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ေမာရစ္ေကာလစ္ ေမၿမိဳ႕တြင္ အားလပ္ခ်ိန္
ကၽြႏု္ပ္သည္ ေတာင္တြင္းႀကီး၌ ထာ၀ရအစဥ္ေနထိုင္လ်က္ ရွိေနရေတာ့မည္ဟု ထင္မွတ္ေနစဥ္ အစုိးရရုံး
စုိက္ရာ ေႏြရာသီစခန္းျဖစ္သည့္ ေမၿမိဳ႕သို႔ နယ္ပုိင္၀န္ေထာက္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေသာ အမိန္႔စာ ေရာက္ရွိလာေလသည္။
ေမၿမိဳ႕ကား ဥေရာပတုိက္သားတုိ႔၏ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အခ်က္အျခာ ဗဟုိဌာနတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။
ထုိသုိ႔ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္မွာ အုိင္စီအက္စ္အရာရွိေပါက္စတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိသည့္အထဲ
တြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္အေနႏွင့္ဆုိလွ်င္မူ ပ်င္းရိျငင္းေငြ႔မႈဒဏ္ခ်က္ကို ခံစားရစျပဳေနၿပီျဖစ္ရကာ
ေမၿမိဳ႕သြားရမည္မွာ ၀မ္းသာစရာ ျဖစ္ေနရေပေတာ့၏။
ပူအုိက္ေသာေဒသအရပ္တြင္ (၄)ႏွစ္ေနခဲ့ရၿပီး ပိုမုိ၍ ခ်မ္းေအးေသာအရပ္ေဒသတြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ရ
မည္ကလည္း ႏွစ္ၿခိဳက္စရာျဖစ္ေနသည္။ အစြမ္းအစအေကာင္းဆုံးသူမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆုံရၿပီး ခင္မင္အကၽြမ္း၀င္ရဖုိ႔ေမွ်ာ္
လင့္ခ်က္ရွိေနျခင္းမွာလည္း ႀကီးမားေသာ ဆြဲေဆာင္မႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေန၏။
ထို႔ျပင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဘုရင္ခံမင္းဆာဟာကုတ္ဘတ္တလာ၏မ်က္စိေအာက္တြင္ ရွိေနဦးမည္မဟုတ္ပါလားသို႔တေစလည္း ကၽြႏု္ပ္သည္ ထုိအရပ္တြင္ ထူးခၽြန္မႈျပဳႏုိင္ပါမည္လား၊ ေမၿမိဳ႕တြင္ နယ္ပယ္၀န္ေထာက္တစ္
ေယာက္၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ားသည္ အေရးပါအရာေရာက္ပါရဲ႕လား၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေမၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ၾက
ေသာၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိးတုိ႔၏အစစအရာရာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာ ခုိင္းဖတ္ပင္ ျဖစ္မည္လား။
ဤသို႔ ေတြးေတာပူပန္ေနခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္သည္ ခံစားခဲ့ရကာ ေမၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္အမႈထမ္းရျခင္းျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္သည္ ထုိထက္ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ရာထူးမ်ားကို လမ္းစပြင့္ေလမည္လားဟုလည္း ေတြးေတာေမွ်ာ္
လင့္မိေသး၏။ ထုိရာထူးသည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္၏အစြမ္းအစမ်ား ပိုမုိျပႏုိင္လိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ေနမိေသာ အ
တြင္း၀န္မ်ားရုံးတြင္ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ရာထူးရဖုိ႔ ပဌမအဆင့္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနေပေတာ့မည္။
ေျမျပန္႔တြင္ ၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္ျဖစ္ရကာ ေမၿမိဳ႕သုိ႔တက္ရျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္ကို ကေလးတစ္ေယာက္
အလား စိတ္အားထက္သန္လႈပ္ရွားေစခဲ့ေလသည္။ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ဆုံးပတ္မ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေမၿမိဳ႕သုိ႔ဆုိက္
ေရာက္လာခဲ့သည္။
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ေမၿမိဳ႕သို႔တက္ရဖုိ႔ မႏၱေလးမွေန၍ မီးရထားစီးရ၏။ ေပ(၃၅၀၀)တြင္ တည္ထားသည့္ေမၿမိဳ႕ရွိရာ ရွမ္းကုန္း
ျပင္ျမင့္သည္ အင္မတန္မွမတ္ေစာက္လွေလရာ ေတာင္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ မီးရထားသည္ ေရွ႕ခုတ္ေမာင္းလုိက္၊
ေနာက္ခုတ္ေမာင္းလုိက္ႏွင့္ရစ္ပတ္ေကြ႔ေကာက္၍ တက္ရေလသည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ တစ္စတစ္စက်ယ္ျပန္႔လာ
ေသာ ရႈခင္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။ ရႈခင္းသည္ မည္မွ်က်ယ္ျပန္႔လာသနည္းဆုိလွ်င္ ေတာင္ဘက္မုိင္ ၁၀၀ အ
ကြာတြင္ ရွိေသာ ပုပၸါးေတာင္သို႔ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရေလ၏။
ေတာင္ေပၚသို႔ တက္လာမိသည္ႏွင့္အမွ် ပတ္၀န္းက်င္ေလထုသည္ ပို၍သာ သန္႔စင္ေအးျမလာကာ ေမၿမိဳ႕
ဘူတာရုံ၌ ဆင္းမိသည့္အခါတြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အဂၤလန္ျပည္မွ ေမလဥတုရာသီႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္ဥတုရာသီထဲ၌
ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။
ေမၿမိဳ႕မွာ သစ္ေတာကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထားေသာေျမျပန္႔ေပၚတြင္ တည္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ရႈခင္းမ်ားကို စီး
၍ျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ အိႏၵိယျပည္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ကုန္းေတာင္စခန္းမ်ားကဲ့သို႔ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ျခင္းမရွိသည္တုိင္
ေအာင္ ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီးႏွင့္တူေသာ ဆြဲေဆာင္မႈကား ရွိေနေလသည္။
ကၽြႏု္ပ္မွာ အမွန္ေတာ့ ဘယ္လုိမွအျပစ္တင္ေ၀ဖန္လုိေသာစိတ္လည္း ရွိမေနေခ်။ ထူးျခားေသာရနံ႔ရွိသည့္
သန္႔စင္ေသာေလေအးကို အားရပါးရႀကီး အဆုတ္အတြင္းသို႔ ရႈိက္သြင္းမိေတာ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္ေနထိုင္ရမည့္အိမ္ကို
ျမင္းရထားစီးသြားစဥ္တြင္လည္း ေႏြဦးရာသီတြင္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိသည့္အဂၤလိပ္ပန္းမ်ား စုိက္ပ်ဳိးထားၿပီး ဒီဇင္
ဘာလသာရွိေနေသးသည့္တုိင္ အစြမ္းကုန္ဖူးပြင့္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရ၏။
လမ္းတြင္လည္း ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းမ်ားႏွင့္စာလုိက္လွ်င္ ေခ်ာမြတ္လွေတာ့သည္။ ေနရာတကာတြင္လည္း
သပ္ရပ္မႈက ရွိေနသည္။ အိမ္မ်ားမွာလည္း ေျမျပန္႔ကလုိ ေလးေထာင့္ေသတၱာပုံစံေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အုတ္ႏွင့္
ေဆာက္ထားသည့္ေမွ်ာ္စင္ပါေဂဟာႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။
ယင္းသို႔ ျမန္မာျပည္ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး အဂၤလိပ္ရိပ္ျမံဳကေလးတစ္ခု ဖန္တီးထားျခင္းအားျဖင့္
အဂၤလန္ျပည္အား ျပန္လည္လြမ္းဆြတ္တသျခင္းသည္ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္က သတိမျပဳမိေခ်။ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္
တုိင္မွာလည္း ကၽြႏု္ပ္သည္ အဂၤလန္ျပည္လမ္းတစ္၀က္သုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားသလားဟုစိတ္ထဲတြင္ ခံစားလာရ၏။
ထုိပတ္၀န္းက်င္ထဲ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံအရာရွိ ျဖစ္လာရျခင္းမွာ ထုိအခ်ိန္ကဆုိလွ်င္ ကုသုိလ္ကံအ
ေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဟုထင္မွတ္စရာပင္တည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ကၽြႏု္ပ္သည္ ႀကီးမားလွေသာ စိတ္အားထက္သန္
မႈျဖင့္ ထုိဘ၀ထဲသို႔ ပစ္၀င္မိေလေတာ့သည္။
ဘုရင္ခံႏွင့္၎၏အတြင္း၀န္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္ပင္ ရွိေနေသးသည္။ သူတုိ႔သည္ မတ္လအလယ္ေလာက္
တြင္မွ ေႏြရာသီရုံးစုိက္ရာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ေမၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေရႊ႕လာမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ေရာက္သြားေသာအခ်ိန္မွာ အ
ခ်ိန္ရာသီမဟုတ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာၿမိဳ႕ႏွင့္စစ္ဘက္အရာရွိေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ား
ျပားလွေပ၏။
ေမၿမိဳ႕နယ္ပိုင္၀န္ေထာက္သည္ အျခားနယ္ပိုင္၀န္ေထာက္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အခြင့္အာဏာ ရွိေနသည္။
သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဂၤလိပ္ကလပ္မ်ား၏ေကာ္မတီမ်ားတြင္လည္း သူသည္ မပါလွ်င္ မ
ျဖစ္ေသာလူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရျပန္သည္။ သို႔အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္မွာ မၾကာခင္အတြင္းမွာပင္
ေဂါက္သီးကလပ္ႏွင့္ျမင္းၿပိဳင္ကလပ္၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာကာ အျခားေကာ္မတီ(၅)ခုတြင္လည္း အမႈေဆာင္ျဖစ္
ေနရေတာ့သည္။ ထုိတာ၀န္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ နီးကပ္ေသာအျဖစ္မွန္တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည့္စစ္ႀကီးႏွင့္ပတ္
သက္သည့္တာ၀န္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေနရ၏။
စစ္စရိတ္ေခ်းေငြ စုေဆာင္းေရးေကာက္ခံျခင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္က ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား စုရုံးလ်က္ တရားေဟာျခင္း
ျဖင့္ ကူညီခဲ့သည္။ ေတာင္းဆုိေနေသာ ျမန္မာ ရဲဂ်ီမင့္တပ္ကိုလည္း စတင္ဖြဲ႔စည္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိတပ္ဖြဲ႔တြင္ပါ၀င္
ရန္ ျမန္မာ၊ ကရင္ႏွင့္ခ်င္းမ်ားက ေဗာ္လန္တီယာလုပ္ေနၾကသည္။
ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕ျပအရာရွိမ်ား ေခၚယူမည့္အရာရွိအရံတပ္ကိုလည္း စီမံကိန္းလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္
မွာလည္း စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ဆင္းေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္မွအတြင္း၀န္မ်ားရုံးႀကီးက ေမၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းမလာမီ ဘုရင္ခံဆာဟာကုတ္ဘတ္တလာသည္ ေမၿမိဳ႕
သို႔ေခတၱခဏလာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ အစြမ္းအစမ်ား ရွိပုံရေသာ ဤပုဂၢဳိလ္ႀကီးကို ကၽြႏု္ပ္သည္ ယခုတုိင္တစ္
ခါမွ မေတြ႔ရေသးေခ်။
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၁၉၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရးေသာစာထဲ၌ ကၽြႏု္ပ္က ဤသုိ႔ေရးသားခဲ့သည္“လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တုန္းက ဘုရင္ခံေရာက္လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔တကြ တျခားအရာရွိ
ေတြနဲ႔အတူ ဘုရင္ခံကို ဘူတာမွာ ဆင္းႀကိဳရင္း ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္”
သူသည္ ေမၿမိဳ႕တြင္ တူးေဖာ္ရန္ အမိန္႔ေပးထားေသာ ကန္ႀကီး(ယခုျပင္ဦးလြင္ ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ရွိကန္ေတာ္
ႀကီး)ကိုလာေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိကန္မွာ လွပေသာရႈခင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဆုိၿပီး ထုိကန္ႀကီးအ
ထက္ေတာင္ေစာင္းတြင္ ရွိသည့္အိမ္ရာမ်ား၏တန္ဘုိးကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ တုိးတက္
လာမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္၏စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေနသည္။
ကၽြန္ေတာ္က ဘုရင္ခံကို လုိက္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို သူနဲ႔အတူ ေန႔လယ္စာစားဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚ
လုိက္ပါတယ္။ သူဟာ အခမ္းအနားမဟုတ္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာေတာင္ အစားအစာကို ေကာင္းစားတဲ့လူတစ္ေယာက္ပါ။
ေတာငွက္ဌာပနာမုန္႔ ၀က္ေပါင္ေျခာက္နဲ႔ရွမ္ပိန္ကို စားေသာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူဟာ ေခါင္းမူးလာတယ္ဆုိတာနဲ႔
သူ႔အပါးေတာ္ၿမဲက သူ႔ကို ကဗ်ာကယာ တြဲေခၚသြားရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္ ျပန္သက္သာလာၿပီး ညေနပုိင္း
တစ္ခ်ိန္လုံးမွာလုိက္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ရႈခဲ့ျပန္တယ္။ ညက်ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအိမ္မွာ ညစာစားပြဲတက္လုိက္ေသး
တယ္။ အဲဒီညစာစားပြဲကုိ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဖိတ္ခံရျပန္တယ္။
“ေနာက္ႏွစ္ညအၾကာမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘုရားပြဲေတာ္တစ္ခုမွာ လူသုံးဆယ္ကို ဧည့္ခံခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္
ဟာ ျမန္မာဇာတ္ပြဲတစ္ပြဲကို အထူးစီစဥ္တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္“
ဆာဟာကုတ္ဘတ္တလာ ျပန္သြားရာ မတ္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္က စာေရးျပန္သည္။
“ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေမၿမိဳ႕အနာဂတ္စီမံကိန္းေတြနဲ႔အေတာ္အလုပ္ရႈပ္ေနပါတယ္။ ေမၿမိဳ႕ဧရိယာတစ္ခုလုံးကို
အကြက္ရုိက္ၿပီး ဘုိင္ေလာဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ဖုိ႔လည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါမွကိုယ့္၀င္းကိုယ့္ျခံနဲ႔အိမ္ေတြ ၀ုိင္းရံေန
တဲ့တကယ္ေကာင္းတဲ့ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ေပၚလာရမွာဘဲ“
ထုိစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆာဟာကုတ္ကိုယ္တုိင္က အမိန္႔ေပးသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစီမံကိန္းမ်ားကို
ကၽြႏု္ပ္သည္ သူျပန္လာမည့္မတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ အသင့္ျဖစ္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္သည္ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ရာ ဆာဟာကုတ္သည္ ေတာ္ေတာ္သေဘာက်သြားခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ယခုမူသူသည္ လအနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာျပည္မွထြက္ခြာသြားရေတာ့မည္ဟူသည့္သတင္းကေရာက္
ရွိလာခဲ့ေလ၏။
ေမၿမိဳ႕နယ္ပုိင္၀န္ေထာက္အျဖစ္ႏွင့္ (၆)လထမ္းေဆာင္ခဲ့ရျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား
ျဖင့္ဆုိလွ်င္ သာမန္လုပ္ေနက် လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ကြာျခားခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တြင္ အထက္လူႀကီး
အျဖစ္ႏွင့္အေရးပိုင္မင္းကေတာ့ ရွိေနေပေသးသည္။ အေရးပိုင္မင္းကား အုိင္စီအက္စ္မွ၀ါရင့္ႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္
သည့္ဒဗလ်ဴစမုိက္သ္ဆုိသူျဖစ္သည္။
၎သည္ သူ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀လွသူျဖစ္၍ ၎၏သားကလည္း စစ္မ်က္
ႏွာတြင္ ထူးခၽြန္မႈေၾကာင့္ ဗြီစီေခၚ၀ိတုိရိယလက္၀ါးကပ္တုိင္ဆုတံဆိပ္ကို မၾကာေသးမီက ရရွိထားေသးသည္။
ေမၿမိဳ႕ကလပ္မ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္ကစားမႈမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ခ်မ္းေအးလွေသာ ရာသီစသည့္ႀကီးမားေသာဆြဲေဆာင္
မႈမ်ား ရွိေနသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္၏သဘာ၀ရႈခင္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္သည္ အံ့ၾသဘြယ္ရာ သတိရလြမ္းဆြတ္
ေနမိတတ္သည္။ ေမၿမိဳ႕တြင္ဆုိလွ်င္ ဘုရားပြဲေတာ္မ်ားမွအပ ျမန္မာ့သဘာ၀ကို ေတြ႔ရခဲလွေတာ့သည္။
လမ်ားသည္ တစ္လၿပီးတစ္လ ကုန္သြားေလရာ ကၽြႏု္ပ္သည္ ေမၿမိဳ႕ကို ၿငီးေငြ႔စျဖစ္လာမိသည္။ ေမၿမိဳ႕မွ
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသည္ အစကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ေျပာင္းလဲခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေတာ့
မႏွစ္သက္စရာ ျဖစ္လာရသည္။
(ေမၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမၿမိဳ႕၌ နယ္ပိုင္၀န္ေထာက္(Sub-Division Officer)အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ၊ စာေရးဆရာႀကီး ျမန္မာျပည္အေရးပုိင္ေဟာင္းေမာရစ္ေကာလစ္ေရးေသာ”ေကာလစ္ႏွင့္ျမန္မာျပည္
(ဒုတိယတြဲ)”(The Journey Outward by Maurice Collis)တြင္ ေဖာ္ျပေရးသားခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္
ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။
။၁၉၉၆-ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ၿမိဳ႕တည္ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္(၁၈၉၆-၁၉၉၆)၊ ျပင္ဦးလြင္
မဂၢဇင္း၊ စာမ်က္ႏွာ(၂၂၃ မွ ၂၂၅)အထိ လာရွိေသာေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္စာစီရုိက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

