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ြမန်မာ့အမျိုးသမီးထဲမှ ပထမဦးဆး သတင်းစာဆရာ
မိးပလဲ
"ြမန်မာအမျိုးသမီးထဲမှ ပထမဦးဆး သတင်းစာဆရာ"
(သက္က ရာဇ် ၁၂၄၈-၁၃၁၁) ဒ စန်း ခ အင်ဒီပင်းဒင့် ဒ စန်း။
ြမန်မာစာ ပ လာက၊ ြမန်မာသတင်းစာ လာကတွင် အမျိုးသမီးသတင်းစာဆရာအြဖစ်ြဖင့် ပထမဦး
စွာ

ပ ပါက်ခဲ့၍ ြမန်မာနိင်ငတစ်ဝှန်းလးတွင်

ကျာ် စာထင်ရှားခဲ့သူမှာ အင်ဒီပင်းဒင့်(လွတ်လပ် ရး)အ

ပတ်စဉ်သတင်းစာ အယ်ဒီတာ ဒ စန်းြဖစ်သည်။ သတင်းစာ၏အမည်ကိ အစွဲြပု၍ အင်ဒီပင်းဒင့် ဒ စန်းဟ
တွင်သည်။ ဒ စန်းသည် ၁၂၄၈ ခနှစ်၊ တပိ ့တွဲလ(ခရစ်သက္က ရာဇ် ၁၈၈၆ ခ၊ ဖ ဖ ဝါရီလ)၌ မန္တ လး မို ့ ရ
ြခည်ထိးရပ် အဖဦးဖိန်း၊ အမိ ဒ ရတိ ့မှ ဖွားြမင် သာသမီး ကီး ြဖစ်သည်။ ဒ စန်း၏ငယ်မည်မှာ မစန်းယ
ြဖစ်သည်။ ဒ စန်းယ၌ မစန်းပ၊ မစန်းြမ၊ မစန်းရှင်နှင့် မာင်ကိကိဟူ သာ မွးချင်း လး ယာက် ရှိသည်။
မိဖနှစ်ပါးသည်

ရြခည်ထိးထည်နှင့်အထက်ကန် အာက်ကန်တိ ့ကိ

ရာင်းချ သာကန်သည်များြဖစ်

ကသည်။ မိခင် ဒ ရသည် ြမန်မာစာ ပပရိယတ္တ ိဖက်တွင် အထူးလိက်စားသူြဖစ်ရာ၊ သူ၏သားသမီးတိ ့သည်
မိခင်ကဲ့သိ ့ပင် စာ ပပဋိပတ္တ ၊ိ ပရိယတ္တ ိတိ ့၌ ဝါသနာပါ က လသည်။ မစန်းယ၊ မစန်းပ၊ မစန်းရှင်တိ ့ ညီမသး
ဖာ်သည် စာ ပ၌ အထူးဝါသနာထ ကသြဖင့် နာင်အခါတွင် ထိညီအစ်မသး ယာက်စလး စာ ရးဆရာများ
အြဖစ်ြဖင့် ထင်ရှား ကျာ် စာလာခဲ့ ကသည်။ ၄င်းတိ ့အနက်

ဒ စန်း ခ

ဒ စန်းယမှာ အထူး ကျာ် စာခဲ့

ပသည်။ မစန်းယသည် ြမန်မာခနစ်တန်း စာ မးပွဲ၌ အစိးရပညာ တာ်သင်ဆကိ ရ၍ အာင်ြမင်ခဲ့သည်။ ထိ ့
နာက်

မာ်လ မိုင်

မာ်တင်လိန်း ကျာင်းမှ မူလတန်းဆရာစာ မးပွဲ

အာင်ြမင်၍

တာင်ငူ မို ့

နာ်မန်

ကျာင်း၌ ဆရာမအြဖစ်ြဖင့် ဝင် ရာက်လပ်ကိင်သည်။ ထိ ကျာင်းမှ အလယ်တန်းြပဆရာ ကက်နှင့်အိမ်
ထာင်ကျ၍ သားသး ယာက် သမီးတစ် ယာက် ထွန်းကားခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းသည်ဆရာဦး ကက်သည် စဉ့်ကူ
မို ့သိ ့ ပညာအပ်အြဖစ်ြဖင့် ြပာင်း ရ အမထမ်
့
းရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ နာက် သားနှစ် ယာက် ထပ်မကွယ်
လွန် သာအခါ ဒ စန်းယမှာ ပရိ ဒဝမီး တာက် လာင်ခဲ့ရ လသည်။
ဒ စန်းယသည် အိမ် ထာင်သည်ဘဝ မ ရာက်မီကပင်
များတွင် ဝတ္ထ ုများ၊

ဆာင်းပါးများ

ကျာင်းဆရာမဘဝ၌ သတင်းစာ မဂ္ဂဇင်း

ရးသားခဲ့သည်။ သူရိယမဂ္ဂဇင်းဝတ္ထ ုတိ ပိုင်ပွဲတွင် "ခင်စန်း ကည်"ဟူ

သာ ဝတ္ထ ုအတွက် ပထမဆ ခီးြမင့်ခရသည်။ မစ္စတာ မာင်မင်း၊ သခင်ကိယ် တာ်မင်းတွင် သာ ဆရာ ကီးဦး
လွန်းသည် အမျိုးသမီးစာ ရးဆရာတစ်ဦး ထူးြခားစွာ

ပ ပါက်လာသည်ဟ

ဒ စန်းယအတွက်

ကီးတစ်ပဒ်

ရးသား ခီးကျူးခဲ့သည်။

ဝတ္ထ ုတိများ

ရးသား၍ ပညာအလင်းမဂ္ဂဇင်းတွင် မာတလိနှင့်ဝိသ ကုစကား ြပာခန်း နိင်င ရး ဆာင်းပါး

များကိ

ဒ စန်းယသည် "ဗဒ္ဓဘာသာြမန်မာ"မပ

လးချိုး

မီဟူ သာအမည်များြဖင့်

ရးသားသည်။ ဤသိ ့ ကျာင်းဆရာမဘဝနှင့်သတင်းစာ လာကသိ ့ ဝင် ရာက်လာ သာအခါ

ဒ

စန်းယသည် မူလအမည် ပျာက်၍ တစ-တစြဖင့် ဒ စန်းဟထင်ရှားလာခဲ့ လသည်။ ထိအခါ ပညာမင်း ကီး
က ကျာင်းဆရာများသည် သတင်းစာများတွင် ရးသားြခင်း မြပုရ၊ ရးလိလ င် ပညာမင်း ကီး၏အမိန် ့ကိ
ခယူ ပီးမှ ရးသားခွင့်ရလိမ့်မည်ဟူ သာြဗူရိကရက်စည်းကမ်းကိ ကျညာ လရာ စာ ရးဝါသနာထသူ ဒ
စန်းအတွက် အခက် ကုလာ လသည်။ ဤအတွင်း မဆိးမ ဒ စန်းသည် သူရိယသတင်းစာမှ အယ်ဒီတာဦး
ဘသန်းနျင့်ဒတိယအိမ် ထာင်ဆက်ခဲ့ ပီး ချုပ်ချယ်လှ သာ

ကျာင်းဆရာမဘဝမှ အလပ်ထွက်၍ ရန်ကန်သိ ့

ြပာင်း ရ ခဲ့ ့သည်။
ဒ စန်းသည်

ရန်ကန် မို ့လမ်း(၄ဝ)တွင်

၁၉၂၄ ခနှစ်တွင် တည် ထာင်သည်။

"လွတ်လပ် ရး"အင်းဒီပင်းဒင့်အပတ်စဉ်သတင်းစာကိ

ဒ စန်းသည် တိင်းချစ်ြပည်ချစ် မျိုးချစ်ပဂ္ဂိုလ်အမျိုးသမီး ကီးတစ်ဦး
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ြဖစ် ပီး "အင်ဒီပင်းဒင့်"ဟူ သာ သတင်းစာ၏အမည်ကိလည်း မလွတ်လပ် သး သာ ြမန်မာနိင်ငနှင့်လူမျိုး၏
ထွက်ရပ်လမ်းလွတ် ြမာက် ရး၊ လွတ်လပ် ရးကိ ရည်သန်၍ အမည်ကင်ပွန်းတပ်ြခင်း ြဖစ်သည်။
(၁၉၂၉-၃ဝ)ခနှစ်တွင် သတင်းစာ စာင် ရ တိးတက်လာခဲ့ရာ ညီမများြဖစ် က သာ ဒ စန်းပနှင့် ဒ
စန်းရှင်တိ ့သည် " သာ်တာနှင့်စန္ဒာ ငွရည်"ဟူ သာ အမည်ြဖင့် ကူညီ ရးသားအား ပး ကသည်။

ဒ စန်း

သည် ဦးကွာစိ ဆာင်းပါးခန်းမှ ဗိတိသ အစိးရအပ်ချုပ်ပကိ ြပင်းထန်စွာ ဝဖန်ခဲ့သြဖင့် ပရိသတ် စွဲ စသကဲ့
သိ ့ အစိးရ၏အ ကိမ် ကိမ်သတိ ပးအ ရးယူခခဲ့ရသည်။ ၁၉၃၉ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၂၉ ရက် န ့တွင် ရန်ကန် မို ့၌
နယ်ချဲ ့၏ သွးထိး ပးမ ကာင့် အိန္ဒိယနှင့်ြမန်မာတိင်းရင်းသားတိ ့၏အဓိကရဏ်းြဖစ် ကရာ လမ်း ၄ဝ နှင့်ဒါ
လဟိဇီ(မဟာဗန္ဓုလလမ်း)ထိပ်ရှိ သတင်းစာတိက် ဖျက်ဆီးြခင်းခခဲ့ရသည်။ သတင်းစာ(၁၅)နှစ် ြမာက်တင
ွ ်
ဒ စန်းသည် သတင်းစာတိက်ကိ ပိတ်င တာ မို ့များတွင် မိမိသားနှင့်အတူ အနားယူ နထိင်ခဲ့သည်။
ဒတိယကမ္ဘာစစ် ကီးအ ပီးတွင် ယဝတီဂျာနယ်၌ အယ်ဒီတာအဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးအြဖစ်ြဖင့်
ပီးလ င် ဦးကွာစိက လာင်အမည်ကိ

ဆာင်ရွက်ခဲ့

ဒ ကွာစိအမည်ြဖင့် အမျိုးသမီးတိ ့၏အ ရးကိ ဟာသဓာတ်ြဖင့်

ရး

သားရမက ြမန်မာ့အသမှ " ထွရာစိတ်ကူး"အခန်းကိ ဖွင့်၍ အသလင့်ခဲ့သည်။ ထိအသလင့်ချက်ကိ ြမန်မာ့
အသပရိသတ်တိ ့ အလွန် ကိုက်နှစ်သက် ကသည်။
အမျိုးသမီးတိ ့၏အ ရးကိ က လာင်တစ် ချာင်းြဖင့် တိးတက် အာင် ြပုြပင်ခဲ့ သာ အမျိုးသမီး
သတင်းစာဆရာ ကီး ဒ စန်း၊ ဒ စန်းယ ဗဒ္ဓဘာသာြမန်မာမ၊ ပ

မီ၊ ဦးကွာစိ၊ ဒ ကွာစိ အင်ဒီပင်းဒင့် ဒ

စန်းသည် ၁၉၅ဝ-ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ(၃)ရက် န ့တွင် ကင်ဆာ ရာဂါြဖင့် ရန်ကန် မို ့၌ ဘဝတစ်ပါးသိ ့ ြပာင်း
သွားခဲ့ လသည်။

မိးပလဲ

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၁ ခနှစ်၊ ဇွန်လ၊ အမှတ်(၂၇)ထတ် စန္ဒာရပ်စမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၃၅-၃၆)၌လာရှိ သာ

ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားပါသည်။
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