်မနးမာႏိုငးငဵလမ
ူ ္ိဳ့မ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့ႏြငးံ ပညာေရ့
ေဒါကးတာသိနး့လျငး (၂၂

၂၀၁၁)

အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖား်ပခ္ကး
်မနးမာႏိုငးငဵတျငးေနထိုငးၾကသညးံ

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး

်မနးမာႏိုငးငဵသို႔

အခ္ိနးကာလ၇ သမိုငး့၇ ယဥးေက့္မႈႏြငံး ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကျ်ဲ ပာ့ၾကေသား
မြာ်မနးမာႏိုငးငဵကို

အတူတကျပိုငးဆုိငး်ခငး့်ဖစးသညး၈

သို႕ရာတျငး

ဝငးေရာကးခဲံၾကသညးံ
တူညီေနသညးံ အခ္ကး

ဗမာဘာသာစကာ့မြလျဲ၊

အ်ခာ့

တိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို စာသငးေက္ာငး့မ္ာ့တျငး သငးၾကာ့မႈကို ှ၆၃ဿ ခုႏြစးမြစ၊ တာ့ဆီ့
ခဲံသညး၈ ထိုတာ့ဆီ့မႈသညး ယေန႕ထကးတိုငးပငး ်ဖစးသညး၈ ဤစာတမး့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေနထိုငး
ၾကသညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့ႀကီ့ (၅) မ္ိဳ့ႏြငံး ရြမး့်ပညးတျငးေနထိုငးၾကသညးံ လူမ္ိဳ့ (၁)မ္ိဳ့တို႕၌
်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ွငးေရာကးခဲံၾကသညးံ ေရြ့ဦ့ သမိုငး့၇ အစဥးအလာေ်ပာဆိုခဲံၾကသညးံ လူမ္ိဳ့မ္ာ့၌မူလအစ
ကို ေဖား်ပသညးံ ဒ႑ာရီမ္ာ့၇ ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈႏြငးံဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ ဤ
စာတမး့သညး တိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့မ္ာ့သငးၾကာ့မႈႏြငံး သကးဆိုငးသညးံကိစၥရပးမ္ာ့ကို အထူ့်ပဳ
ေဖား်ပၿပီ့၇ တိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့မ္ာ့သငးၾကာ့မႈဆိုငးရာ ပညာေရ့မူွါဒမ္ာ့ကိုလညး့ ေဆျ့ေႏျ့
တငး်ပထာ့ပါသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့ကျ်ဲ ပာ့မႈအရြိတရာ့ကို အသိ အမြတး်ပဳ၊
တိုငး့ရငး့သာ့

ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို

စာသငးေက္ာငး့တျငး

သငးၾကာ့ချငးံ်ပဳသငးံေၾကာငး့ကို

လညး့

အေထာကးအထာ့မ္ာ့ႏြငးံ တငး်ပထာ့ပါသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့မ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌
အဖို့တနးေသာ ရတနာမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ထိုဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့
တိုငး့၌ တာွနး်ဖစးေၾကာငး့ ဤစာတမး့မြ အဆို်ပဳထာ့ပါသညး၈

ှ၈ နိဒါနး့
ဤစာတမး့သညး ေအာကးပါေမ့ချနး့မ္ာ့ကို အဓိကေဆျ့ေႏျ့ပါမညး၈
ှ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ သငးၾကာ့မႈအေ်ခအေနမညးသို႕ရြိပါသနညး့၈
ဿ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့ေရ့ဆိုငးရာ မူွါဒမညးသို႔ ်ဖစးသငးံပါသနညး့၈
(မြတးခ္ကး၈ ဤစာတမး့တျငး ႏိင
ု င
း အ
ဵ မညးက်ုိ မနးမာႏိင
ု င
း ၇ဵ လူမ္ိဳ့ကို ဗမာလူမ္ိဳ့၇ ဘာသာ စကာ့ကို ဗမာ
စကာ့ ဟူ၊ေရ့သာ့ေဖား်ပပါမညး၈)
ႏုိငးငဵလူဦ့ေရ၌ ၃၆% ေ်ပာဆိုသဵု့စျေ
ဲ သာ ဗမာဘာသာစကာ့သညး ႐ဵု့သဵု့ဘာသာစကာ့ ်ဖစးၿပီ့၇
အစို့ရေက္ာငး့အာ့လဵု့တျငးလညး့

ေက္ာငး့သဵု့ဘာသာစကာ့်ဖစးပါသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

ေ်ပာဆို

ဆကးသျယးၾကသညးံ ဘာသာစကာ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ရြိၿပီ့၇ အမ္ာ့ဆဵု့အသဵု့်ပဳသညးံ ဘာသာစကာ့မ္ာ့မြာ ဗမာ
၃၆%၇

ရြမး့ဘာသာစကာ့

မျနးဘာသာစကာ့

ဿ.၁%၇

ဤကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့သညး

၅.၂%၇

ကရငးဘာသာစကာ့

ခ္ငး့ဘာသာစကာ့

ဿ.ဿ%၇

ှ၆၅၀တျငး ေကာကးယူခဲံသညးံ

၃.ဿ%၇

ရခိုငးဘာသာစကာ့

ကခ္ငးဘာသာစကာ့
လူဦ့ေရစစးတမး့တျငး

ှ.၁%

၁.၂%၇
ရြိပါသညး၈

ေဖား်ပပါရြပ
ိ ါသညး၈

ဗမာဘာသာစကာ့မြလ၊
ျဲ အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့သညး ှ၆၃ဿ မတိုငးခငးက ေက္ာငး့မ္ာ့
တျငး သငးၾကာ့ချငးံရရြိခဲံေသားလညး့ ထိုႏြစးေနာကးပိုငး့တျငး သငးၾကာ့ချငးံ ဆဵု့႐ဵႈ့ခဲံပါသညး၈
1

ှ၆၃ဿ မြ ဿဝှဝ အထိ ်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရအဆကးဆကး ခ္မြတးထာ့ခဲံေသာ ဘာသာစကာ့ ဆိုငးရာမူွါဒ
သညး အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့အေပ၍ ်မနးမာဘာသာစကာ့လႊမး့မိုး့၊ ခ္မြတးသညးံမူွါဒဟု
ယူဆဖျယး်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵစညး့လဵု့ညီၫတ
ျ းေရ့ကို အေၾကာငး့်ပ၊ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ကို ွါ့ၿမိဳ
သညးဟုပငး ယူဆၾကသညး၈ ှ၆၁၅ ်မနးမာႏိုငးငဵ လျတးလပးေရ့ရသညးံ အခ္ိနးမြစ၊ ဗမာစာသညး
ေက္ာငး့သဵု့ဘာသာစကာ့အ်ဖစးအသဵု့်ပဳၿပီ့ အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ေဒသ
အလိုကး သငးၾကာ့ချငးံ်ပဳခဲံသညး၈ ှ၆၃ဿ ခုႏစ
ြ း စစးတပးမြ အာဏာသိမး့ယူၿပီ့ေနာကး ဗမာစာမြလ၊
ျဲ အ်ခာ့
တိုငး့ရငး့သာ့စာမ္ာ့ သငးၾကာ့ချငးံကို တာ့ဆီ့ခဲံသညး၈

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ကို

ခ္ဳပးကိုငးႏိုငးရနး

အတျကး ပညာေရ့ကိုခ္ဳပးကိုငးသညးဟု ယူဆဖျယး ်ဖစးသညး၈
ေအာကးပါစာပိုဒးမ္ာ့တျငး တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ဆိုငးရာ သတးမြတးခ္ကး၇ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ႏြငးံ ပညာ
ေရ့အေ်ခအေနတိ႔က
ု ို ေဖား်ပၿပီ့ေနာကး ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့မႈဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ တငး်ပ
သျာ့ပါမညး၈ သို႕ရာတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေနထိုငးသညးံလူမ္ိဳ့မ္ာ့အာ့လဵု့ကို ေဖား်ပႏိင
ု မ
း ညး မဟုတးပါ၈
အဓိကလူမ္ိဳ့ႀကီ့

၅

မ္ိဳ့

(ကခ္ငး၇

ကရငး၇

ကယာ့၇

ခ္ငး့၇

ဗမာ၇

မျနး၇

ရခိုငး၇

ရြမ့း )

ႏြငးံ

ရြမး့်ပညးတျငးေနထိုငးၾကသညးံ လူမ္ိဳ့ေလ့မ္ိဳ့ (ပအို႕၇ ပေလာငး၇ လာ့ဟူ ႏြငးံ ဝ) တုိ႕ကို အဓိက
ေဖား်ပပါမညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵလူဦ့ေရသညး (၂၁)သနး့ခနး႕ရြၿိ ပီ့ လူဦ့ေရအခ္ိဳ့အစာ့မြာ - ဗမာ ၃၅%၇ ရြမး့
၆%၇ ကရငး ၄%၇ ရခိင
ု း ၁%၇ တ႐ုတး ၀%၇ မျနး ဿ%၇ အိႏၵိယ ဿ% ႏြငံး အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ၂%
ခနး႕ရြိပါသညး၈

ဿ၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့၌

လူမ္ဳိ့ဆိုငးရာေဖား်ပခ္ကးႏြငးံ

ဘာသာစကာ့မ္ာ့

ေနာကးခဵအက္ဥး့
်မနးမာႏိုငးငဵတျငးေနထိုငးၾကသညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး ယခငးေနထိုငးခဲံသညးံေဒသ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ
သို႕ဝငးေရာကးခဲံသညးံလမး့ေၾကာငး့ႏြငးံ အခ္ိနးကာလကျာ်ခာ့မႈေၾကာငးံ မတူက်ျဲ ပာ့သညးံ သမိုငး့ေနာကးခဵ
ယဥးေက့္မႈႏြငးံ စိတးဝငးစာ့ဖျယး ဒ႑ာရီမ္ာ့ကို ပိုငးဆိုငးၾကသညး၈ ႐ို့ရာွတးစဵုႏြငးံ ဘာသာစကာ့မ္ာ့
ကဲ်ျ ပာ့ၾကေသားလညး့ တူညီသညးံအခ္ကးမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵကို အတူတကျပိုငးဆိုငးၾက်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵသို႕ဝငးေရာကးေနထိုငးၾကသညးံ လူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး ဘာသာစကာ့အုပးစုႀကီ့ေလ့ခုကို ကိုယးစာ့
်ပဳသညး၈ အဆိုပါဘာသာစကာ့အုပးစုမ္ာ့မြာ ၾသစႀတိဳ-ေအရြတစး၇ မေလ့-ပိုလီေႏြ့ရြနး့၇ စီႏုိ- တိဗကး
တနးႏြငးံ တိုငး ဘာသာစကာ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈
ၾသစႀတိဳ-ေအရြတစး အုပးစုတျငး ပါဝငးေသာဘာသာစကာ့မ္ာ့မြာ မျနး၇ ပေလာငး ႏြငံး ွ တို႕်ဖစးသညး၈
မေလ့-ပိုလီေႏြ့ရြနး့အုပးစုတျငး ဆလဵုဘာသာစကာ့ႏြငးံ ၿမိတးကၽျနး့စုတျငး ေ်ပာဆိုၾကသညးံ ေမာံကငး
ဘာသာစကာ့တို႕ ်ဖစးသညး၈ စီႏုိ-တိဗကးတနးအုပးစုႀကီ့တျငးပါဝငးသညးံ တိဗကးတို-ဘာ့မငး့အုပးစုသညး
်မနးမာႏိုငးငဵသို႕ဝငးေရာကးသညးံ အႀကီ့ဆဵု့အုပးစု်ဖစးၿပီ့ အုပးစုငယး သဵု့စုအ်ဖစး ထပးမဵေဖား်ပထာ့သညး၈
အဆိုပါအုပးစုငယးသဵု့ခုမြာ (ှ) ဘာ့မိစး- လိုလို (ဿ) ကူကီ့- နာဂ ႏြငံး (၀) ကခ္ငးဘာသာစကာ့မ္ာ့
်ဖစးသညး၈ ဘာ့မိစး- လိုလို အုပးစုကို ဘာ့မိစးႏြငးံ လိုလိုအုပးစုငယးႏြစးခု ထပးမဵချဲ်ခာ့ႏိုငးသညး၈ ဘာ့မိစး
အုပးစုတျငး

ဗမာ၇ မ႐ူေခ၍ ေလားေဝ၍၇ လရြီ (ေခ၍) လာခ္ိဒး ႏြငံး အဇီ့(ေခ၍) ဇိုငးဝါ့တုိ႕ပါဝငးသညး၈

လိုလိုအုပးစု တျငး အခါ၇ လာ့ဟူႏြငးံ လီဆူ တို႕ပါွငးသညး၈ ကူကီ့-နာဂအုပးစုတျငး ခ္ငး့ဘာသာစကာ့ႏြငးံ
အ်ခာ့နီ့စပး ေသာ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ပါဝငးသညး၈ ကခ္ငးဘာသာစကာ့အုပးစုတျငး ဂ္ိနး့ေဖာႏြငးံ အ်ခာ့
2

နီ့စပးေသာ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ ပါွငးသညး၈ စီႏုိ-တိဗကးတနးအုပးစုႀကီ့တျငးပါွငးၿပီ့ တိဗကးတို-ဘာ့မငး့
အုပးစုတျငး မပါသညးံ အ်ခာ့ဘာသာစကာ့မြာ ကရငးဘာသာစကာ့်ဖစးသညး၈ တိုငး အုပးစုႀကီ့တျငး
ပါဝငးသညးံ ဘာသာစကာ့မြာ ရြမး့ဘာသာစကာ့်ဖစးသညး၈
။
စီႏို-တိဗကးတနး
-

မေလ့-

တိဗကးတို-ဘာ့မငး့

ပိုလီေန့ရြနး့
ဘာ့မိစး- လိုလို

ကူကီ့- နာဂ
႕

၀

(

၀ )

အ႐ိႈ
ဘျမး ေဘာံေဟာငး့

(

)

ခ္ငး့ဗျနး

၀ၚ)

ဒိုငး
ဖလမး့

၀ၚ)
၀
၀

ဟာ့ခါ့

ဘရကး

ကူမီ့

ဘျဲ

ကူမီ့အျာ

ေဂဘာ့

မာယာ

ေဂကို

ၿမိဳ

ကယာ့

မနး

ကယနး့(ပေဒါငး)

ငျမး

လထာ

ပိုကး

မႏုမေနာငး

စတနး

ပကု

စီရငး

ယငး့ေဘား

တျာ

ယငး့တလဲ

တီ့တိနး

ဇယိမး့

သာဒို
ဇိုတနး

်မနးမာႏိုငးငဵတျငးေနထိုငးၾကသညးံ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး လူမ္ိဳ့မ္ာ့ဆိုငးရာ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
အနညး့ငယးစီ ကဲ်ျ ပာ့မႈရြိပါသညး၈ ဤစာတမး့သညး လူမ္ိဳ့တစးမ္ဳိ့စီ၌ သတးမတ
ြ းခ္ကးကို ေဖား်ပရာတျငး
လူမ္ိဳ့မ္ာ့၌ေရြ့ဦ့သမိုငး့၇

လူမ္ိဳ့မ္ာ့၌ဇာတိကိုေဖား်ပသညးံပဵု်ပငးဒ႑ာရီ၇

ကို့ကျယး

ယဵုၾကညးမႈႏြငးံ

ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ထာ့ပါသညး၈ သို႕ရာတျငး အေသ့စိပးကို ခ္ယးမႈနး့ထာ့်ခငး့
မရြိပါ၈ သမိုငး့ကိုေဖား်ပရာတျငး လူမ္ိဳ့တစးမ္ိဳ့စီ၌ မူလအစကို သိရြိရနး ရညးရျယးပါသညး၈ ပဵု်ပငးဒ႑ာရီ
မ္ာ့မြာ မူလဇာတိႏြငးံဆကးႏျယးသညးံ ဘုိ့ဘျာ့စဥးဆကး ေ်ပာဆိုခဲံၾကသညးံ ပါ့စပးရာဇွငးမ္ာ့်ဖစးပါသညး၈
ေအာကးပါစာပိုဒးမ္ာ့တျငး လူမ္ိဳ့တစးစုစီ၌ ေဖား်ပခ္ကးကို အထကးပါက႑ေလ့ခု်ဖငးံ ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈
အဆိုပါေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့တျငး

ပါွငးသညးံ

အေၾကာငး့အရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ
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အဓိကအာ့်ဖငးံ

သကးဆိုငးရာ တိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ိဳ့ပညာရြငးမ္ာ့ေရ့သာ့ထာ့သညးံ စာမ္ာ့မြေကာကးႏုတးေဖား်ပထာ့်ခငး့
်ဖစးပါသညး၈ (မြတးခ္ကး- ေအာကးတျငးေဖား်ပမညးံ လူမ္ိဳ့အမညးမ္ာ့ကို ေရြ႕ေနာကးစဥးရာတျငး အဂၤလိပး
ဘာသာ ်ဖငးံေရ့သာ့ထာ့သညးံ စာတမး့အတိုငး့ အဘိဓာနးစဥးနညး့အရ ေရြ႕ေနာကးစီထာ့ပါသညး)၈

ဗမာ
သမိုငး့၈

၈ ေအဒီ တစးရာစုမြေလ့ရာစုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵဧရာွတီ်မစးွြမး့တျငး ပ္ဴလူမ္ိဳ့

မ္ာ့က သေရေခတၱရာ၇ ဗိႆႏို့ႏြငးံဟနးလငး့ထီ့နနး့မ္ာ့ကို စတငးထူေထာငးခဲံေၾကာငး့ သမိုငး့မြတးတမး့
မ္ာ့အရ သိရြိရသညး၈ ေအဒီ ကို့ရာစုအစပိုငး့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵေအာကးပိုငး့ ပငးလယးကမး့႐ို့တနး့ေဒသ
တျငး မျနးလူမ္ိဳ့မ္ာ့က ထီ့နနး့ထူေထာငးခဲံသညး၈ ေအဒီကို့ရာစုအတျငး့ ဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး ဧရာွတီ
်မစးွြမး့ေဒသသို႕ွငးေရာကးခဲံၾကၿပီ့ ပုဂဵထီ့နနး့ (၅၁၆-ှဿ၅၄) ကိုထူေထာငးခဲံသညး၈ ဗမာံယဥးေက့္မႈႏြငးံ
စာေပတို႕သညး ပ္ဴလူမ္ိဳ့ႏြငးံမန
ျ းလူမ္ိဳ့တို႕၌ ယဥးေက့္မႈ ဘာသာစကာ့တို႕ႏြငးံ အဆကးအစပးရြိခံသ
ဲ ညး၈
ဒ႑ာရီ၈

၈ ပ္ဴေစာထီ့၇ က္နးစစးသာ့၇ ငေထျရူ့၇ ငလဵု့လဖယးႏြငးံေညာငးဦ့ဖီ့တို႕သညး ဒ႑ာရီလာ

ပုဂဵသူရဲေကာငး့မ္ာ့အ်ဖစး အစို့ရမူလတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး သငးၾကာ့ေပ့သညး၈ သူရဲေကာငး့မ္ာ့သညး
ထူ့်ခာ့သညးံစျမး့ရညးမ္ာ့ရြိၾကသညး၈ ပ္ဴေစာထီ့သညး ပုဂဵသာ့မ္ာ့ကို အႏၲရာယးေပ့သညးံ ရႈ့ပဵ္ႀကီ့ကို
ေအာငးႏိုငးသူ်ဖစးသညး၈ က္နးစစးသာ့သညး ဆငး၇ ်မငး့၇ ဓါ့၇ လြဵတို႕ကို ကၽျမး့က္ငးၿပီ့ လကး႐ဵု့ရညး၇
ႏြလဵု့ရညး်ပညးံဝသညးံ စစးသူႀကီ့်ဖစးသညး၈ ငေထျ႐ူ့သညး တစးမနကးခငး့အတျငး့ ထနး့ပငးတစးေထာငးကို
လီြ့ႏိုငးသူ်ဖစးသညး၈ ငလဵု့လဖယးသညး ႏျာ့အရြဥး့ သဵု့ဆယး်ဖငးံ တၿပိဳငးနကး လယးထျနးယကးႏိုငးသူ
်ဖစးသညး၈ ေညာငးဦ့ဖီ့သညး ဧရာွတီ်မစးကမး့ ႏြစးဖကးကို အသျာ့အ်ပနး မရပးမနာ့ဘဲ ေရကူ့
ႏိုငးသူ်ဖစးသညး၈ ပုဂဵဘုရငးအေနားရထာမငး့ လကးထကးတျငး ဥႆပဲခူ့ဘုရငးက ရနးသူမ္ာ့ကို ႏိမ
ြ ႏ
း င
ြ ့း ရနး
စစးကူေတာငး့ရာ အေနားရထာဘုရငးက စစးသညးေလ့သိနး့ ေစလႊတးမညးဟု ဆိုကာ က္နးစစးသာ့၇
ငေထျ႐ူ့၇

ငလဵု့လဖယးႏြငးံ

ေညာငးဦ့ဖီ့

သူရဲေကာငး့ေလ့ဦ့ကို

ေစလႊတးလိုကး

သညး၈

အဆိုပါ

သူရဲေကာငး့ ေလ့ဦ့သညး စစးသညးေလ့သိနး့ႏြငးံ ညီမြ္သညးဟုဆိုသညး၈
ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ၈
ဘုရငး

(ှွ၁၁-ှွ၄၄)

၈

ဗမာလူမ္ိဳ့အမ္ာ့စုသညး
လကးထကးတျငး

ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈

မျနးရဟနး့ေတားရြငးအရဟဵက

ပုဂဵ်ပညးသို႔

အေနားရထာ
ဗုဒၶဘာသာ

သယးေဆာငးလာသူ်ဖစးသညး၈ ထိုအခ္ိနးမြစ၊ ပုဂဵတျငးေထရွါဒဗုဒၶဘာသာထျနး့ကာ့လာၿပီ့ ဗမာလူမ္ိဳ့
တို႕၌ ယဥးေက့္မႈကို လႊမး့မို့သညးံ အယူွါဒ်ဖစးလာခဲံသညး၈ အေနားရထာဘုရငး မတိုငးမီက ပုဂဵတျငး
မဟာယန ဗုဒၶဘာသာလႊမး့မို့ခဲံသညး၈
ဘာသာစကာ့၈

၈ ေရြ့ဦ့ဗမာစာအေရ့အသာ့ကို ပုဂေ
ဵ န်ပညးေတားတျငး ေအဒီ ှဿ ရာစုတျငး

စတငးေတျ႕ရြိသညး၈ ပုဂဵၿမိဳ႕ေတားေဟာငး့်မေစတီဘရ
ု ာ့အနီ့၉ ှ၅၅၃ခုႏြစးတျငးတူ့ေဖားရရြိသညးံ ်မေစတီ
ေက္ာကးစာတျငး ဗမာစာအေရ့အေသာ့ကိုေတျ႕ရြိသညး၈ ်မေစတီေက္ာကးစာတိုငးသညး ေလ့ေထာငးံ
ေက္ာကးတိုငး်ဖစးၿပီ့ ပါဠိ၇ ပ္ဴ၇ မျနး၇ ဗမာေလ့ဘာသာ်ဖငးံေရ့ထုိ့ထာ့သညးံ ေက္ာကးစာ ်ဖစးသညး၈
ဗမာစာအေရ့အသာ့သညး မျနးစာႏြငံး ဘရာမီစာအေရ့အသာ့တို႕မြ ဆငး့သကးလာ သညးဟု ယူဆၾက
သညး၈ ဘရာမီသညး ဘီစီ ၀ွွ ခနး႕က အိႏိၵယႏိုငးငဵကို အုပးခ္ဳပးခဲံသညးံ အာေသာက ဘုရငးလကးထကး
တျငး အသဵု့်ပဳခဲံသညးံ စာေပအေရ့အသာ့်ဖစးသညး၈ ဗမာစကာ့ႏြငးံ နီ့စပးသညးံ အ်ခာ့ဘာသာစကာ့
မ္ာ့မြာ ဘိတး၇ ဓႏု၇ ေယာႏြငးံ ပေလာဘာသာစကာ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈
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ခ္ငး့
သမိုငး့၈

၈ ခ္ငး့လူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး တိဗကးတ-ို ဘာ့မငး့အႏျယးွငးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵ ခ္ငး့တျငး့

်မစးွြမး့သိ႕ု ေအဒီ ၆ ရာစုႏြငးံ ှွ ရာစုအတျငး့ွငးေရာကးလာခဲံၾကသညးဟု ယူဆၾကသညး၈ ခ္ငး့တျငး့
်မစးွြမး့မြခ္ငး့ေတာငးတနး့သို႕ ှ၀ွွ-ှ၁ွွ ႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ ေနထိုငးၾကသညး၈ အခ္ိဳ႕ခ္ငး့
လူမ္ိဳ့မ္ာ့မြာ အာသဵ၇ မဏီပူရ၇ မီဇုိရမးႏြငးံ နာဂေတာငးတနး့တို႕တျငးလညး့ သျာ့ေရာကးေနထိုငးၾကသညး၈
ခ္ငး့လူမ္ိဳ့တျငး လူမ္ိဳ့စုငယးမ္ာ့စျာရြိၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေနထိုငးၾကသညးံခ္ငး့လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့မြာ အ႐ႈိခ္ငး့၇
ဖလမး့ခ္ငး့၇ ဟာ့ခါ့ခ္ငး့ႏြငးံ တီ့တိနးခ္ငး့တိ႕ု ်ဖစးၾကသညး၈
ဒ႑ာရီ၈ ၈ ခ္ငး့လူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး “ခ္ငး့လဵ”ု ဟုေခ၍သညးံ တျငး့ထဲမြ ကမာၻေ်မေပ၍သို႕ ေရာကးလာၾကေၾကာငး့
စိတွ
း ငးစာ့ဖျယးဒ႑ာရီကို သာ့စဥးေ်မ့ဆကးေ်ပာဆိုလာခဲံၾကသညး၈ ဒ႑ာရီအရ တစးခ္ိနးက ကမာၻႀကီ့
ေမြာငးက္သျာ့ခဲံေၾကာငး့၇

အေမြာငးထုအတျငး့

မေကာငး့မႈမ္ာ့စျာ်ဖစးပာျ ့ေၾကာငး့၇

အေမြာငးကုနးဆဵု့၊

အလငး့ေခတးသ႕ို ေရာကးသညးံအခ္ိနးတျငး ခ္ငး့လူမ္ိဳ့မ္ာ့သညး တျငး့ထဲမြထျကးလာခဲံေၾကာငး့ ယဵုၾကညး
ၾကသညး၈

“ခ္ငး့လဵ”ု

တညးရြိရာေဒသကို

ယေန႕ေခတးသမိုငး့သုေတသီမ္ာ့

အ်ငငး့ပျာ့ေနၾကဆဲ

်ဖစးသညး၈ တခ္ိဳ႕က “ခ္ငး့လဵု” သညး တ႐ုတး်ပညး၉ရြိၿပီ့ တခ္ိဳ႕က တိဗကးတျငး ရြိသညးဟု ဆိုၾကသညး၈
တခ္ိဳ႕ကမူ “ခ္ငး့လဵ”ု တညးရြိရာေဒသသညး ်မနးမာႏိုငးငဵ ခ္ငး့တျငး့်မစးွြမး့ ေဒသဟု ယူဆၾကသညး၈
“ခ္ငး့တျငး့”မြာ “ခ္ငး့မ္ာ့ထျကးလာသညးံတျငး့” ဟု အဓိပၸါယးရေသာ ေၾကာငးံ ထိုသို႕ယူဆဖျယးရြိသညး၈
ခ္ငး့လူမ္ိဳ့မ္ာ့

ခ္ငး့တျငး့်မစးွြမး့မြ

ခ္ငး့ေတာငးတနး့သို႕ေ်ပာငး့ေရႊ႕သညးံ

ဒ႑ာရီလညး့

ရြိသညး၈

တခ္ိနးက ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ေနထိုငးရာရျာတျငး ႀကီမာ့သညးံေက္ာကးတဵု့ႀကီ့တစးတဵု့ရြိသညး၈ ေက္ာကးတဵု့
ေအာကး၉ တျငး့တစးခုရြိၿပီ့ ထိုတျငး့သညး ပငးလယးႏြငးံဆကးသျယးလြ္ကးရြိသညး၈ ထိုတျငး့ထဲ၉ ေႁမျႀကီ့
တစးေကာငးရြိသညး၈ ညအခ္ိနးထျကး၊ ရျာမြ ကေလ့မ္ာ့ကို ဖမး့၊ စာ့သညး၈ ရျာသာ့မ္ာ့သိေသာအခါ
ေက္ာကးတုဵ့ကိုတျနး့ဖယး၊ ေႁမျႀကီ့ကိုတိုကးခိုကးသညး၈ ေႁမျႀကီ့ေသဆဵု့ၿပီ့ တျငး့နကးထဲသို႔ က္သျာ့
သညး၈ ထိုေန႔ညမြစ၊ ေႁမျတျငး့မြ ေရမ္ာ့ထျကးလာၿပီ့ တ်ဖညး့်ဖညး့ တရျာလဵု့ေရ်မဳပးသညး၈ သို႔်ဖစး၊
ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ေဘ့လျတးရာသို႔ေ်ပ့ၾကရငး့ ေနရာအႏြ႔အ
ဵ ်ပာ့သို႔ ေရာကးရြိသျာ့ၾကၿပီ့ ဘာသာ
စကာ့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ေ်ပာဆိုၾကသညး၈ ဤေရသညးပငး ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို ခ္ငး့ေတာငးေပ၍သို႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႕ရ
သညးံ အေၾကာငး့ရငး့ခဵ ်ဖစးေၾကာငး့ ယူဆၾကသညး၈
မြတးခ္ကး၈

၈ “ခ္ငး့” ဟူသညးံ လူမ္ဳိ့အမညး၇ ခ္ငး့မ္ာ့၌ မူလအစကိုေဖား်ပသညးံ ဒ႑ာရီမ္ာ့ႏြငးံ

ပါတးသကး၊ ခ္ငး့ပညာရြငးမ္ာ့အခ္ငး့ခ္ငး့အၾကာ့ အ်ငငး့ပျာ့ေနဆဲ်ဖစး၊ ဤစာတမး့တျငး ေဖား်ပသညးံ
ခ္ငး့လူမ္ဳိ့ဆိုငးရာ သတးမြတးခ္ကးသညး အ်ခာ့မြတးတမး့မ္ာ့ႏြငးံ ကျလ
ဲ ခ
ျဲ ္ကး ရြိႏိုငးပါသညး၈
ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ၈

၈ အစဥးအလာအာ့်ဖငးံ ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး နတးကို့ကျယးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ ၿဗိတိသြ္လကးေအာကးေရာကးၿပီ့ေနာကး ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ ခရစးယာနး ဘာသာသို႔ ေ်ပာငး့လဲ
ကို့ကျယးၾကသညး၈ ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ အစဥးအလာ၇ ယဵုၾကညးမႈႏြငးံ ခရစးယာနး ဘာသာတျငး တူညီခ္ကးရြိ
သ်ဖငးံ

ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့

ခရစးဘာသာ်ဖစးရနး

လျယးကူေၾကာငး့

ခ္ငး့လူမ္ဳိ့

သုေတသနပညာရြငး

ဆလိုငး့လ္နးမုနး့က ဆိုသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ အစဥးအလာ ယဵုၾကညးေသာ ဖနးဆငး့ရြငး
“ချါဇငး့” သညး ခရစးယာနးဘာသာ၌ ဖနးဆငး့ရြငး ထာွရဘုရာ့သခငး ႏြငံး အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ တူညီမႈရြိ
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သညး၈ သို႔ရာတျငး ေ်မ်ပနး႔ခ္ငး့မ္ာ့ႏြငးံ ရခိုငး်ပညးတျငး ေနထိုငးၾကေသာ ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ဗုဒၶဘာသာ
ကို့ကျယးယဵုၾကညးၾကသညး၈
ဘာသာစကာ့၈

၈ ခ္ငး့ဘာသာစကာ့သညး တိဗကးတ-ို ဘာမငး့ အုပးစွ
ု ငး်ဖစးသညး၈ ခ္ငး့လူမ္ဳိ့

မ္ာ့သညး ေတာငးတနး့ေဒသမ္ာ့တျငး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ပ္ဵ႕ႏြ႕ဵ ေနထိုငးၾကၿပီ့ေနာကး ဘာသာစကာ့ မြာ
ေဒသတခုႏြငးံ တခု ကျ်ဲ ပာ့သျာ့သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို မြတးတမး့တငး
ထာ့သညးံ “ကမၻာံတိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့မ္ာ့အဖျဲ႕” ၌ မြတးတမး့အရ ခ္ငး့ ဘာသာစကာ့ မ္ဳိ့ကျဲ
ဿွ ရြိသညးဟုဆိုသညး၈ ။တို႔မာြ အ႐ိႈ၇ ဘျမး၇ ေဘာံေဟာငး့၇ ခ္ငး့ဗျနး၇ ဒိုငး၇ ဖလမး့၇ ဟာ့ခါ့၇ ကူမီ့၇
ကမီ့အျာ၇ မာယာ၇ ၿဖိဳ၇ မနး၇ ငျမး၇ ပိုကး၇ စတနး၇ စီရငး၇ တျာ၇ တီ့တိနး၇ သာဒိုႏြငးံ ဇိုတနးတို႔်ဖစးသညး၈
ခ္ငး့ဘာသာ အေရ့အသာ့ကို ခရစးယာနးသာသနာ်ပဳမ္ာ့က တီထျငးေပ့သညး၈ ၿဗိတိသြ္အုပးခ္ဳပးမႈ
မတိုငးခငးက ခ္ငး့စာေပ အေရ့အသာ့မရြိခဲံဟု ခ္ငး့ပညာရြငးတစးဦ့်ဖစးေသာ ဆလိုငး့လြ္ဵမန
ု း့က မြတးခ္ကး
်ပဳသညး၈

ကခ္ငး
သမိုငး့၈

၈ ကခ္ငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို ဂ္ိနး့ေဖာဟုလညး့ ေခ၍ၾကသညး၈ ႏႈတးေ်ပာသမိုငး့မ္ာ့အရ

ဂ္ိနး့ေဖာလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး တိဗကးကုနး့်မငးံေဒသမြ ေတာငးဘကးသို႔ တ်ဖညး့်ဖညး့ေရႊ႕ေ်ပာငး့လာ ၾကၿပီ့
တ႐ုတး်ပညး ယူနနးေဒသတျငး ှ၂ ရာစုႏြငးံ ှ၃ ရာစုႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ေနထိုငးခဲံၾကသညး၈ ထို႔ေနာကး
်မနးမာႏိုငးငဵဘကးသို႔ ေရႊ႕ေ်ပာငး့လာၾကၿပီ့ေနာကး ယေန႔ ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး အေ်ခစိုကး ေနထိုငးခဲံၾက
သညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေနထုိငးၾကေသာ ကခ္ငးလူမ္ဳိ့၌ လူမ္ဳိ့စုမ္ာ့မြာ ဂ္ိနး့ေဖာ၇ လာခ္ိတး၇
လီ

လားေွ၍၇

၇ ရွမးႏြငးံ ဇိုငွ
း ါ့တို႔ ်ဖစးၾကသညး၈

ဒ႑ာရီ၈

၈ ဂ္ိနး့ေဖာလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ေနမြဆငး့သကးလာသညးဟု ဒ႑ာရီမ္ာ့က ဆိုသညး၈

ဂ္ိနး့ေဖာတို႔၌ ဘို့ဘျာ့မ္ာ့သညး ေကာငး့ကငးဘဵုမြ ဆငး့လာၿပီ့ တိဗကးကုနး့်ပငး်မငးံတျငး လာေရာကး
ေနထိုငးသညး၈ ထို႔ေနာကး တ်ဖညး့်ဖညး့ ေရႊ႕ေ်ပာငး့၊ မျနးဂိုလီ့ယာ့၇ တ႐ုတး၇ အိႏၵိယ ႏြငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ
ေ်မာကးပိုငး့ေဒသမ္ာ့သို႔ သျာ့ေရာကးေနထိုငးၾကသညးဟုဆိုသညး၈ ဂ္ိနး့ေဖာတို႔သညး ႐ို့ရာ မေနာပျဲကို
ႏြစးစဥးက္ငး့ပၾကသညး၈ မေနာပျဲတျငး ႐ို့ရာတူရိယာမ္ာ့ကို တီ့မႈတး ကခုနး ၾကသညး၈ မေနာပျဲ၌
သေကၤတမြာ ေရြ့အခါက ေနနတးမငး့ကို ပူေဇား်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ယေန႔ေခတးတျငး အမ္ဳိ့သာ့ စိတးဓါတး၇
ခ္မး့သာႂကျယးွမႈႏြငးံ အာဏာပိုငးဆိုငးမႈတို႔ကို ေဖား်ပရနး်ဖစးသညးဟု ေ်ပာၾက သညး၈ မေနာပျတ
ဲ ျငး
ဂ္ိနး့ေဖါတို႔၌ ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့က ဦ့ေဆာငးၿပီ့ ႐ို့ရာသေကၤတမ္ာ့ အကျကးေဖားထာ့ သညးံ မေနာ
တိုငးကို ွိုငး့ပတး၊ ပရိတးသတးအာ့လဵု့ပါွငးၿပီ့ ကၾကသညး၈ မေနေခါငး့ေဆာငးက ငြကးေတာငးတပး
႐ို့ရာဦ့ထုပးကိုေဆာငး့ရသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့က ကခ္ငး ႐ို့ရာ ဒါ့မ္ာ့ကိုေထာငး၊ ကၾကသညး၈ ဒါ့
ကိုငးေဆာငး်ခငး့မြာ ကခ္ငးႏိုငးငဵေတားကို ကာကျယး်ခငး့ ႏြငံး ရိက၏ာရြာေဖျ်ခငး့ဟု အဓိပၸါယးရသညး၈
ကခ္ငးစကာ့ပဵုတစးခုက “ရဲရငးံေသာေယာက္းာ့သညး ဒါ့ရြညးကိုကိုငးေဆာငးသညး” ဟုဆိုသညး၈
ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ၈

၈ ကခ္ငးလူမ္ဳိ့အမ္ာ့စုသညး ခရစးယာနးဘာသာွငးမ္ာ့်ဖစးၾကေသားလညး့

႐ို့ရာအစဥးအလာ နတးကို့ကျယးမႈမြလာေသာ မေနာပျက
ဲ ိုမူ ႏြစစ
း ဥးက္ငး့ပၾကသညး၈ ကခ္ငးတို႔သညး
ခရစးယာနးသာသနာ်ပဳမ္ာ့၌ အကူအညီ်ဖငးံ ခရစးယာနးဘာသာသို႔ ကူ့ေ်ပာငး့ၾကသညး၈ ကခ္ငး ေဒသ၌
ပထမဦ့ဆဵု့ေသာ သာသနာ်ပဳပုဂၐိဳလးမ္ာ့မြာ အိုလာဟနးဆငးႏြငးံ သူ၌ဇနီ့တိ႔်ု ဖစးသညး၈ ဟနးဆငးတို႔ကို
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အေမရိကနး ႏိင
ု င
း ်ဵ ခာ့သာသနာ်ပဳအဖျဲ႕မြ အထကး်မနးမာႏိုငးငဵတျငး သာသနာ်ပဳရနး ှ၅၆ွ ခုႏြစးတျငး
ေစလႊတးခဲံသညး၈ ကခ္ငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ခ္ငး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကဲံသို႔ ဖနးရင
ြ ့း ရြငး နတးဘုရာ့ကို ကို့ကျယးၾက
သ်ဖငးံ ခရစးယာနးဘာသာကို အလျယးတကူ သကးွငးယဵုၾကညးၾကသညး၈ ကခ္ငးလူမ္ဳိ့စုတခ္ဳိ႕မြာ ဗုဒၶ
ဘာသာကို့ကျယးၾကၿပီ့ တခ္ဳိ႕မြာ အစဥးအလာနတးကို့ကျယးသူမ္ာ့ အ်ဖစးတညးရြိသညး၈ နတးကို့ကျယး
သူမ္ာ့၌အဆိုအရ

ွိဥာဥးမ္ာ့သညး

ေနနတးမငး့မြစ၊

သတၱွါမ္ာ့အထိ

ေနရာအႏြဵ႔အ်ပာ့

တျငး

တညးရြိၿပီ့၇ ထိုွိဥာဥးမ္ာ့က အေကာငး့ႏြငးံ အဆို့ ႏြစးမ္ဳိ့စလဵု့ကို သယးေဆာငးလာသညးဟု ယဵုၾကညး
ၾကသညး၈
ဘာသာစကာ့၈
ဇိင
ု းွါ့တို႔်ဖစးၿပီ့

၈ ကခ္ငးဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့မြာ ဂ္ိနး့ေဖာ၇ လာခ္ိတး၇
ထိုဘာသာစကာ့အာ့လဵု့သညး

တိဗကးတိုဘာ့မငး့အုပးစုမြ

လားေွ၍၇ လီ

၇ ရွမးႏြငးံ

ဆငး့သကးလာသညး၈

“ကမၻာံတိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့မ္ာ့အဖျဲ႕” က အထကးပါ ကခ္ငးဘာသာစကာ့ ၃ မ္ဳိ့ကို မြတးတမး့
်ပဳထာ့သညး၈ ကခ္ငးစာေပအေရ့အသာ့ကို အေမရိကနး သာသနာ်ပဳ အိလ
ု ာဟနးဆငးက တီထျငး
ေပ့ခဲံသညး၈

ကရငး
သမိုငး့၈

၈ မႏုႆေဗဒေလံလာသူမ္ာ့၌အဆိုအရ ကရငးတို႔သညး မျနးဂိုလီ့ယာ့မြ ဆငး့သကး

လာေသာ လူမ္ဳိ့ႏျယးစုမ္ာ့်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ွငးေရာကးလာခဲံၾကသညးံ အခ္ိနးႏြငးံ
ပါတးသကး၊ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့မရြိေသ့ေပ၈ ကရငးလူမ္ဳိ့တို႔သညး သဵလျငး ႏြငးံ
ဧရာွတီ်မစးွြမး့ေဒသမ္ာ့သို႔ မျနးႏြငးံ ဗမာတိ႔မ
ု တိုငးမီ ေရာကးရြိလာခဲံၾကေၾကာငး့ ကရငးလူမ္ဳိ့အခ္ဳိ႕က
ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ကရငးတို႔သညး လျနးခဲံေသာ ႏြစးေပါငး့ ၀ွွွ ေက္ားကတညး့က ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔
ေရာကးႏြငးံၿပီ့်ဖစးေၾကာငး့ ကရငးသမိုငး့တခ္ဳိ႕တျငး ေဖား်ပထာ့သညး၈ ရနးကုနး တက၎သိုလး သမိုငး့
သုေတသီ ေစါေဖါ၌ စာတမး့တစးခုတျငး ကရငးလူမ္ဳိ့တို႔သညး ေၾက့ေခတးကပငး ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ေရာကးရြိ
ေၾကာငး့ ေဖား်ပသညး၈ ေစါေဖါက ကရငး႐ို့ရာ ဖာ့စညးႏြငးံ ဒ႑ာရီမ္ာ့ကို အေထာကးအထာ့်ပ၊
ေ်ပာဆုိ်ခငး့်ဖစးသညး၈

အ်ခာ့ကရငးသုေတသနစာတမး့တစးခုတျငး

ကရငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့

မျနးဂိုလီ့ယာ့မြ

စတငးထျကးချာသညးံကာလမြာ ဘီစီ ဿ၃ှ၄ ်ဖစးၿပီ့၇ တာကစးစတနးကို်ဖတး၊ တိဗကးသို႔ ေရာကးသညးံ
အခ္ိနးမြာ ဘီစီ ှ၅၃၁ ဟု ေဖား်ပသညး၈ တိဗကးမြ ်ပနးလညးထျကးချာသညးံႏြစးမြာ ဘီစီ ှ၀၅၅ ်ဖစးၿပီ့၇
တ႐ုတး်ပညး၇ ယူနနးသို႔ေရာကးသညးံႏြစးမြာ ဘီစီ ှ၀၅၂ ဟုပါရြိသညး၈ ယူနနးမြ ်ပနးလညးထျကးချာသညးံ
ခုႏြစးမြာ ဘီစီ ှှဿ၅ ်ဖစးၿပီ့ ပထမဦ့ဆဵု့အဖဲ႕ျ အေရြ႕ေတာငးအာရြသို႔ ွငးေရာကးသညးံ ခုႏြစးမြာ ဘီစီ
ှှဿ၂ ဟု ေဖား်ပသညး၈
ဒ႑ာရီ၈

၈ ကရငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ဒ႑ာရီတျငး သူတို႔မူလေဒသမြ ထျကးချာလာသညးံအခ္ိနးက “သဲမ္ာ့

စီ့ဆငး့ေနေသာ်မစးတစးစငး့”ကို ်ဖတးခဲံၾကေၾကာငး့ အစဥးအဆကးေ်ပာလာခဲံၾကသညး၈ ဤ ဒ႑ာရီအရ
ကရငးတို႔သညး ဂိုဘီသဲက႑ာရကို ်ဖတးသနး့လာခဲံၾကသညးဟု ယူဆၾကသညး၈ “ေထားမပ
ဲ ” ဟုေခ၍သညးံ
ဒ႑ာရီလာ ဖခငးသညး ေတာွကးႀကီ့ကို အႏိုငးရခဲံေၾကာငး့၇ ေတာွကး၌ အစျယးကို ဘီ့လုပးခံေ
ဲ ၾကာငး့၇
ထိုွကးစျယးဘီ့သညး ေမြားအစျမး့ရြိၿပီ့ အသဵု့်ပဳသူကို ်ပနးလညး ငယးရျယးႏုပ္ဳိေစေၾကာငး့၇ ထိုဖခငးမြာ
ွကးစျယးဘီ့၌အစျမး့ေၾကာငးံ ်ပနးငယးသျာ့ေၾကာငး့၇ မိသာ့စုွငးမ္ာ့ကလညး့ အသဵု့်ပဳၾကရာ အာ့လဵု့ပငး
်ပနးလညးငယးရျယးသျာ့ေၾကာငး့၇

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ွကးစျယးဘီ့ကို

အသဵု့်ပဳၾကသ်ဖငးံ

အို်ခငး့၇

ေသ်ခငး့ကငး့ၿပီ့ လူဦ့ေရ အဆမတနး တို့ပျာ့လာ ေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုၾကသညး၈ လူဦ့ေရ တို့လာသ်ဖငးံ
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နယးေ်မသစးကိုရြာေဖျရနး ထျကးချာလာၾကရာ “သဲမ္ာ့စီ့ဆငး့ေနေသာ်မစး”ကိုေရာကးရြိေၾကာငး့၇ ်မစးကို
်ဖတးသနး့စဥးတျငး

ကဵမေကာငး့သ်ဖငးံ

ဖခငးႏြငးံကျဲကျာသျာ့ေၾကာငး့

ေ်ပာၾကသညး၈

ေထားမဲပ၌

သာ့သမီ့မ္ာ့သညး မေကာငး့မႈမြ ကငး့စငးၾကလြ္ငး ဖခငး်ပနးလာၿပီ့ သာ့သမီ့မ္ာ့ကို လမး့ၫႊနးလိမးံမညး
ဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ဤဒ႑ာရီကို အမီ်ပဳ၊ ေထားမဲပ၌ သာ့သမီ့အ်ဖစး ေၾက်ငာႏိုငးသူမ္ာ့သာ
ကရငးလူမ္ဳိ့်ဖစးသငးံေၾကာငး့ အခ္ဳိ႕ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့ေရ့ွါဒီတို႔က အဆို်ပဳၾကသညး၈
ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ၈
ေ်မ်ပနး႔ကရငးမ္ာ့မြာ

၈ ကရငးအမ္ာ့စုမြာ ဗုဒဘ
ၶ ာသာွငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ
ဗုဒၶဘာသာွငးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့

ေတာငးေပ၍ကရငးမ္ာ့မြာ

ခရစးယာနးဘာသာွငးမ္ာ့

်ဖစးၾကသညး၈ ဗုဒၶဘာသာကို မျနးတို႔ထဵမြ ရရြိသညးဟု ယူဆသညး၈ ခရစးယာနးဘာသာကို ခရစးယာနး
သာသနာ်ပဳမ္ာ့ထဵမြ ရရြိသညး၈ ပထမဦ့ဆဵု့ ခရစးယာနး်ဖစးသညးံ ကရငးလူမ္ဳိ့မြာ ကိုသာ်ဖဴဆိုသူ
်ဖစးသညး၈ ကိုသာ်ဖဴသညး အေမရိကနးႏိုငးငဵ်ခာ့သာသနာ်ပဳအဖျဲ႕ကို တညးေထာငးသူ ဆရာႀကီ့ဂ္ပးဆငး
၌

လကးေထာကးဘုနး့ေတားႀကီ့

ကိုသာ်ဖဴသညး

ယခငးက

ေဂ္ာံဘုတးမငး့ထဵ၉

လူဆို့တစးဦ့်ဖစးခဲံေသားလညး့

ှ၅ဿ၅

ခုႏြစးတျငး

ႏြစး်ခငး့ခဵယူခဲံသညး၈

ခရစးယာနးဘာသာကို

သကးွငးယဵုၾကညး

ၿပီ့ေနာကး သာသနာ်ပဳလုပးငနး့ကို ေဆာငးရျကးရာ သူ၌ႀကိဳ့ပမး့မႈေၾကာငးံ ှဿ ႏြစးအတျငး့ ကရငးလူ မ္ဳိ့
ှဿ၄ဝ

။ ေရြ့အစဥးအလာအာ့်ဖငးံ ကရငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့

သညး နတးကို့ကျယး ယဵုၾကညးသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဗုဒၶဘာသာကရငးမ္ာ့သညး ေရြ့႐ို့အစဥးအလာကိုလညး့
မ်ပစးပယးၾကေခ္၈ ဥပမာ အာ့်ဖငးံ ကရငးလူမ္ဳိ့တို႔ အစဥးအလာယဵုၾကညးၾကသညးမြာ နတးဆို့မ္ာ့သညး
ေလြခါ့ထစးမဂဏနး့ ရြိေသာ အိမးေပ၍သို႔ မတကးလာႏိုငးဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ဗုဒၶဘာသာ
ကရငးတို႔ အိမးေဆာကး ေသာအခါ ေလြခါ့ထစးကို မ ဂဏနး့ထာ့၊ ်ပဳလုပးၾကသညး၈
ဘာသာစကာ့၈

၈ ကရငးဘာသာစကာ့သညး စီႏ-ို တိဗကးတနးအုပးစွ
ု ငး်ဖစးသညး၈ ကရငးစာ

အေရ့အသာ့သညး

ဗမာအက၏ရာမ္ာ့ကိုအသဵု့်ပဳ၊

ေရ့သာ့သညး၈

သို႔ရာတျငး

ကရငးဘာသာ

စကာ့သညး တိဗကးတို-ဘာ့မငး့အုပးစွ
ု ငး ဗမာဘာသာစကာ့ႏြငးံ စာေၾကာငး့တညးေဆာကးပဵု ကျာ်ခာ့
သညး၈ ကရငးစာသညး အဂၤလိပးစာကဲံသ႔ို ႀကိယာပုဒးက ေရြ႕မြလာၿပီ့ ကဵပုဒးက ေနာကးမြလိုကးသညး၈
ဗမာစာသညး ကဵပုဒးအရငးလာၿပီ့မြ ႀကိယာပုဒးက ေနာကးမြလိုကးသညး၈ ကရငးဘာ သာစကာ့တျငး
ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျဲ

ှ၁

မ္ဳိ့ရြိေၾကာငး့

ကမၻာံတိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့အဖျဲ႕က

မြတးတမး့တငး

ထာ့သညး၈ အသဵု့မ္ာ့သညံး အဓိကဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျသ
ဲ ဵု့ခုမြာ စေကာ၇ ပို့ႏြငးံ ပအိ႔ု တို႔်ဖစးၿပီ့
က္နးမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့မြာ ဘရကး၇ ဘျ၇ဲ ေဂဘာ့၇ ေဂကို၇ လထာ၇ မႏုမေနာငး၇ ပကု၇ ယငး့ေဘား၇ ယငး့တလဲႏြငးံ
ဇယိမး့တိ႔်ု ဖစးသညး၈

ကရငးန/ီ ကယာ့
သမိုငး့၈

၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ကရငးနီလူမ္ဳိ့မ္ာ့ေနထိုငးရာေဒသကို ကယာ့်ပညးနယးဟု ေခ၍ေွ၍

သတးမြတးသညး၈ ကယာ့သညး ကရငးနီလူမ္ဳိ့ကျတ
ဲ စးမ္ဳိ့်ဖစးၿပီ့ အ်ခာ့လူမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့မြာ ကယနး့ (ပေဒါငး)၇
ေဂကို၇ ေဂဘာ့၇ ဘရကး၇ မႏုမေနာငး၇ ယငး့တလဲ၇ ယငး့ေဘား၇ ဘျႏ
ဲ ြငးံ မကုတို႔်ဖစးသညး၈ ကရငးနီ
လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ကယာ့်ပညးနယးတျငး ဘီစီ ၄၀၆ ခုႏြစးကတညး့က အေ်ခခ္ေနထိုငးခံၾဲ က သညးဟု
ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ကရငးနီတို႔သညး ကရငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ကဲံသို႔ မျနးဂိုလီ့ယာ့မြ ဆငး့သကးလာ ၾကသူမ္ာ့
်ဖစးသညး၈ မူရငး့ေဒသမြ ထျကးချာလာၿပီ့ေနာကး ရာစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာအတျငး့ တာကစး စတနး၇ တိဗကးတ႔ို
တျငး ေရာကးရြိေနထိုငးၾကၿပီ့ေနာကး တ႐ုတး်ပညး ယူနနးသို႔ ဘီစီ ှှဿ၅ ခုႏြစးတျငး ေရာကးရြိခံၾဲ ကသညး၈
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ထိုမြတဆငးံ သဵလျငး်မစးေၾကာငး့အတိုင့း ဆကးလကးထျကးချာလာၾကၿပီ့ ယေန႔ေခတး ကယာ့်ပညးနယး
အတျငး့ရြိ ဒီေမာဆို့ေဒသတျငး အေ်ခစိုကးေနထိုငးခံၾဲ ကသညး၈
ဒ႑ာရီ၈

၈ ကရငးနီတို႔၌ “ၾကကး႐ို့ထို့” ၿပီ့ ကဵၾကမၼာကိုဖတးသညးံ ဓေလံသညး ဒ႑ာရီတစးပုဒးႏြငးံ

အတူ ဆငး့သကးလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေရြ့အခါက ကရငးနီတို႔သညး ညီအစးကို ၀ ဦ့ရြိၿပီ့ သူတို႔ ကို့ကျယး
ယဵုၾကညးသညးံ နတးဘုရာ့က ညီအစးကို ၀ ဦ့အာ့ စာေပ၇ ပုရပိုဒးမ္ာ့ေပ့အပးခဲံသညး၈ အစးကိုႀကီ့က
ေၾက့ပုရပိုဒးကိုရရြိၿပီ့၇ အစးကိုလတးက သာ့ေရပုရပိုဒးကို ရရြိသညး၈ ညီအငယးဆဵု့က ေရႊပုရပိုဒးကို
ရရြိသညး၈ အစးကိုလတးက သူ၌ သာ့ေရပုရပိုဒးႏြငးံ ညီငယး၌ေရႊပုရပိုဒးကို လဲရနးေ်ပာရာ ညီက
သေဘာတူသညး၈

ညီငယးက

သာ့ေရပုရပိုဒးကို

သစးတဵု့ေပ၍တငးထာ့ခဲံၿပီ့

လယးထျနးသျာ့သညး၈

လယးထျနးေနစဥး ပုရပိုဒးကို ေချ့ခ္ီ၊ စာ့ပစးလိုကးသညး၈ ေချ့မစငးစျနး႔ေသာအခါ ၾကကးမ္ာ့က စာ့လိုကး
ၾကသညး၈ နတးဘုရာ့ေရ့ထို့ထာ့သညးံ စာသညး ၾကကး႐ို့တျငး စျဲထငးက္နးရစးသညး၈ ၾကကး႐ို့စာကို
ညီအငယးဆဵု့တစးဦ့သာဖတးတတးသညး၈

ညီအငယးဆဵု့၌အမညးမြာ

ကယာ့လီေဖ

ဟုေခ၍သညး၈

ကယာ့လီေဖ၌ သာ့သမီ့မ္ာ့သညး ဖခငး၌ အစဥးအလာကို ဆကးခဵ၊ ကဵၾကမၼာကို ေမ့ရနးႏြငးံ
ဥာဏးပညာအေ်မားအ်မငးရရြိရနး ၾကကး႐ို့ထို့ေလံရြိသညး၈
ကရငးနီလူမ္ဳိ့ႏျယးစုတစးခု်ဖစးေသာ ကယာ့တို႔သညး ကိႏၷရီ၇ ကိႏၷရာ ဒ႑ာရီငြကးေမာငးႏြဵမြ ေပါကးဖျာ့လာ
သညးဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ကိႏၷရီႏြငးံ ကိႏၷရာတိ႔သ
ု ညး လူ႔ခႏၶာကိုယးႏြငးံ လူဦ့ေခါငး့ရြိေသာ ငြကးမ္ာ့
်ဖစးၾကၿပီ့ ခ္စး်ခငး့ေမတၱာ၌ သေကၤတကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ ဤဒ႑ာရီကိုအစျ်ဲ ပဳ၊ ကယာ့်ပညးနယး၌
အလဵတျငး ကိႏၷရီ၇ ကိႏၷရာပါရြိသညး၈
ကရငးနီ၌အ်ခာ့လူမ္ဳိ့ႏျယးစု်ဖစးေသာ ကယနး့တို႔သညး ဖနးဆငး့ရြငး နတးသမီ့မြ ဆငး့သကးလာသညးဟု
ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ေရြ့ေရြ့အခါက ေလနတးသာ့ႏြငးံ ေလနတးသမီ့တို႔သညး လြညးံလညးသျာ့လာၾကရငး့
ေလနတးသမီ့တျငး ကိုယးွနးရြိလာသညး၈ ေလနတးသာ့က ေလနတးသမီ့ကို လြညးံပတး၊ ေစာငးံေရြာကး
ေပ့သညး၈ ေလနတးသမီ့က ေရႊဥတစးလဵု့ဥသညး၈ အဆိုပါ ေရႊဥမြ ဖနးဆငး့ရြငး နတးသမီ့ကို ေမျ့ဖျာ့လာ
သညးဟု အယူရြိသညး၈ ဖနးဆငး့ရြငးနတးသမီ့က သူ၌သာ့သမီ့မ္ာ့အတျကး ကမၻာေ်မႀကီ့ကို ဖနးဆငး့
ေပ့သညးဟု ယဵုၾကညးၾကသညး၈ ကယနး့လူမ္ဳိ့တို႔ကို ပေဒါငးဟုလညး့ေခ၍ေွ၍ၾကၿပီ့ ကယနး့ အမ္ဳိ့သမီ့
မ္ာ့သညး လညးပငး့တျငး ေၾက့ကျငး့မ္ာ့ကို ရစးပတးွတးဆငးထာ့ၾကသညး၈
ကို့ကျယးယဵုၾကညးမႈ၈

၈ အစဥးအလာအာ့်ဖငးံ ကရငးနီတို႔သညး နတးကို့ကျယးယဵုၾကညးသူမ္ာ့

်ဖစးၾကသညး၈ သူတို႔၌အဆိုအရ “ေကတို့ဗို့” ဘာသာေရ့ဟုေခ၍သညး၈ ကရငးနီေဒသသို႔ ဘကးပတစး
သာသနာ်ပဳမ္ာ့ႏြငးံ အီတလီသာသနာ်ပဳမ္ာ့ ှ၅၃ွ ႏြငးံ ှ၅၄၄ တျငး အသီ့သီ့ေရာကး ရြိၾကၿပီ့ ကရငးနီ
ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ခရစးယာနးဘာသာသို႔ ွငးေရာကးၾကသညး၈ “ေကတို့ဗို့” ဘာသာကို ဆကးလကး
သကးွငးယဵုၾကညးသူမ္ာ့လညး့ ယေန႔တိုငးရြိသညး၈ ကရငးနီလူမ္ဳိ့တို႔သညး ႏြစးစဥး ဧၿပီလေရာကးတိုငး့
“ေကတို့ဗို့” ႐ို့ရာပျက
ဲ ို က္ငး့ပၾကသညး၈ ပျဲေတားတျငး အမ္ဳိ့သာ့မ္ာ့က တဵချနးတိုငးကို ွိုငး့ပတး၊
ကၾကသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ ကချငးံမရြိပါ၈ သို႔ရာတျငး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့က တဵချနးတိုငးကို သနး႔ရြငး့်ခငး့၇
အစာ့အစာႏြငးံ ေခါငးအရကးမ္ာ့ ်ပငးဆငး်ခငး့၇ ကခုနးၾကသူ အမ္ဳိ့သာ့ မ္ာ့အာ့ ေရသျနး့ေလာငး့်ခငး့
တို႔်ဖငးံ ပျဲေတားတျငးပါွငးၾကသညး၈ “ေကတို့ဗို့” ပျဲသညး ဖနးရြငး့ရြငး နတးသမီ့အာ့ ပူေဇားပသသညးံ
ပျဲေတား်ဖစးသညး၈
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ဘာသာစကာ့၈
မ္ဳိ့ကျ်ဲ ဖစးသညး၈

၈ ကရငးနီဘာသာစကာ့သညး စီႏုိ-တိဗကးတနးအုပးစုွငး ကရငးဘာသာစကာ့
ကရငးနီလူမ္ဳိ့စုမ္ာ့အတျငး့၉လညး့

ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့

ေ်ပာဆိုၾကသညး၈

အဆိုပါဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကဲမ
ျ ္ာ့မြာ အေရြ႕ကယာ့၇ အေနာကးကယာ့၇ ကယနး့ႏြငံး အ်ခာ့မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့
ပါွငးသညး၈ ကရငးနီစာအေရ့အသာ့မြာလညး့ မူကသ
ျဲ ဵု့မ္ဳိ့ရြိသညး၈ ပထမတမ္ဳိ့မြာ ဗမာ အက၏ရာကို
အသဵု့်ပဳသညး၈

ဒုတိယတမ္ဳိ့မြာ

ေရာမအက၏ရာကို

အသဵု့်ပဳသညး၈

တတိယတမ္ဳိ့မြာ

ကယာ့လီ

ဟုေခ၍သညးံ ကရငးနီေတားလြနးေရ့ေခါငး့ေဆာငးတစးဦ့်ဖစးသူ ခူထဲဖူ့ဖဲ ှ၆၃ဿ တျငး တီထျငးခဲံေသာ
စာ်ဖစးသညး၈

ကယာ့လီအက၏ရာသညး

ေရြ့ေခတးအိႏၵိယ

ဘရာမီအက၏ရာကို

မြီ်ငမး့ထာ့သညး၈

ကယာ့လီစာကို ထိုငး့-်မနးမာနယးစပး ကရငးနီဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့၉ ဖျငးံလြစးထာ့ေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး
သငးၾကာ့သညး၈

မျနး
သမိုငး့၈ မျနးလူမ္ဳိ့တို႔သညး ဘီစီ ှ၂ွွ ခနး႔ကတညး့က ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ေရာကးရြိေနထိုငးခ႔ၾဲ ကေၾကာငး့
မျနးသုေတသီမ္ာ့က

မြတးတမး့်ပဳထာ့ၾကသညး၈

မျနးတ႔၌
ို မူလေဒသမြာ

တ႐ုတးႏိုငးငဵ၌

အေနာကး

ေတာငးပိုငး့်ဖစးၿပီ့၇ ်မနးမာႏိုးငးငဵအထကးပိုငး့သို႔ေ်ပာငး့ေရႊ႕လာခဲံၾကသညး၈ ထိုမြတဆငးံ ေတာငးဘကးသို႔
ဆကးလကးေရႊ႕လာၾကၿပီ့

ဧရာဝတီ်မစးဝြမး့သို႔

ဝငးေရာကးခဲံၾကသညး၈

ေနာကးဆုဵ့တျငး

်မနးမာႏိုငးငဵ

ေအာကးပိုငး့သထဵုေဒသတျငး သုဝဏၰဘူမိထီ့နနး့ကို တညးေထာငးခဲံၾကသညး၈ မျနးလူမ္ဳိ့တို႔သညး ထိုငး့
ႏိုငးငဵအတျငး့၉လညး့ ဒါျရဝတီ (Dvaravati) ထီနနး့ႏြငးံ ဟာရိပျနးဂ္ရထီ့နနး့မ္ာ့ကိုလညး့ တညးေထာငး
ခဲံသညး၈ ်မနးမာ်ပညးေအာကးပိုငး့ရြိ သုဝဏၰဘူမိထီ့နနး့ကို ဗမာတို႔၌ ပုဂဵထီ့နနး့က ေအဒီ ှွ၂၄ တျငး
သိမး့ပိုကးခဲံသညး၈ ေအဒီ ှဿ၅၄ တျငး ပုဂဵထီ့နနး့ပ္ကးသုနး့ ၿပီ့ေနာကး မျနးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ ်ပနးလညးစုစညး့ကာ
ပဲခူ့တျငး ဟဵသာဝတီထီ့နနး့ကို ်ပနးလညးထူေထာငးခဲံသညး၈
ဒ႑ာရီ၈ ဟသၤာဌကးသညး ဒ႑ာရီလာ မျနးတ႔၌
ို
သေကၤတ်ဖစးသညး၈ ေဂါတမဘုရာ့ရြငးလကးထကး
ေတားက ေကာငး့ကငးမြ စ္ာနး်ဖငးံႂကျေတားမူစဥး ယခုပဲခူ့ၿမိဳ႕တညးရြိရာေဒသသညး ပငးလယးေရလႊမး့
ေသာ ေဒသ်ဖစးသညး၈ ပငးလယးေရ်ပငးသို႔ ထို့ထျကးေနေသာ ေက္ာကးစျနး့တစးခု၉ ဟသၤာ ႏြစးေကာငး
နာ့ေနသညးကို ဗုဒၶဘုရာ့ရြငး်မငးေတားမူသညး၈ ေက္ာကးစျနး့မြာ ေသ့ငယး၊ ဟသၤာ ႏြစးေကာငးစာ
နာ့စရာေနရာမရြိသ်ဖငးံ ဟသၤာမက ဟသၤာဖို၌ ေက္ာေပ၍တျငး နာ့ေနရသညး၈ ဤအေ်ခအေနကို
ေထာကး႐ႈ၊ ဤေနရာေဒသတျငး ခနး့နာ့ႀကီ့က္ယးသညးံ ၿမိဳေတားႀကီ့တညးရြိ လိမးံမညးဟု ဗ္ာဓိတးေပ့
ေတားမူသညး၈ ဤဟသၤာႏြစးေကာငးနာ့ရာေဒသတျငး မျနးတ႔က
ို
ဟဵသာဝတီထီ့နနး့တညးေထာငးခဲံၿပီ့၇
ဟသၤာကို မျနးတို႔၌ သေကၤတအ်ဖစး အသုဵ့်ပဳခဲံသညး၈
ကို့ကျယးယုဵၾကညးမႈ၈ မျနးတို႔သညး ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို အိႏိၵယမြရရြိခံၿဲ ပီ့ေနာကး အေရြ႕ေတာငး အာရြ
ႏိုငးငဵမ္ာ့သိ႔ု ်ပနး႔ပျာ့ေစခဲံသညးဟု ဆိုၾကသညး၈ ေအာကး်မနးမာႏိုးငးငဵပငးလယးကမး့ရုိ့တနး့ေဒသ သထုဵ
တျငး ထီ့နနး့စိုကးၿပီ့ေနာကး အိႏိၵယကုနးသညးမ္ာ့မြတဆငးံ အာေသာကဘုရငးႏြငံး အဆကးအသျယးရ
ခဲံသညး၈ အာေသာကဘုရငးသညး ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ စညးပငးပ္ဵ႕ပျာ့ေအာငး သာသနာ်ပဳေသာမငး့
်ဖစးသညး၈ အာေသာကဘုရငးလကးထကး ဘီစီ ဿ၀ဿ တျငး တတိယအႀကိမး သဵဃာယနာပျက
ဲ ္ငး့ပ၊
ရဟနး့ေတားမ္ာ့ကို သီလၿမဲေစ်ခငး့၇ ဘုရာ့ေဟာတရာ့ေတားမ္ာ့ကို ်ပနးလညးစီစစး်ခငး့တို႔်ပဳလုပးခဲံသညး၈
သဵဃာယနာပျၿဲ ပီ့ေနာကး သဵဃာေတားမ္ာ့ကို တိုငး့တပါ့ႏိုငးငဵမ္ာ့သို႔ ေစလႊတး၊ ဗုဒၶတရာ့ေတားမ္ာ့ကို
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်ပနး႔ပျာ့ေစခဲံသညး၈ အာေသာကဘုရငး၌ သာသနာ်ပဳမ္ာ့ထဵမြ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ရရြိၿပီ့ေနာကး
မျနးယဥးေက့္မႈစညးပငးထျနး့ကာ့ခဲံသညး၈
ဘာသာစကာ့၈ မျနးဘာသာစကာ့သညး ၾသစႀတိဳ-ေအရြတစး ဘာသာစကာ့မြ ဆငး့သကးလာေသာ မျန-း
ခမာ ဘာသာစကာ့အုပးစုဝငး်ဖစးသညး၈ မျနးစာအေရ့အသာ့သညး အိႏိၵယ ဘရာမီအက၏ရာကို အသုဵ့်ပဳ
သညး၈ မျနးအက၏ရာကို မြ်ီ ငမး့၊ ပုဂဵေခတးက္နးစစးသာ့မငး့ (ှွ၅၁-ှှှ၀) လကးထကး တျငး ဗမာစာ
အေရ့အသာ့ကို တညးထျငးခဲံသညး၈ က္နးစစးသာ့မငး့သညး မျနးယဥးေက့္မႈႏြငးံ မျနးစာကို ်မတးႏို့သူ
်ဖစးၿပီ့ က္နးစစးသာ့ေရ့ထို့ေသာ ေက္ာကးစာမ္ာ့သညး မျနးဘာသာ်ဖငးံ ေရ့ထို့ထာ့သညး၈ က္နးစစးသာ့
၌ သာ့ေတားရာဇကုမာရ ေရ့ထို့ေသာ ်မေစတီေက္ာကးစာသညး ပါဠိ၇ ပ္ဴ၇ မျနး၇ ဗမာ ေလ့ဘာသာ်ဖငးံ
ေရ့ထို့ထာ့ခဲံသညး၈

ရခိုငး
သမိုငး့၈ အိႏိၵယႏိုငးငဵ ဂဂၤါ်မစးဝြမး့ေဒသမြ အငးဒို-အာရိယဵမ္ဳိ့ႏျယးစုတ႔သ
ို ညး ယေန႔ရခိုငး်ပညး ကုလာ့
တနး်မစးဝြစး့ေဒသတျငး အေ်ခစိုကးေနထိုငးခံၾဲ ကေၾကာငး့ ႏႈတးေ်ပာသမိုငး့မ္ာ့က ေဖ၍်ပသညး၈ ကုလာ့တနး
်မစးဝြမး့သိ႔မ
ု ေရာကးမီ အငးဒို-အာရိယဵတို႔သညး မျနးဂိုလျိဳကးႏျယးဝငးမ္ာ့ႏြငးံ အိႏိၵယအေရြ႕ပိုငး့ေဒသတျငး
လူမ္ဳိ့မ္ာ့ေရာေႏြာသျာ့ခဲံသညးဟုလညး့ဆိုသညး၈

ရခိင
ု ေ
း ရြ့ေဟာငး့သုေတသနပညာရြငး

ဦ့စဵေရႊဘု၌

မြတးတမး့တျငး အငးဒ-ို အာရိယဵတို႔သညး မစၩိမေဒသမြ ထျကးခါျလာခဲံၾကၿပီ့၇ ဂဂၤါ်မစးဝြမး့တျငး ေနထိုငးခံၾဲ က
ေၾကာငး့၇ ေရြ့ေခတးရခိုငးလူမ္ဳိ့တို႔၌ မူရငး့ေဒသမြာ မာဂဓေဒသ်ဖစးေၾကာငး့၇ ထို႔ေနာကးရခိုငးေဒသသို႔
ေ်ပာငး့ေရႊ႕အေ်ခစိက
ု း၊ ဓညဝတီ (Dhanyawadi) ထီ့နနး့ကို တညးေထာငးခဲံေၾကာငး့ ပါရြိသညး၈
မာရယုဘုရငးက ဓညဝတီထီ့နနး့ (ဘီစီ ၀၀ဿ၂-ှ၁၅၀) ကို စတငးတညးေထာငးခ္ိနးမြစ၊ ရခုင
ိ မ
း ငး့ဆကး
ကို စတငးခဲံေၾကာငး့ ႏႈတးေ်ပာသမိုငး့မ္ာ့က ေဖ၍်ပသညး၈ ေနာကးထပးတညးေထာငးသညးံ ထီ့နနး့မ္ာ့မြာ
ေဝသာလီ၇ ေလ့ၿမိဳ ႔ႏင
ြ ေ
ံး ်မာကးဦ့ထီ့နနး့ တို႔်ဖစးသညး၈ ႏြစးေပါငး့ ၂ှွ၅ ႏြစးအတျငး့ ရခိင
ု မ
း ငး့ဆကးေပါငး့
ဿ၀၁ ဆကးအုပးခ္ဳပးခဲံေၾကာငး့ကိုလညး့ ေဖ၍်ပသညး၈ ရခိုငး်ပညးသဵတၿျဲ မိဳ ႔၌ေရြ့ေဟာငး့ၿမိဳ႕ေတားအဂၤါ
လက၏ဏာရပးမ္ာ့က ႏြစးေပါငး့ ၂ွွွ ေက္ားရခိုငးထီ့နနး့တညးရြိခဲံသညးမြာ ်ဖစးႏိုငးေၾကာငး့ ေဖ၍်ပေန
သညးဟု ရခိုငးလူမ္ဳိ့ သမိုငး့ပညာရြငးေဒါကးတာေအ့ေက္ားက အဆို်ပဳသညး၈ ေဒါကးတာေအ့ေက္ားက
သဵတၿျဲ မိဳ႕သညး ကမာၻ႔ေရြ့ေဟာငး့ၿမိဳ႕ေတားသုဵ့ခုတျငး အပါအဝငး်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ အ်ခာ့ေရြ့ေဟာငး့ၿမိဳ႕
ႏြစးၿမိဳ႕မြာ ဆီ့ရီ့ယာ့ႏိုငးငဵမြ ဒမတးစကတးၿမိဳ႕ႏြငးံ အိႏိၵႏိုငးငဵမြ ဘငးနရကးၿမိဳ႕မ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့
သညး၈ သို႔ရာတျငး ဤအဆိုကို အတညး်ပဳႏိုငးရနးအတျကး ပညာရြငးမ္ာ့၌ သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့
လိုအပးေသ့ေၾကာငး့ကိုလညး့ အဆို်ပဳသညး၈ ရခိုငးတို႔၌ ေနာကးဆုဵ့ထီ့နနး့်ဖစးေသာ ေ်မာကးဦ့ကို
ဗမာတိ႔၌
ု
ကုနး့ေဘာငးထီ့နနး့က အႏိုငးရၿပီ့ေနာကး ရခိုငး်ပညးသညး ဗမာဘုရငး၌ လကးေအာကးခဵ
်ဖစးလာခဲံသညး၈
ဒ႑ာရီ၈ ရခိုငးလူမ္ဳိ့တို႔၌ ဒ႑ာရီတျငး ဗုဒၶဘုရာ့ကိုယးေတားတိုငးဓညဝတီေန်ပညးေတားသို႔ ဘီစီ ၂၂၁
ခုႏြစးတျငး ႂကျေရာကးေတားမူသညးဟု ေဖ၍်ပသညး၈ ထိုစဥးက အုပးခ္ဳပးသညးံ စႏၵာသူရိယ ဘုရငးသညး
ဗုဒအ
ၶ ာ့

႐ုပးပျာ့ေတားခ္ီ့်မြငးံပါရနး

ေလြ္ာကးထာ့သညး၈

ဓညဝတီတျငး

မဟာမုန႐
ိ ုပးထုေတားကို

သျနး့ေလာငး့ ၿပီ့ေနာကး ဘုရာ့ရြငးက သူ၌႐ုပးသျငးကို ႐ုပးထုေတားတျငး ထငးက္နးေစသညး ဟုဆိုသညး၈
မဟာမုနိသညး ဗုဒၶဘုရာ့ႏြငးံ တေထရာတညး့တူေသာ ႐ုပးပာျ ့ေတားဟု အဆိုရြိသညး၈ သမိုငး့ပညာရြငး
ေဒါကးတာ ေအ့ေက္ားက မဟာမုနိသညး ရခိင
ု ်း ပညးတျငး ပထမဦ့ဆုဵ့ သျနး့လုပးသညးံ ဆငး့တုေတား
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်ဖစးသညးဟု မြတးခ္ကးေပ့သညး၈ ကုနး့ေဘာငးေခတးတျငး ဗမာဘုရငးက ရခိုငးထီ့နနး့ကို သိမး့ပိုကး
ၿပီ့ေနာကး မဟာမုနိ ႐ုပးပာျ ့ေတားကို ပငးံေဆာငးသျာ့ခဲံသညး၈ ယခုအခါ မဟာမုနိရုပးပာျ ့ေတားသညး
မႏၲေလ့ၿမိဳ႕၉ တညးရြိသညး၈
ကို့ကျယးယုဵၾကညးမႈ၈

ရခိုငးတို႔သညး

အစဥးအလာအာ့်ဖငးံ

ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈

ရခိုငး

ထီ့နနး့ရက၏ပူရသညး ဗုဒၶဘာသာထျနး့ကာ့ရာမာဂဓေဒသႏြငးံ နယးခ္ငး့စပးေနသ်ဖငးံ ရခိုငးလူမ္ဳိ့တို႔သညး
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ဗုဒၶဘာသာကို ပထမဦ့ဆုဵ့ရရြိသူမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ ရခိင
ု ပ
း ညာရြငး ေဒါကးတာေအ့ေက္ား
ႏြငံး ေဒါကးတာနာယကတို႔က အဆို်ပဳၾကသညး၈ ေအဒီ ှ၅၄ဿ တျငး ရခိင
ု ်း ပညး သဵတၿျဲ မိဳ႕အနီ့ ငလုဵ့ေမား
ႏြငံး ဘိုငးဝါ့ရျာမ္ာ့တျငး တူ့ေဖ၍ရရြိသညးံ ေက္ာကးစာတိုငးႏြစးခုတျငး ေရ့ထို့ထာ့သညးံ ဘုရာ့ေဟာစာမ္ာ့
သညး ရခိုငး်ပညးသ႔ို ဗုဒၶဘာသာ အေစာဆုဵ့ေရာကးရြိသညးံ အေထာကးအထာ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညးဟု
ဆိုၾကသညး၈
ဘာသာစကာ့၈ ရခိုငးဘာသာစကာ့သညး တိဗကးတို-ဘာမငး့ဘာသာစကာ့မြ ဆငး့သကးေသာ လိုလိုဘာ့မိစးဘာသာစကာ့

အုပးစုဝငး်ဖစးေၾကာငး့

ကမာၻ႔တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဘာသာစကာ့

အဖျ႔မ
ဲ ြ

မြတးတမး့်ပဳထာ့သညး၈ ယေန႔ေခတး ရခိုငးစာအေရ့အသာ့သညး စကာ့လုဵ့တခ္ဳိ ႔မြလ၊
ျဲ ဗမာအက၏ရာႏြငးံ
တူညီသညး၈

ေရြ့ေခတးေက္ာကးစာမ္ာ့တျငး

ေတျ႕ရြိသညးံ

ေဝသာလီေခတးတျငး

အသုဵ့်ပဳခဲံေသာ

ေ်မာကးပိုငး့ဘရာမီ အေ်ခခဵရက၏ဝဵသအက၏ရာမ္ာ့သညး ယေန႔ေခတးတျငး အသုဵ့်ပဳ်ခငး့မရြိေတာံေပ၈

ရြမး့
သမိုငး့၈ ရြမး့သုေတသနစာတမး့မ္ာ့အရ ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး မျနးဂိုလျဳကးလူမ္ဳိ့မြ ဆငး့သကးလာေသာ
တိုငးလူမ္ဳိ့အုပးစုဝငး်ဖစးသညး၈ ရြမး့လူမ္ဳိ့သုေတသနပညာရြငး စိုငး့ေအာငးထျနး့၌ အဆိုအရ-တ႐ုတးပညာ
ရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အေနာကးႏိုငးငဵပညာရြငးမ္ာ့၌ သုေတသနေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့တျငး တိုငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ မူရငး့ေဒသ
မြာ တ႐ုတးႏိုငးငဵအေနာကးေတာငးပိုငး့်ဖစးသညးဟု ေဖ၍်ပသညး၈ တုိငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး အာရြ်မစးႀကီ့မ္ာ့
်ဖစးေသာ ်ဗဟ၏ပုတၱရ၇ ခ္ငး့တျငး့၇ ဧရာဝတီ၇ ေရႊလီ၇ သဵလျငး၇ မဲေခါငးႏြငးံမန
ဲ မး်မစးမ္ာ့မြ တဆငးံ အာသဵ၇
်မနးမာ်ပညး၇ လာအို၇ ထိုငး့၇ ကေမာၻဒီ့ယာ့ႏြငးံ ဗီယကးနမးႏိုငးငဵမ္ာ့သို႔ ေရႊ ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငး ၾကသညး၈
စဝးေနာငးဦ့ ဿွွ၂ ခုႏြစးတျငး ်ပဳစုသညးံ စာတမး့တျငး ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ သညး ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ သို႔
ခရစးေတားမေပ၍မီအခ္ိနးကတညး့က

ပထမအသုတးစတငးေရာကးရြိၿပီ့

တေကာငး့၇

မို့နဲ၇

သိႏီၷႏြငးံ

သီေပါေရြ့ေဟာငး့ၿမိဳ႕မ္ာ့ကို တညးေထာငးခဲံၾကေၾကာငး့ ေဖ၍်ပထာ့သညး၈ ဒုတိယအသုတးမြာ ေအဒီ ၃
ရာစုတျငး ွငးေရာကးခဲံၾကသညးဟု ဆကးလကးေဖား်ပသညး၈ သို႔ရာတျငး တိုငးလူမ္ဳိ့ႏျယးမ္ာ့ ်မနးမာႏိုငးငဵ
အတျငး့သိ႔ု ဝငးေရာကးခဲံသညးံ အခ္ိနးကာလႏြငးံ ပတးသကး၊ ပညာရြငးမ္ာ့အတျငး့ အ်ငငး့ပျာ့လ္ကး
ရြိသညး၈ မြတးတမး့ တငးထာ့သညးံ သမိုငး့အေထာကးအထာ့မ္ာ့အရ ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့က ေနာငးခ္ဳိထီ့နနး့
ကို ေအဒီ ၄-ရာစုတျငး တညးေထာငးခဲံေၾကာငး့ စိုငး့ေအာငးထျနး့၌ စာတမး့တျငးေဖ၍်ပသညး၈ ေနာငးခ္ဳိ
ႏိုငးငသ
ဵ ညး တ႐ုတးႏိုငးငဵႏြငးံအၿပိဳငး လျတးလပးစျာတညးရြိခံသ
ဲ ညးံ ႏိုငးငဵ်ဖစးေၾကာငး့ကုိလညး့ စိုငး့ေအာငး
ထျနး့က ေဖ၍်ပသညး၈ ေနာငးခ္ဳိထီနနး့သညး မျနးဂိုဘုရငးကူဗလုိငးခနး၌ တိုကးခိုကးေခ္မႈနး့ခဵရၿပီ့ ေနာကး
ပ္ကးသုဥး့သျာ့ခဲံသညး၈ ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ရြမး့ဘာသာ်ဖငးံ နမးံေမားဟုေခ၍သညးံ ေရႊလီ်မစးဝြမး့ ေဒသသိ႔ု
ေ်ပာငး့ေရႊ ႔လာၾကၿပီ့၇ နမးံေမားလုဵထီ့နနး့ကို စိုကးထူခဲံသညး၈
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ဒ႑ာရီ၈ နမးံေမားလုဵထီ့နနး့ႏြငးံ ဆကးႏျယးေသာ ဒ႑ာရီတစးခုရြိသညး၈ ေရြ့အခါက ေရႊလီ်မစးဝြမး့မြ
ေမားမငး့သာ့တစးပါ့သညး

နဂါ့မငး့သမီ့ႏြငးံ

အိမးေထာငးက္ခဲံသညးဟုဆိုသညး၈

နဂါ့မငး့သမီ့မြ

ချနထ
း ျနး့ခမး့ဆိုေသာ သာ့တစးဦ့ကို ဖျာ့်မငးသညး၈ ချနးထျနး့ခမး့သညး ေမြားပညာတတးကၽျမး့က္ငးသညး၈
ချနးထျနး့ခမး့အရျယးေရာကးေသာအခါ ယူနနးကိုအုပးခ္ဳပးသညးံ အ်ခာ့တိုငးမငး့တစးပါ့၌ သမီ့ေတားႏြငးံ
ထိမး့်မာ့လကးထပးလိုသညး၈

ယူနနးဘုရငး၌

သမီ့ေတားႏြငးံ

လကးထပးရနး

ကိစၥမြာ

မလျယးကူပါ၈

ဘုရငးႀကီ့က လြပေခ္ာေမာေသာ သမီ့ေတားကို ေရကနးႀကီ့အလယးရြိ ကၽျနး့ေပ၍တျငး တညးေဆာကး
ထာ့ေသာ နနး့ေတားတျငး ထာ့ရြိၿပီ့၇ ေလြ၇ ေဖါငး အကူအညီမပါဘဲ သမီ့ေတားထဵအေရာကး သျာ့ႏိုငးသူ
ႏြငးံသာ ထိမး့်မာ့လကးထပးေပ့မညးဟု ေၾက်ငာသညး၈ ချနးထျနး့ခမး့သညး သူ၌ ေမြားပညာအစျမး့ႏြငးံ
မိခငးနဂါ့မငး့သမီ့၌ အကူအညီ်ဖငးံ မငး့သမီ့ထဵအေရာကးသျာ့ရနး စီစဥးသညး၈ မိခငးနဂါ့မ သညး
ေရကနးတျငးအလ္ာ့လိုကးဆနး႔တနး့ေပ့ၿပီ့ ချနးထျနး့ခမး့က မိခငး၌ ေက္ာေပ၍မြေလြ္ာကး၊ ကၽျနး့ေပ၍သို႔
ေရာကးရြိၿပီ့ မငး့သမီ့ႏြငးံ ေတျ႔ဆုဵႏိုငးခဲံသညး၈ ချနးထျနး့ခမး့ သညး မငး့သမီ့ႏြငးံ ထိမး့်မာ့ လကးထပး၊
ေမားနနး့ေတားသို႔ ်ပနးလာခါ မငး့သမီ့ကို မိဘုရာ့ ေ်မြကးကာ ေပ္ားရႊငးစာျ ထီ့နနး့စို့စဵခဲံ သညးဟု
ဆိုသညး၈
ကို့ကျယးယုဵၾကညးမႈ၈ ဗုဒၶဘာသာသညး ေအဒီ ၃ ရာစုမြစ၊ အိႏိၵယႏိုငးငဵမြတဆငးံ တ႐ုတးႏြငးံ အေရြ႕
ေတာငးအာရြႏိုငးငဵမ္ာ့သို႔
ေတျ႔ဆုဵခဲံၿပီ့ေနာကး
ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌

က္ယး်ပနးခံသ
ဲ ညး၈

ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး

ဗုဒၶဘာသာ၌

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို

သကးဝငးယုဵၾကညးခဲံသညး၈

ယဥးေက့္မႈႏြငးံေနစဥးဘဝကို

ထငးဟပးခဲံသညးဟု

ခရစးယာနးသာသနာ်ပဳမ္ာ့သညး

ေတာငးေပ၍တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ကို

ဂိုဏး့ဂနမ္ာ့စျာႏြငးံ

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာသညး
စဝးေနာငးဦ့ေရ့သာ့ခဲံသညး၈

ခရစးယာနးဘာသာသို႔

ေ်ပာငး့လဲ

ႏိုငးခံေ
ဲ သားလညး့ ရြမး့်ပညးသို႔ ေရာကးလာသညးံ သာသနာ်ပဳဆရာမ္ာ့သညး ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို ခရစးယာနး
ဘာသာေ်ပာငး့ရာတျငး ေအာငး်မငးမႈမရေၾကာငး့စဝးေနာငးဦ့၌ စာတမး့တျငးပါရြိသညး၈
ဘာသာစကာ့၈

ရြမး့ဘာသာစကာ့သညး

တိုငး-ဂတိုငးဘာသာစကာ့အုပးစုဝငး်ဖစးၿပီ့၇

ထိုငး့ဘာသာ

စကာ့ႏြငးံ နီ့စပးသညး၈ ရြမး့စာေပေလံလာသူ ဘေရာငး့ (ှ၆၃၆) ၌ အဆိုအရ ရြမး့ဘာသာစကာ့
မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ကို အုပးစုသုဵ့ခုချဲႏိုငးေၾကာငး့၇ အေရြ႕ပိုငး့၇ ေတာငးပိုငး့ႏြငးံ ေ်မာကးပိုငး့ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့
်ဖစးေၾကာငး့၇ ရြမး့်ပညးအေရြ႕ပိုငး့ဘာသာစကာ့သညး ထိုငး့ႏိုငးငဵေ်မာကးပိုငး့ဘာသာစကာ့ႏြငးံ

နီ့စပး

ေၾကာငး့၇ ေတာငးပိုငး့ရြမး့ဘာသာစကာ့သညး ဗမာေဝါဟာရအခ္ဳိ႕ကို ယူထာ့ေၾကာငး့ႏြငးံ ေ်မာကးပိုငး့ရြမး့
ဘာသာစကာ့သညး တရုတးဘာသာစကာ့၌ လႊမး့မို့မႈရြိေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈ ရြမး့စာေပအေရ့အသာ့
သညး မျနးအက၏ရာမြ ဆငး့သကးလာေၾကာငး့ စဝးေနာငးဦ့က ေရ့သာ့သညး၈

ရြမး့်ပညးတျငး ေနထိုငးသညးံ လာ့ဟူ၇ ပအိ႔၇ု ပေလာငးႏြငးံ ဝလူမ္ဳိ့မ္ာ့
လာ့ဟူ၇ ပအို႔၇ ပေလာငးႏြငးံ ဝလူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ေနထိုငးရာေဒသသညး ်မနးမာႏိုငးငဵ၇ ရြမး့်ပညး ်ဖစးသညး၈
သို႔ရာတျငး အဆိုပါလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ကဲံသို႔ တိုငးအုပးစုဝငးမဟုတးၾကဘဲ၇ စီႏုိ-တိဗကးတနး
အုပးစုဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ေအာကးပါစာပိုဒးမ္ာ့တျငး အဆိုပါတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့ ေလ့မ္ဳိ့၌ မူရငး့
ဇာတိႏြငးံ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ေဖ၍်ပပါမညး၈
လာ့ဟူ၈ လာ့ဟူလူမ္ဳိ့မ္ာ့်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ဝငးေရာကးလာသညးံကာလကို စာေရ့သူအေန်ဖငးံ အေထာကး
အထာ့မ္ာ့

ရြာမေတျ႔ပါ၈

လာ့ဟူလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး
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်မနးမာႏိုငးငဵတျငး

လူဦ့ေရ

ှ၂ွ,ွွွ

ခနး႔ရြိၿပီ့၇

တ႐ုတး်ပညးႏြငးံ

ထိုငး့ႏိုငးငဵတို႔တျငးလညး့

ေနထိုငးၾကသညး၈

လာ့ဟူလူမ္ဳိ့

အမ္ာ့စုမြာ

ခရစးယာနး

ဘာသာဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ လာ့ဟူဘာသာစကာ့သညး တိဗကးတ-ို ဘာ့မငး့ဘာသာစကာ့အုပးစုဝငး
်ဖစးသညး၈ လာ့ဟူစာေပအေရ့အသာ့သညး လကးတငးအက၏ရာကို အသုဵ့်ပဳသညး၈
ပအိ႔၈ု ပအိ႔လ
ု ူမ္ဳိ့မ္ာ့ကို ကရငးမဲ သို႔မဟုတး ေတာငးသူဟုလညး့ ေခ၍ၾကသညး၈ ပအိ႔တ
ု ို႔သညး ကရငး
လူမ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့်ဖစးၾကသညးဟု ဆိုသညး၈

ႏႈတးေ်ပာသမိုငး့အရ ပအိ႔လ
ု ူမ္ဳိ့တို႔သညး

အာရြအလယးပိုငး့

ကုနး့်မငးံေဒသမြ ေတာငးဘကးသို႔ေ်ပာငး့ေရႊ႕လာၾကၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ခရစးေတားမေပ၍မီကပငး ေရာကးရြိ
ေနၿပီဟု သိရြိရသညး၈ ပအို႔တို႔သညး တနးခ့ုိ ရြငးဝိဇၨာဖခငးႏင
ြ ံး နဂါ့မ မိခငးတို႔မြ ဖျာ့်မငးလာ ေၾကာငး့ ဒ႑ာရီ
မ္ာ့ကေဖ၍်ပသညး၈ ပအို႔မ္ာ့သညး ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့၇ ေရြ့ယခငးကပငး ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို
မျနးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံအတူ ရရြိခံသ
ဲ ညးဟု ယူဆရသညး၈ ပအိ႔ဘ
ု ာသာစကာ့သညး စီႏို-တိဗကးတနး ဘာသာ
စကာ့အုပးစုဝငး်ဖစးေၾကာငး့ ကမာၻ႔တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဘာသာ စကာ့အဖျဲ႔မြ မြတးတမး့်ပဳ ထာ့သညး၈
ပအိ႔စ
ု ာအေရ့အသာ့သညး

လျနးခဲံေသာႏြစးေပါငး့တစးေထာငး

ေက္ားကပငးရြိခံၿဲ ပီ့၇

ပအိ႔ု

အက၏ရာႏြငးံ

မျနးအက၏ရာတိ႔သ
ု ညး အိႏိၵယဘရာမီအက၏ရာမြ ဆငး့သကးလာေသာ စာအေရ့အသာ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈
ပေလာငး၈ ႏႈတးေ်ပာသမိုငး့မ္ာ့အရ ပေလာငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ဝငးေရာကးလာသညးံ အခ္ိနး ကာလ
မြာ ပ္ဴလူမ္ဳိ့မ္ာ့်မနးမာႏိုငးငဵတျငး အေ်ခစိုကးေနထိုငးခဲံၾကသညးံကာလ ေအဒီ ှ ရာစုမြ ၁ ရာစုအတျငး့
်ဖစးသညးဟုသိရသညး၈

ပေလာငးလူမ္ဳိ့စုကမ
ျဲ ္ာ့မြာ

ေရႊပေလာငး၇

ေငျပေလာငးႏြငးံ

႐ူမိုငးပေလာငးတို႔

်ဖစးၾကသညး၈ ပေလာငးလူမ္ဳိ့အမ္ာ့စုသညး ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကေသားလညး့ ႐ို့ရာနတးကို့ကျယးမႈ
အစဥးအလာကို ဆကးလကးထိနး့သိမး့ထာ့ၾကသညး၈ ပေလာငးဘာသာစကာ့သညး ၾသစႀတီဳ-ေအရြတစး
အုပးစုမြ

ဆငး့သကးလာေသာ

မျန-း ခမာဘာသာစကာ့အုပးစုဝငး်ဖစးေၾကာငး့

ကမာၻတိုငး့ရငး့သာ့

လူမ္ဳိ့မ္ာ့ဘာသာစကာ့အဖျဲ႔မြ မြတးတမး့တငးထာ့သညး၈ ပေလာငး ဘာသာစကာ့၌ မ္ဳိ့ကျသ
ဲ ုဵ့ခုမြာ
႐ူခ္ငး့၇ ႐ူမိုငးႏြငးံ ေရႊတို႔်ဖစးၾကသညး၈
ဝလူမ္ဳိ့၈

ဝလူမ္ဳိ့မ္ာ့်မနးမာႏိုငးငဵသို႔

ရြာေဖျေတျ႔ရြိ်ခငး့မရြိပါ၈

သို႔ရာတျငး

ဝငးေရာကးလာခဲံသညးံ
ဝလူမ္ဳိ့တို႔သညး

အခ္ိနးကာလကို

စာေရ့သူအေန်ဖငးံ

မျနးႏြငးံပေလာငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့ကဲံသို႔

မျန-း ခမာ

အုပးစုမ္ာ့်ဖစးရာ မျနးႏြငးံ ပေလာငးတို႔ ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ ဝငးေရာကးလာသညးံ အခ္ိနးကပငး ေရာကးရြိေနႏိုငး
သညး၈ ဝလူမ္ဳိ့ဦ့ေရစုစုေပါငး့ တစးသနး့ခနး႔ရၿိြ ပီ့ ရြမး့်ပညးအေရြ႕ေ်မာကးဖကး ဝေဒသတျငး ၃ွွ,ွွွ၇
်မနးမာ်ပညး နယးစပးတရုတး်ပညးထဲတျငး ၀ွွ,ွွွ ခနး႔ႏင
ြ ံး ရြမး့်ပညးေတာငးပိုငး့ႏြငးံ ထိုငး့ႏုိငးငဵတို႔တျငး
ှွွ,ွွွ ခနး႔ေနထိုငးၾကသညး၈ အစဥးအလာအာ့်ဖငးံ ဝလူမ္ဳိ့တို႔သညး နတးကို့ကျယးသူမ္ာ့်ဖစးၿပီ့၇
ေတာေတာငးမ္ာ့၇ ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ သဘာဝတညးရြိေနသညးံ အရာမ္ာ့ အာ့လုဵ့တျငး နတးမ္ာ့ရြိေၾကာငး့ႏြငးံ
ထိုနတးမ္ာ့သညး ကဵၾကမၼာအေကာငး့ႏြငးံ အဆို့ႏြစးမ္ဳိ့စလုဵ့ကို သယးေဆာငးလာၾကသညးဟု ယုဵၾကညးၾက
သညး၈

ဝလူမ္ဳိ့တို႔သညး

ႏြစးဆယးရာစုအလယးပိုငး့အထိ

လူဦ့ေခါငး့ကို်ဖတး၊

ယစးေဇားသညးံ

အေလံအထရြိခဲံသညး၈ ယေန႔ေခတးတျငး ဝလူမ္ဳိ့အမ္ာ့စုမြာ ဗုဒၶဘာသာကို့ကျယးသူမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ အခ္ဳိ႕မြာ
ခရစးယာနးဘာသာကို့ကျယးၾကသညး၈ ဝစာေပအေရ့ အသာ့ကို သမၼာက္မး့စာဘာသာ်ပနးရနး အတျကး
ခရစးယာနးသာသနာ်ပဳမ္ာ့က ှ၆၀ွ ခုႏစ
ြ မ
း ္ာ့ကတညး့က တီထျငးေပ့ခဲံသညး၈ သို႔ရာတျငး ဝေဒသ၉
အမ္ာ့ဆုဵ့အသုဵ့်ပဳသညးံ ဘာသာစကာ့မြာ တ႐ုတးဘာသာစကာ့်ဖစးသညး၈
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၀၈ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့၉ ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့မႈမ္ာ့
ေအာကးပါစာပုိဒးမ္ာ့သညး အဓိကတိုငး့ရငး့သာ့အုပးစုရြစးခု်ဖစးေသာ ဗမာ၇ ခ္ငး့၇ ကခ္ငး၇ ကရငး၇ ကရငးနီ၇
မျနး၇ ရခိင
ု ႏ
း င
ြ ံး ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ ရြမး့်ပညးတျငးေနထိုငးၾကေသာ လာ့ဟူ၇ ပအိ႔၇ု ပေလာငးႏြငးံ ဝလူမ္ဳိ့တို႔၌
ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့မႈအေ်ခအေနကို ရြငး့်ပထာ့ပါသညး၈ ဤစာပုိဒးမ္ာ့တျငးပါဝငးသညးံ ေဖ၍်ပခ္ကး
ႏြငံး အ်မငးမ္ာ့သညး စာေရ့သူ၌ ကိုယးပိုငးအေတျ႕အႀကဵဳအေပ၍ အေ်ခခဵထာ့ပါသညး၈ စာေရ့သူသညး
အထကးပါတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ႏြငးံ အဆိုပါေဒသမ္ာ့တျငး တာဝနးထမး့ေဆာငးေနၾကေသာ ဆရာ၇
ဆရာမမ္ာ့၇

ပညာေရ့လုပးငနး့

ေဆာငးရျကးၾကသူမ္ာ့ႏြငးံ

ဆယးႏြစးခနး႔

လကးတေ
ျဲ ဆာငးရျကးခဲံသူ

်ဖစးပါသညး၈
ဗမာဘာသာစကာ့
ှ၆၁၅ ခုႏစ
ြ း ်မနးမာႏုိငးငဵလျတးလပးေရ့ရၿပီ့ခ္ိနးမြစ၊ ဗမာဘာသာစကာ့ကို တရာ့ဝငး႐ုဵ့သုဵ့ႏြငးံ ေက္ာငး့
သုဵ့ဘာသာစကာ့အ်ဖစး သတးမြတးခဲံေသာေၾကာငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ တိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့ မ္ာ့
ထဲတျငး ဗမာဘာသာစကာ့သညး ပိုမိုက္ယး်ပနး႔ရနးအချငးံအေရ့ရရြိသညး၈ ႏြစးေပါငး့တစးရာေက္ား ကိုလိုနီ
လကးေအာကးေနရစဥးက ဗမာမ္ဳိ့ခ္စးတ႔သ
ို ညး ဗမာစာရပးတညးႏုိငးေရ့အတျကး ႀကိဳ့ပမး့ခဲံၾကရ သညး၈
ဗမာမ္ဳိ့ခ္စးတ႔က
ို
အမ္ဳိ့သာ့ေက္ာငး့မ္ာ့ဖျငးံလြစး၊ ဗမာစာ ်မြငးံတငးေရ့ႏြငးံ မ္ဳိ့ခ္စးစိတးဓာတး ထကးသနး
ေရ့တိ႔အ
ု တျကး ေဆာကးရျကးခဲံသညး၈ ေအာကးပါေႂကျ့ ေၾကားသဵ်ဖငးံ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့စိတးကို ်မြငးံတငးခဲံ
သညး၈
ဗမာ်ပညးသညး ဒို႔်ပညး
ဗမာစာသညး ဒို႔စာ
ဗမာစကာ့သညး ဒို႔စကာ့
ဒို႔်ပညးကုိခ္စးပါ
ဒို႔စာကို တနးဖို့ထာ့ပါ
ဒို႔စကာ့ကို ေလ့စာ့ပါ
ဿွွွ ခုႏြစးမြစ၊ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ပုဂၐလိကေက္ာငး့မ္ာ့တို့ခ္ဲ ႔ဖျငးံလြစးလာၿပီ့၇ အဆိုပါ ေက္ာငး့မ္ာ့သညး
အဂၤလိပးစာကၽျမး့က္ငးမႈကို ဦ့စာ့ေပ့သညး၈ အဂၤလိပးစာေကာငး့ေကာငး့တတးလြ္ငး ႏုိငးငဵ်ခာ့သို႔သျာ့၊
အလုပးလုပးရနးႏြငးံ ေက္ာငး့တကးရနးရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ မိဘမ္ာ့ကလညး့ ေငျကုနးေၾက့က္ခဵ၊ သာ့သမီ့
မ္ာ့ကို ပုဂၐလိကေက္ာငး့မ္ာ့သို႔ ပို႔ၾကသညး၈ ထိုေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ သညး ဗမာစာအေပ၍ အေလ့ထာ့မႈ
ေလ္ာံပါ့လာၾကသညး၈ ဗမာစာကိုခ္စး်မတးႏုိ့ေသာ ဆရာမ္ာ့ဖျငးံလြစးသညးံ လုမၸဏီ ဥယ္ာဥးကဲံသို႔ေသာ
ပုဂၐလိေက္ာငး့မ္ာ့သညး ဗမာစာႏြငးံ အဂၤလိပးစာႏြစးမ္ဳိ့လုဵ့ကၽျမး့က္ငးရနး ႀကိဳ့ပမး့ၾက သညး၈ ႏုိငးငဵ်ခာ့
ေရာကးဗမာမိသာ့စုမ္ာ့မြ

ေပါကးဖျာ့ေသာ

ကေလ့မ္ာ့သညးလညး့

ဗမာစာသငးရနး

အချငးံအလမး့

နညး့ပါ့ၾကသညး၈ အေနာကးႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး သာသနာ်ပဳသညးံ ်မနးမာဗုဒၶဘာသာ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့
မ္ာ့က ဗုဒၶအဆုဵ့အမႏြငးံ ဗမာစာကို ေႏျရာသီေက္ာငး့ပိတးရကးမ္ာ့တျငး သငးၾကာ့ေပ့သ်ဖငးံ အခ္ဳိ႕
ကေလ့မ္ာ့ ဗမာစာသငးၾကာ့ချငးံရၾကသညး၈ အိမးနီ့ခ္ငး့ထိုငး့ႏုိငးငဵတျငး ေရာကးရြိေနသညးံ ဗမာ မ္ာ့က
နယးစပးေဒသတျငး ေက္ာငး့မ္ာ့ထူေထာငး၊ ဗမာစာႏြငးံ ဗမာသငး႐ုိ့ ၫႊနး့တမး့ကို သငးၾကာ့ေပ့သညး၈
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ဗမာလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး ဗမာစာမတိမးေကာေအာငး ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးေနၾကေသားလညး့ ်မနးမာႏုိငးငဵတျငး
ေနထိုငးသညးံ အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့ေရ့ကိစၥအေပ၍ စဥး့စာ့ေပ့မႈ
မရြိသေလာကးပငး ေတျ႔ရသညး၈ ေအာကးပါစာပုိဒးမ္ာ့တျငး တိုငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ ရြငးသနးရနး
အတျကး မညးမြ္ခကးခဲေၾကာငး့ တငး်ပထာ့ပါသညး၈
ခ္ငး့ဘာသာစကာ့
ခ္ငး့ဘာသာစကာ့တျငး မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့စျာရြိၿပီ့၇ မ္ဳိ့ကျဲ ဿွ ေက္ားမြာ ယေန႔ထကးတိုငးေ်ပာဆို ေနၾကဆဲ
်ဖစးသညး၈ ခရစးယာနးက္မး့စာမ္ာ့ကို ခ္ငး့ဘာသာမ္ာ့်ဖငးံ ဘာသာ်ပနးထာ့ၿပီ့၇ ခ္ငး့စာကို ဘုရာ့ေက္ာငး့
မ္ာ့တျငး သငးၾကာ့ေပ့သညး၈ ဘာသာေရ့ရညးရျယးခ္ကးမြလ၊
ျဲ ခ္ငး့စာကို ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး သငးၾကာ့
ေပ့်ခငး့မရြိပါ၈ အစို့ရပညာေရ့မူဝါဒအရလညး့ ဗမာစာမြလ၊
ျဲ အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့စာမ္ာ့ကို သငးၾကာ့
ချငးံမရြိပါ၈ အစို့ရ၌ အသိအမြတး်ပဳမႈႏြငးံ ေထာကးပဵံမႈမရရြိသ်ဖငးံ ခ္ငး့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ရနး အချငးံ
အလမး့ အလျနးနညး့ပါ့သညး၈ ခရစးယာနးဘာသာဝငး ခ္ငး့မ္ာ့က က္မး့စာတျငး ခ္ငး့စာ်ဖငးံ ဖတးႏုိငး
ေသားလညး့ ဗုဒၶဘာသာခ္ငး့မ္ာ့အတျငး့ ခ္ငး့ဘာသာစကာ့ မညးသ႔ရ
ုိ ြငးသနးသညးကို စာေရ့သူအေန်ဖငးံ
ေလံလာသိရြိ်ခငး့မရြိေသ့ပါ၈
ကခ္ငးဘာသာစကာ့
ကခ္ငးလူမ္ဳိ့၌ လူမ္ဳိ့စုဝငးမ္ာ့်ဖစးေသာ ဂ္ိနး့ေဖာ၇ လာခ္ိတး၇

လားေွ၍၇ လီ

၇ ရဝမးႏြငးံ ဇုိငး့ဝါ့လူမ္ဳိ့

တို႔သညး သီ့်ခာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ေ်ပာဆိုၾကသညး၈ သို႔ရာတျငး ကခ္ငးလူမ္ဳိ့စုမ္ာ့အတျငး့ ဂ္ိနး့ေဖါ
ဘာသာစကာ့ကို ဆကးသျယးရနး ဘုဵဘာသာစကာ့ႏြငးံ ကခ္ငးေဒသအတျငး့ ေက္ာငး့သုဵ့ဘာသာစကာ့
အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳသညး၈ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျ႔မ
ဲ ြ တညးေထာငးထာ့ေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ဂ္ိနး့ေဖါ
ဘာသာစကာ့ကို မူလတနး့မြအလယးတနး့အထိ သငးၾကာ့သညး၈ အဆိုပါေက္ာငး့မ္ာ့တျငး တကးေရာကး
ေနေသာ ေက္ာငး့သာ့စုစုေပါငး့ (ှွွွွ) ေက္ားရြိသညး၈ ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့အဖျဲ႕ အုပးခ္ဳပးေသာ
ေဒသမ္ာ့တျငး ဂ္ငး့ေဖါဘာသာစကာ့ကို ႐ုဵ့သုဵ့ ဘာသာစကာ့အ်ဖစးလညး့ အသုဵ့်ပဳသညး၈ ကခ္ငး
လျတးေ်မာကးေရ့အဖျ႔အ
ဲ ုပးခ္ဳပးသညးံ

ေဒသအ်ပငးဖကးတျငး

ေနထိုငးသညးံ

ကခ္ငးလူမ္ဳိ့စုမ္ာ့အတျကး

သူတ႔၌
ို ဘာသာစကာ့ကို ခရစးယာနး ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး သငးယူၾကသညး၈
ကရငးဘာသာစကာ့
ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရုဵ့မြ ဖျငးံလြစးသညးံေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ
စခနး့မ္ာ့မြ

ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး

စေကာကရငးဘာသာကို

ထိုငး့-်မနးမာနယးစပး ကရငးဒုက၏သညး

ေက္ာငး့သုဵ့ဘာသာအ်ဖစး

အသုဵ့်ပဳသညး၈

ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အရုဵ့အုပးခ္ဳပးသညးံေဒသမ္ာ့တျငးလညး့ စေကာကရငးဘာသာကို ႐ုဵ့သုဵ့ဘာသာ
အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳသညး၈ ကရငးလူမ္ဳိ့ႏျယးစုမ္ာ့အတျငး့ စေကာကရငး ဘာသာကို ႐ုဵ့သုဵ့ႏြငးံ ေက္ာငး့သုဵ့
အ်ဖစး သတးမြတးထာ့မႈအေပ၍သေဘာထာ့ကျလ
ဲ မ
ျဲ ႈအခ္ဳိ႕ရြိသညး၈ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ အုပးခ္ဳပး
ရာေဒသအ်ပငးဘကးတျငး ေနထိုငးေသာ ကရငးမ္ဳိ့ႏျယးစုမ္ာ့သညး မိမိတို႔၌ ဘာသာစကာ့ကို ခရစးယာနး
ဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ ဗုဒၶဘာသာ ဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး သငးယူၾကသညး၈
ကရငးနီဘာသာစကာ့
ကယာ့လီအက၏ရာ်ဖငးံေရ့သာ့သညးံ

ကရငးနီစာသညး

ကရငးနီတို့တကးေရ့ပါတီ၌

ရုဵ့သုဵ့စာ်ဖစးၿပီ့၇

ထိုငး့ႏုိငးငဵမေ
ဲ ဟာငးေဆာငးၿမိဳ႕အနီ့ ထိုငး့-်မနးမာနယးစပးတျငးရြိသညးံ ကရငးနီ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး ဖျငးံ
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လြစးထာ့ေသာေက္ာငး့မ္ာ့တျငး သငးၾကာ့သညး၈ ကရငးနီလူမ္ဳိ့စုဝငးမ္ာ့၌ အ်ခာ့ဘာသာ စကာ့မ္ဳိ့
ကျမ
ဲ ္ာ့ကို

ခရစးယာနးဘုရာ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး

သငးၾကာ့ေပ့ၿပီ့

က္မး့စာမ္ာ့ကိုလညး့

ဘာသာ်ပနး

ထာ့သညး၈
မျနးဘာသာစကာ့
မျနးဘာသာစကာ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈသညး ေရြ့ေခတး်မနးမာႏိုငးငဵႏြငးံ ထိုငး့ႏိုငးငဵတို႔တျငး လႊမး့မို့ခဲံေၾကာငး့
သမိုငး့အေထာကးအထာ့မ္ာ့အရ သိရြိရသညး၈ မျနးအက၏ရာသညး ဗမာစာအေရ့ အသာ့ေပ၍ေပါကးရနး
ဦ့ေဆာငးမႈေပ့ခဲံသညး၈ သို႔ရာတျငး ယေန႔အခ္ိနး၉ မျနးဘာသာစကာ့သညး ဗမာႏြငံး ထိုငး့ဘာသာ
စကာ့တို႔၌

ဝါ့ၿမိဳ်ခငး့ကိုခဵရသညးံ

ထငးရြာ့သညးံ

ဥပမာတစးခု်ဖစးသညး၈

မျနးလူမ္ဳိ့်ဖစးသညးဟု

ေဖ၍်ပသညးံ လူဦ့ေရထကး မျနးစကာ့ေ်ပာသူအေရအတျကးက နညး့ေၾကာငး့ ဝပးကငး၌ ဿွွ၄ စာတမး့
တျငး ေဖ၍်ပသညး၈ မျနးလူမ္ဳိ့သုေတသနပညာရြငး ပုညမျနး၌ စာတမး့တျငး ှ၅၂၃ ခုႏြစးတျငး ေကာကးယူ
ေသာ သနး့ေကာငးစာရငး့အရ ဟသၤာတခရုိငးတျငး ေနထိုငးေသာ မျနးလူမ္ဳိ့မ္ာ့မြာ လူဦ့ေရ၌ ထကးဝကး
ရြိေၾကာငး့၇ ေနာကးထပး ၂၂ ႏြစးအၾကာ ှ၆ှှ ခုႏြစး သနး့ေကာငးစာရငး့တျငး မျနးလူမ္ဳိ့ဟုေဖ၍်ပသူမြာ
လူဦ့ေရ ၂၀ဿ,ွွွ ေက္ားအနကး ှ,ဿွွ ေက္ား သာရြိေၾကာငး့ေဖ၍်ပသညး၈ ထို႔်ပငးလူဦ့ေရ ှ,ဿွွ
တျငး မျနးစကာ့ေ်ပာဆိုသူ ၁ွွ ခနး႔သာ ရြိသညး၈
မျနးဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ာ့၇ ႏုိငးပနး့လြကဲံသို႔ေသာ မျနးပညာရြငးမ္ာ့ႏြငးံ မျနး်ပညးသစး ပါတီတို႔သညး
မျနးဘာသာစကာ့ထိနး့သိမး့ရနးအတျကး တကးတကးႂကျႂကျေဆာငးရျကးလ္ကးရြိၾကသညး၈ မျနးဗုဒၶဘာသာ
ဘုနး့့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့ႏြငးံ မျနး်ပညးသစးပါတီမြတညးေထာငးေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့သညး
စကာ့

သငးၾကာ့ေပ့ရာဌာနမ္ာ့်ဖစးသညး၈

မျနး်ပညးသစးပါတီေက္ာငး့မ္ာ့တျငး

မျနးဘာသာ

ေက္ာငး့သာ့ဦ့ေရ

ှွ,ွွွ ေက္ား တကးေရာကးသငးၾကာ့လ္ကးရြိသညး၈
ရခိုငးဘာသာစကာ့
ရခိုငးဘာသာစကာ့ႏြငးံ ဗမာဘာသာစကာ့တို႔သညး ေဝါဟာရအနညး့ငယးမြလ၊
ျဲ တူညီမႈမ္ာ့စျာရြိသညး၈
ဗမာစကာ့တတးကၽျမး့သူသညး ရခိုငးဘာသာစကာ့ကို ၅ွ% ခနး႔ နာ့လညးသညး၈ ရခိုငးဘာသာစကာ့ကို
ရခိုငးဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး အဓိက သငးၾကာ့သညး၈ ်ပညးပေရာကး ရခိင
ု ႏ
း င
ို င
း ေ
ဵ ရ့
အဖျ႕ဲ မ္ာ့က ရခိင
ု စ
း ာႏြငံး စကာ့ကို ဆကးသျယးေရ့ ဘာသာစကာ့အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳသညး၈
ရြမး့ဘာသာစကာ့
ရြမး့ဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့သညး ရြမး့ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့ရာ အဓိကဌာနမ္ာ့ ်ဖစး
သညး၈ ရြမး့လူမ္ဳိ့ေက္ာငး့ဆရာမ္ာ့ႏြငးံ တက၎သိုလးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ေႏျရာသီ ေက္ာငး့ပိတးရကး
မ္ာ့တျငး ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ေနထိုငးရာေဒသမ္ာ့သို႔ သျာ့ေရာကးၿပီ့ ရြမး့စာသငးေပ့ၾကသညး၈ ထိုငး့-်မနးမာ
နယးစပးရြိ ရြမး့ႏိုငးငဵေရ့ အဖျ႔မ
ဲ ္ာ့ဦ့စီ့ဖျငးံလြစးေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ရြမး့ဘာသာ စကာ့ကို ေက္ာငး့သုဵ့
ဘာသာစကာ့အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳသညး၈ အခ္ဳိ ႔ရြမး့မ္ဳိ့ခ္စးမ္ာ့က သူတုိ႔၌ေက္ာငး့မ္ာ့ တျငး ဗမာစာကို
သငးၾကာ့ရနး

်ငငး့ဆိုၾကသညး၈

ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ေနထိုငးရာေဒသတျငး

ရြမး့ဘာသာ၇

ထိုငး့ဘာသာႏြငးံ

အဂၤလိပးဘာသာတို႔သာ ပိုမိုလိုအပးၿပီ့ ဗမာစာမြာအသုဵ့်ပဳရနး နညး့သ်ဖငးံ သငးၾကာ့်ခငး့မရြိေၾကာငး့
အခ္ဳိ႕က အဆို်ပဳသညး၈ အခ္ဳိ႕မြာ ႏုိငးငဵေရ့ရညးရျယးခ္ကး်ဖငးံ ဗမာစာကို ်ငငး့ပယး်ခငး့်ဖစးႏုိငးသညး၈
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လာ့ဟူ၇ ပအို႔၇ ပေလာငးႏြငးံ ဝ ဘာသာစကာ့မ္ာ့
လာ့ဟူ၇ ပအိ႔၇ု ပေလာငး၇ ဝႏြငးံ အ်ခာ့တိုးငး့ရငး့သာ့ငယးမ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ ထိနး့သိမး့ရနးကိစၥမြာ
ပိမ
ု ခ
ုိ ကးခဲေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရသညး၈ ဥပမာအေန်ဖငးံ ဝေဒသတျငး „ဝတပးမေတား

UWSA)‟ မြ ဝဘာသာ

စကာ့ထိနး့သိမး့ရနး တာဝနးယူၿပီ့ ဝေဒသတျငး ဖျငးံလြစးသညးံ ေက္ာငး့မ္ာ့ တျငး ဆရာမ္ာ့ ေစလႊတး၊
ဝစာကို မူလတနး့အဆငးံတျငး သငးၾကာ့ေစသညး၈ သို႔ရာတျငး ဝေဒသ၉ လႊမး့မို့ေသာ ဘာသာစကာ့မြာ
တ႐ုတးဘာသာစကာ့်ဖစးၿပီ့ ဝစာတတးသူဦ့ေရမြာ အနညး့ငယးမြ္သာ ရြိသညး၈ ထို႔်ပငး ဝတပးမေတား
အတျငး့ ဆကးသျယးေရ့အတျကး အသုဵ့်ပဳေသာ ဘာသာစကာ့မြာလညး့ တ႐ုတးဘာသာ စကာ့ပငး
်ဖစးသညး၈

၁၈ တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ သငးၾကာ့်ခငး့အေပ၍တငး်ပခ္ကး
အထကးေဖ၍်ပပါစာမ္ကးႏြာမ္ာ့တျငး တိုငး့ရငးသာ့လူမ္ဳိ့ဆယးံႏြစးမ္ဳိ့၌ လူမ္ဳိ့ဆိုငးရာ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
ႏြငံး ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့မႈအေၾကာငး့ကိုေဖ၍်ပခဲံၿပီ့်ဖစးသညး၈ ေအာကးပါစာပုိဒးမ္ာ့တျငး „်မနးမာ ႏိုငးငဵ
၉ ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့ေရ့ဆိုငးရာမူဝါဒ‟ ႏြငးံပတးသကး၊ ေဆျ့ေႏျ့တငး်ပပါမညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ သညး
မတူက်ျဲ ပာ့ေသာ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ တညးရြိရာႏိုငးငဵ်ဖစး၊ ဘာသာစကာ့မ္ာ့စျာပါဝငးေသာ ပညာေရ့
(multilingual education) ကို စဥး့စာ့သငးံေၾကာငး့ ဤစာတမး့မြ အဆို်ပဳပါသညး၈ ဘာသာ စကာ့
မ္ာ့စျာ ပါဝငးေသာ ပညာေရ့သညး အနညး့ဆုဵ့ ဘာသာစကာ့သုဵ့ခုသငးၾကာ့ရနး ှ၆၆၆ ခုႏြစးတျငး
UNESCO ၌ အဆို်ပဳခ္ကး်ဖစးပါသညး၈ အဆိုပါ ဘာသာစကာ့သုဵ့ခုမြာ (ှ) မိခငးဘာသာစကာ့ (ဿ)
ေဒသဆိုငးရာ (သို႔မဟုတး) ႏိင
ု င
း လ
ဵ ့ဵု ဆိင
ု ရ
း ာ ဘာသာစကာ့ (၀) ႏိုငးငဵတကာသုဵ့ဘာသာစကာ့တုိ႔
်ဖစးပါသညး၈ UNESCO ၌ ဿွွ၀ခုႏြစးတျငး ထုတး်ပနးေသာ စာတမး့အရ ကမာၻေပ၍တျငး ေ်ပာဆိုေနေသာ
ဘာသာစကာ့ေပါငး့

၃ွွွ

မြ

၄ွွွ

အထိရြိၿပီ့၇

ထိုဘာသာစကာ့မ္ာ့ထဲမြ

တစးဝကးသညး

ေပ္ာကးကျယးေတာံမညးံ အႏၲရာယးႏြငးံ ႀကဵဳေနရေၾကာငး့ ေဖ၍်ပထာ့သညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ဘာသာစကာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ တညးရြိ်ခငး့သညး ႏိုငးငဵ၌ႂကျယးဝခ္မး့သာ်ခငး့ ်ဖစးသညးဟု
ဤစာတမး့မြခဵယူပါသညး၈ အကယး၊ ဘာသာစကာ့တခုကျယးေပ္ာကးသျာ့လြ္ငး ထိုဘာသာ စကာ့ကို
ေ်ပာဆိုခဲံေသာ လူမ္ဳိ့၌ မူလအစကို ရြာေဖျရနး အချငးံအေရ့မ္ာ့ဆုဵ့ရႈဵ့ သျာ့ပါလိမးံမညး၈ ေရြ့ဦ့သမိုငး့
အေထာကးအထာ့မ္ာ့ႏြငးံ သာ့စဥးေ်မ့ဆကး ေ်ပာဆိုခဲံၾကေသာ ဒ႑ရီမ္ာ့လညး့ ဆုဵ့႐ႈဵ့သျာ့ပါလိမးံမညး၈
ဘာသာ

စကာ့တစးခုသညး

ဆကးသျယးေရ့

ႏြငးံ

ဗဟုသုတရြာမြီ့ရာ

ကိရိယာတစးခုထကးမကဘဲ၇

ယဥးေက့္မႈမ္ာ့ထိနး့သိမး့ရနးႏြငးံ ထိုလူမ္ဳိ့ ်ဖစးေၾကာငး့ဂုဏးယူႏုိငးရနး၇ တစးဦ့ခ္ငး့အတျကးေရာ လူမ္ဳိ့
တစးခုအတျကးပါ အေ်ခခဵက္ေသာအရာ ်ဖစးပါသညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵသညး လျတးလပးေရ့ရသညးံအခ္ိနးတျငး တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညးံ
အနကး ဗမာဘာသာစကာ့ကို တရာ့ဝငး႐ုဵ့သုဵ့ဘာသာစကာ့အ်ဖစး သတးမြတးခဲံသညး၈ အခ္ဳိ႕ႏုိငးငဵမ္ာ့
တျငးမူ တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို တစးခုထကးပို၊ ႐ုဵ့သဵု့ဘာသာ စကာ့အ်ဖစး သတးမြတး
ၾကသညး၈ ဥပမာအေန်ဖငးံ အိႏၵိယႏိုငးငးငဵသညး တရာ့ဝငး႐ုဵ့သုဵ့ဘာသာ ှ၆ ခုရၿိြ ပီ့၇ ေတာငးအာဖရိကတျငး
ှှ ခုရြိသညး၈ ဘာသာစကာ့တစးခုသညး တရာ့ဝငး႐ဵု့သုဵ့ဘာသာ်ဖစးၿပီ ဆိုလြ္ငး ႏုိငးငဵတစးခု၌ အုပးခ္ဳပး
ေရ့၇

ပညာေရ့ႏြငးံ

အ်ခာ့က႑အသီ့သီ့တျငး

ေနရာရရြိလာေတာံသညး၈

လျတးလပးေရ့ရၿပီ့စဥးက

ဗမာဘာသာစကာ့ကို တရာ့ဝငး႐ုဵ့သုဵ့ဘာသာစကာ့အ်ဖစး ထာ့ရြိခဲံေသားလညး့ အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့
ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ေက္ာငး့တျငးသငးၾကာ့ေပ့ၿပီ့ ပညာေရ့ က႑တျငး အသုဵ့်ပဳခဲံသညး၈ သို႔ရာတျငး
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ထိုအချငးံအေရ့မြာ ှ၆၃ဿ အထိသာရရြိခဲံသညး၈ ဗိုလးခ္ဳပးႀကီ့ေနဝငး့၌ စစးတပးမြႏိုငးငဵေတားအာဏာကို
သိမး့ယူၿပီ့ေနာကး၇

တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို

ေက္ာငး့၉သငးၾကာ့ချငးံကို

တာ့်မစးခဲံသညး၈

ထိုတာ့်မစးမႈသညး ယေန႔ထကးတိုငးပငး ်ဖစးသညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုမ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့ရပးတညးမႈကို ေထာကးထာ့၊ ်မနးမာႏိုငးငဵ ၌ ပညာေရ့
မူဝါဒကို ်ပနးလညးစဥး့စာ့ရနး လိုအပးလာပါသညး၈ ဤေနရာ၉ လူနညး့စုဟူသညးံ အသုဵ့အႏႈနး့မြာ
ဘာသာစကာ့တစးခုကို ေ်ပာဆိုသညးံ လူဦ့ေရအနညး့အမ္ာ့ကို ႏြဳိငး့ယြဥးခ္ကးအရ ေဖ၍်ပ်ခငး့်ဖစးပါ
သညး၈ ဥပမာအေန်ဖငးံ ်မနးမာႏုိငးငဵ၉ ကခ္ငးဘာသာစကာ့သညး လူနညး့စု ဘာသာစကာ့်ဖစးၿပီ့၇
ကခ္ငး်ပညးတျငး ဗမာစကာ့သညး ႏႈိငး့ယဥးခ္ကးအရ လူနညး့စုဘာသာစကာ့ ်ဖစးသညး၈ ဤမြတးတမး့မြ
လူနညး့စု တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို

ေက္ာငး့တျငးသငးၾကာ့ရနး

အဆို်ပဳေသားလညး့၇

ဤ

တာဝနးသညး ပညာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့အတျကး ေသ့ငယးေသာ တာဝနးမဟုတးေၾကာငး့ နာ့လညးပါသညး၈
ဥပမာအေန်ဖငးံ ခ္ငး့ဘာသာစကာ့သညး မ္ဳိ့ကျဲ ဿွ ေက္ားရြိရာ၇ မညးသညးံမ္ဳိ့ကျဲ ဘာသာစကာ့ကို
ေက္ာငး့သုဵ့အ်ဖစးေရျ့ခ္ယးမညးဆိုသညးံ
တရာ့မြ္တမႈရြိရနးႏြငးံ

လုဵေလာကးေသာ

ကိစၥမြာ

အလျယးတကူမ်ဖစးႏိုငးပါ၈

က္ဳိ့ေၾကာငး့ဆငး်ခငးမႈရြိရနး

ေရျ့ခ္ယးမႈတိုငး့အတျကး

လိုအပးသညး၈

ဘာသာစကာ့

တစးခုကို ေက္ာငး့သုဵ့အ်ဖစးေရျ့ခ္ယးၿပီ့ပါက အ်ခာ့ဘာသာ စကာ့မ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ရနးအတျကးလညး့
ေဆာငးရျကးရပါသညး၈
ကခ္ငးလူမ္ဳိ့တို႔သညး ဂ္ိနး့ေဖာဘာသာစကာ့ကို အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ ပညာေရ့အတျကး ေရျ့ခ္ယးထာ့ၿပီ့
်ဖစးသညး၈ ဂ္ိနး့ေဖာဘာသာစကာ့သညး ကခ္ငးလူမ္ဳိ့ႏျယးစုမ္ာ့အတျငး့ အမ္ာ့သုဵ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့
်ဖစးသညး၈ အ်ခာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့်ဖစးေသာ လာခ္ိတး၇

လားေွ၍၇ လီ

၇ ရဝမး ႏြငးံ ဇုိငးဝါ့တို႔မြာလညး့

ဘာသာေရ့ႏြငးံ လူမႈေရ့နယးတျငး အသုဵ့်ပဳေနဆဲ်ဖစးသညး၈
ကရငးဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျႏ
ဲ ြစးခု်ဖစးေသာ စေကာႏြငးံပို့ဘာသာစကာ့မ္ာ့သညး ဘာသာေရ့၇ ႏုင
ိ င
း ေ
ဵ ရ့တုိ႔
ႏြငးံလညး့ ယြကးႏျယးလြ္ကးရြိသညး၈ စေကာအမ္ာ့စုမြာ ခရစးယာနးဘာသာ ဝငးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ပို့အမ္ာ့စုမြာ
ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈

ဘာသာေရ့အုပးစုႏြစးခုအတျငး့

ႏုိငးငဵေရ့ပဋိပက၏လညး့

ရြိေနသညး၈

ဥပမာအာ့်ဖငးံ ကရငးအမ္ဳိ့သာ့အစညး့အ႐ုဵ့ (KUN) သညး ခရစးယာနးစေကာကရငးမ္ာ့ ႀကီ့စို့သညးဟု
ယူဆလ္ကး ဗုဒၶဘာသာဝငး ကရငးမ္ာ့ချထ
ဲ ျကးကာ ဒီမိုကရကးတစး ဗုဒၶဘာသာကရငးတပးမေတား (DKBA)
ကို

တညးေထာငးခဲံၾကသညး၈

ကရငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့အတျကး

ဘာသာစကာ့တစးခုကို

ေက္ာငး့သုဵ့အ်ဖစး

ေရျ့ခ္ယးရမညးံ ကိစၥမြာလညး့ လျယးကူမညးံကိစၥမ်ဖစးႏုိငးပါ၈
ကရငးနီလူမ္ဳိ့မ္ာ့တျငးလညး့ ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့စျာရြိၿပီ့၇ စာအေရ့အသာ့မြာလညး့ မူကသ
ျဲ ုဵ့မ္ဳိ့ရြိ
ေနသ်ဖငးံ

ေက္ာငး့သုဵ့ဘာသာစကာ့တစးခုႏြငးံ

စာအေရ့အသာ့တစးမ္ဳိ့ကို

အမ္ာ့သေဘာက္

ေရျ့ခ္ယးရနးလိုအပးပါသညး၈ ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျအ
ဲ ာ့လုဵ့ကို ထိနး့သိမး့ရနးအတျကးလညး့ ေဆာငးရျကးရ
ပါမညး၈ ကရငးနီလူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ သမိုငး့တျငး စိတးဝငးစာ့ဖျယးရာမ္ာ့စျာ ရြိၿပီ့၇ ထိုသမိုငး့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့
ကို

ဘာသာစကာ့မြတဆငးံ

ရြာေဖျႏုိငးရနးအတျကး

ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျအ
ဲ ာ့လုဵ့

ရြငးသနးေနရနး

လိုအပးပါသညး၈ ဥပမာအေန်ဖငးံ ကယာ့လူမ္ဳိ့ႏျယးစုတို႔သညး ယေန႔တျငး ခရစးယာနး အမ္ာ့စု်ဖစးေသား
လညး့ တခ္ိနးက ဟိႏၵဴဘာသာႏြငးံ အဆကးအစပး ရြိေကာငး့ရြိေနႏုိငးသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား
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ကရငးန/ီ ကယာ့တို႔၌

ဒ႑ာရီတျငးပါဝငးေသာ ကိႏၷရီႏြငးံ

ကိႏၷရာတိ႔က
ု ို

ဟိႏၵဴယဥးေက့္မႈတျငးလညး့

ေတျ႕ရြိရေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈
မျနးထီ့နနး့သညး ဗမာဘုရငးတို႔၌ တိုကးခိုကးသိမး့ပိုကးမႈကို ခဵရၿပီ့ကတညး့က မျနးဘာသာစကာ့သညး
တ်ဖညး့်ဖညး့ေမြ့မြိနးလာေနသ်ဖငးံ မျနးဘာသာစကာ့ကို ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး ကိစၥသညး မျနးလူမ္ဳိ့
မ္ာ့အတျကး အေရ့ႀကီ့ေသာ တာဝနးတစးရပး်ဖစးပါသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး တခ္ိနးက မျနးယဥးေက့္မႈ
ထျနး့ကာ့ခဲံၿပီ့ ဗမာလူမ္ဳိ့မ္ာ့ကိုယးတိုငး ဗမာစာေပ အေရ့အသာ့ႏြငးံ ယဥးေက့္မႈမ္ာ့ကို မျနးတ႔ထ
ို ဵမြ
သငးယူခဲံၾကရသညး၈

ေရြ့ဗမာမ္ာ့သညးလညး့

မျနးစကာ့ေ်ပာ၊

မြတးတမး့မ္ာ့ေရ့ထို့ရာတျငးလညး့

မျနးစာ်ဖငးံပငး ေရ့ၾကသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ က္နးစစးသာ့မငး့ (ှွ၅၁-ှှှ၀) သညး သူ၌ဆရာ ရြငး
အရဟဵႏြငးံ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာငး့၇ ပုဂႏ
ဵ င
ို င
း ေ
ဵ တား၌ ႂကျယးဝခ္မး့သာမႈအေၾကာငး့၇ သူ၌ေအာငး်မငးခံဲ
ေသာ တိုကးပျဲမ္ာ့အေၾကာငး့ႏြငးံတကျ သူ၌မိဖုရာ့မ္ာ့အေၾကာငး့ကို ေက္ာကးစာေရ့ထို့ရာတျငး မျနး
ဘာသာ်ဖငးံေရ့ထို့ခဲံသညး၈

မျနးသုေတသနပညာရြငးႏုိငးပနး့လြက

က္နးစစးသာ့

ေရ့ထို့ထာ့ေသာ

ေက္ာကးစာမ္ာ့ တစးဒါဇငးမြ္မက ေတျ႕ရြိခဲံေၾကာငး့ သူ၌စာတမး့တျငး ေရ့သာ့ထာ့ခဲံသညး၈ ႏုိငးပနး့လြ၌
အဆိုအရ ဗမာစာ်ဖငးံ ပထမဦ့ဆုဵ့ေက္ာကးစာေရ့ထို့သူမြာ က္နးစစးသာ့၌ သာ့ေတား ရာဇကုမာရ
မငး့သာ့်ဖစးေၾကာငး့ သိရသညး၈ ရာဇကုမာရေရ့ထို့ေသာ ဗမာစာကို ်မေစတီ ေက္ာကးစာ (ေအဒီ
ှှှ၀) တျငး ပါဠိ၇ ပ္ဳ၇ မျနးစာတို႔ႏြငးံအတူေတျ႕ရြိရသညး၈
ရခိုငးယဥးေက့္မႈသညး အခိုငးအမာထျနး့ကာ့ခဲံသညး၈ ဗမာမ္ာ့သညးလညး့ ရခိုငးတို႔ထဵမြ သငးယူခဲံၾက
သညး၈ ဗမာစကာ့ပုဵတျငး „သဒၵါမႏိုငး ရခုိငးကိုေမ့‟ ဟုအဆိုရြိသညး၈ ရခိုငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့က ဗမာလူမ္ဳိ့မ္ာ့ထကး
စာေပအေရ့အသာ့ႏြငးံ သဒၵါပိုမိုကၽျမး့က္ငးၾကသညးဟု ယူဆႏုိငးသညး၈ ဗမာစာႏြငးံ ဗမာစကာ့သညး
ရခိုငးစာ ရခိုငးစကာ့ႏြငးံ ေဝါဟာရအနညး့ငယးက်ျဲ ပာ့ သညးမြအပ တူညီမႈရြိသညး၈
ရခိုငးလူမ္ဳိ့အေၾကာငး့ ေ်ပာလြ္ငး „႐ုိဟငးဂ္ာ‟ ကိစၥမြာခ္နးထာ့၊ မရေသာကိစၥ်ဖစးသညး၈ ႐ုိဟငးဂ္ာတို႔က
သူတ႔သ
ို ညး သမိုငး့အရ ရခိုငးသာ့်ဖစးသညးဟုဆိုၾကသညး၈ မူဆလငးဘုရငးမ္ာ့က ရခိင
ု ်း ပညးကုိ ှ၁၀ွ မြ
ှ၂၀ှ အထိႏြစးေပါငး့ တစးရာအုပးခ္ဳပးခဲံသညးဟု အေၾကာငး့်ပသညး၈ ဤအေၾကာငး့်ပခ္ကးကို ရခိင
ု း
လူမ္ဳိ့မ္ာ့က လကးမခဵၾကပါ၈ ရခိုငး်ပညးသညး ဗုဒၶဘာသာရခိုးငးလူမ္ဳိ့တို႔၌ မူရငး့ေဒသသာ ်ဖစးေၾကာငး့
ေ်ပာဆိုၾကသညး၈ ရခိုငးလူမ္ဳိ့မ္ာ့အတျကး လူမ္ဳိ့ဆိုငးရာေဖ၍်ပခ္ကးသညး ကို့ကျယးယုဵၾကညးမႈႏြငးံ ဘာသာ
စကာ့ကို အထူ့အေလ့ေပ့ေဖ၍်ပသညး၈ ႐ုိဟငးဂ္ာတို႔သညး မူဆလငးဘာသာ သကးဝငးယုဵၾကညးသူ
မ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့၇ ေ်ပာဆိုေသာဘာသာစကာ့မြာ အိမးနီ့ခ္ငး့ဘဂၤလာ့ေဒံခ္း ႏုိငးငဵေတာငးပိုငး့ စစးတေကာငး့
ေဒသတျငး ေ်ပာဆိုေသာ ဘာသာစကာ့ႏြငးံ ဆငးတူသညး၈
တိုငးအႏျယးဝငးရြမး့လူမ္ဳိ့တို႔သညး ်မနးမာႏုိငး၌ေရြ့ဦ့သမိုငး့ကာလကတညး့က အေ်ခခ္ေနထိုငးခံၾဲ ကၿပီ့
်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငး ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး တိဗကးတိုဘာ့မငး့အႏျယးဝငး ဗမာလူမ္ဳိ့တို႔ႏင
ြ ံး ဘာသာစကာ့
ႏြငးံယဥးေက့္မႈက်ျဲ ပာ့်ခာ့နာ့မႈရြိသညး၈ ရြမး့ဘာသာစကာ့သညး ်မနးမာအစို့ရဖျငးံလြစးသညးံ ေက္ာငး့မ္ာ့
တျငး သငးၾကာ့ချငးံမရေသားလညး့ ရြမး့ဗုဒၶဘာသာဘုနး့ေတားႀကီ့မ္ာ့၇ ရြမး့ပညာရြငးမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵေရ့
သမာ့မ္ာ့၌ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈေၾကာငးံ တိမးေကာပေပ္ာကး်ခငး့မရြိဘဲ တို့တကးေအာငး ေဆာငးရျကး
ႏုိငးၾကသညး၈ ရြမး့ဘာသာစကာ့သညး ရြမး့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ေနထိုငးရာေဒသရြိေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ေက္ာငး့သုဵ့
ဘာသာစကာ့်ဖစးသငးံပါသညး၈ ရြမး့်ပညးတျငး ေနထိုငးၾကသညးံ တုိငးအႏျယးဝငးမဟုတးေသာ လူမ္ဳိ့စုငယး
20

မ္ာ့်ဖစးၾကသညးံ အာခါ လာ့ဟူ၇ ပအိ႔၇ု ပေလာငး၇ ဝႏြငးံ အ်ခာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ထိနး့သိမး့
ကာကျယးၾကရပါမညး၈
်မနးမာႏုိငးငတ
ဵ ျငး

အိမးနီ့ခ္ငး့ႏုိငးငဵမ္ာ့မြ

ေရာကးရြိလာၾကေသာ

တရုတးလူမ္ဳိ့ႏြငးံ

အိႏၵိယႏုိငးငဵသာ့

မ္ာ့မြာလညး့ ေနထိုငးလ္ကးရြိၾကသညး၈ တရုတးလူမ္ဳိ့ ၀%ႏြငံး အိႏၵိယႏုိငးငဵသာ့ ဿ%ခနး႔ရြိသညးဟု
ခနး႔မြနး့ၾကသညး၈ ထိုလူမ္ဳိ့မ္ာ့သညး တရုတးဘုဵေက္ာငး့၇ ဟိႏၵဴဘုရာ့ေက္ာငး့ႏြငးံ မူဆလငးဘုရာ့ ရြိခို့
ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး သကးဆိုငးရာဘာသာ စကာ့မ္ာ့ကို သငးယူၾကသညး၈ တရုတးႏြငးံ ဟငးဒီဘာသာ စကာ့
တို႔သညး တ႐ုတးႏိုငးငဵ၉လညး့ေကာငး့၇ အိႏၵိယႏုိငးငဵ၉လညး့ေကာငး့၇ တကမာၻလုဵ့တျငးလညး့ေကာငး့ လူ
မ္ာ့စုဘာသာစကာ့မ္ာ့်ဖစးေသားလညး့၇

်မနးမာႏုိငးငဵ၉မူ

လူနညး့စုဘာသာစကာ့မ္ာ့

်ဖစးၾကသညး၈

အ်ခာ့လူနညး့စုတိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့ကို သငးၾကာ့ရနး စဥး့စာ့သကဲံသို႔ တ႐ုတးႏြငးံ
အိႏၵိယလူမ္ဳိ့တို႔၌ ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့ေရ့အတျကးလညး့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရပါမညး၈
လူနညး့စုဘာသာ့စကာ့မ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့ေနၾကလြ္ငး အ်ခာ့အေရ့ႀကီ့သညးံ သခ္ာၤ၇ သိပၸဵအစရြိသညးံ
ဘာသာရပးမ္ာ့တျငး အာ့နညး့သျာ့ႏိုငးသညးဟု အေၾကာငး့်ပလ္ကး လူနညး့စုမ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့ကို
ေက္ာငး့တျငးသငးၾကာ့ရနး တငး်ပမႈအေပ၍်ငငး့ဆိုမညးံသူမ္ာ့လညး့ ရြႏ
ိ င
ုိ ပ
း ါသညး၈ ထိုမြ္မက ကမာၻလုဵ့
ဆိုငးရာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ (globalization) ႏြငးံသတငး့နညး့ပညာ ထျနး့ကာ့လာမႈတို႔ေၾကာငးံ လူမ္ဳိ့
ငယးမ္ာ့၌ ယဥးေက့္မႈႏြငးံ ဘာသာစကာ့တို႔၌ ရပးတညးမႈကိုလညး့ ရုိကးခတးလ္ကးရြိသညး၈ က္ယးက္ယး
်ပနး႔်ပနး႔လကးခဵလာၾကသညးံ အေနာကးတိုငး့ယဥးေက့္မႈမ္ာ့ ေရာကးရြိလာသ်ဖငးံ အာရြေဒသ အေတား
မ္ာ့မ္ာ့တျငး ရုိ့ရာအစဥးအလာယဥးေက့္မႈမ္ာ့လညး့ တ်ဖညး့်ဖညး့ ကျကးေပ္ာကးလ္ကးရြိသညး၈
်မနးမာႏုိငးငဵမူလတနး့ႏြငးံ အလယးတနး့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး အဂၤလိပးဘာသာသညး မသငးမေနရ ဘာသာ
တစးရပး်ဖစးၿပီ့၇ တက၎သုိလးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး တက၎သိုလးသုဵ့ဘာသာစကာ့ ်ဖစးသညး၈ အဂၤလိပးစာ
သငးယူတတးေ်မာကး်ခငး့သညး စီ့ပျာ့ေရ့အချငးံအလမး့ပျငးံလငး့မႈ၇ ႏိုငးငဵတကာႏြငးံ ဆကးသျယးရာတျငး
အကူအညီရရြိမႈ၇ ်ပညးပတျငး အလုပးလုပးကိုငးရနးႏြငးံ ပညာဆညး့ပူ့ရနး အလာ့အလာ ေကာငး့မျနးမႈတို႔ကို
ဦ့တညးပါသညး၈ သို႔ရာတျငး စို့ရိမးစရာတခုမြာ လူငယးမ္ာ့သညး ယဥးေက့္မႈႏြငးံသကးဆိုငးသညးံ ႐ုိ့ရာ
ဘာသာစကာ့မ္ာ့ထကး လကးေတျ႔အသုဵ့က္သညးံ အဂၤလိပးစာကို ဦ့စာ့ေပ့လာ်ခငး့်ဖငးံ လူနညး့စု
တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ ်မြငးံတငးရာတျငး အာ့နညး့သျာ့ႏိုငးပါသညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ေက္ာငး့သုဵ့ဘာသာစကာ့အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳရာတျငး ရငးဆိုငးႀကဵဳေတျ႔
ႏုိငးသညးံ အခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ ယူနကးစကိုက ေအာကးပါအတုိငး့ေထာကး်ပထာ့ပါသညး၈


တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့သညး စာအေရ့အသာ့မရြိေသ့ေသာ ဘာသာစကာ့်ဖစးေန်ခငး့



တခါတရဵတျငး

တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့သညး

အမ္ာ့လကးခဵသညးံ

တရာ့ဝငးဘာသာ

စကာ့မဟုတး်ခငး့


ေက္ာငး့သုဵ့ဘာသာစကာ့အ်ဖစး အသုဵ့်ပဳႏုိငးရနး လိုအပးသညးံ ေဝါဟာရမ္ာ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးရနး
လိုအပး်ခငး့



တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့ရာတျငး
ပစၥညး့မ္ာ့ မ်ပညးံစုဵ်ခငး့
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လိုအပးေသာ

စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံ

အ်ခာ့



တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေနသ်ဖငးံ၇ ဘာသာစကာ့အသီ့သီ့ကို ေက္ာငး့
သုဵ့ဘာသာအ်ဖစး အသုဵ့်ပဳရနး အခကးအခဲမ္ာ့ရြိေန်ခငး့



သငးၾကာ့ေပ့မညးံ ဆရာအလုဵအေလာကးမရြိ်ခငး့



မိခငးဘာသာစကာ့သငးၾကာ့မႈကို ေက္ာငး့သာ့၇ မိဘႏြငးံ ဆရာမ္ာ့ကိုယးတိုငးက မလိုလာ့်ခငး့
စသညးံတို႔ ်ဖစးပါသညး၈

ဿွွ၅ခုႏြစးတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵအစို့ရက အတညး်ပဳခဲံသညးံ ဖျ႔စ
ဲ ညး့ပုဵအေ်ခခဵဥပေဒ၇ ႏိင
ု င
း ေ
ဵ တား အေ်ခခဵ
ဥပေဒ၇ ႏိင
ု င
း ေ
ဵ တားအေ်ခခဵမမ
ႈ ္ာ့ ပုဒးမ ဿဿ (က) တျငး „ႏိင
ု င
း ေ
ဵ တားသညး တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌ စကာ့၇
စာေပ၇ အႏုပညာ၇ ယဥးေက့္မႈတို႔ကို ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေစရနး ကူညီေဆာငးရျကးမညး‟ ဟု ေဖ၍်ပထာ့သညး၈
ဤအပိုဒးသညး တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးေစရနး အာ့ေပ့ထာ့ သညး၈ သို႔ရာတျငး
အေထျေထျ်ပ႒နး့ခ္ကးပုဒးမ ၁၂ွ တျငး „်မနးမာစာသညး ႐ုဵ့သုဵ့စာ်ဖစးသညး‟ ဟု ထပးမဵေဖ၍်ပသညး၈
ဤပုဒးမအရ အေ်ခခဵဥပေဒသညး တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာ ်ပညးနယးမ္ာ့၉ပငး
လြ္ငး ႐ုဵ့သုဵ့စာအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳထာ့်ခငး့မရြိေပ၈ ဘာသာစကာ့တစးခုသညး တရာ့ဝငးရုဵ့သုဵ့စာ
အ်ဖစး အသိအမြတး ်ပဳထာ့်ခငး့မရြိလြ္ငး ထိုဘာသာစကာ့ကိုသုဵ့စျရ
ဲ နး အချငးံအလမး့နညး့ပါ့သျာ့ၿပီ့၇
ဖျ႔ၿဵ ဖိဳ့တို့တကးရနး မဆိုထာ့ႏြငးံ ေရရြညးရပးတညးရနးပငး ခကးခဲေပလိမးံမညး၈ လူမ္ဳိ့စုတိးုငး့ရငး့သာ့ဘာသာ
စကာ့မ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ရနးအတျကး ်ဖစးႏိုငးသညးံ နညး့လမး့မြနးသမြ္ကို ရြာေဖျရပါမညး၈
ႀကဵဳေတျ႔ရမညးံ အခကးအခဲမ္ာ့ကို ရငးဆိုငးလ္ကး တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး
သငးၾကာ့သငးံေၾကာငး့ ဤစာတမး့မြ အေလ့အနကးအႀကဵ်ပဳအပးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး မိခငး
ဘာသာစကာ့်ဖငးံ သငးၾကာ့ချငးံရလြ္ငး ထိုဘာသာစကာ့ကိုေကာငး့စျာ တတးကၽျမး့်ခငး့၇ ဒုတိယဘာသာ
စကာ့တစးခုကို သငးယူရနးလျယးကူ်ခငး့ႏြငးံ အ်ခာ့ဘာသာရပးမ္ာ့တျငးလညး့ ေကာငး့ေကာငး့နာ့လညး
်ခငး့စသညးံ အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ရြိေၾကာငး့ သုေတသနေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့က ေဖ၍်ပၾကပါသညး၈ ထို႔်ပငး မိခငး
ဘာသာစကာ့ကို „ဘာသာႏြစးမ္ဳိ့အသုဵ့်ပဳေသာ သငးၾကာ့်ခငး့

bilingual approaches)‟ အတျကး

အစပ္ဳိ့ရနးႏြငးံ အေထာကးအကူ်ပဳရနး အသုဵ့်ပဳလြ္ငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစးေအာငး
သငးယူၾကေၾကာငး့
(Ellen

အဆိုပါသုေတသနမ္ာ့က

Bialystock)

၌

ေထာကး်ပၾကပါသညး၈

သုေတသနကလညး့

သငးယူ်ခငး့ကိုေထာကးခဵထာ့ပါသညး၈

ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး

သုေတသနေတျ႔ရြိခ္ကးအရ

သငးယူမႈဆိုငးရာစိတးပညာရြငး

ဘာသာစကာ့တစးမ္ဳိ့ထကးမက
ဘာသာစကာ့ႏြစးမ္ဳိ့်ဖငးံ

သငးယူ

ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၌ ဦ့ေႏြာကး အလုပးလုပးပုဵသညး သတငး့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့စျာအနကး အေရ့
မႀကီ့သညးံ သတငး့အခ္ကး အလကးမ္ာ့ကိုပစးပယး၊ အေရ့ႀကီ့ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အာရုဵ
စိုကးရာတျငး ပိုမိုေကာငး့မျနး ေၾကာငး့ အဆို်ပဳထာ့ပါသညး၈ ထို႔်ပငး ဘာသာစကာ့ႏြစးမ္ဳိ့ အသုဵ့်ပဳ
သူသညး ေမံတတးသညးံေရာဂါ

Alzheimer‟s disease) ်ဖစးရနး အချငးံအလမး့နညး့သညး ဟုလညး့

ဆိုပါသညး၈
၂၈ နိဂုဵ့ခ္ဳပးတငး်ပခ္ကး
ဘာသာစကာ့ဆိုငးရာအချငးံအေရ့သညး

ေမျ့ရာပါအချငးံအေရ့်ဖစးၿပီ့

ကေလ့တိုငး့သညး

မိမိတ႔၌
ို

မိခငးဘာသာစကာ့်ဖငးံ ပညာသငးၾကာ့ချငးံရြိသငးံသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵသညး လူမ္ဳိ့ႏျယးစု၇ ဘာသာစကာ့ႏြငးံ
ယဥးေက့္မႈအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိေသာႏုိငးငဵ်ဖစးသညးံအေလြ္ာကး တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ ဘာသာစကာ့ႏြငးံ ယဥး
ေက့္မႈကို

ထိနး့သိမး့ရနးအတျကး

ဘာသာစကာ့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ
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သငးၾကာ့သညးံမူဝါဒ

(multilingual

language policy) ကို က္ငးံသုဵ့သငးံေၾကာငး့ ဤစာတမး့က အႀကဵ်ပဳ ထာ့ပါသညး၈ မူလတနး့
အဆငးံတျငး ဘာသာစကာ့သုဵ့မ္ဳိ့သငးၾကာ့သငးံပါသညး၈ မိခငးဘာသာ စကာ့၇ ရုဵ့သုဵ့ဘာသာစကာ့
(ဗမာစာ)ႏြငံး ႏိုငးငဵတကာသုဵ့ဘာသာစကာ့ (အဂၤလိပး) တို႔်ဖစးပါသညး၈ ကေလ့တစးေယာကးသညး
မိခငးဘာသာစကာ့ကို ပိုငးႏုိငးကၽျမး့က္ငးပါက အ်ခာ့ဘာသာ စကာ့မ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာရပးမ္ာ့ကို သငးယူ
ရနး ပိုမိုလျယးကူပါလိမးံမညး၈ မိမိဘာသာစကာ့ကိုလညး့ ကၽျမး့က္ငး၇ အ်ခာ့ဘာသာစကာ့ႏြငးံ ဘာသာ
ရပးမ္ာ့ကိုလညး့ ကၽျမး့က္ငးလြ္ငး ထိုကေလ့သညး မိမိ၌ လူမ္ဳိ့ဂုဏးကိုေဖ၍်ပရနး တျနး့အာ့ ်ဖစးေစ
ပါသညး၈
အကယး၊

ကေလ့တစးေယာကးသညး

ေက္ာငး့သုဵ့ဘာသာစကာ့ႏြငးံသူ၌

မိခငး

ဘာသာစကာ့တို႔

တူညီေနပါက အ်ခာ့တိုငး့ရငးသာ့ဘာသာတစးခုကို ေရျ့ခ္ယးသငးယူႏုိငးပါသညး၈ ဥပမာအေန်ဖငးံ ဗမာ
ကေလ့တစးဦ့သညး ေက္ာငး့တျငးသငးယူႏုိငးမညးံ အ်ခာ့တုိငး့ရငး့သာ့ ဘာသာစကာ့တစးခုကို သငးယူ
သငးံပါသညး၈ ဗမာကေလ့တစးေယာကးအဖို႔ အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာတစးခုကို သငးယူ်ခငး့သညး
အလျနးေကာငး့ေသာစိတးကူ့်ဖစးပါသညး၈ အ်ခာ့ဘာသာစကာ့ တစးခုကို သငးယူ်ခငး့ အာ့်ဖငးံ ထိုလူမ္ဳိ့
တို႔၌ တနးဖုိ့ထာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ ကမာၻေလာကကို ရႈ်မငးပုဵမ္ာ့ကို သိရြိႏိုငးပါသညး၈ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ အ်ပနး
အလြနးနာ့လညးႏုိငးၿပီ့

လူမ္ဳိ့ေရ့မုနး့တီ့မႈမ္ာ့ကိုလညး့

ေလ္ာံပါ့ေစႏုိငးပါသညး၈

ထို႔်ပငးဗမာလူမ္ဳိ့

တို႔သညး မျနးဘာသာစကာ့ကို သငးယူသငးံပါသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ေရြ့ဗမာမ္ာ့သညး မျနး
ဘာသာ်ဖငးံ ေက္ာကးစာေရ့ထို့ခဲံၾကသ်ဖငးံ မျနးစာ တတးကၽျမး့်ခငး့အာ့်ဖငးံ မိမိလူမ္ဳိ့တို႔၌ ဇာတိကို
်ပနးလညးေလံလာႏုိငးပါသညး၈
လကးေတျ႔တျငး်ဖစးႏုိငးမညးံ အေနအထာ့အရ အမ္ာ့ဆုဵ့အသုဵ့်ပဳေနသညးံ ဗမာ၇ ခ္ငး့၇ ကခ္ငး၇ ကရငး၇
ကရငးနီ၇ မျနး၇ ရခုိငးႏြငးံ ရြမး့ဘာသာစကာ့ရြစးမ္ဳိ့သာ ေက္ာငး့သငးဘာသာစကာ့ ်ဖစးႏုိငးပါလိမးံမညး၈
ဘာသာစကာ့တစးခုတျငး

ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့

(dialects)

ရြိေနပါက

မညးသညးံမ္ဳိ့ကျက
ဲ ို

ေရျ့ခ္ယးရနးကိစၥကို ေဒသဆိုငးရာအလိုကး ေရျ့ခ္ယးမႈ်ပဳသငးံပါသညး၈ ဗဟိုမြ အဆုဵ့အ်ဖတးမေပ့သငးံပါ၈
တိုငး့ရငးသာ့ဘာသာစကာ့ႏြငးံ ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့စျာရြိေနေသာ ေၾကာငးံ ဘာသာစကာ့အာ့လုဵ့ကို
ေက္ာငး့သုဵ့်ဖစးရနး လကးေတျ႔တျငး်ဖစးႏုိငးမညးမဟုတးပါ၈ သို႔ရာတျငး ေဒသဆိုငးရာ အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး
မိမိတို႔ေဒသရြိ ဘာသာစကာ့မ္ာ့ႏြငးံ ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့ကျမ
ဲ ္ာ့ကို ထိမး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးရနး အကူအညီ
ေပ့သငံးပါသညး၈ ဥပမာအေန်ဖငးံ ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး အမ္ာ့သုဵ့်ဖစးသညးံ ဂ္ိနး့ေဖာဘာသာစကာ့ကို
ေက္ာငး့သုဵ့အ်ဖစး ေရျ့ခ္ယးေကာငး့ ေရျ့ခ္ယးပါလိမးံမညး၈ အ်ခာ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ လာခ္ိတး၇
လားေွ၍၇

လီ

၇

ရဝမးႏြငးံ

ဇုိငးဝါ့တို႔သညး

ေက္ာငး့သုဵ့ဘာသာစကာ့မ္ာ့မ်ဖစးႏုိငးပါ၈

သို႔ရာတျငး

ကခ္ငး်ပညးနယးအစို့ရက ထိုဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို ေက္ာငး့်ပငးပတျငး သငးယူႏုိငးရနးအတျကး အေထာကး
အပဵံေပ့ရပါမညး၈

ဥပမာ စေန၇ တနဂၤေႏျႏြငးံ

ေႏျရာသီေက္ာငး့ပိတးရကးမ္ာ့တျငး

သငးၾကာ့ႏုိငးရနး

စီစဥးေပ့သငးံပါသညး၈
တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုဘာသာစကာ့မ္ာ့အသုဵ့်ပဳမႈသညး တ်ဖညး့်ဖညး့က္ဆငး့လာ ေနသညးံအတျကး
ထိုဘာသာစကာ့မ္ာ့ေပ္ာကးကျယးမညးံ

အႏၲရာယးႏြငးံရငးဆိုငးေနရပါသညး၈

ထိုဘာသာစကာ့မ္ာ့ကို

ထိနး့သိမး့ရနး ကိစၥသညး အေရ့ႀကီ့လိုအပးခ္ကး်ဖစးပါသညး၈ မူဝါဒခ္မြတး သူမ္ာ့အေန်ဖငးံ အမ္ာ့သုဵ့
တိုငး့ရငး့သာ့ဘာသာႀကီ့မ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာေဒသတျငး တရာ့ဝငး ရုဵ့သုဵ့ဘာသာစကာ့ သတးမြတး
သငးံပါသညး၈

ထိုသတးမြတးခ္ကးကို

အေ်ခခဵဥပေဒ်ပငးဆငးခ္ကးတျငးလညး့
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ထညးံသျငး့သငးံပါသညး၈

အိႏၵိယႏုိငးငဵအေ်ခခဵဥပေဒတျငးပါရြိသညးံ ဘာသာစကာ့ဆိုငးရာေဖ၍်ပခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ နမူနာယူသငးံပါ
သညး၈ တရာ့ဝငး ႐ုဵ့သုဵ့ဘာသာစကာ့အ်ဖစးသတးမြတး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဘာသာစကာ့တစးခုကို အသုဵ့်ပဳမႈ
ပိုမ္ာ့လာႏိုငးၿပီ့ ဘာသာစကာ့ကို ထိနး့သိမး့်ပနး႔ပျာ့ရနး ႀကီ့မာ့သညးံ အေထာကးအကူ ်ဖစးပါလိမးံမညး၈
်မနးမာႏိုငးငဵလူမ္ဳိ့စုေဒသအသီ့သီ့တျငးလညး့ ဘာသာစကာ့ဆိုငးရာဌာနမ္ာ့ (language institutes)
ဖျငးံလြစး၊

ဘာသာစကာ့ထိနး့သိမး့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့မႈကို

စဵနစးတက္လုပးေဆာငးၾကရနးလညး့

ဤစာတမး့မြ

တိုကးတျနး့အပးပါသညး၈
ဘာသာစကာ့ႏြငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌

သမိုငး့ယဥးေက့္မႈတို႔ကို

သိပၸဵနညး့က္

သုေတသန

်ပဳမႈမ္ာ့ကိုလညး့ တို့ခ္ဲ႕လုပးေဆာငးရပါမညး၈ ဗမာလူမ္ဳိ့အပါအဝငးတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့၌ မူလအစ
ႏြင်ံး မနးမာႏုင
ိ င
း အ
ဵ တျင့း သို႔ ဝငးေရာကးလာသညးံ သမိုငး့ဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့သညး အ်ငငး့ပျာ့ေနၾက ဆဲ်ဖစး၊
ပညာရြငးမ္ာ့၌

သုေတသနေလံလာခ္ကးမ္ာ့က

သကးေသအေထာကးအထာ့ႏြငးံတကျ

တငး်ပႏုိငးပါ

လိမးံမညး၈
ထပးမဵအႀကဵ်ပဳလိုသညးမာြ ကၽျနးေတားတို႔၌ မ္ဳိ့ဆကးသစးမ္ာ့အာ့ မိမိ၌မိခငးဘာသာစကာ့ႏြငးံ ယဥးေက့္
မႈကို ခ္စး်မတးႏုိ့စိတး၇ တနးဖို့ထာ့စိတးကို ်မြငးံတငးေပ့ရပါမညး၈

ထို႔်ပငး တိုငး့ရငး့သာ့ လူမ္ဳိ့တစးခု

ႏြငးံတစးခု ဘာသာစကာ့၇ ယဥးေက့္မႈ၇ ဓေလံထုဵ့စဵ၇ တနးဖုိ့ထာ့မႈႏြငးံ စိတးကူ့စိတးသနး့မ္ာ့ကို အ်ပနး
အလြနးသငးယူမႈကို အေထာကးအကူ်ဖစးေစရနးအတျကး စာသငးခနး့ အသီ့သီ့တျငး တကးႂကျစျာသငးယူ
်ခငး့ႏြငးံ ေဝဖနးပိုငး့်ခာ့စဥး့စာ့်ခငး့တို႔ကိုလညး့ ်မြငးံတငးရပါမညး၈

ကို့ကာ့ေသာစာတမး့မ္ာ့
ကို့ကာ့စာတမး့မ္ာ့ကို

အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ ေရ့သာ့ထာ့ပါသညး၈
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