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“ဒီဗီြဘီ ဒီဘိတ္” အေခ်အတင္

DVB DEBATE

ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို
DVB Multimedia Group က
စေနေန႔တုိင္း တိုက္ရိုက္
ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလုိင္းမွာ
တစ္ဖက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတ႔ရ
ို ဲ႕ အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ
သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ဖို႔၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို
တည္ေဆာက္ႏင
ို ္ဖ႔၊ို ျမန္မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔၊
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖို႔၊
လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏိုင္ဖို႔၊
အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြက္လာေစဖိ႔ု ရည္ရြယ္ပါတယ္။
္ င္းတဲ့
မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕ေတြကိုလည္း အခုလို လြတ္လပ္ ပြင့လ
ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ဖ႔က
ို ို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႔
ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရက
ို ္ကူးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗီြဘီဒီဘိတ္ရဲ႕
ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ ၾကည့္ရွႈႏုိင္ပါတယ္။

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

“How to restore Bagan’s Heritage?”
ျဖစ္ပါတယ္။
 မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံျပဳလိုတာနဲ႔ ေမးျမန္းလိုပါက ရံုးခ်ိန္
အတြင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၉၀၀၀ ၄၈၈ နဲ႔ debate@dvb.noကို
ဆက္သြယ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္တစ္ဥးီ ဦးထံ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ဒီတစ္ပတ္မာွ ေတာ့ “ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစေ
္ တြကို ဘယ္လို ထိနး္ သိမး္ ၾကမလဲ”
ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္န႔ဲ ဒီဗြဘ
ီ ဒ
ီ ဘ
ီ တ
ိ ္ကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၾသဂုတ္လအတြငး္ ျ မန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းမွာ လႈပ္ခတ္ခ့တ
ဲ ့ဲ ငလ်င္ဟာ ျမန္မာေတြရဲ႕ အ
သည္းႏွလံုးကို ဗဟုိျပဳခဲ့တယ္လိ႔ု ဆိုရမွာပါ။ ျမန္မာေတြရဲ႕ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေတြလို႔ သတ္မွတ္ၾကတဲ့ ပုဂံ
ေဒသမွ ေ ထရဝါဒသာသနာ ထြန္းလင္းကာစက တည္ထားကိုးကြယခ
္ ့တ
ဲ ့ဲ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ ေစတီေတြန႔ဲ
နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။
ပုဂံေခတ္က မင္းနဲ႔ျပည္သူေတြ တည္ထားကိုးကြယ္ခ့တ
ဲ ့ဲ ဘုရားပုထိးု အေရအတြကဟ
္ ာ
၄၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လ႔ို အစဥ္အလာအရ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ ပုဂံေခတ္ကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေစ
တဲ့ အေနာ္ရထာမင္း နန္းတက္တ့ဲ ၁၁ ရာစု (ေအဒီ ၁၀၄၄) ကေန စတင္ေရတြက္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း
တစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ပုဂံရာဇဝင္န႔ဲ ပတ္သက္လ႔ို ေက်ာက္စာအေထာက္္အထား ရွိသလို၊
မေရရာေပမယ့္ လွပတဲ့ အိပ္ရာဝင္ပံုျပင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။
“လွည္းဝင္ရိုးသံ တညံညံ ပုဂံဘုရားေပါင္း” လို႔ အဆုိရွိခ့ေ
ဲ ပမယ့္ ၂၀၀၀ ျပည့္လန
ြ ္ႏွစ္ေတြမွာ
ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနရဲ႕ စာရင္းအရ ေစတီပုထိးု (၂၂၁၇) ဆူ ရွိတယ္လိ႔ု မွတသ
္ ားထားပါတယ္။
အခုေနာက္ဆုးံ ငလ်င္ဒဏ္ၾကံဳရတဲအ
့ ခ်ိန္မွာ အစိုးရက တရားဝင္ထုတ္ျပန္တ့ဲ စာရင္းအရ ေစတီပုထုိး
ေပါင္း (၃၂၅၂) ဆူ ရွိပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ငလ်င္မွာ ေစတီပုထုိးေပါင္း ၄၅၀ ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္
စီးခဲ့တယ္လ႔ို ဆိုပါတယ္။ ဗိသုကာအႏုအလွန႔ဲ နာမည္ေက်ာ္တ့ဲ အာနႏၵာ ဘုရားဝင္းထဲက နံရံေဆးေရး
ပန္းခ်ီေတြလည္း ထိခိုက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကလည္း ပုဂံက ေစတီပုထုိးေတြဟာ ငလ်င္ေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္
ပ်က္စီးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြကို ျပန္လည္မမ
ြ ္းမံခ့တ
ဲ ာ ရွိခ့ေ
ဲ ပမယ့္
၁၉၉၅ ကေန ၂၀၀၅ အထိ ကာလေတြေလာက္ ပုဂံေဒသ ကံဆိးု မိုးေမွာင္က်တာ မရွိခ့ဲဘူးလိ႔ု ပညာရွင္
ေတြက ဆိုၾကပါတယ္။
ဒီႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ တရားဝင္စာရင္းေတြအရ ပုဂံေရွးေဟာင္းနယ္ေျမထဲက ဘုရားကုန္း
၆၈၉ ခုကို ျပဳျပင္မြမ္းမံခ့တ
ဲ ယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ပုဂံေခတ္လက္ရာ ဘုရားအိုေတြ
အထက္မွာ ဘုရားသစ္ေတြ တည္ခ့တ
ဲ ာပါပဲ။ ဗိသုကာပညာရွင္ေတြရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ေတြ၊ သမိုင္းပညာ
ရွင္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြ လ်စ္လွဴရႉ႕ခံရၿပီး ဘုရားတည္တ့ဲ အလုပ္ကေန အျမတ္ထတ
ု ္ခ်င္တ့ဲ
ကန္ထရိုက္ေတြလက္ထဲမွာ ပုဂံေခတ္ ေရွးေဟာင္အေမြအႏွစ္ေတြ ပစ္ခ်ခံရတဲ့ ႏွစ္ေတြပါပဲ။
တခ်ဳိ႕ ေရွးေဟာင္းသုေတသီေတြရ႕ဲ အဆုိအရ ပုဂံဘုရားေတြထဲမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အ
ႀကီးစား ျပင္ဆင္မႈေတြ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အသစ္ျပန္လည္တည္ခ့တ
ဲ ယ္လ႔ို ဆုိပါတယ္။ ျမန္မာ့ခရီး
သြားႏွစ္ ၁၉၉၆ လိ႔ု ေၾကညာတဲ့ အဲဒီကာလမွာပဲ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမထဲမွာ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ႀကီး တစ္ခု
ကိုလည္း ထိုးထုိးေထာင္ေထာင္ တည္ေဆာက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ဖို႔
ရည္ရြယ္ၿပီး ဟုိတယ္ေတြ၊ လမ္းေတြ၊ ေဂါက္ကြင္းေတြကလ
ို ည္း ဘုရားပုထုိးေတြ အနီးမွာပဲ တည္
ေဆာက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ဒီလိုန႔ဲ ျမန္မာေတြ ဂုဏ္ယူတ့ဲ ပုဂံဟာ စစ္မွန္မႈတန္ဖိုး ယုတ္ေလ်ာ့သြားလို႔ ကုလသမဂၢယူ
နက္စကိုရဲ႕ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္းမွာ မွတတ
္ မ္းတင္ မခံခ့ရ
ဲ ပါဘူး။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ယူနက္စကို

က သေရေခတၱရာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္း သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ပုဂံန႔ဲ ပတ္သက္
တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျပန္လည္ရွင္သန္လာခဲ့ပါတယ္။
္ ၂၄ ရက္ေန႔
ေနဝင္ခ်ိန္ဆည္းဆာေတြန႔ဲ လွပေနတဲ့ ပုဂံေရွးေဟာင္းနယ္ေျမဟာ ၾသဂုတလ
ေနဝင္ခါနီးမွာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔မရတဲ့ သဘာဝေဘးနဲ႔ ၾကံဳလုိက္ရျပန္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕
အလွဴေတြဟာ ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြရဲ႕ အထက္ပစၥယံေတြကေန အက္ကြဲၿပိဳက်လာပါတယ္။ ႀကီး
မားတဲ့ အုတ္သားအဂၤေတေတြဟာ လိမ့က
္ ်ရာ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိ္င္တ့ဲ
ေရွးေဟာင္းလက္ရာေတြကိုပါ ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ ပုဂံရဲ႕ေနဝင္ခ်ိန္ဟာ ေျခာက္ျခားစရာ အတိန႔ပ
ဲ ါ။
အဆိုးထဲက အေကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ၂၀၁၆ ပုဂံငလ်င္က ျမန္မာျပည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈထိန္း
သိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လ႔ို လြဲေနတဲ့ အယူအဆတစ္ခုကို လႈပ္ႏိႈးလုိက္သလိုပါပဲ။ ပုဂံလိုပဲ ျမန္မာျပည္
အႏွံ႔အျပားက ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြကို ဘယ္လိန
ု ည္းလမ္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းတာက ေရရွည္မွာ ႏုိင္ငံ
နဲ႔ လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးရွိႏုိင္မလဲဆိုတာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ယူနက္စကို အပါအ
ဝင္၊ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီ၊ အလွဴေတြရဲ႕ အကူအညီန႔ဲ အစိုးရသစ္ရ႕ဲ ျပန္လည္
မြမ္းမံေရးကာလဟာ ႏွစ္တခ်ဳိ႕ ၾကာပါဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမွာင္ရိပ္ထဲက ပုဂံဟာ ေတာက္ပတဲ့ အနာ
ဂတ္ဆဆ
ီ ီကို ဦးတည္လာမယ္လိ႔ု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။
သူတ႔အ
ို ျမင္
“ဒီဘုရားေတြက တန္ဖိုးျဖတ္လို႔ မရဘူး။ ေငြေၾကး ဘယ္ေလာက္ကန
ု ္ကုန္ ျပန္ျပင္ရမယ္။
ေငြဆုိတာ ရွာလို႔ရတယ္။ ဒီတန္ဖုိးေတြက ရွာလို႔မရဘူး။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ငလ်င္ျပန္မလာႏုိင္ဘူးလို႔
လည္း ဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ထား
ရမယ္” (ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဴွ းႀကီး မင္းေအာင္လင
ိႈ )္
“အခုပ်က္စီးသြားတဲ့ ေစတီပုထုိးေတာ္မ်ားသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တုန္းက ပ်က္စီးထားတဲ့ ေစတီ
အမ်ားစုျဖစ္တယ္ဆိတ
ု ာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၁၉၇၅ ပုဂံငလ်င္မွာ ၾကံဳေတြ႔တ့အ
ဲ ခါတုန္းကေလ၊ ယဥ္ေက်း
မႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွာလည္း ဝန္ထမ္းဖြ႔ဲစည္းပံုေရာ၊ လူအင္အားေရာ၊ ေထာက္ပံ့မႈေရာ အျပည့္အစံု မရွိပါ
ဘူး။ တျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈအားနဲ႔ ခ်ီတက္ခတ
့ဲ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းနည္းေလး နည္းပညာ
ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈလည္း ရွိခပ
့ဲ ါတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္းေပါ့ အျမန္လုပ္တ့အ
ဲ ခါက် အရည္အေသြးျမင့္ၿပီး
မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆိုတ့ဲ မွတ္တမ္းမ်ားလည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ (သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စဝ
ု န္ႀကီး သူရဦးေအာင္က)ို
“ျမန္မာေတြက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဗုဒၶဘာသာေတြ၊ သူတ႔က
ို ဆင္းတုေတာ္ေတြကို ထိပ္ပ်က္
ႀကီးေတြ မျမင္ေစခ်င္ဘူး၊ ဗိုက္ေပါက္ႀကီးေတြ မျမင္ေစခ်င္ပါဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အဂၤါစံုေအာင္ ျပင္ခ်င္္
တယ္။ အဲ့ဒီအေထာက္အထားေတြလည္း ရိွတယ္။ အဲ့ဒီလုိ အသစ္ေတြထည့္ျပင္ေတာ့ အခုပ်က္က်
တာေပါ့။ ဟိုတယ္ေတြမ်ားေနတာ၊ ဒီဟုိတယ္ေတြက ဒီၿမိဳ႕ထဲ ရြာထဲမွာ ေဆာက္ေနတယ္ေပါ့။ ေရဆိုး
ေရညစ္ေတြ စြန္႔ပစ္တ့အ
ဲ ခါမွာ ဘုရားေတြေအာက္ ေရာက္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဟိုတယ္ေတြ
ကိုေတာ့ ယူနက္စကိုရ႕ဲ သေဘာကေတာ့ မေရႊ႕ႏုိ္င္ေသးရင္ထားဦး။ သူတ႔ို သတ္မတ
ွ ္ေပးလိုက္မွ ေရႊ႕
လိုက္တ့အ
ဲ ခါက် ဥပမာ - ႏွစ္ ၂၅ ေပါ့ စသျဖင့္ အဲ့ဒီအခ်ိန္က်ရင္ ေရႊ႕ၾကေပါ့ဆိၿု ပီး အၾကံေပးတယ္။
္ ဒသ ကာကြယ္ထန
ိ း္ သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲ႔ဥ
ြ ကၠဌ ဦးေအာင္ႀကိဳင္)
(ပုဂယ
ံ ဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစေ

