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ရခိင်ညွန် ့ဖူး မို ့ ြမာက်ဦး
အနား သာက် ချ

ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၁ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အမှတ် ၁၃၅၊ နှာ ၆၆-၆၇ ထိ။
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စစ် တွ မို ့မှ ကစ္ဆပနဒီ(ကလားတန်)ြမစ် ကာင်းအတိင်း ဆန်တက်သွားလ င် မိင် ၄ဝ အကွာ၌ မို ့ ဟာင်း မို ့
နယ်သိ ့ ရာက်၏။ မို ့ ဟာင်းကား ရခိင်ဘရင်မင်းတိ ့ နာက်ဆး စိးစခဲ့ သာ ြမာက်ဦး နြပည် တာ်ပင်တည်း။ မို ့ရိး၊
နန်းရိး၊ မို ့ တာ်ရာ၊ နန်း တာ်ရာ၊ တတိင်းဝင်း၊ ဘရားတန် ဆာင်း၊ စတီပထိး စသည်များက ြမာက်ဦး မို ့ တာ်အ
ကာင်းကိ ြပန်လည် ြပာြပ န က၏။
"ဓညြပည်တွင်၊ ရ ကည်ြမြမ၊ ချမ်း အးလှသား၊ ကစ္ဆပနဒီ၊ မင်းရီရီလ င်၊ ြမစ်ဆီလက်ျာ၊ ရှ ့မျက်နှာဝယ်၊ ြပည်
ဘာမ ိုင်၊ ချက်ခရိင်ဟ၊ ရခိင်ညွန် ့ဖူး၊ မို ့ ြမာက်ဦးတွင်၊ မည်ထူးသမတ်၊ တည်ထွင်ခတ်လျက်၊ တည်လပ်သည်နှစ်၊
သကရာဇ်မူ၊ ရာခနှစ်ခ၊ ကိးဆယ်ြပုသား၊ နှစ်ခစွန်းတွင်၊ ထီးနန်းကစ၊ ကငှန်းချလျက်၊ မင်းလှ စာမွန်၊ အပ်စိးစ၏"
(ရခိင်ရာဇဝင်လကာမှ)
ြမာက်ဦး မို ့ တာ်ကိ ကာဇာ ၇၉၂ ခနှစ်(ခရစ် ၁၄၃ဝ)တွင် မင်း စာမွန် စတင်တည် ထာင်ခဲ့သည်။ ြမာက်ဦး
တည်မည့်အရပ်တွင် သမီး ယာက်မနှစ်ဦးတိ ့ ငါးသယ် ကစဉ် ြမာက်ဦးဝသဲဟူ သာ အချီအချ ခ ြပာသကိ ကားရ၍
ြမာက်ဦးဟတွင်သည်ဟဆိ က၏။ မို ့သစ်တည်ရန် တာင်ညို တာင်၊ ကက္က ား တာင်နှစ်လးကိ တူး ဖို ြမညိ သာအခါ
ရဥ ဒါင်းဥကိ မျာက် စာင့်၍ နသည်ကိ တွ ့ရသြဖင့် မျာက်ဥ( ြမာက်ဦး)တွင်သည်ဟ အချို ့က ဆိ က၏။
မင်း စာမွန်သည် ြမာက်ဦးနန်း တာ်ကိ ကျာက်အတ်တိ ့ြဖင့် စတင်တည် ဆာက်ခဲ့၏။ ြမာက်ဦး မို ့ တာ်
တည် ဆာက်မလပ်ငန်းမှာ ြမာ်မှန်းသ လာက် မ ပီးစီးမီ မင်း စာမွန် လွန် တာ်မူ လ၏။ ညီ တာ်မင်းသားက အရိက်အ
ရာကိ ဆက်ခ ပီး မို ့ တာ်ကိ တာင်ဘက်သိဂနဒီ ချာင်းတဖက်ြခားရှိ ဝသဲအရပ်ထိ တိးချဲ ့သည်။
ကာဇာ ၈၂ဝ ခတွင် အပ်စိးစ သာ ဘ စာြဖူမင်းသည် မို ့ တာ်ကိ ပိ၍ ကျယ်ြပန် ့စွာ ချဲ ့ထွင်၏။ မို ့ တာ်အ
နာက်အရပ် ဒိင်း ကီးအထိ တိးချဲ ့ လသည်။ မို ့ တာ်နှင့်နန်း တာ် ပိမိ ကီးမားခိင်ခ့လှပ အာင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာမင်း
မှာ ကာဇာ ၈၉၄ ခနှစ်တွင် နန်းတက် တာ်မူ သာ မင်းဗာ ကီးမင်း ြဖစ်၏။ ြမတွင်းနန်း တာ် ဆာင်များနှင့်အြပင်နန်း
တာ် ဆာင်များကိ အတွင်းဘက်မှ အတ်၊ အြပင်မှ ကျာက်များြဖင့် ြပုြပင်တည် ဆာက်ခဲ့သည်။ မို ့တတိင်းများကိ ချဲ ့
ထွင်ကာ အခိင်အခ့ ြပုလပ်ခဲ့သည်။ မို ့ တာ်၏ဂဏ်အဂါနှင့်ညီ အာင် တခါး ကွ ့၊ တခါး ကာက်၊ ရ လှာင် ြမာင်း၊ တန်
ဆာင်း၊ ြပအိး၊ ပစ္စင်၊ ရင်တားတိ ့ ကီးကျယ်ခမ်းနားစွာ စီရင် တာ်မူသည်။ ရကျုး၊ ညန်ကျုး၊ ကျုး ြခာက်၊ ကျုးပင်
လယ် စသည်ြဖင့် အ နအထား ကျန သသပ်စွာ အကာအရ တားဆီးသည်။ တာတမဆည် ြမာင်း၊ ရနတ် ြမာင်း၊ ကျုး
ကီးစသည်တိ ့နှင့် မို ့ တာ်ကိ ပိမိလြခု စခဲ့သည်။
(စကားချပ်။
။ဤအ ကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရာဇဝင်ဆရာ ကီး ဒီ၊ ဂျီ၊ အီး ဟာက " မို ့ ဟာင်း မို ့ တာ်
သည် အ ရှ ့တိင်းဗင်းနစ် မို ့ြဖစ် ပီး ယခ ခတ်ရှိ ဘန် ကာက် မို ့ကဲ့သိ ့ တူး ြမာင်းများ၊ ကန်များ၊ ပင်လယ်နှင့်ဒီတက်ဒီကျ
ရှိ သာြမစ်များနှင့်ဆက်စပ်ထား လ၏။ ထိ မို ့၏အြပင်ဘက် မို ့ရိးအားလးအရှည်သည် ၁၂ မိင် လာက်ရိှ၏"ဟ ရး
သားခဲ့သည်။)
မင်းဗာ ကီးသည် တာ ပါင်းခနစ်ရာကိ သတ်မှတ်၍ မို ့ရ ပါင်း ၁၁ မို ့ကိ မို ့ တာ်ပတ်လည်တွင် တည် ထာင်ခ့ဲ
၏။ အ ရှ ့ဘက်မှစ ပီး လက်ျာရစ်လှည့်ပတ်ကာ မို ့စားအသီးသီး ခန် ့ထား ပးလျက် စနစ်တကျ တည်ထားခဲ့သည်။ ၄င်း
တိ ့မှာ အစီအစဉ်အတိင်း ရန် အာင် မို ့၊ သလျင် မို ့၊ ြမ တာင် မို ့၊ ကလား မို ့၊ သာယာ မို ့၊ တလက် တာင် မို ့၊ ပိန်းနဲ
တာင် မို ့၊ နတ် တာင် မို ့၊ သ မ်း တာင် မို ့၊ အင် ကင်း တာင် မို ့၊ ကျားခတ် တာင် မို ့များ ြဖစ် က၏။
မင်း စာလှမင်း( ကာဇာ ၉၁၈-၉၂၆)လက်ထက်တွင် ငွ တာင် မို ့၊ တာင်ြဖူ မို ့၊ မို ့လှ မို ့ဟူ သာ မို ့ရသး မို ့
ကိ ထပ်၍ တည်ချ ပးခဲ့သည်။ စ ကဝ တးမင်း(၉၂၆-ခနန်းတက်သည်)လက်ထက်တွင် အ ရှ ့ တာင်အရပ်ရှိ ပါက်ဆိန်
တာင်ကိ ြဖတ်ပိင်း တူးထွင် ြမညိ၍ မို ့ရအြဖစ် ကာင်းစွာစီရင်သည်။ မင်းဖ လာင်း၊ မင်းရာဇာ ကီး၊ မင်းခ မာင်း၊
မင်းဟရီစသည့်မင်းများလက်ထက်၌ကား မို ့ တာ်မှာ ြပုြပင်မွမ်းမ၍ ပိမိ ကီးကျယ် ကျယ်ြပန် ့ခဲ့သည်။
"ပန်းမဉ္ဇူ ကိုင် ကိုင်မီး၊ အိမ် ခီစာရင်းပီး"ဟ ရှးက စပ်ဆိထားခဲ့သည့်အတိင်း ြမာက်ဦး မို ့ တာ်၏အိမ် ြခ
စာရင်းမှာ ၅ သိန်းပင် ကျာ်ခဲ့သည်။ " ြမာက်ဦးမ ရာက်၊ ဗာင်းဒွတ် လာက်က၊ ြပန်လတ် ပီး"ဟ စပ်ဆိ ကသည့်အ
တိင်း မို ့ တာ်မှာ ကီးကျယ်လွန်းရကား မို ့ တာ်သိ ့မ ရာက်မီ သ ဘာဆိပ်လမ်း ဗာင်းဒွတ်တ လ ာက်သိ ့ ရာက်မိလ င်
ပင် မို ့ တာ် ရာက် ပီဟ ထင်မှတ်မှား၍ ြပန်လှည့်လာ ကသည်။
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နန်း တာ်ကိ ကျာက်တတိင်း သးထပ် ကာရထားသည်။ အြမင့်ဆးတတိင်းက အနိမ့်ဆးမှစ၍ တဆင့်တဆင့်
ကလပ်ကဲ့သိ ့ ြမင့်တက်သွားသည်။ အထက်ဆး တတိယတတိင်းအလယ်ဗဟိြပင်၌ နန်း တာ်ကိ တည်ထား ဆာက်လပ်ခဲ့
သည်။ နန်း တာ်၊ မို ့ တာ်၊ တတိင်း၊ မို ့ရိးများသည် ကျာက်အတ်များြဖင့် တည် ဆာက်ထား၏။ နန်း တာ်ရာ၏အ
ကျယ်အဝန်းမှာ ဥဿဘ ၄ဝ ရှိ၏ဟဆိထားခဲ့၏။ ပအားြဖင့် တွက်ချက်လ င် ၈၄ဝဝ ပခန် ့ရှိသည်။ ဝင်းတတိင်း သး
ထပ်ဆိလ င် ပ ပါင်း (၈၄ဝဝx၃=၂၅၂ဝဝ) ကျယ်ဝန်းသည်။ ( ကျာက်စာဝန် ဟာင်းဦးလူ ဖဝင်း၏တိင်းတာချက်အရ
တတိယထပ် အ ပ ဆးတတိင်းသည် ြမြပင်အထက် ပ ၅ဝ ြမင့်တက်လျက် ရှိသည်။ အလျားအားြဖင့် အ နာက်မှ အ ရှ ့
သိ ့ ပ ၁၇၅ဝ ခန် ့ရှည်လျားသည်။ အနမှာ ြမာက်မှ တာင်သိ ့ ပ ပါင်း ၁၇ဝဝ နီးပါး ကျယ်ဝန်းသည်။ ဤကား စကား
ချပ်)
ြမာက်ဦး မို ့ တာ်သည် အ နာက်နိင်ငများနှင့်လည်း ရလမ်းခရီးအားြဖင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ဗာင်းဒွတ်
သ ဘာဆိပ်ကမ်း၌ ဒတ်ချ်၊ ပ တူဂီ၊ အ ရှ ့အိန္ဒိယက န်းစများမှ သ ဘာများနှင့်ြပည်န
့ ှက် နခဲ့သည်။ သီရိသဓမ္မရာဇာ
မင်း လက်ထက် ဆီဗာစတီ ယယိဖားသားမင်းနရစ်(ခရစ် ၁၆၃ဝ၊ ကာဇာ ၉၉၁) ရာက်ရှိခဲ့သည်။ ၄င်းက မှတ်တမ်း၌
" ြမာက်ဦး မို ့ တာ်ကိ ထိအချိန်က မို ့၏ပမာဏနှင့် ကယ်ဝချမ်းသာြခင်းများမှာ ကမ္ဘာ့အ နာက်ဖက်ရှိ အမ်စတာဒမ် မို ့
တာ်၊ လန်ဒန် မို ့ တာ်များနှင့်တူညီ ကာင်း"စသည်ြဖင့် ရးသားခဲ့သည်။
ြမာက်ဦး ခတ်တွင် ရခိင်စာဆိ တာ် ကီးများ ြဖစ် က သာ အဒူမင်းညို၊ ဥဂ္ဂါပျတိ ့ ပ ထွန်းခဲ့၏။ လက်ရးရည်၊
နှလးရည်နှင့်ြပည့်ဝသည်မ
့ ဟာပညာ ကျာ်၊ ဝိမလ၊ ပညာဝသ၊ ငလက်ရး စသည့်အမတ် ကီးများ ထွက် ပ ခဲ့သည်။ ဘရား
အဆူ ပါင်း ရှစ် သာင်းရှိ သာ ရှစ် သာင်းတန် ဆာင်း၊ ကိး သာင်းတန် ဆာင်း စ သာ ဘာသာ၊ သာသနာ ရးဆိင်ရာ
ဘရား ကျာင်းကန် စတီပထိး မ ရမတွက်နိင် လာက် အာင် တည်ထားကိးကွယ် ဆည်းကပ်ခဲ့ ကသည်။ ကာဇာ ၇၉၂
မှ ၁၁၄၆ ထိ မင်းဆက် ပါင်း ၄၈ ဆက်၊ မို ့သက်(၃၅၄)နှစ်တိင် အာင် မို ့သက်ရှည် ကာခဲ့သည်။
ယခအခါ တာ်လှန် ရးအစိးရသည် နန်း မို ့ရိးများကိ ြပုြပင်၏။ ဘရား၊ တန် ဆာင်း၊ စတီပထိးစ သာ ရှး
ဟာင်းအ မွအနှစ်ပစ္စည်းများကိ လိအပ်သလိ ကာကွယ်မများ ြပု ပီး ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း စာင့် ရှာက်ထားသည်။
ကျမ်းကိးစာရင်း
ရခိင် မို ့တည် ပိသကာကျမ်း။
ဝါး ကျာင်းဆရာ တာ်၏ရခိင်ရာဇဝင်လကာ။
မို ့တည်လကာ။
မှာက် တာ်ဧချင်း။
ဦးစက္က န
ိ ္ဒနှင့်မာန် အာင်ပီယ ရး ရခိင်ယဉ် ကျးမများ။
အနား သာက် ချ(စစ် တွ)
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