
ရခုိင္ကဗ်ာ စစ္တမ္းရခုိင္ကဗ်ာ စစ္တမ္းရခုိင္ကဗ်ာ စစ္တမ္းရခုိင္ကဗ်ာ စစ္တမ္း    
 
အနီးအကမ္း၊ အဝီးအလွမ္း၊ အၿမည္းအစမ္းအနီးအကမ္း၊ အဝီးအလွမ္း၊ အၿမည္းအစမ္းအနီးအကမ္း၊ အဝီးအလွမ္း၊ အၿမည္းအစမ္းအနီးအကမ္း၊ အဝီးအလွမ္း၊ အၿမည္းအစမ္း((((၁)၁)၁)၁)    
 
နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    
“ကဗ်ာေက်ာက္ေတာင္နံရံၾကီးက 
အကြ် န္႔အထက္မာ ထီးထီးမားမား စီးမုိးထား 
အကြ် န္ကား သူ႔ေအာက္နား 
မုန္လာရြက္လုိက္ေကာင္ခူး 
ေၾကာက္ဒူးတုန္ဖုိ႔ ေကာင္းေရအၿဖစ္” 
John Keats (1795John Keats (1795John Keats (1795John Keats (1795----1821) 1821) 1821) 1821)     
 

ရုိးမေတာင္ၾကီးကုိ အကြ် န္ေမာ္ၾကည့္လိုက္ေတ။ တိမ္နာင့္ေတာင္ခုိးအံု႔ဆုိင္းမွဳိင္းရီ။ 
ဝီဝီဝါးဝါးေတာင္ထိပ္မဟီ၊ အကြ် န္က ေတာင္ၿခီမာ မိွဳဟင္းခူးနီရ။ အပါးက ေတာင္ပူစာ 
ေခ်တစ္လုံးထက္တက္ပ်ာ လွမ္းၾကည့္ေရ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တိ တထြီးတသီးနာင့္။ ၿမင္ကြင္းက မုွန္မုွန္ရီရီ။ 
ေတာင္ပူစာေခ်ထက္က ဆင္းပ်ာၾကည့္ခါမွ ေတာင္ပူစာက ေတာင္ပူစာမဟုတ္။ အုတ္ပံုကို 
ေညာင္ပင္ၾကီးမ်ိဳထားလုိ႔ ႏွစ္ခ်ီပ်ာ ေတာင္ပူစာေခ်ပုိင္ၿဖစ္နီစြာ။ 
 

အကြ် န္႔ရင္မွာ စူးစူးယွယွခံစားလုိက္ရေရ။ 
အင္း……..ထပ္တူဗ်ာေယ။ 
 ရခုိင္ကဗ်ာေတာင္ၾကီးကုိ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ေက ရင္ေမာေရ။ ရခုိင္စာပီသမုိင္း မဟိသီး။ 

ရခုိင္ကဗ်ာသမုိင္း ဝီလာဝီး။ အကြ် န္႔ရုိ႔က ရခိုင္ကဗ်ာစစ္တမ္းတေစာင္ရီးခ်င္စြာ။ ပစ္မွတ္မဟိဘဲ 
ပစ္ရဖုိ႔ပုံမ်ိဳး။ ပစ္မွတ္မဟိလား ဟိေရ။ ထင္းထင္းၿပက္ၿပက္မၿမင္ရ။ ေယဇုနာင့္ ပစ္ဖုိ႔လက္ကမဝံ့မရဲ။ 
ပစ္ခ်ိန္တန္လုိ႔မပစ္လုိက္ရ။ အခါေႏွာင္းမွ ထြက္လာေရ ေအစစ္တမ္းကုိ “ရခုိင္ကဗ်ာစစ္တမ္း“ အစား 
”ရခုိင္ကဗ်ာစစ္တမ္း (အနီးအကမ္း၊ အဝီးအလွမ္း၊ အၿမည္းအစမ္း)” လုိ႔ရာ….ေခၚလုိက္ရေရ။ 
နားလည္ပီးပါ။ 
 
၁၁၁၁။  ဂႏၱဝင္စာပီ။  ဂႏၱဝင္စာပီ။  ဂႏၱဝင္စာပီ။  ဂႏၱဝင္စာပီ    
            ၁၁၁၁းးးး၁   ၁   ၁   ၁   အေၿပာက အယင္၊ အရီးကေနာက္အေၿပာက အယင္၊ အရီးကေနာက္အေၿပာက အယင္၊ အရီးကေနာက္အေၿပာက အယင္၊ အရီးကေနာက္    

”အသံ” ေရဘာသာစကားဧ့ အၿခီခံၿဖစ္ပါေရ။ ယင္းအသံတိကို 
သေကၤတၿပဳလုိ႔ေၿပာကတ္ဆုိကတ္ ဆက္သြယ္ကတ္ေတ။ ေယဇုနာင့္ ဘာသာစကားကုိ 
အသံသေကၤတစနစ္ (System of Vocal Symbols) လုိ႔ ဆုိကတ္ေတ။  



အသံသေကၤတမာ အဓိပၸါယ္ဟိေရ။ ယင္းအဓိပၸါယ္ကုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုေရ ႏွစ္ပရိေစၦဒ အၾကာၾကီး 
ညိွႏိုွင္းတည္ေဆာက္ယူခရေရ။ လုိအပ္ခ်က္အရ စကားသံကုိအၿခီခံပ်ာ အကၡရာကုိ မွာေဖြကတ္ေတ။ 
အရီးဘာသာစကား (Written Language) ကုိထြင္လာကတ္ေတ။ 

  အၿပန္အလွန္နားလည္ၿခင္း၊ အဓိပၸါယ္ဟိၿခင္း၊ အဓိပၸါယ္သိၿခင္းေရ အေၿပာ၊ အရီးဘာသာဧ့ 
အဓိကလုိအပ္ခ်က္ၿဖစ္ေတအတြက္ အသုံးၿပဳၿဖစ္စုိဥ္ (Process) တေလွ်ာက္လုံး ယင္းဘာသာစကားေရ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဆန္းသစ္နီေရ။ ေယဒါေလ့ ေလာကဓမၼနိယာမကုိ ေက်ာ္လုိ႔မရ။ အခ်ိန္ကာလ၊ 
နီရာဌါနကုိလုိက္ၿပီးေက (၁) အသံေၿပာင္းမူ (၂) အသံထြက္ေၿပာင္းမူ (၃) အဓိပၸါယ္ေၿပာင္းမူ (၄) 
သဒၵါေၿပာင္းမူဟိေရ။ အေၿပာဘာသာစကားေရ အရီးဘာသာစကားထက္ပုိေစာေရ။ 
အေၿပာဘာသာစကားကမူလ၊ အရီးဘာသာ စကားက တစ္ဆင့္ခံၿဖစ္ေတ။ 

 ခြင့္လြတ္ပါ။ ေအပုိင္ ”ရကၡေယမွ မဏိၰဳင္ေလ” လုိ႔ၿပည္တည္နီစြာက 
အကြ် န္႔ရုိ႔စာပီသမားတိရင္မွာ ခုလုခုလု တင္နီေရ (၁) ေဒသအလုိက္ စကားသံကြမူဲ (၂)စကားသံကြဲမူကုိ 
အၿခီခံပ်ာၿဖစ္နီေရ သတ္ပုံၿပႆနာ (၃) ၿဖစ္စုိဥ္ကုိမ်က္ၿခီၿပတ္ေတ အလုိက္သင့္အၿမင္မွားမူတိနာင့္ 
စြန္႔လႊတ္ရဖုိ႔စြာကုိ ႏွေၿမာတသၿဖစ္ပ်ာ မိွ်ဳးလုိက္နီေရ အသီေကာင္ထက္က ဇကန္းပုိင္ 
ၾကံဳရေရအၿဖစ္မ်ိဳးခံစားရစြာကုိ အယုိင္းသင့္ေရခါ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေအာင္လုိ႔ေၿပာနီရစြာ ၿဖစ္ပါေရ။ 
 
၁၁၁၁းးးး၂ ၂ ၂ ၂     ရခုိင္ဘာသာစကား၊ ရခုိင္စာပီရခုိင္ဘာသာစကား၊ ရခုိင္စာပီရခုိင္ဘာသာစကား၊ ရခုိင္စာပီရခုိင္ဘာသာစကား၊ ရခုိင္စာပီ    
      ၿမန္မာစကား၊ ၿမန္မာစာပီ 
 

ရခုိင္မာ AD (၄) ရာစု ေဝသာလီေက်ာက္လီွကား (AD ၃၃၀-၉၅၇) ကပင္စာအရီးအသား 
ဟိနီခပါပ်ာ။ (U San Tha Aung: Arakanese Script: Its Origin and Evolution)။ ေလးၿမိဳ႔ေခတ္ (AD 
၉၅၇-၁၄၃၀) မာ ရကၡဝဏၰအကၡရာနာင့္ စာရီးကတ္ခေရ။ ေအနိ 
ရခုိင္စကားအတုိင္းေၿပာကတ္ေတလုိ႔ဆုိပါေရ။ 

ေလးၿမိဳ႔ေခတ္ေက်ာက္စာ နာင့္ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာရုိ႔ကုိ ႏုိွင္းၾကည့္ပ်ာ 
သုေတသီမစၥတာေတလာက ေအပုိင္ဆုိပါေရ။  

”ရခုိင္ဘာသာေရ ၿမန္မာဘာသာနာင့္ အသံထြက္အမ်ားၾကီးၿခားနားမူဟိေၾကာင္း 
ရခုိင္စကားကပုိမုိ ရိွက်ၿပီးေက စကားသံနာင့္ စာလုံးေပါင္းရုိ႔ ပုိမုိဆီေလ်ာ္မူဟိေၾကာင္း၊ လြန္ခေရ 
ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔က ဘာသာစကားကုိအကၡရာတင္ရီးသားၿခင္းမၿပဳခင္က ရခုိင္စကားသံေရ ၿမန္မာ 
(ဗမာ) စကားသံနာင့္ ဆင္တူလိမ့္ေမလုိ႔ ထင္ၿမင္ရေၾကာင္း (L.F. Taylar: The Dialect of Burmese) 
စာတမ္းမွာဆုိပါေရ။ ဆရာၾကီး (ဦး) ေမာင္စံေဖာ္ကေလ့ေသာ့ယင္းအဆုိကုိေထာက္ခံပ်ာ ”အကြ် န္ရုိ႔ပါးမာ 
ေၿမာက္ဦးေခတ္နာင့္ ရုိးမအရိွဖက္က အင္းဝေခတ္၊ ေတာင္ငူေခတ္ရုိ႔ေရ ေခတ္ၿပိဳင္တိ ၿဖစ္ကတ္ပါေရ။ 
ယင္းအခ်ိန္မွာေပၚေပါက္ခေရ ရခုိင္စာဆုိ၊ ဗမာစာဆုိတိနာင့္  ရွင္ဘုရင္ အခ်င္းခ်င္း ပါးကေတၱ 
သဝဏ္လႊာရုိ႔ကုိၾကည့္ေက ဂႏၱဝင္ၿမန္မာစာေရ ရခုိင္၊ ဗမာ ႏွစ္တုိင္စလုံး အသုံးၿပဳေရစာ 
ၿဖစ္ေၾကာင္းတြိရပါေရ။ စာလုံးေပါင္းက်ခါ အဓိပၸါယ္တူစကားလုံးရုိ႔ကုိ အသံထြက္မူ တူဒါေလ့ 



အတူစာလုံးေပါင္းကတ္ပါေရ။ အသံထြက္မတူဆုိစြာက ဗ်ည္းစကားသံနာင့္ သရစကားသံရုိ႔ကုိ ထုတ္လုပ္ပံု 
မတူလုိ႔ၿဖစ္ပါေရ” လုိ႔တူစြာမတူစြာကုိ စိစစ္ၿပပါေရ။ (ေမာင္စံေဖာ္ ရခုိင္စကားသံနာင့္ စာလုံးေပါင္း) 
 ေဒၿပႆနာတိေရ လြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေလာက္ကပင္ၿဖစ္နီေရ ၿပႆနာပါ။ 
မူလအစကုိဆြဲထုတ္ေက လြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္း (၁၉၀-၂၀၀) ေလာက္က စတင္ၿဖစ္လာေရ ၿပႆနာလုိ႔ 
အတတ္ေၿပာႏူိင္ပါေရ။ ၁၉၅၅-၅၆ ခုႏွစ္မာ ဘာသာေဗဒပညာရွင္ ဦးတင္လွက ”ရခိုင္လူမ်ိဳးတုိ႔၌ မြန္လူမ်ိဳး၊ 
ရွမ္းလူမ်ိဳးတုိ႔ကဲ့သုိ႔ စာေပအေရးအသား သီးၿခားမရိွေတာ့ေပ။ ၿမန္မာအကၡရာမ်ားကုိ အသုံးၿပဳ၍ 
ၿမန္မာစာအေရးအသားအတုိင္းပင္ ေရးသားေနၾကသည္။ ဖတ္ေသာအခါ ေၿပာေသာအခါတြင္သာ 
ရခုိင္အသံၿဖင့္ဖတ္ၾက၊ ေၿပာၾကၿခင္းၿဖစ္သည္” လုိ႔ေၿပာလွာပါေရ။ (ဦးတင္လွ၊ ရခိုင္သံေဆာင္းပါး၊ 
ရခုိင္တန္ေဆာင္မဂၢဇင္း၊ ၁၉၅၅-၁၉၅၆)။ 

ဇာပင္ေၿပာေၿပာ ယင္းေထာက္ၿပခ်က္ကပင္ အကြ် န္ရုိ႔ကုိ တပ္လွန္႔ႏုွိးလိုက္စြာၿဖစ္ၿပီးေက 
ေၿပာင္းလမုွဲၿဖစ္စုိဥ္ကုိ အၿမင္သစ္နာင့္ၿပန္ပ်ာ ခ်ိဳဥ္းကပ္အေၿဖထုတ္ဖုိ႔၊ 
မွန္ကန္ေရအမ်ိဳးသားေရလုပ္နည္းလုပ္ဟန္နာင့္ လမ္းသစ္ကုိေလွ်ာက္ကတ္ဖုိ႔လုိအပ္နီပ်ာဆုိစြာ 
မီးေမာင္းထုိးၿပ လုိက္စြာလုိ႔ခံယူပါေရ။ ဦးတင္လွ မတုိင္ခင္ (၁၈၁၁) ခုႏွစ္ကပင္ သုေတသီ (J.Leyden) 
ကယင္းၿပႆနာနာင့္ ပတ္သက္ၿပီးေက ေအပုိင္ေၿပာပါေရ။ 
“The Rukheng race is admitted to be of the same racial stock as the Burmas or Birmans, 
and is understood to have greatly preceded that nation in civilization. The Burmas, indeed, 
derive their own origin from the Rukheng, whom they generally dominate Burma Kyi, or 
the great Barmas, and they consider the Rukheng as the most ancient and original dialect 
of the Burma Language.” (Leyden. J: On the language and Literature of the Indo-China 
Nations) ASIATIC RESEARCHERS, Vol. X, 1811) 

ယွင္းနီပါေရ။ ရခုိင္ဆုိက ဇာ၊ ၿမန္မာဆုိစြာက ဇာ၊ ဇာကရီွးက်ေရ 
မူလရင္းၿမစ္ဘာသာစကားၿဖစ္ေတဆုိစြာ သုေတသီ ေဂ်႔လီ(ယ္)ဒန္ (J.Leyden) ေရ ရခုိင္၊ ၿမန္မာ 
ေက်ာက္စာတိအရ (to judge by the spelling of the oldest stone inscriptions) ေၿပာစြာၿဖစ္ပါေရ။ 
သုေတသီ ေဂ်လီ(ယ္) ဒန္ေၿပာစြာ ဟုတ္မဟုတ္လက္လွမ္းမီေရ ရီွးေက်ာက္စာတိကုိ စိေကၾကည့္ပါေမ။ 
ရိွရိွရိွရိွ////ဟိိဟိိဟိိဟိိ။   ။ ရခိုင္ “မဟိၾကဆုိဝ္၍” (ဘူးေတာင္းကြဲ ေက်ာက္စာ၊ ၁၄၅၂ ေအဒီ)၊  
                     ”ဥစၥာဟိလ်က္” (ဗုဒၶဂါယာ၊ မဟာေဗာဓိ ေက်ာက္စာ၊ ၁၂၉၅ ေအဒီ)၊ 
                      ”ငါနာင့္တူသူလူတြင္မဟိ” (ေလာင္းၾကက္ေတာင္ေမာ္ေက်ာက္စာ၊ ၁၁၂၃ ေအဒီ)၊ 
                 
              ၿမန္မာ  ”အခ်င္းခ်င္းအမ်က္တစိမဟိ” (သိဃၤသူ႔သမီးေက်ာက္စာ ၁၂၆၆ ေအဒီ)၊ 
                       ”ၿမက္ႏုရိယ္ၾကည္ဟိရာ” (အေစာလတ္ေမာင္ႏံွေက်ာက္စာ ၁၂၇၀ ေအဒီ) 
                         



ယင္းကုိေထာက္ေက ေလးၿမိဳ႔ေခတ္နာင့္ ပုဂံေခတ္ရုိ႔ မာ ရခုိင္နာင့္ၿမန္မာေရ ”ဟိ” ကုိအတူတူ 
သုံးခကတ္ေတ။ ရခုိင္က ဂုထိဆက္သုံးေရ။ ၿမန္မာက အဂု ”ဟိ” အစား ”ရိွ” အသံထြက္ယိွ) လုိ႔ 
ေၿပာင္းသုံးစြာကုိတြိရပါေရ။ 
 
စာေရးစာေရးစာေရးစာေရး////စာရီးစာရီးစာရီးစာရီး ။   ။ ရခိုင္တိ ဂုထိစာရီး (စာရြီး) လုိ႔ေၿပာဆိုနီကတ္ေတပုိင္ ပုဂံေခတ္မာေလ့ 
စာရီးလုိ႔ပင္ေၿပာကတ္ပါေရ။ ”နိဒါန္းဇာေလတစ္ကႅမ္ရိဧ” (နိဒါန္းစာေလ့ တစ္က်မ္းရီဧ့) 
(ေပၚေတာ္မူဘုရားေက်ာက္စာ၊ ခုႏွစ္မသိ)၊ စာရိယ္ေသာသုၾကြယ္” (စာရီးေသာသူၾကြယ္) (ငါမ္ 
ငက်ည္သင္ေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ ၅၁၃-ခု) 
 

ပုဂံေခတ္က ေက်ာက္စာတိမာ ရခုိင္အသံထြက္နာင့္ ရခုိင္စာလုံးေပါင္းတိ 
မကန္မကန္တြိရပါေရ။ ပုဂံမွာရခုိင္တိနီကတ္လီလာလုိ႔ ထင္ရပါေရ။ 
ေယေကေလ့စကားလုံးအသုံးအႏုွန္းတူရုံေလာက္ နာင့္တူေရလုိ႔ေၿပာလုိ႔မရပါ။ သဒၵါေဗဒဆုိင္ရာ 
ရူေဒါင့္စုံက စိစစ္သုံးသပ္ဆုံးၿဖတ္ရဖုိ႔ ဟိပါသီးေရ။ ေအစစ္တမ္းနာင့္ မဆုိင္လုိ႔ရပ္ကတ္ပါေမ။ 
 
ပုဂံေက်ာက္စာပုဂံေက်ာက္စာပုဂံေက်ာက္စာပုဂံေက်ာက္စာ                             ရခုိင္အသံထြက္ရခုိင္အသံထြက္ရခုိင္အသံထြက္ရခုိင္အသံထြက္ 
ကၠယ္ရွဳပ္ပုရွာကာ                         (ေအရႊီဘုရားကား)   (ၿမေစတီေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ-၄၇၄) 
အဖူရစိယ္                                   (ဖူးရစီ)                 (ၿမေစတီေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ-၄၇၄) 
ပီယဧအ္                                     (ပီးဧ့)                  (ၿမေစတီေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ-၄၇၄) 
ၿသက္မိရအာ                                (ေအာက္မိရကား)  (ၿမေစတီေက်ာက္စာ၊ ၿမန္မာ-၄၇၄) 
သက္သိယ္                                  (သက္သီ)             (စခီပုနာေက်ာက္စာ၊ ၅၃၀) 
ၾကီမုံ                                           (ၾကီးမုံ)                (သူေဌးမုခ္ဂူဘုရား၊ ၅၅၉) 
လွဴခေသာ                                   (လွဴခေသာ)          (ငါေပါင္သင္ေက်ာက္စာ၊ ၅၃၇) 
စာတီ                                         (စာတီ)                (သူေဌးမုခ္ဂူဘုရား၊ ၅၅၉) 
ဟုေတၱ                                        (ဟုတ္ေတ)          (ဇမၺဴရာဇိဘုရား၊ ၅၅၈) 
ရိယ္ကန္ရိယ္တြင္တန္ထာ           (ရီကန္ရီတြင္းတန္ထား) (သင္ၾကီးေညာင္ခုပ္၊ ၅၆၉) 
ၾကိယ္ဆိမီတုိင္                         (ၾကီးဆီမီးတုိင္)             (ပုဂံၿပတုိက္ အမွတ္ ၈၂၊ ၅၇၃) 
 

ပုဂံေခတ္ ၿမန္မာအကၡရာနာင့္ အေစာဆုံးတြိရေရ ”ၿမေစတီေက်ာက္စာ (ခ)  
ရာဇာကုမာရေက်ာက္စာ (၄၇၄-ခု) ထက္ ေလးၿမိဳ႔ေခတ္မာတြိရမွ် ေက်ာက္စာတိအရ 
”မင္းရင္းၿဖဴဆင္းတုဓမၼခံစာ” (၁၀၉-ခု)က ႏွစ္ေပါင္း (၃၆၅) ႏွစ္ေစာပါေရ။ 
”နန္းက်ားမတ္တပ္ရပ္ေတာင္မူဘုရားပလႅင္စာ” (၄၅၁-ခု) ႏွစ္ေပါင္း (၂၃) ႏွစ္ေစာပါေရ။ 
”ဘူးကြဲေတာင္ဘုရားေက်ာက္စာ” (၄၅၂-ခု) က (၂၂) ႏွစ္ေစာပါေရ။ 



ပုံဂံေခတ္ (AD ၁၀၄၄-၁၂၈၇) နာင့္ ေလးၿမိဳ႔ေခတ္ (AD 957-1430) ကေခတ္ၿပိဳင္ပါ။ 
ေလးၿမိဳ႔ေခတ္္ အသံထြက္နာင့္ စာလုံးေပါင္းတိကုိ စာရွည္လတ္ေမလုိ႔မတင္ၿပပါယာ။ 
(ရိွေဟာင္းေက်ာက္စာနာင့္သမုိင္းပညာသွ်င္ ဦးဦးသာထြန္း စီစုိဥ္ေရ ”ေရွးေဟာင္းရခုိင္ ေက်ာက္စာမ်ား” 
မာၾကည့္ႏူိင္ပါေရ) 

ေအပုိင္တင္ၿပနီရစြာက ဘုံသုံးစာေရ ဇာသူ႔စာေလ။ ဇာပုိင္ဘုံသုံးၿဖစ္လာေလဆုိစြာ 
ၿခီရာေကာက္ႏူိင္စီဖုိ႔ပါ။ သုေတသီေဂ်လီ(ယ္)ဒန္ဧ့ေကာက္ခ်က္ ဟုတ္မဟုတ္ဆန္းစစ္ၿပီးေက 
အကြ် န္ရုိ႔ဖာသာ အကြ် န္ရုိ႔ စိတ္သန္႔သန္႔နာင့္ ႏွလုံးဒုံးဒုံးခ်ပ်ာ ရိွခရီးဆက္ဖုိ႔လုိပါေရ။ေအမာအေရးၾကီးေရ 
အခ်က္တခ်က္က အကြ် န္ရုိ႔ ဘုိးဘီးဘီဘင္ပညာသွ်င္ရုိ႔ ရီးခေရစာတိစြာ အဂုေခတ္ေၿပာစကားနာင့္ 
စာလုံးေပါင္းနာင့္ ေၿပာင္းရြိတတ္ေတ နိယာမအရစိေက စီးလီေယာင္ထင္ရေကေလ့ အကြ် န္ရုိ႔ကုိပုိင ္
စာတိပင္ၿဖစ္ေတဆုိေရ အခ်က္ကုိ လက္ခံႏိူင္ကတ္ဖုိ႔ ထင္ပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္က ဇာၿပႆနာ လမဲဟိခပါ။ 
ေေခတ္တိက ေၿပာင္းလဲလားခ ပါယာ။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ၾကာေရကာလမာ အကြ် န္ရုိ႔စကားသံတိေရ 
မိမစစ္၊ ဖမစစ္ၿဖစ္လာရပါေရ။ ဘာသာစကားဧ့ နိယာမအရေၿပာင္းလရဲြိေလ်ာလာေရသေဘာထက္ 
ပုိထူးေရလုိ႔ေၿပာႏူိင္ဖုိ႔ထင္ပါေရ။ 

ဂ်ပန္ဘာသာေဗဒပညာသွ်င္ ”မီကုိကာအိုဆာဟီတုိ” က ”အေခ်တိရာမိခင္ဘာသာစကား 
ကုိမေၿပာေက ဘာသာစကားဧ့ ရွင္သန္ႏိူင္မူေရ ပ်က္သုဥ္းလားေရ” လုိ႔ဆုိပါေရ။ မိခင္ဘာသာစကား 
ရွာယူသုိမီွၿခင္း (Native Language Acquisition) အယူအဆကုိ ပါေမာကၡ အိုဆာဟီတုိက တင္ၿပစြာ 
ၿဖစ္ပါေရ။ သူ႔အဆုိအရ အေခ်တိေရ မိခင္စကားကုိရွာယူသုိမီွးရေရ။ ယင္းရွာယူသုိမီွးေရၿဖစ္စုိဥ္ 
ရပ္လခစြာနာင့္ မိခင္ဘာသာစကားဧ့ ကူးဆက္မူမွာ ကြင္းဆက္ (Chain of Transmission) 
ၿပတ္ေတာက္လားခယာ” လုိ႔ဆုိပါေရ။ဂ်ာမန္ဘာသာေဗဒ ပညာသွ်င္ ပါေမာကၡ မုိက္ကယ္အီခေရာစ့္က 
ကမၻာမွာေၿပာနီကတ္ေတ ဘာသာစကားေပါင္း (၆၇၆၀)ဟိေရ။ ၂၁၀၀ ၿပည့္ႏွစ္မာ (၃၀၀) ေလာက္ရာ 
အသက္ရွင္က်န္ခဖုိ႔လုိ႔ တြက္ၿပပါေရ။ (ေမာင္စူးစမ္း၊ ဘာသာစကား၊ သက္ရိွဝန္းက်င္ဖြဲ႔စည္းပုံယုိင္လၿဲခင္း၊ 
ႏြယ္နီမဂၢဇင္း၊ ဧၿပီ)။ 

အဂု ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမာနီေရ ရခုိင္တိေရ ေဒအၿဖစ္ဆုိးကုိၾကံဳနီကတ္ပါေရ။ ယင္းရခုိင္ၿပီးေက 
ေဒက ရခိုင္လာပါဖုိ႔။ ေယေက အကြ် န္ရုိ႔ဇာလုပ္ကတ္ဖုိ႔လ။ဲ တစ္နည္းရာဟိပါေရ။ ဘုံစာကုိဖတ္ပ်ာ 
အသီေကာင္ထက္က ဇကန္းပုိင္ ေမွ်ာလုိက္မနီဘဲ ရခုိင္အေၿပာအၿခီခံေရ ရခုိင္စာဆန္းသစ္လာေရး 
ၾကဳိးစားလုပ္ေဆာင္ကတ္ရပါဖုိ႔။ရခုိင္စာပီ ဆန္းသစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးစီခ်င္ေက အကြ် န္ရုိ႔အားထုတ္မူသစ္ (New 
Endeavour) တိလုပ္ႏူိင္ရပါဖုိ႔။ အားထုတ္မူသစ္တိကုိ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္၊ အနာဂတ္ကာလ သုံးပါးအတြက္ 
ၿဖန္႔ၾကက္ေဆာင္ရြက္ရပါဖုိ႔။ ေအမာ မ်က္ေမွာက္စာပီသမားတိနာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္စာပီသမားတိ 
အေရးပါပါေရ။ မူလမ်ိဳးမဟိပဲ မ်ိဳးဆက္သစ္မဟိ။ မူလမ်ိဳးဆုိစြာ အတိတ္ကအရင္းအၿမစ္ကုိ ေၿပာစြာပါ။ 
အတိတ္က ”မ်ိဳး” ကုိဆက္ခံပ်ာ ”ဆက္” ၿပီးေက ”သစ္” လားရဖုိ႔စြာပါ။ ယင္းခ်င့္ကုိ ”ၾကားမၿပတ္ 
ေတသမုိင္းစုိဥ္” (Historical Continuity) လုိ႔ေခၚပါဖုိ႔။အကြ် န္ရုိ႔စာပီေရ သိကတ္ေတအတုိင္း 
ၾကားၿပတ္ခေရ။ ခါးၿပတ္ခေရ။ ေယဇုနာင့္ က်ီးေထာက္ က်ီးေထာက္ (Limp) ၿဖစ္နီေရ။ 



ၾကားၿပတ္အက္ထဲကုိ အေထြေထြအၿပားၿပား အသံတိ၊ စာလုံးေပါင္းတိ၊ အသုံးအႏုွန္းတိ၊ ယုိဥ္ေက်းမူတိ 
စီးဝင္လာေရ။ ပုတ္ၾကားေက ႏြားခ်ီးဝင္ေရ လုိ႔ေၿပာနီကတ္ေတမလား။ 
ဘာသာေဗဒဧ့ ေၿပာင္းလဲတတ္ေတ နိယာမသေဘာကုိ ဓမၼဓိဌာန္က်က် ရုွၾကည့္ေလ့လာမုွ (Objective 
Observation) အားနည္းေက တစ္စစ မသိမသာေၿပာင္းလြဲ ၿဖစ္ထြန္းလာၿခင္း (Evolution) သေဘာကုိ 
မငုံမိႏုိင္ပါ။ ယင္းမငုံမိေက လြတ္လပ္မုွ (Liberty) နာင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မုွ (Restraint) သေဘာအရ 
သမူဟၿဖစ္စီေရ တုိးတက္ဆန္းသစ္မူ Paradoxically Improvement ကုိဇာပုိင္လက္ခံႏူိင္ပါဖုိ႔လ။ဲ 
စကားဆစ္က်လုိ႔ေၿပာၾကည့္ပါေမ။ အဂု အကြ် န္ရုိ႔စာပီသမားတိမာ စာလုံးေပါင္းကြဲစြာကုိ စာပီနယ္တစ္ခုလုံး 
က်ဳံးပ်ာ အၿခင္းမ်ား ၿပႆနာလုပ္နီကတ္စြာတိကုိ စုိ႔ခပ္ဖုိ႔ေကာင္းေယာင္ တြိနီရပါေရ။ ယင္းခ်င့္စြာ 
ေအသေဘာတိကုိ ေပါ့ေပါ့ဆဆမိေလ်ာ့ကတ္လုိ႔ ၿဖစ္ပါေရ။ ”ရႊ”ီ ဆုိေရစာလုံးေပါင္းေရ ”ရႊီ” 
ၿဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ ကာလႏွစ္ေပါင္း (၁၂၆) ႏွစ္ကုိ အရြိရြိၿဖတ္သန္းလာခရပါေရ။ သကၠရာဇ္ 
(၆၅၇)ကရီးထုိးေရ ”မင္းထီးေက်ာက္စာ” မာ ”ရွယ္ပန္ငုယ္ပန္” လုိ႔ရြီးထုိးခေရ။ သကၠရာဇ္(၇၈၅) 
ကရီးထုိးခေရ ”ေက်ာက္ေတာ္ဘုရားေက်ာက္စာ” မာက်ခါ ”ရႊီလွီရႊီတက္” လုိ႔ စာလုံးေပါင္းေၿပာင္းလာေရ။ 
အဂု အကြ် န္ရုိ႔က ”ေရႊ” လုိ႔ေၿပာနီကတ္၊ ေပါင္းနီကတ္ပ်ာ။ မသိမသာ 
တရြိရြိေၿပာင္းလတဲတ္ေတသေဘာပါ။ ေကာင္းစြာေလ့ဟိပါဖုိ႔။ ဆုိးစြာေလ့ဟိပါဖုိ႔။ ဇာပင္ေၿပာေၿပာ 
တရြိရြိေၿပာင္းလၿဲခင္း (Evolution) ကုိဇြတ္ၿပဳၿခင္း (Violation) လုပ္ေက သဘာဝနိယာမတရား (Natural 
Law) ကုိေခါင္းနာင့္ဝင္ေဆာင့္ပုိင္ ဟိပါဖုိ႔။ၾကိဳက္ေတၿဖစ္စီ၊ မၾကိဳက္ေတၿဖစ္စီ ယုိဥ္ေက်းမွဳဆုိစြာမာ 
တည္တ့ံခုိင္ၿမဲၿခင္းသေဘာနာင့္ ေၿပာင္းလၿဲခင္းသေဘာတိ ဒြန္တြဲဟိနီေရ။ ေၿပာင္းလၿဲခင္းဆုိစြာ  
မာတခါေဖာက္ၿပန္ေသြဖီၿခင္းနာင့္ တုိးတက္ဆန္းသစ္ၿခင္း သေဘာဟိနီပါေရ။ ယင္းသေဘာတိကို 
”ေယာနိေသာမနသီကာရ “နာင့္” “ဗဟုိ” တစ္ခုက ဗဟုိမဟိခင္ (ရခုိင္ထုတ္မဂၢဇိန္းတိက) ထိန္းခ်ဳပ္ပ်ာ 
ေကာင္းစြာတိကုိ တည္ၿမဲေအာင္၊ ဆန္းသစ္ ေအာင္ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္လားရဖုိ႔လုိ႔ သေဘာရပါေရ။  
ခ်ဳပ္လုိက္ေက ရခုိင္အာ (Vocal Organ) ကထြက္ေတစကားသံကုိ ရခုိင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက လက္ခံထားေရ 
အကၡရာနာင့္ သေကၤတၿပဳရီးလုိက္ေတစာေရ ရခုိင္စာၿဖစ္ပါေရ။ ရခုိင္စကားသံကုိ ပီသေအာင္ သေကၤတ 
မၿပဳႏူိင္ေရစာကုိ ရခုိင္စာလုိ႔ မေခၚႏူိင္ပါ။ “အသံစည္း” ကသူ/ငါ ခြဲပ်ာ စည္းၿခားလုိက္စြာၿဖစ္ပါေရ။ 

((((နတ္ၿမစ္နတ္ၿမစ္နတ္ၿမစ္နတ္ၿမစ္----လွဳိင္းၿပာလွဳိင္းၿပာလွဳိင္းၿပာလွဳိင္းၿပာ))))    
 
စာကုိးစာရင္းစာကုိးစာရင္းစာကုိးစာရင္းစာကုိးစာရင္း    
၁။ စႏၡမာလာလကၤာရ၊ အသွ်င္၊ ရခုိင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း 
၂။ ဦးသာထြန္း၊ ဦး၊ ေရွးေဟာင္းရခုိင္ေက်ာက္စာ 
၃။ ေရွးေဟာင္းၿမန္မာေက်ာက္စာမ်ား (တြဲ ၁၊ ၂၊ ၄) 
၄။ စကိၠႏၡ၊ အသွ်င္၊ ရခုိင္သဘာဝေတးကဗ်ာမ်ား၊ 
၅။ ေက်ာ္မင္းထင္၊ ရခုိင္ဘာသာစကားႏွင့္ ပုဂံေခတ္ၿမန္မာစာဆက္ႏြယ္မွဳ (ကြန္ပ်ဴတာမူ) 
၆။ ၿမန္မာကဗ်ာစာတမ္းမ်ား၊ စာေပဗိမာန္ 
ရ။ ၿမန္မာစာ ညြန္႔ေပါင္း (ပတြဲ) 



၈။ စံေက်ာ္ထြန္း၊ ရခုိင္ကဗ်ာနန္႔ ရခုိင္အေတြးအေခၚ 
၉။ စံေဖာ္၊ ေမာင္၊ ကဗ်ာစည္းဝါးႏွင့္အၿခားေဆာင္းပါးမ်ား၊ ရုွမဝမဂၢဇင္း 
၁၀။ ခုိင္ေအာင္၊ ေမာင္၊ ေခတ္ၿပိဳင္ရခုိင္ကဗ်ာၿဖစ္ေပၚမူစာတမ္း (ကြန္ပ်ဴတာမူ) 
၁၁။ ထြန္းၿမင့္၊ ဦး၊ ဘာသာေဗဒ 
၁၂။ ထြန္းေရႊ၊ ဦး၊ ကဗ်ာစြယ္စုံက်မ္းၾကီး 
၁၃။ ၿမဇင္၊ ကဗ်ာ နရီ ႏွင့္ နိမိတ္ပုံ 
၁၄။ သာႏုိ႔၊ ေမာင္၊ ရစ္သင္(မ္) အေၾကာင္း 
၁၅။ တင့္ေဆြ၊ ဦး၊ ကဗ်ာဖြဲ႔နည္းနိသ်ည္း၊ 
၁၆။ LITERATURES, VOL. (1) TO (4), 
      INDIANA TEACHER’S EDITION. 
၁၇။ THE JUNIOR CLASSICS (POETRY) VOL. TO, 
       P.F. COLIER & SON. 
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