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မiuးညင်း မiu့ရှi eဇာတiသာသနာ
eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင့်
(ကထiက-သမiuင်းဌာန§ မuရွာတက္ကသiuလ်)

ြမန်မာ့သမiuင်းသueတသနစာeစာင်§ aမှတ် mm§ ဒီဇင်ဘာလ§ mဝmm§ နှာ mm-mဝ aထi။
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ရည်ရွယ်ချက်
eရှးြမန်မာဘuရင်မင်းလက်ထက်ကတည်းက eပ eပါက်ခဲ့eသာ သဃာဂiuဏ်းတစ်ဂiuဏ်း၏ae ကာင်း
ရင်းမှန်ကiu eသချာစွာ သiရiှနiuင်eစရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

နiဒါန်း
eဇာတiဂiuဏး် သည် ြမန်မာနiuင်င၏ဗuဒ္ဓသာသနာသမiuငး် တွင် ထင်ရှားခဲ့သည့်ဂiuဏ်းတစ်ခuြဖစ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းဂiuဏ်းသည် ယခuaခါ ကချင်ြပည်နယ်§ ြမစ် ကီးနားခရiuင§် မiuးညင်း မiu့နယ်§ နတ် ကီးကuန်းရပ်တွင် တည်ရှi
ပါသည်။ eဇာတiဂiuဏ်းဟueခ ဆiuaမည်ြပuြခင်းမှာ ယင်းသာသနာကiu စတင်တည်eထာင်သူ aရှင်ဝရeဇာတi
ဆရာeတာ်၏ဘွဲ့eတာ်ကiu ယူ၍ eခ ဆiuခဲ့ ကြခင်းြဖစ်သည်။
eဇာတiဂiuဏး် သည်

eညာင်ရမ်းeခတ်မှစတင်eပ eပါက်လာခဲe
့ သာ်လည်း

mmmm

ခuနှစa
် ထiတiuင်

eaာင် နiuင်ငeတာ်သဃနာယကaဖွဲ့aစည်းသiu့ ဝင်eရာက်ခဲ့ြခင်း မရှe
i သးe ကာင်း eတွ့ရပါသည်။ mmmm ခu
နှစ်သiu့eရာက်မှသာ

ြမစ် ကီးနား မiu့§

ဝန်းသiueကျာင်းဆရာeတာ်ဦးသီလဝသ(aဂ္ဂမဟာပ

iတ)နှင့်eဒသခ

ရဟန်း§ ရှင်လa
ူ ကီးaကဲများ၏ချဉ်းကပ်eဆွးeနွးမe ကာင့် ဂiuဏ်း ကီး m ဂiuဏ်းတွင် မiမiဆန္ဒaeလျာက် "သu
ဓမ္မာသဃာ"aြဖစ် ခယူခဲ့ပါသည်။ eဇာတieကျာင်းaမည်ကiuလည်း "ပညာလကာရပရiယတ္တiစာသင်တiuက်"ဟu
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eြပာင်းလဲ၍ မှည်e
့ ခ eစခဲ့ပါသည်။ စာသင်တiuက်ဟuဆiueသာ်လည်း aစiuးရစာeမးပွဲများကiu ဝင်eရာက်eြဖဆiu
ြခင်း မရှe
i ချ။ ဗuဒ္ဓစာeပကျမ်းဂန်များကiu ရှမ်းဘာသာြဖင့် သင် ကားပiu့ချြခင်းြဖစ်သည်။

(က)eဇာတiဂiuဏး် eပ eပါက်လာပuနှင့်eနာက်ခaeြခaeန
ြမန်မာသက္ကရာဇ် mmm(ခရစ်နှစ် mmmm)ခuနှစ်တွင် eဇာတiဂiuဏ်းတည်eထာင်သူြဖစ်eသာ aရှင်ဝရ
eဇာတieလာင်းလျာကiu ဖွားြမင်eတာ်မူခဲ့သည်။ မiuင်းeမာ်eစာ်ဘွား၏သားeတာ် ြဖစ်သည်။ သက်eတာ်(mm)နှစ်
သားaရွယ်တွင် စစ်ကiuင်းဘuန်း ကီးeကျာင်းတွင် aပ်နှ ပီး သာသနeဘာင်သiu့ သွတ်သွင်းခဲ့သည်။ ဘွဲ့eတာ်မှာ
ရှင်ဝရeဇာတi ြဖစ်သည်။ သက်eတာ်(mဝ)ြပည့်eသာaခါ နeမာဆရာeတာ်ကiu uပဇ္ဈာယ်ဆရာaြဖစ်ြပu ပီး
ရဟန်းeဘာင်သiu့ဝင်ခဲ့သည်။ သာမeဏဘဝနှင့်ရဟန်းဘဝတွင် နeမာဆရာeတာ်ထတွင် aeြခခမှစ ပီး ပါဠi
ကျမ်းဂန်များကiu သင်ယူရာ ဝiနည်း(m)ကျမ်းကiu aာဂueဆာင်နuင
i ်ခဲ့သည်။ ြမန်မာသက္ကရာဇ် mmm(ခရစ်နှစ်
mmmဝ)ခuနှစ်တွင် aရှင်ဝရeဇာတiသည် eနာက်ပါရဟန်းeတာ်(m)ပါးနှင့်aတူ သာသနာြပuရန် ရည်ရွယ်၍
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ရှမ်းြပည် eပွးလaွန်aရပ်သiu့ ကချီသီတင်းသuးeတာ်မူခဲ့သည်။ ဤaချiန်မှစ၍ eဇာတiသာသနာ(ဝါ )eဇာတi
ဝါဒကiu ရှမ်းြပည်နယ်မှစတင်ခဲ့သည်ဟuဆiuနiuင်ပါသည်။ စတင်သာသနာြပန့်ပွားခဲ့သည့်eညာင်ရမ်းeခတ်တွင် ြပ
ဿနာတစ်စuတစ်ရာ eတွ့ရြခင်း မရှe
i သာ်လည်း ကuန်းeဘာင်eခတ်တွင်မူ eဇာတiaယူဝါဒaစွဲနှင့်ပတ်သက်
ပီး eaာက်ပါaတiuင်း eလ့လာeတွ့ရှiရပါသည်။ ယင်းမှာ
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ဓမ္မာစရiယဦးeဌးလင်§ "နှစ်eလးရာeကျာ်က ြမန်မာနiuင်ငeဇာတiဂiuဏ်း"§ www.ShanYoma.org စာ m-m(eနာင်ကiuးကားလ င် eဌးလင်§ eဇာတiဂiuဏ်း

ဟuညန်းမည်။)
2

eဌးလင်§ eဇာတiဂiuဏ်း§ စာ m
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သက္ကရာဇ် mmmm ခuနှစ်တွင် ညီeတာ်ဆင်ြဖူရှင် မင်းြဖစ်eတာ်မူ၏။ ထiuမင်းလက်ထက် eဇာတiဝါဒ
လူတiu့eပ ၌ ဆuးမစီရင်၏။

3

ဟူ၍ ြဖစ်သည်။
aထက်eဖာ်ြပပါ aeထာက်aထားaရ ဆင်ြဖူရှင်(mmmm-mmmm)လက်ထက်တွင် eဇာတiဝါဒသည်
aဘယ်ကဲသ
့ iu့ aယူမျiuးရှiခဲ့ က၍ auပ်ချuပ်သူမင်းeကရာဇ်aeနြဖင့် ယင်းဝါဒaeပ တွင် သက်ဝင်ယu ကည်သူ
တiu့aား aဘယ့်e ကာင့် ဆuးမစီရင်ခဲ့သနည်းဆiuသည်မှာ စဉ်းစားဖွယ်ြဖစ်သည်။ ထiuမင်းလက်ထက်တွင် eဇာ
တiဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ aeထာက်aထားသည် ဤမ သာ eတွ့ရှiရသည်ဟuလည်း ဦးeမာင်eမာင်တင်(မဟာ
ဝiဇ္ဇာ)က သူ၏"ြမန်မာမင်းလက်ထက်eတာ်စာတမ်းများ"စာauပ်တွင် eဖာ်ြပထားပါသည်။ သiu့ပါ၍ ဆင်ြဖူရှင်
လက်ထက်တွင် eဇာတiဝါဒနှင့်ပတ်သက် ပီး မည်သiu့eသာ aယူရှiသည်ကiuကား မeြပာနiuင်eပ။ သiu့eသာ်လည်း
eဇာတiဝါဒaယူaစွဲနှင့်ပတ်သက် ပီး သက္ကရာဇ် mmmm ခu§ ဒuတiယဝါဆiuလြပည့်eကျာ်(m)ရက်eန့ (mm ဇူလiuင်
mmmm)ထuတ်ြပန်eသာ aမiန့်eတာ်မှာ eaာက်ပါaတiuင်း ြဖစ်သည်။
eနာင်eတာ်ဆင်ြဖူရှင်လက်ထက် eဇာတiaယူစွဲယူသည့်လူတiu့ကiu ရာဇဝတ်eတာ်eပး၍ aာဏာeတာ်
ထားသည်e
့ နာက် mင်းaယူကiu eရှာင် ကဉ်စွန့်ပယ် eဇာတiaယူကiu ယူသူတiu့နှင့်မeပါင်း မeဘာ်
e ကာင်းကiu ထွက်ဆiuသတ
ူ iu့မာှ ပuထuဇဉ်ဂတiမှားယွင်းဘူးeသာ်လည်း သမာယူeလ ပီးသည်§ e ကးeငွ
aကuန်aကျမရှe
i စနှင့် ချမ်းသာeစ။
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ဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။
aထက်ပါaမiန့်aeတာ်aရ eဇာတiaယူဝါဒ နှiမ်နင်းမနှင့်ပတ်သက် ပီး aြပစ်ဒဏ်eပးရန် aမiန့်
eတာ်များ ထuတ်ြပန်ထားeသာ်လည်း တစ် ကiမ်တစ်ခါ မှားယွင်းသြဖင့်ဟuဆiuကာ eငွe ကးaကuန်aကျမရှe
i စ
ဘဲ ရာဇဝတ်eတာ်eရးမှ လွတ် ငiမ်းချမ်းသာခွင့် eပးခဲ့သည်ကiu eတွ့ရပါသည်။ ထiu့e ကာင့် ထiuaယူဝါဒနှင့်ပတ်
သက်၍ တင်း ကပ်စွာ aeရးယူြခင်း မရှiခဲ့e ကာင်း eတွ့ရပါသည်။
ဗဒuမင်း(mmmm-mmmm)လက်ထက်တွင်လည်း eဇာတiဂiuဏ်းနှiမ်နင်းမ ဆက်လက်၍ ရှe
i နeသးသည်ကiu
eတွ့ရသည်။ ကuန်းeဘာင်eခတ်တွင် ဆင်ြဖူရှင်လက်ထက်မှ စတင်နiမ
ှ ်နင်းမများ ြပuလuပ်ခဲ့eသာ်လည်း တာ
ဝန်ရှiသူaရာရှiတiu့က aဂတiလiuက်စား၍ eကာင်းစွာ ရှင်းလင်းနiuင်ြခင်း မရှiသြဖင့် ဗဒuမင်းက mmmm ခu§ eတာ်
သလင်းလဆန်း mm ရက်(m စက်တင်ဘာ mmmm)ရက်စွဲြဖင့် eaာက်ပါaတiuင်း aမiန့်ထuတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။
သာသနာaညစ်ae ကး ဝရeဇာတiaယူ ယူသူတiu့ ဆင်ြဖူက န်း မiu့ရွာမှာ ရှe
i သာe ကာင့် လတ်eတာ်
ရuးeတာ်က ဒiuင်းမှူး သင်းမှူး aeစခလတ်လuလင်တiu့ကiu ခန့်ထားeခ eချeပသည်ကiu eကျးဇူးသစ္စာ
eတာ်ရiသ
ှ ည့်aတiuင်း eြဖာင့်eြဖာင့်ရiuးရiuး လူကiuပါeaာင် မeခ ခဲ့ မသiမ်းခဲ့§ မeစာင့်မရပ် e ကးeငွ
ပနန္နာ eစာင့်စားယူခဲ့e ကာင်းကiu eရနားeတာ် ကားeတာ်မe
ူ သာe ကာင့် စစ်e ကာeစရာတွင် eငွeစာင့်
ပနန္နာ စားလူတiu့ကiu eတွ့မi၍ ရှiသည်။ သင်းတiu့ကiu မစီရင်လ င် သာသနာaညစ်ae ကး ကuန်စင်
(eaာင်) ရှင်းလင်းနiuင်eတာ့မည် မဟuတ်။ eစာင့်စားယူခဲ့သည် လူတiu့ကiu

3

ကားြမင်သမ

လူတiu့

ဦးeမာင်eမာင်တင်(မဟာဝiဇ္ဇာ)§ ြမန်မာမင်းလက်ထက်eတာ်စာတမ်းများ§ ရန်ကuန်§ စပယ်ဦးပuနှiပ်တiuက်§ mmmm§ စာ mmm(eနာင်ကiuးကားလ င် eမာင်

eမာင်တင်§ mmmm ဟuညန်းမည်။)
4

Dr Than Tun, The Royal Orders of Burma(Myanmar), (AD.1598-1885), Vol.IV(AD.1782-1787), Kyoto, The Centre of

Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1986, P.267(Henceforth, Than Tun, 1986)
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e ကာက်ရွ့eaာင် မiu့တွင်း မiu့ြပင် eမာင်းe ကာ် ပီးလ င် စားယူခဲ့သည့်eငွကiu aရည်ကျiu၍ eငွစား
လူမှန်သမ ကiu လူတiu့ခတွင်းကiu သွန်း

5

ဟူ၍ြဖစ်ပါသည်။
ထiu့e ကာင့် eဇာတiယူဝါဒ ယူသူတiu့ကiuသာမက ဤaယူဝါဒကiu လက်ခသူတiu့ကiu စစ်eဆးaြပစ်eပးရန်
ခန့်aပ်ထားeသာ မင်းမထမ်းများ လာဘ်စားပါက ရွာစဉ်လှည့်eမာင်းe ကာ် ဒဏ်eပးရuသာမက စားယူသည့်
eငွပမာဏကiu aရည်ကျiu၍ ခတွင်းသiu့ သွင်းeစဆiueသာe ကာင့် eသဒဏ်aထieပးသည်ဟuဆiuနiuင်ပါသည်။ ထiu့
e ကာင့် ဗဒuမင်းလက်ထက်တွင် ယင်းဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ တင်း ကပ်စွာ နှiမ်နင်းခဲ့သည်ဟဆ
u iuနiuင်ပါသည်။ ကuန်း
eဘာင်eခတ်eနှာင်းပiuင်းြဖစ်eသာ သာယာဝတီမင်း(mmmm-mmmm)လက်ထက် သက္ကရာဇ် mmဝဝ ြပည့်§ တန်ခူး
လြပည့်eကျာ် (mm)ရက်§ (mm e ပီ mmmm)တွင်မူ eဇာတiဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ aစစ်ခချက်ကiu eaာက်ပါaတiuင်း
eတွ့ရှiရြပန်ပါသည်။
eဇာတiဝါဒ ငeပါai aစစ်ခချက်ဘuရား
သက္ကရာဇ် mmဝဝ ြပည့်နှစ် တန်ခူးလြပည့်eကျာ် mm ရက်eန့ ငeပါaiကiu eမးeသာ်ချက်။

။က န်eတာ်eနရင်း aဝ မiu့စီရင်စueတာင် ငကျင်းရွာတွင် aမi မiပu§ aဘ ငeကျာ်လှတiu့နှင့်eနထiuင်ရင်း

ြဖစ်ပါသည်။ aသက် mဝ ခန့်ရှiလ င် ရွာeန မieaးနှင့်သင့်eန၍ မiဘတiu့eသသည်e
့ နာက် မယားမieaးနှင့်eရ
မiu့eတာ်သiu့ eြပာင်းလာ ပီးလ င် eတာင်တွင်းစည်သာ eတာင်aရပ်တွင် eနထiuင်ပါသည်။ mm ခuနှစ် eတာင်
တွင်း ကီး မiu့ကiu နာရာရဲeကျာ် နာခaရာနှင့်သွားရာ eတာင်တွင်း ကီး မiu့သiu့ လiuက်သွား၍ mဝ နှစ်ခန့်eနထiuင် ပီး
မှ ဟသာဝတီ မiu့သiu့ သွားeရာက်eနထiuင်သည်။ m နှစ်ခန့်ရှiလ င် ဟသာဝတီaရပ်က mm ခuနှစe
် ြပာင်းသွား၍
eရeတာင်စီရင်စu eဖျာက်ဆiပ်ကuန်းရွာတွင် aနှစ် mဝ ခန့်eနထiuင်ပါသည်။ eနာက်eြမထဲ စီရင်စuရွာeထာင်ရွာသiu့
မယားမieaးပါ eြပာင်းသွားeနထiuင်၍ က န်eတာ်နှင့်aတူ eပါင်းဘက်သွားလာသူ eရeတာင် မiu့စီရင်စueဖျာက်
ဆiပ်ကuန်းရွာeန eြမထဲ မiu့eန aရပ်ရပ်စားရင်းကျလူတiu့ကiu က န်eတာ်eြပာဆiu ဆuးမသည်မှာ "ရuပ်ပွားဆင်းတu§
eစတီပuထiuး§ eမွeတာ်ဓာတ်eတာ်များကiu ကiuးကွယ်လှူဒါန်းaကျiuးမရှi§ ြပuြပင်ထuလuပ်သည်a
့ ရuပ်သာြဖစ်သည်"
က န်eတာ်eြပာဆiuဆuးမပါသည်။ "ရဟန်းသဃာeတာ်တu့iမှာလည်း aဝတ်နီဝတ်၍ စားရရuသာ eဟာeြပာ
သည်။ မဂ်ဖiuလe
် ရာက်eaာင် eဟာeြပာနiuင်သည်မဟuတ် မထင်eသာe ကာင့် မလှူမတန်း မကiuးကွယ်ပါ။ လူ
eသလ င် တဖန် ပဋiသeန္ဓမeန§ ဆuးြခင်းeပျာက်ြခင်းသာ ြဖစ်သည်။ aထင်aယူရှiသည်a
့ တiuင်း လာeရာက်
သည့်သူများကiu eြပာဆiuဆuးမပါသည်။ ဆuးမသည်ကiuလည်း aeလးaြမတ်ြပu၍ eန့ညမြပတ် က န်eတာ်ထ
လာeရာက်ဆည်းကပ် နာခသည်မှာ ငeရး§ ငရွဲ§ ငထွား§ ငဝင်း§ ငမ§ ငဘီလူး§ ငeရဝါ§ ငရဲတင်တiu့ ြဖစ်ပါသည်။
ကျန်စာရင်း ကျန်လူတiu့မှာ ရဖန် လာeရာက်သည်ကiuသာ က န်eတာ် eြပာဆiuဆuးမပါသည်။

6

ဟူ၍ ငeပါai aစစ်ခချက်ကiu eတွ့ရပါသည်။
aထက်ပါ ထွက်ဆiuချက်နှင့်ပတ်သက် ပီး သမiuင်းပါeမာက္ခ( ငiမ်း)ဆရာ ကီးeဒါက်တာတiuးလှက ဝရ
eဇာတiဂiuဏ်းသားတiu့သည် (m)eစတီရuပ်ထu မကiuးကွယ်§ (m)သဃာကiu မဆည်းကပ်§ (m)လူeသလ င် ဘာမ
7

မြဖစ်ဟူeသာ "တမလွန်မဲ့ဝါဒီ"များ ြဖစ်e ကာင်း eကာက်ချက်ချ သuးသပ်ထားသည်ကiu eတွ့ရပါသည်။ ယင်း
ဝါဒကiu နှiမ်နင်းရာတွင် ဝါဒြဖန့်စည်းရuးသူကiu aကျဉ်းမှလတ်ကာ ယင်းဝါဒြဖန့်သူငeပါaiကiuယ်တiuင် မiမe
i ဟာ

5
6
7

Than Tun, 1986, 284.
eမာင်eမာင်တင်§ mmmm§ mmm-mmm
eဒါက်တာတiuးလှ§ aeလာင်းမင်းတရား ကီး၏ကuန်းeဘာင်eရြပည်§ ရန်ကuန်§ aလကာဝတ်ရည်စာeပ§ mဝဝm§ စာ mmm-mmm(eနာင်ကiuးကားလ င်

တiuးလ§ mဝဝm ဟuညန်းပါမည်။)
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eြပာစည်းရuးခဲ့သူတiu့aား aမည်စာရင်းတင်ြပနiuင်ရန်aတွက် မင်းeကရာဇ်က သက္ကရာဇ် mmဝm ခuနှစ§် ကဆuန်
လဆန်း(m)eန့ (mm e ပီ mmmm)ရက်စွဲြဖင့် eaာက်ပါaတiuင်း aမiန့်eတာ်ကiu ထuတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းမှာaမiန့်eတာ်
eြမထဲ မiu့eကျးရွာeတာင်ရွာeန ငeပါaiသည် တရားကျမ်းဂန်နှင့်မညီ aယူဝါဒ ကွဲြပားe ကာင်း eရ
နားeတာ် ကားeတာ်မူ၍ စစ်eဆးလ င် မှနe
် ကာင်းနှင့်eြဖာင့်ထွက်ဆiuသည်§ ငeပါaiကiu aကျဉ်းက
လတ်§ မeြဖာင့်မမှန် aစစ်ခသူ ငeရး§ ငရွဲ§ ငထွား§ ငမတiu့ကiu aကျဉ်းထား မဲထား§ ငeပါai aဆuးa
မoဝါဒခသူတiu့ကiu ငeပါaiက စာရင်းတင်eပးeစ။ တင်eပးသည့်လူက ငeပါaiaား ခန့်ထား eစ
လတ် သiမ်းeခ eစ။
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ဟူ၍ eတွ့ရသည်။
aထက်eဖာ်ြပပါ aeထာက်aထားများaရ eဇာတiသာသနာကiu ကuန်းeဘာင်eခတ်aတွင်းက နှiပ်
ကွပ်ြခင်းများ ရှiခဲ့သည်ကiu eတွ့ရပါသည်။ ငeပါai aစစ်ခချက်ကiu ကည့်လ င် eတွ့ရှiရသည်မှာ (m)ဗuဒ္ဓဆင်း
တuရuပ်ပွားeတာ် မကiuးကွယ်ြခင်း§ (m)ရဟန်းသဃာeတာ်များ ဆည်းကပ်ကiuးကွယ်မ မရှiြခင်းနှင့်(m)တမလွန်
ဘဝကiu မယu ကည်ြခင်း စသည်တiu့ကiu aeြခခeသာe ကာင့် auပ်ချuပ်သူမင်းeကရာဇ်က ယင်းဝါဒကiu ကiuးကွယ်
သူတiu့ကiu တရားကျမ်းဂန်နှင့်မညီ aယူလွဲသူဟuသတ်မှတ် ပီး eဇာတiဝါဒကiu နှiပ်ကွပ်ခဲ့ြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ သiu့
eသာ် စဉ်းစားဖွယ်ရာae ကာင်းတစ်ခuကiu ြပဆiuရလ င် eဇာတiသာသနာကiu စတင်ခဲ့သူကiuယတ
် iuင်က ရဟန်း
eတာ်တစ်ပါး ြဖစ်သြဖင့် ရဟန်းသဃာကiu မလှူမတန်း မကiuးကွယ်ရဆiuသည်မှာ ယuတ္တiတန်မည် မဟuတ်ဟu ယူ
ဆမiပါသည်။ ae ကာင်းaရင်းaမှန်မှာလည်း eဇာတiသာသနာဝင် ရှမ်းများသည် eဇာတiဘာသာဝင်ရဟန်း
ကiuသာ ကiuးကွယ် က ပီး aြခားရဟန်းများကiu ကiuးကွယ်ြခင်း မရှiပါ။ ဤသiu့ ကiuးကွယ်ြခင်းကiu မeတွ့ရသြဖင့်
လည်း (ဝါ )aြခားရဟန်းaား ကiuးကွယ်ဆည်းကပ်လှူဒါန်းမ မရှiြခင်းကiu ae ကာင်းြပu၍ eဇာတiaယူရှiသူ
တiu့သည် ရဟန်းသဃာများကiu ဆည်းကပ်ကiuးကွယ်ြခင်း မရှiဟuပင် aလွယ်တကူ ဆiuခဲ့ြခင်း ြဖစ်တန်ရာ၏ဟu
ယူဆမiပါသည်။
aြခားaae ကာင်းaရင်းတစ်ခuမှာ ယင်းဝါဒကiu ဦးစီးeနသည့်ဆရာeတာ်နှင့်မင်းeကရာဇ် eတွ့ဆu
ပီးလ င် aကယ်၍ ဤaယူaဆမျiuး aမှန်တကယ် aယူရှe
i နe ကာင်း eတွ့ရှiရပါကလည်း မင်းတiu့၏aမiန့်
ြဖင့် စွန့်လတ်ခiuင်းနiuငe
် ပသည်။ သiu့eသာ် မင်းeကရာဇ်နှင့်ယင်းဝါဒဦးစီးသူတiu့ eတွ့ဆuသည့်မှတ်တမ်းကiuမူ
မeတွ့ရeချ။ သiu့eသာ်လည်း aယူဝါဒယူသူဆiuသူက မiမi၏"aထင်aယူရှiသည့်aတiuင်း" ဟuဆiuထားသြဖင့်
eဇာတiaယူဟu တပ်aပ်(ဝါ )aeသaချာဟu မeြပာနiuင်ပါ။ ထiuသူ၏ထင်ြမင်ယူဆချက်§ ထiuသူ၏aယူသာ
လ င်ြဖစ်နiuင်သည်။ တစ်နည်းဆiuရeသာ် eဇာတiသာသနာ(eဇာတiဂiuဏ်း)ကiu စတင်မျiuးeစ့ချeပးခဲ့eသာရဟန်း
eတာ်မှာ ရှမ်းလူမျiuးြဖစ်သည့်aြပင် ဗuဒ္ဓ၏ပiဋကတ်စာeပများကiu ရှမ်းဘာသာြဖင့် ပiu့ချြခင်း§ eဟာeြပာြခင်းြပu
သြဖင့် ရှမ်းစာeပ§ ရှမ်းစကားကiu eကာင်းစွာ မသieသာ aြခားလူမျiuး§ aြခားတiuင်းရင်းသားများaeနြဖင့်
ယင်းတiu့၏aယူaဆ aeတွးaeခ ကiu eြခeြခြမစ်ြမစ် eကာင်းစွာ သiနiuင်မည် မဟuတe
် ချ။
ယင်းaယူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ eလ့လာသuးသပ်ရလ င် ယခuaခါတွင်လည်း aထက်eဖာ်ြပပါ aယူ
ဝါဒမျiuးဟuယူဆနiuင်eသာ (ဝါ )သာမန် ကည့်လ င် ယuမှားသသယ ြဖစ်နiuင်ဖွယ်ရှe
i သာ ဝါဒမျiuးကiu eဇာတiသာသ
နာ(eဇာတiဂiuဏ်း)တွင် ကျင့်သးeနသည်
u
မှာ aမှန်ပင် ြဖစ်ပါသည်။ သiu့eသာ်လည်း ကuန်းeဘာင်eခတ်aခါက
ငeပါai၏ထွကဆ
် iuချက်နှင့်ကား ြခားနားလွန်းလှပါသည်။
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eမာင်eမာင်တင်§ mmmm§ mmm။

5

ebook is created by www.ShanYoma.Org

eဇာတiဂiuဏ်းသား(ဝါ)eဇာတiသာသနာကiuးကွယ်သူတiu့၏ယင်းဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍

eြဖရှင်းချက်မှာ

(m)ဗuဒ္ဓဆင်းတueတာ် ကiuးကွယ်ြခင်းမရှi ဟူeသာြပဿနာကiu eြဖဆiuရာတွင် eဂါတမဗuဒ္ဓဘuရားရှင် သက်eတာ်
ထင်ရှား ရှiစဉ်aချiန်က မည်သည်a
့ ခါမ လူတiu့eနထiuင်ရာ aiမ်aတွင်းသiu့ ညaiပ်တည်းခiu သီတင်းသuးြခင်းမြပu
ခဲ့ပါ။ သiu့ပါ၍ aiမ်(ဝါ )လူတiu့eနထiuင်ရာနှင်e
့ ခါင်မiuးတစ်ခတ
u ည်း ညaiပ်တည်းခiu သီတင်းသuးြခင်း မြပuခဲ့ပါ။
သiu့ပါ၍ aiမ်(ဝါ )လူတiu့eနထiuင်ရာနှင့်eခါင်မiuးတစ်ခuတည်းeaာက်တွင် ဗuဒ္ဓဆင်းတueတာ် မထားaပ်ဟuယဆ
ူ
သြဖင့် aiမa
် တွင်း၌ တကယ့်မွန်ြမတ်လှeသာ ဗuဒ္ဓရuပ်ပွားဆင်းတu§ ဓာတ်eတာ် eမွeတာ် aစရှiသည်a
့ ရာ
များ မထားြခင်း§ မကiuးကွယ်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ကiuးကွယ်လiuပါကလည်း သီးသန့်ဝတ်(eကျာင်း)eခ

ဘuရား

eကျာင်းကiu တည်eဆာက်၍ ကiuးကွယ် ကသည်ဟuဆiuပါသည်။ eဇာတiဘာသာဝင်တiu့သည် ဗuဒ္ဓဆင်းတueတာ်ကiu
ကiuးကွယ်ြခင်း ရှe
i သာ်လည်း aiမ်မှာ တည်ထားကiuးကွယ်ြခင်းကiuမူ မြပuဟuဆiuပါသည်။
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(m)သဃာကiu မဆည်းကပ် ဟူeသာြပဿနာနှင့်ပတ်သက်eြဖဆiuရာတွင်လည်း eဇာတiသာသနာတွင်
သဃာသီတင်းသuးeသာeကျာင်းသည် တစ်eကျာင်းတည်းသာ ထားရှiသည့်aeလ့aထ ရှiပါသည်။ သီးြခားခွဲ
ထားြခင်း မရှiပါ။ eဝးလeသာ eဇာတiသာသနာဝင်ရပ်ကွက်များသည် ဝတ်(eကျာင်း)များရှe
i သာeနရာတiu့မှeန
၍ eဇာတiရှမ်းeကျာင်းကiu မှန်း ပီး ကiuးကွယ်ြခင်းများ ရှiသည်ဟu ဆiuပါသည်။ သဃာကiu ကiuးကွယ်သည်ဆiueသာ်
လည်း eဇာတiဘာသာဝင်တiu့သည် eဇာတiသဃာမှaပ aြခားသဃာများကiuမူ ကiuးကွယ်သည့်aeလ့aထ မရှi
e ကာင်းလည်း သiရပါသည်။

10

a မiu့ မiu့ aရွာရွာ aရပ်ရပ်ရှi တန်ခiuး ကီးဘuရားများကiu လှည့်လည်၍ ရှiခiuးပူ

eဇာ်မ ြပu ကeသာ်လည်း eဇာတiဂiuဏ်းဆiuင်ရာ သဃာeတာ်များမှတစ်ပါး aြခားeသာသဃာeတာ်များကiu ရှiခiuး
ြခင်း မြပu။ aြခားဂiuဏ်းဝင်များက aလှူမဂလာဖiတ် ကားလ င် လာလည်း လာသည်§ လှူဖွယ်ဝတ္ထuများကiu
လည်း ပါဝင်လှူဒါန်း ကသည်။ သiu့eသာ် တရားနာeရစက်ချeသာaချiန်၌ ထ၍ ြပန်သွား ကသည်ဟu ဆiuပါ
သည်။

11

(m)တမလွန်ယu ကည်မနှင့်ပတ်သက်၍ eဇာတiသာသနာဝင်တiu့သည် က က၏aကျiuးကiu ယu ကည်
လက်ခထား ကသူများ ြဖစ်ပါသည်။ "ကသာလ င် aမi§ ကသာလ င် aဖ"ဟူeသာ aယူရှiသည်ဟuဆiuပါသည်။
တမလွန်သည် ကသာလ င် ရှiသည်ဟuဆiuပါသည်။ တမလွန်လားရာ ဆiuသည်မှာ မiမiြပuသည့်ကaeလျာက် a
ကျiuးကiu ယu ကည်လက်ခထားသူများ ြဖစ်သြဖင့် eကာင်းသည်a
့ လuပ်ကiu လuပ်လ င် eကာင်းသည့်eနရာ သွား
မည်ြဖစ်သကဲ့သu့i မeကာင်းသည်a
့ လuပ်ကiu လuပ်လ င် မeကာင်းသည့်eနရာကiu eရာက်မည်ဟuယu ကည်ထားသူ
များလည်း ြဖစ်ပါသည်။ eသဆuးသွားလ င် ဘာြဖစ်သွားမည်ဆiuသည့်aယူမျiuး မရှiသကဲ့သiu့ eသဆuးသွားလ င်
eပျာက်သွားသည်ဆiuသည့်aယူလည်း မရှe
i ကာင်းလည်း သiရပါသည်။

12

လူeသလ င် ငiue ကးြခင်း မြပu က§

သခါရတရားeတာ်aတiuင်း တစ်eန့eသ ကရမည့်သတ္တဝါများ ြဖစ် ကသည်။ သူ၏aတiတ်ဘဝကကuသiuလ် ဆu
eတာင်းသည့်aတiuင်း ြပည့်eလ ပီဟuသeဘာထား က ပီး စiတ်ကiu ငiမ်နiuင်သမ ငiမ်eaာင် eနလျက် ကuသiuလ်
eကာင်းမများကiuသာ ြပu ကသည်ဟuဆiuသည်။

13

ထiu့e ကာင့် ရှမ်းလူမျiuးaများစuတiu့သာလ င် ကiuးကွယ် ကသည့်aယူaစွဲကiu aြခားလူမျiuး§ aြခားဘာ
သာဝင်များaeနြဖင့် ဂဃနဏ eကာင်းမွန်စွာ နားလည်သiရiန
ှ iuင် ကမည် မဟuတe
် ချ။ ဤကဲ့သiu့ပင် ကuန်းeဘာင်
eခတ်aတွင်းတွင် ငeပါaiကဲ့သiu့ ပuဂu္ဂi လ်များကလည်း မiမi ကားဖူးသည့်eဇာတiaယူနှင့်ပတ်သက်၍ မiမiထင်
ြမင်ယူဆချက်ြဖင့် eဟာeြပာခဲ့ြခင်းပင် ြဖစ်မည်ဟuယူဆမiပါသည်။ ae ကာင်းမှာ aရှင်ဝရeဇာတiသည်

9

eတွ့ဆueမးြမန်းချက်မ§ှ ဦးချစ်ပu(ပညာလကာရ eဇာတiရှမး် eကျာင်း§ ကပ္ပiယ) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)§ ဦးeမာင်eမာင် (ပညာလကာရeဇာတiရမ
ှ း်

eကျာင်း§ eဂါပက§ ဘီလူး မiu့§ မiuးညင်းခရiuင်) (mm စက်တင်ဘာ mဝmm)
10
11
12
13

eတွ့ဆueမးြမန်းချက်မ§ှ ဦးချစ်ပu(ပညာလကာရ eဇာတiရမ
ှ း် eကျာင်း§ ကပ္ပiယ) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)
eဌးလင်§ eဇာတiဂiuဏ်း§ စာ mဝ
eတွ့ဆueမးြမန်းချက်မ§ှ ဦးချစ်ပu(ပညာလကာရeဇာတieကျာင်း§ ကပ္ပiယ) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)
eဌးလင်§ eဇာတiဂiuဏ်း§ စာ m
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eနာက်ပါသဃာ(m)ပါးနှင့်aတူ သာသနာြပuခရီး စတင်ခဲ့သည့်ြမန်မာသက္ကရာဇ် mmm ခuနှစ်(ခရစ်နှစ် mmmဝ)
ကာလသည် eညာင်ရမ်းeခတ်§ aeနာက်ဘက်လွန်မင်း(mmဝm-mmmm)လက်ထက်မှစ၍ စeနမင်း(mmmmmmmm)လက်ထက်aတွင်း ခရစ်နှစ် mmဝm ခuနှစa
် ထi eဇာတiသာသနာသည် ြမန်မာနiuင်ငaတွင်းတွင် တည်ရiှ
ခဲ့ပါသည်။ mင်းeနာက်တွင်မှ ယူနန်ြပည်နယ်§ တရuတ်နiuင်ငaတွင်းသiu့ သီတင်းသuးခဲ့သည်ကiu eတွ့ရပါသည်။
ကuန်းeဘာင်eခတ်aတွင်း eဇာတiaယူaစွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ကuန်းeဘာင်eခတ် မင်းeကရာဇ်များ နှiမ်နင်းသည့်
ကာလတွင် eဇာတiဂiuဏ်း၏ဦးစီးပဓာန§ ဆရာeတာ်များ၏ဘuန်းeတာ် ကီးeကျာင်းများသည် တရuတ်နiuင်ငa
တွင်းတွင် တည်ရe
iှ နသည်ကiu eတွ့ရပါသည်။

14

သiu့ပါ၍ eဇာတiaယူကiu eြခeြခြမစ်ြမစ် သiရှiထားြခင်း မရှi ကeသာ်လည်း သာမန်မ သာ ကားဖူး§ သiရှi
ထားသည့်aချက်တiu့eပ တွင် aeြခခ ပီး eဇာတiဂiuဏ်းaမည်ကiu သuးခဲ့ ကeလသeလာဟu စဉ်းစားဖွယ်ရာ ြဖစ်
ရပါသည်။ မည်သiu့ပင် ဆiueစကာမူ aထက်eဖာ်ြပပါ aယူaစွဲများ ရှiခဲ့သည်ဆiuသည့်တiuင် eဇာတiဂiuဏ်း(ဝါ )
eဇာတiသာသနာသည် ယခuaချiန်ထi ဆက်လက်တည်ရe
iှ နသည်မှာ eဇာတiဘာသာဝင်များaeနြဖင့် ငeပါai
aစစ်ခချက်ကဲ့သiu့ aယူaစွဲ မရှiြခင်းမှာ aeသaချာပင် ြဖစ်သည်။ တစ်နည်းဆiuရeသာ် မiမiတiu့ကiuးကွယ်eသာ
ဗuဒ္ဓaယူဝါဒနှင့်ပတ်သက် ပီး မှန်ကန်eသာ လမ်းe ကာင်းeပ မှeန၍ မမှiတ်မသuန် ယu ကည်လက်ခ ကသည့်
eဇာတiဘာသာဝင် ရှမ်းတiuင်းရင်းသားများ၏ပစ္စည်းeလးပါးြဖစ်eသာ eကျာင်း§ သကန်း§ ဆွမ်း§ eဆးတiu့ြဖင့်
eထာက်ပ့လှူဒါန်း ကြခင်းe ကာင့်သာလ င် ဤမ aဓွန့်ရှည် ကာခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

(ခ)မiuးညင်း မiu့သiu့ eဇာတiသာသနာ eရာက်ရှiလာြခင်း
မiuးမiတ် မiu့နယ်မှ မiuးညင်း မiu့သiu့ eတာလမ်းခရီးြဖင့် eြခလျင် ကလာeသာ eဇာတiaနွယ်ဝင် aရှင်
ကiတ္တiဓမ္မaား mmmm ခu§ တန်ခူးလဆန်း (mmmm e ပီ)တွင် eဒသခ eဇာတiရှမ်းများက eတွ့ရှi ကသြဖင့်
eကျာင်းeဆာက်လuပ်လှူဒါန်း က ပီး mmmm ခu§ တန်ခူးလဆန်း mm ရက်(mm e ပီ mmmm)eန့တွင် eကျာင်းထiuင်
ဆရာeတာ်aြဖစ် တင်eြမာက်aပ်နှခဲ့ ကသည်။ aရှင်ကiတ္တဓမ္မသည် mmmm ခuနှစ§် နယuန်လ (mmmm)တွင် ပျ
လွနe
် တာ်မe
ူ သာaခါ လက်eထာက်ဘuန်းeတာ် ကီးြဖစ်eသာ ဦးပဉ္စင်းြဖစ်သည့် aရှင်ပညာသာရaား ြမန်မာ
နiuင်ငaရပ်ရပ်ရiှ eဇာတiဘာသာဝင်ရှမ်းတiu့က eကျာင်းထiuင်ဆရာeတာ်aြဖစ် ဆက်လက်၍ ကiuးကွယ်ခဲ့ ကပါ
သည်။

15

ယခuဆiuလ င် eဇာတiသာသနာကiu ဆက်လက်ဦးeဆာင်eနeသာ eကျာင်းထiuင်ဆရာeတာ်မှာ (mm)ပါး

eြမာက် aရှင်ဝ

14
15

ပညာမeထရ်ပင် ြဖစ်သည်။

ကချင်ြပည်နယ်§ မiuးညင်း မiu့§ ပညာလကာရeဇာတiဘuနး် eတာ် ကီးရှမး် eကျာင်းရှi eကျာင်းထiuငမ
် eထရ်များစာရင်း
ကချင်eြမမiuးeaာင်§ "eဇာတiရမ
ှ း် တiu့၏ရှငြ် ပuပွဓ
ဲ eလ့"§ မiuးညင်းစာeပမဂ္ဂဇင်း§ aမှတ် (m)§ ရန်ကuန် မiu့§ သiန်းြမင့်ဝင်းပuနှiပ်တiuက်§ mmmဝ§ စာ mm

(eနာင်ကiuးကားလ င် မiuးeaာင်§ mmmဝ ဟuညန်းမည်။)
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eထရဝါဒဗuဒ္ဓသာသနာeတာ် သuဓမ္မာဂiuဏ်းဝင် ပညာလကာရeဇာတiဘuန်းeတာ် ကီး ရှမ်းeကျာင်း§ မiuးညင်း မiu့§
ကချင်ြပည်နယ် eကျာင်းထiuင်မeထရ်များစာရင်း။
စဉ်

ဘွဲ့eတာ်

eမွးဖွားခuနစ
ှ ်
သာသနာeတာ်

ြမန်မာသက္ကရာဇ်

သက်eတာ်

16

ပျလွနe
် တာ်မူ

ပျလွနe
် တာ်မူ

ခuနစ
ှ ်

သည်a
့ ရပ် eဒသ

ဝါeတာ်
သာသနာ

ြမန်မာ
သက္ကရာဇ်

m

aရှငဝ
် ရeဇာတi

mဝmm

mmm

mဝ

mဝ

mmmm

mဝဝm

uမင်သးeပါက်
u
§
စစ်ကiuငး် eတာင်ရiuး§
စစ်ကiuင်းတiuငး် ။

m

aရှင်နန္ဒမာလာ

mmmm

mmm

mဝ

mဝ

mmဝm

mဝmm

ဟuမ္မလင်း မiu့နယ်§

m

aရှင်သuဇာတ

mmmm

mmm

mm

mm

mmmm

mဝmm

ဟuမ္မလင်း မiu့နယ်§

m

aရှငပ
် ညာကiတ္တi

mmmm

mဝဝm

mm

mm

mmmm

mဝmm

စစ်ကiuင်းတiuငး် ။
စစ်ကiuင်းတiuငး် ။
ဟiuပiတ်ရာွ § လားရး
မiu့နယ်§
ရှမ်းြပည်နယ်
eြမာက်ပiuင်း။
m

aရှင်နန္ဒလာဘ

mmmm

mဝmm

mm

mm

mmmm

mဝmm

ဟuမ္မလင်း မiu့နယ်§
စစ်ကiuင်းတiuငး် ။

m

aရှငန
် န္ဒeမဓာ

mmmm

mဝmm

mဝ

mဝ

mmmm

mဝmm

မiuငး် ခွန်§ ယူနန်ြပည်

m

aရှင်iန္ဒပဗ္ဘဝ

mmmm

mဝmm

mဝ

mဝ

mmmm

mဝmm

လွယ်လiတ်စယ်ဖန်§

နယ်§ တရuတ်ြပည်။
တီ

ယူနန်ြပည်နယ်§
တရuတြ် ပည်။

m

aရှငဝ
် ရဓမ္မ

mmmm

mဝmm

mm

mm

mmmm

mmmm

လွယ်လiတ်စယ်ဖန်§
ယူနန်ြပည်နယ်§
တရuတြ် ပည်။

m

aရှငယ
် သဓမ္မ

mmmm

mဝmm

mm

mm

mmmm

mmmm

လွယ်လiတ်စယ်ဖန်§
ယူနန်ြပည်နယ်§
တရuတြ် ပည်။

mဝ

aရှငယ
် သဝတီ

mmmm

mmဝm

mm

mm

mmmm

mmmm

လွယ်လiတ်စယ်ဖန်§
ယူနန်ြပည်နယ်§
တရuတြ် ပည်။

mm

aရှင်ကiတ္တiသာရ

mmmm

mmmm

mဝ

mဝ

mmဝm

mmmm

ခမ်တiနး် (မiuငး် eမာဝ်)
ယူနန်ြပည် နယ်§
တရuတြ် ပည်။

mm

aရှငi
် န္ဒသာရ

mmmm

mmmm

mဝ

mဝ

mmmm

mmmm

eကာင်းeမာဝ်
eတာင်§ နမ့်ခမ်း မiu့
နယ်§ ရှမး် eြမာက်။

mm

aရှင်နန္ဒပညာ

mmmm

mmဝm

mm

mm

mmmm

mmmm

eနာင်ယင်း(မiuငး်
eမာဝ်)§ ယူနန်ြပည်
နယ်§ တရuတ်ြပည်။

mm

aရှငပ
်

iတ

mmmm

mmဝm

mm

mm

mmmm

mmmm

eကာင်းeမာဝ်
eတာင်§ နမ့်ခမ်း မiu့
နယ်§ ရှမး် eြမာက်။

mm

aရှငe
် ဝဇယန္တ

mmဝm

mmmm

mဝ

mဝ

mmmm

mmmm

ကuန်းကuလားရွာ§ နမ့်
ခမ်း မiu့နယ်§ ရှမး်
eြမာက်။

mm

aရှင်ကiတ္တiနန္ဒ

mmmm

mmmm

mm

mm

mmmm

mmmm

ကuန်းကuလားရွာ§ နမ့်
ခမ်း မiu့§ ရှမး် eြမာက်

16
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mm

aရှငe
် ဂါဝiန္ဒ

mmmm

mmmm

mဝ

mဝ

mmmm

mmmm

ကuန်းကuလားရွာ§ နမ့်
ခမ်း မiu့နယ်§ ရှမး်
eြမာက်။

mm

aရှင်သuနန္ဒ

mmmဝ

mmmm

mm

mm

mmmm

mmဝm

လွယe
် ခးရွာ§ သီeပါ
မiu့နယ်§ ရှမး် eြမာက်

mm

aရှငယ
် သဓမ္မ

mmmm

mmmm

mဝ

mဝ

mmmm

mmmm

နတ်သမီးeတာင်§
eနာင်ဖတ်နမ်§ မiuး
မiတ် မiu့နယ်§ ရှမး်
eြမာက်။

mဝ

aရှင်ကiတ္တiဓမ္မ

mmmm

mmmm

mm

mm

mmmဝ

mmmm

နတ် ကီးကuနး် ရပ်§
မiuးညင်း မiu့§ ကချင်
ြပည်နယ်။

mm

aရှင်ပညာသာရ

mmmm

mmmm

mm

mm

mmmm

mmmm

နတ် ကီးကuနး် ရပ်§
မiuးညင်း မiu့§ ကချင်
ြပည်နယ်။

mm

aရှငဝ
်

ပညာ

aထက်ပါဇယားကiu eလ့လာြခင်းaားြဖင့် eညာင်ရမ်းeခတ်မှစ၍ eဇာတiသာသနာသည် ြမန်မာနiuင်င
aတွင်းတွင် တည်ရှiခဲ့ပါသည်။ mင်းeနာက်တွင်မှ ယူနန်ြပည်နယ်§ တရuတ်နiuင်ငaတွင်းသiu့ eြပာင်းeရ့သီတင်း
သuးခဲ့သည်ကiu eတွ့ရပါသည်။ eဇာတiaယူaစွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ကuန်းeဘာင်eခတ်မင်းeကရာဇ်များ နှiမ်နင်း
သည့်ကာလတွင် eဇာတiဂiuဏ်း၏ဦးစီးပဓာန§ ဆရာeတာ်များသည် တရuတ်နiuင်ငaတွင်းတွင် တည်ရiခ
ှ ဲ့ ပီး ကiu
လiuနီeခတ်သiu့eရာက်မှသာလ င် နiuင်ငတွင်းသiu့ ဝင်eရာက်သီတင်းသuးခဲ့သည်ကiu eတွ့ရပါသည်။

(ဂ)eဇာတiရမ
ှ း် တiu့၏ရှငြ် ပuပွဲ
ဦးစီးပဓာနဆရာeတာ်ြဖစ်eသာ

aပါးနှစ်ဆယ်eြမာက်

eဇာတiဆရာeတာ်aရှင်ကiတ္တiဓမ္မ(mmmm-

mmmm) မiuးညင်း မiu့သiu့ eရာက်ရှiသီတင်းသuးeတာ်မူ ပီး မ ကာမီပင် ရှင်ြပuaခမ်းaနားများ ကျင်းပြခင်း ြပuလuပ်
ခဲ့ပါသည်။
ပညာလကာရeဇာတiရှမ်းeကျာင်း§ မiuးညင်း မiu့သiu့ eရာက်ရှiလာချiန်မှစ၍ ကျင်းပခဲ့eသာ ရှင်ြပuပွဲများနှင့်ရှင်ြပu
eပးခဲ့eသာ ရှငe
် လာင်းများစာရင်း
စဉ်

a ကiမ်aeရaတွက်
စueပါင်း

m

ခရစ်နစ
ှ ်

ရှင်eလာင်းaပါး

m

eကျာင်းထiuင်

မှတခ
် ျက်

ဆရာeတာ်

ကားြဖတ်
mmmm

mmmm

mm

uuးကiတ္တiဓမ္မ

ကားြဖတ်ရှင်ြပuပွဲ

m

m

mmmm

mmmm

mmm

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

m

m

mmmm

mmmm

mဝm

။

။

m

m

mmmm

mmmm

mmm

။

။

m

m

mmmm

mmmm

mmm

။

။

m

m

mmmဝ

mmmm

mmm

uuးပညာသာရ

။

m

m

mmmm

mmmm

mmm

။

။

m

m

mmmm

mmmm

mmm

။

။

mmmm

mmmm

m

။

ကားြဖတ်§ တန်ခူးလဆန်း m
စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

m

m

mဝ

m

mmmm

mmmm

mmm

။

mm

m

mmmm

mmmဝ

mmm

။

။

mmmm

mmmm

mm

။

ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်

mm

17

ြမန်မာသက္ကရာဇ်

17

m

(က)မiuးညင်း မiu့ပညာလကာရeဇာတiရမ
ှ း် eကျာင်း၏eရရတuaထiမး် aမှတစ
် ာeစာင်§ ရန်ကuန်§ ဇလပ်နီပuနှiပတ
် iuက်§ ခuနစ
ှ မ
် ပါ§ စာ mm(eနာင်ကiuးကား

ပါ က eဇာတieရရတu ဟuညန်းမည်။) (မှတခ
် ျက်။ ။ဤစာauပက
် iu ရှမ်းဘာသာြဖင့် ထuတe
် ဝသည်။)
(ခ)မiuးညင်း မiu့§ ပညာလကာရeဇာတiဘuနး် eတာ် ကီးeကျာင်း§ eဂါပကaဖွဲ့ထမှ ရရှiပါသည်။
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mm

mဝ

mm

m

mmmm

mmmm

mmm

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

mmmm

mmmm

mm

။

ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်

mm

mm

mmmm

mmmm

mဝm

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

mm

mm

mmmm

mmmm

mmm

။

။
ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်

mm
mm

m
mm

mm
mဝ

m
mm

mm
mm

m

mm
mm
mm
mဝ
mm

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

mmmm

mmmm

mm

။

ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်

mmmm

mmmm

mmm

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

mm
mmm

m

mmmm

mmmm

mဝm

mmmm

mဝဝm

mmm

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

m

mmmm

mဝဝm

mဝ

။

ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်

mmmm

mဝဝm

mဝm

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

mmmm

mဝဝm

mm

။

ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်

mmmm

mဝဝm

mmဝ

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

mmmဝ

mဝဝm

mmm

။

ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်

mmmm

mဝmဝ

mmm

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

mmmm

mဝmဝ

mmm

။

ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်

mmmm

mဝmm

mဝm

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး

mm
mm
mm

mm

။

mmmm

mဝ

mm

။

mmm

mmmm

mm

mm

mဝ

mmmm

mmmm

mm

mm

mmmm

mmmဝ

mm

mm

mmmm
mmmm

mm
mဝ

။
uuးဝ

ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်
ပညာ

။

စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး
ကားြဖတ်§ ကဆuန်လြပည့်

aထက်ပါဇယားကiu eလ့လာြခင်းaားြဖင့် ကားြဖတ်ရှင်ြပuပွဲနှင့်စueပါင်းရှင်ြပuပွဲဟူ၍ ကျင်းပeလ့ရiှ
သည်ကiu eတွ့ရပါသည်။ ကားြဖတ်aစီaစဉ်ြဖင့် ရှင်ြပuပွဲ ကျင်းပရြခင်းမှာ ပညာလကာရeဇာတiရှမ်းeကျာင်း
၏စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး ကျင်းပချiန်သည် နှစ်စဉ်eဖeဖ ဝါရီလတွင် ကျင်းပြပuလuပ် မဲြဖစ်၍ ရှငe
် လာင်းများကiu
နiuဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလမှစကာ eကျာင်းတiuက်ဆရာeတာ်ထ aပ်နှရသည်။ သiu့ြဖစ်၍ ယင်းaချiန်တွင် aစiuး
ရပညာeရးeကျာင်းများ၌ ပညာသင် ကားeန ကeသာ eကျာင်းသားများaတွက် စာသင်နှစ် မဆuးရးရeလ
eaာင် ရည်ရွယ၍
် ကားြဖတ်ကျင်းပရြခင်း ြဖစ်သည်ဟuဆiuပါသည်။ ယင်းကဲ့သiu့ ရှင်ြပuပွဲကျင်းပရာတွင် သာ
မဏeလာင်းများကiu ဆရာeတာ်ထ မပiu့aပ်မီ aလှူရှင်သည် ရှင်ြပuaလှူaတွက် ရည်ရယ
ွ ်သတ်မတ
ှ ထ
် ား
eသာ eငွများကiu ဆန်ပန်းeပါက်eပါက်နှင့်eရာ၍ auပ်ထဲသiu့ထည့် ပီး ဂiuဏ်းဆiuင်ရာ သမာဓiလူ ကီးမင်းများ (eဂါ
ပကလူ ကီးများ)ထ aပ်နှရသည်။ လူ ကီးမင်းများက ထiueငွသည် သမ္မာaာဇီဝ(eကာင်းeသာaသက်eမွးမ)
ြဖင့်ရရှe
i သာ eငွ ဟuတ် မဟuတ် စစ်eဆးeမးြမန်းသည်။ တရားeသာနည်းလမ်းြဖင့် ရှာeဖွeသာ eငွြဖစ်
e ကာင်းကiu သiမှ လက်ခ ပီး သာမeဏeလာင်းနှင့်aတူ ဆရာeတာ်ထ ပiu့သည်။ ဆရာeတာ်က ထပ်မစစ်eဆး
ပီး eကျနပ်မှ လက်ခ၍ ထiueငွကiu လူ ကီးများaား ဘ

ာထiန်းaြဖစ် ြပန်လည်aပ်သည်။ ထiန်းသiမ်းထား

ပီးeနာက် ရှင်ြပueသာaခါ ရှင်းတမ်းနှင့်တကွ eသချာစွာ eဆာင်ရွကe
် ပးသည်။

18

သာသနာ့eဘာင်ကiu သွတ်

သွင်းချီးeြမာက်မည့်a မiu့ မiu့aနယ်နယ်မှ ရင်eသွးများaား လaနည်းငယ် (aနည်းဆuး mလ) ကiuတင်၍
eကျာင်းသiu့ aပ်နှ ကရသည်။ ယင်းကဲ့သiu့ aပ်နှရြခင်းမှာ သကန်းeတာင်းြခင်း§ ရှင်ကျင့်ဝတ်များကiu သင် ကား
ရန်aတွက် ြဖစ်ပါသည်။ aလှူပွဲeတာ် ကီးကiu eဇာတieကျာင်းတiuက်နှင့်aနည်းငယ်မ သာလ င် eဝးကွာeသာ
နန့်ရင်းeချာင်းaနီး သဲeသာင်ြပင်တစ်eလ ာက်တွင် စည်ကားသiuက် မiuက်စွာ ကျင်းပeလ့ရှiပါသည်။ eဇာတi
ရှမ်းeကျာင်းeဂါပကaဖွဲ့မှ သတ်မှတe
် ပးထားသည့်ရက်aတွင်းတွင် eန့စဉ်သတ်မှတ်ထားeသာ ရှငe
် လာင်း
aပါးaeရaတွကa
် လiuက် eကျာင်းမှ aခမ်းaနားကျင်းပရာ မ

ပ်သiu့ ရှငe
် လာင်းဝတ်aဆင်တန်ဆာများ

ကiu ဆင်ြမန်းလျက် လှည့်လည် ကသည်။ ယင်းသiu့ လှည့်လည်ရာတွင် ရှမ်းရiuးရာ aတီးaမတ် aကaခuန်များ
ြဖင့် eရှ့မှဦးeဆာင်eစသည်။ ရှငe
် လာင်းများကiu ကီးစဉ်ငယ်လiuက် စီတန်းကာ ြဖည်းညင်းစွာ eလ ာက်လှမ်း
ကရသည်။ eည့်ပရiသတ်များက ရှငe
် လာင်းများကiu eပါက်eပါက်ပွင့်များြဖင့် ပက်ြဖန်းeပး ကသည့်aeလ့a
18

eဌးလင်§ eဇာတiဂiuဏ်း§ စာ m
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ထကiuလည်း eတွ့ြမင်ရပါသည်။ စueပါင်းရှင်ြပuပွဲများကiu တပiu့တွဲလဆန်းပiuင်းမှ တပiu့တွဲလြပည့်eန့aထi (eဖ
eဖ ဝါရီလaတွင်း) ကျင်းပeလ့ရှiပါသည်။ ကားြဖတ်ရှင်ြပuပွဲကiuမူ ကဆuန်လြပည့်eန့တွင် ကျင်းပeလ့ရiှသည်
ကiu eတွ့ရှiရပါသည်။ ရှင်ြပuပွဲ ကျင်းပသည့်aချiန်aတiuင်းaတာ ကွာြခားချက်မှာ ရှငe
် လာင်းaပါးaeရa
တွက် aနည်းaများeပ မူတည်ပါသည်။ ြမန်မာသက္ကရာဇ် mmmm မှ mmmm ခuနှစ(် mmmm မှ mm eဖeဖဝါရီလ
mဝmm)aတွင်း ကျင်းပခဲ့eသာ eဇာတiရင
ှ ြ် ပuပွဲများတွင် စueပါင်းရှင်ြပuပွဲ ကီး aeရaတွက်မှာ a ကiမ် (mဝ)ြဖစ်
ပီး ကားြဖတ်ရှင်ြပuပွဲ aeရaတွက်မှာ (mm) ကiမ်ြဖစ်သည်။
eဇာတiရှမ်းများသည် တiuင်းလueခ ရှမ်း ကီးမျiuးနွယ်စuတွင် ပါဝင်သည်။ eဇာတiရှမ်းများသည် ြမန်မာ
နiuင်ငတွင် ရှမ်းြပည်eြမာက်ပiuင်း သီeပါ§ eကျာက်မ§ဲ လားရး§ နမ့်ခမ်း§ ကiuးကန့်§ လဲချား စeသာ မiu့နယ်များနှင့်
ကချင်ြပည်နယ် မiuးညင်း မiu့နယ်တွင် aများဆuး eနထiuင် ကသည်။ eဇာတiရှမ်းမျiuးနွယ်များသည် မည်သiu့ပင်
တစ် မiu့တစ်ရွာတွင် eနထiuင်eန ကရeစကာမူ မiuးညင်း မiu့တွင် (m)နှစ်မှ (m) ကiမ် ကျင်းပ မဲြဖစ်eသာ စueပါင်း
19

ရှင်ြပuaလှူပွဲသiu့ လာeရာက် ကသည်ကiu eတွ့ရပါသည်။

eဇာတiရှင်ြပuပွဲများaနက် ရှင်ြပuပွဲတစ်ခuကiu သာဓကaeနြဖင့် တင်ြပရeသာ် mmmm ခuနှစ် တပiu့တွဲလ
ဆန်း(m)ရက်တွင် (m eဖeဖ ဝါရီ mဝmm) မiu့နယ်တွင်းရှi သဃာများ ပင့်eဆာင်၍ ရှင်ြပuaလှူပွဲ ဖွင့်လှစ် ပီး
တပiu့တွဲလဆန်း(m)ရက်eန့မှ တစ်ရက်လ င် ရှငe
် လာင်း(mm)ပါး ရှင်သာမeဏ သွတ်သွင်း ပီး တပiu့တွဲလဆန်း
(mm)ရက် (mm eဖeဖ ဝါရီ mဝmm)eန့တွင် (mဝm)ပါးလuး ြပည့်၍ လြပည့်eန့တါင် eရစက်ချ တရားနာယူကာ
ပီးစီးခဲ့ပါသည်။ ရှငe
် လာင်းaပါးaeရaတွက် (mဝm)ပါးတွင် မiuးမiတ်မှ (mm)ပါး§ မူဆယ်မှ (mm)ပါး§
eကျာက်မဲမှ (mm)ပါး§ မiuးeမာက်မှ (mm)ပါး§ ပင်လuမှ (mm)ပါး§ နမ့်ခမ်းမှ (mm)ပါး§ လဲချားမှ (mm)ပါး§ လွယ်
eခးမှ (mဝ)ပါး§ သiန္နီမှ (m)ပါး§ လားရးမှ (m)ပါး§ သီeပါမှ (m)ပါး§ မiuးeကာင်းမှ (m)ပါး§ မiuးညင်းမှ (mm)ပါး§
eရကျင်မှ (m)ပါး§ ဖားကန်မ
့ ှ (m)ပါး ပါဝင်ပါသည်။ မiu့နယ်aသီးသီးမှ eရာက်ရiလ
ှ ာ ကeသာ ခန့်မှန်းeည့်
ပရiသတ်ဦးeရမှာ (mဝဝဝ)eကျာ် ြဖစ်ပါသည်။

20

ပu(m)
eဇာတiရှမ်းတiu့၏ရှငe
် လာင်းလှညe
့် နစဉ် ြမင်ကွင်း (ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင်)့ (m eဖeဖ ဝါရီ mဝmm)

19
20

မiuးeaာင်§ mmmဝ§ စာ mm
မiuးညင်း မiu့§ ပညာလကာရeဇာတiဘuန်းeတာ် ကီးeကျာင်း§ eဂါပကaဖွဲ့ထမှ ရရှiပါသည်။

11
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ပu(m)
eဇာတiရှမ်းတiu့၏ရှငe
် လာင်း(ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင်)့ (m eဖeဖ ဝါရီ mဝmm)

ပu(m)
eဇာတiရှမ်းတiu့၏ရှငe
် လာင်း (ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင်)့ (m eဖeဖ ဝါရီ mဝmm)

ပu(m)
aခမ်းaနားကျင်းပရာမ

ပ် (ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင်)့ (mm eဖeဖ ဝါရီ mဝmm)

12
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ပu(m)
ရှင်ြပuaခမ်းaနားကျင်းပရာ မ

ပ်မှ သာသနာ့eဘာင်ဝင်a ပီး eကျာင်းတiuက်သiu့ ြပန် ကစဉ် (ဓာတ်ပu-

eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင်)့ (mm eဖeဖ ဝါရီ mဝmm)

(ဃ)eဇာတiသဃာeတာ်များ၏တစ်eန့တာလuပင
် န်းများ
(m) နနက်(m)နာရီ ကျiန်းစက်ရာမှ ထသည်။
(m) နနက်(m)နာရီ စueပါင်း၍ ဘuရားဝတ်ြပuြခင်း§ eမတ္တာပiu့ြခင်း။
(m) နနက်(m)နာရီ (mဝ)မiနစ် aရuဏ်ဆွမ်း ဘuဉ်းeပးြခင်း။
(m) နနက်(m)နာရီ စာဖတ်စာaြခင်း။
(m) နနက်(m)နာရီ မiမi၏eနရာ၌ စာaြခင်း§ ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်း။
(m) နနက်(m)နာရီမှ (mm)နာရီ စာတက်ြခင်း§ စာeရးြခင်း§ တရားeဆွးeနွးြခင်း§ eရသပ္ပါယ်ြခင်း။
(m) နနက်(mm)နာရီ eန့ဆွမ်းဘuဉ်းeပးြခင်း။
(m) နနက်(mm)နာရီ (mဝ)မiနစ် eကျာင်းeရှ့မျက်နှာစာတွင် စာဖတ်ြခင်း။
(m) မွန်းလွဲ(mm)နာရီ (mဝ)မiနစ် မiမi၏eနရာ၌ စာaြခင်း။
(mဝ) မွန်းလွဲ(m)နာရီ (mဝ)မiနစ်မှ (m)နာရီ စာeရးြခင်း§ တရားစာများ ြပuစuြခင်း§ eရြဖည့်ြခင်း။
(mm) မွန်းလွဲ(m)နာရီမှ (m)နာရီ(mဝ)မiနစ် aလကာစာ eဟာမသင် ကားြခင်း။
(mm) မွန်းလွဲ (m)နာရီ (mဝ)မiနစ်မှ (m)နာရီ eရသပ္ပါယ်ြခင်း။
(mm) မွန်းလွဲ(m)နာရီ eကျာင်းeရှ့မျက်နှာစာ၌ စာကျက်ြခင်း။
(mm) ညeန(m)နာရီ ဘuရားeကျာင်းeတာ်၌ တရားeတာ်နှင့်aြခားမeထရ် ကီးတiu့aား aeညာင်းaညာ နှiပ်
နယ်ြပuစuြခင်း။
(mm) ည (m)နာရီ စာြပန်ြခင်း။
13
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(mm) ည(m)နာရီ (mဝ)မiနစ် eကျာင်းထiuင်ဆရာeတာ်aား ဂါရဝြပuကန်eတာ့ ပီး ကျန်းစက်ြခင်းြဖင့် တစ်eန့
တာလuပ်ငန်း ပီးeြမာက်ပါသည်။

21

(င) လiuကန
် ာ ကသည့်စည်းကမ်းများ
eဇာတiဘာသာဝင်ဒကာ§ ဒကာမများ နတ်ကiuးကွယ်ြခင်း မရှiရ။ မူးယစ်eဆးဝါး§ aရက်eသစာ§
ကက်§ ဝက်§ လက်နက် စသည် စားသuး§ eမွးြမူ§ eရာင်းဝယ်ြခင်း မြပuလuပ် ကရeချ။ ထiu့aတူ ဘuန်း ကီးများ
ကလည်း ပစ္စည်းဘ

ာ§ eငွဘ

ာ မည်သည်a
့ ရာမ လက်ခသiမ်းဆည်းြခင်း မြပuရပါ။ ဓာတ်ပရi
u uက်ခြခင်း

မရှe
i ချ(ယခueနာက်ပiuင်းတွင် ဓာတ်ပရi
u uက်ြခင်းကiu ခွင့်ြပuလာသည်ကiu eတွ့ရပါသည်။) လှည်း§ ြမင်းလှည်း
စသည့်ယာဉ်များ စီးခွင့်မြပue ကာင်း သiရပါသည်။

22

eဇာတiဂiuဏ်းဝင်သဃာeတာ်များ၏ထူးြခားချက်မှာ

ထiuင်းဘuန်း ကီးများကဲ့သiu့ ရင်စီးတဘက် စည်း ကြခင်းပင် ြဖစ်သည်။ သကန်းကiu လက်ကန်eတာ့ထiuး ပီး aန
(m)လက်မ§ aလျား(m)eတာင်ရှi သကန်းeရာင်aစ§ aစတစ်စနှင့်aeပ က ထပ်၍ ရင်ကiu ရစ်ပတ် ပီး စည်း
ထားသည်။ ရှင်ကျင့်ဝတ်တွင် သကန်းကiu aဝန်းညီညာစွာ ဝတ်ရရမည်
u
ဟu ပါရှe
i သာ "ပရiမ
နှင့်aညီ eထာင့်စွန်းမညီမညာ ြဖစ်မှာစiuး၍ ရင်ကiu ပတ်စည်းထားသည်ဟuဆiuသည်။

(စ) မiuးညင်း မiu့§ ပညာလကာရeဇာတiရမ
ှ း် eကျာင်း§ eဂါပက§ uက္က aမည်စာရင်း
(m) ဦးရွယ်ဟiန်း§ auတ်ကျင်း§ (mmmm-mmmm)
(m) ဦးငင်းauပ်§ ဟဲလu§ (mmmm-mmmဝ)
(m) ဦးဆွဲဆiuင်ဟiန်း§ auတ်ကျင်း§ (mmmဝ-mmmm)
(m) ဦးeရeကျာင်း§ ဟဲလu§ (mmmm-mmmm)
(m) ဦးရွယ်ရွက်ခမ်းဆiuင§် ဟဲလu§ (mmmm-mmmm)
(m) ဦးရွယ်ခမ်းလှeကျာ်§ ဘီလူး§ (mmmm-mmmm)
(m) ဦးရွယ်ခဲခမ်း§ ဟဲလu§ (mmmm-mmmm)
(m) ဦးရွယ်ခမ်းလှeကျာ်§ ဘီလူး§ (mmmm-mmmဝ)
(m) ဦးeမာက်ခမ်းဟiန်း§ နတ် ကီးကuန်း§ (mmmဝ-mmmm)
(mဝ) ဦးရွယ်eကျာင်းရွက§် ဘီလူး§ (mmmm-ယခuaထi)

21

(က)eဇာတieရရတu§ စာ mm

(ခ)eဌးလင်§ eဇာတiဂiuဏ်း§ စာ mဝ-mm
22
23

eဌးလင်§ eဇာတiဂiuဏ်း§ စာ m-m
eဌးလင်§ eဇာတiဂiuဏ်း§ စာ m-m

14
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ပန်းဒကာ(နiဗ္ဗာန်eဆာ်§ eဆာ်oသူ) ဦးရွယ်ခမ်းဟiန်း(ခ)ဦးeကျာ်eaး§ မရင်းကuန်း§ မiuးညင်း မiu့။ (mmmm-ယခu
aထi)

24

ပညာလကာရeဇာတiရှမ်းeကျာင်းaဝင်မuခ်ဦး(ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင့်) (m စက်တင်ဘာလ mဝmm)

eကျာင်းတiuက်aတွင်း ြမင်ကွင်း(ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင့်) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)

eကျာင်းတiuက်aတွင်း တည်ထားeသာeစတီများ(ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင့်) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)

24

ဦးeမာင်eမာင်(ပညာလကာရeဇာတiရမ
ှ ်းeကျာင်း§ eဂါပက§ ဘီလူး မiu့§ မiuးညင်းခရiuင်)

15
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သဃာeတာ်များ စာသင် ကားသည့်eကျာင်းeဆာင်aတွင်း ကiuးကွယ်ထားရှiသည့်ရuပ်ပာွ းဆင်းတueတာ် (ဓာတ်ပueဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင့်) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)

ဘuရားဝတ်eကျာင်းeဆာင်aတွင်းရှi ရuပပ
် ွားဆင်းတueတာ်များ(ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင်)့ (m စက်တင်ဘာ mဝmm)

ပညာလကာရeဇာတiရှမ်းeကျာင်း-eရသiမ်(ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင့်) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)

16
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eဇာတiရမ
ှ း် eကျာင်း၏(mဝ)ပါးeြမာက်ဆရာeတာ်aရှင်ကiတ္တiဓမ္မ(ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင့်) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)
eဇာတiရမ
ှ း် eကျာင်း၏(mm)ပါးeြမာက်ဆရာeတာ်aရှင်ပညာသာရ(ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင့်) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)

eဇာတiရမ
ှ း် eကျာင်း၏(mm)ပါးeြမာက် ယခuလက်ရiဆ
ှ ရာeတာ်aရှင်ဝ

ပညာမeထရ်aား aခမ်းaနားကျင်းပရာမ

ပ်မှ

eကျာင်းတiuကသ
် iu့ ဒကာများက ပင့်eဆာင်လာစဉ် (ဓာတ်ပu-eဒါက်တာeaာင်eဇာ်ြမင့်) (mm eဖeဖ ဝါရီ mဝmm)

ပညာလကာရeဇာတiရှမ်းeကျာင်း၏eဂါပကများနှင့်စာeရးသူ eတွ့ဆueမးြမန်းစဉ်(ဓာတ်ပu-စiuင်းသီဟ) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)

17
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နiဂးu
aချuပ်aားြဖင့်ဆiuရeသာ် ြမန်မာနiuင်င၏ဗuဒ္ဓသာသနာသမiuင်းတွင် eဇာတiဂiuဏ်းသည် ထင်ရှားခဲ့သည့်
ဂiuဏ်းတစ်ခu ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ eညာင်ရမ်းeခတ်မှစတင်ခဲ့eသာ eဇာတiဂiuဏ်းကiu ကuန်းeဘာင်eခတ်တွင် ဘuရင်
eကရာဇ်များ၏aမiန့်ြဖင့် နှiပ်ကွပ်ြခင်းများ ရှiခဲ့ပါသည်။ သiu့eသာ်လည်း eကာင်းစွာ နှiမ်နင်းြခင်း မရှiခဲ့ပါ။ ဤ
eခတ်ကာလ eဇာတiaယူဝါဒဟu eဟာeြပာစည်းရuးeသာသူကiu eလ့လာ ကည်e
့ သာaခါ eဇာတiaယူaစွက
ဲ iu
ဂဃနဏ eကာင်းစွာမသiဟu သuးသပ်မiပါသည်။ ယင်းaယူဝါဒကiu လက်ခယu ကည်သူများaeနြဖင့်လည်း မiရiuး
ဖလာaစဉ်aလာaတiuင်း လက်ခခဲ့ ယu ကည်ခဲ့ဟန် တူပါသည်။ eဇာတiaယူဝါဒကiu ယူသူaများစuမှာ ရှမ်းလူ
မျiuးaများစuသာြဖစ်e ကာင်း eတွ့ရပါသည်။ ဗuဒ္ဓစာeပများကiuလည်း ရှမ်းဘာသာြဖင့်သာ သင် ကားပiu့ချeဟာ
eြပာ ကပါသည်။ ဗuဒ္ဓစာeပသည် ပါဠiဘာသာြဖင့် ရှe
i သာe ကာင့် မူရင်းပါဠiဘာသာကiu မတတ်က မ်းလ င် eရ
ရှည်၌ မှားယွင်းaဓiပ္ပါယ်ြပန် လွဲမှားနiuင်သြဖင့် တင်း ကပ်စွာ ရှမ်းဘာသာြပန်ြဖင့် သင် ကားြခင်းသည် စဉ်း
စားစရာြဖစ်ပါသည်။
eဇာတiရှင်ြပuပွဲကျင်းပပuကiu သာဓကယူ၍ eလ့လာသuးသပ်ရလ င်လည်း eဇာတiaယူဝါဒသည် ဝါဒစွဲ
ထက် လူမျiuးစuစွဲ ပiuသည်ဟuယူဆမiပါသည်။ aဘယ့်e ကာင့်ဆiueသာ် ရှင်ြပuပွဲကျင်းပeရးaဖွဲ့က ကျင်းပမည့်
ရက်ကiu eသချာစွာ သတ်မှတ် ပီး eဇာတiရှမ်းများကiu သiရe
iှ စရန် aသieပးe ကညာeလ့ရှi ပီး ယင်းeဇာတiရှမ်းပွဲ
ကျင်းပသည့်aချiန်တွင် တစ်နiuင်ငလuးရှi eဇာတiaယူဝါဒရှiသူ ရှမ်းလူမျiuးaများစuကiu စueဝးeစြခင်း ြဖစ်ပါ
သည်။ ယင်းဝါဒကiu aစြပuတည်eထာင်သူမှာ ရှမ်းeစာ်ဘွားတစ်ဦး၏သားeတာ် ြဖစ်သကဲ့သiu့ ယင်းဝါဒကiu
လက်ခသူaများစuကလည်း ရှမ်းလူမျiuးများပင် ြဖစ်ပါသည်။ ဗuဒ္ဓစာeပကiuလည်း ရှမ်းဘာသာြဖင့်သာ သင်
ကားပiu့ချ eဟာeြပာeစပါသည်။ eဇာတiaယူရှiသူများသည် ဗuဒ္ဓဘာသာဝင်များ ြဖစ်သည်ဆiueသာ်လည်း ဗuဒ္ဓ
ဘာသာဘuန်းeတာ် ကီးတiuင်းကiu ဆည်းကပ်ကiuးကွယ်eလ့ မရှi§ မiမiမျiuးနွယ်ြဖစ်eသာ ရှမ်းလူမျiuးဘuန်းeတာ် ကီး
များကiuသာ ဆည်းကပ်ကiuးကွယ်eလ့ ရှiပါသည်။ ထiu့e ကာင့် သာသနာြပန့်ပွားeaာင် လuပe
် ဆာင်မနယ်ကျဉ်း
လွန်းလှပါသည်။ aြခားရဟန်းနှင့်မဆက်ဆသြဖင့်လည်း ယင်းသာသနာ eရရှည်တည်တ့ြပန့်ပွားရန် aခက်
aခဲရှiနiuင်ပါသည်။ သiu့ပါ၍ eဇာတiသာသနာသည် ဗuဒ္ဓသာသနာတစ်ခuပင် ြဖစ်သည်ဟuဆiueသာ်ြငားလည်း လူ
မျiuးeရးကiu aeြခခသည်ဟu သuးသပ်မiပါသည်။
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ကျမ်းကiuးစာရင်း
eဌးလင်§ ဦး§ (ဓမ္မာစရiယ)§ "နှစ်eလးရာeကျာ်က ြမန်မာနiuင်ငeဇာတiဂiuဏ်း"§ www.ShanYoma.Org
တiuးလှ§ eဒါက်တာ§ aeလာင်းမင်းတရား ကီး၏ကuန်းeဘာင်eရြပည်§ ရန်ကuန်§ aလကာဝတ်ရည်စာeပ§
mဝဝm။
eမာင်eမာင်တင်§ ဦး(မဟာဝiဇ္ဇာ)§ ြမန်မာမင်းလက်ထက်eတာ်စာတမ်းများ§ ရန်ကuန်§ စပယ်ဦးပuနှiပ်တiuက်§
mmmm။
မiuးeaာင်§ ကချင်eြမ§ "eဇာတiရှမ်းတiu့၏ရှင်ြပuပွဲဓeလ့"§ မiuးညင်းစာeပမဂ္ဂဇင်း§ aမှတ(် m)§ ရန်ကuန်§ သiန်းြမင့်
ဝင်းပuနှiပ်တiuက်§ mmmဝ။
မiuးညင်း မiu့ ပညာလကာရeဇာတiရှမ်းeကျာင်း၏eရရတuaထiမ်းaမှတ်စာeစာင်§ ရန်ကuန်§ ဇလပ်နီပuနှiပ်တiuက်§
ခuနှစ်မပါ။ စာauပ်ကiu ရှမ်းဘာသာြဖင့် ထuတe
် ဝသည်။)
Than Tun, Dr., The Royal Orders of Burma (Myanamr) (AD.1598-1885), Vol.IV (A.D
1782-1787), Kyoto, The Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1986

eတွ့ဆueမးြမန်းချက်
ချစ်ပu§ ဦး(ပညာလကာရeဇာတiရှမ်းeကျာင်း§ ကပ္ပiယ) (m စက်တင်ဘာ mဝmm)
eမာင်eမာင်§ ဦး(ပညာလကာရeဇာတiရှမ်းeကျာင်း§ eဂါပက§ ဘီလူး မiu့§ မiuးညင်းခရiuင်) (mm စက်တင်ဘာ
mဝmm)
ကချင်ြပည်နယ်§ မiuးညင်း မiu့§ ပညာလကာရeဇာတiဘuန်းeတာ် ကီးရှမ်းeကျာင်းရှi eကျာင်းထiuင်မeထရ်များစာ
ရင်း§ ပညာလကာရeဇာတiဘuန်းeတာ် ကီးeကျာင်း§ မiuးညင်း မiu့§ eဂါပကaဖွဲ့ထမှ ကူးယူeဖာ်ြပသည်။
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