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ယွနး် ရှမ်းတိင်းြပည် ယွနး် ရှမ်းလူမျိုး
စိင်းစအိက်(ဒါ့ကန်)

အဘိဓဇမဟာရ ဂရဘွဲ ့ရဓ မ္မာဒယဆရာ တာ်ဘရား ကီးပူ ဇာ်ပွဲမဂ္ဂဇင်း၊
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ဦးကလား မဟာရာဇဝင် တာ် ကီး ဒတိယအပ် စာမျက်နှာ (၂၄၄)၌ သဝဏဘူမိ မည် သာ ကျိုင်းမိင်၊ မဟာနာဂ
ရတိင်းြဖစ် သာ ကျိုင်းဟ(Chianghung)၊ ခမာဝရတိင်းြဖစ် သာ ကျိုင်းတ(Chiangtung) စ သာ ယွန်းြပည်ဟ
ဖာ်ြပထားပါသည်။ မှန်နန်းရာဇဝင် တာ် ကီး၌ ယွန်းရှမ်းဟူ သာ ခါင်းစဉ် ကီး ခါင်းစဉ်ငယ် မ တွ ့ရှိရ ပ။ ဗမာစာမှာ
(ပါဠိစာကိ ---ဟ အသဖလှယ်ထား သာ ကာင့်) သိန္နီ(Hsenwi) ဟ မှန်နန်းမှာ မှတ်တမ်းြပုထား သာ်လည်း ဦးကလား
မဟာရာဇဝင်၊ ၂ဝဝ၆ ပနှိပ်ရန် တည်းြဖတ်သမ
ူ ျားက သိန်းနီ-ဟ မှားယွငး် စွာ ဖာ်ြပထားသည်ကိ စာမျက်နှာ(၂၄၄)မှာပင်
တွ ့ရှိရပါသည်။
စစ်ကိင်းမင်း ဖွဲ ့စည်း ပးသည့်ရာဇဝင်ြပုစ ရးအဖွဲ ့သည် ၁၈၂၉ ခနှစ်၊ မလ ၃ ရက် န ့မှစ၍ ရာဇဝင် တာ် ကီး
ကိ စတင် ရးသား၏။ ဦးကလားသည် ပညာရှင်ဟ ကျာ် ကား ပီး တနဂ နွမင်းလက်ထက် ကာဇာသက္က ရာဇ် ၁ဝ၇၆
(A.D. 1714) တွင် ယဉ် ကျးလှ သာ မင်းသးစကားတိ ့ြဖင့် မဟာရာဇဝင် ကီးကိ ရးသားခဲ့၏။ ယွန်းရှမ်းြပည်နှင့်ယွန်း
ရှမ်းလူမျိုးကိ ဦးကလားက (၁၇၁၄)မှ စတင်မှတ်တမ်းတင်ရာ ယွနး် တိင်းြပည်သည် ပိ စာရန်သာ ရှိသည်။
ဦးကလား မဟာရာဇဝင် ကီး(နှာ-၂၆၆)တွင် ယိးဒယားတစ် မို ့၊ လန် ့ဇန် ့တစ် မို ့၊ လဝိက်(လဝက်)တစ် မို ့တိ ့တွင်
ဆင် ကာင်း၊ ြမင်း ကာင်း များြပား၍ ရှမ်းြပည်(သလွင်အ နာက်)၊ ယွန်းြပည်(အ ရှ ့သလွင်)ချီ တာ်မူသကဲ့သိ ့ မ လာက်
မလား၊ မ လးမစား မမူသင့် ချဟ ရးသားထား၏။ ယိးဒယားသည် အယဒ္ဓယကိ ဆိလိ ပီး လန် ့ဇန် ့သည် ယခ လာနိင်င
ရှိ(လန် ့ဇန် ့)ကိ ဆိလိသည်။ ယ န ့အသးြပု သာ ယိးဒယားသည် အယဒ္ဓယသားများဟသာ အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ သက္က
ရာဇ်(၉၂၅) ဟသာဝတီဆင်ြဖူရှင်များရှင်ဘရင်သည် ကျိုင်းမိင် မို ့တွင် ရှိ သာ တိက် လှ၊ ကန် လတိ ့ကိ ြပင်ဆင် စ၍
ယိးဒယား(အယဒ္ဓယ) မို ့သိ ့ ချီ လ၏။
ဦးကလားရာဇဝင် ကီး(နှာ ၁၇၅) သက္က ရာဇ် ၉ဝ၈ တွင် ရခိင်သိ ့ ရ ကာင်း၊ ကည်း ကာင်း ချီ တာ်မူ၏။
ြမာက်ပိင်းရှမ်းြပည်၊ ယွန်းြပည်၊ ယိးဒယားြပည်နှင့်လည်း အ ရးအရာ မ ပီး ချ သး စသည်ြဖင့် ရးသားထား၏။ ထိ ့
ကာင့် ဗမာရာဇဝင်၌ သး သာ ယွန်းရှမ်းြပည်သည် ကျိုင်းဟ၊ ကျိုင်းတ၊ ကျိုင်းမိင်၊ ကျိုင်းဟိင်းနှင့်လန် ့ဇန် ့တိ ့ အကျုး
ဝင်သည်ဟမှတ်ယူရာ၏။
ဗမာရာဇဝင်မှတ်တမ်းဝင် ဒွါရဝတီြပည် လပွန်း(Lampung)၊ လပန်း(Lampang)တိ ့ပါဝင် သာ ယိးဒယားြပည်
ကိ ဆိလိသည်။ ယင်းဒွါရဝတီနိင်ငသည် ယခင်က မွန်နိင်င ြဖစ်ခဲ့ ပီး ခမာြပည် ထာင်စ ဧကရာဇ်နိင်ငတွင်းရှိ နိင်ငတစ်
နိင်င ြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် မွန်နှင့်ခမာတိ ့ စကားလးများ ဆင်တူမရှိ သာ်လည်း လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း မဟတ်၍ ထပ်
တူမ မရှိ ပ။ မွန်နိင်ငတွင်း(လမ်းပွန်း၊ လမ်းပန်း)၌ ရှမ်းလူမျိုး ရှိ န ပီးသား ြဖစ်သည်။ A.D. 573 တွင် ထိရှမ်းများက
မွန်တိ ့၏ဒွါရဝတီနန်းကိ ဝင်စီးနိင်ခဲ့သည်။ မွန်ဘရင်သည် ဗဒ္ဓဘာသာဝင် ြဖစ် န ပီး မွန်စာလည်း ရှိ န ပီးြဖစ်၍ ြမ ကီး
အတွက်နှင့်လူများစွာ သ ကမကိ မလိလား တာ့ ပီ။ အ နာက်အရပ်၌ ြမများစွာ ရှိသည်ဟဆိ ပီး ယ န ့ဟသာဝတီ
(ပဲခူး)သိ ့ ထိ A.D 573 မှာပင် ြပာင်း ရ ့ခဲ့ လ ပီ။ လမ်းပွန်း၊ လမ်းပန်း မို ့သည် ရှမ်းနာမည်၊ ရှမ်းမျိုးစ အများစ နထိင်
ပီး မွန်ယဉ် ကျးမများစွာ ထွန်းကားခဲ့ ကာင်း ယ န ့တိင် ထင်ထင်ရှားရှား ပ လွင် နပါသည်။ မွန်လူမျိုးများစွာ ယ န ့
ထိင်းနိင်င၌ ရာ ပမ်း နထိင်လျက် ရှိပါသည်။
ယ န ့ က မ္ဘာဒီးယားကိ ယခင်က ဖူနန်နိင်ငဟ ခ ပါသည်။ အိန္ဒိယမှ ပ ားများ၊ ကန်သည်များ၊ မင်းသားများ
ရာက်ရှိလာ၍ အိန္ဒိယယဉ် ကျးမ၊ အပ်ချုပ်မ ြဖစ် ပ လာသည်။ A.D. 802 ၏ဘရင်သည် ဟိန္ဒူနာမည် Jayavarman
II ြဖစ်ပါသည်။ သူသည် Ankor ဒသ(ဟိန္ဒူဘရား ကျာင်း ဒသ)ကိ စတင်စစည်းခဲ့ ပီး ဒီဘရား ကျာင်း ဒသကိ
Kamboja-desa ဟလည်း ခ တွင်၍ နာင်တွင် Kamboja=Cambodiya ြဖစ်လာသည်။ ဟိန္ဒူဘရင်မျိုးဆက်
Suryavarman ဘရင်သည် A.D. 1060 တွင် ယ န ့ ြမင် တွ ့ နရ သာ Ankor Wat (ဟိန္ဒူဘရား ကျာင်း)ကိ စတင်
တည် ဆာက်ခဲ့သည်။ A.D. 1182 တွင် Jayavarman VII မင်း ဆက်ခအပ်ချုပ် ပီး သူကိယ်တိင် ဗဒ္ဓဘာသာဝင် ြဖစ်လာ
သာ်လည်း ဟိန္ဒူဘာသာကိလည်း ဆက်လက်ခွင့်ြပု တာ်မူပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ဟိန္ဒူမင်းဆက်သည် ယ န ့ က မ္ဘာဒီး
ယား၌ (၁)ရာစမှ (၁၈)ရာစထိ အာင် လမ်းမိးခဲ့ ပီ။
ဗဒ္ဓဘာသာသည် နှစ် ပါင်းရာစများစွာ အ သာကမင်း ကီး လူ ကိုက်များ ပီး ြပန် ့ပွားခဲ့ သာ်လည်း မူဆလင်မင်း
များ ကီးစိးလာ၍ သီဟိဠ်(ယ န ့ Sri Lanka)သိ ့ B.C. 246 တွင် အလးအရင်းြဖင့် ြပာင်းသွားပါသည်။ ထိမှ န၍ အာရှ
နိင်ငများစွာသိ ့ ဆက်လက်ြပန် ့ပွားခဲ့ ကာင်း Internet ပ မှ (Spread of Buddhism) ကိ လ့လာလ င် တွ ့နိင်သည်။
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မွန်တိ ့၏ဒွါရဝတီနှင့်ရှမ်းတိ ့ လန် ့နား ဒသသိ ့ (A.D. 400) ခန် ့က ထရဝါဒဗဒ္ဓဘာသာစာ ပများ ရာက်ရှိခဲပ
့ ါသည်။
ဟိန္ဒူဘန်း ကီးများ၏အကူအညီြဖင့် မွန်ဒွါရဝတီ၌ မွန်စာ၊ မွန်ဗဒ္ဓဘာသာ ရှိခဲ့ပါသည်။
အ သာကဘရင် ခတ်က ရဟန်း တာ်များကိ ကိးတိင်း ကိးဌာနသိ ့ သာသနာြပုရန် စလတ်ခဲ့သည်။ အရှင်
ယာနက(Yaonaka)လည်း ပါဝင်ပါသည်။ လန် ့နား၊ လမ်းပွန်း၊ လမ်းပန်း ဒသမှ ရှမ်းလူမျိုးများလည်း သီဟိဠ်ဘန်း
ကီးများထမှ ထရဝါဒဗဒ္ဓဘာသာ ရရှိလာြခင်းကိ (အရှင် ယာနကမ ထရ်ထမှ ရရှိသည့်အလား) ဗဒ္ဓဘာသာဝင်ြဖစ်လ င်
ယာနက(Yonaka) ယွနး် များဟမှတယ
် ူ လ့ရှိသည်။ ထိ ့ ကာင့် ယ န ့တိင် ယွန်းရှမ်း ဒသကိ ထိင်း(Thai) များက ယိး
နတ် (Yonok) ဟ ခ ပီး ရှမ်းများက တိင်းယွန်းဟ ခ ကာ ဗမာများက ယွန်းရှမ်းဟ ခ ဝ လာ တာ့သည်။ East
Coast= ခ သဝ ဘူမိ ဒသသိ ့ အရှင် သာဏ၊ အရှင်ဥတ္တရတိ ့၏တာဝန် ြဖစ်ခဲ့၏။)
မွန်စာ၊ မွန်ဗဒ္ဓဘာသာစာ ရှိ ပီးမှ မွန်ဗျည်းနှင့်ကိန်းဂဏန်းကိ အ ြခခ၍ ယွန်းရှမ်းများက (၇)လး ထပ်ြဖည့်၍
ယွန်းရှမ်းစာ (Likh Dham, Likh Mong) ဟ ြဖစ်လာပါ တာ့သည်။ လန် ့နားရှမ်းများ ထရဝါဒဗဒ္ဓဝင် ြဖစ်လာ ပီး ဗဒ္ဓ
စာ ပများ ရှိ ပီး နာက်ပိင်းမှာ ယွန်းရှမ်းများဟ ခ တွင်ကာ မိမိ၏စကားနှင့်တူ သာ ရှမ်း ဒသကျိုင်းတ၊ ကျိုင်းဟတိ ့သိ ့
ထရဝါဒဗဒ္ဓသာသနာ ြပန် ့ပွား ရာက်ရှိလာ တာ့သည်။ ဗဒ္ဓသာသနာြပုလာသူများကိ ယွန်းဂိဏ်း(Yonaka Nikaya)ဟ
နာမည်တွင်လာ၊ ပ လွင်လာပါသည်။ ယွနး် ရှမ်းများ ဗဒ္ဓဘာသာဝင် ြဖစ် ပီး ယွန်းရှမ်းဗဒ္ဓတရား တာ်များ ရှိ ပီး နာက်
ဝလူမျိုးနှင့်လွယ် ခ ပ လာင်(Ta-Ang) လူမျိုးတိ ့သည် ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းများ၌ ယွန်းတရားစာများကိ တိင်း
မာဝ်၊ တိင်း နတိ ့နှင့်အတူတကွ အသးြပုလာ ကပါသည်(ယ န ့တိင်တည်း။)
တရတ်သမိင်း၌ ယူနန်(မိန်းတိင်းဆစ် ဆာင်ပန်းနား မိန်း မာဝ်တိက်ခး)ရှိ ရှမ်းများသည် အဒီ ၆ ရာစကပင်
ထရဝါဒဗဒ္ဓဘာသာ ြဖစ် န ကာင်း တရတ်မှတ်တမ်း၌ ပါရှိပါသည်။ ဆစ် ဆာင်ပန်းနား ဒသ ကျိုင်းဟ မို ့၊ ဝတ်ပါ ဇး
ကျာင်းတိက်ကိ A.D. 615 က တည် ထာင်ခဲ့ ကာင်း ယွန်းရှမ်းစာကဗျည်း ရှိ ကာင်း ရးသားထားသည်။ ယင်းယွနး်
စာကိ ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းများ၌သာ အသးများ၌ ဓမ္မစာ(လစ်က်ဓမ်း)ဟလည်း ခ ကသည်။
ယ န ့တိင် လာနိင်င၊ ကျိုင်းမိင်၊ ကျိုင်းဟ၊ ကျိုင်းတ ဒသတိ ့၌ ယွန်းရှမ်းစာ(ဓမ်းစာ)ကိ ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့
အသးြပု နဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ယွန်းနိင်ငဆိရင် ထိစဉ်က လာနိင်ငလည်း ပါဝင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ကျိုင်းတ ဒ
သတစ်ခလးက ယွန်းနိင်ငအတွင်း၌ ရှိ နသည်ဆိ တာ့ ကျိုင်းတသားအားလးကလည်း ယွန်းရှမ်းများ ြဖစ်ပါသည်။ နာ
မည်ဟူသည် ရွ ့လျား ြပာင်းလဲတတ် သာ ကာင့် နမ့်ခင်(Khuen river) ဒသရှိ ရှမ်းများကိ တိင်းခင်(Tai Khuen)၊
ဗမာအ ခ ဂရှမ်း ဟြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ တိင်းခင် ခ ဂရှမ်းဘန်း ကီး ကျာင်းများက ယွန်းရှမ်းစာကိ ထိန်းသိမ်း စာင့်
ရှာက် သးစွဲ န သာ ကာင့် ဂရှမ်းစာဟလည်း ဒသခတိ ့က ြပာင်းလဲ ခ ဝ ကသည်။ ြမန်မာနိင်ငတွင် ဂဂိဏ်းဗဒ္ဓ
ဘာသာဟူ၍လည်း ရှိပါသည်။ ထိဂဂိဏ်းသည် ယခင်အ ခ ယွန်းရှမ်းဂိဏ်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ ကျိုင်းမိင်၌မူ ယွန်းရှမ်းစာ
ကိ (မူလနိင်ငသားစာ Likh Mong) ဟလည်း ခ ကသည်။
ထိင်းနိင်ငသိ ့ ထရဝါဒဗဒ္ဓသာသနာ ရာက်ရှိပကိ မးလ င် ၄ ရာစက လန် ့နား၊ လမ်းပွန်း၊ လမ်းပန်း၊ မွန်၊ ဒွါရ
ဝတီ စသည် ြဖမှ သင့် တာ်ပါမည်။ ကျိုင်းမိင် မို ့သစ် A.D. 1350 မှ စတင် သာ ကာင့် ၄ ရာစ လန် ့နားကိ မဆက် ကပဲ
မို ့သစ်အြဖစ်သာ စွဲမှတ် လ့ရှိပါသည်။ ဒီနှစ(် ၂ဝ၁၅) ကမ္ဘာဗဒ္ဓ န ့တွင် စာ ရးသူ ဘန် ကာက်သိ ့ ရာက်ရှိ ပီး သာသနာ
ရးမှ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ချို ့နှင့် တွ ့ထိခွင့် ရရှိခဲ့ရာ ဘန် ကာက်သိ ့ မွန်ဗဒ္ဓဘာသာ၊ ဗမာဗဒ္ဓဘာသာများ ရာက်ရှိလာြခင်း ြဖစ်
သည်ဟ ြဖဆိသူ ရှိ နပါသည်။ သမိင်းကိ ယှဉ် ပီး လ့လာရာ၌ ခနှစ်တိက်ဆိင်ရန်မှာ အ ရး ကီးလှပါသည်။ လန် ့နားမှ
ထရဝါဒဗဒ္ဓဘာသာ(ယွန်းရှမ်းဗဒ္ဓဘာသာ)၊ ဘန် ကာက်သိ ့ မ ရာက်ရှိ မြပန် ့ပွားပဲ နမည်မဟတ် ပ။ ဤအချက်ကိ
လ ာ့ ပါ့ထား၍ မသင့် တာ် ပ။

ယွနး် ရှမး် များ ရှမး် ဒသနှငြ့် မန်မာနိင်ငသိ ့ ရာက်ရပ
ိှ
၁) လန် ့နား၊ လမ်းပွန်း၊ လမ်းပန်း ဒသရှိ ယွန်းရှမ်းများ ဗဒ္ဓဘာသာဝင် ြဖစ် ပီး နာက် အလွန်နှစ် ထာင်းအားရ သာ
ကာင့် မိမိနှင့်စကားတူရာ ရှမ်းများရှရ
ိ ာ ဒသသိ ့ ဗဒ္ဓဘာသာ ြပန် ့ပွား ရးကိ ဆာင်ရွက်ရန် ြပာင်း ရ ့ နထိင်လာ ကပါ
သည်။ ၆ ရာစကပင် မိန်း မာဝ်တိက်ခးနှင့်သိန္နီ(ဆဲန်ဝ)ီ ဒသများသိ ့ ယွန်းရှမ်းလူမျိုးနှင်ယ
့ ွန်းရှမ်းဗဒ္ဓဘာသာ ရာက်ရှိခ့ဲ
လ ပီ။ ယွန်းရှမ်း(ပါဠိသ-သီဟိဠ်သ၊ ဘရားဝတ်ြပုရွတဖ
် တ်သများသည် ဗမာလိ သ-သ မရှိဘဲ သီဟိဠ်လိ ဆ-သသာ သး
ပါသည်။ (ဥပမာ - အိးကာဆ၊ နမိးတသ့်ဆ၊ ဆာဓ စသည်များ။)
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ယွန်းနိင်င(ယခင်က) ကျိုင်းဟိင်း၊ ကျိုင်းမိင်တွင် ဘရင် စာ်ဘွားများ အာဏာထွားသည့်ကာလ A.D. 1479
တွင် ကျိုင်းမိင် မို ့က မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ ရဟန်းသဃာများ၊ ြပည်သူလူထ မာင်ချီ၍ ယခ အင်း လး ဒသသိ ့ ယွန်းရှမ်း
များသည် တာင်ကန်းရှိ သာ်လည်း ြမြပန် ့ကိသာ ရွး၍ ဘရားတည် လ့ရှိပါသည်။ ရှမ်းြပည်နယ် ဘရားသမိင်းမှတ်
တမ်းများသည် ဗမာလိသာ ရးသားထားြခင်း ြဖစ်၍ ဒသခအြဖစ်အပျက်နှင့်ကင်းကွာ နတတ်ပါသည်။ လဲချား မို ့နာ
မည် ဟာင်းသည် နာင်ခမ်း-ဟ ခ ပီး ဘရားတည်ရာ၌ စာ်ဘွားနှင့်ြပည်သူလူထ မပါဝင်ဘဲ မရှိနိင် ပ။ အ သာကမင်း
ကီး၊ အ လာင်းစည်သူ စသည်ြဖင့် အစချီ သာ်လည်း မ ရာက်ဘူးဘဲ တစ် နရာရာက န ရး ပးသည်နှင့်တူ နပါ
သည်။ မိင်းကိင်သည် ယွန်းစကား ရှမ်းြပည်နယ်၏အလယ်မျဉ်း မို ့-ဟအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ဆင်ခဘရားသည် ယွန်းရှမ်း
လက်ရာ ြဖစ်ပါသည်။ လဲချားဘရား ရာ၊ မိင်းကိင်ဘရား ရာ ယွန်းရှမ်းဘရားများသာ ြဖစ်ပါသည်။ ယွန်းရှမ်းများ လာ
ရာက် ကည့်ရသ တသနြပု ပီး နင်းယှဉ် ကပါရန် ဖိတ် ခ အပ်ပါသည်။
၂)ယွန်းရှမ်း (ကျိုင်းမိင်)၊ ယိးဒယား(အယဒ္ဓယ)တိ ့သည် ဗမာဘရင်နှင့်နှစ် ပါင်း(၂ဝဝ) ကျာ်အတွင်း တိက်ပွဲ ပါင်း
ြမာက်ြမားစွာ ြဖစ်ခဲ့ရပါသည်။ စားဝတ် န ရး၊ ြပန်လည်တည် ဆာက် ရးမှာ အလွန်ပင်ပန်းဆင်းရဲခဲ့တာ ကာင့် ယွန်း
ရှမး် မှတ်တမ်း၊ ယိးဒယားမှတ်တမ်းများ ြပုစထားခဲ့ရန် အချိန်မ ပးနိင်ဘဲ ရှိခဲ့ပါသည်။ ယွန်းရှမ်းစာသည် ကျိုင်းတ၊
ကျိုင်းဟတိ ့တွင် အား ကာင်း နဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ (ယခမူ - ဂရှမ်းစာအ နြဖင့် အသိများ နပါသည်။)
ဗမာဘရင် ဘရင့် နာင်မင်းသည် စစ်နိင် ပီး သ ့ပန်းများကိ မသတ်ြခင်းကိစ္စ၌ များစွာ နာမည် ကာင်းရရှိပါသည်
လူများကိ သတ်ပစ်မည့်အစား မိမိ ဒသများသိ ့ ဖမ်းသွား ပီး အသးြပုပါက ပိ၍ အကျိုးရှိမည်ကိ လက်ခသူြဖစ်ပါသည်။
ယခကက္က ူ(ဂူ-ဘရား) ဒသ၌ ယွန်းရှမ်းမင်းညီမင်းသားနှင့် နာက်လိက် နာက်ပါများစွာကိ ထားခဲ့သည်။ က န်အ နြဖင့်
မင်းအခွန် တာ် မ ဆာင်ရ သာ ကက္က ူရွာသားများသည် ယွန်းရှမ်းဘရား စတီကိ တည် က၏။ စကား-တွင် ယွန်းရှမ်း
များ သီးသန် ့သာသနာြပုသူများ(၁၄၇၉)က ရာက်နှင့် ပီးသား ြဖစ်၏။ အင်း လး ဒသ ရှး ဟာင်းဘရားများ၊ ပထိး
များသည် ယွန်းရှမ်းလက်ရာများ ြဖစ်သည်။
[မှတ်ချက်။ ။ဝါး ချာထည်-သစ် စး-ဆရိး(သရိး)-ယွန်းရှမ်းထည်)ြပုလပ်တတ်သူများကိ ပဂသိ ့ ရွာလိက်ဖမ်းပိ ့
ခဲ့ပါသည်။ ဆရိးသည် သစ် စးကိ သက်ကယ်စိမ်း၏ြပာြဖင့် ပျစ် အာင် ြပုလပ်ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ဗမာက ပါဠိသ ဆ
အားလးကိ သ-ြပုထား၍ သရိးဟဖတ် နြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ ယွန်းရှမ်းထည်မှ ယွန်းထည် ြဖစ်လာပါသည်။ သမိင်း
အမှန်ကိ မပယ်စ ကာင်း ပ။]
ကျိုင်းတ၌ ယွန်းရှမ်းပညာရှင်များစွာ ကျန် န သးသည်။ ကျိုင်းတသည် ယွန်းနိင်ငစာရင်းဝင်ြဖစ်၍ ဖမ်းခဲ့
သာ သ ့ပန်းမဟတ် ချ။ ယွန်းရှမ်းမင်းဆက် စာ်ဘွားများကိ (ြမန်မာက ရ-ကိ ယ-အသထွက် လ့ရှိ၍ မန်းင်ရိင်း-ကိ
မင်းရဲ ဟ ရး ပီး မင်းယဲ-ဟအသထွက်သည်။ ဗမာအသကိ မယူရဘဲ မင်းကိ မန်းင်(Mang)၊ ရဲကိ ရိင်း(Rai) ဟသာ
အသထွက်ရန် ြဖစ်သည်။ ယွန်းရှမ်း ရြပားခတ်လပ်ငန်းများ တွင်ကျယ်ခဲ့သည်။ ယ န ့ ကျိုင်းတ မို ့လယ် မဟာြမတ်မနိ
ဂါပက လး ဟာင်ခမ်းနွမ်တိ ့၏မျိုးရိးသည် ယွန်းရှမ်းြဖစ် ပီး ရြပားခတ်လပ်ငန်းပညာရှင်များ ြဖစ်သည်။ စျးကွက်
နည်းပါးလာ၍ လပ်ငန်းကိ ရပ်လိက်ရ သာ်လည်း လပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ သူ ့အိမ်တွင် ရှိ နဆဲြဖစ်သည်။ ကျိုင်းတ မို ့ရှိ
ယွန်းရှမ်းထည်များ ယ န ့တိင် ြပုလပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကျိုင်းတ ယွန်းရှမ်းထည်သည် ရှးယွန်းရှမ်းမူအတိင်း ြပုလပ် ပီး
လက်ရာအ သးစိတ်လှ၍ စျးလည်း ကီးလှ သာ်လည်း နိင်ငြခားသားများ ဝယ် နဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ ပဂယွန်းရှမ်းထည်
များ များများ ထွက်နိင် ရးဖက်သိ ့ ဦးတည် ြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။
အင်းဝ နြပည် တာ်သိ ့ ဖမ်းဆီးသွား သာ ယွန်းရှမ်းပညာရှင်များ ရှိပါသည်။ ဘရား ကီးဝင်းအတွင်းရှိ ကးရပ်
များက သက် သြဖစ်ပါသည်။ မန္တ လးရှိ ရြပားခတ်လပ်ငန်းကိ ထိင်းဘရင်မင်းြမတ်သမီး တာ်ဆီရိထွန်း(သီရိသန္ဒရာ(Siri Htorn)ကိယ်တိင် သွား ရာက် လ့လာခဲ့ပါသည်။ စာ ရးသူလည်း ရာက်သွား၍ ထိင်းဘရင်မင်းြမတ်သမီး တာ်
၏ပ တွကိ မး ကည့်ရာ လာ ရာက် လ့လာသည်ဟသာ သိ ကပါသည်။ ကျိုင်းမိင်၏ ရြပားခတ် ြပုလပ်ပအဆင့်ဆင့်
အတိင်းရှိ န သး ကာင်း၊ ကျိုင်းမိင်က တာ့ စက်အားပါလာ ပီြဖစ် ကာင်း နင်းယှဉ် လ့လာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ မိမိလပ်
ကိင်စား သာက် န သာ ပညာရပ်ကိ ဖမ်းဆီးလာခဲ့ သာ ယွန်းရှမ်းများထမှ ပွားလိက်ြခင်း ြဖစ်သည်ကိ အနည်းဆး သိ
ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ လူမျိုး ရးစိတ်ဓာတ် ြပင်းထန်လွန်းသြဖင့် ယွန်းရှမ်းများကိ ကျးဇူးမတင်လိ သာ်လည်း ဘရင့်
နာင်မင်းကိ တာ့ ကျးဇူးတင်လိက်ပါ။
ြမြပန် ့ဗမာြပည်၌ ရှမ်းများစွာနှင့်ရှမ်းယွန်းများစွာ ရာက်ရှိ နထိင်လာပါသည်။ ယွန်းရှမ်းများကိ ယိးဒယား
ဟသာ လွယ်လွယ် မှတ် လ့ရှိပါသည်။ ယ န ့ ကချင်ြပည်နယ်နှင့်စစ်ကိင်းတိင်း အထက်ပိင်း၌ ရှမ်းလူမျိုးများစွာ ရှိပါ
သည်။ (တိင်းခမ်းတီး၊ တိင်းလိင်)။ ယွန်းရှမ်းများ ပူတာအိသိ ့ မ ရာက်ခဲ့ သာ်လည်း တိင်းခမ်းတီးနှင့်တိင်းလိင်တိ ့၏မူလ
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ဘရားဝတ်ြပုသသည် ရှမ်းြပည်နယ်မှ တစ်ဆင့်ကူးလာခဲ့ သာ ယွန်းရှမ်းဘရားဝတ်ြပုသများ(နမိး၊ အိးကာဆ၊ ဆာဓ)တိ ့
သာြဖစ်ခဲ့ ြဖစ်ဆဲပါ။
ဗမာရာဇဝင်၌ စကားမ ပါက်၍ တရတ်နှင့်တရက် မကွဲြပားခဲ့ ပ။ ပဂကိ တရတ်များ(၁၂၇၉)က ဝင်တိက်သည်
ဟ ရးသားထား သာ်လည်း မွန်ဂိး ခတ် ြဖစ် န၍ မွန်ဂိးများ ဝင်တိက်ြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ အ နာ်ရထာမင်း စာက
တရတ်ဘရင်ဦးတည်ဘွားထသိ ့ ဗဒ္ဓစွယ် တာ်ပင့်ရန် ကချီခဲ့ ကာင်း ပါ သာ်လည်း တရတ်သမိင်းမှတတ
် မ်း၌ မရှိ ပ။
မိင်း မာဝ်ရှမ်းဘရင် စဝ်ဦးတိန်နာမည် တာ့ ရှိပါသည်။ ထားဝယ်(Tavoy)၊ တာ့-ဆိပ်ကမ်း၊ ဝယ်(Voy-wai)- ကိမ် မို ့၌
ယိးဒယားဘရားများ ရှိသည်။ ဆိရှယ်လစ်စစ်ဗိလ်ချုပ်များ အ တွးတိမ်မ ကာင့် အားလးြမန်မာမ ြပု စခဲ့သည်။ ရန်ကန်
ကို ့ကန်းအ ရှ ့ စစ်တက္က သိလ်နှင့်ကပ်လျက်၌ ယိးဒယား ကျာင်းဆိတာ မခ်ဦး ကီး ကီးခိင်ခိင်မာမာ ရှိခဲ့ သာ်လည်း
ယ န ့ ထိနာမည်ကိ ဖယ်ပစ်လိက် ပီြဖစ်ပါသည်။ အမှန်မှာ မူလအလှူရှင်ကိ မပယ်သင့်သလိ သမိင်းမှတ်တိင်များကိ
လည်း ြပာင်းမ ရးသင့်၊ မ ဖျာက်သင့် ပ။ ကမာရွတ်(မွန်စကား) မို ့နယ်၌ ရှမ်းစ၊ ရှမ်းရွာ၊ အင်းလျားရွာသစ် ရှိခဲ့ ရှိ န
ဆဲြဖစ်ပါသည်။ ကမာရွတ်ရှမ်းများ တာ်လှန် ရး၌ များစွာပါဝင်ခဲ့သည်။ ရဲ ဘာ်သးကျိပ်ဝင် ဗိလ်မှူး စာ နာင်၊ ဗိလ်မှူး
စာ အာင်တိ ့ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဗိလ်မိးညိုနှင့်ဗိလ်သန်းတင်တိ ့သည် ရှမ်းကြပားများ ြဖစ်ပါသည်။ ရဲ ဘာ်သးကျိပ် ထိင်းနိင်
ငမှ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ြပန်ဝင်လာ တာ့ ရှမ်းများ(ယိးဒယားများ)ပါလာခဲ့သည်ကိ မှတ်တမ်းမှာ တွ ့နိင်ပါ သးသည်။
ယွန်းရှမ်းတိင်းြပည် [ကျိုင်းတ၊ ကျိုင်းဟ၊ ကျိုင်းဟိင်း၊ ကျိုင်းဆဲန်၊ ကျိုင်းမိင်(လန် ့နား)၊ ကျိုင်း တာင်း၊ ဝိနး်
စန်(လန် ့ဇန် ့)၊ လမ်းပွန်း၊ လမ်းပန်း]တိ ့ တည်ရှိခဲ့သည်ကိ သိရှိရ ပီ။ ယွန်းရှမ်းလူမျိုးများ ရှမ်းလူမျိုးရှိရာ ဒသသိ ့ မိမိ၏
စိတ်ရင်းြဖစ် ဗဒ္ဓသာသနာြပန် ့ပွား ရးအတွက် ြပာင်း ရ ့ နထိင်လာခဲ့ ကာင်းလည်း သိရ ပီ။ ဗမာဘရင်က သ ့ပန်းအ
ြဖစ် ဖမ်းဆီးခဲ့ သာ ယွန်းရှမ်းပညာရှင်များစွာ ရှိခဲ့ ကာင်းလည်း သိရ ပီတည်း။
ယ န ့ရှမ်းြပည်နယ်၊ ဗမာြပည်အနှ ့၊ ကယားြပည်နယ်၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်၊ တ နာင်ဆ(ီ တနသာရီ
တိင်း)တိ ့သိ ့ ရာက်ရှိ န သာ ယွန်းရှမ်းများသည် ယွန်းရှမ်း၊ ရှမ်းမိသားစဝင်၊ ရှမ်းအြဖစ် ရဲရဲစွန် ့စွန် ့ ခယူရန် ဖ ထတ်
ရန်လိအပ်ပါသည်။ ယွန်းရှမ်းလူမျိုးများသည် ဗဒ္ဓသာသနာြပုသူများ အကျိုးြပုပညာရှင်များအြဖစ် ြမင် ပးရမည် ြဖစ်ပါ
သည်။ သ ့ပန်းြဖစ်ခဲ့ သာ်လည်း ယ န ့ဂဏ်ငယ်ဖွယ် မရှိ တာ့ ပ။ ြမန်မာနိင်ငသိ ့ လက်မပညာများစွာ ပးခဲ့ လ ပီ။ အဂ
လိပ်က တ နာင်ဆီ(တနသာရီ) ၁၈၂၄ တွင် ပထမအ ကိမ် စတင်သိမ်းခဲ့သည်။ ၁၈၂၃ မတိင်မီက ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ရာက်ရှိ
ထားသူများသည် ြမန်မာနိင်င၏တိင်းရင်းသား ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းဥပ ဒ ကာင့် ကိးကန် ့(သိန္နီ စာ်ဘွားနယ်၊ ပူကန် ့ကိး
ဦး အပ်ချုပ် သာ အထူးတရတ် ဒသ၊ ကာဝ်ကန် ့-ရှမ်းစကားက န ကိးကန် ့-ြဖစ်လာ) တရတ်လမ
ူ ျိုးက တာင် တိင်းရင်း
သားစာရင်း ဝင်ခဲ့၏။ ယွန်းရှမ်းလူမျိုးများ မိမိ နထိင်ရာ ဒသ၌ အဒီ ၆ ရာစမှ ၁၆ ရာစအတွင်း အ ကာင်းအမျိုးမျိုး
ကာင့် ရာက်ရှိထားနှင့်သည့် ရှမ်းလူမျိုးများ ြဖစ်ပါသည်။
ဗဒ္ဓတရား တာ်လာ စာင့် လမျိုးနွယ် ဆိသည့်တရားအဆးအမသည် သင့် လျာ်ပါသည်။ မိမိအမျိုးကိ ပင့် ပီး
အြခားလူမျိုးများကိ နှိပ်စက်ရန် မလပ်သင့် ပ။ သူ ့အ ပ ၌စွာ သာ နိင်င ရးသမားများကိ မန်း ပီး မိမိသာ ပထမအာ
ဏာရှင် ြဖစ်လိ၍ ၁၉၆၂ က အာဏာသိမ်းခဲ့ ပီး တိင်းြပည်သိ ့ အ ကာင်းြပ ကာင်း အာင် ြပည် ထာင်စ မ ပိုကွဲ ရးဆိ ပီး
ဗိလ် အာင် ကီးက အဆိြပုခဲ့တာပါ။ ရှမ်း ခါင်း ဆာင်များ မ တ သာ ြပည် ထာင်စအ ြခခဥပ ဒ ြပင်ဆင်ဖိ ့ ဆာင်ရွက်
ခဲ့တာ တွကိ မ ြပာ ကဘဲ ခွဲထွက်မည့်ရှမ်း တွပါဆိ ပီး သိမ်းကျုးအိးမဲသတ် ပးတဲ့လပ်ရပ် တွ ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပါ ပီ။
ရှမ်းလူမျိုးများသည် ဗဒ္ဓဘာသာများ ြဖစ် ပီး ရာက်ရာ ဒသမှာ အကျိုးြပု ပီးသာ နထိင် ကပါသည်။ ယွန်းရှမ်းများ
သည် ရှမ်းစရိက်အတိင်း ဒသအကျိုးြပုသူများသာ ြဖစ်သည်။ ရှမ်းလူမျိုးများသည် အတူ န တိင်းရင်းသားများ ရာ၊
ဗမာ ရ၊ အ ကာင်းမဲ့ မန်းတီးရန်အ ကာင်းမရှိ ပ။ အချင်းချင်း အမန်းပွား အာင် အိမ် ကက်ချင်းလဲ အိးမဲ မသတ်သင့်
တာ့ ပ။
ရှမ်းစကား မ ြပာတတ် တာ့၍လည်း ကာင်း၊ မိဘက ရှမး် စကား ြပာတတ် သာ်လည်း မိမိက ရှမ်းစကား
နည်းနည်းသာ နားလည် ပီး များများ မ ြပာတတ်၍လည်း ကာင်း ရှမ်းအြဖစ် မခယူတာ များလာပါသည်။ ဘရား ဟာ
စာင့် လမျိုးနွယ်ကိလည်း အားနာပါဦး။ ရှမ်းစကား တတ်သည်ြဖစ် စ၊ မတတ်သည်ြဖစ် စ ရှမ်းအြဖစ် ခယူနိင်ပါသည်။
ခယူသင့်ပါသည်။ ယွန်းရှမ်းများကလည်း ဂဏ်ရှိ သာ လူမျိုးြဖစ်၍ ယွန်းရှမ်းြဖစ်ြဖစ်၊ ရှမ်းြဖစ်ြဖစ် ြပန်လည်ခယူသင့်ပါ
ပီ။ ရှမ်း( အာက်ထပ်-ကလန်င်၊ သင်းချိုင်း-ဂူ)တိ ့သည် ယွန်းရှမ်းစကားများ ြဖစ်သည်ကိ အများ သိ ကပါသည်။
ယွန်းရှမ်းလူမျိုးများလည်း အြခား ဒသရှမ်းများနည်းတူ လန် ့နား ဝတ်စားဆင်ယင်မ၊ လမ်းမယ့်ပင်း လမ်းဝး
အကများ၊ သီချင်းများြဖင့် ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ (ပီမိင်တိင်း)ကျင်းပ ကပါရန် အြခားရှမ်းစာ ပယဉ် ကျးမများနှင့်ဆက်သွယ်
ရန် တိက်တွန်းအပ်ပါ ကာင်း။
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-ကျမ်းကိးစာရင်း
1. ဦးကလား မဟာရာဇဝင် တာ် ကီး(ဒ)၊ ရာြပည့်စာအပ်တိက်၊ ၂ဝဝ၆
2. မှန်နန်းမဟာရာဇဝင် တာ် ကီး(ပ-တ)၊ စာသူ ကီးစာအပ်တိက်၊ ၂ဝဝ၈
3. ြမန်မာရာဇဝင် ဦးဘသန်း၊ ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊ ၁၉၉၁
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