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႐ုိေသစြာ ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါသည္၊  
မၾကာခင္က တပည့္ေတာ္တို႔ စကားႀကဳံလို႔ ဓမၼေရး ရာကိစၥ ေဆြးေႏြး မိတဲ့Aခါ ႏွစ္ေယာက္လုံး ဘာသာေရး ဗဟုသုတ နည္းၾကလုိ႔ တိက်တဲ့ Aေျဖတစ္ခု 
မရခဲ့ပါဘူး။ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ Aေၾကာင္းAရာက 'ပတၱနိကုဇၨန' Aေၾကာင္းပါ။ ပတၱနိကုဇၨနဆုိတာ ဘာပါလ ဲ Aရွင္ဘုရား။ ဘယ္တုန္းက စတင္ခဲ့ပါသလဲ။ 
သံဃာေတြက ဘာေၾကာင့္ ဘယ္သူ႔ကို Aဲဒါမ်ဳိး လုပ္ၾကပါသလဲ။ ဗုဒၶသာသနာ့သမိုင္းမွာ ဘယ္ႏွစ္Uီးေလာက္ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ပတၱနိကုဇၨနျပဳခံ 
ထိဖူးၾကပါသလဲ၊ သိပါရေစ။ 
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သပိတ္ေမွာက္ 
'ပတၱ = (လွန္ထားတဲ့) သပိတ္ကို၊ နိကုဇၨန = ေမွာက္ျခင္း'လို႔ တုိက္႐ုိက္ ဆိုရလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ တင္စားၿပီး ေျပာတာပါ။ A ဓိပၸာယ္မွန္က ေရွ႕မွာ ေဖာ္ျပ 
ထားတဲ့ A ျပစ္ရွစ္မ်ဳိးထဲက တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူရ႕ဲ A ိမ္က မည္သည့္  A လႉဝတၴဳကုိမွ လက္မခံတာ၊ A ဲဒီလို လက္မခံဖို႔  A ျခားေက်ာင္းတုိက္က 
သံဃာေတာ္ေတြကုိပါ သတင္းစကား ပို႔ထားတာကုိ 'သပိတ္ေမွာက္' လို႔ ဆိုလိုတာပါ။  

(A ဂၤုတၱရႏွင့္ ဝိနယA ႒ကထာမ်ား A လိုA ရ) သပိတ္ကို A မွန္တကယ္ ေမွာက္ထားလုိက္ရမယ္လို႔ မဆုိလုိပါဘူး (န A ေဓာမုခဌပေနန) တဲ့။ 
ပတၱနိကုဇၨနကံ (သပိတ္ေမွာက္A လုပ္)ကို သိမ္ထဲမွာ ျဖစ္ေစ၊ သိမ္မရွိရင္ ျမစ္ထဲမွာျဖစ္ေစ သံဃာေတာ္ေတြ စု႐ုံးၿပီး ကမၼဝါစာ (ပုံစံက် ေၾကညာစာတမ္း) 
ကို ဖတ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ရပါတယ္။ A ဲဒီလို ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ သေဘာတူတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ A ားလံုး တစ္ညီတစ္ ၫြတ္တည္း လုိက္နာရပါတယ္။  
ေနာက္ခံသမုိင္း 
ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္က ဝၯလို႔ေခၚတဲ့ လိစၧဝီ A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးA ဖြဲ႕ဝင္ ဒကာတစ္ေယာက္ဟာ မလိမၼာသူ လူမိုက္တစ္စုက ေႁမွာက္ထိုး ပင့္ေကာ္လုပ္လုိ႔ 
ဗုဒၶထံသြားၿပီး ဗုဒၶရဲ႕တပည့္ A ရွင္ဒဗၺ A မည္ရတဲ့ သူေတာ္စင္ ရဟန္းျမတ္ကို စြပ္စြဲတယ္။ ေမာင္ဝၯရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္စကားက 'ျမတ္စြာဘုရား၊ သမုဒၵရာေရ 
ပူေလာင္ေရာ့မည္ထင့္၊ A ရွင္ဒဗၺဟာ တပည့္ေတာ္ရ႕ဲ A ိမ့္ရွင္မကိုမွ A ဓမၼျပဳ က်င့္ပါၿပီ'တဲ့။ (သတိခ်ပ္ဖို႔က မတရားလုပ္သူေတြဟာ သူမ်ားယံုေA ာင္လို႔ 
A ဲဒီလို စကားလံုး လွလွေတြ သုံးတတ္တယ္ ဆိုတာပါပဲ)။ ဒါေပမဲ့ A ရွင္ဒဗၺဟာ A ာသေဝါ ကုန္ၿပီးတဲ့ ရဟႏၲာႀကီးပါ။ ဒီေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶက A ရွင္ဒဗၺကို 
ပရိသတ္ A လယ္ေခၚၿပီး စစ္ေမးရာမွာ A ရွင္ဒဗၺက 'ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ဒဗၺ A ိမ္မက္နဲ႔ေတာင္ ေမထုန္မႈ မျပဳဖူး 
ေပါင္ ဘုရား'လို႔ ေျဖပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို A ေၾကာင္းျပဳၿပီး ေမာင္ဝၯ (ေမာင္တိုး)လို ဒကာလူမိုက္ကုိ ဆုံးမဖုိ႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္န႔ဲ ေA ာက္ပါရွစ္မ်ဳိးထဲက 
တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ က်ဴးလြန္တဲ့ လူဒကာကုိ 'ပတၱနိကုဇၨန' လုပ္ဖို႔ ျမတ္ဗုဒၶ ခြင့္ ျပဳ (လုပ္ခြင့္ေပး) ေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။   

၁) ရဟန္းေတြ ဆြမ္းကြမ္းA လႉ မျပည့္မစုံ ျဖစ္ ေA ာင္ A ျခားလူေတြကို စည္း႐ံုးျခင္း၊ လႈံ႔ ေဆာ္ျခင္း 
၂) ရဟန္းေတြ A ရွက္တကြ ဲA က်ဳိးနည္းျဖစ္ ေA ာင္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း 
၃) ရဟန္းေတာ္ေတြ  ေနၿမဲေနရာမွာ  မေနႏုိင္ ေA ာင္  (ထြက္သြား ေA ာင္) A ားထုတ္ျခင္း 
၄) ရဟန္းေတာ္ေတြကုိ မဟုတ္တမ္းတရမ္း ကဲ့ရဲ႕ျပစ္ဆို စြပ္စြဲျခင္း  
၅) ရဟန္းေတာ္ေတြ ညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပားေA ာင္  လုံ႔လျပဳျခင္း  
၆) ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္A ား ကဲ့ရဲ႕စကား ဆိုျခင္း   
၇) ဗုဒၶဓမၼA ား ကဲ့ရဲ႕စကား ဆိုျခင္း  
၈) ရဟန္းသံဃာA ား ကဲ့ရဲ႕စကား ဆိုျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သမုိင္းတင္ခံရသူမ်ား 
ေတြ႕ဖူးသေလာက္ ဗုဒၶသာသနာ့သမိုင္းမွာေတာ့ A ဲဒီ လိစၧဝီA ႏြယ္ ဝၯUပါသကာရယ္၊ ေနာက္ၿပီး သီဟိုဠ္ဘုရင္ ဒုတိယ ဒါေ႒ာပတိႆမင္း (ေA ဒီ ၆၅ဝ-
၆၅၈) ရယ္ ဒီႏွစ္ေယာက္ ပတၱနိကုဇၨနကံ ျပဳခံရတာကုိ မွတ္သားမိပါတယ္။ ဒီသီဟိုဠ္မင္းဟာ  A ဘယဂိရိေက်ာင္းတုိက္ကိုလႉဖို႔ ေက်ာင္းA ေဆာက္ 
A A ုံတစ္ခု ေဆာက္လုပ္တဲ့A ခါ ေျမေနရာဟာ ကပ္ေနတဲ့ မဟာဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္ရဲ႕ နယ္နိမိတ္ A တြင္းဖက္ကို ဝင္ေနတယ္။ ဒါကုိ မဟာဝိဟာရ 
သံဃာက ယင္းသုိ႔မလုပ္ဖို႔ ဘုရင္ကို ေမတၱာရပ္ခံေပမဲ့ ဘုရင္က A ာဏာသံုးၿပီး A တင္းA ၾကပ္ ၿပီးေA ာင္ ေဆာက္လုပ္လုိက္တယ္။ A ဲဒါေၾကာင့္ မဟာ 
ဝိဟာရသံဃာေတြက မေက်နပ္လို႔ ဘုရင္ကို ပတၱနိကုဇၨနကံ ျပဳၾကပါတယ္။  

ဒီလိုလုပ္တာဟာ လူUပါသကာ တစ္ေယာက္ကို A ထူးသျဖင့္ သူလို သာသနာျပဳ (ဆိုတဲ့) ဘုရင္ကို (A ဲဒီေခတ္္က) A ႀကီးA က်ယ္ ေစာ္ကားမႈတစ္ 
ရပ္ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥေၾကာင့္ A ဲဒီေခတ္ သက္Uီး ဆံပိုင္ ဘုရင္က မဟာဝိဟာရသံဃာကုိ A ႏၲရယ္ျပဳခဲ့ တယ္ဆိုတဲ့ မွတ္တမ္း မရွိပါဘူး။  
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စူဠဝံသက်မ္း (A ခန္း ၄၃၊ ဂါထာ ၃၂-၃၃) မွာ ရဟန္းေတာ္ေတြ စီတန္းလ်က္ သပိတ္ကို ပက္လက္ A ေပၚလွန္သြားၾကၿပီး သူတို႔ မႀကဳိက္တဲ့ 
Uပါသကာ (ဘုရင့္) A ိမ္ေရွ႕က်မွ သပိတ္ကို ေမွာက္ထားၾကတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဝိနည္းပါဠိေတာ္မွာ ၫႊန္ျပတဲ့A တုိင္း သိမ္ထဲမွာ 
ကမၼဝါစာဖတ္ၿပီးမွ လူထုေရွ႕ေမွာက္မွာ လူထုသိ ျမင္ႏိုင္တဲ့  ပံုစံနဲ႔  A ဲဒီ ေခတ္  (ေA ဒီ ခုနစ္ရာစု) A ခ်ိန္က  လက္ေတြ႕ ပတၱနိကုဇၨနျပဳ (သပိတ္ေမွာက္) 
ခဲ့ပုံကို ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ေႏွာင္းေခတ္ေတြမွာလ ဲသပိတ္ေမွာက္ A ဓိပၸာယ္ကို ေပၚလြင္ေA ာင္လုပ္တဲ့ A ေနနဲ႔ သပိတ္ကို ေမွာက္ထားတဲ့ 
ပုံေတြကို ေတြ႕ႏုိင္တယ္။ A မွန္ကေတာ့ သံဃာေတာ္မ်ားA ေနနဲ႔ ေၾကညာထားတဲ့ UပါသကာA ိမ္က မည္သည့္ A လ�ပစၥည္းကုိမွ် လက္ခံမွာ မဟုတ္ 
ဘူးလုိ႔ ဆိုလိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ သပိတ္ကို ေမွာက္မသြားရင္လ ဲရပါတယ္။ 

စစ္A စိုးရနဲ႔ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္လို႔ ပညာတတ္ မေထရ္ႀကီးတစ္ခ်ဳိ႕ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၅ နဲ႔ ၂ဝဝ၇-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏိုင္ငံလုံးကြၽတ္ သံဃာ 
ေတာ္ေတြ ျပဳခဲ့တဲ့ 'ပတၱနိကုဇၨနကံ' ဆိုတာဟာလ ဲA ဲဒါေၾကာင့္ A ဲဒီရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ျပဳခဲ့ၾကတာပါ။   
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