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ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွိ ကတ္ကူ (KAKKU ) ေဒသအေႀကာင္း
ကတ္ကူ (KAKKU) တည္ေနရာ ႏွင့္ ေနထိုင္ေသာလူမဴိးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ့ဖက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းတည္ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ျမိဳ ့ေတာ္ ေတာင္းႀကီး ျမိဳ ့မွ ၂၅ ကီလိုမီတာ
ကြာေ၀း

သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ

အင္းေလးကန္မွ

၄

နာရီ

ကားျဖင့္သြားရသည္၊

ကတ္ကူေဒသ

သည္

လူ

မဴိးေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ပအိ၀
ု ္ လူမဴိးမ်ားျဖစ္ႀကသည္၊

ကတ္ကူျမိဳ

့သည္

၁၂

ရာစု

ကတ္ကူ (KAKKU ) ေဒသ သမိုင္းအက်ဥ္း

ေခတ္ေလာက္မွ

စတင္၍

ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္မ်ားတည္ထား

ကိုးကြယ္

ခဲ့သည္ဟု

သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ေဖၚျပထား သည္၊ ျမန္မာျပည္ ပုဂံဘုရင္ အေလာင္းစည္သူ (King Alaung Sithu) လက္ထက္မွစ၍

ထို ကတ္ကူေဒသတြင္ ဗုဒၶ ရုပ္ပြါး ဆင္းတုေတာ္မ်ား စတင္တည္ထား ကိုးကြယ္ ခဲ့ႀကသည္၊ တခဴိ ့သ မိုင္း ပညာ ရွင္မ်ား၏
ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားမွာ တစ္ခဴိ ေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြါး ေတာ္မ်ားသည္ ၁၂ ရာစုထက္ ေရွ ့ႀကသည္ ဟုအဆိုျပဳႀကသည္၊

ကတ္ကူေဒသတြင္ ဗုဒၶရုပ္ပြါး ဆင္းတု ေတာ္ ေစတီပုထိုး ေပါင္း ၂၄၀၀ ေက်ာ္ ကိုတစ္စု တစ္ေ၀း တည္း တစ္မိုင္ ပတ္လည္

အ

က်ယ္အ၀န္းမွာ

တည္ထားျခင္းသည္

အထူး

ၫာဏ္ေတာ္အျမင့္မွာ မီတာ ၄၀ ေက်ာ္ျမင့္သည္၊

အံဩဖြယ္ေကာင္းသည္၊

အႀကီးဆံုး

ေသာ

ဗုဒၶ

ေစတီ

၏

ကတ္ကူေဒသရွိ ဗုဒၶရုပ္ပြါး ေတာ္မ်ား၏ ပံုစံမ်ားမွာ ႏွစ္မဴိး ႏွစ္စား ကြဲျပားျခား နား ျခင္းရွိသည္ဟု သမိုင္း ပညာရွင္တစ္ခဴိက

ေရး သားထားသည္၊ တစ္မဴိးမွာ ၃ ရာစု ေခတ္ အင္ဒီးယား အင္ပါယာဘုရင္ အာေသာက မင္း (King Ashoka )
လက္ထက္ တည္ထားကိုးကြယ္ ခဲ့သည္ ဘုရား ေစတီ ပုထိုးမ်ား ပံုစံႏွင့္ တူညီ သည္၊ ထိုအတူ ရွမ္းလူမဴိးမ်ား ၏ ယဥ္ေက်းမူ

အႏုပညာလက္ရာမ်ား ႏွင့္ ေရာေမႊ တည္ ေဆာက္ထားသည္၊

ကတ္ကူေဒသရွိ တစ္ခဴိဘုရားေစတီပုထိုးမ်ား အ မည္မွာ အာေသာက ေစတီ ၊ ေရႊ၀က္ကူ ေစတီ ကတ္္ကူ ဓတ္ေတာ္ေစတီ
စသည္ျဖင့္ အ မည္ေပးထားသည္၊

ေနာက္တစ္မဴိးမွာ ပုဂံေခတ္ ျမန္မာ ဘုရင္ မ်ား ျဖစ္ေသာ အေနာ္ရထာ (King Anawratha ) ႏွင့္ အေလာင္းစည္သူ (King
Alaung Sithu )ေခတ္ တည္ ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ ဘုရား ေစတီ ပုထိုးမ်ား ပံုစံႏွင့္ တူသည္၊

ကတ္ကူဘုရား၀န္း ၏ အေနာက္ဖက္ျခမ္းတြင္ ေဖာင္ေတာ္ဆိုက္ ဘုရားေစတီပုထိုးမွာ ပုဂံ ဘုရား ေစတီပုထိုးမ်ား

ပံုစံျဖစ္သည္၊ သမိုင္း ပညာရွင္တစ္ခဴိေျပာျပခ်က္အရ ထိုေစတီ မွာ အေလာင္း စည္သူ ဘုရင္၏ ေဖာင္ေတာ္ ဆိုက္ နားရာ
တြင္တည္ထားခဲ့သည္ေစတီျဖစ္သည္၊

ကတ္ကူေဒသရွိ ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္မ်ား၏ သမိုင္း ေႀကာင္းကို အခ်ိန္ေျမာက္မ်ားစြာ ျပင္ပ ကမၻာမွ မသိရွိေပ၊
ထိုေဒသသို သြားေရာက္ရာတြင္လည္း ပအို၀္ လူမဴိး လမ္းျပရွိမွသာ သြားေရာက္ လည္ ပတ္ရာအစဥ္ ေျပမူရွိမည္၊

ကတ္ကူ (KAKKU ) ေဒသ ၏ ပြဲေတာ္မ်ား

ကတ္ကူ ေဒသတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရား ပြဲေတာ္မ်ားကို ပအို၀္ လူမဴိးတို ့၏ ရိုးရာ အတိုင္းစီစဥ္က်င္းပႀက သည္၊
ပြဲေတာ္က်င္းပခ်ိန္ ကာလမွာ မတ္လ အလယ္ေလာက္ တြင္ က်င္းပႀကသည္၊ ထိုဘုရားပြဲေတာ္ တြင္ ပအိုလ္ လူမဴိးတို၏

ရိုးရာဓေလ့ မ်ားျဖစ္ေသာ အက မ်ားျဖင့္ ေျဖေဖ်ာ္ေပးျခင္း၊ ရိုးရာ ပအိ၀
ု ္ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ပအိ၀
ု ္ ရိုးရာ
အကျပိဳင္ပြဲ မ်ားက်င္းပေပးျခင္း၊ ပအို၀္ ရိုးရာ အစားအစာ မ်ားျပဳလုပ္ စားျခင္း၊ အနီးပတ္၀န္း က်င္ရွိ

ျမိဳ ့နယ္မ်ား

ေက်းရြာမ်ားမွ တိုင္းရင္း သားမ်ား ျဖစ္ေသာ ရွမ္း၊ အင္းသား၊ ဓႏု ႏွင့္ အျခား ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား လာေရာက္၍
ဘုရားပြဲေတာ္ကို လည္ပတ္ဆင္ႏြဲႀကသည္၊

ကတ္ကူေဒသရွိ

ကတ္ကူ (KAKKU ) ေဒသ တိုင္းရင္းသားတို ့၏ ယဥ္ေက်းမူ

တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ

ပအို၀္

တိုင္းရင္းသား

အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ္လည္း

အ

ျခားေသာ

တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္၊ ရွမ္း လူမဴိး၊ ဓႏု လူမဴိး၊ အင္းသားတိုင္းရင္းသားမ်ား စ သည္ျဖင့္ ေပါင္းစံုေန ထိုင္ႀကသည္၊
တိုင္းရင္း သားအားလံုးသည္ ဗုဒၶ ဘာသာကိုးကြယ္ ယံုႀကည္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေႀကာင့္ ဗုဒၶ ၏ တရားေတာ္အတိုင္း တစ္ဦးကို

တစ္ဦး ရိုင္းပင္း ကူညီျခင္း၊ မိသားစုအတြင္း ခ်စ္ခင္ေအးခ်မ္း သာယာ စြာေနထိုင္ႀကျခင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္း သာ ေရးနာေရး
ကိစၥမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ ရာပြဲေတာ္မ်ား၊ ယဥ္းေက်းမူ ဆိုင္ရာပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပခ်ိန္တြင္
တစ္ရြာလံုး ပူေပါင္းျပီး မိသားစုစိတ္ဓါတ္ ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း

ကူညီလုပ္ကိုင္ႀကသည္၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ဥပုတ္ေနတိုင္း သြားေရာက္ ျပီး တရားနာျခင္း၊
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလွ်ဳအတန္းမ်ား ေပးျခင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားကို သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးျခင္း၊ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းအတြက္ ေသာက္ေရသံုးေရ ခပ္ေပးျခင္း မ်ား လုပ္ ေဆာင္ ႀကသည္၊
အခဴိမိသားစုမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ ၏ ေနထူး

ေန ့ျမတ္ ရက္မ်ားတြင္ မိမိ တို ့၏ သားရတနာ မ်ားကို ဗုဒၶ ဘာသာထံုးစံ ယဥ္ေက်းမူအတိုင္း ရဟန္းေဘာင္သို
့၀င္ေရာက္ေစသည္၊ ထိုရက္္ ျမတ္အခါမ်ားတြင္ ကတ္ကူ ေဒသ တစ္ခုလံုး ထိုအလွ်ဳမဂၤလာ သို ့လာေရာက္ျပီး လုပ္အား
ေပး၀ိုင္း၀န္းကူညီလုပ္ေဆာင္

ေပးႀကသည္၊

ထိုသို

့ေသာ္

အလွ်ဳမဂၤလာေန

့မ်ားတြင္

တိုင္း

ရင္းသားမ်ား၏

ရုိးရာအစားအစာမ်ား ျဖစ္ေသာ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ၊ ပအို၀္ရိုးရာ ထမင္းႏွင့္ အျခား ေသာရိုးရာ အစားအစာမ်ားျဖင့္ ေကၽြးေမြး
ဧည္ခံႀကသည္၊

ကတ္ကူေဒသရွိ

ကတ္ကူေဒသ (KAKKU ) ရွိတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္မူ

ပအိ၀
ု ္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္

ေတာင္ယာ

စိုက္ပဴိးေရးကို

အဓိကထားလုပ္

ေဆာင္ႀက

သည္၊

လယ္ယာစိုက္ပဴိးျခင္း၊ အသီး အႏွံမ်ား စိုက္ပဴိးျခင္း၊ ယက္ကန္းခ်ည္ငင္ ျခင္း စသည္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖင့္လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္
ႀကသည္၊ ရိုးရာ အ၀တ္အ စားမ်ားကို မိမိ ကိုယ္ တိုင္ယက္လုပ္ျပီး ၀တ္ဆင္ႀကသည္၊

ယၡဳအခါ ကတ္ကူေဒသ ရွိ ဗုဒၶဘုရားေစတီ ပုထိုးမ်ားကို လာေရာက္ႀကည္ရူေလ့လာသူမ်ား မ်ားျပား လာသည္၊ ႏိုင္ငံျခား
သားမ်ားလဲ အထူးစိတ္၀င္စား သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ေန ရာတစ္ခု ျဖစ္ေန သည္၊ ထိုသို ့လာ ေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ား

ေပါမ်ားလာေသာေႀကာင့္ ကတ္ကူေဒသ သည္ စည္ကားလာျပီး ေဒသ ထြက္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ရိုးရာ
အစားအစာမ်ား၊ လက္မူဆိုင္ရာ အလွအပ ပစၥည္းမ်ား ကို ေရာင္းခ်ေနရသည္၊
ကတ္ကူေဒသ

သည္

ျမန္မာျပည္

ရွိ

ဗုဒၶ

ဘာသာ

ဆိုင္ရာ

ေရွေဟာင္း

ေဒသတစ္ခု

ျဖစ္ေသာ္

ေႀကာင့္ ဗုဒၶ ဘာသာ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟု သုတ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာ စရာမ်ား အင္မ တန္ ေပါမ်ားေသာေဒသ
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