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စျားြေ �း
‘‘အင်းး�လေး��ကန်းလေး�သန္တတရယဉ်းလေးကး�မူ့့�မူ့း��ကု� လေး��းထု�တ်းခြ�င်းး� “(လေးန်�ကးတ်ွင်းး IP ဟု�သ���မူ့ည်း ) သည်း ‘‘ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မူ့့�န္တှင်း်း သဘာ�ဝ

အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� တ်ု��ပွားွ��လေးစ်ခြ�င်းး�ခြ�င်း်း အင်းး�လေး��လေး�သစ်း�ပွားွ��လေးရ�တ်ု��ခြမူ့ှင်း်းတ်င်းးခြ�င်းး�စ်းမူ့��းကး’’ − EPIC (AID 10973)၏ �ွ�ဖြိုး�ု��တ်ု��တ်

ကးမူ့့�ရ��းတ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။ ‘‘တ်�ဝန်းသု�ရး�သွ����ပွားးင်းန်း�အလေးတ်ွ�အခြမူ့င်းးမူ့း��လေးပွား�လေးဝ၍�ရး�သွ����ပွားးင်းန်း� တ်ု��တ်ကး�ွ��ဖြိုး�ု��လေးရ� ကန်ဦး�

စ်မူ့း�သပွားးစ်းမူ့��းကး ရှမူ့း�ခြပွားည်း၊ ခြမူ့န်းမူ့�’’ (AID 10732) မူ့ှ လေး�သန္တတရယဥ်�လေးကး�မူ့့ န္တှင်းး် သဘာ�ဝအလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း�� 

အစ်းအစ်ဉ်းတ်ကးထု�တ်းလေး��းမူ့ှတ်းတ်မူ့း�တ်င်းး ထုုန်း�သုမူ့း�ရန်း ရည်းရွယး၍ ခြပွား�စ်�ထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

ICEI သည်း EPIC စ်းမူ့��းကးကု� ဦး�လေး��င်းး မူ့ုတ်း�ကးအ�ွ�� ဖြိုးပွားး� ကန်ဦး�စ်းမူ့�ကုန်း�ကု� မူ့း�န်းခြမူ့ူန်းစ်းပွားယးမူ့ှ ဦး�လေး��င်းးအလေးက�င်းးအထုည်းလေး��း

ပွားါသည်း။ စ်းမူ့�ကုန်း�န္တှစ်း��စ်����ကု� �ွ��ဖြိုး�ု��တ်ု��တ်ကးလေးရ�လေးက�းပွားု�လေးရ�ရှင်းး� အးတ်�းလေးအ�ဂျးင်း်း (AICS) မူ့ှ ပွား့�တ်ွ�က့ည်းလေးထု�ကးပွား�်ပွားါသည်း။

(IP) ကု� လေးရ�သ��ခြပွား�စ်�ရ�တ်ွင်းး လေး�သ��ခြပွားည်းသ့မူ့း��သည်း ၎င်းး�တ်ု��လေး�သ၏ အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� လေး��းထု�တ်းလေးပွား�ခြ�င်းး�ခြ�င်းး် အဓိုက

ဇာ�တ်းလေး��င်းးမူ့း��အခြ�စ်း ပွား့�လေးပွားါင်းး�ပွားါဝင်းး��်ကြကသည်း။ (IP) သည်း လေး�သ၏ လေးရှ�လေးဟု�င်းး�အလေးမူ့ွ အန္တှစ်းမူ့း��ကု� ထုုန်း�သုမူ့း�လေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကး

ရ�တ်ွင်းး အလေးထု�ကးအက့ခြပွား�လေးစ်သည်းသ�မူ့က လေး�သတ်ွင်းး� ယဉ်းလေးကး�မူ့ုန္တှင်းး် သဘာ�၀အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� ထုင်းးဟုပွားးလေးစ်လေးသ� ရပွားးရွ�

အလေးခြ�ခြပွား� �ရး�သွ����ပွားးင်းန်း� ထု�တ်းက�န်းန္တှင်းး် ဝန်းလေး��င်းးမူ့ုမူ့း�� လေး��းလေး��င်းးရ�၌�ည်း� အလေးထု�ကးအက့ ခြ�စ်းလေးစ်မူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။

�ရး�သွ����ပွားးင်းန်း�သည်း လေးရှ�လေးဟု�င်းး�အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� ထုုန်း�သုမူ့း�လေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကးခြ�င်းး�၊ ခြမူ့ှင်း်းတ်င်းးခြ�င်းး�မူ့း�� လေး��င်းးရွကးရန်းအတ်ွကး

အလေးရ�ပွားါလေးသ���ပွားးင်းန်း� ခြ�စ်း��သည်း်အလေး�း�ကး  လေး�သယဉ်းလေးကး�မူ့ုန္တှင်း်း သဘာ�၀ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး ထုုန်း�သုမူ့း�လေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကးလေးရ�ကု� 

အလေး��လေးပွား�လေးသ� �ရး�သွ����ပွားးင်းန်း�မူ့း�� �ွ��ဖြိုး�ု��လေးရ�အတ်ွကး  �ု�အပွားးလေးသ� အလေးထု�ကးအက့ခြပွား� အ�းကးအ�ကးမူ့း��ကု� လေး��းထု�တ်း

လေးပွား�ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

ဤသ�လေးတ်သန်စ်�တ်မူ့း�သည်း တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� မူ့း�ု�န္တွယးစ်�(၆)စ်�၏ သမူ့ု�င်းး�လေးကြက�င်းး�မူ့း�� ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မူ့ုဓိလေး� ် မူ့း��ကု� ၎င်းး�တ်ု��န္တှင်းး်

အတ့် ထု�တ်းလေး��းလေးရ�သ��ထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး လေးကး�ရွ�တ်စ်းရွ�ခြ�င်းး��း၌�ည်း� သမူ့ု�င်းး�ဝင်းးလေးန်ရ�မူ့း��အပွားါအဝင်းး 

လေးရှ�လေးဟု�င်းး�အလေးမူ့ွအန္တှစ်းအလေး��ကးအအ��မူ့း��ကု� စ့်�စ်မူ့း�လေး��းထု�တ်း��်ကြကသည်း။

လေး�သန္တတရယဉ်းလေးကး�မူ့ုကု�လေး��းထု�တ်းခြ�င်းး� (IP) သည်း �လေးပွားါင်းး�မူ့း��စ်ွ� ကွင်းး��င်းး�လေး��င်းးရွကးခြ�င်းး�၏ ရ��းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ��ပွားးင်းန်း�

လေး��င်းးရွကးစ်ဉ်းအတ်ွင်းး� လေး�သ���့မူ့း�ု�စ်�မူ့း�� ကး��/မူ့ အ�း�ု�ည်းစ်ွ� ပွားါဝင်းးလေး��င်းးရွကးလေးရ�ကု� အဓိုကထု��ဖြိုးပွားး� တ်စ်းဦး�ခြ�င်းး� 

မူ့းကးန္တှ��းင်းး��ု�င်းး အင်းးတ်�ဗျူးးူ�ခြ�င်းး�၊ အ�ွ���ု�ကးအင်းးတ်�ဗျူးးူ�ခြ�င်းး� စ်သည်းတ်ု��ကု� လေး��င်းးရွကး��က်ြကသည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး  လေးတ်�င်းးကြီးကး�၌ရှု

လေးသ� ပွားအု��ဝး�န္တှင်းး်ရှမူ့း� အပွားါအဝင်းး တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��စ်�လေးပွားန္တှင်း်း ယဉ်းလေးကး�မူ့ုအသင်းး�မူ့း��ကု� သွ��လေးရ�ကးလေး��်� လေးမူ့�ခြမူ့န်း���ဖ်ြိုးပွားး� အင်းး�သ��

စ်�လေးပွားန္တှင်းး်ယဉ်းလေးကး�မူ့ု �ွ��ဖြိုး�ု��လေးရ�အ�ွ��၊  ပွားအု�ဝး�စ်�လေးပွားန္တှင်းး်ယဉ်းလေးကး�မူ့ုအသင်းး�၊ ရှမူ့း�စ်�လေးပွားန္တှင်းး်ယဉ်းလေးကး�မူ့ုအသင်းး�တ်ု��သည်းဤစ်�တ်မူ့း�

ပွားါ သတ်င်းး�အ�းကးအ�ကးမူ့း��ကု� မူ့ှန်းကန်းလေးအ�င်းး စ်ုစ်စ်းလေးပွား�ခြ�င်းး�မူ့း�� ခြပွား���ပွားးလေးပွား�ကြကသည်း။ 

စ်�တ်မူ့း�ခြပွား�စ်�သ့ - Dr Micheal Haynes န္တှင်း်း Mr. Angelo Sciacca
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ဤစ်�တ်မူ့း�ခြ�စ်းလေးခြမူ့�ကးလေးအ�င်းး ပွား�်ပွားု��က့ည်းလေးပွား���လ်ေးသ� ICEI (Istituto Cooperazione 

Economica Internazionale) ၏ မူ့ုတ်း�ကးအ�ွ��အစ်ည်း�မူ့း��ခြ�စ်းသည်း် Inle Speaks၊ 

Legambiente Onlus၊ ARCO’ (Architettura e Cooperazione)၊ AITR (Associazione 

Italiana Turismo Responsabile)၊ Dear Myanmar န္တှင်းး် Comune di Milano တ်ု��အ�� 

လေးကး�ဇာ့�တ်င်းးရှုပွားါသည်း။

သ�လေးတ်သန်��ပွားးင်းန်း�စ်ဉ်းမူ့း�� န္တှင်းး် စ်�တ်မူ့း�အလေး�း�သတ်းလေးရ�သ��ခြ�င်းး�တ်ု��ကု� ကြီးကး�ကြကပွားး�မူ့း�ညွှှန်း 

လေး��င်းးရွကးလေးပွား� လေးသ� Dr. Michael Haynes န္တှင်းး် Mr. Angelo Sciacca ၊ အဘာကးဘာကးမူ့ှ 

ပွား့�လေးပွားါင်းး�ပွားါဝင်းး က့ည်းလေးပွား�လေးသ� မူ့ဝင်း်းစ်န္တာ��င်းး� န္တှင်းး်တ်ကွ ICEI ဝန်းထုမူ့း�မူ့း��အ������ကု� လေးကး�ဇာ့�

အထု့�တ်င်းးရှုပွားါလေးကြက�င်းး� မူ့ှတ်းတ်မူ့း�တ်င်းးအပွားးပွားါသည်း။
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နိိေါနိ်း

လေး�သန္တတရယဉ်းလေးကး�မူ့ုကု� လေး��းထု�တ်းခြ�င်းး� (IP) သည်း အင်းး�လေး��လေး�သ၏ ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မူ့ု

န္တှင်းး် သဘာ�ဝ အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� လေး�သ���့ထု�တ်ု��၏ ပွား့�လေးပွားါင်းး� ပွားါဝင်းးက့ည်းမူ့ုခြ�င်း်း ထု�တ်းလေး��း 

ထုုန်း�သုမူ့း� ခြ�င်းး�ခြ�စ်း သည်း။

ဤစ်�တ်မူ့း�သည်း ကွင်းး��င်းး�လေး��်�စ်ဉ်းအတ်ွင်းး� လေး��်� လေး��းထု�တ်း��်သည်း် ရိုးု��ရ�

ယဉ်းလေးကး�မူ့ုန္တှင်း်း သဘာ�ဝ အရင်းး�အခြမူ့စ်းမူ့း���ု�င်းးရ� မူ့ည်းသည်း် အ �းကးအ�ကးမူ့း��ကု� 

မူ့ည်းသု��မူ့ည်းပွား��၊ မူ့ည်းသည်း် အ�းနု်း၊ မူ့ည်းသည်း်လေးန်ရ�မူ့ှ� အဘာယး်လေးကြက�င်း်းစ်�စ်ည်း� လေးက�ကးယ့��်

သည်းကု�စ်��တ်းသ့မူ့း��အ��န်���ည်း လေးစ်မူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။

ဒေသန္တရယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေားျိုဒောထ်ုတရ်ခြငး်
ရည်ရ်ွယြ်ေျ်

အဓိုကရည်းရွယး�းကး (၄) ရပွားးရှုဖြိုးပွားး� အင်းး�လေး��ကန်း ဇားဝအ၀န်း� န်ယးလေးခြမူ့

အတ်ွင်းး� �ရး��မူ့း�လေးကြက�င်းး� စ်းစ်ဉ်းမူ့ု (DMP)န္တှင်းး် ကု�ကးည်းစ်ွ� �းမူ့ှတ်းထု��

ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။

၁။ လေး�သအတ်ွင်းး�ရှု ကု�င်းးတ်ွယးထုုလေးတ်ွ�၍ ရလေးသ� အလေးမူ့ွအန္တှစ်းန္တှင်း်း 
ကု�င်းးတ်ွယးထုုလေးတ်ွ�၍ မူ့ရလေးသ� အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း���ု�င်းးရ� သတ်င်းး�
အ�းကးအ�ကး မူ့း��ကု�  �ရး�သွ��ဧည််းသည်းမူ့း�� သုရှုန္တု�င်းးရန်း။ 

၂။ �ရး�သွ��မူ့း��သည်း လေး�သအလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� ခြမူ့တ်းန္တု�� တ်န်း�ု��
ထု��ဖြိုးပွားး� မူ့ကြက��ဏ ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်းရန်းန္တှင်းး် တ်�ဝန်းသု
�ရး�သွ�� စ်ုတ်းဓိ�တ်း မူ့း�� ရှင်းးသန်း လေးပွားါကးပွားွ����လေးစ်ရန်း။

၃။ လေး�သ��မူ့း��အလေးန်ခြ�င်း်း ၎င်းး�တ်ု��၏ ယဉ်းလေးကး�မူ့ုန္တှင်း်း သဘာ�ဝ 
အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� ဂျ�ဏးယ့ဝင်း်းကြွားက��စ်ွ� လေး��းထု�တ်း��ဖြိုးပွားး� ပွားု�မူ့ု�
လေးက�င်းး�မူ့ွန်းစ်ွ� ထုုန်း�သုမူ့း� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး��လေးစ်ရန်း။

၄။ ယဉ်းလေးကး�မူ့ုန္တှင်း်း သဘာ�၀ ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးကု� အလေး��လေးပွား�လေးသ� 
တ်�ဝန်းသု �ရး�သွ��ဝန်းလေး��င်းးမူ့ု အမူ့း�ု�မူ့း�ု�န္တှင်းး် ထု�တ်းက�န်းမူ့း��
ကု� လေး��းလေး��င်းးရန်းတ်ု�� ခြ�စ်းသည်း။

အထုကးပွားါ ရည်းရွယး�းကးမူ့း��ကု� အလေးခြ���၍ လေးရ� သ��ခြပွား�စ်�ထု��လေးသ� 

ဤလေး�သန္တတရ ယဉ်းလေးကး�မူ့ုကု� လေး��းထု�တ်းခြ�င်းး� စ်�တ်မူ့း�သည်း အင်းး�လေး��

လေး�သ အတ်ွင်းး�ရှုကွ�ခြပွား�� စ်���င်းးလေးသ� ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မူ့ုန္တှင်းး် သဘာ�ဝ 

အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� တ်ု��ခြမူ့ှင်း်းလေး��င်းးရွကး ခြ�င်းး�မူ့း�� ��ပွားးလေး��င်းးရ�၌ 

အလေးထု�ကးအက့ခြပွား�မူ့ည်း ခြ�စ်းသည်း။ ထုု�သု��အ��ခြ�င်း ်း အခြ���လေးသ� အကး�ု� 

လေးကး�ဇာ့�မူ့း��ခြ�စ်းသည်း်  ပွားု�မူ့ု�လေးက�င်းး�မူ့ွန်းလေးသ� �ရး� သွ����ပွားးင်းန်း�ကု� လေး��း

လေး��င်းးန္တု�င်းးခြ�င်းး�၊ �ရး�သွ�� မူ့း��အလေးန်ခြ�င််းး အလေးတ်ွ�အကြုံက�� မူ့း�� တ်ု��ပွားွ����

ခြ�င်းး�၊ လေး�သ��မူ့း��အလေးန်ခြ�င်း်း �န်း�သစ်းဖြိုးပွားး� လေးရရှည်းတ်ည်း တ်�်လေးသ� 

စ်း�ပွားွ��လေးရ���ပွားးင်းန်း�မူ့း�� ��ပွားးလေး��င်းးန္တု�င်းး ခြ�င်းး�န္တှင်းး် လေးန်�င်းးမူ့း�ု��ကးသစ်း

မူ့း��အတ်ွကး အလေးမူ့ွ အန္တှစ်းမူ့း��ကု� ထုုန်း�သုမူ့း�လေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကးခြ�င်းး� စ်သည်း 

တ်ု��ကု� ပွားု�မူ့ု�ရရှုလေးစ်န္တု�င်းးမူ့ည်း ခြ�စ်းသည်း။

အဒတေးအခမငန်ှင်် နိည်း်လွှာမး်မေား 

လေး�သန္တတရယဉ်းလေးကး�မူ့ုကု� လေး��းထု�တ်းခြ�င်းး�(IP)သည်း လေး�သ��မူ့း��ထု� 

�းဉ်း�ကပွားး၍ အ�းကးအ�ကးမူ့း��ကု� ခြပွားန်း�ည်း လေး��းထု�တ်းထု��ခြ�င်းး� ခြ�စ်း

လေးသ�လေးကြက�င်း်း လေး�သ��မူ့း��လေး��းထု�တ်းထု��လေးသ� စ်�တ်မူ့း��ု��ှင်းး မူ့ှ��

မူ့ည်းမူ့ထုင်းးပွားါ။ စ်တ်င်းးလေး��းထု�တ်း�းနု်း မူ့ှစ်၍ အလေး�း�သတ်း စ်�တ်မူ့း�ကြီးကး� 

ခြ�စ်း��သည်းအထုု ပွားါဝင်းးက့ည်းကြကလေးသ� လေး�သ��မူ့း��သည်း အဓိုက 

ဇာ�တ်းလေး��င်းးမူ့း�� ခြ�စ်းကြကသည်း။

ကွင်းး��င်းး�လေး��်�လေး��င်းးရွကးရ�တ်ွင်းးလေး�သ��မူ့း�� န္တှင်းး်ဝု�င်းး��ွ��၍ စ်က�� 

စ်ခြမူ့ည်းလေးခြပွား��ု�ခြ�င်းး�၊ ကြီးကု�တ်င်းး ခြပွားင်းး�င်းး��လေးသ� လေးမူ့��ွန်း�မူ့း��ကု� �ု�အပွားး

သ�ု� လေးမူ့�ခြ�င်းး�စ်သည်း် န်ည်း��မူ့း�မူ့း��တ်ု��သည်း လေး��်� မူ့ုခြပွား���ပွားးခြ�င်းး�

ကု� ထုုလေးရ�ကးလေးစ်��ဖ်ြိုးပွားး�  မူ့တ့်ကွ�ခြပွား�� လေးသ� လေး�သအလေးခြ�အလေးန် အရပွားးရပွားး

ကု� အ�းနု်းတ်ု� အတ်ွင်းး� ခြုံ��� င်း��မူ့ုလေးစ်��်သည်း။ 

လေး�သ��မူ့း��သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏ လေး�သန္တတရဗျူးဟု�သ�တ် န္တှင်းး် ယဉ်းလေးကး�မူ့ု 

အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� မူ့ှလေးဝ��်ကြကဖြိုးပွားး� အမူ့ှတ်းတ်ရရှု��ကြကသည်း။ ကွင်းး�

�င်းး�လေး��်�စ်ဉ်း အတ်ွင်းး� �ရး�သွ����ပွားးင်းန်း�အတ်ွကး ခြ�စ်းန္တု�င်းးလေးခြ� ရှု

သည်း် ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မူ့ုဓိလေး�မ်ူ့း��၊ သမူ့ု�င်းး�ဝင်းး လေးန်ရ�မူ့း��န္တှင်း်း 

သဘာ�၀အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ရှုရ�လေးန်ရ� မူ့း��ကု�စ်စ်းလေး��ကြကည်း်ရိုးုခြ�င်းး�န္တှင်းး် 

မူ့ှတ်းတ်မူ့း�ဓိ�တ်းပွား�� ဗျူးး�းယု�မူ့း��ရိုးု�ကးက့�ရ�၌�ည်း� က့ည်းလေးပွား�ကြကသည်း။

ဤလေး��်�မူ့ု��ပွားးင်းန်း�ကု� အ�င်း်း(၂)�င်း်း �ွ�ခြ��� န္တု�င်းးသည်း။

• လေး��်��ု�သည်း် တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း��၏ ရိုးု��ရ�

ယဉ်းလေးကး�မူ့ုဓိလေး�မ်ူ့း��ကု�လေး��်�ခြ�င်းး�
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၁။ စ်�က��

၂။ �င်းး�မူ့း

၃။ လေးန်�င်းးဘာု�

၄။ သ�ယ�က�န်း�

၅။ �ွယးလေး�ါ

၆။ လေးရပွား့

၇။ ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းး

၈။ ���ကန်း

၉။ ထုး�က�

၁၀။ က�န်း�သ�

၁၁။ ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�

၁၂။ န်မူ့်းဟု့�

တည်ဒ်နိရာမေား

လေး�သန္တတရယဉ်းလေးကး�မူ့ုကု�လေး��းထု�တ်းခြ�င်းး� အစ်းအစ်ဉ်း တ်ွင်းး လေးကး�ရွ� (၂၀) ပွားါဝင်းး��်ဖြိုးပွားး� စ်�က��လေး�သတ်ွင်းး 

လေးအ�ကးပွားါ တ်ည်းလေးန်ရ� (၁၂) ��အ�� စ့်�စ်မူ့း�လေး� ်��မူ့ုမူ့း�� ခြပွား���ပွားး��သ်ည်း။ 

ထုု��အခြပွားင်းး ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��န်ယးန္တှင်း်း အင်းး�လေး��ကု� �ကး သွယးထု��လေးသ� �မူ့း�တ်စ်းလေး�ှ�ကး

ရှု  လေးအ�ကးပွားါ လေးကး�ရွ� (၆)ရွ�တ်ွင်းး�ည်း� လေး�်��မူ့ုမူ့း�� ခြပွား���ပွားး��်သည်း။ 

၁၃။ ရွ�သင်းး�

၁၄။ ခြမူ့င်းး��ု�ကး

၁၅။ ပွားင်းးလေးန္တွ�

၁၆။ ပွားတ်ူ�လေးပွားါကး

၁၇။ ထုးသုမူ့း

၁၈။ န်န်း�ရိုး�ပွားး

အင်းး�လေး��လေး�သ၏ အ�းကးအ�း�ကးလေးသ� �ရး� သွ��ဖြိုးမူ့ု��ခြ�စ်းသည််း လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု��တ်ွင်းး�ည်း� လေး�် ��လေးရ�အတ်ွင်းး� အင်းးတ်�ဗျူးးူ�မူ့း��

လေးမူ့�ခြမူ့န်း�  လေး��င်းးရွကးခြ�င်းး�ခြပွား���ပွားး��်သည်း။

သည်း။

၁။ ရိုးု��ရ� ယဉ်းလေးကး�မူ့ု အလေးမူ့ွအန္တှစ်း �ု�င်းးရ� သမူ့ု�င်းး�ဝင်းး 
အလေး��ကးအအ��မူ့း��

၂။ ရိုးု��ရ�ဓိလေး� ် ထု���တ်မူ့း�မူ့း��န္တှင်း်း ရိုးု��ရ�အသ��� အလေး��င်းး ပွားစ်စည်း�
မူ့း��

၃။ ယ��ကြကည်းမူ့ု၊ �ဏ္ဍာ�ရး�� သမူ့ု�င်းး�ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း�� န္တှင်းး် ပွားါ�စ်ပွားးရ�ဇာဝင်းး
မူ့း��

၄။ သဘာ�ဝပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး�ု�င်းးရ� ယဉ်းလေးကး�မူ့ု အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း�� တ်ု��
ခြ�စ်းသည်း။ 

• လေး��်��ု�သည်း် လေးကး�ရွ� တ်စ်းရွ�ခြ�င်းး�စ်း၏ သမူ့ု�င်းး�လေးကြက�င်းး�န္တှင်း်း

 ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး�ု�င်းးရ� အ�းကး အ�ကးမူ့း��ကု� လေး��်�ခြ�င်းး�

မူ့ှတ်းသ���ွယးရ� အ�းကးမူ့ှ� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း�ု� န္တွယးစ်��ု�င်းးရ� 

အ�းကးအ�ကးမူ့း��ကု� လေး��်�ရ� တ်ွင်းး ဖြိုးပွားး�ခြပွားည််းစ်��ဖြိုးပွားး� အ����သတ်း

သည်းဟု့၍ မူ့ရှုလေးပွား။ ယ��က�သ်ု�� ယဉ်းလေးကး�မူ့ု လေးန်�ကး��သမူ့ု�င်းး� လေးကြက�င်းး� 

မူ့း��ခြပွား��စ်ွ�ရှုလေးသ� မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း��အ လေးကြက�င်းး�ကု� လေး��်�ရ�၌ �ု�

�ွယးရ�မူ့ရှုလေးပွား။ သု��ရ�တ်ွင်းး လေး��်�လေးရ� အ�ွ��ဝင်းးမူ့း��သည်း စ်းမူ့� �းကး၏ 

ရည်းမူ့ှန်း��းကးမူ့း��မူ့ှ �ွ�လေးသွမူ့သွ��လေးစ်ရန်း အဓိုက အလေးကြက�င်းး�အရ�မူ့း��

ကု�သ� အထု့�ခြပွား� လေး��်� လေးရ�သ��ထု��သည်း။ 

လေး��်�လေးရ�အ�င်းး် (၂)�င်း်း����တ်ွင်းး လေးကး�ရွ�မူ့း�� ၏ ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မူ့ု

န္တှင်းး် သဘာ�၀အလေးမူ့ွအန္တှစ်း အဓို က ပွား��စ်�(၄)မူ့း�ု�ကု� စ့်�စ်မူ့း�လေး��်���်ကြက
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ရှမး်ခ�ည်န်ိယ်မေားမှ ရှမး်ခ�ည်န်ိယခ်ေစလ်ွှာာ�ုံ

(�ကးရှုခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၏ န်ယးန်မူ့ုတ်းအတ်ွင်းး�) ရှမူ့း� ခြပွားည်းန်ယး ခြ�စ်းလေးပွား်��

ခြ�င်းး�မူ့ှ� ရှမူ့း�လေးတ်�င်းးတ်န်း� တ်လေး�ှ�ကး ပွား�ဂျ�မူ့င်းး� အ�ဏ�စ်ကး ခြ�န်�းကးကး

�းနု်း အတ်ွင်းး� စ်တ်င်းး��ဖ်ြိုးပွားး� ပွား�ဂျ�ခြပွားည်းသည်း မူ့ွန်းဂျု��း�ယ�� တ်ု��အ�� အလေးရ�န်ုမူ့်း

ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး (၁၂၈၇)��န္တှစ်းလေးန်�ကး ပွားု�င်းး�တ်ွင်းး ရှမူ့း�ခြပွားည်းလေးထု�င်းးမူ့း��ကု� 

တ်စ်းစ်တ်စ်းစ် တ်ု���း����က်ြကသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၏ အလေးရှ�လေးခြမူ့�ကး အပွားု�င်းး�ထုု

ရှမူ့း�တ်ု�� အ�ှင်းးအခြမူ့န်း တ်န်း�ု��ကြီးကး�ထုွ�� ��သ်�ု� စ်စ်းကု�င်းး�တ်ု�င်းး�၏ 

အလေးန်�ကးလေးခြမူ့�ကးခြ�မူ့း� န်ယးလေးခြမူ့မူ့း��မူ့ှစ်၍  က�းင်းးလေးတ်�င်းးတ်န်း�၊ ယလေးန်� 

�ကးရှု ရှမူ့း�လေးတ်�င်းးတ်န်း�မူ့း�� ထုုတ်ု�င်းးလေးအ�င်းး �ည်း� န်ယးလေးခြမူ့တ်ု���း����်

ကြကသည်း။ က�းင်းးခြပွားည်းန်ယး တ်ွင်းးတ်ည်းရှုလေးသ� မူ့ု��ည်ှင်းး�၊ မူ့ု��လေးက�င်းး�န္တှင်းး် 

ရှမူ့း� ခြပွားည်းလေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး�ရှု သုန္တီး၊ သးလေးပွားါ၊ မူ့ု��မူ့ုတ်းဖြိုးမူ့ု��မူ့း�� သည်း တ်�းနု်းက 

အင်းးအ��လေးတ်�င်းး်တ်င်းး�လေးသ� ရှမူ့း� ဖြိုးမူ့ု��ကြီးကး�မူ့း�� ခြ�စ်း��က်ြကသည်း။ 

(Fernquest, 2005)

စ်စ်းကု�င်းး�တ်ု�င်းး� အလေးန်�ကးလေးခြမူ့�ကးရှု ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��၊ က�းင်းးခြပွားည်းန်ယးရှု ဗျူးန်း�

လေးမူ့�းဖြိုးမူ့ု��၊ ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးရှု လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု��န္တှင်း်း ကး�ုင်းး�တ်��ဖြိုးမူ့ု��၊ 

ကယ��ခြပွားည်းန်ယးရှု မူ့ု��ဖြိုးဗျူး�ဖြိုးမူ့ု��တ်ု��သည်း တ်�းနု်းက သစ်စ��� ရှမူ့း�ဖြိုးမူ့ု��င်းယး မူ့း��

ခြ�စ်းကြကသည်း။ (Fernquest, 2005)

အသစ်းခြပွားန်း�ည်း �ွ��စ်ည်း�တ်ည်း လေးထု�င်းး�ု�ကးလေးသ� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး 

�းင်းး�၊ က�းင်းး၊ ဝ၊ တ်လေးအ�င်းး�၊ �း�့�၊ ���ဟု့၊ ပွားအု�ဝး�၊ ကယ��၊ စ်လေးသ� 

ရှမူ့း� မူ့ဟု�တ်းသည်း် တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း���ည်း� လေးန်ထုု�င်းး ကြကသည်း။ 

ရှမူ့း�တ်ု��သည်း ခြမူ့န်းမူ့�ခြပွားည်းအ�ယးပွားု�င်းး�ကု� အ�ပွားး�း�ပွားး ��သ်ည်း် 

အင်းး�၀လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�းကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး�� ် လေးသ�း�ည်း� အခြ���

ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးတ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း် မူ့ု��ည်ှင်းး�ဖြိုးမူ့ု��၏ ရိုး�တ်းတ်ရကး ဝင်းးလေးရ�ကး

တ်ု�ကး�ု�ကး ခြ�င်းး�ကု� မူ့ကြက��ဏ ကြုံက�� လေးတ်ွ���ရ်သည်း။ မူ့ု��ည်ှင်းး�ရှမူ့း�တ်ု�� 

ဦး�လေး��င်းးသည်း် ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးမူ့း�� အ�ွ��သည်း ၁၅၂၇ ��န္တှစ်းတ်ွင်းး 

အင်းး�၀လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�း ကု� သုမူ့း�ပွားု�ကးလေးအ�င်းးခြမူ့င်းး��်သည်း။ (Htin Aung, 

1967)
ပွား�� (၁) ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးမူ့း��ခြပွားလေးခြမူ့ပွား��

ခမနိမ်ာနိုငင်နံှင်် ရှမး်ခ�ည်န်ိယ်

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�တ်ွင်းး မူ့တ့်ကွ�ခြပွား��လေးသ� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�စ်�မူ့း�� အတ့်ယှဉ်းတ်ွ� လေးန်ထုု�င်းး�ှကး

ရှုကြကဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� လေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး�လေး�သရှု တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� မူ့း��သည်း ခြပွားည်းတ်ွင်းး�စ်စ်းကု� 

အကြီးကုမူ့းကြီးကုမူ့း ကြုံက�� လေးတ်ွ� ��စ်����ရ်သည်း။ သမူ့ု�င်းး�တ်လေး�ှ�ကး အဂျဂ�ုပွားး၊ ဂျးပွားန်းန္တှင်းး် တ်ရိုး�တ်းတ်ု��

၏ ကး��လေးကး�းဝင်းးလေးရ�ကး တ်ု�ကး�ု�ကးမူ့ုကု� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�သည်း ��စ်����ရ်လေးသ�လေးကြက�င်း်း 

အကး�ု��ကးအ��ခြ�င်းး် ထုု�လေး�သမူ့း��မူ့ှ� �မူ့း�ပွားန်း� �ကးသွယးလေးရ��ကး����်ဖြိုးပွားး� လေးရ�င်းးစ်��သ့ ပွား�န်း

မူ့း��၏ �ု�လေးအ�င်းး�ရ� လေး�သ�ည်း� ခြ�စ်း��သ်ည်း။ ရ�စ်�န္တှစ်း န္တှစ်း��အတ်ွင်းး� အ�ပွားး�း�ပွားး��်လေးသ� န္တု�င်းးင်း�

လေး�ါင်းး� လေး��င်းးတ်ု�င်းး�သည်း လေးရ�င်းးစ်��သ့ပွား�န်းမူ့း��အ�� ရင်းး�ု�င်းး န္တှုမူ့းန်င်းး���လ်ေးသ�း�ည်း� အဖြိုးပွားး�တ်ု�င်းး 

ထုုန်း��း�ပွားးန္တု�င်းးခြ�င်းး� မူ့ရှု��ပ်ွားါ။ (Inge-1996)

ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးသည်း ယလေးန်� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၏ လေး��ပွား�� တ်စ်းပွား�� (၁၆၀၀၀၀) 

စ်တ်�ရန်း�ကး�ု�မူ့းတ်� န်း�ပွားါ� ကးယးဝန်း�သည်း။ လေးခြမူ့�ကးဘာကးတ်ွင်းး တ်ရိုး�တ်း

ခြပွားည်း န္တှင်းး် တ်ုဘာကး၊ အလေးရှ�ဘာကးတ်ွင်းး ��အု�န္တှင်းး် ထုု�င်းး� န္တု�င်းးင်း� စ်သည်းတ်ု��

န္တှင်းး် န်ယးန်ုမူ့ုတ်း�းင်းး� ထုုစ်ပွားးလေးန်ဖြိုးပွားး� လေးတ်�င်းးဘာကးန္တှင်းး် အလေးန်�ကးဘာကးတ်ွင်းး 

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� ၏ အခြ��� လေး�သမူ့း��န္တှင်း်း ထုုစ်ပွားးလေးန်သည်း။ ရ�စ်�န္တှစ်း မူ့း��တ်

လေး�ှ�ကး အ�ပွားး�း�ပွားး��န်ယးပွားယး အလေးရ အတ်ွကး အတ်ု��အလေး�း� ်မူ့း����ရှု��်

သည်း။ စ်ည်း�မူ့းဉ်း���ဘာ�ရင်းး၏ �ကးလေးအ�ကးတ်ွင်းး အင်းးအ��စ်�မူ့း�� 

(သု��မူ့ဟု�တ်း) �ကးလေးဝ�� အ�ွ��င်းယးမူ့း�� �ွ��စ်ည်း�ထု��ခြ�င်းး�ရှု��ရ်� 

လေးန်�ကးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး န္တု�င်းးင်း�လေးရ� အလေးခြပွား�င်းး�အ��မူ့း�� ရှု��ခြ�င်းး�လေးကြက�င်း်း ထုု�

အ�ွ�� မူ့း��ကု� ခြပွား�ခြပွားင်းးလေးခြပွား�င်းး��� �ွ��စ်ည်း�ခြ�င်းး�မူ့း�� မူ့ကြက� �ဏခြပွား���ပွားး��်

ကြကသည်း။
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(၁၉) ရ�စ်�န္တှစ်းအတ်ွင်းး� တ်ု�င်းး�တ်��းကးမူ့း�� အရ ကး�ုင်းး�တ်��န်ယး၏ 

အကးယးအဝန်း�သည်း ဘာယးဂျး းယ� န္တု�င်းးင်း�၏ အကးယးအဝန်း�န္တှင်းး် တ့်ည်း��ဖ်ြိုးပွားး�

သုန္တီးန်ယး သည်း�ည်း� အဂျဂ�န်းန္တု�င်းးင်း� လေးဝ�ခြပွားည်းန်ယး၏ အကးယးအဝန်း�

န်း�ပွားါ�ရှု��သ်ည်း။ အခြ���လေးသ� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးအ�း�ု�မူ့ှ� လေးသ�င်းယးဖြိုးပွားး� (၆၀) 

စ်တ်� ရန်း�ကး�ု�မူ့းတ်� �န်�းစ်းသ� ရှု��က်ြကသည်း။

(၁၉)ရ�စ်� အက�န်းပွားု�င်းး�တ်ွင်းး ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး၏ �့ဦး� လေးရသည်း �န်�းမူ့ှန်း�လေးခြ� 

(၁)သန်း�လေးကး�း�န်�း  ရှုသည်း။

လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သခြ�စ်းလေးသ� ရှမူ့း�ခြပွားည်းသည်း န်ကး လေးစ်�ကးလေးသ��ှ�ုမူ့း��၊ 

မူ့ည်းည်�လေးသ� က�န်း�လေးခြမူ့ မူ့း��၊ လေးကွ�လေးက�ကး စ်း��င်းး�လေးန်လေးသ� ခြမူ့စ်း

လေး�း�င်းး� မူ့း��န္တှင်း်း လေးတ်�င်းးလေးပွား်�ွင်းးခြပွားင်းးမူ့း�� လေးပွားါမူ့း��ရ�လေး�သ ခြ�စ်းသည်း။ 

လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သခြ�စ်း၍ လေး��င်းး�ရ�သး တ်ွင်းး အလေးအ�ပွားု�သည်း။  မူ့တ်း�မူ့ှစ်

၍ မူ့ပွား့�ွန်း�လေးသ� လေးန္တွရ�သးကု� ပွားု�င်းး�ု�င်းး ထု��ဖြိုးပွားး� ဇာွန်း�သည်း မူ့�တ်းသ��

ရ�သးအစ်ခြ�စ်းသည်း။

�ှ�ုမူ့း��ကြက��န္တှင်း်းက�န်း�ခြမူ့င်း်းလေး�သမူ့း��တ်ွင်းး �န်းစ်ပွားါ� ကု� စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြက

သ�ု� သစ်းသး�မူ့း��၊ ကြုံက�၊ လေးရှ�ကး�း�ု န္တှင်းး် ဟုင်းး�သး�ဟုင်းး�ရွကးမူ့း��ကု� 

က�န်း�လေးခြမူ့�ွင်းးခြပွားင်းး လေး�သတ်ွင်းး စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြကသည်း။ �ကး�ကး�င်းး�မူ့း�� ကု� 

လေး�ှက��ထုစ်း စ်န်စ်းခြ�င်း်း စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြကသည်း။ (၁၉)ရ�စ်�တ်ွင်းး   (ဝါ)ကု�

အဓိုက သး�န္တှ�အခြ�စ်း စ်ု�ကး ပွားး�ု���က်ြကဖြိုးပွားး� အလေးရ�င်းးခြ�ယးခြ�င်းး�အတ်ွကး သဘာ�

ဝ �ု��လေး�� အပွားင်းးမူ့း��ကု��ည်း� စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး�၊ လေးတ်� အတ်ွင်းး�မူ့ှ� ရှ�လေး�ွ

ခြ�င်းး�မူ့း�� ခြပွား���ပွားး��က်ြကသည်း။ ရှမူ့း�ခြပွားည်းသည်း သဘာ�၀ သယ�ဇာ�တ်မူ့း��

ခြ�စ်းလေးသ� တ်ွင်းး�ထုွကးပွားစ်စည်း�မူ့း��၊ လေးကး�ကးစ်ုမူ့း�၊ ပွားယင်းး�န္တှင်းး် သစ်းလေးတ်�

ထုွကး ပွားစ်စည်း�မူ့း�� လေးပွားါမူ့း��ရ�လေး�သခြ�စ်း သည်း။ (Conway, 2006) 

(၁၈၄၆) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး ထုု�င်းး��့မူ့း�ု� အစ်ု��ရအရ�ရှု Thao Sittimongkhon 

သည်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးသု�� သ�တ်မူ့န်း�ရး�စ်ဉ်းအခြ�စ်း သွ��လေးရ�ကး�ည်းပွားတ်း��်

ဖြိုးပွားး� ၎င်းး�၏ အလေးတ်ွ�အကြုံက�� မူ့း��ကု� ဤသု�� လေး��းညွှှန်း��� ်သည်း။

“�ရး�စ်ဉ်းတ်လေး�ှ�ကး မူ့တ်းလေးစ်�ကး ကးဉ်း�လေးခြမူ့�င်းး� လေးသ� လေးတ်��မူ့း�မူ့း��
စ်ွ�ကု� ခြ�တ်းသန်း�ရလေးသ� လေးကြက�င်းး်  လေး����လေးသ� ဝန်းမူ့း��ကု� သယးလေး��င်းး
န္တု�င်းးရန်း တ်ုရစ်ာ�န်းင်းယးမူ့း��၊ အထုမူ့း�သမူ့��မူ့း��ကု� သ���ရန်း မူ့သင်း်းသခြ�င်း်း 
�င်းးန္တှင်းး် န္တွ��ထုး�မူ့း��ကု� င်းှ�� ရန်း���ရ်သည်း။ လေးတ်�ရိုးု�င်းး� တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��၏ 
တ်ု�ကး �ု�ကးန္တု�င်းးသည်း် အန္တတရယးမူ့ှ� ကြီးကး��ှဖြိုးပွားး� ကး��မူ့း�� �ှည်း်�ည်း 
သွ����တ်တ်းလေးသ� လေးန်ရ�မူ့း��တ်ွင်းး �ရး�သွ��မူ့း��သည်း လေးခြမူ့လေးပွား်မူ့အုပွားးရ�
ပွား� သစ်းပွားင်းးမူ့း�� တ်ွင်းးသ� ည်မူ့း�စ်င်းးမူ့း��ထုု��၍ အုပွားး��ရ်သည်း။ သည််း အခြပွားင်းး 
သ့�ု��ဓိါ�ခြမူ့မူ့း��၏ ခြုံ��� �ု�တ်ု�ကး�ု�ကးခြ�င်းး� မူ့��ရ လေးစ်ရန်း သတ်ုကြီးကး�စ်ွ�သွ����ရ်
သည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� လေးကြက�ကးစ်ရ�အလေးက�င်းး����� အန္တတရယးမူ့ှ� 
င်းှကး�း�� န္တှင်းး် အခြ��� အသကးအန္တတရ�ယးရှုလေးသ� လေးရ�ဂျါမူ့း�� ခြ�စ်းသည်း။ 
ပွားွင်းး်�င်းး�ရ�သးခြ�စ်းလေးသ� လေးန္တွရ�သးတ်ွင်းး သ� �ရး�ရှည်းမူ့း�� သွ��လေး�ရ်ှုကြက
ဖြိုးပွားး� မူ့ု��ရ�သးတ်ွင်းး သွ����၍မူ့ရလေးအ�င်းးပွားင်းး �မူ့း�ပွားမူ့း��ကးသွယးလေးရ� 
�ကး��သခြ�င်း်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းရှု လေးကး�ရွ�မူ့း��န္တှင်း်း ဖြိုးမူ့ု��န်ယး မူ့း��သည်း ခြပွားင်းးပွားန္တှင်း်း 
အ�ကးအသွယးခြပွားတ်းက� အထုး�ကးန်း�န်းလေးန်��က်ြကသည်း…” (Conway, 
2006)
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ျိုလွှာိုနိ�ဒြတ်

(၁၈၈၅)��န္တှစ်း၊ န္တု�ဝင်းးဘာ� (၂၈)ရကးတ်ွင်းး အဂျဂ�ုပွားး တ်ု��သည်း မူ့င်းး�

လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�း မူ့န္တတလေး��ကု� သုမူ့း�ပွားု�ကး ��က်ြကဖြိုးပွားး� တ်တ်ုယ အဂျဂ�ုပွားး-ဗျူးမူ့� 

စ်စ်းပွားွ�ကု� အ���� သတ်း��်သည်း။ �ကး�ကးဖြိုးပွားး� အဂျဂ�ုပွားးတ်ု��သည်း 

(၁၈၉၀) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးကု� �ကးလေးအ�ကး ��အခြ�စ်း သုမူ့း�သွင်းး�

��သ်ည်း။ (၁၈၈၇)��န္တှစ်းတ်ွင်းး တ်ည်းလေးထု�င်းး��်လေးသ� ကု��ု�န်း အ�ပွားး�း�ပွားးလေးရ�

အရ ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးကု� လေးစ်�းဘာွ��လေး�် စ်ဝး� မူ့း��အ�� �ကး�ကး အ�ပွားး�း�ပွားး

လေးစ်��သ်ည်း။ အဂျဂ�ုပွားးတ်ု��သည်း က�းင်းးလေးတ်�င်းးတ်န်း�လေး�ကု� မူ့န္တတလေး��တ်ု�င်းး�

အတ်ွင်းး�သု�� �ည်း�လေးက�င်းး�၊ ရှမူ့း�အလေးရှ�လေးခြမူ့�ကး လေး�သကု� စ်စ်း ကု�င်းး� တ်ု�င်းး�

အတ်ွင်းး�သု�� �ည်း�လေးက�င်းး� ထုည်း်က� ပွား့�တ်ွ�အ�ပွားး�း�ပွားး��သ်ည်း။ (၁၉၂၂)��

န္တှစ်း လေးအ�ကးတ်ု� ဘာ��တ်ွင်းး ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးန္တှင်းး် ကရင်းးန်းန်ယးတ်ု��ကု� လေးပွားါင်းး�

က� ဝခြပွားည်းန်ယးကု� အ�ပွားး�း�ပွားး�းကးရှုလေးသ� မူ့င်းး�ကြီးကး�၏�ကးလေးအ�ကး

တ်ွင်းး ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး �ယး� ရယးစ်န်စ်းကု� ထု့လေးထု�င်းး��က်ြကသည်း။ ဤ��ပွားး 

လေး��င်းးမူ့ုသည်း ၁၉၂၃ န္တှင်းး် ၁၉၃၇ �ွ��စ်ည်း�ပွား�� အလေးခြ���ဥ်ပွားလေး� လေးခြပွား�င်းး���

ခြပွားင်းး�င်းး�းကးမူ့း��ကု� လေး��းလေး��င်းး��သ်ည်း။

��တ်ုယ ကမူ့ာ�စ်စ်းအတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး၏ အစ်ုတ်းအပွားု�င်းး� 

လေးတ်�းလေးတ်�းမူ့း��မူ့း��ကု� ဂျးပွားန်း တ်ပွားးမူ့း��က သုမူ့း�ပွားု�ကးထု��သည်း။ တ်ရိုး�တ်း

က့မူ့င်းးတ်န်းမူ့း��က�ည်း� ဂျးပွားန်းတ်ပွားးမူ့း��ကု� ရင်းး�ု�င်းးရန်း ရှမူ့း� 

အလေးရှ�လေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး�သု�� �င်းး���ကြကသည်း။  ထုု�င်းး�တ်ပွားးမူ့လေးတ်�းသည်း 

(၁၉၄၂) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး ဂျးပွားန်း တ်ပွားးမူ့း��န္တှင်း်း မူ့ဟု�မူ့ုတ်းခြပွား�ဖြိုးပွားး� ကး�ုင်းး�တ်��လေး�သ 

တ်ဝု�ကးကု� သုမူ့း�ယ့��်က� ထုု�င်းး�န်ယးလေးခြမူ့ကု� ခြ�န်�း  ကးကး��သ်ည်း။ ��တ်ုယ

ကမူ့ာ�စ်စ်းအဖြိုးပွားး� က့မူ့င်းးတ်န်း တ်ပွားးမူ့း�� ရှမူ့း�ခြပွားည်းတ်ွင်းး တ်ပွားးစ်ွ�ထု��စ်ဉ်း 

အဂျဂ�ုပွားး တ်ပွားးမူ့း�� ခြပွားန်း�ည်း ဝင်းးလေးရ�ကး��ကြကသည်း။ (၁၉၄၇)��န္တှစ်း 

လေး�လေး��းဝါရး�တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေးသ� ပွားင်းး���ည်း���� �ွတ်း�ပွားးလေးရ� 

လေး�ွ�လေးန္တွ�မူ့ုမူ့း��အရ ကရင်းးန်းခြပွားည်းန်ယးမူ့ှ�ွ�၍ ယ�င်းးဝခြပွားည်းန်ယး အပွားါ 

အဝင်းး ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးမူ့း��ကု� လေးပွားါင်းး�ဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�ခြပွားည်း လေးထု�င်းးစ်�တ်စ်း�� �ွ��စ်ည်း�

ရန်း သလေးဘာ�တ့်ည်း�� ်ကြကသည်း။ 

ပွား�� (၂) ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးလေးခြမူ့ပွား��
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�ယး���ဇာ�တ်ု စ်�လေးရ��ရ� Pascal Khoo Thwe သည်း �ယး���အင်းး�၏ 

အလေးကြက�င်းး�ကု� ကဗျူးး��န်း �န်း �ွ���ု�ထု��သည်း။

“�့မူ့မူ့ယး ကလေး��င်းယး ဘာဝတ်�န်း�က လေးန်ထုွကး တ်ု�င်းး� ပွားါ�စ်ပွားးလေး�� 
အလေးဟု�င်းး�သ��န်�� ကွန်းလေးတ်�း လေးင်း�တ်တ်း��တ််ယး။ ဇာ�တ်ုဖြိုးမူ့ု��ရ�� အလေးရှ�
ဘာကးမူ့ှ� အလေးရှ�လေးတ်�င်းး မူ့ု��က�တ်းစ်ကးဝု�င်းး�ထုု ရိုးုမူ့����လေးအ�င်းး သွယးတ်န်း�
လေးန်တ်� ် လေးတ်�င်းးတ်န်း�ခြပွား�လေးတ်ွ ပွားတ်း�ည်း ဝု�င်းး�ထု��တ်� ် ဧရ�မူ့လေးရကန်း 
ရှည်းလေးမူ့း�လေးမူ့း�ကြီးကး� တ်စ်း��ရှုတ်ယး။ ခြမူ့ူလေးတ်ွ�ု�င်းး�တ်� ်လေးတ်�င်းးတ်န်း�ခြပွား� ခြပွား�
လေးပွား်က လေးန်����ကြီးကး� ထုွကး��တ်ု�င်းး� လေးက�င်းးက လေး��တ်စ်းလေးယ�ကး 
အုပွားးရ�ထု��တ်�ကု� �း�ကြီးကု� န္တ�တ်း�ကးသ�ု� ကွန်းလေးတ်�းအဖြိုးမူ့� လေးင်း�
ကြကည််းလေးန်��မ်ူ့ု တ်�လေးပွားါ။် လေးန်မူ့င်းး�ကု� အ��ရလေးအ�င်းး လေးင်း�ဖြိုးပွားး�ရင်းး လေးတ်� ်
န်�န်ကး�င်းး� အ�င်းး�လေးရ�င်းးလေးကြက�င်း်း လေးရှေလေးရ�င်းး လေးတ်�ကးလေးန်တ်� ် လေးရခြပွားင်းးမူ့ှ� 
တ်�င်းါလေး�ှလေးတ်ွ ပွားး��ပွားန်း� �တ်းလေးန်တ်တ်းတ်�် လေးရကန်းထု�ကု� အကြကည််းလေးရ�ကး 
သွ��ခြပွားန်းလေးရ�။ လေးတ်�င်းးကမူ့့ထုုပွားးမူ့ှ� တ်ည်းထု��တ်� ် လေးစ်တ်းက 
လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�သ�လေးတ်ွန္တှင်း်း ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� လေးတ်ွရ�� သ�တ်နူ်းရွတ်း�တ်း 
သရဇာာ�ယးလေးန်သ�လေးတ်ွ၊ �ရစ်းယ�န်းဘာ�ရ��လေးကး�င်းး� လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�စ်င်းး
ထုကး က ဝတ်းခြပွား�လေး�ါင်းး���င်းး�သ�လေးတ်ွ အကြက��မူ့�ပွားး �င်းး်က�ထုွကးလေးပွား်
လေးန်လေးတ်�တ််ယး။” (Khoo Thwe, 2002)

အင်းး�လေး��ကန်း ဇားဝအ၀န်း�န်ယးလေးခြမူ့သည်း ရှမူ့း�ခြပွားည်း န်ယးလေးတ်�င်းးပွားု�င်းး�၊ 

လေးတ်�င်းးကြီးကး��ရိုးု�င်းးတ်ွင်းး တ်ည်းရှု သည်း။ အင်းး�လေး��ကန်းသည်း လေးရ�း�ုကန်း

တ်စ်းကန်း ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့��်�တ်ုယ အကြီးကး����� က�န်း�တ်ွင်းး�လေးရ ကန်းကြီးကး�

ခြ�စ်းသည်း။ အင်းး�လေး��ကန်း၏ အလေးရှ�ဘာကး တ်ွင်းး �င်းးလေးတ်�င်းး၊  �ွယးလေး�ါ်

လေးတ်�င်းးန္တှင်းး် �ွယးဖြိုးင်းုမူ့း� လေးတ်�င်းး၊ အလေးန်�ကးဘာကးတ်ွင်းး သကး�ွတ်းလေးတ်�င်းး၊ 

�ကးလေးမူ့�င်းး�လေးကွ�လေးတ်�င်းး၊ လေးရှေခြမူ့င်းးထုင်းးလေးတ်�င်းး၊ လေးတ်�င်းး�လေးမူ့�င်းးလေးတ်�င်းး၊ 

လေးရှေအင်းး�တ်ုန်းလေးတ်�င်းးန္တှင်းး် လေးရှေဥ်လေး�ါင်းး�လေးတ်�င်းးတ်ု�� တ်ည်းရှုသည်း။ 

အင်းး�လေး��ကန်းကြီးကး�သည်း ပွားင်းး�ယးလေးရမူ့းကးန္တှ�ခြပွားင်းး အထုကး (၂၈၈၀) လေးပွား

တ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� (၇၂) စ်တ်� ရန်း�ကး�ု�မူ့းတ်� ကးယးဝန်း�က� အ�း�� 

(၂၂) ကး�ု�မူ့းတ်� အန်� (၁၁) ကး�ု�မူ့းတ်� ရှုသည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး အင်းး�လေး�� 

ကန်းအတ်ွင်းး�သု�� စ်း�ဝင်းးလေးန် လေးသ� အဓိုကလေး�း�င်းး� ကြီးကး� (၂၉) လေး�း�င်းး� ရှု

သည်း။ အင်းး�လေး��ကန်းသည်း (၂၆၇) မူ့း�ု�လေးသ� က�န်း�လေးပွားး�း လေးရလေးပွားး�းင်းှကး

မူ့း�ု�စ်ုပွားးမူ့း��၊ (၄၃)မူ့း�ု�လေးသ� လေးရ�း�ုင်းါ� မူ့း�ု�စ်ုပွားးန္တှင်းး် အခြ���လေးသ� �ုပွားး၊ �း � စ်

သည်း် မူ့း�ု�စ်ုပွားး မူ့း�� ကးကးစ်��ရ� သဘာ�ဝက�န်း�တ်ွင်းး�ပွားု�င်းး� လေးရအု�င်းး ကြီးကး� 

ခြ�စ်းသည်း။ က�န်း�တ်ွင်းး�ပွားု�င်းး� လေးရဝပွားးဧရုယ�မူ့ှ လေးရ�း�ုင်းါ�မူ့း��သည်း လေး�သ��

အငး်ဒလွှားျနိ ်ဇူး�ဝအ၀နိ်းနိယဒ်ခမ

အင်းး�လေး��၏ အဓိုပွားပယးမူ့ှ� အင်းး�င်းယးလေး�� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�တ်ွင်းး အကြီးကး����� သဘာ�ဝ

လေးရကန်းကြီးကး� ခြ�စ်းလေးသ� က�းင်းးခြပွားည်းန်ယးရှု အင်းး�လေးတ်�းကြီးကး�ကန်း န္တှင်းး် န္တုင်းး�ယဉ်းက� လေးရှ��့မူ့း��

က အင်းး�လေး��ကန်း (အင်းး�င်းယးလေး��) ဟု� လေး�်�ု���်ကြကဟုန်း တ့်သည်း။ သု��ရ�တ်ွင်းး အင်းး�လေး��

သည်း ထုု�အဓိုပွားပ�ယး�းည်း�မူ့ ဟု�တ်းဘာ� လေးရှ�အ�ါက တ်ည်း��်လေးသ� ကန်း (အင်းး�)ထု� က ရွ�လေး��

ရွ� (အင်းး� ၄ ရွ�)ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�၍ လေး�်လေးဝ်ခြ�င်းး��ည်း�ခြ�စ်းသည်း။ (Chi Oo, 2012)

မူ့း��အတ်ွကး ပွားရိုးု�တ်င်းး� အ�ဟု�ရဓိ�တ်း အဓိုက လေးထု�ကးပွား�်လေးပွား�လေးသ� 

အစ်� ရင်းး�ခြမူ့စ်းခြ�စ်းသည်း။ လေးရကန်းကြီးကး�သည်း လေး�သမူ့း�ု�ရင်းး� သစ်းပွားင်းး 

ပွားန်း�မူ့န်းန္တှင်းး် သကးရှုမူ့း�ု�စ်ုပွားးမူ့း��၏ မူ့ှးတ်ည်း �ု��ု�ရ� သဘာ�ဝလေးရအု�င်းးကြီးကး� 

ခြ�စ်းသည်းသ�မူ့က ကမူ့ာ�တ်ဝန်း� ရှ��ပွားါ���လေးသ� Sarus crane (Grus 

antigone) ကြီးကု��ကြက�န်းလေး�် လေး��င်းး��ု� င်းှကးမူ့း��၏ �ု��ု�ရ� သဘာ�ဝ 

လေးရအု�င်းးကြီးကး��ည်း� ခြ�စ်းသည်း။

အင်းး�လေး��ကန်းသည်း သဘာ�ဝပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး သွင်းး ခြပွားင်းးအလေးန်အထု��န္တှင်းး် 

လေး�း�းည်းစ်ွ�လေးန်ထုု�င်းးရှင်းးသန်း ကြကလေးသ� လေး�သ��မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း��၏ �့လေးန်မူ့ု

ယဉ်း လေးကး�မူ့ုပွား��စ်�တ်ု��လေးကြက�င်း်း�ည်း� ထုင်းးရှ��သည်း။ အဓိုက ဝင်းးလေးင်းွရလေးသ� 

��ပွားးင်းန်း�မူ့ှ� ရိုးု��ရ� လေးခြမူ့မူ့� ်စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး�၊ င်းါ��မူ့း�ခြ�င်းး�န္တှင်းး် လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး�စ်ု�ကး 

ပွားး�ု�ခြ�င်းး�တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ အင်းး�လေး��ကန်း လေး�သတ်ွင်းး� လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� 

တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း��အန်ကး အင်းး�သ���့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း လေးခြမူ့မူ့�်

စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး� ခြ�စ်းလေးသ� လေးရခြုံ����ပွားးင်းန်း�ကု� ��ပွားးကု�င်းးကြကသည်း။ (UNESCO, 

2015)

အင်းး�လေး��ကန်းကြီးကး�သည်း �ွန်း��်လေးသ� န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၁.၅) သန်း��န်�းကပွားင်းး ရှု

လေးန်��်ဖြိုးပွားး� ထု�ထုည်းလေးသ� င်းယးသည်း် လေးရကန်းမူ့း��စ်ွ� ပွားါဝင်းး�ွ��စ်ည်း�ထု�� 

သည်း။ ထု���လေးကး�ကးမူ့း�� အရည်းလေးပွားး�းရ�မူ့ှ အင်းး�အု�င်းးကြီးကး�အခြ�စ်း လေးပွား်��

ဖြိုးပွားး� သဘာ�၀ထု��� လေးကး�ကးဂျ့မူ့း��၊ ကြကယးလေးပွားါကးမူ့း��၊ စ်ုမူ့း်စ်မူ့း�လေးရ ထုွကး

မူ့း��န္တှင်း်း လေး�း�င်းး�င်းယးမူ့း��စ်လေးသ� ထု��� လေးကး�ကးမူ့း��၏ �ကခဏ�မူ့း��ကု� 

ပွား�� (၃) အင်းး�လေး��ကန်းရှု ကြီးကု��ကြက�န်းပွား��
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လေးတ်ွ�ရှုရသည်း။ (UNESCO, 2015)

အင်းး�လေး��ကန်းအတ်ွင်းး�သု�� စ်း�ဝင်းးလေးန်လေးသ� လေး�း�င်းး� င်းယးစ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၂၉) 

လေး�း�င်းး�ရှုဖြိုးပွားး�  မူ့ု��လေးရ��လေး�း�င်းး� (၁၂)လေး�း�င်းး�တ်ု��မူ့ှ အဓိုက စ်း�ဝင်းးသည်း။

အငး်ဒလွှားျနိရ်ှိဇူး�ဝမေ�ိးျေ�မေားနှင် ်သစ�်င်�နိ်းမနိ်

လေး�း�င်းး�မူ့း�� စ်း�ဝင်းးရ� လေးရ�း�ု အင်းး�လေး��ကန်း သည်း စ်ု�စ်ွတ်းလေး�သခြ�စ်းဖြိုးပွားး� (

၅၂၇) မူ့း�ု�လေးသ� လေး���ကးဝင်းး အပွားင်းးမူ့း��၊ (၁၁)မူ့း�ု�လေးသ� ဝါ�မူ့း�ု�စ်ုပွားး၊ (

၁၈၄)မူ့း�ု� လေးသ� သစ်း�ွမူ့း��န္တှင်း်း (၁,၃၂၀) မူ့း�ု�လေးသ� လေး���ကး ဝင်းး သစ်းခြမူ့စ်း

 သစ်းဥ်မူ့း��န္တှင်း်း ပွားန်း�ပွားင်းးမူ့း��စ်ွ� လေးပွားါကး လေးရ�ကးသည်း။ မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့း��အရ 

င်းှကးမူ့း�ု�စ်ုပွားး (၂၆၇) မူ့း�ု�၊ င်းါ�မူ့း�ု�စ်ုပွားး (၄၃) မူ့း�ု�၊ လေးသွ�လေးအ� တ်ွ��သွ��

သတ်ဝူါ (၁၀) မူ့း�ု�၊ န္တု��တ်ု�ကး သတ်ဝူါ (၉) မူ့း�ု�၊ �ုပွားးမူ့း�ု�စ်ုပွားး (၃)မူ့း�ု�၊ �ုပွားးခြပွား�

 (၇၅)မူ့း�ု�န္တှင်းး် �ရိုး�မူ့း�ု�စ်ုပွားး (၂၀)မူ့း�ု� ရှုသည်း ဟု�လေး��းခြပွားထု��သည်း။ ထုု�အထု�

တ်ွင်းး ရှ��ပွားါ�လေး�မူ့လေးဟု�ကး (Naja kaouthia)၊ ခြမူ့န်းမူ့�ယ်�န်းမူ့း�ု�မူ့း�� (Lepus 

peguensis) န္တှင်းး် လေးရှေန်ဂျါ�မူ့း�ု�စ်ုပွားးမူ့း�� (Canis aureus)   �ည်း�ပွားါဝင်းး

သည်း။ 

ငှျ်မေား

အင်းး�လေး��ကန်း လေး�သအတ်ွင်းး� ကးကးစ်���ှကးရှု လေးသ� ကြီးကု��ကြက�န်း

အပွားါအဝင်းး င်းှကးမူ့း�ု�စ်ုပွားးအ�း�ု�တ်ု�� သည်း တ်စ်းကမူ့ာ�����တ်ွင်းး အ�ွန်းရှ��ပွားါ�

��ဖြိုးပွားး� မူ့း�ု�တ်�န်း�လေးပွားး�ကးကွယးရန်း အန္တတရ�ယးရှုလေးန်သည်း။ လေးအ�ကးပွားါ 

င်းှကးမူ့း�ု�စ်ုပွားးမူ့း��ကု� အင်းး�လေး��ကန်းတ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။

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.

Phalacrocoracidae: Little Cormorant.

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

Greater Spotted Eagle, Steppe Eagle. 

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

Common Moorhen, Common Coot. Gruidae: Sarus Crane.

 

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

Lapwing. 

Jacanidae: Pheasant-tailed Jacana, Bronze-winged Jacana.

Scolopacidae: Pintail Snipe, Common Snipe.

Scolopacidae: Marsh Sandpiper.

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)

ငါးမေ�ိးစိ�မ်ေား

အဓိုကအ��ခြ�င်း်း င်းါ�အမူ့း�ု�အစ်��လေးပွားါင်းး� (၁၅) မူ့း�ု� �န်�းကု� အင်းး�လေး��ကန်း

အတ်ွင်းး� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ ထုင်းးရှ��လေးသ� င်းါ�အမူ့း�ု�အစ်��မူ့ှ� င်းါ��ုန်း� 

(Cyprinus carpio intha) ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အင်းး�သ��တ်ု��၏ အဓိုကစ်��သ���လေးသ� 

င်းါ�အမူ့း�ု�အစ်���ည်း�ခြ�စ်း သည်း။ အခြ���လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးလေးသ� င်းါ�အမူ့း�ု�

အစ်��မူ့း�� မူ့ှ�-'Rasbora' (င်းါ�����)၊ Mastacembelus oatesii (

င်းါ�လေး�မူ့ထုု��)၊ Petruichthys brevis (အင်းး�င်းါ� လေး��)၊ Burma-Barilius (

င်းါ�ကြကင်းး�) န္တှင်းး် Sawbwa Barb (င်းါ�သ���ွ�) တ်ု��ခြ�စ်းကြကသည်း။ (Living 

National Treasures, 2018)
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နို�တိုျသ်တတဝါမေား

လေး�သ��မူ့း��၏ လေးခြပွား�ကြက���းကးမူ့း��အရ �း �မူ့း��၊ Viverra zibetha  

(အုန္တာုယလေးတ်�လေးကြက�င်းးကြီးကး�မူ့း�ု�)၊ Masked Palm Civet၊ Viverra 
tangalunga (မူ့လေး��လေးကြက�င်းးကတ်ု��)၊ Herpenstes (လေး�မူ့ပွားါ)၊ 

Muntiacus muntiak (လေး�း၊ �ရယး)၊ Lepus peguensis (ခြမူ့န်းမူ့�ယ်�န်း

ကြီးကး�မူ့း�ု�) န္တှင်းး် Canis aureus (လေးခြမူ့လေး�ွ�) စ်သည်းတ်ု��ကု� လေးတ်ွ�ရှု�့�သည်း ဟု�

�ု�သည်း။ 

ဦးးတည်ရ်ာမေား

(၂၀၁၅) ��န္တှစ်း ဇာွန်း�တ်ွင်းး အင်းး�လေး��ကန်းလေး�သကု� (UNESCO)၏ �့�

အရင်းး�အခြမူ့စ်းန္တှင်းး် ဇားဝအ၀န်း� အစ်းအစ်ဉ်း (MAB) အရ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၏ 

ပွားထုမူ့���� ဇားဝအ၀န်း� န်ယးလေးခြမူ့အခြ�စ်း သတ်းမူ့ှတ်း��သ်ည်း။ ဤ 

သုပွားပ�န်ည်း�ကး အစ်းအစ်ဉ်းသည်း �့တ်ု��န္တှင်းး် သ့တ်ု��၏ ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးအကြက�� 

�ကး��လေးရ� တ်ု��တ်ကးလေးစ် ဖြိုးပွားး� ပွားု�မူ့ု�ထုုန်း�သုမူ့း� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး ��ကြကလေးစ်

ရန်း ရည်းရွယးသည်း။ (UNDP, 2015)

သဘာ�ဝ ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး�ု�င်းးရ� ပွားည်�ရှင်းးမူ့း��၏ သတ်ုလေးပွား�မူ့ုအရ အင်းး�

လေး��ကန်းသည်း �့တ်ု��၏ စ်ည်း�ကမူ့း�မူ့� ် လေးန်ထုု�င်းးမူ့ုမူ့း��လေးကြက�င်း်း 

သဘာ�၀ပွားတ်း ဝန်း�ကးင်းး ည်စ်းည်မူ့း�မူ့ုကု� ��စ်��လေးန်ရဖြိုးပွားး� ထုုန်း�သုမူ့း� 

လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးရန်း အထု့��ု�အပွားး�ှကးရှုလေးန်လေးသ� လေးကြက�င်း်း ဤက�သ်ု�� 

သတ်းမူ့ှတ်းလေးပွား�ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ ရ�သးဥ်တ်� လေး��ကးခြပွားန်း��ခြ�င်းး�၊ �့ဦး�လေးရ 

တ်ု��ပွားွ�� ��ခြ�င်းး�န္တှင်းး် ရိုးု��ရ���ပွားးလေး��င်းး�းကးမူ့း��ကု� လေးရရှည်း တ်ည်းတ်�်

လေးအ�င်းး ထုုန်း�သုမူ့း�မူ့ု မူ့ရှုခြ�င်းး�သည်း အင်းး� လေးရ ခြပွားင်းး ကး�����ခြ�င်းး�န္တှင်းး် လေးရ၏

အရည်းအလေးသွ�ကု� ကး�င်းး���ခြ�င်းး�သု�� ဦး�တ်ည်းလေးန်ပွားါသည်း။

အင်းး� လေး��ကန်း၏ ဇားဝမူ့း�ု�စ်�� မူ့း�ု�ကွ�မူ့း��နှ္တင်းး် ဇားဝစ်န်စ်း သည်း ကြီးကး�မူ့��လေးသ�

မူ့း�ု�တ်��� လေးပွားး�ကးကွယးမူ့ည်း် အလေးခြ�အလေးန်န္တှင်းး် ရင်းး�ု�င်းးလေးန်ရသည်း။ (UNDP, 

2015) အင်းး�လေး��လေး�သ၏ မူ့း�ု�စ်��လေးသ� ဇားဝမူ့း�ု�ကွ� မူ့း��ကု� ထုုန်း�သုမူ့း�က�

ကွယးရန်းဟု့လေးသ� ရည်းရွယး �းကးခြ�င်းး် ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�အစ်ု��ရသည်း အင်းး�

လေး��လေး�သ ကု� န္တု�င်းးင်း�လေးတ်�း၏ လေးရရှည်းက�ကွယး လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး ရမူ့ည်း် 

ပွားထုမူ့ဦး�စ်��လေးပွား� လေးန်ရ�မူ့း��ထု�မူ့ှ တ်စ်း�� အခြ�စ်း သတ်းမူ့ှတ်းလေးကြကခြင်း���်

သည်း။ ဧရုယ�(၆၄၂) စ်တ်�ရန်း�ကး�ု�မူ့းတ်� ကးယးဝန်း�လေးသ� အင်းး�လေး�� 

ကန်းလေးဘာ�မူ့�လ်ေးတ်�ကု� (၁၉၈၅) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး တ်ည်း လေးထု�င်းး��်သည်း။ လေးဘာ�မူ့�်

လေးတ်�၏ လေးခြမူ့�ကးဘာကး (၁၀.၃၆) စ်တ်�ရန်း�ကး�ု�မူ့းတ်� ကးယးဝန်း�လေးသ� 

ဧရုယ�ကု� သ��င်းှကးလေးဘာ�မူ့�လ်ေးတ်�အခြ�စ်း သတ်းမူ့ှတ်းထု��ဖြိုးပွားး� လေး�သ

မူ့း�ု�ရင်းး� င်းှကးမူ့း�ု�စ်ုပွားးမူ့း��န္တှင်းး် လေး��င်းး��ု�င်းှကးမူ့း��အပွားါအဝင်းး င်းှကးမူ့း�ု�စ်ုပွားး

လေးပွားါင်းး� (၂၅၀၀၀) န်း�ပွားါ� ကးကးစ်��လေးန်ထုု�င်းးသည်း။ အင်းး�လေး��ကန်း 

သ��င်းှကးလေးဘာ�မူ့�လ်ေးတ်�ကု� အ��းယ� လေးတ်�ရိုးု�င်းး�တ်ုရစ်ာ�န်းအလေးမူ့ွအန္တှစ်း

ဥ်ယး�ဉ်း တ်စ်း�� အခြ�စ်း (၂၀၀၃) ��န္တှစ်း �းဇာင်းးဘာ��တ်ွင်းး သတ်းမူ့ှတ်းခြ�င်းး���

��ရ်သည်း။ (၂၀၁၄) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး န္တှစ်းစ်ဉ်း ���ဗျူးး�ယ��မူ့ှ ကြသစ်လေးတ်��းသု�� လေးရွ�

လေးခြပွား�င်းး� လေးသ�င်းှကးမူ့း��၏ အလေးရှ�အ�ရှ-ကြသစ်လေးတ်��း ပွားး �သန်း�မူ့ု

�မူ့း�လေးကြက�င်းး�အတ်ွင်းး�ရှု “အလေးရ�ကြီးကး�လေးသ� င်းှကးလေးဘာ�မူ့�လ်ေးတ်�” အခြ�စ်း 

အင်းး�လေး��ကန်းကု� စ်�ရင်းး�သွင်းး� ��က်ြကသည်း။ (UNDP, 2015)

အငး်ဒလွှားျနိဒ်ေသ �ထဝ�ဝငအ်ဒနိအထား

အင်းး�လေး��ကန်းသည်း �ွန်း��်လေးသ�န္တှစ်း (၁.၅) သန်း� လေးကး�းကတ်ည်း�က 

တ်ည်းရှု��ဖ်ြိုးပွားး� လေး�သ၏ ထု့�ခြ��� လေးသ� ပွားထုဝးဝင်းး အလေးန်အထု��လေးကြက�င်း်း ဇား

ဝမူ့း�ု�စ်�� မူ့း�ု�ကွ�မူ့း�� လေးပွားါမူ့း��ရ� လေးန်ရ�အခြ�စ်း ခြ�စ်းတ်ည်း ��သည်း။ 

(UNDP, 2015) 

ရှေ��လေးစ်��န်းလေးသ�လေးခြမူ့န်း(Acrisol) သည်း အင်းး�လေးရခြပွားင်းး တ်ဝှမူ့း� အလေးတ်ွ�ရ 

အမူ့း������ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� န်းည်ု�လေးရ�င်းး ရှုလေးသ�လေးတ်�လေးခြမူ့(Canbisol) မူ့း��ကု� 

လေးတ်�င်းးက�န်း� လေးတ်�င်းးလေးစ်�င်းး� လေးန်ရ�မူ့း��တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုရသည်း။ အဖြိုးမူ့�စ်ုမူ့း�

လေးတ်�မူ့း��ကု� အင်းး�လေး��ကန်းအတ်ွင်းး�သု�� စ်း�ဝင်းးလေးန်လေးသ� လေး�း�င်းး�မူ့း��တ်

လေး�ှ�ကးတ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှု ရသည်း။ အင်းးတ်ု�င်းး�လေးတ်�မူ့း��ကု� လေး�သ၏ လေးန်ရ� 

အန္တှ�အခြပွား��တ်ွင်းး လေးပွားါမူ့း��စ်ွ�လေးတ်ွ�ရှုရသည်း။ လေးတ်�င်းးလေးပွား်သစ်းလေးတ်� 

မူ့း��သည်း �တ်းူတ်ွ�းအကွ� အလေးဝ� (၃၆၀၈) လေးပွားမူ့ှ (၆၀၀၂) လေးပွား အကြက��

တ်ွင်းး လေးပွားါကးလေးရ�ကးသည်း။  
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အင်းး�လေး��ကန်း၏ ဒဏ္ဍာာရီီ

“တ်�ါက လေးင်းွလေးတ်�င်းးခြပွားည်းကြီးကး�ကု� အ�ပွားး�း�ပွားးလေးသ� �့မူ့း�ု�စ်�လေး�ါင်းး�လေး��င်းးကြီးကး�တ်ွင်းး သမူ့း� ��န္တှစ်းလေးယ�ကး 
ရှုလေး�သည်း။ လေး�ါင်းး�လေး��င်းးကြီးကး�သည်း ၎င်းး�လေး�သကု� အ�ပွားး�း�ပွားးရင်းး� သမူ့း���န္တှစ်းလေးယ�ကးန္တှင်းး်အတ့် လေးပွားး�း

ရှေင်းး စ်ွ� လေးန်ထုု�င်းးလေး�သည်း။ တ်စ်းည်လေးသ�အ�ါ၌ သမူ့း� လေးထုွ�ခြ�စ်းလေးသ� လေး�ွ�မူ့ယးလေးန်�းသည်း 
တ်စ်းစ်��တ်စ်းဦး�၏ �မူ့း�စ်း�လေး�်လေး��င်းးသွ��ခြ�င်းး�ကု� ����်ရသည်း။ မူ့ကြက��င်းးမူ့ှ�ပွား� လေး�ါင်းး�လေး��င်းးကြီးကး�န္တှင်း်း 

အမူ့့ထုမူ့း� မူ့း��သည်း  သမူ့း�လေးထုွ�ကု� ဘား�့�ကြီးကး� �မူ့း��း� လေး�်လေး��င်းးသွ��လေးကြက�င်းး� သုရှုကြကရသည်း။ 
ထုု�အ�းနု်း၌ လေးသ�င်းး� ကးန်း�လေးန်လေးသ� ဘား�့�ကြီးကး�ကု� သ�မူ့န်း�့တ်ု�� ရင်းးမူ့ �ု�င်းးန္တု�င်းးလေးကြက�င်းး�၊ ဘား�့�ကြီးကး�
ကု� ရင်းး�ု�င်းးတ်ု�ကး�ု�ကးဖြိုးပွားး� သမူ့း�လေးထုွ�ခြ�စ်းသ့ လေး�ွ�မူ့ယး လေးန်�းကု� ကယး�ယးလေးပွား�မူ့ည််း ဖြိုးပွားု�င်းးဘာကးကင်းး� 
�့တ်စ်းဦး�ကု� ရှ�လေး�ွ လေးရွ��းယးမူ့ှ ရမူ့ည်းခြ�စ်းလေးကြက�င်းး� လေး�ါင်းး�လေး��င်းးကြီးကး� သည်း သတ်ုထု��မူ့ု��သ်ည်း။

ထုု��လေးကြက�င်း်း လေး�ါင်းး�လေး��င်းးကြီးကး�သည်း သ�မူ့န်း�့တ်ု�� မူ့�း းမူ့န္တု�င်းးလေးသ� လေး��ကြီးကး�ကု� လေး�သအတ်ွင်းး�ရှု မူ့ည်း 
သည်း် လေးယ�ကဂး��မူ့�ု� �း းမူ့န္တု�င်းးလေးကြက�င်းး� လေးကြကည်� လေးမူ့�င်းး��တ်း��သ်ည်း။ အ�းနု်းသ���ရကးသ� က�န်း�ွန်း 

��်လေးသ�း�ည်း� ထုု�လေး��ကြီးကး�ကု� �း းမူ့န္တု�င်းးလေးသ� �့ စ်ွမူ့း�လေးက�င်းး�ကု� ရှ�မူ့လေးတ်ွ�ဘာ� ရှုလေး�သည်း။ ထုု�� 
လေးန်�ကးတ်ွင်းး သ�ဓိန္တ� အမူ့ည်းရှုလေးသ� န္တွ��လေးကး�င်းး� သ��လေး��သည်း ထုု�လေး��တ်င်းးပွားွ�တ်ွင်းး ဝင်းးလေးရ�ကး 

ယှဉ်းဖြိုးပွားု�င်းး�ု�လေးကြက�င်းး� �ွင်းး်လေးတ်�င်းး���က� ယှဉ်းဖြိုးပွားု�င်းး��် သည်း။ သ�မူ့န်း�့တ်ု�� မူ့�း းမူ့န္တု�င်းးလေးသ�လေး��ကု� သ�
ဓိန္တ� က အ�ွယးတ်က့ �း းမူ့န္တု�င်းး��်လေးသ�လေးကြက�င်း်း လေး�ါင်းး� လေး��င်းး�့အု�ကြီးကး�သည်း သမူ့း�လေးထုွ� လေး�ွ�မူ့ယး

လေးန်�းကု� ဘား�့�ကြီးကး��ကးမူ့ှ ကယး�ယးရန်း သ�ဓိန္တ�အ�� လေး��ကြီးကး�ကု� လေးပွား�အပွားး�ု�ကးသည်း။

ဘား�့�ကြီးကး�သည်း မူ့င်းး�သမူ့း�င်းယးလေး�� လေး�ွ�မူ့ယးလေးန်�း ကု� အစ်တ်ွင်းး မူ့ုမူ့ု၏ အစ်��အစ်�အခြ�စ်း �မူ့း��း� 
လေး�်လေး��င်းး သွ����လ်ေးသ�း�ည်း� တ်ခြ�ည်း�ခြ�ည်း�န္တှင်းး် လေး�ွ�မူ့ယးလေးန်�းကု� �းစ်း�င်းး��လေးသ�လေးကြက�င်း်း ၎င်းး�
လေးန် ထုု�င်းးရ� ဂျ့ကြီးကး�(ယ�� ပွားင်းး�တ်ယဂျ့) သု�� လေး�်လေး��င်းး ����ဖ်ြိုးပွားး� အစ်�ရှ�သွ���းနု်း၌ မူ့င်းး�သမူ့း�ကု� ဂျ့
ကြီးကး� အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး တ်လေးယ�ကးတ်ည်း� ထု��ရစ်း��်လေး�ရ်ှု သည်း။ သ�ဓိန္တ�သည်း မူ့င်းး�သမူ့း� လေး�ွ�မူ့ယးလေးန်�း
ကု� ကယးတ်င်းးရန်း ဘား�့�ကြီးကး�၏ လေးခြ�ရ�ကြီးကး�အတ်ု�င်းး�  လေးခြ�ရ����ု�ကး��်သည်း။ ထုု�သု�� လေးခြ�ရ����ု�ကး
�� ရင်းး� ��န္တှစ်း�န္တှင်းး် ��န္တှစ်းရကး ကြက�လေးသ�အ�ါ သ�ဓိန္တ� သည်း ဘား�့�ကြီးကး�လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� မူ့င်းး�သမူ့း�ရှု

ရ� ဂျ့ကြီးကး�အန်��သု�� လေးရ�ကးရှု����သ်ည်း။ သ�ဓိန္တ�သည်း ဂျ့၏ အန်း�မူ့ှလေးန်၍ ရိုးု��ရ�သး�းင်းး�ကု� သး�ု�လေးန်��်
ရ� မူ့င်းး�သမူ့း�သည်း သး�းင်းး�သ�ကု�ကြက��က� ဂျ့ကြီးကး�အ တ်ွင်းး�မူ့ှ ထုွကး����လ်ေး�သည်း။ မူ့င်းး�သမူ့း�သည်း 
သ�ဓိန္တ�ကု� ခြမူ့င်းးလေးသ�အ�ါ “အဘာယးလေးကြက�င်း်း အသင်းး ဤလေးန်ရ�၌ ရှုလေးန်သန်ည်း�။ ဘား�့�ကြီးကး� ခြပွားန်း�� 
�ှင်းး သင်းး်ကု�စ်��ပွားစ်း�ုမူ့း်မူ့ည်း။ ခြမူ့န်းခြမူ့န်း ထုွကးသွ�� ပွားါလေးတ်�”် ဟု� လေးခြပွား��ု��ု�ကးသည်း။ သ�ဓိန္တ�က “

အကွန္တး�ပွားးသည်း အသင်းး မူ့င်းး�သမူ့း�၏��င်းး လေးစ် �ှတ်း�ု�ကးသ့ပွားါ။ အသင်းးမူ့င်းး�သမူ့း�ကု� ကယးတ်င်းး ရန်း 
အကွန္တး�ပွားးမူ့ှ� လေး�ါင်းး�လေး��င်းးကြီးကး� လေးပွား�အပွားး�ု�ကး လေးသ� လေး��န္တှင်း်းခြမူ့ှ�� ရှုပွားါသည်း” ဟု� ခြပွားန်း�ည်း 

လေးခြ�ကြက���ု�ကးသည်း။ 

ထုု�အ�းနု်း၌ ဘား�့�ကြီးကး�ခြပွားန်းလေးရ�ကး��ဖြိုးပွားး�  ဂျ့ဝ၌ သ�ဓိန္တ�ကု� ခြမူ့င်းးလေးသ�အ�ါ “င်းါမ်ူ့ှ� တ်လေးန်�က�န်း အစ်� 
ရှ�လေး�ွရတ်� ပွားင်းးပွားန်း��ု�ကးပွားါဘာု။ ယ��လေးတ်� ်င်းါ၏ အစ်�က ဂျ့ဝတ်ွင်းးရှုလေးန်ပွားါ���” ဟု�လေးအ�းလေးခြပွား� 
�ု�ကးသည်း။ ဘား�့�ကြီးကး�သည်း သ�ဓိန္တ�ကု� �မူ့း�ရန်း ခြပွားင်းး�ထုန်းလေးသ� လေးခြ��ှမူ့း�မူ့း��ခြ�င်း်း လေးခြပွား��ှ��ရ� 

ခြပွားင်းး�ထုန်းလေးသ� လေးခြ��ှမူ့း�လေးကြက�င်း်း လေးန်�ကးအ�ါတ်ွင်းး ပွား�တ်းတ်��တ်း လေးရကန်းကြီးကး� ဟု�လေး�်�ု���သည််း 
�း�ုင်းး်�ွကးကြီးကး�တ်စ်း�� ခြ�စ်းသွ����သ်ည်း။ သ�ဓိန္တ�သည်း ဘား�့�ကြီးကး�ကု� ခြမူ့ှ��ခြ�င်း်း ပွားစ်း�ွင်းး��ု�ကးလေးသ�အ�ါ 
ဘား�့�ကြီးကး�မူ့ှ� ��ကးသွ��ဖြိုးပွားး� ၎င်းး�၏�န္တာ�ကု�ယး ��ကးသွ��လေးသ� လေးန်ရ�မူ့ှ� အင်းး�လေး��ကန်းကြီးကး� ခြ�စ်း
သွ����က်� �န္တာ�ကု�ယးမူ့ှ ထုွကး��လေးသ� လေးသွ� သည်း ဘား�့�လေး�း�င်းး� အခြ�စ်း လေးင်းွလေးတ်�င်းးခြပွားည်း (ယ�� 

ကယ��ခြပွားည်း) သု�� စ်း��င်းး�သွ��သည်း…”
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(၁၉၈၀) န္တှစ်းမူ့း��အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး အင်းး�လေး��လေး�သ�� မူ့း��သည်း ခြပွားည်းတ်ွင်းး� 

�ကးန်ကးကု�င်းးန္တှင်းး် ခြပွားည်းတ်ွင်းး� စ်စ်း�ဏးတ်ု��ကု� အ�့�အ�� ����ရ်သည်း။ 

လေး�သ�� အ�း�ု�၏ လေးခြပွား�ခြပွား�းကးမူ့း��မူ့ှ�

“ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� �ွတ်း�ပွားးလေးရ�ရဖြိုးပွားး� လေးန်�ကးတ်ွင်းး ရပွား� (ပွားအု�ဝး�န်း န္တှင်းး် ပွားအု�
ဝး�ခြ�ူ) ဟု�လေး�်လေးသ� �ကးန်ကးကု�င်းး အ�ွ��မူ့း��သည်း လေး�သ���့မူ့း��ထု�မူ့ှ 
အဖြိုးမူ့��ု��ု� ဓိါ�ခြပွားတ်ု�ကးလေး�ရ်ှုသည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ကွန်းမူ့အလေး� န္တှင်းး် သ့၏ 
သ့င်းယး�းင်းး�တ်စ်းစ်�သည်း ရွ�သ့ရွ�သ�� မူ့း��၏ အသကးအု��အုမူ့း စ်ည်း�စ်ုမူ့း
ကု� က�ကွယးန္တု�င်းးရန်း ရည်းရွယးက� အင်းး�သ�� လေးတ်�း�ှန်းလေးရ�ပွားါတ်းကု� 
လေးထု�ကး��အ��လေးပွား�ရန်း ����ခြ�တ်း��က်ြကသည်း။ ထုု�အ�းနု်း၌ ဦး�လေးန်ဝင်းး� 
အစ်ု��ရသည်း ရန်းက�န်းမူ့ှ�ွ�၍ ခြမူ့န်းမူ့�တ်ခြပွားည်း����ကု� သုမူ့း�ပွားု�ကးထု��လေးသ� 
ကရင်းးတ်ပွားးမူ့လေးတ်�းကု� တ်ု�ကး �ု�ကးအန္တု�င်းးယ့��ဖ်ြိုးပွားး� ကရင်းးတ်ပွားးမူ့း��သည်း 
ရှမူ့း�ခြပွားည်း ဘာကးသု�� �န်းတ်ကး����က်ြကသည်း။ ထုု�သု�� �န်းတ်ကး��ရင်းး� 
အခြ���ကွန်းခြမူ့ူန်စ်းပွားါတ်းမူ့း��န္တှင်း်း �ည်း�ပွား့�လေးပွားါင်းး�မူ့ု��သည်း။ မူ့ည်းသု��ပွားင်းး
ခြ�စ်းလေးစ် လေးန်ဝင်းး�အစ်ု��ရသည်း ကရင်းးတ်ပွားးပွားါတ်းန္တှင်း်း အခြ��� ပွားါတ်းမူ့း��ကု� 
�ကး�ကး န္တှုမူ့းန္တှင်းး���သ်ည်း။ (၁၉၅၈)�� န္တှစ်းတ်ွင်းး အင်းး�လေးတ်�း�ှန်းလေးရ� 
ပွားါတ်းန္တှင်းး် ကရင်းးတ်ပွားးမူ့လေးတ်�း အ�ွ��အ�း�ု�သည်း အစ်ု��ရန္တှင်း်း 
ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�လေးရ�စ်��း�ပွားး ကု�သလေးဘာ�တ့် �ကးမူ့ှတ်းလေးရ� ထုု����သ်ည်း။ သု��လေးသ�း
 ကးန်းရှုလေးန်��လ်ေးသ�အ�ွ�� န္တှစ်း�ွ�� တ်ု��သည်း န္တှစ်းအန်ည်း�င်းယးကြက�ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး ပွား
အု�ဝး�န်း (communist)န္တှင်း်း ပွားအု�ဝး�ခြ�ူ (nationalist) ဟု့၍ န္တှစ်း�ွ��ကွ���်
သည်း။ (၁၉၆၁)��န္တှစ်းတ်ွင်းး ပွားအု�ဝး�န်းတ်ု�� သည်း ခြမူ့န်းမူ့�န္တှင်း်းထုု�င်းး�န်ယးစ်ပွားး ပွားန်း
�ု�င်းး�သု�� ��တ်း�ွ�သွ����သ်�ု� ပွားအု�ဝး�ခြ�ူ (nationalist) သည်း အစ်ု��ရ
န္တှင်းး်ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�မူ့ုရယ့ဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး တ်ွင်းး ကးန်းရစ်း�� ်သည်း။ (၂၅)န္တှစ်း�န်�း
 ကြက�ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး (၁၉၈၅)��န္တှစ်းတ်ွင်းး ပွားအု�ဝး�န်းတ်ု��သည်း စ်�က��လေး�သ သု�� 
ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�စ်ွ�ခြ�င်း်း ခြပွားန်း�ည်း ဝင်းးလေးရ�ကး���� ် ကြကသည်း။ လေး�သ��မူ့း��ကု� 
ခြုံ��ယ� က့��ပွားးလေးပွား�ခြ�င်းး�၊ လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးလေးပွား�ခြ�င်းး�မူ့း�� ရှုလေးသ�း�ည်း� အရင်းး
ကးန်းရစ်း��လ်ေးသ� ပွားအု�ဝး�ခြ�ူအ�ွ��န္တှင်း်းထုုပွားးတ်ု�ကး လေးတ်ွ����ကြကလေးသ�အ�ါ 
လေးန်ရ�မူ့လေးရှ�င်းး တ်ု�ကးပွားွ�မူ့း�� ခြ�စ်းပွားွ��ဖြိုးပွားး� လေး�သ�� လေးကး�ရွ�သ့ရွ�သ��မူ့း��
စ်ွ� လေးသ������်ကြကရသည်း။ ဗျူးမူ့�စ်စ်းတ်ပွားးမူ့း�� ဝင်းးလေးရ�ကး ���းနု်းတ်ွင်းး ပွားအု�
ဝး�န်းန္တှင်းး် ပွားအု�ဝး�ခြ�ူ န္တှစ်း�ွ��စ်���� လေးတ်��ု���က်ြကသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� လေး�သ
တ်ွင်းး� လေးကး�ရွ�မူ့း��ထု�မူ့ှ အစ်��လေးသ�ကးမူ့း�� န္တှင်းး် �ကးလေးကြက�မူ့း��ကု� 
အန်ည်း����� တ်စ်းန္တှစ်း�ှင်းး န္တှစ်းကြီးကုမူ့းကး လေးတ်�င်းး��� ��က်ြကသည်း။ အစ်ု��ရထု� 
၎င်းး� တ်ု��၏  သတ်င်းး�လေးပွား�သ့ ဟု�ထုင်းးမူ့ှတ်းပွားါက�ည်း� ပွားု�င်းး�ု�င်းးမူ့ုမူ့း��ကု� 
�းကး�း�ခြ�င်းး�၊ သတ်းခြ�တ်းခြ�င်းး� မူ့း��ကု� ��ပွားးလေး��င်းးသည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း 
အစ်ု��ရသည်း �ကးန်ကးကု�င်းး လေးသ�င်းး�ကးန်း�သ့မူ့း��န္တှင်း်း အ�ှမူ့း�မူ့ လေးဝ�
လေးသ� လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေးကး�ရွ�မူ့း��ကု� ၎င်းး�တ်ု��န္တှင်း်း ပွား့�လေးပွားါင်းး�၍ ဗျူးမူ့�်
တ်ပွားးမူ့လေးတ်�း အင်းးအ��ခြ�ည််းရန်း တ်ွန်း�အ��လေးပွား���သ်ည်း။” (လေး�်န်န်း��င်းးဦး�၊ 
က�န်း�သ�ရွ�လေးခြပွား�ခြပွား�းကး) 

“�ကးန်ကးကု�င်းး လေးသ�င်းး�ကးန်း�သ့မူ့း�� ဝင်းးလေးရ�ကး ��သည််းအ�ါ 
လေးကး�ရွ�မူ့ှ အုမူ့းတ်ု�င်းး�ဟု� အစ်��အလေးသ�ကးလေးတ်ွ �းကးခြပွား�တ်းလေးပွား�ရဖြိုးပွားး� 
ရွ�သ့ကြီးကး� အုမူ့းကု�ပွားု��လေးပွား�ရတ်ယး။ ရွ�သ့ကြီးကး�ဟု� အစ်��အလေးသ�ကးမူ့း��
ကု� သ့တ်ု��သတ်းမူ့ှတ်းထု��တ်� ် လေးန်ရ�မူ့ှ� သွ��လေးရ�ကး ပွားု��လေး��င်းးလေးပွား�ရ 
တ်ယး။ တ်စ်းလေးန်�လေးတ်� ်ပွားအု�ဝး�ခြ�ူန်�� ပွားအု�ဝး�န်း အ�ွ�� (၂)�ွ��ဟု� က�န်း�သ�ရွ�
မူ့ှ� ���မူ့ုကြကဖြိုးပွားး� တ်ု�ကးပွားွ�ခြ�စ်းပွားွ����တ််ယး။ ကလေး�� (၃)လေးယ�ကး မူ့ု�င်းးခြ�စ်း

တ်� ်ကွန်းမူ့ဟု� လေး�ှန္တှင်းး် ထုွကးလေးခြပွား�မူ့ယး�ု�� လေး�ှထု��တ်�လ်ေးန်ရ�ကု� ကလေး��
လေးတ်ွလေး�်ဖြိုးပွားး�လေးခြပွား�ထုွကး����တ််ယး။ လေး�ှထု��တ်� ် လေးန်ရ�လေးရ�ကးတ်�အ်�ါ
မူ့ှ� ကွန်းမူ့တ်ု��လေး�ှကု� တ်ခြ��� သ့လေးတ်ွ ယ့လေး��င်းးသွ��တ်�အ်တ်ွကး “င်းါလ်ေး�ှ
လေးတ်ွကု� လေးကး�ဇာ့�ခြပွား�၍ ခြပွားန်းလေးပွား�ပွားါ။ င်းါက်လေး��လေးတ်ွကု� လေးရ�ယးကု�လေး�်
သွ��မူ့ှခြ�စ်းမူ့ယး” �ု�� လေးကြက�ကး�န်�း  တ်ကြက�� လေးအ�းလေး�်��ရ်တ်ယး။” (လေး�်
လေးအ�လေးင်းွ၊ က�န်း�သ�ရွ� လေးခြပွား�ခြပွား�းကး)

ဂျေ�နိတ်�်မေား ျေ�းဒျောဝ်ငဒ်ရာျလ်ွှာာခြငး်

��တ်ုယကမူ့ာ�စ်စ်းအတ်ွင်းး� ဂျးပွားန်းတ်ပွားးမူ့း�� အင်းး�လေး�� လေး�သသု�� ဝင်းး

လေးရ�ကး����ခ်ြ�င်းး�ကု� ကု�ယးလေးတ်ွ�ကြုံက�� �� ်ရသ့မူ့ှ ယ��က�သ်ု��လေးခြပွား�ခြပွားသည်း။

“ဂျးပွားန်းလေးတ်ွ ဝင်းး��တ်�န်း�က အဘာွ��အသကး (၁၀) န္တှစ်းလေး��ကးလေးတ်� ်ရှု
ဖြိုးပွားးထုင်းးတ်ယး။ အဘာွ��တ်ု�� အင်းး� သ��လေးတ်ွရ��အယ့မူ့ှ� ကလေး��
အန္တတရ�ယးကင်းး�တ်ယး �ု�တ်�ယ်��ကြကည်း�းကးန်�� ကလေး��လေးတ်ွရ�� လေးခြ�လေးထု�ကး
မူ့ှ� ခြ�ူ����လေး��လေးတ်ွပွားါတ်� ် လေးခြ��းင်းး�လေး��လေးတ်ွ ဝတ်း လေးပွား�လေး�ရ်ှုတ်ယး။ 
ကလေး��လေးတ်ွ �မူ့း�လေး�ှ�ကးရင်းး �ည်း� �း�ွမူ့း� �း�ွမူ့း�န္တှင်း်း အသ�လေးတ်ွ  
ခြမူ့ည်းလေးန်ပွားါ လေးရ�း။ ရွ�ထု�ကု� ဂျးပွားန်းလေးတ်ွ ဝင်းး��ဖြိုးပွားး�ု�� ကြက��ရင်းး အဘာွ��အ
လေးမူ့က လေးခြ��းင်းး�လေး��ကု� အဘာွ���းက �ွတ်းပွားစ်းလေး�ရ်ှုတ်ယး။ ဘာ��ု��
���ု� အဘာွ��တ်ု�� လေးခြပွား��ှ��ပွား�န်း�လေးအ�င်းး�ရင်းး အသ�ထုွကးမူ့ှ��ု���ု��တ်�။် ရွ�
ထု�မူ့ှ� လေးသန်တ်းသ�လေးတ်ွ ကြက��တ်�န်�� ဂျးပွားန်းလေးတ်ွ ဝင်းး��တ်ယး�ု�တ်�သု
ဖြိုးပွားး� လေးတ်�အတ်ွင်းး�ကု� အခြမူ့န်း လေးခြပွား�က� ပွား�န်း���်ကြကရတ်ယး။ ဂျးပွားန်းစ်စ်းသ��
လေးတ်ွက ရွ�ထု�ဝင်းး��ရင်းး ပွားစ်စည်း�ဥ်စ်စ�လေးတ်ွ�ည်း� �းကး�း� တ်ယး။ 
တ်ုရစ်ာ�န်းလေးတ်ွကု��ည်း� �မူ့း��း�စ်�� လေးသ�ကးတ်ယး။ မူ့ုန်း�မူ့လေးတ်ွကု��ည်း�
မူ့��ုန်း�ကးင်း်း ကြကတ်ယး။ သ့တ်ု��က က�န်း�လေးကြက�င်းး�သ�မူ့ကဘာ့�။ လေး�ယ�ဉ်းပွားး �
လေးတ်ွန်�� �ည်း���ဖြိုးပွားး� ဗျူး���ကး��းတ်�။ တ်�ါတ်ရ� ယ�င်းး ဗျူး���ကးင်းး�လေးတ်ွထု� ဝင်းး
လေးအ�င်းး�ကြက ရတ်�။ တ်စ်း�ါက ဂျးပွားန်းလေးတ်ွ လေး�ယ�ဉ်းလေးတ်ွန်�� ��ဖြိုးပွားး� ဖြိုးမူ့ု��
လေးဟု�င်းး�ရွ�ကု� ဗျူး�����ကး�လေးတ်� ်ဘာ�န်း� ကြီးကး�လေးကး�င်းး�ပွားါသွ��ဖြိုးပွားး� ဘာ�န်း�ကြီးကး�
�ည်း� ပွားး ��ွန်း လေးတ်�းမူ့့��တ််ယး။ ဘား�့�လေး�း�င်းး�န္တှင်း်း န်န်း�တ်င်းးလေး�း�င်းး� ကု�
ခြ�တ်းဖြိုးပွားး�လေး��ကးထု��တ်� ် တ်�တ်��န္တှစ်းစ်င်းး��ည်း� ပွားးကးစ်း���ရ်တ်ယး။” (
လေး�်လေးအ�လေးင်းွ၊ က�န်း�သ�ရွ�လေးခြပွား�ခြပွား�းကး)

ဒည်ာငဒ်ရေ - ရှမး်ဒတာင၏်အလွှာယဗ်ဟိုိုမြို့မိ��ဒလွှား

လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု��သည်း အင်းး�လေး��ကန်း၏ အလေးန်�ကး လေးခြမူ့�ကးဘာကးတ်ွင်းး 

တ်ည်းရှုသည်း။ လေးည်�င်းးလေးရှေ၏ ပွားထုမူ့���� ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းသည်း လေးရှေလေးည်�င်းး-

လေးည်�င်းးလေးရှေ �မူ့း�လေးပွား်ရှု လေးပွားါရုသတ်းဘာ�ရ�� အန်း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှု ��်သည်း။ 

ပွားထုမူ့����ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�း လေးက�သမူ့ိုကု� ရှမူ့း� ဘာ�သ�ခြ�င်း်း လေးက�ကး��ပွားး ဟု�လေး�်

�ု�ကြကသည်း။ 

လေးက�ကး��ပွားး ခြပွားည်းကြီးကး�ကု� တ်ည်းလေးထု�င်းးစ်ဉ်းက မူ့င်းး�သ��တ်စ်းပွားါ�န္တှင်း်း 
မူ့င်းး�သမူ့း�တ်စ်းပွားါ� ရှု��သ်ည်း။ အ�ပွားး�း�ပွားးမူ့င်းး���ပွားးလေးသ�မူ့င်းး�ကြီးကး�န်တ်းရွ�စ်�ဖြိုးပွားး�
လေးန်�ကး �ကး��သ့မူ့း��ခြ�စ်းလေးသ� မူ့င်းး�သ�� န္တှင်းး် မူ့င်းး�သမူ့း�က တ်ု�င်းး�ခြပွားည်း
ကု� သ���န္တှစ်းတ်စ်းကြီးကုမူ့း တ်စ်း�ှည််းစ်းစ်ု��စ်� ကြကရသည်း။ အစ်းကု�လေးတ်�းမူ့င်းး�သ��
မူ့ှ� အ�ွန်း ကြကမူ့း�ကြက�တ်း�ကးထုန်းသ့ တ်စ်းဦး�ခြ�စ်းသခြ�င်း်း တ်ု�င်းး�သ့ခြပွားည်းသ��
မူ့း��က အ�ွန်းသုမူ့းလေးမူ့ွ�ယဉ်းလေးကး� လေးသ� မူ့င်းး�သမူ့း�၏ အ�ပွားး�း�ပွားးမူ့ုကု�သ� 
�ု����ကြကသည်း။ ကြကင်းးန်�သန်��မူ့ုမူ့ရှု ရကးစ်ကးလေးသ� အစ်းကု�လေးတ်�း
မူ့င်းး�သ��၏ အ�ပွားး�း�ပွားးမူ့ုကု� မူ့န္တှစ်းဖြိုးမူ့ု��ကြကလေးပွား။ ထုု�လေးကြက�င်း်း အစ်းကု�လေးတ်�း
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မူ့င်းး�သ�� န္တှင်းး် ည်းမူ့လေးတ်�း မူ့င်းး�သမူ့း�အကြက�� ဖြိုးပွားု�င်းးပွားွ�တ်စ်း��ကု� ကးင်းး�ပွား��က်ြက
သည်း။ ထုု�ဖြိုးပွားု�င်းးပွားွ�မူ့ှ� ည်တ်ွင်းး��းင်းး� လေးစ်တ်းတ်စ်း�့ကု� တ်ည်းထု�� ကု��ကွယး
ရမူ့ည်း ခြ�စ်း ဖြိုးပွားး� အ�းင်းးဖြိုးပွားး�သ့သည်းလေးစ်�းဘာွ��အခြ�စ်း တ်ု�င်းး�ခြပွားည်း ကြီးကး�ကု�
အ�ပွားး�း�ပွားးမူ့င်းး���ပွားးရမူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။ မူ့င်းး�သ�� သည်း အ�တ်းန်းမူ့း��ခြ�င်း်း 
လေးစ်တ်းတ်စ်း�့ကု� တ်ည်း လေး��ကးသ�ု� မူ့င်းး�သမူ့း�သည်း ဝါ�န္တှး�ခြ�င်း်း �ှင်းး
ခြမူ့န်းစ်ွ� လေးစ်တ်းတ်စ်း�့ကု� ယကး��ပွားးဖြိုးပွားး� ထု���သ�တ်းက� တ်ည်းထု��
ကု��ကွယးန္တု�င်းး��လ်ေး�သည်း။ မူ့င်းး�သ��ကု� အန္တု�င်းးရလေးသ�လေးကြက�င်း်း တ်ု�င်းး�ခြပွားည်း
ကု� အ�ပွားး�း�ပွားး�ွင်း်းရရှု ��လ်ေး�သည်း…” (Hon, 2012)

ပွား�ဂျ�လေး�တ်း အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့ မူ့င်းး�တ်ရ��ကြီးကး� �ကးထုကး ခြမူ့န်းမူ့�

သကကရ�ဇား (၄၇၅) ��န္တှစ်း (AD 1113) တ်ွင်းး လေးက�သမူ့ိးခြပွားည်းကု� တ်ရိုး�တ်းတ်ု��

က ဝင်းး လေးရ�ကး�းကး�း���်သည်း။

ထုု��လေးန်�ကး လေး�သ��တ်ု��က ရမူ့မဝတ်းလေး�် ��တ်ုယ ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�း (မူ့ု�င်းး�လေးသ�ကး

န္တှင်းး် သ��ဦး�ကြက��)ကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး��သ်ည်း။ အ�းနု်းက��ကြက�လေးသ�း ရမူ့္

မူ့ဝတ်းဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းသည်း ဟု�ဟုု��လေးတ်�င်းး ပွား�န်း�အင်းး� လေးရကန်းကြီးကး� ကး�ု�လေးပွားါကး

ရ�မူ့ှ အင်းး�လေး��ကန်းသု�� လေးရမူ့း��စ်း�ဝင်းး��ဖြိုးပွားး� အင်းး�လေးရခြပွားင်းး ကးယးခြပွားန်�း

�� မူ့ုလေးကြက�င်း်း ��တ်းယ�တ်းပွားးကးခြပွား����ရ်သည်း။(Hon, 2012)

ထုု��လေးကြက�င်း်း ခြပွားည်းသ့ခြပွားည်းသ��မူ့း��သည်း ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�း၏ အလေးရှ�လေးခြမူ့�ကး 

အရပွားးသု�� လေးရွ�လေးခြပွား�င်းး���ကြကဖြိုးပွားး� တ်တ်ုယဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�း မူ့ု�င်းး�လေးသ�ကးလေးဟု�င်းး�

ကု� ထုပွားးမူ့� တ်ည်းလေးထု�င်းး��်သည်း။ ထုု��ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး စ်ဉ်းအ�းနု်း

က ခြပွားည်းသ့ခြပွားည်းသ��မူ့း��သည်း တ်စ်းဦး� �ှင်းး လေးခြမူ့တ်စ်းလေးတ်�င်းး�ကးစ်း တ့်�

စ်ွသယးယ့၍ ဖြိုးမူ့ု��တ်ည်း��က်ြကသည်း ဟု��ု�ကြကသည်း။

လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု�� (မူ့ု�င်းး�လေးယ�င်းးလေးဟုွ�)ကု� (၁၃၆၉)��န္တှစ်း တ်ွင်းးတ်ည်း��်ဖြိုးပွားး� 

လေးစ်�းဘာွ��၏ �ွင်းး်ခြပွား��းကးန္တှင်းး်  ထု��ဝယး�့မူ့း�ု� မူ့ုသ��စ်� (၃၆)စ်�ကု� လေး�်

လေး��င်းး၍ လေးန်ထုု�င်းးလေးစ်��်ကြကသည်း။ ယ��အ�ါ ယင်းး�တ်ု��၏ အ�ကးအန္တွယး

မူ့း��သည်း အင်းး�သ��မူ့း�� ခြ�စ်း�� ကြကသည်း။ ထုု�အ�းနု်းက လေးစ်�းဘာွ��ကြီးကး� 

�း�ု�င်းး� သည်း လေးရှေလေးည်�င်းးပွားင်းးလေးပွားါကးလေးသ� အရပွားးလေး�သတ်ွင်းး ဖြိုးမူ့ု��သစ်း

တ်ည်းပွားါက ဖြိုးမူ့ု��သကးရှည်းဖြိုးပွားး� သ�သန်� လေးတ်�း ထုွန်း�က���ုမူ့်းမူ့ည်း

ဟု့လေးသ� အုပွားးမူ့ကးအရ မူ့ှူ�မူ့တ်းအမူ့ုထုမူ့း�မူ့း��ကု� အရှ��ှတ်းလေးသ�အ�ါ 

ဣသရုယ က�န်း�လေးတ်�း (ယ��ည်လေးစ်း�အန်း�)တ်ွင်းး လေးရှေလေးည်�င်းးပွားင်းးလေးပွားါကး

လေးန်သည်းကု� လေးတ်ွ�ရှု��ရ်� ဖြိုးမူ့ု��သစ်းတ်ည်းဖြိုးပွားး� လေးည်�င်းးလေးရှေ (ရွှေညော��ရွှေညောာ�င်ပ်င်ဟ်ုု 
အဓိိပပယ်�်ရွှေညော��) ဟု� အမူ့ည်းလေး�်တ်ွင်းး လေးစ်��သ်ည်း။ (Hon, 2012)

(၁၆၁၅)��န္တှစ်းတ်ွင်းး တ်လေးက�င်းး�မူ့ှ �င်းး�သကးသည်း် လေးစ်�းဘာွ��အရိုးု�ကးအရ�

ကု� ��ယ့ရမူ့ည််း ပွားထုမူ့လေးစ်�း ဘာွ��မူ့း�ု��ကးခြပွားတ်းလေး�သည်း။ ထုု�မူ့း�ု��ကး

န္တှင်းး် လေးသွ�န်း�သည််း အသကး (၁၅) န္တှစ်းအရွယး စ်ဝးလေးအ�င်းး �မူ့း�သည်း မူ့ု��

မူ့ုတ်းဖြိုးမူ့ု��တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးလေးန်စ်ဉ်း လေးည်�င်းးလေးရှေသု�� လေး�်ယ့��ရက� ဖြိုးမူ့ု��ကု�အ�ပွားး�း�ပွားး

သည်း် လေးစ်�းဘာွ��ခြ�စ်း��သည်း။ စ်ဝးလေးအ�င်းး�မူ့း�လေးန်�ကးပွားု�င်းး� လေးစ်�းဘာွ�� 

(၁၄) ဦး�ထုုရှု��ဖ်ြိုးပွားး� (၁၄) ဦး�လေးခြမူ့�ကး စ်ဝးလေးမူ့�င်းးသည်း အသကး(၁၇)န္တှစ်း 

အရွယးလေးရ�ကး လေးသ�း (၁၈၆၄) ��န္တှစ်း လေးအ�ကးတ်ု�ဘာ�� (၂၃)ရကး လေးန်� 

တ်ွင်းး လေးစ်�းဘာွ��ခြ�စ်း����သ်ည်း။

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ကု� အုန္တာုယ အင်းးပွားါယ�ထု�သု�� သွပွားးသွင်းး� လေးသ�အ�ါ လေးစ်�းဘာွ��

ကြီးကး�စ်ဝးလေးမူ့�င်းးသည်း မူ့န္တတလေး�� သု���င်းး�သွ��ဖြိုးပွားး� မူ့ု��ရ�����း��(�ု�င်းး��)

န္တှင်းး် သ့မူ့၏ သ��လေးတ်�းတ်ု��ကု� လေး�်ယ့က� ခြပွားန်း����်သည်း။ သ့၏

ရည်းရွယး�းကးမူ့ှ� သးလေးပွားါမူ့င်းး�အစ်�� ထုု�သ�� လေးတ်�းကု� မူ့င်းး�တ်င်းးလေးခြမူ့ှ�ကး

ရန်းခြ�စ်းသည်း။ 

အခြ���တ်ဘာကးမူ့ှ��ည်း� သ့၏တ်စ်းဝမူ့း�ကွ� လေးန်�င်းးလေးတ်�း စ်ဝး�းစ်းစ်�မူ့ှ� 

�င်းး�ပွားင်းးမူ့င်းး�သ��ကု� န်န်း�တ်င်းး ရန်း အကြုံက�အစ်ည်း ရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း စ်ဝး

လေးမူ့�င်းးအ�� လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု�� အန်း�တ်ွင်းး ��ပွားးကြုံက�က� လေးခြ�လေးထု�ကး န္တှစ်းဘာကး

ကု� ထုု�ု�ကး�ဏးရ�ရလေးစ်��သ်ည်း။

ထုု��လေးကြက�င်း်း စ်ဝးလေးမူ့�င်းးသည်း စ်ဝး�းစ်းစ်�ကု� �ကးစ်�� လေး�းရန်း လေးစ်�းဘာွ��

လေး��စ်ဝးအ��ကု� မူ့ှ�ကြက����ဖ်ြိုးပွားး� အခြ���လေး�သသု�� ပွား�န်း�လေးရှ�င်းးက� �ဏးရ�

မူ့း��ကု� က�သလေးန်��်သည်း။ စ်ဝးအ��သည်း ရန်းသ့ကု� �ွယးက့ စ်ွ�ပွားင်းး လေး�းမူ့ုန်း�

န္တု�င်းးလေးသ�း�ည်း� (၁၈၈၆) ��န္တှစ်း ဇာန္တီဝါရး� (၁၃) ရကးလေးန်�တ်ွင်းး သ့�ကု�ယး

သ့ လေးည်�င်းးလေးရှေန်ယးစ်�� လေးစ်�းဘာွ��အအခြ�စ်း ��ယ့က� အ�ပွားးစ်ု����လ်ေး�သည်း။ 

စ်ဝး�းစ်းစ်�သည်း စ်ဝးလေးမူ့�င်းးန္တှင်းး် စ်ဝးအ��တ်ု��ကု� ��ပွားးကြုံက�ရသည််း အလေးကြက�င်းး�မူ့ှ� 

သ့သည်း �င်းး�ပွားင်းးမူ့င်းး�တ်င်းးလေးခြမူ့ှ�ကးလေးရ� မူ့ဟု�မူ့ုတ်း အ�ွ��ဝင်းးတ်စ်းဦး� ခြ�စ်း

လေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။ စ်ဝးလေးမူ့�င်းးခြပွားန်း���းနု်းတ်ွင်းး စ်ဝးအ��သည်း ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှ

တ်ု��ကု� သစ်စ���ဖြိုးပွားး� အက�အကွယးယ့က� လေးစ်�းဘာွ�� လေးန်ရ� ခြပွားန်းလေးပွား�ရန်း 

ခြင်းင်းး��ု���သ်ည်း။ (၁၈၉၇)��န္တှစ်း လေးမူ့� (၆) ရကးလေးန်�တ်ွင်းး ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှစ်စ်းတ်ပွားး

လေးရ�ကး ��ဖြိုးပွားး� စ်ဝးအ��ကု� လေးည်�င်းးလေးရှေလေးစ်�းဘာွ�� အခြ�စ်း �ကး�ကးထု��ရှု

က� စ်ဝးလေးမူ့�င်းးကု� အန်��ယ့ လေးစ်��်သည်း။ စ်ဝးအ��၏ သ��လေးတ်�း စ်ဝးလေးမူ့�း

�မူ့း� သည်း အရွယးလေးရ�ကးလေးသ�း လေးစ်�းဘာွ��အရိုးု�ကးအရ� �ကး��ရန်း စ်ဝး

လေးမူ့�င်းးန္တှင်းး် ယှဉ်းဖြိုးပွားု�င်းး��်လေးသ�း�ည်း� စ်ဝးလေးမူ့�င်းးသည်းသ� လေးစ်�းဘာွ��အရ� 

ခြပွားန်း�ည်းရရှု�� ်သည်း။ (Tun, n.d.).

လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု��သည်း ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မုူ့န္တှင်းး် သ�သ န်�လေးတ်�း�ု�င်းးရ� 

အလေးရ�ပွားါလေးသ� လေးန်ရ�မူ့း��စ်ွ� ထုုန်း�သုမူ့း�ထု��လေးသ� လေးန်ရ���ခြ�စ်းသည်း။

လေးရီေလေးရီကြာကာဘုနု်း�လေး�ားကြီးက�ီလေးကာာင်းး� - လေးည်�င်းးလေးရှေရှု လေးရှ�အကး���� ဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��ထု�မူ့ှ တ်စ်းလေးကး�င်းး�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးကး�င်းး�ထုု�င်းးဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး� မူ့ရှုလေးသ� တ်စ်း��တ်ည်း�လေးသ�လေးကး�င်းး�အခြ�စ်း �့သုမူ့း��သည်း။

ရိုးု��ရ�အရ လေးကး�င်းး�ထုု�င်းးဘာ�န်း�လေးတ်�း ကြီးကး�သည်း သ့ပွားး ��ွန်းလေးတ်�းမူ့မူ့့�င်းး 

အခြ���ဘာ�န်း�ကြီးကး� တ်စ်းပွားါ�ထု� လေးကး�င်းး�အပွားး��ရ်မူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။ သု��ရ� တ်ွင်းး 

တ်�းနု်းတ်�ါက လေးကး�င်းး�ထုု�င်းးတ်စ်းပွားါ�သည်း ထုု�သု�� လေးကး�င်းး�မူ့အပွားး�င်းး 

ပွားး ��ွန်းလေးတ်�းမူ့့��သ်ည်း် အတ်ွကး လေးရှေလေးရကြက�လေးကး�င်းး�တ်ွင်းး ယလေးန်�တ်ု�င်းး 

လေးကး�င်းး�ထုု�င်းး မူ့ရှုခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

လေး�ားဘုးာ�ကြီးက�ီ�ဝ်းလေး�ာင်းး၏အ�ုးဂူ ူ - လေးစ်�းဘာွ��ကြီးကး�သည်း မူ့န္တတလေး��

လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�းတ်ွင်းး မူ့င်းး�တ်�န်း�မူ့င်းး�န္တှင်းး်အတ့် လေးန်ထုု�င်းးကြီးကး�ခြပွားင်းး���သ့်

ခြ�စ်းသည်း။ သ့ လေးစ်�းဘာွ�� ခြ�စ်း��လေးသ�အ�ါ ယလေးန်� လေးည်�င်းးလေးရှေည်လေးစ်း� 

အန်း�အတ်ွင်းး လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးန္တု�င်းးလေးသ� လေးဟု�းန်န်း�ကု�တ်ည်း လေး��ကး��်သည်း။ စ်ဝး

လေးမူ့�င်းး၏ လေးမူ့ွ�စ်��သ��သည်း လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု��၏ လေးန်�ကး���� လေးစ်�းဘာွ��ခြ�စ်း

ဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၏ ပွားထုမူ့���� သမူ့မတ် ခြ�စ်း����သ်ည်း။ လေးန်�ကး����

လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးလေးရှေသု�ကးသည်း လေးည်�င်းးလေးရှေ လေးဟု�းန်န်း�တ်ွင်းးလေးန်ထုု�င်းးဖြိုးပွားး� 

လေးန်ဝင်းး� အစ်ု��ရ အ�ဏ� သုမူ့း�ယ့ဖြိုးပွားး�လေးသ�အ�ါ အကးဉ်း�လေးထု�င်းးထု�တ်ွင်းး 

လေးသ������ရ်သည်း။
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လေး�ာင်းးလေးရီေရီ�ိလေးရီ�ိအကာဆုံးး�ုလေး��လီေး�ား - ည်လေးစ်း� အန်း�တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းး

န္တု�င်းးသည်း။ လေးစ်တ်းတ်ည်းထု�� လေးသ�လေးန်ရ�မူ့ှ� လေးစ်�းဘာွ��ကြီးကး��း�ု�င်းး�

သည်း လေးရှေ လေးည်�င်းးပွားင်းးကြီးကး� ရှုရ�လေးန်ရ�ကု� အုပွားးမူ့ကးခြမူ့င်းးမူ့ကးဖြိုးပွားး� ဖြိုးမူ့ု��တ်ည်း��်

လေးသ� လေးန်ရ�ခြ�စ်းသည်း။ ရိုးု��ရ�အယ့ အ�မူ့း��အရ ဤလေးစ်တ်းလေးတ်�းကု� 

ပွားါရမူ့းထုု�ကး လေးသ� အ�ှူရှင်းး မူ့လေးရ�ကး��မူ့�းင်းး� ခြပွားန်း�ည်း ခြပွား�ခြပွားင်းး ခြ�င်းး� 

မူ့��ပွားးန္တု�င်းးဟု� �ု�ကြကသည်း။

လေးန်ာကးဆုံးး�ုလေး�ားဘုးာ��ဝ်းလေးရီေသို�ုကး၏အ�ုးဂူ ူ - ည်လေးစ်း�အန်း�တ်ွင်းးပွားင်းး 

တ်ည်းရှုသည်း။ စ်ဝးလေးရှေသု�ကး သည်း လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု��၏ လေးန်�ကး����လေးစ်�းဘာွ��

ခြ�စ်း သ�ု� ကု��ု�န်း�ကးလေးအ�ကးမူ့ှ �ွတ်း�ပွားးလေးရ�ရဖြိုးပွားး� လေးန်�ကး 

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၏ ပွားထုမူ့����သမူ့မတ် ခြ�စ်း�� ��်သည်း။

လေး�ာင်းးလေးရီေ�လေး�ာ� - �ရး�သွ��ဧည််းသည်းမူ့း�� အမူ့း������ ��လေးရ�ကး

�ည်းပွားတ်းရ� လေးန်ရ�မူ့း�� ထု�မူ့ှ တ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။ လေး�သထုွကးပွားစ်စည်း�မူ့း��

န္တှင်းး် ရိုးု��ရ� အစ်��အစ်�မူ့း�� လေးရ�င်းး��းလေးသ� လေးစ်း��ု�င်းး တ်န်း�မူ့း��၊ 

စ်��လေးသ�ကး�ု�င်းးမူ့း��န္တှင်းး် စ်ည်းက�� �ှကးရှုသ�ု� လေးသ�ကြက�ည်တ်ု�င်းး� 

လေး�း�းလေးခြ�တ်င်းး �ကးမူ့ုမူ့း���ည်း�ရှုသည်း။ ည်လေးစ်း�ကု� ယ�င်းးလေးစ်�း ဘာွ��

မူ့း��၏ မူ့း�လေး��င်းးကွမူ့း�သွ��လေးသ� လေးဟု�းန်န်း� အလေးဟု�င်းး�ရှုရ� ဝင်းး�

အတ်ွင်းး� ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။ လေးဟု�းန်န်း� မူ့း�လေး��င်းး���်းနု်းတ်ွင်းး လေးစ်�းဘာွ��လေးစ်�

လေးမူ့�င်းးသည်း ယ��လေးဟု�းန်န်း�ရှုရ� လေးန်ရ�တ်ွင်းး န်န်း� လေး��င်းးအသစ်း 

လေး��ကး��ပွားး��ခ်ြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

မြို့�����လေး�ာ� - လေးန်�စ်ဉ်း�ည်းပွားတ်း�ှကးရှုလေးသ� လေးစ်း�တ်စ်း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အင်းး�သ��၊

ရှမူ့း�၊ ပွားအု��ဝး အစ် ရှုလေးသ� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��၏ ရိုးု��ယဉ်းလေးကး�မူ့ုတ်ု��ကု� 

တ်စ်းစ်�တ်ည်း� လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးန္တု�င်းးလေးသ� လေးန်ရ��ည်း�ခြ�စ်း သည်း။

လေး�ာင်းးလေးရီေလေး�ား - (လေးယ�င်းးလေးဟုွလေးဟု�း) ကု� (၁၉၉၀) ��န္တှစ်းဝန်း�ကးင်းးက 

ထု�ထုည်းကြီးကး�မူ့��လေးသ� အသ��တ်ု�င်းးမူ့း��၊ အ�တ်းမူ့း�� န္တှင်းး်  ရှမူ့း�ရိုးု��ရ�

ဗျူးုသ�က� �ကးရ�မူ့း�� လေးပွား်�ွင်းးလေးအ�င်းး တ်ည်းလေး��ကး ထု��သည််း လေးဟု�း

စ်�အုမူ့းအသစ်း ခြ�စ်းသည်း။ လေးဟု�းစ်�အုမူ့းကု� ယ��အ�ါတ်ွင်းး ခြပွားတ်ု�ကးအခြ�စ်း 

လေးခြပွား�င်းး�����ဖ်ြိုးပွားး� (၁၈၈၀) ��န္တှစ်း အတ်ွင်းး�က လေးစ်�းဘာွ��မူ့း�� ပွားု�င်းး�ု�င်းး��်လေးသ�

လေးတ်�းဝင်းး အသ��� အလေး��င်းးမူ့း��၊ �းပွားးဝန်းတ်န်း��မူ့း��၊ ပွား��လင်းးမူ့း�� အစ်ရှု

သည်းတ်ု��ကု� ခြပွားသထု��သည်း။ ခြပွားသထု�� လေးသ� န်န်း�ဝတ်းန်န်း�စ်��မူ့း��မူ့ှ� (

ပွား�� (၄) လေးရှေလေးရကြက�ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� ပွား�� (၅) လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးလေးမူ့�င်းး၏အ�တ်းဂျ့

ပွား�� (၆) လေးည်�င်းးလေးရှေရှု လေးရှ�အကး����လေးစ်တ်းလေးတ်�း
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ပွား�� (၇) လေးန်�ကး����လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးလေးရှေသု�ကး၏အ�တ်းဂျ့ ပွား�� (၉) ဖြိုးမူ့ု��မူ့လေးစ်း�

ပွား�� (၈) ည်လေးစ်း� ပွား�� (၁၀) လေးည်�င်းးလေးရှေလေးဟု�းန်န်း�

၁၈၆၀) ��န္တှစ်းမူ့ှ (၁၈၉၀) န္တှစ်းမူ့း��အတ်ွင်းး� လေးစ်�းဘာွ��မူ့း�ု� န္တွယးတ်ု�� ဝတ်း�င်းး

��်လေးသ� အဝတ်းအစ်��မူ့း��ခြ�စ်း သည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး ဧည်း်သည်းလေးတ်�းမူ့း��

အလေးန်ခြ�င်းး် ရှမူ့း�ခြပွားည်း လေးစ်�းဘာွ��မူ့း��၏ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� မူ့ှတ်းတ်မူ့း� ဓိ�တ်းပွား�� 

မူ့း��ကု��ည်း� ကြကည််းရိုးုန္တု�င်းးမူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။

လေးရီေရီန်းလေး�ေဘုနု်း�ကြီးက�ီလေးကာာင်းး� - �ရး�သွ��ဧည်း်သည်း မူ့း�� အမူ့း��������

လေးရ�ကးရ� လေးန်ရ�မူ့း��ထု�မူ့ှ တ်စ်း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု��အဝင်းးရှု ရွ�လေးတ်�း 

ရွ� (သု��မူ့ဟု�တ်း) လေးရှေရန်းလေးခြပွားရွ�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�တ်ွင်းး 

လေးရ�ထုု��ထု��လေးသ� လေးကး�ကးစ်� အရ လေးရှေရန်းလေးခြပွားလေးကး�င်းး�ကု� ခြမူ့န်းမူ့�

သကကရ�ဇား ၁၂၅၀ ��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၈၈၈) န်ယ�န်း�ခြပွားည်း်လေးကး�း တ်ွင်းး စ်တ်င်းး

�ွင်းး်�ှစ်း��်သည်းဟု��ု�သည်း။ လေးကး�င်းး�၏ ပွားထုမူ့����အ�ှူရှင်းးမူ့ှ� လေးည်�င်းး

လေးရှေကု� အ�ပွားး�း�ပွားး��် လေးသ�(၃၂)�ကးလေးခြမူ့�ကးလေးစ်�းဘာွ�� စ်ဝးအ�� (၁၂၄၇ - 

၁၂၅၉) ခြ�စ်းသည်း။ လေးကး�င်းး�၏အ�း�� မူ့ှ� (၅၅)လေးပွားရှုဖြိုးပွားး� တ်ု�င်းး����လေးပွားါင်းး� 

(၁၆၇) ����ခြ�င်းး် လေးကး�င်းး�လေး��င်းးကြီးကး�ကု� ကြက�ရှည်း��လေးစ်ရန်း လေး��ကး 

ထု��သည်း။ အခြပွားင်းးဘာကးရှု တ်ု�င်းး����မူ့း��ကု� လေး��ဏး၊ လေးန်�ဏး၊ မူ့ု���ဏး��

န္တု�င်းးရန်း �န်းသ��ပွားန်း� �ကးရ�မူ့း��ခြ�င်း်း စ်း�းယးထု��သည်း။ မူ့ဂျဂ��တ်န်း 

လေး��င်းး�လေးတ်�းမူ့း��လေးအ�ကးတ်ွင်းး ခြ�လေးသဂရ်ိုး�ပွားးထု� န္တှစ်း�� ရှုဖြိုးပွားး� “သင်းး၏အတ်ူ

ကု� ဤလေးန်ရ�တ်ွင်းးထု����ပ်ွားါ၊ လေးကး�င်းး�ထု�တ်ွင်းး သင်းး၏စ်ုတ်း လေးအ��းမူ့း�စ်ွ�

ရှုပွားါလေးစ်” ဟု� အဓိုပွားပယးရသည်း။ လေးကး�င်းး�၏ ခြပွားတ်င်းး�လေးပွားါကး အ�း�ု�မူ့ှ� 

ဘာ�ဥ်ပွား��သဏ္ဍာန်းရှုဖြိုးပွားး� တ်��ါ�ရွကးန္တှင်းး် အမူ့ု�� မူ့း��ကု� မူ့ှန်းစ်းလေးရှေ�း �ကးရ�မူ့း��

ခြ�င်း်း စ်း�းယးထု�� သည်း။

မြို့����ဦး�လေး�� ီ - (၂၀၁၈) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး အသစ်းခြပွားန်းတ်ည်း��်လေးသ� ဤဖြိုးမူ့ု��ဦး�

လေးစ်တ်းသည်း လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု��အဝင်းးတ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� ပွားး ��ွန်းလေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး�လေးသ� 

ဘာ�န်း�ကြီးကး� မူ့း��အ�� ခြမူ့ှ�ပွားးန္တှ�ထု��ရှုရ� တ်စ်ခြပွားင်းး�ည်း�ရှုသည်း။ ဤလေးစ်တ်း

ကု� န္တု�င်းးင်း�အဝှမူ့း�မူ့ှ ခြပွားည်းသ့မူ့း��၏ လေးစ်တ် န်�သ�ာါတ်ရ��ခြ�င်း်း 

လေးဂျါပွားက�့ကြီးကး�မူ့း��သည်း �ုင်းး ကြကူ�ရ�လေးတ်�း၏ �မူ့း�ညွှှန်းမူ့ု ��ယ့က� 

တ်ည်း ထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ လေးစ်တ်းလေးတ်�းကု� ရန်းက�န်းဖြိုးမူ့ု�� တ်ွင်းးရှုသည်း် 

ခြမူ့န်းမူ့�ခြပွားည်း၏ တ်န်း�ု��အကြီးကး����� လေးရှေတ်ုဂျ��လေးစ်တ်းလေးတ်�းန္တှင်းး် တ့်ည်းစ်ွ� 

တ်ည်းထု��ခြ�င်းး� �ည်း�ခြ�စ်းသည်း

န်ဂူး�ေးကးအ�ုင်းး - လေးည်�င်းးလေးရှေ လေးဟု�းန်န်း�ဝင်းး�အတ်ွင်းး�ရှု သး�သန်�းဥ်ယး�ဉ်းထု�

တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ ဤန်ဂျါ� ပွားွကးအု�င်းးအ�� န်ဂျါ�မူ့ယးလေးတ်�းမူ့ှ 

လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးထု�� သည်းဟု� လေး�သ���့မူ့း��က ယ��ကြကည်းကြကသည််း 

အတ်ွကးလေးကြက�င်းး် အု�င်းး၏လေးဘာ�တ်ွင်းး န်ဂျါ� မူ့ယးလေးတ်�း အတ်ွကး န်တ်းစ်င်းး

�ည်း� ခြပွား���ပွားးထု��သည်း။ လေးည်�င်းးလေးရှေတ်ဝု�ကးမူ့ှ �့မူ့း��သည်း ထုု�န်တ်းစ်င်းး

သု�� ��လေးရ�ကးလေးတ်�င်းး���ခြပွား�လေး�ရ်ှုကြကဖြိုးပွားး� ��လေးတ်�င်းး� ခြပွားည််းပွားါက�ည်း� 

န်တ်းကု� အစ်��အစ်�၊ လေးင်းွ စ်သည်းတ်ု��ခြ�င်းး် ပွား့လေးဇာ�းပွားသကြကသည်း။ ရှင်းးခြပွား�ပွားွ�ရှု 

သည်း်အ�ါတ်ွင်းး�ည်း� ပွားွ�လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးစ်ွ� ကးင်းး�ပွားန္တု�င်းး ရန်း န်ဂျါ�မူ့ယးလေးတ်�းထု�

��လေးရ�ကး ��လေးတ်�င်းး�လေး� ်ရှုကြကသည်း။
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ရိုးိုးရာယဉဒ်ျေးမှုမေားျေ�ခ�ားစုလံွှာင်ခြငး်

ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးရှု အင်းး�လေး��လေး�သတ်ွင်းး အင်းး�သ���့ မူ့း�ု� အမူ့း��စ်�လေးန်ထုု�င်းး

ကြကဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�၊ ပွားအု�ဝး�၊ ဓိန္တ�၊ ကယ��၊ ဓိလေးန်�်န္တှင်းး် ဗျူးမူ့� �့မူ့း�ု�မူ့း���ည်း� 

လေးန်ထုု�င်းး သည်း။ အမူ့း��စ်�မူ့ှ� ဗျူး��ာ�ဘာ�သ�မူ့း�� ခြ�စ်းကြကက� ရိုးု��ရှင်းး�လေးသ� 

လေးတ်�င်းးသ့�ယးသမူ့��မူ့း�� အခြ�စ်း အသကးလေးမူ့ွ�ကြကဖြိုးပွားး� သစ်းအုမူ့း၊ ဝါ�အုမူ့း

မူ့း��ခြ�င်း်း လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း။

ရိုးု��ရ�ဓိလေး�မ်ူ့း��၊ ရိုးု��ရ�ပွားွ�လေးတ်�း မူ့း��၊ သမူ့ု�င်းး�မူ့း��န္တှင်း်း ရိုးု��ရ�ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��ကု� 

မူ့း�ု�ရိုးု��စ်ဉ်း �ကး �ကး�င်းး်ကမူ့း� ��ကြကသည်း်အတ်ွကး ယလေးန်�ထုုတ်ု�င်းး 

၎င်းး�တ်ု��၏ ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မူ့ုန္တှင်း်း အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု�ထုုန်း�သုမူ့း� ထု��န္တု�င်းး

ကြကသည်းမူ့ှ� �း း�ကးူ�စ်ရ�ပွားင်းးခြ�စ်းသည်း။ ထုု�က�သ်ု�� ရိုးု��ရ�အလေးမူ့ွကု� 

�ကး�င်းး်ကမူ့း�လေးပွား�သည််း ဘာု��ဘာွ��မူ့း��၏ အလေးရ�ပွားါမူ့ုအလေးကြက�င်းး�ကု� က

ယန်း� �့မူ့း�ု� စ်�လေးရ��ရ� ပွားါစ်ကယး�့�သွယးမူ့ှ�ည်း� “�့မူ့း�ု�စ်� 
ထု���တ်မူ့း�စ်ဉ်း��အရ မူ့ုရိုးု����� ပွားည်�လေးတ်ွကု� �ကး�င်း်းကမူ့း� လေးပွား���က်ြက
တ်� မူ့း�ု�န္တွယးစ်�ရ�� �န်း�င်းး�ရှင်းး အရှင်းးမူ့ ကြီးကး�လေးတ်ွလေးပွားါ”်  ဟု�လေးရ�သ�� 
�း း�ကးူ�ထု��သည်း။(Khoo Thwe, 2002)

ဤသမူ့ု�င်းး� �ဏ္ဍာ�ရး�� ရိုးု��ရ� ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��သည်း ကွန္တး�ပွားးတ်ု��အ������ကု� 

ကမူ့ာ�ဦး�အစ်ထုု လေး�်ယ့သွ�� န္တု�င်းးသည်း။ ဥ်ပွားမူ့�အလေးန်ခြ�င်း်း ကယန်း��့မူ့း�ု�စ်�

တ်ု�� သည်း လေးအ�ကးပွားါ အလေးကြက�င်းး�အရ�တ်ု��ကု� ယ��ကြကည်း ကြကသည်း။

“လေး�န်တ်းသ��န်�� လေး�န်တ်းသမူ့း�တ်ု��ဟု� လေးရှေ�ကး တ်ွ��ု�� လေးပွားး�းပွားွ��င်းးရင်းး� 
�ရး�န္တှင်းး��က်ြကတ်�လေးပွားါ ် ကလေး��တ်ု��ရယး၊ �ါလေးပွားမူ့ယး် လေး�န်တ်းသမူ့း�လေး�� 
�မူ့း� ကု�ယးလေး���ကးဝန်း ရှု���းနု်းမူ့လေးတ်� ်လေးမူ့�င်းး လေးတ်�း လေး�န်တ်းသ��
လေးန်�ကးကု� မူ့းလေးအ�င်းး ဘာယး�ု� �ု�ကးန္တု�င်းးရှ�လေးတ်�မ်ူ့��၊ �ရး�တ်စ်း လေးထု�ကး
န်��ရင်းး� လေးမူ့�င်းးလေးတ်�း လေး�န်တ်းသ��က ကြကင်းးရ�လေးတ်�း မူ့း��ွ���းနု်းထုု 
အ�ကးမူ့ခြပွားတ်း ရစ်းပွားတ်းသု�င်းး�ခြုံ��� ရင်းး� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး��တ််ယး...

အ�းနု်းတ်န်းလေးတ်�လ်ေး�န်တ်းသမူ့း�လေး��ဟု� လေးရှေလေးရ�င်းး ဥ်ကလေး��တ်စ်း����
ကု� လေးမူ့ွ��ွ����သ်တ်�၊် အ��းဥ်�ွ�ကု� �ွ�ဖြိုးပွားး� �န်း�င်းး�ရှင်းး အရှင်းးမူ့ဟု� ကလေး��
လေးတ်ွ အမူ့း�� ကြီးကး�န်��အတ့် ထုွကးလေးပွား် လေးတ်�းမူ့့����တ််ယး၊ လေးက�င်းး� ကင်းးယ�
ဟုု��အလေးဝ�က ကြကယးကလေး��လေးတ်ွ ကု� သ့လေးင်း�လေးန်တ်ယး၊ န်ကးခြပွား�လေးရ�င်းး 

ျဒလွှာာဒတာငဒ်�်စြနိး်မြို့မိ��ဒလွှား

ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��သည်း အင်းး�လေး��ကန်း၏ အလေးန်�ကး ဘာကးယွန်း�ယွန်း�ရှု 

လေးတ်�င်းးလေးပွား်တ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� ကု��ု�န်းလေး�တ်း အဂျဂ�ုပွားးတ်ု��၏ လေးတ်�င်းးလေးပွား်

စ်�န်း� ဖြိုးမူ့ု��လေး��ခြ�စ်း��သ်ည်း။ ကလေး��တ်ွင်းး �ရစ်းလေးတ်�း ဘာ�ရင်းးမူ့င်းး�ဘာွ���� 

အသင်းး�လေးတ်�း က�သ်ု��လေးသ� �ရစ်း ယ�န်းဘာ�ရ��လေးကး�င်းး�မူ့း��စ်ွ�ရှုဖြိုးပွားး� 

ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှ ဗျူးုသ�က��ကးရ� အလေး��ကးအအ��မူ့း��ကု��ည်း� လေးပွားါမူ့း��စ်ွ� 

လေးတ်ွ�ရသည်း။ အဂျဂ�ုပွားးတ်ု��၏ (Tudor) လေး�တ်း ဗျူးုသ�က��ကးရ�မူ့း��မူ့ှ� 

ကလေး��ဖြိုးမူ့ု�� ပွားတ်းပွားတ်း�ည်းရှု လေးကး��ကးရိုးု��ရ� ဗျူးုသ�က� �ကးရ�မူ့း��

န္တှင်းး်အဖြိုးပွားု�င်းး �ွ�လေး��င်းးမူ့ုရှု�ှသည်း။ သည်း်အခြပွားင်းး တ်ခြ���လေးသ� အ�ရှ�န်း

�န်း ဗျူးုသ�က� �ကးရ� တ်�း�ု�ကု��� ကလေး��တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးန္တု�င်းး သည်း။

ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��လေး��သည်း ပွားင်းး�ယးလေးရမူ့းကးန္တှ�ခြပွားင်းး အထုကး (၁၃၂၀) မူ့းတ်�

�န်း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုက� ရ�သး ဥ်တ်�လေးအ�ခြမူ့ဖြိုးပွားး� စ်ုမူ့း��န်း�စ်ု�လေးခြပွားလေးသ� 

သဘာ�၀ ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး အ�ှမူ့း��လေးကြက�င်း်း ကု��ု�န်း �ကးထုကး အဂျဂ�ုပွားး

တ်ု��၏ လေးပွားး�းစ်�ရ�လေးန်ရ� ခြ�စ်း��သ်ည်း။ ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��ရှု �ည်းပွားတ်းစ်ရ� 

လေးက�င်းး�လေးသ� လေးန်ရ�မူ့း��စ်ွ�ရှုသည််းအန်ကး စ်ုတ်းဝင်းး စ်��စ်ရ� အလေးက�င်းး�

����လေးန်ရ�အ�း�ု�မူ့ှ� �ရစ်းဘာ�ရင်းး မူ့င်းး�ဘာွ����ဘာ�ရ��လေးကး�င်းး�၊ ကလေး��လေးစ်း�၊ 

��လေးတ်�င်းး� ခြပွားည််းလေးစ်တ်း၊ ဖြိုးမူ့ု��မူ့ဗျူး�းန္တှင််းး လေးရှေလေးရ�င်းးလေးင်းွလေးရ�င်းး မူ့း��ခြ�င်း်း 

တ်�ုတ်း�ုတ်းလေးတ်�ကးလေးန်သည်း် လေးအ�င်းး�းမူ့း� သ� လေးစ်တ်းတ်ု��ခြ�စ်းသည်း။

ပွား�� (၁၂) ဖြိုးမူ့ု��ဦး�လေးစ်တ်း

ပွား�� (၁၃) န်ဂျါ�ပွားွကးအု�င်းးပွား�� (၁၁) လေးရှေရန်းလေးခြပွားဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�
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ကတ်းူပွားါ လေးက�င်းး�ကင်းး လေးန်�ကး��က���းပွားးမူ့ှ� ကြကယးလေးတ်ွဟု� လေးသ��ွန်း� 
�ှလေးပွားမူ့� ်ခြ�ူဝါန်း ပွားန်း�လေးရ�င်းးစ်��လေး��လေးတ်ွ �ု�ပွားါပွား�… �န်း�င်းး�ရှင်းး အရှင်းးမူ့က
တ်ုမူ့းလေးတ်ွကု� တ်ခြ��� ကမူ့ာ�တ်စ်း�� �န်းတ်း��ု�င်းး�လေး��ကးတ်ယး၊ တ်ုမူ့းလေးတ်ွ 
�န်းတ်း�တ်� ်အရ�ကပွား� ဘာွ��တ်ု��လေးန်ရ� လေးခြမူ့ကမူ့ာ� ခြ�စ်း���� ်တ်�လေးပွားါက်ွယး၊ 
ခြ�စ်းတ်ည်း�စ် လေးခြမူ့ကမူ့ာ�ဟု� လေးန်�ု��ရ မူ့ရ မူ့လေးသ�း�လေးသ�တ်� ် အတ်ွကး 
�န်း�င်းး�ရှင်းး အရှင်းးမူ့ဟု� လေးမူ့း�ကးတ်စ်း လေးက�င်းးကု� �န်း�င်းး�၊ ကမူ့ာ��း 
လေးခြ�ခြမူ့န်းလေးတ်�း�ှတ်း ရင်းး� အလေးခြ�အလေးန်ကု� စ်န်ည်း�န်� �ု�င်းး���တ််ယး၊ လေးမူ့း�ကး
သတ်ဝူါဟု� ကမူ့ာ�လေးခြမူ့လေးပွား် �င်းး�သကး�� ��လ်ေးပွားမူ့� ်လေးခြမူ့ကြီးကး�လေးပွား် မူ့�င်းး�ရ�
ဘာ့�တ်�၊် �ါန်�� အရှင်းးမူ့�းခြပွားန်းလေးရ�ကးလေးတ်� ် သ့က ကမူ့ာ�လေးခြမူ့ကြီးကး� ဟု� 
အရှင်းးမူ့ရ�� ကလေး��လေးတ်ွ လေးန်ထုု�င်းး�ု�� အ�င်းးသင်းး် ပွား��ု�� �ပွားးတ်ည်းတ်ည်းန်�� 
ည်�ဖြိုး�း�တ်�လေးပွားါ၊် အရှင်းးမူ့ဟု� သ့ည်�လေးန်တ်�ကု� �းကး�းင်းး�သုတ်ယး၊ 
လေးမူ့း�ကးကု� ကးနု်း��ဖြိုးပွားး� လေးမူ့း�ကးလေးတ်ွဟု� လေးခြမူ့ကြီးကး� လေးပွား်မူ့ှ� ဘာယး
လေးသ�အ�ါမူ့ှ အုပွားး�ွင်းး်မူ့ကြုံက�� ရလေးစ်�ု�� အမူ့ုန်�း  ထု�တ်းခြပွားန်း�ု�ကးတ်ယး၊ �းအမူ့ုန်�း
က ���းနု်းထုု သကးဝင်းးလေးန်��ပွား� လေးခြမူ့�တ်ု��ရ��၊ �းအမူ့ုန်�းလေးကြက�င်းး် လေးမူ့း�ကးလေးတ်ွ
ဟု� သစ်းပွားင်းးလေးပွား်မူ့ှ�ပွား� အုပွားးရရှ�တ်� လေးပွားါ.်..အရှင်းးမူ့က စ်�ဝါင်းှကးကလေး�� 
တ်စ်းလေးက�င်းးကု� ထုပွားး�န်း�င်းး�လေးတ်�းမူ့့တ်ယး၊ လေးမူ့း�ကးကု��ု�င်းး�သ�ု� ထုပွားး
�ု�င်းး�တ်ယး၊ င်းှကးကလေး��ကလေးတ်� ်လေးခြမူ့ကမူ့ာ� တ်စ်း�ွင်းး တ်စ်း�ကးမူ့မူ့ကးန်း 
ပွားု�ကးစ်ုပွားးတ်ု�ကးစ်စ်း လေး��ဖြိုးပွားး�မူ့ှ အရှင်းးမူ့�းကု�ခြပွားန်းဖြိုးပွားး� စ်ုတ်း�းရတ်�အ် 
လေးကြက�င်းး�ကု� သ�လေးတ်�းဦး�တ်င်းး��တ််ယး။ အရှင်းးမူ့က �း း�လေးခြမူ့ှ�ကးတ်�အ်လေးန်န်�� 
စ်�ဝါင်းှကးင်းယးကု� န္တှစ်းစ်ဉ်း န္တှစ်းစ်ဉ်း လေးခြ��ကး�တ်ုတ်ု လေးက�င်းး�ကင်းးဘာ��မူ့ှ� 
လေးန်�ွင်းး် ခြပွား���တ််ယး။ �ါလ်ေးကြက�င်း်း�ည်း� ဘာွ��တ်ု�� စ်�ဝါလေးတ်ွကု� လေးခြ��ကး�ပွား� 
ခြမူ့င်းး�ွင်း်းရတ်�လေးပွားါ…်လေးခြမူ့ကမူ့ာ�လေးအ�ကး အ�င်းး်မူ့ှ� လေးန်ရတ်�ကြက���
လေးတ်� ် �့သ��လေးတ်ွ ဟု� မူ့လေးပွားး�းကြကလေးတ်�ဘ်ာ့�တ်�၊် အ�ယးကမူ့ာ�မူ့ှ� 
အလေးခြ��းလေးန်�းင်းးစ်ုတ်းလေးတ်ွ တ်�ွ���ွ�� လေးပွား်��ကြက သတ်�က်ွယး၊ �ါလေးပွားမူ့ယး်
�ည်း� အ�ယးကမူ့ာ�န်�� လေးအ�ကးကမူ့ာ�ကြက��မူ့ှ� ဧရ�မူ့ လေးကး�ကး�ှ�
ကြီးကး�န်�� ခြ���ထု��သကု��။ သ့�ကလေး��လေးတ်ွရ�� �န္တာကု� ခြ�ည််း �ည်း��းင်းးတ်� ်
�န်း�င်းး�ရှင်းး အရှင်းးမူ့ဟု� လေးကး�ကး �ှ�ကြီးကး� ကွ�လေးကြကသွ��လေးအ�င်းး 
မူ့း�ခြပွားင်းး�တ်ု�ကးလေးပွား� တ်ယး၊ ကွ�လေးကြကကး��တ်� ်လေးကး�ကး�ှ� အစ်အန် လေးတ်ွ
ကု� �ယးရှ��ရှင်းး��င်းး��ု�� ခြမူ့င်းး�လေးတ်ွန်�� �င်းးလေးတ်ွ က �့သ��လေးတ်ွကု� က့ည်း
ကြကတ်ယး။ မူ့န္တု�င်းးဝန်းထုမူ့း� ရတ်�အ်တ်ွကး သ့တ်ု���မူ့း� �း�ုလေးတ်ွကး�ု�က�န်း
ကြကသ တ်�။် �င်းးလေးတ်ွကလေးတ်� ်ကး�ု�သွ��တ်� ်�း�ုလေးတ်ွကု� ပွားါ�စ်ပွားးမူ့ှ� လေးခြပွား�င်းး�
တ်ပွားးရင်းး� အစ်ွယးလေးတ်ွ အခြ�စ်း အသွင်းးလေးခြပွား�င်းး��ု�ကးန္တု�င်းးတ်ယး၊ ခြမူ့င်းး�လေးတ်ွ
ကလေးတ်�် သ့တ်ု���း�ုကး�ု�လေးတ်ွကု� သစ်းပွားင်းးမူ့ှ� သွ���းတု်းထု��မူ့ု လေးတ်� ် �း�ု
လေးတ်ွက သရကးသး�ဘာဝ လေးခြပွား�င်းး�သွ��ဖြိုးပွားး� ခြမူ့င်းး�လေးတ်ွ�မူ့း� �း�ုကု� ထု�ဝရ 
����ရိုးု���ု�ကးရသတ်�.်. အ�သ�ု�န်�� �့သ��န်�� တ်ုရစ်ာ�န်းလေးတ်ွဟု� အ�ယး 
ကမူ့ာ�ကု� တ့်လေးပွားး�းလေးပွားး�း �း းတ်ကးရင်းး� ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�စ်ွ� အတ့်ယှဉ်းတ်ွ� လေးန်��်ကြက
သတ်�်၊ �ါလေးပွားမူ့ယး် ကြက��� လေးတ်� ်�့လေးတ်ွဟု� င်းါန်��င်းါသ� န္တုင်းး�စ်ရ��ု�ဖြိုးပွားး� 
မူ့�န်းတ်ကး ��ကြကတ်ယး လေးခြမူ့�တ်ု��ရ��၊ �း�ု�န်�� တ်ုရစ်ာ�န်း ဘာ�သ�စ်က��ကု� 
လေးမူ့က်�န်းဖြိုးပွားး� တ်ုရစ်ာ�န်း �ု�တ်� �ု�င်းး��ု��၊ လေးစ်�ု��၊ စ်���ု���ု�� ယ့���ကြကတ်ယး။ 
လေးန်�ကးလေးတ်� ်�့သ��အစ် ကမူ့ာ�ဦး�ဘာ�သ� စ်က�� ကု�ပွားါလေးမူ့က်�န်းကြကဖြိုးပွားး� 
အ�ပွားးစ်�ကလေး��လေးတ်ွ�ွ���ု�� ကမူ့ာ� အန္တှ�� ခြပွားန်�း ကြီးက�သွ����တ််ယး။ �း�ု�န်��ပွား� 
�့သ��ဟု� လေးက�င်းး�ကင်းးဘာ�� လေးပွားး�ကး����ရင်းး� လေးခြမူ့ကမူ့ာ�အဝှမူ့း� 
�ှည်း်�ည်းသွ��ရ� လေးရကြကည်းရ� ခြမူ့ကးန္တ�ရ� ရှ�စ်�� ရတ်� ်အ�င်းး်ထုု ကး
�င်းး�သွ���� ်လေးတ်�တ််�လေးပွားါ”် (Khoo Thwe, 2002)

ကယန်း��့မူ့း�ု� အမူ့း�ု�သမူ့း�လေးတ်ွဟု� �ည်းပွားင်းး�မူ့ှ� ကွင်းး�လေးတ်ွစ်ွတ်းထု��

တ်�လေးကြက�င်း်း သ့တ်ု��ကု� သတ်ု ထု��မူ့ု�ွယးသည်း။ �း�ည်းပွားင်းး�ကွင်းး�စ်ွပွားးတ်�် 

ကုစ်စ ဟု� န္တှစ်း ရ�လေးပွားါင်းး�မူ့း��စ်ွ� ကြက���ဖ်ြိုးပွားးခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးင်းွ၊ လေးကြက�န်�� လေးရှေ

သတ်�ူစ်ပွားးကွင်းး�မူ့း�ု�ကု� ဝတ်းလေး�ရ်ှုကြက သည်း။ 

�ည်းပွားင်းး�မူ့ှ� ဘာ�ခြ�စ်း�ု�� ကွင်းး�လေးတ်ွစ်ွပွားးရ တ်����ု�တ်� ် အလေးကြက�င်းး�ခြပွား

�းကး အမူ့း�ု�မူ့း�ု�ရှုကြက သည်း။ မူ့း�ု�န္တွယးစ်�ရ�� မူ့့�မူ့ု�င်းး န်ဂျါ�မူ့ယးကြီးကး�ကု� 

လေးအ�ကးလေးမူ့ ် သတ်ုရစ်ုမူ့း်လေးသ�င်းှ� ကွင်းး�စ်ွပွားးတ်��ု�� �ည်း�လေးခြ�ကြကသ�ု� 

ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှ မူ့ဝင်းး�င်းး တ်စ်းတ်ု�င်းး� ခြပွားည်း���� မူ့င်းး�မူ့�စ််ရိုးု�ကး စ်ု��မူ့ု��လေးန်တ်�န်း� ဗျူးမူ့�

လေးတ်ွဟု� ကယန်း� (ပွားလေး�ါင်းး) အမူ့း�ု�သမူ့း�လေးတ်ွကု� �����မူ့း� ကြကတ်�်

အတ်ွကး အ�းင်းး��းင်းး�ခြပွားန်းလေးတ်ွ�ရင်းး  �ွယး�င်း်း တ်က့ မူ့ှတ်းမူ့ုဖြိုးပွားး� မူ့း�ု�န္တွယး

ကု� ထုုန်း�သုမူ့း�န္တု�င်းးရန်း အ�ု��င်းှ� �ည်းပွားင်းး�မူ့ှ� ကွင်းး�လေးတ်ွစ်ွပွားးတ်��ု�� ဟု��� 

လေးခြ�ကြကသည်း။

အလေးခြ�လေးန်�ကးတ်စ်းမူ့း�ု�ကလေးတ်� ်လေးတ်�ထု�သွ���ု�� ကး���ု� �ည်းလေး�း�င်းး�

လေးသွ� လေး��ကးလေးသ�ကးတ်တ်း တ်� ်လေးတ်�လေးက�င်းးလေးတ်ွ အန္တတရ�ယးရန်းစ်ွယးက 

က�ကွယး�ု��ဟု��ု�သည်း။

ရကးလေးက�င်းး�ရကးခြမူ့တ်းမှူ့� လေးမွူ့�တ်� ် မုူ့န်း�ကလေး��လေးတွ် �မူ့င်းး�ထုုန်းထုုန်းသ�

တ်� ်ည်လေးတွ်မှူ့� �ွ��ခြမူ့င်းးတ်� ်မုူ့န်း�ကလေး��လေးတွ်သ� ဝတ်း�င်းး�ွင်းး် ရုှကြကသည်း။ 

သ့တ်ု��ဟု� အသကးင်းါ�န္တှစ်းလေး��ကးမူ့ှစ်ဖြိုးပွားး� ကွင်းး�လေးတ်ွကု� စ်ဝတ်းရက� 

အသကးကြီးကး���လေး�လေး� ကွင်းး�အလေးရအတ်ွကး မူ့း����လေး�လေး� 

ခြ�စ်းသည်း။

 

ကလေး��လေးတ်ွ �း��ရင်းးန်�ရင်းး ဘာွ��လေးအလေးတ်ွက သ့တ်ု��ရ�� ရတ်န်� ကွင်းး�

လေးတ်�းကြီးကး�လေးတ်ွကု� တ်ု���ွင်းး်၊ ထုု�ွင်းး် လေးပွား�သန်�� ကြကသည်း။ ထုု�သု�� ထုု�ု�ကး

�ှင်းး ကးနု်းစ်�လေးတ်ွ ခြပွားယးသည်း၊ က�လေးက�င်းး�သည်းဟု� �ု�သည်း။

�းဓိလေး�ဟ်ု� ဗျူး��ာဘာ�သ� မူ့ဝင်းး���င်းးကတ်ည်း�က ရှု��တ််�် ရိုးု��ရ�ဓိလေး�်

လေးဟု�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ (Khoo Thwe, 2002)

ယုံကြျည်သ်ျဝ်ငမ်ှု

လေး�သ��အမူ့း��စ်�သည်း ဗျူး��ာ�ဘာ�သ�ကု��ကွယးကြကသ့ မူ့း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အစ်စ

��မူ့းန္တှင်းး် �ရစ်းယ�န်းဘာ�သ�ဝင်းး တ်ု��ကု��ည်း� �့န်ည်း�စ်�အခြ�စ်း လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းး

ရသည်း။ အလေးန်�ကးတ်ု�င်းး� သ�သန်�ခြပွား� �ရး�စ်ဉ်းမူ့း��မူ့ှတ်�င်းး် �ရစ်းယ�န်း

ဘာ�သ�ကု� လေး�သ��တ်ု�� စ်တ်င်းးသုရှုန်�� �ည်း��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ လေးအ�ကး

ပွားါဇာ�တ်း�မူ့း�မူ့ှ� �ယး���ဖြိုးမူ့ု��ရှု ကယန်း��့မူ့း�ု� ရွ�သ့ရွ�သ��မူ့း��သည်း အး

တ်�းမူ့ှ သ�သန်�ခြပွား� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� ပွားကး�ရိုးု� က��ု� လေးရ�ကးရှု��ဖြိုးပွားး�

လေးန်�ကး ကကးသ�စ်းဘာ� သ�ဝင်းးအခြ�စ်း လေးခြပွား�င်းး�����ခြ�င်းး� အလေးကြက�င်းး�

ခြ�စ်း သည်း။ 

လေးန်�ကးပွားု�င်းး�မူ့ှ� �ယး���ဟု� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၏ တ်စ်း��တ်ည်း�လေးသ� 

ကကးသ�စ်းဖြိုးမူ့ု�� တ်စ်းဖြိုးမူ့ု�� ခြ�စ်း����လ်ေး�သည်း။ (Khoo Thwe, 2002)
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အးတ်��း � သ�သန်�ခြပွား�အ�ွ��က ဘာ�န်း�လေးတ်�း ကြီးကး� က��ု�ဟု� တ်ရိုး�တ်းခြပွားည်းကု� ဦး�တ်ည်းအသွ��

�ယး���ကု� ခြ�တ်းသွ����စ််ဉ်း အမူ့��ု�ကးမူ့��ု��တ်စ်းဦး�န်�� လေးတ်ွ������သ်ည်း။

က�သု��စ်း ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� �ု�တ်�ကု� တ်�ါမူ့ှမူ့ခြမူ့င်းး�့�တ်� ်မူ့��ု��ဟု� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� က��ု�ကု� အမူ့ှတ်းတ်မူ့�်

လေးတ်ွ�လေးတ်� ်သ��ရ� ���၊ ဘား�့�����ု�ဖြိုးပွားး� လေးဝ�ွ�မူ့ရခြ�စ်းလေးန်��်သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�ကု� အုမူ့း�မူ့း�

လေး�်����က်� ကြီးကု��တ်�ပွားးဖြိုးပွားး� ကးင်းး�ထု��းထု����သ်ည်း။

ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� က��ု�ဟု� တ်စ်းရွ����� သုမူ့း်သုမူ့း်တ်�န်း လေးအ�င်းး အကြီးကး�အကးယး လေးအ�းဟုစ်း င်းု�လေးကြွားက�က� အစ်�

စ်���းင်းးတ်� ်အလေးကြက�င်းး� လေးခြ�ဟုန်း�ကးဟုန်း ခြပွားဖြိုးပွားး� လေးတ်�င်းး��ု�လေး�သည်း။ ထုမူ့င်းး�လေးပွား�လေးသ�အ�ါ အ��ပွားါ�တ်ရ 

စ်��သည််းအတ်ွကး �ါဟု� တ်ုရစ်ာ�န်း �ည်း�မူ့ဟု�တ်း၊ ဘား�့��ည်း�မူ့ဟု�တ်းဘာ� �့ခြ�စ်း�ုမူ့း် မူ့ည်း�ု�� ရွ�သ��လေးတ်ွ

က �န်�းမူ့ှန်း�မူ့ု��်ကြကသည်း။

�းအတ်ွကးလေးကြက�င်းး် သ့�ကု� �့�းင်းး�တ့်တ့် သ့�းင်းး�မူ့ှမူ့ှ �ကး����ကြကသည်း။ �ါလေးတ်�င်း

 တ်�း�ု�က လေးခြ� လေး�း�င်းး�လေးတ်ွမူ့ပွားါဘာ� မူ့ည်း�လေးခြပွား�င်းးလေးန်တ်�် သ့�လေးခြ� လေးထု�ကးကြီးကး�လေးကြက�င်း်း သ�သယမူ့ကင်းး� ခြ�စ်း��်ကြက

သည်း။ (ပွားလေး�ါင်းးလေးတ်ွဟု� အ��းအ�းနု်းမူ့ှ� ရှူးှူ��ုန်ပွားး �ု�တ်�ကု� မူ့ခြမူ့င်းး�့���က်ြကလေးပွား)

ရွ�သ��လေးတ်ွဟု� တ်ခြ�ည်း�ခြ�ည်း�န်�� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�ကု� �းစ်း�င်းး��ဖြိုးပွားး� �ယး���မူ့ှ�ပွား� အလေးခြ��းသွ���ု�� လေးတ်�င်းး��ု�

ကြကလေး�သည်း။

�း�ု�န်�� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�က��ု�ဟု� ပွားလေး�ါင်းး ယဉ်းလေးကး�မူ့ုန်�� အ�ွန်းအင်းးမူ့တ်န်း

ရင်းး�န္တှး�ကွမူ့း�ဝင်းး သွ��ဖြိုးပွားး� ရိုးု��ရ�န်တ်းလေးတ်ွကု��� ယ��ကြကည်းသကးဝင်းး ����လ်ေး�သည်း။

�း�ု�န်�� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� က��ု� ဟု� �ယး���မူ့ှ�လေးန်ထုု�င်းးစ်ဉ်းအတ်ွင်းး�မူ့ှ�ပွား� အမူ့��ု�ကး မူ့��ု��က�ွ��ု��

ရွ�����ကွတ်း ကကးသ�စ်းလေးတ်ွ ခြ�စ်း����်သည်း။

တ်စ်းလေးန်�လေးတ်�် ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�ဟု� မူ့��ု��န္တှင်း်းအတ့် �ကး�ှ�သည်း် ဖြိုးပွားု�င်းးပွားွ�တ်စ်း�� ခြပွား���ပွားး ��လ်ေး�သည်း။ ဖြိုးပွားု�င်းးပွားွ�

သတ်းမူ့ှတ်း�းကးအရ န္တု�င်းးသည်း် သ့၏ဘာ�ရ��သည်း ရိုးု��န်ုမူ့း်သ့၏ ဘာ�ရ��ထုကး ပွားု�၍ ကြီးကး�ကးယးခြမူ့င်းး်ခြမူ့တ်းသည်း။ 

ထုု��လေးကြက�င်း်း ရိုးု��န်ုမူ့း်သ့ သည်း န္တု�င်းးသည်း်သ့၏ ဘာ�သ�တ်ရ��ဘာကးသု�� က့� လေးခြပွား�င်းး�ရမူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။

ထုု�အ�းနု်းတ်ွင်းး င်းှကး�း��မူ့ု ဖြိုးပွားး� မူ့��ု��ထုကး အရပွားးအလေးမူ့�င်းး�လေးရ� �ွန်းအ��ဗျူး� ပွားါ

န်ုမူ့း်ပွားါ�တ်� ်ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�ဟု� အ���ှ�ပွားွ�မူ့ှ� မူ့��ု��ကု� န္တု�င်းးသွ����သ်ည်း။

ထုု��လေးကြက�င်း်းမူ့��ု��ဟု� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�ကု� �ွန်းအ��လေးပွား�သည််း ဘာ�ရ��၏ တ်န်း�ု��ကု� �ကး��က�

က�သု��စ်းဘာ�သ�ဝင်းး ခြ�စ်း ����လ်ေး�သည်း။ 
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ပထမရက် ဒုတိယရက် တတိယရက် စတုတရက် ပ�မရက်

ေညာင်ေရ�ေဈး- ပင်းတယေဈး- 

ဆီဆိုင်ေဈး-ရပ်ေစာက်ေဈး-

ဟမ်းဆီး- ရ�ာငံေဈး

မိုင်းေသာက်ေဈး-

ေဖာင်ေတာ်ဦး ဘုရားေဈး-

ေတာင်နီေဈး-ေပွးလှေဈး- 

ဘန်းယ်ေဈး-ေခါင်းဘိုေဈး-

ပင်ေလာင်းေဈး

ေတာင်တိုေဈး-

သန်းေတာင်ေဈး- 

ဆိုက်ေခါင်ေဈး-

ေနာင်တရားေဈး-

လွယ်ေကာ်ေဈး

ေတာင်ကီးေဈး-ရ�ာမေဈး-

ေအာင်ပန်းေဈး-

နမ့်ခုမ်ေဈး

ေခါင်တိုင်ေဈး-ေရ�ေညာင်ေဈး-

အင်းတိန်ေဈး-ကေလာေဈး-

ဖယ်ခုံေဈး- မိုင်းအင်ေဈး

အငး်ဒလွှားရိုးိုးရာထုးံတမး်ဓဒလွှာမ်ေား

ငါးရျ်တစ်ဒေးဓဒလွှာ်

င်းါ�ရကးတ်စ်းလေး��ဓိလေး�သ်ည်း အင်းး�လေး��န္တှင်း်း စ်�က�� လေး�သတ်ွင်းး 

အ�ှည်း်ကးထုွကးလေးသ� လေးစ်း�စ်န်စ်း တ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။

ရှမူ့း�ခြပွားည်းတ်ွင်းး လေးစ်�းဘာွ��မူ့း���ကးထုကး ကတ်ည်း� က လေး�သထုွကးက�န်း

မူ့း�� ���ှယး လေးရ�င်းး��းရန်း သ�မူ့က အ�ွန်းလေးက�ကး��ခြ�င်းး�န္တှင်းး် အမူ့ုန်�း

လေးကြကည်� �းကးမူ့း�� ထု�တ်းခြပွားန်းခြ�င်းး�တ်ွင်းး အ�င်းးလေးခြပွားလေးစ်ရန်း အ�ု��င်းှ� 

ကးင်းး�ပွား��သ်ည်း။ 

င်းါ�ရကးတ်စ်းလေး�� ဓိလေး�သ်ည်း လေးစ်�းဘာွ��ကြီးကး�မူ့း�� စ်တ်င်းးအ�ပွားး�း�ပွားးစ်ဉ်း

က��ခြ�စ်းလေးသ� (၁၃၅၉) ��န္တှစ်း ဝန်း�ကးင်းး�န်�းက လေးပွား်လေးပွားါကး��သည်းဟု�

�ု�ကြကသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးက င်းါ�ရကးတ်စ်းလေးစ်း�သည်း လေးရ�င်းး� ဝယး

လေး��ကးက��ရ� လေးန်ရ�သ�မူ့က ရိုးု��ရ� လေး��င်းး�ကစ်��ပွားွ�မူ့း��ခြ�င်း်း 

စ်ည်းက��ရ� လေးန်ရ��ည်း� ခြ�စ်း�� ် သည်း။ ထုု�လေး��င်းး�ကစ်��ပွားွ�မူ့း��ထု�မူ့ှ 

ကစ်��န်ည်း� တ်မူ့း�ု�မူ့ှ� ဂျ���ကင်းး� ကစ်��န်ည်း�ခြ�စ်းသည်း။ 

ထုု�ကစ်��န်ည်း�တ်ွင်းး အ�စ်�တ်��� သ���တ်��� ပွားါရှုဖြိုးပွားး� မူ့းကးန္တှ�ခြပွားင်းးလေးခြ��ကးဘာကး

လေးပွား်တ်ွင်းး ကြကကး၊ င်းါ�ရှဉ်း်၊ ဝကး အစ်ရှုသည်း်ပွား��မူ့း�� လေးရ��ွ�ထု��သည်း။ ထုု�

က�သ်ု��လေးသ� အ�စ်�တ်��� သ���တ်���ကု� သစ်းသ��တ်န်း� ပွားါလေးသ� လေးသတ်�ူ (ဂျ���

ကင်းး����) တ်ွင်းး တ်င်းးက� သစ်းသ��တ်န်း� လေးအ�ကးတ်ွင်းး အ�စ်��တ်���တ်စ်းတ်��� 

ထု��ထု��သည်း။ ထုု��သ��က ကြီးကု�ကးန္တှစ်းသကးရ� အလေးက�င်းးပွား�� အကွကး

တ်ွင်းး လေး��င်းး�လေးကြက�ကု� �းထုု��က� ထုု�သစ်းသ��တ်ု�င်းးလေးပွား်မူ့ှ အ�စ်�တ်��� တ်စ်း

တ်���ကု� ကု�ယးတ်ု�င်းးကြီးကု��ခြ�င်း်း �ွ��းရသည်း။ အ�စ်�တ်��� ကး��ပွားါက ထုု�ကး

��လေးသ� အတ်��� လေးပွား်က အလေးက�င်းးန္တှင်းး် သစ်းသ��တ်န်း�လေးအ�ကးရှု အတ်���

လေးပွား်မူ့ှအလေးက�င်းး ကု�ကးည်းမူ့ုရှု�ှင်းး ကစ်�� န်ည်း� စ်ည်း�ကမူ့း�အရ န္တု�င်းးမူ့ည်း

ခြ�စ်းသည်း။ 

 

င်းါ�ရကးတ်စ်းလေးစ်း�၌ လေးရပွားန်း�စ်��လေးသ� အခြ���ကစ်�� န်ည်း�တ်စ်းမူ့း�ု�မူ့ှ� 
(၃၆) လေးက�င်းး ကစ်��န်ည်း� ခြ�စ်း သည်း။ �ု�င်းးသည်း တ်ုရစ်ာ�န်း အလေးက�င်းး 
(၃၆)လေးက�င်းး ၏ ပွား��ကု�လေးရ��ွ�က� သတ်းမူ့ှတ်းထု��လေးသ� လေးသတ်�ူ ထု�တ်ွင်းး 
ထုည်း်ထု��ရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး စ်�����လေးရ (၂၁) ����ထုကး မူ့ပွားု�လေးသ� 
အတ်ုတ်းကဗျူးး�မူ့း��ကု� လေးရ�စ်ပွားးရသည်း။ ထုု�အတ်ုတ်း ကဗျူးး�မူ့း��သည်း 
လေးသတ်�ူအတ်ွင်းး�ရှု တ်ုရစ်ာ�န်းပွား��မူ့း��ကု� ရည်းညွှှန်း� သည်း် အ�းကးမူ့း�� 
ပွားါဝင်းးသည်း။ ထုု��သ��မူ့း��က �ု�င်းးတ်ု�� သတ်းမူ့ှတ်းလေးသ� အတ်ုတ်းကဗျူးး�
အလေးပွား် အလေးခြ���၍ (၃၆) လေးက�င်းးလေးသ� တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��ကု� အတ်ုတ်းလေးက�ကး
ယ့ က�ထုု��ကြကသည်း။

လေးရှ�မူ့ှ�လေး��းခြပွား��ဖ်ြိုးပွားး�သည််းအတ်ု�င်းး� င်းါ�ရကးတ်စ်းလေးစ်း� သည်း လေးန်ရ�တ်စ်း

လေးန်ရ�စ်း�ှည််းက� လေးန်�တ်ု�င်းး�ထုွကး လေးသ� လေးစ်း�ခြ�စ်းသည်း။ လေးအ�ကးပွားါ

ဇာယ��သည်း အင်းး�လေး�� လေး�သတ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေးသ� လေး��ပွားတ်းရကး (င်းါ�ရကး

တ်စ်းလေး��) ၏ �ည်းပွားတ်းပွား��ခြ�စ်းသည်း။

ျျွနိ်းဒမှော

ကွန်း�လေးမူ့ှ�ကု� (၁၉၅၀) ��န္တှစ်းဝန်း�ကးင်းးတ်ွင်းး ပွားထုမူ့ ���� တ်းထုွင်းး စ်ု�ကးပွားး�ု���်

လေးသ�သ့မူ့ှ� ပွားွ�စ်��က�န်း�ရွ� လေးန် ဦး��ု������ခြ�စ်းသည်း။ ဦး��ု������သည်း ရှေ��၊ 

�ု�ကး၊ လေးဗျူး�ါန္တှင်းး် လေးရလေးပွားါကးပွားင်းးမူ့း�� စ်�လေးပွားါင်းး���ဖြိုးပွားး� န္တှစ်း လေးပွားါင်းး�ကြက���

လေးသ�အ�ါ လေးရလေးပွား်ကွန်း�မူ့း��အခြ�စ်း လေးခြပွား�င်းး���လေးသ� ကွန်း�လေးမူ့ှ�မူ့း��ကု� 

(၂၄) လေးပွား အရှည်း လေးခြ��င်း်းတ်န်း�စ်ွ� ခြ�တ်းက� ထု���ု�လေးသ� လေးန်ရ�သု��  �ွ�

ယ့��သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး သ့သည်း ထုု� ကွန်း�လေးမူ့ှ�လေးပွား်တ်ွင်းး �ရမူ့း��းဉ်းသး�

န္တှင်းး် င်းရိုး�တ်းသး� မူ့း��ကု� လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးစ်ွ� စ်ု�ကးပွားး�ု�န္တု�င်းး��်သည်း။ 

ထုု�အလေးကြက�င်းး�အရ�ကု� န်မူ့့န်�ယ့၍ �င်းး�ကင်းး�ရွ�မူ့ှ ဦး��ု���း းသည်း (၃၀) 

လေးပွား ရှည်း�း��လေးသ� လေးရလေးပွား် ကွန်း�မူ့း��ကု� ခြ�တ်းလေးတ်�ကးက� လေးရလေးပွား်ခြုံ��

ကု� ခြပွား� ��ပွားးက� စ်မူ့း�သပွားးစ်ု�ကးပွားး�ု���်သည်း။ 

(၁၉၅၈) ��န္တှစ်း မူ့ှစ်၍ အင်းး�ခြုံ��န္တှင်းး် လေးက��ရွ�မူ့း��တ်ွင်းး �ရမူ့း��းဉ်း၊ 

ဟုင်းး�သး�ဟုင်းး�ရွကး၊ င်းရိုး�တ်းသး�န္တှင်းး် သ�ွ��သး�မူ့း��ကု� လေးရလေးပွား်ကွန်း�လေးမူ့ှ�းခြုံ��

မူ့း��တ်ွင်းး စ်ု�ကးပွားး�ု���်သည်း။ ထုု�ရွ�မူ့း��သည်း လေးရလေးပွား်ခြုံ��ဧက မူ့း��ကု� အမူ့း��

���� ပွားု�င်းး�ု�င်းးလေးသ� ရွ�မူ့း��ခြ�စ်း�� သည်း။ 

ပွား�� (၁၄) ဂျ���ကင်းး�ကစ်��သည််းအ�စ်�တ်���
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စ်�ရင်းး�လေးက�ကးယ့မူ့ုအရ (၁၉၆၀) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး လေးရလေးပွား်ခြုံ��ဧက (၄၈၅)ဧက၊ 

(၁၉၉၂) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး (၁၃၃၁)ဧက န္တှင်းး် (၂၀၀၇) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး (၂၀၅၅) ဧက ရှု

သည်း။

ထုု�သု�� လေးရလေးပွား်ခြုံ��ဧကမူ့း�� တ်ု���း��က� �ရမူ့း��းဉ်း သး�ကု� အဓိုက စ်ု�ကးပွားး�ု�

��သခြ�င်း်း ယ��အ�းနု်းတ်ွင်းး အင်းး�လေး��မူ့ှထုွကးလေးသ� �ရမူ့း��းဉ်းသး�သည်း 

ခြမူ့န်းမူ့� န္တု�င်းးင်း�အန္တှ�� တ်င်းးပွားု��လေးရ�င်းး��းလေးန်ရဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ (Ko, 2009)

ကွန်း�လေးမူ့ှ�လေးပွား်တ်ွင်းး စ်ု�ကးပွားး�ု�န္တု�င်းးလေးသ� အလေးန်အ ထု�� ရရှုရန်း ပွားထုမူ့����

အလေးန်ခြ�င်းး် ကွန်း�လေးမူ့ှ�လေးပွား်ရှု ကးူပွားင်းးန္တှင်းး် ခြမူ့ကးပွားင်းးရိုးု�င်းး�မူ့း��ကု� ရှင်းး��င်းး�

��တ်း ထုွင်းးရသည်း။ သင်းး်လေးတ်�းလေးသ� ကွန်း�လေးမူ့ှ� မူ့ရှုပွားါက  ကွန်း�လေးမူ့ှ�ရိုးု�င်းး�

ကု� လေးရွ��းယးက� အ�း��၊ အန်� သတ်းမူ့ှတ်း၍ ခြ�တ်းလေးတ်�ကး �ု�ကးဖြိုးပွားး�

လေးန်�ကး စ်ု�ကးပွားး�ု�ရန်း သင်းး်လေး�ှ�းလေးသ� လေးန်ရ�သု�� �ွ�ယ့�� ရသည်း။ 

ထုု��လေးန်�ကး လေးရလေးမူ့ှ�းမူ့း��၊ န္တုန်း�လေးခြမူ့လေး�ွ� (အင်းး�လေး��လေးရခြပွားင်းး လေးအ�ကးလေးခြ�မူ့ှ 

�ယးယ့လေးသ� လေး�သအလေး�် ကွန်း�လေးပွား်လေး�ှ�)မူ့း��ခြ�င်း်း မူ့��ု�ကးသည်း။ 

�ရမူ့း��းဉ်းပွားင်းး �့�စ်ွတ်းရ�တ်ွင်းး လေးတ်�င်းးသ့မူ့း��သည်း �ကးလေး�ှ�းလေး�ှမူ့း��

ကု� အသ���ခြပွား�ကြကဖြိုးပွားး� ကွန်း�လေးမူ့ှ� ပွားတ်းပွားတ်း�ည်း�ှည်း်က��့��ွတ်းကြက

သည်း။ �့�စ်ွတ်း ��လေးသ� �ရမူ့း��းဉ်းသး�မူ့း��ကု� အုမူ့းလေးအ�ကးထုပွားး လေး�ဝင်းး

လေး�ထုွကးလေးက�င်းး�ဖြိုးပွားး� ဝါ�ခြ�မူ့း�ခြ�င်း်း �ပွားးကး� ကး��င်းး�ထု��လေးသ�ကြကမူ့း��င်းး�

တ်ွင်းး ကးင်းး�(�င်းး�ကးင်းး�) ထု��သည်း။ �့�စ်ွတ်း��လေးသ� အသး�မူ့း��မူ့ှ� 

လေးရ�င်းး�ရန်း အ�င်းးသင်းး်မူ့ခြ�စ်းလေးသ�ပွား� စ်ုမူ့း�လေးန်ပွားါက ည်အ�ါတ်ွင်းး လေးရန်��း

မူ့း�အုမူ့းမူ့း�� �းတု်း�ွ� အပွား့လေးပွား� လေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� အမူ့ှည်း်ခြမူ့န်းလေးအ�င်းး ��ပွားးလေး��င်းး

ကြကသည်း။ (ကု� - ၂၀၀၉)

သု��လေးသ�း�ည်း� လေးရလေးပွား်ခြုံ�� အလေးရအတ်ွကးမူ့း����မူ့ု၊ သဘာ�၀ ကွန်း�လေးမူ့ှ�

ရိုးု�င်းး�ကြီးကး�မူ့း�� တ်ု��ပွားွ����မူ့ု သည်း အင်းး�လေး��ကန်း ကးဉ်း�လေးခြမူ့�င်းး���မူ့ု၏ 

အဓို က ခြပွားသ�န်� တ်စ်းရပွားးခြ�စ်း��သည်း။ 

ကွန်း�လေးမူ့ှ�ရိုးု�င်းး�ကြီးကး�မူ့း��သည်း �ှင်းးခြမူ့န်းစ်ွ� ပွားး ��န္တှ�� ကြီးကး�ထုွ��လေးသ�လေးကြက�င်း်း 

အင်းး�လေးရခြပွားင်းး လေး�း�ပ်ွားါ��� သည်း။ အင်းး�လေးရခြပွားင်းး၏ ၉၃% �န်�း  (၂၁ 

စ်တ်�ရန်း�ကး�ု�မူ့းတ်�န်း�ပွားါ�) ����ရိုးု��လေးန်ရခြ�င်းး�သည်း လေးရခြုံ��စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ�

လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းသည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး လေးရခြုံ��မူ့း��တ်ွင်းး ပွားု��သတ်းလေး�� န္တှင်းး် ဓိ�တ်�

ဓိ�တ်း လေးခြမူ့ကြသဇာ�မူ့း���ွန်းက�စ်ွ� အသ���ခြပွား�မူ့ုလေးကြက�င်း်း လေးရအရည်းလေးသွ� ကး

�င်းး���ခြ�င်းး�၊ င်းါ�မူ့း�ု�စ်ုတ်းမူ့း�� န္တှင်းး် အခြ���လေးရသယ�ဇာ�တ်မူ့း�� အန္တတရ�ယး

ကးလေးရ�ကးဖြိုးပွားး� အ�း�ု�မူ့ှ� မူ့း�ု�တ်��� လေးပွားး�ကးကွယးမူ့ုန္တှင်းး် ရင်းး�ု�င်းးလေးန်ရသည်း။ 

ဓိ�တ်�ဓိ�တ်းမူ့း�� အ�မူ့တ်န်း တ်ု��ပွားွ����ခြ�င်းး�၊ လေးဗျူး�ါ၊ လေးရလေးမူ့ှ�းမူ့း��န္တှင်းး် 

လေး�သမူ့း�ု�ရင်းး�မူ့ဟု�တ်းလေးသ� မူ့း�ု�စ်ုတ်းမူ့း�� ကး��လေးကး�းဝင်းးလေးရ�ကး��မူ့ု

လေးကြက�င်း်း �ည်း� လေးရလေးန်မူ့း�ု�စ်ုတ်းတ်ုရုစ်ာ�န်းန္တှင်းး် ပွားန်း�မူ့န်းမူ့း�� မူ့း�ု�တ်���မူ့ည််း 

အလေးန်အထု��န္တှင်းး် ရင်းး�ု�င်းးလေးန်ရ�းကး ရှုသည်း။ ဤသု��ခြ�င်း်း အင်းး�လေး��ကန်း

အတ်ွင်းး� န္တုန်း�လေးခြမူ့ကးန္တုန်း��ည်း� တ်ု��ခြမူ့င်း်း��သည်း။ (UNDP, 2015)

ခမနိ်မာ် သနိ�်ြါး

သန်ပွားး�ါ�(Thanaka)သည်းသန်ပွားး�ါ�ပွားင်းး၏အလေး�ါကး မူ့ှ လေးသွ�ယ့ရလေးသ� 

လေးရှေဝါလေးရ�င်းး အန္တှစ်းခြ�စ်းသည်း။ သန်ပွားး�ါ� �ုမူ့း��းယးမူ့ုသည်း ခြမူ့န်းမူ့�်ရိုးု��ရ�

ယဉ်းလေးကး� မူ့ု၏ ထုင်းးရှ��လေးသ�သွင်းးခြပွားင်းး တ်စ်း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့� အမူ့း�ု�သမူ့း�

မူ့း��သည်း မူ့းကးန္တှ�လေးပွား်တ်ွင်းး အခြမူ့တ်းတ် န္တု�� �ုမူ့း��းယးထု��လေး�ရ်ှုက� 

တ်�ါတ်ရ� �ကးမူ့း�� လေးပွား်တ်ွင်းး�ည်း� �ုမူ့း�လေး�ရ်ှုသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�အမူ့း�ု� 

သ��မူ့း�� သန်ပွားး�ါ��ုမူ့း�ထု��ခြ�င်းး�ကု�လေးတ်� ်အ�ွန်း လေးတ်ွ�ရ��သည်း။

အခြ���အ�ရှလေး�သမူ့း��တ်ွင်းး သန်ပွားး�ါ�ကု� လေး��ဝါ� လေး��းစ်ပွားးရ�တ်ွင်းးသ� 

အသ���ခြပွား�ကြကဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� သည်း သန်ပွားး�ါ�ကု� အ�ှခြပွားင်းးပွားစ်စည်း� အခြ�စ်း 

သ���စ်ွ�လေးသ� တ်စ်း��တ်ည်း�လေးသ�န္တု�င်းးင်း� ခြ�စ်းသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�တ်ု�� သန်ပွားး�ါ�

အသ���ခြပွား� ��က်ြကသည်းမူ့ှ� န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၂၀၀၀) �န်�း  ကြက�ခြမူ့င်း်း��်ဖြိုးပွားးဟု� �ု�ကြက 

လေးသ�း�ည်း� သန်ပွားး�ါ�န္တှင်းး် ပွားတ်းသကးလေးသ� အလေးကြက�င်းး�အရ�ကု� (၁၄) 

ရ�စ်�တ်ွင်းး ခြမူ့န်းမူ့�ခြပွားည်း လေးတ်�င်းးပွားု�င်းး� မူ့ွန်းလေး�သ (၃) ��ကု� လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးစ်ွ� 

ခြပွားန်း�ည်း လေးပွားါင်းး�စ်ည်း�န္တု�င်းး��်သည်း် ဘာ�ရင်းးကြီးကး� ရ�ဇာဓို ရ�ဇား၏ ကြကင်းးယ�

လေးတ်�းတ်စ်းပွားါ� လေးရ�သ����လ်ေးသ� ကဗျူးး�တ်စ်းပွား��းတ်ွင်းး ပွားထုမူ့���� လေးတ်ွ�ရှု��ရ်

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

မူ့ွန်းဘာ�ရင်းးကြီးကး�ရ�ဇာဓိရ�ဇားသည်း ခြမူ့န်းမူ့�သကကရ�ဇား (၁၃၈၄ မူ့ှ ၁၄၂၂) ��န္တှစ်း

အထုု ထုး�န်န်း�စ်ု��စ်���ဖ်ြိုးပွားး� အင်းး�၀ လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�းရှု ဗျူးမူ့�ဘာ�ရင်းးကြီးကး�မူ့း��၏ 

ကး��လေးကး�းမူ့ုကု� ရွ�ရှေ��ွပွားး�ွပွားး တ်ွန်း��ှန်း��သ်ည်း။

သန်ပွားး�ါ�န္တှင်းး် ပွားတ်းသကးဖြိုးပွားး� အခြ���လေးတ်ွ�ရှု�းကးမူ့ှ� ရန်းက�န်းဖြိုးမူ့ု��၏ 

အလေးရှ�လေးခြမူ့�ကးဘာကး (၇၆) ကး�ု�မူ့း တ်� အကွ�အလေးဝ�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� 

လေးရှ�ပွားလေးဝသဏး က ခြမူ့န်းမူ့� ်လေးရှ�လေးဟု�င်းး�ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကြီးကး� ခြ�စ်း��်လေးသ� ပွား��့�ဖြိုးမူ့ု��

ရှု လေးရှေလေးမူ့�းလေးဓိ�ဘာ�ရ��ကြီးကး�သည်း (၁၉၃၀) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး င်း�းင်းး�ဏးလေးကြက�င်း်း 

ပွားးကးစ်း�ယု�ယွင်းး�သွ�� ��်ရ�မူ့ှ ထုွကးလေးပွား်����်သည်း။ ပွားးကးစ်း�မူ့ုမူ့း��ကြက��မူ့ှ

မူ့င်းး�သမူ့း� ရ�ဇာဓိ�တ်�က�း�၏ သန်ပွားး�ါ�လေးသွ�ရ� တ်ွင်းး အသ���ခြပွား�လေးသ� 

လေးကး�ကးခြပွားင်းးကု� လေးတ်ွ�ရှု�� ် သည်း။ မူ့င်းး�သမူ့း�သည်း အလေးရှ�လေးတ်�င်းးအ�ရှ

သမူ့ု�င်းး� တ်ွင်းးအကြီးကး�ကးယး����လေးသ� အင်းးပွားါယ�ကု� အ�ပွားး�း�ပွားး စ်ု��မူ့ု����လ်ေးသ� 

ဘာ�ရင်း်းလေးန်�င်းးမူ့င်းး�တ်ရ��ကြီးကး� (လေးအ�း ၁၅၅၂-၁၅၈၁)၏ အကြီးကး�����သမူ့း�

လေးတ်�း ခြ�စ်းသည်း။ မူ့င်းး�သမူ့း�ရ�ဇာဓိ�တ်�က�း�သည်း ထုု�အ�ု��တ်န်း 

လေးကး�ကးခြပွားင်းးကု� ဘာ�ရ��တ်ွင်းး �ှူ�ါန်း���ဟ်ုန်းတ့် သည်း။  (Yeni, 2011)

သန်ပွားး�ါ�ထုွကးလေးသ� အပွားင်းးမူ့း��သည်း ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� အ�ယးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး 

လေးပွားါမူ့း��စ်ွ� လေးပွားါကးလေးရ�ကးကြက သည်း။ သန်ပွားး�ါ�ပွားင်းးအမူ့း�ု�အစ်��ထု�တ်ွင်းး 

Murraya၊ Limonia acidissima (wood apple ဟု�လေး�်လေးသ� သး�သး�ပွားင်းး) 

ပွား�� (၁၅) သန်ပွားး�ါ�



33

န္တှင်းး် Hesperethusa crenulate တ်ု��ပွားါဝင်းး သည်း။ �့ကြီးကု�ကးအမူ့း������ 

သန်ပွားး�ါ�န္တှစ်းမူ့း�ု�မူ့ှ� စ်စ်းကု�င်းး�လေး�သထုွကး လေးရှေဘာု�သန်ပွားး�ါ�န္တှင်းး် မူ့လေးကွ� 

လေး�သထုွကး ရှင်းးမူ့လေးတ်�င်းး သန်ပွားး�ါ�ခြ�စ်းသည်း။ အရည်းအလေးသွ� 

လေးက�င်းး�မူ့ွန်းလေးသ� သန်ပွားး�ါ�တ်စ်းပွားင်းး သည်း အန်ည်း����� (၃၅) န္တှစ်း 

သကးတ်မူ့း�ရှုသည်း။ (Köllner and Bruns, 1998)

သန်ပွားး�ါ�အန္တှစ်းသည်း သန်ပွားး�ါ�လေး�ါကး၊ သန်ပွားး�ါ� တ်���န္တှင်းး် သန်ပွားး�ါ�အခြမူ့စ်း 

တ်ု��ကု� လေးရအန်ည်း�င်းယးခြ�င်း်း လေးကး�ကးခြပွားင်းးလေးပွား်တ်ွင်းး ပွားွတ်းတ်ု�ကး လေးသွ�ယ့

ခြ�င်းး�မူ့ှ ရရှုသည်း။ 

ရရှု��လေးသ�သန်ပွားး�ါ�အန္တှစ်းကု� ခြမူ့န်းမူ့�အမူ့း�ု�သမူ့း� မူ့း��သည်း အ�ှအပွား

အတ်ွကး ပွားါ�မူ့ု��မူ့ု��န္တှင်း်း န္တှ�တ်� လေးပွား်တ်ွင်းး �ကးလေး�း�င်းး�ကလေး��ကု� အသ���ခြပွား�၍ 

ပွား��စ်�အမူ့း�ု�မူ့း�ု� လေး��းလေး��င်းး၍ �ုမူ့း�ကြကသည်း။  “သန်ပွားး�ါ� လေး�ါင်းး�����”ဟု� 

လေးခြပွား��ု�ကြကလေး� ်ရှုကြက လေးသ�လေး�ါင်းး�အစ်လေးခြ�အ���� �ုမူ့း�ခြ�ယးမူ့ုမူ့း���ည်း�

ရှုလေးပွားသည်း။ 

သန်ပွားး�ါ�ကု� �ုမူ့း�ခြ�ယးရ�တ်ွင်းး အ�ှအပွားအတ်ွကး သ�မူ့က လေးန်လေး��င်းး

�ဏး က�ကွယးန္တု�င်းးရန်း၊ အသ�� အလေးရလေးအ�ခြမူ့လေးစ်ရန်းန္တှင်းး် လေးယ�င်းးရမူ့း�မူ့ု

မူ့း�� လေး�း� ် ကးလေးစ်ရန်း စ်လေးသ� ရည်းရွယး�းကးမူ့း��ခြ�င်း်း �ုမူ့း�ကြကသည်း။ 

ဝကးခြုံ��မူ့း��ကု� �ယးရှ��ရန်းန္တှင်းး် အသ��အလေးရ လေး�း�မူ့ွတ်းလေးစ်ရန်း�ည်း� 

သန်ပွားး�ါ�ကု� သ���န္တု�င်းးသည်း။ သည်း်အခြပွားင်းး သန်ပွားး�ါ�တ်ွင်းး ပွားါဝင်းး လေးသ�မူ့ုကု�

န္တု�င်းးန်င်းး�လေးသ� coumarin and marmesin တ်ု��ပွားါဝင်းးလေးသ�လေးကြက�င်း်း

အလေးရခြပွား��ယ��ယ�ခြ�င်းး�ဓိ�တ်း မူ့တ်ည်း်ခြ�င်းး�မူ့း��ကု��ည်း� သကးသ�

လေးစ်သည်း။

အထုကးပွားါ အ�းကးမူ့း��သ�မူ့က ပွားု��မူ့ှ��မူ့း��လေးကြက�င်း်း အလေးရခြပွား�� န်းရမူ့း���

လေးရ�င်းးခြ�င်းး�ကု� သကးသ�လေးစ်ခြ�င်းး�၊ အ�ုပွားးခြ�စ်းလေးစ်လေးသ� ���းမူ့း��ကု� 

လေး�း�န််ည်း�လေးစ် ခြ�င်းး�၊ အသ��အလေးရ တ်င်းး�ရင်းး�ဖြိုးပွားး� အု�မူ့င်းး�ရင်းး်လေးရ�းမူ့ု ကု� 

လေး�း�က်းလေးစ်ခြ�င်းး� အစ်ရှုလေးသ� အကး�ု�မူ့း��စ်ွ� ရှုသည်းဟု� ထုု�င်းး�လေး��်�

�းကး တ်စ်း��တ်ွင်းး လေးရ�သ�� ထု��သည်း။ သန်ပွားး�ါ�ပွားင်းးမူ့ှ ရရှုလေးသ� သန်ပွားး�ါ�

မူ့ုန်�း  အစ်စ်းမူ့း��တ်ွင်းး အလေးရခြပွား�����းမူ့း��ကု� ထုု�ု�ကးန္တု�င်းး သည်း် အ�ုပွားးသင်းး်

ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု��ည်း� မူ့လေးတ်ွ�ရှု ရလေးပွား။ (Chanchaisaka et al., 2010)

ျေမ်းစားခြင်း

လေး��်��းကးမူ့း��အရ ကွမူ့း�စ်��ခြ�င်းး� ဓိလေး�သ်ည်း ဗျူး��ာဘာ�သ� ထုွန်း�က��

��်လေးသ� မူ့ဇာိုမူ့လေး�သ အုန္တာုယ န္တု�င်းးင်း�မူ့ှ �င်းး�သကး����လ်ေးကြက�င်းး� လေးတ်ွ�ရှုရ

သည်း။ 

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၌ အလေးန်�းရထု� မူ့င်းး�တ်ရ��ကြီးကး�  �ကး ထုကးတ်ွင်းး ကွမူ့း�စ်��

ခြ�င်းး�ဓိလေး� ် ထုွန်း�က����သ်ည်း ဟု��ု�ကြကသည်း။ မူ့င်းး�မူ့ုထုမူ့း�မူ့း��န္တှင်းး် 

န်န်း�တ်ွင်းး�သ့ န်န်း�တ်ွင်းး�သ��မူ့း��သည်း ကွမူ့း�စ်��ခြ�င်းး� (ကွမူ့း�ခြုံမူ့��  ခြ�င်းး�)ကု� 

ဓိလေး�က်ြီးကး� တ်စ်း��အခြ�စ်း သတ်းမူ့ှတ်း��က်ြက ဖြိုးပွားး�  ဘာ�ရင်းးက သ့သလေးဘာ�ကး 

န္တှစ်းသကးသ့ကု� သ့ဝါ� �ှကးရှုလေးသ� ကွမူ့း�ယ�လေးတ်�းကု� �း း�ခြမူ့ှင်း်းလေး�ရ်ှု 

သည်း။ ယ��အ�ါ ထုု�ဓိလေး�က်ု� ရွ�ရှ��ွယးအခြ�စ်း ခြမူ့င်းး ကြကလေးသ�း�ည်း� လေးရှ�

ယ�င်းးက ထုု�သု���း း�လေးခြမူ့ှ�ကး ခြ�င်းး�မူ့ှ� ဘာ�ရင်း်းအလေးပွား် သစ်စ�ရှုစ်ွ� �့�လေးထု�ကး

�စ်�� လေးသ� အမူ့ုလေးတ်�းထုမူ့း�မူ့း��အတ်ွကး တ်န်း�ု��ကြီးကး��ှသည်း။

လေးကး��ကးလေး�သရှုအုမူ့းတ်ု�င်းး�တ်ွင်းး ဧည်း်သည်းမူ့း�� အတ်ွကး ကွမူ့း�အစ်းကု� 

မူ့ခြပွားတ်းလေးအ�င်းး ခြပွားင်းး�င်းးထု�� လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ ကွမူ့း�ခြ�င်း်းဧည်း်��ခြ�င်းး�သည်း 

အုမူ့းရှင်းးက ဧည်း်သည်းကု� လေးန္တွ�လေးထုွ�စ်ွ� ကြီးကု��ု�လေးကြက�င်းး� ခြပွားသခြ�င်းး�

ခြ�စ်းသည်း။ ကွမူ့း�ယ�တ်ွင်းး ပွားါဝင်းးလေးသ� ပွားစ်စည်း� တ်စ်း��ခြ�င်းး�စ်းတ်ွင်းး လေး��

�ကး�ု�င်းးရ� ဂျ�ဏး သတ်ူုပွားါရှုသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�် လေး��ကးမူ့း�ထု�တ်ွင်းး ကွမူ့း� 

ရွကးမူ့ှထုွကးလေးသ� အ�းသည်း �န္တာ�ကု�ယးတ်ွင်းး�ရှု ကပွားးပွားါ�လေးက�င်းးမူ့း��ကု� 

သန်�းစ်င်းးန္တု�င်းးသည်းဟု� လေး��းခြပွား ထု��သည်း။ မူ့းကးစ်ုန်�ခြ�င်းး�န္တှင်းး် အစ်�မူ့လေးကြက

ခြ�င်းး� မူ့း��အတ်ွကး�ည်း� ကွမူ့း�စ်ုမူ့း�လေးရ၊ ကွမူ့း�ရွကးခြပွား�တ်း လေးရကု� အသ���ခြပွား�

ကြကသည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး ကွမူ့း�ရွကး သည်း သဘာ�၀ပွားု��သတ်းလေး��ခြ�စ်းသည်း။ 

အ�ွ�မူ့�သး� အမူ့း�ု�အစ်��ခြ�စ်းလေးသ� ကွမူ့း�သး�သည်း  �န်းလေးသ� အရသ�ရှု

ဖြိုးပွားး� လေးသွ�တ်ုတ်းလေးစ်လေးသ� သတ်ူုန္တှင်းး် အပွား့ ကြီးကုတ်းမူ့း��ကု� �ယးရှ��လေးပွား�န္တု�င်းး

လေးသ� သတ်ူုရှုသည်း။ ကွမူ့း�တ်ွင်းး ရှ��လေးစ်�ထုည််းစ်��ခြ�င်းး�သည်း ��တ်ွင်းး�အန်�� 

လေးက�င်းး�လေးစ်ဖြိုးပွားး� လေးရစ်း�ကမူ့း�ဖြိုးပွားု�လေးရ�ဂျါ ခြ�စ်းန္တု�င်းးလေးခြ�ကု� လေး�း�န််ည်း�လေးစ် 

သည်း။ (Phay, 2015)

ခမနိ်မာ် ဒေးဒ�ါ်လွှာိ�် 

လေး��လေးပွားါ�်ုပွားးသည်း လေးရှ�ခြမူ့န်းမူ့� စ်က������ခြ�စ်း သည်း။ အဂျဂ�ုပွားးစ်����� 

Cheroot သည်း Cheroute ဟု့လေးသ� ခြပွားင်းးသစ်းစ်က������မူ့ှ �င်းး�သကး

��ဖြိုးပွားး� တ်မူ့း��းဘာ�သ�စ်က�� “shuruttu” ကု�ရည်းညွှှန်း� သည်း။ 

လေး��လေးပွားါ�်ုပွားးလေးသ�ကးရ�တ်ွင်းး လေးကးန်ပွားးမူ့ုကု� လေးပွား�န္တု�င်းးလေးသ� ပွားါဝင်းးပွားစ်စည်း�

မူ့း��မူ့ှ� လေး��ရိုးု�� (လေးရ�စ်ပွားးဖြိုးပွားး�) န္တှင်းး် အစ်း�� ခြ�စ်းသည်း။ သန်ပွားး�ကး အတ်ွင်းး� 

စ်ပွားးလေး��ကု� ထုည်း်သွင်းး� �ုပွားးထု��ဖြိုးပွားး�  လေးခြပွား�င်းး��့�အလေးခြ��ကးရွကးကု� �ုပွားး

ထု��လေးသ� အစ်း�� ကု�အသ���ခြပွား�သည်း။ (Phay, 2015)

ခမနိ်မာ်ရိုးိုးရာ အယးအေစေ�လွှာမ်းခြင်းမေား

ခြမူ့န်းမူ့��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း �ွန်းစ်ွ� အစ်ွ�အ�န်း�ကြီးကး�ကြက သည်း။ ခြမူ့န်းမူ့��့မူ့း�ု�

အမူ့း��စ်�သည်း လေးဗျူး�င်းး၊ လေးရှ�ခြ�စ်း လေးဟု�ပွားည်� စ်လေးသ� ပွားည်�ရပွားးမူ့း��န္တှင်း်း 

န်တ်းမူ့း�� အစ်ရှုသည်းတ်ု��ကု�ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ လေးရှ�ခြ�စ်းလေးဟု� ပွားည်�သည်း

မူ့း��၊ လေးဗျူး�င်းး�ရ�မူ့း��န္တှင်းး် �ကခဏ� ပွားည်�ရှင်းးမူ့း��ကု� လေးစ်တ်းပွား�ထုု��မူ့း�� 

ပွားတ်းပွားတ်း�ည်း တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ 

ပွား�� (၁၆) ကွမူ့း�ယ�
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အဂျဂရုတ်းပွားည်�မူ့း��၊ လေးဗျူး�င်းး၊ �ကခဏ�န္တှင်း်း န်ကခတ်း ပွားည်�မူ့း�� အစ်ရှု

လေးသ� ပွားည်� ရပွားးမူ့း��ကု� အန်�ဂျတ်း က�ကြကမူ့မ��တ်းကြက��ခြ�င်းး�န္တှင်းး် 

လေးက�င်းး�လေးသ� က� ကြကမူ့မ�ကု� ရရှုန္တု�င်းးလေးစ်ရန်းအတ်ွကး အသ����းကြက သည်း။ 

န်ုမူ့ုတ်းမူ့း��၊ တ်လေးဘာ�င်းးမူ့း��ကု��ည်း� ရွတ်း�ု� ယ��ကြကည်းမူ့ု ရှုကြကသည်း။

န်တ်းကြီးကး�သည်း�ု�လေးသ� လေးန်ရ�လေး�သမူ့း��တ်ွင်းး န်တ်းမူ့း��မူ့ကြီးကု�ကးလေးသ� 

အဝတ်းအစ်��၊ အလေးခြပွား� အ�ု�န္တှင်းး် အစ်��အလေးသ�ကး စ်သည်းတ်ု��ကု� 

လေးရှ�င်းးကြကဉ်းကြကသည်း။ 

က�ကြကမူ့မ�ည်�လ်ေးသ�အ�ါမူ့း��တ်ွင်းး ဖြိုးဂျု��းလေးစ်�င်းး်န်တ်း အစ်ရှုလေးသ� န်တ်းမူ့း�� 

လေးကးန်ပွားးလေးစ်ရန်း ယကြတ်�လေး�း လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ ၎င်းး� အလေး�်အထုတ်ု��မူ့ှ� 

လေးဗျူး�င်းး� ရ�မူ့း��၏ ညွှှန်းကြက���းကးန္တှင်းး် ဇာ�တ်းလေးတ်�း�� အ�းကးမူ့း��ကု� 

�ု�ကးန်� ��ပွားးလေး��င်းးကြကခြ�င်းး�ခြ�စ်း သည်း။ 

လေးကး��ကးလေး�သတ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးကြကလေးသ�သ့ မူ့း��မူ့ှ� ပွားု�ဖြိုးပွားး�အယ့သး�လေး� ်ရှု

ကြကသည်း။ လေးဗျူး�င်းး ပွားည်�၊ �ကခဏ�ပွားည်�ရှင်းးမူ့း��၊ အကြက��အခြမူ့င်းး

ပွားည်�ရှင်းး မူ့း��စ်သည်းတ်ု��န္တှင်းး် မူ့ဂျဂ���ကးထုပွားးပွားွ�မူ့း��၊ စ်း�ပွားွ�� လေးရ�

��ပွားးင်းန်း�မူ့း�� စ်တ်င်းးခြ�င်းး�န္တှင်းး် ကလေး��အမူ့ည်း လေးပွား�ကင်းးပွားွန်း�တ်ပွားး အစ်ရှု

လေးသ� အလေးရ�ကြီးကး�လေးသ� ကုစ်စရပွားးမူ့း�� မူ့လေး��င်းးရွကး�င်းးတ်ု�င်းးပွားင်းးလေး�ွ�လေးန္တွ�

က� အကြုံက�ဉာ�ဏး ရယ့လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ 

မူ့လေးက�င်းး�လေးသ� က�ကြကမူ့မ�မူ့း��ကု� လေးရှ�င်းးရှ�� န္တု�င်းးလေးစ်ရန်းအတ်ွကး 

တ်�တ်��လေး��ကးခြ�င်းး�၊ င်းှကးမူ့း�� �ှတ်းခြ�င်းး� စ်သည်း် ယကြတ်�လေး�းခြ�င်းး�မူ့း��

ကု��ည်း� လေး��င်းးရွကးလေး� ်ရှုကြကသည်း။ (Hays, 2014)

အမူ့း��အ��ခြ�င်း်း လေးရှ�င်းးကြကဉ်းလေး�ရ်ှုလေးသ� ဓိလေး� ်ယ��ကြကည်းမူ့ုမူ့း��မူ့ှ�-

၁။ တ်�တ်��လေးအ�ကးသု�� မူ့သွ��ရ၊ ဘာ�န်း�န်ုမူ့း် တ်တ်းသည်း။

၂။ ထုမူ့းတ်န်း�လေးအ�ကးသု�� မူ့သွ��ရ၊ ဘာ�န်း�န်ုမူ့း် တ်တ်း သည်း။

၃။ �ုန်ပွားးကု�လေးမူ့ှ�ကး�ှကးတ်စ်း�ကး၊ �ှန်း�ှကး တ်စ်း�ကး မူ့ထု��ရ၊ 

က��ု��တ်တ်းသည်း။

၄။ အုမူ့းတ်ွင်းး မူ့ှန်းကွ�မူ့ှန်းစ်မူ့း�� မူ့ထု��ရ၊ အုမူ့းရှု မူ့ှန်းမူ့း��ကွ��ှင်းး�ည်း� 

��ပွားစ်းရမူ့ည်း။

၅။ အုမူ့းန်း��းင်းး�န်�လေးရ� ဖြိုးပွားး��ှင်းးဖြိုးပွားး��းင်းး� တ်စ်း ပွားတ်းအတ်ွင်းး� လေး�ါင်းး�မူ့

လေး�ှ�းရ။ 

၆။ ထုမူ့င်းး�အု��၊ ဟုင်းး�အု��တ့်��ှင်းး ဇာွန်း�န္တှင်းး်မူ့ခြ�စ်း ရ၊ မူ့ုဘာလေး�ါင်းး�ကု�ထု�

န္တှကးသည်းန္တှင်းး်တ့်သည်း။

၇။ စ်လေး��င်းး�����န္တှစ်း�းပွားးတ်း��ှင်းး ကး��ကု�ကး တ်တ်းသည်း။

၈။ �ကးလေးခြပွား�င်းး�ခြပွားန်းခြ�င်း်း မူ့လေးကွ�ရ၊ အစ်�မူ့ လေးကးခြ�စ်းတ်တ်းသည်း။

၉။ ည်ဘာကးလေးခြ�သည်း�၊ �ကးသည်း� ည်ှပွားး�ှင်းး အုမူ့းလေးစ်�င်း်းန်တ်း မူ့

ကြီးကု�ကးပွားါ။

၁၀။ ည်လေးမူ့ှ�င်းး���ှင်းးကလေး��မူ့း��ကု� အုမူ့းခြပွားင်းး မူ့ထုွကးပွားါလေးစ်န္တှင်းး်၊ သရ�

ပွား့�ခြ�င်းး�၊ လေးခြ��ကး�န်�း  ခြ�င်းး�မူ့း�� ခြ�စ်းတ်တ်းသည်း။

၁၁။ �င်းးအခြမူ့ှး�ကု� လေး��င်းးထု���ှင်းး မူ့လေးက�င်းး� �ု��ဝါ� အန္တတရ�ယးမူ့ှ 

က�ကွယးန္တု�င်းးသည်း။ (Hays, 2014)

�င်းးခြ�ူလေးတ်�းကု� ခြမူ့န်းမူ့�တ်ု��သ�မူ့က ထုု�င်းး�န္တု�င်းးင်း�န္တှင်းး် အခြ��� အလေးရှ�လေးတ်�င်းး

အ�ရှ န္တု�င်းးင်း�မူ့း��ကပွားါ ဘာ�န်း� တ်န်း�ု��န္တှင်းး် ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�သ�ယ�လေးရ� ခြပွားယ��း

အခြ�စ်း ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ မူ့ယးလေးတ်�းမူ့�ယ�သည်း ဗျူး��ာ ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��

ရှင်းးကု� ပွားဋိုသလေးန္တာ �ွယးထု��စ်ဉ်းက �င်းးခြ�ူလေးတ်�းကု� အုပွားးမူ့ကးမူ့ကးသည်း

ဟု� ဗျူး��ာဇာ�တ်း လေးတ်�းတ်ွင်းး ပွားါရှုသည်း။ (Hays, 2014)

ခမနိ်မာ်ေဏ္ဍာရ�လွှာာ သတတဝါမေား

ဂျရု�ဏ္ဍာ�ရးမူ့း��က�သ်ု��ပွားင်းး ခြမူ့န်းမူ့�တ်ု��တ်ွင်းး�ည်း� �ဏ္ဍာ�ရး�� သတ်ဝူါမူ့း�� 

ရှုကြကသည်း။ အ�ု�ပွားါ သတ်ဝူါမူ့း��မူ့ှ� အမူ့ှန်းတ်ကယး တ်ည်းရှုလေးသ� သကး 

ရှုလေး��ကမူ့ှ သတ်ဝူါမူ့း��ကု� စ်ုတ်းက့�ခြ�င်းး် လေးပွားါင်းး�စ်ပွားး ထု��လေးသ� သတ်ဝူါ

မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�ရ်�ဇာဝင်းး �ဏ္ဍာ�ရး�� သတ်ဝူါအမူ့း��စ်�မူ့ှ� ဗျူး��ာဝင်းး

န်ုပွားါတ်း လေးတ်�းမူ့း��မူ့ှ �င်းး�သကး��ကြကခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

ခြဒသ့် - ခြမူ့န်းမူ့�ရ�ဇာဝင်းးအရ ခြ�လေးသဂ�ု်�သည်းမှူ့� ရ�ရင််းးခြ�င်းး�၊ လေးတ်�းဝင်းးခြ�င်းး�၊ 

ထုကးခြမူ့ကးခြပွားတ်းသ��ခြ�င်းး� စ်လေးသ� သလေးကဂတ်မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ အ�ု�ပွားါ 

အ�းကးအ�ကး မူ့း��လေးကြက�င်း်း ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးတ်ု��၏ လေးစ်တ်းပွား�ထုု��မူ့း�� လေးရှ�

တ်ွင်းး အလေးစ်�င်းး်အလေးရှ�ကး သလေးကဂတ်အခြ�စ်း ခြ�လေးသဂရ်ိုး�ပွားးထု�မူ့း��ကု� ထု���ပွားး��်

ကြကခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ ခြ�လေးသဂရ်ိုး�ပွားးထု�မူ့း��ကု� ၂ လေးက�င်းး (၁စ်��) ထု���ပွားးလေး� ်ရှု

ကြကဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးမူ့း��သည်း ခြ�လေးသဂရ်ိုး�ပွားးထု� မူ့း��ကု� ဘာ�ရ��အလေးစ်�င်း်း 

အလေးရှ�ကးမူ့း��အခြ�စ်း အဘာယးလေးကြက�င််းး ထု��ရသည်းန္တှင်းး် ပွားတ်းသတ်း၍ 

ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း���ည်း� ရှုသည်း။

 

“မူ့င်းး�သမူ့း�တ်စ်းပွားါ�သည်း ခြ�လေးသဂမ်ူ့င်းး�န္တှင်း်း �ကး�ကး ��ဖ်ြိုးပွားး� သ��လေးတ်�းတ်စ်း
ဦး� ထုွန်း�က����သ်ည်း။ ထုု�� လေးန်�ကးတ်ွင်းး မူ့င်းး�သမူ့း�သည်း ခြ�လေးသဂမ်ူ့င်းး�အ�� စ်ွ
န်�း�ွါ သွ����သ်ည်း။ ခြ�လေးသဂမ်ူ့င်းး�သည်း  လေးပွားး�ကး����သွ�� လေးသ� မူ့ုသ��စ်�ကု� 
လေးန်ရ�အန္တှ�� �ု�ကး�� ရှ�လေး�ွ��စ််ဉ်း မူ့ုမူ့ုအ�� သ့၏ ��င်းးမူ့ှန်း�မူ့သုလေးသ� သ��
လေးတ်�း၏ တ်ု�ကး�ု�ကးခြ�င်းး�ကု� ����်ရသည်း။ သု��လေးသ�း သ့တ်ု�ကး �ု�ကးန္တှုမူ့းန်င်းး���်
လေးသ� ခြ�လေးသဂမ်ူ့င်းး�မူ့ှ� မူ့ုမူ့ု��င်းးခြ�စ်း လေးကြက�င်းး� မူ့ု�င်းး မူ့င်းး�သမူ့း�ထု�မူ့ှ သုရှု��်ရ
လေးသ� အ�ါ သ့ကးူ��ွန်း��လ်ေးသ� အခြပွားစ်းမူ့း��ကု� လေးတ်�င်းး�ပွားန်းရန်း အ�ု��င်းှ� 
ဘာ�ရ��လေးရှ�တ်ွင်းး ခြ�လေးသဂရ်ိုး�ပွားးထု�တ်စ်း��ကု� ထု���ပွားးလေးစ်��သ်ည်း…” (Harbor, 
2015)

“အခြ���လေးသ� ပွား��ခြပွားင်းးတ်စ်း��အရ�ည်း� တ်စ်း�ါက လေးတ်�မူ့ှး တ်ရ��ကးင်း်းလေးန်
လေးသ� ရဟုန်း�တ်စ်းစ်�သည်း တ်ရ��ကးင်း်းရန်းအတ်ွကး လေးန်ရ�ရှ�ရ�တ်ွင်းး 
ကး��ရှု လေးသ� �ုဏးဂျ့ကု� ကး��ရှုမူ့ှန်း�မူ့သုဘာ� တ်ရ��ထုု�င်းး ရန်းအတ်ွကး 
လေးရွ��းယးမူ့ုကြကသည်း။ ထုု��ုဏးဂျ့အ တ်ွင်းး�လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� ကး��သည်း 
ရဟုန်း�လေးတ်�းမူ့း��ကု� တ်စ်းလေးန်��ှင်းးတ်စ်းပွားါ� ကု�ကး�း းစ်��လေးသ�ကးလေးန် 
လေးသ�လေးကြက�င်း်း ရဟုန်း�လေးတ်�းမူ့း��မူ့ှ� တ်စ်းလေးန်�တ်စ်း ခြ��� လေး�း�န််ည်း���
လေး�သည်း။ တ်စ်းလေးန်�လေးသ� အ�ါတ်ွင်းး ခြ�လေးသဂင််းယး တ်စ်းလေးက�င်းးသည်း 
ရဟုန်း� လေးတ်�းမူ့း�� တ်ရ��လေး�သန်� ရွတ်း�တ်းလေးန်�းနု်းတ်ွင်းး �ုဏးဂျ့အဝသု�� 
ခြ�တ်းသန်း�မူ့ုလေး�သည်း။ တ်ရ��ဓိမူ့မ ရွတ်း�တ်းသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�လေးသဂင််းယး၏ 
စ်ုတ်းန္တှ����သည်း တ်ည်းဖြိုးင်းုမူ့း လေးအ��းမူ့း���လေး�သည်း။ ခြ�လေးသဂင််းယး သည်း 
ဖြိုးင်းုမူ့းသကးစ်ွ�လေးန်ရင်းး� တ်ရ��န်�ကြက��လေးန်လေးသ�း �ည်း� �ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး� 
လေးန်ထုု�င်းးလေးသ�ကး��ကု� သတ်ုထု��မူ့ုလေး�သည်း။ �ုဏးဂျ့ အတ်ွင်းး�ရှု ကး�� 
သည်း တ်ဝင်းး�ဝင်းး�လေးတ်�ကးပွားလေးသ� မူ့းကး����မူ့း��ခြ�င်း်း ��န်းအ�ပွားးရန်းအတ်ွကး 
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ဝပွားးလေးန်ဖြိုးပွားး� ၎င်းး�၏ ကြီးကး�မူ့�� တ်�တ်း�ု�င်းးလေးသ� အခြမူ့ှး�က လေးန်�ကးတ်ွင်းး �ုပွားး
ရမူ့း� �းကးရှုက� လေးန်��ည်းစ်� စ်��သ���ရန်းအတ်ွကး လေးစ်�င်း်းစ်���ှကး ရှု
လေး�သည်း။ ထုု�အခြ�င်းး�အရ�ကု� ခြမူ့င်းးလေးတ်ွ�လေးသ� ခြ�လေးသဂင််းယးသည်း သ့၏
လေးန်�ကး လေးခြ�လေးထု�ကးမူ့း��ကု� လေးကွ��း�ု�ကးဖြိုးပွားး� လေးရှ�လေးခြ� လေးထု�ကးမူ့း��ကု� 
�န်�းတ်န်း�က� လေးခြ�သည်း�မူ့း��ကု� ထု�တ်းဖြိုးပွားး�လေးန်��သ်ည်း။ ခြ�လေးသဂက်ု� ခြမူ့င်းး
လေးတ်ွ�လေးသ� ကး��သည်း လေးကြက�ကးရွ�က� �ုဏးဂျ့န်��မူ့ှ ထုွကး�ွါ သွ����ဖ်ြိုးပွားး� 
ဘာယးလေးတ်�မ်ူ့ှ ခြပွားန်းမူ့��လေးတ်�လ်ေးပွား။ ထုု�န်ည်း�အ��ခြ�င်း်း ခြ�လေးသဂသ်ည်း ရဟုန်း�
လေးတ်�း မူ့း�� အသကးကု� ကယး��လ်ေး�သည်း။ ထုု�အ�းနု်းမူ့ှ အစ်ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ရဟုန်း�
လေးတ်�းမူ့း�� စ်�လေးပွားါင်းး�ဖြိုးပွားး� တ်ရ�� လေးတ်�းမူ့း�� ရွတ်း�ု��းနု်း၊ တ်ရ��ထုု�င်းး�းနု်းမူ့း��
တ်ွင်းး လေးတ်�ရိုးု�င်းး�လေးက�င်းးမူ့း��၏ အလေးန္တှ�င်း်းအယှကးရန်းမူ့ှ က�ကွယးရန်း
အတ်ွကး ခြ�လေးသဂရ်ိုး�ပွားးတ်�မူ့း��ကု� တ်ရ�� ထုု�င်းးရ� �န်း�မူ့မူ့း��လေးရှ�တ်ွင်းး ထု���ပွားး
ထု��ရှု��က်ြက သည်း။ ထုု�အ�းနု်းမူ့ှ အစ်ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းမူ့း��၏ 
လေးစ်�င်းး�တ်န်း�မူ့း��၊ မူ့��းဦး�မူ့း��အဝတ်ွင်းး ခြ�လေးသဂရ်ိုး�ပွားး မူ့း��ကု�ထု���ပွားးခြ�င်းး�
ဓိလေး� ်ထုွန်း�က������သ်ည်း” (Phay, 2015)

ဘီ�လွှားး - ဘား�့��ု�သည်းမူ့ှ� ကြီးကး�မူ့��လေးသ� �န္တာ�ကု�ယးရှုဖြိုးပွားး� အလေးရှ�တ်ု�င်းး� 

gargoyle န္တှင်းး်�င်းး သည်း။ ဘား�့� န္တှစ်းမူ့း�ု�ရှုသည််းအန်ကး ပွားန်း�ကု�ကး 

ဘား�့�မူ့ှ� အစ်ွယး လေးခြ��င်း်းရှုဖြိုးပွားး� ရကးစ်ကး ကြကမူ့း�ကြက�တ်းက� �့သ��

စ်��သည်း။ ပွားန်း��ွ�ဘား�့� �ု�သည်းမူ့ှ� အစ်ွယးလေးကွ�လေးက�ကးဖြိုးပွားး� ပွားန်း�မူ့း��၊ 

သစ်းသး�မူ့း��ကု�သ� စ်��လေး� ်ရှုသည်း။ 

ဗျူး��ာဇာ�တ်းလေးတ်�းမူ့း��တ်ွင်းး ပွားါဝင်းးလေးသ� ဘား�့�မူ့း��မူ့ှ� အမူ့း��အ��ခြ�င်း်း 

ကြီးကး�မူ့��လေးသ��န္တာ� ကု�ယးရှုဖြိုးပွားး�၊ ရကးစ်ကးလေးသ� စ်ုတ်းသလေးဘာ�ထု��ရှု သည်း်

�့သ��မူ့း�ု�န္တွယးန္တှင်းး် န်း�စ်ပွားးလေးသ� အသွင်းး သဏ္ဍာ�န်း လေးခြပွား�င်းး��ည်း�န္တု�င်းး

သည်း် �့သ��စ်��လေးသ� သတ်ဝူါမူ့း�� ခြ�စ်းကြကသည်း။

သု��လေးသ�း�ည်း� ဘား�့�တု်�င်းး�မှူ့� လေးကြက�ကးစ်ရ� လေးက�င်းး�သည်း မူ့ဟု�တ်းလေး�း။ 

ရ�ဇာဝင်းးသမူ့ု�င်းး�တ်ွင်းး ထုင်းးရှ��သည်း် ပွား�ပွားပါ�မူ့ယးလေးတ်�းက�သ်ု�� န္တ့�ည်�်လေးသ� ပွားန်း�

စ်��ဘား�့�မူ့း���ည်း� ရှုလေးသ�သည်း။ ပွား�ပွားပါ� မူ့ယးလေးတ်�းကု� ပွား�ပွားပါ�မူ့ယးလေးတ်�း

ကြီးကး�၊ ပွား�ပွားပါ�လေးတ်�င်းး လေးစ်�င်း်းမူ့ယးလေးတ်�းကြီးကး� (သု��) မူ့ယးဝဏဏ ဟု��ည်း� လေး�်

ကြကသည်း။ မူ့ယးဝဏဏသည်း ပွားန်း�စ်��ဘား�့�မူ့ ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� UNESCO 

အသုအမူ့ှတ်းခြပွား� ကမူ့ာ�အ်လေးမူ့ွ အန္တှစ်း ပွား�ဂျ�လေး�သ၏ အလေးရှ�လေးတ်�င်းးဘာကး 

(၅၀) ကး�ု�မူ့းတ်� (၃၁ မူ့ု�င်းး) အကွ�တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးသည်း။ (Harbor, 2015)

မျနိး် - မူ့ကန်း�သည်း ခြမူ့န်းမူ့�ရ်�ဇာဝင်းး �ဏ္ဍာ�ရး�� ပွားင်းး�ယး လေးရသတ်ဝူါ

ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� မူ့ုလေးကး�င်းး��န္တာ�ကု�ယး ရှုက� အခြမူ့ှး�သဏ္ဍာ�န်းန္တှ�လေးမူ့�င်းး�န္တှင်းး် 

ကြီးကး�မူ့��လေးသ� အစ်ွယး ကြီးကး�မူ့း��ရှုသည်း။

ဟုုန္တာူ�ဏ္ဍာ�ရးမူ့း��တ်ွင်းး မူ့ကန်း�၏ အလေးပွား်ပွားု�င်းး� �န္တာ�ကု�ယးသည်း က�န်း�လေးန်

သတ်ဝူါ (သမူ့င်းး၊ �ရယး၊ မူ့ုလေးကး�င်းး� သု��မူ့ဟု�တ်း �င်းး) �န္တာ�ကု�ယးခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

�န္တာ�ကု�ယးလေးအ�ကးပွားု�င်းး�မူ့ှ� လေးရသတ်ဝူါ တ်စ်းမူ့း�ု�မူ့း�ု� ခြ�စ်းလေး�ရ်ှုသည်း။ 

အမူ့း��အ��ခြ�င်း်း င်းါ�အခြမူ့ှး�၊ �း �အခြမူ့ှး� စ်သည်းတ်ု�� ခြ�စ်းလေးသ�း�ည်း� 

တ်စ်း�ါတ်စ်းရ�တ်ွင်းး ဥ်လေး�ါင်းး�အဖြိုးမူ့း� သု��မူ့ဟု�တ်း ပွားန်း�ပွားွင်း်း၊ ပွားန်း��ကး သဏ္ဍာ�န်း

အဖြိုးမူ့း� စ်သည်းခြ�င်းး် သရိုး�ပွားးလေး��းလေးရ��ွ� ကြကသည်း။ 

မူ့ကန်း�ကု� မူ့ကက�ရ ဟု��ည်း�လေး�်ကြကသည်း။ မူ့ကန်း�ကု� အ�ရှတ်ု�ကးတ်�ွင်းး

တ်ွင်းး ပွား��သဏ္ဍာ�န်း အမူ့း�ု�မူ့း�ု�ခြ�င်း်းသရိုး�ပွားးလေး��းလေးရ��ွ�ထု��ခြ�င်းး�ကု� လေးတ်ွ�ရှု 

န္တု�င်းးသည်း။ ဟုုန္တာူ န်ကခတ်လူေးဗျူး� ပွားည်� ရပွားးမူ့း��တ်ွင်းး မူ့ကန်း�ရိုး�ပွားးသည်း Zoiac 

ရ�သး�ွင်းး (၁၂) �ွင်းးထု�မူ့ှ (၁၀)��လေးခြမူ့�ကးခြ�စ်းသည်း် မူ့ကက�ရ ရ�သး�ွင်းး ကု� 

ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း။  (Harbor, 2015)

�ဉ္စစရိုးး� - ပွားဉ္စစရိုး့ပွားသည်း တ်ုရုစ်ာ�န်း(၅)မူ့း�ု� (�င်းး၊ န္တွ��ထုး�၊ ခြမူ့င်းး�၊ င်းါ�ကြကင်းး�န္တှင်းး်

တ်ု��န်ယ��(န်ဂျါ�) တ်ု��၏ �န္တာ�ကု�ယးအစ်ုတ်းအပွားု�င်းး� (၅) မူ့း�ု�လေးပွားါင်းး�စ်ပွားး 

�ွ��စ်ည်း� ထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။  အခြ���လေးသ� ယ��ကြကည်းမူ့ု တ်စ်း��အရ ပွားဉ္စစရိုး့ပွား

သည်း ခြ�လေးသဂ၏် ဦး�လေး�ါင်းး�၊ �င်းးန္တှ�လေးမူ့�င်းး�န္တှင်းး် �င်းးစ်ွယး၊ ဟုသဂ�င်းှကး၏ 

လေးတ်�င်းးပွား�၊ သမူ့င်းးလေးခြ�၊ င်းါ� �န္တာ�ကု�ယးန္တှင်းး် အဖြိုးမူ့း� စ်သည်းတ်ု��ခြ�င်းး် �ွ��စ်ည်း�

ထု�� သည်း။ (Harbor, 2015)

ပွား�� (၁၈) မူ့န္တတလေး��လေးတ်�င်းးလေးပွား်မူ့ှ ဘား�့�ရိုး�ပွားးထု�

ပွား�� (၁၇) တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�းဘာ�ရ��လေးရှ�ရှု ခြ�လေးသဂ်ရိုး�ပွားးထု�မူ့း��
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မနုသ�ဟို - ထု့�ခြ���လေးသ� ရ�ဇာဝင်းး �ဏ္ဍာ�ရး�� သတ်ူဝါခြ�စ်းဖြိုးပွားး� �့သ��

၏ �န္တာ�ကု�ယးအလေးပွား်ပွားု�င်းး� န္တှင်းး် လေး��င်းး်လေးကြက�င်းး်ထုု�င်းးလေးန်လေးသ� ခြ�လေးသဂ ်�န္တာ� 

ကု�ယးတ်ု�� လေးပွားါင်းး�စ်ပွားးထု��လေးသ� �့သ��တ်စ်းပွားု�င်းး�၊ ခြ�လေးသဂတ််စ်းပွားု�င်းး� သတ်ဝူါ

 ခြ�စ်းသည်း။ (Harbor, 2015)

သ�သကရိုးု�ကး ဘာ�သ�စ်က��အရ “မူ့န္တ�” �ု�သည်း မူ့ှ� �့သ��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

“သးဟု”’ �ု�သည်းမူ့ှ� ခြ�လေးသဂ ်ခြ�စ်းသည်း။

မူ့န္တ�သးဟုနှ္တင်းး် ပွားတ်းသကး�ကးနွ္တယးလေးသ� ရ�ဇာဝင်းး �ဏ္ဍာ�ရး မူ့း��စွ်�ရုှသည်း။ 

ထုင်းးရှ�� လေးကး�းကြက��လေးသ� ပွား��ခြပွားင်းးမူ့ှ� လေးရှ�လေးဟု�င်းး� သ�ဝဏဏဘာ့မူ့ု 

လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�း(ယ��သထု��)န္တှင်းး် ပွားတ်းသကး�ကးန္တွယး�းကးရှုသည်း။ 

ရ�ဇာဝင်းး ကးမူ့း�ဂျန်း�� ပွား��ခြပွားင်းးအရ 

“သ�ဝဏဏဘာ့မူ့ု မူ့င်းး�လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�းတ်ွင်းး ဘာ�ရင်း်း ရင်းးလေးသွ�လေးတ်�းမူ့း�� �ွ��ခြမူ့င်းး
တ်ု�င်းး� ပွားင်းး�ယးအတ်ွင်းး� မူ့ှ ဘား�့�မူ့န္တှင်း်း အလေးပွားါင်းး�အပွားါမူ့း��သည်း လေးရမူ့ှ
တ်ကး ��ဖြိုးပွားး� စ်��ပွားစ်းလေး�ရ်ှုသည်း။ ထုု�သု�� ��လေးရ�ကး စ်��လေးသ�ကး
လေးန်သည်းမူ့ှ� က��တ်စ်း��ကြက�ခြမူ့င်း်း လေးန်ဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ တ်စ်းလေးန်�လေးသ�အ�ါ 
သ�သန်�ခြပွား� ရဟုန်း�လေးတ်�း (၂) ပွားါ�ခြ�စ်း လေးသ� အရှင်းးဥ်တ်ရူန္တှင်းး် အရှင်းး
လေးသ�ကတ်ု�� န္တှစ်းပွားါ�သည်း သ�ဝဏဏဘာ့မူ့ု လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�းသု�� ကြွားကလေးရ�ကး��
လေးသ�အ�းနု်းတ်ွင်းး န်န်း�လေးတ်�းအတ်ွင်းး� ဘာ�ရင်း်းမူ့ု��ရ��မူ့ှ သ��လေးတ်�း တ်စ်းပွားါ� 
�ွ��ခြမူ့င်းးလေးသ� အ�းနု်းခြ�စ်းသည်း။

ရဟုန်း�လေးတ်�းမူ့း��သည်း ထု့��န်း�သည််း �့တ်စ်းပွားု�င်းး� ခြ�လေးသဂတ််စ်းပွားု�င်းး� 
သတ်ဝူါ သ���လေးထု�င်းးကု� �န်း�င်းး�ဖြိုးပွားး� ဘား�့�တ်ု��ကု� လေးခြ��ကး�ှန်�း��သ်ည်း။ 
ဘား�့�မူ့န္တှင်း်း အလေးပွားါင်းး�အပွားါမူ့း��သည်း သတ်ဝူါ�န်း�မူ့း��ကု� ခြမူ့င်းးလေးတ်ွ�
လေးသ�အ�ါ လေးကြက�ကး�န်�း ဖြိုးပွားး� ပွားင်းး�ယး အတွ်င်းး�သု��ခြပွားန်းလေးခြပွား�ကြကလေး�သည်း။ 
လေးန်�ကးလေးန်�င်းး ဘာ�ရင်း်းန်န်း�လေးတ်�းတ်ွင်းးသ���ွ��လေးသ�အ�ါတ်ွင်းး�ည်း� ��
လေးရ�ကးလေးန္တှ�င်း်းယှကးခြ�င်းး� မူ့ရှုလေးတ်�လ်ေးပွား။

ဘာ�ရင်း်းသ��လေးတ်�း အရွယးလေးရ�ကးဖြိုးပွားး� အရိုးု�ကး အရ�ကု� �ကး��လေးသ�အ�ါ
တ်ွင်းး တ်စ်းတ်ု�င်းး�ခြပွားည်း ����တ်ွင်းး မူ့န္တ�သးဟု ရိုး�ပွားးထု�မူ့း��ကု� ထုန်း�ရွကးမူ့း�� 
လေးပွား်တ်ွင်းး လေးရ��ွ�ဖြိုးပွားး� ကလေး��မူ့း��၏ �ည်းတ်ွင်းး အ�င်းးတ်န်း��အခြ�စ်း 
�ွ�လေးပွား�လေးစ်ခြ�င်းး�ခြ�င်း်း ဘား�့� တ်ု��၏ အန္တတရ�ယးမူ့ှ က�ကွယးကြကရန်း 
အမူ့ုန်�းလေးတ်�း ထု�တ်းခြပွားန်း��သ်ည်း။ အ�းနု်းက��ကြက�ရှည်း�� လေးသ�အ�ါ 
မူ့န္တ�သးဟုရိုး�ပွားးထု�မူ့း��ကု� ဘာ�ရ��လေးစ်တ်း မူ့း��တ်ွင်းး ထု���ပွားးထု��ရှု��ကြက
သည်း။ (Phay, 2015)

နိဂျါး - န်ဂျါ�သည်း ခြမူ့န်းမူ့�ရ်�ဇာဝင်းးတ်ွင်းး လေးခြ�လေးထု�ကး မူ့ပွားါသည်း် လေး�မူ့ကြီးကး�

တ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း။ န်ဂျါ�သည်း မူ့း�မူ့း��မူ့ုတ်းထု�တ်းန္တု�င်းးဖြိုးပွားး� ရင်းး�ု�င်းးကြကည််း

ခြ�င်းး���ရ လေးသ� သတ်ဝူါမူ့း�� အရ�၀တ်�ုမူ့း��ကု� ခြပွား�ကးလေးစ် န္တု�င်းးလေးသ� 

တ်န်း�ု��အစ်ွမူ့း�သတ်ူုရှုသည်း။ (Harbor, 2015)

ဗျူး��ာဝင်းးအရ က��န်ဂျါ�မူ့င်းး�သည်း ဘာ�ရ��တ်စ်း�့ န္တှင်းး်တ်စ်း�့အကြက�� ပွားွင်းး်

�းနု်းတ်ု�င်းးလေးအ�င်းး အုပွားးလေးပွားး�း လေးန်လေး�်ရှုသည်းဟု� �ု�သည်း။ လေးန်ရ�အလေးတ်�း

မူ့း�� မူ့း��တွ်င်းး ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��ရှင်းးအ�� န်ဂျါ�မူ့င်းး�က အ�ပွားး မူ့ု��ဖြိုးပွားး� ပွား့လေးဇာ�းလေးန်

လေးသ� န်ဂျါ�ရိုး��ဘာ�ရ�� ပွား��သဏ္ဍာ�န်း မူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးကြကသည်း။ ဘာ�ရ��

လေးစ်တ်းမူ့း��ရှု အလေးန်�ကးလေးတ်�င်းးလေးထု�င်းး် စ်လေးန်ဖြိုးဂျု��းတ်ု�င်းးမူ့း��တ်ွင်းး န်ဂျါ�ရိုး�ပွားး

ပွား�� (၁၉) မူ့ကန်း�

ပွား�� (၂၀) ပွားဉ္စစရိုး့ပွား

ပွား�� (၂၁) မူ့န္တ�သးဟု
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ပွား�� (၂၂) ခြပွားည်းဖြိုးမူ့ု�� ကးနု်းသစ်စ�ရှင်းးဘာ�ရ��ရှု န်ဂျါ�

ဟုသဂ�င်းှကးသည်း ခြမူ့န်းမူ့��်ဏ္ဍာ�ရး ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��ထု�တ်ွင်းး ထုင်းးရှ��လေးသ� ဌကး

တ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အထု့�သခြ�င်း်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး လေး�သတ်ွင်းးပွားု�ဖြိုးပွားး�လေးကး�းကြက��

သည်း။ 

န်�မူ့ည်းလေးကး�း အင်းး�လေး��လေး�သတ်ွင်းး ဟုသဂ�ရိုး�ပွားး တ်��ွန်းတ်ု�င်းးရှုဖြိုးပွားး� န္တှစ်းစ်ဉ်း 

လေး��င်းးလေးတ်�းဦး�ဘာ�ရ��မူ့း�� လေး�သစ်�ရး ကြွားက�း းလေးတ်�းမူ့့လေးသ� အ�ါတ်ွင်းး လေးရှေ

ဟုသဂ� ရိုး�ပွားးလေး��င်းးလေးတ်�းကု� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း (Harbor 2015)။ ဘာ�ရ��၊ 

လေးစ်တ်းပွား�ထုု��မူ့း�� အန်း�တ်စ်းဝု�ကး တ်ွင်းး ဟုသဂ�တ်��ွန်းတ်ု�င်းးမူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရှု

န္တု�င်းးသည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးမူ့း��သည်း ဟုသဂ�ဌ

ကးက�သ်ု�� လေးက�င်းး�မူ့ုက�သု��းမူ့း��ကု� �ှင်းးခြမူ့န်းစ်ွ�ခြပွား���ပွားးန္တု�င်းးရန်း သတ်ုလေးပွား�

န္တု�လေး��းခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ 

ပွား��ခြပွားင်းးတ်စ်း��တ်ွင်းး တ်စ်း�ါက ဟုသဂ�ဌကးတ်စ်းလေးက�င်းး သည်း တ်ု�င်းးထုုပွားးတ်ွင်းး 

န်��လေးန်လေးသ�အ�ါ လေး��သမူ့�� (၄)ဦး�တု်��သည်း လေး��ဘာကးလေး��တ်န်းမူ့ှ 

ခြမူ့ှ��ခြ�င်း်းဝု�င်းး� ဖြိုးပွားး�ပွားစ်းကြကလေး�သည်း။ သု��လေးသ�း ဟုသဂ�ဌကးသည်း အ�ွန်း 

�ှင်းးခြမူ့န်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း လေး��ဘာကးလေး�� တ်န်းမူ့ှ ပွားစ်းလေးသ�ခြမူ့ှ��မူ့း��ကု�ပွားင်းး 

န္တုတ်းသး�န္တှင်းး် �မူ့း�ယ့ န္တု�င်းးလေး�သည်း။ ဗျူး��ာန်ုပွားါတ်းလေးတ်�းမူ့း��တ်ွင်းး�ည်း� 

ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��ရှင်းးသည်း ဟုသဂ�ဌကး ခြ�စ်း��ရ်လေးသ� ဘာဝ�ည်း� ရှု��်သည်း

ဟု� လေး�သ��မူ့း��က ယ��ကြကည်း ကြကသည်းသည်း။

ျိနနရ� ျိနနရာ - စ်��တ်ွ�လေးန်လေး�်ရှုဖြိုးပွားး� အ�ွန်းန္တ့� ည်�်လေးသ� �့တ်စ်းပွားု�င်းး� ဌကး

တ်စ်းပွားု�င်းး� ခြ�စ်းလေးသ� �ဏ္ဍာ�ရး�� သတ်ဝူါမူ့း�� ခြ�စ်းကြကသည်း။

ထု�မူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရှုနု္တ�င်းးကြကသည်း။ အဘာယး် လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း န်ဂျါ�သည်း 

စ်လေးန်ဖြိုးဂျု��း၏ အမူ့ှတ်း အသ�� သလေးကဂတ်ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ကြွားကယးဝခြ�င်းး�၊ ကြသဇာ�အ�

 ဏ�ရှုခြ�င်းး�န္တှင်းး် လေးင်းွလေးကြက��းမူ့း�သ�ခြ�င်းး�တ်ု��ကု� ကု�ယး စ်��ခြပွား�သည်း။ (Phay, 

2015) 

ဟိုသ့ာ - ခြမူ့န်းမူ့�တ်ု��၏ ယ��ကြကည်း�းကးအရ ထု့��န်း� သည်း် ဘာ�ပွား��သဏ္ဍာန်းရှု

လေးသ� ဟုသဂ�ဌကးသည်း လေးရှေလေးရ�င်းးအလေးမူ့ှ�အလေးတ်�င်းးမူ့း��ရှုဖြိုးပွားး� ပွားး �သန်း�ရ�၌

 အခြမူ့န်း����င်းှကးတ်စ်းမူ့း�ု� ခြ�စ်းသည်း။ 

ဟုသဂ�တ်ု��သည်း အ�ပွားးစ်��ွ��က� လေးန်ထုု�င်းးလေး�ရ်ှုကြကဖြိုးပွားး� ဟုသဂ�ရိုး�ပွားးမူ့ှ� မူ့ွန်း

�့မူ့း�ု� တ်ု��၏ အထုုမူ့း�အမူ့ှတ်း သလေးကဂတ်�ည်း�ခြ�စ်းသည်း။ အဘာယး်

လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း မူ့ွန်း�့မူ့း�ု�တ်ု��၏ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းခြ�စ်း လေးသ� ပွား��့�

ဖြိုးမူ့ု��ကု� ဟုသဂ� �ု�၊မူ့ စ်��တ်ွ�ကု� လေးတ်ွ�ရှု�� ်လေးသ�လေးန်ရ�တ်ွင်းး စ်တ်င်းးတ်ည်းလေးထု�င်းး

��ခ်ြ�င်းး� လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းသည်းဟု��ု�သည်း။

ပွား�� (၂၃) လေးရှေလေး��င်းးလေးတ်�းလေးပွား်မူ့ှဟုသဂ�င်းှကးရိုး�ပွားး
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ပွား�� (၂၄) ကုန္တီရး ကုန္တီရ� ပွား�� (၂၅) ပွားင်းး�တ်ယ�ုဏးဂျ့မူ့ှပွားင်း်းက့

ခမနိ်မာ်ရိုးိုးရာ နိတ်ျိုးျေယ်ယုံကြျည််မှုဓဒလွှာ် 

ခြမူ့န်းမူ့�်ရိုးု��ရ�န်တ်းကု��ကွယး ယ��ကြကည်းမူ့ု ဓိလေး�သ်ည်း ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးတ်ု��၏ 

ကု��ကွယးယ��ကြကည်းမူ့ုန္တှင်းး် ပွားတ်း သကး�ကးန္တွယး�းကးရှုသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�တ်ု��

ကု��ကွယး ယ��ကြကည်းလေးသ� န်တ်းမူ့း��မူ့ှ� (၃၇) ပွားါ�ရှုဖြိုးပွားး� အခြ��� လေးသ� (လေးရ

လေးစ်�င်း်းန်တ်း၊ လေးတ်�လေးစ်�င်း်းန်တ်း၊ သစ်းပွားင်းး လေးစ်�င်း်းန်တ်းစ်သည်း်) န်တ်းမူ့း��ကု�

�ည်း� ယ��ကြကည်း ကြကသည်း။ (၃၇)မူ့င်းး�န်တ်း အမူ့း��စ်�မူ့ှ� �ု��ရွ�� လေးသ� 

လေးသခြ�င်းး�ကု� ရင်းး�ု�င်းး��က်ြကရသ့မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� ဗျူး��ာဘာ�သ�

ခြမူ့န်းမူ့��့မူ့း�ု�တ်ု��၏ ယ��ကြကည်းကု��ကွယးမူ့ုအရ န်တ်းမူ့း��ကု� အထုကးန်တ်း 

မူ့း��န္တှင်း်း လေးအ�ကးန်တ်းမူ့း��ဟု� န္တှစ်းမူ့း�ု�န္တှစ်းစ်���ွ�ခြ��� ထု��သည်း။ ရွ�တ်ု�င်းး�

တ်ွင်းး ရွ�ကု�လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး လေးသ� ရွ�လေးစ်�င်း်းန်တ်းအတ်ွကး န်တ်းစ်င်းးတ်စ်း��စ်းရှု

ကြကသည်း။ (Hays, 2014)

ခြမူ့န်းမူ့�န််တ်းကု��ကွယး ယ��ကြကည်းမူ့ုဓိလေး�သ်ည်း ရိုးု��ရ� တ်စ်း��အခြ�စ်း 

မူ့း�ု��ကးတ်စ်း��မူ့ှ တ်စ်း��သု���ကး �င်းး်ကမူ့း� ကု��ကွယး��်ကြကသည်း။  ပွား�ဂျ�

ခြပွားည်းတ်ွင်းး အလေးန်�းရထု�မူ့င်းး� မူ့စ်ု��စ်�မူ့ှး (၁၁)ရ�စ်�အတ်ွင်းး�က တ်ည်း�က အုမူ့း

မူ့း��လေး��ကး��ပွားးခြ�င်းး�၊ ဘာ�န်း�လေးတ်�း ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း�� လေး��ကး��ပွားးခြ�င်းး�

န္တှင်းး် စ်ု�ကးပွားး�ု� လေးရ���ပွားးင်းန်း�မူ့း�� ��ပွားးကု�င်းးလေး��င်းးရွကးရန်း သစ်းပွားင်းး မူ့း��

��တ်း�ှ�ခြ�င်းး�အတ်ွကး လေးခြမူ့လေးစ်�င်း်းန်တ်းကု� န်တ်း ကွန်း�လေး��ကး��ပွားးဖြိုးပွားး� 

ပွား့လေးဇာ�းပွားသလေး�ရ်ှုသည်း။ လေးခြမူ့ ပွားု�င်းးရှင်းးက လေးန်�စ်ဉ်း န်တ်းကွန်း�စ်င်းးကု� 

အစ်��အစ်� မူ့း��၊ ပွားန်း�မူ့း��၊ အလေးမူ့ှ�န်��သ�တ်ု�င်းးမူ့း�� အစ်ရှုသည်း ခြ�င်း်း 

ပွား့လေးဇာ�းလေး�ရ်ှုသည်း။ လေးရှ�အ�ါက လေးတ်�းဝင်းးမူ့ု သ��စ်�ဝင်းးတ်စ်းဦး�ဦး� ပွား��မူ့ှန်း

မူ့ဟု�တ်းဘာ� လေးသ������ပ်ွားါက န်တ်းခြ�စ်းသည်းဟု� ယ့�လေး�ရ်ှုသည်း။

အလေးန်�းရထု�မူ့င်းး��ကးထုကးတ်ွင်းး ဗျူး��ာဘာ�သ�ကု� န္တု�င်းးင်း�လေးတ်�း ဘာ�သ�

အခြ�စ်း ကု��ကွယးသကးဝင်းး ယ��ကြကည်း လေးစ်�ု�လေးသ�လေးကြက�င်း်း န်တ်းကု��ကွယး 

ယ��ကြကည်းမူ့ုမူ့း��ကု� တ်��ခြမူ့စ်း��သ်ည်း။ န်တ်းကု��ကွယး မူ့ုကု� �န်�းကးင်းး

�ယးရှ��ရန်းအတ်ွကး တ်စ်းတ်ု�င်းး�ခြပွားည်း ����ရှု န်တ်းကွန်း�မူ့း��ကု� �းကး�း�

ပွားစ်းလေးစ်��်သည်း။ ပွား�ပွားပါ�လေးတ်�င်းးတ်ွင်းး တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��ကု� သတ်းဖြိုးပွားး� န်တ်းပွား့ လေးဇာ�း

လေးသ� ဓိလေး�က်ု��ည်း� တ်��ခြမူ့စ်း��သ်ည်း။ ပွား�ပွားပါ�လေးတ်�င်းးသည်း (၃၆) ပွားါ�

လေးသ� န်တ်းတ်ု��၏ အ�းကးအ�း� လေးန်ရ�လေး�သခြ�စ်းသည်း။ ထုု�သု�� တ်�� ခြမူ့စ်း��်

လေးသ�း�ည်း� ခြမူ့န်းမူ့��့မူ့း�ု�တ်ု��၏ ကု��ကွယး ယ��ကြကည်းမူ့း��မူ့ှ� လေးပွားး�ကးပွားးကး

သွ��ခြ�င်းး�မူ့ရှုဘာ� အုမူ့းတ်ွင်းး�တ်ွင်းး န်တ်းကွန်း�မူ့း�� တ်ည်းလေး��ကးဖြိုးပွားး� 

ကုန္တီရး ကုန္တီရ�သည်း �းစ်းခြ�င်းး�လေးမူ့တ်�ူ တ်ရ��ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း။ 

(Hays, 2014) သ�သကရိုးု�ကး ဘာ�သ�စ်က��အရ “ကုန်း” ဟု့လေးသ� စ်က��

၏ အဓိုပွားပ�ယးမူ့ှ� “မူ့ည်းသည်း်အမူ့း�ု�အစ်��” ဟု� အဓိုပွားပ�ယးရဖြိုးပွားး� “န္တီရး န္တှင်းး် 

န္တီရ�” ဟု့လေးသ� စ်က��၏ အဓိုပွားပ�ယးမူ့ှ� အထုး�န္တှင်းး်အမူ့ကု� ကု�ယးစ်��

ခြပွား�သည်း။ “ကုန္တီရး” �ု�သည်းမူ့ှ� “မူ့ည်းသု��လေးသ� သတ်ဝူါ အမူ့ခြ�စ်းသန်ည်း�” 

ဟု့လေးသ� အဓိုပွားပ�ယးရဖြိုးပွားး� “ကုန္တီရ�” �ု�သည်းမူ့ှ� “မူ့ည်းသု��လေးသ� သတ်ဝူါ 

အထုး� ခြ�စ်းသန်ည်း�” ဟု့လေးသ� အဓိုပွားပ�ယးရသည်း။ (Phay, 2015)

�ငး်တယလွှာုဏ်ဂ်ျးမှ�င်ျ်းရုိုး� ်- အင်းး�လေး��ကန်း အန်း�ရှု ပွားင်းး�တ်ယ�ုဏး

ဂျ့၏ အဝင်းးဝတ်ွင်းး ကြီးကး�မူ့��လေးသ� ပွားင်းး်က့ရိုး�ပွားးတ်�ကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ လေး�သ

ရိုးု��ရ� ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း�� အရ “တ်စ်းရ�လေးရ� အ�ါက ဘာ�ရင်း်းသမူ့း�လေးတ်�း (၇) ပွားါ�

သည်း လေးတ်�င်းးလေးခြ� ရှုလေးရကန်းတ်ွင်းး လေးရကစ်�� သွ��ကြကလေး�သည်း။ 

မူ့ကြက�မူ့ှး လေးမူ့ှ�င်းး��လေးသ�လေးကြက�င်း်း တ်ု�င်းး�ခြပွားည်းသု�� ခြပွားန်းရန်းမူ့ခြ�စ်းန္တု�င်းးသခြ�င်း်း 
အန်း�ရှု �ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး� ဝင်းးအုပွားးရလေး�သည်း။ သု��လေးသ�း ည်အုပွားးရပွားးန်��ရ� 
�ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး အ�ွန်းကြီးကး�မူ့��လေးသ� ပွားင်းး်က့ ကြီးကး�တ်စ်းလေးက�င်းး
လေးန်ထုု�င်းး�းကးရှုလေးကြက�င်းး� မူ့င်းး�သမူ့း� မူ့း��က မူ့သု��က်ြကလေးပွား။ မူ့င်းး�သမူ့း�မူ့း�� 
အုပွားးလေးပွားး�းလေးန် စ်ဉ်းက��အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ပွားင်းး်က့ကြီးကး�သည်း �ုဏးဂျ့အ ဝကု�
ပွားုတ်းဖြိုးပွားး� ကြီးကး�မူ့��လေးသ� ပွားင်းး်က့အုမူ့းကု� ခြပွား���ပွားး �ု�ကးလေး�သည်း။ လေးန်�ကး
တ်စ်းလေးန်� န်�န်ကး�င်းး�လေးသ� အ�ါ မူ့င်းး�သမူ့း�မူ့း��သည်း ပွားင်းး်က့အစ်����ရ
မူ့ည်းကု� လေးကြက�ကး�န်�းလေးသ�လေးကြက�င်း်း လေးအ�းဟုစ်း အက့အည်း လေးတ်�င်းး�ကြက
လေး�သည်း။ လေးယ�င်းးလေးဟုွ (လေးည်�င်းးလေးရှေ) ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းမူ့ှ သ့ရသတ်ူုန္တှင်း်း ခြပွားည််းစ်��
လေးသ� က�မူ့မ�ဘာယ မူ့င်းး�သ��သည်း မူ့င်းး�သမူ့း�တ်ု��၏ လေးအ�းဟုစ်းအက့ အည်း
လေးတ်�င်းး���လေးသ� အသ�ကု� ကြက��လေးသ�အ�ါ စ်��စ်မူ့း�လေးထု�ကး�ှမူ့း�ရန်း
အတ်ွကး �ုဏးဂျ့အန်း�သု�� လေးရ�ကးရှု����သ်ည်း။ ဂျ့လေးပွားါကးတ်ွင်းး 
ကြီးကး�မူ့��လေးသ� ပွားင်းး်က့ကြီးကး�ကု� ခြမူ့င်းးလေးသ�အ�ါ  ရ�ရင်း်းလေးသ� မူ့င်းး�သ�� သည်း 
၎င်းး�၏ လေး��န္တှင်း်းခြမူ့ှ��တ်ု��ကု� အသ���ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ပွားင်းး်က့ကြီးကး�ကု� တ်ု�ကး�ု�ကး 
သတ်းခြ�တ်း��သ်ည်း။   မူ့င်းး�သမူ့း�မူ့း��ကု� ကယး�ယး��လ်ေးသ�လေးကြက�င်း်း �� 
��ဘားအခြ�စ်း မူ့င်းး�သ��သည်း အလေး�း�အ�ှ���� မူ့င်းး�သမူ့း�န္တှင်း်း �ကး�ကး
�ွင်းး်ရ��သ်ည်း။”(Atlas Obscura, n.d.)

ပွားင်းး�တ်ယ ဟု့လေးသ�အမူ့ည်းမူ့ှ� ပွားင်းး်က့ရ ဟု့လေးသ� အမူ့ည်းမူ့ှ �င်းး�သကး

��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ပွားင်း်းက့ကြီးကး� အ�� အန္တု�င်းးရဖြိုးပွားးဟု� အဓိုပွားပယးရသည်း။
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တ်ု��တ်ု��တ်ုတ်းတ်ုတ်း ကု��ကွယး��်ကြကသည်း။ လေးန်�ကး����တ်ွင်းး အလေးန်�းရထု�

ဘာ�ရင်းးကု�ယးတ်ု�င်းး �့အမူ့း��၏ ကု��ကွယးယ��ကြကည်းမူ့ုကု� ပွားုတ်းပွားင်းးခြ�င်းး� 

သည်း ဗျူး��ာဘာ�သ�န္တှင်း်း �့လေးတ်ွကု� လေးဝ�သွ��လေးစ်ဖြိုးပွားး� အကး�ု�မူ့ရှုလေးကြက�င်းး� 

သုခြမူ့င်းး��ဖြိုးပွားး� န်တ်းကွန်း�မူ့း�� န္တှင်းး် န်တ်းရိုး�ပွားးမူ့း��ကု��ကွယးခြ�င်းး�ကု� 

ခြပွားန်း�ည်း �ွင်းး်ခြပွား���သ်ည်း။ 

အလေးန်�းရထု�ဘာ�ရင်းးကု�ယးလေးတ်�းတ်ု�င်းး ပွား�ပွားပါ�လေးတ်�င်းးရှု (၃၆) ပွားါ�လေးသ� န်တ်း

ရိုး�ပွားးထု�မူ့း��အတ်ု�င်းး� လေးရှေစ်ည်း���� ဘာ�ရ��ဝင်းး� အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး�ည်း� န်တ်းရိုး�ပွားးထု�

မူ့း�� ထု���ပွားးထု��ရှုလေးစ်��သ်ည်း။ မူ့့�ပွားထုမူ့ န်တ်း (၃၆) ပွားါ�ခြ�စ်းလေးသ�း�ည်း�

အလေးန်�းရထု�ဘာ�ရင်းးက သုကြက�� မူ့င်းး�ကု� (သုကြက��မူ့င်းး�ကု� ဟုုန္တာူတ်ု��၏ 

ဘာ�သ�လေးရ� အယ့အ�အရ“ကကုန္ဒြာန္တာ�”ဟု�လေး�်�ု�သည်း) “န်တ်းမူ့း��၏

ဘာ�ရင်းး” အခြ�စ်းထုည်း်သွင်းး�က� (၃၇) န်တ်းမူ့င်းး�မူ့း��ဟု� သတ်းမူ့ှတ်းသည်း။ 

(Myanmar Net, 2017)

န်တ်းကု��ကွယး ယ��ကြကည်းမူ့ုတ်ွင်းး ဝကးသ��ကု� လေးရှ�င်းး ကးဉ်းလေး�ရ်ှုကြကသည်း။

အဘာယး်လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း န်တ်းမူ့း��သည်း ဝကးသ��စ်��သ���ခြ�င်းး�ကု� မူ့န္တှစ်း

ဖြိုးမူ့ု�� ကြကလေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းသည်း။ န်တ်းမူ့ကြီးကု�ကးလေးသ� အခြပွား�အမူ့့ကု� 

လေး��င်းးရွကးမူ့ုပွားါက မူ့ုမူ့ုတ်ု��၏ လေးန်�စ်ဉ်း ��ပွားးင်းန်း�လေး��င်းးတ်�မူ့း�� 

လေး��င်းးရွကးရ�တ်ွင်းး အလေးန္တှ�င်းး်အယှကး ခြပွား���ရမူ့ည်း  သု��မူ့ဟု�တ်း  �့��န္တာ� 

ကု�ယးထု�ဝင်းး လေးရ�ကးပွား့�ကပွားးဖြိုးပွားး� �့အမူ့း��ကြက��တ်ွင်းး မူ့သင်း်းလေး�း�းလေးသ� 

အခြပွား�အမူ့့ အလေးခြပွား�အ�ု�မူ့း�� ခြပွား�မူ့့လေးခြပွား��ု�မူ့ည်းကု� စ်ု��ရုမူ့းကြကသည်း။

အခြ��� အလေးရှ�လေးတ်�င်းးအ�ရှန္တု�င်းးင်း�မူ့း��၌ န်တ်းကု�� ကွယးပွားသရ�တ်ွင်းး 

ကွ�ခြပွား��ခြ���န်��လေးသ� ပွား��စ်�မူ့း�� ရှုကြကသည်း။ န်တ်းကု�ပွားသရ�တ်ွင်းး သး�းင်းး�

မူ့း��၊ အ�ု� အကမူ့း��န္တှင်းး်န်တ်းမူ့း��၏ဘာဝဇာ�တ်းလေးကြက�င်းး� သရိုး�ပွားး လေး��းမူ့း��

ကု� န်တ်းပွားွ�မူ့း��တ်ွင်းး သရိုး�ပွားးလေး��း ကခြပွားလေး�် ရှုကြကသည်း။ လေးကး�ရွ�မူ့း��တ်ွင်းး

မူ့့ န်တ်းဝင်းးသည်းမူ့း��၊ န်တ်းကလေးတ်�းမူ့း��ကု� လေးန်အုမူ့းသု���ုတ်းဖြိုးပွားး� န်တ်းတ်င်းး 

လေး�၊် ပွား့လေးဇာ�းပွားသလေး� ် ရှုကြကသည်း။ ဝါ�စ်င်းးလေးပွား်တ်ွင်းး ထုမူ့င်းး�၊ အသ�� 

(ဝကးသ��မူ့ပွားါ) န္တှင်းး် သစ်းသး�ဝ�� မူ့း��ကု�တ်င်းးဖြိုးပွားး� ပွား့လေးဇာ�းပွားသလေး�ရ်ှုသည်း။

န်တ်းဝင်းး သည်းတ်ု��သည်း န်တ်းမူ့း��ကု� ပွား့လေးဇာ�းပွားသရင်းး� လေးကြက� သု��မူ့ဟု�တ်း လေးင်းွ

�င်းးပွားန်း�ကု� န်တ်းပွား့လေးဇာ�းပွားသလေးသ�စ်င်းး အန်း�တ်ွင်းး ထု��ရှုက� န်တ်းမူ့း�� 

လေးပွား်လေးပွားါကး��မူ့ည်း် အရုပွားးသဏ္ဍာ�န်းတ်ု��ကု� လေးစ်�င်း်းကးပွားး ကြကည််းရိုးုလေး�ရ်ှု 

သည်း။န်တ်းကလေးတ်�းမူ့း��သည်း န်တ်းမူ့း��ဝင်းးပွား့�သည်း် အ�းနု်းထုု န်တ်းက 

ကလေး�ရ်ှုသည်း။ န်တ်းဝင်းးပွား့�ခြ�င်းး� လေးကြက�င်းး် မူ့လေးက�င်းး��ု��ဝါ�မူ့း��ရန်းကု�

�ည်း� က� ကွယးန္တု�င်းးသည်းဟု� ယ့�ကြကသည်း။ (Conway, 2006) 

န်တ်းသမူ့ု�င်းး�၏ မူ့့�အစ်မူ့ှ� တ်ုကးလေးသ�း�ခြ�င်းး� မူ့ရှု လေးပွား။ ဟုုန္တာူစ်က������

ခြ�စ်းလေးသ� “န်�ထု” ဟု့လေးသ� စ်က������မူ့ှ �င်းး�သကး��သည်းဟု� ယ့�

ရဖြိုးပွားး� လေး��ကကု� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးသ့ ဟု့လေးသ� အဓိုပွားပါယးရ က� ပွားါဠိုကးမူ့း�

တ်ွင်းး ဗျူး��ာကု�ရည်းညွှှန်း�သည်း။ ဟုုန္တာူ တ်ု��၏ �ှမူ့း�မူ့ု��မူ့ုကု� မူ့���ု�လေးသ� 

ခြမူ့န်းမူ့��့မူ့း�ု�တ်ု�� သည်း န်တ်း�ု�လေးသ� အသ���အန္တုန်း�မူ့ှ� အ�ရှအ�ယး 

ပွားု�င်းး�လေး�သမူ့ှ �င်းး�သကး��ဖြိုးပွားး� ပွားါဠိုစ်က������န္တှင်းး် တ့်ည်းလေးန်ခြ�င်းး�မူ့ှ� 

တ်ု�ကး�ု�င်းးမူ့ုတ်စ်း��သ� ခြ�စ်းသည်း ဟု��ု�ကြကသည်း။ (Rodrigue, 1992)

ဒထရဝါေ ဗုေ္ဓဘီာသာ

ယ��အ�ါ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း��့ဦး�လေးရ၏ (၉၀) ရ��ု�င်းးန္တုန်း� မူ့ှ� လေးထုရဝါ�

ဗျူး��ာဘာ�သ�ကု� သကးဝင်းးယ��ကြကည်း ကြကသည်း။ လေးထုရဝါ��မူ့း�စ်ဉ်းသည်း 

ဗျူး��ာဘာ�သ� ထု���တ်မူ့း�စ်ဉ်း��တ်ွင်းး ဗျူး��ာ၏န်ဂျု�မူ့့� သွန်းသင်းး�းကး မူ့း��

အတ်ု�င်းး� �ု�ကးန်�ကးင်းး်သ���ခြ�င်းး�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အခြ��� ဗျူး��ာဘာ�သ� �မူ့း�စ်ဉ်းမူ့း��

ထုကးပွားု�၍ စ်ည်း�ကမူ့း� တ်င်းး�ကးပွားးလေးသ� ကးင်း်းဝတ်းမူ့း��ကု� လေးစ်�င်း်းထုုန်း�ကြက 

သည်း။ 

လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�၏ ရည်းရွယး�းကးမူ့ှ� သ�သရ� မူ့ှ �ွတ်းလေးခြမူ့�ကး

ရန်းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အရ�အ������ ၏ ဖြိုးင်းုမူ့း�လေးအ�ရ� ခြမူ့တ်းန်ုဗျူးိ�န်း ကု� မူ့းကးလေးမူ့ှ�ကး 

ခြပွား�န္တု�င်းးလေးရ�ပွားင်းးခြ�စ်းသည်း။ ယ�� မူ့းကးလေးမူ့ှ�ကးက�� န္တှင်းး် လေးန်�င်းးသ�သရ�တ်ု��

တ်ွင်းး လေးက�င်းး�ကး�ု�ရရှုလေးစ်ရန်း အတ်ွကး ရည်းမူ့ှန်း�က� လေးက�င်းး�မူ့ုက�သု��း

မူ့း��ကု� ခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ က�သု��းယ့ခြ�င်းး�ကု� န်�န်ကးအ� ရိုး�ဏး�င်းး��းနု်း 

သ�ဃာ�လေးတ်�းမူ့း�� �ွမူ့း���ထုွကး�းနု်း တ်ွင်းး မူ့း��လေးသ�အ��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးကြက

သည်း။ ဗျူး��ာဘာ� သ�သည်း (၁၀၄၄) ��န္တှစ်း ပွား�ဂျ�လေး�တ်းတ်ွင်းး စ်တ်င်းး ထုွန်း�က��

��်ဖြိုးပွားး�  န္တု�င်းးင်း�လေးတ်�းဝန်းကြီးကး��း�ပွားး ဦး�န္တ��ကး ထုကး (၁၉၆၁)��န္တှစ်းတ်ွင်းး 

န္တု�င်းးင်း�လေးတ်�းဘာ�သ� အခြ�စ်း တ်ရ��ဝင်းး ခြပွားဌ�န်း���်သည်း။ (Harvard 

Divinity School, 2018) “လေးထုရဝါ�” �ု�သည်းမူ့ှ� “အကြီးကး�အက�မူ့း��၏

�မူ့း�စ်ဉ်း”ဟု� အဓိုပွားပယးရဖြိုးပွားး� ဝါ ကြီးကး�လေးသ� သ�ဃာ�လေးတ်�းမူ့း��ကု� ရည်းညွှှန်း�

သည်း။

ဒထရဝါေ ျိုးျေယ်ယုံကြျည််မှု 

ဒလွှာာျ�တနိြ်ိုးမေား(ဝိဇူးာာလွှာမး်စဉ)်: အယ့ဝါ�အမူ့း��အခြပွား��တ်ွင်းး 

�့သ��တ်ု��၏ စ်ုတ်းဝု ဉာ�ဉ်းလေးရ�ရ�ခြပွားသ�န်�မူ့း��ကု�လေးခြ�ရှင်းး�န္တု�င်းးရန်းအတ်ွကး

လေး��ကးတ်န်း�ု��မူ့း��ရရှုရန်း �မူ့း�စ်ဉ်းမူ့း��ကု� �ု�ကးစ်��ကြကသည်း။ 

သု��လေးသ�း လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�ကမူ့့ ဝုဇာိ��မူ့း� ကးင်း်းစ်ဉ်းမူ့း��ကု� အ��လေးပွား�

ခြ�င်းး�မူ့ရှုလေးပွား။ ဗျူး��ာဘာ�သ�၏အလေးခြ���မူ့ှ� သ�သရ�မူ့ှ �ွတ်းလေးခြမူ့�ကး 

လေးကြက�င်းး�တ်ရ��ကု� အ��ထု�တ်းဖြိုးပွားး� န်ုဗျူးပ�န်းသု��လေးရ�ကး ရှုရန်းခြ�စ်းသည်း။

လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�သည်း လေး��ကးတ်န်း�ု�� ကးင်း်းစ်ဉ်းမူ့း��ကု� အ��လေးပွား�

ခြ�င်းး� မူ့ရှုလေးသ�း�ည်း� ����၀�းစ်း�ှူရိုးု �န်�းကးင်းးခြ�င်းး��ည်း� မူ့ရှုလေးပွား။ 

တ်စ်းစ်ုတ်းတ်စ်းပွားု�င်းး�အ��ခြ�င်း်း ပွားါဝင်းး�းကးရှုသည်း။ ဗျူး��ာက အ�ု�ပွားါ လေး��ကး

ကးင်း်းစ်ဉ်းမူ့း��သည်း သ�သရ�မူ့ှ �ွတ်းလေးခြမူ့�ကးရ� အလေးကြက�င်းး�မူ့ဟု�တ်းဟု� 

သတ်ုလေးပွား���သ်ည်း။ 

ဗုေ္ဓ: သု�ာတ်မူူ့င်းး�သ��သည်း (လေးယရိုးုသည်း သ�င်းး �ရစ်းလေးတ်�းအခြ�စ်းကု� 

လေးရ�ကးရှု��သ်ည်း် ကးင်း်းစ်ဉ်းမူ့း�� န္တှင်းး် တ့်ည်းစ်ွ�) သစ်စ�လေး��ပွားါ� ခြမူ့တ်းတ်ရ��

ကု� ကု�ယး လေးတ်�းတ်ု�င်းးသုခြမူ့င်းးလေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး� လေးဂျါတ်မူ့ဘာ�ရ�� အခြ�စ်း ကု�လေးရ�ကး

ရှုလေးတ်�းမူ့့��သ်ည်း။ ဗျူး��ာခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ�� ပွားရု န်ုဗျူးိ�န်းစ်�လေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကးပွားု�င်းး� 

ဗျူး��ာန္တှင်းး် �ကးသွယး န္တု�င်းးသည်း် တ်စ်း��တ်ည်း�လေးသ� န်ည်း��မူ့း�မူ့ှ� န်ုဗျူးိ�န်း 

ကု� မူ့းကးလေးမူ့ှ�ကးခြပွား�လေးသ� ဗျူး��ာ၏ တ်ရ��လေးတ်�းမူ့း�� အတ်ု�င်းး� �ု�ကး

လေး�ှ�ကးခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 
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ေနိေ်ငး်ရှငဘ်ီုရားသြင:် လေးထုရဝါ�ဗျူး��ာဘာ�သ�တ်ွင်းး အခြ��� အစ်စ��မူ့း

ဘာ�သ�၊ �ရစ်းယန်းဘာ�သ�န္တှင်းး် ဂျးူ�ဘာ�သ�တ်ု��က�သ်ု�� �န်း�င်းး�ရှင်းး 

ဘာ�ရ��သ�င်းး မူ့ရှုလေးပွား။ တ်န်း�ု��စ်ွမူ့း�အင်းး အထုု�ကးအလေး�း�ကးရှုလေးသ� န်တ်း

မူ့း��သည်းသ� ပွား��စ်� အမူ့း�ု�မူ့း�ု�ခြ�င်း်း တ်ည်းရှုသည်း။

နိိဗာာနိဒ်ရာျဒ်ကြျာငး်ျေင်စ်ဉ:် လေးက�င်းး�မူ့ွန်းလေးသ�ဘာ��ဘာဝသု�� လေးရ�ကးရှု

လေးစ်ရန်း အတ်ွကး ဘာ�ရ��မူ့း��၊ န်တ်းမူ့း��၏ အက့အည်း မူ့ပွားါပွား� မူ့ုမူ့ုတ်ု�� 

ကု�ယးတ်ု�င်းးသ� ကးင််းးကြုံက� အ��ထု�တ်းကြကရ သည်း။ ဗျူး��ာခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��သည်း 

န်ုဗျူးိ�န်းလေးရ�ကး လေးကြက�င်းး� �မူ့း�စ်ဉ်းကု� �မူ့း�ညွှှန်းခြပွားသသ့သ�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

ကးင်း်းကြုံက��ု�ကးလေး�ှ�ကးခြ�င်းး�မူ့ှ� �့သ��မူ့း�� အလေးပွား် တ်ွင်းးသ� မူ့့တ်ည်း

သည်း။

ဒထရဝါေျေင််စဉ်

လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�သည်း မူ့ုမူ့ုကု�ယးတ်ု�င်းး ကြီးကု�� စ်��အ��ထု�တ်းမူ့ုခြ�င်း်း 

သ�သရ�မူ့ှ �ွတ်းလေးခြမူ့�ကးခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ တ်ရ��ထုု�င်းးခြ�င်းး�၊ ဝုပွားသ�န်�ရိုးု

ခြ�င်းး�တ်ု�� သည်း သ�သရ�မူ့ှ �ွတ်းလေးခြမူ့�ကးရ� န်ုဗျူးိ�န်းကု� မူ့းကး လေးမူ့ှ�ကးခြပွား�န္တု�င်းး

သည်း် ကးင်း်းစ်ဉ်းမူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ ထုု�သု�� ကြီးကု��ပွားမူ့း� အ��ထု�တ်းန္တု�င်းးရန်းအတ်ွကး 

ရဟုန်း�ခြပွား�ဖြိုးပွားး� တ်ရ��အ��ထု�တ်းခြ�င်းး�မူ့း�� ခြပွား�ကြကသည်း။ ကးင်း်းကြုံက� 

အ��ထု�တ်းသ့မူ့း��အလေးန်ခြ�င်း်း “မူ့လေးက�င်းး�လေးသ� စ်ုတ်း �ု��၊ စ်ုတ်းမူ့ု�ကးမူ့း��ကု�

�ယးရှ��ဖြိုးပွားး�၊ စ်ုတ်းကု�ခြ�ူစ်င်းး လေးအ�င်းးထု��က� လေးက�င်းး�လေးသ�စ်ုတ်းမူ့း��ကု� 

လေးမူ့ွ�ခြမူ့ူ ရမူ့ည်း” ခြ�စ်းသည်း။ တ်ရ��ကးင်း်းကြုံက�အ��ထု�တ်းခြ�င်းး� သည်း လေးထုရ

ဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�၏ အဓိုက ကးင်း်းစ်ဉ်း ခြ�စ်းသည်း် အတ်ွကးလေးကြက�င်းး် 

ဗျူး��ာဘာ�သ� ရဟုန်း� လေးတ်�းမူ့း��သည်း အ�းနု်းအလေးတ်�းမူ့း��မူ့း��ကု� တ်ရ�� 

အ��ထု�တ်းခြ�င်းး�ခြ�င်း်း က�န်း����လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ သ�သ ရ� အလေးန္တှ�င်းးအ�ွ��မူ့ှ 

�ွတ်းလေးခြမူ့�ကးဖြိုးပွားး�လေးသ� ပွား�ဂျဂု��း ကု� “အရဟုတ်း” “တ်န်း�ု��ရှုလေးသ�ပွား�ဂျဂု��း” 

ဟု�လေး�် သည်း။ ရဟုန်း�လေးတ်�းတ်ု��၏ကးင်းး်ကြုံက�အ��ထု�တ်းမူ့ုမူ့း�� သ�မူ့က 

အခြ���လေးသ� ကးင််းးကြုံက�အ��ထု�တ်းသ့မူ့း��  အတ်ွကး�ည်း� လေးထုရဝါ� 

ဗျူး��ာဘာ�သ�တ်ွင်းး တ်ုကး လေးသ�ကးင်း်းကြုံက�အ��ထု�တ်းမူ့ု �မူ့း�စ်ဉ်းမူ့း��ရှုသည်း။

(BBC, 2002)

ဗုေ္ဓသားဒတာ်/သမ�းဒတာ်မေား

လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�သ�ဝင်းး ဘာ�န်း�ကြီးကး�အမူ့း��စ်� သည်း သ�သန်�အ

သု�င်းး�အဝန်း�၏ အစ်ုတ်းအပွားု�င်းး� တ်စ်း��အခြ�စ်း လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း။ အ�း�ု�မူ့ှ� 

င်းယးရွယး စ်ဉ်း အသကး(၇)န္တှစ်း�န်�းမူ့ှစ်ဖြိုးပွားး� သ�သန်�လ်ေးဘာ�င်းးသု�� ဝင်းးလေးရ�ကး

ကြကလေးသ�း�ည်း� မူ့ည်းသည်း် အသကး အရွယးတ်ွင်းးမူ့�ု� သ�သန်�်လေးဘာ�င်းး

အတ်ွင်းး� ဝင်းးလေးရ�ကးန္တု�င်းးသည်း။ ကု�ရင်းးင်းယးမူ့း��ကု� “သ�မူ့လေးဏ” ဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး�

အရွယးလေးရ�ကးဖြိုးပွားး�လေးသ� (သကးလေးတ်�း ၂၀ လေးကး�း) ရဟုန်း�လေးတ်�းကု�မူ့့ “ဘာု

ကခူ” ဟု�လေး�်သည်း။ သ�သန်�် အ�ွ��အစ်ည်း�တ်စ်း������ကု� “သ�ဃာ�” ဟု� 

လေး�်ဖြိုးပွားး� ရဟုန်း�လေးတ်�းမူ့း��သည်း (၂၂၇) ပွားါ�လေးသ� “ဝုန်ည်း�” န္တှင်းး် သုကခ�ပွား��း

မူ့း��ကု� လေးစ်�င်း်းထုုန်း�ကြက ရသည်း။ သး�ရှင်းးအမူ့း��မူ့ှ�မူ့့ (၂၂၇) ပွားါ�ထုကးပွားု� 

ကးင်း်းရသည်း။ ၎င်းး�စ်ည်း�မူ့းဉ်း� စ်ည်း�ကမူ့း�မူ့း��သ�မူ့ က ဗျူး��ာဘာ�သ�တ်ွင်းး 

လေးစ်�င်း်းထုုန်း�ရမူ့ည််း အလေးခြ��� သး� (၅)ပွားါ�ရှုသည်း။

၎င်းး�သး�၅ပွားါ�တ်ု��မူ့ှ�- 

၁။ သ့တ်စ်းပွားါ� အသကးကု�မူ့သတ်းရ။ 

၂။ သ့တ်စ်းပွားါ� ပွားစ်စည်း�ဥ်စ်စ�ကု� မူ့�ု��ရ။

၃။ သ့တ်စ်းပွားါ�သ��၊မူ့ယ��ကု�မူ့ခြပွားစ်းမူ့ှ��၊ မူ့ကးူ� �ွန်းရ။

၄။ မူ့�သ��စ်က��လေးခြပွား��ု�ခြ�င်းး�၊ သုမူ့း�းင်းး�လေးသ� စ်က�� လေးခြပွား��ု�ခြ�င်းး�မူ့း�� 

မူ့ခြပွား���ပွားးရ။

၅။ မူ့့�ယစ်းလေးစ်တ်တ်းလေးသ� လေးသရည်းအရကးန္တှင်းး် မူ့့�ယစ်းလေး��ဝါ�မူ့း��သ���စ်ွ�

ခြ�င်းး� မူ့ခြပွား���ပွားးရ။

သာသနိာ်အလွှာံ

သ�သန်�အ်��၏ မူ့့�အစ်မူ့ှ� (၁၈၈၅) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး သးရု�ကဂ�န္တု�င်းးင်း�မူ့ှ 

စ်တ်င်းး လေးပွား်လေးပွားါကး����ခ်ြ�င်းး�ခြ�စ်း ဖြိုးပွားး� ယ��ကြကည်းမူ့ုန္တှင်းး် ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�လေးရ�၏ 

သလေးကဂတ်ခြ�စ်း သည်း။ သ�သန်�အ်��ကု� (၁၈၈၀) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး အလေးမူ့ရု

ကန်းစ်စ်းတ်ပွားးမူ့ှ ဗျူးု��းမူ့ှူ�ကြီးကး� ဟုင်းးန်ရး စ်တ်း��းအု�လေးက�မ်ူ့ှ သးရု�ကဂ�န္တု�င်းးင်း�

တ်ွင်းး စ်တ်င်းး လေး��းထု�တ်း��်ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း ဟု��ု�သည်း။ အု�ကလေး��သ်ည်း 

ဗျူး��ာသ�သန်� တ်ု��တ်ကး ခြပွားန်း�ပွားွ�� လေးရ�အတ်ွကး ကြီးကု��စ်�� အ��ထု�တ်း��်ဖြိုးပွားး� 

ပွားရုယတ်ူု သ�သန်�လေးတ်�း (ဗျူး��ာပွားည်�လေးရ�) ကု��ည်း� စ်တ်င်းး လေး��းထု�တ်း

လေးပွား���သ့်ခြ�စ်းသည်း။

(၁၉၅၂)��န္တှစ်း အခြပွားည်းခြပွားည်း�ု�င်းးရ� ဗျူး��ာဘာ�သ� အစ်ည်း�အလေးဝ�တ်ွင်းး 

အခြပွားည်းခြပွားည်း�ု�င်းးရ� သ�သန်� ်အ��အခြ�စ်း အတ်ည်းခြပွား� လေးထု�ကး����်ကြက

သည်း။ 

သ�သန်�အ်��ရှု လေးဘာ�တ်ု�ကးမူ့းဉ်း�လေးကြက�င်းး� မူ့း��မူ့ှ� ကမူ့ာ�လေးပွား်ရှု �့မူ့း�ု�

မူ့း��အ������ ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�စ်ွ� အတ့်ယှဉ်းတ်ွ� လေးန်ထုု�င်းးကြကခြ�င်းး� အဓိုပွားပ�ယးကု� 

လေး��းလေး��င်းးဖြိုးပွားး� လေးထု�င်းး�ု�ကး မူ့းဉ်း�လေးကြက�င်းး�မူ့း��မူ့ှ� တ်စ်းကမူ့ာ����� 

ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�သ�ယ�ခြ�င်းး�ကု� ရည်းညွှှန်း� သည်း။ သ�သန်�အ်��ရှု အလေးရ�င်းး

မူ့း��မူ့ှ� ဗျူး��ာ၏ လေးရ�င်းးခြ�ည်းလေးတ်�းမူ့း��ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း။ 

အခြပွား�လေးရ�င်းးသည်း- ဗျူး��ာ��လေးတ်�းမူ့ှ ခြ�စ်းလေးပွား်လေးသ� “န်း�” ဟု့လေးသ� 

လေးရ�င်းးခြ�ည်းလေးတ်�းကု� ရည်းညွှှန်း�ဖြိုးပွားး� မူ့ဟု�ဂျရိုး�ဏ�လေးတ်�းကု� ကု�ယးစ်��

ခြပွား�သည်း။

အဝါလေးရ�င်းးသည်း ခြမူ့တ်းဗျူး��ာ၏ အလေးရခြပွား��လေးတ်�းမူ့ှ ထုွကးလေးပွား်လေးသ� “ပွားးတ်”

ဟု့လေးသ� လေးရ�င်းးခြ�ည်းလေးတ်�း ကု�ရည်းညွှှန်း�ဖြိုးပွားး� မူ့ဇာိုမူ့လေး�်အ�ယးအ�တ်း

�မူ့း�စ်ဉ်း ကု�ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း။

 

အန်းလေးရ�င်းးသည်း ခြမူ့တ်းဗျူး��ာ၏အလေးသွ�အသ��လေးတ်�း မူ့ှ ခြ�စ်းလေးပွား်လေးသ� 

“လေး��ဟုုတ်” ဟု့လေးသ�လေးရ�င်းး ခြ�ည်းလေးတ်�း ကု�ရည်းညွှှန်း�ဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာ �မူ့း�ညွှှန်း

ခြပွားသလေးသ� တ်ရ��လေးတ်�းမူ့း��ကု� ကးင်း်းကြုံက�အ��ထု�တ်းရ�မူ့ှ ရရှု��လေးသ� 

လေးက�င်းး�ကး�ု��းမူ့း�သ�မူ့း��ကု� ရည်း ညွှှန်း�သည်း။ 

အခြ�ူလေးရ�င်းးသည်း ခြမူ့တ်းဗျူး��ာ၏ သွ��လေးတ်�း၊ အရိုးု�� လေးတ်�းမူ့း��မူ့ှ ခြ�စ်းလေးပွား်��

လေးသ� “ကြသ�ါတ်” ဟု့လေးသ� လေးရ�င်းးခြ�ည်းလေးတ်�းကု� ရည်းညွှှန်း�ဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာ တ်ရ��

လေးတ်�း မူ့း��၏ ရှင်းး��င်းး�မူ့ုန္တှင်း်း အလေးန္တှ�င်းးအ�ွ�� ကင်းး�ခြ�င်းး� ကု�ရည်းညွှှန်း�

သည်း။
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�ုလေးမူ့မ�းလေးရ�င်းးသည်း ခြမူ့တ်းဗျူး��ာ၏�ကး�ဝါ�လေးတ်�း၊ လေးခြ��ဝါ�လေးတ်�း၊ 

န္တုတ်း�မူ့း�လေးတ်�းမူ့း��မူ့ှ ခြ�စ်းလေးပွား်�� လေးသ� “မူ့ဉ္စီးဋ္ဌ” ဟု့လေးသ� 

လေးရ�င်းးခြ�ည်းလေးတ်�းကု� ရည်း ညွှှန်း�ဖြိုးပွားး� မူ့တ်�န်း�ုပွားးတ်တ်းလေးသ� ခြမူ့တ်းဗျူး��ာ၏ 

ဉာ�ဏး ပွားည်�လေးတ်�းန္တှင်းး် တ်ရ��လေးတ်�းမူ့း��ကု� ရည်းညွှှန်း� သည်း။ 

လေးရ�င်းးခြ�ည်းလေးတ်�း အ������ စ်�လေးပွားါင်းး�ထု��လေးသ� ဖြိုးပွားု��ဖြိုးပွားု��ခြပွားကးခြပွားကး 

တ်စ်း��န်ကးလေးသ� အလေးရ�င်းးသည်း “ပွားဘာသရ” ဟု့လေးသ� လေးရ�င်းးခြ�ည်းလေးတ်�း

ကု� ရည်းညွှှန်း�ဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာတ်ရ��လေးတ်�းမူ့း��၏ အစ်ဉ်းအဖြိုးမူ့� မူ့ှန်းကန်းခြ�င်းး� တ်ရ��

ကု�ရည်းညွှှန်း�သည်း။ 

အ��လေးတ်�းတ်စ်း������သည်း �့မူ့း�ု�၊ န္တု�င်းးင်း�၊ ဘာ�သ�၊ အသ��အလေးရ�င်းးမူ့

လေးရွ� ခြမူ့တ်းဗျူး��ာ၏ တ်ရ��လေးတ်�းကု� �ု�ကးန်�ကးင်းး်ကြုံက� န္တု�င်းးကြကလေးကြက�င်းး�ကု� 

ရည်းညွှှန်း� သည်း။

 

ယ��လေး�တ်း သ�သန်�်အ��ရှု အလေးရ�င်းး (၆) မူ့း�ု�၏ အဓိုပွားပ�ယးမူ့ှ�- 

အခ�ာဒရာင ်- ဗျူး��ာဘာ�သ�၏ လေးအ��းမူ့း�မူ့ုန္တှင်းး် လေးမူ့တ်�ူတ်ရ��ကု� ကု�ယးစ်��

ခြပွား�သည်း။

 

အဝါဒရာင ် - ခြမူ့တ်းဗျူး��ာ၏ အ�ည်းအ�တ်း�မူ့း�စ်ဉ်း ကု� ကု�ယးစ်��

ခြပွား�သည်း။ 

အနိ�ဒရာင ် -   လေးက�င်းး�ကး�ု� ရရှုခြ�င်းး�၊ ဉာ�ဏးပွားည်�၊ ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းလေးသ�

အမူ့့အကးင်း်း၊ က�ကြကမူ့မ�န္တှင်း်းဂျ�ဏး သုကခ�တ်ု��ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း။

 

အခေူဒရာင ် - သန်�းရှင်းး�စ်င်းးကြကယးခြ�င်းး�၊ အကး ုူ � အလေးကြက�င်းး�တ်ု��မူ့ှ 

ကင်းး��ွတ်းခြ�င်းး�န္တှင်းး် ဓိမူ့မသည်း အ�းနု်းန္တှင်းး် လေးန်ရ�တ်ု��မူ့ှ ကင်းး��ွတ်းလေးတ်�းမူ့့

ခြ�င်းး�ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း။

လွှာိဒမ်ာဒ်ရာင ်- ဉာ�ဏးပွားည်�၊ စ်ွမူ့း�အင်းး၊ ဂျ�ဏးသု ကခ�တ်ု��န္တှင်း်း ခြပွားည််းဝလေးတ်�း

မူ့့လေးသ� ဗျူး��ာဘာ�သ�၏ အန္တှစ်းသ�ရကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း။

လေးရ�င်းးခြ�ည်းလေးတ်�းအ������လေးပွားါင်းး�ထု��လေးသ� ဖြိုးပွားု��ဖြိုးပွားု�� ခြပွားကးခြပွားကး တ်စ်း��န်ကး

လေးသ�အလေးရ�င်းးသည်း တ်စ်း�� တ်ည်း�လေးသ�အမူ့ှန်းတ်ရ��ကု� ကု�ယးစ်��

ခြပွား�သည်း။ 

ပွား�� (၂၆) သ�သန်�်အ��
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�အိုဝး်လွှားမေ�ိး

ပွားအု�ဝး� �့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��သည်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းလေးတ်�င်းးပွားု�င်းး�၏ အလေးန်�ကးဘာကးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး အလေးခြ��း 

လေးန်ထုု�င်းးကြက သည်း။ ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု� အမူ့း��စ်�သည်း မူ့့�ပွားထုမူ့က လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သကု� လေးရွ��းယး

လေးန်ထုု�င်းး��်ကြကသည်း။ လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သတ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းး��်ကြကရ� �း�ုင်းး်ဝှမူ့း� တ်လေးကြက�မူ့ှ� လေးန်ထုု�င်းး

သည်း် ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��ထုကး  င်းှကး�း��လေးရ�ဂျါ ခြ�စ်းပွားွ��မူ့ု အ�ွန်းန်ည်း���သ်ည်း။ ထုု� အ�းနု်းက 

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��မူ့ှ� စ်ပွားါ��င်းး�မူ့း�� စ်ု�ကးပွားး�ု� ရ�လေးရန္တှင်း်း န်း�လေးသ�လေးကြက�င်း်း င်းှကး�း��လေးရ�ဂျါကု� 

အမူ့း��အခြပွား�� ��စ်����ရ်သည်း။  (Hackett, 1953)

�န်�းမူ့ှန်း�လေးခြ�အ��ခြ�င်း်း အလေးရှ�လေးတ်�င်းးအ�ရှတ်ွင်းး ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု� (၇) သုန်း�

�န်�း  လေးန်ထုု�င်းး�ှကးရှုသည်း။ အမူ့း��စ်�မူ့ှ� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးကြက

ဖြိုးပွားး� လေးတ်�င်းးကြီးကး�ဖြိုးမူ့ု��နှ္တင်းး် ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��တ်ဝု�ကးလေးတ်�င်းးတ်န်း� မူ့း��လေးပွား်တ်ွင်းး ပွား

အု�ဝး��့မူ့း�ု�စ်�မူ့း�� အန္တှ��အခြပွား�� လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း။ (Cho, 2014)

ထုု�င်းး�န္တု�င်းးင်း�မူ့ယးလေးဟု�င်းးလေး��င်းးစ်းရင်းးစ်�ရှု လေးမူ့�င်းးလေး�သ တ်ွင်းး�ည်း� ပွားအု�ဝး�

�့မူ့း�ု� အလေးယ�ကး (၉၀၀) လေး��ကးလေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း။ ယ���ကးရှု ထုု�င်းး�

န္တု�င်းးင်း� တ်ွင်းးလေးန်ထုု�င်းးလေးန်ကြကလေးသ� ပွားအု�ဝး�မူ့း��သည်း(၁၉၇၅) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး 

ခြပွားည်းတ်ွင်းး�အ��ကြွားကမူ့ုမူ့း��န္တှင်း်း စ်စ်းအစ်ု��ရ၏ �့�အ�ွင်း်းအလေးရ��း�ု� လေး��ကးမူ့ု

မူ့း��လေးကြက�င်း်း ခြမူ့န်းမူ့� န္တု�င်းးင်း�မူ့ှ ထုု�င်းး�န္တု�င်းးင်း�သု�� က့�လေးခြပွား�င်းး� �ု��ု���က်ြကသ့မူ့း�� 

ခြ�စ်းသည်း။ (Joshua Project, 2018)

 

ေငး်သျလ်ွှာာ�ုနံှင်် လွှားမေ�ိးစုဒတာစ်��်ုံ

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း တ်ုဘာကး-ဗျူးမူ့� မူ့း�ု�န္တွယးစ်� ဝင်းးခြ�စ်းဖြိုးပွားး�ကရင်းးမူ့း�ု�

န္တွယးန္တှင်းး်�ည်း�လေးသွ�လေးရ�သည်း။ လေးရှ�ရ�စ်�န္တှစ်းမူ့း��က တ်ုဘာကး-ဗျူးမူ့�မူ့း�ု�

န္တွယးစ်�သည်း လေးခြမူ့�ကး�း�� မူ့ွန်းဂျု��း�ယ���ွင်းးခြပွားင်းးမူ့ှ လေးတ်�င်းးဘာကး သု�� 

စ်��ကးကးလေးခြမူ့၊ စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးခြမူ့ရှ�လေး�ွရင်းး� လေးရကြကည်း ရ� ခြမူ့ကးန္တ�ရ�သု�� လေးရွ�

လေးခြပွား�င်းး����� ်ကြကလေးသ� �့မူ့း�ု�စ်�ကြီးကး�ခြ�စ်းသည်းဟု��ု�သည်း။ (Cho, 2014)

ထုု�မူ့း�ု�န္တွယးစ်�သည်း ကရင်းး�့မူ့း�ု� တ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း ဟု��ု�န္တု�င်းးဖြိုးပွားး� 

အတ်ုအကး�ု�ရလေးသ�း ပွားု��ကရင်းး�့မူ့း�ု� အန္တွယးဝင်းး ခြ�စ်းသည်း။ (Hackett, 

1953)

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း ရှမူ့း�န္တှင်းး် ဗျူးမူ့��့မူ့း�ု�တ်ု�� အင်းး အ��ကြီးကး����းနု်းတ်ွင်းး

သထု���ရိုးု�င်းး (မူ့ွန်းခြပွားည်းန်ယး)၏ လေးတ်�င်းးဘာကးသု�� လေးရှေ�လေးပွား���ရ်သည်း။ ထုု�

လေးန်ရ�တ်ွင်းး စ်တ်င်းး၍ မူ့ွန်း�့မူ့း�ု�မူ့း��န္တှင်း်း အ�ကးအ��ရှု��သ်ည်း။ သ�ဝဏ္ဍာ

ဘာ့မူ့ု သထု��ခြပွားည်းသည်း တ်�းနု်းက ဗျူး��ာသ�သ န်� စ်တ်င်းးထုွန်း�က��လေးသ� 

တ်ု�င်းး�ခြပွားည်းကြီးကး�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� မူ့ွန်း(ပွားးူ)မူ့င်းး��ကး (၁၅၀) �ကး အ�ပွားး�း�ပွားးစ်ု��စ်��� ်

သည်း။ သထု��သည်း ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း�� အလေးခြ��း လေးန်ထုု�င်းးရ�၊ သမူ့ု�င်းး�န္တှင်းး် 

ယဉ်းလေးကး�မူ့ု �မူ့း�န်�� ထုည်းဝါ��်ရ� လေးန်ရ�တ်စ်း�� ခြ�စ်း��သ်ည်း။ (Hackett, 

1953)

(၁၀၅၇)��န္တှစ်းတ်ွင်းး ပွား�ဂျ�မူ့င်းး� အလေးန်�းရထု�သည်း သ�သန်�ထုွန်း�က��

လေးသ� သထု��ခြပွားည်းမူ့ှ ပွားုဋိကတ်း စ်�လေးပွားမူ့း��ကု� ပွားင်းး်လေး��င်းးကု��ကွယး�ွင်းး် 

လေးတ်�င်းး��� ရ� မူ့ရသခြ�င်း်း သ�ဝဏ္ဍာဘာ့မူ့ုကု� စ်စ်း�း းလေးအ�င်းးခြမူ့င်းး ��်ဖြိုးပွားး� ပွားုဋိကတ်း

လေးတ်�းမူ့း��ကု� ပွား�ဂျ�ခြပွားည်းသု�� ပွားင်းး်လေး��င်းး ��သ်ည်း။ မူ့န္တ�ဟု�မူ့င်းး�ကု�  ပွား�ဂျ�သု�� 

လေး�်လေး��င်းး��်ဖြိုးပွားး� သ�ဝဏ္ဍာဘာ့မူ့ု သထု��ခြပွားည်းသည်း�ည်း� ပွားးကးစ်း�ခြ�င်းး� သု��

လေးရ�ကး��သ်ည်း။ ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ပွားးကးစ်း� လေးန်လေးသ� သထု��ခြပွားည်း

ကြီးကး�ကု� စ်ွန်�း�ွ�����်က� ယ�� ၎င်းး�တ်ု��အမူ့း��အခြပွား�� လေးန်ထုု�င်းး�ှကးရှု

လေးသ� လေးတ်�င်းး ပွားု�င်းး�ရှမူ့း�ခြပွားည်း�းသု�� လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး���ကြကသည်း။

 

ထုု��လေးန်�ကး သထု��ခြပွားည်းကု� လေးအ�ကးလေးမူ့ခ်ြ�င်းး�အ��ခြ�င်း်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းတ်ွင်းး သထု��

ဖြိုးမူ့ု��အသစ်းကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး�� ်သည်း။ ထုု�သု��တ်ည်းလေးထု�င်းးရ�တ်ွင်းး ပွားးကးစ်း�

��ရ်လေးသ� သထု��ခြပွားည်းကြီးကး�မူ့ှ ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းလေးသ� လေးရကု��ထုမူ့း� လေးခြမူ့�ှည်း�ကု��စ်း�

ယ့လေး��င်းးက� သထု��ဖြိုးမူ့ု��သစ်းရှု ခြမူ့စ်း၊ လေး�း�င်းး�၊ အင်းး�၊ အု�င်းးမူ့း��တ်ွင်းး လေးရစ်င်းး

�းန်း�က� လေးန်ရ�သစ်းတ်ွင်းး အန္တတရ�ယးလေးဘာ� ကင်းး�လေးဝ�လေးစ်ရန်း န္တှင်းး် 

မူ့လေးက�င်းး��ု��ဝါ�မူ့း�� အန္တတရ�ယးမူ့ှ လေးရှ�င်းးကးဉ်း ရန်းခြပွား���ပွားး��်သည်း။ သထု��

ဖြိုးမူ့ု��သစ်းသည်း �ကးရှုအ �းနု်းတ်ွင်းး �း�ု�င်းးဖြိုးမူ့ု��န်ယးအတ်ွင်းး�ရှု ရွ�လေး��တ်စ်း

ရွ� အခြ�စ်းတ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�သထု���ု�� လေး�်�ု�သ�ု� သထု�� ကလေး��ဟု��ည်း�

လေး�်�ု�ကြကသည်း။ ရှမူ့း�ခြပွားည်းတ်ွင်းး ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း�� စ်တ်င်းး အလေးခြ��း

လေးန်ထုု�င်းး��လ်ေးသ� လေး�သသည်း လေးတ်�င်းးဘာကးတ်ွင်းး လေးမူ့�ကးမူ့ယး၊ က�� ကြီးကး�၊

�ွု�င်းးလေးက�းတ်ု��န္တှင်းး်ထုုစ်ပွားးလေးန်ဖြိုးပွားး� အလေးန်�ကးဘာကး တ်ွင်းးစ်�က��လေး�သ၊ 

လေးခြမူ့�ကးဘာကးတ်ွင်းး လေးတ်�င်းးကြီးကး�စ် သည်းတ်ု��န္တှင်းး်�ည်း� ထုုစ်ပွားး�ှကးရှုက� 

စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� ဧရုယ� အကးယးအ��ခြ�င်းး် (၄၇၁) စ်တ်�ရန်း�မူ့ု�င်းးရှု သည်း။ (Cho, 

2014)

အလေးန်�းရထု�မူ့င်းး�သည်းသထု��ခြပွားည်းကြီးကး�ကု�လေးအ�င်းးန္တု�င်းး ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး မူ့န္တ့ဟု�

မူ့င်းး�န္တှင်းး်အတ့် အလေးရ�ပွားါအရ� လေးရ�ကးလေးသ� ဘာ�ရင်း်းအမူ့ုထုမူ့း�မူ့း�� အ������

ကု� ပွား�ဂျ� ခြပွားည်းသု�� လေး�်လေး��င်းးက� ကွန်းခြပွား���သ်ည်း။ 

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�သွ��လေးသ� ရှမူ့း�ခြပွားည်း လေးတ်�င်းးပွားု�င်းး�သည်း 

ဧရုယ� ကးယးခြပွားန်�းလေးသ�း�ည်း� လေးန်ထုု�င်းးသ့�့ဦး�လေးရန်ည်း���သ်ည်း။ လေးန်ရ�

အမူ့း��စ်�မူ့ှ� ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��သ� လေးန်ထုု�င်းး��်ကြကဖြိုးပွားး� သ့တ်ု��သည်း အ�ပွားး�း�ပွားး

မူ့င်းး���ပွားးသ့ �့တ်န်း�စ်��ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား� သည်း။ (Hackett, 1953)
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ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ရှမူ့း�က�န်း�ခြမူ့င်း်း လေးတ်�င်းးလေးပွား် လေး�သတ်ွင်းး မူ့ည်းသ့မူ့ှ 

မူ့သုမူ့း�ပွားု�ကးထု��လေးသ� �ွတ်း�ပွားးလေးသ� လေးခြမူ့ယ�မူ့း��လေးပွား်တ်ွင်းး လေးအ�လေးအ� 

�းမူ့း��းမူ့း� လေးန်ထုု�င်းးက� လေးတ်�င်းးယ� စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး�ကု� ��ပွားးကု�င်းး 

အသကးလေးမူ့ွ���က်ြကသည်း။ စ်��ဝတ်းလေးန်လေးရ� �ကး��လေးသ�း�ည်း� �ွတ်း�ပွားး

လေးသ� ဘာဝမူ့း��ကု� ပွားု�င်းး�ု�င်းးကြကသည်း။ရ�သးဥ်တ်�န္တှင်း်းစ်ု�ကးပွားး�ု�လေးခြမူ့လေးကြက�င်း်း 

တ်စ်းလေးန်ရ�မူ့ှတ်စ်းလေးန်ရ�သု�� လေးရွ�လေးခြပွား�င်းး�က� လေးတ်�င်းး ယ���တ်းထုွင်းး 

စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြကသည်း။ (Cho, 2014)

�အိုဝး်လွှားမေ�ိးေငး်သျလ်ွှာာ�ု ံေဏ္ဍာရ�

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း မူ့ုမူ့ုတ်ု��သည်း မူ့ု�င်းး န်ဂျါ�မူ့ န္တှင်းး် ��င်းး (ဝုဇာိ�) လေးဇာ�းဂျး း

တ်ု��မူ့ှ လေးပွားါကး�ွ����ကြကသ့ မူ့း��ခြ�စ်းသည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ မူ့ုမူ့ုတ်ု��

၏ မူ့့ရင်းး� ဇာ�တ်ုသည်း�ည်း� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�လေးတ်�င်းးပွားု�င်းး�ရှု သထု��ဖြိုးမူ့ု�� 

ခြ�စ်းသည်းဟု� �ု�ကြကသည်း။ ဤယ��ကြကည်း �းကးသည်း ဗျူး��ာခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ�� မူ့

ပွားွင်းး်မူ့ှးက�� ရဟုန္တတ�တ်ု��သည်း သထု��ဖြိုးမူ့ု�� ခြမူ့သပွားုတ်းလေးတ်�င်းးလေးခြ� တ်ွင်းး 

သးတ်င်းး�သ���ရင်းး� ထုု�လေးတ်�င်းးကု� အထုွဋိးအခြမူ့တ်း လေးန်ရ�အခြ�စ်း သတ်းမူ့ှတ်း��်

ရ�ကစ်သည်း။

 

“တ်စ်းလေးန်�တ်ွင်းး န်ဂျါ�ပွားး�ုမူ့သည်း လေးတ်�င်းးလေးခြ�ရှု ရဟုန္တတ� တ်ု��ကု� �့�လေးမူ့ှ�း�ု�
ပွားါသည်းဟု� ��င်းး န်ဂျါ�မူ့င်းး�ကြီးကး�ကု� လေးတ်�င်းး��ု���သ်ည်း။ထုု�အ�းနု်းတ်ွင်းး 
တ်ု�ကး�ု�င်းးစ်ွ�ပွားင်းး လေးဇာ�းဂျး းလေး�� တ်စ်းပွားါ�သည်း ထုု�လေးတ်�င်းးလေးခြ�လေးအ�ကး ရှု 
လေးရကန်းလေး��လေးဘာ�တ်ွင်းးရှုလေးသ� လေးကး�ကးဂျ့လေး�� တ်စ်းဂျ့တ်ွင်းးလေးန်ထုု�င်းး�ှ
ကးရှုသည်း။ လေးဇာ�းဂျး းန္တှင်းး် န်ဂျါ�မူ့ သည်း အခြမူ့င်းးကြက���လေးသ�အ�ါ �းစ်းကြီးကု��
သွယး ��က်ြကသည်း။ အ�းနု်းကြက���လေးသ�အ�ါ န်ဂျါ�မူ့တ်ွင်းး ပွားဋိုသလေးန္တာ 
တ်ည်းလေး�သည်း။ လေးဇာ�းဂျး းလေး��မူ့ှ� �့မူ့း�ု� န္တွယးမူ့ဟု�တ်း အ�င်းး်န်ုမူ့းကး
လေးသ� န်ဂျါ�မူ့န္တှင်းး် လေးပွားါင်းး� �ကးလေးန်ရလေးကြက�င်းး�ကု� သုရှုလေးသ�အ�ါ န်ဂျါ�မူ့ကု� 
ပွားစ်း ပွားယး��သ်ည်း။

န်ဂျါ�မူ့သည်း  ဥ်န္တှစ်း����ကု� လေးပွားါကး�ွ����ဖ်ြိုးပွားး� ထုု�ဥ် န္တှစ်း����ကု� ရလေးသတ််ပွားါ�ထု�
အပွားးန္တှ�ဖြိုးပွားး� ဘာ��ဗျူးုမူ့�န်းသု�� ခြပွားန်းသွ����လ်ေး�သည်း။ အ�းနု်းကးလေးသ�အ�ါ ထုု�ဥ် 
န္တှစ်း����မူ့ှ လေးယ�ကးး��လေး��တ်စ်းလေးယ�ကး န္တှင်းး် မူ့ုန်း�ကလေး��တ်စ်းလေးယ�ကး  
လေးပွားါကး�ွ����သ်ည်း။ သ့တ်ု�� ကြီးကး�ခြပွားင်းး���လေးသ�အ�ါ သ�၀ဏဏဘာ့မူ့ုတ်ွင်းး 
အ�ပွားးစ်ု��လေးသ�မူ့င်းး��ကး ခြ�စ်း��သည်း။ ယင်းး�မူ့င်းး� �ကးမူ့ှ ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု� 
လေးပွား်လေးပွားါကး����သ်ည်းဟု� �ု�ကြကသည်း…”

�အိုဝး်ဒဝါဟိုာရ

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း မူ့ုမူ့ုတ်ု��မူ့း�ု�န္တွယးအမူ့ည်းမူ့ှ� ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု� စ်တ်င်းး

လေးပွား်လေးပွားါကး�� ကတ်ည်း�က လေး�်လေးဝ်��လ်ေးသ� န်�မူ့ည်းခြ�စ်းသည်းဟု� 

ယ��ကြကည်း သည်း။ ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��က ၎င်းး�တ်ု��ကု� လေးတ်�င်းး�့ (လေးတ်�င်းးသ့) 

ဟု�လေး�်သည်း။ �ု��ု�သည်းမူ့ှ� လေးတ်�င်းး လေးပွား်လေး�သတ်ွင်းး ထုွန်းယကးစ်ု�ကးပွားး�ု� 

အသကးလေးမူ့ွ�သ့ ခြ�စ်းသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း�ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း 

“လေးတ်�င်းး�့” ထုကး  “ပွားအု�ဝး�” ဟု�လေး�်�ှင်းး ပွားု�၍ န္တှစ်းသကးကြက သည်း။ 

“ပွားအု�ဝး�” ဟု့လေးသ� စ်က������၏ ပွားအု�ဝး� သ�ာလေးဗျူး�အသ�အထုွကးမူ့ှ� 

“လေးထု�န်းစ်�” ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� “လေးထု�န်းစ်�”သည်း ခြ�ူစ်င်းးရိုးု��သ�� လေးခြ��င်း်းမူ့တ်းခြ�င်းး� ကု�

�ု��ု�သည်း။ ပွားထုမူ့စ်����� “ပွား” သည်း အကးကွ� ခြ�င်းး�၊ ��တ်ုယစ်����� 

“အု�ဝး�” သည်း အ�ွ��ွ�ခြ�င်းး� ဟု� အဓိုပွားပယးရသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� ပွားအု�ဝး�

အ�း�ု�က လေးတ်�“်ပွားအု�ဝး�”ဟု့လေးသ� စ်က������သည်း “ဘာု��လေးဘာ� မူ့း��”ကု� 

ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ (Cho, 2014)။ ကု��ု�န်းလေး�တ်း

တ်ွင်းး ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှမူ့း��က ပွားအု�ဝး�ကု� Black Karen (ကရင်းးမူ့�) ဟု� လေး�်�ု� ကြက

သည်း။ အဘာယးလေးကြက�င်းး်�ု�လေးသ�း အမူ့�လေးရ�င်းး (သု��မူ့ဟု�တ်း) မူ့�ခြပွား�လေးရ�င်းးရှု

လေးသ� ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�ဝတ်း စ်��၏ အလေးရ�င်းးလေးကြက�င်းး်ခြ�စ်းသည်း။ 

ျိုးျေယယ်ုံကြျည်မ်ှုနှင်် နိတျ်ိုးျေယမ်ှု

လေး�သတ်ွင်းး�ရှု အခြ���လေးသ� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း�ု�န္တွယး အမူ့း��စ်�က�သ်ု��ပွားင်းး 

လေးထုရဝါ�ဗျူး��ာဘာ�သ�ကု� သကး ဝင်းးကု��ကွယးယ��ကြကည်းကြကဖြိုးပွားး� ရိုးု��ရ�န်တ်း

ကု��ကွယးမူ့ု မူ့း���ည်း�ရှုသည်း။ ပွားအု�ဝး��့ဦး�လေးရ၏ (၁.၇၀) ရ��ု�င်းးန္တုန်း�

သည်း �ရစ်းယ�န်း ဘာ�သ�ဝင်းးမူ့း�� ခြ�စ်း သည်း။\

လေးန်အုမူ့း၊ ရွ�၊ သစ်းပွားင်းး၊ သစ်းလေးတ်� အစ်ရှု လေးသ� အရ�မူ့း��တ်ွင်းး 

လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးသ့ န်တ်းမူ့း��ရှု ကြကသည်းဟု� ယ��ကြကည်းသည်း။ ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�

မူ့း�� သည်း အခြ����့မူ့း�ု�တ်ု�� က�သ်ု��ပွားင်းး န်တ်းကြီးကး�သည်း ဟု့လေးသ� လေးန်ရ�

မူ့း��၊ န်တ်းစ်င်းးမူ့း�� အန်း�တ်ွင်းး အမူ့ှ�� ��ပွားးမူ့ု�ှင်းး လေးန်မူ့လေးက�င်းး�ခြ�င်းး� သ�

မူ့က အသကး ����ရိုးု��သည်း်အထုု န်တ်းကု�င်းးတ်တ်းသည်းဟု� ယ့� သည်း။ 

န်တ်းကလေးတ်�း၊ န်တ်းဝင်းးသည်းမူ့း��သ��ှင်းး န်တ်းကု�င်းးသည်း ဟု�တ်းမူ့ဟု�တ်း 

လေးခြပွား�န္တု�င်းးလေးသ�သ့ ခြ�စ်းက� န်တ်းကု�င်းး��ရသ့သည်း �ကး�ကး၊ �န်းန္တှင်းး် 

�လေးယ�င်းး�တ်ု�င်းးတ်ု��ခြ�င်းး် န်တ်းကု� ခြပွားန်းလေးတ်�င်းး�ပွားန်း လေးပွား� ရသည်း။

စ်�က��လေး�သ �ွယးလေး�်ရွ�အန်း� သ�လေးတ်�င်းးတ်ွင်းး န္တှစ်းစ်ဉ်း တ်လေးပွားါင်းး��ခြပွားည််း

လေးန်�တ်ု�င်းး� ရိုးု��ရ� န်တ်းပွားွ�ကု� ကးင်းး�ပွားသည်း။ �ခြပွားည််းလေးန်�ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး 

တ်န်�ဂ�လေးန်� တ်ွင်းး�ည်း� ပွားွ�လေးတ်�းကု� ထုပွားးမူ့�ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းး

အ�းနု်းက အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��သည်း န်တ်းဝု�င်းး� တ်ွင်းး�သု�� ဝင်းး�ွင်းး်မူ့ရှု��ပ်ွားါ။ 

သု��ရ�တ်ွင်းး ယ��အ�းနု်းတ်ွင်းး  စ်�က��ရွ�ရှု န်တ်းပွားွ�မူ့း��တ်ွင်းး အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း�� 

ပွားါဝင်းး�င်းးန္တွ��ွင်းး်ရှုသည်း။

စားဒသာျမ်ှု�ုစံနံှင်် ရိုးိုးရာအသုးံအဒောငမ်ေား

က�းဓိ�တ်းမူ့း��စ်ွ�ပွားါဝင်းးလေးသ� ပွားအု�ဝး� အစ်��အစ်� မူ့း��သည်း �့�

�န္တာ�ကု�ယး၏ လေးရ�ဂျါတ်ွန်း��ှန်းန္တု�င်းး စ်ွမူ့း�ကု� လေး�း�က်းလေးစ်သည်း။ အဓိုက 

အစ်��အစ်� အခြ�စ်း လေးတ်�င်းးယ��န်း၊ အ��့�န္တှင်း်း ကန်းစ်ွန်း�ဥ်ကု� စ်��သ���

ကြကဖြိုးပွားး� အသ��င်းါ�န္တှင်းး် �တ်း�တ်းလေးသ� ဟုင်းး�သး�ဟုင်းး�ရွကးမူ့း��ကု�မူ့့စ်��

���ှသည်း။ လေးတ်�င်းး လေးပွား်လေး�သတ်ွင်းး လေးန်သည်း်အတ်ွကး င်းါ�ရှ��ပွားါ�ဖြိုးပွားး� ရှု

သည်း်င်းါ�မူ့း��မူ့ှ� အရိုးု�� အ�ွန်းမူ့း��လေးသ�လေးကြက�င်း်း �ည်း�ခြ�စ်းသည်း။

သန်ပွားး�ကး၊ �ကး�ကးန္တှင်းး် င်းရိုး�ပွားးသး� စ်သည်းတ်ု��ကု� အုမူ့းလေးန်�ကးလေး�� 

လေး���ု�င်းး တ်ည်းသက�သ်ု�� စ်���င်းးစ်ွ� စ်ု�ကးပွားး�ု�ထု��ကြကသည်း။ လေးန္တွရ�သးတ်ွင်းး

အစ်��အစ်� မူ့း��ကု� အလေးခြ��ကး�ှန်း�လေး�ရ်ှု သ�ု� မူ့ု��ရ�သးတ်ွင်းး ကြက�ရှည်း

အထု����လေးအ�င်းး ရိုးု��ရ� မူ့း��ု�ကးပွားး�ု��စ်င်းး တ်ွင်းး အလေးခြ��ကး�� ထု��လေး�ရ်ှု

သည်း။ ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု� တ်ု��၏ �းကးခြပွား�တ်းစ်��လေးသ�ကးန်ည်း�မူ့ှ� အ�ွန်း ရိုးု��

ရှင်းး�သည်း။
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စတငထ်ေနိ်းျားြ�ရ်ာ သထုခံ�ည််

ရှင်းးအရဟု� မူ့လေးထုရးခြမူ့တ်းသည်း သထု��ခြပွားည်းကြီးကး�၏
ရဟုန်း�တ်ပွားါ�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အလေးန်�းရထု�မူ့င်းး� မူ့ှစ်၍

အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့အထုု ပွား�ဂျ�မူ့င်းး� လေး���ကးတ်ု��၏
ဘာ�သ�လေးရ��ု�င်းးရ� အကြုံက�လေးပွား�ပွား�ဂျဂု��း ခြ�စ်း��သ်ည်း။

ရှင်းးအရဟု�သည်း အလေးန်�းရထု�မူ့င်းး�အ��
လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�သု�� လေးခြပွား�င်းး���လေးပွား���ဖ်ြိုးပွားး�

တ်ု�င်းး�ခြပွားည်းတ်စ်း ဝှမူ့း�တ်ွင်းး သ�သန်�လေးတ်�း ထုွန်း��င်းး�လေးရ�အတ်ွကး 
ယ�င်းး အရည်း�ကြီးကး� ရဟုန်း�လေးကး�င်းး�လေး��င်းးမူ့း��ကု�

ဗျူး��ာဘာ�သ� လေးကး�င်းး�လေး��င်းးမူ့း��အခြ�စ်း
တ်ည်းလေး��ကးခြပွား�ခြပွားင်းးခြ�င်းး�မူ့း��ကု��ည်း� ကြီးကး�ကြကပွားး��်လေး�သည်း။

ပွား�ဂျ�ခြပွားည်းကြီးကး�သု�� ယ့လေး��င်းး��လေးသ�
ရှင်းးအရဟု�၏ လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�သည်း

ဟုုန္တာူ ဘာ�သ�၏ �ှမူ့း�မူ့ု��မူ့ုမူ့း��စ်ွ�ရှု��သ်ည်း။

ဟုင်းး�ရည်းန္တှင်းး် အခြပွား�တ်းမူ့း��ကု� ပွားု�၍န္တှစ်းသကးကြကဖြိုးပွားး� တ်�ါတ်ရ� 

အလေးကြက�းအလေး�ှ�းမူ့း���ည်း� ��ပွားးစ်��ကြက သည်း။ ဟုင်းး��း�မူ့း�� 

လေးကြက�းလေး�ှ�းရ�တ်ွင်းး ရိုးု��ရ�ကြီးကုတ်းစ်�� အသ���ခြပွား�က� ကြီးကုတ်းထု��လေးသ� ပွား��း

ကု�သ� သ���ကြကသည်း။ တ်�ါတ်ရ� အသ��င်းါ� မူ့း��ကု� ပွား��းအန်ည်း�င်းယးန္တှင်းး်

ကင်းးလေး�ရ်ှုသည်း။ န်န္တွင်းး�မူ့ုန်�း ၊ ဂျးင်းး�၊ င်းရိုး�ပွားး န္တှင်းး် ���တ်ု��ကု� ဟုင်းး��ပွားး

အလေးမူ့ှ�အကြီးကု�င်းးအခြ�စ်းထုည်း်�းကးကြကသည်း။ လေးန်�စ်ဉ်း လေးတ်�လေးတ်�င်းးတ်ွင်းး� 

လေးမူ့�ပွားန်း�စ်ွ� အ��ပွားး��ပွားး ကု�င်းးလေးသ�လေးကြက�င်းး် လေးရန္တှင်းး်ဓိ�တ်း���မူ့း�� ����

ရှူးှူ�� မူ့ုမူ့ှ က�ကွယးရန်းဟု့သည််း အယ့အ�ခြ�င်းး်�ည်း� လေးရလေးန္တွ�ကြကမူ့း�ကု� 

����ပွားး လေးသ�ကးကြကသည်း။ 

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း အပ့ွားအစ်ပွားး အရသ�ကု� ကြီးကု�ကးနှ္တစ်းသကးကြကသည်း။ 

အစ်��အစ်��းကးခြပွား�တ်း ရ�တ်ွင်းး င်းရိုး�ပွားးလေးက�င်းး�မူ့ုန်�းန္တှင်းး် င်းရိုး�ပွားးသး�မူ့း��စ်ွ� 

အသ���ခြပွား�လေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� င်းရိုး�ပွားးသး�စ်ုမူ့း�ကု� အလေးတ်�င်းး်�ု�ကး ကု�ကးစ်��ကြကသည်း။ 

ဟုင်းး�အရသ� ရှုလေးစ်ရန်း န်န္တွင်းး�ကု� �ပွားးမူ့း��မူ့း��သ���လေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� ဟုင်းး�ရည်း 

အခြပွား�တ်းမူ့း��တ်ွင်းး�ည်း� အခြ���အလေးမူ့ှ�အကြီးကု�င်းး မူ့း��န္တှင်း်းလေးရ�က� ထုည်း်

ကြကသည်း။ ပွား��မူ့ှန်း ထုမူ့င်းး�ဝု�င်းး� တ်ွင်းး ထုမူ့င်းး�န္တှင်းး်အစ်ပွားး(သု��မူ့ဟု�တ်း) အ�း�ု

ဟုင်းး��း� အဖြိုးမူ့�ပွားါသည်း။

အုမူ့း��ဧည််းသည်း်မူ့း��ကု�လေးန်��င်းး�ဘာကးတ်ွင်းးလေးရလေးန္တွ� ကြကမူ့း��ါ��ါ�လေး��၊ 

ကြုံက�သက�န္တှင်း်း ခြုံ��ထုွကးလေးခြမူ့ပွား��န်း လေးကြက�းတ်ု��ခြ�င်း်း တ်ည်း�င်းး�ဧည်း်��သည်း။ 

အသ��မူ့း�� ကု�မူ့း��ု��ကးပွားးတ်ု�ကး ��ပွားးစ်��ခြ�င်းး� အ�ွန်းရှ��သည်း။ ��ပွားးစ်��

သည်း် အ�ါတ်ွင်းး�ည်း� အသ��မူ့း��ကု� အလေးခြမူ့�င်းး��ု�ကး �ှး�ခြ�တ်းဖြိုးပွားး� 

ကြက�ရှည်း��လေးစ်ရန်း ကြကပွားး�ု��စ်င်းးလေးပွား်တ်ွင်းး အလေးခြ��ကး��ထု��လေး�ရ်ှုသည်း။

ပွားအု�ဝး�မူ့း��လေးန်ထုု�င်းးသည်း် လေးတ်�င်းးက�န်း�မူ့း��တ်ွင်းး စ်မူ့း�လေး�း�င်းး�င်းယးမူ့း��သ�

ရှုသည််းအတ်ွကး င်းါ�ရှ��ပွားါ� သည်း။ လေး�း�င်းး�င်းါ�လေး��မူ့း��ကု� �မူ့း�ယ့ရရှု

သည်း် အ�ါ ���၊န်န္တွင်းး�န်ယးဖြိုးပွားး� ဝါ�ခြ�မူ့း�လေး��ခြ�င်း်းည်ှပွားးက� မူ့း�ကင်းးစ်��ကြက

သည်း။ 

အစ်��အလေးသ�ကး ကြက�ရှည်း��လေးအ�င်းး ���ကု� အမူ့း������ အသ���ခြပွား�ကြက

သည်း။  သု��လေးသ�း�ည်း� ပွားအု�ဝး�တ်ု��၏ အဓိုကအစ်��အစ်�ခြ�စ်းသည်း် �န်း၊ 

အ��့�၊ ကြကကးသွန်းန်း၊ ကြကကးသွန်း ခြ�ူ၊ ပွား�လေးတ်�င်း်း၊ လေးခြမူ့ပွား� စ်သည်းတ်ု��သည်း 

သု�လေး�ှ�င်းး မူ့ထု���င်းး မူ့ည်းသည်း်ခြပွားင်းး�င်းးမူ့ုမူ့ှ ��ပွားးထု��စ်ရ� မူ့�ု�လေးပွား။ 

�န်းကု�ကြီးကုတ်း�ွ�ခြ�င်းး� အ��ပွားးသည်း အရိုးုပွားး���� ခြ�စ်းသည်း။ အ�ွ�မူ့�ွတ်းပွား� 

စ်ပွားါ�ကု� မူ့း��မူ့း��သု� လေး�ှ�င်းးမူ့ထု��န္တု�င်းးသခြ�င်း်း ပွားအု�ဝး�တ်ု��၏ လေးန်�စ်ဉ်း��ပွားး 
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ပွား�� (၂၇) �န်းခြပွား�ခြ�င်းး�

ပွား�� (၂၈) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�မူ့း��ု�

လေး��င်းးရလေးသ� အ��ပွားးထု�တ်ွင်းး စ်ပွားါ�လေးထု�င်းး�ခြ�င်းး� �ည်း� ပွားါဝင်းးသည်း။ 

အမူ့း����ပွားးသည်း် န်ည်း��မူ့း� မူ့ှ� �န်းစ်ပွားါ�ကု�သစ်း����ထုွင်းး����ခြ�စ်းသည်း် 

လေးထု�င်းး� ���ထု�ထုည််းက� (၄) လေးပွားအရှည်းရှုဖြိုးပွားး� (၄)�ကးမူ့ အ�းင်းး�ရှုလေးသ� 

ကးည်းလေးပွားွ�ခြ�င်း်း လေးထု�င်းး�ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ထုု�သု��လေးထု�င်းး�ခြ�င်းး�ခြ�င်း်း 

တ်ခြ�ည်း�ခြ�ည်း� စ်ပွားါ� �ွ�န္တှင်းး် �န်း����ကွ�လေး�သည်း။

လေးထု�င်းး�ဖြိုးပွားး�လေးသ� �န်းစ်ပွားါ�ကု� စ်လေးက�ထု�သု�� လေးခြပွား�င်းး�ထုည််းက� �ွ�မူ့း��

လေးခြပွား�င်းးသည်းထုု �န်းကု� ခြပွား�ယ့သည်း။ ဖြိုးပွားး��ှင်းး လေးထု�င်းး����ထု� ခြပွားန်းထုည်း်

�ါ ထုပွားးလေးထု�င်းး�သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး လေးန်�ကးတ်စ်းကြီးကုမူ့း ထုပွားးခြပွား�သည်း။ စ်ပွားါ�

လေးထု�င်းး�ခြ�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�သည်း အ�းနု်းက�န်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း ပွားအု�ဝး�အုမူ့း တ်စ်း

အုမူ့း�ှင်းး တ်စ်းလေးန်�ကု� ပွားးမူ့း�မူ့ှ �န်း (၄-၅) လေးပွားါင်းး လေးထု�င်းး� ကြကသည်း။

စ်ပွားါ�လေးထု�င်းး�ခြ�င်းး�အတ်ွကး အသ���ခြပွား�လေးသ� လေးန်�ကး ထုပွားး ပွားစ်စည်း�တ်စ်း��မူ့ှ� 

သစ်း����ခြ�င်း်း ထုွင်းး�ထု��သည််း (၁၂)�ကးမူ့ ပွားတ်း�ည်းရှုသည်း် ကြီးကုတ်း���

ခြ�စ်း သ - ည်း။ အ�ွ�မူ့�ွတ်းရလေးသ�လေးသ� စ်ပွားါ�မူ့း��ကု� ကြီးကုတ်း���၏ အလေးပွား်

လေးကး�ကးတ်��� အ�ယးရှု အလေးပွားါကးထု�သု�� လေး��င်းး�ထုည်း်၍ လေးထု�င်းး��ု�ကး

ဖြိုးပွားး� လေးခြမူ့�င်းး�အခြပွားင်းးဘာကးသု�� ခြပွားန်းထုွကး��လေးသ� �န်း စ်ပွားါ�ကု� စ်လေးက�ထု�

သု��လေးခြပွား�င်းး�က� �ွ�မူ့း��လေးခြပွား�င်းး သည်းထုု �န်းကု�ခြပွား�ယ့ရသည်း။ 

ဤစ်ပွားါ�ကြီးကုတ်း���သည်း စ်ပွားါ�ကြီးကုတ်း�ွ�ခြ�င်းး�ကု� ပွားု�၍ လေးက�င်းး�စ်ွ� ��ပွားးလေးပွား�

န္တု�င်းးဖြိုးပွားး� လေးထု�င်းး���� အသ���ခြပွား� သက�သ်ု�� �ွန်းအ��မူ့း��မူ့း�� စ်ု�ကးစ်ရ� မူ့�ု�

လေးပွား။ အခြ���လေးသ� သး�န္တှ�မူ့း��လေးထု�င်းး�ရ�တ်ွင်းး�ည်း� သစ်းသ�� (သု��) 

လေးကး�ကးတ်���န္တှင်းး် ခြပွား���ပွားးထု��လေးသ� ���င်းယးန္တှင်းး် ကးည်းလေးပွားွ�ကု� အသ���ခြပွား� 

ကြကသည်း။

မူ့း��ု�လေး�း�င်းးသ��� ပွားန်း�ကန်း �ွကးလေးယ�ကးမူ့း��မူ့ှ� ရိုးု�� ရှင်းး�သည်း။ 

သ���လေး�း�င်းး�လေးထု�ကး �ု��လေးန္တှ�င်းး်မူ့း��ု�ကု� အသ���ခြပွား�သည်း။ လေးကး�ကးတ်���၊ 

အ�တ်း��မူ့း��ကု� သ��� �ကး�ု�င်းးစ်းက� မူ့း��ု�အခြ�စ်း�ည်း� အသ���ခြပွား�သည်း။ 

ထုမူ့င်းး��းကးရ�တ်ွင်းး �န်းအု��(သု��)လေးကြက�အု��ကု� အသ��� ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ဟုင်းး��းကးရ�

၌လေးခြမူ့အု��ကု� အသ���ခြပွား�သည်း။

ပွားအု�ဝး�တ်ု��သည်း သစ်းသ��န္တှင်းး် ဝါ�ကု� အသ���ခြပွား�ထု�� သည်း် ရိုးု��ရ�မူ့း��ု�ကု�

အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ မူ့း��ု�ခြပွား���ပွားး ရန်းအတ်ွကး ပွားထုမူ့���� သစ်းသ��ခြ�င်း်း 

လေး��လေးထု�င်း်း ပွား��စ်� လေးဘာ�င်းးခြပွား���ပွားးက� ဝါ�ကြကမူ့း��င်းး�န္တှင်းး် ဝါ�အ လေး�း�င်းး�မူ့း��

ကု� ထုည်း်၍ လေးသတ်�ူင်းယးပွား��စ်� ခြပွား���ပွားး �ု�ကးသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး လေးခြမူ့လေးစ်�ကု�

ထုည်း်က� မူ့���သည်းအထုု �ုန္တှုပွားး�ု�ကးသည်း။ 

 

မူ့း��ု�အလေးပွား် မူ့းကးန္တှ�ကးကးတ်ွင်းး ကးပွားး�ု��စ်င်းးကု� တ်ပွားး�င်းးထု��ဖြိုးပွားး� ဘာ့��ါ�

သး�လေးရဗျူး့�လေးခြ��ကး၊ အသ��၊ င်းါ�န္တှင်းး် မူ့း�ု�လေးစ်မ်ူ့း��ကု� တ်�ရှည်း�� ပွားု��မူ့ထုု��

လေးအ�င်းး ထု��ထု��လေး�ရ်ှုသည်း။

မူ့း��ု�လေး�း�င်းးကု� ပွားင်းးမူ့အုမူ့းထု�တ်ွင်းး ထု��လေး�မ်ူ့ရှုဘာ� မူ့း��ု�လေး��င်းးဟု� ပွားင်းးမူ့

အုမူ့းန္တှင်းး် တ်ွ�လေး��ကးထု��လေး� ်ရှုဖြိုးပွားး� ခြပွားတ်င်းး�လေးပွားါကး ထု��လေး�မ်ူ့ရှုပွားါ။ ပွားအု�

ဝး�တ်ု�� သည်း ခြမူ့င်း်းလေးသ�လေးန်ရ�တ်ွင်းး လေးန်လေး�်ရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း မူ့း��ု�လေး��င်းး

တ်ွင်းး ခြပွားတ်င်းး�လေးပွားါကး မူ့ထု��ခြ�င်းး�ခြ�င်းး် အပွား့ကု� ပွားု�၍ထုုန်း�ထု��န္တု�င်းးသည်းဟု� 

�ု�သည်း။ ည် ဘာကးတ်ွင်းး မူ့ုသ��စ်��ု�ကး မူ့း��ု�ပွားတ်း�ည်းတ်ွင်းး ဝု�င်းး� ထုု�င်းး

က� မူ့း��ု�ဖြိုးပွားး�မူ့ှ အုပွားးရ�ဝင်းးကြကသည်း။ ခြပွားတ်င်းး� လေးပွားါကးမူ့ထု��ခြ�င်းး�သည်း 

လေး�ထုန်းခြ�င်းး�လေးကြက�င်း်း အုမူ့း မူ့း�လေး��င်းးန္တု�င်းးလေးခြ�န်ည်း�ရန်း အတ်ွကး�ည်း� 

ခြ�စ်း သည်း။

ဗျူး့�သး�လေးခြ��ကးကု� ယ��င်းး�ထု�မူ့ှ�့��ွတ်းဖြိုးပွားး� လေးရဘာ့� အခြ�စ်း အသ���ခြပွား�ကြက

သည်း။ လေးရဗျူး့�ခြပွား���ပွားးရန်း အည်ှ� ထုုပွားးတ်ွင်းး အလေးပွားါကးလေးသ�လေးသ� လေး��ကး

က� အတ်ွင်းး� မူ့ှ အလေးစ်မ်ူ့း��ကု� ထု�တ်းရသည်း။ ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး ကြကပွားး�ု�� စ်င်းးလေးပွား်

တ်ွင်းး အလေးခြ��ကး��ထု��သည်း။ လေးရထုည််း လေးသ�ကးလေးသ�အ�ါ ပွားအု�ဝး�တ်ု��

ကြီးကု�ကးသည်း် �န်း� �န်း�လေးစ်သည်း် လေးရအရသ�ကု�ရရှုဖြိုးပွားး� ထုု�လေးရဗျူး့�ကု� ခြုံ��

ယ�သွ��သည််းအ�ါ သယးသွ��လေး�ရ်ှုသည်း။
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လေးန်�ကးထုပွားး ရိုးု��ရ�အသ���အလေး��င်းး တ်စ်း��မူ့ှ� “တ်�ခြမူ့ကးစ်ည်း�ပွားင်းး” ဟု�လေး�်

လေးသ� အပွားင်းး (၂) မူ့း�ု�မူ့ှ ထုွကးရှုသည်း် ပွားအု�ဝး�တ်�ခြမူ့ကးစ်ည်း�ခြ�စ်းသည်း။ 

အပွားင်းး အမူ့း�ု�အစ်�� န္တှစ်းမူ့း�ု�ရှုသည််းအန်ကး တ်စ်းမူ့း�ု�ကု� ခြုံ��ဝန်း� ဥ်ယး�ဉ်း

တ်ွင်းး �ှ�ကးင်းး�ရန်း အသ���ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ကးန်း တ်စ်းမူ့း�ု�ကု� အုမူ့းအတ်ွင်းး�တ်ွင်းး �ှ�

ကးင်းး�ရန်း အသ��� ခြပွား�သည်း။

ပွားအု�ဝး�တ်ု��၏ အဓိုက အစ်��အစ်�မူ့ှ� လေးက�ကးည်ှင်းး� (သု��) လေးတ်�င်းးယ�

�န်းန်း ခြ�စ်းသည်း။ လေးတ်�င်းးယ� စ်ပွားါ�န္တှင်းး်လေးက�ကးည်ှင်းး��န်းကု� 

လေးတ်�င်းးလေးစ်�င်းး�လေး�သ န္တှင်းး် လေးရလေးပွားါမူ့း��ရ� ခြမူ့စ်းလေး�း�င်းး�မူ့း��လေးဘာ�တ်ွင်းး စ်ု�ကး 

ပွားး�ု�သည်း။ စ်ု�ကးပွားး�ု�ရရှု�� လေးသ��န်းစ်ပွားါ�မူ့း��ကု� မူ့ုသ��စ်�အတ်ွကး 

“ဝမူ့း�စ်�စ်ပွားါ�” အခြ�စ်း တ်စ်းန္တှစ်းစ်� သု�လေး�ှ�င်းးထု��သည်း။ စ်ပွားါ�က�န်း

လေးသ�အ�ါ အသး� အန္တှ�မူ့း��ကု� အစ်��ထုု�� စ်��လေးသ�ကးကြကသည်း။ 

���ုတ ်- ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ပွား�ပွား�တ်းကု��ည်း� အဓိုကထု��စ်��သ���ကြက

သည်း။ ပွား�ပွား�တ်းသည်း လေးတ်�င်းး လေးပွား်ရ�သးဥ်တ်�န္တှင်း်း ကု�ကးည်းလေးသ� 

အစ်��အစ်� �ည်း�ခြ�စ်းသည်း။ ရိုးု��ရ�ဟုင်းး� �းကးရ�တ်ွင်းး ပွား�င်း�ခြပွား� ရည်း

အစ်�� ���၊ င်းါ�ပွားုအစ်��ပွား�ပွား�တ်းခြ�င်း်း �းကးခြပွား�တ်း ကြကသည်း။

ပွား�ပွား�တ်း ခြပွား���ပွားးရန်း ပွားထုမူ့����ပွား�ပွား�တ်းလေးစ် ် အစ်ုမူ့း�ကု� လေးရစ်င်းးလေးအ�င်းး

လေး��သည်း။ ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး အု��ထု�ထုည််း က� န္တ့���သည်းအထုု မူ့း�ခြပွားင်းး�ခြပွားင်းး�

န္တှင်းး် ခြပွား�တ်းသည်း။ ကွန်း�ရွကး (သု��မူ့ဟု�တ်း) ပွားအု�ဝး�အလေး�် တ်����ရွကးကု�

လေး��ထု��လေးသ� ဝါ�ခြ�င်းး�ထု�သု�� ထုည်း်��က� န္တ့�လေးအ�င်းးခြပွား�တ်းထု��လေးသ� ပွား�

ပွား�တ်းလေးစ်် ကု� ထုည်း်�ု�ကးသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး အဝတ်းစ် (သု��) ကွန်း�ရွကးခြ�င်းး် 

လေး����လေးအ�င်းးပွားုတ်းဖြိုးပွားး� မူ့း��ု�လေးဘာ� တ်ွင်းး သ���ရကးကြက�သည်းထုု ထု��ထု��ရ

သည်း။ အန်�� ထုွကး��လေးသ�အ�ါ ပွား�ပွား�တ်းလေးစ်က်ု� �းကးစ်��၊ သ�ပွားး စ်��န္တု�င်းး

သ�ု� ပွား�ပွား�တ်း�းပွားး ခြပွား���ပွားး၍�ည်း� စ်��န္တု�င်းး သည်း။ ထုု�ပွား�ပွား�တ်းတ်ွင်းး 

အသ��ဓိ�တ်းပွားါရှုဖြိုးပွားး� ပွားအု�ဝး� န္တှင်းး် အခြ���တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��သည်း အ�ွန်း

ကြီးကု�ကး န္တှစ်းသကးကြကသည်း။

���ုတြ်ေ� ်- န္တ့�လေးအ�င်းးခြပွား�တ်းဖြိုးပွားး� န္တှပွားး(အ�းဉ်းလေး��ကး) ထု��လေးသ� ပွား�ပွား�တ်းလေးစ််

ကု� ည်ှကးလေးအ�င်းးလေးထု�င်းး�ဖြိုးပွားး� ���၊ င်းရိုး�ပွားးသး�တ်ု��န္တှင်းး်လေးရ�၍ ပွား�ပွား�တ်း�းပွားး

ခြပွား���ပွားး သည်း။ ပွား�ပွား�တ်း�းပွားး ခြပွား���ပွားးရ�တ်ွင်းး ပွား�ပွား�တ်းရွကးကု� အသ���ခြပွား�သည်း။ 

ပွား�ပွား�တ်း�းကးကု� အ�းပွားးလေးသ�(အ�းင်းး� ၁�ကးမူ့ - ၁.၅ �ကးမူ့)၊ အ�းပွားးကြီးကး�

(၄�ကးမူ့) ခြပွား���ပွားးကြကဖြိုးပွားး� အထု့မူ့ှ� (၁)�ကးမူ့၏ လေး��ပွား��တ်စ်း ပွား��ရှုသည်း။ 

အ�းပွားးမူ့း��ကု� လေးန်�ှန်း�ဖြိုးပွားး� လေးခြ��ကး�� �ှင်းး သုမူ့း��ည်း�ထု��က� 

�ု�အပွားးသ�ု� ��ပွားးစ်�� ကြကသည်း။ ပွား�ပွား�တ်းသည်း ပွားရိုးု�တ်င်းး�ဓိ�တ်းန္တှင်းး် ခြပွားည််းဝ 

ဖြိုးပွားး� အစ်ု�န္တှင်းး်အလေးခြ��ကး အန်�� အန်ည်း�င်းယး ကွ�ခြပွား�� သည်း။ အန်��န္တှင်းး် 

အရသ�သည်း စ့်�ရှဖြိုးပွားး� ပွား�ပွား�တ်း�းပွားး အလေးခြ��ကးကု� အခြ���အစ်ပွားးဟုင်းး�မူ့း��မူ့

ရှုသည််းအ�ါ ထုမူ့င်းး�န္တှင်းး်အတ့် �း�မူ့း�စ်��ကြကသည်း။ ရှမူ့း�ခြပွားည်း တ်ွင်းး ပွား�

ပွား�တ်းသည်း �့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��ကြက��တ်ွင်းး �့ကြီးကု�ကး မူ့း��လေးသ� ရိုးု��ရ�အစ်��အစ်�

ခြ�စ်းသည်း။

���ုတသ်ု� ် - ပွား�ပွား�တ်းအန်ည်း�င်းယးယ့က� ���ထု�ထုည််း ဖြိုးပွားး� ကးည်းလေးပွားွ�န္တှင်းး် 

လေးထု�င်းး�သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ပွား�ပွား�တ်း အမူ့ုန်�းအလေးကြကကု� တ်�ကု����အရွကး (

သု��မူ့ဟု�တ်း) တ်ကးဝကး���အရွကး န္တှစ်းရွကးကြက��တ်ွင်းး ထုည်း် က� �ကး

န္တှစ်း�ကးခြ�င်းး် စ်ကးဝု�င်းး�ပွား��သဏ္ဍာန်း �ုန္တှုပွားး သည်း။ ရ��လေးသ� ပွား�ပွား�တ်းအဝု�င်းး�

�းပွားးမူ့း��ကု� ဝါ��း� လေးပွား်တ်င်းးက� လေးန်�ှန်း�သည်း။ လေးန်ပွား့မူ့ရ�ှင်းး မူ့း�န္တှင်း်း 

အပွား့လေးပွား�သည်း။ ဖြိုးပွားး��ှင်းး အသင်းး်စ်��သ���န္တု�င်းးဖြိုးပွားး ခြ�စ်း သည်း။

ေငရ်ှားနေတ ် - ထုင်းးရှ��လေးသ� ရိုးု��ရ�အစ်��အစ်� တ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။ လေးခြ�

ထု��လေးသ� ထုမူ့င်းး�န္တှင်းး် င်းါ� (သု��) အ�းဉ်းလေး��ကးထု��လေးသ� ထုမူ့င်းး�န္တှင်းး် င်းါ�

ကု� လေးရ�န်ယးက� ခြပွား���ပွားးထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ �င်းး�း�� န္တွတ်းသည်း ပွားအု�ဝး�

�့မူ့း�ု�တ်ု��၏ ရိုးု��ရ�ပွွား�လေးတ်�းမူ့း��၊ မူ့ဂျဂ��ပွားွ�၊ ရှင်းးခြပွား�ပွားွ�န္တှင်းး် အုမူ့းသစ်းတ်ကးပွားွ�

မူ့း��တ်ွင်းး မူ့ပွားါမူ့ခြ�စ်းလေးသ� ရိုးု��ရ�ဟုင်းး��း� ခြ�စ်းသည်း။ ပွားအု�ဝး� တ်ု��သည်း ထု

ထုး��ွမူ့း ဟု�လေး�်လေးသ� ရိုးု��ရ�မူ့�န်�းကု� �ည်း� ကြီးကု�ကးန္တှစ်းသကးကြကသည်း။ 

လေးပွားါင်းး��န်းန္တှင်းး် �း�ကြကမူ့း�င်းှကးလေးပွားး�ကု� ဝါ�ကးည်းလေးတ်�ကးထု� ထုည်း် က�

လေးပွားါင်းး�ထု��လေးသ� မူ့�န်�း ခြ�စ်းသည်း။

�အိုဝး်ထမငး်ြေဉ ် - ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�အစ်��အစ်�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးတ်�င်းးယ��န်းန်း၊ 

ကြကကးသွန်းခြ�ူန္တှင်းး် င်းရိုး�ပွားးသး� ပွားါရှု သည်း။ ပွားထုမူ့���� လေးတ်�င်းးယ��န်းန်းကု� 

�းကးဖြိုးပွားး� ဝါ��း�လေးပွား်တ်ွင်းးအလေးအ���ထု��ရသည်း။�န်းန်းထုမူ့င်းး� လေးအ���

�ှင်းး လေးထု�င်းး�ထု��လေးသ� ကြကကးသွန်းခြ�ူ န္တှင်းး် င်းရိုး�ပွားးသး�မူ့ုန်�းတ်ု��ကု� လေးရ�န်ယး

က� ဝါ�ကပွားးန္တှင်းး် ထု�ပွားးထု��ရသည်း။ သ���ရကးကြက��ှင်းး စ်��သ���န္တု�င်းးဖြိုးပွားး 

ခြ�စ်းသည်း။

ပွား�� (၂၉) ပွားအု�ဝး�လေးရဗျူး့�လေးခြ��ကး ပွား�� (၃၀) ပွားအု�ဝး�တ်�မူ့းကးစ်ည်း�
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သြေားသ�းဒထာငး် - ပွားအု�ဝး�ရုိုး��ရ� အစ်��အစ်� လေးန်�ကးတ်စ်းမူ့း�ု� ခြ�စ်းသည်း။

သ�ွ��သး�လေးထု�င်းး� သည်း လေး�သထုွကး မူ့း�ု�ရင်းး�သ�ွ��သး�၊ လေးခြမူ့ပွား�လေး�ှ�း၊ 

င်းရိုး�ပွားးသး�စ်ုမူ့း�၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူန္တှင်းး် ပွား့စ်းန်�ရွကးတ်ု��ကု� လေးရ�စ်ပွားးဖြိုးပွားး� ���ထု�ထုည််း

က� လေးထု�င်းး�ထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်း သည်း။

ဘီေယအ်�ဒထာငး် - လေးက�ကးည်ှင်းး��န်းကု� တ်စ်းည် လေးရစ်ုမူ့းထု��ရသည်း။ 

ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး လေးရလေးန္တွ�လေးင်းွ�ခြ�င်း်း လေးရစ်ုမူ့းထု��လေးသ� လေးက�ကးည်ှင်းး�ကု� လေးပွားါင်းး�ဖြိုးပွားး� 

ကးကး��လေးသ�အ�ါ ���ထု�ထုည်း်ဖြိုးပွားး� ည်ကး�� လေးအ�င်းး လေးထု�င်းး�ယ့သည်း။

ထုု��လေးန်�ကးရ��လေးသ� မူ့�န်�းည်ကးကု�အ�းပွားးကလေး��မူ့း��ခြပွား���ပွားးက� 

အလေးအ� ��ထု��ဖြိုးပွားး� ထုန်း�ည်ကးရည်း (သု��မူ့ဟု�တ်း) ကြုံက�သက� ရည်းတ်ု��ခြ�င်းး် 

တ်ု��စ်��ကြကသည်း။

တြိုးဒ�ါငး်ဘီော - လေးက�ကးည်ှင်းး�ယ�ဂျ��း�ု ခြပွား���ပွားး ရ�တ်ွင်းး လေးက�ကးည်ှင်းး�

ကု� ထုမူ့င်းး��းကးသ�ု� လေးရ�မူ့း��းကးရသည်း။ ကးကး���ှင်းး �င်းးဗျူးန်း�ထု� 

သု�� ထုည်း်ဖြိုးပွားး� ကြုံက�သက�ရည်းန္တှင်းး်လေးရ�က� သမူ့လေးအ�င်းး လေးမူ့ှရသည်း။ ဖြိုးပွားး�

လေးန်�ကး အလေးအ��� ထု��ဖြိုးပွားး� အတ်���ကလေး��မူ့း�� �ု�သ�ု�ခြ�တ်းက� စ်��

သ���ကြကသည်း။ ရှမူ့း�န္တှင်းး် အင်းး�သ��မူ့း��က ထုု�မူ့�န်�းကု� လေးခြမူ့ပွား�လေး�ှ�းန္တှင်းး် လေးရ�

ဖြိုးပွားး�စ်��ကြကသည်း။

 

ရိုးိုးရာေနိခ်��တ ် -  �န်းခြပွား�တ်း ခြပွား�တ်းရ�တ်ွင်းး �န်းန်း ကု� (တ်�း�ု�က

အသ��ပွားါထုည််းသည်း) လေးရမူ့း��မူ့း�� န္တှင်းး် အ�းနု်း�းနု်းကြက�ကြက� မူ့း�လေးအ�လေးအ�

န္တှင်းး် ခြပွား�တ်းရ သည်း။ လေးရ�့���ှင်းး ���အန်ည်း�င်းယးထုည်း်ဖြိုးပွားး� န်�န်�လေးမူ့ှ

လေးပွား�ရမူ့ည်း။ ပွားွကးပွားွကး�့��ဖြိုးပွားး� �န်းန္တှင်းး် အသ��မူ့း��န္တ့�အု���ှင်းး ပွား�

ရွကး၊ �ရိုး��ရွကး၊ �့က� ရွကး၊ ဘာ့�ရွကး စ်လေးသ� အရွကးလေးပွားါင်းး�စ်��ကု� ထုည်း်ဖြိုးပွားး�

အရွကးမူ့း��န္တ့�အု��ပွားါက စ်��ရန်းအသင်းး်ခြ�စ်းသည်း။ 

မုနိ််ေ�ဒကြျာ ် - လေးက�ကးည်ှင်းး�မူ့�န်�းကု� ကြုံက�သက� ရည်း၊ အ�န်း�သး�ခြ�စ်းန္တှင်းး် 

န္တှမူ့း�လေး�ှ�းတ်ု�� လေးရ�က� ခြပွား� ��ပွားးထု��လေးသ� မူ့�န်�း ခြ�စ်းသည်း။

မုနိ်ည်ငး်ဒစာ - မူ့�န်းည်င်းး��ါ�ကု� လေးရလေးန္တွ��့�့တ်ွင်းး မူ့န်းကးည်း�သး�မူ့ှည််း 

အန်ည်း�င်းယးထုည်း်က� (န္တ့�ဖြိုးပွား�မူ့ သွ��ရန်း) ခြပွား�တ်းရသည်း။ အန်ည်း�င်းယး န္တ့�

���ှင်းး �ယးယ့ဖြိုးပွားး� ကြုံက�သက�ရည်းန္တှင်းး် လေးရ�န်ယးက� လေးခြမူ့ပွား� လေးထု�င်းး�၊ 

န္တှမူ့း�လေးထု�င်းး�၊ င်းရိုး�ပွားး�း၊ ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း တ်ု��န္တှင်းး် လေးရ�လေးထု�င်းး�က� စ်��ကြက

သည်း။

 

မုနိည််ငး်ဒခြာျ ်- ဟုင်းး�ရည်းအတ်ွကး မူ့�န်းည်င်းး� လေးခြ��ကးခြပွား���ပွားးရ�တ်ွင်းး 

မူ့�န်းည်င်းး��ါ�ကု� အရင်းး���� ထု�လေးထု�င်းး�ရသည်း။ ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး ထုမူ့င်းး�

အန်ည်း�င်းယးန္တှင်းး် လေးရ�န်ယးက� လေးခြမူ့အု��ထု�ထုည်း်ဖြိုးပွားး� အ��� ပွားုတ်းက� င်းါ�

ရကးမူ့ှ လေးခြ��ကးရကးကြက�သည်းထုု အ�းဉ်းလေး��ကးထု��ရသည်း။ �းဉ်း��ဖြိုးပွားး

�ု��ှင်းး မူ့�န်း ည်င်းး�ကု� လေးန်�ှန်း�ထု��ရသည်း။

မုနိည််ငး်ဒခြာျဒ်ကြျာ ်- လေးခြမူ့ပွား�ကု� င်းရိုး�ပွားးသး�စ်ုမူ့း�န္တှင်းး် လေးရ�က� လေးထု�င်းး�ရ

သည်း။ ဖြိုးပွားး��ှင်းး င်းရိုး�ပွားးသး� ထုည်း်က� လေးကြက�းရသည်း။ လေးမူ့ှ����ှင်းး အ�းဉ်း 

လေး��ကးဖြိုးပွားး� အလေးခြ��ကး�ှန်း�ထု��လေးသ� မူ့�န်းည်င်းး� လေးခြ��ကးကု� ထုည်း်�ု�ကး

ရိုး��ခြ�င်း်း �ွယး�ွယးက့က့ �းကးခြပွား�တ်းန္တု�င်းးသည်း။

 

မုနိည််ငး်ဒခြာျ်သု� ်- မူ့�န်းည်င်းး�လေးခြ��ကးကု� �ရမူ့း� �းဉ်းသး�၊ လေးခြမူ့ပွား�လေးထု�င်းး�၊ 

ကြကကးသွန်းမူ့ုတ်း၊ င်းရိုး�ပွားးသး� မူ့ုန်�း ၊ပွားင်းးစ်ုမူ့း�၊ �း၊ ��� အန်ည်း�င်းယးတ်ု��ခြ�င်း်း 

အ�ွယး တ်က့သ�ပွားးစ်��န္တု�င်းးသည်း။ 

မုနိည််ငး်ဒခြာျြ်ေျ ်- ပွားထုမူ့���� မူ့�န်းည်င်းး�လေးခြ��ကး ကု� လေးပွားး��်�သည်း

အထုု လေးရစ်ုမူ့းထု��ရသည်း။ ဂျးင်းး�၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ ကြကကးသွန်းန်းတ်ု��ကု� 

လေးထု�င်းး�ဖြိုးပွားး� �ရမူ့း��းဉ်းသး�ခြ�င်း်း�းသပွားးရသည်း။ ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး လေးရစ်ုမူ့း ထု��

လေးသ� မူ့�န်းည်င်းး�ကု� ထုည်း်ဖြိုးပွားး� င်းါ�မူ့ုန်စ်း�န်�း ကြက� �ှင်းး မူ့း��ု�မူ့ှ�းက� စ်��သ���

န္တု�င်းးဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။

 

နိနေငး် - ပွားအု�ဝး�န္တှင်း်း အခြ���တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� �့မူ့း�ု� တ်ု��သည်း အုမူ့းခြုံ��ဥ်ယး�ဉ်း

တ်ွင်းး န်န္တွင်းး�ပွားင်းးမူ့း��ကု� စ်ု�ကး ပွားး�ု�ကြကဖြိုးပွားး� ကု�ယးတ်ု�င်းး လေးထု�င်းး�ယ့ အမူ့ုန်�း

ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� ဟုင်းး��တ်းအလေးန်ခြ�င်းး် အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ န်န္တွင်းး�မူ့ုန်�း  ရရန်း 

န်န္တွင်းး�ဥ်မူ့း��ကု� တ့်�ယ့ဖြိုးပွားး� ပွားါ�ပွားါ��ှး�က� အလေးခြ��ကး�ှန်း�ရသည်း။ 

လေးခြ��ကး���ှင်းး ည်ကး ည်ကးလေးကးသည်းအထုု အမူ့ုန်�းလေးထု�င်းး�ဖြိုးပွားး� 

ဟုင်းး��တ်း အခြ�စ်း အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။

 

ပွား�� (၃၁) ပွား�ပွား�တ်း�းပွားး ပွား��(၃၂) ဘာွယးအးလေးထု�င်းး�
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ဒခမ��ဒရျေ�ြေျ ် - ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ� ဟုင်းး��း�တ်စ်းမူ့း�ု� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ပွားထုမူ့���� 

န်န္တွင်းး�မူ့ုန်�း ၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊င်းရိုး�ပွားးသး� မူ့ုန်�း ၊ ကြကကးသွန်းမူ့ုတ်းတ်ု��ကု� လေးရပွားွကး

ပွားွကး�့တ်ွင်းး ခြပွား�တ်းရမူ့ည်း။ လေးရ�့��လေးသ�အ�ါ လေးခြမူ့ပွား�လေးထု�င်းး� ကု� ���

အန်ည်း�င်းယး�ပွားးဖြိုးပွားး� ထုည်း်ရမူ့ည်း။ ရှမူ့း�န္တှင်းး် အင်းး�သ��တ်ု��သည်း �းထုည်း် 

�းကးလေးသ�း�ည်း� ပွားအု�ဝး�တ်ု��က �းမူ့သ���လေးပွား။

ငရိုးု�သ်�းဟိုငး်ရည် ် - ပွားအု�ဝး်တ်ု��၏ရိုးု��ရ�ဟုင်းး� လေးန်�ကးတ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း။ 

�းကးခြပွား�တ်းန်ည်း�သည်း �ွယးက့ရိုးု��ရှင်းး�သည်း။ န်န္တွင်းး�မူ့ုန်�း ၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ 

���န္တှင်းး် င်းရိုး�ပွားးသး�စ်ုမူ့း�လေးထု�င်းး�တ်ု��ကု� လေးရ�့�့တ်ွင်းး ခြပွား�တ်းထု��ရသည်း။ 

လေးရအန်ည်း�င်းယး�မူ့း��ှင်းး အလေးပွားါအ်င်းန်း ခြမူ့ည်း�ဖြိုးပွားး� စ်��သ���န္တု�င်းးသည်း။

ေရံုိုးသ�းဟိုငး်ြေ�ိ - န်�မူ့ည်းကြီးကး�လေးသ� ပွားအု�ဝး�ရုိုး��ရ� ဟုင်းး�တ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း။ 

�ရိုး��သး�ကု� အတ်���ကလေး�� မူ့း�� �ှး�ခြ�တ်းဖြိုးပွားး� န်န္တွင်းး�မူ့ုန်�းန္တှင်းး် �ရမူ့း��းဉ်းသး� 

လေးရ�က� လေးရမူ့း��မူ့း��န္တှင်းး် ခြပွား�တ်းရမူ့ည်း။ လေးရ�့��လေးသ� အ�ါ ���န္တှင်းး် 

လေးခြမူ့ပွား�လေးထု�င်းး��ပွားးဖြိုးပွားး� ဟုင်းး��း�ုအခြ�စ်း သ���လေး��င်းးန္တု�င်းးသည်း။

ေနိ်ဒလွှာှာဟ်ိုငး်ရည် ် - ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �ရမူ့း��းဉ်း သး�၊ ���န္တှင်းး် �းင်းး�ကု� 

လေးရ�့��သည်းထုု ခြပွား�တ်းရ သည်း။ လေးရ�့���ှင်းး �န်းလေး�ှ�းမူ့ုန်�းထုည်း်

ဖြိုးပွားး� �း�ါ န်း�တ်ွင်းး မူ့�န်းည်င်းး�လေးခြ��ကးထုည်း်ဖြိုးပွားး� စ်��သ���န္တု�င်းးဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။ 

မုနိ််နိ�၊မုနိ််ခေူ - ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ� ကုတ်းန္တှစ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း။ မူ့�န်�းန်းကု� သကြက��န္တှင်း်း

တ်ု�����ရသည်း။ မူ့�န်�းန်း��ပွားး မူ့ည်း�ု��ှင်းး ပွားထုမူ့���� လေးက�ကးည်င်းး��န်း

ကု� တ်စ်းည် လေးရစ်ုမူ့းထု��ရသည်း။ လေးန်�ကးတ်စ်းလေးန်�တ်ွင်းး ထုု��န်းကု� လေးထု�င်းး�

ဖြိုးပွားး� လေးရ၊ ကြုံက�သက�ရည်းတ်ု��န္တှင်းး် လေးရ��ု�ကးလေးသ�အ�ါ မူ့�န်�းအန်းလေးရ�င်းးကု� ရရှု

သည်း။ ထုု�အရ�ကု� �ယးအု��ထု� ထုည်း်လေးကြက�းဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး  မူ့�န်�းန်းကု�ရရုှသည်း။ 

မူ့�န်�း ခြ�ူ�ု�ပွားါက လေးက�ကးည်င်းး�လေးထု�င်းး�ကု� အခြ�ူထုည်းအတ်ု�င်းး� အ�းပွားး

ခြပွား���ပွားးက� �ု�သ�ု� ည်ှပွားးယ့ဖြိုးပွားး� သကြက��မူ့ပွားါပွား� စ်��ကြကသည်း။ 

တသ�းထ� - လေး���ကးဝင်းး သစ်းဥ်၊ သစ်း�� မူ့း��ကု� �လေးပွားါင်းး�မူ့း��စ်ွ�စ်ုမူ့းထု��

လေးသ� အ�းဉ်းလေး��ကး အရကး ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ပွားအု�ဝး�တ်ု�� အ�ွန်းကြီးကု�ကးန္တှစ်းသကး 

သည်း။ �ကးပွား�ခြမူ့စ်း၊ လေးည်�င်းးခြမူ့စ်း၊ ကြုံက�ပွားင်းးခြမူ့စ်း၊ ထုင်းး�ရိုးု�ခြမူ့စ်း၊ လေး��ည်ှင်းး�ခြမူ့စ်း၊ 

ဇာ�တ်ုပွားုု��းခြမူ့စ်းစ်လေးသ� အခြမူ့စ်းမူ့း��ကု� စ်ဉ်း�ဖြိုးပွားး� �းင်းးကြကမူ့း�အစ်န္တှင်းး် ထု�ပွားးဖြိုးပွားး� 

စ်ဉ်း်အု��ထု�ထုည််းက� ထုန်း�ည်ှကး (သု��) ကြုံက�သက�၊ လေးရအန်ည်း�င်းယးတ်ု��ခြ�င်း်း 

စ်ုမူ့းထု��ရသည်း။ အ�းနု်း ကြက�ကြက�ထု��လေး� အန်��အရသ� လေးက�င်းး�လေး� 

ခြ�စ်းသည်း။ �း�ရှေင်းးလေးစ်ဖြိုးပွားး� ���အန်ည်း�င်းယးထုည်း် လေးသ�ကးပွားါက ဝမူ့း��း�ပွားး

ခြ�င်းး�ကု� လေးပွားး�ကးကင်းး�လေးစ် သည်း။ ပွားအု�ဝး�ဘားယ� ဟု��ည်း� တ်င်းးစ်�� 

လေး�်လေးဝ်ကြကသည်း။

�အိုဝး်အြါးရည်က်ြျမး် - ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�တ်ု��၏ အရကး မူ့ပွားါဝင်းးလေးသ� တ်စ်း

မူ့း�ု�တ်ည်း�လေးသ� အရည်းခြ�စ်း သည်း။ �ကး�ကးလေးခြ��ကးကု� ရှမူ့း�ခြပွားည်း

လေးတ်�င်းးပွားု�င်းး� တ်ွင်းး အစ်ု�ကးန်ည်း�လေးသ�လေးကြက�င်းး် လေး��တ်ွင်းးသ� �ွယးက့စ်ွ� 

ဝယးယ့ကြကသည်း။ �ွကးထု�တ်ွင်းး ���အန်ည်း�င်းယး�ပွားးဖြိုးပွားး� အ�ါ�ရည်း 

လေး��င်းး� ထုည်း်က� လေးသ�ကးလေး�ရ်ှုသည်း။

လေးမူ့ှ�လေးသ�အန်��ကု� န္တှစ်းသကးသ့မူ့း��မူ့ှ� �ကး�ကး လေးခြ��ကးကု� (၂-၃) မူ့ုန်စ်း

�န်�း  လေး�ှ�းကြကသည်း။ ထုု�သု�� ခြပွား���ပွားးခြ�င်းး�ခြ�င်း်း ရိုးု��ရ�အ�ါ�ရည်းကြကမူ့း�ထုကး 

အ�ါ� သကးသ�သည်း ဟု��ည်း��ု�သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး န္တု��၊ သကြက�� စ်သည်း

တ်ု��န္တှင်းး်လေးရ�က� လေးသ�ကးသ���ဖြိုးပွားး� ထုန်း��းကး�� (သု��) သကြက��ည်ု�တ်ု��ခြ�င်း်း 

အ�း�ု တ်ည်း�ကြကသည်း။ ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�လေး�း�းရည်း ဟု�ပွားင်းး �ု�န္တု�င်းးသည်း။ အစ်�

စ်��ဖြိုးပွားး�တ်ု�င်းး� လေးသ�ကးသ���လေးပွား� ပွားါက အစ်�လေးကြက�ွယးဖြိုးပွားး� လေးမူ့�ပွားန်း�

န္တွမူ့း�န်ယးခြ�င်းး� ကု��ည်း� သကးသ�လေးစ်သည်း။

အဒခြြေဒနိထိုင်ခြငး် 

ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�လေးန်အုမူ့းမူ့း��သည်း မူ့း��လေးသ�အ��ခြ�င်း်း ဝါ�ကု� အဓိုကထု��

အသ���ခြပွား�က� တ်ည်းလေး��ကး ထု��ကြကသည်း။ လေးခြ�တ်�ရှည်းအုမူ့း ကု�

တ်ည်းလေး��ကး ကြကဖြိုးပွားး� ဝါ�ကြကမူ့း��င်းး�၊ ဝါ�ထုရ�ကု� ကု�ယးတ်ု�င်းးရကး ��ပွားးကြက

သည်း။ လေးန်အုမူ့းလေးအ�ကးတ်ွင်းး ကွ�၊ န္တွ��မူ့း�� ကု� ထု��ကြကသည်း။ ပွားအု�ဝး�

ရိုးု��ရ� လေးန်အုမူ့းသည်း မူ့း��လေးသ�အ��ခြ�င်း်း ခြပွားတ်င်းး�လေးပွားါကးမူ့ပွားါရှုပွားါ။ 

လေးန်�ဘာကးတ်ွင်းး အ�င်းး�လေးရ�င်းးရရှုရန်း လေး�ါင်းးအမူ့ု��တ်ွင်းး အ�ွင်းး်၊ အပွားုတ်း��ပွားး

န္တု�င်းးလေးသ� အမူ့ု��ကု� တ်ပွားး�င်းးထု��သည်း။ ပွားင်းးမူ့လေးန်အုမူ့းမူ့ှ အမူ့ု��ကု� အန်ည်း� 

င်းယး �း��လေး��ကးထု��ဖြိုးပွားး�  အမူ့ု��လေးအ�ကးတ်ွင်းး “မူ့ု�����” (သု��) ကြကမူ့း��င်းး�

ခြပွား���ပွားးထု��ဖြိုးပွားး� �ကး�ကးမူ့း��ကု� လေးန်�ှန်း�ရန်း အသ���ခြပွား�သည်း။ မူ့ည်းသု��

ပွားင်းးခြ�စ်းလေးစ် ယလေးန်�တ်ွင်းး လေး�တ်းမူ့းလေးသ� လေးန်အုမူ့းမူ့း��ကု� တ်ည်းလေး��ကး��

ကြကသည်း။ လေး�တ်းမူ့ှး �န်း�သစ်းဖြိုးပွားး� သန်�းရှင်းး�သပွားးရပွားးမူ့ုရှုလေးသ� အ�န်း�ကးယး

င်းါ��န်း� ပွားါဝင်းးက� လေး�ဝင်းးလေး�ထုွကး လေးက�င်းး�မူ့ွန်းလေးစ်ရန်းန္တှင်းး် လေးန်လေးရ�င်းးရ

လေးစ်ရန်း ခြပွားတ်င်းး�လေးပွားါကးမူ့း�� တ်ပွားး�င်းး�� ကြကသည်း။

ရိုးု��ရ�အယ့န္တှင်း်း ယ��ကြကည်းမူ့ုအရ လေးန်အုမူ့းတ်ည်း လေး��ကးရန်း လေးခြမူ့လေးန်ရ�

လေးရွ��းယးရ�၌ လေးဗျူး�င်းး�ရ�၊ န်တ်း�ရ�၏ တ်ွကး�းကးမူ့ုကု� �ု�ကးန်�ကြက

ဖြိုးပွားး� ရကး ရ�ဇာ�တ်ွင်းး ပွားန္တီကးတ်ု�င်းး စ်ု�ကးသည်း။

အလေးရှ�လေးခြမူ့�ကးအရပွားးတ်ွင်းး ဥ်ရိုး�တ်ု�င်းးကု� စ်တ်င်းးလေးထု�င်းး ဖြိုးပွားး� အခြ�ူ၊ အန်းအစ်

ကု� တ်ွ��းည်းက� အ�န်း�ပွားွ�၊ င်းှကးလေးပွားး�ပွားွ�၊ သလေးခြပွား�ကး၊ အလေးမူ့ှ�တ်ု�င်းး၊ �လေးယ�င်းး� 

တ်ု�င်းး၊ အဝတ်းစ်၊ သန်ပွားး�ကး၊ ကွမူ့း�ရွကးတ်ု��ခြ�င်းး် လေးခြမူ့ယ�ကု� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး

လေးသ�န်တ်းကု� ပွား့လေးဇာ�းပွားသ ကြကသည်း။ ထုု�သု��ပွား့လေးဇာ�းပွားသခြ�င်းး�ခြ�င်း်း လေးန်ထုု�င်းး

သ့မူ့း�� သည်း က�လေးက�င်းး�ခြ�င်းး�မူ့း��ကု� အန်�ဂျတ်းတ်ွင်းး ကြုံက�� လေးတ်ွ�ရမူ့ည်းဟု� 

ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ ထုု�န်တ်းပွားွ�တ်င်းးဖြိုးပွားး�မူ့ှသ� အုမူ့းကု�စ်လေး��ကးကြကသည်း။

ပွား�� (၃၃) န်န္တွင်းး�
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အမူ့း�ု�မူ့း�ု�လေးသ� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�စ်�တ်ု��၏ ရိုးု��ရ� လေးန်အုမူ့း 

တ်ည်းလေး��ကးရ�တ်ွင်းး တ့်ည်းလေးသ�အ�းကး မူ့ှ� ဘာ�ရ��စ်င်းးကု� အုမူ့းဦး�လေးရှ�

ဘာကးလေးန်ရ� ခြမူ့င်း်းလေးသ� အရပွားးတ်ွင်းး  ကု��ကွယးထု��ကြကသည်း။ ဝင်းးလေးပွားါကး

န္တှင်းး် လေး�ှက��ကု� လေးခြမူ့�ကးဘာကးအရပွားးတ်ွင်းးထု��ရှုဖြိုးပွားး� လေး�ှက��ထုစ်းကု� 

မူ့း��လေးသ�အ��ခြ�င်း်း (၉)ထုစ်း ထု�� ကြကသည်း။ ပွားအု�ဝး�န္တှင်းး် အခြ���

တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��၏ ဓိလေး�မ်ူ့ှ� မူ့ခြမူ့င်းးအပွားးလေးသ�လေးဘာ�ရန်းမူ့း��မူ့ှ က�

ကွယး ရန်းဟု��ု�က� အုမူ့းအခြပွားင်းးဘာကး လေးထု�င်း်းတ်စ်းလေးထု�င်း်း တ်ွင်းး 

ရှ��လေးစ်�င်းး��ကးပွားကးကု� တ်ွ��းည်းထု��ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ န္တှစ်းသစ်းက့�အ�ါ

န္တှင်းး် �ခြပွားည်း်၊ �ကွယး ရကးမူ့း��တ်ွင်းး ရွ�အန္တတရ�ယးကင်းး� ပွားရုတ်းတ်ရ�� 

လေးတ်�းမူ့း��ကု� န်�ယ့ကြကဖြိုးပွားး� သု�ာုတ်င်းးထု��လေးသ� ရှ��လေးစ်�င်းး��ကးပွားကး 

ခြ�င်း်း��လေး�ရ်ှုသည်း။

�့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��ကြက��တ်ွင်းး လေးန်အုမူ့းတ်ည်းလေး��ကးမူ့ုန္တှင်းး် ပွားတ်းသကးဖြိုးပွားး� 

လေး��ကးယ့��းကးမူ့း��မူ့ှ� တ့်ည်းကြက သည်း။

 

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��၏ လေးန်အုမူ့းတ်ည်းလေး��ကးရ� တ်ွင်းး မူ့ည်းသု��လေးရွ��းယး

ကြကသည်းကု� လေးအ�ကးတ်ွင်းး လေး��းခြပွားထု��ပွားါသည်း။ 

• လေးခြမူ့အလေးန်အထု� လေးက�င်းး�မူ့ွန်းခြ�င်းး�

• လေးရရန္တု�င်းးလေးသ� လေးန်ရ�န္တှင်းး် န်း�ခြ�င်းး�

• �မူ့း�ပွားန်း��ကးသွယးလေးရ� အ�ှမူ့း�မူ့လေးဝ�ခြ�င်းး�

• လေးန်ထုွကးရ�ကု� မူ့းကးန္တှ�မူ့့ခြ�င်းး�

• ဘာု��ဘာွ��ဘားဘာင်းးတ်ု��၏ ရိုးု��ရ�အလေးမူ့ွနှ္တင်းး် ဓိလေး� ် ထု���တ်မူ့း�မူ့း��

တ်ည်းရှုခြ�င်းး�

အဓိျစိုျ�်ေ�ိးသ�းနှမံေား

အဓိုကစ်ု�ကးပွားး�ု�လေးသ� စ်း�ပွားွ��ခြ�စ်း သး�န္တှ�မူ့း��မူ့ှ� ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ လေးခြမူ့ပွား�၊ 

�ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ ပွား�ပွား�တ်းလေးစ်၊် ကြုံက�၊ ဟုင်းး�သး�ဟုင်းး�ရွကး၊ လေး��ရွကးကြီးကး�န္တှင်း်း ဝါ 

တ်ု��ခြ�စ်း သည်း။ 

ရိုးိုးရာဝတစ်ုံ

အမူ့း�ု�သ��ဝတ်းစ်��သည်း အ�င်းး် သ����င်း်း ပွားါရှုဖြိုးပွားး� အမူ့း�ု�သမူ့း�ဝတ်းစ်��မူ့ှ� 

အ�င်းး် င်းါ��င်းး် ပွားါရှုသည်း။ အမူ့း�ု�သ��ဝတ်းစ်��သည်း လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး�န္တှင်းး် 

အတ်ွင်းး�ရှပွားး အကဂ း းမူ့ှ�ှ�၍ အန်ကးလေးရ�င်းး(သု��)န်ကးခြပွား� လေးရ�င်းးခြ�စ်း သည်း။ 

အန်ကးလေးရ�င်းးသည်း အပွား့ကု� စ်�ပွားးယ့န္တု�င်းးစ်ွမူ့း� ရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း လေးတ်�င်းးလေးပွား် 

လေးအ�လေးသ�လေး�သတ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း အလေးအ��ဏး

ကု� ��န္တု�င်းးရည်းဖြိုးပွားး� အန်ကးလေးရ�င်းးသည်း အ�ွယးတ်က့ မူ့လေးပွားစ်ွန်း�န္တု�င်းးပွားါ။ လေးရှ�

ရ�စ်�န္တှစ်းမူ့း��က ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်�� မူ့း�� �း�ပွားး��ပွားးရ�တ်ွင်းး ကု�ယးတ်ု�င်းးဝါစ်ု�ကး၊ 

ကု�ယးတ်ု�င်းး ရကးကန်း�ယကးဖြိုးပွားး� သစ်းခြမူ့စ်း၊ သစ်းလေး�ါကး၊ သစ်းရွကး မူ့း��ကု� 

အသ���ခြပွား�၍ အလေးရ�င်းး�ု����က်ြကသည်း။ ယ�� အ�ါ အသင်း်း�း�ပွားးဖြိုးပွားး�သ��မူ့း��

ကု� အ�ွယးတ်က့ ဝယးယ့န္တု�င်းးဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ ရှမူ့း�လေးတ်�င်းးတ်န်း�မူ့း��လေးပွား် 

တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးကြကလေးသ� ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း လေးန်�စ်ဉ်းရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��ကု� 

၀တ်း�င်းးသ့မူ့း���ည်း�ရှု သ�ု� ခြမူ့န်းမူ့�်ရိုးု��ရ�ထုမူ့းန္တှင်း်း ရင်းး����ကု� ဝတ်း�င်းး

ကြက သ့မူ့း���ည်း�ရှုသည်း။ ရိုးု��ရ�ပွားွ�လေးတ်�းလေးန်�မူ့း��တ်ွင်းး ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��ကု� 

အခြမူ့တ်းတ်န္တု�� ဂျ�ဏးယ့စ်ွ�ခြ�င်း်း တ့်ည်းဝတ်း�င်းးကြကသည်း။

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း အ� ဝုဇာိ� န္တှင်းး် အမူ့ု န်ဂျါ� မူ့င်းး�သမူ့း�မူ့ှ လေးပွားါကး�ွ��

��သည်းဟု� ယ��ကြကည်းသည်း် အလေး�း�ကး ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��တ်ွင်းး ထုု�အယ့မူ့း��

ကု� လေးတ်ွ� ရှုရသည်း။ အမူ့း�ု�သ�� ဝတ်းစ်��သည်း အန်ကးလေးရ�င်းး (သု��) 

န်ကးခြပွား�လေးရ�င်းး ရှမူ့း�လေးဘာ�င်းး�ဘားရှည်း ၊ သလေးရ�ါ� ပွားတ်း (�ါ�ပွားတ်းတ်ွင်းး  

အလေးကြွားကလေးစ်မ်ူ့း��၊ �ကးစ်ွပွားး န္တှင်းး် �ကးဝတ်းရတ်န်�လေး��မူ့း��ထုည််းရန်း 

အတ်ွင်းး�အုတ်း လေး��မူ့း��ပွားါရှုသည်း)န္တှင်းး် အန်ကးလေးရ�င်းး အလေးပွား်ထုပွားး အကဂ း း (

တ်ု�ကးပွား��) တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ မူ့း��လေးသ�အ��ခြ�င်း်း အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ရှပွားးအကဂ း း အခြ�ူ

လေးရ�င်းးကု� ဝတ်း�င်းး သည်း။ ပွားအု�ဝး်ရိုးု��ရ� �ွယးအုတ်း သု��မူ့ဟု�တ်း ပွား�ု�င်းး� 

အလေးသ�ကု� �ွယးဖြိုးပွားး� ပွား�ဝါအကြီးကး�ကု� လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး� အခြ�စ်း ဝတ်း�င်းးကြက

သည်း။

 

ပွားအု�ဝး�အမူ့း�ု�သမူ့း� ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��သည်း �့မူ့း�ု��င်းး� သကး��လေးသ�

�ဏ္ဍာ�ရးအရ န်ဂျါ�မူ့ု�င်းးကု�ကု�ယးစ်�� ခြပွား�၍ဝတ်း�င်းးသည်း။ ဝတ်းစ်��တ်ွင်းး

ပွား�� (၃၄) ပွားအု�ဝး�အ�ါ�ရည်းကြကမူ့း� ပွား�� (၃၅) တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��ရှုသည််း ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�လေးန်အုမူ့း
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အ�င်းး်င်းါ��င်းး်ပွားါရှု ဖြိုးပွားး� လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး� (မူ့ု�င်းးန်ဂျါ�မူ့ယးလေးတ်�း၏အလေးမူ့�ကး 

ကု�ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း)၊ အလေးပွား်ထုပွားးသင်းးတ်ု�င်းး� အကဂ း း ရှည်း၊ �ါ�အပွားတ်း၊ ထု

မူ့းန္တှင်းး် လေးခြ�ပွားတ်းတ်ု��ကု� ဝတ်း�င်းး ကြကသည်း။ လေးခြ�ပွားတ်းအမူ့�ကု� လေးခြ��းင်းး�ဝတ်း

အလေးပွား် �့� လေး�ါင်းး�လေးအ�ကးတ်ွင်းး သု�င်းး��းည်းဖြိုးပွားး�ဝတ်းသည်း။ လေးဘာ�င်းး�ဘား ဝတ်း

ထု��သက�သ်ု�� �င်းးတ့်သည်း။

အန်ကးလေးရ�င်းး ထုမူ့းကု� �ါ�မူ့ှ� �းည်းလေးန္တှ�င်းး ဝတ်း�င်းး ဖြိုးပွားး� �့�လေး�ါင်းး�လေးအ�ကး 

တ်စ်းဝကး�န်�းထုု ရှည်းသည်း။ ပွားွလေးယ�င်းး�လေးယ�င်းး� အတ်ွင်းး�အကဂ း းရှည်းကု� 

ဝတ်း�င်းး ဖြိုးပွားး� အလေးပွား်ထုပွားး �ကးရှည်း�ါ�တ်ု� ကု�ဝတ်း�င်းး သည်း။ အထု့�လေးန်�

မူ့း��တ်ွင်းး ပွားအု�ဝး�အမူ့း�ု�သမူ့း�တ်ု�� သည်း လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး�တ်ွင်းး ��ထုု��န္တှစ်း��ကု� 

ပွားန်း�င်းးဖြိုးပွားး� မူ့ု�င်းးန္တှင်းး် ��င်းးကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း။  

 

သဘီာ၀ ဒေးနိည်း်မေား

ခြမူ့န်းမူ့�တ််ု�င်းး�ရင်းး�လေး��မူ့း��သည်း လေးတ်�လေးတ်�င်းး သစ်းလေးတ်�တ်ွင်းး� 

လေးပွားါကးလေးရ�ကးလေးသ� လေး���ကးဝင်းး အပွားင်းး၊ အရွကး၊ အခြမူ့စ်း၊ သစ်းဥ် သစ်း��၊ 

န္တွယးပွားင်းးမူ့း��၊ အလေး�ါကးန္တှင်းး် အသး�အပွားွင်းး်မူ့း��ခြ�င်း်း လေး��းစ်ပွားးထု�� ခြ�င်းး�

ခြ�စ်းသည်း။ တ်ုရစ်ာ�န်း ဦး��း�ုမူ့း��၊ အရိုးု��၊ အစ်ွယး န္တှင်းး် အ�းကု��ည်း� တ်ွ��ကး

၍  လေး��လေး��းစ်ပွားးကြက သည်း။ ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�စ်�၏ တ်ု�င်းး�ရင်းး� ရိုးု��ရ�လေး��မူ့း�� 

သည်း ရှမူ့း�န္တှင်းး်မူ့ွန်းတ်ု��၏ တ်ု�င်းး�ရင်းး�လေး�� �ု�င်းးရ� ယ့��းကး န်ည်း�

�မူ့း�မူ့း��န္တှင်းး် သလေးဘာ�တ်ရ�� တ့်ည်းကြကဖြိုးပွားး� လေး���ကးဝင်းးအရွကးမူ့း��၊ 

အခြမူ့စ်း၊ သစ်းဥ် သစ်း��မူ့း�� စ်သည်းတ်ု��ကု� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။  

သဘာ�ဝင်းးလေး���ကးဝင်းး အလေး�ါကး၊ အခြမူ့စ်း၊ အရွကး၊ အမူ့ုန်�းမူ့း�� စ်သည်းတ်ု��

ကု� င်းါ�ရကးတ်စ်းလေး�� လေးန်�မူ့း�� တ်ွင်းး လေးရ�င်းး��းကြကသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� 

လေးရ�ဂျါန္တှင်း်း သကး�ု�င်းးရ� လေး��စ်ပွားး၊ လေး��လေး��းန်ည်း�ကု� န်�မူ့ည်း ဂျ�ဏး

သတ်င်းး�သင်းး�ဖြိုးပွားး� အလေးတွ်�အကြုံက�� ရုှသည်း် လေး�� �ရ�မူ့း��သ� သုကြကသည်း။ 

အခြ���လေးသ� ပွားါဝင်းး ပွားစ်စည်း�မူ့း��သည်း လေး���ရ�မူ့း��၏ �ှ�ု�ဝှကး�းကး 

ခြ�စ်းသည်း။

လေးန်မူ့လေးက�င်းး�ခြ�စ်းပွားါက န်တ်းခြပွား�စ်��သည်း ဟု့လေးသ� အယ့မူ့း���ည်း� ရှုကြက

သည်း။ န်တ်းမူ့ကြီးကု�ကး မူ့န္တှစ်း သကးလေးသ� အခြပွား�အမူ့့မူ့း�� ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� န်တ်းကု�

ပွား့လေးဇာ�းပွားသခြ�င်းး� မူ့ရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း န်တ်းခြပွား�စ်��၍ �း��န်�ကြကသည်းဟု�

�ု�သည်း။ ဗျူး��ာဘာ�သ�ရိုးုလေးထု�င်းး်အရ ကြကည်း်မူ့ည်း�ု��ှင်းး ထုု�သု�� ခြပွား�စ်����ရ

ခြ�င်းး�မူ့ှ� အရင်းးဘာ၀က က�သု��းတ်ရ�� န်ည်း�ပွားါ���လ်ေးသ�လေးကြက�င်း်းဟု� ယ့�

ကြကသည်း။ ထုု�သု��လေးသ� အလေးခြ�အလေးန်မူ့း�ု�တ်ွင်းး “ဘာ�ရ��စ်င်းး” သည်း 

ပွား�� (၃၆) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�လေးန်အုမူ့း
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အစ်��အစ်� န္တှင်းး် ပွားန်း�မူ့း��ပွားါဝင်းးသည်း် �ှူ�ွယး ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� 

ပွားန်း�ကန်းခြပွား��ထု�တ်ွင်းး ထုည်း်တ်� ပွားထုမူ့�����ှူရ� လေးန်ရ�ခြ�စ်းသည်း။ 

က�ဇာ�တ်� အည်�်မူ့း�� လေးခြပွားလေးစ်ရန်း �့န်�၏ အရပွားးန္တှင်းး်ည်းမူ့ှလေးသ� သစ်းသ��

တ်ု�င်းးတ်ွင်းး �့န်�၏အဝတ်းအစ်��မူ့း��ဝတ်း၊ လေးခြ�သည်း� �ကးသည်း�န္တှင်းး် 

��ပွားင်းးကု� စ်တ်ုသလေးဘာ� ခြ�တ်းက� လေး���ရ� (သု��) န်တ်း�ရ�ညွှှန်းလေးသ� 

အရပွားးတ်ွင်းး သွ��လေးရ�ကး ခြမူ့�ပွားးန္တှ�ရသည်း။ အကယး၍ �း��န်�ခြ�င်းး� မူ့

လေးပွားး�ကးလေးသ�ပွားါက သစ်းလေးစ်�သ�တ်း စ်လေးက�ထု�တ်ွင်းး မူ့�းကးရလေးသ�လေးသ�

�န်း၊ င်းါ�န္တှင်းး် လေးင်းွစ် အန်ည်း�င်းယးထုည်း်ဖြိုးပွားး� ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�တ်ွင်းး �ှူ�ါန်း�

က�အည်�်လေးခြ�လေး�း�ကးကြကသည်း။ အထုကးမူ့ှ �ှူ�ါန်း�ခြ�င်းး�မူ့း�ု�ကု� န်တ်းစ်င်းး

မူ့း��တ်ွင်းး ခြပွား���ပွားးခြ�င်းး� ခြ�င်း်း�ည်း� န်တ်း၏ခြပွား�စ်��ခြ�င်းး�န္တှင်းး် က�ဇာ�တ်�ည်�်

ခြ�င်းး� ကု�လေးကး�း�ှ��န္တု�င်းးမူ့ည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ 

သဘာ�၀တ်ု�င်းး�ရင်းး�လေး��မူ့း��ခြ�င်း်း�ည်း� လေး�ါင်းး�လေး�ှ�း ရည်း၊ �ပွားးခြပွား� 

စ်သည်းတ်ု��ကု� ထု�တ်း��ပွားးကြကသည်း။ စ်ုတ်းမူ့လေးက�င်းး�စ်ရ�အ�းကးမူ့ှ� ရိုးု��ရ�

တ်ု�င်းး�ရင်းး�လေး�� မူ့း��သည်း ယ��အ�ါ ပွားလေးပွားး�ကးလေးန်ကြကဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ တ်�ါ

တ်ရ�တ်ွင်းး လေး��ဘာကးဝင်းးအပွားင်းး အမူ့း�ု�အစ်�� မူ့း��ကု� မူ့ှတ်းတ်မူ့း�တ်င်းး 

မူ့ှတ်းသ��ထု��ရန်း �ကး�� သည်း။ အဘာယးလေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�

တ်ု�� သည်း မူ့ုသ��စ်�အ�ကး�ကးသ�����လ်ေးသ� လေး��န်ည်း� မူ့း��ကု� �ှ�ု�ဝှကး

ထုုန်း�သုမူ့း��ု�ကြကခြ�င်းး�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းသည်း။

လေး�ါင်းး�ကု�ကးလေးရ�ဂျါ စ်ွ�ကပွားး�ှင်းး သ���စ်ွ�လေးသ� လေး��န်ည်း�မူ့ှ� သလေးခြပွားလေး�ါကး(

မူ့ည်းသည်း်အမူ့း�ု�အစ်�� ကု�အသ���ခြပွား�သည်းကု�လေးတ်� ် မူ့ှတ်းတ်မူ့း�တ်င်းးထု��

ခြ�င်းး� မူ့ရှုလေးပွား)၊ သ�ပွား�ရ�ပွားင်းးခြမူ့စ်းန္တှင်းး် အရွကးစ်�� စ်သည်း် သ���မူ့း�ု�လေးရ�ခြပွား�တ်းက� 

အလေးင်းွ�ခြ�င်း်း လေး�ွ�ထု�တ်းခြ�င်းး�၊ ရှူးှူရိုးုကးခြ�င်းး�ခြ�င်း်း က�သသည်း။ 

လေး�သအလေး�်အလေးဝ်အရ သုကြက���ှ� (Euphorbia tirucalli) ဟု�လေး�်�ု�

လေးသ� လေး��ပွားင်းးသည်း အလေးရခြပွား�� ကင်းး��လေးရ�ဂျါကု� သကးသ�လေးစ်သည်း 

ဟု�လေးခြပွား�ကြက သည်း။ သကြက���ှ�တ်ွင်းး လေး��ဘာကးဝင်းး တ်န်း�ု��မူ့း��စ်ွ�ပွားါရှု

သည်းဟု� ကမူ့ာ�အရပွားးရပွားးရှု အခြ���န္တု�င်းးင်း�မူ့း��က�ည်း� အသုအမူ့ှတ်းခြပွား�

ထု�� သည်း။ အလေးရခြပွား��လေးဝ�န်� ��စ်��လေးန်ရ�ှင်းး သုကြက�� �ှ�ရွကး ခြပွား�တ်း

လေးရန္တှင်းး် လေးရ�း�ု�ပွားါက သကးသ�လေးစ် သည်းဟု� မူ့ှတ်းသ��ရသည်း။ 

�း��မူ့း�လေးကြက�င်းး�န္တှင်းး် လေးကး�ကးကပွားး ခြပွားသန်�မူ့း�� ��စ်��လေးန်ရပွားါက ပွားအု�ဝး�

ရိုးု��ရ�န်ည်း�ခြ�စ်းသည်း် တ်ပွားင်းး တ်ု�င်းးခြမူ့န်န်း� (Cissus quadrangularis) ကု� 

လေးရလေး���ွကးတ်စ်း�ွကးန္တှင်းး် ကး�ုလေးသ�ကးပွားါက သကး သ�လေးစ်သည်း။ တ်

ပွားင်းးတ်ု�င်းးခြမူ့န်န်း�ဥ်ကု� �ါ�န်�၊ လေးကး� လေးအ�င်းး် လေးရ�ဂျါမူ့း��အတ်ွကး�ည်း� 

ထုန်း��းကးန္တှင်းး် လေးသွ��ုမူ့း�ပွားါက အကြီးကုတ်းလေးကးလေးစ်သည်း။

 

အစ်�အုမူ့းန်�ပွားါက �ပွားးခြပွား�သး� လေး�် က����တ်မူ့� သး� (Dryobalanops 

aromatic) ကု� ထု��ွ�၊ အရည်း ထု�တ်းယ့ဖြိုးပွားး�လေးသ�ကးပွားါက န်�ကးင်းးမူ့ုကု� 

သကးသ� လေးစ်သည်း။

အခြ���တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��က�သ်ု��ပွားင်းး ပွားအု�ဝး�တ်ု��သည်း ကင်းးပွားွန်း�သး�မူ့ုန်�း  န္တှင်းး် 

�ပွားးခြပွား�ပွားင်းးဟု� လေး�်လေးသ� တ်လေးရ�းလေး�ါကးမူ့ှ တ်လေးရ�းန္တှင်းး်လေးရ�က� 

ပွား�� (၃၇) ရှ��လေးစ်�င်းး��ကးပွားကး�းည်းထု��သည််းအုမူ့းတ်ု�င်းး ပွား�� (၃၈) ပွားအု�ဝး�အမူ့း�ု�သ��ဝတ်းစ်��
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လေးန်�ကး����ရကး တ်ွင်းး ရွ�ဦး�ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��၊ လေးစ်တ်းပွား�ထုု��မူ့း�� သု�� 

သွ��လေးရ�ကးက� တ်ရ��န်� က�သု��းယ့ကြက သည်း။

လွှားးေိုင�်ေ�ဒတာ ်- �ွယးလေး�်လေး�သ�� ပွားအု�ဝး� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��၏ အလေးရ�

ပွားါလေးသ� ပွားွ�လေးတ်�းမူ့ှ� �့��ု�င်းးလေး�် မူ့း�ရိုးု��ှတ်းပွားွ�လေးတ်�း ခြ�စ်းသည်း။  �့��ု�င်းး၏

အဓိုပွားပယးမူ့ှ� မူ့ု��ကြီးကု�ပွားွ� ခြ�စ်းသည်း။ အခြ���ဘာ�သ�လေးရ�ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း��န္တှင်း်း 

ပ့ွား�တွ်�က� က��န်းနှ္တင်းး် န်ယ�န်း�မူ့း�� (ဧဖြိုးပွားး နှ္တင်းး် လေးမူ့�) တွ်င်းး ကးင်းး�ပွားသည်း။ 

ပွားွ�လေးတ်�း၏ န်�မူ့ည်းသည်း မူ့း�ရိုးု� (����ပွားး �)ကု� ရည်းညွှှန်း�ဖြိုးပွားး� မူ့း��လေးသ�အ��ခြ�င်း်း

ရှမူ့း�န္တှင်းး် ပွားအု�ဝး� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��က အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ အခြ���

တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��သည်း မူ့း�ရိုးု��ှတ်းပွားွ�အခြ�စ်း အသုမူ့း��ကြကသည်း။ �့��ု�င်းး

ပွားွ�၏ ရည်းရွယး�းကးမူ့ှ� မူ့ု��ကြီးကု�က��တွ်င်းး တ်န္တှစ်းပွားတ်း���� မူ့ု��လေးက�င်းး�စ်ွ� 

ရွ�သွန်း�ဖြိုးပွားး� စ်ု�ကးပွားး�ု�သး�န္တှ�မူ့း�� ခြ�စ်းထုွန်း�လေးစ်ရန်း ခြ�စ်းသည်း။

မူ့း�ရိုးု� ခြပွား���ပွားးသ့သည်း ယမူ့း�မူ့ုန်�း (၉)� န္တှင်းး် မူ့း�လေးသွ�မူ့ုန်�း (၁)�ကု� ထုည်း်

မူ့ည်း် မူ့း�ရိုးု�လေး��င်းး �း�လေးပွား်မူ့့တ်ည်း၍ လေးရ�စ်ပွားးသည်း။ ထုု�အလေးရ�ကု� “ယမူ့း�

�းကးခြ�င်းး�”ဟု� လေး�်လေးဝ်ကြကသည်း။ လေးရ�စ်ပွားးရ� တ်ွင်းး တ်ုကးလေးသ�း�ဖြိုးပွားး� 

အလေးတ်ွ�အကြုံက�� မူ့း��သ့မူ့း�� က ဦး�လေး��င်းး ခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ လေးရ�စ်ပွားးထု��

လေးသ� ယမူ့း�မူ့ုန်�းကု� သ�လေး��င်းး�း� (သ�ခြ�င်းး် ခြပွား���ပွားးထု�� လေးသ� ရှည်းလေးမူ့ှ�

လေးမူ့ှ�ဗျူး့�) အတ်ွင်းး�သု�� စ်န်စ်းကးကး ထုည်း်ရ�တ်ွင်းး ယမူ့း�မူ့ုန်�းသည်း မူ့း�လေး��င်းး

�ွယးလေးသ� လေးကြက�င််းး လေးရအန်ည်း�င်းယး လေးရ�စ်ပွားးရသည်း။ ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး “ယမူ့း�

ပွား�တ်း” ဟု�လေး�်လေးသ� လေးစ်�ကပွားး လေးသ�လေးခြမူ့န္တှင်း်း ပွားုတ်းသည်း။ ပွားအု�ဝး�မူ့း�ရိုးု�

မူ့း��သည်း (၃)လေးပွား မူ့ှ (၈)လေးပွားအထုု ရှည်းသည်း။ အတ်ွင်းး�ဘာကး တ်လေး�ှ�ကး

လေး�ါင်းး�လေး�ှ�း ရည်းအခြ�စ်း အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ ထုု�န္တှစ်းမူ့း�ု�ကု� မူ့လေးရ�စ်ပွားး�င်းး 

တ်လေးရ�းလေး�ါကးကု� ထု�လေးထု�င်းး�ဖြိုးပွားး� လေးပွားး�်�တ်း��သည်းအထုု ခြပွား�တ်းရသည်း။

�အိုဝး်ရိုးိုးရာ �ေ�ဒတာမ်ေား

ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း��သည်း တ်စ်း��ှင်းး တ်စ်းပွားွ� ရှုဖြိုးပွားး�တ်စ်းန္တှစ်းပွားတ်း����

�ယး်န္တှစ်းပွားွ�ရှုသည်း။ မူ့း��လေးသ� အ��ခြ�င်း်း ဘာ�သ�လေးရ�ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း�� 

ခြ�စ်းသည်း။ ရှမူ့း� ခြပွားည်းတ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးကြကလေးသ� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��၏ ရိုးု��ရ�

ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း�� ကးင်းး�ပွားပွား��ခြ�င်းး�သည်း မူ့း��လေးသ� အ��ခြ�င်း်း �င်းးတ့်ကြကသည်း။ 

ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးရှု ပွားအု�ဝး� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��၏ အမူ့း������ ကးင်းး�ပွားလေး� ်ရှု

လေးသ�  ရိုးု��ရ�ပွားွ�လေးတ်�းအ�း�ု�ကု� လေး��းခြပွားပွားါမူ့ည်း။  

သကြီးကဂန်းပွားွ� (သု��) န္တှစ်းသစ်းက့�လေးရကစ်��ပွွား�လေးတ်�း - ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� တ်ဝှမူ့း�����

တ်ွင်းး အ�ွန်းစ်ည်းက�� သု�ကးဖြိုးမူ့ု�ကးစ်ွ� ကးင်းး�ပွားလေးသ� ပွားွ�တ်စ်းပွားွ�ခြ�စ်းသည်း။ 

ထုု��လေးကြက�င်း်း ပွားအု�ဝး�တ်ု���ည်း� အလေး��အန်ကးထု�� က� �င်းးန္တှ�ကြကသည်း။ 

စ်�က��လေး�သ လေးရပွား့လေးကး�ရွ� တ်ွင်းး ပွားအု�ဝး� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��သည်း�ည်း�  

သကြီးကဂန်းပွားွ�လေးတ်�းရကးမူ့း��အတ်ွင်းး� ဘာ�ရ��သွ�� လေးကး�င်းး�တ်ကးခြ�င်းး�၊ 

သတ်င်းး�သး� လေး��ကးတ်ည်း ခြ�င်းး�တ်ု��ကု� ခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ ပွားွ�လေးတ်�းရကး 

သ���ရကးတ်ွင်းး �န်း၊ �း၊���န္တှင်းး် လေးရအု��မူ့း��ကု� အခြပွားည်း်ခြ�ည််းထု��ဖြိုးပွားး� ဝမူ့း�

လေးရအတ်ွကး မူ့ပွား့ပွားန်းကြကပွား� က�သု��းခြပွား�ရင်းး� အန်��ယ့ကြကသည်း။ အု��စ်ည်း၊ 

လေးမူ့�င်းး�မူ့း��တ်း��တ်းဖြိုးပွားး� ရွ�စ်ဉ်း ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး� မူ့း��ကု� �ှည်း်�ည်း

ပွား့လေးဇာ�းက� �ှူ�ွယးပွားစ်စည်း�မူ့း�� ကပွားး�ှူကြကသည်း။ သကြီးကဂန်းပွားွ�လေးတ်�း 

ပွား�� (၃၉) ပွားအု�ဝး�အမူ့း�ု�သမူ့း�ဝတ်းစ်�� ပွား�� (၄၀) သုကြက���ှ�ပွားင်းး
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တ်ွင်းး လေးအ�ကးလေးခြ�မူ့ှ ထုုပွားး�း��ထုု မူ့း�က့� �ွယးလေးသ� ကြီးကု��န္တှင်းး် �ကးသွယး

ထု��သည်း။ ထုု�� လေးန်�ကးတ်ွင်းး အလေးပွားါကးထုုပွားးမူ့ှ လေးအ�ကးလေးခြ�အထုုကု� 

သ�လေး�း�င်းး�န္တှင်းး်�ကးရသည်း။ ၎င်းး�ကု� ပွားအု�ဝး်ဘာ�သ� စ်က��ခြ�င်း်း “လေး��လေးမူ့” 

ဟု�လေး�်သည်း။ မူ့း�စ်�ခြပွား���ပွားး ရန်း ယမူ့း�မူ့ုန်�းမူ့း��ကု� ရှမူ့း�စ်ကကူ ထု�တ်ွင်းးထုည်း်

ဖြိုးပွားး� �ုပွားးက� ကြီးကု��န္တှင်းး်�းည်းထု��ရသည်း။ �ရ�လေးတ်�း၊ သ�ဃာ�လေးတ်�းမူ့း��

ထု�မူ့ှ ��မူ့ွန်းလေးက�င်းး�န္တှင်းး် �ွင်းး်ခြပွား� �းကး ရရှုဖြိုးပွားး�လေးသ�အ�ါ ယမူ့း�မူ့ုန်�းလေး�း�င်းး�

မူ့း��ကု� စ်တ်င်းးထုည်း်သွင်းး�ကြကသည်း။ မူ့း�ရှူးှူ� မူ့ပွားစ်း�ှတ်းမူ့ှး အ�းနု်းတ်ွင်းး 

လေးကး�ရွ��့ကြီးကး�မူ့း��မူ့ှ မူ့း�ရှူးှူ�မူ့း��ကု� သယးလေး��င်းးက� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�

လေးကး�င်းး�ကု� (၃) ပွားတ်းပွားတ်းကြကသည်း။  

ေေမး်စာဂျ - �ွယးလေး�်လေး�သတ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေးသ� အခြ���ထုင်းးရှ��သည််း 

ပွားွ�လေးတ်�းတ်စ်း�� ခြ�စ်းသည်း။ တ်စ်း�း�ု�လေး�သမူ့း��တ်ွင်းး �ွမူ့း�လေး��င်းး�ပွားွ�ဟု့၍ 

လေး�်�ု�ကြကသည်း။ အ�ု�ပွားါပွားွ�လေးတ်�းကု� ဝါတ်ွင်းး�(၃)� အတ်ွင်းး� ဝါ�ု� (ဂျးူ

ပွား�� (၄၁) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�လေး�ါင်းး�လေး�ှ�းရည်း
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�ု�င်းး) ��န်း� (၁)ရကးလေးန်�မူ့ှ သးတ်င်းး�ကွတ်း (လေးအ�ကးတ်ု�ဘာ�) 

�ခြပွားည််းလေးန်�အထုု ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ အတ်ုအကးအ��ခြ�င်း်း ခြမူ့န်းမူ့�

�ခြပွားည််း၊ �ကွယးန္တှင်းး် ဥ်ပွား�သးလေးန်�မူ့း��တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ 

အ�ု�ပွားါပွားွ�တ်ွင်းး စ်��စ်ရ� မူ့း��ကု� မူ့ုဘာ၊ ဘာု��ဘာွ��မူ့း�� န္တှင်းး် ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�

မူ့ှ� ဥ်ပွား�သး၊ သး�လေးစ်�င်း်းထုုန်း�ကြကသ့မူ့း��အ�� အ�ှူ �ါန် ခြပွား�လေး�ရ်ှုကြက

သည်း။ ထုု�ဝါတ်ွင်းး� (၃) �အတ်ွင်းး� တ်ွင်းး ဗျူး��ာဝင်းးစ်�လေးပွားမူ့း��ကု� �တ်းခြပွားရန်း

အတ်ွကး လေးမူ့�း (တ်ရ��လေးဟု�း�ရ�)မူ့း��ကု� �ုတ်းကြက��လေး�ရ်ှုသည်း။ 

အ�ု�ပွားါအလေး�အ်ထုကု� ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ု�င်းးလေးအ�င်းး �ု�ကးန်�ကးင်းး်သ����� 

ခြ�စ်း သည်း။

ဒျာျသ်စစ်ား�ေ�ဒတာ ်- န်တ်းလေးတ်�း� (�းဇာင်းးဘာ�) တ်ွင်းး လေးက�ကးရုတ်း

သုမူ့း� ရ�သးခြ�စ်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။ အ�ု�ပွားါ ပွားွ�ကု� �ယးယ�

��ပွားးင်းန်း�ကု� အဓိုကထု��လေးသ� �ွယးလေး�်က�သ်ု�� လေးကး�ရွ�မူ့း��တ်ွင်းး 

ကးင်းး�ပွားကြက သည်း။ ရုတ်းသုမူ့း�ထု��လေးသ� လေးက�ကးည်ှင်းး��န်းကု� လေးပွားါင်းး�ဖြိုးပွားး� 

လေးမူ့�င်းး�လေးထု�င်းး�က� လေးက�ကးည်ှင်းး�စ်�� �ွယးအမူ့း�ု�မူ့း�ု� ခြပွား���ပွားးရန်း

အတ်ွကး လေး�ါပွား�တ်းလေးထု�င်းး� ဖြိုးပွားု�င်းးပွားွ�မူ့း��ကု��ည်း� ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားးလေး� ်ရှုကြက

သည်း။ န်တ်းလေးတ်�း�သည်း ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းလေးသ�� ခြ�စ်း ဖြိုးပွားး� လေးက�ကးဦး��ွမူ့း�

ကု��ည်း� ဝုန်ည်း�သုကခ�ပွား��း �န်း�စ်စ်းပွားွ�ဝင်းး သ�ဃာ�လေးတ်�းမူ့း��အ�� 

ကပွားး�ှူလေး� ်ရှုသည်း။ 

သဃံာာ�ရိဝတ ် - ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�တ်ု��သ��ှင်းး ကးင်းး�ပွား လေး�ရ်ှုသည်း်ပွားွ�

ခြ�စ်းသည်း။ အ�ု�ပွားါပွားွ�တ်ွင်းး သ�ဃာ� လေးတ်�းမူ့း�� သးတ်င်းး�သ���ရ� ယ�ယး

လေးကး�င်းး�လေး��င်းး မူ့း�� လေး��ကး��ပွားး�ှူ�ါန်း�ဖြိုးပွားး� ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။ 

ဒြယိုင�်ေ� - အလေးအ������ခြ�စ်းလေးသ� တ်ပွားု��တ်ွ�� (လေး�လေး��းဝါရး) 

�ခြပွားည််းလေးန်�တ်ွင်းး “�း���” ဟု�လေး�်လေးသ� မူ့း�အုမူ့းကြီးကး�မူ့း��ကု� ထုွန်း�ည်ှုက� ဗျူး��ာ

ဘာ�ရ��အ�� မူ့း�ပွား့လေးဇာ�းခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ လေးတ်�ထု�မူ့ှ ထုင်းး�မူ့း��ကု� ��တ်းယ့ဖြိုးပွားး� 

သကး�ု�င်းးရ�လေးကး�ရွ�၊ ရပွားးကွကး ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��အ�� �ှူ�ါန်း�

လေး�ရ်ှုသည်း။ ၎င်းး�ပွားွ�လေးတ်�းကု� “မူ့း�ပွား��ပွားွ�” ဟု��ည်း�လေး�်ဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာ သကးလေးတ်�း 

ထုင်းးရှ��ရှုစ်ဉ်းကက�သ်ု��ပွားင်းး ၎င်းး�အ�� အလေးန္တွ�ဓိ�တ်း ရရှုလေးစ်ရန်း ရည်းရွယး

ကးင်းး�ပွားသည်း။ 

�အိုဝး်အမေ�ိးသားဒနိ် -  ��ဉ်းသး���လေးဗျူးွ ပွားွ�လေးတ်�းကု� တ်လေးပွားါင်းး� 

(လေး�လေး��းဝါရး - မူ့တ်း) �ခြပွားည််းလေးန်�တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားးသည်း။ ၎င်းး�လေးန်�

သည်းမူ့ုဘာဘာု��လေးဘာ� မူ့း��၊ လေး�ါင်းး�လေး��င်းးမူ့း��အတ်ွကး လေးအ�ကးလေးမူ့�်ွယး 

လေးန်�တ်စ်းလေးန်�ခြ�စ်းသည်း။ ဘာ�ရင်းးသ့ရုယစ်န္တာ�၏လေးမူ့ွ�လေးန်� ကု��ည်း� အ�ု�ပွားါ

အမူ့း�ု�သ��လေးန်�တ်ွင်းးပွားင်းး ကးင်းး�ပွားခြပွား� ��ပွားးသည်း။ အ�ု�ပွားါပွားွ�လေးတ်�းလေးန်�တ်ွင်းး 

ရိုးု��ရ�အ�ု�၊ အကမူ့း��ခြ�င်း်း�ည်း�လေး�း�းလေးခြ�ဧည််း��လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ 

နိျခတဒ်ဗေင ်ယုကံြျည်မ်ှု

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း လေးဗျူး�င်းး၊ �ကခဏ�၊ ပွားည်� သည်း စ်သည်းတ်ု��ကု� 

အန်�ဂျတ်း လေးဟု�ကုန်း�အတ်ွကး လေးမူ့�ခြမူ့န်း�ကြကလေးသ�ဓိလေး�ရ်ှုသည်း။ လေးခြမူ့ယ�

ပွားု�င်းး�ု�င်းးမူ့ုမူ့း��၊ ကွ�၊ န္တွ��လေးပွားး�ကး����မူ့ုမူ့း�� အတ်ွကး�ည်း� လေးမူ့�ခြမူ့န်း�လေး�ရ်ှု

သည်း။ န်တ်း�ရ�၊ လေးဗျူး�င်းး�ရ�တ်ု��၏ အကြုံက�လေးပွား�လေးဟု�လေးခြပွား��းကး

မူ့း��သည်း �့မူ့ုလေးရ� ခြပွားသန်�၊ လေးခြမူ့ယ�အခြင်းင်းး�ပွားွ��မူ့ု စ်သည်းတ်ု��မူ့ှ အစ် 

ရ�သးဥ်တ်� အလေးခြ�အလေးန်၊ �ယးယ�စု်�ကးပွားး�ု�လေးရ� စ်သည်းတု်��အထုုခြ�စ်းသည်း။

လေးဗျူး�င်းးလေးဟု�ကြက��န်ည်း� မူ့း��မူ့ှ� ကြကကးရိုးု��လေးဗျူး�င်းး၊ တ်�တ်းလေး�း�င်းး�လေးဗျူး�င်းးန္တှင်းး် 

���လေးဗျူး�င်းး အစ်ရှုသည်းတ်ု�� ခြ�စ်းသည်း။ သု��လေးသ�း �ည်း� အ�း�ု� အလေး�အ်ထု

မူ့း��မူ့ှ� ယလေးန်�အ�းနု်း တ်ွင်းး လေးပွားး�ကးကွယးက�န်းဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။ 

ေားဒဗေင ်- ���၏လေးခြ�လေးထု�ကးကု�ကြကည််းဖြိုးပွားး� လေးဟု�လေးသ�လေးဗျူး�င်းးခြ�စ်းသည်း။ 

၎င်းး�လေးဗျူး�င်းးမူ့ှ� မူ့ု��လေး� ဝသကု� �န်�းမူ့ှန်း�ရန်းအတ်ွကးခြ�စ်းသည်း။ အမူ့ည်း�

စ်ကး မူ့း��ကု� ���လေးခြ�လေးထု�ကး အ�ယးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရ ပွားါက မူ့ု��ရွ�လေးတ်�်

မူ့ည်းဟု��န်�းမူ့ှန်း�သည်း။ ���လေးခြ�လေးထု�ကးအလေးပွား်ပွားု�င်းး�တ်ွင်းး အမူ့�လေးရ�င်းး

အစ်ကးမူ့း�� လေးတ်ွ�ရှုရပွားါက မူ့ု��မူ့း��မူ့ည်းဟု� ယ့�ကြကဖြိုးပွားး� အမူ့ည်း� လေးရ�င်းး

အစ်ကးမူ့း�� လေးခြ�လေးထု�ကးလေးအ�ကးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရပွားါက မူ့ု��မူ့ရွ�န္တု�င်းးဟု� 

�န်�းမူ့ှန်း�ကြကသည်း။ 

ကြျျရိ်ိုးုးဒဗေင ် - လေးမူ့���လေးသ�လေးဗျူး�င်းးအမူ့း�ု�အစ်�� ခြ�စ်းသည်း။ ကြကကးရိုးု��

လေးဗျူး�င်းး လေးမူ့�ရန်းအတ်ွကး ကြကကးကု� တ်စ်းပွားတ်း�န်�းအ�ု�ထု�က လေးက�င်းး�စ်ွ� 

လေးကွ�လေးမူ့ွ�ထု��ရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ကြကကးလေးပွားါင်းးရိုးု�� လေးပွား်��ရန်း�ကးန္တှင်းး်

ထုု���ု�ကးသည်း။ တ်�တ်းလေး�း�င်းး� လေးသ�လေးသ�ကု� အသ���ခြပွား�က� အရိုးု��လေးပွား်မူ့ှ� 

ကပွားးလေးန်တ်�် အသ��မူ့း��ကု� ခြ�စ်း�း�ု�ကးဖြိုးပွားး� အလေးပွားါကးင်းယး မူ့း��ကု� ထုု��

ကြကည််းက� လေးဟု�ကုန်း�ထု�တ်းခြ�င်းး�ခြ�စ်း သည်း။ 

ကြကကးရိုးု��လေးဗျူး�င်းး လေးန်�ကးတ်စ်းန်ည်း�ကု� အသ���ခြပွား� တ်ွကး�းကးလေးသ� လေး�သ

အန်ည်း�င်းယးသ�  ရှုလေးတ်� ်သည်း။ ၎င်းး�လေးဗျူး�င်းးမူ့ှ� လေးပွားး�ကး����ပွားစ်စည်း�မူ့း�� 

ရှ�လေး�ွရ�တ်ွင်းး မူ့း��လေးသ� အ��ခြ�င်း်းအသ���ခြပွား�သည်း။ လေးဗျူး�င်းး�ရ�သည်း 

ပွားစ်စည်း�ရှုရ�လေးန်ရ�ကု� တ်ွကး� ဖြိုးပွားး� သုရှုလေးသ�အ�ါ ကြကကးရိုးု��ကု� သ့�လေးန်ရ�

သ့ ခြပွားန်းထု���ု�ကးသည်း။ ထုု�လေးဗျူး�င်းးပွားည်�ရပွားးသည်း လေးရှ�မူ့ုဘာဘာု��ဘာွ��မူ့း�� 

�ကးထုကးမူ့ှ ယ��အ�းနု်း တ်ု�င်းးလေးအ�င်းး �ကး�င်းး်ကမူ့း� သယးလေး��င်းး�� 

လေးသ� ပွားည်�ရပွားးခြ�စ်းလေး�သည်း။ 

ဝါးဒဗေင ်- အ�း�ု�လေးကး�ရွ�မူ့း��တွ်င်းး တွ်ကး�းကး လေးမူ့�ခြမူ့န်း�လေး�ရုှ်ကြကသည်း။ 

၎င်းး�လေးဗျူး�င်းးမူ့ှ� ကုန်း� ဂျဏန်း�အရ တ်ွကး�းကးခြ�င်းး�မူ့ဟု�တ်းပွား� လေးဗျူး�င်းး�ရ� 

သည်း  ဝါ�လေး�း�င်းး�မူ့း��၏ထုုပွားးကု� ကြကည််းဖြိုးပွားး� တ်ွကး�းကးခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ၎

င်းး�လေးဗျူး�င်းးကု� ပွားအု�ဝး� ဘာ�သ�စ်က��အရ “ဗျူးန်း” ဟု� လေး�်သည်း။ ပွားအု�ဝး� 

လေးကး�ရွ�မူ့း��တ်ွင်းး “ထုွ��ဗျူးန်း” ဟု� လေး�်လေးသ� လေးဗျူး�င်းး �ရ�မူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရ

လေး�ရ်ှုသည်း။ လေးရှ�ဘာု��ဘာွ�� ပွားအု�ဝး�တ်ု�� အ�ု�အရ “ဗျူးန်း” လေးဗျူး�င်းး သည်း 

ကး��န္တှင်း်း ခြ�လေးသဂပ်ွား��ခြပွားင်းးမူ့ှ �င်းး�သကး��သည်းဟု��ု�ကြကသည်း။ ကး��န္တှင်း်း 

ခြ�လေးသဂသ်ည်း လေးတ်�ဘာ�ရင်းးမူ့း�� ခြ�စ်းကြက သည်း်အလေး�း�ကး လေးတ်�လေးက�င်းး

မူ့း��ကု� �မူ့း��း�ရ� တ်ွင်းး အ�ွန်းပွားုရုလေးသသပွားးကြကသည်း။ သ့တ်ု��သည်း 

လေးတ်�လေးက�င်းး�မူ့း��း�မူ့ည်း�ု�ပွားါက လေးဘာ�ကင်းး�န္တု�င်းး ��� လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးန္တု�င်းး

���သုရန်း “ဗျူးန်း” အရင်းးတ်ွကး လေး�ရ်ှုကြကသည်းဟု� လေးရှ�ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��က

�ု�သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်းး် ဗျူးန်းလေးဗျူး�င်းးသည်း လေးရှ�ယ�င်းး က�� လေးတ်�ရိုးု�င်းး�

ဘာ�ရင်းးမူ့း��မူ့ှ �င်းး�သကး��သည်းဟု� �ု�ကြကသည်း။

လေးဟု�လေးခြပွား�ပွား��မူ့ှ� ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� လေးဗျူး�င်းးလေးမူ့�သ့၏ �ကး��ယးမူ့ှ 

တ်�လေးတ်�င်းး�စ်းထုုပွားးအထုု အရှည်း ကု� ဝါ�လေး�း�င်းး�လေး��မူ့း��ခြ�င်း်း တ်ု�င်းး�တ်�

ရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ဝါ�လေး�း�င်းး�မူ့း��၏ အတ်ု�င်းး�အတ်�ကု� ကြကည််းဖြိုးပွားး� 

လေးဗျူး�င်းး�ရ�မူ့ှ လေးဟု�ကုန်း�ထု�တ်းသည်း။
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စျားထာ၊စျားဝှျန်ှင််�ုခံ�ငဇ်ူးာတ်လွှာမး်တိုမေား

စ်က��ထု�ကု� ပွားအု�ဝး� ဘာ�သ�စ်က��ခြ�င်း်း “လေးင်းါဝး�တ်ွု�င်းး” ဟု�လေး�်သည်း။ ပွား

အု�ဝး�ရိုးု��ရ� စ်က�� ထု�မူ့း��မူ့ှ� ပွားအု�ဝး� �့မူ့း�ု�တ်ု��၏ လေးန်ထုု�င်းး စ်�� လေးသ�ကး

မူ့ုပွား��စ်�၊ လေးတ်ွ�လေး�်မူ့ု ပွား��စ်�မူ့း��မူ့ှ �င်းး�သကး ��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ အ�း�ု�လေးသ� 

စ်က��ပွား��မူ့း��မူ့ှ� ရိုးု��ရ�ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��၊ ဗျူး��ာဝင်းးန်ုပွားါတ်းလေးတ်�းမူ့း��န္တှင်း်း န်ုဗျူးိ�န်း 

လေးရ�ကးလေးကြက�င်းး� တ်ရ��လေးတ်�းမူ့း��၊ ကဗျူးး�မူ့း��န္တှင်း်း စ်�လေးပွားမူ့း��မူ့ှ 

�င်းး�သကးသည်း။

• လေးကး�ကးတ်���လေးပွား် ကြကကးဥ်ကး�ည်း� ကြကကးဥ် ကွ�သည်း။ ကြကကးဥ်

လေးပွား် လေးကး�ကးတ်���ကး�ည်း� ကြကကးဥ်ကွ�သည်း။

• လေးခြမူ့ဝယးမူ့ည်း �ု��ှင်းး �းကး�းင်းး�����ခြ�တ်းဖြိုးပွားး�မူ့ှ ဝယးပွားါ။ 

မူ့ုန်း�ကလေး�� တ်စ်းလေးယ�ကးကု� �ကးထုပွားးမူ့ည်း�ု��ှင်းး လေးသ�း�

စ်ဉ်း�စ်��ဖြိုးပွားး�မူ့ှ ����ခြ�တ်းပွားါ။

• ကြွားကကးကု�ပွားစ်းလေးသ�း�ည်း� ဌကးကု�ထုုသည်း။ ကွ�ကု��ု�

လေးသ�း�ည်း� န္တွ��ကု�ရသည်း။

• လေးရထု�သု�� မူ့�င်းး��င်းး လေးရ၏ အန်ကးကု� တ်�တ်းလေး�း�င်းး�ခြ�င်းး်

တ်ု�င်းး�တ်�ရသည်း။ န္တွ��သည်း အပွား့�ဏးကု���န္တု�င်းးသည်း။ ကွ�သည်း

အလေးအ� �ဏး ကု� ��န္တု�င်းးသည်း။ �့ပွားးင်းး�သည်း ခြင်းင်းး�ပွားယးမူ့ု�ဏး ကု�

��န္တု�င်းးသည်း။ 

• အခြ��� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း�� က�သ်ု��ပွားင်းး အန်း� အန်��မူ့ှ 

သကးရှု၊ သကးမူ့� ်အရ�ဝတ်�ု ပွားစ်စည်း�မူ့း�� ကု� စ်က��ထု�ဝှကးလေး�်

ရှုသည်း။ စ်က��ထု�မူ့း�� ကု� ကလေး��င်းယးမူ့း��၏ ဉာ�ဏးရည်း

�ွ��ဖြိုး�ု��မူ့ုရှု၊ မူ့ရှု စ်မူ့း�သပွားးရ�တ်ွင်းးအသ���ခြပွား�သည်း။ အ�း�ု�လေးသ� 

စ်က�� ထု�မူ့း��ကု� လေးအ�ကးတ်ွင်းးလေး��းခြပွားထု��ပွားါသည်း။

• အပွားင်းးကု�သစ်းသ�� အခြ�စ်းယ့တ်ယး၊ အလေး�ါကး ကု� င်းါ�အခြ�စ်းယ့

တ်ယး၊ အရွကးကု� အပွားးအခြ�စ်း ယ့တ်ယး။ (အလေးခြ�- ထုင်းး�ရှူးှူ�ပွားင်းး)

• ကလေး��န္တှစ်းလေးယ�ကး အလေးခြပွား�ဖြိုးပွားု�င်းးကြကတ်ယး။

 (အလေးခြ�-လေးခြ�လေးထု�ကးတ်စ်းစ်��)

• �့လေးသက �့ရှင်းးကု� သယးပွားု��ထု��တ်ယး။

 (အလေးခြ�-ဝါ�����က ပွား�ပွားင်းးကု� သယးပွားု��ထု��သည်း)

ယ�င်းးတ်�န်း�က�ု��ှင်းး အ�း�ု�လေးသ� လေးကး�ရွ�မူ့း�� တ်ွင်းး �့ပွားး�ုက��သ��

မူ့း��သည်း မူ့ုန်း�ကလေး��င်းယး မူ့း��ရှုရ� လေးန်အုမူ့းမူ့း��သု�� သွ��လေးရ�ကး

�ည်းပွားတ်း ရင်းး� စ်က��ထု�ဝှကး ကြကလေး�ရ်ှုသည်း။

�အိုဝး် ဂျ�တ၊ တးရိယာနှင် ်အျ

ပွားအု�ဝး�ယဉ်းလေးကး�မူ့ု၊အန္တ�ပွားည်�န္တှင်း်း ဝတ်းစ်���င်းးယင်းး မူ့ုတ်ု��သည်း 

ဗျူး��ာဘာ�သ�လေးပွား်တ်ွင်းး အလေးခြ���သည်း။ ဘာ�သ�လေးရ�ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း��၊ အကမူ့း��

န္တှင်းး် သး�းင်းး�မူ့း�� သည်း�ည်း� ဗျူး��ာအ����အမူ့မူ့း��၊ ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��န္တှင်း်း သတ်ုလေးပွား�

တ်��ခြမူ့စ်း�းကးမူ့း�� အလေးပွား်တ်ွင်းး အလေးခြ��� သည်း။ ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�တ့်ရုယ�

အမူ့း�� ရှုသည််းအန်ကး ဗျူး�� (၄) မူ့း�ု� �ည်း�ပွားါဝင်းးသည်း။

လေးရပွား့လေးကး�ရွ�မူ့ှ ထုွ��ဗျူးန်းမူ့း��က�သ်ု��ပွားင်းး အခြ��� ထုွ��ဗျူးန်းမူ့း��သည်း�ည်း� 

ဝါ�(၃၆)လေး�း�င်းး�ကု� အသ��� ခြပွား�ဖြိုးပွားး� လေးဟု�လေးခြပွား�လေး�ရ်ှုသည်း။ ဝါ� (၃၆) 

လေး�း�င်းး�ကု� လေးရ�ထု��ဖြိုးပွားး� (၁)လေး�း�င်းး�ကု� လေးဗျူး�င်းးလေးမူ့�သ့က လေးရွ�ရ သည်း။ 

ထုု��လေးန်�ကး ကးန်းရှုလေးသ� ဝါ� (၃၅) လေး�း�င်းး�ကု� လေးရ��ု�ကးဖြိုးပွားး� အစ်� (၃) စ်��ွ�

�ု�ကးရ� တ်စ်းစ်�ကု� လေးဗျူး�င်းးလေးမူ့�သ့က လေးရွ��းယးရသည်း။ ထုု�လေးရွ��းယး�ု�ကး

လေးသ� ဝါ�အစ်�န္တှင်းး် ပွားထုမူ့ လေးရွ��းယးထု��လေးသ� ဝါ�လေး�း�င်းး�င်းယးကု� စ်�လေးပွားါင်းး�

ဖြိုးပွားး� ဗျူးန်း�ရ�က ရိုးု��ရ�န်ည်း�မူ့း��အတ်ု�င်းး� လေးဗျူး�င်းးလေးဟု� သည်း။ 

ရိုးိုးရာအစေ�အလွှာမး်မေားနှင် ်အယးအေမေား

• �မူ့း��ရး�တ်ွင်းး သစ်းပွားင်းး��ကးဖြိုးပွားး� ပွားုတ်းလေးန်ပွားါက မူ့ုမူ့ု��ပွားးင်းန်း�၊ 

သွ���ု�ရ� ကုစ်စရပွားးမူ့း��တ်ွင်းး အလေးန္တှ�င်းး်အယှကး၊ အတ်��အ�း�

မူ့း�� လေးတ်ွ� တ်တ်းသည်း။ 

• �ရး�သွ��စ်ဉ်းလေး�မူ့လေးတ်ွ�ခြ�င်းး�၊ကလေး��လေးမူ့ွ��ွ��ခြ�င်းး� တ်ု��ကု�လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းး

ရ�ှင်းး က�လေးက�င်းး�တ်တ်းသည်း။

• မူ့ုဟုင်းး�ကု� ဧည်း်သည်းအ�� လေးကွ�မူ့ုပွားါက ဧည်း်သည်းသည်း 

လေးန်�ကးထုပွားး မူ့��လေးတ်�လ်ေးပွား။ ဧည်း်သည်းမူ့ှ ဟုင်းး��းကးစ်ရ� 

ယ့��ဖြိုးပွားး� အုမူ့းရှင်းး ကု� အ�ု��အ�လေးပွား�၍ �းကး�ု�င်းး�န္တု�င်းးသည်း။

• အစ်��အလေးသ�ကးစ်��လေးန်စ်ဉ်း၊ အုပွားးလေးပွားး�းလေးန်စ်ဉ်း �ှ�ကု�ကးမူ့ုပွားါက 

မူ့ုမူ့ုအလေးကြက�င်းး�ကု� တ်စ်းစ်�� တ်စ်းလေးယ�ကးက အတ်င်းး�လေးခြပွား�

လေးန်သည်းဟု� ယ့�သည်း။ 

• �ရး�သွ��စ်ဉ်း လေးကး�ကးတ်���ကု� ���တ်းတ်ု�ကးမူ့ု ပွားါက အန္တတရ�ယး

ခြ�စ်းမူ့ည်း် �ကခဏ�ခြ�စ်း သည်း။

• ည်�ဘာကးမူ့းကး���� �ုပွားးပွားါက က�လေးက�င်းး�မူ့ည််း န်ုမူ့ုတ်းခြ�စ်းသည်း။

• အလေးပွား်ဘာကး မူ့းကး�မူ့း�မူ့း�� �ုပွားးပွားါက�ည်း� က�လေးက�င်းး�မူ့ည််း န်

မူ့ုတ်းခြ�စ်းသည်း။ 

�အိုဝး်စာဒ�နှင်် ဘီာသာစျား

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�တ်ု��တ်ွင်းး ကု�ယးပွားု�င်းးစ်�လေးပွားန္တှင်း်း ဘာ�သ� စ်က��ရှုသည်း။ 

အလေးခြ���အ��ခြ�င်းး် ပွားအု�ဝး�စ်�လေးပွား သည်း လေးရှ�လေးဟု�င်းး�ခြမူ့န်းမူ့�စ်�လေးပွား စ်�����

မူ့း��နှ္တင််းးတ့် ည်းသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� ပွားအု�ဝး�တု်��သည်း န်ကခတ်လူေးဗျူး�ပွားည်�၊ 

စ်း�ပွားွ��လေးရ�၊ က�န်းသွယးလေးရ�၊ ပွားည်�လေးရ� န္တှင်းး်�့မူ့ုလေးရ� ကုစ်စရပွားးမူ့း��န္တှင်း်း ပွားတ်း

သတ်းသည်း် စ်�လေးပွားယဉ်းလေးကး�မုူ့ထုကး ဗျူး��ာစ်�လေးပွားမူ့း��ကု� အဓုိကထု��သည်း။ 

ပွားအု�ဝး�စ်�လေးပွားမူ့း��ကု� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��၊ စ်�လေးရ��ရ�မူ့း��န္တှင်း်း စ်�တ်တ်း 

လေးပွားတ်တ်း ပွား�ဂျဂု��းမူ့း��မူ့ှ လေးရ�သ��ခြပွား�စ်�ကြကသည်း။ 

လေးတ်�င်းးပွားု�င်းး� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး တ်ုပွားုဋိကတ်း စ်�လေးပွားမူ့း��ကု� ခြမူ့န်းမူ့�စ်�လေးပွား

မူ့ှ ပွားအု�ဝး�စ်�လေးပွားသု�� ဘာ�သ�ခြပွားန်း�ု�ထု��ဖြိုးပွားး�ခြ�စ်းသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းး က��

မူ့း��က ပွားအု�ဝး�စ်�လေးပွားမူ့း��ကု� ထုန်း�ရွကး၊ လေးပွားရွကးမူ့း��လေးပွား်တ်ွင်းး သ�ကည်စ်း

ခြ�င်း်း လေးရ�ထုု��က� မူ့ှတ်းတ်မူ့း�တ်င်းးထု��ရှုသည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ဘာ�ရ��လေးစ် တ်း

မူ့း��အန်း�တ်ွင်းး ထုန်း�ပွားင်းးမူ့း��ကု� အ�ှူရှင်းးမူ့း��က �ှူ�ါန်း�ထု��လေး�ရ်ှု

သည်းကု�လေးတ်ွ�ရှုရသည်း။ ယ��အ�ါတ်ွင်းးမူ့့ ပွားအု�ဝး�စ်�လေးပွားမူ့း��ကု� ရိုးု��ရ�ရှမူ့း� 

စ်ကကူ မူ့း��အလေးပွား်တ်ွင်းး လေးရ�သ��ကြကသည်း။
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• လေးမူ့�င်းး�မူ့ွူ� (လေး�်) လေးမူ့�င်းး�ကြီးကး�

• လေးမူ့�င်းး�လေး��ဝး (လေး�်) လေးကြက�လေးမူ့�င်းး�တ့်ရုယ�

• ထု��လေးမူ့��ွ� (လေး�်) ဗျူး��ရှည်းန္တှင်းး် ဗျူး��တ့်ရုယ�

• ထု��ထုွ�င်းး (လေး�်) ဗျူး��တ်ု�တ့်ရုယ� 

ရိုးု��ရ� ပွားအု�ဝး�တ်း�ဝု�င်းး�ကု� ပွားအု�ဝး�ဘာ�သ�စ်က��ခြ�င်း်း လေးမူ့�င်းး�မူ့ွူ� ဗျူး��တ်း�ဝု�င်းး� 

ဟု�လေး�်သည်း။ ပွားါဝင်းးလေးသ� တ့်ရုယ� ပွားစ်စည်း�မူ့း��မူ့ှ�- 

• လေးမူ့�င်းး�(၇)����

• �င်းးကွင်းး�ကြီးကး� (၁စ်��)

• ၂ �ကးပွားုတ်းဗျူး�� (၁����)

• စ်ည်း�န်��ဝါ� (၁စ်��) တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ 

တ့်ရုယ�ပွားစ်စည်း�မူ့း��တ်ွင်းး လေး�မူ့ုတ်းတ့်ရုယ�မူ့း�� ပွားါဝင်းးလေးသ�း�ည်း� 

အသ���န်ည်း�သည်း။ လေး�မူ့ုတ်းတ့်ရု ယ�မူ့း��တ်ွင်းး ဝါ�ခြ�င်း်းခြပွား���ပွားးထု��သည််း 

တ်�ွ�ဝါ�န္တှင်းး် လေးကြက�၊ သ�တ်ု��ခြ�င်း်းခြပွား���ပွားးသည်း် တ်�ွ�ပွားစ်ုတ်ု�� ပွားါဝင်းး သည်း။ 

လေး�မူ့ုတ်းတ့်ရုယ�ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� လေးက�ကး ရုတ်းသုမူ့း��းနု်းတ်ွင်းး လေးယ�င်္

ကး��လေး��မူ့း��က တ်း� မူ့ုတ်းလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� လေးက�ကးစ်ု�ကး�းနု်းတ်ွင်းး အမူ့း�ု�သမူ့း� 

မူ့း��က တ်း�မူ့ုတ်းလေး�ရ်ှုသည်း။

ကြီးကု��တ်ပွားးတ့်ရုယ� ပွားစ်စည်း�မူ့း��မူ့ှ� ခြမူ့န်းမူ့�တ််လေးယ� န္တှင်းး် ဘာင်းးဂျး�ုတ်ု��က�သ်ု�� 

သဏ္ဍာ�န်းတ့်ဖြိုးပွားး� တ်း��တ်းပွား��သ�  ကွ�ခြပွား��ခြ���န်��သည်း။ ပွားအု��ဝးတ်ု��သည်း 

လေး�မူ့ုတ်းန္တှင်းး် ကြီးကု��တ်ပွားးတ့်ရုယ�မူ့း��ထုကး ဝါ��ကး��ပွားး၊ လေးမူ့�င်းး� န္တှင်းး် ဗျူး��စ်

လေးသ� အတ်း�တ့်ရုယ�မူ့း��ကု� တ်း�ရတ်� ပွားု� ကြီးကု�ကးသည်း။ 

အင်းး�လေး��လေး�သအတ်ွင်းး� ရှမူ့း�အု��စ်ည်းသည်း အ�ွန်း ထုင်းးရှ��လေးသ� 

တ့်ရုယ� တ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း။ ရှမူ့း�အု�� စ်ည်းသ�ကြက��ပွားါက အန်း�အန်��

လေး�သတ်ွင်းး အ�ှူပွားွ�၊ ရှင်းးခြပွား�ပွားွ� စ်လေးသ�ပွားွ�မူ့း��န္တှင်း်း တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��ရိုးု��ရ�ပွားွ� 

မူ့း�� ရှုသည်းဟု� သုန္တု�င်းးသည်း။ ရှမူ့း�အု��စ်ည်း၏ မူ့းကးန္တှ�ခြပွားင်းးသည်း (၁) လေးပွား

�န်�း  ရှုဖြိုးပွားး� အရှည်းမူ့ှ� (၅) လေးပွား မူ့ှ (၆) လေးပွား�န်�းအထုုရှုသည်း။ 

 

ပွားအု��ဝးရိုးု��ရ� အကမူ့း��သည်း ပွားအု��ဝး�့မူ့း�ု�တ်ု��၏ ည်းညွှွတ်းမူ့ု၊ ရင်းး�န္တှး�မူ့ုန္တှင်းး် 

သဟုဇာ�တ်ခြ�စ်းမူ့ု တ်ု��ကု� ခြပွားသဖြိုးပွားး� အကမူ့း��သည်း ခြမူ့ူ�ကြွားကက� 

ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး တ်ွင်းး ခြ�စ်းလေးပွား်လေးန်လေးသ� အလေးကြက�င်းး�အရ�မူ့း��ကု� လေး��းခြပွား

လေး�ရ်ှုသည်း။ ပွားအု��ဝး�့မူ့း�ု�တ်ု��၏ အကမူ့း�� အန်ကး တ်စ်းဦး�တ်စ်းလေးယ�ကး

ခြ�င်းး�အကထုကး အ�ပွားးစ်� အ�ု�ကးအကကု� အဓိုကထု��ကြကသည်း။ 

ပွား�� (၄၂) ရှမူ့း�အု��စ်ည်းဗျူး��ရှည်း
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ရှမး်လွှားမေ�ိး

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�သည်း ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ရှု တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�အ������ထု�တ်ွင်းး အကြီးကး�မူ့������ 

�့မူ့း�ု�စ်�ခြ�စ်းသည်း။ ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး အမူ့း������လေးန်ထုု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၏ 

အသကးလေးသွ�လေးကြက� ဧရ�ဝတ်းခြမူ့စ်း အလေးရှ�ဘာကး၊ �း�ုင်းး်ဝှမူ့း�လေး�သ၊ ဗျူးန်း�လေးမူ့�း�ရိုးု�င်းး လေးတ်�င်းး ပွားု�င်းး�

န္တှင်းး် ကယ��ခြပွားည်းန်ယး လေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး�တ်ု��တ်ွင်းး လေးန် ထုု�င်းးကြကသည်း။

ပွား�� (၄၃) ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��ပွားး ��န္တှ��လေးန်ထုု�င်းးပွား��

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း လေးတ်�င်းးလေးပွား် လေး�သမူ့း��ထုကး �း�ုင်းး်ဝှမူ့း�လေး�သမူ့း��န္တှင်းး် 

ခြမူ့စ်းဝကွန်း� လေးပွား်လေး�သမူ့း��တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးမူ့ု ပွားု�မူ့း��ခြပွား��သည်း။

�့ဦး�လေးရအ��ခြ�င်း်း (၄၅၉၃၀၀၀) ဦး��န်�း  ရှုသည်း။ အဓိုက ကု��ကွယး

ယ��ကြကည်းမူ့ုမူ့ှ� ဗျူး��ာဘာ�သ� (၉၉.၁၀%) ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� �့န်ည်း�စ်� �ရစ်းယ�န်း

ဘာ�သ� ဝင်းးမူ့း��မူ့ှ� (ဝ.၉၀%) �န်�း  ရှုသည်း။ 

တရိုးုတခ်�ည်မ်မှ ဗမာခ�ည်ရ်ှမး်ခ�ည်ဒ်ထာငသ်ို�

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု���င်းး�သကး��ပွား��အစ်န္တှင်းး် ပွားတ်းသတ်း၍ အခြင်းင်းး�ပွားွ���ွယးမူ့း�� 

ရှုလေးသ�း�ည်း� �ု�င်းးမူ့�ဖြိုးပွားး� မူ့ှတ်း တ်မူ့း�တ်င်းးထု��လေးသ� သမူ့ု�င်းး�လေးကြက�င်းး�

အ�းကး အ�ကးမူ့း��အရ ရှမူ့း�မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း��ကု� တ်ရိုး�တ်း ခြပွားည်းလေးတ်�င်းး

ပွားု�င်းး� ယ့န်န်းန္တှင်းး် စ်း�ွမူ့းခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှု��သ်ည်း။ ဘားစ်း (၂၀၀၀) ��န္တှစ်း

ဝန်း�ကးင်းး�န်�းက စ်း�ွမူ့းခြပွားည်းန်ယး အလေးန်�ကးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး “ခြမူ့င်းး်ခြမူ့တ်း လေးသ�

လေးမူ့�ဝး”ဟု� တ်ရိုး�တ်းသမူ့ု�င်းး�မူ့း��က �ု�လေးသ� ထုု�င်းး��့မူ့း�ု�စ်� (ရှမူ့း�အပွားါ 

အဝင်းး) အလေးခြ��းလေးန်ထုု�င်းး ��က်ြကသည်းဟု��ု�သည်း။ 

ထုု�င်းး��့မူ့း�ု� သမူ့ု�င်းး�ပွားည်�ရှင်းး လေး��င်းးဗျူးး�း းထုရ�၏ အ�ု�အရ ထုု�င်းး��့မူ့း�ု�

တ်ု��သည်း ဘားစ်း (၆၉) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး တ်ရိုး�တ်း�့မူ့း�ု�တ်ု��၏ ကးူ�လေးကး�းလေးန္တှ�င်းး် 

ယှကးမူ့ုမူ့း��မူ့ှ �ွတ်းလေးခြမူ့�ကးရန်းအတ်ွကး အလေးရှ� လေးတ်�င်းးအ�ရှလေး�သသု�� 

လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး���ကြကသည်း ဟု��ု�သည်း။ ထုု�င်းး��့မူ့း�ု�စ်�တ်ု��သည်း တ်ရိုး�တ်း

ခြပွားည်း လေးတ်�င်းးပွားု�င်းး� လေး�သအတ်ွင်းး� န်န်းလေး�း�င်းး န္တု�င်းးင်း�ကု� (၇)ရ�စ်�တ်ွင်းး 

လေးန်�ကး����တ်ည်းလေးထု�င်းး��်ဖြိုးပွားး� လေးတ်�င်းး ပွားု�င်းး� ယ့န်န်းန်ယး၏ န်ယးလေးခြမူ့လေး�သ 

အလေးတ်�းမူ့း��မူ့း�� ပွားါဝင်းး��်သည်း။ န်န်းလေး�း�င်းးန္တု�င်းးင်း�သည်း (၁၂၅၃)��န္တှစ်း တ်ွင်းး 

က့ဗျူး�ု�င်းး�န်းတ်ပွားးမူ့း�� ကးူ�လေးကး�းတ်ု�ကး�ု�ကး မူ့ုလေးကြက�င်း်း ပွားးကးသ�န်း���်ရ

သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း လေးတ်�င်းးပွားု�င်းး�လေး�သသု�� လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး�မူ့ုမူ့း��သည်း 

အလေးရှ�လေးတ်�င်းး အ�ရှတ်ွင်းး ထုု�င်းး�ဘာ�ရင်းး်န္တု�င်းးင်း�လေးတ်�းမူ့း��၊ အ�ပွားး�း�ပွားး�� 

န်ယးပွားယးမူ့း��န္တှင်းး် ဖြိုးမူ့ု��ခြပွားမူ့း�� ထု့လေးထု�င်းးမူ့ုမူ့း��ထုကး န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၁၀၀၀) 

�န်�းလေးစ်���သ်ည်း။

အလေးန်�ကးန္တု�င်းးင်း�သ��မူ့း��က လေးန်�င်းးအ�ါ ရှမူ့း��့မူ့း�ု� ဟု� သတ်းမူ့ှတ်း��်လေးသ�

�့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��သည်း တ်ရိုး�တ်း ခြပွားည်း လေးတ်�င်းးပွားု�င်းး�လေး�သမူ့ှ သ��ွင်းးခြမူ့စ်းကမူ့း�

တ်စ်း လေး�ှ�ကး �င်းး�����ဖ်ြိုးပွားး� ယလေးန်�ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ခြ�စ်း�� မူ့ည်း် လေးခြမူ့�ကး

ပွားု�င်းး� ရှမူ့း�က�န်း�ခြပွားင်းးခြမူ့င်းး်လေး�သသု�� လေးရှေ� လေးခြပွား�င်းး�����က်ြကသည်း။ လေးတ်�င်းးကြက��

လေး�သမူ့း��န္တှင်း်း ခြမူ့စ်းကမူ့း�လေးဘာ�န္တှစ်း�ကးရှု လေးန်ရ�မူ့း��တ်ွင်းး အလေးခြ��း လေးန်ထုု�င်းး

��က်ြကဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရ အလေးန်အထု��မူ့း��ခြပွား�� ��ခြ�င်းး�တ်ု��လေးကြက�င်း်း ဖြိုးမူ့ု��ခြပွားန္တု�င်းးင်း� 

အကြီးကး�၊အလေးသ�စ်�� စ်ွ� တ်ည်းလေးထု�င်းး��ကြကသည်း။ န္တု�င်းးင်း�လေးရ�အလေးခြ� အလေးန်

အရ ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��၏ စ်ည်း�����ည်းညွှွတ်းမူ့ုကု� မူ့ည်းသည်း်အ�ါကမူ့ှ 

မူ့ထုု�ု�ကးန္တု�င်းး��်လေးပွား။ သု��လေးသ�း လေးအ�း (၁၂၈၇) ��န္တှစ်း ခြမူ့န်းမူ့��့မူ့း�ု�တ်ု��၏ ပွား�ဂျ�

န္တု�င်းးင်း�လေးတ်�း ပွားးကးသ�န်း�ဖြိုးပွားး� လေးန်�ကးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း 

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�အထုကးပွားု�င်းး� လေးန်ရ�အလေးတ်�း မူ့း��မူ့း��သု�� ပွားး ��န္တှ��က�န်းက� 

အခြ���တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��ကု� အ�ပွားးစ်ု��လေးသ�သ့မူ့း��ခြ�စ်း��်ကြကသည်း။ (Inge, 

1994)

အ�ယးပွားု�င်းး��ွင်းးခြပွားင်းးလေး�သမူ့ှ ခြမူ့န်းမူ့�ဘာ�ရင်းးမူ့း��၊ ခြမူ့န်းမူ့�စ်စ်းတ်ပွားးမူ့း��၏ 

�ှမူ့း�မူ့ု��မူ့ုမူ့း�� ရှု��လ်ေးသ�း �ည်း� ရှမူ့း�လေး�ါင်းး�လေး��င်းးမူ့း��န္တှင်းး် လေးစ်�းဘာွ��မူ့း�� 

သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏ ကြသဇာ�အ�ဏ�ကု� အခြမူ့င်း်း����ထုုန်း� သုမူ့း�ထု��န္တု�င်းး��်ကြက

သည်း။ (Waddington, 2010)

ပွားထုမူ့����ရှမူ့း�ခြပွားည်းလေးထု�င်းးကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး��်သ့မူ့ှ� ဘာုန္တီကမူ့င်းး�ကြီးကး�

ခြ�စ်းသည်းဟု� �ု�ကြကသည်း။ ဘာုန္တီက မူ့င်းး�သည်း ပွားထုမူ့ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�လေးတ်�းကု�

တ်ည်းလေးထု�င်းး��်လေးသ� တ်လေးက�င်းး�မူ့င်းး��ကးမူ့ှ �င်းး�သကး�� ခြ�င်းး�

ခြ�စ်းသည်း။ ရ�ဇာဝင်းးအ�ု�အရ ဘာုန္တီကရ�ဇာ� (ဘာုန္တီကမူ့င်းး�ကြီးကး�၏အစ်းကု�

ကြီးကး�)စ်ု��စ်�ရ� တ်လေးက�င်းး� ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းသည်း တ်ရိုး�တ်းတ်ု��၏ကးူ�လေးကး�း 

တ်ု�ကး�ု�ကး ခြ�င်းး�ကု� ����ရ်သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ဘာုန္တီကရ�ဇာ�န္တှင်း်း 

လေးန်�ကး�ု�ကးလေးန်�ကးပွားါမူ့း��သည်း တ်ု�င်းး�ခြပွားည်းကု�စ်ွန်�း  �ွ�ဖြိုးပွားး� ဧရ�ဝတ်းခြမူ့စ်း 

အလေးန်�ကးဘာကးကမူ့း�ရှု မူ့�ယးရပွားးတ်ွင်းး အလေးခြ��းလေးန်ထုု�င်းး��်ကြကသည်း။

ဘာုန္တီကရ�ဇာ�မူ့င်းး�ကြီးကး� န်တ်းရွ�စ်�ဖြိုးပွားး� လေးန်�ကး�ု�ကး လေးန်�ကးပွားါမူ့း��သည်း 

အ�ပွားးစ်�န္တှစ်းစ်�ကွ�ဖြိုးပွားး� တ်စ်းစ်�သည်း ည်းလေးတ်�း ဘာုန္တီက ဦး�လေး��င်းးရ� လေးန်�ကးသု��
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�ု�ကးပွားါ ��က်ြကသည်း။ ည်းလေးတ်�း ဘာုန္တီကသည်း ခြမူ့န်းမူ့�ခြပွားည်း အထုကးပွားု�င်းး� 

ဧရ�ဝတ်း ခြမူ့စ်းလေးကြက�င်းး�အတ်ု�င်းး� အထုကးသု�� �း းတ်ကး����ဖ်ြိုးပွားး� ဧရ�၀တ်း

ခြမူ့စ်း�း�� ��ရ�အန်း� မူ့ု�င်းး�လေးမူ့�လေး�သတ်ွင်းး ဖြိုးမူ့ု��ခြပွား တ်ည်းလေးထု�င်းး စ်ု��စ်���်သည်း။ 

ထုု��လေးန်�ကး ဘာုန္တီကမူ့င်းး�သည်း ဒမာဝျ်ိုးခ�ည်ဒ်ထာင(်ရှမး်ျိုးြရိုးိုင)်ကု� 

တ်ည်းလေးထု�င်းး ��သ်ည်း။ အထုကးပွားါ အ�းကးအ�ကးမူ့း��အရ ရှမူ့း� တ်ု��၏ 

ဖြိုးမူ့ု��ခြပွားန္တု�င်းးင်း�မူ့း��ကု� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးလေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး� မူ့ု�င်းး�လေးမူ့�လေး�သမူ့ှ စ်တ်င်းး��်

သည်းဟု� သတ်းမူ့ှတ်းကြက သည်း။ (Tukamida, 2008)

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း တ်ရိုး�တ်းန်ယးစ်ပွားးလေး�သမူ့း��၊ ခြမူ့န်းမူ့�ခြပွားည်းလေးထု�င်းးမူ့း��မူ့ှ

�ွ�ထုွကးလေးသ�လေးရ��လေးတ်�င်းး မူ့း��န္တှင်း်း မူ့ု��သစ်းလေးတ်� လေး�သမူ့း��ကု� အ�ပွားးစ်ု����်

ကြက သည်း။ ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း တ်စ်း�းနု်းက စ်ည်း������� ် လေးသ�း�ည်း� 

(၁၆) ရ�စ်�တ်ွင်းး လေးစ်�းဘာွ��မူ့း��အ�ပွားးစ်ု�� လေးသ� တ်ု�င်းး�င်းယး၊ ခြပွားည်းင်းယးမူ့း��

အခြ�စ်း ကွ�ထုွကး�� ်ကြကသည်း။ တ်ု�င်းး�င်းယး၊ ခြပွားည်းင်းယးမူ့း��သည်း အ�းင်းး� �းင်းး�

တ်ု�ကး�ု�ကးလေးန်��်ကြကဖြိုးပွားး� အန်ည်း�င်းယးမူ့ှသ� ခြမူ့န်းမူ့�ဘာ�ရင်းးမူ့း��ထု�တ်ွင်းး 

အ�ွန်း�ကးသ မူ့ဟု�မူ့ုတ်း ခြပွား���က်ြကသည်း။

 

ရာဇူးဝငလ်ွှာာသမိုငး်ဒကြျာငး်

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��၏ သမူ့ု�င်းး�လေးကြက�င်းး�မူ့း��သည်း ပွားါ�စ်ပွားး ရ�ဇာဝင်းးမူ့း��န္တှင်းး် 

ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း�က ထုန်း�ရွကး (သု��) လေးပွားရွကးမူ့း��ခြ�င်း်း လေးရ�သ����လ်ေးသ� 

ပွား�ရပွားု�ကး မူ့း��လေးပွား်မူ့ှ မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့း��န္တှင်းး် လေးရ�လေးထုွ�လေးန်သည်း။ ဘာ�န်း�လေးတ်�း

ကြီးကး�မူ့း��၏ ရ�ဇာဝင်းး မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့း��ကု� မူ့း�ု��ကးတ်စ်း��မူ့ှ တ်စ်း��သု�� 

�ကး�င်းး်ကမူ့း��ှ� လေးခြပွား�င်းး���က်ြကသည်း။ အခြ���အလေးရှ�လေးတ်�င်းး အ�ရှ န္တု�င်းးင်း�

မူ့း��က�သ်ု��ပွားင်းး လေးစ်�းဘာွ�� (သု��) အုမူ့းလေးရှ�စ်�မူ့င်းး� သ��မူ့ှ မူ့း�ု�ရိုးု��စ်ဉ်း�ကး 

မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့ှတ်းရ�မူ့း��ကု� ထုုန်း�သုမူ့း���က်ြကသည်း။ ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�

လေးကး�င်းး� စ်�ကြကည််းတ်ု�ကးမူ့း��န္တှင်းး် န်န်း�လေးတ်�းရှု မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့း�� ထုုန်း�သုမူ့း�

ထု��ရ� လေးန်ရ�မူ့း��တ်ွင်းး ထုုန်း�သုမူ့း�ထု�� ရှုသည်း။ ကး�ုင်းး�တ်��မူ့ှတ်းတ်မူ့း� 

မူ့ှတ်းရ�မူ့း��အရ

“ပွားထုမူ့���� စ်တ်င်းးအ�ပွားးစ်ု��သ့မူ့ှ� န္တွ��လေးကး�င်းး�သ�� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ကး း�ကန်း�အ�ပွားး
မူ့း��၏ အက့အည်းခြ�င်း်း တ်ည်းလေးထု�င်းး��သ်ည်းဟု��ု�သည်း။ ကး း�ဌကးမူ့း�� 
သည်း ခြ�င်းး�လေးတ်�င်းး�ထု�တ်ွင်းး သ့�ကု�ထုည််းဖြိုးပွားး� ပွားး �သန်း�က� န်န်း�လေးတ်�းရှု ရ�
သု�� �းထု��လေးပွား���သ်ည်း။ ထုု��လေးန်�ကး မူ့င်းး�သ��သည်း လေးတ်�းဝင်းးဝတ်းစ်��ကု� 
ဝတ်း �င်းးက� န်�န်ကးမူ့ု��လေးသ�ကးအ�းနု်းတ်ွင်းး န်န်း�တ်ကး ��သ်ည်း။ မူ့င်းး�သ��
န်န်း�တ်ကး��လ်ေးသ� အလေးကြက�င်းး� အရ�မူ့ှ� တ်ု�င်းး�သ့ခြပွားည်းသ��မူ့း�� အကြက��
တ်ွင်းး သ�သယပွားွ��စ်ရ�မူ့း�� ခြ�စ်း��ဖ်ြိုးပွားး� န်တ်း�ရ�မူ့း��၊ လေးဗျူး�င်းး�ရ�မူ့း��၏ 
လေးဟု�ကုန်း�မူ့း��ကု��ည်း� ထု�တ်း လေးစ်��သ်ည်း။ လေးဗျူး�င်းး�ရ�မူ့း��က 
န္တွ��လေးကး�င်းး�သ�� မူ့င်းး�ခြ�စ်းသမူ့ှ တ်ု�င်းး�ခြပွားည်းအတ်ွင်းး� အန္တတရ�ယး 
သကးလေးရ�ကးခြ�င်းး�မူ့ရှုဟု� လေးဟု�ကုန်း�ထု�တ်းကြက သည်း။

အ�းနု်းက��ကြက�ခြမူ့င်း်း��လေးသ�အ�ါမူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း ကး း�င်းှကးမူ့း��အလေးပွား်
တ်ွင်းး တ်င်းးလေးန်လေးသ� အလေးကြွားက�ကု� လေးမူ့လ်ေး�း�လ်ေးန်��သ်ခြ�င်း်း ကး း�ဌကးမူ့း��သည်း 
လေး�ါသ ထုွကးဖြိုးပွားး� �ကးစ်��လေး�းရန်း ကြုံက�စ်ည်း��က်ြကသည်း။ ကး း�ဌကးမူ့း��သည်း
အခြ���လေးသ�တ်ု�င်းး�ခြပွားည်းတ်စ်း�� သည်း �ွန်းစ်ွ��းမူ့း�သ�လေးသ�လေးကြက�င်း်း 
သွ��လေးရ�ကး ရန်း မူ့င်းး�ကြီးကး�အ�� လေးသွ�လေး��င်းးခြ���လေးယ�င်းး� ကြက လေး�သည်း။
လေး��ဘာတ်ကးလေးန်လေးသ� မူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း ကး း�ကန်း�မူ့း�� လေး�်လေး��င်းးရ�
အရပွားးသု�� �ု�ကးပွားါ��ဖ်ြိုးပွားး� �ကးစ်��လေး�း�ု�လေးသ� ကး း�ဌကးမူ့း��သည်း 

မူ့င်းး�ကြီးကး� အ�� စ်ွန်�းပွားစ်းထု����က်ြကသည်း။ မူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း လေးရှေလေးရ�င်းးဂျဏန်း�
အသွင်းးလေးခြပွား�င်းး�ဖြိုးပွားး� ကး�ုင်းး�တ်��ဖြိုးမူ့ု�� လေးစ်�င်း်းန်တ်းမူ့င်းး�ကြီးကး� ခြ�စ်း��သ်ည်းဟု� �ု�ကြက
သည်း။” (Conway, 2006)

ရှမူ့း�တ်ု��၏ မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့ှတ်းရ�မူ့း��အရ ဗျူး��ာဘာ�သ� ဝင်းးတ်ု��၏န်တ်းခြပွားည်း 

လေးက�င်းး�ကင်းးဘာ��မူ့ှ န်တ်းသ�� မူ့း��သည်း ကမူ့ာ�လေးခြမူ့လေးပွား်သု�� လေးန်ထုု�င်းးရန်း 

�င်းး�သကး ��ကြကသည်းဟု��ု�သည်း။ ရှမူ့း�တ်ု��က ဝမူ့း�လေးခြမူ့�ကး ဝမူ့း�သ� 

ကြီးကု��ု�ကြကဖြိုးပွားး� ကမူ့ာ�လေးခြမူ့လေးပွား်တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းး ရန်း လေးတ်�င်းး��ု�လေးသ�လေးကြက�င်း်း 

သ့တ်ု��သည်း လေးက�င်းး� ကင်းးဘာ��မူ့ှလေးရှေလေးရ�င်းးန်တ်းရထု��ကု�စ်း�က� �င်းး�သကး

��ဖြိုးပွားး��ှင်းး န်တ်းဝတ်းတ်န်း��တ်ု��ကု� ဝတ်း�င်းးဖြိုးပွားး� ရတ်န်�အတ်ုဖြိုးပွားး�လေးသ�

ပွား��လင်းးလေးပွား်တ်ွင်းး ထုု�င်းးက� တ်ု�င်းး�ခြပွားည်းလေးရ�ရ� ကုစ်စရပွားးမူ့း��ကု� စ်းမူ့��န်�း�ွ���်

သည်း ဟု��ု�ကြကသည်း။

လေးက�င်းး�ကင်းးဘာ��မူ့ှ လေးစ်�ှတ်း�ု�ကးလေးသ� အ�ပွားးစ်ု��သ့ မူ့င်းး�မူ့း��န္တှင်းး် ၎င်းး�တ်ု��၏ 

�ကး��သ့မူ့း��သည်း ဖြိုးမူ့ု��ခြပွား၊ လေးကး�ရွ�မူ့း��ကု� န်ယးန်ုမူ့ုတ်းပွားု�င်းး�ခြ��� 

တ်ည်းလေးထု�င်းး ��က်ြကဖြိုးပွားး� �ကးလေးအ�ကး��န်ယးစ်��မူ့း��၊ ဝန်းကြီးကး�မူ့း�� ကု� 

�န်�းအပွားးက� စ်းမူ့��န်�း�ွ���က်ြကသည်း။ (Conway, 2006)

လေးရှ�သမူ့ု�င်းး� မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့း��က ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��၏ အလေးခြ��း လေးန်ထုု�င်းးပွား�� 

သမူ့ု�င်းး�လေးကြက�င်းး� ရှည်း�း�� သည်းဟု� �ု�ကြကလေးသ�း�ည်း� ရှမူ့း��့မူ့း�ု�

တ်ု��သည်း ပွားထုမူ့ဦး����� လေးခြမူ့ယ�ပွားု�င်းး�ု�င်းးလေးသ� �့မူ့း�ု�မူ့း�� မူ့ဟု�တ်းလေးပွား။ 

အ�း�ု�မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့း��တ်ွင်းး ရှမူ့း��့မူ့း�ု� တ်ု��သည်း မူ့ုမူ့ုတ်ု�� လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး�ရ�

လေးန်ရ�တ်ွင်းး အရင်းး လေးရ�ကးန္တှင်းး်ဖြိုးပွားး�လေးသ� ၀ �့မူ့း�ု�တ်ု��က�သ်ု�� အခြ���လေး�သ ��

မူ့း��ကု� လေးမူ့�င်းး�ထု�တ်းက� လေးခြမူ့ယ�မူ့း�� သုမူ့း�ယ့�� ် သည်းဟု��ု�သည်း။ ၀ 

�့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ထုု�အ�းနု်းက အလေးပွား်ပွားု�င်းး� လေးတ်�င်းးကြက���ွင်းးခြပွားင်းးန္တှင်းး် ရှမူ့း�

က�န်း�ခြပွားင်းး ခြမူ့င်း်းလေး�သသု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ���က်ြကရသည်း။ ၀ �့မူ့း�ု� မူ့း�� စ်တ်င်းး

အလေးခြ��း လေးန်ထုု�င်းးကြကလေးသ�အ�ါ ထုု�င်းး� လေးတ်�းဝင်းးမူ့င်းး�သ��မူ့း�� အပွားါအဝင်းး 

လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သရှု ဖြိုးမူ့ု��ခြပွားန္တု�င်းးင်း�မူ့း��မှူ့ ကရင်းးန္တှင်းး် က�းင်းး�့မူ့း�ု� 

လေး�ါင်းး�လေး��င်းးမူ့း��န္တှင်းး် န်ယးလေးခြမူ့ပွားု�င်းး�ု�င်းးမူ့ုကု� ည်ှုန္တုင်းး� လေး�ွ�လေးန္တွ���်ကြကသည်း။

(Conway, 2006)

အ�း�ု�၏လေးခြပွား�ခြပွား�းကးအရ �ွန်း��်လေးသ�န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၁၀၀၀)�န်�းက လေးက�သ

မူ့ားခြပွားည်း (ယလေးန်� လေးည်�င်းးလေးရှေ ဖြိုးမူ့ု��အန်း�ရှု ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�လေးန်ရ�) မူ့ှ မူ့င်းး�ကြီးကး�

သည်း သ��လေးတ်�း (၃) ဦး�အ�� ရှမူ့း�ဖြိုးမူ့ု��ခြပွားအသစ်းမူ့း�� ထု့ လေးထု�င်းးလေးစ်�ု�

လေးသ�လေးကြက�င်း်း သ��လေးတ်�း (၁)ဦး� စ်းကု� �ကးလေး��င်းးပွားစ်စည်း� တ်စ်း��စ်း 

လေးပွား�အပွားး��သ်ည်း။ ပွားထုမူ့ သ��လေးတ်�းကု� ကြီးကု��ကြက�ဌကးတ်စ်းလေးက�င်းး၊ 

��တ်ုယသ��လေးတ်�းကု�ဗျူး��တ်စ်း����န္တှင်းး် ကးန်းသ��လေးတ်�း ကု� ဓိ��ရှည်းတ်စ်း

�ကး �ကးလေး��င်းးလေးပွား���သ်ည်း။ သ��လေးတ်�း (၃)ပွားါ�သည်း ��မူ့ည်း�လေးတ်�း 

လေးပွား�အပွားးလေးသ� �ကးလေး��င်းးပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� အသ���ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ဖြိုးမူ့ု�� အသစ်းမူ့း��

ကု� လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးစ်ွ� တ်ည်းလေးထု�င်းးန္တု�င်းး�� ် ကြကသည်း။ ပွားထုမူ့သ��လေးတ်�းသည်း 

ကြီးကု��ကြက�င်းှကးကု� �ှတ်း��်ဖြိုးပွားး� ဌကးပွားး �သန်း� လေးပွားး�ကးကွယးသွ��လေးသ� 

လေးန်ရ�တ်ွင်းး ကြီးကု��ကြက�ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�း (သု��မူ့ဟု�တ်း) ယ�� အလေး�် မူ့ု��န်�ဖြိုးမူ့ု��ကု� 

တ်ည်းလေးထု�င်းး��သ်ည်း။ ��တ်ုယ သ��လေးတ်�းသည်း ဗျူး��ရှည်းကု�တ်း�က� 

ဖြိုးမူ့ု��တ်ည်း��်ဖြိုးပွားး� ဖြိုးမူ့ု��အမူ့ည်းကု� ဗျူး��ရှည်းတ်ု�င်းး�ခြပွားည်း (သု��မူ့ဟု�တ်း) ယလေးန်� အလေး�်

 မူ့ု��လေးက�င်းး�ဖြိုးမူ့ု��ကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး��သ်ည်း။ တ်တ်ုယ သ��လေးတ်�းသည်း ဓိ��

ရှည်းဖြိုးမူ့ု��ကု� တ်ည်း လေးထု�င်းး��ဖ်ြိုးပွားး� ၎င်းး�မူ့ှ� ယလေးန်�အလေး�် မူ့ု��မူ့ုတ်းဖြိုးမူ့ု��ခြ�စ်း 

သည်း။ (BC-992) (Hays, 2013)
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ျုနိသ်ေယဒ်ရး

ရှမူ့း�ခြပွားည်းသည်း တ်ရိုး�တ်းခြပွားည်း၊ ခြမူ့န်းမူ့�ခြပွားည်းန္တှင်းး် အုန္တာုယခြပွားည်းတ်ု��၏ အဓိုက

က�န်းသွယးရ�ဌ�န် ခြ�စ်း�� ်သည်း။ (၁၉)ရ�စ်�န္တှစ်းတ်ွင်းး ဥ်လေးရ�ပွားမူ့ှ က�န်းမူ့း��ကု�

�ည်း� တ်င်းးသွင်းး���က်ြကသည်း။ ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ခြမူ့န်းမူ့�ခြပွားည်းန္တှင်းး်

တ်ရိုး�တ်းခြပွားည်းသ�မူ့ကဘာ� က�န်း�တ်ွင်းး� ပွားု�င်းး� အုမူ့းန်း��းင်းး� န္တု�င်းးင်း�မူ့း��ခြ�စ်းလေးသ�

�န်းန်န္တှင်းး် ��အု� န္တု�င်းးင်း�မူ့း��န္တှင်းး်�ည်း� က�န်းသွယး��်ကြကသည်း။ ရှမူ့း�ခြပွားည်း

သည်း က�န်း�တ်ွင်းး�ပွားုတ်းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ထုွကးက�န်း ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� က�န်း��မူ့း�(

သု��မူ့ဟု�တ်း)ခြမူ့စ်းလေးကြက�င်းး� �ရး�ခြ�င်း်း သယးယ့ကြကရသည်း။ လေး����လေးသ� 

က�န်း ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု�မ့ူ့ လေးန္တှ�လေးကွ�လေးသ� သယးယ့မူ့ု ခြ�စ်း လေးသ�း�ည်း�  ခြမူ့င်းး�

င်းယးမူ့း��၊ ���မူ့း��၊ န္တွ��မူ့း��န္တှင်း်း �င်းးမူ့း��ကု�အသ���ခြပွား�၍သယးယ့ကြက

သည်း။ သယးယ့ ရ�တ်ွင်းး လေးတ်�င်းးခြမူ့င်းး်လေး�သ �မူ့း�လေးကြက�င်းး�မူ့း��မူ့ှ သယးယ့

ခြ�င်းး�မူ့ခြပွား�ကြကလေးပွား။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း �့မူ့း��၊ တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��

အတ်ွကး အစ်�လေးရစ်� ရှ��ပွားါ� လေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းလေး�သည်း။ က�န်းသယးရ� 

�မူ့း� လေးကြက�င်းး�မူ့း��မှူ့� အန္တတရ�ယးရှုဖြိုးပွားး� က�န်းသည်းမူ့း��မူ့ှ� �ကးန်ကးကု�င်းး 

ဓိ��ခြပွားမူ့း��၏ တ်ု�ကး�ု�ကးခြ�င်းး�ကု� �ည်း���ကြကရသည်း။ �မူ့း�လေးကြက�င်းး� 

အန္တတရယး စ်��စ်မူ့း�ရန်း က�န်းသည်းမူ့း��သည်း လေး�သ��မူ့း���းမူ့ှ န်��စ်ွင်းး် ကြကရ

သည်း။ (Conway, 2006) (Encyclopedia of World Culture, 2018)

ဒနိာျ�်ိုငး်ဒြတ ်ရှမး်ခ�ည်သ်မိုငး်

န္တု�င်းးင်း�လေးရ� အလေးခြ�အလေးန်အရ ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း (၁၉)ရ�စ်�န္တှစ်းတ်ွင်းး 

အခြ���အလေးရှ�လေးတ်�င်းးအ�ရှ န္တု�င်းးင်း� မူ့း��က�သ်ု��ပွားင်းး အဂျဂ�ုပွားးန္တှင်းး် ခြပွားင်းးသစ်း 

ကု��ု�န်းန္တု�င်းးင်း� ကြီးကး�မူ့း��၏ အ��ဖြိုးပွားု�င်းးရ� လေးန်ရ�တ်စ်း��ခြ�စ်း��သ်ည်း။ ဗျူးမူ့�

ခြပွားည်းကု� အဂျဂ�ုပွားးတ်ု�� သုမူ့း�ပွားု�ကးဖြိုးပွားး��းနု်းတ်ွင်းး ခြပွားင်းးသစ်းတ်ု��သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏ 

ကြသဇာ�အ�ဏ�ကု� အလေးရှ�ပွားု�င်းး� ��အု�လေး�သထုု တ်ု���း������က်ြကသည်း။ 

ကု��ု�န်းန္တှစ်းဘာကး၏ အ��ဖြိုးပွားု�င်းးမူ့ုအတ်ွင်းး� ထုုန်း��း�ပွားး မူ့ရလေးသ�န်ယးလေးခြမူ့မူ့း�� 

ထုွကးလေးပွား်��မူ့ုကု� တ်���း� က�ကွယးရန်း ကု��ု�န်းန်ယးလေးခြမူ့ကြီးကး� (၂)��

အကြက�� တ်ွင်းးတ်ည်းရှုလေးသ�ရှမူ့း�တ်ု��လေး�သ၏အ�ပွားး�း�ပွားးမူ့ုကု��း�ပွားး ကု�င်းးန္တု�င်းးရန်း

အတ်ွကး ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှတ်ု��သည်း ရှမူ့း�လေး�သ ကု��ည်း� အ�ဏ�စ်ကး တ်ု���း����်

ကြကသည်း။ (Inge, 1996)

ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှတ်ု��သည်း ခြပွားင်းးသစ်းတ်ု��ကု� မူ့�လေး�ါင်းးခြမူ့စ်းလေးကွ� တ်စ်း�ကးခြ�မူ့း�တ်ွင်းးသ� 

ထု��ရှု�ု�လေးသ� အခြ���အ လေးကြက�င်းး�တ်စ်း�းကးမူ့ှ� ခြမူ့န်းမူ့�ခြပွားည်းကု� ခြ�တ်း

လေးကး�း လေးသ� က�န်းသွယးလေးရ� �မူ့း�လေးကြက�င်းး�တ်စ်း��သည်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး 

အလေးရှ�လေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး�ကု� ခြ�တ်းလေးကး�း က� တ်ရိုး�တ်းခြပွားည်းအတ်ွင်းး�သု�� �ကး

သွယးတ်ည်းရှု လေးန်လေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းလေး�သည်း။ ယလေးန်��ကးရှု 

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� အလေးရှ�လေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး� န်ယးန်မူ့ုတ်းသတ်း မူ့ှတ်း�းကးမူ့း��သည်း (

၁၉)ရ�စ်�န္တှစ်းက ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှန္တှင်းး် ခြပွားင်းးသစ်းတ်ု�� တ်ရိုး�တ်းခြပွားည်း က�န်းသွယးမူ့ု 

လေး��ကွကး အ�� ရရှု�ု�မူ့ုအတ်ွကး ယှဉ်းဖြိုးပွားု�င်းးမူ့ု၏ အကး�ု��ကး တ်စ်း��

ခြ�စ်းသည်း။

ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှတ်ု�� ဗျူးမူ့�ခြပွားည်းအ�� သုမူ့း�ပွားု�ကး�ု�ကး�းနု်း တ်ွင်းး ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး၌ 

အဓိုကခြပွားည်းန်ယး (၁၈) ခြပွားည်း န်ယးတ်ွင်းး လေးစ်�းဘာွ��မူ့း�� အ�ပွားး�း�ပွားး�းကးရှု

ဖြိုးပွားး� လေးသ� င်းယးလေးသ� (၂၅) ခြပွားည်းန်ယးမူ့း��တ်ွင်းးမူ့့ န်ယးစ်��၊ ပွားယးစ်��မူ့း�� 

အ�ပွားး�း�ပွားး�းကးရှုသည်း။ လေးစ်�းဘာွ�� မူ့း��၊ မူ့င်းး�သ��မူ့း��သည်း ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး

တ်ု�င်းး�ခြပွားည်း မူ့း��သု�� အ�ွန်းကန်းလေးတ်�ပ်ွားွ�မူ့း�� �ကးကြကရသည်း။ ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှတ်ု�� 

ရှမူ့း�ခြပွားည်းသု�� ဝင်းးလေးရ�ကး အ�ပွားးစ်ု���� လေးသ�အ�ါ ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��ကု� 

အ�ွန်း�ကးရလေးသ� လေး�သအလေးပွား်မူ့့တ်ည်းဖြိုးပွားး� �ွ�ခြ�����က်ြကသည်း။ တ်ရိုး�တ်း 

ခြပွားည်းကု�အ�ွန်း�ကးရလေးသ�ရှမူ့း�တ်ု��ကု�“တ်ရိုး�တ်းရှမူ့း�” ဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး�၊ ဗျူးမူ့�

ခြပွားည်းကု� အ�ွန်း�ကးရလေးသ� ရှမူ့း� တ်ု��ကု� “ဗျူးမူ့�ရှမူ့း�” ဟု�လေး�်ကြကသည်း။ 

�န်းန် လေး�် လေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး� ထုု�င်းး�န္တု�င်းးင်း�ရှု ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��ကု�မူ့့ “ထုု�င်းး�ရှမူ့း�” 

ဟု�လေး�်�ု���က်ြကသည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်းး် �ု�လေးသ�း ၎င်းး�ရှမူ့း��့မူ့း�ု�

မူ့း��သည်း ထုု�င်းး�န္တု�င်းးင်း�ကု� အ�ွန်း�ကးရလေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းလေး�သည်း။

ဗျူးမူ့�ဘာ�ရင်းးမူ့း��ထု�သု�� အမူ့ုထုမူ့း�ရ�တ်ွင်းး အ�ွန်း �ကးသ ယ��သ�မူ့ကဘာ� 

မူ့င်းး�ည်းမူ့င်းး�သ��မူ့း��သည်း ဗျူးမူ့�လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�းတ်ွင်းး သွ��လေးရ�ကး

အမူ့ုထုမူ့း� လေးန်ထုု�င်းးရသည်း�ည်း�ရှုသည်း။ ထုု�သု��သွ��လေးရ�ကး လေးန်ထုု�င်းးခြ�င်းး�

လေးကြက�င်း်း မူ့ုသ��စ်�အတွ်င်းး� မူ့ကြက��ဏ �ု�သ�ု� ယှဉ်းဖြိုးပွားု�င်းးမူ့ုမူ့း�� လေးပွား်လေးပွားါကး

��က်ြကသည်း။ ကွ�ခြပွား��မူ့ုမူ့း��အရ ရှမူ့း�မူ့င်းး�သ��မူ့း��သည်း တ်ရိုး�တ်း ခြပွားည်း (ပွားး

ကင်းး�) ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� အ�ွန်းလေးပွား�ရန်း မူ့သွ��န္တု�င်းးသခြ�င်း်း ယ့န်န်းခြပွားည်းန်ယးသု�� 

သွ��လေးရ�ကး ဖြိုးပွားး� အ�ွန်း�ကးသ�ှင်းး သကး�ု�င်းးရ� အ�ဏ� ပွားု�င်းးမူ့း��မူ့ှ 

ဘာ�ရင်း်းကု�ယးစ်�� အ�ွန်းပွားဏ္ဍာ�မူ့း��ကု� �ကး��ထု����က်ြကသည်း။ (Conway, 

2006)

ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှတ်ု��သည်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းလေး�ါင်းး�လေး��င်းးမူ့း�� ထု�� ရှုခြ�င်းး� အစ်ဉ်းအ��

ကု� �ွတ်း�ပွားးလေးရ�လေးပွား�အဖြိုးပွားး� ပွားထုမူ့�ယးစ်�န္တှစ်းအထုု ထုုန်း�သုမူ့း�ထု����်

ကြကသည်း။ (၁၉၅၉) ��န္တှစ်း၊ ဧဖြိုးပွားး� (၂၄) ရကးလေးန်� လေးတ်�င်းးကြီးကး� ဖြိုးမူ့ု��တ်ွင်းး 

ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး၏ လေးစ်�းဘာွ�� (၃၄) ဦး� သည်း လေးစ်�းဘာွ��ရ�ထု့� အ�ဏ�ကု� 

စ်ွန်�း�ှတ်း��်ကြက ဖြိုးပွားး� လေးတ်�င်းးတ်န်း�န္တှင်းး် ခြပွားည်းမူ့ ပွား့�တ်ွ�အ�ပွားး�း�ပွားးမူ့ုကု� ��ယ့ ��်

ကြကသည်း။ (Tun Oo, 2014)

ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးမူ့း��မူ့ှသည်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး ခြ�စ်း���� ်သည်း။

စဝေ် (သို�) ဒစာဘ်ီေားမေား

လေးစ်�းဘာွ��မူ့း��၏ �င်းး�သကး��ရ�မူ့း�ု�ရိုးု��စ်ဉ်း�ကး သမူ့ု�င်းး�ကု� (၁၂) ရ�စ်� 

အလေးစ်�ပွားု�င်းး�အထုု လေး��်� သုရှုန္တု�င်းးသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� ရိုးု��ရ��ဏ္ဍာ�ရး 

ပွား��ခြပွားင်းး မူ့း��န္တှင်း်း သမူ့ု�င်းး�လေးကြက�င်းး�မူ့း��အရ လေးစ်�းဘာွ��မူ့း��သည်း 

လေးက�င်းး�ကင်းးဘာ��မူ့ှ �င်းး�သကး��လေးသ� အန္တွယးမူ့း��ခြ�စ်းသည်းဟု့လေးသ� 

အယ့အ�ကု��ည်း� လေးတ်ွ�ရှုရသည်း။ ဗျူး��ာဘာ�သ� အယ့အ�အရ 

လေးစ်�းဘာွ���ု�သည်းမူ့ှ� လေးဗျူး�ဓိုသတ်ဘူာ�ရ��အလေး��င်းး� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းလေးသ� လေးတ်�င်းးလေးပွား်တ်ွင်းး လေး��ကး ထု��လေးသ� န်န်း�လေးတ်�းတ်ွင်းး 

လေးန်ထုု�င်းးသ့ ဟု��ု�ကြက သည်း။ လေးစ်�းဘာွ��သည်း ရတ်န်�မူ့း�� အတ်ုစ်းခြ�ယး 

ထု��လေးသ� သ�ွန်းလေးပွား်တ်ွင်းး ရတ်န်�ဝတ်းရိုး��ကု�ခြုံ���  ဖြိုးပွားး� ထုု�င်းးလေးန်ပွား��သည်း 

လေးက�င်းး�ကင်းးဘာ��မူ့ှ �င်းး�သကး ��သည်း်အလေးစ်�င်းး်အလေးရှ�ကးမူ့း��ဟု့လေးသ� 

သလေးဘာ� ကု� လေး��းခြပွားရ�လေးရ�ကးသည်း။ 

တ်န်း�ု��ကြသဇာ�အ�ဏ� ကြီးကး�မူ့��လေးသ� လေးစ်�းဘာွ�� အန်ည်း�င်းယးသ��ှင်းး 

ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းလေးသ�လေးစ်�းဘာွ��မူ့း�� အခြ�စ်း လေး��းခြပွားခြ�င်းး���ရဖြိုးပွားး� ကးန်းလေးစ်�းဘာွ��

မူ့း��ကု�မူ့့ သ�မူ့န်းအခြ�စ်းသ� လေး��းခြပွားကြကသည်း။ မူ့ည်းသု��ပွားင်းး ခြ�စ်းလေးစ် လေးဟု�း

န်န်း�သု�� ��လေးရ�ကးကြကလေးသ� ဧည်း်သည်းလေးတ်�းမူ့း��သည်း အလေး��အခြမူ့တ်း

ခြပွား�လေးသ� အလေးန်ခြ�င်းး် စ်း����လေးသ��င်းးမူ့း��၊ ခြမူ့င်းး�မူ့း��ကု� လေးဟု�းန်န်း�အခြပွားင်းး



63

ဘာကးတ်ွင်းး ထု����ရ်ဖြိုးပွားး� ထုး�မူ့း��ကု� �ည်း� လေးဟု�းန်န်း�အတ်ွင်းး� လေး��င်းး��ွင်းး်

မူ့ခြပွား�လေးပွား။ လေးဟု�းန်န်း�အတ်ွင်းး�သု�� �ုန်ပွားးစ်း�ဝင်းး�ွင်းး်မူ့ရှုလေးပွား။

အ�ပွားး�း�ပွားးမူ့ုပွား��စ်�မူ့ှ� ပွားလေး�သရ�ဇားပွား��စ်� ခြ�စ်းသည်း။ အ�ပွားး�း�ပွားးသ့ကု� လေး�း�ဝး 

(လေး�်) စ်ဝး� (ခြမူ့န်းမူ့� အလေး�် လေးစ်�းဘာွ��) ဟု�လေး�်သည်း။ အဂျဂ�ုပွားး�ု� 

“လေးက�င်းး�ကင်းးသ�င်းး”၊ “မူ့ု��လေးက�င်းး�ကင်းးသ�င်းး” (သု��) “လေးန်ဝင်းးသ�င်းး” ဟု� 

အဓိုပွားပ�ယးရသည်း။ ပွားါဠို ဘာ�သ�စ်က��အရ ရ�ဇာ� (သု��) မူ့ဟု�ရ�ဇာ� ဟု� 

လေး�်သည်း။ တ်ု�င်းး�င်းယး၊ ခြပွားည်းင်းယးမူ့း��မူ့ှ လေးစ်�းဘာွ�� ကု� စ်ဝး�အွန်း 

(သု��မူ့ဟု�တ်း) လေးစ်�းဘာွ��င်းယး ဟု�လေး�် သည်း။ လေးစ်�းဘာွ��အကြီးကး�သည်း 

သကးဦး���ပွားု�င်းး အ�ဏ�ရှုဖြိုးပွားး� �တ်းတ်လေး�� ခြ�စ်းလေးပွား်လေးသ� အလေးခြ� အလေးန်

မူ့း��ကု� �ရ�လေးတ်�း၊ သ�ဃာဂ�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��၏ လေးမူ့တ်�ူရပွားး���းကး မူ့း��

လေးကြက�င်း်းသ� �ွတ်းဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း� သ��ွင်းး်ခြပွား�လေး� ်ရှုသည်း။ 

လေးစ်�းဘာွ��၏ ကြကင်းးယ�လေးတ်�းကု� လေး�း�ဝး (သု��) မူ့ဟု� လေး�ဝးဟု� လေး�်ဖြိုးပွားး� 

“ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းလေးသ� မူ့ု��ရ��” ဟု�အဓိုပွားပ�ယးရသည်း။ 

လေးစ်�းဘာွ��မူ့း��အလေးန်ခြ�င်း်း မူ့ု��ရ�� အမူ့း��အခြပွား�� ယ့လေးသ� ဓိလေး�ရ်ှု

လေးသ�လေးကြက�င်း်း တ်စ်း�ါတ်စ်းရ�တ်ွင်းး မူ့ု��ရ��လေး�ါင်းးလေးန်ရ�အတ်ွကး အခြင်းင်းး�ပွားွ��

�ွယး အလေးခြ� အလေးန်မူ့း�� ခြ�စ်းပွားွ��လေး�ရ်ှုသည်း။ လေးစ်�းဘာွ��၏ ပွားထုမူ့���� 

သ��လေးတ်�းကု� ထုး�န်န်း�အလေးမူ့ွ�ကး��ရန်း အတ်ွကး ဦး�စ်��လေးပွား�လေးရွ��းယး

လေး�ရ်ှုကြကလေးသ�း�ည်း� သ��လေးတ်�းကြီးကး�သည်း ထုး�န်န်း��း� ခြ�စ်းရန်း

အတ်ွကး အရည်းအ�းင်းး� ခြပွားည််းမူ့ှးခြ�င်းး�မူ့ရှုပွားါက မူ့ု��ရ��င်းယးမူ့ှ လေးမူ့ွ��ွ��လေးသ�

သ��လေးတ်�းအင်းယးကု��ည်း� ထုး�န်န်း� လေးမူ့ွအတ်ွကး ထုည်း်သွင်းး� စ်ဉ်း�စ်��န္တု�င်းး

ကြကသည်း။ လေးစ်�း ဘာွ��မူ့း��သည်း ရှမူ့း� �့မူ့း�ု�တ်ု��အတ်ွကး ထု့�ခြ���လေးသ� 

ဝုလေးသသခြ�စ်းလေးသ�း�ည်း� လေးထုရဝါ� အယ့ အ�အရ အန်�ဂျတ်းက�ကြကမူ့မ�

ကု� �န်းတ်း�န္တု�င်းးခြ�င်းး� သည်း န်တ်း၊ သုကြက��မူ့း��မူ့ှ �န်း�င်းး�လေးပွား�ခြ�င်းး� မူ့ဟု�တ်း

ဘာ� မူ့ုမူ့ုကု�ယးတ်ု�င်းး လေးက�င်းး�မူ့ုက�သု��းမူ့း�� ခြပွား���ပွားးခြ�င်းး�သ�ခြ�စ်းသည်းဟု� 

ယ��ကြကည်း ယ့�ကြက သည်း။ လေးစ်�းဘာွ��မူ့ုသ��စ်�ဝင်းးမူ့း�� အလေးန်ခြ�င်းး် ဗျူး��ာ 

လေးဟု�ကြက��လေးတ်�းမူ့့��လ်ေးသ� လေးသ����ခြ�င်းး�န္တှင်းး် ခြပွားန်း �ည်းလေးမူ့ွ��ွ��ခြ�င်းး� 

သလေးဘာ�တ်ရ��ကု� ယ��ကြကည်း �ကး��ကြကသည်း။ �့မူ့ု အ�ွ��အစ်ည်း�

အတ်ွင်းး� ခြမူ့င်း်း ခြမူ့တ်းလေးသ�လေးန်ရ�တ်ွင်းး လေးမူ့ွ��ွ��ရန်းအတ်ွကး လေးက�င်းး� မူ့ု

က�သု��းမူ့း�� ခြပွား���ပွားးရမူ့ည်းဟု� ယ��ကြကည်း ကြက သည်း။ လေးက�င်းး�မူ့ုက�သု��း

မူ့း�� ခြပွား���ပွားးရ�တ်ွင်းး ခြမူ့င်း်း ခြမူ့တ်းလေးသ�စ်ုတ်းထု�� ထု��ရှုရန်း�ု�အပွားးဖြိုးပွားး� 

ထုု�သု�� ထု��ရှုခြ�င်းး�ခြ�င်းး် လေးန်�င်းးဘာ၀အတ်ွကး တ်န်း�ု��စ်ွမူ့း� အ��မူ့း��ရရှုန္တု�င်းး

မူ့ည်းဟု� �ု�သည်း။

လေးစ်�းဘာွ��မူ့င်းး�သ��သည်း သကဂန်း�စ်ည်း�ဖြိုးပွားး� အန်ည်း� ���� ဝါတ်ွင်းး� (၃) �

�န်�း  ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးရဖြိုးပွားး� ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး� လေး��ကး��ပွားး

�ှူ�ါန်း� ခြ�င်းး� (သု��) ဘာ�ရ��ထုး�တ်င်းးခြ�င်းး�မူ့း�� ခြပွား���ပွားးရသည်း။ 

ပွား�� (၄၄) ကလေး��
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“ရှမ်း (သို�) သှေမ်း” အမည််နိာမ၏ဇူးစ်ခမစ်

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏ ဘာ�သ�စ်က��ခြ�င်း်း မူ့ုမူ့ုကု�ယးကု� “တ်ု�င်းး�” 

ဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးကု�  “လေးမူ့�ဝးတ်ု�င်းး”(တ်ု�င်းး�တ်ု��ဌ�လေးန်)ဟု�လေး�်သည်း။ 

ခြမူ့န်းမူ့� မူ့း��န္တှင်း်း အဂျဂ�ုပွားးတ်ု��ကမူ့့ ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးရှု ရှမူ့း�မူ့း�� အ������ကု� 

ရှမူ့း�ဟု�သ�လေး�်ဖြိုးပွားး� အ�ွန်း�ကးသရ လေးသ� လေးန်ရ�မူ့း��အ�ု�ကး ခြပွားန်း�ည်း

�ွ�ခြ��� လေး�်ကြက သည်း။ အလေး�်အလေးဝ်မူ့း�� လေးရ�လေးထုွ�မူ့ုတ်ု��လေးကြက�င်း်း ခြပွားင်းးသစ်း

န္တှင်းး် အလေးမူ့ရုကန်းတ်ု��က�ည်း� “လေး��ဝး” ဟု� လေး�်လေးဝ်��က်ြကသည်း။ ရှမူ့း��ု�

လေးသ� အလေး�်အလေးဝ်မူ့ှ�  ပွားါဠိုဘာ�သ� စ်က��မူ့ှ �င်းး�သကး��ဖြိုးပွားး� �

ယ�မူ့း ဟု� ထုု�င်းး�တ်ွင်းး လေး�်�ု�ခြ�င်းး�မူ့ှ စ်တ်င်းးသည်း။ “လေးရှေလေးရ�င်းး” သု��မူ့ဟု�တ်း 
“အန်ကးလေးရ�င်းး” ဟု� အဓိုပွားပ�ယးရသည်း။  (Conway, 2006)

ရှမး်ဘီာသာစျား
 

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��တ်ွင်းး ကု�ယးပွားု�င်းးဘာ�သ�စ်က�� ရှုဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�ဘာ�သ�စ်က��

တ်ွင်းး ခြမူ့န်းမူ့�ဘာ�သ�န္တှင်းး် ဗျူး��ာ စ်�လေးပွားမူ့း�� မူ့း��စ်ွ�ပွားါဝင်းးသည်း။  ရှမူ့း��့မူ့း�ု�

တ်ု�င်းး� သည်း တ့်ည်းလေးသ� ရှမူ့း�ဘာ�သ�စ်က��ကု� လေးခြပွား��ု� ကြကဖြိုးပွားး� လေးန်ထုု�င်းး

ရ�လေး�သအလေး�း�ကး လေး�သသ�မူ့း�� မူ့ှ� ကွ�ခြပွား��မူ့ု ရှုလေး�သည်း။ 

ရှမူ့း�ဘာ�သ�စ်က��သည်း အလေးရှ�လေးတ်�င်းးအ�ရှလေး�သ ရှု အလေးန်�ကးလေးတ်�င်းး

ပွားု�င်းး�ထုု�င်းး�မူ့း�ု�န္တွယးစ်� ဘာ�သ� စ်က��အ�ပွားးစ်�ထု�တ်ွင်းးပွားါဝင်းးသည်း။ အခြ���

ထုု�င်းး� ဘာ�သ�စ်က��တ်ု��က�သ်ု��ပွားင်းး ရှမူ့း�ဘာ�သ�စ်က�� သည်း�ည်း� ရိုးု��

ရှင်းး�လေးသ� စ်က������တ်ည်းလေး��ကး မူ့ုပွား��သဏ္ဍာ�န်းရှုဖြိုးပွားး� အသ���ခြပွား�လေးသ� 

လေး�ယ့လေး�သုမူ့း� အရ�ည်း� အသ�ထုွကးအတ်ု�င်းး�ပွားင်းး အသ���ခြပွား�ကြက သည်း။

(Tun Oo, 2014)

ထုု�င်းး�န္တု�င်းးင်း� (ထုု�င်းး�ဘာ�သ�စ်က��)၊ ��အု�န္တု�င်းးင်း� (��အု�ဘာ�သ�စ်က��) 

တ်ု��န္တှင်းး် �ကးစ်ပွားး�းကးရှု လေးသ�း�ည်း� ရှမူ့း�ဘာ�သ�စ်က��သည်း ရိုးု��ရှင်းး�

လေးသ� စ်က������တ်ည်းလေး��ကးမူ့ု ပွား��သဏ္ဍာ�န်းရှုဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့� စ်က������ 

အ�း�ု�ကု��ည်း� လေးမူ့ွ�စ်��စ်က������ အခြ�စ်း ထုည်း်သွင်းး�အသ���ခြပွား�

ထု��သည်း။ ရှမူ့း�စ်�လေးပွား အလေးရ�အသ��သည်း ခြမူ့န်းမူ့�တ်ု��၏ စ်�လေးပွားလေးရ�သ��

မူ့ု ပွား��သဏ္ဍာ�န်းန္တှင်းး် န္တှး�န္တွယးသည်း။ မူ့့�ပွားထုမူ့ စ်က������ မူ့း��သည်း သရ သ�

(၂)������ပွားါဝင်းးမူ့ု အ��န်ည်း�ဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� အမူ့း��အတ်ွကးပွားင်းး 

�တ်းရန်း �ကး��လေးသ�လေးကြက�င်းး် (၁၉၅၅) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး စ်�လေးပွား ပွားည်�ရှင်းးမူ့း��က

ခြပွားန်း�ည်းစ်းစ်ဉ်းက� စ်န်စ်းတ်ကး ခြပွားင်းး�င်းး��်ကြကသည်း။ (Tun Oo, 2014)

ယလေးန်�လေး�တ်းအ�ါတ်ွင်းး ရှမူ့း�ဘာ�သ�စ်က��သည်း ကးယးခြပွားန်�းစ်ွ� အသ���ခြပွား�

မူ့ု မူ့ရှုလေးသ�း�ည်း� ပွားလေး��င်းးန္တှင်းး် ပွားအု�ဝး�စ်လေးသ� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� 

ဘာ�သ�စ်က�� မူ့း��တ်ွင်းး ရှမူ့း�ဘာ�သ�စ်က��၏ �ှမူ့း�မူ့ု��မူ့ုရှုဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�

ဘာ�သ�မူ့ှ စ်က������မူ့း��ကု� ထုည်း်သွင်းး�အသ��� ခြပွား��းကးရှုသည်း။ 

အကြကမူ့း��းဉ်း�အ��ခြ�င်း်း ဘာ�သ� စ်က��မူ့း��မူ့ှ� ပွား��သဏ္ဍာ�န်းတ့်လေးသ�း�ည်း�

ပွားု�မူ့ု� ကြီးကး�မူ့��ကးယးခြပွားန်�းလေးသ� ကြသဇာ�အ�ဏ�ရှုလေးသ� �့မူ့း�ု�၏ 

ဘာ�သ�စ်က��ကု�သ� ကးယးခြပွားန်�းစ်ွ� လေးခြပွား��ု�လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ ပွားလေး��င်းး

န္တှင်းး် ပွားအု��ဝး ဘာ�သ�စ်က��မူ့း��တ်ွင်းး လေးန်�စ်ဉ်းခြပွား���ပွားးလေးန်လေးသ� ��ပွားးင်းန်း� 

လေး��င်းးရွကးမူ့ုမူ့း��န္တှင်း်း လေးန်�စ်ဉ်းသ���စ်ွ�လေးန် လေးသ� အရ�ဝတ်�ုမူ့း�� စ်လေးသ� 

စ်က������မူ့း��မူ့ှ� ရှမူ့း�ဘာ�သ� စ်က������မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ (Jenny, 

2016)

လွှာယ်ယာစိုျ�်ေ�ိးဒရး

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း �န်းစ်ပွားါ�ကု� �ယးယ�အခြပွားင်းး လေးတ်�င်းးက�န်း�၊ 

လေးတ်�င်းးတ်န်း� လေး�သမူ့း��တ်ွင်းးပွားါ စ်ု�ကး ပွားး�ု�လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး�

လေးတ်�င်းးယ�စ်ု�ကးပွားး�ု�စ်န်စ်းကု��ည်း� ကးင်း်း သ���သည်း။ �ု�င်းးရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��

မူ့ှ� လေးအ�း (၇) ရ�စ်� �န်�းတ်ွင်းး ယ့န်န်းခြပွားည်းန်ယး၌ ပွားထုမူ့���� �န်းစ်ပွားါ� 

စ်ု�ကးပွားး�ု�ထု�တ်း��ပွားးလေးသ� �့မူ့း�ု�မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ �ု�င်းးရှမူ့း�တ်ု��သည်း �င်းးမူ့း��

ကု� �န်းစ်ပွားါ� စ်ု�ကးပွားး�ု� ရ�တ်ွင်းး အသ���ခြပွား���က်ြကသည်း။ ယ��အ�ါ ထုု�င်းး�န္တု�င်းးင်း�

၌ �ယးယ�စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� ��ပွားးင်းန်း�မူ့း��တ်ွင်းး စ်ကး ကုရုယ�မူ့း�� အသ���ခြပွား�

��ကြကလေးသ�း�ည်း� ခြမူ့န်းမူ့� န္တု�င်းးင်း�တ်ွင်းးမူ့့ ကွ�မူ့း��န္တှင်း်း �့��ပွားးအ��ကု�သ� 

တ်ွင်းး ကးယးစ်ွ� အသ���ခြပွား���ခြ�စ်းသည်း။ (Tukamida, 2008)

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��၏ ဘာဝမူ့း��တ်ွင်းး �ယးယ�စ်ု�ကးပွားး�ု� လေးရ�သည်း အဓိုက

အလေးရ�ပွားါလေးသ� ဟုန်း�းကးတ်စ်း�� ခြ�စ်းသည်း။လေးက�ကးရုတ်းသုမူ့း��းနု်းသည်း 

တ်စ်းန္တှစ်း���� တ်ွင်းး အလေးရ�ပွားါ����အ�းနု်းခြ�စ်းလေး�သည်း။ လေးက�ကး စ်ု�ကးပွားး�ု�

�းနု်းသည်း လေးမူ့� (သု��) ဇာွန်း� ခြ�စ်းသည်း။ လေးန္တွရ�သး အ�းနု်းတ်ွင်းး လေးရစ်း�လေးရ

��လေးက�င်းး� လေးအ�င်းး လေးရန္တ�တ်းလေးခြမူ့�င်းး�မူ့း��ကု� ခြပွား�ခြပွားင်းး��ပွားးလေး��င်းး ထု��ကြက

သည်း။ လေးက�ကးရုတ်းသုမူ့း��းနု်းမူ့ှ� န္တု�ဝင်းးဘာ� (သု��) �းဇာင်းးဘာ��ခြ�စ်းသည်း။ 

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း သး�န္တှ�မူ့း��ကု� စ်��သ���ရန်းန္တှင်းး် လေးရ�င်းး�ဝယးရန်းအတ်ွကး 

စ်ု�ကးပွားး�ု� ထု�တ်း��ပွားးကြက သည်း။ စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးသ�သး�န္တှ�မူ့း��မူ့ှ� လေး�သန္တှင်းး် 

ကု�ကး ည်းဖြိုးပွားး� အန်း�အန်��ဖြိုးမူ့ု��ရွ�မူ့း��မူ့ှ လေး��ကွကးအရ �ု� အပွားးလေးသ� သး�န္တှ�

မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ က�န်း�လေးခြမူ့ခြမူ့င်း်းလေး�သ မူ့း��တ်ွင်းး လေးဂျ်�းထု�ပွားးမူ့း��၊ ကန်းစ်ွန်း�ဥ်

မူ့း��န္တှင်း်း �န်း စ်ပွားါ�ကု� ရိုးု��ရ�န်ည်း�အတ်ု�င်းး� စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြကသည်း။ ယ�လေးခြမူ့

တ်ွင်းး အဓိုကထု�� စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးသ� သး�န္တှ�မူ့း�� မူ့ှ� ပွား�ပွားုစ်ပွားး၊ လေးခြမူ့ပွား�မူ့း��၊ 

င်းရိုး�တ်းလေးက�င်းး�၊ �ရိုး��သး�၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊  င်းှကးလေးပွားး�သး�န္တှင်းး် ကွမူ့း�သး� 

စ်သည်း တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ အ�း�ု�လေးန်ရ�မူ့း��တ်ွင်းး ဝါ ကု�စ်ု�ကးပွားး�ု� ကြကသည်း။ 

�ဏ္ဍာ�ရးပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��အရ န်တ်း (၈) ပွားါ�တ်ု�� သည်း အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��ကု� ဝါစ်ု�ကး

န်ည်း�န္တှင်းး် ဗျူးု�င်းး�င်းင်းး ဝါ �တ်းန်ည်း�မူ့း��ကု� သင်းးကြက��လေးပွား���က်ြကသည်းဟု� 

�ု�သည်း။ 

အစားအစာနှင် ်ြေျခ်��တ်မှု�ုစံံ

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း ထုမူ့င်းး�န္တှင်းး် အသး�အန္တှ�ဟုင်းး�ကု� အဓိုက အစ်��အစ်�

အခြ�စ်း စ်��သ���ကြကသည်း။  ကြကကးသ��၊ ဝကးသ��၊ ဘာ�သ��၊ အမူ့�သ��န္တှင်းး် 

အခြ���အသ��မူ့း��ကု� ရိုးု��ရ� �းကးခြပွား�တ်းန်ည်း�ခြ�င်း်း �းကးခြပွား�တ်းစ်��သ���ကြက

သည်း။ ပွား�ပွား�တ်းန္တှင်းး် မူ့�န်းည်င်းး� မူ့း��မူ့ှ� အဓိုကစ်��သ���လေးသ� အသး�အန္တှ�မူ့း��

ခြ�စ်း သည်း။ စ်ု�ကးပွားး�ု�ထု��လေးသ� ပွား�ပွား�တ်း၊ လေးခြမူ့ပွား�၊ ပွား��ွန်း� စ်သည်းတ်ု��မူ့ှ�ည်း� 

တ်ု���့�ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� စ်��သ���ကြက သည်း။ ဟုင်းး��း�ု အမူ့း�ု�မူ့း�ု�ကု��ည်း� 

ဝကးသ��၊ အမူ့�သ��၊ မူ့ှစ်း၊ မူ့�န်းည်င်းး�စ်သည်းတ်ု��န္တှင်းး် �းကးခြပွား�တ်း စ်��လေးသ�ကး

ကြကသည်း။ အုမူ့းတ်ွင်းး� ခြပွား���ပွားးလေးသ� သ��လေးရစ်�မူ့း��မူ့ှ� လေး�ါပွား�တ်း၊ 
န္တှမူ့း�လေးထု�င်းး�၊ မူ့�န်�း�ကး ထု�ပွားး၊ မူ့�န်�း����လေးရလေးပွား်၊ မူ့�န်�း�ကးလေး��င်းး�၊ ဓိါ��ှး� 
မူ့�န်�း ၊ လေး�ါကး�ကးမူ့�န်�း ၊ မူ့�န်�းတ်း (လေး�ါကး�ွ�)န္တှင်းး် မူ့�န်�း  ကွင်းး�စ်သည်းတ်ု��

ခြ�စ်းသည်း။ မူ့ကးမူ့န်း�သး�န္တှင်းး် န်�န်တ်း သး�အ�း�ုစ်လေးသ� အသး�အန္တှ�မူ့း��ကု�

�ည်း� သကြက�� န္တှင်း်းတ်ွ��ကးက� စ်��သ���ကြကသည်း။
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ငါးထမငး်ြေဉ ် - လေး�သ�န်း၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ အ��့� န္တှင်းး် အင်းး�င်းါ�တ်ု��ကု�

သ�တ်းက� အ����လေး��မူ့း�� ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� ကြကကးသွန်း�း�းကး၊ မူ့ကးည်း� 

အ�းဉ်း ရည်း၊ န်�န်�ပွားင်းး၊ ကြကကးသွန်းမူ့ုတ်းတ်ု��န္တှင်းး် တ်ွ��ကးစ်�� သ���ရသည်း။ 

ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ ဂျးူ�ခြမူ့စ်း၊ င်းရိုး�ပွားးလေးတ်�င်းး် လေးကြက�း၊ ပွား�ပွား�တ်းလေးကြက�း၊ တ်ု��ဟု့�လေးကြက�း

တ်ု��န္တှင်းး်�ည်း� စ်��သ���ကြကသည်း။ 

လွှာျေ်ျသ်ု� ် - �ကး�ကးကု� ပွား�လေးကြက�းမူ့း��၊ လေးခြမူ့ပွား�လေးကြက�း၊ န္တှမူ့း�၊ 

ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ င်းရိုး�တ်းသး�စ်ုမူ့း�၊ ပွား�စ်ွန်း လေးခြ��ကး၊ �းင်းး��းဉ်း၊ 

လေးခြမူ့ပွား��း၊ င်း�ခြပွား�ရည်း၊ သ�ပွား�ရ�သး� တ်ု��န္တှင်းး်လေးရ�သ�ပွားးဖြိုးပွားး� စ်��သ��� ရသည်း။

မြို့မ�းရှည် ် - �န်းလေး�ါကး�ွ�ကု� ကြကကးသ��၊ ဝကးသ��၊ ပွား�ပွားင်းးလေးပွားါကး၊ 

လေးက�းရည်း၊ မူ့�န်�း ကြွားကပွားးလေးကြက�း၊ ပွား�င်း�ခြပွား� ရည်း၊ ပွား�ပွား�တ်းအင်း�၊ �န်းရှ���က�

ရည်း၊ �း�းကး၊ င်းရိုး�ပွားး�း၊ ကြကကးသွန်းန်းလေးကြက�း၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ လေးထု�င်းး�တ်ု��

န္တှင်းး် ရိုးု��ရ�အတ်ု�င်းး� �းကးခြပွား�တ်းဖြိုးပွားး� န်�န်�ပွားင်းး၊ မူ့�န်းည်င်းး��းဉ်း စ်သည်းတ်ု��န္တှင်းး် 

တ်ွ��ကးဖြိုးပွားး� စ်��သ��� ရသည်း။

ရှမး်တို�ေးး - က����ပွား�အမူ့ုန်�းကု� အသ���ခြပွား�ဖြိုးပွားး� တ်ု���့�လေးကြက�း၊ တ်ု���့�သ�ပွားး 

စ်သည်းခြ�င်းး် အမူ့း�ု�မူ့း�ု� ��ပွားးစ်��ကြကသည်း။ ကြီးကုတ်း၍ရ��လေးသ� က����ပွား� 

အန္တှစ်းကု� တ်ု���့�လေးန္တွ�အခြ�စ်း�ည်း�လေးက�င်းး�၊ တ်ု���့�ကု� အလေးခြ��ကး�ှမူ့း�ဖြိုးပွားး� 

တု်���့�လေးခြ��ကးလေးကြက�း အခြ�စ်း �ည်း�လေးက�င်းး� ခြပွား���ပွားးစ်��လေးသ�ကးကြကသည်း။ 

ရှမူ့း�လေး�ါကး�ွ� - �န်းလေး�ါကး�ွ�၊ န္တ�တ်းန္တ�တ်းစ်င်းး�၍ �းကးထု��လေးသ� 

ကြကကးသ��(သု��)ဝကးသ��၊ ကြကကး သွန်းန်း၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ င်း

ရိုး�ပွားးသး�၊  လေးခြမူ့ပွား�လေး�ှ�းလေးထု�င်းး�၊ ပွား�ပွားင်းးလေးပွားါကးတ်ု��န္တှင်းး် လေးရ�က� �းကးခြပွား�ထု��

ဖြိုးပွားး� တ်ု��ဟု့�လေးကြက�း၊ တ်ု��ဟု့�လေးန္တွ�၊ မူ့�န်းည်ှင်းး��းဉ်းစ်သည်းတ်ု��န္တှင်းး် တ်ွ��ကးဖြိုးပွားး� စ်��

သ��� ကြကသည်း။

ဝျသ်ားြေဉ ် - ဝကးသ��န္တှင်းး် ဝကးလေးသွ�တ်ု��ကု� လေးရ�က� �းကးဖြိုးပွားး�သ��

ထုမူ့င်းး�န္တှင်းး် လေးရ�န်ယးဖြိုးပွားး� င်းှကးလေးပွားး��ကးန္တှင်းး် ထု�ပွားးက� လေးရလေးန္တွ�လေးင်းွ�န္တှင်း်း 

လေးပွားါင်းး��� ထု��လေးသ� ရိုးု��ရ� အစ်��အစ်� တ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း။

မှေစဝ်ျသ်ားြေဉ ်- ဝကးသ���းဉ်း ခြပွား���ပွားးရ�တ်ွင်းး မူ့ှစ်း�းဉ်းကု�ပွားါလေးရ� ထုည်း်

ထု��သည််း ရိုးု��ရ�အစ်�� အစ်� တ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်း သည်း။

ငါးဒ�ါငး် -  ပွားထုမူ့���� င်းါ�၊ ကြကကးသွန်းန်း၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ 

�းင်းး� စ်သည်းတ်ု��ကု� လေးကြက�းသည်း။ ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး င်းါ�ကု�လေးရ�န်ယးဖြိုးပွားး� အစ်� 

သွပွားးက� လေးရလေးန္တွ�လေးင်းွ�ခြ�င်း်း မူ့ုန်စ်းအန်ည်း�င်းယး လေးပွားါင်းး� ထု��လေးသ� ဟုင်းး��း�

တ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း။ 

ဒေးြါးဟိုငး်ရည် ် - ရှမူ့း�ရိုးု��ရ� လေး���ါ�ဟုင်းး��း�ု �းကးရန်းအတ်ွကး 

ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �းင်းး�၊ ပွား�ပွား�တ်း၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ ကြကကးဟုင်းး��ါ�သး�၊ �န်းလေး�ှ�း

မူ့ုန်�းန္တှင်းး် င်းါ�တ်ု���ု�အပွားးသည်း။ ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� ကြကကးဟုင်းး��ါ� သး�၊ 

�ရမူ့း��းဉ်းသး� စ်သည်းတ်ု��ကု� လေးရ�့�့ န္တှင်းး် ခြပွား�တ်းရမူ့ည်း။ ဖြိုးပွားး��ှင်းး အခြ���

ပွားါဝင်းးပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� ထုည််းရသည်း။  

မုနိ််ဒ�ါငး် - မူ့�န်�းလေးပွားါင်းး� ခြပွား���ပွားးရန်းအတ်ွကး လေးက�ကးည်ှင်းး�မူ့ုန်�း ၊ ကြုံက�သက�

ရည်းန္တှင်းး် လေးရတ်ု�� �ု�အပွားးသည်း။ လေးက�ကးည်ှင်းး�မူ့ုန်�းန္တှင်းး် ကြုံက�သက� ရည်းတ်ု��

ကု�လေးရ�ဖြိုးပွားး� အဝတ်းန္တှင်းး်ထု�တ်းက� လေးရလေးန္တွ�လေးင်းွ� န္တှင်း်း လေးပွားါင်းး�သည်း။

မုနိ််တ� - မူ့�န်�းတ်းသ�ပွားးခြပွား���ပွားးရန်းအတ်ွကး န်�န်�ပွားင်းး၊ ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း၊ 

�န်းလေး�ှ�းမူ့ုန်�း ၊ ပွား�မူ့ုန်�းတ်ု�� �ု�အပွားးဖြိုးပွားး� �း၊���ခြ�င်း်း လေးရ�သ�ပွားးက� စ်��သ���

ကြကသည်း။

ဟိုငး်ထု� ် - ရှမူ့း�ရိုးု��ရ�ဟုင်းး�ထု�ပွားး ခြပွား���ပွားးရ�တ်ွင်းး လေးက�ကးည်ှင်းး�မူ့ုန်�း ၊ 

ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်းန္တှင်းး် င်းှကးလေးပွားး��့�တ်ု��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးလေး�ရ်ှုကြကသည်း။ 

လေးက�ကးည်ှင်းး� မူ့ုန်�းကု� ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း၊ င်းှကးလေးပွားး��့�တ်ု��န္တှင်း်း လေးရ� န်ယးဖြိုးပွားး�  

င်းှကးလေးပွားး��ကး (သု��) လေးပွားါကး�ကးမူ့း�� န္တှင်းး် ထု�ပွားးက� လေးရလေးန္တွ�လေးင်းွ�န္တှင်း်း လေးပွားါင်းး���

ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 

ရှမး်ယာဂျု - ကြုံက�သက�၊ လေးက�ကးည်ှင်းး�၊ န္တှမူ့း�န္တှင်းး် အ�န်း�သး�တ်ု��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားး

ကြကသည်း။ ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� လေးက�ကးည်ှင်းး�ကု� �းကးဖြိုးပွားး��ှင်းး ကြုံက�သက�၊ န္တှမူ့း�၊ 

အ�န်း�သး�တ်ု��န္တှင်းး်လေးရ�က� ယ�ဂျ��း�ုအခြ�စ်း သ��� လေး��င်းးကြကသည်း။

ဒခမ��ြေျ ် - ကြကကးသွန်းန်း၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �း၊ ���၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�န္တှင်းး် 

လေးခြမူ့ပွား�အမူ့ုန်�း  တ်ု��ပွားါဝင်းးသည်း။ ကြကကးသွန်းန်း၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�

တ်ု��ကု� �းသတ်းက� လေးခြမူ့ပွား�အမူ့ုန်�းထုည်း်ဖြိုးပွားး�  လေးခြမူ့ပွား�ဟုင်းး� အခြ�စ်းခြပွား���ပွားး စ်��

သ���သည်း။

���ုတဒ်စြ်ေျ ် - ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� ပွား�ပွား�တ်းလေးစ်မ်ူ့း��ကု� ခြပွား�တ်းဖြိုးပွားး��ှင်းး ခြ�င်းး� 

အတ်ွင်းး�ထုည်း်ဖြိုးပွားး� ၂ရကး- ၃ရကး �န်�းထု��ရသည်း။ ပွား�ပွား�တ်းလေးစ်သ်�ပွားးခြပွား���ပွားး

ရန်းအတ်ွကး ပွား�ပွား�တ်းလေးစ်မ်ူ့း��န္တှင်းး် ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း၊ ���န္တှင်းး်�း တ်ု��ကု� လေးရ�

ဖြိုးပွားး�သ�ပွားးရသည်း။ ပွား�ပွား�တ်းဟုင်းး�အတ်ွကး ကြကကးသွန်းန်း၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ 

င်းရိုး�တ်းသး�၊ �းင်းး�န္တှင်းး် �ရမူ့း��းဉ်းသး�တ်ု��ကု� �းသတ်းဖြိုးပွားး� ပွား�ပွား�တ်းလေးစ်က်ု� ထုည်း်

က� �းကးရသည်း။

ငါးထမငး်နိယ ်- ရှမူ့း��န်းကု��းကးဖြိုးပွားး� ခြပွား�တ်းထု�� လေးသ�င်းါ� (အင်းး�င်းါ� ပွားု�

သ���သည်း)၊ အ��့�ခြပွား�တ်း၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�တ်ု��န္တှင်းး် လေးရ�န်ယးဖြိုးပွားး�အ����ကလေး��

မူ့း�� ခြပွား���ပွားးရမူ့ည်း။ ၎င်းး�တ်ု��ကု� ကြကကးသွန်းန်း၊ ကြကကးသွန်း ခြ�ူ �း�းကး၊ မူ့

ကးည်း�န္တှစ်း၊ န်�န်�ပွားင်းး၊ ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း၊ ဂျးူ�ခြမူ့စ်း၊ င်းရိုး�တ်းသး�လေးခြ��ကးလေးကြက�း၊ ပွား�

ပွား�တ်းမူ့း�ကင်းး၊ �း၊ ��� စ်သည်းတ်ု��န္တှင်းး် တ်ွ��ကးစ်��သ���ကြကသည်း။

အဒခြြေဒနိထိုင်ခြငး်

ရှမူ့း�လေးကး�ရွ�မူ့း��သည်းအုမူ့းလေးခြ�လေးပွားါင်းး� (၁၀)အုမူ့း�န်�း  မူ့ှ (၅၀၀) လေးကး�း

အထုု ရှုသည်း။ လေးကး�ရွ�မူ့း��ကု� အမူ့း��အ��ခြ�င်း်း ခြမူ့စ်း၊ လေး�း�င်းး�ကမူ့း�န်��

မူ့ှ� တ်ည်းသ �ု�၊တ်စ်း�ါတ်စ်းရ�တ်ွင်းး လေးည်�င်းးပွားင်းးကြီးကး�အ�� ဝု�င်းး�ပွားတ်း 

တ်ည်းထု��ဖြိုးပွားး� ဘာ�ရ��လေးကး�င်းး�ကန်းမူ့း�� အန်း�တ်စ်း ဝု�ကး လေး�သမူ့း��တ်ွင်းး 

တ်ည်းထု��လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ တ်စ်း�ါတ်စ်းရ� မူ့ု��သစ်းလေးတ်�လေး�သမူ့း��ရှု 

စ်ု�စ်ွတ်းလေးသ� လေးခြမူ့ခြပွားင်းးတ်ွင်းး ဝါ�အုမူ့းကြီးကး�မူ့း��လေး��ကးက� လေးန်ထုု�င်းး လေး�ရ်ှု

ကြကသည်း။ အုမူ့းလေးအ�ကးတ်ွင်းး ကြကကး၊ ဝကး မူ့း��ကု�လေးမူ့ွ�ခြမူ့ူဖြိုးပွားး� အုမူ့း

ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးတ်ွင်းး ဥ်ယး�ဉ်း မူ့း��ကု� စ်ု�ကးပွားး�ု�ထု��လေး�ရ်ှုသည်း။ 
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သ�မူ့န်းအုမူ့းမူ့း�� မူ့ှ� (၁၀)မူ့းတ်� ပွားတ်း�ည်း�န်�းရှုဖြိုးပွားး� အခြမူ့င်း်းမူ့ှ� လေးခြမူ့ခြပွားင်းး

အထုကး (၂-၃) မူ့းတ်� �န်�းတ်ွင်းး သစ်းသ�� (သု��) ဝါ�တ်ု��ကု� တ်ု�င်းးထု့ဖြိုးပွားး� 

လေး��ကး��ပွားး ကြကသည်း။ န်�ရ�မူ့း��န္တှင်း်း ကြကမူ့း��င်းး�မူ့း��ကု� ဝါ�န္တှး�ခြ�� က�ရ�

လေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� အမူ့ု��ကု�မူ့့ သကးကယးမူ့ု��လေး�ရ်ှု သည်း။

အုမူ့းအတ်ွင်းး�ဘာကးအုပွားး�န်း�န္တှင်းး် အခြပွားင်းးဘာကးရှု ဧည်း် �န်း�တ်ု��ကု� မူ့း��ု�ရှုရ� 

မူ့း��ု��န်း�ခြ�င်းး် �ွ�ခြ���ထု��သည်း။ လေးင်းွလေးကြက�တ်တ်းန္တု�င်းးသ့မူ့း�� အလေးန် ခြ�င်း်းမူ့့ 

အုမူ့းမူ့း��ကု� ကြကမူ့း��င်းး��င်းး�ဖြိုးပွားး� အမူ့ု��ကု��ည်း� အ�ပွားးကြွားကပွားးမူ့း��၊ သွပွားးမူ့း��

ခြ�င်း်း မူ့ု��ကြကသည်း။ ရိုးု��ရ�ရှမူ့း�အုမူ့းမူ့း��သည်း ခြမူ့န်းမူ့�န္တှင်းး် တ်ရိုး�တ်းအုမူ့းပွား��စ်�

မူ့း��၏ �ှမူ့း�မူ့ု��မူ့ု ပွားါရှုသည်း။ အုမူ့းအတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ဧည်း်�န်း� အမူ့း�ု�အစ်�� 

(၂)မူ့း�ု�ရှုသည်း။ အတ်ွင်းး�ဘာကးဧည်း်�န်း�သည်း �ုတ်း ကြက��ထု��လေးသ� 

ဧည်း်သည်းမူ့း��အတ်ွကး ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အခြပွားင်းးဘာကးဧည်း်�န်း�သည်း အခြ���

ဧည်း်သည်းမူ့း�� အတ်ွကးခြ�စ်းသည်း။ အခြ��� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း�ု�န္တွယး စ်�မူ့း��

က�သ်ု��ပွားင်းး ယလေးန်�အ�ါတ်ွင်းး ရှမူ့း�ရိုးု��ရ�အုမူ့းမူ့း�� သည်း တ်ခြ�ည်း�ခြ�ည်း�န္တှင်းး် 

လေး�တ်းလေးပွား်အုမူ့းမူ့း�� ခြ�စ်း����ဖ်ြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ 

ရိုးိုးရာဝတစ်ုံ

မူ့ှတ်းတ်မူ့း� မူ့ှတ်းရ�မူ့း��အရ လေးတ်�းဝင်းးမူ့း�ု�န္တွယးမူ့း�� သည်း လေးက�င်းး�ကင်းးဘာ��

မူ့ှ (Tavatima Heaven) �င်းး�သကး��ဖြိုးပွားး� ရတ်န်�အတ်ုဖြိုးပွားး�လေးသ� 

ဝတ်းစ်��ကု� ဝတ်း�င်းးက� ရတ်န်��ကးကု�င်းးကု� ကု�င်းးစ်ွ�ဖြိုးပွားး� အ�ပွားး စ်ု��သည်းဟု� 

�ု�ကြကသည်း။ အ�ု�ပွားါ �ဏ္ဍာ�ရးပွား��ခြပွားင်းး အရ (၁၉)ရ�စ်�န္တှစ်းက လေးစ်�းဘာွ��

မူ့း��သည်း ခြပွားည်းသ့ �့ထု�ကု� ကန်းလေးတ်��်�ဝင်းးရ�တ်ွင်းး ရတ်န်� စ်း�းယး 

ထု��လေးသ� သ�ွန်းလေးပွား်တ်ွင်းး ထုု�င်းးဖြိုးပွားး� လေးရှေ၊ လေးင်းွ၊ လေးကး�ကးမူ့းကးရတ်န်�မူ့း�� 

အတ်ုဖြိုးပွားး�လေးသ� ဝတ်းစ်��ကု� ဝတ်း�င်းးဖြိုးပွားး� ကန်းလေးတ်��်�သည်း။ အ�ု�ပွားါ 

ထု���တ်မူ့း� ဓိလေး� ်အစ်ဉ်းအ��သည်း (၁၉၆၀) ��န္တှစ်း ရှမူ့း�ရိုးု��ရ� အ�ပွားး�း�ပွားး

စ်န်စ်း ရိုး�တ်းသုမူ့း��းနု်းအထုု တ်ည်းဖြိုးမူ့���သ်ည်း။ (Conway, 2006)

(၁၉) ရ�စ်� အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ရှမူ့း�အမူ့း�ု�သ��မူ့း��သည်း ��ပွားင်းးအရှည်းထု��

လေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� လေးသှ�င်းးထု��� ထု���က� လေး�ါင်းး�ကု� ပွား�ဝါပွားတ်း လေးပွားါင်းး�ထု��လေး�ရ်ှု

သည်း။ ရှမူ့း� အမူ့း�ု�သ��မူ့း��သည်း ကု�ယးတ်ု�င်းး ရကး��ပွားးထု�� လေးသ� 

�ုလေးမူ့မ�းလေးရ�င်းး ရှမူ့း�လေးဘာ�င်းး�ဘားရှည်းအပွားွကု� ဝတ်း�င်းးကြကသည်း။ ကွန်း� ဟု�

လေး�်�ု�လေးသ� ရှမူ့း� လေးဘာ�င်းး�ဘားသည်း �ါ�ကးယးဖြိုးပွားး� အလေးရှ�ဘာကးတ်ွင်းး စ်� ဖြိုးပွားး�

�းည်းက� ဝတ်း�င်းးရသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးက��က ရှမူ့း�တ်ု��သည်း မူ့ု��ရ�သး

တ်ွင်းး ထုန်း�ရွကးမူ့း��ခြ�င်းး် ရကး��ပွားးထု��လေးသ� မူ့ု��က�ဝတ်းစ်��ကု� ဝတ်း�င်းး��်

ကြကဖြိုးပွားး� လေးန္တွရ�သးတ်ွင်းးမူ့့ ၎င်းး�တ်ု��၏ လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး�မူ့း��ကု� ကြီးကး�မူ့��

ကးယးခြပွားန်�းလေးသ� လေးက�ကးရိုးု��ဦး�ထု�ပွားးခြ�င်းး် ����ကွယးထု��လေး�ရ်ှုသည်း။ 

လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး� လေးပွားါင်းး�ပွား��ကု� ကြကည််းဖြိုးပွားး�ထုု�သ့၏ စ်ုတ်းလေးန်သလေးဘာ� ထု��ကု� သု

န္တု�င်းးသည်း ဟု��ု�ကြကသည်း။

တ်စ်းကု�ယးလေးရ အသ���အလေး��င်းး ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု�  လေး�သထု�တ်း 

လေးကး�ပွားု��အုတ်းအတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ထုည်း်က� သယးလေး��င်းးကြကသည်း။ အ�ု�ပွားါ 

အုတ်းမူ့း��ကု� ခြပွားည်း တ်ွင်းး�ခြ�စ်း �းည်းထုည်းခြ�င်းး် ခြပွား���ပွားးထု��ဖြိုးပွားး� အတ်ွင်းး� 

တ်ွင်းး မူ့ု��လေးရ��အသ��ပွားါဝင်းးသည်း။ ၎င်းး�အုတ်းမူ့း��ကု�  ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��

အ�� အမူ့း������ �ှူလေး�ရ်ှုကြက သည်း။

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း လေးကး�ကးမူ့းကးရတ်န်� ပွားစ်စည်း� မူ့း��ခြ�စ်းကြကလေးသ� 

ပွားတ်ခူြမူ့��၊ ခြပွား�ါ�����၊ သ����� အစ် ရှုသည်းတ်ု��ကု� အက�အကွယး၊ 

အလေး��င်းးအလေးယ�င်းးအခြ�စ်း ဝတ်း�င်းးကြကသည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး ရှမူ့း�အမူ့း�ု�သ��

မူ့း��သည်း အလေး��င်းးအလေးယ�င်းး �ကး�ွ��ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� �ည်းပွားင်းး�တ်ွင်းး 

ကး�တ်းခြ�င်းး် ထုည်း်ဖြိုးပွားး� �ွ�လေး�ရ်ှုသည်း။ အလေး��င်းး�ကး�ွ��မူ့း��မူ့ှ� ဗျူး��ာ

ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��ရှင်းး၏ အတ်ုတ်းက��မူ့ှ လေးမူ့း�ကး၊ င်းါ�၊ ဂျဏန်း�၊ လေး�ါင်းး� အစ်

ရှုသည််း တ်ုရုစ်ာ�န်းဘာဝမူ့း�� ကု� သရိုး�ပွားးလေး��းထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ (Conway, 

2006) တ်ုရုစ်ာ�န်းမူ့း��သည်း ထုကးခြမူ့ကးခြ�င်းး�၊ ဉာ�ဏးပွားည်�ကြီးကး�ခြ�င်းး�တ်ု��ကု� 

ကု�ယးစ်��ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ဝတ်း �င်းးမူ့ည််းသ့ကု��ည်း� အ�ု�ပွားါတ်န်း�ု��သတ်ူုမူ့း�� ရရှု

လေးစ်န္တု�င်းးသည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ 

အ�း�ု�အလေး��င်းး�ကး�ွ��မူ့း��မူ့ှ� န်�ပွားါတ်းမူ့း��န္တှင်းး် တ်��ုပွားးမူ့း�� အစ်ရှုလေးသ� 

ပွား��သဏ္ဍာ�န်း မူ့း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� �ကးလေးမူ့�င်းး� (သု��) �ါ�တ်ွင်းး ကြီးကု��စ်ခြ�င်း်း �းည်းလေးန္တှ�င်းး

ထု��လေး�ရ်ှုသည်း။ န်တ်း�ရ�တ်ု��က အ�ု�ပွားါ ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� ဓိ��ဖြိုးပွားး�၊ 

လေးသန်တ်းဖြိုးပွားး�မူ့ဖြိုးပွားး� စ်မူ့း�သပွားး ကြကဖြိုးပွားး� လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးပွားါက အလေး��င်းးအခြ�စ်း 

သတ်းမူ့ှတ်းကြကသည်း။ (Conway, 2006) 

ရှမူ့း�အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��သည်း ����းည်းကု� ဝတ်း�င်းး လေး�ရ်ှုကြကဖြိုးပွားး� အမူ့း��

အ��ခြ�င်း်း �းည်းထုည်း (သု��) ပွားု��ထုည်းမူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ ပွားု��ထုည်းမူ့း��တ်ွင်းး လေးင်းွ

ထုည်း မူ့း��ကု��ည်း� ထုည်း်သွင်းး� ရကး��ပွားးလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� ����းည်းကု� �ါ�လေးန်ရ�

တ်ွင်းး တ်င်းး�လေးအ�င်းး�ွ�ဖြိုးပွားး� ဝတ်း�င်းးကြကသည်း။ ရိုးု��ရ�အကဂ း းမူ့း�� ရှု

ပွား��(၄၅) ရှမူ့း�အမူ့း�ု�သမူ့း�ဝတ်းစ်��
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လေးသ�း�ည်း� �့င်းယးမူ့း��ကမူ့့ ယလေးန်�လေး�တ်းလေးပွား် တ်းရှပွားးမူ့း��၊ ဂျး�ကင်းးမူ့း�� 

စ်သည်းတ်ု��န္တှင်းး် သကးလေးသ�င်း်းသကးသ� ခြ�စ်းလေးစ်ရန်း တ်ွ��ကးဝတ်း�င်းးကြက

သည်း။ ဝါ� (သု��) လေးက�ကးရိုးု��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးထု��လေးသ� �လေးမူ့�ကးမူ့း��ကု� 

“ကပွားး” ဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး� အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း�� �ယးထု�သွ�� ရ�န္တှင်းး် လေးန်လေးရ�င်းးခြ�ည်း

�ဏးမူ့ှ က�ကွယးရန်းအတ်ွကး အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။

သု��လေးသ�း�ည်း� အလေးခြ�အလေးန်မူ့း�� အလေးပွား်မူ့့တ်ည်းဖြိုးပွားး� လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သန္တှင်းး် 

လေးတ်�င်းးလေးအ�ကးလေး�သရှု ရှမူ့း�မူ့း��၏ ဝတ်းစ်���င်းးယင်းးမူ့ုမူ့ှ� ကွ�ခြပွား��ခြ���

န်�� ကြကသည်း။ ဥ်ပွားမူ့�အ��ခြ�င်း်း လေးတ်�င်းးလေးပွား်ရှမူ့း�မူ့း��မူ့ှ� �့�အရှည်းစ်ကတ်း

မူ့း��၊ ကြီးကုမူ့းလေးခြ�ကွင်းး�မူ့း��၊ လေးခြ� အုတ်းရှည်းမူ့း��ကု� မူ့တ်းလေးစ်�ကးလေးသ� 

လေးတ်�င်းးတ်ကး ရ�တ်ွင်းး အ�့�ပွားါလေးသ� အပွားင်းးမူ့း��န္တှင်း်း အင်းး��ကး မူ့း��ရန်းမူ့ှ

က�ကွယးရန်းအတ်ွကး ဝတ်း�င်းးလေး�ရ်ှုကြက သည်း။ (Conway, 2006) 

လေးရွ�လေးခြပွား�င်းး�လေးန်ထုု�င်းးခြ�င်းး�သည်း အလေးရှ�လေးတ်�င်းးအ�ရှ န္တု�င်းးင်း�မူ့း��၏ ဝတ်းစ်��

�င်းးယင်းးမူ့ု သမူ့ု�င်းး�တ်စ်း လေး�ှ�ကးအတ်ွကး အလေးရ�ပွားါလေးသ� အ�းကးတ်စ်း�� 

ခြ�စ်းသည်း။ စ်စ်းက��အတ်ွင်းး� လေးကး�ကးလေးရ�ဂျါန္တှင်းး် အ�း��လေးရ�ဂျါမူ့း��

လေးကြက�င်း်း လေးကး�ရွ�လေးန်�့ထု�မူ့း�� အခြ���လေးန်ရ�မူ့း��သု�� ရွ�����ကွတ်း လေးရွ�

လေးခြပွား�င်းး���ရ် သည်း။ �့မူ့း�ု�စ်�မူ့း�� အတ့်တ်ကွစ်�ဖြိုးပွားး� လေးန်ထုု�င်းး�� ကြက

လေးသ�အ�ါ အထုည်းရကး��ပွားးပွား��န္တှင်းး်အ၀တ်းအစ်�� �း�ပွားး��ပွားးပွား��တ်ု��မူ့ှ�

လေးရ�လေးထုွ���ကြကသည်း။ �ွင်းး��းကး အလေးန်ခြ�င်းး် အ�း�ု�လေးသ� �့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��

မူ့ှ�မူ့့ က�န်းသွယး ရ� �မူ့း�လေးကြက�င်းး�မူ့း��အန်း�တ်ွင်းး အလေးခြ��းလေးန်ထုု�င်းး ကြက

ခြ�င်းး�လေးကြက�င်း်း ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��အတ်ွကး �ု�အပွားးလေးသ� က�န်းပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� 

က�န်းသည်းမူ့း��ထု�မူ့ှ အ�ွယးတ် က့ ဝယးယ့ရရှုန္တု�င်းးလေးသ�လေးကြက�င်း်း ၎င်းး�တ်ု��

၏ ရိုးု��ရ� အဝတ်းအစ်��မူ့း��မူ့ှ� လေးခြပွား�င်းး���မူ့ုမူ့ရှုလေးပွား။ (Conway, 2006)

(၁၉) ရ�စ်�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး အဝတ်းအထုည်းပွား��စ်�မူ့း�� သည်း လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သ

လေးန်သ့န္တှင်းး် လေးတ်�င်းးကြက�� လေး�သလေးန် ရှမူ့း��့မူ့း ုူ �မူ့း��အကြက��တ်ွင်းး လေးရ�လေးထုွ�

 ��ကြကသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�၊ တ်ရိုး�တ်းန္တှင်းး် အုန္တာုယ က�န်းသည်းတ်ု��သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏

 အဝတ်းအထုည်း ပွားု��က�န်းမူ့း��ကု� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးအတ်ွင်းး�သု�� တ်င်းးသွင်းး� ကြက

သည်း။ ရကး��ပွားးလေးသ�ပွား��စ်�၊ ဝတ်းစ်�� အရည်း အလေးသွ�၊ အ�င်းး၊ အလေးရ�င်းး၊ 

�း�ပွားးပွား�� လေးရွ��းယးမူ့ုမူ့း�� အရ (၁၉) ရ�စ်� အဝတ်းအထုည်းမူ့း��ကု� သကး�ု�င်းး

 ရ� မူ့း�ု�န္တွယးစ်�အ�ု�ကး ထု�တ်း��ပွားး��်ကြကသည်း။ ယဉ်းလေးကး�မူ့ုမူ့း�� လေးပွားါင်းး����

စ်ည်း�ခြ�င်းး�၊ လေးခြပွား�င်းး��� ခြ�င်းး�တ်ု�� ခြ�စ်းလေးသ�း�ည်း� ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��မူ့း��ကု�မူ့့  

မူ့း�ု�န္တွယးအမူ့ှတ်းအသ��၊ န္တု�င်းးင်း�လေးရ�စ်ည်း�����မူ့ု စ်သည်းတ်ု��ကု� လေး��းခြပွားသည်း်

အလေးန်န္တှင်းး် အသ���ခြပွား�ကြက ဖြိုးမူ့�ခြ�စ်းသည်း။

 

(၁၉) ရ�စ်� လေးန္တှ�င်းး�ပွားု�င်းး�တ်ွင်းး အလေးရှ�လေးတ်�င်းးအ�ရှ က�န်း�တ်ွင်းး�ပွားု�င်းး�န္တု�င်းးင်း�

မူ့း��သည်း ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှ၊ တ်ရိုး�တ်း၊ ထုု�င်းး�န္တှင်းး် ခြပွားင်းးသစ်းန္တု�င်းးင်း�မူ့း��၏ န်ယး�း��မူ့ု

လေးကြက�င်း်း �ှမူ့း�မူ့ု��မူ့ုကု� ����ရ်သည်း။ ထုု�သု��လေးသ� အလေးခြ�အလေးန် တ်ွင်းး ဝတ်းစ်��

�င်းးယင်းးမူ့ုသည်း အလေးရ�ပွားါလေးသ� ပွား�� သဏ္ဍာ�န်း တ်စ်း��ခြ�စ်း��ဖြိုးပွားး� မူ့း�ု�န္တွယး

တ်စ်းစ်��းင်းး�စ်း၏ ယဉ်းလေးကး�မူ့ု အသွင်းးသဏ္ဍာ�န်းမူ့း��ကု��ည်း� လေးပွားါင်းး� စ်ည်း�

လေးစ်��သ်ည်း။ (Conway, 2006)

တိုငး်ရငး်ဒေးနှင်် ျုထုးံမေား

လေးအ�ကးပွားါတ်ု��သည်း ကးန်း�မူ့�လေးရ�ခြပွားသန်�မူ့း�� က�သရ�တ်ွင်းး သ���လေးသ� 

ရှမူ့း�တ်ု�င်းး�ရင်းး�လေး�� က�ထု���တ်စ်း�း�ု�ခြ�စ်းသည်း။

န္တှ�လေးစ်�ခြ�င်းး�န္တှင်းး် �း��န်�ခြ�င်းး�မူ့း��အတ်ွကး အ�န်း� �းကု� ဦး�လေးရခြပွား��အတ်ွင်းး�

ပွားး ��န္တှ��လေးအ�င်းး�့�ရမူ့ည်း။

လေး�း�င်းး��ု��ခြ�င်းး�မူ့း��အတ်ွကး မူ့�န်းည်င်းး�ရွကးကု� ���န္တှင်းး်စ်��ရမူ့ည်း (သု��) 

လေးရလေးန္တွ�ထု�တ်ွင်းး ကွမူ့း� ရွကး၊ ထုန်း�ရွကးန္တှင်းး် �းင်းး� တ်ု��ကု�ခြပွား�တ်းဖြိုးပွားး� လေးသ�ကးရ

မူ့ည်း (သု��) ကးပွားး�ု��၊ န်န္တွင်းး�၊ ���န္တှင်းး် သ�ကု�မူ့း���တ်းဖြိုးပွားး� လေးရစ်ုမူ့းထု��လေးသ� 

အရည်းကု� လေးသ�ကးရမူ့ည်း။

ဝမူ့း��း�ပွားးခြ�င်းး�မူ့း��အတ်ွကး �ပွားးခြပွား�သး�ကု� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ �ပွားးခြပွား�

သး�န္တှင်းး် လေးထု�င်းး� ထု��လေးသ� န်န္တွင်းး�ရွကးတ်ု��ကု� လေးသွ�တ်ုတ်းလေးစ် ရန်းအတ်ွကး 

အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။

သွ��ကု�ကးခြ�င်းး�အတ်ွကး ပွားး��ရည်းကု� အသ���ခြပွား� ကြကသည်း။ 

ရှမး်ရိုးိုးရာ�ေ�ဒတာမ်ေားနှင်် အြမး်အနိားမေား 

ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးတ်ု��၏ ခြပွားကခ�ုန်းအရ �တ်စ်း�တ်ွင်းး ဥ်ပွား�ဉ်းလေးန်� (၄)ရကး (

�ခြပွားည််းန္တှင်းး် �ကွယးလေးန်� အပွားါ အဝင်းး) ရှုသည်း။ ဗျူး��ာလေးမူ့ွ��ွ��ရ�လေးန်�၊ ဘာ�ရ��

ခြ�စ်း လေးတ်�းမူ့့လေးသ�လေးန်�၊ တ်ရ��ဦး�လေးဟု�လေးတ်�းမူ့့လေးသ�လေးန်�၊ ပွားရုန်ုဗျူးိ�န်း စ်�ဝင်းး

လေးတ်�းမူ့့လေးသ�လေးန်� အစ်ရှုလေးသ� လေးန်�ထု့� လေးန်�ခြမူ့တ်းမူ့း��န္တှင်းး် အခြ���ပွားွ�လေးတ်�း

မူ့း��ခြ�စ်း လေးသ� သ�ပွား��လေးစ်တ်းပွားွ�မူ့း��၊ မူ့ု��ရ�သးမူ့တ်ု�င်းး�င်းး ကးင်းး�ပွား လေးသ� မူ့ း�����

ပွားစ်း�ှတ်းပွားွ�လေးတ်�းမူ့း��န္တှင်းး် ဝါကွတ်းပွားွ� လေးတ်�းမူ့း�� အစ်ရှုလေးသ� ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း��

ကု� ကးင်းး�ပွားလေး� ်ရှုကြကသည်း။

�းမူ့း�သ�ကြွားကယးဝလေးသ� လေးကး�ရွ�မူ့း��နှ္တင်းး် ဘာ�န်း�ကြီးကး� လေးကး�င်းး�မူ့း��က 

န္တွမူ့း�ပွားါ�သ့မူ့း��ထုကးပွားု�၍ ပွားွ�လေးတ်�း မူ့း��ကု� ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုကြကသည်း။ 

သု��လေးသ�း�ည်း� လေးကး�ရွ�တ်ု�င်းး�သည်း အန်ည်း����� ဝါကွတ်းပွားွ�လေးတ်�း ကု� 

ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုသည်း။ တ်စ်းန္တှစ်း�ှင်းးတ်စ်းကြီးကုမူ့း�န်�း  ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��ကု� 

ပွားင်းး်�ုတ်းဖြိုးပွားး� လေးကး�ရွ�န္တှင်းး် လေးန် အုမူ့းမူ့း�� အန္တတရ�ယးကင်းး�လေးစ်ရန်း ပွားရုတ်း

တ်ရ��လေးတ်�း မူ့း�� ရွတ်း�တ်းန်�ကြက��ကြကသည်း။ လေးကး�ရွ�လေးစ်�င်း်း န်တ်းကု�

�ည်း� တ်စ်းန္တှစ်းတ်စ်းကြီးကုမူ့း�န်�း  ပွား့လေးဇာ�းပွားသသည်း။ 

လေးကး�ရွ�လေးန် မူ့ုသ��စ်�မူ့း��သည်း အသ�ဘာပွားွ�မူ့း��၊ အသ�ဘာတ်ရ��န်�ပွားွ�မူ့း��၊ 

မူ့ဂျဂ��ပွားွ�မူ့း��၊ ကလေး�� အမူ့ည်းလေးပွား� ကင်းးပွားွန်း�တ်ပွားးပွားွ�မူ့း��အတ်ွကး 

ဘာ�န်း�ကြီးကး� မူ့း��ကု� ပွားင်း်း�ုတ်းဖြိုးပွားး� ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ 

ရှမး်နှစသ်စျ်းး�ေ�ဒတာ်

န္တု�ဝင်းးဘာ��သည်း ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��၏ ရိုးု��ရ�န္တှစ်းသစ်း က့� ပွားွ�လေးတ်�း�

ခြ�စ်းသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့� ခြပွားကခ�ုန်းမူ့း��တ်ွင်းး န္တု�ဝင်းးဘာ��သည်း 

တ်န်းလေး��င်းးမူ့�န်း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� တ်န်း လေး��င်းးမူ့�န်း��ကွယးလေးန်�တ်ွင်းး န္တှစ်းသစ်း

က့�ပွားွ�လေးတ်�းကု� ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုသည်း။ပွားွ�လေးတ်�းအတ်ွင်းး�တ်ွင်းးရှမူ့း��့မူ့း�ု� 

တ်ု��သည်း ရိုးု��ရ�အစ်��အစ်�မူ့း�� (ဥ်ပွားမူ့� - လေးက�ကး ည်ှင်းး��း�ုထု�ပွားး)န္တှင်းး် 

တ်စ်းဦး�ကု�တ်စ်းဦး� လေးကွ�လေးမူ့ွ�ဧည််း�� ကြကသည်း။  အ�ု�ပွားါဓိလေး�် ထု���တ်မူ့း�

အစ်ဉ်းအ�� သည်း �့မူ့း�ု�စ်�အတ်ွင်းး� အတ့်တ်ကွ စ်ည်း�����ည်း ညွှွတ်းခြ�င်းး�

ကု� လေး��းလေး��င်းးကြကသည်း။ 
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ရှမူ့း�ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးမူ့း��သည်း�ည်း� သးတ်င်းး�ကွတ်း ပွားွ�လေးတ်�းကု� ကးင်းး�ပွား

လေး�ရ်ှုသည်း။ သးတ်င်းး�ကွတ်းပွားွ� လေးတ်�းတ်ွင်းး �းမူ့း�မူ့း��ခြ�င်း်း ထုွန်း�ည်ှုပွား့လေးဇာ�း

ကြကသည်း။ သးတ်င်းး�ကွတ်းပွားွ�လေးတ်�းကု� န္တှစ်းစ်ဉ်းန္တှစ်းတ်ု�င်းး� လေးအ�ကး တ်ု�ဘာ��

(ခြမူ့န်းမူ့��-သးတ်င်းး�ကွတ်း�)တ်ွင်းး ကးင်းး� ပွားလေး�ရ်ှုသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�

တ်ွင်းး သးတ်င်းး�ကွတ်းပွားွ� လေးတ်�းသည်း သကြီးကဂန်းပွားွ�လေးတ်�းဖြိုးပွားး��ှင်းး ��တ်ုယ အ

စ်ည်းက������ပွားွ�လေးတ်�း ခြ�စ်းသည်း။ သးတ်င်းး�ကွတ်း ပွားွ�လေးတ်�းတ်ွင်းး ဘာ�သ�

လေးရ��ု�င်းးရ� အ�းကးအ�ကး မူ့း��ခြ�င်း်းထု��မူ့ှန်း�လေးန်သည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း

�ု�လေးသ�း သးတ်င်းး�ကွတ်း �ခြပွားည််းည်တ်ွင်းး ဗျူး��ာခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ�� ရှင်းးသည်း 

န်တ်းခြပွားည်းမူ့ှ �့�ခြပွားည်းသု�� ခြပွားန်း�ည်းကြွားက�း း ��လေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။ 

ဝါတ်ွင်းး�(၃)�ပွားတ်း���� ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��ရှင်းးသည်း န်တ်းခြပွားည်းတ်ွင်းးတ်ရ��

လေးတ်�းမူ့း��ကု� လေးဟု�ကြက��လေးန် ��သ်ည်း။ သးတ်င်းး�ကွတ်းပွားွ�လေးတ်�းသည်း 

�့�ခြပွားည်းမူ့ှ န်တ်းရွ�စ်���်ဖြိုးပွားး� န်တ်းခြပွားည်းတ်ွင်းး န်တ်းခြ�စ်းလေးန်လေးသ� မူ့ယးလေးတ်�း

မူ့�ယ�ကု� လေးကး�ဇာ့� �ပွားးလေးသ�အ��ခြ�င်း်း အဘာုဓိမူ့မ�တ်ရ��လေးတ်�းကု� 

လေးဟု�ကြက����ဖ်ြိုးပွားး� ခြပွားန်း �ည်းကြွားက�း း��လေးသ� ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��ကု� ကြီးကု��ု� ရ�

မူ့ှ စ်တ်င်းး��်ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ လေးခြဗျူး�ကးအု��န္တှင်းး် မူ့း�ရှူးှူ� မူ့း�ပွားန်း�မူ့း��ခြ�င်း်း လေး��်

ကစ်��ကြကဖြိုးပွားး� စ်ကကူ မူ့း�ပွား���မူ့း��၊ ရိုးု��ရ��းမူ့း��ွကးမူ့း��န္တှင်းး် လေးရ�င်းးစ်��

�လေးယ�င်းး�တ်ု�င်းးတ်ု�� ခြ�င်းး် လေးန်အုမူ့းမူ့း��၊ �မူ့း�မူ့း��ကု� အ�ှ�င်းးကြကသည်း။ 

�့အမူ့း��သည်း ဝတ်းလေးက�င်းး�စ်���ှမူ့း��ကု� ဝတ်း �င်းးဖြိုးပွားး� �မူ့း�မူ့း��လေးပွား်

တ်ွင်းး မူ့း�လေးရ�င်းးစ်��မူ့း��ခြ�င်း်း ဘာ�ရ��ရှင်းးကု� ကြီးကု��ု�ကြကသည်း။ ည်ဘာကးတ်ွင်းး 

မူ့း�ပွား��� ပွားး �မူ့း��ကု� �ှတ်းတ်င်းးလေး�ရ်ှုကြကသည်း။ အ�း�ု�လေးသ� မူ့း�ပွား���ပွားး �မူ့း��တ်ွင်းး 

ဝတ်�ု၊ လေးင်းွလေးကြက�မူ့း��၊ �ုန်ပွားးမူ့း�� စ်လေးသ� �ှူ�ွယးမူ့း��ကု� အ�ှူရှင်းးမူ့း��က

�းတု်း�ွ� တ်င်းး�ှတ်းကြကလေး�ရ်ှုသည်း။ လေးင်းွပွားါလေးသ� မူ့း�ပွား���ပွားး �ကု� ရရှုလေးသ�သ့

သည်း သ�ဃာ�မူ့း��အတ်ွကး တ်စ်းစ်�� တ်စ်း�� �ှူ�ါန်း�ဖြိုးပွားး� ကးန်းလေးင်းွကု� သ���

န္တု�င်းးသည်း။

 

သးတ်င်းး�ကွတ်းပွားွ�လေးတ်�းသည်း မူ့ု��ရ�သး က�န်း�����းနု်း တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� 

စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� ��ပွားးင်းန်း�မူ့း�� ဖြိုးပွားး�����လေးသ� အ�းနု်းခြ�စ်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း 

�ယးသမူ့�� မူ့း��သည်း�ည်း� သး�န္တှ�ရုတ်းသုမူ့း��းနု်းကု� လေးပွားး�းရှေင်းးစ်ွ� လေးစ်�င်း်း

ကြက�းနု်းခြ�စ်းသည်း။ �့င်းယးအမူ့း�ု�သ��၊ အမူ့း�ု� သမူ့း�စ်��တ်ွ�မူ့း��သည်း�ည်း� 

�ကးထုပွားးမူ့ဂျဂ��ခြပွား� ရန်းရကးကု� စ်ုတ်း�ုပွားးရှ��စ်ွ� လေးစ်�င်း်းကြီးကု�လေးန်ကြက 

သည်း။ လေးက�င်းး�မူ့ွန်းလေးသ� ရ�သးဥ်တ်�က�ည်း� ပွားွ�လေးတ်�း ကးင်းး�ပွားရန်း

အတ်ွကး အလေးထု�ကးအက့ ခြပွား� လေး�သည်း။

ရှမး်အမေ�ိးသားဒနိ်

(၁၉၄၇) ��န္တှစ်း၊ လေး�လေး��းဝါရး� (၇)ရကးလေးန်�ကု� ရှမူ့း� လေးစ်�းဘာွ��မူ့း��န္တှင်းး် 

ခြပွားည်းသ့�့ထု�ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�လေးသ� ရှမူ့း�အမူ့း�ု�သ��စ်�၏ လေးသွ�စ်ည်း� 

ည်းညွှွတ်းမူ့ုကု� လေး��းခြပွားလေးသ� အမူ့း�ု�သ��လေးန်�အခြ�စ်း လေးကြက�းခြင်း���သ်ည်း။ 

(၁၉၄၇) ��န္တှစ်း၊ လေး�လေး��းဝါရး� (၁၁)ရကး န္တှင်းး် (၁၅)ရကးမူ့း��တ်ွင်းး ရှမူ့း�

အမူ့း�ု�သ�� လေးက�င်းးစ်းကု� �ွ��စ်ည်း�ခြ�င်းး�၊ ရှမူ့း�အမူ့း�ု�သ��သး�းင်းး�န္တှင်းး် အ��

တ်ု��ကု� အတ်ည်းခြပွား�ခြ�င်းး�မူ့း�� ခြပွား���ပွားး��က်ြကသည်း။ အ�ု�ပွားါ အ�းကးအ�ကး၊ 

မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့ှတ်းရ�မူ့း��ကု� ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှ အ�ပွားး�း�ပွားးသ့မူ့း��က မူ့ှတ်းတ်မူ့း� တ်င်းး

ထု��ခြ�င်းး� မူ့ရှု လေးပွား။ ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှတ်ု��သည်း (၁၈၈၆-၈၇) (အလေး��င်းး� ဘာ�ရ��

စ်တ်င်းးတ်ည်းလေးထု�င်းး��်လေးသ� က�န်း�လေးဘာ�င်းးမူ့င်းး��ကး ဖြိုးပွားု�ကွ�ပွားးကး�း�ဖြိုးပွားး

လေးန်�ကး ၁ န္တှစ်းအကြက�) ��န္တှစ်း မူ့ှစ်တ်င်းးက� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးကု� �ယး�ရယး

ခြပွားည်းန်ယး တ်စ်း�� အခြ�စ်းအ�ပွားး�း�ပွားး��က်ြကသည်း။ 

ရှမး်ရိုးိုးရာအျ

ကုန္တီရး၊ ကုန္တီရ� အကမူ့ှ� ထုင်းးရှ��လေးသ� ရှမူ့း�ရိုးု��ရ� အကတ်စ်း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� က

ခြပွားသ့ အမူ့း�ု�သ��န္တှင်း်း အမူ့း�ု� သမူ့း�တ်ု��သည်း လေးတ်�င်းးပွား�မူ့း��ခြ�င်း်း အ�ှ�င်းး

ထု�� လေးသ� ဝတ်းစ်��မူ့း��ကု� ဝတ်း�င်းးဖြိုးပွားး� ကခြပွားကြကသည်း။ ကုန္တီရး (င်းှကး

အထုး�) န္တှင်းး် ကုန္တီရ� (င်းှကးအမူ့) အဝတ်းအစ်��မူ့း�� ဝတ်း�င်းးက� ကခြပွား

လေး�း�းလေးခြ�ကြကသည်း။ ကုန္တီရး န္တှင်းး် ကုန္တီရ�တ်ု��သည်း �့တ်စ်းပွားု�င်းး�၊ ဌကး

တ်စ်းပွားု�င်းး�ခြ�စ်းလေးသ� �ဏ္ဍာ�ရး�� သတ်ဝူါခြ�စ်း သည်း။ ရှမူ့း�ရိုးု��ရ� ကုန္တီရး၊ 

ကုန္တီရ� အကသည်း ဗျူး��ာခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��သည်း မူ့ယးလေးတ်�း မူ့�ယ�န်တ်း 

သ��အ�� လေးကး�ဇာ့��ပွားးလေးသ�အ��ခြ�င်း်း န်တ်းခြပွားည်း တ်ွင်းး ဝါတ်ွင်းး� (၃)�

ပွားတ်း���� တ်ရ��လေးဟု�ကြက�� ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး �့�ခြပွားည်းသု�� ခြပွားန်း�ည်းကြွားက�း း��

လေးသ�အ�ါ ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��ရှင်းးအ�� ကြီးကု��ု�လေးသ� အက ခြ�စ်းသည်း။ ကုန္တီရး၊

ကုန္တီရ� အကကု� ရှမူ့း�အု��စ်ည်း၊ လေးမူ့�င်းး�စ်သည်းတ်ု��ခြ�င်း်းကလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� ကုန္တီရး၊ 

ကုန္တီရ� ဝတ်းစ်��မူ့း��သည်း �ါ�လေးန်ရ�တ်ွင်းး အဖြိုးမူ့း�၊ အလေးတ်�င်းး မူ့း��သ�ွယး 

�း�ပွားး��ပွားးထု��လေး�ရ်ှုသည်း။ အ�ု�ပွားါ အကကု� အထု့�လေးန်�မူ့း��တ်ွင်းး ကလေး�်

ရှုသည်း။ 

သမူ့ု�င်းး�ပွားည်�ရှင်းးမူ့း��၏ အ�ု�အရ ကုန္တီရး၊ ကုန္တီရ� တ်ု��ကု� ပွားထုမူ့����လေးတ်ွ�

ရှုရလေးသ�လေးန်ရ�မူ့ှ� အုန္တာုယ န္တု�င်းးင်း�ရှု �န်း�း းလေးစ်တ်း ပွား�ထုု��တ်ွင်းးခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

�ွန်း��်လေးသ� န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၂) သန်း��န်�းက ခြ�စ်းသည်း။ အုန္တာုယမူ့ှ အလေးရှ�လေးတ်�င်းး

အ�ရှန္တု�င်းးင်း�မူ့း��သု�� ပွားး ��န္တှ��သွ��ဖြိုးပွားး� ထုု�င်းး�န္တု�င်းးင်း�၊ အင်းး�ု�န်း�ရှ��န္တု�င်းးင်း�၊ ��အု�န္တှင်းး်

ကလေးမူ့ာ��း�ယ��န္တု�င်းးင်း�မူ့း��တ်ွင်းး ပွားန်း��း းမူ့း��၊ ရိုး�ပွားးထု�မူ့း��အခြ�စ်း လေးတ်ွ�ရှုရ

သည်း။ �ဏ္ဍာ�ရး ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��တ်ွင်းး ကုန္တီရး၊ ကုန္တီရ�တ်ု��သည်း န္တ့�ည်�်ခြ�င်းး�၊ 

ကြကင်းးန်�သန်��ခြ�င်းး�တ်ု�� ရှုဖြိုးပွားး� လေးပွားး�းရှေင်းးစ်ွ� သး�းင်းး�မူ့း�� သး�ု�လေးန်လေး�်ရှု

သည်း ဟု� �ု�ကြကသည်း။ ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းလေးသ� ရဟုန်း�၊ သ�ဃာ� လေးတ်�းမူ့း��ကု�

�ည်း� ပွားန်း�မူ့း��၊ သစ်းသး�မူ့း�� �ကး ကပွားး�ှူ�ါန်း�လေး�ရ်ှုသည်းဟု� �ု�ကြက

သည်း။ 

  

ကုန္တီရး၊ ကုန္တီရ� လေးမူ့�င်းးမူ့ယးန္တှစ်းဦး�၏ တ်စ်းဦး�အလေးပွား် တ်စ်းဦး� �ွန်းစ်ွ��းစ်း
ခြမူ့တ်းန္တု�� ကြကမူ့ုမူ့ှ� အ�်မူ့�န်း�ခြ�စ်း သည်း။ ပွား��ခြပွားင်းးတ်စ်း��တ်ွင်းး “တ်စ်းည်
လေးသ�အ�ါ မူ့ု��သကးမူ့�န်းတ်ု�င်းး�ကး၍ လေးတ်�င်းးကးလေး�း�င်းး�လေးရမူ့း�� လေးကြက�င်း်း 
ကုန္တီရး၊ ကုန္တီရ� လေးမူ့�င်းးမူ့ယးတ်ု��သည်း လေး�း�င်းး�တ်စ်း�ကးကမူ့း�စ်းတ်ွင်းး တ်စ်း
ည်တ်� ကွ�ကွ��� ်ကြကရလေး�သည်း။ ခြပွားန်း�ည်း လေးတ်ွ����ကြကလေးသ�အ�ါ တ်ွင်းး 
တ်စ်းည်တ်� �ွ��ွ�ရခြ�င်းး�အတ်ွကး န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၇၀၀) တ်ု�င်းး င်းု�လေးကြွားက���က်ြက
သည်း” ဟု��ု�သည်း။ ထုု�အခြပွား�အမူ့့မူ့ှ� စ်��းနု်းတ်င်းးရသည်းအထုု ခြ�စ်းသည်း။ 
(Aye, 2008)

ရှမး်ဂျ�တနှင်် တးရိယာ�စစည်း်မေား

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း ကု�ယးပွားု�င်းးရိုးု��ရ� ဂျးတ်ရှုလေးသ� �့မူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း။ ရှမူ့း�

ရိုးု��ရ� တ့်ရုယ�ပွားစ်စည်း�မူ့း��မူ့ှ� ရှမူ့း�အု��စ်ည်းမူ့း��၊ လေးမူ့�င်းး�၊ �င်းးကွင်းး�န္တှင်းး် 

ဝါ��ကး ��ပွားးမူ့း�� စ်သည်းတ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ ထုု�အထု�တ်ွင်းး ရှမူ့း�အု�� စ်ည်းသည်း 

အဓိုက တ့်ရုယ�ပွားစ်စည်း�တ်စ်းမူ့း�ု� ခြ�စ်း သည်း။ သစ်းသ��န္တှင်းး် ခြပွား���ပွားးထု��

သည်း် အခြ��� တ့်ရုယ� ပွားစ်စည်း�မူ့း��မူ့ှ� ကြီးကု��(၃)ကြီးကု��တ်ပွားး ဘာင်းးဂျး�ု၊ 
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တ်လေးယ�န္တှင်းး် ဗျူး့�သး�လေးခြ��ကး စ်သည်းတ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ အ�း�ု�လေးသ� ရိုးု��ရ�

သး�းင်းး�မူ့း��မူ့ှ� ရှမူ့း�ရိုးု��ရ� ပွား�လေး�ွ ကု� အသ���ခြပွား�ဖြိုးပွားး� တ်း��တ်းကြကသည်း။ 

ပွား�လေး�ွသး�းင်းး�၊ ရှမူ့း� ဘာင်းးဂျး�ုသး�းင်းး�၊ ဝါ� ဘာင်းးဂျး�ုသး�းင်းး�၊ န္တွ��� လေး��ကးသ�

သး�းင်းး� စ်သည်းခြ�င်းး် သး�းင်းး�မူ့း���ည်း� ရှုသည်း။

ရှမး်လွှားမေ�ိးနှင်် ျေား�ုခံ�င်

“�ွန်းလေး�ဖြိုးပွားး�လေးသ�အ�းနု်းက တ်ရိုး�တ်းခြပွားည်း ဘာ�ရင်း်းလေးတ်�း ဝင်းးမူ့ုသ��စ်�
အတ်ွင်းး�မူ့ှ� ခြပွားသန်�တ်စ်း�� ခြ�စ်းပွားွ����ပ်ွားါ တ်ယး။ ဘာ�ရင်း်းသ��လေးတ်�းတ်စ်းပွားါ�
ဟု� ဘာ�ရင်းး အပွားါအဝင်းး လေးတ်�းဝင်းးမူ့ုသ��စ်�ဝင်းး အ������ကု� သတ်းဖြိုးပွားး� ဘာ�ရင်းး
အခြ�စ်း န်န်း�တ်ကး��ပ်ွားါတ်ယး။ လေးတ်�းဝင်းးမူ့ုသ��စ်�ထု�က ကု�ယးဝန်း လေး��င်းး
တ်စ်းဦး�ဟု� ထုွကးလေးခြပွား��ွတ်းလေးခြမူ့�ကး��ဖ်ြိုးပွားး� �မူ့း� �ရး�မူ့ှ� ကလေး��င်းယးကု� 
လေးမူ့ွ��ွ����က်� မူ့ု�င်းးကလေးတ်� ် လေးသ����သွ����ပ်ွားါတ်ယး။ ကလေး��င်းယးဟု� 
လေးတ်�ထု�မူ့ှ� တ်စ်းလေးယ�ကး ထု�ကးန်းလေးန်��ဖ်ြိုးပွားး� ကး��ခြ�ူ တ်စ်းလေးက�င်းးက 
လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး��ပ်ွားါတ်ယး။ ကလေး��င်းယး ကြီးကး�ခြပွားင်းး��� တ်�အ်�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်
ရှမူ့း��့မူ့း�ုလေးတ်ွရ�� ပွားထုမူ့����ဘာ�ရင်းး ခြ�စ်း ����ပ်ွားါတ်ယး…” 

ထုု��လေးကြက�င်း်း ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း ကး��ကု� ၎င်းး�တ်ု��၏ ပွားထုမူ့���� ဘာ�ရင်းးအ��

က�ကွယး လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး��်သ့ အခြ�စ်း ရိုးု�လေးသလေး��စ်��ကြကသည်း။ 

ရှမး်လွှားမေ�ိးတို�၏ ဘီာသာဒရးနှင် ်နိတယ်ုကံြျည်မ်ှု 

ရှမူ့း��့မူ့း�ု� အမူ့း��စ်�သည်း လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ� ဝင်းးမူ့း��ခြ�စ်းကြကသည်း။ 

�းင်းး�မူ့ု�င်းးမူ့ှ �န်းဝးမူ့ှတ်းတ်မူ့း� တ်င်းး�းကးအရ ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု�� ကု��ကွယးလေးသ� 

ဗျူး��ာ ဘာ�သ�ကု� ယွန်း� ဟု�လေး�်သည်း။ အ�ု�ပွားါမူ့ှတ်းတ်မူ့း� ကု� �းင်းး�မူ့ု�င်းးဖြိုးမူ့ု��မူ့ှ 

ကု�ယးလေးတ်�းမူ့း��က လေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး ခြ�န်�း�း း��်သည်း။ ယွန်း�

�့မူ့း�ု� အ�ပွားးစ်�ဝင်းးမူ့း��သည်း က�န်း�လေးဘာ�င်းးလေး�တ်းဦး� အလေးစ်� ပွားု�င်းး�က�� (

၁၇၅၂- ၁၈၁၉) တ်ွင်းး ခြမူ့န်းမူ့�ဘာ�န်း� လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��၏ သင်းးကြက��ခြပွားသမူ့ုခြ�င်း်း

ဗျူး��ာဘာ�သ� ဝင်းးမူ့း�� ခြ�စ်း��ကြကသည်း။ ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ယွန်း� 

ကု��ကွယးမူ့ုကု� �ကး�ကးကးင်းး်သ�����ဖ်ြိုးပွားး� ခြဗျူးဟုမ�န် ဘာ�သ�ကု�မူ့့ လေးထုရ

ဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�၏ တ်စ်းစ်ုတ်းတ်စ်းပွားု�င်းး�အခြ�စ်းသ� သလေးဘာ�ထု��သည်း။

(Conway, 2006)

ယလေးန်�အ�းနု်းအ�ါတ်ွင်းး ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးခြ�စ်း

လေးသ�း�ည်း� တ်န်း�ု��စ်ွမူ့း�အ�� က� ကွယးလေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကးခြ�င်းး�န္တှင်းး် မူ့တ့်ည်း

လေးသ� စ်ွမူ့း�အ�� ခြ�န်�း ခြ�ူ�ခြ�င်းး�စ်လေးသ� အလေးတ်ွ�အခြမူ့င်းးမူ့း��ကု� �ကး�� 

ယ��ကြကည်းထု��သည်း။ တ်န်း�ု��စ်ွမူ့း�အင်းးကု�ထုုန်း�သုမူ့း� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးလေးသ� 

�့မူ့း��သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏ အခြပွား� အမူ့့၊ လေးရွ��းယးမူ့ု ရ���းအတ်ု�င်းး� တ်န်း�ု��

စ်ွမူ့း�အ�� မူ့း�� ရရှုကြကသည်း။ အဘာယးလေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း လေး�� ကတ်ွင်းး 

စ်ွမူ့း�အ��ပွားု�ရှုလေးသ� သ့မူ့း��အမူ့ှန်းတ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� သ�မူ့န်း�့တ်ု��သည်း က�

ကွယးလေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကးမူ့ု ��ယ့ရန်း ထုု�သ့တ်ု��န္တှင်းး် �ကး��လေးရ� တ်ည်းလေး��ကး

ကြကရ သည်း။ ဗျူး��ာန္တှင်းး် ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��ကု� တ်န်း�ု��ရှု လေးသ� �့သ��မူ့း��

အခြ�စ်း မူ့ှတ်းယ့ကြကသည်း။ ဗျူး��ာ �မူ့း�စ်ဉ်း �ု�ကးသည်း်သ့မူ့း��သည်း အခြ���

လေးသ� အစ်ု��ရအရ�ရှု (သု��) ဝုဉာ�ဉ်းတ်ု��ထုကး စ်ွမူ့း�အ��ကြီးကး� သည်းဟု� 

ယ��ကြကည်းသည်း။ ကမူ့ာ�ကြီးကး�သည်း  စ်ွမူ့း� အ��အ�င်းး်�င်းး်ရှုလေးသ� ဘာ��မူ့း��

န္တှင်းး် ခြပွားည််းန္တှကးလေးန် သည်း။ ဘာ��အမူ့း�ု�မူ့း�ု�ရှုသည််းအန်ကး �့�ဘာ��သည်း 

စ်ွမူ့း�အ�� အ�ယးအ�တ်းရှုသည်း။ �့တ်ု��ထုကး စ်ွမူ့း�အ��ရှုလေးသ�သ့မူ့း��

ပွား�� (၄၆) ကုန္တီရးကုန္တီရ�အက

မူ့ှ� ဗျူး��ာ၊ ရွ�လေးစ်�င်း်းန်တ်း၊ �ယးလေးစ်�င်းး်န်တ်း၊ လေးတ်�င်းးလေးစ်�င်းး်န်တ်း၊ အုမူ့းလေးစ်�င်း်း 

န်တ်းစ်သည်းတ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ �့တ်ု��ထုကး န်ုမူ့း်ကးလေးသ� န်တ်းစ်ုမူ့း�မူ့း���ည်း�

ရှုရ� န်တ်းမူ့ကြီးကု�ကးလေးသ� အရ� မူ့း��ကု�  ၎င်းး�တ်ု��၏ ပွားရဝ�ဏးတ်ွင်းး ခြပွား���ပွားး

ပွားါက အသကး����ရိုးု��သည်းအထုု အန္တတရ�ယး လေးပွား�န္တု�င်းးသည်း ဟု� ယ��ကြကည်း

သည်း။ လေးကး�းကြက��သ့မူ့း��န္တှင်းး် တ်န်း�ု�� ရှုလေးသ�သ့မူ့း��သည်း ပွား��မူ့ှန်းမူ့ဟု�တ်း

လေးသ� လေးသ���� ခြ�င်းး�၊ ကလေး��မူ့း��ွ��စ်ဉ်း လေးသ����ခြ�င်းး�တ်ု��န္တှင်းး် လေးသ ������်

ပွားါက န်တ်းစ်ုမူ့း�ခြ�စ်းသည်းဟု� ယ့�ကြကသည်း။ 

ရှမူ့း�ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��သည်း ရွ� (သု��) ဖြိုးမူ့ု�� တ်ည်းရ�လေးန်ရ�၏ 

ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းလေးသ� လေးန်ရ�တ်ွင်းး တ်သး�တ်ခြ���တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး�  �့မူ့ုအလေးရ�ကုစ်စ

မူ့း��န္တှင်း်း  အဖြိုးမူ့�ကင်းး�ကွ�လေးန်သည်းမူ့ဟု�တ်းလေးပွား။ အ�ပွားး�း�ပွားးသည်း် �့တ်န်း�စ်��

န္တှင်းး် အ�ပွားး�း�ပွားး���့မူ့း��ကြက�� မူ့လေးခြပွား�ည်း မူ့ုမူ့း��ကု� ည်ှုန္တုင်းး�လေးပွား�သည်း။ ရှမူ့း�

တ်ု��သည်း အန်း လေးရ�င်းးအ�တ်းန္တှင်းး် ကွန်း�သစ်းတ်ု��ကု� အသ���ခြပွား�က� �ှပွား 

�မူ့း�န်��လေးသ� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� လေး��ကး ��ပွားး�ှူ�ါန်း�လေး�ရ်ှု

သည်း။ ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး� အတ်ွင်းး�ပွားု�င်းး�န္တှင်းး် အခြပွားင်းးပွားု�င်းး� အ�ှ�င်းးရန်း

အတ်ွကး ယမူ့လေးန်သ��မူ့း��၊ မူ့ု��လေးက�င်းး�လေး�သမူ့ှ သစ်းမူ့�သ�� မူ့း��န္တှင်း်း 

န်��သ�ခြ�ူ၊ န်��သ�န်းသ��မူ့း��န္တှင်း်း �င်းးတ့် သည်း် ယင်းး�တ်ု�ကးသ��မူ့း��ကု�

�ည်း� အသ���ခြပွား�ကြက သည်း။ ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��သည်း တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� 

စ်�လေးပွားန္တှင်းး် လေးရ�သ��ထု��သည််း ဗျူး��ာစ်�လေးပွားမူ့း��၊ ယဉ်း လေးကး�မူ့ုအန္တ�ပွားည်�

�ကးရ�မူ့း��ကု� ထုုန်း�သုမူ့း�လေးစ်�င်းး် လေးရှ�ကးရ� လေးန်ရ�ခြ�စ်းသည်း။ ရှမူ့း�

ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�  မူ့း��သည်း ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း�� လေးန်ထုု�င်းးရ�၊ ပွားည်� 

သင်းးကြက��ရ�န္တှင်း်း ဘာ�သ�လေးရ�ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း�� ကးင်းး�ပွား ရ�လေးန်ရ�တ်စ်း���ည်း�

ခြ�စ်းသည်း။ အဓိုက အလေး��င်းးကု� ခြပွားသ��းလေး��င်းးဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာ

ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းမူ့း�� ထု��ရှုရ� အလေး��င်းးခြ�စ်းသည်း။ ၎င်းး�အလေး��င်းး၏ 

အလေးပွား်ဘာကးတ်ွင်းး ခြပွားသ��းရှုဖြိုးပွားး� ခြပွားသ��းသည်း လေးကး�င်းး�ထုု�င်းး�ရ�လေးတ်�း 

သးတ်င်းး�သ���ရ� လေးန်ရ� တ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။ အလေး��င်းးမူ့ကြီးကး�မူ့ှ� ဧည်း်သည်း 

မူ့း��အုပွားးစ်ကးရ�၊ ကု�ရင်းးမူ့း��ကု� စ်�သင်းးရ�န္တှင်းး် ဧည်း်သည်းမူ့း�� �ကး��

လေးတ်ွ����ရ� လေးန်ရ�တ်စ်း�� ခြ�စ်းသည်း။ (Conway, 2006)

ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း န်တ်းမူ့း��အတ်ွကး န်တ်းကွန်း�စ်င်းး ကု� လေး��ကး��ပွားး

ထု��ဖြိုးပွားး� ထုမူ့င်းး�၊ ပွားန်း�၊ လေးရ�းမူ့း�၊ �လေးယ�င်းး�တ်ု�င်းးန္တှင်းး် �ကး�ကးစ်သည်းတ်ု��

ခြ�င်း်း �ကး ကပွားး ပွား့လေး��းကြကသည်း။ အ�း�ု�လေးသ�လေးကး�ရွ�မူ့း��တ်ွင်းး န်တ်းမူ့း��
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မူ့ှ အဖြိုးမူ့�က�ကွယး လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးလေးစ်ရန်း အတ်ွကး အုပွားးယ��င်းး�မူ့း��၊ 

လေး�ါင်းး�အ���မူ့း��ကု�ပွားင်းး �ှူ�ါန်း�ကြကသည်း။

ရှမူ့း�လေးစ်�းဘာွ��မူ့း�� �ကးထုကးကတ်ည်း�ကပွားင်းး လေးစ်�းဘာွ��မူ့း��န္တှင်းး် 

အကြီးကး�အက�တ်ု��သည်း န်တ်းမူ့း��မူ့ှ ခြပွားည်းသ့�့ထု�အ�� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးလေးစ်ရန်း

အတ်ွကး တ်�ဝန်းယ့လေးပွား�ရသ့မူ့း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� န်တ်းကွန်း�မူ့း��ကု� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး 

ထုုန်း�သုမူ့း�ခြ�င်းး�န္တှင်းး် ရ�သးအ�ု�ကး ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း��ကးင်းး�ပွားခြ�င်းး� စ်လေးသ� 

တ်�ဝန်းမူ့း��ကု� လေး��င်းးရွကးကြကသည်း။ န်တ်း ကု��ကွယးမူ့ုမူ့း��တ်ွင်းး လေးရ

လေးစ်�င်း်းန်တ်းကု� အဓိုကအ��ခြ�င်း်း ကု��ကွယးကြက သည်း။ လေးရှ�ရိုးု��ရ� ပွား��ခြပွားင်းးအရ

 

“လေးရှ�ယ�င်းးက��မူ့း��က �ည်းလေးခြမူ့�င်းး�၊ ကန်း လေး�း�င်းး�မူ့း�� လေး��ကး��ပွားး
ရ�တ်ွင်းး �့မူ့း��စ်ွ�ကု� စ်လေးတ်���ရ်သည်း။ အ�ု�ပွားါ ဓိလေး��်ု��ကြီးကး�ကု� တ်�� 
�း�ရန်းအတ်ွကး ရှမူ့း�ဘာ�ရင်းးတ်စ်းပွားါ�၏ ည်းမူ့လေးတ်�း သည်း သ့မူ့၏ အသကး
ကု�စ်ွန်�း�ှတ်း��သ်ည်း…”

ထုု�အ�းနု်းမူ့ှ အစ်ခြပွား�က� မူ့င်းး�သမူ့း�၏ ရိုး�ပွားးထု�ကု� ထု���ပွားး၊ လေးရှေ�းဖြိုးပွားး� �ည်း

မူ့း��တ်ွင်းး ထု��ကြကသည်း။ ထုု�အ�းနု်းမူ့ှ စ်တ်င်းးဖြိုးပွားး� လေးရလေးစ်�င်း်းန်တ်း ကု��ကွယး

ခြ�င်းး� ဓိလေး�စ််တ်င်းး��သ်ည်း။ (Conway, 2006)

အထုကးပွားါပွား��ခြပွားင်းးသည်း အခြ���ရှမူ့း� �ဏ္ဍာ�ရး ပွား��ခြပွားင်းး ခြ�စ်းလေးသ� လေး�မူ့အသွင်းး 

န်တ်းသမူ့း� ပွား��ခြပွားင်းးန္တှင်းး် �ကးစ်ပွားး လေးန်သည်း။ န်တ်းသမူ့း�ရိုး�ပွားးထု�ကု� မူ့ု��ရွ�သွန်း�

မူ့ုန္တှင်းး် လေးခြမူ့ကြသဇာ�လေးက�င်းး�မူ့ွန်းမူ့ုမူ့း��အတ်ွကး ပွား့လေးဇာ�းပွားသကြက သည်း။ အ�း�ု�

လေးန်ရ�မူ့း��တ်ွင်းး အမူ့း�ု�သ��ပွား��သဏ္ဍာ�န်း ထု���ပွားးကြကဖြိုးပွားး� “��င်းးကြီးကး�” ဟု�လေး�်

�ု�ကြကသည်း။ ပွား��သဏ္ဍာ�န်းမူ့ှ� ခြပွားူ�ကးယးလေးသ�မူ့းကး����၊ ရှည်း�း��ဖြိုးပွားး� 

ကြီးကး�မူ့��လေးသ�န္တှ�လေး�ါင်းး�လေးပွားါကးမူ့း�� ရှုလေး�သည်း။ န်တ်းရိုး�ပွားးသည်း အ�ှ� 

(၅)�င်း်းရှုလေးသ� သရ�့ကု� လေး��င်းး�ထု��ဖြိုးပွားး� လေးရှေ�းထု��သည်း။ ၎င်းး�န်တ်းရိုး�ပွားး

ထု�ကု� တ်န်း�ု��ရှုသည်းဟု� မူ့ှတ်းယ့ကြကဖြိုးပွားး� န်တ်းကွန်း�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး လေးသ��်တ်း

က� ထု��လေး�ရ်ှုသည်း။ တ်စ်းန္တှစ်း�ှင်းးတ်စ်းကြီးကုမူ့းကး န်တ်းပွားွ�အ�ါလေးရ�ကး

တ်ု�င်းး� န်တ်းဝင်းးသည်းတ်ု��သည်း န်တ်းကွန်း� တ်��ါ�ကု��ွင်း်းဖြိုးပွားး� ရွ�သ��မူ့း��ကု� 

�့�လေးခြမူ့�း�ွင်းး်လေးပွား�ကြကသည်း။ သု��လေးသ�း �ည်း� အ�း�ု�ရွ�သ��မူ့း��သည်း န်တ်း

ရိုး�ပွားး၏ တ်န်း�ု��အစ်ွမူ့း�မူ့း��လေးကြက�င်း်း န်တ်းရိုး�ပွားး၏ မူ့းကးန္တှ�ကု� မူ့ကြကည််း ရ�ကြက

လေးပွား။ န်တ်းရိုး�ပွားးထု�ကု� လေးသ��်တ်းထု��က� န်တ်းကွန်း� ရှုရ�လေးန်ရ�သည်း 

အလေး��အခြမူ့တ်းထု�� ရမူ့ည်း် လေးန်ရ�တ်စ်း�� အခြ�စ်းသတ်းမူ့ှတ်းထု��ဖြိုးပွားး� ရွ� 

သ��မူ့း��သည်း န်တ်းကွန်း�အန်း�လေးရ�ကး�ှင်းး �ုန်ပွားး �ွတ်းခြ�င်းး�၊ န္တွ���ှည်း�

လေးပွား်မူ့ှ�င်းး�ခြ�င်းး�တ်ု��ကု� ခြပွား���ပွားး ကြကသည်း။ အရိုးု�အလေးသခြပွား�ရန်း ပွားးကးကွကး��်

ပွားါက �း��န်�ခြ�င်းး�မူ့း��၊ က��ု��ခြ�င်းး�မူ့း�� ခြ�စ်းတ်တ်းသည်း ဟု� ယ့�ကြကဖြိုးပွားး� 

လေးကြက�ကးရွ�ကြကသည်း။ (Conway, 2006)

သစ်းပွားင်းးလေးစ်�င်းး်န်တ်း(ရိုး�ကခစ်ု��)ကု� ကု��ကွယးလေးသ� အလေး�အ်ထုသည်း 

ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး သ�မူ့က ခြမူ့န်းမူ့�တ်စ်းန္တု�င်းးင်း�����တ်ွင်းးရှုသည်း။ 

ရှမး်ဒဗေင၊် နိျခတ်နှင်် နိတေ်ရာ

ရှမူ့း�န်ကခတ်းလေးဗျူး�င်းး�ရ�န္တှင်းး် န်တ်း�ရ�မူ့း��သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏အရည်း 

အ�းင်းး� စ်ွမူ့း�ရည်းမူ့း��ကု� တ်တ်းကွမူ့း�လေးသ� �ရ�သမူ့��ထု�မူ့ှ သင်းးကြက��

လေး��်� ��ရ်သည်း။ ကးင်း်းစ်ဉ်းမူ့း��တ်ွင်းး ဝတ်းခြ�ူစ်င်းးကြကယး ဝတ်း�င်းးခြ�င်းး�၊ 

ဥ်ပွား�သးလေးစ်�င်းး်ခြ�င်းး� စ်သည်းတ်ု��ပွားါဝင်းးသည်း။ န်တ်း�ရ�အခြ�စ်း ကးင်း်းစ်ဉ်းမူ့း��

တ်ွင်းး အင်းး�မူ့း��အ��ခြပွား��းဖြိုးပွားး� လေးသ�ကးရခြ�င်းး� စ်သည်းတ်ု���ည်း� ပွားါဝင်းး

သည်း။ ကု�ယး�န္တာ�တ်ွင်းး အလေး��င်းးလေး��မူ့း��၊ လေး��မူ့င်းးလေးကြက�င်းးမူ့း�� ထုု��န္တှ�

ခြ�င်းး�၊ အင်းး�မူ့း�� ထုု�� ခြ�င်းး� အစ်ရှုသည်းတ်ု��ကု��ည်း� ခြပွား���ပွားးသည်း။ 

ယွန်း��့မူ့း�ု� အ�ပွားးစ်�ဝင်းး လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး မူ့း��အလေးန်န္တှင်းး် ရှမူ့း�ဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��ကု� ဘာ�သ�ရပွားးမူ့း��ကု� သင်းးကြက��ခြပွားသန္တု�င်းးလေးသ� �ရ�မူ့း��

အခြ�စ်း�ကး��ကြကသည်း။ အ�း�ု�လေးသ� ဘာ�န်း�လေးတ်�း ကြီးကး�မူ့း��သည်း န်ကခတ်ူ

လေးဗျူး�ပွားည်�န္တှင်း်း လေးဗျူး�င်းးလေးဟု� လေးခြပွား�ခြ�င်းး�တ်ု��ကု� �ည်း�သင်းးယ့လေး��်�ကြက

သည်း။ ထုု�သု��ခြ�င်း်း ဘာ�သ�လေးရ�န္တှင်း်း လေးဗျူး�င်းးယ��ကြကည်း�းကး သည်း လေးရ�ယှကး

�းကးရှုသည်း။ (Conway, 2006) 

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�တ်ွင်းး အထု့�သခြ�င်း်းလေးကး��ကးလေး�သမူ့း��ရှု သစ်းပွားင်းးကြီးကး�မူ့း��

တ်ွင်းး သစ်းပွားင်းးလေးစ်�င်းး်န်တ်းမူ့း��ရှုသည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ သစ်းပွားင်းးကြီးကး�

မူ့း��န်��တ်ွင်းး န်တ်းတ်ု��စ်�ခြမူ့န်း�ရန်း န်တ်းကွန်း�မူ့း��ကု� တ်ည်းလေး��ကးလေး�ရ်ှု

သည်း။ န်တ်းကွန်း�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး�ည်း� လေးကး�ရွ�သ့ရွ�သ��မူ့း�� �ှူထု��

သည်း် အစ်��အစ်�မူ့း��၊ ပွားန်း�မူ့း��ကု� လေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။ ထုု�က�သ်ု�� န်တ်းကွန်း�ရှု

ရ� သစ်းပွားင်းးကြီးကး�မူ့း��ကု� ရွ�သ့ရွ�သ��မူ့း�� အ������က လေး��စ်��ရိုးု�လေးသ

ကြကရသည်း။ မူ့ည်းသ့မူ့ှ န်တ်းကွန်း�အန်း�တ်ွင်းး ည်စ်းည်မူ့း�ရိုးု�င်းး�စ်ု�င်းး�စ်ွ� 

စ်က��လေးခြပွား��ု�ခြ�င်းး�၊ မူ့သင်း်းလေး�း�းလေးသ�အမူ့့အရ�မူ့း��ခြပွား���ပွားးခြ�င်းး�၊ 

�း�သွ��ခြ�င်းး�စ်သည်းတ်ု��ကု� မူ့ခြပွား���ပွားးရ�ကြကလေးပွား။ ထုု�သစ်းပွားင်းးတ်ု�င်းး�တ်ွင်းး န်တ်း

လေးက�င်းး�န်တ်းခြမူ့တ်းမူ့း��န္တှင်း်း ပွားတ်းသတ်းသည်း် ရ�ဇာဝင်းး၊ ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��ရှုတ်တ်း

ကြကသည်း။ သစ်းပွားင်းးလေးစ်�င်း်းန်တ်း ရိုး�ကခစ်ု��မူ့း��သည်း ဘာ�ရင်း်းစ်စ်းသည်းလေးတ်�း

မူ့း��၊ ��ကခလေးရ�ကးလေးန်လေးသ� �ရး�သွ��မူ့း�� စ်သည်းတ်ု��ကု� က့ည်းတ်တ်းသည်း

ဟု��ည်း� လေး�သ��မူ့း��က�ု�သည်း။ ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��အန်ကး အလေးန်�းရထု�မူ့တ်ု�င်းး

မူ့ှး ပွား�ဂျ�လေး�တ်းက သစ်းပွားင်းးလေးစ်�င်း်းန်တ်းပွား��ခြပွားင်းးမူ့ှ� ထုင်းးရှ��သည်း။

သစ်းပွားင်းးလေးစ်�င်းး်န်တ်းအ�� မူ့ရိုးု�မူ့လေးသ��ပွားးမူ့ုလေးသ�လေးကြက�င်း်း အခြပွားစ်းလေးပွား���ရ

လေးသ� အခြ���ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��ကု��ည်း�လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ ��စ်��ရလေးသ� အခြပွားစ်း 

�ဏးမူ့း��မူ့ှ� လေး�ါင်းး�ကု�ကးခြ�င်းး�၊ ဗျူးု�ကးလေးအ�င်းး်ခြ�င်းး�စ်သည်းတ်ု��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အခြပွားစ်း 

�ဏး��ရသ့မူ့း��သည်း န်တ်းကွန်း�ရှုရ�သု�� ပွား့လေးဇာ�းပွားသက� လေးတ်�င်းး�ပွားန်းပွားါက

လေးပွားး�ကးကင်းး�လေး�ရ်ှုသည်း။

သစ်းပွားင်းးလေးစ်�င်းး်န်တ်းကု� ခြမူ့န်းမူ့�တ်ု��က ရိုး�ကခစ်ု�� ဟု�လေး�်သည်း။ ရိုး�ကခဟု့သည်း

မူ့ှ� သစ်းပွားင်းးခြ�စ်းဖြိုးပွားး�၊ စ်ု���ု�သည်း ပွားု�င်းးစ်ု��ခြ�င်းး�၊ �ှမူ့း�မူ့ု��ခြ�င်းး� စ်လေးသ� 

အဓိုပွားပ�ယးခြ�စ်းသည်း။ �မူ့း�လေး��ကးခြ�င်းး�၊ �ည်းတ်ည်းလေး��ကးခြ�င်းး� စ်

လေးသ���ပွားးင်းန်း�မူ့း�� ��ပွားးကု�င်းးပွားါက ပွားထုမူ့������ပွားးရလေးသ� အ��ပွားးမူ့ှ� 

တ်ည်းလေး��ကးမူ့ည်း် လေးန်ရ�အတ်ွင်းး�မူ့ှ သစ်းပွားင်းးကြီးကး�မူ့း��ရှုပွားါက သစ်းပွားင်းး

မူ့း��သည်း �မူ့း�လေး��ကး��ပွားးမူ့ည်း်လေးန်ရ� သု��မူ့ဟု�တ်း �ည်းတ်ည်းလေး��ကး

မူ့ည်း်လေးန်ရ� အတ်ွင်းး� တ်ည်းရှုလေးသ�လေးကြက�င်းး် သစ်းပွားင်းးရှု သစ်းပွားင်းးလေးစ်�င်းး်န်တ်း

မူ့း��မူ့ှ� အခြ���လေးသ�လေးန်ရ�သု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�လေးန်ထုု�င်းးကြကရန်းန္တှင်းး် အန္တတရ�ယးမူ့

ခြပွား�ရန်း ထု�တ်းခြပွားန်းလေးကြကခြင်း�ရသည်း။ လေးန်�ကးထုပွားး��ပွားးလေး��င်းးရလေးသ�

အ�းကးမူ့ှ� အ��ပွားးသမူ့��မူ့း��က သစ်းပွားင်းးလေးစ်�င်း်းန်တ်းကု� အခြ���လေးန်ရ�သု��

လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ� လေးစ်ရန်းအတ်ွကး ပွား့လေးဇာ�းပွားသကြကရသည်း။ ထုု�သု����ပွားးကု�င်းး

လေး��င်းးရွကးလေးန်သည်း်ကြက��ထု�မူ့ှပွားင်းး အ��ပွားးသမူ့��မူ့း���း��န်�ခြ�င်းး�၊ 

အလေးကြက�င်းး�ခြပွား�းကး မူ့ရှုန်�မူ့ကးန်း�ခြ�စ်းခြ�င်းး� စ်သည်းတ်ု��ကု� ��စ်��ရပွားါက ထုု�
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သစ်းပွားင်းးကု� မူ့��တ်းပွား��းန်းထု����ရ်သည်း။ (Tun Oo, 2014). အမူ့း�ု�သ��

န်တ်းအတ်ွကး န်တ်းကွန်း�မူ့ှ� တ်ု�င်းး ၄ တ်ု�င်းးရှုဖြိုးပွားး�၊ အမူ့း�ု�သမူ့း�န်တ်းအတ်ွကး 

န်တ်းကွန်း�မူ့ှ� တ်ု�င်းး ၁ ���� သ�ရှုသည်း။

ရိုးိုးရာအဒလွှာအ်ထမေား
 

ရှမူ့း��့မူ့း�ု� အ�း�ု�မူ့ှ� န္တှစ်းခြ�င်းး��ရစ်းယ�န်း ဘာ�သ� ဝင်းးမူ့း��ခြ�စ်းကြကသည်း။ 

အဓိုကကးင်းး�ပွားလေးသ� ပွားွ� လေးတ်�းမူ့ှ� ကလေး��လေးမူ့ွ��ွ��ဖြိုးပွားး�  တ်စ်း�ခြပွားည််းလေးသ�း 

ထုု�ကလေး��ကု� အမူ့ည်းလေးပွား� န္တှစ်းခြ�င်းး�မူ့ဂျဂ�� ခြပွား���ပွားး လေးသ�ပွားွ�လေးတ်�း

ခြ�စ်းသည်း။ လေးဗျူး�င်းး�ရ�လေးရွ�လေးပွား�လေးသ� လေးန်�ရကးန္တှင်းး် အ�းနု်းတ်ွင်းး ကးင်းး�ပွား

လေး�ရ်ှုကြကဖြိုးပွားး� အ�း�ု� လေးန်ရ�မူ့း��တ်ွင်းး  တ်ရ��လေးဟု��ရ�မူ့ှ လေးရွ��းယးလေးပွား� 

လေး�ရ်ှုသည်း။ 

န္တှစ်းခြ�င်းး�မူ့ဂျဂ��ပွားွ�အတ်ွကး အုမူ့းန်း��းင်းး�၊ မူ့ုတ်းလေး�ွ၊ သ့င်းယး�းင်းး�မူ့း��ကု� 

�ုတ်းကြက��လေး� ်ရှုသည်း။

ဧည်း်သည်းမူ့း��သည်း စ်ကးဝု�င်းး�ပွား�� ဝု�င်းး�ထုု�င်းး ကြကဖြိုးပွားး� မူ့ု�င်းးသည်း ကလေး��င်းယး

ကု� လေးပွားါင်းးလေးပွား်တ်ွင်းး တ်င်းးထု��ဖြိုးပွားး� စ်ကးဝု�င်းး� အ�ယးတ်ွင်းး ထုု�င်းးသည်း။ မူ့ု�င်းး

၏လေးဘာ�တ်ွင်းး ��င်းးထုု�င်းးရသည်း။ ထုု�လေးန်�တ်ွင်းး ကလေး��င်းယးကု� တ်လေးရ�း

ကင်းးပွားွန်း�တ်ု��န္တှင်းး် လေး�ါင်းး�လေး�� မူ့ဂျဂ��ခြပွား�လေးပွား�သည်း။ တ်လေးရ�းလေး�း�င်းး�ကု� 

လေးပွားး� ် လေးအ�င်းး အရင်းး���� လေးရစ်ုမူ့းဖြိုးပွားး�မူ့ှ ခြပွား�တ်းရသည်း။ တ်လေးရ�းကင်းးပွားွန်း� 

လေး�ါင်းး�လေး�ှ�းရည်းကု� အ�မူ့း� အန်�� လေးတ်�းလေးတ်�းမူ့း��မူ့း��တ်ွင်းး ရိုးု��ရ�

အခြ�စ်း သ���လေး�ရ်ှုသည်း။ တ်လေးရ�းကင်းးပွားွန်း�ထု�တ်ွင်းး လေးရှေမူ့ု� လေး��မူ့း��ထုည််း

လေးပွား�ဖြိုးပွားး� လေး�ါင်းး�လေး��လေးပွား�ခြ�င်းး�သည်း ကလေး��င်းယးကု� ကြီးကး�ပွားွ���းမူ့း�သ�လေးစ်

ဖြိုးပွားး� အသကး ရှည်းလေးစ်သည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ ကလေး��င်းယး ကု� ရှမူ့း�
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ထု���စ်�အတ်ု�င်းး� အမူ့ည်းလေးပွား�လေး�ရ်ှုသည်း။ လေးယ�ကဂး��လေး��ခြ�စ်း�ှင်းး ပွားထုမူ့

����သ��ကု� အု�ကး၊ ��တ်ုယသ��ကု� ရး၊ တ်တ်ုယသ��ကု� �န်း�၊ စ်တ်�တ်ု

သ��ကု� စ်ု�င်းး�ဟု�လေး�်ကြကသည်း။ မူ့ုန်း�ကလေး�� ခြ�စ်းပွားါက ပွားထုမူ့����သမူ့း� ကု�

လေးရ၊ ��တ်ုယသမူ့း�ကု� အး၊ တ်တ်ုယသမူ့း�ကု� အမူ့း�၊ စ်တ်�တ်သုမူ့း�ကု� အု ဟု�

လေး�်သည်း။ 

ရှမး်အသုဘီ အြမး်အနိား

ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး ရှမူ့း��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း လေးသ����ဖြိုးပွားး� လေးန်�ကးဘာဝရှုခြ�င်းး�န္တှင်းး် 

ခြပွားန်း�ည်း လေးမူ့ွ��ွ��ခြ�င်းး� သလေးဘာ�တ်ရ��တ်ု��ကု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ ထုု��

အခြပွားင်းး လေးသ����ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး မူ့ကွတ်းမူ့�ွတ်းလေးသ� ဘာ��ဘာဝ သု��လေးရ�ကးရှု

ခြ�င်းး�၊ အ�း�ု�လေးသ� ဝုည်�ဉ်းမူ့း��မူ့ှ� လေးက�င်းး�မူ့ွန်းလေးသ�း�ည်း� အ�း�ု�မူ့ှ� 

�ု��သွမူ့း�လေးသ� သလေးဘာ�ရှုခြ�င်းး� စ်သည်းတ်ု��ကု��ည်း�ယ��ကြကည်းသည်း။

 “လေးရှ�ယ�င်းးအ�ါက ကွမူ့း�လေး��း ���င်းးတ်စ်းလေးယ�ကးရှုသည်း
(ကွမူ့း�လေး��း�ု�သည်းမူ့ှ� ကွမူ့း��ကးရလေးသ�လေးကး�ရွ�မူ့း��မူ့ှ အ�ွန်းမူ့း��ကု�လေးက�ကးဖြိုးပွားး�

ဘာ�ရင်း်းကု��ကးသရလေးသ� အ�ွန်းဝန်းထုမူ့း�ခြ�စ်းသည်း)။ ကွမူ့း�လေး��း���င်းးသည်း
လေးဇာ�င်းး�းမူ့း�ပွားင်းးလေးအ�ကးလေးရ�ကးတ်ု�င်းး� လေးဇာ�င်းး�းမူ့း�ရွကးတ်စ်းရွကး မူ့စ်��မူ့း

လေးဇာ�င်းး�းမူ့း�ပွားင်းးလေးစ်�င်းး်န်တ်းကု� ထုမူ့င်းး�၊ ကွမူ့း�တ်ု��ခြ�င်း်း ပွား့လေးဇာ�းပွားသလေး�ရ်ှုသည်း။
တ်စ်းလေးန်�တ်ွင်းး လေးဇာ�င်းး�းမူ့း�ပွားင်းးလေးစ်�င်းး်န်တ်းသည်း ခြမူ့င်းး�ခြ�ူတ်စ်းလေးက�င်းးန္တှင်းး် မူ့င်းး�ဝတ်းတ်န်း��တ်ု��ကု�လေးပွား�ဖြိုးပွားး�

ဘာ�ရင်း်းလေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�းသု��သွ��ရန်း ကွမူ့း�လေး��းကု�ညွှှန်းခြပွား��သ်ည်း။
န်န်း�လေးတ်�းမူ့ှ အလေးစ်�င်းး်မူ့း��သည်း�ည်း� မူ့င်းး�လေး��င်းး�လေးပွား်မူ့ည်းဟု့လေးသ� စ်က��အရ

လေးစ်�င်း်းလေးမူ့ှ�းလေးန်��အ�းနု်းတ်ွင်းး ကွမူ့း�လေး��း���င်းးကု� ဘာ�ရင်းးအခြ�စ်း တ်င်းးလေးခြမူ့ှ�ကး��်ကြကသည်း။
ကွမူ့း�လေး��းလေးကြက�င်းးခြ�ူမူ့င်းး�ဟု့လေးသ�အမူ့ည်းန္တှင်းး် ပွား�ဂျ�ခြပွားည်းကု� အ�ပွားး�း�ပွားးမူ့င်းး���ပွားး��်သည်း။

“ကွမူ့း�လေး��းလေးကြက�င်းးခြ�ူမူ့င်းး�” ဟု့လေးသ�အမူ့ည်းမူ့ှ�
“လေးကြက�င်းးခြ�ူအရပွားးမူ့ှ ကွမူ့း�လေး��းမူ့င်းး�” ဟု့လေးသ�အဓိုပွားပ�ယးခြ�စ်းသည်း။

သစ�်င်ဒစာင်န်ိတ် (ရိုးုျခစိုး) - ခမနိမ်ာရ်ိုးိုးရာ ျိုးျေယယ်ုံကြျည်မ်ှု



73

အသ�ဘာအ�မူ့း�အန်��ကု� လေးသ����ဖြိုးပွားး� (၃) ရကးမူ့ှ (၇) ရကးလေးခြမူ့�ကးလေးသ�

လေးန်�အထုု ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှု သည်း။ လေးသ����သ့အမူ့း��စ်�ကု� လေးခြမူ့ခြမူ့�ပွားးသဖြိုးဂျု��း 

လေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� ဘာ�န်း�ကြီးကး�မူ့း��န္တှင်း်း မူ့င်းး�မူ့း�ု�မူ့င်းး�န္တွယးမူ့း�� ကု�မူ့့ မူ့း�ရိုးု�သဖြိုးဂျု��းကြက

သည်း။ ရိုးု��ရိုးု��သ�မူ့န်း လေးသ���� ကြကလေးသ� ရွ�သ��မူ့း��ကု� လေးကး�ရွ�အန်း�ရှု 

သ�သ�န်း တ်ွင်းး ခြမူ့ှ�ပွားးန္တှ�သဖြိုးဂျု��း ကြကလေးသ�း�ည်း� ရိုး�တ်းတ်ရကး လေးသ����ကြက

သ့မူ့း��ကု� လေးကး�ရွ�န္တှင်း်း လေးဝ�ရ�လေးန်ရ� တ်ွင်းးခြမူ့ှ�ပွားးန္တှ� သဖြိုးဂျု��းကြကသည်း။ အ

ဘာယး်လေးကြက�င်း်း �ု�လေးသ�း ရိုး�တ်းတ်ရကး လေးသ����သ့မူ့း��ကု� မူ့လေးက�င်းး� �ု��ဝါ�

ဝင်းးလေးရ�ကးပွား့�ကပွားးန္တု�င်းးသည်းဟု� ယ��ကြကည်း လေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းလေး�သည်း။ 

�့တ်စ်းဦး� လေးသ�����ါ န်း� အ�းနု်းလေးရ�ကး�ှင်းး အဝတ်းစ် အဝါလေးရ�င်းး (၂) စ် 

န္တှင်းး်ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းမူ့ှဝါ�အခြပွား��င်းယးတ်ု��ကု� ထုု�သ့အန်�� တ်ွင်းးထု��ရသည်း။ 

ထုု�သု��ထု��ရှုခြ�င်းး�ခြ�င်း်း လေးသ����သ့ သည်း လေးက�င်းး�ကင်းးဘာ��၏ စ်းမူ့��န်�း�ွ�မူ့ုကု� 

ရရှုလေးစ်ရန်း ခြ�စ်းသည်း။ လေးသ�����ါန်း� အ�းနု်းတ်ွင်းး အ��ပွားး��ပွားး ခြ�င်းး�မူ့း�� 

န်��ထု��သည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း လေးသ����သ့၏ ဝုည်�ဉ်းသည်း 

�့ည်�သ�မူ့း��ကု� မူ့ ကြီးကု�ကးန္တှစ်းသကးလေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းသည်း။

ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��သည်း လေးသ����သ့အတ်ွကး ရွတ်း�တ်းလေးပွား�ကြကသည်း။ 

လေး�ါင်းး�တ်���ကု� သယး လေး��င်းး���းနု်းတ်ွင်းး လေးသ����သ့၏ ဇာန်း� (သု��) 

�င်းးပွားွန်း�ခြ�စ်းသ့က �လေးယ�င်းး�တ်ု�င်းးကု� ထုကးပွားု�င်းး��း�ု� �ု�ကးရသည်း။ ထုု�သု��

ခြပွား���ပွားးရခြ�င်းး�မူ့ှ� လေးသ����သ့ န္တှင်းး် ကွ�ကွ�သွ��ဖြိုးပွားးဟု့လေးသ� အဓိုပွားပ�ယး

ခြ�စ်းသည်း။ အသ�ဘာအ�မူ့း�အန်�� ကးင်းး�ပွားဖြိုးပွားး��းနု်းတ်ွင်းး �့အမူ့း�� သည်း 

�ကးလေး��ခြ�င်းး�၊ မူ့း��ု��န္တှင်း်းထုုလေးတ်ွ�ခြ�င်းး� ကု� ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� မူ့ုမူ့ုကု�ယးကု� 

သန်�းစ်င်းး ကြကသည်း။

ရိုးိုးရာအစေ�အလွှာနိး်အယးအေမေား

ရှမူ့း�ရိုးု��ရ� ဓိလေး�ထ်ု���တ်မူ့း� အစ်ဉ်းအ��မူ့း��အရ ရိုးု��ရ� အစ်ွ�အ�န်း� 

အယ့အ�အ�း�ု�မူ့ှ� လေးအ�ကးပွားါ အတ်ု�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။

• အုမူ့းအတ်ွင်းး�တ်ွင်းး လေးည်�င်းးပွားင်းးကု� မူ့စ်ု�ကးရ။ လေးည်�င်းးပွားင်းးသည်း 

ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း�� အတ်ွင်းး�တ်ွင်းးသ� လေးပွားါကးလေးရ�ကးရ� ခြ�စ်း

ဖြိုးပွားး� ထုင်းး�အတ်ွကးသ���န္တု�င်းးသည်း။

• ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းမူ့း��ကု� �းကး�း�ခြ�င်းး� မူ့ခြပွား���ပွားးရ။

• လေးခြမူ့�ကးအရပွားးသု�� �့ (၃) လေးယ�ကး �ရး�မူ့သွ�� လေးက�င်းး�၊ လေးတ်�င်းး

အရပွားးသု�� �့(၄)လေးယ�ကး �ရး� မူ့သွ��လေးက�င်းး�၊ အလေးန်�ကးအရပွားး

သု���့ (၅) လေးယ�ကး�ရး�မူ့သွ��လေးက�င်းး�၊ အလေးရှ�အရပွားးသု�� �့ (၆) 

လေးယ�ကး �ရး�မူ့သွ��လေးက�င်းး�။ 

အိ�မ်ျန်ှင်် နိိမိတ်အဒဟိုာမေား

ရှမူ့း�ရိုးု��ရ� ဓိလေး�ထ်ု���တ်မူ့း� အစ်ဉ်းအ��မူ့း��အရ အုပွားးမူ့ကးန္တှင်းး် န်မူ့ုတ်း

အလေးဟု�အ�း�ု�မူ့ှ� လေးအ�ကးပွားါ  အတ်ု�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

• ရွ�အန်း�တ်ွင်းး ကး����ဟုုန်း�ပွားါက ထုု�ရွ� အန်း� ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး 

လေး�သမူ့း��အတ်ွကး မူ့လေးက�င်းး� လေးသ� အတ်ုတ်း၊ န်ုမူ့ုတ်းခြ�စ်းသည်း။

• အု�� (သု��) �န်း�ွကး ကးကွ�ပွားါက စ်းစ်ဉ်းထု��လေးသ� �ရး�စ်ဉ်းကု� 

�းကးသုမူ့း�သင်း်းသည်း။ 

• လေး�မူ့လေးတ်ွ�ပွားါက လေးက�င်းး�လေးသ�န်ုမူ့ုတ်းခြ�စ်းသည်း။

• ဘာ�ရ��လေးပွား်သု�� လေးမူ့း�ကး (သု��) ဥ်လေး�ါင်းး� တ်ကးပွားါ က ကြွားကယးဝမူ့ည််း 

အတ်ုတ်းန်ုမူ့ုတ်း ခြ�စ်းသည်း။

• သွ��ကး�ု�သည်းဟု� အုပွားးမူ့ကးမူ့ကးပွားါက လေး�ွမူ့း�ု� န်း�စ်ပွားးထု�မူ့ှ 

လေးသ����မူ့ည််း အတ်ုတ်းန်ုမူ့ုတ်း ခြ�စ်းသည်း။

• င်းု�ရသည်းဟု� အုပွားးမူ့ကးမူ့ကးပွားါက အခြပွားင်းးလေး��က တ်ွင်းး လေးပွားး�းရှေင်းးရ

မူ့ည်း် အတ်ုတ်းန်ုမူ့ုတ်း ခြ�စ်းသည်း။ 

• မူ့ုကု� အုပွားးမူ့ကးပွားါက လေးက�င်းး�လေးသ� အတ်ုတ်း န်ုမူ့ုတ်းခြ�စ်းသည်း။

• အန်းလေးရ�င်းးအသ��ကု� အုပွားးမူ့ကးမူ့ကးပွားါက �း�� န်�မူ့ည်း် 

အတ်ုတ်းန်ုမူ့ုတ်းခြ�စ်းသည်း။ 

ဒနိ်ဒျာငး်ရျသ်ာဒရွးခြငး် 

အမူ့း��အ��ခြ�င်း်း �ခြပွားည််း (သု��) �ကွယးလေးန်�ကု� လေးန်� လေးက�င်းး�ရကးခြမူ့တ်း

အခြ�စ်းလေးရွ��းယးကြကသည်း။ အလေးက�င်းး����� �ခြပွားည််းလေးန်�မူ့း��မူ့ှ� မူ့တ်း�၊ 

လေးမူ့� န္တှင်း်း ဂျးူ�ု�င်းး� တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။

�ု�ကဏ�န်း�မူ့း��မူ့ှ� စ်��ဂျဏန်း� (၂၊၄၊၆…) ကးလေးသ�ရကးမူ့း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� မူ့ 

ဂျဏန်း�ကးလေးသ� ရကးမူ့း��မူ့ှ� (၁၊၃၊၅…) စ်လေးသ� ရကးမူ့း��ခြ�စ်းသည်း။

မူ့ ဂျဏန်း�ရကးမူ့း��တ်ွင်းး ကွ�၊ န္တွ��မူ့း�� လေးပွားး�ကး����ပွားါက ခြပွားန်းမူ့လေးတ်ွ�န္တု�င်းးဟု� 

ယ့� ကြကဖြိုးပွားး� စ်��ဂျဏန်း� ကးလေးသ�ရကးမူ့း��တ်ွင်းး ကွ�၊ န္တွ�� မူ့း�� လေးပွားး�ကး����

ပွားါက ခြပွားန်း�ည်းလေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်းဟု� ယ့�ကြကသည်း။ 

စျား�ုမံေား

• လေးမူ့� - ဘာယးသွ��သွ�� သွ���ု�ရ� မူ့လေးရ�ကးပွားါ။

 အလေးခြ�- အရပွားး ၄ မူ့းကးနှ္တ�ခြ�စ်းသည်း။ (အလေးရှ�၊ အလေးန်�ကး၊ လေးတ်�င်းး၊ 

လေးခြမူ့�ကး) တ်ု��သည်း အ���� မူ့ရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။

• အလေးမူ့�- အပွားင်းးက အပွားးန်��တ့်တ်ယး။ အရွကးက လေးရန်��ခြပွားည််းလေးန်

တ်ယး။ အ�တ််�ဘာ���။

 အလေးခြ� - ပွားင်းး�ယးလေးရည်ှု (လေးကး�ကးလေးမူ့ှ�း)
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ရှင်ခ���ေ�ခေစ်ဒ�်လွှာာ�ုံ

ရှင်းးခြပွား�ပွားွ�အ�မူ့း�အန်��သည်း ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး သ��လေးယ�ကဂး��လေး��မူ့း��န္တှင်း်း မူ့ုဘာမူ့း��အတ်ွကး �ွန်းစ်ွ�
အလေးရ�ကြီးကး�လေးသ�အ�မူ့း�အန်�� တ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။ ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးလေးယ�ကဂး��တ်စ်းဦး�သည်း သကဂန်း�

စ်ည်း�ဖြိုးပွားး� သ�သန်�လ်ေးဘာ�င်းးသု�� မူ့ဝင်းးလေးရ�ကးရလေးသ��ှင်းး မူ့ခြပွားည််းစ်��ဟု�ယ့�ကြကသည်း။ အခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်း����
က�သု��းဟု��ည်း�ယ့�ကြကသည်း။ သ�မူ့လေးဏ/ရဟုန်း�ဝတ်းခြ�င်းး�ဓိလေး�သ်ည်း ဗျူး��ာကု�ယးလေးတ်�းတ်ု�င်းးမူ့ှ 

စ်တ်င်းး��်သည်း။ သ�လေး�ာါဓိန်မူ့င်းး�ကြီးကး�၏ သ��လေးတ်�း သု�ာတ်မူူ့င်းး�သ��သည်း သ့၏ သ��လေးတ်�းရ�ဟု���
ကု� �ွ��ခြမူ့င်းးဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး သစ်စ�လေး��ပွားါ� ခြမူ့တ်းတ်ရ��ကု� ရှ�လေး�ွရန်း လေးရှေန်န်း�လေးတ်�းကု�စ်ွန်���ွ���်သည်း။ ၇ 
န္တှစ်း�န်�း  တ်ရ��ခြမူ့တ်းကု�ကးင်းး်ကြုံက�ဖြိုးပွားး�လေးသ�အ�ါတ်ွင်းး ဘာ�ရ��အခြ�စ်းသု�� လေးရ�ကးရှု��သ်ည်း။ ဘာ�ရ��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး�
လေးန်�ကး န်န်း�လေးတ်�းသု��ခြပွားန်း�ည်းကြွားက�း း��သ်ည်း။ ထုု�အ�းနု်းတ်ွင်းး အသကး ၇ န္တှစ်း အရွယးရှုဖြိုးပွားးခြ�စ်းလေးသ� 
သ��လေးတ်�း ရ�ဟု���မူ့ှ အလေးမူ့ွလေးတ်�င်းး���သ်ည်း။ ဗျူး��ာသည်း သ��လေးတ်�းရ�ဟု���ကု� လေး�ါင်းး�ရုတ်းဖြိုးပွားး� 

သကဂန်း�ရိုး��က� သ�မူ့လေးဏအခြ�စ်း သွတ်းသွင်းး�ဖြိုးပွားး� သ�သန်�အ်လေးမူ့ွကု�လေးပွား���သ်ည်း။ ထုု�အ�းနု်းမူ့ှ စ်တ်င်းး
ဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးမူ့ုဘာမူ့း��သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏ သ��မူ့း��ကု� ရှင်းးသ�မူ့လေးဏအခြ�စ်း သ�သန်�လ်ေးဘာ�င်းးသု�� 

သွတ်းသွင်းး���က်ြကသည်း။

ရှင်ခ���ေ�စ�စဉ်�ုံ

ရှင်းးခြပွား�ပွားွ�အတ်ွကး ကြီးကု�တ်င်းးက�စ်းစ်ဉ်းလေး�ရ်ှုကြကသည်း။ အ�း�ု� မူ့ုဘာမူ့း���ု��ှင်းး သ��လေးမူ့ွ��ွ���းနု်းမူ့ှ
စ်တ်င်းးက� စ်းစ်ဉ်းလေး�ရ်ှုကြကသည်း။ စ်းစ်ဉ်း�းနု်းမူ့ှ စ်တ်င်းးက�လေးန်�စ်ဉ်း လေးင်းွစ်�လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး
တ်ု�င်းး� ယ��ကြကည်းကြကသက�သ်ု��ပွားင်းး ထုု�သု��ရည်းစ့်�ဖြိုးပွားး� စ်�လေး��င်းး�ရသည်းပွားင်းး က�သု��းရသည်း ဟု�ယ��ကြကည်း

ကြကသည်း။ အ�း�ု�မူ့ုဘာမူ့း���ု��ှင်းး က�ကြကမူ့မ�ကု� မူ့�န်�းမူ့ှန်း�န္တု�င်းးလေးသ�း�ည်း� ရှင်းးခြပွား�ပွားွ�ကု� လေးစ်�စ်း�စ်ွ�
ကြီးကု�တ်င်းးခြပွားင်းး�င်းးထု��ကြကလေး� ်ရှုသည်း။ သ��လေးတ်�းရ�ဟု��� သ�မူ့လေးဏဝတ်း��်လေးသ�န္တှစ်းကု� ကု��က��
ကြကဖြိုးပွားး� အသကး ၇ န္တှစ်းခြပွားည်း်ဖြိုးပွားး�လေးသ� သ��လေးယ�ကဂး��လေး��တ်စ်းလေးယ�ကးသည်း မူ့ုမူ့ုကု�ယးကု� ကြကည််းရိုးု 

ထုုန်း�သုမူ့း�န္တု�င်းးသည်းဟု� ယ့�ကြကသည်း။

ဒနိ်ဒျာင်းရျ်သာဒရွးြေယ်ခြင်း

 လေးန်�လေးက�င်းး�ရကးသ�လေးရွ��းယးရန်းမူ့ှ� မူ့�ကး���ှလေးပွား။ လေးကး�ရွ�ရှု �ရ�လေးတ်�း၊သ�ဃာ�လေးတ်�းမူ့း��၊ 
လေးဗျူး�င်းး�ရ�မူ့း��န္တှင်းး် မူ့ုသ��စ်�ထု�မူ့ှ �့ကြီးကး�မူ့ုဘာမူ့း��က လေးန်�လေးက�င်းး�ရကးသ� လေးရွ��းယးလေးပွား�ကြကသည်း။ 
မူ့လေးက�င်းး�လေးသ� လေးန်�မူ့း��ကု� လေးရှ�င်းးရန်းအတ်ွကး�ည်း� မူ့�ကး�ှလေးပွား။ ခြမူ့န်းမူ့�်ရိုးု��ရ� ခြပွားကခ�ုန်းမူ့း��တ်ွင်းး 
ခြပွားဿ�ါ�န္တှင်း်း ရကးရ�ဇာ� စ်လေးသ�ရကးမူ့း��ကု�လေး��းခြပွားထု��ရှုသည်း။ သဘာ�ဝအရ�ည်း� ရ�သးဥ်တ်�

လေးက�င်းး�မူ့ွန်းက� �ယးယ���ပွားးင်းန်း�မူ့း��ဖြိုးပွားး�စ်း�လေးသ� အ�းနု်းမူ့း��တ်ွင်းး ရှင်းးခြပွား�ပွားွ�မူ့း��ကု� ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှု
သည်း။
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ရှင်ခ��ရနိ်ဒနိရာဒရွးြေယ်ခြင်း 

လေးကး�ရွ�မူ့း�တ်ွင်းး ရှင်းးခြပွား�ရန်းလေးန်ရ�လေးရွ��းယးခြ�င်းး�သည်း အလေးရ�ကြီးကး�လေးသ�အ�းကးတ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။ 
အမူ့း��အ��ခြ�င်း်း လေးကး�ရွ�ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�  အတ်ွင်းး�ရှုလေးခြမူ့လေးန်ရ�တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� အ�း�ု�မူ့ုဘာ

မူ့း��ကမူ့့ မူ့ုမူ့ုတ်ု��အုမူ့းလေးရှ�ရှု လေးခြမူ့လေးန်ရ�တ်ွင်းးကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုသည်း။ ယ�ယးမူ့ဏ္ဍာ�ပွားးကု� ဝါ�����မူ့း��၊ ဝါ��း�
မူ့း��၊ �ု�ကးက�မူ့း��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးလေး�ရ်ှုကြကသည်း။ မူ့ဏ္ဍာ�ပွားးလေး��ကး��ပွားးရန်းအတ်ွကး တ်စ်းရွ�����က 
ဝု�င်းး�ဝန်း�က့ည်းကြကသည်း။ လေးယ�ကဂး��သ��မူ့း��က ��လေးရ�ကး��ပွားးအ��လေးပွား�ကြကသည်း။ ထုု�သု��က့ည်း

ခြ�င်းး�ခြ�င်းးက က�သု��းရသည်းဟု��ည်း� ယ့�ကြကသည်း။ တ်ွင်းး�တ့်�က� ဝါ�တ်ု�င်းးထု့ကြကဖြိုးပွားး� အမူ့ု��ကု� ဝါ�
�း�မူ့း��ခြ�င်း်း မူ့ု��ကြကသည်း။ အက�အခြ�စ်း �ု�ကးက�မူ့း��ကု� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။

 
ရှင်ဒလွှာာင်းလွှာှည်််ခြင်းနှင်် ရဟိုနိ်းဝတ်ခြင်း

ရှင်းးလေး��င်းး��ှည််းရ�တ်ွင်းး အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��က လေးရှ�မူ့ှဦး�လေး��င်းးကြကသည်း။ �ှူ�ွယးပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� 
သယးယ့�ှည်း်�ည်းကြကဖြိုးပွားး� သကဂန်း�သယးလေး��င်းးသ့မူ့း��၊ လေးန်�ကးတ်ွင်းး ကွမူ့း�လေးတ်�င်းးကု�င်းး အမူ့း�ု�သမူ့း�
မူ့း��န္တှင်း်း လေးန်�ကးမူ့ှ လေးမူ့�င်းးရှင်းးလေး��င်းး� သု��မူ့ဟု�တ်း ရှင်းးလေး��င်းး� မူ့ှ ခြမူ့င်းး�စ်း�၍ ခြ�စ်းလေးစ်၊ ပွား����လေးပွား�ထုမူ့း�၍ 
ခြ�စ်းလေးစ် �ု�ကးပွားါက� ရွ�ရှုန်တ်းစ်င်းးအထုု သွ��ကြကသည်း။ လေးကး�ရွ�န်တ်းကု� ခြပွားသဖြိုးပွားး�လေးသ�အ�ါတ်ွင်းး 
ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�သု�� သွ��ဖြိုးပွားး� တ်စ်းပွားတ်းပွားတ်းရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး လေးမူ့�င်းးရင်းးလေး��င်းး�ကု� ���း
ဖြိုးပွားး� သကဂန်း�စ်ည်း�က�  ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�သု�� အပွားးန္တှ�ရသည်း။ ရှင်းးသ�မူ့လေးဏသည်း ဘာ�န်း�လေးတ်�း

ကြီးကး�လေးကး�င်းး�တ်ွင်းး အန်ည်း����� ၁ ပွားတ်း သု��မူ့ဟု�တ်း ၃ � လေးန်ထုု�င်းးရသည်း။ (Tun Oo, 2014)
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အငး်သားလွှားမေ�ိး 

အင်းး�သ���့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း အင်းး�လေး��ကန်း ပွားတ်း ပွားတ်း�ည်း လေးည်�င်းးလေးရှေမူ့ှ �ွယးလေးက�းလေး�သ

အထုု ဘား�့�လေး�း�င်းး� တ်စ်းလေး�ှ�ကးတ်ွင်းး ပွားး ��န္တှ�လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း။ အင်းး�သ���့မူ့း�ု�စ်�၏ 

�့ဦး�လေးရမူ့ှ� (၁၀၄,၀၀၀) �န်�း  ရှုသည်း။ 

ပွား�� (၄၇) အင်းး�သ��မူ့း�� လေးန်ထုု�င်းးရ�လေး�သ

အင်းး�သ���့မူ့း�ု�တ်ု�� �င်းး�သကး��လေးသ� သမူ့ု�င်းး� လေးကြက�င်းး�မူ့ှ� ကွ�ခြပွား��

ခြ���န်���းကးရှုသည်း။ အ�ု� တ်စ်း��အရ အင်းး�သ���့မူ့း ုူ �တ်ု��သည်း 

ထု��ဝယး အန္တွယး �့မူ့း�ု�တ်ု��မူ့ှ �င်းး�သကး��သည်းဟု� ယ့� ကြကသည်း။ 

အခြ���အ�ု�တ်စ်း��အရ အင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ပွား�ဂျ�မူ့း�ု��ကးတ်ု��မူ့ှ 

�င်းး�သကး�� သည်းဟု��ည်း��ု�ကြကသည်း။ (Nay Nay Yee, 2014)

အင်းး�လေး��လေး�သသု�� အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့မူ့င်းး�ကြီးကး� ကြွားက�း းလေးတ်�းမူ့့လေးသ� 

အ�းကးအ�ကးသည်း သမူ့ု�င်းး� သ�လေးတ်သးမူ့း��အတ်ွကး အလေးထု�ကးအက့ 

ခြ�စ်းလေးစ်�� ် သည်း။ အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့မူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း အင်းး�လေး�� လေး�သသု�� 

လေးရ�ကးရှု�����်းနု်းတ်ွင်းး (သ�ယ�က�န်း� လေးကး�ရွ�အလေးကြက�င်းး� လေး��းခြပွား

ရ�တ်ွင်းး ရှင်းး��င်းး�တ်င်းး ခြပွား��ဖ်ြိုးပွားး�ခြ�စ်းသည်း) ထု��ဝယးအန္တွယး ည်းအစ်းကု� 

အမူ့ု ထုမူ့း�(၂)ဦး� �ု�ကးပွားါ����သ်ည်း။ ည်းအစ်းကု� (၂) ဦး� ၏ အမူ့ည်းမူ့ှ� င်း

လေးထု�င်းးန္တှင်းး် င်းလေးန်�င်းး ခြ�စ်းသည်း။ အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့မူ့င်းး�ကြီးကး�၏ လေး��င်းး

လေးတ်�းသည်း အင်းး�လေး��လေး�သသု�� လေးရ�ကးရှုလေးသ�အ�ါတ်ွင်းး ထု�� ဝယး

အန္တွယး�့မူ့း�ု� ည်းအစ်းကု� အမူ့ုထုမူ့း�(၂)ဦး�သည်း အင်းး�လေး�သတ်ွင်းး အလေးခြ��း

လေးန်ထုု�င်းးရန်း ����ခြ�တ်း��က်ြက သည်း။ အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့မူ့င်းး�ကြီးကး�၏ 

�ွင်းး်ခြပွား��းကးခြ�င်း်း အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်�လေးပွားါင်းး�(၃၆)စ်�ကု� ထု��ဝယးလေး�သ မူ့ှ လေး�်

လေး��င်းးက� အလေးခြ��း လေးန်ထုု�င်းး��်ကြကသည်း။ (Nay Yee, 2014)

 

��တ်ုယ သမူ့ု�င်းး���အ�ု�တ်စ်း��မူ့ှ� အင်းး�သ��မူ့း�� သည်း ပွား�ဂျ�သ��တ်ု��မူ့ှ 

�င်းး�သကး��သည်းဟု့လေးသ� အယ့အ�ပွားင်းးခြ�စ်းသည်း။ အလေးသ�က

မူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း (သ�သန်�သကကရ�ဇား ၂၀၀ ��န္တှစ်း�န်�းက) အင်းး�လေး�� လေး�သ

သု�� ကြွားက�း းလေးတ်�းမူ့့��ဖ်ြိုးပွားး� လေးရှေအင်းး�တ်ုန်း ဘာ�ရ��ကု� တ်ည်းထု��လေးတ်�းမူ့့��လ်ေး�

သည်း။ အလေးသ�ကမူ့င်းး�ကြီးကး�၏ အ�ှူလေးတ်�းကု� အလေးန်�းရထု�န္တှင်း်း 

အလေး��င်းး�စ်ည်း သ့မူ့င်းး�ကြီးကး�က �ကး�ကးခြပွား�ခြပွားင်းး��်ဖြိုးပွားး� ပွား�ဂျ�သ�� 

အမူ့ုထုမူ့း� မူ့ုသ��စ်�မူ့း��ကု� (ဘာ�ရ��လေးစ်�င််းးလေးရှ�ကး သ့အခြ�စ်း)�ည်း� သ့၏ 

အ�ှူမူ့း��ကု� �ကး�ကး ထုုန်း�သုမူ့း� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးရန်းအတ်ွကး 

အန်း�အန်�� လေး�သမူ့း��တ်ွင်းး လေးကး�ရွ�မူ့း��တ်ည်းဖြိုးပွားး� လေးန်ထုု�င်းးလေးစ် ��်သည်း။ 

(Nay Yee, 2014)

 

�့အမူ့း���ကး��ကြကလေးသ� တ်တ်ုယအ�ု�မူ့ှ� လေးရှ� ယ�င်းးက��က စ်ဝး

�ု�င်းး�လေးစ်�းဘာွ�� (လေးည်�င်းးလေးရှေ ပွားထုမူ့����လေးစ်�းဘာွ��) �ကးထုကးတ်ွင်းး 

ထု��ဝယး အန္တွယး�့မူ့း�ု� ည်းအစ်းကု�အမူ့ုထုမူ့း� (၂) ဦး� (င်းလေးထု�င်းး န္တှင်းး် င်း

လေးန်�င်းး) သည်း ၎င်းး�တ်ု��လေး�သကု� ထုု�င်းး��့မူ့း�ု�မူ့း�� ကးူ�လေးကး�းတ်ု�ကး�ု�ကးမူ့ု

လေးကြက�င်း်း စ်ွန်�း�ွါ��်ဖြိုးပွားး� စ်ဝး�ု�င်းး� လေးစ်�းဘာွ��ထု�တ်ွင်းး  အမူ့ုလေးတ်�း ကု� ထုမူ့း�

လေး��င်းး��်သည်း။ တ်�ဝန်းကု� လေးကးပွားွန်းစ်ွ� ထုမူ့း�လေး��င်းးလေးသ�လေးကြက�င်း်း 

လေးစ်�းဘာွ��က အ�ွန်း န္တှစ်းဖြိုး�ု�ကးအ��ရလေးတ်�းမူ့့က� အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်�လေးပွားါင်းး� (

၃၆) စ်�ကု� ထု��ဝယးမူ့ှ လေး�်လေး��င်းးဖြိုးပွားး� အင်းး�လေး�� လေး�သတ်ွင်းး လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး�

အလေးခြ��း လေးန်ထုု�င်းးလေးစ်��်သည်း။ ၎င်းး�တ်ု��သည်း န်န်း�သ�လေးကး�ရွ�ကု� စ်တ်င်းး

တ်ည်း လေးထု�င်းးဖြိုးပွားး� လေးန်ထုု�င်းး��က်ြကသည်း။ (Nay Nay Yee, 2014)

သမူ့ု�င်းး�အ�ု�အရ အင်းး�သ���့မူ့း�ု�သည်း ထု��ဝယး မူ့ှ �င်းး�သကး��

သ့မူ့း�� ခြ�စ်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြမူ့န်းမူ့� စ်က��ကု� ထု��ဝယးလေး�သ�ခြ�င်း်း 

လေးခြပွား��ု�ကြကသည်း။ (Myint Oo, 2006)

အင်းး�သ��ကု� အဓိုပွားပ�ယး �ွင်းး်�ု��ှင်းး အင်းး�/ကန်း တ်ွင်းးလေးန်ထုု�င်းးလေးသ�

တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��ဟု� အဓိုပွားပ�ယး ရသည်း။ “အင်းး�” �ု�သည်းမူ့ှ� ကန်းခြ�စ်း

ဖြိုးပွားး� “သ��” �ု�သည်းမူ့ှ� �့ ခြ�စ်းသည်း။

ရိုးိုးရာဝတစ်ုံ

လေးရှ�ယ�င်းးက��မူ့း��က အင်းး�သ���့မူ့း�ု� အမူ့း�ု� သ��မူ့း��သည်း ��ပွားင်းး

အရှည်း ထု��လေး�ရ်ှုကြကဖြိုးပွားး� ��ပွားင်းးကု� ဦး�လေး�ါင်းး�၏ ဘာယးဘာကးတ်ွင်းး 

လေးသှ�င်းးထု��� ထု���က� ပွားု��ပွား�ဝါကု� လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး�လေးပွားါင်းး�ထု��လေး�ရ်ှု သည်း။ ထုု�

က��က မူ့း��ု��လေးရ�င်းးကု� ကြီးကု�ကးန္တှစ်း သကးကြကဖြိုးပွားး� ယ��အ�ါတ်ွင်းး ပွားင်းးန်း

လေးရ�င်းး (�ုလေးမူ့မ�း လေးရ�င်းး)ကု� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ အုတ်းမူ့း��ပွားါဝင်းး လေးသ� 

�ါ�ပွားတ်းကု� ဝတ်း�င်းးလေး�ရ်ှုကြကဖြိုးပွားး� အုတ်း အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ကွမူ့း�ဗျူး့�ကု� လေး��င်းး

ထု��လေး�ရ်ှုသည်း။ န်��ကပွားးမူ့း��ကု��ည်း� ရိုးု��ရ�အ�င်းးတ်န်း�� အခြ�စ်း 

ဝတ်း�င်းးလေး�ရ်ှုကြကသည်း။

လေးရှ�ယ�င်းးက��က အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��သည်း�ည်း� ��ပွားင်းးကု� ထု���ထု��

လေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� ပွား����လေးပွား်တ်ွင်းး ပွား�ဝါကု� တ်င်းးထု��လေး�ရ်ှုသည်း။ ရိုးု��ရ��းည်းထုည်း
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တ်စ်းမူ့း�ု� ခြ�စ်းလေးသ� “�းင်းး�-အင်းး�” ဟု�လေး�်လေးသ�အထုည်းကု� ဝတ်း�င်းးကြက

ဖြိုးပွားး� ကြက�ပွားင်းးမူ့ှရလေးသ� �းည်းမူ့ှင်းးန္တှင်းး် ရကး��ပွားးထု��လေးသ� အဝတ်းအထုည်း

မူ့း��ကု��ည်း� အသ���ခြပွား���က်ြကသည်း။ ယလေးန်�အ�းနု်းအထုု �းည်းသ�� န္တှင်းး် ပွားု��

သ������းည်းမူ့း��ကု� ဝတ်း�င်းးကြကသည်း။ လေးရှေလေးရ�င်းး၊ လေးင်းွလေးရ�င်းး 

လေး�ါင်းး�စ်ည်း�ကြီးကု��မူ့း��ကု��ည်း� ဝတ်း�င်းးကြကသည်း။ �ည်း�ွ�မူ့း��တ်ွင်းး လေးရှေ

င်းါ�အရိုး�ပွားး (၅)ရိုး�ပွားးကု�ပွား��လေး��းက� ရိုးု��ရ�ဓိလေး�ထ်ု���စ်�အရ ဝတ်း �င်းးလေး�ရ်ှုကြက

သည်း။ င်းါ�ရိုး�ပွားး (၅)��မူ့ှ� ဘာ�ရ��၊ တ်ရ��၊ သ�ဃာ�၊ မူ့ုဘာန္တှင်းး် �ရ�သမူ့��

ဟု့လေးသ� အန်လေးန္တတ�၊ အန်န္တတ (၅) ပွားါ�ကု� ရည်းညွှှန်း�ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ 

အစားအဒသာျန်ှင်် ြေျခ်��တန်ိည််းမေား

အင်းး�သ���့မူ့း�ု�တ်ု��၏ ရိုးု��ရ�အစ်��အစ်� အ�း�ု�မူ့ှ� အင်းး�မူ့�န်�းတ်း၊ ဟုင်းး�
ထု�ပွားး(လေးက�ကးည်ှင်းး� ကြကကးသွန်း ဖြိုးမူ့ုတ်းတ်ု��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးထု��လေးသ�)၊ 
င်းါ�ထုမူ့င်းး�န်ယး၊ ဝကးသ���းဉ်း၊ �န်း����စ်းလေးကြက�း၊ တ်ု��ဟု့�လေးကြက�း၊ တ်ု��ဟု့�
သ�ပွားး၊ တ်ု��ဟု့�လေးခြ��ကးလေးကြက�း၊ မူ့�န်�း�းလေးကြက�း၊ အင်းး�သ��ရိုးု��ရ� ဟုင်းး��း�ု၊ 
င်းါ��းဉ်းသ�ပွားး၊ အင်းး�သ��ရိုးု�� ရ�င်းါ�ဟုင်းး�န္တှင်း်း ဂျးူ�ခြမူ့စ်းသ�ပွားး စ်သည်းတ်ု��

ခြ�စ်းသည်း။ 

လေး���ါ�ပွားင်းးမူ့ှ ရရှုလေးသ� အမူ့ုန်�းကု� ဟုင်းး�ရည်း�းကး တ်ု�င်းး� အသ���ခြပွား�ကြက

သည်း။  အင်းး�သ��ရုိုး��ရ� လေး���ါ� ဟုင်းး�ရည်းမူ့း��မူ့ှ� င်းရှဉ်း် လေး���ါ�ဟုင်းး�၊ 

ပွား�လေးတ်�င်း်း ရှည်းလေး���ါ�ဟုင်းး�၊ ပွားုန်း�ဥ် န္တှင်းး် ပွား�လေးတ်�င်း်းရှည်းလေး�� �ါ�ဟုင်းး�၊ 

�ရိုး��သး� လေး���ါ�ဟုင်းး�၊ အ��့� လေး���ါ� ဟုင်းး� စ်သည်းတ်ု��ခြ�စ်းသည်း။

အထု့�ပွားွ�လေးတ်�းရကးမူ့း��တ်ွင်းး ��လေးရ�ကးကြကလေးသ� ဧည်း်သည်းလေးတ်�းမူ့း��

အ�� ဝကးသ��ဟုင်းး�၊ ဂျးူ�ခြမူ့စ်း သ�ပွားးန္တှင်းး် ပွား�����လေး���ါ�ဟုင်းး�ရည်းတ်ု��ခြ�င်း်း 

တ်ည်း�င်းး� ဧည်း်��လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ ရိုးု��ရ� လေး���ါ�ဟုင်းး�ရည်း မူ့း��အ������

ကု� လေး�သထုွကး ပွားါဝင်းးပွားစ်စည်း�မူ့း��ခြ�င်း်း သ� �းကးခြပွား�တ်းကြကသည်း။

ငရှဉ််ဒေးြါး - င်းရှဉ်း်လေး���ါ�ဟုင်းး� �းကးရန်း အတ်ွကး င်းါ�ရှဉ်း်၊ �န်းလေး�ှ�း

မူ့ုန်�း ၊ ���၊ လေး���ါ�မူ့ုန်�း ၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �းင်းး�၊ ပွား�ပွား�တ်း၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�န္တှင်းး် 

�ရမူ့း�သး�တ်ု��  �ု�အပွားးသည်း။ ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� င်းါ�ရှဉ်း်ကု� ခြပွား�တ်းဖြိုးပွားး� အရိုးု��မူ့း��

ထုွင်းးရသည်း။ ဖြိုးပွားး��ှင်းး �ရမူ့း�သး�၊ �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ ���တ်ု��ခြ�င်း်းလေးရ�၍ ထုပွားး

ခြပွား�တ်းရ သည်း။ လေးန်�ကး�����း�ါန်း�မူ့ှ  �းင်းး�၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �န်းလေး�ှ�းမူ့ုန်�း  

ထုည်း်ရသည်း။ စ်���ါန်း�တ်ွင်းး လေး���ါ� မူ့ုန်�းကု�ခြ�ူ�၍ တ်ရိုး�တ်း န်�န်�ပွားင်းး (သု��) 

ပွား့�းန်�ရွကး ထုည်း်က� လေးသ�ကးသ���ကြကသည်း။ အခြ���လေး���ါ� ဟုင်းး�ရည်း

မူ့း��ကု� င်းရှဉ်း်အစ်�� င်းါ�၊ ပွားုန်း�ဥ်၊ ပွား�လေးတ်�င်းး် ရှည်း၊ အ��့�၊ �ရိုး��သး�န္တှင်းး် ပွား�����

 စ်သည်းတ်ု��ခြ�င်းး် �းကးခြပွား�တ်းကြကသည်း။

ဟိုငး်ထု� ်- ဟုင်းး�ထု�ပွားး ခြပွား���ပွားးရန်းအတွ်ကး �န်းမုူ့န်�း ၊ ကြကကးသွန်းဖြိုးမုူ့တ်း၊ လေးရ၊ 

���၊ င်းရိုး�တ်းသး�မူ့ုန်�း ၊ �းန္တှင်းး် င်းှကးလေးပွားး�ရွကးစ်သည်းတ်ု�� �ု�အပွားးသည်း။ 

ဟုင်းး�ထု�ပွားး လေးပွားါင်းး�ရန်းအတ်ွကး �န်းမူ့ုန်�း ၊ ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း၊ ��� န္တှင်းး်�း

အန်ည်း�င်းယးတ်ု��ကု� လေးရ�န်ယးဖြိုးပွားး� င်းှကးလေးပွားး� ရွကးတ်ွင်းး� ထုည်း်ထု�ပွားးက� 

လေးရလေးန္တွ�လေးင်းွ�န္တှင်း်း လေးပွားါင်းး� သည်း။

ငါးလွှာေနိး်ဒဗေရွျဟ်ိုငး်ရည် ်- ပွားထုမူ့ဦး�စွ်� လေးရကု��့ လေးအ�င်းး တ်ည်းရသည်း။ 

ဖြိုးပွားး��ှင်းး လေးထု�င်းး�ထု��လေးသ� ကြကကးသွန်းခြ�ူန္တှင်းး် �းင်းး�တ်ု��ကု� ထုည်း်ရသည်း။ 

ထုု��လေးန်�ကး င်းါ�ကု�ထုည််းဖြိုးပွားး� ၃ မူ့ုန်စ်း မူ့ှ ၅ မူ့ုန်စ်း�န်�း  ထု��ဖြိုးပွားး��ှင်းး ပွား့�းန်�

ရွကး န္တှင်းး် �ွန်း�လေးဗျူးွရွကး တ်ု��ကု� ထုည်း်က� လေးန်�ကး����တ်ွင်းး �န်းလေး�ှ�းမူ့ုန်�း

ကု�ခြ�ူ�ဖြိုးပွားး� သ���လေး��င်းးရသည်း။ 

ေနိ်ဒလွှာှာလ်ွှာေနိး်ဒဗေဟိုငး်ရည် ် - ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� လေးရကု� �့လေးအ�င်းး တ်ည်းရ

သည်း။ ဖြိုးပွားး��ှင်းး လေးထု�င်းး�ထု�� လေးသ� ကြကကးသွန်းခြ�ူန္တှင်းး် �းင်းး�တ်ု��ကု�ထုည်း်ရ

သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး �ွန်း�လေးဗျူးွရွကးထုည်း်က� လေးန်�ကး����တ်ွင်းး �န်းလေး�ှ�း

မူ့ုန်�းထုည်း်ဖြိုးပွားး� စ်��သ���န္တု�င်းးသည်း။

��ဒျာျည််ှငး်ဒ�ါငး် - လေးက�ကးည်ှင်းး��န်းကု� အရင်းး����လေးပွားါင်းး�ရသည်း။ 

လေးပွားး��်�လေးသ�အ�ါ လေးခြမူ့ပွား�၊ န္တှမူ့း�န္တှင်းး် အ�န်း�သး�တ်ု��ကု�လေးရ�ဖြိုးပွားး� င်း ှကးလေးပွားး�ရွကး

န္တှင်းး် ထု�ပွားးက� ထုပွားးလေးပွားါင်းး�ဖြိုးပွားး� သ���လေး��င်းးန္တု�င်းး သည်း။

မုနိ််လွှာျဒ်ောငး် - �န်းမူ့ုန်�းမူ့း��ကု� အန္တှစ်းခြ�စ်း သည်းအထုု ခြပွား�တ်းရ 

သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ဇာ���အကြီးကး� ထု�သု�� လေးရထုည််းဖြိုးပွားး� �န်းန္တှစ်းမူ့း��ကု� ဇာက�

သ���ဖြိုးပွားး�ည်ှစ်းရသည်း။ �န်းန္တှစ်းမူ့း��သည်း လေး�ါကး�ွ�မူ့း��က�သ်ု�� ခြ�စ်းသွ��ကြက

သည်း်အ�ါ အ�ု�ပွားါ�န်းန္တှစ်းမူ့း��ကု� ထုန်း��းကးရည်း၊ ကြုံက�သက�ရည်း

စ်သည်းတ်ု��န္တှင်းး် လေးရ�ဖြိုးပွားး� မူ့�န်�း�ကးလေး��င်းး�အခြ�စ်း သ���လေး��င်းးကြကသည်း။

မုနိ််တုံ - �န်းလေးကး�ကးလေးကး�ကု��ည်း� မူ့�န်�း�ကး လေး��င်းး� ခြပွား���ပွားးသက�်

သု�ပွားင်းး �န်းန္တှင်းး် လေးက�ကး ည်ှင်းး�မူ့ုန်�းမူ့း��ကု� ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� အန္တှစ်းခြ�စ်းလေးအ�င်းး 

ခြပွား���ပွားးရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး အ�ု�ပွားါ�န်းန္တှစ်းမူ့း��ကု� ထုန်း��းကး (သု��) 

ကြုံက�သက�ရည်းတ်ု��ခြ�င်း်း လေးရ�ဖြိုးပွားး� မူ့း�လေးအ�လေးအ�န္တှင်းး် ကး�ုလေးပွား�ရသည်း။ အည်ု�

လေးရ�င်းး လေးခြပွား�င်းး����ှင်းး ဗျူးန်း�အတ်ွင်းး�ထုည်း်ဖြိုးပွားး� အလေးအ��� က� �ု�သ�ု�

အတ်���ကလေး��မူ့း�� ခြပွား���ပွားးက� သ���လေး��င်းးန္တု�င်းးသည်း။

ဒျာျည််ှငး်ထု� ် - လေးက�ကးည်ှင်းး�မူ့ုန်�းန္တှင်းး် ထုန်း��းကး (သု��) ကြုံက�သက�

ရည်းကု� လေးရ�ဖြိုးပွားး� င်းှကးလေးပွားး�ရွကးန္တှင်းး်ထု�ပွားး၍ လေးပွားါင်းး�က� စ်��သ���သည်း။

ေနိဒ်လှွှာာဒ်ေးြါး - �န်းလေး�ှ�းလေး���ါ� �းကးခြပွား�တ်း ရန်းအတွ်ကး �န်းမုူ့န်�း ၊ 

လေး���ါ�သး�၊ ကြကကးဟုင်းး��ါ� သး�၊ �ရမူ့း�သး�၊ န်�န်�ပွားင်းး၊ �းင်းး�န္တှင်းး် 

ကြကကးသွန်းခြ�ူ စ်သည်းတ်ု�� �ု�အပွားးသည်း။ �န်းမူ့ုန်�း  ရရှုရန်းအတ်ွကး �န်းကု�

လေးရစ်ုမူ့း၊ လေး�ှ�းဖြိုးပွားး�လေးထု�င်းး�ရသည်း။ ဟုင်းး�ရည်း �းကးရန်းအတ်ွကး 

ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ ကြကကးဟုင်းး��ါ� သး�၊ �ရမူ့း�သး�၊ လေး���ါ�သး�၊ န်�န်�ပွားင်းးတ်ု��ကု� 

လေးရ�့ �့ထု�သု�� လေးရ�ဖြိုးပွားး�ခြပွား�တ်းရသည်း။ လေးရ�့�ှင်းး �န်းမူ့ုန်�းကု� လေးရလေး�း�း

ထုည်း်ရသည်း။

ငါးေနိဒ်လှွှာာဒ်ေးြါးရည် ်- လေးရကု� �့ပွွားကးလေးအ�င်းး တ်ည်းဖြိုးပွားး� လေး���ါ�သး�၊ 

ကြကကးဟုင်းး��ါ�သး�န္တှင်းး် �ရမူ့း�သး�တ်ု��ကု� ခြပွား�တ်းရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး င်းါ�ရှဉ်း် 

(သု��) င်းါ�န္တှင်း်း �န်းလေး�ှ�းမူ့ုန်�း  ထုည်း်က��းကးရသည်း။

ေနိ်ဒလွှာှာေ်ု� ် - �န်းမူ့ုန်�း ၊ �းင်းး�၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ န္တှင်းး် င်းါ�တ်ု��ကု�လေးရ�ဖြိုးပွားး� 

အ����လေး��လေးတ်ွ ��ပွားးရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး လေးရန်ည်း�န်ည်း�ခြ�င်း်း လေးကြက�းရ

သည်း။ �န်း လေး�ှ�း��ပွားးကု� အ��လေးခြပွား လေးန်��ည်းလေးန်��င်းး�ဘာကး တ်ွင်းး 

��ပွားးစ်��ကြကသည်း။
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ဇူး�းခေူသ�းဒထာငး် - ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� ဇား�ခြ�ူသး�မူ့း��ကု� န္တ့���သည်းအထုု 

ခြပွား�တ်းလေးပွား�ရမူ့ည်း။ ထုု��လေးန်�ကး န္တှမူ့း�၊ ���န္တှင်းး် �းတ်ု��ကု� ထုည်း်ဖြိုးပွားး� လေးထု�င်းး�

က� စ်��သ���သည်း။

ဂျေူးခမစသ်ု� ်- ဂျးူ�ခြမူ့စ်းန္တှင်းး် န္တှမူ့း�တ်ု��ကု�လေးရ�ဖြိုးပွားး� ဂျးူ�ခြမူ့စ်းသ�ပွားး အခြ�စ်း စ်��သ���

ကြကသည်း။ န္တှမူ့း�မူ့း��ကု� အရသ�လေးက�င်းး�မူ့ွန်း ��လေးစ်ရန်းအတ်ွကး မူ့း��ု�လေးပွား် 

တ်ွင်းးတ်င်းးဖြိုးပွားး� လေး�ှ�းလေးပွား�ရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး လေး�ှ�းထု��လေးသ� န္တှမူ့း�မူ့း��ကု�

လေးထု�င်းး�ဖြိုးပွားး� ခြပွား�တ်း ထု��လေးသ�ဂျးူ�ခြမူ့စ်းမူ့း��န္တှင်း်း လေးရ�က� အရသ�ထုည််း ဖြိုးပွားး�

သ�ပွားးစ်��ကြကသည်း။

ငါးဒ�ါငး် - ပွားထုမူ့���� ကြကကးသွန်းခြ�ူ န္တှင်းး် ကြကကးသွန်းန်း၊ �ရမူ့း� �းဉ်းသး�၊ 

ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း၊ �းင်းး�တ်ု��ကု� လေးရ�ဖြိုးပွားး� လေးကြက�းရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး အ�ု�ပွားါ 

လေးကြက�းထု�� သည်း်အန္တှစ်းကု� င်းါ�အတ်ွင်းး� ထုည်း်ဖြိုးပွားး� လေးရလေးန္တွ�လေးင်းွ�န္တှင်း်း လေးပွားါင်းး�ရ

သည်း။

အင်းး�လေး��န္တှမူ့း�ကပွားး�န်းမူ့�န်�းလေးကြက�း (လေးကြွားကမူ့�န်�း ) -အင်းး�လေး��လေးကြွားကမူ့�န်�းကု� 

အင်းး�လေး��လေး�သထုွကး �န်း ခြ�င်း်းခြပွား���ပွားးသည်း။ လေးကြွားကမူ့�န်�း  ခြပွား���ပွားးရန်း

အတ်ွကး ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� �န်းမူ့း��ကု� တ်စ်းည်လေးရစ်ုမူ့းထု��ရ သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး

လေးခြ��ကးလေးသွ�လေးအ�င်းးခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� �န်းမူ့ုန်�းမူ့း��အခြ�စ်း ခြပွား���ပွားးထု��ရသည်း။ 

အ�ု�ပွားါ �န်းမူ့ုန်�းမူ့း��ကု� လေးရ၊ ���န္တှင်းး် န္တှမူ့း�တ်ု��န္တှင်းး် လေးရ�န်ယး ဖြိုးပွားး� လေးပွားါင်းး�ရ

မူ့ည်း။ လေးပွားါင်းး�ဖြိုးပွားး� လေးစ်�ကပွားး��လေးသ�အ�ါ အ����ကလေး��မူ့း�� ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� 

သစ်းသ�� ပွား��စ်��ွကး အတ်ွင်းး�ထုည်း်က� ပွား�ပွား�တ်းခြပွား��မူ့း��သက�သ်ု��  အခြပွား�� 

ကလေး��မူ့း�� ခြပွား���ပွားးသည်း။ ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး လေးန်�ှန်း�ဖြိုးပွားး� အလေးခြ��ကးကု� 

မူ့း�လေးသွ�န္တှင်း်း ကင်းးဖြိုးပွားး�ခြ�စ်းလေးစ်၊ လေးရလေး�း�းဖြိုးပွားး� �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ လေးခြမူ့ပွား�၊ 

ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း၊ ��� န္တှင်းး် �းတ်ု��ကု�လေးရ�ဖြိုးပွားး�ခြ�စ်းလေးစ် သ�ပွားးစ်��ကြကသည်း။

ရိုးိုးရာဒလွှာှလွှာု�င်နိ်း၊ ဒလွှာှဒလွှာှာခ်ြငး်နှင်် ငါးေမး်ခြငး်

အင်းး�လေး��လေး�သအတ်ွင်းး� အဓိုက သယးယ့ပွားု��လေး��င်းး လေးရ�ယ�ဉ်းမူ့ှ� လေး�ှ

င်းယး(သု��) လေးမူ့�းတ်�တ်ပွားးလေး�ှကြီးကး� ခြ�စ်းသည်း။ က�န်း�လေးခြမူ့န်ည်း�ပွားါ�မူ့ုလေးကြက�င်း်း 

လေး�ှင်းယး မူ့း��န္တှင်း်း လေးမူ့�းတ်�တ်ပွားး လေး�ှကြီးကး�မူ့း��ကု� တ်ွင်းးကးယး စ်ွ� အသ���ခြပွား�

ကြကသည်း။

အင်းး�သ��ရိုးု��ရ�လေး�ှကု� ခြပွား���ပွားးရန်းအတ်ွကး ကွန်း� သစ်းကု� အသ���ခြပွား�ကြက

ဖြိုးပွားး� �င်းး�ယ�န်း�ကးသည်း�၊ သစ်းလေးစ်�၊ စ်က့၊ �ှစ်�မူ့ုန်�း  န္တှင်းး် လေးကြက�င်းးဖြိုးမူ့း�တ်ု�� 

�ု�အပွားးသည်း။

လေး�ှခြပွား���ပွားးရ�တ်ွင်းး သစ်းသ��ခြပွား��မူ့း��ကု��င်းး�ယ�န်း �ကးသည်း�န္တှင်းး် တ်ွ�

�ကးသည်း။ တ်ွ��ကးထု�� လေးသ�လေးန်ရ�တ်ွင်းး �ှစ်�မူ့ုန်�းန္တှင်းး် သစ်းလေးစ်�ကု�

လေးရ�ဖြိုးပွားး� သ�တ်းရသည်း။ ��တ်ုယ အကြီးကုမူ့းသ�တ်းရ�တ်ွင်းး �ှစ်� မူ့ုန်�း ၊ သစ်းလေးစ်�

န္တှင်းး် လေးကြက�င်းးဖြိုးမူ့း�မူ့ုန်�းတ်ု��ကု� လေးရ�က� သ�တ်း �ုမူ့း�ရသည်း။ �ကးလေး�ှ�းလေး�ှ

တ်စ်းစ်း�ခြပွား���ပွားး ရန်းအတ်ွကး အ�းနု်း (၂) ပွားတ်း �န်�း ကြက�ခြမူ့င်း်းသည်း။ 

အင်းး�လေး��လေး�သရှု င်းါ��မူ့း�သမူ့��တ်ု��သည်း လေး�ှအ စ်ွန်း�မူ့ှ� လေးခြ�တ်စ်း�ကး

ထု�ခြ�င်း်းရပွားးဖြိုးပွားး� လေးခြ�တ်စ်း�ကးက လေး�ှ�းတ်ကးကု� ရစ်းပွားတ်းက� လေး�ှလေး�ှ�း

သည်း် ပွား�� သဏ္ဍာ�န်းလေးကြက�င်း်း ထုင်းးရှ��သည်း။ ထုု�ထု့�ခြ���သည််း လေး�ှလေး�ှ�း 

သဏ္ဍာ�န်း လေးပွား်လေးပွားါကး��ခြ�င်းး�မူ့ှ� အင်းး�လေး��ကန်းသည်း လေးရလေးန်ပွားင်းးမူ့း��၊ 

ကြကူပွားင်းးမူ့း�� ခြပွားည််းန္တှကး လေးန်လေးသ�လေးကြက�င်းး် ထုု�င်းးဖြိုးပွားး�လေး�ှလေး�ှ�း�ှင်းး မူ့ခြမူ့င်းး

ရပွား� ရပွားးဖြိုးပွားး�လေး�ှ�းမူ့ှသ� ခြမူ့င်းးရလေးသ�လေးကြက�င်းး်ခြ�စ်း သည်း။ လေးခြ�လေးထု�ကးခြ�င်း်း 

လေး�ှလေး�ှ�းခြ�င်းး�ကု� အမူ့း�ု� သ��မူ့း��သ� ခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ အမူ့း�ု�သမူ့း�

မူ့း��မူ့ှ� မူ့့ လေးရှ�ရိုးု��ရ� န်ည်း�အတ်ု�င်းး� တ်င်းးပွား�င်းးလေး�ွထုု�င်းးဖြိုးပွားး� သ� လေး�ှ�းကြက

သည်း။ အင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏ င်းါ��မူ့း�လေးသ� ဓိလေး�်

လေးကြက�င်း်း�ည်း�ထုင်းးရှ��လေးကး�းကြက��သည်း။ ဝါ�န္တှင်းး်ခြပွား���ပွားးထု�� လေးသ� 

ကန်းလေးတ်��်ွန်းပွား��သဏ္ဍာ�န်း င်းါ��မူ့း�အ�ပွားး လေး��င်းး�မူ့း��ကု� တ်ွင်းးကးယးစ်ွ� 

အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ အ�ပွားးလေး��င်းး�ကု� လေးရထု�တ်ွင်းး မူ့ခြမူ့ှ�ပွားးသွ��လေးအ�င်းး န္တှစ်း

ထု��ရသည်း။ င်းါ�မူ့း��ကု� လေးခြ��ကး�န်�း ဖြိုးပွားး� အ�ပွားးလေး��င်းး� အတ်ွင်းး�သု�� 

တ်ု��ဝင်းးလေးစ်သည်း။ အ�ပွားး လေး��င်းး�ကု� ခြပွားန်းလေး��း�ု�ကးလေးသ�အ�ါတ်ွင်းး ပွားု�ကး 

အတ်ွင်းး� င်းါ�မူ့း��ပွားုတ်းမူ့ုက� ကးန်း��်သည်း။ ထုု�င်းါ� မူ့ှ��န်ည်း�ကု� 

အထု့�သခြ�င်း်း င်းါ�ရ��မူ့း���မူ့း�ရ�တ်ွင်းး အသ���ခြပွား�သည်း။

အင်းး�သ���ု� ခြမူ့ှ���င်းး ဟု�လေး�်လေးသ� ကြီးကု��တ်ပွားး ကုရုယ�မူ့ှ��ည်း� 

အင်းး�သ���့မူ့း�ု�တ်ု��၏ င်းါ��မူ့း� ကုရုယ� တ်စ်းမူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း။ ကြီးကု��မူ့ှ� 

န္တု�င်းး�ွန်းကြီးကု�� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးပွား (၂၀၀)�န်�း  ရှည်း�း��သည်း။ (၂)လေးပွား �န်�း  အကွ�

တ်ွင်းး �းတု်းကု� ကြီးကု��ခြ�င်း်း�းည်းဖြိုးပွားး� အစ်�တ်ွ� ထု��သည်း။ မူ့န်ကး�င်းး�န္တှင်းး် 

ည်လေးန်�င်းး�အ�းနု်းမူ့း�� တ်ွင်းး င်းါ��မူ့း�သမူ့��တ်ု��သည်း အင်းး�အတ်ွင်းး�သု��သွ�� 

ဖြိုးပွားး� ဝါ����� (၂)����ကု� လေးထု�င်းးက� ခြမူ့ှ���င်းးကု� သွယး တ်န်း�ဖြိုးပွားး� င်းါ�လေးထု�င်းး

�မူ့း�ကြကသည်း။ ပွား�စ်ွန်း�ုတ်းင်းယး မူ့း��၊ တ်းလေးက�င်းးမူ့း�� စ်သည်းတ်ု��ကု� င်းါ�စ်�

အခြ�စ်း အသ���ခြပွား�သည်း။ င်းါ�မူ့ှ��ကြီးကု��ကု� တ်စ်းလေးန်�����၊ တ်စ်းည်���� �းထု��

လေး�ရ်ှုကြကသည်း။

ကးူရိုးု��တ်ု��သည်း လေးရလေးပွား်တ်ွင်းး လေးပွား်န္တု�င်းးလေးသ�လေးကြက�င်း်း င်းါ��မူ့း�သမူ့��

မူ့း��သည်း ကးူရိုးု��ကု�(၁)လေးပွား�ွ��န်�း ခြ�တ်း က� အ�ယးတ်ွင်းး င်းါ�မူ့ှ���းတု်းကု� 

တ်ပွားးထု��သည်း။ င်းါ��မူ့း�သမူ့��တ်ု��သည်း ကးူရိုးု�� င်းါ�မူ့ှ��တ်�မူ့း��  အ�ယး

တ်ွင်းး င်းါ�မူ့ှ���းတု်းကု�တ်ပွားး�င်းးဖြိုးပွားး� န္တု�င်းး�ွန်း ကြီးကု��ခြ�င်း်းတ်ွ�ထု��သည်း။ 

တ်းလေးက�င်းး၊ ပွား�စ်ွန်း�ုတ်း စ်လေးသ� င်းါ�စ်�မူ့း��တ်ပွားးဖြိုးပွားး� ကွန်း�လေးမူ့း�မူ့း��အန်း� 

တ်ွင်းး �းထု��လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ င်းါ��မူ့း�သမူ့��မူ့း�� သည်း ကးူရိုးု��မူ့း���းထု��

ရ�လေးန်ရ�မူ့း��ကု� မူ့ှတ်းသ�� ထု��ကြကရဖြိုးပွားး�  န်�ရးအန်ည်း�င်းယး ကြက�

လေးသ�အ�ါ ခြပွားန်း�ည်းလေး��းယ့ကြကသည်း။ ထုု�အ�ါ �းတု်းမူ့ှ� င်းါ� မူ့း���ည်း� 

မူ့ုထု��ဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ 

င်းါ��မူ့း�ရ�တ်ွင်းး လေးခြမူ့ပွား�ကြီးကုတ်း�တ်းမူ့း��၊ ပွား�စ်ွန်း�ုတ်း င်းယးမူ့း��န္တှင်းး် င်းါ�လေးသ�

လေး��မူ့း�� စ်သည်းတ်ု��ကု��ည်း� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ 

သျဒ်မေးဝမး်ဒျောငး်မှု

အင်းး�သ��တ်ု��သည်း စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ���ပွားးင်းန်း�ကု� (၆) � ��ပွားးကု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� 

ကးန်း(၆)�ကု� င်းါ��မူ့း���ပွားးင်းန်း� ��ပွားးကု�င်းးကြကသည်း။ အ�း�ု�မူ့ှ� င်းါ��မူ့း�

ခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း� ကု�သ� အဓိုက ��ပွားးကု�င်းးကြကသည်း။ စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� ��ပွားးင်းန်း�

မူ့း��တ်ွကး အဓိုကစ်ု�ကးပွားး�ု�လေးသ� သး�န္တှ� မူ့း��မူ့ှ� �န်းစ်ပွားါ�၊ လေးခြပွား�င်းး��့� န္တှင်းး် 

�ရမူ့း��းဉ်းသး�တ်ု�� ခြ�စ်းသည်း။ လေးရခြုံ�� (ကွန်း�လေးမူ့း�) မူ့း��လေးပွား်တ်ွင်းး �ရမူ့း� �းဉ်း

သး�၊ ဗျူး့�သး�၊ �ရိုး��သး�၊ ပွား�အမူ့း�ု�မူ့း�ု�၊ လေးဂျ်�းထု�ပွားးန္တှင်းး် င်းရိုး�ပွားးသး�မူ့း��ကု� စ်ု�ကးပွားး�ု�

ကြကသည်း။ အခြ���အသကး လေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး���ပွားးင်းန်း�မူ့း��မူ့ှ� ယကကန်း�

��ပွားးင်းန်း�၊ လေးရှေန္တှင်းး် လေးင်းွပွားန်း�ထုုမူ့း��ပွားးင်းန်း�မူ့း��၊ ပွားန်း�ပွား���ပွားးင်းန်း� န္တှင်းး် လေး�ှ

လေး��ကး��ပွားးခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း� မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ 
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ပွား�� (၄၈) လေး��င်းးလေးတ်�းဦး�ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�း�ေ�ဒတာမ်ေား

ဗျူး��ာအ����အမူ့ကု��ု�ကးန်�လေးသ� ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးမူ့း�� ခြ�စ်းကြကသည််း

အလေး�း�ကး အင်းး�သ���့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း ဘာ�သ�လေးရ�ပွားွ�လေးတ်�မူ့း��ကု� 

ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။

ဒောငဒ်တာဦ်းးဘီုရား�ေ� - သးတ်င်းး�ကွတ်း(လေးအ�ကး တ်ု�ဘာ�) �တ်ွင်းး 

ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုလေးသ� လေး��င်းးလေးတ်�း ဦး�ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�းမူ့ှ� အင်းး�လေး�� တ်ွင်းး 

အထုင်းးရှ������ ပွားွ�လေးတ်�းတ်စ်း��ဟု� �ု�န္တု�င်းးသည်း။ ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�း အတ်ွင်းး�

တ်ွင်းး လေး��င်းးလေးတ်�းဦး� ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��သည်း ရတ်န်�လေး��င်းးလေးတ်�းစ်း�၍ (၂၁) 

ဌ�န် (လေးကး�ရွ�မူ့း��) သု�� လေး�သစ်�ရး ကြွားက�း းလေးတ်�းမူ့့လေး�ရ်ှုသည်း။ ထုု�ပွားွ� 

လေးတ်�းအတ်ွင်းး� ရိုးု��ရ�အကအ�ှမူ့း��၊ ရိုးု��ရ�လေး�ှ ဖြိုးပွားု�င်းးပွားွ�မူ့း���ည်း� ကးင်းး�ပွား

ကြကသည်း။

ဒည်ာငဒ်ရသေနိး်�ေ�ဒတာ ် - က��န်း(ဇာ့�ု�င်းး)�တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� 

မူ့ဟု�လေးဗျူး�ဓိုလေးည်�င်းးပွားင်းးကု� လေးရ သွန်း�လေး��င်းး�ခြ�င်းး� ခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ ဗျူး��ာ

သည်း မူ့ဟု�လေးဗျူး�ဓိုလေးည်�င်းးပွားင်းးလေးအ�ကးတ်ွင်းး ဘာ�ရ��အခြ�စ်း ကု� လေးရ�ကးရှု

လေးတ်�းမူ့့��်သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ပွား့ခြပွားင်းး� လေးသ� လေးန္တွရ�သးက��တ်ွင်းး လေးဗျူး�ဓို

လေးည်�င်းးပွားင်းးမူ့း�� ကု� လေးရသွန်း�လေး��င်းး�ခြ�င်းး�ခြ�င်း်း သစ်းပွားင်းးမူ့း�� ပွားု�မူ့ု� ကြီးကး�ထုွ��

ဖြိုးပွားး� အရုပွားးအ�ဝါသလေးပွား�န္တု�င်းးမူ့ည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ က��န်း

လေးည်�င်းးလေးရသွန်း� ပွားွ�လေးတ်�း ကု� အင်းး�သ���့မူ့း�ု�မူ့း��သ�မူ့က ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ရှု

ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး မူ့း��အ������ ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။ 

စာခ�နိ်�ေ� - န်ယ�န်း� (ဇာွန်း)�တ်ွင်းး အင်းး�သ���့မူ့း�ု� တ်ု��သည်း ဗျူး��ာစ်�ခြပွားန်းပွားွ�

လေးတ်�းကု� လေးည်�င်းးလေးရှေဖြိုးမူ့ု��တ်ွင်းး န္တှစ်းစ်ဉ်း စ်ည်းက��စ်ွ� ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။

အငး်သားအမေ�ိးသားဒနိ် - အင်းး�သ��တ်ု��သည်း ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ရှု �့မူ့း�ု�တ်စ်း

မူ့း�ု� ခြ�စ်းသည်း်အလေး�း�ကး (၂၀၁၁) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��လေးရ�ရ� 

ဝန်းကြီးကး� ဌ�န်၏ ဦး�လေး��င်းးမူ့ုခြ�င်းး် ပွားထုမူ့���� အင်းး�သ�� တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��မူ့း��

����ည်း�ရ�လေးန်�ကု� တ်န်းလေး��င်းး မူ့�န်း���န်း� (၁) ရကးလေးန်� (န္တု�ဝင်းးဘာ�) 

တ်ွင်းး အင်းး� �ယးရှု အင်းး�လေး��ဗျူးု��းတ်�တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားး ��က်ြကသည်း။ 

ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းးမူ့့ အင်းး�သ�� အမူ့း�ု�သ��လေးန်�အခြ�စ်း လေးခြပွား�င်းး���၍ လေး��း

လေးတ်�းဦး� ဘာ�ရ��တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။ အမူ့း�ု�သ��လေးန်�တ်ွင်းး အင်းး�သ��

တ်ု��သည်း ရိုးု��ရ�သး�းင်းး�မူ့း��၊ အကမူ့း��ခြ�င်းး် လေး�း�းလေးခြ�ကြကသည်း။ အင်းး�သ�� 

အမူ့း�ု�သ��လေးန်�ကု� လေးအ�ကးပွားါ ဦး�တ်ည်း�းကးမူ့း�� ခြ�င်း်း ကးင်းး�ပွားသည်း။

• အင်းး�သ��တ်ု��၏ စ်ည်း�����ည်းညွှွတ်းမူ့ု

• အင်းး�သ��ရိုးု��ရ�စ်�လေးပွား၊ ယဉ်းလေးကး�မူ့ု၊ အန္တ�ပွားည်� န္တှင်းး် ဘာ�သ�စ်က��

စ်သည်းတ်ု��ကု�ထုုန်း�သုမူ့း�ရန်း

• အင်းး�လေး��လေး�သ သဘာ�၀ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးကု� ထုုန်း�သုမူ့း�လေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကး

ရန်း

• အခြ���တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ���့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��နှ္တင်းး် ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း� စ်ွ� အတ့်ယှဉ်းတ်ွ�

လေးန်ထုု�င်းးရန်း

အငး်သား ဂျ�တ၊ တးရိယာနှင် ်အျ

လွှာဇံူး�အျ - ရိုးု��ရ�ပွွား�လေးတ်�းမူ့း��န္တှင်း်း ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�း မူ့း��ကးင်းး�ပွားရ�တ်ွင်းး ��

ဇားအကကု� ကခြပွားကြကသည်း။ ��ဇားအက ကခြပွားရ�တ်ွင်းး ဗျူး��ရှည်း(၂)����၊ �င်းး

ကွင်းး� န္တှင်းး် ဝါ��ကး��ပွားး (၂) ��ပွားါဝင်းးလေး�ရ်ှုသည်း။ 

လွှာုဇံူး�အျ - ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� ��ပွားန် (ဘာ�န်း�ကြီးကး�ပွားး �) ပွားွ�မူ့း��တ်ွင်းး ကလေး�ရ်ှု

သည်း။ ���ဇားအကကု� ဗျူး��ရှည်း အမူ့း�ု�မူ့း�ု�တ်း�က� ကခြပွားသည်း။ 

အငး်ဒလွှားအိုးစည်အ်ျ - အင်းး�သ���့မူ့း�ု�တ်ု��၏ စ်ည်း�����ည်းညွှွတ်းမူ့ုကု� 

လေး��းခြပွားလေးသ� အု��စ်ည်းအက ကု� ရိုးု��ရ�ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း��တ်ွင်းး ကခြပွားလေး�း�းလေးခြ�လေး� ်

ရှုသည်း။ အရှည်း (၅) လေးပွား အကးယး (၂)လေးပွား�ွ��န်�းရှု လေးသ� အု��စ်ည်းန္တှင်းး်တ်ကွ

�င်းးကွင်းး�၊ လေးမူ့�င်းး�မူ့း��န္တှင်း်း ဝါ��ကး��ပွားးတ်ု��ကု� တ်း��တ်းက� ကသည်း။ 

အငး်တိုျဒ်တးသ�ြေငး် - အင်းး�တ်ု�ကးလေးတ်�သး�းင်းး� မူ့း��သည်း အင်းး�လေး��

လေး�သရှု အင်းး�သ���့မူ့း�ု�မူ့း�� အကြက��တွ်င်းး ထုင်းးရှ��လေးသ� ယှဉ်းဖြိုးပွားု�င်းးစ်ရ� 

လေးတ်� သး�းင်းး�မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။  အင်းး�တ်ု�ကးလေးတ်�သည်း မူ့ည်းသည်း်က��မူ့ှ 

စ်တ်င်းး��်သည်းကု� မူ့ည်းသ့မူ့ှ မူ့သုရှုကြကလေးပွား။ သု��လေးသ�း�ည်း� 

က�န်း�လေးဘာ�င်းးလေး�တ်း (ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ကု� ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှတ်ု��မူ့အ�ပွားးစ်ု���င်းးက��) န္တှင်းး် 

��တ်ုယ ကမူ့ာ�စ်စ်းမူ့ခြ�စ်း�င်းး က��မူ့း��အတ်ွင်းး� အ�ွန်းလေးကး�းကြက��လေးန်��်

သည်း။ ��တ်ုယကမူ့ာ�စ်စ်း ဖြိုးပွားး��းနု်းတ်ွင်းး အင်းး�တ်ု�ကးလေးတ်�မူ့း�� ကွယးလေးပွားး�ကး

�� န်း�ပွားါ� ခြ�စ်း��သ်ည်း။ အင်းး�သ��တ်ု��၏ သး�းင်းး�မူ့း��တ်ွင်းး ၎င်းး�တ်ု��၏ 

လေးန်�စ်ဉ်း�့မူ့ုဘာဝမူ့း��၊ ရည်းရွယး�းကးပွားန်း� တ်ု�င်းးမူ့း��၊ စ်ုတ်းက့�စ်ုတ်းသန်း�

မူ့း��၊ သ�ာါထုကးသန်းမူ့ုမူ့း��န္တှင်း်း ဓိလေး�ထ်ု���တ်မူ့း�အစ်ဉ်းအ��မူ့း��ကု� 

ထုည်း်သွင်းး�စ်ပွားး�ု�လေး�ရ်ှုသည်း။ ရိုးု��ရ�အင်းး�တ်ု�ကးလေးတ်� ဖြိုးပွားု�င်းးပွားွ�မူ့း��တ်ွင်းး 

ပွားါဝင်းးကြကသ့မူ့း��မူ့ှ� �့င်းယး�့ရွယး မူ့း��သ� ခြ�စ်းသည်း။ အင်းး�တ်ု�ကး လေးတ်�

ဖြိုးပွားု�င်းးပွားွ�မူ့း��ကု� သးတ်င်းး�ကွတ်း(လေးအ�ကးတ်ု�ဘာ�) �၊ တ်န်းလေး��င်းးမူ့�န်း� 

(န္တု�ဝင်းးဘာ�-�းဇာင်းးဘာ�) � န္တှင်းး် တ်န်း�့�(ဧဖြိုးပွားး)� မူ့း��တ်ွင်းး�ည်း�လေးက�င်းး�၊ 

လေးက�ကးရုတ်းသုမူ့း��းနု်း အဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�န္တှစ်းသစ်းက့�က��မူ့း��တ်ွင်းး �ည်း� 

လေးက�င်းး�၊ အုမူ့းသစ်းလေး��ကး��ပွားးဖြိုးပွားး�လေးသ� အ�ါတ်ွင်းး �ည်း�လေးက�င်းး� 

ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားးတ်တ်းကြကသည်း။ ဖြိုးပွားု�င်းးပွားွ�ကးင်းး�ပွားလေးသ�လေးန်�မူ့ှ� မူ့း��လေးသ� 

အ��ခြ�င်း်း �ခြပွားည််းည်ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ရွ�သ��မူ့း�� စ်�လေးဝ� လေးရ�ကးရှုက� ကးင်းး�ပွားကြက
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သည်း။ မူ့ုန်း�ကလေး��မူ့း��သည်း အုမူ့းဝရ� တ်�တ်ွင်းး လေးန်ရ�ယ့ကြကဖြိုးပွားး� လေးယ�

ကဂး��လေး��မူ့း�� သည်းလေး�ှလေးပွား်တ်ွင်းးလေးန်ရ�ယ့ကြကသည်း။ ��လေးရ�ကး 

န်��လေးထု�င်းးလေးသ� ပွားရုသတ်းမူ့း��သည်း အန်း�အန်��ရှု လေး�ှမူ့း��လေးပွား်တ်ွင်းး 

လေးန်ရ�ယ့ကြကသည်း။

 

ဒျာျစ်ိုျသ်�ြေငး် - အခြ��� လေးတ်�သး�းင်းး�မူ့း��မူ့ှ� လေးက�ကးစ်ု�ကးရ�တ်ွင်းး

သး�ု�လေးသ� လေးက�ကးစ်ု�ကး သး�းင်းး�မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ 

ယုကံြျည်မ်ှုမေား

အင်းး�သ��တ်ု��သည်း ဗျူး��ာဘာ�သ� ဝင်းးမူ့း��ခြ�စ်းသည်း် အလေး�း�ကး ဗျူး��ာ

အ����အမူ့ကု� �ု�ကးန်�ကးင်းး်သ��� ကြကသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ရှု အခြ���လေးသ� 

တု်�င်းး�ရင်းး� သ��မူ့း��က�သု်��ပွားင်းး န်တ်းကု��ည်း� ကု��ကွယးယ�� ကြကည်းကြကသည်း။

ထုု��လေးကြက�င်း်း အင်းး�သ��လေးကး�ရွ� မူ့း��တ်ွင်းးန်တ်းစ်င်းးမူ့း��ကု�လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ 

အလေး��င်းး �ကး�ွ��မူ့း��၊ အခြမူ့ူလေးတ်မူ့း�� စ်သည်းတ်ု��ကု��ည်း� ယ��ကြကည်းကြက

သ�ု� အလေး��င်းး အင်းး�မူ့း��၊ လေး��မူ့င်းး မူ့း��ကု��ည်း� ထုု��လေး�ရ်ှုသည်း။ 

ရိုးိုးရာအစေ�အလွှာနိး်အယးအေမေား

အင်းး�သ���့မူ့း�ု�မူ့း��၏ ရိုးု��ရ�အစ်ွ�အ�န်း� အယ့ အ�အ�း�ု�မူ့ှ�- 

• ည်အ�းနု်း ကး း�သ�ပွားါက လေးကး�ရွ�အတ်ွင်းး� မူ့လေးက�င်းး�လေးသ� 

အခြ�င်းး�အရ�မူ့း�� ခြ�စ်းလေးပွား် တ်တ်းသည်း။

• အုမူ့းအတ်ွင်းး�သု�� ဇား�ကွကးဝင်းး���ှင်းး ကြွားကယးဝ �းမူ့း�သ�ခြ�င်းး�၊ 

လေးပွားး�းရှေင်းးခြ�င်းး�မူ့း�� ကြုံက�� ရတ်တ်း သည်း။

• အလေးပွား်သွ�� ကး�ု�သည်းဟု� အုပွားးမူ့ကးမူ့ကးပွားါက လေး�ွမူ့း�ု�ထု�မူ့ှ မူ့ုမူ့ု

ထုကး အသကးကြီးကး�သ့ တ်စ်းဦး� ဦး� လေးသ����တ်တ်းသည်း။

• အုမူ့း(သု��) ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�တ်ွင်းး �့စ်ည်း က��သည်းဟု� 

အုမူ့းမူ့ကးပွားါက  အ�ု�ပွားါလေးန်ရ�မှူ့ အကြီးကး�အက� �း��န်�တ်တ်းသည်း

• လေးအ�ကးမူ့းကး �မူ့း� �ုပွားးပွားါက င်းု�ရတ်တ်းသည်း။ အလေးပွား်မူ့းကး �မူ့း� 

�ုပွားး�ှင်းး က�လေးက�င်းး�သည်း။

• အလေးပွား်မူ့းကး�မူ့း��ုပွားးပွားါက အစ်��လေးက�င်းး�စ်�� ရဖြိုးပွားး� လေးအ�ကး

မူ့းကး�မူ့း��ုပွားး�ှင်းး ရန်းခြ�စ်းရ တ်တ်းသည်း။

• လေးည်�င်းးပွားင်းးန္တှင်းး် သလေးခြပွားပွားင်းးတ်ု��သည်း ဗျူး��ာဘာ�ရ�� ခြ�စ်းခြ�င်းး�ကု� 

ကု�ယးစ်��ခြပွား�ခြ�င်းး�လေးကြက�င်း်း အုမူ့းလေးရှ� တ်ွင်းး စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး� မူ့ခြပွား�ရလေးပွား။

 အ���တ့်ပွားင်းး သလေးဘာဂ�ပွားင်းးန္တှင်းး် ဇား�ခြ�ူပွားင်းးတ်ု��ကု��ည်း� အုမူ့း၏ 

လေးတ်�င်းးဘာကးတ်ွင်းး စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး�မူ့ခြပွား�ရလေးပွား။ 

• အလေးရှ�အရပွားးသု�� �့ (၆) လေးယ�ကး၊ အလေးန်�ကး အရပွားးသု�� �့ (၄) 

လေးယ�ကး၊ လေးတ်�င်းးအရပွားးသု���့ (၉)လေးယ�ကး၊ လေးခြမူ့�ကးအရပွားးသု���့ 

(၁၀) လေးယ�ကး �ရး�မူ့ထုွကးရ။ က��ု��တ်တ်းသည်း။

အြမး်အနိားမေား

အုမူ့းသ��မူ့း��ထု�မူ့ှ တ်စ်းဦး�ဦး� လေးသ����ပွားါက အုမူ့းကု� သန်�းရှင်းး�လေးရ���ပွားးရ

သည်း။ လေးသ����သ့ကု� လေးရ�း�ု� လေးပွား�ဖြိုးပွားး��ှင်းး �့ (၃) ဦး� (သု��) (၆) ဦး��န်�းမူ့ှ 

မူ့က� အုမူ့းလေးပွားါကးဝကု� မူ့းကးန္တှ�မူ့့ဖြိုးပွားး� အလေး��င်းး�ခြပွားင်းး ထု��ရသည်း။ 

အလေး��င်းး�သယးမူ့ည်း် လေး�ှဦး�တ်ွင်းး ဗျူး��ာရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းကု� ထု��ရှုဖြိုးပွားး� 

သယးယ့���းနု်းတ်ွင်းး လေးကြက�လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�ကု� တ်း��တ်းရသည်း။ သ�ဂ း�ုင်းး� 

သု��လေးရ�ကးလေးသ�အ�ါတ်ွင်းး လေး�ါင်းး�တ်���ကု� ကွန်း� လေးမူ့ှ�လေးအ�ကးသု�� �းဖြိုးပွားး�

�ှင်းး မူ့လေးရွ��း��လေးစ်ရန်း အတ်ွကး ဝါ�����မူ့း��ခြ�င်း်း ခြုံ���တ်းက� ထု��လေး� ်ရှု

သည်း။ သဖြိုးဂျု��းဖြိုးပွားး��းနု်းတ်ွင်းး ����လ်ေးသ� �မူ့း� အတ်ု�င်းး� ခြပွားန်း��်ကြကဖြိုးပွားး� 

�ှည်း်မူ့ကြကည််းရဟု� �ု�ကြက သည်း။ ယလေးန်�အ�ါတ်ွင်းး အထုကးပွားါ အသ�ဘာ 

အ�မူ့း� အန်��မူ့း�ု�ကု� အင်းး�ထု�တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� အင်းး�သ��မူ့း��သ� 

ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။

ရိုးု��ရ��ကးထုပွားးပွားွ� အ�မူ့း�အန်��ကု� န္တှစ်း�ကးမူ့ုဘာ �့ကြီးကး�မူ့း��က စ်းစ်ဉ်း

လေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� သတ်ု��သမူ့း�၊ သတ်ု��သ��တ်ု��လေးန်ထုု�င်းးရ�အုမူ့းတ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှု 

သည်း။ အုမူ့း၏ အလေးရှ�လေးတ်�င်းးဘာကးတ်ု�င်းးန်��တ်ွင်းး �ကး�ွ��လေးင်းွလေးကြက�မူ့း��၊ 

ရတ်န်�ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� ထု��ရသည်း။ �ကးထုပွားးပွားွ�ဖြိုးပွားး�သည််းအ�ါတ်ွင်းး 

မူ့ဂျဂ�� လေးမူ့�င်းးန္တှ�တ်ု��သည်း လေးခြမူ့�ကးဘာကးလေး�ှက��မူ့ှတ်ကးဖြိုးပွားး� အ�န်း�

အတ်ွင်းး� ဝင်းးရသည်း။ သတ်ု��သမူ့း�၊ သတ်ု��သ�� တ်ု��မူ့ှ� အခြ���ရွ�မူ့ှခြ�စ်းပွားါက 

ရွ�ဝင်းးလေးကြက�ကု� လေးပွား� လေး��င်းးရသည်း။

ကလေး��စ်တ်င်းးစ်က��လေးခြပွား�လေးသ�အ�းနု်းတ်ွင်းး အမူ့ည်း လေးပွား�အ�မူ့း�အန်��ကု�

ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။တ်ကးလေးရ�ကး ��ကြကသ့မူ့း��ကု� ရိုးု��ရ�အစ်��အစ်�မူ့း�� 

လေးကွ�လေးမူ့ွ� ကြကဖြိုးပွားး� ဧည်း်သည်းမူ့း��က ကလေး��အတ်ွကး �ကး လေး��င်းးမူ့း�� 

ယ့��ကြကက� ��မူ့ွန်းလေးက�င်းး�လေးတ်�င်းး� လေးပွား�ကြကသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းး က��

က ကလေး�� (၇) ရကးရှု�ှင်းး န်��ထုွင်းး�မူ့ဂျဂ�� အ�မူ့း�အန်��မူ့း��ကု� 

ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုကြကသည်း။

အိမ်ဒောျလ်ွှာု�်ခြငး်နှင်် အဒခြြေဒနိထိုင်ခြငး်

လေးန်�လေးက�င်းး�ရကးသ� လေးရွ�ထု��လေးသ�လေးန်�တ်ွင်းး ရိုးု��ရ� ဓိလေး�ထ်ု���တ်မူ့း� 

အစ်ဉ်းအ��မူ့း��အတ်ု�င်းး� အုမူ့းသစ်း ကု� စ်တ်င်းးလေး��ကး��ပွားးကြကသည်း။ 

အုမူ့းတ်ု�င်းး စ်တ်င်းး ထု့လေးသ�လေးန်�တ်ွင်းး ည်�ဘာကးတ်ွင်းး ဥ်ရိုး�တ်ု�င်းးကု� စ်ု�ကး ထု့ကြက

ဖြိုးပွားး� သလေးခြပွားရွကး၊ ထုန်း�ရွကး၊ အဝတ်းန်း (လေး�ှ�းန်း) တ်ု��ခြ�င်း်း ရစ်းပွားတ်းသည်း။ 

တ်ု�င်းးလေးအ�ကးလေးခြ� တ်ွင်းး တ်ွင်းး�တ့်�၊ အလေးပွားါကးခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� လေးရှေ၊ လေးင်းွန္တှင်းး် ရတ်န်�

(၇) ပွားါ�ကု�ထုည််းက� ခြမူ့ှ�ပွားးန္တှ�လေး�ရ်ှုသည်း။

လေးရှ�ယ�င်းးအ�းနု်းက အင်းး�သ���့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း အုမူ့း လေးခြမူ့လေးန်ရ�လေးရွ��းယး

ရ�တ်ွင်းး(က�န်း�လေးပွား်တ်ွင်းး လေး��ကး မူ့ှသ�) �န်းအန်ည်း�င်းယးကု� လေးခြမူ့ခြပွားင်းးလေးပွား်

ပွား��၍ အလေးပွား်မူ့ှ �ွကးင်းယးခြ�င်း်းအ�ပွားးက� တ်စ်းည်ထု��သည်း။ မူ့န်ကး မူ့ု���င်းး�

လေးသ�အ�ါ �န်းမူ့း�� ခြပွားန်�းကး�လေးန်ပွားါက အ�ု�ပွားါ လေးန်ရ�ကု� မူ့လေးရွ��းယးပွားါ။

စျား�ုမံေား

• အလေးမူ့� - အရိုးု��န်������အ�ပွားးထု��ဖြိုးပွားး� လေးရထု�မူ့ှ� လေးန်တ်ယး။

 အလေးခြ� - �ရိုး�

• အလေးမူ့� - အပွားင်းးက စ်ပွားါ�ကြီးကး�လေး�မူ့န်��တ့်တ်ယး။ အသ��က မူ့း�လေးမူ့ှ�

�ု��လေးက�င်းး�တ်ယး အရွကးက အပွားးန်��တ့်တ်ယး။

 အလေးခြ� - ထုင်းး�ရှူးှူ�ပွားင်းး

• အလေးမူ့� - လေးကး�ကး�း�ကြီးကး�လေးအ�ကးက မူ့ုအကြီးကး� ကြီးကး�ပွားွင်းး်တ်ယး။ 

အလေးခြ� - လေးန် 
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မူ့ယး။

တ်ု�ကးမူ့ယးတ်� ်တ်ု�ကးမူ့ယး

ရွ��ယးမူ့ှ� �း�ခြ�ူ�င်းး��ု��

�င်းး�လေးအ�င်းးတ်ု�ကးမူ့ယး

တ်ု�ကးပွားါမ်ူ့ယး မူ့ုင်းယးမူ့ု��လေးတ်�င်းး����

ရွ��ယးမူ့ှ� �း�ခြ�ူ�င်းး�ပွားါ�ု��

(မူ့ကြီးကး�ရယး) �င်းး�လေးအ�င်းးတ်ု�ကးအ���……

လေးမူ့�င်းး။

တ်ု�ကးမူ့ယးတ်� ်တ်ု�ကးမူ့ယး

လေးယ�ကခမူ့အုမူ့းဦး�ကု�

ကး�ု�လေးအ�င်းးတ်ု�ကးမူ့ယး

တ်ု�ကးပွားါမ်ူ့ယး မူ့ုင်းယးမူ့ု��လေးတ်�င်းး����

လေးယ�ကခမူ့လေး�ှဦး��ု��ကု��ှ

(မူ့ကြီးကး�ရယး) ကး�ု�လေးအ�င်းးတ်ု�ကးအ���….

မူ့ယး။

အသ�က မူ့ကးယ်းတ်ကးယး

ကြကကးသ့င်းယး ပွားါမူ့ခြ���

လေးတ်�မူ့ယးကု� မူ့ရှကး�ု�ကး

လေးတ်�တ်ု�ကးမူ့ယး���….

လေးမူ့�င်းး။

အသ�ကြက��

သန်���ု�ကးပွားါဘာု မူ့ကြီးကး�ရယး

လေးမူ့�င်းးလေး���င်းး လေးရပွား့င်းါ�

အ��န္တွ���ှတ်ယး။

သန်��ရင်းးကွယး

ကယးပွားါလေးတ်� ်မူ့��န်း�

လေးမူ့�င်းးလေး���င်းး လေးရပွား့င်းါ��ု�

(မူ့ကြီးကး�ရယး) အ��န္တွ���ု��န္တ��� ….

မူ့ယး။

လေးမူ့�င်းးကြီးကး�ကု�ခြမူ့င်းးတ်�လ်ေးန်�

မူ့လေးမူ့တ််�် မူ့ယး်လေးရှေရင်းး

�ွ��ု��ခြပွား�းင်းး၊

မူ့ယး်လေးရှေရင်းး ခြပွား�းင်းးတ်�မ်ူ့ယးက

လေးမူ့�င်းးကြီးကး�ကု�ခြမူ့င်းးတ်�လ်ေးန်�

��န်း�မူ့ယးမူ့လေးမူ့ ် …

လေးမူ့�င်းး။

အင်းး��ယးမူ့ှ� လေးရှေကြက�ပွားန်း�

ကြက�ပွားန်း�လေး��န္တှစ်းပွားွင်းး်�ု�င်းး

�့�းမူ့ယး�ု��ကု�င်းး

�့�မူ့ယးကု�င်းး၊ မူ့ပွားု�င်းးတ်�လ်ေးမူ့�င်းးလေး�

အင်းး��ယးမူ့ှ� လေးရှေကြက�ပွားန်း�

(မူ့ကြီးကး�ရယး) �ှမူ့း��ု��မူ့ရ….

မူ့င်းယး။

ပွားန်းပွားါတ်� ်ပွားန်းပွားါ

အလေးရှ�လေး�လေးတ်�င်းးလေးပွား်ထုုပွားး

ပွားန်း�လေးရှေ�ုပွားးခြပွား�၊

ပွားန်းကြကပွားါ၊ ရွ�သ့မူ့ု��ရပွားးသ��

ပွားန်း��ုပွားးခြပွား� သည်းလေးတ်�င်းးက�န်း�မူ့ှ�

(လေးမူ့�င်းးကြီးကး�ရယး) ��န်း�စ်ု�ကး�ု��ထု��။
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ဟု�သပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��သည်း အင်းး�သ��တ်ု��၏ ရိုးု��ရ� ယဉ်းလေးကး�မူ့ုဓိလေး�တ််စ်း��

ပွားင်းး ခြ�စ်းသည်း။ ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း�� ကု� မူ့ုဘာ၊ ဘာု��ဘာွ��မူ့း��မူ့ှ သ��သမူ့း�မူ့း��သု�� 

�ခြပွားည််း ည်မူ့း��န္တှင်း်း အုမူ့းယ�ဝင်းး ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��အခြ�စ်း �ကး�င်းး် ကမူ့း� လေးခြပွား�

ခြပွား��က်ြကသည်း။

“ည်လေးန်�င်းး� (သု��) ည်�းမူ့း�အ�းနု်းတ်ွင်းး �့ပွားး�ုက�� သ��မူ့း��သည်း မူ့ုမူ့ုတ်ု�� 
စ်ုတ်းဝင်းးစ်��ရ� အပွားး�ုလေးန်အုမူ့း သု�� သွ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်းန္တု�င်းးကြကသည်း။ 
�့ပွားး�ု က��သ��တ်ု�� အုမူ့း�ည်းပွားါက လေးစ်�င်းးခြုံ��� က� �ည်း လေး�ရ်ှုကြက
သည်း။ မူ့ုန်း�ကလေး�� မူ့ုဘာမူ့း��က�ည်း� ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်းခြ�င်းး�ကု� 
�ွင်းး်ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ဧည််း�န်း� တ်ွင်းး�ကး��စ်က��လေးခြပွား�လေးစ်သည်း။

အယးဘာ��တ်�လေးတ် သည်း ဟု�သဉာ�ဏးရှေင်းးဖြိုးပွားး� ရယး�ွယးလေးက�င်းး�လေးသ� 
�့င်းယးတ်စ်းလေးယ�ကး ခြ�စ်းသည်း။ တ်စ်းည်တ်ွင်းး အယးဘာ��တ်�လေးတ်သည်း ဖြိုးမူ့ု��
ကြီးကး�တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� သ့င်းယး�းင်းး� ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်း�ုမူ့်းမူ့ည်းဟု� 
ရွ�ကု� လေးခြပွား��ု���သ်ည်း။ ဖြိုးမူ့ု��သ�� သ့င်းယး�းင်းး�သည်း သ့ကြီးကး�သမူ့း�ကု� 
သလေးဘာ�ကးဖြိုးပွားး� ရွ��့ကြီးကး�အုမူ့းသု�� ည်အ�းနု်း သွ��လေးရ�ကး�ည်းပွားတ်းမူ့ည်း
ဟု� �ု��� ်သည်း။ အမူ့ှန်းမူ့ှ� အယးဘာ��တ်�လေးတ်ထု�သု�� မူ့ည်းသည်း် သ့င်းယး�းင်းး�
မူ့ှ ��လေးရ�ကး�ည်းပွားတ်းခြ�င်းး� မူ့ရှုလေးပွား။ ဂျ�ဏးလေးမူ့�ကးလေးန်လေးသ� သ့ကြီးကး�ကု� 
ပွားည်�လေးပွား�ရန်း အတ်ွကး စ်းစ်ဉ်း��ခ်ြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ သွ��လေးရ�ကး�ည်း ပွားတ်း

မူ့ည်း် ည်လေးန်တ်ွင်းး အယးဘာ��တ်�လေးတ်န္တှင်းး် သ့� သ့င်းယး�းင်းး� (�့အရွယး အစ်��
ရှုလေးသ� ဗျူး��ာ ရိုး�ပွားးပွားွ�� လေးတ်�းကု�လေးစ်�င်းးခြုံ��� ဖြိုးပွားး�)တ်ု��သည်း လေး�ှလေး�ှ�းဖြိုးပွားး� ထုွကး 
����သ်ည်း။ ရွ��့ကြီးကး�အုမူ့းသု�� လေးရ�ကးလေးသ�အ�ါ ဧည််း�န်း�တ်ွင်းး လေးန်ရ�
ယ့ဖြိုးပွားး� မူ့ုန်း�ကလေး��ကု��ည်း� “သ့�သ့င်းယး�းင်းး�မူ့ှ� အ�ွန်းရှကးတ်တ်း
လေးသ�လေးကြက�င်း်း �လေးယ�င်းး�တ်ု�င်းး မူ့ထုွန်း�ပွားါန်��၊ စ်က���ည်း� အမူ့း�� ကြီးကး�မူ့
လေးခြပွား�ပွားါန်��” ဟု�လေးခြပွား��ု���သ်ည်း။အ�းနု်းအန်ည်း� င်းယးကြက��ှင်းး “သ့အုမူ့းမူ့ှ� 
ကုစ်စရှု�ု�� ခြပွားန်း�ု�ကးပွားါဦး� မူ့ယး၊ သ့�သ့င်းယး�းင်းး�ကု� ထု����ပ်ွားါမူ့ယး” ဟု�လေးခြပွား�
ဖြိုးပွားး� ခြပွားန်း����သ်ည်း။ လေးကး�ရွ��့ကြီးကး�သည်း ရိုး�ပွားးထု�ကု� �့အစ်စ်းထုင်းးဖြိုးပွားး�
စ်က��လေးတ်ွလေးခြပွား�လေးန်��သ်ည်း။ အ�းနု်း ကြက���တ်�အ်�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်
မူ့ုန်း�ကလေး��ရ�� မူ့ုဘာလေးတ်ွဟု� သည်း�မူ့��န္တု�င်းးလေးတ်�ဘ်ာ� အုပွားး�းင်းး����ပ်ွားါ
တ်ယး။ မူ့ုန်း�ကလေး��ရ�� မူ့ုဘာလေးတ်ွဟု� ဧည််းသည်းကု� အုမူ့း မူ့ခြပွားန်း�င်းး 
စ်က��လေးခြပွား��ု��တ်ု�ကးတ်ွန်း�ရန်း မူ့ုန်း�ကလေး�� ကု�မူ့ှ�ဖြိုးပွားး�အုပွားးယ�ဝင်းးသွ��ကြက
ပွားါတ်ယး။ မူ့ုန်း�ကလေး�� ဟု� ဧည်း်သည်းကု� စ်က��လေးခြပွား��ု�� တ်စ်းည်����
တ်ု�ကး တ်ွန်း�လေးန်��ဖ်ြိုးပွားး� ရွ��့ကြီးကး�က�ည်း� စ်ုတ်းမူ့လေးခြ��င်း်းပွား� အုပွားးမူ့လေးပွားး�း��ပ်ွားါ
ဘာ့�။ မူ့န်ကး�င်းး�တ်�အ်�ါမူ့ှ�လေးတ်� ် ရွ��့ကြီးကး�ဟု�သ�သယဝင်းး��ဖြိုးပွားး� 
လေးစ်�င်းးကု��ွ��ယး �ု�ကးတ်�အ်�ါ ရိုး�ပွားးထု�ကု� လေးတ်ွ���ပ်ွားါတ်ယး။ အ��်းရိုး�ပွားးထု� 
ဟု� ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�က ဗျူး��ာရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းခြ�စ်းလေးန် တ်�အ်တ်ွကး �ု��တ်ယး
�ု��အထုင်းး��ရမူ့ှ�စ်ု��ဖြိုးပွားး� ရွ�သ�� လေးတ်ွ မူ့န္တု���င်းး ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းကု� သွ��ခြပွားန်း
ထု���ု�ကး ရပွားါတ်ယး…”
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�ဒလွှာာငလ်ွှားမေ�ိး

ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�စ်�သည်း ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ရှု တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ���့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��တ်ွင်းး အ�ွန်းလေးသ�င်းယး

သည်း်အထု� ပွားါဝင်းးသည်း။ ထုု��အတ်ွကးလေးကြက�င်း်း ပွားလေး��င်းးမူ့း�ု� �ကးကု� �ကး�ကးထုုန်း�သုမူ့း�

ထု��န္တု�င်းးရန်း အခြ��� �့မူ့း�ု�န္တှင်းး် �ကးထုပွားးခြ�င်းး�ကု� ခြမူ့စ်းတ်��ကြကသည်း။ 

ယလေးန်�အ�းနု်းတွ်င်းး ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ခြမူ့န်းမူ့� နု္တ�င်းးင်း�ရုှ ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး၊ 

တ်ရိုး�တ်းန္တု�င်းးင်း�ရှု ယ့န်န်းခြပွားည်းန်ယးန္တှင်းး် ထုု�င်းး�န္တု�င်းးင်း�လေးခြမူ့�ကးပွားု�င်းး�တ်ု��တ်ွင်းး 

လေးန်ထုု�င်းး �ှကးရှုသည်းကု� လေးတ်ွ�ရှုရသည်း။

မူ့န္တ�ဿလေးဗျူး�ပွားည်�ရှင်းးမူ့း��၏ အ�ု�အရ ပွားအု�ဝး� �့မူ့း�ု�တ်ု��က�သ်ု��ပွားင်းး မူ့ွန်း၊ ဝ

န္တှင်းး် ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�တ်ု�� သည်း မူ့ွန်းဂျု�တ်ု��မူ့ှ �င်းး�သကး��သည်း် မူ့ွန်း-�မူ့� 

�့မူ့း�ု�စ်�၏ အန္တွယးဝင်းးခြ�စ်းကြကဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� အတ်ွင်းး�သု�� ပွားထုမူ့���� ဝင်းး

လေးရ�ကး��ကြကသည််း �့မူ့း�ု�မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�အတ်ွင်းး�သု�� 

��တ်ုယ န္တှင်းး် တ်တ်ုယအခြ�စ်း ဝင်းးလေးရ�ကး��သည်း် �့မူ့း�ု�မူ့း��မူ့ှ� တ်ုဘာကး

-ဗျူးမူ့� �့မူ့း�ု�န္တှင်းး် ထုု�င်းး��့မူ့း�ု� ခြ�စ်းသည်း။ မူ့ွန်း-�မူ့� �့မူ့း�ု�စ်�သည်း ခြမူ့န်းမူ့�

ခြပွားည်း တ်ွင်းး� ဝင်းးလေးရ�ကးမူ့���င်းး တ်ရိုး�တ်းခြပွားည်း ယန်းဇား�ခြမူ့စ်း လေးတ်�င်းးကြက��

တ်လေး�ှ�ကးတ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းး��်ကြကသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး အင်းး�ု��း�ုင်းး�န်��

ကွန်း��ွယးတ်ွင်းး ဗျူးးယကး န်မူ့း၊ ကလေးမူ့ာ��း�ယ�� (�မူ့��့မူ့း�ု�မူ့း��အခြ�စ်း)၊ 

ထုု�င်းး� န္တှင်းး် ခြမူ့န်းမူ့�ခြပွားည်းလေးတ်�င်းးပွားု�င်းး�သု�� ပွားး ��န္တှ��ဝင်းးလေးရ�ကး ��ကြကသည်း။

ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�စ်�သည်း ပွားးူ�့မူ့း�ု�န္တှင်းး် န်း�ကပွားးစ်ွ� လေးန်��်လေးသ� လေးကြက�င်း်း ရိုးု��ရ�

ယဉ်းလေးကး�မူ့ု၊ ယ��ကြကည်းမူ့ု၊ ဓိလေး�ထ်ု���တ်မူ့း�မူ့း��၊ ရ�ဇာဝင်းးပွား��ခြပွားင်းးန္တှင်းး် အ�ပွားး�း�ပွားး

မူ့ု ပွား��စ်�စ်သည်းတ်ု��သည်း ပွားးူကု�အလေးခြ���သည်း။ �့မူ့း�ု� အမူ့ည်းကု� ပွားးူ မူ့ှ 

ပွား�့၊ ပွား�့မူ့ှ ပွားလေး��င်းး စ်သည်းခြ�င်းး် လေးခြပွား�င်းး��� လေး�်�ု�����သ်ည်း။ 

သု��လေးသ�း�ည်း� “ပွားလေး��င်းး” ဟု့လေးသ� စ်�����ကု� အဓိုပွားပယး�ွင်းး်�ု�၍ 

မူ့ရပွားါ။

ဘီာသာစျား

အခြ���တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ���့မူ့း�ု�မူ့း�� က�သ်ု��ပွားင်းး ပွားလေး��င်းး �့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း 

ကု�ယးပွားု�င်းးဘာ�သ�စ်က��ကု� ပွားု�င်းး �ု�င်းးကြကသည်း။ ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�စ်� အန္တွယး

ဝင်းး (၄) န္တွယးလေးပွား် အလေးခြ���၍ ပွားလေး��င်းးစ်က�� (၄) မူ့း�ု� ရှု သည်း။ ပွားအု�ဝး�

န္တှင်းး် ပွားလေး��င်းးတ်ု��၏ ဘာု��လေးဘာ�ဘားဘာင်းး မူ့း��သည်း မူ့း�ု�န္တွယးတ်စ်း��ထု�မူ့ှ 

�င်းး�သကး��သည်း ဟု��ု�လေးသ�း�ည်း� ထုု��့မူ့း�ု� န္တှစ်းမူ့း�ု�၏ ဘာ�သ� 

စ်က��မူ့း��မူ့ှ� အ�ွန်းကွ�ခြပွား��သည်း။ သု��လေးသ�း ပွားလေး��င်းးစ်က��သည်း မူ့ွန်း

စ်က��န္တှင်း်း အလေးတ်�းကလေး�� တ့်ည်းသည်း။

အသျဒ်မေးဝမး်ဒျောငး်မှု�ုစံံ

ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ���ပွားးင်းန်း�ကု� အသကးလေးမူ့ွ� 

ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�အခြ�စ်း အဓိုက ��ပွားးကု�င်းးသည်း။ လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သ

တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းး က� စ်ပွားါ�၊ �ုလေးမူ့မ�းသး�၊ �ကး�ကး၊ ပွား�အမူ့း�ု�မူ့း�ု�န္တှင်းး် �းင်းး�တ်ု��

ကု� စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြကသည်း။

ဘီာသာဒရးနှင် ်ယုံကြျည်မ်ှုမေား

ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု� ၉၉% သည်း လေးထုရဝါ�ဗျူး��ာဘာ�သ� ဝင်းးမူ့း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� န်တ်း

ကု��ည်း�ယ��ကြကည်းသကးဝင်းးကြက သည်း။ ကးန်းလေးသ� ၁% မူ့ှ� န်တ်းကု��ကွယး

သ့မူ့း�� န္တှင်းး် �ရစ်းယ�န်းဘာ�သ�ဝင်းး မူ့း��ခြ�စ်းကြကသည်း။ ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�တ်ု��

က သ့တ်ု��သည်း ��င်းး လေးန်န်တ်း ဘာ�ရ��န္တှင်း်းမူ့ု�င်းးန်ဂျါ�မူ့ယးလေးတ်�းတ်ု��မူ့ှ 

�င်းး�သကး�� သည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကဖြိုးပွားး� ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��ကမူ့့ သ့တ်ု��

၏ ဘာု��လေးဘာ�တ်ု��သည်း န်ဂျါ�မူ့ယးလေးတ်�းန္တှင်းး် ဝုဇာိ�တ်ု��မူ့ှ �င်းး�သကး��သည်း

ဟု� ယ��ကြကည်းကြက သည်း။ ပွားလေး��င်းးတ်ု��သည်း ဝုဇာိ��ု�သည်းကု� မူ့ယ�� ကြကည်း

ကြကလေးပွား။

ပွား�� (၄၉) ပွားလေး��င်းးရိုးု��ရ� အမူ့း�ု�သမူ့း�ဝတ်းစ်��
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ရိုးိုးရာဝတစ်ားေငယ်ငမ်ှု

ယ��အ�းနု်းတ်ွင်းး ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း မူ့ုမူ့ုတ်ု�� ရိုးု�� ရ�ဝတ်းစ်��ကု� ပွားွ�လေးတ်�း

ကးင်းး�ပွားသည်း် အ�းနု်းမူ့း��တ်ွင်းး သ� ဝတ်း�င်းးကြကသည်း။ အုမူ့းလေးထု�င်းးသည်း 

အမူ့း�ု� သမူ့း�မူ့း��သည်း လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး�လေး��င်းး�ဖြိုးပွားး� အပွားး�ုမူ့း�� သည်း ရိုးု��ရ�

လေးရ�င်းးစ်��ဦး�ထု�ပွားး လေး��င်းး�ကြကသည်း။

အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��အတ်ွကး ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��မူ့ှ� ကြကယးသး� န္တှင်းး် အလေးပွားါကးမူ့း��မူ့

ပွားါရှုလေးပွား။ အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��သည်း န်ဂျါ�အသွင်းး လေးခြပွား�င်းး�န္တု�င်းးသည်းဟု� ယ��ကြကည်း

ကြကဖြိုးပွားး� န်ဂျါ�တ်ွင်းး ကြကယးသး�ခြ��တ်းရန်း �ကးမူ့း��မူ့ပွားါရှုလေးသ� လေးကြက�င်း်း 

ကြကယးသး�မူ့ထုည််းခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

�ွန်း��သ်ည်း် န္တှစ်းန္တှစ်း�ယးအထုုတ်ု�င်းး အုမူ့းလေးထု�င်းး သည်း အမူ့း�ု�သမူ့း�

မူ့း��သည်း �ါ�တ်ွင်းး ကွင်းး�မူ့း�� ဝတ်း�င်းးလေး�ရ်ှုသည်း။ ကွင်းး�တ်စ်းကွင်းး�

သည်း အုမူ့း လေးထု�င်းးသကး တ်စ်းန္တှစ်းဟု� အဓိုပွားပယးရသည်း။ ထုု�� လေးကြက�င်း်း 

အုမူ့းလေးထု�င်းးသကး င်းါ�န္တှစ်းရှုလေးသ� အမူ့း�ု� သမူ့း�သည်း ကွင်းး�င်းါ�ကွင်းး�ကု� 

ဝတ်း�င်းးရသည်း။ ကွင်းး�မူ့း��ကု� ဝါ�ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးထု��ဖြိုးပွားး� ပွားုန္တီ�သး�အရိုးု�� ခြ�င်း်း 

အလေးရ�င်းးခြ�ယးထု��က� �းဇာု�င်းး�မူ့း�ု�စ်���ွ�ကြက သည်း။  လေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းးသ� 

ကွင်းး�မူ့း��ဝတ်း�င်းးကြက ဖြိုးပွားး� ည်အ�းနု်းတ်ွင်းးမူ့့ ကွင်းး�မူ့း���ယးဖြိုးပွားး� အုပွားးကြက 

သည်း။ ယ��အ�ါ ပွားလေး��င်းးအမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��သည်း အုတ်းင်းယးမူ့း��ပွားါလေးသ� 

�ါ�ပွားတ်းကု� �း�ပွားး��ပွားး ဝတ်း �င်းးကြကသည်း။ ယ�င်းးက အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��သည်း

အ�ွန်းလေး��လေးသ�လေးင်းွန်��လေးတ်�င်းး�မူ့း��ကု� ဝတ်း�င်းး ကြကလေးသ�လေးကြက�င်း်း 

န်��လေးပွားါကးမူ့း�� ကးယး�ှကးရှု သည်း။ အမူ့း�ု�သ��မူ့း��သည်း လေးဘာ�င်းး�ဘား

အန်ကး လေးရ�င်းးန္တှင်းး် ရှပွားးအကဂ း းအခြ�ူလေးရ�င်းးကု� ဝတ်း�င်းးကြက သည်း။ 

လေးရှ�ယ�င်းးအ�းနု်းက�ု��ှင်းး ဂျး��မူ့ှထုွကး လေးသ� အမူ့ှင်းးမူ့း��ခြ�င်း်း 

အဝတ်းအစ်���း�ပွားး��ပွားး �န်းတ်း�ကြက ဖြိုးပွားး� ယ��အ�းနု်းတ်ွင်းးမူ့့ လေးစ်း�ထု�တ်ွင်းးသ�

ပွားုတ်းစ်မူ့း�ု�စ်�� ကု� ဝယးယ့ကြကသည်း။

ရိုးိုးရာအစားအစာ

ပွားလေး��င်းး�့မူ့း ုူ �တ်ု��သည်း �ရိုး��သး�န္တှင်းး် ပွား�အမူ့း�ု�မူ့း�ု�ကု� အဓိုကစ်��သ���ဖြိုးပွားး� 

အသ��သုပွားးမူ့စ်��လေးပွား။ လေးန္တွရ�သး တ်ွင်းး မူ့�န်းည်င်းး�ရွကးမူ့း��ကု� အလေးခြ��ကး

�ှမူ့း�ထု��ဖြိုးပွားး� ဝကးသ��၊ ကြကကးသ��တ်ု��ခြ�င်း်း လေးရ��းကးစ်��ကြက သည်း။ 

အဓိုကဟုင်းး��း�မူ့ှ� ကြကကးသ�� (သု��) ဝကးသ�� မူ့�န်းည်င်းး�လေးခြ��ကး

လေးကြက�း�းကးန္တှင်းး် �ရိုး��သး� ဟုင်းး�တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး ပွားလေး��င်းးတ်ု��သည်း 

မူ့ှစ်း�းဉ်းခြပွား���ပွားးလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� ဝကးသ��န္တှင်းး် လေးရ��းကး ကြကသည်း။ အထု့�ပွားွ�လေးန်�

မူ့း��တ်ွင်းးဝကးသ��ဟုင်းး��းကး လေးကွ�ကြကသည်း။ ဝကးသ��ကု� �တ်း�တ်း

�တ်း �တ်းမူ့စ်���ု�ကြကပွား� သတ်းဖြိုးပွားး� ၂-၃ ရကးကြက�လေးအ�င်းး ထု��ဖြိုးပွားး�မူ့ှ 

န္တှ�လေး�ါင်းး�၊ အဖြိုးမူ့း�တ်ု��ကု� ခြ�တ်းလေးတ်�ကး �ယးရှ��ဖြိုးပွားး� �းကးစ်��ကြကသည်း။
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ရိုးိုးရာလွှာျထ်��်ေ�

မူ့န်ကး အ�ရိုး�ဏးမူ့�င်းး��င်းး သတ်ု��သ��လေးန်အုမူ့း၌ မူ့ဂျဂ��ပွားွ�ကု� �င်းးန္တွ�ကြက

သည်း။ မူ့ဂျဂ��လေး��င်းး စ်ရုတ်းမူ့ှ� အ�ွန်းခြမူ့င်း်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း စ်��တ်ွ�အမူ့း��စ်� 

သည်း က�န်းကးစ်ရုတ်းကု� န္တှစ်းဦး�န္တှစ်း�ကး မူ့ှ��ကြက သည်း။ မူ့ဂျဂ��လေး��င်းး

တ်ွင်းး ဘာုသုကး�ရ�မူ့ှ လေးက�င်းး��း း�လေးပွား�ဖြိုးပွားး� ရွ��့ကြီးကး�မူ့ှ အမူ့ှ�စ်က��လေးခြပွား� 

ကြက��သည်း။ ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�သည်း န်တ်းကု��ကွယး လေးသ�လေးကြက�င်း်း 

�ကးထုပွားးပွားွ�ဖြိုးပွားး�လေးသ�အ�ါ င်းါ�အသ�� တ်��� (၆) တ်���၊ ထုမူ့င်းး� ပွားန်း�ကန်း���� 

(၆) ����န္တှင်းး် �ကး�ကးရွကး (၆) ရွကးတ်ု��ခြ�င်း်း န်တ်းကု� ပွား့လေးဇာ�းပွားသရသည်း။ 

ထုု��လေးန်�ကး မူ့ဂျဂ��စ်��တ်ွ�သည်း ဘာ�န်း�လေးတ်�း ကြီးကး�မူ့း��ကု� လေးန်��ွမူ့း�ကပွားး�ှူ

ဖြိုးပွားး� �ကးထုပွားးဖြိုးပွားး�လေးကြက�င်းး� လေးကြကခြင်း�သည်း။ ယ�င်းးက ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�

တ်ု��သည်း အသကးန္တှစ်း�ယး ခြပွားည််း �ှင်းး �ကးထုပွားးရမူ့ည်းဟု� ထု���တ်မူ့း�ရှု��်

လေးသ�း�ည်း� ယ��အ�ါ ထုု�ထု���တ်မူ့း�မူ့ှ� ကွယးလေးပွားး�ကးသွ��ဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။ 

ပွားလေး��င်းးတ်ု��သည်း ��ယ့�းကး ခြပွားင်းး�ထုန်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း မူ့ုန်း�ကလေး��တ်စ်းဦး� 

အုမူ့းလေးထု�င်းးမူ့ခြပွား��င်းး ကု�ယးဝန်းရှုသွ��ပွားါက သ့မူ့ကု� ရွ�မူ့ှအလေးဝ� ကု� ထုွကး

သွ���ု�င်းး�ကြကသည်း။

ရိုးိုးရာအသုဘီအြမး်အနိားမေား

လေးကး�ရွ�လေးန် �့တ်စ်းဦး�ဦး� လေးသ����ပွားါက အုမူ့းတ်ု�င်းး� အုမူ့းတ်ု�င်းး�သည်း လေးင်းွ

အ��ခြ�င်း်း�ည်း�လေးက�င်းး�၊ ထုမူ့င်းး� န္တှင်းး် ဟုင်းး�သး�ဟုင်းး�ရွကးမူ့း�� လေးပွား�ခြ�င်းး�

ခြ�င်း်း�ည်း� လေးက�င်းး� အသ�ဘာအုမူ့းကု� က့ည်းရသည်း။

ကလေး��မူ့ု�င်းးသည်း မူ့း��ွ��ရင်းး� မူ့း�တ်ွင်းး�ထု�မူ့ှ� ����သွ��လေးသ�အ�ါ 

အသ�ဘာကု� �းကး�းင်းး�စ်းစ်ဉ်း ရဖြိုးပွားး� ထုု�ကလေး��သည်း အသကးန္တှစ်း�ယး

ခြပွားည််းသည်း အထုု မူ့ည်းသည်း်ရိုးု��ရ�ပွားွ�လေးတ်�းကု�မူ့ှ ပွားါဝင်းး�င်းးန္တှ��ွင်းး် မူ့ရလေးပွား။

ရိုးိုးရာအယးအေမေား

အင်းး�သ��မူ့း���ု�ပွားင်းး ပွားလေး��င်းးတ်ု��သည်း မူ့ုဟုင်းး�၊ ကး း�ကန်း�ဟုင်းး�တ်ု��ခြ�င်း်း 

ဧည်း်သည်းကု� မူ့လေးကွ�လေးမူ့ွ�ရ လေးပွား။ အကယး၍ လေးကး�လေးမူ့ွ�မူ့ုပွားါက ထုု�

ဧည်း်သည်း သည်း လေးန်�ကးတ်စ်းကြီးကုမူ့း ��မူ့�ည်းန္တု�င်းးလေးတ်�ဟ်ု� ယ��ကြကည်းကြက

သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ဧည််းသည်းမူ့ှ လေးတ်�င်းး��ု�မူ့ှသ� အ�လေးကြက�လေးင်းွယ့ဖြိုးပွားး� 

�းကးလေးကွ� လေး�ရ်ှုသည်း။ အထု့�ပွားွ�လေးန်�မူ့း��တ်ွင်းး ဝကးသ��လေးကွ� ရန်း ဝကး

ကု�သတ်းပွားါက န္တှ�လေး�ါင်းး�န္တှင်းး် အဖြိုးမူ့း�ကု� ခြ�တ်း လေးတ်�ကးကြကသည်း။ ထုု�က�သ်ု�� 

��ပွားးလေး��င်းးရခြ�င်းး�မူ့ှ� တ်ုရစ်ာ�န်းကု� သတ်းခြ�င်းး�မူ့ှ� အက�သု��းခြ�စ်းခြ�င်းး� 

လေးကြက�င်း်း လေးန်�င်းးဘာ၀တ်ွင်းး မူ့ုမူ့ုတ်ု��သည်း ထုု�က�သ်ု�� ခြပွားန်း မူ့��ရရန်း ရည်းရွယးဖြိုးပွားး�

��ပွားးလေး��င်းးခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ဝကးကု� �့ပွား��စ်�ခြ�င်း်း တ့်လေးအ�င်းး 

န္တှ�လေး�ါင်းး� န္တှင်းး် အဖြိုးမူ့း�ကု� ခြ�တ်းကြကသည်း။ ထုု�အယ့အ�မူ့ှ� ပွားလေး��င်းး�့မူ့း�ု�

တ်ွင်းးသ�ရှုသည်း။

ပွား�� (၅၀) ပွားလေး��င်းးပွားး�ုခြ�ူမူ့း��၏ ရိုးု��ရ�ဦး�ထု�ပွားး ပွား�� (၅၁) ပွားလေး��င်းးရိုးု��ရ� အမူ့း�ု�သမူ့း�ဝတ်း�ါ�ကွင်းး�
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ဓနုလွှားမေ�ိး

စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� �့ဦး�လေးရ (၁) သုန်း�ဝန်း�ကးင်းးသ�ရှုလေးသ� ဓိန္တ��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး 

အမူ့း��စ်�လေးန် ထုု�င်းးကြကဖြိုးပွားး�မူ့န္တတလေး���ရိုးု�င်းးခြပွားင်းးဦး��ွင်းးဖြိုးမူ့ု��၊ လေးကး�ကးန်း လေး�သ၊ ရွ�င်း�၊ မူ့ု�င်းး����န္တှင်းး် 

အလေးန်�ကးပွားု�င်းး� လေးခြမူ့�တ်းလေး�သတ်ု��တ်ွင်းး�ည်း� လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း။ 

ဓိန္တ��့မူ့း�ု� တ်ု��သည်း တ်ုဘာကး-ဗျူးမူ့��့မူ့း�ု�စ်�တ်ွင်းး ပွားါဝင်းးဖြိုးပွားး� ဓိန္တ� �့မူ့း�ု� 

�င်းး�သကး��ပွား�� သမူ့ု�င်းး�မူ့ှတ်းတ်မူ့း� အတ်ည်း ခြပွား�ထု��ခြ�င်းး�မူ့ရှုလေးသ�လေးပွား။ 

အရပွားးလေးခြပွား�စ်က��မူ့း��အရ ဓိန္တ��့မူ့း�ု� �င်းး�သကး ��ပွား�� �ဏ္ဍာ�ရး�� 

ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��စ်ွ�ရှုသည်း။

“ပွား�ဂျ�တ်ွင်းး အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့မူ့င်းး� အ�ပွားးစ်ု���းနု်းတ်ွင်းး ဘာ�ရင်းးကြီးကး�သည်း ���ု�င်းး
ဟု�လေး�်လေးသ� မူ့း�ရှူးှူ�မူ့း�� လေး��ရ်သည်းကု� အ�ွန်းန္တှစ်းသကးလေးသ� ည်းလေးတ်�း
န္တှင်းး်အတ့်�ရး�ထုွကး��သ်ည်း။ တ်စ်းလေးန်�တ်ွင်းးထုု�ည်းလေးတ်�းမူ့ှ� ယမူ့း��န်းမူ့ှန်းဖြိုးပွားး�
လေးသ������်သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ဘာ�ရင်းးကြီးကး�သည်း ည်းလေးတ်�းလေးသ����သွ��
လေးသ� လေးန်ရ�တ်ွင်းး ဖြိုးမူ့ု��တ်ည်းက� သ့၏လေးကး�ကွန်းမူ့း��ကု� လေးန်�ု�င်းး���ရ်�က 
ထုု�သ့တ်ု��ကု� ဓိန္တ��့မူ့း�ု�ဟု� စ်တ်င်းးလေး�်�ု�ရ� ကစ်��သ်ည်း…”

အခြ���အရပွားးလေးခြပွား�သမူ့ု�င်းး�တ်စ်းရပွားးမူ့ှ� ဓိန္တ��့မူ့း�ု�သည်း ပွား�ဂျ�လေး�တ်း 

အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့မူ့င်းး�၏ ဘာု��လေးဘာ�မူ့း��မူ့ှ �င်းး�သကး��သည်းဟု�

�ု�သည်း။

ဘီာသာစျား

ဓိန္တ�စ်�လေးပွားအရ ရှမူ့း�စ်က��လေးခြပွား�လေးသ� ဓိန္တ��့မူ့း�ု�ကု� ရှမူ့း�ဓိန္တ�ဟု��ည်း� လေး�်

�ု�န္တု�င်းးဖြိုးပွားး� ဗျူးမူ့�စ်က��လေးခြပွား� လေးသ� ဓိန္တ�ကု� ဗျူးမူ့�ဓိန္တ�ဟု� လေး�်�ု�န္တု�င်းးသည်း။ 

ဓိန္တ�တ်ု�� သည်း ဗျူးမူ့�စ်က��လေးခြပွား�ရ�တ်ွင်းး သုသ�စ်ွ� အသ�ဝ� သည်း။

ရိုးိုးရာဝတစ်ားေငယ်ငမ်ှု

ဓိန္တ�တ်ု��၏ ဝတ်းစ်���င်းးယင်းးပွား��သည်း ရှမူ့း�န္တှင်းး်�င်းး သည်း။ အမူ့း�ု�သ��၊ 

အမူ့း�ု�သမူ့း�တ်ု��သည်း လေး�ါင်းး� လေးပွားါင်းး�လေးပွားါင်းး�ကြကသည်း။

ပွား�� (၅၃) ဓိန္တ�ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��မူ့း��

ပွား�� (၅၂) ဓိန္တ�ရိုးု��ရ�လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး�မူ့း��
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ဒတာငရ်ိုးိုးလွှားမေ�ိး

လေးတ်�င်းးရိုးု�� �့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� လေးပွားွ��ှန္တှင်း်း ပွားင်းး�တ်ယတ်ွင်းး 

အမူ့း�� ����လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း။ �့ဦး�လေးရ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး�မူ့ှ� (၂၂၀၀၀) ဝန်း�ကးင်းး�န်�းရှုသည်း။

�ဏ္ဍာ�ရး�� ပွား��ခြပွားင်းးတ်စ်း��အရ�ု��ှင်းး

“လေးရှ�အ�ါက ပွား�ဂျ�ဘာ�ရင်းးန္တှင်း်း ရ�ု�င်းးဘာ�ရင်းးတ်ု��သည်း အ�ွန်းရင်းး�န္တှး� လေးသ� 
မူ့ုတ်းလေး�ွမူ့း�� ခြ�စ်းကြကသည်း။ ရ�ု�င်းးဘာ�ရင်းး သည်း သ့၏ သမူ့း�လေးတ်�းအ�� 
�ကးလေး��င်းးပွားဏ္ဍာ� အခြ�စ်း ပွား�ဂျ�ဘာ�ရင်းးထု� လေးပွား�အပွားး��သ်ည်း။ မူ့င်းး�သမူ့း�မူ့ှ� 
အ�ွန်း လေး�း�လေးမူ့��ှပွားလေးသ�လေးကြက�င်း်း ပွား�ဂျ�မူ့င်းး�၏ ည်းလေးတ်�းသည်း သ့မူ့ကု� 
�ကးထုပွားးရန်း �န္တာရှု�� ် သည်း။ ပွား�ဂျ�မူ့င်းး�သည်း သ��လေးတ်�းလေးမူ့ွ��ွ��ဖြိုးပွားး��းနု်း
တ်ွင်းး ကွယး�ွန်းသွ��လေးသ�အ�ါ ည်းလေးတ်�းသည်း ဘာ�ရင်းး အသစ်းခြ�စ်း��
သည်း။ ထုု�အ�ါ မူ့င်းး�သမူ့း�ကု� �ကးထုပွားးရန်း ကြီးကု��စ်����လ်ေးသ�း�ည်း� 
မူ့င်းး�သမူ့း� သည်း ခြင်းင်းး��န်းဖြိုးပွားး� ပွား�ဂျ�ခြပွားည်းမူ့ှ ရှမူ့း�ခြပွားည်းသု�� ကု�ယး ��ပွားးလေးတ်�း
မူ့း��န္တှင်း်းအတ့် ထုွကးလေးခြပွား���သ်ည်း။ ပွား�ဂျ�မူ့င်းး� သည်း အ�ွန်းလေး�ါသထုွကးက� 
သ့မူ့ကု�ရှ�၍ သတ်းရန်း �့မူ့း��ကု� လေးစ်�ှတ်း��သ်ည်း။ ထုု�သ့မူ့း��သည်း 
မူ့င်းး�သမူ့း�ကု� ရှ�မူ့လေးတ်ွ�လေးသ�လေးကြက�င်း်း မူ့င်းး�သမူ့း� သည်း လေးအ��းမူ့း�စ်ွ�ခြ�င်း်း 
သ��လေးတ်�းကု� ခြပွား�စ်�ပွားး�ု� လေးထု�င်းး�ွင်း်း ရရှု��သ်ည်း။ ထုု�သ��လေးတ်�းမူ့ှ လေးတ်�င်းးရိုးု��
�့မူ့း�ု�အခြ�စ်း �င်းး�သကး��သည်း။”

အ�း�ု�မူ့န္တ�ဿလေးဗျူး�ပွားည်�ရှင်းးမူ့း��က လေးတ်�င်းးရိုးု���့မူ့း�ု�သည်း ပွား�ဂျ�မူ့ှ

�င်းး�သကး��သည်းဟု� �ု�ကြကဖြိုးပွားး� တ်စ်း�း�ု�ကမူ့့ ထု��ဝယးအန္တွယးမူ့း�� 

ခြ�စ်းသည်းဟု��ု� သည်း။ လေးတ်�င်းးရိုးု���့မူ့း�ု�သည်း တ်ုဘာကး-ဗျူးမူ့� �့မူ့း�ု�စ်�ထု�

တ်ွင်းးပွားါဝင်းးဖြိုးပွားး� ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�န္တှင်းး်�င်းးသည်း။

“လေးတ်�င်းး” �ု�သည်းမူ့ှ� “လေးတ်�င်းးတ်န်း�” ကု��ု��ု�ဖြိုးပွားး� “ရိုးု��” �ု�သည်းမူ့ှ� 

“ရိုးု��သ��တ်ည်းကြကည်းစ်ွ�ခြ�င်း်း လေးန် ထုု�င်းးသည်း”ဟု��ု��ု�သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း 

“လေးတ်�င်းးရိုးု��” ၏ အဓိုပွားပယးမူ့ှ� “လေးတ်�င်းးလေးပွား်တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� ရိုးု��သ��

တ်ည်းကြကည်းသည်း်�့မူ့း��” ဟု့၍ခြ�စ်းသည်း။

ဘီာသာစျား

လေးတ်�င်းးရိုးု�� �့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း မူ့ုမူ့ုတ်ု��တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� ဘာ�သ�စ်က��ကု�သ� 

လေးခြပွား�ကြကဖြိုးပွားး� ထုု�စ်က��သည်း ပွား�ဂျ�လေး�တ်းက ခြမူ့န်းမူ့�အသ���အန္တုန်း�မူ့း��န္တှင်း်း 

�င်းးတ့် သည်း။

အသျဒ်မေးဝမး်ဒျောငး်မှု

လေးတ်�င်းးရိုးု�� �့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း �ယးယ���ပွားးင်းန်း�ခြ�င်း်း အဓိုက အသကးလေးမူ့ွ�

ကြကဖြိုးပွားး� ထုွကးက�န်းမူ့း��ကု� လေးပွားွ� �ှန္တှင်းး် ပွားင်းး�တ်ယ င်းါ�ရကးတ်စ်းလေးစ်း�လေးန်�မူ့း��

တ်ွင်းး လေးရ�င်းး��းလေး�ရ်ှုသည်း။

ဘီာသာဒရးနှင် ်ျိုးျေယယ်ုံကြျည်မ်ှုမေား

လေးတ်�င်းးရိုးု���့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း လေးထုရဝါ�ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး မူ့း�� ခြ�စ်းကြကဖြိုးပွားး� ရိုးု��ရ�

န်တ်းကု��ကွယးမူ့ုမူ့း���ည်း� ရှု သည်း။ မူ့ုမူ့ုတ်ု�� လေးန်အုမူ့း၏ လေးထု�င်း်းတ်စ်း

လေးန်ရ�တ်ွင်းး န်တ်းစ်င်းးထု��ရှုသည်း။ န္တှစ်းစ်ဉ်း ဝါလေး�ါင်းး�န္တှင်းး်တ်ပွားု��တ်ွ� �မူ့း��

တ်ွင်းး ရိုးု��ရ�န်တ်းပွားွ� ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။ ပွားွ�လေးတ်�း အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ရိုးု��ရ�တ့်ရုယ�

မူ့း��ခြ�စ်းလေးသ� အု��စ်ည်း၊ ဗျူး��လေးမူ့�င်းး�၊ ဝါ��ကး��ပွားး န္တှင်းး် ပွား�လေး�ွတ်ု��ခြ�င်း်း တ်း�မူ့ုတ်း

လေး�း�းလေးခြ�ကြကသည်း။

ရိုးိုးရာဝတစ်ားေငယ်ငမ်ှု

လေးတ်�င်းးရိုးု��တ်ု��၏ ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��သည်း ရှမူ့း�ဝတ်းစ်��န္တှင်းး် အလေးတ်�းကလေး�� 

�င်းးတ့်သည်း။ အမူ့း�ု�သ��မူ့း�� သည်း လေးဘာ�င်းး�ဘားရှည်းန္တှင်းး် လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး�ကု� 

ဝတ်း�င်းး ကြကဖြိုးပွားး� အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��သည်း �့�ထုုရှည်းသည်း် ဂျါဝန်း အည်ု�

လေးရ�င်းးန္တှင်းး် လေး�ါင်းး�စ်ည်း�တ်ု��ကု� ဝတ်း�င်းးကြက သည်း။ အပွားး�ုလေး��မူ့း��သည်း 

လေးင်းွန်���ွ�မူ့း��၊ လေးင်းွ �ကးလေးက�ကးမူ့း��၊ လေးင်းွ�ည်း�ွ�မူ့း��၊ လေးင်းွလေးခြ�ကးင်းး� 

မူ့း�� စ်သည်းတ်ု��ကု� ဝတ်း�င်းးကြကဖြိုးပွားး� �ကးထုပွားးလေးသ� အ�ါ လေးကြက�လေးခြ�

ကးင်းး�ကု� ဝတ်း�င်းးရသည်း။

ရိုးိုးရာအယးအေမေား

တ်စ်းဦး�မူ့ှတ်စ်းဦး�ကု�လေး�ါင်းး�အ����ကးလေး��င်းးလေးပွား�ပွားါက ရိုးု�လေးသမူ့ု�ကခဏ�

လေး��င်းးသည်း။ အဘာယးလေးကြက�င်း်း �ု�လေးသ�း လေး�ါင်းး�အ���ကု� လေး�ါင်းး�လေးအ�ကး

ထု��ရှုကြက လေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေး�ါင်းး�သည်း �န္တာ�ကု�ယး၏ သန်�းရှင်းး� 

ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်း����လေးန်ရ�ခြ�စ်းသည်း။ လေး�ါင်းး�အ��� လေးပွား်မူ့ှ� မူ့ည်းသည်းမူ့ှ တ်ကးမူ့

ထုု�င်းးရလေးပွား။
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စျံားဒျေးရွာ

စ်�က��လေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’25.3’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’38.6’’E) သည်း အလေးရှ�

ဘာကး ရှမူ့း�က�န်း�ခြပွားင်းးခြမူ့င်း်းန္တှင်းး် အင်းး�လေး��ကန်း စ်ပွားးကြက��တ်ွင်းး ရှုလေးသ� စ်�က��အင်းး�၏ အလေးရှ�

ဘာကးခြ�မူ့း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ 

ပွား�� (၅၄) စ်�က��လေးကး�ရွ�

ယလေးန်�အ�ါ �့ဦး�လေးရ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၁၅၀၀) လေးကး�း�န်�း  ရှုလေးသ� စ်�က��လေး�သ

သည်း  အင်းး�၏ အလေးန်�ကး ဘာကးခြ�မူ့း� အဓိုကကးလေးသ� လေးန်ထုု�င်းးရ�တ်စ်း��

ခြ�စ်း ��သည်း။ လေးရှ�ယ�င်းး လေးစ်�းဘာွ��မူ့း�� �ကးထုကး က �းမူ့း�သ�

ကြွားကယးဝဖြိုးပွားး� က�န်းလေးရ�င်းး�က�န်းဝယးထုွန်း� က��လေးသ� အဓိုကလေးန်ရ� လေး�သ

တ်စ်း�� ခြ�စ်း��်ဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�ခြပွားည်းလေးတ်�င်းးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး ��တ်ုယ အ�းမူ့း�သ����� န္တှင်းး် 

အကြီးကး�����ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းတ်စ်း�� အခြ�စ်းတ်ည်းရှု ��သ်ည်း။

လေးရှ�ယ�င်းးက ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��သ� လေးန်ထုု�င်းးရ� လေး�သ တ်စ်း��ခြ�စ်း��်

လေးသ�း�ည်း� ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းးမူ့့ ရှမူ့း�၊ ပွားအု�ဝး�န္တှင်းး် အင်းး�သ���့မူ့း�ု�မူ့း�� စ်

လေးသ� ကွ�ခြပွား�� လေးသ� �့မူ့း�ု�စ်�မူ့း�� �းစ်း�င်းးရင်းး�န္တှး�စ်ွ� အလေးခြ��း လေးန် ထုု�င်းးရ� 

လေး�သတ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။ အင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ၎င်းး�တ်ု��၏ 

အသကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ဓိလေး�အ်ရ င်းါ���ပွားးင်းန်း�န္တှင်းး် အ�င်းးလေးခြပွားလေးသ� 

လေးရန္တှင်းး် န်း�စ်ပွားးရ�လေးန်ရ�တ်ွင်းး အလေးခြ��း လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း။ ရှမူ့း��့မူ့း�ု�

မူ့း��သည်း ရွ�၏ အ�ယးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး လေးန် ထုု�င်းးက� စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ���ပွားးကု�င်းး

ကြကဖြိုးပွားး� ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု� မူ့း��သည်း လေးတ်�င်းးတ်န်း�န္တှင်းး်န်း�စ်ပွားးလေးသ� ရွ�၏ 

အလေးရှ�ပွားု�င်းး�တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းးက� လေးတ်�င်းးယ�စ်ု�ကးပွားး�ု� လေးရ�ခြ�င်း်း အသကးလေးမူ့ွ�

ကြကသည်း။

စျံားျိုစတငတ်ည်ဒ်ထာငခ်ြငး်

“စ်�က��” ဟု့လေးသ�အမူ့ည်းမူ့ှ� စ်�က��ပွားင်းး၏ အမူ့ည်း ကု� ရယ့ထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်း

ဖြိုးပွားး� စ်�က��လေး�သတ်ွင်းး ပွားထုမူ့ ����အလေးခြ��းလေးသ� သ့မူ့း��သည်း သကးတ်မူ့း�

ရင်း်း  စ်�က��ပွားင်းးမူ့ှ စ်�က��သစ်းသ��န္တှင်းး် ဗျူး��ာ�င်းး�တ်�လေးတ်�း ထု���ပွားးဌ�ပွားန်���်

ကြကသည်း။ ယလေးန်�တ်ု�င်းး န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� ရ��း းလေးန်ဖြိုးပွားးခြ�စ်းလေးသ�စ်�က��ပွားန်း�ပွားင်းးမူ့း��

ကု� လေးကး�ရွ� အန်း�တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးလေးသ�သည်း။ စ်�က��လေး�သ   ပွားထုမူ့����

လေးစ်�းဘာွ��ကြီးကး� စ်ဝး�ွန်းခြ�ူသည်း လေးရှေဂျ့န်ယး န်�ဘာ�ရ��ကု� တ်ည်းလေး��ကး

�ှူ�ါန်း�ဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာ�င်းး�တ်� လေးတ်�းကု� လေးစ်တ်းအတ်ွင်းး� ဘာယးဘာကးခြ�မူ့း�တ်ွင်းး 

ထု�� ရှု��သ်ည်း။ 

စ်�က��လေး�သကု� ပွားထုမူ့���� လေးရ�ကးရှု��လေးသ�သ့ မူ့း��န္တှင်း်း ပွားတ်းသတ်း၍ 

ရ�ဇာဝင်းးသမူ့ု�င်းး�လေးကြက�င်းး�န္တှစ်း ��ရှုသည်း။ ပွားါ�စ်ပွားးရ�ဇာဝင်းး သမူ့ု�င်းး�တ်စ်း��မူ့ှ� 

ပွား�ဂျ�ခြပွားည်းမူ့ှ ဘာ�ရင်း်းအန္တွယးလေးတ်�း ည်းအစ်းကု� န္တှစ်းဦး� ခြ�စ်းလေးသ� စ်ဝးခြပွား����န္တှင်းး်

စ်ဝးခြပွား����တ်ု��သည်း စ်�က�� လေး�သမူ့ှ  လေးတ်�င်းးဘာကး (၄) မူ့ု�င်းးအကွ�အလေးဝ�

တ်ွင်းး ခြမူ့န်းမူ့�သကကရ�ဇား (၈၄၁) ��န္တှစ်း (�ရစ်းသကကရ�ဇား ၁၄၇၉) တ်ွင်းး (ယ��

လေးရလေးအ�ကးလေးရ�ကးသွ��ဖြိုးပွားးခြ�စ်းလေးသ�) ပွားထုမူ့ ပွားန်း���ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� 

တ်ည်းလေးထု�င်းး ��သ်ည်း။ 

အ�း�ု�က�ည်း� စ်�က��လေး�သသု�� ပွားထုမူ့���� လေးရ�ကး ရှုသ့န္တှစ်းဦး�မူ့ှ�  ယွန်း�

�့မူ့း�ု� ည်းအစ်းကု�န္တှစ်းဦး� �ဦး� န္တှင်းး် �လေးရ� ခြ�စ်းကြကဖြိုးပွားး� သ့တ်ု��သည်း ယွန်း�

ဘာ�ရ�� လေးစ်ထုးပွား�ထုု��ကု� တ်ည်းလေး��ကး �ှူ�ါန်း���သ်ည်းဟု� �ု�သည်း။ ဤ

ရ�ဇာဝင်းးကု� အသုအမူ့ှတ်း ခြပွား�ကြကခြ�င်းး� အလေးကြက�င်းး�တ်စ်းရပွားးမူ့ှ� ပွားထုမူ့ပွားန်း���

ဖြိုးမူ့ု�� မူ့တ်ည်း လေးထု�င်းး�င်းး �င်းး�မူ့းရွ� အလေးန်�ကးဘာကးတ်ွင်းး လေးရလေး�ှ�င်းး

တ်မူ့�ကြီးကး�တ်စ်း��ကု� ယွန်း� �့မူ့း�ု�တ်ု��ကပွား� တ်ည်းလေး��ကးထု��ခြ�င်းး�လေးကြက�င်း်း

ခြ�စ်းသည်း။  

လေးရလေး�ှ�င်းးတ်မူ့�ကြီးကး� တ်ည်းလေး��ကးဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး လေးရ မူ့းကးန္တှ�ခြပွားင်းး ခြမူ့ှင်း်းတ်ကး

��လေးသ�လေးကြက�င်း်း ပွားန်း���ဖြိုးမူ့ု�� ကြီးကး�သည်း ယ��အ�ါ လေးရလေးအ�ကးခြမူ့�ပွားးသွ����်

ဖြိုးပွားးခြ�စ်း သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ထုု�လေး�သမှူ့�့မူ့း��သည်း စ်�က�� အင်းး�၏ 

အလေးန်�ကးဘာကး၊ စ်�က��ရွ�၏ အလေးရှ� ယ�� တ်�လေး�ါင်းးဟု�လေး�်လေးသ� လေးန်ရ�

အန်း� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ��� ကြကသည်း။ ထုု�အ�းနု်းက တ်�လေး�ါင်းးရွ�ကု� ��တ်ုယ 

ပွားန်း���ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းဟု� လေး�်�ု���က်ြကသည်း။ တ်�လေး�ါင်းး လေး�သမူ့ှ� တ်ခြ�ည်း�ခြ�ည်း�

န္တှင်းး် လေးန်ထုု�င်းးသ့�့ဦး�လေးရ မူ့း����ဖြိုးပွားး� လေးပွားါမူ့း��ကြွားကယး၀��လေးသ�လေးကြက�င်း်း 

ယ�� စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး� (ယ��အ�ါ လေးရလေးပွား်ရွ�လေး�� အခြ�စ်းလေးတ်ွ�ခြမူ့င်းး

န္တု�င်းးသည်း) တ်ည်းလေးန်ရ�ကု� တ်ု���း���� ်ကြကသည်း။ အ�းနု်းက�� ကြက�ခြမူ့င်း်း��

သည်း်အ�ါ ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�လေး�သအန်း� အလေးခြ��းလေးန်ထုု�င်းးသ့မူ့း�� သည်း 

လေးရမူ့းကးန္တှ�ခြပွားင်းးခြမူ့င်း်းတ်ကး��ခြ�င်းး� ခြပွားသ�န်� ကု� ရင်းး�ု�င်းးရခြပွားန်းက� ယ��

စ်�က��လေး�သကု� တ်ု���း���� ် ကြကဖြိုးပွားး� စ်�က��ပွားင်းးမူ့ှစ်�က��သစ်းသ��န္တှင်းး်ထု���ပွားး

ထု�� သည်း် ဗျူး��ာ�င်းး�တ်�လေးတ်�း ဌ�ပွားန်�ထု��ရှုရ� လေးန်ရ� တ်ွင်းး လေးရှေဂျ့န်�န်ယး

ဘာ�ရ��အသစ်းကု� �ှူ�ါန်း�တ်ည်း လေး��ကး��်ကြကသည်း။ 

ခြမူ့န်းမူ့�သကကရ�ဇား (၁၁၃၆) (သု��) �ရစ်းန္တှစ်း (၁၇၇၄) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး ရှမူ့း�

လေးစ်�းဘာွ��ကြီးကး� စ်ဝး�ွန်းခြ�ူမူ့ှ စ်�က�� ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး��်ရ�မူ့ှ 

လေးန်ရ�လေးဟု�င်းး� သည်း စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�ဟု့လေးသ� လေးကး�ရွ�အခြ�စ်း ကးန်းရှု
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��်လေးတ်�သ်ည်း။ လေးစ်�းဘာွ��မူ့င်းး��ကး (၁၁) �ကး အ�ပွားးစ်ု����ဖ်ြိုးပွားး� ��တ်ုယ

လေးခြမူ့�ကး လေးန်�ကး���� လေးစ်�းဘာွ��မူ့ှ� လေးစ်�ဝးစ်ုန်း�့�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးန်�ကး����မူ့င်းး� 

�ကးမူ့ှ� လေးစ်�းဘာွ�� စ်ဝး�ွန်းကြကည်း ခြ�စ်းသည်း။ လေးစ်�းဘာွ�� စ်ဝးစ်ုန်း�့� 

�ကးထုကးတ်ွင်းး အဂျဂ�ုပွားး အစ်ု��ရန္တှင်းး် �န်�းကးင်းးသ့ �ကးန်ကးကု�င်းး အ�ွ�� 

အစ်ည်း�မူ့း�� အကြက��တ်ွင်းး ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�လေးရ�ကု� လေး��င်းး ရွကးလေးပွား�န္တု�င်းး��်သည်း။ 

�ွ��ဖြိုး�ု��စ်ည်းက��လေးသ� စ်�က�� လေး�သသည်း (၁၉၅၀) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး 

လေးတ်�း�ှန်းလေးရ� �ုပွားးရှ��မူ့့မူ့း��လေးကြက�င်း်း ပွားးကးစ်း���သ်ည်း။ ကွ�ခြပွား�� လေးသ� 

အ�ပွားးစ်�မူ့း��အကြက��တ်ွင်းး ခြပွားသ�န်�မူ့း�� �ကး �ကးခြ�စ်းလေးပွား်����သ်ည်း။ 

�ွန်း��်လေးသ� (၁၀) န္တှစ်း �န်�းအထုု စ်�က��လေး�သတ်ွင်းး စ်စ်းမူ့ှန်းလေးသ�ဖြိုးင်းုမူ့း� �းမူ့း�

လေးရ� မူ့ရရှု��လ်ေးပွား။

ထ�်မအံဒခြြေဒနိထိုငခ်ြငး်

ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းး စ်�က��လေး�သအတ်ွင်းး� ဘာ�န်း�လေးတ်�း ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��စ်ွ� 

ကးန်းရှုလေးန်လေးသ�သည်းကု� လေးတ်ွ� န္တု�င်းးသည်း။ ၎င်းး�ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�

မူ့း��မူ့ှ� လေးစ်�းဘာွ��၊ လေး�ွလေးတ်�းမူ့း�ု�လေးတ်�းန္တှင်းး် ဖြိုးမူ့ု��သ့ဖြိုးမူ့ု��သ�� မူ့း��မူ့ှ သ�ဃာဂ�်

အကြီးကး�အက�မူ့း��အတ်ွကး လေး��ကး ��ပွားး�ှူ�ါန်း���ခ်ြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ လေးရှ�

က��မူ့း�� အတ်ွင်းး�က စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��သည်း �့လေးန်အုမူ့းလေးခြ�လေးပွားါင်းး� (၁၀၀၀)

လေးကး�းရှုဖြိုးပွားး� �းမူ့း�သ�ကြွားကယးဝလေးသ� ဖြိုးမူ့ု��တ်စ်း ဖြိုးမူ့ု��ခြ�စ်း��က်� ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး

အတ်ွင်းး� ��တ်ုယအ�းမူ့း� သ����� ဖြိုးမူ့ု��တ်စ်းဖြိုးမူ့ု��ခြ�စ်း��သ်ည်း။ 

အ�ု�ပွားါ �းမူ့း�သ�ကြွားကယးဝ��မ်ူ့ုမူ့း��ကု� ယဉ်းလေးကး�မူ့ု အလေးမူ့ွအန္တှစ်း ဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� (၉) လေးကး�င်းး� က သ�ဓိကအလေးန်န္တှင်းး် သကးလေးသခြပွား

�းကးရှုသည်း။ အ�း�ု�လေးသ� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��ကု� ယလေးန်� 

အ�းနု်းအထုု လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ သမူ့ု�င်းး�ဝင်းး လေးကး�င်းး� မူ့း��အန်ကးလေးကး�င်းး� 

(၆) လေးကး�င်းး�၏ ကးန်းရှုလေးန် လေးသ� အလေး��ကးအဦး  အစ်ုတ်းအပွားု�င်းး�မူ့း��ကု� 

လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးလေးသ�သည်း။ �ကးရှု အသ���ခြပွား�လေးန်လေးသ� ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့ှ�  

ခြပွားန်း�ည်း တ်ည်းလေး��ကး ထု��ဖြိုးပွားး� စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��မူ့လေးကး�င်းး�သစ်းကြီးကး� အခြ�စ်း 

ထုည်းဝါစ်ွ� တ်ည်းရှုလေးန်သည်း။

�အိုဝး်လွှားမေ�ိးမေား စျံားသို�ဒရာျရ်ှိ အဒခြြေဒနိ

ထိုငခ်ြငး်

ယလေးန်� စ်�က��တ်ွင်းးအလေးခြ��းလေးန်ထုု�င်းးလေးန်လေးသ� ပွားအု�ဝး� �့မူ့း�ု�မူ့ှ� စ်�က��

လေး�သ လေးတ်�င်းးလေးပွား်ရွ�လေး��ခြ�စ်း လေးသ�  �ွယးလေး�ါ်မူ့ှ လေးရွ�လေးခြပွား�င်းး���ကြက

သ့မူ့း�� ခြ�စ်း သည်း။ (၁၉၈၇) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး ပွားအု�ဝး�န်း၊  ပွားအု�ဝး�ခြ�ူ မူ့း��ကု� 

�ကးလေးကြက�လေးပွား�လေး��င်းးရလေးသ� ရွ�ခြ�စ်း��်ဖြိုးပွားး� အ�ွ��န္တှစ်း�ွ��လေးတ်ွ�����ှင်းး 

တ်ု�ကးပွားွ�မူ့း�� ခြ�စ်းပွားွ��လေး� ် ရှုဖြိုးပွားး� ရွ�သ��မူ့း�� ထုု�ု�ကးပွားးကးစ်း���က်ြကသည်း။ 

ထုု�� လေးကြက�င်းး် အစ်ု��ရမူ့ှ တ်ု�ကးပွားွ�လေးတ်ွကု� အ����သတ်း�ု�� အတ်ွကး �ွယးလေး�ါ်

က�သ်ု�� �ကး�ှမူ့း�မူ့မူ့ှး လေးတ်�င်းးလေးပွား် လေးကး�ရွ�မူ့း��ကု� စ်�က��ရွ�သု�� 

လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး�၍ ပွား့�လေးပွားါင်းး�လေးန်ထုု�င်းးရန်း �ုအ��လေးပွား���သ်ည်း။ အဘာယး လေးကြက�င်း်း

�ု�လေးသ�း အစ်ု��ရအလေးန်န်�� �ကးန်ကးကု�င်းး လေးသ�င်းး�ကးန်း�သ့လေးတ်ွကု� 

အစ်��အစ်�န်�� အ�ကး အသွယးစ်တ်�် ခြ�တ်းလေး��ခြ�တ်း စ်စ်း�င်းးလေးရ�ကု� 

��ပွားး လေး��င်းး�ု��ပွား� ခြ�စ်းပွားါတ်ယး။ ထုု�အ�းနု်းက �ွယးလေး�ါ်မူ့ှ ပွားအု�ဝး�တ်ု��သည်း 

ပွားအု�ဝး�န်း၊  ပွားအု�ဝး�ခြ�ူမူ့း��ကု� �ကးလေးကြက�လေးပွား�လေး��င်းးရသည်း။ ဦး��ွန်း� (၃) 

�ွန်း�ဟု� ရွ� သ��လေးတ်ွကု� လေးသ�င်းး�ကးန်း�သ့လေးတ်ွ�ကးက ဦး� လေး��င်းးက�

ကွယး��်ကြကသည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ပွားအု�ဝး�တ်ု��က ထုု�သ���ဦး�ကု� စ်�က��၏ 

သ့ရ�လေးက�င်းး�မူ့း�� လေး�ါင်းး�လေး��င်းးမူ့း��ဟု� အသုအမူ့ှတ်းခြပွား�ကြကသည်း။ 

သု��လေးသ�း�ည်း� သ့တ်ု��၏ ကြီးကု��စ်��အ��ထု�တ်းမူ့ုမူ့ှ� မူ့လေးအ�င်းး ခြမူ့င်းး��်ပွား� 

ရွ�သ��လေးတ်ွဟု� စ်�က��ကု� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ��� ်ကြကရသည်း။ 

“�ွယးလေး�ါက်ု� ပွားအု�ဝး�န်း၊ပွားအု�ဝး�ခြ�ူန္တှစ်း�ွ�� လေးရ�ကး�� �းနု်းကစ်ဖြိုးပွားး� ရွ�ထု�
မူ့ှ� တ်ု�ကးပွားွ�လေးတ်ွ စ်တ်င်းးလေးတ်� ်တ်ယး။ အ�အ်�းနု်းတ်�န်း�က �ွန်း� (၃) �ွန်း�ဟု� 
လေး�်�ု� လေးသ� ကွန်းလေးတ်�းအပွားါအဝင်းး (၃) ဦး�က လေးကး�ရွ�ကု� သ့ပွား�န်းမူ့း��
�ကးမူ့ှ က�ကွယး��က်ြကတ်ယး။ အစ်ု��ရက ရွ�သ့ရွ�သ��မူ့း��ကု� စ်�က��သု��
လေးခြပွား�င်းး��ု�� �ုအ�� လေးပွား���တ််ယး။ ရွ�သ��အ������ကလေးတ်� ် မူ့လေးခြပွား�င်းး� လေးရှေ�
�းင်းးကြကပွားါဘာ့�။ ကွန်းလေးတ်�းတ်ု�� �ွန်း� (၃) �ွန်း�က လေးတ်� ်အစ်ု��ရတ်ပွားးရိုး���ကု�
�ဏ�ဏသွ��ဖြိုးပွားး� လေးကး�ရွ� လေးန်ရ� မူ့လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�ရလေးရ�အတ်ွကး ည်ှုန္တုင်းး�
ကြကပွားါတ်ယး။ �ါလေးပွားမူ့�် ကွန်းလေးတ်�းတ်ု��ရ�� ကြီးကု��စ်��အ��ထု�တ်း မူ့ုလေးတ်ွက မူ့
လေးအ�င်းးခြမူ့င်းး��ဘ်ာ� ကွန်းလေးတ်�းတ်ု��ပွားု�င်းး�ု�င်းး တ်� ် �ယးယ�လေးခြမူ့လေးတ်ွကု� ထု����်
ရဖြိုးပွားး� စ်�က��ကု� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ���က်ြကရပွားါတ်ယး။” (ဦး��ွန်း�၊ စ်က��လေး�သ၊ 
၁၅ရကး န္တု�ဝင်းးဘာ� ၂၀၁၇ ��န္တှစ်း) 

အငး်သားမေ�ိးနေယစ်ုမေား စျားဒေသျို အဒခြြေ ဒနိထိုင်
ခြငး်

အင်းး�သ�� မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း��သည်း ယ�င်းးထု�ကပွားင်းး စ်�က��လေး�သတ်ွင်းး 

အလေးခြ��းလေးန်ထုု�င်းးလေးသ� �့မူ့း�ု�မူ့း�� ခြ�စ်းသည်း။ 

မူ့ု��ဖြိုးဗျူး��ည်းကု� (၁၉၇၀) ခြပွားည််းန္တှစ်းမူ့း��တ်ွင်းး တ်ည်း လေး��ကး��်ဖြိုးပွားး�အ�ု�ပွားါ

�ည်းတ်ည်းလေး��ကးမူ့ုလေးကြက�င်း်း ရွ�လေးပွားါင်းး�(၁၆) ရွ� လေးရခြမူ့�ပွားး��ရ်သည်း။ 

အ�ု�ပွားါ�ည်း တ်ည်းလေး��ကးလေးရ���ပွားးင်းန်း�သည်း ဂျးပွားန်းတ်ု��၏ စ်စ်းအတ်ွင်းး�

က တ်ည်းလေး��ကး��လ်ေးသ� စ်းမူ့�ကုန်း�တ်စ်းရပွားး ခြ�စ်းသည်း။ မူ့ု��ဖြိုးဗျူး��ည်းကု� 

လေးရအ���ှပွားးစ်စ်း ထု�တ်း ��ပွားးရ�လေးန်ရ� (၂) ��သု�� လေးရအ�� လေးထု�ကးပွား�်လေးပွား� 

ရန်းအတ်ွကးတ်ည်းလေး��ကး��ခ်ြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ရန်းက�န်းသု�� �ှပွားးစ်စ်းဓိ�တ်း

အ�� အဓိုကထု�တ်း�ှတ်း လေးပွား��းကးရှုလေးသ�း�ည်း� လေး�သ��မူ့း��အလေးန်ခြ�င်း်း 

ထုု� လေးရအ���ှပွားးစ်စ်းမူ့ှ အကး�ု�ကု� ယလေးန်�တ်ု�င်းး ��စ်���ွင်းး် မူ့ရလေးသ�ပွားါ။ 

လေးရ�ှမူ့း�မူ့ု����ရလေးသ� လေးကး�ရွ�မူ့း��မူ့ှ အင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��မူ့ှ� ဘား�့�

လေး�း�င်းး� အန်း� တ်စ်းဝု�ကးလေး�သမူ့ှ စ်�က��န္တှင်း်း အခြ��� လေးရ�ွတ်းရ� လေးကး�ရွ�

မူ့း��သု�� လေးရွ�လေးခြပွား�င်းး�လေးန်ထုု�င်းး ရွ�တ်ည်း��က်ြက ရသည်း။ 

ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစအ်ဒောျအ်ဦးမေား

စ်�က��ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�ဝင်းး�သည်း စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��၏ အဓိုကကးလေးသ� ရိုးု��ရ�

ယဉ်းလေးကး�မူ့ု အလေးမူ့ွအန္တှစ်း ခြ�စ်းသည်း။ အ�ု�ပွားါ အလေး��ကးအအ��မူ့း��တ်ွင်းး 

န္တှစ်း ကးပုွားးရှစ်း�့ဘာ�ရ��၊ လေးရှ�လေးဟု�င်းး�လေးစ်တ်းဘာ�ရ��မူ့း��၊ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� ဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��န္တှင်းး် ခြပွားန်း �ည်းတ်ည်းလေး��ကးထု��လေးသ�စ်�က��

ဖြိုးမူ့ု��မူ့လေးကး�င်းး� သစ်းတ်ု�� ပွားါဝင်းးသည်း။

နှစျ်ေ�ိရ်ှစေ်းဘီုရားမေား - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’31.6’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°56’30.9’’E) န္တှစ်းကးပုွားးရှစ်း�့ ဟု့လေးသ�အမူ့ည်းမူ့ှ� ဘာ�ရ��ဝင်းး� အတ်ွင်းး�ရှု

ဘာ�ရ��အလေးရအတ်ွကး လေးပွား်တ်ွင်းးမူ့့တ်ည်း ဖြိုးပွားး� လေး�်လေးဝ်ကြကခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 
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ပွား�� (၅၅) စ်�က��ရှုလေးစ်တ်းမူ့း�� ပွား�� (၅၆) လေးဂျါတ်မူ့ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းလေးတ်�းမူ့း��

ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းးမူ့့ ဘာ�ရ��လေးစ်တ်း (၆၄) �့ကု� စ်�က��တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းး 

သည်း။ ကန်းအန်း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုလေးသ� လေးစ်တ်းမူ့း��မူ့ှ� လေးရတ်ကး�းနု်းခြ�စ်း

လေးသ� လေး��င်းး�ရ�သးန္တှင်းး် မူ့ု��ရ�သး မူ့း��တ်ွင်းး အမူ့း��အ��ခြ�င်း်း လေးရထု�သု�� 

တ်စ်းဝကးတ်စ်း ခြပွားကး န်စ်းခြမူ့�ပွားး�းကးရှုသည်း။ အ�း�ု� ဘာ�ရ��လေးစ်တ်း မူ့း��မူ့ှ� 

န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၂၀၀) လေးကး�း သကးတ်မူ့း�ရှုဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�တ်ွင်းး လေးထုရဝါ� ဗျူး��ာဘာ�သ�သည်း အဓိုကကု��ကွယးရ�ဘာ�

သ�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ယ��ဘာ�ာကမူ့ာ� တ်ွင်းး ပွားွင်းး်လေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး�လေးသ� န္တှစ်းကးပုွားးရှစ်း

�့လေးသ� ဘာ�ရ��မူ့း��ကု� ရည်းမူ့ှန်း� ကု��ကွယးကြကခြ�င်းး�သည်း လေးထုရဝါ� 

ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးတ်ု��၏ ဓိလေး�တ််စ်း�� ခြ�စ်း သည်း။ ဗျူး��ာသည်း (၂၈)�့လေးခြမူ့�ကး 

ဘာ�ရ��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးရှ�တ်ွင်းး (၂၇)�့ ပွားွင်းး်��်ဖြိုးပွားး�ခြ�စ်းသည်း။ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၂၉)�့

က�န်းလေးသ� ဘာ�ရ��ရှင်းးတ်ု��တ်ွင်းး (၂၈)�့ က�န်း လေးသ� ဘာ�ရ��ရှင်းးတ်ု��မူ့ှ� 

သဗျူးိည်�တ် ဉာ�ဏးလေးတ်�းကု� ရရှုလေးသ� ဘာ�ရ��ရှင်းးမူ့း��အခြ�စ်း ပွားွင်းး်��က်ြကဖြိုးပွားး� 

ကးန်းရှု လေးသ�တ်စ်း�့မူ့ှ� ယ�� ဘာ�ာကမူ့ာ�တ်ွင်းး  လေးန်�င်းးပွားွင်းး် လေးတ်�းမူ့့မူ့ည််း 

အရုလေးမူ့တ်ယူး ဘာ�ရ��ရှင်းးခြ�စ်းသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး

အမူ့း��စ်�ကမူ့့ (၂၉) �့လေးခြမူ့�ကး အရုလေးမူ့တ်ယူး ဘာ�ရ��ရှင်းးကု��ည်း� ကု�� 

ကွယးကြကသည်း။ ဗျူး��ာစ်�လေးပွားမူ့း�� အ�ု�အရ အရု လေးမူ့တ်ယူး ဘာ�ရ��ရှင်းးသည်း

လေးဂျါတ်မူ့ ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ�� လေးန်�ကးတ်ွင်းးပွားွင်းး်လေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး�သတ်ဝူါမူ့း��သည်း 

တ်ရ�� ဓိမူ့မကု�လေးမူ့လ်ေး�း�သ်ည်း်အ�းနု်းလေးရ�ကး�ှင်းး တ်ရ��လေးရ လေးအ�တ်ု�ကး

လေးကွ�လေးတ်�းမူ့့မူ့ည်းဟု�ယ��ကြကည်းကြကသည်း။

လေးဟု�ကုန်း�မူ့း��အရ အရုလေးမူ့တ်ယူး ဘာ�ရ��ရှင်းးသည်း ဇာမူ့ိူ�းပွားါ�ကးယ�

လေးတ်�င်းးကွန်း�တ်ွင်းး တ်ရ��သဘာင်းး ကြီးကး� ကးင်းး�ပွား�ုမူ့း်မူ့ည်း ဟု��ု�ကြကသည်း။ 

(ဇာမူ့ိူ�းပွားါ �ကးယ�လေးတ်�င်းးကွန်း��ု�သည်းမူ့ှ� �့သ��တ်ု�� လေးန် ထုု�င်းးရ� 

ကမူ့ာ�ကု� �ု��ု�သည်း။)

 

ပွားထုမူ့����လေးသ� လေးစ်တ်းကု� ပွားထုမူ့လေးစ်�းဘာွ�� လေးစ်�ဝး �ွန်းခြ�ူမူ့ှ စ်�က��

ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� ခြမူ့န်းမူ့�သကကရ�ဇား (၁၁၃၆) ��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၇၇၄ ��န္တှစ်း)တ်ွင်းး 

စ်တ်င်းး တ်ည်းလေးထု�င်းးစ်ဉ်းက တ်ည်းလေး��ကး �ှူ�ါန်း��� ်သည်း။ ကးန်းရှုလေးသ�

လေးစ်တ်း (၂၇) �့ကု� လေး�ွလေးတ်�း မူ့း�ု�လေးတ်�းမူ့း��န္တှင်း်း ဖြိုးမူ့ု��သ့ဖြိုးမူ့ု��သ��မူ့း��က 

�ှူ�ါန်း� ��သ်ည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ထုု�ပွားရုဝ�ဏးကု� န္တှစ်းကးပုွားးရှစ်း�့ ဘာ�ရ��ဟု� 

သတ်းမူ့ှတ်းလေး�်လေးဝ်��သ်ည်း။ ထုု�စ်ဉ်းအ�းနု်း က စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��မူ့ှ� ကြွားကယးဝ

�းမူ့း�သ���ဖ်ြိုးပွားး� ဖြိုးမူ့ု��သ့ဖြိုးမူ့ု�� သ��မူ့း��မှူ့ �ယးယ�စ်း�ပွားွ��လေးက�င်းး�စ်ွ� 

ခြ�စ်းထုွန်း� ကြကသည်း။

ဒဂျါတမခမတစ်ောဘီုရားဒစတ�ဒတာ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’32.9’’N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’33.3’’E) လေးဂျါတ်မူ့ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းလေးတ်�းသည်း 

စ်�က�� လေးကး�င်းး�ဝန်း�ထု�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� �့အန်ည်း�င်းယး လေး��ကးသ� 

လေးန်�ကး��သမူ့ု�င်းး�လေးကြက�င်းး�ကု� သုရှုကြက သည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� ၎င်းး� လေးစ်တ်း

လေးတ်�းသည်း လေးကး�င်းး�ဝန်း�ဧရုယ�အတ်ွင်းး� လေးက�င်းး�စ်ွ�ထုုန်း�သုမူ့း� ခြ�င်းး���ရ

လေးသ� လေးစ်တ်းလေးတ်�း�ည်း�ခြ�စ်းသည်း။ ယ�င်းး က လေးဂျါတ်မူ့ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��

လေးစ်တ်းကု� �င်းး��ဘာ�ရ�� ဟု�လေး�်သည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း ဘာ�ရ�� 

တ်ွင်းး တ်ည်းထု��လေးသ� ဗျူး��ာရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�း၏ �ကး တ်စ်း�ကးသည်း ပွား��လင်းး

လေးတ်�းလေးအ�ကးဘာကးရှု ဝပွားးလေးန် လေးသ� �င်းးရိုး�ပွားးထု�ကု� ထုုထု��လေးသ�လေးကြက�င်း်း

ခြ�စ်းသည်း။ ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းကု� အမူ့ည်းမူ့သု လေးစ်�းဘာွ�� တ်စ်းဦး�မူ့ှ �ှူ�ါန်း���်

ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း ဟု��ု�သည်း။

အလွှာယဒ်ျောငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’33.5’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°56’33.2’’E) ဤအ�ယးလေးကး�င်းး�သည်း ကးန်းရှုလေးန်လေးသ�လေးသ� 

ယဉ်းလေးကး�မူ့ုသမူ့ု�င်းး�ဝင်းး လေးကး�င်းး�(၉)လေးကး�င်းး�အန်ကး (၁)လေးကး�င်းး�

ခြ�စ်းသည်း။ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� လေးကး�င်းး�ခြ�စ်း သည်း်အလေး�း�ကး  သမူ့ု�င်းး�ဝင်းး ဗျူး��ာ

ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းမူ့း�� ကု�လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ အ�ယးလေးကး�င်းး�ကု� လေး�� 

မူ့းကးန္တှ�လေးကး�င်းး�၊ ဘာ�ရင်း်းအမူ့ုန်�းလေးတ်�းရလေးကး�င်းး� စ်သည်းခြ�င်းး်�ည်း� 

လေး�်လေးဝ်ကြကသည်း။ ဤလေးကး�င်းး� လေးတ်�းကု� ခြမူ့န်းမူ့�သကကရ�ဇား ၁၁၃၆ (

လေးအ�း ၁၇၇၄) ဝန်း�ကးင်းး�န်�းက လေး�သတ်ွင်းး�ပွားထုမူ့���� ရှမူ့း�လေးစ်�း ဘာွ�� စ်ဝး

�ွန်းခြ�ူမူ့ှ တ်ည်းလေး��ကး��်သည်း။ ဘာ�ရင်း်း အမူ့ှတ်းအသ�� တ်��ုပွားးလေးတ်�းကု� 

သစ်းသ��ခြပွား�� (၂)��တ်ွင်းး ရိုးု�ကးန္တှုပွားး က� ဗျူး��ာရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�း၏ အလေးပွား်မူ့းကးန္တှ�

ကးကးတ်ွင်းး ထု��ရှုသည်း။ သု��လေးသ�း �ည်း� �းစ်��ခြ�င်းး�မူ့း��လေးကြက�င်း်း 

ရှင်းး�ရှင်းး��င်းး��င်းး� မူ့ခြမူ့င်းးရလေးတ်�လ်ေးပွား။ အ�ယးလေးကး�င်းး�ကု� လေးကး�င်းး� ထုု�င်းး

ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း�� သးတ်င်းး�သ�����ရ်�လေးန်ရ�တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုရသည်း။ လေးကး�င်းး�

ဝင်းး�ထု�တ်ွင်းး လေးကး�င်းး� ထုု�င်းးဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�သည်းသ� အ�ဏ�ရှုသ့ခြ�စ်းဖြိုးပွားး�

လေးစ်�းဘာွ��အမူ့ုန်�း  မူ့တ်ည်းလေးပွား။
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ခမနိ်မာဒ်စတ�

လေးစ်တ်းန္တှင်းး်ဂျ့ဘာ�ရ��ဟု့၍ ၂ မူ့း�ု�ရှုသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�တ်ွင်းး မူ့း��စ်ွ�လေးသ� 

ဘာ�သ�လေးရ��ု�င်းးရ� အလေး��ကးအဦးမူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရဖြိုးပွားး� အမူ့း��စ်�မူ့ှ� 

အုန္တာုယတ်ွင်းးအလေးခြ���သည်း။ အုန္တာုယန္တှင်းး် သးရု�ကဂ�န္တု�င်းးင်း�တ်ု��တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရ

လေးသ�လေးစ်တ်းမူ့း��မူ့ှ� စ်ကးဝု�င်းး�ခြ�မူ့း�ပွား��သဏ္ဍာ�န်း ထု�ထုည်းရှုလေးသ� လေးခြမူ့သ��

လေးစ်တ်းမူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ လေးစ်တ်း၏ပွား�� သဏ္ဍာ�န်းမူ့ှ� ����ဝု�င်းး�လေးသ� ပွား��သဏ္ဍာ�န်း

န္တှင်းး် လေးကွ�လေးက�ကးလေးသ� ပွား��စ်�ရှုသည်း။ “လေးစ်တ်း” ဟု့လေးသ�လေးဝါဟု�ရသည်း 

ပွားါဠိုဘာ�သ� “လေးဇာတ်ုယ” ဟု့လေးသ� စ်က��မူ့ှ �င်းး�သကး��ခြ�င်းး�ခြ�စ်း 

သည်း။ လေးစ်တ်းသည်း ခြမူ့င်း်းမူ့��လေးသ�၊ ဗျူး��ာ (သု��) ရဟုန္တတ�ပွား�ဂျဂု��းတ်ု��၏ 

ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်း လေးသ� ဓိ�တ်းလေးတ်�း၊ လေးမူ့ွလေးတ်�းစ်သည်း် အလေးမူ့ွအန္တှစ်းပွားစ်စည်း�မူ့း�� 

ဌ�ပွားန်�ထု��ရ� လေးန်ရ�တ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�တ်ွင်းး ရှင်းးဘာ�ရင်းးမူ့း��၊ 

လေးစ်�းဘာွ��မူ့း��သည်း ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းမူ့း��ကု� လေးက�င်းး�မူ့ုက�သု��း အတ်ွကး

သ�မူ့ဟု�တ်းဘာ� တ်ု�င်းး�ခြပွားည်း၏ ကြွားကယးဝ�းမူ့း�သ�မူ့ု၊ သ�ယ� ဝလေးခြပွား�မူ့ုတ်ု��ကု� 

ခြပွားသရန်း အတ်ွကး�ည်း� တ်ည်းထု��လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှတ်ု�� 

ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ကု� မူ့အ�ပွားးစ်ု��မူ့ှးက လေးစ်တ်းမူ့း��ကု� ခြမူ့န်းမူ့�် ရိုးု��ရ� န်ည်း�အတ်ု�င်းး�

သ� တ်ည်းထု����က်ြကသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�်ရိုးု��ရ�န်ည်း� မူ့ှ� အ�တ်းမူ့း��၊ထု���မူ့း��၊ 

တ်င်းး��ရည်း၊ သ�၊ ကွ� န္တွ�� သ��လေးရ မူ့း��ကု� �့လေးအ�င်းးခြပွား�တ်းထု��လေးသ�

လေးက�း၊ သစ်းကြုံက�ပွားု��န္တှင်းး် အ��တ်��လေး�ါကးတ်ု��ကု� လေးရ�ဖြိုးပွားး� အဂျဂလေးတ်အခြ�စ်း 

အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ ၎င်းး�န်ည်း��မူ့း�သည်း ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှတ်ု�� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ကု� မူ့

အ�ပွားးစ်ု��မူ့ှးကလေး��းစ်ပွားး��်လေးသ� န်ည်း�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးစ်တ်းပွား�ထုု�မူ့း��ကု� အထုကးပွားါ

န်ည်း�အတ်ု�င်းး� တ်ည်းထု�� ကု��ကွယး��်ကြကသည်း။ လေးန်�ကးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး ဖြိုးဗျူးုတ်ုသှ

တ်ု�� လေး�်သည်း် အတ်ု�င်းး� ဘာု�ပွားးလေးခြမူ့ဟု�လေး�်��က်ြကသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�ဘ်ာု�ပွားးလေးခြမူ့ 

လေး�း�းစ်ပွားးန်ည်း�အတ်ု�င်းး� လေး�း�းစ်ပွားးထု��လေးသ� လေးစ်တ်းပွား�ထုု��မူ့း��မူ့ှ� အလေးပွားါကး 

င်းယးမူ့း��စ်ွ�ကု�လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း�ု� လေးသ�း လေး�း�းစ်ပွားး

ရ�တ်ွင်းးပွားါဝင်းးလေးသ� ထု���မူ့း��သည်း မူ့ု��ရွ�လေးသ�အ�ါ အရည်းလေးပွားး�းကးသွ��

လေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးအ�းနု်း မူ့း��မူ့ှ ဘာ�ရ��ရှုလေး��င်းး�ရစ်းမူ့း��

ကု�ကြကည််းဖြိုးပွားး� လေးစ်တ်း တ်ည်းသ့၏ ရ�ထု့�အ�င်း်းအတ်န်း�ကု� သုရှုန္တု�င်းးသည်း

ဟု� �ု�ကြကသည်း (လေးစ်�းဘာွ��၊ ဘာ�ရင်းး၊ လေးကး�ရွ��့ကြီးကး� စ်သည်း ခြ�င်း်း)။ လေးစ်တ်း

မူ့း��ကု� အခြ�ူလေးရ�င်းး (ခြ�ူစ်င်းးသန်�းရှင်းး�ခြ�င်းး�)၊ လေးရှေလေးရ�င်းး (ကြွားကယးဝ�းမူ့း�သ�

ခြ�င်းး�)န္တှင်းး် အ�ပွားးစ်ု��သ့�့တ်န်း�စ်��မူ့း��က မူ့ှန်းစ်းလေးရှေ�းလေးစ်တ်းမူ့း��ကု��ည်း� 

တ်ည်း ထု��ကု��ကွယးကြကသည်း။ ထုး�လေးတ်�းကု� လေးစ်တ်းပွား�ထုု��တ်ု�င်းး�၏ ထုုပွားး 

တ်ွင်းးလေးတ်ွ� ရှုန္တု�င်းးဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာဘာ�သ�လေးစ်တ်းပွား�ထုု��တ်ု��၏ သလေးကဂတ်တ်စ်း�� �ည်း�

ခြ�စ်းသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�်သမူ့ု�င်းး�တ်ွင်းး ထုး��ု�သည်းမူ့ှ� ဘာ�ရင်းး၊ မူ့ု��ရ��၊ မူ့င်းး�သ��

န္တှင်းး် ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� အစ်ရှုလေးသ� ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်း သ့တ်ု��သ� အသ���ခြပွား�လေးသ� 

သလေးကဂတ်ခြ�စ်းသည်း။ ထုး�လေးတ်�းကု� ပွားးူလေး�တ်း (BC ၃၄၃ – ၃၇၃)��န္တှစ်းတ်ွင်းး

လေးဘာ�လေးဘာ�ကြီးကး�န္တှင်း်း ဘာ�ဘာ�ကြီးကး�လေးစ်တ်းလေးတ်�းတ်ု��မူ့ှ စ်တ်င်းးလေးတ်ွ�ရှုရသည်း။ 

ထုး�လေးတ်�းန္တှင်းး် လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�တ်ု��သည်း ဗျူး��ာ�ဘာ�သ�ဝင်းးတ်ု��၏ သလေးကဂတ်

မူ့း�� ခြ�စ်းသည်း။
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ပွား�� (၅၇) အ�ယးလေးကး�င်းး� ပွား�� (၅၉) သ�သရ�လေးအ�လေးစ်တ်း

ပွား�� (၅၈) သ�သန်�်�ကဂ�ရသုမူ့းလေးတ်�း ပွား�� (၆၀) အလေးရှ�လေးကး�င်းး�

သာသနိာလ်ွှာျ့ာရ သိမဒ်တာ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’34.2’’N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’34.0’’E)  သ�သန်��်ကဂ�ရသုမူ့းလေးတ်�းသည်း ဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး� လေးကး�င်းး�ဝင်းး�အတ်ွင်းး�ရှု သုမူ့းလေးတ်�း လေးန်ရ�ခြ�စ်းသည်း။ ၎င်းး�သုမူ့း

လေးတ်�း အလေး��ကးအဦးသည်း သ�သန်� လေးရ�ဝန်းကြီးကး�ဌ�န်၏�ွင်း်းခြပွား��းကး

ခြ�င်း်းသ�လေး��ကး��ပွားး ရသည်းဟု��ု�သည်း။ သုမူ့း�ု�သည်းမူ့ှ� သ�ဃာဂ�လေးတ်�း 

မူ့း�� ရှင်းးသ�မူ့လေးဏဘာဝမူ့ှ အသကး (၂၀)ခြပွားည််းဖြိုးပွားး� �ှင်းး ရဟုန်း�လေးတ်�းဘာဝ

သု�� တ်ကး�ှမူ့း�ရ�တ်ွင်းး အသ���ခြပွား�လေးသ� အလေး��ကးအဦး ခြ�စ်းသည်း။ ၎င်းး� 

သုမူ့းလေးတ်�းသည်း စ်�က��လေး�သအတ်ွင်းး� တ်စ်း��တ်ည်း� လေးသ�သုမူ့းလေးတ်�းခြ�စ်း

သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း အန်း�အန်�� လေး�သမူ့း��မူ့ှ ရဟုန်း�ပွားွ�မူ့း�� အတ်ွကး ၎င်းး�

သုမူ့းလေးတ်�း ကု� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။

သသံရာဒအးဒစတ�နှင် ်ဒခမာျဒ်ျောငး် -  (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’34.1’’N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’33.0’’E) လေးခြမူ့�ကးလေးကး�င်းး�သည်း ယဉ်းလေးကး�မူ့ု 

သမူ့ု�င်းး�ဝင်းး လေးကး�င်းး� (၉)လေးကး�င်းး�အန်ကး လေးခြမူ့�ကးဘာကးတ်ွင်းး ရှု လေးသ� 

လေးကး�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးက��က လေးခြမူ့�ကးလေးကး�င်းး�သည်း အခြ��� 

လေးကး�င်းး�မူ့း��ထုကး ပွားု�ကြီးကး�မူ့��လေးသ� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 

ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းးမူ့့ လေးကး�င်းး�လေးတ်�းကြီးကး�ရှု လေးစ်တ်း လေးတ်�းသည်း ကးမူ့း�ဂျန်း

မူ့း�� သုမူ့း��ည်း�ရ� လေးန်ရ� ခြ�စ်းသည်း။ ၎င်းး�လေးကး�င်းး�လေးတ်�းကြီးကး�ကု� အကြီးကုမူ့း

မူ့း��စ်ွ� ခြပွား�ခြပွားင်းး��်ဖြိုးပွားး� သ�သရ�လေးအ�လေးစ်တ်းအခြ�စ်း ထုး�တ်င်းး ပွား့လေးဇာ�းထု�� 

သည်း။ 

အဒရှ�ဒျောငး် ဘီုနိး်ဒတာ်ကြီးျ�းဒျောငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’34.5’’N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’35.3’’E) အလေးရှ�လေးကး�င်းး�သည်း ယဉ်းလေးကး�မူ့ု 

သမူ့ု�င်းး�ဝင်းး လေးကး�င်းး� (၉) လေးကး�င်းး�အန်ကး အလေးရှ�ဘာကးတ်ွင်းး ရှု လေးသ� 

လေးကး�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းး ရှမူ့း�လေးစ်�းဘာွ�� မူ့း���ကးထုကးက စ်�က��

ဖြိုးမူ့ု��သည်း �းမူ့း�သ�ကြွားကယးဝ��သ်ည်း။ ထုု�စ်ဉ်းအ�းနု်းက ဘာ�သ�လေးရ�၊ 

သ�သန်�လေးရ� အ�မူ့း�အန်��မူ့း��ခြ�င်း်း �ွန်းစ်ွ�စ်ည်းက��ဖြိုးပွားး� ဘာ�န်း�လေးတ်�း
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ပွား�� (၆၁) အ�တ်းတ်ု�ကးလေးကး�င်းး�

ပွား�� (၆၂) လေးရှေလေးကး�င်းး�

ပွား�� (၆၃) လေးတ်�ရလေးကး�င်းး�လေးတ်�းလေးဟု�င်းး�

ပွား�� (၆၄) ကးနု်းလေးတ်�င်းးလေးကး�င်းး�လေးတ်�း

ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း�� မူ့လေး��ကးင်းှလေးသ� လေးကြက�င်းး် လေးစ်�းဘာွ��မူ့း��သည်း စ်�က��

လေး�သ အပွားု�င်းး� (၇) ပွားု�င်းး�����တ်ွင်းး ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း�� 

လေး��ကး��ပွားး �ှူ�ါန်း���က်ြကသည်း။  အလေးရှ�လေးကး�င်းး� ကု� စ်�က��ရွ� အလေးရှ�

ဘာကးပွားု�င်းး�မူ့ှ ရွ�သ့ရွ�သ��မူ့း�� အတ်ွကး ရည်းရွယးက� လေး��ကး��ပွားး��်

သည်း။

အုတတ်ိုျဒ်ျောငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20.09’33.8’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°56’31.2’’E) အ�တ်းတ်ု�ကးလေးကး�င်းး�သည်း ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� (၉) လေးကး�င်းး�

ထု�မူ့ှ ဗျူး��ာစ်�လေးပွားမူ့း�� ထု��ရှုရ� လေးန်ရ�တ်စ်း ��ခြ�စ်း��သ်ည်း။  လေးကး�င်းး�၏ 

အလေးန်�ကးဘာကးတ်ွင်းး ဖြိုးပွားု� ကး ပွားးကး�း�လေးန်ဖြိုးပွားး� အလေး��ကးအဦး အန်ည်း�င်းယး

သ�ကးန်းရှုလေးတ်�သ်ည်း။ ဗျူး��ာစ်�လေးပွားကးမူ့း�ဂျန်းမူ့း�� ဌ�ပွားန်� ဖြိုးပွားး�တ်ည်းထု��

လေးသ�  လေးခြမူ့�ကးလေးကး�င်းး� သ�သရ�လေးအ�လေးစ်တ်းထုကး ကြီးကး�သည်း။

ဒရေဒျောငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’32.8’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’32.0’’E)

ထု့�ခြ���၍ �ှပွားလေးသ� ဗျူးုသ�က��ကးရ�မူ့း��ခြ�င်း်း တ်ည်းလေး��ကးထု��

သည်း် လေးရှေလေးကး�င်းး�သည်း စ်�က��လေးကး�င်းး�ဝင်းး�တ်ွင်းး ကးန်းရှုလေးသ� ဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး� လေးကး�င်းး� (၉)လေးကး�င်းး�တွ်င်းး (၁)လေးကး�င်းး� အပွားါအဝင်းး ခြ�စ်းသည်း။ 

၎င်းး�လေးကး�င်းး�ကု� တ်ရ��ထုု�င်းးရန်းလေးန်ရ� အခြ�စ်း အမူ့း������ အသ���ခြပွား�ကြက

သည်း။ လေးရှေလေးကး�င်းး� ၏ အ�ှူရှင်းးမူ့ှ� လေးစ်�းဘာွ�� (၁၁) �ကးအန်ကးမူ့ှ တ်စ်း

ဦး�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အမူ့ည်းကု� မူ့သုရှုရပွားါ။ လေးရှေလေးကး�င်းး� ကု� အ�င်းး် (၃)�င်း်းခြ�င်း်း 

တ်ည်းလေး��ကးထု���� ် သည်း။ အခြမူ့င်းး်����အ�င်းး်သည်း ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�

မူ့း�� အတ်ွကးခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အ�ယးအ�င်းး်သည်း လေးစ်�းဘာွ��န္တှင်းး် လေး�ွလေးတ်�းမူ့း�ု�

လေးတ်�းမူ့း��အတ်ွကးခြ�စ်းသည်း။ တ်တ်ုယအ�င်းး်မူ့ှ� သ�မူ့န်းအရပွားးမူ့း�� 

အတ်ွကးခြ�စ်း သည်း။ ထုု�လေး�တ်းအ�ါက မူ့းကးန္တှ�ကးကးမူ့း��ကု� လေးရှေန္တှင်းး် 

မူ့ှန်းစ်းလေးရှေ�းမူ့း��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားး�ှူ�ါန်း���လ်ေး� သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း လေးရှေလေးကး�င်းး�

ဟု� အမူ့ည်းလေး�်တ်ွင်းး ��ခ်ြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ အ�းနု်းက�� ကြက�ခြမူ့င်း်း��ခြ�င်းး� 

န္တှင်းး် ခြပွား�ခြပွားင်းးထုုန်း�သုမူ့း�မူ့ု �ု�အပွားးခြ�င်းး�တ်ု��လေးကြက�င်း်း ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းး 

အလေး��င်းးတ်စ်း��သ� ကးန်းရှု လေးတ်�သ်ည်း။ 

ဒတာရဒျောငး်ဒဟိုာငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’32.8’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°56’27.5’’ E) လေးတ်�ရလေးကး�င်းး�သည်း ယဉ်းလေးကး�မူ့ု အလေးမူ့ွအန္တှစ်း မူ့း�� 

အမူ့း������ထု��ရှုရ� လေးရှ�လေးကး�င်းး�လေးတ်�းခြ�စ်း ဖြိုးပွားး� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�

(၉)လေးကး�င်းး�တ်ွင်းး တ်စ်း လေးကး�င်းး� အပွားါအဝင်းးခြ�စ်းသည်း။ လေးတ်�ရလေးကး�င်းး�

ကု� သစ်းလေးတ်�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး တ်ည်းလေး��ကး��်ကြကသည်း။ စ်�က��အင်းး� 

လေးရခြပွားင်းးတ်ကးခြ�င်းး�လေးကြက�င်း်း လေးကး�င်းး�လေးတ်�း လေးရခြမူ့�ပွားးသွ��သည််းအတ်ွကး 

ယလေးန်�အ�းနု်း တ်ွင်းး အပွားးကးအစ်း�အပွားု�င်းး�အစ် တ်စ်း�း�ု�ကု�သ� ခြမူ့င်းးလေးတ်ွ�န္တု�င်းး

မူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။ 
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ပွား�� (၆၅) ဖြိုးမူ့ု��မူ့လေးကး�င်းး� ပွား�� (၆၆) ထု့��န်း�သည််းဗျူး��န္တှစ်း����

ျေ�ိငး်ဒတာငဘ်ီုနိး်ဒတာက်ြီးျ�းဒျောငး်  - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’16.2’’N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’45.6’’ E) ကး�ုင်းး�လေးတ်�င်းး ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�

လေးကး�င်းး�သည်း�ည်း� စ်�က��၏ လေးရှ�လေးဟု�င်းး�ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� (၉) 

လေးကး�င်းး�တ်ွင်းး တ်စ်းလေးကး�င်းး�အပွားါအဝင်းးခြ�စ်းသည်း။ လေးကး�င်းး�ကြီးကး�မူ့ှ� 

�ွန်း��်လေးသ�န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၆၀)�န်�းက  မူ့း�လေး��င်းးမူ့ုလေးကြက�င်း်း ပွားးကးစ်း���ရ်ဖြိုးပွားး� 

လေးခြမူ့လေးပွားါကး ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းတ်စ်း�့သ� လေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး� လေးန်ရ� တ်ွင်းး�့�

လေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။ရွ�သ��မူ့း��စ်�လေးပွားါင်းး�သန်�းရှင်းး� လေးရ� ��ပွားးကြကရ� အမူ့ုကး

မူ့း��မူ့း�ရိုးု�ရ�မူ့ှ လေးကး�င်းး�ကြီးကး� အ�� က့�စ်ကးလေး��င်းးကွမူ့း�သွ��ခြ�င်းး� 

ခြ�စ်းသည်း။ 

မြို့မိ��မဒျောငး်သစ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’32.3’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°56’35.3’’E) ဖြိုးမူ့ု��မူ့လေးကး�င်းး�သည်းလေးကး�င်းး�အသစ်းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အတ်ွင်းး� တ်ွင်းး

လေးရှ�လေးဟု�င်းး�ပွားန်း��း း �ကးရ�မူ့း��န္တှင်းး် ဗျူး��န္တှစ်း���� ကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ ဖြိုးမူ့ု��မူ့

လေးကး�င်းး�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး လေးရခြမူ့�ပွားးပွားးကး�း�သွ��လေးသ� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�

လေးကး�င်းး� လေးဟု�င်းး�မူ့း��မူ့ှ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� အလေးမူ့ွအန္တှစ်းမူ့း��ကု� ထုုန်း�သုမူ့း�

ထု��ရှုသည်း။ 

လေးကး�င်းး�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး လေးရှ�လေးဟု�င်းး� ဗျူး��န္တှစ်း���� ခြ�စ်းလေးသ� မူ့ု��ဟုုန်း�န္တှင်းး် မူ့ု��

မူ့ုတ်း ဗျူး��န္တှစ်း����ကု� လေးတ်ွ�ရှု န္တု�င်းးသည်း။ လေးရှ�အ�ါက အ�ု�ပွားါဗျူး��န္တှစ်း����ကု� မူ့ု�� 

လေး�ါင်းးလေးသ�အ�ါတ်ွင်းး တ်း�လေး�ရ်ှုသည်းဟု� �ု�သည်း။ အ�ု�ပွားါ ဗျူး��န္တှစ်း����ကု� 

တ်း��တ်းဖြိုးပွားး� မူ့း��လေးယ�င်းး�တ်ု�င်းး ပွား့လေးဇာ�းပွားါက မူ့ု��ရွ�သွန်း�ဖြိုးပွားး� �လေးယ�င်းး�တ်ု�င်းး 

မူ့း�ဖြိုးင်းုမူ့း� �ု�ကးပွားါက မူ့ု��တ်ုတ်းသည်းဟု� အ�ု�ရှုသည်း။ ဗျူး��ကု� လေးမူ့�င်းး�န္တှင်းး်

အတ့်တ်ွ�တ်း� လေး�ရ်ှု ကြကသည်း။ လေးမူ့�င်းး�မူ့ှ� ယ��အ�ါ လေးတ်�င်းးကြီးကး�ဖြိုးမူ့ု��တ်ွင်းး 

ထုုန်း�သုမူ့း�ထု��ရှု သည်း။ ၎င်းး� ဗျူး��မူ့း��အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး အင်းး�ကွကး၊ မူ့န္တတန်း မူ့း��

ကု� ထုည်း်သွင်းး�ထု��သည်း။ ၎င်းး� ဗျူး��(၂)����သည်း မူ့ခြမူ့င်းးအပွားးလေးသ� အရ�မူ့း��

မူ့ှ က�ကွယးလေးပွား�ဖြိုးပွားး� အမူ့ှ��အယွင်းး���ပွားးမူ့ုပွားါက လေးကး�ရွ�အတ်ွင်းး� လေးဘာ� 

�ု�� ဥ်ပွားါ�းအန္တတရ�ယးမူ့း��ကး လေးရ�ကးတ်တ်းသည်းဟု� ယ��ကြကည်းသည်း။

အ�ု�ပွားါ ဗျူး��န္တှစ်း����သည်း လေးစ်�းဘာွ�� လေးစ်�ဝးန်� ပွားု�င်းး�ု�င်းး��်ဖြိုးပွားး� မူ့ု��န်�ဖြိုးမူ့ု��ကု� 

တ်ု�ကး�ု�ကး လေးအ�င်းးခြမူ့င်းး စ်ဉ်းက အ�ု�ပွားါ ဗျူး��န္တှစ်း����န္တှင်းး် လေးရှေလေးမူ့�င်းး� (ယ��အ�ါ

လေးတ်�င်းးကြီးကး�ဖြိုးမူ့ု��ရှု ခြမူ့စ်ုမူ့း�လေးတ်�င်းးဘာ�ရ��တ်ွင်းး တ်ည်း ရှုသည်း)ကု� သုမူ့း�ယ့��်

ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 

ယ��အ�ါ မူ့ု��ဟုုန်း�န္တှင်းး် မူ့ု��မူ့ုတ်း ဗျူး��န္တှစ်း����ကု� စ်�က�� လေး�သရှု ရှင်းးခြပွား�ပွားွ� အစ်ရှု

လေးသ� ဘာ�သ�လေးရ� �ု�င်းးရ� အ�မူ့း�အန်�� မူ့း��တ်ွင်းးသ� တ်း��တ်းလေး�ရ်ှု

သည်း။ ယ�င်းးက ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��မှူ့ ဘာ�သ�တ်ရ�� ကု�င်းး�ရိုးုင်းး�လေးသ� 

တ်း��တ်းသ့(၆) ဦး�ကု� လေးရွ��းယးလေး� ်သည်း။ ဗျူး��တ်း��တ်းသ့ တ်စ်းလေးယ�ကးက

 ယ���ု� လေးခြပွား��ု���သ်ည်း။ 

“တ်စ်း�ါတ်�န်း�က စ်�က��က �့တ်စ်းလေးယ�ကးက ဗျူး�� ကု� မူ့လေး��မူ့စ်��န္တှင်း်း 
တ်း��တ်းမူ့ုတ်� န်��မူ့ကြက�� လေးတ်�ဘ်ာ့�။ ဗျူး��ကု� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးသ့ကု� 
လေးတ်�င်းး�ပွားန်း လေးပွားမူ့�် သ့ကလေးတ်� ်လေးန်�ကးထုပွားးဗျူး��တ်း��တ်း�ု�� မူ့ခြ�စ်း န္တု�င်းးလေးတ်�်
ဘာ့�”

ဒရှးဒဟိုာငး်ျေူးံရိုးိုး - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’36.7’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°56’32.8’’E) ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�ဝင်းး�အန်း�တ်ွင်းး လေးရှ�လေးဟု�င်းး� 

ကးူ��ရိုးု��ကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ ဖြိုးမူ့ု��ကု�ပွားတ်းထု��လေးသ� ကးူ��ရိုးု��မူ့ှ� အ�း�ု�

လေးန်ရ�မူ့း��တ်ွင်းး ခြုံ��ယ�မူ့း���း��ထုွင်းး ခြ�င်းး�န္တှင်းး် လေးရတ်ု�ကးစ်��မူ့ုမူ့း��လေးကြက�င်း်း 

ပွားးကးစ်း�လေးန်ဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးအ�ါက စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��ကု� လေးရ ကးူ��သ�

မူ့က ဝါ�ရိုး��လေးတ်�မူ့း��ခြ�င်း်း က�ကွယးထု�� ��က်ြကသည်း။ ဝါ�သည်း လေးကွ�န္တု�င်းး 

ညွှှတ်းန္တု�င်းးလေးသ� လေးကြက�င်းး် ရန်းသ့မူ့း��အလေးန်ခြ�င်း်း အ�ွယးတ်က့ခြ�တ်း သန်း� 

မူ့သွ��န္တု�င်းးလေး�း။

နိယန်ိဒံရေဂျးဘီုရား - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’21.8’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°56’40.0’’E) န်ယးန်�လေးရှေဂျ့ ဘာ�ရ��သည်း ခြပွား�ခြပွားင်းးထုုန်း�သုမူ့း�မူ့ုမူ့း�� 

လေးကြက�င်း်း လေးရှေလေးရ�င်းးမူ့း��န္တှင်း်း ထု့�ခြ����ှပွားလေးသ� အလေးခြ�အလေးန်တ်ွင်းး

တ်ည်းရှုသည်း။ စ်�က��သစ်းသ��န္တှင်းး် ထု���ပွားးထု��လေးသ� ဗျူး��ာရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�း

သည်း န်ယးန်� လေးရှေဂျ့ဘာ�ရ��အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ကုန်း�ဝပွားး စ်�ပွားယးလေးတ်�း မူ့့သည်း။ 

ဘာ�ရ��အမူ့ည်းန်�မူ့၏ အဓိုပွားပယးမူ့ှ� “လေး�သ ၏ လေးရှေလေးရ�င်းးဂျ့” ခြ�စ်းသည်း။ 

န်ယးန်�လေးရှေဂျ့ ဘာ�ရ��ကု� စ်�က��လေး�သ၏ ပွားထုမူ့ဦး�����လေးစ်�းဘာွ�� လေးစ်�ဝး�ွန်း 

ခြ�ူက �ှူ�ါန်း���ခ်ြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

ေုဒတာငး်ခ�ည််ဘ်ီုရားနှင််နိယန်ိဒံအာငသ်ိေ္ဓိဘီုရား - (�တ်းူတ်ွ�း 

20°09’22.3’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’40.0’’E) န်ယးန်�လေးရှေဂျ့ဘာ�ရ��တ်ည်းရှု

ရ� ဘာ�ရ��ဝင်းး� အတ်ွင်းး� တ်ွင်းး ��လေးတ်�င်းး�ခြပွားည်း်ဘာ�ရ�� (ဘာယးဘာကးပွား��န္တှင်းး်) 

န်ယးန်�လေးအ�င်းးသု�ာုဘာ�ရ�� (ည်�ဘာကးပွား��) တ်ု��ကု� �့�လေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။ 
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ပွား�� (၆၇) န်ယးန်�လေးရှေဂျ့ဘာ�ရ��

ပွား�� (၆၈) ��လေးတ်�င်းး�ခြပွားည််းန်ယးန်�လေးအ�င်းးသု�ာုဘာ�ရ��

ပွား�� (၆၉) ဇာရပွားး (န်��လေးန်လေး��င်းး)

��လေးတ်�င်းး�ခြပွားည်း်ဘာ�ရ��ကု� လေးန်�ကး����လေးစ်�းဘာွ�� စ်ဝး�ွန်းကြကည်းက 

�ှူ�ါန်း��� ် ခြ�င်းး�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ��လေးတ်�င်းး�ခြပွားည်း်ခြ�င်းး�လေးကြက�င်း်း �� လေးတ်�င်းး�ခြပွားည်း်

ဘာ�ရ��ဟု� လေး�်�ု���က်ြကသည်း။ လေးန်�ကး ����လေးစ်�းဘာွ�� �ကးထုကးက 

ကရင်းး�့မူ့း�ု�မူ့း��ကု� တ်ု�ကး�ု�ကး�ါန်း� အ�းနု်းတ်ွင်းး လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးမူ့ုရရန်း န်ယးန်�

လေးအ�င်းးသု�ာုဘာ�ရ��တ်ွင်းး ��လေးတ်�င်းး�အဓိုဌ�န်း ��သ်ည်း။ တ်ု�ကး�ု�ကး

လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးဖြိုးပွားး� ��လေးတ်�င်းး� ခြပွားည််း��်လေးသ�လေးကြက�င်း်း ��လေးတ်�င်းး�ခြပွားည်း်ဘာ�ရ��

ကု� န်ယးန်�လေးအ�င်းးသု�ာုအန်း�တ်ွင်းး တ်ည်းထု��ကု��ကွယး ��သ်ည်း။

လေးစ်�းဘာွ��သည်း စ်စ်းတ်ု�ကး ထုွကး�ါန်း�တ်ု�င်းး�တ်ွင်းး က�လေးက�င်းး�လေးစ်ရန်း

အတ်ွကး ဘာ�ရ��တ်ွင်းး��လေးတ်�င်းး� လေး�ရ်ှုသည်း။ န်ယးန်�လေးအ�င်းးသု�ာုဟု့လေးသ�

အဓို ပွားပ�ယးမူ့ှ� “ရန်းအလေးပွားါင်းး� ကု� လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးခြ�င်းး�” ဟု့ လေးသ� အဓိုပွားပ�ယးရ

သည်း။ န်ယးန်�လေးအ�င်းးသု�ာုဘာ�ရ�� ၏ အ�ှူရှင်းးမူ့ှ� ပွားထုမူ့����လေးစ်�းဘာွ�� 

လေးစ်�ဝး�ွန်းခြ�ူ ခြ�စ်းသည်း။

ဇူးရ� ်- (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’31.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’33.1”E) စ်�က��

ဘာ�န်း�ကြီးကး� လေးကး�င်းး�ဝင်းး�အတ်ွင်းး� တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� န်��လေးန်လေး��င်းးခြ�စ်းသည်း။

လေးစ်�းဘာွ��မူ့း���ကးထုကးက စ်စ်းပွားွ�မူ့း��ကု� လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးလေးသ� အ�ါတ်ွင်းး 

�ည်း� လေးက�င်းး�၊ အ�မူ့း�အန်��၊ အ�ှူပွားွ�မူ့း��၊ ဘာ�သ�လေးရ� အ�မူ့း�အန်��

မူ့း��ခြပွား���ပွားးလေးသ�အ�ါမူ့း��တ်ွင်းး�ည်း� လေးက�င်းး� အသ���ခြပွား�သည်း။ ပွားါ�စ်ပွားး 

ရ�ဇာဝင်းးအရ 

“တ်စ်း�ါတ်�န်း�က လေးစ်�းဘာွ�� လေးစ်�န်�ဟု� ကရင်းး�့မူ့း�ု� မူ့း��ကု� �ုတ်းလေး�်ဖြိုးပွားး� 
လေး��င်းး�ကစ်��ခြပွား���ပွားးကစ်�� ရ�တ်ွင်းး ရှူးှူ��န်ုမူ့း်��သ်ည်း။ ရန်းဖြိုးင်းု��အရ ကရင်းး
�့မူ့း�ု� (၃၀၀)ဝန်း�ကးင်းးကု� လေးန်��ည်းစ်� လေးကွ�လေးမူ့ွ��ု�� အစ်��အစ်�လေးတ်ွထု�
မူ့ှ� အ�ုပွားး�တ်းထု����ပ်ွားါတ်ယး။ �့လေးတ်ွလေးရ�ကးရှု စ်��လေးသ�ကးလေးန်ကြကတ်� ်
အ�းနု်းမူ့ှ� လေးတ်� ်လေးစ်�းဘာွ��ဟု� ဇာရပွားးတ်��ါ�လေးတ်ွကု�ပွားုတ်းလေးစ်�� ်ပွားါတ်ယး။ အ�်
�းလေးတ်�ဘ်ာယးသ့�မူ့ှ အခြပွားင်းးထုွကး�ု�� မူ့ရ လေးတ်�ပ်ွားါဘာ့�။ န်�ရးအန်ည်း�င်းယးအ
ကြက�မူ့ှ� လေးစ်�းဘာွ�� ရ�� �့လေးတ်ွတ်��ါ� �ွင်းး်ကြကည််းတ်�အ်�ါမူ့ှ�လေးတ်� ် �့အ 
လေးတ်�းမူ့း��မူ့း��ဟု� အ�ုပွားးမူ့ုဖြိုးပွားး� လေးသ����က�န်းကြကပွားါ တ်ယး။ မူ့လေးသလေးသ�တ်�်
�့လေးတ်ွကု�လေးတ်� ် လေးစ်�းဘာွ��ရ�� �့လေးတ်ွက ဓိ��န်����တ်းသတ်း��က်ြကတ်ယး...” 
�ု���ု�ပွားါ တ်ယး။ 

ယေနိး်ဘီုရား - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’20.2’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 20°56’41.2’’E)

စ်�က��၏လေးရှ�အကး���� လေးစ်တ်းခြ�စ်းသည်း။ ၎င်းး�ယွန်း� ဘာ�ရ��ကု� ယွန်း�

�့မူ့း�ု� ည်းအစ်းကု�န္တှစ်းဦး�ခြ�စ်းလေးသ� �ဦး�န္တှင်းး်�ရ�တ်ု��မူ့ှ ပွားထုမူ့ပွားန်း���

ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� မူ့တ်ည်း လေးထု�င်းးမူ့ှးလေး��ကး��ပွားး �ှူ�ါန်း���သ်ည်းဟု� �ု�ကြက 

သည်း။ �့အမူ့း��စ်�က ယွန်း�ဘာ�ရ��ဟု�လေး�်�ု�သ�ု� �ဦး�၊ �ရ� ဘာ�ရ��ဟု�

�ည်း�လေး�်ကြကသည်း။ အခြ��� အ�ု�တ်စ်း��အရ ၎င်းး�ဘာ�ရ��မူ့း��ကု� ပွား�ဂျ�

သ�� ည်း အစ်းကု�န္တှစ်းဦး�ခြ�စ်းသည်း် လေးစ်�ဝးခြပွား����န္တှင်း်းလေးစ်�ဝးခြပွား�� ��တ်ု��က 

လေး��ကး��ပွားး�ှူ�ါန်း���က်ြကသည်းဟု��ည်း� �ု�ကြကသည်း။ ၎င်းး�ဘာ�ရ��မူ့း��

ကု� လေး��ကး��ပွားး�ှူ �ါန်း�ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး ပွားထုမူ့ ပွားန်း���ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု�တ်ည်း 

လေးထု�င်းး��်ကြကသည်း။
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ပွား�� (၇၀) ယွန်း�ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းမူ့း�� ပွား�� (၇၂) ဇာမူ့ိူသးရုကးနု်းလေးတ်�င်းးဘာ�ရ��

ဇူးမာူသ�ရိျေနိိဒ်တာငး်ဘီုရား - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’16.2’’N လေး��င်းးဂျး း  

တ်ွ�း96°56’43.3’’E) ဇာမူ့ိူသးရုကးနု်းလေးတ်�င်းးဘာ�ရ��ကု� မူ့ကြက�လေးသ��င်းး 

က��က ခြပွား�ခြပွားင်းးထုုန်း�သုမူ့း�မူ့ုမူ့း�� ခြပွား���ပွားး��်သည်း။

ဇာမူ့ိူသးရုကးနု်းလေးတ်�င်းးဘာ�ရ��သည်း ထု့�ခြ���လေးသ� ဗျူးုသ�က� �ကးရ�မူ့း��

ရှုလေးသ� လေးစ်တ်းလေးတ်�းခြ�စ်း သည်း။ ထု့�ခြ���လေးသ�ဗျူးုသ�က��ကးရ�မူ့း��

လေးကြက�င်း်း လေး�သ���့အမူ့း��က ၎င်းး�လေးစ်တ်းသည်း ယွန်း��့မူ့း�ု� မူ့း�� 

တ်ည်းထု��ကု��ကွယး��သ်ည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြက သည်း။ 

၁၀ ေျဒ်ခမာျ ် ဒစာဘ်ီေားစဝစ်ိနိေ်းး၏သြ့ေ�ိငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 

20°09’16.7’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’34.2’’E) ထုု�သ�ဂ း�ုင်းး�လေးတ်�းသည်း

�ည်း� စ်�က��၏ ထုုန်း�သုမူ့း� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးထု��လေးသ� အလေးမူ့ွအန္တှစ်းတ်စ်း��

ခြ�စ်းသည်း။ (၁၀)ဦး�လေးခြမူ့�ကးလေးစ်�းဘာွ�� လေးစ်�ဝးစ်ုန်း�့�ကု� ခြမူ့န်းမူ့�န္တှစ်း (၁၂၁၇)

��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၈၈၅)တ်ွင်းး လေးမူ့ွ� �ွ��ဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�န္တှစ်း (၁၂၁၇)��န္တှစ်း (လေးအ�း 

၁၉၀၉) တ်ွင်းး ကွယး�ွန်း��်သည်း။ လေးစ်�းဘာွ�� စ်ဝးစ်ုန်း�့�ကု� လေးင်းွဓိါ�ရမူ့င်းး� ဟု�

လေး�်ကြကသည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း�ု� လေးသ�း လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးစ်န်း�့�သည်း 

ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းး အန်း�ရှုရွ�သု�� ကရင်းး �ကးန်ကးကု�င်းးမူ့း��က အဂျဂ �ုပွားး

အစ်ု��ရကု� ����ရန်း ��လေးရ�ကး�းနု်းတ်ွင်းး န္တှစ်းဦး� န္တှစ်းဘာကးကြက�� ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�

လေးရ�အတ်ွကး လေးခြ�ရှင်းး�န္တု�င်းး�� ် လေးသ�လေးကြက�င်းး် အဂျဂ�ုပွားးအစ်ု��ရမူ့ှ လေးင်းွဓိါ�ကု� 

�း း�ခြမူ့ှင်း်း��သ်ည်း။ ထုု�အ�းနု်းမူ့ှစ်တ်င်းးဖြိုးပွားး� လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးစ်ုန်း�့�ကု� လေး�သ��ခြပွားည်း

သ့မူ့း��က လေးင်းွဓိါ�ရမူ့င်းး�ဟု� လေး�်ကြကသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

စ်�က��တ်ွင်းး စ်ုတ်းဝင်းးစ်���ွယးလေးက�င်းး�လေးသ� ရိုးု��ရ���ပွားးင်းန်း�မူ့း��န္တှင်း်း 

ယဉ်းလေးကး�မူ့ု အလေးမူ့ွအန္တှစ်း�ု�င်းးရ� ဓိလေး�ထ်ု���စ်�မူ့း��စ်ွ�ကု� လေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။ 

ရိုးိုးရာ�နိး်ဘီ�လွှာု�င်နိ်း

(�တ်းူတ်ွ�း 20°09’06.9’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’50.5’’E) စ်�က��လေး�သ

ရှု ရိုးု��ရ� ပွားန်း�ဘာ���ပွားးင်းန်း�ကု� �ွန်း�� ်လေးသ�န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၃၀) �န်�းက စ်တ်င်းး

��ပွားးကု�င်းး��ခ်ြ�င်းး� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးခြမူ့စ်ု�ကးမူ့း��ု�မူ့း��ကု� ယ��ထုကးတ်ု�င်းး အသ��� ခြပွား�

�ှကးရှုသည်း။ ပွားန်း�ဘာ��ု�အတ်ွကး �့န္တှစ်းလေးယ�ကး �ု�အပွားးသည်း။ တ်စ်း

ဦး�က သ� သု��မူ့ဟု�တ်း သတ်�ူကု� ပွား��လေး��းရန်း အပွား့လေးပွား�လေးန်စ်ဉ်း အခြ���တ်စ်း

ဦး�က ����ု� ကု�အ�ကးမူ့ခြပွားတ်း �ွ�ဖြိုးပွားး� မူ့း�မူ့ခြပွားတ်းလေးအ�င်းးလေး��င်းး ရွကးရ

သည်း။ �ွန်း��်လေးသ�န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၁၀၀) �န်�းက ပွားင်းး ကြကကးလေးမူ့ှ�မူ့း��ကု� 

လေးခြမူ့စ်ု�ကးမူ့း��ု�ရှု လေး��ုအ��ကု� ထုုန်း�သုမူ့း� ထု�တ်း�ှတ်းရ�တ်ွင်းး အသ���ခြပွား�

သည်း။ ရိုးု��ရ� ပွားန်း�ဘာ���ပွားးင်းန်း�မူ့ှ �ယးယ�စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� အတ်ွကး�ု�အပွားး

လေးသ� ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� ထု�တ်း��ပွားးဖြိုးပွားး� �ယးယ���ပွားးင်းန်း�မူ့း�� စ်တ်င်းး�ါန်း� 

အ�းနု်းတ်ွင်းး အ��ပွားး အမူ့း������ခြ�စ်းသည်း။ ၎င်းး���ပွားးင်းန်း�သည်း စ်�က��

လေး�သရှု မူ့ုသ��စ်� ရိုးု��ရ���ပွားးင်းန်း�ခြ�စ်းသည်း။ စ်�က��လေး�သတ်ွင်းး ဤပွားန်း�ပွား��ု�

ထုကး လေးသ�င်းယးလေးသ� အခြ���ပွားန်း�ပွား��ု� (၂)��ကု��ည်း� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးဖြိုးပွားး� ၎င်းး�

တ်ု�� သည်း�ည်း� ရိုးု��ရ� ပွားန်း�ဘာ��ု�မူ့း��ကု�ပွားင်းး အသ���ခြပွား� ကြက လေး�သည်း။ 

(Phay, 2009)

ပွား�� (၇၁) ပွားန်း�ဘာ���ပွားးင်းန်း�
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�နိ်း��လွှာု�င်နိ်း

ခြမူ့န်းမူ့�ပ်ွားန်း�ပွား���ပွားးင်းန်း�သည်း ကု�ယးက�ယအ��ခြ�င်း်း ��ပွားးကု�င်းးရလေးသ� �ကးမူ့ုအန္တ�ပွားည်���ပွားးင်းန်း�

တ်စ်း�� ခြ�စ်းသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�ရ်ိုးု��ရ� န်တ်းကု��ကွယး ယ��ကြကည်းမူ့ုမူ့း��တ်ွင်းး တ်စ်းပွားါ�အပွားါအဝင်းး ခြ�စ်းလေးသ� 

အုမူ့းတ်ွင်းး�လေးစ်�င်းး်န်တ်း လေးမူ့�င်းးတ်င်းး်တ်ယးသည်း တ်လေးက�င်းး�ခြပွားည်းမူ့ှ� တ်န်း�ု�� ထုကးခြမူ့ကးလေးသ�

ပွားန်း�ပွား�ပွားည်�ရှင်းးတ်စ်းဦး� ခြ�စ်းသည်း။ တ်လေးက�င်းး�ဘာ�ရင်းးမူ့င်းး�ခြမူ့တ်းသည်း လေးမူ့�င်းးတ်င်းး်တ်ယး၏

တ်န်း�ု��စ်ွမူ့း�ပွားက��ကု� စ်ု��ရုမူ့းထုုတ်း�န်�း��သခြ�င်း်း �မူ့း��း�က� မူ့း�ရိုးု�သတ်းလေးစ်��သ်ည်း။

ရိုးိုးရာအျအေေ��မေား

စ်�က��လေး�သတ်ွင်းးရှုလေးသ� ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ� အကအ�ွ��တ်ွင်းး အ�ွ��ဝင်းးဦး�လေးရ (၂၂) ဦး�ပွားါဝင်းးဖြိုးပွားး� အ�းနု်းအ�ါအ�ု�ကး လေး�က်းင်းး်လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ 

အကအ�ွ��တ်ွင်းး မူ့ုန်း�ကလေး��မူ့း��သ� ကလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� လေးယ�ကဂး��လေး��မူ့း��မူ့ှ� ဗျူး��ရှည်း၊ လေးမူ့�င်းး�န္တှင်းး် �င်းးကွင်းး�စ်လေးသ� တ့်ရု ယ�မူ့း��ကု� 

တ်း��တ်းလေး�ရ်ှုသည်း။ ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ� အကအ�ွ��ကု� (၂၀၀၈) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မူ့ု ဓိလေး�ထ်ု���တ်မူ့း� အစ်ဉ်းအ��မူ့း��ကု� 

ထုုန်း�သုမူ့း�ရန်း အတ်ွကး စ်တ်င်းးတ်ည်းလေးထု�င်းး��သ်ည်း။ ၎င်းး�အက အ�ွ��သည်း ပွားအု�ဝး� အမူ့း�ု�သ��လေးန်�၊ ရှင်းးခြပွား�ပွားွ�၊ ဘာ�ရ�� ပွားွ�စ်လေးသ� ပွားွ�လေးတ်�း

မူ့း��န္တှင်း်း လေးကး�ရွ��့ကြီးကး�က အက့ အည်းလေးတ်�င်းး�လေးသ� လေး�း�းလေးခြ�ပွားွ�မူ့း��တ်ွင်းး ကခြပွားလေး�း�း လေးခြ�လေး�ရ်ှုသည်း။ အခြ��� ရှမူ့း� န္တှင်းး် အင်းး�သ��

ရိုးု��ရ� အကအ�ွ��မူ့း��သည်း�ည်း� အ�မူ့း�အန်��မူ့း��န္တှင်းး် ရိုးု��ရ�ပွားွ�မူ့း��တ်ွင်းး ကခြပွားလေး�း�းလေးခြ�လေး�ရ်ှုကြကသည်း။

ပွား�� (၇၃) လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးစ်န်း�့�၏ဂျ့သ�ဂ း�ုင်းး� ပွား�� (၇၄) ပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း�



105

ပွား�� (၇၅) မူ့း�လေးသွ��ု� ပွား�� (၇၆) မူ့း�လေးသွ��ု�မူ့း��

ပွား�� (၇၇) စ်�က��ရှု င်းါ�ရကးတ်စ်းလေးစ်း� လေးစ်း�လေးန်�

ပွား�� (၇၈) ရှ��မူ့း�ပွား့လေးဇာ�းပွားွ�

မ�းဒသေးေိုမေား

စ်�က��လေး�သတ်ွင်းး ရိုးု��ရ�မူ့း�လေးသွ��ု� (၄) �ု�ရှုသည်း။

(�တ်းူတ်ွ�း 20°09’23.8’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’52.3’’E)

(�တ်းူကးူ 20°09’25.2’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’56.5’’E)

(�တ်းူတ်ွ�း 20°09’26.5’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’55.4’’E)

(�တ်းူတ်ွ�း 20°10’08.0’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’35.4’’E)

မူ့း�လေးသွ��ု�မူ့း��မူ့ှ� တ်စ်း��န္တှင်းး်တ်စ်း�� န်း�ကပွားးစ်ွ� တ်ည်းရှုကြကသည််းအတ်ွကး 

လေးကး�ရွ� ပွားတ်း ဝန်း�ကးင်းးန္တှင်းး် ရွ�ခြပွားင်းးကု��ည်းပွားတ်းရင်းး� ရိုးု��ရ� မူ့း�လေးသွ��ု�

မူ့း��ကု��ည်း�လေး��်�န္တု�င်းးကြကမူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။ 

မူ့း�လေးသွ� ��တ်းရန်းအတ်ွကး ထုင်းး�ကု� ၁ ရကး (သု��) ၂ ရကး�န်�း  မူ့း���တ်းထု��ရ

သည်း။ လေးခြမူ့လေးအ�ကးရှု မူ့း��ု�မူ့း��တ်ွင်းး လေး�ဝင်းးလေး�ထုွကး လေးက�င်းး�မူ့ွန်းရန်း 

အတ်ွကး လေးအ�ကးဘာကးတ်ွင်းး လေး�ဝင်းးလေးပွားါကးမူ့း�� ထု��ရှုသည်း။ 

၅ရျဒ်ေးဒနိ်

(�တ်းူတ်ွ�း 20°09’06.4’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°56’43.9’’E)

စ်�က��လေး�သ၏(၅)ရကးလေး��လေးန်� အစ်ဉ်းအ��သည်း �ွန်း��်လေးသ� န္တှစ်း

လေးပွားါင်းး�မူ့း��စ်ွ�ကပွားင်းး ရှမူ့း�ခြပွားည်းတ်ွင်းး လေးစ်�းဘာွ��မူ့း�� အ�ပွားး�း�ပွားးစ်ဉ်း 

ကတ်ည်း�က စ်တ်င်းး��် လေးသ� အစ်ဉ်းအ��ခြ�စ်းသည်း။ (၅) ရကးလေး��လေးန်� 

ကးင်းး�ပွားရခြ�င်းး�၏ ရည်းရွယး�းကးမူ့ှ� ထုု�စ်ဉ်းက �ယး ယ�စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� 

��ပွားးင်းန်း�မူ့း��န္တှင်းး် အ��ပွားးမူ့း��ကြက လေးသ� န်ယးသ့န်ယးသ��မူ့း��ကု�  လေး��လေးန်�

တ်ွင်းး စ်�လေးဝ� ကြကလေးစ်ဖြိုးပွားး� လေးစ်�းဘာွ��မူ့ှ �ု�အပွားးသည်းမူ့း��န္တှင်းး် အလေးရ� ကြီးကး�ကုစ်စ

ရပွားးမူ့း��ကု� လေးကြကည်�ရန်း ကးင်းး�ပွား��ခ်ြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။   လေး��လေးန်�မူ့း��တ်ွင်းး 

လေးရ�င်းး�ဝယးလေး��ကး က��ရန်းအတ်ွကး အန်း�တ်စ်းဝု�ကးရှု လေးကး�ရွ�မူ့း��မူ့ှ 

က�န်းစ်ည်းမူ့း��ကု��ည်း� ကွ�၊ �ှည်း�မူ့း��ခြ�င်း်း သယး ယ့ကြကသည်း။ (၅)ရကး

လေး��လေးန်�တ်ွင်းး ဟုင်းး�သး�ဟုင်းး� ရွကးမူ့း��စ်���င်းးမူ့ုကအ�်မူ့�န်း�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

လေးရ�င်းး��းလေးသ� အသး�အန္တှ�မူ့း��မူ့ှ� �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ �ရမူ့း�သး�၊ ကြကကး သွန်း

ဖြိုးမူ့ုတ်း၊ င်းရိုး�တ်းလေးက�င်းး�၊ ကွမူ့း�၊ ပွား�အမူ့း�ု�မူ့း�ု�၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ စ်သည်းတ်ု��မူ့ှ 

လေး���ုပွားးအစ်ရှုသည်း တ်ု��အထုုခြ�စ်းသည်း။ ယွန်း�ပွားစ်စည်း�မူ့း��၊ ဗျူး��ာရိုး�ပွားးပွားွ�� 

လေးတ်�းမူ့း��၊ ပွားန်း�ပွား��ကးရ�မူ့း��၊ ရိုးု��ရ�����းည်းမူ့း��၊ ရှမူ့း��ွယးအုတ်းမူ့း��၊ 

အဝတ်းအထုည်းမူ့း��၊ အခြ��� ရိုးု��ရ��ကးမူ့ု အန္တ��ကးရ�မူ့း��န္တှင်း်း 
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အ�င်းးတ်န်း�� မူ့း��ကု��ည်း� လေး�သအတ်ွကးသ�မူ့က အခြ���လေး�သ 

မူ့း��သု��ပွားါ  လေးရ�င်းး�ဝယးလေး��ကးက��ခြ�င်းး� ခြပွား���ပွားးကြက သည်း။  (၅) ရကး 

တ်စ်းလေး��လေးန်�သည်း အင်းး�သ��၊ ကယန်း� န္တှင်းး် ပွားအု�ဝး� အစ်ရှုလေးသ� 

တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ�� မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း��ကု� တ်စ်�တ်ည်း� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း် 

အ�ွင်းး်အလေးရ��ည်း�ခြ�စ်းသည်း။ လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေးကး�ရွ� မူ့း��မူ့ှ တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��

မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း��သည်း (၅) ရကး လေး��လေးန်�သု�� ��လေးရ�ကးကြကသည်း။ မူ့း�ု�န္တွယး

စ်�တ်ု�င်းး� တ်ွင်းး ၎င်းး�တ်ု��၏ သကး�ု�င်းးရ� ကု��ကွယးယ��ကြကည်းမူ့ု၊ ရိုးု��ရ�

ယဉ်းလေးကး�မူ့ု၊ ဘာ�သ�စ်က��န္တှင်း်း လေးရ�င်းး�ဝယး လေး��ကးက��မူ့ုပွား��စ်� အစ်ရှု

သည်းတ်ု�� ရှုကြကလေးသ�း�ည်း� အ�ု�ပွားါ လေး��လေးန်�မူ့း��တ်ွင်းး တ်ု�င်းး�ရင်းး�သ��

တ်ု��သည်း ခြမူ့န်းမူ့�စ်က��ကု��ည်း� အသ�အလေးန်အထု�� ကွ�ခြပွား�� စ်ွ� သ���န္တုန်း�

လေးခြပွား��ု�ကြကသည်း။ ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မူ့ု မူ့း��န္တှင်း်း လေးရ�င်းး�ဝယးလေး��ကးက��မူ့ု

မူ့း��ကု� င်းါ�ရကး လေး��လေးန်�တ်ွင်းး လေး��်�န္တု�င်းးသည်း။

ရှားမ�း�းဒဇူးာ�်ေ�

ရှ��မူ့း�ပွား့လေးဇာ�းပွားွ�မူ့း��ကု� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�တ်စ်းဝှမူ့း�����တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုသ�ု�

အင်းး�လေး��လေး�သမူ့း��တ်ွင်းး�ည်း� မူ့ပွားးကးမူ့ကွကး ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုသည်း။ ရှ��

မူ့း�ပွား့လေးဇာ�းပွားွ� မူ့း��ကု� တ်ပွားု��တ်ွ�� (ဇာန်းန်ဝါရး- လေး�လေး��းဝါရး) တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွား

ခြပွား���ပွားးသည်း။ “ရှ��” �ု�သည်းမူ့ှ� ရှ��သ�� ထုင်းး�ကု��ု��ု�သည်း။ “ရှ��မူ့း�

”�ု�သည်းမူ့ှ� ရှ��သ�� ထုင်းး�ခြ�င်း်း မူ့း�ပွား့လေးဇာ�းခြ�င်းး�ကု� �ု��ု�သည်း။ 

တ်ပွားု��တ်ွ�� တ်ွင်းးပွား့လေးဇာ�းကြကခြ�င်းး�မူ့ှ� တ်ပွားု��တ်ွ�� (ဇာန်းန်ဝါရး-လေး� လေး��းဝါရး�)

သည်း တ်စ်းန္တှစ်း����တ်ွင်းး အလေးအ������ခြ�စ်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း  ဗျူး��ာခြမူ့တ်းစ်ွ� 

ဘာ�ရ��ကု� လေးန္တွ�လေးထုွ�လေးစ်ရန်း ရည်းမူ့ှန်း�ဖြိုးပွားး� မူ့း�ပွား့လေးဇာ�းခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။

ပွား�� (၇၉) မူ့း�လေးသွ��ု�
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ေဏ္ဍာရ� ဇူးာတလ်ွှာမး်မေား

အ�း�ု�လေးသ� စ်�က��လေး�သရှု ဇာ�တ်း�မူ့း�ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း�� ကု� အလေးရှ�ပွားု�င်းး�တ်ွင်းး လေး��းခြပွား��ဖ်ြိုးပွားး�ခြ�စ်းပွားါသည်း။ ယ�� �ကး�ကးလေး��းခြပွားမူ့ည်း်

ရိုးု��ရ�ပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��မူ့ှ� ကွင်းး��င်းး�လေး��်�မူ့ု အလေးတ်�အတ်ွင်းး� လေး�သ��မူ့း�� လေးခြပွား�ခြပွား��လ်ေးသ� ဇာ�တ်း�မူ့း�ပွား��ခြပွားင်းးအ�း�ု� ခြ�စ်းသည်း။ 

ဒရွ�လွှာေားဒနိဒသာျျွနိ်း

“လေးရှ�ယ�င်းးအ�းနု်းက စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��အလေးန်�ကးလေးခြမူ့�ကး ဘာကးမူ့ှ� ကွန်း�ကြီးကး��ု��လေး�်တ်� ်လေးရွ��း��လေးန်တ်� ်ကွန်း�တ်စ်း��ရှု��တ််ယး။ အ��်းကွန်း�ဟု� 
လေး�တ်ု�ကးရ� ရ���န်�းကးင်းးဘာကးကု�အဖြိုးမူ့�လေးရွ��း��လေးန်လေး�ရ်ှုတ်ယး။ ၎င်းး�ကွန်း�ဟု�လေးရွ��း��လေးန်ယ��သ�မူ့ကဘာ�လေးမူ့�င်းး�သ� �ု� အသ�လေးတ်ွ�ည်း� 

ထုွကးလေးန်လေး�ရ်ှုတ်ယး။ လေး�သ�� လေးတ်ွကလေးတ်� ်ကွန်း�ဟု� လေးတ်�င်းးဘာကးမူ့ှ လေးခြမူ့�ကး ဘာကးကု� လေးရွ��း��ရင်းး လေးက�င်းး�တ်� ်အရ�လေးတ်ွခြ�စ်း �ုမူ့း်
မူ့ယး�ု�� ယ��ကြကည်းဖြိုးပွားး� ကွန်း�ဟု� လေးခြမူ့�ကးဘာကးကလေးန် လေးတ်�င်းးဘာကးကု� လေးရွ��း�� ရင်းးလေးတ်� ်စ်�က��န်�� အန်း�ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးလေး�သ လေးတ်ွမူ့ှ� မူ့

လေးက�င်းး�တ်�လေးတ်ွ ခြ�စ်းတ်တ်းတ်ယး�ု�� ယ��ကြကည်းသ�ု� �ကးလေးတ်ွ�သ�ဓိကလေးတ်ွ�ည်း� ရှုတ်ယး…”

“ဟုု�အရင်းး အ�းနု်းတ်�န်း�က လေး�သ���့တ်စ်းလေးယ�ကး ဟု� ကွန်း�လေးမူ့း�တ်စ်း��ကု� အသး�အန္တှ�စ်ု�ကးပွားး�ု�ရန်း အတ်ွကး ကွန်း�ကြီးကး��းမူ့ှ ခြ�တ်း
လေးတ်�ကး��ပ်ွားါတ်ယး။ အုမူ့းခြပွားန်းလေးရ�ကးတ်� ်အ�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်ဗျူးု�ကးလေးအ�င်း်းဖြိုးပွားး� လေးန်�ကးတ်စ်းလေးန်�မူ့န်ကးမူ့ှ� ဘာ�����ပွားါ�သွ����ပ်ွားါတ်ယး”

“တ်စ်း�ါတ်�န်း�က �့တ်စ်းစ်�ဟု� ကွန်း�အ�ယးကု� လေး�ှလေး�ှ�းဝင်းးဖြိုးပွားး� င်းါ�သွ��မူ့ှ����ပ်ွားါတ်ယး။ အ�ွ��ထု�မူ့ှ တ်စ်းလေးယ�ကးက ကွန်း�လေးပွား်မူ့ှ� ရိုးု�င်းး�
ရိုးု�င်းး�စ်ု�င်းး�စ်ု�င်းး� လေးခြပွား��ု���တ််� ်အတ်ွကးလေးကြက�င်း်း အုမူ့းခြပွားန်း�မူ့း�ကု� ရှ�မူ့လေးတ်ွ�လေးတ်�ပ်ွားါဘာ့�။ သ့တ်ု��က လေးကြက�ကး�န်�း ဖြိုးပွားး� ခြပွားန်းလေးတ်�င်းး�ပွားန်းကြကတ်�

လေးပွားါ။် �ါလေးပွားမူ့ယ်း ကွန်းကြီးကး� ထု�မူ့ှ� တ်ည်အုပွားး�ု�ကးရတ်ယး။ လေးန်�ကးတ်စ်းလေးန်� မူ့န်ကးမူ့ှ အုမူ့းခြပွားန်း�မူ့း�ကု� ရှ�လေး�ွလေးတ်ွ�ရှု��တ််ယး”

ကွန်း�ကြီးကး�သည်း �ွန်း��်လေးသ� (၂၅)န္တှစ်း�န်�းက လေးန္တွရ� သးတ်ွင်းး မူ့း�လေး��င်းးကွမူ့း�မူ့ုလေးကြက�င်း်း ပွားးကးစ်း���သ်ည်း။

ရွာလွှာယ် နိတ်စင် 

“�ွန်း��လ်ေးသ� (၈)န္တှစ်း�န်�းက မူ့င်းး�လေး�း�င်းး�လေးကး�ရွ�က �့င်းယးလေး��တ်စ်းလေးယ�ကးဟု� စ်�က��မူ့ှ� လေးဘာ����� ��ကစ်��ရင်းး�န်�� စ်�က��ရွ�
လေးစ်�င်း်းန်တ်းရ�� န်တ်းစ်င်းး မူ့န်း�မူ့လေးဝ�မူ့ှ� �း�သွ����ပ်ွားါတ်ယး။ အုမူ့းလေးရ�ကးတ်� ်အ�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်ဗျူးု�ကးန်�ကးင်းးမူ့ုလေးကြက�င်း်း �မူ့း�လေးတ်�င်းးမူ့လေး�ှ�ကးန္တု�င်းး

လေးတ်�ပ်ွားါဘာ့�။ န်တ်း�ရ�လေးတ်ွရ�� လေးခြပွား� ခြပွား�းကးလေးကြက�င်း်း သ့ဟု� ည်တ်ွင်းး��းင်းး�ပွား�  န်တ်းစ်င်းးကု� ��လေးရ�ကးလေးတ်�င်းး�ပွားန်း��ရ်ပွားါတ်ယး။
လေးတ်�င်းး�ပွားန်းဖြိုးပွားး� မူ့ှပွား� ဗျူးု�ကးန်�တ်�ကယ့ပွားစ်းသ�ု� လေးပွားး�ကးကင်းး�သွ�ပွားါ လေးတ်�တ််ယး”

လေးကး�ရွ�ကု� အဓိုက က�ကွယးလေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကးလေးသ� န်တ်းကု� ရွ�လေးစ်�င်း်းန်တ်း ဟု�လေး�်�ု�ကြကသည်း။

“ရွ�” �ု�သည်းမူ့ှ� လေးကး�ရွ�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� “လေးစ်�င်း်း” မူ့ှ� “လေးစ်�င်း်း လေးရှ�ကးသ့” ခြ�စ်းသည်း။

ဒစာ်ဘီေားဒရတေင်း

“စ်�သင်းးလေးကး�င်းး�အန်း�က လေးရတ်ွင်းး�ကု� လေးစ်�းဘာွ�� လေးရတ်ွင်းး��ု�� လေး�်ပွားါတ်ယး။ ဘာ��ု���ည်း��ု�လေးတ်� ်အရင်းးတ်�န်း�က လေးစ်�းဘာွ��လေးဟု�း
တ်ည်းရှု��ဖ်ြိုးပွားး� လေးရ တ်ွင်းး�ဟု� လေးစ်�းဘာွ��အသ���ခြပွား���တ််� ်လေးရတ်ွင်းး� ခြ�စ်းပွားါ တ်ယး။ လေး�သ��လေးတ်ွက လေးရတ်ွင်းး�ရ�� လေးအ�ကးလေးခြ�မူ့ှ�

ရတ်န်�လေးသတ်�ူရှုဖြိုးပွားး� န်တ်းတ်စ်းပွားါ�က က�ကွယး လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးထု��တ်ယး…”

ဂျးထ�ျျေားမေား

“စ်�က��အင်းး�ရ�� အလေးရှ�ဘာကးကမူ့း�န်�� အလေးန်�ကး ဘာကးကမူ့း� (လေးန်�င်းးဘာု�ရွ�န္တှင်း်း မူ့းကးလေးစ်�င်းး�ထုု��) မူ့ှ� �ုဏးဂျ့န္တှစ်း����ရှုပွားါတ်ယး။
�ုဏးဂျ့န္တှစ်း����က မူ့းကး န္တှ�ခြ�င်းး��ု�င်းး တ်ည်းရှုပွားါတ်ယး။ လေးရှ�ယ�င်းးတ်�န်း�က ကး��န္တှစ်းလေးက�င်းးဟု� လေးတ်�င်းးလေးပွား် ကလေးန်�င်းး��� ကြကဖြိုးပွားး�

�ုဏးဂျ့တ်စ်း��စ်းမူ့ှ� လေးန်ထုု�င်းး��တ််ယး�ု�� �ု�ပွားါ တ်ယး။ �ုဏးဂျ့န္တှစ်း��က ကး��န္တှစ်းလေးက�င်းး တ်ဖြိုးပွားု�င်းးထု� လေးအ�း��ရ်င်းး
စ်�က��ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးမူ့ှ� မူ့လေးက�င်းး�တ်� လေးတ်ွ လေးတ်ွ�ကြုံက��  ရတ်ယး…”
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လွှားတစ်ဒယာျ်နှင်် တဒရာ်�င်

လေးရှ�ယ�င်းးက��မူ့း��က �့အမူ့း��သည်း တ်လေးရ�း၊ ကင်းးပွားွန်း�ကု� ဘာ�န်း�က�တ်ကးလေးစ်ရန်းန္တှင်းး် အည်�်မူ့း�� လေးခြပွားလေးပွားး�ကးလေးစ်ရန်းအတ်ွကး 

လေး�ါင်းး�လေး�ှ�းရ�တ်ွင်းး အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။

“လေးရှ�ယ�င်းးက��က ဘာ�န်း�တ်န်း�ု��ရှုတ်� ်သ့ရ� လေးက�င်းး�တ်စ်းဦး� ရှု��ပ်ွားါတ်ယး။ တ်စ်းလေးန်�မူ့ှ�လေးတ်� ်သ့ ဟု� ဘာ�ရင်းးမူ့င်းး�ခြမူ့တ်း စ်ုတ်း�ု��လေးစ်မူ့� ်
အမူ့ှ��တ်စ်း��ကု� ကးူ��ွန်း��ပ်ွားါတ်ယး။ �ါလေးကြက�င်း်း ဘာ�ရင်းးမူ့င်းး�ခြမူ့တ်းက �မူ့း��ု�င်းး�တ်�အ်�ါ သ့ရ�� တ်န်း�ု�� စ်ွမူ့း�ရည်းလေးကြက�င်း်း �မူ့း��ု��မူ့ရ��ပ်ွားါဘာ့�။ 

အ��်းအ�ါမူ့ှ� ဘာ�ရင်းးမူ့င်းး�ခြမူ့တ်းရ�� �့လေးတ်ွက သ့�ရ��တ်န်း�ု��ကြသဇာ� ယ�တ်းလေး�း�လ်ေးစ်�ု�� အတ်ွကး အန်း�အန်��က အုမူ့းအလေးပွား်ထုပွားးမူ့ှ� ထုဘား 
အလေးဟု�င်းး� တ်စ်းထုည်းကု� �းတု်း�ွ�ထု���ု�ကးပွားါ တ်ယး။ (ခြမူ့န်းမူ့�ရ်ိုးု��ရ�ယ��ကြကည်းမူ့ုဓိလေး�အ်ရ ����းည်း အလေးဟု�င်းး�ကု� �းတု်း�ွ�ထု��လေးသ� 

အုမူ့းအတ်ွင်းး�သု�� ဝင်းးမူ့ုလေးသ� လေးယ�ကဂး��သည်း ဘာ�န်း�န်ုမူ့း်တ်တ်းသည်း ဟု� ယ��ကြကည်းသည်း။) သ့ရ�လေးက�င်းး�ဟု� အုမူ့းထု�ဝင်းး မူ့ုတ်� ်အ�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်
သ့�မူ့ှ�ရှုတ်� ်တ်န်း�ု��စ်ွမူ့း�အင်းးလေးတ်ွ လေးပွားး�ကး����က�န်းပွားါတ်ယး။အ��်းအ�ါမူ့ှ� သ့ဟု�လေးတ်� အ�ပွားးထု�ကု� ထုွကးလေးခြပွား� ပွား�န်း�လေးအ�င်းး�လေးန်ရပွားါတ်ယး။ 
�ါလေးပွားမူ့� ်သ့ပွား�န်း�လေးန်တ်�လ်ေးန်ရ�က တ်လေးရ�းပွားင်းးင်းယး လေးအ�ကးမူ့ှ� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ကင်းးပွားွန်း�သး�န္တွယးလေးတ်ွက�ည်း� အပွားင်းးကု�ရစ်းပွားတ်းဖြိုးပွားး� တ်ကးလေးန်ပွားါ
တ်ယး။ မူ့ု��ရွ��းတ်� ်အ�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်တ်လေးရ�းပွားင်းးန်�� ကင်းးပွားွန်း�သး�ပွားင်းးလေးပွား် ကးတ်� ်မူ့ု��လေးရလေးတ်ွက သ့�ကု�ယးလေးပွား် ကး����တ််� ်အတ်ွကး သ့�ရ��

တ်န်း�ု��စ်ွမူ့း�အင်းးလေးတ်ွကု� ခြပွားန်းဖြိုးပွားး�ရရှု ����ဖ်ြိုးပွားး� ဘာ�ရင်း်း�့လေးတ်ွ�ကးက �ွတ်းလေးခြမူ့�ကး��ပ်ွားါ တ်ယး…”

သေနိ်း�င်

“�ွန်း��လ်ေးသ�န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� တ်စ်းရ��န်�းက ရွ�အ�ယး မူ့ှ� ကြီးကး�မူ့��တ်�သ်�န်း�ပွားင်းးကြီးကး�တ်စ်းပွားင်းး ရှု��ပ်ွားါတ်ယး။ လေးကး�ရွ� �း��ထုွင်းးရ�မူ့ှ�လေးတ်� ်
သ�န်း�ပွားင်းးကြီးကး�က မူ့�ွတ်းရှုလေးန်ဖြိုးပွားး� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�တ်စ်းပွားါ� ပွားး ��ွန်း လေးတ်�းမူ့့တ်� ်အ�းနု်း�ည်း�ခြ�စ်းပွားါတ်ယး။ �ါလေးကြက�င်း်း လေးစ်�းဘာွ��န္တှင်း်း �့လေးတ်ွ

ဟု� ��တ်း�ှ�ဖြိုးပွားး� ပွားး ��ွန်းလေးတ်�း မူ့့တ်� ်�ရ�လေးတ်�းအတ်ွကး �ှည်း�ယ�ဉ်းတ်ည်း လေး��ကး အသ���ခြပွား���ပ်ွားါတ်ယး။  အ��်းအ�ါမူ့ှ� သ�န်း� ပွားင်းး 
လေးစ်�င်း်းန်တ်းက အ�ွန်းစ်ုတ်း�ု��ဖြိုးပွားး� ရွ�ထု�ကအုမူ့း တ်ု�င်းး�ရ�� တ်��ါ�အဝမူ့ှ� အမူ့ှတ်းအသ��လေးတ်ွ�ု�ကးဖြိုးပွားး� ခြပွား���ပွားး��ပ်ွားါတ်ယး။အမူ့ှတ်းတ်စ်း����ပွားး

��ရ်င်းး အုမူ့းသ�� တ်စ်းလေးယ�ကးလေးသ����ဖြိုးပွားး� အမူ့ှတ်းန္တှစ်း�� �ု�ရင်းးလေးတ်� ်အုမူ့းသ�� န္တှစ်းလေးယ�ကးလေးသ������တ််ယး…”

စံျားသးရ�ဒျာင်း ၃ ဦးး 

စ်�က��သမူ့ု�င်းး�တ်လေး�ှ�ကးတ်ွင်းး လေး�သ��မူ့း�� ယလေးန်� တ်ု�င်းး အမူ့ှတ်းရလေးန်ဖြိုးပွားး� အုပွားးယ�ဝင်းးပွား��ခြပွားင်းးအခြ�စ်း  ဘာု�� ဘာွ��မူ့း��က သ��လေးခြမူ့�ခြမူ့စ်းမူ့း��ကု� 

�ကး�ကး�� လေးခြပွား�ခြပွားလေးန်လေးသ� သ့ရ�လေးက�င်းး� (၃) ဦး�ပွား��ခြပွားင်းးရှုသည်း။ သ့ရ�လေးက�င်းး� (၃) ဦး�ထု�မူ့ှ (၂) ဦး�မူ့ှ� လေးရှ�က��မူ့း�� က ရွ�ကု� က�

ကွယးလေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကး��်လေးသ� သ့မူ့း�� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးန်�ကး����တ်စ်းဦး�ခြ�စ်းလေးသ� ဦး��ွန်း�မူ့ှ� စ်�က��လေး�သ�� ပွားအု�ဝး်�ွယးလေး�ါ် ရွ�လေး��ကု� က� 

ကွယးလေးပွား���သ်ည်း် သ့ရ�လေးက�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 

လေးရှ�က� �တ်�န်း�က စ်�က��လေး�သ၏ သ့ရ�လေးက�င်းး� (၂) ဦး�မူ့ှ� လေးစ်�န်� န္တှင်း်း �ွန်း���ခ်ြ�စ်းသည်း။

“လေးရှ�ယ�င်းး လေးစ်�းဘာွ��မူ့း���ကးထုကးက လေးစ်�န်� ဟု့ လေးသ� သ့ရ�လေးက�င်းး�တ်စ်းဦး� ရှု���့်�တ်ယး။ သ့က အ�ွန်းရ�ရင်း်းဖြိုးပွားး� တ်န်း�ု��စ်ွမူ့း�အ��
�ည်း� ကြီးကး�မူ့�� လေးသ�လေးကြက�င်း်း မူ့ည်းသည်း် ဓိါ�၊ �ှ� �ကးန်ကးန္တှင်း်းမူ့ှ မူ့သတ်းန္တု�င်းးလေးပွား။ အဂျဂ�ုပွားးတ်ု��က တ်�တ်း၊ ဓိါ�ဖြိုးပွားး�သည်း ဟု့လေးသ�အ�းကး
ကု� မူ့ယ��ကြကည်းတ်�အ်တ်ွကး လေးစ်�န်� ကု� စ်မူ့း�သပွားး�ု�ကြကတ်�လေးပွားါ။် အဂျဂ�ုပွားးတ်ု��က လေးစ်�န်� ကု� ယလေးန်��ယး���ဖြိုးမူ့ု��အန်း�ရှု �ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး� ဝင်းး 

�ု�င်းး�ဖြိုးပွားး� အခြပွားင်းးကလေးန် ဗျူး���လေးတ်ွ၊ လေးသန်တ်းလေးတ်ွန်� ပွားစ်း�တ်းဖြိုးပွားး� စ်မူ့း�သပွားး��က်ြကတ်ယး။ လေးစ်�န်�ကလေးတ်� ်ဘာ�မူ့ှမူ့ခြ�စ်းဘာ� �ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး�မူ့ှ ပွား�ဝါကု�
ပွားင်းး �ုပွားး ရမူ့း�က� ထုွကး����တ််ယး…”

လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးစ်ုန်း�့� �ကးထုကးတ်ွင်းး သ့ရ�လေးက�င်းး� �ွန်း��� ်ဟု့လေးသ� သ့ရ�လေးက�င်းး�တ်စ်းဦး� ရှု���့်�သည်း။ သ့သည်း �ွု�င်းးလေး�ါရွ�အန်း�ရှု 
သ�လေးတ်�င်းးမူ့ှ ထုွကး လေးသ� သ�ခြ�င်း်းခြပွား���ပွားးလေးသ� ဓိ��ရှည်းတ်စ်း�ကး ကု��ည်း� ပွားု�င်းး�ု�င်းး��သ်ည်း။ သ့ပွားု�င်းး�ု�င်းးလေးသ� ဓိ��ကု� လေးစ်�းဘာွ��အ�� 
�ကးသရန်းအတ်ွကး လေးစ်�းဘာွ��လေးန် ထုု�င်းးရ�န်န်း�လေးတ်�းသု��သွ��လေးရ�ကး��သ်ည်း။ လေးစ်�းဘာွ�� သည်း သ့၏ အစ်ွမူ့း�န္တှင်း်း သတ်ူုကု� မူ့ယ��ကြကည်း

လေးသ� လေးကြက�င်းး် အမူ့း�ု�မူ့း�ု� စ်မူ့း�သပွားး��လ်ေး�သည်း။ စ်မူ့း�သပွားး မူ့ုအမူ့း�ု�မူ့း�ု�ကု�လေးအ�င်းးခြမူ့င်းး��ယ်��သ�မူ့ကသ့ရ�လေးက�င်းး� �ွန်း���သ်ည်း သ့၏စ်ုတ်း
တ်န်း�ု��ခြ�င်း်း �ရး�သွ��ခြ�င်းး� ကု�ပွားင်းး သရိုး�ပွားးလေး��းခြပွားသ��လ်ေး�သည်း…”
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လွှာငလ်ွှာမဒ်ျေးရွာ

�င်းး�မူ့းလေးကး�ရွ�သည်း စ်�က��အင်းး�၏ အလေးရှ� ဘာကးကမူ့း� (�တ်းူတ်ွ�း 20°06’54.7’’N 

လေး��င်းးဂျး း တ်ွ�း 96°58’51.7’’E) တ်ွင်းးတ်ည်းရှုသည်း။

�့ဦး�လေးရ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၇၄၀) �န်�းရှုဖြိုးပွားး� လေး�သ၏ အ�ယးပွားု�င်းး� အ�းကးအ�း�

ကးလေးသ� လေးန်ရ�လေး�သ တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ 

အဓိုက လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� �့မူ့း�ု�စ်�မူ့ှ� ရှမူ့း��့ မူ့း�ု�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ပွားအု�ဝး�န္တှင်းး် 

အင်းး�သ���့မူ့း�ု�အန်ည်း�င်းယး လေးန်ထုု�င်းးသည်း။ အဓိုကအ��ခြ�င်း်း �ယးယ�

စ်ု�ကး ပွားး�ု�လေးရ���ပွားးင်းန်း�ကု� ��ပွားးကု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� င်းါ��မူ့း�ခြ�င်းး� န္တှင်းး် အခြ��� 

စ်း�ပွားွ��လေးရ���ပွားးင်းန်း�မူ့း��ကု��ည်း� ��ပွားး ကု�င်းးသည်း။ 

သမူ့ု�င်းး� အလေးထု�ကးအထု��မူ့း��အရ �င်းး�မူ့း လေးကး�ရွ�ကု� စ်�က��န္တှင်း်း ���

ကန်း လေးကး�ရွ� မူ့း��န္တှင်း်းအတ့် ခြမူ့န်းမူ့�န္တှစ်း (၁၁၃၆) ��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၇၇၄ ��

န္တှစ်း) တ်ွင်းး တ်စ်းရကးထု� တ်ည်းလေးထု�င်းး�� ်ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ �င်းး�မူ့း�ု�လေးသ�

အဓိုပွားပ�ယးမူ့ှ� အမူ့�လေးရ�င်းးလေးခြမူ့ (လေးခြမူ့မူ့�) ခြ�စ်းသည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း �ု�

လေးသ�း လေးရှ�ယ�င်းးက��က ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� လေးကး�င်းး� အန်း�တ်ွင်းး လေးခြမူ့မူ့�

တ်ွင်းး� တ်စ်းတ်ွင်းး� တ်ည်းရှု ��်လေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းသည်း။ လေးခြမူ့မူ့�တ်ွင်းး�မူ့ှရလေးသ�

အမူ့�လေးရ�င်းးလေးခြမူ့ကု� ရိုးု��ရ� အထုည်းမူ့း��အတ်ွကး သဘာ�ဝ�ု��လေး��အခြ�စ်း 

အသ���ခြပွား�လေး�ရ်ှုကြကသည်း။ သဘာ�ဝ �ု��လေး��မူ့း��ကု� အသ���ခြပွား�

လေးသ�လေးကြက�င်း်း ရိုးု��ရ�အထုည်းမူ့း��မူ့ှ� အရည်းအလေးသွ� လေးက�င်းး�မူ့ွန်း သည်း။ 

လေးန်�င်းးအ�ါတ်ွင်းး အခြ���လေးသ� လေးကး�ရွ�မူ့း�� မူ့ှ�ည်း� လေးခြမူ့မူ့�ကု� ၎င်းး�တ်ု��၏ 

စ်း�ပွားွ��လေးရ���ပွားးင်းန်း� မူ့း��အတ်ွကး အသ���ခြပွား���ကြကသည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း 

�င်းး�မူ့း ရွ�သ��မူ့း��သည်း တ်ခြ��� လေးကး�ရွ�သ�� မူ့း��  လေးခြမူ့မူ့�ကု� 

အဝတ်းအထုည်း ��ပွားးင်းန်း�မူ့း��တ်ွင်းး အသ���ခြပွား�ရ�တ်ွင်းး �ု�အပွားးသည်း်ထုကး 

လေး��ဘာတ်ကး ����လ်ေးသ�လေးကြက�င်း်း လေးခြမူ့မူ့�တ်ွင်းး�ကု� ပွားုတ်းပွားစ်း��်ကြကသည်း။

ပံု (၈၀) လင််လမ်ကျရွှေညေား�ွ� ပံု (၈၁) လင််လမ်တင််�ိုး

ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစအ်ဒောျအ်ဦးမေား
 

လွှာငလ်ွှာမဒ်ရသေယတ်တံား (သို�) တငရိ်ိုးုး - (�တ်းူတ်ွ�း 20°07’38.9’’N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’49.8’’E) �င်းး�မူ့းအန်း�ရှု (၄) �����ရှည်း လေးသ� 

တ်�ရိုးု��ကု� ယွန်း��့မူ့း�ု�တ်ု��က ပွားထုမူ့ ပွားန်း��� ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး��်

စ်ဉ်း ခြမူ့န်းမူ့�န္တှစ်း (၈၄၁) ��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၄၇၉ ��န္တှစ်း) တ်ွင်းးတ်ည်းလေး��ကး�� ်

သည်း။ ထုု�စ်ဉ်းအ�းနု်းက စ်�က��ကန်းင်းယးန္တှင်းး် ဘား�့� လေး�း�င်းး�မူ့ှ စ်း��င်းး���

လေးသ� လေးရသည်း ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး �ယးယ�လေးခြမူ့မူ့း��အတ်ွကး လေးရ���လေး��ကး

စ်ွ� မူ့ရရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း န်န်း�ဟု့�လေးရထုွကးမူ့ှလေးရကု� လေးရသွယးတ်�တ်�� 

တ်ည်းလေး��ကးဖြိုးပွားး� သွယးယ့��်ကြက ဟုန်းတ့်သည်း။ ၎င်းး� လေးရသွယးတ်�တ်��မူ့ှ�

လေးကး�ရွ� အတ်ွကး လေးသ�ကးလေးရ၊ သ���လေးရ �ု�အပွားး�းကးမူ့း�� �ည်း� ခြ�ည််း

စ်ည်း�လေးပွား���သ်ည်း။ 

အ�ု�ပွားါလေးရသွယးတ်�တ်��ကု� န်မူ့း်ဟု့�လေးရထွုကး အန်း� တ်စ်းဝု�ကးတ်ွင်းးရှုလေးသ�

ထု���လေးကး�ကးတ်���လေး��မူ့း�� ခြ�င်း်း လေး��ကး��ပွားးထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 

လေးရသွယးတ်�တ်�� အ�ယးလေး��ကးတ်ွင်းး တ်�တ်��ကု� ခြ�တ်းဖြိုးပွားး� လေးခြမူ့�င်းး�

အလေးပွားါကး ခြပွား���ပွားးထု��သည်း။ အဘာယး လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း �င်းး�မူ့းန္တှင်းး် 

က�န်း�သ� ရွ�မူ့ှ ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��သည်း လေးရတ်ကး�းနု်းမူ့း�� တ်ွင်းး လေးရ

�ုင်းး�ကြီးကး�ဖြိုးပွားး� လေး�ှခြ�င်းး် တ်�ရိုးု��ကြီးကး�ကု� လေးကွ�ပွားတ်းသွ���� ရသည်းမူ့ှ� 

လေးကး�ရွ�သ့ရွ�သ�� မူ့း�� အတ်ွကး အန္တတရ�ယးမူ့း�� �ွန်း�လေးသ�လေးကြက�င်း်း 

တ်ု�င်းးပွားင်းးဖြိုးပွားး� အ�ယးမူ့ှ သွ��ရ�ွယးက့လေးစ်ရန်း ခြ�တ်း လေးတ်�ကးပွားစ်း��သ်ည်း။ 
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အ�း�ု�အပွားု�င်းး�မူ့ှ� လေးရတ်ု�ကးစ်�� ခြ�င်းး� လေးကြက�င်းး် ပွားးကးစ်း���ဖ်ြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။ ယ��

အ�ါ ထုု�ခြ�တ်း လေးတ်�ကးတ်�လေးသ� လေးခြမူ့�င်းး�ကလေး��မူ့ှ ရွ�သ��မူ့း��၊ င်းါ�ရှ�

သ့မူ့း�� အန္တတရ�ယးကင်းး�စ်ွ� ခြ�တ်းသန်း�သွ�� ��လေးန်ကြကသည်း။

ဒေသ�ုံခ�င်ဇူးာတ်လွှာမ်း
(�တ်းူတ်ွ�း 20°07’38.9’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’49.8’’E)

“လေး�သတ်ွင်းး စ်မူ့း�လေးရထုွကး န္တှစ်း��ရှုသည််းအန်ကး တ်စ်း��က �င်းး�မူ့းရွ�၏ 
အလေးရှ�ဘာကးတ်ွင်းး တ်ည်းရှု သည်း။  လေးန်�ကးတ်စ်း��က �င်းး�မူ့းရွ� 
အလေးန်�ကး ဘာကး န်မူ့း်းဟု့�ရွ�အန်း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ စ်မူ့း�လေးရ ထုွကး န္တှစ်း��
စ်����ကု� န်မူ့း်ဟု့�လေးရထုွကး�ု��ပွား� လေး�်တ်ွင်းး ကြကသည်း။ �င်းး�မူ့းရွ�အန်း� 
စ်�က��အလေးရှ�ဘာကး အခြ�မူ့း�မူ့ှ�ရှုတ်� ်စ်မူ့း�လေးရထုွကးကု� န်တ်းည်းအစ်းကု� န္တှစ်း
ပွားါ�က လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးဖြိုးပွားး�၊ အလေးန်�ကးဘာကးခြ�မူ့း� န်မူ့း်ဟု့� စ်မူ့း�လေးရထုွကးကု�
လေးတ်� ်န်တ်းသမူ့း�က လေးစ်�င်း်း လေးရှ�ကးသည်း။ 

အလေးရှ�ဘာကးအခြ�မူ့း�က န်တ်းည်းအစ်းကု� န္တှစ်းပွားါ� အန်ကး အင်းယးတ်စ်းပွားါ�က 
အ�ွန်းရိုး�ပွားး�ု�� ဖြိုးပွားး� န်တ်းသမူ့း�ကလေးတ်� ် အ�ွန်း�ှပွားလေး�း�လေးမူ့�သည်း။ 
အင်းယးတ်စ်းပွားါ�က န်တ်းသမူ့း�ကု� �ကးထုပွားး�းင်းးလေးပွားမူ့� ် န်တ်းသမူ့း�ကလေးတ်�်
�ကးမူ့ထုပွားး�းင်းး��လ်ေးပွား။ �ါလေးကြက�င်း်း န်တ်းသမူ့း�က သ့မူ့ကု��ကးထုပွားး�းင်းးရင်းး 
လေးရထုွကး စ်မူ့း�လေးပွားါကးရ�� အလေးရှ�ဘာကးန်�� အလေးန်�ကးဘာကးကမူ့း� ကု� တ်�တ်��
တ်စ်းစ်င်းး� မူ့ု��မူ့�င်းး��င်းး လေး��ကး��ပွားး န္တု�င်းးရမူ့ယး�ု�� �ု�သည်း။ န်တ်းသ��
င်းယးလေး���ည်း� သ့ရ�� အုတ်းလေးထု�င်းး အုတ်းကပွားးထု�က လေးခြမူ့ကြီးကး�လေးတ်ွ ကု� 
ထု�တ်းယ့ဖြိုးပွားး� တ်�တ်��စ်တ်င်းးလေး��ကး��ပွားးလေး� သည်း။ န်တ်းသမူ့း�လေး��
ကလေးတ်�် မူ့န်ကးတ်ွန်းလေးန်ကး အ�းနု်းထုကး ပွားု�လေးစ်�ဖြိုးပွားး�တ်ွန်း�ု�� ကြကကးကု� 
အမူ့ုန်�းလေးပွား� ��သ်ည်း။ န်တ်းသ��က အလေးစ်� ကြကကးတ်ွန်းသ�ကြက��ရ တ်�အ်�ါ
မူ့ှ�လေးတ်� ်မူ့ု���င်းး�ဖြိုးပွားး အထုင်းးန်�� ရပွားး�ု�ကးတ်� ်အတ်ွကးလေးကြက�င်း်း န်တ်းသမူ့း�
လေး��ကု� ဘာယးလေးတ်�မ်ူ့ှ �ကးထုပွားး�ွင်း်း မူ့ရ��လ်ေးပွား...”

တငရိ်ိုးုးဘီုရားဒစတ� - (�တ်းူတ်ွ�း 20°07’31.6’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°57’16.5’’E) တ်င်းးရိုးု�� ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းသည်း လေးရှ�ယ�င်း းက��က တ်ည်း�

ပံု (၈၂) တ်င်းးရိုးု��ဘာ�ရ��လေးစ်တ်း ပံု (၈၃) �င်းး�မူ့းဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�သစ်း

က လေးရှ��့မူ့း��မူ့ှလေးရက�တ်�မူ့တ်ည်းလေး��ကး �င်းး တ်ည်းလေး��ကး�ှူ�ါန်း�

��်ဖြိုးပွားး� ယ���းနု်းမူ့ှ�လေးတ်� ်  လေးရခြပွားင်းးတ်ွင်းး တ်စ်းဝကးတ်စ်းပွားးကး န်စ်းခြမူ့ှ�ပွားး�းကး

လေးတ်ွ� ရှုန္တု�င်းးသည်း။ ၎င်းး� ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းသည်း လေးရ�ှမူ့း��� ်လေးသ� လေးကး�ရွ� (၇) 

ရွ�၏ အ�းကးအ�း�ကးလေးသ� လေးန်ရ�လေး�သတ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ လေးရန်စ်း

ခြမူ့�ပွားးလေးကး� ရွ�(၇)ရွ�မူ့ှ� ရွ�ကြီးကး�၊လေးထု�င်းး်းလေးဂျွ�လေးကး�ရွ�၊ ရွ�တ်န်း� ရှည်း 

လေးကး�ရွ�၊ ရွ�သစ်းလေးကး�ရွ�၊ ဘာမူ့း�ဟုး�လေးကး�ရွ�၊ လေးမူ့တ်ု�င်းးလေးကး�ရွ�န္တှင်း်း 

ကတ်င်းးလေးကး�ရွ�တ်ု�� ခြ�စ်းသည်း။ ၎င်းး�လေးကး�ရွ�(၇)ရွ�မူ့ှ� ဘား�့�လေး�း�င်းး�န္တှင်းး် 

တ်ကး လေးထု�င်းးလေး�း�င်းး�တ်ု�� အကြက��တ်ွင်းး တ်ည်းရှုလေးသ� အင်းး� သ��လေးကး�ရွ� 

(၇) ရွ�ခြ�စ်းသည်း။ 

လေးရလေး�ှ�င်းးတ်မူ့�ကြီးကး� တ်ည်းလေး��ကးလေးသ� အ�ါ အ�ု�ပွားါလေးကး�ရွ�မူ့း�� မူ့ှ 

အင်းး�သ���့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း အန်း�အန်��လေးကး�ရွ�မူ့း��ခြ�စ်းလေးသ�စ်�က��၊ 

�င်းး�မူ့း န္တှင်းး် အခြ���လေးကး� ရွ�မူ့း��သု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ� လေးန်ထုု�င်းး��် ရသည်း။ 

ထုု�သု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�ရမူ့ုလေးကြက�င်း်း လေး�သ�� �့ထု�မူ့း��သည်း �ယးယ� 

စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးခြမူ့မူ့း��န္တှင်း်း အု��အုမူ့းမူ့း��စ်ွ�����ရိုးု����ရ်သည်း။ 

ဘီုနိ်းဒတာက်ြီးျ�းဒျောငး်မေားနှင်် ဘီုရား

လွှာငလ်ွှာမဘ်ီုနိး်ဒတာ်ကြီးျ�းဒျောငး်သစ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°06’50.2’’N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°58’47.5’’) �င်းး�မူ့း ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� သစ်းကု� 

ခြမူ့န်းမူ့�န္တှစ်း (၁၃၄၈) ��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၉၈၆) တ်ွင်းး ခြပွားန်း�ည်း ခြပွား�ခြပွားင်းး

တ်ည်းလေး��ကး��်သည်း။ ၎င်းး� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� လေးကး�င်းး�သစ်းသည်း �ှပွား

လေးသ� လေး��လေးရ�င်းးစ်�� �းဇာု�င်းး�ရှုဖြိုးပွားး� လေးကး�င်းး�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ဗျူး��ာရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းပွား�� 

အမူ့း�ု�မူ့း�ု�ကု��ည်း� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းး သည်း။

ဒစတ�ဒဟိုာငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°06’49.1’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°58’47.9’’E) (�တ်းူတ်ွ�း 20°06’49.1’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°58’48.3’’E) �င်းး�မူ့းလေးကး�င်းး� သစ်းအန်း�တ်ွင်းး ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�

လေးကး�င်းး� အလေးဟု�င်းး� န္တှင်းး် လေးစ်တ်းကု��ည်း� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ �့အန်ည်း� 

င်းယး�န်�းသ� ၎င်းး�အလေး��ကးအဦး၏ သမူ့ု�င်းး� လေးကြက�င်းး�ကု� သုရှုကြကသည်း။
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ပွား�� (၈၅) န်မူ့်းဟု့�စ်မူ့း�လေးရထုွကး

ပွား�� (၈၆) န်ဂျါ�လေး�ါင်းး�ဂျ့လေးရှ�လေးဟု�င်းး� လေးစ်တ်းရှု ဘာ�ရ���န်း� ပွားတ်းပွားတ်း�ည်း တ်ွင်းး ဥ်လေး�ါင်းး�င်းှကးရိုး�ပွားး 

ပွား��စ်�မူ့း��ကု��ည်း� ရိုးု��ရ� ဘာ�သ�လေးရ� ဓိလေး�ထ်ု���တ်မူ့း� ယ��ကြကည်းမူ့ုအရ 

ကြွားကယးဝ�းမူ့း�သ�ခြ�င်းး�ကု� လေး��းညွှှန်း�ရန်း ထု���ပွားး ထု��ရှုသည်း။ 

လေးစ်တ်းလေးတ်�းမူ့ှ� အ�ု�ပွားါ လေး�သအတ်ွင်းး�ရှု အခြ��� လေးစ်တ်းလေးတ်�းမူ့း��ထုကး 

ထု့�ခြ���လေးသ� ပွား��သဏ္ဍာ�န်း ရှုလေး�သည်း။

သဘီာ၀အဒမေအနှစ်

နိမ််ဟိုးး စမး်ဒရထေျ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°07’29.5’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°58’31.3’’E) �င်းး�မူ့းလေးကး�ရွ� အန်း�တ်ွင်းး စ်မူ့း�လေးရထုွကးန္တှစ်း��ရှုသည်း။ 

န်မူ့း်ဟု့�စ်မူ့း� လေးရထုွကးန္တှစ်း��ကု� န်တ်းည်းလေးန်�င်းးန္တှစ်းပွားါ�က တ်စ်းပွားါ��ှင်းး 

လေးရထုွကးတ်စ်း��ကးစ်း လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးသည်းဟု� �ု�သည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးက��

က ဘာန်းဟုး�န္တှင်းး် လေးန်�င်းး�� �ု�လေးသ� လေးကး�ရွ�န္တှစ်းရွ�ရှု��ဖ်ြိုးပွားး� အ�ု�ပွားါ လေးကး�ရွ�

န္တှစ်းရွ�သည်း န်မူ့း်ဟု့�စ်မူ့း�လေးရထုွကးကု� အသ���ခြပွား��ွင်း်းရလေးရ� ဖြိုးပွားု�င်းး�ု�င်းး��က်ြက

သည်း။ ထုု�လေးရကု�သ���စ်ွ�ပွားါက ပွားစ်စည်း�ဥ်စ်စ�ပွားု�၍ �းမူ့း�သ���မူ့ည်းဟု� 

ယ��ကြကည်းလေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။ အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��သည်း စ်မူ့း�လေးရထုွကး

န္တှစ်း������တ်ွင်းး လေးရ�း�ု�ခြ�င်းး�၊ လေးရက့�ခြ�င်းး�၊ အဝတ်းလေး�ှ�းခြ�င်းး�၊ ဝင်းးလေးရ�ကး

ခြ�င်းး�မူ့ခြပွား���ပွားးရပွားါ။ အမူ့း�ု�သ��မူ့း��သည်း အစ်းကု�လေးတ်�း န်တ်းလေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကး

လေးသ� အခြပွားင်းးကန်းတ်ွင်းး လေးရ�း�ု��ွင်းး်ရှုသည်း။ ည်းလေးတ်�းန်တ်း လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး

လေးသ� လေးန်ရ�အတ်ွင်းး�သု�� အမူ့း�ု�သ��မူ့း��သ� ဝင်းး�ွင်းး်ရှုသည်း။ ည်းလေးတ်�း

န်တ်းသည်း သ့ပွားု�င်းး�ု�င်းးလေးသ� လေးရကန်းအတ်ွင်းး� မူ့ည်းသ့တ်စ်းဦး� တ်စ်း

လေးယ�ကးမူ့ှ လေးရ�း�ု�ခြ�င်းး�ကု� �ွင်းး်မူ့ခြပွား�လေးပွား။ အစ်းကု�လေးတ်�းန်တ်းကမူ့့ သ့ပွားု�င်းး�ု�င်းး

လေးသ� လေးရကန်းအတ်ွင်းး� ကလေး��င်းယးမူ့း�� လေးရက့�ကစ်��ခြ�င်းး�ကု� �ွင်းး်ခြပွား�

လေး�သည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ� အစ်းကု�လေးတ်�းန်တ်းသည်း ကလေး�� 

င်းယးမူ့း��၏ အသ�မူ့း��ကု� သလေးဘာ�ကးလေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းလေး�သည်း။ ၎င်းး�

ယ��ကြကည်းမူ့ုမူ့း��သည်း ဟုု��ယ�င်းး အ�းနု်းမူ့ှ ယ��ထုု �ကး�င်းး်ကမူ့း� 

ယ��ကြကည်း�� ခြ�စ်းသည်း။

“လေးရှ�ယ�င်းးက �့တ်စ်းလေးယ�ကးဟု� န်တ်းကွန်း� ဧရု ယ� အန်း�မူ့ှ� အမူ့�
�ု�ကးရင်းး� သမူ့င်းးတ်စ်းလေးက�င်းးကု� ရရှု��ပ်ွားါတ်ယး။ သ့ဟု� အမူ့�လေးက�င်းးကု� 
စ်မူ့း�လေးရအု�င်းး အန်း�မူ့ှ��းကးဖြိုးပွားး� လေးရအု�င်းးကလေးရန်�� �ကးလေး����ပ်ွားါတ်ယး။ 
သ��လေးက�င်းးကလေးသွ�လေးတ်ွက စ်မူ့း�လေး�း�င်းး�အ တ်ွင်းး�မူ့ှ�ခြပွားန်�းန္တှ����ပ်ွားါတ်ယး။ 

လေးန်�ကးတ်စ်းလေးန်� မူ့န်ကးမူ့ှ� လေးတ်� ်သ့�မူ့ှ� လေး�ါင်းး�ကု�ကးလေးရ�ဂျါ စ်ွ�ကပွားး��ဖြိုးပွားး�
သကးသ�ခြ�င်းး� မူ့ရှုလေးတ်�ပ်ွားါဘာ့�။ �့လေးတ်ွကလေးတ်� ်န်တ်းက �ဏး�တ်းတ်ယး
�ု���ု�ပွားါတ်ယး…”

“�ွန်း��တ််�က (၃)န္တှစ်းလေး��ကးက အန်း�အန်��ရွ�က အမူ့း�ု�သမူ့း�တ်စ်းဦး�
ဟု� ည်းလေးတ်�းန်တ်း ပွားု�င်းး�ု�င်းးရ� လေးန်ရ�အတ်ွင်းး� ဝင်းးလေးရ�ကးသွ����ပ်ွားါတ်ယး။ 
သ့မူ့ဟု� လေး�ါင်းး�ကု�ကးလေးရ�ဂျါ စ်ွ�ကပွားး��ဖြိုးပွားး� သကးသ�ခြ�င်းး� မူ့ရှုလေးတ်�ပ်ွားါ
ဘာ့�…”

“အရင်းးက စ်မူ့း�လေးရထုွကးမူ့ှ� �ုပွားးမူ့း�� မူ့း��စ်ွ�ရှုပွားါ တ်ယး။ �ွန်း��လ်ေးသ� 
(၆) န္တှစ်း�န်�းက �င်းး�မူ့း လေးခြမူ့�ကးရွ�က �့တ်စ်းဦး�ဟု� စ်မူ့း�လေးရထုွကးမူ့ှ 
�ုပွားး တ်စ်းလေးက�င်းးကု� ယ့လေး��င်းးသွ����ဖ်ြိုးပွားး� ည်စ်��းကး ခြပွား�တ်း စ်��လေးသ�ကး
��ပ်ွားါတ်ယး။ အ��်းည်မူ့ှ�ဘာ� သ့ဟု� သ့�အုမူ့းကလေးန် အရိုး့�တ်စ်းလေးယ�ကးက�သ်ု�� 
လေးအ�းဟုစ်း ထုွကးလေးခြပွား���ဖြိုးပွားး� စ်မူ့း�လေးရထုွကး အတ်ွင်းး�သု�� ��န်း�း လေးသ����
သွ����ပ်ွားါတ်ယး…”

နိဂျါးဒြါငး်ဂျး - (�တ်းူတ်ွ�း 20°06’23.5”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 97°01’10.1”E) 

န်ဂျါ�လေး�ါင်းး�ဂျ့ဟု� လေး�်ရခြ�င်းး�မူ့ှ� �ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး အရင်းးက ယွန်း�

�့မူ့း�ု�မူ့း�� ထု���ပွားး��လ်ေးသ� န်ဂျါ�လေး�ါင်းး�ရိုး�ပွားးထု� ရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။ 

ပွား�� (၈၄) �င်းး�မူ့းဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး�
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လေးရှ��ွန်း��်လေးသ� ခြမူ့န်းမူ့� သကကရ�ဇား (၁၀၇၅) ��န္တှစ်း�န်�းက 

အလေး��င်းး�မူ့င်းး�တ်ရ��သည်း န္တု�င်းးင်း�အတ်ွင်းး� အလေးခြ��းလေးန်ထုု�င်းး�းကး ရှုလေးသ�

ယွန်း��့မူ့း�ု�မူ့း��ကု� ၎င်းး�တ်ု��လေးန်ထုု�င်းးရ� ဇာ�တ်ုလေးခြမူ့ခြ�စ်းလေးသ� ယု���ယ��

န္တု�င်းးင်း�သု�� ခြပွားန်းရန်း အမူ့ုန်�းထု�တ်း��်သည်း။ ထုု�အ�းနု်းက ယွန်း��့မူ့း�ု�မူ့း�� 

သည်း ပွားန်း���ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� တ်ည်းလေးထု�င်းးလေးန်စ်ဉ်း က��ခြ�စ်းသည်း။

အလေး��င်းး�မူ့င်းး�တ်ရ��သည်း ယွန်း��့မူ့း�ု�မူ့း�� ယု��� ယ��လေး�သသု�� ခြပွားန်း

ရ�တ်ွင်းး ၎င်းး�တ်ု�� ပွားု�င်းး�ု�င်းးသည်း် မူ့ည်းသည်း်ပွားစ်စည်း�မူ့ှသယးယ့မူ့သွ��ရဟု�

အမူ့ုန်�းထု�တ်း ��သ်ည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ယွန်း��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ၎င်းး�တ်ု�� ပွားု�င်းး�ု�င်းး

လေးသ� လေးရှေ၊ လေးင်းွ၊ ရတ်န်� စ်သည်းတ်ု��ကု� န်ဂျါ� လေး�ါင်းး�ဂျ့ အတ်ွင်းး� ထု��ရှု��်

သည်း။ ယ��က�� အ တ်ွင်းး�တ်ွင်းး ရတ်န်� ရှ�လေး�ွသ့မူ့း��သည်း ရတ်န်� 

အု�� န္တှစ်း����ကု� ရှ�လေး�ွလေးတ်ွ�ရှု��ဖ်ြိုးပွားး� အခြ���ရတ်န်�မူ့း�� ကးန်းရှုဦး�မူ့ည်းဟု�

�ည်း� ယ့�ကြကသည်း။ န်ဂျါ�လေး�ါင်းး� ရိုး�ပွားးထု�ကု� ယွန်း��့မူ့း�ု�တ်ု�� 

တ်ည်းလေး��ကးစ်ဉ်းက လေး�ါင်းး�လေးပွား်တ်ွင်းး ရတ်န်�သု�ကးကု� ရှ�လေး�ွလေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းး 

မူ့ည်း် သ��ွန်းစ် စ်�သ��မူ့း�� လေးရ�သ��ထု��သည်း။ န်ဂျါ�လေး�ါင်းး�မူ့ှ� ရတ်န်�

ရှ�လေး�ွသ့မူ့း��၏  �းကး�း�မူ့ု လေးကြက�င်း်းပွားးကးစ်း�သွ����ဖ်ြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ �ုင်းးဂျ့

လေးအ�ကး ဘာကးတ်ွင်းးသ�င်းး�လေးကး�ကးက�သ်ု��သဘာ�၀လေးကး�ကး အခြ�ူ

လေးရ�င်းးမူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။

ပွား�� (၈၇) ယမူ့းဟုတ်းဂျ့

ပွား�� (၈၈) �န်းအရကး�းကး�ု� ယမဟ်ို�ဂ်ျး - (�တ်းူတ်ွ�း 20°08’03.6”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 97°00’09.0”E)

ယမူ့း��ုဏးဂျ့ဟု��ည်း� လေး�်�ု�ကြကလေးသ� ယမူ့းဟုပွားး ဂျ့ သည်း ယွန်း��့မူ့း�ု�

မူ့း�� ပွားန်း���ဖြိုးမူ့ု��ကု� စ်ွန်�း�ွ�ဖြိုးပွားး� ဇာ�တ်ုယု���ယ��သု�� မူ့ခြပွားန်းမူ့ှး ရတ်န်�ပွားစ်စည်း�

မူ့း�� ထု��ရှုရ� လေးန်�ကးထုပွားး�ုဏးဂျ့တ်စ်း�� အခြ�စ်း ထုင်းးရှ��သည်း။ ၎င်းး��ု

ဏးဂျ့သည်း ထု့�ခြ���လေးသ� ပွား��သဏ္ဍာ�န်းရှုဖြိုးပွားး� အ�င်းး်�ု�ကး�ွ��စ်ည်း� 

တ်ည်းရှုသည်း။ 

�ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး လေး���ကးဝင်းး သဘာ�ဝ လေးကး�ကးလေးသွ�ကု��ည်း� 

လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ ၎င်းး� လေးကး�ကးလေးသွ�ကု� လေးရှ�ယ�င်းးက��က အမူ့း�ု�သမူ့း�

မူ့း��ဓိမူ့မတ်��ု�င်းးရ�လေးရ�ဂျါမူ့း��န္တှင်း်း အမူ့း�ု�သ��မူ့း�� က�မူ့�န္တာ က�န်း�မူ့း�

ခြ�င်းး� အစ်ရှုလေးသ� လေးရ�ဂျါ မူ့း��ကု� က�သရ�တ်ွင်းး လေး��ဝါ�အခြ�စ်း အသ���ခြပွား� 

သည်း။ လေးကး�ကးလေးသွ�ကု� �န်းအရကး(သု��) လေးရလေးန္တွ� န္တှင်းး်လေးရ�ဖြိုးပွားး� လေးသ�ကး

သ���ကြကသ�ု� ပွားး��ရည်းန္တှင်းး် လေးရ� ဖြိုးပွားး��ည်း� လေးသ�ကးသ���ကြကသည်း။ �ုဏးဂျ့

အတ်ွင်းး�ရှု လေးကး�ကးတ်���မူ့း��သည်း အခြ�ူလေးရ�င်းး(သု��)ပွားန်း�လေးရ�င်းး 

အန်ည်းကးလေးကး�ကး ပွား��လေး��င်းး��မူ့း�� ခြ�စ်းသည်း။ 

�ုဏးဂျ့သည်းအ�င်းး်(၃)�င်း်းရှုဖြိုးပွားး� �ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး� စ်မူ့း�လေး�း�င်းး�မူ့း��ရှုဖြိုးပွားး� 

မူ့ု��အ�ါတ်ွင်းး လေးရစ်း�လေး�ရ်ှု သည်း။ လေးရှ�အ�ါ ယွန်း��့မူ့း�ု�မူ့း��သည်း ၎င်းး�တ်ု��

၏ ရတ်န်�မူ့း��ကု� ဝှကးရန်းအတ်ွကး �ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး�ရှု စ်မူ့း�လေး�း�င်းး�မူ့း��

အလေးပွား်တ်ွင်းး တ်�တ်��မူ့း�� လေး��ကး ��ပွားးဖြိုးပွားး� က့���ရ်သည်းဟု� �ု�ကြကသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

ေနိအ်ရျ ် (သို�) ဒတာအရျြ်ေျလ်ွှာု�င်နိး် - (�တ်းူတ်ွ�း 

20°07’00.2’’N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°58’47.9’’E) �န်းအရကးကု� 

လေးတ်�အရကးဟု� လေး�သ��မူ့း��က လေး�်�ု�ကြကသည်း။ �င်းး�မူ့းလေးကး�ရွ� 

တ်ွင်းး �န်းအရကး�ု�မူ့း��စ်ွ� ရှုသည်း။ 

�န်းအရကး ခြ�စ်းလေးပွား်��ပွား��မူ့ှ� လေးရှ�ယ�င်းးအ�ါက ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�း တ်စ်း��

တ်ွင်းး ဧည်း်သည်းမူ့း��အ�� ထုမူ့င်းး�မူ့း��၊ ဟုင်းး�မူ့း��ခြ�င်း်း ဧည်း်��ကြကသည်း။ ပွားွ�

ဖြိုးပွားး� လေးသ�အ�ါ ထုမူ့င်းး�မူ့း�� မူ့း��စ်ွ� ကးန်း��်သည်း။ ကးန်းရှုလေးန်လေးသ� ထုမူ့င်းး�

မူ့း��ကု� ခြ�င်းး�လေးတ်�င်းး�မူ့း�� ထု�တ်ွင်းးထုည်း်ဖြိုးပွားး� တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��ကု� လေးကွ�လေးမူ့ွ��� ်

သည်း။ သု��လေးသ�း တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��က မူ့စ်��ကြကလေးပွား။ အ�းနု်းကြက���

ပွား�� (၈၉) �ဏ္ဍာ�ရး�� လေးကး�ကးန်�ရ�
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လေးသ�အ�ါ အ�ု�ပွားါ ထုမူ့င်းး� မူ့း��မူ့ှ အရည်းထုွကး��ဖြိုးပွားး� အ�ု�ပွားါ အရည်း

ကု� င်းှကးမူ့း��၊ လေးမူ့း�ကးမူ့း��၊ ကး��မူ့း����လေးရ�ကး လေးသ�ကးသ���ကြက သည်း။

တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��သည်း အ�ု�ပွားါ အရည်းကု� လေးသ�ကးသ���ဖြိုးပွားး� လေးပွားး�းရှေင်းးလေးန်သည်း

ကု� လေးတ်ွ�ရှုရလေးသ� အ�ါ �့အမူ့း��က အလေးခြ�ရှ�ကြကလေး�သည်း။ လေးန်�ကး 

တ်ွင်းး အလေးကြက�င်းး�အရင်းး�ကု� ရှ�လေးတ်ွ���က်ြကဖြိုးပွားး� �န်း အရကးကု�ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� 

လေးသ�ကးသ��� ��ကြကသည်း။ �န်းအရကးကု� လေးတ်�အရကးဟု��ည်း� လေး�်

ကြကဖြိုးပွားး� အ�ု�ပွားါ လေးတ်�အရကးကု� လေးတ်�လေးရှ�ကးခြမူ့စ်း၊ �ကး�ကးခြမူ့စ်း အစ်ရှု

လေးသ� လေး��ခြမူ့စ်းမူ့း��န္တှင်းး် လေးရ� ဖြိုးပွားး� အရိုးု�� လေးရ�ဂျါမူ့း��အတ်ွကး လေး��အခြ�စ်း 

�ည်း� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ ၎င်းး�လေး��ခြမူ့စ်းစ်�� အရည်းကု� အ�းနု်းကြက�ကြက� 

ထု��သု�ထု��ပွားါက ပွားု�ဖြိုးပွားး� အ�န်ု သင်းးပွားု�လေးက�င်းး�သည်း။ အ�ု�ပွားါလေး��ရည်းကု�

န်�ကးင်းး ကု�ကး��လေးသ� လေးန်ရ�မူ့း��တ်ွင်းး �ုမူ့း�လေးပွား�ခြ�င်းး�ခြ�င်း်း လေးပွားး�ကးကင်းး� 

သကးသ� လေးစ်န္တု�င်းးပွားါသည်း။ ၎င်းး�လေး�� ရည်းသည်း အခြ���လေး�ါင်းး�ကု�ကးခြ�င်းး�၊ 

လေး�ခြ�တ်းခြ�င်းး� န္တှင်းး် လေးသွ�လေး� �ည်းပွားတ်းမူ့ုလေးန္တှ�ခြ�င်းး� စ်လေးသ� ကးန်း� မူ့�လေးရ�

ခြပွားသန်�မူ့း��ကု�က�သန္တု�င်းးသည်း။ 

�န်းအရကး ထု�တ်း��ပွားးရန်း ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� �န်း (၂၄) ����ပွားါ အုတ်း 

တ်စ်းအုတ်းစ်��န်းကု� �းကးရသည်း။ �းကးဖြိုးပွားး��န်းမူ့း��ကု� ဝါ��း�မူ့း��လေးပွား်

တ်ွင်းး ခြ�န်�း�င်းး�ဖြိုးပွားး� အလေးအ���ရသည်း။ လေးအ����းနု်းတ်ွင်းး တ်လေးစ်�န္တှင်းး်လေးရ�ဖြိုးပွားး� 

န်ယးရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး လေးခြမူ့စ်ဉ်း်အု�� အတ်ွင်းး�သု�� ထုည်း်ဖြိုးပွားး�ထု��ရသည်း။ 

(၂) ပွားတ်း၊ ၃ပွားတ်း (ရ�သးလေးပွား်မူ့့တ်ည်းသည်း) �န်�း ကြက�လေးသ�အ�ါ ထုွကး��

လေးသ� အရည်းကု� လေး�ါင်းးရည်းအခြ�စ်း လေးသ�ကးသ��� န္တု�င်းးသည်း။ သု��မူ့ဟု�တ်း 

၎င်းး�လေး�ါင်းးရည်းကု� �ယးအု�� ကြီးကး�တ်စ်း����ထု�သု�� ထုည်း်က� အပွား့လေးပွား�ရ 

သည်း။ အပွား့လေးပွား��ု�ကးလေးသ�အ�ါ အရည်းမူ့း��မူ့ှ အလေးင်းွ�ပွားး �ဖြိုးပွားး� ပွားု�ကးမူ့း��မူ့ှ

တ်စ်း�င်းး် အလေးင်းွ�ကု� န္တှစ်းထုပွားးစ်ဉ်း်အု��မူ့ှ အခြပွားင်းးဘာကးရှု အု��ထု�သု�� ခြ�တ်းသန်း�

လေးစ်သည်း။ အတ်ွင်းး�အု��မူ့ှ� လေးရခြ�ည််းထု��ရသည်း။ အလေးင်းွ�မူ့ှ လေးရ လေးအ�န္တှင်းး် ထုု

လေးတ်ွ�လေးသ�အ�ါ အရည်းအခြ�စ်း ကး�� ကြကသည်း။ အ�ု�ပွားါ အရည်းမူ့ှ� 

အရကးပွားါဝင်းးမူ့ု ၂၀% ရှုသည်း။ အ�ု�ပွားါ အရကးကု� �ကး�ကးဖြိုးပွားး� လေးပွားါင်းး� 

��ပွားါက အရကးပွားါဝင်းးမူ့ု ၄၀% ရှုလေးသ� �န်းအရကး ကု� ရရှုမူ့ည်းခြ�စ်းသည်း

ရိုးိုးရာေဏ္ဍာရ��ုခံ�ငမ်ေား

“�င်းး�မူ့းလေး�သအလေးရှ�လေးခြမူ့�ကးဘာကးရှုလေးတ်�င်းးတ်န်း� မူ့း�� လေးပွား်တ်ွင်းး �ုဏး
ဂျ့တ်စ်း��ရှုသည်း။ ၎င်းး��ုဏးဂျ့ ကု� လေးကး�ကး�့��ုဏးဂျ့ဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး� ယ��
အ�ါတ်ွင်းး ပွားုတ်း��န်း�ပွားါ�ခြ�စ်းလေးန်ဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးက��မူ့း��က 
ပွားွ��မူ့း�သဘာင်းးမူ့း�� ရှုလေးသ�အ�ါတ်ွင်းး �ည်း�ွ�၊ န်��ကပွားး၊ �ကးစ်ွပွားး 
စ်လေးသ� �ကးဝတ်းရတ်န်� ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� �ုဏးဂျ့ရှု အလေးစ်�င်း်းအလေးရှ�ကး
မူ့း��ထု�မူ့ှ ဌ��ရမူ့း� ဝတ်း�င်းးန္တု�င်းးကြကသည်း ဟု��ု�သည်း။ လေးန်�ကးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး 
�့အမူ့း��သည်း ရိုးု��သ��မူ့ု မူ့ရှုကြကလေးသ�လေးကြက�င်း်း န်တ်းမူ့း��မူ့ှ �ုဏးဂျ့ကု� 
ပွားုတ်း��ဖ်ြိုးပွားး� �ကးဝတ်းရတ်န်�မူ့း��ကု� မူ့င်းှ��ရမူ့း�လေးတ်�ဟ်ု��ု� ကြကသည်း။ 
တ်စ်း�ါတ်စ်းရ�တ်ွင်းး အ�ု�ပွားါ�ုဏးဂျ့ တ်ည်း ရှုရ�လေးန်ရ�မူ့ှ လေးမူ့�င်းး�သ�မူ့း��ကု� 
တ်စ်းန္တှစ်း�ှင်းး တ်စ်း�ါ၊ န္တှစ်း�ါ�န်�း  ကြက��ရသည်းဟု� လေး�သ��မူ့း��က 
�ု�သည်း…” 

“�င်းး�မူ့း�လေးကး�ရွ� အန်း�အန်��တ်ွင်းး လေးကး�ကးတ်��� မူ့း��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးထု��
လေးသ� န်�ရ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°06’32.9”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 97°00’31.1”E) ရှု
သည်း။ ၎င်းး�လေးကး�ကးန်�ရ�ကု� လေးကး�ကးတ်���င်းယးက လေး��မူ့း��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားး��်
ဖြိုးပွားး� ည်အ�းနု်းတ်ွင်းး လေးရကု�သု� လေး�ှ�င်းး ထုုန်း�သုမူ့း�ရန်း အတ်ွကး လေး��ကး��ပွားး
�� ်ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း…”
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သာယာျုနိး်ဒျေးရွာ
 
သ�ယ�က�န်း�လေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°10’01.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’25.8”E)သည်း 

စ်�က��အင်းး�၏ အလေးန်�ကးဘာကးကမူ့း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��မူ့ှ လေး�ှန္တှင်းး်သွ���ှင်းး မူ့

ကွ�လေးဝ��ှလေးပွား။ 

 

ပွား�� (၉၀) သ�ယ�က�န်း�လေးကး�ရွ�

ပွား�� (၉၁) တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�းဘာ�ရ��

သ�ယ�က�န်း� လေးကး�ရွ�သည်း �့ဦး�လေးရ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၃၂၀) �န်�းရှုဖြိုးပွားး� 

အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်�လေးပွားါင်းး�(၆၄)စ်�ရှုသည်း။ 

အဓိုကလေးန်ထုု�င်းး လေးသ� �့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��မူ့ှ� အင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�စ်�မူ့း��ခြ�စ်း 

သည်း။ အသကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး�မူ့ှ� င်းါ��မူ့း���ပွားးင်းန်း�န္တှင်းး် �ယးယ�

စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� ��ပွားးင်းန်း�တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ 

သ�ယ�က�န်း�ရွ�သည်း �ည်းလေး��ကး��ပွားးလေးရ� ��ပွားးင်းန်း�မူ့း�� လေး��င်းးရွကး

ဖြိုးပွားး��းနု်းမူ့ှ စ်တ်င်းးဖြိုးပွားး� ကးယးခြပွားန်�း����်သည်း။ ထုု�အ�းနု်းက သ�ယ�က�န်း� 

ရွ�န္တှင်းး် �ကးစ်ပွားးလေးန်လေးသ� လေးကး�ရွ�မူ့ှ� လေးပွား်က�န်း� လေးကး�ရွ�ခြ�စ်းသည်း။ လေးပွား်

က�န်း�လေးကး�ရွ�မူ့ှ �့အမူ့း�� စ်�သည်း သ�ယ�က�န်း�လေးကး�ရွ�န္တှင်း်း  

အန်း�အန်��ရှု လေးည်�င်းးပွားင်းးသ�လေးကး�ရွ�မူ့း��သု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�လေးန်ထုု�င်းး   ��က်ြက

သည်း။

ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစအ်ဒောျအ်ဦးမေား

တာဒြါငဒ်မေဒတာဘ်ီုရားမေား - (�တ်းူတ်ွ�း 20°10’09.7”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’23.1”E) တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�းဘာ�ရ��မူ့း��သည်း 

သ�ယ�က�န်း� လေးကး�ရွ�၏ အဓိုက စ်ုတ်းဝင်းးစ်��ရ� လေးန်ရ�တ်စ်း�� ခြ�စ်း 

သည်း။ လေး�သ���့အမူ့း��၏ လေးခြပွား�ကြက���းကး အရ တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�း

ဘာ�ရ��မူ့း��သည်း လေးရှ�ယ�င်းးက �း��န္တွယးမူ့း�� �����ှမူ့း�လေးန်မူ့ု လေးကြက�င်း်း 

အ�ွယးတ်က့ မူ့သွ��လေးရ�ကးန္တု�င်းးလေးပွား။ �ခြပွားည််း၊ �ကွယး စ်လေးသ�အ�ါကြီးကး�

 ရကးကြီးကး�မူ့း�� တ်ွင်းး ဘာ�ရ���့�မူ့း�� အလေးန်ခြ�င်းး် အဓိုကဘာ�ရ��လေးစ်�င်းး�တ်န်း�

မူ့ှသ� �့�လေးခြမူ့�းန္တု�င်းးသည်း။ လေး�သ��မူ့း��၏ �ု�စ် က��အရ ပွားအု�ဝး�ခြ�ူန္တှင်းး် ပွား

အု�ဝး�န်းတ်ု�� တ်ု�ကးပွားွ�မူ့း�� ခြ�စ်းပွားွ���းနု်းအထုု တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�း ဘာ�ရ��မူ့း��

ကု� ခြပွား�ခြပွားင်းးမူ့ည်း်သ့မူ့ရှု��်လေးပွား။ တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�း ဘာ�ရ�� ဝင်းး�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး 

မူ့တ့်ည်းလေးသ� အရွယးအစ်�� ပွား��သဏ္ဍာ�န်းရှုလေးသ�လေးစ်တ်း စ်�စ်�လေးပွားါင်းး�(၂၃၆) 

�့ရှုလေး�သည်း။ အဓိုက �န်း�မူ့လေး��င်းးန်စ်းခြမူ့�ပွားးသွ��ဖြိုးပွားးခြ�စ်းလေးသ� ဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� အလေးဟု�င်းး�မူ့း��မူ့ှ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� အန္တ�ပွားည်� �ကးရ�

မူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ အ�ု�ပွားါ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� စ်�လေးပွားယဉ်းလေးကး�မူ့ုမူ့း��မူ့ှ�

ခြမူ့န်းမူ့�သကက ရ�ဇား (၁၂၃) ��န္တှစ်း (လေးအ�း ၇၆၁ ��န္တှစ်း)ကခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ဘာ�သ�

လေးရ��ု�င်းးရ� လေးရှ�လေးဟု�င်းး� ယဉ်းလေးကး�မူ့ုစ်�လေးပွားမူ့း�� ခြ�စ်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း 

လေး�သ��မူ့း�� အထုွတ်းအခြမူ့တ်းထု��ရ� စ်�လေးပွားအန္တ� ပွားည်��ကးရ�မူ့း�� ခြ�စ်း

လေး�သည်း။ 
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တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�း ဘာ�ရ��မူ့း��၏ မူ့့�ပွားထုမူ့ အ�ှူရှင်းးမူ့ှ� အုန္တာုယန္တု�င်းးင်း�မူ့ှ

သးရုဓိမူ့မ� လေးသ�က (အ�လေးသ�က)မူ့င်းး�ကြီးကး�ခြ�စ်းလေး�သည်း။ သးရုဓိမူ့မ� 

လေးသ�ကမူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း သ�သန်�န္တှစ်း (၂၀၆) ��န္တှစ်း (လေးဂျါတ်မူ့

ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ�� ပွားရုန်ုဗျူးိ�န်း စ်�လေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး� ၂၀၆ န္တှစ်းအကြက�) တ်ွင်းး �ှူ�ါန်း���်

ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ အ�လေးသ�ကမူ့င်းး� တ်ရ��ကြီးကး�သည်း လေးစ်တ်းလေးပွားါင်းး� 

(၈၄၀၀၀)၊ ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�လေးပွားါင်းး� (၈၄၀၀၀) န္တှင်းး် လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�လေးပွားါင်းး�

(၈၄၀၀၀) �ှူ�ါန်း���သ်ည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�သကကရ�ဇား(၄၇၄)��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၁၁၂ 

��န္တှစ်း) တ်ွင်းး အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့မူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း ပွား�ဂျ�မူ့င်းး� အခြ�စ်း တ်င်းးလေးခြမူ့ှ�ကး

��ရသည်း။ န်တ်းလေးတ်�း�ခြပွားည််း လေးကး�း (�းဇာင်းးဘာ� - ဇာန္တီဝါရး) (၇) ရကးလေးန်�

တ်ွင်းး အလေး��အရ�လေးပွားါင်းး� တ်စ်းသုန်း�န္တှင်းး်အတ့် သ�သ န်�ခြပွား��ရး��ှည််း�ည်း

��သ်ည်း။ ထုု��လေးန်�ကးအင်းး�လေး�� လေး�သသု�� လေးရ�ကးရှုလေးသ�း လေး�ါင်းးတ်ု�င်းးန္တှင်းး် 

အင်းး�တ်ုန်း ကြက��တ်ွင်းးရှုလေးသ� သလေးခြပွားည်ု�လေးတ်�င်းးသည်း အ�ွန်း 

မူ့တ်းလေးစ်�ကးလေးသ�လေးကြက�င်း်း �ရး�မူ့တ်ွင်းး ခြ�စ်းလေး�သည်း။ ထုု�အ�ါ လေးတ်�င်းး

လေးစ်�င်း်းန်တ်းမူ့ှ ဘာ�ရင်းးကြီးကး�ကု� က့ည်း��သ်ည်း်အတ်ွကး �ရး�ကု� လေးရှ��ကးန္တု�င်းး��်

လေး� သည်း။ ဘာ�ရင်းးကြီးကး�လေးရ�ကးရှုလေးသ� လေးန်ရ�မူ့ှ ပွားထုမူ့ �����ကး�ကးပွားင်းး

မူ့ှ အလေးစ််သည်း ယ���ကးရှု လေးပွားါကးလေးရ�ကး�ှကးရှုလေးသ� �ကး�ကးပွားင်းး

မူ့း�� အ������၏ အစ်ခြ�စ်းသည်းဟု��ည်း� �ု�ကြကသည်း။ ဘာ�ရင်းးကြီးကး�သည်း 

သန်း�လေးတ်�င်းးသု�� လေးရ�ကးလေးသ�း  လေး��င်းးလေးတ်�းလေးပွားါကးဘာ�ရ��ကု� တ်ည်း��်

သည်း။ ဘာ�ရင်း်း လေး��င်းးလေးတ်�းခြ�င်း်း ဝင်းးလေးရ�ကးန္တု�င်းးလေးသ�ကန်းမူ့ှ� တ်ည်း ရှု

သည်း်အတ်ွကး လေး��င်းးလေးတ်�းလေးပွားါကးဟု� လေး�်ခြ�င်းး� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ယ��အ�ါ လေးရှေ

သန်း�လေးတ်�င်းး ဘာ�ရ��ဟု�သု ကြကသည်း။ ဘာ�ရင်းးကြီးကး�သည်း လေးရှေအင်းး�တ်ုန်းရွ�

တ်ွင်းး လေးရှေအင်းး�တ်ုန်းဘာ�ရ��ကု� တ်ည်းဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး န်မူ့း်ပွားန်း၌ အ�ု�လေးတ်�းခြပွားည်း် 

ဘာ�ရ��ကု� �ည်း�လေးက�င်းး�၊ လေးတ်�င်းး တ်ု�ရွ�၌ လေးတ်�င်းးတ်ု�ဘာ�ရ��ကု� 

�ည်း�လေးက�င်းး� တ်ည်း ထု����သ်ည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ဘား�့�လေး�း�င်းး�တ်

လေး�ှ�ကး လေး��င်းးလေးတ်�းခြ�င်း်း �ကး�ကး �ရး��ကး��က်ြကရ� လေးမူ့ှ�းဘားရွ�သု��

လေးရ�ကးလေးသ�း လေးမူ့ှ�းဘားဘာ�ရ��ကု� တ်ည်း ��သ်ည်း။ တ်�န်း သ�ယ�က�န်း�ရွ� 

အန်း�သု�� လေးရ�ကးလေးသ�း လေး�ှလေး�ှ�းသ��တ်ဦး�မူ့ှ လေး�ှလေး�ှ�းရင်းး� လေး�ှ�း 

တ်ကး ခြပွား�တ်းကးရ� ထုု�အခြ�င်းး�အရ�ကု�ခြမူ့င်းးလေးတ်ွ� ��်လေးသ� အလေး��င်းး�စ်ည်း

သ့သည်း လေးရှ��ရး�စ်ဉ်း အတ်ွင်းး� ထု့�ခြ���လေးသ� ခြ�စ်းစ်ဉ်းမူ့း�� ရှ�လေး�ွလေးတ်ွ�ရှု 

�ုမူ့း်မူ့ည်းဟု� ယ��ကြကည်း��်သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း မူ့င်းး�ကြီးကး� သည်း သ့၏

လေးန်�ကး�ု�ကး လေးန်�ကးပွားါမူ့း��အ�� အန်း� တ်ဝု�ကးကု� ရှ�လေး�ွ�ု�င်းး�ရ� ဌ�ပွားန် 

ရတ်န်�မူ့း��၊ ဓိ�တ်းလေးတ်�း၊ လေးမူ့ွလေးတ်�းမူ့း��ကု� ရှ�လေး�ွ လေးတ်ွ�ရှု�� ် သည်း။ 

ရတ်န်�၊ ဓိ�တ်းလေးတ်�း၊ လေးမူ့ွလေးတ်�းမူ့း�� န္တှင်းး် ရိုး�ပွားးပွားွ���င်းး�တ်�လေးတ်�းမူ့း��သည်း 

သးရုဓိမူ့မ� လေးသ�က မူ့င်းး�ကြီးကး�တ်ည်းထု�� ကု��ကွယး��်သည်းကု� ရှ�လေး�ွ လေးတ်ွ�

ရှု��သ်ည်း။ ထုု��လေးကြက�င်းး် မူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း အ�ု�ပွားါ လေးန်ရ�တ်ွင်းးပွားင်းး ဘာ�ရ��

ခြပွားန်း�ည်း တ်ည်းထု��ကု�� ကွယးရန်း ����ခြ�တ်း��်ဖြိုးပွားး� “တ်ကးကး” ဘာ�ရ��ဟု� 

အမူ့ည်းလေးပွား���သ်ည်း။ ဘာ�ရ��တ်ည်းလေး��ကးဖြိုးပွားး�သွ�� လေးသ�အ�ါ လေး��င်းး

လေးတ်�းလေးပွား်မူ့ှ လေးန်�ကး�ု�ကးလေးန်�ကး ပွားါမူ့း��သည်း လေး�ှ�းတ်ကးမူ့း��ကု� လေး�

ထု�တ်ွင်းး လေးဝှ� ယမူ့း�ဖြိုးပွားး� “လေးအ�င်းးဖြိုးပွားး.. လေးအ�င်းးဖြိုးပွားး” ဟု�လေးကြွားက�လေးကြက�း ��် ကြကဖြိုးပွားး� 

“တ်ကးလေးထု�င်းးဘာ�ရ��” ဟု�လေး�်လေးဝ်��က်ြက သည်း။

အ�းနု်း ကြက���လေးသ�အ�ါ တ်ကးလေးထု�င်းးဘာ�ရ��မူ့ှ တ်�လေး�ါင်းးဘာ�ရ��၊ တ်�

လေး�ါင်းးဘာ�ရ��မူ့ှ တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွ လေးတ်�းဘာ�ရ��ဟု� လေး�်လေးဝ်��ကြကသည်း။ တ်�

လေး�ါင်းး လေးမူ့ွလေးတ်�းဘာ�ရ��ဟု� လေး�်လေးဝ်ရခြ�င်းး�မူ့ှ� အလေး��င်းး� စ်ည်းသ့မူ့င်းး�ကြီးကး�

၏  လေးန်�ကး���� အ�ှူလေးတ်�းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� မူ့င်းး�ကြီးကး�၏ ရတ်န်�မူ့း��ကု� အက�န်း 

ဌ�ပွားန်��� ်လေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းသည်း။

လေးမူ့ွလေးတ်�းဟု့လေးသ� စ်က��မူ့ှ� ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��၏ ဓိ�တ်းလေးတ်�း၊ လေးမူ့ွလေးတ်�း

မူ့း��ကု� ရည်းညွှှန်း�သည်း။ အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့မူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း တ်�လေး�ါင်းးသု�� 

မူ့လေးရ�ကးရှုမူ့း လေးတ်�င်းးတ်ု�အန်း�တ်ွင်းး လေးတ်�င်းးတ်စ်း���� သည်း မူ့င်းး�ကြီးကး�သွ��

ရ� �မူ့း�တ်ွင်းး က��း�လေးန်လေး� သည်း။ �ဏ္ဍာ�ရး အ�ု�အရ မူ့င်းး�ကြီးကး�သည်း 

အ�ု�ပွားါ လေးတ်�င်းးကု�န္တှစ်းခြ�မူ့း��ွ���သ်ည်း။ လေးတ်�င်းး တ်စ်းပွားု�င်းး�သည်း လေးတ်�င်းး

ပွား�� (၉၂) လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�

ပွား�� (၉၃) ကဗျူးးည်း�တ်င်းးထု��လေးသ�လေး�ါင်းး�လေး��င်းး� ပွား�� (၉၄) တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�းဘာ�ရ��
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ပွား�� (၉၅) �ွယးလေး��င်းး�ဘာ�ရ�� ပွား�� (၉၆) သ�ယ�က�န်း�ရွ�သု��သွ��ရ��မူ့း�လေး��

ဘာကး (သ�ယ�က�န်း�ရွ� အန်း�)သု�� လေးမူ့း�ပွားါသွ����သ်ည်း။ ခြ�တ်းထု��လေးသ� 

လေးတ်�င်းးကု� ယလေးန်�ထုုတ်ု�င်းး လေးတ်�င်းးတ်ု�ဘာ�ရ��အန်း�တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှု န္တု�င်းးသည်း။ 

လေးမူ့း�ပွားါမူ့သွ��လေးသ� လေးတ်�င်းး အပွားု�င်းး�ကု� ယလေးန်�သ�ယ�က�န်း�ရွ� အန်း�တ်ွင်းး

�ွယးက့လေးတ်�င်းး အခြ�စ်းလေးတ်ွ�ရသည်း။  �ွယး �ု�သည်းမူ့ှ� လေးတ်�င်းး ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

က့ �ု�သည်းမူ့ှ� �ွ�ထု��သည်းဟု� အဓိုပွားပယး ရသည်း။ သ�ယ�က�န်း�ရွ� 

လေးတ်�င်းးဘာကးသု�� လေးမူ့း� ပွားါသွ��လေးသ� လေးတ်�င်းးင်းယးလေး��ကု� �ွယးလေး��င်းး� 

လေးတ်�င်းး ဟု�လေး�်�ု�ကြကသည်း။ �ွယး ဟု့ လေးသ� စ်က��၏အဓိုပွားပ�ယးမူ့ှ� 

လေးတ်�င်းး ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေး��င်းး� �ု�လေးသ� စ်က������၏ အဓိုပွားပ�ယးမူ့ှ� လေးမူ့း� သွ��

သည်းဟု� အဓိုပွားပ�ယးရလေး�သည်း။ 

တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွ လေးတ်�းဘာ�ရ��တ်ွင်းး ဗျူး��ာစ်�လေးပွားမူ့း��န္တှင်းး် အ�ှူရှင်းးမူ့း��ကု� ရှမူ့း�

ဘာ�သ�ခြ�င်း်း လေးရ�ထုု�� ကဗျူးးည်း�တ်င်းးထု��လေးသ� လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�ကု� ခြမူ့င်းး 

လေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။ ၎င်းး�သည်း တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�း ဘာ�ရ��ရှု ယဉ်းလေးကး�မူ့ု 

အလေးမူ့ွအန္တှစ်းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေး�သ�� �့အမူ့း��အတ်ွကး�ည်း� အလေးရ�ပွားါလေးသ� 

ယဉ်းလေးကး� မူ့ု အလေးမူ့ွအန္တှစ်းတ်စ်း��ပွားင်းး ခြ�စ်းသည်း။ ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး မူ့း��သည်း

လေးက�င်းး�မူ့ုက�သု��းမူ့း�� ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး�လေးသ� အ�ါတ်ု�င်းး� လေးက�င်းး�မူ့ုကု� မူ့ှလေးဝ

သည်း် အလေးန်ခြ�င်းး် လေး�ါင်းး�လေး��င်းး� (၃) ကြီးကုမူ့းထုု��ဖြိုးပွားး� မူ့ုမူ့ုတ်ု��၏ က�သု��း 

လေးက�င်းး�မူ့ုကု� မူ့ှလေးဝလေး�ရ်ှုသည်း။ ထုု�အ�ါ အလေးဝ� ရပွားးရှု လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�ထုု��

သ�ကု� ကြက��ရလေးသ� �့အ လေးပွားါင်းး�သည်း လေးက�င်းး�မူ့ုက�သု��းကု� သ�ဓိ�လေး�်

န္တု�င်းး ကြကသည်း။

လွှာေယဒ်လွှာာငး်ဘီုရား - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’36.1”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°55’23.2”E) �ွယးလေး��င်းး� လေးစ်တ်းလေးတ်�းရင်းးခြပွားင်းးမူ့ှ စ်�က��အင်းး�၊ 

လေးတ်�င်းးတ်န်း� မူ့း��န္တှင်း်း �ယးကွင်းး�မူ့း��စ်လေးသ� အ�ွန်း�ှပွားလေးသ� ရိုးု�င်းး�

မူ့း��ကု�လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။

အလေး��င်းး�စ်ည်းသ့မူ့င်းး�ကြီးကး� လေးန်�ကးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး လေးစ်�း ဘာွ��မူ့င်းး��ကး (၁၁)

�ကး၊ သ�ဃာ�်အကြီးကး� အက� မူ့း��န္တှင်း်း ရပွားးရွ��့ထု�က အ�ကး�ကး 

�ှူ�ါန်း��� ်ကြကသည်း။ ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းး လေးစ်တ်းစ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၂၃၆) �့ကု� �့�

လေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�သကကရ�ဇား (၁၃၀၁) ��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၉၃၉) တ်ွင်းး 

မူ့း�လေး��င်းး ကွမူ့း���်ခြ�င်းး�လေးကြက�င်း်း ဘာ�ရ��ပွားရဝ�ဏး အတ်ွင်းး�ရှု ဇာရပွားး (၆)

လေး��င်းးန္တှင်းး် လေးစ်�င်းး�တ်န်း�ရှည်း (၂) လေး��င်းး မူ့း�လေး��င်းးကွမူ့း���်သည်း။ 

မူ့း�လေး��င်းးကွမူ့း�ဖြိုးပွားး��းနု်း တ်ွင်းး စ်�က��လေး�သရှု သ�ဃာဂ�်အကြီးကး�က�မူ့ှ ဦး�လေး��င်းး

ဖြိုးပွားး� ဘာ�ရ��ပွားရဝ�ဏးအတ်ွင်းး� ခြပွား�ခြပွားင်းးမူ့ုမူ့း��ကု� ခြပွား���ပွားး��သ်ည်း။ ၎င်းး�ခြပွား�ခြပွားင်းးမူ့ု

မူ့း��သည်း ခြပွားည်းတ်ွင်းး� လေးသ�င်းး�ကးန်း�မူ့ုမူ့း��လေးကြက�င်း်း လေးန္တှ�င်းး်လေးန္တှ� ကြကန်�း ကြက� 

��သ်ည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�သကကရ�ဇား (၁၃၃၀) ��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၉၆၈) တ်ွင်းး လေး�သ��

�့���့ထု�၏ �ှူ�ါန်း�မူ့ုခြ�င်း်း ခြပွား�ခြပွားင်းးမူ့ုမူ့း�� ဖြိုးပွားး�������သ်ည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�

သကကရ�ဇား (၁၃၄၀) ��န္တှစ်း (လေးအ�း၁၉၇၈)တ်ွင်းး ဘာ�ရ��အ�း�ု�မူ့ှ ဌ�ပွားန်�

လေးကး�ကးမူ့းကးရတ်န်�မူ့း�� �ု��ယ့����ရ် သည်း။

တာဒြါငဒ်ရှးဒဟိုာငး်ဒျောငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’44.1”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’36.1”E) ဘား�့�လေး�း�င်းး�န်လေးဘာ�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� 

ယလေးန်�အ�းနု်း တ်ွင်းး သ�ယ�က�န်း�ရွ�မူ့ှ ကြကည််း�ှင်းး လေးရတ်စ်းဝကး တ်စ်းပွားးကး

န်စ်းခြမူ့�ပွားးလေးန်လေးသ� ဘာ�ရ��န္တှင်း်း အလေး��င်းး တ်စ်း��ကု� လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးန္တု�င်းးမူ့ည်း

ခြ�စ်းသည်း။ 

ေုတိယ�နိလ်ွှာုမံြို့မိ��ဒတာ ် - ��တ်ုယပွားန်း���ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� လေးရှ�က သ�ယ�

က�န်း�လေးကး�ရွ� အန်း�တ်ွင်းး တ်ည်း လေးထု�င်းး��်သည်း။ ဝု�င်းး�လေးက�ကးဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�

ဟု��ည်း� လေး�သ��မူ့း��မူ့ှ လေးခြပွား�ကြကသည်း။ တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�း ဘာ�ရ��အန်း�

တ်ွင်းး ဖြိုးမူ့ု��ရိုးု��ကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ ဘာ�ရ�� အလေးန်�ကးဘာကး လေးတ်�င်းးလေးပွား်တ်ွင်းး

�ည်း� လေးစ်တ်း ပွား�ထုု��မူ့း��၊ လေးစ်�င်းး�တ်န်း�မူ့း��ရှုသည််း ဘာ�န်း�ကြီးကး� လေးကး�င်းး�

ဝင်းး� တ်စ်း��ရှုသည်း။ လေးတ်�င်းးလေးပွား်သု�� (၅) န်�ရးကြက�မူ့ှ တ်ကးကြကည််း�ှင်းး 

ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းပွားးကး မူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရှုရသည်းဟု� �ု�သည်း။

သဘီာဝအဒမေအနှစမ်ေား

သ�ယ�က�န်း�လေးကး�ရွ�သု�� က�န်း�လေးကြက�င်းး�မူ့ှသွ��ရ�  �မူ့း�ကလေး��သည်း 

သဘာ�ဝ ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးကု� ကြကည််းရိုးု��စ်��န္တု�င်းးလေးသ� လေးန်ရ�တ်စ်း�� 

ခြ�စ်းသည်း။ စ်ကးဘား�စ်း� �ရး�စ်ဉ်းမူ့း�� ခြပွား���ပွားးန္တု�င်းးလေးသ� လေးန်ရ� တ်စ်း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး�

လေးကွ�လေးက�ကး ��န်းထု့လေးသ� �မူ့း�ကလေး��သည်း သဘာ�၀ သစ်းပွားင်းး၊ ပွားန်း�ပွားင်းး

မူ့း��၊ င်းှကးမူ့း�ု� စ်ုတ်းမူ့း��၏ လေးန်ထုု�င်းးကးကးစ်��ရ� သဘာ�ဝတ်ု��ကု� လေး��်�

န္တု�င်းးရန်း အလေးက�င်းး����� လေးန်ရ�တ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။ �င်းး�မူ့း လေးကး�ရွ�မူ့ှ 

�ရး�စ်ဉ်း စ်တ်င်းးဖြိုးပွားး� အု����ပွားးင်းန်း� ��ပွားးကု�င်းးရ� လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�သု�� 

�ည်း�လေးက�င်းး�  အလေးန်�ကးဘာကးကမူ့း�ရှု အခြ��� စ်ုတ်းဝင်းးစ်���ွယး လေးန်ရ�

မူ့း��သု�� စ်ကးဘား��ရး�စ်ဉ်း အခြ�စ်း�ည်း�လေးက�င်းး� သွ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်း

န္တု�င်းး သည်း။ သ�ယ�က�န်း� လေးကး�ရွ�သု��လေးရ�ကး�ှင်းး လေး�ှင်းှ��ဖြိုးပွားး� စ်�က��
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လေးကး�ရွ�သု���ည်း� �ကး�ကး သွ��လေးရ�ကးန္တု�င်းးသည်း။ ၎င်းး��မူ့း�မူ့ှ 

တ်စ်း�င်းး် သ�ယ�က�န်း�လေးကး�ရွ� မူ့လေးရ�ကးမူ့ှး အခြ���လေးကး�ရွ� မူ့း��သု��

�ည်း� သွ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်းန္တု�င်းးဖြိုးပွားး� �ရး� စ်ဉ်းအတ်ွင်းး� ရိုးု��ရ� 

အလေး��ကးအဦးမူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရှု လေး��်�န္တု�င်းးမူ့ည်း ခြ�စ်းသည်း။ မူ့ု��ရ�သး

အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး �မူ့း�၏ အ�း�ု�လေးန်ရ�မူ့း�� (သ�ယ�က�န်း�လေးကး�ရွ� တ်�တ်��

အန်း�) သည်း စ်မူ့း�လေး�း�င်းး�မူ့း��မူ့ှ လေးရ�ှမူ့း�မူ့ု�� မူ့ု ��ရလေးသ�လေးကြက�င်း်း သွ����

ရန်း အ�င်းးမူ့လေးခြပွားလေးပွား။

ဒနိာငဘ်ီိုလွှာုဂံျး - (�တ်းူတ်ွ�း 20°13’31.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’23.1”E) သဘာ�ဝရိုးု�င်းး�ကြကည််းရိုးု��စ်��န္တု�င်းးလေးသ� �မူ့း�ကလေး�� 

အလေးပွား်တ်ွင်းး လေးန်�င်းးဘာု����ဂျ့ကု� �ည်းပွားတ်းန္တု�င်းးသည်း။ ၎င်းး��ုဏးဂျ့သည်း (

၈၀)မူ့းတ်� အရှည်းရှုဖြိုးပွားး� (၅) မူ့း တ်��န်�း ခြမူ့င်းး်သည်း။ ခြပွား�ခြပွားင်းးထုုမူ့း�သုန်း�မူ့ု မူ့ရှု

လေးသ� လေးသ� အ�ု�ပွားါ�ုဏးဂျ့တ်ွင်းး �င်းး�န္တု��မူ့း��လေးန်ထုု�င်းး �ှကးရှုသည်း။ 

လေး�သ�� �့အမူ့း��က �င်းး�န္တု��လေး�း� မူ့း��ကု� လေးခြမူ့ကြသဇာ�အခြ�စ်း အသ���ခြပွား�ရန်း

အတ်ွကး ��လေးရ�ကးယ့လေး��င်းးလေး�ရ်ှုသည်း။ လေးန်�င်းးဘာု���� �ုဏးဂျ့၏ လေးခြမူ့

မူ့းကးန္တှ� သွင်းးခြပွားင်းးအလေးန်အထု��န္တှင်းး် ပွားတ်းသတ်းသည်း် သတ်င်းး�အ�းကး မူ့ရှု

သလေး��ကး ပွားင်းးခြ�စ်းသည်း။ စ်�က��လေးကး�ရွ� အလေးကြက�င်းး�တ်ွင်းး လေး��းခြပွား��်

သက�သ်ု�� လေးန်�င်းးဘာု���� �ုဏးဂျ့သည်း “ဂျ့ထု�က ကး��မူ့း��” ပွား��ခြပွားင်းးထု�တ်ွင်းး

ပွားါဝင်းးလေးသ� �ုဏးဂျ့ ခြ�စ်းသည်း။ 

ပွား�� (၉၇) လေးန်�င်းးဘာု����ဂျ့

ပွား�� (၉၈) လေးပွား်�မူ့း�စ်မူ့း�လေးရထုွကး ပွား�� (၉၉) သ�ယ�က�န်း�ရွ�ရှု �န်းအရကး�းကး�ု�

လေးန်�င်းးဘာု�����ုဏးဂျ့ကု� �ရး�စ်ဉ်းအတ်ွင်းး� အ�ွယး တ်က့ သွ��လေးရ�ကး 

လေး��်�န္တု�င်းးသည်း။ �ုဏးဂျ့၏ ခြမူ့င်း်းတ်ကးလေးန်လေးသ�အပွားု�င်းး�မူ့ှ ကြကည််း�ှင်းး 

�ှပွားလေးသ� သ�ယ�လေးသ� ရိုးု�င်းး�မူ့း��က�ု ကြကည််းရိုးု န္တု�င်းးသည်း။ လေးန်�င်းးဘာု����

�ုဏးဂျ့ကု� မူ့းတ်� (၅၀၀) �န်�း  ရှည်း�း��လေးသ� ဘား�့�လေး�း�င်းး�မူ့ှတ်�င်းး် 

လေး�ှစ်း�ဖြိုးပွားး� လေးရ�ကးရှုန္တု�င်းးသက�သ်ု�� ကန္တ့�လေး�ှင်းယးစ်း� �ရး�စ်ဉ်း အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး

�ည်း� သွ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်းန္တု�င်းး သည်း။

ဒ�်ြမး်စမး်ဒရထေျ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°12’20.5”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’41.5”E) လေးန်�င်းးဘာု���� �ုဏးဂျ့မူ့ှ (၁) ကး�ု�မူ့းတ်� အကွ��န်�း  

သဘာ�ဝရိုးု�င်းး�မူ့း��ကြကည််းရိုးု��စ်��န္တု�င်းးလေးသ��မူ့း�လေးပွား် တ်ွင်းး လေးသ�င်းယး

လေးသ�း�ည်း� �ှပွားသ�ယ�စ်ွ�ခြ�င်း်း အန်��ယ့န္တု�င်းးလေးသ� လေးပွား်�မူ့း� စ်မူ့း�လေးရ

ထုွကး တ်ည်းရှု သည်း။ ၎င်းး�လေးသ�င်းယးလေးသ� စ်မူ့း�လေးရထုွကးကု� န်တ်း 

လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးသည်းဟု� ယ့�ကြကဖြိုးပွားး� င်းှကးလေးပွားး�ရွကး ကု� �ွကးပွား��သဏ္ဍာ�န်း 

ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� သစ်းသ��လေး�း�င်းး� မူ့း��ခြ�င်း်း �းတု်း�ွ�ဖြိုးပွားး� ပွား့လေးဇာ�းပွားသထု��သည်း။ 

လေးပွား်�မူ့း� စ်မူ့း�လေးရထုွကးသည်း သဘာ�ဝရိုးု�င်းး�ကု� ကြကည်း်ရိုးု��စ်��န္တု�င်းးလေးသ� 

�မူ့း�၏ အဓိုက�ည်းပွားတ်း စ်ရ�လေးန်ရ� မူ့ဟု�တ်းလေးသ�း�ည်း� �မူ့း��ရး�

တ်ွင်းး အန်��ယ့န္တု�င်းးလေးသ� လေးန်ရ�တ်စ်း�� ခြ�စ်းသည်း။ 

ဒရတြံေနိ ်- (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’23.2”N လေး��င်းးဂျး းကး� 96°53’49.3”E)

အ�ွယးတ်က့ သွ��လေးရ�ကးန္တု�င်းးလေးသ� လေးန်ရ�ခြ�စ်းသည်း။ န်န်း��င်း်းလေးရတ်��ွန်း

သည်း (၇) မူ့းတ်��န်�း  ခြမူ့င်း်း ဖြိုးပွားး� လေး�း�င်းး�တ်လေး�ှ�ကးတ်ွင်းး သဘာ�၀ လေးရကန်း

င်းယး (၂) ကန်းရှုသည်း။  

ဒတာငဒ်�ါျ်လွှာိုဏ်ဂ်ျး - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’27.7”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’18.0”E) ၎င်းး��ုဏးဂျ့သည်း လေးခြမူ့လေးအ�ကး �ုဏးဂျ့ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

လေးတ်�ထုွကးရဟုန်း�မူ့း�� တ်ရ��ထုု�င်းးရ�တ်ွင်းး အသ��� ခြပွား�ကြကသည်း။

ဒရှးဒဟိုာငး်ယေနိး်ဒစတ� - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’32.7”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’11.8”E) လေးရှ�လေးဟု�င်းး�လေးစ်တ်းလေးတ်�းသည်း ၎င်းး�လေးန်ရ� အန်း�တ် ဝု�ကး

ရှု အခြမူ့င်းး်����လေးန်ရ�တ်စ်း��တ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� စ်�က��အင်းး�၏ �ှပွားလေးသ� 

ရိုးု�င်းး�မူ့း��န္တှင်းး် လေးန်ထုွကး �းနု်းကြကည််းရိုးုန္တု�င်းးလေးသ� လေးန်ရ�တ်စ်း�� ခြ�စ်းသည်း။
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ပွား�� (၁၀၀) �န်�းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

ရိုးိုးရာေနိအ်ရျေ်ို - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’47.0”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°55’22.1”E) ၎င်းး�သည်း သ�ယ�က�န်း�လေး�သအန်း�ရှု ရိုးု��ရ�ဓိလေး� ်

အရသ�အတ်ု�င်းး� ဝါ��ပွားန်းမူ့း��ခြ�င်း်း �းကး��ပွားးသည်း် အန်ည်း�င်းယးလေးသ� 

�န်းအရကး�ု�မူ့း��တ်ွင်းး တ်စ်း�� အပွားါအဝင်းးခြ�စ်းသည်း။

ေနိ်မုနိ််ကြွျ�လ်ွှာု�င်နိး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°09’52.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°55’25.1”E) �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး ��ပွားး င်းန်း�သည်း သ�ယ�က�န်း�လေးကး�ရွ�၏ 

ရိုးု��ရ� ��ပွားး င်းန်း�မူ့း��တ်ွင်းး တ်စ်း��အပွားါအဝင်းးခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ယလေးန်�တ်ု�င်းး ရိုးု��ရ� 

ဓိလေး�ထ်ု���စ်�မူ့း��အတ်ု�င်းး� ထု�တ်း��ပွားးလေးန်�� ခြ�စ်းသည်း။ �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး 

ခြပွား���ပွားးပွား��မူ့ှ� ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� �န်းကု�လေးရလေး��ဖြိုးပွားး� တ်စ်းည်�န်�းလေးရစ်ုမူ့းထု��ရ

သည်း။ ထုု��လေးန်�ကးလေးရစ်ုမူ့းဖြိုးပွားး�လေးသ��န်းမူ့း��ကု� ရိုးု��ရ�အရည်း ပွားးစ်းပွားးစ်းရရန်း 

လေးကး�ကးကြီးကုတ်း���တ်ွင်းး ထုည်း်ကြီးကုတ်း ဖြိုးပွားး� တ်စ်းည် ထုပွားးထု��သည်း။ လေးန်�ကး

တ်စ်းရကး လေးရ�ကးလေးသ�း  ပွားးစ်း��လေးန်လေးသ� အ�းပွားးမူ့း��ကု� �န်း မူ့�န်�း ကြွားကပွားးမူ့း��

 ခြပွား���ပွားးရန်း အသ���ခြပွား�သည်း။ 

ထု���မူ့ုန်�းကု� �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားးမူ့း�� ကြွားကပွားးရွလေးန်လေးစ်ရန်းန္တှင်းး် အလေးရ�င်းး �ှပွားလေးစ်ရန်း 

အတ်ွကးအသ���ခြပွား�သည်း။ န်တ်း ပွားွ�အတ်ွကးခြပွား���ပွားးပွားါက ���န္တှင်းး်ထု���မူ့ုန်�းကု� 

ထုည်း် လေး�မ်ူ့ရှုလေးပွား။ ရရှု��လေးသ� မူ့�န်�းအန္တှစ်းမူ့း��ကု� လေးခြမူ့မူ့း� �ု�လေးပွား်ရှု အု��

လေးပွား်တ်ွင်းး အဝတ်း��ဖြိုးပွားး� လေးရလေးန္တွ�လေးင်းွ�န္တှင်း်း လေးပွားါင်းး���သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ဝါ��း�

မူ့း��လေးပွား်တ်င်းးဖြိုးပွားး� အလေးခြ��ကး�ှန်း�သည်း။ လေးခြ��ကးလေးသွ�လေးသ�အ�ါတ်ွင်းး  

လေး�း�င်းး�သ�ကု�အပွား့လေးပွား�၍လေး�ှ�းရသည်း။ လေးကြွားကမူ့ွပွားးကး စ်း��ွယး၍ လေးသ�း�

သုမူ့း��ည်း�ရသည်း။ န်တ်းပွားွ�အ တ်ွကး ခြပွား���ပွားး�ှင်းးမူ့့ �းန္တှင်းး်လေးကြက�းက� 

ပွား့လေးဇာ�းပွားသ လေး� ်ရှုသည်း။

�ေ�ဒတာမ်ေား

တာဒြါငဘ်ီုရား�ေ�ဒတာ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°10’09.6”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°55’20.6”E) တ်�လေး�ါင်းးဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�းသမူ့ု�င်းး� အတ်ုအကးကု� မူ့သု 

ရလေးပွား။ ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�းကု� �းဇာင်းးဘာ� (န်တ်းလေးတ်�း�) တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး�

လေးရှ�ယ�င်းးက��က လေးအ�ကးတ်ု�ဘာ� (သးတ်င်းး�ကွတ်း�) တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွား 

သည်း။ လေးခြပွား�င်းး���ကးင်းး�ပွားရခြ�င်းး� အလေးကြက�င်းး�မူ့ှ� လေးအ�ကးတ်ု�ဘာ��

အတ်ွင်းး� အခြ���လေးကး�ရွ�မူ့း�� တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားလေးသ� ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�းမူ့း��သု�� 

သွ�� လေးရ�ကးကြကလေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။

ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�း က��အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ဘာ�ရ��ပွားွ���သ့ မူ့း��ကု� ထုမူ့င်းး�၊ 

ဟုင်းး�မူ့း��န္တှင်းး် ဧည်း်��လေးကွ�လေးမူ့ွ�ဖြိုးပွားး� ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�း အကြီးကု�ည်န္တှင်းး် 

ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�းည်တ်ွင်းး ရိုးု��ရ�အကမူ့း��၊ အခြ���လေး�း�းလေးခြ�လေးရ�မူ့း��န္တှင်း်း 

ဧည်း်�� ကြကသည်း။ န်တ်းလေးတ်�း�ခြပွားည််းလေးန်� န်�န်ကးလေးစ်�လေးစ်� (၅)န်�ရး�န်�း

တ်ွင်းး သ�ဃာဂ�လေးတ်�း အပွားါ� (၅၀၀) �န်�းကု� �ွမူ့း�လေး��င်းး��ှူကြကက� လေးန်�

�ည်း (၁)န်�ရး�န်�း  တ်ွင်းး သ�ဃာ�လေးတ်�းမူ့း��မူ့ှ ပွားရုတ်းတ်ရ��လေးတ်�းမူ့း�� 

ရွတ်း�ု�ကြကဖြိုးပွားး� လေးန်��ည်း(၂)န်�ရး�န်�းတ်ွင်းး �ွမူ့း��န်း စ်ုမူ့း�မူ့း�� လေး��င်းး��ှူ

ကြကသည်း။ ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�းရကး အတ်ွင်းး� လေးဘာ�း�းလေးဘာ�ပွားွ�မူ့း�� ကးင်းး�ပွား

ခြပွား���ပွားးကြကဖြိုးပွားး� အန်း�အန်�� ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး လေးကး�ရွ�မူ့း��မူ့ှ �� လေးရ�ကး

ယှဉ်းဖြိုးပွားု�င်းးကြကသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�်ရိုးု��ရ� ဇာ�တ်းပွားွ� ခြ�င်း်း�ည်း� ဧည်း်��လေး�း�းလေးခြ�ကြက

ဖြိုးပွားး� စ်��လေးသ�ကး�ု�င်းး မူ့း��၊ လေး���ု�င်းးမူ့း�� ခြ�င်း်း�ွန်းစ်ွ�စ်ည်းက��သည်း။

�ုခံ�ငဇ်ူးာတ်လွှာမး်မေား

“လေးရှ�ယ�င်းး က��က �ု��လေးအ�င်းး�ု�တ်� ် �့တ်စ်း လေးယ�ကးဟု� �ွယးက့
လေးတ်�င်းး အန်း�ကု�ထုင်းး���တ်း�ု�� အတ်ွကးသွ�� လေးရ�ကး��ပ်ွားါတ်ယး။ သ့ဟု�လေးရ
�� ��တ်�အ်တ်ွကး လေးရ အရှ�ထုွကး��ရ်�မူ့ှ� လေးရကန်း တ်စ်း��ကု�လေးတ်ွ���တ််�်
အတ်ွကး လေးရလေးသ�ကး��ပ်ွားါတ်ယး။ သ့ဟု� လေးရဗျူး့�ထု�ကု� လေးရခြ�ည််း�ု��အတ်ွကး 
လေးရဗျူး့�သွ�� ယ့ဖြိုးပွားး� ��တ်�အ်�ါမူ့ှ�လေးတ်� ် ကန်းကု�ရှ�မူ့လေးတ်ွ�လေးတ်� ် ပွားါဘာ့�။ 
ယလေးန်�အ�ါမူ့ှ� ရွ�က�့လေးတ်ွ လေးခြပွား�ကြကတ်� လေးတ်� ် အ�း�ု��့လေးတ်ွက 
တ်စ်း�ါတ်စ်းရ�မူ့ှ� လေးရအု�င်းးကု� လေးတ်ွ�ရှုကြကပွားါတ်ယး။ �ု�ကးရှ�တ်� ် အ�ါမူ့ှ�
လေးတ်� ်လေးပွားး�ကးလေးန်��ပ်ွားါတ်ယး။ လေး�သ��လေးတ်ွကလေးတ်� ်လေးရကန်းကု� �ွယးက့
လေးတ်�င်းးလေးစ်�င်း်းန်တ်းက လေးစ်�င်း်း လေးရှ�ကးဖြိုးပွားး� ဝှကးထု��တ်ယး…” �ု���ု�ကြကပွားါ
တ်ယး။

“လေးရှ�ယ�င်းးက��တ်�န်း�က �့လေးတ်ွဟု� ရှင်းးခြပွား�ပွားွ��ု� အ�မူ့း�အန်��လေးတ်ွရှု
ရင်းး ရတ်န်�ပွားစ်စည်း�လေးတ်ွကု� န်တ်း လေးတ်ွ�းမူ့ှ� င်းှ��ရမူ့း�ကြကပွားါတ်ယး။ ရတ်န်�
ပွားစ်စည်း� င်းှ��ရမူ့း��ု�တ်� ် �့လေးတ်ွက န်တ်းစ်င်းးမူ့ှ� ထုမူ့င်းး�၊ �ကး�ကး၊ 
င်းှကးလေးပွားး�သး�စ်တ်�လေးတ်ွန်�� ပွား့လေးဇာ�းပွားသ ဖြိုးပွားး� င်းှ��ရမူ့း�ကြကပွားါတ်ယး။ န်တ်းလေးတ်ွ
က ရတ်န်� ပွားစ်စည်း�န်�� လေးရှေအစ်စ်းလေးတ်ွကု� င်းှ��ရမူ့း�လေးပွားမူ့� ် ခြပွားန်းလေးပွား� တ်�အ်�ါ 
အတ်�လေးတ်ွခြပွားန်းလေးပွား�တ်�အ်တ်ွကး လေးန်�င်းးအ�ါ င်းှ��ရမူ့း��ု��မူ့ရလေးတ်�ဘ်ာ့� �ု���ု�
ပွားါတ်ယး။ ရတ်န်� ပွားစ်စည်း� င်းှ��ရမူ့း�တ်� ် န်တ်းစ်င်းးဟု� လေးပွား်�မူ့း�လေးရထုွကး 
အန်��မူ့ှ�ရှုပွားါတ်ယး…” 

“လေးရှ�န္တှစ်းလေးပွားါင်းး�မူ့း��စ်ွ�က ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� တ်စ်းပွားါ� သည်း တ်�ကးကမူ့း�ကု�
က့�ရ�မူ့ှ� က့ည်းလေးပွား���တ််� ် အယးယွန်း��ု�� �ု�တ်�လ်ေးက�င်းးလေး��ကု� လေး��
မူ့င်းးလေးကြက�င်းး (၃)��ကု� �ကးလေး��င်းးအခြ�စ်း ထုု��လေးပွား���ပ်ွားါ တ်ယး။ သ့အုမူ့းခြပွားန်း
လေးရ�ကးတ်�အ်�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်သ့���င်းး ကု� သ့သည်း အုမူ့းလေးအ�ကးမူ့ှလေးန်၍ အလေး�
ရှုရ� လေးန် အုမူ့းလေးပွား်ထုပွားး ဝရ�တ်�ကု� ��န်းတ်ကး��မ်ူ့ယး �ု��လေးခြပွား� ပွားါတ်ယး။ သ့�
��င်းးက မူ့ခြ�စ်းန္တု�င်းးလေးကြက�င်းး� လေးခြပွား�တ်�အ် �ါ အယးယွန်း��ု��ဟု� အုမူ့းလေး�ါင်းး
မူ့ု��လေးပွား်ကု� ��န်းတ်ကးခြပွား��ပ်ွားါတ်ယး။ �း�ု�န်� စ်�က��န်ယးတ်ဝု�ကးမူ့ှ� 
န်�မူ့ည်းကြီးကး���ပွားါလေးတ်�တ််ယး။ အယးယွန်း��ု��ရ�� တ်န်း�ု��သတ်ူုကု� 
လေးကြက�ကး�န်�း��တ််� ် လေးစ်�းဘာွ��ဟု� သတ်း�ု��အမူ့ုန်�း  လေးပွား���တ််ယး။  ယ��ထုု
တ်ု�င်းးလေးအ�င်းး အယးယွန်း��ု��ရ�� လေး�ွစ်ဉ်း မူ့း�ု��ကးလေးတ်ွဟု� အယး ယွန်း��ု��
န်တ်းကု� န်တ်းတ်စ်းပွားါ�အခြ�စ်း ပွား့လေးဇာ�းပွားသ လေးန်��ခြ�စ်းသည်း…”
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ဒနိာငဘ်ီိုဒျေးရွာ

လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°12'49.5"N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°54'50.1"E) သည်း စ်�က��

ရွ� လေးခြမူ့�ကးဘာကး ကး�ု�မူ့းတ်� အန်ည်း�င်းယး�န်�းအကွ�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။

လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�ကု� ခြမူ့န်းမူ့� သကကရ�ဇား(၁၃၄၁) ��န္တှစ်း(လေးအ�း ၁၉၇၉)

တ်ွင်းး စ်တ်င်းးတ်ည်း လေးထု�င်းး��် သည်း။ လေးကး�ရွ� �့ဦး�လေးရ၏ ၆၀% မူ့ှ� ရှမူ့း�

�့မူ့း�ု�၊ ၄၀% မူ့ှ� အင်းး�သ���့မူ့း�ု�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ပွားအု��ဝး �့မူ့း�ု� အန်ည်း�င်းယး 

လေးန်ထုု�င်းးသည်း။

 

အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်�လေးပွားါင်းး� (၇၇) စ်�ရှုဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၃၇၅) ဦး� 

လေးန်ထုု�င်းးသည်း။ 

ဘား�့�လေး�း�င်းး� အန်း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�၏ 

အဓိုက အသကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း� လေးကး�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�မူ့ှ� င်းါ��မူ့း���ပွားးင်းန်း�ခြ�စ်း 

သည်း။ လေးခြပွား�င်းး��့�စု်�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး�န္တှင်းး် အု�� ��ပွားးင်းန်း�တ်ု��ကု��ည်း� ��ပွားးကု�င်းး

ကြကသည်း။ အု����ပွားးင်းန်း�သည်း လေးန်�င်းးဘာု� လေးကး�ရွ�စ်တ်င်းး မူ့တ်ည်းလေးထု�င်းးမူ့း 

က တ်ည်း�က တ်ည်းရှု��လ်ေးသ� ရိုးု��ရ���ပွားးင်းန်း�ခြ�စ်းသည်း။ လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�

ရှု အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်� (၁၀)စ်�လေး��ကး ကသ� အု����ပွားးင်းန်း�ကု� ��ပွားးကု�င်းးကြကဖြိုးပွားး�

ကးန်း အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်�မူ့း��မူ့ှ� င်းါ��မူ့း�ခြ�င်းး�န္တှင်းး် စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ���ပွားး င်းန်း�မူ့း�� 

��ပွားးကု�င်းးသည်း။

 

အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်� (၃) စ်��န်�း  က �န်းအရကး�းကး ��ပွားးင်းန်း�ကု� ��ပွားးကု�င်းးကြက

ဖြိုးပွားး� တ်စ်း�ါတ်စ်းရ�တ်ွင်းး င်းါ��မူ့း�ပွားု�ကး��ပွားးင်းန်း�ကု� ��ပွားးကု�င်းးကြကသည်း။

(၁၉၇၉) ��န္တှစ်းက ယ���ကးရှု ရွ�တ်ည်းရှုရ�လေးန်ရ� တ်ွင်းး စ်တ်င်းး

တ်ည်းလေးထု�င်းး��်လေးသ�း�ည်း� လေးန်�င်းးဘာု� လေးကး�ရွ�၏ မူ့့�ပွားထုမူ့ လေးန်ရ�ရှု��်

သည်း။ သမူ့ု�င်းး� လေးကြက�င်းး� အလေးထု�ကးအထု��မူ့း��အရ မူ့့� ပွားထုမူ့ လေးန်�င်းး

ဘာု�လေးကး�ရွ�သည်း �ွယးလေးပွားါင်းးလေးကး�ရွ� အန်း� တ်စ်းဝု�ကးတ်ွင်းး တ်ည်းရှု��်

သည်းဟု� �ု�သည်း။ “လေးန်�င်းး ဘာု�” ဟု့လေးသ�အမူ့ည်းသည်း “ကြက�မူ့း�ု� (၅)ပွားါ�

န္တှင်းး် ခြပွားည််းစ်��လေးသ�ကန်း” ဟု� အဓိုပွားပ�ယးရဖြိုးပွားး� လေးန်�င်းးဘာု�ရွ� အန်း�တ်ွင်းးရှုလေးသ�

ပွား�� (၁၀၁) လေးန်�င်းးဘာု�ရွ� ပွား�� (၁၀၂) လေးန်�င်းးဘာု�ရွ�ရှုအု����ပွားးင်းန်း�

ကန်းကု� အစ်ွ�ခြပွား�၍ လေး�်လေးဝ်သည်း။ �ကးန်ကးကု�င်းး လေးသ�င်းး�ကးန်း�သ့မူ့း��

လေးကြက�င်း်း လေးကး� ရွ� အလေးခြ�အလေးန် မူ့တ်ည်းဖြိုးင်းုမူ့း��သ်ခြ�င်း်း လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ��� ်ရ�မူ့ှ 

ယ���ကးရှု ရွ�တ်ည်းရှုရ� လေးန်ရ�တ်ွင်းး အလေးခြ��း��်ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ပွားအု�ဝး�

ခြ�ူ န္တှင်းး် ပွားအု�ဝး�န်း တ်ု�� တ်ု�ကးပွားွ�မူ့း��ခြ�စ်းပွားွ����သ်ခြ�င်း်း အစ်ု��ရမူ့ှ လေး�သ�� �့ 

အမူ့း��ကု� �ုအ��လေးပွား�ဖြိုးပွားး� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�လေးစ်��သ်ည်း။

လေးန်�င်းးဘာု�သည်း လေးသ�င်းယးလေးသ� ရွ�ကလေး��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးရ�မူ့း�မူ့ှခြ�စ်းလေးစ်၊ 

က�န်း��မူ့း�မူ့ှခြ�စ်းလေးစ် လေးရ�ကးရှု န္တု�င်းးသည်း။ လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး လေးခြမူ့

�မူ့း�ကလေး�� မူ့း��၊ ရှမူ့း�န္တှင်းး် အင်းး�သ��တ်ု��၏ ရိုးု��ရ�အုမူ့းလေး��မူ့း��၊ အု����ပွားး

လေးသ� အု���ု�မူ့း��ကု� အန္တှ��အခြပွား�� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

ဒနိာင်ဘီိုရွာမှ အိုးလွှာု�်ငနိ်း

အု����ပွားးင်းန်း�သည်း လေးန်�င်းးဘာု�လေး�သ၏ လေးရှ�ကးလေးသ� ရိုးု��ရ���ပွားးင်းန်း�တ်စ်း�� 

ခြ�စ်းသည်း။ လေးကး�ရွ�အတ်ွင်းး� တ်ွင်းး အု����ပွားးင်းန်း���ပွားးလေးသ� လေးခြမူ့လေးအ�ကး

မူ့း��ု� (၁၀) ���န်�းရှုသည်း။ မူ့း��ု�လေးတ်�းလေးတ်�းမူ့း��မူ့း��တ်ွင်းး အမူ့ု�� မူ့ရှု

လေးသ�လေးကြက�င်း်း အ�းနု်းကြက���သည််းအ�ါ မူ့ု��န်�� အတ့်ပွားါသွ��လေး�ရ်ှုသည်း။ 

မူ့ည်းမူ့ှပွားင်းး ခြပွား�ခြပွားင်းးထုုန်း� သုမူ့း�သည်းခြ�စ်းလေးစ် လေးခြမူ့မူ့း��ု�၏ သကးတ်မူ့း�မူ့ှ� (၈) 

န္တှစ်းမူ့ှ (၁၀)န္တှစ်းအထုုခြ�စ်းသည်း။ လေးခြမူ့မူ့း��ု�မူ့း��ကု� လေးရှ� လေးဟု�င်းး�ပွား��စ်�အတ်ု�င်းး� 

ခြပွား���ပွားးထု��ရှုသည်း။ 

လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး အု����ပွားးင်းန်း� ��ပွားးကု�င်းးလေးသ� အ�းနု်းမူ့း��မူ့ှ� 

�းဇာင်းးဘာ�� ��တ်ုယပွားတ်းမူ့ှ ဧဖြိုးပွားး�က�န်းအထုုခြ�စ်းလေး�သည်း။ အု����ပွားးင်းန်း� 
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အတ်ွကး �ု�အပွားးလေးသ�လေးခြမူ့မူ့း��ကု� ရွ�အလေးရှ�လေးခြမူ့�ကး ဘာကးရှုလေးတ်�င်းးမူ့ှ

သ��ှင်းးရယ့ကြကသည်း။ လေးန်�င်းးဘာု� ရွ�န္တှင်းး် အန်း�ရှုလေးတ်�င်းးမူ့ှ လေးခြမူ့မူ့း��မူ့ှ� 

အု����ပွားးင်းန်း�ခြပွား� ��ပွားးရန်းအတ်ွကး မူ့သင်း်းလေးတ်�းဟု� �ု�သည်း။ ထုု�� လေးကြက�င်း်း 

�းဇာင်းးဘာ��မူ့ှ ဧဖြိုးပွားး�အတ်ွင်းး� အု����ပွားးရန်း လေးခြမူ့မူ့း��ကု� ရယ့ဖြိုးပွားး�(၃)ရကး

�န်�းလေးန်ပွား့�ှန်း�ရသည်း။ လေးခြ��ကးလေးသွ� ����ပ်ွားါက အမူ့ုန်�းလေးထု�င်းး�ဖြိုးပွားး� 

လေးခြမူ့မူ့ုန်�း  ရရှုလေးအ�င်းးခြပွား���ပွားးသည်း။ ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းး လေးခြမူ့မူ့ုန်�း  ခြပွား���ပွားးရန်း

အတ်ွကး စ်ကးမူ့း��ကု� အသ���ခြပွား���ကြက လေးသ�း�ည်း� ရိုးု��ရ� လေးခြမူ့မူ့ုန်�း

လေးထု�င်းး�လေးသ� ကုရုယ� မူ့း��ကု��ည်း� လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�ရှု အု����ပွားးင်းန်း� 

ခြပွား���ပွားးသ့ တ်စ်းဦး�ထု�တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးလေးသ�သည်း။ လေးထု�င်းး�ဖြိုးပွားး� ရရှု��

လေးသ� လေးခြမူ့မူ့ုန်�းမူ့း��ကု� လေးရန္တှင်းး်လေးရ�ဖြိုးပွားး� အန္တှစ်း ခြ�စ်းလေးအ�င်းး ခြပွား���ပွားးရသည်း။ 

အု��ခြပွား� ��ပွားးလေးသ� အု����ပွားးသ့သည်း လေးခြ�လေးထု�ကးန္တှင်းး် အု�� ထုုန်း����ကု� �ှည်း်

က� �ည်းလေးန်လေးသ�အ�ါ �ကးခြ�င်း်း  မူ့ုမူ့ု�ု�အပွားးလေးသ�ပွား��ကု� ပွား��လေး��း �န်းတ်း�

န္တု�င်းးသည်း။ အု��ထုုန်း����န္တှင်းး် အု��အကြက�� လေးစ်�ကပွားးမူ့ု မူ့ခြ�စ်းလေးစ်ရန်း �ွ�ခြပွား�ကု� 

ကြက����အခြ�စ်း အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။

လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး အု��ပွား��စ်�တ်စ်းမူ့း�ု�တ်ည်း�ကု�ပွားင်းး လေး��ကွကး

�ု�အပွားး�းကးအရ အရွယးအစ်�� အမူ့း�ု�မူ့း ုူ �ခြ�င်းး် ခြပွား���ပွားးသည်း။ အု��

အရွယးအစ်��အလေးပွား်တ်ွင်းး မူ့့တ်ည်းဖြိုးပွားး� အု��ခြပွား���ပွားး�းနု်း ကွ�ခြ���ဖြိုးပွားး� 

အရွယးအစ်�� အ�ယးအ�တ်း အု��တ်စ်း���� ခြပွား���ပွားးရန်း အတ်ွကး 

မူ့ုန်စ်း (၃၀) �န်�း ကြက�သည်း။ 

အု��မူ့��တ်းမူ့ှး အု��မူ့း��ကု� သဘာ�ဝအလေးရ�င်းးအတ်ု�င်းး� ရှုလေးစ်ရန်း အခြပွားင်းးတ်ွင်းး 

(၂) ရကး�န်�းထု��ရသည်း။ အု��ခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� (၂) ရကးကြက� လေးသ�အ�ါ အခြ���

လေးန် ရ�မူ့ှ ဝယးယ့ရရှုလေးသ� လေး�ှ�းရည်းခြ�င်းး် သ�တ်း�ုမူ့း� ဖြိုးပွားး� လေးန်�ကးထုပွားး

ပွား�� (၁၀၃) လေးန်�င်းးဘာု�ရွ�ရှု လေးခြမူ့မူ့း��ု�

ရကးလေးပွားါင်းး� (၂၀) လေးန်ရုပွားးတ်ွင်းး ကးင်းး� ထု��ရသည်း။ ဖြိုးပွားး��ှင်းး ၎င်းး� အု��မူ့း��

ကု� လေးခြမူ့လေးအ�ကး ရှု အု����တ်းလေးသ� အု���ု� ထု�တ်ွင်းး ထုည်း်ဖြိုးပွားး� (၁)ရကး မူ့း���တ်း

ရသည်း။ အု���ု�ကု� လေးခြမူ့လေးစ်�ခြ�င်း်း ���လေးအ�င်းး ပွားုတ်းထု��ဖြိုးပွားး� လေး�ဝင်းးလေး�ထုွကး

ရရှုလေးစ်ရန်းန္တှင်းး် မူ့း�မူ့လေးသလေးစ်ရန်းအတ်ွကး လေး�ဝင်းးလေးပွားါကးင်းယး (၂) �� သ�

ထု��ရှုသည်း။ န်�န်ကး (၄)န်�ရး�န်�းတ်ွင်းး အု���ု� လေးအ�ကး�ကးရှု အလေးပွားါကး

တ်ွင်းး ထုင်းး�မူ့း�မူ့း��ထုည််း ဖြိုးပွားး� အု��စ်တ်င်းး��တ်းက� ည်(၈)န်�ရး�န်�းအထုု မူ့း�

��တ်း ရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး မူ့း�ဖြိုးင်းုမူ့း�ဖြိုးပွားး� တ်စ်းည်သုပွားးက� လေးန်�ကးမူ့န်ကး 

အလေးစ်�တ်ွင်းး ထု�တ်းယ့၍ လေးန်ခြပွားဖြိုးပွားး� �ှင်းး အသင်းး် သ���န္တု�င်းးဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ 

လေး�သ���့မူ့း��သည်း �ွကးကလေး��ထု�တွ်င်းး �န်းကု�ထုည်း်ဖြိုးပွားး� မူ့း��ု�လေးစ်�င်း်း

န်တ်းကု� ပွား့လေးဇာ�းပွားသကြကသည်းမူ့ှ� ရိုးု��ရ�ခြ�စ်း သည်း။

လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�မူ့ှ ထုွကးရှုလေးသ� အု��မူ့း��ကု� �ယး���၊ မူ့ု��ဖြိုးဗျူး�န္တှင်း်း �ွု�င်းးလေးက�း

လေး�သမူ့း��သု�� တ်င်းး ပွားု��လေးရ�င်းး��းသည်း။ မူ့ု��ဖြိုးဗျူး�တ်ွင်းး န္တှစ်းစ်ဉ်း အု��လေးရ�င်းး�ပွားွ� 

ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုသည်း။ အု��မူ့း��ကု� အမူ့း��အ��ခြ�င်းး် လေး�ါင်းးရည်း(�န်းအရကး) 

ထုည်း်ရန်းအတ်ွကး အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။

လေးန်�င်းးဘာု� လေးကး�ရွ�အန်း�တ်ွင်းး ခြ�တ်းသန်း�စ်း��င်းး�လေးန် လေးသ�  ဘား�့�လေး�း�င်းး�

တ်ွင်းး လေးရှ��ွန်း��်လေးသ�အ�းနု်း က အု��ကွ�စ်မူ့း��ကု� �့အမူ့း��က ရှ�လေး�ွလေးတ်ွ�

ရှု��က်ြကသည်း။ လေး�သ�� အု����ပွားးင်းန်း� ��ပွားးသ့မူ့း��က ၎င်းး�အု��ကွ�စ်မူ့း��သည်း

အလေးရ�င်းးအလေးသွ� စ်���င်းး�ှ ဖြိုးပွားး� ပွား��စ်�မူ့း�ု�စ်��၊ အရွယးအစ်�� မူ့း�ု�မူ့း�ု�ခြ�စ်းသည်း

ဟု� �ု�ကြကသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးလေး�တ်းအ�ါက �့မူ့း��သည်း ပွား��သဏ္ဍာ�န်း

�န်း�ခြပွား��လေးသ� အု��အမူ့း�ု�မူ့း�ု�ကု� ခြပွား���ပွားး သ���စ်ွ���်ကြကဖြိုးပွားး� အလေးကြက�င်းး� 

တ်စ်း����လေးကြက�င်း်း ၎င်းး� န်ည်း�ပွားည်�မူ့း��မှူ့� လေးပွားး�ကး����သွ����ဖ်ြိုးပွားး� ယလေးန်� 

အ�းနု်းတ်ွင်းး လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ�မူ့ှ အု��မူ့း��သည်း သ� မူ့န်းပွား��စ်�၊ သ�မူ့န်း

အလေးရ�င်းးသ�ရှုသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးက��က အု��မူ့း�� လေးရ�င်းး�ဝယးတ်င်းးပွားု��

ရ�တ်ွင်းး လေး�ှခြ�င်း်း လေးရ�င်းး�ဝယး တ်င်းးပွားု����်ကြကသည်း။ လေး�ှမူ့း��မူ့ှ� ပွား��သဏ္ဍာ�န်း 

အမူ့း�ု�မူ့း�ု�ရှုဖြိုးပွားး� အ�������ု��ု�မူ့ှ� လေး�ှဦး� တ်ွင်းး န်ဂျါ�လေး�ါင်းး� ပွား��သဏ္ဍာ�န်းမူ့း��

ပွားါရှုသည်း။ ထုု�� လေးကြက�င်းး် ၎င်းး�လေး�ှမူ့း��ကု� န်ဂျါ�လေး�ှမူ့း�� ဟု�လေး�်ကြက သည်း။

လေးန်�င်းးဘာု� လေးကး�ရွ�ရှု အု���ု�မူ့း��ကု� သွ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်းန္တု�င်းးဖြိုးပွားး� ရိုးု��ရ�

အု����ပွားးန်ည်း�မူ့း��ကု� လေး��်�န္တု�င်းးသည်း။

ဒြါငရ်ည် ်- (�တ်းူတ်ွ�း 20°12’49.9”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°54’48.6”E) (

�တ်းူတ်ွ�း 20°12’49.6”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°54’50.5”E) လေး�ါင်းးရည်း

သည်း �န်းအရကးခြ�စ်းသည်း။ လေးန်�င်းးဘာု�တ်ွင်းး �န်းအရကး�းကးသည်း် 

��ပွားးင်းန်း� (၃)�� ရှုဖြိုးပွားး� ထုု�လေးန်ရ�မူ့း��သု�� သွ��လေးရ�ကး�ည်းပွားတ်းက� ရိုးု��ရ� 

လေး�ါင်းးရည်းကု� ခြမူ့ည်း�စ်မူ့း�န္တု�င်းးသည်း။

ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစအ်ဒောျအ်ဦးမေား

သတတဌာာနိဒစတ� - (�တ်းူတ်ွ�း 20°12’45.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’48.1”E) လေးန်�င်းးဘာု�လေးကး�ရွ� ဘား�့�လေး�း�င်းး�အန်း�ကမူ့း�ပွားါ�တ်ွင်းး 

တ်ည်းရှုလေးသ� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�ဝင်းး� အတ်ွင်းး� တ်ွင်းး ထု���ခြ�ူခြ�ူန္တှင်းး် 

သတ်ဌူ�န် လေးစ်တ်းလေးတ်�းကု� လေးတ်ွ� ရှုန္တု�င်းးမူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။

သတ်ဌူ�န်�ု�သည်းမူ့ှ� ခြမူ့တ်းစ်ွ� ဘာ�ရ��သည်း ဘာ�ရ�� အခြ�စ်းသု�� လေးရ�ကးရှု

လေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး� လေးန်�ကး (၇)လေးန်ရ� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ� စ်�လေးန်လေးတ်�းမူ့့လေးသ� သတ်ဌူ�န် 
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ပွား�� (၁၀၄) လေး�ါင်းးရည်း�းကးသည််း�ု� ပွား�� (၁၀၆) သတ်ူဌ�န်လေးစ်တ်း

ပွား�� (၁၀၅) လေး�ါင်းးရည်း�းကးသည််း�ု�

(၇) လေးန်ရ�ကု� �ု�ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ၎င်းး�လေးစ်တ်းင်းယးလေး�� မူ့း��သည်း လေးကး�ရွ�

မူ့တ်ည်း�င်းး အ�းနု်းထု�က တ်ည်းရှုလေးန်��်ခြ�င်းး�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� တ်ည်းလေး��ကး��်လေးသ� 

အ�းနု်းန္တှင်းး်အ�ှူရှင်းးကု� မူ့သုရှုလေးပွား။ ၎င်းး�သတ်ဌူ�န် လေးစ်တ်းလေးတ်�းမူ့း��ကု� 

လေးဗျူး�ဓိုလေးည်�င်းးပွားင်းးန္တှင်းး် �င်းး� �ွန်း�ပွားင်းးရှုမူ့ှသ�  တ်ည်းထု��ကု��ကွယးကြက

သည်းဟု� �ု�သည်း။ ယ�င်းးကလေးစ်တ်းန်�လေးဘာ�တ်ွင်းးလေးဗျူး�ဓိုလေးည်�င်းး ပွားင်းးရှုဖြိုးပွားး� 

အု�မူ့င်းး���လေးသ�လေးကြက�င်း်း ရွ�အတ်ွင်းး� ဖြိုးပုွား� ��မူ့ည်းစ်ု��၍ ��တ်းပွားစ်းကြကသည်း

ဟု� �ု�သည်း။ လေးစ်တ်း လေးတ်�း တ်စ်း��စ်းတ်ု�င်းး�တ်ွင်းး ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��ရှင်းး တ်ရ�� 

ကးင်း်းစ်ဉ်းက တ်စ်းလေးန်ရ� ��န္တှစ်းရကးစ်း စ်�လေးန်လေးတ်�းမူ့့ရ� ဌ�န်မူ့း��ကု� 

ကု�ယးစ်��ခြပွား�လေးသ� ပွား��စ်�မူ့း��ခြ�င်း်း တ်ည်းထု��သည်းကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ 

သတ်ဌူ�န်ကု� လေးအ�ကးတ်ွင်းး ရှင်းး��င်းး�လေး��းခြပွားထု��ပွားါသည်း။ 

ဒဗာဓိ�ငဒ်အာျ ် - ဗျူး��ာသည်း ဘာ�ရ��အခြ�စ်းသု�� လေးရ�ကးရှုလေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး� 

ပွားထုမူ့ ရကးသတ်ပူွားတ်းတ်ွင်းး လေးဗျူး�ဓိုပွားင်းးလေးအ�ကး ပွား�လင်းးထုကးတ်ွင်းး 

တ်င်းးပွားးဉ်းလေး�ွ ထုု�င်းးဖြိုးပွားး� လေးအ�ဖြိုးင်းုမူ့း��းမူ့း�သ�ခြ�င်းး�ကု� အ�ရိုး��ခြပွား�က� 

ရကးသတ်ပူွားတ်း���� စ်�လေးန်လေးတ်�းမူ့့သည်း။ ၎င်းး�ရကး သတ်ပူွားတ်းကု� ပွား�လင်းးကဂ

သတ်ဟူု ဟု�လေး�်သည်း။ 

ဒဗာဓိ�ငျ်ိုဒငးဒမာအာရိုးုခံ��ရာဒနိရာ - ��တ်ုယ ရကးသတ်ပူွားတ်းတ်ွင်းး 

ဗျူး��ာသည်း လေးဗျူး�ဓိုပွားင်းးကု�သ� အ�ရိုး��စ်ု�ကးဖြိုးပွားး� လေးရှေပွား�လင်းးမူ့ှ ထုလေးတ်�းမူ့့သည်း။ 

ဘာ�ရ�� အခြ�စ်း လေးရ�ကးလေးတ်�းမူ့့ရန်း အ��ထု�တ်းလေးတ်�းမူ့့လေးသ� ����� ဝးရုယ

တ်ု��ကု� အမူ့ှတ်းရလေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး� လေးင်း�လေးမူ့� စ်�ပွားယးရ�အရပွားးကု� အန်ုမူ့ုသသတ်ဟူု

ဟု�လေး�်သည်း။ အ�ု�ပွားါ အလေးကြက�င်းး�အရ�မူ့း��အရ ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး 

မူ့း��သည်း လေးဗျူး�ဓိုပွားင်းးမူ့း��ကု� အထုွတ်းအခြမူ့တ်းထု�� ရ� လေးန်ရ�တ်စ်း��

အခြ�စ်း ရှင်းးသန်းလေးအ�င်းး စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြက သည်း။ 

ရတနိာစကြီးျံ - တ်တ်ုယ ရကးသတ်ပူွားတ်းတ်ွင်းး န်တ်း၊ ခြဗျူးဟုမ�တ်ု��၏သ�သယ

ကု� ပွားယးလေး�း�ကးရန်းအ�ု��င်းှ� လေးက�င်းး�ကင်းးသု�� ပွားး �တ်ကးဖြိုးပွားး� တ်န်း�ု�� 

ခြပွား�ဋိုဟု� ကု� ခြပွားလေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး��ှင်းး ရတ်န်�စ်ကြီးကံကု� �န်း�င်းး�က� တ်စ်း

ပွားတ်း���� လေးက�င်းး�ကင်းးမူ့ှ စ်ကြီးကံလေး�ှ�ကး လေးတ်�းမူ့့ခြ�င်းး�ကု� ရတ်န်�စ်ကဂမူ့ 

သတ်ဟူု ဟု�လေး�်သည်း။ 

ရတနိာအိမ ်- စ်တ်�တ်ရုကးသတ်ပူွားတ်းတ်ွင်းး ရတ်န်� (၇)ပွားါ�အတ်ုဖြိုးပွားး�လေးသ� 

လေးရှေအုမူ့းထုကးတ်ွင်းး �ွ��လေး�ွလေးန် လေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး��ှင်းး အဘာုဓိမူ့မ�တ်ရ��တ်ု��ကု� 

သ���သပွားး �င်းးခြ�င်းးလေးတ်�းမူ့့သည်း။ ပွားဌ�န်း�ကးမူ့း�သု�� လေးရ�ကးရှု လေး��ှင်းး 

ထုကးဝန်း�ကးင်းး ကု�ယးလေးတ်�းမူ့ှ လေးရ�င်းးခြ�ည်း လေးတ်�း (၆)သွယး (အခြပွား�၊ အဝါ၊ 

အန်း၊ အခြ�ူ၊ �ုလေးမူ့မ�း န္တှင်းး် လေးရ�ရ�အလေးရ�င်းးတ်စ်းလေးရ�င်းး) ခြ��ထုွကး လေးတ်�းမူ့့

လေး�သည်း။ ၎င်းး�ရကးသတ်ပူွားတ်းကု� ရတ်န်ဃာ ရသတ်ဟူု ဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး� ထုု�

လေးရ�င်းးခြ�ည်းလေးတ်�းမူ့း��ကု� ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းး သ�သန်�အ်��တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှု 

ရသည်း။ 

သမ�းဒတာ ်(၃) �ါး - ရကးသတ်ပူွားတ်း (၅)ပွားတ်း လေးခြမူ့�ကးတ်ွင်းး လေးည်�င်းးပွားင်းး

ရင်းး�တ်ွင်းး သးတ်င်းး�သ���လေးန် လေးတ်�းမူ့့စ်ဉ်း မူ့�ရးန်တ်း၏ သမူ့း�လေးတ်�း (၃) ပွားါ�ခြ�စ်း

လေးသ� တ်ဏှ�၊ ရတ်းန္တှင်းး် ရ�ဂျါ တ်ု��က ��လေးရ�ကး ခြ���လေးယ�င်းး� 

လေးသွ�လေး��င်းးခြ�င်းး�ကု� လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးလေးတ်�း မူ့့လေးသ� ရကးသတ်ပူွားတ်းကု� အဇာပွားါ

�သတ်ဟူု ဟု� လေး�်သည်း။ 

မုစလွှာိနာာ�င ်- (၆)ပွားတ်းလေးခြမူ့�ကးလေးသ� ရကးသတ် ူပွားတ်းတ်ွင်းး ဗျူး��ာသည်း မူ့�စ်

�ုန္တာ�မူ့ည်းလေးသ� အု�င်းးအန်း�ရှု ကးည်း�ပွားင်းးကြီးကး�အရင်းး�တ်ွင်းး သးတ်င်းး�သ���လေးန်

လေးတ်�းမူ့့ လေး�၏။ ထုု�အ�ါ အ�ါမူ့�်မူ့ု��ကြီးကး�စ်ွ� ရွ�သွန်း�ရ�တ်ွင်းး မူ့�စ်�ုန္တာ�
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ကန်းလေးစ်�င်းး် န်ဂျါ�မူ့င်းး�သည်း ကြီးကး�စ်ွ�လေးသ� ကန်းကု� �န်း�င်းး�ဖြိုးပွားး� ကု�ယးလေးတ်�း

ကု� ��န္တှစ်းပွားတ်းရစ်း ပွားတ်းရ�ဖြိုးပွားး� ဦး�လေး�ါင်းး�လေးတ်�းထုကးကု� ပွားါ�ပွားးဉ်း�ခြ�င်း်း အ�ပွားး 

မူ့ု��က� မူ့ု��မူ့စ်ု�စ်ွတ်းရလေးအ�င်းး က�ကွယးလေး�သည်း။ အ�ု�ပွားါအတ်ု�င်းး�လေးန်ဖြိုးပွားး� 

ရကးသတ်ပူွားတ်း �ွန်းလေးခြမူ့�ကး လေး��ှင်းး န်ဂျါ�မူ့င်းး�သည်း �့သ��အသွင်းး

လေးခြပွား�င်းး�ဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာအ�� ပွား့လေးဇာ�း�ှင်းး “တ်ရ��ဓိမူ့မကု� ကြက��သုဖြိုးပွားး� 
လေးရ�င်း်းရ�တ်င်းး�တ်ုမူ့းန္တု�င်းးခြ�င်းး�၊ သတ်ဝူါမူ့း��အလေးပွား် စ်ုတ်းလေးက�င်းး� 
န္တှ����လေးက�င်းး�ထု��ခြ�င်းး�၊ အလေးန္တှ�င်းး အ�ွ��ကင်းး�ဖြိုးပွားး� အ�ရိုး��င်းါ�ပွားါ�ကု� 
လေးကး�း�ှ��န္တု�င်းးခြ�င်းး�၊ င်းါ�ု�လေးသ�အစ်ွ�ကု� လေး�း�ကးန္တု�င်းးခြ�င်းး�သည်း အခြမူ့င်း်းမူ့�� 
����လေးသ� လေးပွားး�းရှေင်းးမူ့ုပွားင်းး ခြ�စ်းသည်း” ဟု� ����မူ့လေးတ်�း မူ့့လေး�သည်း။ အ�ု�ပွားါ

 ရကးသတ်ပူွားတ်းကု� မူ့�စ်�ုန္တာ သတ်ဟူု ဟု�လေး�်လေး�သည်း။ 

ရာဇူးယတနိ�င ် - ရကးသတ်ူ (၇) ပွားတ်းလေးခြမူ့�ကးတ်ွင်းး �င်းး��ွန်း�ပွားင်းးရင်းး�

တ်ွင်းး (၇)ရကးပွားတ်း���� သမူ့�ပွားတ်း ကု� ဝင်းးစ်��လေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး� (၅)ရကး လေးစ််

လေးသ�လေးန်� န်�န်ကး တ်ွင်းး ရ�မူ့ည်တ်ု�င်းး�မူ့ှ က�န်းသည်း ည်းလေးန်�င်းး (၂)ဦး� ခြ�စ်း

လေးသ� တ်ပွား�သ န္တှင်းး် ပွား�လုက က�န်းသည်း ည်းလေးန်�င်းး တ်ု��န္တှင်းး် လေးတ်ွ����ဖြိုးပွားး� �့�

လေးမူ့ှ�းမူ့ုကု� ��ယ့လေး�သည်း။ က�န်းသည်း ည်းလေးန်�င်းးတ်ု��သည်း ကွတ်းကးစ်းမူ့�န်�း  

န္တှင်းး် ပွားး��မူ့�န်�း��ပွားးတ်ု��ကု� �ကးကပွားး�ှူ�ါန်း�လေးတ်�းမူ့့ဖြိုးပွားး� သရဏဂျ�� (၂) ပွားါ�

ကု� ��ယ့ လေး��ကးတ်ည်းကြကက� ပွားထုမူ့���� ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းး ခြ�စ်း��ကြက

လေး�သည်း။ ည်းလေးန်�င်းးန္တှစ်းပွားါ�တ်ု��သည်း ခြမူ့တ်းဗျူး��ာကု�ယးစ်�� ကု�� ကွယးရန်း 

လေးတ်�င်းး���လေး�လေးသ�အ�ါ ဘာ�ရ��ရှင်းးသည်း ��လေးတ်�း (၈)�့ကု� လေးပွား�သန်��

လေးတ်�းမူ့့လေး�သည်း။ က�န်းသည်း ည်းလေးန်�င်းးတ်ု��သည်း ၎င်းး�တ်ု��လေးန်ရပွားးကု� ခြပွားန်း

လေးရ�ကးလေးသ�အ�ါ အ�ု�ပွားါ ��လေးတ်�းတ်ု��ကု� ဌ�ပွား န်�ဖြိုးပွားး� လေးစ်တ်းတ်ည်းထု��

လေးတ်�း မူ့့လေး�သည်း။ ၎င်းး� လေးစ်တ်းသည်း ရန်းက�န်းဖြိုးမူ့ု��ရှု လေးရှေတ်ုဂျ��လေးစ်တ်းလေးတ်�း 

ခြ�စ်း လေး�သည်း။ အ�ု�ပွားါ ရကးသတ်ပူွားတ်းကု� ရ�ဇာယတ်န် သတ်ဟူု ဟု�လေး�်

လေး�သည်း။ 

ဒနိာင်ဘီိုလွှာုဒံစတ� - (�တ်းူတ်ွ�း 20°13’37.2”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’59.6”E) �ွယးလေးပွားါင်းးလေးကး�ရွ� အန်း�တ်ွင်းးတ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� လေးန်�င်းးဘာု� 

လေးကး�ရွ�လေးဟု�င်းး� တ်ည်းရှု��လ်ေးသ� လေးန်ရ�အန်း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ လေးစ်တ်း

လေးပွားါင်းး� (၂၃) �့ကု� ၎င်းး�လေးန်ရ� တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ အ�ု�ပွားါလေးစ်တ်းကု� 

တ်ည်းထု�� သ့န္တှင်းး် တ်ည်းထု��လေးသ� ��န္တှစ်းသကကရ�ဇားကု� မူ့သုရှု ရလေးပွား။ 

အ�ု�ပွားါလေးစ်တ်းသည်း ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းး သး�န္တှ� စ်ု�ကး�င်းး�မူ့း��အကြက�� 

လေးရ�ကးရှုလေးန်ဖြိုးပွားး� သွ��လေးရ�ကး လေး��်��ည်းပွားတ်းရန်း �ကး��လေးသ�း�ည်း� 

�ှပွားသ� ယ�လေးသ� ရိုးု�င်းး�မူ့း��ရှုရ� လေးန်ရ�တ်စ်း��ခြ�စ်းလေး� သည်း။ လေး�သ��

�့မူ့း��အလေးန်ခြ�င်း်း သ�မူ့န်းအ�းနု်းမူ့း�� တ်ွင်းး သွ��လေးရ�ကး�ည်းပွားတ်းလေး�မ်ူ့ရှု

ဘာ� �ခြပွားည််းလေးန်� အစ်ရှုလေးသ�အ�ါကြီးကး�၊ရကးကြီးကး�မူ့း��တ်ွင်းးသွ��လေးရ�ကး ကြက

လေး�သည်း။

သဘီာဝအဒမေအနှစမ်ေား

လွှာေယဒ်�ါငလ်ွှာုဏ်ဂ်ျး - (�တ်းူတ်ွ�း 20°13’56.1”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°55’59.0”E) လေးန်�င်းးဘာု�ဘာ�ရ�� အလေးရှ�ဘာကး အန်ည်း�င်းယး လေးတ်�င်းး တ်ကး

ရလေးသ� လေးန်ရ�တ်ွင်းး လေးန်�င်းးဘာု����ဂျ့န္တှင်းး် မူ့းကးန္တှ� �းင်းး��ု�င်းး�ှကးရှုလေးသ�

�ွယးလေးပွားါင်းးဂျ့ကု�သွ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်းန္တု�င်းးသည်း။ ၎င်းး�ဂျ့သည်း ဂျ့ထု�က

ကး��မူ့း�� ပွား��ခြပွားင်းးထု�တ်ွင်းးပွားါဝင်းးလေးသ� ဂျ့ခြ�စ်းသည်း။ �ွယးလေးပွားါင်းး ဂျ့တ်ွင်းး 

အ�န်း� (၂)�န်း�ရှုဖြိုးပွားး� ဝင်းးလေးပွားါကး၊ ထုွကးလေးပွားါကး �ည်း� (၂) �� ရှုလေး�သည်း။ 

ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း�� တ်ရ��ထုု�င်းးရန်းအသ���ခြပွား���က်ြကဖြိုးပွားး� ယ���ကးရှုအ�းနု်း 

တ်ွင်းး သွ��လေးရ�ကးလေး��်� �ည်းပွားတ်းရန်း �ကး�� လေးသ� အလေးန်အထု��

တ်ွင်းးရှုသည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း �ုဏးဂျ့အတ်ွင်းး�ရှု အရ�ဝတ်�ုမူ့း��ကု� 

အတ်ုအကး မူ့သုန္တု�င်းးလေးပွား။ (�ွယးလေးပွားါင်းး�ုဏးဂျ့သည်း ကွင်းး��င်းး� လေး��်�

မူ့ုမူ့း�� ခြပွား���ပွားးရန်း�ု�အပွားးလေးသ�လေးသ� �ုဏးဂျ့ တ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။)

ပွား�� (၁၀၇) လေးန်�င်းးဘာု�လေးစ်တ်း
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�ွယးလေး�ါရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°12’34.5”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°58’33.9”) သည်း စ်�က��န္တှင်း်း (၅) 

မူ့ု�င်းး�န်�းအကွ� လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေးကး�ရွ� တ်စ်း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� �ှပွားလေးသ� (၅) မူ့ု�င်းး�ရး� �မူ့း�လေး��

တ်စ်းလေး�ှ�ကး စ်ကးဘား�စ်း�ခြ�င်းး�၊ �မူ့း�လေး�ှ�ကးခြ�င်းး�တ်ု�� ခြပွား���ပွားးရန်း သင်းး်လေးတ်�းသည်း။ 

�ွယးလေး�ါရွ�သည်း ပွားအု��ဝး လေးကး� ရွ�တ်စ်း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်�လေးပွားါင်းး� (

၇၀) လေးကး�း န္တှင်းး် �့ဦး�လေးရ (၃၀၀) �န်�းရှုသည်း။ �ွယးလေး�ါန္တှင်းး် ပွားတ်းသတ်း

သည်း် မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့ှတ်းရ�မူ့း�� လေးပွားး�ကး���� �ှကးရှုဖြိုးပွားး� လေး�သ���့မူ့း��က 

�ွယးလေး�ါလေးကး�ရွ� ကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး��သ်ည်းမူ့ှ� န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၁၀၀) လေးကး�း��်

ဖြိုးပွားးဟု� �ု�ကြကသည်း။ 

လေးရှ�ယ�င်းးအ�းနု်းက ယ�� �ွယးလေး�ါလေးကး�ရွ� တ်ည်း ရှုလေးသ� လေးတ်�င်းးကြက��

လေးန်ရ� လေး�သသည်း လေးခြမူ့ကြသဇာ� လေးက�င်းး�မူ့ွန်းလေးသ� လေးန်ရ�လေး�သ တ်စ်း��

ခြ�စ်းသည်း။ အခြ���လေးသ� လေးကး�ရွ�မူ့း��မူ့ှ ��လေးရ�ကး စ်ု�ကးပွားး�ု� ��ပွားးကု�င်းး

ကြကဖြိုးပွားး� တ်စ်းစ်တ်စ်းစ် အလေးခြ��းလေးန် ထုု�င်းးရန်း ����ခြ�တ်း��က်ြကသည်း။ စ်တ်င်းး 

အလေးခြ��းလေးန်ထုု�င်းးစ်ဉ်း က အုမူ့းလေးခြ�လေးပွားါင်းး� (၅)အုမူ့း၊ (၆)အုမူ့း �န်�းသ�ရှု�� ်

သည်း။ 

“�ွယးလေး�ါ”ဟု့လေးသ�အမူ့ည်းမူ့ှ� အန်း�ဝန်း�ကးင်းး ရွ� မူ့း��မူ့ှ �ပွားး�ှမူ့း��ှမူ့း�

မူ့ှ� ထုး�ထုး�ကြီးကး�ရှုလေးန်လေးသ� လေးတ်�င်းးကု� အစ်ွ�ခြပွား�၍ မူ့ှည်း်ထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� “

အထုး�ကးန်းလေးတ်�င်းး” ဟု�အဓိုပွားပ�ယးရသည်း။ 

လေးကး�ရွ�၏ အဓိုက အသကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ��ပွားး င်းန်း�မူ့ှ� လေးတ်�င်းးယ� 

စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� ��ပွားးင်းန်း�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� �န်းစ်ပွားါ�၊ လေးခြပွား�င်းး�န္တှင်းး် ပွား�တ်ု��ကု�စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြက

သည်း။ ရိုးု�� ရ�စ်ပွားါ�လေး��လေး�ှ�စ်ကး က�သ်ု��လေးသ� စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� ��ပွားး င်းန်း�သ��� 

ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� �ွယးလေး�ါလေးကး�ရွ�တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးပွားါသည်း။

ပွား�� (၁၀၈) �ွယးလေး�ါရွ� ပွား�� (၁၀၉) �ွယးလေး�ါဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�

ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစအ်ဒောျ်ဦးမေား

�ွယးလေး�ါလေးကး�ရွ�၏ ရိုးု��ရ�ယဉ်းလေးကး�မုူ့အလေးမူ့ွအန္တှစ်း အလေး��ကးအဦးမူ့း��

မူ့ှ� ပွားအု�ဝး� ရိုးု��ရ�အုမူ့းမူ့း��၊ �ွယးလေး�ါ လေးရှ�လေးဟု�င်းး�ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�န္တှင်းး် 

စ့်ဠိ� မူ့�ဏုလေးစ်တ်းတ်ု��ခြ�စ်းသည်း။  

လွှာေယဒ်ြါဘီုနိး်ဒတာ်ကြီးျ�းဒျောငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°12’40.9”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°58’28.2”E) �ွယးလေး�ါ ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�ကု� 

လေးတ်�င်းးကြက�� ၏လေးခြမူ့�ကးဘာကးတ်ွင်းး �ွယးလေး�ါရွ�ကု� ပွားထုမူ့���� စ်တ်င်းး

တ်ည်းလေးထု�င်းးစ်ဉ်း က��ကပွားင်းး လေး��ကး��ပွားး ��ခ်ြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 

ထုု��လေးကြက�င်း်းပွားင်းး ၎င်းး� ဘာ�န်း�လေးတ်�း ကြီးကး�လေးကး�င်းး�သည်း ယ���ကးရှု ရွ�

တ်ည်းရှုရ� လေးတ်�င်းးဘာကးသု�� မူ့းကးန္တှ�မူ့့ရမူ့ည်း်အစ်�� ရွ�လေးဟု�င်းး� တ်ည်းရှု��်

ရ� လေးခြမူ့�ကးဘာကးသု�� မူ့းကးန္တှ�မူ့့လေးန်ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ လေးတ်�င်းးဘာကးသု�� 

လေးကး�ရွ� လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး�ရခြ�င်းး�အ လေးကြက�င်းး�မူ့ှ� ပွားအု�ဝး�ခြ�ူန္တှင်းး် ပွားအု�ဝး�န်းတ်ု�� 

အကြက�� တ်ု�ကးပွားွ�ခြ�စ်းပွားွ��ခြ�င်းး� အလေးခြ�အလေးန်တ်ု�� လေးကြက�င်း်းခြ�စ်း လေး�သည်း။

စးဠာာမုဏ်ိဒစတ� - (�တ်းူတ်ွ�း 20°12’43.6”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°58’31.0”E) �ှူ�ါန်း���လ်ေးသ�အ�ှူရှင်းးကု�မူ့သုရလေးပွား။ ဘာ�န်း�လေးတ်�း ကြီးကး�

လေးကး�င်းး�န္တှင်းး်အန်ည်း�င်းယး ကွ�လေးဝ�လေးသ� အလေးရှ� ဘာကးလေးတ်�င်းးက�န်း�လေး��

လေးပွား်တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။
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သဒံတာင ်- (�တ်းူတ်ွ�း 20°13’04.2”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°59’09.8”E) 

သ�လေးတ်�င်းးသည်း �ွယးလေး�ါလေးကး�ရွ�အန်း�တ်ွင်းး တ်ည်း ရှုသည်း။ သ�လေးတ်�င်းးရှု

လေးခြမူ့ခြပွားင်းးလေးပွား်တ်ွင်းး အတ်ွင်းး� လေးပွားါကးမူ့း��စ်ွ�ကု� လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးန္တု�င်းးသည်း။ စ်�က��

လေး�သမူ့ှ �့အမူ့း��သည်း ၎င်းး�သ�လေးတ်�င်းးသု�� ��လေးရ�ကးဖြိုးပွားး� ပွားန်း�ပွား���ပွားးင်းန်း�

 ��ပွားးကု�င်းးရန်းအတ်ွကး သ�မူ့း��ကု� တ့်�ယ့��က်ြကသည်းဟု� �ု�သည်း။

“လေးရှ�လေးစ်�းဘာွ��တ်စ်းဦး� �ကးထုကးက န္တွ��လေးကး�င်းး� သ��တ်စ်းဦး�ဟု� 
သ�လေးတ်�င်းးအန်း�ကု� န္တွ��လေးကး�င်းး��ု�� အတ်ွကးလေးရ�ကးရှု����ပ်ွားါတ်ယး။ သ့
ဟု� သ�လေးတ်�င်းး အန်��မူ့ှ� သ�����တ်စ်း����ကု� လေးတ်ွ�ရှု��တ််�အ်တ်ွကး အ��်း
သ�����န်�� ကစ်��လေးန်��ပ်ွားါတ်ယး။ တ်စ်း�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်သ�����ဟု� န္တွ��ကု�ထုုမူ့ှန်း
ဖြိုးပွားး� န္တွ���န္တာ�ကု�ယးကု� လေး��ကးထုွကးက� လေးသ���� သွ����ပ်ွားါတ်ယး။ �းသ 
တ်င်းး�ကု� စ်�က��လေး�သက လေးစ်�းဘာွ��ကြက��သုတ်� ် အ�ါမူ့ှ�လေးတ်�် အ��်း
သ�လေးတ်�င်းးက သ�လေးတ်ွန်�� သ့�အ တ်ွကး ဓိ��လေးခြမူ့ှ�င်းးတ်စ်း�� ခြပွား���ပွားး�ု�� အမူ့ုန်�း
လေးပွား���် ပွားါတ်ယး။ သ�လေးတ်�င်းးက သ�တ်ွင်းး� လေးတ်ွကု��ည်း� သ�မူ့န်း�့လေးတ်ွ မူ့
သ���စ်ွ�န္တု�င်းးလေးအ�င်းး ပွားုတ်းပွားစ်းလေးစ်�� ်ပွားါတ်ယး...”

န်တ်းပွားွ�လေးတ်�းကု� တ်လေးပွားါင်းး� (မူ့တ်း-ဧဖြိုးပွားး) �ခြပွားည််းလေးန်� မူ့တ်ု�င်းးမူ့ှး သ�လေးတ်�င်းး

တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ သ�လေးတ်�င်းးတ်ွင်းး န်တ်းကွန်း�လေးပွားါင်းး�မူ့း��စ်ွ�

ကု� လေးန်ရ� အန္တှ�� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ န်တ်းကွန်း�မူ့း��သည်း သ� လေးတ်�င်းးအ�� 

လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးလေးသ� န်တ်းမူ့း��အတ်ွကး ရည်းရွယးဖြိုးပွားး� လေး��ကး��ပွားးထု��

ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ လေး�သ��မူ့း��၏ လေးခြပွား��ု��းကးအရ လေးရှ�ယ�င်းးက�� က 

သ�လေးတ်�င်းးကု� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးလေးသ� န်တ်းသည်း လေးယ�ကဂး��၊မူ့ုန်း�မူ့မူ့း��

����းည်းဝတ်းခြ�င်းး�ကု� မူ့ကြီးကု�ကး လေးသ�လေးကြက�င်းး် သ�လေးတ်�င်းးသု�� သွ��လေးရ�ကး

ကြကလေးသ� �့မူ့း��သည်း လေးဘာ�င်းး�ဘားရှည်းမူ့း��သ� ဝတ်း�င်းးကြက ရသည်းဟု� 

�ု�လေး�သည်း။

ရိုးု��ရ�န်တ်းပွားွ�လေးတ်�းကု� ကးယးခြပွားန်�းလေးသ� လေးခြမူ့လေးန်ရ�တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားး 

သည်း။ ပွားွ�လေးတ်�းတ်ွင်းး ပွားါဝင်းးကြကသ့မူ့း��သည်း �န်းမူ့း��ကု� ယ့��ဖြိုးပွားး� 

အ�ု�ပွားါ ပွားွ�ကးင်းး�ပွားမူ့ည််း န်တ်းဝု�င်းး�လေးခြမူ့လေးန်ရ�တ်ွင်းးပွားင်းး �းကးခြပွား�တ်းကြကရသည်း။

ရိုးု��ရ�ဓိလေး� ် ထု���တ်မူ့း�အစ်ဉ်းအ ��အရ အမူ့း�ု�သ��မူ့း��သ� ပွားွ�လေးတ်�း

အတ်ွင်းး�ပွားါဝင်းး �ွင်းး်ရှုသည်း။ န်တ်း ပွား့လေးဇာ�းပွားသရန်းအတ်ွကး င်းါ�အထုး�၊ အမူ့

တ်စ်းစ်��၊ ထုမူ့င်းး�၊ င်းှကးလေးပွားး�သး�၊ မူ့�န်�း�းလေးကြက�း တ်ု��န္တှင်းး် ပွား့လေးဇာ�းပွားသရသည်း။ 

န်တ်းပွား့လေးဇာ�းပွားသဖြိုးပွားး��းနု်း တ်ွင်းး န်တ်းပွားွ���ကြကလေးသ�သ့ (၁၀၀၀) �န်�းသည်း 

ပွား့လေးဇာ�းပွားသဖြိုးပွားး�လေးသ� အစ်��အစ်�မူ့း��ကု� စ်��ကြက သည်း။ ထုု�သု���းကးခြပွား�တ်း

စ်��လေးသ�ကးရလေးသ� လေးကြက�င်း်း လေးဘာ�အန္တတရ�ယးအလေးပွားါင်းး�မူ့ှ က�ကွယးန္တု�င်းး  

မူ့ည်းဟု��ည်း� ယ��ကြကည်းယ့�ကြကသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�ဓိလေး�မ်ူ့း�� ခြမူ့င်းးလေးတ်ွ���စ်��န္တု�င်းးလေးသ� �ွယးလေး�ါလေးကး�ရွ�သည်း 

ဖြိုးပွားး�ခြပွားည််းစ်��သည်း် ရွ�လေး�� တ်စ်းရွ�ဟု��ု�န္တု�င်းးသည်း။ ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�

ယဉ်းလေးကး�မူ့ု အစ်ဉ်းအ��မူ့း��ခြ�စ်းလေးသ� လေးမူ့�င်းး�လေးထု�င်းး�ခြ�င်းး� ဓိလေး�၊် ဝါ�

လေး�း�င်းး�မူ့း��ကု� အသ���ခြပွား�ဖြိုးပွားး� အမူ့��ု�ကး ခြ�င်းး�၊ �ယးယ�စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� 

��ပွားးင်းန်း�သ��� ရိုးု��ရ� �ယးယ�သ��� ပွားစ်စည်း�အမူ့း�ု�မူ့း�ု�န္တှင်းး် မူ့း��ု�လေး�း�င်းးသ��� 

ပွားစ်စည်း�မူ့း��၊ ကြီးကု��ကးစ်းခြ�င်းး�မူ့း��ကု� လေး��်�န္တု�င်းး သည်း။ �ွယးလေး�ါ

လေးကး�ရွ� အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး တ်စ်းပွားု�င်းး တ်စ်းန္တု�င်းး ကြီးကု��ကးစ်းခြ�င်းး�မူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရှု

န္တု�င်းးသည်း။ ကြီးကု��ကးစ်းရန်းအတ်ွကး အန်း�ရှု သစ်းလေးတ်�ထု�မူ့ှ မူ့တ့်ည်းလေးသ� 

သစ်းလေး�ါကး (၃) မူ့း�ု�ကု� ရှ�လေး�ွအသ���ခြပွား�ရ သည်း။ ထုု��ခြပွားင်းး �ွယးလေး�ါရွ�

သည်း ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ� အစ်��အစ်�မူ့း��ကု� လေးက�င်းး�စ်ွ� လေး��်�န္တု�င်းးလေးသ� 

လေးန်ရ�တ်စ်း���ည်း� ခြ�စ်းသည်း။  

ပွား�� (၁၀၁) စ့်ဠိ�မူ့�ဏုလေးစ်တ်း ပွား�� (၁၁၁) �န်းခြပွား�လေးန်လေးသ� �ွယးလေး�ါရွ�သ့
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ဘီုရားဒတာငဒ်ျေးရွာ

လေး�သ��မူ့း��၏ လေးခြပွား�ကြက���းကးအရ ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းး လေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°04’32.7”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’05.2”E) ကု� �ရစ်းန္တှစ်း (၁၉၇၂) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး စ်တ်င်းးတ်ည်းလေးထု�င်းး��်သည်း

ဟု� �ု�ကြကသည်း။ 

စ်�က��အင်းး�၏ အလေးရှ�လေးတ်�င်းးဘာကး အစ်ွန်းတ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ ဘာ�ရ��

လေးတ်�င်းးလေးကး�ရွ�ကု� စ်တ်င်းး တ်ည်းလေးထု�င်းး��်လေးသ��့မူ့း��မူ့ှ� ယ���ကးရှု 

စ်�က�� အင်းး�လေးန်ရ�တ်ွင်းးတ်ည်းရှု��လ်ေးသ� ပွားါဟုး��ယးတ်ု�င်းး လေးကး�ရွ�မူ့ှ

ခြ�စ်းသည်း။ အခြ���လေးသ�လေးကး�ရွ�မူ့း��က� ်သု��ပွားင်းး ပွားါဟုး��ယးတ်ု�င်းးရွ�သည်း

�ည်း� �ည်း လေး��ကး��ပွားးဖြိုးပွားး��းနု်းတ်ွင်းး လေးရ�ှမူ့း�မူ့ု��ခြ�င်းး�ကု� ����ရ် သည်း။ 

ထုု�အ�ါ �့အမူ့း��သည်း အန်း�အန်��ရှု �ယး���၊ �ွု�င်းးလေးက�း၊ ပွားင်းးလေး��င်းး�

န္တှင်းး် ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းး စ်လေးသ� လေးန်ရ�လေး�သမူ့း��သု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�သွ��ကြက 

သည်း။ အမူ့း��စ်�သည်း င်းါ��မူ့း���ပွားးင်းန်း� �ကး�ကး ��ပွားးကု�င်းးရန်း 

အ�င်းးလေးခြပွားလေးသ� ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းးရွ�သု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရွ���သ်ည်း။ 

ရွ�လေးဟု�င်းး�အန်း� လေးရ�ွတ်း လေးသ� လေးတ်�င်းးလေးပွား်တ်ွင်းး ဘာ�ရ��တ်စ်း�့ရှု၍ 

လေးကး�ရွ� အသစ်းကု� စ်တ်င်းးတ်ည်း လေးထု�င်းးလေးသ�အ�ါတ်ွင်းး အ�ု�ပွားါ ဘာ�ရ��

န္တှင်းး် လေးတ်�င်းးကု� အစ်ွ�ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းးဟု� လေး�်လေးဝ်��က်ြကသည်း။ 

အင်းး�သ���့မူ့း�ု�မူ့း�� အမူ့း��စ်�လေးန်ထုု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� အဓိုက အသကးလေးမူ့ွ�

လေးကး�င်းး���ပွားးင်းန်း�မူ့ှ� လေးတ်�င်းးသ့ ��ပွားးင်းန်း�န္တှင်းး် င်းါ��မူ့း���ပွားးင်းန်း�ခြ�စ်းသည်း။ 

�့ဦး�လေးရ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး�မူ့ှ� (၁၅၀၀) �န်�းရှုလေး�သည်း။ 

ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစ ်အဒောျအ်ဦးမေား

ဘီုရားဒတာငဘ်ီုနိး်ဒတာက်ြီးျ�းဒျောငး်ဒဟိုာငး် - (�တ်းူတ်ွ�း 

20°04’33.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’08.7”E) ရွ��ယးကန်းန်�လေးဘာ�တ်ွင်းး 

ဘာ�န်း�ကြီးကး� လေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး�ကု� လေးတ်ွ�ရှုရသည်း။  လေးကး�ရွ� အ�ယးတ်ွင်းး 

ပွား�� (၁၁၂) ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းးလေးကး�ရွ� ပွား�� (၁၁၃) ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး�

တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� သစ်းသ��ခြ�င်းးလ်ေး��ကး ��ပွားးထု��သည်း် ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�

လေးကး�င်းး�သည်း ပွားါဟုး��ယးတ်ု�င်းးလေးကး�ရွ� လေးရန်စ်းခြမူ့�ပွားးစ်ဉ်းက ဖြိုး�ု� �းကးဖြိုးပွားး� 

ယ��လေးန်ရ�တ်ွင်းး လေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး�မူ့ှ ပွားစ်စည်း�မူ့း��ခြ�င်း်း လေး��ကး��ပွားးထု��

ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းးမူ့ှ လေး�သ��မူ့း��၏ လေးခြပွား�ကြက���းကး အရ 

�ည်းမူ့လေး��ကး��ပွားး�င်းးက လေးရှ�လေးဟု�င်းး� အလေး��ကးအဦးမူ့း��န္တှင်း်း 

ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��စ်ွ� လေးတ်ွ�ရလေးသ�း�ည်း� ယ��အ�ါ လေးရလေးအ�ကးသု�� 

န်စ်းခြမူ့ှ�ပွားးသွ����ဖ်ြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး ဖြိုးပွားး���သ်ည်း် ရ�စ်�န္တှစ်းလေးန္တှ�င်းး�ပွားု�င်းး�

က��က န်ယးလေးခြမူ့လေး�အတ်ွင်းး� မူ့လေးအ��းမူ့း�မူ့ုမူ့း��လေးကြက�င်း်း�ည်း� 

လေးရှ�လေးဟု�င်းး� ယဉ်းလေးကး�မူ့ု အန္တ�ပွားည်��ကးရ� ပွားစ်စည်း�မူ့း��သည်း သ့�ု��

မူ့း��၏ �ု��ယ့ခြ�င်းး�����ရ် သည်း။

လွှာေယန်ေ�ခမသိနိး်တနိဒ်စတ�ဒတာ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°04’28.1”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’09.0”E) �ွယးန္တွ�လေးစ်တ်းလေးတ်�းန္တှင်းး် ပွားတ်းသကးလေးသ� 

အလေးသ� စ်ုတ်း မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့ှတ်းရ�မူ့း��ကု� မူ့လေးတ်ွ�ရှုရလေးပွား။ လေးရှ� ယ�င်းးက��

က ယွန်း��့မူ့း�ု�တ်ု�� တ်ည်းထု��ကု�� ကွယး��်သည်းဟု��ု�ကြကသည်း။ 

ဘာ�ရ��တ်ည်းလေး��ကး စ်ဉ်းက��က ဘား�့�လေး�း�င်းး� အန်း�တ်ွင်းး အ�တ်း��တ်း 

ဖြိုးပွားး� အ�ု�ပွားါအ�တ်းမူ့း��ကု� �င်းးခြ�င်း်း သယးယ့��က်ြက သည်းဟု��ု�သည်း။ 

ဘာ�ရ�� တ်ည်းလေး��ကး��က�� တ်ွင်းး ၎င်းး��င်းး လေးသ������်သခြ�င်း်း ယွန်း�

�့မူ့း�ု�တ်ု�� သည်း ၎င်းး�လေးသ����သွ��လေးသ� �င်းးကု� ဘာ�ရ��အန်း� အန်��တ်ွင်းး

ခြမူ့�ပွားးန္တှ���်ဖြိုးပွားး� �င်းးရိုး�ပွားးကု�တ်ည်း��်ကြကသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးက ယွန်း��့မူ့း�ု�တ်ု�� 

ပွားထုမူ့����တ်ည်းထု�� ��သ်ည်း် ရွ�အမူ့ည်းကု� အစ်ွ�ခြပွား�ဖြိုးပွားး� �ွယးန္တွ�လေးစ်တ်း ဟု�

လေး�်�ု�ကြကသည်း။ 
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ဘာ�ရ��ကု� စ်�က��လေး�သ လေးစ်�းဘာွ��၏ သမူ့း�လေးတ်�းက ခြပွား�ခြပွားင်းး�ှူ�ါန်း���်

သည်း။ သမူ့း�လေးတ်�းသည်း သ့မူ့ကု� ��မူ့ည်း�လေးတ်�းက �ကးလေး��င်းးအခြ�စ်း 

�း း�ခြမူ့ှင်း်းထု�� လေးသ� အ�ု��ကြီးကး�လေးသ�ခြမူ့န်��လေးဋိ�င်းး�လေးတ်�းကု� ဘာ�ရ�� တ်ွင်းး 

ဌ�ပွားန်���သ်ည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ဘာ�ရ��၏ အမူ့ည်း ကု��ည်း� �ွယးန္တွ�ခြမူ့သုန်း�

တ်န်းလေးစ်တ်းဟု� လေး�်��က်ြက သည်း။ ခြမူ့သုန်း�တ်န်း�ု�သည်းမူ့ှ� တ်န်း�ု��မူ့ခြ�တ်း

န္တု�င်းး သည်း်ခြမူ့ဟု� အဓိုပွားပယးရသည်း။ ၎င်းး�သမူ့ု�င်းး� မူ့ှတ်းတ်မူ့း� မူ့း��ကု� ဘာ�ရ��

အန်း�အန်��ရှု လေး�ါင်းး�လေး��င်းး�စ်�မူ့း�� မူ့ှ သုရှုရခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ဘာ�ရ��

လေးတ်�င်းး �ရ�လေးတ်�း ၏ အ�ု�အရ �င်းးရိုး�ပွားးထု�ကု� �ရ�လေးတ်�းတ်ု�� င်းယး စ်ဉ်း

က��အထုု လေးတ်ွ�ရှုရလေးသ�သည်းဟု� �ု�သည်း။ ယ��အ�းနု်းက��တ်ွင်းးမူ့့ 

�င်းးရိုး�ပွားးထု�မူ့ှ� �့အမူ့း�� က ရိုး�ပွားးထု�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ရတ်န်�မူ့း��ရှုသည်းဟု� 

ထုင်းး လေးသ�လေးကြက�င်း်း �းကး�း� ���ု�ကးရဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ �ွယးန္တွ��လေးစ်တ်းလေးတ်�း

ကု� လေးန်�ကး���� ခြပွား�ခြပွားင်းး��်လေးသ� အ�းနု်းမူ့ှ� �ွန်း��်လေးသ� (၉)န္တှစ်း�န်�းကခြ�စ်း

ဖြိုးပွားး� ဘာ�ရ�� ကု�ခြပွား�ခြပွားင်းးစ်ဉ်းအ�းနု်းက ကြီးကး�မူ့��လေးသ� အရိုးု��မူ့း��ကု� 

လေးခြမူ့လေးအ�ကးတ်ွင်းးလေးတ်ွ�ရှု��ရ်ဖြိုးပွားး� ၎င်းး�တ်ု��မူ့ှ� ဘာ�ရ�� တ်ည်းစ်ဉ်းက ယွန်း�

�့မူ့း�ု�တ်ု��က ခြမူ့ှ�ပွားးန္တှ�သဖြိုးဂျု��း��် လေးသ� �င်းး၏အရိုးု��မူ့း�� ခြ�စ်းမူ့ည်းဟု� ယ့�

လေးကြက�င်းး� �ရ�လေးတ်�းက မူ့ုန်�းသည်း။

�နိ်လွှာုမံြို့မိ��ဒတာ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°06’00.2”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°57’20.7”E) ပွားန်း���ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�း၏ ပွားထုမူ့ တ်ု�င်းး�ခြပွားည်းထု့လေးထု�င်းးမူ့ုကု� 

ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းးရွ�မူ့ှ မူ့လေးဝ��ှလေးသ� လေးန်ရ�တ်ွင်းးအစ် ခြပွား���သ်ည်း။ ပွားထုမူ့ ပွားန်း

���ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းကု� မူ့ည်းသ့စ် တ်ည်းလေးထု�င်းးသည်း ဟု့သည််းကုစ်စန္တှင်း်း ပွားတ်းသတ်း

၍ ပွား�ဂျ�ခြပွားည်းမူ့ှ ည်းလေးန်�င်းးန္တှစ်းဦး�ခြ�စ်းသ့ စ်ဝးဦး�ခြပွား��� ် န္တှင်းး် စ်ဝးဦး�ခြပွား�လေး�� 

သု��မူ့ဟု�တ်း ယွန်း�ည်းလေးန်�င်းးန္တှစ်းဦး� ခြ�စ်းလေးသ� �ဦး�န္တှင်းး် �လေးရ� တ်ု��ခြ�စ်းသည်း

ဟု� သမူ့ု�င်းး� လေးကြက�င်းး� န္တှစ်းရပွားးရှုသည်း။ စ်တ်င်းးတ်ည်းလေးထု�င်းးလေးသ� ��န္တှစ်းမူ့ှ�  

ခြမူ့န်းမူ့�သကကရ�ဇား (၈၄၁) ��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၄၇၉) ခြ�စ်းသည်း။

ပွားန်း���ဖြိုးမူ့ု��လေးတ်�းသည်း မူ့ု��ရ�သးက��အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး လေးရကြီးကး�သည််း�ဏး ��ရ

လေး�ရ်ှုက� လေး�သ��မူ့း��က အခြ���လေး�သမူ့း��သု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�အလေးခြ��းကြက

သည်း။

နိနိး်ဒတာငး်ဘီုရား - (�တ်းူတ်ွ�း 20°04’34.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°55’56.9”E) န်န်း�လေးတ်�င်းး�ဘာ�ရ��သည်း ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းး လေးကး�ရွ� အန်း� 

စ်�က��အင်းး� အလေးန်�ကးဘာကးကမူ့း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ န်န်း�လေးတ်�င်းး�

ဘာ�ရ��ကု� ရွ�တ်ည်းစ်အ�းနု်း �ည်းမူ့တ်ည်းလေး��ကးမူ့းကတ်ည်း�က 

တ်ည်းထု�� ကု��ကွယး��ခ်ြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 

သဘီာဝအဒမေအနှစမ်ေား

�ဏ္ဍာ�ရး��လေးကး�ကးတ်���မူ့း�� - ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းးအန်း� တ်စ်းဝု�ကးတ်ွင်းး �ွယး

င်းန်း�၊ �ွယးကြီးကုမူ့း�န္တှင်းး် လေးန်�င်းးဝု�� ဟု့လေးသ� လေးတ်�င်းး (၃) ����ရှုလေး�သည်း။ 

�ွယးင်းန်း� လေးတ်�င်းးကု� �ှပွားလေးသ�လေးတ်�င်းးဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး� န်တ်း လေးမူ့�င်းးန္တှမူ့န္တှစ်းပွားါ� 

(အကု�လေးတ်�းန္တှင်းး် ည်းမူ့လေးတ်�း) တ်ု��ကလေးစ်�င်းး် လေးရှ�ကးကြကလေး�သည်း။ �ွယး

ကြီးကုမူ့း� လေးတ်�င်းးမူ့ှ� သစ်းပွားင်းးမူ့ရှုလေးသ�လေးတ်�င်းးဟု� အဓိုပွားပယး ရဖြိုးပွားး� �ွယးကြီးကုမူ့း�

လေးတ်�င်းးန္တှင်းး် လေးန်�င်းးဝု��လေးတ်�င်းးကု� �ည်း� န်တ်းတ်စ်းပွားါ�စ်း လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး�ှ

ကးရှုသည်း။ လေးန်�င်းးဝု��လေးတ်�င်းးကု� လေးစ်�င််းးလေးရှ�ကး�းကးရှုလေးသ� န်တ်းသည်း 

�ွယးင်းန်း�လေးတ်�င်းးလေးစ်�င်းး် ည်းမူ့လေးတ်�း န်တ်းကု� �းစ်း�င်းးလေးသ�လေးကြက�င်း်း 

လေးအ�င်းးသွယးလေးတ်�း အခြ�စ်းက့ည်းရန်း �ွယးကြီးကုမူ့း�လေးတ်�င်းးလေးစ်�င်း်း န်တ်း သ��

ကု� အက့အည်း လေးတ်�င်းး���လေး�သည်း။ �ွယးင်းန်း�လေးတ်�င်းးလေးစ်�င်းး် အစ်းကု�

လေးတ်�းန်တ်းသည်း ၎င်းး�ကုစ်စကု� သလေးဘာ�မူ့တ့် ကန်�း  ကွကးလေးသ�လေးကြက�င်း်း 

လေးန်�င်းးဝု��လေးတ်�င်းးလေးစ်�င်းး်န်တ်း သည်း လေး�ါသထုွကးက� လေးကး�ကးတ်���န္တှစ်း��ကု�

ပွား�� (၁၁၄) လေးရှေပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း�

ပွား�� (၁၁၅) ယကကန်း���ပွားးင်းန်း�
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အ��ခြ�င်း်း လေးရှေပွားန်း�တ်ုမူ့း ��ပွားးင်းန်း�ကု�သ� ��ပွားး ကု�င်းးသည်း။ လေးရှေပွားန်း�တ်ုမူ့း

��ပွားးင်းန်း� ခြပွား���ပွားးရန်း အတ်ွကး လေးရှေထုည်းပွားစ်စည်း�က�န်းကြကမူ့း�မူ့း��ကု� လေးတ်�င်းး 

ကြီးကး�ဖြိုးမူ့ု��မူ့ှ ဝယးယ့သည်း။ လေးရှေပွားန်း�တ်ုမူ့း ခြပွား���ပွားးရန်း အတ်ွကး လေးရှေပွားန်း�တ်ုမူ့း

သ��� ကုရုယ�မူ့း��န္တှင််းး အပွား့လေးပွား� လေးခြမူ့မူ့း��ု� အစ်ရှုလေးသ� ရိုးု��ရ�ပွားစ်စည်း�မူ့း�� ကု�

အသ���ခြပွား� ��ခြ�စ်းသည်း။ လေးရှေမူ့း��ကု� လေးခြမူ့မူ့း��ု�တ်ွင်းး အလေးရကး�ုဖြိုးပွားး� တ့်စ်သည်း

တ်ု��ကု� အသ���ခြပွား�က� ပွား��လေး��းစ်ကးခြ�င်း်း �ု� အပွားးသ�ု�ပွား��လေး��းဖြိုးပွားး� �ကးစ်ွပွားး၊ 

�ည်း�ွ� အစ်ရှု သည်းတ်ု��ကု� ခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ (Phay, 2009)

ရိုးိုးရာယျကနိး်လွှာု�င်နိး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°04’12.5”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°57’24.1”E) ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းးလေးကး�ရွ�တ်ွင်းး ရှမူ့း�ရိုးု��ရ�အထုည်းမူ့း�� ကု� 

ရကး��ပွားးရန်း ယကကန်း���ပွားးင်းန်း� မူ့း��စ်ွ�ရှုဖြိုးပွားး� ယကကန်း�န္တှင်းး်�ကးစ်ပွားးသည်း်

ပွားစ်စည်း�မူ့း���ည်း� ထု�တ်း ��ပွားး လေးရ�င်းး��းက� အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��သည်း ယက္

ကန်း� ��ပွားးင်းန်း�ခြ�င်းး် အသကးလေးမူ့ွ��းကးရှုသည်း။ ရိုးု��ရ� ယကကန်း���ပွားးင်းန်း�

တ်ွင်းး ခြမူ့န်းမူ့�ရ်ိုးု��ရ� �ကးယကကန်း� စ်င်းးကု�ပွားင်းး အသ���ခြပွား�သည်း။

�ကးန်ကးအခြ�စ်း အသ���ခြပွား�က� �ွယးင်းန်း�လေးတ်�င်းးကု� တ်ု�ကး�ု�ကးလေး�

သည်း။ ပွားထုမူ့လေးကး�ကးတ်���မူ့ှ� ယ��ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းး အန်း� လေးရ�ယးတ်ွင်းး 

လေးတ်ွ�ရှုရဖြိုးပွားး� လေးန်�ကးလေးကး�ကးတ်��� တ်စ်းတ်���ကု� လေးည်�င်းးလေး��ပွားင်းးရွ� အန်း�

တ်ွင်းးလေးတ်ွ� ရှုရသည်း။ ��တ်ုယအလေးန်ခြ�င်း်း �ှ�မူ့း��ကု� အသ���ခြပွား� က� 

တ်ု�ကး�ု�ကး��်သည်း။ �ှ�မူ့း��မူ့ှ�  လေးည်�င်းးလေး�� ပွားင်းးလေးကး�ရွ� အန်း�သု��ပွားင်းး ကး

��်ဖြိုးပွားး� အ�ု�ပွားါ�ှ�မူ့း�� ကးလေးသ�လေးန်ရ�တွ်င်းး ဝါ�ပွားင်းးမူ့း�� လေးပွားါကး����်သည်း 

ဟု��ု�ကြကသည်း။ �ှ�မူ့း��သည်း�ည်း� �ွယးင်းန်း� လေးတ်�င်းး အန်း�သု�� မူ့ကး

လေးရ�ကးန္တု�င်းး��်လေးပွား။ အဘာယး် လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း လေးရပွား့လေးတ်�င်းးသည်း အ�ု�ပွားါ

လေးတ်�င်းး (၂) ����ကြက��တ်ွင်းး က��း�ထု��လေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်း လေး�သည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

ရိုးိုးရာ�နိး်တိမလ်ွှာု�င်နိး် - ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းးရွ�ရှု ရိုးု��ရ� ပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း�ကု�

(၁၉၉၄) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး စ်တ်င်းး��ပွားး ကု�င်းး��ခ်ြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ စ်တ်င်းး��ပွားးကု�င်းးစ်ဉ်း

က လေးကြက� န္တှင်းး် လေးင်းွပွားန်း�ထုုမူ့းကု���ပွားးကု�င်းး��်ဖြိုးပွားး� ယ��အ�ါတ်ွင်းး အဓိုက
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ခမနိမ်ာရ်ိုးိုးရာဒရေ�နိး်တိမလ်ွှာု�င်နိ်း

ခြမူ့န်းမူ့�်ရိုးု��ရ� လေးရှေပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း�သည်း အခြ����ကးမူ့ု အန္တ�ပွားည်� ��ပွားးင်းန်း�မူ့း��က�သ်ု��မူ့ဟု�တ်းပွား�

တ်န်း�ု��ကြီးကး�မူ့�� လေးသ� လေးရှေ၊ လေးင်းွ၊ ရတ်န်� ပွားစ်စည်း�မူ့း��န္တှင်း်း ��ပွားးကု�င်းးရလေးသ� ��ပွားးင်းန်း�တ်စ်း��ခြ�စ်းသည်း။

ပွား�ဂျ�လေး�တ်းက��ကပွားင်းး လေးရှေ၊ လေးင်းွ ပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း�မူ့း��ကု� တ်ွင်းးကးယးစ်ွ� အသ���ခြပွား�ကြက သည်း။

လေးရှေထုည်း၊ လေးင်းွထုည်းန္တှင်းး် ရတ်န်�ပွားစ်စည်း�မူ့း��မူ့ှ� ဘာ�သ�လေးရ���ပွားးင်းန်း�မူ့း��န္တှင်း်း�ကးစ်ပွားး�ှကးရှုဖြိုးပွားး�

အင်းး�၀လေး�တ်း ဘာ�ရင်းးမူ့း���ကးထုကးတ်ွင်းး လေးရှေထုည်း �ကးမူ့ု အန္တ� ပွားည်�မူ့း�� ထုွန်း�က����ဖ်ြိုးပွားး�

န်န်း�တ်ွင်းး� လေးတ်�းဝင်းးပွားန်း�တ်ုမူ့း ပွားည်�ရှင်းးမူ့း��ကု��ည်း� �န်�းထု����က်ြကသည်း။

ခမနိမ်ာယ်ျကနိ်းစင်

အလေးရှ�လေးတ်�င်းးအ�ရှရှု လေးခြမူ့ခြမူ့န်�း  ထုု�င်းး��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း (၂) မူ့းတ်� �န်�း

ရှည်း�း��ဖြိုးပွားး� (၁) မူ့းတ်��ွ��န်�း  ကးယးလေးသ� သစ်း သ��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးထု��

သည်း် ခြမူ့န်းမူ့�်ယကကန်း�စ်င်းးကု� အသ��� ခြပွား�ကြကသည်း။ �ကးသမူ့��မူ့း��သည်း 

�ယးယ���ပွားးင်းန်း�သုမူ့း��းနု်းတ်ွင်းး လေးန်ရ��ု�အပွားး�းကးအတ်ွကး အ�ွယး 

တ်က့ ခြ��တ်းန္တု�င်းးတ်ပွားးန္တု�င်းးသည်း် ယကကန်း�စ်င်းးကု� သစ်းသ��မူ့း��ခြ�င်း်း 

�းတု်း�ကးဖြိုးပွားး� ခြပွား���ပွားးကြကသည်း။ �းည်းရစ်းတ်ု�င်းး ခြပွား���ပွားး ရန်းအတ်ွကး 

�းည်း�����းည်း�င်းးတ်ု��ကု� ရစ်း����န္တှင်းး်ရစ်းဖြိုးပွားး� �းည်းရစ်းတ်ု�င်းးတ်ွင်းး အစ်းစ်ဉ်း

တ်ကး ခြ�စ်းလေးစ်သည်း။ �းည်းရစ်း တ်ု�င်းး၏အကးယးမူ့ှ� ၄-၉ မူ့းတ်�ရှုဖြိုးပွားး� ယက္

ကန်း�ရကးသ့၏ အုမူ့းဝင်းး�အတ်ွင်းး� တ်ပွားး�င်းးထု��လေး� ် ရှုသည်း။ 

ရကးလေး��ကး ခြပွား���ပွားးရန်းအတ်ွကး �းည်းမူ့း��ကု� ရစ်း����ကု�အသ���ခြပွား�ဖြိုးပွားး� ရစ်း

ရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး အထုကးလေးအ�ကး ရစ်းဖြိုးပွားး� ရကး��ပွားး ရန်းအတ်ွကး �ွန်း�

�ု�အပွားးသည်း။ ယကကန်း�စ်င်းး၏ ရည်းရွယး �းကးမူ့ှ� �းည်းတ်ု�င်းးမူ့း��အတ်ွင်းး� 

�ုအ�� မူ့သကးလေးရ�ကး လေးစ်ရန်း ခြ�စ်းသည်း။ �းည်းတ်ု�င်းးမူ့း��အတ်ွင်းး� လေးန်ရ�

ရရှုမူ့ှသ� ရကးလေး��ကးမူ့း��သည်း ခြ�တ်းသန်း�ဖြိုးပွားး� ရကး��ပွားးန္တု�င်းးမူ့ည်းခြ�စ်း 

သည်း။ အ�း�ု� ရိုးုပွားးလေးထုွ�လေးသ� ယကကန်း��ွန်း�မူ့း��တ်ွင်းး ရကးလေး��ကးတ်ု�င်းး 

(၁၆) တ်ု�င်းးအထုု ပွားါဝင်းးသည်း။ �းည်း�င်းး မူ့း��သည်း ရကးလေး��ကး ဘား�မူ့း��ကု�

ခြ�တ်းသန်း�ဖြိုးပွားး� ထုန်း� သ��ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးထု��လေးသ� သစ်းသ�� ရစ်းစ်ကး�းသု��

လေးရ�ကးသည်း။ �းည်း�င်းးမူ့း��သည်း ရစ်းတ်ု�င်းးမူ့း���းသု�� လေးရ�ကးရှုလေးသ�အ�ါ 

ရစ်းစ်ကးမူ့း��န္တှင်းး် ရကးလေး��ကးဘား�မူ့း��မှူ့� ယကကန်း�စ်င်းးန္တှင်းး် �ကးထု��

လေးသ�လေးကြက�င်း်း အစ်ွန်း����၊ အလေးဝ�����တ်ွင်းးရှုလေးသ� ယကကန်း�စ်ကးမူ့ှ� အလေးပွား်

�ကးတ်ွင်းးရှုလေးသ� တ်န်း�၏ အက့အည်းခြ�င်း်း စ်တ်င်းးရကး��ပွားးသည်း။ 

ရကး��ပွားးလေးသ� အထုည်း၏ အ�ည်းတ်ု�င်းးသည်း အန်း����� တ်ွင်းးရှုလေးသ� 

�းည်းထုည်းန္တှင်းး် ထုုစ်ပွားးလေးန်သည်း။ တ်စ်း�ု�င်းး�ခြ�င်းး�စ်း ရကးလေး��ကးဖြိုးပွားး�

လေးသ�အ�ါတ်ွင်းး ရကးလေး��ကး�ွန်း� ကု� ထုည်း်ဖြိုးပွားး� ရကး��ပွားးလေး�ရ်ှုကြကသည်း။

(Conway, 2006)
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ဒရ�းဒျေးရွာ

လေးရပွား့လေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°03’31.0”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’56.6”E)သည်း စ်�က��အင်းး�

၏ အလေးရှ�လေးတ်�င်းးဘာကး အစ်ွန်းတ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ 

လေးရပွား့လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်�လေးပွားါင်းး� (၁၈၉)စ်� ရှု ဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရစ်�စ်�လေးပွားါင်းး�

(၈၆၉) လေးယ�ကး�န်�းရှုသည်း။ 

လေး�သ���့အမူ့း��၏ လေးခြပွား�စ်က��အရ လေးရပွား့လေးကး� ရွ�သည်း န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� 

(၁၀၀) လေးကး�းသကးတ်မူ့း�ရှုဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။

လေးရပွား့လေးကး�ရွ�၏ အဓိုက သကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�မူ့ှ�လေးခြပွား�င်းး�န္တှင်းး် 

�န်းစ်ပွားါ�စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�ခြ�စ်းသည်း။ 

လေးရပွား့လေးကး�ရွ�ဟု� လေး�်�ု�ရခြ�င်းး�မူ့ှ� အန်း�အန်�� ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးတ်ွင်းး 

လေးရပွား့စ်မူ့း�ရှုခြ�င်းး� လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။ 

အဂျဂ�ုပွားးလေး�တ်း မူ့တ်ု�င်းးမူ့ှး အ�းနု်းက လေးရပွား့လေးကး�ရွ� သည်းယ��တ်ည်းလေးန်ရ�

န္တှင်းး်အန်ည်း� င်းယး�ှမူ့း�လေးသ� လေးန်ရ�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� ရှမူ့း�ရွ�ကြီးကး� တ်စ်းရွ�

ခြ�စ်း�� ်သည်း။ ယ��အ�ါတ်ွင်းးမူ့့ ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု� အမူ့း��စ်�လေးန် ထုု�င်းးကြကသည်း။ 

သု��လေးသ�း�ည်း�လေးကး�ရွ� ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးရှု လေးတ်�င်းးမူ့း��မူ့ှ� �ွယးင်းန်း�၊ 

�ွယးကြီးကုမူ့း�၊ �ွယးန္တွ��န္တှင်းး်လေးန်�င်းးဝ့�အစ်ရှုလေးသ� ရှမူ့း�အမူ့ည်းမူ့း�� ခြ�စ်းသည်း။

ရှမူ့း�လေးစ်�းဘာွ��မူ့း�� �ကးထုကးကမူ့့ အ�ွန်း�ကးသရန်း ပွားးကးကွကး��်လေးသ�

ရွ�ကု� လေးစ်�း ဘာွ��၏ အမူ့ုန်�းအရ မူ့း�ရိုးု��းကး�း�လေးစ်��သ်ည်း။ 

လေးသ�င်းး�ကးန်း�သ့မူ့း��န္တှင်း်း အစ်ု��ရတ်ပွားးမူ့း�� တ်ု�ကးပွားွ� ခြ�စ်းစ်ဉ်းက��ကမူ့့ 

�ွယးင်းန်း�လေးတ်�င်းး အန်း�ရှု �ွယးင်းန်း�ရွ�ကု� အ�ပွားး�း�ပွားးလေးရ�အရ �ကး�ှမူ့း�မူ့ှး

လေးသ� လေးရပွား့ရွ�သု�� ပွား့�လေးပွားါင်းး�လေးန်ထုု�င်းးလေးစ်��သ်ည်း။ 

ပွား�� (၁၁၆) လေးရပွား့ရွ� ပွား�� (၁၁၇) လေးရပွား့ ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�သစ်း

ဤသု��ခြ�င်း်း အုမူ့းလေးခြ�မူ့း��ခြပွား����ဖြိုးပွားး� လေးရပွား့လေးကး�ရွ� သည်း ယ��အ�ါ 

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု� အမူ့း��စ်�လေးန်ထုု�င်းး သည်း။ လေးကး�ရွ�ရှု ပွားအု��ဝးရိုးု��ရ� အုမူ့းမူ့း��၊ 

�ှပွား သ�ယ� လေးသ� ရိုးုလေးမူ့ှ�း�င်းး�မူ့း��န္တှင််းး ရိုးု��ရ�ဓိလေး�မ်ူ့း�� ကု� လေး��်�

န္တု�င်းးသည်း။

ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစ ်အဒောျအ်ဦးမေား

ဒရ�းဘီုနိး်ဒတာက်ြီးျ�းဒျောငး်နှင် ် ရွာဦးးဒစတ� - (�တ်းူတ်ွ�း 

20°03’33.2”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°58’00.1”E) (�တ်းူတ်ွ�း 20°03’31.7”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°58’04.0”E) လေးရပွား့ဘာ�န်း�ကြီးကး� လေးကး�င်းး�ကု� �ွန်း��်လေးသ� 

န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၃၀)�န်�းက လေး��ကး��ပွားး��ခ်ြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး� 

လေးဟု�င်းး�သည်း မူ့း�လေး��င်းးဖြိုးပွားး� ပွားးကး�း�သွ��လေးသ�လေးကြက�င်း်း အသစ်း

လေး��ကး��ပွားး ရခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ အလေး��ကးအဦးပွား��စ်�သည်း အခြ���

ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့း��၏ ကြုံက�အင်းး�ကခဏ� အတ်ု�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ 

ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ဗျူး��ာ၏ ဘာဝခြ�စ်းစ်ဉ်း မူ့း��ကု�လေးရ��ွ�ထု��

လေးသ�ပွားန်း��း းက��မူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရှု န္တု�င်းးသည်း။ 

ဒလွှာာျဒစတ�နှင် ် ဗုေ္ဓဒခြဒတာရ်ာ - (�တ်းူတ်ွ�း20°03’15.8”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’04.3”E) (�တ်းူတ်ွ�း 20°03’15.7”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း96°57’03.6”E) လေး�သ��မူ့း��က အ�ု�ပွားါလေးခြ�ရ�ကု� ဗျူး��ာ

လေးခြ�လေးတ်�းရ� (ဇာ�တ်းလေးတ်�းရ�)ဟု� ယ��ကြကည်းယ့�ကြကသည်း။ 
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လေးခြ�လေးတ်�းရ�န္တှင်းး် လေးစ်တ်းတ်ည်းရှုရ� ဘာ�ရ��ဝင်းး� အတ်ွင်းး� အမူ့��ု�ကးခြ�င်းး�

မူ့း�� မူ့ခြပွား���ပွားးရပွားါ။ ခြပွား���ပွားး မူ့ုပွားါက က��ု��ခြ�င်းး�မူ့း�� ကြုံက�� ရတ်တ်းသည်းဟု� 

ယ့� ကြကသည်း။ အ�ု�ပွားါလေးခြ�လေးတ်�းရ�ကု� န်တ်းမူ့း��က လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးကြက

သည်းဟု� �ု�သည်း။ အ�း�ု�လေးသ� �ခြပွားည်း်ည်မူ့း��တ်ွင်းး �့သ့မူ့ရှုလေးသ�

လေးန်ရ� လေးတ်�င်းး လေးပွား်မူ့ှ အန်းလေးရ�င်းး မူ့း�ပွား���ပွားး �မူ့း�� တ်ကး��တ်တ်း သည်းဟု�

�ည်း� �ု�သည်း။ အ�ု�ပွားါမူ့း�ပွား���ပွားး �ကု� လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးရပွားါက လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးရသ့သည်း 

အခြ����့ကု� မူ့ခြပွားရပွားါ၊ ခြပွားမူ့ု�ှင်းး �းကး�းင်းး� လေးပွားး�ကးကွယးသွ�� တ်တ်းသည်း

ဟု� �ု�ကြကသည်း။ တ်စ်း�ါတ်စ်းရ�တ်ွင်းး ဘာ�ရ��ဝင်းး�အတ်ွင်းး�မူ့ှ လေးမူ့�င်းး�သ�မူ့း�� 

ကြက��ရသည်း ဟု��ည်း� �ု�သည်း။ 

ဗျူး��ာလေးခြ�လေးတ်�းရ�န္တှင်းး် ပွားတ်းသကးလေးသ� အခြ��� �ဏ္ဍာ� ရးတ်စ်း��ကု��ည်း� 

လေးအ�ကးတ်ွင်းးလေး��းခြပွားထု��သည်း။

“လေးရှ�ယ�င်းးက��က �့အမူ့း��ဟု� တ့်ရုယ� ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� ဌ��ရမူ့း�
�းင်းးတ်�် အ�ါမူ့ှ� ဗျူး��ာလေးခြ� လေးတ်�းရ�ဘာ�ရ��ဝင်းး� အတ်ွင်းး�က န်တ်း�းမူ့ှ� ဌ��
ရမူ့း� �ု��ရတ်ယး။ �့လေးတ်ွဟု� ပွားွ��မူ့း�သဘာင်းး ကးင်းး�ပွားခြပွား� ��ပွားးရ�မူ့ှ တ်း�
�တ်းရန်းအတ်ွကး �ု�အပွားးတ်� ်လေးမူ့�င်းး�၊ ဗျူး�� န်�� အခြ���တ့်ရုယ� ပွားစ်စည်း�လေးတ်ွကု�
င်းှ��ရမူ့း�ကြကပွားါတ်ယး။ တ်စ်းကြီးကုမူ့းမူ့ှ�လေးတ်� ် �့လေးတ်ွလေးကြက�င်း်း လေးကြက� လေးမူ့�င်းး�
တ်စ်း���� ပွားးကး�း�သွ����တ််�အ်တ်ွကးန်တ်း က �့လေးတ်ွကု� တ့်ရုယ�ပွားစ်စည်း�
လေးတ်ွ ထုပွားးမူ့ဌ��လေးတ်� ်ဘာ့�…” 

“တ်ု�ကးပွားွ�မူ့း��ခြ�စ်းပွားွ��လေးန်စ်ဉ်းက��အတ်ွင်းး�မူ့ှ�လေးတ်� ် ပွားအု��ဝးန်း �ကးန်ကး 
ကု�င်းး အ�ွ��လေးတ်ွဟု� လေးခြ�လေးတ်�းရ� ဝင်းး�အတ်ွင်းး�မူ့ှ� တ်စ်းည် စ်�န်း��း ရပွားးန်��
��်ကြကပွားါ တ်ယး။ ည်သန်း�လေး�ါင်းးမူ့ှ� လေးတ်�င်းးလေးပွား်သု�� (�တ်းူတ်ွ�း 
20°03’15.7”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း  96°57’03.6”E) �့လေးတ်ွဟု� အတ်း�အမူ့ုတ်း
လေးတ်ွန်� တ်ကး��တ်� လေးတ်ွ�တ်�လေးကြက�င်း်း �န်�း ဖြိုးပွားး� လေးသန်တ်း န်��ပွားစ်း��တ််ယး။ 
လေးသန်တ်းန်��ပွားစ်းလေးန်တ်�န်း� �့လေးတ်ွ လေးပွားး�ကးကွယးသွ��ဖြိုးပွားး� ရပွားး�ု�ကးတ်�န်�� 
ခြပွားန်းလေးပွား် ��ပွားါတ်ယး။ အ��်း�့လေးတ်ွက ကြကတ်းတ်လေးစ်ာလေးတ်ွ�ု�� ယ��ကြကည်းကြက
တ်ယး…” 

လေး��ကလေးစ်တ်းကု� ဖြိုးပွားး���လ်ေးသ�(၃)န္တှစ်း�န်�းက ရွ�သ�� မူ့း��မူ့ှ တ်ည်းထု��

ကု��ကွယး��်သည်း။ က��န်း (ဧဖြိုးပွားး-လေးမူ့) �ခြပွားည််းတ်ု�င်းး�တ်ွင်းး မူ့ု��လေး�်ပွားွ�မူ့း��ကု� 

အ�ု�ပွားါ ဘာ�ရ��ဝင်းး�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားခြပွား���ပွားးသည်း။ ပွားွ�အ တ်ွင်းး�တ်ွင်းး 

ပွား�� (၁၁၈) ဗျူး��ာလေးခြ�လေးတ်�းရ� ပွား�� (၁၁၉) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�အုမူ့းလေးဟု�င်းး�

�့အမူ့း��သည်း မူ့း�����မူ့း�� ပွားစ်း�ှတ်းက� တ်စ်းန္တှစ်းတ်�အတ်ွင်းး� မူ့ု��လေး�ဝသ

လေးက�င်းး�မူ့ွန်းလေးရ� အတ်ွကး��လေးတ်�င်းး�ကြကသည်း။ ထုု��လေးန်�ကးဘာ�န်း�လေးတ်�း 

ကြီးကး�မူ့း��ကု� �ွမူ့း��န်းစ်ုမူ့း� လေး��င်းး��ှူပွားွ��ည်း� ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။။

ဒရ�းဒျေးရွာရှိ ဒရှးအျေေုးံ �အိုဝ််ရိုးိုးရာအိမ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 

20°03’37.2”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း  96°57’55.5”E) ၎င်းး�အုမူ့းသည်း လေးရှ�ရွ�

လေးဟု�င်းး�လေးန်ရ� မူ့း�လေး��င်းးဖြိုးပွားး� လေးန်�ကး ပွားထုမူ့����ရွ�ခြပွားန်းတ်ည်းစ်တ်ွင်းး 

လေး��ကး��ပွားး ��်လေးသ� အလေး��ကးအဉားမူ့း��ထု�တ်ွင်းး တ်စ်း��အပွားါ အဝင်းး

ခြ�စ်းသည်း။ အုမူ့းအတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�အတ်ု�င်းး� ကးပွားး�ု��စ်င်းးပွားါ မူ့း��ု� (၂)

�� (တ်စ်း��ကု� အုပွားး�န်း�တ်ွင်းး�တ်ွင်းးလေးတ်ွ�ရသည်း) ပွားအု��ဝးရိုးု��ရ� အုမူ့းသ���

ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု��ည်း� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ ရိုးု��ရ� ပွားအု�ဝး�အုမူ့းသည်း 

သကးတ်မူ့း�န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၆၀) န်း�ပွားါ� ရှုဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။

သဘီာဝအဒမေအနှစမ်ေား

ဒရ�းဒတာင ်- (�တ်းူတ်ွ�း 20°02’29.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း  96°57’34.2”E) 

လေးရပွား့လေးကး�ရွ�န္တှင်း်း မူ့န်း�မူ့လေးဝ�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� မူ့း�လေးတ်�င်းးလေးဟု�င်းး� တ်စ်း��

ခြ�စ်းမူ့ည်းဟု� ယ့�ကြကသည်း။ အန်း�အန်��မူ့ှ လေးရပွား့စ်မူ့း�က�သ်ု�� မူ့း�လေးတ်�င်းး

တ်စ်း��၏ �ကခဏ�မူ့း�� ကု� လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးရသည်း။ 

လေးတ်�င်းးလေးပွား် တ်ကးရ� �မူ့း�တ်စ်းလေး�ှ�ကးသည်း လေးတ်�တ်ွင်းး��မူ့း� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

လေးတ်�င်းးလေးပွား်မူ့ှ �ှပွားလေးသ� လေးတ်�လေးတ်�င်းး ရိုးု�င်းး�မူ့း��န္တှင်းး် စ်�က��ကန်း၏ 

အ�ှကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးပွားါသည်း။ �့အမူ့း��က လေးတ်�င်းးလေးပွား် တ်ွင်းး န်�န်�ဘာ�၀၊ 

ကးတ်းမူ့း�� လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း ဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။

“�ွန်း��တ််�န်္တှစ်း (၂၀) လေး��ကးတ်�န်း�က ဦး�န္တ��ု�တ်� ်အသကး (၆၀)လေးကး�း �့
တ်စ်းလေးယ�ကးဟု� လေးရပွား့လေးတ်�င်းးအန်း�ကု� မူ့ကြက��ဏ သွ��လေးရ�ကး
�ည်းပွားတ်း လေး�ရ်ှုတ်ယး။ အ��်း�ု� သွ����ရင်းး�န်�� ဦး�န္တ�န်�� တ်လေးစ်ာ တ်စ်း
လေးက�င်းးဟု� သ့င်းယး�းင်းး�ခြ�စ်း��ပ်ွားါတ်ယး။ ဦး�န္တ� ဟု� ကးတ်းလေးတ်ွန်��အတ့် 
လေးပွားး�းပွားွ�၊ ရှေင်းးပွားွ�လေးတ်ွကု� အတ့် ခြပွား���ပွားး��က်ြကဖြိုးပွားး� သး�းင်းး�လေးတ်ွ သး�ု�၊ က��န်း��်
ကြကပွားါ တ်ယး။ ဦး�န္တ�ဟု� မူ့ကြက��ဏ လေးတ်�င်းးလေးပွား်တ်ကးဖြိုးပွားး� ဗျူး��ာလေးခြ�လေးတ်�းရ�
ကု�မူ့း�ထုွန်း�က� မူ့ု��လေး�ဝသမူ့ှန်းကန်း �ု��အတ်ွကး�ည်း� ��လေးတ်�င်းး�လေး�ရ်ှု
တ်ယး…” 



137

ပွား�� (၁၂၀) လေးရပွား့လေးတ်�င်းး ပွား�� (၁၂၁) လေးရပွား့စ်မူ့း�လေးရထုွကး

န်�န်�ဘာ�ဝမူ့း��မူ့ှ�(၃၁)ဘာ��မူ့ှ သရ�၊ ဖြိုးပွားုတ်�ူန္တှင်းး် အသ့ ရက�ယး ဘာ��သ��

မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ လေးရပွား့လေးတ်�င်းးရှု န်�န်�ဘာ�ဝမူ့း��မူ့ှ ကးတ်းတ်လေးစ်ာ အမူ့း�ု�

အစ်��မူ့း�� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� မူ့ခြမူ့င်းးရဟု� �ု�ကြကသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� အ�း�ု�လေးသ� 

လေး�သ��တ်ု��သည်း လေးရှ�ယ�င်းးက��က ၎င်းး� ကးတ်းတ်လေးစ်ာမူ့း��ကု� ခြမူ့င်းးလေးတ်ွ�

�့�သည်းဟု� �ည်း��ု�သည်း။ ကးတ်းတ်လေးစ်ာမူ့း��တ်ွင်းး ကလေး�� င်းယးမူ့း��၊ 

သကးကြီးကး�ရွယးအု�မူ့း��န္တှင်း်း �့င်းယး�့ရွယး မူ့း�� စ်သည်းခြ�င်းး် မူ့း��စ်ွ�ရှုလေး�

သည်း။ ကးတ်းတ်လေးစ်ာ  မူ့း��သည်း အန်း�အန်��လေးကး�ရွ�မူ့ှ �့အမူ့း��က�သ်ု�� 

ပွားင်းး တ်စ်း�ါတ်စ်းရ�တ်ွင်းး အ�ု�အကမူ့း��န္တှင်းး် ပွားွ�လေးတ်�း မူ့း��ကးင်းး�ပွားခြ�င်းး�၊ 

မူ့း�ပွား���ပွားး �မူ့း�� �ှတ်းတ်င်းးခြ�င်းး� အစ် ရှုသည်းတ်ု��ကု� ခြပွား���ပွားးလေး� ် ရှုကြကလေး�

သည်း။ 

ကးတ်း တ်လေးစ်ာမူ့း��သည်း လေးတ်�င်းးလေးပွား်မူ့ှ ကန်းစ်ပွားး ရှုရ�သု�� �င်းး�လေး�ရ်ှုသည်း 

ဟု��ည်း��ု�သည်း။ ည်အ�းနု်းမူ့း��တ်ွင်းး ကန်းအတ်ွင်းး�မူ့ှ အန်းလေးရ�င်းး အ�င်းး�

မူ့း��ကု� ခြမူ့င်းးလေးတ်ွ�ရလေး�ရ်ှုဖြိုးပွားး� ၎င်းး�အ�င်းး�လေးရ�င်းးမူ့း�� သည်း ကးတ်းတ်လေးစ်ာ

မူ့း�� ည်အ�ါတ်ွင်းး အစ်�ရှ�လေးန် ခြ�င်းး� ခြ�စ်းမူ့ည်းဟု��ု�ကြကသည်း။(ဗျူး��ာဘာ�သ�

အ�ု�အရ ဖြိုးပွားုတ်�ူ ဘာ��သ�� သရ�တ်လေးစ်ာမူ့း��သည်း အတ်ုတ်းက၎င်းး�တ်ု��ခြပွား���်

လေးသ� အက�သု��းက�မူ့း��အရ အဖြိုးမူ့��ု��ု� အစ်��အစ်�န္တှင်းး် လေးရ��လေး��င်းး

ခြ�င်းး�မူ့း��ကု� ��စ်��လေးန်ရလေးသ� ဘာ��သ��မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။)

�ယးပွားု�င်းးရှင်းးတ်စ်းဦး�၏ လေးခြပွား��ု��းကးအရ သ့၏ �ယးသည်း ကးတ်းမူ့း��

သွ��ရ� �မူ့း�အန်း�တ်ွင်းးရှု လေး�သည်း။ သ့သည်း တ်လေးစ်ာတ်ု��ခြပွား���ပွားးထု��

လေးသ� �မူ့း�ကု� မူ့သုဘာ� �းကး�း�မူ့ုလေး�သည်း။ သု��လေးသ�း �ည်း� တ်စ်းပွားတ်း

�န်�း ကြက�လေးသ�အ�ါ အ�ု�ပွားါ�မူ့း�သည်း အ�ု��ု�ခြပွားန်းလေးပွား်��သည်း။ 

ရွ�သ့ရွ�သ�� မူ့း��၏ လေးခြပွား��ု��းကးအရ- 

“ကးတ်းတ်လေးစ်ာလေးတ်ွလေး��ကးတ်��်မူ့း�ဟု� �ယးကွင်းး� လေးတ်ွ အကြက��ကု�ခြ�တ်း
သွ��ပွားါတ်ယး။ �ယးသမူ့�� လေးတ်ွ လေးန်��ည်း တ်လေးရ�အုပွားးတ်�အ်�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်
တ်လေးစ်ာ လေးတ်ွက သ့တ်ု��လေး�ါင်းး�ကု� လေး�ါကးတ်�အ်တ်ွကးလေးကြက�င်း်း န္တု����ရတ်တ်း
တ်ယး�ု���ု�ပွားါတ်ယး…” 

ဒရ�းဒရထေျမ်ေား - (�တ်းူတ်ွ�း 20°03’35.7”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°57’05.4”E) (�တ်းူတ်ွ�း 20°03’27.9”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°56’49.2”E) လေးရပွား့လေးကး�ရွ�၏ အန်း�တ်စ်းဝု�ကးတ်ွင်းး စ်မူ့း�လေးရထုွကး (၂) ��

ရှုသည်း။ တ်စ်း��မူ့ှ� လေးရပွား့ထုွကးဖြိုးပွားး� လေးရပွား့လေးရ ထုွကးဟု�လေး�်သည်း။

လေးန်�ကးတ်စ်း��မူ့ှ� လေးရလေးအ�ထုွကး ဖြိုးပွားး� န်မူ့း်လေးပွား်�ကးလေးရထုွကး ဟု�လေး�်သည်း။ 

မူ့ု��ဖြိုးဗျူး��ည်း ကြီးကး� မူ့တ်ည်းလေး��ကးမူ့ှးက စ်မူ့း�လေးရထုွကး(၂) ��စ်���� မူ့ှ လေးရမူ့း��

ကု� �ယးယ�စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� ��ပွားးင်းန်း�မူ့း�� အတ်ွကး အသ���ခြပွား���က်ြကသည်း။

 

န်န်�းလေးပွား်�ကးစ်မူ့း�လေးရထုွကးကု� န်တ်းတ်စ်းပွားါ�က လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးသည်းဟု� �ု�

ကြကသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းးက ၎င်းး�စ်မူ့း�လေးရထုွကးတ်ွင်းး အ�ွ�လေးပွားး��်ုပွားးမူ့း�� မူ့း��

စ်ွ� လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်းဟု��ု�သည်း။ န်မူ့း်လေးပွား်�ကး ဟု့ လေးသ� အမူ့ည်းမူ့ှ� ရှမူ့း�

ဘာ�သ�စ်က��ခြ�င်း်း “�ုပွားးမူ့း�� ရှုလေးသ�စ်မူ့း�လေးရထုွကး”အဓိုပွားပ�ယးရသည်း။ 

၎င်းး�စ်မူ့း�လေးရထုွကးကု�ယ��တ်ွင်းးလေး�သ���့အမူ့း��က လေးသ�ကးသ���လေးရ

အတ်ွကး အသ���ခြပွား�လေးန်သည်း။ 

“တ်စ်းလေးန်�မူ့ှ� ဦး�ပွားုန်း�ု�တ်� ် �့တ်စ်း လေးယ�ကးဟု� စ်မူ့း�လေးရထုွကးအန်း� 
�ယး��ပွားးလေးန်��ပ်ွားါ တ်ယး။ အ��်း လေးန်� ည်လေးန်မူ့ှ� သ့ဟု� န်တ်းကွန်း�စ်င်းးအန်��
 သွ��ဖြိုးပွားး� အရကးခြမူ့ည်း��ု��အတ်ွကး ပွားု��လေးက�င်းး ရှ���ပ်ွားါတ်ယး။ သ့�န္တုတ်းက
�ည်း� �မူ့း�မူ့ုတ်� ်ပွားု��လေးက�င်းးလေးတ်ွကု� လေးတ်�အရကးန်�� ခြမူ့ည်း�ပွားစ်းမူ့ယး�ု�� �ု�
ပွားါတ်ယး။ ည်လေးန်�င်းး� �ယးသမူ့��လေးတ်ွ အုမူ့းခြပွားန်း�းနု်းမူ့ှ�လေးတ်� ် ဦး�ပွားုန်းဟု� 
လေးခြ�လေးထု�ကးမူ့ှ� ထုု�ု�ကးမူ့ု တ်စ်း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� မူ့ကြက��င်းးမူ့ှ�ဘာ� အ��်း�ဏးရ�န်��
ဘာ� ကွယး�ွန်း��ပ်ွားါ တ်ယး…” 

အ�ု�ပွားါ အလေးကြက�င်းး�အရ�မူ့း��လေးကြက�င်း်း စ်မူ့း�လေးရ ထုွကးကု� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး

လေးသ� န်တ်းသည်း သ့ပွားု�င်းး�ု�င်းးလေးသ� န်တ်းကွန်း�အတ်ွင်းး� အမူ့ှ��အယွင်းး� မူ့�� 

လေးကြက�င်းး�သုရသည်း။ ၎င်းး�န်တ်းသည်း ခြမူ့င်းး�မူ့း��ကု�မူ့့ ကြီးကု�ကးန္တှစ်းသကးလေး�

သည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်းး်�ု� လေးသ�း လေးရှ�ယ�င်းးက��က �့အမူ့း��သည်း 

�ရး� သွ����ရ�တွ်င်းး ခြမူ့င်းး�မူ့း��ကု�သ� အဓိုက အသ��� ခြပွား�ကြကသည်း။ ခြမူ့င်းး�

မူ့း��သည်း န်တ်းကွန်း�အန်း� ခြ�တ်း သန်း�သွ��တ်ု�င်းး� အ�ု��ု� ဦး��ု�ကးလေး�ရ်ှု

ကြကသည်းမူ့ှ� ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ု�င်းးလေးအ�င်းး ခြ�စ်းလေး�သည်း။

“ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ု�င်းးလေးအ�င်းးန်မူ့း်လေးပွား်�ကးစ်မူ့း�လေးရထုွကး ကု� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးတ်� ်
န်တ်းဟု� ဓိ�တ်းပွား��ရိုးု�ကးတ်� ကု�သလေးဘာ�မူ့ကးဘာ့��ု���ု�ပွားါတ်ယး။ ဘာ��ု��
�ည်း� �ု�လေးတ်� ်ဓိ�တ်းပွား��ရိုးု�ကးတ်ု�င်းး� ပွားးကးသွ��တ်တ်းပွားါ တ်ယး…” 
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လေးရပွား့လေးရထုွကးတ်ွင်းး လေးရ�း�ု��ု�� အဓိုက ကန်းန္တှစ်းကန်း ရှုသည်း။ တ်စ်း��မူ့ှ� 

အမူ့း�ု�သ��မူ့း�� အတ်ွကးခြ�စ်းဖြိုးပွားး�၊ အလေးဝ�လေးအ�ကး တ်စ်းကန်းမူ့ှ� အမူ့း�ု�သမူ့း�

မူ့း�� အတ်ွကးခြ�စ်းသည်း။ ၎င်းး�လေးရထုွကးကု� အပွား့ရှုန်း မူ့ခြမူ့င်း်းမူ့���င်းး မူ့န်ကး

လေးစ်�လေးစ်� အ�းနု်းမူ့း��တ်ွင်းး သွ��လေးရ�ကး �ည်းပွားတ်းရန်း သင်းး်လေးတ်�းဖြိုးပွားး� 

လေးရထုွကးမူ့ှ အလေးင်းွ�မူ့း�� တ်�့�့ထုွကးလေးန်သည်းကု� လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းး သည်း။

ငှျက်ြျည််ရ်နိဒ်ရတိမဒ်ေသ -  (�တ်းူတ်ွ�း 20°03’35.2”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း96°56’46.4”E) လေးရပွား့လေးတ်�င်းး၏ အ����တ်ွင်းး ဌကးကြကည််းရန်း 

လေးရတ်ုမူ့း လေး�သကု�လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ သစ်းလေးတ်�အ�ပွားး၏ အစ်ွန်း� မူ့ှ�ရှုလေးသ� 

၎င်းး� လေးရတ်ုမူ့းလေး�သသည်း င်းှကးမူ့း�ု�စ်ုတ်း အ�း�ု�လေးန်ထုု�င်းးရ� လေးန်ရ�လေး�သတ်စ်း

�� ခြ�စ်းသည်း။ အ�ု�ပွားါ လေး�သအတ်ွင်းး� စ်မူ့း�လေးရထုွကးလေး��မူ့း�� မူ့း�� ခြပွား��စ်ွ�

ရှုဖြိုးပွားး� ၎င်းး�တ်ု��သည်း စ်ပွားါ�စ်ု�ကး�င်းး�မူ့း�� အတ်ွကး လေးရရရှုလေးသ� အရင်းး�အခြမူ့စ်း

မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

စည််ဒတာ�်ေားအရျ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°03’33.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°57’57.7”E) လေးရပွား့လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး တ်လေးစ်�ထုးလေး�် စ်ည်းလေးတ်�းပွားွ�� အရကး

ခြပွား���ပွားးပွား�� ကု�လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ ၎င်းး�လေး���ကး ဝင်းးအရည်း ခြပွား���ပွားးရန်း

အတ်ွကး ပွားါဝင်းးလေးသ� ပွားစ်စည်း� မူ့း��မူ့ှ�- လေးည်�င်းးပွားင်းးခြမူ့စ်း၊ န်န္တွင်းး�ပွားင်းး အရွကး

န္တှင်းး် အခြမူ့စ်း၊ ကြုံက�ပွားင်းးအရွကးန္တှင်းး် ကြုံက�သက�၊ လေးရ စ်သည်းတ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ ပွားါဝင်းး

ပွား�� (၁၂၂) င်းှကးမူ့း��ရှုရ� လေးရတ်ုမူ့းလေး�သ

လေးသ�အရ�မူ့း��ကု� လေးရ� က�(၁)��န်�း  အ�းဉ်းလေး��ကးထု��ရသည်း။ 

အ�ု�ပွားါ အ�းဉ်းလေး��ကးရည်းသည်း အစ်�လေး�း�းကးရ�တ်ွင်းး လေးက�င်းး�မူ့ွန်းဖြိုးပွားး� 

လေးပွားး�းပွားွ�၊ ရှေင်းးပွားွ�မူ့း��တ်ွင်းး�ည်း� လေးသ�ကးသ���ကြကသည်း။

ရိုးိုးရာထိုးျေငး်မငဒ်ကြျာငမ်ေား - လေးရပွား့လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး အက�အကွယး

အခြ�စ်း လေး��မူ့င်းးလေးကြက�င်းးမူ့း�� ထုု�� သည်း် ဓိလေး�က်ု� ယလေးန်�တ်ု�င်းး ကးင်း်းသ���

လေးန်��ရှုလေး� သည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ကု� အဂျဂ�ုပွားးတ်ု��စ်တ်င်းး အ�ပွားး�း�ပွားး စ်ဉ်း

အ�းနု်းမူ့ှ စ်တ်င်းးဖြိုးပွားး� လေး��မူ့င်းးထုု��ခြ�င်းး� ဓိလေး�မ်ူ့း�� သည်း ဖြိုးမူ့ု��ကြီးကး�ခြပွားကြီးကး�မူ့း��

မူ့ှ လေးပွားး�ကးကွယးသွ���� ်သည်း။ (၁၉၃၀) ခြပွားည််းန္တှစ်းမူ့း��န္တှင်း်း ကု��ု�န်းလေး�တ်း 

လေးန်�ကးပွားု�င်းး� က��မူ့း��အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး လေး��မူ့င်းး လေးကြက�င်းးမူ့း�� ထုု��ခြ�င်းး�

ဓိလေး�သ်ည်း ဘာ�သ�လေးရ�န္တှင်း်း �ကးန္တွယးလေးသ� အက�အကွယးလေး��တ်စ်း��

အခြ�စ်း လေးတ်�း�ှန်းလေးရ� တ်ပွားးသ��မူ့း��အကြက��တ်ွင်းး တ်ွင်းးကးယး ����်

သည်း။ လေးယ�ကဂး��သ��မူ့း�� အလေးန်ခြ�င်းး် လေးသန်တ်းဖြိုးပွားး�၊ ဓိ��ဖြိုးပွားး�မူ့း��ကု� ထုု��န္တှ�

ကြကသည်း။ ၎င်းး� အလေး�အ်ထုသည်း တ်ွင်းးကးယး��ဖြိုးပွားး� လေးကး�ရွ��့ ထု�

တ်စ်း������ တ်ွင်းးတ်ွင်းးကးယးကးယး ထုု��န္တှ���ကြက သည်း။ အလေးခြ���အ��ခြ�င်း်း 

အန်ကးလေးရ�င်းးလေး��မူ့င်းး သည်း �ကးန်ကးမူ့း�� အန္တတရ�ယးမူ့ှ က�ကွယးရန်း 

ခြ�စ်းသည်း။ အစ်ုမူ့း�လေးရ�င်းးသည်း ကး��န္တှင်း်းလေး�မူ့ စ်လေးသ� တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း�� 

အန္တတရ�ယးမူ့ှ က�ကွယးရန်းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� အန်းလေးရ�င်းးလေး��မူ့င်းးမူ့ှ� လေးအ�ကး�မူ့း� 

ခြပွား�စ်��ခြ�င်းး� စ်လေးသ� အန္တတရ�ယးမူ့း��မူ့ှ က�ကွယးရန်းခြ�စ်းသည်း။ ရှမူ့း�

တ်ု��သည်း ကြီးကး�မူ့��လေးသ� သတ်�ူစ်�တ်းကြီးကး�မူ့း��ကု� လေး��မူ့င်းးထုု��ရ�တ်ွင်းး

အသ���ခြပွား� ကြကသည်း။
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၃၁ ဘီု ံသသံရာစျဝ်နိ်း

ဗျူး��ာဘာ�သ�အယ့အ�ရ သတ်ဝူါတ်ု��ကးင်းး�ည်းရ� ဘာ��ဌ�န် (၆) �င်း်းရှုသည်း။

လေးဘာ�တ်ွင်းး လေး��းခြပွားထု��လေးသ�ပွား��သည်းဩက�သလေး��ကကြီးကး�တ်ွင်းးရှုလေးသ�

ဘာ၀သ�သရ�စ်ကးဝန်း�ခြ�စ်းသည်း။

န်ုဗျူးိ�န်းဘာ�� - ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းလေးသ�န်တ်း၊ သုကြက��၊ ခြဗျူးဟုမ�မူ့း��၊ န်တ်းမူ့း��၏ ဗျူးုမူ့�န်းဘာ�� ခြ�စ်းသည်း။ 

ဤဘာ��သည်း လေးမူ့တ်�ူ၊ ကရိုး�ဏ�၊ မူ့��ုတ်�၊ ဥ်လေးပွားကခ� ဟု့လေးသ� တ်ရ�� လေး��ပွားါ�ကု� ပွားွ��မူ့း��

ဖြိုးပွားး� ��န်းသမူ့�ပွားတ်း ဝင်းးစ်���ှကး �းမူ့း�လေးအ�စ်ွ� လေးန်ထုု�င်းးသည်း် ဘာ��ခြ�စ်းသည်း။

ခြဗျူးဟုမ�ဘာ�� (၂၀) ဘာ��န္တှင်းး် န်တ်းဘာ�� (၆) ဘာ�� ပွားါဝင်းးသည်း။

�့�ဘာ�� - �့�ဘာ��သည်း သ�သရ��ည်းလေးန်ကြကလေးသ� ဘာ��မူ့း��ထု�မူ့ှ အလေးက�င်းး�����

ဘာ�� ဘာ၀ခြ�စ်းသည်း။ အဘာယးလေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း လေးန်�င်းးဘာ၀တ်ွင်းး အထုကးဘာ��တ်ကးခြ�င်းး�ကု� 

�ွယးက့စ်ွ� ��ပွားးလေး��င်းးန္တု�င်းးလေးသ�လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။
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အသ့ရက�ယးဘာ�� - ကးတ်းတ်လေးစ်ာမူ့း��၊ လေးန်�စ်�ည်��၊ ည်စ်�လေးန်��� ဖြိုးပွားုတ်ူ�မူ့း�� န္တှင်း်း ရန်း�ု� တ်တ်း၊ ရန်းမူ့့တ်တ်း

လေးသ� တ်လေးစ်ာမူ့း��၏ ဘာ��ခြ�စ်းသည်း။

ဖြိုးပွားုတ်ူ�ဘာ�� - ၎င်းး�ဘာ��သ��မူ့း��သည်း �့�ဘာ��န္တှင်း်း�ကးစ်ပွားးလေးန်ဖြိုးပွားး� �ု��ရွ��လေးသ� ရိုး�ပွားး�င်းး�သဏ္ဍာ�န်းရှုက� 

အဖြိုးမူ့�တ်လေးစ် အစ်�လေးရ�� င်းတ်းမူ့ွတ်းလေးန်လေးသ� ဘာ��ဘာ၀ခြ�စ်း သည်း။

တ်ုရစ်ာ�န်းဘာ�� - ဤဘာ��မူ့ှ� �့သ��တ်ု��လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးလေးန်ရလေးသ� ည်ှင်းး�စ်���ဘာ၀ခြ�စ်းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� သ�သရ�မူ့ှ

 �ွတ်းလေးခြမူ့�ကးရ� န်ုဗျူးိ�န်းလေးရ�ကးလေးကြက�င်းး�တ်ရ��ကု� မူ့ုမူ့ုတ်ု��ဘာ�သ� ကးင်း်းကြုံက�န္တု�င်းးခြ�င်းး�မူ့ရှုလေးသ� ဘာ��

ဘာ၀ခြ�စ်းသည်း။

င်းရ�ဘာ�� - င်းရ�သ��မူ့း��သည်း အဖြိုးမူ့�မူ့ခြပွားတ်း �င်းး�ရ���ကခ၊ န်�ကးင်းးမူ့ုန္တှင်း်း ည်ှင်းး�ပွားမူ့း�န္တှုပွားး စ်ကးမူ့ုကု� ၎င်းး�တ်ု��

ခြပွား���်လေးသ� အက�သု��း က�န်း����သည်းအထုု ကြက�ခြမူ့င်း်းစ်ွ���စ်�� လေးန်ရလေးသ� ဘာ��ခြ�စ်းသည်း။

ဘာ��ဘာ၀မူ့း��မူ့ှ� တ်စ်း��န္တှင်း်းတ်စ်း�� သး�သန်�း ခြ�စ်းလေးသ�း�ည်း� အခြပွားန်းအ�ှန်းအ��ခြ�င်း်း �ကးစ်ပွားး�ှကးရှု

လေး�သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်းပွားင်းး �့�ဘာ��န္တှင်း်း တ်ုရစ်ာ�န်းဘာ��မူ့ှ� �ကးစ်ပွားး တ်ည်းရှုလေးန်ကြကသည်း။ �့သ��မူ့း��

အလေးန်ခြ�င်း်း စ်ုတ်းလေးက�င်းး�ထု���ှင်းး အထုကးန်တ်း၊ ခြဗျူးဟုမ�ဘာ��မူ့း��သု��လေးရ�ကးရှုန္တု�င်းးဖြိုးပွားး� မူ့လေးက�င်းး�လေးသ�

စ်ုတ်းထု��ရှုပွားါက အပွားါယးလေး��ဘာ�� သု�� လေးရ�ကးရှုမူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။ တ်ရ��အ��ထု�တ်းခြ�င်းး� ၎င်းး�ဘာ��

ဘာ၀မူ့း��သု�� လေးရ�ကးရှု န္တု�င်းးသည်း။

ပွား��ပွားါစ်ကးဝန်း�ကု� ဘာ၀သ�သရ�စ်ကးဝန်း�ဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး� အ����မူ့ရှုကးင်းး�ည်းရခြ�င်းး�

သလေးကဂတ်ခြ�စ်းသည်း။ စ်ကးဝန်း�၏အ�ယးတ်ွင်းး လေး��ဘာ၊ လေး�ါသန္တှင်း်း လေးမူ့�ဟုတ်ု��ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�

လေးသ� ကြကကး၊ ဝကးန္တှင်း်း လေး�မူ့ရိုး�ပွားးတ်ု��ရှုသည်း။ အ�ု�ပွားါ လေး��ဘာ၊ လေး�ါသန္တှင်း်း လေးမူ့�ဟုတ်ု��၏ �ကးစ်ပွားး�ှ

ကးရှုခြ�င်းး�၊ တ်စ်း��န္တှင်း်းတ်စ်း�� အလေးထု�ကးအပွား�်ခြ�စ်းခြ�င်းး� သလေးဘာ�တ်ရ��ကု� တ်စ်းလေးက�င်းးအဖြိုးမူ့း� တ်စ်း

လေးက�င်းးကု�ကးလေးန်ပွား��ခြ�င်း်း လေး��းခြပွားသည်း။ စ်ကးဝန်း�၏ အခြပွားင်းးဘာကးတ်ွင်းး က�က�၏အကး�ု�အရ ဘာ��ဘာ၀တ်ု��

၏ ခြ�စ်းတ်ည်းပွား��ကု� လေး��းခြပွားထု��သည်း။ အခြပွားင်းးဘာကးစ်ကးဝန်း�ရှု အကန်�း  (၁၂)��မူ့ှ� န်ု�ါန် ဟု�လေး�်သည််း

 ဗျူး��ာလေးဟု�ကြက��လေးသ� တ်ရ��ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား�သည်း။  ဘား�ကု� �း�ပွားးကု�င်းးထု��သ့မူ့ှ� ယမူ့မူ့င်းး�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး�

 အရ�အ������တ်ု��၏ မူ့ဖြိုးမူ့�လေးသ� သလေးဘာ�တ်ရ��ကု� ကု�ယးစ်��ခြပွား� သည်း။ သ�သရ�မူ့ှ �ွတ်းလေးခြမူ့�ကး

ခြ�င်းး� အလေးကြက�င်းး�တ်ရ��တ်ု��ကု� န္တှ����သွင်းး� �င်းးခြ�င်းး ခြ�င်းး�မူ့ရှုလေးသ� သ့တ်ု��အလေးန်ခြ�င်း်း သ�သရ�တ်ွင်းး 

အ�န်းတ်���� ကးင်းး�ည်းရပွား��ကု� လေး��းခြပွားထု��ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

အလေးကြက�င်းး�အရ�အညွှှန်း� - Keown (2013), BBC (2014)

ပွား��အညွှှန်း� - BBC (2014)
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ခမနိမ်ာရ်ိုးိုးရာတျတ်းးထိုးခြငး်ဓဒလွှာ်

လေးရှ�ယ�င်းးက��ကပွားင်းး အ�ရှသ��တ်ု��သည်း �န္တာ�ကု�ယး တ်ွင်းး လေး��မူ့င်းးလေးကြက�င်းးမူ့း��ထုု��ခြ�င်းး� ဓိလေး�်ကု�

�ကး��ကးင်း်း သ�����်ကြကသည်း။ လေးရှ�လေး�တ်းတ်ရိုး�တ်းခြပွားည်းတ်ွင်းး လေး��မူ့င်းး လေးကြက�င်းးကု� မူ့လေးက�င်းး��ု��ဝါ�မူ့း�� အန္တတရ�ယးမူ့ှက�ကွယး

 ရန်းထုု����်ကြကသည်း။ အ�ု�ပွားါဓိလေး�်သည်း အလေးရှ�လေးတ်�င်းး အ�ရှလေး�သသု��ပွားါ ပွားး ��န္တှ������်သည်း။ လေး��မူ့င်းးထုု��ခြ�င်းး� ဓိလေး�်သည်း

 အလေးန်�ကးလေးတ်�င်းးဘာကး တ်ရိုး�တ်းလေး�သ တ်ု�င်းး� ရင်းး�သ�� မူ့း�ု�န္တွယးစ်�မူ့း���းမူ့ှ ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�သု�� (ဘားစ်း ၂၀၀) �န်�းတ်ွင်းး လေးရ�ကး

ရှု����်သည်း။ လေး��မူ့င်းး�ထုု��ခြ�င်းး� ဓိလေး�် သည်း ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�ရှု အ�း�ု�လေးသ� လေးန်ရ�လေး�သမူ့း��၊ အထု့� သခြ�င်း်း ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယး

တ်ွင်းး �ွန်းစ်ွ�လေး�တ်းစ်����်သည်း။ ရှမူ့း� အမူ့း�ု�သ��မူ့း��သည်း �ါ�မူ့ှ �့�အထုု လေး��မူ့င်းးလေးကြက�င်းးမူ့း�� ကု� သတ်ူုရှုခြ�င်းး� သလေးကဂတ်

အခြ�စ်း ထုု��န္တှ���်ကြကသည်း။ လေးရှ� လေး�တ်းက အမူ့း�ု�သမူ့း�၊ အမူ့း�ု�သ��မူ့လေးရွ� လေး��မူ့င်းးလေးကြက�င်းး ထုု����်ကြကဖြိုးပွားး� ယ��လေး�တ်းတ်ွင်းးမူ့့

 အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း�� လေး��မူ့င်းး ထုု��ခြ�င်းး�ဓိလေး�်ကု� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� အလေးန်�ကးဘာကးရှု �းင်းး� ခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းးသ� လေးတ်ွ�ရှုရလေးတ်�်သည်း။

 �းင်းး�အမူ့း�ု�သမူ့း� မူ့း��၏ မူ့းကးန္တှ� တ်ကးတ့်�ထုု��ခြ�င်းး� ဓိလေး�်သည်း အ�ှအပွား အတ်ွကး မူ့ုမူ့ုတ်ု���န္တာ အလေး�း�ကးသ� ထုု��ကြက

လေးတ်�် သည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�်ရိုးု��ရ� လေး��မူ့င်းးထုု��ခြ�င်းး� ဓိလေး�်သည်း ခြမူ့န်းမူ့�တ်ု��အကြက��တ်ွင်းး �ု�င်းးမူ့�စ်ွ� အခြမူ့စ်းတ်ွယး��်ဖြိုးပွားး�ခြ�စ်း သည်း။

 ဘာ�ရင်းးမူ့ှ သ�မူ့န်း တ်ု�င်းး�သ့ခြပွားည်းသ��မူ့း��အထုု ကးန်း�မူ့�ကြုံက�်�ု�င်းးခြ�င်းး�ကု�လေး��းခြပွားရန်းအတ်ွကး�ည်း�လေးက�င်းး�၊ အမူ့း�ု�သမူ့း�မူ့း��

 အ�ှအပွားအတ်ွကး �ည်း�လေးက�င်းး�၊ ရိုးု��ရ� ဓိလေး�်ထု���တ်မူ့း� အစ်ဉ်းအ��အခြ�စ်း �ည်း�လေးက�င်းး�၊ အလေး��င်းးအက�အကွယး

အခြ�စ်း �ည်း�လေးက�င်းး� လေး��မူ့င်းး ကု� ထုု����်ကြကသည်း။ လေး��မူ့င်းးကု� လေးသ�း�စ်ွ�ထုု���ှင်းး လေး��မူ့င်းးလေးကြက�င်းး၏ တ်န်း�ု��သတ်ူုမူ့း��

လေးကြက�င်း်း မူ့လေးက�င်းး� �ု��ဝါ�တ်ု��၏ အန္တတရ�ယးမူ့ှ က�ကွယးန္တု�င်းးသည်းဟု� ယ��ကြကည်း ကြကသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�်လေး��မူ့င်းးလေးကြက�င်းးတ်ွင်းး ဗျူး��ာ

စ်�လေးပွားန္တှင်း်း အင်းး�ကွကးမူ့း��ကု�  အလေး��င်းးအခြ�စ်း  ထုု��န္တှ�ကြကလေး� သည်း။ (DeKalb, 2011)

မဟိုာမုနိိဗုေ္ဓရိုးု��်ေားဒတာ်

မူ့ဟု�မူ့�န်ုဗျူး��ာရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းမူ့ှ� ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း�၏ အလေးန်�ကး ဘာကးရှု ရ�ု�င်းးခြပွားည်းန်ယးတ်ွင်းး မူ့့�က

တ်ည်းရှု��်သည်း။ ရ�ဇာဝင်းးတ်ု��အ�ု�အရ ဗျူး��ာသည်း ရ�ု�င်းးတ်ု��၏လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�း ခြ�စ်းလေးသ� ဓိည်ဝတ်းခြပွားည်းသု��

 ကြွားကခြမူ့န်း���်သည်းဟု��ု�သည်း။ ရ�ု�င်းး ဘာ�ရင်းးမူ့င်းး�ခြမူ့တ်းသည်း ဗျူး��ာ၏ အ����အမူ့တ်ု��ကု� သကးဝင်းး ယ��ကြကည်း

သခြ�င်း်း ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�း တ်စ်း�့ ထု���ပွားး �ွင်း်းခြပွား�ရန်း�ွင်း်းလေးတ်�င်းး���်သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ဘာ�ရင်းးမူ့င်းး�ခြမူ့တ်း န္တှင်း်း သ့လေးဌ�၊

 သ့ကြွားကယးမူ့း��သည်း လေးရှေန္တှင်း်း ရတ်န်� ပွားစ်စည်း� မူ့း��ကု� �ှူ�ါန်း���်ကြကဖြိုးပွားး� သကးရှုထုင်းးရှ�� ဗျူး��ာခြမူ့တ်းစ်ွ� ဘာ�ရ��ရှင်းး

န္တှင်း်းတ့်လေးသ� ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�း တ်စ်း�့ကု� သွန်း� ��ပွားး��်ကြကသည်း။ ရ�ဇာဝင်းးသမူ့ု�င်းး�တ်ု��၏ အ�ု�အရ ဗျူး��ာ သကးရှု

ထုင်းးရှ��ရှုလေးန်�းနု်းတ်ွင်းး သွန်း���ပွားး��်ဖြိုးပွားး� ခြမူ့တ်းစ်ွ� ဘာ�ရ��ကု�ယးလေးတ်�းတ်ု�င်းး ရင်းးလေးင်းွ��ု���်လေးသ�လေးကြက�င်း်း မူ့ဟု� မူ့�န်ု

ရိုး�ပွားးရှင်းးလေးတ်�း ဟု�လေး�်ကြကသည်း။ (၁၇၈၄) ��န္တှစ်းတ်ွင်းး က�န်း�လေးဘာ�င်းးမူ့င်းး��ကးမူ့ှ မူ့င်းး�သ�� သတ်ု��မူ့င်းး�လေးစ်�သည်း

 ရ�ု�င်းးခြပွားည်းကု� ကးူ�လေးကး�းတ်ု�ကး�ု�ကး��်ဖြိုးပွားး� ရ�ု�င်းးခြပွားည်းကးရိုးု�� လေးသ�အ�ါတ်ွင်းး မူ့ဟု�မူ့�န်ု ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းကု� ထုု�စ်ဉ်း

အ�ါက မူ့င်းး�လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�းခြ�စ်းလေးသ� အမူ့ရပွား့ရ လေးန်ခြပွားည်းလေးတ်�းသု�� သယးလေး��င်းး����်သည်း။ လေးန်�င်းးအ�ါတ်ွင်းး 

ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�း ကု� မူ့န္တတလေး��န်န်း�လေးတ်�းရ��းသု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�ပွား့လေးဇာ�း��်ကြကသည်း။
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���ကန်းလေးကး�ရွ�ကု� (�တ်းူတ်ွ�း 20°06’19.0”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’15.1”E) ခြမူ့န်းမူ့� 

သကကရ�ဇား (၁၁၃၆)��န္တှစ်း (လေးအ�း ၁၇၁၄)တ်ွင်းး စ်�က��လေးစ်�းဘာွ�� မူ့ှ စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��န္တှင်း်း �င်းး�မူ့းရွ�

ကု� စ်တ်င်းးတ်ည်း လေးထု�င်းးလေးသ�အ�းနု်းတ်ွင်းး အတ့်တ်ကွတ်ည်းလေးထု�င်းး��် ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ 

���ကန်း�ု�သည်းမူ့ှ� “လေးတ်�အ�ပွားးင်းယး”ဟု�အဓိုပွားပ�ယး ရသည်း။ အဘာယး်

လေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း ���ကန်းလေးကး�ရွ� စ်တ်င်းး မူ့တ်ည်းလေးထု�င်းးမူ့ှးကပွားင်းး 

လေးကး�ရွ�အန်း�တ်ွင်းး လေးတ်�အ�ပွားး တ်ည်းရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းသည်း။ 

ပွားထုမူ့���� အလေးခြ��းလေးန်ထုု�င်းးကြကသ့မူ့း��မူ့ှ� ရှမူ့း�မူ့း�� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ယ��အ�းနု်း

တ်ွင်းးမူ့့ ရှမူ့း�န္တှင်းး် ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း�� လေးန်ထုု�င်းး�ှကးရှုသည်း။

ယ�င်းးအ�ါက ကန်းန္တှင်းး် အန်း�ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းးရှု လေးကး� ရွ�မူ့း��မူ့ှ အင်းး�သ��

�့မူ့း�ု�မူ့ှ� ဂျးပွားန်းမူ့း�� မူ့ု��ဖြိုးဗျူး�လေးရ လေး�ှ�င်းးတ်မူ့�ကြီးကး� လေး��ကး��ပွားးဖြိုးပွားး��းနု်းတ်ွင်းး 

လေးန်ရ� အသစ်းမူ့း��သု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ� လေးန်ထုု�င်းး��်ကြကသည်း။ ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�

မူ့း��သည်း�ည်း� ဖြိုးပွားး���သ်ည်း် ရ�စ်�န္တှစ်း လေးန္တှ�င်းး�ပွားု�င်းး�က��က လေး�သတ်ွင်းး� 

မူ့ဖြိုးင်းုမူ့းမူ့သကးမူ့ုမူ့း��လေးကြက�င်း်း အန်း�အန်��ရှု လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သမူ့း��မူ့ ှ

���ကန်းလေး�သသု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�����က်ြကသည်း။ ယလေးန်� အ�းနု်းတ်ွင်းး အဓိုက

လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� �့မူ့း�ု�မူ့း��မူ့ှ� အင်းး�သ��န္တှင်း်း ရှမူ့း�တ်ု��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ပွားအု�ဝး� �့မူ့း�ု�

တ်ု��မူ့ှ� အန်ည်း�င်းယးသ�လေးန်ထုု�င်းးကြကသည်း။ အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်� စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� 

(၁၆၂)စ်� လေးန်ထုု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� အဓိုက အသကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�မူ့ှ� 

င်းါ��မူ့း�ခြ�င်းး�န္တှင်းး် �ယးယ�စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း� တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။

���ကန်း၏ ပွားထုမူ့ဦး�����အမူ့ည်းမူ့ှ� လေးန်�င်းး�မူ့း� ခြ�စ်း သည်း။ (၁၉၈၅)��န္တှစ်း 

န္တု�င်းးင်း�လေးရ� မူ့တ်ည်းဖြိုးင်းုမူ့းမူ့ုမူ့း�� လေးကြက�င်း်း ရွ�သ��မူ့း��မူ့ှ� ပွားအု�ဝး�န်းန္တှင်းး် ပွားအု�ဝး�

ခြ�ူ �ကးန်ကးကု�င်းးမူ့း��အ�� အစ်��အစ်�မူ့း�� လေးထု�ကးပွား�်ရန်း 

အတ်င်းး�အကးပွားး လေးစ်�ု�င်းး�ခြ�င်းး���ရသည်း။ ဤက�သ်ု�� ရွ�သ��မူ့း��န္တှင်း်း

ပွား�� (၁၂၃) ���ကန်းလေးကး�ရွ� ပွား�� (၁၂၄) ရွ�ဦး�လေးစ်တ်း

�ကးန်ကးကု�င်းးလေးသ�င်းး�ကးန်း� သ့တ်ု��အကြက�� အ�ကးအသွယးသည်း 

ခြမူ့န်းမူ့�စ်စ်း သ��မူ့း��အတ်ွကးသတ်င်းး�အ�းကးအ�ကး ခြ�စ်းလေး� သည်း။ 

ပွားထုမူ့ဦး�����အ�းနု်း ခြမူ့န်းမူ့�စ်စ်းသ��မူ့း�� လေးကး�ရွ�အတ်ွင်းး�သု�� ဝင်းး

လေးရ�ကး��လေးသ�အ�းနု်းက လေးန်�င်းး�မူ့း�ကု� ရှမူ့း�အသ�ထုွကးအတ်ု�င်းး�လေး�်�ု�

ရင်းး� အသ�ထုွကးမူ့ပွားးလေးသ�လေးကြက�င်း်း လေးန်�င်းး�မူ့း�မူ့ှ ���ကန်း ဟု� လေးခြပွား�င်းး��� 

����သ်ည်း။ လေးန်�င်းး�မူ့း�၏ အဓိုပွားပ�ယးမူ့ှ� “ကန်းကြီးကး�” ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ကန်းကြီးကး�ဟု�

လေး�် တ်ွင်းးရခြ�င်းး�မူ့ှ� ���ကန်းလေးကး�ရွ� ဘာ�ရ��အန်း�တ်ွင်းး ရွ�တ်ည်း

ကတ်ည်း�က ကြက�မူ့း�ု�င်းါ� ပွားါ�န္တှင်းး် ခြပွားည််းစ်�� လေးသ� ကန်းတ်ည်းရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း 

ခြ�စ်းလေး�သည်း။ ယ��အ�ါတ်ွင်းးမူ့့ လေးသ�င်းယးလေးသ� ကန်း န္တှင်းး် အ�ယး ရှု 

န်ဂျါ�ရိုး��ဘာ�ရ��ကု�သ� ခြမူ့င်းးလေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။

ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစ ်အဒောျအ်ဦးမေား 

ရွာဦးးဒစတ� 

���ကန်းရွ�ဦး�လေးစ်တ်းကု� ယွန်း��့မူ့း�ု�မူ့း�� တ်ည်းထု�� ကု��ကွယး��်ဖြိုးပွားး� ဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး� အန်း�တ်ွင်းး လေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးသည်း။ လေးကး�င်းး�ဝင်းး�

အတ်ွင်းး� တ်ွင်းး ရ�ု�င်းးပွား��တ့် ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းကု� �့�လေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။ ယွန်း��့မူ့း�ု�

မူ့း�� �ကးထုကးတ်ွင်းး ရ�ု�င်းးလေး�သသု�� ဘာ�ရ���့�ထုွကးဖြိုးပွားး� မူ့ဟု�မူ့�န်ုဘာ�ရ��

ကု� �့�လေးခြမူ့�း�� ် သည်း။ ခြပွားန်း�ည်းလေးရ�ကးရှု �းနု်းတ်ွင်းး မူ့ဟု�မူ့�န်ု ဘာ�ရ��

ပွား��သဏ္ဍာ�န်းတ့်ကု� ရ�ု�င်းး�ကးမူ့ု ပွားည်�ရှင်းးမူ့း�� ၏ အက့အည်းခြ�င်း်း ထု���ပွားး 

ကု��ကွယး��် ကြကသည်း။ 
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ပွား�� (၁၂၅) လေးတ်�င်းး�လေးမူ့�ကးလေးတ်�င်းး ပွား�� (၁၂၆) �န်းကြီးကုတ်းစ်ကး

ပွား�� (၁၂၇) င်းါ��မူ့း�ပွားု�ကးကွန်း

သဘီာ၀အဒမေအနှစမ်ေား

ဒတာင်ြဒမာျ်

ထုု�လေးတ်�င်းးသည်း ရိုးု��ရ�ဝါ��လေးမူ့�ကး ပွား��သဏ္ဍာ�န်း ရှု လေးသ�လေးကြက�င်း်း လေးတ်�င်းး

�လေးမူ့�ကးဟု� လေး�်သည်း။ လေးတ်�င်းးထုုပွားးတ်ွင်းး ဂျ့ကြီးကး�ဟု�လေး�်သည််း �ုဏးဂျ့

တ်စ်းဂျ့ ရှုဖြိုးပွားး� အမူ့း��အ��ခြ�င်း်း သ�ဃာ�လေးတ်�းမူ့း�� ��လေးရ�ကး တ်ရ��ထုု�င်းး 

သးတ်င်းး�သ���ကြကသည်း။ လေးတ်�င်းးလေးပွား်၌ ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းပွားးကးမူ့း��၊ လေးကး�င်းး�

ပွားးကးမူ့း��ကု� လေးတ်ွ� ခြမူ့င်းးန္တု�င်းးသည်းဟု��ည်း� �ု�ကြကသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

���ကန်းလေးကး�ရွ�တ်ွင်းး(၅)ရကးတ်စ်းလေး��ရှုဖြိုးပွားး� အ�ု�ပွားါ လေး��လေးန်�တ်ွင်းး 

အန်း�အန်��လေးကး�ရွ�မူ့း��မူ့ှ လေး��သည်း မူ့း�� ��လေးရ�ကးလေးရ�င်းး��းကြက

သည်း။ အန်း�ပွားတ်းဝန်း� ကးင်းးရှုရွ�မူ့း�� ခြ�စ်းလေးသ� ထုး�က�န္တှင်း်း န်မူ့း်ဟု့�ရွ� 

မူ့း��မူ့ှ�မူ့့ (၅) ရကးတ်စ်းလေးစ်း� မူ့ရှုလေးပွား။ လေး��လေးန်ရ�မူ့ှ� ကန်းအန်း�တ်စ်းဝု�ကး

တ်ွင်းး ခြ�စ်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း လေး�ှခြ�င်း်း ခြ�စ်းလေးစ်၊ က�န်း��မူ့း�ခြ�င်း်းခြ�စ်းလေးစ် 

အ�ွယးတ်က့ �� လေးရ�ကးန္တု�င်းးလေး�သည်း။

ေနိ်ကြီးျိတစ်ျန်ှင််ဝါးလွှာု�င်နိး် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°06’21.3”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’18.3”E) ���ကန်းလေးကး�ရွ�တ်ွင်းး �န်းကြီးကုတ်းစ်ကးတ်စ်း

စ်ကးမူ့ှ� �ွန်း��်လေးသ�န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၂၀)�န်�းက တ်ည်းလေး��ကး ��ခ်ြ�င်းး�

ခြ�စ်းသည်း။ �န်းစ်ပွားါ�ကြီးကုတ်း�ွ�ခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း�ကု� �ကးလေးတ်ွ� လေး��်�

န္တု�င်းးသည်း။ လေးကး�ရွ�အတ်ွင်းး� �န်းစ်ကး(၂)����ရှုဖြိုးပွားး� ပွား��ပွားါ�န်းစ်ကးမူ့ှ� လေးရှ�

အကး���� �န်းစ်ကးခြ�စ်းက� အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး ဝါ���ပွားးင်းန်း�ကု� �ည်း�လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းး

န္တု�င်းးသည်း။ 

ထုု��အခြပွားင်းး လေးကး�ရွ�အတ်ွင်းး� �ှည်း်�ည်းကြကည််းရိုးု ပွားါက င်းါ��မူ့း�ပွားု�ကး 

��ပွားးင်းန်း�၊ လေးမူ့�င်းး�လေးထု�င်းး� ��ပွားး င်းန်း�၊ �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး��ပွားးင်းန်း�န္တှင်းး် ရိုးု��ရ�င်းါ�

�မူ့း� ��ပွားးင်းန်း�တ်ု��ကု� လေး��်�န္တု�င်းးသည်း။

ေဏ္ဍာရ��ုခံ�ငမ်ေား

�ွယးလေးမူ့�င်းး�လေးတ်�င်းးလေးပွား်တ်ွင်းး လေးကး�ကးတ်��� (၂)တ်��� ရှုဖြိုးပွားး� အ�ု�ပွားါ

လေးကး�ကးတ်��� (၂) တ်���ကု� အလေးစ်�င်းး်အ လေးရှ�ကးန်တ်းကထု��ရှု��သ်ည်းဟု�

ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ ၎င်းး�န်တ်းသည်း �့အမူ့း��အ�� �ကးဝတ်းရတ်န်� 

မူ့း��င်းှ��ရမူ့း�လေးသ� န်တ်းပွား��ခြပွားင်းးထု�တ်ွင်းး ပွားါဝင်းးလေးသ� န်တ်းခြ�စ်းလေး�သည်း။
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ထ�းျာရွာ

ထုး�က�လေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°08’03.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’11.2”E) သည်း စ်�က��

ကန်း ၏ အလေးန်�ကးဘာကးကမူ့း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ အုမူ့း လေးထု�င်းးစ်�လေးပွားါင်းး�(၇၀) လေးကး�းရှုဖြိုးပွားး� 

လေးကး�ရွ�ကု�(၂) ပွားု�င်းး��ွ�ထု��သည်း။ တ်စ်းပွားု�င်းး�မူ့ှ� ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း�� လေးန်ထုု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� ကးန်းအပွားု�င်းး�

တ်ွင်းးမူ့့ အင်းး�သ��မူ့း�� လေးန်ထုု�င်းးကြကလေး�သည်း။ 

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��မူ့ှလေးကး�ရွ�ကု�စ်တ်င်းး တ်ည်းလေးထု�င်းး��က်ြကဖြိုးပွားး� အင်းး�သ��

တ်ု��မူ့ှ� �ည်းကြီးကး� တ်ည်းလေး��ကး ဖြိုးပွားး��းနု်းတ်ွင်းး လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ� လေးန်ထုု�င်းး��်ကြက

သည်း။ အင်းး�သ�� အမူ့း��စ်�သည်း လေးန်�င်းးမူ့ု�ဟု�လေး�်လေးသ� လေးကး�ရွ�မူ့ှ 

လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ���ကြကဖြိုးပွားး� ၎င်းး�လေးကး�ရွ� သည်း ယ��အ�ါ လေးရ�ှမူ့း�မူ့ု�� သွ��ဖြိုးပွားး

ခြ�စ်းလေး�သည်း။ အသကး လေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�အလေးန်ခြ�င်းး် စ်ပွားါ� န္တှင်းး်

လေးခြပွား�င်းး�စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�န္တှင်းး် အင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�တ်ု��က င်းါ��မူ့း���ပွားး 

င်းန်း�မူ့း��ကု� ��ပွားးကု�င်းးကြက သည်း။ ထုး�က� ဟု့လေးသ� အမူ့ည်းမူ့ှ� “အက� 

အကွယးထုး�”ဟု� အဓိုပွားပ�ယးရသည်း။ ထုး�က�လေးကး�ရွ� တ်ွင်းး �န်းအရကး

�းကး��ပွားးင်းန်း�၊ �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး ��ပွားးင်းန်း�၊ ရိုးု��ရ�တ်ု���့���ပွားးင်းန်း� န္တှင်းး် င်းါ��မူ့း�

ပွားု�ကး ယကး��ပွားးခြ�င်းး�စ်လေးသ� �့လေးန်မူ့ုဘာဝ�ု�င်းးရ� ရိုးု��ရ� ယဉ်းလေးကး�မူ့ု

အလေးမူ့ွအန္တှစ်း��ပွားးင်းန်း�မူ့း��ကု� လေး��်� န္တု�င်းးသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

ေနိ်အရျ်ြေျ်လွှာု�်ငနိ်းမေား

(�တ်းူတ်ွ�း 20°08’05.2”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’14.2”E) (�တ်းူတ်ွ�း 

20°08’03.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’13.3”E) (�တ်းူတ်ွ�း 20°08’00.4”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’14.6”E) ထုး�က�လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး�န်းအရကး�းကး

��ပွားးင်းန်း�မူ့း�� ရှုဖြိုးပွားး� ၎င်းး�အရကး�းကး ��ပွားးင်းန်း�မူ့း��သည်း ရိုးု��ရ� န်ည်း�

အတ်ု�င်းး� �းကး��ပွားးကြကသည်း။ 

�န်းအရကး�းကး ��ပွားးင်းန်း���ပွားးကု�င်းးပွား��မူ့ှ� ပွားထုမူ့ဦး� စ်ွ� �န်းမူ့း��ကု� 

လေးပွားါင်းး��� �းကးခြပွား�တ်းဖြိုးပွားး� ဝါ��း�မူ့း�� လေးပွား်တ်ွင်းး ခြ�န်�းက��ှန်း�ရသည်း။ လေးအ�

သွ��လေးသ� အ�ါတ်ွင်းး ထုမူ့င်းး�မူ့း��ကု� တ်လေး��န္တှင်းး် လေးရ�က�န်ယး ရသည်း။ 

ထုု��လေးန်�ကး လေးခြမူ့အု��မူ့း��တ်ွင်းး ထုည်း်က� ထု��ရသည်း။ ထုု�သု��ထု��ရ�တ်ွင်းး 

လေး��င်းး�ရ�သး �ု�ပွားါက (၈) ရကး �န်�းထု��ရဖြိုးပွားး�၊  လေးန္တွရ�သးတ်ွင်းး (၅)ရကး

�န်�း  ထု��ရသည်း။ အ�းဉ်းလေးပွားါကး��လေးသ� အ�ါ လေးရန္တှင်းး်လေးရ�ဖြိုးပွားး� အ�့မူ့းန်း

ယ� အု��မူ့း��အတ်ွင်းး�သု�� ထုည်း်က� အပွား့လေးပွား�ရသည်း။ ထုု�အ�ါအရည်း 

မူ့း��သည်း အပွား့လေးကြက�င်းး် အလေးင်းွ�အခြ�စ်းသု�� လေးခြပွား�င်းး�ဖြိုးပွားး� �ကးသွယးထု��

လေးသ� ပွားု�ကးင်းယးမူ့း��မူ့ှ တ်စ်း�င်းး် လေးရခြ�ည််းထု��လေးသ� န္တှစ်းထုပွားးအု��အတ်ွင်းး�

ခြ�တ်းက� အရည်းခြ�စ်း လေးခြပွား�င်းး�သွ��သည်း။   

ထုု�အ�ါ အ�ု�� အလေးင်းွ�မူ့း��သည်း ခြပွားင်းး�အ�� ၂၀% ရှုလေးသ� အရကး ခြ�စ်း��

သည်း။ ထုး�က�လေးကး�ရွ�ရှု အရကး�ု� (၃) �ု�မူ့ှ အ�ု�ပွားါ န်ည်း�အတ်ု�င်းး� �န်း 

အရကးမူ့း��ကု� လေးန်�စ်ဉ်း �းကး��ပွားး�းကးရှုသည်း။

ပွား�� (၁၂၈) ထုး�က�ရွ� ပွား�� (၁၃၀) �န်းအရကး�းကးရိုး�� -၂

ပွား�� (၁၂၉) �န်းအရကး�းကးရိုး�� -၁
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ပွား�� (၁၃၁) �န်းအရကး�းကးရိုး�� -၃

ပွား�� (၁၃၃) �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး��ပွားးင်းန်း� -၂

ပွား�� (၁၃၄) �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး��ပွားးင်းန်း� - ၃

ပွား�� (၁၃၅) တ်ု��ဟု့���ပွားးင်းန်း�ပွား�� (၁၃၂) �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး��ပွားးင်းန်း� - ၁

ေနိ်မုနိ််ကြွျ�်လွှာု�်ငနိ်း 

(�တ်းူတ်ွ�း 20°08’05.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’20.9”) (�တ်းူတ်ွ�း 

20°08’09.3”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’16.6”E) (�တ်းူတ်ွ�း 20°08’11.2”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’17.8”E)

ထုး�က�လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး��ပွားးင်းန်း�မူ့း��ကု� �ည်း�လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးန္တု�င်းး

ဖြိုးပွားး� ယလေးန်�ထုုတ်ု�င်းးလေးအ�င်းး ရိုးု��ရ� ပွားစ်စည်း�မူ့း��ခြ�င်း်း ရိုးု��ရ�န်ည်း�မူ့း��အတ်ု�င်းး� 

ထု�တ်း��ပွားး �ှကးရှုသည်း။ �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး��ပွားးင်းန်း� တ်စ်း��မူ့ှ �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး 

အန်းမူ့း�� ထု�တ်း��ပွားးသည်း။ ၎င်းး�သည်း ရှမူ့း�လေးတ်�င်းးလေးစ်�င်းး�မူ့း��တ်ွင်းး လေးပွားါကး

လေးသ� စ်ပွားါ�တ်စ်း မူ့း�ု�ခြ�င်း်း ခြပွား���ပွားးထု��ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။

တို�ေးးလွှာု�်ငနိ်း 

(�တ်းူတ်ွ�း 20°08’11.0”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’18.8”E) 

၎င်းး���ပွားးင်းန်း�သည်း မူ့ုသ��စ်�ရိုးု��ရ���ပွားးင်းန်း�တ်စ်း�� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� မူ့ုသ��စ်�

အ�ု�ကး �ကး�င်းး်ကမူ့း���ပွားးကု�င်းး ��လေးသ� ��ပွားးင်းန်း�ခြ�စ်းသည်း။ 

တ်ု���့�ကု� က����ပွား� မူ့ှခြပွား���ပွားးဖြိုးပွားး� ရိုးု��ရ�န်ည်း�အတ်ု�င်းး� ရိုးု��ရ��ကးမူ့ု ပွားစ်စည်း�

မူ့း��ကု�သ� အသ���ခြပွား�က� ခြပွား���ပွားးသည်း။ တ်ု���့�ခြပွား���ပွားးပွား�� အ�င်းး်�င်းး်မူ့ှ�-

ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� က����ပွား�မူ့း��ကု� လေးရတ်စ်းည်စ်ုမူ့းထု�� ရသည်း။ မူ့န်ကး�င်းး� 

လေးသ�အ�ါ အ�ု�ပွားါလေးရစ်ုမူ့း ထု��လေးသ� ပွား�မူ့း��ကု� ည်ကးလေးအ�င်းးကြီးကုတ်းဖြိုးပွားး� 

အန္တှစ်း မူ့း��ကု� လေးရန္တှင်းး်လေးရ�က� အဝတ်းခြ�င်းး် သ���ကြီးကုမူ့းစ်စ်း ရသည်း။ စ်စ်း၍ရ

��လေးသ� အရည်းမူ့း��ကု� ပွားထုမူ့ ရည်း၊ ��တ်ုယရည်းန္တှင်းး် တ်တ်ုယရည်း �ွ�၍

အု��(၃)����တ်ွင်းးထုည်း်ဖြိုးပွားး� န်�ရးအန်ည်း�င်းယး�န်�း  ကြက�လေးအ�င်းး ထု��ရသည်း။

ထုု��လေးန်�ကး အလေးပွား်ယ��ှ�ကု� သွန်း ပွားစ်းဖြိုးပွားး� ရိုးု��ရ� လေးခြမူ့မူ့း��ု�တ်ွင်းး မူ့န်��တ်မူ့း�

လေးမူ့ှလေးပွား�ဖြိုးပွားး� ကး�ု�းကးရသည်း။ 
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နိမ််ဟိုးးရွာ 

န်န်း�ဟု့�လေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°07’25.5”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’13.6”E) သည်း စ်�က��

ကန်း၏ အလေးန်�ကးဘာကးကမူ့း� ထုး�က�န္တှင်း်း ���ကန်းလေးကး�ရွ�တ်ု�� အကြက��တ်ွင်းးတ်ည်းရှုသည်း။ 

အုမူ့းလေးခြ�လေးပွားါင်းး� (၃၇) အုမူ့းရှုဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၂၀၀) �န်�းရှုသည်း။ 

ရှမူ့း�န္တှင်းး် ပွားအု�ဝး��့မူ့း ုူ �မူ့း�� အဓိုကလေးန်ထုု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� အင်းး�သ��မူ့း��မူ့ှ� 

အန်ည်း�စ်� ခြ�စ်းသည်း။ န်မူ့း်ဟု့� ဟု့လေးသ� အမူ့ည်းမူ့ှ� ရှမူ့း� အမူ့ည်းခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

စ်�က��လေး�သရှု ရှမူ့း�လေးစ်�းဘာွ��တ်စ်းဦး� (အမူ့ည်းမူ့မူ့ှတ်းမူ့ု) မူ့ှ လေးကး�ရွ� ကု�

စ်တ်င်းးတ်ည်း လေးထု�င်းး��်သည်း။ ရွ�အန်း�ရှု န်မူ့း်ဟု့� စ်မူ့း�လေးရထုွကးကု� အစ်ွ�ခြပွား�

ဖြိုးပွားး� ရွ�အမူ့ည်းကု� န်မူ့း်ဟု့� လေးကး�ရွ�ဟု� လေး�် သည်း။ န်မူ့း်ဟု့� စ်မူ့း�လေးရထုွကးမူ့ှ

လေးရသည်း ထုု�စ်ဉ်း �းနု်းက လေးသ�ကးသ���ရန်း သ�မူ့က စ်ု�ကး�င်းး�မူ့း�� လေးရလေးပွား�

လေးဝလေးရ�အတ်ွကးပွားါ ���လေး��ကး��်သည်း။ 

န်မူ့း်ဟု့�လေးကး�ရွ�သည်း မူ့့�ပွားထုမူ့ �ည်းလေးကြက�င်း်း လေးရမူ့�ှမူ့း�မူ့ု���င်းးအ�းနု်း

က ယ��လေးန်ရ�တ်ွင်းး မူ့ရှု�� ် လေးပွား။ ယ�� န်မူ့း်ဟု့�လေးကး�ရွ�၏ သကးတ်မူ့း�မူ့ှ� 

န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၄၀) လေးကး�း��်ဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။ အင်းး�သ�� မူ့း��မူ့ှ� အင်းး�အတ်ွင်းး�မူ့ှ 

လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�အလေးခြ��းဖြိုးပွားး� ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��မူ့ှ� လေးတ်�င်းးလေးပွား်လေး�သမူ့ှ 

လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ�အလေးခြ��း လေးန်ထုု�င်းး��ကြကသည်း။ လေးရှ�ယ�င်းး အ�းနု်းက သယးယ့

ပွားု��လေး��င်းးလေးရ� ��ပွားးင်းန်း�မူ့း��မူ့ှ �ွန်းစ်ွ� �ွယးက့��သ်ည်းဟု� �ု�ကြကသည်း။ 

ဘား�့� လေး�း�င်းး�ကု�ခြ�တ်း၍ စ်�က��လေးစ်�းဘာွ��မူ့ှ တ်�တ်�� (၂) စ်င်းး�ကု� 

လေး��ကး��ပွားး��သ်ည်း။ ထုု�စ်ဉ်းအ�းနု်းက စ်�က��လေး�သသည်း�ွန်းစ်ွ�

�းမူ့း�သ�ဖြိုးပွားး� စ်�က��လေး�သ သု��သွ���ှင်းး အဝတ်းအစ်�� လေးက�င်းး�လေးက�င်းး�၊ 

လေးရှေ လေးင်းွ �ကးဝတ်းရတ်န်�မူ့း�� ဝတ်း�င်းးသွ��ခြ�င်းး�မူ့ရှု ဘာ� မူ့သွ��ကြကလေး�း။ 

၎င်းး�တ်�တ်��မူ့း��သည်း ဂျးပွားန်းလေး�တ်းက ဗျူး���ကးလေးသ�လေးကြက�င်း်း ပွားးကး�း�သွ��

��်ရ သည်း။ လေး�သ��မူ့း��၏အ�ု�အရ ဂျးပွားန်းမူ့း��သည်း လေးကး�ရွ�မူ့း��၊ဘာ�ရ��

မူ့း��ကု��းကး�း���က်ြကဖြိုးပွားး� ကြကကးမူ့း��၊ န္တွ��မူ့း��ကု��ည်း� သတ်းက� 

ပွား�� (၁၃၆) န်မူ့်းဟု့�လေးကး�ရွ�

ဘာ�သ�လေးရ�န္တှင်း်း မူ့လေး�း�းည်းစ်ွ� ဘာ�ရ��ဝင်းး�အတ်ွင်းး� �းကးခြပွား�တ်းစ်�� 

လေးသ�ကးသည်း။

သဘီာဝအဒမေအနှစမ်ေား 

နိမ််ဟိုးးစမး်ဒရထေျ ် - (�တ်းူတ်ွ�း 20°07’33.9”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’59.8”E) န်မူ့း်ဟု့�စ်မူ့း�လေးရထုွကးမူ့ှ� န်မူ့း်ဟု့� လေးကး�ရွ�အန်း�တ်ွင်းး 

တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� လေးရကန်း (၃) ကန်းရှုသည်း။ လေးရမူ့ှ�အ�ွန်း ကြကည်း�င်းးဖြိုးပွားး� 

လေးအ�ကးဘာကးရှု ကန်းတ်ွင်းး အမူ့း�ု� သ��လေးရ� အမူ့း�ု�သမူ့း�ပွားါ လေးရက့�

န္တု�င်းးသည်း။ အထုကး လေးရက့�ကန်းတ်ွင်းးမူ့့ ရဟုန်း�သ�ဃာ�မူ့း��သ� လေးရက့� 

န္တု�င်းးသည်း။ အဘာယးလေးကြက�င်းး်�ု�လေးသ�း အ�ု�ပွားါ အ ထုကးလေးရကန်းကု� လေးရသုမူ့း

အခြ�စ်း အသ���ခြပွား�လေးသ� လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။ စ်မူ့း�လေးရထုွကး၏ အခြမူ့င်း်း���� 

အပွားု�င်းး�တ်ွင်းး န်တ်းစ်င်းးရှုသည်း။ လေး�သ���့အမူ့း��၏ ယ��ကြကည်းမူ့ုအရ န်မူ့း်

ဟု့� စ်မူ့း�လေးရထုွကးကု� လေးစ်�င်း်း လေးရှ�ကးလေးသ� န်တ်းမူ့ှ� န်တ်းသမူ့း�ခြ�စ်းသည်း

ဟု� �ု� သည်း။  န်တ်းဝု�င်းး�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး န်တ်းစ်င်းး (၂)စ်င်းး ရှုဖြိုးပွားး� န်တ်းသမူ့း�

အတ်ွကးတ်စ်းစ်င်းး၊  န်တ်းသမူ့း�၏ အ�ု�င်းး�အ လေးစ် န်တ်းမူ့း��အတ်ွကး တ်စ်းစ်င်းး

ခြ�စ်းသည်း။ န်ယ�န်း (ဇာွန်း-ဇာ့�ု�င်းး) �ခြပွားည််းလေးန်�မူ့တ်ု�င်းးမူ့ှး န်တ်းပွားွ�ကု�ကးင်းး�ပွား 

သည်း။ န်တ်းပွားွ�အတ်ွင်းး� လေး�သ��မူ့း��သည်း န်မူ့း်ဟု့� စ်မူ့း�လေးရထုွကးလေးစ်�င်းး် 

န်တ်းသမူ့း�ကု� င်းါ�ကင်းး၊ ထုမူ့င်းး�၊ �ကး�ကး၊ �လေးယ�င်းး�တ်ု�င်းးန္တှင်းး် ပွားန်း�မူ့း��

ခြ�င်း်း ပွား့လေးဇာ�းပွားသသည်း။ ထုု�သု��ပွား့လေးဇာ�းပွားသခြ�င်းး�ခြ�င်း်း ၎င်းး�တ်ု��ကု� န်တ်းက က�

ကွယးလေးစ်�င်းး်လေးရှ�ကး�ုမူ့း်မူ့ည်းဟု� လေး�သ ��မူ့း��က ယ��ကြကည်းသည်း။ စ်မူ့း�လေးရ

ထုွကးသည်း ရ�ဇာဝင်းးပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��န္တှင်း်း �ကးစ်ပွားး�းကးရှုဖြိုးပွားး� ယလေးန်� လေး�တ်း

�့င်းယးမူ့း��အတ်ွကးမူ့့ အ�း�ု�သတ်းမူ့ှတ်း�းကး မူ့း��မူ့ှ� �ု�ကးန်�ရန်း �ကး��

သည်း။ န်တ်းပွား��ခြပွားင်းး အမူ့း��စ်�မူ့ှ� န်တ်းကု� မူ့ယ��ကြကည်းမူ့ုလေးကြက�င်း်း �ဏး�တ်း 

ခြ�င်းး���ရလေးသ� အလေးကြက�င်းး�မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။

ငါးနှင််လွှာိ�မ်ေား - (�တ်းူတ်ွ�း 20°07’33.9”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’59.8”E)

“တ်စ်း�ါကအသကး (၂၀)�န်�း  အရွယး�့င်းယးတ်စ်းဦး� ဟု� စ်မူ့း�လေးရထုွကး
အန်း�က င်းါ�မူ့း��န္တှင်း်း �ုပွားးမူ့း��ကု� �မူ့း��း�စ်��လေးသ�ကး��ပ်ွားါတ်ယး။ သ့ဟု� 
င်းါ��မူ့း�လေးန်စ်ဉ်းအတ်ွင်းး�မူ့ှ� ဝတ်းခြ�ူစ်င်းးကြကယး ဝတ်းထု��ဖြိုးပွားး� လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး�
န္တှင်းး် �့တ်စ်းလေးယ�ကးကု� လေးတ်ွ���ရ်ပွားါ တ်ယး။ (�့လေးတ်ွကလေးတ်� ်အ��်း�့ဟု� 
န်တ်းသမူ့း�ရ�� အလေးစ်���ု��ယ��ကြကည်းကြကပွားါတ်ယး)။ သ့ဟု�င်းါ��မူ့း�ဖြိုးပွားး� အုမူ့းခြပွားန်း
လေးရ�ကးတ်�အ်�ါမူ့ှ�လေးတ်� ်အသုဉာ�ဏးလေးတ်ွ လေးပွားး�ကး����သွ����ပ်ွားါတ်ယး။ သ့
ဟု� န်တ်းကွန်း�ကု� သွ��လေးရ�ကးလေးတ်�င်းး�ပွားန်း��ဖ်ြိုးပွားး� လေးန်�ကးတ်စ်း�ါ င်းါ� ထုပွားး
မူ့�မူ့း�ရ�လေးအ�င်းး န်တ်းက ����မူ့�ု�ကးတ်ယး�ု���ု� ပွားါတ်ယး…” 
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ပွား�� (၁၃၇) န်မူ့်းဟု့�စ်မူ့း�လေးရထုွကး

လွှာှ�ဒသာနိတသ်မ�း - (�တ်းူတ်ွ�း 20°07’33.9”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’59.8”E)

“�ွန်း��တ််� ်န္တှစ်းမူ့း��က ထုး�က�လေးကး�ရွ�မူ့ှ လေး�် လေးအ�ကး �ု�တ်� ်အမူ့း�ု�သမူ့း�
တ်စ်းဦး�ဟု� အ�ွန်း လေး�း�လေးမူ့��ှပွားတ်� ် အမူ့း�ု�သမူ့း�တ်စ်းဦး� လေးင်းွ�ွကးန်�� 
လေးရ�ပွားး�း�ု�လေးန်တ်�ကု� လေးတ်ွ�ရှု��ပ်ွားါတ်ယး။ (အ��်းအမူ့း�ု� သမူ့း�ကု� န်တ်း�ု�� 
ယ��ကြကည်းပွားါတ်ယး)။ ထုး�က�လေးကး� ရွ�မူ့ှ အမူ့း�ု�သမူ့း�ဟု� တ်စ်း�ါမူ့ှ မူ့ခြမူ့င်းး
�့�တ်�အ်တ်ွကး လေးကြက�င်း်းန်�မူ့ည်းဘာယးသ့�ည်း�၊ ဘာယးရွ�က�ည်း� �ု��လေးမူ့�
��ပ်ွားါတ်ယး။ �ါလေးပွားမူ့�န််တ်းသမူ့း�က မူ့လေးခြ���ပ်ွားါ ဘာ့�။ ည်လေးရ�ကးတ်�အ်�ါမူ့ှ�
လေးတ်� ် လေး�်လေးအ�ကးတ်စ်းလေးယ�ကးဟု� န်တ်းသမူ့း�ကု� လေးမူ့�မူ့ုတ်�အ်တ်ွကး 
အ�း��ကြီးကး� �း����ပ်ွားါတ်ယး။ လေးန်�ကးတ်စ်းလေးန်� မူ့န်ကးမူ့ှ� န်တ်းကွန်း�ကု� 
သွ��လေးရ�ကးလေးတ်�င်းး�ပွားန်း��တ််� ်အတ်ွကး သကးသ���ပ်ွားါတ်ယး…”

အမေ�ိးသမ�းနှင်ဒ်�မ - (�တ်းူတ်ွ�း 20°07’33.9”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°54’59.8”E)

“တ်စ်းည်လေးန်�င်းး�မူ့ှ� ထုး�က� လေးကး�ရွ�မူ့ှ အမူ့း�ု�သမူ့း� တ်စ်းဦး�ဟု� န်န်း�ဟု့�
စ်မူ့း�လေးရထုွကးကု� လေးရ�း�ု��ု��သွ�� ��ပ်ွားါတ်ယး။ လေးရထုွကးလေးရ�ကးတ်� ် အ�ါမူ့ှ�
လေးတ်� ်အဝတ်းမူ့ပွားါဘာ� လေးရ�း�ု���ပ်ွားါတ်ယး။ လေးရ�း�ု�ဖြိုးပွားး�တ်�အ်�ါ မူ့ှ�လေးတ်� ်သ့မူ့
ရ��လေးန်�ကးမူ့ှ� အ�ွန်းကြီးကး�တ်� ်လေး�မူ့ကြီးကး� ကု� လေးတ်ွ�ပွားါတ်ယး။ (လေး�မူ့ဟု� စ်မူ့း�လေးရ
ထုွကးလေးစ်�င်း်း န်တ်းသမူ့း��ု��ယ��ကြကည်းပွားါတ်ယး။)သ့မူ့ဟု� လေးအ�းဟုစ်း 
အက့အည်းလေးတ်�င်းး���ဖ်ြိုးပွားး� �့လေးတ်ွ လေးရ�ကး��တ်� ် အ�ါမူ့ှ�လေးတ်� ် တ်ခြ���
�့လေးတ်ွက လေး�မူ့ကု�မူ့ခြမူ့င်းးရဘာ� လေးရ�း�ု�တ်� ်အမူ့း�ု�သမူ့း� တ်စ်းလေးယ�ကးထု�သ� 
ခြမူ့င်းး လေးတ်ွ�ရပွားါတ်ယး။ �့လေးတ်ွကလေးတ်� ်စ်မူ့း�လေးရထုွကးမူ့ှ� အဝတ်းမူ့ပွားါဘာ�လေးရ
မူ့�း�ု��ု��န်တ်းကသတ်ုလေးပွား�တ်ယး�ု���ု�ပွားါတ်ယး…”
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ျုနိး်သာဒျေးရွာ

က�န်း�သ�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°08’24.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’46.7”E) သည်း စ်�က��ကန်း

၏ အလေးရှ�ဘာကး �င်းး�မူ့းန္တှင်းး် စ်�က��အကြက��တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ 

က�န်း�သ�လေးကး�ရွ� အလေးဟု�င်းး�သည်း �ည်းကြီးကး� မူ့ တ်ည်းလေး��ကးမူ့ှးက 

ဘား�့�လေး�း�င်းး�န္တှင်းး် ထုကးလေးထု�င်းး လေး�း�င်းး�တ်ု��အကြက��တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ 

လေး�း�င်းး�န္တှစ်း�� အကြက��တ်ွင်းး ယ�င်းးက လေးကး�ရွ� (၇) ရွ�ရှု��ဖ်ြိုးပွားး� အဓိုက

လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� �့မူ့း�ု�မူ့း��မူ့ှ� အင်းး�သ���့ မူ့း�ု�မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ 

က�န်း�သ�လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး အုမူ့းလေးခြ� လေးပွားါင်းး� (၁၁၆) အုမူ့းရှုဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရ(၆၀၀)

လေးကး�းရှုသည်း။ က�န်း�သ� လေးကး�ရွ�သစ်းကု� တ်ည်းလေးထု�င်းး��သ်ည်းမူ့ှ� �ည်း

ကြီးကး� တ်ည်းလေး��ကးဖြိုးပွားး� အ�းနု်းမူ့ှစ်၍ န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၄၀)လေးကး�း��်ဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ 

လေးကး�ရွ�လေးဟု�င်းး�ကု� ထုကးလေးထု�င်းး (တ်န်�းလေးဂျွ�) ဟု�လေး�်ဖြိုးပွားး� လေးရသွယးတ့်� 

လေးခြမူ့�င်းး�အန်း�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ က�န်း�သ�ဟု့ လေးသ� အဓိုပွားပ�ယးမူ့ှ� 

သ�ယ�လေးသ� လေးတ်�င်းးက�န်း�လေး��ဟု� အမူ့ည်းရသည်း။ လေးကး�ရွ�၏ အဓိုက 

သကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး���ပွားးင်းန်း�မူ့ှ� င်းါ��မူ့း���ပွားးင်းန်း� ခြ�စ်းလေး�သည်း။  

“�ည်းကြီးကး� မူ့လေး��ကး��ပွားးရလေးသ� �င်းးအ�းနု်းက လေးရသွယးတ့်�လေးခြမူ့�င်းး� 
အန်း�တ်ွင်းး ထုုန်းရှ��လေးတ်��ု�� လေး�်တ်� ် လေးတ်�အ�ပွားးတ်စ်း�� ရှုပွားါတ်ယး။ ထုုန်း
ရှ��လေးတ်��ု�� လေး�်�ု�ရခြ�င်းး�မူ့ှ� ထုုန်းရှ��ပွားင်းးလေးတ်ွ မူ့း��စ်ွ� လေးပွားါကးလေးရ�ကးလေးန်
�ု��ခြ�စ်းပွားါတ်ယး။ အ��်း လေးတ်�အ�ပွားးကု� န်တ်းတ်စ်းပွားါ� လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးဖြိုးပွားး� 
ကြီးကု��ကြက�င်းှကးအပွားါအဝင်းး င်းှကးအမူ့း�ု�လေးပွားါင်းး�မူ့း��စ်ွ� လေးတ်�အ�ပွားးအတ်ွင်းး� 
လေးန်ထုု�င်းးကြကပွားါတ်ယး။ လေးတ်�အ�ပွားးအ�ယးမူ့ှ� င်းါ�မူ့း�ု�စ်��ရှုလေးသ� လေးရကန်းရှုဖြိုးပွားး� 
အ��်းလေးရကန်းကု��ည်း� န်တ်းတ်စ်းပွားါ�က လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးတ်ယး�ု���ု�ပွားါတ်ယး။

ပွား�� (၁၃၈) က�န်း�သ�လေးကး�ရွ�

ကန်းထု�က င်းါ�လေးတ်ွကု� ဘာယးသ့မူ့ှ မူ့�မူ့း�ရ�ကြကပွားါဘာ့�။ တ်စ်း�ါက �့တ်စ်း
လေးယ�ကးဟု� ကန်းထု�က င်းါ�တ်စ်းလေးက�င်းးကု��မူ့း�ဖြိုးပွားး� ပွား�ု�င်းး�ထု�ကု� ထုည်း်
�ု�ကးတ်�အ်�ါ င်းါ�ဟု� အ�ွန်းလေးသ�င်းယးသွ��ဖြိုးပွားး� ကန်းထု�ကု� ခြပွားန်း
�ှတ်း�ု�ကးမူ့ှသ� ခြပွားန်းကြီးကး� ��တ်ယး�ု���ု�ကြကပွားါတ်ယး…” 

က�န်း�သ�လေးကး�ရွ�အသစ်းကု� စ်တ်င်းးတ်ည်းလေးထု�င်းးသ့ မူ့ှ� ထုကးလေးထု�င်းးရွ�

ဘာ�ရ��အန်း� ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�မူ့ှ� သးတ်င်းး�သ���လေးန်လေးသ� �ရ�လေးတ်�း

ခြ�စ်းသည်း။ 

လေး�သ�� အမူ့း�ု�သမူ့း�တ်စ်းဦး�၏ လေးခြပွား�စ်က��အရ “လေးရလေး�ှ�င်းးတ်မူ့�ကု� ပွားုတ်း
စ်ဉ်းက��က လေးရကန်း တ်ည်းလေး��ကးမူ့�လ်ေးန်ရ�က သစ်းပွားင်းးလေးတ်ွကု� အစ်ု��ရ 
က ��တ်း�ှ�ပွားစ်း��ပ်ွားါတ်ယး။ အ��်း အ�းနု်းမူ့ှ�ဘာ� ကွန်းမူ့ အလေး�န်�� လေးကး�ရွ�
�့ကြီးကး�လေးတ်ွဟု� ရွ�အသစ်း အတ်ွကးလေးန်ရ�ရှ�လေး�ွ��က်ြကပွားါတ်ယး။ လေးကး�ရွ�
လေးန်ရ� အသစ်းဟု� အ��်းတ်�န်း�က ဝါ�င်းး�လေးတ်ွခြ�စ်းပွားါတ်ယး။ �ရ�လေးတ်�းဟု�
ဝါ�င်းး�ပွားု�င်းးရှင်းးထု�က �ွင်းး်လေးတ်�င်းး�ဖြိုးပွားး� လေးကး�ရွ�ကု� အ��်းလေးန်ရ�မူ့ှ�ဘာ� 
တ်ည်းလေးထု�င်းး��ပ်ွားါ တ်ယး။ ရွ�ကြီးကး�၊ ထုကးလေးထု�င်းး၊ ရွ�တ်န်း�ရှည်းန်�� ရွ�သစ်း
တ်ု��က�့လေးတ်ွ စ်�လေးပွားါင်းး�ဖြိုးပွားး� ဝါ�င်းး�ကု� ရှင်းး� �င်းး�က� ရွ�တ်ည်းလေးထု�င်းးဖြိုးပွားး�  
ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး� လေးကး�င်းး�ကု��ည်း� လေး��ကး��ပွားး �ှူ�ါန်း���ပ်ွားါ တ်ယး။ 
�ရ�လေးတ်�းက လေးကး�ရွ�သစ်းကု� က�န်း�သ� �ု�� အမူ့ည်းလေးပွား���ပ်ွားါတ်ယး” (
က�န်း�သ�လေးကး�ရွ�မူ့ှ လေး�်�င်းးဦး�၏ လေးခြပွား�ကြက���းကး)။

ပွား�� (၁၃၉) က�န်း�သ�ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�



153

ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစအ်ဒောျအ်ဦးမေား

ျုနိ်းသာဘီုနိ်းဒတာ်ကြီးျ�းဒျောင်း

(�တ်းူတ်ွ�း 20°08’26.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’47.7”E)

က�န်း�သ�ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�ကု� လေးကး�ရွ� စ်တ်င်းး တ်ည်းလေးထု�င်းးဖြိုးပွားး�

လေးသ�အ�းနု်းတ်ွင်းး လေး��ကး ��ပွားး��်သည်း။ 

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား
 

က�န်း�သ�လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး�န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားးအည်ု���ပွားးင်းန်း� တ်စ်း��ရှုဖြိုးပွားး� �့ 

ပွား�� (၁၄၀) �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားးအည်ု���ပွားးင်းန်း� ပွား�� (၁၄၁) က�န်း�သ�ရွ� - ဝါ���ပွားးင်းန်း�

အမူ့း��၏ သကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� အလေးန်ခြ�င်းး် ဝါ���ပွားးင်းန်း�န္တှင်းး် င်းါ��မူ့း�

��ပွားးင်းန်း�မူ့း�� ကု� �ည်း� ��ပွားးကု�င်းးသည်း။ 

ေနိ်မုနိ််ကြွျ�်အည်ိ�လွှာု�်ငနိ်း

(�တ်းူတ်ွ�း 20°08’26.3”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°57’45.8”E)

ဝါးလွှာု�်ငနိ်း

က�န်း�သ�လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး ဝါ���ပွားးင်းန်း� ��ပွားးကု�င်းးသ့ တ်စ်းဦး�မူ့ှ� အုမူ့းတ်ွင်းးပွားင်းး 

အ��ပွားးရိုး�� ထု��ရှုသည််း အတ်ွကး င်းါ��မူ့း�ပွားစ်စည်း�န္တှင်းး် အခြ���ပွားစ်စည်း�မူ့း��ကု� 

ဝါ�ခြ�င်း်း ယကး��ပွားးလေးန်သည်းကု� သွ��လေးရ�ကးလေး� ်��န္တု�င်းးသည်း။
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မြို့မိ��ဒဟိုာငး်ဒျေးရွာ

(�တ်းူတ်ွ�း 20°08’59.2”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’50.8”E) 

ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�လေးကး�ရွ�သည်း လေးရလေးပွား်လေးကး�ရွ�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� စ်�က��ရွ�အန်း�တ်ွင်းး 

တ်ည်းရှုသည်း။ လေးကး�ရွ�ကု� လေး�း�င်းး�န်��လေးခြမူ့�ကး၊ လေး�း�င်းး�န်��လေးတ်�င်းး၊ ဂျး း

က�န်း�ဟု� အပွားု�င်းး�(၃)ပွားု�င်းး� �ွ�ခြ���ထု��သည်း။ 

ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး� လေးကး�ရွ�သည်း တ်စ်းန္တှစ်း�ှင်းး(၆)��န်�း  လေးရလေးပွား်တ်ွင်းး တ်ည်းရှု

ဖြိုးပွားး�၊ ကးန်း (၆)�မူ့ှ� လေးရ�မူ့း� က� က�န်း�လေးပွား်တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ လေးန်ထုု�င်းး

ကြကသ့ အမူ့း��စ်�မူ့ှ� အင်းး�သ�� �့မူ့း�ု�မူ့း��ခြ�စ်းကြကသည်း။ �့အမူ့း��စ်�မူ့ှ� 

၎င်းး� လေးကး�ရွ�ကု� စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး� ဟု� သုရှုကြကသည်း။ အဘာယး်လေးကြက�င်း်း

�ု�လေးသ�း စ်�က��ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�သည်း ၎င်းး� လေးကး�ရွ�လေးန်ရ�တ်ွင်းး ယ�င်းးက

တ်ည်း�ရှု ��လ်ေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းလေး�သည်း။ 

အဓိုကအသကး လေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�မူ့ှ� �ယးယ�စ်ု�ကးပွားး�ု� လေးရ�

��ပွားးင်းန်း� (�န်းစ်ပွားါ�၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူန္တှင်းး် ကြကကးသွန်းန်း)န္တှင်းး် င်းါ��မူ့း���ပွားးင်းန်း�

တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ အင်းး�သ�� ရိုးု��ရ� င်းါ��မူ့း�ခြ�င်းး�ဓိလေး� ် ကု� ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�

လေးကး�ရွ�တ်ွင်းး လေး��်�န္တု�င်းးပွားါသည်း။

သဘီာဝအဒမေအနှစမ်ေား

လေးကး�ရွ�၏ အဓိုကစ်ုတ်းဝင်းးစ်���ွယး လေး��်��ည်း ပွားတ်းန္တု�င်းးလေးသ� လေးန်ရ�

တ်စ်း��မူ့ှ� စ်�က�� ကန်းခြ�စ်း သည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� �ဏ္ဍာ�ရးပွား��ခြပွားင်းးမူ့း��ခြ�င်း်း 

စ်ုတ်း ဝင်းးစ်���ွယးလေးက�င်းး�လေးသ� အခြ��� လေးန်ရ�တ်စ်း��မူ့ှ� �င်းးလေးတ်�င်းး (

�တ်းူတ်ွ�း 20°09’17.6”N လေး��င်းးဂျး း တ်ွ�း 96°54’42.6”E) ခြ�စ်းသည်း။ 

�င်းးလေးတ်�င်းးဟု� လေး�်�ု�ရခြ�င်းး�မူ့ှ� လေးတ်�င်းး၏ ပွား�� သဏ္ဍာ�န်းမူ့ှ� �င်းးတ်စ်း

လေးက�င်းး အသွင်းးသဏ္ဍာ�န်း ရှု ခြ�င်းး�လေးကြက�င်းး်ခြ�စ်းသည်း။ �င်းးလေးတ်�င်းးသည်း 

လေးတ်�င်းး ဘာကးသု���ှည်း်�းကးရှုသခြ�င်း်း လေး�သ���့အမူ့း��က “�င်းးသည်း
လေးတ်�င်းးဘာကးမူ့ှစ်��လေးသ�ကးဖြိုးပွားး� လေးခြမူ့�ကး ဘာကးကု� မူ့စ်င်းးစ်ွန်�းလေးသ�လေးကြက�င်း်း 

ပွား�� (၁၄၂) ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�လေးကး�ရွ�

ပွား�� (၁၄၃) �င်းးလေးတ်�င်းး

လေးတ်�င်းးအင်းး� (စ်�က��အင်းး�မူ့ှလေး�သ��မူ့း��)�င်းး�ရ�ဖြိုးပွားး� လေးခြမူ့�ကးအင်းး� (အင်းး�
လေး��မူ့ှ လေး�သ��မူ့း��)မူ့ှ� �းမူ့း�သ�သည်း” ဟု� �ု�ကြကသည်း။ 

�င်းးလေးတ်�င်းးကု�န်တ်းတ်စ်းပွားါ�က လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး�းကး ရှုဖြိုးပွားး� ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�ရွ�

အတ်ွင်းး�ရှု မူ့ည်းသ့ကမူ့ှ �င်းး ရိုး�ပွားးထု�၊ �င်းးရိုး�ပွားးမူ့း�� မူ့ထု��ရှုရ�လေးပွား။ ထု��ရှု

ပွားါက ခြပွားစ်း�ဏးလေးပွား�သည််း အလေးန်ခြ�င်းး် လေးန္တွရ�သးအတ်ွင်းး�ပွားင်းး မူ့ု��

အကြီးကး�အကးယး ရွ�သွန်း�တ်တ်းသည်းဟု��ု�သည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

ေနိ်စျ်

အင်းး�သ��လေးကး�ရွ�ခြ�စ်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း ရိုးု��ရ�င်းါ��မူ့း� ��ပွားးင်းန်း�မူ့း��ကု� 

လေး��်�န္တု�င်းးသည်း။ ထုု�မူ့ှမူ့က �န်း စ်ကးကု��ည်း�လေး��်�န္တု�င်းးသည်း။ 

(�တ်းူတ်ွ�း 20°08’54.2”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°55’58.2”E)

ပွား�� (၁၄၄) �န်းစ်ကး
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ရွာသငး်ဒျေးရွာ

ရွ�သင်းး�လေးကး�ရွ�သည်း ကလေး��အန်း�ရှု လေးတ်�င်းး လေးပွား်ရွ�လေး��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ကလေး��မူ့ှ အင်းး�လေး��

သု�� �မူ့း� လေး�ှ�ကး�ရး�သွ��ရ� အထုင်းးကရ �မူ့း�လေး��လေးပွား် တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��

(�တ်းူတ်ွ�း 20°36’03.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°31’29.3”E) ၏ အလေးန်�ကးလေးတ်�င်းးဘာကး(၅)

ကး�ု�မူ့းတ်� အကွ�တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ 

ပွား�� (၁၄၅) ရွ�သင်းး�လေးကး�ရွ�

ပွား�� (၁၄၆) ရွ�သင်းး�လေးကး�ရွ�မူ့ှရိုးုလေးမူ့ှ�းကင်းး�

အုမူ့းလေးခြ� (၆၃) အုမူ့း ရှုဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး�(၂၅၈)ဦး�လေးန်ထုု�င်းးသည်း။ ရွ�

သင်းး�လေးကး�ရွ� ကု� �ွန်း��သ်ည်း် န္တှစ်း (၇၀) လေးကး�းက တ်ည်း��်ဖြိုးပွားး� ပွားလေး��င်းး

�့မူ့း�ု�စ်�တ်စ်းမူ့း�ု�တ်ည်း�သ� လေးန်ထုု�င်းးသည်း။

အဓိုက အသကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ��ပွားးင်းန်း� အလေးန် ခြ�င်း်း �ုလေးမူ့မ�းသး�၊ 

�ကး�ကး၊ ပွား�အမူ့း�ု�မူ့း�ု� အစ်ရှု သည်းတ်ု��ကု� စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြကသည်း။

“ရွ�သင်းး�” ၏ အဓိုပွားပယးမူ့ှ� “ရွ�အသစ်း” ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ယ�င်းးက ရွ�သ့ရွ�သ��

မူ့း��သည်း တ်�လေးရ�ရွ�မူ့ ဟု့သည််း ရွ�မူ့ှ� လေးန်ထုု�င်းး��်ကြကသည်း။ ထုု�ရွ�တ်ွင်းး 

လေးရ �မူ့း�လေးခြ��ကး��လေးသ�လေးကြက�င်း်း ရွ�အသစ်းကု� တ်ည်းက� လေးရှေ�လေးခြပွား�င်းး���်

ကြကသည်း။ ရွ�အသစ်း တ်ည်းရှုလေးသ�လေးန်ရ�မူ့ှ� ယ�င်းးက သစ်းလေးတ်�မူ့း�� 

�����ှမူ့း� လေးန်သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ရွ�တ်ည်းရန်းန္တှင်းး် စ်ု�ကးပွားး�ု�ထုွန်း ယကးန္တု�င်းး

ရန်း သစ်းလေးတ်�မူ့း��ကု� ��တ်းထုွင်းးရှင်းး��င်းး� ��က်ြကသည်း။ 

ရွ�စ်တ်ည်းစ်ဉ်းက အုမူ့းလေးခြ� (၂၅) အုမူ့း�န်�းသ� ရှုသည်း။

သဘီာ၀အဒမေအနှစမ်ေား

လေးကး�ရွ�၏ စ်ုတ်းဝင်းးစ်���ွယး အလေးက�င်းး�����အရ� မူ့ှ� လေးတ်�တ်န်း�မူ့း��

ခြ�င်း်း သ�ယ��ှပွားလေးန်သည်း် ရိုးု�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ �ွန်း��သ်ည်း် (၁၀)န္တှစ်းအထုု 

�န်းစ် ပွားါ�မူ့း��ကု� စ်ု�ကးပွားး�ု���က်ြကရ� စ်ပွားါ�စ်ု�ကးရန်း လေးခြမူ့ ခြပွားန်�း�ု�အပွားး�းကး 

မူ့း����သခြ�င်း်း လေးခြမူ့�ကးရွ�မူ့ှ ရွ� သ��တ်စ်းဦး� ယ့��လေးသ� �ုလေးမူ့မ�းသး�

မူ့း�ု�ကု� စ်တ်င်းး စ်ု�ကးပွားး�ု���က်ြကသည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း ယလေးန်�အ�းနု်းတ်ွင်းး လေးကး�ရွ�

၏ လေးခြမူ့မူ့းကးန္တှ�သွင်းးခြပွားင်းး အလေးန်အထု��မူ့ှ� ယ�င်းးကန္တှင်းး်ကွ�ခြ���ဖြိုးပွားး 

�ုလေးမူ့မ�းပွားင်းးမူ့း��ခြ�င်း်း ခြပွားည််း �ှကးရှုသည်း။
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ပွား�� (၁၄၈) လေးင်းွပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း�

ပွား�� (၁၄၇) ခြမူ့င်းး��ု�ကးလေးကး�ရွ�

ခမငး်ေိုျဒ်ျေးရွာ

ခြမူ့င်းး��ု�ကးလေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°34’30.5”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°32’29.6”E) သည်း ကလေး��

ဖြိုးမူ့ု��၏ အလေးန်�ကးလေးတ်�င်းးဘာကးတ်ွင်းးရှုဖြိုးပွားး� အင်းး�လေး��သု���မူ့း�လေး�ှ�ကး�ရး�သွ��ရ� အထုင်းးက 

ရ �မူ့း�လေး��လေးပွား်တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ 

အုမူ့းလေးခြ� (၂၈) အုမူ့း ရှုဖြိုးပွားး� �န်�းမူ့ှန်း�လေးခြ� �့ဦး�လေးရ စ်�စ်�လေးပွားါင်းး�(၁၄၀)ဦး�

လေးန်ထုု�င်းးသည်း။ 

ဓိန္တ�န္တှင်းး် လေးတ်�င်းးရိုးု�� �့မူ့း�ု�တ်ု�� အဓိုက လေးန်ထုု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� အဓိုက အသကး လေးမူ့ွ�

ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�မူ့ှ� စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ�ခြ�စ်း သည်း။ �းင်းး�၊ ပွားန်း�လေးဂျ် �းန္တှင်းး် 

�န်းစ်ပွားါ� စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြက သည်း။

လေးကး�ရွ�ကု� �ွန်း��သ်ည်း် န္တှစ်း (၅၀)လေးကး�းက တ်ည်း ��က်ြကဖြိုးပွားး� ရွ�သ့ရွ�သ��

မူ့း��သည်း လေးရရှ�ဖြိုးပွားး� �မူ့း�မူ့ ကြီးကး�န္တှင်း်း လေးဝ��ွန်း�သည်း် အခြ���လေးကး�ရွ�မူ့ှ 

လေးရှေ� လေးခြပွား�င်းး���ကြကခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ရွ�စ်တ်ည်းက�စ်က အုမူ့းလေးခြ� (၁၀) 

အုမူ့း�န်�းသ�ရှုသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

လေးင်းွပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း� - (�တ်းူတ်ွ�း 20°32’03.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 

96°38’31.1”E) ရွ�အ�ယးတ်ွင်းး လေးင်းွပွားန်း�တ်ုမူ့း ��ပွားးင်းန်း� တ်စ်း��ရှုဖြိုးပွားး� 

လေးရှ�ကးလေးသ� ပွားစ်စည်း�ကုရုယ�မူ့း��သ���က� ရိုးု��ရ� န်ည်း�အတ်ု�င်းး� ��ပွားးကု�င်းး

သည်း။
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�ငဒ်နေးဒျေးရွာ

ပွားင်းးလေးန္တွ�လေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°32’03.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°38’31.1”E) သည်း 

ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��၏ အလေးရှ�လေးတ်�င်းးဘာကးတ်ွင်းး ရှုဖြိုးပွားး� အင်းး�လေး��သု�� လေးခြ��းင်းးလေးတ်�င်းးတ်ကး

�ရး�သွ��ရ� အထုင်းးကရ �မူ့း�လေး��လေးပွား်တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ 

ပွား�� (၁၄၉) ပွားင်းးလေးန္တွ�ရွ�ရှု င်းရိုး�ပွားးလေးတ်�င်းးသ့

ပွား�� (၁၅၀) ပွားင်းးလေးန္တွ�ရွ� - လေးတ်�င်းးယ���ပွားးင်းန်း�

အုမူ့းလေးခြ� (၆၇) အုမူ့းရှုဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရစ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၃၇၀) ဦး� လေးန်ထုု�င်းးသည်း။ 

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�အမူ့း��စ်� လေးန်ထုု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ� ��ပွားးင်းန်း�ခြ�င်းး် အသကး 

လေးမူ့ွ�ကြကသည်း။ စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးသ� သး�န္တှ�မူ့း��မူ့ှ� �န်းစ်ပွားါ�၊ ဂျး��၊ လေးခြပွား�င်းး�၊ �းင်းး�၊ 

လေးဂျ်�းထု�ပွားး၊ ပွားန်း�လေးဂျ်�း န္တှင်း်း င်းရိုး�ပွားးသး�တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။

ရွ�သ��မူ့း��အ������မူ့ှ� လေးတ်�င်းးသ့မူ့း��ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� န္တွ��၊ ကွ� စ်သည်းတ်ု��ကု� 

လေးတ်�င်းးယ���ပွားးင်းန်း�အတ်ွကး အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ 

ရွ�၏အမူ့ည်းမူ့ှ� ပွားအု�ဝး�ဘာ�သ� စ်က��ခြ�င်း်း “လေးက�င်းး�လေးန္တွ�”ဟု�လေး�်�ု�ဖြိုးပွားး� 

“လေးတ်�င်းးထုုပွားး၌ရှု လေးသ� ရွ�လေး��” ဟု� အဓိုပွားပယးရသည်း။ 

လေးကး�ရွ�ကု� �ွန်း��သ်ည်း် (၅၈) န္တှစ်း�န်�းက ယ�� �ကးရှု လေးကး�ရွ�၏ 

တ်�ဝန်းကး�ရ�ဝန်း၏ အလေး� ကတ်ည်း��သ်ည်း။ ရွ�တ်ည်းက�စ်တ်�န်း�က 

�မူ့း�ပွားန်း� �ကးသွယးလေးရ� မူ့လေးက�င်းး�မူ့ွန်းပွား� လေး��ရိုး�� လေး���န်း� မူ့း��န္တှင်း်း 

အ�ှမူ့း�လေးဝ�လေးသ�လေးကြက�င်း်း ရွ�သ��မူ့း��မှူ့ စ်ုတ်းပွားးကး အ��င်းယး��က်ြကသည်း။

ယ��အ�းနု်းတ်ွင်းးမူ့့ �မူ့း��ည်း� လေးက�င်းး�ဖြိုးပွားးခြ�စ်းသ�ု� သွ����စ်ရ� က��

��ရှုဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

ပွားင်းးလေးန္တွ�ရွ�တ်ွင်းး ရိုးု��ရ��းည်းင်းင်းးသည်း် ��ပွားးင်းန်း� န္တှစ်း��ရှု သည်း။

ပွား�� (၁၅၁) ပွားင်းးလေးန္တွ�ရွ�ရှုပွားအု�ဝး�အမူ့း�ု�သမူ့း�ကြီးကး�
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ပွား�� (၁၅၂) ရိုးု��ရ��းည်းထုည်းရကး��ပွားးခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း�

ပွား�� (၁၅၃) �းည်းထုည်းရကး��ပွားးလေးန်လေးသ� အဘာွ��လေး�်လေးပွားါင်းး�

ပွား�� (၁၅၄) ပွားင်းးလေးန္တွ�ရွ� �းည်းထုည်းရကး��ပွားးခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း�

ပွား�� (၁၅၅) ရှ��ပွားင်းးရိုးုလေးမူ့ှ�း�င်းး�

ြေည််ထည််ရျ်လွှာု�်ခြင်းလွှာု�်ငနိ်းမေား

ပွားထုမူ့တ်စ်း��မူ့ှ� �မူ့း�မူ့တ်န်း�လေးပွား်တ်ွင်းး တ်ည်းရှု သည်း။ (�တ်းူတ်ွ�း 

20°32’03.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°38’31.1”E) လေးရှ�ယ�င်းးက အမူ့း�ု�သမူ့း�

မူ့း�� အ������သည်း ရိုးု��ရ��းည်းထုည်း ��ပွားးင်းန်း�ကု� ��ပွားး ကု�င်းးကြကဖြိုးပွားး� 

အဝတ်းအထုည်းမူ့း��၊ တ်ဘာကးလေးစ်�င်းး မူ့း��၊ �ွယးအုတ်းမူ့း�� စ်သည်းတ်ု��ကု� 

ထု�တ်း��ပွားး ကြကသည်း။ သု��လေးသ�း ယ��အ�ါ ထုု���ပွားးင်းန်း� ��ပွားး ကု�င်းးသ့ 

အမူ့း�ု�သမူ့း�ကြီးကး� န္တှစ်းဦး�သ� ကးန်းရှုသည်း။ တ်စ်းဦး�မူ့ှ� အသကး (၇၂)န္တှစ်း ရှု

ဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�စ်က�� လေးခြပွား�တ်တ်းသည်း။ သ့မူ့င်းယးင်းယးတ်�န်း�က သ့မူ့၏ 

အ�ွ��ထု�မူ့ှ အထုည်းရကး��ပွားးသည်း်ပွားည်� သင်းးယ့�� ်သည်း။ ကလေး�� (၈)

လေးယ�ကး၏ မူ့ု�င်းးခြ�စ်း��လေးသ� အ�ါ လေးတ်�င်းးသ့��ပွားးင်းန်း�ကု�သ� ��ပွားးကု�င်းး

��သ်ည်း။ ယ��အ�ါ အသကးကြီးကး���ဖြိုးပွားး ခြ�စ်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း လေးတ်�င်းးသ့ 

��ပွားးင်းန်း�န်��ဖြိုးပွားး� �ရး�သွ��မူ့း�� �� လေးရ�ကး လေး��်�န္တု�င်းးသည်း် ရိုးု��ရ�

�းည်းထုည်း ရကး ��ပွားးသည်း် ��ပွားးင်းန်း�ကု� ��ပွားးကု�င်းး�ှကးရှုသည်း။

လေးအ�င်းးပွားန်း�လေးစ်း�မူ့ှ �းည်းမူ့ှင်းးမူ့း��ကု� ဝယးယ့ဖြိုးပွားး� ရကး ��ပွားးထု��သည်း် 

�းည်းထုည်းမူ့း��ကု� န္တု�င်းးင်း�ခြ����ရး� သွ��မူ့း��အ�� လေးရ�င်းး��း�ှကးရှုသည်း။ 

ရိုးု��ရ��ွယး အုတ်းအလေးသ� ရကး��ပွားးရန်း အ�းနု်း (၃)ရကး၊ အကြီးကး� ရကး��ပွားး

ရန်း (၄) ရကး န္တှင်းး် တ်ဘာကးထုည်းရကး��ပွားး ရန်း(၅)ရကး အသး�သး� ကြက�

သည်း။ လေးရ�င်းး�လေးစ်း�မူ့း�� မူ့ှ� �ွယးအုတ်းအကြီးကး� (၄၀၀၀)ကးပွားး၊ အလေးသ� 

(၃၀၀၀)ကးပွားးန္တှင်းး် တ်ဘာကးလေးစ်�င်းး (ကလေး��လေးကး�ပွားု�� သည်း်လေးစ်�င်းး

အပွားါအဝင်းး)(၅၀၀၀)ကးပွားးတ်ု��ခြ�စ်းသည်း။ ရိုးု��ရ��းည်းထုည်းရကး��ပွားးန်ည်း�

ကု� သင်းးယ့တ်တ်း လေးခြမူ့�ကးရန်း အ�းနု်းကြက�လေးသ�လေးကြက�င်း်း လေးကး�ရွ�ရှု 

�့င်းယးမူ့း�ု��ကးသစ်းမူ့း��မူ့ှ� စ်ုတ်းမူ့ဝင်းးစ်��ကြကလေးပွား။

��တ်ုယ�းည်းထုည်း��ပွားးင်းန်း�မူ့ှ� လေးန်အုမူ့း၏အလေးန်�ကး ဘာကး (�တ်းူတ်ွ�း 

20°32’03.4”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°38’32.0”E) တ်ွင်းးရှုသည်း။ ထုု�

အမူ့း�ု�သမူ့း�ကြီးကး�၏ အမူ့ည်းမူ့ှ� လေး�်လေးပွားါင်းး� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ခြမူ့န်းမူ့�စ်က��မူ့လေးခြပွား� 

တ်တ်းလေးပွား။ အသကး (၉၂)န္တှစ်း ရှုဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ ပွားအု�ဝး� လေးကး�ရွ� ခြ�စ်းသည်း်အ

လေး�ှ�ကး သကးကြီးကး�ရွယးအု� မူ့း��သည်း ပွားအု�ဝး�စ်က��သ��ှင်းး လေးခြပွား�တ်တ်း

ကြကသည်း။

သဘီာ၀အဒမေအနှစမ်ေား

ပွားင်းးန္တွ��ရွ�သု�� သွ��ရ��မူ့း�တ်ွင်းး ရှ��ပွားင်းးရိုးုလေးမူ့ှ�း�င်းး� ရှုသည်း။ (�တ်းူတ်ွ�း 

20°33’46.0”N လေး��င်းး ဂျး းတ်ွ�း 96°34’42.2”E) ထုု�လေးတ်�င်းးထုုပွားးလေးန်ရ� မူ့ှ

ကြကည််း�ှင်းး ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��ကု�စ်း�၍ခြမူ့င်းးရသည်း။
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�တတူ ဒ�ါျ်ဒျေးရွာ

ပွားတ်ူူ လေးပွားါကးလေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°31’45.5”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°43’21.4”E) သည်း 

ကလေး��န္တှင်း်းအင်းး�လေး��ကြက�� လေးခြ��းင်းးလေးတ်�င်းးတ်ကး �မူ့း�တ်စ်းလေး�ှ�ကးရှု ရွ�မူ့း��ထု�မူ့ှ 

အကြီးကး�����ရွ� ခြ�စ်းသည်း။ ဤရွ�တ်ွင်းး လေးခြ��းင်းး�ရး� ထုွကး��လေးသ� �ရး�သွ��မူ့း��သည်း တ်စ်း

ည်အုပွားး န်��လေး�ရ်ှုသည်း။ 

ပွား�� (၁၅၆) ပွားတ်ူူလေးပွားါကးလေးကး�ရွ� ပွား��(၁၅၇) ဘာန်းဟုတ်းလေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး�

�န်�းမူ့ှန်း�လေးခြ� အုမူ့းလေးထု�င်းးစ်�လေးပွားါင်းး� (၂၀၀) ရှုဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရ (၁၀၀၀၀) လေးကး�း 

လေးန်ထုု�င်းးသည်း။ ပွားအု�ဝး� �့မူ့း�ု�မူ့း��သ� လေးန်ထုု�င်းးဖြိုးပွားး� ပွားအု�ဝး�စ်က��သ� 

လေးခြပွား�ကြကသည်း။

စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ���ပွားးင်းန်း���ပွားးက� အသကးလေးမူ့ွ�ကြကဖြိုးပွားး� မူ့ု��တ်ွင်းး�န္တှင်းး် 

လေး��င်းး�တ်ွင်းး�တ်ွင်းး လေးတ်�င်းးသ့��ပွားးင်းန်း� မူ့း��ခြ�င်း်းသ� အ�းနု်းက�န်း�ှကးရှု

သည်း။ လေးန္တွရ�သး တ်ွင်းးမူ့့ လေးရရှ��ပွားါ�လေးသ�လေးကြက�င်း်း ရွ�သ��မူ့း��သည်း ဝါ�

ခြ�င်း်း ခြ�င်းး�မူ့း�� ရကး��ပွားးဖြိုးပွားး� ဟုင်းး�သး�ဟုင်းး�ရွကး မူ့း��ကု� သုမူ့း��ည်း�ထု��

လေး�ရ်ှုသည်း။ အမူ့း�ု�သမူ့း� မူ့း��သည်း အဓိုကအ��ခြ�င်း်း စ်ပွားါ�စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး�၊ 

ရုတ်းသုမူ့း�ခြ�င်းး�မူ့း�� ��ပွားးလေး��င်းးကြကဖြိုးပွားး� န်း�စ်ပွားးရ� လေးစ်း�မူ့း��တ်ွင်းး လေးရ�င်းး��း

ကြကသည်း။

ပွားတ်ုူ လေးပွားါကး၏ အဓိုပွားပယးမူ့ှ� �ုဏးဂျ့ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ယ�င်းး ကလေးကး�ရွ�အန်း�တ်ွင်းး

ရှုလေးသ� လေးကး�ကးလေး��င်းးကြီးကး� တ်စ်း��အတ်ွင်းး� အလေးပွားါကးတ်စ်း��ရှုရ� 

တ်စ်းလေးန်�တ်ွင်းး လေးကး�ကးတ်���ကြီးကး� တ်စ်းတ်���မူ့ှ ထုု�အလေးပွားါကးကု� ပွားုတ်းစ်ု�� �ု�ကး

သည်းမူ့ှစ်၍  ပွားတ်ုူ လေးပွားါကးဟု� လေး�်လေးဝ်ခြ�င်းး� ခြ�စ်းသည်း။ 

�ဏ္ဍာ�ရးတ်စ်း��အရ ယ�င်းးက�ု��ှင်းး ထုု�လေးကး�ကးဂျ့ တ်ွင်းး�ကု� 

လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကးလေးသ� န်တ်းထု�မူ့ှ �ကးဝတ်း ရတ်န်�မူ့း��င်းှ��ရမူ့း�န္တု�င်းးသည်း

ဟု� �ု�သည်း။ သု��လေးသ�း �ည်း� ရွ�သ��မူ့း��သည်း ရိုးု��သ��ခြ�င်းး� မူ့ရှုလေးတ်�ပ်ွား�

�ကးဝတ်း ရတ်န်�မူ့း��ကု� ခြပွားန်းမူ့လေးပွား�သခြ�င်း်း ထုု�န်တ်း မူ့ှ� �ွန်းစ်ွ�လေး�ါသ

ထုွကးက� လေးကး�ကးဂျ့ကု� ပွားုတ်း�ု�� �ု�ကးသည်းဟု� �ု�သည်း။ 

သမူ့ု�င်းး�မူ့ှတ်းတ်မူ့း�မူ့း��အရ ပွားတ်ုူ လေးပွားါကးရွ�လေးဟု�င်းး� သည်း ရှမူ့း�ရွ� တ်စ်းရွ�

ခြ�စ်း��်ဖြိုးပွားး� အုမူ့းလေးခြ�အန်ည်း� င်းယးသ�ရှု��သ်ည်း။ သ့�ု�� ဓိါ�ခြပွားမူ့း�� မူ့ကြက��ဏ

လေးသ�င်းး�ကးန်း�လေး� ်ရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း ဘာန်းဟုတ်း လေးကး�ရွ�မူ့ှ ပွားအု�ဝး� တ်ု��န္တှင်းး်

အတ့် လေးန်ထုု�င်းး��်ကြက လေး�သည်း (ဘာန်းဟုတ်း �ု�သည်းမူ့ှ� ဝါ�ပွားု��မူ့ှစ်းမူ့း�� 

ခြ�စ်းသည်း)။ ထုု�အ�းနု်းက ရွ���မူ့း��မူ့ှ� ရှမူ့း��့မူ့း�ု� မူ့း��သ� ခြ�စ်း��်

လေးသ�း�ည်း� ယ��အ�းနု်းတ်ွင်းး ပွားအု�ဝး� ရွ�တ်စ်းရွ� အခြ�စ်းသ� လေးတ်ွ�န္တု�င်းးမူ့ည်း

ခြ�စ်းသည်း။ ဤ ရွ�မှူ့ ပွားအု�ဝး�မူ့း��သည်း အခြ���လေး�သမူ့ှ ပွားအု�ဝး�မူ့း�� ထုကး 

လေးရှ�ရိုးု���မူ့း�စ်ဉ်း ပွားု��ု�ကးကြကသည်း။ �ု��ု� သည်းမူ့ှ� ဤရွ�မူ့ှ ပွားအု�ဝး�မူ့း��၏

လေး�သ�၊ ဝတ်းစ်�� �င်းးယင်းးမူ့ုတ်ု��မူ့ှ� အခြ���လေး�သမူ့ှ ပွားအု�ဝး�မူ့း��န္တှင်းး် 

အန်ည်း�င်းယး ကွ�ခြပွား��သည်း။

ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစ ်အဒောျအ်ဦးမေား

�တတူဒ�ါျ်ဘီုနိ်းဒတာ်ကြီးျ�းဒျောင်း

ပွားတ်ူူ လေးပွားါကးရွ�အန်း�ရှု လေးတ်�င်းး၏ အခြ���ဘာကးခြ�မူ့း� တ်ွင်းး ရှုလေးသ� ဘာန်း

ဟုတ်းရွ�မူ့ှ ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�ကု� ပွားတ်ုူ လေးပွားါကးရွ�သု�� လေးခြပွား�င်းး�လေးရှေ� ��ခ်ြ�င်းး�

ခြ�စ်းသည်း။ အဘာယးလေးကြက�င်း်း�ု�လေးသ�း ပွားတ်ုူ လေးပွားါကးရွ�တ်ွင်းး လေးခြမူ့ ခြပွားန်�းပွားု�ရှုဖြိုးပွားး�

ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�ဝင်းး�အတ်ွကး လေးန်ရ� ပွားု�ကးယးလေးသ� လေးကြက�င်း်းခြ�စ်းသည်း။

ထုု��လေးကြက�င်း်း ပွားတ်ုူ  လေးပွားါကး ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� (�တ်းူတ်ွ�း 

20°31’52.0”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°43’19.8”E) ၏ သစ်းမူ့း��မူ့ှ� သကးတ်မူ့း�
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မူ့ှ� န္တှစ်း (၁၀၀)လေးကး�းဖြိုးပွားး ခြ�စ်းသည်း။ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� လေးကး�င်းး� ကြီးကး� ခြ�စ်းသည်း်

အလေး�း�ကး ခြမူ့န်းမူ့�်ရိုးု��ရ� ဗျူးုသ�က� �ကးရ�မူ့း��၊ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� ဗျူး��ာ

ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းမူ့း��န္တှင်းး် အခြ���ရိုး�ပွားး ထု�မူ့း��ကု��ည်း� လေးတ်ွ�ခြမူ့င်းးန္တု�င်းးသည်း။ 

ယ��အ�ါ လေးရှ�လေးဟု�င်းး� အလေးမူ့ွအန္တှစ်း �ကးရ�မူ့း�� မူ့ှ� သ�တ်ု�င်းးမူ့း��ခြ�င်း်း ကွ

ယး�ှကးရှုသည်း။ အဘာယး လေးကြက�င်း်း �ု��ှင်းး သ့�ု��မူ့း��မူ့ှ �ကးမူ့ုပွားည်�

အ�း�ု� န္တှင်းး် ရိုး�ပွားးပွားွ��လေးတ်�းမူ့း�� �ု��ယ့သွ��လေးသ�လေးကြက�င်း်း ခြ�စ်းသည်း။

ရိုးိုးရာဒနိအိမ်မေား

လေးကး�ရွ�ရှု လေးန်အုမူ့းမူ့း��ကု� ဝါ�ထုရ�မူ့း��ခြ�င်းး်သ� လေး��ကး��ပွားးထု��ဖြိုးပွားး� မူ့ှန်း

လေးစ်း�ကြီးကး�လေးသ�လေးကြက�င်း်း မူ့ှန်းခြပွားတ်င်းး�မူ့း��မူ့ရှုလေးပွား။ ထုမူ့င်းး�ဟုင်းး��းကးခြပွား�တ်း 

စ်��ရ� မူ့း��ု�မူ့ှ� အုမူ့း၏အ�ယးတ်ွင်းးရှုသည်း။ (၂) ထုပွားးအုမူ့း ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

လေးအ�ကးထုပွားးတ်ွင်းး တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း�� (န္တွ��၊ ကွ� စ်သည်း) ကု� ထု��ရှုက� 

အလေးပွား်ထုပွားးတ်ွင်းး �့လေးန်သည်း။

နိတ်စင်

လေးကး�ရွ�အန်း� ပွားန်း��င်းး�ထု�တ်ွင်းး န်တ်းစ်င်းးတ်စ်း��ရှု သည်း။ (�တ်းူတ်ွ�း 

20°31’32.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°43’19.3”E) န်တ်းစ်င်းးထု�တ်ွင်းး �ှူ�ါန်း�

ထု��သည်း မူ့း��ကု� လေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။ န်တ်းမူ့း��သည်း အုပွားး�ု�� �ု� သည်းဟု့

သည်း် အယ့အ�လေးကြက�င်း်း လေး�ါင်းး�အ���တ်စ်း ���� �ှူ�ါန်း�ထု��သည်းကု�

�ည်း� လေးတ်ွ�န္တု�င်းးသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

လွှာျ်ထ�်မဂျ့လွှာာ�ေ�မေား

လေးကး�ရွ�ရှု စ်��တ်ွ�တ်စ်းတ်ွ� �ကးထုပွားးသည်း်အ�ါ သ့တ်ု�� လေးန်ရန်း ဝါ�အုမူ့းကု�

လေး��ကး��ပွားးရန်းအတ်ွကး တ်စ်းရွ� ����မူ့ှ�့မူ့း��သည်း ဝု�င်းး�ဝန်း�က့ည်းကြကရ

သည်း။ အုမူ့း လေး��ကး��ပွားးရန်း �ု�အပွားးလေးသ� ပွားစ်စည်း�မူ့း��စ်� လေး��င်းး�ရန်း၊ 

အမူ့ု��မူ့ု��ရန်းရကး��ပွားးခြ�င်းး�န္တှင်းး် န်�ရ�တ်ည်း လေး��ကးရန်းအတ်ွကး ခြပွားင်းး�င်းး

ခြ�င်းး� တ်ု��အတ်ွကး စ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၇) ရကးမူ့ှ (၁၀)ရကး အ�းနု်းယ့သည်း။ ပွားစ်စည်း�

ပွား�� (၁၅၈) ဘာန်းဟုတ်းလေးကး�င်းး�သစ်း ပွား�� (၁၅၉) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�ဝါ�ထုရ�အုမူ့း

ပွား�� (၁၆၀) န်တ်းစ်င်းး

မူ့း�� စ်���င်းးလေးသ�အ�ါ တ်စ်းရကးထု�န္တှင်းး် အုမူ့း ကု� အဖြိုးပွားး�လေး��ကးကြကသည်း။ 

အုမူ့းလေး��ကး��ပွားး လေးန်စ်ဉ်းအတ်ွင်းး� သစ်းသး�မူ့း��၊ ထုမူ့င်းး� န္တှင်းး် အခြ��� �ှူ

�ွယးပွားစ်စည်း�မူ့း��ခြ�င်း်း န်တ်းစ်ဉ်းသု�� သွ��လေးရ�ကး၍ ပွား့လေးဇာ�းပွားသရသည်း

 

မူ့ဂျဂ��လေး��င်းးအ�မူ့း�အန်��၌ တ်ကးလေးရ�ကးသ့မူ့း�� သည်း သတ်ု��သ��န္တှင်းး်

သတ်ု��သမူ့း� �ကးတ်ု��ကု� ယ့ က� ကြီးကု��ခြ�င်းး် �းည်းလေးပွား�ရဖြိုးပွားး� လေးက�င်းး��း း�လေးပွား�

ကြက သည်း။ အခြ���မူ့ဂျဂ��လေး��င်းးမူ့း��န္တှင်းး်မူ့တ့်ပွား� တ်ကး လေးရ�ကးသ့မူ့း��

သည်း သတ်ု��သ��အရ�န္တှင်းး် သတ်ု��သမူ့း� အရ�မူ့း��ကု� �ကးလေး��င်းး လေးပွား�ကြကရ

သည်း။ အ�န်း�ပွားွ�၊ င်းှကးလေးပွားး�ပွားွ�၊ �းင်းး�မူ့း�� ပွားါဝင်းးသည်း် မူ့ဂျဂ��ပွားစ်စည်း� ကု�

�ည်း� ခြပွားင်းး�င်းးထု�� ရှုကြကသည်း။ အ�မူ့း�အန်�� တ်ွင်းး လေး�ွမူ့း�ု�အရင်းး�

မူ့း��သည်း မူ့ဂျဂ��လေးမူ့�င်းးန္တှ� အတ်ွကး ��မူ့ွန်းလေးက�င်းး� လေးတ်�င်းး�လေးပွား�ကြက

သည်း။

ရိုးိုးရာဟိုင်းလွှာောမေား

လေးကး�ရွ�၏အဓိုကမူ့ပွားါမူ့ခြ�စ်း ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�ဟုင်းး��း� မူ့း��မူ့ှ� ဗျူးု��းစ်��ပွား�

ဟုင်းး�၊ �ရိုး��သး�ဟုင်းး�၊ ဟုင်းး�ထု�တ်း၊ ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း န္တှင်းး် န္တွ��လေး�း�ပွားု��လေးကြက�း

တ်ု��ခြ�စ်းသည်း။
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ပွား�� (၁၆၁) အုမူ့းအသစ်း၌န်တ်းကု�ပွား့လေးဇာ�းထု��ခြ�င်းး� ပွား�� (၁၆၂) ဝါ�ခြ�င်းး�ရကး��ပွားးခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း�

ဗျူးု��းစ်��ပွား�ဟုင်းး� �းကးခြပွား�တ်းရ�တ်ွင်းး ပွားထုမူ့ဦး�စ်ွ� ဗျူးု��းစ်��ပွား�ကု� ရှေ��အု��ထု�

တ်ွင်းး ထုည်း်ခြပွား�တ်းရသည်း။ ထုု��လေးန်�ကး �ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ န်န္တွင်းး�မူ့ုန်�း ၊ ��� န္တှင်းး် 

ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ �းင်းး�လေးထု�င်းး�အလေးရ�တ်ု��ကု� ထုည်း်ရ သည်း။ ဖြိုးပွားး��ှင်းး င်းါ�

လေး��မူ့း��ကု�ထုည််းဖြိုးပွားး� အ�င်းး သင်းး် စ်��သ���န္တု�င်းးဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ 

�ရိုး��ဟုင်းး��းကးန်ည်း�မူ့ှ� ရိုးု��ရှင်းး� �ွယးက့သည်း။ �ရိုး��သး�ကု� င်းရိုး�ပွားးသး�၊ 

ကြကကးသွန်းန်းလေးကြက�း၊ ���တ်ု�� န္တှင်းး် လေးရ�က� �းကးရသည်း။

ပွားအု�ဝး�ဟုင်းး�ထု�တ်း ခြပွား���ပွားးရ�တ်ွင်းး ပွားထုမူ့���� �န်း ကု� တ်စ်းည်လေးရစ်ုမူ့း

ထု��ရသည်း။ မူ့န်ကးလေးရ�ကးလေးသ�း ထုု��န်းကု� လေးထု�င်းး�ဖြိုးပွားး� ပွား�ပွား�တ်းမူ့ုန်�း ၊ 

�ရမူ့း��းဉ်းသး�၊ ကြကကးဥ် (၅) ����၊ ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း န္တှင်းး် န်န္တွင်းး�မူ့ုန်�း  လေးရ�က� 

င်းှကးလေးပွားး�း�ကးန္တှင်းး်ထု�တ်းဖြိုးပွားး� လေးပွားါင်းး�ရသည်း။

ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း ဟုင်းး��း��းကးရန်း ပွားထုမူ့���� ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်းကု� 

လေးရလေး��က� လေးန်ပွား့�ှန်း�ရ သည်း။ ထုု��လေးန်�ကး ပွား�ပွား�တ်းလေးခြ��ကး၊ င်းါ�လေးခြ��ကး၊ 

လေးခြမူ့ပွား�လေးထု�င်းး� (သု��) လေး�ှ�း၊ ကြကကးသွန်းလေးခြ��ကး၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ၊ ���၊ 

ဟုင်းး��တ်းမူ့ုန်�းတ်ု��ခြ�င်း်း လေးရ� �းကးသည်း။

န္တွ��လေး�း�ပွားု��ဟုင်းး��းကးရ�တ်ွင်းး န္တွ��လေး�း�ပွားု��ကု� လေးခြမူ့ပွား� လေးထု�င်းး� (သု��) လေး�ှ�း၊ 

ကြကကးသွန်းန်း၊ ကြကကးသွန်းခြ�ူ တ်ု��န္တှင်းး် လေးရ�လေးကြက�းသည်း။ �့�ပွား�တ်းရွကး ထုည်း်

�းကးပွားါက ပွားု�၍ အန်��အရသ�န္တှင်း်း ခြပွားည််းစ်��သည်း။

ဝါးလွှာု�်ငနိ်း

အထုကးတ်ွင်းး �ု���်ဖြိုးပွားး�သည််းအတ်ု�င်းး� ပွားတ်ူူ လေးပွားါကး လေးကး�ရွ�မူ့ှ အမူ့း�ု�သ��

မူ့း��သည်း မူ့ု��ရွ�သးတွ်င်းး ဝါ�ခြ�င်း်း ခြ�င်းး�မူ့း��ရကး��ပွားးကြကသည်း။ (�တ်းူတ်ွ�း 

20°31’49.8”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°43’11.3”E)  ရွ�အဝင်းးတ်ွင်းးဝါ���ပွားးင်းန်း�

တ်စ်း��ရှုဖြိုးပွားး� ဦး�လေးကး�းဟုုန်း� မူ့ှ ပွားု�င်းး�ု�င်းးသည်း။ 

ဦး�လေးကး�းဟုုန်း�သည်း ဝါ���ပွားးင်းန်း�ကု� စ်တ်င်းး��ပွားး ကု�င်းး��သ်ည်းမူ့ှ� န္တှစ်း

အလေးတ်�းကြက� ဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ မူ့ု��တ်ွင်းး�လေးရ�ကးလေးသ�အ�ါ လေးတ်�င်းးယ�

��ပွားးင်းန်း� မူ့း�� ရပွားးန်��ထု��ရသည်း်အတ်ွကး ရွ�သ့ရွ�သ�� အ�း�ု�သည်း ဝါ�

��ပွားးင်းန်း��ွင်းးသု��ဝင်းးလေးရ�ကး ��ပွားးကု�င်းး ကြကသည်း။ ရွ�အဝင်းးတ်ွင်းး 

အလေး��ကးအဦး �ပွားးကြီးကး� ကြီးကး� တ်စ်း��ရှုဖြိုးပွားး� ဝါ�မူ့း��ခြ�တ်းလေးတ်�ကးခြ�င်းး�၊ 

ရကး ��ပွားးခြ�င်းး�မူ့း�� ��ပွားးရန်း လေးန်ရ�ကးယးလေးသ�လေးကြက�င်း်း ထုု�လေးန်ရ�ကု� လေးရွ�

ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ လေးန္တွအ�ါတ်ွင်းးမူ့့ �ယးကွင်းး�မူ့း��တ်ွင်းး တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း�� 

လေးကး�င်းး�ရင်းး� ဝါ�ခြ�င်းး�မူ့း��ကု� ရကး��ပွားးကြကသည်း။ �ွန်း��သ်ည်း် န္တှစ်း 

အလေးတ်�းကြက�က ဝါ��င်းး�မူ့း��ကု� အမူ့း�� အခြပွား�� လေးတ်ွ�ရလေးသ�း�ည်း� ယ��

အ�ါ ဝါ�ကု� အခြ��� လေး�သ မူ့ှ ဝယးယ့ကြကရသည်း။ ဝါ�တ်စ်း����ကု�(၂၀၀၀) 

ကးပွားး ကးသင်း်းဖြိုးပွားး� ဝါ�တ်စ်း����ခြ�င်း်း အ�ယးအ�တ်း အရွယးအစ်�� 

အလေးက�င်းး�စ်�� ဝါ�ခြ�င်းး� (၄) ခြ�င်းး� ခြပွား� ��ပွားးန္တု�င်းးဖြိုးပွားး� သ�မူ့န်းခြ�င်းး�(၇)ခြ�င်းး� 

ခြပွား���ပွားးန္တု�င်းးသည်း။ ခြ�င်းး�တ်စ်း����ရကး��ပွားးရ�တ်ွင်းး ကွမူ့း�ကးင်းးမူ့ုလေးပွား် မူ့့ 

တ်ည်းဖြိုးပွားး�ပွားးမူ့း�မူ့ှ(၂)န်�ရး�ွ��န်�း ကြက�သည်း။လေးအ�င်းးပွားန်း� လေးစ်း�ထု�တ်ွင်းး 

သွ��လေးရ�ကး လေးရ�င်းး��းကြကဖြိုးပွားး� လေးရ�င်းး�လေးစ်း�မူ့ှ�အလေးက�င်းး�စ်��ခြ�င်းး� တ်စ်း����

(၅၀၀၀)ကးပွားး၊ သ�မူ့န်းခြ�င်းး�တ်စ်း���� (၁၆၀၀) ကးပွားးခြ�စ်းသည်း။

�ရး�သွ��မူ့း�� အလေးန်ခြ�င်းး် ဝါ���ပွားးင်းန်း��ွင်းးသု���� လေးရ�ကးဖြိုးပွားး� ရိုးု��ရ�ခြ�င်းး�

ရကး��ပွားးန်ည်း�ကု� လေး��်� န္တု�င်းးသ�ု� ကု�ယးတ်ု�င်းး�ည်း�ဝင်းး��ပွားးကြကည််း

န္တု�င်းးသည်း။

ေဏ္ဍာရ��ုခံ�ငမ်ေားနှင် ်ယုံကြျည်မ်ှုမေား

အခြ��� ပွားအု�ဝး�လေးကး�ရွ�မူ့း��က�သ်ု��ပွားင်းး ပွားတ်ူူ လေးပွားါကး ရွ�မူ့ှ �့မူ့း��သည်း ရွ�

လေးစ်�င်း်းန်တ်းကု� ကု��ကွယးကြက သည်း။ 

လေးမူ့-ဇာွန်း� (က��န်း-န်ယ�န်း�)တ်ွင်းး န်တ်းပွားွ� လေးတ်�း ကးင်းး�ပွား လေး�ရ်ှုသည်း။ 

န်တ်းပွားွ�ကးင်းး�ပွားမူ့ည်း်ရကး ကု� န်တ်းဝင်းးသည်းမူ့ှ လေးကြကခြင်း�သည်း။ ပွားွ�လေးတ်�းအ 

တ်ွင်းး� အုမူ့းတ်ု�င်းး�အုမူ့းတ်ု�င်းး�သည်း ထုမူ့င်းး�န္တှင်းး် သကး သကး�ွတ်း ဟုင်းး�မူ့း��

�းကးခြပွား�တ်းက� ပွားွ���သ့မူ့း��ကု� လေးကွ�လေးမူ့ွ�ရသည်း။ ပွားွ�လေးတ်�းအတ်ွင်းး� 

န်တ်းဝင်းးသည်းမူ့ှ လေးကး�ရွ�န္တှင်း်းပွားတ်းသကးသည်း်န်မူ့ုတ်းအလေးဟု� မူ့း��ကု�

လေးဟု�သည်း။ ထုု�သု��လေးဟု�လေးခြပွား�န္တု�င်းးရန်း အခြ��� လေးကး�ရွ�မူ့ှ သကးကြီးကး�ရွယး

အု�မူ့း��ကု��ည်း� �ုတ်း ကြက��သည်း။ 
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ပွားတ်ုူ လေးပွားါကးလေးကး�ရွ�တ်ွင်းး အလေးစ်�င်း်းန်တ်းမူ့း��န္တှင်းး် ပွားတ်းသကးသည်း် ပွား��ခြပွားင်းး

ဇာ�တ်း�မူ့း� အ�း�ု�ရှုသည်း။

နိတ်ဒခြာျ်လွှာှနိ််ြံရသည်််ျဒလွှား

“ကးမူ့င်းယးင်းယးတ်�န်း�က ကလေး��တ်စ်းလေးယ�ကး င်းု� ဖြိုးပွားး�ကးမူ့�းလေးခြပွား���
တ်ယး။ သ့�ရ��တ်ကု�ယး���� ယ�� ဖြိုးပွားး� အ��လေးတ်ွထုွကးလေးန်တ်ယး။ ရွ�သ��
လေးတ်ွက ထုု�က လေး��ကု� န်တ်းကု�င်းးတ်ယး�ု�� လေးခြပွား�ကြကတ်ယး။ ည်လေးန် လေးရ�ကး
လေးတ်� ် ကလေး��ရ�� မူ့ုဘာလေးတ်ွက ထုမူ့င်းး�၊ အ��့�လေးကြက�းန်�� �န်းအရကးကု�
ယ့ဖြိုးပွားး� န်တ်းကု� သွ��လေးရ�ကးပွား့လေးဇာ�းပွားသ ကြကတ်ယး။ အ��်ု���ပွားးဖြိုးပွားး� မူ့ကြက� 
�င်းးမူ့ှ�ပွား� ကလေး��က ����၀ ခြပွားန်းလေးက�င်းး�မူ့ွန်း�� တ်ယး…”

နိာျေင်ဒသာလွှာျ်

“ကးမူ့ ည်းမူ့လေး��က လေးကး�င်းး��င်းး��းနု်းတ်ု�င်းး� သ့� သ့င်းယး�းင်းး�န်�� ကးမူ့ရ��
�ုလေးမူ့မ�းခြုံ��ထု� �မူ့း�လေး�ှ�ကး ခြပွားန်း��လေး�ရ်ှုတ်ယး။ သ့တ်ု��အတ်ွကး လေးန်�
�ည်းစ်� ကု� ကးမူ့က အဖြိုးမူ့�ခြပွားင်းး�င်းးဖြိုးပွားး� ပွားု��လေးပွား�ရတ်ယး။ အ��်ု� ပွားု��တ်� ် လေးန်�
တ်ု�င်းး� လေးတ်�င်းးတ်စ်းလေးတ်�င်းးကု� ကးမူ့ခြ�တ်း သွ��ရတ်ယး။ တ်စ်းလေးန်� ကးမူ့ရ�� 
�ကးတ်စ်း�ကး ရိုး�တ်းတ်ရကးန်���တ်ယး။ လေး���့��ု�ကးလေးတ်� ်န်�ကးင်းး
မူ့ုက တ်ခြ����ကးကု� လေးခြပွား�င်းး�သွ��တ်ယး။ အ��်ါန်�� ကးမူ့�ည်း� န်တ်းဝင်းး
သည်း�းသွ��လေးမူ့�ဖြိုးပွားး� �န်း န်�� လေးင်းွတ်စ်း�း�ု��ှူ��တ််ယး။ န်တ်းဝင်းးသည်းက 
န်တ်းဝင်းးပွား့�ဖြိုးပွားး� ကးမူ့ကု� �း�ု�လေးခြပွား�တ်ယး “လေးန်�စ်ဉ်း လေးန်တ်ု�င်းး� န်င်းးက င်းါ်

လေးတ်�င်းးကု� ခြ�တ်းခြ�တ်းသွ��ဖြိုးပွားး� ထုမူ့င်းး��း�ုင်းး်သွ��ပွားု��လေးပွားမူ့� ်င်းါက်ု�လေးတ်� ်ဘာ�မူ့ှ
မူ့�ှူ ဘာ့�..�ါလ်ေးကြက�င်း်း န်င်းး ထုမူ့င်းး��း�ုင်းး် သယးတ်��်ကးကု� င်းါရိုးု�ကး�ု�ကး
တ်�…” အ��်ါန်��ကးမူ့�� ထုမူ့င်းး�အု��၊ အ��့�လေးကြက�း၊ ကွမူ့း�၊ �န်းအရကး 
တ်ု��ယ့ဖြိုးပွားး� လေးန်ဝင်းး �းနု်းလေးရ�ကးလေးတ်� ် ပွားင်းးစ်ုမူ့း�ပွားင်းးလေးအ�ကးမူ့ှ� ထု���� ် က� 
န်တ်းကု� ပွားသ�ု�ကးတ်ယး။ ခြပွားန်းလေးတ်��်ှည််းမူ့ ကြကည််းဘာ့�။ လေးန်�ကးလေးတ်�က်း
မူ့ရ���ကး ခြပွားန်းလေးက�င်းး� ��တ်ယး…”

ဘီာသာဒရးနှင် ်အလွှာှူအတနိ်းမေား

အခြ���လေး�သမူ့ှပွားအု�ဝး�မူ့း���ု�ပွားင်းး ပွားတ်ုူ လေးပွားါကးရွ�မူ့ှ ပွားအု�ဝး�မူ့း��သည်း 

ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးမူ့း��ခြ�စ်းသည်း။

တ်စ်းန္တှစ်း�ှင်းး (၆) ကြီးကုမူ့းလေး��ကး သကးကြီးကး�ရွယးအု� ပွား့လေးဇာ�းပွားွ�မူ့း�� ခြပွား���ပွားး

က� အသကးကြီးကး�သ့မူ့း��ကု� မူ့�န်�း�ှူကြကသည်း။ ထုု��အခြပွားင်းး �ခြပွားည််း

�ကွယးလေးန်� မူ့း��တ်ွင်းး ဥ်ပွား�သးသး�ယ့လေးန်သည်း် သ့မူ့း��ကု��ည်း� 

လေးကွ�လေးမူ့ွ�ကြကသည်း။ ဧဖြိုးပွားး�(တ်န်း�့��)တ်ွင်းး မူ့�န်�း�း လေးကြက�း (�န်းမူ့ုန်�းန္တှင်းး်

ကြုံက�သက�အလေးရ�)၊ လေးအ�ကးတ်ု� ဘာ�� (သးတ်င်းး�ကွတ်း�)တ်ွင်းး �င်းး

လေးပွားါင်းး�လေးကြက�း (ဝကးသ��၊ကြကကးသွန်းဖြိုးမူ့ုတ်း၊�န်းမူ့ုန်�းအလေးရ�)၊ ဇာန္တီဝါ ရး� (

ခြပွား�သု��)တ်ွင်းး လေး�ါပွား�တ်း (�န်းင်း�းတု်း) န္တှင်းး် လေး�လေး��းဝါရး� (တ်ပွားု��တ်ွ��) 

တ်ွင်းး ယ�ဂျ��န်းခြပွား�တ်း မူ့း�� ��ပွားးက� �ှူကြကသည်း။
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ထ�သိမ်ဒျေးရွာ

ထုးသုမူ့းလေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°32’02.5”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°44’23.1”E) သည်း ကလေး��

န္တှင်းး်အင်းး�လေး��ကြက�� လေးခြ��းင်းးလေးတ်�င်းးတ်ကး �ရး��မူ့း�လေးပွား်တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။ ထုးသုမူ့းရွ�

သည်း ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��န်ယး၊ င်း�တ်းလေးကး�ရွ�အ�ပွားးစ်�တ်ွင်းး တ်ည်းရှု ဖြိုးပွားး� န္တု�င်းးင်း�ခြ���သ�� �ရး�သွ�� 

ဧည်း်သည်းမူ့း�� လေးတ်�င်းးတ်ကး�ရး�စ်ဉ်းအတ်ွင်းး� တ်စ်းည်တ်� တ်ည်း��ု�လေး�ရ်ှု လေးသ�လေးန်ရ�

ခြ�စ်းသည်း။ 

ပွား�� (၁၆၃) လေးအ�ကးလေးကး�င်းး� ပွား�� (၁၆၄) အလေးပွား်လေးကး�င်းး�

အုမူ့းလေးခြ� (၉၅) အုမူ့းရှုဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရစ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၃၀၀) ဦး�လေးန်ထုု�င်းးသည်း။ 

အမူ့း��စ်�မူ့ှ� ပွားအု�ဝး� �့မူ့း�ု�မူ့း�� ခြ�စ်းသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�စ်က��ကု� လေးခြပွား��ု�ကြက

လေးသ�း �ည်း� သကးကြီးကး� ရွယးအု�မူ့း��မူ့ှ� ပွားအု�ဝး�စ်က��သ� လေးခြပွား�

တ်တ်းသည်း။ 

အ��့�၊ �းင်းး�၊ စ်ပွားါ�၊ လေးခြမူ့ပွား� န္တှင်းး် ဂျး��မူ့း�� စ်ု�ကးပွားး�ု�ခြ�င်းး�ခြ�င်း်းအသကးလေးမူ့ွ� ကြက

သည်း။ ထုးသုမူ့း၏ အဓိုပွားပယး မူ့ှ� “စ်ုမူ့း�ခြမူ့လေးသ�လေးရ”(ထုး-လေးရ၊ သုမူ့း-အစ်ုမူ့း�) 

ခြ�စ်းသည်း။ လေးရခြပွားင်းးလေးပွား်တ်ွင်းး စ်ု�ကးပွားး�ု�ထု��လေးသ� အပွားင်းးမူ့း��လေးကြက�င်း်း ကန်း

လေးရသည်း စ်ုမူ့း�လေးန်သည်း်အတ်ွကး ထုးသုမူ့းဟု� လေး�်�ု�ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။

ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစ ်အဒောျအ်ဦးမေား

ရွာတစ်ရွာ၊ ဒျောင်းနှစ်ဒျောင်း

ထုးသုမူ့းရွ�၏ ထု့�ခြ����းကးမူ့ှ� ဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး� န္တှစ်းလေးကး�င်းး�ရှုခြ�င်းး� 

ခြ�စ်းသည်း။ ထုု�န္တှစ်းလေးကး�င်းး�မူ့ှ� �မူ့း�တ်စ်း�မူ့း�သ�ခြ���သည်း။

“ဘာု��ဘာွ��လေးတ်ွ �ကးထုကး တ်�န်း�က ဗျူး��ာ၏တ်ရ�� လေးတ်�းအတ်ု�င်းး� ကးင်း်းကြုံက�
လေးန် ထုု�င်းးတ်� ် ည်းအကု�န္တှစ်းဦး� ရှုသည်း။ ထုု�ည်းအစ်းကု�န္တှစ်းဦး�မူ့ှ� ဦး�ဇာင်းး�မူ့း��
ခြ�စ်း�� ဖြိုးပွားး� လေးကး�ရွ�အန်း�ရှုလေးတ်�အ�ပွားးလေး��ထု�တ်ွင်းး လေးန်ထုု�င်းး ကြကသည်း။ 
ရွ�သ��မူ့း��က အ�ွန်းကြကည်းည်ု�လေးသ� လေးကြက�င်းး် ဦး�ဇာင်းး�မူ့း�� အတ်ွကး 
လေးတ်�အ�ပွားးအန်း�တ်ွင်းး လေးကး�င်းး�တ်စ်းလေးကး�င်းး� လေး��ကး��ပွားးလေးပွား�ကြကသည်း။ 
ဦး�ဇာင်းး� အကြီးကး�မူ့ှ� အ�ွန်းသုမူ့းလေးမူ့ွ�ဖြိုးပွားး� ဦး�ဇာင်းး�င်းယး အလေးပွား်တ်ွင်းးလေးရ� 
ရွ�သ��မူ့း��အလေးပွား်မူ့ှ�ပွားါ အ�ွန်း ကြကင်းးန်�တ်တ်းသည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း
လေးကး�င်းး�ကု� ဦး�ဇာင်းး� င်းယးထု�အပွားးက� လေးတ်�အ�ပွားးလေး��ထု� တ်�ထုု��ဖြိုးပွားး� 
သးတ်င်းး�သ���လေး�သည်း။ ရွ�သ��မူ့း��မူ့ှ� အ�ွန်း စ်ုတ်းမူ့လေးက�င်းး� ခြ�စ်း
သခြ�င်း်း ဦး�ဇာင်းး�အကြီးကး� အတ်ွကး လေးတ်�အ�ပွားးန်��မူ့ှ� လေးန်�ကးထုပွားးလေးကး�င်းး�
တ်စ်းလေး��င်းး တ်ည်းလေး��ကး လေးပွား�လေး�သည်း…”

သည်း်အတ်ွကးလေးကြက�င်းး် ထုးသုမူ့းရွ�တ်ွင်းး လေးကး�င်းး� န္တှစ်းလေးကး�င်းး� ရှုလေးန်ရခြ�င်းး�

ခြ�စ်းသည်း။ တ်စ်းလေးကး�င်းး� န္တှင်းး်တ်စ်းလေးကး�င်းး�မူ့ှ� န်း�ကပွားးစ်ွ� တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� 

သကး တ်မူ့း� (၈၀)လေးကး�းရှုဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ ဦး�ဇာင်းး�င်းယး သး တ်င်းး�သ�����လ်ေးသ� 

ပွားထုမူ့လေးကး�င်းး� (�တ်းူတ်ွ�း 20°32’02.5”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°44’23.1”E) 

ကု� လေးအ�ကးလေးကး�င်းး� ဟု�လေး�်�ု�ဖြိုးပွားး� လေးတ်�အ�ပွားးန္တှင်းး် ပွားု�န်း� သည်း် ဦး�ဇာင်းး�

အကြီးကး� သးတ်င်းး�သ�����သ်ည်း် ��တ်ုယ လေးကး�င်းး� (�တ်းူတ်ွ�း 20°31’53.9”N 

လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°44’53.4”E) ကု� အလေးပွား်လေးကး�င်းး� ဟု�လေး�်သည်း။
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“ထုု�လေးကး�င်းး� န္တှစ်းလေးကး�င်းး�ကု� ဦး�ဇာင်းး�န္တှစ်းပွားါ�က လေးစ်�င်း်းလေးရှ�ကး�ှကး ရှု
သည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ မူ့ည်းသ့မူ့ှ လေးကး�င်းး�ထု�ကပွားစ်စည်း�လေးတ်ွကု� မူ့
�ု��န္တု�င်းး လေးပွား။ အကယး၍���ု��ပွားါက �ု��သ့သည်း ထုွကး လေးပွားါကးရှ�မူ့လေးတ်ွ�ပွား� 
မူ့လေးက�င်းး�လေးသ� အန်ုဌရိုး��မူ့း�� ကြုံက�� လေးတ်ွ�ရမူ့ည်းဟု� �ု�သည်း…”

ဤရွ�ရှု လေးကး�င်းး�န္တှစ်းလေးကး�င်းး�သည်း လေး�သတ်ွင်းး�ရှု လေးကး�င်းး�မူ့း��ထု�တ်ွင်းး 

အကြီးကး�����န္တှင်းး် အဓိုကအကး ���� လေးကး�င်းး�မူ့း��ခြ�စ်းသည်း။ 

လေးဘာ�ပွားတ်းဝန်း�ကးင်းး ရွ�မူ့း��ခြ�စ်းလေးသ� လေး��င်းးဝန်း�၊ ပွားင်းးလေးန္တွ�န္တှင်းး် ပွားတ်ူူ

လေးပွားါကးရွ�မူ့း��သည်း လေးအ�ကး လေးကး�င်းး�ကု� �ည်း�ကပွားးကြကဖြိုးပွားး� လေးကး�ကးစ်�၊ 

သရကးလေးခြမူ့�င်းးန္တှင်းး် လေးခြမူ့ခြ���ရွ�မူ့း��သည်း အလေးပွား်လေးကး�င်းး� ကု� �ည်း�ကပွားး

ကြကသည်း။ ထုးသုမူ့းရွ�သ့ရွ�သ��မူ့း��ကလေးတ်� ် န္တှစ်းလေးကး�င်းး�����ကု� 

�ည်း�ကပွားးကြကသည်း။ 

အလေးပွား်လေးကး�င်းး�ဝင်းး�ထု�တ်ွင်းးတ်��ွန်းတ်ု�င်းးန္တှစ်း��ရှုသည်း။

ပွားထုမူ့တ်စ်း��ကု� ဝါတ်ွင်းး�ခြ�စ်းလေးသ� ဝါ�ု�� (ဇာ့�ု�င်းး) တ်ွင်းး စ်ု�ကးထု့ သည်း။ 

ထုု��လေးကြက�င်း်း ရွ�သ��မူ့း��သည်း ဝါတ်ွင်းး� လေးရ�ကးဖြိုးပွားး�ု�တ်�ကု� သုန္တု�င်းးသည်း။ 

သ���� ကြက� လေးသ� (ဝါ�ု� - ဇာ့�ု�င်းး၊ ဝါလေး�ါင်းး - ဩဂျ�တ်း၊ လေးတ်�းသ �င်းး� - 

စ်ကးတ်င်းးဘာ�) ဝါတ်ွင်းး� က��အ တ်ွင်းး� ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��သည်း ည်

ပွား�� (၁၆၅) အလေးပွား်လေးကး�င်းး�ရှု တ်��ွန်းတ်ု�င်းးမူ့း��

ဘာကးအ�းနု်း လေးကး�င်းး�ဝင်းး�အခြပွားင်းးဘာကးသု�� ထုွကး�ွင်းး်မူ့ရှုလေးပွား။ ရွ�သ့ရွ�သ��

မူ့း��အ�� တ်ရ��လေးဟု�လေးခြပွား�ဖြိုးပွားး� အထု့�သခြ�င်း်း ဥ်ပွား�သးရကးမူ့း��တ်ွင်းး 

င်းါ�ပွားါ�သး� ��ယ့ကြကရန်း န္တု�လေး��းရသည်း။ 

င်းါ�ပွားါ�သး�တ်ု��မူ့ှ� - 

၁။ သ့တ်စ်းပွားါ�၏ အသကးကု� သတ်းခြ�တ်းခြ�င်းး�မူ့ှ လေးရှ�င်းးကြကဉ်းခြ�င်းး�

၂။ သ့တ်စ်းပွားါ� မူ့လေးပွား�လေးသ� ပွားစ်စည်း�ဥ်စ်စ�တ်ု��ကု� �ု�� ယ့ခြ�င်းး�မူ့ှ လေးရှ�င်းးကြကဉ်း

လေးစ်�င်း်းထုုန်း�ခြ�င်းး�

၃။ က�မူ့ ပွားု�င်းး�ု�င်းးလေးသ�သ့မူ့း��န္တှင်း်း ကးူ��ွန်း လေး��ကးခြပွား��ခြ�င်းး�မူ့ှ 

လေးရှ�င်းးကြကဉ်းလေးစ်�င်းး်ထုုန်း�ခြ�င်းး�

၄။ မူ့ဟု�တ်းမူ့မူ့ှန်းလေးသ� စ်က��လေးခြပွား��ု� �ုမူ့း�ည်း �ှည်း်�း��ခြ�င်းး�မူ့ှ 

လေးရှ�င်းးကြကဉ်းလေးစ်�င်းး်ထုုန်း�ခြ�င်းး�

၅။ မူ့့�ယစ်းလေးစ်တ်တ်းလေးသ� အရကးလေးသစ်� လေးသ�ကး စ်��ခြ�င်းး�မူ့ှ 

လေးရှ�င်းးကြကဉ်းလေးစ်�င်းး်ထုုန်း�ခြ�င်းး�

ဝါတ်ွင်းး�က��ဖြိုးပွားး������ှင်းး ��တ်ုယ တ်��ွန်းတ်ု�င်းးကု� စ်ု�ကးထု့ကြကသည်း။ 

ထုု��လေးကြက�င်း်း လေးကး�င်းး�ဝင်းး�အတ်ွင်းး� တ်��ွန်းတ်ု�င်းးန္တှစ်း��ကု� ခြမူ့င်းးရပွားါက ဝါတ်ွင်းး�

က�� ဖြိုးပွားး� ����ဖြိုးပွားးဟု� အဓိုပွားပယးရသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

�ေ�ဒတာ်မေား

ခြမူ့န်းမူ့�ခ်ြပွားကခ�ုန်းတ်ွင်းး (၁၂) �ရှုဖြိုးပွားး� �စ်ဉ်း�တ်ု�င်းး� သကး�ု�င်းးရ� ပွားွ�လေးတ်�း

ရကးမူ့း�� ပွားါဝင်းးသည်း။ လေး�သ အတ်ွင်းး� အစ်ည်းက������ပွားွ�မူ့ှ� တ်ရ��ထုု�င်းး

ခြ�င်းး�န္တှင်းး် �ု�င်းးသည်း် ဝတ်းခြ�ူပွားွ�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� တ်န်းလေး��င်းးမူ့�န်း�� (ဇာန္တီဝါရး - 

လေး�လေး��းဝါရး) တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားကြကသည်း။ ဤလေး�သတ်ွင်းး အ�ု�ပွားါပွားွ�ကု� ဘာ�န်း�

လေးတ်�းကြီးကး� လေးကး�င်းး� တ်စ်းလေးကး�င်းး�စ်း၌ အ�ှည်း်ကး ကးင်းး�ပွားကြက သည်း။ 

အ�ှည်း်ကးသည််း လေးကး�င်းး�သည်း လေး�သ တ်ွင်းး�ရှု အခြ���လေးသ� လေးကး�င်းး�

မူ့း��မူ့ှ ဘာ�န်း�လေးတ်�း ကြီးကး�မူ့း��အ������ကု� �ုတ်းကြက��ရသည်း။ ပွားွ�လေးတ်�း �င်းး

န္တှ�ရန်းအတ်ွကး ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�မူ့း��သည်း ဗျူး��ာ၏ ကးင်း်းစ်ဉ်းအတ်ု�င်းး� တ်�င်းယး

မူ့း��တ်ွင်းး တ်စ်းလေးန်က�န်း တ်ရ��ကးင်း်းရသည်း။ တ်ရ��ထုု�င်းးခြ�င်းး�ခြ�င်း်း စ်စ်းမူ့ှန်း 

လေးသ�အရ�ကု� ရှ�လေး�ွလေးတ်ွ�ရှုန္တု�င်းးရန်း ကြီးကု��စ်��ကြကသည်း။ အစ်��အစ်� 

ဘာ�န်း�လေးပွား��းနု်းန္တှင်းး် အလေးရ�လေးပွား် အလေးခြ�အလေးန်ရှုမူ့ှသ� န်���ွင်းး်ရှုသည်း။ ဝတ်း

ခြ�ူပွားွ� သည်း (၁၅)ရကး�န်�း  ကြက�ခြမူ့င်း်းဖြိုးပွားး� အတ်ုအကး သတ်း မူ့ှတ်းထု��သည်း်

က��မူ့ရှုလေးပွား။ န္တှစ်းစ်ဉ်း သတ်းမူ့ှတ်း က�� အလေးခြပွား�င်းး�အ��ရှုသည်း။ တ်�

မူ့း��အတ်ွင်းး� တ်ရ��ကးင်း်းရသည်းမူ့ှ� �ွန်းစ်ွ� �ကး��လေး�သည်း။ လေးန်ပွား့

�ဏး��ရသ�ု� မူ့ု��ရွ��ှင်းး အလေးအ��ဏး၊ စ်ု�စ်ွတ်း မူ့ု�ဏးလေးတ်ွကု��ည်း� ��ရ

သည်း။ တ်�အတ်ွင်းး�တ်ွင်းး တ်ရ��ထုု�င်းးကးင်း်းစ်ရ� �း�တ်စ်း��သ�ရှုသည်း။

(၂၀၁၈) ��န္တှစ်းတ်�န်း�က ပွားတ်ူူ လေးပွားါကးရွ�တ်ွင်းး ထုု�ပွားွ� ကးင်းး�ပွား��ဖ်ြိုးပွားး� (၂၀၁၉)

တ်ွင်းး င်း���သ��ရွ�၏ အ�ှည််းကး မူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။
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နိနိ်းရိုးု�ဒ်ျေးရွာ

န်န်း�ရိုး�ပွားးလေးကး�ရွ� (�တ်းူတ်ွ�း 20°31’53.9”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°44’53.4”E) သည်း ကလေး��

န္တှင်းး်အင်းး�လေး��ကြက�� လေးခြ��းင်းးလေးတ်�င်းးတ်ကး �ရး��မူ့း�လေးပွား်တ်ွင်းးတ်ည်းရှုသည်း။ 

ထုု�ရွ�လေး��သည်း အင်းး�လေး��ကန်းန္တှင်းး် (၂)ကး�ု�မူ့း တ်�သ� ကွ�လေးဝ� သခြ�င်း်း

�ရး�သွ��မူ့း��အတ်ွကး အ�ွန်းအလေးရ�ပွားါ�ှသည်း။ ထုု�ရွ�လေး��တ်ွင်းး ည်

အုပွားးစ်ကးက� မူ့န်ကးလေးစ်�လေးစ်� အင်းး�လေး��ကန်းသု�� �မူ့း� လေး�ှ�ကးသွ��ဖြိုးပွားး� 

လေးန်ထုွကး�းနု်းအ�ှကု� ကြကည််းရိုးု န္တု�င်းးမူ့ည်းခြ�စ်းသည်း။

ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း��သ� လေးန်ထုု�င်းးလေးသ� ထုု�ရွ�လေး�� တ်ွင်းး အုမူ့းလေးခြ� (၇၅)အုမူ့း

�န်�းရှုဖြိုးပွားး� �့ဦး�လေးရစ်�စ်�လေးပွားါင်းး� (၃၇၅) ဦး��န်�းရှုသည်း။ 

အဓိုက အသကးလေးမူ့ွ�ဝမူ့း�လေးကး�င်းး� ��ပွားးင်းန်း�မူ့ှ� စ်ု�ကးပွားး�ု�လေးရ�ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� လေးခြမူ့ပွား�၊

အ��့�၊ �ရန်း��းဉ်း၊ �ရိုး��သး�၊ �းင်းး�၊ စ်ပွားါ� န္တှင်းး် ဂျး��တ်ု�� ကု� စ်ု�ကးပွားး�ု�ကြက သည်း။ 

ယ�င်းး အ�းနု်းက�ု��ှင်းး အထု့�သခြ�င််းး လေးန္တွအ�ါတ်ွင်းး လေးကး�ရွ�အတ်ွင်းး� 

လေးရရရှုရန်းအ�ွန်း �ကး��လေး�သည်း။ စ်ု�ကးပွားး�ု�ထုွန်းယကးရန်း အတ်ွကး ကွ� 

န္တှင်းး််န္တွ��ကု� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။ 

လေးကး�ရွ�၏ သကးတ်မူ့း�သည်း န္တှစ်းလေးပွားါင်းး� (၂၃၀) လေးကး�း ရှုဖြိုးပွားးခြ�စ်းသည်း။ 

(၁၉၄၈) ��န္တှစ်း ဇာန္တီဝါရး� (၄) ရကးလေးန်�တ်ွင်းး ခြမူ့န်းမူ့�န္တု�င်းးင်း� �ွတ်း�ပွားးလေးရ�ရ

ဖြိုးပွားး� လေးန်�ကး ခြပွားည်းတ်ွင်းး�စ်စ်းမူ့း�မူ့း�� လေးတ်�ကးလေး�ှ�ကး လေးတ်�ကးလေး��င်းး��်

သည်း။ သ့ပွား�န်းမူ့း��သည်း ရှမူ့း�ခြပွားည်း လေးတ်�င်းးပွားု�င်းး�အပွားါအဝင်းးန္တု�င်းးင်း�အန္တှ��အခြပွား��

မူ့ှ ထုွကးလေးပွား်����သ်ည်း။ ထုု�အ�းနု်းက ကလေး��ဖြိုးမူ့ု��လေး��သည်း အစ်ု��ရ

ရိုး���စ်ု�ကးရ� လေးန်ရ�ခြ�စ်း��သ်ည်း်အတ်ွကး ကလေး��အန်း�တ်ဝု�ကးမူ့ှ ရွ�

မူ့း��သည်း လေးအ��းမူ့း�သ�ယ���သ်ည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� ခြမူ့င်းး��ု�ကးရွ�

န်ယးလေးခြမူ့ မူ့ှစ်၍ ကးန်းအပွားု�င်းး�မူ့း��ကု� အမူ့�လေးရ�င်းး န်ယးလေးခြမူ့ အခြ�စ်းသတ်းမူ့ှတ်း

��်သည်း။ အစ်ု��ရတ်ပွားးန္တှင်းး် သ့ပွား�န်း မူ့း��ကြက�� တ်ု�ကးပွားွ��ပွားွ� ခြ�စ်းပွားွ��မူ့ုအတ်ွင်းး� 

ထုု�လေးကး� ရွ�မူ့း��မူ့ှ လေး�သ��မူ့း��စ်ွ� လေးသ������်ရသည်း။ 

လေး�သ��မူ့း��သည်း သ့ပွား�န်းမူ့း��အတ်ွကး အက�အကွယး၊ စ်��စ်ရ�န္တှင်း်း 

�ကးလေးကြက�တ်ု��ကု� လေးပွား�လေး��င်းး ရသည်း။ အကယး၍ ရွ�သ��တ်စ်းဦး�ကု� 

သတ်င်းး�လေးပွား�ဟု� ထုင်းးခြမူ့င်းးပွားါက �းကး�းင်းး�သတ်းပွားစ်းသည်း။ သ့ပွား�န်းတ်စ်း

လေးယ�ကးသည်း န်န်းရိုး�ပွားးလေးကး�ရွ� အန်း� တ်ွင်းး ပွား�န်း�လေးအ�င်းး�လေးန်��်�့�သည်း။ 

လေးကး�ရွ� အတ်ွင်းး� တ်ု�ကးပွားွ�မူ့း�� ကြက�ရှည်းစ်ွ� ခြ�စ်းပွားွ����သ်�ု� ရွ�သ�� မူ့း��

�ည်း� မူ့း��စ်ွ�လေးသ������ရ်သည်း။ ထုု�အ�းနု်းက အစ်ု��ရသည်း ဤန်ယးလေးခြမူ့

ကု� မူ့ထုုန်း��း�ပွားးန္တု�င်းးသ�ု� လေး�သ��မူ့း��အတ်ွကးစ်ည်း�မူ့းဉ်း�ဥ်ပွားလေး��ည်း�မူ့ရှု

လေးပွား။ �့�ု���့မူ့ု�ကးမူ့း��ကု� ရွ�သ��မူ့း��ကသ� ရှင်းး�ပွားစ်း ကြကသည်း။ ထုု�သု��

ရှင်းး�ရ�တ်ွင်းး ဓိါ��ွန်းန္တှင်းး်တ့်သည်း် ဝါ��ကးန်ကးကု� အသ���ခြပွား�ကြကသည်း။

န်န်း�ရိုး�ပွားးလေးကး�ရွ�၏ ပွားထုမူ့အမူ့ည်းမူ့ှ� သ��ပွားင်းး ခြ�စ်းသည်း။ 

အဘာယးလေးကြက�င်းး်�ု�လေးသ�း လေးရှ�ဘာု��လေးဘာ� ဘားဘာင်းးမူ့း��သည်း ရွ�ကု�

တ်ည်းလေးထု�င်းးစ်ဉ်းက ရွ�အ ဝင်းး လေးန်ရ�န်��မူ့ှ� သ��ပွားင်းး ရှုလေးသ�လေးကြက�င်း်း

ခြ�စ်းသည်း။ ယ��အ�ါ အပွားင်းးသည်း လေးသသွ��ဖြိုးပွားးခြ�စ်းဖြိုးပွားး� ပွားင်းးစ်ည်းကု�သ� ခြမူ့င်းး

န္တု�င်းးလေးတ်�်သည်း။ 

လေးန်�ကးပွားု�င်းး�တ်ွင်းး န်တ်းရိုး�ပွားး တ်စ်းရိုး�ပွားးကု� လေးတ်ွ�ရှုလေးသ� လေးကြက�င်း်း ရွ�အမူ့ည်းကု�

န်တ်းရိုး�ပွားးဟု� လေးခြပွား�င်းး��� လေး�် �ု���သ်ည်း။

“�ွန်း��သ်ည်း် န္တှစ်း (၁၀၀) လေးကး�းတ်�န်း�က လေးကး�ရွ� အန်း�တ်ွင်းး န်တ်းရိုး�ပွားး 
တ်စ်းရိုး�ပွားးကု� လေးတ်ွ�ရှု��သ်ည်း။ န်တ်းကု� ယ��ကြကည်းကြကသည််း ရွ�သ��မူ့း��သည်း
တ်အ�တ်ဩ ခြ�စ်း��ရ်ဖြိုးပွားး� ထုု�န်တ်းရိုး�ပွားးကု� ဘာ�န်း�ကြီးကး� လေးကး�င်းး�သု�� ယ့လေး��င်းး
��က� လေးကး�င်းး�ကု� န်တ်း ရိုး�ပွားးဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး�ဟု� အမူ့ည်းလေးပွား���သ်ည်း”

န်တ်းရိုး�ပွားးလေးကး�င်းး�သည်း ကွန်း�����၊ လေးကွ���၊ သ��ပွားင်းး န္တှင်းး် မူ့င်းး�ရန်း�င်းး

လေးကး�ရွ�မူ့း�� အဓိုက �ည်း�ကပွားးရ� လေးကး�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ ထုု�ရွ�မူ့း��သည်း

မူ့ုမူ့ုတ်ု��ရွ� အမူ့ည်းမူ့း��လေးရှ�တ်ွင်းး န်တ်းရိုး�ပွားးတ်ပွားးလေး�်ရန်း ����ခြ�တ်း��က်ြကဖြိုးပွားး� 

န်တ်းရိုး�ပွားးကွန်း�����၊ န်တ်းရိုး�ပွားး လေးကွ���၊ န်တ်းရိုး�ပွားးသ��ပွားင်းး န္တှင်းး် န်တ်းရိုး�ပွားးမူ့င်းး�

ရန်း�င်းး စ်သည်းခြ�င်းး် လေးခြပွား�င်းး�����က်ြကသည်း။ အ�းနု်းကြက��� လေးသ�အ�ါ 

န်တ်းရိုး�ပွားးန္တှင်းး် အသ�ထုွကး�င်းးသည်း် န်န်း�ရိုး�ပွားး ဟု�လေး�်တ်ွင်းး��လေး�သည်း။

ယဉ်ဒျေးမှုအဒမေအနှစ ်အဒောျအ်ဦးမေား

နိတ်စင်

ဤလေး�သရှု ပွားအု�ဝး��့မူ့း�ု�မူ့း�� အ������မူ့ှ� ဗျူး��ာဘာ�သ�ဝင်းးမူ့း��ခြ�စ်းကြက

သ�ု� န်တ်းကု��ည်း� ယ�� ကြကည်းကြကသည်း။ 

ပွား�� (၁၆၆) န်န်း�ရိုး�ပွားးရွ� န်တ်းစ်င်းး
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ပွား�� (၁၆၇) န်န်း�ရိုး�ပွားးရွ� န်တ်းစ်င်းး ပွား�� (၁၆၈) န်န်း�ရိုး�ပွားးရိုးုလေးမူ့ှ�း�င်းး�

လေးကး�ရွ�မူ့း��၊ သစ်းပွားင်းးမူ့း��၊ အလေး��ကးအဦးမူ့း��၊ လေးတ်�င်းးမူ့း��န္တှင်းး် ကန်း

မူ့း��တ်ွင်းး အလေးစ်�င်းး်အလေးရှ�ကး န်တ်းမူ့း�� ရှုသည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြကသည်း။ 

သည်း်အ တ်ွကးလေးကြက�င်းး် ရွ�တ်ု�င်းး�တ်ွင်းး န်တ်းစ်င်းးမူ့း��ကု� လေးတ်ွ� ရှုန္တု�င်းးသည်း။ 

သု�ရ�တ်ွင်းး ဤလေး�သရှု န်တ်းစ်င်းးပွား��စ်� မူ့း��န္တှင်း်း အခြ���လေး�သရှု န်တ်းစ်င်းးပွား��စ်�

မူ့း��ကြက��တ်ွင်းး ကွ�ခြပွား�� �းကးတ်စ်း�းကးရှုသည်း။ ဤလေး�သရှု န်တ်းစ်င်းး 

မူ့း��သည်း ပွားု�၍ကြီးကး�မူ့��ဖြိုးပွားး� န်တ်းမူ့း�� အန်��ယ့န္တု�င်းး ရန်း�ု�သည်း် 

ရည်းရွယး�းကးခြ�င်းး် �ှူထု��သည််း လေး�ါင်းး�အ���၊ လေးစ်�င်းး၊ �း� စ်သည်းတ်ု��ကု�

�ည်း� လေးတ်ွ�ရှု န္တု�င်းးသည်း။ ထုု��ခြပွားင်းး ပွားန်း� အမူ့း�ု�မူ့း�ု�၊ လေးသ�ကးလေးရ၊ 

�လေးယ�င်းး�တ်ု�င်းး၊ ရိုးု��ရ� စ်ကကူ ၊ အ�� စ်သည်းတ်ု��ကု��ည်း� ပွား့လေးဇာ�းပွားသ

ထု��သည်း။

လေးတ်�င်းးတ်ကး�ရး��မူ့း�၏ အခြမူ့င်း်း����အမူ့ှတ်းမူ့ှ� (၁၄၅၆) မူ့းတ်� ခြ�စ်းဖြိုးပွားး� 

န်န်း�ရိုး�ပွားးလေးကး�ရွ�မူ့ှ ကး�ု� မူ့းတ်� အန်ည်း�င်းယးသ� ကွ�လေးသ�လေးကြက�င်း်း 

လေးစ်�င်းး၊ လေး�ါင်းး�အ���မူ့း��ရှုသည််း န်တ်းစ်င်းးကု� �ှမူ့း�ခြမူ့င်းးန္တု�င်းး သည်း။

သဘီာ၀အဒမေအနှစမ်ေား

ရိုးှုြင်းသာ

န်တ်းစ်င်းး (�တ်းူတ်ွ�း 20°31’49.9”N လေး��င်းးဂျး းတ်ွ�း 96°45’11.6”E) သည်း

အခြမူ့င်း်း���� ရိုးု�င်းး�သ�လေးန်ရ�၏ အလေးရှ�ဘာကး�မူ့း�လေးပွား်တ်ွင်းး တ်ည်းရှုသည်း။

လွှားဒနိမှုဘီဝေိုငရ်ာ ယဉဒ်ျေးမှုအဒမေအနှစမ်ေား

အမ�လွှာိုျ်ဒတာင်

အဂျဂ�ုပွားး�ု� အမူ့��ု�ကးလေးတ်�င်းး ဟု�လေး�်သည််း မူ့��ု�� လေးတ်�င်းးသည်း လေးကး�ရွ�

အန်း� တ်ည်းရှုသည်း် လေးတ်�င်းး တ်စ်းလေးတ်�င်းးခြ�စ်းဖြိုးပွားး� �ွန်း��သ်ည်း်န္တှစ်းမူ့း��စ်ွ�

က မူ့��ု�� တ်စ်းဦး� လေးန်ထုု�င်းး��်လေးသ� လေးတ်�င်းးခြ�စ်းသည်း။

“လေးရှ�အ�းနု်းက ထုု�လေး�သတ်ွင်းး ည်ု��မူ့ုင်းး�လေးန်လေးသ� သစ်းလေးတ်�မူ့း��ထု့ထုပွားးစ်ွ�
 တ်ည်းရှုဖြိုးပွားး� �င်းး၊ ကး�� အပွားါအဝင်းး တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��စ်ွ� မူ့ှး�ု�ကးကးစ်��ကြက 
သည်း။ မူ့��ု��သည်း လေးန်�ဘာကးတ်ွင်းး လေးတ်�အတ်ွင်းး� အမူ့��ု�ကးဖြိုးပွားး� ည်ဘာကး
တ်ွင်းး လေးတ်�င်းးလေးပွား်သု�� ခြပွားန်း�� လေး�ရ်ှုသည်း။ သ့လေးသ����သွ��ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး 
သ့�ပွားစ်စည်း�မူ့း�� ကးန်း��လ်ေးသ�း�ည်း� မူ့ည်းသ့မူ့ှ ��ယ့ခြ�င်းး�မူ့ရှုလေးပွား။ ထုု��
လေးကြက�င်းး်း ရွ�သ��မူ့း�� ထုု�မူ့��ု�� လေးန်ထုု�င်းး��လ်ေးသ� လေးန်ရ�သု�� သွ��ကြကည််းကြက
�ှင်းး သ့ အသ���ခြပွား���လ်ေးသ� ပွားန်း�ကန်း�ွကးလေးယ�ကးမူ့း��ကု� လေးတ်ွ�ရသည်း။ 
သုပွားးမူ့ကြက��င်းးမူ့ှ�ပွား� ရွ�သ��မူ့း��သည်း ထုု�လေးတ်�င်းး ကု� မူ့��ု��လေးတ်�င်းး ဟု�
လေး�်�ု���က်ြကသည်း…”

သနိ််စင်မေနိ်ခမတ်သည်််ဒေါင်း

ခြမူ့န်းမူ့��့မူ့း�ု�တ်ု��သည်း လေးသဖြိုးပွားး��ှင်းး လေးန်�ကးဘာ၀ ရှုသည်းဟု� ယ��ကြကည်းကြက

သည်း။ ဗျူး��ာ၏ ဘာ၀သ�သရ� စ်ကးဝန်း�အရ ဗျူး��ာသည်း လေး�ါင်းး�အခြ�စ်း (၁၆) 

ကြီးကုမူ့း တ်ု�င်းးတ်ု�င်းး လေးမူ့ွ��ွ����သ်ည်း။ ထုု��ခြပွားင်းး အခြ���လေးသ� သတ်ဝူါဘာ၀မူ့း��

ခြ�င်း်း�ည်း� (၁၅)ကြီးကုမူ့း ခြ�တ်းသန်း��� ်သည်း။ ထုု��လေးကြက�င်း်း လေး�ါင်းး�၊ �င်းး န္တှင်းး် 

သ��ုက� တ်ု�� သည်း မူ့ွန်းခြမူ့တ်းသည်း်သတ်ဝူါမူ့း��ဟု� ယ့�ကြကသည််း 

အတ်ွကး ထုု�အလေးက�င်းးတ်ု��ကု� သတ်းခြ�တ်းခြ�င်းး� မူ့ခြပွား� ကြကလေးပွား။ အကယး၍ 

သတ်းမူ့ုပွားါက သတ်းသ့သည်း အသကးရှည်းရှည်းမူ့လေးန်ရ ဟု��ု�သည်း။

“�ွန်း��သ်ည်း် (၅) န္တှစ်းတ်�န်း�က မူ့��ု��တ်စ်းဦး�သည်း ထု့ထုပွားး�ှသည််း လေးတ်�
အတ်ွင်းး� လေး�ါင်းး�တ်စ်းလေးက�င်းး ကု� သတ်းမူ့ုလေး�သည်း။ ဖြိုးပွားး�လေးန်�ကး လေး�ါင်းး�အ
ခြမူ့ှး�ကု� ယ့��ဖြိုးပွားး� န်န်း�ရိုး�ပွားးရွ�အတ်ွင်းး�က သ့��ု�င်းးမူ့ှ� ထု�� ထု��သည်း။ 
လေး�ါင်းး�သည်း မူ့ွန်းခြမူ့တ်းသည်း် တ်ုရစ်ာ�န်း ခြ�စ်းလေးသ�လေးကြက�င်း်း သ့၏ အခြမူ့ှး�ကု� 
သုမူ့း�ထု��ပွားါက အရမူ့း�လေးက�င်းး�မူ့ည်းဟု� ယ့�သည်း်အတ်ွကး ယ့�� ��်
ခြ�င်းး�ခြ�စ်းသည်း။ သု��လေးသ�း�ည်း� ထုု�မူ့��ု��သည်း မူ့ကြက��င်းးမူ့ှ�ပွား� လေးသ����
သွ����လ်ေး�သည်း…”

ထုု��လေးကြက�င်း်း ထုု�သတ်ဝူါမူ့း��သည်း သဘာ�၀ အလေး�း�ကး လေးသအ�်���� 

အလေးခြ�အလေးန် ရှု�းနု်းမူ့ှ�ွ�၍ တ်မူ့င်းးရည်းရွယးဖြိုးပွားး� သွ��မူ့သတ်းရဟု� ယ��ကြကည်း

ကြကသည်း။
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ပွား�� (၁၆၉) ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းသည််းလေး�ါင်းး�၏အဖြိုးမူ့း��ေ�ဒတာမ်ေား

န်န်း�ရိုး�ပွားးလေးကး�ရွ�တ်ွင်းး ���ု�င်းးဟု�လေး�်လေးသ�ပွားွ�လေးတ်�းကု� ကးင်းး�ပွားလေး�ရ်ှုသည်း။ 

���ု�င်းး�ု�သည်းမူ့ှ� မူ့ု��မူ့ရွ��င်းး ဟု�အဓိုပွားပယးရသည်း။ က��န်း န္တှင်းး် န်ယ�န်း�

မူ့း�� (ဧဖြိုးပွားး-လေးမူ့)တ်ွင်းး မူ့ု��ရ�သးစ်လေးသ�လေးကြက�င်းး် စ်ု�ကးပွားး�ု� လေးရ�အတ်ွကး 

လေးက�င်းး�လေးသ� မုူ့��ရ�သးခြ�စ်းလေးစ်ရန်း ရည်းရွယးက� ပွွား�လေးတ်�းကးင်းး�ပွားကြကသည်း။

လေး�သတ်ွင်းး�ရှု လေးကး�ရွ� တ်စ်းရွ�ခြ�င်းး�စ်း၌ ပွားွ�လေးတ်�း သတ်းမူ့ှတ်းရကးမူ့း�� မူ့တ့်

ကြကလေးပွား။ သု��လေးသ�း န်န်း�ရိုး�ပွားး လေးကး�ရွ�တ်ွင်းးလေးတ်�် စ်လေးန်�လေးန်�တ်ွင်းးသ� ကးင်းး�ပွား

ကြကသည်း။ သည်း်အတ်ွကးလေးကြက�င်းး် န္တှစ်းစ်ဉ်း ရွ�သ��မူ့း��သည်း 

အစ်ည်း�အလေးဝ�ထုု�င်းးဖြိုးပွားး� မူ့ည်းသည်း် စ်လေးန်လေးန်�တ်ွင်းး ကးင်းး�ပွားမူ့ည်းကု� တ်ု�င်းးပွားင်းး

ကြကသည်း။ ထုု�လေးန်� သည်း လေးတ်�င်းးယ� ��ပွားးင်းန်း��ွင်းး အ��ပွားးမူ့း�� န်��လေးသ�

ရကး�ည်း�ခြ�စ်းရသည်း။ စ်လေးန်လေးန်�ကု� လေးရွ�ရ ခြ�င်းး�မူ့ှ� ရွ�န်�မူ့ည်းန္တှင်းး် လေးန်�န်�

သင်းး်လေးသ�လေးကြက�င်း်း �ည်း�ခြ�စ်းသည်း။ ခြမူ့န်းမူ့�ဓိလေး�တ််ွင်းး ကလေး��တ်စ်း 

လေးယ�ကး လေးမူ့ွ��ွ��ပွားါက ထုု�ကလေး��လေးမူ့ွ�သည််း လေးန်� လေးပွား်မူ့့တ်ည်း၍ 

အမူ့ည်းလေးပွား� ကင်းးပွားွန်း�တ်ပွားးလေးပွား� ကြက သည်း။ တ်န်�ဂ�လေးန်�တ်ွင်းး လေးမူ့ွ�လေးသ�

သ့မူ့း��အတ်ွကး “က�ဂျဃာင်း” ပွားါသည်း်န်�မူ့ည်းမူ့း��မူ့ှည်း်ရသ�ု� စ်လေးန် လေးန်� 

လေးမူ့ွ�လေးသ� သ့မူ့း��အတ်ွကး�ည်း� “တ်ထု�ဓိန်” ပွားါသည်း် အမူ့ည်းမူ့း��မူ့ှည််း

လေး�်ရသည်း။ အကယး၍ ပွားွ�လေးတ်�းကု� အခြ���ရကးမူ့း��တ်ွင်းး ခြပွား���ပွားးပွားါက ပွားွ� 

မူ့လေးအ�င်းးခြမူ့င်းးပွား� အ�းင်းး��းင်းး� ရန်းခြ�စ်းစ်က��မူ့း��ရ တ်တ်းသည်းဟု� ယ��ကြကည်း

ကြကသည်း။ ယ�င်းးက ပွားွ�ပွားးကး��်လေးသ� သ�ဓိကမူ့း���ည်း� ရှု��သ်ည်း။



175

ျိုးျားြေျမ်ေား

• Joshua Project, 2018. Pa-O in Myanmar (Burma). 

[online] accessed [20 January 2018]. Available at: 

<https://joshuaproject.net/people_groups/10892/

BM> 

• BBC, 2009. Religion – The Buddhist Universe. 

[online] accessed [20 February 2018]. Available 

at: <http://www.bbc.co.uk/religion/religions/

buddhism/beliefs/universe_1.shtml>

• Keown, D., 2013. Buddhism: A Very Short 

Introduction. OUP Oxford: Oxford. 

• Hackett, W. D., 1953. The Pa-O People of the Shan 

State Union of Burma: Social and Ethnographic 

Study of the Pa-O (Taungthu) People. Cornell 

University: New York. 

• Inge, S., 1996. My Life as a Shan Princess. University 

of Hawaii Press: Honolulu 

• Jenny, M., (2016). Tai Identify in Myanmar and 

Behind. International Institute for Asian Studies. 

[online], accessed [12 January 2018]. Available 

at: <https://iias.asia/the-newsletter/article/tai-

identity-myanmar-beyond>

• Cho, A. A., 2014. Pa-O Community in the Southern 

Shan State (1886-1962). PhD Dissertation. 

Department of History University of Mandalay: 

Mandalay. 

• FEBS International, (2018). People Group Map. 

[online image], accessed [15 January 2018]. 

Available at: <http://mapping.febinfo.org/peoples/

map_master.php?&lang_input=Karen,%20

Pa%27o&ethcode_input=blk> 

• Waddington, R., (2010). The Shan People. The 

Peoples of the World Foundation. [online] 

Accessed [February 9, 2018]. Available at: <http://

www.peoplesoftheworld.org/text?people=Shan>

• Encyclopedia of World Cultures, (2018). Shan. 

[online], accessed [22 January 2018]. Available 

at: <http://www.encyclopedia.com/humanities/

encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/

shan>

• Aye, D. P. P., 2008. Shan Traditional Customs. 

Taunggyi University: Taunggyi. 

• Tun Oo, S., 2014. The Shan & Its Culture. Yangon. 

• Joshua Project, 2018. Tai Man, Shan in Myanmar. 

[online], accessed [18 January 2018]. Available at: 

<https://joshuaproject.net/people_groups/18205/

BM>

• University of Texas, 1972. Middle East and Asian 

Burma Ethno. [online], assessed [28 January 2018]. 

Available at: < https://legacy.lib.utexas.edu/maps/

middle_east_and_asia/burma_ethno_1972.jpg> 

• Myanmar Travel, 2018. The Kainari and Kainara 

Dance (Shan). [image online], accessed [10 

January 2018]. Available at: <http://www.

shwemyanmar.info/music_detail_m.php?id=7> 

• Encyclopedia Britannica, 2018. Shan Language. 

[online], accessed [2 February 2018]. Available 

at: <https://www.britannica.com/topic/Shan-

language>

• Tukamida, A., 2008. Beliefs and Customs of Shan 

People. Ministry of Religions: Yangon. 

• DeKalb, IL, 2011. Tattoo Art in Burmese Cultures: 

History, Technique, Design, and Symbolic Functions 

of Tattooing in Burma/Myanmar. [image online], 

accessed [21Febraury 2018]. Available at: <https://

www.niu.edu/burma/exhibits/2011/previous.shtml> 



176

• Byard, R. W., 2013. Tattoos: Forensic Considerations. 

University of Adelaide. [e-journal], accessed 

[21 February 2018]. Available at: < file:///C:/

U s e r s /A n g e l o % 2 0 S c i a c c a / D o w n l o a d s /

Tattoosforensicconsideraitons.pdf>

• Nay Nay, Yee, D., 2014. Research on the Cultural 

Custom of Innthar People. Ministry of Culture: 

Taunggyi. 

• Myint Oo, A., 2006. Local Language of Inle Region. 

Du Won House: Yangon. 

• Coedès, G., 1968. The Indianized States of 

Southeast Asia. University of Hawaii: Honolulu. 

• Conway, S., 2006. The Shan: Culture, Art and 

Crafts. River Books: Bangkok. 

• Euratlas, 2001. Shan and Karenni States 1875-1959: 

Shan and Karenni States - Imperial powers. [image 

online] Available at: <https://www.euratlas.net/

history/hisatlas/india/1959SHAN.html> Accessed 

[20 March 2018]

• Australian National University, 2018. Shan State. 

[image online] Available at: < http://asiapacific.

anu.edu.au/mapsonline/base-maps/shan-state> 

Accessed [20 March 2018]

• History of the Shan State (including Sawbwas 

era, Colonial era, Japanese invasion, and local 

conflicts with red and white PaO) and geography 

of Shan State (take from Conway book) 

• Fernquest, J., 2005. Min-gyi-no, the Shan 

Invasions of Ava (1524-27), and the Beginnings of 

Expansionary Warfare in Toungoo Burma: 1486-

1539. SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No.2.

• Htin Aung, M., 1967. A History of Burma. Cambridge 

University Press: New York and London

• Tun, T., n.d. Restoration of Shwe Yan Pyay Pagoda 

(1888) and Monastery (1890). 

• Hon, M. N. L., 2012. Research on the cultural 

customs of Innthar People. University of national 

Culture and Art: Yangon

• Ko, K., 2009. The Geographical Analysis of Floating 

Gardens Cultivation in Inle Lake. Department of 

Geography: Taunggyi 

• Chit Oo, M. M., 2012. Inle of Intha. public Manual: 

Yangon 

• Chanchaisak, et al., 2010. Biological activities and 

safety of Thanaka (Hesperethusa crenulata) stem 

bark. Journal of Ethnopharmacology. [online 

journal] accessed [03 April 2018]. Available at: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/

pii/S0378874110006070>

• Streissguth, T., 2007. Myanmar in Pictures. Twenty-

First Century Books: Minneapolis. 

• Yeni, 2011. Beauty That’s More Than Skin Deep. 

The Irrawaddy. [online article] accessed [03 April 

2018]. Available at:  <http://www2.irrawaddy.com/

article.php?art_id=21842>

• Köllner, H. and Bruns, A., 1998. Myanmar Burma. 

Nelles Guides: München. 

• Bates, P., 2016. Ecotourism (Nature Tourism) 

in Myanmar. Myanmar Tourism Federation. 

[online] accessed [03 April 2018]. Available 

at: <http://www.myanmar-ecotourism.

o r g / i n d e x . p h p / i n d e x . p h p? o p t i o n = c o m _

content&view=article&id=38&Itemid=189>

• Living National Treasures, 2018. Myanmar. [online] 

accessed [03 April 2018]. Available at: < http://

lntreasures.com/burma.html>

• UNESCO, 2015. Inlay Lake. [online] accessed [ 

03 April 2018]. Available at: <http://www.unesco.

org/new/en/natural-sciences/environment/

ecological-sciences/biosphere-reserves/asia-

and-the-pacific/myanmar/inlay-lake/>



177

• Khoo Thwe, P., 2002. From the land of green ghosts: 

A Burmese Odyssey. Harper Perennial: New York. 

• Harbor, P., 2015. Mythical Creatures of Myanmar. 

[online] Accessed [04 April 2018]. Available at: 

< http://israeliabroad.com/explore-myanmar/

mythical-creatures/>

• Hays, J., 2014. Superstitions in Myanmar. [online] 

Accessed [04 April 2018]. Available at: <http://

factsanddetails.com/southeast-asia/Myanmar/

sub5_5c/entry-3037.html>

• Art and Archeology, n.d. Golden Stupa. [online] 

Accessed [04 April 2018]. Available at: <http://

www.art-and-archaeology.com/seasia/rangoon/

sp02.html>

• Hays, J., 2014. Nats (Spirits) and Animism in 

Myanmar. [online] Accessed [04 April 2018]. 

Available at: <http://factsanddetails.com/

southeast-asia/Myanmar/sub5_5c/entry-3036.

html>

• Myanmar Net, 2017. The Worshipping of Nats. 

[online] Accessed [04 April 2018]. Available 

at: <https://myanmars.net/culture/19100-the-

worshipping-of-nats>

• BBC, 2002. Theravada Buddhism. [online] 

Accessed [04 April 2018]. Available at: <http://

www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/

subdivisions/theravada_1.shtml>

• Harvard Divinity School, 2018. Buddhism in 

Myanmar. [online] Accessed [04 April 2018]. 

Available at: <https://rlp.hds.harvard.edu/faq/

buddhism-myanmar>

• Rodrigue, Y., 1992. Nat-Pwe: Burma’s Supernatural 

Sub-Culture. Kiscadale: 

• The Temple Trail, 2018. Shwedagon Paya. [image 

online] Accessed [06 April 2018]. Available at: 

<https://thetempletrail.com/shwedagon/>

• Pinterest, n.d. Pyinsa Rupa. [image online] 

Accessed [06 April 2018]. Available at: <https://

www.pinterest.co.uk/pin/351632683381727588/>

• Golden Triangle Antiques, n.d. Burmese 

Mythological Marble Temple Guardian 

Manotethiha. [image online] Accessed 

[06 April 2018]. Available at: <https://www.

g o l d e n t r i a n g l e a n t i q u e s . c o m / b u r m e s e -

my t h o l o g i c a l - m a r b l e - te m p l e - g u a rd i a n -

manotethiha/>

• Nakhuda, D., 2007. Shan peacock (kinnari and 

kinnara) dance. [image online] Accessed [06 April 

2007]. Available at: <https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Shan_peacock_dance.jpg>

• Atlas Obscura, n.d. Pindaya Cave. [online] 

Accessed [06 April 2018]. Available at: <https://

www.atlasobscura.com/places/pindaya-cave>

• Buddhist Council of Queensland, 2010. The Origin 

and Meaning of the Buddhist Flag. [online] 

Accessed [10 April 2018]. Available at: <http://www.

buddhistcouncilofqueensland.org/node/143>

• Khurtsia, K., 2015. Inle Lake Conservation and 

Rehabilitation: Stories from Myanmar. [pdf]. 

UNDP: Yangon

• Phay, T., 2015. Myanmar Culture, Traditions and 

Scenery. Yangon. 



မာတိျာ

ပွား�� (၁) ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးမူ့း��ခြပွားလေးခြမူ့ပွား�� .........................................15

ပွား�� (၂) ရှမူ့း�ခြပွားည်းန်ယးလေးခြမူ့ပွား�� ...................................................17

ပွား�� (၃) အင်းး�လေး��ကန်းရှု ကြီးကု��ကြက�န်းပွား�� ...................................19

ပွား�� (၄) လေးရှေလေးရကြက�ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� ............................25

ပွား�� (၅) လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးလေးမူ့�င်းး၏အ�တ်းဂျ ့.....................................25

ပွား�� (၆) လေးည်�င်းးလေးရှေရှု လေးရှ�အကး����လေးစ်တ်းလေးတ်�း .......................25

ပွား�� (၇) လေးန်�ကး����လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးလေးရှေသု�ကး၏အ�တ်းဂျ ့.................26

ပွား�� (၈) ည်လေးစ်း� .....................................................................26

ပွား�� (၉) ဖြိုးမူ့ု��မူ့လေးစ်း� ..................................................................26

ပွား�� (၁၀) လေးည်�င်းးလေးရှေလေးဟု�းန်န်း� ...............................................26

ပွား�� (၁၁) လေးရှေရန်းလေးခြပွားဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� .......................... 27

ပွား�� (၁၂) ဖြိုးမူ့ု��ဦး�လေးစ်တ်း ............................................................ 27

ပွား�� (၁၃) န်ဂျါ�ပွားွကးအု�င်းး ......................................................... 27

ပွား�� (၁၄) ဂျ���ကင်းး�ကစ်��သည််းအ�စ်�တ်��� ................................. 31

ပွား�� (၁၅) သန်ပွားး�ါ� ................................................................32

ပွား�� (၁၆) ကွမူ့း�ယ� .............................................................. 33

ပွား�� (၁၇) တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�းဘာ�ရ��လေးရှ�ရှု ခြ�လေးသဂ်ရိုး�ပွားးထု�မူ့း�� ...... 35

ပွား�� (၁၈) မူ့န္တတလေး��လေးတ်�င်းးလေးပွား်မူ့ှ ဘား�့�ရိုး�ပွားးထု� ......................... 35

ပွား�� (၁၉) မူ့ကန်း� ..................................................................36

ပွား�� (၂၀) ပွားဉ္စစရိုး့ပွား ...................................................................36

ပွား�� (၂၁) မူ့န္တ�သးဟု ................................................................36

ပွား�� (၂၂) ခြပွားည်းဖြိုးမူ့ု�� ကးနု်းသစ်စ�ရှင်းးဘာ�ရ��ရှု န်ဂျါ� ........................37

ပွား�� (၂၃) လေးရှေလေး��င်းးလေးတ်�းလေးပွား်မူ့ှဟုသဂ�င်းှကးရိုး�ပွားး .........................37

ပွား�� (၂၄) ကုန္တီရး ကုန္တီရ� ........................................................38

ပွား�� (၂၅) ပွားင်းး�တ်ယ�ုဏးဂျ့မူ့ှပွားင်း်းက ့.......................................38

ပွား�� (၂၆) သ�သန်�်အ�� ...................................................... 41

ပွား�� (၂၇) �န်းခြပွား�ခြ�င်းး� ..........................................................46

ပွား�� (၂၈) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�မူ့း��ု� .....................................................46

ပွား�� (၂၉) ပွားအု�ဝး�လေးရဗျူး့�လေးခြ��ကး ...............................................47

ပွား�� (၃၀) ပွားအု�ဝး�တ်�မူ့းကးစ်ည်း� ...............................................47

ပွား�� (၃၁) ပွား�ပွား�တ်း�းပွားး ..............................................................48

ပွား��(၃၂) ဘာွယးအးလေးထု�င်းး� ......................................................48

ပွား�� (၃၃) န်န္တွင်းး� ....................................................................49

ပွား�� (၃၄) ပွားအု�ဝး�အ�ါ�ရည်းကြကမူ့း� ...........................................50

ပွား�� (၃၅) တ်ုရစ်ာ�န်းမူ့း��ရှုသည််း ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�လေးန်အုမူ့း ................50

ပွား�� (၃၆) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�လေးန်အုမူ့း ...............................................51

ပွား�� (၃၇) ရှ��လေးစ်�င်းး��ကးပွားကး�းည်းထု��သည််းအုမူ့းတ်ု�င်းး ...........52

ပွား�� (၃၈) ပွားအု�ဝး�အမူ့း�ု�သ��ဝတ်းစ်�� ..........................................52



ပွား�� (၃၉) ပွားအု�ဝး�အမူ့း�ု�သမူ့း�ဝတ်းစ်�� .........................................53

ပွား�� (၄၀) သုကြက���ှ�ပွားင်းး .......................................................53

ပွား�� (၄၁) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�လေး�ါင်းး�လေး�ှ�းရည်း ..................................54

ပွား�� (၄၂) ရှမူ့း�အု��စ်ည်းဗျူး��ရှည်း ..................................................57

ပွား�� (၄၃) ရှမူ့း��့မူ့း�ု�မူ့း��ပွားး ��န္တှ��လေးန်ထုု�င်းးပွား�� ...................................60

ပွား�� (၄၄) ကလေး�� ................................................................63

ပွား��(၄၅) ရှမူ့း�အမူ့း�ု�သမူ့း�ဝတ်းစ်�� ..............................................66

ပွား�� (၄၆) ကုန္တီရးကုန္တီရ�အက ................................................69

ပွား�� (၄၇) အင်းး�သ��မူ့း�� လေးန်ထုု�င်းးရ�လေး�သ ..............................77

ပွား�� (၄၈) လေး��င်းးလေးတ်�းဦး�ဘာ�ရ��ပွားွ�လေးတ်�း ...................................80

ပွား�� (၄၉) ပွားလေး��င်းးရိုးု��ရ� အမူ့း�ု�သမူ့း�ဝတ်းစ်�� ............................86

ပွား�� (၅၀) ပွားလေး��င်းးပွားး�ုခြ�ူမူ့း��၏ ရိုးု��ရ�ဦး�ထု�ပွားး .........................88

ပွား�� (၅၁) ပွားလေး��င်းးရိုးု��ရ� အမူ့း�ု�သမူ့း�ဝတ်း�ါ�ကွင်းး�...................88

ပွား�� (၅၂) ဓိန္တ�ရိုးု��ရ�လေး�ါင်းး�လေးပွားါင်းး�မူ့း�� ........................................90

ပွား�� (၅၃) ဓိန္တ�ရိုးု��ရ�ဝတ်းစ်��မူ့း�� ................................................90

ပွား�� (၅၄) စ်�က��လေးကး�ရွ� ......................................................95

ပွား�� (၅၅) စ်�က��ရှုလေးစ်တ်းမူ့း�� .................................................97

ပွား�� (၅၆) လေးဂျါတ်မူ့ခြမူ့တ်းစ်ွ�ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းလေးတ်�းမူ့း�� ...................97

ပွား�� (၅၇) အ�ယးလေးကး�င်းး� ...................................................99

ပွား�� (၅၈) သ�သန်�်�ကဂ�ရသုမူ့းလေးတ်�း ..................................99

ပွား�� (၅၉) သ�သရ�လေးအ�လေးစ်တ်း................................................99

ပွား�� (၆၀) အလေးရှ�လေးကး�င်းး� ......................................................99

ပွား�� (၆၁) အ�တ်းတ်ု�ကးလေးကး�င်းး� .............................................100

ပွား�� (၆၂) လေးရှေလေးကး�င်းး� ..........................................................100

ပွား�� (၆၃) လေးတ်�ရလေးကး�င်းး�လေးတ်�းလေးဟု�င်းး� ..............................100

ပွား�� (၆၄) ကးနု်းလေးတ်�င်းးလေးကး�င်းး�လေးတ်�း ...................................100

ပွား�� (၆၅) ဖြိုးမူ့ု��မူ့လေးကး�င်းး� ......................................................101

ပွား�� (၆၆) ထု့��န်း�သည််းဗျူး��န္တှစ်း���� ........................................101

ပွား�� (၆၇) န်ယးန်�လေးရှေဂျ့ဘာ�ရ�� ................................................102

ပွား�� (၆၈) ��လေးတ်�င်းး�ခြပွားည််းန်ယးန်�လေးအ�င်းးသု�ာုဘာ�ရ�� ............... 102

ပွား�� (၆၉) ဇာရပွားး (န်��လေးန်လေး��င်းး) .......................................... 102

ပွား�� (၇၀) ယွန်း�ဘာ�ရ��လေးစ်တ်းမူ့း�� .........................................103

ပွား�� (၇၁) ပွားန်း�ဘာ���ပွားးင်းန်း� ...................................................103

ပွား�� (၇၂) ဇာမူ့ိူသးရုကးနု်းလေးတ်�င်းးဘာ�ရ�� ..................................103

ပွား�� (၇၃) လေးစ်�းဘာွ��စ်ဝးစ်န်း�့�၏ဂျ့သ�ဂ း�ုင်းး� .............................104

ပွား�� (၇၄) ပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း� .................................................104

ပွား�� (၇၅) မူ့း�လေးသွ��ု� .............................................................105

ပွား�� (၇၆) မူ့း�လေးသွ��ု�မူ့း�� ......................................................105

ပွား�� (၇၇) စ်�က��ရှု င်းါ�ရကးတ်စ်းလေးစ်း� လေးစ်း�လေးန်� ........................105

ပွား�� (၇၈) ရှ��မူ့း�ပွား့လေးဇာ�းပွားွ� .....................................................105

ပွား�� (၇၉) မူ့း�လေးသွ��ု� .............................................................106

ပွား�ု (၈၀) �င်းး�မူ့းလေးကး�ရွ� ..............................................110



ပွား�ု (၈၁) �င်းး�မူ့းတ်င်းးရိုးု�� ................................................110

ပံု (၈၂) တ်င်းးရိုးု��ဘာ�ရ��လေးစ်တ်း .............................................111

ပံု (၈၃) �င်းး�မူ့းဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�သစ်း ...................111

ပွား�� (၈၄) �င်းး�မူ့းဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး� .............. 112

ပွား�� (၈၅) န်မူ့်းဟု့�စ်မူ့း�လေးရထုွကး ............................................. 112

ပွား�� (၈၆) န်ဂျါ�လေး�ါင်းး�ဂျ ့........................................................ 112

ပွား�� (၈၇) ယမူ့းဟုတ်းဂျ ့.........................................................113

ပွား�� (၈၈) �န်းအရကး�းကး�ု� ...............................................113

ပွား�� (၈၉) �ဏ္ဍာ�ရး�� လေးကး�ကးန်�ရ� .....................................113

ပွား�� (၉၀) သ�ယ�က�န်း�လေးကး�ရွ�..........................................116

ပွား�� (၉၁) တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�းဘာ�ရ�� .....................................116

ပွား�� (၉၂) လေး�ါင်းး�လေး��င်းး� ......................................................117

ပွား�� (၉၃) ကဗျူးးည်း�တ်င်းးထု��လေးသ�လေး�ါင်းး�လေး��င်းး� ..................117

ပွား�� (၉၄) တ်�လေး�ါင်းးလေးမူ့ွလေးတ်�းဘာ�ရ��......................................117

ပွား�� (၉၅) �ွယးလေး��င်းး�ဘာ�ရ�� ............................................118

ပွား�� (၉၆) သ�ယ�က�န်း�ရွ�သု��သွ��ရ��မူ့း�လေး�� ...................118

ပွား�� (၉၇) လေးန်�င်းးဘာု����ဂျ ့......................................................119

ပွား�� (၉၈) လေးပွား်�မူ့း�စ်မူ့း�လေးရထုွကး ...........................................119

ပွား�� (၉၉) သ�ယ�က�န်း�ရွ�ရှု �န်းအရကး�းကး�ု�....................119

ပွား�� (၁၀၀) �န်�းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး ....................................................120

ပွား�� (၁၀၁) လေးန်�င်းးဘာု�ရွ�........................................................122

ပွား�� (၁၀၂) လေးန်�င်းးဘာု�ရွ�ရှုအု����ပွားးင်းန်း� ....................................122

ပွား�� (၁၀၃) လေးန်�င်းးဘာု�ရွ�ရှု လေးခြမူ့မူ့း��ု� ....................................... 123

ပွား�� (၁၀၄) လေး�ါင်းးရည်း�းကးသည််း�ု� ........................................ 124

ပွား�� (၁၀၅) လေး�ါင်းးရည်း�းကးသည််း�ု� ........................................ 124

ပွား�� (၁၀၆) သတ်ူဌ�န်လေးစ်တ်း ................................................ 124

ပွား�� (၁၀၇) လေးန်�င်းးဘာု�လေးစ်တ်း ..................................................125

ပွား�� (၁၀၈) �ွယးလေး�ါရွ� ......................................................127

ပွား�� (၁၀၉) �ွယးလေး�ါဘာ�န်း�ကြီးကး�လေးကး�င်းး� ...............................127

ပွား�� (၁၀၁) စ့်ဠိ�မူ့�ဏုလေးစ်တ်း .................................................128

ပွား�� (၁၁၁) �န်းခြပွား�လေးန်လေးသ� �ွယးလေး�ါရွ�သ့ ........................ 128

ပွား�� (၁၁၂) ဘာ�ရ��လေးတ်�င်းးလေးကး�ရွ�........................................130

ပွား�� (၁၁၃) ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး� .........................130

ပွား�� (၁၁၄) လေးရှေပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း� ..........................................131

ပွား�� (၁၁၅) ယကကန်း���ပွားးင်းန်း� ...............................................131

ပွား�� (၁၁၆) လေးရပွား့ရွ� .............................................................135

ပွား�� (၁၁၇) လေးရပွား့ ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး�သစ်း ......................135

ပွား�� (၁၁၈) ဗျူး��ာလေးခြ�လေးတ်�းရ� .................................................136

ပွား�� (၁၁၉) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�အုမူ့းလေးဟု�င်းး� ....................................136

ပွား�� (၁၂၀) လေးရပွား့လေးတ်�င်းး .......................................................137

ပွား�� (၁၂၁) လေးရပွား့စ်မူ့း�လေးရထုွကး ..............................................137

ပွား�� (၁၂၂) င်းှကးမူ့း��ရှုရ� လေးရတ်ုမူ့းလေး�သ .................................138

ပွား�� (၁၂၃) ���ကန်းလေးကး�ရွ� ................................................. 142

ပွား�� (၁၂၄) ရွ�ဦး�လေးစ်တ်း ........................................................ 142



ပွား�� (၁၂၅) လေးတ်�င်းး�လေးမူ့�ကးလေးတ်�င်းး ......................................143

ပွား�� (၁၂၆) �န်းကြီးကုတ်းစ်ကး ..................................................143

ပွား�� (၁၂၇) င်းါ��မူ့း�ပွားု�ကးကွန်း .................................................143

ပွား�� (၁၂၈) ထုး�က�ရွ� .........................................................144

ပွား�� (၁၂၉) �န်းအရကး�းကးရိုး�� -၁ .........................................144

ပွား�� (၁၃၀) �န်းအရကး�းကးရိုး�� -၂ .........................................144

ပွား�� (၁၃၁) �န်းအရကး�းကးရိုး�� -၃ ........................................145

ပွား�� (၁၃၂) �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး��ပွားးင်းန်း� - ၁ ..................................145

ပွား�� (၁၃၃) �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး��ပွားးင်းန်း� -၂ ...................................145

ပွား�� (၁၃၄) �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားး��ပွားးင်းန်း� - ၃ ..................................145

ပွား�� (၁၃၅) တ်ု��ဟု့���ပွားးင်းန်း� ..................................................145

ပွား�� (၁၃၆) န်မူ့်းဟု့�လေးကး�ရွ� .................................................148

ပွား�� (၁၃၇) န်မူ့်းဟု့�စ်မူ့း�လေးရထုွကး ..........................................149

ပွား�� (၁၃၈) က�န်း�သ�လေးကး�ရွ� ............................................. 152

ပွား�� (၁၃၉) က�န်း�သ�ဘာ�န်း�လေးတ်�းကြီးကး�လေးကး�င်းး� ....................... 152

ပွား�� (၁၄၀) �န်းမူ့�န်�း ကြွားကပွားးအည်ု���ပွားးင်းန်း� ...............................153

ပွား�� (၁၄၁) က�န်း�သ�ရွ� - ဝါ���ပွားးင်းန်း� .................................153

ပွား�� (၁၄၂) ဖြိုးမူ့ု��လေးဟု�င်းး�လေးကး�ရွ� ...........................................155

ပွား�� (၁၄၃) �င်းးလေးတ်�င်းး .......................................................155

ပွား�� (၁၄၄) �န်းစ်ကး ...........................................................155

ပွား�� (၁၄၅) ရွ�သင်းး�လေးကး�ရွ� ...............................................156

ပွား�� (၁၄၆) ရွ�သင်းး�လေးကး�ရွ�မူ့ှရိုးုလေးမူ့ှ�းကင်းး� ...........................156

ပွား�� (၁၄၇) ခြမူ့င်းး��ု�ကးလေးကး�ရွ� ..............................................157

ပွား�� (၁၄၈) လေးင်းွပွားန်း�တ်ုမူ့း��ပွားးင်းန်း� ..........................................157

ပွား�� (၁၄၉) ပွားင်းးလေးန္တွ�ရွ�ရှု င်းရိုး�ပွားးလေးတ်�င်းးသ ့...............................158

ပွား�� (၁၅၀) ပွားင်းးလေးန္တွ�ရွ� - လေးတ်�င်းးယ���ပွားးင်းန်း� .......................158

ပွား�� (၁၅၁) ပွားင်းးလေးန္တွ�ရွ�ရှုပွားအု�ဝး�အမူ့း�ု�သမူ့း�ကြီးကး� ......................158

ပွား�� (၁၅၂) ရိုးု��ရ��းည်းထုည်းရကး��ပွားးခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း� ................159

ပွား�� (၁၅၃) �းည်းထုည်းရကး��ပွားးလေးန်လေးသ� အဘာွ��လေး�်လေးပွားါင်းး� ...159

ပွား�� (၁၅၄) ပွားင်းးလေးန္တွ�ရွ� �းည်းထုည်းရကး��ပွားးခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း� .......159

ပွား�� (၁၅၅) ရှ��ပွားင်းးရိုးုလေးမူ့ှ�း�င်းး� ..............................................159

ပွား�� (၁၅၆) ပွားတ်ူူလေးပွားါကးလေးကး�ရွ� .......................................... 162

ပွား��(၁၅၇) ဘာန်းဟုတ်းလေးကး�င်းး�လေးဟု�င်းး� ................................. 162

ပွား�� (၁၅၈) ဘာန်းဟုတ်းလေးကး�င်းး�သစ်း ......................................163

ပွား�� (၁၅၉) ပွားအု�ဝး�ရိုးု��ရ�ဝါ�ထုရ�အုမူ့း .....................................163

ပွား�� (၁၆၀) န်တ်းစ်င်းး ............................................................163

ပွား�� (၁၆၁) အုမူ့းအသစ်း၌န်တ်းကု�ပွား့လေးဇာ�းထု��ခြ�င်းး� ...................164

ပွား�� (၁၆၂) ဝါ�ခြ�င်းး�ရကး��ပွားးခြ�င်းး���ပွားးင်းန်း� .............................164

ပွား�� (၁၆၃) လေးအ�ကးလေးကး�င်းး� ...............................................168

ပွား�� (၁၆၄) အလေးပွား်လေးကး�င်းး� ..................................................168

ပွား�� (၁၆၅) အလေးပွား်လေးကး�င်းး�ရှု တ်��ွန်းတ်ု�င်းးမူ့း�� ........................169

ပွား�� (၁၆၆) န်န်း�ရိုး�ပွားးရွ� န်တ်းစ်င်းး ............................................172

ပွား�� (၁၆၇) န်န်း�ရိုး�ပွားးရွ� န်တ်းစ်င်းး ............................................173

ပွား�� (၁၆၈) န်န်း�ရိုး�ပွားးရိုးုလေးမူ့ှ�း�င်းး� .............................................173

ပွား�� (၁၆၉) ခြမူ့င်း်းခြမူ့တ်းသည််းလေး�ါင်းး�၏အဖြိုးမူ့း� ..............................174








	ပုံ (၁) ရှမ်းပြည်နယ်များပြမြေပုံ
	ပုံ (၂) ရှမ်းပြည်နယ်မြေပုံ
	ပုံ (၃) အင်းလေးကန်ရှိ ကြိုးကြာနီပုံ
	ပုံ (၄) ရွှေရေကြာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
	ပုံ (၅) စော်ဘွားစဝ်မောင်၏အုတ်ဂူ
	ပုံ (၆) ညောင်ရွှေရှိ ရှေးအကျဆုံးစေတီတော်
	ပုံ (၇) နောက်ဆုံးစော်ဘွားစဝ်ရွှေသိုက်၏အုတ်ဂူ
	ပုံ (၈) ညစျေး
	ပုံ (၉) မြို့မစျေး
	ပုံ (၁၀) ညောင်ရွှေဟော်နန်း
	ပုံ (၁၁) ရွှေရန်ပြေဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
	ပုံ (၁၂) မြို့ဦးစေတီ
	ပုံ (၁၃) နဂါးပွက်အိုင်
	ပုံ (၁၄) ဂုံးကင်းကစားသည့်အံစာတုံး
	ပုံ (၁၅) သနပ်ခါး
	ပုံ (၁၆) ကွမ်းယာ
	ပုံ (၁၇) တာခေါင်မွေတော်ဘုရားရှေ့ရှိ ခြင်္သေ့ရုပ်ထုများ
	ပုံ (၁၈) မန္တလေးတောင်ပေါ်မှ ဘီလူးရုပ်ထု
	ပုံ (၁၉) မကန်း
	ပုံ (၂၀) ပဉ္စရူပ
	ပုံ (၂၁) မနုသီဟ
	ပုံ (၂၂) ပြည်မြို့ ကျိန်သစ္စာရှင်ဘုရားရှိ နဂါး
	ပုံ (၂၃) ရွှေဖောင်တော်ပေါ်မှဟင်္သာငှက်ရုပ်
	ပုံ (၂၄) ကိန္နရီ ကိန္နရာ
	ပုံ (၂၅) ပင်းတယလှိုဏ်ဂူမှပင့်ကူ
	ပုံ (၂၆) သာသနာ့အလံ
	ပုံ (၂၇) ဆန်ပြာခြင်း
	ပုံ (၂၈) ပအိုဝ်းရိုးရာမီးဖို
	ပုံ (၂၉) ပအိုဝ်းရေဗူးခြောက်
	ပုံ (၃၀) ပအိုဝ်းတံမျက်စည်း
	ပုံ (၃၁) ပဲပုတ်ချပ်
	ပုံ(၃၂) ဘွယ်အီထောင်း
	ပုံ (၃၃) နနွင်း
	ပုံ (၃၄) ပအိုဝ်းအခါးရည်ကြမ်း
	ပုံ (၃၅) တိရစ္ဆာန်များရှိသည့် ပအိုဝ်းရိုးရာနေအိမ်
	ပုံ (၃၆) ပအိုဝ်းရိုးရာနေအိမ်
	ပုံ (၃၇) ရှားစောင်းလက်ပက်ချည်ထားသည့်အိမ်တိုင်
	ပုံ (၃၈) ပအိုဝ်းအမျိုးသားဝတ်စုံ
	ပုံ (၃၉) ပအိုဝ်းအမျိုးသမီးဝတ်စုံ
	ပုံ (၄၀) သိကြားလှံပင်
	ပုံ (၄၁) ပအိုဝ်းရိုးရာခေါင်းလျှော်ရည်
	ပုံ (၄၂) ရှမ်းအိုးစည်ဗုံရှည်
	ပုံ (၄၃) ရှမ်းလူမျိုးများပျံ့နှံ့နေထိုင်ပုံ
	ပုံ (၄၄) ကလော
	ပုံ(၄၅) ရှမ်းအမျိုးသမီးဝတ်စုံ
	ပုံ (၄၆) ကိန္နရီကိန္နရာအက
	ပုံ (၄၇) အင်းသားများ နေထိုင်ရာဒေသ
	ပုံ (၄၈) ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော်
	ပုံ (၄၉) ပလောင်ရိုးရာ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ
	ပုံ (၅၀) ပလောင်ပျိုဖြူများ၏ ရိုးရာဦးထုပ်
	ပုံ (၅၁) ပလောင်ရိုးရာ အမျိုးသမီးဝတ်ခါးကွင်း
	ပုံ (၅၂) ဓနုရိုးရာခေါင်းပေါင်းများ
	ပုံ (၅၃) ဓနုရိုးရာဝတ်စုံများ
	ပုံ (၅၄) စံကားကျေးရွာ
	ပုံ (၅၅) စံကားရှိစေတီများ
	ပုံ (၅၆) ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားစေတီတော်များ
	ပုံ (၅၇) အလယ်ကျောင်း
	ပုံ (၅၈) သာသနာ့လင်္ကာရသိမ်တော်
	ပုံ (၅၉) သံသရာအေးစေတီ
	ပုံ (၆၀) အရှေ့ကျောင်း
	ပုံ (၆၁) အုတ်တိုက်ကျောင်း
	ပုံ (၆၂) ရွှေကျောင်း
	ပုံ (၆၃) တောရကျောင်းတော်ဟောင်း
	ပုံ (၆၄) ကျိန်တောင်ကျောင်းတော်
	ပုံ (၆၅) မြို့မကျောင်း
	ပုံ (၆၆) ထူးဆန်းသည့်ဗုံနှစ်လုံး
	ပုံ (၆၇) နယ်နံရွှေဂူဘုရား
	ပုံ (၆၈) ဆုတောင်းပြည့်နယ်နံအောင်သိဒ္ဓိဘုရား
	ပုံ (၆၉) ဇရပ် (နားနေဆောင်)
	ပုံ (၇၀) ယွန်းဘုရားစေတီများ
	ပုံ (၇၁) ပန်းဘဲလုပ်ငန်း
	ပုံ (၇၂) ဇမ္ဗူသီရိကျိန်တောင်ဘုရား
	ပုံ (၇၃) စော်ဘွားစဝ်စန်ဖူး၏ဂူသင်္ချိုင်း
	ပုံ (၇၄) ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း
	ပုံ (၇၅) မီးသွေးဖို
	ပုံ (၇၆) မီးသွေးဖိုများ
	ပုံ (၇၇) စံကားရှိ ငါးရက်တစ်စျေး စျေးနေ့
	ပုံ (၇၈) ရှားမီးပူဇော်ပွဲ
	ပုံ (၇၉) မီးသွေးဖို
	ပံု (၈၀) လင်လမ်ကျေးရွာ
	ပံု (၈၁) လင်လမ်တင်ရိုး
	ပံု (၈၂) တင်ရိုးဘုရားစေတီ
	ပံု (၈၃) လင်လမ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသစ်
	ပုံ (၈၄) လင်လမ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟောင်း
	ပုံ (၈၅) နမ့်ဟူးစမ်းရေထွက်
	ပုံ (၈၆) နဂါးခေါင်းဂူ
	ပုံ (၈၇) ယမ်ဟတ်ဂူ
	ပုံ (၈၈) ဆန်အရက်ချက်ဖို
	ပုံ (၈၉) ဒဏ္ဍာရီလာ ကျောက်နံရံ
	ပုံ (၉၀) သာယာကုန်းကျေးရွာ
	ပုံ (၉၁) တာခေါင်မွေတော်ဘုရား
	ပုံ (၉၂) ခေါင်းလောင်း
	ပုံ (၉၃) ကဗျည်းတင်ထားသောခေါင်းလောင်း
	ပုံ (၉၄) တာခေါင်မွေတော်ဘုရား
	ပုံ (၉၅) လွယ်လောင်းဘုရား
	ပုံ (၉၆) သာယာကုန်းရွာသို့သွားရာလမ်းလေး
	ပုံ (၉၇) နောင်ဘိုလုံဂူ
	ပုံ (၉၈) ပေါ်ခမ်းစမ်းရေထွက်
	ပုံ (၉၉) သာယာကုန်းရွာရှိ ဆန်အရက်ချက်ဖို
	ပုံ (၁၀၀) ဆန့်မုန့်ကြွပ်
	ပုံ (၁၀၁) နောင်ဘိုရွာ
	ပုံ (၁၀၂) နောင်ဘိုရွာရှိအိုးလုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၀၃) နောင်ဘိုရွာရှိ မြေမီးဖို
	ပုံ (၁၀၄) ခေါင်ရည်ချက်သည့်ဖို
	ပုံ (၁၀၅) ခေါင်ရည်ချက်သည့်ဖို
	ပုံ (၁၀၆) သတ္တဌာနစေတီ
	ပုံ (၁၀၇) နောင်ဘိုစေတီ
	ပုံ (၁၀၈) လွယ်ခေါရွာ
	ပုံ (၁၀၉) လွယ်ခေါဘုန်းကြီးကျောင်း
	ပုံ (၁၀၁) စူဠာမုဏိစေတီ
	ပုံ (၁၁၁) ဆန်ပြာနေသော လွယ်ခေါရွာသူ
	ပုံ (၁၁၂) ဘုရားတောင်ကျေးရွာ
	ပုံ (၁၁၃) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟောင်း
	ပုံ (၁၁၄) ရွှေပန်းတိမ်လုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၁၅) ယက္ကန်းလုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၁၆) ရေပူရွာ
	ပုံ (၁၁၇) ရေပူ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသစ်
	ပုံ (၁၁၈) ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာ
	ပုံ (၁၁၉) ပအိုဝ်းရိုးရာအိမ်ဟောင်း
	ပုံ (၁၂၀) ရေပူတောင်
	ပုံ (၁၂၁) ရေပူစမ်းရေထွက်
	ပုံ (၁၂၂) ငှက်များရှိရာ ရေတိမ်ဒေသ
	ပုံ (၁၂၃) လုံကန်ကျေးရွာ
	ပုံ (၁၂၄) ရွာဦးစေတီ
	ပုံ (၁၂၅) တောင်ခမောက်တောင်
	ပုံ (၁၂၆) ဆန်ကြိတ်စက်
	ပုံ (၁၂၇) ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်
	ပုံ (၁၂၈) ထီးကာရွာ
	ပုံ (၁၂၉) ဆန်အရက်ချက်ရုံ -၁
	ပုံ (၁၃၀) ဆန်အရက်ချက်ရုံ -၂
	ပုံ (၁၃၁) ဆန်အရက်ချက်ရုံ -၃
	ပုံ (၁၃၂) ဆန်မုန့်ကြွပ်လုပ်ငန်း - ၁
	ပုံ (၁၃၃) ဆန်မုန့်ကြွပ်လုပ်ငန်း -၂
	ပုံ (၁၃၄) ဆန်မုန့်ကြွပ်လုပ်ငန်း - ၃
	ပုံ (၁၃၅) တို့ဟူးလုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၃၆) နမ့်ဟူးကျေးရွာ
	ပုံ (၁၃၇) နမ့်ဟူးစမ်းရေထွက်
	ပုံ (၁၃၈) ကုန်းသာကျေးရွာ
	ပုံ (၁၃၉) ကုန်းသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
	ပုံ (၁၄၀) ဆန်မုန့်ကြွပ်အညိုလုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၄၁) ကုန်းသာရွာ - ဝါးလုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၄၂) မြို့ဟောင်းကျေးရွာ
	ပုံ (၁၄၃) ဆင်တောင်
	ပုံ (၁၄၄) ဆန်စက်
	ပုံ (၁၄၅) ရွာသင်းကျေးရွာ
	ပုံ (၁၄၆) ရွာသင်းကျေးရွာမှရှုမျှော်ကင်း
	ပုံ (၁၄၇) မြင်းဒိုက်ကျေးရွာ
	ပုံ (၁၄၈) ငွေပန်းတိမ်လုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၄၉) ပင်နွေးရွာရှိ ငရုပ်တောင်သူ
	ပုံ (၁၅၀) ပင်နွေးရွာ - တောင်ယာလုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၅၁) ပင်နွေးရွာရှိပအိုဝ်းအမျိုးသမီးကြီး
	ပုံ (၁၅၂) ရိုးရာချည်ထည်ရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၅၃) ချည်ထည်ရက်လုပ်နေသော အဘွားဒေါ်ပေါင်း
	ပုံ (၁၅၄) ပင်နွေးရွာ ချည်ထည်ရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၅၅) ရှားပင်ရှုမျှော်ခင်း
	ပုံ (၁၅၆) ပတ္တူပေါက်ကျေးရွာ
	ပုံ(၁၅၇) ဘန်ဟတ်ကျောင်းဟောင်း
	ပုံ (၁၅၈) ဘန်ဟတ်ကျောင်းသစ်
	ပုံ (၁၅၉) ပအိုဝ်းရိုးရာဝါးထရံအိမ်
	ပုံ (၁၆၀) နတ်စင်
	ပုံ (၁၆၁) အိမ်အသစ်၌နတ်ကိုပူဇော်ထားခြင်း
	ပုံ (၁၆၂) ဝါးခြင်းရက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
	ပုံ (၁၆၃) အောက်ကျောင်း
	ပုံ (၁၆၄) အပေါ်ကျောင်း
	ပုံ (၁၆၅) အပေါ်ကျောင်းရှိ တံခွန်တိုင်များ
	ပုံ (၁၆၆) နန်းရုပ်ရွာ နတ်စင်
	ပုံ (၁၆၇) နန်းရုပ်ရွာ နတ်စင်
	ပုံ (၁၆၈) နန်းရုပ်ရှုမျှော်ခင်း
	ပုံ (၁၆၉) မြင့်မြတ်သည့်ဒေါင်း၏အမြီး

