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နန်းမ ယာ်မှ လွယ်ရိးသိ ့
မာင် သာ်

ရမဝရပ်စမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၃-ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ၊ အတွဲ-၂၇၊ အမှတ်-၃၁၅၊ နှာ-၆၄-၇၆ အထိ။
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မန်ဆူဘရားကား လားရး မို ့ ပ တွင်သာမက လားရးနယ် ြမ ဒသတဝိက်တွင်ပါ ထင်ရှား သာ
တန်ခိး ကီးဘရား ြဖစ်သည်။ တနည်းအားြဖင့် သိန္နီ စာ်ဘွားပိင်ဆိင်ခဲ့ သာ နယ် ြမတွင် အဓိက စတီတဆူ
ြဖစ် လသည်။
အဂလိပ်များ အပ်စိး သာ ကိလိနီ ခတ်က မန်ဆူဘရားသည် သိန္နီ စာ်ဘွားပိင်နယ် ြမတွင်း၌ ရှိ
သည်။ လားရး မို ့ရှိ အဂလိပ်အ ရးပိင်၏နယ် ြမတွင် မပါဝင်၊ လားရးြမူနီစီပယ်အြပင်ဘက်တွင်ြဖစ်ပါသည်
မန်ဆူဘရားအနီး၌ သိန္နီ စာ်ဘွားပိင် ဟာ်တခပင် ရှိပါ လသည်။ ယ န ့တွင်ကား မန်ဆူ စတီသည် လားရး
မို ့မှဘရား ြဖစ်လာ ပ ပီ။
မန်ဆူဘရားသည် မည်သည့် ခတ်အခါက မည်သူစတင်တည်ထားကိးကွယ်ခဲ့သည်ကိ သချာခိင်မာ
စွာ မရရှိခဲ့ ပ။ စတီ တာ်၏ပပန်းသဏ္ဌ ာန်ကိ ကည့်၍ မည်သည့် ခတ် လာက်က တည်ထားသည်ဟခန် ့မှန်း
ရန်လည်း မလွယ်ကူပါ။ အ ကာင်းမူ မူလပသဏ္ဌ ာန်အတိင်း မဟတ်ပဲ ထပ်မြပုြပင်ြပင်ဆင်ထား သာ ကာင့်
ြဖစ်သည်။ အနီးအနား သမိင်း ကျာက်စာတိင်လည်း မ တွ မိ့ ခဲ့ပါ။ သိ ့ သာ် ရှး ဟာင်းဘရားတဆူ၊ အနည်း
ဆး ကန်း ဘာင် ခတ်လယ် လာက်က တည်ထား သာ ဘရားတဆူြဖစ်ရန် အ ကာင်းများစွာ ရှိပါသည်။ မန်
ဆူဘရားအ ကာင်း ပါးစပ်ရာဇဝင်အများပင် ရှိ၏။
အချို ့ သာ ပဂ္ဂိုလ်များ၏အ ြပာအရ မန်ဆူ စတီကိ ြမန်မာအမတ် ကီးဦး ပ ဦး တည်ထားကိးကွယ်
ခဲ့သည်ဟဆိသည်။ ပါးစပ်ရာဇဝင်ကား ဤသိ ့တည်း။
ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၁၄၃ ခနှစ်တွင် နန်းတက် တာ်မူ သာ ဘိး တာ်မင်းတရား ကီးထတွင် ခစား သာ
က န်ယ တာ်အမတ် ကီးဦး ပ ဦးဆိသူ ရှိ၏။ အမတ် ကီးဦး ပ ဦးသည် ဘရင့်အချစ် တာ်ပီသစွာ မည်သည့်
အ ကာင်းအရာမဆိ ဘရင်နှစ်သက်သည်ြဖစ် စ၊ မနှစ်သက်သည်ြဖစ် စ ဒိးဒိး ဒါက် ဒါက် လ ာက်တင်ဝ့သူ
ြဖစ်သည်။
ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၁၇၄ ခနှစ်တွင် ဘိး တာ်ဘရားသည်

ြမး တာ်အိမ် ရှ စ့ စစ်ကိင်းမင်း၏သား

တာ် လးအား ြမပခက်တင်ဧယဉ်ြပုလပ်ရန်နှင့်ခမဲ ပးရန် သဿ မဓအခွန် တာ်မှ ငွ တာ်ရှစ်သိန်းထတ်၍
ြမ ကျာက် ကာင်းများ ဝယ်ယူရန် ယိးဒယားသိ ့ စလတ်သည်။ ထိအခါ အမတ် ကီးဦး ပ ဦးက ြပည်သူတိ ့
ပး ဆာင် သာသဿ မဓအခွန် တာ်ကိ ရှင်ဘရင်သည် ကိယ်ကျိုးကိယ့်ကိစ္စအတွက် မသးနိင်၊ မသးထိက်၊
မသးအပ်ဟ လ ာက်တင်သည်။ သိ ့ သာ် ဘိး တာ်မင်းတရားက လက်မခ ပ။ ထိအခါ ဦး ပ ဦးက "ရှင်ဘ
ရင်ပါးမဝဘူး"ဟြပင်းထန် သာ စကားလးြဖင့် ဝဖန်လိက်၏။ ဤတွင် ဘရင်ဘိး တာ်ဘရား အမျက် တာ်ရှိ
သြဖင့် ဦး ပ ဦးအား စား ကး မို ့ရွာများနှင့်ရာထူးအ ဆာင်အ ယာင်မှ နတ်ကာ သိန္နီသိ ့ပိ ့၍ နယ်နှင်ဒဏ်
ခတ် လသည်။ ဤသိ ့ြဖင့် ဦး ပ ဦးသည် သိန္နီနယ်အပါအဝင် သိန္နီ စာ်ဘွားပိင် နယ် ြမြဖစ် သာလားရးသိ ့
ရာက်ရှိလာ လသည်။
ဦး ပ ဦးသည်

ဗဒင်ယ တာအရာ၌ က မ်းကျင်သူြဖစ်၍ ယ တာ ချသည့်အ နြဖင့် မန်ဆူဘရားကိ

တည်သည်ဟအဆိရှသ
ိ ည်။
ယင်းနှင့်ကွဲလွဲ သာ မန်ဆူဘရားသမိင်းလည်း ရှိ သးသည်။ ဤကား ဦး ပ ဦး တည် သာဘရားမှာ
မန်ဆူဘရား မဟတ်၊ ဦး ပ ဦးသည် မို ့စပ်တွင်
ကန်း ပ တွင်

နထိင်သွား ပီး ရွာ၏အ ရှ ့ ပ တာ ကျာင်း ဟာင်းအနီး

စတီတဆူ တည်သွားသည်။ ထိ စတီသာ ဦး ပ ဦးတည်သွား သာ စတီ ြဖစ်သည်။ မန်ဆူ
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စတီကိ ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၁၄၇ ခနှစ်တွင် ရှမ်းအမျိုးသားများ စ ပါင်းတည်ထားကိးကွယ် ကသည်။ ဘရား
တည် ပီး နှစ် ပါင်း ၃၇ နှစ် ကာ ပီးမှ သိန္နီသိ ့ ဦး ပ ဦး ရာက်ရှိလာသည်။ ဟာင်းနွမ်း န သာ မန်ဆူ စတီ
ကိ ဦး ပ ဦးသည် ထပ်ကာမွမ်းမြပုြပင်၍ ကိးကွယ်သွားြခင်းြဖစ်သည်ဟဆိသည်။
မန်ဆူဘရားနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဘွယ် ကာင်း သာ သမိင်း ကာင်းတရပ် ရှိ ပ သးသည်။
ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၂၂၆ ခနှစ်၊ မင်းတန်းမင်းလက်ထက်တွင် သိန္နီ စာ်ဘွားကိ

စာင့် ကည်ရ
့ န်

ရ

ြပည်ဗိလ်ဆိသူအား လားရး မို ့(ယခလားရး ကီး)သိ ့သွား ရာက် နထိင် စသည်။ သိ ့ သာ် ၁၂၂၈-ခနှစ်တွင်
ြမင်ကွင်းမင်းသားနှင့်ြမင်းခတိင်မင်းသားတိ ့ ခမည်း တာ်မင်းတန်းမင်းကိ ပန်ကန် သာအခါ လားရး မို ့တွင်
နသူ

ရြပည်ဗိလ်သည် ြမင်ကွန်းမင်းသားတိ ့ကိ

ထာက်ခအား ပးသည်။ ထိ ့ ကာင့်

ရြပည်ဗိလ်ကိ မန္တ

လး မို ့သိ ့ ြပန်လာရန် ခ သာအခါ ရြပည်ဗိလ်သည် မန္တ လးသိ ့ ြပန်မလာ တာ့ဘဲ မိမိကိယ်ကိ မိမိသတ်
သလိက် လသည်။ မည်သိ ့ဆိ စ ြမန်မာမင်းသည် သိန္နီ စာ်ဘွားကိ ယ ကည်အားထားမနည်း ကာင်းသိနိင်
သည်။ ထိ ့ ကာင့်လည်း သိန္နီ စာ်ဘွား၏သားသမီးများကိ ဓားစာခအြဖစ်

နြပည် တာ်မန္တ လးသိ ့ ခ ယူ

ထား လသည်။
သီ ပါမင်းလက်ထက်တွင် သိန္နီ စာ်ဘွား၏သား တာ်

စာ နာ် မာင်(စဝ် နာ်မိန်းကိ ဆိလိြခင်းြဖစ်

၏။ - ရှမ်းရိးမ)ကိ မန္တ လးသိ ့ ခ ယူထားသည်။ သီ ပါမင်းပါ တာ်မူခါနီးတွင် သိန္နီနယ်ကိ

စာ်ဘွားမျိုး

မဟတ် သာခွန်မျိုး(ခွန်မျိုးမှာ မှူးမျိုးမတ်မျိုး ြဖစ်သည်။)ြဖစ် သာ ခွန်စတ ဟာင်း(ခွန်ဆန်တဟန်းကိ ခ
ြခင်း ြဖစ်၏-ရှမ်းရိးမ)သိမ်းပိက်အပ်ချုပ် န လသည်။ မန္တ လးကိ အဂလိပ်တိ ့သိမ်းပိက်၍ သီ ပါဘရင်ကိ
ဖမ်း ပီး သာအခါ သိန္နီ စာ်ဘွားသား မန္တ လးတွင်

ခ ထားခရသူ စာ နာ် မာင်ကိ သိန္နီသိ ့ြပန်လတ်ကာ

စာ်ဘွားခွန်စတ ဟာင်းကိ တိက်ခိက်ခိင်းသည်။ တနည်းအားြဖင့် အဂလိပ်တိ ့သည် ငါး ကင်းဆီနှင့်ငါး ကင်း
ကာ် သာမူဝါဒအတိင်း ကျင့်သးကာ ယာလည်းညက်- ကက်လည်း သ စြခင်း ြဖစ်သည်။
စာ နာ် မာင်သည် ခွန်စတ ဟာင်းကိ နိင် အာင် မတိင်နိင် ပ။ ခွန်စတ ဟာင်းက စာ နာ် မာင်
ကိ တိက်ထတ်ရင်း သိန္နီ၏ တာင်ဘက်ပိင်းနယ် ြမများကိပင် သိမ်းပိက်လိက်နိင် လသည်။

စာ နာ် မာင်

သည် မိးနဲအ ရာက် ထွက် ြပးသွားရသည်။
နာက်ပိင်းတွင် စာ နာ် မာင်နှင့်ခွန်စတ ဟာင်းတိ ့နှစ်ဦး သ ဘာတူစစ် ြပ ငိမ်း က ပီး ြမာက်ပိင်း
သိန္နီကိ ခွန်စတ ဟာင်းကလည်း ကာင်း၊

တာင်ပိင်းသိန္နီကိ

စာ နာ် မာင်ကလည်း ကာင်း ခွဲ ဝယူကာ

စာ်ဘွားအြဖစ် အပ်ချုပ် ကသည်။ တာင်ပိင်းသိန္နီကိ မိင်းရယ်ဟ ခ လသည်။
စာ နာ် မာင်နှင့်ခွန်စတ ဟာင်းတိ ့သည် နှစ်ဦးသ ဘာတူစစ် ြပ ငိမ်း က ပီး နာက် မန်ဆူဘရား
တွင် သစ္စာဆိရသာမက မိမိတိ ့ကိင်ဆိင် သာဓားကိ မန်ဆူဘရားတွင် ြမုပ်နှဌာပနာလိက်သည်။ ဒတိယကမ္ဘာ
စစ်အတွင်းက စစ်ဒဏ် ကာင့် မန်ဆူဘရား ပျက်စီးမများ ရှရ
ိ ာ ြပန်လည်ြပင်ဆင်မွမ်းမ သာအခါ မန်ဆူ စတီ
လိဏ်အတွင်းရှိ ရပ်ပွား တာ်၏ကိယ်ထဲမှ ဓားနှင့်တူ သာသ ချာင်း ၂ ခကိ တွ ရသည်
့
ဟအ ြပာရှိပါသည်။
ဤသိ ့သာဆိလ င် မန်ဆူ စတီသည် စစ် ြပ ငိမ်းဘရားပင် ြဖစ် လသည်။
မန်ဆူ စတီ တာ်ကား ြမဖိ ့ထား သာကန်းကမူ ပ တွင် တည်ထားသကဲ့သိ ့ ရှိပါသည်။ အ ကာင်း
မူ မန်ဆူ စတီတည် နရာမှာ တာင်စွယ် တာင်တန်း ပ ၌လည်း မဟတ်၊ တာင်ြမင့် တာင်မား ပ ၌လည်း
မဟတ်၊ ကန်းကမူငယ် ပ တွင် တည်ထား သာ ကာင့် ြဖစ်သည်။ ကမူဝန်းကျင်၌ ြမနိမ့် ြမြပန် ့ြဖစ်သည်။
စတီ တာ် ြခရင်းအထိ မာ် တာ်ကား တက်နိင်သည်။ ြခလျင်တက်ရန် စာင်းတန်းလည်း ရှိပါသည်။ သိန္နီ
ကားလမ်း ဘး၌ ထီးတည်း ကီးတည်ရှိသြဖင့် ထင်းထင်းလင်းလင်း လှပသပ္ပါယ် ကည်ညိုစဘွယ်ြဖစ်ပါသည်။
ယခအခါ လားရးနယ် ြမတွင် စခန်းချ သာတပ်မ တာ်သားများက သီတင်းဥပသ် န က
့ ီးရက် ကီးများ၊ တန
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ဂ နွ န ့များ၌ ရင်ြပင် တာ်ဝယ် အမက်လှည်းြခင်း၊

ရပူ ရချမ်းဆက်ကပ်ပူ ဇာ်ြခင်း၊ ြပုြပင်မွမ်းမြခင်းများ

လပ် ဆာင် နပါသည်။
က န် တာ်သည် မန်ဆူ စတီကိ ဖူး ြမာ် ပီး နာက် ကန်း တာ် ပ တွင် ထိင်ကာ အ ရှ အ
့ နာက်
တာင် ြမာက် ဝဲယာ ရခင်းကိ ကည့် ပီး သာယာ နမိပါသည်။ အ နာက် တာင်ယွန်းတွင် သာသနာ ၂၅ဝဝ
စတီနှင့် တာင်တန်း၊ အ ရှ ဘက်
့
၌ ရှမ်းဘန်း ကီး ကျာင်းနှင့်တန် ဆာင်းဘရား၊ လားရးသိန္နီကားလမ်း၊
တာင်ဘက်၌ လွယ်ရိး မို ့။ ဤသိ ့ ရခင်းကိ ကည့် ပီး ကည်နူး နမိစဉ် တစတခ သာ နရာကိ ြမင်လိက်ရသ
ြဖင့် က န် တာ့်ဟဒယနှလးဝယ် ညစ်ကျူသွားပါသည်။ ြမင်ရသည့် နရာကား မန်ဆူဘရား တာင်ဘက်ရှိ
လားရး ဘာလးကွင်းတည်း။
ဤ ဘာလးကွင်းတွင် လွန်ခဲ့ သာ ၃ နှစ် ကျာ်က လွတ်လပ် ရး ြပးပွဲ ပိုင်ပွဲ ကျင်းပ နစဉ် လူအပ်
ထဲသိ ့ သာင်းကျန်းသူများက ပစ်သွင်းလိက်သြဖင့် အြပစ်ကင်းစင် သာ မို ့သူ မို ့သားများ အသက်ဆးရး က
ရသည်။ အသက်စွန် ့ရသူများတွင် ြမန်မာ့အားကစားမယ်တဦးြဖစ်သူ အ ရှ ့ တာင်အာရှက န်းဆွယ်ချန်ပီယ
လားရး မို ့သူ အး အးသင်းလည်း ပါဝင် လသည်။ ဤအမဲစက်သည် လားရးသမိင်းတွင်သာမက ြမန်မာ့
သမိင်းတွင်ပါ ထင်ကျန်ရစ် သာ ဝမ်းနည်းဘွယ်အြဖစ်အပျက်သာတည်း။
က န် တာ်သည် မန်ဆူ စတီရင်ြပင် ပ မှ ဆင်းလာ ပီး လွယ်ရိးဘက်သွား သာ ဆလွန်းလိင်းကားကိ
စာင့်စီးပါသည်။ လွယ်ရိး စျးထိပ်သိ ့ ရာက် သာအခါ ဆလွန်းလိင်းကားဂိတ် ရာက် ပီြဖစ်၍ ဆင်း ကရပါ
သည်။ နှစ် ပါင်းများစွာကပင် က န် တာ်သွားမည်ဟအာသာငမ်းငမ်း ထားခဲ့ သာ ြပည်မမှက န် တာ်တိ ့အ
ခ လားရး၊ ဒသခလူများက ခ သာလွယ်ရိး။ ယခက န် တာ် ရာက်ပါ ပီ။ ရှမ်းြပည် တာင်ပိင်း တာင်
ကီး မို ့ကိ ဗဟိြပု၍ ညာင် ရ၊ က လာ၊ အာင်ပန်း၊ ဟိပန်း၊ ဆီဆိင်၊ ဘန်းယဉ် စသည် စသည် နရာအ
တာ်များများ

ရာက်ဖူးပါ၏။ ရှမ်းြပည် ြမာက်ပိင်းကိမူ မ ရာက်ဖူးပါ။

ယခလွယ်ရိးကိ ဗဟိြပု၍ ရှမ်းြပည် ြမာက်ပိင်းတဝိက်

မ မို ့အထိသာ

ရာက်ရပါဦးမည်။ ရှမ်းြပည်ဆိ

ရာက်ဖူးပါသည်။
တာင်ပိင်း ရာ

ြမာက်ပိင်း ရာကွယ် နှ ့ခဲ့တယ်-လိ ့များ ဆိရဦးမည်လား။
လွယ်ရိးဆိ သာအမည်ကိ

ကားစကပင် နားဝင်ချိုသည်။

ခ လိ ့ ကာင်းသည်ဟထင်မိပါသည်။

လားရးဟ ခ ရသည်ထက် ကာင်းသည်။ ဤသိ ့ဆိလ င် ခ ၍ ကာင်း သာလွယ်ရိးဆိသည့်အဓိပ္ပါယ်ကိ စူး
စမ်းရဦးမည်။ လွယ်ရိးအ ကာင်း တင်ြပရပါဦးမည်။ လွယ်ရိးသမိင်းသည် အတိတ်ကာလ မ ကာ သး သာ်
လည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။
လွယ်ရိးဟယ န ့ ခ န သာအသထွက်၏မူလအသမှာ လွယ်ယိဝ် ြဖစ်သည်။ လွယ်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ
တာင်ြဖစ်၍ ယိဝ်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ သိမ်းငှက်ဟူ၍ြဖစ်သည်။ တာင်နှင့်သိမ်းငှက် ပါင်းစပ်ရန်မှာ လွယ်ရိးအ
ကာင်း ပါးစပ်ရာဇဝင် ရှမ်းပြပင်ကိ တာ့ သိရန် လိပါလိမ့်မည်။ ယ န ့လွယ်ရိးဟ ခ သာ နရာနှင့်မနီးမ
ဝးတွင် မို ့ကီးတ မို ့ရှိသည်။ ထိ မို ့ကိ အပ်စိး သာ စာ်ဘွား ကီး၌ အလွန်လှပ ချာ မွ ့ သာ သမီး တာ်တ
ပါး ရှသ
ိ ည်။ တ န ့တွင် သမီး တာ်သည် ကမ္ပလာနီကိ ြခု၍

နစာလ နစဉ် အလွန် ကီးမား သာသိမ်းငှက်

ကီးတ ကာင်သည် သမီး တာ် လးကိ အစာထင်မှတ်၍ ချီသွားသည်။ ထိအခါ ြမင် တွ လိ
့ က် ကသူများက
ငှက် ကီးကိ လိက်လ ချာက် က မာင်း က သာအခါ ယခလွယ်ရိးတည် နရာ

တာင် ပ တွင် သမီး တာ်

လးကိ ချ၍ ပျသွားသည်ဟအဆိရှိသည်။ ထိ ့ ကာင့် ထိအရပ်ကိ သိမ်းငှက် ကီး၊ သမီး တာ် လးကိ လတ်ချ
သွား သာ တာင်၊ တနည်းအားြဖင့် လွယ်ရိးြဖစ်လာသည်ဆိသည်။
ဤကား ြမ ကီးကိ တူး ဖာ်၍ ရ သာ ကျာက်စာ-မင်စာ-ပတီး-အိးခွက-် အတ်ခ-ဲ ကျာက်ခဲများက
ြပာ သာသမိင်း မဟတ်ပါ။ သက် ကီးက ြပာ သာစကားကိ အသက်ငယ်သူက ကားရသည့်ပါးစပ်ရာဇဝင်
သာ ြဖစ်ပါသည်။ သိ ့ သာ် ဤပါးစပ်ရာဇဝင်သည် စိတ်ကူးယဉ်လိ ့ မ ကာင်းပါလား။
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လွယ်ရိးမှ လားရးြဖစ်လာသည်မှာ သိပ်မ ကာ သးပါ။ လွယ်ရိးသည် ယ န ့ က န် တာ် တွ ရသလိ
့
စည်ကားလာသည်မှာလည်း သိပ်မ ကာ သးပါ။ သီ ပါမင်း ပါ တာ်မူ ပီး နာက် ခရစ်သက္က ရာဇ် ၁၈၉၈ ခနှစ်
လာက်က အိမ် ြခ ၂ဝ နှင့်လူဦး ရ ရှမ်းအမျိုးသား ၉ဝ သာရှိသည်ဟအဂလိပ်စစ်ဗိလ်တိ ့၏မှတ်တမ်းတွင်
တွ ရသည်
့
။ ယခမူ ယာက်ျား ၂ဝ၈၁၉၊ မိန်းမ ၂ဝ၆၆၁၊ စစ ပါင်း လူဦး ရ ၄၁၄၈ဝ(၁၉၇၁-ခနှစ်စာရင်းအရ)
ရှိ လသည်။

ရှးြမန်မာမင်းများလက်ထက်ကမူ သိန္နီ စာ်ဘွားပိင်နယ် ြမမှ ရွာသိမ်ရွာငယ်က လးသာလ င်

ြဖစ်သည်။
ရှမ်းြပည် ြမာက်ပိင်းကိ ဗိတိသ တိ ့သိမ်းပိက်အပ်စီးမိ ပီး နာက် လွယ်ရိးရွာက လးအနီးတွင် အဂ
လိပ်တပ်များ စခန်းချသည်။ လွယ်ရိးရွာတွင် န သာ ရှမ်းအမျိုးသားများက လိအပ် သာစား သာက်ဖွယ်ရာ
သီးနှများကိ

အဂလိပ်တပ်မှစစ်သားများသိ ့ လာ ရာက် ရာင်းချသည်။

ယခသချုင်းရှိ သာ နရာနှင့်ကပ်

လျက် နရာမှာ မူလလွယ်ရိး နရာြဖစ်သည်။ စစ်သားများသိ ့ သီးနှများ ရာင်းချရသြဖင့် အြခားအရပ်မှ ရှမ်း
များကလည်း လွယ်ရိးနှင့်စစ်တပ်အ ကားတွင် လာ ရာက် နထိင် ကသည်။ ၁ဝ-နှစ်အတွင်း လွယ်ရိးမှာ သိသိ
သာသာ တိးတက်လာသည်။ မ ကာမီပင် ရတ်တရက်ကလားများလည်း ယခလွယ်ရိး မို ့လယ်ရှိ နရာများကိ
ရယူ ပီး နာက် စီးပွား ရးကိ လပ်ကိင်လာ ကသည်။ အပ်ချုပ် ရးဌာနအြဖစ် အပ်ချုပ် ရးရးများ ဆာက် က
သည်။ ြမာက်ပိင်းရှမ်းြပည်၏အပ်ချုပ် ရးဗဟိဌာနအြဖစ် သတ်မှတ်လာသည်။ ထိ ့ ကာင့် ၁၉ဝ၄ ခ၊ မတ်လ
တွင် ဗိတိသ အစိးရ နိင်င ရးဌာနမှ ြပန်တမ်းအမှတ်(၇)ကိ ထတ်ဆင့်ကာ လွယ်ရိးကိ လားရး မို ့ြမူနီစီပယ်
မို ့ဟသတ်မှတ်သည်။ တဆက်တည်းပင် ြပန်တမ်းအမှတ်(၈)ြဖင့် မို ့ြပ ကာ်မတီ ဖွဲ ့ ပးသည်။
လွယ်ရိး ခ လားရး မို ့သည် ထိအချိန်က ကီးမားလာသည်ဆိ သာ်လည်း ယ န ့လားရးနှင့်စာလ င်
များစွာ သးငယ် ပ သးသည်။ ၁၉၄ဝ ခနှစ်အထိ မို ့လူဦး ရ ၃၅ဝဝ သာလ င် ရှသ
ိ ည်။ သိ ့ သာ် တရတ်ဂျပန်စစ်ပွဲ ကာင့် လက်နက်များ တရတ်ြပည်သိ ့ကန်းလမ်းြဖင့် ြမန်မာြပည်ကိ ြဖတ်၍ ပိ ့ရန် တရတ်-ြမန်မာ
လမ်းမ ကီးဖွင့်လိက် သာအခါ လားရး မို ့သည် ယင်းလမ်းမ ကီး ပ တွင်ရှိ သာ ကာင့် လွယ်ရိးသည် အ ရး
ပါ သာ မို ့ြဖစ်လာသည်။ န ့ချင်းညချင်း စည်ကားလာသည်။ လူ နအိမ် ြခတိးလာသည်။ တိးလာသူများမှာ
အများအားြဖင့် တိင်းရင်းသားြမန်မာ-ရှမ်းတိ ့မဟတ်ပဲ တရတ်ြပည်မှတရတ်များ၊ ယူနန်သားများ ြဖစ် လ
သည်။
ဒတိယကမ္ဘာစစ်မီး

ြမန်မာြပည်သိ ့

ကူးစက်လာ သာအခါ

ယင်းလမ်းမ ကီး ကာင့်ပင်

လွယ်ရိး မို ့ကီး တလင်းြပင်တမ ြဖစ် အာင် ဗး ကဲခခဲ့ရသည်။ သိ ့ သာ် စစ် ပီးကာလတွင် မို ့ကိ ြပန်လည်ထူ
ထာင်နိင်ခဲ့ လသည်။
လွယ်ရိး စျးအလယ် ပါက်အနီး ဆလွန်းလိင်းကား ပ မှ ဆင်း ပီး နာက်

တာင် ြမာက် လးဘက်

ကည့် ပီး လားရး ခ လွယ်ရိး၏အတိတ်ကိ အထက်ပါအတိင်းသာ တွးလိက်မိပါသည်။ အ တွး တွ တန်းစီ
လှည့် နသြဖင့် ယခမှပင် ကားခ ပးရင်း စီးလာ သာလိင်းကားကိ ကည့်မိသည်။ ယ န ့လိင်းကားဘဝသိ ့ကျ
ဆင်းသွားရှာ သာ က န် တာ်စီးလာသည့်ကားသည် တခါ သာ ခတ်က ခန် ့ညားထယ်ဝါ ပီး ဆင်းရဲသားနှင့်
မတန်၊ လိင်စင် ရာင်းစားသူများနှင့် စာ်ဘွား စာ်ခတိ ့သာ စီးနိင်သည့်ဘဲလ်အဲယားကား ကီးပါတည်း။ နဝင်
ဘရင်များ၏သွားရာလမ်းအတိင်း ဘဲလ်အဲယားသည်လည်း လိင်းကားဘဝသိ ့

ရာက်သွားပါ ပီ။ သိ ့ သာ်

ြခားနားချက်ရှိ၏။ အချို ့ သာ နဝင်ဘရင်များသည် အတိတ်ကိ လွမ်းဆွတ်တသရင်း ြပန်ရနိးစိတ်ြဖင့် အ
မှာင်တွင်းဝင်သူများ ရှိ၏။ ြပည်သူကိ ဆန် ့ကျင်ဒက္ခ ပး၏။ ဘဲလ်အဲယားကမူ ကျရာတာဝန်ကိ ထမ်း ဆာင်
သာအားြဖင့် ြပည်သူကိ ကျာပိးကာ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ပါသည်။
လွယ်ရိး စျးအလယ် ပါက်အတိင်း

လ ာက် ကည့်ပါသည်။ လွယ်ရိး စျးကား စာဖွဲ ့ လာက် သာ

စျးပါတည်း။ အ ကာင်းမူ နိင်ငြခားြဖစ် မှာင်ခိပစ္စည်းအမျိုးစ တွ ရသည်
့
။ ရန်ကန်သူမမတိ ့နှစ်သက်လှပါ
သည်ဆိ သာ လင်း ကီးတိ ့ ဖာ့ခရစ်တိ ့၊ ဗိလ်ဆန်သူများ နှစ်သက် သာ အကွက်ဆန်း တက်ထရက် ဘာင်းဘီ
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စ အကျစများ၊ ရန်ကန်တွင်

ပ ြပူလာြဖစ် န သာ ကက်ဆက် ရဒီယိနှင့်လက်ပတ်နာရီအမျိုးမျိုးကိ

ြမ

ကီး ပ တွင် ပလတ်စတစ်ခင်း ပီး ဒီအတိင်း ပ ရာင်း န ကသည်။ မှာင်ခိပစ္စည်းသည် ြမ ကီးနှင့်ကွာလှမ်း
၍ မ ကာင်း ကာင်း သတိထားမိ၏။
လ ာက်သွားရင်း အလယ် လာက်တွင် ဝင်းနိင်စာ ပရိပ်ြမုကိ တွ သြဖင်
့
့ ခင်းထား သာစာအပ်များ
ကိ ကည့်မိသည်။ ဆိင်ရှင်နှင့်တူသူကိ နတ်ဆက်မိ၏။ တဦးနှင့်တဦး မိတ်ဆက် ပးသူ မပါဘဲ မိမိဘာသာ
မိတ်ဆက် ကသည်။ သူကား လပ်သားြပည်သူ ့ နစဉ် အဂလိပ်ြမန်မာသတင်းစာများကိ လားရးနယ်အတွက်
ကိယ်စားလှယ်ယူထား သာ အ ပျာ်တမ်းသတင်း ထာက်ဦးဘိနီဆိသူ ြဖစ်ပါသည်။ က န် တာ်လားရး နစဉ်
အတွင်း များစွာ အကူအညီ ပးရှာပါသည်။ သူသည် ရှမ်းြမန်မာကြပားြဖစ်၏။ ြမန်မာ သွးများသလား၊ ရှမ်း
သွးများသလား တာ့ မ ြပာတတ်။ ရှမ်းစကား ကာင်းစွာ ြပာနိင်သည်။ သူ ့အားကိးြဖင့် သူနှင့်အတူ သိန္နီ
သိ ့ က န် တာ်သွားပါ သးသည်။
ဦးဘိနီနှင့်လားရး ခ လွယ်ရိးအ ကာင်း မးြမန်း ပီး နာက် စျးဆး အာင် လ ာက်သွားရာ စျး
အထွက်တွင် တိင်း ဆးရ ကီးကိ
တိင်း ဆးရ ကီး တွ ရ့ ပီြဖစ်၍

တွ ရသည်
့
။

စျးနှင့်တိင်း ဆးရမှာ ကားလမ်းသာလ င် ြခား လသည်။

ဆးရအပ် ကီး ဒါက်တာက မ္ဘာဇခင်လင်ကိလည်း

တွ မှ့ ြဖစ် ပ တာ့မည်။

ဒါက်တာက မ္ဘာဇခင်လင်သည် တဖက်တွင် သူ၏ ဆးပညာစွမ်းြဖင့် လူနာများကိ ခွဲစိတ်ကသ ပး နသူြဖစ်
သည်။ အက်(ဖ်)အာစီအက်(စ်)ဘွဲ ့ရထားသူ ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် အြခားတဖက်တွင် စာ ပ ရးသားြပုစ နသူ
ြဖစ်သည်။ ဆရာဝန် စာ ရးဆရာတည်း။
ဒါက်တာခင်လင်သည် အလွန်အလပ်များသူ ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ်လည်း အားလပ်ချိန်ကိရှာ၍ စာ ရး
သည်။ လာသမ ဧည့်သည်ကိလည်း ဧည့်ဝတ် ကျပွန်စွာ ဧည်ခ
့ နိင်သူ ြဖစ်သည်။ စာ ပလပ်သားချင်းအ ပ
အလွန် မတ္တ ာထားနိင်သူ ြဖစ်သည်။ က န် တာ့်ကိ စည်း ဝး နရာ စည်း ဝးခန်းမှ ထွက်၍ ဧည့်ခရှာသည်။ ခွဲ
စိတ်ကသမည့်လူနာကလည်း စာင့် နသည်။ အပ်ချုပ် ရးလပ်ငန်းအတွက် လက်မှတ်ထိးစရာများကိ ကိင်၍
စာ ရး ကီးက

ဘးမှ စာင့် နသည်။ ဤမ အလပ်များသည့်သူ ့အချိန်ကိ က န် တာ် မလယူရက်ပါ။

နာက်

တ ကိမ်ထပ် တွ ရန်
့ ပင် အားနာစရာ ကာင်းသူပါ။
ဆးရမှထွက်လာ ပီး စျးကိ အြပင်ဘက်မှတပတ်ပတ်၏။ စျးတဝိက်၌ တိင်းရင်းသားလူမျိုးစြဖစ်
သာ ကချင်များ၊ ကိးကန် ့များ၊ ပ လာင်များ၊ လားဟူများ၊ လီ ရှာများကိ တွ ရသည်
့
။ ရှမ်းလူမျိုးကား အ
များစတည်း။ စားစရာ စျးသည်များတွင် တိဟူးသည်သည် အများစြဖစ်သည်။ "ရှမ်းမချစ်ရင် တိဟူးလဲ ချစ်
ရမည်၊ ပဲပပ်လဲ ချစ်ရမည်"ဆိ သာစကားကိ သွားသတိရပါသည်။
လားရး ရာက်လ င် က န် တာ်တိ ့လိ စာ ရးဆရာ သတင်းစာဆရာများအဖိ ့ မ တွ မြဖစ်
့
သာပဂ္ဂိုလ်
တဦးကိ စျး ထာင့်ရှိ သူ ့အိမ်သိ ့သွား တွ ပါသည်
့
။ ထိပဂ္ဂိုလ်ကား သတင်း ထာက်ဦး အာင်မင်းတည်း။ ရန်
ကန်ကတည်းက လားရး ရာက်လ င် ဦး အာင်မင်းကိ တွ ြဖစ်
့
အာင် တွ ပါဟဗိ
့
လ်တ ထာင်အယ်ဒီတာများ
နှင့်ြမန်မာ့အလင်းအယ်ဒီတာများက မှာလိက်၏။ ဦး အာင်မင်းသည် ြပာ လာက်ဆိ လာက် သာပဂ္ဂိုလ်ြဖစ်
သည်။ လားရး မို ့တွင် မို ့မျက်နှာဖးတဦး ြဖစ်သည်။ လူချစ်လူခင်များသည်။ မည်သူ ့ကိမဆိ အကူအညီ ပး
တတ်သည်။ လားရး နစဉ်အတွင်း သူ ့အကူအညီကိ က န် တာ် များစွာ ရယူခဲ့ပါသည်။
ဦး အာင်မင်း၏မိတ်ဖွဲ ့ ပးမ ကာင့် ဦးဘပဆိ သာပဂ္ဂိုလ် ကီး၊ ပါတီယူနစ်မှ

ရးရာမှူးဦး အာင်

ကျာ်တိ ့နှင့်မိတ် ဆွ ြဖစ်ရသည်။ ဦးဘပသည် ပင်စင်အ ငိမ်းစားယူ ပီး လားရးတွင် အ ြခစိက်ကာ ြမန်မာစာ
ပနှင့်သမိင်းကိ

လ့လာ န သာြမန်မာအမျိုးသားြဖစ်သည်။ ဦးဘပမှတဆင့် ရှမ်းအမျိုးသားသ တသီဦး

ကျာ် အးကိ အသိမိတ် ဆွ ြဖစ်ရသည်။ ဦး ကျာ် အးနှင့်ဦးဘပတိ ့ထမှ လားရး မို ့သမိင်း ကာင်း နာက်ခ
ကားချပ်ကိ အ တာ်စလင်စွာ သိခဲ့ရပါသည်။
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လားရး မို ့နယ်ပါတီယူနစ်မှ

အတွင်း ရးမှူး ဒ စိန်စိန်၊

လပ်သား ကာင်စီမှ

ဥက္က ဦးသန်းညွန် ့

မာင်၊ တွဲဘက်အတွင်း ရးမှူး ဒ နွဲ ့ရီတိ ့နှင့်လည်း တွ ဆခင်
့
မင်ခဲ့ရပါသည်။ သူတိ ့ကလည်း လးစားခင်မင်
စွာပင် အကူအညီ ပး ကပါသည်။ သူတိ ့တ တွနှင့်လပ်သား ကာင်စီရးခန်းတွင် အလာပသလ္လ ာပ ြပာ ကရင်း
ဒ စိန်စိန်က "ဦးသိန်း ဖြမင့်
သိန်း ဖြမင့် ကျမတိ ့ဆီက

ရးတဲ့အ ရှ ့ ြမာက်တိင်းတခွင် စာအပ်ထဲမှာ အဲ နွးအ ကာင်းပါတယ်၊ ဦး

ဒ နွဲ ့ရီကိ ြမင်မသွားလိ ့ပါ၊ ြမင်သွားရင် အဲ နွးအ ကာင်းမ ရးဘူး၊

ကာင်း ရးမှာပါ"ဟဟာသ နှာကာ

ဒ နွဲ ့ရီအ

ြပာ လသည်။ ဟတ်လဲ ဟတ်ပါသည်။ လပ်သား ကာင်စီတွဲဘက်အ

တွင်း ရးမှူး ဒ နွဲ ့ရီကား စ့ စ့အ ကည့်ခ သာ တကယ်လှသည့်မိန်းမ ချာတဦးြဖစ်ပါသည်။ ဥစ္စာလည်း ပါ
ပါသည်။ ရပ်ရည်လည်း ချာပါသည်။ ဆက်ဆ ရး ြပြပစ်သည်။ အ ြပာမှာလည်း သွက်ပါသည်။ အသက်က
လည်း ငယ်ပါသည်။ စိန်ပါတီဆိခဲ့ သာသီချင်းထဲကလိ အ မ့ကိ တည့် အာင်

ပါင်းနိင် မ ပါင်းနိင် တာ့

က န် တာ်မသိပါ။ ဥစ္စာရှင်အတွက် ချန်ထားရပါမည်။ မယ ကသူများ လွယ်ရိးသိ ့ သွား ကည့် ကပါဟ ြပာ
ြခင်းသည်သာ က န် တာ့်တာဝန် ြဖစ်ရပါမည်။
လပ်သား ကာင်စီရးမှ

ထွက်လာ ပီး နာက်

အချိန်ရ သးသည်နှင့်ဦးဘိနီနှင့်အတူ

တရတ်ဘရား ကျာင်းသိ ့သွားပါသည်။ တရတ်ဗဒ္ဓဘာသာဘရား ကျာင်းြဖစ်သည်။

တာင် ြခရှိ

ကျာင်းအဝင်ဝမှလှကိင်

ထား သာ တရတ်ဘီလူးရပ် ကီးများမှာ ဟန် ရာ မာန် ရာ အြပည့်ရှိသည်။ ဘရား ကျာင်းမှာ

ကျာက်

တာင်ကိ ဖဲ့၍ ဖို၍ ကိုး ကိုးစားစား တည်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ ကျာင်းတိက်အတွင်း တရတ်ဘန်း ကီး ရာ
တရတ်မယ်သီလရင်များပါ

တွ ခဲ့ ့ရသည်။ သူ တာ်သူြမတ်တိ ့ နရာြဖစ်ြခင်း ကာင့်

အးချမ်းသည်။ ငိမ်

သက်သည်။ တိတ်ဆိတ်သည်။ တရတ်ပန်းပဆရာများ၏လက်ရာြဖစ် သာ မယ် တာ်မာယာရပ်တ၊ ဗဒ္ဓရပ်တ၊
သား တာ်ရာဟလာရပ်တများ

ဖူး တွ ရသည်
့
။

မန္တ လးြမန်မာ ကျာက်ဆစ်ဆရာများ၏တပလ္လ င် ခွဗဒ္ဓ

ကျာက်ဆင်းတများလည်း တွ ရ၏။
့
လားရးတွင် ဤတရတ်ဘရား ကျာင်းအြပင် ငါးပါးသီလဘ ကျာင်းဟ ခ သည့်တြခားတရတ်ဗဒ္ဓ
ဘာသာဘရား ကျာင်းတခလည်း ရှိ သးသည်။ သူတိ ့အချင်းချင်း ဂိဏ်းမတူသြဖင့် ပူး ပါင်းမရှိဟန်မတူပါ။
အြပန်ခရီးတွင် ငါးပါးသီလဘရား ကျာင်းသိ ့လည်း ဝင် ရာက်ခဲ့ပါ သးသည်။
ကားဂိတ်ရှိရာ စျးသိ ့ ြပန်လာ၏။ အြပန်ခရီးတွင် အလာခရီးလမ်းအတိင်း မြပန်လိပါ။ ထိ ့ ကာင့်
မို ့ပတ်ကားဂိတ်ရှိရာသိ ့ လာပါသည်။ ယင်းဘတ်စ်ကားလိင်းသည် လွယ်ရိးမှလားရးဘူတာကိ ြဖတ်၍ လား
ရး ကီးသိ ့သွားပါသည်။ ဆလွန်းကားကဲ့သိ ့ လွယ်ရိးမှသိန္နီလမ်းအတိင်း လားရး ကီးသိ ့သွား သာကားမဟတ်
ပါ ။ နမ္မတူလမ်းအတိင်း တိင်း ဆးရ ကီး ရှ မှ့ စထွက်သည်။ စာတိက်၊ မို ့ တာ်ခန်းမ၊ တယ်လီဖးရတိ ့ ရှ ့
ြဖတ်သွားရသည်။ မန်ဆူဘရားရင်ြပင် တာ် ပ မှ ြမင်ခဲ့ရ သာ လွယ်ကန်မိန်း တာင် ပ ရှိ သာသနာ ၂၅ဝဝ
စတီကိ ဖူးြမင်ရြပန်ပါသည်။ လွယ်ကန်မိန်း တာင်ကိ အြခားတဖက်မှပတ်၍ သွားရ သာလမ်းြဖစ်သည်။
လွယ်ရိး မို ့တဝိက်တွင် ဘယ် နရာမှ ကည့် ကည့် သာသနာ ၂၅ဝဝ စတီကိ ြမင်နိင်သည်။
သာသနာ ၂၅ဝဝ စတီဆိသည့်အတိင်း ၁၉၅၆ ခနှစ်၊ သာသနာ ၂၅ဝဝ ြပည့်စဉ်က ြပည်သူတိ ့တည်
ထားကိးကွယ် သာ စတီြဖစ်သည်။ ဘရားတည်ရန် ဦး ဆာင် ကသူများမှာ ထိစဉ်က လားရးတွင် တပ်ချ န
သာ တပ်မဟာ ၆ မှတပ်မှူး ကီးဗိလ်မှူး ကီးချစ် မိုင်(ယခသအမတ် ကီး)နှင့်ထိစဉ်က အထူးတိင်းမင်း ကီး
ြဖစ်သူ သိန္နီ စာ်ဘွား ကီးစဝ်ဟဖတိ ့ြဖစ်သည်။ သ တသီဆရာ ကီးဦး ကျာ် အး ဦး ဆာင် သာအဖွဲ ့က နရာ
ရွးသည်ဟဆိပါသည်။ ဘရားပွဲ တာ်ကိ နှစ်စဉ် တန် ဆာင်မန်းလတွင် ကျင်းပ လသည်။ လွယ်ကန်မိန်း
တာင် ပ ဘရား ြခ ရးအ ရာက်

မာ် တာ်ကားလမ်းရှိသည်။ ကားြဖင့်လည်း ကာင်း၊

ြခလျင်လည်း

ကာင်း ကိုက်သလိ တက်နိင်သည်။ ယ န ့အဖိ ့ အချိန်မရှိ တာ့သြဖင့် နာက်တ ခါက်မှ ဘရားဖူးတက်ရပါ
ဦး တာ့မည်။
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ဘတ်စ်ကားသည် လူ နအိမ် ြခကျဲ သာ အပိင်းနှင့်ရှမ်းရွာငယ်အချို ့ကိ ြဖတ်၍ လားရးဘူတာသိ ့ ဦး
တည်သွားသည်။ လွယ်ရိးနှင့်လားရးမီးရထားဘူတာသည် ၂-မိင် ကျာ်ခန် ့ ဝးပါလိမ့်မည်။ ဘူတာမှလားရး
ကီးသိ ့သွား သာကားလမ်းကား စစ်နယ် ြမကိ ြဖတ်၍ လယာဉ်ကွင်းကိ ပတ် ပီးသွားရ သာလမ်းြဖစ်သည်။
ဖာက် ပီးသည်မှာ မ ကာ သး ပ။ ရခင်းအ နြဖင့် သိပ်မ ကာင်းလှပါ။ စစ်တပ်အမျိုးမျိုး၏စစ်ဝင်းများသာ
ြဖစ်သည်။ ထိ ့ နာက် လယာဉ်ကွင်း၊ လယာဉ်ကွင်းကိ ကျာ် သာအခါ ကန်းလမ်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး
ပိင် မာ် တာ်ကားစခန်း၊ ယင်းတိ ့ကိ ကျာ် သာအခါ လားရး ကီးသိ ့ ရာက်ပါ လသည်။
လားရး ကီးမှက န် တာ်၏တည်းအိမ်ရှိရာ နမ်းမ ယာ် ချာင်း ဘးသိ ့ ြပန်ရပါဦးမည်။ သိန္နီလမ်းမ
ကီးအတိင်း လ ာက်ရပါဦးမည်။ အြပန်ခရီးတွင် ကား ကု စာင့်၍ မစီးလိပါ။ လားရး မို ့၏ည နသည် က န်
တာ့်အား လမ်း လ ာက်ရန် ြမူဆွယ် နပါသည်။ လားရးမှနမ်းမ ယာ် ချာင်း ဘးအထိ ၁-မိင်ခွဲခန် ့သာ ဝး
ပါမည်။ လမ်း လ ာက်၍ ကာင်းရခရီးတည်း။
သိ ့ သာ် က န် တာ့်ဆန္ဒ မြပည့်ဝပါ။ ကိက် ၁ဝဝ

လာက် လမ်း လ ာက်မိလ င်ပင် က န် တာ့်အနီး

စစ်ကားတစီးထိးရပ်ပါသည်။ ကားထဲမှ အမျိုးသမီးက "ဦး လး - လိက်ခဲ့ပါလား"ဟဆိ၏။ က န် တာ် အ့
အားသင့် နစဉ်ပင် သူမက "ကျမတိ ့က ဦး လးတည်းတဲ့အိမ်ရဲ ့ ဘးအိမ်ကပါ၊ မ န ့ည နက ဦး လး ရာက်
လာတာ

တွ ပါတယ်
့
၊ ဦး လး မ ရာက်ခင်ကတဲက

ရာက်မယ်ဆိတာ ဗိလ် ကီးက တာ်က

ြပာတယ်"ဟ

ဆက်ဆိသည်။ ယ ကည် ကျနပ် သာစိတ်ြဖင့် ကား ပ တက်လိက်သည်။
"ဒီကားက ဘယ်အထိ သွားမှာလဲ"ဟ ကား မာင်းသူအား မးလိက်သည်။
"ရဲတိက်ပိ ့ပီးရင် အတီအထိ သွားမှာပါ"ဟသူက ြဖ၏။ အတီ၏အဓိပ္ပါယ် မးရန် အခမှပင် သတိ
ရသည်။ အတီ-တပ်၊ အတီ- ချာင်း။
" အတီဆိတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ ရဲ ဘာ်"
" အတီဆိတာ အဂလိပ်လိ အင်နီမဲ-ထရန်စပိ ့ Animal transport ကိ အတိ ခ တာပါ၊ အရင်က
တာ့ လားတပ်လိ ့ ခ တယ်။ ခ ရတာ မ ကာင်းလိ ့ အခ တာ့ ဝန်တင်တပ်လိ ့ ခ တယ်။ ဒါ ပမယ့် ဝန်တင်
တပ်တင်မကပါဘူး၊ အြခားတပ် တွလဲ ရှိပါတယ်"ဟြပန် ြပာပါသည်။
ဤတွင် မို ့ထဲမှ ဦးဘပ ြပာလိက် သာစကားကိ ြပန်သတိရမိသည်။ " အတီတပ် နရာမှာ ကျုး
ဟာင်း ကီးတခရှိတယ်၊

ရှးက ြမန်မာဗိလ်မှူးတပ်မှူး တွ စခန်းချသွားဘူးတယ်၊ တပ်စွဲ ပီး

နသွားဘူး

တယ်။ ရှမ်းြပည် ြမာက်ပိင်းသိ ့ ြမန်မာတပ် တွ ချီတက်တိင်း အတီ နရာမှာ အ ြခခတပ်စခန်းချ မဲြဖစ်တယ်
လိ ့ရှမ်းဘာသာမှတ်တမ်းများအရ သိရတယ်။ အမတ် ကီးဦး ပ ဦး တာင် အဲဒီ နရာမှာ

နသွားဘူးတယ်လိ ့

ြပာ ကတယ်"ဟဦးဘပဆိသည်။ ဟတ်ပါလိမ့်မည်။
၅-မိနစ် လာက် အ ကာတွင် တည်းအိမ်သိ ့ ြပန် ရာက်သည်။ " တာ် တာ်နှ ့ခဲ့ရဲ ့လား"ဟူ သာအ မး
ကိ အြပုးြဖင့် ခါင်းညိတ်အ ြဖ ပးလိက်သည်။
နမ်းမ ယာ်မှ လွယ်ရိး၊ လွယ်ရိးမှ နမ်းမ ယာ်။
မာင် သာ်
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