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ဧရာြမစ်ဖျား ကျားနီများ

ဦးစိင်း ကျာ်ဦး
တိင်းလိင်ရှမ်းစာ ပနှင့်ယဉ် ကျးမ ကာ်မတီ၊
ခတ်ချို

ကျိုင်းတ မို ့ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ(၂ဝ၁၂ ခနှစ်)တွင်
ဖတ် ကားခဲ့သည့်
"ရှမ်းအ မွအနှစ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ"မှ စာတမ်းများစာအပ်မှ နှာ-၁၂၉ မှ ၁၄၂ ထိ
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ဧရာြမစ်ဖျားဆိသည်မှာ မခ မလိခ ြမစ်ဆရာမှစ၍ ဗန်း မာ်၊ ကသာ၊ ဝန်းသိနယ် ြမထိ
ဧရာဝတီြမစ်ဝှမ်း ဒသကိ ဖာ်ညန်းပါသည်။
ကျားနီများဆိသည်မှာ တိင်းလိင်( ခ )ရှမ်းနီလူမျိုးများကိ ဖာ်ညန်းပါသည်။

တိင်းလိင်လူမျိုးတိ ့၏စတင် ပါက်ဖွားရာ ဒသ
တရတ်ြပည် ကီးဟူ၍ မ ပ ပါက်မီ ဘီစီ(၃၅ဝဝ)ခန် ့က မွန်ဂိကန်းြမင့် ဒသ၊ ြမစ်ဝါြမစ်ဝှမ်း(ဟိဝှန် ့
ဟိ ့) တာင်ဘက် တရတ်ြပည် တာင်ပိင်းတွင် Pang သိ ့မဟတ် Pong ဟူ သာ လူမျိုးတစ်မျိုး ရှိခဲဖ
့ ူးသည်ဟ
(တိ ့ရှမ်းြပည်၊ နှာ-၅၃)၌ ဆိထားပါသည်။ ထိ ဒသတွင် စိက်ပျိုး မွးြမူြခင်း စ သာအလပ်ကိ လပ်ကိင် က
ရင်း ြဖစ်ထွန်း အာင်ြမင်၍ စားနပ်ရိက္ခာ ဥစ္စာဓန ကယ်ဝြပည့်စလာ ကသည်။ လူ နမအဆင့်အတန်း ြပာင်း
လဲတိးတက်ြမင့်မားလာသည်။ ဤမှာတင်ကတည်းက လူ ့ယဉ် ကျးမဘဝကိ ရရှိ န ပီြဖစ်သည်။
ထိသိ ့ မိမိတိ ့အ ြခအ နကိ သ ဘာကျ၍ မိမိတိ ့၏မျိုးနွယ်စကိ မူလကျ သာ၊ ကီးြမတ် သာ၊ ထွန်း
လင်း တာက်ပ သာ လူမျိုးဟူ၍ မှည့် ခ သမတ်ခဲ့ ကသည်။ ၄င်းတိ ့၏မူလ ဒသကိ အာရှတိက်အလယ်ပိင်း
ကန်စအရပ်ြဖစ်သည်ဟ(ကမ္ဘာ့သမိင်းအ ြခြပကျမ်း ပ-၃၈၄)၌ ဆိထားပါသည်။ (ထွန်းလင်း တာက်ပ သာ
မဟာမူလလူမျိုးများဟအဓိပ္ပါယ်ရသည်။)
ထိလူမျိုးတိ ့သည် ကန်စအရပ်မှ ခွဲထွက်လာ၍ အ နာက်ဘက်သိ ့ ရွ လျားလာသည်
့
့အပ်စသည် ဟိမ
ဝန္တာ တာင်တန်း ကီး၏ ြမာက်ဘက်ကန်းြမင့်သိ ့ ရာက်ရှိအ ြခစိက်ခဲ့ ကသည်။
ထိအပ်စသည် မိမိတိ ့ကိ (ပတ်ပါး)ဟအမည်မှည့် ခ ခဲ့ ကသည်။ အချို ့ သာ ပတ်ပါးတိ ့သည် မိမတ
ိ ိ့
နရာ တိဘက်မှဟိမဝန္တာ တာင် ကားကိ ြဖတ်သန်း ပီး
တွင် အ ြခချ နထိင် ကသည်။ ပတ်ပါးမှ

ဗာဋ၊

တာင်ဘက်ကိ ဆင်းကာ ဟိမဝန္တာကန်းြမင့်အရပ်

ဗာဋမှ ဘူတန်လူမျိုးြဖစ်သည်ဟ(ကမ္ဘာ့သမိင်းအ ြခြပ

၃၈၈)၌ ြပဆိထားသည်။
ကနဦးတွင် ကန်စအရပ်မှ အ နာက်ဘက်သိ ့ ခွဲထွက်သူများရှိသလိ တာင်ဘက်ကိ တစိက်မတ်မတ်
ဆင်းလာသည့်အပ်စလူမျိုးသည် နာင်ချယ်၊ နန် ချာင်၊ နန် ကျာက်၊ မင် ချာင်ဟူ၍ တာလီဖူးအိင်ကိ အ ြခ
ြပု သာ တရတ်ြပည် ယူနန်ြပည်နယ်ထဲတွင် အ ြခချမိခဲ့သည်ဟ(မိးမိတ်ရာဇဝင် တာ်သစ်-နှာ ၄၅)၌ ြပဆိ
ထားသည်။
ရှမ်းဟူ သာအမည်ကိ ကမ္ဘာ့သမိင်းတိ ့တွင်

လ့လာသည့်အခါ ချိယိင်း၊ ပန်၊ ပ၊ ပူး၊ စူဟူ၊ ချိယား၊

ခ န်း၊ ဂ န်းစသည့်အမည်များသည် ရှမ်းလူမျိုးကိ ခ ဝ သည့် ရှး ဟာင်းအမည်များြဖစ်သည်ဟ(မိးမိတ်ရာ
ဇဝင် တာ်သစ်-နှာ ၄ဝ)၌ ြပဆိထားသည်။

တိင်းလိင်ဟူ သာအမည်နာမပညတ်
တိင်းလိင်ဟူ သာ အမည်နာမပညတ်ကိ မည်သည့်အချိန်က စတင်ရခဲ့သနည်းဆိ သာ် ယခြမန်မာ
ြပည် ြမပ၏ ြမာက်ပိင်းတစ် ဒသလးကိ ဘီစီ(၁ဝဝဝ) လာက်ခန် ့က (မိန်း မာ) ရှးရှမ်း မို ့ တာ် ဟာင်း ကီး
ကိ အ ြခြပုသည့် မာရှမ်းအင်ပါယာ ကီး၊ မာနိင်င တာ် ကီးစည်ပင်ဖွ ဖ
့ ိုးတန်ခိး ကီးထွား နသည်မှာ သမိင်း
အ ထာက်အထားများစွာ ဖာ်ြပ ပးလျက် ရှိပါသည်။
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ပစအားြဖင့်

တင်ြပရ သာ်

တိင်းလိင်(ရှမ်းနီ)တိ ့၏ြပန် ့နှ ့ နထိင်ရာ ဒသများသည်

ြမန်မာြပည်

ြမာက်ပိင်းတစ်ခွင် မလ မလိခြမစ်ဆရာ ဒသမှစ၍ ဧရာဝတီြမစ် ကာင်းဝဲယာ ဗန်း မာ်၊ ကသာ၊ ဝန်းသိ
နယ် ြမ ဒသများ ချင်းတွင်းြမစ်ဖျား မိန်းတ ရး(တရူး)စသည့်ချင်းတွင်းြမစ်ဝဲယာ ဟမ္မလင်း၊

သာင်သွပ်၊

ဖာင်းြပင်၊ က လးဝဲယာထိ ြမစ် ကီးနား၊ မိး ကာင်း၊ မိးညင်း၊ ကာမိင်း၊ တနိင်း၊ ဖားကန် ့စသည့်နယ် ြမ ဒ
သများတွင် တိင်းလိင်လူမျိုးများ အ ြခတကျ အိးအိမ်ဖွဲ ့စည်း နထိင်ခဲ့ ကသည်မှာ ြပာင်းလဲ၍ မရနိင်သည့်
မို ့ရွာအမည်နာမနှင့်သဝတ္ထ ုကသမိင်းအ ထာက်အထားများ အထင်အရှားတစ်ခပင် ြဖစ်သည်။
ပထမပဂမတိင်မီ

အဒီ (၇၈)ခန် ့တွင် ြမန်မာြပည် ြမာက်ပိင်းသိ ့ ရှမ်းများ အလးအရင်းြဖင့် ဝင်

ရာက်လာခဲ့သည်ဟ(ဦးဘသန်း- ကျာင်းသးရာဇဝင်)က
ကျယ်ခမ်းနား သာ

ဖာ်ြပပါရှိသည်။ အဆိပါ ဖာ်ြပချက်သည်

မာရှမ်းအင်ပါယာ ကီးကိ မိန်း မာအင်ပါယာ

နြပည် တာ်မှတစ်ဆင့်

ကီး

အဒီ ၁၇ ရာစ

လာက်တွင် ခတ်ချိုရွာ၊ အဒီ ၇၂၂ တွင် မိး ကာင်း၊ အဒီ ၇၂၃ တွင် မိးညင်း၊ အဒီ ၇၂၄ တွင် မိးပင်း(အင်း
တာ် ကီး)တည် ထာင်ခဲ့သည်။
( အဒီ ၁၇ ရာစ ရး၊ သာဂရဆရာ တာ်ဦးပညနှင့်နန် ့တိန်းဝဲယာဂိဏ်းအပ်ဆရာ တာ် ဆရာ ကီးတိ ့
၏ ရှး ဟာင်း ပမူ၊ ပရပိက်မူများမှကူးယူ ဖာ်ြပသည်။)
အဒီ (၇၅၄) ပဂတွင် ၂၉-မင်းဆက် ြမာက် ထွန်တးဘရင်နှင့် ခတ် ပိုင်မိန်း မာအင်ပါယာ မိး
ကာင်းအင်အား တာင့်တင်းသည့်ကာလ ြမန်မာြပည်အထက်ပိင်း တလားကိ ရှမ်းတိ ့ အာင်နိင်၍ နှစ် ပါင်း
(၁ဝဝ)ခန် ့ အစဉ်အဆက် စိးမိးအပ်ချုပ် ပီး ဩဇာအာဏာ ကျယ်ြပန် ့လာသည့်အတွက် သ ရ ခတ္တ ရာကလည်း
ခန် ့ြငားလာသည်ဟ(ဦးဖိးကျား- ခတ်မီြမန်မာရာဇဝင်အကျဉ်း

နှာ-၁၅)၌

ဖာ်ြပထားသည်။

ြမန်မာြပည်

ြမာက်ပိင်းတလား တိင်းလိင်ရှမ်း စာ်ဘွားများ ကိယ့်ထီး၊ ကိယ့်နန်း၊ ကိယ့် ကငှန်းနှင့် နထိင်ခဲ့ ကသည့် ဒ
သများကိ ကည့်မည်ဆိပါက မိန်း မာအင်ပါယာကိ

အဒီ(၁)ရာစခန် ့တွင်

စာဝ် ဟာ်နွမ်း၊

စာဝ် ဟာ ဟ၊

စာဝ် ဟာခမ်း စသည့် ရှး ရှးက ထင်ရှား သာ တိင်းလိင် စာ်ဘွားအဆက်ဆက် ဆက်ခခဲ့ ကသည်။
ပစအားြဖင့် ဖာ်ြပရလ င်
ခတ်ချို

အဒီ-၆၉၂

စာ်ဘွားညီ ဟာ်ငင်း

မိး ကာင်း

အဒီ-၇၂၂

စာ်ဘွား စာဝ်အိက်

မိးညင်း

အဒီ-၇၂၃

စာ်ဘွား စာဝ်ညီ

မိးပင်း

အဒီ-၇၂၄

စာ်ဘွား စာဝ်ဆမ်

စသည့်တိင်းလိင် စာ်ဘွားများ မို ့ြပတည် ထာင်ခဲ့ ကပါသည်။
အဒီ ၇၅၈ စာဝ်ဆမ်လခူမိန်း(ဖာ့တင်စန် ့တိင်းမိန်း)နတ်ရွာစ ပီး နာက် အဒီ-၇၆၅ တွင် မိး ကာင်း
ကိ

စာ်ဘွားသိဟဘွား ြပန်လည်စတင်ဘွားစားအပ်ချုပ်သည်မှစ၍ မိး ကာင်း စာ်ဘွား ၂၉-ဆက်( အဒီ

၇၆၅ မှ ၁၇၇၈)ထိ ဆက်ခသည်။
မိး ကာင်း မို ့ဝန်

(၅၄)ဆက် အဒီ(၁၇၇၈-၁၈၈၃)

မိးညင်း စာ်ဘွား

(၃၆)ဆက်

မိးညင်း မို ့ဝန်

(၄)ဆက်
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ဗန်း မာ် စာ်ဘွား

(၂၃)ဆက်

ဗန်း မာ် မို ့ဝန်

(၃ဝ)ဆက်

မိးပင်း စာ်ဘွား

(၄)ဆက် အဒီ(၇၁၄-၈၈၈)

မိင်း နာင် စာ်ဘွား

(၅)ဆက် အဒီ(၉၆၃-၁၁၈၉)

လွယ်ခမ်း စာ်ဘွား

(၁၉)ဆက် အဒီ(၁၈၉ဝ-၁၉၅၆)

အင်း တာ် ကီးခရိင်အပ် (၁၄)ဆက် အဒီ(၁၈၉ဝ-၁၉၅၆)
အင်း တာ် ကီး မို ့ဝန်

(၄)ဆက် အဒီ(၁၉၅၆-၁၉၇၂)ထိ

တိကျခိင်မာသည့်သမိင်းအ ထာက်အထားများစွာတိ ့ြဖင့် နထိင်လာခဲ့ ကသည်ကိ တွ ြမင်
့ ရပါသည်။ (လိအပ်
ပါ က ဖာ်ြပပါ တိင်းလိင် စာ်ဘွားဆက်၊ မို ့ဝန်ဆက်များ၏နာမည်နှင့်တကွ အ သးစိတ်စာရင်းကိ တာင်း
ခကူးယူ လ့လာနိင်ပါသည်။)
(မိင်း နာင်ဆရာ တာ်ဦးစန္ဒာသီရိ၊ နန် ့ ဖာင်းဇင်ဆရာ တာ်ဦးကဝိန္ဒာသာရတိ ့၏ ပမူ၊ ပရပိက်မူမှ
ကူးယူ ဖာ်ြပသည်။)
ြမန်မာ့သမိင်းရာဇဝင် ဘရင် ခတ်များကိ

လ့လာ ကည့်မည်ဆိလ င်

အဒီ-၁၃ ရာစမှ ၁၆ ရာစထိ

ပထမရှမ်း ခတ်-ဒတိယရှမ်း ခတ်ဟူ၍ နှစ်ပိင်း ဖာ်ြပထားသည်ကိ ြမင် တွ ရပါသည်
့
။ ထိ ခတ်က ထင်ရှား
သာ မိးညင်းမင်းတရား ကီးမှာ ( စာဝ်လ)ဇလမင်းသည် တိင်းလိင်ရှမ်းမင်း ြဖစ်သည်။
တိင်းလိင်ရှမ်းတိ ့သည် မိမိတိ ့မူလဇာတိရပ် ြမမှ ထွက်ခွာလာ ပီး ရာစနှစ် ပါင်းများစွာကပင် ြမန်မာ
နိင်င ြမာက်ပိင်း ဒသများသိ ့ ရာက်ရှိလျက် ယ န ့မျက် မှာက် ခတ်တိင် အာင် တည်ရှိ န သာ တိင်းလိင်
လူမျိုးများသည် မူလဌာနနှင့်ကာလ ဒသအားြဖင့် များစွာကွာလှမ်း သာ ကာင့်လည်း ကာင်း၊ တာ တာင်
ရ ြမသဘာဝရာသီဥတ၏ြပုြပင်မအရ သာ်လည်း ကာင်း၊ အသားအ ရာင် ြပာင်းလဲ၍ ြဖူနီ သာအဆင်း
ရှိ သာ ကာင့် မူလရှမ်းအ ခ တိင်းလိင်-ရှမ်းနီ၊ ဒသန္တရ မိးညင်း၊ မိး ကာင်းအ ခ တိင်းနိင်း-ရှမ်းနီ၊ ြမန်
မာအ ခ ရှမ်းနီ၊ ြမလတ်ရှမ်း၊ ရှမ်းက လး၊ ရှမ်းဗမာ ဟူ၍ ခ ကပါသည်။
တနည်းအားြဖင့် နထိင်ရာ လွင်ြပင် ဒသကိ အစွဲြပု၍ ြပန် ့ြပူးညီညာ သာ ြမ ပ နရှမ်းဟူ၍ ခ
ဝ ကသည်။ (၁၉၇၂ ခနှစ် တိင်းလိင်စာတမ်း) ၄င်း နာက် ရန်သူများ မိမိတိ ့၏ပိင်နက်ကိ ကျူး ကျာ်ဝင်
ရာက်လာသည့်အခါ ကာကွယ်ရချိန်မျိုးတွင် ဘာင်းဘီ၊ အကျအနက် ရာင်၏အနားများ အနီ ရာင်များပတ်
ထားြခင်း၊ ခါးစည်းအနီ ရာင်များ ချည်ထားသည့်လက္ခဏာ ဆာင် သာ ကာင့် တိင်းလိင်ရှမ်းနီဟ ခ ဝ
ကပါသည်။
ဧရာဝတီြမစ်နှင့်ချင်းတွင်းြမစ်ဝှမ်း ြမြပန် ့ ဒသတိ ့တွင် ကျယ်ဝန်း သာ တိင်းလိင်(ရှမ်းနီ)ရှမ်းနယ်
ကီးတစ်နယ်ြဖစ်ခဲ့ ကာင်းကိ (ြမန်မာ့စွယ်စကျမ်း အတွဲ-၁၁၊ နှာ-၄ဝ၆)တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။
မိးညင်း၊ မိး ကာင်း တိင်းလိင်ရှမ်းတိ ့သည် ပါ မာက္ခ G.H လစ်က ခိင်လ သာ ဖူရန်ဂျီတရတ်သမိင်း
အရ ကျန် သာအချို ့မျိုးနွယ်စများထက် နှစ် ပါင်း(၂ဝဝ) စာ၍ ရှိ န ကာင်း ဖာ်ြပသည်။
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မဲ ခါင်၊ သလွင်၊ ဧရာဝတီချစ်သူများ
ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်းနှင့်အ ရှ ့ တာင်ကန်း ဒသတစ်ဝိက်တွင် ရှမ်းလူမျိုးတိ ့သည် မိမိတိ ့အမျိုးအ
နွယ်အလိက်၊ အပ်စအလိက် ြဖန် ့ကျဲ၍ နထိင်ကျက်စားသွားလာအ ြခချ နထိင်ခဲ့ ကသည်။
မဲ ခါင်၊ သလွင်၊ ဧရာဝတီြမစ် ကီးသးသွယ် ရှိသည့်အနက် မိမိတိ ့နှင့်နီးစပ်သင့် လျာ်ရာ ြမစ် ချာင်း
တွင် မှီခိ နထိင် က ပီး ထိြမစ်ကိ အလှဆင်၍ သီကးဖွဲ ့နွဲ ့ကာ ဘဝကိ ပျာ်ရင်စွာ တင်းတိမ် ရာင့်ရဲ နထိင် က
သည်။
ထိြမစ် ကီးသးသွယ်အနက် ဧရာဝတီြမစ်ကိ

ဖာ်ကျူး၍ ဧရာဝတီြမစ်ကိ ခင်တွယ်၍ ဧရာဝတီြမစ်

ဘးနှင့်ချင်းတွင်းြမစ်ညာ ဘးတွင် နထိင် က သာ တိင်းလိင်-ရှမ်းနီတိ ့သည် အြခား သာြပည်နယ်များတွင်
ရှားပါးစွာ

တွ ြမင်
့ ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိင်င၏ ြမာက်ပိင်း ဒသတစ်ခလးကိ စိးမိး နထိင် က သာလူ

မျိုးများ ြဖစ် ကသည်။
ထိ ့ ကာင့် တိင်းလိင်လူမျိုးတိ ့သည် ဧရာဝတီကိ ချစ်သူများ ြဖစ် ကသည်မှာ ထင်ရှားလှပါသည်။
ယခ ခတ်တွင် ကချင်ြပည်နယ်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ြမစ် ကီးနား၊ မိးညင်း၊ ဗန်း မာ်ခရိင်များအြပင်
ကသာခရိင်အထိ ရှမ်းလူမျိုးများနှင့်သက်ဆိင် သာ သမိင်းဝင်ပစ္စည်းများ၊ အ ထာက်အထားများ အ တာ်
များများရှိပါသည်။ အချို ့ သာ ပညာရှင်များက

ရဘိ မို ့နှင့်မရွာခရိင်အထိ ရှမ်းလူမျိုးများ ပျ ့နှ ့ဝင် ရာက်ခဲ့

က ကာင်းယူဆ ကသည်။ ြမန်မာနိင်င၏မိး ကာင်း၊ မိးညင်း၊ မိးမိတ်နှင့်ြမန်မာနိင်ငအ ရှ ပိ့ င်း (ပ)ဟ ခ
သာ ြပည်နယ်များသည် ပဂ ခတ်မတိင်မီက ရှမ်းလူမျိုးများ၏ထင်ရှား သာ ြပည် ကီးများြဖစ်သည်။
ြမန်မာနိင်ငသမိင်းစာအပ်တစ်အပ်ကိ

ရးသားခဲ့ သာ ဂျီအီးဟာဗီးကမူ ြမန်မာရာဇဝင်များတွင် တ

ခမ်းတနား ရးသား ဖာ်ြပ လ့ရှိ သာ တ ကာင်းြပည် ကီးသည် ရှမ်းလူမျိုးများနှင့်သာ သက်ဆိင်ဖွယ်ရာရှိ
ကာင်း မှတ်ချက် ပး ဖာ်ြပသည်။
ရှိရင်းစွဲ တ ကာင်းရှမ်းတိ ့ြပည်တွင် အိန္ဒိယမှသာကီဝင်များ နယ်သစ်ရှာဝင်လာကာ (ဘီစီ-၈၅ဝ)တွင်
အဘိရာဇာ၊ ဘီစီ-၆ဝဝ တွင် ဓဇရာဇာတိ ့သည် တ ကာင်းသိ ့ ဝင် ရာက်ခဲ့သည်။
ဘီစီ-၅ဝဝ ဓ ဗ္ဗယျရာဇာသည် ကာင်းစင့်၊ ကာင်းတ(ဗန်း မာ်၊ စမ္ပါနဂိရ်)တိ ့ဝင် ရာက်သည်။
ယင်းသိ ့ ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်းနှင့်အ ရှ ပိ့ င်း ဒသများသိ ့ ပျ ့နှ ့ ရာက်ရှိလာ က ပီးလ င် မိမိတိ ့ဘာ
သာအ လျာက် မို ့ြပြပည်ရွာများ တည် ထာင် နထိင် က သာ ရှမ်းလူမျိုးများသည် ပဂ ခတ်မတိင်မီအထိ
ြမန်မာနိင်ငသမိင်း၏ြဖစ် ပ တိးတက်မနှင့်ဆက်စပ်မိြခင်း မရှိ သး ချ။ ထိအချိန်က တရတ်ြပည် ယူနန်နယ်
တွင် အင်အား ကီးမားလျက်ရှိ သာ နန် ချာင်နိင်ငနှင့်သာလ င် ဆက်သွယ်လျက်ရှိသည်။ ယင်းသိ ့ဆက်သွယ်
ရြခင်းမှာ ပထဝီအ နအထားအရ ဆက်သွယ် နသည်ကတစ် ကာင်း၊ လူမျိုးအားြဖင့် ဆက်သွယ် နသည်က
တစ် ကာင်း ကာင့် ြဖစ်တန်ရာသည်။ ရှမ်းလူမျိုးတိ ့သည် မဲ ခါင်ြမစ် ကာင်း၊ သလွင်ြမစ် ကာင်း၊ ဧရာဝတီ
ြမစ် ကာင်း၊ ြဗဟ္မပတ္တ ရ်ြမစ် ကာင်းများမှ ဆင်းလာ ပီးလ င် ထိြမစ်ဝှမ်းများတွင် ြပည်ရွာတည် ထာင် နထိင်
ကသည်။
ဘီစီ-၁ဝဝ ခန် ့တွင် ပထမရှမ်းတစ်စဝင်လာ ပီး ရလီြမစ်ဝှမ်းတွင် နထိင် ကာင်း၊ ၄င်း နာက် အဒီ
၆ဝဝ ခန် ့တွင် နာက်တစ်သတ် ထပ်မဝင် ရာက်လာ ပီး အဒီ ၁၂ဝဝ လာက်တွင် ၄င်းအပ်စမှ ခွဲထွက်၍ အာ
သနိင်ငသိ ့သွား ရာက်ကာ "အဟ"မင်းဆက် တည် ထာင်သည်။
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မိနး် မာ့= မာရှမ်း မို ့ တာ်ရှာပ တာ်
မိန်း= မို ့၊

မာ=အိး၊ အိး မို ့ဟအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ရတနာခနစ်ပါး ထည့်ထား သာ အိး ကီးထဲတွင်

ဝင် ရာက်ပိက်စီးမိသကဲ့သိ ့ တင်စား၍ အိး မို ့(မိန်း မာ့)ဟူ၍ တွင်သည်။ မိန်း မာ့ န ရှမ်းလူမျိုးကိလည်း
မာရှမ်းတိင်း မာ့ဟ ခ သည်။ တိင်း မာ့ မာရှမ်းဆိသည်မှာလည်း တိင်းလိင် ခ ရှမ်းနီလူမျိုးကိ ဆိလိြခင်း
ြဖစ်သည်။
တိင်း မာ့( ခ )တိင်းလိင်ရှမ်းနီလူမျိုးတိ ့၏တိမ်ြမုပ် ပျာက်ကွယ် န သာ
နိင်င ြမာက်ပိင်းတလားတွင် တန်ခိး ကီးထွားခဲ့ သာ

ရှး ခတ်အခါက ြမန်မာ

မာ့ မို ့ တာ်မိန်း မာ့၏တည် နရာကိ

ရှးရာဇဝင်ဆ

ရာတိ ့ မသိခဲ့ က ပ။ အတိအကျ မသိခဲ့ က ပ။ တရတ်နိင်ငပိင်နက်အတွင်းရှိ မိန်းလှ၊ စန်းတာ၊ မိန်းပန်၊ မိန်း
မာဆိသည့်မိန်း မာကိသာ သိခဲ့ ကသည်။
တိင်းလိင်လူမျိုးတိ ့၏အမှန်တကယ်ရှိခဲ့ သာ
ရှာမ တွ ဘဲ
့

မာ မို ့ တာ်မိန်း မာ့ မို ့ကီးသည် သမိင်းသ တသီတိ ့

ပျာက်ဆးလျက်ရှိသည်။ ၄င်း ပျာက်ဆးလျက်ရှိ သာ

မာ မို ့ တာ် ကီးသည် ယခအခါ ကချင်

ြပည်နယ်၊ ြမစ် ကီးနားခရိင်၊ ဝိင်း မာ် မို ့နယ်၊ ခတ်ချို ကျးရွာနှင့်(၁၈)မိင်အကွာ၊ စန်းကား ကျးရွာအပ်စ တာ
စန် ့ရွာအနီးတွင် တည်ရှိ ပီး ြမစ် ကီးနား မို ့၏ တာင်ဘက်(၁၂)မိင်ခန် ့အကွာ ြမာက်လတ္တ တ
ီ ွဒ် ၂၅ ဒီဂရီ၊ ၁၄
မိနစ်၊ ၅၁ စက္က န် ့၊ အ ရှ ့ လာင်ဂျီတွဒ် ၉၇ ဒီဂရီ၊ ၁၈ မိနစ်၊ ၁၁ စက္က န် ့တွင် တည်ရှိ၍ ဧရာဝတီြမစ်၏အ ရှ ့
ဘက်ကမ်းနဖူးတွင် တည်ရှိသည်။
အဆိပါ နရာကိ ယခအခါ နိင်င တာ်အစိးရယဉ် ကျးမဝန် ကီးဌာနမှ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ(် ၃/
၂ဝ၁ဝ)ြဖင့် ယဉ် ကျးမဝန် ကီးဌာနသည် ယဉ် ကျးမအ မွအနှစ်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒပဒ်မ(၄)
အရ အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍ အစိးရအဖွဲ ့၏သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်၊ ြမစ်
ကီးနားခရိင်၊ ဝိင်း မာ် မို ့နယ်ရှိ မိန်း မာ(ဝိန်းစွမ်)တိင်းလိင်ရှမ်းနီလူမျိုးတိ ့၏ မို ့ တာ် ဟာင်းြပယဂ်အား
ရှး ဟာင်း နရာတည်ရှိရာ ဇန်အြဖစ် သတ်မှတ်လိက် ပီး ြဖစ်သည်။ ဇန်အမျိုးအစားမှာ (Ancient Site
Zone) (AZ) ြဖစ်သည်။
ယခ ဖ ြပပါ မိန်း မာ ရှး ဟာင်းဇန်နယ် ြမ ပ တွင် နှစ် ပါင်း (၅ဝဝ)ခန် ့က တိင်းလိင်မင်းများ
တည် ဆာက်ထားခဲ့သည့်ခတပ်ကျုး ကီး မားမားမတ်မတ် ခန် ့ြငားထည်ဝါစွာ တည်ရှိ နဆဲြဖစ်သည်။
မာရှမ်းတိင်းလိင်တိ ့၏စိန် ့တိင်းြဖစ်ခဲ့ဖူး သာ မိန်း မာ မို ့ ဟာင်း နရာ ြမ ပ တွင် ကိးကွယ် စာင့်
ရှာက်မည့်သူ ကင်းမဲ့၍ ချုနွယ်ပိတ် ပါင်းတိ ့ြဖင့် ပိုကျပျက်စီးလျက်ရှိ သာ အတ်ရိး စတီများမှာ တစ်ချိန်က
ရှမ်းဗဒ္ဓဘာသာဝင်များ အိးဖွဲ ့အိမ်ဖွဲ ့ အ ြခစိက် နထိင်ခဲ့ဖူးပါသည်ဟ အြငင်းပွားစရာမရှိ သဝတ္ထ ုကအြဖစ်
ကျန်ရစ်ြပညန်းလျက် ရှိသည်။
၄င်း ြမ ပ ရှိ စတီပျက်တစ်ဆူ ြပန်လည်ြပုြပင်မွမ်းမရာတွင် ဆရာ ကီးဦးစိင်း အာင်ထွန်း၊ ဆရာမ
ကီး ဒ နန်းနွမ်တိ ့အား အမှူးထား၍ ထီး တာ်ဒါယကာဦးသ ချာင်း၊ ထီး တာ်ဒါယိကာမ ဒ တင်စိန်တိ ့ မိ
သားစ ကာင်းမ၊ တန် ဆာင်မန်းလဆန်း(၁ဝ)ရက်၊ (၁-၁၂-၂ဝ၁ဝ)ဟူ၍ လှူဒါန်းထားသည်။

ဘာသာစကားနှင့်စာ ပ
နရာ ဒသအလိက်

တာ တာင် ရ ြမအလိက်၊

ကျးရွာ ဒသန္တရအလိက် စကားအ ခ အ ဝ

အသးအနန်းများ အနည်းငယ်ကွဲြပား သာ်လည်း စာ ပနှင့်ယဉ် ကျးမမှာ ၁ဝဝ% ခန် ့ တူညီမရှိ ကပါသည်။ မူ
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ရင်းတိင်းလိင်ရှမ်းစာ ပကိယ်ပိင်စာ ပ ရှိပါသည်။ တိင်းလိင်စာ ပတွင် ဗျည်း-၁၉ လးရှိ ပီး သရ-၁၄ လး ရှိ
သည်။
တိင်းလိင်(ရှမ်းနီ)လူမျိုးတိ ့၏စာ ပသည် တိင်းခမ်းတီး( ခ )ခမ်းတီးရှမ်းစာ ပနှင့် ၉ဝ%မ တူညီ ပီး
ဝတ်စားဆင်ယင်မတွင်လည်း ကွာဟမ ကီး ကီးမားမား မရှိလှ ပ။ တိင်းလိင်ရှမ်းလူမျိုးတိ ့၏စာ ပသည် ရှး
ခတ်အိန္ဒိယနိင်ငတွင် အသးြပုခဲ့ သာ အက္ခရာတစ်မျိုးမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟပညာရှင်များက အညီအ
ညတ် မိန် ့ဆိ ကသည်။ ထိအက္ခရာသည် ြဗဟ္မီ(Brami Script)အက္ခရာြဖစ်သည်။
ြဗဟ္မီအက္ခရာသည် အိန္ဒိယနိင်ငတွင် ဘီစီ-၈ ရာစ၊ ၇ ရာစများခန် ့တွင် ပ ပါက်လာသည်ဟယူဆရ
ပီး ဘီစီ-၃ ရာစ လာက်တွင် အသးတွင်ကျယ်ခဲ့ ပီး အ ရှ ့ တာင်အာရှသိ ့ ရာက်ရှိလာသည်ဟယူဆရသည်။
တိင်းလိင်စာ ပသည် နှစ်ရာစ ပါင်း များစွာကတည်းက တည်ရှိလာခဲ့ ပီး အဒီ-၁၉၅၇-၅၈ နှစ်များ
ခန် ့ကမှ တြဖည်းြဖည်းတိမ် ကာ ပျာက်ကွယ် မှးမှိန်ခဲ့ပါသည်။ အင်း တာ် ကီးအိင်သမိင်းကိ တိင်းလိင်စာ
ပြဖင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ က ပီး ဦးန ခတ် ရာက်သည့်အခါ၌ တိင်းလိင်စာ ပဘာသာမှ ြမန်မာဘာသာသိ ့ြပန်
ဆိ ရးသားခဲ့ ကာင်း ရှမ်းစာဆိ တာ် ကီးဦးသိန်းညွန် ့(အင်း တာ် ကီး)မှ မှတ်တမ်းများ ထားရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၅ ခနှစ်၊ သီ ပါ မို ့တွင် ကျင်းပ သာ ရှမ်းစာမူသစ်(အသ သ)ရှမ်းစာမူသစ်ညီလာခတွင်လည်း
တိင်းလိင်ရှမ်းစာကိယ်စားြပု ကိယ်စားလှယ်များြဖစ် ကသည်ဦ
့ း အာင်ရှိန်၊ ဦး မာင်ကိ၊ ဦးထွန်းခင်(ခတ်ချို)
တိ ့နှင့်ချင်းတွင်း ဒသ ဟမ္မလင်း မို ့နယ်ကိယ်စားြပုဦးထွန်းရင်( မာင်းခမ်း)တိ ့ တက် ရာက်ပါဝင် ဆွး နွးခဲ့
ကပါသည်။
ရှမ်းအက္ခရာများသည် ြဗဟ္မီအက္ခရာမှ ြပာင်းလဲလာ သာ်လည်း ြဗဟ္မီကဲ့သိ ့ သီးြခားသရအက္ခရာများ
မရှိပါ။ သရအက္ခရာသ ကတများသာ ရှိ နသည်မှာ ထူးြခားလှပါသည်။ ထိ ့ြပင် ပါဠိ၊ သက္က တဘာသာသး
ဗျည်းများလည်း ရှမ်းပင်ကိစာ၌ ရာထားြခင်း မရှိသည်မှာ စဉ်းစားစရာပင် ြဖစ်သည်။
သာသနာမဆိက် ရာက်မီက ပါဠိ၊ သက္က တများ ရးရန်မလိ၍ ြဗဟ္မီမှ ရှမ်းစာသိ ့ ြပာင်းယူရာ၌ ရှမ်း
အသထွက်မရှိ၊ အသးမလိ သာ အက္ခရာဝ

များကိ ချန်ထား ပီး ရှမ်းသးသက်သက် အက္ခရာများ

ရွးယူခဲ့

ြခင်းလည်း ြဖစ်နိင်သည်။
ဤယူဆချက်ကိ လက်ခခဲ့ သာ ရှမ်းများ ဗဒ္ဓဘာသာဝင်မြဖစ်မီကတည်းက စာ ပရှိ ပီးသားြဖစ်သည်
ဆိသည့်အချက်ကိ ထာက်ခရမည်ဆိသကဲ့သိ ့ ရှိ၏။ သိ ့တည်းမဟတ် ဗဒ္ဓဘာသာကိ အ ကာင်းြပု၍ ရှမ်းစာ
ပ ြပန် ့ပွားလာြခင်းြဖစ်ခဲ့ သာ် ပါဠိ၊ သက္က တ၊ အက္ခရာဝ

များကိ သာသနာြပုဆရာများက ဆာင်ယူလာ

သည်အ
့ တိင်း လက်ခထားရှိ ပီး ရှမ်းဘာသာအသးအတွက် လိအပ်သည့်အက္ခရာဝ

များကိ ထတ်နတ်၍ ပါဠိ

နှင့်ခွဲြခမ်းအသးြပုြခင်းလည်း ြဖစ်နိင်သည်။ တိင်းလိင်ရှမ်းစာ ပကိ ၁၉၈၈ ခနှစ် ရာက်မှ ြပန်လည်ရှာ ဖွ၍
လက်ဆင့်ကမ်း သင်ယူနိင်ခဲ့ပါသည်။

ယဉ် ကျးမနှင့်ဓ လ့ထးတမ်း
ရှမ်းလူမျိုးများအားလးနီးပါး ယဉ် ကျးမဓ လ့ထးတမ်းသည် ဗဒ္ဓယဉ် ကျးမကိ အ ြခခ သာ၊ ဗဒ္ဓ
အယူအဆကိ ကိးကွယ် သာ ယဉ် ကျးမြဖစ်သည်။ ယဉ် ကျးမအဆင့်အတန်းြမင့်မား သာ လူမျိုးများြဖစ်
သည်။ အိန္ဒိယမှဗဒ္ဓြဗဟ္မဏယဉ် ကျးမများကိ အ ြခခ သာ ယဉ် ကျးမြဖစ်သည်။
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ရာသီအလိက်ကျင်းပ သာ ပွဲ တာ်များလည်း ရှသ
ိ ည်။ ပွဲသဘင်အမျိုးအမည်များမှာ နှစ်သစ်ကူးပွဲ
တာ်၊ ထမနဲပွဲ၊ ဘရားပွဲ၊

ရသဘင်ပွဲ(သ ကန်ပွဲ)၊

ညာင် ရသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိပန်းကပ်ပွဲ၊ စာ ရးတပွဲ၊ သီတင်း

က တ်ပွဲ(ဝါက တ်ပွဲ)၊ ကထိန်ပွဲ၊ ကာက်ဦးဆွမ်းလှူပွဲ၊ အိမ်သစ်တက်ပွဲများ ြဖစ်သည်။
ပွဲ တာ်ကျင်းပပမှာ နယ် ြမ ဒသအလိက် စ ပါင်းပါဝင်လှူဒါန်း၍ ဘရားအမှူးြပု သာသဃာ တာ်
များကိ ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း၍ စ ပါင်း ပျာ်ရင်စွာ ပါဝင်ကျင်းပ ကသည်။ ၄င်းပွဲ တာ်များကိ ရပ်ရွာမိဘ
နှင့်သက် ကီးရွယ်အိများက ဦး ဆာင် ကပါသည်။ လူတန်းစား ခွဲြခားမမရှိပဲ ကသိလ်တရား ပွားများရန်နှင့်
စည်းလးညီညတ်မကိ ရည်ရွယ၍
် ကသိလ်လည်းရ၊ စည်းလးညီညတ်မကိ

ဖာ် ဆာင်သည့်အကျိုးတရားကိ

ြဖစ် စပါသည်။

လူတန်းစား
အမျိုးအနွယ်အရ ခွဲြခားြခင်း၊ ရာထူးအလိက် ခွဲြခားြခင်း စသည့်လူတန်းစား ခွဲြခားမ မရှိပါ။

ဆွမျိုး တာ်စပ်မနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်း
တစ်ဝမ်းကွဲ၊ နှစ်ဝမ်းကွဲြပဿနာများ လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ဝမ်းကွဲ၊ နှစ်ဝမ်းကွဲ
များ လက်ထပ်ြခင်းဓ လ့ မရှိပါ။ သီးြခားသတ်မှတ်မမှာ ဖခင်ဘက်မှ

တာ်စပ် သာ

ဆွမျိုးသားချင်းကိ

ထိမ်းြမားြခင်း၊ လက်ထပ်ယူြခင်း မြပုလပ်ရပါ။
အာဝါဟ၊ ဝိဝါဟ ထိမ်းြမားြခင်းမဂလာသည် နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါသည်။ သတိ ့သမီးကိ တာင်းယူြခင်း
မဂလာ၊ သတိ ့သားကိ အပ်နှြခင်းမဂလာ ဟူ၍ နှစ်မျိုး၊ ဝါတွင်းသးလမှအပ သင့်ြမတ် သာအချိန်အခါများ၌
လက်ထပ်ြခင်း၊ မဂလာ ဆာင်ြခင်းအမကိ ြပု ကပါသည်။ ခိက်ရန် ဒါသြဖစ်ြခင်း၊ ပတ်ခတ်ငိ ကးြခင်း၊ အိး
ခွက်ပန်းကန်ကွဲရှြခင်း စသည့်ဓ လ့များကိ ရှာင် ကဉ် ကပါသည်။

အပျိုလူပျို ဆက်ဆ ရး
လက် ပါက်နက်ြခင်း၊
အားြဖင့်

ကိတ်ထိး မာင်း ထာင်းရာတွင် လှည့်ပတ်ြခင်း၊ လက် ဆာင်ပစ္စည်းအ န

ဆးလိပ်၍ ပးြခင်း၊ လက်ကိင်ပဝါ ပးြခင်း၊ ပန်း ပးြခင်း စသည်များ ရှိပါသည်။ ကိယ်တိင် ပး

ြခင်း၊ အြခားသူအား ပး စြခင်း၊ အာင်သွယ် စြခင်းလည်း ရှိပါသည်။ အပျို ဆာင်၊ လူပျို ဆာင်ဟူ၍ သီး
ြခားစသည်များ မထားရှိပါ။

အ မွခွဲ ဝပ
များ သာအားြဖင့် အြပင်ပစ္စည်းဟ ခ ဆိအပ် သာ (လယ်ယာ၊ ြခ၊ ြမ၊ က ဲ၊ နွား)စသည့်ပစ္စည်းများ
ကိ သား ယာက်ျားကိသာ ခွဲ ဝ ပး လ့ရှိ ပီး အတွင်းပစ္စည်းဟ ခ ဆိအပ် သာ ( ရ၊
စသည်များကိ သမီးများအား ခွဲ ဝ ပး လ့ရှိပါသည်။
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ကိးကွယယ
် ကည်မ
လာကအတွက် နတ်ကွန်း၊ နတ်နန်းနှင့်နယ်ရှင်၊ ပယ်ရှင်များ ထား လ့ရှိ ကသည်။ သသရာအတွက်
ြမတ်စွာဘရား၏လမ်းစဉ်ကိ လိက် ကသူများြဖစ်၍ ဗဒ္ဓရပ်ပွား တာ် ဆင်းတ တာ်များကိ ကိးကွယ် ကပါ
သည်။ အန်း၊ ငှက် ပျာ စား သာက်ဖွယ်ရာများြဖင့် အခါအား လျာ်စွာ ပူ ဇာ်ပသ ကပါသည်။ (ယဇ်ပူ ဇာ်ြခင်း
မရှိပါ)

ဆင်ယင်ထးဖွဲ ့မ
ဆထးအမျိုးမျိုး=အမျိုးသား- သ ာင်ထး၊ အမျိုးသမီး-ဆထး ထးသည်။
ဦးထပ်အမျိုးမျိုး=မိန်းမ၊ ယာက်ျား၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခါင်း ပါင်း ပါင်း ကသည်။
ဝတ်စအမျိုးမျိုး=အမျိုးသား၌ ရင်ဖးအကျနှင့် တာင်ရှည်ပဆိးဝတ်ဆင် က ပီး ရဖန်ရခါ

ဘာင်းဘီ

ရှည်လည်း ဝတ်ဆင် ကသည်။ အမျိုးသမီးများတွင် ရင်ဖးအကျ၊ ရင် စ့အကျနှင့်လချည်၊ ထမီ ဝတ်ဆင် က
သည်။
ဦး ခါင်းမှ ြခအထိ ဝတ်ဆင် သာ အဆင်တန်ဆာများ= ရထည်၊ ငွထည်ပစ္စည်းများနှင့် ကး၊ သ၊
ကိမ်၊ ပတီး၊ လက် ကာက်၊ ဆွဲြပားစသည်တိ ့အသးြပုပါသည်။ ထိပစ္စည်းများအားလးကိ အလှအပအတွက်
သာ ဝတ်ဆင် ပီး အသက်အရွယ် ခွဲြခားသတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။

ဓ လ့ထးစများ
သာ ရးနာ ရးဆိင်ရာ ဓ လ့ထးစအားလး ဒသဆိင်ရာြဖတ်ထးများ(လင်ကွာ၊ မယားကွာ၊ ခိးမ၊ လ
ယက်မ၊ လူသတ်မ၊ မဒိန်းမ စသည်များ)သာ ရးအတွက် သာသနာ့ ဘာင်သွတ်သွင်းြခင်း၊ လက်ထပ်မဂလာ
ြပုြခင်း၊ အိမ်သစ်တက်ြခင်း၊ ကင်ပွန်းတပ်ြခင်း စသည့်ဓ လ့ထးစများ ရှိပါသည်။
နာ ရးကိစ္စတွင်မူကား ရပ်ရွာမှ ညီညီညတ်ညတ် ပါဝင် ဆာင်ရွက်တတ် ကသည်။(အထူးဖိတ် ကား
ရန်မလိ ပ။)
ဒသဆိင်ရာ ြဖတ်ထးများအ နြဖင့် ရပ်ရွာ ဆွတရားမျိုးတရား ဆးြဖတ် ကပါသည်။ လိအပ်ပါက
အာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်းများ၏ဆးြဖတ်ချက်ကိ ခယူ ကပါသည်။

အသးအ ဆာင်များ
အိမ်တွင်းအသးအ ဆာင်များ၊ လယ်ယာနှင့်ပတ်သက် သာအသးအ ဆာင်များ၊ သာ ရးနာ ရးနှင့်
ပတ်သက် သာအသးအ ဆာင်များ၊ အိမ်တွင်းအသးအ ဆာင်များမှာ ြခ ထာင်း မာင်း၊ ယွ၊ ရဟတ်၊ လက်
ဆ၊ ဆန် ကာ၊ တင်း တာင်း၊ စိတ်၊ ြပည်၊ စလယ်၊ အန်းမတ်ခွက်၊ ခ မာက် စသည်များ ြဖစ်သည်။
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လယ်ယာသးပစ္စည်းများမှာ ထွန်၊ ထယ်၊ ဂါက်၊ ြခစ်ခ၊ ပတ် ဂ ၊ ထွန်ြခစ်၊ ယပ်၊ ခ လာက်၊ ကာက်
ဆွ၊ စွပ်ဖား၊

ပါက်ြပား၊

ဂ ြပား၊ တစဉ်များ ြဖစ် ကသည်။ (သာ ရးနာ ရးနှင့်ပတ်သက် သာအသးအ

ဆာင်များမှာ ထွ ထွထူးထူး မရှိပါ။)

ရိးရာအယူအဆ
စ ကဝဠာနှင့်ပတ်သက်၍

လးက န်းတစ်ြမင့်မိရ်လ င် စ ကာဝဠာတစ်ခဟ သတ်မှတ်သည်။ အာကာ

သလဟာြပင်တွင် စ ကဝဠာအနန္တရှိသည်ဟယ ကသည်။

ကာင်းကင် ြမ ကီး

ရ ြမ တာ တာင် ကမ္ဘာြဖစ်

ပ လာပ၊ ကမ္ဘာ ဟာင်းတစ်ခ ကန်ဆးပျက်စီး ပီး နာက်ကမ္ဘာသစ်တည်ချိန်ဝယ် ကမ္ဘာြပုမိးရွာ ပီး စ ကဝဠာ
ကမ္ဘာ ြမ ကီး

ပ ထွက်လာသည်။ နက္ခတ်တာရာ ဂိုဟ်များမှာ ကမ္ဘာ လာက ကီး၏အဆင်တန်ဆာများြဖစ်

ကသည်။
ငလျင်လပ်ြခင်း၊ မိး ကိုးပစ်ြခင်း၊ တာ်လဲြခင်း၊ ဥက္က ာပျြခင်း၊ ကယ် ကြခင်း၊ နဂါး ငွ တန်
့ း၊ သက်
တ့စသည်တိ ့မှာ လူသတ္တ ဝါတိ ့၏ ကာင်းကျိုး၊ ဆိးကျိုးြဖစ်လတ္တ ့ သာအတိတ် ကီး၊ နိမိတ် ကီးများြဖစ် ပ က
ြခင်းနှင့်ရာသီဥတအတိတ်နိမိတ်လက္ခဏာြခင်းများ ြဖစ်သည်ဟယူဆ ကသည်။
ဝိညာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ယူဆချက်များမှာ သက်ရှိသတ္တ ဝါမှန်သမ ဝိညာဉ်လိပ်ြပာရှိသည်။
ရပ်ခန္ဓာကိ စွန် ့၍ အသက်လိပ်ြပာ ခ

သလ င်

ဝိညာဉ်တိ ့စွန် ့ခွာသွား ကသည်။ တစ်ဖန် ဘဝသစ်ရှိသည်ဟအယူရိှ

သည်။
အင်းအိင်ဂါထာမန္တရားများ၏အစွမ်းသတ္တ ိြဖင့် ရပ် ြပာင်း၊ ရပ်လွဲ၊ ရှိန်း၊ အန်းဆာယာ အ ပီးအစီး ပီး
ြမာက်နိင်သည်ဟအယူရှိသည်။

ပြပင်၊ စကားပ၊ စကားထာ
ရှမ်းပြပင်၊ ရှမ်းစကားပ၊ ရှမ်းစကားထာများ အမည်အမျိုးမျိုးအြပင် ဇာတ်နိပါတ် တာ်လာပြပင်များ
ကိ အသးြပု ြပာဆိတတ် ကသည်။

ကျမ်းကျန်ဆိြခင်း၊ သစ္စာြပုြခင်း၊ အဓိ ာန်ြခင်း၊ ကတိကဝတ်ြပုြခင်း
နတ်ကွန်း၊ နတ်နန်းများတွင် ကျမ်းကျန်ဆိြခင်း၊ သစ္စာြပုြခင်း၊ ဘရား ရှ ့ မှာက်တွင် အဓိ ာန်ြခင်း။

ရှာင် ကဉ်ြခင်း
ရတနာသးပါးပိင်ပစ္စည်း၊ အသဘပစ္စည်း၊ နတ်ကွန်း၊ နတ်နန်းပစ္စည်းများကိ အိမ်အသးအ ဆာင်
အြဖစ် ရှာင် ကဉ်ပါသည်။ ရှာင် ကဉ်အပ် သာ န ့ရက်များကိ ဗဒင်၊ ကိန်းခန်းအရ လိက်နာ ရှာင် ကဉ် က
ပါသည်။
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အမည်နာမ ပးြခင်း
လူမျိုးတိင်း လူမျိုးတိင်း မိမိတိ ့၏အမည်နာမများ ရှ ဆး
့
နရာ၌ ဥပမာ - ဦး၊ ကိ၊ မာင်၊ စိင်း၊ ခွန်
စသည်ြဖင့် တပ်၍ မှည့် ခ သးစွဲ ကသည်။
တိင်းလိင်လူမျိုးတိ ့သည် ရဲရင့်ြခင်း၊ တည် ကည်ြခင်း၊ သတ္တ ဗ
ိ ျတ္တ ိရှိြခင်း၊ လ ့လဝီရိယရှိြခင်း၊ တက် က
ြခင်း၊ အတိတ်နိမိတ်ကိ ဆာင်ြခင်းတည်းဟူ သာ ကျားမျိုး၊ ကျားနွယ်ြဖစ်၍ ( ဆ)ဟူ သာစကားလးကိ သး
စွဲကာ အမည်နာမ၏ ရှ တွ
့ င် အြခားလူမျိုးများထက် ထူးြခား၍ ပစ- ဆဘဉာဏ်၊ ဆ ကျာ်ဦးစသည်ြဖင့် အ
သးြပု ခ ဝ ကသည်။
ထးတမ်းစဉ်လာအရ အစဉ်အလိက် မှည့် ခ လ့ရှိသည်။ ဥပမာ - အမျိုးသားများကိ - အိက်၊ ညီ၊
ဆမ်၊ ဆိင်၊ ငိ ့၊ လာက်၊ လိက်။ အမျိုးသမီးများကိ - ယ့၊ အီ၊ အမ်၊ အိင်၊ အိ၊ အတ်၊ အစ်စသည့်အ ခ အ ဝ
မျိုးစြဖင့် သးစွဲ ကသည်။

အနပညာ တးဂီတနှင့်အက
စ ပါင်းအက၊ ယိမ်းအက၊ တစ်ဦးချင်းအကများ ကြပ၍ ဘာသာ ရးသီချင်း၊ လယ်ယာလပ်ငန်းခွင်
သီချင်း၊ အလှူမဂလာ တးသီချင်း၊ လူငယ် မာင်မယ်ဘာသာဘာဝချစ် ရး ကိုက် ရး တးသီချင်း၊ လူမ ရး
တးသီချင်းများ ဖွဲ ့နွဲ ့သီကးကာ တူရိယာငါးပါးြဖစ် သာ

ကး၊ ကိုး၊ သား ရ၊ လ၊ လက်ခပ်များြဖင့် တီး

ခတ် ကပါသည်။
တူရိယာများမှာ ဗတိ၊ ဗရှည်၊ အိးစည်၊ အန်းမတ်၊ ဗူးတ ယာ၊ နှဲ၊ ပ လွ၊ လင်းကွင်း၊

မာင်း ကီး၊

မာင်း သး၊ လက်ခပ်စသည်များ ပါဝင်သည်။

လက်နက်ခဲယမ်းမီး ကျာက်
ဒူး လး၊ ြမား၊ မတ် ြပာင်း၊ ရဲတင်း၊ တူမီး သနတ် စသည်တိ ့ကိ အသးြပု ကသည်။

အ လးချိန်ခွင်တင်း တာင်းသးစွဲပ
ချိန်ခွင်၊ တင်း၊ တာင်း၊ စိတ်၊ ြပည်၊ စလယ်၊ ြခင်ခွက်များကိ အသးြပု ကသည်။

အိမ်တည် ဆာက်ပ
ဗဒင်ကိန်းခန်းအရ ပန္နက်ရိက်၍ တည် ဆာက် ကသည်။ ဧည့်ခန်းဘရားခန်းများကိ အထူးအ လး
ထား၍ နှစ်ထပ်အြမင့် ၃ ခန်းx၂ ခန်း၊ ၄ ခန်းx၂ ခန်း စသည်ြဖင့် ဆာက်လပ် ကပါသည်။
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ကျးရွာတည် ဆာက်ပ
ကျးရွာများကိ အပ်စလိက် ရပ်ကွက်လိက် လူမျိုးစလိက် ဖွဲ ့စည်း၍ တည် ဆာက်တတ် ကသည်။
နယ် တာ်ရှင်၊ ပယ် တာ်ရှင်နတ်များကိ ပူ ဇာ်ပသ တိင်တည်အဓိ ာန်၍

ြမ နရာ

ရွးချယ် သာဓ လ့ထး

တမ်းများကိ အသးြပု ကပါသည်။

ပညာ ရးနှင့်ကျန်းမာ ရး
ရှး ခတ်အချိန်အခါက ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းများတွင် မိဘများက အပ်နှ၍ ပညာဆည်းပူး စပါ
သည်။ ယခ ခတ်တွင် အစစအရာရာ တိးတက် ြပာင်းလဲ န သာ ကမ္ဘာ ကီး၏အ နအထားအရ

လာကီ

ပညာ ရးကိ ဦးစား ပး၍ သင်ယူဆည်းပူး န က ပီြဖစ်သည်။
ကျန်းမာ ရးအရ သဘာဝြဖစ် သာ ဆးပင်မှအြမစ်၊ အ ခါက်၊ အဥ၊ အရွက်၊ အသီး၊ အပွင့်များကိ
ရိးရာ ဆးအြဖစ် အသးြပု ကသည်။ လိအပ်ပါက ြပည်တွင်းြဖစ် နိင်ငြခားြဖစ် ဆးများကိလည်း ဝယ်ယူအ
သးြပု ကသည်။

အပ်ချုပ် ရး
ပ ဒသရာဇ် ခတ်တွင် ရိးရာအရြဖင့်လည်း ကာင်း၊ နယ်ချဲ ့ ခတ်တွင် အာဏာပိင်တိ ့မှလည်း ကာင်း
လွတ်လပ် ပီး ခတ်တွင် အများက ရွးချယ်တင် ြမာက်အပ်ချုပ် စပါသည်။

ကျးရွာ၊

မို ့နယ်အပ်စအဆင့်

ဆင့်ကိ စာ်ဘွား၊ ထမ၊ ကျမ်မိန်း၊ ပ မိန်း၊ ပ ခိန်၊ မယ်ခိန်၊ အပျို ခါင်း၊ လူပျို ခါင်း စသည့်ရာထူးအဆင့်
ဆင့်များြဖင့် အပ်ချုပ် ကပါသည်။

ထင်ရှား သာ တိင်းလိင်(ရှမး် နီ)လူမျိုးတိ ့၏ရဟန်းပညာရှိ၊ လူပညာရှိ ပဂ္ဂိုလ် ကျာ်များ
၁။နိင်င တာ်ဩဝါဒါစရိယ ြမန်မာစာဩဝါဒါစရိယအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မ ဇာတိကကဝိစာဆိပဂ္ဂိုလ် ကျာ် ကီး တည်
တာဆရာ တာ်ဘရား ကီး။
၂။အဂလိပ် ခတ် တနိင်း ဒသ ဟူး ကာင်းချိုင့်ဝှမ်း ဒသတွင် ရဟန္တာဟထင်ရှား ကျာ် ကား သာပယင်းတွင်း
ဆရာ တာ်ဘရား ကီး။
၃။မိးညင်း မို ့၊ ဥတ္တ ရာရာမဆရာ တာ်ဘရား ကီးဘဒ္ဒန္တဓနိယမဟာ ထရ်(သဒ္ဓမ္မပကိ

ကဒီပနီကျမ်းြပုဆရာ

တာ် ကီး)
၄။မိး ကာင်း မို ့နယ်၊ ပင်း ကိုင်း ကျးရွာ ရဟန္တာအရှင်သူြမတ် ကီးဟထင်ရှား ကျာ် ကား တာ်မူ သာ ပင်း
ကိုင်းဆရာ တာ်ဘရား ကီး
၅။ခတ်ချို မို ့ ဟာင်းရာဇဝင်ကျမ်းြပု၊ သာဂရရွာ၊ သရက် တာ ကျာင်းတိက်ဆရာ တာ်ဘဒ္ဒန္တပညမဟာ ထရ်
(ဘာသန္တရ ဆက)
၆။ဝိင်း မာ် မို ့နယ်၊ ဂိဏ်းအပ်ပထမမတ်လွဲဆရာ တာ်ဘဒ္ဒန္တကဝိန္ဒမဟာ ထရ်(ဘာသန္တရ ဆက)
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၇။နိင်င တာ်ဩဝါဒါစရိယ အဘိဓဇမဟာရ ဂရအဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မ ဇာတိက၊ အဂ္ဂမဟာပ

ိတ၊ အဂ္ဂ

မဟာသဒ္ဓမ္မ ဇာတိကဓဇ သက် တာ်ရှည်ြမစ် ကီးနား မို ့ ဓမ္မရက္ခိတ ဝန်းသိဆရာ တာ်ဘရား ကီး ဘဒ္ဒန္တသီလ
ဝသ
၈။မန္တ လး အာဇာနည်ဗိမာန်ကန်းတွင် ဂဏ်ြပုချီးြမင့်ြခင်းခရသူ

နမျိုးမဟာသီဟသူရဘွဲ ့ရ ၁၃ဝဝ ြပည့်အ

ရး တာ်ပ၊ တပိ ့တွဲလြပည့် ကျာ်(၇)ရက် န ့၌ ပျလွန် တာ်မူသွားရှာ သာ အာဇာနည်ရဟန်း တာ်(အရှင် က
လာသ)
၉။ဝိင်း မာ် မို ့နယ်၊

ခတ်ချို ကျးရွာ၊

မာရ် အာင် ကျာင်းတိက်ဆရာ တာ်သဒ္ဓမ္မ ဇာတိကအရှင်သန္ဒရ၏

တပည့် ဘဒ္ဒန္တဥတ္တ မ(ဝိနယ-ဝိနယ ကာဝိဒ)ပိဋကတ်တစ်ပ ဆာင်(ယခစာဝါလိက်ဆဲ)
၁ဝ။မဟာဝသသီရိရာဇာသိဟန်ဘွား၊

မာရိယမဟာဝသ သီရိသဓမ္မရာဇာဘွဲ ့ရဝန်းသိ စာ်ဘွား ကီးဦး အာင်

ြမတ်
၁၁။ ဗိတိသ နယ်ချဲ ့ကိ ခခတိက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့်ဝန်းသိ စာ်ဘွား ကီး၏စစ်ကဲ ကီးဦး ကျာ်ဇနှင့်အမျိုးသမီးအာဇာ
နည်ရာမ လး၊ ရာမ ဒွး(မိး ကာင်း)၊
၁၂။ကမ္ဘာအြမင့်ဆး ကက် ြခနီဆတဆိပ် ဟင်နရီဒူးနန် ့ဘွဲ ့ရစိင်း အာင်လင်ြမင့်
၁၃။စစ်ကိင်းတိင်း၊ သာင်သွပ်မှဖ လာရင့်နိက်တင် ဂးလ်ဆရ သူနာြပုဆရာမ ဒ သိန်းရီ။

နိဂး
တစ် ခတ်တစ်ခါက စာ ပ၊ ယဉ် ကျးမ၊ သခမအနပညာ၊ ဘာသာစကား၊ ဓ လ့ထးစ၊ ကိယ်ပိင်ဟန်
ြဖင့် ကိယ့်ထီး ကိယ့်နန်း ကိယ့် ကငှန်းတွင် ရထီးအပ်မိး ပထိး စတီ မွသရီနှင့် ရညီဆန်းတင့် ဂဏ်ဝါလ မ်း
ြမင့်ခဲ့ ကသည့်တိင်းလိင်(ရှမ်းနီ)လူမျိုးနွယ်စများသည် ယ န ့လက်ရှိဘဝတွင် ဘာသာစကား၊ စာ ပယဉ် ကျး
မ၊ ဓ လ့ထးစပါမက လူမျိုးပါ ပျာက်ကွယ်လမတတ် ဝမ်းနည်းစရာအြဖစ်ဆိးနှင့် ကု တွ ့ နရပါသည်။
သိ ့ြဖစ်ပါ၍ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက် ပီး ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်စ ဖွ ဖ
့ ိုးတိးတက်ဆဲ အ ြခခ ကာင်းများြဖင့် ရပ်တည်
န ကသည့် ဆွမျိုးရင်းချာ

သွးချင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စများအားလး တိင်းလိင်ရှမ်းမျိုးနွယ်စကိ

မ့ချန်မထားဘဲ

ကိယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်းများြဖင့် အ ရးတယူ ဖးကူလက်တွဲ ဝိင်းဝန်းဆွဲတင်ကူညီ စာင့် ရှာက် ပးနိင် ကပါရန်
လးစားစွာြဖင့် အနူးအညတ်တင်ြပအပ်ပါသည်။
ခင်မင်ရင်းနှီး လးစားစွာြဖင့်
ဦးစိင်း ကျာ်ဦး
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ကျမ်းကိးစာရင်း
၁။ ဇမ္ဗူဒီပဥ ဆာင်းကျမ်း
၂။ မှန်နန်းရာဇဝင် အတွဲ-၁၊ ၂
၃။ နိင်ငသမိင်း(လူမ ရးပညာ)
၄။ ပစာ ရှမ်းစာများမှ ကူးယူ သာစာတမ်းများ(၁၇-ရာစ ရး ဘန်း ကီးမှတ်တမ်းများ)
၅။ ြမန်မာနိင်င တာ်သမိင်း(ဗန်း မာ်တင် အာင်)
၆။ ကချင်ြပည်နယ်၊ ဒသမ ြမာက်နှစ်လည်စာ စာင်(ယဉ်မွန်)
၇။ အ နာ်ရထာအရင်က ြမန်မာနိင်င(ဗိလ်မှူးဘရှင်)
၈။ ခတ်မီြမန်မာရာဇဝင်အကျဉ်း(ဦးဖိးကျား)
၉။ လက် ရးမူမှတ်တမ်း(ဦးအး ဖ-ဘီလူး မို ့)
၁ဝ။ ြမန်မာရာဇဝင်(ဦးဘသန်း)
၁၁။ တိ ့ရှမ်းြပည်
၁၂။ မိးမိတ်ရာဇဝင် တာ်သစ်
၁၃။ ကမ္ဘာ့သမိင်းအ ြခြပကျမ်း - ပတွဲ
၁၄။ သက်တန် ့ ရာင်စ ဘာသာစကား( မာင်ခင်မင်-ဓနြဖူ)
၁၅။ ကမ္ဘာနှင့်မတ်သန်အာရှပထဝီဝင်ပိ ့ချချက်များ(တက္က သိလ်သင်ရိး)
၁၆။ နိင်င တာ်အစိးရ ယဉ် ကျးမဝန် ကီးရး အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၃/၂ဝ၁ဝ)
၁၇။ မန္တ လး မို ့ အာဇာနည်ကန်းအ ရး တာ်ပ ကျာက်စာ(၁၃ဝဝ ြပည့်အ ရး တာ်ပ)
၁၈။ တိဂမ္ဘ လာကမနိ၊ တာစန် ့ဘရားသမိင်း( ကသရာ-လွယ် ကျာ်)
၁၉။ ြမန်မာ့စွယ်စကျမ်း၊ အတွဲ(၁၁)
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