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တိင်းခမ်းတီ ရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏

သမိင်း၊ ဘာသာ၊ စာ ပ၊ ယဉ် ကျးမစာတမ်း
စဝ်နွဲ ့ဆား တာ်
နာယက၊ တိင်းခမ်းတီ ဗဟိစာ ပနှင့်ယဉ် ကျးမ ကာ်မတီ။
ဥက္က ၊ ကချင်ြပည်နယ် ရှမ်းမျိုးနွယ်စများ
စာ ပနှင့်ယဉ် ကျးမ ကာ်မတီ။

ကျိုင်းတ မို ့ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ(၂ဝ၁၂ ခနှစ)် တွင် ဖတ် ကားခဲ့သည့်
"ရှမ်းအ မွအနှစ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ"မှ စာတမ်းများစာအပ်မှ ြပန်လည်ရိက်နှိပ်သည်။
ဤစာအပ်ကိ အးပနှိပ်တိက်၊ ရန်ကန်မှ ၂ဝ၁၃ ခနှစ်တွင် ပနှိပ်သည်။
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ဆင်းသက်လာပ သမိင်း ကာင်းအကျဉ်း
သက္က ရာဇ် ဘီစီ(၁ဝဝဝ)ခန် ့တွင် တိဘက်အနွယ်ဝင် စဝ် ဇယျထိတာနှင့်အ ပါင်းအပါ (၁ဝဝဝ) ကျာ်တိ ့သည်
နာင်အခါ ခမ်းတီလန် ဒသဟ ခ တွင်မည့် နရာသိ ့ ရာက်ရှိလာ ပီး မန္ဓရာဇ်တိင်းကိ တည် ထာင်ခဲ့ပါသည်။ ဘီစီ ၆ဝဝ
မတိင်မီတွင် စနိင်င ရှမ်းတိင်းြပည့်ရှင် စဝ်ဖထျန်( ခ )ခမ်းတီထျန်တိ ့အဖွဲ ့ ရာက်ရှိလာ ပီး စဝ် ဇယျထိတာမှ ဆင်းသက်
ပါက်ဖွားလာ သာ တိဘက်အနွယ်ဝင်များနှင့် ပါင်းစပ်သွားရာမှ ခမ်းတီလူမျိုးများ ဟူ သာ လူမျိုးတစ်မျိုးအြဖစ် ြဖစ်
ပ လာခဲ့ပါသည်။ မန္ဓရာဇ်တိင်းြပည်လည်း ခမ်းတီြပည် ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ ယင်းလူမျိုးများသည် အခါတစ်ပါး၌လည်း
မင်းမဲ့တိင်းြပည် ြဖစ် ပီး ဖရိဖရဲ တစ်ကွဲတစ်ြပား ြဖစ် န ကရာ ဘီစီ(၉၆၂)တွင် တိဘက်ြပည်မှာ ရ သ့တစ်ပါး ထပ်မ
ရာက်ရှလ
ိ ာ ပီး တာရွာသူ စွဲ ့ကိန္နရီနှင့်ဖူးစာဆ ပီး ဒသခလူများကိ ြပန်လည်စစည်းနိင်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းတိ ့နှစ်ဦးမှ သား
တစ် ယာက်နှင့်သမီးတစ် ယာက် ထွန်းကားလာခဲ့ပါသည်။ ၄င်းမှဆင်းသက်လာ သာ အိက်စလမ၊ ညီပက်ကန်၊ ဆမ်းပါ
လနှင့်ဆိင်စဟျန်းတိ ့ညီအစ်ကိလက်ထက် ရာက်လာ သာအခါ ခမ်းတီြပည် ြမာက်ပိင်းကိ (မင်းကျို)၊ တာင်ပိင်းကိ
(မင်းလန်း)ဟ နှစ်ပိင်း ပိင်းြခားကာ မင်းကျိုနယ်ကိ အိက်စလမနှင့်ဆမ်းပါလတိ ့နှစ်ဦး အပ်ချုပ် ပီး မင်းလန်းနယ်ကိ ညီ
ပက်ကန်နှင့်ဆိင်စဟျန်းတိ ့က အပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဘီစီ(၄၂၅)တွင် ထပ်မ၍ တိဘက်အနွယ်ဝင် အိက်တွမ်းနှင့်ကမ်းယတိ ့ ရာက်ရှိလာ ပီး ခမ်းတီလူမျိုးများနှင့်
ပါင်းစပ်သွားသည်။ ခမ်းတီထျန်ကိ အစွဲြပု၍ ခမ်းတီလူမျိုးဟ ခ ဝ ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ နာက်ထပ်အယူအဆတစ်ခ
မှာ ခမ်းတီလန် ဒသတွင် ရှးအခါက ရပင် ကီး ပါက် ရာက်ခဲ့သြဖင့် ၄င်းကိ အစွဲြပု၍ ခမ်းတီလမ
ူ ျိုးဟ ခ ဝ ခဲ့ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ရှးက ခမ်းတီလူမျိုးများသည် ယယ၊ တတ် ဟာင်၊ ပန်ဆူ၊ နာ့ကျို၊ နာ့မင်း၊ အင်ပိတ့်၊ အင်ပွယ်တိ ့ြဖစ် က
ပါသည်။

ခမ်းတီရမ
ှ း် (တိင်းခမ်းတီ)ဟ ြဖစ် ပ လာြခင်း။
အဒီ(၂၂၆)ခန် ့တွင် အိက် လာနိင်ငမှ ရှမ်းမင်းသား စဝ်ကျမ်မိန်းဟိန်း ဟာက်သည် စစ်သည်ဗိလ်ပါအင်အား
(၁၁ဝ)ြဖင့် ခမ်းတီြပည်သိ ့ လာ ရာက် နထိင်ခဲ့ပါသည်။ ထိရှမ်းအဖွဲ ့ကီးသည် မို ့ြပယဉ် ကျးမကိ ခမ်းတီြပည်၌ စတင်
ထူ ထာင်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်း နာက် အဒီ(၈)ရာစမှ (၁၃)ရာစအတွင်း ရှမ်းအနွယ်ဝင်များ ခမ်းတီလန်ြပည်သိ ့ အသီးသီး အ
သတ်လိက် ရာက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ထိအချိန်မှစ၍ ခမ်းတီြပည် ကီးတွင် ရှမ်းယဉ် ကျးမဓ လ့ထးတမ်းများ လမ်းမိးလာခဲ့
ပါသည်။ ခမ်းတီလူမျိုးများနှင့်ရှမ်းလူမျိုးများ တြဖည်းြဖည်း သွး ရာ နှာ ပါင်းစပ်လာ ပီး ခမ်းတီရှမ်းလူမျိုးများ၊ တိင်း
ရှမ်းအနွယ်ဝင်များ ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ဤသိ ့ြဖင့် ခမ်းတီနှင့်ရှမ်းများ သွး ရာ နှာ ပါင်းစပ်ကာ တိင်းခမ်းတီ(ခမ်းတီရှမ်း)
ဟူ၍ ြဖစ် ပ လာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ခမ်းတီလန်ြပည်သိ ့ ရှမး် (တိင်း)များ ရာက်ရလ
ိှ ာြခင်း
ရှမ်းတိ ့၏ မို ့ြပနိင်င မိင်း မာဝ်လ အား ကာင်း သာ အဒီ(၇၅၄)နှင့်(၇၆၃)ကာလတွင် မိင်း မာဝ်လဧကရာဇ်
စဝ်ခွန်လူးဖးသည် ရှမ်းမျိုးနွယ်များရှိရာ ဒသများကိ လိက်လသိမ်းသွင်း စစည်းရာမှ ခမ်းတီြပည်သည်လည်း မိင်း မာဝ်
လလက် အာက်ခနယ် ြမ ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ ရှးဦးစွာ ခမ်းတီြပည်သိ ့ အဒီ(၇၉ဝ)တွင် တိင်းမိင်း န မျိုးနွယ်စများ
ရာက်ရှလ
ိ ာပါသည်။ အဒီ ၁၂၃၅ တွင် ကိဘလိင်ခန် တိက်ခိက်မ ကာင့် မိင်း မာဝ်လ ပျက်စီးခဲ့ရာ ထိမိင်း မာဝ်လမှ
တိင်းမိင်း စ၊ တိင်းမိင်း စခွန်မျိုးနွယ်များ ခမ်းတီြပည်သိ ့ ရာက်ရှိလာခဲ့ ကပါသည်။ အဒီ(၁၃၁၅)ခနှစ်ခန် ့တွင် မိင်း
မာဝ်လဘရင် စဝ် ဆခန်ဖ၏ညီ တာ် မိး ကာင်း စာ်ဘွား စဝ်ဆမ်လန်သည် စစ်သည်ဗိလ်ပါ အလးအရင်းနှင့်စာ ပအန
ပညာရှင်များအပါအဝင် ခမ်းတီြပည်သိ ့ ရာက်ရှိလာသည့်အတွက် ၄င်းအချိန်မှစ၍ ခမ်းတီရှမ်းတိ ့၏စာ ပယဉ် ကျးမ
များ ဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာခဲ့ပါသည်။
ရှမ်းတိ ့၏စာ ပစကား ယဉ် ကျးမနှင့်ဓ လ့ထးတမ်း ဘက်စဖွ ့ဖိုးတိးတက်လာခဲ့သည့်အြပင် ြပည်ပရန်အန္တ
ရာယ်များ ကင်းရှင်း ပီး တိင်းြပည်တည် ငိမ် အးချမ်း၍ စီမအပ်ချုပ်မများ ကာင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်။ ထိစဝ်ဆမ်လလက်
ထက်မှစ၍ စဝ်ဆမ်လနှင့်အတူ ခမ်းတီြပည်သိ ့ လိက်ပါလာခဲ့ က သာ ရှမ်းမျိုးနွယ်များြဖစ်သည့်မိင်း စ၊ မိင်း စခွန်၊ မိင်း
လန်း၊ မိင်းယတ်နှင့် စာ စာကတည်းက ရာက်နှင့် န သာ မိင်း နတိ ့သည် ခမ်းတီြပည်တွင် နယ် ြမများ သတ်မှတ်၍
ခွဲြခားအပ်ချုပ်ခဲ့သြဖင့် ခမ်းတီြပည်တွင် မိင်း န၊ မိင်း စ၊ မိင်း စခွန်၊ မိင်းလန်းနှင့်မိင်းယတ် စာ်ဘွားနယ် ငါးနယ် ခွဲြခား
၍ အပ်ချုပ်ခဲ့ ကပါသည်။
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အဒီ(၁၄၂၇)နှင့်(၁၇၅၅)အတွင်း မိင်းလန်းနယ်အ ရးအခင်း ကာင့် မိင်းလန်းမျိုးနွယ်စများ အပ်စနှစ်ခ ကွဲ
သွား၍ မိင်းလန်းနယ်မှ ခွဲထွက် ပီး သီးြခားမိင်းလန်းနယ် ထူ ထာင်လာခဲ့သြဖင့် စာ်ဘာွ းနယ် ြခာက်ခြဖစ်လာခဲ့သည်။
၄င်းအြပင် အဒီ(၁၇၂၉ မှ ၄၅)တွင် လန်းကျိန်းနှင့် အဒီ (၁၇၈၆)တွင် လတ်ခွန်မျိုးနွယ်စတိ ့ ခမ်းတီြပည်သိ ့ ထပ်မ ရာက်
ရှိလာသြဖင့် စာ်ဘွားနယ်(၈)နယ် ြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ အဒီ(၁၇၈၆ မှ ၁၈၅၄)အတွင်း ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ လန်းကျိန်းနှင့်
လတ်ခွန် အ ရးအခင်း ကာင့် လန်းကျိန်းမျိုးနွယ်တိ ့ အိန္ဒိယနိင်င အာသြပည်သိ ့ ြပာင်း ရ ့သွားသြဖင့် ခမ်းတီလန်တွင်
မိင်း န၊ မိင်း စ၊ မိင်း စခွန်၊ မိင်းလန်း၊ မိင်းယတ်၊ မိင်းလန်း နနှင့်လတ်ခွန် စ သာ စာ်ဘွားနယ်(၇)နယ်သာ တာ်
လှန် ရးအစိးရလက်ထက်(၁၉၆၄)ခနှစ်အထိ တည်ရခ
ိှ ဲပ
့ ါသည်။

တိင်းခမ်းတီများ အြခား ဒသသိ ့ ြပာင်း ရ ့သွားြခင်း
မန္ဓရာဇ်တိင်း ခမ်းတီြပည်သည် စဝ်ဆမ်လန် မ ရာက်မီ အ ရးအခင်းများစွာ ြဖစ်ပွားခဲ့ သာ ကာင့်လည်း
ကာင်း၊ ကပ် ရာဂါဆိးများ (၃) ကိမ်တိင်တိင် ကျ ရာက်ခဲ့ သာ ကာင့်လည်း ကာင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး ခက်ခဲ
သာ ကာင့်လည်း ကာင်း၊ စီးပွား ရးဖွ ့ဖိုးမ ခက်ခဲ၍လည်း ကာင်းတိ ့ ကာင့် တိင်းခမ်းတီတိ ့သည် ရ ကည်ရာ ြမက်န
ရာ အြခားအရပ် ဒသများသိ ့ ြပာင်း ရ ့သွားခဲ့ ကပါသည်။ အဒီ ၁၇၅၁ မှ ၁၉၂ဝ အထိ အသတ်လိက် အလးအရင်းြဖင့်
အိန္ဒိယနိင်င အာသြပည်နယ်နှင့်အရူနာြခာြပည်နယ်သိ ့လည်း ကာင်း၊ အဒီ ၁၂၅၄ မှ ၁၈၃၆ အထိ စစ်ကိင်းတိင်း ခမ်းတီ
ဒသ၊ ဟမ္မလင်းနှင့် ဆာင်ဆွပ် ဒသများသိ ့လည်း ကာင်း ြပာင်း ရ ့သွားခဲ့ ကပါသည်။ ၄င်းအြပင် ဒတိယကမ္ဘာစစ်
မတိင်မီနှင်၄
့ င်း နာက်ပိင်းတွင်လည်း ကာင်း၊ လွတ်လပ် ရးရရှိ ပီး နာက်ပိင်းတွင်လည်း ကာင်း၊ ြမြပန် ့ ဒသြဖစ်
သည့် ြမစ် ကီးနား၊ မိး ကာင်း၊ ဝိင်း မာ်၊ မိးညင်း၊ ကာမိင်းနှင့်ြမန်မာြပည် အာက်ပိင်း မန္တ လး၊ ရန်ကန် စ သာ ဒသ
များသိ ့ ြပာင်း ရ ့သွားခဲ့ ကပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ယခအခါတွင် ကချင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ တိင်းခမ်းတီလူဦး ရ စစ ပါင်း
(၁၇၇၅၇)ရှိသည့်အနက် ခမ်းတီလန် ဒသ ပူတာအိနှင့်မချမ်း ဘာ မို ့နယ်များတွင် လူဦး ရ(၆ဝဝဝ)ခန် ့သာ ကျန်ရှိသည်
ကိ တွ ့ရှိရပါသည်။

ခမ်းတီလန်ဟ ခ ဝ လာြခင်း
ခမ်းတီလန် ဒသသိ ့ တိဘက်အနွယ်ဝင် စဝ် ဇယျထိတာနှင့်အ ပါင်းအပါတိ ့ ဝင် ရာက်လာကာ မန္ဓရာဇ်တိင်း
ြပည် ထူ ထာင်သည့်အချိန်မှစ၍ တိင်းရှမး် များ ရာက်လာသည့်အချိန်အထိ ၄င်း ဒသကိ မိင်းခမ်းတီဟသာ ခ ဝ ခဲ့
ပါသည်။ အဒီ ၁၇၅၁ မှစ၍ တိင်းခမ်းတီများ အိန္ဒိယြပည်နှင့်စစ်ကိင်းတိင်း ဇင်ဂလိန်ခမ်းတီသိ ့ ြပာင်း ရ ့ကာ (ခမ်းတီ
မို ့)ကိ တည် ထာင်ခဲ့သည့်အတွက် ၄င်း ဒသနှင့်အိန္ဒိယတွင် နထိင် က သာ ခမ်းတီလူမျိုးများနှင့်မူရင်း ဒသ ပူတာအိ
တွင် နထိင် က သာ တိင်းခမ်းတီလူမျိုးများကိ ကွဲြပားြခားနားသိရှိ စရန် မူရင်းပူတာအိ ဒသကိ ခမ်းတီလန်ဟ ခ ဝ
လာခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ခမ်းတီရှမ်းများ၏မူရင်း ဒသ(တိင်းခမ်းတီ ဒသ ကီး)(ဘိခမ်းတီ)ဟ ဆိလိြခင်းြဖစ်
ပါသည်။ (ခမ်းတီ=ခမ်းတီရှမ်း) (လန်= ကီး သာ၊ မူရင်းြဖစ် သာ)။

မျက် မှာက် ခတ် ခမ်းတီလန်(ပူတာအိ)
ခမ်းတီလန်သည် ြမာက်လတ္တီတွဒ် ၂၆ ဒီဂရီ ၄၂ မိနစ်နှင့် ၂၇ ဒီဂရီ ၅၅ မိနစ် ကား အ ရှ ့ လာင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ
၅၃ မိနစ်နှင့် ၉၇ ဒီဂရီ ၄၅ မိနစ် ကားတွင် တည်ရှိ ပီး ဧရိယာစတရန်းမိင် ပါင်း (၂၁ဝ၅၅၉၅) ရှိပါသည်။ ၁၉၈၂ ခနှစ်စာ
ရင်းအရ ြမရိင်းဧရိယာ (၁၃၄၇၄၉၄) ရှိ ပီး စိက်ပျိုးနိင် သာ ြမဧက(၄၉၇၇ဝ)နှင့်စိက်ပျိုးလျက်ရှိ သာ လယ်ဧက
(၁၉၄၄၂)နှင့် ၂ဝဝ၅ ခနှစ် လူဦး ရစာရင်းအရ (၇၉၄၄ဝ) ရှိပါသည်။ ပင်လယ်မျက်နှာြပင်မှ အြမင့် ပ (၁၃၇၉) ရှိ ပီး ရာသီ
ဥတအ ြခအ နြဖင့် မိးရာသီတွင် မိးအလွန်များ ပီး မိး ရချိန်လက်မ (၁၂၇.၃၂) အထိ ရှိသည်။ ဆာင်းရာသီတွင် ဆီးနှင်း
များကျ ပီး အ အးဆးအချိန်တွင် (ဝ၃.၈) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ရှိသည်။ အပူဆးအချိန်တွင် အပူချိန် (၃၆.၈) စင်တီဂရိတ် ရှိပါ
သည်။ ခမ်းတီလန် ြမြပန် ့သည် အ ရှ ့အ နာက် အန(၂၅)မိင်ခန် ့နှင့် တာင် ြမာက်အလျား (၄ဝ)မိင်ခန် ့ရှိ ပီး ရှည် မျာ
မျာ ပသဏ္ဌာန်ြဖစ်သည်။ ြမြပန် ့၏အ ရှ ့အ နာက် ြမာက်နှင့် တာင် ဒသများတွင် တာင်ကန်း တာင်တန်း တာင်
ထွတ်များ ဝန်းရလျက် ရှိပါသည်။ အထူးသြဖင့် တိဘက်နိင်င၊ အိန္ဒိယနိင်ငနယ်စပ်များနှင်ဆ
့ က်စပ် န သာ နယ်ြခား ဒ
သရှိ တာင်ထွတ်တိ ့မှာ ပ(၁ဝဝဝဝ) ကျာ်မှ (၁၉ဝဝဝ) ကျာ်အထိ ြမင့်မား ပီး ဆာင်းရာသီအချိန်၌ ရခဲများ ဖးလမ်း
လျက် ရှိသည်။
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ခမ်းတီလန် ဒသသိ ့ နယ်ချဲ ့အဂလိပ်တိ ့၏ပထမစစ် ကာင်းမှူး ဗိလ်မှူး ကီးမဂ်ရီကာ ၁၈၈၆ ခနှစ်တွင် ရာက်ရှိ
ပီး၊ ထိ ့ နာက် ဘရင်ခကိယ်စားလှယ် မစ္စတာဘားနဒ် ဦး ဆာင် သာ စစ်တခွန်အဖွဲ ့ (၁၉၁ဝ မှ ၁၉၁၃)အထိ သး ကိမ် အ
သီးသီး ရာက်ရှိ ကသည်။ ထိ ့ နာက် ၁၉၁၂ ခနှစ်တွင် အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့ ရာက်ရှိလာ၍ ယခပူတာအိ မို ့နှင့်နှစ်မိင်ခန် ့ကွာ
ဝး သာ ပူ တာင်းရွာအနီးတွင် စခန်းချ နထိင်ခဲ့သည်။ ထိစဉ်က လတ်ခွန် စာ်ဘွားမျိုးနွယ်စဝ်ဖကွယ်နှင့် ဆွမျိုးသား
ချင်းများ နထိင်လျက်ရှိ သာ နွယ်ဟန်ဝိန်း တာင်(ယခပူတာအိခရိင် ရဲတပ်ဖွဲ ့ဝင်းရး) နရာကိ လျာ် ကး ပးကာ ရ ့
ြပာင်း စ၍ (Fort-hertz)ခတပ်ကိ တည် ဆာက် ပီး ၁၉၁၄ ခနှစ်မှစ၍ အပ်ချုပ် ရး စတင် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၁၈ မှ
၁၉၂၅ ခနှစ်အထိ ခရိင်အြဖစ် သတ်မှတ်အပ်ချုပ်ခဲ့ရာ စရိတ် ကီးမားြခင်း ကာင့် ခရိင်ကိ ဖျက်သိမ်း ပီး မို ့နယ်အြဖစ် ြပန်
လည်သတ်မှတ်ကာ ြမစ် ကီးနားခရိင်သိ ့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
မို ့အမည်ကိ လတ်ခွန် စာ်ဘွား နထိင်ရးစိက်ရာ ပူ တာင်းရွာအမည်ကိ ယူ၍ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် (Putao)
ဟ ခ ဝ ခဲ့ပါသည်။ ပူ တာင်းဟူ သာအမည်မှာ ထိရွာတွင် နထိင်ခဲ့ သာ လူအများ ကည်ညို လးစားြခင်းခရသည့်အ
ဖိး ကီးတစ်ဦးကိ အစွဲြပု၍ ခ ဝ ခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ ပူ တာင်းဆိသည်မှာ ရှမ်းဘာသာစကားြဖင့် (ဖိး မ ာ်)ဟ အဓိပ္ပါယ်
ရသည်။ ၁၉၅၆ ခနှစ် နာက်ပိင်းတွင် (Putao) ကိ ြမန်မာဘာသာြဖင့် (ပူတာအိ)ဟ ြပာင်းလဲ ခ ဝ ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ရှးအခါက ခမ်းတီလန် ြမြပန် ့ ဒသတွင် ခမ်းတီရှမ်းများသာ နထိင်ခဲ့ ကသည်။ အ ရှ ့ဘက်နှင့် တာင် ပ ဒ
သများတွင် ဂျိန်း ဖာတိင်းရင်းသားများ နထိင် က ပီး အ နာက်ဘက် တာင် ပ ဒသများတွင် မစ်ရှီမီလူမျိုးများ န
ထိင်ခဲ့ ကသည်။ ယခအခါ ပူတာအိ ြမြပန် ့ ဒသတွင် နထိင် က သာ ဂျိန်း ဖာ၊ ရဝမ်နှင့်လီဆူးတိင်းရင်းသားများသည်
ြမန်မာနိင်င လွတ်လပ် ရးမရမီ (၁၉၄၆-၄၇)နှင့်လွတ်လပ် ရး ရရှိ ပီး နာက်ပိင်းတွင် လာ ရာက် နထိင် ကသူများ ြဖစ်ပါ
သည်။
ခမ်းတီလန် ြမြပန် ့ ဒသသိ ့ အသီးသီးဝင် ရာက်လာ က သာ တိင်းရင်းသားလူမျိုးများမှာ ြမန်မာြပည်နှင့်တ
ရတ်နယ်စပ်တွင် နထိင် က သာ နူမီလီဆူးများ အထက်နမ့်တမိင် အာက်နမ့်တမိင် အကျန်ြမစ်ဝှမ်း ဒသ ခါင်လန်ဖးူ
ပတ်ဝန်းကျင် နမ့်တီဆန် နာက်မန်းအရပ်မှ ရဝမ်တိင်းရင်းသားများနှင့်ခမ်းတီလန် ြမြပန် ့၏အ ရှ ့ဘက်နှင့် တာင်ဘက်
တာင်တန်းများတွင် နထိင် က သာ ဂျိန်း ဖာတိင်းရင်းသားများ ခမ်းတီလန် ြမြပန် ့သိ ့ တြဖည်းြဖည်း ရာက်ရှိလာ က
သည့်အတွက် ယခအခါ ပူတာအိ ြမြပန် ့တွင် တိင်းခမ်းတီ၊ ဂျိန်း ဖာ၊ ရဝမ်၊ လီဆူးနှင့်အြခားတိင်းရင်းသားများစွာတိ ့
အတူတကွ နထိင်လျက် ရှိ ကပါသည်။
မျက် မှာက် ခတ်တွင် ြမန်မာနိင်ငအထက်ပိင်းတွင် တိင်းလန်၊ တိင်းလိင်၊ တိင်း လ၊ တိင်းဆာနှင့်တိင်းခမ်းတီ
ရှမ်းမျိုးနွယ်စ (၅)မျိုး ရှိသည့်အြပင် နိင်င တာ်တွင် စာရင်းမ ပါက် သး သာ တနိင်း၊ ဟူး ကာင်း(မိင်းခွမ်) ဒသခတိင်း
ခွမ်ရှမ်းများလည်း ရှိ န ကပါသည်။

အပ်ချုပ် ရးစနစ်
တိင်းခမ်းတီရှမ်းတိ ့၏ ရှး စာ်ဘွားအပ်ချုပ် ရးတွင် နာယကအဖွဲ ့နှင့်အာဏာပိင်အဖွဲ ့ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ နာ
ယကအဖွဲ ့တွင် စဝ်နဟိ( စာ်ဘွား၏နာယက)က ဦး ဆာင် ပီး အာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်းတွင် စာ်ဘွားက ဦး ဆာင်သည်။
အာဏာပိင်အဖွဲ ့အစည်းက အပ်ချုပ် ရးနှင့်တရားစီရင် ရးတွင် တိမ်း စာင်းမရှိပါက စဝ်နဟိ ဦး ဆာင် သာ နာယကအ
ဖွဲ ့က ထိန်း ကျာင်းတည့်မတ် ပးသည်။ တနည်းအားြဖင့် စဝ်နဟိ(နာယက)သည် အယူခအဖွဲ ့လည်း ြဖစ်သည်။
(၁)အ က ပးအဖွဲ ့။ ။အ က ပးအဖွဲ ့တွင် အမျိုးအနွယ်အလိက် အပ်စထဲမှ သမာဓိရှိပဂ္ဂိုလ်များကိ ရွးချယ်တာ
ဝန် ပးသည်။
(၂)အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့။
။အပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ့တွင် စာ်ဘွား၊ စဝ်ဖကျန်( စာ်ဘွား၏လက် ထာက်) ကာ်မတီ
ဝင်လူ ကီးများမှာ စဝ်ကျမ်ဖ၊ စဝ်အိန်ဖ၊ စဝ်နိဖ၊ စဝ်ခန်ဖ၊ စဝ်မန် စသည်များ ပါဝင်သည်။
(၃)အပ်ချုပ် ရးအဆင့်ဆင့်တွင် လန်း၊ ဆန်း၊ ပါ့၊ ပတ်(အကွက်အစ)ဆိန်၊ မန်(အပ်စ) မန်( ကျးရွာ) ဝိန်း၊ မိင်း
( မို ့ မို ့နယ်)၊ (နိင်င)၊ တိင်(တိင်း၊ခရိင်)။
စဝ်နဟိနှင့်စဝ်ဖတိ ့သည် အာဏာပိင်အ ကီးအကဲြဖစ် သာ်လည်း အပ်ချုပ်ရာတွင် အတိင်ပင်ခလူ ကီးများနှင့်
ဆွး နွးနှီး နှာြခင်းြဖင့် အပ်ချုပ်သည်။ စာ်ဘွားသည် အပ်ချုပ် ရးနှင့်တရားစီရင် ရး နှစ်ခစလးတွင် ကိယ်တိင်ဦး
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ဆာင်၍ အပ်ချုပ်စီရင်သည်။ လပ်ငန်း သးငယ်ပါက သူ၏ ကာ်မတီဝင်လူ ကီးများကိ လဲအပ်၍ လပ်ကိင် စသည်။ အပ်
ချုပ် ရးတွင် ကာ်မတီဝင်လူ ကီးများနှင့်တိင်ပင်ညိနင်း ပီး အပ်ချုပ်သည်။ တရားစီရင်ရာတွင် တိင်းခမ်းတီဓမ္မသတ်အ
တိင်း ခရးဖွဲ ့ပီး စီရင်ထးဖွဲ ့သည်။ သးငယ် သာ အမများကိ သူ၏ ကာ်မတီဝင်လူ ကီးများကိ ခွဲ ဝစီရင် စသည်။ အပ်
ချုပ် ရးအဆင့်တွင် ဆန်း(အိမ် ထာင်စအလိက်)၊ လန်း(အကွက်လိက်)၊ ကျးရွာ(မန်)နှင့် မို ့(မိင်း၊ ဝိန်း)ဟ (၄)ဆင့်သတ်
မှတ်၍ အပ်ချုပ်သည်။ ဆန်းနှင့်လန်းအဆင့်တွင် အစမှူး အကွက်မှူးများ ခန် ့ထားအပ်ချုပ်သည်။ ကျးရွာများတွင်
စဝ်မန်း(ထမန်)သူ ကီးများကိ ခန် ့ထား၍ အပ်ချုပ် စသည်။ မို ့(မိင်း၊ ဝိန်း)ကိ စာ်ဘာွ းကိယ်တိင် အပ်ချုပ်သည်။
စာ်ဘွားသည် လက်နက်ကိင်နှင့်စစ်မက် ရးရာတွင် တာဝန် ပးနိင်ရန် ဟိဟန်(သူရဲ ကာင်း)၊ ဟိက်ဆိက်(စစ်
ခါင်း ဆာင်)နှင့် န ့စဉ်ခိင်း စရန်နှင့်ရာဇဝတ်မများ ြဖစ်ပွားပါက ဖမ်းဆီးချုပ် နှာင် စရန် ြပာတာ(ရဲ)(ထင်ဆိ) လာ့မ
လွမ(် ရဲ)ရဲများကိ ခန် ့ထားတာဝန် ပးထားသည်။ ၄င်းအြပင် မိမိနယ် ြမအတွင်းရှိ သစ္စာသမာဓိရှိြခင်း၊ ပညာဗဟသတရှိ
ြခင်း၊ လူ ကီးဂဏ်အဂါနှင့်ြပည့်စြခင်း စ သာလူ ကီးများကိ အခါအား လျာ်စွာ ရွးချယ်၍ စဝ်ဆိန်၊ စဝ်မန်၊ စဝ်ဟိ၊ စဝ်
ကျမ်၊ စဝ်အိန်ဖ၊ စဝ်ခန်ဖ စသည့်ရာထူးရာခ အ ဆာင်အ ယာင်များ ခန် ့အပ် ပး လ့ရှိသည်။ အပ်ချုပ် ရးနှင့်ပတ်သက်၍
မိး ကာင်း စာ်ဘွား ကီးနှင့်ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်သည်။ မိး ကာင်း စာ်ဘွားဆက် ကန်၍ မို ့ဝန်အဆင့်ထားသည့်အခါ
အင်းဝ ခတ်တွင် အင်းဝဘရင်နှင့်တိက်ရိက်ဆက်သွယ်၍ အပ်ချုပ်သည်။

အဂလိပလ
် က်ထက် အပ်ချုပ် ရးစနစ်
အဂလိပ်တိ ့သည် တိင်းခမ်းတီရှမ်းများ နထိင် သာ ြမြပန် ့ ဒသတွင် ခမ်းတီ စာ်ဘွားများ အပ်ချုပ်ခဲ့ သာ
စာ်ဘွားနယ်(၈)နယ်ကိ အ ြခခ၍ အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ စာ်ဘွားနယ်(၈)နယ်မှာ လန်းကျိန်း၊ မန်း စခွန်၊ မန် စ၊ လတ်ခွန်၊
မန် န၊ လန်း န၊ လန်းတိင်၊ မိင်းယတ်တိ ့ြဖစ်သည်။ နာက်ပိင်းတွင် လန်းကျိန်းအနွယ်များ အိန္ဒိယနိင်င အာသြပည်နယ်
သိ ့ ြပာင်း ရ ့သွား ကသြဖင့် စာ်ဘွားနယ်(၇)နယ်သာ ကျန်ရှိ လသည်။ အဂလိပ်တိ ့သည် ၁၉၂၆ ခနှစ်တွင် ခမ်းတီလန်
အပ်ချုပ် ရးအမိန် ့(Khamti Long Administration Order 1926) ကိ ြပ ာန်း ပီး အပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဂလိပ်တိ ့သည် အထက်ပါအမိန် ့အာဏာရ စာ်ဘွားများ အထက်တွင် နယ်ပိင်ဝန် ထာက်တစ်ဦး ခန် ့ထားအပ်
ချုပ်ခဲ့သည်။ စာ်ဘွားခန် ့အပ်လာကိ ဘရင်ခ(Governor)က ထတ် ပးသည်။ စာ်ဘွားများသည် မိမိတိ ့၏လက် ထာက်
များကိ မိမိတိ ့ကိယ်တိင် ခန် ့အပ်ခွင့်ရှိသည်။ တရားစီရင် ရးနှင့်ပတ်သက်၍ တရားမမများကိ တိင်းခမ်းတီတိ ့၏ဓ လ့ထး
တမ်းအတိင်း စီရင်ပိင်ခွင့်ရှိသည်။ မိမိနယ်အတွင်းရှိ အြခားလူမျိုးများကိလည်း တရားစီရင်ခွင့် ရှိသည်။ စာ်ဘွား၏တ
ရားရးတွင် မ ပီးြပတ် သာ အမများကိ နယ်ပိင်ဝန် ထာက်ရးတွင် အယူခနိင်သည်။ ရာဇဝတ်မများနှင့်ပတ်သက်၍ နယ်
ပိင်ဝန် ထာက်က အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ် ပးသည်ကိ စီရင်ရသည်။ စာ်ဘွားများသည် ဓားြပမ၊ လယက်မမှစ၍
လူသတ်မထိ ရာဇဝတ်မများ ြဖစ်ပွားလ င် တရားခများအား ချက်ချင်း ဖမ်းဆီး ပီး နီးရာရဲစခန်း သိ ့မဟတ် နယ်ပိင်ဝန်
ထာက်ထ အစီရင်ခရသည်။ စာ်ဘွားများသည် မိမိနယ်၏ ငိမ်ဝပ်ပိြပား ရးကိ တာဝန်ယူရသည်။ အမများြဖစ်ပွားလ င်
အမကန်ကျစရိတ်၏ ၁ဝ ရာခိင်နန်းကိ သးစွဲပိင်ခွင့်ရှသ
ိ ည်။ လူခွန်၊ အိမ်ခွန်နှင့်အခါအား လျာ်စွာ သတ်မှတ်သည့်အခွန်
များကိ မိမိနယ်အတွင်း ကာက်ခ ပးရ၍ ၄င်းအခွန်၏ ၂ဝ ရာခိင်နန်းကိ မိမိကိယ်ပိင်ဘ ာ ငွအြဖစ် သးစွဲပိင်ခွင့်ရှိ
သည်။ အဂလိပ်လက်ထက်တွင် ၄င်းတိ ့ြပ ာန်းထား သာ ခမ်းတီလန်အပ်ချုပ် ရးအမိန် ့အတိင်း အပ်ချုပ်ရန်ြဖစ် သာ်
လည်း အချို ့ သာ စာ်ဘွားတိ ့သည် ရှးယခင်အတိင်း အပ်ချုပ်ြခင်း၊ တရားစီရင်ြခင်းများ ြပုလပ်ခဲ့ ကသည်။ ဥပမာ - အ
ချို ့ စာ်ဘွားတိ ့သည် သဒဏ်နှင့်နယ်နှင်ဒဏ် စ သာအမများကိလည်း စစ် ဆး ကသည်ကိ တွ ့ရှိရပါသည်။

တိင်းခမ်းတီတိ ့၏ဓမ္မသတ်ကျမ်း
တိင်းခမ်းတီရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့၏ဓမ္မသတ်ကျမ်းသည် မည်သည့်ခနှစ်တွင် ရးသားခဲ့သည်ဟ ဖာ်ြပထား
ြခင်း မရှိ ပ။ ဤကျမ်းသည် အြခားစာ စာင်များနည်းတူ ရှးပညာရှိများ ရးသားြပုစထားခဲ့သည်ကိ ခတ်အဆက်
ဆက် အဆင့်ဆင့်ကူးယူ သိမ်းဆည်းထားရှိ သာ စာ စာင် ြဖစ်ပါသည်။ ဓမ္မသတ်ကျမ်းများသည် အ စာင်ကွဲများစွာ ရှိ
သည်။ ဤဓမ္မသတ်ကျမ်းများသည် ရှးပ ဝသဏီ နှစ် ပါင်းများစွာ ကာလမှစ၍ စာ်ဘွားများ တရားစီရင်ဆးြဖတ်ရာ
တွင် ကျင့်သးခဲ့ သာ ဓမ္မသတ် ြဖစ်ပါသည်။ တိင်းခမ်းတီတိင်းရင်းသားတိ ့သည် ရိးရာတရားစီရင်ထးဖွဲ ့အြဖစ် ယ န ့တိင်
ကျင့်သးလျက် ရှိသည်။ ဤဓမ္မသတ်ကျမ်းကိ လ့လာ ကည့်ြခင်းအားြဖင့် တိင်းခမ်းတီတိင်းရင်းသားတိ ့သည် ရှးအခါက
ပင် သူ ့ ခတ်နှင့်သူ အဝင် အာင် တရားစီရင်ရာတွင် အတတ်နိင်ဆး တရားမ တမ ရှိ အာင် စီမ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကာင်း ပ
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လွင်ထင်ရှား ပသည်။ ဓမ္မသတ်ကျမ်းထဲမှ အချို ့ သာအချက်အလက်များသည် ယ န ့တိင် ခတ်မီ န ပီး ယ န ့တရားသူ
ကီးများ စနမူနာ အတယူသင့်သည်များ ပါဝင် နသည်ကိ လ့လာ တွ ့ရှိရပါသည်။ ဓမ္မသတ်ကျမ်းတွင် အာက်ပါ ခါင်း
စဉ်အခန်းများ ပါဝင်သည်။
(၁) တရားသူ ကီးခရး ဖွဲ ့စည်းပ
(၂) သက် သမြပုအပ် သာသူများ
(၃) အမခင်းြဖစ် ပ ရသည့်အ ကာင်းရင်းများ
(၄) ပစ္စည်း ချးငှားြခင်း၊ အပ်နှြခင်း၊ ပါး ပးြခင်းမှြဖစ်ပွားရ သာ အမများနှင့်စီရင်ထး
(၅) မိမိပိင်ပစ္စည်းဥစ္စာ မဟတ်ပဲ သူတစ်ပါးထ ရာင်းစားြခင်း ကာင့် ြဖစ်ပွားရ သာအမများနှင့်စီရင်ထး
(၆) ပးကမ်း ပီး နာက် ြပန်လည်ယူြခင်း ကာင့် ြဖစ်ပွား သာအမများနှင့်စီရင်ထး
(၇) လပ်အားငှားရမ်းလပ်ကိင်ရာ၌ အခင်းြဖစ်ပွား သာအမများနှင့်စီရင်ထး
(၈) က န်၊ အခိင်းအ စဆိင်ရာ အမကိစ္စများနှင့်စီရင်ထး
(၉) တိရ စ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက် သာ ကိစ္စများ ကာင့် ြဖစ်ပွား သာ အမများနှင့်စီရင်ထး
(၁ဝ) အ မွအနှစ်ဆက်ခမကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ြဖစ်ပွား သာ အမများနှင့်စီရင်ထး
(၁၁) လင်မယားဆိင်ရာ မခင်းြဖစ်ပွားမများနှင့်စီရင်ထး
(၁၂) လယ်ယာြခ ြမ တာ တာင်နယ်နိမိတ်များနှင့်သက်ဆိင်သည့်မခင်းများ ြဖစ် ပ ြခင်းနှင့်စီရင်ထး
(၁၃) သူတစ်ပါးအား ြပစ်မှား နှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမဆိင်ရာ အမများနှင့်စီရင်ထး
(၁၄) ခိးမဆိင်ရာ ကိစ္စများနှင့်စီရင်ထး
(၁၅) ရိက်နှက်ပတ်ခတ်မဆိင်ရာ မခင်းများနှင့်စီရင်ထး
(၁၆) သူတစ်ပါးအား သ ကပျက်စီး စမနှင့်စီရင်ထး
(၁၇)အ ထွ ထွကိစ္စဆိင်ရာ မခင်းများနှင့်စီရင်ထး

စာ ပသမိင်း
တိင်းခမ်းတီစာ ပ စတင် ပ ပါက်ခဲ့သည့်နှစ်ကိ အတိအကျ မသိရှိရ သာ်လည်း နှစ် ပါင်းများစွာက ရှမ်းလူ
မျိုးများ တရတ်ြပည်တွင် နထိင်စဉ်ကတည်းက အသးြပုခဲ့သည်ဟဆိရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထိစာ ပများကိ မူလ နထိင်ခဲ့
ရာ တရတ်ြပည် သိ ့မဟတ် ရှမ်းြပည် ကီးမှ ခမ်းတီလန် ဒသသိ ့အြပည့်အစ ယူ ဆာင်လာခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တိင်းခမ်းတီ
စာ ဗျည်းအက္ခရာများသည် လိက်ထိ ငါက်မှ ဆင်းသက်လာသည်ဟ သမိင်းသ တသီများက ဆိသည်။ ြမန်မာနိင်ငရှိ ဘ
သးရှမ်းစာတွင် ဗျည်းအက္ခရာ(၁၉)လး ရှိ ပီး တိင်းခမ်းတီစာတွင် ဗျည်းအက္ခရာ(၁၈)လး ရပါသည်။ ထိစာနှစ်ခတွင် မတူ
ညီ သာ ဗျည်းအက္ခရာ(၇)လး ရှိသည်ဟဆိ သာ်လည်း ၄င်းတိ ့မှာ ဆင်တူရိးမှား သတူ ကာင်းကွဲ အ ရှ ့ အ နာက် န
ရာ ြပာင်းလဲထားြခင်း၊ တချို ့အက္ခရာများမှာ ြပာင်းြပန် ရးသားထားြခင်း ြဖစ်သည်ကိ လ့လာ တွ ့ရှိရပါသည်။
ဥပမာ - ဘသးရှမ်းစာ ပထမဗျည်း(ၵ)သည် တိင်းခမ်းတီစာ၏ဒတိယဗျည်း(ခ)ြဖစ်သည်။ ဘသးရှမ်းစာ စတ
တ္ထဗျည်း(ၸ)သည် တိင်းခမ်းတီစာ၏ (၁၁)လး ြမာက် (ဖ)အက္ခရာ ြဖစ်သည်။ ဘသးရှမ်းစာ(ၺ)နှင့် တိင်းခမ်းတီစာ ( )
မှာလည်း ဆင်တူရိးမှား ြဖစ်သည်။ ဘသးရှမ်းစာ(ၼ) သည်လည်း တိင်းခမ်းတီစာ ( )နှင့်ဆင်တူသည်။ ဘသးရှမး် စာ
(ၼ) အက္ခရာကိ တိင်းခမ်းတီ၏အချို ့ ရှးစာများတွင် ၄င်းတိင်း သးနန်းထားသည်ကိ တွ ့ရှိရပါသည်။ ၄င်းအြပင် ဘ
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သးရှမ်းစာ (ႁ)နှင့်တိင်းခမ်းတီအက္ခရာ( )နှစ်ခမှာလည်း ဆင်တူရိးမှား ြဖစ် နသည်ကိ တွြမင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ တိင်း
ခမ်းတီစာတွင် သရ(၁၂)လး ရှိပါသည်။
တိင်းခမ်းတီ ရှး ဟာင်းစာ ပများတွင် ဗဒ္ဓပရိယတ္တိစာ ပများြဖစ်သည့်သတ်၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမ္မာ၊ ပိဋကတ်သး
ပကျမ်းအစစ ဇာတ်နိပါတ် တာ်များ၊ သမိင်းရာဇဝင်၊ ပြပင်လကာ၊ ဝတ္ထု၊ ဓမ္မသတ်၊ ဆးမစာ၊ ဗဒင်လက္ခဏာ စသည့် စာ
အမျိုးစရှိသည်။ ထိ ရှးစာ ပများကိ ရှးပ ဝသဏီမှစ၍ တိင်းခမ်းတီပညာရှိကျမ်းတတ်စာတတ် ပဂ္ဂိုလ်များက မာဂဓ
ဘာသာ၊ ပါဠိဘာသာများမှ ြပန်ယူြခင်း၊ ရှမ်း ကီးစာ ပများမှ ကူးယူြခင်း၊ ပညာရှိများကိယ်တိင် ြပုစ ရးသားြခင်းများ
ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ပရိယတ္တိစာ ပတွင် အဘိဓမ္မာခနစ်ကျမ်း၊ ဝိနည်းငါးကျမ်း၊ သတ်သးကျမ်းများကိ မူလအ ြခခထား၍
ကျမ်းခွဲကျမ်းပွားများစွာ ရှိသည်။
ဇာတ်နိပါတ်စာ ပတွင် မ ဟာသဓာဇာတ်၊ ဝ ဿန္တရာဇာတ်၊ မဟာဇနကဇာတ်၊ တမိဇာတ် စ သာြမန်မာစာ
ပတွင်ရှိသည့် ဇာတ်နိပါတ် တာ်များ အားလးရှိသည်။ သမိင်းရာဇဝင်တွင် ရှမ်းသမိင်း၊ ခမ်းတီလန်သမိင်းနှင့် စတီပထိး
များ၏သမိင်းများ ရှိသည်။ ဝတ္ထုစာ ပတွင် ယခမ်းကိ မာင် နာင်ယန်း၊ ရာမလက္ခဏ၊ စဝ်ခွန် ဟာင် စ သာဝတ္ထုများ
ရှိသည်။ ပြပင်တွင် ရှးရိးရာပြပင်များ ရှသ
ိ ည်။ လကာစာများ စကားထာများကိ ဖွဲ ့ဆိရာတွင်လည်း ကာင်း၊ ရိးရာသီ
ချင်းများ စပ်ဆိ ရးသားရာတွင်လည်း ကာင်း၊ အချို ့ ရှးစာ ပများ ရးသားရာတွင်လည်း ကာင်း သးစွဲသီကးဖွဲ ့နွဲ ့ ရး
သား ကပါသည်။ ဓမ္မသတ်ကျမ်း ဗဒင်ကျမ်း လက္ခဏာကျမ်းများလည်း ရှသ
ိ ည်။ ဆးမစာများတွင် လာကနီတိကျမ်း၊
လာပညတ်၊ လိက် ဆာင်ခါမ်း(ဆိရိးစကား၊ စကားပ)နှင့်ဖိးဖိးဩဝါဒဆးမအမှာစကား စသည့်စာ ပများ ရှိသည်။ အ
ထက် ဖာ်ြပပါ စာ ပများကိ ရှးစာမူ ဟာင်းများြဖင့် ရှမ်းစက္က ူလိပ်နှင့်ပရပိက်များတွင် ရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

(က)စာ ပများ အသးြပုပ
ဝါတွင်းဥပသ် န ့များ၊ ထမနဲပွဲ တာ်၊ သ ကန်ပွဲ တာ် စ သာခါ ကီးရက် ကီးများနှင့်ဘရားပွဲ တာ်များတွင် အဘိ
ဓမ္မာစာ ပများနှင့်ဇာတ်နိပါတ် တာ်များကိ ဖတ် ကားနာယူ ကပါသည်။ လူမကျန်းမာ ြဖစ်သည့်အခါ အဘိဓမ္မာစာများကိ
ဖတ် ကပါသည်။ အထူးအစီအစဉ်ြဖင့် တန်ထမ်း ခ ဓမ္မသဘင်စာနာပွဲများ ကျင်းပပါသည်။ ဤသိ ့ စာများ ဖတ် ကားရာ
တွင် စာ ဟာဆရာများ စာတတ်ပဂ္ဂိုလ်များနှင့်လူ ကီးလူ ကာင်းများကိ ရွးချယ်၍ ဖတ် ကပါသည်။ သာ ရးနာ ရးအ
ခမ်းအနားများတွင်မူ သတ်မှတ်ထား သာ စာများကိ ဖတ်ရပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် မဂလာ ဆာင်အခမ်းအနားတွင် မဂ
လာဖတ်စာများကိ ဖတ် ကား ပီး အသဘချသည့်အခါ သချုင်းတွင် စဝ်ဟိထမ်း ခ ပိဋကတ် တာ်များ နိဒါန်းစာကိ ဖတ်
ရပါသည်။ စာ်ဘွားများ တင် ြမာက်၍ ဘိသိက်ခယူသည့်အခါတွင်လည်း ကာင်း၊ ြပည်သူများထဲမှ မှူးမတ်များြဖစ်
သည့်စဝ်ဆိန်၊ စဝ်ဟိ၊ စဝ်မန် စသည့်အရာများ ခန် ့အပ်ချီး ြမာက်ြခင်း အခမ်းအနားများတွင်လည်း ကာင်း ဘိသိက်စာ
များ ဖတ် ကားရပါသည်။ အမများမစစ် ဆးမီ အစစ်ခရမည့်ပဂ္ဂိုလ်များကိ ကျမ်းကျိန်ရာတွင် ကျမ်းကျိန်စာကိ ဦး ခါင်း
ပ တင်၍ ကျိန်ရပါသည်။

(ခ)စာ ပြပုြပင်ြခင်း
တိင်းခမ်းတီစာ ပများသည် ရှးမှစ၍ အဆင့်ဆင့် ရးကူးလာသြဖင့် ကျမ်းစာ စာင် အမည်တူတစ်ခတည်းြဖစ်
သာ်လည်း အ ကိမ် ကိမ် ရးကူးလာသြဖင့် အ ကာင်းအရာများ ကွဲြပားလာသည်ကိ တွ ့ရှိရသြဖင့် ၁၉၆ဝ-၆၁ ခနှစ်တွင်
စာတတ်ကျမ်းတတ် ရဟန်းပဂ္ဂိုလ် လူပဂ္ဂိုလ်များ စ ပါင်း၍ စာ ပစိစစ်တည်းြဖတ်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိ
သိ ့စီစစ်တည်းြဖတ် ပီး သာ ကျမ်းများကိ ပထမဦးဆးအ ကိမ်အြဖစ် ၁၉၆၇ ခနှစ်တွင် တိင်းခမ်းတီစာ ခဲစာလးများြဖင့် ပ
နှိပ်ထတ် ဝခဲ့ပါသည်။
တိင်းခမ်းတီစာ ပသည် အသအမှတ်အသား သ ကတမရှိသြဖင့် စာ ပတတ်က မ်းသူ ပဂ္ဂိုလ်များသာလ င် စာ
ပများကိ ကာင်းစွာ ဖတ်နိင်သည်။ ထိ ့ ကာင့် စာလးတိင်း၏အ ခ အ ဝ အသထွက် တိကျစွာ ြဖစ် စရန် ၁၉၉၃ ခ
နှစ် ဧ ပီလတွင် စာလးများ၏အသထွက်သ ကတများ သတ်မှတ်ြပုြပင်ရန် ဆးြဖတ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တဖန် တိင်း
ခမ်းတီစာ ပကိ အသထွက်သ ကတများကိ ကည့်၍ အလွယ်တကူ ဖတ်တတ် စရန်နှင့်ကွန်ပျူတာြဖင့် ရးသားသးအ
သးြပုနိင်ရန်အြပင် က လးသူငယ်စာသင်သားများကိ စနစ်တကျ သင် ကား ပးနိင်ရန် ဘာသာ ဗဒပညာရှင်များ၏အ
ကူအညီြဖင့် ၂ဝဝ၃ ခနှစ်တွင် စာ ပကိ ြပုြပင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခအထိ သတ်မှတ်ြပုြပင်ချက်အရ တိင်းခမ်းတီ၏
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မူလအသထွက် အသးအနန်းအတိင်း အသသ ကတ(၉)ခအထိ သတ်မှတ်ြပုြပင်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအသ (၉)သထဲမှ (၅)သ
သည် အများသးြဖစ် ပီး ကျန်(၄)သမှာ တစ်ခါတရသာ သးရ သာ အသများြဖစ်ပါသည်။ ယခ နာက်ဆး ြပုြပင်သတ်မှတ်
လိက် သာ အသသ ကတများသည် ဘသးရှမ်းစာ ပသ ကတများနှင်တ
့ ူညီ နသြဖင့် တိင်းခမ်းတီလူငယ်များ ဘသး
ရှမ်းစာ ပကိ လ့လာသင် ကားရာတွင် လွယ်ကူသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ နာက်ဆး ြပုြပင်သတ်မှတ်လိက် သာ အသ
သ ကတများမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်။
နိင်င တာ်မှ ခွင့်ြပုခဲ့လ င် စာသင် ကျာင်းတွင် အဆင်သင့်သင် ကားနိင်ရန် ကျာင်းသးဖတ်စာ အ ြခခနှင့်ပထ
မတန်းစာအပ်များ ရးသားြပုစ ပီး ကချင်ြပည်နယ်အစိးရထ တင်ြပထား ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက် ပီး ဒတိယတန်းမှ
စတတ္ထတန်းအထိ ဖတ်စာအပ်များကိလည်း ြပုစလျက် ရှိပါသည်။

သာသနာ ရး
တိင်းခမ်းတီရှမ်းများ နထိင်ရာ ခမ်းတီလန် ဒသသိ ့ ဗဒ္ဓဘာသာ ထရဝါဒ ရာက်ရှိြခင်းသည် တတိယသဂါ
ယနာတင်ဘရင်ြဖစ်သည့်သီရိဓမ္မာ သာကမင်းလက်ထက်အခါတွင် ြဖစ်သည်ဟ ဆိရ ပမည်။ ရဟန္တာအရှင်ြမတ် ယဿ
တိဿမ ထရ် ကီးမှူး၍ ရဟန္တာသးပါးတိ ့သည် သာသနာသက္က ရာဇ် (၂၂၄)၊ ဘီစီ(၃ဝ၄)ခနှစ်တွင် မဇ္ဈိမ ဒသမှဈာန်ယာဉ်
ြဖင့် ခမ်းတီလန် ဒသသိ ့ ကြမန်းလာ၍ ကာင်းမူးလန်( ရဆတ်မင်း) စတီ တာ်ကိ သရီရဓာတ် တာ်သးဆူ ဌာပနာကာ
စတီ တာ်ကိ တည်ထား တာ်မူခဲ့သည်။ ရဟန္တာသးပါးသည် စတီ တာ်ကိ တည်ထား ပီး နာက် ကာင်းမူးလန် စတီ
တာ်အ နာက်အနီးရှိ နွယ် စာင်း တာင် ပ ကျာင်းတွင် သီတင်းသးလျက် ခမ်းတီလန် ဒသတစ်ခလးတွင် သာသနာ
ြပုခဲ့ပါသည်။ လူများကိ ဒါနသီလ ကသိလ် ကာင်းမများ ြပု စ ပီး သရဏဂ၌ တည် စသည်။ ရပ်ရွာတိင်းတွင် ကျာင်း
နှင့်ရဟန်းသဃာ တာ်များ ထားရှိ စ တာ်မူသည်။ ထိအချိန်တွင် စာ်ဘွား ကီးစဝ်လွမ်းလန် မင်းြပုသည်။
ရဟန္တာသးပါး ြပန်လည် ကသွား ပီးသည့် နာက်တွင် ခမ်းတီလန် ဒသတွင် ထရဝါဒ၊ တာ နနှင့်ပွဲ ကျာင်းဟူ
၍ သာသနာ တာ်ဂိဏ်းသးဂိဏ်း ကွဲသွား ကသည်ဟဆိသည်။ နှစ် ပါင်း ကာလာသည့်အခါ ကာင်းမူးလန် စတီ တာ်
လည်း ပျက်စီးယိယွင်းခဲ့သည်။ ထိအခါ ခမ်းတီြပည်ကိ အပ်ချုပ် သာ စဝ်လွမ်းလန်၏ညီ တာ် စဝ်လွမ်းနွဲ ့က စတီ တာ်
ကိ ြပုြပင်မွမ်းမခဲ့သည်။ စဝ်လွမ်းနွဲ ့ နတ်ရွာစ ပီး နာက်တွင် အပ်ချုပ်မင်းလပ်မည့်သူ မရှိပဲ နှစ် ပါင်းနှစ်ရာတိတိ ကာ
ညာင်းခဲ့ လသည်။ ထိနှစ် ပါင်းနှစ်ရာအတွင်း ကာင်းမူးလန် စတီလည်း ဟာင်းနွမး် ပျက်စီး ပီး ြပုြပင်မည့်သူ မရှိ
သည့်အြပင် ဗဒ္ဓသာသနာ တာ်မှာလည်း မှးမှိန်တိမ် ကာခဲ့ လသည်။
ထိ နာက် ကာဆမ်ဖ(ီ ရှမ်းကိးြပည် ထာင်) မိန်းအိက် လာဝ်မှ စဝ်ကျန်မိန်းဟိန်း ဟာက်နှင့်ညီ တာ်နှစ်ပါး
သည် နာက်လိက်ဗိလ်ပါ အိမ် ြခ(၁၁ဝ)ြဖင့် သာသနာသက္က ရာဇ်(၇၆၉)ခန် ့တွင် ခမ်းတီလန် ဒသသိ ့ ရာက်ရှိလာ ကသည်
၄င်းတိ ့နှင့်အတူ ရဟန်းသဃာ တာ်များလည်း ပါလာ ကာင်း သိရှိရပါသည်။ စဝ်ကျမ်မိန်းဟိန်း ဟာက်သည် ပျက်စီးယိ
ယွင်း န သာ ကာင်းမူးလန် စတီ တာ်ကိ ဉာဏ် တာ်ကိး တာင်အထိ ြပန်လည်ြပုြပင် တည် ဆာက်ခဲ့သည်။ ထိအချိန်
မှစ၍ ခမ်းတီြပည်တွင် ဗဒ္ဓသာသနာ တာ် ြပန်လည်ထွန်းကားြပန် ့ပွားလာခဲ့ လသည်။ အဒီ(၁၃၁၅)ခန် ့တွင် စဝ်ဆမ်လန်
ခမ်းတီြပည်သိ ့ ရာက်ရှိလာ သာအခါမှစ၍ သာသနာ ရးကိစ္စရပ်များကိ မိး ကာင်းနှင့်ပဂ နြပည် တာ်များသိ ့ ဆက်
သွယ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး သာသနာ ရးလပ်ငန်းများ ပိမိတိးတက် ြပန် ့ပွားလာခဲ့ပါသည်။
စဝ်ကျမ်မိန်းဟိန်း ဟာက် ြပုြပင်ခဲ့ သာ ကာင်းမူးလန် စတီ တာ်ကိ မန် န စာ်ဘွား ကီးစဝ်ဖြမ အာင်က
ဉာဏ် တာ်(၅ဝ) တာင်ြမင့် အာင် တည် ဆာက်ခဲ့သည်။ ထိ နာက် ကာဇာသက္က ရာဇ် ၁၂၄ဝ တွင် လတ်ခွန် စာ်ဘွား
ကီးစဝ်ဖခန်ဆိင်က စတီအ ဟာင်းကိ င၍ ဉာဏ် တာ်(၆၄) တာင်အထိြမင့် အာင် ြပုြပင်တည် ဆာက်ခဲ့သည်။ ကာ
ဇာသက္က ရာဇ် ၁၃၁၂ ခနှစ်တွင် ခမ်းတီလန် ဒသ၌ ြမငလျင် ကီးစွာ တန်လပ်ခဲ့သြဖင့် ကာင်းမူးလန် စတီ တာ်၊ ခါင်း
လာင် တာ်မှအထက် ပိုကျပျက်စီးခဲ့သြဖင့် လတ်ခွန် စာ်ဘွားစဝ်ဖမန်း ဦး ဆာင်၍ စတီ တာ်ကိ (၅၇) တာင်ြမင့်
အာင် ြပုြပင်မွမ်းမခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ နာက်ဆး နအဖစစ်အစိးရလက်ထက် (၂ဝဝ၂)ခနှစ်တွင် နိင်င တာ်မှ ဦးစီး၍
ဉာဏ် တာ်အြမင့်(၇၂) တာင်အထိ မူလလက်ရှိ စတီ တာ်ကိ င၍ ြပုြပင်မွမ်းမခဲ့ပါသည်။
ထိသိ ့ြပုြပင်မွမ်းမခဲ့ရာတွင် စတီ၏တတိယပစ္စယအထိ တိင်းခမ်းတီရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့ တည် ဆာက်ခ့ဲ
သာ ရှးမူလလက်ရာ ပစအတိင်း တည် ဆာက်ထားရှိ ပီး အ ပ ပိင်းကိမူ ရတိဂ စတီ တာ်၏ပစအတိင်း ြပုြပင်တည်
ဆာက်ခဲ့ပါသည်။ စတီ တာ်၏မခ်များအနီးတွင် တည်ထားခဲ့ သာ ြခ သ့ ကျား ဝသန္ဒရီနတ်သမီးနှင့်ဘီလူးရပ်များကိ
နဂိ နရာများတွင် ြပန်လည်တည် ဆာက်ထား သာ်လည်း ၄င်းရပ်ထများသည် မူလတည်ထားခဲ့ သာအရွယ်အစားကဲ့သိ ့
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ထည်ဝါခန် ့ညားြခင်း မရှိပဲ လှပမမရှိသည့်အြပင် ရပ်ထများမှာလည်း အရွယ်အစားအားြဖင့် သးငယ် နသည်ကိ တွ ့ရှိရ
ပါသည်။
ထရဝါဒကိ ကျင့်သး ပီး တစ်ဖက်တင
ွ ် မိရိးဖလာနတ်ကိ ပသ လ့ရှိသည့်အ ထာက်အထားများကိ တွ ့ရှိရပါ
သည်။ ထိယ ကည်ချက်အယူအဆကိ (ဖူခိ ဆာင် ဟာင်း)လက်ရမ်းနှစ်ဖက်ကိင်သည်ဟအဆိရှိသည်။ ဆိလိသည်မာှ
လာကတ္တ ရာ ကာင်းကျိုးအတွက် ဘရား တရား သဃာ ရတနာသးပါးကိ ဆည်းကပ်ကိးကွယ် ပီး တစ်ဖက်တွင် လာ
ကီ ကာင်းကျိုးများ အာင်ြမင်ရရှိ စရန် မိရိးဖလာနတ်များကိ ပသြခင်း ြဖစ်သည်။ ထိအချိန်အခါက အိမ်တိင်း မိသားစ
တိင်းတွင် မိရိးဖလာ ဘိးဘွားနတ်များကိ ပသ ကသကဲ့သိ ့ တစ်ရပ်လး တစ်ရွာလး စ ပါင်း၍ ပသရ သာ အများနှင့်ဆိင်
သည့်မိရိးဖလာနတ်များ ရပ်ရွာတိင်းတွင် ရှိ ကာင်း သိရပါသည်။ ယ န ့အထိတိင် ရွာတိင်းတွင် (စဝ် ဆမိန်း) ခ မို ့ရွာ
စာင့်နတ်များ နရာကိ တာအပ် လးများြဖင့် သတ်မှတ်ထားရှိ ပီး အချို ့ရွာများတွင် လိအပ်သည့်အခါ ပသ န ကသည်
ကိ တွ ့ရှိရပါသည်။
ထိမိရိးဖလာနတ်များကိ ပသ န သာအချိန်တွင် ခမ်းတီလန် ဒသရှိ (၇)နယ်မှ စာ်ဘွားများပင့် လ ာက်ချက်
အရ ဟူး ကာင်း တနိင်းရှိ မိန်းခွမ်ဇာတိမိန်းခွမ်ဆရာ တာ်(ရာဇာဂရဘွဲ ့တဆိပ် တာ်ရ ပယင်းတွင်းဆရာ တာ်)သည်
ကာဇာသက္က ရာဇ် ၁၂၄၈ တွင် က ရာက် တာ်မူသည်။ ဆရာ တာ်က မိရိးဖလာနတ်ပသြခင်းသည် ထရဝါဒဗဒ္ဓဘာသာ
တွင် အလွန်ယတ်ညမ
့ ှားယွင်း သာအယူြဖစ် ကာင်း၊ ထိ ့ ကာင့် မိရိးဖလာနတ်ပသသည့်အယူဝါဒကိ လးဝစွန် ့ပယ် ပီး
ရတနာသးပါးကိသာ စင် ကယ်စွာ ကိးကွယ်ဆည်းကပ်ရမည့်အ ကာင်း ခမ်းတီလန် ဒသအနှ ့ က ရာက် တာ်မူ၍ သွန်
သင်ြပသ ဟာ ကား တာ်မူခဲ့ လသည်။ ထိအချိန်မှစ၍ တိင်းခမ်းတီတိ ့သည် မိရိးဖလာနတ်ကိ ပူ ဇာ်ပသသည့်အယူအဆ
ကိ လးဝစွန် ့လတ်ခဲ့ ကာင်း သိရှိရပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် တိင်းခမ်းတီရှမ်းတိင်းရင်းသားတိ ့တွင် နတ်ပသ သာ အယူအဆ
ယ ကည်မ မရှိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ဝတ်စားဆင်ယင်မ
ရှမ်းမျိုးနွယ်စ ယာက်ျားများသည် ရှမ်း ဘာင်းဘီကိ ဝတ်ဆင် က သာ်လည်း တိင်းခမ်းတီရှမ်းနှင့်တိင်းလိင်
ရှမ်းအမျိုးသားတိ ့သည် ယ န ့အထိ ပဆိး(လချည်)ကိ ဝတ်ဆင်လျက် ရှိ နသည်ကိ တွ ့ရှိရပါသည်။ ၄င်းကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်
၍ မိင်း ပါင်(မိင်း ကာင်း)သမိင်းတွင် အဂလိပ်များ၏ ရးသားချက် မှတ်တမ်းအရ မိး ကာင်း စာ်ဘာွ း စဝ်အန်ခွမ်( ဆ
အန်ဖ)၏ထူးြခားသည့် ဆာင်ရွက်ချက်နှစ်ရပ်မှာ အဒီ ၁၅၉၆ တွင် မိင်း ပါင်နိင်ငမှ တိင်းရှမ်းတိ ့သည် ြမန်မာတိ ့၏ဆ
ပင်အထားအသိပစနှင့်အဝတ်အထည် ဝတ်ဆင်ြခင်း(ဆင်ယင်ထးဖွဲ ့မ)ပစဓ လ့တိ ့ကိ အတယူကူး ြပာင်း စနိင်ခဲ့ြခင်းပင်
ြဖစ်သည်။ ထိအချိန်မှစ၍ တိင်းခမ်းတီနှင့်တိင်းလိင် ယာက်ျားများ ပဆိး(လချည်) စတင်ဝတ်ဆင်လာခဲ့ြခင်း ြဖစ်မည်ဟ
ယ ကည်ရပါသည်။
မှီြငမ်းကိးကား သာ စာအပ်စာတမ်းများ(၁) တိင်းခမ်းတီ ရှးစာလိပ်၊ ပရပိက်သမိင်းနှင့်ဓမ္မသတ်ကျမ်းများမှ အ ထာက်အထားများ
(၂) တိင်းခမ်းတီ သဃသာသနာ့နဂ္ဂဟအသင်းမှ ြပုစ သာ တိင်းခမ်းတီသမိင်းသ တသနစာတမ်း
(၃) ြမန်မာ့စွယ်စကျမ်း အတွဲ(၂) နှင့် (၁၁)
(၄) ဦး စာနွဲ ့ ရယနှင့်ဦး စာနွဲ ့ဆား တာ် ြပုစ သာ ကာင်းမူးလန်သမိင်း
(၅) ဦး အာင်ဘ၏တိင်းခမ်းတီသမိင်း ဒတိယစာအပ် စာ-၃၆
(၆) ဦး စာနွဲ ့ မာင်းခွန် ြပုစ သာ တိင်းခမ်းတီစာ ပသမိင်း
(၇) India's North-east Frontier by Verrier Elwin
(၈) The Tai Khamti Complied by Lila Gogoi Assam India
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