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‘‘အင်းး�လေး�းကန််ဒေ�သန္တတရယဉ််ကျေး�း�မူ့့�များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး� “(နော�ာက််တွွင်် IP ဟုုသုံးး��မည်် ) သည်် ‘‘ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မူ့့�နှှင့်�် သဘာာဝ
အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� တိုးး��ပွား��းစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အင်းး�လေး�းဒေ�သစီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��မြှ�ှင့်�တင််
်
ခြ�င်းး�စီီမံံချျက််’’ − EPIC (AID 10973)၏ ဖွံံ�ဖြိုး�း��တိုးး��တ
က််မူ့့�ရလဒ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ‘‘တာာဝန််သိိခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး�အတွေး�း�အမြ�င််များ��းပေး�းဝေ�၍ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး� တိုးး��တက််ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�း ကနဦးး
စမ်းး�သပ််စီီမံံချျက််

ရှှမ်း�း ပြ�ည််၊

မြ�န််မာာ’’

(AID

10732)

မှှ

ဒေ�သန္တတရယဥ်�ကျေး�း�မူူ

နှှင့်�်

သဘာာဝအမွေ�ေအနှှစ််များ��း

အစီီအစဉ််တကျျထုုတ််ဖော်�်�မှှတ််တမ်းး�တင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် ရည််ရွွယ််၍ ပြု�ုစုုထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ICEI သည်် EPIC စီီမံံချျက််ကိုု� ဦးးဆော�ာင်် မိိတ််ဖက််အဖွဲ့့�� ပြီး�း� ကနဦးးစီီမံံကိိန်းး�ကိုု� မီီလန််မြူ�ူနီီစီီပယ််မှှ ဦးးဆော�ာင််အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ပါါသည််။ စီီမံံကိိန်းး�နှှစ််ခုုစလုံးး��ကိုု� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းကော်�်�ပိုု�ရေး�းရှှင်း�း အီီတလီီအေး�းဂျျင့််� (AICS) မှှ ပူးး�တွဲဲ�ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�ပါါသည််။
(IP) ကိုု� ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုရာာတွွင်် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��ဒေ�သ၏ အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အဓိိက
ဇာာတ််ဆော�ာင််များ��းအဖြ�စ်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််ခဲ့့�ကြ�သည််။ (IP) သည်် ဒေ�သ၏ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�အမွေ�ေ အနှှစ််များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
ရာာတွွင်် အထော�ာက််အကူူပြု�ုစေ�သည််သာာမက ဒေ�သတွွင်း�း ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် သဘာာ၀အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� ထင််ဟပ််စေ�သော�ာ ရပ််ရွာာ�
အခြေ�ေပြု�ု ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး� ထုုတ််ကုုန််နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ��း ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာ၌လည်းး� အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး�သည်် ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊ မြှ�ှင့်�တင််
်
ခြ�င်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက််
အရေး�းပါါသော�ာလုုပ််ငန်းး� ဖြ�စ််လာာသည့််�အလျော�ာ�က််

ဒေ�သယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် သဘာာ၀ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းကိုု�

အလေး�းပေး�းသော�ာ ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး�များ��း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ အထော�ာက််အကူူပြု�ု အချျက််အလက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််
ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဤသုုတေ�သနစာာတမ်းး�သည်် တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး� မျိုး�း��နွွယ််စုု(၆)စုု၏ သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�များ��း ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုဓလေ့�့ များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��နှှင့်�်
အတူူ

ထုုတ််ဖော်�်�ရေး�းသားး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ထို့့��အပြ�င််

ကျေး�း�ရွာာ�တစ််ရွာာ�ခြ�င်းး�ဆီီ၌လည်းး�
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ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�း သော�ာ Dr. Michael Haynes နှှင့်�် Mr. Angelo Sciacca ၊ အဘက််ဘက််မှှ
ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင်် ကူူညီီပေး�းသော�ာ မဝင့််�စန္ဒာာ�လင်းး� နှှင့်�တကွ
်
ွ ICEI ဝန််ထမ်းး�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�
အထူးး�တင််ရှိိ�ပါါကြော��ာင်းး� မှှတ််တမ်းး�တင််အပ််ပါါသည််။
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နိိဒါါန်းး�
ဒေ�သန္တတရယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး� (IP) သည်် အင်းး�လေး�းဒေ�သ၏ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုု
နှှင့််� သဘာာဝ အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� ဒေ�သခံံလူူထုုတို့့��၏ ပူးး�ပေါ�ါင်းး� ပါါဝင််ကူူညီီမှုုဖြ�င့််� ထုုတ််ဖော်�်�
ထိိန်းး�သိိမ်းး� ခြ�င်းး�ဖြ�စ်် သည််။
ဤစာာတမ်းး�သည်် ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာစဉ််အတွွင်း�း လေ့�့လာာ ဖော်�်�ထုုတ််ခဲ့့�သည့််� ရိုးး��ရာာ
ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် သဘာာဝ အရင်းး�အမြ�စ််များ��းဆိုု�င််ရာာ မည််သည့််� အ ချျက််အလက််များ��းကိုု�
မည််သို့့��မည််ပုံံ�၊ မည််သည့််� အချိိ�န််၊ မည််သည့််�နေ�ရာာမှာာ� အဘယ့််�ကြော��ာင့်�စုုစည်း
်
�း ကော�ာက််ယူူခဲ့့�
သည််ကိုု�စာာဖတ််သူူများ��းအားး�နား�းလည်် စေ�မည််ဖြ�စ််သည််။
ဒေ�သန္တတရယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် းကိုု�ဖော်�်�ထုုတ်ရ
် ခြ�င်းး�
ရည််ရွွယ်ချျက်
်
်
အဓိိကရည််ရွွယ််ချျက်် (၄) ရပ််ရှိိ�ပြီး�း� အင်းး�လေး�းကန်် ဇီီဝအ၀န်းး� နယ််မြေ�ေ
အတွွင်း�း ခရီးး�လမ်းး�ကြော��ာင်းး� စီီစဉ််မှုု (DMP)နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီစွာာ� ချျမှှတ််ထားး�
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

၁။	ဒေ�သအတွွင်းး�ရှိိ� ကိုု�င််တွွယ််ထိိတွေ့�့�၍ ရသော�ာ အမွေ�ေအနှှစ််နှှင့်�်
ကိုု�င််တွွယ််ထိိတွေ့�့�၍ မရသော�ာ အမွေ�ေအနှှစ််များ��းဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�
အချျက််အလက်် များ��းကိုု� ခရီးး�သွားး��ဧည့််�သည််များ��း သိိရှိိ�နိုု�င််ရန််။
၂။	ခရီးး�သွားး��များ��းသည်် ဒေ�သအမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� မြ�တ််နိုးး�� တန််ဖိုးး��
ထားး�ပြီး�း� မကြာ�ာခဏ လာာရော�ာက်် လည််ပတ််ရန််နှှင့်�် တာာဝန််သိိ
ခရီးး�သွားး�� စိိတ််ဓာာတ်် များ��း ရှှင််သန်် ပေါ�ါက််ပွား��းလာာစေ�ရန််။
၃။	ဒေ�သခံံများ��းအနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် သဘာာဝ
အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� ဂုုဏ််ယူူဝင့််�ကြွား�း�စွာာ� ဖော်�်�ထုုတ််လာာပြီး�း� ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််လာာစေ�ရန််။
၄။ ယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် သဘာာ၀ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� အလေး�းပေး�းသော�ာ
တာာဝန််သိိ ခရီးး�သွားး��ဝန််ဆော�ာင််မှုု အမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� ထုုတ််ကုုန််များ��း
ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန််တို့့�� ဖြ�စ််သည််။
အထက််ပါါ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ ရေး�း သားး�ပြု�ုစုုထားး�သော�ာ
ဤဒေ�သန္တတရ ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး� စာာတမ်းး�သည်် အင်းး�လေး�း
ဒေ�သ အတွွင်း�း ရှိိ�ကွဲဲ�ပြား�း� စုံံ�လင််သော�ာ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် သဘာာဝ
အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� တိုးး��မြှ�ှင့်�ဆော
် �ာင််ရွွက်် ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ရာာ၌
အထော�ာက််အကူူပြု�ုမည်် ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့�အားး�ဖြ�င့့� အခြား��းသော�ာ အကျိုးး ���
ကျေး�း�ဇူးး�များ��းဖြ�စ််သည့််� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ခရီးး� သွားး��လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ဖော်�်�
ဆော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ခရီးး�သွားး�� များ��းအနေ�ဖြ�င့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ��း တိုးး��ပွား��းလာာ

ခြ�င်းး�၊ ဒေ�သခံံများ��းအနေ�ဖြ�င့််� ဆန်းး�သစ််ပြီး�း� ရေ�ရှှည််တည်် တံ့့�သော�ာ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င်် ခြ�င်းး�နှှင့်�် နော�ာင််မျိုး�း��ဆက််သစ််
များ��းအတွွက်် အမွေ�ေ အနှှစ််များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး� စသည််
တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�ရရှိိ�စေ�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

အတွေး�း�အမြ�င််နှှင့်�် နည်းး�လမ်းး�များ��း
ဒေ�သန္တတရယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု�

ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�(IP)သည််

ဒေ�သခံံများ��းထံံ

ချျဉ်းး�ကပ််၍ အချျက််အလက််များ��းကိုု� ပြ�န််လည်် ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််
သော�ာကြော��ာင့််� ဒေ�သခံံများ��းဖော်�်�ထုုတ််ထားး�သော�ာ စာာတမ်းး�ဆိုု�လျှှင်် မှား��း
မည််မထင််ပါါ။ စတင််ဖော်�်�ထုုတ််ချိိ�န်် မှှစ၍ အချော�ာ�သတ်် စာာတမ်းး�ကြီး�း�
ဖြ�စ််လာာသည််အထိိ ပါါဝင််ကူူညီီကြ�သော�ာ ဒေ�သခံံများ��းသည်် အဓိိက
ဇာာတ််ဆော�ာင််များ��း ဖြ�စ််ကြ�သည််။
ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင််ဒေ�သခံံများ��း နှှင့်�ဝို
် ု�င်း�း ဖွဲ့့��၍ စကားး�
စမြ�ည််ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�၊ ကြို�ု�တင်် ပြ�င််ဆင််လာာသော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ��းကိုု� လိုု�အပ််
သလိုု� မေး�းခြ�င်းး�စသည့့်� နည်းး�လမ်းး�များ��းတို့့��သည်် လေ့�့လာာ မှုုပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�
ကိုု� ထိိရော�ာက််စေ�ခဲ့့�ပြီး�း� မတူူကွဲဲ�ပြား�း� သော�ာ ဒေ�သအခြေ�ေအနေ� အရပ််ရပ််
ကိုု� အချိိ�န််တိုု� အတွွင်း�း ခြုံ�ံ�ငုံံ�မိိစေ�ခဲ့့�သည််။
ဒေ�သခံံများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဒေ�သန္တတရဗဟုုသုုတ နှှင့်�် ယဉ််ကျေး�း�မှုု
အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� မျှှဝေ�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� အမှှတ််တရရှိိ�လာာကြ�သည််။ ကွွင်း�း
ဆင်းး�လေ့�့လာာစဉ်် အတွွင်း�း ခရီးး�သွားး��လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ ရှိိ�
သည့််�

ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုဓလေ့�့များ��း၊

သဘာာ၀အမွေ�ေအနှှစ််များ��းရှိိ�ရာာနေ�ရာာ

သမိုု�င်း�း ဝင််

နေ�ရာာများ��းနှှင့်�်

များ��းကိုု�စစ််ဆေး�းကြ�ည့်�ရှု
် ုခြ�င်းး�နှှင့်�်

မှှတ််တမ်းး�ဓာာတ််ပုံံ� ဗီီဒီီယိုု�များ��းရိုု�က််ကူးး�ရာာ၌လည်းး� ကူူညီီပေး�းကြ�သည််။
ဤလေ့�့လာာမှုုလုုပ််ငန်းး�ကိုု� အဆင့််�(၂)ဆင့််� ခွဲဲ�ခြား��း နိုု�င််သည််။
•	လေ့�့လာာလိုု�သည့််�

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�

မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၏

ယဉ််ကျေး�း�မှုုဓလေ့�့များ��းကိုု�လေ့�့လာာခြ�င်းး�

ရိုးး��ရာာ
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•	လေ့�့လာာလိုု�သည့််� ကျေး�း�ရွာာ� တစ််ရွာာ�ခြ�င်းး�စီီ၏ သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�နှှင့်�်

သည််။

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ အချျက်် အလက််များ��းကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး�

၁။ ရိုးး��ရာာ

ယဉ််ကျေး�း�မှုု

အမွေ�ေအနှှစ််

ဆိုု�င််ရာာ

သမိုု�င်းး�ဝင််

အဆော�ာက််အအုံံ�များ��း
မှှတ််သားး�ဖွွယ််ရာာ

အချျက််မှာာ�

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�မျိုး�း��

နွွယ််စုုဆိုု�င််ရာာ

အချျက််အလက််များ��းကိုု� လေ့�့လာာရာာ တွွင်် ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�ပြီး�း� အဆုံးး��သတ််

၂။ ရိုးး��ရာာဓလေ့�့ ထုံးး��တမ်းး�များ��းနှှင့်�် ရိုးး��ရာာအသုံးး�� အဆော�ာင်် ပစ္စစည်းး�
များ��း

သည််ဟူူ၍ မရှိိ�ပေ�။ ယခုုကဲ့့�သို့့�� ယဉ််ကျေး�း�မှုု နော�ာက််ခံံသမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�
များ��းပြား�း�စွာာ�ရှိိ�သော�ာ မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းအ ကြော��ာင်းး�ကိုု� လေ့�့လာာရာာ၌ ဆိုု�
ဖွွယ််ရာာမရှိိ�ပေ�။ သို့့��ရာာတွွင်် လေ့�့လာာရေး�း အဖွဲ့့��ဝင််များ��းသည်် စီီမံံ ချျက််၏

၃။	ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ ဒဏ္ဍာာရီီလာာ သမိုု�င်းး�ပုံံ�ပြ�င််များ��း နှှင့်�် ပါးး�စပ််ရာာဇဝင််
များ��း

ရည််မှှန်းး�ချျက််များ��းမှှ လွဲဲ�သွေ�ေမသွားး��စေ�ရန်် အဓိိက အကြော��ာင်းး�အရာာများ��း
ကိုု�သာာ အထူးး�ပြု�ု လေ့�့လာာ ရေး�းသားး�ထားး�သည််။
လေ့�့လာာရေး�းအဆင့််� (၂)ဆင့််�လုံးး�� တွွင်် ကျေး�း�ရွာာ�များ��း ၏ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုု

၄။ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုု အမွေ�ေအနှှစ််များ��း တို့့��

နှှင့်�် သဘာာ၀အမွေ�ေအနှှစ်် အဓိိ က ပုံံ�စံံ(၄)မျိုး�း��ကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာခဲ့့�ကြ�

ဖြ�စ််သည််။

တည််နေ�ရာာများ��း
ဒေ�သန္တတရယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး� အစီီအစဉ်် တွွင်် ကျေး�း�ရွာာ� (၂၀) ပါါဝင််ခဲ့့�ပြီး�း� စံံကားး�ဒေ�သတွွင််
အော�ာက််ပါါ တည််နေ�ရာာ (၁၂) ခုုအားး� စူးး�စမ်းး�လေ့�့ လာာမှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။

၁။	စံကား

၇။	ဘုရားတောင်

၂။	လင်လမ်

၈။	လုံကန်

၃။	နောင်ဘို

၉။	ထီးကာ

၄။

၁၀။ ကုန်းသာ

သာယာကုန်း

၅။	လွယ်ခေါ

၁၁။	မြို့ဟောင်း

၆။	ရေပူ

၁၂။	နမ့်ဟူး

ထို့အပြင် ကလောမြို့နယ်နှင့် အင်းလေးကို ဆက် သွယ်ထားသော လမ်းတစ်လျှောက်
ရှိ အောက်ပါ ကျေးရွာ (၆)ရွာတွင်လည်း လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

၁၃။ ရွာသင်း

၁၆။	ပတ္တုပေါက်

၁၄။	မြင်းဒိုက်

၁၇။	ထီသိမ်

၁၅။	ပင်နွေး

၁၈။	နန်းရုပ်

အင်းလေးဒေသ၏ အချက်အချာကျသော ခရီး သွားမြို့ဖြစ်သည့် ညောင်ရွှေမြို့တွင်လည်း လေ့ လာရေးအတွင်း အင်တာဗျူးများ
မေးမြန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Nyaungshwe
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Kalaw
Ywar Thin
Myein

Pin Nawe

Htee Thein
Puttu Pauk

Nan Yoke

Kalaw and Inle Lake Region

Loi Hkaw
Naung Bo
Tar Yar Kone

Myo Haung

Samkar
Kone Thar

Hti Gar
Nam Huu
Lone Kan

Lin Lam

SAMKAR
LAKE
Pha Ya Taung
Ye Bu

Samkar Region

Nyaung Shwe
Township
(South)

Inle Lake
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံနှှင့်�် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��စုုများ��း အတူူယှှဉ််တွဲဲ� နေ�ထိုု�င််လျှှက််
ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ မြော��ာက််ပိုု�င်း�း ဒေ�သရှိိ� တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး� များ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ကိုု�
အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့� ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််။ သမိုု�င်း�း တလျှော�ာ�က်် အင်္ဂလိိပ််၊ ဂျျပန််နှှင့််� တရုုတ််တို့့��
၏

ကျုးး��ကျော်�်��ဝင််ရော�ာက််

တိုု�က််ခိုု�က််မှုုကိုု�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည််

ခံံစား�းခဲ့့�ရသော�ာကြော��ာင့််�

အကျိုးး ���ဆက််အားး�ဖြ�င့််� ထိုု�ဒေ�သများ��းမှာာ� လမ်းး�ပန်းး� ဆက််သွွယ််ရေး�းခက််ခဲဲခဲ့့�ပြီး�း� ရော�ာင််စုံံ�သူူ ပုုန််
များ��း၏ ခိုု�အော�ာင်းး�ရာာ ဒေ�သလည်းး� ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ရာာစုုနှှစ်် နှှစ််ခုုအတွွင်း�း အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သော�ာ နိုု�င််ငံံ
ခေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််တိုု�င်း�း သည်် ရော�ာင််စုံံ�သူူပုုန််များ��းအားး� ရင််ဆိုု�င်် နှိိ�မ််နင်းး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အပြီး�း�တိုု�င််
ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ (Inge-1996)
ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််များ��းမှှ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်ဖြ�စ်
် လာ
် ာပုံံ�

ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််သည်် ယနေ့�့ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လေး�းပုံံ� တစ််ပုံံ� (၁၆၀၀၀၀)

(လက််ရှိိ�မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ နယ််နမိိတ််အတွွင်း�း ) ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ

ပြ�ည်် နှှင့်�် တိိဘက််၊ အရှေ့�့�ဘက််တွွင်် လာာအိုု�နှှင့်�် ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံ စသည််တို့့��

ခြ�င်းး�မှာာ� ရှှမ်း�း တော�ာင််တန်းး� တလျှော�ာ�က်် ပုုဂံံမင်းး� အာာဏာာစက်် ဖြ�န့််�ကျျက််

နှှင့်�် နယ််နိိမိိတ််ချျင်းး� ထိိစပ််နေ�ပြီး�း� တော�ာင််ဘက််နှှင့်�် အနော�ာက််ဘက််တွွင််

ချိိ�န်် အတွွင်း�း စတင််ခဲ့့�ပြီး�း� ပုုဂံံပြ�ည််သည်် မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး� တို့့��အားး� အရေး�းနိိမ့််�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ၏ အခြား��း ဒေ�သများ��းနှှင့်�် ထိိစပ််နေ�သည််။ ရာာစုုနှှစ်် များ��းတ

ပြီး�း�နော�ာက််

လျှော�ာ�က်် အုုပ််ချုု�ပ််ခံံနယ််ပယ်် အရေ� အတွွက်် အတိုးး��အလျော့�့�� များ��းလဲဲရှိိ�ခဲ့့�

(၁၂၈၇)ခုုနှှစ််နော�ာက််

ပိုု�င်း�း တွွင််

စတုုရန်းး�ကီီလိုု�မီီတာာ နီးး�ပါးး� ကျျယ််ဝန်းး�သည််။ မြော��ာက််ဘက််တွွင်် တရုုတ််

ရှှမ်း�း ပြ�ည််ထော�ာင််များ��းကိုု�

တစ််စတစ််စ တိုးး��ချဲ့့��ခဲ့့�ကြ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အရှေ့�့�မြော��ာက်် အပိုု�င်း�း ထိိ

သည််။

ရှှမ်း�း တို့့�� အလျှှင််အမြ�န်် တန််ခိုးး��ကြီး�း�ထွားး�� ခဲ့့�သလိုု� စစ််ကိုု�င်း�း တိုု�င်း�း ၏

(သို့့��မဟုုတ်)်

စည်းး�မျျဉ်းး�ခံံဘုုရင််၏

အနော�ာက််မြော��ာက််ခြ�မ်းး� နယ််မြေ�ေများ��းမှှစ၍ ကချျင််တော�ာင််တန်းး�၊ ယနေ့�့

နော�ာက််ပိုု�င်း�း တွွင်် နိုု�င််ငံံရေး�း အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ��း ရှိိ�လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ထိုု�

လက််ရှိိ� ရှှမ်း�း တော�ာင််တန်းး�များ��း ထိိတိုု�င််အော�ာင်် လည်းး� နယ််မြေ�ေတိုးး��ချဲ့့��ခဲ့့�

အဖွဲ့့�� များ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�များ��း မကြာ�ာ ခဏပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�

ကြ�သည််။ ကချျင််ပြ�ည််နယ်် တွွင််တည််ရှိိ�သော�ာ မိုးး��ညှှင်း�း ၊ မိုးး��ကော�ာင်းး�နှှင့်�်

ကြ�သည််။

လက််ဝေ�ခံံ

လက််အော�ာက််တွွင််
အဖွဲ့့��ငယ််များ��း

ရှှမ်း�း ပြ�ည််မြော��ာက််ပိုု�င်း�း ရှိိ� သိိန္နီီ�၊ သီီပေါ�ါ၊ မိုးး��မိိတ််မြို့�့��များ��း သည်် တချိိ�န််က
အင််အားး�တော�ာင့််�တင်းး�သော�ာ

ရှှမ်း�း

မြို့�့��ကြီး�း�များ��း

ဖြ�စ််ခဲ့့�ကြ�သည််။

(Fernquest, 2005)
စစ််ကိုု�င်း�း တိုု�င်း�း အနော�ာက််မြော��ာက််ရှိိ� ကလေး�းမြို့�့��၊ ကချျင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ဗန်းး�
မော်�်�မြို့�့��၊

ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််ရှိိ�

ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့��နှှင့်�်

ကျိုု��င်းး�တုံံ�မြို့�့��၊

ကယားး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မိုးး��ဗြဲ�ဲမြို့�့��တို့့��သည်် တချိိ�န််က သစ္စာာ�ခံံ ရှှမ်း�း မြို့�့��ငယ်် များ��း
ဖြ�စ််ကြ�သည််။ (Fernquest, 2005)
အသစ််ပြ�န််လည်် ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ထော�ာင််လိုု�က််သော�ာ ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််တွွင််
ချျင်းး�၊ ကချျင််၊ ဝ၊ တအော�ာင်းး�၊ လီီဆူးး�၊ လားး�ဟူူ၊ ပအိုု�ဝ်း�း ၊ ကယားး�၊ စသော�ာ
ရှှမ်း�း မဟုုတ်သ
် ည့််� တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��းလည်းး� နေ�ထိုု�င်် ကြ�သည််။
ရှှမ်း�း တို့့��သည််

မြ�န််မာာပြ�ည််အလယ််ပိုု�င်း�း ကိုု�

အင်းး�၀နေ�ပြ�ည််တော်�်�ကိုု�

တည််ထော�ာင််ခဲ့့�

အုုပ််ချုု�ပ််
သော်�်�လည်းး�

ခဲ့့�သည့််�
အခြား��း

ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုဖြ�စ််သည့််� မိုးး��ညှှင်း�း မြို့�့��၏ ရုုတ််တရက်် ဝင််ရော�ာက််
တိုု�က််ခိုု�က်် ခြ�င်းး�ကိုု� မကြာ�ာခဏ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည််။ မိုးး��ညှှင်း�း ရှှမ်း�း တို့့��
ဦးးဆော�ာင််သည့််�

ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််များ��း

အဖွဲ့့��သည််

၁၅၂၇

ခုုနှှစ််တွွင််

အင်းး�၀နေ�ပြ�ည််တော်�်� ကိုု� သိိမ်းး�ပိုု�က််အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�သည််။ (Htin Aung,
1967)

အင််အားး�စုုများ��း

ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ရှိိ�ခဲ့့�ရာာ

ပုံ (၁) ရှမ်းပြည်နယ်များပြမြေပုံ
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(၁၉)

ရာာစုုနှှစ််အတွွင်း�း

တိုု�င်း�း တာာချျက််များ��း

အရ

ကျိုု��င်းး�တုံံ�နယ််၏

အကျျယ််အဝန်းး�သည်် ဘယ််ဂျီီ�ယံံ နိုု�င််ငံံ၏ အကျျယ််အဝန်းး�နှှင့်�် တူူညီီခဲ့့�ပြီး�း�

ဖြ�စ််သော�ာ တွွင်း�း ထွွက််ပစ္စစည်း�း များ��း၊ ကျော�ာ�က််စိိမ်းး�၊ ပယင်းး�နှှင့်�် သစ််တော�ာ
ထွွက်် ပစ္စစည်း�း များ��း ပေါ�ါများ��းရာာဒေ�သဖြ�စ်် သည််။ (Conway, 2006)

သိိန္နီီ�နယ်် သည််လည်းး� အင်္ဂလန််နိုု�င််ငံံ ဝေ�လပြ�ည််နယ််၏ အကျျယ််အဝန်းး�
နီးး�ပါးး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ အခြား��းသော�ာ ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််အချို့့���မှာာ� သေး�းငယ််ပြီး�း� (၆၀)

(၁၈၄၆) ခုုနှှစ််တွွင်် ထိုု�င်း�း လူူမျိုး�း�� အစိုးး��ရအရာာရှိိ� Thao Sittimongkhon

စတုု ရန်းး�ကီီလိုု�မီီတာာ ခန့််�စီီသာာ ရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။

သည်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််သို့့�� သံံတမန််ခရီးး�စဉ််အဖြ�စ်် သွားး��ရော�ာက််လည််ပတ််ခဲ့့�
ပြီး�း� ၎င်းး�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ��းကိုု� ဤသို့့�� ဖော်�်�ညွှှန်းး�ခဲ့့� သည််။

(၁၉)ရာာစုု အကုုန််ပိုု�င်းး�တွွင်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််၏ လူူဦးး ရေ�သည်် ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ

“ခရီးး�စဉ််တလျှော�ာ�က်် မတ််စော�ာက်် ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး� သော�ာ တော�ာလမ်းး�များ��း

(၁)သန်းး�ကျော်�်��ခန့််� ရှိိ�သည််။

စွာာ�ကိုု� ဖြ�တ််သန်းး�ရသော�ာ ကြော��ာင့််� လေး�းလံံသော�ာ ဝန််များ��းကိုု� သယ််ဆော�ာင််
တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သဖြ�စ််သော�ာ ရှှမ်း�း ပြ�ည််သည်် နက်် စော�ာက််သော�ာလျှိုု��များ��း၊

နိုု�င််ရန်် တိိရစ္ဆာာ�န််ငယ််များ��း၊ အထမ်းး�သမား�းများ��းကိုု� သုံးး��ရန်် မသင့််�သဖြ�င့််�

မညီီညာာသော�ာ ကုုန်းး�မြေ�ေ များ��း၊ ကွေ့�့�ကော�ာက်် စီးး�ဆင်းး�နေ�သော�ာ မြ�စ််

ဆင််နှှင့်�် နွား��းထီးး�များ��းကိုု� ငှား��း ရန်းး�ခဲ့့�ရသည််။ တော�ာရိုု�င်းး� တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း၏

ချော�ာ�င်းး� များ��းနှှင့်�် တော�ာင််ပေါ်�်လွွင််ပြ�င််များ��း ပေါ�ါများ��းရာာဒေ�သ ဖြ�စ််သည််။

တိုု�က်် ခိုု�က််နိုု�င််သည့််� အန္တတရယ််မှာာ� ကြီး�း�လှှပြီး�း� ကျားး��များ��း လှှည့်�လ
် ည််

တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သဖြ�စ််၍ ဆော�ာင်းး�ရာာသီီ တွွင်် အအေး�းပိုု�သည််။ မတ််လမှှစ

သွားး��လာာတတ််သော�ာ နေ�ရာာများ��းတွွင်် ခရီးး�သွားး��များ��းသည်် မြေ�ေပေါ်�်မအိိပ််ရဲဲ

၍ မပူူလွွန်းး�သော�ာ နွေ�ေရာာသီီကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င်် ထားး�ပြီး�း� ဇွွန််လသည်် မုုတ််သုံံ�

ပဲဲ သစ််ပင််များ��း တွွင််သာာ ညမ်းး�စင််များ��းထိုးး��၍ အိိပ််ခဲ့့�ရသည််။ သည့််� အပြ�င််

ရာာသီီအစဖြ�စ််သည််။

သူူခိုးး��ဓါးး�မြ�များ��း၏ ခြုံ�ံ�ခိုု�တိုု�က််ခိုု�က််ခြ�င်းး� မခံံရ စေ�ရန်် သတိိကြီး�း�စွာာ�သွားး��ခဲ့့�ရ
သည််။

သို့့��သော်�်�လည်းး�

ကြော��ာက််စရာာအကော�ာင်းး�ဆုံးး��

အန္တတရယ််မှာာ�

လျှိုု��များ��းကြား�း�နှှင့်�ကုုန်း
်
း�မြ�င့််�ဒေ�သများ��းတွွင်် ဆန််စပါးး� ကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ�

ငှှက််ဖျား��း နှှင့်�် အခြား��း အသက််အန္တတရာာယ််ရှိိ�သော�ာ ရော�ာဂါါများ��း ဖြ�စ််သည််။

သလိုု� သစ််သီးး�များ��း၊ ကြံ�ံ၊ ရှော�ာ�က််ချိုု�� နှှင့််� ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််များ��းကိုု�

ပွွင့််�လင်းး�ရာာသီီဖြ�စ််သော�ာ နွေ�ေရာာသီီတွွင်် သာာ ခရီးး�ရှှည််များ��း သွားး��လေ့�့ရှိိ�ကြ�

ကုုန်းး�မြေ�ေလွွင််ပြ�င်် ဒေ�သတွွင်် စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ�သည််။ လက််ဖက််ခင်းး�များ��း ကိုု�

ပြီး�း� မိုးး��ရာာသီီတွွင်် သွားး��လာာ၍မရအော�ာင််ပင်် လမ်းး�ပမ်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�း

လှေ�ေကားး�ထစ်် စနစ််ဖြ�င့််� စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ�သည််။ (၁၉)ရာာစုုတွွင််

(ဝါါ)ကိုု�

ခက််ခဲဲသဖြ�င့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််ရှိိ� ကျေး�း�ရွာာ�များ��းနှှင့်�် မြို့�့��နယ်် များ��းသည်် ပြ�င််ပနှှင့်�်

အဓိိက သီးး�နှံံ�အဖြ�စ်် စိုု�က်် ပျိုး�း��ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� အရော�ာင််ခြ�ယ််ခြ�င်းး�အတွွက်် သဘာာ

အဆက််အသွွယ််ပြ�တ််ကာာ အထီးး�ကျျန််ဆန််နေ�ခဲ့့�ကြ�သည််…” (Conway,

ဝ ဆိုးး��ဆေး�း အပင််များ��းကိုု�လည်း�း စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�၊ တော�ာ အတွွင်း�း မှာာ� ရှာာ�ဖွေ�ေ

2006)

ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ရှှမ်း�း ပြ�ည််သည်် သဘာာ၀ သယံံဇာာတများ��း
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ပုံ (၂) ရှမ်းပြည်နယ်မြေပုံ

ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််

ဆော�ာင််မှုုသည်် ၁၉၂၃ နှှင့်�် ၁၉၃၇ ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� အခြေ�ေခံံဥပဒေ� ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ပြ�င််ဆင််ချျက််များ��းကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။

(၁၈၈၅)ခုုနှှစ်၊် နိုု�ဝင််ဘာာ (၂၈)ရက််တွွင်် အင်္ဂလိိပ်် တို့့��သည်် မင်းး�
နေ�ပြ�ည််တော်�်� မန္တတလေး�းကိုု� သိိမ်းး�ပိုု�က်် ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� တတိိယ အင်္ဂလိိပ််-ဗမာာ
စစ််ပွဲဲ�ကိုု�

အဆုံးး��

သတ််ခဲ့့�သည််။

ဆက််လက််ပြီး�း�

အင်္ဂလိိပ််တို့့�သည််

(၁၈၉၀) ခုုနှှစ််တွွင်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််ကိုု� လက််အော�ာက်် ခံံအဖြ�စ်် သိိမ်းး�သွွင်း�း
ခဲ့့�သည််။ (၁၈၈၇)ခုုနှှစ််တွွင်် တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ ကိုု�လိုု�နီီ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
အရ ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််ကိုု� စော်�်�ဘွားး��ခေါ်�် စဝ််ဖ များ��းအားး� ဆက််လက်် အုုပ််ချုု�ပ််
စေ�ခဲ့့�သည််။ အင်္ဂလိိပ််တို့့�သည်် ကချျင််တော�ာင််တန်းး�ဒေ�ကိုု� မန္တတလေး�းတိုု�င်း�း
အတွွင်း�း သို့့�� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ရှှမ်း�း အရှေ့�့�မြော��ာက်် ဒေ�သကိုု� စစ်် ကိုု�င်း�း တိုု�င်း�း
အတွွင်း�း သို့့�� လည်းး�ကော�ာင်းး� ထည့််�ကာာ ပူးး�တွဲဲ�အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�သည််။ (၁၉၂၂)ခုု
နှှစ်် အော�ာက််တိုု� ဘာာလတွွင်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် ကရင််နီီနယ််တို့့��ကိုု� ပေါ�ါင်းး�
ကာာ ဝပြ�ည််နယ််ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််လျျက််ရှိိ�သော�ာ မင်းး�ကြီး�း�၏လက််အော�ာက််
တွွင်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ်် ဖယ််ဒ ရယ််စနစ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဤလုုပ််

ဒုုတိိယ

ကမ္ဘာာ�စစ််အတွွင်း�း တွွင််

ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််၏

အစိိတ််အပိုု�င်း�း

တော်�်�တော်�်�များ��းများ��းကိုု� ဂျျပန်် တပ််များ��းက သိိမ်းး�ပိုု�က််ထားး�သည််။ တရုုတ််
ကူူမင််တန််များ��းကလည်းး�

ဂျျပန််တပ််များ��းကိုု�

အရှေ့�့�မြော��ာက််ပိုု�င်း�း သို့့�� ဆင်းး�လာာကြ�သည််။

ရင််ဆိုု�င််ရန််

ရှှမ်း�း

ထိုု�င်း�း တပ််မတော်�်�သည််

(၁၉၄၂) ခုုနှှစ််တွွင်် ဂျျပန်် တပ််များ��းနှှင့်�် မဟာာမိိတ််ပြု�ုပြီး�း� ကျိုု��င်းး�တုံံ�ဒေ�သ
တဝိုု�က််ကိုု� သိိမ်းး�ယူူခဲ့့�ကာာ ထိုု�င်း�း နယ််မြေ�ေကိုု� ဖြ�န့််� ကျျက််ခဲ့့�သည််။ ဒုုတိိယ
ကမ္ဘာာ�စစ််အပြီး�း� ကူူမင််တန်် တပ််များ��း ရှှမ်း�း ပြ�ည််တွွင်် တပ််စွဲဲ�ထားး�စဉ််
အင်္ဂလိိပ်် တပ််များ��း ပြ�န််လည်် ဝင််ရော�ာက််လာာကြ�သည််။ (၁၉၄၇)ခုုနှှစ််
ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလတွွင််

ကျျင်းး�ပသော�ာ

ပင််လုံံ�ညီီလာာခံံ

လွွတ််လပ််ရေး�း

ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ��းအရ ကရင််နီီပြ�ည််နယ််မှှလွဲဲ�၍ ယခင််ဝပြ�ည််နယ်် အပါါ
အဝင်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််များ��းကိုု� ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း� ရှှမ်း�း ပြ�ည်် ထော�ာင််စုုတစ််ခုု ဖွဲ့့��စည်းး�
ရန်် သဘော�ာတူူညီီခဲ့့� ကြ�သည််။
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အင်းး�လေး�းကန်် ဇီီဝအ၀န်းး�နယ််မြေ�ေ
အင်းး�လေး�း၏ အဓိိပ္ပပယ််မှာာ� အင်းး�ငယ််လေး�း ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အကြီး�း�ဆုံးး�� သဘာာဝ
ရေ�ကန််ကြီး�း� ဖြ�စ််သော�ာ ကချျင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� အင်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကန်် နှှင့်�် နှိုုင်း�း ယဉ််ကာာ ရှေး�း�လူူများ��း
က အင်းး�လေး�းကန်် (အင်းး�ငယ််လေး�း) ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�ဟန်် တူူသည််။ သို့့��ရာာတွွင်် အင်းး�လေး�း
သည်် ထိုု�အဓိိပ္ပာာ�ယ််ချျည်းး�မ ဟုုတ််ဘဲဲ ရှေး�း�အခါါက တည််ခဲ့့�သော�ာ ကန်် (အင်းး�)ထဲဲ က ရွာာ�လေး�း
ရွာာ� (အင်းး� ၄ ရွာာ�)ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု၍ ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ (Chi Oo, 2012)
ဖယ််ခုံံ�ဇာာတိိ စာာရေး�းဆရာာ Pascal Khoo Thwe သည်် ဖယ််ခုံံ�အင်းး�၏

များ��းအတွွက်် ပရိုု�တင်းး� အာာဟာာရဓာာတ်် အဓိိက ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းသော�ာ

အကြော��ာင်းး�ကိုု� ကဗျာ�ာဆန်် ဆန်် ဖွဲ့့��ဆိုု�ထားး�သည််။

အစာာ ရင်းး�မြ�စ််ဖြ�စ််သည််။ ရေ�ကန််ကြီး�း�သည်် ဒေ�သမျိုး�း��ရင်းး� သစ််ပင််
ပန်းး�မန််နှှင့်�် သက််ရှိိ�မျိုး�း��စိိပ််များ��း၏ မှီီ�တည်် ခိုု�လှုံံရာာ
�
သဘာာဝရေ�အိုု�င််ကြီး�း�

“လူူမမယ်် ကလေး�းငယ်် ဘဝတုုန်းး�က နေ�ထွွက်် တိုု�င်းး� ပါးး�စပ််လေး�း

ဖြ�စ််သည််သာာမက ကမ္ဘာာ�တဝန်းး� ရှား��းပါးး�လာာသော�ာ Sarus crane (Grus

အဟော�ာင်းး�သားး�နဲ့့� ကျွွန််တော်�်� ငေး�းတတ််ခဲ့့�တယ််။ ဇာာတိိမြို့�့��ရဲ့့� အရှေ့�့�

antigone) ကြိုး�း��ကြာ�ာနီီခေါ်�် ဆော�ာင်းး�ခိုု� ငှှက််များ��း၏ ခိုု�လှုံံရာာ
�
သဘာာဝ

ဘက််မှာာ� အရှေ့�့�တော�ာင်် မိုးး��ကုုတ််စက််ဝိုု�င်းး�ထိိ ရှုုမဆုံးး��အော�ာင်် သွွယ််တန်းး�

ရေ�အိုု�င််ကြီး�း�လည်းး� ဖြ�စ််သည််။

နေ�တဲ့့� တော�ာင််တန်းး�ပြာ�ာတွေ�ေ ပတ််လည်် ဝိုု�င်းး�ထားး�တဲ့့� ဧရာာမရေ�ကန််
ရှှည််မျော�ာ�မျော�ာ�ကြီး�း� တစ််ခုုရှိိ�တယ််။ မြူ�ူတွေ�ေဆိုု�င်းး�တဲ့့� တော�ာင််တန်းး�ပြာ�ာ ပြာ�ာ

အင်းး�လေး�းကန််သည်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် သွွင်် ပြ�င််အနေ�အထားး�နှှင့််�

ပေါ်�်က နေ�လုံးး��ကြီး�း� ထွွက််လာာတိုု�င်းး� ကော�ာင််က လေး�းတစ််ယော�ာက််

လျော်�်��ညီီစွာာ�နေ�ထိုု�င််ရှှင််သန်် ကြ�သော�ာ ဒေ�သခံံမျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း၏ လူူနေ�မှုု

အိိပ််ရာာထလာာတာာကိုု� ဆီးး�ကြို�ု� နုုတ််ဆက််သလိုု� ကျွွန််တော်�်�အမြဲ�ဲ ငေး�း

ယဉ်် ကျေး�း�မှုုပုံံစံံတို့့
�
�ကြော��ာင့်�လည်း
်
�း ထင််ရှား��းသည််။ အဓိိက ဝင််ငွေ�ေရသော�ာ

ကြ�ည့်�နေ�ခဲ့့�မိိ
်
တာာပေါ့�့�။ နေ�မင်းး�ကိုု� အားး�ရအော�ာင်် ငေး�းပြီး�း�ရင်် တော့�့�

လုုပ််ငန်းး�မှာာ� ရိုးး��ရာာ မြေ�ေမဲ့့� စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�၊ ငါးး�ဖမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�စိုု�က််

နံံနက််ခင်းး� အလင်းး�ရော�ာင််ကြော��ာင့််� ရွှေ�ေရော�ာင်် တော�ာက််နေ�တဲ့့� ရေ�ပြ�င််မှာာ�

ပျိုး�း��ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။

တံံငါါလှေ�ေတွေ�ေ ပျား��းပန်းး� ခတ််နေ�တတ််တဲ့့� ရေ�ကန််ထဲဲကိုု� အကြ�ည့်�ရော�ာက််
်

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး� မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းအနက်် အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် မြေ�ေမဲ့့�

သွားး��ပြ�န််ရော�ာ။

စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သော�ာ ရေ�ခြံ�ံလုုပ််ငန်းး�ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််ကြ�သည််။ (UNESCO,

တော�ာင််ကမူူထိိပ််မှာာ�

တည််ထားး�တဲ့့�

စေ�တီီက

ခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး�သံံတွေ�ေနှှင့်�် ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� တွေ�ေရဲ့့� သုုတ္တတန််ရွွတ််ဖတ််
သရဇ္ဈာာ�ယ််နေ�သံံတွေ�ေ၊

ခရစ််ယာာန််ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�

အင်းး�လေး�းကန််

ဒေ�သတွွင်း�း

နေ�ထိုု�င််သော�ာ

2015)

ခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး�စင််

ထက်် က ဝတ််ပြု�ုခေါ�ါင်းး�လာာင်းး�သံံတွေ�ေ အကြား�း�မလပ်် ဆင့််�ကဲဲထွွက််ပေါ်�်

အင်းး�လေး�းကန််ကြီး�း�သည်် လွွန််ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၁.၅) သန်းး�ခန့််�ကပင်် ရှိိ�

နေ�တော့�့�တယ််။” (Khoo Thwe, 2002)

နေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ထုုထည််သေး�း ငယ််သည့််� ရေ�ကန််များ��းစွာာ� ပါါဝင််ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�
သည််။ ထုံးး��ကျော�ာ�က််များ��း အရည််ပျော်�်��ရာာမှှ အင်းး�အိုု�င််ကြီး�း�အဖြ�စ်် ပေါ်�်လာာ

အင်းး�လေး�းကန်် ဇီီဝအ၀န်းး�နယ််မြေ�ေသည်် ရှှမ်း�း ပြ�ည်် နယ််တော�ာင််ပိုု�င်း�း ၊

ပြီး�း� သဘာာ၀ထုံးး�� ကျော�ာ�က််ဂူူများ��း၊ ကြ�ယ််ပေါ�ါက််များ��း၊ စိိမ့််�စမ်း�း ရေ� ထွွက််

တော�ာင််ကြီး�း�ခရိုု�င််တွွင်် တည််ရှိိ� သည််။ အင်းး�လေး�းကန််သည်် ရေ�ချိုု��ကန််

များ��းနှှင့်�် ချော�ာ�င်းး�ငယ််များ��းစသော�ာ ထုံးး�� ကျော�ာ�က််များ��း၏ လက္ခခဏာာများ��းကိုု�

တစ််ကန်် ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာ့့�ဒုုတိိယ အကြီး�း�ဆုံးး�� ကုုန်းး�တွွင်း�း ရေ� ကန််ကြီး�း�
ဖြ�စ််သည််။ အင်းး�လေး�းကန််၏ အရှေ့�့�ဘက်် တွွင်် ဆင််တော�ာင််၊ လွွယ််ခေါ့�့�
တော�ာင််နှှင့််� လွွယ််ငြိ�ိမ်းး� တော�ာင််၊ အနော�ာက််ဘက််တွွင်် သက််လွွတ််တော�ာင််၊
လက််မော�ာင်းး�ကွေး�း�တော�ာင််၊ ရွှေ�ေမြ�င််ထင််တော�ာင််၊ တော�ာင််ခမော�ာင််တော�ာင််၊
ရွှေ�ေအင်းး�တိိန််တော�ာင််နှှင့်�် ရွှေ�ေဥဒေါ�ါင်းး�တော�ာင််တို့့�� တည််ရှိိ�သည််။
အင်းး�လေး�းကန််ကြီး�း�သည်် ပင််လယ််ရေ�မျျက််နှာာ�ပြ�င်် အထက်် (၂၈၈၀) ပေ�
တွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း� (၇၂) စတုု ရန်းး�ကီီလိုု�မီီတာာ ကျျယ််ဝန်းး�ကာာ အလျားး��
(၂၂) ကီီလိုု�မီီတာာ အနံံ (၁၁) ကီီလိုု�မီီတာာ ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အင်းး�လေး�း
ကန််အတွွင်း�း သို့့�� စီးး�ဝင််နေ� သော�ာ အဓိိကချော�ာ�င်းး� ကြီး�း� (၂၉) ချော�ာ�င်းး� ရှိိ�
သည််။ အင်းး�လေး�းကန််သည်် (၂၆၇) မျိုး�း��သော�ာ ကုုန်းး�ပျော်�်�� ရေ�ပျော်�်��ငှှက််
မျိုး�း��စိိပ််များ��း၊ (၄၃)မျိုး�း��သော�ာ ရေ�ချိုု��ငါးး� မျိုး�း��စိိပ််နှှင့်�် အခြား��းသော�ာ လိိပ််၊ ဖျံံ� စ
သည့််� မျိုး�း��စိိပ်် များ��း ကျျက််စား�းရာာ သဘာာဝကုုန်းး�တွွင်း�း ပိုု�င်း�း ရေ�အိုု�င်် ကြီး�း�
ဖြ�စ််သည််။ ကုုန်းး�တွွင်း�း ပိုု�င်း�း ရေ�ဝပ််ဧရိိယာာမှှ ရေ�ချိုု��ငါးး�များ��းသည်် ဒေ�သခံံ

ပုံ (၃) အင်းလေးကန်ရှိ ကြိုးကြာနီပုံ

20

တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ (UNESCO, 2015)

Jacanidae: Pheasant-tailed Jacana, Bronze-winged Jacana.
အင်းး�လေး�းကန််အတွွင်း�း သို့့�� စီးး�ဝင််နေ�သော�ာ ချော�ာ�င်းး� ငယ််စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၂၉)
ချော�ာ�င်းး�ရှိိ�ပြီး�း� မိုးး��ရေ�ခံံချော�ာ�င်းး� (၁၂)ချော�ာ�င်းး�တို့့��မှှ အဓိိက စီးး�ဝင််သည််။

Scolopacidae: Pintail Snipe, Common Snipe.

အင်းး�လေး�းကန််ရှိိ�ဇီီဝမျိုး�း��ကွဲဲ�များ��းနှှင့်�် သစ််ပင််ပန်းး�မန််

Scolopacidae: Marsh Sandpiper.

ချော�ာ�င်းး�များ��း စီးး�ဝင််ရာာ ရေ�ချိုု�� အင်းး�လေး�းကန်် သည်် စိုု�စွွတ််ဒေ�သဖြ�စ််ပြီး�း� (
၅၂၇) မျိုး�း��သော�ာ ဆေး�းဖက််ဝင်် အပင််များ��း၊ (၁၁)မျိုး�း��သော�ာ ဝါးး�မျိုး�း��စိိပ််၊ (
၁၈၄)မျိုး�း�� သော�ာ သစ််ခွွများ��းနှှင့်�် (၁,၃၂၀) မျိုး�း��သော�ာ ဆေး�းဖက်် ဝင်် သစ််မြ�စ််
သစ််ဥများ��းနှှင့်�် ပန်းး�ပင််များ��းစွာာ� ပေါ�ါက်် ရော�ာက််သည််။ မှှတ််တမ်းး�များ��းအရ
ငှှက််မျိုး�း��စိိပ်် (၂၆၇) မျိုး�း��၊ ငါးး�မျိုး�း��စိိပ်် (၄၃) မျိုး�း��၊ သွေး�း�အေး�း တွားး��သွားး��
သတ္တတဝါါ (၁၀) မျိုး�း��၊ နို့့��တိုု�က်် သတ္တတဝါါ (၉) မျိုး�း��၊ လိိပ််မျိုး�း��စိိပ်် (၃)မျိုး�း��၊ လိိပ််ပြာ�ာ
(၇၅)မျိုး�း��နှှင့်�် ခရုုမျိုး�း��စိိပ်် (၂၀)မျိုး�း�� ရှိိ�သည်် ဟုုဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထိုု�အထဲဲ
တွွင်် ရှား��းပါးး�မြွေ�ေဟော�ာက်် (Naja kaouthia)၊ မြ�န််မာ့့�ယုုန််မျိုး�း��များ��း (Lepus
peguensis) နှှင့််� ရွှေ�ေနဂါးး�မျိုး�း��စိိပ််များ��း (Canis aureus)

လည်းး�ပါါဝင််

သည််။

ငှက်များ
အင်းး�လေး�းကန်် ဒေ�သအတွွင်း�း ကျျက််စား�းလျှှက််ရှိိ� သော�ာ ကြိုး�း��ကြာ�ာနီီ
အပါါအဝင်် ငှှက််မျိုး�း��စိိပ််အချို့့���တို့့�� သည်် တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး��တွွင်် အလွွန််ရှား��းပါးး�
လာာပြီး�း� မျိုး�း��တုုန်းး�ပျော�ာ�က််ကွွယ််ရန်် အန္တတရာာယ််ရှိိ�နေ�သည််။ အော�ာက််ပါါ
ငှှက််မျိုး�း��စိိပ််များ��းကိုု� အင်းး�လေး�းကန််တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။

Anatidae: Lesser Whistling-duck, Gadwall, Eurasian Widgeon,
Spot-billed Duck, Northern Pintail, Garganey, Eurasian Teal,
Red-crested Pochard, Common Pochard, Baer’s Pochard,
Ferrugineous Pochard.

Threskiornithidae: Glossy Ibis.
Ardeidae: Yellow Bittern, Cinnamon Bittern, Black-crowned
Night-heron, Indian Pond-heron, Chinese Pond-heron,
Eastern Cattle Egret, Purple Heron, Intermediate Egret, Little
Egret.

Glareolidae: Oriental Pratincole.
Laridae: Brown-headed Gull, Black-headed Gull.
Cuculidae: Plaintive Cuckoo.
Alcedinidae: Blue-eared Kingfisher.
Estrildidae: JavaSparrow, Scaly-breasted Munia.
Motacillidae: Rosy Pipit, White Wagtail, Western Yellow
Wagtail, Citrine Wagtail.

Sturnidae: White-vented Myna, Jungle Myna, Collared Myna,
Common Myna, Vinuous-breasted Myna, Black-collared Myna,
Asian Pied Starling, Chestnut-tailed Starling.

Turdidae: Siberian Rubythroat, Bluethroat, Eastern Stonechat,
Stejneger’s Stonechat, Jerdon’s Bushchat.

Hirundinidae: White-tailed Swallow
Timaliidae:

Rufous-rumped

Grass-babbler,

Striated

Laughingthrush, Scarlet-faced Liocichla.

Acrocephalidae: Black-browed Reed-warbler, Clamorous
Reed Warbler, Blunt-winged Warbler, Oriental Reed-warbler,
Spotted Bush-warbler, Striated Grassbird, Yellow-bellied
Prinia and Plain Prinia. (Bates, 2016)

Phalacrocoracidae: Little Cormorant.

ငါးး�မျိုး�း��စိိပ်များ��
် း

Falconidae: Western Marsh-harrier, Eastern Marsh-harrier,

အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ငါးး�အမျိုး�း��အစား�းပေါ�ါင်းး� (၁၅) မျိုး�း�� ခန့််�ကိုု� အင်းး�လေး�းကန််

Greater Spotted Eagle, Steppe Eagle.

အတွွင်း�း တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ထင််ရှား��းသော�ာ ငါးး�အမျိုး�း��အစား�းမှာာ� ငါးး�ဖိိန်းး�
(Cyprinus carpio intha) ဖြ�စ််ပြီး�း� အင်းး�သားး�တို့့��၏ အဓိိကစား�းသုံးး��သော�ာ

Rallidae: Ruddy-breasted Crake, Grey-headed Swamphen,

ငါးး�အမျိုး�း��အစား�းလည်းး�ဖြ�စ်် သည််။ အခြား��းတွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သော�ာ ငါးး�အမျိုး�း��

Common Moorhen, Common Coot. Gruidae: Sarus Crane.

အစား�းများ��း မှာာ�-'Rasbora' (ငါးး�လုံးး��)၊ Mastacembelus oatesii (
ငါးး�မြွေ�ေထိုးး��)၊ Petruichthys brevis (အင်းး�ငါးး� လေး�း)၊ Burma-Barilius (

Recurvirostridae: Black-winged Stilt. Vanellidae: Grey-headed

ငါးး�ကြ�င်းး�) နှှင့်�် Sawbwa Barb (ငါးး�သားး�ဖွဲဲ�) တို့့��ဖြ�စ််ကြ�သည််။ (Living

Lapwing.

National Treasures, 2018)
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နို့့��တိုု�က်သ
် တ္တတဝါါများ��း

ကွွယ််ရန််ဟူူသော�ာ ရည််ရွွယ်် ချျက််ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအစိုးး��ရသည်် အင်းး�
လေး�းဒေ�သ ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ရေ�ရှှည််ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က်် ရမည့််�

ဒေ�သခံံများ��း၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််များ��းအရ ဖျံံ�များ��း၊ Viverra zibetha

ပထမဦးးစား�းပေး�း နေ�ရာာများ��းထဲဲမှှ တစ််ခုု အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�

Viverra

သည််။ ဧရိိယာာ(၆၄၂) စတုုရန်းး�ကီီလိုု�မီီတာာ ကျျယ််ဝန်းး�သော�ာ အင်းး�လေး�း

(မြွေ�ေပါါ)၊

ကန််ဘေး�းမဲ့့�တော�ာကိုု� (၁၉၈၅) ခုုနှှစ််တွွင်် တည်် ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ဘေး�းမဲ့့�

Muntiacus muntiak (ချေ�ေ၊ ဒရယ််)၊ Lepus peguensis (မြ�န််မာ့့�ယုုန််

တော�ာ၏ မြော��ာက််ဘက်် (၁၀.၃၆) စတုုရန်းး�ကီီလိုု�မီီတာာ ကျျယ််ဝန်းး�သော�ာ

ကြီး�း�မျိုး�း��) နှှင့််� Canis aureus (မြေ�ေခွေး�း�) စသည််တို့့��ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ဖူးး�သည်် ဟုု

ဧရိိယာာကိုု�

ဆိုု�သည််။

မျိုး�း��ရင်းး� ငှှက််မျိုး�း��စိိပ််များ��းနှှင့်�် ဆော�ာင်းး�ခိုု�ငှှက််များ��းအပါါအဝင်် ငှှက််မျိုး�း��စိိပ််

(အိိန္ဒိိ�ယတော�ာကြော��ာင််ကြီး�း�မျိုး�း��)၊

tangalunga

Masked

Palm

Civet၊

Herpenstes

(မလေး�းကြော��ာင််ကတိုးး��)၊

ပေါ�ါင်းး�

သားး�ငှှက််ဘေး�းမဲ့့�တော�ာအဖြ�စ််

(၂၅၀၀၀)

နီးး�ပါးး�

သားး�ငှှက််ဘေး�းမဲ့့�တော�ာကိုု�

ဦးးတည််ရာာများ��း

သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း�

ကျျက််စား�းနေ�ထိုု�င််သည််။
အာာဆီီယံံ

ဒေ�သ

အင်းး�လေး�းကန််

တော�ာရိုု�င်း�း တိိရစ္ဆာာ�န််အမွေ�ေအနှှစ််

ဥယျာာ�ဉ်် တစ််ခုု အဖြ�စ်် (၂၀၀၃) ခုုနှှစ်် ဒီီဇင််ဘာာလတွွင်် သတ််မှှတ်ခြ် �င်းး�ခံံ
ခဲ့့�ရသည််။ (၂၀၁၄) ခုုနှှစ််တွွင်် နှှစ််စဉ်် ဆားး�ဗီးး�ယားး�မှှ သြ�စတေး�းလျျသို့့�� ရွေ့�့�

(၂၀၁၅) ခုုနှှစ်် ဇွွန််လတွွင်် အင်းး�လေး�းကန််ဒေ�သကိုု� (UNESCO)၏ လူ့့�

ပြော��ာင်းး�

အရင်းး�အမြ�စ််နှှင့််� ဇီီဝအ၀န်းး� အစီီအစဉ်် (MAB) အရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

လမ်းး�ကြော��ာင်းး�အတွွင်း�း ရှိိ� “အရေး�းကြီး�း�သော�ာ ငှှက််ဘေး�းမဲ့့�တော�ာ” အဖြ�စ််

ပထမဆုံးး��

အင်းး�လေး�းကန််ကိုု� စာာရင်းး�သွွင်း�း ခဲ့့�ကြ�သည််။ (UNDP, 2015)

ဇီီဝအ၀န်းး�

နယ််မြေ�ေအဖြ�စ််

သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။

ဤ

သော�ာငှှက််များ��း၏

အရှေ့�့�အာာရှှ-သြ�စတေး�းလျျ

ပျံံ�သန်းး�မှုု

သိိပ္ပံံ�နည်းး�ကျျ အစီီအစဉ််သည်် လူူတို့့��နှှင့််� သူူတို့့��၏ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အကြား�း�
ဆက််ဆံံရေး�း တိုးး��တက််စေ� ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က်် လာာကြ�စေ�
ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။ (UNDP, 2015)

အင်းး�လေး�းကန််ဒေ�သ ပထဝီီဝင််အနေ�အထားး�
အင်းး�လေး�းကန််သည်် လွွန််ခဲ့့�သော�ာနှှစ်် (၁.၅) သန်းး� ကျော်�်��ကတည်းး�က

သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ပညာာရှှင််များ��း၏ သတိိပေး�းမှုုအရ အင်းး�

တည််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဒေ�သ၏ ထူးး�ခြား��း သော�ာ ပထဝီီဝင်် အနေ�အထားး�ကြော��ာင့််� ဇီီ

လေး�းကန််သည််

ဝမျိုး�း��စုံံ� မျိုး�း��ကွဲဲ�များ��း ပေါ�ါများ��းရာာ နေ�ရာာအဖြ�စ်် ဖြ�စ််တည်် လာာသည််။

သဘာာ၀ပတ််

လူူတို့့��၏
ဝန်းး�ကျျင််

စည်းး�ကမ်းး�မဲ့့�

ညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု�

နေ�ထိုု�င််မှုုများ��းကြော��ာင့််�

ခံံစား�းနေ�ရပြီး�း�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�

(UNDP, 2015)

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန်် အထူးး�လိုု�အပ််လျှှက််ရှိိ�နေ�သော�ာ ကြော��ာင့််� ဤကဲ့့�သို့့��
သတ််မှှတ််ပေး�းခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ရာာသီီဥတုု ဖော�ာက််ပြ�န််လာာခြ�င်းး�၊ လူူဦးးရေ�

ရွှံ့့�� စေး�းဆန််သော�ာမြေ�ေနီီ(Acrisol) သည်် အင်းး�ရေ�ပြ�င်် တဝှှမ်း�း အတွေ့�့�ရ

တိုးး��ပွား��း လာာခြ�င်းး�နှှင့်�် ရိုးး��ရာာလုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ��းကိုု� ရေ�ရှှည်် တည််တံ့့�

အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး�း� နီီညိုု�ရော�ာင်် ရှိိ�သော�ာတော�ာမြေ�ေ(Canbisol) များ��းကိုု�

အော�ာင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အင်းး� ရေ� ပြ�င်် ကျုံ့့���လာာခြ�င်းး�နှှင့်�် ရေ�၏

တော�ာင််ကုုန်းး� တော�ာင််စော�ာင်းး� နေ�ရာာများ��းတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ အမြဲ�ဲစိိမ်းး�

အရည််အသွေး�း�ကိုု� ကျျဆင်းး�လာာခြ�င်းး�သို့့�� ဦးးတည််နေ�ပါါသည််။

တော�ာများ��းကိုု� အင်းး�လေး�းကန််အတွွင်း�း သို့့�� စီးး�ဝင််နေ�သော�ာ ချော�ာ�င်းး�များ��းတ
လျှော�ာ�က််တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ� ရသည််။ အင််တိုု�င်း�း တော�ာများ��းကိုု� ဒေ�သ၏ နေ�ရာာ

အင်းး� လေး�းကန််၏ ဇီီဝမျိုး�း��စုံံ� မျိုး�း��ကွဲဲ�များ��းနှှင့််� ဇီီဝစနစ်် သည်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ

အနှံံ�အပြား�း�တွွင််

မျိုး�း��တုံးး�� ပျော�ာ�က််ကွွယ််မည့်�် အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည််။ (UNDP,

များ��းသည်် လတ္တီီ�တွွဒ််အကွာာ� အဝေး�း (၃၆၀၈) ပေ�မှှ (၆၀၀၂) ပေ� အကြား�း�

2015) အင်းး�လေး�းဒေ�သ၏ မျိုး�း��စုံံ�သော�ာ ဇီီဝမျိုး�း��ကွဲဲ� များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာ

တွွင်် ပေါ�ါက််ရော�ာက််သည််။

ပေါ�ါများ��းစွာာ�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

တော�ာင််ပေါ်�်သစ််တော�ာ
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အင်းး�လေး�းကန််၏ ဒဏ္ဍာာရီီ
“တခါါက ငွေ�ေတော�ာင််ပြ�ည််ကြီး�း�ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််သော�ာ လူူမျိုး�း��စုုခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကြီး�း�တွွင်် သမီးး� ခုုနှှစ််ယော�ာက််
ရှိိ�လေ�သည််။ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကြီး�း�သည်် ၎င်းး�ဒေ�သကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ရင်းး� သမီးး�ခုုနှှစ််ယော�ာက််နှှင့်�အ
် တူူ ပျော်�်��
ရွှှင်် စွာာ� နေ�ထိုု�င််လေ�သည််။ တစ််ညသော�ာအခါါ၌ သမီးး� ထွေး�း�ဖြ�စ််သော�ာ ဒွေး�း�မယ််နော်�်�သည််
တစ််စုံံ�တစ််ဦးး၏ ဖမ်းး�စီးး�ခေါ်�်ဆော�ာင််သွားး��ခြ�င်းး�ကိုု� ခံံခဲ့့�ရသည််။ မကြာ�ာခင််မှာာ�ပဲဲ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကြီး�း�နှှင့်�်
အမူူထမ်းး� များ��းသည်် သမီးး�ထွေး�း�ကိုု� ဘီီလူးး�ကြီး�း� ဖမ်းး�ဆီးး� ခေါ်�်ဆော�ာင််သွားး��ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�ကြ�ရသည််။
ထိုု�အချိိ�န််၌ သော�ာင်းး� ကျျန်းး�နေ�သော�ာ ဘီီလူးး�ကြီး�း�ကိုု� သာာမန််လူူတို့့�� ရင််မ ဆိုု�င််နိုု�င််ကြော��ာင်းး�၊ ဘီီလူးး�ကြီး�း�
ကိုု� ရင််ဆိုု�င််တိုု�က််ခိုု�က််ပြီး�း� သမီးး�ထွေး�း�ဖြ�စ််သူူ ဒွေး�း�မယ်် နော်�်�ကိုု� ကယ််ဆယ််ပေး�းမည့််� ပြို�ု�င််ဘက််ကင်းး�
လူူတစ််ဦးးကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေ ရွေး�း�ချျယ််မှှ ရမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကြီး�း� သည်် သတိိထားး�မိိခဲ့့�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့်�် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကြီး�း�သည်် သာာမန််လူူတို့့�� မချီီ�မနိုု�င််သော�ာ လေး�းကြီး�း�ကိုု� ဒေ�သအတွွင်း�း ရှိိ� မည််
သည့််� ယော�ာင်္ကျား��းမဆိုု� ချီီ�မနိုု�င််ကြော��ာင်းး� ကြေ��ညာာ မော�ာင်းး�ခတ််ခဲ့့�သည််။ အချိိ�န််သုံးး��ရက််သာာ ကုုန််လွွန််
ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ထိုု�လေး�းကြီး�း�ကိုု� ချီီ�မနိုု�င််သော�ာ လူူ စွွမ်း�း ကော�ာင်းး�ကိုု� ရှာာ�မတွေ့�့�ဘဲဲ ရှိိ�လေ�သည််။ ထို့့��
နော�ာက််တွွင်် သုုဓနုု အမည််ရှိိ�သော�ာ နွား��းကျော�ာ�င်းး� သားး�လေး�းသည်် ထိုု�လေး�းတင််ပွဲဲ�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််
ယှှဉ််ပြို�ု�င််လိုု�ကြော��ာင်းး� ခွွင့်�တော�ာ
်
င်းး�ခံံကာာ ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့� သည််။ သာာမန််လူူတို့့�� မချီီ�မနိုု�င််သော�ာလေး�းကိုု� သုု
ဓနုု က အလွွယ််တကူူ ချီီ�မနိုု�င််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့်�် ခေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််လူူအိုု�ကြီး�း�သည်် သမီးး�ထွေး�း� ဒွေး�း�မယ််
နော်�်�ကိုု� ဘီီလူးး�ကြီး�း�လက််မှှ ကယ််ဆယ််ရန်် သုုဓနုုအားး� လေး�းကြီး�း�ကိုု� ပေး�းအပ််လိုု�က််သည််။
ဘီီလူးး�ကြီး�း�သည်် မင်းး�သမီးး�ငယ််လေး�း ဒွေး�း�မယ််နော်�်� ကိုု� အစတွွင်် မိိမိိ၏ အစား�းအစာာအဖြ�စ်် ဖမ်းး�ဆီးး�
ခေါ်�်ဆော�ာင်် သွားး��ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�နှှင့်�် ဒွေး�း�မယ််နော်�်�ကိုု� ချျစ််ခင််လာာသော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�
နေ� ထိုု�င််ရာာ ဂူူကြီး�း�(ယခုု ပင်းး�တယဂူူ) သို့့�� ခေါ်�်ဆော�ာင်် လာာခဲ့့�ပြီး�း� အစာာရှာာ�သွားး��ချိိ�န််၌ မင်းး�သမီးး�ကိုု� ဂူူ
ကြီး�း� အတွွင်း�း တွွင်် တယော�ာက််တည်းး� ထားး�ရစ််ခဲ့့�လေ့�့ရှိိ� သည််။ သုုဓနုုသည်် မင်းး�သမီးး� ဒွေး�း�မယ််နော်�်�
ကိုု� ကယ််တင််ရန်် ဘီီလူးး�ကြီး�း�၏ ခြေ�ေရာာကြီး�း�အတိုု�င်း�း ခြေ�ေရာာခံံလိုု�က််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သို့့� ခြေ�ေရာာခံံလိုု�က််
လာာ ရင်းး� ခုုနှှစ််လနှှင့််� ခုုနှှစ််ရက်် ကြာ�ာသော�ာအခါါ သုုဓနုု သည်် ဘီီလူးး�ကြီး�း�နေ�ထိုု�င််သော�ာ မင်းး�သမီးး�ရှိိ�
ရာာ ဂူူကြီး�း�အနား�းသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ သုုဓနုုသည်် ဂူူ၏ အနီးး�မှှနေ�၍ ရိုးး��ရာာသီီချျင်းး�ကိုု� သီီဆိုု�နေ�ခဲ့့�
ရာာ မင်းး�သမီးး�သည်် သီီချျင်းး�သံံကိုု�ကြား�း�ကာာ ဂူူကြီး�း�အ တွွင်း�း မှှ ထွွက််လာာခဲ့့�လေ�သည််။ မင်းး�သမီးး�သည််
သုုဓနုုကိုု� မြ�င််သော�ာအခါါ “အဘယ််ကြော��ာင့််� အသင်် ဤနေ�ရာာ၌ ရှိိ�နေ�သနည်းး�။ ဘီီလူးး�ကြီး�း� ပြ�န််လာာ
လျှှင်် သင့််�ကိုု�စား�းပစ််လိိမ့််�မည််။ မြ�န််မြ�န်် ထွွက််သွားး�� ပါါတော့�့�” ဟုု ပြော��ာဆိုု�လိုု�က််သည််။ သုုဓနုုက “
အကျွွန်ုု�ပ််သည်် အသင်် မင်းး�သမီးး�၏ဖခင်် စေ� လွှှတ််လိုု�က််သူူပါါ။ အသင််မင်းး�သမီးး�ကိုု� ကယ််တင်် ရန််
အကျွွန်ုု�ပ််မှာာ� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ကြီး�း� ပေး�းအပ််လိုု�က်် သော�ာ လေး�းနှှင့်�မြှား�း
် �� ရှိိ�ပါါသည််” ဟုု ပြ�န််လည််
ဖြေ�ေကြား�း�လိုု�က််သည််။
ထိုု�အချိိ�န််၌ ဘီီလူးး�ကြီး�း�ပြ�န််ရော�ာက််လာာပြီး�း� ဂူူဝ၌ သုုဓနုုကိုု� မြ�င််သော�ာအခါါ “ငါ့့�မှာာ� တနေ့�့ကုုန်် အစာာ
ရှာာ�ဖွေ�ေရတာာ ပင််ပန်းး�လိုု�က််ပါါဘိိ။ ယခုုတော့�့� ငါါ၏ အစာာက ဂူူဝတွွင််ရှိိ�နေ�ပါါလားး�” ဟုုအော်�်�ပြော��ာ
လိုု�က််သည််။ ဘီီလူးး�ကြီး�း�သည်် သုုဓနုုကိုု� ဖမ်းး�ရန်် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ခြေ�ေလှှမ်း�း များ��းဖြ�င့််� ပြေး��းလွှားး��ရာာ
ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ခြေ�ေလှှမ်း�း ကြော��ာင့််� နော�ာက််အခါါတွွင်် ပုုတ််တလုုတ်် ရေ�ကန််ကြီး�း� ဟုုခေါ်�်ဆိုု�လာာသည့််�
ချိုု��င့််�ခွွက််ကြီး�း�တစ််ခုု ဖြ�စ််သွားး��ခဲ့့�သည််။ သုုဓနုုသည်် ဘီီလူးး�ကြီး�း�ကိုု� မြှား�း��ဖြ�င့််� ပစ််ခွွင်း�း လိုု�က််သော�ာအခါါ
ဘီီလူးး�ကြီး�း�မှာာ� လဲဲကျျသွားး��ပြီး�း� ၎င်းး�၏ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ်် လဲဲကျျသွားး��သော�ာ နေ�ရာာမှာာ� အင်းး�လေး�းကန််ကြီး�း� ဖြ�စ််
သွားး��ခဲ့့�ကာာ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််မှှ ထွွက််လာာသော�ာ သွေး�း� သည်် ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး� အဖြ�စ်် ငွေ�ေတော�ာင််ပြ�ည်် (ယခုု
ကယားး�ပြ�ည််) သို့့�� စီးး�ဆင်းး�သွားး��သည််…”
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ပအိုု�ဝ်းး�နီီနှှင့််� ပအိုု�ဝ်းး�ဖြူ�ူ

တဲ့့� ကျွွန််မဟာာ လှေ�ေနှှင့်�် ထွွက််ပြေး��းမယ််လို့့� လှေ�ေထားး�တဲ့့�နေ�ရာာကိုု� ကလေး�း

(၁၉၈၀) နှှစ််များ��းအတွွင်း�း တွွင်် အင်းး�လေး�းဒေ�သခံံ များ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်း�း

မှာာ� ကျွွန််မတို့့��လှေ�ေကိုု� တခြား��း သူူတွေ�ေ ယူူဆော�ာင််သွားး��တဲ့့�အတွွက်် “ငါ့့�လှေ�ေ

တွေ�ေခေါ်�်ပြီး�း�ပြေး��းထွွက််လာာခဲ့့�တယ််။ လှေ�ေထားး�တဲ့့� နေ�ရာာရော�ာက််တဲ့့�အခါါ

လက််နက််ကိုု�င််နှှင့်�် ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််ဒဏ််တို့့��ကိုု� အလူးး�အလဲဲ ခံံခဲ့့�ရသည််။

တွေ�ေကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ ပြ�န််ပေး�းပါါ။ ငါ့့�ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ရေ�လယ််ကိုု�ခေါ်�်

ဒေ�သခံံ အချို့့���၏ ပြော��ာပြ�ချျက််များ��းမှာာ�

သွားး��မှှဖြ�စ််မယ််” လို့့�� ကြော��ာက််လန့််� တကြား�း� အော်�်�ခေါ်�်ခဲ့့�ရတယ််။” (ဒေါ်�်
အေး�းငွေ�ေ၊ ကုုန်းး�သာာရွာာ� ပြော��ာပြ�ချျက််)

“မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း� နော�ာက််တွွင်် ရပလ (ပအိုု�ဝ်းး�နီီ နှှင့်�် ပအိုု�
ဝ်းး�ဖြူ�ူ) ဟုုခေါ်�်သော�ာ လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��များ��းသည်် ဒေ�သခံံလူူများ��းထံံမှှ
အမြဲ�ဲလိုု�လိုု� ဓါးး�ပြ�တိုု�က််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ကျွွန််မအဖေ� နှှင့်�် သူူ၏

ဂျျပန််တပ််များ��း ကျုးး��ကျော်�်��ဝင််ရော�ာက််လာာခြ�င်းး�

သူူငယ််ချျင်းး�တစ််စုုသည်် ရွာာ�သူူရွာာ�သားး� များ��း၏ အသက််အိုးး��အိိမ်် စည်းး�စိိမ််

ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�စစ််အတွွင်း�း ဂျျပန််တပ််များ��း အင်းး�လေး�း ဒေ�သသို့့�� ဝင််

ကိုု� ကာာကွွယ််နိုု�င််ရန်် ရည််ရွွယ််ကာာ အင်းး�သားး� တော်�်�လှှန််ရေး�းပါါတီီကိုု�

ရော�ာက််လာာခဲ့့�ခြ�င်းး�ကိုု� ကိုု�ယ််တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခဲ့့� ရသူူမှှ ယခုုကဲ့့�သို့့��ပြော��ာပြ�သည််။

ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််၌ ဦးးနေ�ဝင်းး�

“ဂျျပန််တွေ�ေ ဝင််လာာတုုန်းး�က အဘွားး��အသက်် (၁၀) နှှစ််လော�ာက််တော့�့� ရှိိ�

အစိုးး��ရသည်် ရန််ကုုန််မှှလွဲဲ�၍ မြ�န််မာာတပြ�ည််လုံးး��ကိုု� သိိမ်းး�ပိုု�က််ထားး�သော�ာ

ပြီ�ီထင််တယ််။

ကရင််တပ််မတော်�်�ကိုု� တိုု�က်် ခိုု�က််အနိုု�င််ယူူခဲ့့�ပြီး�း� ကရင််တပ််များ��းသည််

အန္တတရာာယ််ကင်းး�တယ်် ဆိုု�တဲ့့�ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််နဲ့့� ကလေး�းတွေ�ေရဲ့့� ခြေ�ေထော�ာက််

ရှှမ်းး�ပြ�ည်် ဘက််သို့့�� ဆန််တက််လာာခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့� ဆန််တက််လာာရင်းး�

မှာာ� ခြူ�ူလုံးး��လေး�းတွေ�ေပါါတဲ့့� ခြေ�ေချျင်းး�လေး�းတွေ�ေ ဝတ်် ပေး�းလေ့�့ရှိိ�တယ််။

အခြား��းကွွန််မြူ�ူနစ််ပါါတီီများ��းနှှင့်�် လည်းး�ပူးး�ပေါ�ါင်းး�မိိလာာသည််။ မည််သို့့��ပင််

ကလေး�းတွေ�ေ လမ်းး�လျှော�ာ�က််ရင်် လည်းး� ချျလွွမ်းး� ချျလွွမ်းး�နှှင့်�် အသံံတွေ�ေ

ဖြ�စ််စေ� နေ�ဝင်းး�အစိုးး��ရသည်် ကရင််တပ််ပါါတီီနှှင့်�် အခြား��း ပါါတီီများ��းကိုု�

မြ�ည််နေ�ပါါ ရော်�်�။ ရွာာ�ထဲဲကိုု� ဂျျပန််တွေ�ေ ဝင််လာာပြီ�ီလို့့�� ကြား�း�ရင်် အဘွားး��အ

ဆက််လက်် နှိိ�မ််နှှင်းး�ခဲ့့�သည််။ (၁၉၅၈)ခုု နှှစ််တွွင်် အင်းး�တော်�်�လှှန််ရေး�း

မေ�က ခြေ�ေချျင်းး�လေး�းကိုု� အဘွားး��ဆီီက ချွွတ််ပစ််လေ့�့ရှိိ�တယ််။ ဘာာလို့့��

ပါါတီီနှှင့်�်

အစိုးး��ရနှှင့်�်

လဲဲဆိုု� အဘွားး��တို့့�� ပြေး��းလွှားး��ပုုန်းး�အော�ာင်းး�ရင်် အသံံထွွက််မှာာ�ဆိုးး��လို့့��တဲ့့�။ ရွာာ�

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းစာာချုု�ပ်် ကိုု�သဘော�ာတူူ လက််မှှတ််ရေး�း ထိုးး��ခဲ့့�သည််။ သို့့��သော်�်�

ထဲဲမှာာ� သေ�နတ််သံံတွေ�ေ ကြား�း�တာာနဲ့့� ဂျျပန််တွေ�ေ ဝင််လာာတယ််ဆိုု�တာာသိိ

ကျျန််ရှိိ�နေ�ခဲ့့�သော�ာအဖွဲ့့�� နှှစ််ဖွဲ့့�� တို့့��သည်် နှှစ််အနည်းး�ငယ််ကြာ�ာပြီး�း�နော�ာက်် ပ

ပြီး�း� တော�ာအတွွင်းး�ကိုု� အမြ�န်် ပြေး��းကာာ ပုုန်းး�ခဲ့့�ကြ�ရတယ််။ ဂျျပန််စစ််သားး�

အိုု�ဝ်းး�နီီ (communist)နှှင့်�် ပအိုု�ဝ်းး�ဖြူ�ူ (nationalist) ဟူူ၍ နှှစ််ဖွဲ့့��ကွဲဲ�ခဲ့့�

တွေ�ေက ရွာာ�ထဲဲဝင််လာာရင်် ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�တွေ�ေလည်းး� ဖျျက််ဆီးး� တယ််။

ကရင််တပ််မတော်�်�

အဖွဲ့့��အချို့့���သည််

အဘွားး��တို့့��

အင်းး�

သားး�တွေ�ေရဲ့့�အယူူမှာာ�

ကလေး�း

သည််။ (၁၉၆၁)ခုုနှှစ််တွွင်် ပအိုု�ဝ်းး�နီီတို့့�� သည်် မြ�န််မာာနှှင့်�ထို
် ု�င်းး�နယ််စပ်် ပန််

တိိရစ္ဆာာ�န််တွေ�ေကိုု�လည်းး� ဖမ်းး�ဆီးး�စား�း သော�ာက််တယ််။ မိိန်းး�မတွေ�ေကိုု�လည်းး�

ဆိုု�င်းး�သို့့�� ဆုုတ််ခွာာ�သွားး��ခဲ့့�သလိုု� ပအိုု�ဝ်းး�ဖြူ�ူ (nationalist) သည်် အစိုးး��ရ

မုုဒိိန်းး�ကျျင့််� ကြ�တယ််။ သူူတို့့��က ကုုန်းး�ကြော��ာင်းး�သာာမကဘူးး�။ လေ�ယာာဉ််ပျံံ�

နှှင့််�ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�မှုုရယူူပြီး�း� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် တွွင်် ကျျန််ရစ််ခဲ့့� သည််။ (၂၅)နှှစ််ခန့််�

တွေ�ေနဲ့့� လည်းး�လာာပြီး�း� ဗုံးး��ကျဲဲ�ချျတာာ။ တခါါတရံံ ယခင်် ဗုံးး��ကျျင်းး�တွေ�ေထဲဲ ဝင််

ကြာ�ာပြီး�း�နော�ာက်် (၁၉၈၅)ခုုနှှစ််တွွင်် ပအိုု�ဝ်းး�နီီတို့့��သည်် စံံကားး�ဒေ�သ သို့့��

အော�ာင်းး�ကြ� ရတာာ။ တစ််ခါါက ဂျျပန််တွေ�ေ လေ�ယာာဉ််တွေ�ေနဲ့့� လာာပြီး�း� မြို့�့��

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ�ဖြ�င့််� ပြ�န််လည်် ဝင််ရော�ာက််လာာခဲ့့� ကြ�သည််။ ဒေ�သခံံများ��းကိုု�

ဟော�ာင်းး�ရွာာ�ကိုု� ဗုံးး��လာာကျဲဲ�တော့�့� ဘုုန်းး� ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ပါါသွားး��ပြီး�း� ဘုုန်းး�ကြီး�း�

ခြံ�ံယာာ ကူူလုုပ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းခြ�င်းး�များ��း ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အရင််

လည်းး� ပျံံ�လွွန်် တော်�်�မူူခဲ့့�တယ််။ ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး�နှှင့်�် နန်းး�တင််ချော�ာ�င်းး� ကိုု�

ကျျန််ရစ််ခဲ့့�သော�ာ

ဖြ�တ််ပြီး�း�ဆော�ာက််ထားး�တဲ့့� တံံတားး�နှှစ််စင်းး�လည်းး� ပျျက််စီးး�ခဲ့့�ရတယ််။” (

ပအိုု�ဝ်းး�ဖြူ�ူအဖွဲ့့��နှှင့်�ထိိပ််တို
်
ု�က််

တွေ့�့�ဆုံံ�ကြ�သော�ာအခါါ

နေ�ရာာမရှော�ာ�င်် တိုု�က််ပွဲဲ�များ��း ဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း� ဒေ�သခံံ ကျေး�း�ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�များ��း

ဒေါ်�်အေး�းငွေ�ေ၊ ကုုန်းး�သာာရွာာ�ပြော��ာပြ�ချျက််)

စွာာ� သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ကြ�ရသည််။ ဗမာာစစ််တပ််များ��း ဝင််ရော�ာက်် လာာချိိ�န််တွွင်် ပအိုု�
ဝ်းး�နီီနှှင့််� ပအိုု�ဝ်းး�ဖြူ�ူ နှှစ််ဖွဲ့့��စလုံးး�� တော�ာခိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒေ�သ
တွွင်းး� ကျေး�း�ရွာာ�များ��းထံံမှှ အစား�းသော�ာက််များ��း နှှင့််� ဆက််ကြေး��းများ��းကိုု�
အနည်းး�ဆုံးး�� တစ််နှှစ််လျှှင်် နှှစ််ကြိ�ိမ််ကျျ တော�ာင်းး�ခံံ ခဲ့့�ကြ�သည််။ အစိုးး��ရထံံ
၎င်းး� တို့့��၏ သတင်းး�ပေး�းသူူ ဟုုထင််မှှတ််ပါါကလည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��းကိုု�
ဖျျက််ဆီးး�ခြ�င်းး�၊ သတ််ဖြ�တ််ခြ�င်းး� များ��းကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�်
အစိုးး��ရသည်် လက််နက််ကိုု�င်် သော�ာင်းး�ကျျန်းး�သူူများ��းနှှင့်�် အလှှမ်းး�မ ဝေး�း
သော�ာ

တော�ာင််ပေါ်�်ကျေး�း�ရွာာ�များ��းကိုု�

၎င်းး�တို့့��နှှင့်�်

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍

ဗမာ့့�

တပ််မတော်�်� အင််အားး�ဖြ�ည့််�ရန်် တွွန်းး�အားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။” (ဒေါ်�်နန်းး�ခင််ဦးး၊
ကုုန်းး�သာာရွာာ�ပြော��ာပြ�ချျက််)
“လက််နက််ကိုု�င််

သော�ာင်းး�ကျျန်းး�သူူများ��း

ညော�ာင််ရွှေ�ေ - ရှှမ်းး�တော�ာင််၏အလယ််ဗဟိုု�မြို့�့��လေး�း
ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့��သည်် အင်းး�လေး�းကန််၏ အနော�ာက်် မြော��ာက််ဘက််တွွင််
တည််ရှိိ�သည််။ ညော�ာင််ရွှေ�ေ၏ ပထမဆုံးး�� မြို့�့��တော်�်�သည်် ရွှေ�ေညော�ာင််ညော�ာင််ရွှေ�ေ လမ်းး�ပေါ်�်ရှိိ� ပေါ�ါရိိသတ််ဘုုရား�း အနီးး�တွွင်် တည််ရှိိ� ခဲ့့�သည််။
ပထမဆုံးး��မြို့�့��တော်�်� ကော�ာသမ္ဗိိ�ကိုု� ရှှမ်း�း ဘာာသာာဖြ�င့််� ကော�ာက််ဆံံပီီ ဟုုခေါ်�်
ဆိုု�ကြ�သည််။

ကော�ာက််ဆံံပီီ ပြ�ည််ကြီး�း�ကိုု� တည််ထော�ာင််စဉ််က မင်းး�သားး�တစ််ပါးး�နှှင့်�်
ဝင််ရော�ာက််

လာာသည့််�အခါါ

ကျေး�း�ရွာာ�မှှ အိိမ််တိုု�င်းး�ဟာာ အစား�းအသော�ာက််တွေ�ေ ချျက််ပြု�ုတ််ပေး�းရပြီး�း�
ရွာာ�သူူကြီး�း� အိိမ််ကိုု�ပို့့�ပေး�းရတယ််။ ရွာာ�သူူကြီး�း�ဟာာ အစား�းအသော�ာက််များ��း
ကိုု� သူူတို့့��သတ််မှှတ််ထားး�တဲ့့� နေ�ရာာမှာာ� သွားး��ရော�ာက်် ပို့့��ဆော�ာင််ပေး�းရ
တယ််။ တစ််နေ့�့တော့�့� ပအိုု�ဝ်းး�ဖြူ�ူနဲ့့� ပအိုု�ဝ်းး�နီီ အဖွဲ့့�� (၂)ဖွဲ့့��ဟာာ ကုုန်းး�သာာရွာာ�
မှာာ� ဆုံံ�မိိကြ�ပြီး�း� တိုု�က််ပွဲဲ�ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�တယ််။ ကလေး�း (၃)ယော�ာက်် မိိခင််ဖြ�စ််

မင်းး�သမီးး�တစ််ပါးး� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ အုုပ််ချုု�ပ််မင်းး�လုုပ််သော�ာမင်းး�ကြီး�း�နတ််ရွာာ�စံံပြီး�း�
နော�ာက်် ဆက််ခံံသူူများ��းဖြ�စ််သော�ာ မင်းး�သားး� နှှင့်�် မင်းး�သမီးး�က တိုု�င်းး�ပြ�ည််
ကိုု� သုံးး��နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ်် တစ််လှှည့်�စီီစိုးး
် ��စံံ ကြ�ရသည််။ အစ််ကိုု�တော်�်�မင်းး�သားး�
မှာာ� အလွွန်် ကြ�မ်းး�ကြု�ုတ််ခက််ထန််သူူ တစ််ဦးးဖြ�စ််သဖြ�င့််� တိုု�င်းး�သူူပြ�ည််သားး�
များ��းက အလွွန််သိိမ််မွေ့�့�ယဉ််ကျေး�း� သော�ာ မင်းး�သမီးး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု�သာာ
လိုု�လားး�ကြ�သည််။ ကြ�င််နာာသနား�းမှုုမရှိိ� ရက််စက််သော�ာ အစ််ကိုု�တော်�်�
မင်းး�သားး�၏ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� မနှှစ််မြို့�့��ကြ�ပေ�။ ထိုု�ကြော��ာင့်�် အစ််ကိုု�တော်�်�
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မင်းး�သားး� နှှင့််� ညီီမတော်�်� မင်းး�သမီးး�အကြား�း� ပြို�ု�င််ပွဲဲ�တစ််ခုုကိုု� ကျျင်းး�ပခဲ့့�ကြ�

နှှင့်�် သူူမ၏ သားး�တော်�်�တို့့��ကိုု� ခေါ်�်ယူူကာာ ပြ�န််လာာခဲ့့�သည််။ သူူ၏

သည််။ ထိုု�ပြို�ု�င််ပွဲဲ�မှာာ� ညတွွင်းး�ချျင်းး� စေ�တီီတစ််ဆူူကိုု� တည််ထားး� ကိုးး��ကွွယ််

ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� သီီပေါ�ါမင်းး�အစား�း ထိုု�သားး� တော်�်�ကိုု� မင်းး�တင််မြှော��ာ�က််

ရမည်် ဖြ�စ်် ပြီး�း� အလျျင််ပြီး�း�သူူသည််စော်�်�ဘွားး��အဖြ�စ်် တိုု�င်းး�ပြ�ည်် ကြီး�း�ကိုု�

ရန််ဖြ�စ််သည််။

အုုပ််ချုု�ပ််မင်းး�လုုပ််ရမည််ဖြ�စ််သည််။ မင်းး�သားး� သည်် အုုတ််နီီများ��းဖြ�င့််�
စေ�တီီတစ််ဆူူကိုု� တည်် ဆော�ာက််သလိုု� မင်းး�သမီးး�သည်် ဝါးး�နှီးး��ဖြ�င့််� လျှှင််

အခြား��းတဘက််မှာာ�လည်းး� သူူ၏တစ််ဝမ်းး�ကွဲဲ� နော�ာင််တော်�်� စဝ််ချျစ််စုုမှာာ�

မြ�န််စွာာ� စေ�တီီတစ််ဆူူကိုု� ယက််လုုပ််ပြီး�း� ထုံးး��သုုတ််ကာာ တည််ထားး�

လင်းး�ပင််မင်းး�သားး�ကိုု� နန်းး�တင်် ရန်် အကြံ�ံအစည်် ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� စဝ််

ကိုးး��ကွွယ််နိုု�င််ခဲ့့�လေ�သည််။ မင်းး�သားး�ကိုု� အနိုု�င််ရသော�ာကြော��ာင့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််

မော�ာင််အားး� ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့�� အနီးး�တွွင်် လုုပ််ကြံ�ံကာာ ခြေ�ေထော�ာက်် နှှစ််ဘက််

ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ခွွင့်�ရ
် ရှိိ� ခဲ့့�လေ�သည််…” (Hon, 2012)

ကိုု� ထိိခိုု�က််ဒဏ််ရာာရစေ�ခဲ့့�သည််။

ပုုဂံံခေ�တ်် အလော�ာင်းး�စည််သူူ မင်းး�တရား�းကြီး�း� လက််ထက်် မြ�န််မာာ

ထို့့��ကြော��ာင့်�် စဝ််မော�ာင််သည်် စဝ််ချျစ််စုုကိုု� လက််စား�း ချေ�ေရန်် စော်�်�ဘွားး��

သက္ကကရာာဇ်် (၄၇၅) ခုုနှှစ်် (AD 1113) တွွင်် ကော�ာသမ္ဗီီ�ပြ�ည််ကိုု� တရုုတ််တို့့��

လေး�းစဝ််အုံံ�ကိုု� မှာာ�ကြား�း�ခဲ့့�ပြီး�း� အခြား��းဒေ�သသို့့�� ပုုန်းး�ရှော�ာ�င််ကာာ ဒဏ််ရာာ

က ဝင်် ရော�ာက််ဖျျက််ဆီးး�ခဲ့့�သည််။

များ��းကိုု� ကုုသနေ�ခဲ့့�သည််။ စဝ််အုံံ�သည်် ရန််သူူကိုု� လွွယ််ကူူ စွာာ�ပင်် ချေ�ေမှုုန်းး�
နိုု�င််သော်�်�လည်း�း (၁၈၈၆) ခုုနှှစ်် ဇန္နနဝါါရီီလ (၁၃) ရက််နေ့�့တွွင်် သူ့့�ကိုု�ယ််

ထို့့��နော�ာက်် ဒေ�သခံံတို့့��က ရမ္မမဝတီီခေါ်�် ဒုုတိိယ မြို့�့��တော်�်� (မိုု�င်း�း သော�ာက််

သူူ ညော�ာင််ရွှေ�ေနယ််စား�း စော်�်�ဘွားး��အအဖြ�စ်် ခံံယူူကာာ အုုပ််စိုးး��ခဲ့့�လေ�သည််။

နှှင့််� သလဲဲဦးးကြား�း�)ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ အချိိ�န််ကာာလကြာ�ာသော်�်� ရမ္္

စဝ််ချျစ််စုုသည်် စဝ််မော�ာင််နှှင့်�် စဝ််အုံံ�တို့့�ကိုု� လုုပ််ကြံ�ံရသည့််� အကြော��ာင်းး�မှာာ�

မဝတီီမြို့�့��တော်�်�သည်် ဟဲဲဟိုးး��တော�ာင်် ပုုန်းး�အင်းး� ရေ�ကန််ကြီး�း� ကျိုးး ���ပေါ�ါက််

သူူသည်် လင်းး�ပင််မင်းး�တင််မြှော��ာ�က််ရေး�း မဟာာမိိတ်် အဖွဲ့့��ဝင််တစ််ဦးး ဖြ�စ််

ရာာမှှ အင်းး�လေး�းကန််သို့့�� ရေ�များ��းစီးး�ဝင််လာာပြီး�း� အင်းး�ရေ�ပြ�င်် ကျျယ််ပြ�န့််�

သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ စဝ််မော�ာင််ပြ�န််လာာချိိ�န််တွွင်် စဝ််အုံံ�သည်် ဗြိ�ိတိိသျှှ

လာာ မှုုကြော��ာင့်�် ဆုုတ််ယုုတ််ပျျက််ပြား�း�ခဲ့့�ရသည််။(Hon, 2012)

တို့့��ကိုု� သစ္စာာ�ခံံပြီး�း� အကာာအကွွယ််ယူူကာာ စော်�်�ဘွားး�� နေ�ရာာ ပြ�န််ပေး�းရန််
ငြ�င်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ (၁၈၉၇)ခုုနှှစ်် မေ�လ (၆) ရက််နေ့�့တွွင်် ဗြိ�ိတိိသျှှစစ််တပ််

ထို့့��ကြော��ာင့်�် ပြ�ည််သူူပြ�ည််သားး�များ��းသည်် မြို့�့��တော်�်�၏ အရှေ့�့�မြော��ာက််

ရော�ာက်် လာာပြီး�း� စဝ််အုံံ�ကိုု� ညော�ာင််ရွှေ�ေစော်�်�ဘွားး�� အဖြ�စ်် ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�

အရပ််သို့့�� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာကြ�ပြီး�း� တတိိယမြို့�့��တော်�်� မိုု�င်း�း သော�ာက််ဟော�ာင်းး�

ကာာ စဝ််မော�ာင််ကိုု� အနား�းယူူ စေ�ခဲ့့�သည််။ စဝ််အုံံ�၏ သားး�တော်�်� စဝ််မော်�်�

ကိုု� ထပ််မံံ တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��မြို့�့��တော်�်�ကိုု� တည််ထော�ာင်် စဉ််အချိိ�န််

ခမ်းး� သည်် အရွွယ််ရော�ာက််သော်�်� စော်�်�ဘွားး��အရိုု�က််အရာာ ဆက််ခံံရန်် စဝ််

က ပြ�ည််သူူပြ�ည််သားး�များ��းသည်် တစ််ဦးး လျှှင်် မြေ�ေတစ််တော�ာင်းး�ကျျစီီ တူးး�

မော�ာင််နှှင့်�် ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� စဝ််မော�ာင််သည််သာာ စော်�်�ဘွားး��အရာာ

စွွသယ််ယူူ၍ မြို့�့��တည််ခဲ့့�ကြ�သည်် ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။

ပြ�န််လည််ရရှိိ�ခဲ့့� သည််။ (Tun, n.d.).

ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့��

(မိုု�င်းး�ယော�ာင််ဟွေ့�့�)ကိုု�

(၁၃၆၉)ခုုနှှစ််

တွွင််တည််ခဲ့့�ပြီး�း�

စော်�်�ဘွားး��၏ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််နှှင့်�် ထားး�ဝယ််လူူမျိုး�း�� မိိသားး�စုု (၃၆)စုုကိုု� ခေါ်�်

ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့��သည််

ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�်

သာာသ

နာာတော်�်�ဆိုု�င််ရာာ

အရေး�းပါါသော�ာ နေ�ရာာများ��းစွာာ� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သော�ာ နေ�ရာာလဲဲဖြ�စ််သည််။

ဆော�ာင််၍ နေ�ထိုု�င််စေ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ယခုုအခါါ ယင်းး�တို့့��၏ အဆက််အနွွယ််
များ��းသည်် အင်းး�သားး�များ��း ဖြ�စ််လာာ ကြ�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််က စော်�်�ဘွားး��ကြီး�း�

ရွှေ�ေရေ�ကြာ�ာဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� - ညော�ာင််ရွှေ�ေရှိိ� ရှေး�း�အကျျဆုံးး�� ဘုုန်းး�

ဆီီဆိုု�င််ဖ သည်် ရွှေ�ေညော�ာင််ပင််ပေါ�ါက််သော�ာ အရပ််ဒေ�သတွွင်် မြို့�့��သစ််

တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��းထဲဲမှှ

တည််ပါါက မြို့�့��သက််ရှှည််ပြီး�း� သာာသနာာ တော်�်� ထွွန်းး�ကားး�လိိမ့််�မည််

တော်�်�ကြီး�း� မရှိိ�သော�ာ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာကျော�ာ�င်းး�အဖြ�စ်် လူူသိိများ��းသည််။

တစ််ကျော�ာ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�

ကျော�ာ�င်းး�ထိုု�င််ဘုုန်းး�

ဟူူသော�ာ အိိပ််မက််အရ မှူးး��မတ််အမှုုထမ်း�း များ��းကိုု� အရှာာ�လွှှတ််သော�ာအခါါ
ဣသရိိယ ကုုန်းး�တော်�်� (ယခုုညစျေး�း�အနီးး�)တွွင်် ရွှေ�ေညော�ာင််ပင််ပေါ�ါက််

ရိုးး��ရာာအရ ကျော�ာ�င်းး�ထိုု�င််ဘုုန်းး�တော်�်� ကြီး�း�သည်် သူူပျံံ�လွွန််တော်�်�မမူူခင််

နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ရာာ မြို့�့��သစ််တည််ပြီး�း� ညော�ာင််ရွှေ�ေ (ရွှေညော���ာ�င််ပင််ဟုု

အခြား��းဘုုန်းး�ကြီး�း� တစ််ပါးး�ထံံ ကျော�ာ�င်းး�အပ််ခဲ့့�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ရာာ တွွင််

အဓိိပ္ပပယ်ရသော�
် �ာ) ဟုု အမည််ခေါ်�်တွွင်် စေ�ခဲ့့�သည််။ (Hon, 2012)

တချိိ�န််တခါါက ကျော�ာ�င်းး�ထိုု�င််တစ််ပါးး�သည်် ထိုု�သို့့� ကျော�ာ�င်းး�မအပ််ခင််

(၁၆၁၅)ခုုနှှစ််တွွင်် တကော�ာင်းး�မှှ ဆင်းး�သက််သည့််� စော်�်�ဘွားး��အရိုု�က််အရာာ

ကျော�ာ�င်းး�ထိုု�င်် မရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ပျံံ�လွွန််တော်�်�မူူခဲ့့�သည့််� အတွွက်် ရွှေ�ေရေ�ကြာ�ာကျော�ာ�င်းး�တွွင်် ယနေ့�့တိုု�င််
ကိုု� ခံံယူူရမည့််� ပထမစော်�်� ဘွားး��မျိုး�း��ဆက််ပြ�တ််လေ�သည််။ ထိုု�မျိုး�း��ဆက််
နှှင့််� သွေး�း�နီးး�သည့််� အသက်် (၁၅) နှှစ််အရွွယ်် စဝ််အော�ာင်် ခမ်းး�သည်် မိုးး��

စော်�်�ဘွားး��ကြီး�း�စဝ််မော�ာင််၏အုုတ််ဂူူ

-

မိိတ််မြို့�့��တွွင်် နေ�ထိုု�င််နေ�စဉ်် ညော�ာင််ရွှေ�ေသို့့�� ခေါ်�်ယူူခံံရကာာ မြို့�့��ကိုု�အုုပ််ချုု�ပ််

နေ�ပြ�ည််တော်�်�တွွင််

သည့််� စော်�်�ဘွားး��ဖြ�စ််လာာသည််။ စဝ််အော�ာင််ခမ်းး�နော�ာက််ပိုု�င်း�း စော်�်�ဘွားး��

ဖြ�စ််သည််။ သူူ စော်�်�ဘွားး�� ဖြ�စ််လာာသော�ာအခါါ ယနေ့�့ ညော�ာင််ရွှေ�ေညစျေး�း�

(၁၄) ဦးးထိိရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� (၁၄) ဦးးမြော��ာက်် စဝ််မော�ာင််သည်် အသက််(၁၇)နှှစ််

အနီးး�အတွွင်် တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သော�ာ ဟော်�်�နန်းး�ကိုု�တည်် ဆော�ာက််ခဲ့့�သည််။ စဝ််

အရွွယ််ရော�ာက်် သော်�်� (၁၈၆၄) ခုုနှှစ်် အော�ာက််တိုု�ဘာာလ (၂၃)ရက်် နေ့�့

မော�ာင််၏ မွေး�း�စား�းသားး�သည်် ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့��၏ နော�ာက််ဆုံးး�� စော်�်�ဘွားး��ဖြ�စ််

တွွင်် စော်�်�ဘွားး��ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။

ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထမဆုံးး�� သမ္မမတ ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��

စော်�်�ဘွားး��ကြီး�း�သည််

မင်းး�တုုန်းး�မင်းး�နှှင့််�အတူူ

စော်�်�ဘွားး��စဝ််ရွှေ�ေသိုု�က််သည််

ညော�ာင််ရွှေ�ေ

မန္တတလေး�း

နေ�ထိုု�င််ကြီး�း�ပြ�င်းး�ခဲ့့�သူူ

ဟော်�်�နန်းး�တွွင််နေ�ထိုု�င််ပြီး�း�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� အိိန္ဒိိ�ယ အင််ပါါယာာထဲဲသို့့�� သွွပ််သွွင်း�း သော�ာအခါါ စော်�်�ဘွားး��

နေ�ဝင်းး� အစိုးး��ရ အာာဏာာ သိိမ်းး�ယူူပြီး�း�သော�ာအခါါ အကျျဉ်းး�ထော�ာင််ထဲဲတွွင််

ကြီး�း�စဝ််မော�ာင််သည်် မန္တတလေး�း သို့့��ဆင်းး�သွားး��ပြီး�း� မိိဖုုရား�းလဲဲချား��း(လိုု�င်း�း ခ)

သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ရသည််။
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ပုံ (၄) ရွှေရေကြာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပုံ (၅) စော်ဘွားစဝ်မောင်၏အုတ်ဂူ

ညော�ာင််ရွှေ�ေရှိိ�ရှေး�း�အကျျဆုံးး��စေ�တီီတော်�်� - ညစျေး�း� အနီးး�တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််

ပုံ (၆) ညောင်ရွှေရှိ ရှေးအကျဆုံးစေတီတော်

နိုု�င််သည််။ စေ�တီီတည််ထားး� သော�ာနေ�ရာာမှာာ� စော်�်�ဘွားး��ကြီး�း�ဆီီဆိုု�င််ဖ
သည်် ရွှေ�ေ ညော�ာင််ပင််ကြီး�း� ရှိိ�ရာာနေ�ရာာကိုု� အိိပ််မက််မြ�င််မက််ပြီး�း� မြို့�့��တည််ခဲ့့�
သော�ာ နေ�ရာာဖြ�စ််သည််။ ရိုးး��ရာာအယူူ အဆများ��းအရ ဤစေ�တီီတော်�်�ကိုု�
ပါါရမီီထိုု�က်် သော�ာ အလှူူ�ရှှင်် မရော�ာက််လာာမချျင်းး� ပြ�န််လည်် ပြု�ုပြ�င်် ခြ�င်းး�
မလုုပ််နိုု�င််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။

နော�ာက််ဆုံးး��စော်�်�ဘွားး��စဝ််ရွှေ�ေသိုု�က််၏အုုတ််ဂူူ

-

ညစျေး�း�အနီးး�တွွင််ပင််

တည််ရှိိ�သည််။ စဝ််ရွှေ�ေသိုု�က်် သည်် ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့��၏ နော�ာက််ဆုံးး��စော်�်�ဘွားး��
ဖြ�စ််

သလိုု�

ကိုု�လိုု�နီီလက််အော�ာက််မှှ

လွွတ််လပ််ရေး�းရပြီး�း�

နော�ာက််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပထမဆုံးး��သမ္မမတ ဖြ�စ််လာာ ခဲ့့�သည််။

ညော�ာင််ရွှေ�ေညစျေး�း� - ခရီးး�သွားး��ဧည့််�သည််များ��း အများ��းဆုံးး�� လာာရော�ာက််
လည််ပတ််ရာာ နေ�ရာာများ��း ထဲဲမှှ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သထွွက််ပစ္စစည်း�း များ��း
နှှင့််� ရိုးး��ရာာ အစား�းအစာာများ��း ရော�ာင်းး�ချျသော�ာ စျေး�း�ဆိုု�င်် တန်းး�များ��း၊
စား�းသော�ာက််ဆိုု�င််များ��းနှှင့်�် စည််ကားး� လျှှက််ရှိိ�သလိုု� သော�ာကြာ�ာညတိုု�င်း�း
ဖျော်�်��ဖြေ�ေတင်် ဆက််မှုုများ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ ညစျေး�း�ကိုု� ယခင််စော်�်� ဘွားး��
များ��း၏ မီးး�လော�ာင််ကျွွမ်းး�သွားး��သော�ာ ဟော်�်�နန်းး� အဟော�ာင်းး�ရှိိ�ရာာ ဝင်းး�
အတွွင်း�း ကျျင်းး�ပကြ�သည််။ ဟော်�်�နန်းး� မီးး�လော�ာင််ခဲ့့�ချိိ�န််တွွင်် စော်�်�ဘွားး��စော�ာ
မော�ာင််သည််

ယခုုဟော်�်�နန်းး�ရှိိ�ရာာ

နေ�ရာာတွွင််

နန်းး�

ဆော�ာင််အသစ််

ဆော�ာက််လုုပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

မြို့��့ �မစျေး�း� - နေ့�့စဉ််လည််ပတ််လျှှက််ရှိိ�သော�ာ စျေး�း�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� အင်းး�သားး�၊
ရှှမ်း�း ၊ ပအိုးး��ဝ်် အစ ရှိိ�သော�ာ တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��း၏ ရိုးး��ယဉ််ကျေး�း�မှုုတို့့�ကိုု�
တစ််စုုတည်းး� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာလည်းး�ဖြ�စ်် သည််။

ညော�ာင််ရွှေ�ေဟော်�်� - (ယော�ာင််ဟွေ�ေဟော်�်�) ကိုု� (၁၉၉၀) ခုုနှှစ်ဝ
် န်းး�ကျျင််က
ထုုထည််ကြီး�း�မား�းသော�ာ အသားး�တိုု�င််များ��း၊ အုုတ််များ��း နှှင့်�်

ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာ

ဗိိသုုကာာ လက််ရာာများ��း ပေါ်�်လွွင််အော�ာင်် တည််ဆော�ာက်် ထားး�သည့််� ဟော်�်�
စံံအိိမ််အသစ်် ဖြ�စ််သည််။ ဟော်�်�စံံအိိမ််ကိုု� ယခုုအခါါတွွင်် ပြ�တိုု�က််အဖြ�စ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ပြီး�း� (၁၈၈၀) ခုုနှှစ်် အတွွင်း�း က စော်�်�ဘွားး��များ��း ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ
တော်�်�ဝင်် အသုံးး�� အဆော�ာင််များ��း၊ ချျပ််ဝန််တန််ဆာာများ��း၊ ပုုလ္လလင််များ��း အစရှိိ�
သည််တို့့��ကိုု� ပြ�သထားး�သည််။ ပြ�သထားး� သော�ာ နန်းး�ဝတ််နန်းး�စား�းများ��းမှာာ� (
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ပုံ (၇) နောက်ဆုံးစော်ဘွားစဝ်ရွှေသိုက်၏အုတ်ဂူ

ပုံ (၉) မြို့မစျေး

ပုံ (၈) ညစျေး

ပုံ (၁၀) ညောင်ရွှေဟော်နန်း

၁၈၆၀) ခုုနှှစ််မှှ (၁၈၉၀) နှှစ််များ��းအတွွင်းး� စော်�်�ဘွားး��မျိုး�း�� နွွယ််တို့့� ဝတ််ဆင််

မြို့��့ �ဦးးစေ�တီီ - (၂၀၁၈) ခုုနှှစ််တွွင်် အသစ််ပြ�န််တည််ခဲ့့�သော�ာ ဤမြို့�့��ဦးး

ခဲ့့�သော�ာ အဝတ််အစား�းများ��းဖြ�စ်် သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဧည့််�သည််တော်�်�များ��း

စေ�တီီသည်် ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့��အဝင််တွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း� ပျံံ�လွွန််တော်�်�မူူပြီး�း�သော�ာ

အနေ�ဖြ�င့််� ရှှမ်း�း ပြ�ည်် စော်�်�ဘွားး��များ��း၏ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� မှှတ််တမ်းး� ဓာာတ််ပုံံ�

ဘုုန်းး�ကြီး�း� များ��းအားး� မြှု�ု�ပ််နှံံ�ထားး�ရှိိ�ရာာ တစပြ�င််လည်းး�ရှိိ�သည််။ ဤစေ�တီီ

များ��းကိုု�လည်း�း ကြ�ည့်�ရှု
် ုနိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

ကိုု�

နိုု�င််ငံံအဝှှမ်း�း မှှ

ပြ�ည််သူူများ��း၏

စေ�တ

နာာသဒ္ဒါါ�တရား�းဖြ�င့််�

ဂေါ�ါပကလူူကြီး�း�များ��းသည်် လှိုုင်် ကြူ�ူဆရာာတော်�်�၏ လမ်းး�ညွှှန််မှုု ခံံယူူကာာ

ရွှေ�ေရန််ပြေ�ေဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� - ခရီးး�သွားး��ဧည့််�သည်် များ��း အများ��းဆုံးး��လာာ

တည်် ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ စေ�တီီတော်�်�ကိုု� ရန််ကုုန််မြို့�့�� တွွင််ရှိိ�သည့််�

ရော�ာက််ရာာ နေ�ရာာများ��းထဲဲမှှ တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့��အဝင််ရှိိ� ရွာာ�တော်�်�

မြ�န််မာာပြ�ည််၏ တန််ခိုးး��အကြီး�း�ဆုံးး�� ရွှေ�ေတိိဂုံံ�စေ�တီီတော်�်�နှှင့််� တူူညီီစွာာ�

ရွာာ� (သို့့��မဟုုတ်)် ရွှေ�ေရန််ပြေ�ေရွာာ�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ ခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး�တွွင််

တည််ထားး�ခြ�င်းး� လည်းး�ဖြ�စ််သည််

ရေး�းထိုးး��ထားး�သော�ာ ကျော�ာ�က််စာာ အရ ရွှေ�ေရန််ပြေ�ေကျော�ာ�င်းး�ကိုု� မြ�န််မာာ
သက္ကကရာာဇ်် ၁၂၅၀ ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၈၈၈) နယုုန််လပြ�ည့််�ကျော်�်�� တွွင်် စတင််

နဂါးး�ပွွက််အိုု�င်် - ညော�ာင််ရွှေ�ေ ဟော်�်�နန်းး�ဝင်းး�အတွွင်း�း ရှိိ� သီးး�သန့််�ဥယျာာ�ဉ််ထဲဲ

ဖွွင့််�လှှစ််ခဲ့့�သည််ဟုုဆိုု�သည််။ ကျော�ာ�င်းး�၏ ပထမဆုံးး��အလှူူ�ရှှင််မှာာ� ညော�ာင််

တွွင််

တည််ရှိိ�သည််။

ဤနဂါးး�

နဂါးး�မယ််တော်�်�မှှ

ဒေ�သခံံလူူများ��းက

ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည့််�

ရွှေ�ေကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့� သော�ာ(၃၂)ဆက််မြော��ာက််စော်�်�ဘွားး�� စဝ််အုံံ� (၁၂၄၇ -

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ထားး�

၁၂၅၉) ဖြ�စ််သည််။ ကျော�ာ�င်းး�၏အလျားး�� မှာာ� (၅၅)ပေ�ရှိိ�ပြီး�း� တိုု�င််လုံးး�� ပေါ�ါင်းး�

အတွွက််ကြော��ာင့်�် အိုု�င််၏ဘေး�းတွွင်် နဂါးး� မယ််တော်�်� အတွွက်် နတ််စင််

(၁၆၇) လုံးး��ဖြ�င့််� ကျော�ာ�င်းး�ဆော�ာင််ကြီး�း�ကိုု� ကြာ�ာရှှည််ခံံစေ�ရန်် ဆော�ာက််

လည်းး� ပြု�ုလုုပ််ထားး�သည််။ ညော�ာင််ရွှေ�ေတဝိုု�က််မှှ လူူများ��းသည်် ထိုု�နတ််စင််

ထားး�သည််။ အပြ�င််ဘက််ရှိိ� တိုု�င််လုံးး�� များ��းကိုု� လေ�ဒဏ််၊ နေ�ဒဏ််၊ မိုးး��ဒဏ််ခံံ

သို့့�� လာာရော�ာက််တော�ာင်းး�ဆုုပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ဆုုတော�ာင်းး� ပြ�ည့််�ပါါကလည်းး�

နိုု�င််ရန်် ဖန််သားး�ပန်းး� လက််ရာာများ��းဖြ�င့််� စီီချျယ််ထားး�သည််။ မင်္ဂလာာတန််

နတ််ကိုု� အစား�းအစာာ၊ ငွေ�ေ စသည််တို့့��ဖြ�င့််� ပူူဇော်�်�ပသကြ�သည််။ ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ�ရှိိ�

ဆော�ာင်းး�တော်�်�များ��းအော�ာက််တွွင်် ခြ�င်္သေ့့�ရုုပ််ထုု နှှစ််ခုု ရှိိ�ပြီး�း� “သင််၏အတ္တတ

သည့််�အခါါတွွင််လည်း�း ပွဲဲ�အော�ာင််မြ�င််စွာာ� ကျျင်းး�ပနိုု�င်် ရန်် နဂါးး�မယ််တော်�်�ထံံ

ကိုု� ဤနေ�ရာာတွွင််ထားး�ခဲ့့�ပါါ၊ ကျော�ာ�င်းး�ထဲဲတွွင်် သင််၏စိိတ်် အေး�းချျမ်းး�စွာာ�

လာာရော�ာက်် ဆုုတော�ာင်းး�လေ့�့ ရှိိ�ကြ�သည််။

ရှိိ�ပါါစေ�” ဟုု အဓိိပ္ပပယ််ရသည််။ ကျော�ာ�င်းး�၏ ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက်် အချို့့���မှာာ�
ဘဲဲဥပုံံ�သဏ္ဍန််ရှိိ�ပြီး�း� တံံခါးး�ရွွက််နှှင့်�် အမိုးး�� များ��းကိုု� မှှန််စီီရွှေ�ေချျ လက််ရာာများ��း
ဖြ�င့််� စီီချျယ််ထားး� သည််။

သည််ဟုု

ပွွက််အိုု�င််အားး�
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ပုံ (၁၁) ရွှေရန်ပြေဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပုံ (၁၃) နဂါးပွက်အိုင်

ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််ခြ�င်းး�

ပုံ (၁၂) မြို့ဦးစေတီ

ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််ရှိိ� အင်းး�လေး�းဒေ�သတွွင်် အင်းး�သားး�လူူ မျိုး�း�� အများ��းစုုနေ�ထိုု�င််
ကြ�ပြီး�း� ရှှမ်း�း ၊ ပအိုု�ဝ်း�း ၊ ဓနုု၊ ကယားး�၊ ဓနော့�့�နှှင့်�် ဗမာာ လူူမျိုး�း��များ��းလည်းး�
နေ�ထိုု�င်် သည််။ အများ��းစုုမှာာ� ဗုုဒ္ဓ္ဓဓ�ဘာာသာာများ��း ဖြ�စ််ကြ�ကာာ ရိုးး��ရှှင်း�း သော�ာ
တော�ာင််သူူလယ််သမား�းများ��း အဖြ�စ်် အသက််မွေး�း�ကြ�ပြီး�း� သစ််အိိမ််၊ ဝါးး�အိိမ််
များ��းဖြ�င့််� နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။
ရိုးး��ရာာဓလေ့�့များ��း၊ ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်� များ��း၊ သမိုု�င်း�း များ��းနှှင့်�် ရိုးး��ရာာပုံံ�ပြ�င််များ��းကိုု�
မျိုး�း��ရိုးး��စဉ်် ဆက်် လက််ဆင့််�ကမ်းး� လာာကြ�သည့့်�အတွွက်် ယနေ့�့ထိိတိုု�င််
၎င်းး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုနှှင့်�် အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု�ထိိန်း�း သိိမ်းး� ထားး�နိုု�င််
ကြ�သည််မှာာ�

ချီးး ��ကျူးး��စရာာပင််ဖြ�စ််သည််။

ထိုု�ကဲ့့�သို့့�

ရိုးး��ရာာအမွေ�ေကိုု�

လက််ဆင့််�ကမ်းး�ပေး�းသည့််� ဘိုးး��ဘွားး��များ��း၏ အရေး�းပါါမှုုအကြော��ာင်းး�ကိုု� က
ယန်းး�

ကလော�ာတော�ာင််ပေါ်�်စခန်းး�မြို့�့��လေး�း

လူူမျိုး�း��

စာာရေး�းဆရာာ

ပါါစကယ််ခူးး�သွွယ််မှှလည်း�း

တာာ မျိုး�း��နွွယ််စုုရဲ့့� ဖန််ဆင်းး�ရှှင်် အရှှင််မ ကြီး�း�တွေ�ေပေါ့�့�”
ကလော�ာမြို့�့��သည််

အင်းး�လေး�းကန််၏

အနော�ာက််

“လူူမျိုး�း��စုု

ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာအရ မိိရိုးး��ဖလာာ ပညာာတွေ�ေကိုု� လက််ဆင့််�ကမ်းး� ပေး�းခဲ့့�ကြ�
ဘက််ယွွန်းး�ယွွန်း�း ရှိိ�

ဟုုရေး�းသားး�

ချီးး ��ကျူးး��ထားး�သည််။(Khoo Thwe, 2002)

တော�ာင််ပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း� ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ်် အင်္ဂလိိပ််တို့့�၏ တော�ာင််ပေါ်�်
စခန်းး� မြို့�့��လေး�းဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ကလော�ာတွွင်် ခရစ််တော်�်� ဘုုရင််မင်းး�ဘွဲ့့��ခံံ

ဤသမိုု�င်း�း ဒဏ္ဍာာရီီလာာ ရိုးး��ရာာ ပုံံ�ပြ�င််များ��းသည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�အားး�လုံးး��ကိုု�

အသင်းး�တော်�်�

ကမ္ဘာာ�ဦးးအစထိိ ခေါ်�်ယူူသွားး�� နိုု�င််သည််။ ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� ကယန်းး�လူူမျိုး�း��စုု

ကဲ့့�သို့့��သော�ာ

ခရစ််

ယာာန််ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�များ��းစွာာ�ရှိိ�ပြီး�း�

ဗြိ�ိတိိသျှှ ဗိိသုုကာာလက််ရာာ အဆော�ာက််အအုံံ�များ��းကိုု�လည်း�း ပေါ�ါများ��းစွာာ�

တို့့�� သည်် အော�ာက််ပါါ အကြော��ာင်းး�အရာာတို့့��ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည်် ကြ�သည််။

တွေ့�့�ရသည််။ အင်္ဂလိိပ််တို့့�၏ (Tudor) ခေ�တ်် ဗိိသုုကာာလက််ရာာများ��းမှာာ�
ကလော�ာမြို့�့�� ပတ််ပတ််လည််ရှိိ� ကျေး�း�လက််ရိုးး��ရာာ ဗိိသုုကာာ လက််ရာာများ��း

“လေ�နတ််သားး�နဲ့့� လေ�နတ််သမီးး�တို့့��ဟာာ ရွှေ�ေလက်် တွဲဲ�လို့့� ပျော်�်��ပွဲဲ�ဆင််ရင်းး�

နှှင့်�အ
် ပြို�ု�င်် ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုရှိိ�လှှသည််။ သည့််�အပြ�င်် တခြား��းသော�ာ အာာရှှဆန််

ခရီးး�နှှင််ခဲ့့�ကြ�တာာပေါ့�့� ကလေး�းတို့့��ရယ််၊ ဒါါပေ�မယ့််� လေ�နတ််သမီးး�လေး�း

ဆန်် ဗိိသုုကာာ လက််ရာာ တချို့့���ကိုု�လဲဲ ကလော�ာတွွင်် တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င်် သည််။

ခမျာ�ာ ကိုု�ယ််လေး�းလက််ဝန်် ရှိိ�လာာချိိ�န််မတော့�့� မော�ာင်် တော်�်� လေ�နတ််သားး�
နော�ာက််ကိုု� မီီအော�ာင်် ဘယ််လိုု� လိုု�က််နိုု�င််ရှာာ�တော့�့�မလဲဲ၊ ခရီးး�တစ်် ထော�ာက််

ကလော�ာမြို့�့��လေး�းသည်် ပင််လယ််ရေ�မျျက််နှာာ�ပြ�င်် အထက်် (၁၃၂၀) မီီတာာ

နား�းရင်းး� မော�ာင််တော်�်� လေ�နတ််သားး�က ကြ�င််ရာာတော်�်� မီးး�ဖွား��းချိိ�န််ထိိ

ခန့့်�တွွင်် တည််ရှိိ�ကာာ ရာာသီီ ဥတုုအေး�းမြ�ပြီး�း� စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေသော�ာ

အဆက််မပြ�တ်် ရစ််ပတ််သိုု�င်းး�ခြုံ�ံ�ရင်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခဲ့့�တယ််...

သဘာာ၀ ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အလှှများ��းကြော��ာင့််� ကိုု�လိုု�နီီ လက််ထက်် အင်္ဂလိိပ််
တို့့��၏ ပျော်�်��စံံရာာနေ�ရာာ ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ကလော�ာမြို့�့��ရှိိ� လည််ပတ််စရာာ

အချိိ�န််တန််တော့�့�လေ�နတ််သမီးး�လေး�းဟာာ ရွှေ�ေရော�ာင်် ဥကလေး�းတစ််လုံးး��

ကော�ာင်းး�သော�ာ နေ�ရာာများ��းစွာာ�ရှိိ�သည့််�အနက်် စိိတ််ဝင်် စား�းစရာာ အကော�ာင်းး�

ကိုု� မွေး�း�ဖွား��းခဲ့့�သတဲ့့�၊ အဲဲဒီီဥခွံံ�ကိုု� ခွဲဲ�ပြီး�း� ဖန််ဆင်းး�ရှှင်် အရှှင််မဟာာ ကလေး�း

ဆုံးး��နေ�ရာာအချို့့���မှာာ� ခရစ််ဘုုရင်် မင်းး�ဘွဲ့့��ခံံဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�၊ ကလော�ာစျေး�း�၊

တွေ�ေ အများ��း ကြီး�း�နဲ့့�အတူူ ထွွက််ပေါ်�်တော်�်�မူူလာာခဲ့့�တယ််၊ ကော�ာင်းး� ကင််ယံံ

ဆုုတော�ာင်းး� ပြ�ည့််�စေ�တီီ၊ မြို့�့��မဗလီီနှှင့််� ရွှေ�ေရော�ာင််ငွေ�ေရော�ာင်် များ��းဖြ�င့််�

ဟိုးး��အဝေး�းက ကြ�ယ််ကလေး�းတွေ�ေ ကိုု� သူူငေး�းနေ�တယ််၊ နက််ပြာ�ာရော�ာင််

တဖိိတ််ဖိိတ််တော�ာက််နေ�သည့််� အော�ာင််ချျမ်းး� သာာ စေ�တီီတို့့��ဖြ�စ််သည််။
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ကတ္တီီ�ပါါ ကော�ာင်းး�ကင်် နော�ာက််ခံံကားး�ချျပ််မှာာ� ကြ�ယ််တွေ�ေဟာာ သေး�းလွွန်းး�

ကယန်းး�လူူမျိုး�း�� အမျိုး�း��သမီးး�တွေ�ေဟာာ လည််ပင်းး�မှာာ� ကွွင်း�း တွေ�ေစွွတ််ထားး�

လှှပေ�မဲ့့� ဖြူ�ူဝါါနီီ ပန်းး�ရော�ာင််စုံံ�လေး�းတွေ�ေ လိုု�ပါါပဲဲ… ဖန််ဆင်းး�ရှှင်် အရှှင််မက

တာာကြော��ာင့််� သူူတို့့��ကိုု� သတိိ ထားး�မိိလွွယ််သည််။ ဒီီလည််ပင်းး�ကွွင်း�း စွွပ််တဲ့့�

တိိမ််တွေ�ေကိုု� တခြား��း ကမ္ဘာာ�တစ််ခုု ဖန််တီးး�ခိုု�င်းး�လော�ာက််တယ််၊ တိိမ််တွေ�ေ

ကိိစ္စစ ဟာာ နှှစ်် ရာာပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� ကြာ�ာခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််ပြီး�း� ငွေ�ေ၊ ကြေး��းနဲ့့� ရွှေ�ေ

ဖန််တီးး�တဲ့့� အရာာကပဲဲ ဘွားး��တို့့��နေ�ရာာ မြေ�ေကမ္ဘာာ� ဖြ�စ််လာာခဲ့့� တာာပေါ့�့�ကွွယ််၊

သတ္တုု�စပ််ကွွင်း�း မျိုး�း��ကိုု� ဝတ််လေ့�့ရှိိ�ကြ� သည််။

ဖြ�စ််တည်းး�စ မြေ�ေကမ္ဘာာ�ဟာာ နေ�လို့့��ရ မရ မသေ�ချာ�ာသေး�းတဲ့့� အတွွက််
ဖန််ဆင်းး�ရှှင်် အရှှင််မဟာာ မျော�ာ�က််တစ်် ကော�ာင််ကိုု� ဖန််ဆင်းး�၊ ကမ္ဘာာ�ဆီီ

လည််ပင်းး�မှာာ� ဘာာဖြ�စ််လို့့�� ကွွင်း�း တွေ�ေစွွပ််ရ တာာလဲဲဆိုု�တဲ့့� အကြော��ာင်းး�ပြ�

ခြေ�ေမြ�န််တော်�်�လွှှတ်် ရင်းး� အခြေ�ေအနေ�ကိုု� စနည်းး�နာာ ခိုု�င်းး�ခဲ့့�တယ််၊ မျော�ာ�က််

ချျက်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ကြ� သည််။ မျိုး�း��နွွယ််စုုရဲ့့� မူူလမိိခင်် နဂါးး�မယ််ကြီး�း�ကိုု�

သတ္တတဝါါဟာာ ကမ္ဘာာ�မြေ�ေပေါ်�် ဆင်းး�သက််လာာ ခဲ့့�ပေ�မဲ့့� မြေ�ေကြီး�း�ပေါ်�် မဆင်းး�ရဲဲ

အော�ာက််မေ့�့ သတိိရစိိမ့််�သော�ာငှာာ� ကွွင်းး�စွွပ််တာာလို့့� လည်းး�ဖြေ�ေကြ�သလိုု�

ဘူးး�တဲ့့�၊ ဒါါနဲ့့� အရှှင််မဆီီပြ�န််ရော�ာက််တော့�့� သူူက ကမ္ဘာာ�မြေ�ေကြီး�း� ဟာာ

ဗြိ�ိတိိသျှှ မဝင််ခင်် တစ််တိုု�င်း�း ပြ�ည််လုံးး�� မင်းး�မဲ့့�စရိုု�က်် စိုးး��မိုးး��နေ�တုုန်းး� ဗမာာ

အရှှင််မရဲ့့� ကလေး�းတွေ�ေ နေ�ထိုု�င််ဖို့့� အဆင််သင့််� ပဲဲလို့့�� ခပ််တည််တည််နဲ့့�

တွေ�ေဟာာ ကယန်းး� (ပဒေါ�ါင််) အမျိုး�း��သမီးး�တွေ�ေကိုု� လာာလာာဖမ်းး� ကြ�တဲ့့�

ညာာဖြီး�း�တာာပေါ့�့�၊

ချျက််ချျင်းး�သိိတယ််၊

အတွွက်် အချျင်းး�ချျင်းး�ပြ�န််တွေ့�့�ရင်် လွွယ််လင့်�် တကူူ မှှတ််မိိပြီး�း� မျိုး�း��နွွယ််

မျော�ာ�က််ကိုု� ကျိိ�န််ဆဲဲပြီး�း� မျော�ာ�က််တွေ�ေဟာာ မြေ�ေကြီး�း� ပေါ်�်မှာာ� ဘယ််

ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််ရန်် အလို့့��ငှာာ� လည််ပင်းး�မှာာ� ကွွင်း�း တွေ�ေစွွပ််တာာလို့့� ဟုုလဲဲ

သော�ာအခါါမှှ အိိပ််ခွွင့််�မကြုံ�ံ�ရစေ�လို့့�� အမိိန့််� ထုုတ််ပြ�န််လိုု�က််တယ််၊ ဒီီအမိိန့််�

ဖြေ�ေကြ�သည််။

အရှှင််မဟာာ

သူူညာာနေ�တာာကိုု�

က ခုုချိိ�န််ထိိ သက််ဝင််နေ�ဆဲဲပဲဲ မြေး��းတို့့��ရဲ့့�၊ ဒီီအမိိန့််�ကြော��ာင့််� မျော�ာ�က််တွေ�ေ
ဟာာ သစ််ပင််ပေါ်�်မှာာ�ပဲဲ အိိပ််ရရှာာ�တာာ ပေါ့�့�...အရှှင််မက စာာဝါါငှှက််ကလေး�း

အဖြေ�ေနော�ာက််တစ််မျိုး�း��ကတော့�့� တော�ာထဲဲသွားး��လို့့�� ကျားး��လိုု� လည််ချော�ာ�င်းး�

တစ််ကော�ာင််ကိုု� ထပ််ဖန််ဆင်းး�တော်�်�မူူတယ််၊ မျော�ာ�က််ကိုု�ခိုု�င်းး�သလိုု� ထပ််

သွေး�း� ဖော�ာက််သော�ာက််တတ်် တဲ့့� တော�ာကော�ာင််တွေ�ေ အန္တတရာာယ််ရန််စွွယ််က

ခိုု�င်းး�တယ််၊ ငှှက််ကလေး�းကတော့�့� မြေ�ေကမ္ဘာာ� တစ််ခွွင်် တစ််လက််မမကျျန််

ကာာကွွယ််ဖို့့�ဟုုဆိုု�သည််။

ပိုု�က််စိိပ််တိုု�က််စစ််

ဆေး�းပြီး�း�မှှ

အရှှင််မဆီီကိုု�ပြ�န််ပြီး�း�

စိိတ််ချျရတဲ့့�အ

ကြော��ာင်းး�ကိုု� သံံတော်�်�ဦးးတင််ခဲ့့�တယ််။ အရှှင််မက ချီးး ��မြှော��ာ�က််တဲ့့�အနေ�နဲ့့�

ရက််ကော�ာင်းး�ရက််မြ�တ််မှာာ� မွေး�း�တဲ့့� မိိန်းး�ကလေး�းတွေ�ေ လမင်းး�ထိိန််ထိိန််သာာ

စာာဝါါငှှက််ငယ််ကိုု� နှှစ််စဉ်် နှှစ််စဉ်် ခြော��ာက််လတိိတိိ ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�မှာာ�

တဲ့့� ညတွေ�ေမှာာ� ဖွား��းမြ�င််တဲ့့� မိိန်းး�ကလေး�းတွေ�ေသာာ ဝတ််ဆင််ခွွင့််� ရှိိ�ကြ�သည််။

နေ�ခွွင့်�် ပြု�ုခဲ့့�တယ််။ ဒါ့့�ကြော��ာင့််�လည်းး� ဘွားး��တို့့�� စာာဝါါတွေ�ေကိုု� ခြော��ာက််လပဲဲ

သူူတို့့��ဟာာ အသက််ငါးး�နှှစ််လော�ာက််မှှစပြီး�း� ကွွင်း�း တွေ�ေကိုု� စဝတ််ရကာာ

မြ�င််ခွွင့်�ရ
် တာာပေါ့�့�…မြေ�ေကမ္ဘာာ�အော�ာက််

အသက််ကြီး�း�လာာလေ�လေ�

အဆင့််�မှာာ�

နေ�ရတာာကြာ�ာလာာ

တော့�့� လူူသားး�တွေ�ေ ဟာာ မပျော်�်��ကြ�တော့�့�ဘူးး�တဲ့့�၊ အလယ််ကမ္ဘာာ�မှာာ�

ကွွင်း�း အရေ�အတွွက််

များ��းလာာလေ�လေ�

ဖြ�စ််သည််။

အခြေ�ေချျနေ�ချျင််စိိတ််တွေ�ေ တဖွား��းဖွား��း ပေါ်�်လာာကြ� သတဲ့့�ကွွယ််၊ ဒါါပေ�မယ့််�
လည်းး� အလယ််ကမ္ဘာာ�နဲ့့� အော�ာက််ကမ္ဘာာ�ကြား�း�မှာာ� ဧရာာမ ကျော�ာ�က််လွှာာ�

ကလေး�းတွေ�ေ ဖျား��းရင််နာာရင်် ဘွားး��အေ�တွေ�ေက သူူတို့့��ရဲ့့� ရတနာာ ကွွင်း�း

ကြီး�း�နဲ့့� ခြား��းထားး�သကိုးး��။ သူ့့�ကလေး�းတွေ�ေရဲ့့� ဆန္ဒဒကိုု� ဖြ�ည့််� ဆည်းး�ချျင််တဲ့့�

တော်�်�ကြီး�း�တွေ�ေကိုု� တို့့��ခွွင့်�၊် ထိိခွွင့်�် ပေး�းသနား�း ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့� ထိိလိုု�က််

ဖန််ဆင်းး�ရှှင်် အရှှင််မဟာာ ကျော�ာ�က်် လွှာာ�ကြီး�း� ကွဲဲ�ကြေ��သွားး��အော�ာင််

လျှှင်် ကျိိ�န််စာာတွေ�ေ ပြ�ယ််သည််၊ ကံံကော�ာင်းး�သည််ဟုု ဆိုု�သည််။

မီးး�ပြ�င်းး�တိုု�က််ပေး�း တယ််၊ ကွဲဲ�ကြေ��ကျျလာာတဲ့့� ကျော�ာ�က််လွှာာ� အစအန တွေ�ေ
ကိုု� ဖယ််ရှား��းရှှင်းး�လင်းး�ဖို့့�� မြ�င်းး�တွေ�ေနဲ့့� ဆင််တွေ�ေ က လူူသားး�တွေ�ေကိုု� ကူူညီီ

ဒီီဓလေ့�့ဟာာ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ မဝင််လာာခင််ကတည်းး�က ရှိိ�ခဲ့့�တဲ့့� ရိုးး��ရာာဓလေ့�့

ကြ�တယ််။ မနိုု�င််ဝန််ထမ်းး� ရတဲ့့�အတွွက်် သူူတို့့��ခမျာ�ာ ချိုု��တွေ�ေကျိုးး ���ကုုန််

ဟော�ာင်းး�ဖြ�စ််သည််။ (Khoo Thwe, 2002)

ကြ�သ တဲ့့�။ ဆင််တွေ�ေကတော့�့� ကျိုးး ���သွားး��တဲ့့� ချိုု��တွေ�ေကိုု� ပါးး�စပ််မှာာ� ပြော��ာင်းး�
တပ််ရင်းး� အစွွယ််တွေ�ေ အဖြ�စ်် အသွွင််ပြော��ာင်းး�လိုု�က််နိုု�င််တယ််၊ မြ�င်းး�တွေ�ေ
ကတော့�့� သူူတို့့��ချိုု��ကျိုးး ���တွေ�ေကိုု� သစ််ပင််မှာာ� သွားး��ချိိ�တ််ထားး�မိိ တော့�့� ချိုု��
တွေ�ေက သရက််သီးး�ဘဝ ပြော��ာင်းး�သွားး��ပြီး�း� မြ�င်းး�တွေ�ေခမျာ�ာ ချိုု��ကိုု� ထာာဝရ
ဆုံးး��ရှုံးး��လိုု�က််ရသတဲ့့�.. အဲဲသလိုု�နဲ့့� လူူသားး�နဲ့့� တိိရစ္ဆာာ�န််တွေ�ေဟာာ အလယ််
ကမ္ဘာာ�ကိုု� တူူပျော်�်��ပျော်�်�� ချီီ�တက််ရင်းး� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ� အတူူယှှဉ််တွဲဲ� နေ�ခဲ့့�ကြ�
သတဲ့့�၊ ဒါါပေ�မယ့််� ကြာ�ာလာာ တော့�့� လူူတွေ�ေဟာာ ငါါနဲ့့�ငါါသာာ နှိုုင်းး�စရာာဆိုု�ပြီး�း�
မာာန််တက်် လာာကြ�တယ်် မြေး��းတို့့��ရဲ့့�၊ ဒီီလိုု�နဲ့့� တိိရစ္ဆာာ�န်် ဘာာသာာစကားး�ကိုု�
မေ့�့ကုုန််ပြီး�း� တိိရစ္ဆာာ�န်် ဆိုု�တာာ ခိုု�င်းး�ဖို့့��၊ စေ�ဖို့့��၊ စား�းဖို့့��လို့့� ယူူဆလာာကြ�တယ််။
နော�ာက််တော့�့� လူူသားး�အစ ကမ္ဘာာ�ဦးးဘာာသာာ စကားး� ကိုု�ပါါမေ့�့ကုုန််ကြ�ပြီး�း�
အုုပ််စုုကလေး�းတွေ�ေဖွဲ့့��လို့့�� ကမ္ဘာာ� အနှံ့့�� ပြ�န့််�ကြဲ�ဲသွားး��ခဲ့့�တယ််။ ဒီီလိုု�နဲ့့�ပဲဲ
လူူသားး�ဟာာ

ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�

ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ရင်းး�

မြေ�ေကမ္ဘာာ�အဝှှမ်းး�

လှှည့်�လ
် ည််သွားး��ရာာ ရေ�ကြ�ည််ရာာ မြ�က််နုုရာာ ရှာာ�စား�း ရတဲ့့� အဆင့််�ထိိ ကျျ
ဆင်းး�သွားး��ခဲ့့� တော့�့�တာာပေါ့�့�” (Khoo Thwe, 2002)

ယုံံ�ကြ�ည််သက််ဝင််မှုု
ဒေ�သခံံအများ��းစုုသည်် ဗုုဒ္ဓ္ဓဓ�ဘာာသာာကိုးး��ကွွယ််ကြ�သူူ များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� အစ္စစ
လာာမ််နှှင့််� ခရစ််ယာာန််ဘာာသာာဝင်် တို့့��ကိုု�လည်း�း လူူနည်းး�စုုအဖြ�စ်် တွေ့�့�မြ�င််
ရသည််။ အနော�ာက််တိုု�င်း�း သာာသနာာပြု�ု ခရီးး�စဉ််များ��းမှှတဆင့်�် ခရစ််ယာာန််
ဘာာသာာကိုု� ဒေ�သခံံတို့့�� စတင််သိိရှိိ�နား�း လည််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အော�ာက််
ပါါဇာာတ််လမ်းး�မှာာ� ဖယ််ခုံံ�မြို့�့��ရှိိ� ကယန်းး�လူူမျိုး�း�� ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�များ��းသည်် အီီ
တလီီမှှ သာာသနာာပြု�ု ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� ပက််ဒရိုု� ကာာလိုု� ရော�ာက််ရှိိ�လာာပြီး�း�
နော�ာက်် ကက််သလစ််ဘာာ သာာဝင််အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�
ဖြ�စ်် သည််။
နော�ာက််ပိုု�င်း�း မှာာ�

ဖယ််ခုံံ�ဟာာ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ

ကက််သလစ််မြို့�့�� တစ််မြို့�့�� ဖြ�စ််လာာခဲ့့�လေ�သည််။ (Khoo Thwe, 2002)
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အီီတာာလျံံ� သာာသနာာပြု�ုအဖွဲ့့��က ဘုုန်းး�တော်�်� ကြီး�း� ကာာလိုု�ဟာာ တရုုတ််ပြ�ည််ကိုု� ဦးးတည််အသွားး��
ဖယ််ခုံံ�ကိုု� ဖြ�တ််သွားး��ခဲ့့�စဉ်် အမဲဲလိုု�က််မုုဆိုးး��တစ််ဦးးနဲ့့� တွေ့�့�ဆုံံ�ခဲ့့�သည််။
ကာာသိုု�လစ်် ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� ဆိုု�တာာကိုု� တခါါမှှမမြ�င််ဖူးး�တဲ့့� မုုဆိုးး��ဟာာ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� ကာာလိုု�ကိုု� အမှှတ််တမဲ့့�
တွေ့�့�တော့�့� သားး�ရဲဲ လားး�၊ ဘီီလူးး�လားး�ဆိုု�ပြီး�း� ဝေ�ခွဲဲ�မရဖြ�စ််နေ�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကိုု� အိိမ််ဖမ်းး�
ခေါ်�်လာာခဲ့့�ကာာ ကြိုး�း��တုုပ််ပြီး�း� ကျျင်းး�ထဲဲချျထားး�ခဲ့့�သည််။
ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� ကာာလိုု�ဟာာ တစ််ရွာာ�လုံးး�� သိိမ့််�သိိမ့််�တုုန်် အော�ာင်် အကြီး�း�အကျျယ်် အော်�်�ဟစ်် ငိုု�ကြွေး��းကာာ အစာာ
စား�းချျင််တဲ့့� အကြော��ာင်းး� ခြေ�ေဟန််လက််ဟန်် ပြ�ပြီး�း� တော�ာင်းး�ဆိုု�လေ�သည််။ ထမင်းး�ပေး�းသော�ာအခါါ အားး�ပါးး�တရ
စား�းသည့််�အတွွက်် ဒါါဟာာ တိိရစ္ဆာာ�န်် လည်းး�မဟုုတ်၊် ဘီီလူးး�လည်းး�မဟုုတ််ဘဲဲ လူူဖြ�စ််လိိမ့််� မည််လို့့�� ရွာာ�သားး�တွေ�ေ
က ခန့််�မှှန်းး�မိိခဲ့့�ကြ�သည််။
ဒီီအတွွက််ကြော��ာင့်�် သူ့့�ကိုု� လူူချျင်းး�တူူတူူ သူူချျင်းး�မျှှမျှှ ဆက််ဆံံလာာကြ�သည််။ ဒါါတော�ာင
တချို့့���က ခြေ�ေ ချော�ာ�င်းး�တွေ�ေမပါါဘဲဲ မည်းး�ပြော��ာင််နေ�တဲ့့� သူ့့�ခြေ�ေ ထော�ာက််ကြီး�း�ကြော��ာင့််� သံံသယမကင်းး� ဖြ�စ််ခဲ့့�ကြ�
သည််။ (ပဒေါ�ါင််တွေ�ေဟာာ အဲဲဒီီအချိိ�န််မှာာ� ရှူး��းဖိိနပ်် ဆိုု�တာာကိုု� မမြ�င််ဖူးး�ခဲ့့�ကြ�ပေ�)
ရွာာ�သားး�တွေ�ေဟာာ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�နဲ့့� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကိုု� ချျစ််ခင််လာာပြီး�း� ဖယ််ခုံံ�မှာာ�ပဲဲ အခြေ�ေချျသွားး��ဖို့့�� တော�ာင်းး�ဆိုု�
ကြ�လေ�သည််။
ဒီီလိုု�နဲ့့� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကာာလိုု�ဟာာ ပဒေါ�ါင်် ယဉ််ကျေး�း�မှုုနဲ့့� အလွွန်အ
် င််မတန််
ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင်် သွားး��ပြီး�း� ရိုးး��ရာာနတ််တွေ�ေကိုု�လဲဲ ယုံံ�ကြ�ည််သက််ဝင်် လာာခဲ့့�လေ�သည််။
ဒီီလိုု�နဲ့့� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� ကာာလိုု� ဟာာ ဖယ််ခုံံ�မှာာ�နေ�ထိုု�င််စဉ််အတွွင်း�း မှာာ�ပဲဲ အမဲဲလိုု�က်် မုုဆိုးး��ကလွဲဲ�လို့့�
ရွာာ�လုံးး��ကျွွတ်် ကက််သလစ််တွေ�ေ ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည််။
တစ််နေ့�့တော့�့� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ဟာာ မုုဆိုးး��နှှင့်�အ
် တူူ လက််လှဲဲ�သည့််� ပြို�ု�င််ပွဲဲ�တစ််ခုု ပြု�ုလုုပ်် ခဲ့့�လေ�သည််။ ပြို�ု�င််ပွဲဲ�
သတ််မှှတ််ချျက််အရ နိုု�င််သည့််� သူူ၏ဘုုရား�းသည်် ရှုံးး�� နိိမ့််�သူူ၏ ဘုုရား�းထက်် ပိုု�၍ ကြီး�း�ကျျယ််မြ�င့််�မြ�တ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့်�် ရှုံးး�� နိိမ့််�သူူ သည်် နိုု�င််သည့််�သူူ၏ ဘာာသာာတရား�းဘက််သို့့�� ကူးး� ပြော��ာင်းး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�အချိိ�န််တွွင်် ငှှက််ဖျား��းမိိ ပြီး�း� မုုဆိုးး��ထက်် အရပ််အမော�ာင်းး�ရော�ာ ခွွန််အားး�ဗလ ပါါ
နိိမ့််�ပါးး�တဲ့့� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ဟာာ အားး�လှဲဲ�ပွဲဲ�မှာာ� မုုဆိုးး��ကိုု� နိုု�င််သွားး��ခဲ့့�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့်�မုုဆိုးး
်
��ဟာာ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကိုု� ခွွန််အားး�ပေး�းသည့််� ဘုုရား�း၏ တန််ခိုးး��ကိုု� လက််ခံံကာာ
ကာာသိုု�လစ််ဘာာသာာဝင်် ဖြ�စ်် လာာခဲ့့�လေ�သည််။
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ပုံ (၁၄) ဂုံးကင်းကစားသည့်အံစာတုံး

တုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််ကြိုး�း��ဖြ�င့််� ဆွဲဲ�ချျရသည််။ အံံစာာတုံးး�� ကျျလာာပါါက ထိုု�ကျျ
လာာသော�ာ အတုံးး�� ပေါ်�်က အကော�ာင််နှှင့််� သစ််သားး�တန်းး�အော�ာက််ရှိိ� အတုံးး��
ပေါ်�်မှှအကော�ာင်် ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�လျှှင်် ကစား�း နည်းး� စည်းး�ကမ်းး�အရ နိုု�င််မည််
ဖြ�စ််သည််။

ငါးး�ရက််တစ််စျေး�း�၌ ရေ�ပန်းး�စား�းသော�ာ အခြား��းကစား�း နည်းး�တစ််မျိုး�း��မှာာ�
(၃၆) ကော�ာင်် ကစား�းနည်းး� ဖြ�စ်် သည််။ ဒိုု�င််သည်် တိိရစ္ဆာာ�န်် အကော�ာင််
(၃၆)ကော�ာင်် ၏ ပုံံ�ကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ကာာ သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ သေ�တ္တာာ� ထဲဲတွွင််
ထည့််�ထားး�ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် စာာလုံးး��ရေ� (၂၁) လုံးး��ထက်် မပိုု�သော�ာ
အတိိတ််ကဗျာ�ာများ��းကိုု� ရေး�းစပ််ရသည််။ ထိုု�အတိိတ်် ကဗျာ�ာများ��းသည််
သေ�တ္တာာ�အတွွင်းး�ရှိိ� တိိရစ္ဆာာ�န််ပုံံ�များ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး� သည့််� အချျက််များ��း
ပါါဝင််သည််။ ထိုးး��သားး�များ��းက ဒိုု�င််တို့့� သတ််မှှတ််သော�ာ အတိိတ််ကဗျာ�ာ
အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ (၃၆) ကော�ာင််သော�ာ တိိရစ္ဆာာ�န််များ��းကိုု� အတိိတ််ကော�ာက််
ယူူ ကာာထိုးး��ကြ�သည််။

အင်းး�လေး�းရိုးး��ရာာထုံးး��တမ်းး�ဓလေ့�့များ��း

ရှေ့�့�မှာာ�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း�သည့််�အတိုု�င်း�း ငါးး�ရက််တစ််စျေး�း� သည်် နေ�ရာာတစ််
နေ�ရာာစီီလှှည့်�ကာာ
်
နေ့�့တိုု�င်း�း ထွွက်် သော�ာ စျေး�း�ဖြ�စ််သည််။ အော�ာက််ပါါ

ငါးရက်တစ်ဈေးဓလေ့
ငါးး�ရက််တစ််ဈေး�းဓလေ့�့သည််

ဇယားး�သည်် အင်းး�လေး�း ဒေ�သတွွင်် ကျျင်းး�ပသော�ာ ဈေး�းပတ််ရက်် (ငါးး�ရက််
အင်းး�လေး�းနှှင့်�်

စံံကားး�

ဒေ�သတွွင််

အလှှည့််�ကျျထွွက််သော�ာ စျေး�း�စနစ်် တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

ကျွန်းမျှော

ရှှမ်း�း ပြ�ည််တွွင်် စော်�်�ဘွားး��များ��းလက််ထက်် ကတည်းး� က ဒေ�သထွွက််ကုုန််
များ��း လဲဲလှှယ်် ရော�ာင်းး�ချျရန်် သာာမက အခွွန််ကော�ာက််ခံံခြ�င်းး�နှှင့်�် အမိိန့််�
ကြေ��ညာာ ချျက််များ��း ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�တွွင်် အဆင််ပြေ�ေစေ�ရန်် အလို့့��ငှာာ�
ကျျင်းး�ပခဲ့့�သည််။

ကာာလဖြ�စ််သော�ာ (၁၃၅၉) ခုုနှှစ်် ဝန်းး�ကျျင််ခန့််�က ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာသည််ဟုု
ဖော�ာက််ကားး�ရာာ

ကျွွန်းး�မျှော�ာ�ကိုု� (၁၉၅၀) ခုုနှှစ်ဝ
် န်းး�ကျျင််တွွင်် ပထမ ဆုံးး�� တီီထွွင်် စိုု�က််ပျိုး�း��ခဲ့့�
သော�ာသူူမှာာ� ပွဲဲ�စား�းကုုန်းး�ရွာာ� နေ� ဦးးဖိုးး��လုံးး��ဖြ�စ််သည််။ ဦးးဖိုးး��လုံးး��သည်် ရွှံ့့�� ၊
ဒိုု�က််၊ ဗေ�ဒါါနှှင့််� ရေ�ပေါ�ါက််ပင််များ��း စုုပေါ�ါင်းး�လာာပြီး�း� နှှစ်် ပေါ�ါင်းး�ကြာ�ာလာာ
သော�ာအခါါ ရေ�ပေါ်�်ကျွွန်းး�များ��းအဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လာာသော�ာ ကွွန်းး�မျှော�ာ�များ��းကိုု�

ငါးး�ရက််တစ််ဈေး�း ဓလေ့�့သည်် စော်�်�ဘွားး��ကြီး�း�များ��း စတင််အုုပ််ချုု�ပ််စဉ််
ဆိုု�ကြ�သည််။

တစ််ဈေး�း) ၏ လည််ပတ််ပုံံ�ဖြ�စ််သည််။

ရှေး�း�ယခင််က

ငါးး�ရက််တစ််စျေး�း�သည််

နေ�ရာာသာာမက

ရိုးး��ရာာ

ရော�ာင်းး�

ဝယ််

လော�ာင်းး�ကစား�းပွဲဲ�များ��းဖြ�င့််�

စည််ကားး�ရာာ နေ�ရာာလည်းး� ဖြ�စ််ခဲ့့� သည််။ ထိုု�လော�ာင်းး�ကစား�းပွဲဲ�များ��းထဲဲမှှ
ကစား�းနည်းး� တမျိုး�း��မှာာ� ဂုံးး��ကင်းး� ကစား�းနည်းး�ဖြ�စ််သည််။

(၂၄) ပေ� အရှှည်် ဖြော��ာင့််�တန်းး�စွာာ� ဖြ�တ််ကာာ ထားး�လိုု�သော�ာ နေ�ရာာသို့့�� ဆွဲဲ�
ယူူလာာသည််။ ထို့့��နော�ာက်် သူူသည်် ထိုု� ကျွွန်းး�မျှော�ာ�ပေါ်�်တွွင်် ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�
နှှင့်�် ငရုုတ််သီးး� များ��းကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ� စိုု�က််ပျိုး�း��နိုု�င််ခဲ့့�သည််။
ထိုု�အကြော��ာင်းး�အရာာကိုု� နမူူနာာယူူ၍ လင်းး�ကင်းး�ရွာာ�မှှ ဦးးဖိုးး��ချီီ�သည်် (၃၀)
ပေ� ရှှည််လျားး��သော�ာ ရေ�ပေါ်�် ကျွွန်းး�များ��းကိုု� ဖြ�တ််တော�ာက််ကာာ ရေ�ပေါ်�်ခြံ�ံ
ကိုု� ပြု�ု လုုပ််ကာာ စမ်းး�သပ််စိုု�က််ပျိုး�း��ခဲ့့�သည််။

ထိုု�ကစား�းနည်းး�တွွင်် အံံစာာတုံးး�� သုံးး��တုံးး�� ပါါရှိိ�ပြီး�း� မျျက််နှာာ�ပြ�င််ခြော��ာက််ဘက််
ပေါ်�်တွွင်် ကြ�က််၊ ငါးး�ရှှဉ့််�၊ ဝက်် အစရှိိ�သည့််�ပုံံ�များ��း ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�သည််။ ထိုု�
ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အံံစာာတုံးး�� သုံးး��တုံးး��ကိုု� သစ််သားး�တန်းး� ပါါသော�ာ သေ�တ္တာာ� (ဂုံးး��
ကင်းး�ခုံံ�) တွွင်် တင််ကာာ သစ််သားး�တန်းး� အော�ာက််တွွင်် အံံစား�းတုံးး��တစ််တုံးး��
ထားး�ထားး�သည််။ ထိုးး��သားး�က ကြို�ု�က််နှှစ််သက််ရာာ အကော�ာင််ပုံံ� အကွွက််

(၁၉၅၈) ခုုနှှစ်် မှှစ၍ အင်းး�ခြံ�ံနှှင့်�် ကေ�လာာရွာာ�များ��းတွွင်် ခရမ်းး�ချျဉ််၊
ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််၊ ငရုုတ််သီးး�နှှင့်�် သခွား��းသီးး�များ��းကိုု� ရေ�ပေါ်�်ကျွွန်းး�မျှော်�်��ခြံ�ံ
များ��းတွွင်် စိုု�က််ပျိုး�း��ခဲ့့�သည််။ ထိုု�ရွာာ�များ��းသည်် ရေ�ပေါ်�်ခြံ�ဧ
ံ က များ��းကိုု� အများ��း
ဆုံးး�� ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ ရွာာ�များ��းဖြ�စ််လာာ သည််။

တွွင်် လော�ာင်းး�ကြေး��းကိုု� ချျထိုးး��ကာာ ထိုု�သစ််သားး�တိုု�င််ပေါ်�်မှှ အံံစာာတုံးး�� တစ််

ပထမရက်

ဒုတိယရက်

တတိယရက်

စတုတရက်

ပ�မရက်

ေညာင်ေရ�ေဈး- ပင်းတယေဈး-

မိုင်းေသာက်ေဈး-

ေတာင်တိုေဈး-

ေတာင်ကီးေဈး-ရ�ာမေဈး-

ေခါင်တိုင်ေဈး-ေရ�ေညာင်ေဈး-

ဆီဆိုင်ေဈး-ရပ်ေစာက်ေဈး-

ေဖာင်ေတာ်ဦး ဘုရားေဈး-

သန်းေတာင်ေဈး-

ေအာင်ပန်းေဈး-

အင်းတိန်ေဈး-ကေလာေဈး-

ဟမ်းဆီး- ရ�ာငံေဈး

ေတာင်နီေဈး-ေပွးလှေဈး-

ဆိုက်ေခါင်ေဈး-

နမ့်ခုမ်ေဈး

ဖယ်ခုံေဈး- မိုင်းအင်ေဈး

ဘန်းယ်ေဈး-ေခါင်းဘိုေဈး-

ေနာင်တရားေဈး-

ပင်ေလာင်းေဈး

လွယ်ေကာ်ေဈး
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စာာရင်းး�ကော�ာက််ယူူမှုုအရ (၁၉၆၀) ခုုနှှစ််တွွင်် ရေ�ပေါ်�်ခြံ�ဧ
ံ က (၄၈၅)ဧက၊

များ��းသည်် မျျက််နှာာ�ပေါ်�်တွွင်် အမြ�တ််တ နိုးး�� လိိမ်းး�ချျယ််ထားး�လေ့�့ရှိိ�ကာာ

(၁၉၉၂) ခုုနှှစ််တွွင်် (၁၃၃၁)ဧက နှှင့််� (၂၀၀၇) ခုုနှှစ််တွွင်် (၂၀၅၅) ဧက ရှိိ�

တခါါတရံံ လက််များ��း ပေါ်�်တွွင််လည်း�း လိိမ်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာအမျိုး�း��

သည််။

သားး�များ��း သနပ််ခါးး�လိိမ်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု�တော့�့� အလွွန်် တွေ့�့�ရခဲဲသည််။

ထိုု�သို့့� ရေ�ပေါ်�်ခြံ�ဧ
ံ ကများ��း တိုးး��ချဲ့့��ကာာ ခရမ်းး�ချျဉ်် သီးး�ကိုု� အဓိိက စိုု�က််ပျိုး�း��

အခြား��းအာာရှှဒေ�သများ��းတွွင်် သနပ််ခါးး�ကိုု� ဆေး�းဝါးး� ဖော်�်�စပ််ရာာတွွင််သာာ

လာာသဖြ�င့််� ယခုုအချိိ�န််တွွင်် အင်းး�လေး�းမှှထွွက််သော�ာ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�သည််

အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ သည်် သနပ််ခါးး�ကိုု� အလှှပြ�င််ပစ္စစည်း�း အဖြ�စ််

မြ�န််မာာ နိုု�င််ငံံအနှံ့့�� တင််ပို့့��ရော�ာင်းး�ချျနေ�ရပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ (Ko, 2009)

သုံးး��စွဲဲ�သော�ာ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာနိုု�င််ငံံ ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာတို့့�� သနပ််ခါးး�

ကျွွန်းး�မျှော�ာ�ပေါ်�်တွွင်် စိုု�က််ပျိုး�း��နိုု�င််သော�ာ အနေ�အ ထားး� ရရှိိ�ရန်် ပထမဆုံးး��

သော်�်�လည်းး� သနပ််ခါးး�နှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ အကြော��ာင်းး�အရာာကိုု� (၁၄)

အနေ�ဖြ�င့််� ကျွွန်းး�မျှော�ာ�ပေါ်�်ရှိိ� ကျူူ�ပင််နှှင့်�် မြ�က််ပင််ရိုု�င်း�း များ��းကိုု� ရှှင်း�း လင်းး�

ရာာစုုတွွင်် မြ�န််မာာပြ�ည်် တော�ာင််ပိုု�င်း�း မွွန််ဒေ�သ (၃) ခုုကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ�

ခုုတ်် ထွွင််ရသည််။ သင့််�တော်�်�သော�ာ ကျွွန်းး�မျှော�ာ� မရှိိ�ပါါက ကျွွန်းး�မျှော�ာ�ရိုု�င်း�း

ပြ�န််လည်် ပေါ�ါင်းး�စည်းး�နိုု�င််ခဲ့့�သည့််� ဘုုရင််ကြီး�း� ရာာဇဓိိ ရာာဇ််၏ ကြ�င််ယာာ

အသုံးး��ပြု�ု ခဲ့့�ကြ�သည််မှာာ� နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၂၀၀၀) ခန့််� ကြာ�ာမြ�င့််�ခဲ့့�ပြီ�ီဟုု ဆိုု�ကြ�

ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ကာာ အလျားး��၊ အနံံ သတ််မှှတ်၍
် ဖြ�တ််တော�ာက်် လိုု�က််ပြီး�း�

တော်�်�တစ််ပါးး� ရေး�းသားး�ခဲ့့�သော�ာ ကဗျာ�ာတစ််ပုုဒ််တွွင်် ပထမဆုံးး�� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ရ

နော�ာက်် စိုု�က််ပျိုး�း��ရန်် သင့််�လျှော်�်��သော�ာ နေ�ရာာသို့့�� ဆွဲဲ�ယူူလာာ ရသည််။

သည််။ (Streissguth, 2007) (Yeni, 2011)

ထို့့��နော�ာက်် ရေ�မှော်�်��များ��း၊ နှုုန်းး�မြေ�ေဆွေး�း� (အင်းး�လေး�းရေ�ပြ�င်် အော�ာက််ခြေ�ေမှှ
ဆယ််ယူူသော�ာ ဒေ�သအခေါ်�် ကွွန်း�း ပေါ်�်ခှေး�း�)များ��းဖြ�င့််� မံံလိုု�က််သည််။

မွွန််ဘုုရင််ကြီး�း�ရာာဇဓရာာဇ််သည်် မြ�န််မာာသက္ကကရာာဇ်် (၁၃၈၄ မှှ ၁၄၂၂) ခုုနှှစ််

ခရမ်းး�ချျဉ််ပင်် ခူးး�စွွတ််ရာာတွွင်် တော�ာင််သူူများ��းသည်် လက််လှော်�်��လှေ�ေများ��း

ကျုးး��ကျော်�်��မှုုကိုု� ရွံံ�ရွှံံ�ချွွပ််ချွွပ်် တွွန်းး�လှှန််ခဲ့့�သည််။

အထိိ ထီးး�နန်းး�စိုးး��စံံခဲ့့�ပြီး�း� အင်းး�၀ နေ�ပြ�ည််တော်�်�ရှိိ� ဗမာာဘုုရင််ကြီး�း�များ��း၏
ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပြီး�း� ကျွွန်းး�မျှော�ာ� ပတ််ပတ််လည််လှှည့်�ကာာခူးး
်
�ဆွွတ််ကြ�
သည််။ ခူးး�စွွတ်် လာာသော�ာ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�များ��းကိုု� အိိမ််အော�ာက််ထပ်် လေ�ဝင််

သနပ််ခါးး�နှှင့်�်

ပတ််သက််ပြီး�း�

အခြား��းတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််မှာာ�

ရန််ကုုန််မြို့�့��၏

လေ�ထွွက််ကော�ာင်းး�ပြီး�း� ဝါးး�ခြ�မ်းး�ဖြ�င့််� ခပ််ကျဲဲ� ကျဲဲ�ခင်းး�ထားး�သော�ာကြ�မ်း�း ခင်းး�

အရှေ့�့�မြော��ာက််ဘက်် (၇၆) ကီီလိုု�မီီ တာာ အကွာာ�အဝေး�းတွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း�

တွွင်် ကျျင်းး�(ခင်းး�ကျျင်းး�) ထားး�သည််။ ခူးး�စွွတ််လာာသော�ာ အသီးး�များ��းမှာာ�

ရှေး�း�ပဝေ�သဏီီ က မြ�န််မာ့့� ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�မြို့�့��တော်�်�ကြီး�း� ဖြ�စ််ခဲ့့�သော�ာ ပဲဲခူးး�မြို့�့��

ရော�ာင်းး�ရန်် အဆင််သင့််�မဖြ�စ််သေး�းပဲဲ စိိမ်းး�နေ�ပါါက ညအခါါတွွင်် ရေ�နံံဆီီ

ရှိိ� ရွှေ�ေမော်�်�ဓော�ာဘုုရား�းကြီး�း�သည်် (၁၉၃၀) ခုုနှှစ််တွွင်် ငလျျင််ဒဏ််ကြော��ာင့််�

မီးး�အိိမ််များ��း ချိိ�တ််ဆွဲဲ� အပူူပေး�း လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အမှှည့်�မြ�
် န််အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််

ပျျက််စီးး�ယိုု�ယွွင်း�း သွားး�� ခဲ့့�ရာာမှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာခဲ့့�သည််။ ပျျက််စီးး�မှုုများ��းကြား�း�မှှ

ကြ�သည််။ (ကိုု� - ၂၀၀၉)

မင်းး�သမီးး� ရာာဇဓာာတုုကလျာာ�၏ သနပ််ခါးး�သွေး�း�ရာာ တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ
ကျော�ာ�က််ပြ�င််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့� သည််။ မင်းး�သမီးး�သည်် အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ

သို့့��သော်�်�လည်း�း ရေ�ပေါ်�်ခြံ�ံ အရေ�အတွွက််များ��းလာာမှုု၊ သဘာာ၀ ကျွွန်းး�မျှော�ာ�

သမိုု�င်း�း တွွင််အကြီး�း�ကျျယ််ဆုံးး��သော�ာ အင််ပါါယာာကိုု� အုုပ််ချုု�ပ်် စိုးး��မိုးး��ခဲ့့�သော�ာ

ရိုု�င်း�း ကြီး�း�များ��း တိုးး��ပွား��းလာာမှုု သည်် အင်းး�လေး�းကန်် ကျျဉ်းး�မြော��ာင်းး�လာာမှုု၏

ဘုုရင့််�နော�ာင််မင်းး�တရား�းကြီး�း� (အေ�ဒီီ ၁၅၅၂-၁၅၈၁)၏ အကြီး�း�ဆုံးး��သမီးး�

အဓိိ က ပြ�သာာနာာ တစ််ရပ််ဖြ�စ််လာာသည််။

တော်�်�

ဖြ�စ််သည််။

မင်းး�သမီးး�ရာာဇဓာာတုုကလျာာ�သည််

ထိုု�အဖိုးး��တန််

ကျော�ာ�က််ပြ�င််ကိုု� ဘုုရား�းတွွင်် လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�ဟန််တူူ သည််။ (Yeni, 2011)
ကျွွန်းး�မျှော�ာ�ရိုု�င်း�း ကြီး�း�များ��းသည်် လျှှင််မြ�န််စွာာ� ပျံ့့��နှံ့့�� ကြီး�း�ထွားး��သော�ာကြော��ာင့််�
အင်းး�ရေ�ပြ�င်် လျော့�့��ပါးး�လာာ သည််။ အင်းး�ရေ�ပြ�င််၏ ၉၃% ခန့််� (၂၁

သနပ််ခါးး�ထွွက််သော�ာ အပင််များ��းသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အလယ််ပိုု�င်း�း တွွင််

စတုုရန်းး�ကီီလိုု�မီီတာာနီးး�ပါးး�)

ရေ�ခြံ�ံစိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း

ပေါ�ါများ��းစွာာ� ပေါ�ါက််ရော�ာက််ကြ� သည််။ သနပ််ခါးး�ပင််အမျိုး�း��အစား�းထဲဲတွွင််

ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ရေ�ခြံ�ံများ��းတွွင်် ပိုးး��သတ််ဆေး�း နှှင့််� ဓာာတုု

Murraya၊ Limonia acidissima (wood apple ဟုုခေါ်�်သော�ာ သီးး�သီးး�ပင််)

ဆုံးး��ရှုံးး�� နေ�ရခြ�င်းး�သည််

ဓာာတ်် မြေ�ေသြ�ဇာာများ��းလွွန််ကဲဲစွာာ� အသုံးး��ပြု�ုမှုုကြော��ာင့်�် ရေ�အရည််သွေး�း� ကျျ
ဆင်းး�လာာခြ�င်းး�၊ ငါးး�မျိုး�း��စိိတ််များ��း နှှင့််� အခြား��းရေ�သယံံဇာာတများ��း အန္တတရာာယ််
ကျျရော�ာက််ပြီး�း� အချို့့���မှာာ� မျိုး�း��တုံးး�� ပျော�ာ�က််ကွွယ််မှုုနှှင့်�် ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည််။
ဓာာတုုဓာာတ််များ��း အဆမတန်် တိုးး��ပွား��းလာာခြ�င်းး�၊ ဗေ�ဒါါ၊ ရေ�မှော်�်��များ��းနှှင့်�်
ဒေ�သမျိုး�း��ရင်းး�မဟုုတ််သော�ာ

မျိုး�း��စိိတ််များ��း

ကျုးး��ကျော်�်��ဝင််ရော�ာက််လာာမှုု

ကြော��ာင့််� လည်းး� ရေ�နေ�မျိုး�း��စိိတ််တိိရိိစ္ဆာာ�န််နှှင့််� ပန်းး�မန််များ��း မျိုး�း��တုံးး��မည့််�
အနေ�အထားး�နှှင့််� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရလျျက်် ရှိိ�သည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� အင်းး�လေး�းကန််
အတွွင်း�း နှုုန်းး�မြေ�ေကျျနှုုန်း�း လည်းး� တိုးး��မြ�င့််�လာာသည််။ (UNDP, 2015)

မြန်မာ့ သနပ်ခါး
သနပ််ခါးး�(Thanaka)သည််သနပ််ခါးး�ပင််၏အခေါ�ါက်် မှှ သွေး�း�ယူူရသော�ာ
ရွှေ�ေဝါါရော�ာင်် အနှှစ််ဖြ�စ််သည််။ သနပ််ခါးး� လိိမ်းး�ချျယ််မှုုသည်် မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာ
ယဉ််ကျေး�း� မှုု၏ ထင််ရှား��းသော�ာသွွင််ပြ�င်် တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာာ အမျိုး�း��သမီးး�

ပုံ (၁၅) သနပ်ခါး
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နှှင့််� Hesperethusa crenulate တို့့��ပါါဝင်် သည််။ လူူကြို�ု�က််အများ��းဆုံးး��

ကျေး�း�လက််ဒေ�သရှိိ�အိိမ််တိုု�င်း�း တွွင်် ဧည့််�သည််များ��း အတွွက်် ကွွမ်း�း အစ််ကိုု�

သနပ််ခါးး�နှှစ််မျိုး�း��မှာာ� စစ််ကိုု�င်း�း ဒေ�သထွွက်် ရွှေ�ေဘိုု�သနပ််ခါးး�နှှင့််� မကွေး�း�

မပြ�တ််အော�ာင်် ပြ�င််ဆင််ထားး� လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ကွွမ်း�း ဖြ�င့််�ဧည့််�ခံံခြ�င်းး�သည််

ဒေ�သထွွက််

အရည််အသွေး�း�

အိိမ််ရှှင််က ဧည့််�သည််ကိုု� နွေး�း�ထွေး�း�စွာာ� ကြို�ု�ဆိုု�ကြော��ာင်းး� ပြ�သခြ�င်းး�

ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ သနပ််ခါးး�တစ််ပင်် သည်် အနည်းး�ဆုံးး�� (၃၅) နှှစ််

ဖြ�စ််သည််။ ကွွမ်း�း ယာာတွွင်် ပါါဝင််သော�ာ ပစ္စစည်း�း တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီတွွင်် ဆေး�း

သက််တမ်းး�ရှိိ�သည််။ (Köllner and Bruns, 1998)

ဖက််ဆိုု�င််ရာာ ဂုုဏ်် သတ္တိိ�ပါါရှိိ�သည််။ မြ�န််မာ့့� ဆေး�းကျျမ်းး�ထဲဲတွွင်် ကွွမ်း�း

ရှှင််မတော�ာင််

သနပ််ခါးး�ဖြ�စ််သည််။

ရွွက််မှှထွွက််သော�ာ အဆီီသည်် ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််တွွင်း�း ရှိိ� ကပ််ပါးး�ကော�ာင််များ��းကိုု�
သနပ််ခါးး�အနှှစ်သ
် ည်် သနပ််ခါးး�ခေါ�ါက််၊ သနပ််ခါးး� တုံးး��နှှင့််� သနပ််ခါးး�အမြ�စ််

သန့််�စင််နိုု�င််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ� ထားး�သည််။ မျျက််စိိနာာခြ�င်းး�နှှင့််� အစာာမကြေ��

တို့့��ကိုု� ရေ�အနည်းး�ငယ််ဖြ�င့််� ကျော�ာ�က််ပြ�င််ပေါ်�်တွွင်် ပွွတ််တိုု�က်် သွေး�း�ယူူ

ခြ�င်းး� များ��းအတွွက််လည်း�း ကွွမ်း�း စိိမ်းး�ရေ�၊ ကွွမ်း�း ရွွက််ပြု�ုတ်် ရေ�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု

ခြ�င်းး�မှှ ရရှိိ�သည််။

ကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ကွွမ်း�း ရွွက်် သည်် သဘာာ၀ပိုးး��သတ််ဆေး�းဖြ�စ််သည််။
အခွံံ�မာာသီးး� အမျိုး�း��အစား�းဖြ�စ််သော�ာ ကွွမ်း�း သီးး�သည်် ဖန််သော�ာ အရသာာရှိိ�

ရရှိိ�လာာသော�ာသနပ််ခါးး�အနှှစ််ကိုု� မြ�န််မာာအမျိုး�း��သမီးး� များ��းသည်် အလှှအပ

ပြီး�း� သွေး�း�တိိတ််စေ�သော�ာ သတ္တိိ�နှှင့််� အပူူ ကြိ�ိတ််များ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းပေး�းနိုု�င််

အတွွက်် ပါးး�မို့့��မို့့�နှှင့်�် နှာာ�တံံ ပေါ်�်တွွင်် လက််ချော�ာ�င်းး�ကလေး�းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍

သော�ာ သတ္တိိ�ရှိိ�သည််။ ကွွမ်း�း တွွင်် ရှား��းစေး�းထည့််�စား�းခြ�င်းး�သည်် ခံံတွွင်း�း အနံ့့�

ပုံံ�စံံအမျိုး�း��မျိုး�း�� ဖော်�်�ဆော�ာင််၍ လိိမ်းး�ကြ�သည််။ “သနပ််ခါးး� ခေါ�ါင်းး�ဆုံးး��”ဟုု

ကော�ာင်းး�စေ�ပြီး�း�

ပြော��ာဆိုု�ကြ�လေ့�့ ရှိိ�ကြ� သော�ာခေါ�ါင်းး�အစခြေ�ေအဆုံးး�� လိိမ်းး�ခြ�ယ််မှုုများ��းလည်းး�

သည််။ (Phay, 2015)

ရေ�စီးး�ကမ်းး�ပြို�ု�ရော�ာဂါါ

ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေကိုု�

လျော့�့��နည်းး�စေ�

ရှိိ�ပေ�သည််။

မြန်မာ့ ဆေးပေါ့လိပ်
သနပ််ခါးး�ကိုု� လိိမ်းး�ခြ�ယ််ရာာတွွင်် အလှှအပအတွွက်် သာာမက နေ�လော�ာင််
ဒဏ်် ကာာကွွယ််နိုု�င််ရန််၊ အသားး� အရေ�အေး�းမြ�စေ�ရန််နှှင့်�် ယော�ာင််ရမ်းး�မှုု

ဆေး�းပေါ့�့�လိိပ််သည်် ရှေး�း�မြ�န််မာာ စကားး�လုံးး��ဖြ�စ်် သည််။ အင်္ဂလိိပ််စာာလုံးး��

များ��း လျော့�့�� ကျျစေ�ရန်် စသော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််များ��းဖြ�င့််� လိိမ်းး�ကြ�သည််။

Cheroot သည်် Cheroute ဟူူသော�ာ ပြ�င််သစ််စကားး�လုံးး��မှှ ဆင်းး�သက််

ဝက််ခြံ�ံများ��းကိုု� ဖယ််ရှား��းရန််နှှင့်�် အသားး�အရေ� ချော�ာ�မွွတ််စေ�ရန််လည်းး�

လာာပြီး�း� တမီးး�လ််ဘာာသာာစကားး� “shuruttu” ကိုု�ရည််ညွှှန်းး� သည််။

သနပ််ခါးး�ကိုု� သုံးး��နိုု�င််သည််။ သည့််�အပြ�င်် သနပ််ခါးး�တွွင်် ပါါဝင်် သော�ာမှိုုကိုု�

ဆေး�းပေါ့�့�လိိပ််သော�ာက််ရာာတွွင်် ကျေ�ေနပ််မှုုကိုု� ပေး�းနိုု�င််သော�ာ ပါါဝင််ပစ္စစည်း�း

နိုု�င််နင်းး�သော�ာ coumarin and marmesin တို့့��ပါါဝင််သော�ာကြော��ာင့််�

များ��းမှာာ� ဆေး�းရိုးး�� (ရော�ာစပ််ပြီး�း�) နှှင့််� အစီီခံံ ဖြ�စ််သည််။ သနပ််ဖက်် အတွွင်း�း

အရေ�ပြား�း�ယားး�ယံံခြ�င်းး�ဓာာတ််

စပ််ဆေး�းကိုု� ထည့််�သွွင်း�း လိိပ််ထားး�ပြီး�း� ပြော��ာင်းး�ဖူးး�အခြော��ာက််ရွွက််ကိုု� လိိပ််

မတည့််�ခြ�င်းး�များ��းကိုု�လည်း�း

သက််သာာ

စေ�သည််။

ထားး�သော�ာ အစီီခံံ ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုသည််။ (Phay, 2015)

အထက််ပါါ အချျက််များ��းသာာမက ပိုးး��မွှား��းများ��းကြော��ာင့််� အရေ�ပြား�း� နီီရမ်းး�ဖုု

မြန်မာ့ရိုးရာ အယူအဆစွဲလမ်းခြင်းများ

ရော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� သက််သာာစေ�ခြ�င်းး�၊ အဆိိပ််ဖြ�စ််စေ�သော�ာ ဆဲဲလ််များ��းကိုု�
လျော့�့��နည်းး�စေ� ခြ�င်းး�၊ အသားး�အရေ� တင်းး�ရင်းး�ပြီး�း� အိုု�မင်းး�ရင့််�ရော်�်�မှုု ကိုု�

မြ�န််မာာလူူမျိုး�း��တို့့��သည်် လွွန််စွာာ� အစွဲဲ�အလန်းး�ကြီး�း�ကြ� သည််။ မြ�န််မာာလူူမျိုး�း��

လျော့�့��ကျျစေ�ခြ�င်းး� အစရှိိ�သော�ာ အကျိုးး ���များ��းစွာာ� ရှိိ�သည််ဟုု ထိုု�င်း�း လေ့�့လာာ

အများ��းစုုသည်် ဗေ�ဒင််၊ ရှေ့�့�ဖြ�စ်် ဟော�ာပညာာ စသော�ာ ပညာာရပ််များ��းနှှင့်�်

ချျက်် တစ််ခုုတွွင်် ရေး�းသားး� ထားး�သည််။ သနပ််ခါးး�ပင််မှှ ရရှိိ�သော�ာ သနပ််ခါးး�

နတ််များ��း အစရှိိ�သည််တို့့��ကိုု�ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ ရှေ့�့�ဖြ�စ််ဟော�ာ ပညာာသည််

မှုုန့််� အစစ််များ��းတွွင်် အရေ�ပြား�း�ဆဲဲလ််များ��းကိုု� ထိိခိုု�က််နိုု�င်် သည့််� အဆိိပ််သင့််�

များ��း၊ ဗေ�ဒင််ဆရာာများ��းနှှင့်�် လက္ခခဏာာ ပညာာရှှင််များ��းကိုု� စေ�တီီပုုထိုးး��များ��း

ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု�လည်း�း မတွေ့�့�ရှိိ� ရပေ�။ (Chanchaisaka et al., 2010)

ပတ််ပတ််လည်် တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ကွမ်းစားခြင်း
လေ့�့လာာချျက််များ��းအရ ကွွမ်း�း စား�းခြ�င်းး� ဓလေ့�့သည်် ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ထွွန်းး�ကားး�
ခဲ့့�သော�ာ မဇ္ဇိိ�မဒေ�သ အိိန္ဒိိ�ယ နိုု�င််ငံံမှှ ဆင်းး�သက််လာာခဲ့့�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရ
သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ အနော်�်�ရထာာ မင်းး�တရား�းကြီး�း� လက်် ထက််တွွင်် ကွွမ်း�း စား�း
ခြ�င်းး�ဓလေ့�့

ထွွန်းး�ကားး�ခဲ့့�သည််

ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။

မင်းး�မှုုထမ်း�း များ��းနှှင့်�်

နန်းး�တွွင်း�း သူူ နန်းး�တွွင်း�း သားး�များ��းသည်် ကွွမ်း�း စား�းခြ�င်းး� (ကွွမ်း�း မြုံ�ံ� ခြ�င်းး�)ကိုု�
ဓလေ့�့ကြီး�း� တစ််ခုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခဲ့့�ကြ� ပြီး�း� ဘုုရင််က သူူသဘော�ာကျျ
နှှစ််သက််သူူကိုု� သူူဝါးး� လျှှက််ရှိိ�သော�ာ ကွွမ်း�း ယာာတော်�်�ကိုု� ချီးး ��မြှ�ှင့်�လေ့
် �့ရှိိ�
သည််။ ယခုုအခါါ ထိုု�ဓလေ့�့ကိုု� ရွံံ�ရှာာ�ဖွွယ််အဖြ�စ်် မြ�င်် ကြ�သော်�်�လည်း�း ရှေး�း�
ယခင််က ထိုု�သို့့�ချီးး ��မြှော��ာ�က်် ခြ�င်းး�မှာာ� ဘုုရင့််�အပေါ်�် သစ္စာာ�ရှိိ�စွာာ� ဒူးး�ထော�ာက််
ခစား�း သော�ာ အမှုုတော်�်�ထမ်း�း များ��းအတွွက်် တန််ဖိုးး��ကြီး�း�လှှသည််။

ပုံ (၁၆) ကွမ်းယာ
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အဂ္ဂဂရိိတ််ပညာာများ��း၊ ဗေ�ဒင််၊ လက္ခခဏာာနှှင့်�် နက္ခခတ်် ပညာာများ��း အစရှိိ�

ဆင််ဖြူ�ူတော်�်�ကိုု� မြ�န််မာာတို့့��သာာမက ထိုု�င်းး�နိုု�င််ငံံနှှင့််� အခြား��း အရှေ့�့�တော�ာင််

သော�ာ

ကံံကြ�မ္မာာ�ဖတ််ကြား�း�ခြ�င်းး�နှှင့်�်

အာာရှှ နိုု�င််ငံံများ��းကပါါ ဘုုန်းး� တန််ခိုးး��နှှင့်�် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာယာာရေး�း ပြ�ယုုဒ််

ကော�ာင်းး�သော�ာ ကံံ ကြ�မ္မာာ�ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် အသုံးး��ချျကြ� သည််။

အဖြ�စ်် ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ မယ််တော်�်�မာာယာာသည်် ဗုုဒ္ဓဓ မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�း

ပညာာ

ရပ််များ��းကိုု�

အနာာဂတ််

နိိမိိတ််များ��း၊ တဘော�ာင််များ��းကိုု�လည်း�း ရွွတ််ဆိုု� ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ရှိိ�ကြ�သည််။

ရှှင််ကိုု� ပဋိိသန္ဓေ�ေ လွွယ််ထားး�စဉ််က ဆင််ဖြူ�ူတော်�်�ကိုု� အိိပ််မက််မက််သည််
ဟုု ဗုုဒ္ဓဓဇာာတ်် တော်�်�တွွင်် ပါါရှိိ�သည််။ (Hays, 2014)

နတ််ကြီး�း�သည််ဆိုု�သော�ာ နေ�ရာာဒေ�သများ��းတွွင်် နတ််များ��းမကြို�ု�က််သော�ာ
အဝတ််အစား�း၊ အပြော��ာ အဆိုု�နှှင့်�် အစား�းအသော�ာက်် စသည််တို့့��ကိုု�

မြန်မာ့ဒဏ္ဍာရီလာ သတ္တဝါများ

ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ကြ�သည််။
ဂရိိဒဏ္ဍာာရီီများ��းကဲ့့�သို့့��ပင်် မြ�န််မာာတို့့��တွွင််လည်း�း ဒဏ္ဍာာရီီလာာ သတ္တတဝါါများ��း
ကံံကြ�မ္မာာ�ညံ့့�သော�ာအခါါများ��းတွွင်် ဂြို�ု�လ််စော�ာင့််�နတ်် အစရှိိ�သော�ာ နတ််များ��း

ရှိိ�ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ သတ္တတဝါါများ��းမှာာ� အမှှန််တကယ်် တည််ရှိိ�သော�ာ သက််

ကျေ�ေနပ််စေ�ရန်် ယတြာ�ာချေ�ေ လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ၎င်းး� အလေ့�့အထတို့့��မှာာ�

ရှိိ�လော�ာကမှှ သတ္တတဝါါများ��းကိုု� စိိတ််ကူးး�ဖြ�င့််� ပေါ�ါင်းး�စပ်် ထားး�သော�ာ သတ္တတဝါါ

ဗေ�ဒင််ဆ ရာာများ��း၏ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််နှှင့််� ဇာာတ််တော်�်�လာာ အချျက််များ��းကိုု�

များ��းဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာ့့�ရာာဇဝင်် ဒဏ္ဍာာရီီလာာ သတ္တတဝါါအများ��းစုုမှာာ� ဗုုဒ္ဓဓဝင််

လိုု�က််နာာ လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်် သည််။

နိိပါါတ်် တော်�်�များ��းမှှ ဆင်းး�သက််လာာကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ကျေး�း�လက််ဒေ�သတွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာသူူ များ��းမှာာ� ပိုု�ပြီး�း�အယူူသီးး�လေ့�့ ရှိိ�

ခြ�င်္သေ့့� - မြ�န််မာာရာာဇဝင််အရ ခြ�င်္သေ့့�ဆိုုသ
� ည််မှာာ� ရဲဲရင့််ခြ� �င်းး�၊ တော်�်�ဝင််ခြ�င်းး�၊

ကြ�သည််။ ဗေ�ဒင်် ပညာာ၊ လက္ခခဏာာပညာာရှှင််များ��း၊ အကြား�း�အမြ�င််

ထက််မြ�က််ပြ�တ််သားး�ခြ�င်းး� စသော�ာ သင်္ကေေတများ��းဖြ�စ််သည််။ အဆိုုပါ
� ါ

ပညာာရှှင်် များ��းစသည််တို့့��နှှင့််� မင်္ဂလာာလက််ထပ််ပွဲဲ�များ��း၊ စီးး�ပွား��း ရေး�း

အချျက််အလက်် များ��းကြော��ာင့််� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််တို့့��၏ စေ�တီီပုုထိုးး��များ��း ရှေ့�့�

လုုပ််ငန်းး�များ��း စတင််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ကလေး�းအမည်် ပေး�းကင််ပွွန်းး�တပ်် အစရှိိ�

တွွင်် အစော�ာင့််�အရှော�ာ�က်် သင်္ကေေတအဖြ�စ်် ခြ�င်္သေ့့�ရုုပ််ထုုများ��းကိုု� ထုုလုုပ််ခဲ့့�

သော�ာ အရေး�းကြီး�း�သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ��း မဆော�ာင််ရွွက််ခင််တိုု�င််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�

ကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ခြ�င်္သေ့့�ရုုပ််ထုုများ��းကိုု� ၂ ကော�ာင်် (၁စုံံ�) ထုုလုုပ််လေ့�့ ရှိိ�
ကြ�ပြီး�း� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််များ��းသည်် ခြ�င်္သေ့့�ရုုပ််ထုု များ��းကိုု� ဘုုရား�းအစော�ာင့််�

ကာာ အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

အရှော�ာ�က််များ��းအဖြ�စ်် အဘယ််ကြော��ာင့််� ထားး�ရသည််နှှင့််� ပတ််သတ််၍
မကော�ာင်းး�သော�ာ

ကံံကြ�မ္မာာ�များ��းကိုု�

ရှော�ာ�င််ရှား��း

နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက််

ပုံံ�ပြ�င််များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။

တံံတားး�ဆော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ငှှက််များ��း လွှှတ််ခြ�င်းး� စသည့့်� ယတြာ�ာချေ�ေခြ�င်းး�များ��း
ကိုု�လည်း�း ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ ရှိိ�ကြ�သည််။ (Hays, 2014)

“မင်းး�သမီးး�တစ််ပါးး�သည်် ခြ�င်္သေ့့�မင်းး�နှှင့်�် လက််ဆက်် ခဲ့့�ပြီး�း� သားး�တော်�်�တစ််
ဦးး ထွွန်းး�ကားး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့�� နော�ာက််တွွင်် မင်းး�သမီးး�သည်် ခြ�င်္သေ့့�မင်းး�အားး� စွွ

အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််လေ့�့ရှိိ�သော�ာ ဓလေ့�့ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းမှာာ�-

န့််�ခွါါ� သွားး��ခဲ့့�သည််။ ခြ�င်္သေ့့�မင်းး�သည်် ပျော�ာ�က််ဆုံးး��သွားး�� သော�ာ မိိသားး�စုုကိုု�
နေ�ရာာအနှံ့့�� လိုု�က််လံံ ရှာာ�ဖွေ�ေခဲ့့�စဉ်် မိိမိိအားး� သူူ၏ ဖခင််မှှန်းး�မသိိသော�ာ သားး�

၁။	တံံတားး�အော�ာက််သို့့�� မသွားး��ရ၊ ဘုုန်းး�နိိမ့််� တတ််သည််။

တော်�်�၏ တိုု�က််ခိုု�က််ခြ�င်းး�ကိုု� ခံံခဲ့့�ရသည််။ သို့့��သော်�်� သူူတိုု�က်် ခိုု�က််နှိိ�မ််နင်းး�ခဲ့့�

၂။	ထမီီတန်းး�အော�ာက််သို့့�� မသွားး��ရ၊ ဘုုန်းး�နိိမ့််� တတ်် သည််။

သော�ာ ခြ�င်္သေ့့�မင်းး�မှာာ� မိိမိိဖခင််ဖြ�စ်် ကြော��ာင်းး� မိိခင်် မင်းး�သမီးး�ထံံမှှ သိိရှိိ�ခဲ့့�ရ

၃။	ဖိိနပ််ကိုု�မှော�ာ�က််လျှှက််တစ််ဖက််၊ လှှန််လျှှက်် တစ််ဖက်် မထားး�ရ၊

သော�ာ အခါါ သူူကျူးး��လွွန််ခဲ့့�သော�ာ အပြ�စ််များ��းကိုု� တော�ာင်းး�ပန််ရန်် အလို့့��ငှာာ�

ကံံဆိုးး��တတ််သည််။
၄။	အိိမ််တွွင်် မှှန််ကွဲဲ�မှှန််စများ��း မထားး�ရ၊ အိိမ််ရှိိ� မှှန််များ��းကွဲဲ�လျှှင််လည်းး�

ဘုုရား�းရှေ့�့�တွွင်် ခြ�င်္သေ့့�ရုုပ််ထုုတစ််ခုုကိုု� ထုုလုုပ််စေ�ခဲ့့�သည််…” (Harbor,
2015)

လဲဲပစ််ရမည််။
၅။	အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နာာရေး�း ပြီး�း�လျှှင််ပြီး�း�ချျင်းး� တစ်် ပတ််အတွွင်း�း ခေါ�ါင်းး�မ
လျှော်�်��ရ။
၆။	ထမင်းး�အိုးး��၊ ဟင်းး�အိုးး��တူးး�လျှှင်် ဇွွန်းး�နှှင့်�မ
် ခြ�စ်် ရ၊ မိိဘခေါ�ါင်းး�ကိုု�ထုု
နှှက််သည််နှှင့််�တူူသည််။

“အခြား��းသော�ာ ပုံံ�ပြ�င််တစ််ခုုအရလည်းး� တစ််ခါါက တော�ာမှီီ� တရား�းကျျင့််�နေ�
သော�ာ ရဟန်းး�တစ််စုုသည်် တရား�းကျျင့််�ရန််အတွွက်် နေ�ရာာရှာာ�ရာာတွွင််
ကျားး��ရှိိ� သော�ာ လှိုုဏ််ဂူူကိုု� ကျားး��ရှိိ�မှှန်းး�မသိိဘဲဲ တရား�းထိုု�င်် ရန််အတွွက််
ရွေး�း�ချျယ််မိိကြ�သည််။ ထိုု�လှိုုဏ််ဂူူအ တွွင်းး�နေ�ထိုု�င််သော�ာ ကျားး��သည််

၇။	စလော�ာင်းး�ဖုံးး��နှှစ််ချျပ််တီးး�လျှှင်် ကျားး��ကိုု�က်် တတ််သည််။

ရဟန်းး�တော်�်�များ��းကိုု�

၈။	လက််ပြော��ာင်းး�ပြ�န််ဖြ�င့််� မကျွေး�း�ရ၊ အစာာမ ကျေ�ေဖြ�စ််တတ််သည််။

သော�ာကြော��ာင့််� ရဟန်းး�တော်�်�များ��းမှာာ� တစ််နေ့�့တစ်် ခြား��း လျော့�့��နည်းး�လာာ

၉။	ညဘက််ခြေ�ေသည်းး�၊ လက််သည်းး� ညှှပ််လျှှင်် အိိမ််စော�ာင့််�နတ်် မ
ကြို�ု�က််ပါါ။
၁၀။	ညမှော�ာ�င််လာာလျှှင််ကလေး�းများ��းကိုု� အိိမ််ပြ�င်် မထွွက််ပါါစေ�နှှင့်�၊် သရဲဲ
ပူးး�ခြ�င်းး�၊ ခြော��ာက််လန့််� ခြ�င်းး�များ��း ဖြ�စ််တတ််သည််။
၁၁။	ဆင််အမြှီး�း��ကိုု� ဆော�ာင််ထားး�လျှှင်် မကော�ာင်းး� ဆိုးး��ဝါးး� အန္တတရာာယ််မှှ
ကာာကွွယ််နိုု�င််သည််။ (Hays, 2014)

တစ််နေ့�့လျှှင််တစ််ပါးး�

ကိုု�က််ချီီ�စား�းသော�ာက််နေ�

လေ�သည််။ တစ််နေ့�့သော�ာ အခါါတွွင်် ခြ�င်္သေ့့�ငယ်် တစ််ကော�ာင််သည််
ရဟန်းး� တော်�်�များ��း တရား�းဒေ�သနာာ ရွွတ််ဖတ််နေ�ချိိ�န််တွွင်် လှိုုဏ််ဂူူအဝသို့့��
ဖြ�တ််သန်းး�မိိလေ�သည််။ တရား�းဓမ္မမ ရွွတ််ဖတ််သံံကြော��ာင့််� ခြ�င်္သေ့့�ငယ််၏
စိိတ််နှှလုံးး��သည်် တည််ငြိ�ိမ်် အေး�းချျမ်းး�လာာလေ�သည််။ ခြ�င်္သေ့့�ငယ်် သည််
ငြိ�ိမ််သက််စွာာ�နေ�ရင်းး� တရား�းနာာကြား�း�နေ�သော်�်� လည်းး� လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်းး�
နေ�ထိုု�င််သော�ာကျားး��ကိုု� သတိိထားး�မိိလေ�သည််။ လှိုုဏ််ဂူူ အတွွင်းး�ရှိိ� ကျားး��
သည်် တဝင်းး�ဝင်းး�တော�ာက််ပသော�ာ မျျက််လုံးး��များ��းဖြ�င့််� ခုုန််အုုပ််ရန််အတွွက််
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ဝပ််နေ�ပြီး�း� ၎င်းး�၏ ကြီး�း�မား�း တုုတ််ခိုု�င််သော�ာ အမြှီး�း��က နော�ာက််တွွင်် လှုုပ််

မကန်းး� - မကန်းး�သည်် မြ�န််မာ့့�ရာာဇဝင်် ဒဏ္ဍာာရီီလာာ ပင််လယ်် ရေ�သတ္တတဝါါ

ရမ်းး� လျျက််ရှိိ�ကာာ နေ့�့လည််စာာ စား�းသုံးး��ရန််အတွွက်် စော�ာင့််�စား�းလျှှက်် ရှိိ�

ဖြ�စ််ပြီး�း�

လေ�သည််။ ထိုု�အခြ�င်းး�အရာာကိုု� မြ�င််တွေ့�့�သော�ာ ခြ�င်္သေ့့�ငယ််သည်် သူူ၏

ကြီး�း�မား�းသော�ာ အစွွယ်် ကြီး�း�များ��းရှိိ�သည််။

မိိကျော�ာ�င်းး�ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််

ရှိိ�ကာာ

အမြှီး�း��သဏ္ဍာာန််နှာာ�မော�ာင်းး�နှှင့်�်

နော�ာက်် ခြေ�ေထော�ာက််များ��းကိုု� ကွေး�း�ချျလိုု�က််ပြီး�း� ရှေ့�့�ခြေ�ေ ထော�ာက််များ��းကိုု�
ဆန့််�တန်းး�ကာာ ခြေ�ေသည်းး�များ��းကိုု� ထုုတ််ပြီး�း�နေ�ခဲ့့�သည််။ ခြ�င်္သေ့့�ကိုု� မြ�င််

ဟိိန္ဒူူ�ဒဏ္ဍာာရီီများ��းတွွင်် မကန်းး�၏ အပေါ်�်ပိုု�င်း�း ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််သည်် ကုုန်းး�နေ�

တွေ့�့�သော�ာ ကျားး��သည်် ကြော��ာက််ရွံံ�ကာာ လှိုုဏ််ဂူူနား�းမှှ ထွွက််ခွါါ� သွားး��ခဲ့့�ပြီး�း�

သတ္တတဝါါ (သမင််၊ ဒရယ််၊ မိိကျော�ာ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဆင််) ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််ဖြ�စ််ပြီး�း�

ဘယ််တော့�့�မှှ ပြ�န််မလာာတော့�့�ပေ�။ ထိုု�နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� ခြ�င်္သေ့့�သည်် ရဟန်းး�

ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််အော�ာက််ပိုု�င်း�း မှာာ� ရေ�သတ္တတဝါါ တစ််မျိုး�း��မျိုး�း�� ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�သည််။

တော်�်� များ��း အသက််ကိုု� ကယ််ခဲ့့�လေ�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှ အစပြု�ုပြီး�း� ရဟန်းး�

အများ��းအားး�ဖြ�င့််�

တော်�်�များ��း စုုပေါ�ါင်းး�ပြီး�း� တရား�း တော်�်�များ��း ရွွတ််ဆိုု�ချိိ�န််၊ တရား�းထိုု�င််ချိိ�န််များ��း

တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ဥဒေါ�ါင်းး�အမြီး�း� သို့့��မဟုုတ်် ပန်းး�ပွွင့်�၊် ပန်းး�ခက်် သဏ္ဍာာန််

တွွင်် တော�ာရိုု�င်းး�ကော�ာင််များ��း၏ အနှော�ာ�င့််�အယှှက််ရန််မှှ ကာာကွွယ််ရန််

အမြီး�း� စသည််ဖြ�င့််� သရုုပ််ဖော်�်�ရေး�းဆွဲဲ� ကြ�သည််။

ငါးး�အမြှီး�း��၊

ဖျံံ�အမြှီး�း��

စသည််တို့့��

ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�

အတွွက်် ခြ�င်္သေ့့�ရုုပ််တုုများ��းကိုု� တရား�း ထိုု�င််ရာာ ခန်းး�မများ��းရှေ့�့�တွွင်် ထုုလုုပ််
ဘုုရား�းစေ�တီီများ��း၏

မကန်းး�ကိုု� မက္ကာာ�ရ ဟုုလည်းး�ခေါ်�်ကြ�သည််။ မကန်းး�ကိုု� အာာရှှတိုု�က််တခွွင််

စော�ာင်းး�တန်းး�များ��း၊ မုုခ််ဦးးများ��းအဝတွွင်် ခြ�င်္သေ့့�ရုုပ်် များ��းကိုု�ထုုလုုပ််ခြ�င်းး�

ထားး�ရှိိ�ခဲ့့�ကြ�

သည််။

ထိုု�အချိိ�န််မှှ

အစပြု�ုပြီး�း�

တွွင်် ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််�သရုုပ််ဖော်�်�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�

ဓလေ့�့ ထွွန်းး�ကားး�လာာခဲ့့�သည််” (Phay, 2015)

နိုု�င််သည််။ ဟိိန္ဒူူ� နက္ခခတ္တတဗေ�ဒ ပညာာ ရပ််များ��းတွွင်် မကန်းး�ရုုပ််သည်် Zoiac
ရာာသီီခွွင်် (၁၂) ခွွင််ထဲဲမှှ (၁၀)ခုုမြော��ာက််ဖြ�စ််သည့််� မက္ကာာ�ရ ရာာသီီခွွင်် ကိုု�

ဘီီလူးး� - ဘီီလူးး�ဆိုု�သည််မှာာ� ကြီး�း�မား�းသော�ာ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််ရှိိ�ပြီး�း� အရှေ့�့�တိုု�င်း�း

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။ (Harbor, 2015)

gargoyle နှှင့််�ဆင်် သည််။ ဘီီလူးး� နှှစ််မျိုး�း��ရှိိ�သည့််�အနက်် ပန်းး�ကိုု�က််
ဘီီလူးး�မှာာ� အစွွယ်် ဖြော��ာင့််�ရှိိ�ပြီး�း� ရက််စက်် ကြ�မ်း�း ကြု�ုတ််ကာာ လူူသားး�

ပဉ္စစရူူပ - ပဉ္စစရူူပသည်် တိိရိိစ္ဆာာ�န််(၅)မျိုး�း�� (ဆင််၊ နွား��းထီးး�၊ မြ�င်းး�၊ ငါးး�ကြ�င်းး�နှှင့်�်

စား�းသည််။ ပန်းး�ဆွဲဲ�ဘီီလူးး� ဆိုု�သည််မှာာ� အစွွယ််ကွေး�း�ကော�ာက််ပြီး�း� ပန်းး�များ��း၊

တိုးး��နယားး�(နဂါးး�) တို့့��၏ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််အစိိတ််အပိုု�င်း�း (၅) မျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�စပ််
ဖွဲ့့��စည်းး� ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အခြား��းသော�ာ ယုံံ�ကြ�ည််မှုု တစ််ခုုအရ ပဉ္စစရူူပ

သစ််သီးး�များ��းကိုု�သာာ စား�းလေ့�့ ရှိိ�သည််။

သည်် ခြ�င်္သေ့့�၏ ဦးးခေါ�ါင်းး�၊ ဆင််နှာာ�မော�ာင်းး�နှှင့်�် ဆင််စွွယ််၊ ဟင်္သာ�ငှှက််၏
ဗုုဒ္ဓဓဇာာတ််တော်�်�များ��းတွွင်် ပါါဝင််သော�ာ ဘီီလူးး�များ��းမှာာ� အများ��းအားး�ဖြ�င့််�

တော�ာင််ပံံ၊ သမင််ခြေ�ေ၊ ငါးး� ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််နှှင့််� အမြီး�း� စသည််တို့့��ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�

ကြီး�း�မား�းသော�ာခန္ဓာာ� ကိုု�ယ််ရှိိ�ပြီး�း�၊ ရက််စက််သော�ာ စိိတ််သဘော�ာထားး�ရှိိ� သည့််�

ထားး� သည််။ (Harbor, 2015)

လူူသားး�မျိုး�း��နွွယ််နှှင့််� နီးး�စပ််သော�ာ အသွွင်် သဏ္ဍာာန်် ပြော��ာင်းး�လည်းး�နိုု�င််
သည့််� လူူသားး�စား�းသော�ာ သတ္တတဝါါများ��း ဖြ�စ််ကြ�သည််။
ပုံ (၁၈) မန္တလေးတောင်ပေါ်မှ ဘီလူးရုပ်ထု
သို့့�သော်�်�လည်း
�
�း ဘီီလူးး�တိုုင်း
� �း မှာာ� ကြော��ာက််စရာာ ကော�ာင်းး�သည်် မဟုုတ််ချေ�ေ။
ရာာဇဝင််သမိုု�င်း�း တွွင်် ထင််ရှား��းသည့််� ပုုပ္ပါးး��မယ််တော်�်�ကဲ့့�သို့့�� နူးး�ညံ့့�သော�ာ ပန်းး�
စား�းဘီီလူးး�များ��းလည်းး� ရှိိ�သေး�းသည််။ ပုုပ္ပါးး�� မယ််တော်�်�ကိုု� ပုုပ္ပါးး��မယ််တော်�်�
ကြီး�း�၊ ပုုပ္ပါးး��တော�ာင်် စော�ာင့််�မယ််တော်�်�ကြီး�း� (သို့့��) မယ််ဝဏ္ဏဏ ဟုုလည်းး� ခေါ်�်
ကြ�သည််။

မယ််ဝဏ္ဏဏသည််

ပန်းး�စား�းဘီီလူးး�မ

ဖြ�စ််ပြီး�း�

UNESCO

အသိိအမှှတ််ပြု�ု ကမ္ဘာ့့��အမွေ�ေ အနှှစ်် ပုုဂံံဒေ�သ၏ အရှေ့�့�တော�ာင််ဘက််
(၅၀) ကီီလိုု�မီီတာာ (၃၁ မိုု�င််) အကွာာ�တွွင်် နေ�ထိုု�င််သည််။ (Harbor, 2015)
ပုံ (၁၇) တာခေါင်မွေတော်ဘုရားရှေ့ရှိ ခြင်္သေ့ရုပ်ထုများ
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မနုုသီီဟ - ထူးး�ခြား��းသော�ာ ရာာဇဝင်် ဒဏ္ဍာာရီီလာာ သတ္တတဝါါဖြ�စ််ပြီး�း� လူူသားး�

ပုံ (၁၉) မကန်း

၏ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််အပေါ်�်ပိုု�င်း�း နှှင့််� ဆော�ာင့််�ကြော��ာင့်�ထို
် ု�င််နေ�သော�ာ ခြ�င်္သေ့့� ခန္ဓာာ�
ကိုု�ယ််တို့့� ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�သော�ာ လူူသားး�တစ််ပိုု�င်း�း ၊ ခြ�င်္သေ့့�တစ််ပိုု�င်း�း သတ္တတဝါါ
ဖြ�စ််သည််။ (Harbor, 2015)
သံံသကရိုု�က်် ဘာာသာာစကားး�အရ “မနုု” ဆိုု�သည်် မှာာ� လူူသားး�ဖြ�စ််ပြီး�း�
“သီီဟ”’ ဆိုု�သည််မှာာ� ခြ�င်္သေ့့� ဖြ�စ််သည််။
မနုုသီီဟနှှင့််� ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သော�ာ ရာာဇဝင်် ဒဏ္ဍာာရီီ များ��းစွာာ�ရှိိ�သည််။
ထင််ရှား��း

ကျော်�်��ကြား�း�သော�ာ

ပုံံ�ပြ�င််မှာာ�

နေ�ပြ�ည််တော်�်�(ယခုုသထုံံ�)နှှင့်�်

ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�

သုုဝဏ္ဏဏဘူူမိိ

ပတ််သက််ဆက််နွွယ််လျျက််ရှိိ�သည််။

ရာာဇဝင်် ကျျမ်းး�ဂန််လာာ ပုံံ�ပြ�င််အရ

“သုုဝဏ္ဏဏဘူူမိိ မင်းး�နေ�ပြ�ည််တော်�်�တွွင်် ဘုုရင့််� ရင််သွေး�း�တော်�်�များ��း ဖွား��းမြ�င််
တိုု�င်းး� ပင််လယ််အတွွင်းး� မှှ ဘီီလူးး�မနှှင့်�် အပေါ�ါင်းး�အပါါများ��းသည်် ရေ�မှှ

ပုံ (၂၀) ပဉ္စရူပ

တက်် လာာပြီး�း� စား�းပစ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့� လာာရော�ာက်် စား�းသော�ာက််
နေ�သည််မှာာ� ကာာလတစ််ခုုကြာ�ာမြ�င့််� နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ တစ််နေ့�့သော�ာအခါါ
သာာသနာာပြု�ု ရဟန်းး�တော်�်� (၂) ပါးး�ဖြ�စ်် သော�ာ အရှှင််ဥတ္တတရနှှင့််� အရှှင််
သော�ာကတို့့�� နှှစ််ပါးး�သည်် သုုဝဏ္ဏဏဘူူမိိ နေ�ပြ�ည််တော်�်�သို့့�� ကြွ�ရော�ာက််လာာ
သော�ာအချိိ�န််တွွင်် နန်းး�တော်�်�အတွွင်းး� ဘုုရင့််�မိိဖုုရား�းမှှ သားး�တော်�်� တစ််ပါးး�
ဖွား��းမြ�င််သော�ာ အချိိ�န််ဖြ�စ််သည််။
ရဟန်းး�တော်�်�များ��းသည်် ထူးး�ဆန်းး�သည့််� လူူတစ််ပိုု�င်းး� ခြ�င်္သေ့့�တစ််ပိုု�င်း�း
သတ္တတဝါါ သုံးး��ထော�ာင််ကိုု� ဖန််ဆင်းး�ပြီး�း� ဘီီလူးး�တို့့��ကိုု� ခြော��ာက််လှှန့််�ခဲ့့�သည််။
ဘီီလူးး�မနှှင့်�် အပေါ�ါင်းး�အပါါများ��းသည်် သတ္တတဝါါဆန်းး�များ��းကိုု� မြ�င််တွေ့�့�
သော�ာအခါါ ကြော��ာက််လန့််�ပြီး�း� ပင််လယ်် အတွွင်း�း သို့့�ပြ�
� န််ပြေး��းကြ�လေ�သည််။
နော�ာက််နော�ာင်် ဘုုရင့််�နန်းး�တော်�်�တွွင််သားး�ဖွား��းသော�ာအခါါတွွင််လည်းး� လာာ
ရော�ာက််နှော�ာ�င့််�ယှှက််ခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�ပေ�။

ပုံ (၂၁) မနုသီဟ

ဘုုရင့််�သားး�တော်�်� အရွွယ််ရော�ာက််ပြီး�း� အရိုု�က်် အရာာကိုု� ဆက််ခံံသော�ာအခါါ
တွွင်် တစ််တိုု�င်းး�ပြ�ည်် လုံးး��တွွင်် မနုုသီီဟ ရုုပ််ထုုများ��းကိုု� ထန်းး�ရွွက််များ��း
ပေါ်�်တွွင်် ရေး�းဆွဲဲ�ပြီး�း� ကလေး�းများ��း၏ လည််တွွင်် အဆင််တန််ဆာာအဖြ�စ််
ဆွဲဲ�ပေး�းစေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

ဘီီလူးး�

တို့့��၏

အန္တတရာာယ််မှှ

ကာာကွွယ််ကြ�ရန််

အမိိန့််�တော်�်� ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည််။ အချိိ�န််ကာာလကြာ�ာရှှည််လာာ သော�ာအခါါ
မနုုသီီဟရုုပ််ထုုများ��းကိုု� ဘုုရား�းစေ�တီီ များ��းတွွင်် ထုုလုုပ််ထားး�ရှိိ�လာာကြ�
သည််။ (Phay, 2015)
နဂါးး� - နဂါးး�သည်် မြ�န််မာ့့�ရာာဇဝင််တွွင်် ခြေ�ေထော�ာက်် မပါါသည့််� မြွေ�ေကြီး�း�
တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ နဂါးး�သည်် မီးး�များ��းမှုုတ််ထုုတ််နိုု�င််ပြီး�း� ရင််ဆိုု�င််ကြ�ည့်�်
ခြ�င်းး�ခံံရ သော�ာ သတ္တတဝါါများ��း အရာာ၀တ္ထုု�များ��းကိုု� ပြာ�ာကျျစေ� နိုု�င််သော�ာ
တန််ခိုးး��အစွွမ်း�း သတ္တိိ�ရှိိ�သည််။ (Harbor, 2015)
ဗုုဒ္ဓဓဝင််အရ ကာာလနဂါးး�မင်းး�သည်် ဘုုရား�းတစ််ဆူူ နှှင့််�တစ််ဆူူအကြား�း� ပွွင့််�
ချိိ�န််တိုု�င််အော�ာင်် အိိပ််ပျော်�်�� နေ�လေ့�့ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ နေ�ရာာအတော်�်�
များ��း များ��းတွွင်် မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းရှှင််အားး� နဂါးး�မင်းး�က အုုပ်် မိုးး��ပြီး�း� ပူူဇော်�်�နေ�
သော�ာ နဂါးး�ရုံံ�ဘုုရား�း ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ကြ�သည််။ ဘုုရား�း
စေ�တီီများ��းရှိိ� အနော�ာက််တော�ာင််ထော�ာင့််� စနေ�ဂြို�ု�လ််တိုု�င််များ��းတွွင်် နဂါးး�ရုုပ််
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ပုံ (၂၂) ပြည်မြို့ ကျိန်သစ္စာရှင်ဘုရားရှိ နဂါး
ဟင်္သာ�ငှှက််သည်် မြ�န််မာ့့�ဒဏ္ဍာာရီီ ပုံံ�ပြ�င််များ��းထဲဲတွွင်် ထင််ရှား��းသော�ာ ဌက််
တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််ပြီး�း� အထူးး�သဖြ�င့််� ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ်် ဒေ�သတွွင််ပိုု�ပြီး�း�ကျော်�်��ကြား�း�
သည််။
နာာမည််ကျော်�်�� အင်းး�လေး�းဒေ�သတွွင်် ဟင်္သာ�ရုုပ်် တံံခွွန််တိုု�င််ရှိိ�ပြီး�း� နှှစ််စဉ််
ဖော�ာင််တော်�်�ဦးးဘုုရား�းများ��း ဒေ�သစာာရီီ ကြွ�ချီီ�တော်�်�မူူသော�ာ အခါါတွွင်် ရွှေ�ေ
ဟင်္သာ� ရုုပ််ဖော�ာင််တော်�်�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည်် (Harbor 2015)။ ဘုုရား�း၊
စေ�တီီပုုထိုးး��များ��း အနီးး�တစ််ဝိုု�က်် တွွင်် ဟင်္သာ�တံံခွွန််တိုု�င််များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�
နိုု�င််သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့်�ဆို
် ု�သော်�်� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််များ��းသည်် ဟင်္သာ�ဌ
က််ကဲ့့�သို့့�� ကော�ာင်းး�မှုုကုုသိုု�လ််များ��းကိုု� လျှှင််မြ�န််စွာာ�ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ရန်် သတိိပေး�း
နှိုးး�ဆော်�်�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
ပုံံ�ပြ�င််တစ််ခုုတွွင်် တစ််ခါါက ဟင်္သာ�ဌက််တစ််ကော�ာင်် သည်် တိုု�င််ထိိပ််တွွင််
နား�းနေ�သော�ာအခါါ လေး�းသမား�း (၄)ဦးးတို့့��သည်် လေး�းဘက််လေး�းတန််မှှ
မြှား�း��ဖြ�င့််�ဝိုု�င်း�း ပြီး�း�ပစ််ကြ�လေ�သည််။ သို့့��သော်�်� ဟင်္သာ�ဌက််သည်် အလွွန််
လျှှင််မြ�န််သော�ာကြော��ာင့််� လေး�းဘက််လေး�း တန််မှှ ပစ််သော�ာမြှား�း��များ��းကိုု�ပင််
နှုုတ််သီးး�နှှင့်�် ဖမ်းး�ယူူ နိုု�င််လေ�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓနိိပါါတ််တော်�်�များ��းတွွင််လည်း�း
မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းရှှင််သည်် ဟင်္သာ�ဌက်် ဖြ�စ််ခဲ့့�ရသော�ာ ဘဝလည်းး� ရှိိ�ခဲ့့�သည််
ဟုု ဒေ�သခံံများ��းက ယုံံ�ကြ�ည်် ကြ�သည််သည််။

ကိိန္နနရီီ ကိိန္နနရာာ - စုံံ�တွဲဲ�နေ�လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အလွွန််နူးး� ညံ့့�သော�ာ လူူတစ််ပိုု�င်း�း ဌက််
တစ််ပိုု�င်း�း ဖြ�စ််သော�ာ ဒဏ္ဍာာရီီလာာ သတ္တတဝါါများ��း ဖြ�စ််ကြ�သည််။

ထုုများ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ကြ�သည််။ အဘယ့််� ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� နဂါးး�သည််
စနေ�ဂြို�ု�လ််၏ အမှှတ်် အသားး� သင်္ကေေတဖြ�စ််ပြီး�း� ကြွ�ယ််ဝခြ�င်းး�၊ သြ�ဇာာအာာ
ဏာာရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ငွေ�ေကြေး��းချျမ်းး�သာာခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကိုု�ယ်် စား�းပြု�ုသည််။ (Phay,
2015)

ဟင်္သာ� - မြ�န််မာာတို့့��၏ ယုံံ�ကြ�ည််ချျက််အရ ထူးး�ဆန်းး� သည့််� ဘဲဲပုံံ�သဏ္ဍန််ရှိိ�
သော�ာ ဟင်္သာ�ဌက််သည်် ရွှေ�ေရော�ာင််အမွှေး�း�အတော�ာင််များ��းရှိိ�ပြီး�း� ပျံံ�သန်းး�ရာာ၌
အမြ�န််ဆုံးး��ငှှက််တစ််မျိုး�း�� ဖြ�စ််သည််။
ဟင်္သာ�တို့့��သည်် အုုပ််စုုဖွဲ့့��ကာာ နေ�ထိုု�င််လေ့�့ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ဟင်္သာ�ရုုပ််မှာာ� မွွန််
လူူမျိုး�း�� တို့့��၏ အထိိမ်းး�အမှှတ်် သင်္ကေေတလည်းး�ဖြ�စ််သည််။ အဘယ့််�
ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� မွွန််လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� မြို့�့��တော်�်�ဖြ�စ်် သော�ာ ပဲဲခူးး�
မြို့�့��ကိုု� ဟင်္သာ� ဖိုု�၊မ စုံံ�တွဲဲ�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့� သော�ာနေ�ရာာတွွင်် စတင််တည််ထော�ာင််
ခဲ့့�ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််ဟုုဆိုု�သည််။

ပုံ (၂၃) ရွှေဖောင်တော်ပေါ်မှဟင်္သာငှက်ရုပ်
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ပုံ (၂၄) ကိန္နရီ ကိန္နရာ

ပုံ (၂၅) ပင်းတယလှိုဏ်ဂူမှပင့်ကူ

ကိိန္နနရီီ ကိိန္နနရာာသည်် ချျစ််ခြ�င်းး�မေ�တ္တာာ� တရား�းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။

မြန်မာ့ရိုးရာ နတ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဓလေ့

(Hays, 2014) သံံသကရိုု�က်် ဘာာသာာစကားး�အရ “ကိိန််” ဟူူသော�ာ စကားး�
၏ အဓိိပ္ပာာ�ယ််မှာာ� “မည််သည့််�အမျိုး�း��အစား�း” ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရပြီး�း� “န္နနရီီ နှှင့်�်
န္နနရာာ” ဟူူသော�ာ စကားး�၏ အဓိိပ္ပာာ�ယ််မှာာ� အထီးး�နှှင့်�အ
် မကိုု� ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုသည််။ “ကိိန္နနရီီ” ဆိုု�သည််မှာာ� “မည််သို့့��သော�ာ သတ္တတဝါါ အမဖြ�စ််သနည်းး�”
ဟူူသော�ာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရပြီး�း� “ကိိန္နနရာာ” ဆိုု�သည််မှာာ� “မည််သို့့��သော�ာ သတ္တတဝါါ
အထီးး� ဖြ�စ််သနည်းး�” ဟူူသော�ာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရသည််။ (Phay, 2015)

ပင်းး�တယလှိုုဏ်ဂူူမှ
် ှပင့်�ကူူရု
်
ုပ်် - အင်းး�လေး�းကန်် အနီးး�ရှိိ� ပင်းး�တယလှိုုဏ််
ဂူူ၏ အဝင််ဝတွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ ပင့််�ကူူရုုပ််တုုကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဒေ�သ
ရိုးး��ရာာ ပုံံ�ပြ�င််များ��း အရ “တစ််ရံံရော�ာ အခါါက ဘုုရင့််�သမီးး�တော်�်� (၇) ပါးး�
သည်် တော�ာင််ခြေ�ေ ရှိိ�ရေ�ကန််တွွင်် ရေ�ကစား�း သွားး��ကြ�လေ�သည််။

မကြာ�ာမှီီ� မှော�ာ�င််လာာသော�ာကြော��ာင့််� တိုု�င်းး�ပြ�ည််သို့့�� ပြ�န််ရန််မဖြ�စ််နိုု�င််သဖြ�င့််�
အနီးး�ရှိိ� လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်းး� ဝင််အိိပ််ရလေ�သည််။ သို့့��သော်�်� ညအိိပ််ရပ််နား�းရာာ
လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်းး�တွွင်် အလွွန််ကြီး�း�မား�းသော�ာ ပင့််�ကူူ ကြီး�း�တစ််ကော�ာင််
နေ�ထိုု�င််လျျက််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� မင်းး�သမီးး� များ��းက မသိိခဲ့့�ကြ�ပေ�။ မင်းး�သမီးး�များ��း
အိိပ််ပျော်�်��နေ� စဉ််ကာာလအတွွင်းး�တွွင်် ပင့််�ကူူကြီး�း�သည်် လှိုုဏ််ဂူူအ ဝကိုု�
ပိိတ််ပြီး�း� ကြီး�း�မား�းသော�ာ ပင့််�ကူူအိိမ််ကိုု� ပြု�ုလုုပ်် လိုု�က််လေ�သည််။ နော�ာက််
တစ််နေ့�့ နံံနက််လင်းး�သော�ာ အခါါ မင်းး�သမီးး�များ��းသည်် ပင့််�ကူူအစား�းခံံရ
မည််ကိုု� ကြော��ာက််လန့််�သော�ာကြော��ာင့််� အော်�်�ဟစ်် အကူူအညီီ တော�ာင်းး�ကြ�
လေ�သည််။ ယော�ာင််ဟွေ�ေ (ညော�ာင််ရွှေ�ေ) မြို့�့��တော်�်�မှှ သူူရသတ္တိိ�နှှင့်�် ပြ�ည့််�စုံံ�
သော�ာ ကုုမ္မာာ�ဘယ မင်းး�သားး�သည်် မင်းး�သမီးး�တို့့��၏ အော်�်�ဟစ််အကူူ အညီီ
တော�ာင်းး�ခံံသော�ာ
အတွွက််

အသံံကိုု�

လှိုုဏ််ဂူူအနီးး�သို့့��

ကြား�း�သော�ာအခါါ

စုံံ�စမ်းး�ထော�ာက််လှှမ်းး�ရန််

ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။

ဂူူပေါ�ါက််တွွင််

ကြီး�း�မား�းသော�ာ ပင့််�ကူူကြီး�း�ကိုု� မြ�င််သော�ာအခါါ ရဲဲရင့််�သော�ာ မင်းး�သားး� သည််
၎င်းး�၏ လေး�းနှှင့်�မြှား�း
် ��တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ပင့််�ကူူကြီး�း�ကိုု� တိုု�က််ခိုု�က််
သတ််ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။

မင်းး�သမီးး�များ��းကိုု� ကယ််ဆယ််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ဆုု

လာာဘ််အဖြ�စ်် မင်းး�သားး�သည်် အချော�ာ�အလှှဆုံးး�� မင်းး�သမီးး�နှှင့်�် လက််ဆက််
ခွွင့််�ရခဲ့့�သည််။”(Atlas Obscura, n.d.)
ပင်းး�တယ ဟူူသော�ာအမည််မှာာ� ပင့််�ကူူရ ဟူူသော�ာ အမည််မှှ ဆင်းး�သက််
လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ပင့််�ကူူကြီး�း� အားး� အနိုု�င််ရပြီ�ီဟုု အဓိိပ္ပပယ််ရသည််။

မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာနတ််ကိုးး��ကွွယ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ဓလေ့�့သည်် ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််တို့့��၏
ကိုးး��ကွွယ််ယုံံကြ� �ည််မှုုနှှင့်�် ပတ်် သက််ဆက််နွွယ််လျျက််ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာတို့့��
ကိုးး��ကွွယ်် ယုံံ�ကြ�ည််သော�ာ နတ််များ��းမှာာ� (၃၇) ပါးး�ရှိိ�ပြီး�း� အခြား��း သော�ာ (ရေ�
စော�ာင့််�နတ််၊ တော�ာစော�ာင့််�နတ််၊ သစ််ပင်် စော�ာင့််�နတ််စသည့််�) နတ််များ��းကိုု�
လည်းး� ယုံံ�ကြ�ည်် ကြ�သည််။ (၃၇)မင်းး�နတ်် အများ��းစုုမှာာ� ဆိုးး��ရွား��း သော�ာ
သေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ခဲ့့�ကြ�ရသူူများ��းဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်း�း ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ
မြ�န််မာာလူူမျိုး�း��တို့့��၏ ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��ကွွယ််မှုုအရ နတ််များ��းကိုု� အထက််နတ််
များ��းနှှင့်�် အော�ာက််နတ််များ��းဟုု နှှစ််မျိုး�း��နှှစ််စား�းခွဲဲ�ခြား��း ထားး�သည််။ ရွာာ�တိုု�င်း�း
တွွင်် ရွာာ�ကိုု�စော�ာင့်�ရှော�ာ
် �က်် သော�ာ ရွာာ�စော�ာင့််�နတ််အတွွက်် နတ််စင််တစ််ခုုစီီရှိိ�
ကြ�သည််။ (Hays, 2014)
မြ�န််မာ့့�နတ််ကိုးး��ကွွယ််

ယုံံ�ကြ�ည််မှုုဓလေ့�့သည််

ရိုးး��ရာာ

တစ််ခုုအဖြ�စ််

မျိုး�း��ဆက််တစ််ခုုမှှ တစ််ခုုသို့့��လက်် ဆင့််�ကမ်းး� ကိုးး��ကွွယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ပုုဂံံ
ပြ�ည််တွွင်် အနော်�်�ရထာာမင်းး� မစိုးး��စံံမှီီ� (၁၁)ရာာစုုအတွွင်း�း က တည်းး�က အိိမ််
များ��းဆော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�၊ ဘုုန်းး�တော်�်� ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��း ဆော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�
နှှင့်�် စိုု�က််ပျိုး�း�� ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��း လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သစ််ပင်် များ��း
ခုုတ််လှဲဲ�ခြ�င်းး�အတွွက်် မြေ�ေစော�ာင့််�နတ််ကိုု� နတ်် ကွွန်းး�ဆော�ာက််လုုပ််ပြီး�း�
ပူူဇော်�်�ပသလေ့�့ရှိိ�သည််။

မြေ�ေ

ပိုု�င််ရှှင််က

နေ့�့စဉ််

နတ််ကွွန်းး�စင််ကိုု�

အစား�းအစာာ များ��း၊ ပန်းး�များ��း၊ အမွှေး�း�နံ့့�သာာတိုု�င််များ��း အစရှိိ�သည်် ဖြ�င့််�
ပူူဇော်�်�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ရှေး�း�အခါါက တော်�်�ဝင််မိိ သားး�စုုဝင််တစ််ဦးးဦးး ပုံံ�မှှန််
မဟုုတ််ဘဲဲ သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ပါါက နတ််ဖြ�စ််သည််ဟုု ယူူဆလေ့�့ရှိိ�သည််။
အနော်�်�ရထာာမင်းး�လက််ထက််တွွင်် ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်� ဘာာသာာ
အဖြ�စ်် ကိုးး��ကွွယ််သက််ဝင်် ယုံံ�ကြ�ည်် စေ�လိုု�သော�ာကြော��ာင့်�် နတ််ကိုးး��ကွွယ််
ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းကိုု� တားး�မြ�စ််ခဲ့့�သည််။ နတ််ကိုးး��ကွွယ်် မှုုကိုု� ဆန့််�ကျျင််
ဖယ််ရှား��းရန််အတွွက်် တစ််တိုု�င်း�း ပြ�ည်် လုံးး��ရှိိ� နတ််ကွွန်းး�များ��းကိုု� ဖျျက််ဆီးး�
ပစ််စေ�ခဲ့့�သည််။ ပုုပ္ပါးး��တော�ာင််တွွင်် တိိရစ္ဆာာ�န််များ��းကိုု� သတ််ပြီး�း� နတ််ပူူ ဇော်�်�
သော�ာ ဓလေ့�့ကိုု�လည်း�း တားး�မြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ပုုပ္ပါးး��တော�ာင််သည်် (၃၆) ပါးး�
သော�ာ နတ််တို့့��၏ အချျက််အချာ�ာ နေ�ရာာဒေ�သဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့� တားး� မြ�စ််ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာလူူမျိုး�း��တို့့��၏ ကိုးး��ကွွယ်် ယုံံ�ကြ�ည််များ��းမှာာ� ပျော�ာ�က််ပျျက််
သွားး��ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ

အိိမ််တွွင်း�း တွွင််

နတ််ကွွန်းး�များ��း

တည််ဆော�ာက််ပြီး�း�
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တိုးး��တိုးး��တိိတ််တိိတ်် ကိုးး��ကွွယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် အနော်�်�ရထာာ

ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ

ဘုုရင််ကိုု�ယ််တိုု�င်် လူူအများ��း၏ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံကြ� �ည််မှုုကိုု� ပိိတ််ပင််ခြ�င်းး�
သည်် ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာနှှင့်�် လူူတွေ�ေကိုု� ဝေး�းသွားး��စေ�ပြီး�း� အကျိုးး ���မရှိိ�ကြော��ာင်းး�

ယခုုအခါါ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူူဦးးရေ�၏ (၉၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� မှာာ� ထေ�ရဝါါဒ

သိိမြ�င််လာာပြီး�း�

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာကိုု� သက််ဝင််ယုံံ�ကြ�ည်် ကြ�သည််။ ထေ�ရဝါါဒလမ်းး�စဉ််သည််

နတ််ကွွန်းး�များ��း

နှှင့််�

နတ််ရုုပ််များ��းကိုးး��ကွွယ််ခြ�င်းး�ကိုု�

ပြ�န််လည်် ခွွင့််�ပြု�ုခဲ့့�သည််။

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ထုံးး��တမ်းး�စဉ််လာာတွွင်် ဗုုဒ္ဓဓ၏နဂိုု�မူူလ သွွန််သင််ချျက်် များ��း
အတိုု�င်း�း လိုု�က််နာာကျျင့်�သုံးး
် �� ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အခြား��း ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ လမ်းး�စဉ််များ��း

အနော်�်�ရထာာဘုုရင််ကိုု�ယ််တော်�်�တိုု�င်် ပုုပ္ပါးး��တော�ာင််ရှိိ� (၃၆) ပါးး�သော�ာ နတ််

ထက််ပိုု�၍ စည်းး�ကမ်းး� တင်းး�ကျျပ််သော�ာ ကျျင့််�ဝတ််များ��းကိုု� စော�ာင့််�ထိိန်းး�ကြ�

ရုုပ််ထုုများ��းအတိုု�င်း�း ရွှေ�ေစည်းး�ခုံံ� ဘုုရား�းဝင်းး� အတွွင်း�း တွွင််လည်း�း နတ််ရုုပ််ထုု

သည််။

များ��း ထုုလုုပ််ထားး�ရှိိ�စေ�ခဲ့့�သည််။ မူူလပထမ နတ်် (၃၆) ပါးး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
အနော်�်�ရထာာဘုုရင််က သိိကြား�း� မင်းး�ကိုု� (သိိကြား�း�မင်းး�ကိုု� ဟိိန္ဒူူ�တို့့��၏

ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� သံံသရာာ မှှ လွွတ််မြော��ာက််

ဘာာသာာရေး�း

“နတ််များ��း၏

ရန််ဖြ�စ််ပြီး�း� အရာာအားး�လုံးး�� ၏ ငြိ�ိမ်းး�အေး�းရာာ မြ�တ််နိိဗ္ဗာာ�န်် ကိုု� မျျက််မှော�ာ�က််

ဘုုရင််” အဖြ�စ််ထည့််�သွွင်း�း ကာာ (၃၇) နတ််မင်းး�များ��းဟုု သတ််မှှတ််သည််။

ပြု�ုနိုု�င််ရေး�းပင််ဖြ�စ််သည််။ ယခုု မျျက််မှော�ာ�က််ကာာလ နှှင့်�် နော�ာင််သံံသရာာတို့့��

(Myanmar Net, 2017)

တွွင်် ကော�ာင်းး�ကျိုးး ���ရရှိိ�စေ�ရန်် အတွွက်် ရည််မှှန်းး�ကာာ ကော�ာင်းး�မှုုကုုသိုု�လ််

အယူူအဆအရ“က္ကိိ�န္ဒြာ�ာ�”ဟုုခေါ်�်ဆိုု�သည််)

များ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ ကုုသိုု�လ််ယူူခြ�င်းး�ကိုု� နံံနက််အာာ ရုုဏ််လင်းး�ချိိ�န််
နတ််ကိုးး��ကွွယ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုတွွင်် ဝက််သားး�ကိုု� ရှော�ာ�င်် ကျျဉ််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

သံံဃာာတော်�်�များ��း ဆွွမ်း�း ခံံထွွက််ချိိ�န်် တွွင်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ကြ�

အဘယ့််�ကြော��ာင့်�ဆို
် ု�သော်�်� နတ််များ��းသည်် ဝက််သားး�စား�းသုံးး��ခြ�င်းး�ကိုု� မနှှစ််

သည််။ ဗုုဒ္ဓဓဘာာ သာာသည်် (၁၀၄၄) ခုုနှှစ်် ပုုဂံံခေ�တ််တွွင်် စတင်် ထွွန်းး�ကားး�

မြို့�့�� ကြ�သော�ာကြော��ာင့်�် ဖြ�စ််သည််။ နတ််မကြို�ု�က််သော�ာ အပြု�ုအမူူကိုု�

ခဲ့့�ပြီး�း�

ဆော�ာင််ရွွက််မိိပါါက

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာများ��း

နိုု�င််ငံံတော်�်�ဘာာသာာ အဖြ�စ်် တရား�းဝင်် ပြ�ဌာာန်းး�ခဲ့့�သည််။ (Harvard

ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် အနှော�ာ�င့််�အယှှက်် ပြု�ုခံံရမည်် သို့့��မဟုုတ်် လူ့့�ခန္ဓာာ�

Divinity School, 2018) “ထေ�ရဝါါဒ” ဆိုု�သည််မှာာ� “အကြီး�း�အကဲဲများ��း၏

ကိုု�ယ််ထဲဲဝင်် ရော�ာက််ပူးး�ကပ််ပြီး�း� လူူအများ��းကြား�း�တွွင်် မသင့််�လျော်�်��သော�ာ

လမ်းး�စဉ််”ဟုု အဓိိပ္ပပယ််ရပြီး�း� ဝါါ ကြီး�း�သော�ာ သံံဃာာတော်�်�များ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�

အပြု�ုအမူူ အပြော��ာအဆိုု�များ��း ပြု�ုမူူပြော��ာဆိုု�မည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ််ကြ�သည််။

သည််။

အခြား��း

ထေရဝါဒ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု

မိိမိိတို့့��၏

နေ့�့စဉ််

အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှနိုု�င််ငံံများ��း၌

နတ််ကိုးး��

ကွွယ််ပသရာာတွွင််

နိုု�င််ငံံတော်�်�ဝန််ကြီး�း�ချုု�ပ်် ဦးးနုုလက်် ထက်် (၁၉၆၁)ခုုနှှစ််တွွင််

ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသော�ာ ပုံံ�စံံများ��း ရှိိ�ကြ�သည််။ နတ််ကိုု�ပသရာာတွွင်် သီီချျင်းး�
များ��း၊ အဆိုု� အကများ��းနှှင့်�န
် တ််များ��း၏ဘဝဇာာတ််ကြော��ာင်းး� သရုုပ်် ဖော်�်�များ��း

လော�ာကီီတန််ခိုးး��များ��း(ဝိိဇ္ဖာာ�လမ်းး�စဉ််):

ကိုု� နတ််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် သရုုပ််ဖော်�်� ကပြ�လေ့�့ ရှိိ�ကြ�သည််။ ကျေး�း�ရွာာ�များ��းတွွင််

လူူသားး�တို့့��၏ စိိတ််ဝိိ ဉာာဉ််ရေး�းရာာပြ�သာာနာာများ��းကိုု�ဖြေ�ေရှှင်း�း နိုု�င််ရန််အတွွက််

မူူ နတ််ဝင််သည််များ��း၊ နတ််ကတော်�်�များ��းကိုု� နေ�အိိမ််သို့့��ဖိိတ််ပြီး�း� နတ််တင််

လော�ာကီီတန််ခိုးး��များ��းရရှိိ�ရန််

လေ့�့၊ ပူူဇော်�်�ပသလေ့�့ ရှိိ�ကြ�သည််။ ဝါးး�စင််ပေါ်�်တွွင်် ထမင်းး�၊ အသားး�

သို့့��သော်�်� ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာကမူူ ဝိိဇ္ဇာာ�လမ်းး� ကျျင့််�စဉ််များ��းကိုု� အားး�ပေး�း

အယူူဝါါဒအများ��းအပြား�း�တွွင််

လမ်းး�စဉ််များ��းကိုု�

လိုု�က််စား�းကြ�သည််။

(ဝက််သားး�မပါါ) နှှင့််� သစ််သီးး�ဝလံံ များ��းကိုု�တင််ပြီး�း� ပူူဇော်�်�ပသလေ့�့ရှိိ�သည််။

ခြ�င်းး�မရှိိ�ပေ�။

နတ််ဝင်် သည််တို့့��သည်် နတ််များ��းကိုု� ပူူဇော်�်�ပသရင်းး� ကြေး��း သို့့��မဟုုတ်် ငွေ�ေ

ကြော��ာင်းး�တရား�းကိုု� အားး�ထုုတ််ပြီး�း� နိိဗ္ပာာ�န််သို့့��ရော�ာက်် ရှိိ�ရန််ဖြ�စ််သည််။

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ၏အခြေ�ေခံံမှာာ�

သံံသရာာမှှ

လွွတ််မြော��ာက််

လင််ပန်းး�ကိုု� နတ််ပူူဇော်�်�ပသသော�ာစင်် အနီးး�တွွင်် ထားး�ရှိိ�ကာာ နတ််များ��း
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာမည့််� အရိိပ််သဏ္ဍာာန််တို့့��ကိုု� စော�ာင့််�ကျျပ်် ကြ�ည့်�ရှု
် ုလေ့�့ရှိိ�

ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာသည်် လော�ာကီီတန််ခိုးး�� ကျျင့််�စဉ််များ��းကိုု� အားး�ပေး�း

သည််။နတ််ကတော်�်�များ��းသည်် နတ််များ��းဝင််ပူးး�သည့််� အချိိ�န််ထိိ နတ််က

ခြ�င်းး� မရှိိ�သော်�်�လည်းး� လုံးး��၀လျျစ််လျှူူ�ရှုု ဆန့််�ကျျင််ခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�ပေ�။

ကလေ့�့ရှိိ�သည််။ နတ််ဝင််ပူးး�ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််� မကော�ာင်းး�ဆိုးး��ဝါးး�များ��းရန််ကိုု�

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်း�း အားး�ဖြ�င့််� ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓက အဆိုု�ပါါ လော�ာကီီ

လည်းး� ကာာ ကွွယ််နိုု�င််သည််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။ (Conway, 2006)

ကျျင့််�စဉ််များ��းသည်် သံံသရာာမှှ လွွတ််မြော��ာက််ရာာ အကြော��ာင်းး�မဟုုတ်ဟု
် ု
သတိိပေး�းခဲ့့�သည််။

နတ််သမိုု�င်း�း ၏ မူူလအစမှာာ� တိိကျျသေ�ချာ�ာခြ�င်းး� မရှိိ� ပေ�။ ဟိိန္ဒူူ�စကားး�လုံးး��
ဖြ�စ််သော�ာ “နာာထ” ဟူူသော�ာ စကားး�လုံးး��မှှ ဆင်းး�သက််လာာသည််ဟုု ယူူဆ

ဗုုဒ္ဓဓ: သိိဒ္ဓဓတ္တတမင်းး�သားး�သည်် (ယေ�ရှုုသည်် သခင်် ခရစ််တော်�်�အဖြ�စ််ကိုု�

ရပြီး�း� လော�ာကကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူ ဟူူသော�ာ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရ ကာာ ပါါဠိိကျျမ်းး�

ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ကျျင့််�စဉ််များ��း နှှင့်�် တူူညီီစွာာ�) သစ္စာာ�လေး�းပါးး� မြ�တ််တရား�း

တွွင်် ဗုုဒ္ဓဓကိုု�ရည််ညွှှန်းး�သည််။ ဟိိန္ဒူူ� တို့့��၏ လွှှမ်း�း မိုးး��မှုုကိုု� မခံံလိုု�သော�ာ

ကိုု� ကိုု�ယ်် တော်�်�တိုု�င််သိိမြ�င််တော်�်�မူူပြီး�း� ဂေါ�ါတမဘုုရား�း အဖြ�စ်် ကိုု�ရော�ာက််

မြ�န််မာာလူူမျိုး�း��တို့့�� သည်် နတ််ဆိုု�သော�ာ အသုံးး��အနှုုန်းး�မှာာ� အာာရှှအလယ််

ရှိိ�တော်�်�မူူခဲ့့�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓမြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�း ပရိိ နိိဗ္ဗာာ�န််စံံတော်�်�မူူပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်း�း

ပိုု�င်း�း ဒေ�သမှှ ဆင်းး�သက််လာာပြီး�း� ပါါဠိိစကားး�လုံးး��နှှင့်�် တူူညီီနေ�ခြ�င်းး�မှာာ�

ဗုုဒ္ဓဓနှှင့်�် ဆက််သွွယ်် နိုု�င််သည့််� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�မှာာ� နိိဗ္ဗာာ�န််

တိုု�က််ဆိုု�င််မှုုတစ််ခုုသာာ ဖြ�စ််သည်် ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။ (Rodrigue, 1992)

ကိုု� မျျက််မှော�ာ�က််ပြု�ုသော�ာ ဗုုဒ္ဓဓ၏ တရား�းတော်�်�များ��း အတိုု�င်း�း လိုု�က််
လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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ဖန််ဆင်းး�ရှှင််ဘုုရား�းသခင််: ထေ�ရဝါါဒဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာတွွင်် အခြား��း အစ္စစလာာမ််

၎င်းး�သီီလ၅ပါးး�တို့့��မှာာ�-

ဘာာသာာ၊

၁။	သူူတစ််ပါးး� အသက််ကိုု�မသတ််ရ။

ခရစ််ယန််ဘာာသာာနှှင့််�

ဂျူး�း�ဘာာသာာတို့့��ကဲ့့�သို့့�

ဖန််ဆင်းး�ရှှင််

ဘုုရား�းသခင်် မရှိိ�ပေ�။ တန််ခိုးး��စွွမ်း�း အင်် အထိုု�က််အလျော�ာ�က််ရှိိ�သော�ာ နတ််

၂။	သူူတစ််ပါးး� ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ကိုု� မခိုးး��ရ။

များ��းသည််သာာ ပုံံ�စံံ အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� တည််ရှိိ�သည််။

၃။	သူူတစ််ပါးး�သားး�၊မယားး�ကိုု�မပြ�စ််မှား��း၊ မကျူးး�� လွွန်ရ
် ။
၄။	မုုသားး�စကားး�ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�၊ သိိမ််ဖျျင်းး�သော�ာ စကားး� ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�များ��း

နိိဗ္ဗာာ�န်ရော�
် ာက််ကြော��ာင်းး�ကျျင့််�စဉ််: ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာဘုံံ�ဘဝသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�
စေ�ရန်် အတွွက်် ဘုုရား�းများ��း၊ နတ််များ��း၏ အကူူအညီီ မပါါပဲဲ မိိမိိတို့့��
ကိုု�ယ််တိုု�င််သာာ ကျျင့််�ကြံ�ံ အားး�ထုုတ််ကြ�ရ သည််။ ဗုုဒ္ဓဓမြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းသည််
နိိဗ္ဗာာ�န််ရော�ာက််

ကြော��ာင်းး�

လမ်းး�စဉ််ကိုု�

မပြု�ုလုုပ််ရ။
၅။	မူးး�ယစ််စေ�တတ််သော�ာ သေ�ရည််အရက််နှှင့်�် မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�များ��းသုံးး��စွဲဲ�
ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််ရ။

လမ်းး�ညွှှန််ပြ�သသူူသာာဖြ�စ််ပြီး�း�

ကျျင့််�ကြံ�ံလိုု�က််လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�မှာာ� လူူသားး�များ��း အပေါ်�် တွွင််သာာ မူူတည််

သာသနာ့အလံ

သည််။
သာာသနာ့့�အလံံ၏ မူူလအစမှာာ� (၁၈၈၅) ခုုနှှစ််တွွင်် သီီရိိလင်္ကာ�နိုု�င််ငံံမှှ

ထေရဝါဒကျင့်စဉ်

စတင်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်် ပြီး�း� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း၏
သင်္ကေေတဖြ�စ်် သည််။ သာာသနာ့့�အလံံကိုု� (၁၈၈၀) ခုုနှှစ််တွွင်် အမေ�ရိိ

ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာသည်် မိိမိိကိုု�ယ််တိုု�င်် ကြိုး�း�� စား�းအားး�ထုုတ််မှုုဖြ�င့််�

ကန််စစ််တပ််မှှ ဗိုု�လ််မှူးး��ကြီး�း� ဟင််နရီီ စတီးး�လ််အိုု�ကော့�့�မှှ သီီရိိလင်္ကာ�နိုု�င််ငံံ

သံံသရာာမှှ လွွတ််မြော��ာက််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ တရား�းထိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ဝိိပသာာနာာရှုု

တွွင်် စတင်် ဖော်�်�ထုုတ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် ဟုုဆိုု�သည််။ အိုု�ကလော့�့�သည််

ခြ�င်းး�တို့့�� သည်် သံံသရာာမှှ လွွတ််မြော��ာက််ရာာ နိိဗ္ဗာာ�န််ကိုု� မျျက်် မှော�ာ�က််ပြု�ုနိုု�င််

ဗုုဒ္ဓဓသာာသနာာ တိုးး��တက်် ပြ�န့့်�ပွား��း ရေး�းအတွွက်် ကြိုး�း��စား�း အားး�ထုုတ််ခဲ့့�ပြီး�း�

သည့့်� ကျျင့််�စဉ််များ��းဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သို့့� ကြိုး�း��ပမ်းး� အားး�ထုုတ််နိုု�င််ရန််အတွွက််

ပရိိယတ္တိိ� သာာသနာာတော်�်� (ဗုုဒ္ဓဓပညာာရေး�း) ကိုု�လည်း�း စတင်် ဖော်�်�ထုုတ််

ရဟန်းး�ပြု�ုပြီး�း�

ပေး�းခဲ့့�သူူဖြ�စ််သည််။

တရား�းအားး�ထုုတ်ခြ် �င်းး�များ��း

ပြု�ုကြ�သည််။

ကျျင့််�ကြံ�ံ

အားး�ထုုတ််သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� “မကော�ာင်းး�သော�ာ စိိတ်် ဆိုးး��၊ စိိတ််မိုု�က််များ��းကိုု�
ဖယ််ရှား��းပြီး�း�၊ စိိတ််ကိုု�ဖြူ�ူစင်် အော�ာင််ထားး�ကာာ ကော�ာင်းး�သော�ာစိိတ််များ��းကိုု�

(၁၉၅၂)ခုုနှှစ်် အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ အစည်းး�အဝေး�းတွွင််

မွေး�း�မြူ�ူ ရမည််” ဖြ�စ််သည််။ တရား�းကျျင့််�ကြံ�ံအားး�ထုုတ်ခြ် �င်းး� သည်် ထေ�ရ

အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုု�င််ရာာ သာာသနာ့့� အလံံအဖြ�စ်် အတည််ပြု�ု ထော�ာက််ခံံခဲ့့�ကြ�

ဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ၏ အဓိိက ကျျင့််�စဉ်် ဖြ�စ််သည့််� အတွွက််ကြော��ာင့်�်

သည််။

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ရဟန်းး� တော်�်�များ��းသည်် အချိိ�န််အတော်�်�များ��းများ��းကိုု� တရား�း
အားး�ထုုတ်ခြ် �င်းး�ဖြ�င့််� ကုုန််ဆုံးး��လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ သံံသ ရာာ အနှော�ာ�င််အဖွဲ့့��မှှ

သာာသနာ့့�အလံံရှိိ� ဘေး�းတိုု�က််မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး� များ��းမှာာ� ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်ရှိိ� လူူမျိုး�း��

လွွတ််မြော��ာက််ပြီး�း�သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ်် ကိုု� “အရဟတ််” “တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာပုုဂ္ဂိုု��လ််”

များ��းအားး�လုံးး�� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ� အတူူယှှဉ််တွဲဲ� နေ�ထိုု�င််ကြ�ခြ�င်းး� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကိုု�

ဟုုခေါ်�် သည််။ ရဟန်းး�တော်�်�တို့့��၏ကျျင့််�ကြံ�ံအားး�ထုုတ််မှုုများ��း သာာမက

ဖော်�်�ဆော�ာင််ပြီး�း�

အခြား��းသော�ာ ကျျင့််�ကြံ�ံအားး�ထုုတ််သူူများ��း

ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာယာာခြ�င်းး�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး� သည််။ သာာသနာ့့�အလံံရှိိ� အရော�ာင််

အတွွက််လည်း�း ထေ�ရဝါါဒ

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာတွွင်် တိိကျျ သော�ာကျျင့််�ကြံ�ံအားး�ထုုတ််မှုု လမ်းး�စဉ််များ��းရှိိ�သည််။

ထော�ာင််လိုု�က််

မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းမှာာ�

တစ််ကမ္ဘာာ�လုံးး��

များ��းမှာာ� ဗုုဒ္ဓဓ၏ ရော�ာင််ခြ�ည််တော်�်�များ��းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။

(BBC, 2002)
အပြာ�ာရော�ာင််သည််- ဗုုဒ္ဓဓဆံံတော်�်�မှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ “နီီလ” ဟူူသော�ာ

ဗုဒ္ဓသားတော်/သမီးတော်များ

ရော�ာင််ခြ�ည််တော်�်�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ပြီး�း� မဟာာဂရုုဏာာတော်�်�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုသည််။

ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာသာာဝင်် ဘုုန်းး�ကြီး�း�အများ��းစုု သည်် သာာသနာာအ
သိုု�င်း�း အဝန်းး�၏ အစိိတ််အပိုု�င်း�း တစ််ခုုအဖြ�စ်် နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။ အချို့့���မှာာ�

အဝါါရော�ာင််သည်် မြ�တ််ဗုုဒ္ဓဓ၏ အရေ�ပြား�း�တော်�်�မှှ ထွွက််ပေါ်�်သော�ာ “ပီီတ”

ငယ််ရွွယ်် စဉ်် အသက််(၇)နှှစ််ခန့််�မှှစပြီး�း� သာာသနာ့့�ဘော�ာင််သို့့�� ဝင််ရော�ာက််

ဟူူသော�ာ ရော�ာင််ခြ�ည််တော်�်� ကိုု�ရည််ညွှှန်းး�ပြီး�း� မဇ္ဇိိ�မခေါ်�်အလယ််အလတ််

ကြ�သော်�်�လည်း�း မည််သည့််� အသက်် အရွွယ််တွွင််မဆိုု� သာာသနာ့့�ဘော�ာင််

လမ်းး�စဉ်် ကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။

အတွွင်း�း ဝင််ရော�ာက််နိုု�င််သည််။ ကိုု�ရင််ငယ််များ��းကိုု� “သာာမဏေ�” ဟုုခေါ်�်ပြီး�း�
အရွွယ််ရော�ာက််ပြီး�း�သော�ာ (သက််တော်�်� ၂၀ ကျော်�်��) ရဟန်းး�တော်�်�ကိုု�မူူ “ဘိိ

အနီီရော�ာင််သည််

မြ�တ််ဗုုဒ္ဓဓ၏အသွေး�း�အသားး�တော်�်�

မှှ

ဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ

က္ခူူ�” ဟုုခေါ်�်သည််။ သာာသနာ့့� အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုလုံးး��ကိုု� “သံံဃာာ” ဟုု

“လော�ာဟိိတ” ဟူူသော�ာရော�ာင်် ခြ�ည််တော်�်� ကိုု�ရည််ညွှှန်းး�ပြီး�း� ဗုုဒ္ဓဓ လမ်းး�ညွှှန််

ခေါ်�်ပြီး�း� ရဟန်းး�တော်�်�များ��းသည်် (၂၂၇) ပါးး�သော�ာ “ဝိိနည်းး�” နှှင့််� သိိက္ခာာ�ပုုဒ််

ပြ�သသော�ာ တရား�းတော်�်�များ��းကိုု� ကျျင့််�ကြံ�ံအားး�ထုုတ််ရာာမှှ ရရှိိ�လာာသော�ာ

များ��းကိုု� စော�ာင့််�ထိိန်းး�ကြ� ရသည််။ သီီလရှှင််အများ��းမှာာ�မူူ (၂၂၇) ပါးး�ထက််ပိုု�

ကော�ာင်းး�ကျိုးး ���ချျမ်းး�သာာများ��းကိုု� ရည်် ညွှှန်းး�သည််။

ကျျင့််�ရသည််။ ၎င်းး�စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ��းသာာမ က ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာတွွင််
စော�ာင့််�ထိိန်းး�ရမည့််� အခြေ�ေခံံ သီီလ (၅)ပါးး�ရှိိ�သည််။

အဖြူ�ူရော�ာင််သည်် မြ�တ််ဗုုဒ္ဓဓ၏ သွားး��တော်�်�၊ အရိုးး�� တော်�်�များ��းမှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ
သော�ာ “သြ�ဒါါတ” ဟူူသော�ာ ရော�ာင််ခြ�ည််တော်�်�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ပြီး�း� ဗုုဒ္ဓဓ တရား�း
တော်�်� များ��း၏ ရှှင်း�း လင်းး�မှုုနှှင့်�် အနှော�ာ�င််အဖွဲ့့�� ကင်းး�ခြ�င်းး� ကိုု�ရည််ညွှှန်းး�
သည််။
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ပုံ (၂၆) သာသနာ့အလံ

လိိမ္မော်�်��ရော�ာင််သည််

မြ�တ််ဗုုဒ္ဓဓ၏လက််ဖဝါးး�တော်�်�၊

နှုုတ််ခမ်းး�တော်�်�များ��းမှှ

ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာ

သော�ာ

ခြေ�ေဖဝါးး�တော်�်�၊

“မဉ္ဇီီ�ဋ္ဌ”

ဟူူသော�ာ

အဝါါရော�ာင်် - မြ�တ််ဗုုဒ္ဓဓ၏ အလည််အလတ််လမ်းး�စဉ်် ကိုု� ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုသည််။

ရော�ာင််ခြ�ည််တော်�်�ကိုု� ရည်် ညွှှန်းး�ပြီး�း� မတုုန််လှုုပ််တတ််သော�ာ မြ�တ််ဗုုဒ္ဓဓ၏
ဉာာဏ်် ပညာာတော်�်�နှှင့်�် တရား�းတော်�်�များ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး� သည််။

အနီီရော�ာင်် -

ကော�ာင်းး�ကျိုးး ��� ရရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ဉာာဏ််ပညာာ၊ မြ�င့််�မြ�တ််သော�ာ

အမူူအကျျင့််�၊ ကံံကြ�မ္မာာ�နှှင့်�ဂုုဏ််
်
သိိက္ခာာ�တို့့��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။
ရော�ာင််ခြ�ည််တော်�်�

အားး�လုံးး��

စုုပေါ�ါင်းး�ထားး�သော�ာ

ပြိုး�း��ပြိုး�း��ပြ�က််ပြ�က််

တစ််ခဲဲနက််သော�ာ အရော�ာင််သည်် “ပဘသရ” ဟူူသော�ာ ရော�ာင််ခြ�ည််တော်�်�

အဖြူ�ူရော�ာင််

ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ပြီး�း� ဗုုဒ္ဓဓတရား�းတော်�်�များ��း၏ အစဉ််အမြဲ�ဲ မှှန််ကန််ခြ�င်းး� တရား�း

ကင်းး�လွွတ်ခြ် �င်းး�နှှင့်�် ဓမ္မမသည်် အချိိ�န််နှှင့်�် နေ�ရာာတို့့��မှှ ကင်းး�လွွတ််တော်�်�မူူ

-

ကိုု�ရည််ညွှှန်းး�သည််။

ခြ�င်းး�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။

သန့််�ရှှင်း�း စင််ကြ�ယ််ခြ�င်းး�၊

အကျိူးး ���

အကြော��ာင်းး�တို့့��မှှ

အလံံတော်�်�တစ််ခုုလုံးး��သည်် လူူမျိုး�း��၊ နိုု�င််ငံံ၊ ဘာာသာာ၊ အသားး�အရော�ာင််မ

လိိမ္မော်�်��ရော�ာင်် - ဉာာဏ််ပညာာ၊ စွွမ်း�း အင််၊ ဂုုဏ််သိိ က္ခာာ�တို့့��နှှင့်�် ပြ�ည့််�ဝတော်�်�

ရွေး�း� မြ�တ််ဗုုဒ္ဓဓ၏ တရား�းတော်�်�ကိုု� လိုု�က််နာာကျျင့်�ကြံ�ံ
်
နိုု�င််ကြ�ကြော��ာင်းး�ကိုု�

မူူသော�ာ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ၏ အနှှစ််သာာရကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။

ရည််ညွှှန်းး� သည််။
ရော�ာင််ခြ�ည််တော်�်�အားး�လုံးး��ပေါ�ါင်းး�ထားး�သော�ာ ပြိုး�း��ပြိုး�း�� ပြ�က််ပြ�က်် တစ််ခဲဲနက််
ယခုုခေ�တ်် သာာသနာ့့�အလံံရှိိ� အရော�ာင်် (၆) မျိုး�း��၏ အဓိိပ္ပာာ�ယ််မှာာ�-

သော�ာအရော�ာင််သည်် တစ််ခုု တည်းး�သော�ာအမှှန််တရား�းကိုု� ကိုု�ယ််စား�း

အပြာ�ာရော�ာင်် - ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ၏ အေး�းချျမ်းး�မှုုနှှင့်�် မေ�တ္တာာ�တရား�းကိုု� ကိုု�ယ််စား�း

ပြု�ုသည််။

ပြု�ုသည််။
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ပအိုု�ဝ်းး�လူူမျိုး�း��
ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��စုုများ��းသည်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််တော�ာင််ပိုု�င်း�း ၏ အနော�ာက််ဘက််ပိုု�င်း�း တွွင်် အခြေ�ေချျ
နေ�ထိုု�င််ကြ� သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း�� အများ��းစုုသည်် မူူလပထမက တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သကိုု� ရွေး�း�ချျယ််
နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သတွွင်် နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�ရာာ ချိုု��င့််�ဝှှမ်း�း တကြော��ာမှာာ� နေ�ထိုု�င််
သည့််� ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းထက်် ငှှက််ဖျား��းရော�ာဂါါ ဖြ�စ််ပွား��းမှုု အလွွန််နည်းး�ခဲ့့�သည််။ ထိုု� အချိိ�န််က
ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ� စပါးး�ခင်းး�များ��း စိုု�က််ပျိုး�း�� ရာာရေ�နှှင့်�် နီးး�သော�ာကြော��ာင့််� ငှှက််ဖျား��းရော�ာဂါါကိုု�
အများ��းအပြား�း� ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််။ (Hackett, 1953)
ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေအားး�ဖြ�င့််� အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှတွွင်် ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း�� (၇) သိိန်းး�

(၁၀၅၇)ခုုနှှစ််တွွင်် ပုုဂံံမင်းး� အနော်�်�ရထာာသည်် သာာသနာာထွွန်းး�ကားး�

ခန့််� နေ�ထိုု�င််လျှှက််ရှိိ�သည််။ အများ��းစုုမှာာ� ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�

သော�ာ သထုံံ�ပြ�ည််မှှ ပိိဋကတ်် စာာပေ�များ��းကိုု� ပင့််�ဆော�ာင််ကိုးး��ကွွယ််ခွွင့်�်

ပြီး�း� တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��နှှင့််� ကလော�ာမြို့�့��တဝိုု�က််တော�ာင််တန်းး� များ��းပေါ်�်တွွင်် ပ

တော�ာင်းး�ခံံ ရာာ မရသဖြ�င့််� သုုဝဏ္ဍဘူူမိိကိုု� စစ််ချီီ�အော�ာင််မြ�င်် ခဲ့့�ပြီး�း� ပိိဋကတ််

အိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��စုုများ��း အနှံ့့��အပြား�း� နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။ (Cho, 2014)

တော်�်�များ��းကိုု� ပုုဂံံပြ�ည််သို့့�� ပင့််�ဆော�ာင်် ခဲ့့�သည််။ မနုုဟာာမင်းး�ကိုု� ပုုဂံံသို့့��
ခေါ်�်ဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� သုုဝဏ္ဍဘူူမိိ သထုံံ�ပြ�ည််သည််လည်းး� ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး� သို့့��

ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံမယ််ဟော�ာင််ဆော�ာင််စီီရင််စုုရှိိ� မော�ာင််ဒေ�သ တွွင််လည်း�း ပအိုု�ဝ်း�း

ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ပျျက််စီးး� နေ�သော�ာ သထုံံ�ပြ�ည််

လူူမျိုး�း�� အယော�ာက်် (၉၀၀) လော�ာက််နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။ ယခုုလက််ရှိိ� ထိုု�င်း�း

ကြီး�း�ကိုု� စွွန့််�ခွာာ�လာာခဲ့့�ကာာ ယခုု ၎င်းး�တို့့��အများ��းအပြား�း� နေ�ထိုု�င််လျှှက််ရှိိ�

နိုု�င််ငံံ တွွင််နေ�ထိုု�င််နေ�ကြ�သော�ာ ပအိုု�ဝ်းး�များ��းသည််(၁၉၇၅) ခုုနှှစ််တွွင််

သော�ာ တော�ာင်် ပိုု�င်း�း ရှှမ်း�း ပြ�ည််ဆီီသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာကြ�သည််။

ပြ�ည််တွွင်း�း အုံံ�ကြွ�မှုုများ��းနှှင့်�် စစ််အစိုးး��ရ၏ လူ့့�အခွွင့်�အ
် ရေး�းချိုး�း�� ဖော�ာက််မှုု
များ��းကြော��ာင့််� မြ�န််မာာ နိုု�င််ငံံမှှ ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံသို့့� ကူးး�ပြော��ာင်းး� ခိုု�လှုံံခဲ့့�
� ကြ�သူူများ��း
ဖြ�စ််သည််။ (Joshua Project, 2018)

ထို့့��နော�ာက်် သထုံံ�ပြ�ည််ကိုု� အော�ာက််မေ့�့ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ရှှမ်း�း ပြ�ည််တွွင်် သထုံံ�
မြို့�့��အသစ််ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့� သည််။ ထိုု�သို့့�တည််ထော�ာင််ရာာတွွင်် ပျျက််စီးး�
ခဲ့့�ရသော�ာ သထုံံ�ပြ�ည််ကြီး�း�မှှ မြ�င့််�မြ�တ််သော�ာ ရေ�ကိုးး��ထမ်းး� မြေ�ေလှှည်း�း ကိုးး��စီးး�
ယူူဆော�ာင််ကာာ သထုံံ�မြို့�့��သစ််ရှိိ� မြ�စ််၊ ချော�ာ�င်းး�၊ အင်းး�၊ အိုု�င််များ��းတွွင်် ရေ�စင််

ဆင်းး�သက််လာာပုံံ�နှှင့်�် လူူမျိုး�း��စုုတော်�်�စပ််ပုံံ�

ဖျျန်းး�ကာာ

ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် တိိဘက််-ဗမာာ မျိုး�း��နွွယ််စုု ဝင််ဖြ�စ််ပြီး�း�ကရင််မျိုး�း��
နွွယ််နှှင့််�လည်း�း သွေး�း�ရော�ာသည််။ ရှေး�း�ရာာစုုနှှစ််များ��းက တိိဘက််-ဗမာာမျိုး�း��
နွွယ််စုုသည်် မြော��ာက််ဖျား��း မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�လွွင််ပြ�င််မှှ တော�ာင််ဘက်် သို့့��
စား�းကျျက််မြေ�ေ၊ စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေရှာာ�ဖွေ�ေရင်းး� ရေ�ကြ�ည်် ရာာ မြ�က််နုုရာာသို့့�� ရွေ့�့�

နေ�ရာာသစ််တွွင််

အန္တတရာာယ််ဘေး�း

ကင်းး�ဝေး�းစေ�ရန််

နှှင့််�

မကော�ာင်းး�ဆိုးး��ဝါးး�များ��း အန္တတရာာယ််မှှ ရှော�ာ�င််ကျျဉ်် ရန််ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ သထုံံ�
မြို့�့��သစ််သည်် လက််ရှိိ�အ ချိိ�န််တွွင်် ဆီီဆိုု�င််မြို့�့��နယ််အတွွင်း�း ရှိိ� ရွာာ�လေး�းတစ််
ရွာာ� အဖြ�စ််တည််ရှိိ�ပြီး�း� ရှှမ်း�း သထုံံ�လို့့� ခေါ်�်ဆိုု�သလိုု� သထုံံ� ကလေး�းဟုုလည်းး�
ခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သည််။ ရှှမ်း�း ပြ�ည််တွွင်် ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��း စတင်် အခြေ�ေချျ

ပြော��ာင်းး�လာာခဲ့့� ကြ�သော�ာ လူူမျိုး�း��စုုကြီး�း�ဖြ�စ််သည််ဟုုဆိုု�သည််။ (Cho, 2014)

နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ ဒေ�သသည်် တော�ာင််ဘက််တွွင်် မော�ာက််မယ််၊ ကဒုု ကြီး�း�၊

ထိုု�မျိုး�း��နွွယ််စုုသည််

မြော��ာက််ဘက််တွွင်် တော�ာင််ကြီး�း�စ သည််တို့့��နှှင့်�လည်း
်
�း ထိိစပ််လျှှက််ရှိိ�ကာာ

ကရင််လူူမျိုး�း��

တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််

ဟုုဆိုု�နိုု�င််ပြီး�း�

အတိိအကျျဆိုု�ရသော်�်� ပိုးး��ကရင််လူူမျိုး�း�� အနွွယ််ဝင်် ဖြ�စ််သည််။ (Hackett,

လွိုု��င််ကော်�်�တို့့��နှှင့်�ထိိစပ််နေ�ပြီး�
်
း�

အနော�ာက််ဘက််

တွွင််စံံကားး�ဒေ�သ၊

စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဧရိိယာာ အကျျယ််အားး�ဖြ�င့််� (၄၇၁) စတုုရန်းး�မိုု�င််ရှိိ� သည််။ (Cho,

1953)

2014)

ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် ရှှမ်း�း နှှင့်�် ဗမာာလူူမျိုး�း��တို့့�� အင်် အားး�ကြီး�း�လာာချိိ�န််တွွင််

အနော်�်�ရထာာမင်းး�သည််သထုံံ�ပြ�ည််ကြီး�း�ကိုု�အော�ာင််နိုု�င်် ပြီး�း�နော�ာက်် မနူူဟာာ

သထုံံ�ခရိုု�င်် (မွွန််ပြ�ည််နယ််)၏ တော�ာင််ဘက််သို့့�� ရွှေ့�့�ပေး�းခဲ့့�ရသည််။ ထိုု�
နေ�ရာာတွွင်် စတင််၍ မွွန််လူူမျိုး�း��များ��းနှှင့်�် အဆက််အဆံံရှိိ�ခဲ့့�သည််။ သုုဝဏ္ဍ
ဘူူမိိ သထုံံ�ပြ�ည််သည်် တချိိ�န််က ဗုုဒ္ဓဓသာာသ နာာ စတင််ထွွန်းး�ကားး�သော�ာ
တိုု�င်း�း ပြ�ည််ကြီး�း�ဖြ�စ််ပြီး�း� မွွန််(ပျူူ�)မင်းး�ဆက်် (၁၅၀) ဆက်် အုုပ််ချုု�ပ််စိုးး��စံံခဲ့့�
သည််။ သထုံံ�သည်် ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��း အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််ရာာ၊ သမိုု�င်း�း နှှင့်�်
ယဉ််ကျေး�း�မှုု ခမ်းး�နား�း ထည််ဝါါခဲ့့�ရာာ နေ�ရာာတစ််ခုု ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ (Hackett,
1953)

မင်းး�နှှင့်�အ
် တူူ အရေး�းပါါအရာာ ရော�ာက််သော�ာ ဘုုရင့််�အမှုုထမ်း�း များ��း အားး�လုံးး��
ကိုု� ပုုဂံံ ပြ�ည််သို့့�� ခေါ်�်ဆော�ာင််ကာာ ကျွွန််ပြု�ုခဲ့့�သည််။
ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��း ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�သွားး��သော�ာ ရှှမ်း�း ပြ�ည်် တော�ာင််ပိုု�င်း�း သည််
ဧရိိယာာ ကျျယ််ပြ�န့််�သော်�်�လည်းး� နေ�ထိုု�င််သူူလူူဦးးရေ�နည်းး�ခဲ့့�သည််။ နေ�ရာာ
အများ��းစုုမှာာ� ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသာာ နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� သူူတို့့��သည်် အုုပ််ချုု�ပ််
မင်းး�လုုပ််သူူ လူူတန်းး�စား�းကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု သည််။ (Hackett, 1953)
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ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ရှှမ်း�း ကုုန်းး�မြ�င့််� တော�ာင််ပေါ်�် ဒေ�သတွွင်် မည််သူူမျှှ

“အိုု�ဝ်း�း ” သည်် အခွံံ�ခွာာ�ခြ�င်းး� ဟုု အဓိိပ္ပပယ််ရသည််။ သို့့��သော်�်�လည်း�း ပအိုု�ဝ်း�း

မသိိမ်းး�ပိုု�က််ထားး�သော�ာ လွွတ််လပ််သော�ာ မြေ�ေယာာများ��းပေါ်�်တွွင်် အေး�းအေး�း

အချို့့���က တော့�့�“ပအိုု�ဝ်း�း ”ဟူူသော�ာ စကားး�လုံးး��သည်် “ဘိုးး��ဘေး�း များ��း”ကိုု�

ချျမ်းး�ချျမ်းး�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ (Cho, 2014)။ ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််

နေ�ထိုု�င််ကာာ

တော�ာင််ယာာ

စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�ကိုု�

လုုပ််ကိုု�င််

အသက််မွေး�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။ စား�းဝတ််နေ�ရေး�း ခက််ခဲဲသော်�်�လည်းး� လွွတ််လပ််

တွွင်် ဗြိ�ိတိိသျှှများ��းက ပအိုု�ဝ်း�း ကိုု� Black Karen (ကရင််မဲဲ) ဟုု ခေါ်�်ဆိုု� ကြ�

သော�ာ ဘဝများ��းကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််ကြ�သည််။ရာာသီီဥတုုနှှင့်�စို
် ု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေကြော��ာင့််�

သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� အမဲဲရော�ာင်် (သို့့��မဟုုတ်)် မဲဲပြာ�ာရော�ာင််ရှိိ�

တစ််နေ�ရာာမှှတစ််နေ�ရာာသို့့��

သော�ာ ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာဝတ်် စုံံ�၏ အရော�ာင််ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�ကာာ

တော�ာင််

ယာာခုုတ််ထွွင််

စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ�သည််။ (Cho, 2014)

ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုနှှင့်�် နတ််ကိုးး��ကွွယ်မှုု
်

ပအိုု�ဝ်းး�လူူမျိုး�း��ဆင်းး�သက််လာာပုံံ� ဒဏ္ဍာာရီီ

ဒေ�သတွွင်း�း ရှိိ� အခြား��းသော�ာ တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ်် အများ��းစုုကဲ့့�သို့့��ပင််
ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မိိမိိတို့့��သည်် မိိခင်် နဂါးး�မ နှှင့််� ဖခင်် (ဝိိဇ္ဇာာ�) ဇော်�်�ဂျီီ�

ထေ�ရဝါါဒဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာကိုု� သက်် ဝင််ကိုးး��ကွွယ််ယုံံကြ� �ည််ကြ�ပြီး�း� ရိုးး��ရာာနတ််

တို့့��မှှ ပေါ�ါက််ဖွား��းလာာကြ�သူူ များ��းဖြ�စ််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ မိိမိိတို့့��

ကိုးး��ကွွယ််မှုု များ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း လူူဦးးရေ�၏ (၁.၇၀) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

၏

သည်် ခရစ််ယာာန်် ဘာာသာာဝင််များ��း ဖြ�စ်် သည််။\

မူူရင်းး�

ဇာာတိိသည််လည်းး�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော�ာင််ပိုု�င်း�း ရှိိ�

သထုံံ�မြို့�့��

ဖြ�စ််သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ ဤယုံံ�ကြ�ည်် ချျက််သည်် ဗုုဒ္ဓဓမြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�း မ
ပွွင့််�မှီီ�ကာာလ ရဟန္တာာ�တို့့��သည်် သထုံံ�မြို့�့�� မြ�သပိိတ််တော�ာင််ခြေ�ေ တွွင််

နေ�အိိမ််၊ ရွာာ�၊ သစ််ပင််၊ သစ််တော�ာ အစရှိိ� သော�ာ အရာာများ��းတွွင််

သီီတင်းး�သုံးး��ရင်းး� ထိုု�တော�ာင််ကိုု� အထွွဋ််အမြ�တ်် နေ�ရာာအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခဲ့့�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူ နတ််များ��းရှိိ� ကြ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��

ရာာကစသည််။

များ��း သည်် အခြား��းလူူမျိုး�း��တို့့�� ကဲ့့�သို့့��ပင်် နတ််ကြီး�း�သည်် ဟူူသော�ာ နေ�ရာာ

“တစ််နေ့�့တွွင်် နဂါးး�ပျိုု��မသည်် တော�ာင််ခြေ�ေရှိိ� ရဟန္တာာ� တို့့��ကိုု� ဖူးး�မျှော်�်��လိုု�

မက အသက်် ဆုံးး��ရှုံးး�� သည့််�အထိိ နတ််ကိုု�င််တတ််သည််ဟုု ယူူဆ သည််။

ပါါသည််ဟုု ဖခင်် နဂါးး�မင်းး�ကြီး�း�ကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည််။ထိုု�အချိိ�န််တွွင််

နတ််ကတော်�်�၊ နတ််ဝင််သည််များ��းသာာလျှှင်် နတ််ကိုု�င််သည်် ဟုုတ််မဟုုတ််

တိုု�က််ဆိုု�င််စွာာ�ပင်် ဇော်�်�ဂျီီ�လေး�း တစ််ပါးး�သည်် ထိုု�တော�ာင််ခြေ�ေအော�ာက်် ရှိိ�

ပြော��ာနိုု�င််သော�ာသူူ ဖြ�စ််ကာာ နတ််ကိုု�င််ခံံရသူူသည်် လက််ဖက််၊ ဆန််နှှင့်�်

ရေ�ကန််လေး�းဘေး�းတွွင််ရှိိ�သော�ာ ကျော�ာ�က််ဂူူလေး�း တစ််ဂူူတွွင််နေ�ထိုု�င််လျှှ

ဖယော�ာင်းး�တိုု�င််တို့့�ဖြ�င့််� နတ််ကိုု� ပြ�န််တော�ာင်းး�ပန်် ပေး�း ရသည််။

များ��း၊ နတ််စင််များ��း အနီးး�တွွင်် အမှား��း လုုပ််မိိလျှှင်် နေ�မကော�ာင်းး�ခြ�င်းး� သာာ

က််ရှိိ�သည််။ ဇော်�်�ဂျီီ�နှှင့််� နဂါးး�မ သည်် အမြ�င််ကြာ�ာလာာသော�ာအခါါ ချျစ််ကြိုး�း��
သွွယ်် ခဲ့့�ကြ�သည််။ အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသော�ာအခါါ နဂါးး�မတွွင်် ပဋိိသန္ဓေ�ေ

စံံကားး�ဒေ�သ လွွယ််ခေါ်�်ရွာာ�အနီးး� သံံတော�ာင််တွွင်် နှှစ််စဉ်် တပေါ�ါင်းး�လပြ�ည့််�

တည််လေ�သည််။ ဇော်�်�ဂျီီ�လေး�းမှာာ� လူူမျိုး�း�� နွွယ််မဟုုတ်် အဆင့််�နိိမ််ကျျ

နေ့�့တိုု�င်း�း

သော�ာ နဂါးး�မနှှင့်�် ပေါ�ါင်းး� ဖက််နေ�ရကြော��ာင်းး�ကိုု� သိိရှိိ�သော�ာအခါါ နဂါးး�မကိုု�

တနင်္လာ�နေ့�့ တွွင််လည်း�း ပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� ထပ််မံံကျျင်းး�ပကြ�သည််။ ရှေး�း�ယခင််

ပစ်် ပယ််ခဲ့့�သည််။

အချိိ�န််က အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် နတ််ဝိုု�င်း�း တွွင်း�း သို့့�� ဝင််ခွွင့်�မရှိိ�ခဲ့့�ပါ
်
ါ။

ရိုးး��ရာာ

နတ််ပွဲဲ�ကိုု�

ကျျင်းး�ပသည််။

လပြ�ည့််�နေ့�့ပြီး�း�နော�ာက််

သို့့��ရာာတွွင်် ယခုုအချိိ�န််တွွင်် စံံကားး�ရွာာ�ရှိိ� နတ််ပွဲဲ�များ��းတွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��း

နဂါးး�မသည်် ဥနှှစ််လုံးး��ကိုု� ပေါ�ါက််ဖွား��းခဲ့့�ပြီး�း� ထိုု�ဥ နှှစ််လုံးး��ကိုု� ရသေ့�့တပါးး�ထံံ

ပါါဝင််ဆင််နွဲဲ�ခွွင့်�ရှိိ�
် သည််။

အပ််နှံံ�ပြီး�း� ဘုံံ�ဗိိမာာန််သို့့�� ပြ�န််သွားး��ခဲ့့�လေ�သည််။ အချိိ�န််ကျျသော�ာအခါါ ထိုု�ဥ
နှှစ််လုံးး��မှှ ယော�ာက်ျားး���လေး�းတစ််ယော�ာက်် နှှင့််� မိိန်းး�ကလေး�းတစ််ယော�ာက််
ပေါ�ါက််ဖွား��းခဲ့့�သည််။ သူူတို့့�� ကြီး�း�ပြ�င်းး�လာာသော�ာအခါါ သုု၀ဏ္ဏဏဘူူမိိတွွင််
အုုပ််စိုးး��သော�ာမင်းး�ဆက်် ဖြ�စ််လာာသည််။ ယင်းး�မင်းး� ဆက််မှှ ပအိုု�ဝ်းး�လူူမျိုး�း��
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််…”

စား�းသော�ာက််မှုုပုံံ�စံနှ
ံ ှင့််� ရိုးး��ရာာအသုံးး��အဆော�ာင််များ��း
ကဆီီဓာာတ််များ��းစွာာ�ပါါဝင််သော�ာ ပအိုု�ဝ်း�း အစား�းအစာာ များ��းသည်် လူ့့�
ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််၏ ရော�ာဂါါတွွန်းး�လှှန််နိုု�င်် စွွမ်း�း ကိုု� လျော့�့��ကျျစေ�သည််။ အဓိိက
အစား�းအစာာ အဖြ�စ်် တော�ာင််ယာာဆန််၊ အာာလူးး�နှှင့်�် ကန််စွွန်းး�ဥကိုု� စား�းသုံးး��

ပအိုု�ဝ်းး�ဝေါ�ါဟာာရ

ကြ�ပြီး�း� အသားး�ငါးး�နှှင့်�် လတ််ဆတ််သော�ာ ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််များ��းကိုု�မူူစား�း

ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မိိမိိတို့့��မျိုး�း��နွွယ််အမည််မှာာ� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း�� စတင််

သည့််�ငါးး�များ��းမှာာ� အရိုးး�� အလွွန််များ��းသော�ာကြော��ာင့််� လည်းး�ဖြ�စ််သည််။

ခဲဲလှှသည််။ တော�ာင်် ပေါ်�်ဒေ�သတွွင်် နေ�သည့််�အတွွက်် ငါးး�ရှား��းပါးး�ပြီး�း� ရှိိ�
ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာ

ကတည်းး�က

ခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့�သော�ာ

နာာမည််ဖြ�စ််သည််ဟုု

ယုံံ�ကြ�ည်် သည််။ ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းက ၎င်းး�တို့့��ကိုု� တော�ာင််ဆူူ (တော�ာင််သူူ)
ဟုုခေါ်�်သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� တော�ာင်် ပေါ်�်ဒေ�သတွွင်် ထွွန််ယက််စိုု�က််ပျိုး�း��
အသက််မွေး�း�သူူ

ဖြ�စ််သည််။

သို့့��သော်�်�လည်း�း ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည််

“တော�ာင််ဆူူ” ထက်် “ပအိုု�ဝ်း�း ” ဟုုခေါ်�်လျှှင်် ပိုု�၍ နှှစ််သက််ကြ� သည််။
“ပအိုု�ဝ်း�း ” ဟူူသော�ာ စကားး�လုံးး��၏ ပအိုု�ဝ်း�း သဒ္ဒဒဗေ�ဒအသံံအထွွက််မှာာ�
“ထော�ာန််စုု” ဖြ�စ််ပြီး�း� “ထော�ာန််စုု”သည်် ဖြူ�ူစင််ရိုးး��သားး� ဖြော��ာင့််�မတ််ခြ�င်းး� ကိုု�
ဆိုု�လိုု�သည််။ ပထမစာာလုံးး�� “ပ” သည်် အက််ကွဲဲ� ခြ�င်းး�၊ ဒုုတိိယစာာလုံးး��

သနပ််ဖက််၊ လက််ဖက််နှှင့်�် ငရုုပ််သီးး� စသည််တို့့��ကိုု� အိိမ််နော�ာက််ဖေး�း
ဈေး�းဆိုု�င်် တည််သကဲ့့�သို့့�� စုံံ�လင််စွာာ� စိုု�က််ပျိုး�း��ထားး�ကြ�သည််။ နွေ�ေရာာသီီတွွင််
အစား�းအစာာ များ��းကိုု� အခြော��ာက််လှှန်းး�လေ့�့ရှိိ� သလိုု� မိုးး��ရာာသီီတွွင်် ကြာ�ာရှှည််
အထားး�ခံံအော�ာင်် ရိုးး��ရာာ မီးး�ဖိုု�ကျျပ််ခိုးး��စင်် တွွင်် အခြော��ာက််ခံံ ထားး�လေ့�့ရှိိ�
သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း�� တို့့��၏ ချျက််ပြု�ုတ််စား�းသော�ာက််နည်းး�မှာာ� အလွွန်် ရိုးး��
ရှှင်း�း သည််။

45

ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာသာာ
စတင််ထွွန်းး�ကားး�ခဲ့့�ရာာ သထုံံ�ပြ�ည််
ရှှင််အရဟံံ မထေ�ရ််မြ�တ််သည်် သထုံံ�ပြ�ည််ကြီး�း�၏
ရဟန်းး�တပါးး�ဖြ�စ််ပြီး�း� အနော်�်�ရထာာမင်းး� မှှစ၍
အလော�ာင်းး�စည််သူူအထိိ ပုုဂံံမင်းး� လေး�းဆက််တို့့��၏
ဘာာသာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကြံ�ံပေး�းပုုဂ္ဂိုု��လ်် ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။
ရှှင််အရဟံံသည်် အနော်�်�ရထာာမင်းး�အားး�
ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာသို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲပေး�းခဲ့့�ပြီး�း�
တိုု�င်း�း ပြ�ည််တစ်် ဝှှမ်း�း တွွင်် သာာသနာာတော်�်� ထွွန်းး�လင်းး�ရေး�းအတွွက််
ယခင်် အရည်းး�ကြီး�း� ရဟန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ဆော�ာင််များ��းကိုု�
ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ကျော�ာ�င်းး�ဆော�ာင််များ��းအဖြ�စ််
တည််ဆော�ာက််ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�များ��းကိုု�လည်း�း ကြီး�း�ကြ�ပ််ခဲ့့�လေ�သည််။
ပုုဂံံပြ�ည််ကြီး�း�သို့့�� ယူူဆော�ာင််လာာသော�ာ
ရှှင််အရဟံံ၏ ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာသည််
ဟိိန္ဒူူ� ဘာာသာာ၏ လွှှမ်း�း မိုးး��မှုုများ��းစွာာ�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။

ဟင်းး�ရည််နှှင့််�

အပြု�ုတ််များ��းကိုု�

အကြော်��်�အလှော်�်��များ��းလည်းး�

ပိုု�၍နှှစ််သက််ကြ�ပြီး�း�

လုုပ််စား�းကြ�

သည််။

တခါါတရံံ

အိိမ််လာာဧည့််�သည့််�များ��းကိုု�နေ့�့ခင်းး�ဘက််တွွင််ရေ�နွေး�း�

ကြ�မ်း�း ခါးး�ခါးး�လေး�း၊

ဟင်းး�လျာာ�များ��း

ကြံ�ံသကာာနှှင့်�် ခြံ�ံထွွက််မြေ�ေပဲဲဆန်် ကြော်��်�တို့့��ဖြ�င့််� တည််ခင်းး�ဧည့််�ခံံသည််။

ကြော်��်�လှော်�်��ရာာတွွင်် ရိုးး��ရာာကြိ�ိတ််စုံံ� အသုံးး��ပြု�ုကာာ ကြိ�ိတ််ထားး�သော�ာ ပဲဲဆီီ

အသားး�များ��း ကိုု�မီးး�ခိုးး��ကျျပ််တိုု�က်် လုုပ််စား�းခြ�င်းး� အလွွန််ရှား��းသည််။ လုုပ််စား�း

ကိုု�သာာ သုံးး��ကြ�သည််။ တခါါတရံံ အသားး�ငါးး� များ��းကိုု� ပဲဲဆီီအနည်းး�ငယ််နှှင့်�်

သည့််� အခါါတွွင််လည်း�း အသားး�များ��းကိုု� အမြော��ာင်းး�လိုု�က်် လှီးး��ဖြ�တ််ပြီး�း�

ကင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ နနွွင်း�း မှုုန့််� ၊ ဂျျင်းး�၊ ငရုုပ်် နှှင့််� ဆားး�တို့့��ကိုု� ဟင်းး�ခပ််

ကြာ�ာရှှည််ခံံစေ�ရန်် ကြ�ပ််ခိုးး��စင််ပေါ်�်တွွင်် အခြော��ာက််ခံံထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။

အမွှေး�း�အကြို�ု�င််အဖြ�စ််ထည့််�ချျက််ကြ�သည််။ နေ့�့စဉ်် တော�ာတော�ာင််တွွင်း�း
မော�ာပန်းး�စွာာ� အလုုပ််လုုပ်် ကိုု�င််သော�ာကြော��ာင့်�် ရေ�နှှင့််�ဓာာတ််ဆားး�များ��း ဆုံးး��

ပအိုု�ဝ်း�း များ��းနေ�ထိုု�င််သည့််� တော�ာင််ကုုန်းး�များ��းတွွင်် စမ်းး�ချော�ာ�င်းး�ငယ််များ��းသာာ

ရှူံး��း� မှုုမှှ ကာာကွွယ််ရန််ဟူူသည့််� အယူူအဆဖြ�င့််�လည်း�း ရေ�နွေး�း�ကြ�မ်း�း ကိုု�

ရှိိ�သည့််�အတွွက်် ငါးး�ရှား��းပါးး� သည််။ ချော�ာ�င်းး�ငါးး�လေး�းများ��းကိုု� ဖမ်းး�ယူူရရှိိ�

ဆားး�ခပ်် သော�ာက််ကြ�သည််။

သည့််� အခါါ ဆားး�၊နနွွင်းး�နယ််ပြီး�း� ဝါးး�ခြ�မ်းး�လေး�းဖြ�င့််�ညှှပ််ကာာ မီးး�ကင််စား�းကြ�
သည််။

ပအိုုဝ်း
� �း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အပူူအစပ်် အရသာာကိုု� ကြို�ု�က််နှှစ်သ
် က််ကြ�သည််။
အစား�းအစာာချျက််ပြု�ုတ်် ရာာတွွင်် ငရုုပ််ကော�ာင်းး�မှုုန့််�နှှင့်�် ငရုုပ််သီးး�များ��းစွာာ�

အစား�းအသော�ာက်် ကြာ�ာရှှည််ခံံအော�ာင်် ဆားး�ကိုု� အများ��းဆုံးး�� အသုံးး��ပြု�ုကြ�

အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ငရုုပ််သီးး�စိိမ်းး�ကိုု� အတော�ာင့််�လိုု�က်် ကိုု�က််စား�းကြ�သည််။

သည််။ သို့့��သော်�်�လည်း�း ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��၏ အဓိိကအစား�းအစာာဖြ�စ််သည့််� ဆန််၊

ဟင်းး�အရသာာ ရှိိ�စေ�ရန်် နနွွင်းး�ကိုု� ခပ််များ��းများ��းသုံးး��လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ဟင်းး�ရည််

အာာလူးး�၊ ကြ�က််သွွန််နီီ၊ ကြ�က််သွွန်် ဖြူ�ူ၊ ပဲဲတော�ာင့််�၊ မြေ�ေပဲဲ စသည််တို့့��သည််

အပြု�ုတ််များ��းတွွင််လည်း�း အခြား��းအမွှေး�း�အကြို�ု�င်် များ��းနှှင့်�ရော�ာကာာ
်
ထည့််�

သိုု�လှော�ာ�င်် မထားး�ခင်် မည််သည့််�ပြ�င််ဆင််မှုုမှှ လုုပ််ထားး�စရာာ မလိုု�ပေ�။

ကြ�သည််။ ပုံံ�မှှန်် ထမင်းး�ဝိုု�င်း�း တွွင်် ထမင်းး�နှှင့်�အ
် စပ််(သို့့��မဟုုတ်)် အချိုု��

ဆန််ကိုု�ကြိ�ိတ််ခွဲဲ�ခြ�င်းး� အလုုပ််သည်် အရှုုပ််ဆုံးး�� ဖြ�စ််သည််။ အခွံံ�မချွွတ််ပဲဲ

ဟင်းး�လျာာ� အမြဲ�ဲပါါသည််။

စပါးး�ကိုု� များ��းများ��းသိုု� လှော�ာ�င််မထားး�နိုု�င််သဖြ�င့််� ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��၏ နေ့�့စဉ််လုုပ််
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ဆော�ာင််ရသော�ာ အလုုပ််ထဲဲတွွင်် စပါးး�ထော�ာင်းး�ခြ�င်းး� လည်းး� ပါါဝင််သည််။

လေး�းထော�ာင့််� ပုံံ�စံံ ဘော�ာင််ပြု�ုလုုပ််ကာာ ဝါးး�ကြ�မ်း�း ခင်းး�နှှင့်�် ဝါးး�အ ချော�ာ�င်းး�များ��း

အများ��းလုုပ််သည့််� နည်းး�လမ်းး� မှာာ� ဆန််စပါးး�ကိုု�သစ််လုံးး��ထွွင်း�း ဆုံံ�ဖြ�စ််သည့််�

ကိုု� ထည့််�၍ သေ�တ္တာာ�ငယ််ပုံံ�စံံ ပြု�ုလုုပ်် လိုု�က််သည််။ ထို့့��နော�ာက်် မြေ�ေစေး�းကိုု�

ထော�ာင်းး� ဆုံံ�ထဲဲထည့်�ကာာ
်
(၄) ပေ�အရှှည််ရှိိ�ပြီး�း� (၄)လက််မ အချျင်းး�ရှိိ�သော�ာ

ထည့််�ကာာ မာာလာာသည််အထိိ ဖိိနှိိ�ပ််လိုု�က််သည််။

ကျျည််ပွေ့�့�ဖြ�င့််�

ထော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ထိုု�သို့့�ထော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး� စပါးး� ခွံံ�နှှင့််� ဆန််လုံးး��ကွဲဲ�လေ�သည််။

မီးး�ဖိုု�အပေါ်�် မျျက််နှာာ�ကျျက််တွွင်် ကျျပ််ခိုးး��စင််ကိုု� တပ််ဆင််ထားး�ပြီး�း� ဘူးး�ခါးး�
သီးး�ရေ�ဗူးး�ခြော��ာက််၊ အသားး�၊ ငါးး�နှှင့်�် မျိုး�း��စေ့�့များ��းကိုု� တာာရှှည််ခံံ ပိုးး��မထိုးး��

ထော�ာင်းး�ပြီး�း�သော�ာ ဆန််စပါးး�ကိုု� စကော�ာထဲဲသို့့�� ပြော��ာင်းး�ထည့််�ကာာ ဖွဲဲ�များ��း

အော�ာင်် ထားး�ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။

ပြော��ာင််သည််ထိိ ဆန််ကိုု� ပြာ�ာယူူသည််။ ပြီး�း�လျှှင်် ထော�ာင်းး�ဆုံံ�ထဲဲ ပြ�န််ထည့််�
ခါါ ထပ််ထော�ာင်းး�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် နော�ာက််တစ််ကြိ�ိမ်် ထပ််ပြာ�ာသည််။ စပါးး�

မီးး�ဖိုု�ချော�ာ�င််ကိုု� ပင််မအိိမ််ထဲဲတွွင်် ထားး�လေ့�့မရှိိ�ဘဲဲ မီးး�ဖိုု�ဆော�ာင််ဟုု ပင််မ

ထော�ာင်းး�ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�သည်် အချိိ�န််ကုုန််သော�ာကြော��ာင့််� ပအိုု�ဝ်း�း အိိမ်် တစ််

အိိမ််နှှင့််� တွဲဲ�ဆော�ာက််ထားး�လေ့�့ ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက်် ထားး�လေ့�့မရှိိ�ပါါ။ ပအိုု�

အိိမ််လျှှင်် တစ််နေ့�့ကိုု� ပျျမ်းး�မျှှ ဆန်် (၄-၅) ပေါ�ါင်် ထော�ာင်းး� ကြ�သည််။

ဝ်းး�တို့့�� သည်် မြ�င့််�သော�ာနေ�ရာာတွွင်် နေ�လေ့�့ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� မီးး�ဖိုု�ဆော�ာင််
တွွင်် ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက်် မထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အပူူကိုု� ပိုု�၍ထိိန်းး�ထားး�နိုု�င််သည််ဟုု

စပါးး�ထော�ာင်းး�ခြ�င်းး�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ နော�ာက်် ထပ်် ပစ္စစည်း�း တစ််ခုုမှာာ�

ဆိုု�သည််။ ည ဘက််တွွင်် မိိသားး�စုုလိုု�က်် မီးး�ဖိုု�ပတ််လည််တွွင်် ဝိုု�င်း�း ထိုု�င််

သစ််လုံးး��ဖြ�င့််� ထွွင်း�း ထားး�သည့််� (၁၂)လက််မ ပတ််လည််ရှိိ�သည့််� ကြိ�ိတ််ဆုံံ�

ကာာ မီးး�လှုံံ�ပြီး�း�မှှ အိိပ််ရာာဝင််ကြ�သည််။ ပြ�တင်းး� ပေါ�ါက််မထားး�ခြ�င်းး�သည််

ဖြ�စ်် သ - ည််။ အခွံံ�မချွွတ််ရသေး�းသော�ာ စပါးး�များ��းကိုု� ကြိ�ိတ််ဆုံံ�၏ အပေါ်�်

လေ�ထန််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အိိမ်် မီးး�လော�ာင််နိုု�င််ခြေ�ေနည်း�း ရန်် အတွွက််လည်း�း

ကျော�ာ�က််တုံးး�� အလယ််ရှိိ� အပေါ�ါက််ထဲဲသို့့�� လော�ာင်းး�ထည့််�၍ ထော�ာင်းး�လိုု�က််

ဖြ�စ်် သည််။

ပြီး�း� မြော��ာင်းး�အပြ�င််ဘက််သို့့�� ပြ�န််ထွွက််လာာသော�ာ ဆန်် စပါးး�ကိုု� စကော�ာထဲဲ
သို့့��ပြော��ာင်းး�ကာာ ဖွဲဲ�များ��းပြော��ာင်် သည််ထိိ ဆန််ကိုု�ပြာ�ာယူူရသည််။

ဗူးး�သီးး�ခြော��ာက််ကိုု� ယာာခင်းး�ထဲဲမှှခူးး�ဆွွတ််ပြီး�း� ရေ�ဘူးး� အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�
သည််။ ရေ�ဗူးး�ပြု�ုလုုပ််ရန်် အညှာာ� ထိိပ််တွွင်် အပေါ�ါက််သေး�းသေး�း ဖော�ာက််

ဤစပါးး�ကြိ�ိတ််ဆုံံ�သည်် စပါးး�ကြိ�ိတ််ခွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု� ပိုု�၍ ကော�ာင်းး�စွာာ� လုုပ််ပေး�း

ကာာ အတွွင်း�း မှှ အစေ့�့များ��းကိုု� ထုုတ််ရသည််။ ပြီး�း�နော�ာက်် ကြ�ပ််ခိုးး�� စင််ပေါ်�်

နိုု�င််ပြီး�း� ထော�ာင်းး�ဆုံံ� အသုံးး��ပြု�ု သကဲ့့�သို့့�� ခွွန််အားး�များ��းများ��း စိုု�က််စရာာ မလိုု�

တွွင်် အခြော��ာက််ခံံထားး�သည််။ ရေ�ထည့််� သော�ာက််သော�ာအခါါ ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��

ပေ�။ အခြား��းသော�ာ သီးး�နှံံ�များ��းထော�ာင်းး�ရာာတွွင််လည်း�း သစ််သားး� (သို့့��)

ကြို�ု�က််သည့််� လန်းး� ဆန်းး�စေ�သည့််� ရေ�အရသာာကိုု�ရရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�ရေ�ဗူးး�ကိုု� ခြံ�ံ

ကျော�ာ�က််တုံးး��နှှင့်�် ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ ဆုံံ�ငယ််နှှင့်�် ကျျည််ပွေ့�့�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု

ယာာသွားး��သည့််�အခါါ သယ််သွားး��လေ့�့ရှိိ�သည််။

ကြ�သည််။
မီးး�ဖိုု�ချော�ာ�င််သုံးး��

ပန်းး�ကန််

ခွွက််ယော�ာက််များ��းမှာာ�

ရိုးး��

ရှှင်း�း သည််။

သုံးး��ချော�ာ�င်းး�ထော�ာက်် ဖိုု�ခနှော�ာ�င့််�မီးး�ဖိုု�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ကျော�ာ�က််တုံးး��၊
အုုတ််ခဲဲများ��းကိုု� သုံးး�� ဖက််ဆိုု�င််စီီကာာ မီးး�ဖိုု�အဖြ�စ််လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုသည််။
ထမင်းး�ချျက််ရာာတွွင်် ဒန််အိုးး��(သို့့��)ကြေး��းအိုးး��ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုပြီး�း� ဟင်းး�ချျက််ရာာ
၌မြေ�ေအိုးး��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။
ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��သည်် သစ််သားး�နှှင့််� ဝါးး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး� သည့််� ရိုးး��ရာာမီးး�ဖိုု�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ မီးး�ဖိုု�ပြု�ုလုုပ်် ရန််အတွွက်် ပထမဆုံးး�� သစ််သားး�ဖြ�င့််�
ပုံ (၂၇) ဆန်ပြာခြင်း

ပုံ (၂၈) ပအိုဝ်းရိုးရာမီးဖို
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ပုံ (၂၉) ပအိုဝ်းရေဗူးခြောက်

ပုံ (၃၀) ပအိုဝ်းတံမျက်စည်း

နော�ာက််ထပ်် ရိုးး��ရာာအသုံးး��အဆော�ာင်် တစ််ခုုမှာာ� “တံံမြ�က််စည်းး�ပင််” ဟုုခေါ်�်

ပဲဲပုုတ််ချျက််ကိုု� အချျပ််သေး�း(အချျင်းး� ၁လက််မ - ၁.၅ လက််မ)၊ အချျပ််ကြီး�း�

သော�ာ အပင်် (၂) မျိုး�း��မှှ ထွွက််ရှိိ�သည့််� ပအိုု�ဝ်း�း တံံမြ�က််စည်းး�ဖြ�စ််သည််။

(၄လက််မ) ပြု�ုလုုပ််ကြ�ပြီး�း� အထူူမှာာ� (၁)လက််မ၏ လေး�းပုံံ�တစ်် ပုံံ�ရှိိ�သည််။

အပင်် အမျိုး�း��အစား�း နှှစ််မျိုး�း��ရှိိ�သည့််�အနက်် တစ််မျိုး�း��ကိုု� ခြံ�ံဝန်းး� ဥယျာာ�ဉ််

အချျပ််များ��းကိုု� နေ�လှှန်းး�ပြီး�း� ခြော��ာက််လာာ လျှှင်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�ကာာ

တွွင်် လှဲဲ�ကျျင်းး�ရန်် အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ကျျန်် တစ််မျိုး�း��ကိုု� အိိမ််အတွွင်း�း တွွင်် လှဲဲ�

လိုု�အပ််သလိုု� လုုပ််စား�း ကြ�သည််။ ပဲဲပုုတ််သည်် ပရိုု�တင်းး�ဓာာတ််နှှင့််� ပြ�ည့််�ဝ

ကျျင်းး�ရန်် အသုံးး�� ပြု�ုသည််။

ပြီး�း� အစိုု�နှှင့်�အ
် ခြော��ာက်် အနံ့့� အနည်းး�ငယ်် ကွဲဲ�ပြား�း� သည််။ အနံ့့�နှှင့််�
အရသာာသည်် စူးး�ရှှပြီး�း� ပဲဲပုုတ််ချျပ်် အခြော��ာက််ကိုု� အခြား��းအစပ််ဟင်းး�များ��းမ

ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��၏ အဓိိက အစား�းအစာာမှာာ� ကော�ာက််ညှှင်း�း (သို့့��) တော�ာင််ယာာ

ရှိိ�သည့််�အခါါ ထမင်းး�နှှင့်�အ
် တူူ ဆီီဆမ်းး�စား�းကြ�သည််။ ရှှမ်း�း ပြ�ည်် တွွင်် ပဲဲ

ဆန််နီီ

ပုုတ််သည်် လူူမျိုး�း��စုုများ��းကြား�း�တွွင်် လူူကြို�ု�က်် များ��းသော�ာ ရိုးး��ရာာအစား�းအစာာ

ဖြ�စ််သည််။

တော�ာင််ယာာ

စပါးး�နှှင့််�ကော�ာက််ညှှင်း�း ဆန််ကိုု�

တော�ာင််စော�ာင်းး�ဒေ�သ နှှင့််� ရေ�ပေါ�ါများ��းရာာ မြ�စ််ချော�ာ�င်းး�များ��းဘေး�းတွွင်် စိုု�က််

ဖြ�စ််သည််။

ပျိုး�း��သည််။ စိုု�က််ပျိုး�း��ရရှိိ�လာာ သော�ာဆန််စပါးး�များ��းကိုု� မိိသားး�စုုအတွွက််
“ဝမ်းး�စာာစပါးး�” အဖြ�စ်် တစ််နှှစ််စာာ သိုု�လှော�ာ�င််ထားး�သည််။ စပါးး�ကုုန််

ပဲဲပုုတ််သုုပ်် - ပဲဲပုုတ််အနည်းး�ငယ််ယူူကာာ ဆုံံ�ထဲဲထည့််� ပြီး�း� ကျျည််ပွေ့�့�နှှင့်�်

သော�ာအခါါ အသီးး� အနှံံ�များ��းကိုု� အစား�းထိုးး�� စား�းသော�ာက််ကြ�သည််။

ထော�ာင်းး�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ပဲဲပုုတ်် အမှုုန့််� အကြေ��ကိုု� တာာကိုု�လားး�အရွွက်် (
သို့့��မဟုုတ်)် တက််ဝက််လားး�အရွွက်် နှှစ််ရွွက််ကြား�း�တွွင်် ထည့််� ကာာ လက််

ပဲဲပုုတ်် - ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ပဲဲပုုတ််ကိုု�လည်းး� အဓိိကထားး�စား�းသုံးး��ကြ�

နှှစ််ဖက််ဖြ�င့််� စက််ဝိုု�င်း�း ပုံံ�သဏ္ဍန်် ဖိိနှိိ�ပ်် သည််။ ရလာာသော�ာ ပဲဲပုုတ််အဝိုု�င်း�း

သည််။

ချျပ််များ��းကိုု� ဝါးး�ဖျာ�ာ ပေါ်�်တင််ကာာ နေ�လှှန်းး�သည််။ နေ�ပူူမရလျှှင်် မီးး�နှှင့်�်

ပဲဲပုုတ််သည််

တော�ာင််

ပေါ်�်ရာာသီီဥတုုနှှင့်�်

ကိုု�က််ညီီသော�ာ

အစား�းအစာာ လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ရိုးး��ရာာဟင်းး� ချျက််ရာာတွွင်် ပဲဲငံံပြာ�ာ ရည််

အပူူပေး�းသည််။ ပြီး�း�လျှှင်် အသင့််�စား�းသုံးး��နိုု�င််ပြီ�ီ ဖြ�စ်် သည််။

အစား�း ဆားး�၊ ငါးး�ပိိအစား�းပဲဲပုုတ််ဖြ�င့််� ချျက််ပြု�ုတ်် ကြ�သည််။

ဒင််ရှား��းနွွတ်် - ထင််ရှား��းသော�ာ ရိုးး��ရာာအစား�းအစာာ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ခြေ�ေ
ပဲဲပုုတ််

ပြု�ုလုုပ််ရန််

ပထမဆုံးး��ပဲဲပုုတ််စေ့�့

အစိိမ်းး�ကိုု�

ရေ�စင််အော�ာင််

ထားး�သော�ာ ထမင်းး�နှှင့်�် ငါးး� (သို့့��) အချျဉ််ဖော�ာက််ထားး�သော�ာ ထမင်းး�နှှင့်�် ငါးး�

ဆေး�းသည််။ ပြီး�း�နော�ာက်် အိုးး��ထဲဲထည့််� ကာာ နူးး�လာာသည််အထိိ မီးး�ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�

ကိုု� ရော�ာနယ််ကာာ ပြု�ုလုုပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဒင််ချား��း နွွတ်သ
် ည်် ပအိုု�ဝ်း�း

နှှင့််� ပြု�ုတ််သည််။ ကျွွန်းး�ရွွက်် (သို့့��မဟုုတ်)် ပအိုု�ဝ်း�း အခေါ်�် တားး�လာာရွွက််ကိုု�

လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်�များ��း၊ မင်္ဂလာာပွဲဲ�၊ ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ�နှှင့်�် အိိမ််သစ််တက််ပွဲဲ�

ဆေး�းထားး�သော�ာ ဝါးး�ခြ�င်းး�ထဲဲသို့့�� ထည့််�ခံံကာာ နူးး�အော�ာင််ပြု�ုတ််ထားး�သော�ာ ပဲဲ

များ��းတွွင်် မပါါမဖြ�စ််သော�ာ ရိုးး��ရာာဟင်းး�လျာာ� ဖြ�စ််သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��သည်် ထ

ပုုတ််စေ့�့ ကိုု� ထည့််�လိုု�က််သည််။ ထို့့��နော�ာက်် အဝတ််စ (သို့့��) ကျွွန်းး�ရွွက််ဖြ�င့််�

ထီးး�လွွမ်် ဟုုခေါ်�်သော�ာ ရိုးး��ရာာမုုန့််�ကိုု� လည်းး� ကြို�ု�က််နှှစ််သက််ကြ�သည််။

လေ�လုံံ�အော�ာင််ပိိတ််ပြီး�း� မီးး�ဖိုု�ဘေး�း တွွင်် သုံးး��ရက််ကြာ�ာသည််ထိိ ထားး�ထားး�ရ

ပေါ�ါင်းး�ဆန််နှှင့်�် ဖီးး�ကြ�မ်း�း ငှှက််ပျော�ာ�ကိုု� ဝါးး�ကျျည််တော�ာက််ထဲဲ ထည့််� ကာာ

သည််။ အနံ့့� ထွွက််လာာသော�ာအခါါ ပဲဲပုုတ််စေ့�့ကိုု� ချျက််စား�း၊ သုုပ်် စား�းနိုု�င််

ပေါ�ါင်းး�ထားး�သော�ာ မုုန့််�ဖြ�စ််သည််။

သလိုု� ပဲဲပုုတ််ချျပ်် ပြု�ုလုုပ််၍လည်းး� စား�းနိုု�င်် သည််။ ထိုု�ပဲဲပုုတ််တွွင််
အသားး�ဓာာတ််ပါါရှိိ�ပြီး�း� ပအိုု�ဝ်း�း နှှင့််� အခြား��းတိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��းသည်် အလွွန််
ကြို�ု�က်် နှှစ််သက််ကြ�သည််။

ပအိုု�ဝ်းး�ထမင်းး�ချျဉ်် - ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာအစား�းအစာာဖြ�စ််ပြီး�း� တော�ာင််ယာာဆန််နီီ၊
ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူနှှင့်�် ငရုုပ််သီးး� ပါါရှိိ� သည််။ ပထမဆုံးး�� တော�ာင််ယာာဆန််နီီကိုု�
ချျက််ပြီး�း� ဝါးး�ဖျာ�ာပေါ်�်တွွင််အအေး�းခံံထားး�ရသည််။ဆန််နီီထမင်းး� အေး�းလာာ

ပဲဲပုုတ််ချျပ်် - နူးး�အော�ာင််ပြု�ုတ််ပြီး�း� နှှပ််(အချျဉ််ဖော�ာက််) ထားး�သော�ာ ပဲဲပုုတ််စေ့�့

လျှှင်် ထော�ာင်းး�ထားး�သော�ာ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ နှှင့်�် ငရုုပ််သီးး�မှုုန့််�တို့့�ကိုု� ရော�ာနယ််

ကိုု� ညှှက််အော�ာင််ထော�ာင်းး�ပြီး�း� ဆားး�၊ ငရုုပ််သီးး�တို့့��နှှင့်�ရော�ာ
်
၍ ပဲဲပုုတ််ချျပ််

ကာာ ဝါးး�ကပ််နှှင့်�် ထုုပ််ထားး�ရသည််။ သုံးး��ရက််ကြာ�ာလျှှင်် စား�းသုံးး��နိုု�င််ပြီ�ီ

ပြု�ုလုုပ်် သည််။ ပဲဲပုုတ််ချျပ်် ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ပဲဲပုုတ််ရွွက််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။

ဖြ�စ််သည််။
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ပုံ (၃၁) ပဲပုတ်ချပ်

ပုံ(၃၂) ဘွယ်အီထောင်း

သခွား��းသီးး�ထော�ာင်းး� - ပအိုုဝ်း
� �း ရိုးး�� ရာာ အစား�းအစာာ နော�ာက််တစ််မျိုး�း�� ဖြ�စ််သည််။

နှှမ်းး�ထော�ာင်းး�၊ ငရုုပ််ဆီီ၊ ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ်် တို့့��နှှင့်�် ရော�ာထော�ာင်းး�ကာာ စား�းကြ�

သခွား��းသီးး�ထော�ာင်းး� သည်် ဒေ�သထွွက်် မျိုး�း��ရင်းး�သခွား��းသီးး�၊ မြေ�ေပဲဲလှော်�်�၊�

သည််။

ငရုုပ််သီးး�စိိမ်းး�၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူနှှင့်�် ပူူစီီနံံရွွက််တို့့�ကိုု� ရော�ာစပ််ပြီး�း� ဆုံံ�ထဲဲထည့်�်
ကာာ ထော�ာင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ်် သည််။

မုုန််ညင်းး�ခြော��ာက်် - ဟင်းး�ရည််အတွွက်် မုုန််ညင်းး� ခြော��ာက််ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင််
မုုန််ညင်းး�ခါးး�ကိုု� အရင််ဆုံးး�� ထုုထော�ာင်းး�ရသည််။ ပြီး�း�နော�ာက်် ထမင်းး�

ဘွွယ််အီီထော�ာင်းး� - ကော�ာက််ညှှင်း�း ဆန််ကိုု� တစ််ည ရေ�စိိမ််ထားး�ရသည််။

အနည်းး�ငယ််နှှင့်�် ရော�ာနယ််ကာာ မြေ�ေအိုးး��ထဲဲထည့််�ပြီး�း� အလုံံ� ပိိတ််ကာာ ငါးး�

ပြီး�း�နော�ာက်် ရေ�နွေး�း�ငွေ့�့�ဖြ�င့််� ရေ�စိိမ််ထားး�သော�ာ ကော�ာက််ညှှင်း�း ကိုု� ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း�

ရက််မှှ ခြော��ာက််ရက််ကြာ�ာသည််ထိိ အချျဉ််ဖော�ာက််ထားး�ရသည််။ ချျဉ််လာာပြီ�ီ

ကျျက််လာာသော�ာအခါါ ဆုံံ�ထဲဲထည့််�ပြီး��း ညက််လာာ အော�ာင်် ထော�ာင်းး�ယူူသည််။

ဆိုု�လျှှင်် မုုန်် ညင်းး�ကိုု� နေ�လှှန်း�း ထားး�ရသည််။

ထို့့��နော�ာက််ရလာာသော�ာ

မုုန့််�ညက််ကိုု�အချျပ််ကလေး�းများ��းပြု�ုလုုပ််ကာာ

အအေး�း ခံံထားး�ပြီး�း� ထန်းး�ညက််ရည်် (သို့့��မဟုုတ်)် ကြံ�ံသကာာ ရည််တို့့��ဖြ�င့််�

မုုန််ညင်းး�ခြော��ာက််ကြော်��်� - မြေ�ေပဲဲကိုု� ငရုုပ််သီးး�စိိမ်းး�နှှင့်�် ရော�ာကာာ ထော�ာင်းး�ရ

တို့့��စား�းကြ�သည််။

သည််။ ပြီး�း�လျှှင်် ငရုုပ််သီးး� ထည့််�ကာာ ကြော်��်�ရသည််။ မွှေး�း�လာာလျှှင်် အချျဉ််
ဖော�ာက််ပြီး�း� အခြော��ာက််လှှန်းး�ထားး�သော�ာ မုုန််ညင်းး� ခြော��ာက််ကိုု� ထည့််�လိုု�က််

တခိုးး��ပေါ�ါင်းး�ဘွာာ� - ကော�ာက််ညှှင်း�း ယာာဂုုချိုု�� ပြု�ုလုုပ်် ရာာတွွင်် ကော�ာက််ညှှင်း�း

ရုံံ�ဖြ�င့််� လွွယ််လွွယ််ကူူကူူ ချျက််ပြု�ုတ််နိုု�င််သည််။

ကိုု� ထမင်းး�ချျက််သလိုု� ရေ�ခမ်းး�ချျက််ရသည််။ ကျျက််လာာလျှှင်် လင််ဗန်းး�ထဲဲ
သို့့�� ထည့််�ပြီး�း� ကြံ�ံသကာာရည််နှှင့်�ရော�ာကာာ
်
သမအော�ာင်် မွှေ�ေရသည််။ ပြီး�း�

မုုန်ညင်းး�ခြော��
်
ာက််သုပ်
ု ် - မုုန််ညင်းး�ခြော��ာက််ကိုု� ခရမ်းး� ချျဉ််သီးး�၊ မြေ�ေပဲဲထော�ာင်းး�၊

နော�ာက်် အအေး�းခံံ ထားး�ပြီး�း� အတုံးး��ကလေး�းများ��း လိုု�သလိုု�ဖြ�တ််ကာာ စား�း

ကြ�က််သွွန််မိိတ််၊ ငရုုပ််သီးး� မှုုန့််� ၊ပင််စိိမ်းး�၊ ဆီီ၊ ဆားး� အနည်းး�ငယ််တို့့��ဖြ�င့််�

သုံးး��ကြ�သည််။ ရှှမ်း�း နှှင့်�် အင်းး�သားး�များ��းက ထိုု�မုုန့််�ကိုု� မြေ�ေပဲဲလှော်�်��နှှင့််� ရော�ာ

အလွွယ်် တကူူသုုပ််စား�းနိုု�င််သည််။

ပြီး�း�စား�းကြ�သည််။

မုုန််ညင်းး�ခြော��ာက််ချျက်် - ပထမဆုံးး�� မုုန််ညင်းး�ခြော��ာက်် ကိုု� ပျော့�့��လာာသည််
ရိုးး��ရာာဆန််ပြု�ုတ်် -

ဆန််ပြု�ုတ်် ပြု�ုတ််ရာာတွွင်် ဆန််နီီ ကိုု� (တချို့့���က

အထိိ ရေ�စိိမ််ထားး�ရသည််။ ဂျျင်းး�၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ကြ�က််သွွန််နီီတို့့��ကိုု�

အသားး�ပါါထည့််�သည််) ရေ�များ��းများ��း နှှင့််� အချိိ�န််ချိိ�န််ကြာ�ာကြာ�ာ မီးး�အေး�းအေး�း

ထော�ာင်းး�ပြီး�း� ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�ဖြ�င့််�ဆီီသပ််ရသည််။ ပြီး�း�နော�ာက်် ရေ�စိိမ်် ထားး�

နှှင့််� ပြု�ုတ််ရ သည််။ ရေ�ဆူူလာာလျှှင်် ဆားး�အနည်းး�ငယ််ထည့််�ပြီး�း� နာာနာာမွှေ�ေ

သော�ာ မုုန််ညင်းး�ကိုု� ထည့််�ပြီး�း� ငါးး�မိိနစ််ခန့််�ကြာ�ာ လျှှင်် မီးး�ဖိုု�မှှချျကာာ စား�းသုံးး��

ပေး�းရမည််။ ပွွက််ပွွက််ဆူူလာာပြီး�း� ဆန််နှှင့်�် အသားး�များ��းနူးး�အိိလာာလျှှင်် ပဲဲ

နိုု�င််ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။

ရွွက််၊ ဖရုံံ�ရွွက််၊ ဆူူကာာ ရွွက််၊ ဘူးး�ရွွက်် စသော�ာ အရွွက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ကိုု� ထည့််�ပြီး�း�
အရွွက််များ��းနူးး�အိိလာာပါါက စား�းရန််အသင့််�ဖြ�စ််သည််။

နနွွင်းး� - ပအိုု�ဝ်း�း နှှင့်�် အခြား��းတိုု�င်း�း ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း�� တို့့��သည်် အိိမ််ခြံ�ံဥယျာာ�ဉ််
တွွင်် နနွွင်းး�ပင််များ��းကိုု� စိုု�က်် ပျိုး�း��ကြ�ပြီး�း� ကိုု�ယ််တိုု�င်် ထော�ာင်းး�ယူူ အမှုုန့််�

မုုန့်�ဆီီကြော်��်�
်
- ကော�ာက််ညှှင်း�း မုုန့််�ကိုု� ကြံ�ံသကာာ ရည််၊ အုုန်းး�သီးး�ခြ�စ််နှှင့်�်

ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� ဟင်းး�ခတ််အနေ�ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ နနွွင်းး�မှုုန့််� ရရန််

နှှမ်းး�လှော်�်��တို့့�� ရော�ာကာာ ပြု�ု လုုပ််ထားး�သော�ာ မုုန့််�ဖြ�စ််သည််။

နနွွင်းး�ဥများ��းကိုု�
ခြော��ာက််လာာလျှှင််

မုုန်ညင်းး�စော�
်
ာ - မုုန််ညင်းး�ခါးး�ကိုု� ရေ�နွေး�း�ဆူူဆူူတွွင်် မန််ကျျည်းး�သီးး�မှှည့်�်
အနည်းး�ငယ််ထည့််�ကာာ (နူးး�ပြဲ�ဲမ သွားး��ရန််) ပြု�ုတ််ရသည််။ အနည်းး�ငယ်် နူးး�
လာာလျှှင်် ဆယ််ယူူပြီး�း� ကြံ�ံသကာာရည််နှှင့််� ရော�ာနယ််ကာာ မြေ�ေပဲဲ ထော�ာင်းး�၊

တူးး�ယူူပြီး�း�
ညက််

ပါးး�ပါးး�လှီးး��ကာာ

အခြော��ာက််လှှန်းး�ရသည််။

ညက််ကျေ�ေသည််အထိိ

ဟင်းး�ခတ်် အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

အမှုုန့််�ထော�ာင်းး�ပြီး�း�
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ပုံ (၃၃) နနွင်း

စဉ့််�အိုးး��ထဲဲထည့််�ကာာ ထန်းး�ညှှက်် (သို့့��) ကြံ�ံသကာာ၊ ရေ�အနည်းး�ငယ််တို့့��ဖြ�င့််�
စိိမ််ထားး�ရသည််။ အချိိ�န်် ကြာ�ာကြာ�ာထားး�လေ� အနံ့့�အရသာာ ကော�ာင်းး�လေ�
ဖြ�စ််သည််။ ဆီးး�ရွှှင််စေ�ပြီး�း� ဆားး�အနည်းး�ငယ််ထည့််� သော�ာက််ပါါက ဝမ်းး�ချုု�ပ််
ခြ�င်းး�ကိုု� ပျော�ာ�က််ကင်းး�စေ� သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း ဘီီယာာ ဟုုလည်းး� တင််စား�း
ခေါ်�်ဝေါ်�်ကြ�သည််။

ပအိုု�ဝ်းး�အခါးး�ရည််ကြ�မ်းး� - ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��၏ အရက်် မပါါဝင််သော�ာ တစ််
မျိုး�း��တည်းး�သော�ာ အရည််ဖြ�စ်် သည််။ လက််ဖက််ခြော��ာက််ကိုု� ရှှမ်း�း ပြ�ည််
တော�ာင််ပိုု�င်း�း တွွင်် အစိုု�က််နည်းး�သော�ာကြော��ာင့််� ဈေး�းတွွင််သာာ လွွယ််ကူူစွာာ�
ဝယ််ယူူကြ�သည််။

ခွွက််ထဲဲတွွင််

ဆားး�အနည်းး�ငယ််ခပ််ပြီး�း�

အခါးး�ရည််

လော�ာင်းး� ထည့််�ကာာ သော�ာက််လေ့�့ရှိိ�သည််။
မွှေး�း�သော�ာအနံ့့�ကိုု� နှှစ်သ
် က််သူူများ��းမှာာ� လက််ဖက်် ခြော��ာက််ကိုု� (၂-၃) မိိနစ််
ခန့််� လှော်�်�ကြ� �သည််။ ထိုု�သို့့� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရိုးး��ရာာအခါးး�ရည််ကြ�မ်း�း ထက််
အခါးး� သက််သာာသည်် ဟုုလည်းး�ဆိုု�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် နို့့��၊ သကြား�း� စသည််

မြေ�ေပဲဲရေ�ကျဲဲ�ချျက်် - ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာ ဟင်းး�လျာာ�တစ််မျိုး�း�� ဖြ�စ််ပြီး�း� ပထမဆုံးး��
နနွွင်းး�မှုုန့််� ၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ငရုုပ််သီးး� မှုုန့််� ၊ ကြ�က််သွွန််မိိတ််တို့့��ကိုု� ရေ�ပွွက််
ပွွက််ဆူူတွွင်် ပြု�ုတ််ရမည််။ ရေ�ဆူူလာာသော�ာအခါါ မြေ�ေပဲဲထော�ာင်းး� ကိုု� ဆားး�
အနည်းး�ငယ််ခပ််ပြီး�း� ထည့််�ရမည််။ ရှှမ်း�း နှှင့်�် အင်းး�သားး�တို့့��သည်် ဆီီထည့််�
ချျက််သော်�်�လည်းး� ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��က ဆီီမသုံးး��ပေ�။

ငရုုပ်သီးး�ဟင်းး�
်
ရည်် - ပအိုု�ဝ့််�တို့့�၏ရိုးး��ရာာဟင်းး� နော�ာက််တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။
ချျက််ပြု�ုတ််နည်းး�သည်် လွွယ််ကူူရိုးး��ရှှင်း�း သည််။ နနွွင်းး�မှုုန့််� ၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊
ဆားး�နှှင့််� ငရုုပ််သီးး�စိိမ်းး�ထော�ာင်းး�တို့့��ကိုု� ရေ�ဆူူဆူူတွွင်် ပြု�ုတ််ထားး�ရသည််။
ရေ�အနည်းး�ငယ််ခမ်းး�လျှှင်် အပေါ့�့�အငန်် မြ�ည်းး�ပြီး�း� စား�းသုံးး��နိုု�င််သည််။

ဖရုံံ�သီးး�ဟင်းး�ချိုု�� - နာာမည််ကြီး��း သော�ာ ပအိုုဝ်း
� �း ရိုးး�� ရာာ ဟင်းး�တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။
ဖရုံံ�သီးး�ကိုု� အတုံးး��ကလေး�း များ��း လှီးး��ဖြ�တ််ပြီး�း� နနွွင်းး�မှုုန့််�နှှင့််� ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�
ရော�ာကာာ ရေ�များ��းများ��းနှှင့််� ပြု�ုတ််ရမည််။ ရေ�ဆူူလာာသော�ာ အခါါ ဆားး�နှှင့်�်
မြေ�ေပဲဲထော�ာင်းး�ခပ််ပြီး�း� ဟင်းး�ချိုု��အဖြ�စ်် သုံးး��ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။

ဆန််လှော်�်��ဟင်းး�ရည်် - ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ခရမ်းး�ချျဉ်် သီးး�၊ ဆားး�နှှင့်�် ချျင်းး�ကိုု�
ရေ�ဆူူလာာသည််ထိိ ပြု�ုတ််ရ သည််။ ရေ�ဆူူလာာလျှှင်် ဆန််လှော်�်��မှုုန့််�ထည့်�်

တို့့��နှှင့်�ရော�ာကာာ
်
သော�ာက််သုံးး��ပြီး�း� ထန်းး�လျျက််ခဲဲ (သို့့��) သကြား�း�ညိုု�တို့့��ဖြ�င့််�
အချိုု�� တည်းး�ကြ�သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာဖျော်�်��ရည်် ဟုုပင်် ဆိုု�နိုု�င််သည််။ အစာာ
စား�းပြီး�း�တိုု�င်း�း သော�ာက််သုံးး��ပေး�း ပါါက အစာာကြေ��လွွယ််ပြီး�း� မော�ာပန်းး�
နွွမ်းး�နယ််ခြ�င်းး� ကိုု�လည်း�း သက််သာာစေ�သည််။

အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�
ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာနေ�အိိမ််များ��းသည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ဝါးး�ကိုု� အဓိိကထားး�
အသုံးး��ပြု�ုကာာ

တည််ဆော�ာက််

ထားး�ကြ�သည််။

ခြေ�ေတံံရှှည််အိိမ််

ကိုု�

တည််ဆော�ာက်် ကြ�ပြီး�း� ဝါးး�ကြ�မ်း�း ခင်းး�၊ ဝါးး�ထရံံကိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််ရက်် လုုပ််ကြ�
သည််။ နေ�အိိမ််အော�ာက််တွွင်် ကျွဲဲ�၊ နွား��းများ��း ကိုု� ထားး�ကြ�သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း
ရိုးး��ရာာ နေ�အိိမ််သည်် များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက််မပါါရှိိ�ပါါ။
နေ့�့ဘက််တွွင်် အလင်းး�ရော�ာင််ရရှိိ�ရန်် ခေါ�ါင််အမိုးး��တွွင်် အဖွွင့်�၊် အပိိတ််လုုပ််
နိုု�င််သော�ာ အမိုးး��ကိုု� တပ််ဆင််ထားး�သည််။ ပင််မနေ�အိိမ််မှှ အမိုးး��ကိုု� အနည်းး�
ငယ်် ချဲ့့��ဆော�ာက််ထားး�ပြီး�း� အမိုးး��အော�ာက််တွွင်် “မိုးး��လုံံ�” (သို့့��) ကြ�မ်း�း ခင်းး�
ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပြီး�း� လက််ဖက််များ��းကိုု� နေ�လှှန်းး�ရန်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။ မည််သို့့��
ပင််ဖြ�စ််စေ� ယနေ့�့တွွင်် ခေ�တ််မီီသော�ာ နေ�အိိမ််များ��းကိုု� တည််ဆော�ာက််လာာ

ပြီး�း� ချျခါါ နီးး�တွွင်် မုုန််ညင်းး�ခြော��ာက််ထည့််�ပြီး�း� စား�းသုံးး��နိုု�င််ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။

ကြ�သည််။ ခေ�တ််မှီီ� ဆန်းး�သစ််ပြီး�း� သန့််�ရှှင်း�း သပ််ရပ််မှုုရှိိ�သော�ာ အခန်းး�ကျျယ််

မုုန့််�နီီ၊မုုန့််�ဖြူ�ူ - ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာ ကိိတ််နှှစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ မုုန့််�နီီကိုု� သကြား�း�နှှင့်�်

စေ�ရန်် ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက််များ��း တပ််ဆင််လာာ ကြ�သည််။

တို့့��ဆားး�ရသည််။ မုုန့််�နီီလုုပ်် မည််ဆိုု�လျှှင်် ပထမဆုံးး�� ကော�ာက််ညင်းး�ဆန််
ကိုု� တစ််ည ရေ�စိိမ််ထားး�ရသည််။ နော�ာက််တစ််နေ့�့တွွင်် ထိုု�ဆန််ကိုု� ထော�ာင်းး�
ပြီး�း� ရေ�၊ ကြံ�ံသကာာရည််တို့့��နှှင့််� ရော�ာလိုု�က််သော�ာအခါါ မုုန့််�အနီီရော�ာင််ကိုု� ရရှိိ�
သည််။ ထိုုအ
� ရာာကိုု� ဒယ််အိုးး��ထဲဲ ထည့််�ကြော်��်�ပြီး��း နော�ာက်် မုုန့််�နီီကိုုရ
� ရှိိ�သည််။
မုုန့််�ဖြူ�ူဆိုု�ပါါက ကော�ာက််ညင်းး�ထော�ာင်းး�ကိုု� အဖြူ�ူထည််အတိုု�င်း�း အချျပ််
ပြု�ုလုုပ််ကာာ လိုု�သလိုု� ညှှပ််ယူူပြီး�း� သကြား�း�မပါါပဲဲ စား�းကြ�သည််။

တသီးး�ထီီ - ဆေး�းဖက််ဝင်် သစ််ဥ၊ သစ််ဖုု များ��းကိုု� လပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�စိိမ််ထားး�
သော�ာ အချျဉ််ဖော�ာက်် အရက်် ဖြ�စ််ပြီး�း� ပအိုု�ဝ်း�း တို့့�� အလွွန််ကြို�ု�က််နှှစ််သက််
သည််။ လက််ပံံမြ�စ််၊ ညော�ာင််မြ�စ််၊ ကြံ�ံပင််မြ�စ််၊ ထင်းး�ရှုးး�မြ�စ််၊ လေး�းညှှင်း�း မြ�စ််၊
ဇာာတိိပ္ဖိုု��လ််မြ�စ််စသော�ာ အမြ�စ််များ��းကိုု� စဉ်းး�ပြီး�း� ဖျျင််ကြ�မ်း�း အစနှှင့်�် ထုုပ််ပြီး�း�

ငါးး�ခန်းး� ပါါဝင််ကာာ လေ�ဝင််လေ�ထွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန််နှှင့်�် နေ�ရော�ာင််ရ

ရိုးး��ရာာအယူူနှှင့်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအရ နေ�အိိမ််တည်် ဆော�ာက််ရန်် မြေ�ေနေ�ရာာ
ရွေး�း�ချျယ််ရာာ၌ ဗေ�ဒင််ဆရာာ၊ နတ််ဆရာာ၏ တွွက််ချျက််မှုုကိုု� လိုု�က််နာာကြ�
ပြီး�း� ရက်် ရာာဇာာတွွင်် ပန္နနက််တိုု�င်် စိုု�က််သည််။
အရှေ့�့�မြော��ာက််အရပ််တွွင်် ဥရုုတိုု�င််ကိုု� စတင််ထော�ာင်် ပြီး�း� အဖြူ�ူ၊ အနီီအစ
ကိုု� တွဲဲ�ချျည််ကာာ အုုန်းး�ပွဲဲ�၊ ငှှက််ပျော�ာ�ပွဲဲ�၊ သပြေ�ေခက််၊ အမွှေး�း�တိုု�င််၊ ဖယော�ာင်းး�
တိုု�င််၊ အဝတ််စ၊ သနပ််ဖက််၊ ကွွမ်း�း ရွွက််တို့့�ဖြ�င့််� မြေ�ေယာာကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
သော�ာနတ််ကိုု� ပူူဇော်�်�ပသ ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့�ပူူဇော်�်�ပသခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နေ�ထိုု�င််
သူူများ��း သည်် ကံံကော�ာင်းး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� အနာာဂတ််တွွင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည််ဟုု
ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ထိုု�နတ််ပွဲဲ�တင််ပြီး�း�မှှသာာ အိိမ််ကိုု�စဆော�ာက််ကြ�သည််။
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ပုံ (၃၄) ပအိုဝ်းအခါးရည်ကြမ်း

အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��စုုတို့့��၏

ပုံ (၃၅) တိရစ္ဆာန်များရှိသည့် ပအိုဝ်းရိုးရာနေအိမ်

ရိုးး��ရာာ

နေ�အိိမ််

တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် တူူညီီသော�ာအချျက်် မှာာ� ဘုုရား�းစင််ကိုု� အိိမ််ဦးးရှေ့�့�
ဘက််နေ�ရာာ မြ�င့််�သော�ာ အရပ််တွွင်် ကိုးး��ကွွယ််ထားး�ကြ�သည််။ ဝင််ပေါ�ါက််
နှှင့််� လှေ�ေကားး�ကိုု� မြော��ာက််ဘက််အရပ််တွွင််ထားး�ရှိိ�ပြီး�း� လှေ�ေကားး�ထစ််ကိုု�
များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� (၉)ထစ်် ထားး� ကြ�သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း နှှင့်�် အခြား��း
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��း၏ ဓလေ့�့မှာာ� မမြ�င််အပ််သော�ာဘေး�းရန််များ��းမှှ ကာာ
ကွွယ််

ရန််ဟုုဆိုု�ကာာ

အိိမ််အပြ�င််ဘက််

ထော�ာင့််�တစ််ထော�ာင့််�

တွွင််

ရှား��းစော�ာင်းး�လက််ပက််ကိုု� တွဲဲ�ချျည််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ နှှစ််သစ််ကူးး�အခါါ
နှှင့််� လပြ�ည့််�၊ လကွွယ်် ရက််များ��းတွွင်် ရွာာ�အန္တတရာာယ််ကင်းး� ပရိိတ််တရား�း
တော်�်�များ��းကိုု� နာာယူူကြ�ပြီး�း� သိိဒ္ဓိိ�တင််ထားး�သော�ာ ရှား��းစော�ာင်းး�လက််ပက််
ဖြ�င့််�လဲဲလေ့�့ရှိိ�သည််။
လူူမျိုး�း��စုုများ��းကြား�း�တွွင််

ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�
အမျိုး�း��သားး�ဝတ််စုံံ�သည်် အဆင့််� သုံးး��ဆင့််� ပါါရှိိ�ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�ဝတ််စုံံ�မှာာ�
အဆင့််� ငါးး�ဆင့််� ပါါရှိိ�သည််။ အမျိုး�း��သားး�ဝတ််စုံံ�သည်် ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး�နှှင့်�်
အတွွင်း�း ရှှပ်် အင်္ကျီ�ီမှှလွှဲဲ�၍ အနက််ရော�ာင််(သို့့��)နက််ပြာ�ာ ရော�ာင််ဖြ�စ်် သည််။
အနက််ရော�ာင််သည်် အပူူကိုု� စုုပ််ယူူနိုု�င််စွွမ်း�း ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� တော�ာင််ပေါ်�်
အေး�းသော�ာဒေ�သတွွင်် နေ�ထိုု�င််သော�ာ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အအေး�းဒဏ််
ကိုု� ခံံနိုု�င််ရည််ပြီး�း� အနက််ရော�ာင််သည်် အလွွယ််တကူူ မပေ�စွွန်း�း နိုု�င််ပါါ။ ရှေး�း�
ရာာစုုနှှစ််များ��းက ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ� များ��း ချုု�ပ််လုုပ််ရာာတွွင်် ကိုု�ယ််တိုု�င််ဝါါစိုု�က််၊
ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရက််ကန်းး�ယက််ပြီး�း� သစ််မြ�စ််၊ သစ််ခေါ�ါက််၊ သစ််ရွွက်် များ��းကိုု�
အသုံးး��ပြု�ု၍ အရော�ာင််ဆိုးး��ခဲ့့�ကြ�သည််။ ယခုု အခါါ အသင့််�ချုု�ပ််ပြီး�း�သားး�များ��း

နေ�အိိမ််တည််ဆော�ာက််မှုုနှှင့်�်

ပတ််သက််ပြီး�း�

လော�ာကီီယူူဆချျက််များ��းမှာာ� တူူညီီကြ� သည််။
ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��စုုများ��း၏ နေ�အိိမ််တည််ဆော�ာက််ရာာ တွွင်် မည််သို့့��ရွေး�း�ချျယ််
ကြ�သည််ကိုု� အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
•	မြေ�ေအနေ�အထာာ ကော�ာင်းး�မွွန်ခြ် �င်းး�
•	ရေ�ရနိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာနှှင့်�် နီးး�ခြ�င်းး�
•	လမ်းး�ပန်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�း အလှှမ်း�း မဝေး�းခြ�င်းး�
•	နေ�ထွွက််ရာာကိုု� မျျက််နှာာ�မူူခြ�င်းး�
•	ဘိုးး��ဘွားး��ဘီီဘင််တို့့��၏ ရိုးး��ရာာအမွေ�ေနှှင့််� ဓလေ့�့ ထုံးး��တမ်းး�များ��း
တည််ရှိိ�ခြ�င်းး�

အဓိိကစိုု�က်ပျိုး�း
် ��သီးး�နှံံ�များ��း

ကိုု� အလွွယ််တကူူ ဝယ််ယူူနိုု�င််ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ရှှမ်း�း တော�ာင််တန်းး�များ��းပေါ်�်
တွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် နေ့�့စဉ််ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�ကိုု�
၀တ််ဆင််သူူများ��းလည်းး�ရှိိ� သလိုု� မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာထမီီနှှင့်�် ရင််ဖုံးး��ကိုု� ဝတ််ဆင််
ကြ� သူူများ��းလည်းး�ရှိိ�သည််။ ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်�နေ့�့များ��းတွွင်် ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�ကိုု�
အမြ�တ််တနိုးး�� ဂုုဏ််ယူူစွာာ�ဖြ�င့််� တူူညီီဝတ််ဆင််ကြ�သည််။
ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် အဖ ဝိိဇ္ဇာာ� နှှင့်�် အမိိ နဂါးး� မင်းး�သမီးး�မှှ ပေါ�ါက််ဖွား��း
လာာသည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည့််� အလျော�ာ�က်် ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�တွွင်် ထိုု�အယူူများ��း
ကိုု� တွေ့�့� ရှိိ�ရသည််။ အမျိုး�း��သားး� ဝတ််စုံံ�သည်် အနက််ရော�ာင်် (သို့့��)
နက််ပြာ�ာရော�ာင်် ရှှမ်း�း ဘော�ာင်းး�ဘီီရှှည်် ၊ သရေ�ခါးး� ပတ်် (ခါးး�ပတ််တွွင််
အကြွေ��စေ့�့များ��း၊ လက််စွွပ်် နှှင့်�် လက််ဝတ််ရတနာာလေး�းများ��းထည့််�ရန််
အတွွင်း�း အိိတ်် လေး�းများ��းပါါရှိိ�သည််)နှှင့််� အနက််ရော�ာင်် အပေါ်�်ထပ်် အင်္ကျီ�ီ (
တိုု�က််ပုံံ)� တို့့��ဖြ�စ််သည််။ များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််� အတွွင်း�း တွွင်် ရှှပ််အင်္ကျီ�ီ အဖြူ�ူ
ရော�ာင််ကိုု� ဝတ််ဆင်် သည််။ ပအိုု�ဝ့်�ရိုး
် း��ရာာ လွွယ််အိိတ်် သို့့��မဟုုတ်် ပလိုု�င်း�း
အသေး�းကိုု� လွွယ််ပြီး�း� ပုုဝါါအကြီး�း�ကိုု� ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး� အဖြ�စ်် ဝတ််ဆင််ကြ�
သည််။

အဓိိကစိုု�က််ပျိုး�း��သော�ာ စီးး�ပွား��းဖြ�စ်် သီးး�နှံံ�များ��းမှာာ� ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ မြေ�ေပဲဲ၊
ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ ပဲဲပုုတ််စေ့�့၊ ကြံ�ံ၊ ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််၊ ဆေး�းရွွက််ကြီး�း�နှှင့်�် ဝါါ

ပအိုု�ဝ်း�း အမျိုး�း��သမီးး�

ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�သည််

လူူမျိုး�း��ဆင်းး�

သက််လာာသော�ာ

တို့့��ဖြ�စ်် သည််။

ဒဏ္ဍာာရီီအရ နဂါးး�မိိခင််ကိုု�ကိုု�ယ််စား�း ပြု�ု၍ဝတ််ဆင််သည််။ ဝတ််စုံံ�တွွင််

51

ပုံ (၃၆) ပအိုဝ်းရိုးရာနေအိမ်

အဆင့််�ငါးး�ဆင့််�ပါါရှိိ� ပြီး�း� ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး� (မိိခင််နဂါးး�မယ််တော်�်�၏အမော�ာက််

၍ ဆေး�းဖော်�်�စပ််ကြ� သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��စုု၏ တိုု�င်း�း ရင်းး� ရိုးး��ရာာဆေး�းများ��း

ကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််)၊ အပေါ်�်ထပ််သင််တိုု�င်း�း အင်္ကျီ�ီ ရှှည်၊် ခါးး�အပတ််၊ ထ

သည်် ရှှမ်း�း နှှင့်�မွ
် ွန််တို့့��၏ တိုု�င်း�း ရင်းး�ဆေး�း ဆိုု�င််ရာာ ယူူဆချျက်် နည်းး�

မီီနှှင့််� ခြေ�ေပတ််တို့့��ကိုု� ဝတ််ဆင်် ကြ�သည််။ ခြေ�ေပတ််အမဲဲကိုု� ခြေ�ေချျင်းး�ဝတ််

လမ်းး�များ��းနှှင့်�် သဘော�ာတရား�း တူူညီီကြ�ပြီး�း� ဆေး�းဖက််ဝင််အရွွက််များ��း၊

အပေါ်�် ဒူးး� ခေါ�ါင်းး�အော�ာက််တွွင်် သိုု�င်း�း ချျည််ပြီး�း�ဝတ််သည််။ ဘော�ာင်းး�ဘီီ ဝတ််

အမြ�စ််၊ သစ််ဥ သစ််ဖုုများ��း စသည််တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

ထားး�သကဲ့့�သို့့�� ဆင််တူူသည််။
သဘာာဝင််ဆေး�းဖက််ဝင်် အခေါ�ါက််၊ အမြ�စ််၊ အရွွက််၊ အမှုုန့််�များ��း စသည််တို့့��
အနက််ရော�ာင်် ထမီီကိုု� ခါးး�မှာာ� ချျည််နှော�ာ�င်် ဝတ််ဆင်် ပြီး�း� ဒူးး�ခေါ�ါင်းး�အော�ာက််

ကိုု� ငါးး�ရက််တစ််ဈေး�း နေ့�့များ��း တွွင်် ရော�ာင်းး�ချျကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်း�း

တစ််ဝက််ခန့််�ထိိ ရှှည််သည််။ ပွွယော�ာင်းး�ယော�ာင်းး� အတွွင်း�း အင်္ကျီ�ီရှှည််ကိုု�

ရော�ာဂါါနှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဆေး�းစပ််၊ ဆေး�းဖော်�်�နည်းး�ကိုု� နာာမည်် ဂုုဏ််

ဝတ််ဆင်် ပြီး�း� အပေါ်�်ထပ်် လက််ရှှည််ခါးး�တိုု� ကိုု�ဝတ််ဆင်် သည််။ အထူးး�နေ့�့

သတင်းး�သင်းး�ပြီး�း� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ရှိိ�သည့််� ဆေး�း ဆရာာများ��းသာာ သိိကြ�သည််။

များ��းတွွင်် ပအိုု�ဝ်း�း အမျိုး�း��သမီးး�တို့့�� သည်် ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး�တွွင်် ဆံံထိုးး��နှှစ််ခုုကိုု�

အခြား��းသော�ာ ပါါဝင်် ပစ္စစည်း�း များ��းသည်် ဆေး�းဆရာာများ��း၏ လျှို့့���ဝှှက််ချျက််

ပန််ဆင််ပြီး�း� မိိခင််နှှင့််� ဖခင််ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။

ဖြ�စ််သည််။

သဘာာ၀ ဆေး�းနည်းး�များ��း

နေ�မကော�ာင်းး�ဖြ�စ််ပါါက နတ််ပြု�ုစား�းသည်် ဟူူသော�ာ အယူူများ��းလည်းး� ရှိိ�ကြ�

မြ�န််မာ့့�တိုု�င်း�း ရင်းး�ဆေး�းများ��းသည််

သည််။ နတ််မကြို�ု�က်် မနှှစ်် သက််သော�ာ အပြု�ုအမူူများ��း ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� နတ််ကိုု�
တော�ာတော�ာင််

သစ််တော�ာတွွင်း�း

ပေါ�ါက််ရော�ာက််သော�ာ ဆေး�းဖက််ဝင်် အပင််၊ အရွွက််၊ အမြ�စ််၊ သစ််ဥ သစ််ဖုု၊
နွွယ််ပင််များ��း၊ အခေါ�ါက််နှှင့််� အသီးး�အပွွင့််�များ��းဖြ�င့််� ဖော်�်�စပ််ထားး� ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ တိိရစ္ဆာာ�န်် ဦးးချိုု��များ��း၊ အရိုးး��၊ အစွွယ်် နှှင့််� အဆီီကိုု�လည်း�း တွဲဲ�ဖက််

ပူူဇော်�်�ပသခြ�င်းး� မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� နတ််ပြု�ုစား�း၍ ဖျား��းနာာကြ�သည််ဟုု
ဆိုု�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာရှုုထော�ာင့်�အ
် ရ ကြ�ည့််�မည််ဆိုု�လျှှင်် ထိုု�သို့့� ပြု�ုစား�းခံံရ
ခြ�င်းး�မှာာ� အရင််ဘ၀က ကုုသိုု�လ််တရား�း နည်းး�ပါးး�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််�ဟုု ယူူဆ
ကြ�သည််။

ထိုု�သို့့�သော�ာ

အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��တွွင််

“ဘုုရား�းစင််”

သည််
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ပုံ (၃၈) ပအိုဝ်းအမျိုးသားဝတ်စုံ

ပုံ (၃၇) ရှားစောင်းလက်ပက်ချည်ထားသည့်အိမ်တိုင်

အစား�းအစာာ

နှှင့််�

ပန်းး�များ��းပါါဝင််သည့််�

လှူူ�ဖွွယ််

ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု�

ပန်းး�ကန််ပြား�း�ထဲဲတွွင်် ထည့််�တာာ ပထမဆုံးး��လှူူ�ရာာ နေ�ရာာဖြ�စ််သည််။

ခြ�င်းး� မရှိိ�ပေ�)၊ သံံပုုရာာပင််မြ�စ််နှှင့်�် အရွွက််စုံံ� စသည့််� သုံးး��မျိုး�း��ရော�ာပြု�ုတ််ကာာ
အငွေ့�့�ဖြ�င့််� ချွေး�း�ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ ရှူူ�ရှိုုက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကုုသသည််။

ကံံဇာာတာာ အညံ့့�များ��း ပြေ�ေစေ�ရန်် လူူနာာ၏ အရပ််နှှင့်�ညီီမျှ
်
ှသော�ာ သစ််သားး�
တိုု�င််တွွင်် လူူနာာ၏အဝတ််အစား�းများ��းဝတ််၊ ခြေ�ေသည်းး� လက််သည်းး�နှှင့်�်

ဒေ�သအခေါ်�်အဝေါ်�်အရ သိိကြား�း�လှံံ� (Euphorbia tirucalli) ဟုုခေါ်�်ဆိုု�

ဆံံပင််ကိုု� စတိိသဘော�ာ ဖြ�တ််ကာာ ဆေး�းဆရာာ (သို့့��) နတ််ဆရာာညွှှန််သော�ာ

သော�ာ ဆေး�းပင််သည်် အရေ�ပြား�း� ကင််ဆာာရော�ာဂါါကိုု� သက််သာာစေ�သည််

အရပ််တွွင်် သွားး��ရော�ာက်် မြု�ုပ််နှံံ�ရသည််။ အကယ််၍ ဖျား��းနာာခြ�င်းး� မ

ဟုုပြော��ာကြ� သည််။ သကြား�း�လှံံ�တွွင်် ဆေး�းဘက််ဝင်် တန််ဖိုးး��များ��းစွာာ�ပါါရှိိ�

ပျော�ာ�က််သေး�းပါါက သစ််စေး�းသုုတ်် စကော�ာထဲဲတွွင်် မချျက််ရသေး�းသော�ာ

သည််ဟုု ကမ္ဘာာ�အရပ််ရပ််ရှိိ� အခြား��းနိုု�င််ငံံများ��းကလည်းး� အသိိအမှှတ််ပြု�ု

ဆန််၊ ငါးး�နှှင့််� ငွေ�ေစ အနည်းး�ငယ််ထည့််�ပြီး�း� ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် လှူူ�ဒါါန်းး�

ထားး� သည််။ အရေ�ပြား�း�ဝေ�ဒနာာ ခံံစား�းနေ�ရလျှှင်် သိိကြား�း� လှံံ�ရွွက်် ပြု�ုတ််

ကာာအညံ့့�ဖြေ�ေဖျော�ာ�က််ကြ�သည််။ အထက််မှှ လှူူ�ဒါါန်းး�ခြ�င်းး�မျိုး�း��ကိုု� နတ််စင််

ရေ�နှှင့််� ရေ�ချိုး�း��ပါါက သက််သာာစေ� သည််ဟုု မှှတ််သားး�ရသည််။

များ��းတွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� ဖြ�င့််�လည်း�း နတ််၏ပြု�ုစား�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ကံံဇာာတာာညံ့့�
ခြ�င်းး� ကိုု�ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။

ဆီးး�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့်�် ကျော�ာ�က််ကပ်် ပြ�သနာာများ��း ခံံစား�းနေ�ရပါါက ပအိုု�ဝ်း�း
ရိုးး��ရာာနည်းး�ဖြ�စ််သည့််� တပင်် တိုု�င််မြ�နန်းး� (Cissus quadrangularis) ကိုု�

သဘာာ၀တိုု�င်း�း ရင်းး�ဆေး�းများ��းဖြ�င့််�လည်း�း

ခေါ�ါင်းး�လျှော်�်��

ရည််၊

ဆပ််ပြာ�ာ

ရေ�လေး�းခွွက််တစ််ခွွက််နှှင့််� ကျိုု��သော�ာက််ပါါက သက်် သာာစေ�သည််။ တ

စသည််တို့့��ကိုု� ထုုတ််လုုပ််ကြ�သည််။ စိိတ််မကော�ာင်းး�စရာာအချျက််မှာာ� ရိုးး��ရာာ

ပင််တိုု�င််မြ�နန်းး�ဥကိုု� ခါးး�နာာ၊ ကျော�ာ� အော�ာင့််� ရော�ာဂါါများ��းအတွွက််လည်း�း

တိုု�င်း�း ရင်းး�ဆေး�း များ��းသည်် ယခုုအခါါ ပပျော�ာ�က််နေ�ကြ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ တခါါ

ထန်းး�လျျက််နှှင့်�် သွေး�း�လိိမ်းး�ပါါက အကြိ�ိတ််ကျေ�ေစေ�သည််။

တရံံတွွင်် ဆေး�းဘက််ဝင််အပင်် အမျိုး�း��အစား�း များ��းကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််
မှှတ််သားး�ထားး�ရန်် ခက််ခဲဲ သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��

အစာာအိိမ််နာာပါါက ဆပ််ပြာ�ာသီးး� ခေါ်�် ကုုလားး�တမာာ သီးး� (Dryobalanops

တို့့�� သည်် မိိသားး�စုုအဆက််ဆက််သုံးး��ခဲ့့�သော�ာ ဆေး�းနည်းး� များ��းကိုု� လျှို့့���ဝှှက််

aromatic) ကိုု� ထုုခွဲဲ�၊ အရည်် ထုုတ််ယူူပြီး�း�သော�ာက််ပါါက နာာကျျင််မှုုကိုု�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�လိုု�ကြ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

သက််သာာ စေ�သည််။

ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ရော�ာဂါါ စွဲဲ�ကပ််လျှှင်် သုံးး��စွဲဲ�သော�ာ ဆေး�းနည်းး�မှာာ� သပြေ�ေခေါ�ါက််(

အခြား��းတိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��းကဲ့့�သို့့��ပင်် ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��သည်် ကင််ပွွန်းး�သီးး�မှုုန့််� နှှင့်�်

မည််သည့််�အမျိုး�း��အစား�း ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုသည််ကိုု�တော့�့� မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�

ဆပ််ပြာ�ာပင််ဟုု

ခေါ်�်သော�ာ

တရော်�်�ခေါ�ါက််မှှ

တရော်�်�နှှင့််�ရော�ာကာာ
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ပုံ (၃၉) ပအိုဝ်းအမျိုးသမီးဝတ်စုံ

ပုံ (၄၀) သိကြားလှံပင်

ခေါ�ါင်းး�လျှော်�်�� ရည််အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ ထိုု�နှှစ််မျိုး�း��ကိုု� မရော�ာစပ််ခင််

နော�ာက််ဆုံးး��ရက်် တွွင်် ရွာာ�ဦးးဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��း၊ စေ�တီီပုုထိုးး��များ��း သို့့��

တရော်�်�ခေါ�ါက််ကိုု� ထုုထော�ာင်းး�ပြီး�း� ပျော့�့��ဖတ််လာာသည််အထိိ ပြု�ုတ််ရသည််။

သွားး��ရော�ာက််ကာာ တရား�းနာာ ကုုသိုု�လ််ယူူကြ� သည််။

လူးး�ဖိုု�င်ပွဲဲ
် �တော်�်� - လွွယ််ခေါ်�်ဒေ�သခံံ ပအိုု�ဝ်း�း တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��း၏ အရေး�း

ပအိုု�ဝ်းး�ရိုးး��ရာာ ပွဲဲ�တော်�်�များ��း

ပါါသော�ာ ပွဲဲ�တော်�်�မှာာ� လူးး�ဖိုု�င််ခေါ်�် မီးး�ရှုးး�လွှှတ််ပွဲဲ�တော်�်� ဖြ�စ််သည််။ လူးး�ဖိုု�င််၏

ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်�များ��းသည်် တစ််လလျှှင်် တစ််ပွဲဲ� ရှိိ�ပြီး�း�တစ််နှှစ််ပတ််လုံးး��
ဆယ့််�နှှစ််ပွဲဲ�ရှိိ�သည််။

များ��းသော�ာ

အားး�ဖြ�င့််�

ဘာာသာာရေး�းပွဲဲ�တော်�်�များ��း

ဖြ�စ််သည််။ ရှှမ်း�း ပြ�ည််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာ တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��း၏ ရိုးး��ရာာ
ပွဲဲ�တော်�်�များ��း ကျျင်းး�ပပုံံ�ခြ�င်းး�သည်် များ��းသော�ာ အားး�ဖြ�င့််� ဆင််တူူကြ�သည််။
ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ပအိုု�ဝ်း�း တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��း၏ အများ��းဆုံးး�� ကျျင်းး�ပလေ့�့ ရှိိ�
သော�ာ ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်�အချို့့���ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါမည််။

တွွင်် အလွွန််စည််ကားး� သိုု�က််မြို�ု�က််စွာာ� ကျျင်းး�ပသော�ာ ပွဲဲ�တစ််ပွဲဲ�ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့်�် ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��လည်း�း အလေး�းအနက််ထားး� ကာာ ဆင််နွှဲဲ�ကြ�သည််။
စံံကားး�ဒေ�သ ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ� တွွင်် ပအိုု�ဝ်း�း တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��းသည််လည်းး�
ဘုုရား�းသွားး��

ပူးး�တွဲဲ�ကာာ ကဆုုန််နှှင့််� နယုုန််လများ��း (ဧပြီ�ီ နှှင့််� မေ�လ) တွွင်် ကျျင်းး�ပသည််။
ပွဲဲ�တော်�်�၏ နာာမည််သည်် မီးး�ရှုးး� (ဒုံးး��ပျံံ�)ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ပြီး�း� များ��းသော�ာအားး�ဖြ�င့််�
ရှှမ်း�း နှှင့်�် ပအိုု�ဝ်း�း တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��းက အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ အခြား��း
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��းသည်် မီးး�ရှုးး�လွှှတ််ပွဲဲ�အဖြ�စ်် အသိိများ��းကြ�သည််။ လူးး�ဖိုု�င််
ပွဲဲ�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� မိုးး��ကြို�ု�ကာာလတွွင်် တနှှစ််ပတ််လုံးး�� မိုးး��ကော�ာင်းး�စွာာ�
ရွာာ�သွွန်း�း ပြီး�း� စိုု�က််ပျိုး�း��သီးး�နှံံ�များ��း ဖြ�စ််ထွွန်းး�စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။

သင်္ကြြန််ပွဲဲ� (သို့့��) နှှစ််သစ််ကူးး�ရေ�ကစား�းပွဲဲ�တော်�်� - မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ တဝှှမ်း�း လုံးး��

သင်္ကြြန််ပွဲဲ�တော်�်�ရက််များ��းအတွွင်း�း

အဓိိပ္ပပယ််မှာာ� မိုးး��ကြို�ု�ပွဲဲ� ဖြ�စ််သည််။ အခြား��းဘာာသာာရေး�းပွဲဲ�တော်�်�များ��းနှှင့်�်

ကျော�ာ�င်းး�တက််ခြ�င်းး�၊

သတင်းး�သီီလ ဆော�ာက််တည်် ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ ပွဲဲ�တော်�်�ရက််
သုံးး��ရက််တွွင်် ဆန််၊ ဆီီ၊ဆားး�နှှင့််� ရေ�အိုးး��များ��းကိုု� အပြ�ည့််�ဖြ�ည့််�ထားး�ပြီး�း� ဝမ်းး�
ရေ�အတွွက်် မပူူပန််ကြ�ပဲဲ ကုုသိုု�လ််ပြု�ုရင်းး� အနား�းယူူကြ�သည််။ အိုးး��စည််၊
မော�ာင်းး�များ��းတီးး�ခတ််ပြီး�း� ရွာာ�စဉ်် ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� များ��းကိုု� လှှည့်�လ
် ည််
ပူူဇော်�်�ကာာ လှူူ�ဖွွယ််ပစ္စစည်း�း များ��း ကပ််လှူူ�ကြ�သည််။ သင်္ကြြန််ပွဲဲ�တော်�်�

မီးး�ရှုးး� ပြု�ုလုုပ််သူူသည်် ယမ်းး�မှုုန့််� (၉)ဆ နှှင့်�် မီးး�သွေး�း�မှုုန့််� (၁)ဆကိုု� ထည့််�
မည့််� မီးး�ရှုးး�လော�ာင်် ချာ�ာပေါ်�်မူူတည််၍ ရော�ာစပ််သည််။ ထိုု�အရော�ာကိုု� “ယမ်းး�
ဖျျက််ခြ�င်းး�”ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ကြ�သည််။ ရော�ာစပ််ရာာ တွွင်် တိိကျျသေ�ချာ�ာပြီး�း�
အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ��းသူူများ��း က ဦးးဆော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ ရော�ာစပ််ထားး�
သော�ာ ယမ်းး�မှုုန့််�ကိုု� သံံလော�ာင််ချာ�ာ (သံံဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး� သော�ာ ရှှည််မျှော�ာ�
မျှော�ာ�ဗူးး�) အတွွင်း�း သို့့�� စနစ််ကျျကျျ ထည့််�ရာာတွွင်် ယမ်းး�မှုုန့််� သည်် မီးး�လော�ာင််
လွွယ််သော�ာ ကြော��ာင့််� ရေ�အနည်းး�ငယ်် ရော�ာစပ််ရသည််။ ပြီး�း�နော�ာက်် “ယမ်းး�
ပုုတ််” ဟုုခေါ်�်သော�ာ စေး�းကပ်် သော�ာမြေ�ေနှှင့်�် ပိိတ််သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း မီးး�ရှုးး�
များ��းသည်် (၃)ပေ� မှှ (၈)ပေ�အထိိ ရှှည်သ
် ည််။ အတွွင်း�း ဘက်် တလျှော�ာ�က််
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တွွင်် အော�ာက််ခြေ�ေမှှ ထိိပ််ဖျား��းထိိ မီးး�ကူးး� လွွယ််သော�ာ ကြိုး�း��နှှင့််� ဆက််သွွယ််
ထားး�သည််။ ထို့့�� နော�ာက််တွွင်် အပေါ�ါက််ထိိပ််မှှ အော�ာက််ခြေ�ေအထိိကိုု�
သံံချော�ာ�င်းး�နှှင့်�ဆက််
်
ရသည််။ ၎င်းး�ကိုု� ပအိုု�ဝ့််�ဘာာသာာ စကားး�ဖြ�င့််� “ခေး�းမေ�”
ဟုုခေါ်�်သည််။ မီးး�စာာပြု�ုလုုပ်် ရန်် ယမ်းး�မှုုန့််�များ��းကိုု� ရှှမ်း�း စက္ကူူ�ထဲဲတွွင််ထည့်�်
ပြီး�း� လိိပ််ကာာ ကြိုး�း��နှှင့်�ချျ
် ည််ထားး�ရသည််။ ဆရာာတော်�်�၊ သံံဃာာတော်�်�များ��း
ထံံမှှ ဆုုမွွန််ကော�ာင်းး�နှှင့်�် ခွွင့််�ပြု�ု ချျက်် ရရှိိ�ပြီး�း�သော�ာအခါါ ယမ်းး�မှုုန့််�ချော�ာ�င်းး�
များ��းကိုု� စတင််ထည့််�သွွင်း�း ကြ�သည််။ မီးး�ရှူး��း မပစ််လွှှတ််မှီီ� အချိိ�န််တွွင််
ကျေး�း�ရွာာ�လူူကြီး�း�များ��းမှှ မီးး�ရှူး��းများ��းကိုု� သယ််ဆော�ာင််ကာာ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�
ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� (၃) ပတ််ပတ််ကြ�သည််။

ဆွွမ်းး�စာာဂ - လွွယ််ခေါ်�်ဒေ�သတွွင်် ကျျင်းး�ပသော�ာ အခြား��းထင််ရှား��းသည့််�
ပွဲဲ�တော်�်�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ တစ််ချို့့���ဒေ�သများ��းတွွင်် ဆွွမ်း�း လော�ာင်းး�ပွဲဲ�ဟူူ၍
ခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� ဝါါတွွင်း�း (၃)လ အတွွင်း�း ဝါါဆိုု� (ဂျူူ�

ပုံ (၄၁) ပအိုဝ်းရိုးရာခေါင်းလျှော်ရည်
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လိုု�င််)

လဆန်းး�

(၁)ရက််နေ့�့မှှ

(အော�ာက််တိုု�ဘာာ)

ရာာသီီဥတုု အခြေ�ေအနေ�၊ လယ််ယာာစိုုက််ပျိုး�း
�
��ရေး�း စသည််တို့့�အ
� ထိိဖြ�စ််သည််။

လပြ�ည့််�နေ့�့အထိိ ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ အတိိအကျျအားး�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာ

ဗေ�ဒင််ဟော�ာကြား�း�နည်းး� များ��းမှာာ� ကြ�က််ရိုးး��ဗေ�ဒင််၊ တုုတ််ချော�ာ�င်းး�ဗေ�ဒင််နှှင့််�

လပြ�ည့််�၊

ဖား�းဗေ�ဒင်် အစရှိိ�သည််တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� လည်းး� အချို့့��� အလေ့�့အထ

လကွွယ််နှှင့်�်

သီီတင်းး�ကျွွတ််

ဥပုုသ််နေ့�့များ��းတွွင််

ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။

အဆိုု�ပါါပွဲဲ�တွွင်် စား�းစရာာ များ��းကိုု� မိိဘ၊ ဘိုးး��ဘွားး��များ��း နှှင့််� ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�

များ��းမှာာ� ယနေ့�့အချိိ�န်် တွွင်် ပျော�ာ�က််ကွွယ််ကုုန််ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။

မှာာ� ဥပုုသ််၊ သီီလစော�ာင့််�ထိိန်းး�ကြ�သူူများ��းအားး� အလှူူ� ဒါါန ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ကြ�
သည််။ ထိုု�ဝါါတွွင်း�း (၃) လအတွွင်း�း တွွင်် ဗုုဒ္ဓဓဝင််စာာပေ�များ��းကိုု� ဖတ််ပြ�ရန််

ဖား�းဗေ�ဒင်် - ဖား�း၏ခြေ�ေထော�ာက််ကိုုကြ� �ည့််�ပြီး��း ဟော�ာသော�ာဗေ�ဒင််ဖြ�စ််သည််။

အတွွက််

ဖိိတ််ကြား�း�လေ့�့ရှိိ�သည််။

၎င်းး�ဗေ�ဒင််မှာာ� မိုးး��လေ� ဝသကိုု� ခန့််�မှှန်းး�ရန််အတွွက််ဖြ�စ််သည််။ အမည်းး�

အဆိုု�ပါါအလေ့�့အထကိုု� ယနေ့�့အချိိ�န််တိုု�င််အော�ာင်် လိုု�က််နာာကျျင့်�သုံးး
် �� ဆဲဲ

စက်် များ��းကိုု� ဖား�းခြေ�ေထော�ာက်် အလယ််ပိုု�င်း�း တွွင်် တွေ့�့�ရ ပါါက မိုးး��ရွာာ�တော့�့�

ဖြ�စ်် သည််။

မည််ဟုုခန့််�မှှန်းး�သည််။

မော်�်�

(တရား�းဟော်�်�ဆရာာ)များ��းကိုု�

ဖား�းခြေ�ေထော�ာက််အပေါ်�်ပိုု�င်း�း တွွင််

အမဲဲရော�ာင််

အစက််များ��း တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါက မိုးး��များ��းမည််ဟုု ယူူဆကြ�ပြီး�း� အမည်းး� ရော�ာင််

ကော�ာက််သစ််စား�းပွဲဲ�တော်�်� - နတ််တော်�်�လ (ဒီီဇင််ဘာာ) တွွင်် ကော�ာက််ရိိတ််

အစက််များ��း ခြေ�ေထော�ာက််အော�ာက််ပိုု�င်း�း တွွင်် တွေ့�့�ရပါါက မိုးး��မရွာာ�နိုု�င််ဟုု

သိိမ်းး� ရာာသီီဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ကျျင်းး�ပကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ ပွဲဲ�ကိုု� လယ််ယာာ

ခန့််�မှှန်းး�ကြ�သည််။

လုုပ််ငန်းး�ကိုု�

အဓိိကထားး�သော�ာ

လွွယ််ခေါ်�်ကဲ့့�သို့့��

ကျေး�း�ရွာာ�များ��းတွွင််

ကျျင်းး�ပကြ� သည််။ ရိိတ််သိိမ်းး�ထားး�သော�ာ ကော�ာက််ညှှင်း�း ဆန််ကိုု� ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း�

ကြ�က််ရိုးး��ဗေ�ဒင်် - မေး�းခဲဲသော�ာဗေ�ဒင််အမျိုး�း��အစား�း ဖြ�စ််သည််။ ကြ�က််ရိုးး��

မော�ာင်းး�ထော�ာင်းး�ကာာ

ပြု�ုလုုပ််ရန််

ဗေ�ဒင်် မေး�းရန််အတွွက်် ကြ�က််ကိုု� တစ််ပတ််ခန့််�အလိုု�ထဲဲက ကော�ာင်းး�စွာာ�

အတွွက်် ခေါ�ါပုုတ််ထော�ာင်းး� ပြို�ု�င််ပွဲဲ�များ��းကိုု�လည်း�း ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််လေ့�့ ရှိိ�ကြ�

ကျွေး�း�မွေး�း�ထားး�ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ကြ�က််ပေါ�ါင််ရိုးး�� ပေါ်�်လာာရန််လက််နှှင့််�

သည််။ နတ််တော်�်�လသည်် မြ�င့််�မြ�တ််သော�ာလ ဖြ�စ်် ပြီး�း� ကော�ာက််ဦးးဆွွမ်း�း

ထိုးး��လိုု�က််သည််။ တုုတ််ချော�ာ�င်းး� သေး�းသေး�းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကာာ အရိုးး��ပေါ်�်မှာာ�

ကိုု�လည်း�း

ကပ််နေ�တဲ့့� အသားး�များ��းကိုု� ခြ�စ််ချျလိုု�က််ပြီး�း� အပေါ�ါက််ငယ်် များ��းကိုု� ထိုးး��

ကော�ာက််ညှှင်း�း စား�း

ဝိိနည်းး�သိိက္ခာာ�ပုုဒ််

ဖွွယ််အမျိုး�း��မျိုး�း��

ဆန်းး�စစ််ပွဲဲ�ဝင််

သံံဃာာတော်�်�များ��းအားး�

ကပ််လှူူ�လေ့�့ ရှိိ�သည််။

ကြ�ည့်�ကာာ
်
ဟော�ာကိိန်းး�ထုုတ်ခြ် �င်းး�ဖြ�စ်် သည််။

သံံဃာာပရိိဝတ်် - ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သာာလျှှင်် ကျျင်းး�ပ လေ့�့ရှိိ�သည့််�ပွဲဲ�

ကြ�က််ရိုးး��ဗေ�ဒင်် နော�ာက််တစ််နည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု တွွက််ချျက််သော�ာ ဒေ�သ

ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါပွဲဲ�တွွင်် သံံဃာာ တော်�်�များ��း သီီတင်းး�သုံးး��ရာာ ယာာယီီ

အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�တော့�့� သည််။ ၎င်းး�ဗေ�ဒင််မှာာ� ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ပစ္စစည်း�း များ��း

ကျော�ာ�င်းး�ဆော�ာင်် များ��း ဆော�ာက််လုုပ််လှူူ�ဒါါန်းး�ပြီး�း� ကျျင်းး�ပကြ�သည််။

ရှာာ�ဖွေ�ေရာာတွွင်် များ��းသော�ာ အားး�ဖြ�င့််�အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ဗေ�ဒင််ဆရာာသည််
ပစ္စစည်း�း ရှိိ�ရာာနေ�ရာာကိုု� တွွက််ဆ ပြီး�း� သိိရှိိ�သော�ာအခါါ ကြ�က််ရိုးး��ကိုု� သူ့့�နေ�ရာာ

ခေ�ယိုု�င််ပွဲဲ�

-

အအေး�းဆုံးး��လဖြ�စ််သော�ာ

တပို့့��တွဲဲ�လ

(ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ)

သူူ ပြ�န််ထားး�လိုု�က််သည််။ ထိုု�ဗေ�ဒင််ပညာာရပ််သည်် ရှေး�း�မိိဘဘိုးး��ဘွားး��များ��း

လပြ�ည့််�နေ့�့တွွင်် “ချုံး�း��” ဟုုခေါ်�်သော�ာ မီးး�အိိမ််ကြီး�း�များ��းကိုု� ထွွန်းး�ညှိိ�ကာာ ဗုုဒ္ဓဓ

လက််ထက််မှှ ယခုုအချိိ�န်် တိုု�င််အော�ာင်် လက််ဆင့််�ကမ်းး� သယ််ဆော�ာင််လာာ

ဘုုရား�းအားး� မီးး�ပူူဇော်�်�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တော�ာထဲဲမှှ ထင်းး�များ��းကိုု� ခုုတ််ယူူပြီး�း�

သော�ာ ပညာာရပ််ဖြ�စ််လေ�သည််။

သက််ဆိုု�င််ရာာကျေး�း�ရွာာ�၊ ရပ််ကွွက်် ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��းအားး� လှူူ�ဒါါန်းး�
လေ့�့ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�ပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� “မီးး�ပုံံ�ပွဲဲ�” ဟုုလည်းး�ခေါ်�်ပြီး�း� ဗုုဒ္ဓဓ သက််တော်�်�

ဝါးး�ဗေ�ဒင်် - အချို့့���ကျေး�း�ရွာာ�များ��းတွွင်် တွွက််ချျက်် မေး�းမြ�န်းး�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

ထင််ရှား��းရှိိ�စဉ််ကကဲ့့�သို့့��ပင်် ၎င်းး�အားး� အနွေး�း�ဓာာတ်် ရရှိိ�စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််

၎င်းး�ဗေ�ဒင််မှာာ� ကိိန်းး� ဂဏန်းး�အရ တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပဲဲ ဗေ�ဒင််ဆရာာ

ကျျင်းး�ပသည််။

သည်် ဝါးး�ချော�ာ�င်းး�များ��း၏ထိိပ််ကိုု� ကြ�ည့််�ပြီး�း� တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ၎
င်းး�ဗေ�ဒင််ကိုု� ပအိုု�ဝ်း�း ဘာာသာာစကားး�အရ “ဗန််” ဟုု ခေါ်�်သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း

ပအိုု�ဝ်းး�အမျိုး�း��သားး�နေ့�့

-

ဒဲဲဉ််သီးး�လာာဗွေ�ေ

ပွဲဲ�တော်�်�ကိုု�

တပေါ�ါင်းး�

ကျေး�း�ရွာာ�များ��းတွွင်် “ထွားး��ဗန််” ဟုု ခေါ်�်သော�ာ ဗေ�ဒင်် ဆရာာများ��းကိုု� တွေ့�့�ရ

(ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ - မတ််) လပြ�ည့််�နေ့�့တွွင်် ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််သည််။ ၎င်းး�နေ့�့

လေ့�့ရှိိ�သည််။ ရှေး�း�ဘိုးး��ဘွားး�� ပအိုု�ဝ်း�း တို့့�� အဆိုု�အရ “ဗန််” ဗေ�ဒင်် သည််

သည််မိိဘဘိုးး��ဘေး�း များ��း၊ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းအတွွက်် အော�ာက််မေ့�့ဖွွယ််

ကျားး��နှှင့်�် ခြ�င်္သေ့့�ပုံံ�ပြ�င််မှှ ဆင်းး�သက််လာာသည််ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။ ကျားး��နှှင့်�်

နေ့�့တစ််နေ့�့ဖြ�စ််သည််။ ဘုုရင််သူူရိိယစန္ဒာာ�၏မွေး�း�နေ့�့ ကိုု�လည်း�း အဆိုု�ပါါ

ခြ�င်္သေ့့�သည်် တော�ာဘုုရင််များ��း ဖြ�စ််ကြ� သည့််�အလျော�ာ�က်် တော�ာကော�ာင််

အမျိုး�း��သားး�နေ့�့တွွင််ပင်် ကျျင်းး�ပပြု�ု လုုပ််သည််။ အဆိုု�ပါါပွဲဲ�တော်�်�နေ့�့တွွင််

များ��းကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�ရာာ တွွင်် အလွွန််ပိိရိိသေ�သပ််ကြ�သည််။ သူူတို့့��သည််

ရိုးး��ရာာအဆိုု�၊ အကများ��းဖြ�င့််�လည်း�း ဖျော်�်��ဖြေ�ေဧည့််�ခံံလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

တော�ာကော�ာင််ဖမ်းး�ဆီးး�မည််ဆိုု�ပါါက ဘေး�းကင်းး�နိုု�င်် လားး� အော�ာင််မြ�င််နိုု�င််
လားး�သိိရန်် “ဗန််” အရင််တွွက်် လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််ဟုု ရှေး�း�ပုံံ�ပြ�င််များ��းက
ဆိုု�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဗန််ဗေ�ဒင််သည်် ရှေး�း�ယခင်် ကာာလ တော�ာရိုု�င်း�း

နက္ခခတ််ဗေ�ဒင်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု

ဘုုရင််များ��းမှှ ဆင်းး�သက််လာာသည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။

ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် ဗေ�ဒင််၊ လက္ခခဏာာ၊ ပညာာ သည်် စသည််တို့့��ကိုု�
အနာာဂတ်် ဟော�ာကိိန်းး�အတွွက်် မေး�းမြ�န်းး�ကြ�သော�ာဓလေ့�့ရှိိ�သည််။ မြေ�ေယာာ
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုများ��း၊ ကျွဲဲ�၊ နွား��းပျော�ာ�က််ဆုံးး��မှုုများ��း အတွွက််လည်း�း မေး�းမြ�န်းး�လေ့�့ရှိိ�
သည််။

နတ််ဆရာာ၊

ဗေ�ဒင််ဆရာာတို့့��၏

အကြံ�ံပေး�းဟော�ာပြော��ာချျက််

များ��းသည်် လူူမှုုရေး�း ပြ�သနာာ၊ မြေ�ေယာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုု စသည််တို့့��မှှ အစ

ဟော�ာပြော��ာပုံံ�မှာာ�

ပထမဦးးစွာာ�

ဗေ�ဒင််မေး�းသူူ၏

လက််ခလယ််မှှ

တံံတော�ာင််ဆစ််ထိိပ််အထိိ အရှှည်် ကိုု� ဝါးး�ချော�ာ�င်းး�လေး�းများ��းဖြ�င့််� တိုု�င်း�း တာာ
ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ဝါးး�ချော�ာ�င်းး�များ��း၏ အတိုု�င်း�း အတာာကိုု� ကြ�ည့်�ပြီး�
် း�
ဗေ�ဒင််ဆရာာမှှ ဟော�ာကိိန်းး�ထုုတ်သ
် ည််။
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ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�မှှ ထွားး��ဗန််များ��းကဲ့့�သို့့��ပင်် အခြား��း ထွားး��ဗန််များ��းသည််လည်းး�
ဝါးး�(၃၆)ချော�ာ�င်းး�ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုပြီး�း� ဟော�ာပြော��ာလေ့�့ရှိိ�သည််။ ဝါးး� (၃၆)
ချော�ာ�င်းး�ကိုု� ရော�ာထားး�ပြီး�း� (၁)ချော�ာ�င်းး�ကိုု� ဗေ�ဒင််မေး�းသူူက ရွေး�း�ရ သည််။
ထို့့��နော�ာက်် ကျျန််ရှိိ�သော�ာ ဝါးး� (၃၅) ချော�ာ�င်းး�ကိုု� ရော�ာလိုု�က််ပြီး�း� အစုု (၃) စုုခွဲဲ�
လိုု�က််ရာာ တစ််စုုကိုု� ဗေ�ဒင််မေး�းသူူက ရွေး�း�ချျယ််ရသည််။ ထိုု�ရွေး�း�ချျယ််လိုု�က််
သော�ာ ဝါးး�အစုုနှှင့််� ပထမ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ဝါးး�ချော�ာ�င်းး�ငယ််ကိုု� စုုပေါ�ါင်းး�
ပြီး�း� ဗန််ဆရာာက ရိုးး��ရာာနည်းး�များ��းအတိုု�င်း�း ဗေ�ဒင််ဟော�ာ သည််။

စကားး�ထာာ၊စကားး�ဝှှက်နှ
် ှင့််�ပုံံ�ပြ�င််ဇာာတ််လမ်းး�တိုု�များ��း
စကားး�ထာာကိုု� ပအိုု�ဝ်း�း ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� “ငေါ�ါဝ်းး�တွိုု��င််” ဟုုခေါ်�်သည််။ ပ
အိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာ စကားး� ထာာများ��းမှာာ� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��၏ နေ�ထိုု�င်် စား�း သော�ာက််
မှုုပုံံ�စံံ၊ တွေး�း�ခေါ်�်မှုု ပုံံ�စံံများ��းမှှ ဆင်းး�သက်် လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အချို့့���သော�ာ
စကားး�ပုံံ�များ��းမှာာ� ရိုးး��ရာာပုံံ�ပြ�င််များ��း၊ ဗုုဒ္ဓဓဝင််နိိပါါတ််တော်�်�များ��းနှှင့်�် နိိဗ္ဗာာ�န််
ရော�ာက််ကြော��ာင်းး�

တရား�းတော်�်�များ��း၊

ကဗျာ�ာများ��းနှှင့်�်

စာာပေ�များ��းမှှ

ဆင်းး�သက််သည််။

ရိုးး��ရာာအစွဲဲ�အလမ်းး�များ��းနှှင့်�် အယူူအဆများ��း

•	ကျော�ာ�က််တုံးး��ပေါ်�် ကြ�က််ဥကျျလည်း�း ကြ�က််ဥ ကွဲဲ�သည််။ ကြ�က််ဥ
ပေါ်�် ကျော�ာ�က််တုံးး��ကျျလည်းး� ကြ�က််ဥကွဲဲ�သည််။

•	လမ်းး�ခရီးး�တွွင်် သစ််ပင််လဲဲကျျပြီး�း� ပိိတ််နေ�ပါါက မိိမိိလုုပ််ငန်းး�၊
သွားး��လိုု�ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းတွွင်် အနှော�ာ�င့််�အယှှက််၊ အတားး�အဆီးး�

•	မြေ�ေဝယ််မည််

•	ကြွ�က််ကိုု�ပစ််သော်�်�လည်းး�

ရလျှှင်် ကံံကော�ာင်းး�တတ််သည််။

•

ဧည့််�သည််အားး�

ကျွေး�း�မိိပါါက

မလာာတော့�့�ပေ�။

ဧည့််�သည််မှှ

ဟင်းး�ချျက််စရာာ

ဌက််ကိုု�ထိိသည််။

ကျွဲဲ�ကိုု�လိုု�

သော်�်�လည်းး� နွား��းကိုု�ရသည််။

ဧည့််�သည််သည််

•	ရေ�ထဲဲသို့့��

မဆင်းး�ခင််

ရေ�၏

အနက််ကိုု�

တုုတ််ချော�ာ�င်းး�ဖြ�င့််�

ယူူလာာပြီး�း� အိိမ််ရှှင်် ကိုု� အဖိုးး��အခပေး�း၍ ချျက််ခိုု�င်း�း နိုု�င််သည််။

တိုု�င်း�း တာာရသည််။ နွား��းသည်် အပူူဒဏ််ကိုု�ခံံနိုု�င််သည််။ ကျွဲဲ�သည််

အစား�းအသော�ာက််စား�းနေ�စဉ််၊ အိိပ််ပျော်�်��နေ�စဉ်် လျှာာ�ကိုု�က််မိိပါါက

အအေး�း ဒဏ်် ကိုု� ခံံနိုု�င််သည််။ လူူပျျင်းး�သည်် ငြ�င်းး�ပယ််မှုုဒဏ်် ကိုု�

မိိမိိအကြော��ာင်းး�ကိုု�

ခံံနိုု�င််သည််။

တစ််စုံံ�

တစ််ယော�ာက််က

အတင်းး�ပြော��ာ
•

နေ�သည််ဟုု ယူူဆသည််။

အခြား��း တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း ကဲ့့�သို့့��ပင်် အနီးး� အနား�းမှှ
သက််ရှိိ�၊ သက််မဲ့့� အရာာဝတ္ထုု� ပစ္စစည်း�း များ��း ကိုု� စကားး�ထာာဝှှက််လေ့�့

•	ခရီးး�သွားး��စဉ်် ကျော�ာ�က််တုံးး��ကိုု� ခလုုတ််တိုု�က််မိိ ပါါက အန္တတရာာယ််

ရှိိ�သည််။ စကားး�ထာာများ��း ကိုု� ကလေး�းငယ််များ��း၏ ဉာာဏ််ရည််

ဖြ�စ််မည့််� လက္ခခဏာာဖြ�စ်် သည််။

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုရှိိ�၊ မရှိိ� စမ်းး�သပ််ရာာတွွင််အသုံးး��ပြု�ုသည််။ အချို့့���သော�ာ

•	ညာာဘက််မျျက််ခုံးး�� လှုုပ််ပါါက ကံံကော�ာင်းး�မည့််� နိိမိိတ််ဖြ�စ််သည််။
•

ဝယ််ပါါ။

စဉ်းး�စား�းပြီး�း�မှှ ဆုံးး��ဖြ�တ််ပါါ။

•	ခရီးး�သွားး��စဉ််မြွေ�ေတွေ့�့�ခြ�င်းး�၊ကလေး�းမွေး�း�ဖွား��းခြ�င်းး� တို့့��ကိုု�တွေ့�့�မြ�င််

နော�ာက််ထပ််

ချျက််ချျင်းး�ဆုံးး��ဖြ�တ််ပြီး�း�မှှ

မိိန်းး�ကလေး�း တစ််ယော�ာက််ကိုု� လက််ထပ််မည််ဆိုု�လျှှင်် သေ�ချာ�ာ

များ��း တွေ့�့� တတ််သည််။

•	မှိုုဟင်းး�ကိုု�

ဆိုု�လျှှင််

စကားး� ထာာများ��းကိုု� အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

အပေါ်�်ဘက်် မျျက််ခမ်းး�များ��း လှုုပ််ပါါကလည်းး� ကံံကော�ာင်းး�မည့််� န
•

မိိတ််ဖြ�စ််သည််။

အပင််ကိုု�သစ််သားး� အဖြ�စ််ယူူတယ််၊ အခေါ�ါက်် ကိုု� ငါးး�အဖြ�စ််ယူူ
တယ််၊ အရွွက််ကိုု� အပ််အဖြ�စ်် ယူူတယ််။ (အဖြေ�ေ- ထင်းး�ရှူး��းပင််)

•

ပအိုု�ဝ်းး�စာာပေ�နှှင့်�် ဘာာသာာစကားး�
ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��တွွင််

ကိုု�ယ််ပိုု�င််စာာပေ�နှှင့်�်

ကလေး�းနှှစ််ယော�ာက်် အပြေး��းပြို�ု�င််ကြ�တယ််။
(အဖြေ�ေ-ခြေ�ေထော�ာက််တစ််စုံံ�)

ဘာာသာာ

စကားး�ရှိိ�သည််။

အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� ပအိုု�ဝ်း�း စာာပေ� သည်် ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�မြ�န််မာာစာာပေ� စာာလုံးး��
များ��းနှှင့််�တူူ ညီီသည််။ သို့့�သော်�်�လည်း
�
�း ပအိုုဝ်း
� �း တို့့�သ
� ည်် နက္ခခတ္တတဗေ�ဒပညာာ၊
စီးး�ပွား��းရေး�း၊ ကုုန််သွွယ််ရေး�း၊ ပညာာရေး�း နှှင့််�လူူမှုုရေး�း ကိိစ္စစရပ််များ��းနှှင့်�် ပတ််
သတ််သည့််� စာာပေ�ယဉ််ကျေး�း�မှုုထက်် ဗုုဒ္ဓဓစာာပေ�များ��းကိုု� အဓိိကထားး�သည််။
ပအိုု�ဝ်း�း စာာပေ�များ��းကိုု� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��း၊ စာာရေး�းဆရာာများ��းနှှင့်�် စာာတတ််
ပေ�တတ်် ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ��းမှှ ရေး�းသားး�ပြု�ုစုုကြ�သည််။

•	လူူသေ�က လူူရှှင််ကိုု� သယ််ပိုးး��ထားး�တယ််။
(အဖြေ�ေ-ဝါးး�လုံးး��က ပဲဲပင််ကိုု� သယ််ပိုးး��ထားး�သည််)
ယခင််တုုန်းး�ကဆိုု�လျှှင်် အချို့့���သော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�များ��း တွွင်် လူူပျိုု��ကာာလသားး�
များ��းသည်် မိိန်းး�ကလေး�းငယ်် များ��းရှိိ�ရာာ နေ�အိိမ််များ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််
လည််ပတ်် ရင်းး� စကားး�ထာာဝှှက်် ကြ�လေ့�့ရှိိ�သည််။

ပအိုု�ဝ်းး� ဂီီတ၊ တူူရိိယာာနှှင့်�် အက

တော�ာင််ပိုု�င်း�း ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််တွွင်် တိိပိိဋကတ်် စာာပေ�များ��းကိုု� မြ�န််မာာစာာပေ�
မှှ ပအိုု�ဝ်း�း စာာပေ�သို့့�� ဘာာသာာပြ�န််ဆိုု�ထားး�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ ရှေး�း�ယခင်် ကာာလ

ပအိုု�ဝ်း�း ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊အနုုပညာာနှှင့်�်

ဝတ််စား�းဆင််ယင််

မှုုတို့့�သည််

များ��းက ပအိုု�ဝ်း�း စာာပေ�များ��းကိုု� ထန်းး�ရွွက််၊ ပေ�ရွွက််များ��းပေါ်�်တွွင်် သံံကညစ််

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံသည််။ ဘာာသာာရေး�းပွဲဲ�တော်�်�များ��း၊ အကများ��း

ဖြ�င့််� ရေး�းထိုးး��ကာာ မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�ရှိိ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ဘုုရား�းစေ� တီီ

နှှင့်�် သီီချျင်းး�များ��း သည််လည်းး� ဗုုဒ္ဓဓအဆုံးး��အမများ��း၊ ပုံံ�ပြ�င််များ��းနှှင့်�် သတိိပေး�း

များ��းအနီးး�တွွင်် ထန်းး�ပင််များ��းကိုု� အလှူူ�ရှှင််များ��းက လှူူ�ဒါါန်းး�ထားး�လေ့�့ရှိိ�

တားး�မြ�စ််ချျက််များ��း အပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံ သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာတူူရိိယာာ

သည််ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ယခုုအခါါတွွင််မူူ ပအိုု�ဝ်း�း စာာပေ�များ��းကိုု� ရိုးး��ရာာရှှမ်း�း

အများ��း ရှိိ�သည့််�အနက်် ဗုံံ� (၄) မျိုး�း�� လည်းး�ပါါဝင််သည််။

စက္ကူူ�များ��းအပေါ်�်တွွင်် ရေး�းသားး�ကြ�သည််။
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•	မော�ာင်းး�မွူးး�� (ခေါ်�်) မော�ာင်းး�ကြီး�း�

ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် တွွင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သော�ာ အကြော��ာင်းး�အရာာများ��းကိုု� ဖော်�်�ပြ�

•	မော�ာင်းး�လော�ာဝ်် (ခေါ်�်) ကြေး��းမော�ာင်းး�တူူရိိယာာ

လေ့�့ရှိိ�သည််။ ပအို့့��ဝ််လူူမျိုး�း��တို့့��၏ အကများ��း အနက်် တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််

•	ထုံံ�မေး�းဆွာာ� (ခေါ်�်) ဗုံံ�ရှှည််နှှင့်�် ဗုံံ�တူူရိိယာာ

ခြ�င်းး�အကထက်် အုုပ််စုု အလိုု�က််အကကိုု� အဓိိကထားး�ကြ�သည််။

•	ထုံံ�ထွုု�င်် (ခေါ်�်) ဗုံံ�တိုု�တူူရိိယာာ
ပုံ (၄၂) ရှမ်းအိုးစည်ဗုံရှည်
ရိုးး��ရာာ ပအိုု�ဝ်း�း တီးး�ဝိုု�င်းး�ကိုု� ပအိုု�ဝ်း�း ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� မော�ာင်းး�မွူးး�� ဗုံံ�တီးး�ဝိုု�င်း�း
ဟုုခေါ်�်သည််။ ပါါဝင််သော�ာ တူူရိိယာာ ပစ္စစည်း�း များ��းမှာာ�•	မော�ာင်းး�(၇)လုံးး��
•	လင််ကွွင်း�း ကြီး�း� (၁စုံံ�)
•

၂ ဖက််ပိိတ််ဗုံံ� (၁လုံးး��)

•	စည်းး�နဲ့့�ဝါးး� (၁စုံံ�) တို့့��ဖြ�စ််သည််။
တူူရိိယာာပစ္စစည်း�း များ��းတွွင််

လေ�မှုုတ််တူူရိိယာာများ��း

ပါါဝင််သော်�်�လည်းး�

အသုံးး��နည်းး�သည််။ လေ�မှုုတ််တူူရိိ ယာာများ��းတွွင်် ဝါးး�ဖြ�င့််�ပြု�ုလုုပ််ထားး�သည့််�
တခွာာ�ဝါးး�နှှင့််� ကြေး��း၊ သံံတို့့��ဖြ�င့််�ပြု�ုလုုပ််သည့််� တခွာာ�ပစိိတို့့�� ပါါဝင်် သည််။
လေ�မှုုတ််တူူရိိယာာပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� ကော�ာက်် ရိိတ််သိိမ်းး�ချိိ�န််တွွင်် ယော�ာင်္
ကျားး��လေး�းများ��းက တီးး� မှုုတ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ကော�ာက််စိုု�က််ချိိ�န််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းက တီးး�မှုုတ််လေ့�့ရှိိ�သည််။
ကြိုး�း��တပ််တူူရိိယာာ ပစ္စစည်း�း များ��းမှာာ� မြ�န််မာ့့�တယော�ာ နှှင့််� ဘင််ဂျိုု��တို့့��ကဲ့့�သို့့�
သဏ္ဍာာန််တူူပြီး�း� တီးး�ခတ််ပုံံ�သာာ

ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��းနား�းသည််။ ပအို့့��ဝ််တို့့�သည််

လေ�မှုုတ််နှှင့််� ကြိုး�း��တပ််တူူရိိယာာများ��းထက်် ဝါးး�လက််ခုုပ််၊ မော�ာင်းး� နှှင့်�် ဗုံံ�စ
သော�ာ အတီးး�တူူရိိယာာများ��းကိုု� တီးး�ရတာာ ပိုု� ကြို�ု�က််သည််။
အင်းး�လေး�းဒေ�သအတွွင်း�း

ရှှမ်း�း အိုးး��စည််သည််

အလွွန််

ထင််ရှား��းသော�ာ

တူူရိိယာာ တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ ရှှမ်း�း အိုးး�� စည််သံံကြား�း�ပါါက အနီးး�အနား�း
ဒေ�သတွွင်် အလှူူ�ပွဲဲ�၊ ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ� စသော�ာပွဲဲ�များ��းနှှင့်�် တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�ရိုးး��ရာာပွဲဲ�
များ��း ရှိိ�သည််ဟုု သိိနိုု�င််သည််။ ရှှမ်း�း အိုးး��စည််၏ မျျက််နှာာ�ပြ�င််သည်် (၁) ပေ�
ခန့််� ရှိိ�ပြီး�း� အရှှည််မှာာ� (၅) ပေ� မှှ (၆) ပေ�ခန့််�အထိိရှိိ�သည််။
ပအို့့��ဝ််ရိုးး��ရာာ အကများ��းသည်် ပအို့့��ဝ််လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ညီီညွွတ််မှုု၊ ရင်းး�နှီးး��မှုုနှှင့်�်
သဟဇာာတဖြ�စ််မှုု

တို့့��ကိုု�

ပြ�သပြီး�း�

အကများ��းသည််

မြူး�း�ကြွ�ကာာ
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ရှှမ်းး�လူူမျိုး�း��
ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��အားး�လုံးး��ထဲဲတွွင်် အကြီး�း�မား�းဆုံးး��
လူူမျိုး�း��စုုဖြ�စ််သည််။

ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််တွွင််

အများ��းဆုံးး��နေ�ထိုု�င််ကြ�ပြီး�း�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

အသက််သွေး�း�ကြော��ာ ဧရာာဝတီီမြ�စ်် အရှေ့�့�ဘက််၊ ချိုု��င့််�ဝှှမ်း�း ဒေ�သ၊ ဗန်းး�မော်�်�ခရိုု�င်် တော�ာင်် ပိုု�င်း�း
နှှင့််� ကယားး�ပြ�ည််နယ်် မြော��ာက််ပိုု�င်း�း တို့့��တွွင်် နေ� ထိုု�င််ကြ�သည််။
ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် တော�ာင််ပေါ်�် ဒေ�သများ��းထက်် ချိုု��င့််�ဝှှမ်း�း ဒေ�သများ��းနှှင့်�်

အတော်�်�များ��းများ��း ပါါဝင််ခဲ့့�သည််။ နန််ချော�ာ�င််နိုု�င််ငံံသည်် (၁၂၅၃)ခုုနှှစ်် တွွင််

မြ�စ််ဝကျွွန်းး� ပေါ်�်ဒေ�သများ��းတွွင်် နေ�ထိုု�င််မှုု ပိုု�များ��းပြား�း�သည််။

ကူူဗလိုု�င််ခန််တပ််များ��း ကျူးး��ကျော်�်��တိုု�က််ခိုု�က်် မှုုကြော��ာင့်�် ပျျက််သုုန်းး�ခဲ့့�ရ
သည််။

ထို့့��ကြော��ာင့်�်

တော�ာင််ပိုု�င်း�း ဒေ�သသို့့��

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုများ��းသည််

လူူဦးးရေ�အားး�ဖြ�င့််� (၄၅၉၃၀၀၀) ဦးးခန့််� ရှိိ�သည််။ အဓိိက ကိုးး��ကွွယ််

အရှေ့�့�တော�ာင််

ယုံံ�ကြ�ည််မှုုမှာာ� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ (၉၉.၁၀%) ဖြ�စ််ပြီး�း� လူူနည်းး�စုု ခရစ််ယာာန််

နယ််ပယ််များ��းနှှင့်�် မြို့�့��ပြ�များ��း ထူူထော�ာင််မှုုများ��းထက်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၁၀၀၀)

ဘာာသာာ ဝင််များ��းမှာာ� (ဝ.၉၀%) ခန့််� ရှိိ�သည််။

ခန့််�စော�ာခဲ့့�သည််။

တရုုတ််ပြ�ည််မမှှ ဗမာာပြ�ည််ရှှမ်းး�ပြ�ည််ထော�ာင််သို့့��

အနော�ာက််နိုု�င််ငံံသားး�များ��းက နော�ာင််အခါါ ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း�� ဟုု သတ််မှှတ််ခဲ့့�သော�ာ

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��ဆင်းး�သက််လာာပုံံ�အစနှှင့်�် ပတ််သတ််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းဖွွယ််များ��း
ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ခိုု�င််မာာပြီး�း� မှှတ်် တမ်းး�တင််ထားး�သော�ာ သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�
အချျက်် အလက််များ��းအရ ရှှမ်း�း မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းကိုု� တရုုတ်် ပြ�ည််တော�ာင််
ပိုု�င်း�း ယူူနန််နှှင့််� စီီချွွမ််ပြ�ည််နယ််တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဘီီစီီ (၂၀၀၀) ခုုနှှစ််
ဝန်းး�ကျျင််ခန့််�က စီီချွွမ််ပြ�ည််နယ်် အနော�ာက််ပိုု�င်း�း တွွင်် “မြ�င့််�မြ�တ်် သော�ာ
မော�ာဝ််”ဟုု တရုုတ််သမိုု�င်း�း များ��းက ဆိုု�သော�ာ ထိုု�င်း�း လူူမျိုး�း��စုု (ရှှမ်း�း အပါါ
အဝင််) အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င်် ခဲ့့�ကြ�သည််ဟုုဆိုု�သည််။
ထိုု�င်း�း လူူမျိုး�း�� သမိုု�င်း�း ပညာာရှှင်် လော�ာင််ဗီီချီီ�ထရာာ၏ အဆိုု�အရ ထိုု�င်း�း လူူမျိုး�း��
တို့့��သည်် ဘီီစီီ (၆၉) ခုုနှှစ််တွွင်် တရုုတ််လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ကျူးး��ကျော်�်��နှော�ာ�င့််�
ယှှက််မှုုများ��းမှှ လွွတ််မြော��ာက််ရန််အတွွက်် အရှေ့�့� တော�ာင််အာာရှှဒေ�သသို့့��
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာကြ�သည်် ဟုုဆိုု�သည််။ ထိုု�င်း�း လူူမျိုး�း��စုုတို့့��သည်် တရုုတ််
ပြ�ည်် တော�ာင််ပိုု�င်း�း ဒေ�သအတွွင်း�း နန််ချော�ာ�င်် နိုု�င််ငံံကိုု� (၇)ရာာစုုတွွင််
နော�ာက််ဆုံးး��တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� တော�ာင်် ပိုု�င်း�း ယူူနန််နယ််၏ နယ််မြေ�ေဒေ�သ
ပုံ (၄၃) ရှမ်းလူမျိုးများပျံ့နှံ့နေထိုင်ပုံ

အာာရှှတွွင််

ထိုု�င်း�း ဘုုရင့််�နိုု�င််ငံံတော်�်�များ��း၊

အုုပ််ချုု�ပ််ခံံ

လူူမျိုး�း��စုုများ��းသည်် တရုုတ်် ပြ�ည်် တော�ာင််ပိုု�င်း�း ဒေ�သမှှ သံံလွွင််မြ�စ််ကမ်းး�
တစ်် လျှော�ာ�က်် ဆင်းး�လာာခဲ့့�ပြီး�း� ယနေ့�့မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဖြ�စ််လာာ မည့််� မြော��ာက််
ပိုု�င်း�း ရှှမ်း�း ကုုန်းး�ပြ�င််မြ�င့််�ဒေ�သသို့့�� ရွှေ့�့� ပြော��ာင်းး�လာာခဲ့့�ကြ�သည််။ တော�ာင််ကြား�း�
ဒေ�သများ��းနှှင့်�် မြ�စ််ကမ်းး�ဘေး�းနှှစ််ဖက််ရှိိ� နေ�ရာာများ��းတွွင်် အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််
ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� လူူဦးးရေ� အနေ�အထားး�များ��းပြား�း� လာာခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့်�် မြို့�့��ပြ�နိုု�င််ငံံ
အကြီး�း�၊အသေး�းစုံံ� စွာာ� တည််ထော�ာင််လာာကြ�သည််။ နိုု�င််ငံံရေး�းအခြေ�ေ အနေ�
အရ

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��၏

စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုကိုု�

မည််သည့််�အခါါကမှှ

မထိိခိုု�က််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။ သို့့��သော်�်� အေ�ဒီီ (၁၂၈၇) ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာလူူမျိုး�း��တို့့��၏ ပုုဂံံ
နိုု�င််ငံံတော်�်�

ပျျက််သုုန်းး�ပြီး�း�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအထက််ပိုု�င်း�း

နော�ာက််ပိုု�င်း�း တွွင််

နေ�ရာာအတော်�်�

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည််

များ��းများ��းသို့့��

ပျံ့့��နှံ့့��ကုုန််ကာာ

အခြား��းတိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��းကိုု� အုုပ််စိုးး��သော�ာသူူများ��းဖြ�စ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ (Inge,
1994)
အလယ််ပိုု�င်း�း လွွင််ပြ�င််ဒေ�သမှှ မြ�န််မာာဘုုရင််များ��း၊ မြ�န််မာာစစ််တပ််များ��း၏
လွှှမ်း�း မိုးး��မှုုများ��း ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်� လည်းး� ရှှမ်း�း ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့်�် စော်�်�ဘွားး��များ��း
သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သြ�ဇာာအာာဏာာကိုု� အမြ�င့််�ဆုံးး��ထိိန်းး� သိိမ်းး�ထားး�နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�
သည််။ (Waddington, 2010)
ပထမဆုံးး��ရှှမ်း�း ပြ�ည််ထော�ာင််ကိုု�

တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သူူမှာာ�

ဘိိန္နနကမင်းး�ကြီး�း�

ဖြ�စ််သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ ဘိိန္နနက မင်းး�သည်် ပထမမြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�ကိုု�
တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ

တကော�ာင်းး�မင်းး�ဆက််မှှ

ဆင်းး�သက််လာာ

ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။ ရာာဇဝင််အဆိုု�အရ ဘိိန္နနကရာာဇာာ (ဘိိန္နနကမင်းး�ကြီး�း�၏အစ််ကိုု�
ကြီး�း�)စိုးး��စံံရာာ
တိုု�က််ခိုု�က််

တကော�ာင်းး�
ခြ�င်းး�ကိုု�

မြို့�့��တော်�်�သည််

ခံံခဲ့့�ရသည််။

တရုုတ််တို့့��၏ကျူးး��ကျော်�်��

ထို့့��ကြော��ာင့်�်

ဘိိန္နနကရာာဇာာနှှင့်�်

နော�ာက််လိုု�က််နော�ာက််ပါါများ��းသည်် တိုု�င်း�း ပြ�ည််ကိုု�စွွန့််� ခွာာ�ပြီး�း� ဧရာာဝတီီမြ�စ််
အနော�ာက််ဘက််ကမ်းး�ရှိိ� မလယ််ရပ််တွွင်် အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။
ဘိိန္နနကရာာဇာာမင်းး�ကြီး�း� နတ််ရွာာ�စံံပြီး�း� နော�ာက််လိုု�က်် နော�ာက််ပါါများ��းသည််
အုုပ််စုုနှှစ််စုုကွဲဲ�ပြီး�း� တစ််စုုသည်် ညီီတော်�်� ဘိိန္နနက ဦးးဆော�ာင််ရာာ နော�ာက််သို့့��
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လိုု�က််ပါါ ခဲ့့�ကြ�သည််။ ညီီတော်�်� ဘိိန္နနကသည်် မြ�န််မာာပြ�ည်် အထက််ပိုု�င်း�း

မင်းး�ကြီး�း� အားး� စွွန့််�ပစ််ထားး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ မင်းး�ကြီး�း�သည်် ရွှေ�ေရော�ာင််ဂဏန်းး�

ဧရာာဝတီီ မြ�စ််ကြော��ာင်းး�အတိုု�င်း�း အထက််သို့့�� ချီီ�တက််လာာခဲ့့�ပြီး�း� ဧရာာ၀တီီ

အသွွင််ပြော��ာင်းး�ပြီး�း� ကျိုု��င်းး�တုံံ�မြို့�့�� စော�ာင့််�နတ််မင်းး�ကြီး�း� ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�

မြ�စ််ဖျား��း ခံံရာာအနီးး� မိုု�င်း�း မော�ာဒေ�သတွွင်် မြို့�့��ပြ� တည််ထော�ာင်် စိုးး��စံံခဲ့့�သည််။

သည််။” (Conway, 2006)

ထို့့��နော�ာက်် ဘိိန္နနကမင်းး�သည်် မော�ာဝ််ကိုးး��ပြ�ည််ထော�ာင််(ရှှမ်းး�ကိုးး��ခရိုု�င််)ကိုု�
တည််ထော�ာင်် ခဲ့့�သည််။ အထက််ပါါ အချျက််အလက််များ��းအရ ရှှမ်း�း တို့့��၏

ရှှမ်း�း တို့့��၏ မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာများ��းအရ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ဝင််တို့့��၏နတ််ပြ�ည််

မြို့�့��ပြ�နိုု�င််ငံံများ��းကိုု� ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််မြော��ာက််ပိုု�င်း�း မိုု�င်း�း မော�ာဒေ�သမှှ စတင််ခဲ့့�

ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�မှှ နတ််သားး� များ��းသည်် ကမ္ဘာာ�မြေ�ေပေါ်�်သို့့�� နေ�ထိုု�င််ရန််

သည််ဟုု သတ််မှှတ်ကြ် � သည််။ (Tukamida, 2008)

ဆင်းး�သက်် လာာကြ�သည််ဟုုဆိုု�သည််။ ရှှမ်း�း တို့့��က ဝမ်းး�မြော��ာက်် ဝမ်းး�သာာ
ကြို�ု�ဆိုု�ကြ�ပြီး�း� ကမ္ဘာာ�မြေ�ေပေါ်�်တွွင်် နေ�ထိုု�င်် ရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�သော�ာကြော��ာင့်�်

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် တရုုတ််နယ််စပ််ဒေ�သများ��း၊ မြ�န််မာာပြ�ည််ထော�ာင််များ��းမှှ

သူူတို့့��သည်် ကော�ာင်းး� ကင််ဘုံံ�မှှရွှေ�ေရော�ာင််နတ််ရထားး�ကိုု�စီးး�ကာာ ဆင်းး�သက််

ခွဲဲ�ထွွက််သော�ာရေ�ခဲဲတော�ာင်် များ��းနှှင့်�် မိုးး��သစ််တော�ာ ဒေ�သများ��းကိုု� အုုပ််စိုးး��ခဲ့့�

လာာပြီး�း�လျှှင်် နတ််ဝတ််တန််ဆာာတို့့��ကိုု� ဝတ််ဆင််ပြီး�း� ရတနာာအတိိပြီး�း�သော�ာ

ကြ� သည််။ ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် တစ််ချိိ�န််က စည်းး�လုံးး��ခဲ့့� သော်�်�လည်းး�

ပုုလ္လလင််ပေါ်�်တွွင်် ထိုု�င််ကာာ တိုု�င်း�း ပြ�ည််ရေး�းရာာ ကိိစ္စစရပ််များ��းကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခဲ့့�

(၁၆) ရာာစုုတွွင်် စော်�်�ဘွားး��များ��းအုုပ််စိုးး�� သော�ာ တိုု�င်း�း ငယ််၊ ပြ�ည််ငယ််များ��း

သည်် ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။

အဖြ�စ်် ကွဲဲ�ထွွက််ခဲ့့� ကြ�သည််။ တိုု�င်း�း ငယ််၊ ပြ�ည််ငယ််များ��းသည်် အချျင်းး� ချျင်းး�
တိုု�က််ခိုု�က််နေ�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

အနည်းး�ငယ််မျှှသာာ

မြ�န််မာာဘုုရင််များ��းထံံတွွင််

ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�မှှ စေ�လွှှတ််လိုု�က််သော�ာ အုုပ််စိုးး��သူူ မင်းး�များ��းနှှင့်�် ၎င်းး�တို့့��၏

အခွွန််ဆက််သ မဟာာမိိတ်် ပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည််။

ဆက််ခံံသူူများ��းသည််

မြို့�့��ပြ�၊

ကျေး�း�ရွာာ�များ��းကိုု�

ရာာဇဝင််လာာသမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�

ခန့််�အပ််ကာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ (Conway, 2006)

နယ််နိိမိိတ််ပိုု�င်း�း ခြား��း

တည််ထော�ာင်် ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� လက််အော�ာက််ခံံနယ််စား�းများ��း၊ ဝန််ကြီး�း�များ��း ကိုု�

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��း၏ သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�များ��းသည်် ပါးး�စပ်် ရာာဇဝင််များ��းနှှင့်�်
ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�မျာ�ာက ထန်းး�ရွွက်် (သို့့��) ပေ�ရွွက််များ��းဖြ�င့််� ရေး�းသားး�ခဲ့့�သော�ာ
ပုုရပိုု�က်် များ��းပေါ်�်မှှ မှှတ််တမ်းး�များ��းနှှင့်�် ရော�ာထွေး�း�နေ�သည််။ ဘုုန်းး�တော်�်�
ကြီး�း�များ��း၏ ရာာဇဝင်် မှှတ််တမ်းး�များ��းကိုု� မျိုး�း��ဆက််တစ််ခုုမှှ တစ််ခုုသို့့��
လက််ဆင့််�ကမ်းး�လွှဲဲ� ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ အခြား��းအရှေ့�့�တော�ာင်် အာာရှှ နိုု�င််ငံံ
များ��းကဲ့့�သို့့��ပင်် စော်�်�ဘွားး�� (သို့့��) အိိမ််ရှေ့�့�စံံမင်းး� သားး�မှှ မျိုး�း��ရိုးး��စဉ််ဆက််
မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာများ��းကိုု�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခဲ့့�ကြ�သည််။

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�

ကျော�ာ�င်းး� စာာကြ�ည့်�တို
် ု�က််များ��းနှှင့်�် နန်းး�တော်�်�ရှိိ� မှှတ််တမ်းး�များ��း ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ထားး�ရာာ နေ�ရာာများ��းတွွင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး� ရှိိ�သည််။ ကျိုု��င်းး�တုံံ�မှှတ််တမ်းး�
မှှတ််ရာာများ��းအရ

များ��း၏ အကူူအညီီဖြ�င့််� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််ဟုုဆိုု�သည််။ ကျီးး ��ဌက််များ��း
သည်် ခြ�င်းး�တော�ာင်းး�ထဲဲတွွင်် သူ့့�ကိုု�ထည့်�ပြီး�
် း� ပျံံ�သန်းး�ကာာ နန်းး�တော်�်�ရှိိ� ရာာ
သို့့�� ချျထားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် မင်းး�သားး�သည်် တော်�်�ဝင််ဝတ််စုံံ�ကိုု�
ဝတ်် ဆင််ကာာ နံံနက််မိုးး��သော�ာက််အချိိ�န််တွွင်် နန်းး�တက်် ခဲ့့�သည််။ မင်းး�သားး�
နန်းး�တက််ခဲ့့�သော�ာ အကြော��ာင်းး� အရာာမှာာ� တိုု�င်းး�သူူပြ�ည််သားး�များ��း အကြား�း�
တွွင်် သံံသယပွား��းစရာာများ��း ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း� နတ််ဆရာာများ��း၊ ဗေ�ဒင််ဆရာာများ��း၏
ဟော�ာကိိန်းး�များ��းကိုု�လည်းး�

ထုုတ််

စေ�ခဲ့့�သည််။

မင်းး�ဖြ�စ််သမျှှ

ဗေ�ဒင််ဆရာာများ��းက

တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွင်းး�

အန္တတရာာယ််

သက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဟုု ဟော�ာကိိန်းး�ထုုတ်ကြ် � သည််။

တို့့��သည်် ပထမဦးးဆုံးး�� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ လူူမျိုး�း��များ��း မဟုုတ််ပေ�။
အချို့့���မှှတ််တမ်းး�များ��းတွွင်် ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း�� တို့့��သည်် မိိမိိတို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရာာ
နေ�ရာာတွွင်် အရင်် ရော�ာက််နှှင့်�ပြီး�
် း�သော�ာ ၀ လူူမျိုး�း��တို့့��ကဲ့့�သို့့� အခြား��းဒေ�သ ခံံ
များ��းကိုု� မော�ာင်းး�ထုုတ််ကာာ မြေ�ေယာာများ��း သိိမ်းး�ယူူခဲ့့� သည််ဟုုဆိုု�သည််။ ၀
လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ထိုု�အချိိ�န််က အပေါ်�်ပိုု�င်းး� တော�ာင််ကြား�း�လွွင််ပြ�င််နှှင့်�် ရှှမ်း�း
ကုုန်းး�ပြ�င်် မြ�င့််�ဒေ�သသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ခဲ့့�ကြ�ရသည််။ ၀ လူူမျိုး�း�� များ��း စတင််
အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််ကြ�သော�ာအခါါ ထိုု�င်း�း တော်�်�ဝင််မင်းး�သားး�များ��း အပါါအဝင််
တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သရှိိ�

မြို့�့��ပြ�နိုု�င််ငံံများ��းမှှ

ကရင််နှှင့်�်

ကချျင််လူူမျိုး�း��

တွွင်် တင််နေ�သော�ာ အကြွေး��းကိုု� မေ့�့လျော့�့��နေ�ခဲ့့�သဖြ�င့််� ကျီးး ��ဌက််များ��းသည််
ဒေါ�ါသ ထွွက််ပြီး�း� လက််စား�းချေ�ေရန်် ကြံ�ံစည််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ကျီးး ��ဌက််များ��းသည််
အခြား��းသော�ာတိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ခုု

သည််

လွွန််စွာာ�ချျမ်းး�သာာသော�ာကြော��ာင့််�

သွားး��ရော�ာက်် ရန်် မင်းး�ကြီး�း�အားး� သွေး�း�ဆော�ာင််ဖြား�း�ယော�ာင်းး� ကြ� လေ�သည််။
လော�ာဘတက််နေ�သော�ာ မင်းး�ကြီး�း�သည်် ကျီးး ��ကန်းး�များ��း ခေါ်�်ဆော�ာင််ရာာ
လိုု�က််ပါါခဲ့့�ပြီး�း�

လက််စား�းချေ�ေလိုု�သော�ာ

(Conway, 2006)
အချို့့���၏ပြော��ာပြ�ချျက််အရ လွွန််ခဲ့့�သော�ာနှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၁၀၀၀)ခန့််�က ကော�ာသ
မ္ဘီီ�ပြ�ည်် (ယနေ့�့ ညော�ာင််ရွှေ�ေ မြို့�့��အနီးး�ရှိိ� မြို့�့��ဟော�ာင်းး�နေ�ရာာ) မှှ မင်းး�ကြီး�း�
သည်် သားး�တော်�်� (၃) ဦးးအားး� ရှှမ်း�း မြို့�့��ပြ�အသစ််များ��း ထူူ ထော�ာင််စေ�လိုု�
သော�ာကြော��ာင့််� သားး�တော်�်� (၁)ဦးး စီီကိုု� လက််ဆော�ာင််ပစ္စစည်း�း တစ််ခုုစီီ
ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။

ပထမ

သားး�တော်�်�ကိုု�

ကြိုး�း��ကြာ�ာဌက််တစ််ကော�ာင််၊

ဒုုတိိယသားး�တော်�်�ကိုု�ဗုံံတ
� စ််လုံးး��နှှင့်�် ကျျန််သားး�တော်�်� ကိုု� ဓား�းရှှည််တစ််
လက်် လက််ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့�သည််။ သားး�တော်�်� (၃)ပါးး�သည်် ဖခမည်းး�တော်�်�
ပေး�းအပ််သော�ာ လက််ဆော�ာင််ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� မြို့�့�� အသစ််များ��း
ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ� တည််ထော�ာင််နိုု�င််ခဲ့့� ကြ�သည််။ ပထမသားး�တော်�်�သည််

အချိိ�န််ကာာလကြာ�ာမြ�င့််�လာာသော�ာအခါါမင်းး�ကြီး�း�သည်် ကျီးး ��ငှှက််များ��းအပေါ်�်

အရပ််သို့့��

သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး� ရှှည််လျားး�� သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သော်�်�လည်း�း ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��

ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းနှှင့်�် နယ််မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုကိုု� ညှိိ�နှိုုင်း�း ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။

“ပထမဆုံးး�� စတင််အုုပ််စိုးး��သူူမှာာ� နွား��းကျော�ာ�င်းး�သားး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ကျီးး ��ကန်းး�အုုပ််

နွား��းကျော�ာ�င်းး�သားး�

ရှေး�း�သမိုု�င်း�း မှှတ််တမ်းး�များ��းက ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��၏ အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််ပုံံ�

ကျီးး ��ဌက််များ��းသည််

ကြိုး�း��ကြာ�ာငှှက််ကိုု�

လွှှတ််ခဲ့့�ပြီး�း�

ဌက််ပျံံ�သန်းး�

ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��သော�ာ

နေ�ရာာတွွင်် ကြိုး�း��ကြာ�ာမြို့�့��တော်�်� (သို့့��မဟုုတ်)် ယခုု အခေါ်�် မိုးး��နဲဲမြို့�့��ကိုု�
တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။

ဒုုတိိယ

သားး�တော်�်�သည််

ဗုံံ�ရှှည််ကိုု�တီးး�ကာာ

မြို့�့��တည််ခဲ့့�ပြီး�း� မြို့�့��အမည််ကိုု� ဗုံံ�ရှှည််တိုု�င်း�း ပြ�ည်် (သို့့��မဟုုတ်)် ယနေ့�့ အခေါ်�်
မိုးး��ကော�ာင်းး�မြို့�့��ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ တတိိယ သားး�တော်�်�သည်် ဓား�း
ရှှည််မြို့�့��ကိုု� တည်် ထော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�မှာာ� ယနေ့�့အခေါ်�် မိုးး��မိိတ််မြို့�့��ဖြ�စ််
သည််။ (BC-992) (Hays, 2013)
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ကုုန််သွွယ််ရေး�း

တိုု�င်း�း ပြ�ည်် များ��းသို့့�� အခွွန််ကန််တော့�့�ပွဲဲ�များ��း ဆက််ကြ�ရသည််။ ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��
ရှှမ်း�း ပြ�ည််သို့့�� ဝင််ရော�ာက်် အုုပ််စိုးး��လာာ သော�ာအခါါ ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�

ရှှမ်း�း ပြ�ည််သည်် တရုုတ််ပြ�ည််၊ မြ�န််မာာပြ�ည််နှှင့််� အိိန္ဒိိ�ယပြ�ည််တို့့��၏ အဓိိက
ကုုန််သွွယ််ရာာဌာာန ဖြ�စ််ခဲ့့� သည််။ (၁၉)ရာာစုုနှှစ််တွွင်် ဥရော�ာပမှှ ကုုန််များ��းကိုု�
လည်းး�

တင််သွွင်း�း ခဲ့့�ကြ�သည််။

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည််

မြ�န််မာာပြ�ည််နှှင့််�

တရုုတ််ပြ�ည််သာာမကဘဲဲ ကုုန်းး�တွွင်း�း ပိုု�င်းး� အိိမ််နီးး�ချျင်းး� နိုု�င််ငံံများ��းဖြ�စ််သော�ာ
လန််နနှှင့််� လာာအိုု� နိုု�င််ငံံများ��းနှှင့်�လည်း
်
�း ကုုန််သွွယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ရှှမ်း�း ပြ�ည််
သည်် ကုုန်းး�တွွင်း�း ပိိတ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ထွွက််ကုုန်် ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� ကုုန်းး�လမ်းး�(
သို့့��မဟုုတ်)် မြ�စ််ကြော��ာင်းး� ခရီးး�ဖြ�င့််� သယ််ယူူကြ�ရသည််။ လေး�းလံံသော�ာ
ကုုန်် ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု�မူူ နှေး�း�ကွေး�း�သော�ာ သယ််ယူူမှုု ဖြ�စ်် သော်�်�လည်းး� မြ�င်းး�
ငယ််များ��း၊ လားး�များ��း၊ နွား��းများ��းနှှင့်�် ဆင််များ��းကိုု�အသုံးး��ပြု�ု၍သယ််ယူူကြ�
သည််။ သယ််ယူူ ရာာတွွင်် တော�ာင််မြ�င့််�ဒေ�သ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းမှှ သယ််ယူူ
ခြ�င်းး�မပြု�ုကြ�ပေ�။

အဘယ့််�ကြော��ာင့်�ဆို
် ု�သော်�်�

လူူများ��း၊

တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း

အတွွက်် အစာာရေ�စာာ ရှား��းပါးး� သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််လေ�သည််။ ကုုန််သယ််ရာာ
လမ်းး� ကြော��ာင်းး�များ��းမှာာ� အန္တတရာာယ််ရှိိ�ပြီး�း� ကုုန််သည််များ��းမှာာ� လက််နက််ကိုု�င််
ဓား�းပြ�များ��း၏ တိုု�က််ခိုု�က််ခြ�င်းး�ကိုု� လည်းး�ခံံကြ�ရသည််။ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�
အန္တတရယ်် စုံံ�စမ်း�း ရန်် ကုုန််သည််များ��းသည်် ဒေ�သခံံများ��းဆီီမှှ နား�းစွွင့််� ကြ�ရ
သည််။ (Conway, 2006) (Encyclopedia of World Culture, 2018)

အခြေ�ေအနေ�အရ

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည််

(၁၉)ရာာစုုနှှစ််တွွင််

ကိုု�လိုု�နီီနိုု�င််ငံံ ကြီး�း�များ��း၏ အားး�ပြို�ု�င််ရာာ နေ�ရာာတစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ဗမာာ
ပြ�ည််ကိုု� အင်္ဂလိိပ််တို့့� သိိမ်းး�ပိုု�က််ပြီး�း�ချိိ�န််တွွင်် ပြ�င််သစ််တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏
သြ�ဇာာအာာဏာာကိုု� အရှေ့�့�ပိုု�င်း�း လာာအိုု�ဒေ�သထိိ တိုးး��ချဲ့့��လာာခဲ့့�ကြ�သည််။
ကိုု�လိုု�နီီနှှစ််ဘက််၏ အားး�ပြို�ု�င််မှုုအတွွင်း�း ထိိန်းး�ချုု�ပ်် မရသော�ာနယ််မြေ�ေများ��း
ထွွက််ပေါ်�်လာာမှုုကိုု� တားး�ဆီးး� ကာာကွွယ််ရန်် ကိုု�လိုု�နီီနယ််မြေ�ေကြီး�း� (၂)ခုု
အကြား�း� တွွင််တည််ရှိိ�သော�ာရှှမ်း�း တို့့��ဒေ�သ၏အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု�ချုု�ပ်် ကိုု�င််နိုု�င််ရန််
အတွွက်် ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��သည်် ရှှမ်း�း ဒေ�သ ကိုု�လည်း�း အာာဏာာစက်် တိုးး��ချဲ့့��ခဲ့့�
ကြ�သည််။ (Inge, 1996)

ထားး�ရှိိ�လိုု�သော�ာ အခြား��းအ ကြော��ာင်းး�တစ််ချျက််မှာာ� မြ�န််မာာပြ�ည််ကိုု� ဖြ�တ််
ကျော်�်�� သော�ာ ကုုန််သွွယ််ရေး�း လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ခုုသည်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််
အရှေ့�့�မြော��ာက််ပိုု�င်း�း ကိုု� ဖြ�တ််ကျော်�်�� ကာာ တရုုတ််ပြ�ည််အတွွင်း�း သို့့�� ဆက််
ဖြ�စ််လေ�သည််။

ဗမာာ

လန််န ခေါ်�် မြော��ာက််ပိုု�င်း�း ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံရှိိ� ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းကိုု�မူူ “ထိုု�င်း�း ရှှမ်း�း ”
ဟုုခေါ်�်ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။

အဘယ့််�ကြော��ာင့်�်

ဆိုု�သော်�်�

၎င်းး�ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��

များ��းသည်် ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံကိုု� အခွွန််ဆက််ရသော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််လေ�သည််။
ဗမာာဘုုရင််များ��းထံံသို့့�� အမှုုထမ်း�း ရာာတွွင်် အခွွန်် ဆက််သ ယုံံ�သာာမကဘဲဲ
မင်းး�ညီီမင်းး�သားး�များ��းသည််

ဗမာာနေ�ပြ�ည််တော်�်�တွွင််

သွားး��ရော�ာက််

အမှုုထမ်း�း နေ�ထိုု�င််ရသည််လည်းး�ရှိိ�သည််။ ထိုု�သို့့�သွားး��ရော�ာက်် နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� မိိသားး�စုုအတွွင်း�း မကြာ�ာခဏ ဆိုု�သလိုု� ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုများ��း ပေါ်�်ပေါ�ါက််
ခဲ့့�ကြ�သည််။ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ��းအရ ရှှမ်း�း မင်းး�သားး�များ��းသည်် တရုုတ်် ပြ�ည်် (ပီီ
ကင်းး�) မြို့�့��တော်�်�ကိုု� အခွွန််ပေး�းရန်် မသွားး��နိုု�င််သဖြ�င့််� ယူူနန််ပြ�ည််နယ််သို့့��
သွားး��ရော�ာက်် ပြီး�း� အခွွန််ဆက််သလျှှင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာ ပိုု�င််များ��းမှှ
ဘုုရင့််�ကိုု�ယ််စား�း အခွွန််ပဏ္ဍာာများ��းကိုု� လက််ခံံထားး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ (Conway,
2006)

ကြ�သည််။ (၁၉၅၉) ခုုနှှစ်၊် ဧပြီ�ီလ (၂၄) ရက််နေ့�့ တော�ာင််ကြီး�း� မြို့�့��တွွင််
ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််၏ စော်�်�ဘွားး�� (၃၄) ဦးး သည်် စော်�်�ဘွားး��ရာာထူးး� အာာဏာာကိုု�
စွွန့််�လွှှတ််ခဲ့့�ကြ� ပြီး�း� တော�ာင််တန်းး�နှှင့်�် ပြ�ည််မ ပူးး�တွဲဲ�အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ခံံယူူ ခဲ့့�
ကြ�သည််။ (Tun Oo, 2014)
ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််များ��းမှှသည်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ်် ဖြ�စ််လာာခဲ့့� သည််။

စဝ််ဖ (သို့့��) စော်�်�ဘွားး��များ��း
စော်�်�ဘွားး��များ��း၏ ဆင်းး�သက််လာာရာာမျိုး�း��ရိုးး��စဉ််ဆက်် သမိုု�င်း�း ကိုု� (၁၂) ရာာစုု
အစော�ာပိုု�င်း�း အထိိ လေ့�့လာာ သိိရှိိ�နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်း�း ရိုးး��ရာာဒဏ္ဍာာရီီ
ပုံံ�ပြ�င််

ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��သည်် ပြ�င််သစ််တို့့��ကိုု� မဲဲခေါ�ါင််မြ�စ််ကွေ့�့� တစ််ဖက််ခြ�မ်းး�တွွင််သာာ

နေ�သော�ာကြော��ာင့််�

ဟုုခေါ်�်ပြီး�း�၊

ပြ�ည််ကိုု� အခွွန််ဆက််ရသော�ာ ရှှမ်း�း တို့့��ကိုု� “ဗမာာရှှမ်း�း ” ဟုုခေါ်�်ကြ�သည််။

ကိုု� လွွတ််လပ််ရေး�းပေး�းအပြီး�း� ပထမဆယ််စုုနှှစ်အ
် ထိိ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ခဲ့့�

အခြား��းအရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ နိုု�င််ငံံ များ��းကဲ့့�သို့့��ပင်် အင်္ဂလိိပ််နှှင့်�် ပြ�င််သစ််

သွွယ််တည််ရှိိ�

ပြ�ည််ကိုု�အခွွန််ဆက််ရသော�ာရှှမ်း�း တို့့��ကိုု�“တရုုတ််ရှှမ်း�း ”

ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��သည်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��း ထားး� ရှိိ�ခြ�င်းး� အစဉ််အလာာ

နော�ာက််ပိုု�င်းး�ခေ�တ်် ရှှမ်းး�ပြ�ည််သမိုု�င်းး�
နိုု�င််ငံံရေး�း

အခွွန််ဆက််ရသော�ာ ဒေ�သအပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း� ခွဲဲ�ခြား��းခဲ့့�ကြ�သည််။ တရုုတ််

ယနေ့�့လက််ရှိိ�

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အရှေ့�့�မြော��ာက််ပိုု�င်း�း နယ််နမိိတ််သတ်် မှှတ််ချျက််များ��းသည်် (
၁၉)ရာာစုုနှှစ်က
်
ဗြိ�ိတိိသျှှနှှင့်�် ပြ�င််သစ််တို့့�� တရုုတ််ပြ�ည်် ကုုန််သွွယ််မှုု
ဈေး�းကွွက်် အားး� ရရှိိ�လိုု�မှုုအတွွက်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုု၏ အကျိုးး ���ဆက်် တစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။
ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့�� ဗမာာပြ�ည််အားး� သိိမ်းး�ပိုု�က််လိုု�က််ချိိ�န်် တွွင်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််၌
အဓိိကပြ�ည််နယ်် (၁၈) ပြ�ည်် နယ််တွွင်် စော်�်�ဘွားး��များ��း အုုပ််ချုု�ပ််လျျက််ရှိိ�
ပြီး�း� သေး�း ငယ််သော�ာ (၂၅) ပြ�ည််နယ််များ��းတွွင််မူူ နယ််စား�း၊ ပယ််စား�းများ��း
အုုပ််ချုု�ပ််လျျက််ရှိိ�သည််။ စော်�်�ဘွားး�� များ��း၊ မင်းး�သားး�များ��းသည်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင််

များ��းနှှင့်�်

သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�များ��းအရ

စော်�်�ဘွားး��များ��းသည််

ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�မှှ ဆင်းး�သက််လာာသော�ာ အနွွယ််များ��းဖြ�စ််သည််ဟူူသော�ာ
အယူူအဆကိုု�လည်း�း
စော်�်�ဘွားး��ဆိုု�သည််မှာာ�

တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ

အယူူအဆအရ

ဗော�ာဓိိသတ္တတဘုုရား�းအလော�ာင်းး�

ဖြ�စ််ပြီး�း�

မြ�င့််�မြ�တ််သော�ာ တော�ာင််ပေါ်�်တွွင်် ဆော�ာက်် ထားး�သော�ာ နန်းး�တော်�်�တွွင််
နေ�ထိုု�င််သူူ ဟုုဆိုု�ကြ� သည််။ စော်�်�ဘွားး��သည်် ရတနာာများ��း အတိိစီီခြ�ယ််
ထားး�သော�ာ သလွွန််ပေါ်�်တွွင်် ရတနာာဝတ််ရုံံ�ကိုု�ခြုံ�ံ� ပြီး�း� ထိုု�င််နေ�ပုံံ�သည််
ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�မှှ ဆင်းး�သက်် လာာသည့့်�အစော�ာင့််�အရှော�ာ�က််များ��းဟူူသော�ာ
သဘော�ာ ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ရာာရော�ာက််သည််။
တန််ခိုးး��သြ�ဇာာအာာဏာာ ကြီး�း�မား�းသော�ာ စော်�်�ဘွားး�� အနည်းး�ငယ််သာာလျှှင််
မြ�င့််�မြ�တ််သော�ာစော်�်�ဘွားး��များ��း အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ခံံရပြီး�း� ကျျန််စော်�်�ဘွားး��
များ��းကိုု�မူူ သာာမန််အဖြ�စ််သာာ ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။ မည််သို့့��ပင်် ဖြ�စ််စေ� ဟော်�်�
နန်းး�သို့့�� လာာရော�ာက််ကြ�သော�ာ ဧည့််�သည််တော်�်�များ��းသည်် အလေး�းအမြ�တ််
ပြု�ုသော�ာ အနေ�ဖြ�င့််� စီးး�လားး�သော�ာဆင််များ��း၊ မြ�င်းး�များ��းကိုု� ဟော်�်�နန်းး�အပြ�င််
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ဘက််တွွင်် ထားး�ခဲ့့�ရပြီး�း� ထီးး�များ��းကိုု� လည်းး� ဟော်�်�နန်းး�အတွွင်း�း ဆော�ာင်းး�ခွွင့်�်

လေ့�့ရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်း�း

မပြု�ုပေ�။ ဟော်�်�နန်းး�အတွွင်း�း သို့့�� ဖိိနပ််စီးး�ဝင််ခွွင့်�မရှိိ�ပေ�
်
။

အတွွက်် အရည််အချျင်းး� ပြ�ည့််�မှီီ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါက မိိဖုုရား�းငယ််မှှ မွေး�း�ဖွား��းသော�ာ

သားး�တော်�်�ကြီး�း�သည််

ထီးး�နန်းး�လျာာ�

ဖြ�စ််ရန််

သားး�တော်�်�အငယ််ကိုု�လည်း�း ထီးး�နန်းး� မွေ�ေအတွွက်် ထည့််�သွွင်း�း စဉ်းး�စား�းနိုု�င််
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပုံံစံံမှာာ
� � ပဒေ�သရာာဇ််ပုံံ�စံံ ဖြ�စ််သည််။ အုုပ််ချုု�ပ််သူူကိုု� ချော�ာ�ဝ််

ကြ�သည််။ စော်�်� ဘွားး��များ��းသည်် ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��အတွွက်် ထူးး�ခြား��းသော�ာ

(ခေါ်�်) စဝ််ဖ (မြ�န််မာာ အခေါ်�် စော်�်�ဘွားး��) ဟုုခေါ်�်သည််။ အင်္ဂလိိပ််လိုု�

ဝိိသေ�သဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ထေ�ရဝါါဒ အယူူ အဆအရ အနာာဂတ််ကံံကြ�မ္မာာ�

“ကော�ာင်းး�ကင််သခင််”၊ “မိုးး��ကော�ာင်းး�ကင််သခင််” (သို့့��) “နေ�ဝင််သခင််” ဟုု

ကိုု� ဖန််တီးး�နိုု�င််ခြ�င်းး� သည်် နတ််၊ သိိကြား�း�များ��းမှှ ဖန််ဆင်းး�ပေး�းခြ�င်းး� မဟုုတ််

အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရသည််။ ပါါဠိိ ဘာာသာာစကားး�အရ ရာာဇာာ (သို့့��) မဟာာရာာဇာာ ဟုု

ဘဲဲ မိိမိိကိုု�ယ််တိုု�င်် ကော�ာင်းး�မှုုကုုသိုု�လ််များ��း ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�သာာဖြ�စ််သည််ဟုု

ခေါ်�်သည််။ တိုု�င်း�း ငယ််၊ ပြ�ည််ငယ််များ��းမှှ စော်�်�ဘွားး�� ကိုု� စဝ််ဖအွွန််

ယုံံ�ကြ�ည်် ယူူဆကြ� သည််။ စော်�်�ဘွားး��မိိသားး�စုုဝင််များ��း အနေ�ဖြ�င့််� ဗုုဒ္ဓဓ

(သို့့��မဟုုတ်)် စော်�်�ဘွားး��ငယ်် ဟုုခေါ်�် သည််။ စော်�်�ဘွားး��အကြီး�း�သည််

ဟော�ာကြား�း�တော်�်�မူူခဲ့့�သော�ာ သေ�ဆုံးး��ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပြ�န်် လည််မွေး�း�ဖွား��းခြ�င်းး�

သက််ဦးးဆံံပိုု�င်် အာာဏာာရှိိ�ပြီး�း� လတ််တလော�ာ ဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ အခြေ�ေ အနေ�

သဘော�ာတရား�းကိုု� ယုံံ�ကြ�ည်် လက််ခံံကြ�သည််။ လူူမှုု အဖွဲ့့��အစည်းး�

များ��းကိုု� ဆရာာတော်�်�၊ သံံင်္ဃာ�တော်�်�ကြီး�း�များ��း၏ မေ�တ္တာာ�ရပ််ခံံချျက်် များ��း

အတွွင်း�း မြ�င့််� မြ�တ််သော�ာနေ�ရာာတွွင်် မွေး�း�ဖွား��းရန််အတွွက်် ကော�ာင်းး� မှုု

ကြော��ာင့််�သာာ လွွတ််ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး� သာာခွွင့်�ပြု�ုလေ့
်
�့ ရှိိ�သည််။

ကုုသိုု�လ််များ��း ပြု�ုလုုပ််ရမည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည်် ကြ� သည််။ ကော�ာင်းး�မှုုကုုသိုု�လ််
များ��း ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် မြ�င့််� မြ�တ််သော�ာစိိတ််ထားး� ထားး�ရှိိ�ရန််လိုု�အပ််ပြီး�း�

စော်�်�ဘွားး��၏ ကြ�င််ယာာတော်�်�ကိုု� ချော�ာ�ဝ်် (သို့့��) မဟာာ ဒေ�ဝီီဟုု ခေါ်�်ပြီး�း�

ထိုု�သို့့� ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� နော�ာင််ဘ၀အတွွက်် တန််ခိုးး��စွွမ်း�း အားး�များ��းရရှိိ�နိုု�င််

“မြ�င့််�မြ�တ််သော�ာ မိိဖုုရား�း” ဟုုအဓိိပ္ပာာ�ယ််ရသည််။

မည််ဟုု ဆိုု�သည််။

စော်�်�ဘွားး��များ��းအနေ�ဖြ�င့််�

မိိဖုုရား�း

အများ��းအပြား�း�

ယူူသော�ာ

ဓလေ့�့ရှိိ�

စော်�်�ဘွားး��မင်းး�သားး�သည်် သင်္ကန်းး�စည်းး�ပြီး�း� အနည်းး� ဆုံးး�� ဝါါတွွင်း�း (၃) လ

သော�ာကြော��ာင့််� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် မိိဖုုရား�းခေါ�ါင််နေ�ရာာအတွွက်် အငြ�င်းး�ပွား��း

ခန့််� ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရပြီး�း� ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� ဆော�ာက််လုုပ််

ဖွွယ်် အခြေ�ေ အနေ�များ��း ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိိ�သည််။ စော်�်�ဘွားး��၏ ပထမဆုံးး��

လှူူ�ဒါါန်းး� ခြ�င်းး� (သို့့��) ဘုုရား�းထီးး�တင််ခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််ရသည််။

သားး�တော်�်�ကိုု� ထီးး�နန်းး�အမွေ�ေဆက််ဆံံရန်် အတွွက်် ဦးးစား�းပေး�းရွေး�း�ချျယ််

ပုံ (၄၄) ကလော
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“ရှမ်း (သို့) သျှမ်း” အမည်နာမ၏ဇစ်မြစ်

လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� “တိုု�င်း�း ”

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည််

ဟုုခေါ်�်ပြီး�း� ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််ကိုု� “မော�ာဝ််တိုု�င််”(တိုု�င်းး�တို့့��ဌာာနေ�)ဟုုခေါ်�်သည််။
မြ�န််မာာ များ��းနှှင့်�် အင်္ဂလိိပ််တို့့�ကမူူ ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ရှှမ်း�း များ��း အားး�လုံးး��ကိုု�
ရှှမ်း�း ဟုုသာာခေါ်�်ပြီး�း� အခွွန််ဆက််သရ သော�ာ နေ�ရာာများ��းအလိုု�က်် ပြ�န််လည််
ခွဲဲ�ခြား��း ခေါ်�်ကြ� သည််။ အခေါ်�်အဝေါ်�်များ��း ရော�ာထွေး�း�မှုုတို့့�ကြော��ာင့်�် ပြ�င််သစ််
နှှင့််� အမေ�ရိိကန််တို့့��ကလည်းး� “လော�ာဝ််” ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့�ကြ�သည််။ ရှှမ်း�း ဆိုု�
သော�ာ အခေါ်�်အဝေါ်�်မှာာ�

ပါါဠိိဘာာသာာ စကားး�မှှ ဆင်းး�သက််လာာပြီး�း� ဆ

ယာာမ်် ဟုု ထိုု�င်း�း တွွင်် ခေါ်�်ဆိုု�ခြ�င်းး�မှှ စတင််သည််။ “ရွှေ�ေရော�ာင််” သို့့��မဟုုတ််

“အနက််ရော�ာင််” ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရသည််။ (Conway, 2006)

ဆန််စပါးး�ကိုု�

လယ််ယာာအပြ�င််

တော�ာင််ကုုန်းး�၊

တော�ာင််တန်းး� ဒေ�သများ��းတွွင််ပါါ စိုု�က်် ပျိုး�း��လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
တော�ာင််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��စနစ််ကိုု�လည်း�း ကျျင့််� သုံးး��သည််။ ဒိုု�င််ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��း
မှာာ� အေ�ဒီီ (၇) ရာာစုု ခန့််�တွွင်် ယူူနန််ပြ�ည််နယ််၌ ပထမဆုံးး�� ဆန််စပါးး�
စိုု�က််ပျိုး�း��ထုုတ််လုုပ််သော�ာ လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််သည််။ ဒိုု�င််ရှှမ်း�း တို့့��သည်် ဆင််များ��း
ကိုု� ဆန််စပါးး� စိုု�က််ပျိုး�း�� ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည််။ ယခုုအခါါ ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံ
၌ လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် စက်် ကိိရိိယာာများ��း အသုံးး��ပြု�ု
လာာကြ�သော်�်�လည်း�း မြ�န််မာာ နိုု�င််ငံံတွွင််မူူ ကျွဲဲ�များ��းနှှင့်�် လူူလုုပ််အားး�ကိုု�သာာ
တွွင်် ကျျယ််စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုဆဲဲဖြ�စ််သည််။ (Tukamida, 2008)

ရှှမ်းး�ဘာာသာာစကားး�

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ဘဝများ��းတွွင်် လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း�� ရေး�းသည်် အဓိိက
အရေး�းပါါသော�ာ ဟန််ချျက််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ကော�ာက််ရိိတ််သိိမ်းး�ချိိ�န််သည််

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��တွွင်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး� ရှိိ�ပြီး�း� ရှှမ်း�း ဘာာသာာစကားး�

တစ််နှှစ််လုံးး�� တွွင်် အရေး�းပါါဆုံးး��အချိိ�န််ဖြ�စ််လေ�သည််။ ကော�ာက်် စိုု�က််ပျိုး�း��

တွွင်် မြ�န််မာာဘာာသာာနှှင့်�် ဗုုဒ္ဓဓ စာာပေ�များ��း များ��းစွာာ�ပါါဝင််သည််။ ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��

ချိိ�န််သည်် မေ�လ (သို့့��) ဇွွန််လ ဖြ�စ််သည််။ နွေ�ေရာာသီီ အချိိ�န််တွွင်် ရေ�စီးး�ရေ�

တိုု�င်း�း သည်် တူူညီီသော�ာ ရှှမ်း�း ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပြော��ာဆိုု� ကြ�ပြီး�း� နေ�ထိုု�င််

လာာကော�ာင်းး� အော�ာင်် ရေ�နုုတ််မြော��ာင်းး�များ��းကိုု� ပြု�ုပြ�င််လုုပ််ဆော�ာင်် ထားး�ကြ�

ရာာဒေ�သအလျော�ာ�က်် ဒေ�သသံံများ��း မှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု ရှိိ�လေ�သည််။

သည််။ ကော�ာက််ရိိတ််သိိမ်းး�ချိိ�န််မှာာ� နိုု�ဝင််ဘာာ (သို့့��) ဒီီဇင််ဘာာလဖြ�စ််သည််။

ရှှမ်း�း ဘာာသာာစကားး�သည်် အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှဒေ�သ ရှိိ� အနော�ာက််တော�ာင််

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် သီးး�နှံံ�များ��းကိုု� စား�းသုံးး��ရန််နှှင့်�် ရော�ာင်းး�ဝယ််ရန််အတွွက််

ပိုု�င်း�း ထိုု�င်း�း မျိုး�း��နွွယ််စုု ဘာာသာာ စကားး�အုုပ််စုုထဲဲတွွင််ပါါဝင််သည််။ အခြား��း

စိုု�က််ပျိုး�း�� ထုုတ််လုုပ််ကြ� သည််။ စိုု�က််ပျိုး�း��သော�ာသီးး�နှံံ�များ��းမှာာ� ဒေ�သနှှင့််�

ထိုု�င်း�း ဘာာသာာစကားး�တို့့��ကဲ့့�သို့့�ပင်် ရှှမ်း�း ဘာာသာာစကားး� သည််လည်းး� ရိုးး��

ကိုု�က်် ညီီပြီး�း� အနီးး�အနား�းမြို့�့��ရွာာ�များ��းမှှ ဈေး�းကွွက််အရ လိုု� အပ််သော�ာ သီးး�နှံံ�

ရှှင်း�း သော�ာ စကားး�လုံးး��တည််ဆော�ာက်် မှုုပုံံသ
� ဏ္ဍာာန််ရှိိ�ပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ

များ��းဖြ�စ််သည််။ ကုုန်းး�မြေ�ေမြ�င့််�ဒေ�သ များ��းတွွင်် ဂေါ်�်ဖီီထုုပ််များ��း၊ ကန််စွွန်းး�ဥ

လေ�ယူူလေ�သိိမ်းး� အရလည်းး� အသံံထွွက််အတိုု�င်း�း ပင်် အသုံးး��ပြု�ုကြ� သည််။

များ��းနှှင့်�် ဆန်် စပါးး�ကိုု� ရိုးး��ရာာနည်းး�အတိုု�င်း�း စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ�သည််။ ယာာမြေ�ေ

(Tun Oo, 2014)

တွွင်် အဓိိကထားး� စိုု�က််ပျိုး�း��သော�ာ သီးး�နှံံ�များ��း မှာာ� ပဲဲပိိစပ််၊ မြေ�ေပဲဲများ��း၊
ငရုုတ််ကော�ာင်းး�၊ ဖရုံံ�သီးး�၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ငှှက််ပျော�ာ�သီးး�နှှင့်�် ကွွမ်း�း သီးး�

ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံ (ထိုု�င်း�း ဘာာသာာစကားး�)၊ လာာအိုု�နိုု�င််ငံံ (လာာအိုု�ဘာာသာာစကားး�)

စသည်် တို့့��ဖြ�စ််သည််။ အချို့့���နေ�ရာာများ��းတွွင်် ဝါါ ကိုု�စိုု�က််ပျိုး�း�� ကြ�သည််။

တို့့��နှှင့််� ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ� သော်�်�လည်းး� ရှှမ်း�း ဘာာသာာစကားး�သည်် ရိုးး��ရှှင်း�း

ဒဏ္ဍာာရီီပုံံ�ပြ�င််များ��းအရ နတ်် (၈) ပါးး�တို့့�� သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းကိုု� ဝါါစိုု�က််

သော�ာ စကားး�လုံးး��တည််ဆော�ာက််မှုု ပုံံ�သဏ္ဍာာန််ရှိိ�ပြီး�း� မြ�န််မာာ စကားး�လုံးး��

နည်းး�နှှင့်�် ဗိုု�င်း�း ငင်် ဝါါ ဖတ််နည်းး�များ��းကိုု� သင််ကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည််ဟုု

အချို့့���ကိုု�လည်း�း

ဆိုု�သည််။

မွေး�း�စား�းစကားး�လုံးး��

အဖြ�စ််

ထည့််�သွွင်း�း အသုံးး��ပြု�ု

ထားး�သည််။ ရှှမ်း�း စာာပေ� အရေး�းအသားး�သည်် မြ�န််မာာတို့့��၏ စာာပေ�ရေး�းသားး�
မှုု ပုံံ�သဏ္ဍာာန််နှှင့်�် နှီးး��နွွယ််သည််။ မူူလပထမ စကားး�လုံးး�� များ��းသည်် သရ သံံ
(၂)ခုုလုံးး��ပါါဝင််မှုု အားး�နည်းး�ပြီး�း� ရှှမ်း�း တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး� အများ��းအတွွက််ပင််
ဖတ််ရန်် ခက််ခဲဲသော�ာကြော��ာင့််� (၁၉၅၅) ခုုနှှစ််တွွင်် စာာပေ� ပညာာရှှင််များ��းက
ပြ�န််လည််စီီစဉ််ကာာ စနစ််တကျျ ပြ�င််ဆင််ခဲ့့�ကြ�သည််။ (Tun Oo, 2014)
ယနေ့�့ခေ�တ််အခါါတွွင်် ရှှမ်း�း ဘာာသာာစကားး�သည်် ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အသုံးး��ပြု�ု
မှုု

မရှိိ�သော်�်�လည်းး�

ပလော�ာင််နှှင့်�်

ပအိုု�ဝ်း�း စသော�ာ

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�

ဘာာသာာစကားး� များ��းတွွင်် ရှှမ်း�း ဘာာသာာစကားး�၏ လွှှမ်း�း မိုးး��မှုုရှိိ�ပြီး�း� ရှှမ်း�း
ဘာာသာာမှှ

စကားး�လုံးး��များ��းကိုု�

ထည့််�သွွင်း�း အသုံးး��

ပြု�ုလျျက််ရှိိ�သည််။

အကြ�မ်း�း ဖျျဉ်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဘာာသာာ စကားး�များ��းမှာာ� ပုံံ�သဏ္ဍာာန််တူူသော်�်�လည်းး�
ပိုု�မိုု�

ကြီး�း�မား�းကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ

သြ�ဇာာအာာဏာာရှိိ�သော�ာ

လူူမျိုး�း��၏

ဘာာသာာစကားး�ကိုု�သာာ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ပြော��ာဆိုု�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ပလော�ာင််
နှှင့််� ပအို့့��ဝ်် ဘာာသာာစကားး�များ��းတွွင်် နေ့�့စဉ််ပြု�ုလုုပ််နေ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ��းနှှင့်�် နေ့�့စဉ််သုံးး��စွဲဲ�နေ� သော�ာ အရာာဝတ္ထုု�များ��း စသော�ာ
စကားး�လုံးး��များ��းမှာာ� ရှှမ်း�း ဘာာသာာ စကားး�လုံးး��များ��းဖြ�စ််သည််။ (Jenny,
2016)

အစား�းအစာာနှှင့်�် ချျက််ပြု�ုတ််မှုုပုံံ�စံံ
ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် ထမင်းး�နှှင့်�် အသီးး�အနှံံ�ဟင်းး�ကိုု� အဓိိက အစား�းအစာာ
အဖြ�စ်် စား�းသုံးး��ကြ�သည််။ ကြ�က််သားး�၊ ဝက််သားး�၊ ဘဲဲသားး�၊ အမဲဲသားး�နှှင့်�်
အခြား��းအသားး�များ��းကိုု� ရိုးး��ရာာ ချျက််ပြု�ုတ််နည်းး�ဖြ�င့််� ချျက််ပြု�ုတ််စား�းသုံးး��ကြ�
သည််။ ပဲဲပုုတ််နှှင့််� မုုန််ညင်းး� များ��းမှာာ� အဓိိကစား�းသုံးး��သော�ာ အသီးး�အနှံံ�များ��း
ဖြ�စ်် သည််။ စိုု�က််ပျိုး�း��ထားး�သော�ာ ပဲဲပုုတ််၊ မြေ�ေပဲဲ၊ ပဲဲလွွန်းး� စသည််တို့့��မှှလည်း�း
တို့့��ဖူးး�ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�

စား�းသုံးး��ကြ�

သည််။

ဟင်းး�ချိုု��

အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�လည်း�း

ဝက််သားး�၊ အမဲဲသားး�၊ မျှှစ််၊ မုုန််ညင်းး�စသည််တို့့��နှှင့််� ချျက််ပြု�ုတ်် စား�းသော�ာက််
ကြ�သည််။

အိိမ််တွွင်း�း

ပြု�ုလုုပ််သော�ာ

သားး�ရေ�စာာများ��းမှာာ�

ခေါ�ါပုုတ််၊

နှှမ်းး�ထော�ာင်းး�၊ မုုန့််�ဖက်် ထုုပ််၊ မုုန့််�လုံးး��ရေ�ပေါ်�်၊ မုုန့််�လက််ဆော�ာင်းး�၊ ဓါးး�လှီးး��
မုုန့််�၊ ခေါ�ါက််လက််မုုန့််�၊ မုုန့််�တီီ (ခေါ�ါက််ဆွဲဲ�)နှှင့်�် မုုန့််� ကွွင်းး�စသည််တို့့��
ဖြ�စ််သည််။ မက််မန်းး�သီးး�နှှင့်�် နာာနတ်် သီးး�အချိုု��စသော�ာ အသီးး�အနှံံ�များ��းကိုု�
လည်းး� သကြား�း� နှှင့်�တွဲဲ
် �ဖက််ကာာ စား�းသုံးး��ကြ�သည််။

65

ငါးး�ထမင်းး�ချျဉ်် - ဒေ�သဆန််၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ အာာလူးး� နှှင့််� အင်းး�ငါးး�တို့့��ကိုု�

မုုန့််�ပေါ�ါင်းး� - မုုန့််�ပေါ�ါင်းး� ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် ကော�ာက််ညှှင်း�း မှုုန့််� ၊ ကြံ�ံသကာာ

သုုတ််ကာာ အလုံးး��လေး�းများ��း ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� ကြ�က််သွွန််ဆီီချျက််၊ မကျျည်းး�

ရည််နှှင့်�် ရေ�တို့့�� လိုု�အပ််သည််။ ကော�ာက််ညှှင်း�း မှုုန့််�နှှင့်�် ကြံ�ံသကာာ ရည််တို့့��

အချျဉ်် ရည််၊ နံံနံံပင််၊ ကြ�က််သွွန််မိိတ််တို့့��နှှင့်�် တွဲဲ�ဖက််စား�း သုံးး��ရသည််။

ကိုု�ရော�ာပြီး�း� အဝတ််နှှင့်�ထု
် ုတ််ကာာ ရေ�နွေး�း�ငွေ့�့� နှှင့်�် ပေါ�ါင်းး�သည််။

ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ဂျူး�း�မြ�စ််၊ ငရုုပ််တော�ာင့််� ကြော်��်�၊ ပဲဲပုုတ််ကြော်��်�၊ တို့့��ဟူးး�ကြော်��်�

မုုန့််�တီီ - မုုန့််�တီီသုုပ််ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် နံံနံံပင််၊ ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််၊

တို့့��နှှင့်�လည်း
်
�း စား�းသုံးး��ကြ�သည််။

ဆန််လှော်�်��မှုုန့််� ၊ ပဲဲမှုုန့််�တို့့� လိုု�အပ််ပြီး�း� ဆီီ၊ဆားး�ဖြ�င့််� ရော�ာသုုပ််ကာာ စား�းသုံးး��

လက််ဖက်သု
် ုပ်် - လက််ဖက််ကိုု� ပဲဲကြော်��်�များ��း၊ မြေ�ေပဲဲကြော်��်�၊ နှှမ်းး�၊

ကြ�သည််။

ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ ငရုုတ််သီးး�စိိမ်းး�၊ ပုုစွွန်် ခြော��ာက််၊ ချျင်းး�ချျဉ််၊

ဟင်းး�ထုုပ်် - ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာဟင်းး�ထုုပ်် ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ကော�ာက််ညှှင်း�း မှုုန့််� ၊

မြေ�ေပဲဲဆီီ၊ ငံံပြာ�ာရည််၊ သံံပုုရာာသီးး� တို့့��နှှင့်�ရော�ာသုုပ််ပြီး�
်
း� စား�းသုံးး�� ရသည််။

ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််နှှင့််�

မြီး�း�ရှှည်် - ဆန််ခေါ�ါက််ဆွဲဲ�ကိုု� ကြ�က််သားး�၊ ဝက််သားး�၊ ပဲဲပင််ပေါ�ါက််၊

ငှှက််ပျော�ာ�ဖူးး�တို့့��ဖြ�င့််�

ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

ကော�ာက််ညှှင်း�း မှုုန့််�ကိုု� ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််၊ ငှှက််ပျော�ာ�ဖူးး�တို့့��နှှင့်�် ရော�ာ နယ််ပြီး�း�

ကော်�်�ရည််၊ မုုန့််�ကြွ�ပ််ကြော်��်�၊ ပဲဲငံံပြာ�ာ ရည််၊ ပဲဲပုုတ််အငံံ၊ ဆန််ရှာာ�လာာကာာ

ငှှက််ပျော�ာ�ဖက်် (သို့့��) ပေါ�ါက််ဖက််များ��း နှှင့်�် ထုုပ််ကာာ ရေ�နွေး�း�ငွေ့�့�နှှင့်�် ပေါ�ါင်းး�ခံံ

ရည််၊ ဆီီချျက််၊ ငရုုပ််ဆီီ၊ ကြ�က််သွွန််နီီကြော်��်�၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ ထော�ာင်းး�တို့့��

ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

နှှင့််� ရိုးး��ရာာအတိုု�င်း�း ချျက််ပြု�ုတ််ပြီး�း� နံံနံံပင််၊ မုုန််ညင်းး�ချျဉ်် စသည််တို့့��နှှင့်�်

ရှှမ်းး�ယာာဂုု - ကြံ�ံသကာာ၊ ကော�ာက််ညှှင်း�း ၊ နှှမ်းး�နှှင့််� အုုန်းး�သီးး�တို့့��ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််

တွဲဲ�ဖက််ပြီး�း� စား�းသုံးး�� ရသည််။

ကြ�သည််။ ပထမဦးးစွာာ� ကော�ာက််ညှှင်း�း ကိုု� ချျက််ပြီး�း�လျှှင်် ကြံ�ံသကာာ၊ နှှမ်းး�၊

ရှှမ်းး�တို့့��ဖူးး� - ကုုလားး�ပဲဲအမှုုန့််�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� တို့့��ဖူးး�ကြော်��်�၊ တို့့��ဖူးး�သုုပ််

အုုန်းး�သီးး�တို့့��နှှင့်�ရော�ာကာာ
်
ယာာဂုုချိုု��အဖြ�စ်် သုံးး�� ဆော�ာင််ကြ�သည််။

စသည််ဖြ�င့််� အမျိုး�း��မျိုး�း�� လုုပ််စား�းကြ�သည််။ ကြိ�ိတ််၍ရလာာသော�ာ ကုုလားး�ပဲဲ
အနှှစ််ကိုု� တို့့��ဖူးး�နွေး�း�အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တို့့��ဖူးး�ကိုု� အခြော��ာက််လှှမ်း�း ပြီး�း�

မြေ�ေပဲဲချျက်် - ကြ�က််သွွန််နီီ၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ဆီီ၊ ဆားး�၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�နှှင့်�်

တို့့�ဖူးး
� �ခြော��ာက််ကြော်��်� အဖြ�စ်် လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြု�ုလုုပ််စား�းသော�ာက််ကြ�သည််။

မြေ�ေပဲဲအမှုုန့််� တို့့��ပါါဝင််သည််။ ကြ�က််သွွန််နီီ၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�
တို့့��ကိုု� ဆီီသတ််ကာာ မြေ�ေပဲဲအမှုုန့််�ထည့််�ပြီး�း� မြေ�ေပဲဲဟင်းး� အဖြ�စ််ပြု�ုလုုပ်် စား�း

ရှှမ်း�း ခေါ�ါက််ဆွဲဲ�

-

ဆန််ခေါ�ါက််ဆွဲဲ�၊

နုုတ််နုုတ််စင်းး�၍

ချျက််ထားး�သော�ာ

သုံးး��သည််။

ကြ�က််သားး�(သို့့��)ဝက််သားး�၊ ကြ�က်် သွွန််နီီ၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ င
ရုုပ််သီးး�၊ မြေ�ေပဲဲလှော်�်��ထော�ာင်းး�၊ ပဲဲပင််ပေါ�ါက််တို့့��နှှင့်�် ရော�ာကာာ ချျက််ပြု�ုထားး�

ပဲဲပုုတ််စေ့�့ချျက်် - ပထမဦးးစွာာ� ပဲဲပုုတ််စေ့�့များ��းကိုု� ပြု�ုတ််ပြီး�း�လျှှင်် ခြ�င်းး�

ပြီး�း� တို့့��ဟူးး�ကြော်��်�၊ တို့့��ဟူးး�နွေး�း�၊ မုုန််ညှှင်း�း ချျဉ််စသည််တို့့��နှှင့်�် တွဲဲ�ဖက််ပြီး�း� စား�း

အတွွင်း�း ထည့််�ပြီး�း� ၂ရက််- ၃ရက်် ခန့််�ထားး�ရသည််။ ပဲဲပုုတ််စေ့�့သုုပ််ပြု�ုလုုပ််

သုံးး�� ကြ�သည််။

ရန််အတွွက်် ပဲဲပုုတ််စေ့�့များ��းနှှင့်�် ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််၊ ဆားး�နှှင့်�ဆီီ
် တို့့��ကိုု� ရော�ာ
ပြီး�း�သုုပ််ရသည််။

ပဲဲပုုတ််ဟင်းး�အတွွက််

ကြ�က််သွွန််နီီ၊

ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊

ဝက််သားး�ချျဉ်် - ဝက််သားး�နှှင့်�် ဝက််သွေး�း�တို့့��ကိုု� ရော�ာကာာ ချျက််ပြီး�း�သားး�

ငရုုတ််သီးး�၊ ချျင်းး�နှှင့်�် ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�တို့့��ကိုု� ဆီီသတ််ပြီး�း� ပဲဲပုုတ််စေ့�့ကိုု� ထည့််�

ထမင်းး�နှှင့်�် ရော�ာနယ််ပြီး�း� ငှှက််ပျော�ာ�ဖက််နှှင့်�် ထုုပ််ကာာ ရေ�နွေး�း�ငွေ့�့�နှှင့်�်

ကာာ ချျက််ရသည််။

ပေါ�ါင်းး�ခံံ ထားး�သော�ာ ရိုးး��ရာာ အစား�းအစာာ တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။

ငါးး�ထမင်းး�နယ်် - ရှှမ်း�း ဆန််ကိုု�ချျက််ပြီး�း� ပြု�ုတ််ထားး� သော�ာငါးး� (အင်းး�ငါးး� ပိုု�
မျှှစ််ဝက််သားး�ချျဉ်် - ဝက််သားး�ချျဉ်် ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် မျှှစ််ချျဉ််ကိုု�ပါါရော�ာ ထည့််�

သုံးး��သည််)၊ အာာလူးး�ပြု�ုတ််၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�တို့့��နှှင့်�် ရော�ာနယ််ပြီး�း�အလုံးး��ကလေး�း

ထားး�သည့််� ရိုးး��ရာာအစား�း အစာာ တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ်် သည််။

များ��း ပြု�ုလုုပ််ရမည််။ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ကြ�က််သွွန််နီီ၊ ကြ�က််သွွန်် ဖြူ�ူ ဆီီချျက််၊ မ
ကျျည်းး�နှှစ်၊် နံံနံံပင််၊ ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််၊ ဂျူး�း�မြ�စ််၊ ငရုုတ််သီးး�ခြော��ာက််ကြော်��်�၊ ပဲဲ

ငါးး�ပေါ�ါင်းး� - ပထမဆုံးး�� ငါးး�၊ ကြ�က််သွွန််နီီ၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊

ပုုတ််မီးး�ကင််၊ ဆီီ၊ ဆားး� စသည််တို့့��နှှင့်�် တွဲဲ�ဖက််စား�းသုံးး��ကြ�သည််။

ချျင်းး� စသည််တို့့��ကိုု� ကြော်��်�သည််။ ပြီး�း�နော�ာက်် ငါးး�ကိုု�ရော�ာနယ််ပြီး�း� အစာာ
သွွပ််ကာာ ရေ�နွေး�း�ငွေ့�့�ဖြ�င့််� မိိနစ််အနည်းး�ငယ်် ပေါ�ါင်းး� ထားး�သော�ာ ဟင်းး�လျာာ�
တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။

ဆေး�းခါးး�ဟင်းး�ရည်် - ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာ ဆေး�းခါးး�ဟင်းး�ချိုု�� ချျက််ရန််အတွွက််
ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ချျင်းး�၊ ပဲဲပုုတ််၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ ကြ�က််ဟင်းး�ခါးး�သီးး�၊ ဆန််လှော်�်��
မှုုန့််�နှှင့််�

ငါးး�တို့့��လိုု�အပ််သည််။

ပထမဦးးစွာာ�

ကြ�က််ဟင်းး�ခါးး�

သီးး�၊

ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး� စသည််တို့့��ကိုု� ရေ�ဆူူဆူူ နှှင့််� ပြု�ုတ််ရမည််။ ပြီး�း�လျှှင်် အခြား��း
ပါါဝင််ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� ထည့််�ရသည််။

အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�
ရှှမ်း�း ကျေး�း�ရွာာ�များ��းသည််အိိမ််ခြေ�ေပေါ�ါင်းး� (၁၀)အိိမ််ခန့််� မှှ (၅၀၀) ကျော်�်��
အထိိ ရှိိ�သည််။ ကျေး�း�ရွာာ�များ��းကိုု� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� မြ�စ််၊ ချော�ာ�င်းး�ကမ်းး�နား�း
မှာာ�

တည််သ

လိုု�၊တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ညော�ာင််ပင််ကြီး�း�အားး�

ဝိုု�င်း�း ပတ််

တည််ထားး�ပြီး�း� ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး�ကန််များ��း အနီးး�တစ်် ဝိုု�က်် ဒေ�သများ��းတွွင််
တည််ထားး�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

တစ််ခါါတစ််ရံံ

မိုးး��သစ််တော�ာဒေ�သများ��းရှိိ�

စိုု�စွွတ််သော�ာ မြေ�ေပြ�င််တွွင်် ဝါးး�အိိမ််ကြီး�း�များ��းဆော�ာက််ကာာ နေ�ထိုု�င်် လေ့�့ရှိိ�
ကြ�သည််။ အိိမ််အော�ာက််တွွင်် ကြ�က််၊ ဝက်် များ��းကိုု�မွေး�း�မြူ�ူပြီး�း� အိိမ််
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တွွင်် ဥယျာာ�ဉ်် များ��းကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။
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သာာမန််အိိမ််များ��း မှာာ� (၁၀)မီီတာာ ပတ််လည််ခန့််�ရှိိ�ပြီး�း� အမြ�င့််�မှာာ� မြေ�ေပြ�င််

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ကျော�ာ�က််မျျက််ရတနာာ ပစ္စစည်း�း များ��းဖြ�စ််ကြ�သော�ာ

အထက်် (၂-၃) မီီတာာ ခန့််�တွွင်် သစ််သားး� (သို့့��) ဝါးး�တို့့��ကိုု� တိုု�င််ထူူပြီး�း�

ပတ္တတမြား�း�၊ ပြ�ဒါးး�လုံးး��၊ သံံလုံးး�� အစ ရှိိ�သည််တို့့��ကိုု� အကာာအကွွယ််၊

ဆော�ာက််လုုပ်် ကြ�သည််။ နံံရံံများ��းနှှင့်�် ကြ�မ်း�း ခင်းး�များ��းကိုု� ဝါးး�နှီးး��ဖြာ�ာ ကာာရံံ

အဆော�ာင််အယော�ာင််အဖြ�စ်် ဝတ််ဆင််ကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ရှှမ်း�း အမျိုး�း��သားး�

လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အမိုးး��ကိုု�မူူ သက််ကယ််မိုးး��လေ့�့ရှိိ� သည််။

များ��းသည်် အဆော�ာင််အယော�ာင်် လက််ဖွဲ့့��ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� လည််ပင်းး�တွွင််
ကျုု�တ််ဖြ�င့််� ထည့််�ပြီး�း� ဆွဲဲ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အဆော�ာင််လက််ဖွဲ့့��များ��းမှာာ� ဗုုဒ္ဓဓ

အိိမ််အတွွင်း�း ဘက််အိိပ််ခန်းး�နှှင့်�် အပြ�င််ဘက််ရှိိ� ဧည့််� ခန်းး�တို့့��ကိုု� မီးး�ဖိုု�ရှိိ�ရာာ

မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းရှှင််၏ အတိိတ််ကာာလမှှ မျော�ာ�က််၊ ငါးး�၊ ဂဏန်းး�၊ ဒေါ�ါင်းး� အစ

မီးး�ဖိုု�ခန်း�း ဖြ�င့််� ခွဲဲ�ခြား��းထားး�သည််။ ငွေ�ေကြေး��းတတ််နိုု�င််သူူများ��း အနေ� ဖြ�င့််�မူူ

ရှိိ�သည့််� တိိရိိစ္ဆာာ�န််ဘဝများ��း ကိုု� သရုုပ််ဖော်�်�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ (Conway,

အိိမ််များ��းကိုု� ကြ�မ်း�း ခင်းး�ခင်းး�ပြီး�း� အမိုးး��ကိုု�လည်း�း အုုပ််ကြွ�ပ််များ��း၊ သွွပ််များ��း

2006) တိိရိိစ္ဆာာ�န််များ��းသည်် ထက််မြ�က််ခြ�င်းး�၊ ဉာာဏ််ပညာာကြီး�း�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�

ဖြ�င့််� မိုးး��ကြ�သည််။ ရိုးး��ရာာရှှမ်း�း အိိမ််များ��းသည်် မြ�န််မာာနှှင့်�် တရုုတ််အိိမ််ပုံံ�စံံ

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပြီး�း� ဝတ်် ဆင််မည့််�သူူကိုု�လည်းး� အဆိုု�ပါါတန််ခိုးး��သတ္တိိ�များ��း ရရှိိ�

များ��း၏ လွှှမ်း�း မိုးး��မှုု ပါါရှိိ�သည််။ အိိမ််အတွွင်း�း တွွင်် ဧည့််�ခန်းး� အမျိုး�း��အစား�း

စေ�နိုု�င််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။

(၂)မျိုး�း��ရှိိ�သည််။

အတွွင်း�း ဘက််ဧည့််�ခန်းး�သည််

ဧည့််�သည််များ��းအတွွက််

ဖြ�စ််ပြီး�း�

ဖိိတ််

ကြား�း�ထားး�သော�ာ
အခြား��း

အချို့့���အဆော�ာင််လက််ဖွဲ့့��များ��းမှာာ� နံံပါါတ််များ��းနှှင့်�် တံံဆိိပ််များ��း အစရှိိ�သော�ာ

ဧည့််�သည််များ��း အတွွက််ဖြ�စ််သည််။ အခြား��း တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ်် စုုများ��း

အပြ�င််ဘက််ဧည့််�ခန်းး�သည််

ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� လက််မော�ာင်းး� (သို့့��) ခါးး�တွွင်် ကြိုး�း��စဖြ�င့််� ချျည််နှော�ာ�င််

ကဲ့့�သို့့��ပင်် ယနေ့�့အခါါတွွင်် ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာအိိမ််များ��း သည်် တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�နှှင့်�်

ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ နတ််ဆရာာတို့့��က အဆိုု�ပါါ ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� ဓား�းပြီး�း�၊

ခေ�တ််ပေါ်�်အိိမ််များ��း ဖြ�စ််လာာခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

သေ�နတ််ပြီး�း�မပြီး�း� စမ်းး�သပ်် ကြ�ပြီး�း� အော�ာင််မြ�င််ပါါက အဆော�ာင််အဖြ�စ််
သတ််မှှတ််ကြ�သည််။ (Conway, 2006)

ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�

ရှှမ်း�း အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် လုံံ�ချျည််ကိုု� ဝတ််ဆင်် လေ့�့ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� အများ��း

မှှတ််တမ်းး� မှှတ််ရာာများ��းအရ တော်�်�ဝင််မျိုး�း��နွွယ််များ��း သည်် ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�
မှှ (Tavatima Heaven) ဆင်းး�သက််လာာပြီး�း� ရတနာာအတိိပြီး�း�သော�ာ
ဝတ််စုံံ�ကိုု� ဝတ််ဆင််ကာာ ရတနာာလက််ကိုု�င််ကိုု� ကိုု�င််စွဲဲ�ပြီး�း� အုုပ်် စိုးး��သည််ဟုု
ဆိုု�ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ ဒဏ္ဍာာရီီပုံံ�ပြ�င်် အရ (၁၉)ရာာစုုနှှစ်က
်
စော်�်�ဘွားး��
များ��းသည်် ပြ�ည််သူူ လူူထုုကိုု� ကန််တော့�့�ခံံဝင််ရာာတွွင်် ရတနာာ စီီချျယ််
ထားး�သော�ာ သလွွန််ပေါ်�်တွွင်် ထိုု�င််ပြီး�း� ရွှေ�ေ၊ ငွေ�ေ၊ ကျော�ာ�က််မျျက််ရတနာာများ��း
အတိိပြီး�း�သော�ာ ဝတ််စုံံ�ကိုု� ဝတ််ဆင််ပြီး�း� ကန််တော့�့�ခံံသည််။ အဆိုု�ပါါ
ထုံးး��တမ်းး� ဓလေ့�့ အစဉ််အလာာသည်် (၁၉၆၀) ခုုနှှစ်် ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််
စနစ်် ရုုတ််သိိမ်းး�ချိိ�န််အထိိ တည််မြဲ�ဲခဲ့့�သည််။ (Conway, 2006)
(၁၉) ရာာစုု အတွွင်း�း တွွင်် ရှှမ်း�း အမျိုး�း��သားး�များ��းသည်် ဆံံပင််အရှှည််ထားး�
လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� သျှော�ာ�င််ထုံးး�� ထုံးး��ကာာ ခေါ�ါင်းး�ကိုု� ပုုဝါါပတ်် ပေါ�ါင်းး�ထားး�လေ့�့ရှိိ�
သည််။ ရှှမ်း�း အမျိုး�း��သားး�များ��းသည်် ကိုု�ယ််တိုု�င်် ရက််လုုပ််ထားး� သော�ာ
လိိမ္မော်�်��ရော�ာင်် ရှှမ်း�း ဘော�ာင်းး�ဘီီရှှည်အ
် ပွွကိုု� ဝတ််ဆင််ကြ�သည််။ ကွွန်းး� ဟုု
ခေါ်�်ဆိုု�သော�ာ ရှှမ်း�း ဘော�ာင်းး�ဘီီသည်် ခါးး�ကျျယ််ပြီး�း� အရှေ့�့�ဘက််တွွင်် စုု ပြီး�း�
ချျည််ကာာ ဝတ််ဆင််ရသည််။ ရှေး�း�ယခင််ကာာလက ရှှမ်း�း တို့့��သည်် မိုးး��ရာာသီီ
တွွင်် ထန်းး�ရွွက််များ��းဖြ�င့််� ရက််လုုပ််ထားး�သော�ာ မိုးး��ကာာဝတ််စုံံ�ကိုု� ဝတ််ဆင််ခဲ့့�
ကြ�ပြီး�း�

နွေ�ေရာာသီီတွွင််မူူ

ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ

၎င်းး�တို့့��၏

ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး�များ��းကိုု�

ကော�ာက််ရိုးး��ဦးးထုုပ််ဖြ�င့််�

ကြီး�း�မား�း

ဖုံးး��ကွွယ််ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။

ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး� ပေါ�ါင်းး�ပုံံ�ကိုု� ကြ�ည့်�ပြီး�
် း�ထိုု�သူူ၏ စိိတ််နေ�သဘော�ာ ထားး�ကိုု� သိိ
နိုု�င််သည်် ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။
တစ််ကိုု�ယ််ရေ�

အသုံးး��အဆော�ာင််

ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု�

ဒေ�သထုုတ််

ကျော�ာ�ပိုးး��အိိတ််အတွွင်း�း တွွင်် ထည့််�ကာာ သယ််ဆော�ာင််ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ
အိိတ််များ��းကိုု� ပြ�ည်် တွွင်း�း ဖြ�စ်် ချျည််ထည််ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပြီး�း� အတွွင်း�း
တွွင်် မိုးး��ရေ�ခံံအသားး�ပါါဝင််သည််။ ၎င်းး�အိိတ််များ��းကိုု� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��း
အားး� အများ��းဆုံးး�� လှူူ�လေ့�့ရှိိ�ကြ� သည််။

အားး�ဖြ�င့််� ချျည််ထည်် (သို့့��) ပိုးး��ထည််များ��းဖြ�စ််သည််။ ပိုးး��ထည််များ��းတွွင်် ငွေ�ေ
ထည်် များ��းကိုု�လည်း�း ထည့််�သွွင်း�း ရက််လုုပ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� လုံံ�ချျည််ကိုု� ခါးး�နေ�ရာာ
တွွင််

တင်းး�အော�ာင််ဆွဲဲ�ပြီး�း�

ဝတ််ဆင််ကြ�သည််။

ပုံ(၄၅) ရှမ်းအမျိုးသမီးဝတ်စုံ

ရိုးး��ရာာအင်္ကျီ�ီများ��း

ရှိိ�
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သော်�်�လည်းး� လူူငယ််များ��းကမူူ ယနေ့�့ခေ�တ််ပေါ်�် တီီရှှပ််များ��း၊ ဂျာ�ာကင််များ��း

နှာာ�စေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ဖျား��းနာာခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် အုုန်းး� ဆီီကိုု� ဦးးရေ�ပြား�း�အတွွင်း�း

စသည််တို့့��နှှင့်�် သက််သော�ာင့််�သက််သာာ ဖြ�စ််စေ�ရန်် တွဲဲ�ဖက််ဝတ််ဆင််ကြ�

ပျံ့့��နှံ့့��အော�ာင််လူးး�ရမည််။

သည််။ ဝါးး� (သို့့��) ကော�ာက််ရိုးး��ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ ခမော�ာက််များ��းကိုု�
“ကပ််” ဟုုခေါ်�်ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��း လယ််ထဲဲသွားး�� ရာာနှှင့််� နေ�ရော�ာင််ခြ�ည််

ချော�ာ�င်းး�ဆိုးး��ခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် မုုန််ညင်းး�ရွွက််ကိုု� ဆားး�နှှင့်�စား
် �းရမည်် (သို့့��)

ဒဏ််မှှ ကာာကွွယ််ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

ရေ�နွေး�း�ထဲဲတွွင်် ကွွမ်းး� ရွွက််၊ ထန်းး�ရွွက််နှှင့်�် ချျင်းး� တို့့��ကိုု�ပြု�ုတ််ပြီး�း� သော�ာက််ရ
မည်် (သို့့��) ကျျပ််ခိုးး��၊ နနွွင်းး�၊ ဆားး�နှှင့်�် သံံကိုု�မီးး�ဖုုတ််ပြီး�း� ရေ�စိိမ််ထားး�သော�ာ

သို့့��သော်�်�လည်း�း အခြေ�ေအနေ�များ��း အပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း� တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သနှှင့်�်

အရည််ကိုု� သော�ာက််ရမည််။

တော�ာင််အော�ာက််ဒေ�သရှိိ� ရှှမ်း�း များ��း၏ ဝတ််စား�းဆင််ယင််မှုုမှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား��း
နား�း ကြ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� တော�ာင််ပေါ်�်ရှှမ်း�း များ��းမှာာ� ဒူးး�အရှှည််စကတ််

ဝမ်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�များ��းအတွွက်် ဆပ််ပြာ�ာသီးး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ ဆပ််ပြာ�ာ

များ��း၊ ကြိ�ိမ််ခြေ�ေကွွင်းး�များ��း၊ ခြေ�ေ အိိတ််ရှှည််များ��းကိုု� မတ််စော�ာက််သော�ာ

သီးး�နှှင့်�် ထော�ာင်းး� ထားး�သော�ာ နနွွင်းး�ရွွက််တို့့�ကိုု� သွေး�း�တိိတ််စေ� ရန််အတွွက််

တော�ာင််တက်် ရာာတွွင်် အဆူးး�ပါါသော�ာ အပင််များ��းနှှင့်�် အင်းး�ဆက်် များ��းရန််မှှ

အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

ကာာကွွယ််ရန််အတွွက်် ဝတ််ဆင််လေ့�့ရှိိ�ကြ� သည််။ (Conway, 2006)
သွားး��ကိုု�က််ခြ�င်းး�အတွွက်် ပျား��းရည််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု ကြ�သည််။
ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�သည်် အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ နိုု�င််ငံံများ��း၏ ဝတ််စား�း
ဆင််ယင််မှုု သမိုု�င်း�း တစ်် လျှော�ာ�က််အတွွက်် အရေး�းပါါသော�ာ အချျက််တစ််ခုု
ဖြ�စ််သည််။ စစ််ကာာလအတွွင်း�း ကျော�ာ�က််ရော�ာဂါါနှှင့်�် အဖျား��းရော�ာဂါါများ��း
ကြော��ာင့််� ကျေး�း�ရွာာ�နေ�လူူထုုများ��း အခြား��းနေ�ရာာများ��းသို့့�� ရွာာ�လုံးး��ကျွွတ်် ရွေ့�့�
ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�ရ သည််။ လူူမျိုး�း��စုုများ��း အတူူတကွွစုုပြီး�း� နေ�ထိုု�င််လာာ ကြ�
သော�ာအခါါ

အထည််ရက််လုုပ််ပုံံ�နှှင့််�အ၀တ််အစား�း

ချုု�ပ််လုုပ််ပုံံ�တို့့�မှာာ�

ရော�ာထွေး�း�လာာကြ�သည််။ ချွွင်းး�ချျက်် အနေ�ဖြ�င့််� အချို့့���သော�ာ လူူမျိုး�း��စုုများ��း
မှာာ�မူူ ကုုန််သွွယ်် ရာာ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ��းအနီးး�တွွင်် အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င်် ကြ�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ ကုုန််ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု�
ကုုန််သည််များ��းထံံမှှ အလွွယ််တ ကူူ ဝယ််ယူူရရှိိ�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့်�် ၎င်းး�တို့့��
၏ ရိုးး��ရာာ အဝတ််အစား�းများ��းမှာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုမရှိိ�ပေ�။ (Conway, 2006)
(၁၉) ရာာစုုအတွွင်း�း တွွင်် အဝတ််အထည််ပုံံ�စံံများ��း သည်် တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သ
နေ�သူူနှှင့််� တော�ာင််ကြား�း� ဒေ�သနေ� ရှှမ်း�း လူူမျိူး�း��များ��းအကြား�း�တွွင်် ရော�ာထွေး�း�
လာာကြ�သည််။ မြ�န််မာာ၊ တရုုတ််နှှင့််� အိိန္ဒိိ�ယ ကုုန််သည််တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��၏
အဝတ််အထည်် ပို့့��ကုုန််များ��းကိုု� ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််အတွွင်း�း သို့့�� တင််သွွင်း�း ကြ�
သည််။ ရက််လုုပ််သော�ာပုံံ�စံံ၊ ဝတ််စုံံ� အရည်် အသွေး�း�၊ အဆင််၊ အရော�ာင််၊
ချုု�ပ််ပုံံ� ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ��း အရ (၁၉) ရာာစုု အဝတ််အထည််များ��းကိုု� သက််ဆိုု�င််
ရာာ မျိုး�း��နွွယ််စုုအလိုု�က်် ထုုတ််လုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��း ပေါ�ါင်းး�ဆုံံ�
စည်းး�ခြ�င်းး�၊ ပြော��ာင်းး�လဲဲ ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�များ��းကိုု�မူူ
မျိုး�း��နွွယ််အမှှတ််အသားး�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းစည်း�း လုံးး��မှုု စသည််တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််�

ရှှမ်းး�ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်�များ��းနှှင့်�် အခမ်းး�အနား�းများ��း
ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််တို့့��၏ ပြ�က္ခခဒိိန််အရ လတစ််လတွွင်် ဥပုုဉ််နေ့�့ (၄)ရက်် (
လပြ�ည့််�နှှင့်�် လကွွယ််နေ့�့ အပါါ အဝင််) ရှိိ�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓမွေး�း�ဖွား��းရာာနေ့�့၊ ဘုုရား�း
ဖြ�စ်် တော်�်�မူူသော�ာနေ့�့၊ တရား�းဦးးဟော�ာတော်�်�မူူသော�ာနေ့�့၊ ပရိိနိိဗ္ဗာာ�န်် စံံဝင််
တော်�်�မူူသော�ာနေ့�့ အစရှိိ�သော�ာ နေ့�့ထူးး� နေ့�့မြ�တ််များ��းနှှင့်�် အခြား��းပွဲဲ�တော်�်�
များ��းဖြ�စ်် သော�ာ သဲဲပုံံ�စေ�တီီပွဲဲ�များ��း၊ မိုးး��ရာာသီီမတိုု�င််ခင်် ကျျင်းး�ပ သော�ာ မီး��ဒုံးး��
ပစ််လွှှတ််ပွဲဲ�တော်�်�များ��းနှှင့်�် ဝါါကျွွတ််ပွဲဲ� တော်�်�များ��း အစရှိိ�သော�ာ ပွဲဲ�တော်�်�များ��း
ကိုု� ကျျင်းး�ပလေ့�့ ရှိိ�ကြ�သည််။
ချျမ်းး�သာာကြွ�ယ််ဝသော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�များ��းနှှင့််� ဘုုန်းး�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�များ��းက
နွွမ်းး�ပါးး�သူူများ��းထက််ပိုု�၍

ပွဲဲ�တော်�်�

များ��းကိုု�

ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

သို့့��သော်�်�လည်း�း ကျေး�း�ရွာာ�တိုု�င်း�း သည်် အနည်းး�ဆုံးး�� ဝါါကျွွတ််ပွဲဲ�တော်�်� ကိုု�
ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�သည််။ တစ််နှှစ််လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ််ခန့််� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��းကိုု�
ပင့််�ဖိိတ််ပြီး�း� ကျေး�း�ရွာာ�နှှင့်�် နေ� အိိမ််များ��း အန္တတရာာယ််ကင်းး�စေ�ရန်် ပရိိတ််
တရား�းတော်�်� များ��း ရွွတ််ဖတ််နာာကြား�း�ကြ�သည််။ ကျေး�း�ရွာာ�စော�ာင့််� နတ််ကိုု�
လည်းး� တစ််နှှစ််တစ််ကြိ�ိမ််ခန့််� ပူူဇော်�်�ပသသည််။
ကျေး�း�ရွာာ�နေ� မိိသားး�စုုများ��းသည်် အသုုဘပွဲဲ�များ��း၊ အသုုဘတရား�းနာာပွဲဲ�များ��း၊
မင်္ဂလာာပွဲဲ�များ��း၊

ကလေး�း

အမည််ပေး�း

ကင််ပွွန်းး�တပ််ပွဲဲ�များ��းအတွွက််

အနေ�နှှင့််� အသုံးး��ပြု�ုကြ� မြဲ�ဲဖြ�စ််သည််။

ဘုုန်းး�ကြီး�း� များ��းကိုု� ပင့််�ဖိိတ််ပြီး�း� ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။

(၁၉) ရာာစုု နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်း�း တွွင်် အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ ကုုန်းး�တွွင်း�း ပိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံ

ရှှမ်းး�နှှစ်သ
် စ််ကူးး�ပွဲဲ�တော်�်�

များ��းသည်် ဗြိ�ိတိိသျှှ၊ တရုုတ််၊ ထိုု�င်း�း နှှင့်�် ပြ�င််သစ််နိုု�င််ငံံများ��း၏ နယ််ချဲ့့��မှုု
ကြော��ာင့််� လွှှမ်း�း မိုးး��မှုုကိုု� ခံံခဲ့့�ရသည််။ ထိုု�သို့့�သော�ာ အခြေ�ေအနေ� တွွင်် ဝတ််စား�း
ဆင််ယင််မှုုသည်် အရေး�းပါါသော�ာ ပုံံ� သဏ္ဍာာန်် တစ််ခုုဖြ�စ််လာာပြီး�း� မျိုး�း��နွွယ််
တစ််စုုချျင်းး�စီီ၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုု အသွွင််သဏ္ဍာာန််များ��းကိုု�လည်း�း ပေါ�ါင်းး� စည်းး�
စေ�ခဲ့့�သည််။ (Conway, 2006)

တိုု�င်းး�ရင်းး�ဆေး�းနှှင့်�် ကုုထုံးး��များ��း
အော�ာက််ပါါတို့့��သည်် ကျျန်းး�မာာရေး�းပြ�သနာာများ��း ကုုသရာာတွွင်် သုံးး��သော�ာ
ရှှမ်း�း တိုု�င်း�း ရင်းး�ဆေး�း ကုုထုံးး��တစ််ချို့့���ဖြ�စ််သည််။

နိုု�ဝင််ဘာာလသည်် ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ရိုးး��ရာာနှှစ်သ
် စ်် ကူးး� ပွဲဲ�တော်�်�လ
ဖြ�စ််သည််။

မြ�န််မာာ

ပြ�က္ခခဒိိန််များ��းတွွင််

နိုု�ဝင််ဘာာလသည််

တန််ဆော�ာင််မုုန်းး�လဖြ�စ််ပြီး�း� တန်် ဆော�ာင််မုုန်းး�လကွွယ််နေ့�့တွွင်် နှှစ််သစ််
ကူးး�ပွဲဲ�တော်�်�ကိုု�

ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�သည််။ပွဲဲ�တော်�်�အတွွင်း�း တွွင််ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��

တို့့��သည်် ရိုးး��ရာာအစား�းအစာာများ��း (ဥပမာာ - ကော�ာက်် ညှှင်း�း ချိုု��ထုုပ််)နှှင့််�
တစ််ဦးးကိုု�တစ််ဦးး ကျွေး�း�မွေး�း�ဧည့််�ခံံ ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါဓလေ့�့ ထုံးး��တမ်းး�
အစဉ််အလာာ သည်် လူူမျိုး�း��စုုအတွွင်း�း အတူူတကွွ စည်းး�လုံးး��ညီီ ညွွတ််ခြ�င်းး�
ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ကြ�သည််။
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သီီတင်းး�ကျွွတ််ပွဲဲ�တော်�်�

နော�ာက်် ၁ နှှစ်အ
် ကြာ�ာ) ခုုနှှစ်် မှှစတင််ကာာ ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််ကိုု� ဖယ််ဒရယ််
ပြ�ည််နယ်် တစ််ခုု အဖြ�စ််အုုပ််ချုု�ပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။

ရှှမ်း�း ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််များ��းသည််လည်းး� သီီတင်းး�ကျွွတ်် ပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� ကျျင်းး�ပ
လေ့�့ရှိိ�သည််။ သီီတင်းး�ကျွွတ််ပွဲဲ� တော်�်�တွွင်် ဆီီမီးး�များ��းဖြ�င့််� ထွွန်းး�ညှိိ�ပူူဇော်�်�

ရှှမ်းး�ရိုးး��ရာာအက

ကြ�သည််။ သီီတင်းး�ကျွွတ််ပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� နှှစ််စဉ််နှှစ််တိုု�င်း�း အော�ာက်် တိုု�ဘာာလ
(မြ�န််မာာလ-သီီတင်းး�ကျွွတ််လ)တွွင်် ကျျင်းး� ပလေ့�့ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

ကိိန္နနရီီ၊ ကိိန္နနရာာ အကမှာာ� ထင််ရှား��းသော�ာ ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာ အကတစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� က

တွွင်် သီီတင်းး�ကျွွတ််ပွဲဲ� တော်�်�သည်် သင်္ကြြန််ပွဲဲ�တော်�်�ပြီး�း�လျှှင်် ဒုုတိိယ အ

ပြ�သူူ အမျိုး�း��သားး�နှှင့်�် အမျိုး�း�� သမီးး�တို့့��သည်် တော�ာင််ပံံများ��းဖြ�င့််� အလှှဆင််

စည််ကားး�ဆုံးး��ပွဲဲ�တော်�်� ဖြ�စ််သည််။ သီီတင်းး�ကျွွတ်် ပွဲဲ�တော်�်�တွွင်် ဘာာသာာ

ထားး� သော�ာ ဝတ််စုံံ�များ��းကိုု� ဝတ််ဆင််ပြီး�း� ကပြ�ကြ�သည််။ ကိိန္နနရီီ (ငှှက််

ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက်် များ��းဖြ�င့််�ထုံံ�မွှှန်းး�နေ�သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့်�်

အထီးး�) နှှင့်�် ကိိန္နနရာာ (ငှှက််အမ) အဝတ််အစား�းများ��း ဝတ််ဆင််ကာာ ကပြ�

ဆိုု�သော်�်� သီီတင်းး�ကျွွတ်် လပြ�ည့််�ညတွွင်် ဗုုဒ္ဓဓမြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�း ရှှင််သည််

ဖျော်�်��ဖြေ�ေကြ�သည််။ ကိိန္နနရီီ နှှင့်�် ကိိန္နနရာာတို့့��သည်် လူူတစ််ပိုု�င်း�း ၊ ဌက််

နတ််ပြ�ည််မှှ လူ့့�ပြ�ည််သို့့�� ပြ�န််လည််ကြွ�ချီီ� လာာသော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

တစ််ပိုု�င်း�း ဖြ�စ််သော�ာ ဒဏ္ဍာာရီီလာာ သတ္တတဝါါဖြ�စ်် သည််။ ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာ ကိိန္နနရီီ၊

ဝါါတွွင်း�း (၃)လပတ််လုံးး�� မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းရှှင််သည်် နတ််ပြ�ည််တွွင််တရား�း

ကိိန္နနရာာ အကသည်် ဗုုဒ္ဓဓမြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းသည်် မယ််တော်�်� မာာယာာနတ််

တော်�်�များ��းကိုု�

သီီတင်းး�ကျွွတ််ပွဲဲ�တော်�်�သည််

သားး�အားး� ကျေး�း�ဇူးး�ဆပ််သော�ာအားး�ဖြ�င့််� နတ််ပြ�ည်် တွွင်် ဝါါတွွင်း�း (၃)လ

လူ့့�ပြ�ည််မှှ နတ််ရွာာ�စံံခဲ့့�ပြီး�း� နတ််ပြ�ည််တွွင်် နတ််ဖြ�စ််နေ�သော�ာ မယ််တော်�်�

ပတ််လုံးး�� တရား�းဟော�ာကြား�း� ပြီး�း�နော�ာက်် လူ့့�ပြ�ည််သို့့�� ပြ�န််လည််ကြွ�ချီီ�လာာ

မာာယာာကိုု�

အဘိိဓမ္မာာ�တရား�းတော်�်�ကိုု�

သော�ာအခါါ မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းရှှင််အားး� ကြို�ု�ဆိုု�သော�ာ အက ဖြ�စ််သည််။ ကိိန္နနရီီ၊

ဟော�ာကြား�း�ခဲ့့�ပြီး�း� ပြ�န်် လည််ကြွ�ချီီ�လာာသော�ာ မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းကိုု� ကြို�ု�ဆိုု� ရာာ

ကိိန္နနရာာ အကကိုု� ရှှမ်း�း အိုးး��စည််၊ မော�ာင်းး�စသည််တို့့��ဖြ�င့််�ကလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ကိိန္နနရီီ၊

မှှ စတင််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဗြော��ာက််အိုးး��နှှင့််� မီးး�ရှူး��း မီးး�ပန်းး�များ��းဖြ�င့််� ဆော့�့�

ကိိန္နနရာာ ဝတ််စုံံ�များ��းသည်် ခါးး�နေ�ရာာတွွင်် အမြီး�း�၊ အတော�ာင်် များ��းသဖွွယ််

ကစား�းကြ�ပြီး�း�

ချုု�ပ််လုုပ််ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါ အကကိုု� အထူးး�နေ့�့များ��းတွွင်် ကလေ့�့

ဟော�ာကြား�း�နေ�
ကျေး�း�ဇူးး�

ခဲ့့�သည််။

ဆပ််သော�ာအားး�ဖြ�င့််�

စက္ကူူ�မီးး�ပုံးး��များ��း၊

ရိုးး��ရာာဆီီမီးး�ခွွက််များ��းနှှင့်�်

ရော�ာင််စုံံ�

ဖယော�ာင်းး�တိုု�င််တို့့� ဖြ�င့််� နေ�အိိမ််များ��း၊ လမ်းး�များ��းကိုု� အလှှဆင််ကြ�သည််။

ရှိိ�သည််။

လူူအများ��းသည်် ဝတ််ကော�ာင်းး�စား�းလှှများ��းကိုု� ဝတ်် ဆင််ပြီး�း� လမ်းး�များ��းပေါ်�်

သမိုု�င်း�း ပညာာရှှင််များ��း၏ အဆိုု�အရ ကိိန္နနရီီ၊ ကိိန္နနရာာ တို့့��ကိုု� ပထမဆုံးး��တွေ့�့�

တွွင်် မီးး�ရော�ာင််စုံံ�များ��းဖြ�င့််� ဘုုရား�းရှှင််ကိုု� ကြို�ု�ဆိုု�ကြ�သည််။ ညဘက််တွွင််

ရှိိ�ရသော�ာနေ�ရာာမှာာ� အိိန္ဒိိ�ယ နိုု�င််ငံံရှိိ� ဆန််ချီီ�စေ�တီီ ပုုထိုးး��တွွင််ဖြ�စ််ပြီး�း�

မီးး�ပုံးး�� ပျံံ�များ��းကိုု� လွှှတ််တင််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ အချို့့���သော�ာ မီးး�ပုံးး��ပျံံ�များ��းတွွင််

လွွန််ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၂) သန်းး�ခန့််�က ဖြ�စ််သည််။ အိိန္ဒိိ�ယမှှ အရှေ့�့�တော�ာင််

ဝတ္ထုု�၊ ငွေ�ေကြေး��းများ��း၊ ဖိိနပ််များ��း စသော�ာ လှူူ�ဖွွယ််များ��းကိုု� အလှူူ�ရှှင််များ��းက

အာာရှှနိုု�င််ငံံများ��းသို့့�� ပျံ့့��နှံ့့��သွားး��ပြီး�း� ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံ၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနိုု�င််ငံံ၊ လာာအိုု�နှှင့််�

ချိိ�တ််ဆွဲဲ� တင််လွှှတ််ကြ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ငွေ�ေပါါသော�ာ မီးး�ပုံးး��ပျံံ�ကိုု� ရရှိိ�သော�ာသူူ

ကမ္ဘော�ာ�ဒီးး�ယားး�နိုု�င််ငံံများ��းတွွင်် ပန်းး�ချီီ�များ��း၊ ရုုပ််ထုုများ��းအဖြ�စ်် တွေ့�့�ရှိိ�ရ

သည်် သံံဃာာများ��းအတွွက်် တစ််စုံံ� တစ််ခုု လှူူ�ဒါါန်းး�ပြီး�း� ကျျန််ငွေ�ေကိုု� သုံးး��

သည််။ ဒဏ္ဍာာရီီ ပုံံ�ပြ�င််များ��းတွွင်် ကိိန္နနရီီ၊ ကိိန္နနရာာတို့့��သည်် နူးး�ညံ့့�ခြ�င်းး�၊
ကြ�င််နာာသနား�းခြ�င်းး�တို့့�� ရှိိ�ပြီး�း� ပျော်�်��ရွှှင််စွာာ� သီီချျင်းး�များ��း သီီဆိုု�နေ�လေ့�့ရှိိ�

နိုု�င််သည််။

သည်် ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ မြ�င့််�မြ�တ််သော�ာ ရဟန်းး�၊ သံံဃာာ တော်�်�များ��းကိုု�
သီီတင်းး�ကျွွတ််ပွဲဲ�တော်�်�သည်် မိုးး��ရာာသီီ ကုုန််ဆုံးး��ချိိ�န်် တွွင်် ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း�

လည်းး� ပန်းး�များ��း၊ သစ််သီးး�များ��း ဆက်် ကပ််လှူူ�ဒါါန်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း

သည််။

လုုပ််ငန်းး�များ��း

ပြီး�း�ဆုံးး��သော�ာ

အချိိ�န််ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�

လယ််သမား�း များ��းသည််လည်းး� သီးး�နှံံ�ရိိတ််သိိမ်းး�ချိိ�န််ကိုု� ပျော်�်��ရွှှင််စွာာ� စော�ာင့််�
ကြ�ချိိ�န််ဖြ�စ််သည််။ လူူငယ််အမျိုး�း��သားး�၊ အမျိုး�း�� သမီးး�စုံံ�တွဲဲ�များ��းသည််လည်းး�

ကိိန္နနရီီ၊ ကိိန္နနရာာ မော�ာင််မယ််နှှစ်ဦး
် း၏ တစ််ဦးးအပေါ်�် တစ််ဦးး လွွန််စွာာ�ချျစ််

လက််ထပ််မင်္ဂလာာပြု�ု ရန််ရက််ကိုု� စိိတ််လှုုပ််ရှား��းစွာာ� စော�ာင့််�ကြို�ု�နေ�ကြ�

မြ�တ််နိုးး�� ကြ�မှုုမှာာ� အံ့့�မခန်းး�ဖြ�စ်် သည််။ ပုံံ�ပြ�င််တစ််ခုုတွွင်် “တစ််ည

သည််။ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ရာာသီီဥတုုကလည်းး� ပွဲဲ�တော်�်� ကျျင်းး�ပရန််

သော�ာအခါါ မိုးး��သက််မုုန််တိုု�င်းး�ကျျ၍ တော�ာင််ကျျချော�ာ�င်းး�ရေ�များ��း ကြော��ာင့််�

အတွွက်် အထော�ာက််အကူူ ပြု�ု လေ�သည််။

ကိိန္နနရီီ၊ ကိိန္နနရာာ မော�ာင််မယ််တို့့��သည်် ချော�ာ�င်းး�တစ််ဖက််ကမ်းး�စီီတွွင်် တစ််
ညတာာ ကွဲဲ�ကွာာ�ခဲ့့� ကြ�ရလေ�သည််။ ပြ�န််လည်် တွေ့�့�ဆုံံ�ကြ�သော�ာအခါါ တွွင််
တစ််ညတာာ ခွဲဲ�ခွာာ�ရခြ�င်းး�အတွွက်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၇၀၀) တိုု�င်် ငိုု�ကြွေး��းခဲ့့�ကြ�

ရှှမ်းး�အမျိုး�း��သားး�နေ့�့

သည််” ဟုုဆိုု�သည််။ ထိုု�အပြု�ုအမူူမှာာ� စံံချိိ�န််တင််ရသည််အထိိ ဖြ�စ််သည််။

(၁၉၄၇) ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၇)ရက််နေ့�့ကိုု� ရှှမ်း�း စော်�်�ဘွားး��များ��းနှှင့်�်
ပြ�ည််သူူလူူထုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ရှှမ်း�း အမျိုး�း��သားး�စုု၏ သွေး�း�စည်းး�
ညီီညွွတ််မှုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�နေ့�့အဖြ�စ်် ကြော်��်�ငြာ�ာခဲ့့�သည််။

(Aye, 2008)

ရှှမ်းး�ဂီီတနှှင့်�် တူူရိိယာာပစ္စစည်းး�များ��း

(၁၉၄၇) ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (၁၁)ရက်် နှှင့််� (၁၅)ရက််များ��းတွွင်် ရှှမ်း�း
အမျိုး�း��သားး� ကော�ာင််စီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ခြ�င်းး�၊ ရှှမ်း�း အမျိုး�း��သားး�သီီချျင်းး�နှှင့်�် အလံံ

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််ရိုးး��ရာာ ဂီီတရှိိ�သော�ာ လူူမျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ ရှှမ်း�း

တို့့��ကိုု� အတည််ပြု�ုခြ�င်းး�များ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ အချျက််အလက််၊

ရိုးး��ရာာ တူူရိိယာာပစ္စစည်းး�များ��းမှာာ� ရှှမ်း�း အိုးး��စည််များ��း၊ မော�ာင်းး�၊ လင််ကွွင်း�း နှှင့််�

မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာများ��းကိုု� ဗြိ�ိတိိသျှှ အုုပ််ချုု�ပ််သူူများ��းက မှှတ််တမ်းး� တင််

ဝါးး�လက်် ခုုပ််များ��း စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အထဲဲတွွင်် ရှှမ်း�း အိုးး�� စည််သည််

ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ� ပေ�။ ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��သည်် (၁၈၈၆-၈၇) (အလော�ာင်းး� ဘုုရား�း

အဓိိက တူူရိိယာာပစ္စစည်း�း တစ််မျိုး�း�� ဖြ�စ်် သည််။ သစ််သားး�နှှင့်�် ပြု�ုလုုပ််ထားး�

စတင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ

သည့််� အခြား��း တူူရိိယာာ ပစ္စစည်း�း များ��းမှာာ� ကြိုး�း��(၃)ကြိုး�း��တပ်် ဘင််ဂျိုု��၊

ကုုန်းး�ဘော�ာင််မင်းး�ဆက််

ပြို�ု�ကွဲဲ�ပျျက််ဆီးး�ပြီ�ီ
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တယော�ာနှှင့်�် ဗူးး�သီးး�ခြော��ာက်် စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။ အချို့့���သော�ာ ရိုးး��ရာာ

ပုံ (၄၆) ကိန္နရီကိန္နရာအက

သီီချျင်းး�များ��းမှာာ� ရှှမ်းး�ရိုးး��ရာာ ပုုလွေ�ေ ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� တီးး�ခတ််ကြ�သည််။
ပုုလွေ�ေသီီချျင်းး�၊ ရှှမ်း�း ဘင််ဂျိုု��သီီချျင်းး�၊ ဝါးး� ဘင််ဂျိုု��သီီချျင်းး�၊ နွား��းခ လော�ာက််သံံ
သီီချျင်းး� စသည််ဖြ�င့််� သီီချျင်းး�များ��းလည်းး� ရှိိ�သည််။

ရှှမ်းး�လူူမျိုး�း��နှှင့််� ကျားး��ပုံံ�ပြ�င််
“လွွန််လေ�ပြီး�း�သော�ာအချိိ�န််က တရုုတ််ပြ�ည်် ဘုုရင့််�တော်�်� ဝင််မိိသားး�စုု
အတွွင်းး�မှာာ� ပြ�သနာာတစ််ခုု ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ပါါ တယ််။ ဘုုရင့််�သားး�တော်�်�တစ််ပါးး�
ဟာာ ဘုုရင်် အပါါအဝင်် တော်�်�ဝင််မိိသားး�စုုဝင်် အားး�လုံးး��ကိုု� သတ််ပြီး�း� ဘုုရင််
အဖြ�စ်် နန်းး�တက််ခဲ့့�ပါါတယ််။ တော်�်�ဝင််မိိသားး�စုုထဲဲက ကိုု�ယ််ဝန်် ဆော�ာင််
တစ််ဦးးဟာာ ထွွက််ပြေး��းလွွတ််မြော��ာက််ခဲ့့�ပြီး�း� လမ်းး� ခရီးး�မှာာ� ကလေး�းငယ််ကိုု�
မွေး�း�ဖွား��းခဲ့့�ကာာ မိိခင််ကတော့�့� သေ�ဆုံးး��သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််။ ကလေး�းငယ််ဟာာ
တော�ာထဲဲမှာာ� တစ််ယော�ာက်် ထဲဲကျျန််နေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ကျားး��ဖြူ�ူ တစ််ကော�ာင််က
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခဲ့့�ပါါတယ််။ ကလေး�းငယ်် ကြီး�း�ပြ�င်းး�လာာ တဲ့့�အခါါမှာာ�တော့�့�
ရှှမ်းး�လူူမျိုု��တွေ�ေရဲ့့� ပထမဆုံးး��ဘုုရင်် ဖြ�စ်် လာာခဲ့့�ပါါတယ််…”

မှာာ� ဗုုဒ္ဓဓ၊ ရွာာ�စော�ာင့််�နတ််၊ လယ််စော�ာင့််�နတ််၊ တော�ာင််စော�ာင့််�နတ််၊ အိိမ််စော�ာင့််�
နတ််စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။ လူူတို့့��ထက်် နိိမ့််�ကျျသော�ာ နတ််စိိမ်းး�များ��းလည်းး�

ထို့့��ကြော��ာင့်�် ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် ကျားး��ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ပထမဆုံးး�� ဘုုရင််အားး�
ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခဲ့့�သူူ အဖြ�စ်် ရိုု�သေ�လေး�းစား�းကြ�သည််။

ရှိိ�ရာာ နတ််မကြို�ု�က််သော�ာ အရာာ များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ပရဝုုဏ််တွွင်် ပြု�ုလုုပ််
ပါါက အသက််ဆုံးး��ရှုံးး�� သည််အထိိ အန္တတရာာယ်် ပေး�းနိုု�င််သည်် ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််
သည််။ ကျော်�်��ကြား�း�သူူများ��းနှှင့်�် တန််ခိုးး�� ရှိိ�သော�ာသူူများ��းသည်် ပုံံ�မှှန််မဟုုတ််

ရှှမ်းး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ဘာာသာာရေး�းနှှင့်�် နတ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု

သော�ာ သေ�ဆုံးး�� ခြ�င်းး�၊ ကလေး�းမီးး�ဖွား��းစဉ်် သေ�ဆုံးး��ခြ�င်းး�တို့့��နှှင့်�် သေ� ဆုံးး��ခဲ့့�
ပါါက နတ််စိိမ်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း�� အများ��းစုုသည်် ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ဝင််များ��းဖြ�စ််ကြ�သည််။
ချျင်းး�မိုု�င််မှှ ဆန််ဝီီမှှတ််တမ်းး� တင််ချျက််အရ ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့�� ကိုးး��ကွွယ််သော�ာ

ရှှမ်း�း ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��းသည်် ရွာာ� (သို့့��) မြို့�့�� တည််ရာာနေ�ရာာ၏

ဗုုဒ္ဓဓ ဘာာသာာကိုု� ယွွန်းး� ဟုုခေါ်�်သည််။ အဆိုု�ပါါမှှတ််တမ်းး� ကိုု� ချျင်းး�မိုု�င််မြို့�့��မှှ

မြ�င့််�မြ�တ််သော�ာ နေ�ရာာတွွင်် တသီးး�တခြား��းတည််ရှိိ�ပြီး�း�

ကိုု�ယ််တော်�်�များ��းက မြော��ာက််ပိုု�င်း�း ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််တွွင်် ဖြ�န့််�ချီီ�ခဲ့့�သည််။ ယွွန်းး�

များ��းနှှင့်�် အမြဲ�ဲကင်းး�ကွာာ�နေ�သည််မဟုုတ််ပေ�။ အုုပ််ချုု�ပ််သည့််� လူူတန်းး�စား�း

လူူမျိုး�း�� အုုပ််စုုဝင််များ��းသည်် ကုုန်းး�ဘော�ာင််ခေ�တ််ဦးး အစော�ာ ပိုု�င်း�း ကာာလ (

နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ခံံလူူများ��းကြား�း� မပြေ�ေလည်် မှုုများ��းကိုု� ညှိိ�နှိုုင်း�း ပေး�းသည််။ ရှှမ်း�း

၁၇၅၂- ၁၈၁၉) တွွင်် မြ�န််မာာဘုုန်းး� တော်�်�ကြီး�း�များ��း၏ သင််ကြား�း�ပြ�သမှုုဖြ�င့််�

တို့့��သည်် အနီီ ရော�ာင််အုုတ််နှှင့်�် ကျွွန်းး�သစ််တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကာာ လှှပ

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ဝင််များ��း ဖြ�စ််လာာကြ�သည််။ ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ယွွန်းး�

ခမ်းး�နား�းသော�ာ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� ဆော�ာက်် လုုပ််လှူူ�ဒါါန်းး�လေ့�့ရှိိ�

ကိုးး��ကွွယ််မှုုကိုု� ဆက််လက််ကျျင့််�သုံးး�� ခဲ့့�ပြီး�း� ဗြ�ဟ္မာာ�န ဘာာသာာကိုု�မူူ ထေ�ရ

သည််။ ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� အတွွင်း�း ပိုု�င်းး�နှှင့်�် အပြ�င််ပိုု�င်း�း အလှှဆင််ရန််

လူူမှုုအရေး�းကိိစ္စစ

ဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်း�း အဖြ�စ််သာာ သဘော�ာထားး�သည််။

အတွွက်် ယမနေ�သားး�များ��း၊ မိုးး��ကော�ာင်းး�ဒေ�သမှှ သစ််မာာသားး� များ��းနှှင့်�်

(Conway, 2006)

နံ့့�သာာဖြူ�ူ၊ နံ့့�သာာနီီသားး�များ��းနှှင့်�် ဆင််တူူ သည့််� ယင်းး�တိုု�က််သားး�များ��းကိုု�
လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုကြ� သည််။ ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��းသည်် တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�
ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််ဖြ�စ််

စာာပေ�နှှင့််� ရေး�းသားး�ထားး�သည့််� ဗုုဒ္ဓဓစာာပေ�များ��း၊ ယဉ်် ကျေး�း�မှုုအနုုပညာာ

သော်�်�လည်းး� တန််ခိုးး��စွွမ်း�း အားး� ကာာ ကွွယ််စော�ာင့်�ရှော�ာ
် �က််ခြ�င်းး�နှှင့်�် မတူူညီီ

လက််ရာာများ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််� ရှော�ာ�က််ရာာ နေ�ရာာဖြ�စ််သည််။ ရှှမ်း�း

သော�ာ စွွမ်း�း အားး� ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ခြ�င်းး�စသော�ာ အတွေး�း�အမြ�င််များ��းကိုု� လက််ခံံ

ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�

ယုံံ�ကြ�ည််ထားး�သည််။ တန််ခိုးး��စွွမ်း�း အင််ကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သော�ာ

သင််ကြား�း�ရာာနှှင့်�် ဘာာသာာရေး�းပွဲဲ�တော်�်�များ��း ကျျင်းး�ပ ရာာနေ�ရာာတစ််ခုုလည်းး�

လူူများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အပြု�ု အမူူ၊ ရွေး�း�ချျယ််မှုု ရလာာဒ််အတိုု�င်း�း တန််ခိုးး��

ဖြ�စ််သည််။

စွွမ်း�း အားး� များ��း ရရှိိ�ကြ�သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� လော�ာ ကတွွင််

ရုုပ််ပွား��းတော်�်�များ��း ထားး�ရှိိ�ရာာ အဆော�ာင််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�အဆော�ာင််၏

စွွမ်း�း အားး�ပိုု�ရှိိ�သော�ာ သူူများ��းအမှှန််တည််ရှိိ�ပြီး�း� သာာမန််လူူတို့့��သည်် ကာာ

အပေါ်�်ဘက််တွွင်် ပြ�သာာဒ််ရှိိ�ပြီး�း� ပြ�သာာဒ််သည်် ကျော�ာ�င်းး�ထိုု�င််ဆရာာတော်�်�

ကွွယ််စော�ာင့်�ရှော�ာ
် �က််မှုု ခံံယူူရန်် ထိုု�သူူတို့့�နှှင့််� ဆက််ဆံံရေး�း တည််ဆော�ာက််

သီီတင်းး�သုံးး��ရာာ နေ�ရာာ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ အဆော�ာင််မကြီး�း�မှာာ� ဧည့််�သည််

ကြ�ရ သည််။ ဗုုဒ္ဓဓနှှင့််� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��းကိုု� တန််ခိုးး��ရှိိ� သော�ာ လူူသားး�များ��း

များ��းအိိပ််စက််ရာာ၊ ကိုု�ရင််များ��းကိုု� စာာသင််ရာာနှှင့်�် ဧည့််�သည််များ��း လက််ခံံ

အဖြ�စ်် မှှတ််ယူူကြ�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓ လမ်းး�စဉ်် လိုု�က််သည့််�သူူများ��းသည်် အခြား��း

တွေ့�့�ဆုံံ�ရာာ နေ�ရာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ (Conway, 2006)

ယနေ့�့အချိိ�န််အခါါတွွင််

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသည််

အဓိိက

များ��းသည်် ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��း နေ�ထိုု�င််ရာာ၊ ပညာာ
အဆော�ာင််ကိုု�

ပြ�သာာဒ််ဆော�ာင််ဟုုခေါ်�်ပြီး�း�

ဗုုဒ္ဓဓ

သော�ာ အစိုးး��ရအရာာရှိိ� (သို့့��) ဝိိဉာာဉ််တို့့��ထက်် စွွမ်း�း အားး�ကြီး�း� သည််ဟုု
ယုံံ�ကြ�ည််သည််။ ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�သည်် စွွမ်း�း အားး�အဆင့််�ဆင့််�ရှိိ�သော�ာ ဘုံံ�များ��း

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် နတ််များ��းအတွွက်် နတ််ကွွန်းး�စင်် ကိုု� ဆော�ာက််လုုပ််

နှှင့််� ပြ�ည့််�နှှက််နေ� သည််။ ဘုံံ�အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�သည့််�အနက်် လူ့့�ဘုံံသ
� ည််

ထားး�ပြီး�း� ထမင်းး�၊ ပန်းး�၊ ရေ�ချျမ်းး�၊ ဖယော�ာင်းး�တိုု�င််နှှင့််� လက််ဖက််စသည််တို့့��

စွွမ်း�း အားး� အလယ််အလတ််ရှိိ�သည််။ လူူတို့့��ထက်် စွွမ်း�း အားး�ရှိိ�သော�ာသူူများ��း

ဖြ�င့််� ဆက်် ကပ်် ပူူဖော်�်�ကြ�သည််။ အချို့့���သော�ာကျေး�း�ရွာာ�များ��းတွွင်် နတ််များ��း
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မှှ အမြဲ�ဲကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််စေ�ရန်် အတွွက်် အိိပ််ယာာခင်းး�များ��း၊

ဥပုုသ််စော�ာင့််�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ပါါဝင််သည််။ နတ််ဆရာာအဖြ�စ်် ကျျင့််�စဉ််များ��း

ခေါ�ါင်းး�အုံးး��များ��းကိုု�ပင်် လှူူ�ဒါါန်းး�ကြ�သည််။

တွွင်် အင်းး�များ��းအားး�ပြာ�ာချျပြီး�း� သော�ာက််ရခြ�င်းး� စသည််တို့့��လည်း�း ပါါဝင််
သည််။ ကိုု�ယ််ခန္ဓာာ�တွွင်် အဆော�ာင််ဆေး�းများ��း၊ ဆေး�းမင််ကြော��ာင််များ��း ထိုးး��နှံံ�

ရှှမ်း�း စော်�်�ဘွားး��များ��း

လက််ထက််ကတည်းး�ကပင််

စော်�်�ဘွားး��များ��းနှှင့်�်

ခြ�င်းး�၊ အင်းး�များ��း ထိုးး�� ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည််တို့့��ကိုု�လည်း�း ပြု�ုလုုပ််သည််။

အကြီး�း�အကဲဲတို့့��သည်် နတ််များ��းမှှ ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််စေ�ရန််
အတွွက်် တာာဝန််ယူူပေး�းရသူူများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� နတ််ကွွန်းး�များ��းကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််

ယွွန်းး�လူူမျိုး�း�� အုုပ််စုုဝင်် ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင်် များ��းအနေ�နှှင့််� ရှှမ်း�း ဘုုန်းး�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ရာာသီီအလိုု�က်် ပွဲဲ�တော်�်�များ��းကျျင်းး�ပခြ�င်းး� စသော�ာ

တော်�်�ကြီး�း�များ��းကိုု� ဘာာသာာရပ််များ��းကိုု� သင််ကြား�း�ပြ�သနိုု�င််သော�ာ ဆရာာများ��း

တာာဝန််များ��းကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည််။ နတ်် ကိုးး��ကွွယ််မှုုများ��းတွွင်် ရေ�

အဖြ�စ််လက််ခံံကြ�သည််။ အချို့့���သော�ာ ဘုုန်းး�တော်�်� ကြီး�း�များ��းသည်် နက္ခခတ္တတ

စော�ာင့််�နတ််ကိုု� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ကိုးး��ကွွယ််ကြ� သည််။ ရှေး�း�ရိုးး��ရာာ ပုံံ�ပြ�င််အရ

ဗေ�ဒပညာာနှှင့်�် ဗေ�ဒင််ဟော�ာ ပြော��ာခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� လည်းး�သင််ယူူလေ့�့လာာကြ�
သည််။ ထိုု�သို့့�ဖြ�င့််� ဘာာသာာရေး�းနှှင့်�် ဗေ�ဒင််ယုံံ�ကြ�ည််ချျက်် သည်် ရော�ာယှှက််

“ရှေး�း�ယခင််ကာာလများ��းက ဆည််မြော��ာင်းး�၊ ကန်် ချော�ာ�င်းး�များ��း ဆော�ာက််လုုပ််

လျျက််ရှိိ�သည််။ (Conway, 2006)

ရာာတွွင်် လူူများ��းစွာာ�ကိုု� စတေး�းခဲ့့�ရသည််။ အဆိုု�ပါါ ဓလေ့�့ဆိုးး��ကြီး�း�ကိုု� တားး�
ဆီးး�ရန််အတွွက်် ရှှမ်းး�ဘုုရင််တစ််ပါးး�၏ ညီီမတော်�်� သည်် သူူမ၏ အသက််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အထူးး�သဖြ�င့််�ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ��းရှိိ� သစ််ပင််ကြီး�း�များ��း

ကိုု�စွွန့််�လွှှတ််ခဲ့့�သည််…”

တွွင်် သစ််ပင််စော�ာင့််�နတ််များ��းရှိိ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ သစ််ပင််ကြီး�း�
များ��းနား�းတွွင်် နတ််တို့့��စံံမြ�န်း�း ရန်် နတ််ကွွန်းး�များ��းကိုု� တည််ဆော�ာက််လေ့�့ရှိိ�

ထိုု�အချိိ�န််မှှ အစပြု�ုကာာ မင်းး�သမီးး�၏ ရုုပ််ထုုကိုု� ထုုလုုပ််၊ ရွှေ�ေချျပြီး�း� ဆည််

သည််။ နတ််ကွွန်းး�အတွွင်း�း တွွင််လည်း�း ကျေး�း�ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�များ��း လှူူ�ထားး�

များ��းတွွင်် ထားး�ကြ�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှ စတင််ပြီး�း� ရေ�စော�ာင့််�နတ်် ကိုးး��ကွွယ််

သည့််� အစား�းအစာာများ��း၊ ပန်းး�များ��းကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့� နတ််ကွွန်းး�ရှိိ�

ခြ�င်းး� ဓလေ့�့စတင််ခဲ့့�သည််။ (Conway, 2006)

ရာာ သစ််ပင််ကြီး�း�များ��းကိုု� ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�များ��း အားး�လုံးး��က လေး�းစား�းရိုု�သေ�
ကြ�ရသည််။

မည််သူူမျှှ

နတ််ကွွန်းး�အနီးး�တွွင််

ညစ််ညမ်းး�ရိုု�င်း�း စိုု�င်း�း စွာာ�

အထက််ပါါပုံံ�ပြ�င််သည်် အခြား��းရှှမ်း�း ဒဏ္ဍာာရီီ ပုံံ�ပြ�င်် ဖြ�စ််သော�ာ မြွေ�ေအသွွင််

စကားး�ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�၊

နတ််သမီးး� ပုံံ�ပြ�င််နှှင့်�် ဆက််စပ်် နေ�သည််။ နတ််သမီးး�ရုုပ််ထုုကိုု� မိုးး��ရွာာ�သွွန်း�း

ဆီးး�သွားး��ခြ�င်းး�စသည််တို့့��ကိုု� မပြု�ုလုုပ််ရဲဲကြ�ပေ�။ ထိုု�သစ််ပင််တိုု�င်း�း တွွင်် နတ််

မှုုနှှင့််� မြေ�ေသြ�ဇာာကော�ာင်းး�မွွန််မှုုများ��းအတွွက်် ပူူဇော်�်�ပသကြ� သည််။ အချို့့���

ကော�ာင်းး�နတ််မြ�တ််များ��းနှှင့်�် ပတ််သတ််သည့််� ရာာဇဝင််၊ ပုံံ�ပြ�င််များ��းရှိိ�တတ််

နေ�ရာာများ��းတွွင်် အမျိုး�း��သားး�ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် ထုုလုုပ််ကြ�ပြီး�း� “ဖခင််ကြီး�း�” ဟုုခေါ်�်

ကြ�သည််။ သစ််ပင််စော�ာင့််�နတ်် ရုုက္ခခစိုးး��များ��းသည်် ဘုုရင့််�စစ််သည််တော်�်�

မသင့််�လျော်�်��သော�ာအမူူအရာာများ��းပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊

ဆိုု�ကြ�သည််။ ပုံံ�သဏ္ဍာာန််မှာာ� ပြူး�း�ကျျယ််သော�ာမျျက််လုံးး��၊ ရှှည််လျားး��ပြီး�း�

များ��း၊ ဒုုက္ခခရော�ာက််နေ�သော�ာ ခရီးး�သွားး��များ��း စသည််တို့့��ကိုု� ကူူညီီတတ််သည််

ကြီး�း�မား�းသော�ာနှာာ�ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါက််များ��း ရှိိ�လေ�သည််။ နတ််ရုုပ််သည်် အလွှာာ�

ဟုုလည်းး� ဒေ�သခံံများ��းကဆိုု�သည််။ ပုံံ�ပြ�င််များ��းအနက်် အနော်�်�ရထာာမတိုု�င််

(၅)ဆင့််�ရှိိ�သော�ာ သရဖူူကိုု� ဆော�ာင်းး�ထားး�ပြီး�း� ရွှေ�ေချျထားး�သည််။ ၎င်းး�နတ််ရုုပ််

မှီီ� ပုုဂံံခေ�တ််က သစ််ပင််စော�ာင့််�နတ််ပုံံ�ပြ�င််မှာာ� ထင််ရှား��းသည််။

ထုုကိုု� တန််ခိုးး��ရှိိ�သည််ဟုု မှှတ််ယူူကြ�ပြီး�း� နတ််ကွွန်းး�အတွွင်း�း တွွင်် သော့�့�ခတ််
ကာာ ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ တစ််နှှစ််လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ််ကျျ နတ််ပွဲဲ�အခါါရော�ာက််

သစ််ပင််စော�ာင့််�နတ််အားး�

တိုု�င်း�း နတ််ဝင််သည််တို့့��သည်် နတ််ကွွန်းး� တံံခါးး�ကိုု�ဖွွင့်�ပြီး�
် း� ရွာာ�သားး�များ��းကိုု�

သော�ာ အခြား��းပုံံ�ပြ�င််များ��းကိုု�လည်း�း တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ခံံစား�းရသော�ာ အပြ�စ််

ဖူးး�မြော်��်�ခွွင့််�ပေး�းကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� လည်းး� အချို့့���ရွာာ�သားး�များ��းသည်် နတ််

ဒဏ််များ��းမှာာ� ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�၊ ဗိုု�က််အော�ာင့်�ခြ် �င်းး�စသည််တို့့��ဖြ�စ််ပြီး�း� အပြ�စ််

ရုုပ််၏ တန််ခိုးး��အစွွမ်းး�များ��းကြော��ာင့််� နတ််ရုုပ််၏ မျျက််နှာာ�ကိုု� မကြ�ည့်�် ရဲဲကြ�

ဒဏ််ခံံရသူူများ��းသည်် နတ််ကွွန်းး�ရှိိ�ရာာသို့့�� ပူူဇော်�်�ပသကာာ တော�ာင်းး�ပန််ပါါက

ပေ�။ နတ််ရုုပ််ထုုကိုု� သော့�့�ခတ််ထားး�ကာာ နတ််ကွွန်းး� ရှိိ�ရာာနေ�ရာာသည််

ပျော�ာ�က််ကင်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််။

မရိုု�မသေ�လုုပ််မိိသော�ာကြော��ာင့်�်

အပြ�စ််ပေး�းခံံရ

အလေး�းအမြ�တ််ထားး� ရမည့််� နေ�ရာာတစ််ခုု အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး�း� ရွာာ�
သားး�များ��းသည်် နတ််ကွွန်းး�အနီးး�ရော�ာက််လျှှင်် ဖိိနပ်် ချွွတ််ခြ�င်းး�၊ နွား��းလှှည်း�း

သစ််ပင််စော�ာင့််�နတ််ကိုု� မြ�န််မာာတို့့��က ရုုက္ခခစိုးး�� ဟုုခေါ်�်သည််။ ရုုက္ခခဟူူသည််

ပေါ်�်မှှဆင်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ်် ကြ�သည််။ အရိုု�အသေ�ပြု�ုရန်် ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�

မှာာ� သစ််ပင််ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ စိုးး��ဆိုု�သည်် ပိုု�င််စိုးး��ခြ�င်းး�၊ လွှှမ်း�း မိုးး��ခြ�င်းး� စသော�ာ

ပါါက ဖျား��းနာာခြ�င်းး�များ��း၊ ကံံဆိုးး��ခြ�င်းး�များ��း ဖြ�စ််တတ််သည်် ဟုု ယူူဆကြ�ပြီး�း�

အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖြ�စ််သည််။ လမ်းး�ဖော�ာက််ခြ�င်းး�၊ ဆည််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� စ

ကြော��ာက််ရွံံ�ကြ�သည််။ (Conway, 2006)

သော�ာလုုပ််ငန်းး�များ��း လုုပ််ကိုု�င််ပါါက ပထမဆုံးး��လုုပ််ရသော�ာ အလုုပ််မှာာ�
တည််ဆော�ာက််မည့််� နေ�ရာာအတွွင်း�း မှှ သစ််ပင််ကြီး�း�များ��းရှိိ�ပါါက သစ််ပင််

သစ််ပင််စော�ာင့််�နတ််(ရုုက္ခခစိုးး��)ကိုု�

ကိုးး��ကွွယ််သော�ာ

အလေ့�့အထသည််

ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််တွွင်် သာာမက မြ�န််မာာတစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� တွွင််ရှိိ�သည််။

များ��းသည်် လမ်းး�ဖော�ာက််လုုပ််မည့််�နေ�ရာာ သို့့��မဟုုတ်် ဆည််တည််ဆော�ာက််
မည့််�နေ�ရာာ အတွွင်း�း တည််ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� သစ််ပင််ရှိိ� သစ််ပင််စော�ာင့််�နတ််
များ��းမှာာ� အခြား��းသော�ာနေ�ရာာသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�နေ�ထိုု�င််ကြ�ရန််နှှင့်�် အန္တတရာာယ််မ
ပြု�ုရန််

ရှှမ်းး�ဗေ�ဒင်၊် နက္ခခတ််နှှင့််� နတ််ဆရာာ
ရှှမ်း�း နက္ခခတ််ဗေ�ဒင််ဆရာာနှှင့်�်

နတ််ဆရာာများ��းသည််

ထုုတ််ပြ�န််ကြေ��ငြာ�ာရသည််။

နော�ာက််ထပ််လုုပ််ဆော�ာင််ရသော�ာ

အချျက််မှာာ� အလုုပ််သမား�းများ��းက သစ််ပင််စော�ာင့််�နတ််ကိုု� အခြား��းနေ�ရာာသို့့��
၎င်းး�တို့့��၏အရည််

အချျင်းး� စွွမ်း�း ရည််များ��းကိုု� တတ််ကျွွမ်းး�သော�ာ ဆရာာသမား�းထံံမှှ သင််ကြား�း�
လေ့�့လာာ ခဲ့့�ရသည််။ ကျျင့််�စဉ််များ��းတွွင်် ဝတ််ဖြူ�ူစင််ကြ�ယ်် ဝတ််ဆင််ခြ�င်းး�၊

ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�

စေ�ရန််အတွွက််

ပူူဇော်�်�ပသကြ�ရသည််။

ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည့််�ကြား�း�ထဲဲမှှပင််

ထိုု�သို့့�လုုပ််ကိုု�င််

အလုုပ််သမား�းများ��းဖျား��းနာာခြ�င်းး�၊

အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက်် မရှိိ�နာာမကျျန်းး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု� ခံံစား�းရပါါက ထိုု�
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သစ််ပင််ကိုု� မခုုတ််ပဲဲချျန််ထားး�ခဲ့့�ရသည််။ (Tun Oo, 2014). အမျိုး�း��သားး�

နှှစ််ခြ�င်းး�မင်္ဂလာာပွဲဲ�အတွွက်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�၊ မိိတ််ဆွေ�ေ၊ သူူငယ််ချျင်းး�များ��းကိုု�

နတ််အတွွက်် နတ််ကွွန်းး�မှာာ� တိုု�င်် ၄ တိုု�င််ရှိိ�ပြီး�း�၊ အမျိုး�း��သမီးး�နတ််အတွွက််

ဖိိတ််ကြား�း�လေ့�့ ရှိိ�သည််။

နတ််ကွွန်းး�မှာာ� တိုု�င်် ၁ လုံးး�� သာာရှိိ�သည််။
ဧည့််�သည််များ��းသည်် စက််ဝိုု�င်း�း ပုံံ� ဝိုု�င်း�း ထိုု�င်် ကြ�ပြီး�း� မိိခင််သည်် ကလေး�းငယ််

ရိုးး��ရာာအလေ့�့အထများ��း

ကိုု� ပေါ�ါင််ပေါ်�်တွွင်် တင််ထားး�ပြီး�း� စက််ဝိုု�င်းး� အလယ််တွွင်် ထိုု�င််သည််။ မိိခင််

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း�� အချို့့���မှာာ� နှှစ််ခြ�င်းး�ခရစ််ယာာန်် ဘာာသာာ ဝင််များ��းဖြ�စ််ကြ�သည််။

ကင််ပွွန်းး�တို့့��နှှင့်�် ခေါ�ါင်းး�ဆေး�း မင်္ဂလာာပြု�ုပေး�းသည််။ တရော်�်�ချော�ာ�င်းး�ကိုု�

အဓိိကကျျင်းး�ပသော�ာ ပွဲဲ� တော်�်�မှာာ� ကလေး�းမွေး�း�ဖွား��းပြီး�း� တစ််လပြ�ည့််�သော်�်�
ထိုု�ကလေး�းကိုု� အမည််ပေး�း နှှစ််ခြ�င်းး�မင်္ဂလာာ ပြု�ုလုုပ်် သော�ာပွဲဲ�တော်�်�
ဖြ�စ််သည််။ ဗေ�ဒင််ဆရာာရွေး�း�ပေး�းသော�ာ နေ့�့ရက််နှှင့်�် အချိိ�န််တွွင်် ကျျင်းး�ပ
လေ့�့ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� အချို့့��� နေ�ရာာများ��းတွွင်် တရား�းဟော�ာဆရာာမှှ ရွေး�း�ချျယ််ပေး�း
လေ့�့ရှိိ�သည််။

၏ဘေး�းတွွင်် ဖခင််ထိုု�င််ရသည််။ ထိုု�နေ့�့တွွင်် ကလေး�းငယ််ကိုု� တရော်�်�
ပျော့�့�� အော�ာင်် အရင််ဆုံးး�� ရေ�စိိမ််ပြီး�း�မှှ ပြု�ုတ််ရသည််။ တရော်�်�ကင််ပွွန်းး�
ခေါ�ါင်းး�လျှော်�်��ရည််ကိုု� အခမ်းး� အနား�း တော်�်�တော်�်�များ��းများ��းတွွင်် ရိုးး��ရာာ
အဖြ�စ်် သုံးး��လေ့�့ရှိိ�သည််။ တရော်�်�ကင််ပွွန်းး�ထဲဲတွွင်် ရွှေ�ေမှုံံ� လေး�းများ��းထည့််�
ပေး�းပြီး�း� ခေါ�ါင်းး�ဆေး�းပေး�းခြ�င်းး�သည်် ကလေး�းငယ််ကိုု� ကြီး�း�ပွား��းချျမ်းး�သာာစေ�
ပြီး�း� အသက်် ရှှည််စေ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ကလေး�းငယ်် ကိုု� ရှှမ်း�း
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သစ််ပင််စော�ာင့််�နတ်် (ရုုက္ခခစိုးး��) - မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုု

“ရှေး�း�ယခင််အခါါက ကွွမ်း�း ဆော်�်� လုုလင််တစ််ယော�ာက််ရှိိ�သည််
(ကွွမ်း�း ဆော်�်�ဆိုု�သည််မှာာ� ကွွမ်း�း ဆက််ရသော�ာကျေး�း�ရွာာ�များ��းမှှ အခွွန််များ��းကိုု�ကော�ာက််ပြီး�း�
ဘုုရင့််�ကိုု�ဆက််သရသော�ာ အခွွန်ဝ
် န််ထမ်းး�ဖြ�စ််သည််)။ ကွွမ်း�း ဆော်�်�လုုလင််သည််
ဇော�ာင််ချျမ်းး�ပင််အော�ာက််ရော�ာက််တိုု�င်း�း ဇော�ာင််ချျမ်းး�ရွွက််တစ််ရွွက်် မစား�းမီီ
ဇော�ာင််ချျမ်းး�ပင််စော�ာင့််�နတ််ကိုု� ထမင်းး�၊ ကွွမ်း�း တို့့��ဖြ�င့််� ပူူဇော်�်�ပသလေ့�့ရှိိ�သည််။
တစ််နေ့�့တွွင်် ဇော�ာင််ချျမ်းး�ပင််စော�ာင့််�နတ််သည်် မြ�င်းး�ဖြူ�ူတစ််ကော�ာင််နှှင့်�် မင်းး�ဝတ််တန််ဆာာတို့့��ကိုု�ပေး�းပြီး�း�
ဘုုရင့််�နေ�ပြ�ည််တော်�်�သို့့��သွားး��ရန်် ကွွမ်း�း ဆော်�်�ကိုု�ညွှှန််ပြ�ခဲ့့�သည််။
နန်းး�တော်�်�မှှ အစော�ာင့််�များ��းသည််လည်းး� မင်းး�လော�ာင်းး�ပေါ်�်မည််ဟူူသော�ာ စကားး�အရ
စော�ာင့််�မျှော်�်��နေ�ဆဲဲအချိိ�န််တွွင်် ကွွမ်း�း ဆော်�်�လုုလင််ကိုု� ဘုုရင််အဖြ�စ်် တင််မြှော��ာ�က််ခဲ့့�ကြ�သည််။
ကွွမ်း�း ဆော်�်�ကြော��ာင််ဖြူ�ူမင်းး�ဟူူသော�ာအမည််နှှင့််� ပုုဂံံပြ�ည််ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််မင်းး�လုုပ််ခဲ့့�သည််။
“ကွွမ်း�း ဆော်�်�ကြော��ာင််ဖြူ�ူမင်းး�” ဟူူသော�ာအမည််မှာာ�
“ကြော��ာင််ဖြူ�ူအရပ််မှှ ကွွမ်း�း ဆော်�်�မင်းး�” ဟူူသော�ာအဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖြ�စ််သည််။

ထုံးး��စံံအတိုု�င်း�း အမည််ပေး�းလေ့�့ရှိိ�သည််။ ယော�ာင်္ကျား��းလေး�းဖြ�စ််လျှှင်် ပထမ
ဆုံးး��သားး�ကိုု� အိုု�က််၊ ဒုုတိိယသားး�ကိုု� ရီီ၊ တတိိယသားး�ကိုု� ဆန်းး�၊ စတုုတ္ထထ

ရှှမ်းး�အသုုဘ အခမ်းး�အနား�း

သားး�ကိုု� စိုု�င်း�း ဟုုခေါ်�်ကြ�သည််။ မိိန်းး�ကလေး�း ဖြ�စ််ပါါက ပထမဆုံးး��သမီးး� ကိုု�

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင်် ရှှမ်းး�လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် သေ�ဆုံးး��ပြီး�း� နော�ာက််ဘဝရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့်�်

ရေ�၊ ဒုုတိိယသမီးး�ကိုု� အီီ၊ တတိိယသမီးး�ကိုု� အမ်းး�၊ စတုုတ္ထထသမီးး�ကိုု� အိိ ဟုု

ပြ�န််လည်် မွေး�း�ဖွား��းခြ�င်းး� သဘော�ာတရား�းတို့့��ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ထို့့��

ခေါ်�်သည််။

အပြ�င်် သေ�ဆုံးး��ပြီး�း�နော�ာက်် မကျွွတ််မလွွတ််သော�ာ ဘုံံ�ဘဝ သို့့��ရော�ာက််ရှိိ�
ခြ�င်းး�၊ အချို့့���သော�ာ ဝိိညာာဉ််များ��းမှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန််သော်�်�လည်းး� အချို့့���မှာာ�
ဆိုးး��သွွမ်း�း သော�ာ သဘော�ာရှိိ�ခြ�င်းး� စသည််တို့့��ကိုု�လည်း�း ယုံံ�ကြ�ည််သည််။
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အသုုဘအခမ်းး�အနား�းကိုု� သေ�ဆုံးး��ပြီး�း� (၃) ရက််မှှ (၇) ရက််မြော��ာက််သော�ာ

•	ရွာာ�အနီးး�တွွင်် ကျားး��လာာဟိိန်းး�ပါါက ထိုု�ရွာာ� အနီးး� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််

နေ့�့အထိိ ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ� သည််။ သေ�ဆုံးး��သူူအများ��းစုုကိုု� မြေ�ေမြု�ုပ််သဂြို�ု�လ််

ဒေ�သများ��းအတွွက်် မကော�ာင်းး� သော�ာ အတိိတ််၊ နိိမိိတ််ဖြ�စ််သည််။

လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ဘုုန်းး�ကြီး�း�များ��းနှှင့်�် မင်းး�မျိုး�း��မင်းး�နွွယ််များ��း ကိုု�မူူ မီးး�ရှို့့�သဂြို�ု�လ််ကြ�
သည််။ ရိုးး��ရိုးး��သာာမန်် သေ�ဆုံးး�� ကြ�သော�ာ ရွာာ�သားး�များ��းကိုု� ကျေး�း�ရွာာ�အနီးး�ရှိိ�

•	အိုးး�� (သို့့��) ဖန််ခွွက်် ကျျကွဲဲ�ပါါက စီီစဉ််ထားး�သော�ာ ခရီးး�စဉ််ကိုု�
ဖျျက််သိိမ်းး�သင့််�သည််။

သုုသာာန်် တွွင်် မြှု�ု�ပ််နှံံ�သဂြို�ု�လ်် ကြ�သော်�်�လည်း�း ရုုတ််တရက်် သေ�ဆုံးး��ကြ�
သူူများ��းကိုု� ကျေး�း�ရွာာ�နှှင့်�် ဝေး�းရာာနေ�ရာာ တွွင််မြှု�ု�ပ််နှံံ� သဂြို�ု�လ််ကြ�သည််။ အ
ဘယ့််�ကြော��ာင့်�် ဆိုု�သော်�်� ရုုတ််တရက်် သေ�ဆုံးး��သူူများ��းကိုု� မကော�ာင်းး� ဆိုးး��ဝါးး�

•	မြွေ�ေတွေ့�့�ပါါက ကော�ာင်းး�သော�ာနိိမိိတ််ဖြ�စ််သည််။

ဝင််ရော�ာက််ပူးး�ကပ််နိုု�င််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည်် သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််လေ�သည််။
လူူတစ််ဦးး သေ�ဆုံးး��ခါါ နီးး� အချိိ�န််ရော�ာက််လျှှင်် အဝတ််စ အဝါါရော�ာင်် (၂) စ

•	ဘုုရား�းပေါ်�်သို့့�� မျော�ာ�က်် (သို့့��) ဥဒေါ�ါင်းး� တက််ပါါ က ကြွ�ယ််ဝမည့််�
အတိိတ််နိိမိိတ်် ဖြ�စ််သည််။

နှှင့််�ဘုုရား�းစေ�တီီမှှဝါးး�အပြား�း�ငယ််တို့့��ကိုု� ထိုု�သူူအနား�း တွွင််ထားး�ရသည််။
ထိုု�သို့့�ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သေ�ဆုံးး��သူူ သည်် ကော�ာင်းး�ကင််ဘုံံ�၏ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုကိုု�
ရရှိိ�စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။ သေ�ဆုံးး��ခါါနီးး� အချိိ�န််တွွင်် အလုုပ််လုုပ်် ခြ�င်းး�များ��း

•	သွားး��ကျိုးး ���သည််ဟုု

အိိပ််မက််မက််ပါါက

ဆွေ�ေမျိုး�း��

နီးး�စပ််ထဲဲမှှ

သေ�ဆုံးး��မည့််� အတိိတ််နိိမိိတ်် ဖြ�စ််သည််။

နား�းထားး�သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့်�ဆို
် ု�သော်�်� သေ�ဆုံးး��သူူ၏ ဝိိညာာဉ််သည််
ဆူူညံံသံံများ��းကိုု� မ ကြို�ု�က််နှှစ််သက််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

•	ငိုု�ရသည််ဟုု အိိပ််မက််မက််ပါါက အပြ�င််လော�ာက တွွင်် ပျော်�်��ရွှှင််ရ
မည့််� အတိိတ််နိိမိိတ်် ဖြ�စ််သည််။

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��းသည်် သေ�ဆုံးး��သူူအတွွက်် ရွွတ််ဖတ််ပေး�းကြ�သည််။
ခေါ�ါင်းး�တလားး�ကိုု� သယ်် ဆော�ာင််လာာချိိ�န််တွွင်် သေ�ဆုံးး��သူူ၏ ဇနီးး� (သို့့��)
ခင််ပွွန်းး�ဖြ�စ််သူူက ဖယော�ာင်းး�တိုု�င််ကိုု� ထက််ပိုု�င်း�း ချိုး�း�� လိုု�က််ရသည််။ ထိုု�သို့့�

•	မှိုုကိုု� အိိပ််မက််ပါါက ကော�ာင်းး�သော�ာ အတိိတ်် နိိမိိတ််ဖြ�စ််သည််။

ပြု�ုလုုပ််ရခြ�င်းး�မှာာ� သေ�ဆုံးး��သူူ နှှင့််� ကွဲဲ�ကွာာ�သွားး��ပြီ�ီဟူူသော�ာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််
ဖြ�စ််သည််။ အသုုဘအခမ်းး�အနား�း ကျျင်းး�ပပြီး�း�ချိိ�န််တွွင်် လူူအများ��း သည််

•

အနီီရော�ာင််အသားး�ကိုု�

အိိပ််မက််မက််ပါါက

ဖျား��း

နာာမည့််�

အတိိတ််နိိမိိတ််ဖြ�စ််သည််။

လက််ဆေး�းခြ�င်းး�၊ မီးး�ခိုးး��နှှင့်�ထိိတွေ့�့
်
�ခြ�င်းး� ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု�
သန့််�စင်် ကြ�သည််။

ရိုးး��ရာာအစွဲဲ�အလန်းး�အယူူအဆများ��း

နေ့�့ကော�ာင်းး�ရက််သာာရွေး�း�ခြ�င်းး�
အများ��းအားး�ဖြ�င့််� လပြ�ည့််� (သို့့��) လကွွယ််နေ့�့ကိုု� နေ့�့ ကော�ာင်းး�ရက််မြ�တ််

ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး� အစဉ််အလာာများ��းအရ ရိုးး��ရာာ အစွဲဲ�အလန်းး�
အယူူအဆအချို့့���မှာာ� အော�ာက််ပါါ အတိုု�င်း�း ဖြ�စ််သည််။
•	အိိမ််အတွွင်း�း တွွင်် ညော�ာင််ပင််ကိုု� မစိုု�က််ရ။ ညော�ာင််ပင််သည််
ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��း အတွွင်း�း တွွင််သာာ ပေါ�ါက််ရော�ာက််ရာာ ဖြ�စ််
ပြီး�း� ထင်းး�အတွွက််သုံးး�� နိုု�င််သည််။
•	ဘုုရား�းစေ�တီီများ��းကိုု� ဖျျက််ဆီးး�ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််ရ။

အဖြ�စ််ရွေး�း�ချျယ််ကြ�သည််။ အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� လပြ�ည့််�နေ့�့များ��းမှာာ� မတ််လ၊
မေ�လ နှှင့်�် ဂျူူ�လိုု�င််လ တို့့��ဖြ�စ််သည််။
ဖိုု�ကဏာာန်းး�များ��းမှာာ� စုံံ�ဂဏန်းး� (၂၊၄၊၆…) ကျျသော�ာရက််များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� မ
ဂဏန်းး�ကျျသော�ာ ရက််များ��းမှာာ� (၁၊၃၊၅…) စသော�ာ ရက််များ��းဖြ�စ််သည််။
မ ဂဏန်းး�ရက််များ��းတွွင်် ကျွဲဲ�၊ နွား��းများ��း ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ပါါက ပြ�န််မတွေ့�့�နိုု�င််ဟုု
ယူူဆ ကြ�ပြီး�း� စုံံ�ဂဏန်းး� ကျျသော�ာရက််များ��းတွွင်် ကျွဲဲ�၊ နွား��း များ��း ပျော�ာ�က််ဆုံးး��
ပါါက ပြ�န််လည််တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။

•	မြော��ာက််အရပ််သို့့�� လူူ (၃) ယော�ာက်် ခရီးး�မသွားး�� ကော�ာင်းး�၊ တော�ာင််
အရပ််သို့့�� လူူ(၄)ယော�ာက်် ခရီးး� မသွားး��ကော�ာင်းး�၊ အနော�ာက််အရပ််

စကားး�ပုံံ�များ��း

သို့့��လူူ (၅) ယော�ာက််ခရီးး�မသွားး��ကော�ာင်းး�၊ အရှေ့�့�အရပ််သို့့�� လူူ (၆)
ယော�ာက်် ခရီးး�မသွားး��ကော�ာင်းး�။

•	မေး�း - ဘယ််သွားး��သွားး�� သွားး��လိုု�ရာာ မရော�ာက််ပါါ။
အဖြေ�ေ- အရပ်် ၄ မျျက််နှာာ�ဖြ�စ််သည််။ (အရှေ့�့�၊ အနော�ာက််၊ တော�ာင််၊

အိိပ်မ
် က််နှှင့််� နိိမိိတ််အဟော�ာများ��း
ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး� အစဉ််အလာာများ��းအရ အိိပ််မက််နှှင့်�် နမိိတ််
အဟော�ာအချို့့���မှာာ� အော�ာက််ပါါ အတိုု�င်း�း ဖြ�စ််သည််။

မြော��ာက််) တို့့��သည်် အဆုံးး�� မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။
•

အမေး�း- အပင််က အပ််နဲ့့�တူူတယ််။ အရွွက််က ရေ�နဲ့့�ပြ�ည့်�နေ�
်
တယ််။ အဲ့့�တာာဘာာလဲဲ။
အဖြေ�ေ - ပင််လယ််ရေ�ညှိိ� (ကျော�ာ�က််မှော်�်��)
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ရှှင်ပြု် �ုပွဲဲ�: ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ၏ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အစဉ််အလာာ

ရှင်ပြုပွဲဖြစ်ပေါ်လာပုံ
ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ�အခမ်းး�အနား�းသည်် ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင်် သားး�ယော�ာင်္ကျား��းလေး�းများ��းနှှင့်�် မိိဘများ��းအတွွက်် လွွန််စွာာ�
အရေး�းကြီး�း�သော�ာအခမ်းး�အနား�း တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််ယော�ာင်္ကျား��းတစ််ဦးးသည်် သင်္ကန်းး�
စည်းး�ပြီး�း� သာာသနာ့့�ဘော�ာင််သို့့�� မဝင််ရော�ာက််ရသေး�းလျှှင်် မပြ�ည့််�စုံံဟု
� ုယူူဆကြ�သည််။ အမြ�င့််�မြ�တ််ဆုံးး��
ကုုသိုု�လ််ဟုုလည်းး�ယူူဆကြ�သည််။ သာာမဏေ�/ရဟန်းး�ဝတ််ခြ�င်းး�ဓလေ့�့သည်် ဗုုဒ္ဓဓကိုု�ယ််တော်�်�တိုု�င််မှှ
စတင််ခဲ့့�သည််။ သုုဒ္ဓေါ�ါ�ဓနမင်းး�ကြီး�း�၏ သားး�တော်�်� သိိဒ္ဓဓတ္တတမင်းး�သားး�သည်် သူူ၏ သားး�တော်�်�ရာာဟုုလာာ
ကိုု� ဖွား��းမြ�င််ပြီး�း�နော�ာက်် သစ္စာာ�လေး�းပါးး� မြ�တ််တရား�းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ရွှေ�ေနန်းး�တော်�်�ကိုု�စွွန့်််�ခွာာ�ခဲ့့�သည််။ ၇
နှှစ််ခန့််� တရား�းမြ�တ််ကိုု�ကျျင့်�ကြံ�ံပြီး�
်
း�သော�ာအခါါတွွင်် ဘုုရား�းအဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဘုုရား�းဖြ�စ််ပြီး�း�
နော�ာက်် နန်းး�တော်�်�သို့့��ပြ�န််လည််ကြွ�ချီီ�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််တွွင်် အသက်် ၇ နှှစ်် အရွွယ််ရှိိ�ပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာ
သားး�တော်�်� ရာာဟုုလာာမှှ အမွေ�ေတော�ာင်းး�ခဲ့့�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓသည်် သားး�တော်�်�ရာာဟုုလာာကိုု� ခေါ�ါင်းး�ရိိတ််ပြီး�း�
သင်္ကန်းး�ရုံံ�ကာာ သာာမဏေ�အဖြ�စ်် သွွတ််သွွင်း�း ပြီး�း� သာာသနာ့့�အမွေ�ေကိုု�ပေး�းခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှ စတင််
ပြီး�း� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််မိိဘများ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ သားး�များ��းကိုု� ရှှင််သာာမဏေ�အဖြ�စ်် သာာသနာ့့�ဘော�ာင််သို့့��
သွွတ််သွွင်း�း ခဲ့့�ကြ�သည််။

ရှင်ပြုပွဲစီစဉ်ပုံ
ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ�အတွွက်် ကြို�ု�တင််ကာာစီီစဉ််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ အချို့့��� မိိဘများ��းဆိုု�လျှှင်် သားး�မွေး�း�ဖွား��းချိိ�န််မှှ
စတင််ကာာ စီီစဉ််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ စီီစဉ််ချိိ�န််မှှ စတင််ကာာနေ့�့စဉ်် ငွေ�ေစုုလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််
တိုု�င်း�း ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သကဲ့့�သို့့��ပင်် ထိုု�သို့့�ရည််စူးး�ပြီး�း� စုုဆော�ာင်းး�ရသည််ပင်် ကုုသိုု�လ််ရသည်် ဟုုယုံံ�ကြ�ည််
ကြ�သည််။ အချို့့���မိိဘများ��းဆိုု�လျှှင်် ကံံကြ�မ္မာာ�ကိုု� မခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််သော်�်�လည်း�း ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ�ကိုု� စော�ာစီးး�စွာာ�
ကြို�ု�တင််ပြ�င််ဆင််ထားး�ကြ�လေ့�့ ရှိိ�သည််။ သားး�တော်�်�ရာာဟုုလာာ သာာမဏေ�ဝတ််ခဲ့့�သော�ာနှှစ််ကိုု� ကိုးး��ကားး�
ကြ�ပြီး�း� အသက်် ၇ နှှစ််ပြ�ည့််�ပြီး�း�သော�ာ သားး�ယော�ာင်္ကျား��းလေး�းတစ််ယော�ာက််သည်် မိိမိိကိုု�ယ််ကိုု� ကြ�ည့်�ရှု
် ု
ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််သည််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။

နေ့ကောင်းရက်သာရွေးချယ်ခြင်း
နေ့�့ကော�ာင်းး�ရက််သာာရွေး�း�ချျယ််ရန််မှာာ� မခက််ခဲဲလှှပေ�။ ကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ� ဆရာာတော်�်�၊သံံဃာာတော်�်�များ��း၊
ဗေ�ဒင််ဆရာာများ��းနှှင့်�် မိိသားး�စုုထဲဲမှှ လူူကြီး�း�မိိဘများ��းက နေ့�့ကော�ာင်းး�ရက််သာာ ရွေး�း�ချျယ််ပေး�းကြ�သည််။
မကော�ာင်းး�သော�ာ နေ့�့များ��းကိုု� ရှော�ာ�င််ရန််အတွွက််လည်း�း မခက််လှှပေ�။ မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာ ပြ�က္ခခဒိိန််များ��းတွွင််
ပြ�ဿဒါးး�နှှင့်�် ရက််ရာာဇာာ စသော�ာရက််များ��းကိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ရှိိ�သည််။ သဘာာဝအရလည်းး� ရာာသီီဥတုု
ကော�ာင်းး�မွွန််ကာာ လယ််ယာာလုုပ််ငန်းး�များ��းပြီး�း�စီးး�သော�ာ အချိိ�န််များ��းတွွင်် ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ�များ��းကိုု� ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�
သည််။

75

ရှင်ပြုရန်နေရာရွေးချယ်ခြင်း
ကျေး�း�ရွာာ�မျာ�ာတွွင်် ရှှင််ပြု�ုရန််နေ�ရာာရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�သည်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာအချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ကျေး�း�ရွာာ�ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� အတွွင်း�း ရှိိ�မြေ�ေနေ�ရာာတွွင်် ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� အချို့့���မိိဘ
များ��းကမူူ မိိမိိတို့့��အိိမ််ရှေ့�့�ရှိိ� မြေ�ေနေ�ရာာတွွင််ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�သည််။ ယာာယီီမဏ္ဍာာပ််ကိုု� ဝါးး�လုံးး��များ��း၊ ဝါးး�ဖျာ�ာ
များ��း၊ လိုု�က််ကာာများ��းဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ မဏ္ဍာာပ််ဆော�ာက််လုုပ််ရန််အတွွက်် တစ််ရွာာ�လုံးး��က
ဝိုု�င်း�း ဝန်းး�ကူူညီီကြ�သည််။ ယော�ာင်္ကျား��းသားး�များ��းက လာာရော�ာက််လုုပ််အားး�ပေး�းကြ�သည််။ ထိုု�သို့့�ကူူညီီ
ခြ�င်းး�ဖြ�င််က ကုုသိုု�လ််ရသည််ဟုုလည်းး� ယူူဆကြ�သည််။ တွွင်း�း တူးး�ကာာ ဝါးး�တိုု�င််ထူူကြ�ပြီး�း� အမိုးး��ကိုု� ဝါးး�
ဖျာ�ာများ��းဖြ�င့််� မိုးး��ကြ�သည််။ အကာာအဖြ�စ်် လိုု�က််ကာာများ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

ရှင်လောင်းလှည့်ခြင်းနှင့် ရဟန်းဝတ်ခြင်း
ရှှင််လော�ာင်းး�လှှည့်�ရာာတွ
်
ွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ��းက ရှေ့�့�မှှဦးးဆော�ာင််ကြ�သည််။ လှူူ�ဖွွယ််ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု�
သယ််ယူူလှှည့်�လ
် ည််ကြ�ပြီး�း� သင်္ကန်းး�သယ််ဆော�ာင််သူူများ��း၊ နော�ာက််တွွင်် ကွွမ်း�း တော�ာင််ကိုု�င်် အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းနှှင့်�် နော�ာက််မှှ မော�ာင််ရှှင််လော�ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ရှှင််လော�ာင်းး� မှှ မြ�င်းး�စီးး�၍ ဖြ�စ််စေ�၊ ပခုံးး��ပေး�းထမ်းး�၍
ဖြ�စ််စေ� လိုု�က််ပါါကာာ ရွာာ�ရှိိ�နတ််စင််အထိိ သွားး��ကြ�သည််။ ကျေး�း�ရွာာ�နတ််ကိုု� ပြ�သပြီး�း�သော�ာအခါါတွွင််
ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� သွားး��ပြီး�း� တစ််ပတ််ပတ််ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် မော�ာင််ရင််လော�ာင်းး�ကိုု� ဆံံချျ
ပြီး�း� သင်္ကန်းး�စည်းး�ကာာ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� အပ််နှံံ�ရသည််။ ရှှင််သာာမဏေ�သည်် ဘုုန်းး�တော်�်�
ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် အနည်းး�ဆုံးး�� ၁ ပတ်် သို့့��မဟုုတ်် ၃ လ နေ�ထိုု�င််ရသည််။ (Tun Oo, 2014)
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အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��
အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် အင်းး�လေး�းကန်် ပတ်် ပတ််လည်် ညော�ာင််ရွှေ�ေမှှ လွွယ််ကော်�်�ဒေ�သ
အထိိ ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး� တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် ပျံ့့��နှံံ�နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။ အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုု၏
လူူဦးးရေ�မှာာ� (၁၀၄,၀၀၀) ခန့််� ရှိိ�သည််။

အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့�� ဆင်းး�သက််လာာသော�ာ သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�မှာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�

အလော�ာင်းး�စည််

ခြား��းနား�းလျျက််ရှိိ�သည််။ အဆိုု� တစ််ခုုအရ အင်းး�သားး�လူူမျိူး�း��တို့့��သည််

အမှုုထမ်း�း မိိသားး�စုုများ��းကိုု� (ဘုုရား�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က်် သူူအဖြ�စ််)လည်းး� သူူ၏

သူူမင်းး�ကြီး�း�က

ဆက််လက််ပြု�ုပြ�င််ခဲ့့�ပြီး�း�

ပုုဂံံသားး�

ထားး�ဝယ်် အနွွယ်် လူူမျိုး�း��တို့့��မှှ ဆင်းး�သက််လာာသည််ဟုု ယူူဆ ကြ�သည််။

အလှူူ�များ��းကိုု�

အခြား��းအဆိုု�တစ််ခုုအရ အင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ပုုဂံံမျိုး�း��ဆက််တို့့��မှှ

အနီးး�အနား�း ဒေ�သများ��းတွွင်် ကျေး�း�ရွာာ�များ��းတည််ပြီး�း� နေ�ထိုု�င််စေ� ခဲ့့�သည််။

ဆင်းး�သက််လာာ သည််ဟုုလည်းး�ဆိုု�ကြ�သည််။ (Nay Nay Yee, 2014)

(Nay Yee, 2014)

အင်းး�လေး�းဒေ�သသို့့��

အလော�ာင်းး�စည််သူူမင်းး�ကြီး�း�

ဆက််လက််

ထိိန်းး�သိိမ်းး�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရန််အတွွက််

ကြွ�ချီီ�တော်�်�မူူသော�ာ

လူူအများ��းလက််ခံံကြ�သော�ာ တတိိယအဆိုု�မှာာ� ရှေး�း� ယခင််ကာာလက စဝ််

အချျက််အလက််သည်် သမိုု�င်း�း သုုတေ�သီီများ��းအတွွက်် အထော�ာက််အကူူ

ဆိုု�င််ဖစော်�်�ဘွားး�� (ညော�ာင််ရွှေ�ေ ပထမဆုံးး��စော်�်�ဘွားး��) လက််ထက််တွွင််

ဖြ�စ််စေ�ခဲ့့� သည််။ အလော�ာင်းး�စည််သူူမင်းး�ကြီး�း�သည်် အင်းး�လေး�း ဒေ�သသို့့��

ထားး�ဝယ်် အနွွယ််လူူမျိုး�း�� ညီီအစ််ကိုု�အမှုုထမ်း�း (၂) ဦးး (ငထော�ာင်် နှှင့််� င

ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�ချိိ�န််တွွင်် (သာာယာာကုုန်းး� ကျေး�း�ရွာာ�အကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�

နော�ာင််) သည်် ၎င်းး�တို့့��ဒေ�သကိုု� ထိုု�င်း�း လူူမျိုး�း��များ��း ကျူးး��ကျော်�်��တိုု�က််ခိုု�က််မှုု

ရာာတွွင်် ရှှင်း�း လင်းး�တင်် ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််) ထားး�ဝယ််အနွွယ်် ညီီအစ််ကိုု�

ကြော��ာင့််� စွွန့််�ခွါါ�ခဲ့့�ပြီး�း� စဝ််ဆိုု�င််ဖ စော်�်�ဘွားး��ထံံတွွင်် အမှုုတော်�်� ကိုု� ထမ်းး�

အမှုု ထမ်းး�(၂)ဦးး လိုု�က််ပါါလာာခဲ့့�သည််။ ညီီအစ််ကိုု� (၂) ဦးး ၏ အမည််မှာာ� င

ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။

ထော�ာင််နှှင့်�် ငနော�ာင်် ဖြ�စ််သည််။ အလော�ာင်းး�စည််သူူမင်းး�ကြီး�း�၏ ဖော�ာင််

စော်�်�ဘွားး��က အလွွန်် နှှစ််ခြို�ု�က််အားး�ရတော်�်�မူူကာာ အိိမ််ထော�ာင််စုုပေါ�ါင်းး� (

တော်�်�သည်် အင်းး�လေး�းဒေ�သသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သော�ာအခါါတွွင်် ထားး� ဝယ််

၃၆) စုုကိုု� ထားး�ဝယ််မှှ ခေါ်�်ဆော�ာင််ပြီး�း� အင်းး�လေး�း ဒေ�သတွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�

အနွွယ််လူူမျိုး�း�� ညီီအစ််ကိုု� အမှုုထမ်း�း (၂)ဦးးသည်် အင်းး�ဒေ�သတွွင်် အခြေ�ေချျ

အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််စေ�ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် နန်းး�သဲဲကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� စတင််

နေ�ထိုု�င််ရန််

တည်် ထော�ာင််ပြီး�း� နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ (Nay Nay Yee, 2014)

ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြ�

သည််။

အလော�ာင်းး�စည််သူူမင်းး�ကြီး�း�၏

တာာဝန််ကိုု� ကျေ�ေပွွန််စွာာ�

ထမ်းး�ဆော�ာင််သော�ာကြော��ာင့််�

ခွွင့်�ပြု�ုချျက််ဖြ
်
�င့််� အိိမ််ထော�ာင််စုုပေါ�ါင်းး�(၃၆)စုုကိုု� ထားး�ဝယ််ဒေ�သ မှှ ခေါ်�်
ဆော�ာင််ကာာ အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ (Nay Yee, 2014)

သမိုု�င်း�း အဆိုု�အရ အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��သည်် ထားး�ဝယ်် မှှ ဆင်းး�သက််လာာ
သူူများ��း ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� မြ�န််မာာ စကားး�ကိုု� ထားး�ဝယ််လေ�သံံဖြ�င့််�

ဒုုတိိယ သမိုု�င်း�း လာာအဆိုု�တစ််ခုုမှာာ� အင်းး�သားး�များ��း သည်် ပုုဂံံသားး�တို့့��မှှ
ဆင်းး�သက််လာာသည််ဟူူသော�ာ

အယူူအဆပင််ဖြ�စ််သည််။

ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည််။ (Myint Oo, 2006)

အသော�ာက

မင်းး�ကြီး�း�သည်် (သာာသနာာသက္ကကရာာဇ်် ၂၀၀ ခုုနှှစ််ခန့််�က) အင်းး�လေး�း ဒေ�သ

အင်းး�သားး�ကိုု� အဓိိပ္ပာာ�ယ်် ဖွွင့််�ဆိုု�လျှှင်် အင်းး�/ကန်် တွွင််နေ�ထိုု�င််သော�ာ

သို့့�� ကြွ�ချီီ�တော်�်�မူူခဲ့့�ပြီး�း� ရွှေ�ေအင်းး�တိိန်် ဘုုရား�းကိုု� တည််ထားး�တော်�်�မူူခဲ့့�လေ�

တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��းဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ်် ရသည််။ “အင်းး�” ဆိုု�သည််မှာာ� ကန််ဖြ�စ််

သည််။

ပြီး�း� “သားး�” ဆိုု�သည််မှာာ� လူူ ဖြ�စ််သည််။

အသော�ာကမင်းး�ကြီး�း�၏

အလှူူ�တော်�်�ကိုု�

အနော်�်�ရထာာနှှင့်�်

ပုံ (၄၇) အင်းသားများ နေထိုင်ရာဒေသ

ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�
ရှေး�း�ယခင််ကာာလများ��းက အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� အမျိုး�း�� သားး�များ��းသည်် ဆံံပင််
အရှှည်် ထားး�လေ့�့ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ဆံံပင််ကိုု� ဦးးခေါ�ါင်းး�၏ ဘယ််ဘက််တွွင််
သျှော�ာ�င််ထုံးး�� ထုံးး��ကာာ ပိုးး��ပုုဝါါကိုု� ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး�ထားး�လေ့�့ရှိိ� သည််။ ထိုု�
ကာာလက မီးး�ခိုးး��ရော�ာင််ကိုု� ကြို�ု�က််နှှစ်် သက််ကြ�ပြီး�း� ယခုုအခါါတွွင်် ပင််နီီ
ရော�ာင်် (လိိမ္မော်�်�� ရော�ာင််)ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ အိိတ််များ��းပါါဝင်် သော�ာ
ခါးး�ပတ််ကိုု� ဝတ််ဆင််လေ့�့ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� အိိတ်် အတွွင်း�း တွွင်် ကွွမ်း�း ဗူးး�ကိုု� ဆော�ာင််
ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ နား�းကပ််များ��းကိုု�လည်းး� ရိုးး��ရာာအဆင််တန််ဆာာ အဖြ�စ််
ဝတ််ဆင််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။
ရှေး�း�ယခင််ကာာလက အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည််လည်းး� ဆံံပင််ကိုု� ထုံးး��ထားး�
လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ပခုံးး��ပေါ်�်တွွင်် ပုုဝါါကိုု� တင််ထားး�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ရိုးး��ရာာချျည််ထည််
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တစ််မျိုး�း�� ဖြ�စ််သော�ာ “ချျင်းး�-အင်းး�” ဟုုခေါ်�်သော�ာအထည််ကိုု� ဝတ််ဆင််ကြ�

ထို့့��နော�ာက်် ငါးး�ကိုု�ထည့်�ပြီး�
် း� ၃ မိိနစ်် မှှ ၅ မိိနစ််ခန့််� ထားး�ပြီး�း�လျှှင်် ပူူဒီီနာာ

ပြီး�း� ကြာ�ာပင််မှှရသော�ာ ချျည််မျှှင််နှှင့်�် ရက််လုုပ််ထားး�သော�ာ အဝတ််အထည််

ရွွက်် နှှင့်�် လွွန်းး�ဗွေ�ေရွွက်် တို့့��ကိုု� ထည့််�ကာာ နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် ဆန််လှော်�်��မှုုန့််�

များ��းကိုု�လည်း�း အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည််။ ယနေ့�့အချိိ�န််အထိိ ချျည််သားး� နှှင့််� ပိုးး��

ကိုု�ဖြူး�း�ပြီး�း� သုံးး��ဆော�ာင််ရသည််။

သားး�လုံံ�ချျည််များ��းကိုု�

ဝတ််ဆင််ကြ�သည််။

ရွှေ�ေရော�ာင််၊

ငွေ�ေရော�ာင််

ခေါ�ါင်းး�စည်းး�ကြိုး�း��များ��းကိုု�လည်း�း ဝတ််ဆင််ကြ�သည််။ လည််ဆွဲဲ�များ��းတွွင်် ရွှေ�ေ

ဆန််လှော်�်��လွွန်းး�ဗွေ�ေဟင်းး�ရည်် - ပထမဦးးစွာာ� ရေ�ကိုု� ဆူူအော�ာင်် တည််ရ

ငါးး�အရုုပ်် (၅)ရုုပ််ကိုု�ပုံံဖော်
� �်�ကာာ ရိုးး��ရာာဓလေ့�့ထုံးး��စံံအရ ဝတ်် ဆင််လေ့�့ရှိိ�ကြ�

သည််။ ပြီး�း�လျှှင်် ထော�ာင်းး�ထားး� သော�ာ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူနှှင့်�် ချျင်းး�တို့့��ကိုု�ထည့်�ရ
်

သည််။ ငါးး�ရုုပ်် (၅)ခုုမှာာ� ဘုုရား�း၊ တရား�း၊ သံံဃာာ၊ မိိဘနှှင့််� ဆရာာသမား�း

သည််။ ထို့့��နော�ာက်် လွွန်းး�ဗွေ�ေရွွက််ထည့်�ကာာ
်
နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် ဆန််လှော်�်��

ဟူူသော�ာ အနန္တော�ာ�၊ အနန္တတ (၅) ပါးး�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

မှုုန့််�ထည့်�ပြီး�
် း� စား�းသုံးး��နိုု�င််သည််။

အစား�းအသော�ာက််နှှင့််� ချျက််ပြု�ုတ််နည်းး�များ��း

ပဲဲကော�ာက််ညှှင်းး�ပေါ�ါင်းး� - ကော�ာက််ညှှင်း�း ဆန််ကိုု� အရင််ဆုံးး��ပေါ�ါင်းး�ရသည််။
ပျော့�့��လာာသော�ာအခါါ မြေ�ေပဲဲ၊ နှှမ်းး�နှှင့်�် အုုန်းး�သီးး�တို့့��ကိုု�ရော�ာပြီး�း� ငှ�က််ပျော�ာ�ရွွက််

အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ရိုးး��ရာာအစား�းအစာာ အချို့့���မှာာ� အင်းး�မုုန့််�တီီ၊ ဟင်းး�

ထုုပ််(ကော�ာက််ညှှင်းး�

ကြ�က််သွွန််

မြိ�ိတ််တို့့��ဖြ�င့််�

ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ)၊

ငါးး�ထမင်းး�နယ််၊ ဝက််သားး�ချျဉ််၊ ဆန််လုံးး��စီီကြော်��်�၊ တို့့��ဟူးး�ကြော်��်�၊ တို့့��ဟူးး�
သုုပ််၊ တို့့��ဟူးး�ခြော��ာက််ကြော်��်�၊ မုုန့််�ဆီီကြော်��်�၊ အင်းး�သားး�ရိုးး��ရာာ ဟင်းး�ချိုု��၊
ငါးး�ချျဉ််သုုပ််၊ အင်းး�သားး�ရိုးး�� ရာာငါးး�ဟင်းး�နှှင့်�် ဂျူး�း�မြ�စ််သုုပ်် စသည််တို့့��
ဖြ�စ််သည််။
ဆေး�းခါးး�ပင််မှှ ရရှိိ�သော�ာ အမှုုန့််�ကိုု� ဟင်းး�ရည််ချျက်် တိုု�င်း�း အသုံးး��ပြု�ုကြ�
သည််။ အင်းး�သားး�ရိုးး��ရာာ ဆေး�းခါးး� ဟင်းး�ရည််များ��းမှာာ� ငရှှဉ့််� ဆေး�းခါးး�ဟင်းး�၊
ပဲဲတော�ာင့််� ရှှည််ဆေး�းခါးး�ဟင်းး�၊ ပိိန်းး�ဥ နှှင့််� ပဲဲတော�ာင့််�ရှှည််ဆေး�း ခါးး�ဟင်းး�၊

နှှင့်�် ထုုပ််ကာာ ထပ််ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း� သုံးး��ဆော�ာင််နိုု�င်် သည််။

မုုန့််�လက်ဆော�
်
ာင်းး� - ဆန််မှုုန့််�များ��းကိုု� အနှှစ််ဖြ�စ်် သည််အထိိ ပြု�ုတ််ရ
သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ဇလုံံ�အကြီး�း� ထဲဲသို့့�� ရေ�ထည့််�ပြီး�း� ဆန််နှှစ််များ��းကိုု� ဇကာာ
သုံးး��ပြီး�း�ညှှစ်ရ
် သည််။ ဆန််နှှစ််များ��းသည်် ခေါ�ါက််ဆွဲဲ�များ��းကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််သွားး��ကြ�
သည့့်�အခါါ အဆိုု�ပါါဆန််နှှစ််များ��းကိုု� ထန်းး�လျျက််ရည််၊ ကြံ�ံသကာာရည််
စသည််တို့့��နှှင့်�် ရော�ာပြီး�း� မုုန့််�လက််ဆော�ာင်းး�အဖြ�စ်် သုံးး��ဆော�ာင််ကြ�သည််။

မုုန့််�တုံံ� - ဆန််ကျော�ာ�က််ကျော�ာ�ကိုု�လည်း�း မုုန့််�လက်် ဆော�ာင်းး� ပြု�ုလုုပ််သကဲ့့�
သိုု�ပင်် ဆန််နှှင့်�် ကော�ာက်် ညှှင်း�း မှုုန့််�များ��းကိုု� ပထမဦးးစွာာ� အနှှစ််ဖြ�စ််အော�ာင််

ဖရုံံ�သီးး� ဆေး�းခါးး�ဟင်းး�၊ အာာလူးး� ဆေး�းခါးး� ဟင်းး� စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။

ပြု�ုလုုပ််ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် အဆိုု�ပါါဆန််နှှစ််များ��းကိုု� ထန်းး�လျျက်် (သို့့��)

အထူးး�ပွဲဲ�တော်�်�ရက််များ��းတွွင်် လာာရော�ာက််ကြ�သော�ာ ဧည့််�သည််တော်�်�များ��း

ရော�ာင်် ပြော��ာင်းး�လာာလျှှင်် ဗန်းး�အတွွင်း�း ထည့််�ပြီး�း� အအေး�းခံံ ကာာ လိုု�သလိုု�

အားး� ဝက််သားး�ဟင်းး�၊ ဂျူး�း�မြ�စ်် သုုပ််နှှင့််� ပဲဲလုံးး��ဆေး�းခါးး�ဟင်းး�ရည််တို့့��ဖြ�င့််�
တည််ခင်းး� ဧည့််�ခံံလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ရိုးး��ရာာ ဆေး�းခါးး�ဟင်းး�ရည်် များ��းအားး�လုံးး��
ကိုု� ဒေ�သထွွက်် ပါါဝင််ပစ္စစည်း�း များ��းဖြ�င့််� သာာ ချျက််ပြု�ုတ််ကြ�သည််။

ငရှှဉ့််�ဆေး�းခါးး� - ငရှှဉ့််�ဆေး�းခါးး�ဟင်းး� ချျက််ရန်် အတွွက်် ငါးး�ရှှဉ့််�၊ ဆန််လှော်�်��
မှုုန့််� ၊ ဆားး�၊ ဆေး�းခါးး�မှုုန့််� ၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ချျင်းး�၊ ပဲဲပုုတ််၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�နှှင့်�်
ခရမ်းး�သီးး�တို့့�� လိုု�အပ််သည််။ ပထမဦးးစွာာ� ငါးး�ရှှဉ့််�ကိုု� ပြု�ုတ််ပြီး�း� အရိုးး��များ��း
ထွွင််ရသည််။ ပြီး�း�လျှှင်် ခရမ်းး�သီးး�၊ ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ ဆားး�တို့့��ဖြ�င့််�ရော�ာ၍ ထပ််
ပြု�ုတ််ရ သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��ချျခါါနီးး�မှှ ချျင်းး�၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ဆန််လှော်�်��မှုုန့််�
ထည့််�ရသည််။ စား�းခါါနီးး�တွွင်် ဆေး�းခါးး� မှုုန့််�ကိုု�ဖြူး�း�၍ တရုုတ်် နံံနံံပင်် (သို့့��)
ပူူဒီီနာာရွွက်် ထည့််�ကာာ သော�ာက််သုံးး��ကြ�သည််။ အခြား��းဆေး�းခါးး� ဟင်းး�ရည််
များ��းကိုု� ငရှှဉ့််�အစား�း ငါးး�၊ ပိိန်းး�ဥ၊ ပဲဲတော�ာင့််� ရှှည်၊် အာာလူးး�၊ ဖရုံံ�သီးး�နှှင့််� ပဲဲလုံးး��
စသည််တို့့��ဖြ�င့််� ချျက််ပြု�ုတ််ကြ�သည််။

ဟင်းး�ထုုပ်် - ဟင်းး�ထုုပ်် ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် ဆန််မှုုန့််� ၊ ကြ�က််သွန်
ွ ်မြိ�ိတ််၊ ရေ�၊
ဆားး�၊ ငရုုတ််သီးး�မှုုန့််� ၊ ဆီီနှှင့််� ငှှက််ပျော�ာ�ရွွက််စသည််တို့့�� လိုု�အပ််သည််။
ဟင်းး�ထုုပ်် ပေါ�ါင်းး�ရန််အတွွက်် ဆန််မှုုန့််� ၊ ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််၊ ဆားး� နှှင့်�ဆီီ
်
အနည်းး�ငယ််တို့့��ကိုု� ရော�ာနယ််ပြီး�း� ငှှက််ပျော�ာ� ရွွက််တွွင်း�း ထည့််�ထုုပ််ကာာ
ရေ�နွေး�း�ငွေ့�့�နှှင့်�် ပေါ�ါင်းး� သည််။

ငါးး�လွွန်းး�ဗွေ�ေရွက်
ွ ဟင်းး�
်
ရည်် - ပထမဦးးစွာာ� ရေ�ကိုုဆူူ
� အော�ာင်် တည််ရသည််။
ပြီး�း�လျှှင်် ထော�ာင်းး�ထားး�သော�ာ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူနှှင့်�် ချျင်းး�တို့့��ကိုု� ထည့််�ရသည််။

ကြံ�ံသကာာရည််တို့့��ဖြ�င့််� ရော�ာပြီး�း� မီးး�အေး�းအေး�းနှှင့်�် ကျိုု��ပေး�းရသည််။ အညိုု�
အတုံးး��ကလေး�းများ��း ပြု�ုလုုပ််ကာာ သုံးး��ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။

ကော�ာက််ညှှင်းး�ထုုပ်် - ကော�ာက််ညှှင်း�း မှုုန့််�နှှင့်�် ထန်းး�လျျက်် (သို့့��) ကြံ�ံသကာာ
ရည််ကိုု� ရော�ာပြီး�း� ငှှက််ပျော�ာ�ရွွက််နှှင့်�ထု
် ုပ််၍ ပေါ�ါင်းး�ကာာ စား�းသုံးး��သည််။

ဆန််လှော်�်��ဆေး�းခါးး� - ဆန််လှော်��် �ဆေး�းခါးး� ချျက််ပြု�ုတ်် ရန််အတွွက်် ဆန််မှုုန့််� ၊
ဆေး�းခါးး�သီးး�၊

ကြ�က််ဟင်းး�ခါးး�

သီးး�၊

ခရမ်းး�သီးး�၊

နံံနံံပင််၊

ချျင်းး�နှှင့်�်

ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ စသည််တို့့�� လိုု�အပ််သည််။ ဆန််မှုုန့််� ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ဆန််ကိုု�
ရေ�စိိမ််၊

လှော်�်��ပြီး�း�ထော�ာင်းး�ရသည််။

ဟင်းး�ရည််

ချျက််ရန််အတွွက််

ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ကြ�က််ဟင်းး�ခါးး� သီးး�၊ ခရမ်းး�သီးး�၊ ဆေး�းခါးး�သီးး�၊ နံံနံံပင််တို့့��ကိုု�
ရေ�ဆူူ ဆူူထဲဲသို့့�� ရော�ာပြီး�း�ပြု�ုတ််ရသည််။ ရေ�ဆူူလျှှင်် ဆန််မှုုန့််�ကိုု� ရေ�ဖျော်�်��
ထည့််�ရသည််။

ငါးး�ဆန််လှော်�်��ဆေး�းခါးး�ရည်် - ရေ�ကိုု� ဆူူပွွက််အော�ာင်် တည််ပြီး�း� ဆေး�းခါးး�သီးး�၊
ကြ�က််ဟင်းး�ခါးး�သီးး�နှှင့်�် ခရမ်းး�သီးး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုတ််ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ငါးး�ရှှဉ့်�်
(သို့့��) ငါးး�နှှင့်�် ဆန််လှော်�်��မှုုန့််� ထည့််�ကာာချျက််ရသည််။

ဆန််လှော်�်��ဆုုပ်် - ဆန််မှုုန့််� ၊ ချျင်းး�၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ နှှင့်�် ငါးး�တို့့��ကိုု�ရော�ာပြီး�း�
အလုံးး��လေး�းတွေ�ေ လုုပ််ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ရေ�နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ကြော်��်�ရ
သည််။ ဆန်် လှော်�်��ဆုုပ််ကိုု� အဆာာပြေ�ေ နေ့�့လည််နေ့�့ခင်းး�ဘက်် တွွင််
လုုပ််စား�းကြ�သည််။
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ဇီးး�ဖြူ�ူသီးး�ထော�ာင်းး� - ပထမဦးးစွာာ� ဇီးး�ဖြူ�ူသီးး�များ��းကိုု� နူးး�လာာသည််အထိိ

ကြူ�ူပင််များ��း ပြ�ည့််�နှှက်် နေ�သော�ာကြော��ာင့််� ထိုု�င််ပြီး�း�လှေ�ေလှော်�်��လျှှင်် မမြ�င််

ပြု�ုတ််ပေး�းရမည််။ ထို့့��နော�ာက်် နှှမ်းး�၊ ဆားး�နှှင့််� ဆီီတို့့��ကိုု� ထည့််�ပြီး�း� ထော�ာင်းး�

ရပဲဲ ရပ််ပြီး�း�လှော်�်��မှှသာာ မြ�င််ရသော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ်် သည််။ ခြေ�ေထော�ာက််ဖြ�င့််�

ကာာ စား�းသုံးး��သည််။

လှေ�ေလှော်�်�ခြ� �င်းး�ကိုု� အမျိုး�း�� သားး�များ��းသာာ ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းမှာာ� မူူ ရှေး�း�ရိုးး��ရာာ နည်းး�အတိုု�င်း�း တင််ပလင််ခွေ�ေထိုု�င််ပြီး�း� သာာ လှော်�်��ကြ�

ဂျူး�း�မြ�စ််သုုပ်် - ဂျူး�း�မြ�စ််နှှင့််� နှှမ်းး�တို့့��ကိုု�ရော�ာပြီး�း� ဂျူး�း�မြ�စ််သုုပ်် အဖြ�စ်် စား�းသုံးး��

သည််။ အင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ငါးး�ဖမ်းး�သော�ာ ဓလေ့�့

ကြ�သည််။ နှှမ်းး�များ��းကိုု� အရသာာကော�ာင်းး�မွွန်် လာာစေ�ရန််အတွွက်် မီးး�ဖိုု�ပေါ်�်

ကြော��ာင့််�လည်း�း ထင််ရှား��းကျော်�်��ကြား�း�သည််။

တွွင််တင််ပြီး�း� လှော်�်��ပေး�းရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် လှော်�်��ထားး�သော�ာ နှှမ်းး�များ��းကိုု�

ကန််တော့�့�ချွွန််ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် ငါးး�ဖမ်းး�အုုပ်် ဆော�ာင်းး�များ��းကိုု� တွွင််ကျျယ််စွာာ�

ဝါးး�နှှင့်�ပြု�ုလုုပ််ထားး
်
�

သော�ာ

ထော�ာင်းး�ပြီး�း� ပြု�ုတ်် ထားး�သော�ာဂျူး�း�မြ�စ််များ��းနှှင့်�် ရော�ာကာာ အရသာာထည့််� ပြီး�း�

အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ အုုပ််ဆော�ာင်းး�ကိုု� ရေ�ထဲဲတွွင်် မမြှု�ု�ပ််သွားး��အော�ာင်် နှှစ််

သုုပ််စား�းကြ�သည််။

ထားး�ရသည််။ ငါးး�များ��းကိုု� ခြော��ာက််လန့််�ပြီး�း� အုုပ််ဆော�ာင်းး� အတွွင်း�း သို့့��
တိုးး��ဝင််စေ�သည််။ အုုပ်် ဆော�ာင်းး�ကိုု� ပြ�န််ဖော်�်�လိုု�က််သော�ာအခါါတွွင်် ပိုု�က််

ငါးး�ပေါ�ါင်းး� - ပထမဆုံးး�� ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ နှှင့််� ကြ�က််သွွန််နီီ၊ ခရမ်းး� ချျဉ််သီးး�၊

အတွွင်း�း

ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််၊ ချျင်းး�တို့့��ကိုု� ရော�ာပြီး�း� ကြော်��်�ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် အဆိုု�ပါါ

အထူးး�သဖြ�င့််� ငါးး�ရံ့့�များ��းဖမ်းး�ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။

ငါးး�များ��းပိိတ််မိိကာာ

ကျျန််ခဲ့့�သည််။

ထိုု�ငါးး�

မျှား��းနည်းး�ကိုု�

ကြော်��်�ထားး� သည့််�အနှှစ််ကိုု� ငါးး�အတွွင်း�း ထည့််�ပြီး�း� ရေ�နွေး�း�ငွေ့�့�နှှင့်�် ပေါ�ါင်းး�ရ
သည််။

အင်းး�သားး�လိုု�

မြှား�း��ခင််

ဟုုခေါ်�်သော�ာ

ကြိုး�း��တပ််

ကိိရိိယာာမှာာ�လည်းး�

အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ ငါးး�ဖမ်းး� ကိိရိိယာာ တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ ကြိုး�း��မှာာ�
အင်းး�လေး�းနှှမ်း�း ကပ််ဆန််မုုန့််�ကြော်��်� (ကြွေ��မုုန့််�) -အင်းး�လေး�းကြွေ��မုုန့််�ကိုု�

နိုု�င််လွွန််ကြိုး�း�� ဖြ�စ််ပြီး�း� ပေ� (၂၀၀)ခန့််� ရှှည််လျားး��သည််။ (၂)ပေ� ခန့််� အကွာာ�

အင်းး�လေး�းဒေ�သထွွက်် ဆန်် ဖြ�င့််�ပြု�ုလုုပ််သည််။ ကြွေ��မုုန့််� ပြု�ုလုုပ််ရန််

တွွင်် ချိိ�တ််ကိုု� ကြိုး�း��ဖြ�င့််�ချျည််ပြီး�း� အစာာတွဲဲ� ထားး�သည််။ မနက််ခင်းး�နှှင့်�်

အတွွက်် ပထမဦးးစွာာ� ဆန််များ��းကိုု� တစ််ညရေ�စိိမ််ထားး�ရ သည််။ ထို့့��နော�ာက််

ညနေ�ခင်းး�အချိိ�န််များ��း တွွင်် ငါးး�ဖမ်းး�သမား�းတို့့��သည်် အင်းး�အတွွင်း�း သို့့��သွားး��

ခြော��ာက််သွေ့�့�အော�ာင််ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� ဆန််မှုုန့််�များ��းအဖြ�စ်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�ရသည််။

ပြီး�း� ဝါးး�လုံးး�� (၂)လုံးး��ကိုု� ထော�ာင််ကာာ မြှား�း��ခင််ကိုု� သွွယ်် တန်းး�ပြီး�း� ငါးး�ထော�ာင််

အဆိုု�ပါါ ဆန််မှုုန့််�များ��းကိုု� ရေ�၊ ဆားး�နှှင့််� နှှမ်းး�တို့့��နှှင့််� ရော�ာနယ်် ပြီး�း� ပေါ�ါင်းး�ရ

ဖမ်းး�ကြ�သည််။ ပုုစွွန််ဆိိတ််ငယ်် များ��း၊ တီီကော�ာင််များ��း စသည််တို့့��ကိုု� ငါးး�စာာ

မည််။ ပေါ�ါင်းး�ပြီး�း� စေး�းကပ််လာာသော�ာအခါါ အလုံးး��ကလေး�းများ��း ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�

အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ငါးး�မျှား��းကြိုး�း��ကိုု� တစ််နေ့�့လုံးး��၊ တစ််ညလုံးး�� ချျထားး�

သစ််သားး� ပုံံ�စံံခွွက်် အတွွင်း�း ထည့််�ကာာ ပဲဲပုုတ််ပြား�း�များ��းသကဲ့့�သို့့�� အပြား�း�

လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

ကလေး�းများ��း ပြု�ုလုုပ််သည််။ ပြီး�း�နော�ာက်် နေ�လှှန်းး�ပြီး�း� အခြော��ာက််ကိုု�
မီးး�သွေး�း�နှှင့်�်

ကင််ပြီး�း�ဖြ�စ််စေ�၊

ရေ�ဖျော်�်��ပြီး�း�

ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊

မြေ�ေပဲဲ၊

ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််၊ ဆားး� နှှင့််� ဆီီတို့့��ကိုု�ရော�ာပြီး�း�ဖြ�စ််စေ� သုုပ််စား�းကြ�သည််။

ကျူူ�ရိုးး��တို့့��သည််

ရေ�ပေါ်�်တွွင််

ပေါ်�်နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့်�်

ငါးး�ဖမ်းး�သမား�း

များ��းသည်် ကျူူ�ရိုးး��ကိုု�(၁)ပေ�ခွဲဲ�ခန့််�ဖြ�တ်် ကာာ အလယ််တွွင်် ငါးး�မျှား��းချိိ�တ််ကိုု�
တပ််ထားး�သည််။ ငါးး�ဖမ်းး�သမား�းတို့့��သည်် ကျူူ�ရိုးး�� ငါးး�မျှား��းတံံများ��း အလယ််

ရိုးး��ရာာလှေ�ေလုုပ်င
် န်းး�၊ လှေ�ေလှော်�်��ခြ�င်းး�နှှင့်�် ငါးး�ဖမ်းး�ခြ�င်းး�
အင်းး�လေး�းဒေ�သအတွွင်း�း အဓိိက သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင်် ရေး�းယာာဉ််မှာာ� လှေ�ေ
ငယ််(သို့့��) မော်�်�တာာတပ််လှေ�ေကြီး�း� ဖြ�စ််သည််။ ကုုန်းး�မြေ�ေနည်းး�ပါးး�မှုုကြော��ာင့်�်
လှေ�ေငယ်် များ��းနှှင့်�် မော်�်�တာာတပ်် လှေ�ေကြီး�း�များ��းကိုု� တွွင််ကျျယ်် စွာာ� အသုံးး��ပြု�ု
ကြ�သည််။
အင်းး�သားး�ရိုးး��ရာာလှေ�ေကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် ကျွွန်းး� သစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�
ပြီး�း� လင်းး�ယုုန််လက််သည်းး�၊ သစ််စေး�း၊ စကူူ၊ လွှှစာာမှုုန့််� နှှင့််� ကြော��ာင််မြီး�း�တို့့��
လိုု�အပ််သည််။

တွွင််

ငါးး�မျှား��းချိိ�တ််ကိုု�တပ််ဆင််ပြီး�း�

နိုု�င််လွွန််

ကြိုး�း��ဖြ�င့််�တွဲဲ�ထားး�သည််။

တီီကော�ာင််၊ ပုုစွွန််ဆိိတ်် စသော�ာ ငါးး�စာာများ��းတပ််ပြီး�း� ကျွွန်းး�မျော�ာ�များ��းအနီးး�
တွွင်် ချျထားး�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။ ငါးး�ဖမ်းး�သမား�းများ��း သည်် ကျူူ�ရိုးး��များ��းချျထားး�
ရာာနေ�ရာာများ��းကိုု� မှှတ််သားး� ထားး�ကြ�ရပြီး�း�

နာာရီီအနည်းး�ငယ်် ကြာ�ာ

သော�ာအခါါ ပြ�န််လည််ဖော်�်�ယူူကြ�သည််။ ထိုု�အခါါ ချိိ�တ််မှာာ� ငါးး� များ��းလည်းး�
မိိထားး�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။
ငါးး�ဖမ်းး�ရာာတွွင်် မြေ�ေပဲဲကြိ�ိတ််ဖတ််များ��း၊ ပုုစွွန််ဆိိတ်် ငယ််များ��းနှှင့်�် ငါးး�သေး�း
လေး�းများ��း စသည််တို့့��ကိုု�လည်း�း အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

သက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု

လှေ�ေပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် သစ််သားး�ပြား�း�များ��းကိုု�လင်းး�ယုုန်် လက််သည်းး�နှှင့်�် တွဲဲ�
ဆက််သည််။ တွဲဲ�ဆက််ထားး� သော�ာနေ�ရာာတွွင်် လွှှစာာမှုုန့််�နှှင့်�် သစ််စေး�းကိုု�

အင်းး�သားး�တို့့��သည်် စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� (၆) လ လုုပ််ကိုု�င််ကြ�ပြီး�း�

ရော�ာပြီး�း� သုုတ််ရသည််။ ဒုုတိိယ အကြိ�ိမ််သုုတ််ရာာတွွင်် လွှှစာာ မှုုန့််� ၊ သစ််စေး�း

ကျျန််(၆)လကိုု� ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ််ငန်းး� လုုပ််ကိုု�င််ကြ�သည််။ အချို့့���မှာာ� ငါးး�ဖမ်းး�

နှှင့်�် ကြော��ာင််မြီး�း�မှုုန့််�တို့့�ကိုု� ရော�ာကာာ သုုတ်် လိိမ်းး�ရသည််။ လက််လှော်�်��လှေ�ေ

ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး� ကိုု�သာာ အဓိိက လုုပ််ကိုု�င််ကြ�သည််။ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�

တစ််စီးး�ပြု�ုလုုပ်် ရန််အတွွက်် အချိိ�န်် (၂) ပတ်် ခန့််�ကြာ�ာမြ�င့််�သည််။

များ��းတွွက်် အဓိိကစိုု�က််ပျိုး�း��သော�ာ သီးး�နှံံ� များ��းမှာာ� ဆန််စပါးး�၊ ပြော��ာင်းး�ဖူးး� နှှင့်�်
ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ရေ�ခြံ�ံ (ကျွွန်းး�မျော�ာ�) များ��းပေါ်�်တွွင်် ခရမ်းး� ချျဉ််

အင်းး�လေး�းဒေ�သရှိိ� ငါးး�ဖမ်းး�သမား�းတို့့��သည်် လှေ�ေအ စွွန်းး�မှာာ� ခြေ�ေတစ််ဖက််

သီးး�၊ ဗူးး�သီးး�၊ ဖရုံံ�သီးး�၊ ပဲဲအမျိုး�း��မျိုး�း��၊ ဂေါ်�်ဖီီထုုပ််နှှင့််� ငရုုပ််သီးး�များ��းကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��

ထဲဲဖြ�င့််�ရပ််ပြီး�း� ခြေ�ေတစ််ဖက််က လှော်�်��တက််ကိုု� ရစ််ပတ််ကာာ လှေ�ေလှော်�်��

ကြ�သည််။ အခြား��းအသက်် မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�များ��းမှာာ� ယက္ကကန်းး�

သည့််� ပုံံ� သဏ္ဍာာန််ကြော��ာင့််� ထင််ရှား��းသည််။ ထိုု�ထူးး�ခြား��းသည့််� လှေ�ေလှော်�်��

လုုပ််ငန်းး�၊ ရွှေ�ေနှှင့််� ငွေ�ေပန်းး�ထိိမ််လုုပ််ငန်းး�များ��း၊ ပန်းး�ပဲဲလုုပ််ငန်းး� နှှင့််� လှေ�ေ

သဏ္ဍာာန်် ပေါ်�်ပေါ�ါက််လာာခြ�င်းး�မှာာ� အင်းး�လေး�းကန််သည်် ရေ�နေ�ပင််များ��း၊

ဆော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး� များ��းဖြ�စ််သည််။
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ပွဲဲ�တော်�်�များ��း

ပုံ (၄၈) ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော်

ဗုုဒ္ဓဓအဆုံးး��အမကိုု�လိုု�က််နာာသော�ာ
အလျော�ာ�က််

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််များ��း

အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��သည််

ဖြ�စ််ကြ�သည့််�

ဘာာသာာရေး�းပွဲဲ�တော�ာများ��းကိုု�

ကျျင်းး�ပကြ�သည််။

ဖော�ာင််တော်�်�ဦးးဘုုရား�းပွဲဲ� - သီီတင်းး�ကျွွတ််(အော�ာက်် တိုု�ဘာာ) လတွွင််
ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�သော�ာ ဖော�ာင််တော်�်� ဦးးဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်�မှာာ� အင်းး�လေး�း တွွင််
အထင််ရှား��းဆုံးး�� ပွဲဲ�တော်�်�တစ််ခုုဟုု ဆိုု�နိုု�င််သည််။ ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်� အတွွင်း�း
တွွင်် ဖော�ာင််တော်�်�ဦးး မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းသည်် ရတနာာဖော�ာင််တော်�်�စီးး�၍ (၂၁)
ဌာာန (ကျေး�း�ရွာာ�များ��း) သို့့�� ဒေ�သစာာရီီ ကြွ�ချီီ�တော်�်�မူူလေ့�့ရှိိ�သည််။ ထိုု�ပွဲဲ�
တော်�်�အတွွင်း�း ရိုးး��ရာာအကအလှှများ��း၊ ရိုးး��ရာာလှေ�ေ ပြို�ု�င််ပွဲဲ�များ��းလည်းး� ကျျင်းး�ပ
ကြ�သည််။

ညော�ာင််ရေ�သွွန်းး�ပွဲဲ�တော်�်� - ကဆုုန််(ဇူူလိုု�င််)လတွွင်် ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း�
မဟာာဗော�ာဓိိညော�ာင််ပင််ကိုု� ရေ� သွွန်းး�လော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓ
သည်် မဟာာဗော�ာဓိိညော�ာင််ပင််အော�ာက််တွွင်် ဘုုရား�းအဖြ�စ်် ကိုု� ရော�ာက််ရှိိ�
တော်�်�မူူခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ပူူပြ�င်းး� သော�ာ နွေ�ေရာာသီီကာာလတွွင်် ဗော�ာဓိိ
ညော�ာင််ပင််များ��း ကိုု� ရေ�သွွန်းး�လော�ာင်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သစ််ပင််များ��း ပိုု�မိုု� ကြီး�း�ထွားး��
ပြီး�း�

အရိိပ််အာာဝါါသပေး�းနိုု�င််မည််ဟုု

ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။

ကဆုုန််

ညော�ာင််ရေ�သွွန်း�း ပွဲဲ�တော်�်� ကိုု� အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသာာမက မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�
ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင်် များ��းအားး�လုံးး�� ကျျင်းး�ပကြ�သည််။

စာာပြ�န််ပွဲဲ� - နယုုန််လ (ဇွွန်)် လတွွင်် အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း�� တို့့��သည်် ဗုုဒ္ဓဓစာာပြ�န််ပွဲဲ�

အင်းး�သားး� ဂီီတ၊ တူူရိိယာာနှှင့်�် အက
လံံဇီီအက - ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်�များ��းနှှင့်�် ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်� များ��းကျျင်းး�ပရာာတွွင်် လံံ
ဇီီအကကိုု� ကပြ�ကြ�သည််။ လံံဇီီအက ကပြ�ရာာတွွင်် ဗုံံ�ရှှည်(် ၂)လုံးး��၊ လင််
ကွွင်း�း နှှင့်�် ဝါးး�လက််ခုုပ်် (၂) ခုုပါါဝင််လေ့�့ရှိိ�သည််။

လုံံ�ဇီီအက - ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� ဈာာပန (ဘုုန်းး�ကြီး�း�ပျံံ�) ပွဲဲ�များ��းတွွင်် ကလေ့�့ရှိိ�
သည််။ လုံံ�ဇီီအကကိုု� ဗုံံ�ရှှည်် အမျိုး�း��မျိုး�း��တီးး�ကာာ ကပြ�သည််။

တော်�်�ကိုု� ညော�ာင််ရွှေ�ေမြို့�့��တွွင်် နှှစ််စဉ်် စည််ကားး�စွာာ� ကျျင်းး�ပကြ�သည််။

အင်းး�လေး�းအိုးး��စည််အက - အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��၏ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုုကိုု�

အင်းး�သားး�အမျိုး�း��သားး�နေ့�့ - အင်းး�သားး�တို့့��သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� လူူမျိုး�း��တစ််

ရှိိ�သည််။ အရှှည်် (၅) ပေ� အကျျယ်် (၂)ပေ�ခွဲဲ�ခန့််�ရှိိ� သော�ာ အိုးး��စည််နှှင့်�တကွ
်
ွ

မျိုး�း�� ဖြ�စ််သည့််�အလျော�ာ�က်် (၂၀၁၁) ခုုနှှစ််တွွင်် တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�ရေး�းရာာ
ဝန််ကြီး�း� ဌာာန၏ ဦးးဆော�ာင််မှုုဖြ�င့််� ပထမဆုံးး�� အင်းး�သားး� တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ��း
ဆုံံ�ဆည်း�း ရာာနေ့�့ကိုု� တန််ဆော�ာင်် မုုန်းး�လဆန်းး� (၁) ရက််နေ့�့ (နိုု�ဝင််ဘာာ)
တွွင်် အင်းး� လယ််ရှိိ� အင်းး�လေး�းဗိုု�လ််တဲဲတွွင်် ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ်် ခဲ့့�ကြ�သည််။
ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင််မူူ အင်းး�သားး� အမျိုး�း��သားး�နေ့�့အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ၍ ဖော်�်�
တော်�်�ဦးး ဘုုရား�းတွွင်် ကျျင်းး�ပကြ�သည််။ အမျိုး�း��သားး�နေ့�့တွွင်် အင်းး�သားး�
တို့့��သည်် ရိုးး��ရာာသီီချျင်းး�များ��း၊ အကများ��းဖြ�င့််� ဖျော်�်��ဖြေ�ေကြ�သည််။ အင်းး�သားး�

ဖော်�်�ပြ�သော�ာ အိုးး��စည််အက ကိုု� ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်�များ��းတွွင်် ကပြ�ဖျော်�်��ဖြေ�ေလေ့�့
လင််ကွွင်း�း ၊ မော�ာင်းး�များ��းနှှင့်�် ဝါးး�လက််ခုုပ််တို့့��ကိုု� တီးး�ခတ််ကာာ ကသည််။

အင်းး�တိုု�က််တေး�းသီီချျင်းး� - အင်းး�တိုု�က််တေး�းသီီချျင်းး� များ��းသည်် အင်းး�လေး�း
ဒေ�သရှိိ� အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း အကြား�း�တွွင်် ထင််ရှား��းသော�ာ ယှှဉ််ပြို�ု�င််စရာာ
တေး�း သီီချျင်းး�များ��းဖြ�စ််သည််။ အင်းး�တိုု�က််တေး�းသည်် မည််သည့််�ကာာလမှှ
စတင််ခဲ့့�သည််ကိုု�

မည််သူူမျှှ

မသိိရှိိ�ကြ�ပေ�။

သို့့��သော်�်�လည်း�း

ကုုန်းး�ဘော�ာင််ခေ�တ်် (မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��မအုုပ််စိုးး��ခင််ကာာလ) နှှင့််�

အမျိုး�း��သားး�နေ့�့ကိုု� အော�ာက််ပါါ ဦးးတည််ချျက််များ��း ဖြ�င့််� ကျျင်းး�ပသည််။

ဒုုတိိယ ကမ္ဘာာ�စစ််မဖြ�စ််ခင်် ကာာလများ��းအတွွင်း�း အလွွန််ကျော်�်��ကြား�း�နေ�ခဲ့့�

•

အင်းး�သားး�တို့့��၏ စည်းး�လုံးး��ညီီညွွတ််မှုု

လုု နီးး�ပါးး� ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ အင်းး�သားး�တို့့��၏ သီီချျင်းး�များ��းတွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏

•

အင်းး�သားး�ရိုးး��ရာာစာာပေ�၊ ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ အနုုပညာာ နှှင့််� ဘာာသာာစကားး�
စသည််တို့့��ကိုု�ထိိန်း�း သိိမ်းး�ရန််

•

အင်းး�လေး�းဒေ�သ သဘာာ၀ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််
ရန််

•

အခြား��းတိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��းနှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး� စွာာ� အတူူယှှဉ််တွဲဲ�
နေ�ထိုု�င််ရန််

သည််။ ဒုုတိိယကမ္ဘာာ�စစ်် ပြီး�း�ချိိ�န််တွွင်် အင်းး�တိုု�က််တေး�းများ��း ကွွယ််ပျော�ာ�က််
နေ့�့စဉ််လူူမှုုဘဝများ��း၊ ရည််ရွွယ််ချျက််ပန်းး� တိုု�င််များ��း၊ စိိတ််ကူးး�စိိတ််သန်းး�
များ��း၊

သဒ္ဓါါ�ထက််သန််မှုုများ��းနှှင့်�်

ထည့််�သွွင်း�း စပ််ဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။

ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�အစဉ််အလာာများ��းကိုု�

ရိုးး��ရာာအင်းး�တိုု�က််တေး�း

ပြို�ု�င််ပွဲဲ�များ��းတွွင််

ပါါဝင််ကြ�သူူများ��းမှာာ� လူူငယ််လူူရွွယ်် များ��းသာာ ဖြ�စ််သည််။ အင်းး�တိုု�က်် တေး�း
ပြို�ု�င််ပွဲဲ�များ��းကိုု� သီီတင်းး�ကျွွတ််(အော�ာက််တိုု�ဘာာ) လ၊ တန််ဆော�ာင််မုုန်းး�
(နိုု�ဝင််ဘာာ-ဒီီဇင််ဘာာ) လ နှှင့်�် တန််ခူးး�(ဧပြီ�ီ)လ များ��းတွွင််လည်း�း ကော�ာင်းး�၊
ကော�ာက််ရိိတ််သိိမ်းး�ချိိ�န်် အပြီး�း� မြ�န််မာာနှှစ််သစ််ကူးး�ကာာလများ��းတွွင်် လည်းး�
ကော�ာင်းး�၊

အိိမ််သစ််ဆော�ာက််လုုပ််ပြီး�း�သော�ာ

ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််တတ််ကြ�သည််။

အခါါတွွင််

လည်းး�ကော�ာင်းး�

ပြို�ု�င််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပသော�ာနေ့�့မှာာ�

များ��းသော�ာ

အားး�ဖြ�င့််� လပြ�ည့််�ညဖြ�စ််ပြီး�း� ရွာာ�သားး�များ��း စုုဝေး�း ရော�ာက််ရှိိ�ကာာ ကျျင်းး�ပကြ�
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သည််။ မိိန်းး�ကလေး�းများ��းသည်် အိိမ််ဝရံံ တာာတွွင်် နေ�ရာာယူူကြ�ပြီး�း� ယော�ာ

အလော�ာင်းး�သယ််မည့််�

င်္ကျား��းလေး�းများ��း

လာာရော�ာက််

သယ််ယူူလာာချိိ�န််တွွင်် ကြေး��းခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး�ကိုု� တီးး�ခတ််ရသည််။ သင်္ချို���င်းး�

နား�းထော�ာင််သော�ာ ပရိိသတ််များ��းသည်် အနီးး�အနား�းရှိိ� လှေ�ေများ��းပေါ်�်တွွင််

သို့့��ရော�ာက််သော�ာအခါါတွွင်် ခေါ�ါင်းး�တလားး�ကိုု� ကျွွန်းး� မျှော�ာ�အော�ာက််သို့့�� ချျပြီး�း�

နေ�ရာာယူူကြ�သည််။

လျှှင်် မရွေ့�့�လျားး��စေ�ရန်် အတွွက်် ဝါးး�လုံးး��များ��းဖြ�င့််� ခြံ�ံခတ််ကာာ ထားး�လေ့�့ ရှိိ�

သည််လှေ�ေပေါ်�်တွွင််နေ�ရာာယူူကြ�သည််။

လှေ�ေဦးးတွွင််

ဗုုဒ္ဓဓရုုပ််ပွား��းတော်�်�ကိုု�

ထားး�ရှိိ�ပြီး�း�

သည််။ သဂြို�ု�လ််ပြီး�း�ချိိ�န််တွွင်် လာာခဲ့့�သော�ာ လမ်းး� အတိုု�င်း�း ပြ�န််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

ကော�ာက််စိုု�က််သီီချျင်းး� - အခြား��း တေး�းသီီချျင်းး�များ��းမှာာ� ကော�ာက််စိုု�က််ရာာတွွင််

လှှည့်�မ
် ကြ�ည့်�ရ
် ဟုု ဆိုု�ကြ� သည််။ ယနေ့�့အခါါတွွင်် အထက််ပါါ အသုုဘ

သီီဆိုု�သော�ာ ကော�ာက််စိုု�က်် သီီချျင်းး�များ��းဖြ�စ််သည််။

အခမ်းး� အနား�းမျိုး�း��ကိုု� အင်းး�ထဲဲတွွင်် နေ�ထိုု�င််သော�ာ အင်းး�သားး�များ��းသာာ
ကျျင်းး�ပကြ�သည််။

ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��း

ရိုးး��ရာာလက််ထပ််ပွဲဲ� အခမ်းး�အနား�းကိုု� နှှစ််ဖက််မိိဘ လူူကြီး�း�များ��းက စီီစဉ််

အင်းး�သားး�တို့့��သည်် ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ ဝင််များ��းဖြ�စ််သည့််� အလျော�ာ�က်် ဗုုဒ္ဓဓ
အဆုံးး��အမကိုု� လိုု�က််နာာကျျင့်�သုံးး
် �� ကြ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� အခြား��းသော�ာ
တိုုင်း
� �း ရင်းး� သားး�များ��းကဲ့့�သို့့�ပင််
� နတ််ကိုုလည်း
�
�း ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ� ကြ�ည််ကြ�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့်�် အင်းး�သားး�ကျေး�း�ရွာာ� များ��းတွွင််နတ််စင််များ��းကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။
အဆော�ာင်် လက််ဖွဲ့့��များ��း၊ အမြူ�ူတေ�များ��း စသည််တို့့��ကိုု�လည်း�း ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�
သလိုု� အဆော�ာင်် အင်းး�များ��း၊ ဆေး�းမင်် များ��းကိုု�လည်း�း ထိုးး��လေ့�့ရှိိ�သည််။

ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်း�း

မကော�ာင်းး�သော�ာ

အခြ�င်းး�အရာာများ��း ဖြ�စ််ပေါ်�် တတ််သည််။
•	အိိမ််အတွွင်း�း သို့့�� ဇီးး�ကွွက််ဝင််လာာလျှှင်် ကြွ�ယ််ဝ ချျမ်းး�သာာခြ�င်းး�၊
ပျော်�်��ရွှှင််ခြ�င်းး�များ��း ကြုံ�ံ�ရတတ်် သည််။
•

အပေါ်�်သွားး�� ကျိုးး ���သည််ဟုု အိိပ််မက််မက််ပါါက ဆွေ�ေမျိုး�း��ထဲဲမှှ မိိမိိ
ထက်် အသက််ကြီး�း�သူူ တစ််ဦးး ဦးး သေ�ဆုံးး��တတ််သည််။

•	အိိမ််(သို့့��) ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် လူူစည်် ကားး�သည််ဟုု
အိိမ််မက််ပါါက အဆိုုပါ
� ါနေ�ရာာမှှ အကြီး��း အကဲဲ ဖျား��းနာာတတ််သည််
•	အော�ာက််မျျက်် ခမ်းး� လှုုပ််ပါါက ငိုု�ရတတ််သည််။ အပေါ်�်မျျက်် ခမ်းး�
လှုုပ််လျှှင်် ကံံကော�ာင်းး�သည််။
•

အပေါ်�်မျျက််ခမ်းး�လှုုပ််ပါါက အစား�းကော�ာင်းး�စား�း ရပြီး�း� အော�ာက််
မျျက််ခမ်းး�လှုုပ််လျှှင်် ရန််ဖြ�စ််ရ တတ််သည််။

•	ညော�ာင််ပင််နှှင့််�

သပြေ�ေပင််တို့့��သည််

ဗုုဒ္ဓဓဘုုရား�း

ဖြ�စ််ခြ�င်းး�ကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အိိမ််ရှေ့�့� တွွင်် စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး� မပြု�ုရပေ�။
အလားး�တူူပင်် သင်္ဘောာ�ပင််နှှင့်�် ဇီးး�ဖြူ�ူပင််တို့့��ကိုု�လည်း�း အိိမ််၏
တော�ာင််ဘက််တွွင်် စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�မပြု�ုရပေ�။
•

ရတနာာပစ္စစည်း�း များ��းကိုု�

ထားး�ရသည််။

လက််ထပ််ပွဲဲ�ပြီး�း�သည့််�အခါါတွွင််

မင်္ဂလာာ မော�ာင််နှံံ�တို့့�သည်် မြော��ာက််ဘက််လှေ�ေကားး�မှှတက််ပြီး�း� အခန်းး�
အတွွင်း�း ဝင််ရသည််။ သတို့့��သမီးး�၊ သတို့့��သားး� တို့့��မှာာ� အခြား��းရွာာ�မှှဖြ�စ််ပါါက
ရွာာ�ဝင််ကြေး��းကိုု� ပေး�း ဆော�ာင််ရသည််။

ကျျင်းး�ပကြ�သည််။တက််ရော�ာက်် လာာကြ�သူူများ��းကိုု� ရိုးး��ရာာအစား�းအစာာများ��း

အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း၏ ရိုးး��ရာာအစွဲဲ�အလန်းး� အယူူ အဆအချို့့���မှာာ�ကျီးး ��သာာပါါက

သည််။ အိိမ််၏ အရှေ့�့�တော�ာင််ဘက််တိုု�င််နား�းတွွင်် လက််ဖွဲ့့��ငွေ�ေကြေး��းများ��း၊

ကလေး�းစတင််စကားး�ပြော��ာသော�ာအချိိ�န််တွွင်် အမည်် ပေး�းအခမ်းး�အနား�းကိုု�

ရိုးး��ရာာအစွဲဲ�အလန်းး�အယူူအဆများ��း

•	ညအချိိ�န််

လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� သတို့့��သမီးး�၊ သတို့့��သားး�တို့့��နေ�ထိုု�င််ရာာအိိမ််တွွင်် ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�

အရှေ့�့�အရပ််သို့့�� လူူ (၆) ယော�ာက််၊ အနော�ာက်် အရပ််သို့့�� လူူ (၄)
ယော�ာက််၊ တော�ာင််အရပ််သို့့��လူူ (၉)ယော�ာက််၊ မြော��ာက််အရပ််သို့့��လူူ
(၁၀) ယော�ာက်် ခရီးး�မထွွက််ရ။ ကံံဆိုးး��တတ််သည််။

အခမ်းး�အနား�းများ��း

ကျွေး�း�မွေး�း� ကြ�ပြီး�း� ဧည့််�သည််များ��းက ကလေး�းအတွွက်် လက်် ဆော�ာင််များ��း
ယူူလာာကြ�ကာာ ဆုုမွွန််ကော�ာင်းး�တော�ာင်းး� ပေး�းကြ�သည််။ ရှေး�း�ယခင်် ကာာလ
က ကလေး�း (၇) ရက််ရှိိ�လျှှင်် နား�းထွွင်း�း မင်္ဂလာာ အခမ်းး�အနား�းများ��းကိုု�
ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

အိိမ်ဆော�
်
ာက််လုုပ်ခြ�င်းး�နှ
်
ှင့်�် အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�
နေ့�့ကော�ာင်းး�ရက််သာာ ရွေး�း�ထားး�သော�ာနေ့�့တွွင်် ရိုးး��ရာာ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�
အစဉ််အလာာများ��းအတိုု�င်း�း အိိမ််သစ်် ကိုု� စတင််ဆော�ာက််လုုပ််ကြ�သည််။
အိိမ််တိုု�င်် စတင်် ထူူသော�ာနေ့�့တွွင်် ညာာဘက််တွွင်် ဥရုုတိုု�င််ကိုု� စိုု�က်် ထူူကြ�
ပြီး�း� သပြေ�ေရွွက််၊ ထန်းး�ရွွက််၊ အဝတ််နီီ (လျှော်�်��နီီ) တို့့��ဖြ�င့််� ရစ််ပတ််သည််။
တိုု�င််အော�ာက််ခြေ�ေ တွွင်် တွွင်း�း တူးး�၊ အပေါ�ါက််ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� ရွှေ�ေ၊ ငွေ�ေနှှင့််� ရတနာာ
(၇) ပါးး�ကိုု�ထည့်�ကာာ
်
မြှု�ု�ပ််နှံံ�လေ့�့ရှိိ�သည််။
ရှေး�း�ယခင််အချိိ�န််က အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် အိိမ်် မြေ�ေနေ�ရာာရွေး�း�ချျယ််
ရာာတွွင််(ကုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် ဆော�ာက်် မှှသာာ) ဆန််အနည်းး�ငယ််ကိုု� မြေ�ေပြ�င််ပေါ်�်
ပုံံ�၍ အပေါ်�်မှှ ခွွက််ငယ််ဖြ�င့််�အုုပ််ကာာ တစ််ညထားး�သည််။ မနက်် မိုးး��လင်းး�
သော�ာအခါါ ဆန််များ��း ပြ�န့််�ကျဲဲ�နေ�ပါါက အဆိုု�ပါါ နေ�ရာာကိုု� မရွေး�း�ချျယ််ပါါ။

စကားး�ပုံံ�များ��း
•
•

မကာာ အိိမ််ပေါ�ါက််ဝကိုု� မျျက််နှာာ�မူူပြီး�း� အလော�ာင်းး�ပြ�င်် ထားး�ရသည််။

အမေး�း - အပင််က စပါးး�ကြီး�း�မြွေ�ေနဲ့့�တူူတယ််။ အသားး�က မီးး�မွှေး�း�
လို့့��ကော�ာင်းး�တယ်် အရွွက််က အပ််နဲ့့�တူူတယ််။

အိိမ််သားး�များ��းထဲဲမှှ တစ််ဦးးဦးး သေ�ဆုံးး��ပါါက အိိမ််ကိုု� သန့််�ရှှင်း�း ရေး�းလုုပ််ရ
သည််။ သေ�ဆုံးး��သူူကိုု� ရေ�ချိုး�း�� ပေး�းပြီး�း�လျှှင်် လူူ (၃) ဦးး (သို့့��) (၆) ဦးးခန့််�မှှ

အမေး�း - အရိုးး��နဲ့့�ဖုံးး�� အုုပ််ထားး�ပြီး�း� ရေ�ထဲဲမှာာ� နေ�တယ််။
အဖြေ�ေ - ခရုု

အဖြေ�ေ - ထင်းး�ရှူး��းပင််
•

အမေး�း - ကျော�ာ�က််ဖျာ�ာကြီး�း�အော�ာက််က မှိုုအကြီး�း� ကြီး�း�ပွွင့်�တယ််
်
။
အဖြေ�ေ - နေ�
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မယ််။

မယ််။

တိုု�က််မယ််တဲ့့� တိုု�က််မယ််

မော�ာင််ကြီး�း�ကိုု�မြ�င််တဲ့့�နေ့�့

ရွာာ�လယ််မှာာ� ဖျာ�ာဖြူ�ူခင်းး�လို့့��

မမေ့�့တဲ့့� မယ့််�ရွှေ�ေရင််

လင်းး�အော�ာင််တိုု�က််မယ််

ခွဲဲ�လို့့�ပြ�ချျင််၊

တိုု�က််ပါ့့�မယ်် မိိငယ််မို့့��တော�ာင််လုံးး��

မယ့််�ရွှေ�ေရင်် ပြ�ချျင််တဲ့့�မယ််က

ရွာာ�လယ််မှာာ� ဖျာ�ာဖြူ�ူခင်းး�ပါါလို့့��

မော�ာင််ကြီး�း�ကိုု�မြ�င််တဲ့့�နေ့�့

(မကြီး�း�ရယ််) လင်းး�အော�ာင််တိုု�က််အုံးး��……

ဖုုန်းး�မယ််မမေ့�့ …

မော�ာင််။

မော�ာင််။

တိုု�က််မယ််တဲ့့� တိုု�က််မယ််

အင်းး�လယ််မှာာ� ရွှေ�ေကြာ�ာပန်းး�

ယော�ာက္ခခမအိိမ််ဦးးကိုု�

ကြာ�ာပန်းး�လေး�းနှှစ််ပွွင့်�ဆို
် ု�င််

ကျိုးး ���အော�ာင််တိုု�က််မယ််

ခူူး��းမယ််လို့့��ကိုု�င််

တိုု�က််ပါ့့�မယ်် မိိငယ််မို့့��တော�ာင််လုံးး��

ခူးး�မယ််ကိုု�င််၊ မပိုု�င််တဲ့့�မော�ာင််လေ�

ယော�ာက္ခခမလှေ�ေဦးးဆိုးး��ကိုု�လှှ

အင်းး�လယ််မှာာ� ရွှေ�ေကြာ�ာပန်းး�

(မကြီး�း�ရယ််) ကျိုးး ���အော�ာင််တိုု�က််အုံးး��….

(မကြီး�း�ရယ််) လှှမ်း�း လို့့��မရ….

မယ််။

မငယ််။

အသံံက မကျျယ့််�တကျျယ််

ပန််ပါါတဲ့့� ပန််ပါါ

ကြ�က််သူူငယ်် ပါါမခြား��း

အရှေ့�့�လေ�တော�ာင််ပေါ်�်ထိိပ််

တေး�းမယ််ကိုု� မရှှက််လိုု�က််

ပန်းး�ရွှေ�ေလိိပ််ပြာ�ာ၊

တေး�းတိုု�က််မယ််လားး�….

ပန််ကြ�ပါါ၊ ရွာာ�သူူမို့့��ရပ််သားး�
ပန်းး�လိိပ််ပြာ�ာ သည််တော�ာင််ကုုန်းး�မှာာ�

မော�ာင််။
အသံံကြား�း�
သနား�းလိုု�က််ပါါဘိိ မကြီး�း�ရယ််
မော�ာင််လေး�းခင်် ရေ�ပူူငါးး�
အားး�နွဲ့့��လှှတယ််။
သနား�းရင််ကွွယ််
ကယ််ပါါတော့�့� မဖုုန်းး�
မော�ာင််လေး�းခင်် ရေ�ပူူငါးး�လိုု�
(မကြီး�း�ရယ််) အားး�နွဲ့့��လို့့��နုံးး�� ….

(မော�ာင််ကြီး�း�ရယ််) ဖုုန်းး�စိုု�က််လို့့�ထားး�။
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ဟာာသပုံံ�ပြ�င််များ��းသည်် အင်းး�သားး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုဓလေ့�့တစ််ခုု

မည့််� ညနေ�တွွင်် အယ််ဘုံံ�တာာတေ�နှှင့််� သူ့့� သူူငယ််ချျင်းး� (လူူအရွွယ်် အစား�း

ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ပုံံ�ပြ�င််များ��း ကိုု� မိိဘ၊ ဘိုးး��ဘွားး��များ��းမှှ သားး�သမီးး�များ��းသို့့��

ရှိိ�သော�ာ ဗုုဒ္ဓဓ ရုုပ််ပွား��း တော်�်�ကိုု�စော�ာင််ခြုံ�ံ�ပြီး�း�)တို့့��သည်် လှေ�ေလှော်�်��ပြီး�း� ထွွက််

လပြ�ည့််� ညများ��းနှှင့်�် အိိမ််ယာာဝင်် ပုံံ�ပြ�င််များ��းအဖြ�စ်် လက််ဆင့််� ကမ်းး� ပြော��ာ

လာာခဲ့့�သည််။ ရွာာ�လူူကြီး�း�အိိမ််သို့့�� ရော�ာက််သော�ာအခါါ ဧည့််�ခန်းး�တွွင်် နေ�ရာာ

ပြ�ခဲ့့�ကြ�သည််။

ယူူပြီး�း� မိိန်းး�ကလေး�းကိုု�လည်းး� “သူ့့�သူူငယ််ချျင်းး�မှာာ� အလွွန််ရှှက််တတ််
သော�ာကြော��ာင့််� ဖယော�ာင်းး�တိုု�င်် မထွွန်းး�ပါါနဲ့့�၊ စကားး�လည်းး� အများ��း ကြီး�း�မ

“ညနေ�ခင်းး� (သို့့��) ညချျမ်းး�အချိိ�န််တွွင်် လူူပျိုု��ကာာလ သားး�များ��းသည်် မိိမိိတို့့��

ပြော��ာပါါနဲ့့�” ဟုုပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည််။အချိိ�န််အနည်းး� ငယ််ကြာ�ာလျှှင်် “သူူအိိမ််မှာာ�

စိိတ််ဝင််စား�းရာာ အပျိုု��နေ�အိိမ်် သို့့�� သွားး��ရော�ာက်် လည််ပတ််နိုု�င််ကြ�သည််။

ကိိစ္စစရှိိ�လို့့� ပြ�န််လိုု�က််ပါါဦးး မယ််၊ သူ့့�သူူငယ််ချျင်းး�ကိုု� ထားး�ခဲ့့�ပါါမယ််” ဟုုပြော��ာ

လူူပျိုု�� ကာာလသားး�တို့့�� အိိမ််လည််ပါါက စော�ာင််ခြုံ�ံ�ကာာ လည်် လေ့�့ရှိိ�ကြ�

ပြီး�း� ပြ�န််လာာခဲ့့�သည််။ ကျေး�း�ရွာာ�လူူကြီး�း�သည်် ရုုပ််ထုုကိုု� လူူအစစ််ထင််ပြီး�း�

သည််။ မိိန်းး�ကလေး�း မိိဘများ��းကလည်းး� လာာရော�ာက်် လည််ပတ််ခြ�င်းး�ကိုု�

စကားး�တွေ�ေပြော��ာနေ�ခဲ့့�သည််။

ခွွင့်�ပြု�ုပြီး�
်
း� ဧည့််�ခန်းး� တွွင််လက််ခံံစကားး�ပြော��ာစေ�သည််။

မိိန်းး�ကလေး�းရဲ့့� မိိဘတွေ�ေဟာာ သည်းး�မခံံနိုု�င််တော့�့�ဘဲဲ အိိပ််ချျင််လာာခဲ့့�ပါါ

အချိိ�န််

ကြာ�ာလာာတဲ့့�အခါါမှာာ�တော့�့�

တယ််။ မိိန်းး�ကလေး�းရဲ့့� မိိဘတွေ�ေဟာာ ဧည့််�သည််ကိုု� အိိမ်် မပြ�န််ခင််
အယ််ဘုံံ�တာာတေ� သည်် ဟာာသဉာာဏ််ရွှှင််ပြီး�း� ရယ််ဖွွယ််ကော�ာင်းး�သော�ာ

စကားး�ပြော��ာဖို့့��တိုု�က််တွွန်းး�ရန်် မိိန်းး�ကလေး�း ကိုု�မှာာ�ပြီး�း�အိိပ််ယာာဝင််သွားး��ကြ�

လူူငယ််တစ််ယော�ာက်် ဖြ�စ််သည််။ တစ််ညတွွင်် အယ််ဘုံံ�တာာတေ�သည်် မြို့�့��

ပါါတယ််။ မိိန်းး�ကလေး�း ဟာာ ဧည့််�သည််ကိုု� စကားး�ပြော��ာဖို့့�� တစ််ညလုံးး��

ကြီး�း�တွွင်် နေ�ထိုု�င််သော�ာ သူူငယ််ချျင်းး� လာာရော�ာက်် လည််ပတ််လိိမ့််�မည််ဟုု

တိုု�က်် တွွန်းး�နေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ရွာာ�လူူကြီး�း�ကလည်းး� စိိတ််မဖြော��ာင့််�ပဲဲ အိိပ််မပျော်�်��ခဲ့့�ပါါ

ရွာာ�ကိုု� ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည််။ မြို့�့��သားး� သူူငယ််ချျင်းး�သည်် သူူကြီး�း�သမီးး�ကိုု�

ဘူးး�။

မနက််လင်းး�တဲ့့�အခါါမှာာ�တော့�့�

ရွာာ�လူူကြီး�း�ဟာာသံံသယဝင််လာာပြီး�း�

သဘော�ာကျျပြီး�း� ရွာာ�လူူကြီး�း�အိိမ််သို့့�� ညအချိိ�န်် သွားး��ရော�ာက််လည််ပတ််မည််

စော�ာင််ကိုု�ဆွဲဲ�ဖယ်် လိုု�က််တဲ့့�အခါါ ရုုပ််ထုုကိုု� တွေ့�့�ခဲ့့�ပါါတယ််။ အဲ့့�ဒီီရုုပ််ထုု

ဟုု ဆိုု�ခဲ့့� သည််။ အမှှန််မှာာ� အယ််ဘုံံ�တာာတေ�ထံံသို့့� မည််သည့််� သူူငယ််ချျင်းး�

ဟာာ ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�က ဗုုဒ္ဓဓရုုပ််ပွား��းတော်�်�ဖြ�စ််နေ� တဲ့့�အတွွက်် ခိုးး��တယ််

မှှ လာာရော�ာက််လည််ပတ််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပေ�။ ဂုုဏ််မော�ာက််နေ�သော�ာ သူူကြီး�း�ကိုု�

လို့့��အထင််ခံံရမှာာ�စိုးး��ပြီး�း� ရွာာ�သားး� တွေ�ေ မနိုးး��ခင်် ရုုပ််ပွား��းတော်�်�ကိုု� သွားး��ပြ�န််

ပညာာပေး�းရန်် အတွွက်် စီီစဉ််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ သွားး��ရော�ာက််လည်် ပတ််

ထားး�လိုု�က်် ရပါါတယ််…”
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ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��
ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��စုုသည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��စုုများ��းတွွင်် အလွွန််သေး�းငယ််
သည့််�အထဲဲ ပါါဝင််သည််။ ထို့့��အတွွက််ကြော��ာင့်�် ပလော�ာင််မျိုး�း�� ဆက််ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�
ထားး�နိုု�င််ရန်် အခြား��း လူူမျိုး�း��နှှင့််� လက််ထပ််ခြ�င်းး�ကိုု� မြ�စ််တားး�ကြ�သည််။
ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင်် ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��များ��းသည်် မြ�န််မာာ နိုုင််ငံံရှိိ�
�
ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််၊

ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��စုုသည်် ပျူူ�လူူမျိုး�း��နှှင့်�် နီးး�ကပ််စွာာ� နေ�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ရိုးး��ရာာ

တရုုတ််နိုု�င််ငံံရှိိ�

ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ယုံံ�ကြ�ည််မှုု၊ ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး�များ��း၊ ရာာဇဝင််ပုံံ�ပြ�င််နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််

ယူူနန််ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

ထိုု�င်း�း နိုု�င််ငံံမြော��ာက််ပိုု�င်း�း တို့့��တွွင််

နေ�ထိုု�င်် လျှှက််ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

မှုု ပုံံ�စံံစသည််တို့့��သည်် ပျူူ�ကိုု�အခြေ�ေခံံသည််။ လူူမျိုး�း�� အမည််ကိုု� ပျူူ� မှှ
ပလူူ၊ ပလူူမှှ ပလော�ာင်် စသည််ဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲ ခေါ်�်ဆိုု�လာာခဲ့့�သည််။

မနုုဿဗေ�ဒပညာာရှှင််များ��း၏ အဆိုု�အရ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��ကဲ့့�သို့့�ပင်် မွွန််၊ ဝ

သို့့��သော်�်�လည်း�း “ပလော�ာင််” ဟူူသော�ာ စာာလုံးး��ကိုု� အဓိိပ္ပပယ််ဖွွင့်�ဆို
် ု�၍

နှှင့််� ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��တို့့�� သည်် မွွန််ဂိုု�တို့့�မှှ ဆင်းး�သက််လာာသည့််� မွွန််-ခမာာ

မရပါါ။

လူူမျိုး�း��စုု၏ အနွွယ််ဝင််ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အတွွင်း�း သို့့�� ပထမဆုံးး�� ဝင််
ရော�ာက််လာာကြ�သည့််�

လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််သည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်း�း သို့့��

ဒုုတိိယ နှှင့််� တတိိယအဖြ�စ်် ဝင််ရော�ာက််လာာသည့််� လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ� တိိဘက််
-ဗမာာ လူူမျိုး�း��နှှင့်�် ထိုု�င်း�း လူူမျိုး�း�� ဖြ�စ််သည််။ မွွန််-ခမာာ လူူမျိုး�း��စုုသည်် မြ�န််မာာ
ပြ�ည်် တွွင်း�း ဝင််ရော�ာက််မလာာခင်် တရုုတ််ပြ�ည်် ယန််ဇီးး�မြ�စ်် တော�ာင််ကြား�း�
တလျှော�ာ�က််တွွင််

နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။

ထို့့��နော�ာက််

အင််ဒိုု�ချိုု��င်းး�နား�း

ကျွွန်းး�ဆွွယ််တွွင်် ဗီီယက်် နမ််၊ ကမ္ဘော�ာ�ဒီးး�ယားး� (ခမာာလူူမျိုး�း��များ��းအဖြ�စ််)၊
ထိုု�င်း�း နှှင့်�် မြ�န််မာာပြ�ည််တော�ာင််ပိုု�င်း�း သို့့�� ပျံ့့��နှံ့့��ဝင််ရော�ာက်် လာာကြ�သည််။

ဘာာသာာစကားး�
အခြား��းတိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း ကဲ့့�သို့့��ပင်် ပလော�ာင်် လူူမျိုး�း��တို့့��သည််
ကိုု�ယ််ပိုု�င််ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပိုု�င်် ဆိုု�င််ကြ�သည််။ ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��စုု အနွွယ််
ဝင်် (၄) နွွယ််ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ပလော�ာင််စကားး� (၄) မျိုး�း�� ရှိိ� သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း
နှှင့်�် ပလော�ာင််တို့့��၏ ဘိုးး��ဘေး�းဘီီဘင်် များ��းသည်် မျိုး�း��နွွယ််တစ််ခုုထဲဲမှှ
ဆင်းး�သက််လာာသည်် ဟုုဆိုု�သော်�်�လည်း�း ထိုု�လူူမျိုး�း�� နှှစ််မျိုး�း��၏ ဘာာသာာ
စကားး�များ��းမှာာ� အလွွန််ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။ သို့့��သော်�်� ပလော�ာင််စကားး�သည်် မွွန််
စကားး�နှှင့်�် အတော်�်�ကလေး�း တူူညီီသည််။

ပုံ (၄၉) ပလောင်ရိုးရာ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုပုံံ�စံံ
ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��တို့့��သည််

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု�

အသက််မွေး�း�

ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�အဖြ�စ်် အဓိိက လုုပ််ကိုု�င််သည််။ တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သ
တွွင်် နေ�ထိုု�င်် ကာာ စပါးး�၊ လိိမ္မော်�်��သီးး�၊ လက််ဖက််၊ ပဲဲအမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� ချျင်းး�တို့့��
ကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ�သည််။

ဘာာသာာရေး�းနှှင့်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��း
ပလော�ာင််လူူမျိုး�း�� ၉၉% သည်် ထေ�ရဝါါဒဗုုဒ္ဒဒဘာာသာာ ဝင််များ��းဖြ�စ််ပြီး�း� နတ််
ကိုု�လည်း�း ယုံံ�ကြ�ည််သက််ဝင််ကြ� သည််။ ကျျန််သော�ာ ၁% မှာာ� နတ််ကိုးး��ကွွယ််
သူူများ��း နှှင့်�် ခရစ််ယာာန််ဘာာသာာဝင်် များ��းဖြ�စ််ကြ�သည််။ ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��တို့့��
က သူူတို့့��သည်် ဖခင်် နေ�နတ်် ဘုုရား�းနှှင့်�မိိခင််နဂါးး
်
�မယ််တော်�်�တို့့��မှှ
ဆင်းး�သက််လာာ သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�ပြီး�း� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းကမူူ သူူတို့့��
၏ ဘိုးး��ဘေး�းတို့့��သည်် နဂါးး�မယ််တော်�်�နှှင့်�် ဝိိဇ္ဇာာ�တို့့��မှှ ဆင်းး�သက််လာာသည််
ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ� သည််။ ပလော�ာင််တို့့��သည်် ဝိိဇ္ဇာာ�ဆိုု�သည််ကိုု� မယုံံ� ကြ�ည််
ကြ�ပေ�။
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ရိုးး��ရာာဝတ််စား�းဆင််ယင််မှုု

ခါးး�ပတ််ကိုု� ချုု�ပ််လုုပ်် ဝတ်် ဆင််ကြ�သည််။ ယခင််က အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည််

ယခုုအချိိ�န််တွွင်် ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် မိိမိိတို့့�� ရိုးး�� ရာာဝတ််စုံံ�ကိုု� ပွဲဲ�တော်�်�

နား�းပေါ�ါက််များ��း ကျျယ််လျှှက််ရှိိ� သည််။ အမျိုး�း��သားး�များ��းသည်် ဘော�ာင်းး�ဘီီ

ကျျင်းး�ပသည့််� အချိိ�န််များ��းတွွင်် သာာ ဝတ််ဆင််ကြ�သည််။ အိိမ််ထော�ာင််သည််

အနက်် ရော�ာင််နှှင့်�် ရှှပ််အင်္ကျီ�ီအဖြူ�ူရော�ာင််ကိုု� ဝတ််ဆင််ကြ� သည််။

အလွွန််လေး�းသော�ာငွေ�ေနား�းတော�ာင်းး�များ��းကိုု� ဝတ််ဆင်် ကြ�သော�ာကြော��ာင့်�်

အမျိုး�း�� သမီးး�များ��းသည်် ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်းး�ပြီး�း� အပျိုု��များ��း သည်် ရိုးး��ရာာ
ရှေး�း�ယခင််အချိိ�န််ကဆိုု�လျှှင််

ရော�ာင််စုံံ�ဦးးထုုပ်် ဆော�ာင်းး�ကြ�သည််။

ဂျုံံ��မှှထွွက််သော�ာ

အမျှှင််များ��းဖြ�င့််�

အဝတ််အစား�းချုု�ပ််လုုပ်် ဖန််တီးး�ကြ� ပြီး�း� ယခုုအချိိ�န််တွွင််မူူ စျေး�း�ထဲဲတွွင််သာာ
အမျိုး�း��သမီးး�များ��းအတွွက်် ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�မှာာ� ကြ�ယ််သီးး� နှှင့််� အပေါ�ါက််များ��းမ

ပိိတ််စမျိုး�း��စုံံ� ကိုု� ဝယ််ယူူကြ�သည််။

ပါါရှိိ�ပေ�။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် နဂါးး�အသွွင်် ပြော��ာင်းး�နိုု�င််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််
ကြ�ပြီး�း� နဂါးး�တွွင်် ကြ�ယ််သီးး�ဖြု�ုတ််ရန်် လက််များ��းမပါါရှိိ�သော�ာ ကြော��ာင့််�
ကြ�ယ််သီးး�မထည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ရိုးး��ရာာအစား�းအစာာ
ပလော�ာင််လူူမျိူး�း��တို့့��သည်် ဖရုံံ�သီးး�နှှင့်�် ပဲဲအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� အဓိိကစား�းသုံးး��ပြီး�း�

လွွန််ခဲ့့�သည့််� နှှစ််နှှစ််ဆယ််အထိိတိုု�င်် အိိမ််ထော�ာင်် သည်် အမျိုး�း��သမီးး�

အသားး�သိိပ််မစား�းပေ�။ နွေ�ေရာာသီီ တွွင်် မုုန််ညင်းး�ရွွက််များ��းကိုု� အခြော��ာက််

များ��းသည်် ခါးး�တွွင်် ကွွင်း�း များ��း ဝတ််ဆင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ကွွင်း�း တစ််ကွွင်း�း

လှှမ်း�း ထားး�ပြီး�း� ဝက််သားး�၊ ကြ�က််သားး�တို့့��ဖြ�င့််� ရော�ာချျက််စား�းကြ� သည််။

သည်် အိိမ်် ထော�ာင််သက်် တစ််နှှစ််ဟုု အဓိိပ္ပပယ််ရသည််။ ထို့့�� ကြော��ာင့််�

အဓိိကဟင်းး�လျာာ�မှာာ� ကြ�က််သားး� (သို့့��) ဝက််သားး� မုုန််ညင်းး�ခြော��ာက််

အိိမ််ထော�ာင််သက်် ငါးး�နှှစ််ရှိိ�သော�ာ အမျိုး�း�� သမီးး�သည်် ကွွင်း�း ငါးး�ကွွင်း�း ကိုု�

ကြော်��်�ချျက််နှှင့််� ဖရုံံ�သီးး� ဟင်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပလော�ာင််တို့့��သည််

ဝတ််ဆင််ရသည််။ ကွွင်း�း များ��းကိုု� ဝါးး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပြီး�း� ပိိန္နဲဲ�သီးး�အရိုးး�� ဖြ�င့််�

မျှှစ််ချျဉ််ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ဝက််သားး�နှှင့်�် ရော�ာချျက်် ကြ�သည််။ အထူးး�ပွဲဲ�နေ့�့

အရော�ာင််ခြ�ယ််ထားး�ကာာ ဒီီဇိုု�င်း�း မျိုး�း��စုံံ�ဆွဲဲ�ကြ� သည််။

နေ့�့အချိိ�န််တွွင််သာာ

များ��းတွွင််ဝက််သားး�ဟင်းး�ချျက်် ကျွေး�း�ကြ�သည််။ ဝက််သားး�ကိုု� လတ််လတ််

ကွွင်း�း များ��းဝတ််ဆင််ကြ� ပြီး�း� ညအချိိ�န််တွွင််မူူ ကွွင်း�း များ��းဖယ််ပြီး�း� အိိပ််ကြ�

ဆတ်် ဆတ််မစား�းလိုု�ကြ�ပဲဲ သတ််ပြီး�း� ၂-၃ ရက််ကြာ�ာအော�ာင်် ထားး�ပြီး�း�မှှ

သည််။ ယခုုအခါါ ပလော�ာင််အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် အိိတ််ငယ််များ��းပါါသော�ာ

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�၊ အမြီး�း�တို့့��ကိုု� ဖြ�တ််တော�ာက်် ဖယ််ရှား��းပြီး�း� ချျက််စား�းကြ�သည််။
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ပုံ (၅၁) ပလောင်ရိုးရာ အမျိုးသမီးဝတ်ခါးကွင်း

ပုံ (၅၀) ပလောင်ပျိုဖြူများ၏ ရိုးရာဦးထုပ်

ရိုးး��ရာာလက််ထပ််ပွဲဲ�

ကလေး�းမိိခင််သည််

မီးး�ဖွား��းရင်းး�

မီးး�တွွင်း�း ထဲဲမှာာ�

ဆုံးး��သွားး��သော�ာအခါါ

အသုုဘကိုု� ချျက််ချျင်းး�စီီစဉ်် ရပြီး�း� ထိုု�ကလေး�းသည်် အသက််နှှစ််ဆယ််

မနက်် အာာရုုဏ််မလင်းး�ခင်် သတို့့��သားး�နေ�အိိမ််၌ မင်္ဂလာာပွဲဲ�ကိုု� ဆင််နွဲဲ�ကြ�
သည််။ မင်္ဂလာာဆော�ာင်် စရိိတ််မှာာ� အလွွန််မြ�င့််�သော�ာကြော��ာင့်�် စုံံ�တွဲဲ�အများ��းစုု
သည်် ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� နှှစ််ဦးးနှှစ််ဖက်် မျှှခံံကြ� သည််။ မင်္ဂလာာဆော�ာင််

ပြ�ည့််�သည်် အထိိ မည််သည့််�ရိုးး��ရာာပွဲဲ�တော်�်�ကိုု�မှှ ပါါဝင််ဆင််နွှဲဲ�ခွွင့််� မရပေ�။

ရိုးး��ရာာအယူူအဆများ��း

တွွင်် ဘိိသိိက််ဆရာာမှှ ကော�ာင်းး�ချီးး ��ပေး�းပြီး�း� ရွာာ�လူူကြီး�း�မှှ အမှာာ�စကားး�ပြော��ာ
ကြား�း�သည််။

ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��သည််

နတ််ကိုးး��ကွွယ််

သော�ာကြော��ာင့််�

အင်းး�သားး�များ��းလိုု�ပင်် ပလော�ာင််တို့့��သည်် မှိုုဟင်းး�၊ ကျီးး ��ကန်းး�ဟင်းး�တို့့��ဖြ�င့််�

လက််ထပ််ပွဲဲ�ပြီး�း�သော�ာအခါါ ငါးး�အသားး� တုံးး�� (၆) တုံးး��၊ ထမင်းး� ပန်းး�ကန််လုံးး��

ဧည့််�သည််ကိုု� မကျွေး�း�မွေး�း�ရ ပေ�။ အကယ််၍ ကျေး�း�မွေး�း�မိိပါါက ထိုု�

(၆) လုံးး��နှှင့််� လက််ဖက််ရွွက်် (၆) ရွွက််တို့့�ဖြ�င့််� နတ််ကိုု� ပူူဇော်�်�ပသရသည််။

ဧည့််�သည်် သည်် နော�ာက််တစ််ကြိ�ိမ်် လာာမလည််နိုု�င််တော့�့�ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�

ထို့့��နော�ာက်် မင်္ဂလာာစုံံတွဲဲ
� �သည်် ဘုုန်းး�တော်�်� ကြီး�း�များ��းကိုု� နေ့�့ဆွွမ်း�း ကပ််လှူူ�

သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ဧည့််�သည််မှှ တော�ာင်းး�ဆိုု�မှှသာာ အခကြေး��းငွေ�ေယူူပြီး�း�

ပြီး�း� လက််ထပ််ပြီး�း�ကြော��ာင်းး� ကြေ��ငြာ�ာသည််။ ယခင််က ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��

ချျက််ကျွေး�း� လေ့�့ရှိိ�သည််။ အထူးး�ပွဲဲ�နေ့�့များ��းတွွင်် ဝက််သားး�ကျွေး�း� ရန်် ဝက််

တို့့��သည်် အသက််နှှစ််ဆယ်် ပြ�ည့််� လျှှင်် လက််ထပ််ရမည််ဟုု ထုံးး��တမ်းး�ရှိိ�ခဲ့့�

ကိုု�သတ််ပါါက နှာာ�ခေါ�ါင်းး�နှှင့်�် အမြီး�း�ကိုု� ဖြ�တ်် တော�ာက််ကြ�သည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�

သော်�်�လည်းး� ယခုုအခါါ ထိုု�ထုံးး�� တမ်းး�မှာာ� ကွွယ််ပျော�ာ�က််သွားး��ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ဆော�ာင််ရခြ�င်းး�မှာာ� တိိရစ္ဆာာ�န််ကိုု� သတ််ခြ�င်းး�မှာာ� အကုုသိုု�လ််ဖြ�စ််ခြ�င်းး�

ပလော�ာင််တို့့��သည်် ခံံယူူချျက်် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာကြော��ာင့််� မိိန်းး�ကလေး�းတစ််ဦးး

ကြော��ာင့််� နော�ာင််ဘ၀တွွင်် မိိမိိတို့့��သည်် ထိုု�ကဲ့့�သို့့� ပြ�န်် မခံံရရန်် ရည််ရွွယ််ပြီး�း�

အိိမ််ထော�ာင််မပြု�ုခင်် ကိုု�ယ််ဝန််ရှိိ�သွားး��ပါါက သူူမကိုု� ရွာာ�မှှအဝေး�း ကိုု� ထွွက််

လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ဝက််ကိုု� လူူပုံံ�စံံဖြ�င့််� တူူအော�ာင််

သွားး��ခိုု�င်း�း ကြ�သည််။

နှာာ�ခေါ�ါင်းး� နှှင့်�် အမြီး�း�ကိုု� ဖြ�တ််ကြ�သည််။ ထိုု�အယူူအဆမှာာ� ပလော�ာင််လူူမျိုး�း��
တွွင််သာာရှိိ�သည််။

ရိုးး��ရာာအသုုဘအခမ်းး�အနား�းများ��း
ကျေး�း�ရွာာ�နေ� လူူတစ််ဦးးဦးး သေ�ဆုံးး��ပါါက အိိမ််တိုု�င်း�း အိိမ််တိုု�င်း�း သည်် ငွေ�ေ
အားး�ဖြ�င့််�လည်း�း ကော�ာင်းး�၊ ထမင်းး� နှှင့််� ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််များ��း ပေး�းခြ�င်းး�
ဖြ�င့််�လည်း�း ကော�ာင်းး� အသုုဘအိိမ််ကိုု� ကူူညီီရသည််။
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ဓနုုလူူမျိုး�း��
စုုစုုပေါ�ါင်းး� လူူဦးးရေ� (၁) သိိန်းး�ဝန်းး�ကျျင််သာာရှိိ�သော�ာ ဓနုုလူူမျိုး�း��တို့့��သည်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််တွွင််
အများ��းစုုနေ� ထိုု�င််ကြ�ပြီး�း�မန္တတလေး�းခရိုု�င််ပြ�င််ဦးးလွွင််မြို့�့��၊ ကျော�ာ�က််နီီ ဒေ�သ၊ ရွာာ�ငံံ၊ မိုု�င်း�း လုံံ�နှှင့််�
အနော�ာက််ပိုု�င်း�း မြေ�ေလတ််ဒေ�သတို့့��တွွင််လည်း�း နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။

ဓနုုလူူမျိုး�း�� တို့့��သည်် တိိဘက််-ဗမာာလူူမျိုး�း��စုုတွွင်် ပါါဝင််ပြီး�း� ဓနုု လူူမျိုး�း��

ပုံ (၅၂) ဓနုရိုးရာခေါင်းပေါင်းများ

ဆင်းး�သက််လာာပုံံ� သမိုု�င်း�း မှှတ််တမ်းး� အတည်် ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သေး�းပေ�။
အရပ််ပြော��ာစကားး�များ��းအရ ဓနုုလူူမျိုး�း�� ဆင်းး�သက်် လာာပုံံ� ဒဏ္ဍာာရီီလာာ
ပုံံ�ပြ�င််များ��းစွာာ�ရှိိ�သည််။

“ပုုဂံံတွွင်် အလော�ာင်းး�စည််သူူမင်းး� အုုပ််စိုးး��ချိိ�န််တွွင်် ဘုုရင််ကြီး�း�သည်် လုုဖိုု�င််
ဟုုခေါ်�်သော�ာ မီးး�ရှူး��းများ��း ဆော့�့�ရသည််ကိုု� အလွွန််နှှစ်သ
် က််သော�ာ ညီီတော်�်�
နှှင့််�အတူူခရီးး�ထွွက််ခဲ့့�သည််။ တစ််နေ့�့တွွင််ထိုု�ညီီတော်�်�မှာာ� ယမ်းး�ဆန််မှှန််ပြီး�း�
သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ဘုုရင််ကြီး�း�သည်် ညီီတော်�်�သေ�ဆုံးး��သွားး��
သော�ာ နေ�ရာာတွွင်် မြို့�့��တည််ကာာ သူူ၏ကျေး�း�ကျွွန််များ��းကိုု� နေ�ခိုု�င်းး�ခဲ့့�ရာာက
ထိုု�သူူတို့့�ကိုု� ဓနုုလူူမျိုး�း��ဟုု စတင််ခေါ်�်ဆိုု�ရာာ ကစခဲ့့�သည််…”
အခြား��းအရပ််ပြော��ာသမိုု�င်း�း တစ််ရပ််မှာာ�
အလော�ာင်းး�စည််သူူမင်းး�၏

ဓနုုလူူမျိုး�း��သည််

ဘိုးး��ဘေး�းများ��းမှှ

ပုုဂံံခေ�တ််

ဆင်းး�သက််လာာသည််ဟုု

ဆိုု�သည််။

ဘာာသာာစကားး�
ဓနုုစာာပေ�အရ ရှှမ်း�း စကားး�ပြော��ာသော�ာ ဓနုုလူူမျိုး�း��ကိုု� ရှှမ်း�း ဓနုုဟုုလည်းး� ခေါ်�်
ဆိုု�နိုု�င််ပြီး�း� ဗမာာစကားး�ပြော��ာ သော�ာ ဓနုုကိုု� ဗမာာဓနုုဟုု ခေါ်�်ဆိုု�နိုု�င််သည််။
ဓနုုတို့့�� သည်် ဗမာာစကားး�ပြော��ာရာာတွွင်် သိိသာာစွာာ� အသံံဝဲဲ သည််။

ရိုးး��ရာာဝတ််စား�းဆင််ယင််မှုု
ဓနုုတို့့��၏ ဝတ််စား�းဆင််ယင််ပုံံ�သည်် ရှှမ်း�း နှှင့်�ဆင််
်
သည််။ အမျိုး�း��သားး�၊
အမျိုး�း��သမီးး�တို့့��သည်် ခေါ�ါင်းး� ပေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး�ကြ�သည််။

ပုံ (၅၃) ဓနုရိုးရာဝတ်စုံများ

91

92

93

တော�ာင််ရိုးး��လူူမျိုး�း��
တော�ာင််ရိုးး�� လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�ပြီး�း� ပွေး�း�လှှနှှင့်�် ပင်းး�တယတွွင််
အများ��း ဆုံးး��နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။ လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး�မှာာ� (၂၂၀၀၀) ဝန်းး�ကျျင််ခန့််�ရှိိ�သည််။

ဒဏ္ဍာာရီီလာာ ပုံံ�ပြ�င််တစ််ခုုအရဆိုု�လျှှင််

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု

“ရှေး�း�အခါါက ပုုဂံံဘုုရင််နှှင့်�် ရခိုု�င််ဘုုရင််တို့့��သည်် အလွွန််ရင်းး�နှီးး�� သော�ာ

တော�ာင််ရိုးး�� လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် လယ််ယာာလုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့််� အဓိိက အသက််မွေး�း�

မိိတ််ဆွေ�ေများ��း ဖြ�စ််ကြ�သည််။ ရခိုု�င််ဘုုရင်် သည်် သူူ၏ သမီးး�တော်�်�အားး�

ကြ�ပြီး�း� ထွွက််ကုုန််များ��းကိုု� ပွေး�း� လှှနှှင့်�် ပင်းး�တယ ငါးး�ရက််တစ််စျေး�း�နေ့�့များ��း

လက််ဆော�ာင််ပဏ္ဍာာ အဖြ�စ်် ပုုဂံံဘုုရင််ထံံ ပေး�းအပ််ခဲ့့�သည််။ မင်းး�သမီးး�မှာာ�

တွွင်် ရော�ာင်းး�ချျလေ့�့ရှိိ�သည််။

အလွွန်် ချော�ာ�မော�ာလှှပသော�ာကြော��ာင့်�် ပုုဂံံမင်းး�၏ ညီီတော်�်�သည်် သူူမကိုု�
လက််ထပ််ရန်် ဆန္ဒဒရှိိ�ခဲ့့� သည််။ ပုုဂံံမင်းး�သည်် သားး�တော်�်�မွေး�း�ဖွား��းပြီး�း�ချိိ�န််
တွွင်် ကွွယ််လွွန််သွားး��သော�ာအခါါ ညီီတော်�်�သည်် ဘုုရင်် အသစ််ဖြ�စ််လာာ
သည််။ ထိုု�အခါါ မင်းး�သမီးး�ကိုု� လက််ထပ််ရန်် ကြိုး�း��စား�းခဲ့့�သော်�်�လည်းး�
မင်းး�သမီးး� သည်် ငြ�င်းး�ဆန််ပြီး�း� ပုုဂံံပြ�ည််မှှ ရှှမ်းး�ပြ�ည််သို့့�� ကိုု�ယ်် လုုပ််တော်�်�
များ��းနှှင့်�အ
် တူူ ထွွက််ပြေး��းခဲ့့�သည််။ ပုုဂံံမင်းး� သည်် အလွွန််ဒေါ�ါသထွွက််ကာာ
သူူမကိုု�ရှာာ�၍ သတ််ရန်် လူူများ��းကိုု� စေ�လွှှတ််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သူူများ��းသည််
မင်းး�သမီးး�ကိုု� ရှာာ�မတွေ့�့�သော�ာကြော��ာင့််� မင်းး�သမီးး� သည်် အေး�းချျမ်းး�စွာာ�ဖြ�င့််�
သားး�တော်�်�ကိုု� ပြု�ုစုုပျိုး�း�� ထော�ာင််ခွွင့်�် ရရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ထိုု�သားး�တော်�်�မှှ တော�ာင််ရိုးး��
လူူမျိုး�း��အဖြ�စ်် ဆင်းး�သက််လာာသည််။”
အချို့့���မနုုဿဗေ�ဒပညာာရှှင််များ��းက

တော�ာင််ရိုးး��လူူမျိုး�း��သည််

ပုုဂံံမှှ

ဆင်းး�သက််လာာသည််ဟုု ဆိုု�ကြ�ပြီး�း� တစ််ချို့့���ကမူူ ထားး�ဝယ််အနွွယ််များ��း
ဖြ�စ််သည််ဟုုဆိုု� သည််။ တော�ာင််ရိုးး��လူူမျိုး�း��သည်် တိိဘက််-ဗမာာ လူူမျိုး�း��စုုထဲဲ
တွွင််ပါါဝင််ပြီး�း� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��နှှင့််�ဆင််သည််။
“တော�ာင််” ဆိုု�သည််မှာာ� “တော�ာင််တန်းး�” ကိုု�ဆိုု�လိုု�ပြီး�း� “ရိုးး��” ဆိုု�သည််မှာာ�
“ရိုးး��သားး�တည််ကြ�ည််စွာာ�ဖြ�င့််� နေ� ထိုု�င််သည််”ဟုုဆိုု�လိုု�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�်
“တော�ာင််ရိုးး��” ၏ အဓိိပ္ပပယ််မှာာ� “တော�ာင််ပေါ်�်တွွင်် နေ�ထိုု�င််သော�ာ ရိုးး��သားး�
တည််ကြ�ည််သည့််�လူူများ��း” ဟူူ၍ဖြ�စ််သည််။

ဘာာသာာစကားး�
တော�ာင််ရိုးး�� လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် မိိမိိတို့့��တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး� ဘာာသာာစကားး�ကိုု�သာာ
ပြော��ာကြ�ပြီး�း� ထိုု�စကားး�သည်် ပုုဂံံခေ�တ််က မြ�န််မာာအသုံးး��အနှုုန်းး�များ��းနှှင့်�်
ဆင််တူူ သည််။

ဘာာသာာရေး�းနှှင့်�် ကိုးး��ကွွယ််ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��း
တော�ာင််ရိုးး��လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် ထေ�ရဝါါဒဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင်် များ��း ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ရိုးး��ရာာ
နတ််ကိုးး��ကွွယ််မှုုများ��းလည်းး� ရှိိ� သည််။ မိိမိိတို့့�� နေ�အိိမ််၏ ထော�ာင့််�တစ််
နေ�ရာာတွွင်် နတ််စင််ထားး�ရှိိ�သည််။ နှှစ််စဉ်် ဝါါခေါ�ါင််လနှှင့်�တပို့့
်
�တွဲဲ� လများ��း
တွွင်် ရိုးး��ရာာနတ််ပွဲဲ� ကျျင်းး�ပကြ�သည််။ ပွဲဲ�တော်�်� အတွွင်း�း တွွင်် ရိုးး��ရာာတူူရိိယာာ
များ��းဖြ�စ််သော�ာ အိုးး��စည််၊ ဗုံံ�မော�ာင်းး�၊ ဝါးး�လက််ခုုပ်် နှှင့်�် ပုုလွေ�ေတို့့��ဖြ�င့််� တီးး�မှုုတ််
ဖျော်�်��ဖြေ�ေကြ�သည််။

ရိုးး��ရာာဝတ််စား�းဆင််ယင််မှုု
တော�ာင််ရိုးး��တို့့��၏

ရိုးး��ရာာဝတ််စုံံ�သည််

ရှှမ်း�း ဝတ််စုံံ�နှှင့်�်

အတော်�်�ကလေး�း

ဆင််တူူသည််။ အမျိုး�း��သားး�များ��း သည်် ဘော�ာင်းး�ဘီီရှှည််နှှင့်�် ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး�ကိုု�
ဝတ််ဆင်် ကြ�ပြီး�း� အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ဒူးး�ထိိရှှည်သ
် ည့််� ဂါါဝန်် အညိုု�
ရော�ာင််နှှင့်�် ခေါ�ါင်းး�စည်းး�တို့့��ကိုု� ဝတ််ဆင််ကြ� သည််။ အပျိုု��လေး�းများ��းသည််
ငွေ�ေနား�းဆွဲဲ�များ��း၊ ငွေ�ေ လက််ကော�ာက််များ��း၊ ငွေ�ေလည််ဆွဲဲ�များ��း၊ ငွေ�ေခြေ�ေကျျင်းး�
များ��း စသည််တို့့��ကိုု� ဝတ််ဆင််ကြ�ပြီး�း� လက််ထပ််သော�ာ အခါါ ကြေး��းခြေ�ေ
ကျျင်းး�ကိုု� ဝတ််ဆင််ရသည််။

ရိုးး��ရာာအယူူအဆများ��း
တစ််ဦးးမှှတစ််ဦးးကိုု�ခေါ�ါင်းး�အုံးး��လက််ဆော�ာင််ပေး�းပါါက

ရိုု�သေ�မှုုလက္ခခဏာာ

ဆော�ာင််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််� ဆိုု�သော်�်� ခေါ�ါင်းး�အုံးး��ကိုု� ခေါ�ါင်းး�အော�ာက််
ထားး�ရှိိ�ကြ� သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််ပြီး�း� ခေါ�ါင်းး�သည်် ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််၏ သန့််�ရှှင်း�း
မြ�င့််�မြ�တ််ဆုံးး��နေ�ရာာဖြ�စ််သည််။ ခေါ�ါင်းး�အုံးး�� ပေါ်�်မှာာ� မည််သည််မျှှ တက််မ
ထိုု�င််ရပေ�။
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စံံကားး�ကျေး�း�ရွာာ�
စံံကားး�ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’25.3’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’38.6’’E) သည်် အရှေ့�့�
ဘက်် ရှှမ်း�း ကုုန်းး�ပြ�င််မြ�င့််�နှှင့််� အင်းး�လေး�းကန်် စပ််ကြား�း�တွွင်် ရှိိ�သော�ာ စံံကားး�အင်းး�၏ အရှေ့�့�
ဘက််ခြ�မ်းး�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။
ယနေ့�့အခါါ လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၁၅၀၀) ကျော်�်��ခန့််� ရှိိ�သော�ာ စံံကားး�ဒေ�သ

ကိုု� ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သေး�းသည််။ စံံကားး�ဒေ�သ ပထမဆုံးး��

သည်် အင်းး�၏ အနော�ာက်် ဘက််ခြ�မ်းး� အဓိိကကျျသော�ာ နေ�ထိုု�င််ရာာတစ််ခုု

စော်�်�ဘွားး��ကြီး�း� စဝ််ခွွန််ဖြူ�ူသည်် ရွှေ�ေဂူူနယ်် နံံဘုုရား�းကိုု� တည််ဆော�ာက််

ဖြ�စ်် လာာသည််။ ရှေး�း�ယခင်် စော်�်�ဘွားး��များ��း လက််ထက်် က ချျမ်းး�သာာ

လှူူ�ဒါါန်းး�ပြီး�း� ဗုုဒ္ဓဓဆင်းး�တုု တော်�်�ကိုု� စေ�တီီအတွွင်း�း ဘယ််ဘက််ခြ�မ်းး�တွွင််

ကြွ�ယ််ဝပြီး�း� ကုုန််ရော�ာင်းး�ကုုန််ဝယ််ထွွန်းး� ကားး�သော�ာ အဓိိကနေ�ရာာ ဒေ�သ

ထားး� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။

တစ််ခုု ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း� ရှှမ်းး�ပြ�ည််တော�ာင််ပိုု�င်း�း တွွင်် ဒုုတိိယ အချျမ်းး�သာာဆုံးး�� နှှင့်�်
အကြီး�း�ဆုံးး��မြို့�့��တော်�်�တစ််ခုု အဖြ�စ််တည််ရှိိ� ခဲ့့�သည််။

စံံကားး�ဒေ�သကိုု� ပထမဆုံးး�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာသော�ာသူူ များ��းနှှင့်�် ပတ််သတ််၍
ရာာဇဝင််သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�နှှစ်် ခုုရှိိ�သည််။ ပါးး�စပ််ရာာဇဝင်် သမိုု�င်း�း တစ််ခုုမှာာ�

ရှေး�း�ယခင််က

ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသာာ

နေ�ထိုု�င််ရာာ

ဒေ�သ

တစ််ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�

ပုုဂံံပြ�ည််မှှ ဘုုရင့််�အနွွယ််တော်�်� ညီီအစ််ကိုု� နှှစ််ဦးး ဖြ�စ််သော�ာ စဝ််ပြား�း�လဲဲနှှင့်�်

သော်�်�လည်းး� ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင််မူူ ရှှမ်း�း ၊ ပအိုု�ဝ်း�း နှှင့်�် အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း စ

စဝ််ပြား�း�ဆဲဲတို့့��သည်် စံံကားး� ဒေ�သမှှ တော�ာင််ဘက်် (၄) မိုု�င််အကွာာ�အဝေး�း

သော�ာ ကွဲဲ�ပြား�း� သော�ာ လူူမျိုး�း��စုုများ��း ချျစ််ခင််ရင်းး�နှီးး��စွာာ� အခြေ�ေချျ နေ� ထိုု�င််ရာာ

တွွင်် မြ�န််မာာသက္ကကရာာဇ်် (၈၄၁) ခုုနှှစ်် (ခရစ််သက္ကကရာာဇ်် ၁၄၇၉) တွွင်် (ယခုု

ဒေ�သတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

ရေ�အော�ာက််ရော�ာက််သွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာ)

အင်းး�သားး�

လူူမျိုး�း��များ��းသည််

၎င်းး�တို့့��၏

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� ဓလေ့�့အရ ငါးး�လုုပ််ငန်းး�နှှင့်�် အဆင််ပြေ�ေသော�ာ

ပထမ

ပန််လုံံ�မြို့�့��တော်�်�ကိုု�

တည််ထော�ာင်် ခဲ့့�သည််။

ရေ�နှှင့်�် နီးး�စပ််ရာာနေ�ရာာတွွင်် အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။ ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း��
များ��းသည်် ရွာာ�၏ အလယ််ပိုု�င်း�း တွွင်် နေ� ထိုု�င််ကာာ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းလုုပ််ကိုု�င််

အချို့့���ကလည်းး� စံံကားး�ဒေ�သသို့့�� ပထမဆုံးး�� ရော�ာက်် ရှိိ�သူူနှှစ််ဦးးမှာာ� ယွွန်းး�

ကြ�ပြီး�း� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း�� များ��းသည်် တော�ာင််တန်းး�နှှင့််�နီးး�စပ််သော�ာ ရွာာ�၏

လူူမျိုး�း�� ညီီအစ််ကိုု�နှှစ်ဦး
် း လဦးး နှှင့်�် လရေး�း ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� သူူတို့့��သည်် ယွွန်းး�

အရှေ့�့�ပိုု�င်း�း တွွင်် နေ�ထိုု�င််ကာာ တော�ာင််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း�� ရေး�းဖြ�င့််� အသက််မွေး�း�

ဘုုရား�း စေ�ထီီပုုထိုးး��ကိုု� တည််ဆော�ာက်် လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ ဤ

ကြ�သည််။

ရာာဇဝင််ကိုု� အသိိအမှှတ်် ပြု�ုကြ�ခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�တစ််ရပ််မှာာ� ပထမပန််လုံံ�
မြို့�့�� မတည်် ထော�ာင််ခင်် လင််လမ််ရွာာ� အနော�ာက််ဘက််တွွင်် ရေ�လှော�ာ�င််

စံံကားး�ကိုု�စတင််တည််ထော�ာင််ခြ�င်းး�
“စံံကားး�” ဟူူသော�ာအမည််မှာာ� စံံကားး�ပင််၏ အမည်် ကိုု� ရယူူထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််
ပြီး�း� စံံကားး�ဒေ�သတွွင်် ပထမ ဆုံးး��အခြေ�ေချျသော�ာ သူူများ��းသည်် သက််တမ်းး�
ရင့််� စံံကားး�ပင််မှှ စံံကားး�သစ််သားး�နှှင့်�် ဗုုဒ္ဓဓဆင်းး�တုုတော်�်� ထုုလုုပ််ဌာာပနာာခဲ့့�
ကြ�သည််။ ယနေ့�့တိုု�င်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး� ရာာချီီ�နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာစံံကားး�ပန်းး�ပင််များ��း
ပုံ (၅၄) စံကားကျေးရွာ

တမံံကြီး�း�တစ််ခုုကိုု� ယွွန်းး� လူူမျိုး�း��တို့့��ကပဲဲ တည််ဆော�ာက််ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။
ရေ�လှော�ာ�င််တမံံကြီး�း� တည််ဆော�ာက််ပြီး�း�နော�ာက်် ရေ� မျျက််နှာာ�ပြ�င်် မြှ�ှင့်�တက််
်
လာာသော�ာကြော��ာင့််� ပန််လုံံ�မြို့�့�� ကြီး�း�သည်် ယခုုအခါါ ရေ�အော�ာက််မြု�ုပ််သွားး��ခဲ့့�
ပြီ�ီဖြ�စ်် သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ထိုု�ဒေ�သမှှလူူများ��းသည်် စံံကားး� အင်းး�၏
အနော�ာက််ဘက််၊ စံံကားး�ရွာာ�၏ အရှေ့�့� ယခုု တာာခေါ�ါင််ဟုုခေါ်�်သော�ာ နေ�ရာာ
အနီးး� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�လာာ ကြ�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််က တာာခေါ�ါင််ရွာာ�ကိုု� ဒုုတိိယ
ပန််လုံံ�မြို့�့��တော်�်�ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။ တာာခေါ�ါင်် ဒေ�သမှာာ� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�
နှှင့်�် နေ�ထိုု�င််သူူလူူဦးးရေ� များ��းလာာပြီး�း� ပေါ�ါများ��းကြွ�ယ််၀လာာသော�ာကြော��ာင့််�
ယခုု စံံကားး�မြို့�့��ဟော�ာင်းး� (ယခုုအခါါ ရေ�ပေါ်�်ရွာာ�လေး�း အဖြ�စ််တွေ့�့�မြ�င််
နိုု�င််သည််) တည််နေ�ရာာကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ခဲ့့� ကြ�သည််။ အချိိ�န််ကာာလ ကြာ�ာမြ�င့််�လာာ
သည့််�အခါါ

မြို့�့��ဟော�ာင်းး�ဒေ�သအနီးး�

အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််သူူများ��း

သည််

ရေ�မျျက််နှာာ�ပြ�င််မြ�င့််�တက််လာာခြ�င်းး� ပြ�သာာနာာ ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရပြ�န််ကာာ ယခုု
စံံကားး�ဒေ�သကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ခဲ့့� ကြ�ပြီး�း� စံံကားး�ပင််မှှစံံကားး�သစ််သားး�နှှင့်�ထု
် ုလုုပ််
ထားး� သည့််� ဗုုဒ္ဓဓဆင်းး�တုုတော်�်� ဌာာပနာာထားး�ရှိိ�ရာာ နေ�ရာာ တွွင်် ရွှေ�ေဂူူနံံနယ််
ဘုုရား�းအသစ််ကိုု� လှူူ�ဒါါန်းး�တည်် ဆော�ာက််ခဲ့့�ကြ�သည််။
မြ�န််မာာသက္ကကရာာဇ်် (၁၁၃၆) (သို့့��) ခရစ််နှှစ်် (၁၇၇၄) ခုုနှှစ််တွွင်် ရှှမ်း�း
စော်�်�ဘွားး��ကြီး�း� စဝ််ခွွန််ဖြူ�ူမှှ စံံကားး� မြို့�့��တော်�်�ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ရာာမှှ
နေ�ရာာဟော�ာင်းး� သည်် စံံကားး�မြို့�့��ဟော�ာင်းး�ဟူူသော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�အဖြ�စ်် ကျျန််ရှိိ�
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ခဲ့့�တော့�့�သည််။ စော်�်�ဘွားး��မင်းး�ဆက်် (၁၁) ဆက်် အုုပ််စိုးး��ခဲ့့�ပြီး�း� ဒုုတိိယ

ကွွယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��က ထိုု�သုံးး�� ဦးးကိုု� စံံကားး�၏

မြော��ာက်် နော�ာက််ဆုံးး�� စော်�်�ဘွားး��မှာာ� စော�ာဝ််စိိန််ဖူးး�ဖြ�စ််ပြီး�း� နော�ာက််ဆုံးး��မင်းး�

သူူရဲဲကော�ာင်းး�များ��း

ဆက််မှာာ� စော်�်�ဘွားး�� စဝ််ခွွန််ကြ�ည်် ဖြ�စ််သည််။ စော်�်�ဘွားး�� စဝ််စိိန််ဖူးး�

သို့့��သော်�်�လည်း�း သူူတို့့��၏ ကြိုး�း��စား�းအားး�ထုုတ််မှုုမှာာ� မအော�ာင်် မြ�င််ခဲ့့�ပဲဲ

လက််ထက််တွွင်် အင်္ဂလိိပ်် အစိုးး��ရနှှင့်�် ဆန့််�ကျျင််သူူ လက််နက််ကိုု�င်် အဖွဲ့့��

ရွာာ�သားး�တွေ�ေဟာာ စံံကားး�ကိုု� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ခဲ့့� ကြ�ရသည််။

ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ��းဟုု

အသိိအမှှတ််ပြု�ုကြ�သည််။

အစည်းး�များ��း အကြား�း�တွွင်် ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းကိုု� ဆော�ာင်် ရွွက််ပေး�းနိုု�င််ခဲ့့�သည််။
ခုုနှှစ််တွွင််

“လွွယ််ခေါ့�့�ကိုု� ပအိုု�ဝ်းး�နီီ၊ပအိုု�ဝ်းး�ဖြူ�ူနှှစ််ဖွဲ့့�� ရော�ာက််လာာ ချိိ�န််ကစပြီး�း� ရွာာ�ထဲဲ

တော်�်�လှှန််ရေး�း လှုုပ််ရှား��းမူူများ��းကြော��ာင့််� ပျျက််စီးး�ခဲ့့�သည််။ ကွဲဲ�ပြား�း� သော�ာ

မှာာ� တိုု�က််ပွဲဲ�တွေ�ေ စတင််တော့�့� တယ််။ အဲ့့�အချိိ�န််တုုန်းး�က ချွွန်းး� (၃) ချွွန်းး�ဟုု

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��စည််ကားး�သော�ာ

စံံကားး�

ဒေ�သသည််

(၁၉၅၀)

အုုပ််စုုများ��းအကြား�း�တွွင်် ပြ�သာာနာာများ��း ဆက်် လက််ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာခဲ့့�သည််။

ခေါ်�်ဆိုု� သော�ာ ကျွွန််တော်�်�အပါါအဝင်် (၃) ဦးးက ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� သူူပုုန််များ��း

လွွန််ခဲ့့�သော�ာ (၁၀) နှှစ်် ခန့််�အထိိ စံံကားး�ဒေ�သတွွင်် စစ််မှှန််သော�ာငြိ�ိမ်းး� ချျမ်းး�

လက််မှှ ကာာကွွယ််ခဲ့့�ကြ�တယ််။ အစိုးး��ရက ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�များ��းကိုု� စံံကားး�သို့့��

ရေး�း မရရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။

ပြော��ာင်းး�ဖို့့�� ဖိိအားး� ပေး�းခဲ့့�တယ််။ ရွာာ�သားး�အားး�လုံးး��ကတော့�့� မပြော��ာင်းး� ရွှေ့�့�
ချျင််ကြ�ပါါဘူးး�။ ကျွွန််တော်�်�တို့့�� ချွွန်းး� (၃) ချွွန်းး�က တော့�့� အစိုးး��ရတပ််ရုံးး��ကိုု�
ခဏခဏသွားး��ပြီး�း� ကျေး�း�ရွာာ� နေ�ရာာ မပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ရရေး�းအတွွက်် ညှိိ�နှိုုင်းး�

ထပ််မံအ
ံ ခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််ခြ�င်းး�

ကြ�ပါါတယ််။ ဒါါပေ�မဲ့့� ကျွွန််တော်�်�တို့့��ရဲ့့� ကြိုး�း��စား�းအားး�ထုုတ်် မှုုတွေ�ေက မ

ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင်် စံံကားး�ဒေ�သအတွွင်း�း ဘုုန်းး�တော်�်� ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��းစွာာ�
ကျျန််ရှိိ�နေ�သေး�းသည််ကိုု� တွေ့�့� နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�
များ��းမှာာ� စော်�်�ဘွားး��၊ ဆွေ�ေတော်�်�မျိုး�း��တော်�်�နှှင့််� မြို့�့��သူူမြို့�့��သားး� များ��းမှှ သံံင်္ဃာ့�့
အကြီး�း�အကဲဲများ��းအတွွက်် ဆော�ာက်် လုုပ််လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ရှေး�း�

အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�ဘဲဲ ကျွွန််တော်�်�တို့့��ပိုု�င််ဆိုု�င်် တဲ့့� လယ််ယာာမြေ�ေတွေ�ေကိုု� ထားး�ခဲ့့�
ရပြီး�း� စံံကားး�ကိုု� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ခဲ့့�ကြ�ရပါါတယ််။” (ဦးးချွွန်းး�၊ စကားး�ဒေ�သ၊
၁၅ရက်် နိုု�ဝင််ဘာာ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်)်

ကာာလများ��း အတွွင်းး�က စံံကားး�မြို့�့��သည်် လူူနေ�အိိမ််ခြေ�ေပေါ�ါင်းး� (၁၀၀၀)

အင်းး�သားး�မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��း စကားး�ဒေ�သကိုု� အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််

ကျော်�်��ရှိိ�ပြီး�း� ချျမ်းး�သာာကြွ�ယ််ဝသော�ာ မြို့�့��တစ်် မြို့�့��ဖြ�စ််ခဲ့့�ကာာ ရှှမ်း�း ပြ�ည််နယ််

ခြ�င်းး�

အတွွင်း�း ဒုုတိိယအချျမ်းး� သာာဆုံးး�� မြို့�့��တစ််မြို့�့��ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။
အဆိုု�ပါါ ချျမ်းး�သာာကြွ�ယ််ဝခဲ့့�မှုုများ��းကိုု� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အမွေ�ေအနှှစ်် ဘုုန်းး�
တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� (၉) ကျော�ာ�င်းး� က သာာဓကအနေ�နှှင့််� သက််သေ�ပြ�
လျျက််ရှိိ�သည််။

အချို့့���သော�ာ

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��းကိုု�

ယနေ့�့

အချိိ�န််အထိိ တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ သမိုု�င်း�း ဝင်် ကျော�ာ�င်းး� များ��းအနက််ကျော�ာ�င်းး�
(၆) ကျော�ာ�င်းး�၏ ကျျန််ရှိိ�နေ� သော�ာ အဆော�ာက််အဦ အစိိတ််အပိုု�င်း�း များ��းကိုု�
တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သေး�းသည််။ လက််ရှိိ� အသုံးး��ပြု�ုနေ�သော�ာ ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�မှာာ�
ပြ�န််လည်် တည််ဆော�ာက်် ထားး�ပြီး�း� စံံကားး�မြို့�့��မကျော�ာ�င်းး�သစ််ကြီး�း� အဖြ�စ််
ထည််ဝါါစွာာ� တည််ရှိိ�နေ�သည််။

အင်းး�သားး�

မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းသည််

ယခင််ထဲဲကပင််

စံံကားး�ဒေ�သတွွင််

အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််သော�ာ လူူမျိုး�း��များ��း ဖြ�စ််သည််။
မိုးး��ဗြဲ�ဲဆည််ကိုု� (၁၉၇၀) ပြ�ည့််�နှှစ််များ��းတွွင်် တည်် ဆော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း�အဆိုု�ပါါ
ဆည််တည််ဆော�ာက််မှုုကြော��ာင့်�် ရွာာ�ပေါ�ါင်းး�(၁၆) ရွာာ� ရေ�မြု�ုပ််ခဲ့့�ရသည််။
အဆိုု�ပါါဆည်် တည််ဆော�ာက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�သည်် ဂျျပန််တို့့��၏ စစ််အတွွင်း�း
က တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သော�ာ စီီမံံကိိန်းး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။ မိုးး��ဗြဲ�ဲဆည််ကိုု�
ရေ�အားး�လျှှပ််စစ်် ထုုတ်် လုုပ််ရာာနေ�ရာာ (၂) ခုုသို့့�� ရေ�အားး� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�း
ရန််အတွွက််တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ရန််ကုုန််သို့့�� လျှှပ််စစ််ဓာာတ််
အားး� အဓိိကထုုတ််လွှှတ်် ပေး�းလျျက််ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဒေ�သခံံများ��းအနေ�ဖြ�င့််�

ပအိုု�ဝ်းး�လူူမျိုး�း��များ��း စံံကားး�သို့့��ရော�ာက််ရှိိ� အခြေ�ေချျနေ�
ထိုု�င််ခြ�င်းး�

ထိုု� ရေ�အားး�လျှှပ််စစ််မှှ အကျိုးး ���ကိုု� ယနေ့�့တိုု�င်် ခံံစား�းခွွင့်�် မရသေး�းပါါ။
ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး��ခံံရသော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�များ��းမှှ အင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��စုုများ��းမှာာ� ဘီီလူးး�
ချော�ာ�င်းး� အနီးး� တစ််ဝိုု�က််ဒေ�သမှှ စံံကားး�နှှင့်�် အခြား��း ရေ�လွွတ််ရာာ ကျေး�း�ရွာာ�

ယနေ့�့ စံံကားး�တွွင််အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််နေ�သော�ာ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��မှာာ� စံံကားး�
ဒေ�သ တော�ာင််ပေါ်�်ရွာာ�လေး�းဖြ�စ်် သော�ာ လွွယ််ခေါ့�့�မှှ ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာကြ�
သူူများ��း ဖြ�စ်် သည််။ (၁၉၈၇) ခုုနှှစ််တွွင်် ပအိုု�ဝ်း�း နီီ၊ ပအိုု�ဝ်း�း ဖြူ�ူ များ��းကိုု�
ဆက််ကြေး��းပေး�းဆော�ာင််ရသော�ာ

ရွာာ�ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း�

များ��းသို့့�� ရွေ့�့�ပြော��ာင်းး�နေ�ထိုု�င်် ရွာာ�တည််ခဲ့့�ကြ� ရသည််။

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်အ
် ဆော�ာက််အဦများ��း

အဖွဲ့့��နှှစ််ဖွဲ့့��တွေ့�့�ဆုံံ�လျှှင််

တိုု�က််ပွဲဲ�များ��း ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ ရှိိ�ပြီး�း� ရွာာ�သားး�များ��း ထိိခိုု�က််ပျျက််စီးး�ခဲ့့�ကြ�သည််။

စံံကားး�ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�သည်် စံံကားး�မြို့�့��၏ အဓိိကကျျသော�ာ ရိုးး��ရာာ

ထို့့�� ကြော��ာင့််� အစိုးး��ရမှှ တိုု�က််ပွဲဲ�တွေ�ေကိုု� အဆုံးး��သတ််ဖို့့�� အတွွက်် လွွယ််ခေါ့�့�

ယဉ််ကျေး�း�မှုု အမွေ�ေအနှှစ်် ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ အဆော�ာက််အအုံံ�များ��းတွွင််

ကဲ့့�သို့့��

စံံကားး�ရွာာ�သို့့��

နှှစ်် ကျိိ�ပ််ရှှစ််ဆူူဘုုရား�း၊ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�စေ�တီီဘုုရား�းများ��း၊ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� ဘုုန်းး�

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�၍ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�နေ�ထိုု�င််ရန်် ဖိိအားး�ပေး�းခဲ့့�သည််။ အဘယ်် ကြော��ာင့််�

တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��းနှှင့်�် ပြ�န်် လည််တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာစံံကားး�

ဆိုု�သော်�်�

မြို့�့��မကျော�ာ�င်းး� သစ််တို့့�� ပါါဝင််သည််။

လက််လှှမ်း�း မမှီီ�

တော�ာင််ပေါ်�်

အစိုးး��ရအနေ�နဲ့့�

ကျေး�း�ရွာာ�များ��းကိုု�

လက််နက််ကိုု�င််

သော�ာင်းး�ကျျန်းး�သူူတွေ�ေကိုု�

အစား�းအစာာနဲ့့� အဆက်် အသွွယ််စတဲ့့� ဖြ�တ််လေး�းဖြ�တ်် စစ််ဆင််ရေး�းကိုု�
လုုပ်် ဆော�ာင််ဖို့့��ပဲဲ ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ထိုု�အချိိ�န််က လွွယ််ခေါ့�့�မှှ ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��သည််

နှှစ်ကျိိ�ပ်
်
ရှ
် ှစ််ဆူူဘုုရား�းများ��း - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’31.6’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ပအိုု�ဝ်း�း နီီ၊ ပအိုု�ဝ်း�း ဖြူ�ူများ��းကိုု� ဆက််ကြေး��းပေး�းဆော�ာင််ရသည််။ ဦးးချွွန်းး� (၃)

96°56’30.9’’E) နှှစ််ကျိိ�ပ််ရှှစ််ဆူူ ဟူူသော�ာအမည််မှာာ� ဘုုရား�းဝင်းး� အတွွင်း�း ရှိိ�

ချွွန်းး�ဟာာ ရွာာ� သားး�တွေ�ေကိုု� သော�ာင်းး�ကျျန်းး�သူူတွေ�ေလက််က ဦးး ဆော�ာင််ကာာ

ဘုုရား�းအရေ�အတွွက်် ပေါ်�်တွွင််မူူတည်် ပြီး�း� ခေါ်�်ဝေါ်�်ကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
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ပုံ (၅၅) စံကားရှိစေတီများ

ပုံ (၅၆) ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားစေတီတော်များ

ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင််မူူ ဘုုရား�းစေ�တီီ (၆၄) ဆူူကိုု� စံံကားး�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််

သတ််မှှတ််ခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့�သည််။ ထိုု�စဉ််အချိိ�န်် က စံံကားး�မြို့�့��မှာာ� ကြွ�ယ််ဝ

သည််။ ကန််အနီးး�တွွင်် တည််ရှိိ�သော�ာ စေ�တီီများ��းမှာာ� ရေ�တက််ချိိ�န််ဖြ�စ််

ချျမ်းး�သာာခဲ့့�ပြီး�း�

သော�ာ ဆော�ာင်းး�ရာာသီီနှှင့်�် မိုးး��ရာာသီီ များ��းတွွင်် အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ရေ�ထဲဲသို့့��

ဖြ�စ််ထွွန်းး� ကြ�သည််။

မြို့�့��သူူမြို့�့��

သားး�များ��းမှှ

လယ််ယာာစီးး�ပွား��းကော�ာင်းး�စွာာ�

တစ််ဝက််တစ်် ပြ�က်် နစ််မြု�ုပ််လျျက််ရှိိ�သည််။ အချို့့��� ဘုုရား�းစေ�တီီ များ��းမှာာ�
နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၂၀၀) ကျော်�်�� သက််တမ်းး�ရှိိ�ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။

ဂေါ�ါတမမြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းစေ�တီီတော်�်�

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°09’32.9’’N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’33.3’’E) ဂေါ�ါတမမြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းစေ�တီီတော်�်�သည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ထေ�ရဝါါဒ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာသည်် အဓိိကကိုးး��ကွွယ််ရာာဘာာ

စံံကားး� ကျော�ာ�င်းး�ဝန်းး�ထဲဲတွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း� လူူအနည်းး�ငယ်် လော�ာက််သာာ

သာာဖြ�စ််ပြီး�း� ယခုုဘဒ္ဒဒကမ္ဘာာ� တွွင်် ပွွင့််�တော်�်�မူူပြီး�း�သော�ာ နှှစ််ကျိိ�ပ််ရှှစ််

နော�ာက််ခံံသမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�ကိုု� သိိရှိိ�ကြ� သည််။ သို့့��သော်�်�လည်း�း ၎င်းး� စေ�တီီ

ဆူူသော�ာ ဘုုရား�းများ��းကိုု� ရည််မှှန်းး� ကိုးး��ကွွယ််ကြ�ခြ�င်းး�သည်် ထေ�ရဝါါဒ

တော်�်�သည်် ကျော�ာ�င်းး�ဝန်းး�ဧရိိယာာအတွွင်းး� ကော�ာင်းး�စွာာ�ထိိန်းး�သိိမ်းး� ခြ�င်းး�ခံံရ

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််တို့့��၏ ဓလေ့�့တစ််ခုု ဖြ�စ်် သည််။ ဗုုဒ္ဓဓသည်် (၂၈)ဆူူမြော��ာက််

သော�ာ စေ�တီီတော်�်�လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ ယခင်် က ဂေါ�ါတမမြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�း

ဘုုရား�းဖြ�စ််ပြီး�း� ရှေ့�့�တွွင်် (၂၇)ဆူူ ပွွင့််�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။ စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၂၉)ဆူူ

စေ�တီီကိုု� ဆင််ခံံဘုုရား�း ဟုုခေါ်�်သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့်�ဆို
် ု�သော်�်� ဘုုရား�း

ကုုန််သော�ာ ဘုုရား�းရှှင််တို့့�တွွင်် (၂၈)ဆူူ ကုုန်် သော�ာ ဘုုရား�းရှှင််တို့့�မှာာ�

တွွင်် တည််ထားး�သော�ာ ဗုုဒ္ဓဓရုုပ််ပွား��းတော်�်�၏ လက်် တစ််ဖက််သည်် ပုုလ္လလင််

သဗ္ဗဗညုုတ ဉာာဏ််တော်�်�ကိုု� ရရှိိ�သော�ာ ဘုုရား�းရှှင််များ��းအဖြ�စ်် ပွွင့််�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

တော်�်�အော�ာက််ဘက််ရှိိ� ဝပ််နေ� သော�ာ ဆင််ရုုပ််ထုုကိုု� ထိိထားး�သော�ာကြော��ာင့််�

ကျျန််ရှိိ� သော�ာတစ််ဆူူမှာာ� ယခုု ဘဒ္ဒဒကမ္ဘာာ�တွွင်် နော�ာင််ပွွင့်�် တော်�်�မူူမည့််�

ဖြ�စ််သည််။ ဘုုရား�းစေ�တီီကိုု� အမည််မသိိ စော်�်�ဘွားး�� တစ််ဦးးမှှ လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�

အရိိမေ�တ္တတယျျ ဘုုရား�းရှှင််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်း�း ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််

ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် ဟုုဆိုု�သည််။

အများ��းစုုကမူူ (၂၉) ဆူူမြော��ာက်် အရိိမေ�တ္တတယျျ ဘုုရား�းရှှင််ကိုု�လည်း�း ကိုးး��
ကွွယ််ကြ�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓစာာပေ�များ��း အဆိုု�အရ အရိိ မေ�တ္တတယျျ ဘုုရား�းရှှင််သည််

အလယ််ကျော�ာ�င်းး�

-

ဂေါ�ါတမ မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�း နော�ာက််တွွင််ပွွင့်�တော်�်�မူူပြီး�
်
း�သတ္တတဝါါများ��းသည််

96°56’33.2’’E)

ဤအလယ််ကျော�ာ�င်းး�သည််

တရား�း ဓမ္မမကိုု�မေ့�့လျော့�့��သည့််�အချိိ�န််ရော�ာက််လျှှင်် တရား�းရေ� အေး�းတိုု�က််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုသမိုု�င်း�း ဝင််

ကျွေး�း�တော်�်�မူူမည််ဟုုယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။

ဖြ�စ််သည််။ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� ကျော�ာ�င်းး�ဖြ�စ်် သည့််�အလျော�ာ�က်် သမိုု�င်း�း ဝင်် ဗုုဒ္ဓဓ
ရုုပ််ပွား��းတော်�်�များ��း

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°09’33.5’’N

ကျော�ာ�င်းး�(၉)ကျော�ာ�င်းး�အနက််

ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ကျျန််ရှိိ�နေ�သေး�းသော�ာ
(၁)ကျော�ာ�င်းး�

အလယ််ကျော�ာ�င်းး�ကိုု�

မျျက််နှာာ�ကျော�ာ�င်းး�၊

တော�ာင််ကျွွန်းး�တွွင်် တရား�းသဘင်် ကြီး�း� ကျျင်းး�ပလိိမ့််�မည်် ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။

ခေါ်�်ဝေါ်�်ကြ�သည််။ ဤကျော�ာ�င်းး� တော်�်�ကိုု� မြ�န််မာာသက္ကကရာာဇ်် ၁၁၃၆ (

(ဇမ္ဗူူ�ဒီီပါါ လက််ယာာတော�ာင််ကျွွန်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� လူူသားး�တို့့�� နေ� ထိုု�င််ရာာ

အေ�ဒီီ ၁၇၇၄) ဝန်းး�ကျျင််ခန့််�က ဒေ�သတွွင်း�း ပထမဆုံးး�� ရှှမ်း�း စော်�်� ဘွားး�� စဝ််

ကမ္ဘာာ�ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။)

ဘုုရင့််�အမိိန့််�တော်�်�ရကျော�ာ�င်းး�

လေး�း

ဟော�ာကိိန်းး�များ��းအရ အရိိမေ�တ္တတယျျ ဘုုရား�းရှှင််သည်် ဇမ္ဗူူ�ဒီီပါါလက််ယာာ

စသည််ဖြ�င့််�လည်း�း

ခွွန််ဖြူ�ူမှှ တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သည််။ ဘုုရင့််� အမှှတ်အ
် သားး� တံံဆိိပ််တော်�်�ကိုု�
သစ််သားး�ပြား�း� (၂)ခုုတွွင်် ရိုု�က််နှိိ�ပ်် ကာာ ဗုုဒ္ဓဓရုုပ််ပွား��းတော်�်�၏ အပေါ်�်မျျက််နှာာ�

ပထမဆုံးး��သော�ာ စေ�တီီကိုု� ပထမစော်�်�ဘွားး�� စော�ာဝ်် ခွွန််ဖြူ�ူမှှ စံံကားး�

ကျျက််တွွင်် ထားး�ရှိိ�သည််။ သို့့��သော်�်� လည်းး� ချျစား�းခြ�င်းး�များ��းကြော��ာင့််�

မြို့�့��တော်�်�ကိုု� မြ�န််မာာသက္ကကရာာဇ်် (၁၁၃၆) ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၇၇၄ ခုုနှှစ်)် တွွင််

ရှှင်း�း ရှှင်း�း လင်းး�လင်းး� မမြ�င််ရတော့�့�ပေ�။ အလယ််ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ကျော�ာ�င်းး� ထိုု�င််

စတင်် တည််ထော�ာင််စဉ််က တည််ဆော�ာက်် လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့� သည််။ ကျျန််ရှိိ�သော�ာ

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��း သီီတင်းး�သုံးး��ခဲ့့�ရာာနေ�ရာာတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ကျော�ာ�င်းး�

စေ�တီီ (၂၇) ဆူူကိုု� ဆွေ�ေတော်�်� မျိုး�း��တော်�်�များ��းနှှင့်�် မြို့�့��သူူမြို့�့��သားး�များ��းက

ဝင်းး�ထဲဲတွွင်် ကျော�ာ�င်းး� ထိုု�င််ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�သည််သာာ အာာဏာာရှိိ�သူူဖြ�စ််ပြီး�း�

လှူူ�ဒါါန်းး� ခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ထိုု�ပရိိဝုုဏ််ကိုု� နှှစ််ကျိိ�ပ််ရှှစ််ဆူူ ဘုုရား�းဟုု

စော်�်�ဘွားး��အမိိန့််� မတည််ပေ�။
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မြ�န််မာ့့�စေ�တီီ

အုုပ််စိုးး��မှီီ�ကဖော်�်�စပ််ခဲ့့�သော�ာ နည်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� စေ�တီီပုုထိုု�များ��းကိုု� အထက််ပါါ

စေ�တီီနှှင့်�ဂူူဘုုရား
်
�းဟူူ၍ ၂ မျိုး�း��ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် များ��းစွာာ�သော�ာ

တို့့�� ခေါ်�်သည့််� အတိုု�င်း�း ဘိိလပ််မြေ�ေဟုုခေါ်�်ခဲ့့�ကြ�သည််။ မြ�န််မာ့့�ဘိိလပ််မြေ�ေ

ဘာာသာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ

အများ��းစုုမှာာ�

ဖျော်�်��စပ််နည်းး�အတိုု�င်း�း ဖျော်�်��စပ််ထားး�သော�ာ စေ�တီီပုုထိုးး��များ��းမှာာ� အပေါ�ါက််

အိိန္ဒိိ�ယတွွင််အခြေ�ေခံံသည််။ အိိန္ဒိိ�ယနှှင့််� သီီရိိလင်္ကာ�နိုု�င််ငံံတို့့�တွွင်် တွေ့�့�ရ

ငယ််များ��းစွာာ�ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့်�ဆို
် ု� သော်�်� ဖျော်�်��စပ််

သော�ာစေ�တီီများ��းမှာာ� စက််ဝိုု�င်း�း ခြ�မ်းး�ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် ထုုထည််ရှိိ�သော�ာ မြေ�ေသားး�

ရာာတွွင််ပါါဝင််သော�ာ ထုံးး��များ��းသည်် မိုးး��ရွာာ�သော�ာအခါါ အရည််ပျော်�်��ကျျသွားး��

စေ�တီီများ��းဖြ�စ််သည််။ စေ�တီီ၏ပုံံ� သဏ္ဍာာန််မှာာ� လုံးး��ဝိုု�င်း�း သော�ာ ပုံံ�သဏ္ဍာာန််

သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ ရှေး�း�ယခင််အချိိ�န်် များ��းမှှ ဘုုရား�းရှိိ�ဖော�ာင်းး�ရစ််များ��း

နည်းး�အတိုု�င်း�း တည််ထားး� ကိုးး��ကွွယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ နော�ာက််ပိုု�င်း�း တွွင်် ဗြိ�ိတိိသျှှ
အဆော�ာက််အဦများ��းကိုု�

တွေ့�့�ရပြီး�း�

နှှင့််� ကွေး�း�ကော�ာက််သော�ာ ပုံံ�စံံရှိိ�သည််။ “စေ�တီီ” ဟူူသော�ာဝေါ�ါဟာာရသည််

ကိုု�ကြ�ည့်�ပြီး�
် း� စေ�တီီ တည််သူူ၏ ရာာထူးး�အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််သည််

ပါါဠိိဘာာသာာ “ဇေ�တိိယ” ဟူူသော�ာ စကားး�မှှ ဆင်းး�သက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််

ဟုု ဆိုု�ကြ�သည်် (စော်�်�ဘွားး��၊ ဘုုရင််၊ ကျေး�း�ရွာာ�လူူကြီး�း� စသည်် ဖြ�င့််�)။ စေ�တီီ

သည််။ စေ�တီီသည်် မြ�င့််�မား�းသော�ာ၊ ဗုုဒ္ဓဓ (သို့့��) ရဟန္တာာ�ပုုဂ္ဂိုု��လ််တို့့��၏

များ��းကိုု� အဖြူ�ူရော�ာင်် (ဖြူ�ူစင််သန့််�ရှှင်း�း ခြ�င်းး�)၊ ရွှေ�ေရော�ာင်် (ကြွ�ယ််ဝချျမ်းး�သာာ

မြ�င့််�မြ�တ်် သော�ာ ဓာာတ််တော်�်�၊ မွေ�ေတော်�်�စသည့််� အမွေ�ေအနှှစ််ပစ္စစည်း�း များ��း

ခြ�င်းး�)နှှင့်�် အုုပ််စိုးး��သူူလူူတန်းး�စား�းများ��းက မှှန််စီီရွှေ�ေချျစေ�တီီများ��းကိုု�လည်း�း

ဌာာပနာာထားး�ရာာ နေ�ရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် ရှှင််ဘုုရင််များ��း၊

တည်် ထားး�ကိုးး��ကွွယ််ကြ�သည််။ ထီးး�တော်�်�ကိုု� စေ�တီီပုုထိုးး��တိုု�င်း�း ၏ ထိိပ််

စော်�်�ဘွားး��များ��းသည်် ဘုုရား�းစေ�တီီများ��းကိုု� ကော�ာင်းး�မှုုကုုသိုု�လ်် အတွွက််

တွွင််တွေ့�့� ရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာစေ�တီီပုုထိုးး��တို့့��၏ သင်္ကေေတတစ််ခုု လည်းး�

သာာမဟုုတ််ဘဲဲ တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ကြွ�ယ််ဝချျမ်းး�သာာမှုု၊ သာာယာာ ဝပြော��ာမှုုတို့့�ကိုု�

ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာ့့�သမိုု�င်း�း တွွင်် ထီးး�ဆိုု�သည််မှာာ� ဘုုရင််၊ မိိဖုုရား�း၊ မင်းး�သားး�

ပြ�သရန််

နှှင့်�် ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� အစရှိိ�သော�ာ မြ�င့််�မြ�တ်် သူူတို့့��သာာ အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ

အတွွက််လည်း�း

တည််ထားး�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့��

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� မအုုပ််စိုးး��မှီီ�က စေ�တီီများ��းကိုု� မြ�န််မာ့့� ရိုးး��ရာာ နည်းး�အတိုု�င်း�း

သင်္ကေေတဖြ�စ််သည််။ ထီးး�တော်�်�ကိုု� ပျူူ�ခေ�တ်် (BC ၃၄၃ – ၃၇၃)ခုုနှှစ််တွွင််

သာာ တည််ထားး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာနည်းး� မှာာ� အုုတ််များ��း၊ထုံးး��များ��း၊

ဘော�ာဘော�ာကြီး�း�နှှင့်�် ဘဲဲဘဲဲကြီး�း�စေ�တီီတော်�်�တို့့��မှှ စတင််တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

တင််လဲဲရည််၊ သဲဲ၊ ကျွဲဲ� နွား��း သားး�ရေ� များ��းကိုု� ဆူူအော�ာင််ပြု�ုတ််ထားး�သော�ာ

ထီးး�တော်�်�နှှင့်�် ခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး�တို့့��သည်် ဗုုဒ္ဓ္ဓဓ�ဘာာသာာဝင််တို့့��၏ သင်္ကေေတ

ကော်�်�၊

များ��း ဖြ�စ််သည််။

သစ််ကြံ�ံပိုးး��နှှင့်�်

အုံံ�တုံံ�ခေါ�ါက််တို့့��ကိုု�

ရော�ာပြီး�း�

အင်္ဂတေ�အဖြ�စ််

အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ ၎င်းး�နည်းး�လမ်းး�သည်် ဗြိ�ိတိိသျှှတို့့�� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� မ
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ပုံ (၅၇) အလယ်ကျောင်း

ပုံ (၅၉) သံသရာအေးစေတီ

ပုံ (၅၈) သာသနာ့လင်္ကာရသိမ်တော်

ပုံ (၆၀) အရှေ့ကျောင်း

သာာသနာ့့�လင်္ကာ�ရ

သိိမ််တော်�်�

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°09’34.2’’N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’34.0’’E) သာာသနာ့့�လင်္ကာ�ရသိိမ််တော်�်�သည်် ဘုုန်းး�
တော်�်�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�အတွွင်း�း ရှိိ� သိိမ််တော်�်� နေ�ရာာဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သိိမ််
တော်�်� အဆော�ာက််အဦသည်် သာာသနာာ ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ခွွင့်�ပြု�ုချျက််
်
ဖြ�င့််�သာာဆော�ာက််လုုပ်် ရသည််ဟုုဆိုု�သည််။ သိိမ််ဆိုု�သည််မှာာ� သံံင်္ဃာ�တော်�်�
များ��း ရှှင််သာာမဏေ�ဘဝမှှ အသက်် (၂၀)ပြ�ည့််�ပြီး�း� လျှှင်် ရဟန်းး�တော်�်�ဘဝ
သို့့�� တက််လှှမ်း�း ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ အဆော�ာက််အဦ ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�
သိိမ််တော်�်�သည်် စံံကားး�ဒေ�သအတွွင်း�း တစ််ခုုတည်းး� သော�ာသိိမ််တော်�်�ဖြ�စ််
သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် အနီးး�အနား�း ဒေ�သများ��းမှှ ရဟန်းး�ပွဲဲ�များ��း အတွွက်် ၎င်းး�
သိိမ််တော်�်� ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

သံံသရာာအေး�းစေ�တီီနှှင့်�် မြော��ာက််ကျော�ာ�င်းး� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’34.1’’N
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’33.0’’E) မြော��ာက််ကျော�ာ�င်းး�သည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု
သမိုု�င်း�း ဝင်် ကျော�ာ�င်းး� (၉)ကျော�ာ�င်းး�အနက်် မြော��ာက််ဘက််တွွင်် ရှိိ� သော�ာ
ကျော�ာ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ရှေး�း�ယခင််ကာာလက မြော��ာက််ကျော�ာ�င်းး�သည်် အခြား��း
ကျော�ာ�င်းး�များ��းထက်် ပိုု�ကြီး�း�မား�းသော�ာ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင််မူူ ကျော�ာ�င်းး�တော်�်�ကြီး�း�ရှိိ� စေ�တီီ တော်�်�သည်် ကျျမ်းး�ဂန််
များ��း သိိမ်းး�ဆည်းး�ရာာ နေ�ရာာ ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�ကျော�ာ�င်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကိုု� အကြိ�ိမ််

များ��းစွာာ� ပြု�ုပြ�င််ခဲ့့�ပြီး�း� သံံသရာာအေး�းစေ�တီီအဖြ�စ်် ထီးး�တင်် ပူူဇော်�်�ထားး�
သည််။

အရှေ့�့�ကျော�ာ�င်းး� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’34.5’’N
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

96°56’35.3’’E)

အရှေ့�့�ကျော�ာ�င်းး�သည််

ယဉ််ကျေး�း�မှုု

သမိုု�င်း�း ဝင်် ကျော�ာ�င်းး� (၉) ကျော�ာ�င်းး�အနက်် အရှေ့�့�ဘက််တွွင်် ရှိိ� သော�ာ
ကျော�ာ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ရှေး�း�ယခင်် ရှှမ်း�း စော်�်�ဘွားး�� များ��းလက််ထက််က စံံကားး�
မြို့�့��သည််

ချျမ်းး�သာာကြွ�ယ််ဝခဲ့့�သည််။

ထိုု�စဉ််အချိိ�န််က

ဘာာသာာရေး�း၊

သာာသနာာရေး�း အခမ်းး�အနား�းများ��းဖြ�င့််� လွွန််စွာာ�စည််ကားး�ပြီး�း� ဘုုန်းး�တော်�်�
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ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��း မလော�ာက််ငှှသော�ာ ကြော��ာင့််� စော်�်�ဘွားး��များ��းသည်် စံံကားး�

ဦးးဖြ�စ််ပြီး�း� အမည််ကိုု� မသိိရှိိ�ရပါါ။ ရွှေ�ေကျော�ာ�င်းး� ကိုု� အဆင့််� (၃)ဆင့််�ဖြ�င့််�

ဒေ�သ

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��း

တည််ဆော�ာက််ထားး�ခဲ့့� သည််။ အမြ�င့််�ဆုံးး��အဆင့််�သည်် ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�

ဆော�ာက််လုုပ်် လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�ကြ�သည််။ အရှေ့�့�ကျော�ာ�င်းး� ကိုု� စံံကားး�ရွာာ� အရှေ့�့�

များ��း အတွွက််ဖြ�စ််ပြီး�း� အလယ််အဆင့််�သည်် စော်�်�ဘွားး��နှှင့်�် ဆွေ�ေတော်�်�မျိုး�း��

ဘက််ပိုု�င်း�း မှှ ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�များ��း အတွွက်် ရည််ရွွယ််ကာာ ဆော�ာက််လုုပ််ခဲ့့�

တော်�်�များ��းအတွွက််ဖြ�စ််သည််။

သည််။

အတွွက််ဖြ�စ်် သည််။ ထိုု�ခေ�တ််အခါါက မျျက််နှာာ�ကျျက််များ��းကိုု� ရွှေ�ေနှှင့််�

အပိုု�င်း�း

(၇)

ပိုု�င်း�း လုံးး��တွွင််

တတိိယအဆင့််�မှာာ�

သာာမန််အရပ််များ��း

မှှန််စီီရွှေ�ေချျများ��းဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�လေ� သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ရွှေ�ေကျော�ာ�င်းး�

အုုတ််တိုု�က်ကျော�ာ�င်းး�
်
- (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20.09’33.8’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ဟုု အမည််ခေါ်�်တွွင်် ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အချိိ�န််ကာာလ ကြာ�ာမြ�င့််�လာာခြ�င်းး�

96°56’31.2’’E) အုုတ််တိုု�က််ကျော�ာ�င်းး�သည်် ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� (၉) ကျော�ာ�င်းး�

နှှင့်�်

ထဲဲမှှ ဗုုဒ္ဓဓစာာပေ�များ��း ထားး�ရှိိ�ရာာ နေ�ရာာတစ်် ခုုဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ကျော�ာ�င်းး�၏

အဆော�ာင််တစ််ခုုသာာ ကျျန််ရှိိ� တော့�့�သည််။

ပြု�ုပြ�င််ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုု

လိုု�အပ််ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့်�်

ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင််

အနော�ာက််ဘက််တွွင်် ပြို�ု� ကျျ ပျျက််ဆီးး�နေ�ပြီး�း� အဆော�ာက််အဦ အနည်းး�ငယ််
သာာကျျန််ရှိိ�တော့�့�သည််။ ဗုုဒ္ဓဓစာာပေ�ကျျမ်းး�ဂန််များ��း ဌာာပနာာ ပြီး�း�တည််ထားး�

တော�ာရကျော�ာ�င်းး�ဟော�ာင်းး� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’32.8’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

သော�ာ မြော��ာက််ကျော�ာ�င်းး� သံံသရာာအေး�းစေ�တီီထက်် ကြီး�း�သည််။

96°56’27.5’’ E) တော�ာရကျော�ာ�င်းး�သည်် ယဉ််ကျေး�း�မှုု အမွေ�ေအနှှစ်် များ��း
အများ��းဆုံးး��ထားး�ရှိိ�ရာာ ရှေး�း�ကျော�ာ�င်းး�တော်�်�ဖြ�စ်် ပြီး�း� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�

ရွှေ�ေကျော�ာ�င်းး� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’32.8’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’32.0’’E)

(၉)ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် တစ်် ကျော�ာ�င်းး� အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။ တော�ာရကျော�ာ�င်းး�

ထူးး�ခြား��း၍ လှှပသော�ာ ဗိိသုုကာာလက််ရာာများ��းဖြ�င့််� တည််ဆော�ာက််ထားး�

ကိုု�

သည့််� ရွှေ�ေကျော�ာ�င်းး�သည်် စံံကားး�ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�တွွင်် ကျျန််ရှိိ�သော�ာ ဘုုန်းး�

ရေ�ပြ�င််တက််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကျော�ာ�င်းး�တော်�်� ရေ�မြု�ုပ််သွားး��သည့််�အတွွက််

တော်�်�ကြီး��း ကျော�ာ�င်းး� (၉)ကျော�ာ�င်းး�တွွင်် (၁)ကျော�ာ�င်းး� အပါါအဝင်် ဖြ�စ််သည််။

ယနေ့�့အချိိ�န်် တွွင်် အပျျက််အစီးး�အပိုု�င်း�း အစ တစ််ချို့့���ကိုု�သာာ မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််

၎င်းး�ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� တရား�းထိုု�င််ရန််နေ�ရာာ အဖြ�စ်် အများ��းဆုံးး�� အသုံးး��ပြု�ုကြ�

မည််ဖြ�စ််သည််။

သစ််တော�ာအတွွင်း�း တွွင််

တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�ကြ�သည််။

သည််။ ရွှေ�ေကျော�ာ�င်းး� ၏ အလှူူ�ရှှင််မှာာ� စော်�်�ဘွားး�� (၁၁) ဆက််အနက််မှှ တစ််

ပုံ (၆၁) အုတ်တိုက်ကျောင်း

ပုံ (၆၃) တောရကျောင်းတော်ဟောင်း

ပုံ (၆၂) ရွှေကျောင်း

ပုံ (၆၄) ကျိန်တောင်ကျောင်းတော်

စံံကားး�အင်းး�
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ပုံ (၆၅) မြို့မကျောင်း

ကျိုု��င်းး�တော�ာင််ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

96°56’45.6’’

E)

ပုံ (၆၆) ထူးဆန်းသည့်ဗုံနှစ်လုံး

- (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’16.2’’N
ကျိုု��င်းး�တော�ာင််

ယခုုအခါါ မိုးး��ဟိိန်းး�နှှင့်�် မိုးး��မိိတ်် ဗုံံ�နှှစ််လုံးး��ကိုု� စံံကားး� ဒေ�သရှိိ� ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ� အစရှိိ�

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�

သော�ာ ဘာာသာာရေး�း ဆိုု�င််ရာာ အခမ်းး�အနား�း များ��းတွွင််သာာ တီးး�ခတ််လေ့�့ရှိိ�

ကျော�ာ�င်းး�သည််လည်းး� စံံကားး�၏ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� (၉)

သည််။ ယခင််က ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��းမှှ ဘာာသာာတရား�း ကိုု�င်း�း ရှိုုင်း�း သော�ာ

ကျော�ာ�င်းး�တွွင််

တီးး�ခတ််သူူ(၆) ဦးးကိုု� ရွေး�း�ချျယ််လေ့�့ သည််။ ဗုံံ�တီးး�ခတ််သူူ တစ််ယော�ာက််က

တစ််ကျော�ာ�င်းး�အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။

ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�မှာာ�

လွွန််ခဲ့့�သော�ာနှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၆၀)ခန့််�က မီးး�လော�ာင််မှုုကြော��ာင့်�် ပျျက််စီးး�ခဲ့့�ရပြီး�း�

ယခုုလိုု� ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည််။

မြေ�ေပေါ�ါက်် ရုုပ််ပွား��းတော်�်�တစ််ဆူူသာာ ကျော�ာ�င်းး�ဟော�ာင်းး� နေ�ရာာ တွွင််ဖူးး�
တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ရွာာ�သားး�များ��းစုုပေါ�ါင်းး�သန့််�ရှှင်း�း ရေး�း လုုပ််ကြ�ရာာ အမှိုုက််

“တစ််ခါါတုုန်းး�က စံံကားး�က လူူတစ််ယော�ာက််က ဗုံံ� ကိုု� မလေး�းမစား�းနှှင့်�်

များ��းမီးး�ရှို့့�ရာာမှှ

တီးး�ခတ််မိိတာာ

ကျော�ာ�င်းး�ကြီး�း�

အားး�

ကူးး�စက််လော�ာင််ကျွွမ်းး�သွားး��ခြ�င်းး�

နား�းမကြား�း�

တော့�့�ဘူးး�။

ဗုံံ�ကိုု�

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူကိုု�

တော�ာင်းး�ပန်် ပေ�မဲ့့� သူူကတော့�့� နော�ာက််ထပ််ဗုံံ�တီးး�ခတ််ဖို့့� မဖြ�စ်် နိုု�င််တော့�့�

ဖြ�စ််သည််။

ဘူးး�”
မြို့�့��မကျော�ာ�င်းး�သစ််

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°09’32.3’’N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

96°56’35.3’’E) မြို့�့��မကျော�ာ�င်းး�သည််ကျော�ာ�င်းး�အသစ််ဖြ�စ််ပြီး�း� အတွွင်း�း တွွင််

ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�ကျူံးး���ရိုးး�� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’36.7’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�ပန်းး�ချီီ� လက််ရာာများ��းနှှင့်�် ဗုံံ�နှှစ််လုံးး�� ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ မြို့�့��မ

96°56’32.8’’E)

ကျော�ာ�င်းး�အတွွင်း�း တွွင််

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�အနီးး�တွွင််

ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�

ကျူံးး���ရိုးး��ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ မြို့�့��ကိုု�ပတ််ထားး�သော�ာ ကျူံးး���ရိုးး��မှာာ� အချို့့���

ကျော�ာ�င်းး� ဟော�ာင်းး�များ��းမှှ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� အမွေ�ေအနှှစ််များ��းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�

နေ�ရာာများ��းတွွင်် ခြံ�ံယာာများ��းချဲ့့��ထွွင်် ခြ�င်းး�နှှင့်�် ရေ�တိုု�က််စား�းမှုုများ��းကြော��ာင့််�

ထားး�ရှိိ�သည််။

ပျျက််စီးး�နေ�ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။ ရှေး�း�ယခင််အခါါက စံံကားး�မြို့�့��ကိုု� ရေ� ကျူံးး���သာာ

ရေ�မြု�ုပ််ပျျက််ဆီးး�သွားး��သော�ာ

မက ဝါးး�ရုံံ�တော�ာများ��းဖြ�င့််� ကာာကွွယ််ထားး� ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဝါးး�သည်် ကွေး�း�နိုု�င််
ကျော�ာ�င်းး�အတွွင်း�း တွွင်် ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� ဗုံံ�နှှစ််လုံးး�� ဖြ�စ််သော�ာ မိုးး��ဟိိန်းး�နှှင့်�် မိုးး��

ညွှှတ််နိုု�င််သော�ာ ကြော��ာင့််� ရန််သူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� အလွွယ််တကူူဖြ�တ်် သန်းး�

မိိတ်် ဗုံံ�နှှစ််လုံးး��ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ� နိုု�င််သည််။ ရှေး�း�အခါါက အဆိုု�ပါါဗုံံ�နှှစ််လုံးး��ကိုု� မိုးး��

မသွားး��နိုု�င််ချေ�ေ။

ခေါ�ါင််သော�ာအခါါတွွင်် တီးး�လေ့�့ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ အဆိုု�ပါါ ဗုံံ�နှှစ််လုံးး��ကိုု�
တီးး�ခတ််ပြီး�း� မီးး�ဖယော�ာင်းး�တိုု�င်် ပူူဇော်�်�ပါါက မိုးး��ရွာာ�သွွန်း�း ပြီး�း� ဖယော�ာင်းး�တိုု�င််

နယ််နံံရွှေ�ေဂူူဘုုရား�း

မီးး�ငြိ�ိမ်းး� လိုု�က််ပါါက မိုးး��တိိတ််သည််ဟုု အဆိုု�ရှိိ�သည််။ ဗုံံ�ကိုု� မော�ာင်းး�နှှင့်�်

96°56’40.0’’E)

အတူူတွဲဲ�တီးး� လေ့�့ရှိိ� ကြ�သည််။ မော�ာင်းး�မှာာ� ယခုုအခါါ တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��တွွင််

ကြော��ာင့််�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ရှိိ� သည််။ ၎င်းး� ဗုံံ�များ��းအတွွင်း�း တွွင်် အင်းး�ကွွက််၊ မန္တတန်် များ��း

တည််ရှိိ�သည််။ စံံကားး�သစ််သားး�နှှင့်�် ထုုလုုပ််ထားး�သော�ာ ဗုုဒ္ဓဓရုုပ််ပွား��းတော်�်�

ကိုု� ထည့််�သွွင်း�း ထားး�သည််။ ၎င်းး� ဗုံံ�(၂)လုံးး��သည်် မမြ�င််အပ််သော�ာ အရာာများ��း

သည်် နယ််နံံ ရွှေ�ေဂူူဘုုရား�းအတွွင်း�း တွွင်် ကိိန်းး�ဝပ်် စံံပယ််တော်�်� မူူသည််။

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

နယ််နံံရွှေ�ေဂူူ

ရွှေ�ေရော�ာင််များ��းနှှင့်�်

20°09’21.8’’N

ဘုုရား�းသည််

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ပြု�ုပြ�င််ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုုများ��း

ထူးး�ခြား��းလှှပသော�ာ

အခြေ�ေအနေ�တွွင််

မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းပြီး�း� အမှား��းအယွွင်း�း လုုပ််မိိပါါက ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်း�း ဘေး�း

ဘုုရား�းအမည််နာာမ၏ အဓိိပ္ပပယ််မှာာ� “ဒေ�သ ၏ ရွှေ�ေရော�ာင််ဂူူ” ဖြ�စ််သည််။

ဆိုးး�� ဥပါါဒ််အန္တတရာာယ််များ��းကျျ ရော�ာက််တတ််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည််။

နယ််နံံရွှေ�ေဂူူ ဘုုရား�းကိုု� စံံကားး�ဒေ�သ၏ ပထမဦးးဆုံးး��စော်�်�ဘွားး�� စော�ာဝ််ခွွန််
ဖြူ�ူက လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

အဆိုု�ပါါ ဗုံံ�နှှစ််လုံးး��သည်် စော်�်�ဘွားး�� စော�ာဝ််နဲဲ ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� မိုးး��နဲဲမြို့�့��ကိုု�
တိုု�က််ခိုု�က်် အော�ာင််မြ�င်် စဉ််က အဆိုု�ပါါ ဗုံံ�နှှစ််လုံးး��နှှင့််� ရွှေ�ေမော�ာင်းး� (ယခုုအခါါ

ဆုုတော�ာင်းး�ပြ�ည့််�ဘုုရား�းနှှင့်�နယ်
်
်နံံအော�ာင််သိိဒ္ဓိိ�ဘုုရား�း

တော�ာင််ကြီး�း�မြို့�့��ရှိိ� မြ�စိိမ်းး�တော�ာင််ဘုုရား�းတွွင်် တည်် ရှိိ�သည််)ကိုု� သိိမ်းး�ယူူခဲ့့�

20°09’22.3’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’40.0’’E) နယ််နံံရွှေ�ေဂူူဘုုရား�းတည််ရှိိ�

ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ရာာ ဘုုရား�းဝင်းး� အတွွင်း�း တွွင်် ဆုုတော�ာင်းး�ပြ�ည့််�ဘုုရား�း (ဘယ််ဘက််ပုံံ�နှှင့်�)်
နယ််နံံအော�ာင််သိိဒ္ဓိိ�ဘုုရား�း

(ညာာဘက််ပုံံ�)

တို့့��ကိုု�

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

ဖူးး�တွေ့�့�နိုု�င််သည််။

102

ပုံ (၆၇) နယ်နံရွှေဂူဘုရား

ပုံ (၆၉) ဇရပ် (နားနေဆောင်)

အဓိိ ပ္ပာာ�ယ််မှာာ� “ရန််အပေါ�ါင်းး� ကိုု� အော�ာင််မြ�င််ခြ�င်းး�” ဟူူ သော�ာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရ
သည််။ နယ််နံံအော�ာင််သိိဒ္ဓိိ�ဘုုရား�း ၏ အလှူူ�ရှှင််မှာာ� ပထမဆုံးး��စော်�်�ဘွားး��
စော�ာဝ််ခွွန််ဖြူ�ူ ဖြ�စ််သည််။

ဇရပ်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’31.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’33.1”E) စံံကားး�
ဘုုန်းး�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�အတွွင်း�း တည််ရှိိ�ပြီး�း� နား�းနေ�ဆော�ာင််ဖြ�စ််သည််။
စော်�်�ဘွားး��များ��းလက််ထက််က စစ််ပွဲဲ�များ��းကိုု� အော�ာင််မြ�င််သော�ာ အခါါတွွင််
လည်းး� ကော�ာင်းး�၊ အခမ်းး�အနား�း၊ အလှူူ�ပွဲဲ�များ��း၊ ဘာာသာာရေး�း အခမ်းး�အနား�း
များ��းပြု�ုလုုပ််သော�ာအခါါများ��းတွွင််လည်း�း ကော�ာင်းး� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ပါးး�စပ််

ပုံ (၆၈) ဆုတောင်းပြည့်နယ်နံအောင်သိဒ္ဓိဘုရား

ရာာဇဝင််အရ

“တစ််ခါါတုုန်းး�က စော်�်�ဘွားး�� စော�ာနဲဲဟာာ ကရင််လူူမျိုး�း�� များ��းကိုု� ဖိိတ််ခေါ်�်ပြီး�း�
လော�ာင်းး�ကစား�းပြု�ုလုုပ််ကစား�း ရာာတွွင်် ရှူံး��း�နိိမ့််�ခဲ့့�သည််။ ရန််ငြိုး�း��အရ ကရင််
လူူမျိုး�း�� (၃၀၀)ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� နေ့�့လည််စာာ ကျွေး�း�မွေး�း�ဖို့့�� အစား�းအစာာတွေ�ေထဲဲ
မှာာ� အဆိိပ််ခတ််ထားး�ခဲ့့�ပါါတယ််။ လူူတွေ�ေရော�ာက််ရှိိ� စား�းသော�ာက််နေ�ကြ�တဲ့့�
အချိိ�န််မှာာ� တော့�့� စော်�်�ဘွားး��ဟာာ ဇရပ််တံံခါးး�တွေ�ေကိုု�ပိိတ််စေ�ခဲ့့� ပါါတယ််။ အဲ့့�
ဒီီတော့�့�ဘယ််သူ့့�မှှ အပြ�င််ထွွက််လို့့� မရ တော့�့�ပါါဘူးး�။ နာာရီီအနည်းး�ငယ််အ
ကြာ�ာမှာာ� စော်�်�ဘွားး�� ရဲ့့� လူူတွေ�ေတံံခါးး� ဖွွင့်�ကြ် �ည့်�တဲ့့�
် အခါါမှာာ�တော့�့� လူူအ
တော်�်�များ��းများ��းဟာာ အဆိိပ််မိိပြီး�း� သေ�ဆုံးး��ကုုန််ကြ�ပါါ တယ််။ မသေ�သေး�းတဲ့့�
လူူတွေ�ေကိုု�တော့�့� စော်�်�ဘွားး��ရဲ့့� လူူတွေ�ေက ဓား�းနဲ့့�ခုုတ််သတ််ခဲ့့�ကြ�တယ််...”
လို့့��ဆိုု�ပါါ တယ််။
ယွွန်းး�ဘုုရား�း - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’20.2’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 20°56’41.2’’E)
ဆုုတော�ာင်းး�ပြ�ည့််�ဘုုရား�းကိုု�

နော�ာက််ဆုံးး��စော်�်�ဘွားး��

စဝ််ခွွန််ကြ�ည််က

စံံကားး�၏ရှေး�း�အကျျဆုံးး�� စေ�တီီဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�ယွွန်း�း ဘုုရား�းကိုု� ယွွန်းး�

လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့� ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဆုုတော�ာင်းး�ပြ�ည့််�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဆုု တော�ာင်းး�ပြ�ည့််�

လူူမျိုး�း��

ဘုုရား�းဟုု ခေါ်�်ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််။ နော�ာက်် ဆုံးး��စော်�်�ဘွားး�� လက််ထက််က

မြို့�့��တော်�်�ကိုု� မတည်် ထော�ာင််မှီီ�ဆော�ာက််လုုပ်် လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�

ကရင််လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� တိုု�က််ခိုု�က််ခါါနီးး� အချိိ�န််တွွင်် အော�ာင််မြ�င််မှုုရရန်် နယ််နံံ

သည််။ လူူအများ��းစုုက ယွွန်းး�ဘုုရား�းဟုုခေါ်�်ဆိုု�သလိုု� လဦးး၊ လရဲဲ ဘုုရား�းဟုု

အော�ာင််သိိဒ္ဓိိ�ဘုုရား�းတွွင််

ဆုုတော�ာင်းး�အဓိိဌာာန််

ခဲ့့�သည််။

ညီီအစ််ကိုု�နှှစ်ဦး
် းဖြ�စ််သော�ာ

လဦးးနှှင့်�လရဲဲတို့့
်
�မှှ

ပထမပန််လုံံ�

တိုု�က််ခိုု�က််

လည်းး�ခေါ်�်ကြ�သည််။ အခြား��း အဆိုု�တစ််ခုုအရ ၎င်းး�ဘုုရား�းများ��းကိုု� ပုုဂံံ

အော�ာင််မြ�င််ပြီး�း� ဆုုတော�ာင်းး� ပြ�ည့််�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့်�် ဆုုတော�ာင်းး�ပြ�ည့််�ဘုုရား�း

သားး� ညီီ အစ််ကိုု�နှှစ််ဦးးဖြ�စ််သည့််� စော�ာဝ််ပြား�း�လဲဲနှှင့်�စော�ာဝ််ပြား�း
်
� ဆဲဲတို့့��က

ကိုု� နယ််နံံအော�ာင််သိိဒ္ဓိိ�အနီးး�တွွင်် တည််ထားး�ကိုးး��ကွွယ်် ခဲ့့�သည််။

ဆော�ာက််လုုပ််လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�ကြ�သည််ဟုုလည်းး� ဆိုု�ကြ�သည််။ ၎င်းး�ဘုုရား�းများ��း
ကိုု� ဆော�ာက််လုုပ််လှူူ� ဒါါန်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် ပထမ ပန််လုံံ�မြို့�့��တော်�်�ကိုု�တည််

စော်�်�ဘွားး��သည််

စစ််တိုု�က််

ထွွက််ခါါနီးး�တိုု�င်းး�တွွင််

ကံံကော�ာင်းး�စေ�ရန််

အတွွက်် ဘုုရား�းတွွင််ဆုုတော�ာင်းး� လေ့�့ရှိိ�သည််။ နယ််နံံအော�ာင််သိိဒ္ဓိိ�ဟူူသော�ာ

ထော�ာင််ခဲ့့�ကြ�သည််။
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ဇမ္ဗူူ�သီီရိိကျိိ�န်တော�
်
ာင်းး�ဘုုရား�း - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’16.2’’N လော�ာင််ဂျီီ�

လျှှက််ရှိိ�သည််။ ပန်းး�ဘဲဲဖိုု�အတွွက်် လူူနှှစ််ယော�ာက်် လိုု�အပ််သည််။ တစ််

တွွဒ််96°56’43.3’’E)

ဦးးက သံံ သို့့��မဟုုတ်် သတ္တုု�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ရန်် အပူူပေး�းနေ�စဉ်် အခြား��းတစ််

ဇမ္ဗူူ�သီီရိိကျိိ�န််တော�ာင််ဘုုရား�းကိုု�

မကြာ�ာသေး�းခင််

ကာာလက ပြု�ုပြ�င််ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။

ဦးးက ဖား�းဖိုု� ကိုု�အဆက််မပြ�တ်် ဆွဲဲ�ပြီး�း� မီးး�မပြ�တ််အော�ာင််ဆော�ာင်် ရွွက််ရ
သည််။ လွွန််ခဲ့့�သော�ာနှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၁၀၀) ခန့််�က ပင်် ကြ�က််မွှေး�း�များ��းကိုု�

ဇမ္ဗူူ�သီီရိိကျိိ�န််တော�ာင််ဘုုရား�းသည်် ထူးး�ခြား��းသော�ာ ဗိိသုုကာာ လက််ရာာများ��း

မြေ�ေစိုု�က််မီးး�ဖိုု�ရှိိ� လေ�ဖိိအားး�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး� ထုုတ််လွှှတ််ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ု

ရှိိ�သော�ာ စေ�တီီတော်�်�ဖြ�စ်် သည််။ ထူးး�ခြား��းသော�ာဗိိသုုကာာလက််ရာာများ��း

သည််။ ရိုးး��ရာာ ပန်းး�ဘဲဲလုုပ််ငန်းး�မှှ လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း အတွွက််လိုု�အပ််

ကြော��ာင့််�

သော�ာ ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� ထုုတ််လုုပ််ပြီး�း� လယ််ယာာလုုပ််ငန်းး�များ��း စတင််ခါါနီးး�

ဒေ�သခံံလူူအများ��းက

၎င်းး�စေ�တီီသည််

ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��

များ��း

တည််ထားး�ကိုးး��ကွွယ််ခဲ့့�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ� သည််။

အချိိ�န််တွွင်် အလုုပ်် အများ��းဆုံးး��ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�သည်် စံံကားး�
ဒေ�သရှိိ� မိိသားး�စုု ရိုးး��ရာာလုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််သည််။ စံံကားး�ဒေ�သတွွင်် ဤပန်းး�ပဲဲဖိုု�

၁၀

ဆက််မြော��ာက််

စော်�်�ဘွားး��စဝ််စိိန််ဖူးး�၏သင်္ချို���င်းး�

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

ထက်် သေး�းငယ််သော�ာ အခြား��းပန်းး�ပဲဲဖိုု� (၂)ခုုကိုု�လည်း�း တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�

20°09’16.7’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’34.2’’E) ထိုု�သင်္ချို���င်းး�တော်�်�သည််

တို့့�� သည််လည်းး� ရိုးး��ရာာ ပန်းး�ဘဲဲဖိုု�များ��းကိုု�ပင်် အသုံးး��ပြု�ု ကြ� လေ�သည််။

လည်းး� စံံကားး�၏ ထိိန်းး�သိိမ်းး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ထားး�သော�ာ အမွေ�ေအနှှစ််တစ််ခုု

(Phay, 2009)

ဖြ�စ််သည််။ (၁၀)ဦးးမြော��ာက််စော်�်�ဘွားး�� စော�ာဝ််စိိန််ဖူးး�ကိုု� မြ�န််မာာနှှစ်် (၁၂၁၇)
ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၈၈၅)တွွင်် မွေး�း� ဖွား��းပြီး�း� မြ�န််မာာနှှစ်် (၁၂၁၇)ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ

ပုံ (၇၁) ပန်းဘဲလုပ်ငန်း

၁၉၀၉) တွွင်် ကွွယ််လွွန််ခဲ့့�သည််။ စော်�်�ဘွားး�� စဝ််စိိန််ဖူးး�ကိုု� ငွေ�ေဓါးး�ရမင်းး� ဟုု
ခေါ်�်ကြ�သည််။

အဘယ့််�ကြော��ာင့်�ဆို
် ု�

သော်�်�

စော်�်�ဘွားး��စဝ််စန််ဖူးး�သည််

ဘုုရား�းတော�ာင်် အနီးး�ရှိိ�ရွာာ�သို့့�� ကရင်် လက််နက််ကိုု�င််များ��းက အင်္ဂ လိိပ််
အစိုးး��ရကိုု� ခုုခံံရန်် လာာရော�ာက််ချိိ�န််တွွင်် နှှစ််ဦးး နှှစ််ဘက််ကြား�း� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�
ရေး�းအတွွက်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ခဲ့့� သော�ာကြော��ာင့််� အင်္ဂလိိပ််အစိုးး��ရမှှ ငွေ�ေဓါးး�ကိုု�
ချီးး ��မြှ�ှင့်�ခဲ့့�
် သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှစတင််ပြီး�း� စော်�်�ဘွားး��စဝ််စိိန််ဖူးး�ကိုု� ဒေ�သခံံပြ�ည််
သူူများ��းက ငွေ�ေဓါးး�ရမင်းး�ဟုု ခေါ်�်ကြ�သည််။

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
စံံကားး�တွွင််

စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ််ကော�ာင်းး�သော�ာ

ရိုးး��ရာာလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့်�်

ယဉ််ကျေး�း�မှုု အမွေ�ေအနှှစ််ဆိုု�င််ရာာ ဓလေ့�့ထုံးး��စံံများ��းစွာာ�ကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််သည််။

ရိုးး��ရာာပန်းး�ဘဲဲလုုပ်င
် န်းး�
(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’06.9’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’50.5’’E) စံံကားး�ဒေ�သ
ရှိိ� ရိုးး��ရာာ ပန်းး�ဘဲဲလုုပ််ငန်းး�ကိုု� လွွန််ခဲ့့� သော�ာနှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၃၀) ခန့််�က စတင််
လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� မြေ�ေစိုု�က််မီးး�ဖိုု�များ��းကိုု� ယခုုထက််တိုု�င်် အသုံးး�� ပြု�ု

ပုံ (၇၀) ယွန်းဘုရားစေတီများ

ပုံ (၇၂) ဇမ္ဗူသီရိကျိန်တောင်ဘုရား
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ရိုးး��ရာာအကအဖွဲ့့��များ��း
စံံကားး�ဒေ�သတွွင််ရှိိ�သော�ာ ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာ အကအဖွဲ့့��တွွင်် အဖွဲ့့��ဝင််ဦးးရေ� (၂၂) ဦးးပါါဝင််ပြီး�း� အချိိ�န််အခါါအလိုု�က်် လေ့�့ကျျင့််�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။
အကအဖွဲ့့��တွွင်် မိိန်းး�ကလေး�းများ��းသာာ ကလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ယော�ာင်္ကျား��းလေး�းများ��းမှာာ� ဗုံံ�ရှှည်၊် မော�ာင်းး�နှှင့်�် လင််ကွွင်း�း စသော�ာ တူူရိိ ယာာများ��းကိုု�
တီးး�ခတ််လေ့�့ရှိိ�သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာ အကအဖွဲ့့��ကိုု� (၂၀၀၈) ခုုနှှစ််တွွင်် ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုု ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး� အစဉ််အလာာများ��းကိုု�
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် အတွွက်် စတင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�အက အဖွဲ့့��သည်် ပအိုု�ဝ်း�း အမျိုး�း��သားး�နေ့�့၊ ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ�၊ ဘုုရား�း ပွဲဲ�စသော�ာ ပွဲဲ�တော်�်�
များ��းနှှင့်�် ကျေး�း�ရွာာ�လူူကြီး�း�က အကူူ အညီီတော�ာင်းး�သော�ာ ဖျော်�်��ဖြေ�ေပွဲဲ�များ��းတွွင်် ကပြ�ဖျော်�်�� ဖြေ�ေလေ့�့ရှိိ�သည််။ အခြား��း ရှှမ်း�း နှှင့်�် အင်းး�သားး�
ရိုးး��ရာာ အကအဖွဲ့့��များ��းသည််လည်းး� အခမ်းး�အနား�းများ��းနှှင့်�် ရိုးး��ရာာပွဲဲ�များ��းတွွင်် ကပြ�ဖျော်�်��ဖြေ�ေလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

ပန်းး�ပဲဲလုုပ်င
် န်းး�

မြ�န််မာ့့�ပန်းး�ပဲဲလုုပ််ငန်းး�သည်် ကိုု�ယ််ကာာယအားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ကိုု�င််ရသော�ာ လက််မှုုအနုုပညာာလုုပ််ငန်းး�
တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာ နတ််ကိုးး��ကွွယ်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းတွွင်် တစ််ပါးး�အပါါအဝင်် ဖြ�စ််သော�ာ
အိိမ််တွွင်း�း စော�ာင့််�နတ်် မော�ာင််တင့််�တယ််သည်် တကော�ာင်းး�ပြ�ည််မှာာ� တန််ခိုးး�� ထက််မြ�က််သော�ာ
ပန်းး�ပဲဲပညာာရှှင််တစ််ဦးး ဖြ�စ််သည််။ တကော�ာင်းး�ဘုုရင််မင်းး�မြ�တ််သည်် မော�ာင််တင့််�တယ််၏
တန််ခိုးး��စွွမ်း�း ပကားး�ကိုု� စိုးး��ရိိမ််ထိိတ််လန့််�လာာသဖြ�င့််� ဖမ်းး�ဆီးး�ကာာ မီးး�ရှို့့�သတ််စေ�ခဲ့့�သည််။

ပုံ (၇၃) စော်ဘွားစဝ်စန်ဖူး၏ဂူသင်္ချိုင်း

ပုံ (၇၄) ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း
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ပုံ (၇၅) မီးသွေးဖို

ပုံ (၇၆) မီးသွေးဖိုများ

မီးး�သွေး�း�ဖိုု�များ��း

ပုံ (၇၇) စံကားရှိ ငါးရက်တစ်စျေး စျေးနေ့

စံံကားး�ဒေ�သတွွင်် ရိုးး��ရာာမီးး�သွေး�း�ဖိုု� (၄) ဖိုု�ရှိိ�သည််။
(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’23.8’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’52.3’’E)
(လတ္တီီ�ကျူူ� 20°09’25.2’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’56.5’’E)
(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’26.5’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’55.4’’E)
(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°10’08.0’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’35.4’’E)
မီးး�သွေး�း�ဖိုု�များ��းမှာာ� တစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုု နီးး�ကပ််စွာာ� တည််ရှိိ�ကြ�သည့််�အတွွက််
ကျေး�း�ရွာာ� ပတ်် ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� ရွာာ�ပြ�င််ကိုု�လည််ပတ််ရင်းး� ရိုးး��ရာာ မီးး�သွေး�း�ဖိုု�
များ��းကိုု�လည်း�း လေ့�့လာာနိုု�င််ကြ�မည််ဖြ�စ််သည််။
မီးး�သွေး�း� ဖုုတ််ရန််အတွွက်် ထင်းး�ကိုု� ၁ ရက်် (သို့့��) ၂ ရက််ခန့််� မီးး�ဖုုတ််ထားး�ရ
သည််။ မြေ�ေအော�ာက််ရှိိ� မီးး�ဖိုု�များ��းတွွင်် လေ�ဝင််လေ�ထွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန်ရ
် န််

ပုံ (၇၈) ရှားမီးပူဇော်ပွဲ

အတွွက်် အော�ာက််ဘက််တွွင်် လေ�ဝင််ပေါ�ါက််များ��း ထားး�ရှိိ�သည််။

၅ရက််ဈေး�းနေ့�့
(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’06.4’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°56’43.9’’E)
စံံကားး�ဒေ�သ၏(၅)ရက််ဈေး�းနေ့�့ အစဉ််အလာာသည်် လွွန််ခဲ့့�သော�ာ နှှစ််
ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�ကပင််

ရှှမ်း�း ပြ�ည််တွွင််

စော်�်�ဘွားး��များ��း

အုုပ််ချုု�ပ််စဉ််

ကတည်းး�က စတင််ခဲ့့� သော�ာ အစဉ််အလာာဖြ�စ််သည််။ (၅) ရက််ဈေး�းနေ့�့
ကျျင်းး�ပရခြ�င်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� ထိုု�စဉ််က လယ်် ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့်�် အလုုပ််များ��းကြ� သော�ာ နယ််သူူနယ််သားး�များ��းကိုု� ဈေး�းနေ့�့
တွွင်် စုုဝေး�း ကြ�စေ�ပြီး�း� စော်�်�ဘွားး��မှှ လိုု�အပ််သည််များ��းနှှင့်�် အရေး�း ကြီး�း�ကိိစ္စစ
ရပ််များ��းကိုု� ကြေ��ညာာရန်် ကျျင်းး�ပခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ဈေး�းနေ့�့များ��းတွွင််

ရော�ာင်းး�ဝယ််ဖော�ာက်် ကားး�ရန််အတွွက်် အနီးး�တစ််ဝိုု�က််ရှိိ� ကျေး�း�ရွာာ�များ��းမှှ
ကုုန််စည််များ��းကိုု�လည်း�း ကျွဲဲ�၊ လှှည်း�း များ��းဖြ�င့််� သယ်် ယူူကြ�သည််။ (၅)ရက််
ဈေး�းနေ့�့တွွင််

ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�

ရွွက််များ��းစုံံ�လင််မှုုကအံ့့�မခန်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း�

ရော�ာင်းး�ချျသော�ာ အသီးး�အနှံံ�များ��းမှာာ� ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ ခရမ်းး�သီးး�၊ ကြ�က်် သွွန််
မြိ�ိတ််၊ ငရုုတ််ကော�ာင်းး�၊ ကွွမ်း�း ၊ ပဲဲအမျိုး�း��မျိုး�း��၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ စသည််တို့့��မှှ

ဆေး�းလိိပ််အစရှိိ�သည်် တို့့��အထိိဖြ�စ််သည််။ ယွွန်းး�ပစ္စစည်း�း များ��း၊ ဗုုဒ္ဓဓရုုပ််ပွား��း
တော်�်�များ��း၊ ပန်းး�ပုုလက််ရာာများ��း၊ ရိုးး��ရာာလုံံ�ချျည််များ��း၊ ရှှမ်း�း လွွယ််အိိတ််များ��း၊
အဝတ််အထည််များ��း၊

အခြား��း

ရိုးး��ရာာလက််မှုု

အနုုလက််ရာာများ��းနှှင့်�်
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အဆင််တန််ဆာာ များ��းကိုု�လည်း�း ဒေ�သအတွွက််သာာမက အခြား��းဒေ�သ
များ��းသို့့��ပါါ ရော�ာင်းး�ဝယ််ဖော�ာက််ကားး�ခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ကြ� သည််။ (၅) ရက််
တစ််ဈေး�းနေ့�့သည်် အင်းး�သားး�၊ ကယန်းး� နှှင့််� ပအိုု�ဝ်း�း အစရှိိ�သော�ာ
တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�

မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းကိုု�

တစုုတည်းး�

တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည့့်�

အခွွင့််�အရေး�းလည်းး�ဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််ပေါ်�်ကျေး�း�ရွာာ� များ��းမှှ တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�
မျိုး�း��နွွယ််စုုများ��းသည်် (၅) ရက်် ဈေး�းနေ့�့သို့့�� လာာရော�ာက််ကြ�သည််။ မျိုး�း��နွွယ််
စုုတိုု�င်း�း တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏ သက််ဆိုု�င််ရာာ ကိုးး��ကွွယ််ယုံံကြ� �ည််မှုု၊ ရိုးး��ရာာ
ယဉ််ကျေး�း�မှုု၊ ဘာာသာာစကားး�နှှင့်�် ရော�ာင်းး�ဝယ်် ဖော�ာက််ကားး�မှုုပုံံစံံ
� အစရှိိ�
သည််တို့့�� ရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်း�း အဆိုု�ပါါ ဈေး�းနေ့�့များ��းတွွင်် တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�
တို့့��သည်် မြ�န််မာာစကားး�ကိုု�လည်း�း အသံံအနေ�အထားး� ကွဲဲ�ပြား�း� စွာာ� သုံးး��နှုုန်းး�
ပြော��ာဆိုု�ကြ�သည််။ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုု များ��းနှှင့်�် ရော�ာင်းး�ဝယ််ဖော�ာက််ကားး�မှုု

ရှား��းမီးး�ပူူဇော်�်�ပွဲဲ�
ရှား��းမီးး�ပူူဇော်�်�ပွဲဲ�များ��းကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတစ််ဝှှမ်း�း လုံးး��တွွင်် ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�သလိုု�
အင်းး�လေး�းဒေ�သများ��းတွွင််လည်း�း မပျျက််မကွွက်် ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�သည််။ ရှား��း
မီးး�ပူူဇော်�်�ပွဲဲ� များ��းကိုု� တပို့့��တွဲဲ�လ (ဇန််နဝါါရီီ- ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ) တွွင်် ကျျင်းး�ပ
ပြု�ုလုုပ််သည််။ “ရှား��း” ဆိုု�သည််မှာာ� ရှား��းသားး� ထင်းး�ကိုု�ဆိုု�လိုု�သည််။ “ရှား��းမီးး�
”ဆိုု�သည််မှာာ�

ရှား��းသားး�

ထင်းး�ဖြ�င့််�

မီးး�ပူူဇော်�်�ခြ�င်းး�ကိုု�

ဆိုု�လိုု�သည််။

တပို့့��တွဲဲ�လ တွွင််ပူူဇော်�်�ကြ�ခြ�င်းး�မှာာ� တပို့့��တွဲဲ�လ (ဇန််နဝါါရီီ-ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ)
သည်် တစ််နှှစ််လုံးး��တွွင်် အအေး�းဆုံးး��လဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�

ဗုုဒ္ဓဓမြ�တ််စွာာ�

ဘုုရား�းကိုု� နွေး�း�ထွေး�း�စေ�ရန်် ရည််မှှန်းး�ပြီး�း� မီးး�ပူူဇော်�်�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

များ��းကိုု� ငါးး�ရက်် ဈေး�းနေ့�့တွွင်် လေ့�့လာာနိုု�င််သည််။

ပုံ (၇၉) မီးသွေးဖို
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ဒဏ္ဍာာရီီ ဇာာတ််လမ်းး�များ��း
အချို့့���သော�ာ စံံကားး�ဒေ�သရှိိ� ဇာာတ််လမ်းး�ပုံံ�ပြ�င််များ��း ကိုု� အရှေ့�့�ပိုု�င်း�း တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုု ဆက််လက််ဖော်�်�ပြ�မည့််�
ရိုးး��ရာာပုံံ�ပြ�င််များ��းမှာာ� ကွွင်း�း ဆင်းး�လေ့�့လာာမှုု အတော�ာအတွွင်း�း ဒေ�သခံံများ��း ပြော��ာပြ�ခဲ့့�သော�ာ ဇာာတ််လမ်းး�ပုံံ�ပြ�င််အချို့့��� ဖြ�စ််သည််။

ရွေ့လျားနေသောကျွန်း
“ရှေး�း�ယခင််အချိိ�န််က စံံကားး�မြို့�့��အနော�ာက််မြော��ာက်် ဘက််မှာာ� ကျွွန်းး�ကြီး�း�လို့့��ခေါ်�်တဲ့့� ရွေ့�့�လျားး��နေ�တဲ့့� ကျွွန်းး�တစ််ခုုရှိိ�ခဲ့့�တယ််။ အဲ့့�ဒီီကျွွန်းး�ဟာာ
လေ�တိုု�က််ရာာ ရဲ့့�ဆန့််�ကျျင််ဘက််ကိုု�အမြဲ�ဲရွေ့�့�လျားး��နေ�လေ့�့ရှိိ�တယ််။ ၎င်းး�ကျွွန်းး�ဟာာရွေ့�့�လျားး��နေ�ယုံံ�သာာမကဘဲဲမော�ာင်းး�သံံ လိုု� အသံံတွေ�ေလည်းး�
ထွွက််နေ�လေ့�့ရှိိ�တယ််။ ဒေ�သခံံ တွေ�ေကတော့�့� ကျွွန်းး�ဟာာ တော�ာင််ဘက််မှှ မြော��ာက်် ဘက််ကိုု� ရွေ့�့�လျားး��ရင်် ကော�ာင်းး�တဲ့့� အရာာတွေ�ေဖြ�စ်် လိိမ့််�
မယ််လို့့�� ယုံံ�ကြ�ည််ပြီး�း� ကျွွန်းး�ဟာာ မြော��ာက််ဘက််ကနေ� တော�ာင််ဘက််ကိုု� ရွေ့�့�လျားး�� ရင််တော့�့� စံံကားး�နဲ့့� အနီးး�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဒေ�သ တွေ�ေမှာာ� မ
ကော�ာင်းး�တာာတွေ�ေ ဖြ�စ််တတ််တယ််လို့့�� ယုံံ�ကြ�ည််သလိုု� လက််တွေ့�့�သာာဓကတွေ�ေလည်းး� ရှိိ�တယ််…”
“ဟိုု�အရင်် အချိိ�န််တုုန်းး�က ဒေ�သခံံလူူတစ််ယော�ာက်် ဟာာ ကျွွန်းး�မျော�ာ�တစ််ခုုကိုု� အသီးး�အနှံံ�စိုု�က််ပျိုး�း��ရန်် အတွွက်် ကျွွန်းး�ကြီး�း�ဆီီမှှ ဖြ�တ််
တော�ာက််ခဲ့့�ပါါတယ််။ အိိမ််ပြ�န််ရော�ာက််တဲ့့� အခါါမှာာ�တော့�့� ဗိုု�က််အော�ာင့်�ပြီး�
် း� နော�ာက််တစ််နေ့�့မနက််မှာာ� ဘဲဲဆုံးး��ပါးး�သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််”
“တစ််ခါါတုုန်းး�က လူူတစ််စုုဟာာ ကျွွန်းး�အလယ််ကိုု� လှေ�ေလှော်�်�ဝ
� င််ပြီး�း� ငါးး�သွားး��မျှား��းခဲ့့�ပါါတယ််။ အဖွဲ့့��ထဲဲမှှ တစ််ယော�ာက််က ကျွွန်းး�ပေါ်�်မှာာ� ရိုု�င်းး�
ရိုု�င်းး�စိုု�င်းး�စိုု�င်းး� ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�တဲ့့� အတွွက််ကြော��ာင့်�် အိိမ််ပြ�န််လမ်းး�ကိုု� ရှာာ�မတွေ့�့�တော့�့�ပါါဘူးး�။ သူူတို့့��က ကြော��ာက််လန့််�ပြီး�း� ပြ�န််တော�ာင်းး�ပန််ကြ�တာာ
ပေါ့�့�။ ဒါါပေ�မယ့််� ကျွွန််ကြီး�း� ထဲဲမှာာ� တညအိိပ််လိုု�က််ရတယ််။ နော�ာက််တစ််နေ့�့ မနက််မှှ အိိမ််ပြ�န််လမ်းး�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေတွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�တယ််”
ကျွွန်းး�ကြီး�း�သည်် လွွန််ခဲ့့�သော�ာ (၂၅)နှှစ််ခန့််�က နွေ�ေရာာ သီီတွွင်် မီးး�လော�ာင််ကျွွမ်းး�မှုုကြော��ာင့်�် ပျျက််စီးး�ခဲ့့�သည််။

ရွာလယ် နတ်စင်
“လွွန််ခဲ့့�သော�ာ (၈)နှှစ််ခန့််�က မင်းး�ချော�ာ�င်းး�ကျေး�း�ရွာာ�က လူူငယ််လေး�းတစ််ယော�ာက််ဟာာ စံံကားး�မှာာ� ဘော�ာလုံးး�� လာာကစား�းရင်းး�နဲ့့� စံံကားး�ရွာာ�
စော�ာင့််�နတ််ရဲ့့� နတ််စင်် မနီးး�မဝေး�းမှာာ� ဆီးး�သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််။ အိိမ််ရော�ာက််တဲ့့� အခါါမှာာ�တော့�့� ဗိုု�က််နာာကျျင််မှုုကြော��ာင့်�် လမ်းး�တော�ာင််မလျှော�ာ�က််နိုု�င််
တော့�့�ပါါဘူးး�။ နတ််ဆရာာတွေ�ေရဲ့့� ပြော��ာ ပြ�ချျက််ကြော��ာင့််� သူူဟာာ ညတွွင်းး�ချျင်းး�ပဲဲ နတ််စင််ကိုု� လာာရော�ာက််တော�ာင်းး�ပန််ခဲ့့�ရပါါတယ််။
တော�ာင်းး�ပန််ပြီး�း� မှှပဲဲ ဗိုု�က််နာာတာာကယူူပစ််သလိုု� ပျော�ာ�က််ကင်းး�သွာာ�ပါါ တော့�့�တယ််”
ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� အဓိိက ကာာကွွယ််စော�ာင့်�ရှော�ာ
် �က််သော�ာ နတ််ကိုု� ရွာာ�စော�ာင့််�နတ်် ဟုုခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သည််။

“ရွာာ�” ဆိုု�သည််မှာာ� ကျေး�း�ရွာာ�ဖြ�စ််ပြီး�း� “စော�ာင့််�” မှာာ� “စော�ာင့််� ရှော�ာ�က််သူူ” ဖြ�စ််သည််။

စော်ဘွားရေတွင်း
“စာာသင််ကျော�ာ�င်းး�အနီးး�က ရေ�တွွင်းး�ကိုု� စော်�်�ဘွားး�� ရေ�တွွင်းး�လို့့�� ခေါ်�်ပါါတယ််။ ဘာာလို့့��လည်းး�ဆိုု�တော့�့� အရင််တုုန်းး�က စော်�်�ဘွားး��ဟော်�်�
တည််ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� ရေ� တွွင်းး�ဟာာ စော်�်�ဘွားး��အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�တဲ့့� ရေ�တွွင်းး� ဖြ�စ််ပါါ တယ််။ ဒေ�သခံံတွေ�ေက ရေ�တွွင်းး�ရဲ့့� အော�ာက််ခြေ�ေမှာာ�
ရတနာာသေ�တ္တာာ�ရှိိ�ပြီး�း� နတ််တစ််ပါးး�က ကာာကွွယ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ထားး�တယ််…”

ဂူထဲကကျားများ
“စံံကားး�အင်းး�ရဲ့့� အရှေ့�့�ဘက််ကမ်းး�နဲ့့� အနော�ာက်် ဘက််ကမ်းး� (နော�ာင််ဘိုု�ရွာာ�နှှင့်�် မျျက််စော�ာင်းး�ထိုးး��) မှာာ� လှိုုဏ််ဂူူနှှစ််လုံးး��ရှိိ�ပါါတယ််။
လှိုုဏ််ဂူူနှှစ််လုံးး��က မျျက်် နှာာ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င်် တည််ရှိိ�ပါါတယ််။ ရှေး�း�ယခင််တုုန်းး�က ကျားး��နှှစ််ကော�ာင််ဟာာ တော�ာင််ပေါ်�် ကနေ�ဆင်းး�လာာ ကြ�ပြီး�း�
လှိုုဏ််ဂူူတစ််ခုုစီီမှာာ� နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�တယ််လို့့� ဆိုု�ပါါ တယ််။ လှိုုဏ််ဂူူနှှစ််ခုုက ကျားး��နှှစ််ကော�ာင်် တပြို�ု�င််ထဲဲ အော်�်�ခဲ့့�ရင််
စံံကားး�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််မှာာ� မကော�ာင်းး�တာာ တွေ�ေ တွေ့�့�ကြုံ�ံ� ရတယ််…”
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လူတစ်ယောက်နှင့် တရော်ပင်
ရှေး�း�ယခင််ကာာလများ��းက လူူအများ��းသည်် တရော်�်�၊ ကင််ပွွန်းး�ကိုု� ဘုုန်းး�ကံံတက််စေ�ရန််နှှင့်�် အညံ့့�များ��း ပြေ�ေပျော�ာ�က််စေ�ရန််အတွွက််
ခေါ�ါင်းး�လျှော်�်��ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

“ရှေး�း�ယခင််ကာာလက ဘုုန်းး�တန််ခိုးး��ရှိိ�တဲ့့� သူူရဲဲ ကော�ာင်းး�တစ််ဦးး ရှိိ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ တစ််နေ့�့မှာာ�တော့�့� သူူ ဟာာ ဘုုရင််မင်းး�မြ�တ်် စိိတ််ဆိုးး��စေ�မဲ့့�
အမှား��းတစ််ခုုကိုု� ကျူးး��လွွန််ခဲ့့�ပါါတယ််။ ဒါါကြော��ာင့််� ဘုုရင််မင်းး�မြ�တ််က ဖမ်းး�ခိုု�င်းး�တဲ့့�အခါါ သူူရဲ့့� တန််ခိုးး�� စွွမ်းး�ရည််ကြော��ာင့််� ဖမ်းး�လို့့��မရခဲ့့�ပါါဘူးး�။
အဲ့့�ဒီီအခါါမှာာ� ဘုုရင််မင်းး�မြ�တ််ရဲ့့� လူူတွေ�ေက သူ့့�ရဲ့့�တန််ခိုးး��သြ�ဇာာ ယုုတ််လျော့�့��စေ�ဖို့့�� အတွွက်် အနီးး�အနား�းက အိိမ််အပေါ်�်ထပ််မှာာ� ထဘီီ
အဟော�ာင်းး� တစ််ထည််ကိုု� ချိိ�တ််ဆွဲဲ�ထားး�လိုု�က််ပါါ တယ််။ (မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာယုံံ�ကြ�ည််မှုုဓလေ့�့အရ လုံံ�ချျည်် အဟော�ာင်းး�ကိုု� ချိိ�တ််ဆွဲဲ�ထားး�သော�ာ
အိိမ််အတွွင်းး�သို့့�� ဝင််မိိသော�ာ ယော�ာင်္ကျား��းသည်် ဘုုန်းး�နိိမ့််�တတ််သည်် ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည််။) သူူရဲဲကော�ာင်းး�ဟာာ အိိမ််ထဲဲဝင်် မိိတဲ့့� အခါါမှာာ�တော့�့�
သူ့့�မှာာ�ရှိိ�တဲ့့� တန််ခိုးး��စွွမ်းး�အင််တွေ�ေ ပျော�ာ�က််ဆုံးး��ကုုန််ပါါတယ််။အဲ့့�ဒီီအခါါမှာာ� သူူဟာာတော�ာ အုုပ််ထဲဲကိုု� ထွွက််ပြေး��း ပုုန်းး�အော�ာင်းး�နေ�ရပါါတယ််။
ဒါါပေ�မဲ့့� သူူပုုန်းး�နေ�တဲ့့�နေ�ရာာက တရော်�်�ပင််ငယ်် အော�ာက််မှာာ� ဖြ�စ််ပြီး�း� ကင််ပွွန်းး�သီးး�နွွယ််တွေ�ေကလည်းး� အပင််ကိုု�ရစ််ပတ််ပြီး�း� တက််နေ�ပါါ
တယ််။ မိုးး��ရွာာ�ချျတဲ့့� အခါါမှာာ�တော့�့� တရော်�်�ပင််နဲ့့� ကင််ပွွန်းး�သီးး�ပင််ပေါ်�် ကျျတဲ့့� မိုးး��ရေ�တွေ�ေက သူ့့�ကိုု�ယ််ပေါ်�် ကျျလာာခဲ့့�တဲ့့� အတွွက်် သူ့့�ရဲ့့�
တန််ခိုးး��စွွမ်းး�အင််တွေ�ေကိုု� ပြ�န််ပြီး�း�ရရှိိ� လာာခဲ့့�ပြီး�း� ဘုုရင့််�လူူတွေ�ေလက််က လွွတ််မြော��ာက််ခဲ့့�ပါါ တယ််…”

သဖန်းပင်
“လွွန််ခဲ့့�သော�ာနှှစ််ပေါ�ါင်းး� တစ််ရာာခန့််�က ရွာာ�အလယ်် မှာာ� ကြီး�း�မား�းတဲ့့�သဖန်းး�ပင််ကြီး�း�တစ််ပင်် ရှိိ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ ကျေး�း�ရွာာ� ချဲ့့��ထွွင််ရာာမှာာ�တော့�့�
သဖန်းး�ပင််ကြီး�း�က မလွွတ််ရှိိ�နေ�ပြီး�း� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�တစ််ပါးး� ပျံံ�လွွန်် တော်�်�မူူတဲ့့� အချိိ�န််လည်းး�ဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဒါါကြော��ာင့််� စော်�်�ဘွားး��နှှင့်�် လူူတွေ�ေ
ဟာာ ခုုတ််လှဲဲ�ပြီး�း� ပျံံ�လွွန််တော်�်� မူူတဲ့့� ဆရာာတော်�်�အတွွက်် လှှည်းး�ယာာဉ််တည်် ဆော�ာက်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပါါတယ််။ အဲ့့�ဒီီအခါါမှာာ� သဖန်းး� ပင််
စော�ာင့််�နတ််က အလွွန််စိိတ််ဆိုးး��ပြီး�း� ရွာာ�ထဲဲကအိိမ်် တိုု�င်းး�ရဲ့့� တံံခါးး�အဝမှာာ� အမှှတ်အ
် သားး�တွေ�ေလိုု�က််ပြီး�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါတယ််။အမှှတ််တစ််ခုုလုုပ််
ခဲ့့�ရင်် အိိမ််သားး� တစ််ယော�ာက််သေ�ဆုံးး��ပြီး�း� အမှှတ််နှှစ််ခုု ဆိုု�ရင််တော့�့� အိိမ််သားး� နှှစ််ယော�ာက််သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�တယ််…”

စံကားသူရဲကောင်း ၃ ဦး
စံံကားး�သမိုု�င်း�း တလျှော�ာ�က််တွွင်် ဒေ�သခံံများ��း ယနေ့�့ တိုု�င်် အမှှတ််ရနေ�ပြီး�း� အိိပ််ယာာဝင််ပုံံ�ပြ�င််အဖြ�စ်် ဘိုးး�� ဘွားး��များ��းက သားး�မြေး��းမြ�စ််များ��းကိုု�
လက််ဆက််ခံံ ပြော��ာပြ�နေ�သော�ာ သူူရဲဲကော�ာင်းး� (၃) ဦးးပုံံ�ပြ�င််ရှိိ�သည််။ သူူရဲဲကော�ာင်းး� (၃) ဦးးထဲဲမှှ (၂) ဦးးမှာာ� ရှေး�း�ကာာလများ��း က ရွာာ�ကိုု� ကာာ
ကွွယ််စော�ာင့်�ရှော�ာ
် �က််ခဲ့့�သော�ာ သူူများ��း ဖြ�စ််ပြီး�း� နော�ာက််ဆုံးး��တစ််ဦးးဖြ�စ််သော�ာ ဦးးချွွန်းး�မှာာ� စံံကားး�ဒေ�သခံံ ပအိုု�ဝ့်�လွ
် ွယ််ခေါ့�့� ရွာာ�လေး�းကိုု� ကာာ
ကွွယ််ပေး�းခဲ့့�သည့့်� သူူရဲဲကော�ာင်းး�ဖြ�စ််သည််။
ရှေး�း�ကာာ လတုုန်းး�က စံံကားး�ဒေ�သ၏ သူူရဲဲကော�ာင်းး� (၂) ဦးးမှာာ� စော�ာနဲဲ နှှင့်�် လွွန်းး�လဲ့့�ဖြ�စ််သည််။

“ရှေး�း�ယခင်် စော်�်�ဘွားး��များ��းလက််ထက််က စော�ာနဲဲ ဟူူ သော�ာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တစ််ဦးး ရှိိ�ခဲ့့�ဖူးး�တယ််။ သူူက အလွွန််ရဲဲရင့််�ပြီး�း� တန််ခိုးး��စွွမ်းး�အားး�
လည်းး� ကြီး�း�မား�း သော�ာကြော��ာင့််� မည််သည့််� ဓါးး�၊ လှံံ� လက််နက််နှှင့်�မျှ
် ှ မသတ််နိုု�င််ပေ�။ အင်္ဂလိိပ််တို့့�က တုုတ််၊ ဓါးး�ပြီး�း�သည်် ဟူူသော�ာအချျက််
ကိုု� မယုံံ�ကြ�ည််တဲ့့�အတွွက်် စော�ာနဲဲ ကိုု� စမ်းး�သပ််လိုု�ကြ�တာာပေါ့�့�။ အင်္ဂလိိပ််တို့့�က စော�ာနဲဲ ကိုု� ယနေ့�့ဖယ််ခုံံ�မြို့�့��အနီးး�ရှိိ� လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်းး� ဝင််
ခိုု�င်းး�ပြီး�း� အပြ�င််ကနေ� ဗုံးး��တွေ�ေ၊ သေ�နတ််တွေ�ေနဲဲ ပစ််ခတ််ပြီး�း� စမ်းး�သပ််ခဲ့့�ကြ�တယ််။ စော�ာနဲဲကတော့�့� ဘာာမှှမဖြ�စ််ဘဲဲ လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်းး�မှှ ပုုဝါါကိုု�
ပင်် လှုုပ်် ရမ်းး�ကာာ ထွွက််လာာခဲ့့�တယ််…”
စော်�်�ဘွားး��စဝ််စိိန််ဖူးး� လက််ထက််တွွင်် သူူရဲဲကော�ာင်းး� လွွန်းး�လဲ့့� ဟူူသော�ာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တစ််ဦးး ရှိိ�ခဲ့့�ဖူးး�သည််။ သူူသည်် လွိုု��င််ခေါ�ါရွာာ�အနီးး�ရှိိ�
သံံတော�ာင််မှှ ထွွက်် သော�ာ သံံဖြ�င့််�ပြု�ုလုုပ််သော�ာ ဓား�းရှှည််တစ််လက်် ကိုု�လည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�သည််။ သူူပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ ဓား�းကိုု� စော်�်�ဘွားး��အားး�
ဆက််သရန််အတွွက်် စော်�်�ဘွားး��နေ� ထိုု�င််ရာာနန်းး�တော်�်�သို့့��သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�သည််။ စော်�်�ဘွားး�� သည်် သူူ၏ အစွွမ်းး�နှှင့်�် သတ္တိိ�ကိုု� မယုံံ�ကြ�ည််
သော�ာ ကြော��ာင့််� အမျိုး�း��မျိုး�း�� စမ်းး�သပ််ခဲ့့�လေ�သည််။ စမ်းး�သပ်် မှုုအမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�ယုံံသာာမ
�
ကသူူရဲဲကော�ာင်းး� လွွန်းး�လဲ့့�သည်် သူူ၏စိိတ််
တန််ခိုးး��ဖြ�င့််� ခရီးး�သွားး��ခြ�င်းး� ကိုု�ပင်် သရုုပ််ဖော်�်�ပြ�သခဲ့့�လေ�သည််…”
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လင််လမ််ကျေး�း�ရွာာ�
လင််လမ််ကျေး�း�ရွာာ�သည်် စံံကားး�အင်းး�၏ အရှေ့�့� ဘက််ကမ်းး� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°06’54.7’’N
လော�ာင််ဂျီီ� တွွဒ်် 96°58’51.7’’E) တွွင််တည််ရှိိ�သည််။
လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၇၄၀) ခန့််�ရှိိ�ပြီး�း� ဒေ�သ၏ အလယ််ပိုု�င်း�း အချျက််အချာ�ာ
ကျျသော�ာ နေ�ရာာဒေ�သ တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်အ
် ဆော�ာက််အဦများ��း
လင််လမ််ရေ�သွွယ်တံ
် ံတားး� (သို့့��) တင််ရိုးး�� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°07’38.9’’N

အဓိိက နေ�ထိုု�င််သော�ာ လူူမျိုး�း��စုုမှာာ� ရှှမ်း�း လူူ မျိုး�း��ဖြ�စ််ပြီး�း� ပအိုု�ဝ်း�း နှှင့်�်

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’49.8’’E) လင််လမ််အနီးး�ရှိိ� (၄) ဖာာလုံံ�ရှှည်် သော�ာ

အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��အနည်းး�ငယ်် နေ�ထိုု�င််သည််။ အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� လယ််ယာာ

တာာရိုးး��ကိုု� ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��တို့့��က ပထမ ပန််လုံံ� မြို့�့��တော်�်�ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�

စိုု�က်် ပျိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််ကြ�ပြီး�း� ငါးး�ဖမ်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� အခြား��း

စဉ်် မြ�န််မာာနှှစ်် (၈၄၁) ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၄၇၉ ခုုနှှစ်)် တွွင််တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�လည်း�း လုုပ်် ကိုု�င််သည််။

သည််။ ထိုု�စဉ််အချိိ�န််က စံံကားး�ကန််ငယ််နှှင့််� ဘီီလူးး� ချော�ာ�င်းး�မှှ စီးး�ဆင်းး�လာာ
သော�ာ ရေ�သည်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် လယ််ယာာမြေ�ေများ��းအတွွက်် ရေ�လုံံ�လော�ာက််

သမိုု�င်း�း အထော�ာက််အထားး�များ��းအရ လင််လမ်် ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� စံံကားး�နှှင့်�် လုံံ�

စွာာ�

ကန်် ကျေး�း�ရွာာ� များ��းနှှင့်�အ
် တူူ မြ�န််မာာနှှစ်် (၁၁၃၆) ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၇၇၄ ခုု

တည််ဆော�ာက််ပြီး�း� သွွယ််ယူူခဲ့့�ကြ� ဟန််တူူသည််။ ၎င်းး� ရေ�သွွယ််တံံတားး�မှာာ�

နှှစ်)် တွွင်် တစ််ရက််ထဲဲ တည််ထော�ာင််ခဲ့့� ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ လင််လမ််ဆိုု�သော�ာ

ကျေး�း�ရွာာ� အတွွက်် သော�ာက််ရေ�၊ သုံးး��ရေ� လိုု�အပ််ချျက််များ��း လည်းး� ဖြ�ည့််�

အဓိိပ္ပာာ�ယ််မှာာ� အမဲဲရော�ာင််မြေ�ေ (မြေ�ေမဲဲ) ဖြ�စ််သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့်�် ဆိုု�

စည်းး�ပေး�းခဲ့့�သည််။

မရရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�

နန်းး�ဟူးး�ရေ�ထွွက််မှှရေ�ကိုု�

ရေ�သွွယ််တံံတားး�

သော်�်� ရှေး�း�ယခင််ကာာလက ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး� အနီးး�တွွင်် မြေ�ေမဲဲ
တွွင်း�း တစ််တွွင်း�း တည််ရှိိ� ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ မြေ�ေမဲဲတွွင်း�း မှှရသော�ာ

အဆိုု�ပါါရေ�သွွယ််တံံတားး�ကိုု� နမ့််�ဟူးး�ရေ�ထွွက်် အနီးး� တစ််ဝိုု�က််တွွင််ရှိိ�သော�ာ

အမဲဲရော�ာင််မြေ�ေကိုု� ရိုးး��ရာာ အထည််များ��းအတွွက်် သဘာာဝဆိုးး��ဆေး�းအဖြ�စ််

ထုံးး��ကျော�ာ�က််တုံးး��လေး�းများ��း ဖြ�င့််� ဆော�ာက််လုုပ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

အသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

သဘာာဝ

ဆိုးး��ဆေး�းများ��းကိုု�

အသုံးး��ပြု�ု

သော�ာကြော��ာင့််� ရိုးး��ရာာအထည််များ��းမှာာ� အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး�မွွန်် သည််။

ရေ�သွွယ််တံံတားး� အလယ််လော�ာက််တွွင်် တံံတားး�ကိုု� ဖြ�တ််ပြီး�း� မြော��ာင်းး�

နော�ာင််အခါါတွွင်် အခြား��းသော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�များ��း မှှလည်း�း မြေ�ေမဲဲကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏

အပေါ�ါက်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�သည််။ အဘယ်် ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� လင််လမ််နှှင့်�်

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ��းအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုလာာကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�်

ကုုန်းး�သာာ ရွာာ�မှှ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��းသည်် ရေ�တက််ချိိ�န််များ��း တွွင်် ရေ�

လင််လမ်် ရွာာ�သားး�များ��းသည်် တခြား��း ကျေး�း�ရွာာ�သားး� များ��း

မြေ�ေမဲဲကိုု�

လှိုုင်း�း ကြီး�း�ပြီး�း� လှေ�ေဖြ�င့််� တာာရိုးး��ကြီး�း�ကိုု� ကွေ့�့�ပတ််သွားး��လာာ ရသည််မှာာ�

အဝတ််အထည်် လုုပ််ငန်းး�များ��းတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရာာတွွင်် လိုု�အပ််သည့််�ထက််

ကျေး�း�ရွာာ�သူူရွာာ�သားး� များ��း အတွွက်် အန္တတရာာယ််များ��း လွွန်းး�သော�ာကြော��ာင့််�

လော�ာဘတက်် လာာခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� မြေ�ေမဲဲတွွင်း�း ကိုု� ပိိတ််ပစ််ခဲ့့�ကြ�သည််။

တိုု�င််ပင််ပြီး�း� အလယ််မှှ သွားး��ရလွွယ််ကူူစေ�ရန်် ဖြ�တ်် တော�ာက််ပစ််ခဲ့့�သည််။

ပံု (၈၀) လင်လမ်ကျေးရွာ

ပံု (၈၁) လင်လမ်တင်ရိုး
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အချို့့���အပိုု�င်း�း မှာာ� ရေ�တိုု�က််စား�း ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််� ပျျက််စီးး�ခဲ့့�ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။ ယခုု

က ရှေး�း�လူူများ��းမှှရေ�ကာာတာာမတည််ဆော�ာက်် ခင်် တည််ဆော�ာက််လှူူ�ဒါါန်းး�

အခါါ ထိုု�ဖြ�တ်် တော�ာက််တာာသော�ာ မြော��ာင်းး�ကလေး�းမှှ ရွာာ�သားး�များ��း၊ ငါးး�ရှာာ�

ခဲ့့�ပြီး�း� ယခုုချိိ�န််မှာာ�တော့�့� ရေ�ပြ�င််တွွင်် တစ််ဝက််တစ််ပျျက်် နစ််မြှု�ု�ပ််လျျက််

သူူများ��း အန္တတရာာယ််ကင်းး�စွာာ� ဖြ�တ််သန်းး�သွားး�� လာာနေ�ကြ�သည််။

တွေ့�့� ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး� ဘုုရား�းစေ�တီီသည်် ရေ�လွှှမ်း�း ခဲ့့� သော�ာ ကျေး�း�ရွာာ� (၇)
ရွာာ�၏ အချျက််အချာ�ာကျျသော�ာ နေ�ရာာဒေ�သတွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ ရေ�နစ််

ဒေသပုံပြင်ဇာတ်လမ်း

မြု�ုပ််ကျေး�း� ရွာာ�(၇)ရွာာ�မှာာ� ရွာာ�ကြီး�း�၊ထော�ာင့်််��ဂွေး�း�ကျေး�း�ရွာာ�၊ ရွာာ�တန်းး� ရှှည််

(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°07’38.9’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’49.8’’E)

ကျေး�း�ရွာာ�၊ ရွာာ�သစ််ကျေး�း�ရွာာ�၊ ဘမ်းး�ဟီးး�ကျေး�း�ရွာာ�၊ မေ�တိုု�င််ကျေး�း�ရွာာ�နှှင့်�်
ကတင််ကျေး�း�ရွာာ�တို့့�� ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�ကျေး�း�ရွာာ�(၇)ရွာာ�မှာာ� ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး�နှှင့်�်

“ဒေ�သတွွင်် စမ်းး�ရေ�ထွွက်် နှှစ််ခုုရှိိ�သည့််�အနက်် တစ််ခုုက လင််လမ််ရွာာ�၏

တက်် ထော�ာင််ချော�ာ�င်းး�တို့့�� အကြား�း�တွွင်် တည််ရှိိ�သော�ာ အင်းး� သားး�ကျေး�း�ရွာာ�

အရှေ့�့�ဘက််တွွင်် တည််ရှိိ� သည််။

(၇) ရွာာ�ဖြ�စ််သည််။

နော�ာက််တစ််ခုုက လင််လမ််ရွာာ�

အနော�ာက်် ဘက်် နမ့်််��ဟူးး�ရွာာ�အနီးး�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ စမ်းး�ရေ� ထွွက်် နှှစ််ခုု
စလုံးး��ကိုု� နမ့််�ဟူးး�ရေ�ထွွက််လို့့�ပဲဲ ခေါ်�်တွွင်် ကြ�သည််။ လင််လမ််ရွာာ�အနီးး�

ရေ�လှော�ာ�င််တမံံကြီး�း� တည််ဆော�ာက််သော�ာ အခါါ အဆိုု�ပါါကျေး�း�ရွာာ�များ��း မှှ

စံံကားး�အရှေ့�့�ဘက်် အခြ�မ်းး�မှာာ�ရှိိ�တဲ့့� စမ်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု� နတ််ညီီအစ််ကိုု� နှှစ််

အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��းသည််

ပါးး�က စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပြီး�း�၊ အနော�ာက််ဘက််ခြ�မ်းး� နမ့််�ဟူးး� စမ်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု�

လင််လမ်် နှှင့်�် အခြား��းကျေး�း� ရွာာ�များ��းသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့� နေ�ထိုု�င််ခဲ့့� ရသည််။

တော့�့� နတ််သမီးး�က စော�ာင့််� ရှော�ာ�က််သည််။

ထိုု�သို့့� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ရမှုုကြော��ာင့်�် ဒေ�သခံံ လူူထုုများ��းသည်် လယ််ယာာ

အနီးး�အနား�းကျေး�း�ရွာာ�များ��းဖြ�စ််သော�ာစံံကားး�၊

စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေများ��းနှှင့်�် အိုးး��အိိမ််များ��းစွာာ�ဆုံးး��ရှုံးး�� ခဲ့့�ရသည််။

အရှေ့�့�ဘက််အခြ�မ်းး�က နတ််ညီီအစ််ကိုု� နှှစ််ပါးး� အနက်် အငယ််တစ််ပါးး�က
အလွွန််ရုုပ််ဆိုးး�� ပြီး�း� နတ််သမီးး�ကတော့�့� အလွွန််လှှပချော�ာ�မော�ာသည််။
အငယ််တစ််ပါးး�က နတ််သမီးး�ကိုု� လက််ထပ််ချျင််ပေ�မဲ့့� နတ််သမီးး�ကတော့�့�
လက််မထပ််ချျင််ခဲ့့�ပေ�။ ဒါါကြော��ာင့််� နတ််သမီးး�က သူူမကိုု�လက််ထပ််ချျင််ရင််
ရေ�ထွွက်် စမ်းး�ပေါ�ါက််ရဲ့့� အရှေ့�့�ဘက််နဲ့့� အနော�ာက််ဘက််ကမ်းး� ကိုု� တံံတားး�
တစ််စင်းး� မိုးး��မလင်းး�ခင်် ဆော�ာက််လုုပ်် နိုု�င််ရမယ််လို့့�� ဆိုု�သည််။ နတ််သားး�
ငယ််လေး�းလည်းး� သူူရဲ့့� အိိတ််ထော�ာင်် အိိတ််ကပ််ထဲဲက မြေ�ေကြီး�း�တွေ�ေ ကိုု�
ထုုတ််ယူူပြီး�း� တံံတားး�စတင််ဆော�ာက််လုုပ််လေ� သည််။ နတ််သမီးး�လေး�း
ကတော့�့� မနက််တွွန််နေ�ကျျ အချိိ�န််ထက်် ပိုု�စော�ာပြီး�း�တွွန််ဖို့့� ကြ�က််ကိုု�
အမိိန့််�ပေး�း ခဲ့့�သည််။ နတ််သားး�က အစော�ာ ကြ�က််တွွန််သံံကြား�း�ရ တဲ့့�အခါါ
မှာာ�တော့�့� မိုးး��လင်းး�ပြီ�ီ အထင််နဲ့့� ရပ််လိုု�က််တဲ့့� အတွွက််ကြော��ာင့်�် နတ််သမီးး�
လေး�းကိုု� ဘယ််တော့�့�မှှ လက််ထပ််ခွွင့်�် မရခဲ့့�ပေ�...”
တင််ရိုးး��ဘုုရား�းစေ�တီီ - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°07’31.6’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��းနှှင့်�် ဘုုရား�း
လင််လမ််ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�သစ်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°06’50.2’’N
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°58’47.5’’) လင််လမ်် ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� သစ််ကိုု�
မြ�န််မာာနှှစ်် (၁၃၄၈) ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၉၈၆) တွွင်် ပြ�န််လည်် ပြု�ုပြ�င််
တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး� ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�သစ််သည်် လှှပ
သော�ာ ဆေး�းရော�ာင််စုံံ� ဒီီဇိုု�င်း�း ရှိိ�ပြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�အတွွင်း�း တွွင်် ဗုုဒ္ဓဓရုုပ််ပွား��းတော်�်�ပုံံ�
အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�လည်း�း တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င်် သည််။

စေ�တီီဟော�ာင်းး�
96°58’47.9’’E)
96°58’48.3’’E)

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််
(လတ္တီီ�တွွဒ််

လင််လမ််ကျော�ာ�င်းး�

20°06’49.1’’N
20°06’49.1’’N
သစ််အနီးး�တွွင််

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�

ကျော�ာ�င်းး� အဟော�ာင်းး� နှှင့်�် စေ�တီီကိုု�လည်း�း တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ လူူအနည်းး�

96°57’16.5’’E) တင််ရိုးး�� ဘုုရား�းစေ�တီီသည်် ရှေး�း�ယခင�ကာာလက တည်းး�

ငယ််ခန့််�သာာ ၎င်းး�အဆော�ာက််အဦ၏ သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�ကိုု� သိိရှိိ�ကြ�သည််။

ပံု (၈၂) တင်ရိုးဘုရားစေတီ

ပံု (၈၃) လင်လမ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသစ်
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ပုံ (၈၄) လင်လမ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟောင်း

ပုံ (၈၅) နမ့်ဟူးစမ်းရေထွက်

ပုံ (၈၆) နဂါးခေါင်းဂူ

ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� စေ�တီီရှိိ� ဘုုရား�းခန်းး� ပတ််ပတ််လည်် တွွင်် ဥဒေါ�ါင်းး�ငှှက််ရုုပ််
ပုံံ�စံံများ��းကိုု�လည်း�း ရိုးး��ရာာ ဘာာသာာရေး�း ဓလေ့�့ထုံးး��တမ်းး� ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအရ
ကြွ�ယ််ဝချျမ်းး�သာာခြ�င်းး�ကိုု� ဖော်�်�ညွှှန်းး�ရန်် ထုုလုုပ်် ထားး�ရှိိ�သည််။
စေ�တီီတော်�်�မှာာ� အဆိုု�ပါါ ဒေ�သအတွွင်း�း ရှိိ� အခြား��း စေ�တီီတော်�်�များ��းထက််
ထူးး�ခြား��းသော�ာ ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် ရှိိ�လေ�သည််။

သဘာာ၀အမွေ�ေအနှှစ််
နမ့််�ဟူးး� စမ်းး�ရေ�ထွွက်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°07’29.5’’N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
96°58’31.3’’E) လင််လမ််ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး�တွွင်် စမ်းး�ရေ�ထွွက််နှှစ််ခုုရှိိ�သည််။
နမ့််�ဟူးး�စမ်းး� ရေ�ထွွက််နှှစ််ခုုကိုု� နတ််ညီီနော�ာင််နှှစ််ပါးး�က တစ််ပါးး�လျှှင််
ရေ�ထွွက််တစ််ခုုကျျစီီ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ ရှေး�း�ယခင််ကာာလ
က ဘန််ဟီးး�နှှင့်�် နော�ာင််ခဲဲ ဆိုု�သော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�နှှစ််ရွာာ�ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ ကျေး�း�ရွာာ�
နှှစ််ရွာာ�သည်် နမ့််�ဟူးး�စမ်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�ရ
် ရေး�း ပြို�ု�င််ဆိုု�င််ခဲ့့�ကြ�

နော�ာက််တစ််နေ့�့ မနက််မှာာ� တော့�့� သူ့့�မှာာ� ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ရော�ာဂါါ စွဲဲ�ကပ််လာာပြီး�း�

သည််။

သက််သာာခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�ပါါဘူးး�။ လူူတွေ�ေကတော့�့� နတ််က ဒဏ််ခတ််တယ််

ထိုု�ရေ�ကိုု�သုံးး�� စွဲဲ�ပါါက

ပစ္စစည်း�း ဥစ္စာာ�ပိုု�၍

ချျမ်းး�သာာလာာမည််ဟုု

ယုံံ�ကြ�ည််သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် စမ်းး�ရေ�ထွွက််

လို့့��ဆိုု�ပါါတယ််…”

နှှစ််ခုုလုံးး��တွွင်် ရေ�ချိုး�း��ခြ�င်းး�၊ ရေ�ကူးး�ခြ�င်းး�၊ အဝတ််လျှော်�်��ခြ�င်းး�၊ ဝင််ရော�ာက််
ခြ�င်းး�မပြု�ုလုုပ််ရပါါ။ အမျိုး�း��သားး�များ��းသည်် အစ််ကိုု�တော်�်� နတ််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််

“လွွန််ခဲ့့�တဲဲက (၃)နှှစ််လော�ာက််က အနီးး�အနား�းရွာာ�က အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးး

သော�ာ အပြ�င််ကန််တွွင်် ရေ�ချိုး�း��ခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ညီီတော်�်�နတ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််

ဟာာ ညီီတော်�်�နတ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််ရာာ နေ�ရာာအတွွင်းး� ဝင််ရော�ာက််သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််။

သော�ာ နေ�ရာာအတွွင်းး�သို့့�� အမျိုး�း��သားး�များ��းသာာ ဝင််ခွွင့်�ရှိိ�
် သည််။ ညီီတော်�်�

သူူမဟာာ ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ရော�ာဂါါ စွဲဲ�ကပ််လာာပြီး�း� သက််သာာခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�ပါါ

နတ််သည်် သူူပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ ရေ�ကန််အတွွင်း�း မည််သူူတစ််ဦးး တစ််

ဘူးး�…”

ယော�ာက််မှှ ရေ�ချိုး�း��ခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််�မပြု�ုပေ�။ အစ််ကိုု�တော်�်�နတ််ကမူူ သူူပိုု�င််ဆိုု�င််
သော�ာ ရေ�ကန််အတွွင်း�း ကလေး�းငယ််များ��း ရေ�ကူးး�ကစား�းခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ု

“အရင််က စမ်းး�ရေ�ထွွက််မှာာ� လိိပ််များ��း များ��းစွာာ�ရှိိ�ပါါ တယ််။ လွွန််ခဲ့့�သော�ာ

လေ�သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့်�ဆို
် ု�သော�ာ အစ််ကိုု�တော်�်�နတ််သည်် ကလေး�း

(၆) နှှစ််ခန့််�က လင််လမ်် မြော��ာက််ရွာာ�က လူူတစ််ဦးးဟာာ စမ်းး�ရေ�ထွွက််မှှ

ငယ််များ��း၏ အသံံများ��းကိုု� သဘော�ာကျျသော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််လေ�သည််။ ၎င်းး�

လိိပ်် တစ််ကော�ာင််ကိုု� ယူူဆော�ာင််သွားး��ခဲ့့�ပြီး�း� ညစာာချျက်် ပြု�ုတ်် စား�းသော�ာက််

ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��းသည်် ဟိုးး��ယခင်် အချိိ�န််မှှ ယခုုထိိ လက််ဆင့််�ကမ်းး�

ခဲ့့�ပါါတယ််။ အဲ့့�ဒီီညမှာာ�ဘဲဲ သူူဟာာ သူ့့�အိိမ််ကနေ� အရူးး�တစ််ယော�ာက််ကဲ့့�သို့့��

ယုံံ�ကြ�ည််ဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။

အော်�်�ဟစ်် ထွွက််ပြေး��းလာာပြီး�း� စမ်းး�ရေ�ထွွက်် အတွွင်းး�သို့့�� ခုုန််ချျ သေ�ဆုံးး��
သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််…”

“ရှေး�း�ယခင််က လူူတစ််ယော�ာက််ဟာာ နတ််ကွွန်းး� ဧရိိ ယာာ အနီးး�မှာာ� အမဲဲ
လိုု�က််ရင်းး� သမင််တစ််ကော�ာင််ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ သူူဟာာ အမဲဲကော�ာင််ကိုု�

နဂါးး�ခေါ�ါင်းး�ဂူူ - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°06’23.5”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 97°01’10.1”E)

စမ်းး�ရေ�အိုု�င်် အနီးး�မှာာ�ဖျျက််ပြီး�း� ရေ�အိုု�င််ကရေ�နဲ့့� လက််ဆေး�းခဲ့့�ပါါတယ််။

နဂါးး�ခေါ�ါင်းး�ဂူူဟုု ခေါ်�်ရခြ�င်းး�မှာာ� လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်း�း တွွင်် အရင််က ယွွန်းး�

သားး�ကော�ာင််ကသွေး�း�တွေ�ေက စမ်းး�ချော�ာ�င်းး�အ တွွင်းး�မှာာ�ပြ�န့််�နှံ့့��ခဲ့့�ပါါတယ််။

လူူမျိုး�း��များ��း ထုုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ နဂါးး�ခေါ�ါင်းး�ရုုပ််ထုု ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။
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ပုံ (၈၇) ယမ်ဟတ်ဂူ

ပုံ (၈၉) ဒဏ္ဍာရီလာ ကျောက်နံရံ

ပုံ (၈၈) ဆန်အရက်ချက်ဖို

ယမ််ဟပ််ဂူူ - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’03.6”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 97°00’09.0”E)
ယမ်းး�လှိုုဏ််ဂူူဟုုလည်းး� ခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သော�ာ ယမ််ဟပ်် ဂူူ သည်် ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��
များ��း ပန််လုံံ�မြို့�့��ကိုု� စွွန့််�ခွာာ�ပြီး�း� ဇာာတိိယိုးး��ဒယားး�သို့့�� မပြ�န််မှီီ� ရတနာာပစ္စစည်း�း
များ��း ထားး�ရှိိ�ရာာ နော�ာက််ထပ််လှိုုဏ််ဂူူတစ််ခုု အဖြ�စ်် ထင််ရှား��းသည််။ ၎င်းး�လှိုု
ဏ််ဂူူသည််

ထူးး�ခြား��းသော�ာ

ပုံံ�သဏ္ဍာာန််ရှိိ�ပြီး�း�

အဆင့််�လိုု�က််ဖွဲ့့��စည်းး�

တည််ရှိိ�သည််။
လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်း�း တွွင်် ဆေး�းဖက််ဝင်် သဘာာဝ ကျော�ာ�က််သွေး�း�ကိုု�လည်း�း
တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး� ကျော�ာ�က််သွေး�း�ကိုု� ရှေး�း�ယခင််ကာာလက အမျိုး�း��သမီးး�
များ��းဓမ္မမတာာဆိုု�င််ရာာရော�ာဂါါများ��းနှှင့်�် အမျိုး�း��သားး�များ��း ကာာမဆန္ဒဒ ကုုန််ခမ်းး�
ခြ�င်းး� အစရှိိ�သော�ာ ရော�ာဂါါ များ��းကိုု� ကုုသရာာတွွင်် ဆေး�းဝါးး�အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ု
သည််။ ကျော�ာ�က််သွေး�း�ကိုု� ဆန််အရက််(သို့့��) ရေ�နွေး�း� နှှင့်�ရော�ာပြီး�
်
း� သော�ာက််
သုံးး��ကြ�သလိုု� ပျား��းရည််နှှင့််� ရော�ာ ပြီး�း�လည်းး� သော�ာက််သုံးး��ကြ�သည််။ လှိုုဏ််ဂူူ
အတွွင်း�း ရှိိ�
ရှေး�း�လွွန််ခဲ့့�သော�ာ

မြ�န််မာာ

သက္ကကရာာဇ််

(၁၀၇၅)

ခုုနှှစ််ခန့််�က

ကျော�ာ�က််တုံးး��များ��းသည််

အဖြူ�ူရော�ာင််(သို့့��)ပန်းး�ရော�ာင််

အနည််ကျျကျော�ာ�က်် ပုံံ�ဆော�ာင််ခဲဲများ��း ဖြ�စ််သည််။

အလော�ာင်းး�မင်းး�တရား�းသည်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး� အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််လျျက်် ရှိိ�သော�ာ
ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��များ��းကိုု� ၎င်းး�တို့့��နေ�ထိုု�င််ရာာ ဇာာတိိမြေ�ေဖြ�စ််သော�ာ ယိုးး��ဒယားး�

လှိုုဏ််ဂူူသည််အဆင့််�(၃)ဆင့််�ရှိိ�ပြီး�း� လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်း�း စမ်းး�ချော�ာ�င်းး�များ��းရှိိ�ပြီး�း�

နိုု�င််ငံံသို့့� ပြ�န််ရန်် အမိိန့််�ထုုတ််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််က ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��များ��း

မိုးး��အခါါတွွင်် ရေ�စီးး�လေ့�့ရှိိ� သည််။ ရှေး�း�အခါါ ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့��

သည်် ပန််လုံံ�မြို့�့��တော်�်�ကိုု� တည််ထော�ာင််နေ�စဉ်် ကာာလဖြ�စ််သည််။

၏ ရတနာာများ��းကိုု� ဝှှက််ရန််အတွွက်် လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်း�း ရှိိ� စမ်းး�ချော�ာ�င်းး�များ��း
အပေါ်�်တွွင်် တံံတားး�များ��း ဆော�ာက်် လုုပ််ပြီး�း� ကူးး�ခဲ့့�ရသည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။

အလော�ာင်းး�မင်းး�တရား�းသည်် ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��များ��း ယိုးး��ဒ ယားး�ဒေ�သသို့့�� ပြ�န််
ရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့�� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� မည််သည့််�ပစ္စစည်း�း မှှသယ််ယူူမသွားး��ရဟုု
အမိိန့််�ထုုတ်် ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��များ��းသည်် ၎င်းး�တို့့�� ပိုု�င််ဆိုု�င််

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

သော�ာ ရွှေ�ေ၊ ငွေ�ေ၊ ရတနာာ စသည််တို့့��ကိုု� နဂါးး� ခေါ�ါင်းး�ဂူူ အတွွင်း�း ထားး�ရှိိ�ခဲ့့�

ဆန််အရက််

သည််။ ယခုုကာာလ အ တွွင်း�း တွွင်် ရတနာာ ရှာာ�ဖွေ�ေသူူများ��းသည်် ရတနာာ

20°07’00.2’’N

အိုးး�� နှှစ််လုံးး��ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေတွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� အခြား��းရတနာာများ��း ကျျန််ရှိိ�ဦးးမည််ဟုု

တော�ာအရက််ဟုု ဒေ�သခံံများ��းက ခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သည််။ လင််လမ််ကျေး�း�ရွာာ�

လည်းး�

တွွင်် ဆန််အရက််ဖိုု�များ��းစွာာ� ရှိိ�သည််။

ယူူဆကြ�သည််။

နဂါးး�ခေါ�ါင်းး�

ရုုပ််ထုုကိုု�

ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��တို့့��

(သို့့��)

တော�ာအရက််ချျက််လုုပ််ငန်းး�

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

96°58’47.9’’E)

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််
ဆန််အရက််ကိုု�

တည််ဆော�ာက််စဉ််က ခေါ�ါင်းး�ပေါ်�်တွွင်် ရတနာာသိုု�က််ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေတွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််
မည့််� သဲဲလွွန််စ စာာသားး�များ��း ရေး�းသားး�ထားး�သည််။ နဂါးး�ခေါ�ါင်းး�မှာာ� ရတနာာ

ဆန််အရက်် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပုံံ�မှာာ� ရှေး�း�ယခင််အခါါက ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်� တစ််ခုု

ရှာာ�ဖွေ�ေသူူများ��း၏ ဖျျက််ဆီးး�မှုု ကြော��ာင့််�ပျျက််စီးး�သွားး��ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ လှိုုင််ဂူူ

တွွင်် ဧည့််�သည််များ��းအားး� ထမင်းး�များ��း၊ ဟင်းး�များ��းဖြ�င့််� ဧည့််�ခံံကြ�သည််။ ပွဲဲ�

အော�ာက််

ပြီး�း� သော�ာအခါါ ထမင်းး�များ��း များ��းစွာာ� ကျျန််ခဲ့့�သည််။ ကျျန််ရှိိ�နေ�သော�ာ ထမင်းး�

ဘက််တွွင််သလင်းး�ကျော�ာ�က််ကဲ့့�သို့့��သဘာာ၀ကျော�ာ�က််

ရော�ာင််များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။

အဖြူ�ူ

များ��းကိုု� ခြ�င်းး�တော�ာင်းး�များ��း ထဲဲတွွင််ထည့်�ပြီး�
် း� တိိရစ္ဆာာ�န််များ��းကိုု� ကျွေး�း�မွေး�း�ခဲ့့�
သည််။

သို့့��သော်�်�

တိိရစ္ဆာာ�န််များ��းက

မစား�းကြ�ပေ�။

အချိိ�န််ကြာ�ာလာာ
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သော�ာအခါါ အဆိုု�ပါါ ထမင်းး� များ��းမှှ အရည််ထွွက််လာာပြီး�း� အဆိုု�ပါါ အရည််

စေ�သည််။ အတွွင်း�း အိုးး��မှာာ� ရေ�ဖြ�ည့််�ထားး�ရသည််။ အငွေ့�့�မှှ ရေ� အေး�းနှှင့််� ထိိ

ကိုု� ငှှက််များ��း၊ မျော�ာ�က််များ��း၊ ကျားး��များ��းလာာရော�ာက်် သော�ာက််သုံးး��ကြ� သည််။

တွေ့�့�သော�ာအခါါ အရည််အဖြ�စ်် ကျျလာာ ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ အရည််မှာာ�

တိိရစ္ဆာာ�န််များ��းသည်် အဆိုု�ပါါ အရည််ကိုု� သော�ာက််သုံးး��ပြီး�း� ပျော်�်��ရွှှင််နေ�သည််

အရက််ပါါဝင််မှုု ၂၀% ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါ အရက််ကိုု� ဆက််လက််ပြီး�း� ပေါ�ါင်းး�

ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသော�ာ အခါါ လူူအများ��းက အဖြေ�ေရှာာ�ကြ�လေ�သည််။ နော�ာက််

ခံံပါါက အရက််ပါါဝင််မှုု ၄၀% ရှိိ�သော�ာ ဆန််အရက်် ကိုု� ရရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််

တွွင်် အကြော��ာင်းး�အရင်းး�ကိုု� ရှာာ�တွေ့�့�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ဆန်် အရက််ကိုု�ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�
သော�ာက််သုံးး�� လာာကြ�သည််။ ဆန််အရက််ကိုု� တော�ာအရက််ဟုုလည်းး� ခေါ်�်
ကြ�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါ တော�ာအရက််ကိုု� တော�ာရှော�ာ�က််မြ�စ််၊ လက််ဖက််မြ�စ်် အစရှိိ�
သော�ာ ဆေး�းမြ�စ််များ��းနှှင့်�် ရော�ာ ပြီး�း� အရိုးး�� ရော�ာဂါါများ��းအတွွက်် ဆေး�းအဖြ�စ််
လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ ၎င်းး�ဆေး�းမြ�စ််စုံံ� အရည််ကိုု� အချိိ�န််ကြာ�ာကြာ�ာ
ထားး�သိုု�ထားး�ပါါက ပိုု�ပြီး�း� အာာနိိ သင််ပိုု�ကော�ာင်းး�သည််။ အဆိုု�ပါါဆေး�းရည််ကိုု�
နာာကျျင်် ကိုု�က််ခဲဲသော�ာ နေ�ရာာများ��းတွွင်် လိိမ်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပျော�ာ�က််ကင်းး�
သက််သာာ စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�ဆေး�း ရည််သည်် အခြား��းခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�၊
လေ�ဖြ�တ််ခြ�င်းး� နှှင့််� သွေး�း�လေ� လည််ပတ််မှုုနှေး�း�ခြ�င်းး� စသော�ာ ကျျန်းး� မာာရေး�း

ရိုးး��ရာာဒဏ္ဍာာရီီပုံံ�ပြ�င််များ��း
“လင််လမ််ဒေ�သအရှေ့�့�မြော��ာက််ဘက််ရှိိ�တော�ာင််တန်းး� များ��း ပေါ်�်တွွင်် လှိုုဏ််
ဂူူတစ််ခုုရှိိ�သည််။ ၎င်းး�လှိုုဏ််ဂူူ ကိုု� ကျော�ာ�က််ဆူးး�လှိုုဏ််ဂူူဟုုခေါ်�်ပြီး�း� ယခုု
အခါါတွွင်် ပိိတ််လုုနီးး�ပါးး�ဖြ�စ််နေ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ရှေး�း�ယခင််ကာာလများ��းက
ပွဲဲ�လမ်းး�သဘင််များ��း ရှိိ�သော�ာအခါါတွွင်် လည််ဆွဲဲ�၊ နား�းကပ််၊ လက််စွွပ််
စသော�ာ လက််ဝတ််ရတနာာ ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� လှိုုဏ််ဂူူရှိိ� အစော�ာင့််�အရှော�ာ�က််
များ��းထံံမှှ ဌား�းရမ်းး� ဝတ််ဆင််နိုု�င််ကြ�သည်် ဟုုဆိုု�သည််။ နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင််

ပြ�သနာာများ��းကိုု�ကုုသနိုု�င််သည််။

လူူအများ��းသည်် ရိုးး��သားး�မှုု မရှိိ�ကြ�သော�ာကြော��ာင့်�် နတ််များ��းမှှ လှိုုဏ််ဂူူကိုု�

ဆန််အရက်် ထုုတ််လုုပ််ရန်် ပထမဦးးစွာာ� ဆန်် (၂၄) လုံးး��ပါါ အိိတ််

တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် အဆိုု�ပါါလှိုုဏ််ဂူူ တည်် ရှိိ�ရာာနေ�ရာာမှှ မော�ာင်းး�သံံများ��းကိုု�

တစ််အိိတ််စာာဆန််ကိုု� ချျက််ရသည််။ ချျက််ပြီး�း�ဆန််များ��းကိုု� ဝါးး�ဖျာ�ာများ��းပေါ်�်
တွွင်် ဖြ�န့််�ခင်းး�ပြီး�း� အအေး�းခံံရသည််။ အေး�းလာာချိိ�န််တွွင်် တစေး�းနှှင့််�ရော�ာပြီး�း�
နယ််ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် မြေ�ေစဉ့််�အိုးး�� အတွွင်း�း သို့့�� ထည့််�ပြီး�း�ထားး�ရသည််။
(၂) ပတ််၊ ၃ပတ်် (ရာာသီီပေါ်�်မူူတည််သည််) ခန့််�ကြာ�ာသော�ာအခါါ ထွွက််လာာ
သော�ာ အရည််ကိုု� ခေါ�ါင််ရည််အဖြ�စ်် သော�ာက််သုံးး�� နိုု�င််သည််။ သို့့��မဟုုတ််
၎င်းး�ခေါ�ါင််ရည််ကိုု� ဒယ််အိုးး�� ကြီး�း�တစ််လုံးး��ထဲဲသို့့�� ထည့််�ကာာ အပူူပေး�းရ
သည််။ အပူူပေး�းလိုု�က််သော�ာအခါါ အရည််များ��းမှှ အငွေ့�့�ပျံံ�ပြီး�း� ပိုု�က််များ��းမှှ
တစ််ဆင့််� အငွေ့�့�ကိုု� နှှစ််ထပ််စဉ့််�အိုးး��မှှ အပြ�င််ဘက််ရှိိ� အိုးး��ထဲဲသို့့�� ဖြ�တ််သန်းး�

ပိိတ််ခဲ့့�ပြီး�း� လက််ဝတ််ရတနာာများ��းကိုု� မငှား��းရမ်းး�တော့�့�ဟုုဆိုု� ကြ�သည််။
တစ််နှှစ််လျှှင််

တစ််ခါါ၊

နှှစ််ခါါခန့််�

ကြား�း�ရသည််ဟုု

ဒေ�သခံံများ��းက

ဆိုု�သည််…”
“လင််လမ်းး�ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး�အနား�းတွွင်် ကျော�ာ�က််တုံးး�� များ��းဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�
သော�ာ နံံရံံ (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°06’32.9”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 97°00’31.1”E) ရှိိ�
သည််။ ၎င်းး�ကျော�ာ�က််နံံရံံကိုု� ကျော�ာ�က််တုံးး��ငယ််က လေး�းများ��းဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�
ပြီး�း� ညအချိိ�န််တွွင်် ရေ�ကိုု�သိုု� လှော�ာ�င်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန်် အတွွက်် ဆော�ာက််လုုပ််
ခဲ့့� ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််…”
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သာာယာာကုုန်းး�ကျေး�း�ရွာာ�
သာာယာာကုုန်းး�ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°10’01.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’25.8”E)သည််
စံံကားး�အင်းး�၏ အနော�ာက််ဘက််ကမ်းး�တွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း� စံံကားး�မြို့�့��မှှ လှေ�ေနှှင့်�သွားး
် ��လျှှင်် မ
ကွာာ�ဝေး�းလှှပေ�။
သာာယာာကုုန်းး� ကျေး�း�ရွာာ�သည်် လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၃၂၀) ခန့််�ရှိိ�ပြီး�း�

မှှသာာ ဖူးး�မြော်��်�နိုု�င််သည််။ ဒေ�သခံံများ��း၏ ဆိုု�စ ကားး�အရ ပအိုု�ဝ်း�း ဖြူ�ူနှှင့်�် ပ

အိိမ််ထော�ာင််စုုပေါ�ါင်းး�(၆၄)စုုရှိိ�သည််။

အိုု�ဝ်း�း နီီတို့့�� တိုု�က််ပွဲဲ�များ��း ဖြ�စ််ပွား��းချိိ�န််အထိိ တာာခေါ�ါင််မွေ�ေတော်�်� ဘုုရား�းများ��း
ကိုု� ပြု�ုပြ�င််မည့််�သူူမရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ တာာခေါ�ါင််မွေ�ေတော်�်� ဘုုရား�း ဝင်းး�အတွွင်း�း တွွင််

အဓိိကနေ�ထိုု�င်် သော�ာ လူူမျိုး�း��စုုများ��းမှာာ� အင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��စုုများ��းဖြ�စ််

မတူူညီီသော�ာ အရွွယ််အစား�း ပုံံ�သဏ္ဍာာန််ရှိိ�သော�ာစေ�တီီ စုုစုုပေါ�ါင်းး�(၂၃၆)

သည််။ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှာာ� ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ််ငန်းး�နှှင့်�် လယ််ယာာ

ဆူူရှိိ�လေ�သည််။ အဓိိက ခန်းး�မဆော�ာင််နစ််မြု�ုပ််သွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််သော�ာ ဘုုန်းး�

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။

တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� အဟော�ာင်းး�များ��းမှှ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� အနုုပညာာ လက််ရာာ

သာာယာာကုုန်းး�ရွာာ�သည်် ဆည််ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��း ဆော�ာင််ရွွက််

မြ�န််မာာသက္ကက ရာာဇ်် (၁၂၃) ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၇၆၁ ခုုနှှစ််)ကဖြ�စ််ပြီး�း� ဘာာသာာ

ပြီး�း�ချိိ�န််မှှ စတင််ပြီး�း� ကျျယ််ပြ�န့််�လာာခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််က သာာယာာကုုန်းး�

ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ရွာာ�နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�မှာာ� ပေါ်�်ကုုန်းး� ကျေး�း�ရွာာ�ဖြ�စ််သည််။ ပေါ်�်

ဒေ�သခံံများ��း အထွွတ််အမြ�တ််ထားး�ရာာ စာာပေ�အနုု ပညာာလက််ရာာများ��း ဖြ�စ််

ကုုန်းး�ကျေး�း�ရွာာ�မှှ

လေ�သည််။

များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ အဆိုု�ပါါ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� စာာပေ�ယဉ််ကျေး�း�မှုုများ��းမှာာ�

လူူအများ��း

စုုသည််

သာာယာာကုုန်းး�ကျေး�း�ရွာာ�နှှင့်�်

ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုစာာပေ�များ��း

အနီးး�အနား�းရှိိ� ညော�ာင််ပင််သာာကျေး�း�ရွာာ�များ��းသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�နေ�ထိုု�င်် ခဲ့့�ကြ�
သည််။

ပုံ (၉၁) တာခေါင်မွေတော်ဘုရား

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်အ
် ဆော�ာက််အဦများ��း
တာာခေါ�ါင််မွေ�ေတော်�်�ဘုုရား�းများ��း
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

96°55’23.1”E)

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°10’09.7”N

တာာခေါ�ါင််မွေ�ေတော်�်�ဘုုရား�းများ��းသည််

သာာယာာကုုန်းး� ကျေး�း�ရွာာ�၏ အဓိိက စိိတ််ဝင််စား�းရာာ နေ�ရာာတစ််ခုု ဖြ�စ််
သည််။ ဒေ�သခံံလူူအများ��း၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက်် အရ တာာခေါ�ါင််မွေ�ေတော်�်�
ဘုုရား�းများ��းသည်် ရှေး�း�ယခင််က ချုံံ��နွွယ််များ��း ဖုံးး��လွှှမ်း�း နေ�မှုု ကြော��ာင့််�
အလွွယ််တကူူ မသွားး��ရော�ာက််နိုု�င််ပေ�။ လပြ�ည့််�၊ လကွွယ်် စသော�ာအခါါကြီး�း�
ရက််ကြီး�း�များ��း တွွင်် ဘုုရား�းဖူးး�များ��း အနေ�ဖြ�င့််� အဓိိကဘုုရား�းစော�ာင်းး�တန်းး�

ပုံ (၉၀) သာယာကုန်းကျေးရွာ

ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�
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တာာခေါ�ါင််မွေ�ေတော်�်� ဘုုရား�းများ��း၏ မူူလပထမ အလှူူ�ရှှင််မှာာ� အိိန္ဒိိ�ယနိုု�င််ငံံမှှ

သည့််�အတွွက်် ဖော�ာင််တော်�်�ပေါ�ါက််ဟုု ခေါ်�်ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ယခုုအခါါ ရွှေ�ေ

သီီရိိဓမ္မာာ� သော�ာက (အာာသော�ာက)မင်းး�ကြီး�း�ဖြ�စ််လေ�သည််။ သီီရိိဓမ္မာာ�

သန်းး�တော�ာင်် ဘုုရား�းဟုုသိိ ကြ�သည််။ ဘုုရင််ကြီး�း�သည်် ရွှေ�ေအင်းး�တိိန််ရွာာ�

သော�ာကမင်းး�ကြီး�း�သည််

တွွင်် ရွှေ�ေအင်းး�တိိန််ဘုုရား�းကိုု� တည််ပြီး�း�နော�ာက်် နမ့််�ပန််၌ အလိုု�တော်�်�ပြ�ည့်�်

သာာသနာာနှှစ််

(၂၀၆)

ခုုနှှစ််

(ဂေါ�ါတမ

မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�း ပရိိနိိဗ္ဗာာ�န်် စံံတော်�်�မူူပြီး�း� ၂၀၆ နှှစ််အကြာ�ာ) တွွင်် လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�

ဘုုရား�းကိုု�

ခြ�င်းး�

စေ�တီီပေါ�ါင်းး�

လည်းး�ကော�ာင်းး� တည်် ထားး�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး�တ

(၈၄၀၀၀)၊ ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ပေါ�ါင်းး� (၈၄၀၀၀) နှှင့််� ခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး�ပေါ�ါင်းး�

လျှော�ာ�က်် ဖော�ာင််တော်�်�ဖြ�င့််� ဆက််လက်် ခရီးး�ဆက််ခဲ့့�ကြ�ရာာ မှော်�်��ဘီီရွာာ�သို့့��

(၈၄၀၀၀) လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�သည််။ မြ�န််မာာသက္ကကရာာဇ််(၄၇၄)ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၁၁၂

ရော�ာက််သော်�်� မှော်�်��ဘီီဘုုရား�းကိုု� တည်် ခဲ့့�သည််။ တဖန်် သာာယာာကုုန်းး�ရွာာ�

ဖြ�စ််သည််။

အာာသော�ာကမင်းး�

တရား�းကြီး�း�သည််

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

တော�ာင််

တိုု�ရွာာ�၌

တော�ာင််တိုု�ဘုုရား�းကိုု�

ခုုနှှစ််) တွွင်် အလော�ာင်းး�စည််သူူမင်းး�ကြီး�း�သည်် ပုုဂံံမင်းး� အဖြ�စ်် တင််မြှော��ာ�က််

အနီးး�သို့့�� ရော�ာက််သော်�်� လှေ�ေလှော်�်��သားး�တဦးးမှှ လှေ�ေလှော်�်�ရ
� င်းး� လှော်�်��

ခံံရသည််။ နတ််တော်�်�လပြ�ည့််� ကျော်�်�� (ဒီီဇင််ဘာာ - ဇန္နနဝါါရီီ) (၇) ရက််နေ့�့

တက်် ပြု�ုတ််ကျျရာာ ထိုု�အခြ�င်းး�အရာာကိုု�မြ�င််တွေ့�့� ခဲ့့�သော�ာ အလော�ာင်းး�စည််

တွွင်် အခြွေ�ေအရံံပေါ�ါင်းး� တစ််သိိန်းး�နှှင့်�အ
် တူူ သာာသ နာာပြု�ုခရီးး�လှှည့်�လ
် ည််

သူူသည်် ရှေ့�့�ခရီးး�စဉ်် အတွွင်း�း ထူးး�ခြား��းသော�ာ ဖြ�စ််စဉ််များ��း ရှာာ�ဖွေ�ေတွေ့�့�ရှိိ�

ခဲ့့�သည််။ ထို့့��နော�ာက််အင်းး�လေး�း ဒေ�သသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သော်�်� ခေါ�ါင််တိုု�င််နှှင့််�

လိိမ့််�မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် မင်းး�ကြီး�း� သည်် သူူ၏

အင်းး�တိိန််

အလွွန််

နော�ာက််လိုု�က်် နော�ာက််ပါါများ��းအားး� အနီးး� တဝိုု�က််ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေခိုု�င်း�း ရာာ ဌာာပန

မတ််စော�ာက််သော�ာကြော��ာင့််� ခရီးး�မတွွင်် ဖြ�စ််လေ�သည််။ ထိုု�အခါါ တော�ာင််

ကြား�း�တွွင််ရှိိ�သော�ာ

သပြေ�ေညိုု�တော�ာင််သည််

ရတနာာများ��း၊ ဓာာတ််တော်�်�၊ မွေ�ေတော်�်�များ��းကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေ တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့� သည််။

စော�ာင့််�နတ််မှှ ဘုုရင််ကြီး�း�ကိုု� ကူူညီီခဲ့့�သည့််�အတွွက်် ခရီးး�ကိုု� ရှေ့�့�ဆက််နိုု�င််ခဲ့့�

ရတနာာ၊ ဓာာတ််တော်�်�၊ မွေ�ေတော်�်�များ��း နှှင့်�် ရုုပ််ပွား��းဆင်းး�တုုတော်�်�များ��းသည််

လေ� သည််။ ဘုုရင််ကြီး�း�ရော�ာက််ရှိိ�သော�ာ နေ�ရာာမှှ ပထမ ဆုံးး��လက််ဖက််ပင််

သီီရိိဓမ္မာာ� သော�ာက မင်းး�ကြီး�း�တည််ထားး� ကိုးး��ကွွယ််ခဲ့့�သည််ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေ တွေ့�့�

မှှ အစေ့�့သည်် ယခုုလက််ရှိိ� ပေါ�ါက််ရော�ာက််လျှှက််ရှိိ�သော�ာ လက််ဖက််ပင််

ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� မင်းး�ကြီး�း�သည်် အဆိုု�ပါါ နေ�ရာာတွွင််ပင်် ဘုုရား�း

များ��း အားး�လုံးး��၏ အစဖြ�စ််သည််ဟုုလည်းး� ဆိုု�ကြ�သည််။ ဘုုရင််ကြီး�း�သည််

ပြ�န််လည်် တည််ထားး�ကိုးး�� ကွွယ််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ပြီး�း� “တက််ကျျ” ဘုုရား�းဟုု

သန်းး�တော�ာင််သို့့�� ရော�ာက််သော်�်�

ဖော�ာင််တော်�်�ပေါ�ါက််ဘုုရား�းကိုု� တည််ခဲ့့�

အမည််ပေး�းခဲ့့�သည််။ ဘုုရား�းတည််ဆော�ာက််ပြီး�း�သွားး�� သော�ာအခါါ ဖော�ာင််

သည််။ ဘုုရင့််� ဖော�ာင််တော်�်�ဖြ�င့််� ဝင််ရော�ာက််နိုု�င််သော�ာကန််မှာာ� တည်် ရှိိ�

တော်�်�ပေါ်�်မှှ နော�ာက််လိုု�က််နော�ာက်် ပါါများ��းသည်် လှော်�်��တက််များ��းကိုု� လေ�
ထဲဲတွွင်် ဝှေ့�့� ယမ်းး�ပြီး�း� “အော�ာင််ပြီ�ီ.. အော�ာင််ပြီ�ီ” ဟုုကြွေး��းကြော်��်� ခဲ့့� ကြ�ပြီး�း�

ပုံ (၉၂) ခေါင်းလောင်း

“တက််ထော�ာင််ဘုုရား�း” ဟုုခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့�ကြ� သည််။
အချိိ�န်် ကြာ�ာလာာသော�ာအခါါ တက််ထော�ာင််ဘုုရား�းမှှ တာာခေါ�ါင််ဘုုရား�း၊ တာာ
ခေါ�ါင််ဘုုရား�းမှှ တာာခေါ�ါင််မွေ�ေ တော်�်�ဘုုရား�းဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်လာာကြ�သည််။ တာာ
ခေါ�ါင်် မွေ�ေတော်�်�ဘုုရား�းဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ရခြ�င်းး�မှာာ� အလော�ာင်းး� စည််သူူမင်းး�ကြီး�း�
၏ နော�ာက််ဆုံးး�� အလှူူ�တော်�်�ဖြ�စ််ပြီး�း� မင်းး�ကြီး�း�၏ ရတနာာများ��းကိုု� အကုုန််
ဌာာပနာာခဲ့့� သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။
မွေ�ေတော်�်�ဟူူသော�ာ စကားး�မှာာ� မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�း၏ ဓာာတ််တော်�်�၊ မွေ�ေတော်�်�
များ��းကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည််။ အလော�ာင်းး�စည််သူူမင်းး�ကြီး�း�သည်် တာာခေါ�ါင််သို့့��
မရော�ာက််ရှိိ�မီီ တော�ာင််တိုု�အနီးး�တွွင်် တော�ာင််တစ််လုံးး�� သည်် မင်းး�ကြီး�း�သွားး��
ရာာ လမ်းး�တွွင်် ကာာဆီးး�နေ�လေ� သည််။ ဒဏ္ဍာာရီီ အဆိုု�အရ မင်းး�ကြီး�း�သည််
အဆိုု�ပါါ တော�ာင််ကိုု�နှှစ်ခြ် �မ်းး�ခွဲဲ�ခဲ့့�သည််။ တော�ာင်် တစ််ပိုု�င်း�း သည်် တော�ာင််

ပုံ (၉၃) ကဗျည်းတင်ထားသောခေါင်းလောင်း

ပုံ (၉၄) တာခေါင်မွေတော်ဘုရား
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ဘက်် (သာာယာာကုုန်းး�ရွာာ� အနီးး�)သို့့�� မျော�ာ�ပါါသွားး��ခဲ့့�သည််။ ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ

ပြီး�း� ဘုုရား�းပရဝုုဏ််အတွွင်း�း ပြု�ုပြ�င််မှုုများ��းကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�ပြု�ုပြ�င််မှုု

တော�ာင််ကိုု� ယနေ့�့ထိိတိုု�င်် တော�ာင််တိုု�ဘုုရား�းအနီးး�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ� နိုု�င််သည််။

များ��းသည်် ပြ�ည််တွွင်းး� သော�ာင်းး�ကျျန်းး�မှုုများ��းကြော��ာင့််� နှော�ာ�င့််�နှေး�း� ကြ�န့််�ကြာ�ာ

မျော�ာ�ပါါမသွားး��သော�ာ တော�ာင်် အပိုု�င်း�း ကိုု� ယနေ့�့သာာယာာကုုန်းး�ရွာာ� အနီးး�တွွင််

ခဲ့့�သည််။ မြ�န််မာာသက္ကကရာာဇ်် (၁၃၃၀) ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၉၆၈) တွွင်် ဒေ�သခံံ

လွွယ််ကူူတော�ာင်် အဖြ�စ််တွေ့�့�ရသည််။ လွွယ်် ဆိုု�သည််မှာာ� တော�ာင်် ဖြ�စ််ပြီး�း�

လူူခံံလူူထုု၏ လှူူ�ဒါါန်းး�မှုုဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််မှုုများ��း ပြီး�း�ဆုံးး��ခဲ့့�သည််။ မြ�န််မာာ

ကူူ ဆိုု�သည််မှာာ� ဆွဲဲ�ထားး�သည််ဟုု အဓိိပ္ပပယ်် ရသည််။ သာာယာာကုုန်းး�ရွာာ�

သက္ကကရာာဇ်် (၁၃၄၀) ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ၁၉၇၈)တွွင်် ဘုုရား�းအချို့့���မှှ ဌာာပနာာ

တော�ာင််ဘက််သို့့�� မျော�ာ� ပါါသွားး��သော�ာ တော�ာင််ငယ််လေး�းကိုု� လွွယ််လော�ာင်းး�

ကျော�ာ�က််မျျက််ရတနာာများ��း ခိုးး��ယူူခံံခဲ့့�ရ သည််။

တော�ာင်် ဟုုခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သည််။ လွွယ်် ဟူူ သော�ာ စကားး�၏အဓိိပ္ပာာ�ယ််မှာာ�
တော�ာင်် ဖြ�စ််ပြီး�း� လော�ာင်းး� ဆိုု�သော�ာ စကားး�လုံးး��၏ အဓိိပ္ပာာ�ယ််မှာာ� မျော�ာ� သွားး��

တာာခေါ�ါင််ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�ကျော�ာ�င်းး�

သည််ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရလေ�သည််။

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’36.1”E) ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး�နဘေး�းတွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း�

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°09’44.1”N

ယနေ့�့အချိိ�န်် တွွင်် သာာယာာကုုန်းး�ရွာာ�မှှ ကြ�ည့်�လျှ
် ှင်် ရေ�တစ််ဝက်် တစ််ပျျက််
တာာခေါ�ါင််မွေ�ေ တော်�်�ဘုုရား�းတွွင်် ဗုုဒ္ဓဓစာာပေ�များ��းနှှင့်�် အလှူူ�ရှှင််များ��းကိုု� ရှှမ်း�း

နစ််မြု�ုပ််နေ�သော�ာ ဘုုရား�းနှှင့်�် အဆော�ာင်် တစ််ခုုကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််မည််

ဘာာသာာဖြ�င့််� ရေး�းထိုးး�� ကဗျျည်းး�တင််ထားး�သော�ာ ခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး�ကိုု� မြ�င််

ဖြ�စ််သည််။

တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�သည်် တာာခေါ�ါင််မွေ�ေတော်�်� ဘုုရား�းရှိိ� ယဉ််ကျေး�း�မှုု
အမွေ�ေအနှှစ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေ�သခံံ လူူအများ��းအတွွက််လည်း�း အရေး�းပါါသော�ာ

ဒုုတိိယပန််လုံံ�မြို့�့��တော်�်� - ဒုုတိိယပန််လုံံ�မြို့�့��တော်�်�ကိုု� ရှေး�း�က သာာယာာ

ယဉ််ကျေး�း� မှုု အမွေ�ေအနှှစ််တစ််ခုုပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင်် များ��းသည််

ကုုန်းး�ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး�တွွင်် တည်် ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ဝိုု�င်း�း ကော�ာက််မြို့�့��ဟော�ာင်းး�

ကော�ာင်းး�မှုုကုုသိုု�လ််များ��း ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း�သော�ာ အခါါတိုု�င်းး� ကော�ာင်းး�မှုုကိုု� မျှှဝေ�

ဟုုလည်းး� ဒေ�သခံံများ��းမှှ ပြော��ာကြ�သည််။ တာာခေါ�ါင််မွေ�ေတော်�်� ဘုုရား�းအနီးး�

သည့််� အနေ�ဖြ�င့််� ခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး� (၃) ကြိ�ိမ််ထိုးး��ပြီး�း� မိိမိိတို့့��၏ ကုုသိုု�လ််

တွွင်် မြို့�့��ရိုးး��ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ဘုုရား�း အနော�ာက််ဘက်် တော�ာင််ပေါ်�်တွွင််

ကော�ာင်းး�မှုုကိုု� မျှှဝေ�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ထိုု�အခါါ အဝေး�း ရပ််ရှိိ� ခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး�ထိုးး��

လည်းး� စေ�တီီ ပုုထိုးး��များ��း၊ စော�ာင်းး�တန်းး�များ��းရှိိ�သည့််� ဘုုန်းး�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�

သံံကိုု� ကြား�း�ရသော�ာ လူူအ ပေါ�ါင်းး�သည်် ကော�ာင်းး�မှုုကုုသိုု�လ််ကိုု� သာာဓုုခေါ်�်

ဝင်းး� တစ််ခုုရှိိ�သည််။ တော�ာင််ပေါ်�်သို့့�� (၅) နာာရီီကြာ�ာမျှှ တက််ကြ�ည့်�လျှ
် ှင််

နိုု�င်် ကြ�သည််။

ဘုုရား�းစေ�တီီပျျက်် များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််ဟုု ဆိုု�သည််။

လွွယ််လော�ာင်းး�ဘုုရား�း - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’36.1”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
96°55’23.2”E)

လွွယ််လော�ာင်းး�

စေ�တီီတော်�်�ရင််ပြ�င််မှှ

စံံကားး�အင်းး�၊

တော�ာင််တန်းး� များ��းနှှင့်�် လယ််ကွွင်း�း များ��းစသော�ာ အလွွန််လှှပသော�ာ ရှုုခင်းး�
များ��းကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။
အလော�ာင်းး�စည််သူူမင်းး�ကြီး�း� နော�ာက််ပိုု�င်း�း တွွင်် စော်�်� ဘွားး��မင်းး�ဆက်် (၁၁)
ဆက််၊ သံံဃာ့့�အကြီး�း� အကဲဲ များ��းနှှင့်�် ရပ််ရွာာ�လူူထုုက အဆက််ဆက််
လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့� ကြ�သည််။ ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင်် စေ�တီီစုုစုုပေါ�ါင်းး� (၂၃၆) ဆူူကိုု� ဖူးး�
တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ မြ�န််မာာသက္ကကရာာဇ်် (၁၃၀၁) ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၉၃၉) တွွင််
မီးး�လော�ာင်် ကျွွမ်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဘုုရား�းပရဝုုဏ်် အတွွင်း�း ရှိိ� ဇရပ်် (၆)
ဆော�ာင််နှှင့််� စော�ာင်းး�တန်းး�ရှှည်် (၂) ဆော�ာင်် မီးး�လော�ာင််ကျွွမ်းး�ခဲ့့�သည််။
မီးး�လော�ာင််ကျွွမ်းး�ပြီး�း�ချိိ�န်် တွွင်် စံံကားး�ဒေ�သရှိိ� သံံင်္ဃာ့�့အကြီး�း�ကဲဲမှှ ဦးးဆော�ာင််
ပုံ (၉၅) လွယ်လောင်းဘုရား

သဘာာဝအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
သာာယာာကုုန်းး�ကျေး�း�ရွာာ�သို့့�� ကုုန်းး�ကြော��ာင်းး�မှှသွားး��ရာာ လမ်းး�ကလေး�းသည််
သဘာာဝ

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု�

ကြ�ည့်�ရှု
် ုခံံစား�းနိုု�င််သော�ာ

နေ�ရာာတစ််ခုု

ဖြ�စ််သည််။ စက််ဘီးး�စီးး� ခရီးး�စဉ််များ��း ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာ တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း�
ကွေ့�့�ကော�ာက်် ဖုုန််ထူူသော�ာ လမ်းး�ကလေး�းသည်် သဘာာ၀ သစ််ပင််၊ ပန်းး�ပင််
များ��း၊ ငှှက််မျိုး�း�� စိိတ််များ��း၏ နေ�ထိုု�င််ကျျက််စား�းရာာ သဘာာဝတို့့��ကိုု� လေ့�့လာာ
နိုု�င််ရန်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� နေ�ရာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ လင််လမ်် ကျေး�း�ရွာာ�မှှ
ခရီးး�စဉ်် စတင််ပြီး�း� အိုးး��လုုပ််ငန်းး� လုုပ််ကိုု�င််ရာာ နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�သို့့��
လည်းး�ကော�ာင်းး� အနော�ာက််ဘက််ကမ်းး�ရှိိ� အခြား��း စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ်် နေ�ရာာ
များ��းသို့့�� စက််ဘီးး�ခရီးး�စဉ်် အဖြ�စ််လည်းး�ကော�ာင်းး� သွားး��ရော�ာက်် လည််ပတ််
နိုု�င်် သည််။ သာာယာာကုုန်းး� ကျေး�း�ရွာာ�သို့့��ရော�ာက််လျှှင်် လှေ�ေငှား��းပြီး�း� စံံကားး�
ပုံ (၉၆) သာယာကုန်းရွာသို့သွားရာလမ်းလေး
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ကျေး�း�ရွာာ�သို့့��လည်း�း

ဆက််လက််

၎င်းး�လမ်းး�မှှ

နော�ာင််ဘိုု�လုံံလှို
� ုဏ််ဂူူကိုု� ခရီးး�စဉ််အတွွင်း�း အလွွယ်် တကူူ သွားး��ရော�ာက််

တစ််ဆင့််� သာာယာာကုုန်းး�ကျေး�း�ရွာာ� မရော�ာက််မှီီ� အခြား��းကျေး�း�ရွာာ� များ��းသို့့��

လေ့�့လာာနိုု�င််သည််။ လှိုုဏ််ဂူူ၏ မြ�င့််�တက််နေ�သော�ာအပိုု�င်း�း မှှ ကြ�ည့်�လျှ
် ှင််

လည်းး�

ရိုးး��ရာာ

လှှပသော�ာ သာာယာာသော�ာ ရှုုခင်းး�များ��းကိုု� ကြ�ည့်�ရှု
် ု နိုု�င််သည််။ နော�ာင််ဘိုု�လုံံ�

အဆော�ာက််အဦများ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ� လေ့�့လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။ မိုးး��ရာာသီီ

လှိုုဏ််ဂူူကိုု� မီီတာာ (၅၀၀) ခန့််� ရှှည််လျားး��သော�ာ ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး�မှှတဆင့်�်

အတွွင်း�း တွွင်် လမ်းး�၏ အချို့့���နေ�ရာာများ��း (သာာယာာကုုန်းး�ကျေး�း�ရွာာ� တံံတားး�

လှေ�ေစီးး�ပြီး�း� ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််သကဲ့့�သို့့�� ကနူးး�လှေ�ေငယ််စီးး� ခရီးး�စဉ်် အတွွင်း�း တွွင််

အနီးး�) သည်် စမ်းး�ချော�ာ�င်းး�များ��းမှှ ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး�� မှုု ခံံရသော�ာကြော��ာင့််� သွားး��လာာ

လည်းး� သွားး��ရော�ာက်် လည််ပတ််နိုု�င်် သည််။

သွားး��ရော�ာက််

သွားး��ရော�ာက််နိုု�င််သည််။

လည််ပတ််နိုု�င််ပြီး�း�

ခရီးး�

စဉ််အတွွင်း�း

ရန်် အဆင််မပြေ�ေပေ�။

ပေါ်�်ခမ်းး�စမ်းး�ရေ�ထွွက်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°12’20.5”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
နော�ာင််ဘိုု�လုံံ�ဂူူ

-

96°54’23.1”E)

သဘာာဝရှုုခင်းး�ကြ�ည့်�ရှု
် ုခံံစား�းနိုု�င််သော�ာ

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°13’31.4”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

96°54’41.5”E) နော�ာင််ဘိုု�လုံံ� လှိုုဏ််ဂူူမှှ (၁) ကီီလိုု�မီီတာာ အကွာာ�ခန့််�

လမ်းး�ကလေး�း

သဘာာဝရှုုခင်းး�များ��းကြ�ည့်�ရှု
် ုခံံစား�းနိုု�င််သော�ာလမ်း�း ပေါ်�်

တွွင််

သေး�းငယ််

အပေါ်�်တွွင်် နော�ာင််ဘိုု�လုံံ�ဂူူကိုု� လည််ပတ််နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�လှိုုဏ််ဂူူသည်် (

သော်�်�လည်းး� လှှပသာာယာာစွာာ�ဖြ�င့််� အနား�းယူူနိုု�င််သော�ာ ပေါ်�်ခမ်းး� စမ်းး�ရေ�

၈၀)မီီတာာ အရှှည််ရှိိ�ပြီး�း� (၅) မီီ တာာခန့််�မြ�င့််�သည််။ ပြု�ုပြ�င််ထိိမ်းး�သိိန်းး�မှုု မရှိိ�

ထွွက်် တည််ရှိိ� သည််။ ၎င်းး�သေး�းငယ််သော�ာ စမ်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု� နတ််

သေး�း သော�ာ အဆိုု�ပါါလှိုုဏ််ဂူူတွွင်် လင်းး�နို့့��များ��းနေ�ထိုု�င်် လျှှက််ရှိိ�သည််။

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သည််ဟုု ယူူဆကြ�ပြီး�း� ငှှက််ပျော�ာ�ရွွက်် ကိုု� ခွွက််ပုံံသ
� ဏ္ဍာာန််

ဒေ�သခံံ လူူအများ��းက လင်းး�နို့့��ချေး�း� များ��းကိုု� မြေ�ေသြ�ဇာာအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုရန််

ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� သစ််သားး�ချော�ာ�င်းး� များ��းဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆွဲဲ�ပြီး�း� ပူူဇော်�်�ပသထားး�သည််။

အတွွက်် လာာရော�ာက််ယူူဆော�ာင််လေ့�့ရှိိ�သည််။ နော�ာင််ဘိုု�လုံံ� လှိုုဏ််ဂူူ၏ မြေ�ေ

ပေါ်�်ခမ်းး� စမ်းး�ရေ�ထွွက််သည်် သဘာာဝရှုုခင်းး�ကိုု� ကြ�ည့်�ရှု
် ုခံံစား�းနိုု�င််သော�ာ

မျျက််နှာာ� သွွင််ပြ�င််အနေ�အထားး�နှှင့််� ပတ််သတ််သည့််� သတင်းး�အချျက်် မရှိိ�

လမ်းး�၏ အဓိိကလည််ပတ်် စရာာနေ�ရာာ မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� လမ်းး�ခရီးး�

သလော�ာက်် ပင််ဖြ�စ််သည််။ စံံကားး�ကျေး�း�ရွာာ� အကြော��ာင်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�

တွွင်် အနား�းယူူနိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။

သကဲ့့�သို့့�� နော�ာင််ဘိုု�လုံံ� လှိုုဏ််ဂူူသည်် “ဂူူထဲဲက ကျားး��များ��း” ပုံံ�ပြ�င််ထဲဲတွွင််
ပါါဝင််သော�ာ လှိုုဏ််ဂူူ ဖြ�စ််သည််။

ရေ�တံံခွွန်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’23.2”N လော�ာင််ဂျီီ�ကျုု� 96°53’49.3”E)
အလွွယ််တကူူ သွားး��ရော�ာက််နိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာဖြ�စ််သည််။ နန်းး�ဆင့််�ရေ�တံံခွွန််

ပုံ (၉၇) နောင်ဘိုလုံဂူ

သည်် (၇) မီီတာာခန့််� မြ�င့််� ပြီး�း� ချော�ာ�င်းး�တလျှော�ာ�က််တွွင်် သဘာာ၀ ရေ�ကန််
ငယ်် (၂) ကန််ရှိိ�သည််။

တော�ာင််ပေါ�ါက််လိုု�ဏ််ဂူူ - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’27.7”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
96°54’18.0”E)

၎င်းး�လှိုုဏ််ဂူူသည််

မြေ�ေအော�ာက််

လှိုုဏ််ဂူူဖြ�စ််ပြီး�း�

တော�ာထွွက််ရဟန်းး�များ��း တရား�းထိုု�င််ရာာတွွင်် အသုံးး�� ပြု�ုကြ�သည််။

ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�ယွွန်းး�စေ�တီီ - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’32.7”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
96°54’11.8”E) ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�စေ�တီီတော်�်�သည်် ၎င်းး�နေ�ရာာ အနီးး�တ ဝိုု�က််
ရှိိ� အမြ�င့််�ဆုံးး��နေ�ရာာတစ််ခုုတွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း� စံံကားး�အင်းး�၏ လှှပသော�ာ
ရှုုခင်းး�များ��းနှှင့်�် နေ�ထွွက်် ချိိ�န််ကြ�ည့်�ရှု
် ုနိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။

ပုံ (၉၈) ပေါ်ခမ်းစမ်းရေထွက်

ပုံ (၉၉) သာယာကုန်းရွာရှိ ဆန်အရက်ချက်ဖို
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အတွွင်း�း အခြား��းကျေး�း�ရွာာ�များ��း တွွင်် ကျျင်းး�ပသော�ာ ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်�များ��းသို့့��

ပုံ (၁၀၀) ဆန့်မုန့်ကြွပ်

သွားး�� ရော�ာက််ကြ�သော�ာကြော��ာင့်�ဖြ် �စ််သည််။
ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်� ကာာလအတွွင်း�း တွွင်် ဘုုရား�းပွဲဲ�လာာသူူ များ��းကိုု� ထမင်းး�၊
ဟင်းး�များ��းနှှင့်�်

ဧည့််�ခံံကျွေး�း�မွေး�း�ပြီး�း�

ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်�ညတွွင််

ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်�

ရိုးး��ရာာအကများ��း၊

အကြို�ု�ညနှှင့်�်

အခြား��းဖျော်�်��ဖြေ�ေရေး�းများ��းနှှင့်�်

ဧည့််�ခံံ ကြ�သည််။ နတ််တော်�်�လပြ�ည့််�နေ့�့ နံံနက််စော�ာစော�ာ (၅)နာာရီီခန့််�
တွွင်် သံံင်္ဃာ�တော်�်� အပါးး� (၅၀၀) ခန့််�ကိုု� ဆွွမ်း�း လော�ာင်းး�လှူူ�ကြ�ကာာ နေ့�့
လည်် (၁)နာာရီီခန့််� တွွင်် သံံဃာာတော်�်�များ��းမှှ ပရိိတ််တရား�းတော်�်�များ��း
ရွွတ််ဆိုု�ကြ�ပြီး�း� နေ့�့လည််(၂)နာာရီီခန့််�တွွင်် ဆွွမ်း�း ဆန်် စိိမ်းး�များ��း လော�ာင်းး�လှူူ�
ကြ�သည််။ ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်�ရက်် အတွွင်းး� ဘော်�်�လီီဘော�ာပွဲဲ�များ��း ကျျင်းး�ပ
ပြု�ုလုုပ််ကြ�ပြီး�း� အနီးး�အနား�း ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ကျေး�း�ရွာာ�များ��းမှှ လာာ ရော�ာက််
ယှှဉ််ပြို�ု�င််ကြ�သည််။ မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာ ဇာာတ််ပွဲဲ� ဖြ�င့််�လည်း�း ဧည့််�ခံံဖျော်�်��ဖြေ�ေကြ�
ပြီး�း� စား�းသော�ာက််ဆိုု�င်် များ��း၊ ဈေး�းဆိုု�င််များ��း ဖြ�င့််�လွွန််စွာာ�စည််ကားး�သည််။

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ရိုးး��ရာာဆန််အရက််ဖိုု�
96°55’22.1”E)

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

၎င်းး�သည််

20°09’47.0”N

သာာယာာကုုန်းး�ဒေ�သအနီးး�ရှိိ�

ပုံံ�ပြ�င််ဇာာတ််လမ်းး�များ��း

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
ရိုးး��ရာာဓလေ့�့

“ရှေး�း�ယခင်် ကာာလက ဖိုးး��အော�ာင််ဆိုု�တဲ့့� လူူတစ်် ယော�ာက််ဟာာ လွွယ််ကူူ

အရသာာအတိုု�င်း�း ဝါးး�ပြွ�န််များ��းဖြ�င့််� ချျက််လုုပ််သည့််� အနည်းး�ငယ််သော�ာ

တော�ာင်် အနီးး�ကိုု�ထင်းး�ခုုတ််ဖို့့� အတွွက််သွားး�� ရော�ာက််ခဲ့့�ပါါတယ််။ သူူဟာာရေ�

ဆန််အရက််ဖိုု�များ��းတွွင်် တစ််ခုု အပါါအဝင််ဖြ�စ််သည််။

ဆာာ လာာတဲ့့�အတွွက်် ရေ� အရှာာ�ထွွက််ခဲ့့�ရာာမှာာ� ရေ�ကန်် တစ််ခုုကိုု�တွေ့�့�ခဲ့့�တဲ့့�
အတွွက်် ရေ�သော�ာက််ခဲ့့�ပါါတယ််။ သူူဟာာ ရေ�ဗူးး�ထဲဲကိုု� ရေ�ဖြ�ည့််�ဖို့့�အတွွက််

ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ််လုုပ််ငန်းး� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’52.4”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ရေ�ဗူးး�သွားး�� ယူူပြီး�း� လာာတဲ့့�အခါါမှာာ�တော့�့� ကန််ကိုု�ရှာာ�မတွေ့�့�တော့�့� ပါါဘူးး�။

96°55’25.1”E) ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ်် လုုပ်် ငန်းး�သည်် သာာယာာကုုန်းး�ကျေး�း�ရွာာ�၏

ယနေ့�့အခါါမှာာ� ရွာာ�ကလူူတွေ�ေ ပြော��ာကြ�တာာ တော့�့� အချို့့���လူူတွေ�ေက

ရိုးး��ရာာ လုုပ်် ငန်းး�များ��းတွွင်် တစ််ခုုအပါါအဝင််ဖြ�စ််ပြီး�း� ယနေ့�့တိုု�င်် ရိုးး��ရာာ

တစ််ခါါတစ််ရံံမှာာ� ရေ�အိုု�င််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ကြ�ပါါတယ််။ လိုု�က််ရှာာ�တဲ့့� အခါါမှာာ�

ဓလေ့�့ထုံးး��စံံများ��းအတိုု�င်း�း ထုုတ််လုုပ််နေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။ ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ််

တော့�့� ပျော�ာ�က််နေ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ ဒေ�သခံံတွေ�ေကတော့�့� ရေ�ကန််ကိုု� လွွယ််ကူူ

ပြု�ုလုုပ််ပုံံ�မှာာ� ပထမဦးးစွာာ� ဆန််ကိုု�ရေ�ဆေး�းပြီး�း� တစ််ညခန့််�ရေ�စိိမ််ထားး�ရ

တော�ာင််စော�ာင့််�နတ််က စော�ာင့််� ရှော�ာ�က််ပြီး�း� ဝှှက််ထားး�တယ််…” လို့့��ဆိုု�ကြ�ပါါ

သည််။ ထို့့��နော�ာက််ရေ�စိိမ််ပြီး�း�သော�ာဆန််များ��းကိုု� ရိုးး��ရာာအရည်် ပျျစ််ပျျစ််ရရန််

တယ််။

ကျော�ာ�က််ကြိ�ိတ််ဆုံံ�တွွင်် ထည့််�ကြိ�ိတ်် ပြီး�း� တစ််ည ထပ််ထားး�သည််။ နော�ာက််
တစ််ရက်် ရော�ာက််သော်�်� ပျျစ််ခဲဲနေ�သော�ာ အချျပ််များ��းကိုု� ဆန်် မုုန့််�ကြွ�ပ််များ��း

“ရှေး�း�ယခင််ကာာလတုုန်းး�က လူူတွေ�ေဟာာ ရှှင််ပြု�ုပွဲဲ�လိုု� အခမ်းး�အနား�းတွေ�ေရှိိ�

ပြု�ုလုုပ််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။

ရင်် ရတနာာပစ္စစည်းး�တွေ�ေကိုု� နတ်် တွေ�ေဆီီမှာာ� ငှား��းရမ်းး�ကြ�ပါါတယ််။ ရတနာာ

ထုံးး��မှုုန့််�ကိုု� ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ််များ��း ကြွ�ပ််ရွွနေ�စေ�ရန််နှှင့်�် အရော�ာင်် လှှပစေ�ရန််

ငှှက််ပျော�ာ�သီးး�စတာာတွေ�ေနဲ့့� ပူူဇော်�်�ပသ ပြီး�း� ငှား��းရမ်းး�ကြ�ပါါတယ််။ နတ််တွေ�ေ

အတွွက််အသုံးး��ပြု�ုသည််။ နတ်် ပွဲဲ�အတွွက််ပြု�ုလုုပ််ပါါက ဆားး�နှှင့််�ထုံးး�� မှုုန့််�ကိုု�

က ရတနာာ ပစ္စစည်းး�နဲ့့� ရွှေ�ေအစစ််တွေ�ေကိုု� ငှား��းရမ်းး�ပေ�မဲ့့� ပြ�န််ပေး�း တဲ့့�အခါါ

ထည့််� လေ့�့မရှိိ�ပေ�။ ရရှိိ�လာာသော�ာ မုုန့််�အနှှစ််များ��းကိုု� မြေ�ေမီးး� ဖိုု�ပေါ်�်ရှိိ� အိုးး��

အတုုတွေ�ေပြ�န််ပေး�းတဲ့့�အတွွက်် နော�ာင််အခါါ ငှား��းရမ်းး�လို့့��မရတော့�့�ဘူးး� လို့့��ဆိုု�

ပေါ်�်တွွင်် အဝတ််ခံံပြီး�း� ရေ�နွေး�း�ငွေ့�့�နှှင့်�် ပေါ�ါင်းး�ခံံသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ဝါးး�ဖျာ�ာ

ပါါတယ််။ ရတနာာ ပစ္စစည်းး� ငှား��းရမ်းး�တဲ့့� နတ််စင််ဟာာ ပေါ်�်ခမ်းး�ရေ�ထွွက််

များ��းပေါ်�်တင််ပြီး�း�

အနား�းမှာာ�ရှိိ�ပါါတယ််…”

ပစ္စစည်းး� ငှား��းရမ်းး�လိုု�တဲ့့� လူူတွေ�ေက နတ််စင််မှာာ� ထမင်းး�၊ လက််ဖက််၊

အခြော��ာက််လှှန်းး�သည််။

ခြော��ာက််သွေ့�့�သော�ာအခါါတွွင််

ချော�ာ�င်းး�သဲဲကိုု�အပူူပေး�း၍လှော်�်�ရ
� သည််။ ကြွေ��မွွပျျက်် စီးး�လွွယ််၍ သေ�ချာ�ာ
သိိမ်းး�ဆည်းး�ရသည််။ နတ််ပွဲဲ�အ တွွက်် ပြု�ုလုုပ််လျှှင််မူူ ဆီီနှှင့််�ကြော်��်�ကာာ

“ရှေး�း�နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�က ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� တစ််ပါးး� သည်် တဖက််ကမ်းး�ကိုု�
ကူးး�ရာာမှာာ� ကူူညီီပေး�းခဲ့့�တဲ့့� အယ််ယွွန်း�း ဆိုးး�� ဆိုု�တဲ့့�ကော�ာင််လေး�းကိုု� ဆေး�း

ပူူဇော်�်�ပသ လေ့�့ ရှိိ�သည််။

မင််ကြော��ာင်် (၃)ခုုကိုု� လက််ဆော�ာင််အဖြ�စ်် ထိုးး��ပေး�းခဲ့့�ပါါ တယ််။ သူူအိိမ််ပြ�န််
ရော�ာက််တဲ့့�အခါါမှာာ�တော့�့� သူ့့�ဖခင်် ကိုု� သူူသည်် အိိမ််အော�ာက််မှှနေ�၍ အဖေ�

ပွဲဲ�တော်�်�များ��း

ရှိိ�ရာာ နေ� အိိမ််ပေါ်�်ထပ်် ဝရံံတာာကိုု� ခုုန််တက််ခဲ့့�မယ်် လို့့��ပြော��ာ ပါါတယ််။ သူ့့�

တာာခေါ�ါင််ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°10’09.6”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
96°55’20.6”E) တာာခေါ�ါင််ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်�သမိုု�င်း�း အတိိအကျျကိုု� မသိိ
ရပေ�။ ဘုုရား�းပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� ဒီီဇင််ဘာာ (နတ််တော်�်�လ) တွွင်် ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း�
ရှေး�း�ယခင််ကာာလက အော�ာက််တိုု�ဘာာ (သီီတင်းး�ကျွွတ််လ) တွွင်် ကျျင်းး�ပ
သည််။

ပြော��ာင်းး�လဲဲကျျင်းး�ပရခြ�င်းး�

အကြော��ာင်းး�မှာာ�

အော�ာက််တိုု�ဘာာလ

ဖခင််က မဖြ�စ််နိုု�င််ကြော��ာင်းး� ပြော��ာတဲ့့�အ ခါါ အယ််ယွွန်းး�ဆိုးး��ဟာာ အိိမ််ခေါ�ါင််
မိုးး��ပေါ်�်ကိုု�

ခုုန််တက််ပြ�ခဲ့့�ပါါတယ််။

နာာမည််ကြီး�း�လာာပါါတော့�့�တယ််။

ဒီီလိုု�နဲဲ

စံံကားး�နယ််တဝိုု�က််မှာာ�

အယ််ယွွန်းး�ဆိုးး��ရဲ့့�

တန််ခိုးး��သတ္တိိ�ကိုု�

ကြော��ာက််လန့််�ခဲ့့�တဲ့့� စော်�်�ဘွားး��ဟာာ သတ််ဖို့့�အမိိန့််� ပေး�းခဲ့့�တယ််။ ယခုုထိိ
တိုု�င််အော�ာင်် အယ််ယွွန်းး�ဆိုးး��ရဲ့့� ဆွေ�ေစဉ်် မျိုး�း��ဆက််တွေ�ေဟာာ အယ်် ယွွန်းး�ဆိုးး��
နတ််ကိုု� နတ််တစ််ပါးး�အဖြ�စ်် ပူူဇော်�်�ပသ နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််…”
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နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�
နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°12'49.5"N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°54'50.1"E) သည်် စံံကားး�
ရွာာ� မြော��ာက််ဘက်် ကီီလိုု�မီီတာာ အနည်းး�ငယ််ခန့််�အကွာာ�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။
နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� မြ�န််မာာ သက္ကကရာာဇ််(၁၃၄၁) ခုုနှှစ််(အေ�ဒီီ ၁၉၇၉)

ကန််ကိုု� အစွဲဲ�ပြု�ု၍ ခေါ်�်ဝေါ်�်သည််။ လက််နက််ကိုု�င်် သော�ာင်းး�ကျျန်းး�သူူများ��း

တွွင်် စတင််တည်် ထော�ာင််ခဲ့့� သည််။ ကျေး�း�ရွာာ� လူူဦးးရေ�၏ ၆၀% မှာာ� ရှှမ်း�း

ကြော��ာင့််� ကျေး�း� ရွာာ� အခြေ�ေအနေ� မတည််ငြိ�ိမ််ခဲ့့�သဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ခဲ့့� ရာာမှှ

လူူမျိုး�း��၊ ၄၀% မှာာ� အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��ဖြ�စ််ပြီး�း� ပအို့့��ဝ်် လူူမျိုး�း�� အနည်းး�ငယ််

ယခုုလက််ရှိိ� ရွာာ�တည််ရှိိ�ရာာ နေ�ရာာတွွင်် အခြေ�ေချျခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း

နေ�ထိုု�င််သည််။

ဖြူ�ူ နှှင့်�် ပအိုု�ဝ်း�း နီီ တို့့�� တိုု�က််ပွဲဲ�များ��းဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သဖြ�င့််� အစိုးး��ရမှှ ဒေ�သခံံ လူူ
အများ��းကိုု� ဖိိအားး�ပေး�းပြီး�း� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�စေ�ခဲ့့�သည််။

အိိမ််ထော�ာင််စုုပေါ�ါင်းး� (၇၇) စုုရှိိ�ပြီး�း� လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၃၇၅) ဦးး
နော�ာင််ဘိုု�သည်် သေး�းငယ််သော�ာ ရွာာ�ကလေး�းဖြ�စ််ပြီး�း� ရေ�လမ်းး�မှှဖြ�စ််စေ�၊

နေ�ထိုု�င််သည််။

ကုုန်းး�လမ်းး�မှှဖြ�စ််စေ� ရော�ာက််ရှိိ� နိုု�င််သည််။ နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် မြေ�ေ
ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး� အနီးး�တွွင်် တည််ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�၏

လမ်းး�ကလေး�း များ��း၊ ရှှမ်း�း နှှင့်�် အင်းး�သားး�တို့့��၏ ရိုးး��ရာာအိိမ််လေး�းများ��း၊ အိုးး��လုုပ််

အဓိိက အသက််မွေး�း�ဝမ်းး� ကျော�ာ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�မှာာ� ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််

သော�ာ အိုးး��ဖိုု�များ��းကိုု� အနှံ့့��အပြား�း� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။

သည််။ ပြော��ာင်းး�ဖူးး�စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�နှှင့်�် အိုးး�� လုုပ််ငန်းး�တို့့��ကိုု�လည်း�း လုုပ််ကိုု�င််
ကြ�သည််။ အိုးး��လုုပ််ငန်းး�သည်် နော�ာင််ဘိုု� ကျေး�း�ရွာာ�စတင်် မတည််ထော�ာင််မီီ
က တည်းး�က တည််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ရိုးး��ရာာလုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််သည််။ နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�
ရှိိ� အိိမ််ထော�ာင််စုု (၁၀)စုုလော�ာက်် ကသာာ အိုးး��လုုပ််ငန်းး�ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််ကြ�ပြီး�း�
ကျျန်် အိိမ််ထော�ာင််စုုများ��းမှာာ� ငါးး�ဖမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းလုုပ်် ငန်းး�များ��း
လုုပ််ကိုု�င််သည််။

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
နောင်ဘိုရွာမှ အိုးလုပ်ငန်း
အိုးး��လုုပ််ငန်းး�သည်် နော�ာင််ဘိုု�ဒေ�သ၏ ရှေး�း�ကျျသော�ာ ရိုးး��ရာာလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု

အိိမ််ထော�ာင််စုု (၃) စုုခန့််� က ဆန််အရက််ချျက်် လုုပ််ငန်းး�ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််ကြ�
ပြီး�း� တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ငါးး�ဖမ်းး�ပိုု�က််လုုပ််ငန်းး�ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််ကြ�သည််။
(၁၉၇၉) ခုုနှှစ််က ယခုုလက််ရှိိ� ရွာာ�တည််ရှိိ�ရာာနေ�ရာာ တွွင်် စတင််
တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� နော�ာင််ဘိုု� ကျေး�း�ရွာာ�၏ မူူလပထမ နေ�ရာာရှိိ�ခဲ့့�
သည််။ သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး� အထော�ာက််အထားး�များ��းအရ မူူလ ပထမ နော�ာင််
ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�သည်် လွွယ််ပေါ�ါင််ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး� တစ််ဝိုု�က််တွွင်် တည််ရှိိ�ခဲ့့�
သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ “နော�ာင်် ဘိုု�” ဟူူသော�ာအမည််သည်် “ကြာ�ာမျိုး�း�� (၅)ပါးး�
နှှင့််� ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာကန််” ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရပြီး�း� နော�ာင််ဘိုု�ရွာာ� အနီးး�တွွင််ရှိိ�သော�ာ
ပုံ (၁၀၁) နောင်ဘိုရွာ

ဖြ�စ််သည််။ ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်း�း တွွင်် အိုးး��လုုပ််ငန်းး�လုုပ််သော�ာ မြေ�ေအော�ာက််
မီးး�ဖိုု� (၁၀) ခုုခန့််�ရှိိ�သည််။ မီးး�ဖိုု�တော်�်�တော်�်�များ��းများ��းတွွင်် အမိုးး�� မရှိိ�
သော�ာကြော��ာင့််� အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည့််�အခါါ မိုးး��နဲ့့� အတူူပါါသွားး��လေ့�့ရှိိ�သည််။
မည််မျှှပင်် ပြု�ုပြ�င််ထိိန်းး� သိိမ်းး�သည််ဖြ�စ််စေ� မြေ�ေမီးး�ဖိုု�၏ သက််တမ်းး�မှာာ� (၈)
နှှစ််မှှ (၁၀)နှှစ်အ
် ထိိဖြ�စ််သည််။ မြေ�ေမီးး�ဖိုု�များ��းကိုု� ရှေး�း� ဟော�ာင်းး�ပုံံ�စံံအတိုု�င်း�း
ပြု�ုလုုပ််ထားး�ရှိိ�သည််။
နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�တွွင််

အိုးး��လုုပ််ငန်းး�

လုုပ််ကိုု�င််သော�ာ

အချိိ�န််များ��းမှာာ�

ဒီီဇင််ဘာာလ ဒုုတိိယပတ််မှှ ဧပြီ�ီလကုုန််အထိိဖြ�စ််လေ�သည််။ အိုးး��လုုပ််ငန်းး�
ပုံ (၁၀၂) နောင်ဘိုရွာရှိအိုးလုပ်ငန်း
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အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာမြေ�ေများ��းကိုု� ရွာာ�အရှေ့�့�မြော��ာက်် ဘက််ရှိိ�တော�ာင််မှှ

ရက််ပေါ�ါင်းး� (၂၀) နေ�ရိိပ််တွွင်် ကျျင်းး� ထားး�ရသည််။ ပြီး�း�လျှှင်် ၎င်းး� အိုးး��များ��း

သာာလျှှင််ရယူူကြ�သည််။ နော�ာင််ဘိုု� ရွာာ�နှှင့််� အနီးး�ရှိိ�တော�ာင််မှှ မြေ�ေများ��းမှာာ�

ကိုု� မြေ�ေအော�ာက်် ရှိိ� အိုးး��ဖုုတ််သော�ာ အိုးး��ဖိုု� ထဲဲတွွင်် ထည့််�ပြီး�း� (၁)ရက်် မီးး�ဖုုတ််

အိုးး��လုုပ််ငန်းး�ပြု�ု လုုပ််ရန််အတွွက်် မသင့််�တော်�်�ဟုု ဆိုု�သည််။ ထို့့�� ကြော��ာင့််�

ရသည််။ အိုးး��ဖိုု�ကိုု� မြေ�ေစေး�းဖြ�င့််� လုံံ�အော�ာင်် ပိိတ််ထားး�ပြီး�း� လေ�ဝင််လေ�ထွွက််

ဒီီဇင််ဘာာလမှှ ဧပြီ�ီလအတွွင်း�း အိုးး��လုုပ််ရန်် မြေ�ေများ��းကိုု� ရယူူပြီး�း�(၃)ရက််

ရရှိိ�စေ�ရန််နှှင့်�် မီးး�မသေ�စေ�ရန််အတွွက်် လေ�ဝင််ပေါ�ါက််ငယ်် (၂) ခုု သာာ

ခန့််�နေ�ပူူလှှန်းး�ရသည််။

အမှုုန့််�ထော�ာင်းး�ပြီး�း�

ထားး�ရှိိ�သည််။ နံံနက်် (၄)နာာရီီခန့််�တွွင်် အိုးး��ဖိုု� အော�ာက််ဖက််ရှိိ� အပေါ�ါက််

မြေ�ေမှုုန့််� ရရှိိ�အော�ာင််ပြု�ုလုုပ််သည််။ ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင်် မြေ�ေမှုုန့််� ပြု�ုလုုပ််ရန််

တွွင်် ထင်းး�မီးး�များ��းထည့််� ပြီး�း� အိုးး��စတင််ဖုုတ််ကာာ ည(၈)နာာရီီခန့််�အထိိ မီးး�

အတွွက်် စက််များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလာာကြ� သော်�်�လည်းး� ရိုးး��ရာာ မြေ�ေမှုုန့််�

ဖုုတ်် ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် မီးး�ငြိ�ိမ်းး�ပြီး�း� တစ််ညသိိပ််ကာာ နော�ာက််မနက််

ထော�ာင်းး�သော�ာ ကိိရိိယာာ များ��းကိုု�လည်း�း နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ� အိုးး��လုုပ််ငန်းး�

အစော�ာတွွင်် ထုုတ််ယူူ၍ နေ�ပြ�ပြီး�း� လျှှင်် အသင့််� သုံးး��နိုု�င််ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

ပြု�ုလုုပ််သူူ တစ််ဦးးထံံတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သေး�းသည််။ ထော�ာင်းး�ပြီး�း� ရရှိိ�လာာ

ဒေ�သခံံလူူများ��းသည်် ခွွက််ကလေး�းထဲဲတွွင်် ဆန််ကိုု�ထည့်�ပြီး�
် း� မီးး�ဖိုု�စော�ာင့်�်

သော�ာ မြေ�ေမှုုန့််�များ��းကိုု� ရေ�နှှင့််�ရော�ာပြီး�း� အနှှစ်် ဖြ�စ််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ရသည််။

နတ််ကိုု� ပူူဇော်�်�ပသကြ�သည််မှာာ� ရိုးး��ရာာဖြ�စ်် သည််။

ခြော��ာက််သွေ့�့�

လာာခဲ့့�ပါါက

အိုးး��ပြု�ု လုုပ််သော�ာ အိုးး��လုုပ််သူူသည်် ခြေ�ေထော�ာက််နှှင့်�် အိုးး�� ထိိန်းး�ခုံံ�ကိုု� လှှည့််�
ကာာ လည််နေ�သော�ာအခါါ လက််ဖြ�င့််� မိိမိိလိုု�အပ််သော�ာပုံံ�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်� ဖန််တီးး�

နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�မှှ ထွွက််ရှိိ�သော�ာ အိုးး��များ��းကိုု� ဖယ််ခုံံ�၊ မိုးး��ဗြဲ�ဲနှှင့်�် လွိုု��င််ကော်�်�

နိုု�င််သည််။ အိုးး��ထိိန်းး�ခုံံ�နှှင့််� အိုးး��အကြား�း� စေး�းကပ််မှုု မဖြ�စ််စေ�ရန်် ဖွဲဲ�ပြာ�ာကိုု�

ဒေ�သများ��းသို့့�� တင်် ပို့့��ရော�ာင်းး�ချျသည််။ မိုးး��ဗြဲ�ဲတွွင်် နှှစ််စဉ်် အိုးး��ရော�ာင်းး�ပွဲဲ�

ကြား�း�ခံံအဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�သည််။ အိုးး��များ��းကိုု� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� ခေါ�ါင််ရည််(ဆန််အရက််)
ထည့််�ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�တွွင််

အိုးး��ပုံံ�စံံတစ််မျိုး�း��တည်းး�ကိုု�ပင််

ဈေး�းကွွက််

လိုု�အပ််ချျက််အရ အရွွယ််အစား�း အမျိုး�း��မျိူး�း��ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််သည််။ အိုးး��

နော�ာင််ဘိုု� ကျေး�း�ရွာာ�အနီးး�တွွင်် ဖြ�တ််သန်းး�စီးး�ဆင်းး�နေ� သော�ာ ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး�

အရွွယ််အစား�းအပေါ်�်တွွင််

ကွာာ�ခြား��းပြီး�း�

တွွင်် ရှေး�း�လွွန််ခဲ့့�သော�ာအချိိ�န်် က အိုးး��ကွဲဲ�စများ��းကိုု� လူူအများ��းက ရှာာ�ဖွေ�ေတွေ့�့�

အရွွယ််အစား�း အလယ််အလတ်် အိုးး��တစ််လုံးး�� ပြု�ုလုုပ််ရန်် အတွွက််

ရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ဒေ�သခံံ အိုးး��လုုပ််ငန်းး� လုုပ််သူူများ��းက ၎င်းး�အိုးး��ကွဲဲ�စများ��းသည််

မိိနစ်် (၃၀) ခန့််�ကြာ�ာသည််။

အရော�ာင််အသွေး�း� စုံံ�လင််လှှ ပြီး�း� ပုံံ�စံံမျိုး�း��စုံံ�၊ အရွွယ််အစား�း မျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််

မူူတည််ပြီး�း�

အိုးး��ပြု�ုလုုပ််ချိိ�န််

ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ ရှေး�း�ယခင််ခေ�တ််အခါါက လူူများ��းသည်် ပုံံ�သဏ္ဍာာန််
အိုးး��မဖုုတ််မှီီ� အိုးး��များ��းကိုု� သဘာာဝအရော�ာင််အတိုု�င်း�း ရှိိ�စေ�ရန်် အပြ�င််တွွင််

ဆန်းး�ပြား�း�သော�ာ အိုးး��အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ပြု�ုလုုပ်် သုံးး��စွဲဲ�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� အကြော��ာင်းး�

(၂) ရက််ခန့််�ထားး�ရသည််။ အိုးး��ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� (၂) ရက််ကြာ�ာ သော�ာအခါါ အခြား��း

တစ််ခုုခုုကြော��ာင့််� ၎င်းး� နည်းး�ပညာာများ��းမှာာ� ပျော�ာ�က််ဆုံးး��သွားး��ခဲ့့�ပြီး�း� ယနေ့�့

နေ� ရာာမှှ ဝယ််ယူူရရှိိ�သော�ာ လျှော်�်��ရည််ဖြ�င့််� သုုတ််လိိမ်းး� ပြီး�း� နော�ာက််ထပ််

အချိိ�န််တွွင်် နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�မှှ အိုးး��များ��းသည်် သာာ မန််ပုံံ�စံံ၊ သာာမန််
အရော�ာင််သာာရှိိ�သည််။ ရှေး�း�ယခင််ကာာလက အိုးး��များ��း ရော�ာင်းး�ဝယ််တင််ပို့့��

ပုံ (၁၀၃) နောင်ဘိုရွာရှိ မြေမီးဖို

ရာာတွွင်် လှေ�ေဖြ�င့််� ရော�ာင်းး�ဝယ်် တင််ပို့့��ခဲ့့�ကြ�သည််။ လှေ�ေများ��းမှာာ� ပုံံ�သဏ္ဍာာန််
အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ပြီး�း� အားး�လုံးး��လိုု�လိုု�မှာာ� လှေ�ေဦးး တွွင်် နဂါးး�ခေါ�ါင်းး� ပုံံ�သဏ္ဍာာန််များ��း
ပါါရှိိ�သည််။ ထို့့�� ကြော��ာင့််� ၎င်းး�လှေ�ေများ��းကိုု� နဂါးး�လှေ�ေများ��း ဟုုခေါ်�်ကြ� သည််။
နော�ာင််ဘိုု� ကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ� အိုးး��ဖိုု�များ��းကိုု� သွားး��ရော�ာက်် လည််ပတ််နိုု�င််ပြီး�း� ရိုးး��ရာာ
အိုးး��လုုပ််နည်းး�များ��းကိုု� လေ့�့လာာနိုု�င််သည််။

ခေါ�ါင််ရည်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°12’49.9”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°54’48.6”E) (
လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°12’49.6”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°54’50.5”E) ခေါ�ါင််ရည််
သည််

ဆန််အရက််ဖြ�စ််သည််။

နော�ာင််ဘိုု�တွွင််

ဆန််အရက််ချျက််သည့််�

လုုပ််ငန်းး� (၃)ခုု ရှိိ�ပြီး�း� ထိုု�နေ�ရာာများ��းသို့့�� သွားး��ရော�ာက််လည််ပတ််ကာာ ရိုးး��ရာာ
ခေါ�ါင််ရည််ကိုု� မြ�ည်းး�စမ်းး�နိုု�င််သည််။

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်အ
် ဆော�ာက််အဦများ��း
သတ္တတဌာာနစေ�တီီ
96°54’48.1”E)

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

နော�ာင််ဘိုု�ကျေး�း�ရွာာ�

20°12’45.4”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး�အနီးး�ကမ်းး�ပါးး�တွွင််

တည််ရှိိ�သော�ာ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး� အတွွင်း�း တွွင်် ထုံးး��ဖြူ�ူဖြူ�ူနှှင့်�်
သတ္တတဌာာန စေ�တီီတော်�်�ကိုု� တွေ့�့� ရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။
သတ္တတဌာာနဆိုု�သည််မှာာ� မြ�တ််စွာာ� ဘုုရား�းသည်် ဘုုရား�း အဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�
တော်�်�မူူပြီး�း� နော�ာက်် (၇)နေ�ရာာ ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့� စံံနေ�တော်�်�မူူသော�ာ သတ္တတဌာာန
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(၇) နေ�ရာာကိုု� ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�စေ�တီီငယ််လေး�း များ��းသည်် ကျေး�း�ရွာာ�

ရတနာာအိိမ်် - စတုုတ္ထထရက််သတ္တတပတ််တွွင်် ရတနာာ (၇)ပါးး�အတိိပြီး�း�သော�ာ

မတည််ခင်် အချိိ�န််ထဲဲက တည််ရှိိ�နေ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သော�ာ

ရွှေ�ေအိိမ််ထက််တွွင်် ဖွဲ့့��ခွေ�ေနေ� တော်�်�မူူပြီး�း�လျှှင်် အဘိိဓမ္မာာ�တရား�းတို့့��ကိုု�

အချိိ�န််နှှင့်�အ
် လှူူ�ရှှင််ကိုု� မသိိရှိိ�ပေ�။ ၎င်းး�သတ္တတဌာာန စေ�တီီတော်�်�များ��းကိုု�

သုံးး��သပ်် ဆင််ခြ�င််တော်�်�မူူသည််။ ပဌာာန်းး�ကျျမ်းး�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ� လေ�လျှှင််

ဗော�ာဓိိညော�ာင််ပင််နှှင့်�် လင်းး� လွွန်းး�ပင််ရှိိ�မှှသာာ

တည််ထားး�ကိုးး��ကွွယ််ကြ�

ထက််ဝန်းး�ကျျင်် ကိုု�ယ််တော်�်�မှှ ရော�ာင််ခြ�ည်် တော်�်� (၆)သွွယ်် (အပြာ�ာ၊ အဝါါ၊

သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ ယခင််ကစေ�တီီနံံဘေး�းတွွင််ဗော�ာဓိိညော�ာင်် ပင််ရှိိ�ပြီး�း�

အနီီ၊ အဖြူ�ူ၊ လိိမ္မော်�်�� နှှင့်�် ရော�ာရာာအရော�ာင််တစ််ရော�ာင််) ဖြာ�ာထွွက်် တော်�်�မူူ

အိုု�မင်းး�လာာသော�ာကြော��ာင့််� ရွာာ�အတွွင်း�း ပြို�ု� လဲဲမည််စိုးး��၍ ခုုတ််ပစ််ကြ�သည််

လေ�သည််။ ၎င်းး�ရက််သတ္တတပတ််ကိုု� ရတနဃ ရသတ္တတဟ ဟုုခေါ်�်ပြီး�း� ထိုု�

ဟုု ဆိုု�သည််။ စေ�တီီ တော်�်� တစ််ခုုစီီတိုု�င်းး�တွွင်် မြ�တ််စွာာ�ဘုုရား�းရှှင်် တရား�း

ရော�ာင််ခြ�ည််တော်�်�များ��းကိုု� ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင်် သာာသနာ့့�အလံံတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�

ကျျင့််�စဉ််က

ရသည််။

တစ််နေ�ရာာ

ခုုနှှစ််ရက််စီီ

စံံနေ�တော်�်�မူူရာာ

ဌာာနများ��းကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ပုံံ�စံံများ��းဖြ�င့််� တည််ထားး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။

သမီးး�တော်�်� (၃) ပါးး� - ရက််သတ္တတပတ်် (၅)ပတ်် မြော��ာက််တွွင်် ညော�ာင််ပင််

သတ္တတဌာာနကိုု� အော�ာက််တွွင်် ရှှင်း�း လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ရင်းး�တွွင်် သီီတင်းး�သုံးး��နေ� တော်�်�မူူစဉ်် မာာရ််နတ််၏ သမီးး�တော်�်� (၃) ပါးး�ဖြ�စ််

ဗော�ာဓိိပင်အော�
် ာက်် - ဗုုဒ္ဓဓသည်် ဘုုရား�းအဖြ�စ််သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�တော်�်�မူူပြီး�း�

သော�ာ တဏှာာ�၊ ရတီီနှှင့်�် ရာာဂါါ တို့့��က လာာရော�ာက်် ဖြား�း�ယော�ာင်းး�

ပထမ

သွေး�း�ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ကိုု� အော�ာင််မြ�င််တော်�်� မူူသော�ာ ရက််သတ္တတပတ််ကိုု� အဇပါါ

ရက််သတ္တတပတ််တွွင််

တင််ပျျဉ််ခွေ�ေ

ထိုု�င််ပြီး�း�

ဗော�ာဓိိပင််အော�ာက််

အေး�းငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�သာာခြ�င်းး�ကိုု�

ပလ္လလင််ထက််တွွင််
အာာရုံံ�ပြု�ုကာာ

လသတ္တတဟ ဟုု ခေါ်�်သည််။

ရက််သတ္တတပတ််လုံးး�� စံံနေ�တော်�်�မူူသည််။ ၎င်းး�ရက်် သတ္တတပတ််ကိုု� ပလ္လလင််င်္က

မုုစလိိန္ဒာာ�ပင်် - (၆)ပတ််မြော��ာက််သော�ာ ရက််သတ္တတ ပတ််တွွင်် ဗုုဒ္ဓဓသည်် မုုစ

သတ္တတဟ ဟုုခေါ်�်သည််။

လိိန္ဒာာ�မည််သော�ာ အိုု�င််အနီးး�ရှိိ� ကျျည်းး�ပင််ကြီး�း�အရင်းး�တွွင်် သီီတင်းး�သုံးး��နေ�

ဗော�ာဓိိပင်ကိုု�ငေး�
်
းမော�ာအာာရုံံ�ပြု�ုရာာနေ�ရာာ - ဒုုတိိယ ရက််သတ္တတပတ််တွွင််

တော်�်�မူူ လေ�၏။ ထိုု�အခါါ အခါါမဲ့့�မိုးး��ကြီး�း�စွာာ� ရွာာ�သွွန်း�း ရာာတွွင်် မုုစလိိန္ဒာာ�

ဗုုဒ္ဓဓသည်် ဗော�ာဓိိပင််ကိုု�သာာ အာာရုံံ�စိုု�က််ပြီး�း� ရွှေ�ေပလ္လလင််မှှ ထတော်�်�မူူသည််။
ဘုုရား�း အဖြ�စ်် ရော�ာက််တော်�်�မူူရန်် အားး�ထုုတ််တော်�်�မူူသော�ာ လုံ့့��လ ဝီီရိိယ
တို့့��ကိုု� အမှှတ််ရတော်�်�မူူပြီး�း� ငေး�းမော�ာ စံံပယ််ရာာအရပ််ကိုု� အနိိမိိသသတ္တတဟ
ဟုုခေါ်�်သည််။

အဆိုု�ပါါ

အကြော��ာင်းး�အရာာများ��းအရ

ပုံ (၁၀၅) ခေါင်ရည်ချက်သည့်ဖို

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််

များ��းသည်် ဗော�ာဓိိပင််များ��းကိုု� အထွွတ်အ
် မြ�တ််ထားး� ရာာ နေ�ရာာတစ််ခုု
အဖြ�စ်် ရှှင််သန််အော�ာင်် စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ� သည််။

ရတနာာစင်္ကြံံ - တတိိယ ရက််သတ္တတပတ််တွွင်် နတ််၊ ဗြ�ဟ္မာာ�တို့့��၏သံံသယ
ကိုု�

ပယ််ဖျော�ာ�က််ရန််အလို့့��ငှာာ�

ကော�ာင်းး�ကင််သို့့��

ပျံံ�တက််ပြီး�း�

တန််ခိုးး��

ပြာ�ာဋိိဟာာ ကိုု� ပြ�တော်�်�မူူပြီး�း�လျှှင်် ရတနာာစင်္ကြံံကိုု� ဖန််ဆင်းး�ကာာ တစ််
ပတ််လုံးး�� ကော�ာင်းး�ကင််မှှ စင်္ကြံံလျှော�ာ�က်် တော်�်�မူူခြ�င်းး�ကိုု� ရတနာာစင်္ကမ
သတ္တတဟ ဟုုခေါ်�်သည််။

ပုံ (၁၀၄) ခေါင်ရည်ချက်သည့်ဖို

ပုံ (၁၀၆) သတ္တဌာနစေတီ
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ကန််စော�ာင့််� နဂါးး�မင်းး�သည်် ကြီး�း�စွာာ�သော�ာ ကန််ကိုု� ဖန််ဆင်းး�ပြီး�း� ကိုု�ယ််တော်�်�

တော�ာင်းး�ခံံလေ�သော�ာအခါါ ဘုုရား�းရှှင််သည်် ဆံံတော်�်� (၈)ဆူူကိုု� ပေး�းသနား�း

ကိုု� ခုုနှှစ််ပတ််ရစ်် ပတ််ရံံပြီး�း� ဦးးခေါ�ါင်းး�တော်�်�ထက််ကိုု� ပါးး�ပျျဉ်းး�ဖြ�င့််� အုုပ််

တော်�်�မူူလေ�သည််။ ကုုန််သည်် ညီီနော�ာင််တို့့��သည်် ၎င်းး�တို့့��နေ�ရပ််ကိုု� ပြ�န််

မိုးး��ကာာ မိုးး��မစိုု�စွွတ််ရအော�ာင်် ကာာကွွယ််လေ�သည််။ အဆိုု�ပါါအတိုု�င်း�း နေ�ပြီး�း�

ရော�ာက််သော�ာအခါါ အဆိုု�ပါါ ဆံံတော်�်�တို့့��ကိုု� ဌာာပ နာာပြီး�း� စေ�တီီတည််ထားး�

ရက််သတ္တတပတ်် လွွန််မြော��ာက်် လေ�လျှှင်် နဂါးး�မင်းး�သည်် လူူသားး�အသွွင််
ပြော��ာင်းး�ပြီး�း�

ဗုုဒ္ဓဓအားး�

ပူူဇော်�်�လျှှင််

ရော�ာင့််�ရဲဲတင်းး�တိိမ််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊
နှှလုံးး��ကော�ာင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�၊

“တရား�းဓမ္မမကိုု�

သတ္တတဝါါများ��းအပေါ်�်
အနှော�ာ�င််

အဖွဲ့့��ကင်းး�ပြီး�း�

ကြား�း�သိိပြီး�း�
စိိတ််ကော�ာင်းး�

တော်�်� မူူလေ�သည််။ ၎င်းး� စေ�တီီသည်် ရန််ကုုန််မြို့�့��ရှိိ� ရွှေ�ေတိိဂုံံ�စေ�တီီတော်�်�
ဖြ�စ်် လေ�သည််။ အဆိုု�ပါါ ရက််သတ္တတပတ််ကိုု� ရာာဇယတန သတ္တတဟ ဟုုခေါ်�်
လေ�သည််။

အာာရုံံ�ငါးး�ပါးး�ကိုု�

ကျော်�်��လွှားး��နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ ငါါဆိုု�သော�ာအစွဲဲ�ကိုု� ဖျော�ာ�က််နိုု�င််ခြ�င်းး�သည်် အမြ�င့််�မား�း

နော�ာင််ဘိုု�လုံံ�စေ�တီီ

ဆုံးး��သော�ာ ပျော်�်��ရွှှင််မှုုပင်် ဖြ�စ််သည််” ဟုု ဆုံးး��မတော်�်� မူူလေ�သည််။ အဆိုု�ပါါ

96°54’59.6”E) လွွယ််ပေါ�ါင််ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး�တွွင််တည််ရှိိ�ပြီး�း� နော�ာင််ဘိုု�

-

ရက််သတ္တတပတ််ကိုု� မုုစလိိန္ဒဒ သတ္တတဟ ဟုုခေါ်�်လေ�သည််။

ကျေး�း�ရွာာ�ဟော�ာင်းး� တည််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ နေ�ရာာအနီးး�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ စေ�တီီ

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°13’37.2”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ပေါ�ါင်းး� (၂၃) ဆူူကိုု� ၎င်းး�နေ�ရာာ တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ အဆိုု�ပါါစေ�တီီကိုု�

ရာာဇယတနပင်် - ရက််သတ္တတ (၇) ပတ််မြော��ာက််တွွင်် လင်းး�လွွန်း�း ပင််ရင်းး�

တည််ထားး� သူူနှှင့်�် တည််ထားး�သော�ာ ခုုနှှစ်သ
် က္ကကရာာဇ််ကိုု� မသိိရှိိ� ရပေ�။

တွွင်် (၇)ရက််ပတ််လုံးး�� သမာာပတ်် ကိုု� ဝင််စား�းတော်�်�မူူပြီး�း� (၅)ရက်် စေ့�့
သော�ာနေ့�့ နံံနက်် တွွင်် ရာာမညတိုု�င်း�း မှှ ကုုန််သည်် ညီီနော�ာင်် (၂)ဦးး ဖြ�စ််

အဆိုု�ပါါစေ�တီီသည််

သော�ာ တပုုသ နှှင့််� ပလ္လိိ�က ကုုန််သည်် ညီီနော�ာင်် တို့့��နှှင့််� တွေ့�့�ဆုံံ�ပြီး�း� ဖူးး�

ရော�ာက််ရှိိ�နေ�ပြီး�း� သွားး��ရော�ာက်် လေ့�့လာာလည််ပတ််ရန်် ခက််ခဲဲသော်�်�လည်းး�

ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင််

သီးး�နှံံ�

စိုု�က််ခင်းး�များ��းအကြား�း�

မျှော်�်��မှုုကိုု� ခံံယူူလေ�သည််။ ကုုန််သည်် ညီီနော�ာင််တို့့��သည်် ကျွွတ််ကျျစ််မုုန့််�

လှှပသာာ ယာာသော�ာ ရှုုခင်းး�များ��းရှိိ�ရာာ နေ�ရာာတစ််ခုုဖြ�စ််လေ� သည််။ ဒေ�သခံံ

နှှင့််� ပျား��းမုုန့််�ဆုုပ််တို့့��ကိုု� ဆက််ကပ််လှူူ�ဒါါန်းး�တော်�်�မူူပြီး�း� သရဏဂုံံ� (၂) ပါးး�

လူူများ��းအနေ�ဖြ�င့််� သာာမန််အချိိ�န််များ��း တွွင်် သွားး��ရော�ာက််လည််ပတ််လေ့�့မရှိိ�

ကိုု� ခံံယူူ ဆော�ာက််တည််ကြ�ကာာ ပထမဆုံးး�� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင်် ဖြ�စ််လာာကြ�

ဘဲဲ လပြ�ည့််�နေ့�့ အစရှိိ�သော�ာအခါါကြီး�း�၊ရက််ကြီး�း�များ��းတွွင််သွားး��ရော�ာက်် ကြ�

လေ�သည််။ ညီီနော�ာင််နှှစ််ပါးး�တို့့��သည်် မြ�တ််ဗုုဒ္ဓဓကိုု�ယ််စား�း ကိုးး�� ကွွယ််ရန််

လေ�သည််။

ပုံ (၁၀၇) နောင်ဘိုစေတီ

သဘာာဝအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
လွွယ််ပေါ�ါင််လှိုုဏ်ဂူူ
်

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°13’56.1”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

96°55’59.0”E) နော�ာင််ဘိုု�ဘုုရား�း အရှေ့�့�ဘက်် အနည်းး�ငယ်် တော�ာင်် တက််
ရသော�ာ နေ�ရာာတွွင်် နော�ာင််ဘိုု�လုံံဂူူနှ
� ှင့်�် မျျက််နှာာ� ချျင်းး�ဆိုု�င််လျှှက််ရှိိ�သော�ာ
လွွယ််ပေါ�ါင််ဂူူကိုု�သွားး��ရော�ာက်် လည််ပတ််နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�ဂူူသည်် ဂူူထဲဲက
ကျားး��များ��း ပုံံ�ပြ�င််ထဲဲတွွင််ပါါဝင််သော�ာ ဂူူဖြ�စ််သည််။ လွွယ််ပေါ�ါင်် ဂူူတွွင််
အခန်းး� (၂)ခန်းး�ရှိိ�ပြီး�း� ဝင််ပေါ�ါက််၊ ထွွက််ပေါ�ါက်် လည်းး� (၂) ခုု ရှိိ�လေ�သည််။
ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��း တရား�းထိုု�င််ရန််အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ယခုုလက််ရှိိ�အချိိ�န််
တွွင်် သွားး��ရော�ာက််လေ့�့လာာ လည််ပတ််ရန်် ခက််ခဲဲ သော�ာ အနေ�အထားး�
တွွင််ရှိိ�သည််။

ထို့့��ကြော��ာင့်�်

လှိုုဏ််ဂူူအတွွင်း�း ရှိိ�

အရာာဝတ္ထုု�များ��းကိုု�

အတိိအကျျ မသိိနိုု�င််ပေ�။ (လွွယ််ပေါ�ါင််လှိုုဏ််ဂူူသည်် ကွွင်း�း ဆင်းး� လေ့�့လာာ
မှုုများ��း ပြု�ုလုုပ််ရန််လိုု�အပ််သေး�းသော�ာ လှိုုဏ််ဂူူ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။)
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လွွယ််ခေါ�ါရွာာ�
လွွယ််ခေါ�ါရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°12’34.5”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°58’33.9”) သည်် စံံကားး�နှှင့်�် (၅)
မိုု�င််ခန့််� အကွာာ� တော�ာင််ပေါ်�်ကျေး�း�ရွာာ� တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� လှှပသော�ာ (၅) မိုု�င််ခရီးး� လမ်းး�လေး�း
တစ််လျှော�ာ�က်် စက််ဘီးး�စီးး�ခြ�င်းး�၊ လမ်းး�လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််ရန်် သင့််�တော်�်�သည််။
လွွယ််ခေါ�ါရွာာ�သည်် ပအို့့��ဝ်် ကျေး�း� ရွာာ�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� အိိမ််ထော�ာင််စုုပေါ�ါင်းး� (
၇၀) ကျော်�်�� နှှင့််� လူူဦးးရေ� (၃၀၀) ခန့််�ရှိိ�သည််။ လွွယ််ခေါ�ါနှှင့််� ပတ််သတ််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်အ
် ဆော�ာက််ဦများ��း

သည့််� မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာများ��း ပျော�ာ�က််ဆုံးး�� လျှှက််ရှိိ�ပြီး�း� ဒေ�သခံံလူူများ��းက

လွွယ််ခေါ�ါကျေး�း�ရွာာ�၏ ရိုးး��ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်် အဆော�ာက််အဦများ��း

လွွယ််ခေါ�ါကျေး�း�ရွာာ� ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််မှာာ� နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၁၀၀) ကျော်�်��ခဲ့့�

မှာာ� ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာအိိမ််များ��း၊ လွွယ််ခေါ�ါ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�နှှင့်�်

ပြီ�ီဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။

စူူဠာာ မုုဏိိစေ�တီီတို့့��ဖြ�စ််သည််။

ရှေး�း�ယခင််အချိိ�န််က ယခုု လွွယ််ခေါ�ါကျေး�း�ရွာာ� တည်် ရှိိ�သော�ာ တော�ာင််ကြား�း�

လွွယ််ခေါ�ါဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°12’40.9”N

နေ�ရာာ ဒေ�သသည်် မြေ�ေသြ�ဇာာ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ နေ�ရာာဒေ�သ တစ််ခုု

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°58’28.2”E) လွွယ််ခေါ�ါ ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ကိုု�

ဖြ�စ််သည််။ အခြား��းသော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�များ��းမှှ လာာရော�ာက်် စိုု�က််ပျိုး�း�� လုုပ််ကိုု�င််

တော�ာင််ကြား�း� ၏မြော��ာက််ဘက််တွွင်် လွွယ််ခေါ�ါရွာာ�ကိုု� ပထမဆုံးး�� စတင််

ကြ�ပြီး�း� တစ််စတစ််စ အခြေ�ေချျနေ� ထိုု�င််ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြ�သည််။ စတင််

တည််ထော�ာင််စဉ်် ကာာလကပင်် ဆော�ာက််လုုပ်် ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််စဉ်် က အိိမ််ခြေ�ေပေါ�ါင်းး� (၅)အိိမ််၊ (၆)အိိမ်် ခန့််�သာာရှိိ�ခဲ့့�
သည််။

ထို့့��ကြော��ာင့်�ပင််
်
၎င်းး� ဘုုန်းး�တော်�်� ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�သည်် ယခုုလက််ရှိိ� ရွာာ�
တည််ရှိိ�ရာာ တော�ာင််ဘက််သို့့�� မျျက််နှာာ�မူူရမည့််�အစား�း ရွာာ�ဟော�ာင်းး� တည််ရှိိ�ခဲ့့�

“လွွယ််ခေါ�ါ”ဟူူသော�ာအမည််မှာာ� အနီးး�ဝန်းး�ကျျင်် ရွာာ� များ��းမှှ ခပ််လှှမ်း�း လှှမ်း�း

ရာာ မြော��ာက််ဘက််သို့့�� မျျက််နှာာ�မူူနေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ တော�ာင််ဘက််သို့့��

မှာာ� ထီးး�ထီးး�ကြီး�း�ရှိိ�နေ�သော�ာ တော�ာင််ကိုု� အစွဲဲ�ပြု�ု၍ မှှည့်�ထားး
်
�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� “

ကျေး�း�ရွာာ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရခြ�င်းး�အ ကြော��ာင်းး�မှာာ� ပအိုု�ဝ်း�း ဖြူ�ူနှှင့်�် ပအိုု�ဝ်း�း နီီတို့့��

အထီးး�ကျျန််တော�ာင််” ဟုုအဓိိပ္ပာာ�ယ််ရသည််။

အကြား�း� တိုု�က််ပွဲဲ�ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး� အခြေ�ေအနေ�တို့့�� ကြော��ာင့််�ဖြ�စ်် လေ�သည််။

ကျေး�း�ရွာာ�၏ အဓိိက အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လုုပ်် ငန်းး�မှာာ� တော�ာင််ယာာ

စူူဠာာမုုဏိိစေ�တီီ

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဆန််စပါးး�၊ ပြော��ာင်းး�နှှင့််� ပဲဲတို့့��ကိုု�စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ�

96°58’31.0”E) လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�သော�ာအလှူူ�ရှှင််ကိုု�မသိိရပေ�။ ဘုုန်းး�တော်�်� ကြီး�း�

သည််။ ရိုးး�� ရာာစပါးး�ခြွေ�ေလှေ့�့�စက်် ကဲ့့�သို့့��သော�ာ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း လုုပ်် ငန်းး�သုံးး��

ကျော�ာ�င်းး�နှှင့်�အ
် နည်းး�ငယ်် ကွာာ�ဝေး�းသော�ာ အရှေ့�့� ဘက််တော�ာင််ကုုန်းး�လေး�း

ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု� လွွယ််ခေါ�ါကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

ပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။

ပုံ (၁၀၈) လွယ်ခေါရွာ

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°12’43.6”N

ပုံ (၁၀၉) လွယ်ခေါဘုန်းကြီးကျောင်း

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
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ပုံ (၁၁၁) ဆန်ပြာနေသော လွယ်ခေါရွာသူ

ပုံ (၁၀၁) စူဠာမုဏိစေတီ

လုံံ�ချျည််ဝတ််ခြ�င်းး�ကိုု� မကြို�ု�က်် သော�ာကြော��ာင့််� သံံတော�ာင််သို့့�� သွားး��ရော�ာက််
ကြ�သော�ာ လူူများ��းသည်် ဘော�ာင်းး�ဘီီရှှည််များ��းသာာ ဝတ််ဆင််ကြ� ရသည််ဟုု
ဆိုု�လေ�သည််။
ရိုးး��ရာာနတ််ပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ မြေ�ေနေ�ရာာတွွင်် ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််
သည််။ ပွဲဲ�တော်�်�တွွင်် ပါါဝင််ကြ�သူူများ��းသည်် ဆန််များ��းကိုု� ယူူလာာပြီး�း�
အဆိုု�ပါါ ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပမည့််� နတ််ဝိုု�င်း�း မြေ�ေနေ�ရာာတွွင််ပင်် ချျက််ပြု�ုတ််ကြ�ရသည််။
ရိုးး��ရာာဓလေ့�့ ထုံးး��တမ်းး�အစဉ််အ လာာအရ အမျိုး�း��သားး�များ��းသာာ ပွဲဲ�တော်�်�
အတွွင်း�း ပါါဝင်် ခွွင့်�ရှိိ�
် သည််။ နတ်် ပူူဇော်�်�ပသရန််အတွွက်် ငါးး�အထီးး�၊ အမ

သဘာာဝအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
သံံတော�ာင်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°13’04.2”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°59’09.8”E)
သံံတော�ာင််သည်် လွွယ််ခေါ�ါကျေး�း�ရွာာ�အနီးး�တွွင်် တည်် ရှိိ�သည််။ သံံတော�ာင််ရှိိ�
မြေ�ေပြ�င််ပေါ်�်တွွင်် အတွွင်း�း ပေါ�ါက််များ��းစွာာ�ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည််။ စံံကားး�
ဒေ�သမှှ လူူအများ��းသည်် ၎င်းး�သံံတော�ာင််သို့့�� လာာရော�ာက််ပြီး�း� ပန်းး�ပဲဲလုုပ််ငန်းး�

တစ််စုံံ�၊ ထမင်းး�၊ ငှှက််ပျော�ာ�သီးး�၊ မုုန့််�ဆီီကြော်��်� တို့့��နှှင့်�် ပူူဇော်�်�ပသရသည််။
နတ််ပူူဇော်�်�ပသပြီး�း�ချိိ�န်် တွွင်် နတ််ပွဲဲ�လာာကြ�သော�ာသူူ (၁၀၀၀) ခန့််�သည််
ပူူဇော်�်�ပသပြီး�း�သော�ာ အစား�းအစာာများ��းကိုု� စား�းကြ� သည််။ ထိုု�သို့့�ချျက််ပြု�ုတ််
စား�းသော�ာက််ရသော�ာ ကြော��ာင့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ််အပေါ�ါင်းး�မှှ ကာာကွွယ််နိုု�င််
မည််ဟုုလည်းး� ယုံံ�ကြ�ည််ယူူဆကြ�သည််။

လုုပ််ကိုု�င််ရန််အတွွက်် သံံများ��းကိုု� တူးး�ယူူခဲ့့�ကြ�သည််ဟုု ဆိုု�သည််။

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

“ရှေး�း�စော်�်�ဘွားး��တစ််ဦးး လက််ထက််က နွား��းကျော�ာ�င်းး� သားး�တစ််ဦးးဟာာ

ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာဓလေ့�့များ��း မြ�င််တွေ့�့�ခံံစား�းနိုု�င််သော�ာ လွွယ််ခေါ�ါကျေး�း�ရွာာ�သည််

သံံတော�ာင််အနီးး�ကိုု� နွား��းကျော�ာ�င်းး�ဖို့့�� အတွွက််ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�ပါါတယ််။ သူူ
ဟာာ သံံတော�ာင်် အနား�းမှာာ� သံံလုံးး��တစ််လုံးး��ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�တဲ့့�အတွွက်် အဲ့့�ဒီီ
သံံလုံးး��နဲ့့� ကစား�းနေ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ တစ််ခါါမှာာ�တော့�့� သံံလုံးး��ဟာာ နွား��းကိုု�ထိိမှှန််
ပြီး�း� နွား��းခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််ကိုု� ဖော�ာက််ထွွက််ကာာ သေ�ဆုံးး�� သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််။ ဒီီသ
တင်းး�ကိုု� စံံကားး�ဒေ�သက စော်�်�ဘွားး��ကြား�း�သိိတဲ့့� အခါါမှာာ�တော့�့� အဲ့့�ဒီီ
သံံတော�ာင််က သံံတွေ�ေနဲ့့� သူ့့�အ တွွက်် ဓား�းမြှော��ာ�င််တစ််ခုု ပြု�ုလုုပ််ဖို့့�� အမိိန့််�
ပေး�းခဲ့့� ပါါတယ််။ သံံတော�ာင််က သံံတွွင်းး� တွေ�ေကိုု�လည်းး� သာာမန််လူူတွေ�ေ မ

ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံသ
� ည့််�

ရွာာ�လေး�း

တစ််ရွာာ�ဟုုဆိုု�နိုု�င််သည််။

ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာ

ယဉ််ကျေး�း�မှုု အစဉ််အလာာများ��းဖြ�စ််သော�ာ မော�ာင်းး�ထော�ာင်းး�ခြ�င်းး� ဓလေ့�့၊ ဝါးး�
ချော�ာ�င်းး�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� အမဲဲလိုု�က်် ခြ�င်းး�၊ လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�သုံးး�� ရိုးး��ရာာ လယ််ယာာသုံးး�� ပစ္စစည်း�း အမျိုး�း��မျိုး�း��နှှင့််� မီးး�ဖိုု�ချော�ာ�င််သုံးး��
ပစ္စစည်း�း များ��း၊ ကြိုး�း��ကျျစ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� လေ့�့လာာနိုု�င်် သည််။ လွွယ််ခေါ�ါ
ကျေး�း�ရွာာ� အတွွင်း�း တွွင်် တစ််ပိုု�င်် တစ််နိုု�င်် ကြိုး�း��ကျျစ််ခြ�င်းး�များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�
နိုု�င််သည််။ ကြိုး�း��ကျျစ််ရန််အတွွက်် အနီးး�ရှိိ� သစ််တော�ာထဲဲမှှ မတူူညီီသော�ာ

သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််အော�ာင်် ပိိတ််ပစ််စေ�ခဲ့့� ပါါတယ််...”

သစ််ခေါ�ါက်် (၃) မျိုး�း��ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေအသုံးး��ပြု�ုရ သည််။ ထို့့��ပြ�င်် လွွယ််ခေါ�ါရွာာ�

နတ််ပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� တပေါ�ါင်းး� (မတ််-ဧပြီ�ီ) လပြ�ည့််�နေ့�့ မတိုု�င််မှီီ� သံံတော�ာင််

နေ�ရာာတစ််ခုုလည်းး� ဖြ�စ််သည််။

တွွင်် ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ သံံတော�ာင််တွွင်် နတ််ကွွန်းး�ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ�
ကိုု� နေ�ရာာ အနှံ့့�� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ နတ််ကွွန်းး�များ��းသည်် သံံ တော�ာင််အားး�
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သော�ာ နတ််များ��းအတွွက်် ရည််ရွွယ််ပြီး�း� ဆော�ာက််လုုပ််ထားး�
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သခံံများ��း၏ ပြော��ာဆိုု�ချျက််အရ ရှေး�း�ယခင််ကာာလ က
သံံတော�ာင််ကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သော�ာ နတ််သည်် ယော�ာင်္ကျား��း၊မိိန်းး�မများ��း

သည်် ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာ အစား�းအစာာများ��းကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� လေ့�့လာာနိုု�င််သော�ာ

129

130

ဘုုရား�းတော�ာင််ကျေး�း�ရွာာ�
ဒေ�သခံံများ��း၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််အရ ဘုုရား�းတော�ာင်် ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°04’32.7”N
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’05.2”E) ကိုု� ခရစ််နှှစ်် (၁၉၇၂) ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််
ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။
စံံကားး�အင်းး�၏ အရှေ့�့�တော�ာင််ဘက်် အစွွန််တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ ဘုုရား�း

တည််ရှိိ�ပြီး�း�

သစ််သားး�ဖြ�င့့်�ဆော�ာက််

လုုပ််ထားး�သည့််�

တော�ာင််ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� စတင်် တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သော�ာလူူများ��းမှာာ� ယခုုလက််ရှိိ�

ကျော�ာ�င်းး�သည်် ပါါဟီးး�လယ််တိုု�င််ကျေး�း�ရွာာ� ရေ�နစ််မြု�ုပ််စဉ််က ဖြို�ု� ဖျျက််ပြီး�း�

စံံကားး� အင်းး�နေ�ရာာတွွင််တည််ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ပါါဟီးး�လယ််တိုု�င်် ကျေး�း�ရွာာ�မှှ

ယခုုနေ�ရာာတွွင်် ကျော�ာ�င်းး�ဟော�ာင်းး�မှှ ပစ္စစည်း�း များ��းဖြ�င့််� ဆော�ာက််လုုပ််ထားး�

ဖြ�စ််သည််။ အခြား��းသော�ာကျေး�း�ရွာာ�များ��းကဲ့့� သို့့��ပင်် ပါါဟီးး�လယ််တိုု�င််ရွာာ�သည််

ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဘုုရား�းတော�ာင််မှှ ဒေ�သခံံများ��း၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက်် အရ

လည်းး� ဆည်် ဆော�ာက််လုုပ််ပြီး�း�ချိိ�န််တွွင်် ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး��ခြ�င်းး�ကိုု� ခံံခဲ့့�ရ သည််။

ဆည််မဆော�ာက််လုုပ််ခင််က

ရှေး�း�ဟော�ာင်းး�

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�

အဆော�ာက််အဦများ��းနှှင့်�်

ထိုု�အခါါ လူူအများ��းသည်် အနီးး�အနား�းရှိိ� ဖယ််ခုံံ�၊ လွိုု��င််ကော်�်�၊ ပင််လော�ာင်းး�

ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��းစွာာ� တွေ့�့�ရသော်�်�လည်းး� ယခုုအခါါ ရေ�အော�ာက််သို့့��

နှှင့််� ဘုုရား�းတော�ာင်် စသော�ာ နေ�ရာာဒေ�သများ��းသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�သွားး��ကြ�

နစ််မြှု�ု�ပ််သွားး��ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြီး�း�ခဲ့့�သည့််� ရာာစုုနှှစ််နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်း�း

သည််။

ကာာလက

အများ��းစုုသည််

ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ််ငန်းး�

ဆက််လက််

လုုပ််ကိုု�င််ရန််

နယ််မြေ�ေဒေ�အတွွင်း�း

မအေး�းချျမ်းး�မှုုများ��းကြော��ာင့််�လည်း�း

ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� ယဉ််ကျေး�း�မှုု အနုုပညာာလက််ရာာ ပစ္စစည်း�း များ��းသည်် သူူခိုးး��

အဆင််ပြေ�ေသော�ာ ဘုုရား�းတော�ာင််ရွာာ�သို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွေ့�့�ခဲ့့�သည််။

များ��း၏ ခိုးး��ယူူခြ�င်းး�ခံံခဲ့့�ရ သည််။
ရွာာ�ဟော�ာင်းး�အနီးး� ရေ�လွွတ်် သော�ာ တော�ာင််ပေါ်�်တွွင်် ဘုုရား�းတစ််ဆူူရှိိ�၍
ကျေး�း�ရွာာ� အသစ််ကိုု� စတင််တည်် ထော�ာင််သော�ာအခါါတွွင်် အဆိုု�ပါါ ဘုုရား�း

လွွယ််နွဲဲ�မြ�သိိန်းး�တန််စေ�တီီတော်�်�

-

နှှင့််� တော�ာင််ကိုု� အစွဲဲ�ပြု�ုပြီး�း� ဘုုရား�းတော�ာင််ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ခဲ့့�ကြ�သည််။

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’09.0”E) လွွယ််နွဲဲ�စေ�တီီတော်�်�နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°04’28.1”N

အသေး�း စိိတ်် မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာများ��းကိုု� မတွေ့�့�ရှိိ�ရပေ�။ ရှေး�း� ယခင််ကာာလ
အင်းး�သားး�လူူမျိုး�း��များ��း

အများ��းစုုနေ�ထိုု�င််ကြ�ပြီး�း�

အဓိိက

အသက််မွေး�း�

က

ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��တို့့��

တည််ထားး�ကိုးး��

ကွွယ််ခဲ့့�သည််ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။

ကျော�ာ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�မှာာ� တော�ာင််သူူ လုုပ််ငန်းး�နှှင့်�် ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််သည််။

ဘုုရား�းတည််ဆော�ာက်် စဉ််ကာာလက ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး� အနီးး�တွွင်် အုုတ််ဖုုတ််

လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး�မှာာ� (၁၅၀၀) ခန့််�ရှိိ�လေ�သည််။

ပြီး�း� အဆိုု�ပါါအုုတ််များ��းကိုု� ဆင််ဖြ�င့််� သယ််ယူူခဲ့့�ကြ� သည််ဟုုဆိုု�သည််။
ဘုုရား�း တည််ဆော�ာက််ဆဲဲကာာလ တွွင်် ၎င်းး�ဆင်် သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�သဖြ�င့််� ယွွန်းး�
လူူမျိုး�း��တို့့�� သည်် ၎င်းး�သေ�ဆုံးး��သွားး��သော�ာ ဆင််ကိုု� ဘုုရား�းအနီးး� အနား�းတွွင််

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်် အဆော�ာက််အဦများ��း
ဘုုရား�းတော�ာင််ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ဟော�ာင်းး�

-

မြု�ုပ််နှံံ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဆင််ရုုပ််ကိုု�တည််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ရှေး�း�ယခင််က ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��တို့့��
(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°04’33.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’08.7”E) ရွာာ�လယ််ကန််နံံဘေး�းတွွင််

ပထမဆုံးး��တည််ထားး� ခဲ့့�သည့််� ရွာာ�အမည််ကိုု� အစွဲဲ�ပြု�ုပြီး�း� လွွယ််နွဲဲ�စေ�တီီ ဟုု
ခေါ်�်ဆိုု�ကြ�သည််။

ဘုုန်းး�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�ဟော�ာင်းး�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ ကျေး�း�ရွာာ� အလယ််တွွင််

ပုံ (၁၁၂) ဘုရားတောင်ကျေးရွာ

ပုံ (၁၁၃) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟောင်း
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ဘုုရား�းကိုု� စံံကားး�ဒေ�သ စော်�်�ဘွားး��၏ သမီးး�တော်�်�က ပြု�ုပြ�င််လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�

ပန််လုံံ�မြို့�့��တော်�်�

-

သည််။ သမီးး�တော်�်�သည်် သူူမကိုု� ဖခမည်းး�တော်�်�က လက််ဆော�ာင််အဖြ�စ််

96°57’20.7”E) ပန််လုံံ�မြို့�့��တော်�်�၏ ပထမ တိုု�င်း�း ပြ�ည််ထူူထော�ာင််မှုုကိုု�

ချီးး ��မြှ�ှင့်�ထားး
်
� သော�ာ အဖိုးး��ကြီး�း�သော�ာမြ�နား�းဋော�ာင်းး�တော်�်�ကိုု� ဘုုရား�း တွွင််

ဘုုရား�းတော�ာင််ရွာာ�မှှ မဝေး�းလှှသော�ာ နေ�ရာာတွွင််အစ ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ပထမ ပန််

ဌာာပနာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ဘုုရား�း၏ အမည်် ကိုု�လည်း�း လွွယ််နွဲဲ�မြ�သိိန်း�း

လုံံ�မြို့�့��တော်�်�ကိုု� မည််သူူစ တည််ထော�ာင််သည်် ဟူူသည့််�ကိိစ္စစနှှင့်�် ပတ််သတ််

တန််စေ�တီီဟုု ခေါ်�်ခဲ့့�ကြ� သည််။ မြ�သိိန်းး�တန််ဆိုု�သည််မှာာ� တန််ဖိုးး��မဖြ�တ််

၍ ပုုဂံံပြ�ည််မှှ ညီီနော�ာင််နှှစ်ဦး
် းဖြ�စ််သူူ စဝ််ဦးးပြာ�ာလဲ့့� နှှင့်�် စဝ််ဦးးပြာ�ာဆေး�း

နိုု�င်် သည့််�မြ�ဟုု အဓိိပ္ပပယ််ရသည််။ ၎င်းး�သမိုု�င်း�း မှှတ််တမ်းး� များ��းကိုု� ဘုုရား�း

သို့့��မဟုုတ်် ယွွန်းး�ညီီနော�ာင််နှှစ််ဦးး ဖြ�စ််သော�ာ လဦးးနှှင့်�် လရေး�း တို့့��ဖြ�စ််သည််

အနီးး�အနား�းရှိိ� ခေါ�ါင်းး�လော�ာင်းး�စာာများ��း မှှ သိိရှိိ�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဘုုရား�း

ဟုု သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး� နှှစ််ရပ််ရှိိ�သည််။ စတင််တည််ထော�ာင််သော�ာ ခုုနှှစ််မှာာ�

တော�ာင်် ဆရာာတော်�်� ၏ အဆိုု�အရ ဆင််ရုုပ််ထုုကိုု� ဆရာာတော်�်�တို့့�� ငယ်် စဉ််

မြ�န််မာာသက္ကကရာာဇ်် (၈၄၁) ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၄၇၉) ဖြ�စ််သည််။

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°06’00.2”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ကာာလအထိိ တွေ့�့�ရှိိ�ရသေး�းသည််ဟုု ဆိုု�သည််။ ယခုုအချိိ�န််ကာာလတွွင််မူူ
ဆင််ရုုပ််ထုုမှာာ� လူူအများ��း က ရုုပ််ထုုအတွွင်း�း တွွင်် ရတနာာများ��းရှိိ�သည််ဟုု

ပန််လုံံ�မြို့�့��တော်�်�သည်် မိုးး��ရာာသီီကာာလအတွွင်း�း တွွင်် ရေ�ကြီး�း�သည့််�ဒဏ်် ခံံရ

ထင်် သော�ာကြော��ာင့််� ဖျျက််ဆီးး� ခံံလိုု�က််ရပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ လွွယ််နွဲ့့��စေ�တီီတော်�်�

လေ့�့ရှိိ�ကာာ ဒေ�သခံံများ��းက အခြား��းဒေ�သများ��းသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�အခြေ�ေချျကြ�

ကိုု� နော�ာက််ဆုံးး�� ပြု�ုပြ�င််ခဲ့့�သော�ာ အချိိ�န််မှာာ� လွွန််ခဲ့့�သော�ာ (၉)နှှစ််ခန့််�ကဖြ�စ််

သည််။

ပြီး�း�

ဘုုရား�း

ကိုု�ပြု�ုပြ�င််စဉ််အချိိ�န််က

ကြီး�း�မား�းသော�ာ

အရိုးး��များ��းကိုု�

မြေ�ေအော�ာက််တွွင််တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ရပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ဘုုရား�း တည််စဉ််က ယွွန်းး�

နန်းး�တော�ာင်းး�ဘုုရား�း

လူူမျိုး�း��တို့့��က မြှု�ု�ပ််နှံံ�သဂြို�ု�လ််ခဲ့့� သော�ာ ဆင််၏အရိုးး��များ��း ဖြ�စ််မည််ဟုု ယူူဆ

96°55’56.9”E) နန်းး�တော�ာင်းး�ဘုုရား�းသည်် ဘုုရား�းတော�ာင်် ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး�

ကြော��ာင်းး� ဆရာာတော်�်�က မိိန့််�သည််။

- (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°04’34.4”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

စံံကားး�အင်းး� အနော�ာက််ဘက််ကမ်းး�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ နန်းး�တော�ာင်းး�
ဘုုရား�းကိုု�

ရွာာ�တည််စအချိိ�န််

ဆည််မတည််ဆော�ာက််မီီကတည်းး�က

တည််ထားး� ကိုးး��ကွွယ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ပုံ (၁၁၄) ရွှေပန်းတိမ်လုပ်ငန်း

သဘာာဝအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ဒဏ္ဍာာရီီလာာကျော�ာ�က််တုံးး��များ��း - ဘုုရား�းတော�ာင််အနီးး� တစ််ဝိုု�က််တွွင်် လွွယ််
ငန်းး�၊ လွွယ််ကြိ�ိမ်း�း နှှင့်�် နော�ာင််ဝိုးး�� ဟူူသော�ာ တော�ာင်် (၃) လုံးး��ရှိိ�လေ�သည််။
လွွယ််ငန်းး� တော�ာင််ကိုု� လှှပသော�ာတော�ာင််ဟုုခေါ်�်ပြီး�း� နတ်် မော�ာင််နှှမနှှစ််ပါးး�
(အကိုု�တော်�်�နှှင့်�် ညီီမတော်�်�) တို့့��ကစော�ာင့််� ရှော�ာ�က််ကြ�လေ�သည််။ လွွယ််
ကြိ�ိမ်းး� တော�ာင််မှာာ� သစ််ပင််မရှိိ�သော�ာတော�ာင််ဟုု အဓိိပ္ပပယ်် ရပြီး�း� လွွယ််ကြိ�ိမ်း�း
တော�ာင််နှှင့််� နော�ာင််ဝိုးး��တော�ာင််ကိုု� လည်းး� နတ််တစ််ပါးး�စီီ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််လျှှ
က််ရှိိ�သည််။ နော�ာင််ဝိုးး��တော�ာင််ကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််လျျက််ရှိိ�သော�ာ နတ််သည််
လွွယ််ငန်းး�တော�ာင််စော�ာင့််�

ညီီမတော်�်�

နတ််ကိုု�

ချျစ််ခင််သော�ာကြော��ာင့််�

အော�ာင််သွွယ််တော်�်� အဖြ�စ််ကူူညီီရန်် လွွယ််ကြိ�ိမ်း�း တော�ာင််စော�ာင့််� နတ်် သားး�
ကိုု� အကူူအညီီ တော�ာင်းး�ခံံလေ�သည််။ လွွယ််ငန်းး�တော�ာင််စော�ာင့််� အစ််ကိုု�
တော်�်�နတ််သည်် ၎င်းး�ကိိစ္စစကိုု� သဘော�ာမတူူ ကန့််� ကွွက််သော�ာကြော��ာင့်�်
နော�ာင််ဝိုးး��တော�ာင််စော�ာင့််�နတ်် သည်် ဒေါ�ါသထွွက််ကာာ ကျော�ာ�က််တုံးး��နှှစ််ခုုကိုု�
ပုံ (၁၁၅) ယက္ကန်းလုပ်ငန်း
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လက််နက််အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုကာာ လွွယ််ငန်းး�တော�ာင််ကိုု� တိုု�က််ခိုု�က််လေ�

အားး�ဖြ�င့််� ရွှေ�ေပန်းး�တိိမ်် လုုပ််ငန်းး�ကိုု�သာာ လုုပ်် ကိုု�င််သည််။ ရွှေ�ေပန်းး�တိိမ််

သည််။ ပထမကျော�ာ�က််တုံးး��မှာာ� ယခုုဘုုရား�းတော�ာင်် အနီးး� ရေ�လယ််တွွင််

လုုပ််ငန်းး� ပြု�ုလုုပ််ရန်် အတွွက်် ရွှေ�ေထည််ပစ္စစည်း�း ကုုန််ကြ�မ်း�း များ��းကိုု� တော�ာင််

တွေ့�့�ရှိိ�ရပြီး�း� နော�ာက််ကျော�ာ�က််တုံးး�� တစ််တုံးး��ကိုု� ညော�ာင််လေး�းပင််ရွာာ� အနီးး�

ကြီး�း�မြို့�့��မှှ ဝယ််ယူူသည််။ ရွှေ�ေပန်းး�တိိမ်် ပြု�ုလုုပ််ရန်် အတွွက်် ရွှေ�ေပန်းး�တိိမ််

တွွင််တွေ့�့� ရှိိ�ရသည််။ ဒုုတိိယအနေ�ဖြ�င့််� လှံံ�များ��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ု ကာာ

သုံးး�� ကိိရိိယာာများ��းနှှင့််� အပူူပေး�း မြေ�ေမီးး�ဖိုု� အစရှိိ�သော�ာ ရိုးး��ရာာပစ္စစည်း�း များ��း ကိုု�

တိုု�က််ခိုု�က််ခဲ့့�သည််။ လှံံ�များ��းမှာာ� ညော�ာင််လေး�း ပင််ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး�သို့့��ပင်် ကျျ

အသုံးး��ပြု�ု ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ ရွှေ�ေများ��းကိုု� မြေ�ေမီးး�ဖိုု�တွွင်် အရေ�ကျိုု��ပြီး�း� တူူစသည််

ခဲ့့�ပြီး�း� အဆိုု�ပါါလှံံ�များ��း ကျျသော�ာနေ�ရာာတွွင်် ဝါးး�ပင််များ��း ပေါ�ါက််လာာခဲ့့�သည််

တို့့��ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကာာ ပုံံ�ဖော်�်�စက််ဖြ�င့််� လိုု� အပ််သလိုု�ပုံံ�ဖော်�်�ပြီး�း� လက််စွွပ််၊

ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။ လှံံ�များ��းသည််လည်းး� လွွယ််ငန်းး� တော�ာင်် အနီးး�သို့့�� မကျျ

လည််ဆွဲဲ� အစရှိိ� သည််တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ (Phay, 2009)

ရော�ာက််နိုု�င််ခဲ့့�ပေ�။ အဘယ့််� ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� ရေ�ပူူတော�ာင််သည်် အဆိုု�ပါါ
တော�ာင်် (၂) လုံးး��ကြား�း�တွွင်် ကာာဆီးး�ထားး�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ်် လေ�သည််။

ရိုးး��ရာာယက္ကကန်းး�လုုပ််ငန်းး� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°04’12.5”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
96°57’24.1”E) ဘုုရား�းတော�ာင််ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် ရှှမ်း�း ရိုးး��ရာာအထည််များ��း ကိုု�

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

ရက််လုုပ််ရန်် ယက္ကကန်းး�လုုပ််ငန်းး� များ��းစွာာ�ရှိိ�ပြီး�း� ယက္ကကန်းး�နှှင့်�ဆက််စပ််
်
သည့််�

ရိုးး��ရာာပန်းး�တိိမ််လုုပ််ငန်းး� - ဘုုရား�းတော�ာင််ရွာာ�ရှိိ� ရိုးး��ရာာ ပန်းး�တိိမ််လုုပ််ငန်းး�ကိုု�

ကန်းး� လုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့််� အသက််မွေး�း�လျျက််ရှိိ�သည််။ ရိုးး��ရာာ ယက္ကကန်းး�လုုပ််ငန်းး�

(၁၉၉၄) ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််လုုပ်် ကိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ စတင််လုုပ််ကိုု�င််စဉ််
က ကြေး��း နှှင့််� ငွေ�ေပန်းး�ထိိမ််ကိုု�လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� ယခုုအခါါတွွင်် အဓိိက

ပစ္စစည်း�း များ��းလည်းး� ထုုတ်် လုုပ်် ရော�ာင်းး�ချျကာာ အမျိုး�း��သမီးး�များ��းသည်် ယက္္
တွွင်် မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာ လက််ယက္ကကန်းး� စင််ကိုု�ပင်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။
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မြ�န််မာ့့�ယက္ကကန်းး�စင််

ရရှိိ�မှှသာာ ရက််ဖော�ာက််များ��းသည်် ဖြ�တ််သန်းး�ပြီး�း� ရက််လုုပ််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််

အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှရှိိ� မြေ�ေမြ�န့််� ထိုု�င်း�း လူူမျိုး�း��တို့့��သည်် (၂) မီီတာာ ခန့််�

(၁၆) တိုု�င််အထိိ ပါါဝင််သည််။ ချျည််ခင်် များ��းသည်် ရက််ဖော�ာက်် ဘီးး�များ��းကိုု�

သည််။ အချို့့��� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ယက္ကကန်းး�လွွန်းး�များ��းတွွင်် ရက််ဖော�ာက််တိုု�င််

ရှှည််လျားး��ပြီး�း� (၁) မီီတာာခွဲဲ�ခန့််� ကျျယ််သော�ာ သစ်် သားး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�

ဖြ�တ််သန်းး�ပြီး�း� ထန်းး� သားး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ သစ််သားး� ရစ််စက််ဆီီသို့့��

သည့််� မြ�န််မာ့့�ယက္ကကန်းး�စင််ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုကြ�သည််။ လက််သမား�းများ��းသည််

ရော�ာက််သည််။ ချျည််ခင််များ��းသည်် ရစ််တိုု�င််များ��းဆီီသို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သော�ာအခါါ

လယ််ယာာလုုပ််ငန်းး�သိိမ်းး�ချိိ�န််တွွင်် နေ�ရာာလိုု�အပ််ချျက််အတွွက်် အလွွယ််

ရစ််စက််များ��းနှှင့်�် ရက််ဖော�ာက််ဘီးး�များ��းမှာာ� ယက္ကကန်းး�စင််နှှင့််� ဆက််ထားး�

တကူူ

သော�ာကြော��ာင့််� အစွွန််ဆုံးး��၊ အဝေး�းဆုံးး��တွွင််ရှိိ�သော�ာ ယက္ကကန်းး�စက််မှာာ� အပေါ်�်

ဖြု�ုတ််နိုု�င််တပ််နိုု�င််သည့််�

ယက္ကကန်းး�စင််ကိုု�

သစ််သားး�များ��းဖြ�င့််�

ချိိ�တ််ဆက််ပြီး�း� ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။ ချျည််ရစ််တိုု�င်် ပြု�ုလုုပ်် ရန််အတွွက််

လက််တွွင််ရှိိ�သော�ာ

ချျည််လုံးး��ချျည််ခင််တို့့��ကိုု� ရစ််လုံးး��နှှင့်�ရ
် စ််ပြီး�း� ချျည််ရစ််တိုု�င််တွွင်် အစီီစဉ််

ရက််လုုပ််သော�ာ အထည််၏ အလည််တိုု�င််သည်် အနီးး�ဆုံးး�� တွွင််ရှိိ�သော�ာ

တကျျ ဖြ�စ််စေ�သည််။ ချျည််ရစ်် တိုု�င််၏အကျျယ််မှာာ� ၄-၉ မီီတာာရှိိ�ပြီး�း� ယက္္

ချျည််ထည််နှှင့်�်

ကန်းး�ရက််သူူ၏

သော�ာအခါါတွွင်် ရက််ဖော�ာက််လွွန်းး� ကိုု� ထည့််�ပြီး�း� ရက််လုုပ််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည််။

အိိမ််ဝင်းး�အတွွင်း�း

တပ််ဆင််ထားး�လေ့�့

ရှိိ�သည််။

ရက််ဖော�ာက်် ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက်် ချျည််များ��းကိုု� ရစ််လုံးး��ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� ရစ််

တန်းး�၏

အကူူအညီီဖြ�င့််�

ထိိစပ််နေ�သည််။

စတင််ရက််လုုပ််သည််။

တစ််လိုု�င်း�း ခြ�င်းး�စီီ

(Conway, 2006)

ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် အထက််အော�ာက်် ရစ််ပြီး�း� ရက််လုုပ်် ရန််အတွွက်် လွွန်းး�
လိုု�အပ််သည််။ ယက္ကကန်းး�စင််၏ ရည််ရွွယ်် ချျက််မှာာ� ချျည််တိုု�င််များ��းအတွွင်း�း
ဖိိအားး� မသက််ရော�ာက်် စေ�ရန်် ဖြ�စ််သည််။ ချျည််တိုု�င််များ��းအတွွင်း�း နေ�ရာာ

မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာရွှေ�ေပန်းး�တိိမ်လု
် ုပ်င
် န်းး�
မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာ ရွှေ�ေပန်းး�တိိမ််လုုပ််ငန်းး�သည်် အခြား��းလက််မှုု အနုုပညာာ လုုပ််ငန်းး�များ��းကဲ့့�သို့့��မဟုုတ််ပဲဲ
တန််ဖိုးး��ကြီး�း�မား�း သော�ာ ရွှေ�ေ၊ ငွေ�ေ၊ ရတနာာ ပစ္စစည်း�း များ��းနှှင့်�် လုုပ််ကိုု�င််ရသော�ာ လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
ပုုဂံံခေ�တ််ကာာလကပင်် ရွှေ�ေ၊ ငွေ�ေ ပန်းး�တိိမ််လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� တွွင််ကျျယ််စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုကြ� သည််။
ရွှေ�ေထည််၊ ငွေ�ေထည််နှှင့်�် ရတနာာပစ္စစည်း�း များ��းမှာာ� ဘာာသာာရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ��းနှှင့်�ဆက််စပ််လျှ
်
ှက််ရှိိ�ပြီး�း�
အင်းး�၀ခေ�တ်် ဘုုရင််များ��းလက််ထက််တွွင်် ရွှေ�ေထည်် လက််မှုု အနုု ပညာာများ��း ထွွန်း�း ကားး�ခဲ့့�ပြီး�း�
နန်းး�တွွင်း�း တော်�်�ဝင််ပန်းး�တိိမ်် ပညာာရှှင််များ��းကိုု�လည်း�း ခန့််�ထားး�ခဲ့့�ကြ�သည််။

ရက််ဖော�ာက််ပြီး�း�
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ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�
ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°03’31.0”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’56.6”E)သည်် စံံကားး�အင်းး�
၏ အရှေ့�့�တော�ာင််ဘက်် အစွွန််တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။
ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် အိိမ််ထော�ာင််စုုပေါ�ါင်းး� (၁၈၉)စုု ရှိိ� ပြီး�း� လူူဦးးရေ�စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ဤသို့့��ဖြ�င့််� အိိမ််ခြေ�ေများ��းပြား�း�လာာပြီး�း� ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ� သည်် ယခုုအခါါ

(၈၆၉) ယော�ာက််ခန့််�ရှိိ�သည််။

ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း�� အများ��းစုုနေ�ထိုု�င်် သည််။ ကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ� ပအို့့��ဝ််ရိုးး��ရာာ အိိမ််များ��း၊

ဒေ�သခံံလူူအများ��း၏ ပြော��ာစကားး�အရ ရေ�ပူူကျေး�း� ရွာာ�သည်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး�

နိုု�င််သည််။

လှှပ သာာယာာ သော�ာ ရှုုမျှော်�်��ခင်းး�များ��းနှှင့််� ရိုးး��ရာာဓလေ့�့များ��း ကိုု� လေ့�့လာာ
(၁၀၀) ကျော်�်��သက််တမ်းး�ရှိိ�ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။
ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�၏ အဓိိက သက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�မှာာ�ပြော��ာင်းး�နှှင့်�်
ဆန််စပါးး�စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််သည််။
ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�ဟုု

ခေါ်�်ဆိုု�ရခြ�င်းး�မှာာ�

အနီးး�အနား�း

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်် အဆော�ာက််အဦများ��း
ရေ�ပူူဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�နှှင့်�်

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တွွင််

ရေ�ပူူစမ်းး�ရှိိ�ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။
အင်္ဂလိိပ််ခေ�တ်် မတိုု�င််မှီီ� အချိိ�န််က ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ� သည််ယခုုတည််နေ�ရာာ
နှှင့်�အ
် နည်းး� ငယ််လှှမ်း�း သော�ာ နေ�ရာာတွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း� ရှှမ်း�း ရွာာ�ကြီး�း� တစ််ရွာာ�
ဖြ�စ််ခဲ့့� သည််။ ယခုုအခါါတွွင််မူူ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း�� အများ��းစုုနေ� ထိုု�င််ကြ�သည််။
သို့့��သော်�်�လည်း�း ကျေး�း�ရွာာ� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ� တော�ာင််များ��းမှာာ� လွွယ််ငန်းး�၊
လွွယ််ကြိ�ိမ်း�း ၊ လွွယ််နွဲ့့��နှှင့်�နော�ာင််ဝူးး
်
�အစရှိိ�သော�ာ ရှှမ်း�း အမည််များ��း ဖြ�စ််သည််။
ရှှမ်း�း စော်�်�ဘွားး��များ��း လက််ထက််ကမူူ အခွွန််ဆက််သရန်် ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�သော�ာ
ရွာာ�ကိုု� စော်�်� ဘွားး��၏ အမိိန့််�အရ မီးး�ရှို့့�ဖျျက််ဆီးး�စေ�ခဲ့့�သည််။
သော�ာင်းး�ကျျန်းး�သူူများ��းနှှင့်�် အစိုးး��ရတပ််များ��း တိုု�က််ပွဲဲ� ဖြ�စ််စဉ််ကာာလကမူူ
လွွယ််ငန်းး�တော�ာင်် အနီးး�ရှိိ� လွွယ််ငန်းး�ရွာာ�ကိုု� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရ လက််လှှမ်း�း မှီီ�

ရွာာ�ဦးးစေ�တီီ

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°03’33.2”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°58’00.1”E) (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°03’31.7”N
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°58’04.0”E) ရေ�ပူူဘုုန်းး�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� လွွန််ခဲ့့�သော�ာ
နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၃၀)ခန့််�က ဆော�ာက််လုုပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�
ဟော�ာင်းး�သည််

မီးး�လော�ာင််ပြီး�း�

ဆော�ာက််လုုပ််

ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�များ��း၏

ပျျက််ဆီးး�သွားး��သော�ာကြော��ာင့််�

အသစ််

အဆော�ာက််အဦပုံံ�စံံသည််

အခြား��း

ကြံ�ံအင််လက္ခခဏာာ

အတိုု�င်း�း ဖြ�စ််သည််။

ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�အတွွင်း�း တွွင်် ဗုုဒ္ဓဓ၏ ဘဝဖြ�စ််စဉ်် များ��းကိုု�ရေး�းဆွဲဲ�ထားး�
သော�ာပန်းး�ချီီ�ကားး�များ��းကိုု� တွေ့�့�ရှိိ� နိုု�င််သည််။

လော�ာကစေ�တီီနှှင့်�်
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ဗုုဒ္ဓဓခြေ�ေတော်�်�ရာာ
96°57’04.3”E)

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််20°03’15.8”N

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°03’15.7”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််96°57’03.6”E) ဒေ�သခံံများ��းက အဆိုု�ပါါခြေ�ေရာာကိုု� ဗုုဒ္ဓဓ
ခြေ�ေတော်�်�ရာာ (ဇာာတ််တော်�်�ရာာ)ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ယူူဆကြ�သည််။

သော�ာ ရေ�ပူူရွာာ�သို့့�� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�နေ�ထိုု�င််စေ�ခဲ့့�သည််။
ပုံ (၁၁၆) ရေပူရွာ

ပုံ (၁၁၇) ရေပူ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသစ်

136

ပုံ (၁၁၈) ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာ

ပုံ (၁၁၉) ပအိုဝ်းရိုးရာအိမ်ဟောင်း

ခြေ�ေတော်�်�ရာာနှှင့်�် စေ�တီီတည််ရှိိ�ရာာ ဘုုရား�းဝင်းး� အတွွင်း�း အမဲဲလိုု�က််ခြ�င်းး�

လူူအများ��းသည်် မီးး�ဒုံးး��များ��း ပစ််လွှှတ််ကာာ တစ််နှှစ််တာာအတွွင်း�း မိုးး��လေ�ဝသ

များ��း မပြု�ုလုုပ််ရပါါ။ ပြု�ုလုုပ်် မိိပါါက ကံံဆိုးး��ခြ�င်းး�များ��း ကြုံ�ံ�ရတတ််သည််ဟုု

ကော�ာင်းး�မွွန််ရေး�း အတွွက််ဆုုတော�ာင်းး�ကြ�သည််။ ထို့့��နော�ာက််ဘုုန်းး�တော်�်�

ယူူဆ ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါခြေ�ေတော်�်�ရာာကိုု� နတ််များ��းက စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ကြ�

ကြီး�း�များ��းကိုု� ဆွွမ်း�း ဆန််စိိမ်းး� လော�ာင်းး�လှူူ�ပွဲဲ�လည်း�း ကျျင်းး�ပကြ�သည််။။

သည််ဟုု ဆိုု�သည််။ အချို့့���သော�ာ လပြ�ည့််�ညများ��းတွွင်် လူူသူူမရှိိ�သော�ာ
နေ�ရာာ တော�ာင်် ပေါ်�်မှှ အနီီရော�ာင်် မီးး�ပုံးး��ပျံံ�များ��း တက််လာာတတ်် သည််ဟုု

ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ�

လည်းး� ဆိုု�သည််။ အဆိုု�ပါါမီးး�ပုံးး��ပျံံ�ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််ရပါါက တွေ့�့�မြ�င််ရသူူသည််

20°03’37.2”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’55.5”E) ၎င်းး�အိိမ််သည်် ရှေး�း�ရွာာ�

ရှေး�း�အကျျဆုံးး��

အခြား��းလူူကိုု� မပြ�ရပါါ၊ ပြ�မိိလျှှင်် ချျက််ချျင်းး� ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး�� တတ််သည််

ဟော�ာင်းး�နေ�ရာာ

ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် ဘုုရား�းဝင်းး�အတွွင်း�း မှှ မော�ာင်းး�သံံများ��း

ဆော�ာက််လုုပ်် ခဲ့့�သော�ာ အဆော�ာက််အဉီီများ��းထဲဲတွွင်် တစ််ခုုအပါါ အဝင််

မီးး�လော�ာင််ပြီး�း�

ပအိုု�ဝ့််�ရိုးး��ရာာအိိမ််
နော�ာက််

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

ပထမဆုံးး��ရွာာ�ပြ�န််တည််စတွွင််

ဖြ�စ််သည််။ အိိမ််အတွွင်း�း တွွင်် ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာအတိုု�င်း�း ကျျပ််ခိုးး��စင််ပါါ မီးး�ဖိုု� (၂)

ကြား�း�ရသည်် ဟုုလည်းး� ဆိုု�သည််။

ခုု (တစ််ခုုကိုု� အိိပ််ခန်းး�တွွင်း�း တွွင််တွေ့�့�ရသည််) ပအို့့��ဝ််ရိုးး��ရာာ အိိမ််သုံးး��
ဗုုဒ္ဓဓခြေ�ေတော်�်�ရာာနှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ အခြား��း ဒဏ္ဍာာ ရီီတစ််ခုုကိုု�လည်း�း

ပစ္စစည်း�း များ��းကိုု�လည်း�း

အော�ာက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

သက််တမ်းး�နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၆၀) နီးး�ပါးး� ရှိိ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

“ရှေး�း�ယခင််ကာာလက လူူအများ��းဟာာ တူူရိိယာာ ပစ္စစည်းး�များ��းကိုု� ဌား�းရမ်းး�

သဘာာဝအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

ချျင််တဲ့့� အခါါမှာာ� ဗုုဒ္ဓဓခြေ�ေ တော်�်�ရာာဘုုရား�းဝင်းး� အတွွင်းး�က နတ််ဆီီမှာာ� ဌား�း
ရမ်းး� လို့့��ရတယ််။ လူူတွေ�ေဟာာ ပွဲဲ�လမ်းး�သဘင်် ကျျင်းး�ပပြု�ု လုုပ််ရာာမှှ တီးး�
ခတ််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််တဲ့့� မော�ာင်းး�၊ ဗုံံ� နဲ့့� အခြား��းတူူရိိယာာ ပစ္စစည်းး�တွေ�ေကိုု�
ငှား��းရမ်းး�ကြ�ပါါတယ််။ တစ််ကြိ�ိမ််မှာာ�တော့�့� လူူတွေ�ေကြော��ာင့််� ကြေး��း မော�ာင်းး�
တစ််လုံးး�� ပျျက််ဆီးး�သွားး��ခဲ့့�တဲ့့�အတွွက််နတ်် က လူူတွေ�ေကိုု� တူူရိိယာာပစ္စစည်းး�
တွေ�ေ ထပ််မဌား�းတော့�့� ဘူးး�…”
“တိုု�က််ပွဲဲ�များ��းဖြ�စ််ပွား��းနေ�စဉ််ကာာလအတွွင်းး�မှာာ�တော့�့� ပအို့့��ဝ််နီီ လက််နက််
ကိုု�င်် အဖွဲ့့��တွေ�ေဟာာ ခြေ�ေတော်�်�ရာာ ဝင်းး�အတွွင်းး�မှာာ� တစ််ည စခန်းး�ချျ ရပ််နား�း
ခဲ့့�ကြ�ပါါ

တယ််။

ညသန်းး�ခေါ�ါင််မှာာ�

တော�ာင််ပေါ်�်သို့့��

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°03’15.7”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’03.6”E) လူူတွေ�ေဟာာ အတီးး�အမှုုတ််
တွေ�ေနဲဲ တက််လာာတာာ တွေ့�့�တာာကြော��ာင့််� လန့််�ပြီး�း� သေ�နတ်် နဲ့့�ပစ််ခဲ့့�တယ််။
သေ�နတ််နဲ့့�ပစ််နေ�တုုန်းး� လူူတွေ�ေ ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��ပြီး�း� ရပ််လိုု�က််တာာနဲ့့�
ပြ�န််ပေါ်�် လာာပါါတယ််။ အဲ့့�ဒီီလူူတွေ�ေက ကြ�တ််တစ္ဆေ�ေတွေ�ေလို့့�� ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�
တယ််…”
လော�ာကစေ�တီီကိုု� ပြီး�း�ခဲ့့�သော�ာ(၃)နှှစ််ခန့််�က ရွာာ�သားး� များ��းမှှ တည််ထားး�
ကိုးး��ကွွယ််ခဲ့့�သည််။ ကဆုုန်် (ဧပြီ�ီ-မေ�) လပြ�ည့််�တိုု�င်း�း တွွင်် မိုးး��ခေါ်�်ပွဲဲ�များ��းကိုု�
အဆိုု�ပါါ ဘုုရား�းဝင်းး�အတွွင်း�း တွွင်် ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််သည််။ ပွဲဲ�အ တွွင်း�း တွွင််

တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ရိုးး��ရာာ

ပအိုု�ဝ်း�း အိိမ််သည််

ရေ�ပူူတော�ာင်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°02’29.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’34.2”E)
ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�နှှင့်�် မနီးး�မဝေး�းတွွင်် တည််ရှိိ�ပြီး�း� မီးး�တော�ာင််ဟော�ာင်းး� တစ််ခုု
ဖြ�စ််မည််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။ အနီးး�အနား�းမှှ ရေ�ပူူစမ်းး�ကဲ့့�သို့့�� မီးး�တော�ာင််
တစ််ခုု၏ လက္ခခဏာာများ��း ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််ရသည််။
တော�ာင််ပေါ်�် တက််ရာာ လမ်းး�တစ််လျှော�ာ�က််သည်် တော�ာတွွင်း�း လမ်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း�
တော�ာင််ပေါ်�်မှှ လှှပသော�ာ တော�ာတော�ာင်် ရှုုခင်းး�များ��းနှှင့်�် စံံကားး�ကန််၏
အလှှကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ လူူအများ��းက တော�ာင််ပေါ်�် တွွင်် နာာနာာဘာာ၀၊
ကျျတ််များ��း နေ�ထိုု�င််ကြ�သည်် ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။

“လွွန််ခဲ့့�တဲ့့�နှှစ်် (၂၀) လော�ာက််တုုန်းး�က ဦးးနုုဆိုု�တဲ့့� အသက်် (၆၀)ကျော်�်�� လူူ
တစ််ယော�ာက််ဟာာ

ရေ�ပူူတော�ာင််အနီးး�ကိုု�

မကြာ�ာခဏ

သွားး��ရော�ာက််

လည််ပတ်် လေ့�့ရှိိ�တယ််။ အဲ့့�ဒီီလိုု� သွားး��လာာရင်းး�နဲ့့� ဦးးနုုနဲ့့� တစ္ဆေ�ေ တစ််
ကော�ာင််ဟာာ သူူငယ််ချျင်းး�ဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါတယ််။ ဦးးနုု ဟာာ ကျျတ််တွေ�ေနဲ့့�အတူူ
ပျော်�်��ပွဲဲ�၊ ရွှှင််ပွဲဲ�တွေ�ေကိုု� အတူူ ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� သီီချျင်းး�တွေ�ေ သီီဆိုု�၊ ကခုုန််ခဲ့့�
ကြ�ပါါ တယ််။ ဦးးနုုဟာာ မကြာ�ာခဏ တော�ာင််ပေါ်�်တက််ပြီး�း� ဗုုဒ္ဓဓခြေ�ေတော်�်�ရာာ
ကိုု�မီးး�ထွွန်းး�ကာာ မိုးး��လေ�ဝသမှှန်က
် န်် ဖို့့��အတွွက််လည်းး� ဆုုတော�ာင်းး�လေ့�့ရှိိ�
တယ််…”
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ပုံ (၁၂၀) ရေပူတောင်

ပုံ (၁၂၁) ရေပူစမ်းရေထွက်

နာာနာာဘာာဝများ��းမှာာ�(၃၁)ဘုံံ�မှှ သရဲဲ၊ ပြိ�ိတ္တာာ�နှှင့််� အသူူ ရကာာယ်် ဘုံံ�သားး�

96°56’49.2”E) ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�၏ အနီးး�တစ််ဝိုု�က််တွွင်် စမ်းး�ရေ�ထွွက်် (၂) ခုု

များ��းဖြ�စ််သည််။ ရေ�ပူူတော�ာင််ရှိိ� နာာနာာဘာာဝများ��းမှှ ကျျတ််တစ္ဆေ�ေ အမျိုး�း��

ရှိိ�သည််။

အစား�းများ��း ဖြ�စ််ပြီး�း� မမြ�င််ရဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်း�း အချို့့���သော�ာ

နော�ာက််တစ််ခုုမှာာ� ရေ�အေး�းထွွက်် ပြီး�း� နမ့််�ပေါ်�်ဖက််ရေ�ထွွက်် ဟုုခေါ်�်သည််။

ဒေ�သခံံတို့့��သည်် ရှေး�း�ယခင််ကာာလက ၎င်းး� ကျျတ််တစ္ဆေ�ေများ��းကိုု� မြ�င််တွေ့�့�

မိုးး��ဗြဲ�ဲဆည်် ကြီး�း� မတည််ဆော�ာက််မှီီ�က စမ်းး�ရေ�ထွွက််(၂) ခုုစလုံးး�� မှှ ရေ�များ��း

ဖူးး�သည််ဟုု လည်းး�ဆိုု�သည််။ ကျျတ််တစ္ဆေ�ေများ��းတွွင်် ကလေး�း ငယ််များ��း၊

ကိုု� လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��း အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည််။

တစ််ခုုမှာာ�

ရေ�ပူူထွွက််ပြီး�း�

ရေ�ပူူရေ�

ထွွက််ဟုုခေါ်�်သည််။

သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု�များ��းနှှင့်�် လူူငယ််လူူရွွယ်် များ��း စသည််ဖြ�င့််� များ��းစွာာ�ရှိိ�လေ�
သည််။ ကျျတ််တစ္ဆေ�ေ များ��းသည်် အနီးး�အနား�းကျေး�း�ရွာာ�မှှ လူူအများ��းကဲ့့�သို့့��

နန့််�ပေါ်�်ဖက််စမ်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု� နတ််တစ််ပါးး�က စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သည််ဟုု ဆိုု�

ပင်် တစ််ခါါတစ််ရံံတွွင်် အဆိုု�အကများ��းနှှင့်�် ပွဲဲ�တော်�်� များ��းကျျင်းး�ပခြ�င်းး�၊

ကြ�သည််။ ရှေး�း�ယခင််က ၎င်းး�စမ်းး�ရေ�ထွွက််တွွင်် အခွံံ�ပျော့�့��လိိပ််များ��း များ��း

မီးး�ပုံးး��ပျံံ�များ��း လွှှတ််တင််ခြ�င်းး� အစ ရှိိ�သည််တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ ရှိိ�ကြ�လေ�

စွာာ� နေ�ထိုု�င််ကြ�သည််ဟုုဆိုု�သည််။ နမ့််�ပေါ်�်ဖက်် ဟူူ သော�ာ အမည််မှာာ� ရှှမ်း�း

သည််။

ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� “လိိပ််များ��း ရှိိ�သော�ာစမ်းး�ရေ�ထွွက််”အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရသည််။
၎င်းး�စမ်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု�ယခုုတွွင််ဒေ�သခံံလူူအများ��းက

ကျျတ်် တစ္ဆေ�ေများ��းသည်် တော�ာင််ပေါ်�်မှှ ကန််စပ်် ရှိိ�ရာာသို့့�� ဆင်းး�လေ့�့ရှိိ�သည််

သော�ာက််သုံးး��ရေ�

အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုနေ�သည််။

ဟုုလည်းး�ဆိုု�သည််။ ညအချိိ�န််များ��းတွွင်် ကန််အတွွင်း�း မှှ အနီီရော�ာင်် အလင်းး�
များ��းကိုု� မြ�င််တွေ့�့�ရလေ့�့ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�အလင်းး�ရော�ာင််များ��း သည်် ကျျတ််တစ္ဆေ�ေ

“တစ််နေ့�့မှာာ� ဦးးပိိန််ဆိုု�တဲ့့� လူူတစ်် ယော�ာက််ဟာာ စမ်းး�ရေ�ထွွက််အနီးး�

များ��း ညအခါါတွွင်် အစာာရှာာ�နေ� ခြ�င်းး� ဖြ�စ််မည််ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။(ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာ

လယ််လုုပ််နေ�ခဲ့့�ပါါ တယ််။ အဲ့့�ဒီီ နေ့�့ ညနေ�မှာာ� သူူဟာာ နတ််ကွွန်းး�စင််အနား�း

အဆိုု�အရ ပြိ�ိတ္တာာ� ဘုံံ�သားး� သရဲဲတစ္ဆေ�ေများ��းသည်် အတိိတ််က၎င်းး�တို့့��ပြု�ုခဲ့့�

သွားး��ပြီး�း� အရက််မြ�ည်းး�ဖို့့��အတွွက်် ပိုးး��ကော�ာင်် ရှာာ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ သူ့့�နှုုတ််က

သော�ာ အကုုသိုု�လ််ကံံများ��းအရ အမြဲ�ဲလိုု�လိုု� အစား�းအစာာနှှင့်�် ရေ�ဆာာလော�ာင််

လည်းး� ဖမ်းး�မိိတဲ့့� ပိုးး��ကော�ာင််တွေ�ေကိုု� တော�ာအရက််နဲ့့� မြ�ည်းး�ပစ််မယ််လို့့�� ဆိုု�

ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ခံံစား�းနေ�ရသော�ာ ဘုံံ�သားး�များ��းဖြ�စ််သည််။)

ပါါတယ််။ ညနေ�ခင်းး� လယ််သမား�းတွေ�ေ အိိမ််ပြ�န််ချိိ�န််မှာာ�တော့�့� ဦးးပိိန််ဟာာ
ခြေ�ေထော�ာက််မှာာ� ထိိခိုု�က််မှုု တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� မကြာ�ာခင််မှာာ�ဘဲဲ အဲ့့�ဒီီဒဏ််ရာာနဲ့့�

လယ််ပိုု�င််ရှှင််တစ််ဦးး၏ ပြော��ာဆိုု�ချျက််အရ သူူ၏ လယ််သည်် ကျျတ််များ��း

ဘဲဲ ကွွယ််လွွန််ခဲ့့�ပါါ တယ််…”

သွားး��ရာာ လမ်းး�အနီးး�တွွင််ရှိိ� လေ�သည််။ သူူသည်် တစ္ဆေ�ေတို့့��ပြု�ုလုုပ််ထားး�
သော�ာ လမ်းး�ကိုု� မသိိဘဲဲ ဖျျက််ဆီးး�မိိလေ�သည််။ သို့့��သော်�်� လည်းး� တစ််ပတ််

အဆိုု�ပါါ အကြော��ာင်းး�အရာာများ��းကြော��ာင့််� စမ်းး�ရေ� ထွွက််ကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််

ခန့််�ကြာ�ာသော�ာအခါါ

သော�ာ နတ််သည်် သူူပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ နတ််ကွွန်းး�အတွွင်း�း အမှား��းအယွွင်း�း မခံံ

အဆိုု�ပါါလမ်းး�သည််

အလိုု�လိုု�ပြ�န််ပေါ်�်လာာသည််။

ကြော��ာင်းး�သိိရသည််။ ၎င်းး�နတ််သည်် မြ�င်းး�များ��းကိုု�မူူ ကြို�ု�က််နှှစ််သက််လေ�

ရွာာ�သူူရွာာ�သားး� များ��း၏ ပြော��ာဆိုု�ချျက််အရ-

သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့်�ဆို
် ု� သော်�်� ရှေး�း�ယခင််ကာာလက လူူအများ��းသည််

“ကျျတ််တစ္ဆေ�ေတွေ�ေဖော�ာက််တဲ့့�လမ်းး�ဟာာ လယ််ကွွင်းး� တွေ�ေ အကြား�း�ကိုု�ဖြ�တ််

ခရီးး� သွားး��လာာရာာတွွင်် မြ�င်းး�များ��းကိုု�သာာ အဓိိက အသုံးး�� ပြု�ုကြ�သည််။ မြ�င်းး�

သွားး��ပါါတယ််။ လယ််သမား�း တွေ�ေ နေ့�့လည်် တရေး�းအိိပ််တဲ့့�အခါါမှာာ�တော့�့�

များ��းသည်် နတ််ကွွန်းး�အနီးး� ဖြ�တ်် သန်းး�သွားး��တိုု�င်း�း အလိုု�လိုု� ဦးးခိုု�က််လေ့�့ရှိိ�

တစ္ဆေ�ေ တွေ�ေက သူူတို့့��ခေါ�ါင်းး�ကိုု� ခေါ�ါက််တဲ့့�အတွွက််ကြော��ာင့်�် နိုးး��လာာရတတ််

ကြ�သည််မှာာ� ယနေ့�့အချိိ�န််တိုု�င််အော�ာင်် ဖြ�စ််လေ�သည််။

တယ််လို့့��ဆိုု�ပါါတယ််…”
“ယနေ့�့အချိိ�န််တိုု�င််အော�ာင််နမ့််�ပေါ်�်ဖက််စမ်းး�ရေ�ထွွက်် ကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််တဲ့့�
ရေ�ပူူရေ�ထွွက််များ��း

-

96°57’05.4”E)

(လတ္တီီ�တွွဒ််

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°03’35.7”N
20°03’27.9”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

နတ််ဟာာ ဓာာတ််ပုံံ�ရိုု�က််တာာ ကိုု�သဘော�ာမကျျဘူးး�လို့့��ဆိုု�ပါါတယ််။ ဘာာလို့့��

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

လည်းး� ဆိုု�တော့�့� ဓာာတ််ပုံံ�ရိုု�က််တိုု�င်းး� ပျျက််သွားး��တတ််ပါါ တယ််…”
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ပုံ (၁၂၂) ငှက်များရှိရာ ရေတိမ်ဒေသ

ရေ�ပူူရေ�ထွွက််တွွင်် ရေ�ချိုး�း��ဖို့့�� အဓိိက ကန််နှှစ်က
် န်် ရှိိ�သည််။ တစ််ခုုမှာာ�

သော�ာအရာာများ��းကိုု� ရော�ာ ကာာ(၁)လခန့််�

အချျဉ််ဖော�ာက််ထားး�ရသည််။

အမျိုး�း��သားး�များ��း အတွွက််ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ အဝေး�းအော�ာက်် တစ််ကန််မှာာ� အမျိုး�း��သမီးး�

အဆိုု�ပါါ အချျဉ််ဖော�ာက််ရည််သည်် အစာာချေ�ေဖျျက််ရာာတွွင်် ကော�ာင်းး�မွွန််ပြီး�း�

များ��း အတွွက််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု� အပူူရှိိ�န်် မမြ�င့််�မား�းခင်် မနက််

ပျော်�်��ပွဲဲ�၊ ရွှှင််ပွဲဲ�များ��းတွွင််လည်း�း သော�ာက််သုံးး��ကြ�သည််။

စော�ာစော�ာ အချိိ�န််များ��းတွွင်် သွားး��ရော�ာက်် လည််ပတ််ရန်် သင့််�တော်�်�ပြီး�း�
ရေ�ထွွက််မှှ အငွေ့�့�များ��း တလူူလူူထွွက််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င်် သည််။

ရိုးး��ရာာထိုးး��ကွွင်းး�မင််ကြော��ာင််များ��း - ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် အကာာအကွွယ််
အဖြ�စ်် ဆေး�းမင််ကြော��ာင််များ��း ထိုးး�� သည့််� ဓလေ့�့ကိုု� ယနေ့�့တိုု�င်် ကျျင့််�သုံးး��

ငှှက််ကြ�ည့်�ရ
် န််ရေ�တိိမ်ဒေ�
် သ

-

20°03’35.2”N

နေ�ဆဲဲရှိိ�လေ� သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� အင်္ဂလိိပ််တို့့�စတင်် အုုပ််ချုု�ပ်် စဉ််

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််96°56’46.4”E) ရေ�ပူူတော�ာင််၏ အဆုံးး��တွွင်် ဌက််ကြ�ည့်�ရ
် န််

(လတ္တီီ�တွွဒ််

အချိိ�န််မှှ စတင််ပြီး�း� ဆေး�းမင််ထိုးး��ခြ�င်းး� ဓလေ့�့များ��း သည်် မြို့�့��ကြီး�း�ပြ�ကြီး�း�များ��း

ရေ�တိိမ်် ဒေ�သကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ သစ််တော�ာအုုပ််၏ အစွွန်းး� မှာာ�ရှိိ�သော�ာ

မှှ ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��ခဲ့့� သည််။ (၁၉၃၀) ပြ�ည့််�နှှစ််များ��းနှှင့်�် ကိုု�လိုု�နီီခေ�တ််

၎င်းး� ရေ�တိိမ််ဒေ�သသည်် ငှှက််မျိုး�း��စိိတ်် အချို့့���နေ�ထိုု�င််ရာာ နေ�ရာာဒေ�သတစ််

နော�ာက််ပိုု�င်း�း ကာာလများ��းအတွွင်း�း တွွင်် ဆေး�းမင်် ကြော��ာင််များ��း ထိုးး��ခြ�င်းး�

ခုု ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ ဒေ�သအတွွင်း�း စမ်းး�ရေ�ထွွက််လေး�းများ��း များ��း ပြား�း�စွာာ�

ဓလေ့�့သည်် ဘာာသာာရေး�းနှှင့်�် ဆက််နွွယ််သော�ာ အကာာအကွွယ််ဆေး�းတစ််ခုု

ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��သည်် စပါးး�စိုု�က််ခင်းး�များ��း အတွွက်် ရေ�ရရှိိ�သော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််

အဖြ�စ်် တော်�်�လှှန််ရေး�း တပ််သားး�များ��းအကြား�း�တွွင်် တွွင််ကျျယ်် လာာခဲ့့�

များ��းဖြ�စ််သည််။

သည််။ ယော�ာင်္ကျား��းသားး�များ��း အနေ�ဖြ�င့််� သေ�နတ််ပြီး�း�၊ ဓား�းပြီး�း�များ��းကိုု� ထိုးး��နှံံ�
ကြ�သည််။ ၎င်းး� အလေ့�့အထသည်် တွွင််ကျျယ််လာာပြီး�း� ကျေး�း�ရွာာ�လူူ ထုု

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

တစ််ခုုလုံးး�� တွွင််တွွင််ကျျယ််ကျျယ်် ထိုးး��နှံံ�လာာကြ� သည််။ အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််�

စည််တော်�်�ပွား��းအရက်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°03’33.4”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

ဖြ�စ််သည််။ အစိိမ်းး�ရော�ာင််သည်် ကျားး��နှှင့်�မြွေ
် �ေ စသော�ာ တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း

96°57’57.7”E) ရေ�ပူူကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် တစေး�းထီီခေါ်�် စည််တော်�်�ပွား��း အရက််
ပြု�ုလုုပ််ပုံံ� ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�ဆေး�းဖက်် ဝင််အရည်် ပြု�ုလုုပ််ရန််
အတွွက်် ပါါဝင််သော�ာ ပစ္စစည်း�း များ��းမှာာ�- ညော�ာင််ပင််မြ�စ််၊ နနွွင်းး�ပင်် အရွွက််
နှှင့််� အမြ�စ််၊ ကြံ�ံပင််အရွွက််နှှင့်�် ကြံ�ံသကာာ၊ ရေ� စသည််တို့့��ဖြ�စ််သည််။ ပါါဝင််

အနက််ရော�ာင််ဆေး�းမင်် သည်် လက််နက််များ��း အန္တတရာာယ််မှှ ကာာကွွယ််ရန််
အန္တတရာာယ််မှှ ကာာကွွယ််ရန််ဖြ�စ််ပြီး�း� အနီီရော�ာင််ဆေး�းမင််မှာာ� အော�ာက််လမ်းး�
ပြု�ုစား�းခြ�င်းး� စသော�ာ အန္တတရာာယ််များ��းမှှ ကာာကွွယ််ရန််ဖြ�စ််သည််။ ရှှမ်း�း
တို့့��သည်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ သတ္တုု�စုုတ််ကြီး�း�များ��းကိုု� ဆေး�းမင််ထိုးး��ရာာတွွင််
အသုံးး��ပြု�ု ကြ�သည််။
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၃၁ ဘုံံ� သံံသရာာစက််ဝန်းး�
ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာအယူူအဆရ သတ္တတဝါါတို့့��ကျျင််လည််ရာာ ဘုံံ�ဌာာန (၆) ဆင့််�ရှိိ�သည််။
ဘေး�းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာပုံံ�သည််ဩကာာသလော�ာကကြီး�း�တွွင််ရှိိ�သော�ာ
ဘ၀သံံသရာာစက််ဝန်းး�ဖြ�စ််သည််။
နိိဗ္ဗာာ�န််ဘုံံ� - မြ�င့််�မြ�တ််သော�ာနတ််၊ သိိကြား�း�၊ ဗြ�ဟ္မာာ�များ��း၊ နတ််များ��း၏ ဗိိမာာန််ဘုံံ� ဖြ�စ််သည််။
ဤဘုံံ�သည်် မေ�တ္တာာ�၊ ကရုုဏာာ၊ မုုဒိိတာာ၊ ဥပေ�က္ခာာ� ဟူူသော�ာ တရား�း လေး�းပါးး�ကိုု� ပွား��းများ��း
ပြီး�း� ဈာာန််သမာာပတ်် ဝင််စား�းလျှှက်် ချျမ်းး�အေး�းစွာာ� နေ�ထိုု�င််သည့််� ဘုံံ�ဖြ�စ််သည််။
ဗြ�ဟ္မာာ�ဘုံံ� (၂၀) ဘုံံ�နှှင့်�် နတ််ဘုံံ� (၆) ဘုံံ� ပါါဝင််သည််။
လူ့့�ဘုံံ� - လူ့့�ဘုံံသ
� ည်် သံံသရာာလည််နေ�ကြ�သော�ာ ဘုံံ�များ��းထဲဲမှှ အကော�ာင်းး�ဆုံးး��
ဘုံံ� ဘ၀ဖြ�စ််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� နော�ာင််ဘ၀တွွင်် အထက််ဘုံံ�တက််ခြ�င်းး�ကိုု�
လွွယ််ကူူစွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့်�ဖြ် �စ််သည််။
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အသူရကာယ်ဘုံ - ကျတ်တစ္ဆေများ၊ နေ့စံညခံ၊ ညစံနေ့ခံ ပြိတ္တာများ နှင့် ရန်လို တတ်၊ ရန်မူတတ်
သော တစ္ဆေများ၏ ဘုံဖြစ်သည်။
ပြိတ္တာဘုံ - ၎င်းဘုံသားများသည် လူ့ဘုံနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး ဆိုးရွားသော ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်ရှိကာ
အမြဲတစေ အစာရေဆာ ငတ်မွတ်နေသော ဘုံဘ၀ဖြစ် သည်။
တိရစ္ဆာန်ဘုံ - ဤဘုံမှာ လူသားတို့တွေ့မြင်နေရသော ညှင်းစဲခံဘ၀ဖြစ်ဖြစ်ပြီး သံသရာမှ
လွတ်မြောက်ရာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကို မိမိတို့ဘာသာ ကျင့်ကြံနိုင်ခြင်းမရှိသော ဘုံ
ဘ၀ဖြစ်သည်။
ငရဲဘုံ - ငရဲသားများသည် အမြဲမပြတ် ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ နာကျင်မှုနှင့် ညှင်းပမ်းနှိပ် စက်မှုကို ၎င်းတို့
ပြုခဲ့သော အကုသိုလ် ကုန်ဆုံးသည်အထိ ကြာမြင့်စွာခံစား နေရသော ဘုံဖြစ်သည်။
ဘုံဘ၀များမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးသန့်ဖြစ်သော်လည်း အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဆက်စပ်လျှက်ရှိ
လေသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် လူ့ဘုံနှင့် တိရစ္ဆာန်ဘုံမှာ ဆက်စပ် တည်ရှိနေကြသည်။ လူသားများ
အနေဖြင့် စိတ်ကောင်းထားလျှင် အထက်နတ်၊ ဗြဟ္မာဘုံများသို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး မကောင်းသော
စိတ်ထားရှိပါက အပါယ်လေးဘုံ သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ တရားအားထုတ်ခြင်း ၎င်းဘုံ
ဘ၀များသို့ ရောက်ရှိ နိုင်သည်။
ပုံပါစက်ဝန်းကို ဘ၀သံသရာစက်ဝန်းဟုခေါ်ပြီး အဆုံးမရှိကျင်လည်ရခြင်း
သင်္ကေတဖြစ်သည်။ စက်ဝန်း၏အလယ်တွင် လောဘ၊ ဒေါသနှင့် မောဟတို့ကို ကိုယ်စားပြု
သော ကြက်၊ ဝက်နှင့် မြွေရုပ်တို့ရှိသည်။ အဆိုပါ လောဘ၊ ဒေါသနှင့် မောဟတို့၏ ဆက်စပ်လျှ
က်ရှိခြင်း၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အထောက်အပံ့ဖြစ်ခြင်း သဘောတရားကို တစ်ကောင်အမြီး တစ်
ကောင်ကိုက်နေပုံဖြင့် ဖော်ပြသည်။ စက်ဝန်း၏ အပြင်ဘက်တွင် ကံကံ၏အကျိုးအရ ဘုံဘ၀တို့
၏ ဖြစ်တည်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်။ အပြင်ဘက်စက်ဝန်းရှိ အကန့် (၁၂)ခုမှာ နိဒါန ဟုခေါ်သည့်
ဗုဒ္ဓဟောကြားသော တရားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဘီးကို ချုပ်ကိုင်ထားသူမှာ ယမမင်းဖြစ်ပြီး
အရာအားလုံးတို့၏ မမြဲသော သဘောတရားကို ကိုယ်စားပြု သည်။ သံသရာမှ လွတ်မြောက်
ခြင်း အကြောင်းတရားတို့ကို နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင် ခြင်းမရှိသော သူတို့အနေဖြင့် သံသရာတွင်
အဖန်တလဲလဲ ကျင်လည်ရပုံကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
အကြောင်းအရာအညွှန်း - Keown (2013), BBC (2014)
ပုံအညွှန်း - BBC (2014)
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မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာတက််တူးး�ထိုးး��ခြ�င်းး�ဓလေ့�့
ရှေးယခင်ကာလကပင် အာရှသားတို့သည် ခန္ဓာကိုယ် တွင် ဆေးမင်ကြောင်များထိုးခြင်း ဓလေ့ကို
လက်ခံကျင့် သုံးခဲ့ကြသည်။ ရှေးခေတ်တရုတ်ပြည်တွင် ဆေးမင် ကြောင်ကို မကောင်းဆိုးဝါးများ အန္တရာယ်မှကာကွယ်
ရန်ထိုးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဓလေ့သည် အရှေ့တောင် အာရှဒေသသို့ပါ ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ ဆေးမင်ထိုးခြင်း ဓလေ့သည်
အနောက်တောင်ဘက် တရုတ်ဒေသ တိုင်း ရင်းသား မျိုးနွယ်စုများဆီမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ (ဘီစီ ၂၀၀) ခန့်တွင် ရောက်
ရှိလာခဲ့သည်။ ဆေးမင်းထိုးခြင်း ဓလေ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အချို့သော နေရာဒေသများ၊ အထူး သဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်
တွင် လွန်စွာခေတ်စားခဲ့သည်။ ရှမ်း အမျိုးသားများသည် ခါးမှ ဒူးအထိ ဆေးမင်ကြောင်များ ကို သတ္တိရှိခြင်း သင်္ကေတ
အဖြစ် ထိုးနှံခဲ့ကြသည်။ ရှေး ခေတ်က အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားမရွေး ဆေးမင်ကြောင် ထိုးခဲ့ကြပြီး ယခုခေတ်တွင်မူ
အမျိုးသမီးများ ဆေးမင် ထိုးခြင်းဓလေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ရှိ ချင်း ပြည်နယ်တွင်သာ တွေ့ရှိရတော့သည်။
ချင်းအမျိုးသမီး များ၏ မျက်နှာ တက်တူးထိုးခြင်း ဓလေ့သည် အလှအပ အတွက် မိမိတို့ဆန္ဒ အလျောက်သာ ထိုးကြ
တော့ သည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးမင်ထိုးခြင်း ဓလေ့သည် မြန်မာတို့အကြားတွင် ခိုင်မာစွာ အမြစ်တွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။
ဘုရင်မှ သာမန် တိုင်းသူပြည်သားများအထိ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ခြင်းကိုဖော်ပြရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးများ
အလှအပအတွက် လည်းကောင်း၊ ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အဆောင်အကာအကွယ်
အဖြစ် လည်းကောင်း ဆေးမင် ကို ထိုးခဲ့ကြသည်။ ဆေးမင်ကို သေချာစွာထိုးလျှင် ဆေးမင်ကြောင်၏ တန်ခိုးသတ္တိများ
ကြောင့် မကောင်း ဆိုးဝါးတို့၏ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည် ကြသည်။ မြန်မာ့ဆေးမင်ကြောင်တွင် ဗုဒ္ဓ
စာပေနှင့် အင်းကွက်များကို အဆောင်အဖြစ် ထိုးနှံကြလေ သည်။ (DeKalb, 2011)

မဟာာမုုနိိဗုုဒ္ဓဓရုုပ်ပွား��
် းတော်�်�
မဟာမုနိဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက် ဘက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မူလက
တည်ရှိခဲ့သည်။ ရာဇဝင်တို့အဆိုအရ ဗုဒ္ဓသည် ရခိုင်တို့၏နေပြည်တော် ဖြစ်သော ဓညဝတီပြည်သို့
ကြွမြန်းခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ရခိုင် ဘုရင်မင်းမြတ်သည် ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမတို့ကို သက်ဝင် ယုံကြည်
သဖြင့် ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ ထုလုပ် ခွင့်ပြုရန်ခွင့်တောင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘုရင်မင်းမြတ် နှင့် သူဌေး၊
သူကြွယ်များသည် ရွှေနှင့် ရတနာ ပစ္စည်း များကို လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီး သက်ရှိထင်ရှား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင်
နှင့်တူသော ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူကို သွန်း လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ရာဇဝင်သမိုင်းတို့၏ အဆိုအရ ဗုဒ္ဓ သက်ရှိ
ထင်ရှားရှိနေချိန်တွင် သွန်းလုပ်ခဲ့ပြီး မြတ်စွာ ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ရင်ငွေ့လှုံခဲ့သောကြောင့် မဟာ မုနိ
ရုပ်ရှင်တော် ဟုခေါ်ကြသည်။ (၁၇၈၄) ခုနှစ်တွင် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်မှ မင်းသား သတိုးမင်းစောသည်
ရခိုင်ပြည်ကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်ကျရှုံး သောအခါတွင် မဟာမုနိ ရုပ်ပွားတော်ကို ထိုစဉ်
အခါက မင်းနေပြည်တော်ဖြစ်သော အမရပူရ နေပြည်တော်သို့ သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ နောင်အခါတွင်
ရုပ်ပွားတော် ကို မန္တလေးနန်းတော်ရာဆီသို့ ပြောင်းရွှေ့ပူဇော်ခဲ့ကြသည်။
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လုံံ�ကန််ကျေး�း�ရွာာ�
လုံံ�ကန််ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°06’19.0”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’15.1”E) မြ�န််မာာ
သက္ကကရာာဇ်် (၁၁၃၆)ခုုနှှစ်် (အေ�ဒီီ ၁၇၁၄)တွွင်် စံံကားး�စော်�်�ဘွားး�� မှှ စံံကားး�မြို့�့��နှှင့်�် လင််လမ််ရွာာ�
ကိုု� စတင််တည်် ထော�ာင််သော�ာအချိိ�န််တွွင်် အတူူတကွွတည််ထော�ာင််ခဲ့့� ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
လုံံ�ကန််ဆိုု�သည််မှာာ� “တော�ာအုုပ််ငယ််”ဟုုအဓိိပ္ပာာ�ယ်် ရသည််။ အဘယ့််�

လက််နက််ကိုု�င််သော�ာင်းး�ကျျန်းး�

ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�

မြ�န််မာာစစ်် သားး�များ��းအတွွက််သတင်းး�အချျက််အလက်် ဖြ�စ််လေ� သည််။

လုံံ�ကန််ကျေး�း�ရွာာ�

စတင််

မတည််ထော�ာင််မှီီ�ကပင််

ကျေး�း�ရွာာ�အနီးး�တွွင်် တော�ာအုုပ်် တည််ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

ပထမဦးးဆုံးး��အချိိ�န််

သူူတို့့��အကြား�း�

မြ�န််မာာစစ််သားး�များ��း

အဆက််အသွွယ််သည််

ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်း�း သို့့��

ဝင််

ရော�ာက််လာာသော�ာအချိိ�န််က နော�ာင််ခမ်းး�ကိုု� ရှှမ်း�း အသံံထွွက််အတိုု�င်း�း ခေါ်�်ဆိုု�
ပထမဆုံးး�� အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််ကြ�သူူများ��းမှာာ� ရှှမ်း�း များ��း ဖြ�စ််ပြီး�း� ယခုုအချိိ�န််

ရင်းး� အသံံထွွက််မပီီသော�ာကြော��ာင့်�် နော�ာင််ခမ်းး�မှှ လုံံ�ကန်် ဟုု ပြော��ာင်းး�လဲဲ

တွွင််မူူ ရှှမ်း�း နှှင့််� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��း နေ�ထိုု�င််လျှှက််ရှိိ�သည််။

လာာခဲ့့�သည််။ နော�ာင််ခမ်းး�၏ အဓိိပ္ပာာ�ယ််မှာာ� “ကန််ကြီး�း�” ဖြ�စ််ပြီး�း� ကန််ကြီး�း�ဟုု
ခေါ်�်

ယခင််အခါါက ကန််နှှင့်�် အနီးး�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ရှိိ� ကျေး�း� ရွာာ�များ��းမှှ အင်းး�သားး�

တွွင််ရခြ�င်းး�မှာာ�

လုံံ�ကန််ကျေး�း�ရွာာ�

ဘုုရား�းအနီးး�တွွင််

ရွာာ�တည််

ကတည်းး�က ကြာ�ာမျိုး�း��ငါးး� ပါးး�နှှင့််� ပြ�ည့််�စုံံ� သော�ာ ကန််တည််ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�

လူူမျိုး�း��မှာာ� ဂျျပန််များ��း မိုးး��ဗြဲ�ဲရေ� လှော�ာ�င််တမံံကြီး�း� ဆော�ာက််လုုပ််ပြီး�း�ချိိ�န််တွွင််

ဖြ�စ််လေ�သည််။ ယခုုအခါါတွွင််မူူ သေး�းငယ််သော�ာ ကန်် နှှင့်�် အလယ်် ရှိိ�

နေ�ရာာ အသစ််များ��းသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့� နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��

နဂါးး�ရုံံ�ဘုုရား�းကိုု�သာာ မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််သည််။

များ��းသည််လည်းး� ပြီး�း�ခဲ့့�သည့််� ရာာစုုနှှစ်် နှော�ာ�င်းး�ပိုု�င်း�း ကာာလက ဒေ�သတွွင်း�း
မငြိ�ိမ််မသက််မှုုများ��းကြော��ာင့််�

အနီးး�အနား�းရှိိ�

တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သများ��းမှှ

လုံံ�ကန််ဒေ�သသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�လာာခဲ့့�ကြ�သည််။ ယနေ့�့ အချိိ�န််တွွင်် အဓိိက
နေ�ထိုု�င််သော�ာ လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ� အင်းး�သားး�နှှင့်�် ရှှမ်း�း တို့့��ဖြ�စ််ပြီး�း� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��
တို့့��မှာာ�

အနည်းး�ငယ််သာာနေ�ထိုု�င််ကြ�သည််။

အိိမ််ထော�ာင််စုု

စုုစုုပေါ�ါင်းး�

(၁၆၂)စုု နေ�ထိုု�င််ကြ�ပြီး�း� အဓိိက အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�မှာာ�
ငါးး�ဖမ်းး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး� တို့့��ဖြ�စ််သည််။
လုံံ�ကန််၏ ပထမဦးးဆုံးး��အမည််မှာာ� နော�ာင််ခမ်းး� ဖြ�စ်် သည််။ (၁၉၈၅)ခုုနှှစ််
နိုု�င််ငံံရေး�း မတည််ငြိ�ိမ််မှုုများ��း ကြော��ာင့််� ရွာာ�သားး�များ��းမှာာ� ပအိုု�ဝ်း�း နီီနှှင့််� ပအိုု�ဝ်း�း
ဖြူ�ူ

လက််နက််ကိုု�င််များ��းအားး�

အတင်းး�အကျျပ််

အစား�းအစာာများ��း

စေ�ခိုု�င်း�း ခြ�င်းး�ခံံရသည််။

ဤကဲ့့�သို့့��

ပုံ (၁၂၃) လုံကန်ကျေးရွာ

ထော�ာက််ပံ့့�ရန််
ရွာာ�သားး�များ��းနှှင့်�်

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်် အဆော�ာက််အဦများ��း
ရွာဦးစေတီ
လုံံ�ကန််ရွာာ�ဦးးစေ�တီီကိုု� ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��များ��း တည််ထားး� ကိုးး��ကွွယ််ခဲ့့�ပြီး�း� ဘုုန်းး�
တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ဟော�ာင်းး� အနီးး�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််သည််။ ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�
အတွွင်း�း တွွင်် ရခိုု�င််ပုံံတူူ
� ရုုပ််ပွား��းတော်�်�ကိုု� ဖူးး�တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ ယွွန်းး�လူူမျိုး�း��
များ��း လက််ထက််တွွင်် ရခိုု�င််ဒေ�သသို့့�� ဘုုရား�းဖူးး�ထွွက််ပြီး�း� မဟာာမုုနိိဘုုရား�း
ကိုု� ဖူးး�မြော်��်�ခဲ့့� သည််။ ပြ�န််လည််ရော�ာက််ရှိိ� ချိိ�န််တွွင်် မဟာာမုုနိိ ဘုုရား�း
ပုံံ�သဏ္ဍာာန််တူူကိုု� ရခိုု�င််လက််မှုု ပညာာရှှင််များ��း ၏ အကူူအညီီဖြ�င့််� ထုုလုုပ််
ကိုးး��ကွွယ််ခဲ့့� ကြ�သည််။

ပုံ (၁၂၄) ရွာဦးစေတီ
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ပုံ (၁၂၅) တောင်ခမောက်တောင်

ပုံ (၁၂၆) ဆန်ကြိတ်စက်

ပုံ (၁၂၇) ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်

သဘာာ၀အမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
တောင်ခမောက်
ထိုု�တော�ာင််သည်် ရိုးး��ရာာဝါးး�ခမော�ာက်် ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် ရှိိ� သော�ာကြော��ာင့််� တော�ာင််
ခမော�ာက််ဟုု ခေါ်�်သည််။ တော�ာင််ထိိပ််တွွင်် ဂူူကြီး�း�ဟုုခေါ်�်သည့််� လှိုုဏ််ဂူူ
တစ််ဂူူ ရှိိ�ပြီး�း� အများ��းအားး�ဖြ�င့််� သံံဃာာတော်�်�များ��း လာာရော�ာက်် တရား�းထိုု�င််
သီီတင်းး�သုံးး��ကြ�သည််။ တော�ာင််ပေါ်�်၌ ဘုုရား�းစေ�တီီပျျက််များ��း၊ ကျော�ာ�င်းး�
ပျျက််များ��းကိုု� တွေ့�့� မြ�င််နိုု�င််သည််ဟုုလည်းး� ဆိုု�ကြ�သည််။

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
လုံံ�ကန််ကျေး�း�ရွာာ�တွွင််(၅)ရက််တစ််ဈေး�းရှိိ�ပြီး�း�

အဆိုု�ပါါ

ဈေး�းနေ့�့တွွင််

အနီးး�အနား�းကျေး�း�ရွာာ�များ��းမှှ ဈေး�းသည်် များ��း လာာရော�ာက််ရော�ာင်းး�ချျကြ�
သည််။ အနီးး�ပတ််ဝန်းး� ကျျင််ရှိိ�ရွာာ�များ��း ဖြ�စ််သော�ာ ထီးး�ကာာနှှင့်�် နမ့််�ဟူးး�ရွာာ�
များ��းမှာာ�မူူ (၅) ရက််တစ််စျေး�း� မရှိိ�ပေ�။ ဈေး�းနေ�ရာာမှာာ� ကန််အနီးး�တစ််ဝိုု�က််
တွွင််

ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�

လှေ�ေဖြ�င့််�

ဖြ�စ််စေ�၊

ကုုန်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ�

အလွွယ််တကူူ လာာ ရော�ာက််နိုု�င််လေ�သည််။

ဆန််ကြိ�ိတ််စက််နှှင့််�ဝါးး�လုုပ််ငန်းး�

-

လွွယ််မော�ာင်းး�တော�ာင််ပေါ်�်တွွင််

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°06’21.3”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’18.3”E) လုံံ�ကန််ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် ဆန််ကြိ�ိတ််စက််တစ််
စက််မှာာ� လွွန််ခဲ့့�သော�ာနှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၂၀)ခန့််�က တည််ဆော�ာက်် ခဲ့့�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။

ဆန််စပါးး�ကြိ�ိတ််ခွဲဲ�ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�ကိုု�

လက််တွေ့�့�

လေ့�့လာာ

နိုု�င််သည််။ ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်း�း ဆန််စက််(၂)လုံးး��ရှိိ�ပြီး�း� ပုံံ�ပါါဆန််စက််မှာာ� ရှေး�း�
အကျျဆုံးး�� ဆန််စက််ဖြ�စ််ကာာ အတွွင်း�း တွွင်် ဝါးး�လုုပ််ငန်းး�ကိုု� လည်းး�တွေ့�့�မြ�င််
နိုု�င််သည််။
ထို့့��အပြ�င်် ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်း�း လှှည့််�လည််ကြ�ည့်�ရှု
် ု ပါါက ငါးး�ဖမ်းး�ပိုု�က််
လုုပ််ငန်းး�၊ မော�ာင်းး�ထော�ာင်းး� လုုပ်် ငန်းး�၊ ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ််လုုပ််ငန်းး�နှှင့်�် ရိုးး��ရာာငါးး�
ဖမ်းး� လုုပ််ငန်းး�တို့့��ကိုု� လေ့�့လာာနိုု�င််သည််။

ဒဏ္ဍာာရီီပုံံ�ပြ�င််များ��း
ကျော�ာ�က််တုံးး��

(၂)တုံးး��

ရှိိ�ပြီး�း�

အဆိုု�ပါါ

ကျော�ာ�က််တုံးး�� (၂) တုံးး��ကိုု� အစော�ာင့််�အ ရှော�ာ�က််နတ််ကထားး�ရှိိ�ခဲ့့�သည််ဟုု
ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ၎င်းး�နတ််သည်် လူူအများ��းအားး� လက််ဝတ််ရတနာာ
များ��းငှား��းရမ်းး�သော�ာ နတ််ပုံံ�ပြ�င််ထဲဲတွွင်် ပါါဝင််သော�ာ နတ််ဖြ�စ််လေ�သည််။
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ထီးး�ကာာရွာာ�
ထီးး�ကာာကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’03.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’11.2”E) သည်် စံံကားး�
ကန်် ၏ အနော�ာက််ဘက််ကမ်းး�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ အိိမ်် ထော�ာင််စုုပေါ�ါင်းး�(၇၀) ကျော်�်��ရှိိ�ပြီး�း�
ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု�(၂) ပိုု�င်း�း ခွဲဲ�ထားး�သည််။ တစ််ပိုု�င်း�း မှာာ� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��း နေ�ထိုု�င််ကြ�ပြီး�း� ကျျန််အပိုု�င်း�း
တွွင််မူူ အင်းး�သားး�များ��း နေ�ထိုု�င််ကြ�လေ�သည််။
ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းမှှကျေး�း�ရွာာ�ကိုု�စတင်် တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� အင်းး�သားး�

သွားး��သော�ာ အခါါတွွင်် ထမင်းး�များ��းကိုု� တဆေး�းနှှင့််� ရော�ာကာာနယ်် ရသည််။

တို့့��မှာာ� ဆည််ကြီး�း� တည််ဆော�ာက်် ပြီး�း�ချိိ�န််တွွင်် ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့� နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�

ထို့့��နော�ာက်် မြေ�ေအိုးး��များ��းတွွင်် ထည့််�ကာာ ထားး�ရသည််။ ထိုု�သို့့�ထားး�ရာာတွွင််

သည််။ အင်းး�သားး� အများ��းစုုသည်် နော�ာင််မိုု�ဟုုခေါ်�်သော�ာ ကျေး�း�ရွာာ�မှှ

ဆော�ာင်းး�ရာာသီီ ဆိုု�ပါါက (၈) ရက်် ခန့််�ထားး�ရပြီး�း�၊ နွေ�ေရာာသီီတွွင်် (၅)ရက််

ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�လာာကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�ကျေး�း�ရွာာ� သည်် ယခုုအခါါ ရေ�လွှှမ်း�း မိုးး�� သွားး��ပြီ�ီ

ခန့််� ထားး�ရသည််။ အချျဉ််ပေါ�ါက််လာာသော�ာ အခါါ ရေ�နှှင့််�ရော�ာပြီး�း� အလူူမီီနီီ

ဖြ�စ််လေ�သည််။ အသက်် မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� စပါးး� နှှင့်�်

ယံံ အိုးး��များ��းအတွွင်းး�သို့့�� ထည့််�ကာာ အပူူပေး�းရသည််။ ထိုု�အခါါအရည််

ပြော��ာင်းး�စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�နှှင့်�် အင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��တို့့��က ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ််

များ��းသည်် အပူူကြော��ာင့််� အငွေ့�့�အဖြ�စ််သို့့�� ပြော��ာင်းး�ပြီး�း� ဆက််သွွယ််ထားး�

ငန်းး�များ��းကိုု� လုုပ််ကိုု�င််ကြ� သည််။ ထီးး�ကာာ ဟူူသော�ာ အမည််မှာာ� “အကာာ

သော�ာ ပိုု�က််ငယ််များ��းမှှ တစ််ဆင့််� ရေ�ဖြ�ည့််�ထားး�သော�ာ နှှစ််ထပ််အိုးး��အတွွင်း�း

အကွွယ််ထီးး�”ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််ရသည််။ ထီးး�ကာာကျေး�း�ရွာာ� တွွင်် ဆန််အရက််

ဖြ�တ််ကာာ အရည််ဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�သွားး��သည််။

ချျက််လုုပ််ငန်းး�၊ ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ်် လုုပ််ငန်းး�၊ ရိုးး��ရာာတို့့��ဖူးး�လုုပ််ငန်းး� နှှင့််� ငါးး�ဖမ်းး�
ပိုု�က်် ယက််လုုပ််ခြ�င်းး�စသော�ာ လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ရိုးး��ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုု

ထိုု�အခါါ အခိုးး�� အငွေ့�့�များ��းသည်် ပြ�င်းး�အားး� ၂၀% ရှိိ�သော�ာ အရက်် ဖြ�စ််လာာ

အမွေ�ေအနှှစ််လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� လေ့�့လာာ နိုု�င််သည််။

သည််။ ထီးး�ကာာကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ� အရက််ဖိုု� (၃) ဖိုု�မှှ အဆိုု�ပါါ နည်းး�အတိုု�င်း�း ဆန််
အရက််များ��းကိုု� နေ့�့စဉ်် ချျက််လုုပ််လျျက််ရှိိ�သည််။

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

ပုံ (၁၂၉) ဆန်အရက်ချက်ရုံ -၁

ဆန်အရက်ချက်လုပ်ငန်းများ
(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’05.2”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’14.2”E) (လတ္တီီ�တွွဒ််
20°08’03.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’13.3”E) (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’00.4”N
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’14.6”E) ထီးး�ကာာကျေး�း�ရွာာ�တွွင််ဆန််အရက််ချျက််
လုုပ််ငန်းး�များ��း ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�အရက််ချျက်် လုုပ််ငန်းး�များ��းသည်် ရိုးး��ရာာ နည်းး�
အတိုု�င်း�း ချျက််လုုပ််ကြ�သည််။
ဆန််အရက််ချျက်် လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ကိုု�င််ပုံံမှာာ
� � ပထမဦးး စွာာ� ဆန််များ��းကိုု�
ပေါ�ါင်းး�ခံံ ချျက််ပြု�ုတ််ပြီး�း� ဝါးး�ဖျာ�ာများ��း ပေါ်�်တွွင်် ဖြ�န့််�ကာာလှှန်း�း ရသည််။ အေး�း
ပုံ (၁၂၈) ထီးကာရွာ

ပုံ (၁၃၀) ဆန်အရက်ချက်ရုံ -၂
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ဆန်မုန့်ကြွပ်လုပ်ငန်း

ပထမဦးးစွာာ� ကုုလားး�ပဲဲများ��းကိုု� ရေ�တစ််ညစိိမ််ထားး� ရသည််။ မနက််လင်းး�
သော�ာအခါါ အဆိုု�ပါါရေ�စိိမ်် ထားး�သော�ာ ပဲဲများ��းကိုု� ညက််အော�ာင််ကြိ�ိတ််ပြီး�း�

(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’05.4”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’20.9”) (လတ္တီီ�တွွဒ််

အနှှစ်် များ��းကိုု� ရေ�နှှင့််�ရော�ာကာာ အဝတ််ဖြ�င့််� သုံးး��ကြိ�ိမ််စစ်် ရသည််။ စစ််၍ရ

20°08’09.3”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’16.6”E) (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’11.2”N

လာာသော�ာ အရည််များ��းကိုု� ပထမ ရည််၊ ဒုုတိိယရည််နှှင့်�် တတိိယရည်် ခွဲဲ�၍

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’17.8”E)

အိုးး��(၃)လုံးး��တွွင််ထည့်�ပြီး�
် း� နာာရီီအနည်းး�ငယ််ခန့််� ကြာ�ာအော�ာင်် ထားး�ရသည််။
ထို့့��နော�ာက်် အပေါ်�်ယံံလွှာာ�ကိုု� သွွန်် ပစ််ပြီး�း� ရိုးး��ရာာ မြေ�ေမီးး�ဖိုု�တွွင်် မနား�းတမ်းး�

ထီးး�ကာာကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ််လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု� လည်းး�တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််
ပြီး�း� ယနေ့�့ထိိတိုု�င််အော�ာင်် ရိုးး��ရာာ ပစ္စစည်း�း များ��းဖြ�င့််� ရိုးး��ရာာနည်းး�များ��းအတိုု�င်း�း
ထုုတ််လုုပ်် လျှှက််ရှိိ�သည််။ ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ််လုုပ််ငန်းး� တစ််ခုုမှှ ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ််

မွှေ�ေပေး�းပြီး�း� ကျိုု��ချျက််ရသည််။
ပုံ (၁၃၃) ဆန်မုန့်ကြွပ်လုပ်ငန်း -၂

အနီီများ��း ထုုတ််လုုပ််သည််။ ၎င်းး�သည်် ရှှမ်းး�တော�ာင််စော�ာင်းး�များ��းတွွင်် ပေါ�ါက််
သော�ာ စပါးး�တစ်် မျိုး�း��ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

တို့ဖူးလုပ်ငန်း
(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’11.0”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’18.8”E)
၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�သည််

မိိသားး�စုုရိုးး��ရာာလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု

ဖြ�စ််ပြီး�း�

မိိသားး�စုု

အလိုု�က်် လက််ဆင့််�ကမ်းး�လုုပ််ကိုု�င်် လာာသော�ာ လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််သည််။
တို့့��ဖူးး�ကိုု� ကုုလားး�ပဲဲ မှှပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� ရိုးး��ရာာနည်းး�အတိုု�င်း�း ရိုးး��ရာာလက််မှုု ပစ္စစည်း�း
များ��းကိုု�သာာ အသုံးး��ပြု�ုကာာ ပြု�ုလုုပ််သည််။ တို့့��ဖူးး�ပြု�ုလုုပ််ပုံံ� အဆင့််�ဆင့်�မှာာ
် �ပုံ (၁၃၁) ဆန်အရက်ချက်ရုံ -၃

ပုံ (၁၃၄) ဆန်မုန့်ကြွပ်လုပ်ငန်း - ၃

ပုံ (၁၃၂) ဆန်မုန့်ကြွပ်လုပ်ငန်း - ၁

ပုံ (၁၃၅) တို့ဟူးလုပ်ငန်း
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နမ့််�ဟူးး�ရွာာ�
နန်းး�ဟူးး�ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°07’25.5”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’13.6”E) သည်် စံံကားး�
ကန််၏ အနော�ာက််ဘက််ကမ်းး� ထီးး�ကာာနှှင့်�် လုံံ�ကန််ကျေး�း�ရွာာ�တို့့�� အကြား�း�တွွင််တည််ရှိိ�သည််။
အိိမ််ခြေ�ေပေါ�ါင်းး� (၃၇) အိိမ််ရှိိ�ပြီး�း� လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၂၀၀) ခန့််�ရှိိ�သည််။

ဘာာသာာရေး�းနှှင့်�်

ရှှမ်း�း နှှင့်�် ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိူး�း��များ��း အဓိိကနေ�ထိုု�င််ကြ�ပြီး�း� အင်းး�သားး�များ��းမှာာ�

သော�ာက််သည််။

မလျော်�်��ညီီစွာာ�

ဘုုရား�းဝင်းး�အတွွင်း�း

ချျက််ပြု�ုတ််စား�း

အနည်းး�စုု ဖြ�စ််သည််။ နမ့််�ဟူးး� ဟူူသော�ာ အမည််မှာာ� ရှှမ်း�း အမည််ဖြ�စ််ပြီး�း�
စံံကားး�ဒေ�သရှိိ� ရှှမ်း�း စော်�်�ဘွားး��တစ််ဦးး (အမည််မမှှတ််မိိ) မှှ ကျေး�း�ရွာာ� ကိုု�
စတင််တည်် ထော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ရွာာ�အနီးး�ရှိိ� နမ့််�ဟူးး� စမ်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု� အစွဲဲ�ပြု�ု
ပြီး�း� ရွာာ�အမည််ကိုု� နမ့််�ဟူးး� ကျေး�း�ရွာာ�ဟုု ခေါ်�် သည််။ နမ့််�ဟူးး� စမ်းး�ရေ�ထွွက််မှှ
ရေ�သည်် ထိုု�စဉ်် ချိိ�န််က သော�ာက််သုံးး��ရန်် သာာမက စိုု�က််ခင်းး�များ��း ရေ�ပေး�း
ဝေ�ရေး�းအတွွက််ပါါ လုံံ�လော�ာက််ခဲ့့�သည််။

က ယခုုနေ�ရာာတွွင်် မရှိိ�ခဲ့့� ပေ�။ ယခုု နမ့််�ဟူးး�ကျေး�း�ရွာာ�၏ သက််တမ်းး�မှာာ�
နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၄၀) ကျော်�်��ခဲ့့�ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။ အင်းး�သားး� များ��းမှာာ� အင်းး�အတွွင်း�း မှှ
ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ�

တော�ာင််ပေါ်�်ဒေ�သမှှ

ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််လာာကြ�သည််။ ရှေး�း�ယခင်် အချိိ�န််က သယ််ယူူ
ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ��းမှှ လွွန််စွာာ� လွွယ််ကူူခဲ့့�သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။
ဘီီလူးး� ချော�ာ�င်းး�ကိုု�ဖြ�တ််၍ စံံကားး�စော်�်�ဘွားး��မှှ တံံတားး� (၂) စင်းး�ကိုု�
ဆော�ာက််လုုပ််ခဲ့့�သည််။

ထိုု�စဉ််အချိိ�န််က

စံံကားး�ဒေ�သသည််လွွန််စွာာ�

ချျမ်းး�သာာပြီး�း� စံံကားး�ဒေ�သ သို့့��သွားး��လျှှင်် အဝတ််အစား�း ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး�၊
ရွှေ�ေ ငွေ�ေ လက််ဝတ််ရတနာာများ��း ဝတ််ဆင််သွားး��ခြ�င်းး�မရှိိ� ဘဲဲ မသွားး��ကြ�ချေ�ေ။
၎င်းး�တံံတားး�များ��းသည်် ဂျျပန််ခေ�တ််က ဗုံးး��ကျျသော�ာကြော��ာင့််� ပျျက််ဆီးး�သွားး��
ခဲ့့�ရ သည််။ ဒေ�သခံံများ��း၏အဆိုု�အရ ဂျျပန််များ��းသည်် ကျေး�း�ရွာာ�များ��း၊ဘုုရား�း
များ��းကိုု�ဖျျက််ဆီးး�ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

ကြ�က််များ��း၊

နမ့််�ဟူးး�စမ်းး�ရေ�ထွွက်် - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°07’33.9”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
96°54’59.8”E) နမ့််�ဟူးး�စမ်းး�ရေ�ထွွက််မှာာ� နမ့််�ဟူးး� ကျေး�း�ရွာာ�အနီးး�တွွင််
တည််ရှိိ�ပြီး�း� ရေ�ကန်် (၃) ကန််ရှိိ�သည််။ ရေ�မှာာ�အလွွန်် ကြ�ည််လင််ပြီး�း�

နမ့််�ဟူးး�ကျေး�း�ရွာာ�သည်် မူူလပထမ ဆည််ကြော��ာင့််� ရေ�မလွှှမ်း�း မိုးး��ခင််အချိိ�န််

ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�အခြေ�ေချျပြီး�း�

သဘာာဝအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

နွား��းများ��းကိုု�လည်း�း

သတ််ကာာ

အော�ာက််ဘက််ရှိိ� ကန််တွွင်် အမျိုး�း�� သားး�ရော�ာ အမျိုး�း��သမီးး�ပါါ ရေ�ကူးး�
နိုု�င််သည််။ အထက်် ရေ�ကူးး�ကန််တွွင််မူူ ရဟန်းး�သံံဃာာများ��းသာာ ရေ�ကူးး�
နိုု�င််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� အဆိုု�ပါါ အ ထက််ရေ�ကန််ကိုု� ရေ�သိိမ််
အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ စမ်းး�ရေ�ထွွက််၏ အမြ�င့််�ဆုံးး��
အပိုု�င်း�း တွွင်် နတ််စင််ရှိိ�သည််။ ဒေ�သခံံလူူအများ��း၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုအရ နမ့််�
ဟူးး� စမ်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု� စော�ာင့််� ရှော�ာ�က််သော�ာ နတ််မှာာ� နတ််သမီးး�ဖြ�စ််သည််
ဟုု ဆိုု� သည််။ နတ််ဝိုု�င်း�း အတွွင်း�း တွွင်် နတ််စင်် (၂)စင်် ရှိိ�ပြီး�း� နတ််သမီးး�
အတွွက််တစ််စင််၊ နတ််သမီးး�၏ အခိုု�င်း�း အ စေ� နတ််များ��းအတွွက်် တစ််စင််
ဖြ�စ််သည််။ နယုုန်် (ဇွွန််-ဇူူလိုု�င််) လပြ�ည့််�နေ့�့မတိုု�င််မှီီ� နတ််ပွဲဲ�ကိုု�ကျျင်းး�ပ
သည််။ နတ််ပွဲဲ�အတွွင်း�း ဒေ�သခံံများ��းသည်် နမ့််�ဟူးး� စမ်းး�ရေ�ထွွက််စော�ာင့်�်
နတ််သမီးး�ကိုု� ငါးး�ကင််၊ ထမင်းး�၊ လက််ဖက််၊ ဖယော�ာင်းး�တိုု�င််နှှင့််� ပန်းး�များ��း
ဖြ�င့််� ပူူဇော်�်�ပသသည််။ ထိုု�သို့့�ပူူဇော်�်�ပသခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� နတ််က ကာာ
ကွွယ််စော�ာင့်�ရှော�ာ
် �က််လိိမ့််�မည််ဟုု ဒေ�သ ခံံများ��းက ယုံံ�ကြ�ည််သည််။ စမ်းး�ရေ�
ထွွက််သည်် ရာာဇဝင််ပုံံ�ပြ�င််များ��းနှှင့်�် ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ယနေ့�့ ခေ�တ််
လူူငယ််များ��းအတွွက််မူူ အချို့့���သတ််မှှတ််ချျက်် များ��းမှာာ� လိုု�က််နာာရန်် ခက််ခဲဲ
သည််။ နတ််ပုံံ�ပြ�င်် အများ��းစုုမှာာ� နတ််ကိုု� မယုံံ�ကြ�ည််မှုုကြော��ာင့်�် ဒဏ််ခတ််

ပုံ (၁၃၆) နမ့်ဟူးကျေးရွာ

ခြ�င်းး�ခံံရသော�ာ အကြော��ာင်းး�များ��းဖြ�စ််သည််။

ငါးး�နှှင့်�လိ
် ိပ််များ��း

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°07’33.9”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

96°54’59.8”E)

“တစ််ခါါကအသက်် (၂၀)ခန့််� အရွွယ််လူူငယ််တစ််ဦးး ဟာာ စမ်းး�ရေ�ထွွက််
အနီးး�က ငါးး�များ��းနှှင့်�် လိိပ််များ��းကိုု� ဖမ်းး�ဆီးး�စား�းသော�ာက််ခဲ့့�ပါါတယ််။ သူူဟာာ
ငါးး�ဖမ်းး�နေ�စဉ််အတွွင်းး�မှာာ� ဝတ််ဖြူ�ူစင််ကြ�ယ်် ဝတ််ထားး�ပြီး�း� ခေါ�ါင်းး�ပေါ�ါင်းး�
နှှင့်�် လူူတစ််ယော�ာက််ကိုု� တွေ့�့�ခဲ့့�ရပါါ တယ််။ (လူူတွေ�ေကတော့�့� အဲ့့�ဒီီလူူဟာာ
နတ််သမီးး�ရဲ့့� အစေ�ခံံလို့့��ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�ပါါတယ််)။ သူူဟာာငါးး�ဖမ်းး�ပြီး�း� အိိမ််ပြ�န််
ရော�ာက််တဲ့့�အခါါမှာာ�တော့�့� အသိိဉာာဏ််တွေ�ေ ပျော�ာ�က််ဆုံးး��သွားး��ခဲ့့�ပါါတယ််။ သူူ
ဟာာ နတ််ကွွန်းး�ကိုု� သွားး��ရော�ာက််တော�ာင်းး�ပန််ခဲ့့�ပြီး�း� နော�ာက််တစ််ခါါ ငါးး� ထပ််
မဖမ်းး�ရဲဲအော�ာင်် နတ််က ဆုံးး��မလိုု�က််တယ််လို့့�ဆိုု� ပါါတယ််…”
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ပုံ (၁၃၇) နမ့်ဟူးစမ်းရေထွက်

လှှပသော�ာနတ််သမီးး� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°07’33.9”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့်�မြွေ
် �ေ

96°54’59.8”E)

96°54’59.8”E)

“လွွန််ခဲ့့�တဲ့့� နှှစ််များ��းက ထီးး�ကာာကျေး�း�ရွာာ�မှှ ဒေါ်�် အော�ာက်် ဆိုု�တဲ့့� အမျိုး�း��သမီးး�

“တစ််ညနေ�ခင်းး�မှာာ� ထီးး�ကာာ ကျေး�း�ရွာာ�မှှ အမျိုး�း��သမီးး� တစ််ဦးးဟာာ နန်းး�ဟူးး�

-

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°07’33.9”N

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

တစ််ဦးးဟာာ အလွွန်် ချော�ာ�မော�ာလှှပတဲ့့� အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးး ငွေ�ေခွွက််နဲ့့�

စမ်းး�ရေ�ထွွက််ကိုု� ရေ�ချိုး�း��ဖို့့��သွားး�� ခဲ့့�ပါါတယ််။ ရေ�ထွွက််ရော�ာက််တဲ့့� အခါါမှာာ�

ရေ�ခပ််ချိုး�း��နေ�တာာကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ပါါတယ််။ (အဲ့့�ဒီီအမျိုး�း�� သမီးး�ကိုု� နတ််လို့့��

တော့�့� အဝတ််မပါါဘဲဲ ရေ�ချိုး�း��ခဲ့့�ပါါတယ််။ ရေ�ချိုး�း��ပြီး�း�တဲ့့�အခါါ မှာာ�တော့�့� သူူမ

ယုံံ�ကြ�ည််ပါါတယ််)။ ထီးး�ကာာကျေး�း� ရွာာ�မှှ အမျိုး�း��သမီးး�ဟာာ တစ််ခါါမှှ မမြ�င််

ရဲ့့�နော�ာက််မှာာ� အလွွန်ကြီး် �း�တဲ့့� မြွေ�ေကြီး�း� ကိုု� တွေ့�့�ပါါတယ််။ (မြွေ�ေဟာာ စမ်းး�ရေ�

ဖူးး�တဲ့့�အတွွက်် ကြော��ာင့််�နာာမည််ဘယ််သူူလည်းး�၊ ဘယ််ရွာာ�ကလည်းး� လို့့��မေး�း

ထွွက််စော�ာင့်�်

နတ််သမီးး�လို့့��ယုံံ�ကြ�ည််ပါါတယ််။)သူူမဟာာ

အော်�်�ဟစ််

ခဲ့့�ပါါတယ််။ ဒါါပေ�မဲ့့�နတ််သမီးး�က မဖြေ�ေခဲ့့�ပါါ ဘူးး�။ ညရော�ာက််တဲ့့�အခါါမှာာ�

အကူူအညီီတော�ာင်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� လူူတွေ�ေ ရော�ာက််လာာတဲ့့� အခါါမှာာ�တော့�့� တခြား��း

တော့�့� ဒေါ်�်အော�ာက််တစ််ယော�ာက််ဟာာ နတ််သမီးး�ကိုု� မေး�းမိိတဲ့့�အတွွက််

လူူတွေ�ေက မြွေ�ေကိုု�မမြ�င််ရဘဲဲ ရေ�ချိုး�း��တဲ့့� အမျိုး�း��သမီးး� တစ််ယော�ာက််ထဲဲသာာ

အဖျား��းကြီး�း� ဖျား��းခဲ့့�ပါါတယ််။ နော�ာက််တစ််နေ့�့ မနက််မှာာ� နတ််ကွွန်းး�ကိုု�

မြ�င်် တွေ့�့�ရပါါတယ််။ လူူတွေ�ေကတော့�့� စမ်းး�ရေ�ထွွက််မှာာ� အဝတ််မပါါဘဲဲရေ�

သွားး��ရော�ာက််တော�ာင်းး�ပန််ခဲ့့�တဲ့့� အတွွက်် သက််သာာခဲ့့�ပါါတယ််…”

မချိုး�း��ဖို့့��နတ််ကသတိိပေး�းတယ််လို့့��ဆိုု�ပါါတယ််…”
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ကုုန်းး�သာာကျေး�း�ရွာာ�
ကုုန်းး�သာာရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’24.4”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’46.7”E) သည်် စံံကားး�ကန််
၏ အရှေ့�့�ဘက်် လင််လမ််နှှင့်�် စံံကားး�အကြား�း�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။
ကုုန်းး�သာာကျေး�း�ရွာာ� အဟော�ာင်းး�သည်် ဆည််ကြီး�း� မ တည််ဆော�ာက််မှီီ�က

ကန််ထဲဲက ငါးး�တွေ�ေကိုု� ဘယ််သူူမှှ မဖမ်းး�ရဲဲကြ�ပါါဘူးး�။ တစ််ခါါက လူူတစ််

ဘီီလူးး�ချော�ာ�င်းး�နှှင့်�် ထက််ထော�ာင်် ချော�ာ�င်းး�တို့့��အကြား�း�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။

ယော�ာက််ဟာာ ကန််ထဲဲက ငါးး�တစ််ကော�ာင််ကိုု�ဖမ်းး�ပြီး�း� ပလိုု�င်းး�ထဲဲကိုု� ထည့််�

ချော�ာ�င်းး�နှှစ််ခုု အကြား�း�တွွင်် ယခင််က ကျေး�း�ရွာာ� (၇) ရွာာ�ရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း� အဓိိက

လိုု�က််တဲ့့�အခါါ

နေ�ထိုု�င််သော�ာ လူူမျိုး�း��များ��းမှာာ� အင်းး�သားး�လူူ မျိုး�း��များ��းဖြ�စ််သည််။

လွှှတ််လိုု�က််မှှသာာ ပြ�န််ကြီး�း� လာာတယ််လို့့��ဆိုု�ကြ�ပါါတယ််…”

ငါးး�ဟာာ

အလွွန််သေး�းငယ််သွားး��ပြီး�း�

ကန််ထဲဲကိုု�

ပြ�န််

ကုုန်းး�သာာကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် အိိမ််ခြေ�ေ ပေါ�ါင်းး� (၁၁၆) အိိမ််ရှိိ�ပြီး�း� လူူဦးးရေ�(၆၀၀)

ကုုန်းး�သာာကျေး�း�ရွာာ�အသစ််ကိုု� စတင််တည််ထော�ာင််သူူ မှာာ� ထက််ထော�ာင််ရွာာ�

ကျော်�်��ရှိိ�သည််။ ကုုန်းး�သာာ ကျေး�း�ရွာာ�သစ််ကိုု� တည််ထော�ာင််ခဲ့့�သည််မှာာ� ဆည််

ဘုုရား�းအနီးး� ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�မှာာ� သီီတင်းး�သုံးး��နေ�သော�ာ ဆရာာတော်�်�

ကြီး�း� တည််ဆော�ာက််ပြီး�း� အချိိ�န််မှှစ၍ နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၄၀)ကျော်�်��ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

ဖြ�စ််သည််။

ကျေး�း�ရွာာ�ဟော�ာင်းး�ကိုု� ထက််ထော�ာင်် (တန့််�ဂွေး�း�) ဟုုခေါ်�်ပြီး�း� ရေ�သွွယ််တူးး�
မြော��ာင်းး�အနီးး�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ ကုုန်းး�သာာဟူူ သော�ာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််မှာာ�

ဒေ�သခံံ အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးး၏ ပြော��ာစကားး�အရ “ရေ�လှော�ာ�င််တမံံကိုု� ပိိတ််

သာာယာာသော�ာ တော�ာင််ကုုန်းး�လေး�းဟုု အမည််ရသည််။ ကျေး�း�ရွာာ�၏ အဓိိက

စဉ််ကာာလက ရေ�ကန်် တည််ဆော�ာက််မဲ့့�နေ�ရာာက သစ််ပင််တွေ�ေကိုု� အစိုးး��ရ

သက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�မှာာ� ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ််ငန်းး� ဖြ�စ််လေ�သည််။

က ခုုတ််လှဲဲ�ပစ််ခဲ့့�ပါါတယ််။ အဲ့့�ဒီီ အချိိ�န််မှာာ�ဘဲဲ ကျွွန််မ အဖေ�နဲ့့� ကျေး�း�ရွာာ�
လူူကြီး�း�တွေ�ေဟာာ ရွာာ�အသစ်် အတွွက််နေ�ရာာရှာာ�ဖွေ�ေခဲ့့�ကြ�ပါါတယ််။ ကျေး�း�ရွာာ�

“ဆည််ကြီး�း� မဆော�ာက််လုုပ််ရသေး�း ခင််အချိိ�န််က ရေ�သွွယ််တူးး�မြော��ာင်းး�

နေ�ရာာ အသစ််ဟာာ အဲ့့�ဒီီတုုန်းး�က ဝါါခင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ ဆရာာတော်�်�ဟာာ

အနီးး�တွွင်် ထိိန််ရှား��းတော�ာလို့့�� ခေါ်�်တဲ့့� တော�ာအုုပ််တစ််ခုု ရှိိ�ပါါတယ််။ ထိိန််

ဝါါခင်းး�ပိုု�င််ရှှင််ထံံက

ရှား��းတော�ာလို့့�� ခေါ်�်ဆိုု�ရခြ�င်းး�မှာာ� ထိိန််ရှား��းပင််တွေ�ေ များ��းစွာာ� ပေါ�ါက််ရော�ာက််နေ�

တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပါါ တယ််။ ရွာာ�ကြီး�း�၊ ထက််ထော�ာင််၊ ရွာာ�တန်းး�ရှှည််နဲ့့� ရွာာ�သစ််

လို့့��ဖြ�စ််ပါါတယ််။ အဲ့့�ဒီီ တော�ာအုုပ််ကိုု� နတ််တစ််ပါးး� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပြီး�း�

တို့့��ကလူူတွေ�ေ စုုပေါ�ါင်းး�ပြီး�း� ဝါါခင်းး�ကိုု� ရှှင်းး� လင်းး�ကာာ ရွာာ�တည််ထော�ာင််ပြီး�း�

ခွွင့်�တော�ာ
်
င်းး�ပြီး�း�

ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု�

အဲ့့�ဒီီနေ�ရာာမှာာ�ဘဲဲ

ကြိုး�း��ကြာ�ာငှှက််အပါါအဝင်် ငှှက််အမျိုး�း��ပေါ�ါင်းး�များ��းစွာာ� တော�ာအုုပ််အတွွင်းး�

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ဆော�ာက််လုုပ်် လှူူ�ဒါါန်းး�ခဲ့့�ပါါ တယ််။

နေ�ထိုု�င််ကြ�ပါါတယ််။ တော�ာအုုပ််အလယ််မှာာ� ငါးး�မျိုး�း��စုံံ�ရှိိ�သော�ာ ရေ�ကန််ရှိိ�ပြီး�း�

ဆရာာတော်�်�က ကျေး�း�ရွာာ�သစ််ကိုု� ကုုန်းး�သာာ လို့့�� အမည််ပေး�းခဲ့့�ပါါတယ််” (

အဲ့့�ဒီီရေ�ကန််ကိုု�လည်းး� နတ််တစ််ပါးး�က စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််တယ််လို့့��ဆိုု�ပါါတယ််။

ကုုန်းး�သာာကျေး�း�ရွာာ�မှှ ဒေါ်�်ခင််ဦးး၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််)။

ပုံ (၁၃၈) ကုန်းသာကျေးရွာ

ပုံ (၁၃၉) ကုန်းသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
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ပုံ (၁၄၀) ဆန်မုန့်ကြွပ်အညိုလုပ်ငန်း

ပုံ (၁၄၁) ကုန်းသာရွာ - ဝါးလုပ်ငန်း

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်အ
် ဆော�ာက််အဦများ��း

အများ��း၏ သက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� အနေ�ဖြ�င့််� ဝါးး�လုုပ််ငန်းး�နှှင့်�် ငါးး�ဖမ်းး�
လုုပ််ငန်းး�များ��း ကိုု� လည်းး� လုုပ််ကိုု�င််သည််။

ကုန်းသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ဆန်မုန့်ကြွပ်အညိုလုပ်ငန်း

(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’26.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’47.7”E)
ကုုန်းး�သာာဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ကျေး�း�ရွာာ� စတင်် တည််ထော�ာင််ပြီး�း�
သော�ာအချိိ�န််တွွင်် ဆော�ာက်် လုုပ််ခဲ့့�သည််။

ဝါးလုပ်ငန်း

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ကုုန်းး�သာာကျေး�း�ရွာာ�တွွင််ဆန််မုုန့််�ကြွ�ပ််အညိုု�လုုပ််ငန်းး�

(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’26.3”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°57’45.8”E)

တစ််ခုုရှိိ�ပြီး�း�

ကုုန်းး�သာာကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် ဝါးး�လုုပ််ငန်းး� လုုပ််ကိုု�င််သူူ တစ််ဦးးမှာာ� အိိမ််တွွင််ပင််
လူူ

အလုုပ််ရုံံ� ထားး�ရှိိ�သည့််� အတွွက်် ငါးး�ဖမ်းး�ပစ္စစည်း�း နှှင့်�် အခြား��းပစ္စစည်း�း များ��းကိုု�
ဝါးး�ဖြ�င့််� ယက််လုုပ််နေ�သည််ကိုု� သွားး��ရော�ာက််လေ့�့ လာာနိုု�င််သည််။
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မြို့�့��ဟော�ာင်းး�ကျေး�း�ရွာာ�
(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’59.2”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’50.8”E)

မြို့�့��ဟော�ာင်းး�ကျေး�း�ရွာာ�သည်် ရေ�ပေါ်�်ကျေး�း�ရွာာ�ဖြ�စ််ပြီး�း� စံံကားး�ရွာာ�အနီးး�တွွင််

တော�ာင််အင်းး� (စံံကားး�အင်းး�မှှဒေ�သခံံများ��း)ဆင်းး�ရဲဲပြီး�း� မြော��ာက််အင်းး� (အင်းး�

တည််ရှိိ�သည််။ ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� ချော�ာ�င်းး�နား�းမြော��ာက််၊ ချော�ာ�င်းး�နား�းတော�ာင််၊ ဂျီီ�

လေး�းမှှ ဒေ�သခံံများ��း)မှာာ� ချျမ်းး�သာာသည််” ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။

ကုုန်းး�ဟုု အပိုု�င်း�း (၃)ပိုု�င်း�း ခွဲဲ�ခြား��းထားး�သည််။
ဆင််တော�ာင််ကိုု�နတ််တစ််ပါးး�က စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််လျျက်် ရှိိ�ပြီး�း� မြို့�့��ဟော�ာင်းး�ရွာာ�
မြို့�့��ဟော�ာင်းး� ကျေး�း�ရွာာ�သည်် တစ််နှှစ််လျှှင််(၆)လခန့််� ရေ�ပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ�

အတွွင်း�း ရှိိ� မည််သူူကမှှ ဆင်် ရုုပ််ထုု၊ ဆင််ရုုပ််များ��း မထားး�ရှိိ�ရဲဲပေ�။ ထားး�ရှိိ�

ပြီး�း�၊ ကျျန်် (၆)လမှာာ� ရေ�ခမ်းး� ကာာ ကုုန်းး�ပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ နေ�ထိုု�င််

ပါါက

ကြ�သူူ အများ��းစုုမှာာ� အင်းး�သားး� လူူမျိုး�း��များ��းဖြ�စ််ကြ�သည််။ လူူအများ��းစုုမှာာ�

အကြီး�း�အကျျယ်် ရွာာ�သွွန်း�း တတ််သည််ဟုုဆိုု�သည််။

ပြ�စ််ဒဏ််ပေး�းသည့််�

အနေ�ဖြ�င့််�

နွေ�ေရာာသီီအတွွင်း�း ပင််

မိုးး��

၎င်းး� ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� စံံကားး�မြို့�့��ဟော�ာင်းး� ဟုု သိိရှိိ�ကြ�သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့်�်
ဆိုု�သော်�်� စံံကားး�မြို့�့��ဟော�ာင်းး�သည်် ၎င်းး� ကျေး�း�ရွာာ�နေ�ရာာတွွင်် ယခင််က
တည်းး�ရှိိ� ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််လေ�သည််။
အဓိိကအသက်် မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�မှာာ� လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း�� ရေး�း
လုုပ််ငန်းး� (ဆန််စပါးး�၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူနှှင့်�် ကြ�က််သွွန််နီီ)နှှင့်�် ငါးး�ဖမ်းး�လုုပ််ငန်းး�
တို့့��ဖြ�စ််သည််။ အင်းး�သားး� ရိုးး��ရာာ ငါးး�ဖမ်းး�ခြ�င်းး�ဓလေ့�့ ကိုု� မြို့�့��ဟော�ာင်းး�
ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ဆန်စက်
အင်းး�သားး�ကျေး�း�ရွာာ�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််�

ရိုးး��ရာာငါးး�ဖမ်းး�

(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°08’54.2”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°55’58.2”E)

သဘာာဝအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ကျေး�း�ရွာာ�၏ အဓိိကစိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ်် လေ့�့လာာလည်် ပတ််နိုု�င််သော�ာ နေ�ရာာ

ပုံ (၁၄၃) ဆင်တောင်

တစ််ခုုမှာာ� စံံကားး� ကန််ဖြ�စ်် သည််။ သို့့��သော်�်�လည်း�း ဒဏ္ဍာာရီီပုံံ�ပြ�င််များ��းဖြ�င့််�
စိိတ်် ဝင််စား�းဖွွယ််ကော�ာင်းး�သော�ာ အခြား��း နေ�ရာာတစ််ခုုမှာာ� ဆင််တော�ာင်် (
လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°09’17.6”N လော�ာင််ဂျီီ� တွွဒ်် 96°54’42.6”E) ဖြ�စ််သည််။
ဆင််တော�ာင််ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�ရခြ�င်းး�မှာာ� တော�ာင််၏ ပုံံ� သဏ္ဍာာန််မှာာ� ဆင််တစ််
ကော�ာင်် အသွွင််သဏ္ဍာာန်် ရှိိ� ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ ဆင််တော�ာင််သည််
တော�ာင်် ဘက််သို့့��လှှည့်�လျျက််ရှိိ�
်
သဖြ�င့််� ဒေ�သခံံလူူအများ��းက “ဆင််သည််

တော�ာင််ဘက််မှှစား�းသော�ာက််ပြီး�း� မြော��ာက်် ဘက််ကိုု� မစင််စွွန့််�သော�ာကြော��ာင့်�်

ပုံ (၁၄၂) မြို့ဟောင်းကျေးရွာ

လုုပ််ငန်းး�များ��းကိုု�

လေ့�့လာာနိုု�င််သည််။ ထိုု�မျှှမက ဆန်် စက််ကိုု�လည်း�း လေ့�့လာာနိုု�င််သည််။

ပုံ (၁၄၄) ဆန်စက်
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ရွာာ�သင်းး�ကျေး�း�ရွာာ�
ရွာာ�သင်းး�ကျေး�း�ရွာာ�သည်် ကလော�ာအနီးး�ရှိိ� တော�ာင်် ပေါ်�်ရွာာ�လေး�းဖြ�စ််ပြီး�း� ကလော�ာမှှ အင်းး�လေး�း
သို့့�� လမ်းး� လျှော�ာ�က််ခရီးး�သွားး��ရာာ အထင််ကရ လမ်းး�လေး�းပေါ်�် တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ ကလော�ာမြို့�့��
(လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°36’03.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°31’29.3”E) ၏ အနော�ာက််တော�ာင််ဘက််(၅)
ကီီလိုု�မီီတာာ အကွာာ�တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။
အိိမ််ခြေ�ေ (၆၃) အိိမ်် ရှိိ�ပြီး�း� လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး�(၂၅၈)ဦးးနေ�ထိုု�င််သည််။ ရွာာ�

၏

သင်းး�ကျေး�း�ရွာာ� ကိုု� လွွန််ခဲ့့�သည့််� နှှစ်် (၇၀) ကျော်�်��က တည််ခဲ့့�ပြီး�း� ပလော�ာင််

လိိမ္မော်�်��ပင််များ��းဖြ�င့််� ပြ�ည့််� လျှှက််ရှိိ�သည််။

မြေ�ေမျျက််နှာာ�သွွင််ပြ�င််

အနေ�အထားး�မှာာ�

ယခင််ကနှှင့်�ကွာာ
် �ခြား��းပြီ�ီ

လူူမျိုး�း��စုုတစ််မျိုး�း��တည်းး�သာာ နေ�ထိုု�င််သည််။
ပုံ (၁၄၅) ရွာသင်းကျေးရွာ
အဓိိက အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လုုပ််ငန်းး� အနေ� ဖြ�င့််� လိိမ္မော်�်��သီးး�၊
လက််ဖက််၊ ပဲဲအမျိုး�း��မျိုး�း�� အစရှိိ� သည််တို့့��ကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ�သည််။
“ရွာာ�သင်းး�” ၏ အဓိိပ္ပပယ််မှာာ� “ရွာာ�အသစ််” ဖြ�စ််ပြီး�း� ယခင််က ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�
များ��းသည်် တာာရော�ာရွာာ�မ ဟူူသည့််� ရွာာ�မှာာ� နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထိုု�ရွာာ�တွွင််
ရေ� ခမ်းး�ခြော��ာက််လာာသော�ာကြော��ာင့််� ရွာာ�အသစ််ကိုု� တည််ကာာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�
ကြ�သည််။ ရွာာ�အသစ်် တည််ရှိိ�သော�ာနေ�ရာာမှာာ� ယခင််က သစ််တော�ာများ��း
ဖုံးး��လွှှမ်း�း နေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ရွာာ�တည််ရန််နှှင့်�် စိုု�က််ပျိုး�း��ထွွန်် ယက််နိုု�င််
ရန်် သစ််တော�ာများ��းကိုု� ခုုတ််ထွွင််ရှှင်း�း လင်းး� ခဲ့့�ကြ�သည််။
ရွာာ�စတည််စဉ််က အိိမ််ခြေ�ေ (၂၅) အိိမ််ခန့််�သာာ ရှိိ�သည််။

သဘာာ၀အမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ပုံ (၁၄၆) ရွာသင်းကျေးရွာမှရှုမျှော်ကင်း
ကျေး�း�ရွာာ�၏ စိိတ််ဝင််စား�းဖွွယ်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး��အရာာ မှာာ� တော�ာတန်းး�များ��း
ဖြ�င့််� သာာယာာလှှပနေ�သည့််� ရှုုခင်းး�ဖြ�စ််သည််။ လွွန််ခဲ့့�သည့််� (၁၀)နှှစ်အ
် ထိိ
ဆန််စ ပါးး�များ��းကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ခဲ့့�ကြ�ရာာ စပါးး�စိုု�က််ရန်် မြေ�ေ ပြ�န့််�လိုု�အပ််ချျက််
များ��းလာာသဖြ�င့််� မြော��ာက််ရွာာ�မှှ ရွာာ� သားး�တစ််ဦးး ယူူလာာသော�ာ လိိမ္မော်�်��သီးး�
မျိုး�း��ကိုု� စတင်် စိုု�က််ပျိုး�း��ခဲ့့�ကြ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင်် ကျေး�း�ရွာာ�
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မြ�င်းး�ဒိုု�က််ကျေး�း�ရွာာ�
မြ�င်းး�ဒိုု�က််ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°34’30.5”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°32’29.6”E) သည်် ကလော�ာ
မြို့�့��၏ အနော�ာက််တော�ာင််ဘက််တွွင််ရှိိ�ပြီး�း� အင်းး�လေး�းသို့့��လမ်း�း လျှော�ာ�က််ခရီးး�သွားး��ရာာ အထင််က
ရ လမ်းး�လေး�းပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။
အိိမ််ခြေ�ေ (၂၈) အိိမ်် ရှိိ�ပြီး�း� ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး�(၁၄၀)ဦးး
နေ�ထိုု�င််သည််။
ဓနုုနှှင့််� တော�ာင််ရိုးး�� လူူမျိုး�း��တို့့�� အဓိိက နေ�ထိုု�င််ကြ�ပြီး�း� အဓိိက အသက်် မွေး�း�
ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�မှာာ� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဖြ�စ်် သည််။ ချျင်းး�၊ ပန်းး�ဂေါ်�် ဖီီနှှင့််�
ဆန််စပါးး� စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ� သည််။
ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� လွွန််ခဲ့့�သည့််� နှှစ်် (၅၀)ကျော်�်��က တည်် ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�
များ��းသည်် ရေ�ရှာာ�ပြီး�း� လမ်းး�မ ကြီး�း�နှှင့်�် ဝေး�းလွွန်း�း သည့််� အခြား��းကျေး�း�ရွာာ�မှှ
ရွှေ့�့� ပြော��ာင်းး�လာာကြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ရွာာ�စတည််ကာာစက အိိမ််ခြေ�ေ (၁၀)
အိိမ််ခန့််�သာာရှိိ�သည််။

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ငွေ�ေပန်းး�တိိမ််လုုပ််ငန်းး� - (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°32’03.4”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််
96°38’31.1”E) ရွာာ�အလယ််တွွင်် ငွေ�ေပန်းး�တိိမ်် လုုပ််ငန်းး� တစ််ခုုရှိိ�ပြီး�း�
ရှေး�း�ကျျသော�ာ ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာများ��းသုံးး��ကာာ ရိုးး��ရာာ နည်းး�အတိုု�င်း�း လုုပ််ကိုု�င််
သည််။
ပုံ (၁၄၇) မြင်းဒိုက်ကျေးရွာ

ပုံ (၁၄၈) ငွေပန်းတိမ်လုပ်ငန်း
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ပင််နွေး�း�ကျေး�း�ရွာာ�
ပင််နွေး�း�ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°32’03.4”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°38’31.1”E) သည််
ကလော�ာမြို့�့��၏ အရှေ့�့�တော�ာင််ဘက််တွွင်် ရှိိ�ပြီး�း� အင်းး�လေး�းသို့့�� ခြေ�ေလျျင််တော�ာင််တက််
ခရီးး�သွားး��ရာာ အထင််ကရ လမ်းး�လေး�းပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။
အိိမ််ခြေ�ေ (၆၇) အိိမ််ရှိိ�ပြီး�း� လူူဦးးရေ�စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၃၇၀) ဦးး နေ�ထိုု�င််သည််။

ကျေး�း�ရွာာ�ကိုု� လွွန််ခဲ့့�သည့််� (၅၈) နှှစ််ခန့််�က ယခုု လက််ရှိိ� ကျေး�း�ရွာာ�၏

ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��အများ��းစုု နေ�ထိုု�င််ကြ�ပြီး�း� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့််� အသက််

တာာဝန််ကျျဆရာာဝန််၏ အဖေ� ကတည််ခဲ့့�သည််။ ရွာာ�တည််ကာာစတုုန်းး�က

မွေး�း�ကြ�သည််။ စိုု�က််ပျိုး�း��သော�ာ သီးး�နှံံ�များ��းမှာာ� ဆန််စပါးး�၊ ဂျုံံ��၊ ပြော��ာင်းး�၊ ချျင်းး�၊

လမ်းး�ပန်းး� ဆက််သွွယ််ရေး�း မကော�ာင်းး�မွွန််ပဲဲ ဆေး�းရုံံ� ဆေး�းခန်းး� များ��းနှှင့်�်

ဂေါ်�်ဖီီထုုပ််၊ ပန်းး�ဂေါ်�်ဖီီ နှှင့်�် ငရုုပ််သီးး�တို့့��ဖြ�စ််သည််။

အလှှမ်း�း ဝေး�းသော�ာကြော��ာင့််� ရွာာ�သားး�များ��းမှှ စိိတ််ပျျက်် အားး�ငယ််ခဲ့့�ကြ�သည််။
ယခုုအချိိ�န််တွွင််မူူ လမ်းး�လည်းး� ကော�ာင်းး�ပြီ�ီဖြ�စ််သလိုု� သွားး��လာာစရာာ ကားး�

ရွာာ�သားး�များ��းအားး�လုံးး��မှာာ� တော�ာင််သူူများ��းဖြ�စ််ပြီး�း� နွား��း၊ ကျွဲဲ� စသည််တို့့��ကိုု�

လဲဲရှိိ�ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။

တော�ာင််ယာာလုုပ််ငန်းး�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။
ရွာာ�၏အမည််မှာာ� ပအိုု�ဝ်း�း ဘာာသာာ စကားး�ဖြ�င့််� “ကော�ာင်းး�နွေး�း�”ဟုုခေါ်�်ဆိုု�ပြီး�း�

“တော�ာင််ထိိပ််၌ရှိိ� သော�ာ ရွာာ�လေး�း” ဟုု အဓိိပ္ပပယ််ရသည််။
ပုံ (၁၄၉) ပင်နွေးရွာရှိ ငရုပ်တောင်သူ

ပုံ (၁၅၀) ပင်နွေးရွာ - တောင်ယာလုပ်ငန်း

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ပင််နွေး�း�ရွာာ�တွွင်် ရိုးး��ရာာချျည််ငင််သည့််� လုုပ််ငန်းး� နှှစ််ခုုရှိိ� သည််။
ပုံ (၁၅၁) ပင်နွေးရွာရှိပအိုဝ်းအမျိုးသမီးကြီး
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ချည်ထည်ရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

သည််။ ရော�ာင်းး�စျေး�း�များ��း မှာာ� လွွယ််အိိတ််အကြီး�း� (၄၀၀၀)ကျျပ််၊ အသေး�း
(၃၀၀၀)ကျျပ််နှှင့်�်

ပထမတစ််ခုုမှာာ� လမ်းး�မတန်းး�ပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ� သည််။ (လတ္တီီ�တွွဒ််

တဘက််စော�ာင််

အပါါအဝင််)(၅၀၀၀)ကျျပ််တို့့��ဖြ�စ််သည််။

(ကလေး�းကျော�ာ�ပိုးး��

သည့််�စော�ာင််

ရိုးး��ရာာချျည််ထည််ရက််လုုပ််နည်းး�

20°32’03.4”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°38’31.1”E) ရှေး�း�ယခင််က အမျိုး�း��သမီးး�

ကိုု� သင််ယူူတတ်် မြော��ာက််ရန်် အချိိ�န််ကြာ�ာသော�ာကြော��ာင့််� ကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ�

များ��း အားး�လုံးး��သည်် ရိုးး��ရာာချျည််ထည်် လုုပ််ငန်းး�ကိုု� လုုပ်် ကိုု�င််ကြ�ပြီး�း�

လူူငယ််မျိုး�း��ဆက််သစ််များ��းမှာာ� စိိတ််မဝင််စား�းကြ�ပေ�။

အဝတ််အထည််များ��း၊ တဘက််စော�ာင်် များ��း၊ လွွယ််အိိတ််များ��း စသည််တို့့��ကိုု�
ထုုတ််လုုပ်် ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်� ယခုုအခါါ ထိုု�လုုပ််ငန်းး� လုုပ်် ကိုု�င််သူူ

ဒုုတိိယချျည််ထည််လုုပ််ငန်းး�မှာာ� နေ�အိိမ််၏အနော�ာက်် ဘက်် (လတ္တီီ�တွွဒ််

အမျိုး�း��သမီးး�ကြီး�း� နှှစ််ဦးးသာာ ကျျန််ရှိိ�သည််။ တစ််ဦးးမှာာ� အသက်် (၇၂)နှှစ်် ရှိိ�

20°32’03.4”N

ပြီး�း� မြ�န််မာာစကားး� ပြော��ာတတ််သည််။ သူူမငယ််ငယ််တုုန်းး�က သူူမ၏

အမျိုး�း��သမီးး�ကြီး�း�၏ အမည််မှာာ� ဒေါ်�်ပေါ�ါင်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� မြ�န််မာာစကားး�မပြော��ာ

လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ််

96°38’32.0”E)

တွွင််ရှိိ�သည််။

ထိုု�

အဖွား��းထံံမှှ အထည််ရက််လုုပ််သည့််�ပညာာ သင််ယူူခဲ့့� သည််။ ကလေး�း (၈)

တတ််ပေ�။ အသက်် (၉၂)နှှစ်် ရှိိ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း ကျေး�း�ရွာာ� ဖြ�စ််သည့််�အ

ယော�ာက််၏ မိိခင််ဖြ�စ််လာာသော�ာ အခါါ တော�ာင််သူူလုုပ််ငန်းး�ကိုု�သာာ လုုပ််ကိုု�င််

လျှော�ာ�က်် သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု� များ��းသည်် ပအိုု�ဝ်း�း စကားး�သာာလျှှင်် ပြော��ာတတ််

ခဲ့့�သည််။ ယခုုအခါါ အသက််ကြီး�း�လာာပြီ�ီ ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� တော�ာင််သူူ

ကြ�သည််။

လုုပ််ငန်းး�နား�းပြီး�း� ခရီးး�သွားး��များ��း လာာ ရော�ာက်် လေ့�့လာာနိုု�င််သည့််� ရိုးး��ရာာ
ချျည််ထည်် ရက်် လုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�ကိုု� လုုပ််ကိုု�င််လျှှက််ရှိိ�သည််။
အော�ာင််ပန်းး�စျေး�း�မှှ ချျည််မျှှင််များ��းကိုု� ဝယ််ယူူပြီး�း� ရက်် လုုပ််ထားး�သည့််�
ချျည််ထည််များ��းကိုု� နိုု�င််ငံံခြား��းခရီးး� သွားး��များ��းအားး� ရော�ာင်းး�ချျလျှှက််ရှိိ�သည််။
ရိုးး��ရာာလွွယ်် အိိတ််အသေး�း ရက််လုုပ််ရန်် အချိိ�န်် (၃)ရက််၊ အကြီး�း� ရက််လုုပ််
ရန်် (၄) ရက်် နှှင့််� တဘက််ထည််ရက််လုုပ်် ရန််(၅)ရက်် အသီးး�သီးး� ကြာ�ာ

သဘာာ၀အမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ပင််နွဲ့့��ရွာာ�သို့့�� သွားး��ရာာလမ်းး�တွွင်် ရှား��းပင််ရှုုမျှော်�်��ခင်းး� ရှိိ�သည််။ (လတ္တီီ�တွွဒ််
20°33’46.0”N လော�ာင်် ဂျီီ�တွွဒ်် 96°34’42.2”E) ထိုု�တော�ာင််ထိိပ််နေ�ရာာ မှှ
ကြ�ည့်�လျှ
် ှင်် ကလော�ာမြို့�့��ကိုု�စီးး�၍မြ�င််ရသည််။

ပုံ (၁၅၂) ရိုးရာချည်ထည်ရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ပုံ (၁၅၄) ပင်နွေးရွာ ချည်ထည်ရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

ပုံ (၁၅၃) ချည်ထည်ရက်လုပ်နေသော အဘွားဒေါ်ပေါင်း

ပုံ (၁၅၅) ရှားပင်ရှုမျှော်ခင်း
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ပတ္တူူ�ပေါ�ါက််ကျေး�း�ရွာာ�
ပတ္တူူ�ပေါ�ါက််ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°31’45.5”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°43’21.4”E) သည််
ကလော�ာနှှင့်�အ
် င်းး�လေး�းကြား�း�

ခြေ�ေလျျင််တော�ာင််တက််

လမ်းး�တစ််လျှော�ာ�က််ရှိိ�

ရွာာ�များ��းထဲဲမှှ

အကြီး�း�ဆုံးး��ရွာာ� ဖြ�စ််သည််။ ဤရွာာ�တွွင်် ခြေ�ေလျျင််ခရီးး� ထွွက််လာာသော�ာ ခရီးး�သွားး��များ��းသည်် တစ််
ညအိိပ်် နား�းလေ့�့ရှိိ�သည််။
ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ အိိမ််ထော�ာင််စုုပေါ�ါင်းး� (၂၀၀) ရှိိ�ပြီး�း� လူူဦးးရေ� (၁၀၀၀၀) ကျော်�်��

သမိုု�င်း�း မှှတ််တမ်းး�များ��းအရ ပတ္ထူူ�ပေါ�ါက််ရွာာ�ဟော�ာင်းး� သည်် ရှှမ်း�း ရွာာ� တစ််ရွာာ�

နေ�ထိုု�င််သည််။ ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသာာ နေ�ထိုု�င််ပြီး�း� ပအိုု�ဝ်း�း စကားး�သာာ

ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း� အိိမ််ခြေ�ေအနည်းး� ငယ််သာာရှိိ�ခဲ့့�သည််။ သူူခိုးး�� ဓါးး�ပြ�များ��း မကြာ�ာခဏ

ပြော��ာကြ�သည််။

သော�ာင်းး�ကျျန်းး�လေ့�့ ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဘန််ဟတ်် ကျေး�း�ရွာာ�မှှ ပအိုု�ဝ်း�း တို့့��နှှင့််�
အတူူ နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ� လေ�သည်် (ဘန််ဟတ်် ဆိုု�သည််မှာာ� ဝါးး�ပိုးး��မျှှစ််များ��း

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�လုုပ််ကာာ

မိုးး��တွွင်း�း နှှင့်�်

ဖြ�စ််သည််)။ ထိုု�အချိိ�န််က ရွာာ�ခံံများ��းမှာာ� ရှှမ်း�း လူူမျိုး�း�� များ��းသာာ ဖြ�စ််ခဲ့့�

ဆော�ာင်းး�တွွင်း�း တွွင်် တော�ာင််သူူလုုပ််ငန်းး� များ��းဖြ�င့််�သာာ အချိိ�န််ကုုန််လျှှက််ရှိိ�

အသက််မွေး�း�ကြ�ပြီး�း�

သော်�်�လည်းး� ယခုုအချိိ�န််တွွင်် ပအိုု�ဝ်း�း ရွာာ�တစ််ရွာာ� အဖြ�စ််သာာ တွေ့�့�နိုု�င််မည််

သည််။ နွေ�ေရာာသီီ တွွင််မူူ ရေ�ရှား��းပါးး�သော�ာကြော��ာင့််� ရွာာ�သားး�များ��းသည်် ဝါးး�

ဖြ�စ််သည််။ ဤ ရွာာ�မှှ ပအိုု�ဝ်း�း များ��းသည်် အခြား��းဒေ�သမှှ ပအိုု�ဝ်း�း များ��း ထက််

ဖြ�င့််� ခြ�င်းး�များ��း ရက််လုုပ််ပြီး�း� ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက်် များ��းကိုု� သိိမ်းး�ဆည်းး�ထားး�

ရှေး�း�ရိုးး��လမ်းး�စဉ်် ပိုု�လိုု�က််ကြ�သည််။ ဆိုု�လိုု� သည််မှာာ� ဤရွာာ�မှှ ပအိုု�ဝ်း�း များ��း၏

လေ့�့ရှိိ�သည််။ အမျိုး�း��သမီးး� များ��းသည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� စပါးး�စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�၊

လေ�သံံ၊ ဝတ််စား�း ဆင််ယင််မှုုတို့့�မှာာ� အခြား��းဒေ�သမှှ ပအိုု�ဝ်း�း များ��းနှှင့်�်

ရိိတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ပြီး�း� နီးး�စပ််ရာာ စျေး�း�များ��းတွွင်် ရော�ာင်းး�ချျ

အနည်းး�ငယ်် ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။

ကြ�သည််။
ပတ္ထူူ�ပေါ�ါက််၏ အဓိိပ္ပပယ််မှာာ� လှိုုဏ််ဂူူဖြ�စ််ပြီး�း� ယခင်် ကကျေး�း�ရွာာ�အနီးး�တွွင််
ရှိိ�သော�ာ

ကျော�ာ�က််ဆော�ာင််ကြီး�း�

တစ််ခုုအတွွင်း�း

အပေါ�ါက််တစ််ခုုရှိိ�ရာာ

တစ််နေ့�့တွွင်် ကျော�ာ�က််တုံးး��ကြီး�း� တစ််တုံးး��မှှ ထိုု�အပေါ�ါက််ကိုု� ပိိတ််စို့့�� လိုု�က််
သည််မှှစ၍ ပတ္ထူူ�ပေါ�ါက််ဟုု ခေါ်�်ဝေါ်�်ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
ဒဏ္ဍာာရီီတစ််ခုုအရ

ယခင််ကဆိုု�လျှှင််

ထိုု�ကျော�ာ�က််ဂူူ

တွွင်း�း ကိုု�

ဟုု ဆိုု�သည််။ သို့့��သော်�်� လည်းး� ရွာာ�သားး�များ��းသည်် ရိုးး��သားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�တော့�့�ပဲဲ
လက််ဝတ်် ရတနာာများ��းကိုု� ပြ�န််မပေး�းသဖြ�င့််� ထိုု�နတ်် မှာာ� လွွန််စွာာ�ဒေါ�ါသ

ပုံ (၁၅၆) ပတ္တူပေါက်ကျေးရွာ

ပတ္တူပေါက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ပတ္တူူ�ပေါ�ါက််ရွာာ�အနီးး�ရှိိ� တော�ာင််၏ အခြား��းဘက််ခြ�မ်းး� တွွင်် ရှိိ�သော�ာ ဘန််

စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သော�ာ နတ််ထံံမှှ လက််ဝတ်် ရတနာာများ��းငှား��းရမ်းး�နိုု�င််သည််

ထွွက််ကာာ ကျော�ာ�က််ဂူူကိုု� ပိိတ််ဆို့့�� လိုု�က််သည််ဟုု ဆိုု�သည််။

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်် အဆော�ာက််အဦများ��း

ဟတ််ရွာာ�မှှ ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ပတ္ထူူ�ပေါ�ါက််ရွာာ�သို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့� ခဲ့့�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� ပတ္ထူူ�ပေါ�ါက််ရွာာ�တွွင်် မြေ�ေ ပြ�န့််�ပိုု�ရှိိ�ပြီး�း�
ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�အတွွက်် နေ�ရာာ ပိုု�ကျျယ််သော�ာ ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့်�်

ပတ္ထူူ�

ပေါ�ါက််

ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�

(လတ္တီီ�တွွဒ််

20°31’52.0”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°43’19.8”E) ၏ သစ််များ��းမှာာ� သက််တမ်းး�
ပုံ(၁၅၇) ဘန်ဟတ်ကျောင်းဟောင်း
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ပုံ (၁၅၈) ဘန်ဟတ်ကျောင်းသစ်

ပုံ (၁၅၉) ပအိုဝ်းရိုးရာဝါးထရံအိမ်

မှာာ� နှှစ်် (၁၀၀)ကျော်�်��ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််။ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� ကျော�ာ�င်းး� ကြီး�း� ဖြ�စ််သည့််�

ပုံ (၁၆၀) နတ်စင်

အလျော�ာ�က်် မြ�န််မာ့့�ရိုးး��ရာာ ဗိိသုုကာာ လက််ရာာများ��း၊ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� ဗုုဒ္ဓဓ
ရုုပ််ပွား��းတော်�်�များ��းနှှင့်�် အခြား��းရုုပ်် ထုုများ��းကိုု�လည်း�း တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််သည််။
ယခုုအခါါ ရှေး�း�ဟော�ာင်းး� အမွေ�ေအနှှစ်် လက််ရာာများ��း မှာာ� သံံတိုု�င််များ��းဖြ�င့််� ကွွ
ယ််လျှှက််ရှိိ�သည််။ အဘယ်် ကြော��ာင့််� ဆိုု�လျှှင်် သူူခိုးး��များ��းမှှ လက််မှုုပညာာ
အချို့့��� နှှင့််� ရုုပ််ပွား��းတော်�်�များ��း ခိုးး��ယူူသွားး��သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

ရိုးရာနေအိမ်များ
ကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ� နေ�အိိမ််များ��းကိုု� ဝါးး�ထရံံများ��းဖြ�င့််�သာာ ဆော�ာက််လုုပ််ထားး�ပြီး�း� မှှန််
စျေး�း�ကြီး�း�သော�ာကြော��ာင့််� မှှန််ပြ�တင်းး�များ��းမရှိိ�ပေ�။ ထမင်းး�ဟင်းး�ချျက််ပြု�ုတ််
စား�းရာာ မီးး�ဖိုု�မှာာ� အိိမ််၏အလယ််တွွင််ရှိိ�သည််။ (၂) ထပ််အိိမ်် ဖြ�စ််ပြီး�း�
အော�ာက််ထပ််တွွင်် တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း (နွား��း၊ ကျွဲဲ� စသည််) ကိုု� ထားး�ရှိိ�ကာာ
အပေါ်�်ထပ််တွွင်် လူူနေ�သည််။

နတ်စင်

များ��း စုံံ�လင််သော�ာအခါါ တစ််ရက််ထဲဲနှှင့်�် အိိမ်် ကိုု� အပြီး�း�ဆော�ာက််ကြ�သည််။
အိိမ််ဆော�ာက််လုုပ်် နေ�စဉ််အတွွင်း�း သစ််သီးး�များ��း၊ ထမင်းး� နှှင့််� အခြား��း လှူူ�

ကျေး�း�ရွာာ�အနီးး� ပန်းး�ခင်းး�ထဲဲတွွင်် နတ််စင််တစ််ခုုရှိိ� သည််။ (လတ္တီီ�တွွဒ််

ဖွွယ််ပစ္စစည်း�း များ��းဖြ�င့််� နတ််စဉ််သို့့�� သွားး��ရော�ာက််၍ ပူူဇော်�်�ပသရသည််

20°31’32.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°43’19.3”E) နတ််စင််ထဲဲတွွင်် လှူူ�ဒါါန်းး�
ထားး�သည်် များ��းကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််သည််။ နတ််များ��းသည်် အိိပ််ဖို့့�� လိုု� သည််ဟူူ

မင်္ဂလာာဆော�ာင််အခမ်းး�အနား�း၌ တက််ရော�ာက််သူူများ��း သည်် သတို့့��သားး�နှှင့်�်

သည့််� အယူူအဆကြော��ာင့််� ခေါ�ါင်းး�အုံးး��တစ်် လုံးး�� လှူူ�ဒါါန်းး�ထားး�သည််ကိုု�

သတို့့��သမီးး� လက််တို့့��ကိုု� ယူူ ကာာ ကြိုး�း��ဖြ�င့််� ချျည််ပေး�းရပြီး�း� ကော�ာင်းး�ချီးး ��ပေး�း

လည်းး� တွေ့�့�နိုု�င််သည််။

ကြ� သည််။ အခြား��းမင်္ဂလာာဆော�ာင််များ��းနှှင့်�မတူူပဲဲ
်
တက်် ရော�ာက််သူူများ��း

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

သည််။ အုုန်းး�ပွဲဲ�၊ ငှှက််ပျော�ာ�ပွဲဲ�၊ ချျင်းး�များ��း ပါါဝင််သည့််� မင်္ဂလာာပစ္စစည်း�း ကိုု�

လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲများ

များ��းသည်် မင်္ဂလာာမော�ာင််နှံံ� အတွွက်် ဆုုမွွန််ကော�ာင်းး� တော�ာင်းး�ပေး�းကြ�

သည်် သတို့့��သားး�အရံံနှှင့်�် သတို့့��သမီးး� အရံံများ��းကိုု� လက််ဆော�ာင်် ပေး�းကြ�ရ

ကျေး�း�ရွာာ�ရှိိ� စုံံ�တွဲဲ�တစ််တွဲဲ� လက််ထပ််သည့််�အခါါ သူူတို့့�� နေ�ရန်် ဝါးး�အိိမ််ကိုု�
ဆော�ာက််လုုပ််ရန််အတွွက်် တစ််ရွာာ� လုံးး��မှှလူူများ��းသည်် ဝိုု�င်း�း ဝန်းး�ကူူညီီကြ�ရ
သည််။ အိိမ်် ဆော�ာက််လုုပ််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ ပစ္စစည်း�း များ��းစုု ဆော�ာင်းး�ရန််၊
အမိုးး��မိုးး��ရန််ရက််လုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် နံံရံံတည်် ဆော�ာက််ရန််အတွွက်် ပြ�င််ဆင််
ခြ�င်းး� တို့့��အတွွက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၇) ရက််မှှ (၁၀)ရက်် အချိိ�န််ယူူသည််။ ပစ္စစည်း�း

လည်းး� ပြ�င််ဆင််ထားး� ရှိိ�ကြ�သည််။ အခမ်းး�အနား�း တွွင်် ဆွေ�ေမျိုး�း��အရင်းး�
သည််။

ရိုးရာဟင်းလျာများ
ကျေး�း�ရွာာ�၏အဓိိကမပါါမဖြ�စ်် ပအိုု�ဝ်း�း ရိုးး��ရာာဟင်းး�လျာာ� များ��းမှာာ� ဗိုု�လ််စား�းပဲဲ
ဟင်းး�၊ ဖရုံံ�သီးး�ဟင်းး�၊ ဟင်းး�ထုုတ်၊် ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ်် နှှင့်�် နွား��းချေး�း�ပိုးး��ကြော်��်�
တို့့��ဖြ�စ််သည််။
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ဗိုု�လ််စား�းပဲဲဟင်းး� ချျက််ပြု�ုတ််ရာာတွွင်် ပထမဦးးစွာာ� ဗိုု�လ််စား�းပဲဲကိုု� ရွှံ့့�� အိုးး��ထဲဲ

လုုပ််ငန်းး� များ��း ရပ််နား�းထားး�ရသည့််�အတွွက်် ရွာာ�သူူရွာာ�သားး� အချို့့���သည်် ဝါးး�

တွွင်် ထည့််�ပြု�ုတ််ရသည််။ ထို့့��နော�ာက်် ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ နနွွင်းး�မှုုန့််� ၊ ဆားး� နှှင့်�်

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််သို့့�ဝင််ရော�ာက််

ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ချျင်းး�ထော�ာင်းး�အရော�ာတို့့��ကိုု� ထည့််�ရ သည််။ ပြီး�း�လျှှင်် ငါးး�

အဆော�ာက််အဦ ခပ််ကြီး�း� ကြီး�း� တစ််ခုုရှိိ�ပြီး�း� ဝါးး�များ��းဖြ�တ််တော�ာက််ခြ�င်းး�၊

လေး�းများ��းကိုု�ထည့်�ပြီး�
် း� အဆင်် သင့််� စား�းသုံးး��နိုု�င််ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

ရက်် လုုပ််ခြ�င်းး�များ��း လုုပ််ရန်် နေ�ရာာကျျယ််သော�ာကြော��ာင့််� ထိုု�နေ�ရာာကိုု� ရွေး�း�
ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ကိုု�င််

နွေ�ေအခါါတွွင််မူူ

ကြ�သည််။

လယ််ကွွင်း�း များ��းတွွင််

ရွာာ�အဝင််တွွင််

တိိရစ္ဆာာ�န််များ��း

ဖရုံံ�ဟင်းး�ချျက််နည်းး�မှာာ� ရိုးး��ရှှင်း�း လွွယ််ကူူသည််။ ဖရုံံ�သီးး�ကိုု� ငရုုပ််သီးး�၊

ကျော�ာ�င်းး�ရင်းး� ဝါးး�ခြ�င်းး�များ��းကိုု� ရက််လုုပ််ကြ�သည််။ လွွန််ခဲ့့�သည့််� နှှစ််

ကြ�က််သွွန််နီီကြော်��်�၊ ဆားး�တို့့�� နှှင့််� ရော�ာကာာ ချျက််ရသည််။

အတော်�်�ကြာ�ာက ဝါးး�ခင်းး�များ��းကိုု� အများ��း အပြား�း� တွေ့�့�ရသော်�်�လည်းး� ယခုု

ပအိုု�ဝ်း�း ဟင်းး�ထုုတ်် ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ပထမဆုံးး�� ဆန်် ကိုု� တစ််ညရေ�စိိမ််

ကျျပ်် ကျျသင့််�ပြီး�း� ဝါးး�တစ််လုံးး��ဖြ�င့််� အလယ််အလတ်် အရွွယ််အစား�း

ထားး�ရသည််။ မနက််ရော�ာက််သော်�်� ထိုု�ဆန််ကိုု� ထော�ာင်းး�ပြီး�း� ပဲဲပုုတ််မှုုန့််� ၊

အကော�ာင်းး�စား�း ဝါးး�ခြ�င်းး� (၄) ခြ�င်းး� ပြု�ု လုုပ််နိုု�င််ပြီး�း� သာာမန််ခြ�င်းး�(၇)ခြ�င်းး�

ခရမ်းး�ချျဉ််သီးး�၊ ကြ�က််ဥ (၅) လုံးး��၊ ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ်် နှှင့််� နနွွင်းး�မှုုန့််� ရော�ာကာာ

ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််သည််။ ခြ�င်းး�တစ််လုံးး��ရက််လုုပ််ရာာတွွင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုပေါ်�် မူူ

ငှှက််ပျော်�်��ဖက််နှှင့်�ထု
် ုတ််ပြီး�း� ပေါ�ါင်းး�ရသည််။

တည််ပြီး�း�ပျျမ်းး�မျှှ(၂)နာာရီီခွဲဲ�ခန့််�ကြာ�ာသည််။အော�ာင််ပန်းး�

အခါါ ဝါးး�ကိုု� အခြား��း ဒေ�သ မှှ ဝယ််ယူူကြ�ရသည််။ ဝါးး�တစ််လုံးး��ကိုု�(၂၀၀၀)

စျေး�း�ထဲဲတွွင််

သွားး��ရော�ာက်် ရော�ာင်းး�ချျကြ�ပြီး�း� ရော�ာင်းး�စျေး�း�မှာာ�အကော�ာင်းး�စား�းခြ�င်းး� တစ််လုံးး��
ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််

ဟင်းး�လျာာ�ချျက််ရန််

ပထမဆုံးး��

ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််ကိုု�

(၅၀၀၀)ကျျပ််၊ သာာမန််ခြ�င်းး�တစ််လုံးး�� (၁၆၀၀) ကျျပ််ဖြ�စ််သည််။

ရေ�ဆေး�းကာာ နေ�ပူူလှှန်းး�ရ သည််။ ထို့့��နော�ာက်် ပဲဲပုုတ််ခြော��ာက််၊ ငါးး�ခြော��ာက််၊
မြေ�ေပဲဲထော�ာင်းး� (သို့့��) လှော်�်�၊� ကြ�က််သွွန််ခြော��ာက််၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ၊ ဆားး�၊

ခရီးး�သွားး��များ��း အနေ�ဖြ�င့််� ဝါးး�လုုပ််ငန်းး�ခွွင််သို့့�လာာ ရော�ာက််ပြီး�း� ရိုးး��ရာာခြ�င်းး�

ဟင်းး�ခတ််မှုုန့််�တို့့�ဖြ�င့််� ရော�ာ ချျက််သည််။

ရက််လုုပ််နည်းး�ကိုု� လေ့�့လာာ နိုု�င််သလိုု� ကိုု�ယ််တိုု�င််လည်း�း ဝင််လုုပ််ကြ�ည့်�်
နိုု�င််သည််။

နွား��းချေး�း�ပိုးး��ဟင်းး�ချျက််ရာာတွွင်် နွား��းချေး�း�ပိုးး��ကိုု� မြေ�ေပဲဲ ထော�ာင်းး� (သို့့��) လှော်�်�၊�
ကြ�က််သွွန််နီီ၊ ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ တို့့��နှှင့််� ရော�ာကြော်��်�သည််။ ဆူးး�ပုုတ််ရွွက်် ထည့််�
ချျက််ပါါက ပိုု�၍ အနံ့့�အရသာာနှှင့်�် ပြ�ည့််�စုံံသ
� ည််။

အခြား��း ပအိုု�ဝ်း�း ကျေး�း�ရွာာ�များ��းကဲ့့�သို့့��ပင်် ပတ္တူူ�ပေါ�ါက်် ရွာာ�မှှ လူူများ��းသည်် ရွာာ�

ဝါးလုပ်ငန်း

စော�ာင့််�နတ််ကိုု� ကိုးး��ကွွယ််ကြ� သည််။

အထက််တွွင်် ဆိုု�ခဲ့့�ပြီး�း�သည့််�အတိုု�င်း�း ပတ္တူူ�ပေါ�ါက်် ကျေး�း�ရွာာ�မှှ အမျိုး�း��သားး�
များ��းသည်် မိုးး��ရွာာ�သီီတွွင်် ဝါးး�ဖြ�င့််� ခြ�င်းး�များ��းရက််လုုပ််ကြ�သည််။ (လတ္တီီ�တွွဒ််
20°31’49.8”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°43’11.3”E) ရွာာ�အဝင််တွွင််ဝါးး�လုုပ််ငန်းး�
တစ််ခုုရှိိ�ပြီး�း� ဦးးကျော်�်��ဟိိန်းး� မှှ ပိုု�င််ဆိုု�င််သည််။

ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

မိုးး��တွွင်း�း ရော�ာက််သော�ာအခါါ

ပုံ (၁၆၁) အိမ်အသစ်၌နတ်ကိုပူဇော်ထားခြင်း

မေ�-ဇွွန််လ (ကဆုုန််-နယုုန််လ)တွွင်် နတ််ပွဲဲ� တော်�်� ကျျင်းး�ပ လေ့�့ရှိိ�သည််။
နတ််ပွဲဲ�ကျျင်းး�ပမည့််�ရက်် ကိုု� နတ််ဝင််သည််မှှ ကြေ��ငြာ�ာသည််။ ပွဲဲ�တော်�်�အ
တွွင်း�း အိိမ််တိုု�င်း�း အိိမ််တိုု�င်း�း သည်် ထမင်းး�နှှင့်�် သက်် သက််လွွတ်် ဟင်းး�များ��း
ချျက််ပြု�ုတ််ကာာ ပွဲဲ�လာာသူူများ��းကိုု� ကျွေး�း�မွေး�း�ရသည််။ ပွဲဲ�တော်�်�အတွွင်း�း

ဦးးကျော်�်��ဟိိန်းး�သည်် ဝါးး�လုုပ််ငန်းး�ကိုု� စတင််လုုပ်် ကိုု�င််ခဲ့့�သည််မှာာ� နှှစ််
အတော်�်�ကြာ�ာ

ဒဏ္ဍာာရီီပုံံ�ပြ�င််များ��းနှှင့်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုများ��း

တော�ာင််ယာာ

နတ််ဝင််သည််မှှ

ကျေး�း�ရွာာ�နှှင့်�ပ
် တ််သက််သည့််�နမိိတ််အဟော�ာ

များ��းကိုု�

ဟော�ာသည််။ ထိုု�သို့့�ဟော�ာပြော��ာနိုု�င််ရန်် အခြား��း ကျေး�း�ရွာာ�မှှ သက််ကြီး�း�ရွွယ််
အိုု�များ��းကိုု�လည်း�း ဖိိတ်် ကြား�း�သည််။

ပုံ (၁၆၂) ဝါးခြင်းရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
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ပတ္ထူူ�ပေါ�ါက််ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် အစော�ာင့််�နတ််များ��းနှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ပုံံ�ပြ�င််

တော�ာင််ကိုု� ဖြ�တ််ဖြ�တ််သွားး��ပြီး�း� ထမင်းး�ချိုု��င့််�သွားး��ပို့့��ပေ�မဲ့့� ငါ့့�ကိုု�တော့�့� ဘာာမှှ

ဇာာတ််လမ်းး� အချို့့���ရှိိ�သည််။

မလှူူ� ဘူးး�..ဒါ့့�ကြော��ာင့််� နင်် ထမင်းး�ချိုု��င့််� သယ််တဲ့့�လက််ကိုု� ငါါရိုု�က််လိုု�က််
တာာ…” အဲ့့�ဒါါနဲ့့�ကျျမလဲဲ ထမင်းး�အိုးး��၊ အာာလူးး�ကြော်��်�၊ ကွွမ်းး�၊ ဆန််အရက််

နတ်ခြောက်လှန့်ခံရသည့်ကလေး

တို့့��ယူူပြီး�း� နေ�ဝင်် ချိိ�န််ရော�ာက််တော့�့� ပင််စိိမ်းး�ပင််အော�ာက််မှာာ� ထားး�ခဲ့့� ကာာ
နတ််ကိုု� ပသလိုု�က််တယ််။ ပြ�န််တော့�့�လှှည့်�မ
် ကြ�ည့်�ဘူးး
် �။ နော�ာက််တော့�့�ကျျ

“ကျျမငယ််ငယ််တုုန်းး�က ကလေး�းတစ််ယော�ာက်် ငိုု� ပြီး�း�ကျျမဆီီပြေး��းလာာ

မရဲ့့�လက်် ပြ�န််ကော�ာင်းး� လာာတယ််…”

တယ််။ သူ့့�ရဲ့့�တကိုု�ယ််လုံးး�� ယားး� ပြီး�း� အဖုုတွေ�ေထွွက််နေ�တယ််။ ရွာာ�သားး�
တွေ�ေက ထိုု�က လေး�းကိုု� နတ််ကိုု�င််တယ််လို့့� ပြော��ာကြ�တယ််။ ညနေ� ရော�ာက််
တော့�့� ကလေး�းရဲ့့� မိိဘတွေ�ေက ထမင်းး�၊ အာာလူးး�ကြော်��်�နဲ့့� ဆန််အရက််ကိုု�
ယူူပြီး�း� နတ််ကိုု� သွားး��ရော�ာက််ပူူဇော်�်�ပသ ကြ�တယ််။ အဲ့့�လိုု�လုုပ််ပြီး�း� မကြာ�ာ

ဘာာသာာရေး�းနှှင့်�် အလှူူ�အတန်းး�များ��း
အခြား��းဒေ�သမှှပအိုု�ဝ်း�း များ��းလိုု�ပင််

ပတ္ထူူ�ပေါ�ါက််ရွာာ�မှှ

ပအိုု�ဝ်း�း များ��းသည််

ခင််မှာာ�ပဲဲ ကလေး�းက လုံးး��၀ ပြ�န််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာ တယ််…”

ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််များ��းဖြ�စ််သည််။

နာကျင်သောလက်

တစ််နှှစ််လျှှင်် (၆) ကြိ�ိမ််လော�ာက်် သက််ကြီး�း�ရွွယ််အိုု� ပူူဇော်�်�ပွဲဲ�များ��း ပြု�ုလုုပ််

“ကျျမ ညီီမလေး�းက ကျော�ာ�င်းး�ဆင်းး�ချိိ�န််တိုု�င်းး� သူ့့� သူူငယ််ချျင်းး�နဲ့့� ကျျမရဲ့့�
လိိမ္မော်�်��ခြံ�ံထဲဲ လမ်းး�လျှော�ာ�က်် ပြ�န််လာာလေ့�့ရှိိ�တယ််။ သူူတို့့��အတွွက်် နေ့�့
လည််စာာ ကိုု� ကျျမက အမြဲ�ဲပြ�င််ဆင််ပြီး�း� ပို့့��ပေး�းရတယ််။ အဲ့့�လိုု� ပို့့��တဲ့့� နေ့�့
တိုု�င်းး� တော�ာင််တစ််တော�ာင််ကိုု� ကျျမဖြ�တ်် သွားး��ရတယ််။ တစ််နေ့�့ ကျျမရဲ့့�
လက််တစ််ဖက်် ရုုတ််တရက််နာာလာာတယ််။ ဆေး�းလူးး�လိုု�က််တော့�့� နာာကျျင််
မှုုက တခြား��းလက််ကိုု� ပြော��ာင်းး�သွားး��တယ််။ အဲ့့�ဒါါနဲ့့� ကျျမလည်းး� နတ််ဝင််
သည််ဆီီသွားး��မေး�းပြီး�း� ဆန်် နဲ့့� ငွေ�ေတစ််ချို့့���လှူူ�ခဲ့့�တယ််။ နတ််ဝင််သည််က
နတ််ဝင််ပူးး�ပြီး�း� ကျျမကိုု� ဒီီလိုု�ပြော��ာတယ်် “နေ့�့စဉ်် နေ�တိုု�င်းး� နင််က ငါ့့�

ကာာ အသက််ကြီး�း�သူူများ��းကိုု� မုုန့််�လှူူ�ကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် လပြ�ည့််�
လကွွယ််နေ့�့

များ��းတွွင််

ဥပုုသ််သီီလယူူနေ�သည့််�

သူူများ��းကိုု�လည်း�း

ကျွေး�း�မွေး�း�ကြ�သည််။ ဧပြီ�ီလ(တန််ခူးး�လ)တွွင်် မုုန့််�ဆီီ ကြော်��်� (ဆန််မှုုန့််�နှှင့်�်
ကြံ�ံသကာာအရော�ာ)၊ အော�ာက််တိုု� ဘာာလ (သီီတင်းး�ကျွွတ််လ)တွွင်် ခင််
ပေါ�ါင်းး�ကြော်��်� (ဝက််သားး�၊ကြ�က််သွွန််မြိ�ိတ််၊ဆန််မှုုန့််� အရော�ာ)၊ ဇန္နနဝါါ ရီီလ (
ပြာ�ာသိုု�လ)တွွင်် ခေါ�ါပုုတ်် (ဆန််ငချိိ�တ််) နှှင့်�် ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ (တပို့့��တွဲဲ�လ)
တွွင်် ယာာဂုုဆန််ပြု�ုတ်် များ��း လုုပ််ကာာ လှူူ�ကြ�သည််။
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ထီီသိိမ််ကျေး�း�ရွာာ�
ထီီသိိမ််ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°32’02.5”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°44’23.1”E) သည်် ကလော�ာ
နှှင့််�အင်းး�လေး�းကြား�း� ခြေ�ေလျျင််တော�ာင််တက်် ခရီးး�လမ်းး�ပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။ ထီီသိိမ််ရွာာ�
သည်် ကလော�ာမြို့�့��နယ််၊ ငုုတ််ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််စုုတွွင်် တည််ရှိိ� ပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား��းသားး� ခရီးး�သွားး��
ဧည့််�သည််များ��း တော�ာင််တက််ခရီးး�စဉ််အတွွင်း�း တစ််ညတာာ တည်းး�ခိုု�လေ့�့ရှိိ� သော�ာနေ�ရာာ
ဖြ�စ််သည််။
အိိမ််ခြေ�ေ (၉၅) အိိမ််ရှိိ�ပြီး�း� လူူဦးးရေ�စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၃၀၀) ဦးးနေ�ထိုု�င််သည််။

“ဘိုးး��ဘွားး��တွေ�ေ လက််ထက်် တုုန်းး�က ဗုုဒ္ဓဓ၏တရား�း တော်�်�အတိုု�င်းး� ကျျင့််�ကြံ�ံ

အများ��းစုုမှာာ� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��း ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာစကားး�ကိုု� ပြော��ာဆိုု�ကြ�

နေ� ထိုု�င််တဲ့့� ညီီအကိုု�နှှစ်ဦး
် း ရှိိ�သည််။ ထိုု�ညီီအစ််ကိုု�နှှစ်ဦး
် းမှာာ� ဦးးဇင်းး�များ��း

သော်�်� လည်းး� သက််ကြီး�း� ရွွယ််အိုု�များ��းမှာာ� ပအိုု�ဝ်း�း စကားး�သာာ ပြော��ာ

ဖြ�စ််လာာ ပြီး�း� ကျေး�း�ရွာာ�အနီးး�ရှိိ�တော�ာအုုပ််လေး�းထဲဲတွွင်် နေ�ထိုု�င်် ကြ�သည််။

တတ််သည််။

ရွာာ�သားး�များ��းက အလွွန်ကြ် �ည််ညိုု�သော�ာ ကြော��ာင့််� ဦးးဇင်းး�များ��း အတွွက််
တော�ာအုုပ််အနီးး�တွွင်် ကျော�ာ�င်းး�တစ််ကျော�ာ�င်းး� ဆော�ာက််လုုပ််ပေး�းကြ�သည််။

အာာလူးး�၊ ချျင်းး�၊ စပါးး�၊ မြေ�ေပဲဲ နှှင့််� ဂျုံံ��များ��း စိုု�က််ပျိုး�း��ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�အသက််မွေး�း� ကြ�

ဦးးဇင်းး� အကြီး�း�မှာာ� အလွွန််သိိမ််မွေ့�့�ပြီး�း� ဦးးဇင်းး�ငယ်် အပေါ်�်တွွင််ရော�ာ

သည််။ ထီီသိိမ််၏ အဓိိပ္ပပယ်် မှာာ� “စိိမ်းး�မြ�သော�ာရေ�”(ထီီ-ရေ�၊ သိိမ််-အစိိမ်းး�)

ရွာာ�သားး�များ��းအပေါ်�်မှာာ�ပါါ

ဖြ�စ််သည််။ ရေ�ပြ�င််ပေါ်�်တွွင်် စိုု�က််ပျိုး�း��ထားး�သော�ာ အပင််များ��းကြော��ာင့််� ကန််

ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ဦးးဇင်းး� ငယ််ထံံအပ််ကာာ တော�ာအုုပ််လေး�းထဲဲ တဲဲထိုးး��ပြီး�း�

ရေ�သည်် စိိမ်းး�နေ�သည့််�အတွွက်် ထီီသိိမ််ဟုု ခေါ်�်ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

အလွွန််

ကြ�င််နာာတတ််သည််။

ထို့့��ကြော��ာင့်�်

သီီတင်းး�သုံးး��လေ�သည််။ ရွာာ�သားး�များ��းမှာာ� အလွွန်် စိိတ််မကော�ာင်းး� ဖြ�စ််
သဖြ�င့််� ဦးးဇင်းး�အကြီး�း� အတွွက်် တော�ာအုုပ််နား�းမှာာ� နော�ာက််ထပ််ကျော�ာ�င်းး�

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်် အဆော�ာက််အဦများ��း

တစ််ဆော�ာင်် တည််ဆော�ာက်် ပေး�းလေ�သည််…”

ရွာတစ်ရွာ၊ ကျောင်းနှစ်ကျောင်း

သည့််�အတွွက််ကြော��ာင့်�် ထီီသိိမ််ရွာာ�တွွင်် ကျော�ာ�င်းး� နှှစ််ကျော�ာ�င်းး� ရှိိ�နေ�ရခြ�င်းး�

ထီီသိိမ််ရွာာ�၏ ထူးး�ခြား��းချျက််မှာာ� ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး� နှှစ််ကျော�ာ�င်းး�ရှိိ�ခြ�င်းး�

သက်် တမ်းး� (၈၀)ကျော်�်��ရှိိ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။ ဦးးဇင်းး�ငယ်် သီီ တင်းး�သုံးး��ခဲ့့�သော�ာ

ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�နှှစ််ကျော�ာ�င်းး�မှာာ� လမ်းး�တစ််လမ်းး�သာာခြား��းသည််။

ဖြ�စ််သည််။ တစ််ကျော�ာ�င်းး� နှှင့်�တ
် စ််ကျော�ာ�င်းး�မှာာ� နီးး�ကပ််စွာာ� တည််ရှိိ�ပြီး�း�
ပထမကျော�ာ�င်းး� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°32’02.5”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°44’23.1”E)
ကိုု� အော�ာက််ကျော�ာ�င်းး� ဟုုခေါ်�်ဆိုု�ပြီး�း� တော�ာအုုပ််နှှင့််� ပိုု�နီးး� သည့််� ဦးးဇင်းး�
အကြီး�း� သီီတင်းး�သုံးး��ခဲ့့�သည့််� ဒုုတိိယ ကျော�ာ�င်းး� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°31’53.9”N
လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°44’53.4”E) ကိုု� အပေါ်�်ကျော�ာ�င်းး� ဟုုခေါ်�်သည််။

ပုံ (၁၆၃) အောက်ကျောင်း

ပုံ (၁၆၄) အပေါ်ကျောင်း
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“ထိုု�ကျော�ာ�င်းး� နှှစ််ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ဦးးဇင်းး�နှှစ််ပါးး�က စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််လျှှက်် ရှိိ�

ဘက််အချိိ�န်် ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�အပြ�င််ဘက််သို့့�� ထွွက််ခွွင့်�မရှိိ�ပေ�
်
။ ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�

သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ မည််သူူမှှ ကျော�ာ�င်းး�ထဲဲကပစ္စစည်းး�တွေ�ေကိုု� မ

များ��းအားး�

ခိုးး��နိုု�င်် ပေ�။ အကယ််၍လာာခိုးး��ပါါက ခိုးး��သူူသည်် ထွွက်် ပေါ�ါက််ရှာာ�မတွေ့�့�ပဲဲ

ငါးး�ပါးး�သီီလ ခံံယူူကြ�ရန်် နှိုးး�ဆော်�်�ရသည််။

တရား�းဟော�ာပြော��ာပြီး�း�

အထူးး�သဖြ�င့််�

ဥပုုသ််ရက််များ��းတွွင််

မကော�ာင်းး�သော�ာ အနိိဌရုံံ�များ��း ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမည််ဟုု ဆိုု�သည််…”
ငါးး�ပါးး�သီီလတို့့��မှာာ� ဤရွာာ�ရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�နှှစ််ကျော�ာ�င်းး�သည်် ဒေ�သတွွင်း�း ရှိိ� ကျော�ာ�င်းး�များ��းထဲဲတွွင််

၁။	သူူတစ််ပါးး�၏ အသက််ကိုု� သတ််ဖြ�တ််ခြ�င်းး�မှှ ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ခြ�င်းး�

အကြီး�း�ဆုံးး��နှှင့်�် အဓိိကအကျျ ဆုံးး�� ကျော�ာ�င်းး�များ��းဖြ�စ််သည််။

၂။	သူူတစ််ပါးး� မပေး�းသော�ာ ပစ္စစည်း�း ဥစ္စာာ�တို့့��ကိုု� ခိုးး�� ယူူခြ�င်းး�မှှ ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််

ဘေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ရွာာ�များ��းဖြ�စ််သော�ာ ဆော�ာင််ဝန်းး�၊ ပင််နွေး�း�နှှင့်�် ပတ္တူူ�

၃။	ကာာမ

စော�ာင့််�ထိိန်းး�ခြ�င်းး�
ပေါ�ါက််ရွာာ�များ��းသည်် အော�ာက်် ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� ဆည်းး�ကပ််ကြ�ပြီး�း� ကျော�ာ�က််စုု၊
သရက််မြော��ာင််နှှင့်�် မြေ�ေခြား��းရွာာ�များ��းသည်် အပေါ်�်ကျော�ာ�င်းး� ကိုု� ဆည်းး�ကပ််
ကြ�သည််။

ထီီသိိမ််ရွာာ�သူူရွာာ�သားး�များ��းကတော့�့�

နှှစ််ကျော�ာ�င်းး�လုံးး��ကိုု�

ဆည်းး�ကပ််ကြ�သည််။

ပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာသူူများ��းနှှင့်�်

ကျူးး��လွွန််

ဖော�ာက််ပြား�း�ခြ�င်းး�မှှ

ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််စော�ာင့််�ထိိန်းး�ခြ�င်းး�
၄။	မဟုုတ််မမှှန််သော�ာ စကားး�ပြော��ာဆိုု� လိိမ််လည်် လှှည့််�ဖျား��းခြ�င်းး�မှှ
ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််စော�ာင့််�ထိိန်းး�ခြ�င်းး�
၅။	မူးး�ယစ််စေ�တတ််သော�ာ

အရက််သေ�စာာ

သော�ာက််

စား�းခြ�င်းး�မှှ

ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််စော�ာင့််�ထိိန်းး�ခြ�င်းး�
အပေါ်�်ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�ထဲဲတွွင််တံံခွွန််တိုု�င််နှှစ််ခုုရှိိ�သည််။
ဝါါတွွင်း�း ကာာလပြီး�း�ဆုံးး��လျှှင်် ဒုုတိိယ တံံခွွန််တိုု�င််ကိုု� စိုု�က််ထူူကြ�သည််။
ပထမတစ််ခုုကိုု� ဝါါတွွင်း�း ဖြ�စ််သော�ာ ဝါါဆိုု�လ (ဇူူလိုု�င််) တွွင်် စိုု�က််ထူူ သည််။

ထို့့��ကြော��ာင့်�် ကျော�ာ�င်းး�ဝင်းး�အတွွင်း�း တံံခွွန််တိုု�င််နှှစ််ခုုကိုု� မြ�င််ရပါါက ဝါါတွွင်း�း

ထို့့��ကြော��ာင့်�် ရွာာ�သားး�များ��းသည်် ဝါါတွွင်း�း ရော�ာက််ပြီ�ီဆိုု�တာာကိုု� သိိနိုု�င််သည််။

ကာာလ ပြီး�း� ဆုံးး��ပြီ�ီဟုု အဓိိပ္ပပယ််ရသည််။

သုံးး��လ ကြာ�ာ သော�ာ (ဝါါဆိုု� - ဇူူလိုု�င််၊ ဝါါခေါ�ါင်် - ဩဂုုတ််၊ တော်�်�သ လင်းး� စက််တင််ဘာာ) ဝါါတွွင်း�း ကာာလအ တွွင်း�း ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��းသည်် ည
ပုံ (၁၆၅) အပေါ်ကျောင်းရှိ တံခွန်တိုင်များ

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း
ပွဲတော်များ
မြ�န််မာ့့�ပြ�က္ခခဒိိန််တွွင်် (၁၂) လရှိိ�ပြီး�း� လစဉ််လတိုု�င်း�း သက််ဆိုု�င််ရာာ ပွဲဲ�တော်�်�
ရက််များ��း ပါါဝင််သည််။ ဒေ�သ အတွွင်း�း အစည််ကားး�ဆုံးး��ပွဲဲ�မှာာ� တရား�းထိုု�င််
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဆိုု�င််သည့််� ဝတ််ဖြူ�ူပွဲဲ�ဖြ�စ််ပြီး�း� တန််ဆော�ာင််မုုန်းး�လ (ဇန္နနဝါါရီီ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီ) တွွင်် ကျျင်းး�ပကြ�သည််။ ဤဒေ�သတွွင်် အဆိုု�ပါါပွဲဲ�ကိုု� ဘုုန်းး�
တော်�်�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး� တစ််ကျော�ာ�င်းး�စီီ၌ အလှှည့်�ကျျ
်
ကျျင်းး�ပကြ� သည််။
အလှှည့်�ကျျ
် သည့််� ကျော�ာ�င်းး�သည်် ဒေ�သ တွွင်း�း ရှိိ� အခြား��းသော�ာ ကျော�ာ�င်းး�
များ��းမှှ ဘုုန်းး�တော်�်� ကြီး�း�များ��းအားး�လုံးး��ကိုု� ဖိိတ််ကြား�း�ရသည််။ ပွဲဲ�တော်�်� ဆင််
နွှဲဲ�ရန််အတွွက်် ဘုုန်းး�တော်�်�ကြီး�း�များ��းသည်် ဗုုဒ္ဓဓ၏ ကျျင့််�စဉ််အတိုု�င်း�း တဲဲငယ််
များ��းတွွင်် တစ််နေ�ကုုန်် တရား�းကျျင့််�ရသည််။ တရား�းထိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စစ််မှှန််
သော�ာအရာာကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေတွေ့�့�ရှိိ�နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��စား�းကြ�သည််။ အစား�းအစာာ
ဘုုန်းး�ပေး�းချိိ�န််နှှင့်�် အရေး�းပေါ်�် အခြေ�ေအနေ�ရှိိ�မှှသာာ နား�းခွွင့််�ရှိိ�သည််။ ဝတ််
ဖြူ�ူပွဲဲ� သည်် (၁၅)ရက််ခန့််� ကြာ�ာမြ�င့််�ပြီး�း� အတိိအကျျ သတ်် မှှတ််ထားး�သည့််�
ကာာလမရှိိ�ပေ�။ နှှစ််စဉ်် သတ််မှှတ်် ကာာလ အပြော��ာင်းး�အလဲဲရှိိ�သည််။ တဲဲ
များ��းအတွွင်း�း တရား�းကျျင့််�ရသည််မှာာ� လွွန််စွာာ� ခက််ခဲဲလေ�သည််။ နေ�ပူူ
ဒဏ််ခံံရသလိုု� မိုးး��ရွာာ�လျှှင်် အအေး�းဒဏ််၊ စိုု�စွွတ်် မှုုဒဏ််တွေ�ေကိုု�လည်း�း ခံံရ
သည််။ တဲဲအတွွင်း�း တွွင်် တရား�းထိုု�င််ကျျင့်�စရာာ
်
ဖျာ�ာတစ််ခုုသာာရှိိ�သည််။
(၂၀၁၈) ခုုနှှစ််တုုန်းး�က ပတ္တူူ�ပေါ�ါက််ရွာာ�တွွင်် ထိုု�ပွဲဲ� ကျျင်းး�ပခဲ့့�ပြီး�း� (၂၀၁၉)
တွွင်် ငုံးး��သုံံ�ရွာာ�၏ အလှှည့်�ကျျ
် မည််ဖြ�စ််သည််။
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နန်းး�ရုုပ်ကျေး�း�ရွာာ�
်
နန်းး�ရုုပ််ကျေး�း�ရွာာ� (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°31’53.9”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°44’53.4”E) သည်် ကလော�ာ
နှှင့််�အင်းး�လေး�းကြား�း� ခြေ�ေလျျင််တော�ာင််တက်် ခရီးး�လမ်းး�ပေါ်�်တွွင််တည််ရှိိ�သည််။
ထိုု�ရွာာ�လေး�းသည်် အင်းး�လေး�းကန််နှှင့််� (၂)ကီီလိုု�မီီ တာာသာာ ကွာာ�ဝေး�း သဖြ�င့််�

ဖြ�စ််သည််။ ယခုုအခါါ အပင််သည်် သေ�သွားး��ပြီ�ီဖြ�စ််ပြီး�း� ပင််စည််ကိုု�သာာ မြ�င််

ခရီးး�သွားး��များ��းအတွွက်် အလွွန်အ
် ရေး�းပါါလှှသည််။ ထိုု�ရွာာ�လေး�းတွွင်် ည

နိုု�င််တော့�့�သည််။

အိိပ််စက််ကာာ မနက််စော�ာစော�ာ အင်းး�လေး�းကန််သို့့�� လမ်းး� လျှော�ာ�က််သွားး��ပြီး�း�
နေ�ထွွက််ချိိ�န််အလှှကိုု� ကြ�ည့်�ရှု
် ု နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

နော�ာက််ပိုု�င်း�း တွွင်် နတ််ရုုပ်် တစ််ရုုပ််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�သော�ာ ကြော��ာင့််� ရွာာ�အမည််ကိုု�
နတ််ရုုပ််ဟုု ပြော��ာင်းး�လဲဲ ခေါ်�် ဆိုု�ခဲ့့�သည််။

ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��းသာာ နေ�ထိုု�င််သော�ာ ထိုု�ရွာာ�လေး�း တွွင်် အိိမ််ခြေ�ေ (၇၅)အိိမ််
ခန့််�ရှိိ�ပြီး�း� လူူဦးးရေ�စုုစုုပေါ�ါင်းး� (၃၇၅) ဦးးခန့််�ရှိိ�သည််။

“လွွန််ခဲ့့�သည့််� နှှစ်် (၁၀၀) ကျော်�်��တုုန်းး�က ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး�တွွင်် နတ််ရုုပ််
တစ််ရုုပ််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ နတ််ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည့််� ရွာာ�သားး�များ��းသည််

အဓိိက အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�မှာာ� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဖြ�စ််ပြီး�း� မြေ�ေပဲဲ၊

တအံံတဩ ဖြ�စ််ခဲ့့�ရပြီး�း� ထိုု�နတ််ရုုပ််ကိုု� ဘုုန်းး�ကြီး�း� ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� ယူူဆော�ာင််

အာာလူးး�၊ ခရန်းး�ချျဉ််၊ ဖရုံံ�သီးး�၊ ချျင်းး�၊ စပါးး� နှှင့််� ဂျုံံ��တို့့� ကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ကြ� သည််။

လာာကာာ ကျော�ာ�င်းး�ကိုု� နတ်် ရုုပ််ဘုုန်းး�ကြီး�း�ကျော�ာ�င်းး�ဟုု အမည််ပေး�းခဲ့့�သည််”

ယခင်် အချိိ�န််ကဆိုု�လျှှင်် အထူးး�သဖြ�င့််� နွေ�ေအခါါတွွင်် ကျေး�း�ရွာာ�အတွွင်း�း
ရေ�ရရှိိ�ရန််အလွွန်် ခက််ခဲဲလေ�သည််။ စိုု�က််ပျိုး�း��ထွွန််ယက််ရန်် အတွွက်် ကျွဲဲ�

နတ််ရုုပ််ကျော�ာ�င်းး�သည်် ကျွွန်းး�လုံးး��၊ ကွေး�း�လဲဲ၊ သလဲဲပင်် နှှင့်�် မင်းး�ရန််ခင််

နှှင့့့်��နွား��းကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။

ကျေး�း�ရွာာ�များ��း အဓိိက ဆည်းး�ကပ််ရာာ ကျော�ာ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ရွာာ�များ��းသည််

ကျေး�း�ရွာာ�၏ သက််တမ်းး�သည်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး� (၂၃၀) ကျော်�်�� ရှိိ�ပြီ�ီဖြ�စ််သည််။

နတ််ရုုပ််ကျွွန်းး�လုံးး��၊ နတ််ရုုပ်် ကွေး�း�လဲဲ၊ နတ််ရုုပ််သလဲဲပင်် နှှင့်�် နတ််ရုုပ််မင်းး�

(၁၉၄၈) ခုုနှှစ်် ဇန္နနဝါါရီီလ (၄) ရက််နေ့�့တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လွွတ််လပ််ရေး�းရ

ရန််ခင်် စသည််ဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ကြ�သည််။ အချိိ�န််ကြာ�ာလာာ သော�ာအခါါ

ပြီး�း� နော�ာက်် ပြ�ည််တွွင်း�း စစ််မီးး�များ��း တော�ာက််လျှော�ာ�က်် တော�ာက််လော�ာင််ခဲ့့�

နတ််ရုုပ််နှှင့််� အသံံထွွက််ဆင််သည့််� နန်းး�ရုုပ်် ဟုုခေါ်�်တွွင််လာာလေ�သည််။

မိိမိိတို့့��ရွာာ� အမည််များ��းရှေ့�့�တွွင်် နတ််ရုုပ််တပ််ခေါ်�်ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�

သည််။ သူူပုုန််များ��းသည်် ရှှမ်း�း ပြ�ည်် တော�ာင််ပိုု�င်း�း အပါါအဝင််နိုု�င််ငံံအနှံ့့��အပြား�း�
မှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာခဲ့့�သည််။ ထိုု�အချိိ�န််က ကလော�ာမြို့�့��လေး�းသည်် အစိုးး��ရ
ရုံးး��စိုု�က််ရာာ

နေ�ရာာဖြ�စ််ခဲ့့�သည့််�အတွွက််

ကလော�ာအနီးး�တဝိုု�က််မှှ

များ��းသည််

အေး�းချျမ်းး�သာာယာာခဲ့့�သည််။

သို့့��သော်�်�လည်း�း

ရွာာ�

မြ�င်းး�ဒိုု�က််ရွာာ�

နယ််မြေ�ေ မှှစ၍ ကျျန််အပိုု�င်း�း များ��းကိုု� အမဲဲရော�ာင်် နယ််မြေ�ေ အဖြ�စ််သတ််မှှတ််
ခဲ့့�သည််။ အစိုးး��ရတပ််နှှင့််� သူူပုုန်် များ��းကြား�း� တိုု�က််ပွား��းပွဲဲ� ဖြ�စ််ပွား��းမှုုအတွွင်း�း
ထိုု�ကျေး�း� ရွာာ�များ��းမှှ ဒေ�သခံံများ��းစွာာ� သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ရသည််။

ဆက််ကြေး��းတို့့��ကိုု� ပေး�းဆော�ာင်် ရသည််။ အကယ််၍ ရွာာ�သားး�တစ််ဦးးကိုု�
သတင်းး�ပေး�းဟုု ထင််မြ�င််ပါါက ချျက််ချျင်းး�သတ််ပစ််သည််။ သူူပုုန််တစ််
ယော�ာက််သည်် နန််ရုုပ််ကျေး�း�ရွာာ� အနီးး� တွွင်် ပုုန်းး�အော�ာင်းး�နေ�ခဲ့့�ဖူးး�သည််။
ကျေး�း�ရွာာ� အတွွင်း�း တိုု�က််ပွဲဲ�များ��း ကြာ�ာရှှည််စွာာ� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သလိုု� ရွာာ�သားး� များ��း
လည်းး� များ��းစွာာ�သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�ရသည််။ ထိုု�အချိိ�န််က အစိုးး��ရသည်် ဤနယ််မြေ�ေ
ကိုု� မထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််သလိုု� ဒေ�သခံံများ��းအတွွက််စည်း�း မျျဉ်းး�ဥပဒေ�လည်းး�မရှိိ�
ပေ�။ လူူဆိုးး��လူူမိုု�က််များ��းကိုု� ရွာာ�သားး�များ��းကသာာ ရှှင်း�း ပစ်် ကြ�သည််။ ထိုု�သို့့�
ရှှင်း�း ရာာတွွင်် ဓါးး�ချွွန််နှှင့််�တူူသည့််� ဝါးး�လက််နက််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။
ပထမအမည််မှာာ�

အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�

ရှေး�း�ဘိုးး��ဘေး�း

သလဲဲပင််

နတ်စင်
ဤဒေ�သရှိိ� ပအိုု�ဝ်း�း လူူမျိုး�း��များ��း အားး�လုံးး��မှာာ� ဗုုဒ္ဓဓဘာာသာာဝင််များ��းဖြ�စ််ကြ�
သလိုု� နတ််ကိုု�လည်း�း ယုံံ� ကြ�ည််ကြ�သည််။

ဒေ�သခံံများ��းသည်် သူူပုုန််များ��းအတွွက်် အကာာအကွွယ််၊ စား�းစရာာနှှင့်�်

နန်းး�ရုုပ််ကျေး�း�ရွာာ�၏

ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်် အဆော�ာက််အဦများ��း

ဖြ�စ််သည််။

ဘီီဘင််များ��းသည််

ရွာာ�ကိုု�

တည််ထော�ာင််စဉ််က ရွာာ�အ ဝင်် နေ�ရာာနား�းမှာာ� သလဲဲပင်် ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�

ပုံ (၁၆၆) နန်းရုပ်ရွာ နတ်စင်
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ကျေး�း�ရွာာ�များ��း၊ သစ််ပင််များ��း၊ အဆော�ာက််အဦများ��း၊ တော�ာင််များ��းနှှင့်�် ကန််
များ��းတွွင်် အစော�ာင့််�အရှော�ာ�က်် နတ််များ��း ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။
သည့််�အ တွွက််ကြော��ာင့်�် ရွာာ�တိုု�င်း�း တွွင်် နတ််စင််များ��းကိုု� တွေ့�့� ရှိိ�နိုု�င််သည််။

“ရှေး�း�အချိိ�န််က ထိုု�ဒေ�သတွွင်် ညို့့��မှိုုင်းး�နေ�သော�ာ သစ််တော�ာများ��းထူူထပ််စွာာ�
တည််ရှိိ�ပြီး�း� ဆင််၊ ကျားး�� အပါါအဝင်် တိိရစ္ဆာာ�န််များ��းစွာာ� မှီီ�ခိုု�ကျျက််စား�းကြ�
သည််။ မုုဆိုးး��သည်် နေ့�့ဘက််တွွင်် တော�ာအတွွင်းး� အမဲဲလိုု�က််ပြီး�း� ညဘက််

သိုု�ရာာတွွင်် ဤဒေ�သရှိိ� နတ််စင််ပုံံ�စံံ များ��းနှှင့်�် အခြား��းဒေ�သရှိိ� နတ််စင််ပုံံ�စံံ

တွွင်် တော�ာင််ပေါ်�်သို့့�� ပြ�န််လာာ လေ့�့ရှိိ�သည််။ သူူသေ�ဆုံးး��သွားး��ပြီး�း�နော�ာက််

များ��းကြား�း�တွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း� ချျက််တစ််ချျက််ရှိိ�သည််။ ဤဒေ�သရှိိ� နတ််စင််

သူ့့�ပစ္စစည်းး�များ��း ကျျန််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မည််သူူမျှှ လာာယူူခြ�င်းး�မရှိိ�ပေ�။ ထို့့��

များ��းသည််

ရန််ဆိုု�သည့််�

ကြော��ာင့်််�� ရွာာ�သားး�များ��း ထိုု�မုုဆိုးး�� နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ နေ�ရာာသို့့�� သွားး��ကြ�ည့်�ကြ် �

ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� လှူူ�ထားး�သည့််� ခေါ�ါင်းး�အုံးး��၊ စော�ာင််၊ ဖျာ�ာ စသည််တို့့��ကိုု�

လျှှင်် သူူ အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ ပန်းး�ကန််ခွွက််ယော�ာက််များ��းကိုု� တွေ့�့�ရသည််။

လည်းး� တွေ့�့�ရှိိ� နိုု�င််သည််။ ထို့့��ပြ�င်် ပန်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��၊ သော�ာက််ရေ�၊

သိိပ််မကြာ�ာခင််မှာာ�ပဲဲ ရွာာ�သားး�များ��းသည်် ထိုု�တော�ာင်် ကိုု� မုုဆိုးး��တော�ာင်် ဟုု

ဖယော�ာင်းး�တိုု�င််၊ ရိုးး��ရာာ စက္ကူူ�၊ အလံံ စသည််တို့့��ကိုု�လည်း�း ပူူဇော်�်�ပသ

ခေါ်�်ဆိုု�ခဲ့့�ကြ�သည််…”

ပိုု�၍ကြီး�း�မား�းပြီး�း�

နတ််များ��း

အနား�းယူူနိုု�င််

ထားး�သည််။

သန့် စင်မွန်မြတ်သည့်ဒေါင်း
တော�ာင််တက််ခရီးး�လမ်းး�၏ အမြ�င့််�ဆုံးး��အမှှတ််မှာာ� (၁၄၅၆) မီီတာာ ဖြ�စ််ပြီး�း�
နန်းး�ရုုပ််ကျေး�း�ရွာာ�မှှ ကီီလိုု� မီီတာာ အနည်းး�ငယ််သာာ ကွာာ�သော�ာကြော��ာင့််�

မြ�န််မာာလူူမျိုး�း��တို့့��သည်် သေ�ပြီး�း�လျှှင်် နော�ာက််ဘ၀ ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�

စော�ာင််၊ ခေါ�ါင်းး�အုံးး��များ��းရှိိ�သည့််� နတ််စင််ကိုု� လှှမ်း�း မြ�င််နိုု�င်် သည််။

သည််။ ဗုုဒ္ဓဓ၏ ဘ၀သံံသရာာ စက််ဝန်းး�အရ ဗုုဒ္ဓဓသည်် ဒေါ�ါင်းး�အဖြ�စ်် (၁၆)
ကြိ�ိမ်် တိုု�င််တိုု�င်် မွေး�း�ဖွား��းခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် အခြား��းသော�ာ သတ္တတဝါါဘ၀များ��း

သဘာာ၀အမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

ဖြ�င့််�လည်း�း (၁၅)ကြိ�ိမ်် ဖြ�တ််သန်းး�ခဲ့့� သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့်�် ဒေါ�ါင်းး�၊ ဆင်် နှှင့််�
သာာလိိကာာ တို့့�� သည်် မွွန််မြ�တ််သည့််�သတ္တတဝါါများ��းဟုု ယူူဆကြ�သည့််�
အတွွက်် ထိုု�အကော�ာင််တို့့��ကိုု� သတ််ဖြ�တ််ခြ�င်းး� မပြု�ု ကြ�ပေ�။ အကယ််၍

ရှုခင်းသာ

သတ််မိိပါါက သတ််သူူသည်် အသက််ရှှည််ရှှည််မနေ�ရ ဟုုဆိုု�သည််။

နတ််စင်် (လတ္တီီ�တွွဒ်် 20°31’49.9”N လော�ာင််ဂျီီ�တွွဒ်် 96°45’11.6”E) သည််
အမြ�င့််�ဆုံးး�� ရှုုခင်းး�သာာနေ�ရာာ၏ အရှေ့�့�ဘက််လမ်းး�ပေါ်�်တွွင်် တည််ရှိိ�သည််။

“လွွန််ခဲ့့�သည့််� (၅) နှှစ််တုုန်းး�က မုုဆိုးး��တစ််ဦးးသည်် ထူူထပ််လှှသည့််� တော�ာ

လူူနေ�မှုုဘဝဆိုု�င််ရာာ ယဉ််ကျေး�း�မှုုအမွေ�ေအနှှစ်များ��
် း

မြှီး�း��ကိုု� ယူူလာာပြီး�း� နန်းး�ရုုပ််ရွာာ�အတွွင်းး�က သူ့့�ဆိုု�င််မှာာ� ထားး� ထားး�သည််။

အတွွင်းး� ဒေါ�ါင်းး�တစ််ကော�ာင်် ကိုု� သတ််မိိလေ�သည််။ ပြီး�း�နော�ာက်် ဒေါ�ါင်းး�အ
ဒေါ�ါင်းး�သည်် မွွန််မြ�တ််သည့််� တိိရစ္ဆာာ�န်် ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� သူူ၏ အမြှီး�း��ကိုု�
သိိမ်းး�ထားး�ပါါက အရမ်းး�ကော�ာင်းး�မည််ဟုု ယူူဆသည့််�အတွွက်် ယူူလာာ ခဲ့့�

အမဲလိုက်တောင်

ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ထိုု�မုုဆိုးး��သည်် မကြာ�ာခင််မှာာ�ပဲဲ သေ�ဆုံးး��

အင်္ဂလိိပ််လိုု� အမဲဲလိုု�က််တော�ာင်် ဟုုခေါ်�်သည့််� မုုဆိုးး�� တော�ာင််သည်် ကျေး�း�ရွာာ�
အနီးး� တည််ရှိိ�သည့််� တော�ာင်် တစ််တော�ာင််ဖြ�စ််ပြီး�း� လွွန််ခဲ့့�သည့််�နှှစ််များ��းစွာာ�
က မုုဆိုးး�� တစ််ဦးး နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သော�ာ တော�ာင််ဖြ�စ််သည််။

သွားး��ခဲ့့�လေ�သည််…”
ထို့့��ကြော��ာင့်�် ထိုု�သတ္တတဝါါများ��းသည်် သဘာာ၀ အလျော�ာ�က်် သေ�အံ့့�ဆဲဲဆဲဲ
အခြေ�ေအနေ� ရှိိ�ချိိ�န််မှှလွဲဲ�၍ တမင််ရည််ရွွယ််ပြီး�း� သွားး��မသတ််ရဟုု ယုံံ�ကြ�ည််
ကြ�သည််။

ပုံ (၁၆၇) နန်းရုပ်ရွာ နတ်စင်

ပုံ (၁၆၈) နန်းရုပ်ရှုမျှော်ခင်း
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ပုံ (၁၆၉) မြင့်မြတ်သည့်ဒေါင်း၏အမြီး

နန်းး�ရုုပ််ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် လုုဖိုု�င််ဟုုခေါ်�်သော�ာပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� ကျျင်းး�ပလေ့�့ရှိိ�သည််။
လုုဖိုု�င််ဆိုု�သည််မှာာ� မိုးး��မရွာာ�ခင်် ဟုုအဓိိပ္ပပယ််ရသည််။ ကဆုုန်် နှှင့််� နယုုန််လ
များ��း (ဧပြီ�ီ-မေ�)တွွင်် မိုးး��ရာာသီီစသော�ာကြော��ာင့််� စိုု�က််ပျိုး�း�� ရေး�းအတွွက််
ကော�ာင်းး�သော�ာ မိုးး�� ရာာသီီဖြ�စ််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ကာာ ပွဲဲ�တော်�်�ကျျင်းး�ပကြ�သည််။
ဒေ�သတွွင်း�း ရှိိ� ကျေး�း�ရွာာ� တစ််ရွာာ�ခြ�င်းး�စီီ၌ ပွဲဲ�တော်�်� သတ််မှှတ်ရ
် က််များ��း မတူူ
ကြ�ပေ�။ သို့့��သော်�်� နန်းး�ရုုပ်် ကျေး�း�ရွာာ�တွွင််တော့�့� စနေ့�့နေ့�့တွွင််သာာ ကျျင်းး�ပ
ကြ�သည််။

သည့််�အတွွက််ကြော��ာင့်�်

နှှစ််စဉ််

ရွာာ�သားး�များ��းသည််

အစည်းး�အဝေး�းထိုု�င််ပြီး�း� မည််သည့််� စနေ�နေ့�့တွွင်် ကျျင်းး�ပမည််ကိုု� တိုု�င််ပင််
ကြ�သည််။ ထိုု�နေ့�့ သည်် တော�ာင််ယာာ လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် အလုုပ််များ��း နား�းသော�ာ
ရက််လည်းး�ဖြ�စ််ရသည််။ စနေ�နေ့�့ကိုု� ရွေး�း�ရ ခြ�င်းး�မှာာ� ရွာာ�နာာမည််နှှင့်�် နေ့�့နံံ
သင့််�သော�ာကြော��ာင့်�် လည်းး�ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာာဓလေ့�့တွွင်် ကလေး�းတစ််
ယော�ာက််

မွေး�း�ဖွား��းပါါက

ထိုု�ကလေး�းမွေ့�့�သည့််�

နေ့�့

ပေါ်�်မူူတည််၍

အမည််ပေး�း ကင််ပွွန်းး�တပ််ပေး�း ကြ� သည််။ တနင်္လာ�နေ့�့တွွင်် မွေး�း�သော�ာ
သူူများ��းအတွွက်် “ကခဂဃင” ပါါသည့််�နာာမည််များ��းမှှည့်�ရ
် သလိုု� စနေ� နေ့�့
မွေး�း�သော�ာ သူူများ��းအတွွက််လည်း�း “တထဒဓန” ပါါသည့််� အမည််များ��းမှှည့်�်
ခေါ်�်ရသည််။ အကယ််၍ ပွဲဲ�တော်�်�ကိုု� အခြား��းရက််များ��းတွွင်် ပြု�ုလုုပ််ပါါက ပွဲဲ�
မအော�ာင််မြ�င််ပဲဲ အချျင်းး�ချျင်းး� ရန််ဖြ�စ််စကားး�များ��းရ တတ််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််
ကြ�သည််။ ယခင််က ပွဲဲ�ပျျက််ခဲ့့�သော�ာ သာာဓကများ��းလည်းး� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။
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