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ြမစိမ်း တာင်ညိုညိုက
သးဆယ်ထိဋ်တင်ြမင့်
တာင်ညို တာင်၊ ြမစိမ်း တာင်နှင့်က ဲပန်း တာင်တိ ့ကား သးဆယ် မို ့အ ရှ (၉)မိ
့
င်ကွာတွင် ရှိ က
သည်။ အ ရှ ပဲ့ ခူးရိးမ တာင်စွယ် တာင်ပွားတိ ့ြဖစ် ကသည်။
ြမစိမ်း တာင်၊

တာင်ညို တာင် ညီ နာင်တိ ့သည်

ခတ် ဟာင်းယဉ် ကျးမသမိင်းဝင်

တာင်များ

သာ မဟတ် သး။ ြမန်မာ့ တာ်လှန် ရးသမိင်းဝင် တာင်ညီ နာင်လည်း ြဖစ်ပါ သးသည်။ နယ်ချဲ ့ဝါဒီတိ ့ကိ
အလးအရင်း လက်နက်စွဲကိင်လျက် ပထမဆး တာ်လှန် ရးနိဒါန်းစရာ စခန်းချရာ မဟာအဓိကရ အာင် ြမ
ဇယျာကား ဤြမစိမ်း တာင်ညိုပင် ြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် ဆရာ ကီးသခင်ကိယ် တာ်မင်းက သူ၏ဂဠုန်ပျ
ဒီပနီဋီကာတွင-်
"ြမန်မာြပည်တဝှမ်းတွင်ြဖင့်
ပဟိရ်ပလ္လ င်ပျမှာ
ချာင်ခိကာ

သာယာဝတီစခန်းဆီက၊

သမတမတိမ်း အာင်လိ ့ဟဲ့၊

ဗိလ်ဝင်ခကာ

အာဇာနည်အစွမ်း တွ

ဟိအရင်ယမန်က၊

ြမန်မာ့ကိန်း တွနဲ ့ ြမစိမ်း တာင်ညိုညိုက၊

အာင်ပဟိရ်ရမ်းလိမ့်မတဲ့၊ ထွန်းလှဲ ့ ခါင် ပရ မ နာ်ကွယ်၊ အစွမ်းမနဲ ့ အညန်းတဲ့ န က၊ လွမ်း

ဘွဲ ့ အာင် ြမ"ဟူ၍ သာယာဝတီဆရာစ ဂဠုန်တိ ့ကိ သမိင်းတင်ခဲ့သည်။

ြမစိမ်း တာင်ညိုသမိင်း
တာင်ငူ ခတ် မင်းတရား ရထီးနှင့်မွန်မိဖရားတစ်ပါးတိ ့မှ ဖွားသန် ့စင် သာ(သမိန်ပရမ်းကား)မင်း
ရမ်းကားသည် သူ၏ချစ်သူ စမ္ပါယ ဒဝီနှင့်တကွ နာက်ပါရဲမက်အြခအရြဖင့် ဥက္က မို ့(ဍုး အာ်ကွမ်း)သိ ့ထွက်
ြပးတိမ်း ရှာင်လာခဲ့သည်။ ဟသာဝတီ နြပည် တာ်မှ ထွက် ြပးခဲ့ရြခင်းကား အြခားမဟတ်။ မင်းရမ်းကား
မင်းသား၏ချစ်သူ နန်းတွင်းအပျို တာ် စမ္ပါယ ဒဝီကိ ခမည်း တာ်က သိမ်းပိက် သာ ကာင့် ငယ်ချစ်လည်း
ြဖစ်၊ မိ ထွး တာ်လည်းြဖစ်သည့်စမ္ပါယ ဒဝီကိ ခိးယူ၍ တိမ်း ရှာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ မင်းရမ်းကား၏ နာက်
၌ မိမိ၏နှမ တာ်ြမ စာန်၊ ယာက်ဖ တာ်သ္မဉာန်နှင့်တူ တာ် လး သ္မဗိလ်တိ ့ပါလိက်ပါလာ ကသည်။ မင်းရမ်း
ကားသည် ယခဥက္က မို ့၏အ ရှ (၁ဝ)မိ
့
င်ကွာရှိ ပဲခူးရိးမ တာင် ြခသိ ့ ရာက်လာ ကသည်။
ထိ တာင် ြခ၌ န က သာ ရှမ်း-မွန-် ြမန်မာတိ ့ကိ စည်းရး၍ တဗူး မို ့ကိ တည် ထာင်သည်။ မွန်အ
ခ တပူးဟ်ြဖစ်သည်။ တဗူး မို ့သိ ့ မင်းတရား ရထီး၏တပ် တာ်များ ရာက်၍ တိက်ခိက်ရာ မီး လာင်ပျက်
စီးသွားသည်။
တဗူး မို ့ တာ် ပျက်စီး သာ် မင်းရမ်းကားနှင့်စမ္ပါယ ဒဝီတိ ့ အသက်ဆးရး ကသည်။ နှမ တာ်ြမ
စာန်၊ သ္မဉာန်၊ သား တာ်သ္မဗိလ်တိ ့သည် ထွက် ြပး ကရာ ယခသးဆယ် မို ့အ ရှ ့ ပဲခူးရိးမ တာင်စွယ်
တာင်ညို ဒသိ ့ ရာက်ရှိလာ ကသည်။ ရှိရင်းစွဲ ရှမ်း ြမန်မာ မွန် ကရင် အမျိုးသား တာင်သူများနှင့်အတူ
ယာလပ်ငန်းြဖင့် အသက် မွးြမူလျက် နသည်။ တာင် ြခရှိ အမျိုးသားတိ ့က မင်းရိးမင်းနွယ်မှန်းသိ ကသ
ြဖင့် သ္မဉာန်ကိ သခင်ညိုဟ ခ ၍ အ ကီးအကဲ ြမာက် ကသည်။ သခင်ညိုသည် ယာသမားတိ ့၏အကူအညီ
ြဖင့်

ြမ ပါက် စတီတစ်ဆူကိ မိ ချာင်းပသဏ္ဌ ာန်ရှိ သာ်

တာင်ထွတ်တွင် တည် ကသည်။ သခင်ညို၏အ

မည်ကိ အစွဲြပု၍ ယင်း တာင်ကိ တာင်ညို တာင်ဟ ခ သည်။ ြမ စာန်မင်းသမီးကိ ြမတ်နိး သာအားြဖင့်
မင်းသမီး တရားအားထတ်ရာ

တာင်ညို တာင်နှင့်ယဉ
ှ ်တွဲ န သာ တာင်ကိ ြမစိမ်း တာင်ဟသမတ် က

သည်။ သခင်ညို၏သား သခင်ဗိလ်က ဲ ကျာင်းရာ တာင်ကိ က ဲပန်း တာင်ဟ ခ ကသည်။ က ဲပန်း တာင်
သည် ြမစိမ်း တာင်၏အ ရှ ၌့ ရှသ
ိ ည်။
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တာင်ညို စတီ တာ်
သခင်ညိုတိ ့ တည်ထားကိးကွယ်ခဲ့ သာ

ြမ ပါက် စတီ တာ်သည် နှစ်ပရိ စ္ဆဒ ကာြမင့်၍ ပျက်စီး

ယိယွင်းသွားသည်။ ဘရားငတ်တိသာလ င် ကျန်ရှိ နသည်။ သီ ပါမင်းတရား ပါ တာ်မူ ပီး နာက် (၁၅)နှစ်
ခန် ့အ ကာတွင် သာယာဝတီ မို ့ အ ရှ ဘက်
့
ငါးအိမ်စရွာ၊ ကိးပင်ရိးရွာဇာတိ ရှမ်းဘန်း တာ် ကီးဦး ဇာတဓဇ
သည်

တာင်ညို တာင်သိ ့က ရာက်လာသည်။ (ဤကား ဗိလ်တိ ခ

အာဇာနည်သခင်ြမ ကိးကွယ် သာ

ဆရာ တာ်ဦးတိ လာက၏အဆိအမိန် ့တည်း။ ဦးတိ လာကမှာ ယခအခါ လးအင်းဒီပါရဆရာ တာ်၊ ယခင်
ဆရာစ

တာ်လှန် ရးတွင် ပါဝင်ခဲ့ သာ ကိရင်ြဖစ်သည်။ အ ကာင်းသင့်လ င် ဗိလ်တိအ ကာင်း

မည်။)အချို ့က အညာ ဒသမှ ဦးထးအမည်ရိှ ဘန်း တာ် ကီးက ကမကထြပု၍

ရးပါဦး

တာင်ညို စတီ တာ်ကိ

တည်ထား ကာင်း ဆိ ကပါသည်။ အမှန်မှာ ဦး ဇာတဓဇ ရှမ်းဆရာ တာ်သည် ရပ်ရွာနယ် ဒါယိကာ ဒါယိ
ကာမတိ ့၏အကူအညီြဖင့် ယခမျက် မှာက်ရှိ စတီ တာ်ကိ တည်ထားကိးကွယ်ခဲ့ပါသည်။
ဆရာ တာ်သည် ြမစိမ်း တာင်တွင်လည်း ရပ်ပွား တာ်တစ်ဆူ တည်ခဲ့ သးသည်။ တာင်ညို တာင်
တွင် ကျာင်းတည်သည်။ တာင်မနှင့်ဘရား တာင်တွင် အတ် လှခါးများ ဆာက်သည်။ သိမ်သမတ်ခဲ့သည်
ကး ခါင်း လာင်း ကီးတစ်ခလည်း စ ပါင်းလှူခဲ့သည်။ အာင်စည် ကီးလည်း တည်၏။ ဘရားတန် ဆာင်း
ငယ်တစ်ခနှင့်ဂန္ဓကဋီတိက်က လးလည်း ဆာက်သည်။ ဦး ဇာတဓဇဆရာ တာ်သည် ဂျပန် ခတ်က တာင်
ညို တာင်သိ ့ ြပန်လည် က ရာက်၍ သီတင်းသးရင်းပင် ပျ တာ်မူရှာသည်။ စာ ရးသူတိ ့ ထိဆရာ တာ်ကိ ဖူး
မီလိက်ပါ သးသည်။

ြမစိမ်း တာင်ညိုနှင့်ြမန်မာ့ တာ်လှန် ရး
"ြမစိမ်း တာင်ညို"ဟဆိလ င် ဆရာစ တာ်လှန် ရးကိ

ြပး၍ သတိရလိက်မိသည်မှာ ဧကန်ြဖစ်

သည်။
ဂဠုန်ဆရာစနှင့်အ ပါင်းပါ လက်ရးတပ်သား တာ်လှန် ရးလယ်သမားဦး ကီး(၁၄)ဦးတိ ့၏အဓိဌာန်
ဥပသ်(၄၅)ရက်ြပုရာ

တာင်သည် ဤ တာင်ညိုပင် ြဖစ်သည်။ (ဆရာစတိ ့ ဥပသ်ဝင်သွား သာ တိက်တန်

ဆာင်းမှာ ယခအခါ မရှိ တာ့ ပီ)
ဆရာစတိ ့ အာင် ြမနင်းရာသည်လည်း အနှီ တာင်ညိုပင်ြဖစ်သည်။ ဆရာစတိ ့ "အမျိုးဘာသာ သာ
သနာအကျိုး"ကိ အသက်နှင့်ဖလှယ်၍ နယ်ချဲ ့ကိ

တာ်လှန်မည်ြဖစ် ကာင်း ကတိသစ္စာ ြပုရာသည်လည်း

ယင်း တာင်ညိုရှိ တာင်ညို စတီ တာ်ပင် ြဖစ်သည်။ သစ္စာမပျက် အသက်ကိ မငဲ့ကွက်ဘဲ ရာင်းရင်းဘက်
ချင်း လက် မာင်း သွး ဖာက်၍

သာက် ကရာတွင်လည်း ထိ တာင်ညို တာင်ပင် ြဖစ်သည်။ နယ်ချဲ ့ တာ်

လှန် ရးအတွက် အာဇာနည်သူရဲ ကာင်းများအား ဂဠုန်ရဲ ဆးတင်ရာလည်း အ ကင် တာင်ညို တာင်ပင် ြဖစ်
သည်။

တာ်လှန် ရး ဂဠုန်တပ်သားများ စည်းရးရာ

သွးစည်းရာလည်း ၄င်း တာင်ညိုပင် ြဖစ်သည်။ သိ ့

ကာင့် အနှီ တာင်ညို၊ ယင်း တာင်ညို၊ ထိ တာင်ညို၊ အ ကင် တာင်ညို၊ ၄င်း တာင်ညိုသည်ကား ြမန်မာ့
လွတ်လပ် ရးအတွက် မဟာ တာ်လှန် ရး ဘူမိနက်သန် ြဖစ်သတည်း။

ြပည် ထာင်စ ခတ် တာင်ညို
ဆရာစ တာ်လှန် ရး ကာင့် နယ်ချဲ ့၏တပ်သားများက တာင်ညို တာင်သိ ့သွား၍ ြမလှန်စနစ်ကိ
သးခဲ့သည်။ ဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းများ၊ တန် ဆာင်းများကိ မီးရ ဖျက်
့
ဆီးခဲ့သည်။ မဂလာ ခါင်း လာင်း
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တာ် ကီးကိလည်း ဂ ရခါးတပ်သားက ယူသွား ကသည်။ မဂလာစည် တာ် ကီးလည်း ပျာက်ဆးသွားသည်
ယင်းသိ ့ တာ်လှန် ရး မဟာ အာင် ြမ နရာ တာင်ညိုြမစိမ်း တာင်သည် အ ြခအ နယိမ်းယိင်ခဲ့ရာ ၁၉၅၉
ခနှစ် လာက်ကစ၍ သာယာဝတီနယ်သား မဟာ ဆးဝကပါဆရာ တာ် ဦးသူရိယအရှင်သူြမတ် က ရာက်၍
တာင်ညို စတီ တာ်ကိ မွမ်းမသည်။ ထီး တာ်အသစ် ပူ ဇာ်သည်။ တန် ဆာင်းအသစ် သွယ်တန်းသည်။
အင်ဂျင်မီးများ ကပ်လှူသည်။

ကျာင်းများကန်များ အသစ်တည် တာ်မူသည်။ ဘရားပွဲ တာ်ကိ ကက်ပျမ

ကျ ကျင်းပနိင်ခဲ့သည်။ သိ ့ ကာင့် မဟာ တာ်လှန် ရး နယ် ြမသည် သမိင်း ဟာင်းနှင့်သမိင်းသစ် ဒွန်တွဲ၍
တစ်က

ထင်ရှားလူသိများလာ ပသည်။

တာ်လှန် ရးမှသည် ငိမ်းချမ်း ရးသိ ့
မဟာ ဆးဝကပါဆရာ တာ်သည် သဒ္ဓါ ကည်လင်ပါရမီရှင် ကီး ြဖစ်သည်။ တိင်းရင်းသားအမျိုးဘာ
သာ သာသနာအတွက်

မတ္တ ာမိးရွာခဲသ
့ ည်။ ငိမ်းချမ်း ရးကိ

ပးခဲ့သည်။ ဆရာ တာ်သည် က ဲပန်း တာင်

တွင် မိမိ၏ ကျာက်ရပ်ကိ ထလပ်၍ သမိင်းတင်ခဲ့သည်။ ယခအခါ ရန်ကန် မို ့က ဦးဓမ္မိကဆရာ တာ်သည်
က ဲပန်း တာင်၌ စတီ တာ်တစ်ဆူကိ တည်ထားပူ ဇာ်လျက်ထားသည်။ ကျာင်းကန်ဇရပ်များကိ ထပ်မတိး
ချဲ ့လျက်ရှိသည်။
ြမစိမ်း တာင်ညိုတွင်

ယခင်က

ြမန်မာ့လွတ်လပ် ရးအတွက်

နယ်ချဲ ့ တာင်လှန် ရး၏ထွက်ရပ်

ပါက်လမ်းရှာ သာ တာင်သူလယ်သမား ကာင်းတိ ့သည် တာအနှ ့ တာင်အနှ ့ တာင်ညိုရိပ်ကိ ခိလခဲ့ က
သည်။ ယခအခါ ဗဒ္ဓ၏တရား တာ်တိ ့ကိ မိမိတိ ့နည်းြဖင့် လိက်နာကျင့်သးကာ ကမ္ဘာ့ ငိမ်းချမ်း ရးြမန်မာ့ ငိမ်း
ချမ်း ရးအတွက် မတ္တ ာ ရ မာင်း သွန်း လာင်း န က သာ ပဂ္ဂိုလ်များနှင့် လာကီက တ်တမ်း လာကတ္တ ရာ
က တ်တမ်းရှာ န က သာ ပဂ္ဂိုလ်များသည် တာအနှ ့ တာင်အနှ ့ တာင်ညိုရိပ်ခိလျက် ရှိ န ကသည်။
ထိ ့ ကာင့် ဂန္ဓာရီထွက်ရပ်ကျင့် ပဂ္ဂိုလ်တိ ့၏ထွက်ရပ်လမ်းရှာရာ ကမ္ဘာ့ ငိမ်းချမ်း ရး၊ ြမန်မာ့ ငိမ်း
ချမ်း ရးကိ လိလား သာ သူ တာ်စင်တိ ့၏ မွ ့ လျာ်ရာ

ရတခွန်စိမ့်စမ်း

ပါများရာ ြမစိမ်း တာင်ညိုဂဠုန်

နယ် ြမသိ ့ တစ်ခါ တစ် ခါက် လာ ရာက်၍ လ့လာသင့် ကာင်း စာသဝဏ်လာ ပါးလိက်ပါသတည်း။

သးဆယ်ထိဋ်တင်ြမင့်

မှတ်ချက်။

။၁၉၇၂ ခနှစ်၊ ဧ ပီလ၊ အမှတ်(၃၁၆)ထတ် သွး သာက်မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၁၆-၁၈)၌ လာရှိ

သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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