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 "သမိုင္းဆိုတာ မအ ေအာင္လို႔သင္တာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာသမိုင္းဟာ ပံုျပင္ 

နဲ႔ သမိုင္းခြဲမရေအာင္တြဲေနတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာနဲ႔တပည့္ေတြပါ 

အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ပံုျပင္ကို မခြဲတတ္ေအာင္ရွိေနတယ"္
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ဒီအေၾကာင္းအရာက နည္းနည္းေတာ့ ေလးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေနတဲ့ ျမန္မာ 

လူမ်ိဳးတိုင္းသိထားသင့္တယ္ထင္လို႔ ရွာေဖြလို႔ရသမွ်ေလးေတြတင္ေပးလိုက္တာပါ။ တကယ္ 

လို႔ စိတ္၀င္တစား ေလ့လာလိုတဲ့သူမ်ား ရွိခဲ့ရင္လည္း အခ်က္အလက္ေတြ အလြယ္ တကူ 

ရွာေဖြလို႔ လြယ္ေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေတာ့ပစ္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားစုကို 

ျမန္မာ့သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအဖြဲ႕ MyanmarISP ကေန ရရွိပါတယ္။

၂၀ဝ၄ ခု၊ ဇူလိုင္လမွာ ပထမ အႀကိမ္ မံုေ႐ြး စာအုပ္တိုက္ အမွတ္စဥ္ (၁၃၄) အျဖစ္ ထုတ္ေဝ 

ျဖန္႔ခ်ီခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းရဲ႕ "ျမန္မာ့ သမုိင္းပံ"ု Myanmar History Told in Pictures 

စာအုပ္မွေန "ျမန္မာ အႀကိဳသမိုင္း" အခန္းကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။

shougon (mmcybermedia.com)
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ျမန္မာ့အႀကိဳသမုိင္း (၁)
      

 ျမန္မာ့သမိုင္းကို သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကား မဟုတ္တဲ့၊ သဘာဝ ယုတၱိ မတန္ 

တာေတြ ပံုျပင္သက္သက္ ေျပာခဲ့တာေတြကို ျဖဳတ္ပစ္သင့္ေပမဲ့ မျဖဳတ္ခဲ့တဲ့၊ ျဖည့္သင့္ 

တာေတြကိုလည္း မျဖည့္ခဲ့တဲ့၊ ပံုျပင္နဲ႔ သမိုင္းနဲ႔ ခြဲမရေအာင္တြဲေနတဲ့ သမိုင္းပံုျပင္ေတြ 

မဟုတ္တဲ့၊ ဒီ ျမန္မာ့ေျမထဲကတူးေဖာ္ရရွိတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို ကိုးကားၿပီး ေရးသား 

ထားတဲ့ “ျမန္မာအႀကိဳသမိုင္း” အေၾကာင္းကိုရသေလာက္ စုစည္းတင္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ ဒါေတြအျပင္ ေရွးႏွစ္ သန္းေပါင္း မ်ားစြာက ျမန္မာ့ ေျမေပၚမွာ ရွင္သန္ ေနထိုင္ခဲ့ၾက 

တဲ့ သတၱဝါေတြနဲ႔ ေရေျမေတာေတာင္အေနအထားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ 

ကိုလည္း စုစည္းေပးထားပါတယ္။

ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္အေနာက္ကုန္းေလွ်ာက ပဒတ္လိုဏ(္ျပဒါးလင္း) အမွတ(္၁)မွာ နံရံေဆးေရး 

ရွိတယ္။ အဲဒီ အ႐ုပ္ေတြဟာ အရင္အႏွစ္ ၂၀,ဝ၀ဝ က ၁၀,ဝ၀ဝ အတြင္းေရးဆြဲ ခဲ့တာေတြ 

ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့အႀကိဳသမိုင္း ေလ့လာေရးက ႏုေသးေတာ့ ဒီမွာ ေတြ႕ ထားတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ႂကြင္းနဲ႔ 

ေက်ာက္လက္နက္ေတြကနည္းေသးတယ္။ ဒီေတာ့ေရွးလူေတြရဲ႕အေနအထုိင္ အစားအေသာက္

အေျခအေနေတြကို စံုေအာင္မေျပာတတ္ေသးပါ။ တျခားကေလ့လာ ၿပီးသမွ်နဲ႔စပ္ဟပ္ၿပီး 

သ႐ုပ္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ကလူဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္ပံုမွာ ျမန္မာဘက္က အညာသား 

ဆိုတာ ဂ်ာဗာလူ၊ ေဘဂ်င္လူနဲ႔ တတန္းတည္း ဟိုမိုအိရက္တပ္စ္ (မတ္ရပ္လ)ူ အဆင့္ 

ေရာက္ၿပီးပါၿပီ။ သူနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အေထာက္အထားေတြအရ အရင္ အႏွစ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ က စၿပီး 

ရွိေနပါၿပီ။

တျခား ေဒသေတြမွာေတြ႕ရတဲ့ လူေတြလိုပဲ အညာသားရဲ႕ဘဝကိုလည္း ေနရာေဒသ ဆိုင္ရာ 

သဘာဝအေနအထားက ပံုသြင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တမ်ိဳး ေျပာရရင္ သူေနရတဲ့ အပူပိုင္း 

ေတာထဲကစားလို႔ ျဖစ္တဲ့ အပင္၊ အသီး၊ အ႐ြက္၊ အေခါက္၊ အျမစ္ေတြကို စားမယ္။ သူ႔လိုပဲ 

အပင္ေတြမွရတဲ့ အစာကိုစားတဲ့ (အခု မ်ိဳးတံုးၿပီ ျဖစ္တဲ)့ အေကာင္ေတြကို လူက 

သတ္ျဖတ္စားမယ္။ ေရအိုင္ေရကန္ေတြက ေရခ်ိဳငါးကုိ မွ်ားစားမယ္။ အပူအေအး၊ မိုး၊ ေလနဲ႔ 

သတၲဝါႀကီးေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္က ကင္းလြတ္ေအာင္ ဂူထဲမွာ ခိုေအာင္း ေနမယ္။ သူ ေနထိုင္ 

ခဲ့တဲ့ ေနရာက ျမန္မာ အထက္ပိုင္း ျဖစ္လို႔ သူ႔ကို ခပ္လြယ္လြယ္ အညာသားလို႔ နာမည္ 

ေပးထား ပါတယ္။ သူက မုဆိုးတံငါ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအမ်ိဳးက မိန္းမကို အတင္း ဖမ္းယူ 

လာၿပီး အိမ္ရာထူေထာင္မယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္က ရန္သူလာတိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ မိန္းမေတြကေျပးရပုန္းရတယ္။ ရန္သူအသာရၿပီ ဆိုရင္ 

အထီးကိုသတ္၊ အမကုိသားမယား ျပဳၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရွးလူေတြဟာ ကိုယ့္အမ်ိဳး 

ထဲကမိန္းမကုိမယူဘဲ အမ်ိဳ းလြတ္တဲ့ မိန္းမကိုခုိးယူ ေပါင္းသင္းတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ေရွးဦး လူေတြရဲ႕ မိသားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးက ထားရာမွာေနဆိုသလို ေအာက္တန္းက်တဲ့အေန 

မ်ိဳးေနရတယ္လို႔ ထင္ရင္ မွားမယ္။ လင္မယား ျဖစ္တဲ့ အခါ ကိုယ္စီကိုယ္ငွကိုယ္စြမ္းရာဝင္ၿပီး 

အိမ္ေထာင္ဝန္ကို ထမ္းၾကရမယ္။ သားမယား အသားစားရဖို႔ လင္ေယာကၤ်ားက အမဲ လိုက္ 

တယ္။ သားေကာင္က အၿမဲလိုသေလာက္ သတ္ရမယ္ မဟုတ္ပါ။ မယားက ေတာလည္ၿပီး 

စားေကာင္းမယ့္ အသီးအ႐ြက္၊ အေခါက္အျမစ္နဲ႔ငွက္ဥရွာေပးပါမွ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ စားေသာက္ 

ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ မိန္းမက မ်ိဳးဆက္သစ္ ရေအာင္ ကေလး ေမြးေပးတယ္။ 

ဒီလို ကို္ယ္စီကိုယ္ငွစြမ္းရာက အမႈထမ္းတာကို ခါတိုင္းေျပာေနက် တာဝန္ေဝထားတယ္လို႔ 

ေျပာရင္ အတိအက်မမွန္ပါ။ လင္ေရာမယားပါပူးတြဲၿပီး မိသားစုအစားအစာနဲ႔ အႏၲရာယ္ 

ကင္းဖို႔တာဝန္ယူၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒါအျပင္ အမ်ိဳ းသမီးေၾကာင့္လူတုိးပြားတယ္။ လူမ်ားရင္

လုပ္သားမ်ားလာမယ္။ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ရန္အႏၲရာယ္ကို တြန္းလွန္ ေပးမယ့္သူပိုမ်ားလာ 

မယ္။ ဒါေၾကာင့္သားေမြးေပးသူကုိတေလးတစားထားၿပီး ဆက္ဆံမယ္လို႔ ေတာင္ ယူဆစရာ 

ရွိပါတယ္။ သူ႔ေၾကာင့္ မိသားစုဟာႀကီးထြားၿပီး အားေကာင္းလာပါတယ္။ ဂူနံရံမွာ အမ်ိဳးသမီး 

က႑ကို တေလးတစား ေနရာေပးထားပံုကို တဘက္စာမ်က္ႏွာမွာျပထားပါတယ္။
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ကိုယ္ဝန္ရွိတဲ့ မိန္းမကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး သားဖြားတဲ့အခါ အေသအေပ်ာက္ နည္း 

ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္မယ္လို႔ေတာင္ မွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။ (ပံု - ၂)

သားသမီးငယ္ငယ္နဲ႔ေသရင္လူတစုလုံးအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ 

      

အမ်ိဳးသမီးပံု အငယ္ေလးေတြကို (မလွေပမယ္)့ ဗိနပ္စ္ ေခၚၾကတယ္။ ဒီပံုေလးေတြက 

ေခါင္းေသးေသး၊ မ်က္ႏွာမပီမသ၊ လက္ေသးငယ္ၿပီး ရင္၊ ဗိုက္နဲ႔တင္ပါးဆံု အဆမတန္ 

ႀကီးတာကို ေတြ႕ရတတ္တယ္။ လိင္ကိုလည္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေစတယ္။ ေက်ာက္ေဟာင္း 

ေခတ္ လူေတြ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အရပ္ေတြမွာ ဗိနပ္စ္ကို ႐ုပ္လံုး ႐ုပ္ျပား နံရံေဆးေရး အမ်ိဳးစံု 

ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ေဟာင္းကာလက လူေတြဟာအင္မတန္လိုလား တမ္းတၾကပံု 

ေပၚပါတယ္။ (ပံု - ၄)

ျမန္မာေျမက မုဆိုး ေတြဟာ ေတာကြ်ဲ၊ ေမြးရွည္ဆင္၊ ေရခဲ သမင္နဲ႔ ဝက္ဝံလို အေကာင္ႀကီး 

ေတြကို သတ္ခြင့္ရမယ္မထင္ပါနဲ႔။ အဲဒီ အေကာင္ေတြက သမပိုင္းဇံုမွာမွ ရွိတတ္တာ မ်ိဳးပါ။ 

ဒီမွာလည္း အခု ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ၾကံ့၊ ဆင္၊ ဆိတ္၊ ျမင္း၊ သမင္ ဆိုတဲ့ သတၲဝါ ေတြရဲ႕ အထက္ 

ေရွးသတၲဝါကိုပဲ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ေတာထဲမွာ လိုက္လံ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တခ်ိဳ႕အေကာင္ရဲ႕ပံုကို ပဒတ္လိုဏ္ (ျပဒါးလင္းဂ)ူ အမွတ္ (၁)ရဲ႕ အလယ္နံရံမွာ ေတြ႕ရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။

အမ

အဖို

ႏွစ္ပါးစံု

(ပံု - ၂) ကိုယ္၀န္အ႐ြယ္ အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမေတြ

(ပံု - ၃) ကေလးအေလာင္းကို ေျမခ်သၿဂၤ ိဳဟ္ပံု

(ပံု - ၁)

ဆဗိဂနႏို ဗီးနပ္စ္ ေ၀ါလဲန္ေဒါ့ဖ္ေလာ့ဆယ္

ၿဂိမလဒီအန္တာ
စစ္စတာနိတ

လက္စပူရွျခံဳခို

မိန္းမ

ကိုစတီယဲန္ကိ
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ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ အေနာက္ ကုန္းေလွ်ာက ပဒတ္လိုဏ္ (ျပဒါးလင္း) အမွတ္ (၁) မွာ နံရံ 

ေဆးေရး ရွိတယ္။ အဲဒီ အ႐ုပ္ေတြဟာ အရင္အႏွစ္ ၂၀,ဝ၀ဝ က ၁၀,ဝ၀ဝ အတြင္း ေရးဆြဲ 

ခဲ့တာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးေဟာင္း ကာလက လူ႐ိုင္းေတြ သံုးတဲ့ လက္နက္ ဆိုရင္ ေက်ာက္သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ၊ 

သစ္သား တင္းပုတ္ေတြ၊ ဝါးခြ်န္ေတြ၊ ေလာက္လႊဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ေဟာင္း 

ကိရိယာကို ေခတ္ကိရိယာနဲ႔ ရွင္းျပမွ ဒါေတြကို ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး၊ ဘယ္လို အသံုး 

ခ်မယ္ဆိုတာ မွန္းဆႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စင္းလံုးေခ်ာ ေသြးထားတဲ့ လက္ပုဆိန္တခုကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း မံု႐ြာ 

တဖက္ မိုးႀကိဳးျပင္မွာ (ေကာက)္ ရတယ္။ အဲဒီ ေက်ာက္ဖိစပ္ဖူး လက္နက္မွာ ေက်ာက္သစ္ 

ကာလ လယ္သမား၊ ယာသမားဟာ သားငါး စားရဖို႔ မုဆိုး တံငါ တပိုင္း လုပ္ေနရတုန္း ဆိုတဲ့ 

သက္ေသခံခ်က္ တခုကို ေတြ႕ရတယ္။ ေလးျမားကို မိုးမ်ားက မိုးပါး ကာလ ကို အကူး၊ အရင္ 

အႏွစ္ တေသာင္း အထက္ကပဲ တီထြင္ သံုးစြဲခဲ့ၾကတာ ျဖစ္လို႔ အမဲလိုက္ရာမွာ ေရွးကထက္ 

ပိုၿပီး က်င္လည္လို႔ သားေကာင္အရ မ်ားမယ္။

အခုလို ေခတ္ကာလ ေရာက္ေတာ့ ရန္ျဖစ္ၾကရင္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုး ေလးျမား စြဲကိုင္ၿပီး 

တိုက္ခိုက္ၾကမယ္ ထင္ရပါတယ္။ ျမန္မာ တံငါ ေတြဟာ ကေန႔ထိ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္းက 

တံငါေတြ သံုးခဲ့တဲ့ ဝါးယက္သဲ့လို ငါးဖမ္း ကိရိယာေတြ သံုးေနၾကဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆ 

ပါတယ္။ အဲဒီ ကိရိယာ ေတြက ၾကမ္း၊ ခရာ၊ ဆင္လိမ္၊ ေဆာင္း၊ ဆုတ္ကပ္၊ ဒိုင္းဝန္း၊ ဓမင္း၊ 

ပက္ခြံပံု၊ ရင္ကြဲၿမံဳး အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ေတာ္လွန္ေရး စၿပီ ဆိုရင္ လူေတြဟာ လြင္ျပင္မွာ ရွိတဲ့ သစ္ေတာကို 

ခုတ္ထြင္ၿပီး စိုက္ခင္းေတြ လုပ္တယ္၊ ႐ြာတည္တယ္၊ တိရစာၦန္ ေမြးတယ္။ အေနာက္ 

အာရွမွာ ဆိုရင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ဟာ အရင္ႏွစ္ ၉၀ဝ၀ က ၅၀ဝ၀ အထိ ရွည္ၾကာ 

ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာမွာ ဆိုရင္ အရင္ အႏွစ္ ၈၀ဝ၀ ေလာက္က ဆန္ကို စိုက္ပ်ိဳး စားေသာက္ 

ၾကမယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္သစ္ ကာလဟာ အရင္ အႏွစ္ ၃၀ဝ၀ အထိ ရွိေန 

ေသးတယ္လို႔ ထင္ရတယ္။ အပင္ စိုက္တာနဲ႔ အေကာင္ ေမြးတာ ဘယ္ဟာက အရင္ 

က်သလဲ ေျပာဖို႕ ခက္ပါတယ္။ ၿပိဳင္တူလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေလာက္လႊဲ

တင္းပုတ္ အေႏွာင့္ပါတဲ့အသြား ေဆာက္၊ စို႔

အေႏွာင့္ပါတဲ့ခၽြန္း(ျမား)
ဗထက္ခ်ိဳင့္ဓားသြား

သားေရအထူအပါးညီတဲ့ က်င္းေပါက္

လွံပစ္ေဂါက္

အ႐ိုးပါးဟက္ခၽြန္း

အ႐ိုးမွိန္း

႐ြက္ခၽြန္း၊ ဓားသြား အမင္းတပ္ ခၽြန္း(ျမားသြား)

လြန္သြား၊ စူး

ခ်စ္ဓား

စပ္ေလွ ဧရာပံု ဦးခၽြန္း ခ်စ္ဓား

ေက်ာက္ေသးကိရိယာ

(မူလအ႐ြယ္အတိုင္း)

ေလွ၀မ္းပုံခ်စ္ဓား ဦး၀ိုင္း

ဖဲ့သား
ထက္၀က္

ေက်ာက္စြယ္
သြား

လျခမ္းစ

သံုးဖက္မညီစ

ေလးဖက္
မညီစ

ျမားေခါင္း
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ဓမင္း

ပက္ခြံပံု

ရင္းတြန္း

ရင္ကြဲျမႇံဳး

ၾကမ္း
ေဆာင္း

ဆင္လိမ္

ခရာ

ဆုတ္ကပ္

ဒိုင္း၀န္း

ငါးေတြအမ်ားႀကီးထပ္ဆြဲထားၿပီး 

အေပၚဆံုးက ထံုးရည္ၾကည္

အခါခါဖံုးလို႔ တစ္ေကာင္မွ် 

အပီအသပံုမေပၚေတာ့ပါ

ထေရာက္ 
(ဆာစြန္မ်ိဳး၀င္ေရခ်ိဳငါး)သစ္ေခါက္ေလွေပၚက ငါးကို မွိန္း/၀ါးခၽြန္နဲ႔ ထိုးဖို႔ေစာင့္ေနပံု

သမင္ကို ေလးသမားေယာက္်ားက လွံကိုင္မိန္းမ၊ ေခြးအကူအညီနဲ႔ ဖမ္းယူပံု

(ေနႏွစ္စင္း အဓိပၸါယ္က ပထမတစ္ရက္ပစ္၊ 

ဒုတိယတစ္ရက္မွ အေသေကာင္ကုိရွာလို႔ရတယ္လို႔ ရည္ညႊန္းပံုရပါတယ)္

ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္း၊ မံု႐ြာတစ္ဖက္ရွိ မိုးႀကိဳးျပင္မွာ 

(ေကာက္ရတဲ့) ေက်ာက္ပုဆိန္ေပၚမွာ ထင္ထင္ရွားရွား

ေရးျခစ္ထားတဲ့ သုတ္ကိုင္း ေထာက္ေခ်ာက္ပံု

၀ွက္က်င္းမိုးက်လွံ

ေလးသည္ခ်င္းတိုက္ၾကပံု

ပင္လယ္ဖ်ံ

ေ၀လငါး

သားေရေလွ
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တိရစၧာန္ ေမြးတဲ့ ရက္စဥ္ သမိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

လူေမြး တိရစၧာန္ အေစာဆံုး စႏိုင္တဲ့ ကာလ၊ ေဒသ အရင္ႏွစ္

ေခြး   ၁၄၀ဝ၀  ပါေလဂဝရ၊ အီရန္

သိုး   ၁၁၀ဝ၀  ဇဝိေက်မိရွနိဒါ၊ အီရတ္

ႏြား   ၉၇၀ဝ  အေနာက္သဲကႏၲာရ၊ အီဂ်စ္

ဆိတ္   ၉၅၀ဝ  အလိကို႔စ္၊ အီရန္

ဝက္   ၉၀ဝ၀  ကယိုႏု၊ တာကီ

ပူး   ၈၀ဝ၀   အယကုခ်ိဳခ်ိဳင့္၊ ပီ႐ူ

ပိုးေကာင္  ၅၅၀ဝ  စိယင္ထၥဳန္၊ တ႐ုတ္

လမ   ၅၅၀ဝ  အဲန္ဒီယင္ကုန္းျမင့္၊ ပီ႐ု

ျမည္း   ၅၀ဝ၀   ႏိုင္းျမစ္ဝွမ္း၊ အီဂ်စ္

ဘို႔ႏွစ္ဘို႔ ကုလားအုတ္ ၅၀ဝ၀  ေတာင္ပိုင္း ႐ုရွ

ဘို႔တဘို႔ ကုးလားအုတ္ ၅၀ဝ၀  စဥဒိ၊ အာေရဗ်

ျမင္း   ၅၀ဝ၀  ယူကရိန္း၊ ႐ုရွ

ပ်ား   ၅၀ဝ၀  ႏိုင္းျမစ္ဝွမ္း၊ အီဂ်စ္

ကြ်ဲ          ၄၅၀ဝ  အိႏၵဳျမစ္ဝွမ္း၊ ပါကစၥတန္

ဘဲ   ၄၅၀ဝ  အေနာက္အာရွ

ယက္ (ေမြးရွည္ႏြား)  ၄၅၀ဝ  တိဘက္

ၾကက္   ၄၀ဝ၀  အိႏၵဳျမစ္ဝွမ္း၊ ပါကစၥတန္

ေၾကာင္                   ၃၆၀ဝ  အီဂ်စ္

ဆင္                     ၃၅၀ဝ  ဟရပၸ၊ ပါကစၥတန္

ငန္း                      ၃၅၀ဝ  ဂ်ာမနီ

ေရခဲသမင္                ၃၀ဝ၀  ပဇိရစ္စ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း၊ ဆိုင္ေဗရိယ

                                     ဟာရစ္ ၁၉၈၅၊ ၁၆၄၊ ပီေဇာ့ ၁၉၅၂၊ ၁၅၇

စိုက္ခင္းအေစာဆံုး စႏိုင္တဲ့ ကာလ၊ ေဒသ အရင္ႏွစ္

အေစ့ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး  ၈၅၀ဝ   ဂ်ာမို၊ အီရတ္

သစ္ေတာ္သ/ီပန္းသီး  ၈၅၀ဝ   ရွတဲလ္ဟုယုတ္၊ အေနာက္အာရွ

ဂ်ံဳ        ၈၀ဝ၀   ဂ်ာမို၊ အီရတ္

စပါး    ၈၀ဝ၀   အေရွ႕ေတာင္အာရွ

ဘာလီ    ၆၀ဝ၀   ဖယုမ္၊ အီဂ်စ္

ဆပ္၊ လူး၊ ႏွံစားေျပာင္း (Millet) ၅၀ဝ၀   ဂ်ဲမ္ဒ္နာ့စရ္၊ အီရတ္

စပါး (ဆည္ေရေသာက)္   ၃၀ဝ၀   ဗီယက္နမ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ

ႏြားမနဲ႔သားငယ္ ႏြားသိုး
ႀကံ့ သမင္

ေတာင္ဆိတ္

ႏွစ္ေကာင္ေ၀ွ႔ပြဲအိဗက္၊ရွမြိဳင္(ေတာင္ဆိတ္)

ေရွးဆင္

ေရွးႀကံ့

ေရွးျမင္း ျမင္း၊ ၾသတာမိရ

အမဲလိုက္၊ အယ္ေဖရ
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အေရးပါတဲ့ လက္နက္ကိရိယာနဲ႔သံုးစားကုန္ေပၚဦးစ ကာလေဒသ အရင္ႏွစ္

ျခင္းေတာင္း   ၁၀၉၀ဝ  ရွလိဒါဂူ

ေလးျမား    ၁၀ဝ၀ဝ  ရွတဲလ္ဟုယုက္၊ အေနာက္ဘက္အာရွ

သားေရအိတ္   ၁၀ဝ၀ဝ  အေနာက္အာရွ

ထန္းေရ     ၁၀ဝ၀ဝ  ျမန္မာအလယ္ပိုင္း၊ အိႏၵယေတာင္ပိုင္း

ထန္းလ်က္    ၁၀ဝ၀ဝ  ျမန္မာအလယ္ပိုင္း၊ အိႏၵယေတာင္ပိုင္း

အိုး၊ က႐ြတ္ေခြ    ၈၈၀ဝ    ရွတဲလ္ဟုယုက္၊ အေနာက္အာရွ

ေပါင္မုန္႔နဲ႔ ဘီယာ   ၈၅၀ဝ    ေကာက္ပဲျဖစ္ထြန္းတ့ဲ ေနရာတိုင္း

ေကာ္ေဇာ   ၇၆၉၀    အေနာက္အာရွ

ပင္လယ္ကူးေလွ                            ခိေရာကိတိယ၊ ဆုိင္ပရပ္စ္

ဗိနပ္စ္ (အဆီထူတဲ့ရင္သား)

ဗိုက္သား၊ တင္ဆံုသားႀကီး

ႀကီးနဲ႔ အ႐ုပ္ငယ္    ၁၀ဝ၀ဝ  အာဖရိက၊ အာရွ၊ ဥေရာပအႏွံ႔

ခ်ည္ငင္အထည္ရက္        ၆၅၀ဝ၀  ဖယုမ္၊ အီဂ်စ္

ခ်ည္ထည္                          ၆၅၀ဝ၀  ဖယုမ္၊ အီဂ်စ္

ေျမစုိက္ရက္ကန္း                   ၆၅၀ဝ၀  အီဂ်စ္

အိုးထိန္းစက္                       ၅၂၅၀ဝ  အူ၊ ဣရန္

ဘီးတပ္လွည္း                       ၅၀ဝ၀    အေနာက္အာရွ

ႏို႔စားႏြားမျခံ                          ၅၀ဝ၀    အေနာက္အာရွ

႐ိုးရာနတ္ကုိး (ပံုတူေခါင္း)              ၅၀ဝ၀    အေနာက္အာရွ

ႏြားဆြဲထြန္   ၅၀ဝ၀   ဟမာဂိယ၊ ႐ုေမနိယ

လံုးထြင္းေလွ   ၄၀ဝ၀   ဒိန္းမတ္

ႏို႔စားႏြားမျခံ   ၃၀ဝ၀   ဥေရာပ

ဆံု(လက္ဆံု)

လက္တြန္းႀကိတ္ဆံု 

ေနာက္တစ္မ်ိဳးႀကိတ္

ေမာင္းတံုး

လက္ညႇပ္္

ေက်ာက္ႀကိတ္

ဆံုနဲ႔က်ည္ေပြ႔

သစ္သားညႇပ္ ေက်ာက္သြားတပ္ တံစဥ္

ခံေက်ာက္ ႀကိတ္ေက်ာက္ ဆံုနဲ႔က်ည္ေပြ႔၊ ဂ်ာမို

ဗိုင္း၀င့္တဲ့ရစ္

ေပါင္းလံုးလွည္းႀကီး (ပံုစံငယ္)

ေတာင္႐ုရွ

ေပါင္းနဲ႔လွည္းငယ္

ေတာင္႐ုရွ

ရွည္ရွည္က်ဥ္းက်ဥ္းၿပိဳင္ေလွ၊ ထံုးစံ စပ္မပါတဲ့

ေရွးေခတ္သစ္ လံုးထြင္းေလာင္း

လွည္းႀကီး(ပံုစံငယ္)

ႀတိအလက္တိခ်ပ္ဘီး

ေဘးတိုက္ေျမစိုက္ရက္ကန္းစင္

ပန္းကန္လံုးအတြင္းကေရးတဲ့ပံု

ဗဒရိ၊ အီဂ်စ္၊ ယခင္အႏွစ္ ၆၄၀၀ ခန္႔

ေမာင္းေက်ာက္
ေမာင္းခြက္

ေျခေတာင္းရက္သလို

တစ္ေခြေပၚတစ္ေခြရစ္

တင္ထားတဲ့ ေျမအိုး



ေဒါက္တာသန္းထြန္း (ျမန္မာဆိုတာ)
shougon (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္

13 14

ျမန္မာ့ဓေလ့ (Myanma Culture)
ျမန္မာ့သမိုင္းအက်ဥ္း (Myanma History in Brief) (၁)

The WAVES မဂၢဇင္း Vol 4, September, 2006 မွ ေဒါက္တာသန္းထြန္းရဲ႕ "ျမန္မာ့ဓေလ့ 

Myanma Culture (ျမန္မာ့သမုိင္းအက်ဥ္း Myanma History in Brief)" ကို ျပန္လည္ကူးယူ

ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။

အႀကိဳသမုိင္း။ ။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟုေခၚေသာ ေနရာတြင္ ယခင္အႏွစ္ ၄၀ဝ,ဝ၀ဝ ေလာက္က

လက္နက္ကို အသံုးျပဳတတ္ၿပီျဖစ္ေသာ ေရွးလူမ်ားေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ရာသီဥတုမွာ ယခု 

အခါထက္ ပို၍ေအးသည္။ မိုးမွာ၊ ယခုထက္ သံုးဆမွ ေျခာက္ဆခန္႔ ပိုသျဖင့္၊ မိုးေစြကာလဟု 

ေခၚရပါသည္။ ယခင္အႏွစ္ ၂၀ဝ,ဝ၀ဝ ေလာက္မွစ၍ ထိုေရွးလူမ်ားသည္ လက္နက္ လုပ္ 

တတ္ေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာသည္။ အလြန္ေအးေသာ ေျမာက္ေလကို ေၾကာက္သျဖင့္၊ 

ေတာင္ေစာင္းမ်ား၌ ေတာင္ဘက္သို႔ အေပါက္ လွည့္ေသာ ဂူမ်ားတြင္သာ ေနၾကသည္။ 

ယခင္အႏွစ္ ၄၀,ဝ၀ဝ ေလာက္မွ စ၍ လူအစစ္မ်ား ျဖစ္လာ ၾကသည္။ မြန္ဂိုလြိဳက္မ်ိဳး ျဖစ္ပါ 

သည္၊ ရာသီဥတုမွာ ယခင္အႏွစ္ ၁၀,ဝ၀ဝ မွ စ၍၊ တျဖည္း ျဖည္း ယခု ရာသီဥတုမ်ိဳး ျဖစ္လာ 

ပါသည္။ ယခင္အႏွစ္ ၁၁,ဝ၀ဝ ခန္႔က၊ ထိုသူမ်ား ေနခဲ့ေသာ ျပဒါးလင္းဂူတြင္ သူတို႔ ေရးဆြဲခဲ့ 

ေသာ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္း နံရံ ပန္းခ်ီကား တို႔ကိုေတြ႕ႏိုင္ပါသည္၊ ယခု ဆင္၊ ဝက္၊ သမင္ 

တို႔ႏွင့္ တူေသာ ပံုမ်ား၊ အ႐ိုးသာ ေဖာ္ျပေသာ ငါးႏွင့္ လက္ဝါးပံုမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဂူတြင္း 

မွ ျမင္ရေသာ ေနထြက္ပံုမွာ၊ ႐ႈခင္းကား ျဖစ္မည္ထင္ရပါသည္။

      

ယခင္အႏွစ္ ၉,ဝ၀ဝ မွ ၃,ဝ၀ဝ အထိ ေက်ာက္သစ္ ကာလ အတြင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တိရစာၦန္ 

ေမြးျမဴေရး စတင္ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ျမစ္ဝွမ္းေျမျပန္႔တြင္ ႐ြာမ်ားတည္၍၊ အိမ္ေဆာက္ 

ကာ ေနထိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ေခတ္ကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အိုး လုပ္တတ္သည္။ 

ေလးေသာဝန္ကိုဆြဲရန္ လွည္းႏွင့္ႏြားရွိလာသည္။ လက္နက္တြင္ေလးႏွင့္ျမား ေပၚလာသည္။

အစသမိုင္း။ ။ ယခင္အႏွစ္ ၃,ဝ၀ဝ ေလာက္မွစ၍ ၿမိဳ႕တည္ေသာအဆင့္သို႔ ေရာက္လာပါ 

သည္။ အေစာဆံုးဟုထင္ရေသာ ၿမိဳ႕မွာ၊ ယခု ကူမဲၿမိဳ႕ အနီးရွိ မိုင္းေမာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းဟု ေခၚ 

ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အႏွစ္ ၂,၁၀ဝ ကၿမိဳ႕ဟုယူဆသည္။ ထို႔ေနာက္ယခု ေတာင္တြင္း 

ႀကီး ၿမိဳ႕အနီးရွိ ဗိႆႏိုး ၿမိဳ႕ေဟာင္းဟုေခၚေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ယခင္အႏွစ္ ၂,ဝ၀ဝ က ၿမိဳ႕ဟု 

ယူဆသည္။ ယခု ဝက္လက္ၿမိဳ႕ အနီးရွိ ဟန္လင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ယခင္အႏွစ္ ၁,၇၀ဝ မွ 

ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ေမာ္ဇာအနီး သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ယခင္ အႏွစ္ ၁,၆၀ဝ က 

ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္၊ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕တည္သူမ်ားကို ပ်ဴလူမ်ိဳးဟု ေခၚပါသည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းအက်ဥ္း (Myanma History in Brief) (၂)

ပ်ဴေခတ္။ ။ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယေန႔ ျမန္မာတို႔ႏွင့္အမ်ိဳး တူေသာအုပ္စုတစု ျဖစ္ပါသည္။ 

ပ်ဴတို႔ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေခၚေသာ ေနရာကို ျမန္မာတို႔ထက္ ေစာ၍ ေရာက္ရွိေနထိုင္သူမ်ား 

ျဖစ္ပါ၍၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေျမျပန္႔တြင္ေနသည္။ အိႏၵိယမွေရာက္လာေသာ သာသနာ 

ျပဳတို႔ ေက်းဇူးျဖင့္၊ ျဗာဟၼဏဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာကိုရယူလ်က္ ပ်ဴဘာသာစကားကို 

အိႏၵိယ အကၡရာမ်ားအသံုးျပဳကာ စာေရးနည္းပညာကို ခရစ(္၇)ရာစုမွစ၍ တတ္ေျမာက္လာ 

ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ခရစ္ (၄) ရာစု ႏွစ္မွ စ၍ (၉) ရာစုႏွစ္ အထိကာလကို 

ပ်ဴေခတ္ဟု ေခၚသည္။

မြန္လူမ်ိဳး။ ။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝ၊ စစ္ေတာင္း ျမစ္ဝႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ဝျဖစ္ေသာ မုတၲမဝန္းက်င္ 

ေနရာမ်ားတြင္ ယေန႔ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကမ္ဖူခ်တြင္ ေနသူတို႔ႏွင့္ အမ်ိဳးတူေသာ မြန္လူမ်ိဳးသည္ 

ခရစ္ႏွစ္မေပၚမီကပင္ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကသည္။ ပ်ဴလူမ်ိဳးကဲ့သို႔ပင္ အိႏၵိယဓေလ့ကို 

လက္ခံ၍ ျဗာဟၼဏသာသနာဝင္ႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာဝင္မ်ားျဖစ္လာ၍၊ ခရစ(္၈)ရာစုႏွစ္ေလာက္ 

တြင္ စာေရးနည္းပညာကို တတ္လာသည္။ ပ်ဴတို႔ႏွင့္အတူ မြန္တို႔ကို နန္ေက်ာင္တို႔က ခရစ္  

(၉) ရာစု ႏွစ္ဝက္ခန္႔တြင္လာေရာက္တိုက္ခိုက္၍ ပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္၊ မြန္ၿမိဳ႕ေတာ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီး 

သည္။ ပ်ဴႏွင့္မြန္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးတန္ခုိးက်ဆင္းၿပီးသည့္ေနာက္မွ၊ ခရစ(္၉)ရာစုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း

တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေျမျပန္႔သို႔ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ပ်ဴဓေလ့၊ မြန္ဓေလ့ကို ျမန္မာတို႔ ရရွိလ်က္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး 

ေနာက္မွ ျမန္မာတို႔ ဗုဒၶသာသနာဝင္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳး။ ။ ျမန္မာတို႔သည္ တပိန္ျမစ္ဟု ေခၚေသာ ေမာျမစ္ညာ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ 

ခဲ့ၾက၍ ခရစ္ (၉) ရာစု ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းကုန္းျမင့္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေျမျပန္႔သို႔ 

ဆင္းလာေနထိုင္ၾကသည္။ ပထမေက်ာက္ဆည္နယ္ႏွင့္မင္းဘူးနယ္မ်ားကုိ သိမ္းယူၿပီးေနာက္

ပုဂံကို ဗဟိုျပဳ၍ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္သည္။
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ဗုဒၶ သာသနာဝင္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ခရစ္ (၁၁) ရာစု ႏွစ္လယ္ခန္႔တြင္ အားေကာင္းေသာ 

ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ထိုအခါမွ စ၍ ျမန္မာစကားကို အိႏၵိယမွ ေရာက္လာေသာ 

အကၡရာကုိသံုး၍စာေရးတတ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားစြာတည္ေဆာက္

ခဲ့သည္။ ပုဂံေခတ္ေခၚေသာ ခရစ(္၁၁)ရာစုႏွစ္ႏွင့္ (၁၃)ရာစု ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာက္စာ 

မ်ားစြာ ေရးထိုး ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂံေခတ္ဓေလ့ကို ေကာင္းစြာသိရွိ ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ 

(၁၃) ရာစု ႏွစ္အကုန္တြင္ မြန္ဂိုတို႔ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ပုဂံႏိုင္ငံ ပ်က္စီးရပါသည္။

ပုဂံ ပ်က္စီး ၿပီးေနာက္ ခရစ္ (၁၄) ရာစု ႏွစ္အတြင္း၌ ပင္းယသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာသည္။ 

ထို႔ေနာက္ စစ္ကိုင္းလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆံုး ၁၃၆၅ မွ စ၍ အင္းဝသည္ 

ျမန္မာ တို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ ၁၇၅၁ တြင္ မြန္တို႔ဖ်က္၍ အင္းဝ ပ်က္စီးသည္။ အင္းဝ 

ေခတ္တြင္ ျမန္မာစာေပမ်ားစြာ ထြန္းကား တိုးတက္သည္။

အင္းဝႏိုင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ေပၚေသာမင္းဆက္ကို ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ဟု ေခၚသည္။ ၁၇၅၁ 

မွ ၁၈၈၅ အထိကို ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဟု ေခၚပါသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အာဏာ 

အျမင့္ဆံုး ကာလ ျဖစ္သည္။ အႏုပညာ စာေပလည္း မ်ားစြာ တိုးတက္သည္၊ အဂၤလိပ္တို႔ 

ေရာက္လာသျဖင့္ ၁၈၈၅ မွ စ၍ ျမန္မာတို႔ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၄ ဇန္နဝါရီ 

၁၉၄၈ ေရာက္ေသာ အခါမွ ျမန္မာတို႔ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အထူးထင္ရွားေသာအခ်က္မ်ားမွာ

(၁) ျမန္မာတို႔သည္ ခရစ(္၁၁) ရာစုႏွစ္မွစ၍ ဗုဒၶသာသနာကို လက္ခံခဲ့၍ မည္သည့္ကိစၥမဆို 

ဗုဒၶ သာသနာကို ထိပ္တန္းကထား၍ စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ေသာဓေလ့ကို ရခဲ့ပါသည္။

(၂) မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္မွာ တိဗက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးစပ္သျဖင့္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ဓေလ့မ်ားစြာလည္း 

ျမန္မာ တို႔ယခုတိုင္ ဆက္လက္၍အသံုးျပဳ ေနပါသည္။

(၃) ခရစ(္၁၉) ရာစုႏွစ္မွစ၍ ဥရာပဓေလ့ ထိုးေဖာက္လာသျဖင့္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ထူေထာင္ ရာတြင္ ဥေရာပ ဓေလ့ မ်ားစြာကို ယူငင္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။

(၄) ေခတ္အခါအေလ်ာက္ ဓေလ့မ်ားေျပာင္းလဲေသာ္လည္း အစဥ္အလာ ဓေလ့ကို တတ္ႏိုင္ 

သေလာက္ ထိမ္းရန္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလံုး ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိပါသည္။

(၅) ယခုတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရနည္း၍ ေတာေနလူဦးေရ မ်ားသည္။ စက္႐ံု 

အလုပ္သမားထက္ ေတာင္သူလယ္သမား ဦးေရမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

ယေန႔အထိ ေတာေနလူတို႔၏ လယ္သမားႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။

(၆) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတူတကြ ေနေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ -

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း တို႔ ျဖစ္၍ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ 

သာသနာမ်ားမွာ -

ခရစ္ သာသနာ၊ ဗုဒၶ သာသနာ၊ မူဆလင္ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴ သာသနာတို႔ အျပင္ နတ္ 

ကိုးကြယ္ျခင္းလည္း ရွိေသးသျဖင့္

      (က) လူမ်ိဳး အလိုက္ ႐ိုးရာ ဓေလ့ကို ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေအာင္ အားေပး ကူညီၾကျခင္းႏွင့္

      (ခ) ယံုၾကည္မႈ အလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ခြင့္ရွိရန္ ဂ႐ုျပဳျခင္း တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

တြင္း၌ လူတိုင္း အထူး ဂ႐ုျပဳေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာတို႔မွာ အမ်ားစု ျဖစ္၍ ဗမာ့ 

ဓေလ့မွာ အထူး ထင္ရွားေသာ္လည္း အမ်ိဳးအလိုက္၊ ယံုၾကည္မႈအလိုက္ အုပ္စုဓေလ့မ်ား 

မွာလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ ထြန္းကားလ်က္ပင္ ရွိပါသည္။
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ျမန္မာတို႔ ေနအိမ္

ရြာတည္ျခင္း။ ။ ယခင္ အႏွစ္ ၁၁,ဝ၀ဝ အထိ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟု ေခၚေသာ ေဒသတြင္ 

ေနသည့္ လူတို႔သည္ ေတာင္ေစာင္း၌ ရွိေသာ ဂူတို႔တြင္ ေနခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ 

အေပါက္ရွိေသာ ဂူကို ေ႐ြး၍ ေနေလ့ ရွိပါသည္။ ရွမ္းကုန္းျမင့္ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ေစာင္း 

တြင္ရွိေသာ ျပဒါးလင္းဂူမွာ ထင္ရွားေသာ သာဓက ျဖစ္သည္။ ယခင္ အႏွစ္ ၁၀,ဝ၀ဝ 

ေလာက္မွ စ၍ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး ျပဳလုပ္ တတ္ၾကၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္ဝွမ္း ေျမျပန္႔သို႔ 

ဆင္းလာကာ ႐ြာမ်ား တည္ၾကသည္။ ယခု ရန္ကုန္၊ ျပည္၊ သရက္၊ မေကြး၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပုပၸါး၊ 

လက္ပံေျခေပၚ၊ ထန္းမကုန္း၊ ေတာင္သမန္၊ ေ႐ႊစာရံ၊ ေတာင္ျပံဳး၊ မိုးကုတ္၊ ျမစ္ႀကီးနား 

စေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႐ြာေဟာင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသန အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝါး၊ သက္ကယ္ႏွင့္ ဓနိ ေပါသျဖင့္ အိမ္ေဆာက္ေသာ အခါ ေအာက္အရပ္ 

တြင္ ဝါးအိမ္၊ ဝါးၾကမ္း၊ ဓနိမိုး၊ အညာအရပ္တြင္ ဝါးအိမ္၊ ဝါးၾကမ္း၊ သက္ကယ္မိုး အိမ္မ်ား ကို 

ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကပါသည္။ မိုးမ်ားသျဖင့္ အိမ္ကိုေျမမွျမႇင့္၍ အဆင့္ျပဳလုပ္ ေနရသည္။ 

အိမ္ႏွင့္တြဲလ်က္ မီးဖိုခန္းျပဳလုပ္ရန္အဖီခ်သည္။ ေရအိုးထားရန္ခန္းျပင္ ထုတ္သည္။ ဆင္း၊ 

တက္ရန္ ေလွကားတပ္သည္။ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ အိမ္သာကို အိမ္ႏွင့္ တပါတည္း ထားေလ့မရွိ။      

အိမ္ေဆာက္ေသာ အခါ သံုးပင္ ႏွစ္ခန္း ေဆာက္သည္၊ အိမ္တိုင္ ထူလွ်င္ ဦး႐ူ၊ ၾကငွာန္း၊ 

ေညာင္ရန္း၊ သေျပ၊ ရေဝ၊ ဂုပၹီးဟု အစဥ္လိုက္ ထူသည္။

အိမ္ ေလွကား ထစ္ကို စံ,ု မတတ္၊ မ, သာတတ္သည္။ ႐ြာကို ျခံပတ္ ဝိုင္း၍ ကာရံသည္။ 

႐ြာတ႐ြာတြင္ အိမ္ေျခ သံုးအိမ္မွ အထက္ ရွိသည္။

ၿမိဳ႕တည္ျခင္း။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးအက်ဆံုး ၿမိဳ႕မ်ားမွာ -

(၁) မိုင္းေမာ၊ ယခု ဂူမဲၿမိဳ႔အနီးတြင္ရွိသည္။ ယခင္အႏွစ္ (၂၀ဝ၀) ေက်ာ္က တည္ေသာ 

ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

(၂) ဗိႆႏိုး၊ ယခု ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ရွိသည္။ ယခင္အႏွစ္ (၂၀ဝ၀) က 

တည္ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

(၃) ဟန္လင္း၊ ယခု ဝက္လက္ၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ရွိသည္။ ယခင္အႏွစ္ (၁၇၀ဝ) က 

တည္ေသာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

(၄) သရေခတၲရာ၊ ယခု ေမာ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေမာ္ဇာေခၚသည္။ ယခင္အႏွစ္ (၁၆၀ဝ) က 

တည္ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

ထိုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သစ္၊ ဝါး၊ သက္ကယ္ကို သံုး၍ အိမ္မ်ားကို တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ အုတ္တိုက္မ်ားသာ က်န္ရစ္ပါသည္။ ဗိႆႏိုးမွ အုတ္တိုက္အိမ္ တခုမွာ အခန္း 

ရွစ္ခန္း၊ ခန္းမ၊ ဆင္ဝင္၊ ဝရံတာ၊ ပတ္လည္ ရွိသည့္အျပင္ အမိုးဥယ်ာဥ္ ရွိသည္။ 

ပုဂံၿမိဳ႕ကို ယခင္အႏွစ္ (၈၀ဝ) ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟုယူဆသည္။ ပုဂံၿမိဳ႕မွာလည္း သစ္၊ 

ဝါးအိမ္မ်ားေပါမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အုတ္တိုက္မ်ားသာက်န္ပါသည္။ အုတ္တိုက္ကို အလယ္

ခန္းမ ထား၍၊ အခန္းငယ္မ်ား ရံလ်က္ ေဆာက္ေလ့ရွိပါသည္။ 

ဘုရားစင္

ေညာင္ရန္း

သေျပ ရေ၀

အိမ္ဦးခန္း

ဦး႐ူ

ေလွခါး

ေျမာက္

ေျမာက္
ဆင္၀င္

ေလွခါးထစ္

အမိုးဥယ်ာဥ္

တက္ရန္ေလွခါး

၀ရံတာပတ္လည္

အခန္းငယ္ရွစ္ခန္း၊ ခန္းမ၊ ဆင္၀င္၊ ၀ရံတာပတ္လည္ႏွင့္ အမိုးဥယ်ာဥ္ရွိေသာ ဗိႆႏိုးတိုက္

ၾကငွန္း

ခန္းျပင္

ဂုပၹီး
အဖီ
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ျမန္မာ ဗုဒၶသာသနာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ေဆာက္ေသာအခါ -

(၁) ျပာသာဒ္

(၂) စႏု

(၃) ေဆာင္မႏွင့္

(၄) ေဘာဂ

ဟူ၍ အပိုင္းေလးပိုင္းပိုင္းကာ ေဆာက္ေလ့ရွိသည္။ 

ျမန္မာမင္းတို႔ နန္းေတာ္ေဆာက္ေသာအခါ ပုဂံေခတ္ ခရစ္(၁၁)ရာစုႏွစ္မွစ၍ အၿမဲပင္ သစ္ 

နန္းေတာ္သာေဆာက္သည္။ ေျမအုတ္၊ ေက်ာက္အုတ္တို႔ျဖင့္ ေဆာက္သည္ကို မေတြ႔ရပါ။ 

ျပာသာဒ္တို႔ကို ဗုဒၶသာသနာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ပံုေဖာ္သျဖင့္ ဘုန္းႀကီး 

ေက်ာင္းႏွင့္နန္းေတာ္မွာ လွပတင့္တယ္ျခင္းအဆင့္တူညီသည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ 

သစ္ျဖင့္သာ နန္းေတာ္ေဆာက္သည္မွာ

  (၁) ျမန္မာတို႔ သစ္သား ပန္းပုပညာတြင္ ထူးခြ်န္ေသာေၾကာင့္တေၾကာင္း

 (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာသီဥတုႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သျဖင့္တေၾကာင္း 

ဤအေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟုထင္ရပါသည္။ မႏၲေလးတြင္ ၁၈၅၉ က 

တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ နန္းေတာ္မွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမကြက္တခုတြင္ လွပေသာအေဆာင္ 

မ်ားစြာကို ပူးတြဲ ေဆာက္လုပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ခန္းမ

ျပာႆာဒ္ စႏု ေဆာင္မ

မ
ာရ

ဘ
င္

ေဘာဂ

ေျမာက္

စမုခ္

ေတာင္

စမုခ္

မွန္နန္း
ေဘာင္း

ေတာ္

ေဆာင္

ညီ

လာ

ခံ

စႏု

ေဇ

တ

၀န္

ေဆာင္

ေ႐ႊ

နန္းျပႆာဒ္
ေျမနန္း

ေျမာက္

ဒ၀ယ္

ေျမာက္

ဒ၀ယ္

ေရ

ကန္

တိုက္

ေတာင္

ဒ၀ယ္

ေျမာက္

ဒ၀ယ္

ေျမာက္

ဒ၀ယ္

နန္းျမင့္

ေလွခါး

အခန္းငယ(္၁၀)ခန္း

ဘု
ရ
ား

ဆင္၀င္

ေလွခါး

ေျမာက္

ပုဂံကုလားေက်ာင္းေခၚ တိုက္ေက်ာင္း

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မႏၱေလးနန္းေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု

ေျမာက္
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မွန္နန္းမွအေနာက္ဘက္သည္ မိဖုရားတို႔အတြက္ သီးသန္႔ထားေသာအပိုင္း ျဖစ္၍ သာမန္ 

အားျဖင့္ ေယာကၤ်ားမဝင္ရေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ အိမ္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း ႏွင့္ 

နန္းေတာ္တို႔တြင္၊ မွတ္သားရန္ ထူးျခားခ်က္ တခုမွာ မည္သည့္ အေဆာက္အဦ တြင္မွ် 

ေျမညီထပ္ (သို႔မဟုတ)္ ပထမ အဆင့္ထက္ ပို၍ ဒုတိယထပ္၊ တတိယထပ္ စသျဖင့္ မရွိျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား၊ ရဟန္း၊ မင္း စေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အေပၚ၌ မည္သူမွ် 

မေနရ၊ မေနသင့္ဟူေသာ အယူအဆပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္အခါ အိႏၵိယႏွင့္ ဥေရာပအိမ္ 

ပံုစံမ်ားကို ယူ၍ အိမ္ကို ႏွစ္ထပ္ ေဆာက္ေသာ အခါ၌ပင္ အိမ္၏ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အေပၚဆင့္ 

မရွိေစရေအာင္ ပံုစံတမ်ိဳးထြင္၍ေဆာက္ပါသည္။ အိမ္၏ ေနာက္ပိုင္း၌သာ အထက္ဆင့္ထား 

ေသာအိမ္ကို (မြန)္အိမ္ဟု ေခၚေလ့ရွိပါသည္။ အိမ္တြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ထားျခင္း၊ အိမ္ေရွ႕ 

တြင္ဆင္ဝင္ထားျခင္း၊ ဝရံတာ ပတ္လည္ ကပ္ျခင္း၊ အိမ္ေရွ႕ေလွကား၊ ေနာက္ေဖးေလွကား 

ဟူ၍ ေလွကား ႏွစ္စင္း တပ္ျခင္း တို႔မွာ ၁၉ ရာစုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္မွ ေပၚေပါက္ လာျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္ႏွင့္ တပါတည္း ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာခန္းႏွင့္သိုေလွာင္ခန္းမ်ား 

ထားျခင္းကို ေနာက္ပိုင္းေခတ္ေပၚ အေဆာက္အဦ မ်ား၌ သာေတြ႔ရပါသည္။

ျမန္မာတို႔ အဝတ္

ျမန္မာတို႔သည္ တိဗက္တ႐ုတ္ဘာသာစကားအႏြယ္ဝင္ လူမ်ိဳ းမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးအခါက

တိဗက္ (သို႔မဟုတ)္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္အဝတ္ ဝတ္ပံုခ်င္း၊ တူရန္ အေၾကာင္းရွိပါသည္။ ဆိုလို 

သည္မွာ ဆံပင္ရွည္ထားကာ ဆံပင္ကိုစည္းေႏွာင္ထားရန္ အဝတ္တခုကုိသံုးမည္။ ကိုယ္ဝတ္ 

အက်ႌပြပြကို ဝတ္မည္။ ေဘာင္းဘီကို ေအာက္ပိုင္း အတြက္ သံုးမည္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး 

ဝတ္ဆင္ ပံုခ်င္း မ်ားစြာ ျခားနားလွမည္ မဟုတ္ပါ။

ခရစ္ (၉) ရာစုႏွစ္ အကုန္ ေလာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေျမျပန္႔သို႔ ဝင္ေရာက္ 

ေနထိုင္ၾကေသာ အခါ ရာသီဥတု ေအးေသာ သမပိုင္း ေဒသမွ ရာသီဥတု ပူေသာ အပူပိုင္း 

ေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ရၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခင္ အသံုးျပဳေသာ ခႏၶာကိုယ္ 

အားလံုးကို ဖံုးအုပ္သည့္ အဝတ္အထည္မ်ား မလိုေတာ့ပါ။ ထို႔ျပင္ အိႏၵိယ ယဥ္ေက်းမႈကို 

ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈ အစျပဳ၍၊ အထင္ႀကီးလ်က္ လက္ခံစ ျပဳလာေသာ အခါ အိႏၵိယ 

ဓေလ့ႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အဝတ္ တန္ဆာ တို႔ကို ယူငင္ သံုးစြဲ လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 

ေအာက္ပိုင္း အဝတ္ ျဖစ္ေသာ ေဘာင္းဘီကို စြန္႔၍ အိႏၵိယ၏ အဝတ္ အခ်ိဳ႕ကို အေျခခံလ်က္ 

ေယာက်ာ္းတို႔အတြက္ ပုဆိုး၊ မိန္းမတို႔အတြက္ ထဘီကို တီထြင္အသံုးျပဳလာပါသည္။ 

ေယာက်ာ္းတို႔ အတြက္ ပုဆိုး အျပင္ လံုခ်ည္ကိုလည္း ေတာင္ပိုင္း အိႏၵိယ အမ်ိဳးသား တို႔ကို 

တုလ်က္ ယူငင္ ဝတ္ဆင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သာမန္အရပ္သားမ်ားတြင္ အဝတ္ဆင္ျပင္ရာ၌ တ႐ုတ္ဓေလ့ႏွင့္ အိႏၵိယဓေလ့ ေပါင္းစပ္ 

လ်က္ရွိသလို နန္းဓေလ့တြင္လည္း ဓေလ့ႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္လ်က္ရွိခဲ့ရပါသည္။ ဥပမာ၊ 

သဘင္ပြဲ တက္ေသာအခါ ဝတ္ရသည့္ဝတ္စံုတြင္ ေပါင္းဝတ္လံုတို႔မွာ တ႐ုတ္ပံုစံ မ်ားေသာ္ 

လည္း စလြယ္ႏွင့္ ေျခနင္းတို႔မွာ အိႏၵိယပံုစံပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာတို႔ ျမန္မာေျမျပန္႔သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ လွပဆန္းက်ယ္ ေသာ 

အ႐ုပ္မ်ားထိုးႏွံေသာ ထိုးကြင္းဓေလ့ ရရွိလာပါေသးသည္။ ထိုးကြင္းမွာ လွပေစလို၍ 

ထိုးသည့္ အျပင္ ဓားၿပီး၊ တုတ္ၿပီးစသျဖင့္ အစြမ္းသတၲိထူးကိုရမည္ ယံုၾကည္လ်က္ ဂါထာႏွင့္ 

အင္အားမ်ားကို ေရးထိုးသည္လည္း ရွိပါသည္။

ပုဂံေခတ္မွစ၍ ဘုရားဂူေက်ာင္း နံရံတို႔တြင္ ေဆးေရးပန္းခ်ီကားမ်ားရွိသျဖင့္ အဝတ္ပံုစံမ်ား 

ကို ေခတ္အလိုက္ အတိအက် သိရွိရပါသည္။



ေဒါက္တာသန္းထြန္း (ျမန္မာဆိုတာ)
shougon (mmcybermedia) မွ စာ႐ိုက္ေပးပါသည္
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 "သမိုင္းဆိုတာ မအ ေအာင္လို႔သင္တာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာသမိုင္းဟာ ပံုျပင္ 

နဲ႔ သမိုင္းခြဲမရေအာင္တြဲေနတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာနဲ႔တပည့္ေတြပါ 

အျဖစ္အပ်က္နဲ႔ ပံုျပင္ကို မခြဲတတ္ေအာင္ရွိေနတယ"္

ေဒါက္တာသန္းထြန္း


