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ရည္စိန္

(၃)
ပ်ဴတုိ႔ ၀ိၾကမ(၀ိကရမ)မင္းဆက္သည္ သေရေခတၱရာကို ဗဟုိျပဳ၍ အုပ္စုိးေနခ်ိန္တြင္ ပ်ဴ-ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္အားျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွီးႏႊယ္ေသာ ေရွးေဟာင္းေလာ္ေလာ္တုိ႔သည္ ယခု ယူနန္
နယ္ တာ့လီ Ta-Li ေဒသတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ တည္ေထာင္လာ၏။ ထုိႏုိင္ငံကို နန္ေက်ာက္ဟုေခၚ၏။ သကၠတအမည္အားျဖင့္
ဂႏၶရတုိင္း ျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္။

။စိန္႔တုိင္းႏွင့္ဂႏၶရတုိင္း(ဂႏၶလရာဇ္တုိင္း)သည္ မူလအခါ၌ ထပ္တူ မဟုတ္ေၾကာင္း သမုိင္းသုေတသီမ်ား

သတိျပဳရာသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ရည္စိန္၊ (စိန္႔တုိင္း၊(စိန္႔ျပည္)ဂႏၶလရာဇ္တုိင္း ဥတည္ဘြား၊ တရုတ္တရက္ဟူေသာ အမည္
မ်ား၏ဇာစ္ျမစ္)၊ ဉာဏ္လင္းဓမၼစာပေဒသာ၊ ၁၉၈၃-ခု၊ ေအာက္တုိဘာလ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၆-၃၃၈ ကိုရႈ။
နန္ေက်ာက္ဟူသည္ ေတာင္ဘက္ေစာနယ္ဟုအနက္ထြက္၏။ ေက်ာက္ဟူသည္ကား တရုတ္တုိ႔က Chao ကုိ အသံ
လွယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစာလုံးသည္ ျမန္မာဘာသာ ေစာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္း Tai သုိ႔မဟုတ္ ရွမ္းဘာသာ စ၀္
(စလုံး-သတ္)ႏွင့္လည္းေကာင္း ထပ္တူျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ Nan-Chao ကို နန္ေစာဟု ျမန္မာဆန္ဆန္ေရး
သားၾကသည္။
နန္ေစာ သို႔မဟုတ္ ဂႏၶာလရာဇ္သည္ ယူနန္နယ္ တာ့လီေဒသ Tali Area ကုိ ဗဟုိျပဳလ်က္ စိုးမုိးေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစု
ထဲမွ အင္အားႀကီးမားေသာ ေရွးဦးျမန္မာ Proto-Burman တုိ႔သည္ မဲေခါင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္၏။
ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ ခရစ္ႏွစ္ သုံးရာစုတြင္ စီခြ်မ္းနယ္ Ssu-Chuan (Sichuan)အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ရွိေနေသးသည္။
ေတာင္ကင္းလြင္ျပင္ TongKing Plain သုိ႔မဟုတ္ ဟႏြိဳင္းလြင္ျပင္ Hannoi Plain မွတက္လာေသာ ေျမာက္ဘက္ မြန္-ခမယ္
Northern Mon-Khmer တုိ႔၏ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္မႈ Migration ေၾကာင့္ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ စီခြ်မ္းနယ္ အေနာက္ေတာင္
ဘက္တြင္ ရပ္ဆုိင္းေနရ၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ အစုကေလးသည္ ဟာကြက္ Vaccum ျဖစ္ေနေသာ ေနရပ္သို႔ ဆင္းလာခဲ့ၿပီဟု ေတြး
ထင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း အလုံးအရင္း ဆင္းမလာႏုိင္ေသးေခ်။ ခရစ္ႏွစ္ (၇)ရာစုေရာက္ေသာ္ အလုံးအရင္း ေရာက္ေနၿပီျဖစ္၏။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဘက္ မြန္-ခမယ္တုိ႔၏ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္မႈ အရွိန္အဟုန္ Migration Wave သည္လည္း အဆုံးသတ္
ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ ပ်ဴတုိ႔ ဆင္းသည့္လမ္းခရီးအတုိင္း ေရႊသဲျမစ္ကို ကူးၿပီး မဲေခါင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းသို႔
ေရာက္လာခဲ့တန္ရာသည္။ သူတုိ႔၏အခ်က္အခ်ာေဒသကား ယုန္ခ်န္း(င္) Yung-Ch’ang (ယခု ေပါင္ရွန္း Pao-Shan)ျဖစ္သည္။
ဤေနရပ္သည္ ေနာင္အခါ ျမန္မာသမုိင္းစာေပတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ရုံဆင္၊ ရုံရွန္၊ ၀န္စင္၊ ၀န္ဆင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးဦး ျမန္မာတုိ႔
သည္ မဲေခါင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္ကစ၍ ေရာက္လာခဲ့သည္ကို မသိႏုိင္ေတာ့ၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ႏွစ္
(၇)ရာစုထက္ ေနာက္မက်ႏုိင္ဟု ေသခ်ာစြာ ေျပာႏုိင္သည္။ ခရစ္ႏွစ္ (၅)ရာစုကတည္းကစ၍ အုပ္စုတစ္စုၿပီးတစ္စု တျဖည္း
ျဖည္း ဆင္းလာေကာင္း ဆင္းလာခဲ့ေပလိမ့္မည္။
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ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ ခရစ္ႏွစ္(၇)ရာစု မတုိင္မီ မဲေခါင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို အ
ေထာက္အထားမရွိပဲ လက္လြတ္စမၸယ္ ေျပာေနသည္မဟုတ္ေခ်။ နန္ေစာမင္း ရွင့္ေလာ္ဖီ Sheng-Lo-P’i (ခရစ္ႏွစ္ ၇၁၂-၇၂၈)
သည္ အေနာက္ဘက္တစ္ခြင္သို႔ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ရာ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔ကို တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း မန္ရွဴးက်မ္း Man-Shu တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ ရွင့္ေလာ္ဖီ၏စစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ ယုန္ခ်န္း(င္)မွ သေရေခတၱရာသို႔ေပါက္
ေသာ ကုန္းလမ္းကုန္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီးအတုိင္း ပ်ဴႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ၊ တနည္းအားျဖင့္ ယခုရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းသို႔၀င္
ေရာက္ေကာင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။
နန္ေစာမင္းေကာ္ေလာ္ဖဲင့္ Ko-lo-feng(ခရစ္ႏွစ္ ၇၄၈-၇၇၉)လက္ထက္၌ ခရစ္ႏွစ္ ၇၆၂-၃ အၾကားတြင္ မိမိကိုယ္တုိင္
စစ္တပ္ဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ၿပီး အေနာက္ဘက္တစ္ခြင္သို႔ စစ္ဆင္ခဲ့ရာ ဧရာ၀တီျမစ္ညႇာပုိင္းသို႔အထိ သိမ္းပိုက္ထားလုိက္၏။ ထုိအ
ခ်ိန္မွစ၍ ပ်ဴႏုိင္ငံသည္ နန္ေစာမင္း၏ၾသဇာခံ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထုိေနာက္ ေကာ္ေလာ္ဖဲင့္၏ေျမး ယီမုိရႊန္း I-Mon-Hsun
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(ခရစ္ႏွစ္ ၇၇၉-၈၀၈)သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၇၉၄-ခုႏွစ္၌ အေနာက္ဘက္တစ္ခြင္သို႔ စစ္ဆင္ျပန္၏။ ထုိနန္ေစာမင္းႏွစ္ပါး၏စစ္ဆင္မႈ
သည္ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔အား ပ်ဴႏုိင္ငံအထဲသိုပ တြန္းပို႔လုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ႏွစ္(၉)ရာစုေရာက္လာသည့္
တုိင္ေအာင္ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔၏ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္မႈအရွိန္အဟုန္ အဆုံးမသတ္ေသးေခ်။ လူဦးေရ အလြန္မ်ားျပားေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၀ ရာစုတြင္မူ ၿပီးဆုံးသြားၿပီဟု ေတြးထင္ဖြယ္ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ နန္ေစာတပ္ဖြဲ႔တြင္ အမႈထမ္းလ်က္
ရွိေသာ ေရွးဦးျမန္မာမ်ားမူကား ယူနန္နယ္ အေရွ႕ဘက္ပုိင္းသို႔ ေရာက္ေနၿပီး သူတုိ႔၏ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အဆက္ျပတ္သြားေလၿပီ။
နန္ေစာမင္း ေကာ္ေလာ္ဖဲင့္ Ko-Lo-Feng ၏စစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ မဲေခါင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ေရွးဦးျမန္မာမ်ား ႏွစ္
စုကြဲသြားခဲ့၏။ အစုတစ္စုသည္ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ဧရာ၀တီျမစ္ညာအၾကားသို႔ ေရာက္သြားၿပီး အျခားတစ္စုမူကား ယုန္ခ်န္း(င္)မွ
သေရေခတၱရာသို႔ေပါက္ေသာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အပ်ံ႕အႏွံ႔ ေနထုိင္လာၾကသည္။ အမွန္မွာလည္း သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ဧရာ၀တီ
ျမစ္ညာဘက္သို႔ တရုတ္-အိႏၵိယကုန္းလမ္း ကုန္သြယ္ေရးလမ္းခြဲတစ္လမ္းရွိ၏။ ဤလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ထန္မင္းဆက္၀န္
ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ ပထ၀ီ၀င္ပညာရွင္လည္းျဖစ္ေသာ က်ာတန္းက မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။
(၄)
ခရစ္ႏွစ္ ၈၃၂-ခုႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ပ်ဴသကၠရာဇ္ ၁၉၄-ခုႏွစ္ ယီမုိရႊန္း၏ေျမး ခ်မ္းဖင့္ယို႔ Chuan feng-Yu (ခရစ္ႏွစ္ ၈၂၃၈၅၉)၏တပ္ဖြဲ႔သည္ ယုန္ခ်န္း(င္)မွ သေရေခတၱရာသို႔ေပါက္ေသာ ကုန္းလမ္းကုန္သြယ္ေရးလမ္းမေၾကာင္းအတုိင္း ဆင္းလာၿပီး
သေရေခတၱရာသို႔အထိ တုိက္ခုိက္လာ၏။ ပ်ဴသုံးေထာင္ကို ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ယခု ယူနန္နယ္ ခြန္မင္းၿမိဳ႕ Kun Ming တြင္ ေနရာ
ခ်ထားလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခရစ္ႏွစ္ ၈၃၅-ခုႏွစ္၌ နန္ေစာတပ္ဖြဲ႔သည္ သံလြင္ျမစ္၀တြင္ရွိေသာ Mi-Chen (Lbir Cing ယခု
ၾကံဳစိန္)ကို တုိက္ခုိက္လာ၏။ မြန္အခ်ဳိ႕ကို ဖမ္းဆီးသြားၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ညာပုိင္းတြင္ ေရႊက်င္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေစသည္။
နန္ေစာတုိ႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ပ်ဴတုိ႔၏အင္အားသည္ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၆၀ (ေျခာက္ဆယ္)ထက္သာ၍
ေလ်ာ့လာပါးေနၿပီျဖစ္၏။ ျပည္တြင္းၿငိမ္သက္မႈလည္း မရွိေခ်။ ၎တုိ႔ လက္ေအာက္ရွိ မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္စုသည္ ပုန္ကန္ထၾကြခဲ့
သည္။ ထုိအခါ ပ်ဴမင္းသည္ ကုမာရစျႏၵ Kumaracandra ျဖစ္၏။ နန္ေစာတုိ႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္မႈလည္း ခံရ၊ ျပည္တြင္းေသာင္း
က်န္းမႈလည္း ရွိေနခ်ိန္တြင္ ကုမာရစျႏၵမင္း လြန္ေတာ္မူသည္။ သေရေခတၱရာ၌ ဆက္လက္မေနႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ ကုမာရစျႏၵ၏
အဆက္အႏြယ္တုိ႔သည္ ပ်ဴတုိ႔ေနရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ တမၸ(ဒီပ)သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေတာ့၏။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာ
လတ္ေသာ္ တမၸ(ဒီပ)တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္တည္သည္။ အစဥ္အလာစကားအရ ပုဂံ(တမၸဒီပ)သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၈၄၉-၈၅၀ အတြင္းတည္
ခဲ့ေၾကာင္း သိရ၏။ ဤအခ်က္သည္ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ကိုက္ညီမွန္ကန္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယုံၾကည္၏။ အေၾကာင္းမူကား ထုိ
သကၠရာဇ္(၈၄၉-၈၅၀)သည္ နန္ေစာတပ္ဖြဲ႔ သေရေခတၱရာသုိ႔ ခ်ဥ္းနင္းေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွင့္တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္သာ ကြာ
သည္။ နန္ေစာျပည္တြင္း ေအးခ်မ္းမႈရွိလာေသာအခါ ပ်ဴမင္းကုမာရစျႏၵ၏အဆက္အႏြယ္တုိ႔သည္ တမၸဒီပ(ပုဂံ)တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္
တည္ခဲ့သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။
သို႔ရာတြင္ ကုမာရစျႏၵမင္း၏အဆက္အႏြယ္သည္ ပုဂံ(တမၸဒီပ)သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက္ ဆက္လက္အားနည္းလာ၏။
ေနာက္ဆုံး၌ နာလန္မထူႏုိင္ေတာ့ၿပီ။
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(၅)
ပ်ဴမင္းကုမာရစျႏၵ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေနစဥ္အခါ၌ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းဘက္သို႔ တစ္စုၿပီးတစ္စု
အတည္တက် ေနထုိင္ေနၾကၿပီဟု ေတြးထင္ဖြယ္ ရွိ၏။ ပ်ဴတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ေနရပ္ကို ျဗဟၼာ၀တ္ ျဗဟၼာေဒသဟုေခၚ
သည္။ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ ထုိအမည္ကို ခံယူလာ၏။ ျမန္မာဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ျဗဟၼာမွ ျမမၼာ၊ ျမမၼာမွ ျမန္မာ ျဖစ္လာ
ျခင္းသည္ဟုဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္ေခ်။ ဘဂၤလားသားမ်ားသည္ ယခုထက္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို Brama desh ဟု ေခၚေ၀ၚေန
ေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။
ျမန္မာႏွင့္ပ်ဴတုိ႔သည္ မ်ဳိးႏြယ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏွီးႏႊယ္၏။ သို႔
ရာတြင္ ပ်ဴတုိ႔သည္ အိႏၵိယတုိင္းသားတုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေညာင္းခဲ့သည္ကတစ္ေၾကာင္း
မူလတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အျခားေသာမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔ႏွင့္ေသြးေႏွာသြားသူမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအေၾကာင္းမ်ား
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ေၾကာင့္ ပ်ဴတုိ႔ဘာသာစကားသည္ သစ္ဆန္းလာ၏။ ယခု ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေပါရာဏဟုေခၚဆုိေသာ စကားအခ်ဳိ႕တြင္ ပ်ဴစကား
မ်ား ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ေပလိမ့္မည္။ ေက်းဇူးဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ပ်ဴတုိ႔သုံးေသာ ထုိေ၀ါဟာရႏွင့္ထပ္တူ ျဖစ္ခဲ့မည္။ အ
ရင္းအျမစ္ခ်င္း တူမည္ကား ယုံမွားဖြယ္ရာ မရွိေခ်။ ေက်းႏွင့္ဇူး ကို ခြဲျခား၍ အနက္အဓိပၸါယ္ မဖြင့္ႏုိင္ျခင္းကို ေထာက္ထားျခင္း
အားျဖင့္ ပ်ဴစကားမ်ားတြင္ Compound Words မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေပမည္။ ပ်ဴတုိ႔သည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္သီးတစ္ျခားေနထုိင္
ခဲ့သျဖင့္ အဆုံးသတ္ဗ်ည္း Finals မ်ား မရွိေတာ့ေခ်။ ယခုအခါ ျမန္မာတုိ႔ စာေရးသည့္အခါ Finals မ်ား ထည့္၍ ေရးၾကေသာ္
လည္း ေျပာဆုိရြတ္ဖတ္ေသာအခါ Finals သံ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ပ်ဴႏွင့္ျမန္မာတုိ႔သည္ ဘာသာစကားအႏြယ္တူပါလ်က္ ေရွးျမန္မာတုိ႔သည္ ပ်ဴတုိ႔ထံမွ အျခားယဥ္ေက်းမႈအခ်က္အ
လက္မ်ားကို ခံယူခဲ့ပါေသာ္လည္း ပ်ဴစာေရးနည္းကို စြန္႔ပယ္ခဲ့၏။ အေၾကာင္းမူကား ပ်ဴအကၡရာမ်ားကို ေရးမွတ္ရာ၌ ခက္ခဲလွ
သည္။ အေကာက္အေကြ႔၊ အတြန္႔အတက္ မ်ားလွ၏။ အခ်ဳိ႕ေသာအကၡရာမ်ား ခပ္ဆင္ဆင္ ျဖစ္ေနသည္။ အသံအနိမ့္အျမင့္
Tones ရွစ္သံရွိသည္ဟုယူဆရ၏။ ပ်ဴတုိ႔သည္ ေရွးပေ၀သဏီအခါ၌ တစ္မိ၀မ္းတြင္း ဆင္းလာေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားစြာ
ခြဲခဲ့ကြဲခဲ့သျဖင့္ မတူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ျပားသြားေသာေ၀ါဟာရမ်ားစြာ ေပၚလာသည္။ ပ်ဴအကၡရာျဖင့္ေရးမွတ္ရာ၌ မလြယ္
ကူသျဖင့္ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ မြန္တုိ႔ သုံးလ်က္ရွိေသာ အကၡရာမ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳလာ၏။ မိမိဘာသာစကား(ေရွးေဟာင္းျမန္မာ
ဘာသာစကား)၏အသံထြက္ကို ထုိအကၡရာမ်ားျဖင့္ ေရးမွတ္လာသည္။ သို႔ရာတြင္ ပ်ဴစာသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅ ရာစုအထိ မတိမ္
ေကာေသးဟု ယူဆရ၏။
(၆)
ပုဂံ(ပုကံ)ဟူေသာ အရပ္အမည္သည္ ပုဂါမ သို႔မဟုတ္ ပ်ဴရြာဟုအနက္ထြက္သည္။ ပုဂံသည္ တမၸဒီပႏွင့္ထပ္တူျဖစ္
ပါသည္။ ထူးျခားသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ကား တရုတ္ ထန္မင္းဆက္သမုိင္းသစ္ အခန္း ၂၂၂ (ဂ)ပ်ဴႏုိင္ငံအေၾကာင္းတြင္ ပ်ဴတုိ႔
ေနရပ္ ၂၉၈ ခုအနက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာေနရပ္ သုံးဆယ့္ႏွစ္(၃၂)ခု၏ေနရပ္အမည္စာရင္း တမၺဟူေသာ ေနရပ္အမည္
ပါရွိ၏။ တမၺဒီပဟူေသာအမည္ကို ပုဂံေခတ္ေနာက္ပိုင္းေက်ာက္စာ(အတိအက်အားျဖင့္ ဆရာေတာ္ရွင္ဒိသာပါေမာကၡေက်ာက္
စာ)မွာ ထံျမတိတ္(တမၺဒီပ)ဟု ေရးသည္ကိုေတြ႔ရ၏။ ထုိအရပ္အမည္သည္ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းတြင္မွ ေပၚလာေသာေနရပ္အမည္
မဟုတ္ပဲ ပ်ဴေခတ္ကတည္းက ထုိေနရပ္အမည္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတိအက် ေျပာႏုိင္သည္။
အေနာ္ရထာမင္းထက္ ေစာေသာ၊ ေရွးက်ေသာ ျမန္မာမင္းမ်ား ရွိခဲ့ေပမည္။ ထုိမင္းမ်ားအနက္ ေစာရဟန္းမင္းႏွင့္
ေက်ာင္းျဖဴမင္းသည္ ရာဇ၀င္က်မ္းမ်ားတြင္သာမက ခုိင္လုံေသာ ေက်ာက္စာႏွင့္မင္စာမွာလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တူရြင္း
ေတာင္ေပၚရွိ ေစာရဟန္းသိမ္ေက်ာက္စာအရ ေစာရဟန္းမင္းသည္ တူရြင္းေတာင္ေပၚတြင္ သိမ္ Sima တစ္ခုတည္ခဲ့သည္ဟု
ဆုိ၏။ ေက်ာင္းျဖဴမင္းသည္ ေက်ာင္းျဖဴတစ္ေက်ာင္းတြင္ စံခဲ့ေသာမင္းျဖစ္တန္ရာသည္။ ထုိမင္းႏွစ္ပါး၏ဘြဲ႔အမည္မ်ားသည္
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ထုိမင္းမ်ားသည္ အေနာ္ရထာမတုိင္မီက ျမန္မာမင္းမ်ားျဖစ္
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဂံမင္းဆက္သည္ အေနာ္ရထာမင္းကစ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္တန္ရာ။ သို႔ရာတြင္ အေနာ္ရထာမင္း
၏လက္ရုံးရည္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာမင္းမ်ားထက္ သာလြန္သည္။
ပုဂံသည္ ပ်ဴတုိ႔ေနာက္ဆုံးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္၏။ ပ်ဴအားနည္းေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတုိ႔သည္ အားေမြးေနလ်က္ရွိၿပီ။ ျမန္မာနုိင္ငံ
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အလယ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္လာေသာ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ မိမိအုပ္စု၊ မိမိအႀကီးအကဲႏွင့္လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားေနထုိင္ခဲ့ဟန္တူ
သည္။ သက္ေသအခုိင္အလုံ သိရေသာအုပ္စုႏွစ္ခုရွိ၏။ ၎တုိ႔ကား ေတာင္တြင္းမင္းအုပ္စုႏွင့္ထီလႈိင္မင္းအုပ္စု ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ေရွးျမန္မာတုိ႔သည္ ယခင္ယူနန္နယ္အေနာက္ပုိင္းမွာ ေနထုိင္ခဲ့စဥ္အခါကဲ့သို႔
မိမိတုိ႔၏အႀကီးအကဲကို မင္း Mang ဟု ဆက္လက္ေခၚတြင္ခဲ့၏။ ယခုထက္တုိင္ ဤေ၀ါဟာရကို အခ်ဳိ႕ေသာေဒသတြင္ Min
ဟုအသံမထြက္ပဲ Mang ဟုအသံထြက္ၿပီး ရြတ္ဆုိေနပါေသးသည္။ ေတာင္တြင္းမင္းအုပ္စုသည္ ယခု ေတာင္တြင္းႀကီးတြင္
အေျခခ်ေနထုိင္ေသာအုပ္စုျဖစ္၍ ထီလႈိင္မင္းအုပ္စုသည္ကား ယခုေက်ာက္ဆည္အစပ္ မိတၳီလာႏွင့္အလွမ္းမေ၀းေသာ ၀မ္း
တြင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထီးလႈိင္ျဖစ္တန္ရာသည္။ ထုိအုပ္စုမ်ားအျပင္ အျခားအုပ္စုမ်ားလည္း ရွိေပလိမ့္မည္။ အေထာက္အထား မေတြ႔
ရေသး၍ မေဖာ္ျပႏုိင္ေတာ့ၿပီ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အားနည္းေနေသာ ပ်ဴတုိ႔ပေဒသရာဇ္စနစ္၏လက္ငုတ္လက္ရင္းမ်ားကို ေရွးဦး
ျမန္မာတုိ႔က ဆက္ခံခဲ့သည္ဟုေတြးထင္ဖြယ္ ရွိ၏။ ပ်ဴတုိ႔ႏွင့္ေအးခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲလ်က္ ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ႏွစ္
၁၆ ရာစုဦးပုိင္း ေရာက္လာသည္တုိင္ေအာင္ ျမန္မာေက်ာက္စာတြင္ ပ်ဴဟူေသာလူမ်ဳိးအမည္ကို ဆက္လက္ေတြ႔ရေသးသည္။
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ျမန္မာတုိ႔သည္ ယူနန္အေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္ခဲ့စဥ္အခါက မိမိတုိ႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပ်ဴတုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ထိလာ
ေသာအခါ လက္ခံႏုိင္သည့္အစိတ္အပိုင္းကို ခံယူခဲ့သည္ဟု ေတြးထင္ဖြယ္ရွိ၏။ ပ်ဴတုိ႔သုံးခဲ့ေသာ ျပကၡဒိန္ကိုလည္း ျမန္မာတုိ႔
လက္ခံခဲ့သည္။ ေနာင္အခါတြင္ အေျခအေနအလိုက္ လမ်ားကို တီထြင္လာသည္။
(၇)
နိဂုံး
ပုဂံေခတ္သည္ ရုတ္ျခည္းေပၚလာသည္မဟုတ္ပဲ အေနာ္ရထာမင္း မတုိင္မီက ေရွးျမန္မာမ်ား အထူးသျဖင့္ ေစာရဟန္း
မင္းႏွင့္ေက်ာင္းျဖဴမင္း စေသာမင္းမ်ားက အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပ်ဴမင္း ကုမာရစျႏၵ Kumara Candra ၏အ
ဆက္အႏႊယ္မ်ား အားနည္းသည္ထက္အားနည္းလာသည့္အခါကုိ ၾကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ တျဖည္းျဖည္း
အင္အားေတာင့္တင္းလာေသာ ေရွးဦးျမန္မာတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္း၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ရယူထားလုိက္ၿပီး ပ်ဴတုိ႔ေနရာ
တြင္ထုိး၀င္လာေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပ်ဴေခတ္ႏွင့္ပုဂံေခတ္ႏွစ္ေခတ္အတြင္း ၾကားကာလဟူ၍မရွိေၾကာင္းတင္ျပလုိပါသည္။
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