
uGsefjyKcH&cdki f Edki fiH                                                                                        ngalone.wordpress.com 1 of  10  

 

မူပိုင္  -    http://ngalone.wordpress.com    

uGsefjyKcH&cdkif EdkifiH 
 

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘီစီ (၆၀၀၀) မတိုင္မီက စ၍ ရခုိင္ျပည္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္လာၾကသည္။ 

ဘီစီ(၃၀၀၀) ေက်ာ္တြင္ “ၿမိဳ႕ ျပႏုိင္င”ံ ထူေထာင္ၿပီး ပေဒသရာဇ္ စနစ္ တိုးတက္ထြန္းကား လာခ့ဲသည္။ 

ရခိုင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ရခုိင္ လူမ်ိဳ းတုိ႕သည္ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႕ ၊ေျမာက္ဥ စေသာေခတ ္

ေလးပုိင္းျခားကာ ေနထုိင္လာ ခ့ဲၾကသည္။ ေျမာက္ဥေခတ္ တြင္ တုိးတက္မႈ အထဋ္အထိပ္သို႕ 

ေရာက္ခဲ့သည္။ ရခိုင့္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ကိုယ့္ၾကမၼာကိ ု

ကိုယ္ဖန္တီးေသာ၊ အမီွ အခို ကင္းေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ 

ေျမာက္ဥေခတ္တြင္ ရခုိင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း အထူး  ျမင့္မား တိုးတက ္

လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ေအဒီ (၁၆၃၈) ခုႏွစ္တြင္ နန္းတက္ေသာ နရပတိၾကီး(ကုသလ) မင္းမွ 

ေအဒီ(၁၇၈၂) တြင္ နန္းတက္ေသာ မဟာသမၼတမင္းအထိ တိုင္းျပည္ကိ ု အုပ္ခ်ဳ ပ္ၾကေသာ ေျမာက္ဥ 

ေခတ္ေႏွာင္း ဘုရင္မ်ား လက္ထက္တြင္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ ဘုရင္မ်ားလက္ထက္၌ တုိင္းျပည္တြင္း 

စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး စသည္မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈ ရွိခ့ဲသည္။ 

အရည္အခ်င္းနည္းေသာ ဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရိွဘ ဲ တုိးတက္မႈ 

ေႏွးေကြးလွ်က္ရွိေနသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္၏ ျပည္တြင္းေရး သက္သက္ သာျဖစ္သည္။ 

မဟာသမၼတမင္း(၁၇၈၂-၁၇၈၄) 

ရခိုင္သကၠရာဇ္ (၁၁၄၆) ေအဒီ (၁၇၈၂) ခုႏွစ္တြင္ နန္းတက္ေသာ မဟာသမၼတမင္း 

နန္းမတက္မီကပင္ ရခုိင္ျပည္၏ နန္းတြင္းေရး မွာ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားရိွေနၿပီး အမ်ိဳ းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရး 

မွာလဲ ၿပိဳကြဲလွ်က ္ ရွိေနသည္။ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရိွလွ်င္ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး 

ဆံုးရႈံးႏုိင္သည္ျဖစ္၍ မဟာသမၼတမင္းသည္ တိုင္းျပည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ နည္းလမ္းမ်ိဳ းစုံျဖင္ ့

အားသြန္ခြန္စုိက ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည္။ အိမ္ေရွ႕ မင္းညီေတာ ္ ခ်စ္လွေရႊ ကို ဦးေဆာင္ေစၿပီး ႏို္င္ငံ 

အႏွံ႕ အျပားသုိ႕ ေစလႊတ္ၿပီး  ျပန္လည္စည္းလုံးေတာ္ မူေစသည္။ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ရခိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ 

ေတာ္ေျမာက္ဥ ကုိလည္း ႏြံ႕က်ံဳ း ၊ေရက်ံဳး၊ က်ံဳးေျခာက္၊ က်ံဳးပင္လယ္၊ တံခါးႀကီး၊ တံခါးငယ္၊ တံခါးေကာက္၊ 

တံခါးေကြ႕ ၊မလြယ္ေပါက္၊ ျပအုိး၊ ပစၥင္၊ ရင္တား တို႕ကုိ ခုိင္ခန္႕စြာ ေဆာက္လုပ္ ျပဳျပင္သည္။ 

မဟာသမၼတမင္းသည္ ေရွးရခုိင္မင္းမ်ားက့ဲသို႕ အာဏာကုိ တဦးတေယက္တည္း မက်င့္သုံးဘဲ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး 

၊တရားစီရင္ေရး ၊ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကုိ မႈးမတ္ပညာရွိမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္က်င့္ သံုးေတာ္မႈ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲစည္။ ညီလာခံတြင္ ပါလီမာန္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ေဆာင္ေသာ ညီလာခံ 

သဘင္ကိုက်င္းပၿပီး မင္း၊ မႈးမတ္ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ညီွႏိႈင္းလွ်က ္ တိုင္းျပည္ေရးရာ မ်ားကုိ 

ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။ ရခုိင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ မဟာသမၼတမင္းလက္ထက္၌ အာရွတိုက္၏ ဒီမုိကေရစီ 

ေရာင္ျခည္မွာ ယွက္သန္းစျပဳ ေနၿပီဟ ုဆိုႏိုင္သည္။ 
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သံေဒ ေဖာက္ျပန္ ရခုိင္ ကြ် န္  

ဦးသံေဒသည္ မင္းျပားနယ္ ငစင္းရုိင္းေခ်ာင္း ကြ်န္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ 

မဟာသမၼတမင္း မတုိင္မီ ေမတၱရာဇ္မင္း(၁၇၃၂-၁၇၄၂) လက္ထက္တြင္ ဓါးပုိင္ၾကီးအျဖစ္ အမႈ 

ထမ္းခ့ဲသည္။ ၄င္းသည္ မိမိဌာေန ငစင္ရုိင္းေခ်ာင္းကြ်န္းကုိ အေျချပဳလွ်က္ ေမတၱရာဇ္မင္းကို 

ပုန္ကန္ျခားနားခ့ဲသည္။ မဟာသမၼတမင္း နန္းတက္ေသာအခါတြင္လည္း ပုန္ကန္ျခားနားျပန္သည္။ 

မၾကာေသာအခ်ိန္တြင္ မဟာသမၼတမင္းထံ သစၥာခံေလေသာေၾကာင့္ သံေဒအား ကုလားတန္ျမစ္၀ွမ္းစား 

အရာကုိေပးၿပီး သူေကာင္းျပဳခ့ဲေလသည္။ သံေဒသည္ ကလုားတန္ျမစ္၀ွမ္းမွ ေကာက္ခံရရိွေသာ 

အခြန္ဘ႑ာတုိ႕ကို သိမ္းယူၿပီး  မၾကာမီပင္ မဟာသမၼတမင္းအား ဆက္လက္ပုန္ကန္ ျပန္သည္။ 

သံေဒသည္ မဟာသမၼတမင္း မတိုင္မီတြင္လည္းေကာင္း မဟာသမၼတမင္း လက္ထက္တြင္လည္းေကာင္း 

အၾကိမ္ၾကိမ္ ပုန္ကန္ ျခားနားခ့ဲေသာ္လည္း မဟာသမၼတမင္းသည္ ထိုက့ဲသို႕ ရာဇ၀င္လူဆိုးအား 

သူေကာင္းျပဳခဲ့ျခင္းမွာ မဟာသမၼတမင္း လက္ထက္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလေဲရးကုိေသာ္၄င္း။ 

မဟာသမၼတမင္း၏ စိတ္ရင္းေစတနာကုိ ေသာ္၄င္း မွန္းဆသိသာႏိုင္သည္။ သို႕ရာတြင္ ထို႕ကဲ့သုိ႕ 

သစၥာေဖာက္ တစ္ေယာက္အား ဆက္လက္သူေကာင္းျပဳခဲ့ျခင္းသည္ ဘုရင္ႏွင့္ မႈးမတ္ပညာရိွတို႕ ၏ 

ေပ်ာ့ကြက္ ၊ဟာကြက္တစ္ခုပင ္ျဖစ္ေလသည္။ 

သံေဒတုိ႕အုပ္စုသည္ မဟာသမၼတမင္း ကုိျခားနားပုန္ကန္ေနေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ မရွိေပ။ 

ထို႕ေၾကာင့္ သံေဒ၊ေမာင္ထြန္းစံ တုိ႕ သည္ ဗမာျပည္ နယ္ခ်ဲ႕ ပေဒသရာဇ္ ေမာင္၀ိုင္းထံ သြားေရာက္ၿပိး 

ရခိုင္ျပည္ကို စစ္ခ်ိသိမ္းပုိက၍္ ရခုိင္ဘုရင္တပါးတင္ေပးရန္ ပင့္ေခၚေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။ 

မဟာသမၼတမင္း လက္ထက္တြင္မိသားစုျပသနာကုိ မိသားစုနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

နန္းေတာ္ညီလာခံ၌ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးအျပည့္ ေပးထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သံေဒတို႕လူစုသည္ နယ္ခ်႕ဲ 

လူမ်ိဳးျခားတုိ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရခုိင္ႏုိင္ငံႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳ းတုိ႕အား ကြ် န္လူေဘာင္ဘ၀သုိ႕ 

ပုိ႕ေဆာင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေလသည္။ 

ဗမာဘုရင္ေမာင၀ုိ္င္းသည္ ထုိအခ်ိန္က အဂၤလိပ္၊ျပင္သစ္ ၊စပိန္စေသာ နယ္ခ်႕ဲ မ်ားကိ ုအားက်ကာ 

ရခိုင္ျပည္ကို နယ္ခ်႕ဲ လိုသျဖင့္ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ငသံေဒ တိအုား ဆုလာဘ္မ်ားစြာ ေပးၿပီးၾကိဳ 
ဆိုေလသည္။ ရခုိင္ျပည္ကို တိုကခုိ္က္သိမ္းယူရန္ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း စီစဥ္ေလသည္။ 

ရခိုင္ဘုရင္ ေမတၱာရာဇ္မင္း(၁၇၃၇-၁၇၄၂) လက္ထက္တြင္ အင္း၀ မွ ဦးစံဦး၊ ဦးေရႊေက်ာ္ ၊ ဥိးပုညိဳ 

တို႕ ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာလူမ်ိဳး တစ္ေထာင္တို႕ ရခိုင္ႏုိင္ငံ သို႕ ထြက္ေျပးခုိလႈံလာၾကသည္ ဦးစံဦးတုိ႕ က 

အင္း၀ကုိ တိုက္ခုိက္သိမ္းပုိက္လွ်င္ အလြယတ္ကူ ရႏုိင္ေၾကာင္း ရခုိင္ဘုရင္ကို တင္ေလွ်ာက္ၾကသည္။ 

ရခိုင္ဘုရင္မွာ တိုက္ခုိက္သိမ္းပုိက္လုိေသာ္လည္း ရခုိင္ပညာရိွအမတ္ၾကီးမ်ားက အက်ိဳ းအေၾကာင္း 

ဆီေလ်ာ္စြာ ေလွ်ာက္ထားၾကၿပီး သူတပါးတုိင္းျပည္ေရးကုိ ၀င္မစြပ္ဖက္သင့္ေၾကာင္ ့

ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ အင္း၀သုိ႕တုိက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၾကသည္။ ခုိလႈံ လာၾကေသာ 

ဦးစံဦးတို႕ ဦေဆာင္ေသာ လူတေထာင္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာေနရာခ်ထားေပးေလသည္။ ဦးစံဦး ၊ ဦးေရႊေက်ာ္ 
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၊ဦးပုညိဳ တို႕ ကုိလည္း နယ္စားရြာစား အျဖစ္ေပးထားေလသည္။ ရခုိင္ပညာရွိမ်ား ဗမာမ်ား အပၚ 

သေဘာထားမွန္ကန္ေၾကာင္း ျပသေသာ သာဓက တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္ ။  

ရခုိင္ဘုရင္နရအဘယရာဇာ (၁၇၄၂-၁၇၆၁)လက္ထက္တြင္အင္း၀မွ မင္းၾကီးနႏၵေက်ာ္ထင္ ႏွင့္ 

၄င္း၏ညီ အပါအ၀င္ အမတ္သုံးေယာက္ႏွင့္ ေနာက္ပါလူ ၂၀၀ ရခုိင္ျပည္သို႕ ခိုလႈံလာၾကသည္။ 

ရခုိင္ဘုရင္မွ ေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ေရွက္ထားေလသည္။ဗမာ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန ္

မၾကံရြယ္ခဲ့ေပ သည္အေထာက္အထားမ်ားသည္ ရခုိင္သမိုင္းတြင္ရိွသကဲ့သုိ ႕ ဗမာ သမုိင္းတြင္လည္း 

ရိွမည္ျဖစ္သည္။ မင္းၾကီးနႏၵာေက်ာ္ထင္၏သမီး မိပန္းရံသည္ ရခုိင္နန္းတြင္းတြင္ စာဆုိပညာရွိ 

အမတ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္ ။ 

ဗမာဘုရင္ေမာင၀ုိ္င္းသည္ကား ရခိုင္ဘုရင္ ရခိုင္ပညာရိွမ်ား သေဘာထားသကဲ့သုိ႕ မဟုတ္မူု၍ 

ရခိုင္အမ်ိဳးသားသစၥေဖာက္ သံေဒတုိ႕အားအသုံးခ်ကာ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သားမ်ားကုိ ကြ် န္သေဘာက ္

မီးေလာင္တုိက္သုိ႕ ပို႕ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ မ်ားကိ ုတစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေရးဆြဲ စီမံ စိုင္းျပင္းလွ်က္ရွိေနခဲ့သည္။ 

ဗမာပေဒသရာဇ္ ဘုရင္ေမာင္၀ုိင္း၏ ရခိုင္ျပည္ကုိ နယ္ခ်ဲ႕ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ရန္အတြက္ ေသြးတုိးစမ္း 

ျခင္းမ်ား 

ဗမာဘုရင္ေမာင၀ုိ္င္းသည္ သူ႕ ခမည္းေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားလက္ထက္ကပင္ က်ဴးေက်ာ ္နယ္ခ်႕ဲ 

မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခ့ဲေသာ ရခိုင္ႏုိင္ငံကုိ တုိက္ခုိက္နယ္ခ်ဲ႕ရန္ မ၀့ံမရဲ ျဖစ္ေနသည္။ ရခုိင္ျပည္သည္လည္း 

ရခိုင္ရုိးမေတာင္တန္းၾကီး ကာဆီးထားသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဥေခတ္တြင္ တိုက္ခုိက္ေရး 

စြမ္းအားေကာင္းသည္ကိုလညး္ေကာင္း သိရွိထားသျဖင္၄့င္း အေျခအေနမွန္ကိ ု ေလ့လာရန္ 

လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳ းသားသစၥာေဖာက္သံေဒ ၊ေမာင္ထြန္းစ ံဆိုသူတို႕ ၏ ရခိုင္ျပည္ကိ ုသိမ္းပုိက္ၿပီး 

ရခိုင္ဘုရင္တပါး တင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္ကိ ုခ်က္ခ်င္း ကတိမေပးေသးေပ။ရခုိင္ျပည္သို႕ သူလ်ိဳမ်ား 

ေစလႊတ္ၿပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္ ကိုေလ့လာ စံုစမ္းေစေလသည္။  

ဗမာဘုရင္ေမာင္း၀ုိင္းသည္ ရခုိင္ျပည္သို႕ နယ္ခ်႕ဲ မက်ဳးေက်ာ္မီၾကိဳတင္ စီမံခ်က္မွာ ေမွာ္ 

အတက္ပညာ၊ စုန္းကေ၀ အတက္ပညာ၊ အင္းအုိင္မႏၱာန္အတက္ပညာ၊ ယၾတပညာ၊ နံ ႏွိမ္ပညာ စေသာ 

အတက္ပညာ တက္သည့္ သူမ်ားႏွင့္ ေအာက္လမ္းဆရာမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္သို႕ ေစလႊတ္လုိက္ေလသည္။ 

၄င္းအတက္ပညာတက္သူမ်ားသည္ မဟာမုနီကုန္းေတာ္သို႕ တက္ေရာက္ၿပီး မဟာမုနီ ရုပ္ရွင္ေတာ္ ၏ 

တန္ခုိးေတာ္ ယုတ္ည့ံသြားေအာင္ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။ မဟာမုနီ ကုန္းေတာ္ေပၚတြင္ ၄င္း၊  

အျခားသင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္း၊ က်ားရုပ္မယ္ကု၀န္ရုပ္၊ ငရ့ံ ရုပ္ ၊ဦးမင္းေက်ာ္ ရုပ္စသည္တို႕ 

ကိုထားၿပီး အေမႊးနံ႕ သာ ဆီမီး စသည္တို႕ ကိုထြန္းလွ်က ္ ဆုေတာင္းနံႏိွမ္ၾကသည္။ ထို႕အျပင္ သူလွ်ိဳ 

မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအၾကားသိ႕ု ၀င္ေရာက္ၿပီး ရခုိင္ဘုရင္ကိ ု ရခိုင္ျပည္သူမ်ား 

အထင္အျမင္မွားေအာင္ မႈးမတ္အခ်င္းခ်င္း အထင္အျမင္မွားေအာင္ အယုံသြင္းေသြးခြဲၾကသည္။ တီးတုိး 

ေကာလဟာလသတင္းမ်ား လႊင့္ထုတ္ၾကသည္။ ထုိသို႕ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီးေနာက ္ ဗမာျပည္သို႕ 
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ျပန္သြားၾကသည္။ ၄င္းသူလွ်ိဳမ်ား သည္ ဘုရင္ေမာင္၀ုိင္း အား ရခုိင္ျပည္ကိ ုတိုက္ခုိက ္ပါက အလြယ္တကူ 

ရႏိုင္ေၾကာင္းတင္ေလွ်ာက္ၾကသည္။ 

ဗမာဘုရင္ေမာင၀ုိ္င္းသည္ ရခုိင္ျပည္သူတုိ႕ ၏ ဂုိဏ္းဂဏစိတ္ ေဒါသစိတ္ျပင္းထန္ၿပီး တစ္ဦးနဲ႕ 

တစ္ဥိး အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ႕ကာ စည္းလုံးမႈ ကင္းမ့ဲေနသည္ကုိ သိရိွရ၍ ေျမာက္ဥေခတ္ေႏွာင္း 

ရခိုင္သမုိင္း၏ အားနည္းခ်က္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ရခုိင္ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ ၿ်ပီး သစၥာေဖာက္သံေဒ၊ ေမာင္ထြန္းစံ တို႕ကုိေခၚယူေတြ႕ဆုံၿပီး ရခုိင္ျပည္ကိ ု

ခ်ိတက္တုိက္ခုိက္ သ္ိမ္းပုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေလေတာ့သည္။ 

ရခိုင္ျပည္ကုိက်ဴ းေက်ာ္နယ္ခ်႕ဲမႈ စတင္ျခင္း 

ဗမာဘုရင္ေမာင၀ုိ္င္းသည္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႕ မင္းသားေမာင္ေပၚအား ဗိုလ္မႈးခ်ဳ ပ္ခန္႕ၿပီး 

ရခိုင္ျပည္ကိ ုက်ဴ းေက်ာ္တုိက္ခုိက္ရန ္တာ၀န္ေပးေလသည္။ အိမ္ေရွ႕ မင္းေမာင္ေပၚသည္ စစ္သည္မ်ားကိ ု

စုေဆာင္ၿပီး ရခုိင္သကၠရာဇ္ (၁၁၄၆) ခု ခရစ္သကၠရာဇ္ (၁၇၈၄) တန္ေဆာင္းမုန္းလတြင္ 

စစ္ေၾကာင္းၾကီးေလးေၾကာင္း ဖြဲ႕ကာ ခ်ီတက္ေစေလသည္။ ၄င္းတုိ႕ ခ်ီတက္ရာ  စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွာ 

မင္းဘူးအထက္ မုိးေကာင္းေတာင္ကိုျဖတ၍္တစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္လံ သရက္ ၾကံခင္းမွ 

အမ္းေတာင္ၾကားလမ္းကုိျဖတ၍္ တစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ ပန္းေတာင္းမွ ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားကုိျဖတ၍္ 

တစ္ေၾကာင္း၊ ပုသိပ္ေမာ္တင္စြန္း နဂါးနစ္အငူကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပိး ပင္လယ္ျပင္မွ၄င္း ၊ 

စစ္ေၾကာင္းၾကီးေလးေၾကာင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ကိ ုစစ္မေၾကျငာပဲ က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်႕ဲ တုိက္ခိုက္ေလေတာ့သည္။ 

ဗမာဘုရင္တပ္တြင ္ စစ္သည္ ၾကည္း၊ ေရအင္းအား တသိန္းေက်ာ္ရိွသည္။ အရံတပ္အင္အားလည္း 

အရံသင့္ရိွေနသည္။ 

ရခုိင္ဘုရင္တပ္မေတာ္မွ က်ဳးေက်ာ္စစ္ကုိ ခုခံတြန္းလွန္ျခင္း 

ရခိုင္ဘုရင ္ မဟာသမၼတမင္း၏ တပ္မ်ားသည္လည္း ေရေၾကာင္း၊ ၾကည္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ 

က်ဳးေက်ာ္လာေသာ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕ တပ္မ်ား ကုိ အျပင္းအထန္ခုခံတြန္းလွန္ၾကည္သည္။ တဖက္ႏွင့္ တဖက ္

အၾကိဳက္အနယ္တိုက္ခုိက္ၾကရသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားထိခုိက ္ ေသေၾကဒဏ္ရာရၾကသည္။ ရခုိင္ဘုရင္ 

မဟာသမၼတမင္း၏ စစ္အင္အားသည္ ရခုိင္ျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္ အင္အားေကာင္းသျဖင့္ 

ဗမာနယ္ခ်႕ဲတပ္မ်ား အထိနာၾကသည္။ ၄င္းတုိ႕ထင္ထားသည့္ အတုိင္း ရခိုင္ႏုိင္ငံကုိ လြယ္လင့္တက ူ

မသိမ္းပုိက္ႏိုင္ၾကေပ။ စြမ္းရည္သတိၱႏွင့္ျပည့္စေသာ ရခုိင္အာဇာနည္သူရေဲကာင္းတုိ႕၏ 

ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ခုခံတုိက္ခုိက္မႈကုိ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး အေျမာက္ 

လက္နက္ၾကီးမ်ားကုိ အသုံးျပ ၾဳကသည္။ 

ရခိုင္ဘုရင္တပ္မေတာ္မ ွ လက္ပစ္ဗုံးကုိ ပါသံုးစြဲေသာေၾကာင့္ ဗမာတပ္မ်ားအထိနာၾကသည္။ 

ဗမာတုိ႕ဘက္မွ အက်အဆုံးမ်ားေသာ္လည္း အရံပါလာေသာတပ္မ်ားျဖင္ ့ အစားထုိးႏုိင္ၾကသည္။ 

ရခိုင္တပ္တြင္မႈကား စည္းရုံးေရးပ်က္ျပားကာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ယံုၾကည္မႈကင္းမ့ဲေနၾက ေသာေၾကာင့္ 



uGsefjyKcH&cdki f Edki fiH                                                                                        ngalone.wordpress.com 5 of  10  

 

မူပိုင္  -    http://ngalone.wordpress.com    

မဟာသမၼတမင္းကုိေထာက္ခံေနၾကေသာ ရဲမတ္စစ္သည္မ်ားေလာက္သာ တိုက္ခုိက္ေနရ၍ 

အင္အားထပ္မျဖည့္ႏီုင္သျဖင့္ အေရးနိမ္႕ရေလသည္။ ဗမာတို႕ လက္ေအာက္သုိ႕ ရခုိင္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း 

က်ဆံုးရေလသည္။  

ရခုိင္ဘုရင္မဟာသမၼတမင္းစစ္ေၾကျငာျခင္း 

ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္း သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗ ဲ၊အမ္း၊က်ဆုံးၿပီးေနာက္ ေမာင္ေပၚသည္ အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက ္

ဦးသံေဒႏွင့္ ေမာင္ထြန္းစံတို႕ ကုိေခၚယူၿပီး ေလာင္းၾကက္ၿမိဳ႕ ေဟာင္းတြင ္ တပ္အခုိင္အမာခ်ကာ 

ေျမာက္ဥၿမိဳ႕ ကိုၿခိမ္းေျခာက္လာေလေတာ့သည္။ ဗမာ ေရတပ္သည္လည္း ေလးၿမိဳ႕ျမစ ္ ပုိးေျခကြ်န္းတြင္ 

အေျခစိုက္ထားေလသည္။ထုိသို႕ ေျမာက္ဥၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ဗမာတပ္မ၀ုိွင္း၀န္းထားစဥ္ ရခုိင္ဘုရင္၏ 

မႈးမတ္အခ်ိဳ႕က ဗမာဘုရင္အား လက္ေဆာင္ပ႑ာ၊ သမီးကညာဆက္သၿပီး မဟာမိတ္ဖြဲ႕ ပါဟု 

မဟာသမၼတမင္းကုိ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာၾကသည္။ မဟာသမၼတမင္းက ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္မွာေရွး 

ဘိုးေလာင္းေတာ္၊  ေဘးေလာင္းေတာ္ တို႕လက္ထက္တြင္ ရခုိင္ျပည္သုိ႕ စစ္ခ်ီလာေသာ ရန္သူမ်ားကို 

လက္ေဆာင္ပ႑ာသမီးကညာေပးၿပီး စစ္ေျပၿငီမ္းရသည္ဟူ၍ မရွိ။ ငါ့လက္ထက္က်မွသာ 

သမီးကညာဆက္သရေခ်ေသာ္ ေနာင္အစဥ္အလာ ရာဇ၀င္ရိုင္းမည္ဟု မိန္္႕ေတာ္မႈၿပီး စစ္ေၾကၿငာ၍ 

စစ္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခုိက္ေလသည္။ 

သူ႕ကြ် န္မခံ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ျဖင့္ ဗမာတပ္မ်ားကို တုိက္ထုတ္ေတာ္လွန္ၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ 

လူမ်ိဳးအတြက္ မဟာသမၼတမင္း၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ကား ရခုိင္သမုိင္းအဆက္ဆက္တြင္  

ေမာ္ကြန္းတံခြန ္ ထြန္းလွ်ံေနမည္သာတည္း။ မ်ိဳးျခားနယ္ခ်႕ဲလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဇာတိေသြး 

ဇာတိမာန္ျဖင့္ မဟာသမၼတမင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ရမ္းၿဗေဲတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးစႏၵမာလာ 

လကၤာရ၏ ရခုိင္ရဇ၀င္သစ္က်မ္းတြင္ ဤသို႕ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

“ရခိုင္ဘ၇ုင္ မဟာသမၼတမင္းသည္ ရခုိငသ္ကၠရာဇ္ (၁၁၄၆)ျပာသိုလ ခရစ္သကၠရာဇ္(၁၇၈၄) 

ဒိဇင္ဘာတြင္ေလာင္းၾကတ္ၿမိဳ႕ေဟာင္း၌ လာေရာက္တပ္စြဲလွ်က္ရိွေသာ ဗမာရန္သူတပ္မ်ားအား 

တိုက္ခုိက္ႏွိမ္ႏွင္း၇န္ ညီေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္း ခ်စ္လွေရႊအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခန္႕ ၿပီးလက္၀ျဲမန္ထြန္းေဖာင္ 

လက္က်ၤာျမန္ေမာင္ေထြး၊ လက္၀ဲ၀င္းမွဴး ထြန္းေ၀၊ လက္က်ၤာ၀င္းမွဴးညိဳေရာင္၊ အိမ္ေရွ႕၀င္းမွဴးေရွာက္ေျပး၊ 

အေနာက္၀င္းမွဴး ေရာက္မစည္း၊ အစရိွေသာ မႈးေတာ္မတ္ေတာ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလက္နက္တင္ ေလွေပါင္း 

(၈၀)ျဖင့္ေရေၾကာင္းမွ ခ်ိေစၿပီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ကိုယ္ရံၾကီး ထြန္းခုိင္၊ ဆင္ကၾဲကီးထြင္းေပၚ ၊ရမ္းၿဗဲစား 

ေျခ၀န္း ေတာင္ဘက္စား ဥဂၢါးေရႊ ေသနာပတိ ေရဇႏၱဳတ္ ၊ကုန္းဇႏၱဳတ္အေပါင္းတုိ႕ ျခံရံလွ်က္ 
ေျမာက္စည္တုိက္စည္တုိ႕ ကို ထိန္႕ ရစ္ေအာင္တီးခတ္ေစၿပီး ၾကည္းေၾကာင္းမွ ခ်ီေတာ္မႈသည္ ဟူ၍၄င္း... 

တဖန္ တန္းလႊၿဲမိဳ႕ပုိင္ေတာင္မင္းေက်ာ္ေထြးသည္ (၁၁၄၆)ခု နတ္ေတာ္လတြင္ ေနာင္ေတာ္ေစာပုိင္ 

ၾကီးစံေပၚေရႊ၊ ရမ္းၿဗစဲားေပၚလုံး၊ လမုစားလခုိင္၊ ရမ္းၿဗဲငယ္စားထြန္းေအာင္၊ ရမ္းၿဗဲကြ် န္း 

အေရွ႕ဘက္စရပ္ေလးရြာသူၾကီးတုိ႕ ႏွင့္အတူ တန္းလြဲၿမိဳ႕ေတာင္ ဘက္ ေရႊတံုးျပင္ရိွ ရန္သူဗမာတပ္မ်ားကို 

တိုက္ခုိက္ရာတြင္ ရခုိင္သူူရေဲကာင္း(၃၀၀၀)ေက်ာ္ ပါရိွခဲ့သည္ ဟူ၍ ...” 
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၄င္းမဟာသမၼတမင္း၏တပ္အင္အားကုိ ေဖာက္ျပထားသည္။ ေလာင္းၾကက္ၿမိဳ႕ေဟာင္းတုိက္ပြဲတြင္ 

မဟာသမၼတမင္း၏ တပ္ႏွင့္ ဗမာတပ္မ်ား အၾကိဳက္အနယ္တိုက္ခုိက္ၾကသည္။ အင္အားခ်င္းမမွ်၍ 

မဟာသမၼတမင္း၏တပ္မ်ား အေရးနိမ့္ ဆုတ္ခြာခဲ့ေသာ္လည္း ေျမာက္ဥၿမိဳ႕ေတာ္မွ တဖန္ ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ 

ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကျပန္ေလသည္။ သို႕ရာတြင္အေၾကာင္းမလွသျဖင့္ အားမတန္မာန္ေလွ်ာ့ကာ 

မဟာသမၼတရာဇာသည္ ေျမာက္ဥၿမိဳ႕မွ ဆုတ္ခြာလိုက္သည္။ ရခုိင္သကၠရာဇ ္ (၁၁၄၆) ခု 

ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ စေနေန႕ (၁၇၈၄) ခု ဒိဇင္ဘာလတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္က်ဆုံးေလသည္။ 

မဟာသမၼတရာဇာသည္လည္း မိမိ အင္အားရွိရာ ရခုိင္ျပည္ေတာင္ပိုင္း သို႕ ထြက္ခြာၿပီးေတာနက္တစ္ေနရာ 

တြင္ ခုိလႈံေနစဥ္ ရခုိင္သစၥာေဖာက္မ်ား၏ လမ္းျပမႈေၾကာင့္ ေနာက္တလေက်ာ္အၾကာတြင္ 

အဖမ္းခံရေလသည္။ ရခိုင္ျပည္သည္လည္း ထိးက်ိဳ းစည္ေပါက္ လူမ်ိဳးျခားလက္ေအာက္သုိ႕ 

ေရာက္ခဲ့ရေလသည္။ 

ေအာင္ႏုိင္သူ ဗမာမ်ား ၏ ရက္စက္ ယုတ္မာ မူမ်ား  

ရခိုင္သကၠရာဇ္ (၁၁၄၆)ခု ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္ စေနေန႕ ေအဒီ(၁၇၈၄) ဒိဇင္ဘာလတြင္ 

ရခိုင္တျပည္လုံးဗမာနယ္ခ်႕ဲ လက္ေအာက္သို႕ ေက်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ရခုိင္ျပည္ကိ ု

က်ဳးေက်ာ္ေအာင္ႏုိင္ေသာ ဗမာပေဒသရာဇ္ လက္ေ၀ခံမ်ားသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕ကုိ ေျမလွန္စနစ္က်င့္သုံးၿပီး 

သတ္ျဖတ္နည္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ သတ္ၿဖတ္၊ ညွင္းပန္း ႏိွက္စက္ၾကသည္။ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ မတုန္႕ 

ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္္ေဆာင္ၾကသည္။  

၁။ မဟာသမၼတမင္းႏွင့္ မိဖုရား ၊သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ား ၊  

၂၊ မူးေတာ္မတ္ေတာ္ ပုေရာဟိတ္ပညာရိွမ်ား  

၃။ ရဟန္းပညာရိွ လူပညာရိွမ်ား 

၄။ လက္မႈပညာသည္မ်ား(ပန္းထိန္၊ ပန္းရံ၊လက္သမား) 

၅။ မဟာမုနီရုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ အျခားရုပ္ထုမ်ား 

၆။ ဘုရင့္ဘ႑ာတိုက္မွ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ပတၱျမားႏွင့္ နန္းစဥ္ရတနာမ်ား 

၇။ ေဗဒင္က်မ္း ေဆးက်မ္း နကၡက်မ္း စသည့္ ပရပိုက္မ်ား 

၈။ ရခုိင္သမုိးစဥ္ကို ျပဳစုထားသည္ ပုရပုိက္မ်ား 

၉။ သံဃာရနာတင္ ပိဋကတ္သုံးပုံ ပုရပိုက္မ်ား 

၁၀။ ရခိုင္နန္းေတာင္မွ ေၾကးျပားအမိုးမ်ား 
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၁၁။ အလ်ားအေတာင္(၂၀) လံုးပတ္(၆)ေတာင္ရွိ အေျမာက္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အေျမာက္(၂၀၀၀) 

စိန္ေျပာင္းအလက္(၁၀၀၀၀)စေသာ သက္ရိွသက္မဲ့ေျမာက္မ်ားစြာတုိ႕ ကုိဗမာျပည္သို႕ 

ယူေဆာင္သြားၾကသည္။ ရခုိင္စာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူလက္ရာမ်ား ကုိျမန္မာမႈျပဳလုပ္ၾကသည္။ 

ေျမာက္ဥၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ ရခိုင္နန္းေတာ္ကို ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားေတြ႕ျမင့္ေနရလွ်င္ ဇာတိေသြး 

ဇာတိမာန္တက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ နန္းေတာ္တစ္ခုလံုးကုိ အစအနရွာမရေအာင္ မီးရီွ႕ 

ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ၾကသည္။ အျခားမိဖုရား အိမ္ေရွ႕မင္း၊ မင္းသမီးမ်ား၊ အိမ္ေတာ္ ၊ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ 

ေစတိပုထိုးမ်ား ၄င္းတုိ႕ မသယ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သက္ရိွသက္မဲ့ပစၥည္း ဟူသမွ်ကို မီးရီွ႕ 

ဖ်က္ဆီးပစ္ခ့ဲၾကသည္။  

မွတ္ခ်က္။ ။ဗမာဘုရင္သီေပါ့မင္း၏ မႏၱေလးနန္းေတာ္ကို အဂၤလိပ္က ေရွးလက္ရာမပ်က ္

ထားရိွခဲ့သည္ကို ယေန႕တုိင္ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ သီေပါဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားကုိလည္း ကြယ္လြန္သည္ 

အထိေကာင္းမြန္စြာ ထားရိွခဲ့သည္။ ထီးသံုးနန္းသုံး ပစၥည္းအခ်ိဳ ႕ကုိလည္း လြတ္လပ္ေရး ရသည့္ 

အခါျပန္လည္ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ ရခိုင္မ်ားအဖုိ႕ တြင္ကား ေရွးလက္ရာ ထီးသုံးနန္းသုံးမ်ားကုိ အစအန 

ရွာမရျခင္း၊ ျမန္မာမႈျပဳလိုက္ျခင္းသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳ းမ်ား၏ ခံစားခ်ကက္ိုမည္သို႕ 

ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏုိင္ၾကပါမည္နည္း။  

မဟာမုနီ ရုပ္ရွင္ေတာ္ကုိ ဗုဒၶဘုရားသက္ရွိထင္ရွား ရိွစဥ္ကပင္ ရခုိင္ဘုရင္ မဟာစႏၵသူရီယမင္း၏ 

ေတာင္းပန္ေလ်ာက္ထားခ်က္အရ ဘုရားရွင္ကုိယ္တိုင္ ေရွ႕ေမွာက္တြင္သြန္းေလာင္းၿပီး ရခုိင္ဘုရင္ 

အဆက္ဆက္ ကမၻာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား အထြဍ္အျမတ္ထား ကုိးကြယ္ခ့ဲေသာ ဘုရားကို 

ရခိုင္သမုိင္းသုေတသီမ်ားက ဗမာမ်ားယူေဆာင္၍ မရေၾကာင္း အျခားတစ္ေနရာမွ သ႑န္တူဘုရားတပါးကုိ 

ပင့္ေဆာင္သြားၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ၾကသည္ကိ ု ေတြ႕ရပါသည္။ ရွပ္ရွင္ေတာ္မဟာမုနီသည္ 

သာသနာ(၅၀၀၀) ကာလပတ္လံုး ဓည၀တီ ရခုိင္ျပည္၌ ကိန္း၀ပ္ေတာ္ မူလိမ့္ မည္ဟူေသာ ရွင္ေတာ္ ဗုဒၶ၏ 

ဗ်ာဒိတ္ခတ္ မိန္႕မြတ္ေတာ္ မူခဲ့သည္ကုိေထာက္ထား၍ ရခိုင္သမုိင္းသုေတသီမ်ား၏ အဆိုအမိန္႕ 

သည္သာပုိ၍ မွန္ကန္လိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။ (သို႕ေသာ္ လက္ရိွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာျမတ္မုနီ 

ဘုရားသည္လည္း ရခုိင္ျပည္မွ အတင္း အဓမၼခုိးယူ သြားေသာ ရခိုင္ဘုရားသာျဖစ္သည္) 

မဟာမုနီရုပ္ရွင္ေတာ္ကို ေဖာင္ေတာ္ဦးတြင္တင္ၿပီး ရခုိင္လူမ်ိဳ းအားေကာင္းေမာင္းသန္မ်ားကုိ 

ေလွာ္ခတ္ေစ၍ ေတာင္ကုတ္သုိ႕ေရာက္ေအာင္ သယ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ေတာင္ကုတ္တြင ္ရထားၿပဳလုပ္ၿပီး 

ရထားေပၚတင္၍ ရခုိင္လူမ်ိဳ းမ်ား ကုိပင္ ဆြဲငင္ယူေစသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား ထြက္ေျပးၾကရာ 

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အစဥ္အလာ နားေပါက္ထားရိွၾကသျဖင့္ နားေပါက္မ်ားတြင္ ၾကိမ္လံုးငယ္သြင္းၿပီး 

ဆြဲယူေစသည္။ ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားလမ္းမွ ဆြဲယူၾကၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းရိွ ေဖာင္ေပၚတြင္တင္၍ 

စစ္ကုိင္းဆုိက္ကမ္းထိေအာင္ ရခုိင္သံု႕ပန္းမ်ား ေလွာ္ခတ္ဆြဲငင္ၾကရသည္။ စစ္ကိုင္း ဆုိက္ကမ္းသုိ႕ 

ရခိုင္သကၠရာဇ္ (၁၁၄၇)ခု တပုိ႕တြဲ႕ လဆုတ္(၁၂)ရက္ေန႕ ေရာက္ရွိသည္။ ဆိုက္ကမ္းမွ 

ယခုမဟာမုနီကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာသုိ႕ ေရာက္ေအာင္ ရခိုင္မ်ား ဆြဲယူၾကရသည္။  
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ပါလာေသာ ရခုိင္သုံ႕ပန္းမ်ား အခ်ိဳ႕ကိုလည္း မဟာမုနီဘုရားတြင္ ဘုရားကြ်န္အျဖစ ္

လွဴဒါန္းျခင္းကုိ ခံၾကရေလသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳ းမ်ားကိ ု တိရိစာၧန္ ပမာ ျပဳမႈျခင္းသည္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား 

ယေန႕တုိင္ခံစားၾကရေပသည္။  

ရခိုင္ျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ၿပီး မင္းၾကီးမင္းေခါင္ေက်ာ္ဆိုသူအား ေနာက္လိုက ္

ေနာက္ပါရမဲတ ္ (၁၀၀၀၀)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ ကြ် န္ျပဳရန္ တာ၀န္ေပးထားခ့ဲသည္။ မင္းေခါင္ 

ေက်ာ္စြာသည္ နာဇီဟစ္တလာထက္ေစာၿပီး ဖက္ဆစ္စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဂ်ဴ းလူမ်ိဳးမ်ား ကဲ့သုိ႕ 

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို က်ဴ ပင္ခုတ္က်ဳ ငုတ္က်န္ သတ္ျဖတ္နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။ 

ကေလးငယ္မ်ားကုိ အေပၚသုိ႕ေျမာက္ၿပီး ဓါးကစားသည္။ ဆံုတြင္ထည့္၍ ထုေထာင္းသည္။ 

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမမ်ားအား ၀မ္းကုိ ဓါးႏွင့္ထုိးခြဲသည္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ရခုိင္လူထုကို ကစၦပနဒိ 

(ကုလားတန္)ျမစ္ကမ္းတြင္ ၿခံစည္းရိုးခတ္ေစၿပီး ၿခံထည့္တြင္ေလွာင္ထားသည္။ ဒိေရတက္လာလွ်င္ 

ျခံထည့္မွ ထြက္လာသူမ်ားကို ဓါးႏွင့္ လွံႏွင့္ ထုိးခုတ္ၾကသည္။ မထြက္ရဲသူမ်ားေရနစ္ေသဆုံးၾကသည္ ။ 

ေရနစ္မြန္းေသာအခါလက္မ်ားသည္ အေပၚသုိ႕ ေထာင္ၿပီးေအာ္ဟစ္ၾကသည္။ ယေန႕ အထိ ၄င္းေနရာကို 

လက္ဖန္ျပ (လက္ပန္ျပား)ဟုေခၚတြင္ေနၾကသည္။ 

ရခိုင္ဘုရငန္န္းေတာ္မွ ယူေဆာင္ခဲ့သည္ အမုိးေၾကး၀ါျပား ေျမာကမ္်ားစြာကုိ ကမၻာတြင္ 

တတိယအၾကီးဆုံးေခါင္းေလာင္းဟု ၀င့္ၾကြားေနသည့္ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းၾကီးကုိ သြန္းလုပ္ခ့ဲသည္။ 

ေၾကးခ်ိန္ (၅၅၅၅၅၅) ပိသာရိွသည္။ ၄င္းေခါင္းေလာင္းကို သြန္းလုပ္ရာတြင္ ရခိုင္သူပန္းပညာရိွမ်ားကို 

ခုိင္းေစခ့ဲသည္။ မင္းကြန္း ေစတိတည္ရာတြင္လည္း ရခုိင္သံု႕ပန္း(၃၀၀၀) ကိုခုိင္းေစခ့ဲသည္။ 

မိထၳိလာကန္ကုိ ဆညဖုိ္႕ တူးေဖာ္ရာတြင္လည္း ရခုိင္သံု႕ပန္းမ်ားစြာကုိ ခိုင္းေစခ့ဲသည္ ။ မေသရံု 

အစားအစာေကြ် းသျဖင့္ ေရဂါ၀င္ၿပီး အမ်ားအျပားေသဆံုးကုန္ၾကသည္။ ေသဆုံးေသာ ရခုိင္အေလာင္း 

မ်ားကုိ မိထၳိလာကန္ေဘာင္ရုိးတြင္ ျမဳပ္ႏွံခ့ဲသည္။ ရွည္လ်ားေသာ မိထၳလာကန္ေဘာင္ရုိးမွာ 

ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အရုိးစုမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခ့ဲသည္။ ယိုးဒယားသုိ႕ က်ဳးေက်ာ္ခ်ီတက္ရာတြင္လည္း 

ရခိုင္သုံးပန္း  (၆၀၀၀) အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ 

ဗမာဘုရင္ေမာင၀ုိ္င္းသည္ (၁၇၉၀-၁၇၉၇) အတြင္း မင္းကြန္းေစတီတည္စဥ္က ေခြ် းတပ္သား 

ရရွိေရးအတြက္ ရခုိင္ သစၥာေဖာက္ ငသံေဒတို႕က ေဆာက္ရြက္ေပးခ့ဲသည္။ မင္းကြန္းေစတီၾကီးသာ 

တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးခ့ဲပါလ်င ္ အျမင့္ေပ(၅၀၀) ေက်ာ္ရိွပါလိမ့္မည္။ အၿပီးတည္ပါက တိုင္းျပည္ပ်က္မည္ဟ ု

ထြက္ရိွသျဖင့္ မၿပီးမစီး တပုိင္းတစထားရိွခ့ဲရေသာ မင္းကြန္းေစတီသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ 

အလွမ္းမကြာေသာ စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ ျမင္ႏုိင္ပါသည္ ။ထုိေစတီ၏ ပတ၀္န္းက်င္တြင္ လြန္ခ့ဲေသာ 

အႏွစ္(၂၀၀) ေက်ာက္ အတင္းအက်ပ္ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္းခံရေသာ ရခုိင္တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ အရုိးမ်ား 

သည္ ယခုတိုင္ျပည္ႏွက္ေနမည္ ျဖစသ္ည္။ 

ဗမာပေဒရာဇ္ နယ္ခ်႕ဲ တုိ႕ ၏ ရက္စက္မႈ အစြမ္းကုန္ျပဳက်င့္ ၾကသည္မွာ ေျမာက္ဥ ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးရိွ 

အရုီးပုံေတာင္ၾကီးတြင္ ရခုိင္သားတုိ႕ ၏ အရုိးစု အရိုးေဆြးမ်ားကုိ ယေနတိုင္ ေတြ႕ ျမင္ေနရသည္။ 
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ထို႕ေၾကာင့္ အရုိးပုံေတာင္ဟု ယခုတိုင္ေခၚတြင္ေနသည္။ ပုဏၰား ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ယိုးေခ်ာင္းရိွ သားပုံ 

ေက်းရြာမွာလည္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ားကုိ အစုလုိက္အပံုလုိက္ သတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ သားပုံ 

ဟုေခၚတြင္သည္။ ကာလ ရွည္လ်ားလာသျဖင့္ သပုံ ဟု ေခၚတြင္ေလသည္။  

ကြ် န္ျပဳခံ ရခုိင္ႏိုင္ငံ  

ရခိုင္-ဗမာ စစ္ပြဲတြင္ ျပည္သူ (၂၀၀၀၀) ခန္႕ ႏွင့္ ရဲမတ္ (၃၀၀၀၀) ခန္႕ ေသဆံုးခ့ဲၾကရၿပီး ၊ျပည္ 

သူႏွစ္ေသာင္းႏွင့္ ရဲမတ(္၂၀၀၀၀) ခန္႕ မသန္မစြမ္း ဒုကၡိတ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ခုိင္ျပည္သူ တသိန္းေက်ာ္ အ္ိုးမ့ဲ 

အိမ္မ့ဲ ျဖစ္ခဲ့ ရေၾကာင္း ျပည္သူလူထု တသိန္းေက်ာ္မွာ အဖရခုိင္ႏုိင္ငံေတာ္ကို စြန္႕ ခြာၿပီး ယခု 

ဘဂၤလားေဒခ်္႕ ထ့ဲသို႕ ေျပး၀င္ခုိလႈံ ခဲ့ရေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ 

ဗမာနယ္ခ်႕ဲ ပေးသရာဇ္ က်ဴ းေက်ာ္ေရးသမားတုိ႕၏ ရက္စက္ယုတ္မာ ခ့ဲသည္ကုိ ရခုိင္သမိုင္း 

မွတ္တမ္းလကၤာက်မ္း တြင္ ဤသုိ႕ ေဖာ္ ျပထားသည္ ။  

“ပုံဘိေတာင္ႏွယ္၊ ေကာင္ပုတ္၀ယ္ကား၊ လူငယ္တေသာင္း၊ လူၾကီးေပါင္းမူ၊ ရွစ္ေသာင္းအစြန္း 

တသိန္းမွန္၏။ မယြန္းထိုခါ ေသကုန္ပါ၏ ။ ဒြာရာသံတြဲ ၿမိဳ႕ ရမ္းၿဗဲႏွင္ ျမစ္ထဲ့ ၀ေမွ်ာင္ ၊ ကြ်န္းမာန္ေအာင္၌ 

ဖမ္းေႏွာင္ၾကိဳးသြင္း ယူေလျခင္းကား သတင္းစကား နားသာၾကား ၏။ သတ္ထား အေကာင္ဖူးဖူးေရာင္သား 

၊ဖုတ္ေဟာင္နံေစာ္၊ ရုပ္ခႏၱာကိုယ္ ၊ ကာကလင္းတ၊ သိန္းစြန္မွသည္၊ ေခြးကစလွ်က္ ၊ က်ားသစ္ ၀က္မ်ား၊ 

စားၾကဖန္ဖန္ ၊ ကုိက္ၾကဟန္ကုိ အက်န္လူမ်ား ျမင္ေလျငားမူ ဘုရားတရား၊ သံဃာအားကို 

၀ပ္တြားေကာ္ေရာ္၊ ပူေဇာ္ေရ ရြတ္ ၊ နဖူးခတ္သည္၊ ရင္ဘက္လက္တင္ ၊ ခတ္တီး.....တည္း” ။ 

ဤကဗ်ာလကၤာ အရ ဗမာ မ်ိဳးယုတ္မ်ားသည္ ေျမာက္ဥၿမိဳ႕ေတာ္ တၿမိဳ႕တည္းမွာ ပင္ ရဟန္းရွင္လူ 

တသိန္းေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ထိုေခတ္ ေျမာက္ဥ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ လူေန အိမ္ေျခ 

စာရင္းကုိ “ပန္းမၪၹဴၾကဴၾကဴမႊိး အိမ္ၿခိ စာရင္း ပီး” ဟုရခုိင္သမိုင္းသုေတသိတစ္ဦး ၏ မွတ္တမ္းအရ 

ပိဋကတ္သခ်ၤာနည္းျဖင့္ ေျပာင္းျပန္ေရးခ်ေသာ္ (၅၁၁၈၅၅) အိမ္ေျခစာရင္းျဖစ္သည္။ တအိမ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် 

လူဦးေရ ၅ ေယာက္ ႏုန္းသတ္မွတ္လွ်င္ ေျမာက္ဥ ၿမိဳ႕ေတာ္  လူဦးေရသည္ (၂၅၅၉၂၇၅) ရိွေပသည္။ 

ေျမာက္ဥၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ထင္ရွားေသာ ဘုန္းေတာႀကီးေက်ာ္း(၃၀)ႏွင့္ ေက်ာင္းငယ္(၃၇၀၀) 

ေက်ာ္ရိွေၾကာင္းကုိ လည္ းဤမွတ္တမ္းတြင္ ျပဆိုထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေျမာက္ဥ ၿမိဳ႕ေတာ္ 

တၿမိဳ႕တည္းမွာ ပင္ ရဟန္းရွင္လူ တသိန္းေက်ာ္ အသတ္ခံ ခ့ဲရေၾကာင္း မွတ္တမ္း တြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။တဖန္ထုိလကၤာ တြင္ ဒြာရာသံတြဲ ၿမိဳ႕ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ ျမစ္ထဲ့ ၀ေမွ်ာင္ ၊ ကြ်န္းမာန္ေအာင္၌ 

ဖမ္းေႏွာင္ၾကိဳးသြင္း ယူေလျခင္းကား သတင္းစကား နားသာၾကား ၏။ သတ္ထား အေကာင္ဖူးဖူးေရာင္သား 

” ဟု ဆိုထားျပန္ရာ ဒြာရာ၀တိသံတြဲ ၊ ရမၼာသတိ ရမ္းၿဗ ဲကြ်န္း ၊ျမစ္ထဲ့ ၀ေမွ်ာင္ႏွင့္ ေမဃ၀တိ မာန္ေအာင္ 

ကြ် န္းတုိ႕ မွ လူအေျမာက္အျမားကုိ ဖမ္းယူသြားေၾကာင္း ၊ ယင္းေဒသမွ လူအေျမာက္အျမားကုိ လည္း 

သတ္ျဖတ္ခ့ဲေၾကာင္ း ထုိကဗ်ာ လကၤာ အရ သိသာႏုိင္ပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ ရခုိင္သကရၠာဇ္ (၁၁၄၆) 

ေအဒီ (၁၇၈၄)ခုႏွစ္တြင္ ဗမာ က်ဴးေက်ာ္ သူတို႕ က ရခုိင္ႏုိင္ငံ သားမ်ားကုိ အစုလိုက္ အပုံလိုက္ 

ေျမာက္ျမားစြာ သတ္ျဖတ္မႈ ၾကီး ျဖစ္သည္ဟု ရခိုင္ သုေတ သိမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ထားၾကသည္။  
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ဗမာ ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္ေမာင္၀ုိင္း ၏ ယုတ္မာမူ  

ဗမာ ပေးသရာဇ္ ဘရင္ ေမာင္၀ုိင္းသည္ သံုပန္း အျဖစ္ ဖမ္းဆိးေခၚေဆာင္သြားသည့္ ရခုိင္ဘုုရင္ 

မဟာသမၼတမင္းကုိ ၄င္း၏ညီ ပခန္းမင္း၏ အိမ္၌ထားရိွေလသည္။ တေန႕ ေသာအခါ ရခုိင္ဘုရင္အား 

“ရခိုင္ျပည္ တြင္ ပိဋကတ္၊ေဗဒင္ သိျမင္လိမၼာ ေသာသူမ်ား မရိွေလသေလာဟု ” ဗမာ ဘုရင္ေမာင္၀ိုင္းက 

ေမးရာ ရခုိင္ဘုရင္ မဟာသမၼတမင္း က “အမရပူရ မင္းမွာ ပိဋကတ္၊ေဗဒင္ သိျမင္လိမၼာ 

ေသာသူမ်ားမရိွေလေသာေၾကာင့္ သူတပါးႏုိင္ငံ ကိုက်ဴးေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ႕ တိုက္ဖ်က္ေလသေလာဟ ု

ျပန္၍ေမးေတာမူ၏ ဗမာဘုရင္ေမာင္၀ုိင္း ႏုတ္ဆိတ္ေနသည္ဟု ရခုိင္သမိုင္းဆရာမ်ား 

မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို ေတြ႕ ရိွရသည္။ ေနာင္လာေနာင္လား ရုိင္သားမ်ားကုိ ႏိုးေဆာ္ခ့ဲသည့္ 

အသံပင္ျဖစ္သည္။  

ရခိုင္ဘုရင္မဟာသမၼတမင္း၏ မိဖုရားျမသႏၱာသည္ ရုပ္ရည္လွပတင့္တယ္ေသာ့ ေၾကာင့္ 

ဗမာဘုရင္ေမာင၀ုိ္င္းသည္ ေငြတစ္ေထာင္ တရားစရိတ္ေပးၿပီး ကြာရွင္းေစၿပီး သိမ္းပုိက္ေလသည္။ မိဖုရား 

ျမသႏၱာသည္လည္း ဗမာေမာင္၀ုိင္း၏ မိဖုရားအျဖစ္ကို မခံယူပဲ မိမိကိုယ္ကို အဆုံးစီရင္သည္ဟု 

ေဖာ္ျပၾကသည္။ မိဖုရား ျမသႏၱာသည္ ရခုိင္အမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာအား ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ ေစာင့္ ထိန္းသြား 

သည္ကုိ ရခိုင္ျပည္သားမ်ား အဖုိ႕ စံထားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ အက်ဥ္စံ သံုပန္း မဟာ 

သမၼတမင္းသည္လည္း စိတ္ဆင္းရဲ႕ ကုိယ္ဆင္းရဲ ျခင္းၾကီးစြာ ျဖင့္ အမရပူရေရာက္ၿပီး (၂)ႏွစ္တြင္နတ္ရြာ 

စံေလသည္။ မဟာသမၼတမင္းနတ္ရြာစံသည္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ရခုိင္မင္းဆက္ နိဂုံးခ်ဳ ပ္ေလေတာ့သည္။ 

အမ်ိဳ းသားသစၥာေဖါက္ သံေဒ ဆိုသူႏွင့္ အေပါင္းပါ တစ္စုေၾကာင့္ ရခိုင္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳ းျခား ဗမာနယ္ခ်႕ဲ တို႕ လက္ေအာက္က်ေရာက္ခဲ့ ရသည္။ တဖန္ အဂၤလိပ္၊ 

ဖဆပလ၊မဆလ၊န၀တ တုိ႕လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခ့ဲရာ အႏွစ္(၂၂၇) ႏွစ္ နီးပါးကြ် န္သက္ 

ရွည္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေနာင္ကုိ မည္သည့္ အတုိင္းအတာ ကာလထိ ကြ် န္သက္ ဆိုး ရွည္ၾကာေနမည္ကို 

မသိႏုိင္ေသးေပ။ အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏုိင္ ရန္မွာ ရခုိင္ လူမ်ိဳးမ်ား စုစည္းညီညြတ္မႈ အား အေပၚတြင္ 

သာအဆုံးအျဖတ္ေပးမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

ကိုးကားခ်က္- 

(၁) ရခုိင္ႏိုင္ငံ သမုိင္းသစ္ ပုိးလွေအာင္ 

(၂) ရခုိင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္း ရမ္းၿဗဲေတာင္ေက်ာင္း ဆရာေတာ ္

(၃) ဓည၀တီ ရာဇ၀င္သစ္က်မ္း ပဲခူးမင္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္ 

(၄) ဂစၦပနဒိ ႏွင့္ သူ႕ကြ် န္မခံ သမုိင္းေပးတာ၀န္ တကၠသိုလ္ေက်ာ္လင္းခုိင္ (လက္ႏွိပ္စက္မူ) 

(၅) ဗုဒၶေဂါတမ ႏွင့္ စႏၵသူရီယ ဘုရင္ ဦးလွထြန္းျဖဴ 


