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ပျဉ်းမနားသမိင်း
ကျာ် ငိမ်း
(အဖွဲ ့ဝင်၊ ြမန်မာသမိင်းအဖွဲ ့)

ြမန်မာသမိင်းသ တသနစာ စာင်၊ ၂ဝ၁၇ ခနှစ်၊ အမှတ်(၃၁)၊ နှာ ၁၉၅ မှ ၂ဝ၄ ထိ။
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ပျဉ်းမနား ဒသတွင် ပျူ ခတ်(၂ ရာစဘီစီမှ အဒီ ၉ ရာစ)က ပျူ မို ့ြပြပည်ရွာများ တည် ထာင် နထိင်ခဲ့ က
သည်။ ပျဉ်းမနား မို ့အ ရှ ့ဘက် (၇)မိင်အကွာ ပါင်း လာင်းြမစ် ရှ ့ဘက်ရှိ ရှမ်းရိးမ တာင်စွယ် ပ တွင် ပျူလူမျိုးများ
တည်ထားကိးကွယ်ခဲ့ သာ ငွ တာင် စတီ ရှိသည်။ ငွ တာင် စတီတွင် ပျူစာပါ အတ်ခွက်များ တွ ့ရှိရသည်။ အစဉ်
အလာမှတ်တမ်းများအရ ပျဉ်းမနား န ရာင်ြပအင်း အ နာက်ဘက်ရှိ တာင်ကန်းငယ် ပ ရှိ စူဠာမနိ စတီ တာ်သည်
ပဂမင်းအ နာ်ရထာ( အဒီ ၁ဝ၄၄-၁ဝ၇၇) တည်ထားကိးကွယခ
် ့ဲသည်ဟအဆိရှိသည်။
ပျဉ်းမနား ဒသသည် ြမန်မာနိင်ငအလယ်ပိင်းတွင် တည်ရှိ ပီး ကန်းလမ်းသွားလာ ရးနှင့် ပါင်း လာင်းြမစ်
ကာင်းသွားလာ ရးများ ကာင်းမွန်သြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဒသများမှ လာ ရာက်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ကသည်။ ပျဉ်းမ
နား ဒသသိ ့ လွယ်လ(၁၂) တာင်မှ ကန်သည်များသည်လည်း လာ ရာက်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်ကာ ရွာ ရာက်အရပ်တွင်
စခန်းချ လ့ရှိသည်။ ပျဉ်းမနားအ ရှ ့ ြမာက် ပါင်း လာင်းြမစ်ကမ်း လှခွင်း တာင်အနီးရှိ ကျည် တာင်ရွာသည် ဆိပ်
ကမ်း ကာင်းသည့်ရွာတစ်ရွာ ြဖစ်သည်။
တာင်တင
ွ ်းနယ်မှ လာ ရာက်သူများအနက် လက်ခပ်ပင်ရွာသားဦး ရတတ်သည် ပျဉ်းမနားနယ် ငါးလိက်
ချာင်း ြမာက်ဘက်ရှိ ရွာ ကာက်သူနှင့်အိမ် ထာင်ကျကာ အ ြခချ နထိင်ခဲ့ပါသည်။ ထိသိ ့ နထိင်ခဲ့ရာမှ ဦး ရတတ်နှင့်
အ ပါင်းပါကိးဦးသည် မို ့တည်ရန် စိတ်ကူးရခဲ့သည်။ ၄င်းတိ ့သည် တာင်တွင်း ကီးမှ ရာက်လာ သာ သိက်ဆရာဦး
ကာဥထ မို ့တည်ရန် အခါ ပးစာတမ်းတစ်ခ ရးသား ပးရန် တာင်းခခဲ့သည်။ ဦး ကာဥ၏အခါ ပးစာတမ်းအရ ဦး
ရတတ်နှင့်အ ပါင်းပါ ကိးဦးသည် မို ့မတည်မီ (၇)ရက်အလိ ရှမ်းကန် တာင်ဘက်ရှိ တာင်ကန်း ပ တွင် ၈ အာက်တိ
ဘာ ၁၃ဝ၄ ခနှစ်၊ နနက်(၄)ချက်တီးအချိန် (စက်နာရီ ၆ နာရီခန် ့)၌ ဉာဏ် တာ်ကိးမိက်(၄.၅) ပစီရှိ သာ ဘရားကိးဆူကိ
စတင်တည်ထားကိးကွယ်သည်။ ဘရားကိးဆူတည် သာ န ့သည် နင်း ကမ်း(ယခ ပျဉ်းမနား) မို ့တည်ရန် ပန္နက်ရိက်
သည့် န ့ ြဖစ်သည်။ မို ့တည်ရန် ပန္နက်ရိက် ပီး နာက် မို ့အမည်ကိ ယခင်ကပင် အမည်တွင် နသည့်နင်း ကမ်းဟအမည်
ပးသည်။
နင်း ကမ်း မို ့တည်ရန် ပန္နက်ရိက် ပီး နာက် (၁၅ အာက်တိဘာ ၁၃ဝ၄)ခနှစ်တွင် ဦး ရတတ်သည် ပျဉ်းမနား
ဒသရှိ ရွာကိးရွာ ြဖစ်သည့် တာင်ဝင်ရွာ၊ ဆိတ်နတးရွာ(ယခ အာင်သခ ကျးရွာ)၊ သ ြပတန်းရွာ၊ ကက် ြပးရွာ(ယခ
သ ြပကန်းရပ်ကွက)် ၊ မီး လာင်ကန်းရွာ၊ ရွာ ကာက်ရွာ၊ သစ်တပ်ရွာ၊ ရ ပးရွာ၊ ရြပာရွာ စသည့်ရွာကိးရွာမှ တစ်ရာွ
လ င် တစ်ဦးကျယူ၍ အိးသစ်၊ အိမ်သစ်များ တည် ဆာက် စခဲ့သည်။ ထိအချိန်မှပင် စတင်ကာ နင်း ကမ်း မို ့သည် လူ န
အိမ် ြခများြဖင့် တစတစ စည်ကားလာခဲ့သည်။
ဟသာဝတီမင်း ငါးဆူဒါယကာ နန္ဒဘရင်( အဒီ ၁၅၈၁-၁၅၉၉)လက်ထက် အဒီ ၁၅၉၈ ခနှစ်တွင် ဘန်း တာ်
ကီးခင် ကီးြဖူသည် နင်း ကမ်း မို ့ အ ရှ ့ ြမာက်ဘက်ရှိ ြပငါးရာကွာ ဝး သာ လခွင်း တာင် ပ တွင် မျက်နှာ(၉)ဘက်
ရှိ ကိးမတ်ြပန် စတီကိ တည်ထားကိးကွယခ
် ့ဲသည်။ ထိ စတီကိ လှခွင်း တာင်ဘရားဟ ခ ဝ ခဲ့ ကသည်။ ထိ စတီ
တွင် ကန်း ဘာင် ခတ် စစ်ကိင်းမင်း( အဒီ ၁၈၁၉-၁၈၃၇)လက်ထက် ၁၈၃၁ ခနှစ် ဖ ဖ ဝါရီလတွင် ရဆင်း ရ
ကျာင်းဆရာ တာ် မနိန္ဒဓဇက ကးချိန်တစ်ရာရှိ သာ ခါင်း လာင်းကိ ချိတ်ဆွဲပူ ဇာ်ခဲ့သည်။ ထိ ခါင်း လာင်းစာအရ
နှလး မွ ့ လျာ်ဖွယ်ရာ ပါင်း လာင်းြမစ်အနီးရှိ ကျည် တာင်ရွာသည် ဆိပ်ကမ်း ကာင်း ပီး လှည်း၊ လှ၊ ြခလျင်၊ ပခး
ထမ်း၊ ခါင်းရွက်ကန်သည်အ ပါင်းတိ ့ ကူးသန်း ရာင်းဝယ်ရာဌာနတစ်ခ ြဖစ် ကာင်း သိရသည်။
နင်း ကမ်း ဒသသည် ပထဝီအ နအထားအရ အင်းဝမင်း အပ်ချုပ်မ အာက်သိ ့လည်း ကာင်း၊
အပ်ချုပ်မ အာက်သိ ့လည်း ကာင်း ကျ ရာက်ခဲ့သည်။

တာင်ငူမင်း

ကန်း ဘာင် ခတ် စစ်ကိင်းမင်း( အဒီ ၁၈၁၉-၁၈၃၇)လက်ထက်တွင် နင်း ကမ်းနယ်သည် တာင်ငူ မို ့ဝန်၏
အပ်ချုပ်မ အာက်တွင် ရှိသည်။ သာယာဝတီမင်း( အဒီ ၁၈၃၇-၁၈၄၆)လက်ထက် နင်း ကမ်းကိ မို ့အြဖစ် အသိအမှတြ် ပု
ခဲ့သည်။ ပဂမင်း( အဒီ ၁၈၄၆-၁၈၅၃)လက်ထက် အဒီ ၁၈၅၂ ခနှစ်တွင် အဂလိပ်ြမန်မာ ဒတိယစစ်ပွဲြဖစ်ပွား ပီး ၂ဝ ဒီဇင်
ဘာ ၁၈၅၂ ခနှစ်တွင် အဂလိပ်တိ ့က ပဲခူးနယ်ကိ သိမ်းပိက်ခဲ့သည်။ အဂလိပ်တိ ့သည် ြမန်မာပိင်နက်တွင် ပဲခူးနယ်ကိ ပိင်း
ြခားသည့်နယ်ြခားမှတ်တိင်ကိ ရနီ မို ့အနားတွင် စိက်ထူလိက်ရာ ကတမတီ တာင်ငူ(၅၅) မို ့အနက် ၁၂ မို ့သည် ြမန်
မာမင်းပိင်နက်တွင် ကျန်ရှိခဲ့သည်။ ထိ ၁၂ မို ့မှာ(၁) တာင်ညို
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(၂)ဝါးနွယ်ကန်း(ယခ လယ် ဝး)
(၃)မင်းြပင်
(၄)ရန် အာင်ြမင်
(၅)ဝက္က မူ
(၆)သစ်တပ် တာင်ဝင်
(၇) ဇယျသိမ်(ယခ ဧလာ)
(၈) ရ မို ့
(၉)နင်း ကမ်း(ယခ ပျဉ်းမနား)
(၁ဝ)ပျဉ်းမနား(လမ်းပျဉ်းမနား/ပျဉ်းမနား ဟာင်း)
(၁၁)ြပ ကာင်း(ယခ ကျည် တာင်ကန်အနီး)
(၁၂)ကျည် တာင် ခါမတိ ့ြဖစ်သည်။ ထိ မို ့များကိ နယ်ကျန်များဟ ခ ခဲ့ ကသည်။
မင်းတန်းမင်း( အဒီ ၁၈၅၃-၁၈၇၈)လက်ထက်မှစ၍ နယ်ကျန် ၁၂ မို ့ကိ တာင်ငူ၊ ရမည်းသင်း နှစ် မို ့ဝန်က
အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဆင်ဝန်ဦးဖိး မာင်သည် မင်းတန်းမင်း၏တာဝန် ပးချက်အရ နင်း ကမ်း မို ့တွင် လာကမာရဇိန် စတီ
(အနိမ့်ဘရား)ကိ တည်ထားကိးကွယ်ခဲ့သည်။ ယင်း စတီ တာ်၏ထီး တာ် ကီးကိ ၁၂၃၄ ခနှစ်၊ တပိ ့တွဲလဆန်း ၁၅ ရက်
(၁၂ ဖ ဖ ဝါရီ ၁၈၇၃)တွင် တင်လှူပူ ဇာ်ခဲ့သည်။
သီ ပါမင်း( အဒီ ၁၈၇၈-၁၈၈၅)လက်ထက်တွင် လာကမာရဇိန် စတီ တာ်၏အ နာက်ဘက် တာင်ယွန်း
ယွန်းတွင် လက်ဝဲဝင်း တာ်မှူး၊ ြမင်းစ ကီးဝန်မင်း ကီးနှင့် မို ့ရွာ နလူထတိ ့က လာကရန်နှိမ် စတီ(အြမင့်ဘရား)ကိ
တည်ထားကိးကွယ်ခဲ့သည်။ ယင်း စတီ တာ်တွင် ၁၂၄၅ ခနှစ်၊ တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ၁ဝ ရက်(၉ နိဝင်ဘာ ၁၈၈၃)တွင်
ထီး တာ်တင်လှူခဲ့သည်။
သီ ပါမင်းလက်ထက်တွင် ဗိတိသ တိ ့သည် အထက်ြမန်မာနိင်ငကိ သိမ်းပိက်ရန် အ ကာင်းရှာ နစဉ်တွင် ဘ
ဘဘားမားကမ္ပဏီသစ်ခိးမ ပ ပါက်ခဲ့သည်။ ဘ ဘဘားမားကမ္ပဏီသည် တာင်ငူ၊ ရမည်းသင်းခရိင် သစ် ကိတ် ပီး
သစ် တာတွင် သစ်လပ်ငန်း လပ်ကိင်သည်။ ကမ္ပဏီတွင် တာဝန်ရှိသူများမှာ ဂျ အ ဗိုက်စစ်(J.A. Bryce)၊ အိပ်ချ်
မက်စဝယ် (H.Maxwell) တိ ့ြဖစ် ပီး ကိယ်စားလှယ်မာှ ဂျီအ န္ဒ နာ(G.Andreino) ြဖစ်သည်။ ကိယ်စားလှယ်က
တာင်ငူ၊ ရမည်းသင်း၊ နှစ် မို ့ဝန်သင်း သနတ်ဗိလ် င ကီးကိ ငွဒဂါးနှစ် သာင်း၊ ရငါးပိဿာ လာဘ် ပး၍ ြမန်မာမင်း
သိ ့ အခွန်မ ပးဘဲ သစ်လး ရ ၅၆ဝဝဝ ကျာ်ကိ လိမ်လည်ထတ်ယူသည်။ ထိသိ ့ လိမ်လည်ထတ်ယူ ပီး သစ် ခါင်းတိ ့အား
သစ်ခတ်ခ၊ ထတ်ယူခ ကန်ကျစရိတ်များကိ အ ြပမ ပးခဲ့ ချ။ ထိ ့ ကာင့် သစ် ခါင်း ကီးကိးဦးနှင့်အ ပါင်းပါ သစ် ခါင်း
တိ ့က ြမန်မာမင်းထ တင် လ ာက်ခဲ့သည်။ ထိအမကိ ြမန်မာမင်းလတ် တာ်က စစ် ဆးရာ သစ် ခါင်းတိ ့တင် လ ာက်
သည့်အတိင်း ဘ ဘဘားမားကမ္ပဏီ၏သစ်ခိးမ ပ ပါက်ခဲ့သည်။ ြမန်မာမင်းလတ် တာ်က ၁၂ ဩဂတ် ၁၈၈၅ ခနှစ်
တွင် ဘ ဘဘားမားကမ္ပဏီအား ဒဏ် ငွ ၂ သန်း ၃ သိန်း ကျာ် ဒဏ်ရိက်သည်။ ထိသိ ့ဒဏ်ရိက်သည်ကိ ဘ ဘဘားမား
ကမ္ပဏီက မ ကျနပ်၍ ရန်ကန် မို ့ရှိ ဗိတိသ မဟာဝန်ရှင် တာ်မင်း ကီး ဘားနဒ်ထ တိင် ကားသည်။ ဗိတိသ မဟာဝန်ရှင်
တာ်မင်း ကီးက ၂၂ အာက်တိဘာ ၁၈၈၅ ခနှစ်တွင် ြမန်မာဘရင်အစိးရသိ ့ ရာဇသ ပးပိ ့သည်။ ြမန်မာတိ ့က ၄ နိဝင်ဘာ
၁၈၈၅ ခနှစ်တွင် သစ်မနှင့်ပတ်သက်၍ အ ရးမယူ ရပ်သိမ်း ကာင်း ြပန် ကားခဲ့သည်။ ဗိတိသ တိ ့က ြမန်မာတိ ့၏ြပန်
ကားချက်ကိ လက်မခဘဲ ၁၄ နိဝင်ဘာ ၁၈၈၅ ခနှစ်တွင် ြမန်မာမင်းပိင် အထက်ြမန်မာနိင်ငကိ သိမ်းပိက်ရန် တတိယ
ကျူး ကျာ်စစ် ဆင်နဲခဲ့သည်။ ဗိတိသ ရ ကာင်းချီတပ်ဖွဲ ့များက ၂၈ နိဝင်ဘာ ၁၈၈၅ ခနှစ်တွင် မန္တ လး မို ့ကိ သိမ်းပိက်
ခဲ့သည်။ ဗိတိသ ကည်း ကာင်းချီတပ်ဖွဲ ့များသည် တာင်ငူ မို ့မှ ချီတက်လာရာ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၈၈၅ ခနှစ်တွင် နင်း ကမ်း
မို ့ကိ သိမ်းပိက်နိင်ခဲ့သည်။ ဗိတိသ တိ ့က အထက်ြမန်မာနိင်ငအား သိမ်းပိက်လိက် သာအခါ သူ ့က န်မခလိသည့်ြမန်မာ
မျိုးချစ် တာ်လှန် ရးသမားတိ ့သည် ဗိတိသ တိ ့အား ဆန် ့ကျင် တာ်လှန်တိက်ခိက်ခဲ့ ကသည်။ ပျဉ်းမနား ဒသမှ ဗိတိသ
တိ ့အား ခခတိက်ခိက်ခဲ့သည့်ပဂ္ဂိုလ်များမှာ ကရင်အမျိုးသား ခါင်း ဆာင် အီသာ တာင်၊ ဗိလ်နှစ် ခ နသူရိန်မင်းသား၊
ဗိလ်လူက လး၊ ဗိလ် လျာက်၊ ဗိလ် မာင်ငယ်၊ ဗိလ်သူ တာ်၊ ဗိလ်နန်း၊ ဗိလ်စ ဖ၊ ဗိလ်သာမွန်၊ ဗိလ်လင်၊ ဗိလ်တတ် ကီး၊
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ဗဒ္ဓရာဇာနှင့်သီဟရာဇာ၊ ကည့်ြမင်တိင်မင်းသား ကီးတိ ့ ြဖစ်သည်။ ပျဉ်းမနား ဒသမှ ဗိတိသ တိ ့ကိ တာ်လှန်တိက်ခိက်
ခဲ့ ကသည်။ ဗိလ် ကျာက်၊ ဗိလ် မာင်ငယ်၊ ဗိလ်သူ တာ်၊ ဗိလ်တတ် ကီး၊ ဗိလ်နန်း၊ ဗိလ်သာမှန်၊ ကည့်ြမင်တိင်မင်းသား
ကီးတိ ့မှာ တိင်းြပည်အတွက် အသက်စွန် ့လှူခဲ့ ကသည်။ အဂလိပ်ဘက်မှလည်း ြမန်မာ တာ်လှန် ရးသမားတိ ့၏လက်
ချက်ြဖင့် ၂၆ ဇွန် ၁၈၈၆ တွင် ကန်းရွာအနီး ကွင်း ကီးရွာ၌ ဒတိယဗိလ်ဟင်နရီ သာမတ်(စ်)ရဘရစ်(Henry Thomas
Shubrick)၊ ၁၂ နိဝင်ဘာ ၁၈၈၆ တွင် ဗိလ်အက်ကာစ လ(Lt. Eckersley)၊ ၁၇ နိဝင်ဘာ ၁၈၈၆ တွင် မဒရပ် ြခလျင်
တပ်ရင်း အမှတ် ၁၆ မှ ဗိလ်ဂရင်းဝဒ်(Lt. Green Wood) တိ ့ကျဆးခဲ့သည်။
ဗိတိသ တိ ့သည် အထက်ြမန်မာနိင်ငကိ သိမ်းပိက် ပီး နာက် မ ကာမီ ၁၈၈၆ ခနှစ်တွင် တာင်ငူမှ န၍ မန္တ လး
မို ့အထိ မီးရထားလမ်း ဖာက်လပ်ခဲ့သည်။ ၁ မ ၁၈၈၈ ခနှစ်တွင် တာင်ငူ နင်း ကမ်းမီးရထားလမ်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပီး နင်း
ကမ်း(NIN GYAN) ဘူတာရ ပ ပါက်ခဲ့သည်။ ၁ မတ် ၁၈၈၉ ခနှစ်တွင် ရန်ကန်မှ မန္တ လး မို ့သိ ့ မီးရထားလမ်း
တာက် လ ာက်ခတ် မာင်းနိင်ခဲ့သည်။ ဗိတိသ တိ ့သည် မီးရထားလမ်းများကိ တိးချဲ ့ ဖာက်လပ်ခဲ့ရာ ၁၅ နိဝင်ဘာ
၁၈၈၉ ခနှစ်တွင် သာစည်-မိတ္ထိလာ၊ ြမင်းြခ မီးရထားလမ်းဖွင့်လှစ်နိင်ခဲသ
့ ည်။ ြမင်းြခ(MYIN GYAN) သိ ့ မီးရထား
ပါက် ပီး နာက် အပ်ချုပ် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ စာများ၊ ကန်ပစ္စည်းများ ပိ ့ရာတွင်လည်း
ကာင်း၊ နင်း ကမ်းနှင့်ြမင်းြခ မ ကာခဏ မှားယွင်းမများ ကုရသည့်အတွက် နင်း ကမ်းအမည်အား နယ်ကျန်(၁၂) မို ့
တွင် ပါ ဝင်သည့်"ပျဉ်းမနား မို ့"အမည်သိ ့ ြပာင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၈ဝ ြပည့်နှစ်မှ စတင်ကာ နင်း ကမ်း မို ့သည် ပျဉ်းမနား
အမည်သိ ့ ြပာင်းသွား ပီး မူလပျဉ်းမနား မို ့သည် ပျဉ်းမနား ဟာင်း သိ ့မဟတ် လမ်းပျဉ်းမနား အမည်ြဖစ်သွားခဲ့သည်။
ဗိတိသ တိ ့ ြမန်မာနိင်ငကိ သိမ်းပိက် ပီး နာက် စစ်အပ်ချုပ် ရးြဖင့် အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိ ့ နာက် ဗိတိသ နယ်
ဘက်အရာရှိများြဖင့် ြဗူရိက ရစီအပ်ချုပ် ရး ြပာင်းလဲကျင့်သးခဲ့သည်။ နင်း ကမ်း မို ့သည် ၁၈၈၆ ခနှစ်မှ ၁၈၉၄ ခနှစ်
အထိ (၈)နှစ်ခန် ့ ခရိင် မို ့အြဖစ် ရပ်တည်နိင်ခဲ့သည်။ ၂ ဧ ပီ ၁၈၈၈ ခနှစ်တွင် ပျဉ်းမနား မို ့၌ ြမူနီစီပယ်အပ်ချုပ် ရးကျင့်
သးခဲ့သည်။ ၁၈၉၄ ခနှစ်တွင် ပျဉ်းမနားခရိင်ကိ ရမည်းသင်းခရိင်အတွင်း ထည့်သွင်းခဲ့ရာမှ ပျဉ်းမနားသည် မို ့နယ်အ
ဆင့်ြဖစ်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၂၁ ခနှစ်တွင် ပျဉ်းမနား မို ့ ပ ရှိ ရပ်ကွက်များအား မဂလာရပ်၊ ရချီရပ်၊ ရန် အာင်ရပ်နှင့်ရွာ
ကာက်ရပ်ဟူ၍ ရပ်ကွက် ကီး ၄ ခ သတ်မှတ်ဖွဲ ့စည်းခဲ့သည်။
ပျဉ်းမနားအ ရှ ့ဘက် (၇)မိင်ခန် ့အကွာ ပါင်း လာင်းြမစ်အ ရှ ့ဘက်ရှိ ဆင်ြဖူ တာင် ပ တွင် ဉာဏ် တာ် ၁၅
ပခန် ့ြမင့်သည့် စတီတစ်ဆူရှိခဲ့သည်။ ဆင်ြဖူ တာင်၏ ြမာက်ဘက်လက် မာင်းတွင် သဘာဝအ လျာက်ြဖစ် နသည့်
စိန်တစ်လးဂူ၊ ဇာ်ဂျီဂူ၊ နဂါးမင်းဂူ၊ မျာက်မင်းဂူ၊ ဆင်ြဖူကိန်း အာင်းသည့်ဂူ၊ နတ် ရတွင်း၊ နတ် ရကန်၊ ကျာက်
ခါင်း လာင်း၊ နတ်ြမင်းပျတွင်း၊ မွန်းတည့် ပါက် ခ သည့်ဂူ စသည်ြဖင့် အမည်များ ပးခဲ့ ကသည်။ ရ သ့ ကီးဦးခန္တီ
သည် ပျဉ်းမနား မို ့မှ သူ ဌးဦးလမ်း၊ ဇနီး ဒ မမ လးတိ ့၏ ငွအားြဖင့် ဆင်ြဖူ တာင် ြခရင်း၌ ကိးခန်းတန်း ဆာင်း
ကီးနှင့်ဘရား ကီး တည် ဆာက်ရန် ၃ဝ ဧ ပီ ၁၉၃၁ ခနှစ်တွင် ပန္နက်ရိက်ခဲ့သည်။ ထိ ့ နာက် နိင်ငြခားကမ္ပဏီများနှင့်
ဆက်သွယ်ကာ ကိးခန်းတန်း ဆာင်း နရပ်နှင့်ကိးခန်းဘရား ကီးကိ ဆာက်လပ်ခဲ့သည်။ ကိးခန်းတန် ဆာင်း နရပ်
စတင်တည် ဆာက်ဆဲကာလ၌ ဉာဏ် တာ် ၆၄ တာင်၊ (၉၆) ပရှိ ဆင်ြဖူ တာင် စတီကိလည်း တစ် ပိုင်နက် စတင်
တည်ခဲ့သည်။
ပျဉ်းမနား မို ့မှ သူ ဌးဦးလမ်းနှင့်ဇနီး ဒ မမ လးတိ ့သည် ပျဉ်းမနား မို ့ ရန် အာင် ၂ ရပ်ကွက်အတွင်း လာက
ရန်နှိမ် စတီ အ ရှ ့ ြမာက်ဘက်ရှိ ြမ နရာအား ဝယ်ယူ ပီး ၁၄ဝ ပပတ်လည်ရှိ ကိးခန်းတန် ဆာင်း ကီးအား ဆာက်
လပ်ခဲ့ ပီး တန် ဆာင်း ကီးအတွင်း ကိးခန်းဘရား ကီးဘွဲ ့ြဖင့် ကးချိန် ၃၅၅ဝ ပိဿာရှိ ကးသွန်းဆင်းတ တာ် ကီးတစ်
ဆူ တည်ခဲရ
့ ာ ၅ ဇန်နဝါရီ ၁၉၃၅ ခနှစ်တွင် တည် ဆာက် ပီးစီးခဲ့သည်။ ြမန်မာနိင်ငတွင် ၁၉ဝ၆ ခနှစ်၌ ဝိင်အမ်ဘီ အ ခ
ဗဒ္ဓဘာသာကလျာဏယဝအသင်း တည် ထာင် ပီး အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဝိင်အမ်ဘီ အ
အသင်း၏လ ့ ဆာ်ချက်များ ကာင့် ြမန်မာနိင်ငအနှ ့ အမျိုးသား ရးစိတ်ဓာတ်များ နိး ကားလာခဲ့သည်။ ြမန်မာနိင်ငအ
ရပ်ရပ်တွင် ဝိင်အမ်ဘီ အအသင်းနှင့်အလားတူ အသင်းများကိ ဖွဲ ့စည်း ကရာ ပျဉ်းမနား မို ့တွင်လည်း ဝိင်အမ်ဘီ အအ
သင်း တည် ထာင်ကာ အမျိုးသား ရး ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကသည်။ ပျဉ်းမနား မို ့တွင် ၂ အာက်တိဘာ ၁၉၁၇ မှ ၄ အာက်တိ
ဘာ ၁၉၁၇ ရက်အထိ ဝိင်အမ်ဘီ အအသင်းချုပ် ကီး၏နိင်ငလးဆိင်ရာ ပဉ္စမအ ကိမ်ညီလာခကိ ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၂ဝ
ြပည့်နှစ်တွင် ဝိင်အမ်ဘီ အကိ ြမန်မာတိင်းရင်းသားအသင်းများ၏အသင်းချုပ် ကီး(General Council of Burmese
Association/G.C.B.A)ဟ ြပာင်းလဲဖွဲ ့စည်း ပီး နာက် ဝသာနမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်များ ပိမိတိးတက်ထွန်းကားလာခဲ့
သည်။
တိ ့ဗမာအစည်းအရးကိ သခင်ဘ သာင်းနှင့်လူငယ်တစ်စက ၃ဝ မ ၁၉၃ဝ ြပည့်နှစ်တွင် တည် ထာင်ခဲ့သည်။
ပျဉ်းမနား မို ့ရှိ မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်သည့်လူငယ်များသည် တိ ့ဗမာအစည်းအရးခွဲများ တည် ထာင်ကာ အမျိုးသား ရး
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လပ်ရှားမများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကသည်။ ဥ ရာပတွင် ဒတိယကမ္ဘာစစ် စတင်ြဖစ်ပွား သာအခါ ြမန်မာမျိုးချစ်လူငယ်တိ ့
သည် အဂလိပ်အခက် ဗမာအချက်ဟ ကး ကာ်ကာ ဗိတိသ ကိလိနီတပိး အာက်မှ လွတ် ြမာက်ရန် ကိုးပမ်းခဲ့သည်။
အဂလိပ်ကိ လက်နက်ကိင် တာ်လှန်နိင်ရန်အတွက် ြမန်မာမျိုးချစ်လူငယ်တိ ့သည် ဂျပန်နိင်ငသိ ့ စစ်ပညာသင် ကားရန်
သွား ရာက်ရာတွင် ပျဉ်းမနား မို ့မှ သခင်လှ ဖ(ဗိလ်လက်ျာ)၊ သခင်စြမ(ဗိလ် တာက်ထိန်)နှင့်သခင်ခင် မာင်ဦး(ဗိလ်
တာရာ)တိ ့ပါဝင်ခဲ့သည်။ ြမန်မာမျိုးချစ်လူငယ်ရဲ ဘာ်သးကျိပ်သည် ဟိင်နန်နှင့်တိင်ဝမ်က န်းတိ ့တွင် စစ်ပညာသင် ကားခဲ့
သည်။
ဂျပန်တိ ့သည် ၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၄၁ ခနှစ်တွင် ပစိဖိတ်သမဒ္ဒရာအတွင်း ဟာဝိင်ယီက န်း(Hawaii)ရှိ အ မရိကန်တိ ့
၏ပလဲ ရတပ်စခန်း(Pearl Harbour)ကိ တိက်ခိက်ြခင်းြဖင့် အ ရှ ့အာရှစစ်ပွဲ ကီး စတင်ခဲ့သည်။ ထိစစ်ပွဲ စတင် ပီး
နာက် ရဲ ဘာ်သးကျိပ်သည် ထိင်းနိင်င ဘန် ကာက် မို ့သိ ့ စခန်း ြပာင်း ရာက်ရှိခဲ့သည်။ ရဲ ဘာ်သးကျိပ်သည် ၂၇ ဒီဇင်
ဘာ ၁၉၄၁ ခနှစ်တွင် ဘန် ကာက် မို ့၌ ဗမာ့လွတ်လပ် ရးတပ်မ တာ် ဖွဲ ့စည်းခဲ့သည်။ ဂျပန်တပ်မ တာ်နှင့်ဗမာ့လွတ်လပ်
ရးတပ်မ တာ်တိ ့သည် ြမန်မာနိင်ငသိ ့ ဦးတည်၍ ဗိတိသ တိ ့ကိ တိက်ခိက်ခဲ့ရာ ၈ မတ် ၁၉၄၂ ခနှစ်တွင် ရန်ကန် မို ့ကိ
သိမ်းပိက်နိင်ခဲ့သည်။ ထိ ့ နာက် ရန်ကန် မို ့မှ ဆတ်ခွာသွားသည့် ဗိတိသ တပ်များကိ ဆက်လက်ထိးစစ်ဆင်တိက်ခိက်ခဲ့
သည်။ ဂျပန်တပ်နှင့်ဗမာ့လွတ်လပ် ရးတပ်မ တာ်တိ ့သည် ဗိတိသ တိ ့၏ဆတ်ခွာစစ်ကိ အကူအညီ ပးရန် ပျဉ်းမနား မို ့
သိ ့ ရာက်ရှိ တပ်စွဲထားသည့်အမှတ် ၅ တရတ်တပ် တာ်ကိ တိက်ခိက်ရာ ၁၉ ဧ ပီ ၁၉၄၂ ခနှစ်တွင် တရတ်တပ်များ ပျဉ်း
မနားမှ ဆတ်ခွာသွားသည့်အတွက် ပျဉ်းမနား မို ့ကိ သိမ်းပိက်နိင်ခဲ့သည်။
ဂျပန် ခတ်(၁၉၄၂-၄၅)အတွင်း ဗမာ့လွတ်လပ် ရးတပ်မ တာ်ကိ ဗမာ့ကာကွယ် ရးတပ်မ တာ်အြဖစ် ြပာင်း
လဲဖွဲ ့စည်းခဲ့သည်။ ဂျပန် ခတ်အတွင်း ၂၇ ဇူလိင် ၁၉၄၂ ခနှစ်တွင် ဗမာ့ကာကွယ် ရးတပ်မ တာ်စစ်ဌာနချုပ်ရးကိ ပျဉ်းမ
နား မို ့ ခရိင်အ ရးပိင်ရး အ ဆာက်အဦးတွင် ထားရှိသည်။ ဗမာ့ကာကွယ် ရးတပ်မ တာ်တပ်ရင်း ၁၊ ၂ နှင့် ၃ တိ ့ ပျဉ်းမ
နား မို ့တွင် စခန်းချ၍ စစ် ရး လ့ကျင့်မများ ြပုလပ်ခဲ့သည်။
ဖက်ဆစ်ဂျပန် တာ်လှန် ရးကိ ၂၇ မတ် ၁၉၄၅ ခနှစ်တွင် စတင်ရာ ပျဉ်းမနား၊ တာင်ငူ၊ တာင်ပိင်းရှမ်းြပည်
ဒသသည် စစ်တိင်အမှတ် ၆ တွင်ပါဝင် ပီး တိင်းမှူးမှာ ဗိလ်မှူးရဲထွဋ်(ရဲ ဘာ်သးကျိပ်ဝင်)ြဖစ်သည်။ ဗိလ်မှူးရဲထွဋ် ဦး
စီးသည့်ဖက်ဆစ်ဂျပန် တာ်လှန် ရးတပ်ဖွဲ ့ဝင်များသည် ပျဉ်းမနား ဒသတစ်ဝိက်တွင် ဖက်ဆစ်ဂျပန်များကိ တာ်လှန်
တိက်ခိက်ခဲ့သည်။
ြမန်မာနိင်ငလွတ်လပ် ရး ရ ပီး နာက် ဗမာြပည်ကွန်ြမူနစ်ပါတီ(ဗ က ပ)သည် ပျဉ်းမနား မို ့အ နာက် တာင်
ဘက် ၂ မိင် ၃ ဖာလအကွာ အလျင်လိ ကျးရွာ ဒတိယအ ကိမ် ြမာက် ဗမာနိင်ငလးဆိင်ရာ တာင်သူလယ်သမားညီလာ
ခကိ ၁၃ မတ် ၁၉၄၈ မှ ၁၈ မတ် ၁၉၄၈ ခနှစ်အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဤညီလာခတွင် ဗ က ပသည် ဖ ဆ ပ လ အစိးရအား
ချမန်းသတ်သင်ပစ်ရန် ဆးြဖတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည်။ ညီလာခအ ပီး ၁၈ ရက်အ ကာ ၂၈ မတ် ၁၉၄၈ ခနှစ်တွင် ဗ က ပ
သည် တာခိ၍ ဖ ဆ ပ လအစိးရအား တာ်လှန်တိက်ခိက်ရာမှ ြပည်တွင်းစစ် စတင်ခဲ့သည်။ ြပည်တွင်းစစ် စလ င်စချင်း
၁၉၄၈ ခနှစ် မတ်လတွင် ပျဉ်းမနား ဒသသည် ကွန်ြမူနစ်အ ြခခစခန်း ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ပျဉ်းမနားနယ်ရှိ ကွန်ြမူနစ်တိ ့
အား နှိမ်နင်းရန် အစိးရက ကချင်လူမျိုးတပ်ခွဲမှူး နာ်ဆိင်းအား ပျဉ်းမနား၊ လယ် ဝး၊ တာင်ညို ဒသသိ ့ စလတ်ခ့ဲ
သည်။ နာ်ဆိင်းသည် ကွန်ြမူနစ်နှိမ်နင်း ရးအမည်ခကာ ပျဉ်းမနားနယ်အတွင်းရှိ ကျးရွာလူထကိ အစလိက်အြပုလိက်
သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ ကျးရွာများကိ မီးရ ့ြခင်းတိ ့ကိ ြပုလပ်ခဲ့သည်။ အစိးရသည် နာ်ဆိင်း၏လူမဆန်စွာ ရက်စက်မများကိ
အ ရးယူရန် ြပင်ဆင် နစဉ် နာ်ဆိင်းသည် ကရင်အမျိုးသားကာကွယ် ရးတပ်ဖွဲ ့( ကအင်ဒီအိ)နှင့်ပူး ပါင်းခဲ့သည်။ က
အင်ဒီအိများသည် နာ်ဆိင်းနှင့်ပူး ပါင်း၍ တာင်ငူမျ ပျဉ်းမနားသိ ့ ချီတက်ကာ ပျဉ်းမနားကိ ၁၇ ဖ ဖ ဝါရီ ၁၉၄၉
ခနှစ်တွင် သိမ်းပိက်ခဲ့သည်။ ကအင်ဒီအိတပ်ဖွဲ ့များ အထက်ြမန်မာနိင်ငသိ ့ဆက်လက် ချီတက်သွား သာအခါ ဗိလ်
တာက်ထိန်(ရဲ ဘာ်သးကျိပ်ဝင်)ဦးစီးသည့် သာင်းကျန်းမကာကွယ် ရး ကာ်မတီက ပျဉ်းမနား မို ့ကိ ဝင် ရာက်ထိန်း
သိမ်းထားနိင်ခဲ့သည်။ ကွန်ြမူနစ်တိ ့သည် ပျဉ်းမနား မို ့ကိ သိမ်းပိက်နိင် ရးအတွက် တိက်ပွဲဆင်ခဲ့ရာ ၂၃ မတ် ၁၉၄၉
ခနှစ်တွင် ပျဉ်းမနား မို ့သည် ကွန်ြမူနစ်တိ ့လက် အာက် ကျ ရာက်ခဲ့သည်။ ကွန်ြမူနစ်တိ ့ ပျဉ်းမနားကိ သိမ်းပိက် ပီး
နာက် ြပည်သူ ့ရဲ ဘာ်(ြဖူ)များနှင့်ပူး ပါင်းမိကာ အင်အား ကီးမားခဲ့သည်။ ကွန်ြမူနစ်တိ ့သည် ပျဉ်းမနား မို ့ကိ တစ်နှစ်
ကျာ်မ စိးမိးအပ်ချုပ်နိင်ခဲ့သည်။ သိ ့ သာ် ဗမာ့တပ်မ တာ်နှင့်အစိးရတပ် ပါင်းစတိ ့သည် ၁၉၅ဝ ခနှစ် နှစ်ဦးမှစ၍
သာင်းကျန်းမလက် အာက် ကျ ရာက် နသည့် မို ့များကိ တစ် မို ပ
့ ီးတစ် မို ့ ြပန်လည်ထိးစစ်ဆင်တိက်ခိက်ရာ ၂၈ မတ်
၁၉၅ဝ ြပည့်နှစ်တွင် ပျဉ်းမနား မို ့ကိ ြပန်လည်သိမ်းပိက်နိင်ခဲ့သည်။
ပျဉ်းမနား မို ့၌ ၁၁ နိဝင်ဘာ ၁၉၅၇ ခနှစ်တွင် ဗမာြပည် ကွန်ြမူနစ်ပါတီဝင် ၁ဝဝ ကျာ် လက်နက်ချအလင်းဝင်
လာခဲ့သည်။ ဖ ဆ ပ လ အစိးရက ပျဉ်းမနား မို ့အား ငိမ်းချမ်း ရး မို ့ တာ်ဟအမည် ပးခဲ့သည်။
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ဖ ဆ ပ လ ခတ်(၁၉၄၈-၆၂)တွင် ပျဉ်းမနား မို ့၌ နယ်ပိင်၊ မို ့ပိင်အရာရှိများြဖင့်လည်း ကာင်း၊ တာ်လှန် ရး
ကာင်စီ ခတ်(၁၉၆၂-၇၄)တွင် မို ့နယ်လြခု ရးနှင့်အပ်ချုပ်မ ကာ်မတီများြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ြပည် ထာင်စဆိရှယ်လစ်
သမ္မတြမန်မာနိင်င ခတ်(၁၉၇၄-၈၈)တွင် မို ့နယ်ြပည်သူ ့ ကာင်စီများြဖင့်လည်း ကာင်း ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၈
စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈ ခနှစ်တွင် တပ်မ တာ်က နိင်င တာ်အာဏာကိ ထိန်းသိမ်း ပီး နာက် ၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၇ ခနှစ်အထိ မို ့
နယ် ငိမ်ဝပ်ပိြပားမတည် ဆာက် ရးအဖွဲ ့ကိလည်း ကာင်း၊ ၁၉၉၇ ခနှစ်မှ ၂ဝ၁ဝ ခနှစ်အထိ မို ့နယ် အးချမ်းသာယာ ရး
နှင့်ဖွ ့ဖို ့ ရး ကာင်စီကိလည်း ကာင်း ဖွဲ ့စည်းအပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီလက်ထက်တွင် ပျဉ်းမနား ဒသ၌ အပ်ချုပ် ရး မို ့ တာ်
သစ် နြပည် တာ်တည် ဆာက်ရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပျဉ်းမနား ဒသ၌ အစိးရဝန် ကီးဌာနရးများတည် ဆာက်
ြခင်း၊ လူ နတိက်ခန်းနှင့်အိမ်ရာများ တည် ဆာက်ြခင်း၊ မို ့ တာ်တစ်ခနှင့် လျာ်ညီ သာ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး၊ သယ်
ယူပိ ့ ဆာင် ရးများ တိးချဲ ့ြပုြပင်တည် ဆာက်ြခင်းများကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိ ့ နာက် ၆ နိဝင်ဘာ ၂ဝဝ၅ ခနှစ်တွင်
ရန်ကန် မို ့မှ အစိးရဝန် ကီးဌာနရးများကိ နြပည် တာ်သိ ့ ပထမဆး ြပာင်း ရ ့ခဲ့သည်။ ၃ဝ မတ် ၂ဝဝ၆ ခနှစ်တွင် ပျဉ်း
မနား၊ လယ် ဝး၊ တပ်ကန်း၊ မို ့နယ်များ ပါင်း၍ ပျဉ်းမနားခရိင် ဖွဲ ့စည်း ပီး နြပည် တာ် (သိ ့မဟတ်) ြမန်မာနိင်င၏
အပ်ချုပ် ရး မို ့ တာ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အချုပ်အားြဖင့်ဆိရလ င် ပျဉ်းမနား ဒသတွင် ပျူ ခတ်ကပင် မို ့ြပြပည်ရွာများ တည် ထာင် နထိင်ခဲ့ ကသည်။
ပဂ ခတ် နှာင်းပိင်းတွင် ပျဉ်းမနား(နင်း ကမ်း မို ့) စတည်ခဲ့ ပီး ခတ်အဆက်ဆက် တစတစ ဖွ ့ဖုိ းတိးတက်ခ့ဲသည်။ ပဂ
ခတ်၊ အင်းဝ ခတ်၊ တာင်ငူ ခတ်၊ ကန်း ဘာင် ခတ်တိ ့တွင် ပျဉ်းမနား ဒသ၌ သာသနိကအ ဆာက်အအများ တည်
ဆာက်ခဲ့ က ပီး သာသနာထွန်းကားခဲ့သည်။ ပျဉ်းမနား ဒသသည် ဗိတိသ နယ်ချဲ ့တိ ့ကိ တာ်လန
ှ ်တိက်ခိက်ရာတွင်
လည်း ကာင်း၊ အမျိုးသားနိင်င ရးတွင်လည်း ကာင်း၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန် တာ်လှန် ရးတွင်လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာ့လွတ်လပ်
ရး ကိုးပမ်းမတွင်လည်း ကာင်း သမိင်း မာ်ကွန်းတင်ခရသည်။ ြမန်မာနိင်င လွတ်လပ် ရးရ ပီး နာက် ပျဉ်းမနား ဒသ
သည် နိင်င ရး၊ စီးပွား ရး၊ လူမ ရး၊ အဘက်ဘက်မှ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်ခဲ့သည်။ ၆ နိဝင်ဘာ ၂ဝဝ၅ ခနှစ်ကစ၍ ြမန်မာနိင်င
၏အပ်ချုပ် ရးယန္တယား ကီးတစ်ခလး ြပာင်း ရ ့အ ြခစိက်ချိန်မှစ၍ ပျဉ်းမနား မို ့သည် နြပည် တာ် မို ့ တာ်၏အစိတ်
အပိင်းတစ်ခအြဖစ် သမိင်းအလှည့်အ ြပာင်းနှင့် ကု ကိုက်ခဲ့ ပသည်။

ကျမ်းကိးစာရင်း
ပျဉ်းမနား မို ့နယ် ပါတီယူနစ်၊ မို ့နယ်ြဖစ်စဉ်မှတ်တမ်း။ ၁၉၇၂
ကျာ် ငိမ်း၊ ဖဆပလ ခတ်ပျဉ်းမနားသမိင်း(၁၉၄၈-၆၂)၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့ယူကျမ်း၊ သမိင်းဌာန၊ မန္တ လးတက္က သိလ်၊ ၁၉၇၄
ဦး မာင် မာင်တင်၊ ကန်း ဘာင် ခတ်မဟာရာဇဝင် တာ် ကီး၊ တတိယတွ၊ဲ ရန်ကန်၊ ရာြပည့် အာ့ဖ်ဆက်
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