Tk}`v vn
smn~wp`s`qQk`v wYp
Q t
Q k vcn@yhQ vQX;
Q t
~ w~vy is~mwO kryQ (I
231). @k@nkO@g~ @p_q~glQk mwy at|Tk}` wOL v`r\w`gwv
a#wQ ip#rNQ a`c`r\yvr#n~@g~ mwy wrm| Xk~wm
Q w~ s~}`vryk
@n`pQht
Q n bvw~ e@s~m anQw~ awt e~v`q wYp
Q t
Q k@y~ s[hn~
kr#NE wrm| Xk~wm
Q w~ s~}`vryk @n`pQht
Q n bvw~ ey pYk`X
kryQ. aw~w@n`~mwQ@w`~ a`crQyv`@q`~ blvw@r`~ ....
a`crQyv`q@w`~ hQ sEww
~ `nE@l`mA blvwrA”. @ktQ@yn~m
kQy@w`w~ @}~rv`q p#vQqb
Q v sm|bn~{ nWwm
Q y pYXn
~ s[h` wWrN
qW@m|qW ihLm pYmw
Q y
Q vn~@n~ p`lQ vQnyyQ.
@}~rv`q sm|pqY `@yhQ xQk;
~ N
E W X`sn@y~ ylQ pYw;
Q T
~ `pny
kQrm
W sm|bn~{ pYXn
~ y s[h` v#qgw~ g#BEr# ar\}vw~kmk~ p`lQ
vQn@yhQ pY{`nw~vy swOv a#w. s`m|pqY `yQk q^;~ty
Q kQn~
b#lW@m|qW xQk;
~ N
E W X`sny ylQ pYw;
Q T
~ `pny kQrm
W idqWm s[h`
vQnynWwQ sA@X`~{ny kQrm
W t @y`~jn` kQrm
W pQLg
Q w @n`h#kQy.
ev#nQ @y`~jn`vk~ @}~rv`q sm|pqY `yt @n`g#l@pn~@n~ p`lQ
vQn@yhQ sArk~;w
Q v a#wQ ayErn
Q ~ wqQnm
~ nWwrQ w
W Q anEgmny
kQrm
W aw&vX& nQs`y.
qWGnQk`y at|Tk}`v vn sEmAglvQl`sQny
Q t (I 11)
anEv rjghnEvr p#vwQ pY}m {r\m sAg`yn`@v|qW pLmEv vQny
sAg`yn` kQrm
W t xQk;
~ h
R E wWrNy kLh.“ vQn@y` n`m bEq{
~ s~s
s`sns~s a`yE ynE@vn~ vQny bEÿ ssE@n~ qQgk
O l~ p#v#w~mt
39

xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
a#v#sQ a`yE bly lb`@qn @qy @ls wmn~ vQny h÷n`gw~
b#vQn~ ovEhE e@s~ kLh. vQny pvwQn w`k~ bEq{
~ X`sny pvwW.
vQn@y~ TQ@w s`snA TQwA @h`wQ. nWwQ pYws
Q AvQ{`ny kQrm
W t
@y`~jn` kQrm
W bEq{
~ X`sn@y~ a`yE;y @ls s#l@kn @qy
@n`s#lkWmt «x`jny krnv` pmNk~ @n`v s`m|pqY `yQk r`mEv
wOL a#w~wvX@yn~m @n`kLh#kQ @qyk~q @v|. mh`prQnb
Q b
| `N
sRwy
Y t (qWGnQk`y II 77) anEv wm XY`vkyn~@g~ sEx sQq{
~ y
Q t
mg @pn~vn h` prQh`nQy vLkn @h~wO is~mwOkr @pn~vh
R .
@mm ek~ @k`n~@q~sy
Q kt anEv pnv` n#wQ @qyk~ xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~
p#nvEm| @n`kLyEwO awr pnv` a#wQ @qyk~ a@h`~sQ
@n`kLyEwy
O . ap~pzzw~wA n pzz@ps~sn~wQ pzzw~wA
n smEcC
| n
Q q~ s
Q s
~ n~w.Q @m@s~ @}~rv`q sm|pqY `@y~ s`m`jQkw~vy
@vnE@vn~ wr\k krn awr anQw~ p#w~wt @}~rv`q sm|pqY `y
ovEn@~ g~ aKN~dw~vy whvEr# krn kYmyt @klQnm
~ vQr#q~{vn
@vns~km| il~lm
W q ar\} vQrhQwy.
xQk;
~ N
E W X`sny ylQ pYw;
Q T
~ `pny kQrm
W ynE a#w~@wn~m
sm`nw~vy pQLb
Q [ srl pYXn
~ yk~m @n`@v|. nvWn yEg@y~qW s~wWY
pEr#;yn~ sm`n @ls @n`s#lkW@mhQ h`nQkr pYwP
Q l
a#w~wvX@yn~m v#qgw~ w#nk~ gn~nv` vEvw~ @}~rv`q XYmN
sm|pqY `@y~ s`m`jQkw~vy pQLb
Q [ pYXn
~ y sm|bn~{v @m|v`
wWrN`w~mk s`{k @n`@v|. enm| pYXn
~ @y~ v#dQprE m @k`tsk~
rF@[n~@n~ @}~rv`q XYmN sm|pqY `@y~ pqnm nQr\m`Ny krn
nWwm
Q y mRl{r\m bQ[@hln bv pQLb
Q [ av@b`~{y mwy.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
xQk;
~ N
E y
Q k~ vWmt k#mwQ k`n~w`vk~ cWn {r\mgOpw
~ k
upsm|pq`v lb` em sm|pqY `@y~ cWvr qrmQn~ ovEn@~ g~ p#vQqQ
c`rQwv
Y {
Q Q anEgmny krn~nW y#yQ apQ sQwmE. gw`nEgwQk
kN~d`ym| vQr#q~{vWm s[h` ymk~ ehQ @n`q#k~kw~ a#y @}~rv`q
xQk;
~ N
E y
Q k @ls h#[Qnv
~ m
W pmNk~ @n`krnE a#w. pYXn
~ y
k`n~w`vkt xQk;
~ N
E y
Q k vWmt avX& vWmm @n`@v|. pYXn
~ y nm|
cWn {r\mgOpw
~ k sm|pqY `@yhQ upsm|pq`v lw~ xQk;
~ N
E y
Q k
@}~rv`q X`sn@yhQ pQLg
Q w~ s`m`jQk`vk~ bvt @k`yQ wrm| ÿrt
pw~vy
Q h#kQq yn~nyQ.
@my @}~rv`q sm|pqY `@y~ pYmw
Q y
Q n~ wOL nQr`krNy
kQrm
W t avX& kr#NkQ. p`lQ vQn@yhQ q#k~mt anEv ey pQLb
Q [v
nQgmnykt eLBQy yEwy
O . s~wWY pEr#; sm`n ayQwn
W ~ s[h`
il~lm
Q a`qQy nWwm
Q y ar\}k}n @n`p#h#qQlQ avs~}`vlqW
v#qgw~ vEvq e~v` wWrN`w~mk s`{k @n`@v|. vd` wWrN`w~mk
v#qgw~kmkQn~ yEwO s`{k vn~@n~ @}~rv`q sm|pqY `y wOL
h÷n`gn~n` nWwm
Q y mRl{r\myn~y.
eb#vQn~ @}~rv`q vQn@yhQ nWwrQ w
W Q xQk;
~ N
E W X`sny ylQ
pYw;
Q T
~ `pny kQrm
W nWw&`nEkSlv vQy @n`h#kQ bv pYk`X
krn~@n~ nm| ev#nQ pYw;
Q T
~ `pnykt @p`ÿ pQLg
Q #nWmk~ lb`
g#nWmt a#w~@w~ sWmw
Q idkdkQ. e@s~m nWwrQ w
W v
Q lt h`nQ
kQr@W mn~ @w`rv ylQ pYw;
Q T
~ `pnyk~ kLh#kQ nm| xQk’;
~ N
E W
X`sny n#vw pQht
Q v
E m
W pQLg
Q #nWm pYwk
Q @~ ;~p kQrm
W t s#b$
pqnmk~ n#w.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
@myq sQwh
~ Q wb` gnQmn
Q ~ @myt aq`L vn nWwm
Q y
kr#NE @vw av{`ny @y`mE krmQ. y@mkO@g~ @p_q~glQk mwyt
@h`~ at|Tk}` vQvrNyt @h`~ vd` wYp
Q t
Q k@yhQ vQny pQtk@yhQ
en nWwrQ w
W m
Q vd` v#qgw~y yn bvt smn~wp`s`qQk`@v| (I
231) q#k~@vn nWwy
Q t anEkSlv m@g~ s`kc|C`v wYp
Q t
Q k
vQnynWwQ mw @g`nE @k@r\. xQk’;
~ N
E W X`sn@y~ n#vw pQht
Q v
E m
W
@}~rv`q sm|pqY `y wOL kLh#kQq @n`h#kQq yn bv wWrNy
kQrm
W t aq`L avsn~ s`{ky @m| vQnynWwQ @v|.
@k@nkO@g~ @p_q~glQk mwy pQLb
Q [ sQq{
~ n
W ~ sm|bn~{
vQn@yhQ h#[Qnv
~ m
W pYXn
~ kQr@W mn~ @w`rv ehQ srlm mwOpt
Q
ar\}@yn~m slk` blmQ. @mm h#[Qnv
~ m
W wYp
Q t
Q k vQn@yhQ ey
s[hn~ a`k`ryt @}~rv`q sm|pqY `y wOL nWwm
Q y wWrN g#nWm
s[h` pqnm nQr\m`Ny kryQ. vQv{
Q @h~wO nQs` @m| @q~vl~
@vns~ a`k`rykQn~ sQÿv a#wQ bv mm sQwmQ. e@hw~ m@g~
@p_q~glQk mwy aq`l nWwm
Q y @l~Kny pqnm| kr@gn nWwm
Q y
pYXn
~ yk~ g@v|;Ny krn @m| k`rN@y~qW @klQnm
~ aq`L
@n`@v|. slk` blnE lbn nWwm
Q y @l~Kny p`lQ vQnyyQ.
eb#vQn~ ey sw& vX@yn~ sQÿvWq n#q~q yn bv m` vQXv
~ `s
krn~@n~q yn~@nn~ @w`rv vw~mn~ pYXn
~ y pQLQb[ vQn@yhQ
blp$m sm|bn~{ m@g~ s`kc|C`v wYp
Q t
Q k@yhQ s[hn~ pYmw
Q y
Q n~
wOL pmNk~ p#vwQy yEwv
O a#w.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
hyvn gr#{r
my
gr#{r\
{r\my
gr#{r\m (gr#{m|m)“ gr# kLyEwO mRl{r\m” yn pqy
vQny wOL sEv@Q X~; ar\}yk~ qryQ. s`m`n&@yn~ gr# yn pqyt
pY{`n ar\} @qkk~ wQby
Q h#kQy. gr# yn~@nn~ s#h#l~lE bvt
vQr#q~{ "brpwl bv" @h`~ @n`slk` h#rWm yn~nt vQr#q~{
"@g_rv`n~vw
Q " yn bv aqhs~ kL h#kQy.
cEll
~ vg~g@y~ (X.1) s[hn~v a#wQ gr#{r\myk~
ul~lAGny kr a#wQ xQk;
~ ENy
Q k~ admsk~ uxy sAGy` hmE@vhQ
m`nw~w sm`qn~ vWm avX& bv kWm pLmE ar\}y s[h`
uq`hrNyk~ @v| (vQny II 255). @mhQqW gr#{r\m yn pqy
m`nw~w pQrm
W avX&vn sAG`qQ@s~s vrq vQnyt anEv @qv#nQ
brpwlm vrq yn~n h#tQyt aqhs~ @k@r\. eyt anwOr#v
vrqk`rW p#vQq@~ qkO ab|x`n nm#wQ pEnr#w~}`pn kQy
Y `vlQykt
ytw~ vQy yEwy
O . sAG`qQ@s~s vrqk~ ynE s#lkQy yEwO brpwl
vrqk~ vn awr vrqkr# w`vk`lQkv sAGy`@gn~ @vn~
@k@rn whnmkt lk~kL h#kQ nWwQ ul~lAGny kQrm
W kQ. enQs`
@mhQqW gr#{r\m yn pqy “ brpwl vrqk~ “ yn~n nQr\vcny
kryQ.
@k@s~ @vww~ upsm|pq`v lb`g#nWm s[h` mh`pYj`pwW
@g`~wmQy pQLg
Q nE l#bR a;~t {r\myn~ h#[Qnv
~ m
W s[h` @y@qn
vQt @my cEll
~ vg~g@yhQ (X.1) ekm @k`t@shQ gr#{r\m yn
vcny qrn aqhsm @n`@v|. @mhQqW gr# yn pqy x`vQw`
vn~@n~ sAG`qQ@s~s vr\g@y~ vrqk~ nQr$pNy kQrm
W s[h`
@n`vn bv vd`w~ sQym
E | nQr]
W NykqW @pnW yyQ.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
a;~t gr#{r\myn~@gn~ kQhp
Q yk~ vQv{
Q avs~}`vlqW
@y@qn nQymyn~ @ls @vnw~ w#n~vlq n#vw n#vww~ s[hn~
@v|. @k@s~ @vww~ a;~t gr#{r\mvlQn~ kQsv
Q k~ sAG`qQ@s~s v#rqQ
yt@w~ s[hn~ @n`@v|. e~ @vnEvt @vnw~ avs~}`clqW q#k~@vn
@mm gr#{r\m sQyl~lm p`cQww
~ y
Q vr\g@yhQ a#w. p`cQww
~ y
Q ynE
s@h`~qr p#vQqQ s`m`jQk@ykOt @hLQqrv| kQrm
W pmNk~ avX&
vn sEU vrqkQ. p`cQww
~ y
Q vrqk~ sQÿv a#w~@w~ x`N~d
sm|bn~{v nm| e~v`@y~ nQym`nEkSl ahQmQ kQrm
W q sQÿvQy yEwy
O .
@g_rv kLyEwO yn gN@y~ @qvn mRl{r\my (gr#{m|mà
2) anEv “xk
Q ’;
~ n
R @~ gn~ @w`r pY@q~Xyk xQk;
~ N
E y
Q k~ vs~s`n k`ly
@n`gwkL yEwy
O “. @mm gr#{r\my xQk;
~ N
E W vQxAg@yhQ
(vQny IV 313) xQk;
~ N
E n
W ~ s[h` vn 56vn p`cQww
~ y
Q nWwy
Q t
sm`ny.
wOnv
~ n mRl{r\my (gr#{m|mà 3) xQk;
~ N
E y
Q k~ s$m
@qswQykt vrk~m u@p`~s} qQny sm|bn~{@yn~ xQ]E sAGy`
vQms` sQty
Q yEwO bvw~ a#y avv`q g#nWm s[h` p#mQNy
Q yEwO
bvw~ nQym kryQ. xQkK
~ ENW vQxAg@yhQ (vQny IV 315) 59vn
p`cQww
~ y
Q nWwy
Q @mym @v|.
hwrvn mRl{r\myt (gr#{m|mà 4) anEv xQk;
~ N
E y
Q k~
uxy sAGy` iqQr@Q y~ wmn~@g~ v#rqQ adEp`dE @pn~v` qWm s[h`
ay#ÿm| kQrm
W (pv`rN) sQÿkL yEwy
O . xQkK
~ N
E W vQxAg@yhQ
~ y
Q nWwy
Q q @mymy.
(vQny IV 314) 57vn p`cQww
hw~vn mRl{r\myt (gr#{m|mà 7) anEv wm akm#w~w
qk~vmQn~ xQk;
~ v
E k vQ@v|cny kQrm
W @h`~ @q`~;`@r`~pNy kQrm
W
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
xQk;
~ N
E y
Q k vQsn
Q ~ @n` kLyEwy
O . @mm gr#{r\my xQkK
~ N
E W
vQxAg@yhQ (vQny IV 309) 52vn p`cQww
~ y
Q nWwy
Q m bv
p#h#qQly
Q . e~v` sAG`qQ@s~s vr\gyt ayw~ brpwl v#rqQ
@n`@v|.
a;~t gr#{r\myn~hQ wvw~ s#lkQy yEwO l]Nyk~
vn~@n~ e~v` ul~lAGny krn pEqg
~ ly`t qQyyEwO qËEvm| pQLb
Q [v
nQym kQrm
W k~ @n`m#wQvm
W yQ. a#w~wvX@yn~m ym| sQÿvWmkt
q#k~vn
E pYwc
Q `ryk~ vX@yn~ e~v` @n` pnvn lq b#vQn~ a;~t
gr#{r\m a@nk~ sQyU vQny nWwv
Q lQn~ @vns~ @v|. a#w~@wn~m
e~v` sQÿvWm| sQÿvWmkt @pr p#nvR e~v`y. e~ nWwQ pnvn lq
avs~}`v vn vQt nQym`nEkSl p#vQqq~ kt pw~v @n`sQtQ @k@nkO
h` sm|bn~{v @mm gr#{r\m pYk`X krnE l#b a#w.
cEll
~ vg~gyt anEv bEÿn~vhn~@s~ vQsn
Q ~ @mm gr#{r\m pYk`X
krnE l#bW@mn~ anwOr#v mh`pYj`pwW @g`~wmW xQ]N
E y
Q k bvt
pw~v@R y~ ewOmy
Q e~v` pQLg
Q #nWmt wWrNy kL`t psEvy. vQn@yhQ
@ssE w#n~vl hmEvn vQnynWwQ vlt vd` a;~t gr#{r\m
p#h#qQlv
Q m @vns~ s~vx`vyk~ gnW.
smhr gr#{r\m vlt anEr$pW vn p`cQww
~ y
Q nWwn
Q ~
vQmr\Xny kQr@W m|qW @mm aqhs vd`w~ s~}rQ @v|. xQ]N
E n
W ~
sm|bn~{ vR ym| sQq{
~ n
W t
~ pYwc
Q `r vX@yn~ bEÿn~vhn~@s~ @mm
p`cQww
~ y
Q nWwn
W ~ nQr\@q~X kL bv xQkK
~ N
E W vQxAgy v`r\w` kryQ.
vQny anEv bln vQt @mm sQÿvWm| xQk;
~ N
E n
W ~ p#v#w~m a#rBWm
snQth
E n~ krn a;~t gr#{r\m pYsqQ {
~ vWmt psE sQÿv wQby
Q
yEwy
O .
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
@m@s~ ihw s`kc|C` krn lq p`cQww
~ y
Q nWwQ h#m
ekk~m enm| 52, 56, 57 h` 59 vn nWwQ sQyl~l vQnynWwQ s[h`
@p`ÿ a`k`rykt sm`p~w @k@r\. pY}m@yn~ vrq kL w#n#w~w`
(a`qQkm|mk
Q ) vrqkr#@vkO @n`vn bv (an`pw~w)Q nQgmny
kQrm
W yQ. @m@s~ 2, 3, 4 h` 7 vn gr# {r\myn~t sm`nvn
p`cQww
~ y
Q nWwv
Q lt e@rhQv mEl~ vrt ktyEwO krn ayt vrqk~
@n`sQÿvn bv @myQn~ aqhs~ @k@r\. aq`L p`cQww
~ y
Q nWwy
Q
pnv` kYy
Q `w~mk kL psE pmNk~ aq`L vQny nWwy
Q ul~lAGny
krn~nn~ vrqk`rW bv s#l@k~.
@m@s~ wYp
Q t
Q ky anEv b#lRkl a;~t gr#{r\m e~v`@y~
s~vx`vyt anEv nWwQ @n`vn bv @pnW yyQ. e@s~ @n`vW nm|
e~v` p#nvR vQt e~v` ul~lAGny kQrm
W w~ e@s~m qËEvm| @n`lb`
sQtm
W w~ @n`kLh#kQ vnE a#w. p`cQww
~ y
Q vX@yn~ aq`L nWwy
Q
p#nvW@mn~ psEv pmNk~m @k@nkO nWwQ k#dWm nQs`
vrqkr#@vkO vQy h#kQy (a`pw~w)Q .
e@s~ nm| a;~t gr#{r\m ynE e~v` ul~lAGny kQrm
W
qËEvmt @h~wO vn a`k`r@y~ nWwQ smRhyk~ @n`vn awr hE@qk~
@n`kLyEwO y#yQ pnvn lq nQr\@q~X kQrm
W pmNk~ @v|.
cEll
~ vg~g@yhQ @m| ek~ ek~ gr#{r\myk~ pQLb
Q [ h#[Qnv
~ m
W e~v`
s#LkQy yEwO @g_rv kLyEwO sm|m`nny kLyEwO h` iw`
ihLQnm
~ agy kLyEwO @q~vl~ bv @pn~vyQ (sk~kw~v` gr#kw~v`
m`@nw~v` pR@jw~v`). @ktQ@yn~ kQy@w`w~ gr#{r\myk~ ynE
@g_rv@yn~ s#lkQy yEwO mRl{r\mykQ.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
gr#{r\myn~@g~ s~vx`vy pQLb
Q [ @mm mRlk
Q a#gyWm
sQwh
~ Q wb`gnQmn
Q ~ @m|v`@y~ hy v#n~nt q#n~ @y`mE @vmE.
@g_rv@yn~ s#lkQy yEwO @m| mRl{r\my (gr#{m|m 6) xQk;
~ N
E W
p#vQqq~ lb` g#nWmt a@p~]` krn k`n~w`vk~ @hvw~
sQkK
~ m`n`vk~ avEr#ÿ @qkk pEhN
E E k`lyk~ pEhN
E E vn~ny
Q k
@ls gwkL yEwb
O vt nQym kryQ. in~ anwOr#v xQ]E xQ]N
E W
uxy sAGy`@gn~ upsm|pq`v il~l` sQty
Q yEwy
O (vQny II 255).
em @g_rv@yn~ s#lkQy yEwO mRl{r\my @m@s~ q#k~@v|.
mRl{r\m 6k~ avEr#ÿ 2k k`lyk~ pEhN
E E vW a#wQ pEhN
E E
vn~ny
Q (sQkK
~ m`n`v) uxy sAGy` @vwQn~ upsm|pq`v
il~l` sQty
Q yEwy
O . q~@v| vs~s`nQ CsE {m|@m|sE
sQkK
~ w
Q sQkK
~ `y sQkK
~ m`n`y ux@w` sA@G upsm|pq`
prQ@ysQwb|b`“.
sQkK
~ m`n`vk vX@yn~ pEhN
E E vWmt nm| wQby
Q yEwO
sEÿsEkm|q xQkK
~ N
E W vQxAg@yhQ (vQny IV 319) ek~ p`cQww
~ y
Q
nWwy
Q k (63) qk~vnE lbyQ. @m@s~ @vnw~ uxy sAGy`@g~
shx`gQwv
~ y s[h` vn avX&w`v qk~vn nWwy
Q k~ vQny nWwQ
awr hmE @n`@v|.
bEq{
~ gy` upsm|pq`vt shx`gW vR a@p~k;
~ k
Q `@v`~
bEq{
~ gy`@v|qW pvw~vnE l#bR upsm|pq`v sm|bn~{v
pYXn
~ @qkk~ 6vn gr# {r\m@yn~ nQymQw krnE l#bR kr#NE
mMQn~ p#n ngW.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
E E vn~ny
Q k~ @ls gw kQrm
W mMQn~
1. vsr 2k~ pEhN
upsm|pq` a@p~]k
Q `vn~ upsm|pq`v s[h` sEÿsEkm| lb`
wQb@E N~q?
2. upsm|pq` kr\my sQÿkrn cWn up`{&`y xQ]N
E n
W ~
@}~rv`q q^;~t@Q k`~Nyt anEv b#lW@m|qW up`{&`y xQ]N
E n
W ~ @ls
s#lkQy h#kQq?
@mm kr#NE @q@kn~ pLmEv#n~n s#lkW@m|qW bEq{
~ gy`
upsm|pq`vt shx`gW vWm s[h` XQY lAk`@vn~ p#mQN sQtQ
upsm|pq` a@p~]k
Q `vn~ pLpEr#ÿ qssQlm
~ `w`vn~ awrQn~
s#lkQlm
Q w~v @w`~r`@gn wQbN
E .Q e~ h#r#NE vQt ovEhE vsr
gNn`vk~ qssQlm
~ `w`vn~v sQt wQbR b#vQn~ pEhN
E E vR
w#n#w~wy
Q k @ls avX& vn nWwQ 6 a#wOLw~ ym| a`k`ryk
p#vQqx
Q `vyk qQgO klk~ pEhN
E E vW sQty
Q h. @k@s~ @vww~ ovEhE
nQym`nEkSlv nQl vX@yn~ sQkK
~ m`n`vn~ bvt @n`pw~v sQty
Q h.
m` ihw s[hn~ kL prQqQ sQkK
~ m`n`vk vX@yn~ pEhN
E E
~ y
Q nWwy
Q k an~wr\gw
vWmt a#wQ avX&w`v q ek~ (63) p`cQww
@v|. upsm|pq` a@p~]k
Q `vk~ @qvsrk k`lyk~ sQkK
~ m`n`vk
vX@yn~ pEhN
E v
E @n`lb` a#w~nm| e@s~ wQby
Q qWw~ a#yv
upsm|pq` kQrm
W upsm|pq`v sQÿkrn up`{&`y xQ]N
E n
W ~ s[h`
ey p`cQww
~ y
Q vrqk~ vn bv xQkK
~ N
E v
W x
Q Agy p#h#qQlQ kryQ. ym|
nWwy
Q k~ e~ h` sb#÷nE sQq{
~ y
Q k~q shQwv s[hn~ vWm vQn@yhQ
sm|mw rt`vyQ. @mm rt`v anEv sQkK
~ m`n` pEhN
E v
E asm|prR \N
kL upsm|pq` a@p~]k
Q `vk~ upsm|pq` krn lq avs~}`
kWpyk~ xQkK
~ N
E v
W x
Q Agy wvÿrtw~ s`kc|C` kryQ. upsm|pq`vk~
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
nWw&`nEkSl vn ({m|mkm|m) awr vrqk~ sQÿvQy h#kQ avs~}`
wOnk~ vQsw
~ r vn awr upsm|pq`v nWw&`nEkSl @n`vn
(a{m|mkm|m) wvw~ avs~}` wOnk~q q#k~@v| (vQny IV 320). mEl~
avs~}` wOn phw q#k~@v|.
1.
{m|mkm|@m|
{m|mkm|mszz`
vEtT
| `@p~w.Q
“vn
Q ykr\my nWw&`nEkSl vn awr vQnykr\my nWw&`nEkSl @ls
slkmQn~ upsm|pq`v sQÿkryQ.
2. {m|mkm|@m| @v|mwQk` vEtT
| `@p~w.Q “ vQnykr\my
nWw&`nEkSl @vww~ nWw&`nEkSl bv pQLb
Q [v avQnX
Q c
~ w
Q v
upsm|pq`v sQÿkryQ.
3.
{m|mkm|@m| a{m|mkm|mszz` vEtT
| `@p~w.Q
vQnykr\my nWw&`nEkSl @vww~ vQnykr\my nWw&`nEkSl @n`vn
bv slkmQn~ upsm|pq`v sQÿkryQ.
up`{&`y xQ]N
E y
Q t @vns~ v#thWmk~ a#wQ b#vQn~ @m|
avs~}` wOn ekQ@nkt @vns~ @v|.
(1) ewOmy
Q vQnykr\my nWw&`nEkSl bv sQwy
Q h#kQy.
(2) ehQ nWw&`nEkSlw~vy pQLb
Q [ s#k@yn~ yEkw
~ vQy
h#kQy.
(3) vQnykr\my nWw&`nEkSl @n`vn bv a#yt sQwy
Q
h#kQy.
@m| ek~ ek~ avs~}`@v|qW up`{&`y xQk;
~ N
E y
Q p`cQww
~ y
Q
vrqk~ sQÿkryQ (a`pw~wQ p`cQww
~ y
Q s~s). @k@s~ @vww~
sQkK
~ m`n`vk @ls pEhN
E v
E asm|prR \N kr a#wQ upsm|pq`
a@p~]k
Q `vk~ upsm|pq` kQr@W m| k`r\yy nWw&`nEkSl
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
{m|mkm|myk~ @v|. upsm|pq` a@p~]k
Q `v@g~ sQkK
~ m`n pEhN
E v
E
asm|prR \NvWm ewOmy
Q @g~ xQkK
~ N
E W upsm|pq`v avlAgOvm
W t @h~wO
@n`vnbv @myQn~ p#h#qQlQ @v|.
eb#vQn~ wYp
Q t
Q k@y~ vQny pQtk@y~ q^;~t@Q k`~Nyt anEv
a#y sQkK
~ m`n`vk vX@yn~ vsr @qkk pEhN
E v
E lb` @n`m#wQ
nm| upsm|pq` a@p~]k
Q `vk@g~ upsm|pq`v avlAgO @n`@v|.
@m| a`k`ryt upsm|pq` a@p~]k
Q `vn~ sQkK
~ m`n` pEhN
E v
E
nQymQw prQqQ @n`lb` wQbm
W mMQn~ bEq{
~ gy` upsm|pq`@v|
nWw&`nEkSlw~vy anwOrt lk~ @n`@v|. a#w~@wn~m q#ntmw~
s[hn~ kL prQqQ ovEn~ e~ h` sm`n pEhN
E v
E k~ lb` a#w.
cWn up`{&`y xQk;
~ N
E n
W ~ vhn~@s~l`
cWn up`{&`y xQ]N
E n
W ~ vhn~@s~l` ynE 5vn
Xwvr\;@y~qW XWY lAk`@vn~ cWnyt rF@gn gQy xQ]N
E W prpE@rhQ
ur#m kr#@v`~y. @k@s~ @vww~ @m|vn vQt cWn xQ]ENh
W E @vnw~
nWwQ pq~{wQyk~ (p`wQ@m`k~K) anEgmny krwQ. @m|v` 8vn
sQyv@s~qW a{Qr`j& nQymy prQqQ cWn@yhQ nQym @kr#N bv
@p@nn {r\mgOpw
~ vQn@yhQ a#wOlw~ vQnynWwQ @v|. @}~rv`q
vQnyt vd` xQk;
~ N
E n
W ~ s[h` vn nWwQ v#dQ pYm`Nyk~ a#wOlw~v
a#wQ awr vQny @qktm @p`ÿ smhr nWwv
Q l s~vr$pyq @vns~
@v|. e~ h#r {r\mgOpw
~ vQnyt anEv upsm|pq`v s[h` vn
Q v
E m
W s[h` x`vQw` kL yEwO sLkONE
c`rQw`Y nEkSl sWm`v pQht
kQrm
W q| e@s~m @mm armEN s[h` x`vQw vn vQnyp`Tq @vns~
@v|.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
@m@s~ @}~rv`q vQnyt s`@p~]v cWn xQk;
~ N
E h
W E "@vns~
sAG nQk`ykt" (n`nçç`sAvçç`s) ayw~ @vwQ. @vnw~ sAG
nQk`ykt ayw~vm
W nQs` s`m|pqY `yQk @}~rv`q s`m`jQkyn~ vQsn
Q ~
vlAgO @ls h÷n` gn~n` nWwm
Q y kQy
Y ` pQL@Q vw~ kQrm
W t ovEnt
~
@n`h#kQ bv in~ aqhs~ @k@r\.
vQn@yhQ "@vns~ sM pQrs
Q kt" ayw~vm
W “n`n`sAv`s”
yn aqhs vn awr ey vQnynWwQ sm|bn~{@yn~ ekM @n`vW@m|
avs~}`vkqW @y`q` gnE l#@b|. @mhQqW ym| kYy
Q `vk~ vrqk~ @ls
slknE l#@b|q yn~n sm|bn~{v upsm|pq`v lw~ xQk;
~ v
E k~ ohE
ayw~ nQk`yQk sAGy` smM ekMw`vykt @n`p#mQ@N~. vQny
nWwy
Q k ar\}k}ny pQLb
Q [ @m| @n`ekMw`vy mw em xQk;
~ v
E
ohE@g~ upsm|pq`v lw~ anEg`mQkyn~q smM nQk`@yn~
prQb`hQrv vQnykr\m sQÿkryQ. ehQ pYwP
Q lyk~ @ls ohEv @h`~
ovEnt
~
uk~@K|pnWykm|myk~ mMQn~ nWwm
Q y ktyEwv
O lt
(sAGkm|m) shx`gW vWm nQk`yQk sAGy` vQsn
Q ~ whnm| krnE
lbyQ.
@m@s~ n`n`sAv`s vWm yn ww~wv
~ y nWwy
Q k ar\}
q#k~vm
W sm|bn~{ mw@x~qyk~ @h~w@O vn~ a#wQvn~@n~y. eb#vQn~
mw@x~qy sm}ykt pw~krQ m
W mMQn~ ey vQs[Qy h#kQy. vQny
nWwQ ar\} vQvrNy sm|bn~{v ekMw~vyk~ a#wQvm
W wOln
Q ~
n`n`sAv`sv sQtQ ay sm`nsAv`s nm| ekm nQk`yQk pQrs
Q k~
bvt pw~@v|.
n#vww~ sm`nsAv`sk vW@m| kYm @qkk~ a#wQbv
mh`vg~gy p#h#qQlQ kryQ (vQny I 340). pLmEv#n~n "@k@nkO
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
wm` vQsn
Q m
~ ekm nQk`yQk pQrs
Q k sQtm
W t sls~vnE l#bWmyQ."
“aw~wn` v` aw~w`nA sm`nsAv`sA k@r`wQ.” @mhQqW @k@nkO wm
wWrNy wOLn
Q ~ nQk`yQk sAGy`@g~ @k`tsk~ bvt pw~@v|.
@k@nkO vQny nWwQ sm|bn~{v wm @pr q^;~ty
Q awh#r pQrQ@s~
a@nk~ ay qrN q^;~ty
Q b`rg#nWmt k#mwQ vn vQt @my
sQÿ@v|.
@qvn a`k`ry sQÿvn~@n~, vrq @n`q#kWm e~ s[h`
sEÿsE pYwk
Q r\m @n`kQrm
W h` ey awh#r @n`q#mWm @h~w@O vn~
@k@nkO ivw~ kQr@W mn~ psE nQk`y vQsn
Q ~ ohE n#vw pw~ krn
vQt ohE ekm nQk`@y~ @k`tsk~ bvt pw~vn vQty.
xQ]N
E W upsm|pq`v sm|bn~{ vr\wm`n k`rN@y~qW
@}~rv`qWn~ vQsn
Q ~ {r\mgOpw
~ nQk`y @h`~ {r\mgOpw
~ nQk`y
@}~rv`qWnt
~ @h`~ whnmt lk~krQ m
W k~ pQLb
Q [ v`r\w` n#wQ b#vQn~
@mhQ @qv#n~n aq`L n#w. hE@qk~m xS@g`~ly
W @vn~vm
W nQs`
sm|pqY `y @qkk~ bvt pw~v a#wQ bv @p@n~. eb#vQn~ @m| vQkl~p
@qkQn~ pLmEv#n~n pmNk~ aq`L @v|. e~ anEv aUwQn~
upsm|pq`v lw~ xQ]N
E n
W ~ @}~rv`q vQny nWwQ pq~{wQy
anEgmny krn~nt wWrNy krn~@n~ nm| smhrvQt @mm
vQkl~p @qkQn~ pLmEv#n~n anEgmny krmQn~ nWwv
Q l @vns
m#dpvw~v` gwh#kQy. @mm vr\g@y~ nQym`nEkSl wWrNyk~
wOLn
Q ~ smhrvQt ovEnt
~ sm`nsAv`sk bvt pw~vy
Q h#k.
bEq{
~ gy`@v| p#vwQ q~vw
Q v
~ upsm|pq`vt psEv @}~rv`q
xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~ sQÿkL @mm uÑpsm|pq`v alEwn
Q ~ upsm|pq` l#bR
xQk;
~ N
E n
W ~ vhn~@s~l` @}~rv`q nQk`yQk sAGy` vQsn
Q ~ pQLg
Q n~n`
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
bvt krn pYk`Xyk~ @ls evQt s#LkQy h#kQy. n`n`sAv`sv
sQt@W m| ww~wv
~ ykt @y`mEkL p#vQqQ nWwn
Q ~ sm|bn~{ mw@x~qy
sm}ykt pw~krQ @W m| kYy
Q ` ptQp`tQy @myQn~ a#r@B|.
@m@s~ nRwn sm|pqY `@y~ qL~hk
W m|m @hvw~ "Xk~wm
Q w~
kQrm
W " yn pq@yn~ h÷n~vn k`r\y x`ry @}~rv`q xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~
@qnlq upsm|pq`v swOv a#w. ohE @h`~ ovEn~ @k`ts~kr#vn~
vWmt a@p~]` krn ym|ks
Q Q sAG sm`jyk~ wOL @vnw~
s~}`nyk upsm|pq`v lw~ xQk;
~ v
E k~ @h`~ xQk;
~ E pQrs
Q k~ pQLg
Q #nWm
lb`gn~n` nQym`nEkSl pQL@Q vwt @my aq`l @v|.
@my kYy
Q `w~mk kLh#kQ vQs÷mk~ vn awr @my
avX&@yn~m anQv`r\y @n`vn bvq p#h#qQly
Q . a#w~wvX@yn~m
sm`nsAv`sk vn~@n~ @k@s~q#yQ sm|bn~{ vQny wWnÿ
~ nWwQ
ar\}k}nyn~ q#kWm| wOL a#wQ @vns~km| g#n pmNk~ av{`ny
@y`mE kryQ. @k@s~ @vww~ @mhQqW @vns~km pvwQn@~ n~
vQnynWwQ wOLy. eb#vQn~ @}~rv`q xQk’;
~ N
E W X`sny ylQ
pYw;
Q T
~ `pny s[h` cWn xQk;
~ N
E n
W @~ g~ sh@y`~gw
W `v anvX&q
avX&q ynbv whvEr# kQrm
W avX&y. @my ILMt m`
@y`mEvn pYXn
~ y vn awr ey e~ky
W x`g upsm|pq`v enm|
xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~ pmNk~ xQk;
~ N
E n
W ~ upsm|pq` kQrm
W pQLb
Q [ pYXn
~ yq
@v|.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
xQk;
~ N
E n
W ~ vQsn
Q ~ sQÿkrn e~ky
W x`g upsm|pq`v
mElqW xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~ pmNk~ sQÿ krn e~ky
W x`g
upsm|pq`v hyvn gr#{r\my wOln
Q ~ pmNk~ sEÿsE @n`vn @s~
sLk` ivw~ kr a#wQ bv @p@n~. e@hw~ nWw&`nOkSl
vlAgOx`vy anEv slk@w`w~ a;~t gr#{r\m ynE nQr\@q~X kQrm
W |
pmNk~ bvw~ e~v`@y~ ul~lAGny vWm p#h#qQlv
Q pYwP
Q l qk~v`
a#wQ nWwQ @n`vn bvw~ sQwh
~ Q wb`gw yEwy
O . @m| sQyUm
gr#{r\m pQLb
Q [ wvw~ wrmk~ v#qgw~ kr#Nk~ vn~@n~ (ey
phsE@vn~m mgh#rW a#wQbv iw` p#h#qQly
Q ) e~v` sQkK
~ m`n`vn~
h` xQk;
~ N
E n
W ~ vQsn
Q ~ hEr#kr gwyEwO h#sQrm
W t aq`L e~v` bvy.
gr#{r\m ynE xQk;
~ n
R t
~ @qn lq nWwQ @n`@v|.
aUwQn~ upsm|pq`v lw~ xQk;
~ N
E n
W ~ pY`wQ@m`~]y @q~Xn`
krn~@n~ @k@s~q? vQny nWwy
Q k~ kdkQrm
W pQLb
Q [v a#v#w~ @qsWm
krn~@n~ @k@s~q? yn`qQy (vQny II 259) @n`q#nsQtQ bv
cEll
~ vg~gy (X.5) v`r\w` kryQ. hyvn gr#{r\my pQtp
E s
pvwQn @h~wv
O xQk;
~ E sAGy` vQsn
Q ~ s~}`pQw kYmyn~t anEkSlv
aUwQn~ pQht
Q v
E n lq xQk;
~ N
E W sAGy` vQsn
Q q~ upsm|pq`vk~
sQÿkrn bv shwQk vWmt vQyh#kQy. ev#nQ v`w`vrNykqW
xQk;
~ n
R @~ g~ shx`gQwv
~ @yn~ @w`rv xQk;
~ N
E n
W ~ vQsn
Q ~
upsm|pq`vk~ @n`pvw~vn bv whvEr# kQrm
W iw` s~vx`vQky.
@vnw~ vcnvlQn~ kQy@w`w~ xQk;
~ N
E n
W ~ hE@qk~ wmn~ pmNk~
krn upsm|pq`vk~ qW@mn~ v#L#k~vm
W t hyvn gr#{r\my mMQn~
armENE kL` vQy h#kQy. sQkK
~ m`n`vn~ xQk;
~ n
R @~ gn~ kQsm
Q
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
shx`gQwv
~ ykQn~ @w`rv hE@qk~ xQk;
~ N
E n
W @~ gn~ upsm|pq`v
l#bWm v#L#k~vm
W tq aqhs~ kL` vQy h#kQy.
@k@s~ @vww~ em gr#{r\my xQk;
~ n
R ~ h#sQry
Q yEwO
a`k`ry sm|bn~{ nWwy
Q k~ @n`@v|. vQn@yhQ a#wOLw~
@b`@h`myk~ nWwQ xQk;
~ N
E n
W t
~ aq`L bvw~ xQk;
~ n
R t
~ aq`L
@n`vn bvw~ iw` p#h#qQly
Q . @mm sm`n @ls @n`s#lkWm
cEll
~ vg~g@yhQ (X.4) p#h#qQlv
Q krnE lbyQ. @mhQqW nWwQ vr\g
@qkk~ sm|bn~{v xQk;
~ N
E n
W ~ kYy
Q ` kLyEwO a`k`ry pQLb
Q [
bEÿn~vhn~@s~ mh`pYj`pwW @g`~wmWt avv`q krwQ.
1. xQk;
~ n
R t
~ q aq`lvn @p`ÿ nWw.Q
2. xQk;
~ N
E n
W t
~ pmNk~ aq`L vn nWwQ (vQny II 258).
@m| @qvr\g@y~m nWwQ mh`pYj`pwW @g`~wmWtq a#@g~ anEg`mQk
xQk;
~ N
E n
W t
~ q ux@w`~x`g sAGy` vQsn
Q ~ upsm|pq` krnE l#b
a#wQ xQk;
~ N
E n
W t
~ q blp`yQ.
cEll
~ vg~gyt (X.2) anEv hyvn gr#{r\my pYk`Xyt
pw~ kQr@W mn~ anwOr#v mh`pYj`pwW @g`~wmW bEÿn~vhn~@s~ @vw
eLB @m@s~ pYk`X kL`y. ““bÿ
E n~vhn~s, @mm X`k& k`n~w`vn~
sm|bn~{v m` @k@s~ kYy
Q ` kLyEwO q?” “k}`hA xn~@w im`sE
s`kQynWsE ptQpj\j`mWw?Q
cEll
~ vg~gy vQsw
~ ryt anEv @m| pYXn
~ y bEÿrjEn~ vQsn
Q ~
q~vw
Q v
~ upsm|pq`v nQr\@q~X krn lq hyvn gr#{r\myt aq`L
vQy h#kQy. @m| gr#{r\myt anEv h#sQrm
W t pQLg
Q nE l#b e~
sm|bn~{ nQym kYy
Q `ptQp`tQy pQLb
Q [ mh`pYj`pwW @g`~wmQy vQms`
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
sQty
Q `y. wnQ xQk;
~ N
E y
Q k~ vX@yn~ q~vw
Q v
~ upsm|pq`vkqW a#@g~
anEg`mQk k`n~w`vn~@g~ upsm|pq`v kQrQ m
W t avX& gNpRr\Ny
a#yt sQÿkL @n`h#kQy. em ww~wv
~ y yt@w~ a#y
bEÿn~vhn~@s~@gn~ mM @pn~vm
W vQms` sQty
Q `y.
vQn@yhQ @qnE lbn vQsw
~ ryt anEv bEÿn~vhn~@s~ e~
pQLb
Q [v xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~ xQk;
~ N
E n
W t
~ upsm|pq`v lb`qQy yEwO bv
p#h#qQlv
Q nQr\@q~X kLh (vQny II 257). ““mh@NnQ, xQk;
~ n
R ~
vQsn
Q ~ xQk;
~ N
E n
W t
~ upsm|pq`v qWm mm nQr\@q~X krmQ.”
anEj`n`mQ xQkK
~ @v| xQkK
~ EhQ xQkK
~ N
E @Q y` upsm|p`@qwOnw
~ .Q hy
vn gr#{r\my @mn~ @n`v @my xQk;
~ n
R ~ s[h` vn nWwy
Q k~ vn
awr xQk;
~ N
E W upsm|pq`v pQLb
Q [ pYXn
~ y sm|bn~{ xQk;
~ n
R ~
s[h` vn ev#nQ pY}m nWwy
Q @v|.
Q m
~ mh`pYj`pwW @g`~wmQy@g~
bEÿn~vhn~@s~ wmn~ vQsn
anEg`mQk k`n~w`vn~ upsm|pq` kQrm
W k~ pQLb
Q [ vQn@yhQ
@n`s[hn~ vn bvq s#LkQy yEwy
O .Q wmn~ vhn~@s~@g~ X`sny
wOL mEU pQrs
Q tm p#vQqv
Q m
W t @qnlq srL anEm#wQyk~ mMQn~
ww~wv
~ y p#h#qQlQ vQyh#kQv wQbN
E .Q xQk;
~ N
E W X`snyk~
@n`pvwQn vQt bEÿvr@ykOt pmNk~ xQk;
~ N
E n
W ~ upsm|pq`
kLh#kQy.
@my @mkl pYclQw mwy vn awr wYp
Q t
Q k vQny
vQsw
~ ry anEv sQÿvR @qy ey @n`@v|. vQnyt anEv mh`pYj`pwW
@g`~wmQy p#mQN a#@g~ anEg`mQkyn~ sm|bn~{v a#y @k@s~ kYy
Q `
kLyEwqO #yQ vQmsR vQt bEÿn~vhn~@s~ xQk;
~ n
R ~ @vw h#rW xQk;
~ N
E W
upsm|pq`v ovEn~ klyEwO bv nQr\@q~X kLh.
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
@}~rv`q wYp
Q t
Q k vQny anEv ovEn~ xQk;
~ N
E n
W ~ upsm|pq`
kLyEwO bvt xQk;
~ n
R t
~ @qn lq pY}m nQr\@q~Xy hyvn
gr#{r\my p#nvW@mn~ psEv lb`@qn lqW. @m@s~
bEÿn~vhn~@s~@g~ @m| nQymy ewOmn~vhn~@s~ xQk;
~ ENn
W ~ s[h`
q~vw
Q v
~ upsm|pq`vt un~vhn~@s~@g~ k#m#w~w p#h#qQlv
Q pYk`X
kQr@W mn~ psEv krn lq~qkQ. @mhQqW aqhs~ krn @q~ vn~@n~
q~vw
Q v
~ upsm|pq`v vd`w~ sEÿsE nmEw~ xQk;
~ N
E W X`snyk~
n#wQnm| xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~ xQk;
~ N
E n
W h
~ t ekWyx`g upsm|pq`vk~
lb`qWm anEgmny kLyEwO vd` sEÿsE kYmy bvyQ.
@m@s~ aq qv@s~ a#wQ ww~wv
~ yt sm`n ww~wv
~ ykqW
xQk;
~ N
E W upsm|pq` kQrm
W t pY}m nQr\@q~Xy @qnE l#bWy.
a@p~]k
Q `vn~ kN~d`ymk~ upsm|pq`v l#bWmt a@p~]` kryQ,
nmEw~ upsm|pq`v sQÿkQrm
W t h#kQ wrm| xQk;
~ N
E W sAGy`
@n`sQty
Q h. e~ vn vQt mh`pYj`pwW @g`~wmQy pmNk~
upsm|pq`v lb` wQbN
Q .Q aq qv@s~ ww~wv
~ @y~qW @}rv`q
pYmw
Q y
Q t anEv vlAgOvn upsm|pq`vk~ qWmt {r\mgOpw
~ k
xQk;
~ N
E n
W t
~ @n`h#kQ bv sLkn~@n~ nm| em asWr# ww~wv
~ ym,
avs~}`vm, q#nEÿ p#nnMW. a@p~]k
Q `vn~ kN~d`ymk~
upsm|pq`v l#bWmt bl`@p`@r`w~wO @v|. nmEw~ xQk’;
~ N
E W
upsm|pq`vk~ sQÿkQrm
W t smw~ xQk;
~ N
E W X`snyk~ q#nt
@n`pvwW.
xQk;
~ n
R t
~ xQk;
~ N
E n
W ~ upsm|pq` kL h#kQ bv sm|bn~{v
bEÿn~vhn~@s~@g~ pLmEvn nQr\@q~Xyt psEv aUwQn~ upsm|pq`v
l#bR xQk;
~ N
E n
W ~ wmn~ vQsn
Q m
~ kL em aqhsm a#wQ @qvn
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
p#h#qQlQ pYk`Xyk~ vQn@yhQ a#w (vQny II 257). enm| "xQk;
~ n
R ~
vQsn
Q ~ xQk;
~ N
E n
W ~ upsm|pq` kLyEwO bv x`g&vwOn~ vhn~@s~
nQym kLh." xgvw` pzzw~wA xQkK
~ h
R Q xQkK
~ n
E @Q y`~
upsm|p`@q~wb|b`” wQ.
@my vQn@yhQ s[hn~ xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| kYm`nEkSl
vr\{n@y~ vQv{
Q avs~}`vn~hqQ W is~mwO vn @w~m`vk v#qgw~km
vd` av{`rNy kryQ. enm| xQk;
~ n
R @~ g~ m#qQhw~ vW@m|
avX&w`vyyQ. xQk;
~ n
R @~ g~ sh`y aw&vX&y. xQk;
~ N
E n
W t
~
upsm|pq`v lb`qWmt xQk;
~ n
R ~ wOL a#wQ k#m#w~wt @qn lq
v#qgw~km vQn@yhQ (vQny I 146) mh`vg~g@yhQ (III.6)
@C~qykq q#k~@v|. em @C~qy mMQn~ xQk;
~ N
E W upsm|pq`vkt
shx`gW vWm s[h` qvs~ 7k uprQmykt ytw~ k`lyk~ wm` vs~
vsn s~}`n@yn~ pQtv sQtm
W t xQk;
~ v
E t avsr l#@b|.
hyvn gr#{r\m@y~ h` eyQn~ p#n n#MOn nWwv
Q l @p`ÿ
l]Ny vn~@n~ upsm|pq` a@p~]k
Q `vn~t upsm|pq`v lb`qWm
xQk;
~ n
R t
~ kLh#kQ bvyQ. ovEnt ey xQk;
~ N
E W X`snyk~ pvwW nm|
xQk;
~ N
E W sAGy` smM sh@y`~gv
W @h`~ xQk;
~ N
E W X`snyk~
@n`pvwW nm| wmn~ vQsn
Q m
~ @h`~ sQÿkL h#kQy. xQk;
~ N
E W
upsm|pq`v s[h` xQk;
~ E sAGy`@g~ sh@y`~gw
W `v sm|prR \N@yn~m
aw&vX& @v|. e@hw~ xQk;
~ E upsm|pq`v s[h` xQk;
~ N
E W
sAGy`@g~ sh@y`~gw
W `v p#h#qQlv
Q m aw&vX& kr#Nk~ @n`@v|.
upsm|pq` a@p~]k
Q `vn~@gn~ pYXn
~ kQrm
W pQLb
Q [ pYXn
~ y
p#n n#MOn vQt bEÿn~vhn~@s~ wvw~ nQr\@q~Xyk~ ÿn~ bv
cEll
~ vg\gy (X.17) v`r\w` kryQ. @mm nWwy
Q t anEv xQk;
~ n
R ~
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
iqQr@Q y~ nQym`nEkSl pYXn
~ kQrm
W t lk~v@W mn~ @w`rv @mn~m
upsm|pq` a@p~]k
Q `v wm` pQLb
Q [ kr#NE p#h#qQlQ kQrm
W kQn~
@w`rvq xQk;
~ n
R t
~ xQk;
~ N
E W upsm|pq`v sQÿkl h#kQy. e~
@vnEvt eyt @pr xQk;
~ N
E W sAGy` iqQr@Q y~ (vQny II 271) a#yt
ey kL h#kQy.
“e~ p#nvR nWwy
Q @m@s~h : “mh@NnQ, xQk;
~ N
E W sAGy`
iqQr@Q y~ wmn~ pQLb
Q [ kr#NE p#h#qQlQ kL e~k p`r\XvQk
upsm|pq`v krn lq @k@nkO xQk;
~ E sAGy` vQsn
Q ~ upsm|pq`
~ @v e~k@w`~
krnE l#bWm mm nQr\@q~X krmQ”.” anEj`n`mQ xQkK
upsm|pn~n`y xQkK
~ N
E s
W A@G~ vQsqE {
~ `y xQkK
~ s
E A@G~ upsm|pqn~w.”Q
k}` sm|bn~{yt anEv @mm nQr\@q~Xy p#nvWmt @h~wv
O R
ww~wv
~ y vR@y~ xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~ nWwy
Q t anEv pYXn
~ kQr@W m|qW
upsm|pq` a@p~]k
Q `vn~ lj`j`vt pw~vm
W yQ. upsm|pq`
k`r\yx`r@y~ @mm @k`ts vn upsm|pq` a@p~]k
Q `vn~@gn~
pYXn
~ kQrm
W eb#vQn~ xQk;
~ N
E n
W t
~ x`r @kr#NQ. @mb#vQn~ @mm
pYXn
~ kQrm
W sQÿkQr@W mn~ @w`rv xQk;
~ N
E W upsm|pq`v kQrm
W t
xQk;
~ n
R t
~ h#kQ vQy. @m| @h~wv
O nQs` “xk
Q ;
~ N
E W sAGy` iqQr@Q y~
wmn~ pQLb
Q [ kr#NE p#h#qQlQ kL” sh “ek
~ p`r\XvQk upsm|pq`v
lw~ upsm|pq` a@p~]k
Q `vk~” h#tQyt a#y @m| vQny nWw@Q yn~
q#k~@v|.
@mm nQr\@q~X@y~ vcn @pL xQk;
~ E upsm|pq`vt aq`l
vn vQnynWwy
Q
smM s#s[Wm iw` up@q~X`w~mky.
mh`vg\g@yhQ (1.28) s[hn~ vQsw
~ ryt anEv xQk;
~ E upsm|pq`v
pQyvrQn~ pQyvr vr\{ny vQy. pY}m@yn~ wQsrNy qWm wOLQn~
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
pmNk~ xQk;
~ h
R E upsm|pq` krn lqh. psEv ek~ zw~wy
Q k~ h`
kr\mv`k&y 3vrk~ pYk`X kQr@W mn~ upsm|pq`v @kr#NQ.
ev#n~n p#vwQ k`ly vn vQt wQsrNy qWm ynE p#vQqQ kQrW@m|
@k`tsk~ pmNk~ bvt pw~vy
Q . eb#vQn~ ey wvÿrtw~
upsm|pq`v qW@m| nQym`nEkSl kYmy @n`vWy. @mm kr#N
wvÿrtw~ p#h#qQlQ kQrm
W s[h` mEln
Q ~ p#vwQ kYmy @m| vn vQt
a@h`~sQ bvt bEÿn~vhn~@s~@g~ nQrvEl~ pYk`Xy ivhl~ @v| (vQny
I 56). “mh@NnQ, @m| qQn@y~ sQt iqQry
Q t m` vQsn
Q ~ nQr\@q~X kr
wQbR prQqQ wQsrNy sm`qn~ vWm mMQn~ upsm|pq`v kQrm
W mm
a@h`~sQ krmQ. mh@NnQ, ek~ zw~wy
Q k~ h` kr\m v`k& 3k~
shQw vQny kr\my mMQn~ upsm|pq`v lb`qWm mm nQr\@q~X
~ @v my` wWnQ srNgm@n\hQ upsm|pq`
krmQ.” y` s` xQkK
anEzz
~ `w`, w`hA aj\jwg~@g~ ptQkK
~ p
Q `mQ : anEj`n`mQ xQkK
~ @v|
zw~wc
Q wOw@~ }\n km|@m|n upsm|p`@qwOA.
xQk;
~ N
E W upsm|pq`v yt@w~ xQk;
~ n
R ~ s[h` vn @qvn
vQny nWwy
Q t pY}m@yn~ bEÿn~vhn~@s~ xQk;
~ N
E n
W ~ upsm|pq`
kQrm
W t xQk;
~ n
R t
~ h#kQ bvt kL pY}m nQr\@q~Xy p#h#qQlv
Q
avlAgO kQrm
W k~ s[hn~v n#w. ehQ s[hn~ vn~@n~ hE@qk~ :
"xQk;
~ N
E W sAGy` iqQr@Q y~ wmn~ pQLb
Q [ kr#NE @hLQkl ek~
p`r\XvykQn~ upsm|pq` krn lq @k@nkO xQk’;
~ E sAGy` vQsn
Q ~
upsm|pq` kQrm
W mm nQr\@q~X krmQ" ynE@vn~ pmNQ.
xQk;
~ n
R @~ g~ upsm|pq`vt sm`nv, ux@w`~x`g sAGy`
vQsn
Q ~ xQk;
~ N
E n
W h
~ t upsm|pq`v lb`qWmt nQr\@q~X kQrm
W t @pr,
@mm qQn@y~ sQt iqQry
Q t, wmn~vhn~@s~ xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~ pmNk~
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
xQk;
~ N
E n
W ~ upsm|pq` kQrm
W avlAgO krn bv bEÿn~vhn~@s~t
pYk`X kL h#kQv wQbN
E .Q @qvn nQr\@q~Xy mMQn~ ey iw`
pYktv p#h#qQlQ krn b#vQn~ xQk;
~ N
E n
W ~ upsm|pq` kQrm
W t
xQk;
~ n
R t
~ id a#wQ bv whvEr# kQrm
W s[h` pmNk~m pLmE
nQr\@q~Xy wvÿrtw~ pvw~v` g#nWm kQs@Q s~wm
~ avX& @n`@v|.
pLmE nQr\@q~Xy p#h#qQlv
Q avlAgO kQrm
W mMQn~ @m| ww~vy
nQrvEl~ kLh#kQv wQbN
E .Q aq ptn~ xQk;
~ N
E W upsm|pq`v uxy
sAGy` vQsn
Q ~ pmNk~m sQÿkL h#kQy. nmEw~ vQny vQsw
~ ryt
anEv sQÿvR @qy @my @n`@v|.
~ n
R t
~
aq`l nWwm
Q y
cEll
~ vg~g@yhQ (X.6) xQk;
kr#NEvlt sm|bn~{ nWwQ gNn`vk ev#nQ slkONE q#k~vm
W | a#wQ
b#vQn~ @my v#qgw~kmk~ @pn~vyQ. xQk;
~ N
E W vQnynWwQ sAgYhy
(p`wQ@m`k~K) @q~Xn` kQrm
W , xQk;
~ N
E n
W ~ awQn~ sQÿvR v#rqQ
@hLQqrv| kQrm
W (a`pw~w)Q , sh xQk;
~ N
E n
W ~ s[h` vn nQym`nEkSl
kYy
Q `m`r\g (km|m) kYy
Q `w~mk kQrm
W x`rv xQk;
~ n
R ~ kYQy` kLyEwO
bv mElqW bEÿn~vhn~@s~ vQsn
Q ~ nQr\@q~X kr wQbR bv
cEll
~ vg~g@yhQ v`r\w` @v|. psEv @mm k`r\yy xQk;
~ N
E n
W ~ ht
x`r@qnE l#bWy. @my sQÿvn vQt xQk;
~ n
R ~ wvÿrtw~ @mm kr#NE
x`rv ktyEwO @n`kLyEwO bv bEÿn~vhn~@s~ p#h#qQlv
Q qk~v`
a#wQ bv v`r\w` gwv a#w. epmNk~ @n`v xQk;
~ N
E n
W ~
@vnE@vn~ ev#nQ sAGkr\m wvÿrtw~ kYy
Q `w~mk krn xQk;
~ n
R ~
ÿk~kt a`pw~wQ vrqt pw~@vn bvq bEÿn~vhn~@s~ p#h#qQlQ
kLh (vQny II 259 sQt).
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
xQk;
~ N
E W upsm|pq` pQLb
Q [ @qvn nQr\@q~Xyt aq`l vn
prQqQ ev#nQ slkONE q#k~vm
W k~ @n`m#wQ vWmt @h~wv
O k~ wQby
Q
@n`h#kQq? a#w~@wn~m ev#nQ @h~wv
O k~ a#wQ bv @p@n~. pLmE
nQr\@q~Xyt s`@p~]v gw~vt
Q @qvn nQr\@q~Xy mRlk
Q vX@yn~
@vns~ ww~vykt aq`L @v|. xQk;
~ N
E W X`snyk~ pvwQn vQt
xQk;
~ n
R ~ kYy
Q ` kLyEwO pQL@Q vl eyQn~ q#k~@vyQ. ev#nQ ww~vykqW
pY}m@yn~ xQk;
~ N
E n
W ~ vQsn
Q ~ pYXn
~ kr upsm|pq` a@p~]k
Q `v
upsm|pq` kLyEwy
O . e~ smM s#s[W@m|qW pY}m nQr\@q~Xy mMQn~
@k@rn~@n~ upsm|pq`v sQÿkLh#kQ xQk;
~ N
E W X`snyk~
@n`pvwQn vQt anEgmny kLyEwO sEÿsE kYy
Q ` m`r\gy nQym
kQrm
W yQ.
e~v` ekQ@nkt @vns~ avs~}`vn~t aq`l vn b#vQn~
nQr\@q~X kQrm
W | @qk ekQ@nk h` g#tWmkQn~ @w`rv pvwW. em
nWwQ @qkm vlAgO vn e~v` vn awr @qv#n~@nhQ vlAgOx`vy
whvEr# kQrm
W s[h` pLmEv#n~n avlAgO kQr@W m| avX&`w`vyk~
@n`pvwW. xQk;
~ N
E W upsm|pq`v sm|bn~{ kr#@N~qW xQk;
~ n
R ~ ht
uq~gw vQyh#kQ avs~}` @qk s[h` @mm nWwQ @qk bl pvw~vyQ.
1. pLmE nQr\@q~X@yn~ nQymQw avs~}`v vn~@n~ wmn~
smM sh@y`~gW vQyh#kQ xQk;
~ N
E W X`snyk~~ @n`pvwQn b#vQn~
k`n~w`vn~ upsm|pq` kQrm
W t xQk;
~ n
R t
~ anEm#wQy a#wQ bvy.
2. @qvn nQr\@q~Xy mMQn~ nQymQw a@nk~ avs~}`v
vn~@n~ xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~ upsm|pq` kQrm
W s[h` spEr` wQby
Q yEwO
avX&w`vyn~ vn upsm|pq` a@p~]k
Q `v pY}m@yn~ pYXn
~

62

xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
vQmsWm sQÿkr upsm|pq` kQr@W m| k`r\yy sQÿkrnE lbn evkt
pvwQn xQk;
~ N
E W X`sny h` sh@y`~gv
W upsm|pq`v sQÿ kQrm
W y.
@m@s~ wYp
Q t
Q k vQnyt anEkSlv pLmEvn nQr\@q~Xy krn
lq avs~}`v v#nQ avs~}`vkqW xQk;
~ N
E n
W ~ upsm|pq` kQrm
W t
xQk;
~ n
R t
~ avsr a#wQ bv @myQn~ p#h#qQly
Q . xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~
xQk;
~ N
E n
W h
~ t upsm|pq`v lb`qWm mm nQr\@q~X krmQ. enm|
upsm|pq`v lb`qWm s[h` h#kQy`v a#wQ xQk;
~ N
E W X`snyk~
@n`pvwQn vQty.
bEq{
~ gy`@v|qW sQÿkrn lq upsm|pq`v @}~rv`q
vQn@yhQ nWwm
Q y avX&w` spEr`ln bv @myQn~ p#h#qQlv
Q
shwQk @v|. upsm|pq` a@p~]k
Q `@v`~ ovEnt h#kQ uprQm
pYm`N@yn~ 6vn gr#{r\m@yhQ avX&w`vn~ sm|prR \N kr a#w.
cWn xQk;
~ N
E n
W ~ mMQn~ sQÿvR ovEn@~ g~ upsm|pq`v pQLg
Q w @n`h#kQ
y#yQ sLkn~@n~ nm| @}~rv`q sm|pqY `@y~ k`n~w` anEg`mQkyn~ht
upsm|pq` qQyh#kQ xQk;
~ N
E W X`snyk~ @mkl @n`pvwQn bv
eyQn~ aqhs~ @k@r\. ev#nQ ww~vykqW @}~rv`q xQk;
~ n
R ~ vQsn
Q ~
in~psEv lb`ÿn~ upsm|pq`v pmNk~ nWwm
Q y awQn~ vlAgO @v|.
ehQ vlAgO x`vy wYp
Q t
Q k vQnyt anEv bEÿn~vhn~@s~ vQsn
Q ~
mh`pYj`pwW @g`~wmQy@g~ anEg`mQk k`n~w`vn~ upsm|pq` kQr@W m|
k`r\yy xQk;
~ n
R ~ ht p#vrW@m|qW ÿn~ wWrNy mw pqnm| @v|.
1998qW bEq{
~ gy` upsm|pq` kr\my s[h` up@y`~gW
krgw~ upsm|pq` kr\mvl smbn~{ kQrm
W nWwm
Q y vX@yn~
nQv#rqQy. xQk;
~ N
E W X`sny pYw;
Q T
~ `pny kr a#w. ey s~}rQ
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xQk;
~ N
E W upsm|pq`@v| nWw&`nEkSlx`vy
nWwm
Q y pqnmk~ mw pvwQn awr @}~rv`q xQk;
~ N
E W X`sny
vX@yn~ pQLg
Q n~n` @ls il~l` sQtm
W t ayQwy
Q q nQ@y`~jny
kryQ.

@ktQ @yÿm|
qWGnQk`y

Dīghanikāya (PTS ed.)

k}`vw~}E – at|Tk}`

Kathāvatthu-aṭṭhakathā (PTS ed.)

smn~wp`s`qQk`v

Samantapāsādikā (PTS ed.)

sEmAglvQl`sQny
Q t

Sumaṅgalavilāsinī (PTS ed.)

wyQ@;`~

Taishō (CBETA)

vQny

Vinaya (PTS ed.)
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ภิกขุอนาลโย
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บทคัดย่อ
บทความนี้ต้งั ใจจะตรวจสอบความชอบธรรมของการรื้ อฟื้ น
การอุปสมบทของภิ กษุ ณี ที่ เริ่ มต้นที่ พุทธคยา (ประเทศอินเดีย) พ.ศ.
2541
บทนา
การนาเสนอของผูเ้ ขี ยนอยู่บนพื้นฐานของการคัดกรองที่ได้
จากการศึกษาโดยละเอียดในแง่มุมต่างๆของ “การรื้ อฟื้ นภิกษุณีสงฆ์
และความเสื่ อ มของพระศาสนา” ซึ่ ง ผูเ้ ขี ย นได้พยายามอย่า งเต็ ม
ความสามารถในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องชั้นทุติยภูมิอย่างรอบด้าน
(JBE 20:110-193) สิ่ งที่ ผเู ้ ขี ย นได้ศึก ษาคื อ ข้อมูลในพระไตรปิ ฎก
เพื่อที่จะแสวงหาคาตอบต่อคาถามถึงความชอบธรรมในการอุปสมบท
ภิ ก ษุ ณี ใ ห้เ ป็ นที่ เ ข้า ใจแก่ ผอู ้ ่ านทั่ว ไปได้ง่ ายขึ้ น การน าเสนอของ
ผูเ้ ขียนครอบคลุมประเด็นเหล่านี้
1. ภิกษุณีสงฆ์และการอุปสมบทที่พุทธคยา
2. หลักพระวินยั ของเถรวาท
3. ครุ ธรรมข้อที่ 6
4. สตรี ที่ขออุปสมบทที่พุทธคยา
5. ปวัตตินีฝ่ายจีน
6. การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว
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ภิกษุณสี งฆ์และการอุปสมบทที่พุทธคยา
มีการกล่าวถึงการก่อตั้งภิกษุณีสงฆ์ในพระธรรมวินยั ของฝ่ าย
เถรวาทปรากฏใน
จุลวรรค วรรค 1 (X.1) กล่าวไว้ว่า พระแม่นา้ นางมหาปชาบดีเป็ นปฐม
ภิ ก ษุ ณี ที่ ไ ด้รั บ การอุ ป สมบท ในกรณี ข องพระนางนั้น เป็ นการ
อุปสมบทโดยการรับครุ ธรรม 8
ข้อหนึ่ งในครุ ธรรมที่นับว่าสาคัญมากในเรื่ องการอุปสมบท
ภิกษุณี คือ ครุ ธรรมข้อ 6 ซึ่ งระบุว่า พึงรับการอบรมเป็ นสิ กขมานา
ก่อน 2 ปี หลังจากฝึ กอบรม 2 ปี แล้ว เธอควรจะขออุปสมบทในสงฆ์
สองฝ่ าย คือภิกษุ และภิกษุณี
ในวรรค 2 ของจุลวรรคสูตร (X.2) กล่าวต่อจากวรรคที่ 1 ว่า
เมื่อพระแม่นา้ นางอุปสมบทแล้ว พระนางทูลถามพระพุทธเจ้าว่า พระ
นางควรปฏิบตั ิอย่างไรต่อกลุ่มนางสากิยานีที่ติดตามพระนางมา และมี
ความปรารถนาที่ จ ะบวชเป็ นภิ กษุ ณี พระพุทธองค์ทรงอนุ ญาตให้
พระภิกษุเป็ นผูจ้ ดั การอุปสมบทให้
ตามที่กล่าวไว้ในวรรคที่ 17 ของจุลวรรคสูตร (X.17) ว่าผูท้ ี่
ขอบวชสตรี ละอายที่ จะตอบข้อซักถามในอัน ตรายิกธรรม (Vin II
271) เป็ นคาถามที่ ถามเกี่ยวกับอวัยวะเพศและการมีรอบเดือน เป็ น
ธรรมดาที่สตรี ในสมัยโบราณไม่รู้สึกสะดวกที่จะตอบคาถามเช่นนั้น
ต่อหน้าผูช้ าย โดยเฉพาะต่อหน้าภิกษุสงฆ์ ตามที่กล่าวไว้ในจุลวรรค
สูต รว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงปั ญ หานี้ พระองค์จึ งทรงด าริ
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แก้ไขพระวินัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทรงบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์
ให้การอุปสมบทต่อสตรี ที่ได้ตอบคาถามอันตรายิกธรรมแล้วต่อหน้า
พระภิกษุณีสงฆ์ ตามที่กล่าวมานี้ เป็ นสาระสาคัญที่กล่าวไว้ใน
จุลวรรคสูตร
ลาดับต่ อไปผูเ้ ขียนจะตรวจสอบประวัติ ของภิ กษุณี สงฆ์ใน
กาลต่อมา ซึ่งมีการแสดงให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของภิกษุณีสงฆ์
มาจนถึงประมาณศตวรรษที่ 8 ก่อนที่จะสูญหายไปจากอิ นเดีย มีการ
สื บสายการอุป สมบทจากอิน เดี ยไปศรี ลงั กาในสมัย พระเจ้าอโศก
มหาราช ในคัมภีร์ ทีป วงศ์ ซึ่งเป็ นพงศาวดารศรี ลงั การายงานไว้ว่า
พระเจ้าติสสะ กษัตริ ยข์ องศรี ลงั กาขอให้พระมหิ นท์จดั การอุปสมบท
ให้แก่พระนางอนุฬา พระชายา (น้องสะใภ้?) ของพระองค์ ในคัมภีร์
ทีปวงศ์ (15.76) กล่าวไว้ว่า พระมหิ นท์เถระอธิบายให้พระเจ้าติสสะ
ฟังว่า จะต้องนิมนต์ภิกษุณีสงฆ์จากอินเดีย เพราะว่า อะกัปปิ ยะ มหา
ราชา อิทธิปัปพัชชา ภิกขุโน “องค์พระมหาราชา ไม่เป็ นการสมควรที่
พระภิก ษุจ ะให้ก ารบรรพชาแก่ ภิก ษุณี ฝ่ายเดียว” นัยของประโยคนี้
จาเป็ นต้องนามาพิจารณา
ในพระวินยั ไม่มีขอ้ ห้ามชัดเจนว่า ห้ามมิให้พระภิกษุบวชสตรี
(เป็ นภิกษุณี) มีเพียงในอรรถกถา พบข้อแนะนาว่า สตรี ผขู้ อบวชควร
ได้รับการบวชโดยภิ กษุ ณีเท่ านั้น (Sp V 967) เมื่อพิจารณาข้อความ
ดังกล่าวในบริ บทของคัมภีร์ทีปวงศ์ ดูเหมือนว่า คาว่า บรรพชา มิได้
ใช้ตามนัยแห่ งพระวินัยว่า อุปสมบท เป็ นการแยกระดับที่สูงขึ้นของ
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“การบวช” แต่ที่ปรากฏในคัมภีร์ทีปวงศ์ แสดงถึงความหมายของการ
เปลี่ยนจากฆราวาสเป็ นบรรพชิต นัน่ ก็คือ คาว่า บรรพชา ตามนัยแห่ ง
คัมภีร์ทีปวงศ์จึงครอบคลุมทั้งความหมายแห่ ง “การบวช” และ “การ
ยกระดับขั้นของการบวช”
เมื่อ พระเจ้า ติ ส สะ เพิ่ง จะหัน เข้ามารั บนับถื อพุ ทธศาสนา
พระองค์อาจจะไม่ทรงคุน้ เคยกับลักษณะเฉพาะต่างๆ ของการบวช ดัง
พระดารัส “ขอบวช” ที่พระองค์ตรัสว่า “ปัพพาเชหิ อนูลกัง” (ทีปวงศ์
15.75) จึ งเป็ นธรรมดาที่ พระมหิ น ท์เถระทูลตอบด้ว ยศัพท์บัญญัติ
เดียวกัน ในคัมภี ร์ ทีป วงศ์ (ทีป วงศ์ 16.38) ยังคงใช้ค า ปั พพชิ ต สื บ
ต่อมาเมื่อกล่าวถึงพระนางอนุฬาและผูต้ ิดตามพระนางเข้ารับการบวช
ถึงแม้ว่านางเหล่านั้นจะเป็ นภิกษุณี ซึ่งไม่ใช่สามเณรี แล้วก็ตาม ดังนั้น
จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ค่ อ นข้ า งชั ด เจนว่ า การใช้ ค าว่ า “บรรพชา” และ
“อุปสมบท” อยูภ่ ายใต้ความหมายของคาว่า ปั พพชิต
ตอนนี้เราจะกลับมาที่ประเด็นของ ประวัติภิกษุณีสงฆ์ ในศรี
ลังกาภิกษุณีสงฆ์ ก่อตั้งขึ้นด้วยการช่วยเหลือของคณะภิกษุณีสงฆ์จาก
อินเดี ย โดยการนาของพระนางสังฆมิต ตา ซึ่งเจริ ญรุ่ งเรื องมาจนถึง
ศตวรรษที่ 11 (ค.ศ. 1017) ในช่วงระยะเวลาความวุ่นวายทางการเมื อง
ได้เกิดการทาลายวัด สานักปฏิ บตั ิ ภิกษุ ณี จนหมดสิ้ น ภิกษุ ณีสงฆ์จึ ง
สูญไปจากศรี ลงั กา
ก่อนที่ภิกษุณีสงฆ์จะสูญไปนั้น ในต้นศตวรรษที่ 5 (ค.ศ. 433)
คณะภิ ก ษุ ณี ส งฆ์จ ากศรี ลัง กากลุ่ ม หนึ่ งได้ไ ปบวชให้ก ับ สตรี ใน
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ประเทศจีน (T L 939c) พระวินยั ของเถรวาทได้แปลออกเป็ นภาษาจีน
ในปลายศตวรรษที่ 5 แต่ต่อมาก็สูญหายไป (T LV 13b) เข้าใจว่าน่ าจะ
เป็ นช่วงความไม่สงบทางการเมือง ในช่วงต้นศตวรรษที่ 5 มีคาสั่งจาก
ราชสานักให้วดั ทุกแห่ งถือตามวินัยของนิ กายธรรมคุปต์ (T L 793c)
นับแต่น้ นั มา ทั้งภิกษุ ภิกษุณีจีน ถือตามพระวินยั ของนิกายนี้
การสืบสายการบวชภิ กษุ ณีที่เพิ่งมีการรื้ อฟื้ นในศรี ลงั กาโดย
ได้รับความช่วยเหลือจากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายจีน พิธีบวชได้จดั ขึ้นที่พุทธค
ยา ปี ค.ศ.1998 (พ.ศ. 2541) แม้ว่าจะมีภิกษุ ณีสงฆ์มาก่อนหน้านี้ แล้ว
แต่การบวชที่พุทธคยาในปี ค.ศ. 1998 ได้ทาให้ภิก ษุณีสงฆ์ศรี ลงั กา
ได้รับแรงบัน ดาลใจ และนั บแต่ น้ ัน มาก็ ได้มีก ารจัด การอุปสมบท
ภิกษุณีข้ ึนในประเทศศรี ลงั กา
ในการอุปสมบทภิ ก ษุ ณีที่พุทธคยานั้น ผูข้ อบวชได้รั บจี ว ร
และบาตรตามแบบเถรวาท และไม่ได้รับศีลโพธิ สัตว์ หลังจากเสร็ จ
การอุปสมบทที่พุทธคยา (เฉพาะภิกษุณีศรี ลงั กา) ได้รับการอุปสมบท
ครั้งที่สอง โดยพระภิกษุฝ่ายเถรวาทเป็ นผูใ้ ห้การอุปสมบท ประเด็น
คาถามที่ สาคัญ ในตอนนี้ ก็คื อ การอุปสมบทครั้ งนี้ จะนับว่าถูกต้อง
ตามขั้น ตอนพระวิ นัย ของเถรวาทหรื อไม่ ในการที่จ ะตอบค าถามนี้
ก่อนอื่นผูเ้ ขียนจาเป็ นต้องกล่าวถึงหลักวินยั ของเถรวาทเสียก่อน
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หลักพระวินัยของเถรวาท
คาว่า เถรวาท หมายถึงวาทะหรื อ คติของพระเถระ ในคัมภีร์
ทีปวงศ์ ใช้คาว่า เถรวาท เพื่อหมายถึง “คาสอน” ตามที่ได้รวบรวมโดย
พระเถระตั้งแต่ปฐมสังคายนา ที่กรุ ง
ราชคฤห์ ทั้งในทีปวงศ์ และในอรรถกถาของกถาวัตถุ ใช้เรี ยกพุทธ
ศาสนาในศรี ลัง กาที่ รั ก ษาวาทะที่ พ ระเถระได้ส วดท่ อ งเมื่ อ ครั้ ง
ปฐมสังคยานาไว้เป็ นภาษาบาลี ลักษณะสาคัญตามนัยของการใช้ค า
เถรวาทจึงหมายถึง พระไตรปิ ฎกฉบับภาษาบาลีซ่ึงเป็ นพระคัมภีร์ของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ได้มีการพัฒนาใช้ในหลายประเทศใน
ทวีปเอเชี ย ใต้และเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งได้ใช้ประโยชน์ จ าก
ภาษาบาลีร่วมกัน ในการใช้เป็ นภาษาในพิธีการทางศาสนา
กฎเกณฑ์ที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกฉบับภาษาบาลีในส่ ว น
ของพระวินัย จึงถือเป็ นหลักการสาคัญสาหรับพระสงฆ์ในนิ กายเถร
วาท ในสมันตปาสาทิกา อรรถกถา (Sp I 231) ที่อธิบายพระวินัย ได้
ชี้ให้เห็น ความสาคัญของวจนะในพระไตรปิ ฎก โดยระบุชัดเจนว่า
ความคิ ดเห็น ของปั จเจกไม่หนักแน่ น เชื่อถือได้เหมือนกับคาอธิบาย
ของพระอาจารย์ในสมัยโบราณได้บนั ทึกไว้ในอรรถกถา และทานอง
เดียวกัน คาอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ก็ไม่หนักแน่ นเท่ากับพระ
บาลีในพระไตรปิ ฎก (อตฺตโนมติโต อาจริ ยวาโท พลวตโรฯ ... อาจริ
ยวาทโต หิ สุตฺตานุโลมํ พลวตรํฯ) กล่าวโดยสรุ ป พระบาลีธรรมวินัย
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เป็ นข้ออ้างอิงหลักเมื่อเกิดการแย้งถามถึงการตัดสิ นความชอบธรรม
ในสงฆ์ของเถรวาทนิกาย
สาหรั บประเด็น เรื่ องการรื้ อฟื้ นภิ ก ษุณี สงฆ์ในสายเถรวาท
พระวินัยในพระบาลีจึ งมีค วามสาคัญที่สุด การที่ จะเสนอให้มีก าร
แก้ไขกฎเกณฑ์เพื่อรื้ อฟื้ นภิ กษุ ณีสงฆ์ เมื่อมองตามแง่ของพระวินัยที่
ได้จารึ กไว้ยอ่ มเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เพราะการเสนอดังกล่าว ผิดไป
จากหลักการของเถรวาท นัน่ คือ ต้องเก็บรักษาวัตรปฏิบตั ิตามครรลอง
แห่งกฎระเบียบที่ระบุในพระธรรมวินัยแห่ งพระไตรปิ ฎกฉบับภาษา
บาลี
ในสุ มงั คลวิลาสิ นี (Sv I 11) อรรถกถาอธิบายทีฆนิกาย เล่าถึง
การสวดในปฐมสังคายนาว่า เริ่ มต้นที่พระวินยั ก่อน เพราะเห็นว่า พระ
วินยั เป็ นหัวใจของการปฏิบตั ิของพระสงฆ์ คาสอนของพระพุทธองค์
จะอยูไ่ ด้เมื่อพระสงฆ์ยงั รักษาพระวินยั (วินเย ฐิ เต สาสนัง ฐิ ตัง โหติ)
ข้ อ เสนอที่ จ ะให้ ป รั บ เป ลี่ ย นพ ระ วิ นั ย นอกจ าก จ ะ
คลาดเคลื่ อนไปจากสิ่ งที่ ถือเป็ นแกนหลัก แห่ งพลังชี วิต ของค า
สอนของพระพุทธองค์แล้ว ยังเป็ นข้อเสนอแนะที่ไม่อยู่ในกรอบ
วิถีปฏิบตั ิ ย่อมเป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ ในมหาปรินิพพานสู ตร (DN
II 77) พระพุทธองค์ทรงเน้นถึงปั จจัยที่จะนาสาวกของพระองค์
ให้เจริ ญ และป้ องกัน การเสื่ อมถอย หนึ่ งในปั จ จัยเหล่านั้น คื อ
ภิกษุไม่พึงบัญญัติสิ่งที่ พระองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติ และไม่พึงเพิก
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ถอนสิ่ งที่ พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว (อปฺปญฺญตฺต ํ น ปญฺญฺเปส
สนฺติ ปญฺญตฺต ํ น สมุจฉิ นทิสสนฺติ) ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องไร้สาระที่จะ
โต้แย้งกับพุทธบริ ษทั สายเถรวาท ขณะเดียวกันการเสนอให้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นการคัด ค้านโดยตรงต่ อวิถีปฏิบัติของนิ กายเถร
วาท ซึ่งวิถีปฏิบตั ิน้ ีเป็ นเครื่ องยืนยันต่อการเจริ ญสืบต่อศาสนาของ
ตน
การรื้ อฟื้ นภิ ก ษุ ณี สงฆ์จึ ง มิ ใช่ เป็ นเพียงประเด็ น ของความ
เสมอภาคทางเพศ ปัญหาอันเกิดจากการเลือกปฏิบตั ิเป็ นคุณค่าสาคัญ
ของโลกสมัยใหม่ แต่ประเด็นเหล่านี้มิใช่เกณฑ์การตัดสิ นที่สังฆะฝ่ าย
เถรวาทจะนามาเกี่ยวข้อง นัน่ คือ ปั ญหาจริ งๆ อยูท่ ี่ความเข้าใจในหลัก
พระวินยั ซึ่งเป็ นแกนหลักของสงฆ์ในสายเถรวาท
สมมติ ว่า ผูห้ ญิ งที่ ตอ้ งการเป็ นภิก ษุ ณี ไปบวชในสายธรรม
คุปต์ของจีน แล้วนุ่งห่มจีวรและเข้าร่ วมสังฆกรรม ผูท้ ี่ยึดถือตามแนว
ประเพณี นิยมก็คงไม่ว่าอะไรนัก เพียงแต่ว่าเขาจะไม่ยอมรับเธอว่า เธอ
เป็ นภิกษุณีของเถรวาท ปั ญหาจึงไม่ได้อยู่ตรงที่เธออยากเป็ นภิกษุณี
คาถามอยูท่ ี่ หากเธอบวชในสายธรรมคุปต์ของจีน เธอจะเป็ นที่ยอมรับ
ว่าเป็ นสมาชิกในสังฆะของเถรวาทหรื อไม่ต่างหาก
คาถามลักษณะนี้ จะต้องพิ จารณากันในบริ บทของฝ่ ายเถร
วาท โดยเฉพาะจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไขในพระวินยั ฝ่ ายบาลี แม้ว่า
74

ความชอบธรรมในการอุปสมบทภิกษุณี

การจะเรี ยกร้องความเสมอภาคทางเพศ ฯลฯ อาจจะมีอิทธิพลต่อการ
พิ จ ารณาในกรณี ที่ พ ระวิ นั ย ไม่ ชัด เจน ซึ่ ง ในความก ากวมนี้ ไม่ มี
ลัก ษณะของการตัด สิ น ชี้ข าด ความสาคัญ ของการตัดสิ นคื อ เกณฑ์
ความชอบธรรมที่ได้รับความเห็นชอบในฝ่ ายเถรวาท
ดังนั้น หากกฎระเบี ยบในพระวินัยของฝ่ ายเถรวาทแสดงให้
เห็ น ว่า การรื้ อฟื้ นภิ ก ษุ ณี สงฆ์ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติ เป็ นเรื่ องที่
เป็ นไปไม่ได้ การอนุ มตั ิการรื้ อฟื้ นดังกล่าวก็ย่อมจะมีโอกาสน้อย ใน
ขณะเดียวกันหากการรื้ อฟื้ นกระทาได้สาเร็ จโดยปราศจากการละเมิด
กฎวินยั ก็จะไม่มีหลักเกณฑ์ที่แท้จริ งอันใดจะมาปฏิเสธการยอมรับว่า
ภิกษุณีสงฆ์ได้รับการฟื้ นคืน
ด้ว ยความเข้า ใจเช่ น นี้ ผูเ้ ขี ยนจะย้อ นกลับ ไปพิจ ารณาใน
ประเด็น หลักพระวินัย การอภิปรายของผูเ้ ขียนจะมุ่งไปที่ หลักพระ
ธรรมวินยั ซึ่งสอดคล้องกับคาสอนที่กล่าวไว้ใน สมันตปาสาทิกา (Sp
I 231) ว่า บัญญัติในพระวินยั สาคัญกว่าคาอธิบายที่ปรากฏในชั้นอรรถ
กถาหรื อความคิดเห็นของปัจเจกบุคคล บัญญัติแห่ งพระวินยั จะถือเป็ น
มาตรฐานขั้นเด็ดขาดในการที่จะประเมินว่า การรื้ อฟื้ นภิกษุณีสงฆ์ใน
สายเถรวาทเป็ นเรื่ องที่จะทาได้หรื อไม่ตามหลักเกณฑ์ของพระวินยั
ส่ วนความคิด เห็ นของปั จ เจกบุค คล ผูเ้ ขี ยนจะพิจ ารณาจาก
คาอธิบายพระวินยั ตามเหตุการณ์น้ นั ๆ อย่างตรงไปตรงมา การอธิบาย
เช่นนี้ จ ะเป็ นไปตามที่ ปรากฏในพระวินัย จะเป็ นกรอบพื้น ฐานที่จ ะ
ตัดสิ นตามกฎวินัยของสายเถรวาท ด้ว ยเหตุผลหลายประการ ทาให้
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ผูเ้ ขียนเชื่อว่า เรื่ องที่ เกิ ดขึ้นนั้น อาจจะแตกต่างกันไป แต่แม้กระนั้น
ความคิดเห็ นนั้นเป็ นความคิ ดเห็ น ส่ วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประเด็นที่เรากาลังพิจารณา นัน่ คือ การพิจารณาประเด็นทางพระวินัย
โดยการอ้างอิงถึงหลักฐานทางพระวินัยเอง ที่ เรี ยกว่า หลักฐานทาง
พระวินยั คือพระบาลีวินยั นัน่ คือ คาอภิปรายของข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับ
การอ้างอิงพระวินยั กับประเด็นความชอบธรรมแห่ งภิกษุณีสงฆ์ ต้อง
อยูใ่ นกรอบแห่ งบัญญัติพระไตรปิ ฎก ไม่ข้ ึ นกับความเชื่อส่ วนตัวของ
ผูเ้ ขียนว่าเหตุการณ์น้ ีจะเกิดขึ้นจริ งหรื อไม่
ครุธรรมข้ อที่ 6
คาว่าครุ ธรรม แปลว่า “ข้อธรรมที่พึงเคารพ” มีความหมาย
เฉพาะในทางพระวินัย โดยทัว่ ไปคาว่า ครุ อาจจะหมายถึง หนัก ที่
ตรงกัน ข้า มกับ เบา หรื อในความหมายว่ า “ที่ พึ ง เคารพ” ใน
ความหมายที่ตรงกันข้ามกับ “ไม่พึงเคารพ”
ตัวอย่างตามนัยยะแรก ปรากฏในจุลวรรค (X.1) เมื่อภิกษุณี
ละเมิดครุ ธรรมจะต้องประพฤติมานัต กึ่งเดือนในสงฆ์ 2 ฝ่ าย คาว่า ครุ
ธรรมตรงนี้ หมายถึงการละเมิด สังฆาทิ เสส ซึ่งมีบทลงโทษคื อการ
ประพฤติมานัต หลังจากนั้น ผูท้ ี่ตอ้ งอาบัติน้ ี จะต้องถืออัพภาน อาบัติ
สัง ฆาทิ เ สส ถื อ เป็ นอาบัติ ห นัก ผูล้ ะเมิ ด ถูก ขับ ออกจากสงฆ์ใ น
ระยะเวลาสั้นๆ การใช้คาว่า ครุ ธรรม ตรงนี้ หมายถึงอาบัติหนัก
76

ความชอบธรรมในการอุปสมบทภิกษุณี

แต่ในจุลวรรคเช่นเดียวกัน ก็ใช้ค รุ ธรรมในความหมายที่ต่าง
ไป (X.1) เมื่อใช้ตามนัยยะแห่งธรรม 8 ประการที่พระนางมหาปชาบดี
รับเพื่อเป็ นการอุปสมบทของพระนางนั้น เมื่อได้พิจารณาโดยละเอียด
แล้ว พบว่า คาว่า ครุ มิได้มีความหมายว่า หนัก เช่นเดียวกับที่ใช้ใน
กรณี อาบัติสงั ฆาทิเสส
มีหลายข้อในครุ ธรรมเป็ นอาบัติปรากฏในส่ วนอื่นของพระ
วินยั แต่ไม่มีขอ้ ใดเลยที่เป็ นสังฆาทิเสส ในทางตรงกันข้าม ครุ ธรรม
ข้ออื่นที่ปรากฏนั้น ล้วนอยู่ในหมวดปาจิ ตตีย ์ ปาจิตตียเ์ ป็ นอาบัติเบา
วิธีแก้ก็เพียงแสดงอาบัติแก่ภิกษุรูปอื่น ก็สามารถปลงอาบัติน้ นั ได้ ถ้า
เป็ นปาจิตตียท์ ี่เกี่ยวกับข้าวของ ก็เพียงมอบของนั้นคืน (ให้สงฆ์)
ในครุ ธรรมข้อ 2 ที่ภิกษุณีพึงถือปฏิบตั ิก็คือ การไม่จาพรรษา
ในอารามที่ ไม่ มีพระภิ ก ษุ สงฆ์ ครุ ธรรมข้อนี้ ต รงกับปาจิต ตียข์ อ้ 56
สาหรับภิกษุณีปรากฏในภิกขุนีวิภงั ค์ (Vin IV 313)
ครุ ธรรมข้อ 3 ระบุ ว่ า ภิ ก ษุ ณี จ ะต้อ งถามวัน อุ โ บสถจาก
พระภิกษุทุกกึ่งเดือน และจะต้องมารับโอวาทจากพระภิกษุ ข้อนี้ ก็ตรง
กับปาจิตตียข์ อ้ 59 ในภิกขุนีวิภงั ค์ (Vin IV 315)
ครุ ธรรมข้อที่ 4 ระบุว่าภิกษุณีจะต้องปวารณาในสงฆ์ 2 ฝ่ าย
ตรงกับปาจิตตีย ์ ข้อที่ 57 ในภิกขุนีวิภงั ค์ (Vin IV 314)
ครุ ธรรมข้อที่ 7 ระบุว่า ภิก ษุ ณี จะต้องไม่ดุ ด่ าว่ากล่าวภิ ก ษุ
ตรงกับปาจิตตียข์ อ้ 52 ในภิกขุนีวิภงั ค์ (Vin IV 309)
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เป็ นที่ ชดั เจนว่า ครุ ธรรมเหล่ านี้ อยู่ในหมวดปาจิตตี ย ์ ไม่ใช่
อาบัติหนักทานองเดียวกับสังฆาทิเสส
อีกประเด็นหนึ่ งที่ควรพิจารณาก็คือ ครุ ธรรม 8 ไม่ควรระบุ
บทลงโทษแก่ผทู้ ี่ ละเมิด ที่จ ริ งแล้ว ครุ ธรรม 8 นั้น มีลกั ษณะต่างไป
จากสิ ก ขาบทอื่ น ๆในพระวิ นั ย เพราะมิ ได้เกิ ด ขึ้ น จากการท าผิด ที่
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ตรงกัน ข้ามเป็ นสิ่ ง ที่ พระพุ ทธองค์ท รงบัญญัติ ไว้ก่ อ น
ล่ ว งหน้ า ยิ่ ง กว่ า นั้ นเป็ นการบั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ย ัง ไม่ ไ ด้
อุปสมบท ในจุลวรรคนั้น พระนางมหาปชาบดี เป็ นภิกษุณีหลังจาก
การที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติครุ ธรรม 8 และพระนางตัดสินพระทัยที่
จะน้อมรับครุ ธรรม ลักษณะของครุ ธรรม 8 จึงมีลกั ษณะที่แตกต่างไป
จากสิกขาบทอื่นๆที่พบในพระวินยั
ข้อสังเกตนี้ ชดั เจนยิง่ ขึ้นเมื่อพิจารณาปาจิตตียข์ อ้ ที่ตรงกับครุ
ธรรม ภิ ก ขุ นี วิภ ังค์บรรยายว่ า พระพุ ท ธองค์ทรงบัญ ญัติ ปาจิ ต ตี ย ์
เหล่านี้ เพื่อสนองต่ อเหตุ กรณี ใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับภิกษุณี จากมุมมอง
ของพระวินยั เหตุการณ์เหล่านี้ ตอ้ งเกิดขึ้นหลังจากการบัญญัติครุ ธรรม
ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายแสดงการที่จะมีภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นมา
ปาจิ ต ตี ยท์ ี่ เกี่ ยวข้อง คื อ ข้อ 52, 56, 57 และ 59 มีลกั ษณะ
เดียวกับการบัญญัติวินยั ข้ออื่นๆ นัน่ คือ ผูก้ ระทาผิดคนแรก อธิกมั มิกะ
ไม่มีค วามผิด (อนาบัติ) นั่น ก็ คื อ คนที่ ละเมิด ปาจิ ต ตี ยท์ ี่ ต รงกับครุ
ธรรม ข้อ 2, 3, 4 และ 7
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ไม่ตอ้ งอาบัติ หลังจากที่ปาจิตตียเ์ หล่านี้ เกิ ดขึ้นแล้ว ผูล้ ะเมิดจึงจะถือ
ว่าต้องอาบัติ
ในทางกลับกันแสดงว่า ถ้ามองตามแง่ของพระวินัย ครุ ธรรม
ทั้ง 8 ข้อมิใช่สิก ขาบทในตัวของมันเอง มิ ฉะนั้นแล้ว จะล่ว งละเมิด
มิไ ด้เ มื่ อ ได้บัญ ญัติ แ ล้ว และยัง สามารถเป็ นอิ ส ระโดยไม่ ต ้อ งถูก
ลงโทษ ก็ต่อเมื่อปาจิตตียเ์ กิดขึ้นแล้ว ผูล้ ะเมิดจึงจะถือว่าอาบัติ
โดยสรุ ป ครุ ธรรม 8 ไม่ ใ ช่ สิ ก ขาบทที่ จ ะมี ก ารลงโทษ
เพียงแต่ควรเคารพ คาอธิบายครุ ธรรม 8 ในแต่ละข้อที่ปรากฏในจุลล
วรรค (X.1) บ่ งชี้ว่า เป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งเคารพ ให้เกียรติอย่างยิ่ง (สักกัตวา
ครุ กัตวา มาเนตวา ปูเชตวา) นัน่ ก็คือ หลักธรรมที่พึงเคารพนัน่ เอง
เมื่อมีความเข้าใจในธรรมชาติ ของครุ ธรรมเช่นนี้ คราวนี้ จ ะ
พิจารณา ครุ ธรรมข้อ 6 หลักธรรมที่ พึงเคารพข้อนี้ ระบุว่า สตรี ที่พึง
ปรารถนาอุปสมบทเป็ นภิกษุณี จะต้องเป็ นสิ กขมานามา 2 ปี จากนั้น
พึงขออุปสมบทจากสงฆ์สองฝ่ าย (Vin II 255) หลักธรรมที่พึงเคารพ
ข้อนี้มีว่า
สิ กขมานาที่รักษาอนุ ธรรม 6 มาแล้ว ๒ ปี ควรขออุปสมบท
ในสงฆ์สองฝ่ าย (ทเว วัสสานิ ฉสุ ธัมเมสุ สิ กขิตสิ กขายะ สิ กขมานา
ยะ อุภโตสังเฆ อุปสัมปทา ปริ เยสิตัพพา)
การที่ จ ะต้อ งฝึ กอบรมสิ ก ขมานาก็ เ ป็ นปาจิ ต ตี ย ์ข ้อ ที่ 63
ปรากฏในภิกขุนีวิภงั ค์ (Vin IV 319) แต่การที่จะต้องทาในสงฆ์สอง
ฝ่ ายนั้น ไม่พบในสิ กขาบทอื่นในพระวินยั
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สตรีที่ขออุปสมบทที่พุทธคยา
นัยยะในครุ ธรรมข้อที่ 6 นี้ ทาให้เกิ ด คาถาม 2 ประการ ที่
เกี่ยวกับการอุปสมบทที่พุทธคยา
1. สตรี ผูข้ ออุ ปสมบทจะมีคุ ณ สมบัติ เพี ยงพอหรื อ ไม่ หาก
รักษาอนุธรรมมาแล้ว 2 ปี
2. ภิกษุณีฝ่ายจีนที่เป็ นปวัตตินี หรื ออุปัชฌายา จะได้รับการ
ยอมรับว่าเป็ นปวัตตินีจากฝ่ ายเถรวาทหรื อไม่
สาหรั บในประเด็นแรกนั้น สตรี ผขู ้ ออุปสมบทจากศรี ลงั กา
ได้รับการคัดกรองมาอย่างดีจากทศศีลมาตาที่มีอายุการบวชมานาน ยิง่
ไปกว่านั้น ล้วนได้รับการอบรมเป็ นกรณี พิเศษสาหรับการอุปสมบท
เพราะว่านางเป็ นทศศีลมาตากันมาคนละหลายปี ได้รับการบ่มเพาะใน
วินัยของนัก บวชที่ ค รอบคลุ มอนุ ธรรมที่ จ าเป็ นส าหรั บสิ ก ขมานา
เพียงแต่ไม่ได้ผา่ นพิธีการบวชเป็ นสิ กขมานาอย่างเป็ นทางการเท่านั้น
ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น การอบรมเป็ นสิ ก ขมานาก็
ครอบคลุมอยูใ่ นปาจิตตียด์ ว้ ย (ข้อ 63) ในภิกขุนีวิภงั ค์อธิบายว่า สตรี ที่
ยังมิได้ฝึกอบรมเป็ นสิกขมานา ครบ 2 ปี หากได้รับการอุปสมบท ผูท้ ี่
ให้ก ารอุปสมบท คือ ปวัตตินี ตอ้ งอาบัติ เป็ นแบบแผนมาตรฐานใน
พระวินยั ว่าสิกขาบทแต่ละสิ กขาบทจะมีกรณี ที่เกิดขึ้น ตามแบบแผนนี้
ภิกขุนีวิภงั ค์ จะอธิบายต่อ สาหรับกรณี ที่สตรี ผขู้ อบวช เป็ นสิ กขมานา
มาไม่ค รบ 2 ปี มีก ารกล่ าวถึง 3 กรณี กล่า วคื อ การอุ ปสมบทนั้น
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ถูก ต้องเป็ นธัมมกัมมะ กับอีก 3 กรณี ที่ไม่ถูก ต้อง เป็ นอธัมมกัมมะ
(Vin IV 320) 3 กรณี แรก คือ
1. การกระทานั้นถูกต้อง การที่เธอให้การอุปสมบทโดยรู้ว่า
เป็ นการกระท าที่ ถูก ต้อ ง ธั ม มกัม เม ธั ม มกัม มสั ญ ญา
วุฏฐาเปติ
2. การกระทานั้นถูกต้อง เธอให้การอุปสมบทโดยไม่แน่ ใจ
(ว่าถูกต้อง) ธัมมกัมเม เวมติกา วุฏฐาเปติ
3. การกระทานั้นถูกต้อง เธอให้การอุปสมบท โดยเข้าใจว่า
การกระทานั้น ไม่ ถูก ต้อง ธั มมกัมเม อธัมมกัมมสัญญา
วุฏฐาเปติ
กรณี ท้งั 3 นี้มีความต่ างกัน โดยที่ ปวัตตินีเองอาจจะเข้าใจว่า
1) การกระทานั้นถูกต้อง 2) อาจจะสงสัยในความถูกต้อ ง 3) อาจจะ
เข้าใจว่าการกระทานั้นไม่ถูกต้อง ในทั้ง 3 กรณี น้ ี ปวัตตินีตอ้ งอาบัติ
ปาจิตตีย ์ แต่การที่ผขู้ ออุปสมบทไม่ได้เป็ นสิ กขมานามาครบ 2 ปี การ
อุปสมบทของเธอยังถื อว่าถูก ต้อ ง ชัด เจนว่ า การอุป สมบทภิ ก ษุ ณี
ไม่ได้เป็ นโมฆะ แม้ว่าเป็ นสิกขมานาไม่ครบ 2 ปี (เมื่อบวชแล้ว) ก็ยงั
ถือว่า เป็ นภิกษุณี
ดังนั้น จากมุมมองของพระวินยั เอง การอุปสมบทภิกษุณี โดย
ที่ เ ธอไม่ ไ ด้เ ป็ นสิ ก ขมานามาครบ 2 ปี ก็ ย งั ถื อ ว่ า เป็ นภิ ก ษุ ณี นั่น
หมายความว่า การอุปสมบทที่พุทธคยาก็ยงั ไม่เป็ นอุปสรรคแม้ว่าผูข้ อ
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อุปสมบทไม่ได้เป็ นสิกขมานามาก่อน แต่ในความเป็ นจริ ง ซึ่ งได้กล่าว
ไว้แล้ว นางก็ได้รักษาพระวินยั ในลักษณะเดียวกันมาแล้ว
ปวัตตินีฝ่ายจีน
ปวัตติ นี ฝ่ายจี น นั้น ก็สืบสายการอุปสมบทมาจากภิ กษุณีศรี
ลังกาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 แต่ปัจจุ บนั ภิกษุณีจีนถือปาฏิ โมกข์ที่ต่างไป
กล่าวคือ เป็ นนิ ก ายธรรมคุปต์ ซึ่ งเป็ นนิ กายที่ราชสานักจีนบังคับให้
พระสงฆ์ทุกนิ กายถือเหมือนกันหมดตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 วินยั ของธรรม
คุปต์นอกจากสาหรับภิกษุณีจะมีสิกขาบทมากกว่าพระวินัยของสาย
เถรวาทแล้ว สิ ก ขาบทบางข้อ ที่ มี เ หมื อ นกัน ก็ ก าหนดขอบเขตที่
แตกต่ า งกัน ยิ่ ง กว่ า นั้ น ที่ ม าของสิ ก ขาบทบางข้อ ก็ ย งั ต่ า งกัน ไป
กรรมวาจาที่ใช้ในการสวดสมมติสีมาก็มีความแตกต่างไปจากของเถร
วาท
เช่นนี้จึงถือว่านิ กายธรรมคุ ปต์เป็ นนานาสังวาสที่ต่างไปจาก
เถรวาท เมื่อเป็ นนานาสังวาสจึงไม่สามารถที่จะทาสังฆกรรมที่ฝ่ายเถร
วาทยอมรับได้
ในพระวินยั นานาสังวาส หมายถึงกรณี ที่มีความแตกต่างใน
สิกขาบท นั่นหมายถึง อุปสัมบัน (คือผูท้ ี่อุปสมบทแล้ว ) มีความเห็น
ต่างไปจากคณะสงฆ์ที่ตนสังกัดเกี่ยวกับอาบัติใดอาบัติหนึ่งร่ วมกันกับ
อุปสัมบันอื่น ประกอบสังฆกรรมแยกไปจากคณะสงฆ์ คณะสงฆ์จึง
สวดประกาศตัดอุปสัมบันที่ว่านี้ออกจากการทาสังฆกรรมร่ วม
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นานาสั งวาสเกิ ด ขึ้ น จากการตี ค วามพระวินัยที่ ต่ างกัน ซึ่ ง
อาจจะแก้ไขได้โดยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่ วมกันในความเข้าใจ
ในพระวิ นัย ข้อนั้น ผูท้ ี่ เ ป็ นนานาสั งวาสก็ สามารถกลับคื น มาเป็ น
สมานสังวาสกับคณะสงฆ์เดิมได้
ในมหาวรรค (X.I) อธิ บ ายวิ ธี ที่ จ ะกลับ คื น มาเป็ นสมาน
สังวาสนั้น สามารถทาได้ 2 วิธี (Vin I 340) ประการแรก พระรู ปนั้น
ยอมรั บความคิ ด เห็ น ของหมู่ค ณะก็สามารถกลับคื น สู่ ค ณะสงฆ์ได้
อัตตนา อัตตานัง สมานสังวาสกัง กโรติ ในกรณี น้ ี เป็ นการกลับคืนสู่
คณะสงฆ์ดว้ ยตนเอง เกิดขึ้นเมื่อตนเองเพิกถอนทรรศนะเดิมของตนที่
ขัดแย้งกับคณะสงฆ์เสีย และยอมรับทรรศนะที่คณะสงฆ์ยึดถือในการ
ตีความพระวินยั ข้อนั้นๆ
อีกวิธีหนึ่ง คณะสงฆ์ยอมรับกลับคืนสู่คณะสงฆ์หลังจากที่ถูก
ขับออกไปจากหมู่คณะ ด้วยไม่เห็นอาบัติ ไม่ยกเลิกทรรศนะนั้นๆ
สาหรั บการอุ ป สมบทภิ ก ษุ ณี น้ ัน ไม่ เ ข้า ข่ า ยกรณี ที่ส องนี้
เพราะไม่มีหลักฐานใดๆ ที่ระบุว่าเถรวาทได้สวดเพิกถอนฝ่ ายธรรม
คุปต์ ทั้งสองนิ กายเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์
ดัง นั้น ก็ จ ะเข้าข่ ายเฉพาะประเด็ น แรก ความแตกต่ างใน
สิกขาบทของทั้งสองนิ กายอาจจะตกลงกันได้เมื่อ ภิกษุณีที่อุปสมบท
ใหม่ตดั สินใจว่าจะถือตามพระวินยั ของฝ่ ายเถรวาท ด้วยการตกลงกัน
ชัดเจนเช่นนี้ ก็อาจจะปรับมาสู่สมานสังวาสได้
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การอุ ป สมบทที่ พ ระภิ ก ษุ ฝ่ ายเถรวาทท าซ้ า หลัง จากการ
อุปสมบทในสองสงฆ์แล้วที่พุทธคยา น่าจะถือเป็ นการรับเข้าสู่เถรวาท
โดยคณะสงฆ์ การกระทาดังกล่าวจะสอดคล้องกับสังฆกรรมที่จะปรับ
การเป็ นนานาสังวาสมาสู่สมานสังวาส
ในวิธีน้ ี การอุปสมบทที่ ฝ่ายพระภิ ก ษุสงฆ์ทาก็จ ะทาหน้าที่
ตามที่ คณะสงฆ์ถือปฏิบัติในปั จจุบันที่เรี ยกว่า ทัฬหี กรรม นัยอักษร
หมายถึง “ทาให้มน่ั คงขึ้น” ซึ่งกล่าวถึงการแสดงออกอย่างเป็ นทางการ
ของภิกษุ หรื อภิกษุสงฆ์หมู่ใดที่บวชมาแล้วจากสานักอื่น ได้รับการ
ยอมรับจากภิกษุสงฆ์ในสานักที่ภิกษุรูปนั้นหรื อหมู่น้ นั ประสงค์เข้าอยู่
ร่ ว ม เป็ นวิธีที่ใช้ในการที่ จ ะแปลงนิ ก าย (เช่ น แปลงจากมหานิ ก าย
เป็ นธรรมยุต)
แม้ว่า การกระทาเช่ นนี้ จ ะทาให้การแก้ปัญหานั้นเป็ นไปได้
แต่ก็อาจจะยังไม่ปลงใจรับนัก จริ งๆแล้ว ในพระวินัย กล่าวถึงสมาน
สังวาสในกรณี ที่มีความแตกต่างในการอธิ บายพระวินัย แต่ตรงนี้ เป็ น
ความแตกต่างในพระวินัยเอง ดังนั้นจึ งต้องให้แน่ ใจว่า ความร่ วมมือ
จากภิก ษุณีจีนนิ กายเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ จ ะขาดมิได้ในการรื้ อฟื้ นภิกษุ ณี
สงฆ์ส ายเถรวาท จึ ง เป็ นค าถามที่ ผูเ้ ขี ย นจะพิจ ารณาต่ อไปนั่น คื อ
ประเด็นเรื่ องการบวชภิกษุณีโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว
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การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์ ฝ่ายเดียว
ถ้ามองอย่างผิวเผิน จะคิดว่าการอุปสมบทโดยสงฆ์ฝ่ายเดียว
เป็ นไปไม่ได้โดยครุ ธรรมข้อที่ 6 แต่เราต้องระลึกด้วยว่า ครุ ธรรมเป็ น
ธรรมที่พึงเคารพ มิใช่สิกขาบทที่หากละเมิดแล้วจะต้องมีอาบัติ และ
ประเด็น สาคัญที่ เรามัก จะมองข้ามเสมอ ก็คื อ ครุ ธรรมเป็ นสิ่ งที่ ให้
ภิกษุณีและสิกขมานาถือปฏิบตั ิ ครุ ธรรมมิใช่สิกขาบทของพระภิกษุ
ในจุลลวรรค (X.5) เล่าถึงภิ กษุณีที่บวชใหม่ ไม่รู้ว่าจะสวด
ปาฏิโมกข์อย่างไร ไม่รู้ว่าจะปลงอาบัติอย่างไร (Vin II 259) ทาให้เห็น
ภาพและเข้า ใจได้ถึ ง ที่ ม าในครุ ธ รรมข้อที่ 6 ให้ภิ ก ษุ ณี ส งฆ์ที่ เ พิ่ ง
เกิดขึ้นใหม่น้ นั จัดการอุปสมบทตามแนวทางเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์
ในบริ บทเช่นนั้น ก็เป็ นธรรมดาอยู่เองที่ จะต้องให้แน่ ใจว่า ภิกษุณีไม่
จัดพิธีอุปสมบทโดยไม่มีภิกษุ นัน่ คือ ครุ ธรรมข้อที่ 6 เป็ นการป้ องกัน
มิให้ภิก ษุณีจดั การอุปสมบทด้วยตัว เอง และหมายความด้วยว่า เป็ น
การห้ามมิให้สิกขมานาอุปสมบทจากภิกษุณีสงฆ์เท่านั้น โดยไม่มีภิกษุ
สงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่า งไรก็ ต าม ครุ ธรรมข้อ เดี ย วกัน นี้ มิ ใ ช่ สิ ก ขาบทที่ จ ะ
กาหนดให้ภิกษุถือปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับสิ กขาบทหลายข้อของภิกษุณีก็
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภิกษุ ความแตกต่ างนี้ ชดั เจนในจุลวรรค (X.4) เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงแนะพระแม่นา้ นางเรื่ องความประพฤติที่เหมาะสมที่
ภิกษุณีพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะของสิกขาบท 2 อย่าง
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ก. สิกขาบทที่ถือร่ วมกับภิกษุ
ข. สิกขาบทเฉพาะภิกษุณี (Vin II 258)
สิกขาบททั้งสองแบบเป็ นสิ่งที่ภิกษุณีตอ้ งถือ ทั้งพระนางมหาปชาบดี
ทั้งภิกษุณีที่อุปสมบทจากภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว (ในสมัยแรก) และภิกษุณี
ที่อุปสมบทจากสงฆ์สองฝ่ ายในสมัยต่อมา
ในจุลวรรค X.2 หลังจากครุ ธรรมข้อที่ 6 พระนางมหาปชาบดี
เข้าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้า (Vin II 256) ทูลถามว่า พระนางจะปฏิบตั ิต่อ
นางสากิยานีเหล่านั้นอย่างไร
จากเรื่ องราวในจุลวรรค คาถามนี้เกี่ยวข้องกับครุ ธรรมข้อที่ 6
เมื่อพระพุทธองค์ทรงแนะให้ใช้การอุปสมบทโดยสงฆ์สองฝ่ าย เพื่อ
แสดงความเคารพต่อครุ ธรรมข้อนี้ เนื่ องจากพระนางเป็ นภิกษุณีเพียง
รู ปเดียว ไม่สามารถจัดการอุปสมบทโดยภิก ษุณีสงฆ์ได้ พระนางจึ ง
ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระนางจะจัดการอย่างไร พระพุทธองค์จึงทรง
แนะว่า ให้ฝ่ายภิกษุสงฆ์เป็ นผูใ้ ห้การอุปสมบทภิกษุณี (Vin II 257) โอ
ภิกษุ ตถาคตอนุญาตให้ เธอบวชภิกษุณี อนุชานามิ ภิกขเว ภิกขุนี ภิกขุ
นิโย อุปสัมปเท ตุนติ ต่างจากครุ ธรรมข้อที่ 6 ตรงนี้ เป็ นข้อปฏิบตั ิของ
พระภิกษุ และเป็ นข้อปฏิบตั ิขอ้ แรกที่กาหนดให้ภิกษุกระทาแก่ภิกษุณี
เป็ นที่ น่าสังเกตว่า พระพุทธองค์ไม่ได้เริ่ มต้น การอุปสมบท
ให้แก่สากิยานีที่ติดตามพระนางมหาปชาบดีดว้ ยพระองค์เอง หากการ
ที่พระพุทธองค์ทรงอนุ ญาตให้ท้งั กลุ่มออกบวชโดยพระองค์เอง ก็จะ
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ทาให้เหตุการณ์ชดั เจนขึ้น กล่าวคือ เมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์อยู่ พระพุทธ
องค์เท่านั้นที่จะบวชภิกษุณีได้
นี่เป็ นความเข้าใจทัว่ ๆไป แต่ ไม่ใช่ สิ่งที่เกิดขึ้น ดังปรากฏใน
พระวินยั เมื่อพระนางมหาปชาบดีทูลถามว่า จะปฏิบตั ิอย่างไรต่อนาง
สากิยานี ที่ติด ตามพระนาง พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ภิ กษุสงฆ์
เป็ นผูจ้ ดั การการอุปสมบทภิกษุณี
เมื่ อได้ศึก ษาเรื่ อ งราวในพระวินัย ของฝ่ ายเถรวาท พุท ธา
นุญาตให้ภิกษุให้การอุปสมบทภิกษุณีน้ นั เกิดขึ้ นหลังจากการบัญญัติ
ครุ ธรรมข้อที่ 6 พุทธานุ ญาตนี้ ชัดเจนว่าเกิ ดขึ้น หลังจากที่พระพุทธ
องค์ประทานอนุ ญาตโดยการบวชโดยสงฆ์ 2 ฝ่ าย ซึ่ งหมายความว่า
ควรบวชโดยสงฆ์สองฝ่ าย การบวชภิกษุณีโดยภิกษุสงฆ์ (ฝ่ ายเดียว) ก็
ทาได้ในกรณี ที่ไม่มีภิกษุณีสงฆ์เหลืออยู่
การอุ ป สมบทภิ ก ษุ ณี ใ นรู ปแบบเดิ ม ก็ น ามาใช้ใ นบริ บท
เดียวกันในสมัยปัจจุบนั กลุ่มสตรี ผขู้ ออุปสมบทแต่ไม่มีภิกษุณีสงฆ์ที่
จะให้การอุปสมบทได้ เพราะมีเพียงพระแม่นา้ นางเท่านั้นที่เป็ นภิกษุณี
ในบริ บทของปัจจุบนั เมื่อไม่ยอมรับการอุปสมบทโดยภิกษุณีจีนสาย
ธรรมคุปต์ว่าให้การอุปสมบทถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเถรวาท จึง
น าไปสู่ บริ บทเดี ย วกัน นั่น ก็ คื อ กลุ่ ม สตรี ผูข้ ออุ ป สมบท แต่ ไ ม่ มี
ภิกษุณีสงฆ์ที่จะให้การอุปสมบทได้
พุ ท ธานุ ญ าตที่ ป ระทานไว้ใ ห้ภิ ก ษุ ส งฆ์ใ ห้ก ารอุ ป สมบท
ภิกษุณีได้ ได้รับการยืนยันอีกครั้งจากภิกษุณีที่เพิ่งได้รับการอุปสมบท
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ว่า “พระพุทธองค์ทรงอนุ ญาตให้ภิกษุณีได้รับการอุปสมบทจากภิกษุ
สงฆ์” ภควตา ปั ญญัตตัง ภิกขูหิ ภิกขุนิโย อุปสัมปาเทตัพพา ติ
เป็ นการยืนยันความสาคัญของเรื่ องที่เปรี ยบเหมือนด้ายที่ร้อย
เรื่ องราวไว้โดยตลอดในพัฒนาการที่เป็ นขั้นตอนในการอุปสมบทของ
ภิ ก ษุ ณี ที่ ป รากฏในพระวิ นั ย ว่ า ต้อ งมี ภิ ก ษุ ส งฆ์ เ ข้า มาเกี่ ย วข้อ ง
ความสาคัญนี้ ขึ้ น อยู่ก ับความพร้ อ มใจในฝ่ ายของภิ ก ษุ ที่จ ะให้ก าร
อุปสมบทภิกษุณี ปรากฏอีกข้อความหนึ่งในมหาวรรค (III.6) ในพระ
วินยั (Vin I 146) ข้อความตรงนี้ อนุ ญาตให้ภิกษุลาสัตตาหะ (ไม่เกิน 7
วัน) ในช่วงพรรษาได้ เพื่อไปให้การอุปสมบทภิกษุณี
ประเด็นหลักของครุ ธรรมข้อที่ 6 และเงื่อนไขที่ตามมาก็คื อ
ภิ ก ษุ สงฆ์ส ามารถให้อุปสมบทภิ ก ษุ ณี ได้ โดยสามารถทาร่ ว มกับ
ภิกษุณีสงฆ์ ในกรณี ที่ยงั มีภิกษุณีสงฆ์อยู่ หรื อทาตามลาพัง ในการทา
พิธี อุป สมบทภิ ก ษุ ณี น้ ัน ต้อ งมี ภิ ก ษุ ส งฆ์เสมอ แต่ จ ะมี ภิ ก ษุ ณี สงฆ์
หรื อไม่ กลับไม่ใช่ขอ้ จากัด
ในจุลวรรค (X.17) กล่าวถึงเมื่อมีปัญหาในการถามคาถามแก่
ผูข้ อบวชสตรี พระพุทธองค์ประทานอนุ ญาตอีกแบบหนึ่ ง นั่น ก็คื อ
ภิ ก ษุ ส งฆ์ส ามารถให้ ก ารอุ ป สมบทแม้น างจะไม่ ไ ด้ต อบค าถาม
(อันตรายิกธรรม) อย่างเป็ นพิธีการต่อหน้าภิกษุสงฆ์ แต่ให้นางกระทา
ต่อหน้าภิกษุณีสงฆ์ (Vin II 271) ดังข้อความที่ยกมานี้
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ภิกษุ ตถาคตอนุญาตให้ ภิกษุสงฆ์ ให้ อุปสมบทได้ เมื่อ
นางอุ ป สมบทในสงฆ์ ฝ่ ายเดี ย วและบริ สุ ท ธิ์ แล้ ว (จาก
อันตรายิกธรรม)ในภิกษุณีสงฆ์
อนุ ชานามิ ภิ ก ขเว เอกโตอุปสั มปั น นายะ ภิ ก ขุ นี
สังเฆ วิสุทธายะ ภิกขุสังเฆ อุปสัมปทันติ
ดังที่ปรากฏในบริ บทดังกล่าว นางผูข้ อบวชละอายที่จะตอบ
ปั ญ หาต่ อ หน้ า ภิ ก ษุ ส งฆ์ หน้ า ที่ ส่ ว นนี้ (นั่ น คื อ การถามค าถาม
อัน ตรายิก ธรรม) จึ ง มอบโอนไปให้ภิ ก ษุ ณี ส งฆ์ ท าให้ภิ ก ษุ ส งฆ์
สามารถดาเนินพิธีอุปสมบทโดยไม่ตอ้ งมาถามอันตรายิกธรรมซ้ าอีก
ด้วยเหตุน้ ี เงื่อนไขตรงนี้ จึงอ้างถึง “เมื่อนางได้บอกบริ สุทธิ์ในภิกษุณี
สงฆ์แล้ว” และ “ได้รับอุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวแล้ว”
เงื่ อ นไขตรงนี้ เป็ นค าแนะน า เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ การ
อุ ป สมบทของภิ ก ษุ ในมหาวรรค (I.28) พิ ธี อุ ป สมบทของภิ ก ษุ
พัฒ นาขึ้ นมาเป็ นล าดั บ ในช่ ว งแรก ภิ ก ษุ บ วชโดยการรั บ ไตร
สรณาคมน์ ต่ อมาเป็ นการบวชโดยการตั้งญัต ติ และสวดประกาศ 3
ครั้ง เรี ยกว่า ญัตติจตุตถกรรมวาจา หลังจากนั้น การรับไตรสรณาคมน์
ก็ใช้เป็ นพิธีในการรั บเข้าเป็ นพุทธมามกะเท่านั้น และไม่ใช่ รูปแบบ
การอุ ป สมบทอี ก ต่ อ ไป พู ด ให้ ชัด เจนขึ้ นก็ คื อ พระพุ ท ธองค์ท รง
ประกาศยกเลิกการบวชแบบเดิม (นัน่ คื อ โดยการรับไตรสรณาคมน์)
(Vin I 56)
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นับแต่ นีเ้ ป็ นต้ นไป ภิกษุ ตถาคตยกเลิกการอุปสมบท
โดยการรั บ ไตรสรณาคมน์ ที่ อนุ ญ าตไว้ เ ดิ ม ภิ ก ษุ ตถาคต
อนุญาตการอุปสมบทโดยญัตติจตุตถกรรมวาจา
ยา สา ภิ ก ขเว มยา ตี หิ สรณคมเนหิ อุ ป สั ม ปทา
อนุญญาตา, ตาหัง อัชชตัคเค ปฏิกขิปามิ, อนุชานามิ, ภิกขเว,
ญัตติจตุตเถนะ กัมเมนะ อุปสัมปาเทตุง
กฎเกณฑ์ประการที่ สองในการที่ภิกษุ สงฆ์อุปสมบทภิกษุ ณี
นั้น ไม่มีการยกเลิกวิธีการที่ ได้ทามาก่ อนหน้านั้น ที่ว่า ให้ภิกษุสงฆ์
บวชภิกษุณีได้ เพียงแต่ระบุว่า “ตถาคตอนุญาตให้ ภิกษุสามารถบวช
ภิ ก ษุณี ได้ สําหรั บ ผู้ที่ บวชมาแล้ ว ในเอกโตสงฆ์ และบริ สุ ท ธิ์ ( ใน
อันตรายิกธรรมแล้ว)ในภิกษุณีสงฆ์ ”
เช่ นเดี ยวกันกับการอุปสมบทพระภิ กษุ สงฆ์ พระพุทธองค์
สามารถที่ระบุ ชดั เจนว่า นับแต่ น้ ี ต่อไป ให้ยกเลิกการอุปสมบทโดย
ภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว ก่อนที่จะให้การอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ าย ก็ไม่มี
ความจ าเป็ นที่ จ ะเก็ บข้อบัญ ญัติ แ รก เพื่ อความมั่น ใจว่าภิ ก ษุ ได้รั บ
พุทธานุญาตให้ทาการอุปสมบทภิกษุณีได้ ตามบทบัญญัติประการที่
สอง ทาให้เกิดความชัดเจน ความกระจ่างของการยกเลิก ข้อบัญ ญัติ
ประการที่หนึ่ง ช่วยให้เกิ ดความเข้าใจสถานการณ์ว่า นับแต่น้ ี ไป ใน
การอุปสมบทภิ กษุ ณี สงฆ์น้ นั ต้องทาโดยสงฆ์สองฝ่ าย แต่พระวินัย
ไม่ได้ระบุเช่นนั้น
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ประเด็นนี้มีความสาคัญ เพราะสิ กขาบทหลายข้อในจุลวรรค
(X.6) ที่กล่าวถึงพระวินยั ที่เกี่ยวข้องกับภิกษุณีมีการระบุเช่ นนั้น ในจุล
วรรคกล่าวว่า ในตอนแรกพระพุทธเจ้าให้พระภิ กษุ เป็ นผูส้ วดปาฏิ
โมกข์ ภิ ก ษุ ณี ปลงอาบัติ และทาสังฆกรรมให้ภิ ก ษุ ณี ต่ อมาหน้า ที่
เหล่านี้ ส่งผ่านไปให้ภิกษุณี และเมื่อทาเช่นนั้นแล้ว พระพุทธองค์ทรง
ประกาศชัดเจนว่า ภิ กษุ ไม่ตอ้ งทาหน้าที่ เหล่านั้นอีกต่อไป ยิ่งไปกว่า
นั้น หากภิก ษุ ยงั ทาหน้าที่ เหล่านั้นอยู่ ปรั บอาบัติทุกกฎแก่ ภิกษุ ดว้ ย
(Vin II 259 ff)
เหตุ ใดจึ งไม่มีการยกเลิก (การอุปสมบทโดยภิ กษุ สงฆ์ฝ่าย
เดี ยว) ในการอุปสมบทภิ ก ษุ ณี ? น่ าจะต้องมีเหตุ ที่ชัด เจน เงื่ อนไข
ประการที่สองนั้นพูดถึงบริ บทที่ แตกต่ างไปจากเงื่อนไขแรก นั่นคื อ
ให้ภิก ษุปฏิบตั ิ ต ามขั้นตอนการอุปสมบทเมื่อภิก ษุณีสงฆ์ย งั มีอยู่ ใน
กรณี น้ นั ภิ กษุ สงฆ์ให้การอุปสมบทภิ กษุ ณี โ ดยผูข้ อบวชได้รับการ
อุปสมบทจากภิกษุณีสงฆ์และบอกบริ สุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้ว ซึ่ งต่าง
ไปจากในกรณี ที่ไม่มีภิกษุณีสงฆ์เหลืออยูท่ ี่จะทาพิธีกรรมส่วนนี้ได้
เงื่ อนไขทั้งสองประการจึ งไม่ ขดั แย้งกัน เพราะกล่าวถึงใน
บริ บทที่แตกต่างกันไป ทั้งสองเงื่ อนไขยังใช้ได้ตามพระวินัย โดยไม่
จาเป็ นที่จะต้องยกเลิกอย่างใดอย่างหนึ่ ง เงื่ อนไขทางพระวินัยทั้งสอง
ข้อนี้ พระภิ ก ษุ ยงั ใช้ได้ข้ ึ น อยู่ก ับบริ บทที่ ต่ างกัน ในการอุ ปสมบท
ภิกษุณี
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ก. ในกรณี ที่ไม่มีภิ กษุณี สงฆ์เหลืออยู่ ภิกษุ สงฆ์ตอ้ งให้การ
อุปสมบทเอง เพราะไม่มีภิกษุณีสงฆ์ช่วย
ข. ในกรณี ที่ยงั มีภิก ษุ ณีสงฆ์อยู่ ก็ให้ทาพิธีร่ วมกัน โดยให้
ภิกษุณีสงฆ์เป็ นผูต้ รวจทานความบริ สุทธิ์ของผูข้ อบวชตาม
อัน ตรายิก ธรรม และให้ภิ ก ษุ ณี สงฆ์ให้ก ารอุปสมบทก่ อ น
เป็ นการเตรี ยมผูข้ อบวชเพื่อเข้าสู่การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์
ดังนั้น ตามที่ปรากฏในพระวินยั พระภิกษุสามารถบวชภิกษุณีได้ตาม
เงื่อนไขในบริ บทแรกที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต “ตถาคต อนุญาตให้
ภิกษุให้การอุปสมบทภิกษุณี” เมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์เหลืออยูท่ ี่จะให้การ
อุปสมบทแก่นางผูข้ อบวชได้
เมื่ อ พิ จ ารณาเช่ น นี้ การอุ ป สมบทภิ ก ษุ ณี ที่ พุ ท ธคยาก็
ตอบสนองหลักพระวินัยของเถรวาท นางผูข้ อบวชได้มีเงื่อนไขครบ
ตามครุ ธรรมข้อ ที่ 6 นั่ น คื อ ขออุ ป สั ม ปทาในสงฆ์ส องฝ่ าย ใน
ความสามารถที่เป็ นไปได้ และหากการบวชโดยภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายจีนไม่
เป็ นที่ยอมรับ นัน่ หมายความว่า ไม่มีภิกษุณีสงฆ์เหลืออยู่ที่จะให้การ
อุปสมบทที่จะเป็ นที่ยอมรับตามเงื่อนไขของเถรวาท ในกรณี ดงั กล่าว
การอุปสมบทภิกษุณีโดยภิกษุสงฆ์เถรวาทก็ตอ้ งถือว่าถูกต้องตามพระ
วินัย ตามที่พระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้ภิกษุให้การอุปสมบทแก่
นางสากิยานีที่ติดตามพระนางมหาปชาบดีออกบวชนัน่ เอง
การอุปสมบทภิกษุณีตามพิธีกรรมการอุปสมบทที่ใช้ในการ
อุปสมบทภิกษุณีพ.ศ. 2541 ที่พุทธคยานั้น ถือว่าถูกต้องตามพระวินัย
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ของเถรวาท การรื้ อฟื้ นภิกษุณีสงฆ์ในสายเถรวาทเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ยืนอยูบ่ นหลักฐานทางพระวินยั ของฝ่ ายเถรวาท และพึงถือว่าเป็ นการ
อุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทที่ถกู ต้องตามพระวินยั ของเถรวาท

อักษรย่อ
Dīp

Dīpavaṃsa

DN

Dīgha-nikāya (PTS edition)

JBE

Journal of Buddhist Ethics

Kv-a

Kathāvatthu-aṭṭhakathā (PTS edition)

Sp

Samantapāsādikā (PTS edition)

Sv

Sumaṅgalavilāsinī (PTS edition)

T

Taishō (CBETA)

Vin

Vinaya (PTS edition)
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ဝိနည္းဥပေဒႏွင္
င့ေ
္ လွ်ာ္ညီေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူ
ျပဌာန္
ျပဌာန္းျခင္း။

ဘိကၡဳ အနာလေယာ (ဂ်ာမနီ)

ဝိနည္းဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူျပဌာန္းျခင္း။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္။
(၁၉၉၈)ခုႏွစ္ ဣႃႏၵိယျပည္ဗုဒၶဂါယာတြင္က်င္းပခဲ့ၿပီးေသာ
ဘိကၡဴနီခံယူျပဌာန္းပြက
ဲ ို အေျခခံထား၍ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီသံဃာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းသည္ တရားဝင္- မဝင္၊ ခိုင္လုံမႈရွိ- မရွိ၊
စစ္ေၾကာေဝဖန္ျခင္း။

ေရွးဦးတင္ျပခ်က္။
ဦးပဥၨင္းေရးခဲ့ေသာ “ဘိကၡဴနီသံဃာ ျပန္လည္ ထူေထာင္
ျခင္းႏွင့္သါသနာဆုတ္ယုတ္ျခင္း” - ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္အေျခခံ
ေကာက္ႏႈတ္ကိုးကားခ်က္မ်ား၊အေသးစိတ္စစ္ေဆးေလ့လာမႈမ်ား
ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးအက်ယ္ [ဗုဒၶဘာသာက်င့္ထုံး မွတ္တမ္းဂ်ာ
နယ္ (အတြဲ ၂ဝ-စာမ်က္ႏွာ ၁၁ဝ-၁၉၃)] ကိုအက်ဥ္းအားျဖင့္ျပန္
လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆက္ရပါေသာ္ဦးပဥၨင္းသည္အေျခ
ခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ေသာဝိနည္းက်မ္းဂန္ကိုသာလွ်င္ဗဟိုလ္ျပဳ၍ဘိကၡဴ
နီျပဌာန္းခံယူပဲြ (၁၉၉၈-ဗုဒၶဂါယာ) သည္ခိုင္လုံမႈရွိ-မရွိ၊ တရားဝင္
-မဝင္ ဟူေသာေမးခြန္းကိုရဟန္းရွင္လူအမ်ားတို႔လယ
ြ ္လင့္တကူ
ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ၾကပါရန္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤတင္ျပခ်က္ကို

ေခါင္းစဥ္ (၆) ခုခ၍
ဲြ ထားပါသည္။
(၁) ဘိကၡဴနီအျဖစ္ျပဌာန္းျခင္း ႏွင့္ ဗုဒၶဂါယာ ဘိကၡဴနီျပ
ဌာန္းခံယူပ။ဲြ
(၂) ေထရဝါဒတရားဥပေဒ (ဘုရားဥပေဒ) ႏွင့္တူမွ်ဆီ
ေလွ်ာ္ေသာအခ်က္မ်ား။
(၃) ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆)။
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(၄) ဗုဒၶဂါယာဘိကၡဴနီသံဃာ ခံယူျပဌာန္းပြ၌
ဲ ပါဝင္ခ့ေ
ဲ သာ
ဘိကၡဴနီအရာခံမ်ား(ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာမ်ား)။
(၅) တရုတ္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာဘိကၡဴနီမမ်ား။
(၆) ဘိကၡဴ (ရဟန္းေတာ္မ်ား) ျဖင့္သာ ဘိကၡဴနီအျဖစ္
ခံယူျခင္း။

(၁)

ဘိကၡဴနီသံဃာအျဖစ္ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ဘိကၡဴနီခံယူပြဲ

(ဗုဒၶဂါယာါယာ-၁၉၉၈ခု
၁၉၉၈ခု)
ေထရဝါဒဝိနယ တြင္ပါရွိေသာဘိကၡဴနီသံဃာ ထုံးနည္း
ဥပေဒ(ဝိနယ၂-၂၅၅) ေဖၚျပခ်က္မ်ားကိုဆက္လက္တင္ျပပါမည္၊
(၁ဝ-၅)

စူဠဝဂၢ

၌မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ပထမဆုံးေသာ

ဘိကၡဴနီအျဖစ္ျပဌာန္းခံယူရရွိသည္ဟုေဖၚျပထားပါသည္၊ ထိုအမႈ
ကိစၥတင
ြ ္မဟာပဇာပတိသည္ ဂရုဓမၼ(၈)ပါး (ႀကီးေလးေသာရိုေသ
စြာလိုက္နာရမည့္အခ်က္-၈-ခု) ကိုခံယူျပီးမွဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ရရွိ
ပါသည္။
ထိုဂရုဓမၼ (ရိုေသစြာလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား) တြင္တ
ရားဥပေဒအရ အလြန္အေရးပါေသာအခ်က္ တစ္ခုမွာ ဂရုဓမၼနံပါတ္(၆)ျဖစ္ပါသည္၊

ဤနံပါတ္(၆)

ဂရုဓမၼအရဘိကၡဴနီျဖစ္လို

သူတစ္ဦးသည္(သီလ-၆-ပါးထိန္းသူ) သိကၡမာန္အျဖစ္(၂)ႏွစ္ တိ
တိမပ်က္မကြက္ေလ့က်င့္ၿပီးမွဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူႏိုင္သည္ဟုဆိုခ့ဲ
ပါသည္၊ ထိုက့သ
ဲ ို႔ျပဳ လုပ္ခ့ၿဲ ပိးလွ်င္ ႏွစ္ဖက္ေသာ သံဃာတို႔
(ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီမ်ား)ေရွ႕ေမွာက္၌အဆင့္ျမင့္ေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္
သို႔ခံယူႏွိဳင္ခင
ြ ့္ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ရပါသည္။
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စူဠဝဂၢ(၁ဝ-၂)တြင္ဆက္လက္တင္ျပထားသည္မွာ-မဟာ
ပဇာပတိသည္- ဂရုဓမၼ(၈)ခုကို ဦးထိပ္ထား၍ ဘိကၡဴနီအျဖစ္ သို႔
ေရာက္ရွိ ၿပီးေနာက္ သူမ၏ ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါ နန္းတြင္း သူ
တို႔ကလည္း ဘိကၡဴနီ အျဖစ္ခံယူလိုၾကသည့္အတြက္ ဘယ္က့သ
ဲ ို႔
ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါမည္နည္းဟု ျမတ္စာြ ဘုရားရွင္ကိုေမး
ေလွ်ာက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ထိုအခါဘုရားရွင္ကဘိကၡဴတို႔သည္ထိုေနာက္
လိုက္ေနာက္ပါ နန္းတြင္းသူတို႔ကိုဘိကၡဴနီ မ်ားအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိ
ရန္ကူညီပို႔ေဆာင္ႏုိင္သည္ဟုၫႊန္ၾကားအႀကံေပးခဲ့ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ဆက္လက္၍စူဠဝဂၢ (၁ဝ-၁၇)၌ရွက္ေၾကာက္
တတ္ေသာဘိကၡဴနီအရာခံ (ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ)တို႔သည္ဘိကၡဴ
သံဃာ အစုအေဝး အလည္တင
ြ ္ ဘိကၡဴနီ ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္ ဆုံး
ျဖတ္ႏႈိင္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖရ ခက္ၿပီး
အလြန္ခံျပင္းရွက္ေၾကာက္ၾကပါသည္(ဝိနယ၂-၂၇၁)၊ထိုသို႔ေသာ
ေမး ခြန္းမ်ားတြင္အဂၤါဇတ္အေၾကာင္း၊ လိင္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာအ
ေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ား၊မီးယပ္ကိစၥမ်ားစသည္ျဖင့္ပါဝင္ၾကပါသည္။
ထို ေခတ္အခါကသဘာဝရိုးရာထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ အလြန္
မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ ၾကမ္းတမ္းလွေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေနပါ၍ရဟန္း
သံဃာ(ဘိကၡဴ) တို႔မ်က္ေမွာက္တင
ြ ္မဆိုထားလင့္ ေယာကၤ်ားမ်ား
ေရွ႕တြင္မွာပင္ နားမၾကားဝ့ံေသာ ႏွီးေႏွာ ေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ားကို
ဘိကၡဴနီေလာင္းတို႔သည္ လြန္စာြ စိတ္မခ်မ္းမေျမ့ျဖစ္ခ့ၾဲ ကပါသည္၊
ထိုအေၾကာင္းကိုၾကားသိခ့ဲေသာဘုရားရွင္သည္နည္းဥပေဒကိုျပန္
လည္ျပဳျပင္လိုက္ပါသည္။ စူဠဝဂၢ တြင္တင္ျပထားေသာဘုရားရွင္
၏ျပန္လည္ ျပဳျပင္ၫႊန္ျပခ်က္မွာ ဘိကၡဴတို႔သည္ ဘိကၡဴနီမမ်ားက
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ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔အား ႀကိဳတင္ ေမးထား
ၿပီးေနာက္မွသာ သူမတို႔ကိုဘိကၡဴနီ အျဖစ္ ဘိကၡဴတို႔က ျပဌာန္းပို႔
ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟုခင
ြ ့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤသဲလန
ြ ္စအေျခအျမစ္အား
လုံးတို႔သည္ စူဠဝဂၢ တြင္ပါဝင္ေသာေဖၚျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဘိကၡဴနီရာဇဝင္ကို ေနာက္ဆက္၍ ဦးပဥၨင္းေစ့စပ္ေသခ်ာ
စြာေထာက္လွမ္းရမိသည္ မွာဣႃႏၵိယတြင္ ဘိကၡဴနီသံဃာ သည္(၈)ရာစုအထိတိုးတက္ဖင
ြ ့္ၿဖိဳးခဲ့ၿပီးထိုႏုိင္ငံ၌ဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္မ
ကြယ္ေပ်ာက္ခင္ကာလ (သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီးနန္းစံကာလ)
အတြင္းတြင္ဘိကၡဴနီ အႏြယ္ဆက္သည္သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံ(သီရိလကၤာ)
သို႔ေရာက္ရွိ သြားပါသည္။ ေရာက္ရွိပုံကို သီဟိုဠ္ရာဇဝင္သမိုင္း
(ဒီပဝံသ) ၌ေဖၚျပထားသည္မွာ မၾကာေသးမွီကပင္ ေထရဝါဒဗုဒၶ
ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ သီဟိုဠ္ဘုရင္သည္ ဘိကၡဳမဟိႏၵ
ထံခ်ဥ္းကပ္၍သူ၏မိဘုရား ‘အႏုလာ’ ကို ပဗၺဇၨာ ျပဳေဆာင္ေပးပါ
ရန္ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေလသည္၊ ဒီပဝံသ (ဒီပအတြဲ ၁၅၇၆) အရ ဘိကၡဳမဟိႏၵကရွင္းျပသည္မွာ “အကပၸိယာ မဟာရာဇာ
ဣတၳိပဗၺဇၨာ ဘိကၡဴေနာ”- ဘုရင္မင္းျမတ္ ဘိကၡဳတစ္ပါးအေန
ျဖင့္အမ်ိဳးသၼီးတစ္ဦးကိုပဗၺဇၨာ

ျပဳလုပ္မေပးႏိုင္ပါဟုအဓိပၸါယ္ရပါ

သည္။ ဤစာပိုဒ္ႏွင့္ က်ံဳး ဝင္သက္ဆိုင္ေသာအရာတို႔ကိုအနည္း
ငယ္ေဆြးေႏြးခ်င့္ခ်ိန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ဝိနည္းေတာ္အရအမ်ိဳးသၼီးတစ္ဦးကိုပဗၺဇၨာျပဳေဆာင္မေပး
ႏိုင္ဟုအတိအလင္းစည္းမ်ဥ္းမခ်ခဲ့ပါ။ အ႒ကထာမွာသာဘိကၡဴနီ
အရာခံ (ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ) သည္ဘိကၡဴနီထံႏႈိက္သာ ပဗၺဇၨာ
ခံယူသင့္သည္ဟုေရးထားပါသည္
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အထက္ပါ ‘ဒီပဝံသ’ ၌ေရးသားခဲ့ေသာစါပိုဒ္ကိုေရွ႕ေနာက္ဆင္
ျခင္ခ်င့္ခ်ိန္၍ၾကည့္သည့္အခါ- ‘ဒီပဝံသ’ တြင္ေရးေသာ- ပဗၺဇၨာ
အဓိပၸါယ္သည္

ဝိနယတြင္ေရးေသာ

ပဗၺဇၨာ

ႏွင့္မတူညီဘဲ

အဓိပၸါယ္ကျဲြ ခားေနပါသည္၊ ဒီပဝံသတြင္ ‘ပဗၺဇၨာ’ စာလုံးကိုအသုံး
ျပဳပံုမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈရႈပ္ေထြးေသာ လူ႔ဘဝကို
စြန္႔ျပစ္ေသာေတာထြက္ဘဝ-

ထိုမွတဆင့္

ရဟန္း-

ရဟန္းမ

ဘဝသို႔ေျပာင္းလြျဲ ခင္းဟူ၍သာအၾကမ္းဖ်ဥ္းသုံးစကားျဖစ္ပါသည္။
သို႔ပါ၍လူ႔ဘဝကိုစန
ြ ္႔လႊတ္၍ ရဟန္းဘဝကိုကူးေျပာင္းျခင္းဟုျခံဳ၍
ေျပာေသာအသုံးအႏႈန္းဟုသာယူဆရပါမည္၊ ဝိနယကဲ့သို႔ ပဗၺဇၨာ
ႏွင့္ ဥပသမၸဒါ ကိုသီးျခားအဓိပၸါယ္မခြပ
ဲ ါ။
မၾကာေသးမွီကပင္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာသို႔ ေျပာင္းယူခ့ဲ
ေသာသီဟိုဠ္ဘုရင္သည္ ဘိကၡဴနီခံယူမႈႏွင့္စပ္လွ်င္းေသာ တိက်
သည့္ အေခၚ အေဝၚ မ်ားကိုနားလည္ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္
ႏိုင္ပါ။ထို႔ေၾကာင့္ဘုရင္ႀကီး၏ပန္ၾကားခ်က္ “ပဗၺါေဇဟိ အႏုလကံ”
-(ဒီပ ၁၅-၇၅) ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစာြ ဘိကၡဴ မဟိႏၵ ကလည္းထိုအေခၚ
အေဝၚအတိုင္းပင္သုံးခဲ့ပါသည္၊ ဒီပဝံသ ရာဇဝင္သမိုင္း (ဒီပ ၁၆၃၈) ၌ဆက္လက္၍ေဖၚျပပုံမွာ- အႏုလာ မိဖုရားႏွင့္ေနာက္လိုက္
ေနာက္ပါမ်ားသည္ေတာထြက္မ်ားအျဖစ္ခံယူခ့ၾဲ ကသည္ “ပဗၺဇိ ံ
သု” ဟုသုံးထားပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ေတာထြက္ဘဝမွ
-သာမေဏမ- ထိုမွတဆင့္- အဆင့္ျမင့္ဘိကၡဴနီ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိ
ကုန္ၾကေသာ္လည္း “ပဗၺဇိ ံသု” ဟူေသာပါဠိစကားကိုသာအသုံး
ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
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ဤသို႔ ဦးပဥၨင္းရွင္းျပၿပီးသည့္ေနာက္ ဘိကၡဴနီ ခံယူပအ
ဲြ
ေၾကာင္းကို ဆက္လက္ တင္ျပပါမည္၊ ထိုစဥ္က သီဟိုဠ္ကၽြန္းရွိ
ဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္မွာ သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီး၏သမီးေတာ္
‘သဂၤမိတၱ’ ဘိကၡဴနီေခါင္းေဆာင္ေသာဣႃႏိၵယမွသါသနာျပဳဘိကၡဴ
နီ မ်ား၏အႏြယ္ဆက္မ်ားျဖစ္ၿပီး (၁၁) ရာစုတိုင္တိုင္လန
ြ ္စာြ တိုး
တက္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးခဲ့ပါသည္၊ ထို(၁၁)ရာစု၏ေနာက္ပိုင္း၌ႏိုင္ငံေရးေသာင္း
က်န္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ေထရဝါဒ သံဃာအစုအေဝးအားလုံးတို႔သည္
ဖရိုဖရဲ အစိတ္စိတ္ ကြခ
ဲ ့ၾဲ ကၿပီး ဘိကၡဴနီ အႏြယ္ဆက္ မွာလည္း
သီဟိုဠ္(သီရိလကၤာ)တြင္ေပ်ာက္ကယ
ြ ္ၿပီးဆုံးသြားခဲ့ရပါသည္။
ထူးျခားပုံတခုမွာ သီဟိုဠ္ ဘိကၡဴနီသံဃာမတိမ္ေကာမွီ(၅)
ရာစုကပင္ သာသနာျပဳ ဘိကၡဴနီမ်ား တရုတ္ျပည္သို႔ [တိုင္းရႈိး
၉၃၉(ဂ)]

ေရာက္ရွိအႏြယ္ဆက္ခ့ၾဲ ကပါသည္၊

ထိုအႏြယ္ဆက္

ဘိကၡဴနီတို႔သည္ ေထရဝါဒ-ဝိနယ ကိုပင္တရုတ္ဘာသာျဖင့္(၅)
ရာစုေနာက္ပိုင္းတြင္ေကာင္းမြန္ ေခ်ာေမာစြာ ဘာသာျပန္ႏိုင္ခ့ၾဲ က
ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း ရာစုမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈ မ်ားေၾကာင့္
ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သာြ းပါသည္ [က်မ္းညႊန္းတိုင္းရႈိး-LV ၁၃(ခ)]၊ (၈)
ရာစုအစပိုင္းတြင္ “ဓမၼဂုတၱကဝိနယ” ကိုဘုရင္ ဧကရာဇ္ ၏အမိန္႔
အရ တရုတ္ျပည္တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မ်ားတြင္
လိုက္နာၾကရပါသည္၊ ထိုအခ်ိန္ကာလမွစ၍တရုတ္ျပည္ရွိ ဘိကၡဴဘိကၡဴနီ တို႔သည္ ဝိနည္း ဥပေဒ (ဝိနယ) ကို လိုက္နာ က်င့္သုံးခဲ့
ၾကရပါသည္။
ယခုေခတ္၌မၾကာမွီကပင္ဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္ကိုဝိနည္း
တရားဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစာြ - ၁၉၉၈ခု-ဣႃႏၵိယျပည္- ဗုဒၶဂါယာ102
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တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဘိကၡဴနီ ျပဌာန္း ခံယူပဲြ ကိုဦးတည္အစျပဳ၍
ဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း(သီရိလကၤာ) ၌ျပန္လည္တည္
ေထာင္ထန
ြ ္းကားခဲ့ျပန္ပါသည္။ ၁၉၉၈ခုႏွစ္မတိုင္မွီကပင္ဘိကၡဴနီ
ျပဌာန္းခံယူပမ
ဲြ ်ားရွိခ့ပ
ဲ ါေသာ္လည္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစ၍သီဟိုဠ္(သီရိ
လကၤာ)ရွိဘိကၡဴနီအႏြယ္ဆက္သည္အရွိန္တိုးတက္လာၿပီးေနာက္
ဆက္တဲြ ဘိကၡဴနီခံယူပမ
ဲြ ်ားကို သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံကပင္ဦးစီးေရွ႕ေဆာင္
ၿပီးက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုဘိကၡဴနီခံယူပဲြ (၁၉၉၈-ခု)၌ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔
သည္ ေထရဝါဒ သကၤန္းပရိကၡရာ အစုံကိုေဆာင္၍ ဘိကၡဴနီခံယူ
ၾကပါသည္၊ မဟာယာနတို႔အယူဝါဒအရေဗါဓိသတၱသစၥာဆိုခ်က္
မ်ားမျပဳလုပ္ၾကပါ၊ ထိုသို႔ ဘိကၡဴနီခံယူၿပီးေနာက္- ဒုတိယအႀကီမ္ေထရဝါဒ ဝါရင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားသာပါဝင္ ဦးေဆာင္ ေသာ
‘ေနာက္ဆင့္’ ဘိကၡဴနီခံယူပတ
ဲြ စ္ခါထပ္၍ျပဳလုပ္ပါသည္။ သိျမင္
ႏိႈင္းခ်ိန္ႏုိင္ေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ေထရဝါဒဥပေဒအရ ဤသို႔တိ
က်ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါေသာ ဘိကၡဴနီခံယူပသ
ဲြ ည္ ေထရဝါဒရႈ
ေထာင့္မွအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ပါသေလာ?

ဤဘိကၡဴနီခံယူပသ
ဲြ ည္

ခိုင္လုံ ယုတၱိရွိ-မရွိ ကို (ေထရဝါဒဥပေဒႏွင့္အညီ) အမ်ားရွင္လူ
တို႔စုံစမ္းစစ္ေၾကာႏိုင္ရန္ဦးပဥၨင္းေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။

(၂) ေထရဝါဒ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။
“ေထရဝါဒ” ဟူေသာ စကားလုံးကို ဘာသာျပန္ရပါလွ်င္
“ေရွးလူႀကီးမ်ား၏ဆိုရိုးစကား” ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္၊ ဒီပဝံသ သီဟိုဠ္ ရာဇဝင္သမိုင္း (ဒီပ ၄-၆) ၌ေရးထားပုံမွာရာဇၿဂိဳလ္ျပည္
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ပ႒မသံဃာယနာ တင္ခ်ိန္တင
ြ ္ စုေဆာင္း ထားခဲ့ေသာ ေရွးသူ
ေဟာင္းအရိယာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စုေပါင္း၍ ရြတ္ဆိုခ့ဲသည့္ (သဂႌတိ)
စကားမ်ားဟုဆိုလိုပါသည္၊ ဤေထရဝါဒစကားလုံးကိုပင္(ဒီပဝံသ

၅-၅၁) ႏွင့္ကထာဝတၳဳအ႒ကထာ - (ကထာဝတၳဳ က-၃)တြင္ပါဠိ
ဘာသာျဖင့္ေရးထားအပ္ေသာပ႒မသံဃာယနာတင္စကားစု မ်ား
ဟုမွတ္တမ္းတင္ၿပီး သီဟိုဠ္ဗုဒၶေက်ာင္း၌ မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္
ေစာင့္ထိန္းထားသည္ဟုၫႊန္ျပထားပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ပါဠိ
ပိဋကတ္သည္ ေထရဝါဒ၏ မတည္ရာအေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္လာခဲ့
ပါသည္။

ဤေထရဝါဒရိုးရာထုံးတမ္းကို

အေရွ႕ေတာင္အာရွတိုက္မ်ားတြင္

ေတာင္အာရွတိုက္

-

ပါဠိဘာသာက်မ္းဂန္အတိုင္း

ညီညတ
ြ ္စာြ လိုက္နာကိုးကြယ္ၾကပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဝိနည္းပိုင္း တြင္ ပါဝင္ေသာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ
သိကၡာပုဒ္မ်ားသည္ ေထရဝါဒဝင္သံဃာ (ဘိကၡဴ - ဘိကၡဴနီ)
မ်ားအဖို႔ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးေသာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား ျဖစ္
ပါသည္၊ ဝိနည္းအ႒ကထာသမႏၲပါသါဒီက (သမ ၁-၂၃၁) တြင္
အျခားစာေပအားလုံးတို႔ထက္ပိဋကေတာ္၏သာလြန္ျမင့္ျမတ္ပုံကို
အထူးတလည္မွတ္တမ္းတင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ထိုအ႒ကထာတြင္ေရးခဲ့
သည္မွာတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တို႔သည္ေရွး

ေဟာင္းဆရာတို႔၏ က်မ္းဂန္မ်ားေလာက္ ခိုင္လုံမႈမရွိသလို- ထို
က်မ္းဂန္ႀကီးမ်ား ကိုပင္ ပါဠိပိဋကေတာ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ လိုက္ပါကပိဋကေတာ္ေလာက္ ခိုင္လုံမႈမရွိသည္ကို ေတြ႔သိႏိုင္ပါသည္- ဟု
ဆိုထားပါသည္၊
ဗလဝတေရာ

ပါဠိ

“အတၱေနာမတိေတာ

…………………
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ေလာမံ ဗလဝတရံ” အတိုခ်ံဳးရပါလွ်င္- ေထရဝါဒ- သံဃကိစၥ
(သံဃကမၼ)

တရားဥပေဒဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားကိုပါဠိဝိနယသည္

သာ- ခုံသမာဓိ (ဗဟိုလ္အခ်က္အခ်ာ-တရားသူႀကီး) အျဖစ္ဆုံး
ျဖတ္ႏိုင္သည္- ဆုံးျဖတ္သင့္သည္ဟုတင္ျပခဲ့ပါသည္။
အထက္ပါအေထာတ္အထားမ်ားေၾကာင့္ ေထရဝါဒ ထုံး
တမ္းအစဥ္အလာႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ေသာ ဘိကၡဴနီသံဃာ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ႏိုင္ေရးတြင္ ဘုရားရွင္၏ အေရးႀကီးေသာ စည္းမ်ဥ္းအျဖာ
ျဖာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထိန္းေဆာင္ထားသည့္ ပါဠိဝိနယ သည္
‘သာလွ်င္’ အခ်က္အခ်ာဗဟိုလ္ပန္းတိုင္ႀကီးျဖစ္ပါသည္၊ ဤကဲ့သို႔
ေသာဝိနယစည္းမ်ဥ္းပန္းတိုင္ႀကီးကို ဘီကၡဴနီသံဃာ ျပန္လည္ထူ
ေထာင္ႏိုင္ေရး၊ အျခားေသာအမႈအေရးမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္
ျပဳျပင္ျခင္းသည္ ေထရဝါဒ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ရႈေထာင့္ မွၾကည့္ပါ
လွ်င္ လုံးဝ လက္မခံ ႏိုင္ပါ။ ဤသို႔ “ျပင္ဆင္ ျပဳျပင္ျခင္း” သည္
ပါဠိ ဝိနယ တြင္ထိန္းေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ ေရွးထုံးတမ္း အစဥ္အလာအ
တိုင္းတိက်စြာစည္းမ်ဥ္းတုိ႔ကိုလိုက္နာရမည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္မ
ညီ - လြေ
ဲ ခ်ာ္ေနပါသည္။
ဒီဃနိကါယ္အ႒ကထာသုမဂၤလာဝိလာသိနီ

(သုဝိ

၁-

၁၁) အရ ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္တင
ြ ္က်င္းပခဲ့သည့္ပ႒မသံဃာယနာတြင္
အရိယာသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဝိနယ ကိုပ႒မဆုံး စ၍ရြတ္ဆိုၾက
ရန္သေဘာတူညီစာြ ဆုံးျဖတ္ခ့ၾဲ ကပါသည္၊ ထိုသို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်
ျခင္းမွာ အရိယာ သံဃာေတာ္ တို႔၏ စိတ္တင
ြ ္ ဝိနယသည္သာသာသနာ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္
ပါသည္။
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ပါဠိ- “ဝိနယေယာနာမ ဗုဒၶႆ သာသနႆ အာယု”
ဟုပါဠိဘာသာျဖင့္ဆိုထားပါသည္၊

ဘုရားရွင္၏သာသနာေတာ္

သည္ ဝိနယ တည္ၿမဲေနသမွ်ကာလပါတ္လုံးတည္ၿမဲေနလိမ့္မည္
---ဟူလို။
ပါဠိ- “ဝိနေယ ႒ိေတ သာသနံ ႒ိတံ ေဟာတိ”
ဗုဒၶသာသနာ၏အသက္ေသြးေၾကာ (အာယု) ျဖစ္ေသာ
ဝိနယကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ရန္ႀကံစည္ခ့ေ
ဲ သာ္

(ရည္ရယ
ြ ္ခ့ဲ

ေသာ္) ဝိနည္းစည္းမ်ဥ္းအရ “လြေ
ဲ ခ်ာ္” ေနပါလိမ့္မည္၊ ထိုနည္း
အတ ေရွးသူေဟာင္းတို႔ ရိုးရာအစဥ္အလာအတိုင္း ထားခဲ့သည့္ျပ
႒ာန္းခ်က္ စည္းဝိုင္းအတြင္း (ေဘာင္ခင
ြ ္အတြင္း) မွေက်ာ္လတ
ြ ္
ေနေသာရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ိဳးမွာလုံးဝမုခ်မျဖစ္ႏႈိင္ပါ။
မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္

(ဒီဃ

၂-၇၇) ျမတ္စာြ ဘုရား၏

သတိေပးစကားတြင္ သာသနာဆုတ္ယုတ္ တိမ္ေကာ သြားျခင္းမွ
ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဘုရားရွင္၏ တရားအေမြခံ သားေတာ္-သမီး
ေတာ္ (ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ) မ်ား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျဖစ္ေပၚေစရန္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ခ့ပ
ဲ ါသည္၊ ထိုစည္းမ်ဥ္းခ်က္မ်ားတြင္
တစ္ခုေသာ စဥ္းမ်ဥ္းခ်က္မွာ ေရွးပေဝသဏီက တည္ရွိခ့ေ
ဲ သာ
တရားဥပေဒမ်ားကို ႏႈပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳရ၊ တရားဥပေဒအ
သစ္ကိုလည္းအခြင့္အာဏာမျပဳရ - ဟုၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။
ပါဠိ - “ အပၸညတၱံ

န

ပညေပႆႏၲိ

ပညတၱံ

န

သမုစၧိ္ႏၵိႆႏၲိ ” - ယင္း ကဲ့သို႔ ေထရဝါဒ ေဘာင္ အတြင္း သို႔
လည္းဝင္လိုသည္၊ တခ်ိန္တည္း မွာပင္ ေထရဝါဒစည္းမ်ဥ္း မ်ား
ကိုလည္း ေျပာင္းလဲလိုသည္ဟု ပန္ၾကားျခင္းမ်ိဳးသည္ ေထရဝါဒ
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ထုံးတမ္းႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆန္႔က်င္ေနပါ၍ လုံးဝအဓိပၸါယ္မရွိပါ။
ဘိကၡဴနီသာသနာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသည္ယခုေခတ္
ျဖစ္ေပၚေနေသာလိင္တူညီမႈအခြင့္အေရး (ေယာက်ၤား - မိန္းမ
တန္းတူျဖစ္ေရး) ႏွင့္ဘယ္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္ပါ။ ယၡဳေခတ္ အယူ
အဆအရဤသို႔ေသာ ခဲျြ ခားမႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏တိုး
တက္မႈဆုတ္ယုတ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုျငားေသာ္လည္း

ဤကိစၥသည္

ေထရဝါဒ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ၌ အေရးႀကီးသည္ မဟုတ္ပါ၍သကၤာရွင္းရန္မလိုပါ။ ယခုျဖစ္ေနေသာခက္ခမ
ဲ ႈမွာ ေထရဝါဒ ထုံး
တမ္းစဥ္လာ၏ အေျခခံတရားဥပေဒ အခ်က္မ်ား (စည္းမ်ဥ္းမ်ား)
ကိုၿငိစမ
ြ ္းေသာ ေဘးအႏၲရယ္ ျဖစ္ႏႈိုင္သည္- မျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုသာ
ေစ့စပ္စာြ စစ္ေၾကာရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆိုၾကပါစို႔ - ဥပမာျပရပါလွ်င္ - အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္
ဘိကၡဴနီျဖစ္လိုေသာေၾကာင့္ တရုတ္ဘာသာအရ တရားဝင္ေသာ
တရုတ္ဓမၼဂုတၱက ဘိကၡဴနီ အျဖစ္ခံယူလိုက္ၿပီး ဓမၼဂုတၱကဥပေဒ
ႏွင့္အညီ ဘိကၡဴနီသံဃကိစၥ (သံဃကမၼ) မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္
ရြက္ခ့ပ
ဲ ါသည္၊ ထိုကိစၥတင
ြ ္ ေထရဝါဒပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္သာြ းေရာက္
ကန္႔ကက
ြ ္ျငင္းဆိုမည္မထင္ပါ၊ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီအေနႏွင့္သာထို
အမ်ိဳးသမီးကိုအသိအမွတ္မျပဳဘဲ လစ္လ်ဳရႈေနၾကပါမည္၊ ခက္ခမ
ဲ ႈ
မွာထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ေထရဝါဒဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔တဖန္ေျပာင္းလို
ေသာ္ သက္ဆိုင္သူေထရဝါဒဝိနည္း ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာေတာ္
မ်ားကလက္ခံႏိုင္မည္- မခံႏိုင္မည္ကိုစီစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဤသို႔ေသာခက္ခမ
ဲ ႈကို ေထရဝါဒ ဥပေဒေဘာင္ခင
ြ ္ (စည္း
ဝိုင္း) အတြင္းမည္သို႔ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ကိုသိရွိရန္လိုအပ္ေနပါသည္၊
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အထူးသျဖင့္ဤျပႆနာကို ပါဠိဝိနယရႈေထာင့္မွေန၍ခ်င့္ခ်ိန္ႏႈိင္း
ဆရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ လိင္တူညီရန္ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုမႈ
စသည္ျဖင့္ျပင္ပတရားဥပေဒ

(လူတို႔၏တရားဥပေဒ)မ်ားရွိေသာ္

လည္းယၡဳကိစၥတင
ြ ္ ထိုအရာမ်ားသည္ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ႏွင့္မပါတ္သက္ပါ။ အဓိကအေရးအပါဆုံးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား
သည္ ေထရဝါဒအစဥ္အလာအရ တရားဥပေဒစည္းမ်ဥ္း (ဘုရား
ဥပေဒ) မ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေနပါသည္။
သို႔ပါ၍ေထရဝါဒတရားဥပေဒအရမျဖစ္ႏိုင္ဟုအေထာက္
အထားမ်ားျဖင့္မွန္ကန္စာြ တင္ျပႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါလွ်င္ ဤဘိကၡဴနီသာသနာ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသည္ အမ်ားစုသေဘာတူညီမႈရႏိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္
ၾကံဳမည္မဟုတ္ပါ၊ ထိုနည္းအတူပင္ တရားဥပေဒစည္းမ်ဥ္းကိုမ
ၿငိစန
ြ ္း-မေက်ာ္လန
ြ ္- မထိပါးခဲ့ပါေသာ္လည္းအေျခခံအေထာက္အ
ထားမရွိဘဇ
ဲ တ
ြ ္ျငင္းပယ္မႈသည္လည္းမျဖစ္သင့္-မသင့္ေတာ္ပါ။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလုံးကိုေကာင္းစြာႏွလုံးသြင္း၍ဦးပဥၨင္းသည္ ရႈပ္ေထြးေလ့ ရွိတတ္ေသာ တရားဥပေဒ ဆီသို႔ဦး
တည္ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္ပါသည္၊ ပိဋကစည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္အညီ
သမႏၲပါသာဒိက (သမ-ပါ ၁-၂၃၁) ၌ ေဖၚျပထားေသာ- အမိန္႔ခ်
မွတ္ပညတ္ခ်က္တင
ြ ္- “ပါဠိဝိနယ” သည္သာအေရးအပါဆုံးျဖစ္၍
အ႒ကထာ-သို႔မဟုတ္တစ္စုံတစ္ဦး၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကိုအေရး
ပါသည္ (တရားဝင္သည္) ဟုမဆိုႏိုင္ပါ၊ ဘိကၡဴနီသာသနာျပန္
လည္ထူေထာင္ေရးသည္

ေထရဝါဒတရားဥပေဒအရျပဳလုပ္ႏိုင္

ခြင့္ ရွိ-မရွိကို ပါဠိ-ဝိနယပညတ္ခ်က္မ်ားကသာေနာက္ဆုံးပုံေသ
စံကိုက္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
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တစ္စုံတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ႏွင့္ပါတ္
သက္၍ဦးပဥၨင္းတင္ျပရပါလွ်င္ ဝိနယ ကိုအေပၚယံအားျဖင့္ဖတ္ရႈ
ၿပီးေဝဖန္ဆုံးျဖတ္ ေျပာဆုိလွ်င္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ထိုသို႔ေသာ
ေရးသားမႈမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္မရွင္းလင္းေသာ- မတိက်ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ား ဆက္၍ေပၚလာႏိုင္ပါသည္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္း
မ်ားေၾကာင့္ ဦးပဥၨင္း၏ အေတြးအေခၚ ယူဆခ်က္မ်ားကြျဲ ပားႏိုင္
ပါေသာ္လည္း ယၡဳျပႆနာႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဦးပဥၨင္း၏ ရႈကင
ြ ္း
ေထာင့္ႏွင့္တိုက္ရိုက္စပ္ဆိုင္သည္မဟုတ္ပါ။ ယၡဳကိစၥကိုတရားဥပ
ေဒဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားစူးစမ္းရွာေဖြၿပီးစပ္ဆိုင္ေသာသက္ေသခံအ
ေထာက္အထား မ်ားကသာ အေရးပါ - ပါသည္၊ ယၡဳေပၚရွိေန
ေသာျပႆနာကို ပါဠိဝိနယ ရႈေထာင့္မွသာလွ်င္ အေထာက္
အထားျပႏိုင္ပါသည္၊ ဤခိုင္လုံယုတၱိရွိေသာ အေထာက္အထား
မ်ားသည္ ပါဠိဝိနယ သာျဖစ္ပါေလသည္။
သို႔ပါ၍ ဦးပဥၨင္းသို႔မဟုတ္တစ္စုံတစ္ဦး၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပ
ခ်က္မ်ားသည္ ပါဠိဝိနယ၏ ေဘာင္ခင
ြ ္(စည္းဝိုင္းအတြင္း)၌သာ
တည္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဦးပဥၨင္း၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုံးဝမ
ဆိုင္ပါ၊ ဦးပဥၨင္း သို႔မဟုတ္အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏မည္သို႔မည္ပံုျဖစ္
သင့္သည္ဟူေသာထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္လံုးဝမပါတ္သက္ပါ။

(၃) ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆)
ဂရုဓမၼ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႀကီးေလးစြာ ရိုေသ လိုက္နာ ထိုက္
ေသာအခ်က္မ်ားဟုဆိုလိုပါသည္၊

“ဂရု”

အမ်ားအားျဖင့္အဓိပၸါယ္(၂)မ်ိဳးရပါသည္၊
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ဆိုသည့္စကားသည္
(၁)

ဂရု=ႀကီးေလး
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ေသာ

(၂)

ဂရု=ရိုေသလိုက္နာထိုက္ေသာ

ဟုျပန္ဆိုထားပါ

သည္။
ဥပမာျပရပါလွ်င္ စူလဝဂၢ (၁ဝ-၁) တြင္ဘိကၡဴနီတစ္ပါး
သည္ႀကီးေလးေသာက်ဴးလြန္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါလွ်င္- လတဝက္
(၂ ပါတ္) မွ်ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာအုပ္စု (ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ) တို႔ေရွ႕
တြင္ဆံုးမဒါဏ္ခံယူရပါသည္ (ဝိ-၂-၂၅၅)။ ဤေနရာ၌ဂရုဓမၼ၏
အဓိပၸါယ္မွာ “သံဃာဒိေသသ” ကိုရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊
“သံဃာဒိေသသ” အရက်ဴးလြန္သူသည္ “မာနတၱ” ေခၚအျပစ္
ဒါဏ္ကိုခံယူထမ္းေဆာင္ရပါသည္၊

ထိုဘိကၡဴနီသည္-

ဘိကၡဴနီ

အဆင့္မွေလွ်ာက်သြားသည္ (ေခတၱယာယီ) ျဖစ္၍ဘိကၡဴနီအျဖစ္
သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရပါသည္ (ပါဠိ- “အဗ ၻာန”)၊
သံဃာဒိေသသျပစ္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္ခ့ပ
ဲ ါေသာ္ထိုျပစ္မႈသည္ႀကီး
ေလးသည္ျဖစ္၍ ဘိကၡဴနီအျဖစ္မွ အခိုက္အတံ့အားျဖင့္ အဆင့္အ
တန္းေလွ်ာက်သြားပါသည္။
ဲ ာ
စူဠဝဂၢ(၁ဝ-၁) တြင္ဂရုဓမၼဟူေသာအဓိပၸါယ္ကို “မလႊသ
ေအာင္မျပဳမေနရ”

ဟူ၍သတ္မွတ္မထားပါ၊

မဟာပဇာပတိေဂါတမီ

သို႔ပါေသာ္လည္း

သည္ဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔အသိအမွတ္ခံယူ

ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးထိပ္တင္၍ လက္ခံလိုက္ပါသည္၊ အနီးကပ္
ေသခ်ာစြာစစ္ေၾကာလိုက္ပါက ဂရုဓမၼ သည္ သံဃာဒိေသသ
ႏွင့္က်ဴးလြန္မႈအမ်ိဳးအစားျခင္းလုံးဝမတူပါ။
ဝိနယတြင္ ဂရုဓမၼအရ (ဂရုဓမၼသက္ဝင္ေသာ) က်ဴးလြန္မႈ
မ်ားေဖၚျပထားခဲ့ပါေသာ္လည္း ထို ဂရုဓမၼ-(၈) မ်ိဳးစလုံးသည္
သံဃာဒိေသသ အဆင့္ႏွင့္မတူဘဲ-ပါစိတ္အဆင့္ႏွင့္သာတူညီေန
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သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္၊ ပါစိတ္က်ဴးလြန္မႈမွာ သံဃာဒိေသသ ႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ပါေသာ္-ေပါ့ေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ိဳးျဖစ္၍က်ဴးလြန္မိသူသည္
မိမိႏွင့္အတူေနျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ေသာအျခားဘိကၡဴနီတစ္ပါးထံ မိမိ
၏ျပစ္မႈတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ဝန္ခံလိုက္ပါလွ်င္ အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ပါ
သည္၊ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈကို ပါစိတ္ အရက်ဴးလြန္ခ့သ
ဲ ည္ဟုအ
စြတ္စခ
ဲြ ံရေသာ္ ထိုပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားကိုျပန္လည္စန
ြ ္႔
လႊတ္ၿပီး- ဘိကၡဴနီသံဃာကသိမ္းဆည္းေစ၍- မိမိကဒါဏ္ခံရပါ
သည္။
ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၂) အရဘိကၡဴနီတစ္ပါးသည္ “ဝါတြင္း (၃)
လအတြင္းဘိကၡဴႏွင့္ကင္းေဝးစြာမေနရ”

ဟုသတ္မွတ္ထားပါ

သည္၊ ဤသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပါစိတ္နံပါတ္(၅၆)ဘိကၡဴနီဝိဘင္း
(ဝိ-၄-၃၁၃) ႏွင့္တူညီ (ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္) သည္ကိုေတြ႕ႏိုင္ပါ
သည္။
ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၃) အရဘိကၡဴနီတစ္ပါးသည္ႏွစ္ပါတ္တစ္
ႀကိမ္- ဥေပါသထေန႔တင
ြ ္ ဘိကၡဴသံဃာ ထံအေၾကာင္းၾကား၍
ၾသဝါဒခံယူရပါသည္၊ ဤဂရုဓမၼႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပါစိတ္နံပါတ္
(၅၉) ကိုဝိဘင္း (ဝိ-၄-၃၁၅) တြင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၄) အရဘိကၡဴနီတစ္ပါးသည္ ဝါတြင္း (၃)
လကုန္ဆံုးပါလွ်င္ထိုၿပီးခဲ့ေသာကာလအတြင္း၌မိမိ၏ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္
မ်ားရွိ - မရွိကိုႏွစ္ဖက္သံဃာေတာ္ (ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ) တို႔၏မ်က္
ေမွာက္တင
ြ ္မိမိအား ညႊန္ျပဆုံးမပါရန္ ဖိတ္ေခၚရပါသည္ (ပါဠိပဝါရဏာ)၊ ထိုဂရုဓမၼသည္ ပါစိတ္နံပါတ္ (၅၇) ဘိကၡဴနီဝိဘင္း
(ဝိ-၄-၃၁၄) ႏွင့္တူညီပါသည္။
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ဂရုဓမၼနံပါတ္

(၇)အရဘိကၡဴနီတစ္ပါးသည္ဘိကဳၡတစ္ပါး

ကိုက့ရ
ဲ ့ျဲ ပစ္တင္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္းမျပဳရ၊ ထိုဂရုဓမၼသည္
နံပါတ္ (၅၂) ဘိကၡဴနီဝိဘင္း (ဝိ-၄-၃ဝ၉) ႏွင့္တူညီပါသည္။
အထက္ပါတင္ျပခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားအရထိုဂရုဓမၼတို႔သည္
ပါစိတ္ အမ်ိဳးအစား (ေပါ႔ေသာအတန္းအစား)၌သာပါဝင္၍သံဃာ
ဒိေသသ (ႀကီးေလးေသာအတန္းအစား) ၌မပါဝင္ျခင္းကိုေသခ်ာ
စြာစစ္ေၾကာသိရွိႏိုင္ပါသည္။
မွတ္သားေလာက္ေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ ဂရုဓမၼ(၈)မ်ိဳးလံုး
၏လကၡဏာတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က်ဴးလြန္မိခ့ဲေသာ္ သံဃာဒိ
ေသသ ကဲ့သို႔ေသာ အျပစ္ဒါဏ္ေပးႏိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္
ခ်က္ခ်မထားပါ။
မုခ်ဆိုရပါလွ်င္ ဂရုဓမၼ (၈)ခုတို႔သည္ဝိနယတြင္ျပဌာန္း
ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မတူ၊ ကြျဲ ပား ျခားနား
ခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္၊ ဝိနယတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း
တို႔မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ့သ
ဲ ည့္အေပၚ မူတည္၍
ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ရေလေအာင္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ
သည္၊ ဂရုဓမၼ တို႔သည္ကားႀကိဳတင္သတိေပးထားခ်က္မ်ားသာ
ျဖစ္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ဂရုဓမၼတို႔သည္ဘိကၡဴနီအျဖစ္မခံယူမွီက
ဤကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကို အေလးျပဳရမည္ဟု ႄကိုတင္ၫႊန္
ၾကားခ်က္သာျဖစ္ပါသည္၊ စူဠဝဂၢအရ မဟာပဇာပတိ သည္ဤ
ဂရုဓမၼ (၈)ခုကိုဦးထိပ္တင္လိုက္နာၿပီးမွဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ေရာက္
ၿပီဟုဘုရားရွင္က မိန္႔ဆိုခ့ပ
ဲ ါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဂရုဓမၼ (၈) ခုတို႔
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သည္ ဝိနယ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္မတူညီကျဲြ ခားမႈရွိေနသည္ကိုရွင္း
လင္းစြာသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ပါစိတ္စည္းမ်ဥ္းတို႔ကို စီစစ္ၾကည့္သည့္အခါအခ်ိဳ႕ ဂရုဓမၼ
တို႔ႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္တူညီေနသည္ကို ထင္ရွားစြာ သိျမင္ႏိုင္ပါသည္၊
ဘိကၡဴနီဝိဘင္းတြင္တင္ျပထားသည္မွာဘုရားရွင္သည္ဘိကၡဴနီတို႔
ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာျဖစ္ပာြ းမႈမ်ားကို

ပါစိတ္

စည္းမ်ဥ္းတြင္ၫႊန္

ၾကားျပဌာန္း ထားပါသည္၊ ဝိနယရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ပါလွ်င္ ဤအ
ျခင္းအရာတို႔သည္ ဘိကၡဴနီသံဃာေပၚၿပီးေနာက္ပိုင္းမွဘိကၡဴနီႏွင့္
ဆိုင္ေသာပါစိတ္တို႔ေပၚေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အထက္တင
ြ ္ေဖၚျပခဲ့ေသာပါစိတ္စည္းမ်ဥ္း (၅၂), (၅၆),
(၅၇), (၅၉) တို႔၏သေဘာလကၡဏာတို႔မွာဝိနယ စည္းမ်ဥ္းပံုေသ
မ်ားျဖစ္ပါသည္၊

ထိုပံုေသစည္းမ်ဥ္းအရ

ပထမဆံုးက်ဴးလြန္သူ

(ပါဠိ- အာဒိကမၼိက) သည္အျပစ္မရွိ (ပါဠိ- အနာပတၱိ)၊ အဓိပၸါယ္
မွာထို ပါစိတ္ မ်ားကိုပထမဆံုးက်ဴးလြန္သူ (ဂရုဓမၼ-၂-၃-၄-၇ ႏွင့္
တူညီ) ကိုျပစ္မႈမသင့္ေရာက္ပါ၊ ပါစိတ္စည္းမ်ဥ္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌
က်ဴးလြန္သူသည္သာလွ်င္ျပစ္မႈသင့္ေရာက္ပါသည္။
ဤအေၾကာင္းအရာတို႔ကိုစုျခံဳ၍ ဝိနယရႈေထာင့္မွၾကည့္ပါ
လွ်င္ ဂရုဓမၼ တို႔သည္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟုမယူဆႏိုင္
ပါ၊ စည္းမ်ဥ္းဟူ၍သာယူဆခဲ့ပါလွ်င္က်ဴးလြန္သည္ႏွင့္အမွ်အျပစ္
ဒါဏ္မွလတ
ြ ္ခင
ြ ့္မရွိပါ၊ ပါစိတ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟူေသာစည္းမ်ဥ္း
သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးမွသာ က်ဴးလြန္မႈ - အာပတ္သင့္ျခင္း (ပါဠိအာပတၱိ) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရပါလွ်င္ ဂရုဓမၼ (၈)ခု တို႔၌ က်ဴးလြန္မႈသည္ အ
ျပစ္ဒါဏ္ေပးႏိုင္သည္ဟုသတ္မွတ္မထားဘဲ ႀကီးေလးေသာလိုက္
နာသင့္သည့္အခ်က္မ်ားဟူ၍သာၫႊန္ထားပါသည္၊ စူဠဝဂၢ (စူဠ-

၁ဝ-၁) တြင္ထိုဂရုဓမၼတို႔ကိုရိုေသေလးစား- ဂရုဂါရဝ ျပဳရမည့္
အခ်က္မ်ား

-

ဟူ၍

တင္ျပထားပါသည္။

(ပါဠိ- သကၠတာြ

ဂရုကတြာ မာေနတြာ ပူေဇတြာ) အတိုခ်ဳပ္မွာ ဂရုဓမၼ သည္
ႀကီးေလးစြာရိုေသရမည့္အခ်က္မ်ား - ဟူလို။
ဤဂရုဓမၼမ်ား၏ အေျခခံ(အရင္းမူလ) သေဘာတရား
မ်ားကိုစာရႈသူတို႔ အေသးစိတ္ ႏွလံုးသြင္းၿပီးသကာလ- ဂရုဓမၼ
နံပါတ္ (၆) သို႔ျပန္လည္လွည့္ၾကည့္ၾကပါစို႔၊ ဂရူဓမၼ (၆) တြင္ဘိကၡဴနီျဖစ္လိုေသာအမ်ိဳးသၼီးတစ္ဦးသည္
(၂)

သိကၡာမာန္

အျဖစ္

ႏွစ္တိတိသီလေစာင့္ထိန္းၿပီးေသာအခါႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာ

(ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ)တို႔မ်က္ေမွက္၌ အဆင့္ျမင့္ေသာ ဘိကၡဴနီအျဖစ္
သို႔သူမအားၿခီးေျမွာက္ေပးပါရန္

ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ရမည္

(ဝိ-၂-၂၅၅)၊ ေအာက္ပါေလးစားရမည့္ အခ်က္ကို ျပတ္သားစြာ
သတ္မွတ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
“အဆင့္ျမင့္ဘိကၡဴနီမျဖစ္မွီအစမ္းသေဘာျဖင့္ (၆) ပါး ေသာ
သိကၡာပုဒ္ကို (၂) ႏွစ္တိတိမပ်က္မကြက္ေစာင့္ထိန္းခဲ့ ေသာ
သိကၡမာန္

သည္ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာ

(ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ)

တို႔မ်က္ေမွာက္တင
ြ ္ ဘိကၡဴနီျဖစ္ခင
ြ ့္ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္
ရမည္ (ပါဠိ- ေဒြ ဝႆာနိ ဆသု ဓေမၼသု သိကၡိတသိကၡာယ
သိကၡာမာနာယဥဘေတာသံေဃ ဥပသမၸဒါ ပရိေယသိတဗၺာ)”
ဤသိကၡမာန္အျဖစ္ ေစာင့္ထိန္းရန္လိုအပ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္
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ကို ပါစိတ္နံပါတ္ (၆၃) ဘိကၡဴနီဝိဘင္း (ဝိ-၄-၃၁၉) တြင္ပါဝင္
ထည့္သင
ြ ္းထားပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ဘိကၡဴနီဝိဘင္းမွလ၍
ဲြ ဝိနယ ရွိ
အျခားဆီေလွ်ာ္ေသာ

ေနရာမ်ားတြင္

ႏွစ္ဖက္ေသာ

သံဃာ

(ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ) တို႔ရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု- ေရးထားမႈကိုမေတြ႕
ရပါ။

(၄) ဗုဒၶဂါယာဘိ
ဲ ပါဝင္ခ့ေ
ဲ သာဘိကၡဴနီ
ါယာဘိကၡဴနီခံယူျပဌာန္းပြ၌
အရာခံ (ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ)
ာ) မ်ား။
ဗုဒၶဂါယာ ဘိကၡဴနီျပဌာန္းပြႏ
ဲ ွင့္ပါတ္သက္၍ ဂရုဓမၼနံပါတ္
(၆) အရ ေမးသင့္ေသာ ေမးခြန္း (၂) မ်ိဳး ေပၚေပါက္ လာပါသည္။
(က) ဤဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔သည္ (၂) ႏွစ္သီလက်င့္
ထိန္းခဲ့ၿပီးေသာ သိကၡမာန္ အဆင့္ႏွင့္တူညီေသာအရည္အခ်င္းရွိ
ပါသေလာ?
(ခ) ေထရဝါဒရႈေထာင့္မွေန၍ဤပြ၌
ဲ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရက
ြ ္
သည့္တရုတ္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ ဘိကၡဴနီတို႔အား အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ပါ
သေလာ?
ပ႒မေမးခြန္းအရ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔သည္သီဟိုဠ္ႏိုင္
ငံ၌ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ (၁ဝ) ပါးသီလေစာင့္ထိန္းခဲ့ၿပီးသံဃာကိစၥမ်ား
တြင္ျပည့္စံုကၽြမ္းက်င္ေသာသိကၡာရွင္မ်ားျဖစ္ၿပီးယၡဳဘိကၡဴနီခံယူပဲြ
အတြက္စံနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ခံခ့ရ
ဲ ေသာ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္၊

ထို႔အျပင္အဆင့္ျမင့္ဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ေရာက္ႏိုင္

ရန္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ထပ္ဆင့္သင္တန္း ကိုလည္း
တက္ခ့ၾဲ ကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္၊ သာမေဏမ်ားကဲ့သို႔ (၁ဝ) ပါး
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သီလကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းၾကခဲ့ေသာထို သိကၡာရွင္မ်ား
(ဒႆသီလမာတာ) မွာအစမ္းခံ (၆) ပါးသီလ သိကၡမာန္ထက္
သိကၡာပုဒ္မ်ားပိုပါသည္။ သို႔ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း သိကၡမာန္ ဟူ
ေသာအမည္မရွိပါ။

ဒႆသီလမာတာ

သိကၡာရွင္မ်ားဟူ၍သာ

အသိအမွတ္ျပဳခံရပါသည္။
ဤသို႔ ဦးပဥၹင္းေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဝိနယပါစိတ္ (၆၃)
တြင္ သိကၡမာန္ အေနျဖင့္ (၂) ႏွစ္သီလေစာင့္ထိန္းရန္လိုအပ္
သည္ဟု ဆိုထားျပန္ပါသည္၊ ဘိကၡဴနီဝိဘင္းတြင္ သိကၡမာန္ ဟု
အမည္ပညတ္မရွိေသာ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာကို ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ
သည္ ဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ပို႔ေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါလွ်င္ ထိုဥပဇၥ်ာယ္
ဆရာမ်ား၌ ပါစိတ္ျပစ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေရးသားထားပါသည္၊
သို႔ေသာ္ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ၌အျပစ္မက်ပါ။
ဤသို႔ေသာအမႈမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာပါက ဝိနယပါဠိ၏ထံုးတမ္း
အစဥ္အလာအတိုင္း သကၤာရွင္းၾကရပါသည္၊ ဘိကၡဴနီဝိဘင္း၌
သကၤာရွင္းပံု ရွင္းနည္းမ်ားကို ဥပမာမ်ားေဖၚျပ၍ နားလည္ႏိုင္
ေအာင္ရွင္းျပထားသည္မွာ---ဤတြင္ဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္၍ အမႈ (၃) မ်ိဳး (အမ်ိဳးအစား
၃ မ်ိဳး) ခြထ
ဲ ားပါသည္၊ ပ႒မ (၃) မ်ိဳးတြင္ထိုဘိကၡဴနီခံယူပ၌
ဲြ
သိကၡမာန္ ဟူေသာအမည္ပညတ္မရွိသည့္ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ
ကို ဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ သို႔ေသာ္ခံယူပျဲြ ပဳလုပ္ပံု
သည္တရားဥပေဒႏွင့္ အလံုးစံုေလွ်ာ္ညီသည္ (ဝါ - ဥပေဒႏွင့္
ေလွ်ာ္ညီေသာ ဘိကၡဴနီျဖစ္ႏႈိင္သည္) (ပါဠိ = ဓမၼကမၼ) – (ဝိ-၄၃၂ဝ)၊ ဒုတိယအမႈ (၃) မ်ိဳးတြင္ဥပေဒႏွင့္မညီပါက (အဓမၼကမၼ 116
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ပါဠိ)

ျဖစ္ေနပါသည္။

ပ႒မအမ်ိဳးအစားကိုေအာက္ပါအတိုင္းခြဲ

ျခားေဖၚျပထားပါသည္။
(၁)

ပါဠိ-

ဓမၼကေမၼ

ဓမၼကမၼသညာ

ဝုဠာေပတိ။

ျမန္မာျပန္ - ဤျပဳလုပ္ခ်က္သည္ဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီသည္
(မဆန္႔က်င္) ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတို႔ကလည္း သူတို႔၏ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ
သည္ဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္ဟုယံုၾကည္မႈရွိသည္။
(၂) ပါဠိ- ဓမၼကေမၼ ေဝမတိကာ ဝုဠာေပတိ။
ျမန္မာျပန္- ဤျပဳလုပ္ခ်က္သည္ဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီသည္၊
သို႔ေသာ္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတို႔စိတ္တင
ြ ္ - ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေလသ
ေလာဟူသည့္ထင္ျမင္ခ်က္သံသယရွိေနသည္။
(၃) ပါဠိ- ဓမၼကေမၼ အဓမၼကမၼသညာ ဝုဠာေပတိ။
ျမန္မာျပန္- ဤျပဳလုပ္ခ်က္သည္ဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီသည္၊
သို႔ေသာ္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတို႔စိတ္တင
ြ ္ - ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေန
သည္ဟုယံုၾကည္ေနသည္။
ထို (၃) မ်ိဳးျခားနားျခင္းမွာ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတို႔၏ သိမွတ္
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ျခားနားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုဆရာ
တို႔သည္
(၁) ဥပေဒႏွင့္ညီညတ
ြ ္သည္ဟုယူဆယံုၾကည္သည္၊
(၂) ဥပေဒႏွင့္ညီညတ
ြ ္ပါ၏ေလာဟုသံသယျဖစ္ေနသည္၊
(၃) ဥပေဒႏွင့္မညီညတ
ြ ္ဟုထင္ျမင္ယူဆၾကသည္၊
ဤအမ်ိဳးအစား (၃) ခုတင
ြ ္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာတို႔၌ ပါစိတ္
(ပါဠိ

-

အာပတၱိ

-

ပါစိတၱိယႆ)

သက္ေရာက္ႏိုင္သည္၊

သို႔ပါေသာ္ျငားလည္း သိကၡမာန္ ဟူေသာ နာမည္ပညတ္မရွိေသာ
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ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔၏ဘိကၡဴနီ ခံယူပြသ
ဲ ည္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္
ျမင္သည္ (ပါဠိ - ဓမၼကမၼ) ဟုဆိုထားပါသည္၊ ဤကဲ့သို႔သကၤာ
ရွင္းလင္းထားသည္ျဖစ္ပါ၍

သူမတို႔၏

ဘိကၡဴနီခံယူခ်က္သည္

ဥပေဒအရ မခိုင္လံုသည္မဟုတ္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ဝိနယ က်မ္းဂန္၏ရႈေထာင့္အရ သိကၡမာန္ ဟူ
ေသာအမည္ပညတ္ကိုသံုး၍ (၂) ႏွစ္မက်င့္ခ့ဘ
ဲ ူးေသာဘိကၡဴနီ
ေလာင္းလွ်ာတို႔ကို ဘိကၡဴနီျဖစ္ႏိုင္ရန္ခိုင္လံုမႈမရွိဟု မစြတ္စႏ
ဲြ ႈိင္ပါ၊
သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၁၉၉၈ ခု) ဗုဒၶဂါယာတြင္က်င္းပခဲ့ေသာဘိကၡဴနီျပ
ဌာန္းခံယူပသ
ဲြ ည္ “သိကၡမာန္ ဟူေသာနာမည္ပညတ္မရွိခ့၍
ဲ ခိုင္
လံုမႈမရွိ” ဟုဥပေဒႏွင့္ၿငိစန
ြ ္းမႈမရွိႏိုင္ပါ၊ မုခ်ဆိုရပါလွ်င္ထိုဘိကၡဴနီ
ေလာင္းလွ်ာတို႔၏သီလက်င့္ထိန္းမႈသည္ သိကၡမာန္ႏွင့္တူယွဥ္ႏိုင္
ယံုမွ်မကသာလြန္၍ပင္ေနပါသည္။

(၅) တရုတဥပဇၥ
္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာမ်ား
သကၠရာဇ္ (၅)ရာစု ႏွစ္ပိုင္းတြင္ သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံ သကၤမိတၱ
ဘိကၡဴနီ၏ အႏြယ္ဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘိကၡဴနီတို႔သည္ ဘိကၡဴနီ
သာသနာျပဳရန္အတြက္ေရလမ္းကုန္းလမ္းခရီးၾကမ္းတို႔ကိုပင္ပန္း
ဆင္းရဲခံျဖတ္သန္းၿပီး တရုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ သာသနာျပဳ
ခဲ့ၾကပါသည္။ ယၡဳ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏လက္ရွိဘိကၡဴနီတို႔သည္ သီဟိုဠ္
ေထရဝါဒ ဘိကၡဴနီမ်ား၏ တိုက္ရိုက္ဆင္းသက္ခ့ေ
ဲ သာ အႏြယ္အ
ဆက္မ်ားျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းရာစုမ်ားစြာၾကာ
လာေသာအခါ ပါတိေမာက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ ဓမၼဂုတၱက
စည္းမ်ဥ္း (မဟာယာန)ျဖစ္သာြ းပါသည္၊ သကၠရာဇ္ (၈) ရာစုတင
ြ ္
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တရုတ္ဧကရာဇ္မင္း၏အမိန္႔ေတာ္အရ ဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီ အားလံုး
တို႔သည္ ဓမၼဂုတၱကဝါဒ ကိုသာလိုက္နာၾကရပါသည္။ ဓမၼဂုတၱက
ဘိကၡဴနီစည္းမ်ဥ္းတို႔သည္ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီစည္းမ်ဥ္းထက္ပိုမ်ား
သည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္၊ထို႔အျပင္ဓမၼဂုတၱကတြင္ေဖၚျပထားေသာ
သိမ္ျပဳလုပ္မႈတင
ြ ္ကျဲြ ခားမႈမ်ားရွိခ့ပ
ဲ ါသည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္

တရုတ္ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာ

ဘိကၡဴနီတို႔သည္ “နာနသံဝါသ” (ေထရဝါဒႏွင့္မတူ- ကြျဲ ပားေန
ေသာသံဃာအုပ္စု) ျဖစ္ေနပါသည္၊ ထိုက့ဲသို႔ကြျဲ ပားေသာအုပ္စု
ျဖစ္ေနပါ၍တရားဥပေဒမ်ားပါဝင္ေသာ သံဃကမၼ (သံဃကိစၥ)
ျပဳသည့္အခါခိုင္လံုမႈရွိသည္ဟုမဆိုႏိုင္ပါ။
ဝိနယတြင္သံဃာအုပ္စုမတူလွ်င္ “နာန သံဝါသ” (မတူ
ေသာေပါင္းေဖၚျခင္း) ျဖစ္၍ ဥပေဒမ်ား ကြျဲ ခားမႈ ရွိေနပါသည္၊
ဤေနရာတြင္ ရဟန္းေဘာင္ သို႔ဝင္ခ့ေ
ဲ သာ ရဟန္းတစ္ပါးသည္
အတူေနေသာသံဃာအုပ္စုႏွင့္ တရားဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကြဲ ျပား
ေနပါက - က်ဴးလြန္မႈတစ္ခု ျဖစ္၏ဟု ယူဆ ထားပါသည္၊ ဝိနယ
စည္းမ်ဥ္းအရဤကဲ့သို႔ျခားနားမႈရွိခ့ပ
ဲ ါလွ်င္- ထိုရဟန္းသည္ အယူ
အဆမတူေသာသံဃာအုပ္စုႏွင့္သံဃကိစၥ(သံဃကမၼ)ကိုအတူတူ
ပူးတြ၍
ဲ ရြက္ေဆာင္ႏိုင္ခင
ြ ့္မရွိပါ၊ တနည္းဆိုေသာ္ သံဃာအုပ္စုက
ထိုရဟန္းႏွင့္သံဃကိစၥအတူမေဆာင္ရက
ြ ္ဘ“ဲ ဆိုင္းငံ့” ထားလိုက္
ပါသည္။
ဝိနယစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုအနက္အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရာတြင္
-ကြျဲ ပားမႈ-ျငင္းခံုမႈမ်ားရွိခ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ “နာန သံဝါသ” ဟူေသာ
ေဝါဟာရ- အေခၚအေဝၚေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔
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ေသာအျငင္းပြါးမႈကို

သကၤာရွင္းၾကရပါသည္၊

ဝိနည္းစည္းမ်ဥ္း

(တရားဥပေဒ) တို႔၏အဓိပၸါယ္ယူဆမႈ၌ သေဘာတူညီမႈ ရသြားပါ
လွ်င္ “နာနသံဝါသ” မွ “သမာနသံဝါသ” (သံဃာအုပ္စုႏွင့္တူညီ
သည္) အျဖစ္သို႔ ေရာက္သာြ းၿပီး လက္ရွိသံဃာအုပ္စု၏ အသိအ
မွတ္အျပဳခံရေသာရဟန္းျဖစ္သာြ းႏိုင္ပါသည္။
မဟာဝဂၢ (၁ဝ-၁) တြင္ “သမာနသံဝါသက” ျဖစ္ႏိုင္ရန္
နည္းလမ္း (၂) မ်ိဳးေဖၚျပထားပါသည္ (ဝိ-၁-၃၄ဝ)။ ပထမနည္း
မွာ ရွိဆသ
ဲ ံဃာအုပ္စု (မိမိပါဝင္ေပါင္းေဖၚလိုေသာအုပ္စု) ၏အယူ
ဝါဒမ်ားကိုမိမိဖါသာလိုက္နာက်င့္သံုးၿပီး

ယၡင္ကလိုက္နာခဲ့သည့္

အယူဝါဒမ်ားကိုလံုးဝစြန္႔လႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ထိုနည္းအား
ျဖင့္ဝိနယစည္းမ်ဥ္းမ်ား၌ကြျဲ ပားမႈမရွိေတာ့ပါ၊ (ပါဠိ- အတၱနာ ဝါ
အတၱာနံ သမာနသံဝါသကံ ကေရာတိ) မိမိဖါသာဝင္ေရာက္လို
ေသာသံဃာအုပ္စုတို႔၏ဝါဒကိုက်င့္ႀကံျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္၊
ဤေနရာ၌မိမိ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသံဃာအုပ္စုထဲသို႔ပါဝင္ခင
ြ ့္
ရေအာင္က်င့္ႀကံျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ အယူဝါဒေဟာင္းတို႔ကိုစန
ြ ္႔ပါယ္
၍အုပ္စု၏အယူဝါဒကို (ဝိနယစည္းမ်ဥ္း)လိုက္နာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယနည္းမွာရွိဆသ
ဲ ံဃာအုပ္စုသည္ယၡင္ကအယူကေ
ဲြ န
၍အုပ္စုထသ
ဲ ို႔အဝင္မခံဘဲ “ဆိုင္းငံ့” ထားျခင္းခံခ့ေ
ဲ သာထိုရဟန္း
ကသံဃာအုပ္စု၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား

(အယူဝါဒ)

ကိုလိုက္နာ

မည္ဆိုခ့ပ
ဲ ါလွ်င္ထိုရဟန္းအား “ဆိုင္းငံ့” ထားျခင္းကိုယုတ္သိမ္း
လိုက္ၿပီးသံဃာအုပ္စုထသ
ဲ ို႔ဝင္ႏႈိင္ခင
ြ ့္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
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ယၡဳဘိကၡဴနီခံယူပက
ဲြ ိစၥတင
ြ ္ ဒုတိယနည္းႏွင့္မစပ္ဆိုင္လွပါ၊
အေၾကာင္းဆိုေသာ္ေထရဝါဒဝင္တို႔သည္ ဓမၼဂုတၱကဝင္သံဃာတို႔
ကိုမဆက္ဆံဘဲ “ဆိုင္းငံ့” ထားသည္ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္မထားပါ၊
ထိုနည္းအတူ ဓမၼဂုတၱကဝါဒဝင္သံဃာတို႔ကလည္း ေထရဝါဒဝင္
သံဃာတို႔ႏွင့္မဆက္ဆံဘဲ “ဆိုင္းင့ံ”ထားသည္ဟုမွတ္တမ္းမတင္
ပါေခ်။ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ေရေျမျခားသည့္ အေလွ်ာက္ အခ်ိဳ႕
ေသာအယူဝါဒမ်ားျခားနားေနျခင္းဟူ၍သာယူဆပံုရပါသည္။
ဲ သာပ႒မနည္း
ထို႔ေၾကာင့္ဝိနယ (ဝိ-၁-၃၄ဝ) တြင္ျပဆိုခ့ေ
သည္သာပို၍စပ္ဆိုင္ေနပါသည္၊

ထိုပ႒မနည္းကိုလိုက္နာေသာ

အားျဖင့္ ယၡဳမၾကာေသးမွီက ဘိကၡဴနီခံယူခ့ေ
ဲ သာ သီဟိုဠ္အမ်ိဳး
သၼီးတို႔သည္ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီမ်ားအျဖစ္သို႔ပါဝင္ခင
ြ ့္ရႏႈိင္ရန္လမ္း
စရွိလိမ့္မည္ဟုယူဆေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္၊ မလႊမ
ဲ ေရွာင္သာေသာအ
ေျခအေနမ်ားအရ “နာန သံဝါသ” ျဖစ္သာြ းၾကရရွာေသာ ဘိကၡဴနီ
တို႔သည္ “နာန သံဝါသ” မွ “သမာန သံဝါသ” အျဖစ္သို႔ဤနည္း
ျဖင့္ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္အေၾကာင္းရွိေကာင္းပါ၏-ဟုယူဆရပါသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာဘိကၡဴနီျပဌာန္းခံယူပဲြ (၁၉၉၈ ခု-ဗုဒၶဂါယာ)တြင္
ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာစံုမ်က္ေမွာက္၌ ျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကေသာ ဘိကၡဴနီတို႔
သည္ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ၍- ေထရဝါဒဘိကၡဴမ်ားသာဦးေဆာင္
ေသာျပဌာန္းပြတ
ဲ င
ြ ္- ေထရဝါဒဘိကၡဴနီ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခ့ၾဲ ကပါ
သည္။ ထိုသို႔ေသာဘိကၡဴနီခံယူမႈကိုတရားဝင္အျဖစ္လက္ခံႏိုင္ပါ
မည္ေလာ? ဟုေထာက္ထားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ရန္ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ ဤ
နည္းကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သံဃာအုပ္စုမ်ား- သူေတာ္စင္အ
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ေပါင္းတို႔အသံုးျပဳလိုပါက “နာန သံဝါသ” ဟုယူဆထားမႈသည္
ဥပေဒမၿငိစန
ြ ္းဘဲသကၤာရွင္းသြားႏိုင္ရန္အေၾကာင္းရွိပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေထရဝါဒဘိကၡဴတို႔ျဖင့္သာထပ္မံ
ဘိကၡဴနီခံယူပက
ဲြ ိုၿမဲၿမံစာြ - ခိုင္ၿမဲေအာင္ျပဳျခင္း (ပါဠိ - ဒဠၨီကမၼ) ဟု
ေခၚေဝၚႏိုင္ပါသည္၊ ဤသို႔ (ဒဠၨီကမၼ) ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ေထရ
ဝါဒ သံဃာအုပ္စုအသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ရန္ (ထိုအုပ္စုထသ
ဲ ို႔ပါဝင္ႏိုင္
ရန္) အေၾကာင္းတစ္ခုဟုေမွ်ာ္ကိုးထားပါသည္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈသည္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္
ဟုဆိုႏိုင္ပါေသာ္လည္းမလႊမ
ဲ ေရွာင္သာေအာင္တိုက္တန
ြ ္းျခင္း မ်ိဳး
မဟုတ္ပါ၊ အယူဝါဒျခားနားမႈမ်ားသည္ဝိနယစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္
ခ်က္တို႔၏အဓိပၸါယ္ယူဆမႈေပၚ၌တည္ရွိတတ္ပါသည္၊

ဦးေဆာင္

ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာ ဝိနယတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အဓိပၸါယ္ျပန္ရာ၌
“သမာန သံဝါသ” အျဖစ္မည္သို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္းဟုစီစစ္ၾကည့္
ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္၊ ေနာက္တစ္ခုမွာ တရုတ္ဘိကၡဴနီဥပဇၥ်ာယ္
ဆရာတို႔၏အကူအညီကိုလိုအပ္ပါသေလာဟူေသာေမးခြန္းလည္း
ရွိပါသည္၊ ဤအခ်က္အားလံုးကိုေနာက္ခံအေျချပဳထားၿပီးဦးပဥၨင္း
သည္ဘိကၡဴသံဃာတို႔ (တဖက္ထည္းေသာသံဃာ)ျဖင့္သာဘိကၡဴ
နီခံယူျခင္းအေၾကာင္းကိုေရွ႕ရႈဦးတည္ပါေတာ့မည္။

(၆) ဘိကၡဴ (ရဟန္းေတာ္) မ်ားျဖင့္သာဘိကၡဴနီခံယူျခင္း။
ဤစာတမ္းကိုအမွတ္မ့ၾဲ ကည့္ပါလွ်င္

ဂရုဓမၼနံပါတ္

(၆)

အရမျဖစ္ႏႈိင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ခ်လိုက္ႏိုင္ပါသည္၊ ဝိနည္း
ဥပေဒအရခိုင္လံုမႈ

ရွိ-မရွိကိုႏွလံုးသြင္း၍ၾကည့္ပါလွ်င္
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သည္ၫႊန္ၾကားခ်က္သာျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ေဖါက္ေက်ာ္ခ့ေ
ဲ သာ္ အ
ျပစ္ဒါဏ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္သည့္အ
ခ်က္မပါပါ။ အျခားသိသါေသာဆင္ျခင္ဘယ
ြ ္အခ်က္တစ္ခုမွာဂရု
ဓမၼသည္သိကၡမာန္ႏွင့္ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ တို႔ကိုသာအက်င့္စ
ရိုက္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာရည္ၫႊန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္၊ ဘိကၡဴ
တို႔တင
ြ ္ ဂရုဓမၼမရွိပါ။
စူဠဝဂၢ (၁ဝ-၅) တြင္ေဖၚျပထားသည္မွာဘိကၡဴနီျဖစ္စအ
မ်ိဳးသၼီးတို႔သည္ ပါတိေမာက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားရြတ္ဆိုျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴး
လြန္လွ်င္အျပစ္ဝန္ခံရျခင္းစသည္ျဖင့္သံဃကိစၥတို႔ကိုမကၽြမ္းက်င္
ေသးပါ (ဝိ-၂-၂၅၉)၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) အရ အမ်ိဳးသၼီး
မ်ားသည္ သံဃကိစၥ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘိကၡဴတို႔က့ဲသို႔ စိတ္ခ်ႏႈိင္
ေလာက္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ပါ
သည္၊ ထိုသို႔ႏုနယ္ေသးလွေသာဘိကၡဴနီေဘာင္အတြင္း၌ဘိကၡဴနီ
အသစ္တို႔သည္ ဘိကၡဴတို႔ (၅-ႏွစ္ေစာေသာ) ၏အကူအညီမပါဘဲ
ဘိကၡဴနီခံယူပအ
ဲြ စရွိသည့္သံဃကိစၥမ်ားမက်င္းပႏိုင္ေအာင္ဘုရား
ရွင္က ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ေနာက္တစ္
ေၾကာင္းမွာ သိကၡမာန္တို႔သည္ ဘိကၡဴမ်ားမပါဝင္ဘဲ မကၽြမ္းက်င္
ေသာ ဘိကၡဴနီအသစ္တို႔ထံမွာ ဘိကၡဴနီခံယူျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ကာ
ကြယ္ထားျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ဂရုဓမၼသည္ဘိကၡဴမ်ားမည္သို႔အက်င့္
စရိုက္ရွိရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားေသာ ပညတ္ခ်က္မ်ား မဟုတ္ပါ၊
ဝိနယတြင္ဘိကၡဴနီမ်ား၏စည္းမ်ဥ္းခ်က္တို႔သည္ဘိကၡဴမ်ားထက္ပို
၍မ်ားပါသည္၊ ဤအခ်က္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ စူဠဝဂၢ(၁ဝ-၄)တြင္
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ရွင္းလင္းစြာေဖၚျပထားပါသည္။ ဤေနရာ၌ဘုရားရွင္သည္ မဟာ
ပဇာပတိ အား ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၾသဝါဒ (၂) မ်ိဳး ေပးထားပါသည္၊
(က) ဘိကၡဴနီတို႔သည္ ဘိကၡဴတို႔၏ စည္းမ်ဥ္း ကိုလည္း
လိုက္နာရမည္၊
(ခ) ဘိကၡဴမ်ားမပါဝင္ဘဘ
ဲ ိကၡဴနီသံဃာတို႔သာလိုက္နာရ
မည့္သီးျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားလည္းထားရွိသည္။
(ဝိ-၂-၂၅၈) ထိုစည္းမ်ဥ္း (၂) မ်ိဳးလံုးကို မဟာပဇာပတိ
သည္လည္းေကာင္း၊ သူ၏ေနာက္ပါ ဘိကၡဴနီတို႔သည္ လည္း
ေကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာတို႔မ်က္ေမွာက္တင
ြ ္ ဘိကၡဴနီခံယူခ့ဲ
ေသာဘိကၡဴနီတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထို (၃) မ်ိဳးေသာဘိကၡဴနီ
တို႔သည္ေကာင္းစြာေစာင့္ထိန္းၾကရမည္ဟုမိန္႔ဆိုခ့ပ
ဲ ါသည္။
စူဠဝဂၢ (၁ဝ-၂) အရ ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) ႏွင့္ပါတ္သက္၍
မဟာပဇာပတိ

သည္ဘုရားရွင္သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ဤသို႔ေမးခဲ့ပါသည္

(ဝိ-၂-၂၅၆)၊

“အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္၏ေနာက္ပါသာကီဝင္

အမ်ိဳးသၼီးမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ မည္သို႔ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသ
နည္း?”

(ပါဠိ-

ကထာဟံ

ဘေႏၲ

ဣမာသု

သာကိယနီသု

ပဋိပဇၨာမီတိ?)
စူဠဝဂၢ၌ ဆက္လက္ ေဖၚျပသည္မွာ အထက္ပါ ေမးခြန္း
သည္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) (ႏွစ္ဖက္ေသာဘိကၡဴ-ဘိကၡဴနီသံဃာတို႔
၏မ်က္ေမွာက္၌ ဘိကၡဴနီခံယူရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း) ႏွင့္တိုက္ရိုက္
သက္ဆိုင္ေနပါသည္၊ မဟာပဇာပတိသည္ ဂရုဓမၼ (၈) မ်ိဳးကိုဦး
ထိပ္ထား၍ ဘိကၡဴနီခံယူခ့သ
ဲ ူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုၫႊန္ၾကားမႈကို
ေလးစားသည့္အားေလွ်ာ္စာြ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳလုပ္ရမည္ကိုဘုရား
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ရွင္အားေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ထိုစဥ္က မဟာပဇာပတိတစ္
ဦးတည္းသာလွ်င္ ဘိကၡဴနီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာစံု
လိုအပ္ေသာဘိကၡဴနီခံယူပမ
ဲြ ်ိဳးကိုမက်င္းပႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါ၊ ဤအျခင္းအရာ
ေၾကာင့္ဘုရားရွင္အားနည္းလမ္းၫႊန္ျပပါရန္ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္
ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္၊ ဝိနယတြင္ေဖၚျပခ်က္အရဘုရားရွင္သည္
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာၫႊန္ျပသည္မွာ “ဘိကၡဴ (ရဟန္း) တို႔သည္
ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ

သာကီဝင္အမ်ိဳးသၼီးတို႔ကိုဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔

ျပဌာန္းပို႔ေဆာင္ေပးရမည္” ဟုအမိန္႔ရွိခ့ပ
ဲ ါသည္ (ဝိ-၂-၂၅၇)။
“ဘိကၡဴတို႔ ငါဘုရားရွင္သည္ထိုသာကီဝင္အမ်ိဳးသၼီးတို႔ကို
ဘိကၡဴမ်ားက ဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကား၏”
(ပါဠိ-

အႏုဇာနာမိ-ဘိကၡေဝ

ဘိကၡဴဟိ

ဘိကၡဴနိေယာ

ဥပသမၸာေဒတံု တိ)။ ဤစည္းမ်ဥ္းပညတ္ခ်က္သည္ ဂရုဓမၼက့ဲ
သို႔မဟုတ္ဘဲ ဘိကၡဴနီခံယူျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဘိကၡဴတို႔ကို ပ႒မ
ဆံုးအႀကိမ္ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္သားဖြယ္တစ္ခုမွာ ဝိနယတြင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္
တိုင္ မဟာပဇာပတိ၏ ေနာက္ပါမ်ားကို ဘိကၡဴနီမ်ားအျဖစ္ေရာက္
ေစသည္ဟု ေရးမထားပါ၊ “ေနာက္ပါအားလံုးတို႔ကို ဘိကၡဴတို႔က
သာဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေစ” ဟူ၍ ရွင္းလင္းစြာမိန္႔ၾကားခဲ့
ပါသည္၊ “ဦးစီးေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ ဘိကၡဴနီသံဃာမရွိသည့္အခ်ိန္
ကာလမ်ိဳးတြင္ ဘုရားရွင္ကသာဘိကၡဴနီအျဖစ္အစေဖၚႏိုင္သည္”။
ဤသို႔ေသာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည့္ေရးသားမႈမ်ိဳးယၡဳ
အခါ၌ေခတ္စားေနပါေသာ္လည္း ပါဠိဝိနယတြင္ ဤကဲ့သို႔ေရးမ
ထားပါ၊ မဟာပဇပတိသည္သူ၏ေနာက္ပါတို႔ႏွင့္ပါတ္သက္၍မည္
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သို႔လုပ္ႏိုင္ပါသနည္းဟု ဘုရားရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ ေမးျမန္းသည့္အခါ
ဘုရားရွင္သည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ဘိကၡဴတို႔ဆီကို ၫႊန္ျပ၍
“ဘိကၡဴတို႔သည္ထိုေနာက္ပါအမ်ိဳးသၼီးမ်ားကိုဘိကၡဴနီသံဃာအျဖစ္
သို႔ပို႔ေဆာင္ေစ”- ဟုမိန္႔ႁမြက္ခ့ပ
ဲ ါသည္ကိုတိက်စြာမွတ္တမ္းတင္
ထားပါသည္။
ေထရဝါဒဝိနည္းက်မ္းဂန္ကိုဆက္လက္၍စီစစ္ေသာအခါ
ဤပ႒မဆုံးၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) ကိုဘုရားရွင္
ေၾကျငာၫႊန္ၾကားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကိုမိန္႔ၾကား
သည္ဟုဖတ္ရႈရပါသည္၊

ဘုရားရွင္သည္ႏွစ္ဖက္ေသာသံဃာစံု

ေရွ႕ေမွာက္၌ ဘိကၡဴနီခံယူမႈကိုလိုလားသည္- ဟုေျပာၿပီး ေနာက္
ပိုင္း မွဘိကၡဴနီသံဃာမရွိသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ဘိကၡဴတို႔ျဖင့္သာ
ဘိကၡဴနီအျဖစ္ျပဌာန္းခံယူျခင္းသည္ သင့္ျမတ္ေလွ်ာ္ကန္သည္ဟု
ယူဆခ်က္ရွိခ့သ
ဲ ည္- ဆိုေသာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနပါသည္။
ဘုရားရွင္မ်က္ေမွာက္ရွိေနစဥ္ကလည္းယၡဳေခတ္တြင္ျဖစ္
ေပၚေနသည့္အေျခအေနအတိုင္းပင္ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါသည္၊ ထိုေခတ္ကအ
မ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ဘိကၡဴနီအျဖစ္အလိုရွိၾကသည္၊

သို႔ေသာ္မဟာ

ပဇာပတိတစ္ဦးတည္းသာ ဂရုဓမၼခံယူၿပီးဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ပထမ
ဆံုးေရာက္ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ဘိကၡဴနီမရွိေသာယၡဳေခတ္တြင္လည္္းအေျခ
အေနအရဝင္ေရာက္ကူညီခ့ေ
ဲ သာ ဓမၼဂုတၱက ဘိကၡဴနီမ်ားသည္
ဂိုဏ္းမတူ၍ ေထရဝါဒႏွင့္စံမကိုက္ဟုေျပာၾကပါေသာ္ ဘူရားရွင္
လက္ထက္အတိုင္းပင္ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္ရမည့္ဘိကၡဴနီသံဃာမရွိ
ျဖစ္ေနပါသည္။
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ဘုရားရွင္၏ပထမၫႊန္ၾကားခ်က္အရဘိကၡဴတို႔သည္အမ်ိဳး
သၼီးမ်ားအားဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ဟုမိန္႔ႁမြက္ၿပီး
ေနာက္ ဒုတိယညႊန္ၾကားခ်က္ကိုလည္း ထိုနည္းတူစာြ တိက်ရွင္း
လင္းေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထားရွိခ့ပ
ဲ ါသည္ (ဝိ-၂-၂၅၇) (ပါဠိဘဂဝတာ ပညတၱံ ဘိကၡဴဟိ ဘိကၡဴနိေယာ ဥပသမၸါေဒတဗၺာ
တိ)။
ဤအခ်က္၌ ဘိကၡဴမ်ား၏ပါဝင္ကူညီမႈသည္ဘိကၡဴနီသာ
သနာႀကီးပြား ဖြင့္ၿဖိဳးေရး အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာေၾကာင့္
ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပ မီးရွူး တန္ေဆာင္ သဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္၊
ထို႔ေၾကာင့္

ဘိကၡဴတို႔မပါဝင္လွ်င္လံုးဝမျဖစ္ႏႈိင္၊

အလြန္လိုအပ္

သည္ကိုသိၾကေစလိုပါသည္၊ ဤသို႔စိတ္ပါဝင္စားစြာကူညီမႈသည္
မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို ဝိနယ (ဝိ-၁-၁၄၆) မဟာဝဂၢ (၃-၆)
ရွိစာပိုဒ္တခုတင
ြ ္ေဖၚျပထားပါသည္၊ ထိုစာပိုဒ္အရ- အမ်ိဳးသၼီးတစ္
ဦးဘိကၡဴနီခံယူလိုပါက- ရဟန္းတစ္ပါးသည္ဝါတြင္း၌ပင္လွ်င္ (၇)
ရက္တိတိခရီးထြက္၍ (ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာရွိရာအရပ္သို႔) ကူညီ
ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည္ဟုေရးထားပါသည္။
ဂရုဓမၼနံပါတ္ (၆) ၏ဗဟိုလ္အခ်က္ႏွင့္ဆက္လက္ျပဌာန္း
ထားေသာအခ်က္မ်ားတြင္ဘိကၡဴမ်ားသည္

ဘိကၡဴနီျဖစ္လိုသူအ

မ်ိဳးသၼီးမ်ား ဘိကၡဴနီျဖစ္လာႏိုင္ရန္ ကူညီစိုင္းျပင္းႏိုင္စမ
ြ ္းရွိသည္ကို
ထုတ္ေဖၚ

ေရးသား

ထားပါသည္၊

ထိုက့သ
ဲ ို႔

ကူညီႏိုင္ပံုမွာ-

(က) ဘိကၡဴနီသံဃာရွိခ့ေ
ဲ သာ္ထိုဘိကၡဴနီသံဃာႏွင့္ေပါင္း
စပ္၍ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၊

127

ဝိနည္းဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူျပဌာန္းျခင္း။

(ခ) အကယ္၍ဘိကၡဴနီသံဃာ မရွိခ့ေ
ဲ သာ္ ဘိကၡဴသံဃာ
စုကသာ အမ်ိဳးသၼီးတို႔အား ဘိကၡဴနီ အျဖစ္သို ့ပို႔ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါအခ်က္တို႔ကိုဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ဘိကၡဴသံဃာ
တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈသည္ အလြန္အေရးပါၿပီး “မပါဝင္လွ်င္မ
ျဖစ္” ဟူေသာအေျခရွိသည္ကိုသိထားႏိုင္ပါသည္၊ ဘိကၡဴနီသံဃာ
ႏွင့္ပါတ္သက္၍ထိုသို႔ အလားတူ အေရးႀကီးသည္ဟုျပဌာန္းခ်က္
မထားခဲ့ပါ။
စူဠဝဂၢ (၁ဝ-၁၇) တြင္ေဖၚျပထားသည္မွာ ဘိကၡဴနီ
ေလာင္းလွ်ာတို႔ကိုေမးခြန္းမ်ားေမးရာ၌ ခက္ခမ
ဲ ႈမ်ားရွိေန၍-ဘုရား
ရွင္ကၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခု ထပ္မံမိန္႔ႁမြက္ခ့ရ
ဲ ျပန္ပါသည္၊ ထိုစည္း
မ်ဥ္းသစ္အရ- ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာသည္ ရဟန္းသံဃာမ်ားေရွ႕
(အမ်ိဳးသားမ်ားေရွ႕)
ဘိကၡဴနီသံဃာ

တြင္ေျဖရန္ခက္ေသာ

(အမ်ိဳးသၼီးအခ်င္းခ်င္း)

ေမးခြန္းမ်ား

တို႔ကသာ

ကို

ႀကိဳတင္၍

ေမးခြင့္ျပဳထားပါသည္ (ဝိ-၂-၂၇၁)။ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းတြင္“ဘိကၡဴတို႔ငါဘုရားရွင္သည္ဘိကၡဴနီသံဃာထံမွာဘိကၡဴနီ
ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆိုခ့ၿဲ ပီးေသာ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔အား ဘိကၡဴ
သံဃာက ဘိကၡဴနီ အျဖစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးခြင့္ျပဳသည္။” (ပါဠိ အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ ဧကေတာ ဥပသမၸႏၷာယ ဘိကၡဴနီသံေဃ
ဝိသုဒၶါယာ ဘိကၡဴသံေဃ ဥပသမၸဒႏၲိ)
ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔သည္ဘိကၡဴသံဃာအလယ္တင
ြ ္
ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္း တို႔ကို ေျဖဆိုရန္ ရွက္ေၾကာက္ၾကပါသျဖင့္
ဤအျခင္း အရာကို ေျဖရွင္းရန္ ဘုရားရွင္ က အထက္ပါ အတိုင္း
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လမ္းၫႊန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ေမးရန္ တာဝန္မွာ
ဘိကၡဴနီသံဃာအေပၚတြင္ တည္ရွိေနပါသည္၊ ဤသို႔ေဆာင္ရက
ြ ္
လိုက္သည့္အတြက္ ဘိကၡဴတို႔ေမးျမန္းစရာ မလိုေတာ့ဘဲ ဘိကၡဴနီ
အျဖစ္သို႔သာ ေခ်ာေမာစြာ ပို႔ေဆာင္ႏႈိင္ ၾကပါသည္၊ ထိုသို႔ ေသာ
စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္၌ ဘိကၡဴနီသံဃာ တို႔ေမးခြန္း ေမးခဲ့ျပီး
သြားေသာ ဘိကၡဴနီ ေလာင္းလွ်ာ တို႔သည္- ေနာက္တစ္ဖက္တင
ြ ္
ဘိကၡဴသံဃာတို႔ထံ၌ဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူရပါသည္။
ႏႈိင္းယွဥ္မွတ္သားသင့္ေသာအရာတစ္ခုမွာဘုရားရွင္သည္
ရဟန္းေလာင္းမ်ားဘိကၡဴအျဖစ္ခံယူလွ်င္ၫႊန္ျပခ်က္စကားအေခၚ
အေဝၚသုံးႏႈံးပံုျဖစ္ပါသည္၊ မဟာဝဂၢ (၁-၂၈) အရ-ရဟန္းေလာင္း
မ်ား ရဟန္းခံသည့္အခါ တစ္ဆင့္မွတစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ ရမည့္အခ်က္
မ်ားကို ေဖၚျပထားပါသည္၊ ပ႒မဦးစြာ- ရဟန္းေလာင္း တို႔သည္
သရဏဂံု(၃) ပါးခံယူၾကရပါသည္- ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ- ဥပဇၩာယ္
ဆရာကလက္ရိပ္ (၁) ခါျပၿပီး ေနာက္အဆင့္တင
ြ ္ (၃) ႀကိမ္ေၾက
ျငာပါသည္၊ ထိုသို႔လက္ရိပ္ျပ (၁)ခါ- ေၾကျငာျခင္း (၃)ႀကိမ္လုပ္ခ့ဲ
သည့္အခ်ိန္ကစ၍ သရဏဂံု (၃)ပါးရြတ္ဆိုျခင္းကို ‘ပဗၺဇၨာ’ ျပဳျခင္း
ဟူ၍သာအသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္၊ သရဏဂံုတည္ယံုႏွင့္ရဟန္း
ျဖစ္ေရးအတြက္ခိုင္လံုသာြ းၿပီဟုမဆိုခ့ေ
ဲ တာ့ပါ။ ဤအေၾကာင္းအ
ရာကိုပိုမိုနားလည္ေစႏိုင္ရန္ဘုရားရွင္သည္ ေအာက္ပါစာတမ္းအ
တိုင္းတိက်စြာ ပ႒မညႊန္ၾကားခ်က္ကိုပယ္ဖ်က္၍ဒုတိယညႊန္ၾကား
ခ်က္ကိုလိုက္နာရန္အမိန္႔ထားခဲ့ပါသည။္ (ဝိ-၁-၅၆)
“ဘိကၡဴတို႔ဤေန႔မွစ၍ငါဘုရားရွင္သည္ယၡင္ညႊန္ခ့ေ
ဲ သာ
သရဏဂံု (၃) ပါးခံယူမႈ ကိုပါယ္ဖ်က္ၿပီး လက္ျဖင့္အရိပ္ျပ၍ (၃)
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ႀကိမ္ ေၾကျငာျခင္းျဖင့္ ရဟန္းခံမႈ ၿပီးေျမာက္ေစသည္။” (ပါဠိယာသာ ဘိကၡေဝ မယာ တီဟိ သရဏဂမေနဟိ ဥပသမၸဒါ
အႏုညာတာ တာဟံ အဇၨတေဂၢ ပဋိကိၡပၸါမိ အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ
ဥတၱိစတုေတၳန ကေမၼန ဥပသမၸာေဒတံု)။
ဘိကၡဴနီခံယူမႈႏွင့္ပါတ္သက္၍ဘိကၡဴတို႔အတြက္ဘုရားရွင္
ကစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေပးသည့္အခါတြင္ အထက္ကပံုစံလို
ဲ ါ။ “ငါဘု
ပ႒မစည္းမ်ဥ္းကို မပါယ္ဖ်က္ခ့ပ
ဲ ါ- ပယ္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ခ့ပ
ရားရွင္သည္တစ္ဖက္ေသာသံဃာ (ဘိကၡဴနီတို႔)ထံမွာေမးခြန္းမ်ား
ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးခဲ့ေသာဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာကို

ဘိကၡဴတို႔က

အဆင့္ျမင့္ဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးေစ” ဟုၫႊန္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
ဘုရားရွင္သည္ ဒုတိယညႊန္ၾကားခ်က္ (= ‘ႏွစ္ဖက္ေသာ
သံဃာစံုမ်က္ေမွာက္၌ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔အားဘိကၡဴနီအျဖစ္
သို႔ပို႔ေဆာင္ေစ’) ကိုမညႊန္ၾကားမွ-ီ ပ႒မၫႊန္ၾကားခ်က္ (=“ဘိကၡဴ
တို႔သည္

မဟာပဇပတိ၏ေနာက္ပါဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔အား

ဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေစ”)

ကိုပါယ္ဖ်က္ရန္မမိန္႔ၾကားခဲ့ပါ၊

အကယ္၍သာ ပ႒မညႊန္ၾကားခ်က္ ကိုပါယ္ဖ်က္ၿပီး ဒုတိယၫႊန္
ၾကားခ်က္ကိုသာလိုက္နာရမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူခ့ေ
ဲ သာ္

နားလည္

မႈေပၚၿပီးသကၤာရွင္းသြားႏိုင္ပါသည္၊ သို႔္ပါျငားေသာ္လည္း ဝိနယ
တြင္ဤသို႔မိန္႔ႁမြက္သည္ဟုမွတ္တမ္းတင္မထားခဲ့ပါ။
ထူးျခားစြာအဓိပၸါယ္ရွိေသာ အျခင္းအရာတခုကိုဂရုျပဳၾက
ေစခ်င္ပါသည္၊ ဘုရားရွင္သည္ အထက္ပါကိစၥမွလဲြ၍ အျခားကိစၥ
မ်ားတြင္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားခ်က္ မေပးခင္- ပ႒မၫႊန္ၾကားခ်က္ကို
ပယ္ဖ်က္ေလ့ ရွိပါသည္ (စူဠဝဂၢ - ၁ဝ-၆)၊ ဥပမာျပရပါလွ်င္ စူဠ
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ဝဂၢ တြင္ေဖၚျပထားသည္မွာဘုရားရွင္သည္ဘိကၡဴတို႔က-ဘိကၡဴနီ
အသစ္တို႔ကိုပါတိေမာက္ ရြတ္ဆိုနည္း၊ က်ဴးလြန္မႈ မ်ားဝန္ခံျခင္း
(အာပတၱိ) စသည္ျဖင့္ ဘိကၡဴနီကမၼေဆာင္ရက
ြ ္ပံုမ်ားကိုသင္ၾကား
ျပသေစပါသည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ဘိကၡဴနီမ်ားကၽြမ္းက်င္လာသည့္
အခါ ထိုကိစၥမ်ားကို ဘိကၡဴနီသံဃာတို႔ကိုသာ ဆက္လက္ေဆာင္
ရြက္ခိုင္းပါသည္။ ထိုသို႔ ဘိကၡဴနီမ်ား ရပ္တည္ႏိုင္လာသည့္အခါ
တြင္ဘိကၡဴတို႔ကိုတာဝန္ခံမေဆာင္ရက
ြ ္ေစေတာ့ဘဲအကယ္၍သာ
ဘိကၡဴတို႔ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ခ့ပ
ဲ ါက “ဒုကၠတ” က်ဴးလြန္မႈ အျပစ္
သက္ေရာက္ပါေတာ့သည္။ (ဝိ -၂-၂၅၉)
ဤကဲ့သို႔ ပ႒မၫႊန္ၾကားခ်က္ ကိုမပယ္ဖ်က္ဘ၊ဲ ဒုတိယ
ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ထပ္မံျပဳလုပ္လိုက္သည္မွာ အေၾကာင္းထူးမ်ား
ရွိခ့ပ
ဲ ါ၍ေလာ?- ဟုေမးစရာလိုပါသည္၊ မွန္ပါသည္- အေျဖမွာ
အေၾကာင္းထူးရွိပါသည္၊ ဘုရားရွင္၏ဒုတိယၫႊန္ၾကားခ်က္သည္
ပ႒မအခ်က္ႏွင့္မတူပါ၊

ျခားနားခ်က္ရွိပါသည္၊

ဘုရားရွင္သည္

ဘိကၡဴနီသံဃာႏွင့္ပါတ္သက္၍- ဘိကၡဴသံဃာတို႔ကို ေသခ်ာစြာ
ၫႊန္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ဘုရားရွင္၏ဆႏၵမွာ ဘိကၡဴနီသံဃာ
မ်ားရွိေနေသးပါလွ်င္

ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာတို႔ကို

ဘိကၡဴမ်ားက

ေမးခြန္းမ်ားေမးစရာမလို၊ ဘိကၡဴနီသံဃာကသာႀကိဳတင္ေမးထား
ၿပီးေနာက္ ဘိကၡဴတို႔ထံ၌ ဘိကၡဴနီအျဖစ္ ျပဌာန္းခံယူရန္သာျဖစ္ပါ
သည္၊ ပ႒မၫႊန္ၾကားမႈ၏ျခားနားခ်က္မွာဘိကၡဴနီသံဃာမရွိသည့္
အခ်ိန္ကာလ၌ဘိကၡဴတို႔သည္ဘိကၡဴနီျပဌာန္းပြက
ဲ ိုသာြ းေရာက္ျပန္
လည္ထူေထာင္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ဤၫႊန္ၾကားခ်က္ (၂) ခုသည္ဆန္႔က်င္ဘက္မျဖစ္ဘဲ အ
ေျခအေနျခားနားမႈ အေပၚတြင္ မူတည္၍ သတ္မွတ္ခ့ေ
ဲ သာစည္း
မ်ဥ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္လန
ြ ္စာြ ခိုင္
လံုေသာပညတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ၍- တစ္ခုကိုလိုက္နာေသာေၾကာင့္
ေနာက္တစ္ခုကိုပယ္ဖ်က္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ၊ ပါယ္ဖ်က္ရန္မလို
ပါ။ မတူညီေသာအေၾကာင္းအရာႏွစ္မ်ိဳး အေပၚတြင္မူတည္၍ဆီ
ေလွ်ာ္ပါးနပ္- က်င္လည္စြာ ပညတ္ခ့ေ
ဲ သာ အတုမရွိဘုရားရွင္ ၏
ဥပေဒစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
(က) ဘိကၡဴနီသံဃာမရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ဘိကၡဴ
တို႔သည္ ဘိကၡဴသံဃာစုျဖင့္ပင္ ဘိကၡဴနီျပဌာန္းခံယူပက
ဲြ ို ေအာင္
ျမင္ရန္ေဆာင္ရက
ြ ္သင့္သည္ဟုၫႊန္ျပထားပါသည္။
(ခ) ဒုတိယ ျပဌာန္းခ်က္မွာ ဘိကၡဴနီသံဃာ ရွိခ့ပ
ဲ ါလွ်င္
ဘိကၡဴနီ ဥပဇၩာယ္ ဆရာမ်ားက ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ တို႔ကိုေမး
ခြန္းမ်ား ေမးထားၿပီးသည့္ေနာက္ ဘိကၡဴတို႔ကတဖန္ ထပ္မံ၍
ဘိကၡဴနီအျဖစ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ကူညီၾကေစ- ဟုၫႊန္ၾကား ထားပါ
သည္။
ဝိနယပိဋကတ္ကို စီစစ္ၾကည့္ပါလွ်င္ ဘိကၡဴနီသံဃာမရွိ
သည့္အခ်ိန္၌ ဘိကၡဴနီေလာင္းလွ်ာ အမ်ိဳးသၼီးတို႔အားအဆင့္ျမင့္
ဘိကၡဴနီျဖစ္သည္အထိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ ေပးႏိုင္သည္ ဟုရွင္း
လင္းစြာ ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၈-ခု ဗုဒၶဂါယာ
တြင္ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ဘိကၡဴနီျပဌာန္းခံယူပသ
ဲြ ည္ ေထရဝါဒ ဝိနယ
ဥပေဒ (ဘုရားဥပေဒ) ႏွင့္ဆီေလွ်ာ္ေနပါသည္၊ ထိုပဲြတင
ြ ္ ဘိကၡဴနီ
ေလာင္းလွ်ာတို႔သည္ ျပဳသင့္ျပဳအပ္ေသာအရာအားလံုးကိုအတိုင္း
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ထက္အလြန္ (အတတ္ႏႈိင္ဆံုး) အားႀကိဳးမာန္တက္ႀကိဳးစားျပဳလုပ္
ခဲ့ၿပီးႏွစ္ဖက္ေသာ သံဃာစုမ်က္ေမွာက္တင
ြ ္ ဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူခ့ဲ
ၾကပါသည္၊ အကယ္၍တရုတ္ဥပဇၩာယ္ဆရာ- ဘိကၡဴနီမ်ားပါဝင္
ကူညီခ့သ
ဲ ည့္အတြက္ ေထရဝါဒ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရလက္မခံႏိုင္
ဟုဆိုခ့ေ
ဲ သာ္ ေထရဝါဒဘိကၡဴနီ သံဃာမရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလ၌
ေထရဝါဒဘိကၡဴ

(ဝါရင့္သီဟိုဠ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား)

တို႔ကဦး

ေဆာင္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဥပေဒအရ ပိုမိုခိုင္လံုေစရန္ (ဒဠီွကမၼ) ဒုတိယ
အႀကိမ္ထပ္မံ၍ဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူၾကျပန္ပါသည္၊ ဘုရားရွင္ကိုယ္
ေတာ္တိုင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေနစဥ္အခါကလည္း မဟာပဇာ
ပတိ၏ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါနန္းတြင္းသူတို႔ကိုဘိကၡဴသံဃာအား
ကိုယ္စားလည္ထား၍ ဘိကၡဴနီ အျဖစ္သို႔ ေပးပို႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ေစပါ
သည္။
ယၡဳ ၁၉၉၈-ခုႏွစ္ဣႃႏၵိယျပည္ဗုဒၶဂါယာတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ
ဘိကၡဴနီခံယူပသ
ဲြ ည္

ေထရဝါဒ-

ဥပေဒအရျငင္းဆိုႏႈိင္ခင
ြ ့္မရွိ

ေအာင္ခိုင္လံုပါသည္၊ သို႔ပါ၍ထိုဘိကၡဴနီမ်ားကိုအစျပဳၿပီး-ဘိကၡဴနီ
သာသနာျပန္လည္ထူေထာင္မႈစတင္ျပဳေဆာင္ခ့ၿဲ ပီးပါၿပီ၊
ေသာဥပေဒအုပ္ျမစ္အေပၚမွာေဆာက္တည္ခ့ပ
ဲ ါ၍

ခိုင္မာ

“ေထရဝါဒ

ဘိကၡဴနီသံဃာမ်ား” ဟုမုခ်ဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း- ဦးပဥၨင္းေလးစား
စြာတင္ျပလိုက္ပါသည္။
ဘိကၡဴ အနာလေယာ (ဂ်ာမနီ)

133

ဝိနည္းဥပေဒႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာဘိကၡဴနီအျဖစ္ခံယူျပဌာန္းျခင္း။

ကိုးကားေသာက်မ္းမ်ားအတိုခ်ဳပ္
ဒီပဝံသ

Dīpavaṃsa
ဒီဃ- နိကာယ
Dīgha-nikāya (PTS ed.)
ဗုဒၶဘာသာက်င့္ထံုးမွတ္တမ္းဂ်ာနယ္ Journal of Buddhist Ethics
ကထာဝတၳဳ- အ႒ကထာ
Kathāvatthu-aṭṭhakathā (PTS ed.)
သမႏၲပါသာဒိကါ
Samantapāsādikā (PTS ed.)
သုမဂၤလာဝိလာသိနီ
Sumaṅgalavilāsinī (PTS ed.)

တိုင္းရႈိး

Taishō (CBETA)

ဝိနယ

Vinaya (PTS ed.)

134

