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ဴမန္မာသစ္
၂၀၀၁ ခုႎႀစ္၊ ဧ႓ပီလမႀာ မံုေ႟ၾး စာအုပ္တုိက္က ထုတ္ေဝ ဴဖန္ႚခဵိတဲ့ 'ေဒၝက္တာ သန္းထၾန္း ဖုကုအုိကသၾား မႀတ္တမ္း'
စာအုပ္က ေဒၝက္တာ သန္းထၾန္း ေရးသားတဲ့ "ဴမန္မာသစ္" စာတမ္းကို ဴပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာသစ္

ဴမန္မာသစ္ ဆုိတဲ့ နာမည္ကုိ ေတၾႚေတာ့ ေခတ္သစ္ ဴမန္မာပဲလုိႚ အဓိပၯာယ္ ဴပန္မိပၝတယ္။ ဴမန္မာေတၾ ေခတ္သစ္ကုိ
ဘယ္အခၝက စ႓ပီး ဝင္လာသလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခၾန္းကုိ ေမးမိ ပၝတယ္။

ကမာၲႚ သမုိင္းမႀာ ၁၅ ရာစုႎႀစ္ဟာ ေခတ္လယ္ကုန္လုိႚ ေခတ္သစ္ စ႓ပီလုိႚ ေဴပာဳကရတယ္။ ေခတ္ေဟာင္း (Classical)
ကုန္ေတာ့ ေရာမ အင္ပၝယာ ပဵက္သုဥ္းတယ္။ ေခတ္လယ္ (Mediaeval) ကုန္ေတာ့ ဘာသာေရးစစ္ (Religious War) နဲႚ
အဆုံး သတ္တယ္။ ဆုိလုိတာက ေခတ္လယ္ တခုလုံး သာသနာ ယုံဳကည္မႁကုိ အေဳကာင္းဴပ႓ပီး သာသနာ ဴပႂတယ္။
မိစာၥဒိႉိကုိ ႎႀိပ္ကၾပ္တယ္ ဆုိ႓ပီး ေသၾးေခဵာင္း စီးေအာင္ သတ္ဴဖတ္ ဳကတယ္။ ခရစ္ သာသနာ ဝင္ေတၾနဲႚ မူဆလင္ သာသနာ
ဝင္ေတၾ မိစာၥဒိႉိ ေတၾကုိ ႎႀိပ္ကၾပ္မယ္၊ ကုိယ့္သာသနာကုိ ကုိယ္လက္နက္ ကုိင္႓ပီး ဴဖန္ႚမယ္ ဆုိတဲ့ ဆင္ေဴခ ေတၾနဲႚ
အ႒ကီးအကဵယ္ စစ္ပၾဲ႒ကီးေတၾ ခ႟ုဆိတ္ (Crusade) ႎႀစ္ရႀည္ စစ္ပၾဲ႒ကီး တုိက္ဳက၊ ႟ုိမန္ကက္သလစ္ ကာတုိလစ္ (Catholic)
ဂုိဏ္း႒ကီး ႓ပိႂကၾဲ ဂုိဏ္းသစ္ (Protestant) ေတၾကုိ ဂုိဏ္းေဟာင္း (Catholic) ေတၾက သတ္၊ ဂုိဏ္းအတၾင္း သန္ႚစင္ေရး လုပ္႓ပီး
အခဵင္းခဵင္းလဲ သတ္၊ ႎုိင္ငံ အုပ္ခဵႂပ္တဲ့ မင္းက သူႚဂုိဏ္းဝင္ မဟုတ္တဲ့ လူေတၾကုိ သတ္။ ဥေရာပမႀာ ကုိယ္ယုံဳကည္တဲ့
အယူကုိ မယူရလုိႚ ဥေရာပ တုိက္သားေတၾ အေမရိကကုိ ထၾက္သၾား႓ပီး တုိင္းသစ္ ဴပည္သစ္ ထူေထာင္ ဳကတယ္။ အဲဒီေတာ့
ေခတ္သစ္ (Modern) ကမာၲ ကေတာ့ (၁) လၾတ္လပ္စၾာ ကုိးကၾယ္ ယုံဳကည္ဴခင္း (Religious Freedom)၊ (၂) နယ္ပယ္သစ္
ရႀာေဖၾဴခင္း (Exploration)၊ (၃) အ႒ကီးအကဵယ္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားဴခင္း (Mercantilism)နဲႚ လူလတ္တန္းစား (Middle
Class) ေပၞလာဴခင္း၊ (၄) စက္မႁ ေတာ္လႀန္ေရး (Industrial Revolution) ေတၾ ဆက္တုိက္ ဝင္ဴ ခင္း စတဲ့ ေခတ္လယ္ ကမာၲနဲႚ
အမဵား႒ကီး ကၾာဴခင္းတဲ့ ကမာၲသစ္႒ကီး ဴဖစ္လာ ပၝတယ္။

ငၝတုိႚ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံေကာ ဘယ္လုိ ဴဖစ္ေပၞ တုိးတက္ ေဴပာင္းလဲ ေနပၝသလဲ၊ နည္းနည္း ဴပန္သတိရေအာင္ ၁၄
ရာစုႎႀစ္က စ႓ပီး ရက္စဥ္ သမုိင္းေလး ေရးဴပ ပၝမယ္။

၁၃၀၀ ပုဂံႎုိင္ငံပဵက္

၁၃၀၁ တ႟ုတ္က ဴမင္စုိင္းကုိ ရေအာင္ မသိမ္းႎုိင္

၁၃၁၂ ပင္းယ႓မိႂႚတည္

၁၃၆၂ ဗညားဥးီ ေ႟ၿတိဂုံ ေစတီ ဉာဏ္ေတာ္ကုိ ၆၆ ေပထိဴမၟင့္

၁၃၆၄ ရႀမ္းဖဵက္လုိႚ ပင္းယ၊ စစ္ကုိင္းပဵက္

၁၃၆၅ အဝ႓မိႂႚတည္



ဴမန္မာသစ္ — ဴမန္မာ့ သတင္းဆက္သၾယ္ေရး နည္းပညာ အဖၾဲႚပိုင္ Burmese... http://www.myanmarisp.com/History/General_Hsitory/gh0001/

2 of 7 11/17/2008 12:11 PM

၁၃၆၈ ဇီးေတာဆည္ ေဆာက္၊ မိတၪီလာကန္ ဴပန္ဆည္

၁၃၆၉ မဒမ က နန္းေတာ္ကုိ ဗဂုိးေဴပာင္း

၁၃၇၄ ရခုိင္က ဴမန္မာမႀာ နန္းလဵာေတာင္း

၁၃၉၀ - ၉၁ ေဗာေလာကဵန္းေတာ ေသ၊ မင္းရဲေကဵာ္စၾာ ေမၾး

၁၄၀၄ ရခုိင္မင္းေတၾ ရခုိင္ဘၾဲႚအဴပင္ မဟာေမဒင္ဘၾဲႚကုိလဲယူ

၁၄၃၃ ႓မိႂႚေဟာင္း (ေဴမာက္ဦး) တည္

၁၄၃၅ ပထမ ဥေရာပတုိက္သား နိကုိလုိဒီကၾန္တီ ဗဂုိးေရာက္

၁၄၃၇ သံတၾဲ ရခုိင္ လက္ေအာက္ခံ စဴဖစ္

၁၄၄၆ သုိဟန္ဘၾား တ႟ုတ္မႀာ အညံ့ခံ

၁၄၅၀ ဗညားကဵန္ ေ႟ၿတိဂုံေစတီ ဉာဏ္ေတာ္ကုိ ေပ ၃၀၂ ထိဴမၟင့္

၁၄၅၃ တာ့ခ္ေတၾ ကၾန္စတန္တီနုိပယ္႓မိႂႚေတာ္႒ကီးကုိသိမ္း

၁၄၅၃ ရႀင္ဥတၨမေကဵာ္၊ ရႀင္သီလဝံသတုိႚ ေမၾးဖၾား၊ ဴမန္မာစာေပ ႒ကီးပၾား

၁၄၅၆ အဝက ကႎၬီစၾယ္ေတာ္တုိက္ကုိ အဖူးအေမ႖ာ္သၾား

၁၄၆၀ ရႀင္ေစာပု ေ႟ၿတိဂုံ ေစတီ ရင္ဴပင္ေတာ္ကုိ ခဵဲႚ

၁၄၇၂ ရာမာဓိပတိ (ဓမၳေစတီ) မင္းက ဗုဒၭဂၝယာကုိ အလႀႃေတာ္ ပုိႚလၿတ္

၁၄၅၇ ရာမာဓိပတိ (ဓမၳေစတီ) မင္းက သာသနာ သန္ႚစင္ေရး အတၾက္ သီရိလကႆာနဲႚ ဆက္သၾယ္၊ ကလဵာဏီ
ေကဵာက္စာ ေရးထုိး

၁၄၉၀ ဗာ့စကုိဒဂၝမက အိႎၬိယ ေရလမ္းကုိ စ႓ပီး ေတၾႚရႀိ

၁၅၀၃ ေတာင္ငူက ေကဵာက္ဆည္နယ္ကုိ သိမ္းယူ

၁၅၀၃ မုိးညၟင္းက ေ႟ၿဘုိနယ္ကုိသိမ္း

၁၅၀၇ လုဒုိဗိကုိဒီဗာသိမ ေရာက္

၁၅၁၉ မဒမမႀာ ပုတေက (Portuguese) ေတၾ ကုန္တုိက္ လာဖၾင့္
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၁၅၂၃ သုိဟန္ဘၾား အဝ မင္းဴဖစ္

၁၅၃၉ တပင္ေ႟ၿထီး ဗဂုိးသိမ္း၊ ဗဂုိးမႀာ နန္းသစ္ေဆာက္

၁၅၄၁ တပင္ေ႟ၿထီး မဒမကုိသိမ္း

၁၅၄၄ တပင္ေ႟ၿထီး ဴမင္းဴခံ အထိ အညာဴမန္မာကုိသိမ္း

၁၅၄၆ ငဳကည္ေဴမာင္း ေဖာက္

၁၅၄၇ ႓မိႂႚေဟာင္းကုိ တုိက္လာတဲ့ ဴမန္မာတပ္ကုိ မင္းဘင္က တၾန္းလႀန္

၁၅၄၈ အယုဒၭယ (ယုိးဒယား) ကုိ ဴမန္မာက ပထမ အ႒ကိမ္ ဝန္းရံတုိက္ခုိက္

၁၅၅၀ တပင္ေ႟ၿထီး လုပ္ဳကံခံရ၊ မၾန္ေတၾက ဴမန္မာကုိ ဗဂုိးက ႎႀင္

၁၅၅၁ ဘုရင့္ေနာင္ (ဟံသာဝတီ ဆင္ဴဖႃရႀင္) ဗဂုိးရ၊ သမိန္ေထာကုိ ကၾပ္

၁၅၅၅ ကႎၬီ စၾယ္ေတာ္တုိက္ကုိ ဘုရင့္ေနာင္ (ဟံသာဝတီ ဆင္ဴ ဖႃရႀင္) က ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့လၿတ္

၁၅၅၅ - ၅၉ ဘုရင့္ေနာင္ (ဟံသာဝတီ ဆင္ဴဖႃရႀင္) က အညာဴမန္မာ၊ ရႀင္းဴပည္၊ မဏိပူရက လင္းဇင္း (ဗိယင္ခဵန္း)
ထိသိမ္း၊ သူပုိင္တဲ့ နယ္တၾင္းမႀာ နတ္ကုိ သားေကာင္နဲႚ ယဇ္ပူေဇာ္တာ၊ လစူေတးတာ ေတၾကုိ တားဴမစ္ ပိတ္ပင္။

၁၅၆၄ အယုဒၭယ (ယုိးဒယား) ကုိ ဴမန္မာက ဒုတိယ အ႒ကိမ္ ဝန္းရံ၊ ႓မိႂႚကုိသိမ္း၊ တနသႆာရီ ဴမန္မာ လက္ေအာက္ခံ
ဴဖစ္လာ၊ ဗဂုိးကုိ မီး႟ႁိႚ ဖဵက္ဆီး၊

၁၅၆၇ အေဳကဴမန္မာ (ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေဒသ) မႀာ ငတ္မၾတ္ ေခၝင္းပၝးတဲ့ ေဘးဆုိက္

၁၅၆၉ အယုဒၭယ (ယုိးဒယား)ကို ဴမန္မာက တတိယ အ႒ကိမ္ ဝန္းရံ၊

၁၅၇၄ - ၇၆ ဟံသာဝတီ ဆင္ဴ ဖႃရႀင္ သီရိလကႆာက သမီးကညာနဲႚ စၾယ္ေတာ္ရ

၁၅၈၀ခန္ႚ ဓမၳသတ္ေကဵာ္နဲႚ ကုိးေဆာင္ခဵႂပ္ေရး႓ပီး

၁၅၈၇ - ၉၃ အယုဒၭယ (ယုိးဒယား) ကုိ ဴမန္မာက စတုတၨ အ႒ကိမ္ ဝန္းရံ၊ ဘာမ႖ အရာမေရာက္

၁၆၀၀ ရခုိင္၊ ယုိးဒယား ေပၝင္း႓ပီး ဗဂုိးကုိတုိက္၊ အေဳကဴမန္မာ (ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ) မႀာ ငတ္မၾတ္ ေခၝင္းပၝးဴခင္း ေဘးဆုိက္၊
ႎုိင္ငံ အစိတ္စိတ္ ႓ပိႂကၾဲ၊ ဒီဗရစ္တုိ တညင္မႀာ အခုိင္အမာေန

၁၆၀၉ ရႀင္မဴဖႃ (Sandwip) က႗န္းမႀာ ထိေဗာင္ (Tibao) အခုိင္အမာ တပ္စၾဲ

၁၆၁၃ အေနာက္ဘက္ လၾန္မင္းက မင္းဆက္ကုိ ခုိင္ခံ့ေအာင္ လုပ္႓ပီး တညင္ကုိသိမ္း
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၁၆၁၇ မင္းခေမာင္းက ရႀင္မဴဖႃ က႗န္းကုိသိမ္း၊ မာ့ဘ္နဲႚ ပုတေက (Portugrese) ေပၝင္း႓ပီး ဘဂႆလားေဒ့ကုိ တုိက္ခုိက္္

၁၆၁၉ အဂႆလိပ္ အေရႀႚအိႎၬိယ ကုမၯဏီ ကုိယ္စားလႀယ္ ဗဂုိးေရာက္

၁၆၂၅ မာ့ဘ္ - ပုေတေက ေပၝင္း႓ပီး ဒကၠ (Dacca) ကုိ တုိက္

၁၆၂၇ ဒၝ့ခဵ္နဲႚ အဂႆလိပ္ အေရႀႚအိႎၬိယ ကုမၯဏီ ေတၾက ဴမန္မာမႀာ ကုန္တုိက္ဖၾင့္

၁၆၂၈ တ႟ုတ္က ဴမန္မာမင္းကုိ အခၾန္ဘၸာ ဆက္ခဵိန္ တန္႓ပီလုိႚ ႎႁိးေဆာ္ဖုိႚ သံေစလၿတ္

၁၆၃၀ မႎုသာရ ေ႟ၿမ႖ဥ္း ဓမၳသတ္ စီရင္

၁၆၃၅ အဝကုိ ႓မိႂႚေတာ္ေဴပာင္း

၁၆၃၈ သာလၾန္မင္းက စစ္တမ္းယူ

၁၆၅၂ - ၆၂ တ႟ုတ္ဘက္က အညာ ဴမန္မာ နယ္ေတၾမႀာ ဝင္ေရာက္ လုယက္

၁၆၆၀ ရခုိင္မႀာ ပုိက္ဆံ (ဒဂႆၝး) သၾန္း႓ပီး သုံးစၾဲ႓မဲသုံး

၁၆၆၁ ႓မိႂႚေဟာင္းမႀာ ႟ႀား႟ႁဂဵာ လုပ္ဳကံခံရ

၁၆၆၂ ယုန္ဂ္လ အညံ့ခံ

၁၆၆၆ မုိဂၝ (Mogul) ေတၾ စစ္တေကာင္း သိမ္း၊ ဘဂႆလားကုိ မာဘဘ္နဲႚ ပုတေက ပူးတၾဲ ဖဵက္ဆီး လုယက္ဴခင္း ရပ္စဲ

၁၆၇၇ ဒၝ့ခဵ္နဲႚ အဂႆလိပ္ အိႎၬိယ ကုမၯဏီ တုိက္ခၾဲေတၾ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႟ုပ္သိမ္း

၁၆၈၃ ဒၝ့ခဵ္ကုမၯဏီ တုိက္ခၾဲ ရခုိင္က ႟ုပ္သိမ္း

၁၆၈၇ ဘိတ္ (႓မိတ္) မႀာ အဂႆလိပ္ေတၾ အသတ္ခံရ

၁၆၈၈ ဘိတ္ (႓မိတ္) ကုိ ဴပင္သစ္က ေခတၨသိမ္းယ၊ူ ဴပင္သစ္ အေရႀႚအိႎၬိယ ကုမၯဏီ တုိက္ခၾဲ တညင္မႀာဖၾင့္

၁၆၉၅ ဖလိဝုဒ့္နဲႚ ဆီလီတုိႚ အဝကုိေရာက္

၁၇၀၉ အဂႆလိပ္ အေရႀႚအိႎၬိယ ကုမၯဏီ တုိက္ခၾဲ တညင္မႀာ ဴပန္ဖၾင့္

၁၇၂၁ ကက္သလစ္ သာသနာဴပႂ လုပ္ငန္းစ

၁၇၂၄ - ၅၀ အညာ ဴမန္မာဘက္ မဏိပူရမႀာ လုယက္

၁၇၂၅ ဴမန္မာက ဇင္းမယ္ကုိ လက္လၿတ္
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၁၇၄၀ ဗဂုိး၊ တညင္၊ မဒမ က ဴမန္မာေတၾ ေဴပးခဲ့ရ

၁၇၄၃ ဴမန္မာက တညင္ရ၊ ဴပန္လက္လၾတ္၊ မၾန္က တညင္ရႀိ အဂႆလိပ္ အေရႀႚအိႎၬိယ ကုန္တုိက္ေတၾကုိ မီးတုိက္

၁၇၄၇ အုတ္ဖုိေကၾႚရႀမ္းက မဒရာရႀိ မၾန္ေတၾနဲႚ ပူးေပၝင္း

၁၇၅၀ အဝမင္းက ယၾန္နန္ကုိ အကူအညီေတာင္း၊ မႎုရင္း ဓမၳသတ္ ဴပႂစု

၁၇၅၁ ေကဵာက္ဆည္ကုိ မၾန္တုိႚသိမ္း

၁၇၅၂ အဝကုိ မၾန္တုိႚသိမ္း

၁၇၅၃ အဝက မၾန္တုိႚထၾက္

၁၇၅၄ အဝကုိ မၾန္တုိႚက အ႒ကီးအကဵယ္ လာေရာက္ တုိက္ခုိက္တာကု ိအေလာင္းမင္းတရားက တၾန္းလႀန္

၁၇၅၅ မၾန္တုိႚက ဟံသာဝတီေရာက္ မင္းကုိ ေရမႀာေဖဵာက္၊ အေလာင္းမင္းတရား ေဴပ၊ ဴမန္ေအာင္၊ ရန္ကုန္ကုိ သိမ္း၊
အဂႆလိပ္ သေဘႆာေတၾကုိ ဖမ္း၊ ရန္ကုန္မႀာ မီးေလာင္၊ ကပၯတိန္ ေဗကာ သံအဴဖစ္နဲႚ အေလာင္းမင္းတရားဆီ လာ၊ မဏိပူရကုိ
“ပထမ အ႒ကိမ္ ဖဵက္ဆီး” ရႀမ္းက အညံ့ခံ

၁၇၅၅ - ၅၆ တညင္ကုိ ရံ၊ ဴပင္သစ္ သေဘႆာကုိ ဖမ္း

၁၇၅၆ မႎုကဵယ္ကုိ ဴပႂစု

၁၇၅၆ - ၅၇ ဗဂုိးကုိရံ၊ မၾန္တုိႚကုိ အ႓ပီးတုိင္ႎုိင္

၁၇၅၇ လက္စတာ သံအဴဖစ္နဲႚလာ၊ အဂႆလိပ္နဲႚ အေလာင္းမင္းတရား ညၟိႎႁိင္းေရး ေအာင္ဴ မင္

၁၇၅၈ - ၅၉ အေလာင္းမင္းတရားက မဏိပူရကုိ ေအာင္ႎုိင္

၁၇၅၉ နာဂရစ္ သတ္ပၾဲ

၁၇၆၀ အယုဒၭယ (ယုိးဒယား) ကုိ ဴမန္မာက ပဥၤမအ႒ကိမ္ ဝန္းရံ၊ တနသႆာရီကုိ ဴမန္မာက သိမ္း၊ အဲဗ္စ္
သံအဖၾဲႚေရာက္၊ ရန္ကုန္မႀာ အေရႀႚအိႎၬိယ ကုန္တုိက္ဖၾင့္

၁၇၆၃ လက္ဝဲသုႎၬရက မဲဇာေတာင္ေဴခ ရတု ေရးသား စီကုံး

၁၇၆၄ မဏိပူရကုိ တုိက္ခုိက္လုယက္

၁၇၆၅ အဝကုိ မင္းေနဴပည္ ဴပန္လုပ္၊ ဗဵာက႟ုိဏ္းကဵမ္း ေရး

၁၇၆၇ အယုဒၭယ (ယုိးဒယား) ကုိ ဴမန္မာက ဆႉမ အ႒ကိမ္ ဝန္းရံသိမ္းယူ
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၁၇၆၅ - ၆၉ တ႟ုတ္ ကဵႃးေကဵာ္စစ္

၁၇၇၃ မၾန္ေတၾ ထုိင္းလင္းဘက္မႀာ ခုိလႁံ

၁၇၇၄ ဆင္ဴ ဖႃရႀင္က ေ႟ၿတိဂုံေစတီကုိ အခုလက္ရႀိ ဉာဏ္ေတာ္ ၃၂၇ ေပထိ ဴမၟင့္၊ မၾန္မင္းကုိ သုတ္သင္

၁၇၆၈ - ၈၂ ဴဖာတက္က ထုိင္းလင္း (ယုိးဒယား) က ဴမန္မာေတၾကုိ တုိက္ထုတ္

၁၇၇၅ - ၇၇ ကခဵနဲႚ ဂဵိမ္တိယ စစ္ေဳကာင္းခဵီတက္

၁၇၇၆ ဴမန္မာစာ သင္ပုန္း႒ကီးကုိ အီတလီမႀာ ပုံႎႀိပ္

၁၇၈၀ မဟာဗႎၭႂလ ေမၾးဖၾား

၁၇၈၃ အမရပရူကုိ မင္းေနဴပည ္လုပ္၊ ရန္ကုန္ကုိ မၾန္တုိႚက ေခတၨသိမ္း

၁၇၈၄ - ၈၅ ရခုိင္ကုိသိမ္း၊ အရပ္ရပ္ ေကဵာက္စာေတၾ စု

၁၇၈၄ စစ္တမ္းေကာက္

၁၇၈၅ - ၈၆ ထုိင္းလင္း (ယုိးဒယား) ကုိတုိက္

၁၇၈၇ တ႟ုတ္က ဴမန္မာကုိ သံလၿတ္

၁၇၉၀ - ၉၇ မင္းကၾန္းမႀာ ဘုရားတည္

၁၇၉၄ ရခုိင္မႀာ သူပုန္ထ၊ ဴမန္မာက စစ္တေကာင္း ဘက္ကုိဝင္

၁၇၉၅ - ၁၈၀၂ ထုိင္း သံအဖၾဲႚေရာက္၊ ခဵင္းပဵံ သူပုန္ထ၊ ရခုိင္ေတၾ စစ္တေကာင္း ဘက္မႀာ ခုိလႁံ၊ ေကာက္
သံအဖၾဲႚေရာက္

၁၈၀၂ သီရိလကႆာမႀာ အမရပူရ သံဃာဂုိဏ္းေရာက္

၁၈၀၃ ကဵႂိင္း႟ုံ႒ကီးကုိ ယုိးဒယား ဘက္က ဝင္ေရာက္ လုယက္ ကဵႂိင္းတုံက လူေတၾ ဖမ္းသၾား

၁၈၀၃ - ၁၈၀၉ - ၁၈၁၁ ကဲန္နဒ္ သံအဖၾဲႚေရာက္

၁၈၀၇ - ၁၆ အညာဴမန္မာမႀာ ငတ္မၾတ္ဴ ခင္းေဘး ဆုိက္ေရာက္

၁၈၀၉ - ၁၁ ဴမန္မာက ကရာက႗န္းစက္နဲႚ ဂဵန္ႚစီလုံကုိ သၾား႓ပီး လုယက္

၁၈၁၀ ဗုဒၭဂၝယာကုိ ဴမန္မာက ဘုရားဖးူသၾား
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၁၈၁၃ မဏိပူရကုိ ခဵီတက္၊ ဂဵပ္ဆင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေရာက္

၁၈၁၄ မဒမမႀာ မၾန္ေတၾ ပုန္ကန္ ထုိင္းလင္းဘက္ကုိ ဝင္ေရာက္ ခုိလႁံ

၁၈၁၅ ခဵင္းပဵံ ကၾယ္လၾန္

၁၈၁၆ အာသမ္ကုိ ဴမန္မာက တုိက္ခုိက္ ေအာင္ဴမင္

၁၈၁၈ ဴမန္မာက ဘဂႆလားကုိလဲ ပုိင္ဆုိင္တယ္လုိႚ စေဴပာ

၁၈၁၉ ဴမန္မာက မဏိပူရကုိ သိမ္း၊ ဴမန္မာက အာသမ္ကုိ သိမ္း

၁၈၂၃ အဝကုိ မင္းေနဴပည္ ဴပန္လုပ္၊ ရႀင္မဴဖႃ (Shahpuri) က႗န္းကုိ ဴမန္မာက သိမ္း

၁၈၂၄ - ၂၆ အဂႆလိပ္ - ဴမန္မာ ပထမစစ္ ဴဖစ္ပၾား၊ ရခုိင္နဲႚ တ နသႆာရီကုိ အဂႆလိပ္ယူ

၁၈၅၂ အဂႆလိပ္ - ဴမန္မာ ဒုတိယစစ္ ဴဖစ္ပၾား၊ အေဳကဴမန္မာကုိ အဂႆလိပ္သိမ္း

၁၈၅၇ မႎၩေလး႓မိႂႚ စတည္

၁၈၈၅ အဂႆလိပ္ - ဴမန္မာ တတိယစစ္ ဴဖစ္ပၾား၊ အညာဴမန္မာကုိ အဂႆလိပ္ သိမ္း

ဴမန္မာႎုိင္ငံ (၁၃၀၀ - ၁၈၈၅) ဴဖစ္ေပၞ တုိးတက္မႁ အကဵဥ္းခဵႂပ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သန္းထၾန္း
၂၅၊ ၁၁၊ ၂၀၀၀။

ဆက္ႎၿယ္တဲ့ အေဳကာင္းအရာ

ေရႀးဴမန္မာတုိႚ ဝမ္းစာရႀာပုံ
ဴမန္မာ့ဓေလ့ Myanma Culture
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ကကၠႃေမၾေတာ္ ၃၀၀၀
စတိုင္သစ္ မဂၢဇင္း။ အမႀတ္ (၁၃၀)၊ ေမလ ၂၀၀၄ ထုတ္မႀ ေဒၝက္တာသန္းထၾန္းရဲႚ “ကကၠႃေမၾေတာ္ ၃၀၀၀” ကို
ဴပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကကၠႃေမၾေတာ္ ၃၀၀၀
ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း

B.A. (Hons), M.A., B.L., Ph.D., D.Lit(london)
 (အဖၾဲႚဝင္၊ ဴမန္မာသမိုင္းေကာ္မရႀင္)

ေတာင္႒ကီးအေနာက္ ၂၆ မိုင္ကၾာမႀာ ဘုရားေစတီငယ္ သံုးေထာင္နီးပၝး တစု႒ကီးေတၾႚရလိုႚ ကကၠႃဘုရားေတာ နာမည္နဲႚ
စာတန္းတခုကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႎႀစ္လယ္မဂၢဇင္း (၂၀၀၃) ၃၇-၃၉ မႀာ ထည့္လိုက္တယ္။ အခဵႂပ္ေဴပာရရင္

၁။ ကကၠႃေမၾေတာ္အေဳကာင္း ဘိုးေတာ္ဘုရား (ပဒံုမင္း) ၁၇၈၅ - ၁၈၁၉ လက္ထက္     ေပစာတေစာင္မႀာ
ဖတ္ရဖူးတယ္လိုႚ ေဴပာစကား ဳကားဖူးတယ္။
၂။ ၁၉၇၃ ေခၝင္းေလာင္းစာမႀာ ကုန္းေတာ္ေပၞက ေစတီကို ေ႟ၿဂူ႒ကီးလိုႚေခၞတယ္။
၃။ ၁၇ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၈၀၂က ေစ႒ကီးကို ထီးတင္တယ္။
၄။ ေစတီအလယ္မႀာ ၁၈၉၃ ေခၝင္းေလာင္းက ကကၠႃေမၾေတာ္ေခၞတယ္။
၅။ ေစတီေတၾက ဉာဏ္ေတာ္အဴမင့္ ၁၅ ေပ ဝန္းကဵင္ပဲရႀိတယ္။
၆။ ေစတီအေရအတၾက္ကို ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၀၀၁ က ေရတၾက္တဲ့အခၝ ၂၄၇၈ ဆူ ရႀိတယ္လိုႚ စာတေစာင္မႀာပၝတယ္။

ဒီလိုဆုိရင္ ခရစ္ႎႀစ္ ၁၈၀၀ ေလာက္ကလိုႚ ခန္ႚမႀန္းရေတာ့မယ္လိုႚ ထင္မိတယ္။ ဘုရားေတၾမႀာ နတ္႟ုပ္ေတၾပၝေတာ့
အ႟ုပ္အေနအထားကို ဳကည့္႓ပီး ဒီလက္ရာေတၾဟာ ၁၈၀၀ ဝန္းကဵင္ကပဲ ဴဖစ္ဖုိႚမဵားတယ္လိုႚ တၾက္ဆလိုက္တယ္။

၁၂ မတ္ ၂၀၀၃ ေနႚလယ္က စိုင္းေအာင္ထၾန္းက ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚ ေရေအးကၾင္း ေရထၾက္ဦးလမ္းမႀာေနတဲ့
ဖိလစ္ေစာေတာက္ကို ေခၞလာတယ္။ အဲဒီလူက ခရီးေရာက္မဆိုက္ ကကၠႃဘုရာထီးေတၾက ရႀမ္းလုိေရးတဲ့
ေခၝင္းေလာင္းစာေတၾ ယူလာတယ္။ စာေတၾကို သူတုိႚဖတ္႓ပီး ဘာသာဴပန္ေပးတယ္။

စာတခုက         - ဘုန္း႒ကီးလူထၾက္ ဦးႎိၾႂက္သၾန္းေလာင္းထားသည္
ေနာက္တခုက      - လူထၾက္ဦးစိုင္းက သၾန္းလုပ္ပူေဇာ္႓ပီးစီးပၝေဳကာင္း
ေနာက္ထက္တခုက   - ၁၁၅၈ တေပၝင္းလဆန္း ၂ရက္သၾန္းသည္။
                (ခရစ္ရက္ ၂၇ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၇၉၇)
ဆင္ခံဘုရားတဆူမႀာ   - ႒တိသုခအလိုႚငႀာ ခင္႒ကီးအရိယဝန္သ ေကာင္းမႁ

ဖိလစ္ေစာေတာက္ ေကဵးဇူးေဳကာင့္ တကိဵတဲ့ ရက္စၾဲတခု ရဴပန္ပၝတယ္။ ၂၇ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၇၉၇။ ကကၠႃဘုရားေတာက
ကုသိုလ္ေတာ္ေတၾကို ခရစ္ႎႀစ္ ၁၈၀၀ ဝန္းကဵင္က တည္ထားကိုးကၾယ္ခဲ့တယ္လိုႚ ဆက္လက္ယူဆဖၾယ္ ရႀိပၝတယ္။

၁၆၊ ၃၊ ၂၀၀၄
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ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းထိန္းသိမ္းေရး
စတိုင္သစ္မဂၢဇင္း။ အမႀတ္ (၁၃၃)၊ ဳသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၄ ထုတ္မႀ ေဒၝက္တာသန္းထၾန္းရဲႚ “ေရႀးေဟာင္းပစၤည္း ထိန္းသိမ္းေရး”ကို
ဴပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းထိန္းသိမ္းေရး

ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း
B.A. (Hons), M.A., B.L., Ph.D., D.Lit(london)

 (အဖၾဲႚဝင္၊ ဴမန္မာသမိုင္းေကာ္မရႀင္)

ေရႀးေဟာင္းပစၤည္းကို ရႀာတယ္ဆုိတာက အရင္က အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကို ေဖာ္ထုတ္ခဵင္လိုႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေရႀးပစၤည္းေတၾက
ကုန္ခဲ့တဲ့ေခတ္ကလူေတၾ ဘယ္လုိအစားအစာေတၾကို ႎႀစ္သက္ဴမတ္ႎိုး စားေသာက္ဳကတယ္။ ဘယ္လိုအဝတ္တန္ဆာကို
ဝတ္ဆင္ဳကတယ္။ ဘယ္လုိေနဳကတယ္။ ဘာကို ယံုဳကည္တယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္သံုးခဵက္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဵင္လိုႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အဲဒီလို ရႀာေဖၾလိုႚေတၾႚတဲ့ ပစၤည္းေတၾကို တယုတယထုပ္ပိုး႓ပီး သိမ္းထားလိုက္တာကေတာ့ အလၾယ္ဆံုးေပၝ့။ ဒၝေပမယ့္
ဴပတိုက္၊ စာဳကည့္တိုက္နဲႚ ပညာရႀင္ေတၾကေတာ့ ေရႀးပစၤည္းတခုရလာရင္ လုပ္ရမယ့္အလုပ္က ေလးမဵိႂးေပၞလာတယ္။ 

Identification    (၁) ဘာပစၤည္းလဲလိုႚ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။
Dating         (၂) ဘယ္တံုးက ဘယ္သူက၊ ဘာအတၾက္ လုပ္သၾားသလဲလိုႚ ရႀာရမယ္။
Conservation    (၃) ဒီပစၤည္းကို ရထားတဲ့အတိုင္း ဆက္႓ပီးထိမ္းရမယ္။
Preserration    (၄) ဒီပစၤည္းကို မေပဵာက္မပဵက္ရေအာင္ ထိမ္းရမယ္။
Renovation     (၅) ပဵက္သေလာက္ပဲ ဴပင္မယ္။

(၁) ဘာပစၤည္းလဲလိုႚ ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခၝ လၾယ္တာရႀိသလို၊ ခက္တာလည္းရႀိပၝတယ္။ ခပ္လၾယ္လၾယ္ နမူနာဴပရရင္
တုတ္ေခဵာင္းေတၾႚတဲ့အခၝ ကႎုတံလား၊ တူလား၊ သိဖုိႚလိုတယ္။ ေပစာေတၾႚတဲ့အခၝ ေလာကီလား၊ ေလာကုတၩရာလား
သိဖုိႚလိုတယ္။ ဇာတာေတၾႚတဲ့အခၝ ဖၾားတာလား၊ ေသတာလား၊ ဥကင္သဖၾင့္တာလား သိရမယ္။ စာရင္းဇယားေတၾႚရင္
ဖၾားေသစာရင္းလား၊ အိမ္ေထာင္စာရင္းလား၊ အေရာင္းအဝယ္လား၊ အေကာက္အခၾန္လား၊ အေပၝင္အႎႀံႚလား၊
ခဲၾ႓ပီးသိဖုိႚလိုပၝတယ္။ ေဴမပံုေတၾရင္ သာသနာေဴမ၊ မင္းေဴမ၊ အသည္ေဴမ ခၾဲ႓ပီး သိဖိုႚလိုပၝတယ္။ အဂႆလိပ္ေဴမပံုမႀာ ထိပ္ကေဴမာက္၊
ဴမန္မာေဴမပံုမႀာ ထိပ္က အေရႀႚဴဖစ္ပၝတယ္။ ပုရပိုက္မႀာ Verso ဝမ္း Recto ေကဵာ ခၾဲရဴပန္တယ္။ အသံုးဴပႂတဲ့အခၝ ေကဵာက္စာရဲႚ
ဘယ္မဵက္ႎႀာစာေဳကာင္း ဘယ္ေလာက္ပၝတယ္လိုႚ အတိအကဵ ေဖာ္ဴ ပရပၝတယ္။ လူေတၾႚေမးဴမန္းခဵက္ဆုိရင္ အပိုအလိုေတၾ
ရႀိတတ္တယ္။ ယႀဥ္႓ပိႂင္မစစ္ေဆးဘဲ မသံုးဝံပၝ။ ရက္စၾဲ အပိုအလို၊ ေရႀႚေနာက္မညီမႌၾတ္ ဴဖစ္တတ္တယ္။ သူေဴပာတာကို
ဴပန္စစ္မယ္ဆုိရင္ အေမးခံရသူက စိတ္ဆိုးလိမ့္မယ္။ သမူသိေအာင္ လုပ္ပၝ။

(၂) ပစၤည္းတခုကိုရလာရင္ ဘယ္သူဘယ္တံုးက ဘာအတၾက္လုပ္တာလဲ ဆုိတာသိရမယ္။ သိပ္ေဟာင္းတဲ့ ပစၤည္းဆုိရင္
ဓၝတ္ခၾဲခန္းတင္ရမယ္။ ဴပတိုက္ေတၾသၾား႓ပီး အလားတူပစၤည္းမဵႂိး ရႀာရမယ္။ သဲလၾန္စရႀာရမယ္။ သဲလၾန္စဆုိတဲ့ နာမည္ကပဲ
မခိုင္မ႓မဲ အရႀာရခက္တဲ့ ပစၤည္းလိုႚဆုိတယ္။ အင္မတန္ ပင္ပန္းတယ္။ အခဵိန္ကုန္မယ္။ ပင္ပန္းရကဵႂိးနပ္သလုိ၊ အကဵႂိးမဲ့
အခဵီးအႎႀီး ဴဖစ္သၾားတာလဲ ရႀိတတ္ပၝတယ္။ ရႀာပၝတယ္၊ မေတၾႚဘူးဆုိရင္ ခၾင့္လၿတ္မယ္။ မရႀိလုိႚ မသိဘူးဆုိရင္ ခၾင့္မလၿတ္ပၝ။
ရႀက္ဖုိႚလည္း ေကာင္းပၝတယ္။

(၃) ကိစၤတခု ဘယ္တုန္းကဴဖစ္သလဲ၊ ပစၤည္းတခု ဘယ္တုန္းက လုပ္သလဲ သိဖုိႚလိုပၝတယ္။ Radio Carbon Dating တုိႚ
Thermoluminecent Dating ဆုိရင္ ဴပည္တၾင္းမႀာမရ၊ အေဴဖကို နဲနဲေစာင့္ရမယ္။ ေဒၞလာနဲနဲသံုးရမယ္။ ရက္စၾဲေဖာ္တဲ့အခၝ
Relative Dating ႎႁိင္းယႀဥ္ခဵက္နဲႚ ေဖာ္တာလဲရႀိတယ္။ Alsolute Dating အတိအကဵ ေဖာ္ႎိုင္တာလဲရႀိတယ္။
ႎႁိင္းယႀဥ္ခဵက္လုပ္ရရင္ ေအာက္ကဵမခံဘဲ ဒၝက Studied Guess ခဵင့္ခဵင့္ခဵိန္ခဵိန္မႀန္းတာလိုႚ ေဴပာေလ့ရႀိဳကတယ္။ ဒၝက
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ေကဵာက္ေခတ္ေဟာင္းကလိုႚ ေဴပာရင္ အရင္အႎႀစ္ ၂၀၀၀၀ ဝန္းကဵင္လိုႚ ေဴပာတာဴဖစ္ေလေတာ့ ဒၝထက္ပို႓ပီး
အႎုမစိပ္ႎိုင္ေတာ့ပၝ။ သမိုင္းသမားေရာ တူးေဖာ္ေရးသမားပၝ သတိထားရမယ့္အခဵက္က “လုိခဵင္တာမရႀာနဲႚ၊
ေတၾႚတာမႀတ္”ဆိုတဲ့ အခဵက္ပဲဴဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္တခဵက္က သိပ္ေရႀးကဵတဲ့ အ႒ကိႂသမိုင္း Prehistory ဆုိရင္
အေရႀႚအာဖရိက ေတၾႚရႀိခဵက္ေတၾကို စံတင္ထား႓ပီး တဴခားေဒသကလူေတၾက အလုပ္လုပ္ဳကရပၝတယ္။
ေငၾကုန္ေဳကးကဵမဵားလိုႚ ခဵမ္းသာသူေတၾရဲႚ အေထာက္အပံ့မပၝဘဲ လုပ္လိုႚ မဴဖစ္သေလာက္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီပစၤည္းေတၾဟာ
ႎႀစ္ေပၝင္းရာနဲႚ ေထာင္နဲႚခဵီ႓ပီး ေဴမ႒ကီးထဲမႀာရႀိေနတာ မင္းတုိႚဆပ္ေဆာ့လို အခုပဵက္စီးကုန္႓ပီလိုႚ အေဴပာမခံရေအာင္
ေရႀးေဟာင္းသုေတသနသမားေတၾက အလုပ္စခန္းမႀာ သိပ္႓ပီး ေစ့စပ္ေသခဵာပၝတယ္။ အဲဒၝအတၾက္ သူတိုႚကို အမဵား႒ကီး
ခဵီးကဵႃးရပၝတယ္။ အင္ဂဵင္နီယာက ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ကုန္တယ္။ ဒီမႀာတုိက္႓ပီး႓ပီလိုႚ လက္ႌိၟႂးထိုးဴပသလို
ေရႀးေဟာင္းသုေတသနသမားကလည္း ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ကုန္တယ္ ဒီမႀာ ပုဆိန္အကဵႂိးလိုႚ ဴပရတဲ့လူေတၾပၝ။

(၄) ေရႀးေဟာင္း သုေတသနမႀာ ႎႁိင္းယႀဥ္ခဵက္ အ႓မဲလုပ္ရပၝတယ္။ ဒီေနရာကတူးကၾက္နဲႚ ဟိုေနရာက အလားတူတူးကၾက္
ႎႁိင္းယႀဥ္ဳကည့္သင့္သလုိ ဒီႎိုင္ငံက တူးကၾက္နဲႚ ဟိုႎိုင္ငံက အလားတူတူးကၾက္ ႎႁိင္းယႀဥ္သင့္ပၝတယ္။ အခု ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ
အခက္အခဲက တဴခားႎိုင္ငံက တုိးတက္ပံုနဲႚ ကၾာလၾန္းတယ္။ ႎႁိင္းယႀဥ္ဳကည္ဖုိႚလဲ မလၾယ္ပၝ။ ဒၝကို လၾန္ေဴမာက္ဖုိႚ နည္းက
ဴပည္ပဆက္သၾယ္ေရး လၾယ္ကူဖုိႚနဲႚ ေငၾေဳကး ဴပည္စံုဖုိႚ လုိပၝတယ္။ ဒၝကို အကဵယ္တဝင့္ စဥ္းစားဖုိႚ မလိုပၝ။
အခုအေဴခအေနအရ ခက္ခဲေနတာသာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လၾန္ေဴမာက္ႎိုင္စရာ အေဳကာင္းရႀိပၝတယ္။

(၅) ေနာက္ဆံုးအခက္အခဲက တူးေဖာ္ေရးမႀာ အရည္အခဵင္းရႀိတဲ့ ကၾပ္ကဲမယ့္ လူမလုံေလာက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ကမာၲႚႎိုင္ငံ႒ကီးေတၾရဲႚ ႒ကီးမားတဲ့ တူးေဖာ္ေရးစခန္းေတၾမႀာေတာင္ ဒီအခက္အခဲမဵႂိး ရႀိတာေဳကာင္ ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ပို႓ပီး
႒ကီးကဵယ္မယ္ထင္ပၝတယ္။ ႎိုင္ငံဴခားနဲႚ ပူးတၾဲ႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ရင္ ဴဖစ္ႎိုင္စရာရႀိတယ္။ ပူးတၾဲေဆာင္႟ၾက္တာလဲ
ရႀိ႓ပီလိုႚသိရပၝတယ္။

(၆) တူးေဖာ္ေရးက ပစၤည္းထၾက္လာတဲ့အခၝ အားကိုးေလာက္တဲ့ ဓၝတ္ခန္းရႀိဖုိႚလိုတယ္။ တူးေဖာ္တဲ့အလုပ္ (Field Work)မႀာ
ႎိုင္နင္းသူလိုသလို စစ္ေဆးတဲ့ (Lab Work) မႀာ ထးူခ႗န္တဲ့လူ လိုပၝတယ္။

(၇) စစ္ေဆး႓ပီးတဲ့အခၝ အကဵႂိးအေဳကာင္းစံုေအာင္ ဴပန္ေဴပာရတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အစီရင္ခံစာေရး႓ပီး
ပုံႎႀိပ္ဴဖန္ႚေဝရပၝတယ္။ ဒၝကိုမလုပ္ဘဲ မေနသင့္ပၝ။ အထူးသဴဖင့္ ပညာရႀင္ေတၾက သိခဵင္လိုႚ ေစာင့္ရပၝတယ္။ အခု
ေဴပာဴပတဲ့အခဵက္ေတၾကို မလုပ္ႎိုင္ေကာင္းလားလိုႚ အဴပစ္ရႀာတဲ့ သေဘာမပၝပၝ။ မပဵက္မကၾက္ လုပ္သင့္တယ္။
ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ရင္ ဴဖစ္ႎိုင္စရာရႀိတယ္လိုႚ ေဆၾးေႎၾးဴခင္းသာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
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ဴမန္မာႎုိင္ငံ သမုိင္းသုေတသန
ရာစုသစ္စာအုပ္တိုက္မႀ ၁၅ ဳသဂုတ္၊ ၂၀၀၅ ထုတ္ ေဒၝက္တာသန္းထၾန္းရဲႚ 'ပုဂံေခတ္ လူမႁေရး' စာအုပ္မႀ "ဴမန္မာႎုိင္ငံ
သမုိင္းသုေတသန" ကို ဴပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ သမုိင္းသုေတသန

ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း

သမုိင္းသုေတသနအေဳကာင္းကုိ လူေတၾအမဵား႒ကီးသိရင္ အေကာင္းဆုံးပဲ။ သိတဲ့လူေတၾကလည္း သုေတသန လုပ္သူေတၾကုိ
ကူညီရင္ အေကာင္ဆုံးပဲ။ ေကဵာင္းသားေတၾဆုိရင္ သမုိင္း သုေတသန လုပ္နည္း လုပ္ပုံ သိထားရင္ ကုိယ့္နယ္ကုိယ္
ဴပန္တဲ့အခၝ ဘယ္ဟာက သမုိင္း အေထာက္အထား ပစၤည္း ဆုိတာ နားလည္႓ပီး သုေတသန လုပ္သူကုိ ကူညီ တတ္လာမႀာပၝ။

ခုေဴပာတာဟာ ခုနားေထာင္ သူေတၾ ထံက အကူအညီ လုိခဵင္လုိႚ ေဴပာတာလည္း ပၝပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ သမုိင္း သုေတသနနဲႚ ပတ္သက္လုိ ၃ ပုိင္း ခၾဲဴခား ပၝတယ္။ အဲဒၝေတၾကေတာ့ -
ဘာေဳကာင့္ သုေတသန လုပ္ရသလဲ၊
သုေတသနနဲႚ ပတ္သက္တဲ့ ဴပႍနာ၊
သုေတသနနဲႚ ဴပည္သူႚအကူအညီ ဆုိတာေတၾပၝပဲ။

ပထမအေနနဲႚ ေဴပာလုိတာက ခု လူေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက သုေတသနအေဳကာင္း ေဴပာေနဳကတယ္။ တခဵႂိႚက
အသင့္္္္အတင့္ ဟုိေမး ဒီေမး၊ ဟုိဖတ္ ဒီဖတ္႓ပီး ေရးသားဳကတယ္။ ဒၝဟာဴပည့္စုံပၝဘူး။

သုေတသနဆုိတာ အသစ္ရႀာတာမဟုတ္ဘူး။ ရႀိ႓ပီးသား တိမ္ေကာေပဵက္ကၾယ္ေနတာ၊ အဓိပၯာယ္ မဴပည့္စုံတာကုိ
ဴပည့္စုံေအာင္လုပ္တာ၊ မသိေသးတာကုိ သိေအာင္လုပ္တာ၊ ရႀာေဖၾဆန္းစစ္တာပၝပဲ။ ဒီအလုပ္ဟာ စိတ္ရႀည္ရတယ္။
တခုတည္း၊ တေဳကာင္းတည္၊ တေနရာတည္းမႀာ ရႀာလုိႚမရပၝဘးူ။ ဴပည့္စုံေအာင္ လက္လႀမ္းမီေအာင္ရႀာရမယ္။

ခုေခတ္ သမုိင္းသုေတသန လုပ္တယ္ဆုိတာလည္း လူမႁတုိးတက္ေရးကုိ ေလ့လာဴခင္းပၝပဲ။ အဲဒီမႀာ ရည္႟ၾယ္ခဵက္
ရႀိပၝတယ္။ လူေတၾဟာ သမုိင္းဦးဘုံေဴမေခတ္ကေန႓ပီး အခုထက္ထိ ဘယ္လုိဘဝေတၾနဲႚ ဴဖတ္သန္းလာသလဲ၊ ဴဖစ္႓ပီးသား
အဴဖစ္ေတၾမႀာ ဘာသင္ခန္းစာေတၾ ရႀိသလဲ၊ အဲဒၝေတၾနဲႚ ဴပန္လည္ဆန္းစစ္ သင္ခန္းစာယူဖုိႚပၝပဲ။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ
အရင္ကေရး႓ပီးသာ သမုိင္းစာအုပ္ေတၾ ရႀိပၝတယ္ အဲဒီစာအုပ္ေတၾက သင္ခန္းစာေတၾ မေပးႎုိင္လုိႚလား ေမးစရာရႀိပၝတယ္။
မေပးႎုိင္လုိႚပၝပဲ။ ႓ပီးခဲ့႓ပီးသား စာအုပ္ေတၾအေဳကာင္းလည္း ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။

ေရႀးကေရးတဲ့ ရာဇ၀င္ေကဵာ္၊ ဦးကုလား မဟာရာဇဝင္႒ကီး၊ ရာဇဝင္သစ္ မုံေ႟ၾးရာဇဝင္၊ မႀန္နန္းရာဇဝင္၊
ဒုတိယမႀန္နန္းရာဇဝင္ စသဴဖင့္ ရႀိပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ တဴခားႎုိင္ငံေတၾနဲႚ ယႀဥ္ဳကည့္ရင္ ေရႀးကေရးတဲ့
ရာဇဝင္ကဵမ္းေတၾမဵားပၝတယ္။ အဲဒီအခဵက္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက တဴခားႎုိင္ငံေတၾအေပၞမႀာ ဂုဏ္ယူစရာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
အိမ္နီးခဵင္းတုိႚ ႎုိင္ငံေတၾထဲက အခဵႂိႚႎုိင္ငံေတၾမႀာဆုိရင္ ေရႀးကေရးတဲ့ ရာဇဝင္ကဵမ္းေတၾ မကဵန္ပၝဘူး။ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို
ယဥ္ေကဵးမႁ လၿမ္းမိုးခဲ့တဲ့ အိႎၬိယမႀာေတာင္ ရာဇဝင္ကဵမ္း ဴမန္မာႎုိင္ငံေလာက္ မဵားမဵားမရႀိပၝဘူး။
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ဴမန္မာႎုိင္ငံက ရာဇဝင္ကဵမ္းေတၾဟာ ေရးပုံေရးနည္းကေတာ့ မဟာဝင္ေရးနည္းပုံစံပၝပဲ။ ေရႀးက မင္းေတၾရဲႚ
မင္းစဥ္မင္းဆက္ အေရးထားေရးပၝတယ္။ တုိင္းသူဴ ပည္သားအေဳကာင္း အေရးထားမေရးပၝဘူး။ မင္းရဲႚမဵႂိး႟ိုး၊ မင္းရဲႚမိဘ၊
မင္းရဲႚတန္ခုိး၊ မင္းရဲႚစစ္ပၾဲ ဒၝေတၾပဲေရးတယ္။ ဒၝဟာ မဟာရာဇဝင္ကဵမ္းမႀာေရးတဲ့ ေရးနည္းပဲ။ ဒီလုိေရးပုံနဲႚ
ထင္းရႀားလာတဲ့ဟာက ရာဇဝင္ေကဵာ္ပဲ။ ရႀင္မဟာ သီလဝံသက ေရးတယ္။ ဘယ္ေနႚဘယ္ရက္ ေရးတယ္မသိရဘးူ။ ခရစ္ႎႀစ္
၁၅၂၀ ခန္ႚကလုိႚ ခန္ႚမႀန္းရပၝတယ္။ အထဲမႀာပၝတာက ကမာၲတည္တယ္။ ႓ပီးေတာ့ မဟာ သမၳတ
ဘယ္လုိေပၞလာတယ္ဆုိတာ ေရးတယ္။ အဲဒီအခဵက္မႀာေတာ့ ဴမန္မာ့ ယဥ္ေကဵးမႁ အေဴခခံအခဵက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။
မႀတ္သားစရာေကာင္းပၝတယ္။ လူေတၾဟာ သစၤာရႀိသူ၊ အကဵင့္ေကာင္းသူ၊ အမဵားအကဵႂိး ေဆာင္ႎုိင္သူကုိ ရႀာတယ္။
ေတၾႚေတာ့ အမဵားအကဵႂိးအတၾက္ အုပ္ခဵႂပ္ေပးပၝ ေတာင္းဆုိတယ္။ အုပ္ခဵႂပ္ေပးတဲ့ အတၾက္ တန္ရာတန္ေဳကး ေပးပၝ့မယ္
ကတိခံတယ္။ မဟာသမၳတက ဴပည္သူေတၾ ရဲႚ လုံ႓ခံႂမႁကုိ တာဝန္ယူရတယ္။ အခၾန္ ၁၀ ဘုိႚတဘုိႚ ေပးရတယ္။ အဴပန္အလႀန္
အကဵႂိးဴပႂတယ္၊ ခ႗တ္ယၾင္းတဲ့ဘက္က ခံရတယ္၊ သမၳတဘက္က ခ႗တ္ယၾင္းရင္ အမဵားက ဖယ္ရႀားတယ္၊ ဴပည္သားက
ခဵိႂႚယၾင္းရင္ ဴပည္သားခံရတယ္။ အဲဒီအခဵက္ေတၾ မႀန္တာမမႀန္တာကုိ ထားလုိက္၊ ရာဇဝင္ေကဵာ္ဟာ ဒီအေဴခခနံဲႚ
ေရးလာလုိက္တာ မင္းဆက္ေတၾ ေဴပာင္းခဲ့႓ပီး ေဂၝတမဘုရားလက္ထက္ ေရာက္လာတယ္။ ေဂၝတမဟာ ရႀင္ဘုရင္မလုပ္ဘဲ
သံသရာက အမဵားလၾတ္ေဴမာက္ေအာင္ လုပ္ပုံေရးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေဳကာင္း ဆက္ေရးတယ္။ ဘုရားဟာ
ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ၇ ရက္ေနတယ္။ မင္းဘူးခ႟ုိင္ ေရာက္တယ္။ အိႎၬိယနဲႚ ယဥ္ေကဵးမႁဆက္ဆံပုံ၊ ဴမန္မာေတၾ
ယဥ္ေကဵးမႁရပုံေရးတယ္။ တေကာင္း၊ ပုဂံ၊ အင္းဝအေဳကာင္း ခရစ္ႎႀစ္ ၁၅၂၀ ခန္ႚ အဴဖစ္အပဵက္ထိ ေရးထယ္။ ဒၝဟာ
မဟာဝင္ပုံစံနဲႚ ေရးနည္းပဲ။

ဒီပုံစံနဲႚ ေနာက္လူေတၾ ေရးဳကပၝေသးတယ္။ ဒီလုိ အေဳကာင္းေတၾ အားလုံးေပၝင္းစပ္႓ပီး စဥ့္ကုိင္က သူေဌးသား
ေမာင္ကုလားက မဟာရာဇဝင္႒ကီးကုိ ေရးတယ္။ ဘယ္ေနႚရက္ ေရးတယ္မသိဘးူ။ ၁၇၂၀ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာလုိႚ မႀန္းရတယ္၊
အေဳကာင္းအရာက ၁၇၂၀ ဴပည့္ႎႀစ္အထိပဲ။ သူက နိဒၝန္းေရးရာမႀာ အေတၾးအေခၞသစ္ ထည့္ေရးတယ္။

မင္းဆက္ အေဳကာင္း၊ စစ္ပၾဲ အေဳကာင္းေတၾ ပၝတဲ့ ဘုရင္စကား၊ မႀႃးမတ္စကား၊ စစ္ပၾဲစကားေတၾသာ ေရးပၝတယ္။
ဒၝဟာ ဘုရားေဟာကဵမ္းေတၾနဲႚ မညီပၝဘူး။ ဒီမင္းစကား၊ အမတ္စကား၊ စစ္စကားေတၾဟာ တိရစာၥနကထာ ဴဖစ္တယ္။
နိဗၱာန္ေရာက္ေဳကာင္း တရား မဟုတ္ဘူး။ သမုိင္းရာ တိရစာၥနကထာပဲ။ သမုိင္းဟာ နိဗာၱန္ေရာက္ေဳကာင္း တရားစာ
မဟုတ္ဘူး။ သုိႚေသာ္လည္း စဳကာမင္းေတာင္မူ ေသဴခင္းတရားနဲႚ မကင္းဘူး။ သီရိဓမၳာ ေသာကမင္းေတာင္ ဇဗၱႃဒိပ္က႗န္း
တခုလုံး ပုိင္တယ္လုိႚ ယူဆ ေပမယ့္ သူေသခၝနီးမႀာ သူႚပုိင္နက္ေတၾကုိ သူႚသားက ပုိင္တယ္။ ေသခၝနီး သူပုိင္တာ
ဓာတ္စာစားဖုိႚ ရႀိတဲ့ သစ္သီးတလုံးသာ ဴဖစ္ေတာ့တယ္။ ဒီအေဳကာင္းအခဵက္ ေတၾကုိ နမူနာ ယူပၝ။ သမုိင္း စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရင္
ဴဖစ္ဴ ခင္း ပဵက္ဴခင္းနဲႚ ဆင္ဴခင္႓ပီး နိဗၱာန္ရေဳကာင္း ရႀာပၝ။ ကမၳႉာန္း သေဘာနဲႚ ဖတ္ပၝလုိႚ ေရးတယ္။ ေရးတဲ့ အခၝမႀာလည္း
ဘုရင္ေတၾ ႒ကီးကဵယ္တာ၊ ခမ္းနားတာ ေတၾတင္ မေရးဘူး။ မေကာင္းတာ၊ အားနည္းတာ ေတၾလည္း ေရးတယ္။ ဒီဘုရင္ဟာ
႟ုပ္ေခဵာတယ္ ဳကာခုိတတ္တယ္။ ဒီဘုရင္ဟာ အသားစား ကဵႃးတယ္၊ ေဒၝသ ႒ကီးတယ္။ ဒီဘုရင္ဟာ အကဵင့္ပဵက္လုိႚ
ဴပည္သူႚဒဏ္ ခံရတယ္။ စေလငေခၾး ဆုိရင္ ဴပည္သူက ႟ၿံႚနဲႚ ဝုိင္းေပၝက္လုိႚ ေသရတယ္ ဆိုတာမဵုိးေတၾ ေရးဴပတယ္။ ဒီကဵမ္းေတၾ
ေရႀးကေရးလုိႚ မေကာင္းဘူး မေဴပာထုိက္ပၝဘူး။ သူႚေခတ္နဲႚ သူႚအေတၾး ထည့္ေရး ထားတာေတၾပၝ။ ဘုရင္ေတၾဟာ
သက္ဦးဆံပုိင္ အာဏာအဴပည့္ ရထားတယ္။ အဲဒီလုိ လူေတၾကုိ သမုိင္းဆရာေတၾက ဆုံးမတာပၝပဲ။ ေနာက္တေယာက္
ရႀိေသးတယ္။ တၾင္းသင္းတုိက္ဝန္ ဦးထၾန္းညႂိပၝပဲ၊။ ရာဇဝင္သစ္ကုိ ေရးတယ္။ ဘယ္တုန္းက ေရးတယ္ မသိပၝဘူး။ ၁၇၈၀
ဴပည့္ႎႀစ္လုိႚ မႀန္းရပၝတယ္။ သူအေရးတ႒ကီး တင္ဴ ပတာက

အရင္တုုန္းက ပၝးစပ္ရာဇဝင္ေတၾကုိ မစစ္ေဆးခဲ့ဘူး။ ေခတ္႓ပိႂင္ မႀတ္တမ္းေတၾနဲႚ ႌိၟ႓ပီး မႀန္မမႀန္ စစ္ေဆးရမယ္။
ေခတ္႓ပိႂင္ မႀတ္တမ္း ဆုိတာ ေကဵာက္စာတုိႚ ေမာ္ကၾန္းတုိႚပဲ။ သူႚရာဇဝင္သစ္မႀာ ေရႀးက ပၝးစပ္ရာဇဝင္ကုိ
ေခတ္႓ပိႂင္မႀတ္တမ္းဴဖစ္တဲ့ ေကဵာက္စာတုိႚ ေမာ္ကၾန္းတုိႚနဲႚ ႌိၟ႓ပီး ဆန္းစစ္တဲ့နည္းကုိ ဴပသၾားတယ္။ ခုေခတ္လုပ္ေနတဲ့
သမုိင္းသုေတသနနဲႚ တူပၝတယ္။

သူဆန္းစစ္ပုံ ဥပမာေဴပာရရင္ ပၝးစပ္ရာဇဝင္ေတၾထဲမႀာ ေနနတ္သားနဲႚ နဂၝးမနဲႚ ရဳကတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ပဵႃေစာထီးကုိ
ေမၾးလာတယ္။ ဒၝဟာ နတ္နဲႚ နဂၝးညားရင္ ေမၾးလာတာဟာ နတ္ကဴပား၊ နာဂၝးကဴပားပဲ ဴဖစ္ႎုိင္မယ္။ လူမဴဖစ္ႎုိင္ဘူး။
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အေလာင္းစည္သူ ေဖာင္စဳကာနဲႚ ခရီးသၾားပုံလည္း ဒီအတုိင္းပဲ ဆန္းစစ္ဴပတယ္။ ဦးထၾန္းညႂိရဲႚ တင္ဴ ပခဵက္က တုိးတက္တဲ့
ေခတ္ဆန္တဲ့ အဴမင္ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႚစာအုပ္ဟာ ေခတ္သစ္သမုိင္း သုေတသနရဲႚ အယူအဆကုိ ပထမဆုံးေဴပာရတဲ့
စာအုပ္လုိႚလည္း ေဴပာလုိႚရပၝတယ္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကဵေတာ့ ရာဇဝင္ကုိ ဘုရင္ကေရးခုိင္းတယ္။ ေရးတဲ့လူေတၾကလည္း ပေဒသရာဇ္ကုိ
ခဵီးကဵႃးေရးတယ္။ ဘုရင္ေတၾဟာ သာမန္မဟုတ္ဘူး ဘုရားရဲႚ ဗဵာဒိတ္ရသူေတၾ ဴဖစ္တယ္။ ဘုရားက ေနာင္ကဵရင္ ဒီေဒသမႀာ
ဘယ္သူဘုရင္ဴ ဖစ္မယ္ဆုိဖူးတယ္ ဆုိတာေတၾပၝတယ္။ ဴမန္မာဘုရင္ေတၾဟာ ဗဵာဒိတ္ဘုရင္ ဴဖစ္ရတာကုိ
သိပ္သေဘာကဵတယ္။ ရာဇ၀င္ေရးတဲ့ ပညာရႀိေတၾကလည္း ဘုရင္အ႒ကိႂက္ေရးေပးတယ္။

ပေဒသရာဇ္ေတၾ ထၾန္းေတာက္ ေနဆဲမႀာ သာသနာကုိ အကာအကၾယ္ ယူ႓ပီး သတူိုႚလုပ္ခဵင္တာ လုပ္ဖုိႚပၝပဲ။
ဒီဘုရင္ဟာ ဘုရား ဗဵာဒိတ္ရ၊ သူေဴပာရင္ နားေထာင္ သူႚကုိ ပုန္ကန္ရင္ အဴပစ္ ႒ကီးတယ္။ သာသနာဴပႂ မင္းလည္း ဴဖစ္တယ္။
သာကီဝင္မဵႂိး ဴဖစ္တယ္။ ဘုရားနဲႚ ေဆၾမဵႂိး ေတာ္တယ္ စသဴဖင့္ ရာဇဝင္ ဆရာေတၾက ေရးေပးရတယ္။ ဒၝဟာ
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ မင္းဆက္ကဵမႀ ပေဒသရာဇ္ကုိ အမၿန္းတင္ လာတာ ဴဖစ္မယ္။

၁၈၂၉ ႎႀစ္မႀာ ပညာရႀိေပၝင္း ၁၃ ဦးနဲႚ မႀန္နန္းရာဇဝင္ကုိ ဘုရင္ခုိင္းလုိႚ ေရးဳကတယ္။ ကမႝာေဟာင္း ပဵက္တာက
ေန႓ပီး စတယ္။ မုိး႒ကီး႟ၾာ၊၊ အနယ္ထုိင္၊ ကမာၲအသစ္ဴ ဖစ္၊ ႓ဗဟၳာ ေလးေယာက္ေပၞ၊ လူေတၾဴ ဖစ္၊ မဟာသမၳတေပၞ၊ အဲဒီက
တဖန္ ေဂၝတမ အထိ ေရးတယ္၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္ ဆက္႓ပီး တေကာင္း၊ သေရေခတၨရာ၊ ပုဂံ၊ အင္းဝ စသဴဖင့္
အေလာင္းမင္းတရားထိ မဵႂိးႎၾယ္ ဆက္လာပုံ ေရးတယ္။

ပေဒသရာဇ္ကုိ အမၿန္းတင္ခဵင္လုိႚ ဘုရားနဲႚ အမဵႂိးဆက္ေပးတဲ့ ရာဇဝင္ကဵမ္းပၝပဲ။ ၁၈၂၀ ဴပည့္ႎႀစ္အထိ ဴဖစ္ပဵက္ပုံကုိ
ေရးပၝတယ္။ ၁၈၆၇ ခုႎႀစ္ကဵေတာ့ မင္းတုန္းဘုရင္က မႀန္နန္းကုိ ဆက္ေရးခုိင္းတယ္။ ပညာရႀိ သုံးဦးက ေရးတယ္။
အဴဖစ္အပဵက္က ၁၈၆၀ ဴပည့္ႎႀစ္အထိ ဴဖစ္ပဵက္တာကုိေရးတယ္။ ဒုတိယမႀန္နန္း ရာဇဝင္လုိႚ ေခၞတယ္။

သီေပၝပၝ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ႓မိႂႚအုပ္ေမာင္တင္က ဒုတိယမႀန္နန္းအဆက္ကုိ ၁၈၆၀ ဴပည့္ႎႀဏ္ကစ႓ပီး ၁၈၈၅ ႎႀစ္ထိ
ေရးတယ္။ ၂၅ ႎႀစ္သမုိင္းကုိ ထပ္ဴ ဖည့္တာပၝပဲ။ နန္းတၾင္းမႀတ္တမ္းေတၾကုိ စု႓ပီးေရးတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူဴဖည့္ေရးတာ
မဟုတ္ပၝဘူး။ လၿတ္ေတာ္စာေရးတဦးကုိ ေခၞ႓ပီး ေရးခုိင္းတာပၝ။ စာအုပ္ထုတ္ေတာ့လည္း သေူရးတာကမစဘဲ မႀန္နန္းနဲႚ
ဒုတိယမႀန္နန္းထဲကေရးတဲ့ ေစာေစာပုိင္း ၁၇၅၂ ႎႀစ္က အဴဖစ္ေတၾပၝ ဴဖႂတ္ထည့္တယ္။ စာအုပ္အမည္ကုိ
ကုန္းေဘာင္ဆက္ရာဇဝင္႒ကီးလုိႚ ေပး႓ပီး ၁၉၀၅ ခုႎႀစ္မႀာ မႎၨေလးတုိင္း သတင္းစာပုံႎႀိပ္တုိက္က ပုံႎႀိပ္ထုတ္ေဝတယ္။

ေနာက္ အဂႆလိပ္ဝင္လာေတာ့ ဴမန္မာရာဇဝင္ကုိ အဂႆလိပ္လုိေရးဳကတယ္။ မႀန္နန္းကုိ အဳကမ္းဘာသာ ဴပန္တာပၝပဲ။
ဆာအာသာဖယ္ရာက ၁၈၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာ History Of Burma (Myanmar) ေရးထုတ္တယ္။ ၁၉၂၅ ခုႎႀစ္မႀာ ဂဵီအီးဟာေဗးက
History of Burma (Myanmar) ေရးထုတ္တယ္။

အဂႆလိပ္ေရးတဲ့ ရာဇ၀င္ေတၾဟာ ဝၝဒဴဖန္ႚရာဇဝင္ေတၾဴဖစ္တယ္။ အဂႆလိပ္ရဲႚ နယ္ခဵဲႚဝၝဒဟာ တဴခားနယ္ခဵဲႚေတၾနဲႚ
မတူဘူး။ တဆင့္သာတယ္။ သူတပၝးကုိ က႗န္ဴပႂ႓ပီး သူတုိႚ သခင္ဴဖစ္လာေပမယ့္ ႌၟာတာတယ္။ ကုိလုိနီလက္ေအာက္ခံႎုိင္ငံကုိ
တုိးတက္မႁေတၾဴ ဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ ဘာ၊ ညာ စသဴဖင့္ ဝၝဒဴဖန္ႚတယ္။ တုိက္႟ုိက္တမဵႂိး သၾယ္ဝုိက္တမဵႂိး
ဝၝဒဴဖန္ႚတာခဵည္းပဲ။ တုိက္႟ုိက္နည္းကုိ လူေတၾလက္ခံစရာမရႀိလုိႚ သၾယ္ဝုိက္တဲ့နည္းကုိ သုံးတယ္။

အဲဒီနည္းကေတာ့ ဴမန္မာဘုရင္ေတၾဟာ ရက္စက္တယ္။ အုပ္ခဵႂပ္ပုံ စည္းကမ္းမရႀိဘူး။ ဴမန္မာမင္းလက္ေအာက္မႀာ
စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး တိုးတက္မႁ မရႀိဘူးဆုိတာေတၾ ေရး႓ပီး ေကဵာင္းေတၾမႀာ သင္ခုိင္းတယ္။ Cox တုိႚ Harvey တုိႚ ေရးတာဟာ
အဂႆလိပ္နယ္ခ ဲဵႚပုံကုိ ေထာက္ခံေစခဵင္လုိႚ ေရးတယ္။ ဴမန္မာမင္းေတၾ ရက္စက္တယ္။ အုပ္ခဵႂပ္ပုံ စည္းကမ္းမဲ့တယ္။ စီးပၾားေရး၊
လူမႁေရး သူတုိႚလက္ထက္မႀာ သိပ္ညံ့တယ္ဆုိတာေတၾ ထည့္ေရးတယ္။ အေဴခအေနအမႀန္ကုိ မေရးဘူး။
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ေနာက္ေတာ့ ဴမန္မာေတၾ အမဵႂိးသားစိတ္ ႎုိးဳကားတယ္။ ၁၉၂၀ ဴပည့္ႎႀစ္ေလာက္မႀာ အမဵႂိးသားေကဵာင္းေတၾ
ေပၞလာတယ္။ အမဵႂိးသားပညာေရး ေပၞလာတယ္။ ႓ဗိတိသ႖ေတၾက ဴမန္မာေတၾအေဳကာင္း ႎႀိမ္ေရးလုိႚဆုိ႓ပီး
ဴမန္မာေတာ္ေဳကာင္း၊ ေကာင္းေဳကာင္း ေဴပာခဵင္လာဳကတယ္။ ႓ဗိတိသ႖ေတၾေရးတာကုိ ဴပန္လည္ေခဵပတဲ့အေနနဲႚ
စာအုပ္ေရးဳကတယ္။

ဦးဖုိးကဵားေရးတဲ့ ဴမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ဆုိရင္ ဴပန္ေခဵပတဲ့စာအုပ္ပဲ။ ဴမန္မာေတၾေကာင္းတယ္၊ ေတာ္တယ္၊ သတၨိရႀိတယ္။
စစ္တုိက္တာေတၾေအာင္တယ္ စသည္ဴဖင့္ ေရးလုိက္တာ တဖက္စၾန္းေရာက္လၾန္းသၾားတယ္။ ဟုတ္တာ မဟုတ္တာ
မစဥ္းစားေတာ့ဘူး။ တအားေဴမၟာက္ေရးတယ္။ ဴပည္ေထာင္စုသားအခဵင္းအခဵင္း ခဵစ္ဳကည္တယ္ဆုိတာ
ေဴပာခဵင္တဲ့အခၝကဵေတာ့လည္း ဇာတ္လမ္း မႀန္မမႀန္ မေတၾးဳကေတာ့ဘူး။ အတင္းလုပ္ယူဳကတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ ႓ပီး႓ပီးသား သမုိင္းစာအုပ္ေတၾဟာ စိတ္မခဵရဘူး။ ေခတ္႓ပိႂင္မႀတ္တမ္းေတၾနဲႚ ႌိၟ႓ပီး မႀန္မမႀန္ စစ္ေဆး
သုေတသနလုပ္ရမယ္။ သူတုိႚထဲကလည္း ေကာင္းတာယူ မေကာင္းတာပယ္ရမယ္။

မင္းအေဳကာင္းသက္သက္ေရးတာ၊ မင္းကုိ အမၿန္းတင္တာ၊ ဴမန္မာမင္းေတၾ ရက္စက္ညံ့ဖဵင္းတာ၊ ဴမန္မာေတၾ ညံ့တာ၊
ဴမန္မာေတၾ သိပ္ေတာ္တာ စသဴဖင့္ တဖက္သတ္ အစၾန္းထၾက္ေရးပုံမဵႂိးမပၝဘဲ မႀန္ကန္တဲ့ သမုိင္းအခဵက္အလက္ကုိ
ရႀာဖုိႚလုိပၝတယ္။

႓ပီး႓ပီးသား အမႀားေတၾကုိ ဆင္ဴ ခင္၊ ေရႀႚမႀာ ဘယ္လုိ တုိင္းသစ္ဴ ပည္သစ္ ထေူထာင္မယ္ဆိုတာ ရည္႟ၾယ္႓ပီး ေရးရမယ္။
လူလူခဵင္း ေခၝင္းပုံဴ ဖတ္မႁကင္းတဲ့ သင္ခန္းစာယူဖုိႚ၊ ေခတ္သစ္အေတၾးအေခၞ ပၝတဲ့ဟာမဵႂိး လုိတယ္။
ေခတ္႓ပိႂင္မႀတ္တမ္းေတၾရႀာ႓ပီး စီစစ္ဖုိႚ လုိပၝတယ္။ အဒၝေဳကာင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ သမုိင္းသုေတသနကုိ လုပ္ရပၝတယ္။

ေနာက္တခဵက္ကေတာ့ သုေတသန ဘယ္လုိလုပ္တယ္။ ဘယ္လုိဴပႍနာ ရႀိတယ္ဆုိတာပဲ။

ေရႀးရာဇဝင္ေတၾမႀာေရးတဲ့ ကမာၲဴ ဖစ္လာပုံ၊ လူေတၾဴ ဖစ္လာပုံေတၾဟာ မမႀန္ပၝဘူး။ သတူုိႚေရးတဲ့ထဲမႀာ မင္းနဲႚဴပည္သူ
ဘယ္လုိဆက္ဆံသင့္ပုံကုိ ေရးဴပတာသာ ေကာင္းပၝတယ္။ သမုိင္းဦးဘုံေဴမေခတ္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဘယ္သူေတၾ
ေနသၾားတယ္ဆုိတဲ့အေဳကာင္း ေရႀးရာဇဝင္ စာအုပ္ေတၾမႀာ မပၝပၝဘူး။ ခု သုေတသနလုပ္႓ပီး ေရးတဲ့အခၝမႀာ ပၝလာပၝလိမ့္မယ္။
ကမာၲဴ ဖစ္တာ ဳကာလႀပၝ႓ပီ။ လူဴဖစ္တာ ႎႀစ္တသန္းရႀိ႓ပီ။ လူစစ္စစ္ေတာင္ဴ ဖစ္တာ မဟုတ္ေသးဘူး။ ခုလူေတၾနဲႚ
ကုိယ္တူညဏ္တူ မဴဖစ္ေသးဘူး။ လက္နက္က ေကဵာက္ကုိ သုံးတယ္။ ေကဵာက္ေခတ္လုိႚ ေခၞတယ္။ ေကဵာက္ေခတ္ရဲႚ
လူမႁဆက္ဆံေရး၊ စီးပၾားေရးစနစ္က ဘုံစနစ္ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သမုိင္းဦးဘုံေဴမေခတ္ ေခၞတယ္။

အရင္တုန္းက ကမႝာ႒ကီးမႀာ ရာသီသတု အ႒ကီးအကဵယ္ ေဴပာင္းမႁရႀိတယ္။

တခၝက ေရခဲေတၾဟာ ကသာ႓မႂိႚ ဥတၨရယဥ္စၾန္းတန္းထိ ဖုံးေနတယ္။ ဴပန္ဆုန္သၾားတယ္။ အဲဒၝ ေရခဲေခတ္၊ ေရခဲေခတ္
၆ ခၝ ရႀိတယ္။ ရာသီဥတု သိပ္ဳကမ္းတယ္။ ေရခဲေခတ္မႀာ ဴမစ္ေတၾပုိကဵယ္တယ္။ မုိးပုိ႒ကီးတယ္။ ဧရာဝတီဴမစ္ သိပ္ကဵယ္တယ္။
ခုေခတ္ အေရႀႚကမ္းဟာ ေညာင္ဦး႓မိႂႚ။ အဲဒီေခတ္ အေရႀႚကမ္းဟာ ပုပၯၝးေတာင္ပဲ။ အဲဒီေခတ္က လူေတၾရဲႚ လက္နက္ေတၾကုိ
ရႀာ႓ပီး ေလ့လာခဵင္ရင္ ခုကမ္းမႀာ ရႀာလုိႚမရဘူး။ ကမ္းေဟာင္းမႀာ ရႀာရတယ္။ ကမ္းေတၾ အဆင့္ဆင့္ ၅ ခုရႀိတယ္။ ခုကမ္းဟာ
ပဥၤမ၊ စတုတၨ၊ တတိယကမ္းေတၾမႀာ ရႀာလုိႚ မရပၝဘူး။ ဒုတိယကမ္းမႀာ ရပၝတယ္။ ဒုတိယေရခဲေခတ္ အလၾန္ေလာက္မႀာ
သုံးတာေတၾပၝပဲ။

သူတုိႚလက္နက္ေတၾဳကည့္႓ပီး သူတုိႚဘာလုပ္စားတယ္။ ဘယ္လုိေနတယ္ ဆုိတာေတၾ သိတယ္။ သုေတသန
လုပ္ေရးတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံသမုိင္းမႀာ အဲဒၝေတၾပၝမႀာပဲ။

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ သမုိင္းဦးဘုံေဴမေခတ္ အေထာက္အထားေတၾကုိ ဧရာဝတီဴမစ္ရဲႚ ဒုတိယကမ္းမႀာ ရႀာလုိႚ ရပၝတယ္။
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အဲဒီ လူေတၾေနတဲ့ ေဒသက ယခုေခတ္လူေတၾကုိ ေအာက္ဴပည္ကလူေတၾက အညာသားလုိႚေခၞတယ္။ အဲဒၝနဲႚ
ဴမန္မာႎုိင္ငံေကဵာက္ေခတ္ကုိ စ႓ပီး သုေတသနလုပ္တဲ့ ‘ေမာဗီးယပ္’ ဆုိသူက ဴမစ္ညာပုိင္းမႀာေတၾႚတဲ့
ေကဵာက္ေခတ္ယဥ္ေကဵးမႁကုိ အညာသားယဥ္ေကဵးမႁလုိႚ နာမည္ေပးမယ္။

ေနာက္ပုိင္းကဵတဲ့ ေကဵာက္ေခတ္သစ္ယဥ္ေကဵးမႁကုိ ရႀာခဵင္ရင္ေတာ့ ဧရာဝတီတတိယကမ္းမႀာ ရႀာရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ ေကဵာက္ေခတ္သစ္အခဵိန္ကုိ မႀန္းရင္ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ေပၝင္း ၈၀၀၀ ကစ႓ပီး ၄၀၀၀ မႀာဆုံးတယ္၊
ခန္ႚမႀန္းပၝတယ္။ ကမႝာ့ႎုိင္ငံေတၾနဲႚစာရင္ ေနာက္ကဵပၝတယ္။ ခရစ္ေတာ္မေပၞမီဆုိတဲ့ စကားနဲႚ ေဴပာရရင္ေတာ့ ၆၀၀၀
ဘီစီကေန႓ပီး ၂၀၀၀ ဘီစီထိပၝပဲ။

ဴမန္မာ့ေကဵာက္ေခတ္သစ္ လက္နက္ေတၾေတၾႚတာ ေဴမာက္ပုိင္းက စေဴပာမယ္။ ေခတ္သစ္မႀာ လူေနမဵားလာ႓ပီ။
ဴမစ္႒ကီးနားဝန္းကဵင္မႀာ ေတၾႚတယ္။ ဧရာဝတီနဲႚ ခဵင္းေတၾင္းဆုံရာမႀာ ေတၾႚတယ္။ သိပ္ေတာ့ မမဵားဘူး။ ဒၝေပမယ့္
ခဵင္းတၾင္းေနာက္ကမ္းမႀာ မဵားတယ္။ မုံ႟ၾာခ႟ုိင္ ဆားလင္း႒ကီး႓မိႂႚနယ္ ဆထုံး႟ၾာအနားမႀာ ေကဵာက္ေခတ္သစ္တၾင္မကဘဲ
ေကဵာက္ေခတ္ေဟာင္းတုန္းက လူေတၾ ေနသၾားႎုိင္တာမဵႂိးေတာင္ ေတၾႚတယ္။ မႎၩေလးဝန္းကဵင္၊ အမရပူက
ေတာင္မင္း႒ကီးဘုရား၊ ေတာင္ေလးလုံးေကဵာင္းအနီးမႀာ အမဵား႒ကီးေတၾႚတယ္။ ပုသိမ္႒ကီးဘက္လည္း အမဵား႒ကီးေတၾႚတယ္။

ရႀမ္းဴပည္နယ္ဆုိရင္ မုိးကုတ္၊ လၾႂ ိင္ေကာ္ဝန္းကဵင္။ အလယ္ပုိင္းဆုိရင္ ေရနံေခဵာင္း၊ ေခဵာက္၊
ေကဵာက္ပန္းေတာင္းဝန္းကဵင္။ ေတာင္ဘက္ဆုိရင္ ႓မိတ္၊ ထားဝယ္၊ တနသႆာရီမႀာ ေတၾႚတယ္။ ဒၝေတၾဟာ ခုဴ ဖစ္တာ
မဟုတ္္ဘူး။ အရင္က ရႀိ႓ပီးသားေတၾ။

သမုိင္းသုေတသနဆုိတာ အရင္ကရႀိ႓ပီးသား ထပ္ရႀာတာပၝပဲ။ ခု သုေတသနလုပ္လုိႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံ သမုိင္းဦးဘုံေဴမ
ေခတ္အေဳကာင္း ရ႓ပီ။ မဳကာခင္က ေတာင္ဴ ပဒၝးလင္းဂူကုိ ထပ္ေတၾႚဳကေသးတယ္။

သမုိင္းဦးဘုံေဴမေခတ္လၾန္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ က႗န္ေခတ္္ကုိလည္း သုေတသန လုပ္ဖုိႚလုိေသးတယ္။ က႗န္ေခတ္မႀာ
ဘယ္လုိေနထုိင္ လုပ္စားတာ ခုထိ မသိေသးဘးူ။ သိတာလည္း နည္းတယ္။ ဆရာတုိႚ လက္ထက္မႀာ သိမလား
မေဴပာတတ္ဘူး။ ဆရာေတာ့ အခု ေခၝင္းဴဖႃေန႓ပီ။ ေနာက္လူေတၾလက္ထက္ ဆက္လုပ္ဳကရမႀာပဲ။

႓ပီးေတာ့ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဗိႍႎုိးကစမယ္။ ဒၝေတာင္ ဗိႍႎုိးဟာ က႗န္ေခတ္လား
ပေဒသရာဇ္ေခတ္လား မသိေသးဘူး။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ရဲႚ အစလား မရႀင္းေသးဘူး။

၄ ရာစုႎႀစ္မႀာေပၞတဲ့ ဟလင္း၊ သေရေခတၨရာ၊ ပဵႃယဥ္ေကဵးမႁဟာ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္အစပဲ။ ခုထိ ပဵႃစာ ၇၅ လုံးပဲ
ဖတ္လုိႚ ရေသးတယ္။ ထပ္ဖတ္တတ္ဖိုႚလုိတယ္။ ဒၝေတၾ သုေတသနမႀာ ဟာကၾက္ေတၾပဲ။ ဟာကၾက္မႀာ ဴဖည့္ဖုိႚ လုိပၝတယ္။

လုပ္တဲ့လူေတၾဟာ စိတ္ရႀည္ရမယ္။ ဇၾဲရႀိရမယ္။ အမဵားဴပည္သူရဲႚ အကူအညီကုိ ယူမႀဴဖစ္ပၝတယ္။

ပဵႃေတၾအေဳကာင္းမႀာေတာင္ ယဥ္ေကဵးမႁ အႎုပညာအေဳကာင္းသာ ေဴပာႎုိင္ေပမယ့္ စီးပၾားေရး၊ လူမႁေရး အေဳကာင္း
မသိေသးဘူး။ ဒၝေတၾ သုေတသနလုပ္ဖုိႚ ကဵန္ေသးတယ္။ အဲဒီလုိနဲႚ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ဟာ ၄ ရာစုႎႀစ္ကေန ၁၉
ရာစုႎႀစ္ထိပၝပဲ။ ဒီေခတ္သမုိင္းအတၾက္ အားကိုးရဆုံး ေခတ္႓ပိႂင္မႀတ္တမ္းက ေကဵာက္စာ၊ ေပ၊ ပုရပုိက္ေတၾပဲ။
ေကဵာက္စာထဲမႀာ သမုိင္းအခဵက္ အကုန္ေတာ့ မပၝပၝဘူး။ ေရးပုံက ဘယ္သူလႀႃတယ္။ ဘာလႀႃတယ္၊ ဘယ္ေနႚလႀႃတယ္၊
ဘာဆုေတာင္းတယ္ေတၾပဲ။ အလႀႃရႀင္ဟာ မဵားေသာအားဴဖင့္ ခဵမ္းသာသူ၊ မင္းစုိးရာဇာ၊ ဘုရင္ပေဒသရာဇ္ အသိုင္းအဝုိင္းေတၾ
မဵားပၝတယ္။

ေကဵာက္စာေတၾထဲကေန႓ပီး လူမႁေရး၊ စီးပၾားေရး၊ အုပ္ခဵႂပ္ေရး၊ ႎုိင္ငံေရး၊ သာသနာေရး၊ ယဥ္ေကဵးမႁသမုိင္း
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အေထာက္အထားေတၾ ရပၝတယ္။

အကုန္ေတာ့ မရဘူး၊ ေကဵာက္စာထဲမပၝလုိႚ မရႀိဘူး၊ မဴဖစ္ဘူးလည္း ေဴပာလုိႚမရပၝဘးူ။ ေကဵာက္စာဟာ သူႚေခတ္ကုိ
ရက္စၾဲအတိအကဵနဲႚ အေထာက္အထား ေပးပၝတယ္။ ပုဂံေခတ္မႀာ ေကဵာက္စာ ၇၀၀ ေကဵာ္ေလာက္ ေတၾႚထားပၝတယ္။

ေပကေတာ့ သက္တမ္း အႎႀစ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ ခံပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ မီး၊ မုိး၊ စစ္ စသည္ေတၾေဳကာင့္ ေပေတၾ
ပဵက္ရတယ္။ ဴခကိုက္တာလည္း ရႀိတယ္။ ဘုရားထဲ ဌာပနာလုိႚလည္း ဆုံး႟ႁံးတယ္။

ခရစ္ႎႀစ္ ၉၀၀ ေလာက္က ေပေတၾဟာ အထက္ပၝနည္းအတုိင္း မပဵက္ရင္ ရႀိႎုိင္ပၝေသးတယ္။ လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ ၁၀၀၀
ေလာက္က ေပေတၾေပၝ့။ ခုအေစာဆုံးရထားတဲ့ ေပေတၾဟာ ခရစ္ႎႀစ္ ၁၆၇၀ ကေပပဲ။ ႓ဗိတိသ႖ဴပတုိက္မႀာ ရႀိတယ္။ ေပဳကည့္႓ပီး
လက္ေရးသမုိင္း ေရးႎုိင္ပၝတယ္။

ပုရပုိက္မႀာလည္း သမုိင္းအေထာက္အထားေတၾ ရႀိတယ္။ ပုရပုိက္သက္တမ္းက ႎႀစ္ ၁၅၀ ေလာက္ခံတယ္။ လူမႁေရး၊
စီးပၾားေရး မႀတ္တမ္းေတၾ ပၝႎုိင္ပၝတယ္။ လူသူ အေရာက္နည္းတဲ့၊ ေဴခာက္ေသၾႚတဲ့ ေနရာေတၾမႀာ ပုိ႓ပီး ကဵန္တယ္။ ဥပမာ
ေ႟ၿဘုိခ႟ုိင္၊ ဝက္လက္၊ တန္ႚဆည္တုိႚလုိေပၝ့။

သမုိင္းသုေတသနမႀာ မ႓ပီးေသး၊ မေတၾႚေသးတာေတၾ ႓ပီးေအာင္လုပ္ဖုိႚ ရႀာဖုိႚေတၾ အမဵား႒ကီးရႀိပၝတယ္။ လုိေနတဲ့
အပုိင္းကုိ ဴဖည့္ဖုိႚသာပၝပဲ။ ႓ဗိတိသ႖က ဴမန္မာေတၾမေကာင္းဘူး ေရးခဲ့တာေတၾကုိ ရန္ေတၾႚတာမဵႂိး မဟုတ္ပၝဘးူ။ အမႀန္ကုိ
ေရးဖုိႚပၝ။

လူငယ္ေတၾကအစ မဵႂိးခဵစ္စိတ္ရႀိဖုိႚ၊ နယ္ခ ဲဵႚကုိ မုန္းဖုိႚ လုပ္ခဵင္ရင္ ခဵစ္ကၾာ၊ မုန္းကၾာ ေဴပာ႟ုံမရပၝဘူး။
သက္ေသသာဓကနဲႚ ေဴပာဴပမႀ မဵႂိးခဵစ္စိတ္ရႀိႎုိင္၊ နယ္ခဵဲႚကုိ မုန္းႎုိင္ပၝတယ္။

အရင္းရႀင္ ကုိလုိနီေခတ္ သမုိင္းသုေတသနမႀာလည္း အေထာက္အထား စုံစုံရဖုိႚ လုိပၝတယ္။ အိမ္ေတၾမႀာ
စာအုပ္ေဟာင္းေတၾ ေခဵာင္႒ကိႂေခဵာင္ဳကားမႀာ ဴဖစ္ဴ ဖစ္၊ ဘုရားစင္ေတၾမႀာဴဖစ္ဴ ဖစ္ တင္ထားတတ္တယ္။ တုိႚဘုိးဘၾားလက္ထက္
တုိႚအေဖငယ္ငယ္က စာအုပ္ဆုိ႓ပီး ဖတ္လည္းမဖတ္ဳကတာလည္း ရႀိတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ေတၾထဲမႀာ ဂဵီစီဘီေအအေဳကာင္း၊
ဝုိိိိင္အမ္ဘီေအအေဳကာင္း၊ တၾဲေရးခၾဲေရးအေဳကာင္း ပၝတတ္တယ္။ ဒၝေတၾကေန႓ပီး ကုိလုိနီေခတ္ ဴမန္မာ့သမုိင္းကုိ
ဴဖည့္ေရးစရာ အခဵက္ေတၾပၝတယ္။

ဒၝေတၾ အစုံစုဖုိႚ၊ ရဖုိႚ လုိပၝတယ္။ တတိယအခဵက္အေနနဲႚ ေဴပာခဵင္တာကေတာ့ သမုိင္းသုေတသနအတၾက္
အားလံုးေသာ ဴပည္သူအမဵားက ကူဳကပၝ။ မကူညီရင္ ဴပည့္စုံတဲ့ သမုိင္းတခု ဆရာတုိႚခဵည္း ဘယ္ေတာ့မႀ မဴဖစ္ႎုိင္ပၝဘူး။

[႟ႁမဝ၊ အတၾဲ ၃၊ အမႀတ္ ၂၆၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၁၉၆၉။]
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ေရႀးဴမန္မာတုိႚ ဝမ္းစာရႀာပုံ
ရာစုသစ္စာအုပ္တိုက္က ၁၅ ဳသဂုတ္လ ၂၀၀၅ မႀာ ထုတ္ေဝဴဖန္ႚခဵီခဲတ့ဲ့ ေဒၝက္တာသန္းထၾန္းရဲႚ ‘ပုဂံေခတ္ လူမႁေရး’
စာအုပ္မႀ “ေရႀးဴမန္မာတုိႚ ဝမ္းစာရႀာပုံ” ကို ဴပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေရႀးဴမန္မာတုိႚ ဝမ္းစာရႀာပုံ

ေဒၝက္တာ သန္းထၾန္း

 
Economic Life of the Early Burman (Myanma) စာတမ္းကုိ G.H.Luce (၂၀ ဇန္နဝၝရီ ၁၈၈၉ - ၃ ေမ ၁၉၇၉) က ရန္ကုန္
ယူနီဗာစတီေကာလိပ္ ေဘာဂေဗဒအသင္း ၁၂ ဇန္နဝၝရီ ၁၉၄၀ ဴပည့္ အစည္းအေဝးမႀာ ဖတ္တယ္။  JBRS တၾဲ ၃၀၊ ပုိင္း ၁၊ ဧ႓ပီ ၁၉၄၀၊
၂၈၃-၃၃၅ မႀာ ပုံႎႀိပ္တယ္။ BRSFAP တၾဲ ၂၊ ၃၂၃-၃၇၆ မႀာ ဴပန္ပုံႎႀိပ္တယ္။ အရင္ အႎႀစ္ ၆၀ ေကဵာ္က ေရးတဲ့စာတမ္းဴဖစ္လုိႚ
ခုဘာသာဴပန္တဲ့အခၝမႀာ ဴပင္ဆင္တည္းဴဖစ္ ဴဖည့္စၾက္လုိက္ပၝတယ္။ ပၝေမာကၡလုႚစ္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံံ ရန္ကုန္ေကာလိပ္မႀာ အဂႆလိပ္စာ
ပၝေမာကၡအဴဖစ္နဲႚ ၁၉၁၂ က စေရာက္တယ္။ ေနာက္အေရႀႚတုိင္းပညာဌာနမႀာ သမုိင္းပၝေမာကၡအဴဖစ္ အမႁထမ္း႓ပီး ၁၉၄၄ မႀာ
အ႓ငိမ္းစားယူတယ္။ ၁၉၂၀ ဴပည့္က ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႚ ပတ္သက္တဲ့ ကဗဵာ ၁၉ ပုဒ္ကုိ ေရးသားပုံႎႀိပ္တယ္။ သန္းထၾန္းက ဴမန္မာဴပန္႓ပီး
မင္းဒုကၡနဲႚ မင္းနာမည္နဲႚ ၁၉၉၇ က ပုံႎႀိပ္တယ္။ လုႚစ္ရဲႚ ေကဵာ္ဳကားတဲႚ စာအုပ္ႎႀစ္အုပ္က Old Burma (Myanma) Early Pagan 1970
နဲႚ Phases of Pre-Pagan Burma (Myanma) 1985 ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဖေမာင္တင္နဲႚ လုႚစ္တၾဲ႓ပီး တုိင္းရင္းဴမန္မာေကဵာက္စာ ၇ တၾဲကုိ
၁၉၃၉ က ၁၉၅၆ အတၾင္း ပုံႎႀိပ္ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ သန္းထၾန္းက မႎၩေလးတကၠသုိလ္မႀာ ၁၉၆၅ - ၁၉၈၃ထိ သမုိင္းပၝေမာကၡ ဴဖစ္ဖူးတယ္။ 
Economic Life ကုိ တည္းဴဖတ္႓ပီး ဘာသာဴပန္တဲ့အခၝ ပုဂံေခတ္နာမည္ေတၾကုိ ေကဵာက္စာမႀာပၝတဲ့အတုိင္း ေရးထားတယ္။ ဝစၤေပၝက္
မပၝတာ မူရင္းအတုိင္း ဴဖစ္တယ္။ ပဖမ ကုိ လဆၾဲရင္ ရရစ္၊ ကခ ကုိလဆၾဲရင္ ယပင့္ဴ ဖစ္တယ္။ လက္သည္းကၾင္း ( ) ထဲက ဂဏန္းဟာ
မႀတ္စုနံပၝတ္ ဴဖစ္တယ္။
 

ပညာရႀာသူ အမဵားဟာ တိဗက္ဴ မန္မာစကားေဴပာတဲ့ လူေတၾရဲႚ ေရႀးပေဝဏီက ေနရာအရပ္ကုိ ကန္စူ (KANSU) နယ္
ဴဖစ္ဖုိႚမဵားတယ္။ အဲဒီနယ္ဟာ တ႟ုတ္အေနာက္ေဴမာက္ ဂုိဘီ (G0BI) သဲကႎၩာရနဲႚ တိဗက္ (TIBET) အေရႀႚေဴမာက္ဳကား
ေဒသဴဖစ္မယ္လုိႚ ေဴပာဳကတယ္။ ေကဵာက္ေခတ္သစ္ေႎႀာင္းပုိင္း (LATE NEOLITHIC) ကာလ၊ အရင္ ႎႀစ္ေလးေထာင္ (၂၀၀၀ ဘီစီ) က
(KANSU) ကန္စူဟာ အရုိင္းဘဝက အမဵား႒ကီး လၾန္ေဴမာက္ခဲ့႓ပီး တ႟ုတ္ေတၾထက္ေတာင္ အေဴခအေန သာလၾန္ေကာင္းမၾန္ခဲ့တယ္လုိႚ
ဆုိႎုိင္စရာ ရႀိတယ္။ အဲဒီအရပ္ကထၾက္တဲ့ ပန္းလႀလႀဴခယ္ထားတဲ့ အုိးေခဵာေခဵာေတၾဟာ ေကဵာက္ေခတ္သစ္ေလာကမႀာ ဗုိလ္ဆၾဲတယ္
(၁)။ ဒီလုိအုိးမဵႂိး ထုတ္လုပ္ႎုိင္တဲ့ လူေတၾဟာ တ႟ုတ္လား၊ တိဗက္ဴ မန္မာအႎၾယ္အ၀င္ေတၾလားလုိႚ ေမးရင္ တိဗက္ဴမန္မာ အႎၾယ္ဝင္ေတၾ
ဴဖစ္ဖုိႚမဵားတယ္။ တ႟ုတ္ေတၾ ေဳကးသတၨႂကုိ အရည္ကဵႂိပုံေလာင္း႓ပီး ဓားလႀံအုိးခၾက္ လုပ္တဲ့ပညာကုိ ကန္စူ (KANSU) ေဒသက
လေူတၾဆီကမႀ တဆင့္ရတယ္လုိႚ ထင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ပစၤည္းပုံစံနဲႚ လက္ရာကုိ ယႀဥ္ဳကည့္ရင္ ကန္စူ (KANSU) ပစၤည္းက ရႀန္
(SHANG) ေခတ္ တ႟ုတ္လက္ရာကုိ မမီပၝ (၂)။ တ႟ုတ္ေတၾ တီထၾင္အသုံးဴပႂတဲ့ မႀတ္တမ္းတင္ပုံဟာ အရင္ ႎႀစ္ႎႀစ္ေထာင္
မရႀိတရႀိေလာက္ကလုိႚ မႀတ္ယူပၝတယ္။ အဲဒီအခၝက ထားခဲ့တဲႚ တ႟ုတ္မႀတ္တမ္းေတၾမႀာ တ႟ုတ္အမဵားေနတဲ ရပ္ဝန္းအေနာက္၊ ရႀန္စီ
(SHANSI) ကုန္းဴမင့္ရဲႚ အေရႀႚဘက္ ေတာင္ကမ္းပၝးေတာင္ေဴခဴဖစ္တဲႚ အန္ယန္င္ (AN-YANG) ေဒသမႀာ ခဵိအန္ (CHTANG) လူမဵႂိးေတၾ
ေနတယ္လုိႚ မဳကာခဏ ေရးမႀတ္ထားတာ ေတၾႚပၝတယ္။ ဒီခဵိအန္ (CHI’ANG) လူမဵႂိးက ဆိတ္ထိန္း၊ သုိးထိန္းေတၾပၝ။ တ႟ုတ္က ေတာင္သူ၊
သုိးဆိတ္မကုိင္၊ က႗ဲ၊ ႎၾား၊ ဝက္ပဲ ေမၾးတယ္။ သုိးေသာက္တဲ့ေရအုိင္ စမ္းေခဵာင္း၊ သုိးစားတဲ့ စားကဵက္မႀာ ႎၾား မေသာက္မစား။ ဒၝေဳကာင့္
သုိးထိန္းနဲႚ ႎၾားထိန္းဟာ ရန္ဘက္၊ တ႟ုတ္ မႀတ္တမ္းမႀာ တ႟ုတ္က မဳကာခဏ ခဵိအန္ (CHI’ANG) ေတၾရဲႚ အုိးအိမ္ကုိ
ဖဵက္ဆီးလုယက္႓ပီး ခဵိအန္ (CHI’ANG) အေဴမာက္အဴမား ဖမ္းယူ႓ပီး သတ္ဴဖတ္ ယဇ္ပူေဇာ္တယ္ (၃)။ ခဵိအန္ (CHI’ANG) ေတၾဟာ
အေနာက္ကန္စူ (W.KANGSU)မႀာ ေဴပးပုန္းခုိလႁံတယ္။ ေနာက္ တိဗက္ (TIBET) အေရႀႚေဴမာက္ ဴမစ္ဝၝ (YELLOW RIVER) ရဲႚ
ဴမစ္ဖဵားခံရာ အရပ္နဲႚ ကုိကုိေနာ (KOKONOR) မႀာ ခုိလႁံတယ္။ အဲဒီေနရာေတၾကုိပဲ တၾိင္ (TSIN) က တ႟ုတ္မင္းေတၾဟာ ခရစ္မေပၞမီ
ႎႀစ္တေထာင္အတၾင္းမႀာ လုိက္႓ပီး တုိက္ခုိက္ေသးတယ္။ ဒၝနဲႚ ခဵိအန္ (CHI’ANG) တခဵႂိႚဟာ ေတာင္႒ကီးေတၾနဲႚ လ႖ႂိေတၾကုိ ဴဖတ္ေကဵာ္႓ပီး
ေတာင္ဘက္ကုိ ေဴပးဳကရဴပန္တယ္။ ရာစုႎႀစ္ေတၾ ေတာ္ေတာ္ဳကာေအာင္ ေဴခရာေပဵာက္ေန႓ပီးမႀ တခဵႂိႚကုိ တိဗက္၊ တခဵႂိႚကုိ ေနာင္
ဴမန္မာႎုိင္ငံလုိႚ ေခၞမယ့္ေနရာမႀာ ဴပန္ေပၞလာတာကုိ ေတၾႚရပၝတယ္။

 
အခုေဴပာသမ႖ဟာ အကဵဥ္းခဵႂႚံႎုိင္သမ႖ ခဵႂႚံ႓ပီးေဴပာတဲ့ ဴမန္မာ အမဵႂိးသားေတၾရဲႚ ေနာက္ခံသမုိင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။
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အဲဒီကားခဵပ္ေဘာင္အတၾင္းမႀာ အေသးစိတ္ရသေလာက္ ဴဖည့္ထည့္ရမႀာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ အခဵႂပ္သေဘာကေတာ့ ေဴပးမလၾတ္ေတာ့ဘးူ။
ေနာင္ ဴမန္မာဴဖစ္မယ့္လူေတၾ ကန္စူ (KANSU) မႀာ ေကဵာက္ေခတ္သစ္ လူသားအဴဖစ္နဲႚ ဓေလ့ထုံးစံေတၾ အင္မတန္
အဆင့္ဴ မင့္တယ္ဆုိေပမယ့္ ကႎၩရခရီးရႀည္ လႀည့္ပတ္႓ပီး ေတာေတၾ၊ ေတာင္ေတၾဴ ဖတ္႓ပီး ရန္ကင္းတဲ့ ေတာင္ဘက္အေရာက္
သၾားေနရတာနဲႚ ေရႀႚမတုိးတက္တဲ့အဴပင္ သိ႓ပီး တတ္႓ပီးတာေတၾေတာင္ ေပဵာက္သၾားလုိႚ ဆုတ္ယုတ္ည့ံဖဵင္းသၾား႓ပီးလုိႚ ေဴပာႎုိင္ပၝတယ္။
တ႟ုတ္က ခဵဲႚထၾင္တယ္ဆုိရင္ ခဵိအန္ (CHI’ANG) ကုိ အမဵႂိးေပဵာက္ေအာင္ ဝၝးမဵႂိသၾားမယ္။ အဲဒီေဘးက အလၾတ္႟ုန္းမယ္ဆုိရင္
အုိးအိမ္ေကဵး႟ၾာနဲႚ အတည္တကဵေန႓ပီးခၝမႀ ေဴခသလုံး အိမ္တုိင္မႀတ္႓ပီး ေ႟ၿႚေဴပာင္း လႁပ္ရႀားသၾားလာေနရတဲ့ ေနာမတ္ (NOMAD) ဘဝကုိ
ဴပန္ေရာက္သၾားပၝ႓ပီ။ ခဵိအန္ (CHI’ANG) ေတၾအတၾက္ အေ႟ၾးရခက္တဲ့ ဴပႍနာ႒ကီးတရပ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႚက႗န္ခံမလား၊ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့
လႀည့္ပတ္ ေဴပးပုန္းေနမလား။ ဴမန္မာေတၾရဲႚ အဘုိးအဘၾားေတၾက လၾတ္လပ္တာကုိပဲ ႒ကိႂက္တယ္။ အဲဒၝပဲ ေ႟ၾးတယ္။ အဲဒီလုိ
လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ေနႎုိင္ဖုိႚ တဴခားေကာင္းတဲ့အခဵက္ အမဵား႒ကီးကုိ စၾန္ႚလၿတ္ရတယ္။ ေစဵး႒ကီးေပးဝယ္ရတဲ့ လၾတ္လပ္ေရး ဴဖစ္ပၝတယ္။
ေရႀႚတုိး႓ပီးသား အႎႀစ္ ၂၀၀၀ အေဴခအေနကုိ စၾန္ႚခဲ့ရတယ္။ ေကဵာက္ေခတ္ လူသားေတၾ အေနနဲႚ ၂၀၀၀ ဘီစီမႀာ တ႟ုတ္နဲႚ တန္းတူ
ဴဖစ္တယ္ဆုိရင္ ခရစ္ႎႀစ္ ၇၀၀ ေရာက္တဲ့အခၝ ဴမန္မာေတၾဟာ ၁၃၀၀ ဘီစီက တရုတ္ေလာက္ လူမႁအေနအထုိင္ အဆင့္ကုိေတာင္
မမီေတာ့ပၝ။

 
ဘဝအေဴခအေနကုိ ေအာက္ေဴခကအစ ေဴပာင္းလဲလုိက္ရတာ တ႒ကိမ္မက အလီလီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပထမဴမက္ခင္းေဒသမႀာ

သုိးေမၾးဳကရာက ကႎၩာရ ေတာေတာင္မႀာ လႀည့္ပတ္ေနရတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေရခဲလၿမ္းတဲ့ ကုန္းဴပင္ဴမင့္မႀာ ကတုိး (MUSK-DEER) နဲႚ
ေအာင္းေခၞတဲ့ တရက္ ႎၾားေမၾးရႀည္ (YAK’) ေတၾ ေမၾးတဲ့အခၝ ႒ကံႂဦးမယ္။ အဲဒီကတခၝ ေတာ႒ကီးလ႖ႂိ႒ကီးေတၾမႀာ ေ႕မ၊ ဝံ၊ ကဵား၊ ဆင္၊ ႒ကံႚ
ဆုိတဲ့ အေကာင္မဵႂိးေတၾနဲႚ ေပၝတဲ့၊ အခုထက္ ေဴမာက္ဘက္သိပ္ကဵတဲ့ ေနရာေတၾမႀာ ေနခဲ့ရဦးမယ္။ အခက္အခဲေတၾထဲမႀာ
အခက္ဆုံးကေတာ့ အပူပုိင္းဇုန္ (TROPICS) မႀာ အုိင္းနာ၊ ဝမ္းနာ၊ အဖဵား စတဲ့ ေရာဂၝေတၾကုိ တဴဖည္းဴဖည္း ခံႎုိင္ရည္
ရႀိေအာင္ေနမယ္ဆုိ႓ပီး ေဴမဴပန္ႚကုိ အတင္းဆင္းလာရတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

 
ေကဵာက္ေခတ္သစ္ကာလက ကန္စူ (KANSU) ေဴမနိမ့္ ေဴမႎုမႀာ သူတုိႚရဲႚ ေဴမဝင္ထက္ဝက္ ပဵားအုံတဲကုိ စၾန္ႚ႓ပီး တဲသားေရမုိးနဲႚ

ေနတဲ့အခၝေန၊ ေတာင္နံရံက ဂူတၾင္း ေရာက္တဲ့အခၝေရာက္၊ သစ္ခက္တဲ့မႀာ ခုိတဲ့အခၝခုိ၊ ေနာက္ဆုံးသက္ငယ္မုိး ေဴခတံရႀည္အိမ္နဲႚ
စခန္းခဵရေတာ့တယ္။ ကေနႚထိပဲ ဴမန္မာအမဵားစုဟာ တခၝက ေဴမတၾင္းနဲႚ ေနခဲ့ဖးူတာကုိေမ့႓ပီး ေဴမေပၞမႀာ အေနဳကာေတာ့ ေဴမတၾင္း
(TERRAFIRMA) နဲႚ ေနဝံ့ေတာ့မႀာ မဟုတ္ပၝ။

 
တ႟ုတ္အေနာက္ေဴမာက္ေဒသမႀာ သူတုိႚေနခ့ဲစဥ္က စားတဲ့သီးႎႀံက တ႟ုတ္မဵႂိး ႎႀံစားေဴပာင္းေရာ၊ အဆုပ္လုိက္သီးတဲ့

ႎႀံစားေဴပာင္းပၝ စားဳကမယ္၊ စပၝးကုိ စား႓ပီးလုိႚ ဧကန္ေဴပာဖုိႚ ခက္တယ္။ တုိႚသိရသမ႖ကေတာ့ စပၝးကုိ တ႟ုတ္ေဴမာက္ပုိင္းမႀာ
ေကဵာက္ေခတ္သစ္ကာလကပဲ စုိက္ပဵႂိးတယ္ (၅)။ ဒၝေပမယ့္ အဲဒီေဒသကုိ စၾန္ႚေဴပးဳကရတဲ့အခၝ တရုတ္နယ္နဲႚ စပ္တဲ့ နီးတဲ့
လမ္းေဳကာင္းကုိ လုိက္သူေတၾပဲ ဆန္ေကာင္းစားႎုိင္ဳကမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။  အမဵားစုကေတာ့ လ႖ိႂေဴမၟာင္ေပၝရာ အရပ္က ထၾက္လာတဲ့အခၝ
စုိက္ပဵႂိးေရး ပညာကုိေမ့႓ပီး သူတုိႚသီးႎႀံကုိ စားေသးရင္ ေတာေတာင္ထူထပ္ရာမႀာ အေလ့ကဵေပၝက္တဲ့ ခဵိတ္ (၆) အသီး႒ကီး႒ကီးမားမား
ဴဖႃဴဖႃပဲ စားမယ္။ ဒီအသီးကုိပဲ ပုတီးဆၾဲ႒ကီႂး သီမယ္။ ကံထူးသူေတၾပဲ ကန္စူ (KANSU) မႀာ ေနခဲ့စဥ္က စားဖူးတဲ့
ေဴမာက္အရပ္ကထၾက္ေပၞ႓ပီး အပူပုိင္းဇုန္ကုိ ေ႟ၾႚလာတဲ့ ဥစားမုန္လာ (RADISH)၊ မုန္ညင္း (MUSTARD)၊ ေတာဳကက္သၾန္႓မိတ္ (LEEK)၊
ဳကက္သၾန္ (ONION)၊ ဳကက္သၾန္ဴဖႃ (GARLIC) ေတၾရယ္၊ အပူပုိင္းနဲႚ သမပုိင္းဳကားေဒသေတၾမႀာ ဴဖစ္ထၾန္းတဲ့ ဘူး (GOURD)၊ ဖရဲ
(MELON)၊ ေကဵာက္ဖ႟ုံ (PUMPKIN)၊ ဘူးသီး (BOTTLE GOURD)၊ သခၾား (CUCUMBER) ေတၾကုိ စားဳကရမယ္။ ပဲမဵႂိး (LEGUMINOUS)
စုံထဲက စားေတာ္ပဲ (PEA)၊ ပဲ႒ကီးပဲေတာင့္ (BEAN) အမဵႂိးမဵႂိးကုိ သူတုိႚ မစားရတာဳကာလုိႚ ေမ့ကုန္႓ပီဴဖစ္မယ္။ ဴမန္မာေဴမဴပန္ႚကုိ ေရာက္မႀ
စားရဴပန္ေတာ့ ေရႀးေရႀးကေခၞတဲ့ နာမည္ကုိ မမႀတ္မိေတာ့လုိႚ မသုံးႎုိင္။ မၾန္နာမည္ဴဖစ္တဲ့ ပဲလုိႚဘဲ ေခၞဳကပၝတယ္။ ပဲဆုိတဲ နာမည္
မၾန္နာမည္ဴဖစ္႓ပီး ရႀမ္းကလၾဲလုိႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံက တုိင္းရင္းသားအားလုံးဟာ မၾန္အေခၞ ပဲလုိႚဘဲ လုိက္ေခၞဳကတယ္။ ေရႀးဴမန္မာ
အစားအစာထဲက မၾန္၊ မေလးနာမည္ကုိ မယူဘဲ ဴမန္မာနာမည္စစ္စစ္က စပၝး (RICE)၊နဲႚ ေကာက္ (GRAIN)၊ ႓ပီးေတာ့ ပိန္းဥ (YAM)၊
ေဴမာက္ဥ (ARUM)၊ တယ္သီး (PIG)၊ ငႀက္ေပဵာ (BANANA)၊ ဝၝး (BAMBOO)၊ မ႖စ္ (SPROUT)၊ ႒ကိမ္ (CANE)၊ ႒ကံ (SUGARCANE)၊ နဲႚ မႁိ
(MUSHROOM) ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ 

 
အဝတ္မႀာလည္း ခရီးရႀည္႒ကီးသၾားရစဥ္က တခဵႂိႚအမဵႂိးေတၾ ေပဵာက္ကုန္တယ္။ အထည္ရက္ (WEAVE)၊ ခဵည္ငင္(SPIN)၊

လၾန္းထုိး (SHUT-TLE) ဆုိတဲ့ နည္းဓေလ့ ေဝၝဟာရေတၾဟာ တုိင္ (TAI)၊ တ႟ုတ္ (CHINESE)၊ ဴမန္မာ (MYANMAR) နဲႚ တိဗက္
(TIBET) ေတၾမႀာ အေခၞတူတယ္။ ေဆးေရာင္ဆုိး (TO DYE) ရင္လည္း ဒီစကားပဲ၊ တ႟ုတ္၊ ဴမန္မာ၊ တိဗက္ တူတယ္။ မဲနယ္ (INDIGO)
ကုိလည္း အထူးသဴဖင့္ ဴမန္မာအေနာက္ပုိင္းမႀာ အေခၞတူဳကတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အပူပုိင္းေရာက္လာဳကေတာ့ တခဵႂိႚေဝၝဟာရကုိ
ဴပႂဴပင္တုိးခဵဲႚ႓ပီး ေခၞတာလည္း ရႀိတယ္။ ဥပမာ - ပုံ (ေဴခလက္) ဆုိး (အေရာက္ဴခယ္) တာကုိ ခၝးဝတ္ပုဆုိးလုိႚ တုိးခ ဲဵႚေခၞေဝၞ
လာဳကဴပန္တယ္။ တခဵႂိႚ မဵႂိးတူစု (TRIBE) မႀာ ဒီလုိ ေခၞစရာမရႀိပၝ။ ေရႀးဴမန္မာေတၾမႀာ တ႟ုတ္ရဲႚ ပုိး (SILK)၊ ကုလားရဲႚ ခဵည္ (COTTON)၊
မရႀိပၝ။ ဟိမဝႎၩာေလ႖ာ္ (HEMP) မရႎုိင္တဲ့အခၝ ႒ကိမ္ေခၾကုိပဲ ရစ္ပတ္ထားရတယ္။ တခဵႂိႚလည္း သစ္ေခၝက္ (BARK)ကုိပဲ ထုေတ႓ပီး
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ေလ႖ာ္လုပ္တယ္။ လက္ပံလဲ (BOMBAX SILK COTTON) ကုိ ထုေတ႓ပီး ဂၾမ္းကဒ္ (PADDEO FLOSS) လုပ္ဝတ္ပၝတယ္။
 
သူတုိႚရဲႚ ခရီးရႀည္တေလ႖ာက္မႀာ သူတုိႚရဲႚ အိမ္ေမၾးတိရစၽာန္ အမဵားစုဟာ ပၝမလာႎုိင္ပၝ။ မကၾဲမကၾာ ပၝလာမႀာက ေခၾး (DOG)၊

ဝက္ (PIG)၊ ဆိတ္ (GOAT)နဲႚ ဳကက္ (BARNXARD FOWL) ဴဖစ္မယ္။ မလုိခဵင္ေပမယ့္ ဇၾတ္ပၝလာတာက (ေရႀးက အေခၞအတိုိင္း
ဆက္ေခၞတဲ့) ယင္ (FLY)၊ ေလႀး (FLEA)နဲႚ သန္း (LOOSE) တုိႚ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေကဵာက္ေခတ္သစ္ တ႟ုတ္ အိမ္ေထာင္တုိင္းမႀာ အင္မတန္
ႎႀစ္သက္ေကဵနပ္႓ပီး ေမၾးဴမႃေလ့ရႀိတဲ့ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဘက္ေရာက္ေတာ့ ရန္သူပမာ ႟ၾံရႀာလာဳကတယ္။ ကရင္ ဗမာပုံဴပင္ေတၾမႀာ ဝက္ဟာ
ရန္သူ ဴဖစ္ေနတယ္။ (၈) ခရီးသည္ေတၾ လ႖ႂိက ထၾက္႓ပီးလာတဲ့အခၝ တ႟ုတ္ မႀတ္တမ္းအရ သိရတာက သူတုိႚမႀာ ေရႀးဓေလ့တခဵႂိႚေတာ့
ကဵန္ပၝေသးတယ္။ နုိႚ (MILK)နဲႚ မလုိင္ (CREAM) ကုိ ႒ကိႂက္တယ္။ ႎၾားေခဵး (DUNG) ကုိ အဴပားလုပ္၊ အေဴခာက္ခံ႓ပီး မီးဆုိက္တယ္။
ဆင္နဲႚ ယာထၾန္တယ္။ ခဵင္းတၾင္းဴမစ္ညာပုိင္းလုိ ပင္လယ္အထက္ေပ ၂၀၀၀ ေတာင္မရႀိတဲံ ေနရာမႀာ ေအာင္း (YAK) ေမၾးဖုိႚ ႒ကိႂးစားတယ္။
(၉) ပုဂံယဥ္ေကဵးမႁရဲႚ အဴမင့္ဆုံးအဆင့္ ပမာဏကုိ ခဵင့္တၾက္လုိရင္ ဘယ္ေလာက္ေသးတဲ့ အေဴခက စရတယ္ဆုိတာ သိဖုိႚလုိတယ္။
သူတုိႚစရပုံက မလၾယ္ပၝ။ ပုဂံကုိေရာက္ေတာ့ စာေရးစာဖတ္မတတ္တဲ့ ေတာင္ေပၞသား လူ႟ုိးေတၾ မဟုတ္လား။ ကေနႚ ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀာ
႓မိႂႚနယ္ကေလးက ငၝးရက္တေစဵးေနႚမႀာ ေရာက္လာဳကတဲ့ ေတာင္ေပၞသားေတၾလုိပဲ ရႀိမယ္။ အဲဒီ႟ႁဴမင္ခင္းက ပုထုိသမဵား၊ အာနႎၬာ၊
သဗၱညႂဘုရားေတၾရဲႚ အ့ံဳသစရာ ႒ကီးကဵယ္ခမ္းနားပုံကုိ ယႀဥ္တၾဲ႓ပီး ဳကည့္လုိက္ရင္ ပုဂံသမုိင္းဟာ မယုံႎုိင္ေလာက္ေအာင္ တုိးတက္႒ကီးမား
လာသလားလုိႚ ဴမင္မယ္။

 
ဒၝေလာက္ ေအာင္ဴ မင္ေအာင္ ဗမာေတၾ ဘယ္ပုံ႒ကိႂးစား ေဆာင္႟ၾက္ပၝသလဲ၊ မေဴဖတတ္ပၝ။ ဒၝေပမယ့္ ဘယ္လုိအခဵက္ေတၾက

သူတုိႚကုိ ေထာက္ပ့ံ ကူညီသလဲဆုိတာေတာ့ အနည္းအပၝး ေဴပာတတ္ပၝတယ္။
 
သူတိုႚဟာ တ႟ုတ္နဲႚ နီးကပ္တဲ့ အေရႀႚလမ္းေဳကာင္းအတုိင္း ခရီးရႀည္သၾားဖုိႚ ထၾက္လာဳကတယ္လုိႚ ယူဆတယ္ (၁၀)။

ဒီလုိဆုိရင္ ေဘးအႎၩရာယ္ မဵားေပမယ့္ စည္းလုံးညီႌၾတ္ရမယ္၊ ကုိယ့္ဓေလ့ကုိ ခုိင္ခုိင္႓မဲ႓မဲ ထိန္းရမယ္။ တုိက္ခုိက္ေရး ဇၾဲလုံႚလကုိ
မေလ႖ာ့ရ။ အေနာက္ဘက္လမ္းေဳကာင္းလူစုမႀာ ဒီသုံးခဵက္ ေလ႖ာ့နည္းမယ္။ သူတုိႚကုိ ႒ကံႂ ႒ကိႂက္လုိႚ ကူညီတဲ့ ဆရာသုံးဦး ရႀိတယ္။
နန္ေကဵာင္ (NAN-CHAO) ရႀမ္းေတၾက သူတုိႚ ဴမန္မာေဴမဴပန္ႚ မဆင္းခင္ ရႀစ္ရာစုႎႀစ္က သူတုိႚ ဆရာဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။ (ေနာက္
ကုိးရာစုႎႀစ္ေလာက္ကစ႓ပီး)  ေကဵာက္ဆည္နယ္မႀာ စတင္အေဴခစုိက္ေတာ့ ေတၾႚတဲ့မၾန္ဟာလည္း သူတုိႚရဲႚ ဆရာတဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။
အဲဒီေနာက္ အေနာ္ရထာက ၁၀၅၀ ေလာက္မႀာ ပင္လယ္ထိ နယ္တုိးခ ဲဵႚတဲ့အခၝ ေတၾႚရတဲ့ကုလားလည္း ဆရာထဲမႀာပၝတယ္။
(ပဵႃကုိလည္း ဆရာထဲမႀာ ထည့္သင့္ပၝတယ္။ ဘာဴပႂလုိႚလဲဆုိေတာ့ ပုဂံဟာ ပဵႃေတၾရဲႚ႓မိႂႚဴဖစ္လုိႚ အဲဒီမႀာဝင္ေနရင္ အဲဒီက ပဵႃ႓မိႂႚဓေလ့ကုိ
သူတုိႚရမႀာ အမႀန္ဴဖစ္ပၝတယ္။)

 
ဧရာဝတီနဲႚ သံလၾင္ဴမစ္ေတၾဳကားမႀာ ထင္ထင္ရႀားရႀား႒ကီးရႀိေနတဲ့ ယၾန္နန္ (YUNNAN) ကုိ သူတုိႚ ေကဵာ္ဴ ဖတ္တဲ့အခၝ နန္ေကဵာင္

(NANCHAO) လက္ေအာက္ကုိ ေရာက္ရပၝတယ္။ နန္ေကဵာင္ဆီကရတဲ့ ပညာဟာ သက္ေသာင့္သက္သာရတဲ့ ပညာ မဟုတ္ပၝ။
အင္မတန္ ခက္ခဲပင္ပန္းတဲ့ ပညာမဵႂိးေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီပညာမဵႂိးေတၾလည္း ဴမန္မာေတၾ ရယူဖုိႚ လုိအပ္တယ္ ထင္ပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ
ေကာင္းေကာင္းတတ္ခဲ့တဲ့ပညာက စစ္ပညာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပုိးစာပင္႟ုိင္းက အေကာင္းဆုံး ေလးဴဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္လာတယ္။ (၁၁)
အဲဒၝထက္ထူးတာက သူတုိႚဟာ ဴမင္းသည္ေကဵာ္ေတၾ ဴဖစ္လာတယ္။ ဴမင္းေမၾးတယ္၊ သမပုိင္းဇုန္က ေနာက္မႀ ေပၞထၾန္းလာတဲ့ ဴမင္းဟာ
ခရစ္ႎႀစ္ (CHRISTIAN EAR) ေပၞဦးခဵိန္က ေကဵာ္အိႎၬိယ (FURTHER INDIA) ေရာက္စမုိႚ ရႀားေသးတယ္။ ေဴမာက္ဘက္ ခဵင္း (CHIN)
စကားေတၾမႀာ ရာမဏိပူရ (MANIPUR) မႀာပၝ ဴမင္းကုိ ႎုိင္ငံဴခားအေကာင္ (FOREIGN ANIMAL) ေခၞတဲ့အခၝ ေခၞတယ္။ ဒီအထဲမႀာ
အေနာက္ေတာင္ ယၾန္နန္ (YUNNAN) မႀာ ခရစ္မေပၞမီ သုံးရာစုႎႀစ္ (3rd CENTURY BC)  ကပဲ ဴမင္းကုိ အ႒ကီးအကဵယ္ ေမၾးဴမႃခဲ့တယ္။
ဴမန္မာႎုိင္ငံ နယ္ပယ္ေတၾထဲကုိ ဝင္ေရာက္႒ကီးစုိးတဲ့ မၾန္ေရာ၊ ဗမာပၝ အဲဒီေဒသ လမ္းစခန္းေတၾက ဴဖတ္႓ပီး ဗမာလမ္းဆုံးကုိ
ဆုိက္ေရာက္ဳကသူေတၾ ဴဖစ္တယ္။ ဖန္ခဵႂိ (FAN CHO) က မူလဴမန္မာ (PROTO-MYANMA) အေဳကာင္းကုိ အကဵယ္တဝင့္ အားပၝးတရ
(ခရစ္ႎႀစ္ ၈၆၃) မႀာ ေရးတဲ့အခၝ ဴမင္းနယ္ကုိ ထင္ယၾဲႚ (TENG YUEH) မႀာ ခရစ္ကုိးရာစုႎႀစ္က ရႀိတယ္လုိႚ ေရးတယ္ (၁၂)။ နန္ေကဵာင္က
လက္ထပ္သင္လုိႚ စစ္မထၾက္ရတဲ့အခၝ ဴပႂ႓မဲ ႓ငိမ္းခဵမ္းကာလ အတတ္ပညာေတၾဴဖစ္တဲ့ စုိက္ပဵႂိးေရးနဲႚ တိရစာၥန္ေမၾးဴမႃေရးကု ိ ဴမန္မာေတၾ
ဴပန္လုပ္ခၾင့္ရတယ္။ သူတုိႚလည္း ေအးတဲ့ ေတာင္ေပၞေဒသက အပူပုိင္းဇုန္မႀာ ေနသားကဵေအာင္ အေနအထိုိင္ ဴပႂဴပင္လာတယ္။
ေ႟ၿကဵင္တယ္။ ပယင္း (AMBER) တးူတယ္ (၁၃)။ ဆားခဵက္တယ္။ ႎၾားနဲႚ က႗ဲ (WATER-BUFFALO) ကို ထၾန္ဆၾဲ လႀည္းဆၾဲခုိင္းတယ္။
ေတာင္ေစာင္းမႀာ ထစ္႓ပီး စပၝးစုိက္တယ္။ ေတာင္ဳကားမႀာ ဆည္လုပ္တယ္။ စမ္းေရကုိ သၾယ္ယူသုံးစၾဲရာက ပုိ႓ပီးကဵယ္ဴ ပန္ႚတဲ့
(ဆည္ေရေသာက္) စပၝးအစုိစုိက္ (WET RICE-CULTIVATION) ဴဖစ္ထၾန္းေအာင္ ခဵဲႚထၾင္လာတယ္။ ေတာင္ေပၞေတာထဲက
ယာအဆင့္ထက္ အမဵား႒ကီး သာလၾန္႒ကီးကဵယ္ လာတယ္။ သူုတုိႚေနႚစဥ္သုံး စကားထဲမႀာလည္း စုိးမုိးအုပ္ခဵႂပ္ရတဲ့ မင္းသုးံ စုိးသုံး
ေဝၝဟာရေတၾ တုိးလာတယ္။ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအတၾက္ ခ႟ုိင္၊ တုိက္၊ တုိင္ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတၾဟာ ပုဂံမင္းဆက္ တေလ႖ာက္သုံးခဲ့တဲ့
တုိင္ေဝၝဟာရေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္ (၁၄)။ နန္ေကဵာင္ဟာ အခုိင္းဳကမ္းတဲ့ ဆရာဆုိတာ မေမ့ပၝနဲႚ။ ဒီလူမဵႂိးေတၾက ဝန္းကဵင္က လမူဵႂိးေတၾကုိ
အ႓မဲလုယက္ တုိက္ခုိက္ေနေတာ့ သူတုိႚ စစ္ထၾက္ရင္ လက္နက္ကုိင္႓ပီး ထၾက္လုိက္ရတယ္။ နားရတယ္ မရႀိဘူး။ ဒီအေနနဲႚလည္း
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အခုိင္းဳကမ္းတယ္။ ခုိင္းသမ႖ မလုပ္ႎုိင္ရင္ ႎႀိပ္ကၾပ္ရာမႀာ ရက္စက္တယ္ စတဲ့ စၾဲခဵက္ေတၾ ရႀိလာတယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ သူနဲႚ ဆက္မေနဘဲ
သူမလုိက္ရဲတဲ့ အပူပုိင္းဇုန္က ေဴမဴပန္ႚကုိ ထၾက္ေဴပးဝင္ေရာက္ ခုိေအာင္းဖုိႚပဲ ရႀိတယ္။ ဖန္ခဵႂိ (FAN CHO) ေဴပာတဲ့အတုိင္းဆုိရင္
နန္ေကဵာင္ အရာရႀိေတၾဟာ ငႀက္ဖဵားထူတဲ့ (MALARIOUS) ေဴမဴပန္ႚကုိ မလာရဲဘူး (၁၅)။ ေတာင္ေပၞသားဟာ ေတာင္ေအာက္ကုိ
အင္မတန္ မသၾားမဴဖစ္လုိႚ သၾားရတာ၊ ဴခစ္ဴခစ္ေတာက္ပူတဲ့ ဴမန္မာအလယ္ပုိင္းရဲႚ အပူဒဏ္ကုိ ခႎုိင္ရည္ရႀိေအာင္ ေရာဂၝေဝဒနာဒဏ္ကုိ
တၾန္းလႀန္ႎုိင္ေအာင္ တဴဖည္းဴဖည္း ကဵင့္ယူဖုႚိ (ACCLIMATIZATION) လည္း လုိပၝတယ္။ တကယ္တမ္း ေလ့ကဵင့္ခဵိန္ ရသလားေမးရင္
မရပၝ။ ေအးေအးေဆးေဆး လာခဲ့ဳကတာ မဟုတ္၊ အလဵင္အဴမန္ ဒေရာေသာပၝး ဆင္းခဲ့ရတယ္။ ရႀမ္းဴပည္နယ္ကုိဴ ဖတ္တာ ဘယ္လမ္း
ဘယ္စခန္းလဲလုိႚ မေဴပာတတ္ေအာင္ ရႀိတယ္။ ဴမန္မာ ေဴမဴပန္ႚေရာက္ေအာင္ မလုိက္တဲ့ သူတုိႚအထဲက တခုဴဖစ္တဲ့ ဓႎု (DANU)၊
အခုေနတဲ့ ေနရာကုိဳကည့္႓ပီး ေဴမာက္ဘက္ရႀမ္းကုိ အစ ဴမန္မာ (PROCO MYANMA) ေတၾ ဒီစခန္းေတၾက လာမႀာပဲလုိႚ ေဴပာရတာ
ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတုိႚ ကဆုန္စုိင္း (AT THE GALLOP) ႓ပီး ဝင္ခဲ့ဳကရတယ္လုိႚပဲ မႀတ္ပၝ။ အဲဒၝေဳကာင့္ ေဴမေဴပာင္းေရေဴပာင္းမႀာ အစစ
ခက္ခဲမဵားဴပားတဲ့ ဒုကၡေတၾ ေတၾႚဳကရတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ပင္လယ္ဴပင္ထက္ အဴမင့္ေပ ၃၀၀၀ ဟာ အထက္မႀာ ႎႀင္း၊ ေအာက္မႀာ
မုိးဆုိတဲ့ ႎႀင္း႓ခံစည္း႟ုိး (FROST LINE) ဴဖစ္တယ္။ ဒီစည္း႟ုိးေကဵာ္ရင္ မီးဖုိထဲ ဆင္းရသလုိ ဒုကၡေတၾႚမယ္။ စၾတ္စုိတဲ့ ေတာကုိေကဵာ္႓ပီး
မုိးေခၝင္ေရရႀား သဲကႎၩာရ တပုိင္းဴဖစ္တဲ့အရပ္ကုိ ေရာက္႓ပီ။

 
ေကဵာက္ဆည္နယ္က သူတုိႚကုိ ဒုကၡတၾင္းက ကယ္တယ္လုိႚ ဆုိႎုိင္ပၝတယ္။ ေရႀးဴမန္မာေတၾေခၞတဲ့ မ႞စ္သာ (ဴမစ္သား)

တဆယ့္တစ္ (လ႟ုိန္) ခ႟ုိင္ဟာ သူတုိႚေနေပဵာ္တဲ့ ေနရာေဒသတခုလုိႚ ဆုိရပၝမယ္။ မုိးေရခဵိန္ တႎႀစ္ကုိ ၁၉၄၇ လက္မသာရတဲ့
ခန္းေဴခာက္ရပ္ (TORRID ZONE) ဆုိေပမယ့္ စမုံ၊ ပန္းေလာင္၊ ေဇာ္ဂဵီနဲႚ ဴမစ္ငယ္ဆုိတဲ့ ေရမဴပတ္ (PERENNIAL) ေခဵာင္းေတၾက ေရကုိ
လုိသေလာက္ ရေနတယ္။ ပန္းေလာင္နဲႚ ေဇာ္ဂဵီက ေရကုိ လၾယ္လၾယ္နဲႚ ေဴမာင္းသၾယ္႓ပီး လယ္စုိက္လုိႚရတယ္ (၁၇)။ 
ဴမန္မာရာဇဝင္ကဵမ္းေတၾက အေနာ္ရထာမင္း႒ကီးနဲႚ ဆက္ခံတဲ့မင္းေတၾရဲႚ ေကဵးဇူးေဳကာင့္ ေကဵာက္ဆည္မႀာ ဆည္ေတၾေဴမာင္းေတၾနဲႚ
စပၝးစတင္ စုိက္ရတယ္လုိႚ ဆုိပၝတယ္။ ဒၝ့ထက္ေစာမယ္ (၁၈)။ ဒီနယ္မႀာ မၾန္က ေရာက္ႎႀင့္႓ပီးသား။ သူတုိႚစတဲ့ ဆည္ေရေသာက္လယ္ကုိ
ဴမန္မာက တုိးခဵဲႚလုိက္တယ္လုိႚေဴပာရင္ ဴဖစ္မယ္ထင္ပၝတယ္။ (ေဴမာင္းမႀန္သမ႖ ပန္းေလာင္နဲႚ ေဇာ္ဂဵီက သၾယ္ယူရတယ္) ေဴမာင္႒ကီး
(ခုဇီေတာ္ေခၞတယ္) ေဴမာင္းဆုံ၊ သင္တၾယ္၊ စံမာနဲႚ တမုတ္ (ပၝမယ္ထင္တယ္) ဒီေဴမာင္းေတၾဟာ ပုဂံေခတ္ေရာက္ေတာ့
ရႀိ႓ပီးသားေဴမာင္းေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေကၴက္ဆည္ ဆုိတာလည္း ရႀိ႓ပီးပၝ႓ပီ (၁၉)။ တဆယ့္တစ္ခ႟ုိန္ေဴမပုံမႀာ ႟ၾာနာမည္။ ေခဵာင္းနာမည္၊
ေဴမာင္းနာမည္၊ ဆည္နာမည္ ရႀစ္ဆယ္ေလာက္ထည့္႓ပီး ရႀိတယ္။ နာမည္ရထားေပမယ့္ ေနရာအတိအကဵ မသိတာနဲႚ
ေဴမပုံေပၞမေရာက္တဲ့ နာမည္ေတၾလည္း အမဵား႒ကီးကဵန္ေသးတယ္။ ေရႀးဴမန္မာေနရပ္ နာမည္အမဵား႒ကီးဟာ ဒီေဒသမႀာ ရႀိတယ္။
နယ္အကဵယ္က ေဴပာရင္ စတုရန္းမုိင္ ၅၆၀ တၾင္းပဲ။ သိပ္မကဵယ္ပၝဘးူ။ ဒၝေပမယ့္ ဒီအကၾက္မႀာ အေစ့အစပ္မလပ္ေအာင္
လယ္စုိက္ထားတယ္။ စီမံကၾပ္ကဲပုံလည္း ေကာင္းမၾန္ေသခဵာတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဝင္႓ပီးတဲ့အခၝ ဒီေနရာပဲ ဴမန္မာေတၾစတင္႓ပီး
အုိးအိမ္ထူေထာင္တယ္ (၂၀)။ ေကဵာက္ဆည္မႀာ ဴမန္မာေတၾ မေရာက္လာမီက အမဵားဆုံး ေနထုိင္သူေတၾက မၾန္ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္။
အဲဒီအခၝက သူတုိႚက ပုိ႓ပီးယဥ္ေကဵးမႁ အဆင့္ဴ မင့္တယ္။ ဴမန္မာအလယ္ပုိင္းေရာ၊ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞအရပ္ေတၾမႀာပၝ သူတုိႚအႎႀႚ ံေနပၝတယ္။
အလုံးအရင္း ေတာင့္တင္းခုိင္မာတဲ့ မၾန္အရပ္ေဒသကေတာ့ ပဲခူး႟ုိးမအေရႀႚပုိင္း ဴဖစ္တယ္။ ဴမန္မာက ခၝးလယ္က ဴဖတ္ဝင္လာေတာ့
ေကဵာက္ဆည္ေဴမာက္ပုိင္းမႀာ မၾန္အုပ္စု႒ကီးတခု ကဵန္ရစ္တယ္။ သူတုိႚက ဴမန္မာေတၾကုိ အစစ သၾန္သင္ေ႟ႀႚေဆာင္ႎုိင္ပၝတယ္။
သထုံကုိတုိက္ယူ႓ပီးမႀ မၾန္ဳသဇာသက္ေရာက္တာ မဟုတ္ပၝ (၂၁)။ ပထမ ဴမန္မာေတၾရဲႚ ေဴပာစကားမႀာ ေဝၝဟာရအသစ္ေတၾနဲႚ
႔ကယ္ဝလာေစတယ္ (၂၂)။ ဴမန္မာစကား၊ မၾန္စကားကုိ ေရးတတ္ဖတ္တတ္ေအာင္ သင္ေပးတယ္ (၂၃)။ ဗုဒၭဘာသာဝင္ဴဖစ္ေအာင္
ေဟာေဴပာတယ္ (၂၄)။ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀာလည္း လမ္းဴပတယ္။ သံပဵင္၊ ကလန္ စတဲ့ မႀႃးမတ္အရာရႀိေတၾနဲႚ အုပ္ခဵႂပ္တတ္လာတယ္ (၂၅)။
မၾန္နဲႚ ပဵႃပၝေပၝင္း႓ပီး ဗိသုကာ အေဴခခံပညာေပးတယ္။ စလစ္၊ ေကဵာက္႓ဂိ၊ ဇရပ္ စတဲ့ ေဝၝဟာရေတၾဟာ မၾန္တုိႚ ပဵႃတုိႚရဲႚ
စကားေတၾဴဖစ္တယ္ (၂၆)။ အသၾားႎႀစ္ဖက္နဲႚ သန္လဵက္၊ ေဳကးစစ္ လၾယ္၊ ပုလဲ၊ ေလာင္း (ေလႀ)၊ ေဝၝ (သံလဵင္)၊ သမ႞ႃ (ကၾမ္း)၊ တင္လဲ
(သကာ)၊ သမား (ေဆးဆရာ)၊ ယန္သည္ (ယက္ကန္း)၊ ကၳယ္ (မုဆုိးမ) ဆုိတဲ့ ေ၀ၝဟာရေတၾဟာ မၾန္ဆီက ဴမန္မာကယူတဲ့
အငႀားစကားလုံးေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္ (၂၇)။ ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းေရာက္႓ပီး သိပ္မဳကာခင္ ဴမန္မာေတၾ ေကဵာက္ဆည္က လ႖ံထၾက္လာပၝတယ္။
ယပ္ေတာင္ဴဖန္ႚသလုိ ဧရာဝတီကုိဆင္း၊ ပုံေတာင္နဲႚ ခဵင္းေတာင္ကုိသၾား၊ ေနာက္ဆုံး ရခုိင္ စစ္ေတၾကုိ ေရာက္ပၝတယ္။ သူတုိႚ
ဒုတိယအေဴခစုိက္တဲ့ ေနရာက ဧရာဝတီအေနာက္ဘက္ကမ္းမႀာ ခုေခတ္ မင္းဘူးခ႟ုိင္၊ စလင္းစကုနယ္က ေဴခာက္ခ႟ုိန္ ဴဖစ္ပၝတယ္
(၂၈)။ ဒီေဒသမႀာလည္း ေကဵာက္ဆည္နယ္မႀာေတၾႚတဲ အေဴခအေနမဵႂိး ရႀိပၝတယ္။ သဲကႎၩာရထဲက ေရပၾက္ငယ္ (OASIS) လုိႚ
ေခၞႎုိင္တယ္။ စလင္း၊ မုန္းနဲႚ မန္းေခဵာင္းေတၾက ေရမဴပတ္ရတယ္။ ဗမာေတၾ မေရာက္ခင္ကပဲ စေကာကရင္နဲႚ  ပေလာင္ေတၾ (၂၉)
ထေူထာင္လုိႚ လယ္နဲႚ ဆည္ေတၾ ေဴမာင္းေတၾ ရႀိေန႓ပီ။ အဲဒၝကုိ ဗမာက ဆက္ခံ႓ပီး တုိးတက္႒ကီးပၾားေအာင္ လုပ္ပၝတယ္။ ေဴခာက္ခ႟ုိန္မႀာ
ဗမာ႟ၾာ နာမည္ေတၾ ေတၾႚ႓ပီ။ တဆယ့္တစ္ခ႟ုိန္ေလာက္ေတာ့ မမဵားဘူး (၃၀) မႎၩေလးေဴမာက္က ေတာင္ပ႞ႂန္ (ေတာင္ဴပႂန္း) (၃၁)
ကလၾဲရင္ အဴခား ဘယ္ေနရာကုိမႀ ေရႀးဗမာေတၾက ခ႟ုိန္လုိႚ မေခၞပၝ။ ဗမာလဦူးေရက ဆက္လက္တုိးပၾားလုိႚ နယ္သစ္ ပယ္သစ္ကုိလည္း
ဆက္႓ပီး အႎႀံအဴပား ခ ဲဵႚထၾင္ပၝတယ္။ ေတာင္တၾင္ (ေတာင္တၾင္း႒ကီး) စပၝးစုိက္နယ္။ ဴမစ္ေအာက္ ဴပည္ (ေဴပ) နယ္၊ ခဵင္းတၾင္းကုိဆန္႓ပီး
ကုခန္၊ ကုိင္ရံ၊ လိယ္ေသာင္၊ ႒ကံဘူ၊ မူးဴမစ္အထက္ မုဆုိ၀္ဖုိ၀္ (ေ႟ၿဘုိ)၊ ထိေပသ႖င္ (ဒဗယင္း)နဲႚ ကိၴယ္တူ (ေဴမဒူး) ဆုိတဲ့
နယ္ေဴမေတၾအထိ ဗမာေတၾ ေပၝက္ေရာက္ ဴပန္ႚႎႀႚံသၾားပၝတယ္။ ဒီေနရာေတၾမႀာလည္း ဆည္ေရေသာက္လယ္ စုိက္တယ္။ ဒၝေပမယ့္
ခ႟ုိန္လုိႚ မေခၞပၝ။ တည္ေဆာက္ဴခင္း၊ ဝန္းရံဴခင္း အဓိပၯာယ္ရတဲ့ တုိက္လုိႚ ေခၞတယ္။ တုိက္ကုိ ေရာက္တဲ့အခၝ ဗမာေတၾဟာ
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တဴခားတုိင္းရင္းသားေတၾနဲႚထပ္႓ပီး ေတၾႚဆုံခၾင့္ရတယ္။ တုိက္ကုိေကဵာ္႓ပီး ခ ဲဵႚထၾင္တဲ့အခၝကဵမႀ ႎုိင္ငံ (ပုိင္နက္) ေပၞလာပၝတယ္။ ဒီလုိ
နက္႟ႁိင္းကဵယ္ဴ ပန္ႚတဲ့ပုိင္ေဴမဟာ ဴမန္မာေတၾမေနတဲ့ ဗဂုိး၊ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞနယ္ေတၾ၊ ေတာင္ဘက္ ဒဝယ္၊ တနသႆာရီထိ၊ အေရႀႚကုိ ေဴမလတ္၊
ဧရာဝတီဴမစ္ညာမႀ ေကာင္စင္နဲႚ ဗန္းေမာ္အနီး ငေဆာင္ခဵံ တုိင္ေအာင္ ကဵယ္ပၝတယ္။

 
အေနာ္ရထာက ခရစ္ႎႀစ္ ၁၀၅၀ ေကဵာ္ေတာ့ ပင္လယ္ကမ္းေဴခအထိ ပုိင္နက္ကုိ ခဵဲႚတဲအခၝ သူတုိႚကုိ ေနာက္ဆုံးနဲႚ အမဵားဆုံး

ယဥ္ေကဵးမႁ အေမၾအႎႀစ္ေပးႎုိင္တဲ့ သီဟုိဠ္ (သရိီလကႆာ) အပၝအဝင္ အိႎၬိယယဥ္ေကဵးမႁ ဳသဇာပဵံႚႎႀႚံတာကုိ လက္ခံခဲ့တာကေတာ့
အရင္အခဵိန္ ေစာေစာကပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္(၃၂)။ ဒၝေပမယ့္ ဴဗဟၳဏအယူ (BARHMANISM) နဲႚ သကၠတ (SANSRIT) ေဝၝဟာရ ေတၾကုိ
အငႀားသုံး (LOAN WORD) တာ မၾန္ေလာက္ ဴမန္မာက မမဵားပၝ။ ပုဂံဴမန္မာကုိ အမဵား႒ကီး လၿမ္းမုိးတာက ပၝဠိပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေတၾးအေခၞမႀာ လုိအပ္သမ႖ ပစၤည္းကိရိယာေတၾ တပ္႓ပီး ဆင္႓ပီး အဴပည့္အစုံ ရလုိက္ပၝတယ္။ အိႎၬိယေကဵးဇးူကုိ
အကဵယ္တဝင့္ ေဟာေဴပာေရးသား ေနဳက႓ပီဴဖစ္လုိႚ ဒီမႀာထပ္႓ပီး အကဵယ္မေဴပာေတာ့ပၝ။ လူသိနည္းတာက စီးပၾားေရးမႀာ အိႎၬိယက
ေကဵးဇူးဴပႂပုံ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီလုိ ေကဵးဇူးဴပႂခဲ့တဲ့ဟာ ခရစ္တရာစုႎႀစ္ကစ႓ပီး တဴဖည္းဴဖည္း ပုိပုိ လာခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ ရာစုႎႀစ္ကစ႓ပီး
အိႎၬိယတုိင္းသား အေဴမာက္အဴမား ပင္လယ္ကေန႓ပီး ေအာက္ဴ မန္မာႎုိင္ငံကုိ ဝင္လာေနထုိင္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီတုန္းက
ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္းကုိေတာင္ ဴမန္မာေတၾ ဝင္မလာေသးပၝ။

 
ဗမာေတၾ ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲကုိ ဝင္လာ႓ပီး ႎုိင္ငံတဝန္း ဴဖန္ႚေနဳကပုံကုိ ပုံဳကမ္းေလာင္းဴပ႓ပီးေနာက္ ပုဂံေကဵာက္စာထဲမႀာ

စီးပၾားေရးဆုငိ္ရာ ေဖာ္ဴပသမ႖ကုိ ေ႟ၾး႓ပီး တတ္ႎုိင္သေလာက္ စိစစ္မယ္။ သိသမ႖ကုိလည္း အေသးစိတ္ တင္ဴ ပပၝ့မယ္။
ေကဵာက္စာဆုိတာက ေကာင္းမႁစာရင္း၊ လႀႃသမ႖ အသိသက္ေသထူ၊ အလႀႃေရစက္ခဵ အမ႖ေဝ၊ ကဵိန္စာတိုက္၊ ဆုေတာင္း၊ ဒၝပဲ
အရင္းမူလထား႓ပီး ေရးထုိးခဲ့တာကုိေတာ့ အဴခားဟာ ပၝမယ္မထင္နဲႚ။ ေရႀးေခတ္က စီးပၾားေရးဆုိတာ အမဲလုိက္၊ ငၝးဖမ္းဆုိတာေတၾက
အေရးအပၝဆုံး၊ အဲဒၝမဵႂိးကုိ ဗုဒၭသာသနာဝင္ေတၾရဲႚ ေကဵာက္စာမႀတ္တမ္းမႀာ နည္းနည္းမႀ ပၝႎုိင္စရာ အေဳကာင္းမရႀိ။

 
ဝမ္းစာဆုိတာ ခုေခတ္ အယူအဆလုိပၝပဲ။ စပၝး (ေရႀးမၾန္ေဳသာ) ကုိ ဆုိလုိပၝတယ္။ ေရႀးမၾန္နဲႚ ေဴပာင္းဆန္ (ေဳသာေယာဝ္)

အတၾဲလုိက္သီးတဲ့ ေဴပာင္း (ဆပ္)၊ ဴမက္သီးဆန္ (လူး) ဆိုတာေတၾလည္း ပၝမယ္ထင္တယ္။ ဂဵႂိလးူ (Panicum miliaceum)၊ ဴမက္လူး
(Panicum miliare) ဆုိတာေတၾ ဴဖစ္ႎုိင္ပၝတယ္။ ေဴပာင္း (Andropogen sorghum)နဲႚ တခၝတရံ မုယဝ္ (Calotropis gigantea) လည္း
ပၝမယ္။ မုယဝ္ကေတာ့ အိႎၬိယပုံဴပင္ကုိ ေဴပာတဲ့အခၝ ထည့္ေဴပာတာ တ႒ကိမ္ပဲ ေတၾႚဖူးပၝတယ္ (၃၃)။ ဆန္နဲႚ ဆည္ေရေသာက္လည္
(ေရႀးမၾန္တိဗ)ၱ ကုိေတည့ အ႒ကိမ္ေပၝင္း ေထာင္နဲႚခဵီ ေတၾႚမယ္။ ပုဂံေခတ္ကုန္မႀာ ေဗဂဵင္ (BEIJING) ကုိ သၾား႓ပီး ခုဗလုိင္ခန္
(KHUBILAIKHAN) ရဲႚ အပၝးေတာ္ကုိ ဝင္ခၾင့္ရတဲ့ ရႀင္ဒီသာဴပာမုက္က အခု ပုဂံကုိ ခဵီတက္လာေနတဲ့ သူရဲ ႎႀစ္ေသာင္းေဳကာင့္ ဴပည္႟ၾာ
ထိတ္လန္ႚ႓ပီး စုိက္ပဵႂိးေရး ပဵက္စီးသၾားတာကုိ အေဴခခံရည္ႌၿန္း႓ပီး ဒီလုိ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

 
မဟာရစ္ ဤသုရယ္အလုံ။ သဃႆာအလုမ္ စပၝဟိမႀ ေတတည္ဳကည္အံ။ စပၝကာ ဴပည္စည္းစိမ္ အဴမဵစ္မေလာ။ ဤ
သုရယ္တုိဝ္သည္ ထန္ကုိဝ္ေတ ခယ္႟ုယ္ စာ႓ပိကာဝံနာ႟ုယ္မူ သိယ္ကုန္မေလာ (၃၄)
ပုံ (၂၇၁ ၂၃ -၂၄ ႓ငိမ္း ၁၊ ၁၄၂)
 
ေကာက္ႌငၟ္းကုိ ပုဂံေကဵာက္စာထဲမႀာ တခၝမႀ မေတၾႚပၝ။ ေကာက္႒ကီးနဲႚ ေကာက္လဵင္ကုိပဲ ေတၾႚတယ္ (၃၅)။ ဂရန္ႚ (GRANT)

အဆုိအရ ေကာက္လဵင္ဟာ ေစာေစာသီးတဲ့အမဵႂိး။ စ႓ပီး စုိက္ခဵိန္က အရက္ ၁၄၀-၁၅၀ ဳကာရင္ ရိတ္သိမ္းရတယ္။
ေအာက္တုိဘာလလယ္၊ လကုန္မႀာ မႀည့္တယ္။ ေကာက္႒ကီးဆုိရင္ အသီးမႀည့္တာ ေနာက္ကဵတယ္။ စ႓ပီးစုိက္ခဵိန္က အရက္ ၁၇၀-၂၀၀။
ဒီဇင္ဘာဆန္းစေရာက္မႀ မႀည့္တယ္။  ေကဵာက္စာက ႟ုိး႟ုိးပဲ သန္နဲႚ မု႟ဵင္လုိႚ နာမည္ႎႀစ္မဵိႂး ေပးထားတာကုိ (GRANT) က မုရင္းဟာ
ေႎၾဦးစပၝး (SPRINGRICE) ေကာက္လဵင္လုိပဲ သက္တမ္းတုိတယ္။ စိမ့္ေဴမ (MARSH) ဝန္းကဵင္မႀာ ႎုိဝင္ဘာဆုိရင္ စုိက္၊ မတ္ဆုိရင္
ရိတ္ရတယ္ (၃၆)။ သန္ဆုိတဲ့ ေဝၝဟာရက အသုံးကၾယ္႓ပီ။ ေကဵာက္စာ ထဲမႀာေတာ့ မုရင္းမဟုတ္ရင္ သန္လယ္ပဲ ဆုိလုိတယ္။
ပၝဠိေဝၝဟာရ ဝသႎၩမုိးရာသီက ဆင္းသက္တဲ့ စကားဴဖစ္တယ္။ မုတ္သုံ (MONSOON) ရာသီမႀာ စုိက္ရမႀာ ေသခဵာတယ္။
ဒီစပၝးႎႀစ္မဵႂိးစလုံး ဴမစ္႟ုိးတေလ႖ာက္နဲႚ ခ႟ုိင္ေဒသေတၾမႀာ စုိက္ပၝတယ္။ တခၝတရံ တခဵႂိႚေဒသမႀာ မုရင္းက သန္ထက္ေတာင္
အစုိက္မဵားေသးတယ္။ မုရင္းစုိက္ခင္းကုိ ေရသၾင္းေပးဖုိႚ ခက္မယ္လုိႚထင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ စုိက္ဴဖစ္ရင္ေတာ့ အခဵည္းႎႀိး မဴဖစ္ပၝ။
စပၝးအထၾက္ ေသခဵတယ္။ ေနာက္တမဵႂိး မႀတ္ရမႀာက ေကဵာက္စာထဲမႀာ မုရင္းဆုိရင္ အင္း အနီးအစပ္ေဴမမႀာ ေတၾႚမယ္။ သန္ဆုိရင္
ေရကန္ အနီးအစပ္မႀာ ေတၾႚမယ္။ စပၝးစုိက္ပဵႂိးလုိႚရေအာင္ ေတာရႀင္း ေဴမႌၟိ ကန္သင္းတင္ရတာ အခဵိန္ဳကာမယ္။ အ့ံဳသစရာ
ေကာင္းတာက ကန္သင္းဆုိတဲ့ ေ၀ၝဟာရ ပုဂံေကဵာက္စာမႀာ မေတၾႚရပၝ။ (ေကဵာက္စာ မင္ကးူကုိ သုံး႓ပီး ေကဵာက္စာကုိ ရႀင္းလင္းေဴပာဆုိ
DECIPHER တဲ့အခၝ တခဵႂိႚစကားလုံးကုိ မေဖာ္ႎုိင္တာ ရႀိပၝတယ္။ အခု ‘ကန္သင္’ ကုိ ပုံ ၃၃၃၆ (၁၂ မတ္ ၁၂၄၇)၊ ပုံ ၃၈၀၅ (၂၇ ဧ႓ပီ
၁၂၄၉)၊ ပုံ ၄၄၄ ခရဲႚ ေနာက္ေကဵာ၊ ႓ငိမ္း ၃၊ ၃၂၆၉ (၁၂၊ ဇူလုိင္ ၁၂၅၀) နဲႚ ပုံ ၂၇၈၉ (၃ ႎုိဝင္ဘာ ၁၂၉၄)မႀာ ေတၾႚတယ္။ သန္းထၾန္း)
အခုစုိက္ပဵႂိးပုံက စပၝးေစ့ကုိ ပဵႂိးခင္းမႀာစုိက္တယ္။ ေနာက္လယ္ထဲမႀာ ပဵႂိးပင္ငယ္ကုိ စုိက္ရတယ္။ ဒီနည္းကုိ ပုဂံေခတ္က သုံးေနပၝ႓ပီ။
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ေရႀးဴမန္မာစုိက္၊ ေရႀးမၾန္ပႝမ္ကုိ ေကဵာက္စာမႀာ ေတၾႚရသလုိ ပ႞ဵႂိဝ္င္ကုိလည္း ေတၾႚတယ္။ သန္၊ ကုရင္၊ ကီဳက၊ ေရႀးမၾန္ ပုႎၬႃရယ္၊
ဇုရာမ္ေတၾဟာ ပဵႂိးတယ္။ စုိက္တယ္၊ ရတ္သိမ္း႓ပီး စပၝးကဵီမႀာ ထားတယ္ဆုိတဲ့ အဴခင္းအရာေတၾကုိ ေဖာ္ဴပေနပၝတယ္။ လယ္တဲက
ေကာက္ကုိ ရိတ္သိမ္း႓ပီး ႟ုိးဴဖတ္ကုိ မီး႟ႁိႚတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ေကဵာက္စာထဲမႀာ လယ္ကဵက္၊ မ႞ိယ္ကဵက္ရႀိသလုိ မိ႞စိမ္နဲႚ တဝ္မိ႞လ္လည္း
ရႀိေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္ (၃၇)။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းမႀာ ပုဂံေခတ္ကစ႓ပီး ရာသီဥတု ေဴပာင္းလဲဖူးသလားလုိႚ အေမးရႀိတယ္။
ဴမန္မာသုေတသနသင္းဂဵာနယ္ အတၾဲ (၃) စာမဵက္ႎႀာ ၄၀-၄၆ မႀာ ကၾယ္လၾန္သူ ေဂဵစီမက္ကဲန္ဇီ (J.C.Mackenzie) ေရးတဲ့
‘ဴမန္မာသမုိင္းမႀာ ေတၾႚရတဲ့ ရာသီဥတု’ ေဆာင္းပၝးအားကုိးနဲႚ ေဴပာေနဳကတယ္။ ရာသီဥတုေကာင္းလုိက္ မေကာင္းလုိက္ဆိုတဲ့
မက္ကဲန္ဇီရဲႚ ဝၝဒကုိ ေဆၾးေႎၾးဖုိႚ မလၾယ္ဘူး။ သကူလည္း ေကဵာက္စာပၝ အခဵက္ငၝးခဵက္ (၃၈)။ အားကုိးနဲႚ ေဴပာေနတာ ဴဖစ္တယ္။ ‘တခၝက
လယ္ဴ ဖစ္ဴဖစ္ ဥယဵာဥ္ ဴဖစ္ဴဖစ္ ရႀိပၝတယ္လုိႚ ေဴပာတဲ့ေနရာမႀာ ခုမရႀိဘူး။ တမဵႂိးေဴပာရရင္ ေကဵာက္စာထဲမႀာ ဒေီနရာကလယ္ကုိ
ဘုရားလႀႃတယ္ ေဴပာတယ္။ အခု ဒီလယ္ကုိေဴပာတဲ့ ေနရာမႀာ ရႀာမေတၾႚဘူး’ ဒၝေဳကာင့္သူက ဆက္႓ပီး ဒီလုိေဴပာတယ္။ ‘လယ္ဆုိ႓ပီး
လယ္မဟုတ္ရင္ ေဴမ႒ကီးသဘာဝက အလုိအေလဵာက္ မေဴပာင္းႎုိင္၊ ရာသီဥတု ေဴပာင္းလုိႚသာ ဴဖစ္ရမယ္’ သူကုိးကားတဲ့ ေကဵာက္စာက
မူရင္းမဟုတ္၊ ဦးထၾန္းညိမ္း ႓ပီးစလၾယ္ အဂႆလိပ္ကို ဘာသာဴပန္တဲ့ ေကဵာက္စာေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္။ ေကဵာက္စာမူရင္းကုိသာ ေလ့လာပၝရင္
သူေဴပာသလုိ ေကာက္ခဵက္ကုိ အလၾယ္နဲႚ ခဵလုိႚ မရဘူးဆုိတာ သူသိမယ္။ သသူုံးတဲ့ ေကဵာက္စာငၝးခုမႀာ ႎႀစ္ခုသာ ပုဂံေခတ္နဲႚ ဆုိင္တယ္။
ကဵန္သုံးခုက ပုဂံပဵက္႓ပီး အႎႀစ္ ၁၀၀ ေကဵာ္၊ ၁၅၀ ဳကာမႀ ေရးထုိးတဲ ေကဵာက္စာေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္။  ေကဵာက္စာ ၁ နဲႚ ၃ မႀာ ပုဂံဘုရားကုိ
ေကဵာက္ဆည္က ေဴမလႀႃတာ ဴဖစ္ေနတယ္။ တခုကေတာ့ ဒီအတုိင္း ေသခဵာတယ္။ ေကဵာက္စာ ၂ မႀာ မန္႒ကီး ကန္ကလယ္ကုိ
လႀႃတယ္ဆုိေတာ့ ေနရာအႎႀႚံရႀိႎုိင္တဲ့ နာမည္မဵႂိး ဴဖစ္ေနပၝတယ္။ ေကဵာက္စာ ၄ ကေတာ့ ပုဂံက ဥယဵာဥ္ဴဖစ္တာ ေသခဵာတယ္။
နယ္နိမိတ္အရ ေ႟ၿစည္းခုံနဲႚ ဝက္႒ကီး အင္းေခဵာင္းဳကား ဧရိယာ ကဵဥ္းကဵဥ္းပဲရႀိတဲ့ ဥယဵာဥ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီ ဥယဵာဥ္ေလးေတၾ အခုလည္း
ဝက္႒ကီးအင္းဝန္းကဵင္မႀာ ရႀိပၝတယ္။ ေကဵာက္စာ ၅ ခုက ထူးတယ္။ ပခုကၠႃခ႟ုိင္ ေဴမာက္ပုိင္းက ႓မိႂင္မႀာရႀိတဲ့ ႎၾားစားကဵက္၊ ေဴပာင္းခင္း၊
ပဲခင္းေတၾကုိ ပယ္ (၁.၅၇ ဧက) ေပၝင္း ေထာင္နဲႚခဵီ႓ပီး လႀႃတယ္။ အဲဒီအထိမႀာ ၄၄၂ ပယ္ခၾဲပဲ စၝပးစုိက္တဲ့လယ္ ဴဖစ္တယ္။ ခုေခတ္မႀာ
ေတာင္ပခုကၠႃဂဇက္တီးယ (က တၾဲစာမဵက္ႎႀာ ၁၁၈ အရ) စပၝးစုိက္တဲ့ လယ္ဟာ ၃၀၂၃၁ ဧကပဲ ရႀိတယ္။ ပုဂံဝန္းကဵင္မႀာ လယ္မရႀိ။
ေကဵာက္စာထဲမႀာလည္း စပၝးစုိက္တာ အနည္းအပၝးရႀိေလဟန္ပဲ ေဴပာတယ္။ မက္ကဲန္ဇီက ေနာက္တခဵက္ တင္ဴ ပဴပန္တယ္။
ပုဂံဘုရားေဟာင္းေတၾ အသက္ရႀည္တာ ဘုရားတည္တဲ့ အခဵိန္က မုိးမဵားတယ္၊ မုိးေရက အုတ္ခဲထဲမႀာရႀိတဲ့ ALKALI ကုိ ဖဵက္ဆီးေပးလုိႚ
ဴဖစ္မယ္လုိႚ ေဴပာတယ္။ ေဒၝက္တာဖာကၾာဆန္ FARQUHARSON က ပၝတင္တန္ PARTINGTON ေရးတဲ့  TEXT BOOK OF
INORGANIC CHEMISTRY စာမဵက္ႎႀာ ၈၈၄ ကုိလႀန္႓ပီး ALKALI ေပဵာ့ေပဵာ့ မီးဖုတ္အုတ္မႀာပၝရင္ ပုိ႓ပီး ခုိင္တယ္လုိႚ ေဴပာတယ္။
အေဆာက္အဦး ေတာင့္တာ ခုိင္တာ ကတုိးစီအုတ္ခုံး (CORBELLED ARCH) မဟုတ္ဘဲ သပ္စီအုတ္ခုံး (RADIATINGARCH) ကုိ သုံးလုိႚ
ဴဖစ္မယ္လုိႚ ဗိသုကာေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

 
ခ႟ုိင္မႀာ ေဴမာင္းနဲႚ ေရေဝတယ္လုိႚ အထက္က ေဴပာခဲ့ပၝ႓ပီ။ ေဴမာင္းကုိ ကုခန္ (ပခန္း႒ကီး) မႀာလည္း သုံးတယ္။

ခဵင္းတၾင္းးေအာက္ပုိင္း ေတာင္ယမားေခဵာင္းဝ ကံဖ႞ႃမႀာလည္း သုံးတယ္။ ေ႟ၿဘုိအေနာက္ေဴမာက္ ဴမင္းစီး၊ ေ႟ၿဘုိ အေရႀႚေတာင္ ဟလင္း၊
မိေခဵာင္းရဲႚေအာက္ က႗န္းေတာ္၊ ဴပည္အေနာက္အင္း၊ နဝင္းေခဵာင္းနား စတဲ့ ေနရာေတၾမႀာလည္း သုံးတယ္လုိႚ သိရပၝတယ္ (၃၉)။
ေဴမာင္းဆုိတာ တူးေဴမာင္း႒ကီး (CANAL) မဟုတ္ပၝ။ 

 
လက္ဆည္ကန္ (ေရႀးမၾန္ ကုံဗၝရ္) ဆုိတာေတၾက ေနရာတကာမႀာ ရႀိတယ္။ သိပ္အသုံးဝင္တယ္။ ကန္ရဲႚမူလအဓိပၯာယ္က

တံတုိင္း၊ တာ႟ုိးဆုိတာမဵႂိး ဴဖစ္မယ္ (၄၀)။ ေရတၾင္းေရကန္ လႀႃရင္ သိပ္ကုသုိလ္ရတယ္လုိႚ ယုံဳကည္တယ္။ ေဴမမႀာတးူရတာလည္း
လၾယ္တယ္။ အဴမင့္က စီးဆင္းလာတဲ့ေရဟာ ေထာင့္မႀာလာ႓ပီး အုိင္ေနတဲ့သေဘာ (CATCHMENT) လည္း ဴဖစ္ႎုိင္တယ္။ ေဴမကုိ
တဖက္ႎႀစ္ဖက္ေလာက္မႀာ ေဘာင္တင္႟ုံနဲႚ ကန္ဴ ဖစ္ႎုိင္တယ္။ အုတ္႟ုိးတင္႓ပီး ေရဳကည္ေရသန္ႚကုိ အုတ္တလားနဲႚ ထည့္ေပးတဲ့အထိ
ဴပႂဴပင္ထားမယ္။ တခၝက ေကဵာက္တလားေတာင္ရႀိမယ္လုိႚ ေရးထားတာ ေတၾႚဖးူတယ္။ အမတ္တဥးီက ငၝေတာ့ ေလးေထာင့္ကန္တူး႓ပီး
ေဘာင္ကုိ အုတ္စီတယ္လုိႚ မႀတ္တမ္းတင္ဖူးတယ္။ အဲဒီကန္ေရႀႚမႀာ ႎႀစ္ဆင့္ ကန္တူးတယ္။ အထက္ကန္က ေအာက္ကုိေရဝင္ဖုိႚ
႕ပန္တပ္ေပးတယ္။ တလားနဲႚ ေရေလႀာင္ေပးတယ္။ ေရကန္ကုိပတ္႓ပီး ဥယဵာဥ္စုိက္တယ္။ (၄၁)။  ဒီေရကန္နဲႚ ႕ပန္ေတၾ တလားေတၾကုိ
ပုဂံနဲႚ သုံးမုိင္ကၾာ မင္းနန္သူမႀာ ကေနႚသၾားဳကည့္ရင္ ေတၾႚႎုိင္ပၝေသးတယ္။ ကန္ကုိဝန္း႓ပီး ထန္းစုိက္တယ္။ ဟင္းပင္လည္းရႀိတယ္။
ဳကာကန္လည္း ရႀိတယ္။ ဳကာစၾယ္ကုိ စားဖုိႚခူးယူႎုိင္တယ္။ ဳကာမဵႂိးလည္းစုံတယ္။

 
အင္းက တႎုိင္လုံးမႀာ ေနရာအႎႀႚံရႀိတယ္။ အင္းထၾက္ပစၤည္း အစၾတ္ကုန္ဟာ ေဖာေဖာသီသီ စားစရာလည္း ဴဖစ္တယ္။

စးပၾားလည္း ဴဖစ္ႎုိင္တယ္။ ငၝးအဴပင္ ငႀက္လည္းေပၝတယ္။ အင္းထဲမႀာ ေရခန္းေတာ့ လယ္စုိက္ႎုိင္တယ္။ ေရႀးဴမန္မာ ေကဵာက္စာမႀာ ဳကက္၊
ဘဲ၊ ငုံး (QUAIL) ေပၝေဳကာင္း ေရးတယ္။ ေရႀးဴမန္မာေကဵာက္စာမႀာ စစ္စလီ (TEAL) ရတယ္လုိႚ ပၝတယ္။ ပုစၾန္လည္း ရံဖန္ရံခၝ ရမယ္။
ငၝးကေတာ့ အမဵႂိးအစားခၾဲ႓ပီး ေဴပာေလ့မရႀိ။ ဘာဴဖစ္လုိႚလည္းဆုိေတာ့ ဴမန္မာ့အစားအစာမႀာ အားအထားရဆုံးဴဖစ္တဲ့ ငၝးပိထၾက္တယ္လုိႚ
ေရးရင္ လုံေလာက္ပၝတယ္ (၄၂)။ ထၾန္ယက္စုိက္ပဵႂိးဖုိႚ ကိရိယာထဲမႀာ လယ္သမားအတၾက္ အေရးအပၝဆုံးက အသၾားကုိ သစ္သားနဲႚ
လုပ္တဲ့ ထၾန္ (HARROW) ဴဖစ္ပၝတယ္။ ထယ္ (PLOUGH) မရႀိပၝ။ ေပၝက္တူး (HOE)၊ ပုဆိန္ (AXE)၊နဲႚ ဆက္ (FORK) (၄၃)။
ေရႀးမၾန္ေကဵာက္စာမႀာ လက္ကုိင္႟ုိးလႀည့္ႎုိင္တဲ့ ေပၝက္ဴ ပား (SPADE) ကုိ ေဖာ္ဴပထားဖူးတယ္ (၄၄)။ လႀည္း (ေရႀးမၾန္ ကၾိလ္) ရႀိ႓ပီ။
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လႀည္းဟာ တုိင္းရင္းနာမည္ စစ္စစ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရထားက အိႎၬိယကရတဲ့ စကားလုံး ဴဖစ္ပၝတယ္။  လႀည္းတံ (ဝင္႟ုိး AXEL) ကုိ တခၝတရံ
သံနဲႚ လုပ္ပၝတယ္ (၄၅)။ ေဴမဴပန္ႚမႀာ လႀည္းဆၾဲဖုိႚ ႎၾားကုိ သုံးတယ္။ က႗ဲနဲႚ လယ္ထၾန္တယ္။  ႎၾားနဲႚလည္း ထၾန္မႀာပၝ။ ထၾန္ႎၾားလုိႚ ေတၾႚတယ္။
ႎၾာပုိက္ (BULL) ဘယ္ႎႀစ္ယႀန္ (ရႀဥ္း) လုိႚ ေရးတာလည္း ေတၾႚဖးူပၝတယ္။ ႎုိႚစားႎၾားမကုိ ႎုိႚႌတၟ္ႎၾား (၄၆) လုိႚ ေရးတယ္။ က႗ဲႎၾားကုိ
အိမ္ေမၾး တိရစာၥန္အဴဖစ္ အမဵားဆုံး ေတၾႚရပၝတယ္။ ႕ခင္းခဵက္အေနနဲႚ ေကဵာက္ဆည္ဘက္မႀာ ႎၾာမယ္ (ႎၾားမရႀိတဲ့) ႟ၾာရႀိတယ္လုိႚ
ေတၾႚတယ္။ အဲဒၝရဲႚ ဆန္ႚကဵင္ဘက္က ႎၾာလၾံ (ႎၾားေတၾပုိလ႖ံေနတဲ့) ႟ၾာလည္း ရႀိပၝတယ္ (၄၇)။ ဟုိေရႀးေရႀးက တိဗက္ဓေလ့ကုိ ရခဲ့သလား၊
ေနာက္မႀာ အိႎၬိယ ဓေလ့လား မေဴပာတတ္တဲ့ ႎုိင္သစ္ (FRESH MILK)၊ ႎုိဝ္ထံမ္ (SOUR MILK)၊ ႟ဵက္တက္ (BUTTER MILK)၊ ထဝ္ပိယ္
(GHEE)၊ ထဝ္ပတ္ (BUTTER)၊ ႎုိဝ္ထမင္ (MILK-RICE)၊ ပၝယာသ (MILK-RICE) (၄၈) ဆုိတာေတၾကုိ ပုဂံဴမန္မာက ယေနႚဴမန္မာထက္
ပုိ႓ပီး ႎႀစ္သက္တယ္။

 
ေဴမကုိ ခဏခဏ မုိင္ေဴမ (၄၉) လုိႚ တ႟ုတ္ဆန္ဆန္ ေရးတတ္ပၝတယ္။ ေဘးအႎၩရာယ္ ကင္းေစဖုိႚ ေဴမကုိ အထက္

(CELESTIAL)နဲႚ ေအာက္ (TERESTRIAL) ဳကားလုိႚ ေဴပာရတယ္။ စုိက္ပဵႂိးေဴမနဲႚ စုိက္ပဵႂိးႎုိင္တဲ့ ေဴမကုိ မ႞ိယ္တံ၊ စုိက္႓ပီးေဴမကုိ လယ္တံလုိႚ
ေခၞတတ္တယ္။ အလားတူပဲ ႎၾာတံ၊ သူတံ၊ ႟ၾာတံ၊ က႗န္တံဆုိတဲ့ အသုံးအႎႁန္းလည္း ရႀိတယ္ (၅၀)။ ေဴမကုိ အမဵႂိးအစားခၾဲ႓ပီး အစုိ
(SODDEN)၊ အေဴခာက္ (DRY)လုိႚ ေဴပာတဲ့အခၝ စုိရင္ စပၝး၊ ေဴခာက္ရင္ ေဴပာင္းနဲႚ ႎႀမ္းဆုိတာမဵႂိး စုိက္ပၝတယ္။

 
ေဴမကုိ အလဵားဘယ္ေလာက္၊ အကဵယ္ဘယ္ေလာက္လုိႚ ေဴပာခဵင္ရင္ ေရႀးဴမန္မာ တာ (?ခုနစ္ေတာင္)နဲႚ ပယ္ (၁.၇၅ဧက) ကုိ

သုံးတယ္။ ဒီအသုံးအႎႁန္းဟာ ကုလားဆန္တယ္။ ဘယ္သေဘာနဲႚ ဘယ္လုိ အဓိပၯၝယ္လည္းလုိႚ ရႀင္းမဴပတတ္ပၝ။ တာကုိ ေရႀးမၾန္က တၝလ္
(၅၁) လုိႚ ေရးတယ္။ မူလ သကၠတစကား တၝလ ဴဖစ္တယ္။ ထန္းပင္နဲႚ ဘယ္လုိ ဆက္စပ္တယ္လုိႚေတာ့ မေဴပာတတ္ပၝ။ ပၝဠိမႀာ ရ ရတန
(သကၠတအရတၮိ တေထာင္) မႀာ ၁ ယႉိ (သကၠတ ယပိဋ) တတာ ဴဖစ္တယ္။ အကၾာအေဝးကုိ တုိင္းထၾာတဲ့အခၝ သုံးတဲ့
တဴခားစကားလုံးေတၾက ေရႀးမၾန္ ေကာသ္ဟာ ဴမန္မာတုိင္ (ႎႀစ္တုိင္) (တေယာဇနရဲႚ ေလးပုံတပုံ) (၅၂) ဴဖစ္တယ္။
အဲဒီတုိင္းတာနည္းဟာလည္း အိႎၬိယက ရတာ ဴဖစ္တယ္။ ေရႀးဴမန္မာေတၾ ေဴမေနရာ အကဵယ္ကုိ တုိင္းတဲ့အခၝ သုံးတဲ့ ပယ္ဆုိတာ ေရႀးမၾန္
ဗၮင္က ဆင္းသက္တဲ့ ေဝၝဟာရဴဖစ္တာ ေသခဵာတယ္။ မရူင္းက ခရီးအကၾာတုိင္းတဲ့ ပၝဠိပဵက္ တမီးစကား ကရိသနဲႚ ဆက္စပ္တယ္လိုႚ
ထင္ပၝတယ္။ စိုက္ပဵႂိးေဴမအကဵယ္ကို အိႎၬယပံုစံမဵႂိး ဴမန္မာကလည္ သိပ္႓ပီး အတိအကဵမသိႎိုင္တဲ့ တင္းဝင္ဆုိတဲ့ စကားကုိ သုံးတယ္။
ဆုိလုိတာက ေဴမကၾက္တခုကုိ စပၝးစုိက္ခဵင္ရင္ စပၝးမဵႂိးေစ့ ဘယ္ႎႀတင္း ႒ကဲရတယ္လုိႚ ေဴပာတာဴဖစ္ပၝတယ္ (၅၃)။ ‘ခဵိန္တီတာ’
ေဴပာတဲ့အခၝ အိႎၬိယပုံစံကုိ လုိက္တယ္ဆုိရင္ပဲ ေရႀးဴမန္မာစုိက္ပဵႂိးေရးကုိ မၾန္ကတဆင့္ ဴမန္မာမႀာ အိႎိၬယဓေလ့ (CULTURE) ဳသဇာကုိ
ဘယ္ေလာက္ သက္ေရာက္သလဲလုိႚ ေဴပာစရာ (ေဆၾးေႎၾးစရာ) အမဵား႒ကီး ေပၞလာပၝတယ္။ ပယ္တုိင္ဆုိ႓ပီး မင္းမႁထမ္းရႀိတယ္။
ဒီအရာရႀိမဵိႂးပဲ မ႞ိယ္ခိန္ (၅၄)။ ဆုိတဲ့ နာမည္နဲႚလည္း ရႀိတယ္။ ပယ္တုိင္က ေဴမအကဵယ္နဲႚ ဆုိင္မယ္ မ႞ိယ္ခိန္က ေဴမအမဵႂိးအစား
ဆုံးဴဖတ္သူ ဴဖစ္မယ္ ထင္ရပၝတယ္။

 
စိမ့္ေဴမစုိေဴမ (SODDEN) ဆိုရင္ လယ္၊ အင္၊ ပင္လယ္ဆုိတာေတၾ ဴဖစ္တယ္။ ကုန္းအရပ္ကဳကည္၊ အေဴခာက္အမာက

မ႞ိယ္ေဴခာက္၊ ကုန္၊ ေတာင္ေတၾ ဴဖစ္တယ္။ စုိက္ပဵႂိးတဲ့ အခၝမႀာလည္း အစုိအေဴခာက္ခဲၾ႓ပီး အေဴခာက္ ရဵာ၊ ဥယဵာဥ္နဲႚကုိင္ ဴဖစ္ပၝတယ္။
 
ကုိင္ဟာ ရႀမ္းစကား ဴဖစ္ဖုိႚမဵားတယ္ (၅၅)။ ရာသီလုိက္႓ပီး တႎႀစ္တခၝ ေရဴမႂပ္ (SEASONAL FLOODING) တဲ့ ေနရာကုိ

ေခၞတယ္။ ေရကဵတဲ့အခၝ ဟင္းသီးဟင္းရၾက္ (VEGETABLES) စုိက္ဳကပၝတယ္။ ကုိင္းမႀာ စုိက္တဲ့ ပၝယ္ (ပဲ)ဆုိတာ မၾန္စကားလုိႚ အေပၞမႀာ
ေဴပာခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။ ပုဂံေခတ္အစပုိင္း ေကဵာက္စာေတၾမႀာ ပဲသုံးမဵႂိးေတၾႚတယ္။ ပၝယ္႒ကီ၊ ပၝယ္လၾမ္နဲႚ ကုလၝပၝယ္ (၅၆) ဴဖစ္ပၝတယ္။
ပထမပဲႎႀစ္မဵႂိးက အိမ္ရႀင္၊ တတိယက အိႎၬိယကတဆင့္ ေလဗန္ (LEVANT) က ေရာက္လာတဲ့ ဧည့္သည္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သခၾားဆန္ဆန္
(CUCUTBITACEOUS) သီးမဵႂိးထဲ့က ေက႞ည္ဖူ႟ုံ (ေကဵာက္ဖ႟ုံ) ကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္းမႀာ ကုိးရာစုႎႀစ္ကပဲ ရႀိတယ္။ သိခၾာအဴပင္
သိခၾာဟၳႃယ္ဆုိတာ ရႀိေသးတယ္။ ခရစ္ ၈၀၂ က တ ႟ုတ္ႎုိင္ငံေရာက္ ပဵႃသံအဖၾဲႚမႀာပၝတဲ့ သဘင္သည္ေတၾ သုံးတဲ့ ဘူးတပ္ေ႕ပကုိ
တ႟ုတ္က သေဘာကဵတယ္။ အဲဒီမႀာသုံးတဲ့ ဘူးဟာ ဘူးသီး (BOTTLEGOURD) ဴဖစ္မယ္။ ခရမ္ (EGG-PLANT BINDALL) ဟာလည္း
ဴမန္မာ႓ခံေပၝက္ ဴဖစ္မယ္။ ဖန္ခဵႂိ (FANCHO) က ဴမန္မာႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္းမႀာ သီးတဲ့ဖ႟ုံေတၾ၊ ဘူးေတၾဟာ ဆယ္ေပရႀည္တယ္လုိႚ ေဴပာတယ္။
ဴမန္မာရာဇဝင္ကဵမ္းေတၾထဲမႀာ ပုဂံ ေနာက္ဆုံးမင္းလက္ထက္မႀာ မင္းကအိပ္ခဵင္မူးတးူနဲႚ ေမာင္းမတေယာက္ကုိ ဒီအသီးနဲႚ ေပၝက္လုိက္လုိႚ
ခၝးေယာင္ယမ္းသၾားတာေဳကာင့္ ဒီအသီးကုိ ခယမ္းသီး ေခၞတယ္လုိႚ ေဴပာဳကတယ္။ ဒီနာမည္က အခုေဴပာတဲ့
ခရစ္တဆယ့္သုံးရာစုႎႀစ္မဟုတ္၊ အရင္အႎႀစ္ ႎႀစ္ရာ (ခရစ္တဆယ့္တရာစုႎႀစ္) ေလာက္ကပဲ ရႀိတယ္။ ေရာင္စုံပိန္းဥ (YAM) သိတုယ္
(သထၾတ္၊ ကတၾက္၊ ?FIG, SWETKYIN POTATO) ကုိ ေကဵာက္စာထဲမႀာ တခၝပဲေတၾႚဖူးတယ္။ ပၝးစပ္ထဲမႀာေပဵာ္သၾားတဲ့ ပိန္းဥ
(WAX-WHITE, ARUM. COLOCASIAAFEINIS) ကိုေတာ့ ေဖာ္ဴ ပေရးမႀတ္ခဵက္ မေတၾႚပၝ။ ဴငႂတ္ရႀိတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အနီ (RED PEPPER,
CHILLI) မဟုတ္ပၝ။ ေကာ္လမ္ဘစ္ (COLUMBUS) အေမရိက (AMERICA) ကုိ ၁၉၄၂ ေတၾႚခၝမႀ ကမာၲေဟာင္း (OLD WORLD) က
လေူတၾ၊ င႟ုတ္နီတဲ့ (CHILLI) ကုိ စားဖူးဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပုဂံေခတ္ေကဵာက္စာထဲက ဴငႂတ္ဟာ အိႎၬိယက ေရာက္လာတဲ့
င႟ုတ္ေကာင္း (BLACK PEPPER) သကၠတနဲႚ မရိစေခၞတယ္။ ဴငႂတ္နဲႚအလားတူ နာမည္ေတၾဟာ မရိစကဆင္းသက္တယ္။ မုန္ညင္
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(BLACK MUSTARD) လည္း ရႀိတယ္။ ကသၾန္က ဳကက္သၾန္ (?GALIC) ဴဖစ္သလား မေသခဵာပၝ (၅၇)။ ႟ဵာဂဵာမႀာ (MILLET)
ေဴပာင္းစုိက္တယ္လုိႚ ေဴပာခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။ ႎႀမ္းလည္းပၝတယ္။ ဝၝ (COTTON) လည္း စုိက္မယ္ထင္တယ္။ ဝင္၊ ဝၝ၊ ဝၝကၾံ (GOSSY PIUM) (၅၈)
ကုိ ပုဂံေခတ္ ေကဵာက္စာမႀာ မေတၾႚ။ အဝေခတ္ေရာက္မႀ ေတၾႚမယ္။ အဲဒီအပင္ကိုလည္း အိႎၬိယက သၾင္းလာတာဴဖစ္တယ္။
ပုဂံေခတ္အထိ ဝၝကုိမမက္၊ လက္ပံ (BAMBAX SILK COTTON) ကုိသာ ႎႀစ္သက္တယ္။ ေဴမႎု (ALLUVIAL SOIL) ရႀိတဲ့ ေဴမဴပန္ႚတုိင္းမႀာ
ဒီအပင္ေပၝက္တယ္။ အသီးကကၾဲထၾက္႓ပီး ပုိးေရာင္လုိ ေဴပာင္ေနတဲ့လဲကုိ ဴမန္ုမာေဴမာက္စၾန္းက ႎုန္ (NUNG) ေတၾ ခုထိ ခဵည္ဴဖစ္ေတာင္
ငင္ေနဳကေသးတယ္။ လက္ပံသားကုိ ေပစာထုပ္မႀာ ကၴမ္ (ကဵမ္း) လုပ္႓ပီးဖုံးတယ္ (၆၀)။

 
ႎႀမ္း (SESAMUM) ဟာ ဆီ႒ကိတ္ဖုိႚ ေရႀးအကဵဆုံး ကာလကတည္းက စုိက္ဳကတယ္။ ခရစ္ႎႀစ္ ေပၞဦးစကပဲ

ကုလားေတၾယူလာတဲ့ အပင္မဵႂိးဴဖစ္တယ္။ သကၠတနာမည္ ေသၮဟာ (ဖလ) ဆီထၾက္တဲ့ အသီးလုိႚ ေခၞတယ္။ ႎႀမ္းဆီကုိ ဟင္းခဵက္တဲ့အခၝ
သုံးတယ္ဆုိတာ မူရင္းသုံးခဵနည္းမဟုတ္။ အစက မီးထၾန္းတယ္။ သက္ငယ္တဲမႀာ ႎႀမ္းဆီကုိသာ စိတ္ခဵလက္ခဵ ထၾန္းရဲတယ္။ ပဵႃက
သိဳကတဲ့အတုိင္း ပဵားဖေယာင္းကုိ မီးထၾန္းတယ္ (၆၁)။ ခဵင္းက ယေနႚထိ ထင္း႟ႀႃး (PINEWOOD) မီးတုတ္ သုံးတယ္။ ညဆုိရင္
သိပ္ေမႀာင္ေနမႀာပဲေပၝ့။ ပုဂံေခတ္ ေဴမဴပန္ႚမႀာ ေစဵးေပၝေပၝနဲႚ လၾယ္လၾယ္ရတဲ့ ႎႀမ္းဆီမီးခၾက္နဲႚ ဘုရားကုိ မီးပေူဇာ္ေနဳကပၝ႓ပီ (၆၂)။

 
ေဴမေဴခာက္မႀာ အဖုိးတန္ဆုံးေနရာက ဥယာန္ (၆၃) ဴဖစ္တယ္။ လယ္ကၾင္းထက္ နည္းနည္းကုန္းဴမင့္႓ပီး ေရကန္နားနီးနီး

ေအာက္ေဴမလၿာ (SUBSOIL) က ေရရတဲ့ေနရာမႀာ ဥယဵာဥ္ဴဖစ္ထၾန္းတယ္။ ဒီနာမည္လည္း ကုလားနာမည္ပဲေပၝ။ ကုလားကိုပဲ
ဥယဵာဥ္ေစာင့္ခိုင္းတတ္တယ္။ ေကဵာက္စာထဲမႀာ ဥယဵာဥ္ေစာင္ကုိ လာေတၾႚရတာေထာက္ေတာ့ ဴမန္မာသေဘႆာဆိပ္႓မိႂႚမႀာ
ဝယ္ရတဲ့က႗န္ေတၾဴဖစ္ဖုိႚ မဵားပၝတယ္။ ေရႀးေရႀးကပဲ အိႎၬိယဳသဇာသက္ေရာက္တဲ့ေနရာေတၾမႀာ ဥယဵာဥ္ ေဴမရႀိတယ္။ ေနာက္ေတာ့
ဴမန္မာနုိင္ငံအလယ္ပုိင္းကုိပၝ သူတုိႚ ေရာက္လာဳကတယ္။ ဥယဵာဥ္မႀာ အမဵားဆုံးေတၾႚရတဲ့ အပင္က ကၾံ (အခု
ကၾမ္းသီးပင္လုိႚေခၞတဲ့အပင္) (ARECAPALM) ဴဖစ္ပၝတယ္။ ထန္း (PALMYRA)၊ အုန္း (COCONUT)၊ ဓနိ (NIPA)၊ ေပ (CORYPHA)
ပင္မဵႂိးေတၾထဲမႀာ ကၾံလည္းပၝတယ္။ အပင္ ႎၾဲႚႎၾဲႚဴမင့္ဴမင့္၊ ဳကည့္လုိႚလႀတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ မေလး (MALAY) က ေရာက္ခဲ့တာဴဖစ္တယ္။
ဒီအပင္ကုိ တ႟ုတ္ကလည္း မေလးနာမည္နဲႚပဲ ေခၞတယ္။ ဥေရာပတုိက္သားေတၾက ေခၞတဲ့ ဗိတယ္ (BETEL) လည္း မေလးအရင္းမူလ
ဴဖစ္မယ္ထင္ရပၝတယ္။ ဒီေဒသေတၾမႀာ လက္ထပ္တဲ့အခၝ၊ ကန္ေတာ့ပၾဲေပးတဲ့အခၝ ကၾမ္းပၝတယ္လုိႚ ခရစ္ႎႀစ္ေပၞစ တ႟ုတ္မႀတ္တမ္းမႀာ
ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ အိႎၬိယက  ဝင္ေရာက္လာတဲ လူေတၾက ကၾမ္းစားတဲ့ အေလ့အထကုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေခတ္စားေအာင္
သိမ္းသၾင္းစည္း႟ုံးခဲလုိႚ မၾန္ေရာ ဗမာပၝ ဒီအပင္ကုိ သကၠတနာမည္ ဳကမုကုိ လုိက္႓ပီး မႀည့္ေခၞဟန္ တပူၝတယ္။ အပင္စိမ္းစိမ္း
ပင္စည္႒ကီး႒ကီး အသီးတတၾဲကုိ ရာေကဵာ္ပၝတဲ့ ကၾမ္းပင္မဵႂိးကုိ ဴမစ္ဝေဒသ ယၾန္နန္ (YUNNAN) ထိ ကုိးရာစု ႎႀစ္ဦးကပဲ ပဵႚံႎႀႚံသၾားပၝတယ္။
စားဳကတာက ခၾံပၝသီး (NUT) မဟုတ္၊ အေစ့ (SEED) ဴဖစ္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ မၾန္ (MON) ဘာသာ၊ တုိင္ (TAI) ဘာသာနဲႚ ‘အသီး’
စားတယ္ဆုိရင္ ကၾမ္းသီး (ARECA-NUT) စားတာကုိ ဆုိလုိပၝတယ္။ ပုဂံေခတ္မႀာ ခဵင္းေတာင္ (CHIN HILLS) အေရႀႚမႀာ ကၾမ္းဓေလ့
လၿမ္းမုိးတယ္။ ေဴခာက္ခ႟ုိင္မႀာ ကၾံမစာ႟ၾာ ရႀိတယ္။ တ႟ၾာလုံး ကၾမ္းမစားတာ ထူးဆန္းလုိႚ ဒီလုိ အေခၞခံရတာ ဴဖစ္မယ္လုိႚ ေတၾးထင္စရာ
ရႀိပၝတယ္။ ခဵင္း႟ၾာတ႟ၾာမဵား ဴဖစ္ေနမလားလုိႚလည္း စဥ္းစားမိတယ္။ ကၾံအူမ္ဆုိတာ အပင္ေတၾ အမဵား႒ကီး စုေနတာဴဖစ္မယ္၊ ဒီေတာ့
အသီးဆၾတ္ရတာ ပုိလၾယ္မႀာေပၝ့။ ေအာက္ဴ မန္မာႎုိင္ငံမႀာ ကၾံအူမ္ေတၾ ရႀိသလုိ အညာတဆယ့္တစ္နဲႚ ေဴခာက္ခ႟ုိင္မႀာလည္း ကၾမ္း႓ခံ
ရႀိပၝတယ္။ ပခုကၠႃ အေရႀႚေဴမာက္ သိပ္မကၾာတဲ့ ဴမစ္ကမ္းေပၞမႀာ ကၾမ္႟ၾာရႀိတယ္။ ကၾမ္းေစ့ကုိ ဴခင္တဲ့အခၝ ဝၝးဘူးနဲႚ ဴခင္တယ္။ ဝၝးဘူးကုိ
မၾန္လုိ ကဍဵင္လုိႚေခၞတယ္။

 
ကၾမ္းစားရင္ အိမ္ခဵင္ေဴပတယ္။ ခံတၾင္းခဵဥ္ေပဵာက္တယ္ဆုိ႓ပီး ကၾမ္းစားဖုိႚ ဴပင္ဆင္ရတာ မလၾယ္ပၝ။ ကၾမ္းသီးက ရသာေအးဖန္၊

စပ္ရႀားရႀား အနံႚသင္းသင္း၊ ေနာက္ေနတဲ့ အစိမ္းေရာင္ကၾမ္း႟ၾက္ (BETEL PEPPER VINE) နဲႚ အေစ့ကုိ ထုတ္၊ စိတ္႒ကိႂက္
အဖန္ေလဵာ့ေအာင္၊ အေစ့ေပၝ့ေအာင္ ကၾမ္း႟ၾက္ကုိ ထုံးေရ (SHELL-LIME, CHONAM) သုတ္လုိက္ရေသးတယ္။ ထုံးေဴခာက္ မီးဖုတ္ကုိ
အမႁန္ႚေထာင္း႓ပီး ေရစိမ္ေတာ့ ကၾမ္းစားဖုိႚ ထုံးဴဖစ္လာတယ္။ ထုံးရဲႚ ပူေလာင္တဲ့ သတၨိကုိထိန္းဖုိႚ ရႀားေစး (CUTCHANCACIA CATECHU)
ေရနဲႚေဖဵာ္ေတာ့ အညႂိေရာင္ေဖဵာ့ေဖဵာ့ အဖန္ရည္ (TANNIN) ရပၝတယ္။ ကၾမ္းေစ့နဲႚ ကၾမ္း႟ၾက္က အေအး႒ကိႂက္ေတာ့ အေဳကအရပ္က
အထၾက္မဵားမယ္။ ရႀားေစးက အညာထၾက္စစ္စစ္ ဴဖစ္တယ္။ ရႀားပင္အႎႀစ္ကုိ စင္း၊ ေရနဲႚ႒ကိႂမႀ ရႀားေစးကုိ ရမယ္။ အခုေခတ္မႀာေတာ့
ရသာေတၾ ထူးေအာင္ ကၾမ္းယာထဲမႀာ စမုန္စပၝး (ANISE)၊ ေဆး (TOBACCO)၊ ေလးညၟင္း (CLOVE)၊ သစ္ဳကမ္းပုိးေခၝက္
(CINNAMON-BAKR)၊ ဖလာေစ့ (CARDAMON) တမဵႂိးမဵႂိးကုိ ထည့္႓ပီး စားေနဳကပၝ႓ပီ။ သတၨိရႀိရႀိ ခဵႂိခဵဥ္ဖန္စပ္ ေရာခဵင္သလုိ
ေရာထားတဲ့ကၾမ္းယာဟာ သၾားရည္ကုိဖဵက္ဆီး႓ပီး ပၝစက ဝမ္းမီးကုိထိခုိက္ေလမလားလုိႚ ထင္ရတယ္။ မစုိးရိမ္ပၝနဲႚ ဝၝး႓ပီးမဵႂိမခဵဘးူ။
ကၾမ္းဖတ္ဟာ ေထၾးခံထဲေရာက္သၾားတယ္။

 
အဲဒီလုိ ေထၾေထၾထူးထူး ေရႀးဴမန္မာစာမႀာ မရႀိပၝ။ ေဆး (TOBACCO)ႎႀင့္ စမုံစပၝး (ANISE) မရႀိေသးပၝ။ ရႀားပင္ (CUTCH)

ရႀိတယ္။ ပုဂံဝန္းကဵင္မႀာပဲ ေပၝက္တယ္။ သစ္မာမဵႂိးဴဖစ္လုိႚ နယ္ေဴမမႀတ္တဲ့တုိင္အဴဖစ္ သုံးတယ္။ ခုေခတ္မႀာလုိ ရႀားေစးအဖန္ရည္ရေအာင္
ခဵက္တာမဵႂိး ေရႀးကမရႀိပၝ။ ေရႀးေခတ္ တ႟ုတ္မႀတ္တမ္းေတၾမႀာ ဖာလာကုိ ကရာက႗န္းဆက္ (KRAISTHMUS) မႀာရတယ္။ သစ္ဳကမ္းပုိး
(CINNAMON)ႎႀင့္ ေလႌၟင္း (CLOVE) ဟာ ပဵႃႎုိင္ငံကထၾက္တဲ့ ပစၤည္းလုိႚ အေသအခဵာ ေတၾႚတယ္။ ေလးႌငၟ္း (CLOVE) ဟာ
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ပဵႃႎုိင္ငံကထၾက္တဲ့ ပစၤည္းလုိႚ အေသအခဵာ ေရးတယ္။ ခုေခတ္ ေရာင္းဝယ္ေနဳကတဲ့ ပန္းပၾင့္ေလးလုိ ေလႌၟင္းဟာ တဆယ့္ရႀစ္ရာစုႎႀစ္က
မုိလုကာ့စ္ (MOLUCCAS) က လက္ဝၝး႒ကီးအုပ္ (MONOPOLIZE) ႓ပီး ေရာင္းေနတာဴဖစ္တယ္။ ေခၝမ (CREEK) စာေရးဆရာေတၾ
ခရစ္တရာစုႎႀစ္၊ ႎႀစ္ရာစုက မလဗေဳတာင္ လိမ္းေဆးေတာ္႒ကီးဟာ တကယ္စင္စစ္ သစ္ဳကမ္းပုိးေခၝက္ ဴဖစ္လည္းဴဖစ္ႎုိင္လုိႚ ဴဖစ္ေနခဲ့ပၝရင္
အထက္ဴ မန္မာႎုိင္ငံရဲႚ ေရႀးအကဵဆုံး မႀတ္တမ္း အတင္ခံရခဲ့ဖူးတဲ့ စီးပၾားဴဖစ္ထၾက္ကုန္တခု ဴဖစ္ႎုိင္ပၝတယ္။ ကၾမ္း႟ၾက္ကုိ
သံမဟၴႃေခၞပုံကေတာ့ မၾန္ - ေခၳရ္ (MON-KHMER) ဘာသာစကားက ေပၞေပၝက္တဲ့ ေ၀ၝဟာရစစ္စစ္ဴဖစ္႓ပီး ကရင္ (KAYIN)ႎႀင့္ တုိင္
(TAI) ဘာသာစကားေတၾမႀာ ဒီနာမည္အတုိင္ ကူးစက္ သုံးစၾဲေနဳကပၝတယ္(၆၅)။

 
ေရႀးဴမန္မာဘာသာနဲႚ ေရးသားထားတာ ေတၾႚရတဲ့အသီးေတၾက ငႀက္ေပဵာ (BANANA)၊ သရက္ (MANGO)၊ အခဵႂိေရာ

အခဵဥ္ပၝတဲ့ သရက္ (MANGO)၊ ေညာင္ခဵဥ္ (SOUR FIG)၊နဲႚ သိဖန္ (BITTER SYCAMORE FIG) ရႀိတယ္။ သီအ္တၾတ္ (HISPID FIG)၊
ရယ္ရိဝ္သီ (MORINDA)၊ အူရစ္ (BAEL)၊ သစ္ဆိမ့္ (MYROBALAN)၊ သိ႓ပိယ္ (EVGENIA ROSEAPPLE) ဆုိတာေတၾက ဴပည္တၾင္းထၾက္
(INDIGENOUS) ဴဖစ္ဖုိႚမဵားတယ္။ မုန္ပင္ (BREAD TREE) လည္း တုိင္းရင္ဴဖစ္ဆုိရမယ္။ ဒီအပင္ဟာ ပိႎၮဲ (JACK ART OCARPUS) ေပၝ၊့
အေခၝက္ကုိ သကႆန္းဆုိးရတယ္။ အဲဒၝနဲႚ ေနာက္ပုိင္းမႀာ ဂုဏ္တင္႓ပီး ပိႎၬ (ပၝဠိ) လုိ နာမည္ေပးလုိက္တာ ဴဖစ္မယ္။ အခၾံပၝးတဲ့ သံပရာက
ဴမန္မာနာမည္မဟုတ္။ ကုလားစကား ဴဖစ္မယ္ထင္တယ္။ ေခင္ (ဂဵင္း GINGER) က အေနာက္တုိင္းက လာတဲ့စကား၊ တေလည္က
သကၠတ ဒၝလိမ (POME - GRANATE) ဴဖစ္တယ္။ မင္ကၴည္ (TAMARIND) ေလာက္ ေကဵာက္စာထဲမႀာ ပၝႎုိင္တဲ့အပင္ မရႀိပၝ။
ဒုတိယလုိက္တာက ထန္း (PALMYRA) ဴဖစ္တယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေနရာတုိင္း ေတၾႚမယ္။ ဴမန္မာနဲႚ စကားဆင္တဲ့ အုပ္စုအကုန္လုံးမႀာ
ဒီနာမည္ရႀိေနေတာ့ ဴမန္မာေတၾ ဴမန္မာေဴမဴပန္ႚေရာက္မႀ ဒီအပင္နဲႚ ဒီနာမည္ေပၞတယ္လုိႚ ေဴပာဖုိႚခက္ပၝတယ္။

 
အပင္ေတၾ၊ အပၾင့္ေတၾအေဳကာင္း အမဵား႒ကီး ေဴပာတတ္ပၝေသးတယ္ (၆၇)။ အခဵိန္ရေတာ့မယ္ မထင္ပၝ။ ဴမက္ထဲမႀာ ဝၝးပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဝၝးအမဵႂိးေပၝင္း ရာနဲႚခဵီ႓ပီး ရႀိတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ေကဵာက္စာထဲမႀာ သိပ္မပၝပၝ။ ဳကာလုိပ္လုိႚ တ႒ကိမ္ေတၾႚတယ္။ စားလုိႚရတဲ့ မ႖စ္
(EDIBLE BAMBOO SPROUTS) ကုိ ေရႀးမၾန္က ဝင္ (TBAN) ေခၞတယ္။ အိမ္မုိးတဲ့အခၝ သစ္ငယ္ (THATCH) ေခၞတဲ့ ဴမက္မဵႂိးကုိ
သုံးတယ္။ တန္းလုပ္တဲ့႒ကိမ္ (RATTAN, CANE)လည္း ေတၾႚပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေရေပၝတဲ့ေဒသေတၾမႀာ ေတၾႚမယ္။ ဴမန္မာေတၾအမဵားစု
ေနထုိင္တဲ့ အညာမႀာေတာ့ ႒ကိမ္က ဝၝးထက္ ရႀားေသးတယ္။

 
ေရႀးက ဴမန္မာႎုိင္ငံထၾက္ စစ္စစ္ထဲမႀာ ႒ကံလည္းပၝတယ္ (၆၈)။ ခရစ္ႎႀစ္ ၈၀၀ က ပဵႃႎုိင္ငံမႀာ ‘႒ကံဟာ လူႚေဴခသလုံးေလာက္

႒ကီးတယ္’ တဲ့။ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႚ မဆုိင္တဲ့ ဇာတ္ ၅၅၀ ေဆးေရးပန္းခဵီကားထဲမႀာ ႒ကံ စုိက္ပဵႂိးေရး ႎႀစ္႒ကိမ္ပၝတယ္။ ေရႀးမၾန္ဘာသာနဲႚ ႒ကိမ္က
ဝ (TBOW) လုိႚ ေခၞတယ္။ မေလး (MALAY) ကလည္း ဒီေဝၝဟာရပဲ။ ပစိဖိတ္ (PACIFIC) သမုဒၬရာထဲကက႗န္းေတၾအထိ ဒီစကားပဲ
သုံးတယ္။ ေရႀးဴမန္မာက ႒ကံကုိဆစ္႓ပီး စုပ္မယ္။ ႒ကံရည္ကုိ ႌၟစ္႓ပီး မီးမႀာ ကဵႂိေတာ့ သကာဴဖစ္တယ္။ ေရႀးမၾန္က တင္က႞ာယ္၊ ဴမန္မာက
သုံးေတာ့ တင္လဲ ဴဖစ္လာတယ္။ ေရႀးဴမန္မာေဝၝဟာရ ရနအ္က ပဵားရည္နဲႚ လုပ္ရတယ္။ သဳကား (SUGAR) ဆုိရင္ ကုလားအရင္းအဴမစ္
ဴဖစ္တယ္။ ဴဖႃဴဖႃစင္စင္ သဳကားခဲဴဖစ္ေအာင္ ကုလားကစ႓ပီး လုပ္တတ္လုိႚ အေရႀႚတုိင္းႎုိင္ငံ အားလုံးဟာ ဒီပညာကုိ ကုလားဆီက
သင္ယူဳကရပၝတယ္။ ခရစ္ႎႀစ္တရာစုႎႀစ္ အေစာပုိင္းက ပထမဦးဆုံး ေရာက္လာတဲ့ ကုလားေတၾကပဲ ထန္ (PALMYRA TODDY PALM)
ဴမန္မာႎုိင္ငံေရာက္ တင္သၾင္းလာခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္။ သူတုိႚေပးတဲ့ အ႒ကီးမားဆုံး လက္ေဆာင္လုိႚပဲ ေဴပာပၝရေစ (၆၉)။ ထန္းနဲႚ ပတ္သက္တဲ့
ဴမန္မာေဝၝဟာေတၾဟာ မူလသကၠတဘာသာအမည္ တာလက ဆင္းသက္တာပဲ ဴဖစ္တယ္။ အုန္း၊ ထန္း၊ ဓနိ၊ ကၾမ္းဆုိတဲ့
အပင္မဵႂိးေတၾထဲမႀာ ထန္းက သဳကားအမဵားဆုံးပၝတယ္။ ေရႀးက အညာမႀာ သဳကားအစား ထန္းကထၾက္တဲ့ ထညက္ (ထန္းလဵက္) ကုိပဲ
အသုံးမဵားလာတယ္။ ထန္းက ေတာင္ေပၞမႀာမေပၝက္ေတာ့ ထန္းပစၤည္းမသုံးတာ ေတာင္ေပၞေဒသပဲ ဴဖစ္တယ္။ ေရႀးစာေတၾထဲမႀာ
ဘုရားကုိ ထန္းခဵက္ကပ္တယ္လုိႚ ေတၾႚတယ္။ ေကဵာက္စာေတၾထဲမႀာ ထန္းပင္အေဳကာင္းကုိ အဴခားအပင္ေတၾေရးတာထက္
ပုိ႓ပီးေရးပၝတယ္။ အလႀႃရႀင္တေယာက္က တပင္ကုိ တခၝပဵႂိးေထာင္မေနပၝနဲႚ၊ ထံုးအလံုးလိုက္စိုက္ပၝလိုႚ ေရးဖူးတယ္။ အံုလိုက္စိုက္သလို
ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းနဲႚ ေရကန္ကုိ ရံ႓ပီးလည္း တန္းစီစုိက္ေလ့ ရႀိပၝေသးတယ္။ ယာထဲမႀာ လယ္နား အင္းနားမႀာလည္း စုိက္ပၝတယ္။
အညာေဒသမႀာ စုိက္တယ္ဆုိရင္ အညာအႎႀံႚ ေနရာတကာ စုိက္တယ္လုိႚ မႀတ္ပၝ။ တခဵႂိႚေနရာေတၾမႀာ ထန္းေတာ႒ကီးလုိႚ
ေခၞရေလာက္ေအာင္ မဵားတယ္။ တခၝ ေတာင္ေပၞမႀာ ထန္း ၈၄ ပင္ စုိက္တယ္ဆုိလုိႚ အ့ံဳသမိတယ္။ ေစာေစာက ေဴပာခဲ့သလုိ ဒီအပင္က
ေတာင္ေပၞမႀာေတာ့ မရႀိဘူး။ ေဴမဴပန္ႚသက္သက္ေပၝက္တဲ့အပင္ ဴဖစ္တယ္။ ပိႎၮဲ၊ သရက္၊ အုန္း၊ မန္ကဵည္းေတၾနဲႚေရာ႓ပီးလည္း
စုိက္ထားေလ့ ရႀိဳကတယ္။ ထန္းရည္ပၝတဲ့ အေဖဵာ္ရည္ကုိ ကုလားနာမည္ႎႀင့္ တၾဲ႓ပီး ယံမကာအဖဵစ္ ေခၞတယ္။ ထန္းအ႟ၾက္ကုိ
ယပ္လုပ္တယ္။ အရၾက္႒ကီးကုိ ပိယ္ (ေပပင္) ႟ၾက္ေပၞမႀာ ကဵမ္းစာေရးသလုိ ထန္း႟ၾက္႒ကီးရင္ စာေရးဖုိႚ သုံးပၝတယ္။

 
ပုဂံေခတ္တုန္းက စီးပၾားေရးနဲႚဆုိင္တဲ့ ကုန္ေရာင္းဝယ္ပုံ၊ ပစၤည္းပုိင္ရႀင္ အေဴပာင္းအလဲလုပ္ပုံကုိ အခုစာတမ္းမဆုံးခင္

ေဴပာလိမ့္ဦးမယ္လုိႚ ေမ႖ာ္လင့္ထားဳကမယ္ ထင္ပၝတယ္။ ေဘာဂေဗဒဆုိင္ရာဴဖစ္လုိႚ ေကာင္းမၾန္ဴပည့္စုံေအာင္ မေဴပာတတ္၊ ေဴပာဖုိႚ
ခက္တယ္။ ေကဵာက္စာထဲမႀာပၝတဲ့ ေငၾေဳကးကိစၤ အမႀတ္အသားေတၾကုိလည္း ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ဘူး။ ဒၝေဳကာင့္ တေနရာမႀာ
လၾဲမႀားေဴပာမိရင္လည္း ဴပင္ေပးဳကပၝ။
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အခၾန္အတုတ္နဲႚ သၾင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္အေဳကာင္း ေကဵာက္စာထဲမႀာ မေတၾႚသေလာက္ ရႀားတယ္။ ေတာင္အိႎၬိယ၊
ေဴမာက္အိႎၬိယ ႎႀစ္ေဒသက ေအာက္ပုိင္းသေဘႆာဆိပ္ေတၾကုိ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ကုလားက႗န္ အေဳကာင္းေတာ့ အမဵား႒ကီး
ေဴပာႎုိင္ပၝတယ္ (၇၀)။ (စုဠဝံသ၊ သီရိလကႆာ၊ သီဟုိဠ္မင္းဆက္ ဒုတိယတၾဲ) မႀာ ခရစ္တဆယ့္ႎႀစ္ရာစုႎႀစ္ (12th CENTURY) မႀာ
ေကဵာ္ဳကားတဲ့ ပရကၠမဗာဟုမင္းနဲႚ ဴမန္မာေတၾ ဆင္အေရာင္းအဝယ္မႀာ မေဴပမလည္ ဴဖစ္လာတယ္။ ဒီဴပႍနာရဲႚ နိဂုံးခဵႂပ္ကေတာ့
သီရိလကႆာက ကဵႃးေကဵာ္တုိက္ခုိက္ဴခင္းႎႀင့္ (နရသူလုိႚ ထင္ရတဲ့) မင္းတပၝး နတ္႟ၾာစံဴခင္းတုိႚ ဴဖစ္ခဲ့ရတယ္ (၇၁)။ ေကဵာက္စာထဲမႀာ
ပင္လယ္ကူးကတၨႃ (JUNK) ကုိ သင္ဖဝ္၊ ကၰင္လုိႚ ေဖာ္ဴ ပတယ္။ အရင္းမူလက မၾန္နဲႚ မေလး တခုခုဴဖစ္မယ္ (၇၂)။
ပင္လယ္ကူးဝ့ံသူေတၾဟာ ပုဂံေခတ္ဦးေလာက္ကစ႓ပီး သီရိလကႆာနဲႚ ဗုဒၭဂၝယာကုိ သၾားဳကပၝတယ္ (၇၃)။ သူတုိႚကိစၤက စးီပၾားေရးေတာ့
မဟုတ္ပၝ။ ကုိးကၾယ္ယုံဳကည္မႁနဲႚ ပတ္သက္တယ္။ ႎုိင္ငံအတၾင္း ကုန္သၾယ္ပုံကုိေတာ့ ေဴပာစရာေတၾ မဵားပၝတယ္။ ခရစ္တရာစုေနာက္ပုိင္း
တဝက္မႀာ ဥရႀိဳထန္ ပင္လယ္က ေပရိပ႞ႂသ္ (PERIPLUS OF THE ERYTHRAN SEA) ေရးသူက ႒ကိေသ (ေ႟ၿေဴမ၊ သုဝဏဘူမိ) ဆုိတာ
ဂဂႆၝ (GANGES) ကုိ ေကဵာ္လၾန္ဴ ဖတ္သန္းသၾားမႀ ေရာက္မယ္။ ေ႟ၿတၾင္းေတၾ ရႀိတယ္။ ‘ကလ္တိသ္ ေခၞတဲ့ ေ႟ၿပုိက္ဆံကုိ သုံးတယ္’ လုိႚ
ေရးခဲ့တယ္ (၇၄)။ ဖန္ခဵႂိ (FAN CHO) က ခရစ္ႎႀစ္ ၈၆၃ ေလာက္က ပဵႃေတၾ ေငၾဒဂႆၝးသုံးတယ္။ အဴခားကဵမ္းေတၾကလည္း လဴခမ္းသၸာန္
ေ႟ၿေငၾဒဂႆၝးေတၾ သုံးတယ္။ ဒဂႆၝးကုိ ေတႎၢတ၊ ေတာကၬႎၬေခၞတယ္ (၇၅) လုိႚ ေရးတယ္။ ဴပည္႓မိႂႚေဟာင္း (သေရေခတၨရာ၊ ေမာ္ဇာ) မႀာ
ခုထိေတာ့ ေ႟ၿစဒဂႆၝးရယ္လုိႚ ရႀာမေတၾႚပၝ။ ေငၾဒဂႆၝးအဝုိင္းကုိေတာ့ သေရေခတၨရာမႀာေရာ ဟလင္းမႀာပၝ ေတၾႚတယ္။ ဒဂႆၝးကဵပ္ဴ ပားအ႟ၾယ္၊
ငၝးမူးေစ့အ႟ၾယ္။ မတ္ေစ့အ႟ၾယ္ ဆုိသလုိ အ႟ၾယ္အမဵႂိးမဵႂိး ေတၾႚရပၝတယ္။ တခဵႂိႚပညာရႀာ ပုဂၢိႂလ္က ယံုဳကည္မႁနဲႚ ဆိုင္တယ္။
ေရာင္းဝယ္မႁနဲႚမဆိုင္လိုႚ ေဴပာတယ္။ တခဵႂိႚဒဂႆၝးမႀာ လည္မႀာဆၾဲဖုိႚ အေပၝက္ပၝတာကုိ ဳကည့္ေဴပာဟန္ တူပၝတယ္။ ဒီဒဂႆၝးေတၾေပၞက
ဆန္းဳကယ္တဲ့ တံဆိပ္လကၡဏာ အမႀတ္အသားမဵႂိးကုိ ရႀမ္းနဲႚ ကရင္နယ္ေတၾမႀာ ေတၾႚတယ္။ ရခုိင္က စ႑ႎၬအပၝအဝင္လုိႚ
ဆန္ႚေတၾးရင္ေတာင္ ရမယ္ (၇၆) ထင္တယ္။ ခရစ္ကုိးရာစုႎႀစ္က ဖန္ခဵႂိ (FAN CHO) ေဴပာတဲ့အတုိင္း ေဴပာရရင္  ဴမန္မာႎုိင္ငံ
ေဴမာက္ပုိင္းနဲႚ နန္ေကဵာင္မႀာ ဆားကုိ လဲလႀယ္ေရးမၸိႂင္ (MEDIUM OF EXCHANGE) အေနနဲႚ သုံးတယ္။ (အေရာင္းအဝယ္မႀာ
ပုိက္ဆံသေဘာမဵႂိး သုံးတယ္ေပၝ့။) ‘စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းတခု လုပ္မယ္ ဆုိရင္ ဒီပစၤည္းဟာ ဆားဘယ္ႎႀစ္တုံးတန္သလဲလုိႚ အဆကုိ
တၾက္ယူဳကတယ္’ (၇၇)။

 
ပုဂံမႀာ ခုထ ိ ဘယ္လုိႚ ဒဂႆၝးမဵႂိးမႀ ရႀာမေတၾႚဘူး။ အဟုတ္ပၝ။ ရခုိင္ကလၾဲလုိႚ ဒီဘက္ရာစုႎႀစ္ေတၾမႀာ ဴမန္မာေတၾ ကုိယ္ပုိင္ဒဂႆၝး

မသုံးပၝ။ ေကဵာက္စာထဲမႀာ ကုန္ဖလႀယ္တာ အထင္အရႀား ေတၾႚတယ္။ လူ၊ ဆင္၊ ဴမင္း၊ ေလႀကုိ လဲတယ္ (၇၈)။ (ဆင္တေကာင္ကုိ လူ
(က႗န္) ဘယ္ႎႀစ္ေယာက္၊ ဴမင္းတေကာင္ကုိ လူဘယ္ႎႀစ္ေယာက္၊ ေလႀတစင္းကုိ လူဘယ္ႎႀစ္ေယာက္ ဆုိတာေတၾ အလဲအလႀယ္
လုပ္တာကုိ ဆုိလုိတယ္။) သတၨႂကုိ ဳကားထား႓ပီး လဲလႀယ္တာလည္း ရႀိပၝတယ္။ တခဵႂိႚအေဳကာင္းအရာကုိ အဓိပၯၝယ္ ထင္ရႀားေအာင္
မေဖာ္ႎုိင္တဲ့အတၾက္ ငၝေဴပာတာ ဟုတ္မႀ ဟုတ္ပၝ့မလားဆုိတဲ့ အခက္အခဲ ရႀိပၝတယ္။ သတၨႂႎႀစ္မဵႂိးကုိ ခဵိန္တၾယ္ပုံ ႎႀစ္မဵႂိးနဲႚ ဳကား
(MEDIA?) ထား႓ပီး သုံးတာေတာ့ ေသခဵာတယ္။ တမဵႂိးကုိ က႞ဵပ္ (ကဵပ္) နဲႚ ခဵိန္တယ္။ တမဵႂိးကုိ ခၾက္ ပိႍာနဲႚ ခဵိန္တယ္။ ဒီနာမည္
ႎႀစ္မဵႂိးစလုံးဟာ အိႎၬိယက ဆင္းသက္လာတဲ့ နာမည္ေတၾလုိႚ ဴမင္႟ုံ၊ ဳကား႟ုံႎႀင့္ ခန္ႚမႀန္းလုိႚ ရတယ္။ တခၝတရံသာ (၇၉) အတုိသုံးတဲ့
ပိႍာက အိႎၬိယေတာင္ပုိင္း တမိလ္ (TAMAIL) စကား၊ ကၴဵလ္က တဆယ့္သုံးရာစုႎႀစ္တုိင္ (TAI) ေရႀးမၾန္ေကဵာက္စာပၝ မၾန္စကားလုံး၊
ဒိင္ေကလ္ဴ ဖစ္တယ္။ ဒိင္ေကလ္ကုိ ဴမန္မာက ကၴပ္ေခၞတယ္။ ထက္ေအာက္ႌၟပ္လုိႚ ခဵပ္ဴပားဴဖစ္သၾား႓ပီဆုိတဲ့ သေဘာအဓိပၯၝယ္
ဴဖစ္ႎုိင္တယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဒဂႆၝးဴပား မဟုတ္ပၝ။ ပုဂံမႀာ ဒဂႆၝးမေတၾႚလုိႚ အေပၞမႀာ ေဴပာခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။ ခုအခၝ (၁၉၄၀) က ႟ူပီ (RUPEE) ေခၞတာက
တပိႍာရဲႚ တရာစိတ္တစိတ္၊ အဲဒီလုိဆုိရင္ ဒီစကားဟာ အေလးခဵိန္ေဴပာတာ ဒဂႆၝးမဟုတ္ဘူး။ ေကဵာက္စာမႀာ ေရးသားပုံကလည္း
ကၴဵပ္ဟာ အေလးခဵိန္ကုိသာ ေဴပာတာ၊ ႓ပီးေတာ့ အဲဒီကၴဵပ္ဟာ ေငၾဴ ဖစ္တယ္။  (၈၁) ေဳကးကုိ ခဵိန္႓ပီး သုံးတဲ့အခၝ ပိသာ၊ ဗုိဟ္နဲႚ ကၴဵပ္လုိႚ
အဆင့္ဆင့္ ေဴပာရတယ္။ ဗုိဟ္က ပၝဠိပဵက္ တမိလ္စကား ပလ ဴဖစ္တယ္။ ထင္တာေဴပာရရင္ ကၴဵပ္ ၁၀ မႀာ ၁ ဗုိဟ္ ဴဖစ္မယ္။ ၁၀ ဗုိဟ္မႀာ
၁ ပိသာ ဴဖစ္တယ္။ ဒၝနဲႚမကုိက္တာတခု ရႀိတယ္။ ေဳကးကုိ ‘၄၇’ ပိသာနဲႚ ၁၃ ဗုိဟ္လုိႚ ေဖာ္ဴပထားတာတခု ေတၾႚဖးူပၝတယ္ (၈၃)။
ဘယ္သတၨႂလုိႚ မေဴပာရင္ ေငၾဴဖစ္ဖုိႚမဵားတယ္။ ငုယ္ပဵန္လုိႚ ေဖာ္ဴ ပရင္ ေငၾေခဵာင္း (BAR SILVER) ဴဖစ္မယ္။ ရႀႂယ္သာငုယ္ဆုိရင္ ေ႟ၿစစ္၊
ေငၾစစ္ (STERLING GOLD OR SILVER) ဴဖစ္မယ္၊ အဲဒၝမဵိႂးကုိ ငႀယ္တာ၆ဝ္ (ROYAL SILVER) လုိႚလည္း ေခၞပၝတယ္ (၈၄)။ ေ႟ၿ၊ ေငၾ၊
ေဳကး (ဴဖႃ၊ နီ) ကုိ တဴခားနာမည္ေတၾနဲႚ ေခၞပၝလိမ့္မယ္။ ခဲၾဴခားရႀင္းလင္း မဴပတတ္ပၝ (၈၅)။ ေ႟ၿနဲႚ ေငၾ သက္ထားတဲ့ ႎႁန္းအဆကုိ
ႎႀစ္႒ကိမ္ေဖာ္ဴ ပတာ ေတၾႚပၝတယ္။ ေငၾ ၁၀၊ ေ႟ၿ ၁ ကဵပ္နဲႚ ေငၾ ၁၂ ေ႟ၿ ၁ ကဵပ္ ဴဖစ္မလား (သိပ္ရႀင္းလင္းဴပတ္သားေအာင္ ဖတ္မရပၝ)။ ေငၾ ၁
ပိသာနဲႚ ေဳကး ၃ ၁/၂ ပိသာခၾဲ (၈၆)။ ေငၾ ၂ ကၴဵပ္ကုိ ဴပဒၝး ၃ ကၴဵပ္နဲႚ ညီတယ္။ ေဳကး ၁ ပိသာႎႀင့္ ညီတယ္လုိႚလည္း သိရဴပန္တယ္ (၈၇)။
တမတ္ဟာ တကဵပ္ရဲႚ ေလးခဵႂိးတခဵႂိးဆုိရင္ ဒၝထက္ငယ္တဲ့ အေလးခဵိန္ေတၾကုိ ပယ္ (မၾန္စကား ပဲကုိေခၞတာ) နဲႚ လုံ
(ေဆးလုံးကေလးတလုံး) လုံဴ ခ (?အလုံးလုပ္ထား႓ပီး) ေခၞတယ္ ထင္ပၝတယ္ (၈၈)။ ေကဵာက္စာထဲမႀာ အလဲအလႀယ္လုပ္ရင္
ဒီပစၤည္းတခုကုိ ေငၾကၴဵပ္ ဘယ္ေလာက္တန္တယ္လုိႚ ေဖာ္ဴပတာမဵားတယ္။ ေငၾကုိ ကၴဵပ္နဲႚ စံႎႁန္းလုပ္တယ္။ ခၾက္ကုိ ပိသာနဲႚ
စံႎႁန္းလုပ္ခဲ့တယ္။ ကကၴဵပ္ဆုိတာ တပိသာရဲႚ အပုံတရာပုံမႀာ တပုံပဲ ရႀိတယ္ဆုိေတာ့ ေငၾနဲႚ ေဳကးလဲရင္ ဘယ္ႎန္း ၏ထားလဲဆုိတာ
ရႀိဖုိႚေကာင္းတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဴပတ္ဴ ပတ္သားသား မရႀိပၝ။ ယႀဥ္႓ပီး သုံးေနတာေတာ့ ေတၾႚတယ္။ စာရင္းေပၝင္းတဲ့အခၝ ကၴဵပ္အစုစု
ဘယ္ေလာက္၊ ခၾက္အစုစု ဘယ္ေလာက္ဆုိတာ ေဴပာတတ္ပၝတယ္။ (ဒၝေပမယ့္ ေငၾဘယ္ေလာက္ ခၾက္ဘယ္ေလာက္ ဴမင္းတစီး သိယ္ ၁၀
လုံး ဝက္တေကာင္ ကုန္တယ္ေရးေတာ့ ေငၾနဲႚ သက္လား႓ပီး အစုစုေငၾ ဘယ္ႎႀစ္ေထာင္ကုန္တယ္လုႚိ မေဴပာတတ္ေတာ့ပၝ) တခၝတရံ
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အဆ (RATIO) ေဴပာပၝတယ္။ အဲဒီမႀာလဲ ခုေခတ္မႀာလုိ ေဳကးဴပား ပုိက္ဆံ ၁၀၀ ကုိ ေငၾ ၁ ကဵပ္လုိႚ ေဴပာဟန္ မရႀင္းပၝ (၈၉)။ ခၾက္ဆုိရင္
ပန္းကန္လုံး၊ ေသာက္ေရခၾက္ ဖလား ဴဖစ္ရမႀာေပၝ့။ မူလအစက သတၨႂကုိ အေရ႒ကိႂ႓ပီး ခၾက္ကေလးလုိ ေလာင္းထားတာ ဴဖစ္ႎုိင္စရာ
ရႀိပၝတယ္။ ဒၝေတၾ ခုထိ ခပ္ေပၝ့ေပၝ့ သုံးေနဳကေသးတယ္။ ဘယ္ဴမန္မာပညာရႀင္မႀ ရႀင္းေအာင္ မေဴပာတတ္ပၝ။ ခၾက္ ဘယ္ႎုခ႞ပ္ (၉၀) လုႚ
ေရးတာေတၾႚေတာ့ ခၾက္ကုိ ပိႍာလုိႚ ၏ယူရင္ ဴဖစ္ေလမလားလိုႚလည္း စဥ္းစားမိပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ယဆူရမႀာကေတာ့
ခၾက္ဘယ္ေလာက္ ပိႍာလုိႚ ေဴပာရင္ ေဳကးကုိ ပုိက္ဆံ သေဘာသုံးတယ္လုိႚ ယူဆရမႀာ ဴဖစ္ေနတယ္။ ခ႞ဵပ္ဆုိရင္ မူလသေဘာက ေငၾကုိ
ရည္ႌၿန္းတယ္။ က႞ဵပ္ဟာ ဘယ္လုိ သတၨႂလုိႚ အတိအကဵ ေရးထားတာ မေတၾႚပၝ။

 
ပုဂံေခတ္က ေဴမတန္ဖုိးကုိ သိသလား၊ ဒီေမးခၾန္းကုိ သက္ေသေတၾ အမဵား႒ကီးဴပ႓ပီး ေဴဖမႀ ဴဖစ္မယ္။ ေဴမပုိင္ရႀင္တေယာက္က

ေနာက္တေယာက္ေဴပာင္းတာ အ႒ကိမ္ငၝးဆယ္ ေတၾႚခဲ့ဖူးတယ္ (၉၁)။ ဆည္ေရေသာက္ စပၝးစုိက္တဲ့လယ္ကုိ ေရာင္းဳက၊ ဝယ္ဳကတာ
ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဴမတန္ဖုိးက ခ႟ုငိ္ေဴမနဲႚ တုိက္ေဴမကုိလုိက္႓ပီး သိပ္ကၾာဴခားတာကုိ ေတၾႚပၝတယ္။ ဥပမာ ေဴပာရရင္ ေ႟ၿဘုိနယ္ ထိေပအ္သဵင္
(ဒဗယင္း) မႀာ ဴမန္မာေတၾက ေရႀးကေနရင္း လူမဵႂိး သာ၀္ကႎၩႃေတၾဆီက ၁ ပယ္ (၁.၇၅ ဧက) ကုိ သကၴပ္၊ ၁ ပယ္ကုိ ခၾက္ ၁/၅ ပိႍာ၊
ဒၝပဲ ေရးရတယ္။ တခၝက ၁/၂ ကၴဵပ္ အထိ ေစဵးကဵတယ္။ ခ႟ုိင္မဟုတ္တဲ့ အစၾန္အဖဵားမႀာလည္း ေစဵးခဵႂိတယ္။ အစၾန္ အဖဵားဆုိတာ တဲမႀာ
အဴမင့္အနိမ့္ (႒ကတံူ) နဲႚ ခဵင္းတၾင္းဴမစ္ အေနာက္ဘက္ ပင္ကၴီနယ္လည္း ပၝတယ္။ ခ႟ုိန္ေဴမဆုိရင္ တပယ္ကုိ ကၴဵပ္ ၂၀ နဲႚ ၈ ပိႍာအထိ
ေစဵးဴမင့္တာရႀိတယ္။ ပဵမ္းမ႖ေစဵးက ကၴဵပ္ ၈-၁၀ ဴဖစ္ေစ ကၾက္ ၂-၃ ပိႍာဴဖစ္ေစ ေပးရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဥယဵာဥ္ဆုိရင္ ပုိ႓ပီး ေစဵးရတယ္။
ဒၝေပမယ့္ သက္ေသဴပစရာ အေထာက္အထား နည္းတယ္။ တေကာင္းမႀာ တပယ္ကုိ ၁၇၆ ကၴဵပ္ ေပးရတယ္ (၉၂)။

 
အခုလုိေဴပာေတာ့ ေဴမအေရာင္းအဝယ္ လၾယ္သားပဲထင္မယ္။ တကယ့္အဴဖစ္က ဆုိေစဵးထက္ အမႀန္ ကုန္ကဵစရိတ္က

တဆနီးပၝး ပုိသၾားတယ္။ အမဵား႒ကီး ပုိတယ္။ အဲဒၝကုိ ရႀင္းပၝ့မယ္။ ဆုိင္ရာ ေကဵာက္စာ (၂၆၄) အတုိင္း ေဴပာမယ္ (၉၃)။
ပုဂံေခတ္ကုန္ခၝနီးေလာက္မႀ ဒဗယင္နားက သာ၆၀္ (ေသာလမူဵႂိး၊ ကဒူးလူမဵႂိး) ေတၾက ေဴမပယ္ ၁၀၀၀ ေရာင္းတယ္၊ တ႟ုတ္ေပ႞မင္ရဲႚ
အဖၾာ၊ ဖၾာဇဂႆဝ မင္းဝုိင္း မင္းနန္သူေကဵာင္းမႀာ ေဴမလႀႃခဵင္လုိႚ ဝယ္တယ္။ အဖၾားေစာရဲႚ အလႀႃေတာ္ေငၾကုိ စဆုရဂႆဗုိလ္ ဥကၺႉ လုပ္တဲ့
ဘၸာေတာ္ထိန္းအဖၾဲႚနဲႚ ထားခဲ့႓ပီး အဖၾားက နတ္ရၾာစံသၾား႓ပီလုိႚ ခန္းမႀန္းရတယ္။ ပယ္တေထာင္ကုိ ကၴဵပ္တေထာင္နဲႚ ေစဵးဴဖတ္႓ပီးသား၊
အသည္ ဘုမၳေခဳတ ေခၝင္းေဆာင္တဲ့ သာ၆ဝ္ သံဗဵင္ ကလန္နဲႚ အသည္ကုိးေယာက္က သတ္မႀတ္ထားတဲ့ေနႚမႀာ ေငၾလက္ခံတယ္။ သာ၆ဝ္
ေတၾရဲႚ ကဵားသူ႒ကီးေဴမး ငဝံခင္သင္က စတုဂႆဗိုလ္ကို ေဴမအပ္ရမယ္။ သာ၆ဝေတၾကို အဲဒီအခၝမႀာ လက္ေဆာင္အဴဖစ္
အဝတ္အထည္ေပးဖုိႚ ေငၾေတာ္နဲႚ ဝယ္ရတယ္။ လႚူအဆင့္အတန္းလုိက္႓ပီး ဘုမၳေခဳတလုိ ပုဂၢႂိလ္ဖုိႚ ၃၅ ကၴဵပ္တန္က တခဵႂိႚကုိ ၁
ကၴဵပ္တန္အထိ ေပးရတယ္။ လူ ၄ ဦး ထပ္တုိးတယ္။ ငဝံခင္သင္ရဲႚ အေဖာ္ (ခဵင္) ေတၾလည္း ေပးရတယ္။ ထမင္းစားေသာက္ပၾဲအတၾက္
ဆန္ဖုိး ၅၄ ကၴဵပ္၊ သိယ္ဖုိး ၂.၂၅၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တုိင္း သိယ္ဖုိဝ္ သာဖုိဝ္ ကုန္စ႓မဲပၝ (၉၄)။ ဒီလုိ အလီလီစရိတ္ကုိ ေပၝင္းလုိက္ရင္
၁၃၇ ၁/၄ ကၴဵပ္ဟာ ဝယ္ေစဵး ၁၀၀၀ အဴပင္ ကုန္ရတာ ဴဖစ္တယ္။ ေငၾခဵိန္တဲ့အခၝ သစ္သီးခဵိန္ခၾင္ထက္ တစိတ္အေလးပုိတယ္ (?)
အ႒ကိမ္တဆယ္ ခဵိန္ရတယ္။ ပုဂံမင္းနန္သူ ေကဵာင္းေတာ္ေရႀႚမႀာ ေငၾေခဵေတာ့ သိဴမင္သူ ေဴခာက္ေယာက္ထဲမႀာ မႀႃး႒ကီး၊ မတ္႒ကီးနဲႚ
ေငၾတုိက္စုိး မင္ခဵင္ဘၸာလည္း ပၝတယ္ (၉၅)။

 
ေနာက္ႎႀစ္ ႎႀစ္ကုန္လုိႚလည္း ေဴမ႒ကီးကုိ မရေသး။ သာ၆ဝ္အသည္ ေလးေယာက္ ဆင့္ေခၞရတယ္။ လာတဲ့အထဲမႀာ ေပၝင္စ (၉၆)

ေခၞတဲ့ ေငၾေခဵးသူ တေယာက္ပၝတယ္။ ပုဂံထိလာဳက႓ပီး ေဴမကုိ အခုစုိက္ပဵႂိးထား႓ပီး သီးႎႀံကုိ ရိတ္မယူလုိက္ဘဲ ေပးအပ္ပၝမယ္ေဴပာ႒ကီး
ကုန္ကဵစရိတ္ေပးပၝဦး ေတာင္းဴပန္တယ္။ အမတ္႒ကီး သုံးပၝးထဲက တပၝးက ကၴဵပ္တရာ ေကဵာင္းေရႀႚမႀာပဲ ေပးတယ္။ သူတုိႚဘက္ကလည္း
ရဲရဲခံ၀န္ခဵက္ေပးပုံက ‘ဒီႎႀစ္ဴ ပာသုိလေရာက္တဲ့အခၝ စုိက္႓ပီးသီးႎႀံပၝ ပယ္ ၁၀၀၀၊ ေရာင္းေစဵး ၃၀၀၀၊ ပဵက္ကၾက္ရင္ ၆၀၀၀ ေလဵာ္မယ္လုိႚ
ကတိေပးတယ္။’ သားေဴမးေတၾေတာင္မဴငင္း (RESILE) ပၝလုိႚ ဆုိတယ္။ ကတိကဝတ္ တည္ပၝမယ္တဲ့၊ ကမၯည္းတံဆိပ္ ခပ္ႎႀိပ္ဳကတယ္။
႓ပီးေတာ အသည္ေတၾက သူတုိႚကုိ ေက႗းပၝဦးလုိႚ ေကဵာင္းေတာ္ကုိ လာေရာက္ ေဴပာဆုိဴပန္တယ္။ ကၴဵပ္ ၃၀ ကုိ ေဝငႀေပးရဴပန္တယ္။
သာ၆ဝ္ေပၝင္ခကုိ ဒီေငၾတဝက္ကုိ သူပဲယူတယ္။ တံဆိပ္ခတ္႓ပီး စာခဵႂပ္ယူ႓ပီး ဴမစ္ညာအရပ္ကုိ ဴပန္ဳကတယ္။ အဲဒီအခၝ သာ၆ဝ္
သူ႒ကီးသစ္နဲႚ ေခဳတတုိႚက တုိႚဘာမႀ မရေသးဘူး ေဴပာဴပန္တယ္။ ဒီလႎူႀစ္ေယာက္က ကၴဵပ္က ၁၈၀၊ ခၾက္က ပိႍာ ၄၀ ေပးလုိက္ရတယ္။
ေဴမကုိ တာထုိး႓ပီး တုိင္းပၝတယ္။ မူလကတိအတုိင္း ေပ ၁၀၀၀ မဴပည့္ပၝ။ စဆုရဂႆဗုိလ္ကုိ အေဳကာင္းဳကား၊ စတုရဂႆဗုိလ္က စယာကုိ လၿတ္၊
ငဝံခင္သင္နဲႚ စယာေပၝင္း႓ပီး ပယ္ ၁၀၀၀ ဴပည့္ေအာင္ယူ႓ပီး ေထာင့္ေလးခဵက္မႀာ နယ္နိမိတ္တုိင္စုိက္ဳကတယ္ (၉၇)။ စယာကုိ ကၴဵပ္ ၄၀၊
ခၾက္ ၁၁ ၁/၂ ပိႍာ ေပးရတယ္။ ေပးရေပမယ့္ သူဘာမႀ လုပ္မေပးႎုိင္ပၝ။

 
ေနာက္ထပ္ ႎႀစ္ႎႀစ္ဳကာဴပန္တယ္။ ဘုရင့္အမတ္႒ကီးတပၝးဆင္း႓ပီး ေဴမတာဴပန္တယ္။ ပယ္ ၁၀၀၀ မဴပည့္ေသးပၝ။ မင္းမိန္ႚနဲႚ

သာ၆ဝ္ေခဳတာ၊ ကလန္၊ သံပဵင္ေတၾကုိ ဆင့္ေခၞရဴပန္တယ္။ စတုရဂႆဗုိလ္နဲႚ သာ၆ဝ္ ေတၾ နန္းေတာ္မႀာေတၾႚဳက႓ပီး မဟာေထရလည္း
စုံညီရႀိေနတုန္း ေဴမ ၁၀၀၀ ဴပည့္ေအာင္ ထပ္ဴဖည့္ေပးဴပန္တယ္။ သာ၆ဝ္ေတၾက ေနာက္ဆုံးေတာင္းဆုိတဲ့အေနနဲႚ ငၝတုိႚ တႎႀစ္႓ပီးတႎႀစ္
ဆက္တုိက္ မဵက္ႎႀာပဵက္ရတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ လက္ေဆာင္ေပးပၝဦးလုိႚ ဆုိဴပန္တယ္။  သူ႒ကီးေခဳတနဲႚ အသည္ေတၾနဲႚ သူ႒ကီးက႗န္ေတၾကုိ
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၂၃၉ ကၴဵပ္ဖုိး ပစၤည္းနဲႚ ခၾက္ ၂ ပိႍာ ေပးတယ္။ ေပးတဲ့အခၝ ဘုရင္ကုိယ္စား ဖႎၩက ေကဵာင္းေရႀႚမႀာ ေပးတယ္။ ညစဥ္ အႎၩရာယ္ကင္း
ပရိတ္႟ၾတ္ရတဲ့အတၾက္ ၇၄ ၁/၂ ကၴဵပ္ ကုန္တယ္ (၉၈)။ ဒီလယ္ပယ္ ၁၀၀၀ အတၾက္ ေငၾေတာ္ ၁၈၃၀ ၃/၄ ကၴဵပ္၊ ခၾက္ ၅၄ ၁/၂ ပိႍာ
ကုန္ပၝတယ္။

 
အခုေဴပာခဲ့တဲ့ လယ္ေဴမတန္ဖုိးေတၾအဴပင္ တဴခားအေထာက္အထား မရႀိေတာ့ပၝ။ က႗န္ဝယ္လုိႚ စကား ေဴပာဆုိဳကတာ

ရႀစ္႒ကိမ္ေတၾႚပၝတယ္ (၉၉)။ ၆၄ ေယာက္ ကုိ ၁၇၅၇ ကၴဵပ္၊ တေယာက္ကုိ ၂၇ ၁/၂ ကၴဵပ္၊ ေစဵးအ႒ကီးဆုံး ၃၅၊ အငယ္ဆုံး ၂၅။
အိုးထိန္းတေယာက္ ကၴဵပ္ ၃၀၊ ဥယဵာဥ္သည္ တေယာကုိ ခၾက္ ၂၀၊ ေနာက္ က႗န္ကုိ ေလႀနဲႚလဲတယ္။ က႗န္ကုိ ကၾမ္းသီးနဲႚ ဝယ္တယ္၊
က႗န္နဲႚ တန္ဆုိင္ (DOUCEUR) ေပးတယ္။ ႓မီဆပ္တယ္။ လက္ခေပးတယ္။ ဆင္တေကာင္ကုိ ကုလားက႗န္ ၆၆ ေယာက္နဲႚ ဝယ္တယ္။
ဴမင္းတေကာင္အတၾက္ က႗န္ ၄၀ ေပးရတယ္။ က႗န္ ၃၀ ေပးလုိႚရတာလည္း ရႀိဖူးတယ္။ ဆင္၊ ဴမင္းနဲႚ ေလႀေပး႓ပီး လယ္ဝယ္တာလည္း
ရႀိတယ္ (၁၀၀)။ ဆင္တေကာင္ကုိ လယ္ပယ္ ၅၀ က ၂၀၀ ထိ။ ဴမင္းတေကာင္ကုိ ပယ္ ၁၀၀ ထိ၊ ေလႀတစီးကုိ ၂၅ ပယ္ထိ တန္တယ္။
ႎၾားဆုိရင္ ‘တေကာင္ ၄ ကၴဵပ္၊ ခၾက္ဆုိရင္ ၄ ပိသာ၊ တလယ္ဝယ္တာမႀာ ေပးရတဲ့ တိရစာၥန္အဴပင္ အပုိေတာင္း႓ပီး အဝတ္အထည္
ေပးရေသးတယ္ (၁၀၁)။ စၝပးတင္း ၁ တင္း တန္ဖုိး တမတ္ (ေကဵာက္စာ သိပ္ဖတ္လုိႚမရခဵင္လုိႚ မႀားႎုိင္တယ္) (၁၀၂)။ ဖဵင္ဴဖႃ ၁ ကၴဵပ္၊
ကၾမ္းသီး ၆၇၈ လုံးလည္း ၁ ကၴဵပ္ေပးရပၝတယ္ (၁၀၃)။’

 
ပုဂံေခတ္ကုိ ဘုရားဒကာ ေကာဵင္းဒကာေခတ္လုိႚ ေခၞဳကတယ္။ ဘုရားအားလုံးလုိလုိဟာ အုတ္နဲႚ တည္ေဆာက္ထားတယ္။

အုတ္၊ ကုလာေကၴာင္ ဆုိတဲ့ ေဝၝဟာရေတၾ ေတၾႚ႟ုံနဲႚ ဒၝေတၾအိႎၬိယက ရတာပဲလုိႚ ေဴပာရမယ္ (၁၀၄)။ ေကဵာက္စာေတၾထဲက
ကုန္ကဵစရိတ္စာရင္းကုိ ဳကည့္႓ပီး ဟုိေခတ္က ကုန္ေစဵးႎႁန္းကုိ သိႎုိင္ပၝတယ္ (၁၀၅)။ စာရင္းေတၾကုိ ဆင့္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးဖုိႚ အခဵိန္မရေတာ့ပၝ။
က႗န္ေတၾနဲႚ ေဆာက္တာမဟုတ္ပၝ။ အုလပ္လုပ္စဥ္ လုပ္သားေနဖုိႚ ေနရာေပးတယ္။ ထမင္း၊ ဟင္းခဵက္စားဖုိႚ စပၝးေရာ ဆန္ဖၾပ္႓ပီး
ေပးပၝတယ္။ တဴခားေပးတာေတၾထဲမႀာ ကၾမ္းသီး၊ င႟ုတ္ေကာင္းနဲႚ ဆားပၝေသးတယ္ (၁၀၆)။ သစ္ဖုိး၊ အုတ္ဖုိးအဴပင္ သ႟ၾတ္၊ သုတ္ေဆး၊
အစစ (၁၀၇)။ ပန္းရံ၊ လက္သမား၊ ပန္းခဵီပန္းပု၊ လက္ခေတၾ ေပးတဲ့အခၝ ကၴဵပ္နဲႚေပးတာအဴပင္ ပုဆုိင္၊ ဖဵင္၊ ပုဴ ခည္၊ ခၝဆီေတၾလည္း
ေပးပၝတယ္။ လက္သမားစု၊ ပန္းရံစုကုိ စၾယ္စုံဆင္၊ ဟုိင္းဆင္၊ ဴမင္း၊ ႎၾားေတၾလည္း ေပးတယ္ (၁၀၈)။ တခၝက ေရစက္ခဵလႀႃတဲ့
ပစၤည္းစာရင္းထဲမႀာ လုပ္သားခဆုိ႓ပီး ေငၾ ၃၄၀၀ ကုိလည္း ထည့္ထားတယ္။ လုပ္သားေနစရိတ္၊ စားစရိတ္က ၃၀၀၀ ဴဖစ္ပၝတယ္ (၁၀၉)။
ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း တေဆာင္၊ ဂူ ဘုရားတဆူ၊ ဆင္းတုေတာ္၊ အရံတံတုိင္းအစုစု ကုန္ေငၾ ၁၀,၀၀၀ လုိႚ ေရစက္ခဵတယ္ (၁၁၀)။
ေနာက္တခၝ ဂူဘုရား၊ ပိဋကတ္၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ၃ ေကဵာင္း၊ စာဳကည့္တုိက္ ၁ တုိက္နဲႚ အရံတိုင္းဟာ ကၴဵပ္ေငၾ ၆၀၀၀ ေကဵာ္အဴပင္ ခၾက္
၄၈၅ ပိသာကုန္တယ္။ အဲဒီအထဲမႀာလည္း ကုန္ပစၤည္း သယ္တဲ့လႀည္းခ၊ လုပ္သားေတၾရဲႚ စားစရိတ္၊ ဝတ္စရိတ္မပၝလုိႚ သိရတယ္ (၁၁၁)။

 
ေဴပာတာ ေတာ္ေတာ္လည္း ဴပည့္စုံ႓ပီ၊ အခဵိန္လည္း ေညာင္းသၾား႓ပီး၊ ပုဂံေခတ္ စီးပၾားေရးအေဳကာင္း ကုန္႓ပီလုိႚ မထင္ပၝနဲႚ။

နိဂုံးခဵႂပ္႓ပီး စီးပၾားေရးအေဴခအေနကုိ သ႟ုပ္ေဖာ္ခဵိန္မရပၝ။ ဒီလုိ ဘာဴပႂလုိႚ ေဴပာသလဲ ဆုိေတာ့ က႗န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ မသိတာေတၾ
ရႀိေနေသးလုိႚပၝ။ အဲဒၝကုိ ပရိသတ္ကလည္း အကဲခတ္မိမႀာပၝ။ ဘာလုိသလဲဆုိတာကုိ အလၾယ္ေဴပာရရင္ ပုဂံစီးပၾားေရးမႀာ က႗န္ေတၾရဲႚ
အခန္းကၸ ဴဖစ္ပၝတယ္။

 
(ဴမန္မာဴပန္သူက အရင္ ၄၇ ႎႀစ္၊ ၁၉၅၂ က ဒီစာတမ္းရဲႚ ေနာက္ဆုံးစာေဳကာင္းကုိ ဖတ္မိလုိႚ ‘ပုဂံ က႗န္အေဳကာင္း’ စာတမ္းတခု

ေရးခဲ့ဖးူပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ ဆက္႓ပီး ‘ပုဂံေခတ္ လမူႁေရးစာတမ္း’ ကုိလည္း ေရးပၝတယ္။)
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ဴမန္မာ့ဓေလ့ Myanma Culture

The WAVES မဂၢဇင္း Vol 4, September, 2006 မႀ ေဒၝက္တာသန္းထၾန္းရဲႚ “ဴမန္မာ့ဓေလ့ Myanma Culture” ကုိ
ဴပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ဓေလ့ Myanma Culture

ဴမန္မာ့သမိုင္းအကဵဥ္း (Myanma History in Brief)

အ႒ကိႂသမိုင္း ။ ။ ယေနႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟု ေခၞေသာ ေနရာတၾင္ ယခင္အႎႀစ္ ၄၀၀,၀၀၀ ေလာက္က လက္နက္ကို
အသံုးဴပႂတတ္႓ပီ ဴဖစ္ေသာ ေရႀးလူမဵား ေနထိုင္ ခဲ့ဳကသည္။ ရာသီဥတုမႀာ ယခုအခၝထက္ ပို၍ ေအးသည္။ မိုးမႀာ၊ ယခုထက္
သံုးဆမႀ ေဴခာက္ဆခနႛ္ ပိုသဴဖင့္၊ မိုးေစၾကာလဟု ေခၞရပၝသည္။ ယခင္ အႎႀစ္ ၂၀၀,၀၀၀ ေလာက္မႀ စ၍ ထို ေရႀးလူမဵားသည္
လက္နက္ လုပ္တတ္ေသာ အဆင့္သိႛု ေရာက္လာသည္။ အလၾန္ေအးေသာ ေဴမာက္ေလကို ေဳကာက္သဴဖင့္၊
ေတာင္ေစာင္းမဵား၌ ေတာင္ဘက္သိႛု အေပၝက္လႀည့္ေသာ ဂမူဵားတၾင္သာ ေနဳကသည္။ ယခင္အႎႀစ္ ၄၀,၀၀၀ ေလာက္မႀ စ၍
လူအစစ္မဵား ဴဖစ္လာ ဳကသည္။ မၾန္ဂိုလၾႂိက္မဵႂိး ဴဖစ္ပၝသည္၊၊ ရာသီဥတုမႀာ ယခင္အႎႀစ္ ၁၀,၀၀၀ မႀ စ၍၊ တဴဖည္းဴဖည္း ယခု
ရာသီဥတုမဵႂိး ဴဖစ္လာပၝသည္။ ယခင္အႎႀစ္ ၁၁,၀၀၀ ခနႛ္က၊ ထိုသူမဵား ေနခဲ့ေသာ ဴပဒၝးလင္းဂတူၾင္ သူတိႛု ေရးဆၾဲခဲ့ေသာ
ေကဵာက္ေခတ္ေဟာင္း နံရံ ပန္းခဵီကား တိႛုကို ေတၾႚႎိုင္ပၝသည္၊၊ ယခု ဆင္၊ ဝက္၊ သမင္တိုႚႎႀင့္ တူေသာ ပံုမဵား၊ အ႟ိုးသာ
ေဖာ္ဴ ပေသာ ငၝးႎႀင့္ လက္ဝၝးပံုမဵားကို ေရးဆၾဲခဲ့သည္။ ဂူတၾင္းမႀ ဴမင္ရေသာ ေနထၾက္ပံုမႀာ၊ ႟ႁခင္းကား ဴဖစ္မည္ ထင္ရပၝသည္။

ယခင္အႎႀစ္ ၉,၀၀၀ မႀ ၃,၀၀၀ အထိ ေကဵာက္သစ္ ကာလအတၾင္း၊ စိုက္ပဵႂိးေရးႎႀင့္ တိရစာၥန္ ေမၾးဴမႃေရး စတင္
ေပၞေပၝက္ လာပၝသည္။ ဴမစ္ဝႀမ္း ေဴမဴပနႛ္တၾင္ ႟ၾာမဵား တည္၍၊ အိမ္ေဆာက္ကာ ေနထိုင္ဳက႓ပီ ဴဖစ္ပၝသည္။
ေကဵာက္ေခတ္ကာလ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ အိုး လုပ္တတ္သည္။ ေလးေသာ ဝန္ကို ဆၾဲရန္ လႀည္းႎႀင့္ ႎၾား ရႀိလာသည္။
လက္နက္တၾင္ ေလးႎႀင့္ ဴမား ေပၞလာသည္။

အစသမိုင္း ။ ။ ယခင္အႎႀစ္ ၃,၀၀၀ ေလာက္မႀ စ၍ ႓မိႂႚတည္ေသာ အဆင့္သိႛု ေရာက္လာပၝသည္။ အေစာဆံုးဟု
ထင္ရေသာ ႓မိႂႚမႀာ၊ ယခု ကူမဲ႓မိႂႚ အနီးရႀိ မိုင္းေမာ ႓မိႂႚေဟာင္းဟု ေခၞေသာ ႓မိႂႚဴဖစ္ပၝသည္။ ယခင္အႎႀစ္ ၂,၁၀၀ က ႓မိႂႚဟု
ယူဆသည္။ ထိႛုေနာက္ ယခု ေတာင္တၾင္း႒ကီး ႓မိႂႚအနီးရႀိ ဗိႍႎုိး ႓မိႂႚေဟာင္းဟု ေခၞေသာ ႓မိႂႚဴဖစ္သည္။ ယခင္အႎႀစ္ ၂,၀၀၀
က ႓မိႂႚဟု ယဆူသည္။ ယခု ဝက္လက္႓မိႂႚ အနီးရႀိ ဟန္လင္း ႓မိႂႚေဟာင္းမႀာ ယခင္အႎႀစ္ ၁,၇၀၀ မႀ ႓မိႂႚဴဖစ္သည္။ ေမာ္ဇာအနီး
သေရေခတၨရာ ႓မိႂႚေဟာင္းမႀာ ယခင္အႎႀစ္ ၁,၆၀၀ က ႓မိႂႚဴဖစ္သည္၊၊ သေရေခတၨရာ ႓မိႂႚတည္သူမဵားကို ပဵႃလူမဵႂိးဟု
ေခၞပၝသည္။

ပဵႃေခတ္ ။ ။ ပဵႃလူမဵႂိးမဵားသည္ ယေနႛ ဴမန္မာတိႛုႎႀင့္ အမဵိႂးတူေသာ အုပ္စုတစု ဴဖစ္ပၝသည္။ ပဵႃတိႛု ယေနႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ
ေခၞေသာ ေနရာကို ဴမန္မာတိႛုထက္ ေစာ၍ ေရာက္ရႀိ ေနထိုင္သူမဵား ဴဖစ္ပၝ၍၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဴမဴပနႛ္တၾင္ ေနသည္။
အိႎၬိယမႀ ေရာက္လာေသာ သာသနာဴပႂတိႛု ေကဵးဇူးဴဖင့္၊ ဴဗာဟၳဏ ဘာသာႎႀင့္ ဗုဒၭ သာသနာကို ရယူလဵက္ ပဵႃဘာသာ
စကားကို အိႎၬိယ အကၡရာမဵား အသံုးဴပႂကာ စာေရးနည္း ပညာကို ခရစ္ (၇) ရာစုမႀ စ၍ တတ္ေဴမာက္ လာဳကပၝသည္။
ဴမန္မာႎိုင္ငံ သမိုင္းတၾင္ ခရစ္ (၄) ရာစု ႎႀစ္မႀ စ၍ (၉) ရာစုႎႀစ္ အထိ ကာလကို ပဵႃေခတ္ဟု ေခၞသည္။

မၾန္လူမဵႂိး ။ ။ ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝ၊ စစ္ေတာင္း ဴမစ္ဝႎႀင့္ သံလၾင္ ဴမစ္ဝ ဴဖစ္ေသာ မုတၨမ ဝန္းကဵင္ ေနရာမဵားတၾင္ ယေနႛ
ဗီယက္နမ္ႎႀင့္ ကမ္ဖူခဵတၾင္ ေနသူတိႛုႎႀင့္ အမဵႂိးတူေသာ မၾန္လူမဵႂိးသည္ ခရစ္ႎႀစ္ မေပၞမီကပင္ လာေရာက္ ေနထိုင္ဳကသည္။
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ပဵႃလူမဵႂိး ကဲ့သိႛုပင္ အိႎၬိယ ဓေလ့ကို လက္ခံ၍ ဴဗာဟၳဏ သာသနာဝင္ႎႀင့္ ဗုဒၭ သာသနာဝင္မဵား ဴဖစ္လာ၍၊ ခရစ္ (၈) ရာစု
ႎႀစ္ေလာက္တၾင္ စာေရးနည္း ပညာကို တတ္လာသည္။ ပဵႃတိႛုႎႀင့္ အတူ မၾန္ တိႛုကို နန္ေကဵာင္ တိႛုက ခရစ္ (၉) ရာစု
ႎႀစ္ဝက္ခနႛ္တၾင္ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္၍ ပဵႃ႓မိႂႚေတာ္၊ မၾန္႓မိႂႚေတာ္ တိႛုကို ဖဵက္ဆီးသည္။ ပဵႃႎႀင့္ မၾန္တိႛု၏ ႎိုင္ငံေရး တန္ခိုး
ကဵဆင္း႓ပီး သည့္ေနာက္မႀ၊ ခရစ္ (၉) ရာစုႎႀစ္ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ဴမန္မာလူမဵႂိးတိႛု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဴမဴပနႛ္သိႛု ဝင္ေရာက္
လာဳကဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ထိႛုေဳကာင့္ ပဵႃဓေလ့၊ မၾန္ဓေလ့ကို ဴမန္မာတိႛု ရရႀိလဵက္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တၾင္းသိႛု ေရာက္ရႀိလာ႓ပီး ေနာက္မႀ
ဴမန္မာတိႛု ဗုဒၭ သာသနာဝင္မဵား ဴဖစ္လာ ဳကသည္။

ဴမန္မာလူမဵႂိး ။ ။ ဴမန္မာတိႛုသည္ တပိန္ဴ မစ္ဟု ေခၞေသာ ေမာဴမစ္ညာ ေဒသတၾင္ ေနထိုင္ ခဲ့ဳက၍ ခရစ္ (၉) ရာစု
ႎႀစ္ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ရႀမ္းကုန္းဴမင့္မႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဴမဴပနႛ္သိႛု ဆင္းလာ ေနထိုင္ဳကသည္၊၊ ပထမ
ေကဵာက္ဆည္နယ္ႎႀင့္ မင္းဘးူ နယ္မဵားကို သိမ္းယူ ႓ပီးေနာက္ ပုဂံကို ဗဟိုဴ ပႂ၍ ႎိုင္ငံ တည္ေထာင္သည္။ ဗုဒၭ သာသနာဝင္မဵား
ဴဖစ္လာသည္။ ခရစ္ (၁၁) ရာစု ႎႀစ္လယ္ခနႛ္တၾင္ အားေကာင္းေသာ ႎိုင္ငံကို တည္ေထာင္ ႎိုင္ဳကသည္။ ထိုအခၝမႀ စ၍
ဴမန္မာစကားကို အိႎၬိယမႀ ေရာက္လာေသာ အကၡရာကို သံုး၍ စာေရးတတ္သည္၊၊ ဗုဒၭဘာသာ ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံု
မဵားစၾာ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ပုဂံေခတ္ ေခၞေသာ ခရစ္ (၁၁) ရာစုႎႀစ္ႎႀင့္ (၁၃) ရာစု ႎႀစ္မဵားအတၾင္း ေကဵာက္စာမဵားစၾာ
ေရးထိုး ခဲ့သဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ ပုဂံေခတ္ ဓေလ့ကို ေကာင္းစၾာ သိရႀိ ႎိုင္ပၝသည္။ ခရစ္ (၁၃) ရာစု ႎႀစ္အကုန္တၾင္ မၾန္ဂိုတိႛု
ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္သဴဖင့္ ပုဂံႎိုင္ငံ ပဵက္စီး ရပၝသည္။

ပုဂံ ပဵက္စီး ႓ပီးေနာက္ ခရစ္ (၁၄) ရာစု ႎႀစ္အတၾင္း၌ ပင္းယသည္ ႓မိႂႚေတာ္ ဴဖစ္လာသည္။ ထိႛုေနာက္ စစ္ကိုင္းလည္း
႓မိႂႚေတာ္ ဴဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆံုး ၁၃၆၅ မႀ စ၍ အဝသည္ ဴမန္မာတိႛု၏ ႓မိႂႚေတာ္ ဴဖစ္သည္။ ခရစ္ ၁၇၅၁ တၾင္ မၾန္တိႛု ဖဵက္၍
အဝ ပဵက္စီးသည္။ အဝ ေခတ္တၾင္ ဴမန္မာစာေပ မဵားစၾာ ထၾန္းကား တိုးတက္သည္။

အဝ ႎိုင္ငံ၏ ေနာက္တၾင္ ေပၞေသာ မင္းဆက္ကို ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္ဟု ေခၞသည္။ ၁၇၅၁ မႀ ၁၈၈၅ အထိကို
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဟု ေခၞပၝသည္။ ဴမန္မာတိႛု၏ ႎိုင္ငံေရး အာဏာ အဴမင့္ဆံုး ကာလ ဴဖစ္သည္။ အႎုပညာ စာေပလည္း
မဵားစၾာ တိုးတက္သည္၊၊ အဂႆလိပ္တိႛု ေရာက္လာသဴဖင့္ ၁၈၈၅ မႀ စ၍ ဴမန္မာတိႛု အဂႆလိပ္ လက္ေအာက္ခံ ဴဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၄
ဇန္နဝၝရီ ၁၉၄၈ ေရာက္ေသာ အခၝမႀ ဴမန္မာတိႛု အဂႆလိပ္ လက္ေအာက္မႀ လၾတ္ေဴမာက္သည္။

ဴမန္မာ သမိုင္းတၾင္ အထူး ထင္ရႀားေသာ အခဵက္မဵားမႀာ
(၁) ဴမန္မာတိႛုသည္ ခရစ္ (၁၁) ရာစုႎႀစ္မႀ စ၍ ဗုဒၭ သာသနာကို လက္ခံခဲ့၍ မည္သည့္ ကိစၤမဆို ဗုဒၭ သာသနာကို

ထိပ္တန္းက ထား၍ စဥ္းစား ေဆာင္႟ၾက္ေသာ ဓေလ့ကို ရခဲ့ပၝသည္။
(၂) မဵႂိး႟ိုး စဥ္ဆက္မႀာ တိဗက္ တ႟ုတ္ႎႀင့္ နီးစပ္သဴဖင့္ တ႟ုတ္ ဘက္မႀ ဓေလ့ မဵားစၾာလည္း ဴမန္မာတိႛု ယခုတိုင္

ဆက္လက္၍ အသံုးဴပႂ ေနပၝသည္။
(၃) ခရစ္ (၁၉) ရာစု ႎႀစ္မႀ စ၍ ဥရာပ ဓေလ့ ထိုးေဖာက္ လာသဴဖင့္ ေခတ္သစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ထူေထာင္ရာတၾင္

ဥေရာပ ဓေလ့ မဵားစၾာကို ယူငင္ အသံုးဴပႂလဵက္ ရႀိပၝသည္။
(၄) ေခတ္ အခၝအေလဵာက္ ဓေလ့မဵား ေဴပာင္းလဲ ေသာ္လည္း အစဥ္အလာ ဓေလ့ကို တတ္ႎိုင္ သေလာက္ ထိမ္းရန္

ဴမန္မာ တမဵႂိးသားလံုး ႒ကိႂးစားလဵက္ ရႀိပၝသည္။
(၅) ယခုတိုင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ႓မိႂႚေန လူဦးေရ နည္း၍ ေတာေန လူဦးေရ မဵားသည္။ စက္႟ံု အလုပ္သမားထက္

ေတာင္သူ လယ္သမား ဦးေရ မဵားသည္။ ထိႛုေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္ ယေနႛအထိ ေတာေန လူတိႛု၏ လယ္သမား ႎိုင္ငံ
ဴဖစ္ပၝသည္။

(၆) ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ အတူတကၾ ေနေသာ လူမဵႂိးမဵားမႀာ -
ကခဵင္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခဵင္း၊ ဗမာ၊ မၾန္၊ ရခိုင္၊ ရႀမ္း တိႛု ဴဖစ္၍ ကိုးကၾယ္ ယံုဳကည္ေသာ သာသနာမဵားမႀာ -
ခရစ္ သာသနာ၊ ဗုဒၭ သာသနာ၊ မုဆလင္ သာသနာ၊ ဟိႎၬႃ သာသနာတိႛု အဴပင္ နတ္ ကိုးကၾယ္ဴခင္းလည္း

ရႀိေသးသဴဖင့္
(က) လူမဵႂိး အလိုက္ ႟ိုးရာ ဓေလ့ကို ထိန္းသိမ္း ႎိုင္ေအာင္ အားေပး ကူညီဳကဴခင္းႎႀင့္
(ခ) ယံုဳကည္မႁ အလိုက္ လၾတ္လပ္စၾာ ကိုးကၾယ္ ခၾင့္ရႀိရန္ ဂ႟ုဴ ပႂဴခင္း တိႛုမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တၾင္း၌ လူတိုင္း အထူး
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ဂ႟ုဴ ပႂေသာ အခဵက္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဗမာ တိုႛမႀာ အမဵားစု ဴဖစ္၍ ဗမာ့ ဓေလ့မႀာ အထူး ထင္ရႀား ေသာ္လည္း အမဵႂိး အလိုက္၊
ယံုဳကည္မႁ အလိုက္ အုပ္စု ဓေလ့မဵား မႀာလည္း ယႀဥ္႓ပိႂင္ ထၾန္းကား လဵက္ပင္ ရႀိပၝသည္။

ဴမန္မာတိုႛ ေနအိမ္

ရၾာတည္ဴခင္း ။ ။ ယခင္ အႎႀစ္ ၁၁,၀၀၀ အထိ ယေနႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟု ေခၞေသာ ေဒသတၾင္ ေနသည့္ လူတိႛုသည္
ေတာင္ေစာင္း၌ ရႀိေသာ ဂူတိႛုတၾင္ ေနခဲ့ဳကသည္။ ေတာင္ဘက္တၾင္ အေပၝက္ရႀိေသာ ဂူကို ေ႟ၾး၍ ေနေလ့ ရႀိပၝသည္။
ရႀမ္းကုန္းဴမင့္ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ေစာင္း တၾင္ရႀိေသာ ဴပဒၝးလင္းဂူမႀာ ထင္ရႀားေသာ သာဓက ဴဖစ္သည္။ ယခင္ အႎႀစ္
၁၀,၀၀၀ ေလာက္မႀ စ၍ စိုက္ပဵႂိး ေမၾးဴမႃေရး ဴပႂလုပ္ တတ္ဳက႓ပီ ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ဴမစ္ဝႀမ္း ေဴမဴပနႛ္သိႛု ဆင္းလာကာ ႟ၾာမဵား
တည္ဳကသည္။ ယခု ရန္ကုန္၊ ဴပည္၊ သရက္၊ မေကၾး၊ ေရနံေခဵာင္း၊ ပုပၯၝး၊ လက္ပံေဴခေပၞ၊ ထန္းမကုန္း၊ ေတာင္သမန္၊ ေ႟ၿစာရံ၊
ေတာင္႓ပႂံး၊ မိုးကုတ္၊ ဴမစ္႒ကီးနား စေသာ ေနရာမဵားတၾင္ ႟ၾာေဟာင္းမဵား ရႀိေဳကာင္း ေရႀးေဟာင္း သုေတသန အရ သိရသည္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ဝၝး၊ သက္ကယ္ႎႀင့္ ဓနိ ေပၝသဴဖင့္ အိမ္ေဆာက္ေသာ အခၝ ေအာက္အရပ္တၾင္ ဝၝးအိမ္၊ ဝၝးဳကမ္း၊
ဓနိမိုး၊၊ အညာအရပ္တၾင္ ဝၝးအိမ္၊ ဝၝးဳကမ္း၊ သက္ကယ္မိုး အိမ္မဵားကို ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ ဳကပၝသည္။ မိုးမဵား သဴဖင့္ အိမ္ကို
ေဴမမႀ ဴမၟင့္၍ အဆင့္ ဴပႂလုပ္ ေနရသည္။ အိမ္ႎႀင့္ တၾဲလဵက္ မီးဖိုခန္း ဴပႂလုပ္ရန္ အဖီခဵသည္။ ေရအိုး ထားရန္ ခန္းဴပင္
ထုတ္သည္။ ဆင္း၊ တက္ရန္ ေလႀကား တပ္သည္။ ေရခဵႂိးခန္းႎႀင့္ အိမ္သာကို အိမ္ႎႀင့္ တပၝတည္း ထားေလ့ မရႀိ။

အိမ္ေဆာက္ေသာ အခၝ သံုးပင္ ႎႀစ္ခန္း ေဆာက္သည္၊၊ အိမ္တိုင္ ထလူ႖င္ ဦး႟ူ၊ ဳကငႀာန္း၊ ေညာင္ရန္း၊ သေဴပ၊ ရေဝ၊
ဂုပၰီးဟု အစဥ္လိုက္ ထူသည္။ (ပံုကို ဳကည့္ပၝ)။

အိမ္ ေလႀကား ထစ္ကို စံု, မတတ္၊ မ, သာတတ္သည္။ ႟ၾာကို ဴခံပတ္ ဝိုင္း၍ ကာရံသည္။ ႟ၾာတ႟ၾာတၾင္ အိမ္ေဴခ
သံုးအိမ္မႀ အထက္ ရႀိသည္။

႓မိႂႚတည္ဴခင္း ။ ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေရႀးအကဵဆံုး ႓မႂိႚမဵားမႀာ -
(၁) မိုင္းေမာ၊ ယခု ဂူမဲ႓မိ ႛႂအနီးတၾင္ရႀိသည္။ ယခင္အႎႀစ္ (၂၀၀၀) ေကဵာ္က တည္ေသာ ႓မိႂႚဴဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။
(၂) ဗိႍႎိုး၊ ယခု ေတာင္တၾင္း႒ကီး ႓မိႂႚအနီးတၾင္ ရႀိသည္။ ယခင္အႎႀစ္ (၂၀၀၀) က တည္ေသာ ႓မႂိႚဴဖစ္သည္ဟု

ယူဆသည္။
(၃) ဟန္လင္း၊ ယခု ဝက္လက္႓မိႂႚ အနီးတၾင္ ရႀိသည္။ ယခင္အႎႀစ္ (၁၇၀၀) က တည္ေသာ႓မႂိႚ ဴဖစ္သည္ဟု

ယူဆသည္။
(၄) သရေခတၨရာ၊ ယခု ေမာ္႓မႂိႚအနီးတၾင္ ေမာ္ဇာေခၞသည္။ ယခင္အႎႀစ္ (၁၆၀၀) က တည္ေသာ ႓မႂိႚဴဖစ္သည္ဟု

ယူဆသည္။

ထို႓မႂိႚမဵားတၾင္ သစ္၊ ဝၝး၊ သက္ကယ္ကို သံုး၍ အိမ္မဵားကို တည္ေဆာက္မည္ ဴဖစ္ပၝသည္။ သိႛုေသာ္
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အုတ္တိုက္မဵားသာ ကဵန္ရစ္ပၝသည္။ ဗိႍႎိုးမႀ အုတ္တိုက္အိမ္ တခုမႀာ အခန္း ရႀစ္ခန္း၊ ခန္းမ၊ ဆင္ဝင္၊ ဝရံတာ၊ ပတ္လည္
ရႀိသည့္အဴပင္ အမိုးဥယဵာဥ္ ရႀိသည္။ (ပံုကို ဳကည့္ပၝ)။

ပုဂံ႓မႂိႚကို ယခင္အႎႀစ္ (၈၀၀) က တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆသည္။ ပုဂံ႓မႂိႚမႀာလည္း သစ္၊ ဝၝးအိမ္မဵား ေပၝမည္
ဴဖစ္ေသာ္လည္း အုတ္တိုက္မဵားသာ ကဵန္ပၝသည္။ အုတ္တိုက္ကို အလယ္ခန္းမ ထား၍၊ အခန္းငယ္မဵား ရံလဵက္ ေဆာက္ေလ့
ရႀိပၝသည္။ (ပံုကို ဳကည့္ပၝ)

ဴမန္မာ ဗုဒၭသာသနာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကို ေဆာက္ေသာအခၝ -
(၁) ဴပာသာဒ္
(၂) စႎု
(၃) ေဆာင္မႎႀင့္
(၄) ေဘာဂ
ဟူ၍ အပိုင္း ေလးပိုင္း ပိုင္းကာ ေဆာက္ေလ့ ရႀိသည္။ (ပံုကို ဳကည့္ပၝ)
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ဴမန္မာ မင္းတိႛု နန္းေတာ္ ေဆာက္ေသာအခၝ ပုဂံေခတ္ ခရစ္ ၁၁ ရာစု ႎႀစ္မႀ စ၍ အ႓မဲပင္ သစ္နန္းေတာ္သာ
ေဆာက္သည္။ ေဴမအုတ္၊ ေကဵာက္အုတ္ တိႛဴု ဖင့္ ေဆာက္သည္ကို မေတၾႛရပၝ။ ဴပာသာဒ္တိႛုကို ဗုဒၭ သာသနာ
ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမဵားမႀာ ကဲ့သိႛုပင္ ပံုေဖာ္ သဴဖင့္ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းႎႀင့္ နန္းေတာ္မႀာ လႀပ တင့္တယ္ဴခင္း အဆင့္ တူညီသည္ဟု
ေဴပာႎိုင္ပၝသည္။ ဤကဲ့သိႛု သစ္ဴဖင့္သာ နန္းေတာ္ ေဆာက္သည္မႀာ

(၁) ဴမန္မာတိႛု သစ္သား ပန္းပုပညာတၾင္ ထူးခ႗န္ေသာေဳကာငႛ္ တေဳကာင္း 
(၂) ဴမန္မာႎိုင္ငံ ရာသီဥတုႎႀင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ဴဖစ္သဴဖင့္ တေဳကာင္း ဤအေဳကာင္း ႎႀစ္ေဳကာင္း တိႛုေဳကာင့္

ဴဖစ္မည္ဟု ထင္ရပၝသည္။ မႎၩေလးတၾင္ ၁၈၅၉ က တည္ေဆာက္ ခဲ့ေသာ နန္းေတာ္မႀာ ကဵယ္ဴ ပနႛ္ေသာ ေဴမကၾက္ တခုတၾင္
လႀပေသာ အေဆာင္ မဵားစၾာကို ပူးတၾဲ ေဆာက္လုပ္ ထားဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (ပံုကို္ ဳကည့္ပၝ)

မႀန္နန္းမႀ အေနာက္ဘက္သည္ မိဖုရားတိႛုအတၾက္ သီးသနႛ္ ထားေသာ အပိုင္း ဴဖစ္၍ သာမန္အားဴဖင့္ ေယာက္ဵား
မဝင္ရေသာ ေနရာ ဴဖစ္ပၝသည္။ အိမ္၊ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း၊ ဘုရားေကဵာင္းႎႀင့္ နန္းေတာ္ တိႛုတၾင္၊ မႀတ္သားရန္ ထူးခဵားခဵက္
တခုမႀာ မည္သည့္ အေဆာက္အဦ တၾင္မ႖ ေဴမညီထပ္ (သိႛုမဟုတ္) ပထမ အဆင့္ထက္ ပို၍ ဒုတိယထပ္၊ တတိယထပ္
စသဴဖင့္ မရႀိဴ ခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ဘုရား၊ ရဟန္း၊ မင္း စေသာ ဴမင့္ဴမတ္ေသာ ပုဂၢႂိလ္တိႛု၏ အေပၞ၌ မည္သူမ႖ မေနရ၊ မေနသင့္
ဟူေသာ အယူအဆပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ ေနာင္အခၝ အိႎၬိယႎႀင့္ ဥေရာပ အိမ္ ပံုစံမဵားကို ယူ၍ အိမ္ကို ႎႀစ္ထပ္ ေဆာက္ေသာ
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အခၝ၌ပင္ အိမ္၏ အေရႀႛပိုင္းတၾင္ အေပၞဆင့္ မရႀိေစရေအာင္ ပံုစံ တမဵႂိးထၾင္၍ ေဆာက္ပၝသည္။ အိမ္၏ ေနာက္ပိုင္း၌သာ
အထက္ဆင့္ ထားေသာ အိမ္ကို (မၾန္) အိမ္ဟု ေခၞေလ့ ရႀိပၝသည္။ အိမ္တၾင္ အဆင့္ ႎႀစ္ဆင့္ ထားဴခင္း၊ အိမ္ေရႀႛတၾင္ ဆင္ဝင္
ထားဴခင္း၊ ဝရံတာ ပတ္လည္ ကပ္ဴခင္း၊ အိမ္ေရႀႚ ေလႀကား၊ ေနာက္ေဖး ေလႀကား ဟူ၍ ေလႀကား ႎႀစ္စင္း တပ္ဴ ခင္း တိႛုမႀာ ၁၉
ရာစုႎႀစ္ ေနာက္ပိုင္း တၾင္မႀ ေပၞေပၝက္ လာဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိႛုဴ ပင္ အိမ္ႎႀင့္ တပၝတည္း ေရခဵႂိးခန္း၊ အိမ္သာခန္းႎႀင့္
သိုေလႀာင္ခန္းမဵား ထားဴခင္းကို ေနာက္ပိုင္း ေခတ္ေပၞ အေဆာက္အဦ မဵား၌သာ ေတၾႛရ ပၝသည္၊၊

ဴမန္မာတိုႛ အဝတ္

ဴမန္မာတိႛုသည္ တိဗက္ တ႟ုတ္ ဘာသာစကား အႎၾယ္ဝင္ လူမဵႂိးမဵား ဴဖစ္ဴ ခင္းေဳကာင့္ ေရႀးအခၝက တိဗက္ (သိႛုမဟုတ္)
တ႟ုတ္ တိႛုႎႀင့္ အဝတ္ ဝတ္ပံုခဵင္း၊ တူရန္ အေဳကာင္း ရႀိပၝသည္။ ဆိုလိုသည္မႀာ ဆံပင္ရႀည္ ထားကာ ဆံပင္ကို စည္းေႎႀာင္
ထားရန္ အဝတ္ တခုကို သံုးမည္။ ကိုယ္ဝတ္ အကႈဵ ပၾပၾကို ဝတ္မည္။ ေဘာင္းဘီကို ေအာက္ပိုင္း အတၾက္ သံုးမည္။
အမဵႂိးသား၊ အမဵႂိးသမီး ဝတ္ဆင္ ပံုခဵင္း မဵားစၾာ ဴခားနား လႀမည္ မဟုတ္ပၝ။

ခရစ္ (၉) ရာစုႎႀစ္ အကုန္ ေလာက္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ေဴမဴပနႛ္သိႛု ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ဳကေသာ အခၝ
ရာသီဥတု ေအးေသာ သမပိုင္း ေဒသမႀ ရာသီဥတု ပူေသာ အပူပိုင္း ေဒသသိႛု ေဴပာင္းေရၿႚ ေနထိုင္ရ႓ပီ ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ယခင္
အသံုးဴပႂေသာ ခႎၭာကိုယ္ အားလံုးကို ဖံုးအုပ္သည့္ အဝတ္အထည္မဵား မလိုေတာ့ပၝ။ ထိႛုဴ ပင္ အိႎၬိယ ယဥ္ေကဵးမႁကို ကိုးကၾယ္
ယံုဳကည္မႁ အစဴပႂ၍၊ အထင္႒ကီးလဵက္ လက္ခံစ ဴပႂလာေသာ အခၝ အိႎၬိယ ဓေလ့ႎႀင့္ အကဵႂံးဝင္ေသာ အဝတ္ တန္ဆာ တိႛုကို
ယူငင္ သံုးစၾဲ လာဳကသည္။ အထူးသဴဖင့္ ေအာက္ပိုင္း အဝတ္ ဴဖစ္ေသာ ေဘာင္းဘီကို စၾနႛ္၍ အိႎၬိယ၏ အဝတ္ အခဵႂိႚကို
အေဴခခံလဵက္ ေယာက္ဵားတိႛု အတၾက္ ပုဆိုး၊ မိန္းမတိႛု အတၾက္ ထဘီကို တီထၾင္ အသံုးဴပႂ လာပၝသည္။ ေယာက္ဵားတိႛု
အတၾက္ ပုဆိုး အဴပင္ လံုခဵည္ကိုလည္း ေတာင္ပိုင္း အိႎၬိယ အမဵႂိးသား တိႛုကို တုလဵက္ ယငူင္ ဝတ္ဆင္ဳကမည္ ဴဖစ္ပၝသည္။

သာမန္ အရပ္သားမဵားတၾင္ အဝတ္ ဆင္ဴ ပင္ရာ၌ တ႟ုတ္ ဓေလ့ႎႀင့္ အိႎၬိယ ဓေလ့ ေပၝင္းစပ္လဵက္ ရႀိသလို နန္းဓေလ့
တၾင္လည္း ဓေလ့ ႎႀစ္မဵႂိး ေပၝင္းစပ္လဵက္ ရႀိခဲ့ရ ပၝသည္။ ဥပမာ၊ သဘင္ပၾဲ တက္ေသာ အခၝ ဝတ္ရသည့္ ဝတ္စုံတၾင္
ေပၝင္းဝတ္လံု တိႛုမႀာ တ႟ုတ္ ပံုစံ မဵားေသာ္လည္း စလၾယ္ႎႀင့္ ေဴခနင္း တိုႛမႀာ အိႎၬိယ ပံုစံပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။

ဴမန္မာတိႛု ဴမန္မာ ေဴမဴပနႛ္သိႛု ေရာက္ေသာ အခၝ ကိုယ္ခႎၭာတၾင္ လႀပ ဆန္းကဵယ္ ေသာ အ႟ုပ္မဵား ထိုးႎႀံေသာ
ထိုးကၾင္း ဓေလ့ ရရႀိ လာပၝေသးသည္။ ထိုးကၾင္းမႀာ လႀပ ေစလို၍ ထိုးသည့္ အဴပင္ ဓား႓ပီး၊ တုတ္႓ပီး စသဴဖင့္ အစၾမ္း သတၨိ
ထူးကို ရမည္ ယံုဳကည္လဵက္ ဂၝထာႎႀင့္ အင္အားမဵားကို ေရးထိုး သည္လည္း ရႀိပၝသည္။

ပုဂံ ေခတ္မႀ စ၍ ဘုရား ဂူေကဵာင္း နံတိႛုတၾင္ ေဆးေရး ပန္းခဵီကားမဵား ရႀိသဴဖင့္ အဝတ္ ပံုစံမဵားကို ေခတ္အလိုက္
အတိအကဵ သိရႀိ ရပၝသည္။ ပံုမဵားကို ဳကည့္ပၝ။
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 (အေဴခဴပ ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရး သမိုင္း၊ ပထမတၾဲ၊ ရန္ကုန္။ 
ဴမန္မာ့ ဆိုရႀယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပၝတီ၊ ၁၉၇၀၊ စာမဵက္ႎႀာ ၂၀၀) ။

ဆံရႀည္ ထား၍ လႀပေအာင္ ဴပင္ဆင္ သည္မႀ အပ အဴခား အေသးစိတ္ မသိသာ။ တ႟ုတ္မဵား ကဲ့သိႛု ေဘာင္းဘီႎႀင့္
အက ႈဵ ဝတ္မည္ ထင္ပၝသည္။ 
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ပံုတၾင္ ေတၾႛရ သူမဵားမႀာ ကုလား အမဵႂိးသား၏ မဵက္ႎႀာေပၝက္ ရႀိသူမဵား ဴဖစ္၍ အဝတ္ မႀာလည္း ကုလား အဝတ္ပင္
ဴဖစ္ပၝသည္။ သိႛုေသာ္ ထိုအခၝ ေလာက္မႀ စ၍ သေရ ေခတၨရာ ပဵႃတိႛုသည္ ေရႀး႟ိုးရာ အဝတ္ကို စၾနႛ္၍ ကုလား အဝတ္ကို
ဝတ္လာ ဳက႓ပီဟု ယူဆ ႎိုင္ပၝသည္။

ေခၝင္း ေလးလံုး ရႀိေသာ ဴဗဟၳာကို ပံုတၾင္ ေခၝင္း သံုးလံုးသာ ဴမင္ႎိုင္ ပၝသည္။ အဝတ္မႀာ ကုလား အဝတ္မဵား
ဴဖစ္သည္ကို သတိဴပႂပၝ။ ပုဂံေခတ္ ဴမန္မာ တိႛုသည္ ကုလား အဝတ္ကို ယူ၍ ဝတ္ဆင္ ေနေဳကာင္း ေဖာ္ဴပေသာ ႟ုပ္ပံု
ဴဖစ္ပၝသည္။
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ဤပုံတၾင္ ပုဂံေခတ္ အမဵႂိးသားတိႛု ၀တ္ဆင္ပုံကို ေတၾႛႎိုင္ပၝသည္။ ကိုယ္ အထက္ ပိုင္းတၾင္ အ၀တ္ရႀည္ တခုကို
ကိုယ္လံုးတၾင္ ဘယ္မႀ ညာကို ပတ္၍ ဘယ္ပုခံုး ေပၞ၌ ေရႀႛစ ေနာက္စ ႎႀစ္ခုလံုးကို တင္ထား သည္မႀ အပ အဴခား အဝတ္
မရႀိပၝ။ ေအာက္ပိုင္းတၾင္ ပုဆိုးရႀည္ကို ခၝးေတာင္း ကဵႂိက္ထားဟန္ ရႀိပၝသည္။

ပုဂံေခတ္ မိဖုရား ကဲ့သိႛုေသာ အထက္တန္း အမဵႂိးသမီး ဝတ္ဆင္ပံုကို ေတၾႚရ ပၝသည္။ ဆံပင္ ေနာက္တၾဲ ခဵ၍
လႀပေသာ ရတနာ ေကဵာက္မဵက္ခဵယ္ ေ႟ၿနဖူး စည္းကို သံုးသည္။ ပန္းပၾငႛ္႒ကီးႎႀင့္ တူေသာ နားေတာင္းကို ပန္သည္။ လည္ဆၾဲ
တန္ဆာ တခုသာ ဆၾဲသည္။ လက္ေကာက္ မဵားစၾာ ဆင္သည္။ ခၝးစည္းမႀာ တင္းကဵပ္ေသာ သေဘာ မရႀိ သဴဖင့္သာ ပံုတၾင္
ဴမင္ရသည့္ အတိုင္း တင္ပလ႞င္ ေခၾ၍ ထိုင္ႎိုင္ဴ ခင္း ဴဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာ အမဵႂိးသမီးတိႛု ဝတ္ေသာ ထဘီသည္ ကဵႂံႚကဵႂံႚ
ထိုင္ရန္သာ ဴဖစ္ႎိုင္ ပၝသည္။
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အမဵႂိးသမီး အဝတ္တၾင္ ကိုယ္ကဵပ္ အကဵႈမႀာ ေအာက္ပိုင္း အလၾန္တို၍ ကိုယ္၏ ေအာက္ပိုင္း အဝတ္ မႀာလည္း ထဘီ
မဟုတ္ဘဲ ဒိုတီ ကဲ့သိႛုေသာ အဝတ္ဴဖစ္ရန္ ရႀိေဳကာင္း သိသာသည္။ 

အမဵႂိးသမီး၏ ေအာက္ပိုင္း အဝတ္သည္ ေဘာင္းဘီ ဴဖစ္မည္ လားဟု ေတၾးရန္ ရႀိပၝသည္။
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သာမန္ အမဵႂိးသမီး တဦး ဝတ္ဆင္ပံုကို ေကာင္းစၾာ ေတၾႚရသည္။ ရင္စည္းႎႀင့္ ခၝးစည္း ႎႀစ္မဵႂိးသာ ဝတ္ထား သည္ကို
သိရပၝသည္၊၊

အမဵႂိးသမီး ကိုယ္ဝတ္သည္ တိုသဴဖင့္ ဗိုက္သားႎႀင့္ ခဵက္ ေပၞေန သည္ကို ေတၾႛႎိုင္ ပၝသည္။ ေအာက္ပိုင္းတၾင္
ေဘာင္းဘီ ဝတ္သကဲ့သိႛု ထင္ရ ေသာ္လည္း အမႀန္မႀာ ကုလား အမဵႂိးသမီးတိႛု ဝတ္ေလ့ ရႀိေသာ ဒိုတီပင္ ဝတ္ထားဴခင္း
ဴဖစ္ပၝသည္။
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အမဵႂိးသမီးသည္ ပဝၝကို ရင္သိုင္း၍ အစ ေနာက္မႀ ခဵသည္ကို ေတၾႛရသည္။ ဒိုတီတၾင္ ထူးဴခားေသာ အဆင္ကို ဴမင္ႎိုင္
ပၝသည္။

ယခုေခတ္ ဴမန္မာ အမဵႂိးသမီးမဵား သနပ္ခၝး ေသၾး၍ လိမ္းေသာ အေလ့မႀာ ပုဂံ ေခတ္ကပင္ ရႀိခဲ့ဟန္ တူပၝသည္။
အိမ္ေဖာ္ အမဵႂိးသမီး တိႛုသည္ ဆာရီသာ ဝတ္၍ ကိုယ္ကဵပ္ အကႈဵ မဝတ္။ (သနပ္ခၝး limonia acdissima)
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ပန္တဵာ ဟု ေခၞေသာ သီခဵင္း ကေခဵသည္ အမဵႂိးသမီးသည္ ဗံုတိုႎႀင့္ တၾဲဖက္ ကဴပေလ့ ရႀိသည္။ ဝတ္ေသာ အဝတ္မႀာ
ကုလား အဝတ္ပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။
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မင္းတၾင္ သရဖူ ေဆာင္း၍ နားတၾင္ နားကင္းႎႀင့္ နားေတာင္း ပန္ထားသည္။ ဆံပင္ရႀည္ကို အမဵႂိးသမီး ကဲ့သိႛုပင္
ထံုးသည္။ ကိုယ္၌ ႟ံုေသာ အဝတ္မႀာ ေစာင္႒ကီး တထည္ ဴဖစ္မည္ ထင္ပၝသည္။ လက္တၾင္ ကိုင္ထားေသာ ထီးမႀာ သံုးဆင့္
ဴဖစ္၍ ေနႛစဥ္သံုး ထီးမဵႂိး မဟုတ္ဘဲ ဘုရား အတၾက္ သီးသနႛ္ လုပ္ေသာ ထီး ဴဖစ္မည္ ထင္ပၝသည္။ ထီး႟ိုးမႀာ အဆစ္မဵား
ပၝသည္။ ႒ကံဆစ္ဟု ေခၞပၝသည္။ 

အရပ္ဝတ္ (သိႛုမဟုတ္) ေနႛစဥ္ ဝတ္ေခၞေသာ အဝတ္မႀာ ပဝၝရႀည္ တထည္ႎႀင့္ ဒိုတီပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ အကႈဵ မဝတ္ပၝ။
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အမဵႂိးသမီး အဝတ္ကို ထင္ရႀားစၾာ ေတၾႛႎိုင္ ပၝသည္။ ခႎၭာကိုယ္ အေပၞပိုင္း အတၾက္ ရင္စည္း ကိုသာ ဝတ္ထား
သည္ကို သတိဴပႂပၝ။

အဝိုင္းပံု ႎႀစ္ပံုမႀာ မာယာ ေဒဝီ၏ ပံုမႀ ဴဖစ္၍ ေလာက ထိပ္ပန္ ဘုရားအတၾင္း ေတာင္ဘက္ နံရံတၾင္ ေတၾႚရ ပၝသည္။
ကဵန္ အဆင္ ပံုမဵားမႀာ ေလာက ထိပ္ပန္ ဘုရားအတၾင္း အေရႀႚဘက္ နံရံမႀ ဴဖစ္ပၝသည္။
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ကေနေသာ အမဵႂိးသမီး၏ အဝတ္မဵားမႀာ ကိုယ္ကဵပ္ အကႈဵႎႀင့္ ဆာရီပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ အဴခား အမဵႂိးသမီး ႎႀစ္ဦးတၾင္
အက ႈဵ မပၝ။ ဆာရီ၏ တဖက္ စကို ရင္ကို ဴဖတ္၍ တစိတ္ တပိုင္း မ႖သာ ဖံုးအုပ္ ထားပၝသည္။

ပံုမႀာ ပင္လယ္တၾင္ သေဘႆာ ပဵက္၍ ေရကူး ေနရ ပံုမဵားကို ေရးဆၾဲ ထားဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ေရကူးသည္ ဆိုရ
ေသာ္လည္း ေနႛစဥ္ အဝတ္မဵား ဴဖင့္ပင္ ေရးဆၾဲ ထားသဴဖင့္ အဝတ္ ဝတ္ဆင္ ပံုကို ေတၾႚရ ပၝသည္၊၊ မာယာ ေဒဝီ ဝတ္ေသာ
ရင္စည္း မဵႂိးကိုပင္ မဏိ ေမခလာ နတ္သမီး ဝတ္သည္ကို ေတၾႚႎိုင္ ပၝသည္။ယခု ပံုမဵားတၾင္ ေတၾႚရေသာ ပုဂံေခတ္ အမဵႂိးသား
အမဵႂိးသမီးတိႛု ဝတ္ေသာ အဝတ္မဵားသည္ ကုလား အဝတ္မဵား ဴဖစ္သည္ဟု ဆိုႎိုင္ ပၝသည္။ ေနာက္ပိုင္း ေခတ္မဵားတၾင္
ဴမန္မာတိႛု ဝတ္ေသာ အမဵႂိးသား၏ ပုဆိုး အမဵႂိးသမီး၏ ဴပန္ထမီ တိႛုသည္ ဒိုတီ၊ ဆာရီ တိႛုႎႀင့္ နီးစပ္ေသာ အဝတ္မဵား
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ဴဖစ္သည္ဟု ဆိုႎိုင္သည့္ အဴပင္ အမဵႂိးသားတိႛု ဝတ္ေသာ လံုခဵည္မႀာ ေတာင္ပိုင္း အိႎၬိယမႀ အဝတ္ပင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ သိႛုေသာ္
အေပၞဝတ္ အကႈဵမႀာ ယခုတိုင္ တ႟ုတ္ အကႈဵႎႀင့္ နီးစပ္ေသာ ပံုစံ ရႀိေန ပၝေသးသည္။

ပုဂံေခတ္ အဝတ္မဵားႎႀင့္ သိသိသာသာ ဴခားနား လာသည္ကို သတိ ဴပႂပၝ။ အမဵႂိးသားသည္ ဦးထုပ္ အေပဵာ့ တမဵႂိးကို
ေဆာင္း ထားသည္။ အကဵႈရႀည္ကို ဝတ္ထားသည္။ ထို အကဵႈရႀည္ကို ေနာင္အခၝ သိုးရင္း အကႈဵဟု ေခၞသည္။ အရင္း မူလမႀာ
သိုးေဆာင္း ႎိုင္ငံမဵားက ဴဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုဟန္ ရႀိမည္ ထင္ရသည္။ ဦးထုပ္ မႀာလည္း အေနာက္ႎိုင္ငံ (သိုးေဆာင္း ႎိုင္ငံ/
ဥေရာပ) ကပင္ ဴဖစ္မည္ ထင္ပၝသည္။ အမဵႂိးသမီး တိႛုမႀာ ေရႀႛက ဖၾင့္ထားေသာအကႈဵႎႀင့္ ဴပနႛ္ထမီ ဝတ္ထား ပၝသည္။
ပဝၝရႀည္ကို အစ ႎႀစ္စ ေရႀႛတၾင္ စံုခဵ ထားသည္။

အမဵႂိးသမီးတိႛု အိမ္တၾင္း အဝတ္ကို ေတၾႛႎိုင္ ပၝသည္။

ေဒၝက္တာသန္းထၾန္း 
၂၃ ဧ႓ပီ ၁၉၈၅ ။
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