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ဣန္ဒယ
ိ ယဉ် ကျးမမှ ယိးဓယားယဉ် ကျးမသိ ့
ဆန်းထွနး် - ရးသည်

လူထဂျာနယ်၊ ၁၉၅၁ ခ၊ အမှတ် ၂၃၊ နှာ ၂၂-၃၁-၃၂ ထိ။
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ရှး ဟာင်းဣန္ဒိယယဉ် ကျးမ ကမ္ဘာတွင် အာင်ပွဲဆင်ခဲ့ ကာင်း အခိင်အမာ အမှတ်အသားများကိ ယိးဓယား
ယဉ် ကျးမထဲတွင် ယ န ့တိင် ထင်ရှားစွာ တွ ့နိင် ပ သးသည်။

ဟိနူ္ဒ နိင်င တာ်
ခရစ်နှစ် စတင် သာအချိန်ကပင် အင်ဒိချိုင်းနားနှင့်အင်ဒိနီးသ ားအရပ်များသိ ့ ဣန္ဒိယယဉ် ကျးမ အရှိန်အဟန်
တိးဝင်ပျ ့နှ ့စြပုခဲ့ လသည်။ ခရစ်နှစ်(၄)ရာစတိင် ရာ သာအခါ အဆိပါ ဒသများတွင် ဟိန္ဒူနိင်င တာ် ကီး တည် ထာင်
ပီးသား ြဖစ်ခဲ့ လ ပီ။
ရှး ဟာင်းဣန္ဒိယယဉ် ကျးမ ြပန် ့ကျယ်လာပကိ လ့လာရာဝယ် သ ာမ်း(ယိးဓယား)ြပည်မှာ အ ရးအ ကီးဆး
သာ ဒသတခ ြဖစ် လသည်။ အ ကာင်း သာ်ကား ယိးဓယားြပည်၏အဖက်ဖက် သာ ဘဝအစိတ်အပိင်းများတွင်
ဣန္ဒိယယဉ် ကျးမ စူးဝင်ပျ ့နှ ့ နပမျိုး အြခားမည်သည့်တိင်းြပည်တွင်မှ စူးဝင်ပျ ့နှ ့ နြခင်း မရှိခဲ့ ပ။

ဖရား
အြခား သာ အ ရှ ့တိင်းနိင်ငများကဲ့သိ ့ပင် ယိးဓယားြပည်သည်လည်း ဘာသာ ရးကိ အထွတ်အထိပ် ထား
သာ တိင်းြပည်တြပည် ြဖစ် လသည်။ ယ န ့တိင် အာင် ဗဒ္ဓဘာသာသည် လူထ၏ကိးကွယ်ရာ ဘာသာတရပ် ြဖစ် ပ
သည်။ ယိးဓယားြပည် ကျးလက် တာရွာများနှင့် မို ့များတွင် ယ န ့တိင် အာင် ဗဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်း တာ်များကိ ဖူး
တွ ့နိင် ပသည်။ ယိးဓယားဘာသာအ ခ အားြဖင့် ရဟန်း တာ်များကိ "ဖရား"ဟ ခ က လသည်။ ဗဒ္ဓဘာသာစာ ပ
အားလးကိပင် ယိးဓယားဘာသာြဖင့် ြပန်ဆိ ပီးလည်း တွ ့ရှိနိင် ပသည်။
သိ ့ သာ်လည်း များ သာအားြဖင့် ဗဒ္ဓဘာသာစာ ပများကိ ြပန်ဆိ ကရာဝယ် ဗာလီနှင့်ဂျာဗာဘာသာများမှတ
ဆင့် ယိးဓယားဘာသာသိ ့ ြပန်ဆိ ကြခင်း ြဖစ်သည်။ ပါဠိဘာသာမှ တိက်ရိက်ြပန်ဆိထားချက်များကိလည်း အများအ
ြပား တွ ့ရ ပ သးသည်။

အကိရ်ဝါဋ်ဘရား ကျာင်း ခါင်းဆယ်လးဘီလူး
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ပါဠိတတ် ပါ သာ ယိးဓယား
ပါဠိဘာသာကိ တကယ်တတ်က မ်း သာ ဗဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်း တာ်များကိ ယိးဓယားတွင် တွ ့ရသကဲ့သိ ့ အ
ြခားမည်သည့် ဒသတွင်မှ တွ ့ရမည မဟတ် ပ။ ဤအချက်ကိကား အ တာ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကာင်း သာအချက်တခ
ြဖစ် ပသည်။ ဣန္ဒိယတွင် ဗာရာဏသီ၊ ြမန်မာြပည်တွင် မန္တ လး၊ ယိးဓယားတွင် ဗန် ကာက်ဟ မှတ်တမ်းတင်ရ လာက်
အာင် ဗန် ကာက်သည် ယိးဓယားလူမျိုးဗဒ္ဓဘာသာဝင်တိ ့၏အချက်အချာ ဒသတခ ြဖစ် လသည်။

ရာမက မာရီစကိ သတ် နပ
ဝါဋ်-ဖိ
ဗန် ကာက် မို ့တွင် ဘရား ကျာင်းအ ြမာက်အြမားကိ တွ ့ရသကဲ့သိ ့ မည်သည့် မို ့တွင်မှ တွ ့နိင်မည် မဟတ်
ပ။ ဗန် ကာက်တွင် လှပခမ်းနား သာ ဘရား ကျာင်း ပါင်း(၅ဝဝ) ကျာ်မ တွ ့ရှိနိင် ပသည်။ ဘရင့်ဘရား ကျာင်း
တာ်တွင် အဖိးအနဂ္ဃထိက် သာ စိန် ပလဲ ရတနာများ ြခယ်စီထား သာ ရဆင်းတ တာ်များကိပင် တွ ့နိင် ပသည်။ ထိ
ဘရား ကျာင်း တာ်သိ ့ လူြမင်တိင်း သွား ရာက်ထွက်ဝင်ခွင့် မရှိ ပ။ "ဝဋ်ဖိ" ခ သာ ဘရား ကျာင်းမှာ ယိးဓယားြပည်
၏အ ကီးဆး သာ ဘရား ကျာင်းတခ ြဖစ် လသည်။
ယိးဓယားဘာသာအားြဖင့် ဘရား ကျာင်းကိ "ဝဋ်"ဟ ခ ၍ အ ကီးဆးကိ "ဖိ"ဟ ခ သည်။ ၄င်းဘရား
ကျာင်းရှိ ဗဒ္ဓ၏ ရသာ လျာင်းရပ်ပွား တာ် ကီးမှာ ၉၆ ပ အလျားရှည်၍ အချိုးအစား ကျနစွာ သပ္ပါယ်လှ ပသည်။

သပိတသ
် တ
ွ ပ
် မ
ဲွ ျား
ယိးဓယားြပည်တွင် ဟိန္ဒူတိ ့၏ဓ လ့ထးစဉ်များ အစဉ်အဆက်ကပင် ြပန် ့ပွားလာခဲ့ ပသည်။ သီတင်းက တ်လ
(လကွယ် န ့)တွင် "ပိတပက္ခ" ခ သာနှစ်စဉ်သပိတ်သွတ်ပွဲများကိ ဣန္ဒိယမှာကဲ့သိ ့ပင် ယိးဓယားတွင်လည်း ကျင်းပ လ့
ရှိ ပသည်။ ယိးဓယားလူမျိုးများသည် "သဒ္ဓ" ခ ကဗ္ဗီးထမင်း က းြခင်းများကိလည်း ြပုလပ် လ့ရှိ က၏။ ပဂျာရီ ခ
ဆွမ်း တာ်ပွဲသိမ်းသူများနှင့်ပ ရာဟိတ် ခ ယစ်ပွဲ ခါင်း ဆာင်များလည်း ယခတိင် စဉ်လာမပျက် ဆက်လက်တည်ရှိ န
တန်းပင် ြဖစ်၏။
မင်းပ ရာဟိတ်ကိ "ဝါမ ဒဝ"ဟ
လည်း ဝါသ ဒဝပင် ြဖစ်သည်။

ခ ၏။ ရာမယဏတွင် ပါ သာ ဇာတ်လိက်ရာမစန္ဒ၏ပ ရာဟိတ်အမည်
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ယိးဓယားစာလးပ
ယိးဓယားဘာသာစကားနှင့်စာ ပများတွင်လည်း ဣန္ဒိယ၏အရှိန်အ စာ် လမ်းမိးမ အရိပ်အ ရာင် မ ပျာက်
ကွယ်နိင်ခဲ့ ပ။ ယိးဓယားစာလး(အက္ခရာ)များ၏မူလဘူတဌာနမှာ ဣန္ဒိယသာလ င် ြဖစ်သည်။ က မ္ဘာဒီယန် အက္ခရာစဉ်
ကိ အတခိးကာ ယိးဓယားအက္ခရာကိ တီထွင်ခဲ့ လသည်။ က မ္ဘာဒိယန်းအက္ခရာများမှာ ဣန္ဒိယ တာင်ပိင်းစာလးများမှ
ြပာင်းကူးတိးချဲ ့လာ သာစာလးပများ ြဖစ် လသည်။

ဣန္ဒယ
ိ အပ်စးမ
ိ
ဣန္ဒိယ တာင်ပိင်းမှ ရရှိ သာ ကျာက်စာ၊ ကးစာများ(၆-ရာစမှ ၈ ရာစအထိ)တွင် ပါ သာ စာလးများနှင့်
က မ္ဘာဒိယန်းစာလးများမှာ တထပ်တည်း တူမ လသည်။ က မ္ဘာဒီးယားတွင် ၁၃ ရာစအထိ ဣန္ဒိယနိင်င တာ် အပ်စိးမ
ရှိခဲ့ လသည်။ ထိ ့ ကာင့်ပင်လ င် ယိးဓယားဘာသာစကား၌ သက္က တစကားလး အများအြပား ပါဝင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ် ပသည်။

မို ့အမည် လူအမည်များ
ယိးဓယားြပည် မို ့နယ်များ၏အမည်ကိလည်း များ သာအားြဖင့် သက္က တအမည်များြဖင့် မှည့် ခ က လသည်
ရာဂျပရီး ပရာကျီနပရီ အယိဓျား မဟာရာသ တ၊ ဆွရာသ တ၊ ရဂ ဒဝ ဓရမရာဂျ အစရှိ သာ အမည်များကိ ကည့်ပါက
အဘယ်မ ဣန္ဒိယဆန် နသည်ကိ သိနိင် ပသည်။ လူနာမည်များကိလည်း သက္က တဘာသာြဖင့်သာ မှည့် ခ လ့ရှိ က ပ
သည်။

ပထဝီအြမင်
ယိးဓယားတွင် ပရာဏ်ဘက်ဆိင်ရာစာ ပများမှာ အလွန် ကယ်ဝလှ ပသည်။ ပထဝီဝင်အြမင်ြဖင့် ကည့်ရက
ယိးဓယားသည် ဣန္ဒိယနှင့်တရပ်ြပည်၏တတားသဘွယ်ြဖစ် န ကာင်း ြမင်ရ ပမည်။ ယိးဓယားစာ ပနှင့်အနပညာများ
ပ တွင် ထင် န သာအမှတ်အသားများမှာ ပထဝီဝင်အြမင်ြဖင့် ြမင်ရ သာအြမင်ကိ မှန်ကန် ကာင်း သက် သထူ န က
ပသည်။

သမဒ္ဒရာ မပ
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ကိယ်ပင်
ိ မူ
ယိးဓယားယဉ် ကျးမသည် ဣန္ဒိယ တရပ် က မ္ဘာဒီးယားတိင်းြပည်များ၏ယဉ် ကျးမများကိ ခယူ၍ ယိးဓ
ယားသဘာဝကျ အာင် တိးချဲ ့ြပုြပင်ထားခဲ့ လသည်။ စင်စစ်အားြဖင့် ဤကဲ့သိ ့ သဘာဝကျ အာင် ဇာတ်သွင်းထားြခင်း
ကာင့်လည်း ယိးဓယားစာ ပသည် ကိယ်ပိင်မူနှင့်တည်ရှိခဲ့ ပသည်။
အြပင်အပမှ ရာက်ရှိလာ သာ ယဉ် ကျးမများကိ ကကျက် အာင် ချက်ပစ်၍ ယိးဓယားစာ ပသမားများက
မူရင်းသ ဘာ သက် ရာက် အာင် ရးသားစီကးခဲ့ က လသည်။ ပန်းချီဂီတစ သာ အနပညာရပ်အားလးကိလည်း စာ ပ
အလားတူ ကိယ်ပိင်မူြဖင့် ဇာတ်သွင်းပစ်လိက် က လသည်။
ယိးဓယားစာ ပတွင် ကဗျာအလားတူပင် စကား ြပမှာလည်း အြပည့်အစ တိးတက်ခဲ့ လသည်။ အဂလိပ်ဘာ
သာြဖင့် ရးသားထားရှိ သာ ဥပ ဒစာ ပအလားတူ ယိးဓယားဘာသာ ဥပ ဒစာ ပ ရှိ နြခင်းမှာလည်း ယိးဓယား
စကား ြပ၏အထက်တန်းကျ ကာင်း ခိင်မာ သာ အ ထာက်အထားတခ ြဖစ် ပသည်။

ရာမပဝတ္ထု
ယိးဓယားဥပ ဒစာ ပများ၏အ ြခခမှာ မနဓမ္မသတ် ြဖစ် ပသည်။ သိ ့ သာ်လည်း ယိးဓယားယဉ် ကျးမ၏ မ့
ဖျာက်မရနိင် အာင် သာ အ ကီးဆးအပိင်းမှာ နရာတကာတွင် ရာမပဝတ္ထ ု၏လမ်းမိးြခင်း ြဖစ် ပသည်။ ရာမယဏ
တွင် ပါ သာ ပဝတ္ထုမှာ ယိးဓယားယဉ် ကျးမများအတွင်းသိ ့ နက်နက် ကီး စူးဝင်ထိခိက် န ပသည်။ စာ ပအနပညာ န
ရာအားလးမှာပင် ရာမပဝတ္ထ ုက ထိပ်တန်းမှ န၍ လမ်းမိးခဲ့ လသည်။ ယိးဓယားသိ ့ ရာမယဏဝင်လာြခင်းမှာ ယဝဒီပ
(ဂျာဗာက န်း) သိ ့မဟတ် က မ္ဘာဒီယားမှ ဝင်လာြခင်း ြဖစ်ဖွယ်ရှိ လသည်။ ယိးဓယားအစဉ်အလာ စာတမ်းအမှတ်အ
သားများတွင် ဘယ် သာအခါက ရာမပဝတ္ထုအြမစ်တွယ်လာသည်ဟ သမိင်း ကာင်း(ရာဇဝင်နည်း)ကျကျ ဆးြဖတ်ချက်
မချနိင်ခဲ့ ပ။ ယိးဓယားရာဇဝင် စတင်လာ သာအချိန် (၁၃၅ဝ-၁၇၆၇ ခရစ်နှစ်)တွင် ယိးဓယားယဉ် ကျးမများအတွငး်
သိ ့ ရာမပဝတ္ထုက လမ်းမိး ပီးသား ြဖစ် နခဲ့ လ ပီ။ အဆိပါမှတ်သားချက်တွင် သသယြဖစ်စရာအ ကာင်း အနည်းငယ်
မ မရှိ ပ။

ရာမကိးကွယ် သာ ဘရင်
ယိးဓယားနိင်င တာ်တခလးကိ သိမ်းကျုးအပ်စိး တာ်မူခဲ့ သာ ဘရင်ရာမခမင်(၁၂၇၅-၁၃၁၇)ခရစ်နှစ် ကိယ်
တိင် ရာမကိ ကိးကွယ် သာ ပဂ္ဂိုလ် ကီးတဦးြဖစ် ကာင်း အသိအမှတ်ြပု က၏။ ထိ ခတ်မတိင်မီကပင် လူနာမည်များ
မို ့နာမည်များတွင် "ရာမ"နှင့်တွဲဘက် ခ ဝ လ့ရှိခဲ့ က၏။ ရာဇဝင်အစဉ်အဆက်တွင်ကား မင်းတိင်းလိလိ၏နာမည်
တွင် "ရာမ"ပါ နတတ်၏။ မဟာဝဇိရဗဒ္ဓရာမ၊ မဟာမန္တကရာမ၊ သခ ဒဝရာမ စ သာအမည်များကိ ကည့်လ င် ထင်
ရှားလှ ပသည်။ ဆီတာကိ ယိးဓယားဘာသာအားြဖင့် "ဆီဒါ"ဟ ခ က၏။ ဤကဲ့သိ ့လ င် ရာမယဏဝတ္ထုတွင် ပါ သာ
အမည် ပါင်းများစွာ ယိးဓယားယဉ် ကျးမများအတွင်းသိ ့ ဝင် ရာက် နခဲ့ ပသည်။

ရာမကီန်
ယ န ့ ယိးဓယားြပည်တွင် တွ ့ နရ သာ ရာမပဝတ္ထုမှာ ခရစ်နှစ် ၁၇၉၈ ခနှစ် လာက်က ရးသားခဲ့ သာမူြဖစ်
သည်။ ကျက္က ရီမင်းဆက်ကိ စတင်တည် ထာင်ခဲ့ သာ ဘရင်ြမတ်လက်ထက်တင
ွ ် ၄င်းဘရင် ကီးက ရာမပဝတ္ထုကဗျာ
ကျမ်း ကီးကိ ဗန် ကာက် မို ့တွင် ရးသားစီကး စခဲ့ လသည်။ ယိးဓယားဘာသာအားြဖင့် ရာမယဏကိ "ရာမကီန"် ဟ
ခ က၏။ အရပ်သူအရပ်သားများ ရ န က သာ အဖွဲ ့အနွဲ ့များတွင် ပါ သာ ရာမပဝတ္ထုသ ဘာမှာ အဆိပါရာမကီန်
မည် သာ ကျမ်းလာစကားများနှင့်အတန်ငယ် ကွဲလွဲလျက် ရှိ ပသည်။
"ရာမကီန"် ကျမ်းတကျမ်းလးကိ သီချင်းဂီတများြဖင့် ရးစပ်သီကးထားသည်ြဖစ်၍ ၄င်းကျမ်းလာ သီချင်းများ
ကိ အကနှင့်တွဲ၍ သီဆိ လ့ရှိ က၏။ ၄င်းကျမ်းအြပင် အလွန် ရှးကျ သာ အရပ်သားသီချင်းများတွင် ရာမပဝတ္ထုနှင့်ပတ်
သက် သာ သီချင်းတပိင်းတစကိလည်း တွ ့ရှိရ၏။ ၄င်းသီချင်းများကိ ရပ် သးက သာအခါ သီဆိ က၏။
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ယိးဓယားအက
ယိးဓယားသည် ဗဒ္ဓဘာသာဝင်တိ ့၏တိင်းြပည်တြပည် ြဖစ်၏။ ထိ ့ ကာင့် ယိးဓယားရာမဝတ္ထုတွင် ပါ သာ
ခါင်း ဆာင်ဇာတ်လိက်ရာမသည် ထာဝရဘရားသခင်ကား မြဖစ်နိင်။ ၄င်းမှာ အယိဓျာြပည်ရှင် ဘန်းတန်ခိး ကီးမား
သာဘရင်တပါးသာ ြဖစ်သည်။ ယိးဓယားရာမဝတ္ထု၌ "ရာဝဏ"ကိ "ထွဆကန္ဓ"( ခါင်းဆယ်လး)ဟ ခ တွင်၏။ ရာမ
ကပွဲများကိ ယိးဓယားြပည် ကျးလက် တာရွာနှင့် မို ့များတွင် ရပ်ကွက်အနှ ့အြပား ကြပ လ့ရှိ က၏။ အကအခန်သည်
ယိးဓယားဇာတ်ခ ပ တွင် အ ရးအပါဆး အစိတ်အပိင်း ြဖစ်၏။ ယိးဓယားအကသည် ဣန္ဒိယအစဉ်အလာအကနှင့်လးဝ
တူညီ လသည်။ ဣန္ဒိယတွင် က လ့ရှိ သာ "ကထကလိ" ခ "ဆိက"မျိုးြဖင့် ယိးဓယားတွင်လည်း ကြပ လ့ရှိ က၏။
ဣန္ဒိယြပည်အကမျိုးနှင့်အလားတူစွာပင် ယိးဓယားအကတွင်လည်း ကိယ်ဟန်အ နအထား ယိမ်းနွဲ ့ပ။ အထက်ပိင်းကိယ်
ကိ လပ်ခါပ စ သာ အမူအရာများမှာ အလွန်အ ရးပါလှ ပသည်။

အနပညာနှငဗ
့် သ
ိ ကာ
ဤကဲ့သိ ့ပင် အနပညာရပ်များနှင့်ဗိသကာအတတ်များတွင်လည်း ဣန္ဒိယလမ်းမိးမမှာ ထင်ရှားလှ ပသည်။ ယိး
ဓယားအ နာက် ြမာက်ပိင်းတွင် တွ ့ရှိရ သာ အ ဆာက်အဦပျက်များတွင် ဣန္ဒိယယဉ် ကျးမ စူးဝင်လမ်းမိးခဲ့ ကာင်း
အမှတ်အသားများ ထင်ထင်ရှားရှား ပ လွင် န ပသည်။

လက်မပညာ
ယိးဓယားလက်မပညာတွင် ဗဒ္ဓရပ်ပွား တာ်ဆိင်ရာ လက်ရာများ လသည်။ ဗိသ ဏ၊ သိဝနှင့်ရာမယဏဇာတ်
လာဇာတ် ကာင်များ၏ရပ်ပများကိလည်း ဟိမှာသည်မှာ တွ ့ရှိရ ပသည်။ သိ ့ သာ် ြပာပ လာက် အာင်ကား မများလှ
ချ။

ဓမ္မစ ကာတဆိပ်
ယိးဓယားြပည် တြပည်လးတွင် အ ဆာင်လက်ဖွဲ ့အရွယ်အစားမျစ၍ ပ ပါင်းများစွာ ြမင့် သာ ဗဒ္ဓရပ်ပွား
တာ်များအထိ အရွယ်အစားစား ထလပ်ကိးကွယ် က လသည်။ ၄င်းရပ်ပွား တာ်များကိ ကျာက်သား၊ ကး၊ ြမနှင့်
သစ်သားများြဖင့် ထလပ် လ့ရှိ က၏။ ဣန္ဒိယြပည်တွင် ယခအခါ နိင်င တာ် အလပစအြဖစ် ထည့်သွင်းထား သာ ဓမ္မ
စ ကာတဆိပ်ကိ ယိးဓယားြပည် နရာအနှ ့အြပားတွင် တွ ့ရှိနိင်၏။

ဂတ္တ ခတ်လမ်းမိးမ
မထရာ ဆာရ်နထ်နှင့်အဂျန္တာဂူများတွင် တွ ့ရ သာ ပန်းချီကားများ၌ ယိးဓယားရပ်ပွား တာ်များနှင့်တူ သာ ပ
တာ်များကိ တွ ့ရှိရ၏။ ဣန္ဒိယြပည် ဂတ္တလက်ထက် လက်မပညာများက ယိးဓယားလက်မပညာများအ ပ အ ကီးအ
ကျယ် လမ်းမိးခဲ့ဟန် ရှိ လသည်။

ြပာင် ြမာက် သာ လက်ရာများ
သိ ့ သာ် (၁၃)ရာစ နာက်တွင် ယိးဓယားလက်မပညာသည် သူ ့မူနှင့်သူ ြဖစ်လာခဲ့၏။ ထိစဉ်အခါက ဗဒ္ဓရပ်ပွား
တာ်များသည် ထူးြခား သာ အတွင်းသ ဘာ တာ်၏တည့်မတ်ြခင်း၊ မဆတ်နစ် သာစိတ်ြဖင့် သနားကရဏာထား တာ်
မူြခင်းများ၏သက်ဝင် ရပ်လးပဟန်များ ြဖစ် ပသည်။ အဆိပါ ရပ်ပွား တာ်များတွင် ယိးဓယားအနပညာသည်များသည်
သူတိ ့၏လက်ရာများကိ ြပာင် ြမာက်စွာ ဖာ်ြပထား က ပ၏။
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ဆင်စးီ ဟန်ဣန္ဒ
ဗန် ကာက် မို ့ "အရဏမန္ဒိရ"နှင့်"ြပဘာတမန္ဒိရ" ခ သာ ဘရား ကျာင်း ဆာင်များတွင် ဦးကင်း ၃ လးပါ
သာဆင်ရပ်များ ပ တွင် "ဣန္ဒ"(သိ ကား) စီးနင်း နဟန် ထလပ်ထား၏။

ယိးဓယားပန်းချီ
ယိးဓယားပန်းချီအတတ်ပညာတွင်လည်း အြခားယဉ် ကျးမများအလား ဣန္ဒိယပန်းချီအတတ်ပညာ၏လမ်းမိး
မရှိခဲ့ လသည်။ ရှး ဟာင်းယိးဓယားြပည် ပန်းချီပညာ ရခင်းများကိ ဘရား ကျာင်းနရများတွင် တွ ့ရ၏။ ဗဒ္ဓ၏ြဖစ်
တာ်စဉ်(ဗဒ္ဓဝင်) ပန်းချီကားများ ဇာတ်နိပါတ်ကားများနှင့် ဣန္ဒိယပရာဏ်ကျမ်း ပဝတ္ထုကားများကိ အဆိပါဘရား
ကျာင်းနရများ၌ ရာင်မျိုးစ ြခယ်မန်း၍ ရးဆွဲထား က လသည်။
ဣန္ဒိယယဉ် ကျးမမှ ယိးဓယားယဉ် ကျးမသိ ့ ကူးဝင်လမ်းမိးပကိ က န်ပ်တိ ့ အဘက်ဘက်ကစင် စလင် အာင်
အတန်ငယ် လ့လာ ပီး နာက် အ ခ အ ဝ စကားအသးအနန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အဘယ်မ တူ အာင် ကူးဝင်လမ်းမိး
လာ ကာင်း သိမှတ်နိင် စရန် အာက်ပါအတိင်း တနဂ နွ စ သာ န ့(၇) န ့အ ခ အ ဝ များကိ လ့လာတင်ြပလိ ပ
သးသည်။

သက္က တဘာသာ

ယိးဓယားဘာသာ

အာဒိတျဝါရ

ဗာန် ့ အာတီတ်

ကျန္ဒရဝါရ

ဗာန် ့ ဂျာန် ့

အဂါရဝါရ

ဗာန် ့ အာင့်ကာန်

ဗဓဝါရ

ဗာန် ့ ပ(တ)

ဗိဟ(ဆ)ပတိဝါရ

ဗာန် ့ ပရီဟာတ်

ဆ ကဝါရ

ဗာန် ့ ဆ(က)

သ နီဝါရ

ဗာန် ့ ဆာအိ

ဗာန် ့
အထက်ပါ သက္က တဘာသာနှင့်ယိးဓယားဘာသာ နင်းယှဉ်ချက်တွင် ပါ သာ ယိးဓယားဘာသာ "ဗာန် ့"မှာ
သက္က တဘာသာ"ဝါ ရ"သဒ္ဒါအပျက် ြဖစ်၏။ ဝါရဟူသည်မာှ ြမန်မာဘာသာ" န ့" ြဖစ်၏။ ဝါ ရ-ဗာရ-(ရ-န)ဗာန်-ဗာန် ့
ဟ အဆင့်ဆင့်ပျက်ကာ ယိးဓယားဘာသာတွင် "ဗာန် ့" ြဖစ်၏။
သက္က တ

ကားသ

ယိးဓယား

(၁)အာဒိတျ

အာဒိက်

အတိတ်

(၂)ကျန္ဒရ

ကျန်

ဂျာန် ့

(၃)အဂါရ

အဂါရ်

အာင်ကာန်

(၄)ဗဓ

ဗဓိ

ပ(တ)
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(၅) ဗိဟ(ဆ)ပတိ

ဗိဟတ်

ပရီဟာတ်

(၆)ဆ က

ဆက္က

ဆ(က)

(၇)သ နီ

ဆနီ

ဆာအိ

သက္ကတြမန်မာ
သက္က တဘာသာမှ ယိးဓယားဘာသာသိ ့ ြပာင်းပကိ ပိ၍ သ ဘာ ပါက် စရန် သက္က တဘာသာမှ ြမန်မာသိ ့
ြပာင်းပကိလည်း အာက်ပါအတိင်း လ့လာအပ်၏။
သက္က တ

ြမန်မာ

အာဒိတျ

တနဂ နွ( န)

စ(ကျ)န္ဒရ

တနလာ(လ)

အဂါရ

အဂါ

ဗဓ

ဗဒ(ဟ)-ဗဒ္ဓဟူး

ဝါကျ(ဆ)ပတိ

(ဝါ )ကျာသပ တး

ဆက

သ က- သာ ကာ

သ နီ

ဆနီ-စ န

ကျာသပ တး
အထက်ပါနင်းယှဉ်ချက်များကိ လ့လာ ကည့်ရ သာအခါ သက္က တဘာသာမှ ယိးဓယားနှင့်ြမန်မာတိ ့က စကား
လးများကိ ယူပမှာ တထပ်တည်းလိလိပင် ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ်လည်း ကျာသပ တး န ့ ဟာ သဒ္ဒါကိ ယူ ကရာဝယ် သက္က
တဘာသာ ကျာသပ တး ဟာ သဒ္ဒါအများ ရှိသည့်အနက် ယိးဓယားက " ဗိဟ(ဆ)ပတိ"ကိ ယူ၍ ြမန်မာက "ဝါကျ(ဆ)
ပတိ"ကိ ယူလိက်ပမှာ ထူးထူးြခားြခား မှတ်သားဘွယ် ကာင်းလှ ပသတည်း။

ဆန်းထွန်း
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