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ပီမိးနင်းနှင့်သူ၏တူ တာ် မာင်
သးဆယ်ထိဋ်တင်ြမင့်

မီး ချာင်း တွ တထိန်ထိန်လင်း န သာ ခန်းမ ကီးတွင် ဖိတ် ကားထား သာ ဧည့်သည် တာ်များ
တဖွဲဖွဲ ရာက်လာ ကသည်။
ရှ ဆးတန်
့
း ဒတိယစားပွဲတွင် ဆရာ့ကိ

တွ ရသည်
့
။ န ့သာ ရာင်တိက်ပအကျ၊ အြဖူ ရာင်အဝါ

ကွက်ပဆိးကိ ဝတ်ဆင်ထားသြဖင့် ဆရာ့အသား ရာင်နှင့်ဟပ်၍ လှ နသည်။ ဆပင်ကိ

ရှးမူအတိင်း

သ

သပ်စွာ ခွဲ၍သထားသည်။ ရကိင်းမျက်မှန်နှင့်ြဖစ်သည်။ ပါး ရတွန် ့ န သာ်လည်း အ ဝးမှ ကည့်လ င် မထင်
မရှားမန်ဝါးဝါးနှင့် ချာလျက်ရှိ သးသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်က လူ ချာတစ် ယာက်ြဖစ် ကာင်း သိသာနိင်သည်။
မျက်နှာသွယ်သွယ်၊ မျက်ခး ကာင်း ကာင်း ကည့်လိ ့ ကာင်း သးသည်။
" ဟ့ - မာင်တင်ြမင့် ဒီကိလာ ဟ့"
ဟဆရာက လက်ယပ်လှမ်း ခ ပါသည်။ သူ ့အနား ရာက် တာ့ က န် တာ့်လက်ကိ ဆွ၍
ဲ သူ ့ ဘးနားက က
လားထိင်တွင် ထိင် စပါသည်။ နဂိရ်ကပင် ကည်ညို လးစားရင်း ရှိခဲ့သည်။ ဆရာသမားလည်း ြဖစ်သည်။
ဆရာက ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိလသ
ှ ည်။ ဆရာသည် တပည့်များကိလည်း ကာင်း၊ လူငယ်လူရွယ်များကိလည်း
ကာင်း ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆသူြဖစ်သည်။ သိ ့ ကာင့် ဆရာကိ လူချစ်လူခင်များသည်။
က န် တာ်က သူ ့ညာဘက်လက်ကိ ကိင်၍ ကလားထိင်မှာ ဝင်ထိင်ပါသည်။ ဆရာ့ကိ က န် တာ်
နာက်ဆး တွ လိ
့ က်ရ သာ န ့ ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၈၆ ခနှစ်၊ မတ်လ(၂၇)ရက် န ့ည (၇)နာရီ ြဖစ် လသည်။ သာ
ယာဝတီ မို ့နယ် စစ်ြပန်စစ်မထမ်း ဟာင်းအဖွဲ ့မှကျင်းပ သာ တပ်မ တာ် န ့အထိမ်းအမှတ် ညစာစားပွဲနှင့်ဆ
နှင့်းသဘင်ပွဲ ကာင်စီခန်းမတွင် ဆရာကိ ကျန်းမာရင်လန်းစွာ တွ ခဲ့ ့ရသည်။ ဆရာသည် အသက်(၇ဝ)နှစ်ရှိ
ပီြဖစ် သာ်လည်း သွက်လက်ဖျတ်လတ်တန်းပင် ရှိ သးသည်။ ဆရာက မာ်ကွန်းဝင်ဒတိယဆင့်ြဖစ်၍လည်း
ကာင်း၊ ဆရာသမားြဖစ်၍လည်း ကာင်း ဧည့်သည် တာ်အ နြဖင့် တက် ရာက်လာခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။
"ဆရာ တစ် ယာက်တည်းလာသလား၊ ည ကီးမင်း ကီး အ ဖာ်လဲ မပါဘူး၊ သးဆယ်က လာရတာ၊
ဆရာဒက္ခများတာ ပါ့"
က န် တာ်က စိးရိမ်လိ ့ ြပာသည်။
"ဪ မာင်တင်ြမင့်၊ ကီး ကီးငယ်ငယ် လူဆိတာ မ သခင် လပ်ရှားရတာကွ၊ လူ ့တာဝန် လူ ့ဝတ္တ
ရားကိ ကျပွန်မှ ကာင်းတယ်။ ဒက္ခရယ်လိ ့ တာ့ ဘယ်ဟတ်မလဲ၊ ကိုးစား ပီးလာခဲ့ရတာ ပါ့"
ဤစကားသည် က န် တာ့်အတွက် ဆရာ၏ နာက်ဆးစကား ြဖစ်ခဲ့ရသည်။ ဤအခမ်းအနားတွင် ဆ
ရာနှင့် တွ ပီ
့ းကတည်းက နာက် န ့ နာက်လများတွင် ဆရာနှင်က
့ န် တာ် မဆစည်းမိ တာ့။ တွ လည်
့
း မ
တွ ခဲ့ ့ရ၊

နာင်လည်း က န် တာ် ဆရာကိ မ တွ နိ့ င် တာ့ပါ။

နာက်သသရာတစ် ကွ မှ့ ာ တာ့ ြပန်လည်ဆ

တွ နိ့ င်လိမ့်မည်ထင်။
ဆရာကား အြခားသူ မဟတ်။ ဆရာပီမိးနင်း၏နှမအရင်း ဒ မရီမှ မွး သာ တူအရင်းဦးအန်းခင်
ြဖစ်သည်။ ဦး ကီးဆရာပီမိးနင်း၏တူပီပီ ဦး ကီး၏ ြခရာကိ နင်းခဲ့သူဟဆိနိင်ပါသည်။ သိ ့ သာ် ဆရာဦး
အန်းခင်က လာကီစာ ပ ရာ လာကတ္တ ရာစာ ပ ရာ တတ်က မ်းခဲ့ ပမယ့် စာ တာ့ မ ရးခဲ့ပါ။
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ဆရာဦးအန်းခင်သည် ငယ်စဉ်က ဆရာပီမိးနင်းနှင့်အတူ နခဲ့ရသူြဖစ်သည်။ ပီမိးနင်းက ရန်ကန်သိ ့
ခ ၍ အဂလိပ် ကျာင်းထား ပးသည်။ အထက်တန်းပညာအထိ ပညာသင်လိစိတ် မရှိသည်ကိ သိ၍ တူြဖစ်
သူကိ ပန်းချီသင်တန်းတက် စခဲ့သည်။
ပီမိးနင်း၏စာ ပလပ်ငန်း၊ ရပ်ရှင်လပ်ငန်း၊ ဆးဝါးလပ်ငန်း စသည်တိ ့တွင် ဦးအန်းခင် ပါဝင် ဆာင်
ရွက်ခဲ့ရသည်။ ပီမိးနင်း၏အ လ့အလာလပ်ရှားမများတွင် သားများထက်ပင် ပိ၍ သိက မ်းရင်းနှီးခဲ့သူြဖစ်ပါ
သည်။ ပီမိးနင်း၏သား ရပ်ရှင်မင်းသား မာင် ကျာ်စိးနှင့်ညီအစ်ကိ အတူတွဲ၍ လပ်ရှား ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကရာ
မာင် ကျာ်စိး သဆးသည်အထိပင် ြဖစ်သည်။
ဆရာပီမိးနင်းသည် မိမိ၏တူ မာင်အန်းခင်အား ပန်းချီ ကျာ်ဦး ငွကိင်ထမှာ အပ်နှ၍လည်း ပညာ
ဆည်းပူး စခဲ့သည်။ ထိစဉ်က ပန်းချီဦးအန်းလွင်သည်လည်း ပန်းချီပညာသင်ယူ လ့လာဆဲြဖစ်ရာ ဦးအန်းခင်
နှင့်ဆရာတူတပည့် ြဖစ်ခဲ့သည်။ ဦးအန်းလွင်နှင့်အ ပါင်းြဖစ်၍ ပန်းချီ လာက၌ လပ်ရှားထင် ပ လာခဲ့ က
သည်။ ပန်းချီတွင် "အန်းလွင် အန်းခင်"တိ ့နာမည် ထွက်ခဲ့ ကသည်။
စစ် ကို ခတ်တွင် ရပ်ရှင်နှင့်မဂ္ဂဇင်းတိ ့တွင် ပန်းချီခန်း၌ ဦးအန်းခင်သည် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဦးအန်းခင်သည် ဦး ကီးပီမိးနင်းနှင့်အတူ ရန်ကန်ဖ ရဇာလမ်းတွင် ဝိင်းလပ်ဝိင်းစားစနစ်ြဖင့် ဘဝကိ ထူ
ထာင်လာခဲ့သည်။
ဦးအန်းခင်သည် မိမိ၏ဦး ကီးမှာ နိင်င ကျာ်စာ ရးဆရာကား မှန်၏။ သိ ့ သာ် ဆင်းရဲ၏။ လူချမ်း
သာ၏။ န ရး ထိင် ရး စား သာက် ရး အဆင် ြပ စရန် အလပ်ရှာဖိ ့ သးဆယ် မို ့ြပန်လာခဲ့သည်။ ဤအ
ချိန်တွင် ြမန်မာနိင်င၌ တိင်းရင်းြမန်မာ ကျာင်းများ အသီးသီးတည် ထာင်ဖွင့်လှစ် နချိန် ြဖစ်သည်။ သး
ဆယ် မို ့၏ တာင်ဘက်လိပ်အင်း၌ တိင်းရင်းြမန်မာအထက်တန်း ကျာင်း(ထိစဉ်

ကျာင်းအပ်ဆရာ ကီးအ

ြဖစ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ ဆရာ ကီးဦးအန်းခင်မှာ ယခတိင် ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ လပ်ရှားသွားလာလျက်ရှိ သး
သည်။ အသက်၈၇ နှစ်ပင် ရှသ
ိ ည်။) ကျပ် ချာင်း၊ သရက် လးပင်၊ ညာင်ဝိင်းတိ ့တွင်လည်း တိင်းရင်းြမန်မာ
အလယ်တန်း ကျာင်းများ ရှိ ကသည်။ သာယာဝတီ မို ့အဝင် တာင်ဘက်ကားလမ်းအနီးတွင် (ယခ သီရိမဂ
လာဘန်း တာ် ကီး ကျာင်းတည် နရာ)ဗဒ္ဓဘာသာအမျိုးသား ကျာင်း ဖွင့်လှစ်တည် ထာင် ကသည်။
ကျာင်းအပ်မှာ ဦး ငွဒင်(တီ-ပီ-အက်စ်)ြဖစ်သည်။ ထိ ့ နာက် ဦးစိန် ဖ(သးဆယ် မို ့ အထက အ ငိမ်း
စားဆရာ ကီး ယခသက်ရှိထင်ရှား ရှိ သးသည်။ အသက်(၇၉)က ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဤအမျိုး
သားဗဒ္ဓဘာသာ ကျာင်းတွင် ဦးအန်းခင်သည် ပန်းချီဆရာအြဖစ် တာဝန်ယူသင် ကားခဲ့သည်။
ဆရာဦးအန်းခင်နှင့်က န် တာ် တပ်မ တာ် န ့ ညစာစားပွဲမှာ တွ တန်
့ းက က န် တာ့်အစ်ကိ သာယာ
ဝတီ မို ့နယ်ဆရာဝန် ကီး(ယခ ရန်ကန်အ ရှ ပိ့ င်း ဆးရအပ် ကီး)ဦး မာင် မာင် လးနှင့်မိတ်ဆက် ပးခဲ့သည်
စကားစပ်မိသွားသြဖင့် က န် တာ်၏အရီး လး ဒ ရစိန်လည်း အဲဒီဗဒ္ဓဘာသာ ကျာင်းမှာ ဆရာမလပ်သွား
ဖူးတယ်လိ ့ အစ်ကိ ြပာသည်။
ဆရာက သူ လပ် ဖာ်ကိင်ဖက်အ ကာင်း ြပာမိလျက်သား ြဖစ် တာ့ သိပ်ဝမ်းသာသွားသည်။
"တိ ့သိပ်သိ သိပ်ရင်းနှီး ပါ့ကွာ" ြပာတယ်၊
သည် တာ့ က န် တာ်က"ယခ အရီး လး ရန်ကန်မှာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိ သးတယ်၊ အသက်(၉၃)နှစ်ရှိ ပီ၊ ကျန်းမာစွာနဲ ့တရား
အားထတ် နနိင် သးတယ်"လိ ့ ြပာ တာ့-
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" အးကွာ၊ အသက်ရှည်တဲ့အကျိုး ပါ့"လိ ့ ြပာပါသည်။
ဆရာက အမျိုးသားစိတ် ထက်ြမက်ြပင်းထန်သူ ြမန်မာ့ဓ လ့ ြမန်မာ့ယဉ် ကျးမကိ ြမတ်နိးသူြဖစ်
သည်။ ဆရာပီမိးနင်းသည်လည်း ြမန်မာ့ဓ လ့ယဉ် ကျးမကိ ခမင်သည်အ
့ လျာက် ြမန်မာ့တိင်းရင်း ဆး
ပညာကိ လးစားသူ လိက်စားသူ ြဖစ်ခဲ့သည်။
သူ၏မိခင် နာက်အိမ် ထာင် ဦး မို ့သည် ြမန်မာ့ ဆးကျမ်း ဓာတ်ကျမ်း၌ က မ်းကျင်၍ ြမန်မာ့ဓာတ်
ကျမ်းြပုဆရာတစ်ဆူ ြဖစ်သည်။

ဆး လာက၌ ယ န ့ထိ

ကျာ် ကားခဲ့သည်။ တူြဖစ်သူ မာင်အန်းခင်အား

မိမိတတ်သမ ဆးဝါးအ ကာင်းလည်း သင် ကား ပးသည်။
မာင်အန်းခင်သည် ငယ်စဉ်က ဘိး အသမား တာ်ဦး မို ့နှင့်လက်ပွန်းတတီး သင် ကားခဲ့ရသူ တာ့
မဟတ်။ ဦး ကီးထမှတစ်ဆင့် သင်ယူခဲ့ရသည်။ ထိ ့ ကာင့် ပီမိးနင်းသည် မိမိ၏တူ မာင်အန်းခင်အား ဒီးဒတ်
ဦးဘချိုထ၌ အပ်နှ၍ ြမန်မာ့တိင်းရင်း ဆးပညာ ြမန်မာ့ယဉ် ကျးမများကိ သင်ယူ စခဲ့သည်။
ဒီးဒတ်ဦးဘချို၏ဖခင်မှာ

ဗဒင်နက္ခတ်၊

ဆးဝါး၌ က မ်းကျင် သာ ြမန်မာသမား တာ်တစ်ဦးြဖစ်

သည်။ ဦးဘချိုက ဖခင်၏ပညာအ မွကိ တရိတ သ ပိင်နိင်စွာ ရထားခဲ့သည်။ ြမန်မာမ ြမန်မာ့ဓ လ့များကိ
သိမ်းဆည်းသိမှီးထားခဲ့ရာ မာင်အန်းခင်နှင့် တွ ့ သာအခါ ဆရာတပည့် လိက်ဖက်ညီလှသည်။ ြမန်မာစာ ပ
၌လည်း နှ ့စပ်သူပဂ္ဂိုလ်တည်း။

မာင်အန်းခင်သည် ဦးဘချိုထမှ

ဆးပညာကိ စတင်၍ သင် ကားခဲ့သည်။

ဓာတ်ဗိ န္ဓာ ဗဒင်အတတ်များကိလည်း ဆက်လက်ဆည်းပူးခဲ့သည်။
ဆရာဦးအန်းခင်က တစ်ခါက ြပာြပဖူးသည်။ ဦးဘချိုသည် သူတိ ့ ခတ် သူတိ ့ယ ကည်ချက်ြဖင့် န
ဝင်လ င် အိမ်အဝင်ဝတွင် ြခဖ နာင့် သးချက် ဆာင့်၍ နတ်မှရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ် လ့ရှိသည်။ တိ ့က တာ့ လူ
ငယ်သဘာဝ တိတ်တိတ်ခိးရယ် ကသည်ဟဆိသည်။ မန္တန်ရွတ်ဖတ်သည့်ဓ လ့ ြဖစ်ဟန်တူပါသည်။ ဒီးဒတ်ဦး
ဘချိုထမှ သားသမီးသဖွယ် အတူ န၍ ဆးဝါးပညာကိ နည်းနာခခဲ့ရသည်။ ထိမှတစ်ဆင့် သးဆယ်သိ ့ြပန်
ရာက် သာအခါ ဘိး အဦး မို ့စ သာ သမား တာ် ကီးများထတွင်

ဆးပညာကိ သင် ကားတတ် ြမာက်ခဲ့

သည်။
"ငါ ဒီလိ သမား ကာင်းတစ် ယာက်ြဖစ်လာခဲ့တာ တိ ့ဦး ကီးပီမိးနင်းရဲ ့ ကျးဇူးပဲ"လိ ့ဆရာကမ ကာ
ခဏ ထတ် ဖာ် ြပာတတ်သည်။ ဆရာဦးအန်းခင်သည် သာယာဝတီ ြပည်လမ်းတစ် လ ာက်တွင် လူသိများ
သာသမား တာ်တစ်ဦး ြဖစ်ခဲ့သည်။
သူ၏ဇနီး

ဒ အန်းတင်၏အမည်တစ်လးနှင့်သူ၏အမည် ပါင်းစပ်၍

"အန်းနှစ်ပင် ဆး" ဖ စပ်

ရာင်းချရာ ထင်ရှား၍ လူသိများခဲ့သည်။ ရန်ကန်၌လည်း "အန်းနှစ်ပင်" ဆးပလင်းများ တွင်ကျယ်ခဲ့သည်။
ယ န ့တိင် သးဆယ်၊ မန်ကျည်းကန်း၊ ဇနီးသည် ဒ အန်းတင်၏ နအိမ်၌လည်း ကာင်း၊ သားအငယ်ဆး
မာင် ကင်နွယ်၏ဆိင်၌လည်း ကာင်း ရာင်းချလျက် ရှိ သးသည်။
ဆရာ၏ ဆးသည် တ ဆးြဖစ်သည်။ အရသာ ကာင်း၍ အထူးသြဖင့် မျက်စိနှင့်အ ညာင်းအကိက်
တိ ့ကိ စွမ်းသည်။ ဆရာဦးအန်းခင်သည် ရတနာသးပါးကိ ယ ကည်ကိးစားသူ ြဖစ်သည်။ လွန်ခဲ့ သာ နှစ်နှစ်
က ဗျည်း ၃၃ လးအက္ခရာြဖင့် ရးြခယ်ထား သာ ဘရားရပ်ပွား တာ်ကားချပ်တစ်ဆူ စာ ရးသူအား လက်
ဆာင် ပးခဲ့ပါ သးသည်။
ဆရာသည် လွတ်လပ် ရး ခတ်တွင် သာယာဝတီ မို ့ အစိးရအထက်တန်း ကျာင်း အမှတ်(၁)၌ အ
လယ်တန်းြပပန်းချီအထူးဆရာအြဖစ် ဝင် ရာက်ထမ်း ဆာင်ခဲ့ သးသည်။

ကျာင်းတွင် ဆရာ့အလပ်မှာ မ

လွတ်လပ်ဘူးဆိကာ ပင်စင်မတင်ဘဲ အလပ်မဆင်းဘဲ ကျာင်းထွက်ပစ်သည်။ ဦး ကီးပီမိးနင်း၏ညဉ်ပါသွား
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ဟန်တူပါသည်။ "ပင်စင်ယူ တာ့ သ ယာဇဉ်တွယ် နဦးမယ်၊ ထွက်ပစ် တာ့ အး ရာ ပါ့ကွာ"ဟဆိကာ ရယ်
မာ လ့ရှိသည်။
ဦး ကီးပီမိးနင်းကဲ့သိ ့ ဆရာသည် လာကဓကိလည်း ခနိင်သည်။ သူကိယ်တိင်လည်း အလပ်ကိ လပ်
ြပသည်။ သူတစ်ပါးလည်း သူကဲ့သိ ့ ြဖစ် စချင်သည်။ ထိ ့ ကာင့် အလပ်တစ်ခကိ လပ်လ င် ကာင်းသည်ြဖစ်
စ၊ ဆိးသည်ြဖစ် စ ဆးခန်းတိင် အာင် လပ် ပီးမှ ကျနပ်သူ ြဖစ်သည်။ ဆရာသည် တိင်းရင်း ဆးပညာ၌
ထက်ြမက်သူ ြဖစ်ခဲ့သည်။ ထိ ့ ကာင့် သာယာဝတီခရိင်လးဆိင်ရာ တိင်းရင်းြမန်မာသမား တာ်အဖွဲ ့၌ အတွင်း
ရးမှူးအြဖစ် ရွးချယ်ြခင်းခရသည်။ သာယာဝတီခရိင် တိင်းရင်း ဆးဆရာအဖွဲ ့တွင် ဦး ဆာင်၍ တိင်းရင်း
ဆးပညာရပ်ကိ ထတ် ဖာ်ခဲ့သည်။
ဆရာပီမိးနင်းသည် စကား ြပအ ရးအသား၌ ခတ်စမ်းစာ ပ ရှ ့ ဆာင်ပဂ္ဂိုလ် ကီး ြဖစ်ခဲ့ရသာမက
ကဗျာလကာ၌လည်း လယ်တီဆရာ တာ်၏တပည့် ပီသစွာ ကဗျာ ရးစွမ်းနိင်သူတည်း။ သိ ့ သာ် ကဗျာထက်
စကား ြပ၌ အားသန်ခဲ့သည်။ သူ၏တူ မာင်အန်းခင်အား ကဗျာစာ ပ၌ ဆည်းပူးရန် ဒီးဒတ်ဦးဘချိုထသိ ့
ပင် အပ်နှခဲ့သည်။
ဒီးဒတ်ဦးဘချိုသည် ြမန်မာမက မ်းကျင်သည့်အ လျာက် ကဗျာဂီတစကား ြပတိ ့၌ နိင်နင်းသည်။ ဆ
ရာဦးအန်းခင်သည် ဆရာချိုထ၌ ကဗျာ ရးနည်းပညာကိ လ့လာသင် ကား အာင်ြမင်ခဲ့သည်။
ပန်းချီနှင့်တွဲဖက်၍ စစ် ကို ခတ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ရးစပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထူးခ န် သာ်လည်း ကဗျာကိ စွဲစွဲ မဲ မဲ
မ ရးစပ်ခဲ့ ပ။ ဆရာသည် သူ

နာက်ဆးအ လး ပး၍ ဘဝဆးသည့်တိင် အာင်

ဆာင်ရွက်အသးြပုသွား

သာပညာရပ်မှာ ြမန်မာတိင်းရင်း ဆးပညာပင် ြဖစ်သည်။
ဆရာဦးအန်းခင်သည် ပညာစွယ်စသူြဖစ်သည်။ တိင်းြပည်နှင့်လူမျိုးအတွက်လည်း သက်စွန် ့ကိုး
ပမ်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဝသာန ခတ်မှစ၍ ဖက်ဆစ်ဂျပန် တာ်လှန် ရးနှင့်လွတ်လပ် ရးရသည်တိင် အာင်
ပါဝင်လပ်ရှားခဲ့သည်။
ဖက်ဆစ် တာ်လှန် ရးတွင် ဗိလ်မှူး ကီးစိန်မှန်တိ ့နှင့်အတူ သာယာဝတီ၊ ြပည် စသည်တိ ့တွင် တာဝန်
ယူ၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့သူြဖစ်သည်။ သိ ့ ကာင့် ြပည် ထာင်စဆိရှယ်လစ် သမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်တွင် မာ်ကွန်း
ဝင်ဒတိယဆင့်အြဖစ် ဂဏ်ြပုချီးြမင့်ြခင်းခခဲ့ရသည်။
ဆရာပီမိးနင်း၏တူ ပန်းချီဆရာဦးအန်းခင်၊ တိင်းရင်းြမန်မာ့ ဆးပညာရှင်၊ တာ်လှန် ရးသမိင်းဝင်
မာ်ကွန်းဝင် ဒတိယဆင့် ဆရာဦးအန်းခင်သည် ၁၉၈၆ ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ(၂၁)ရက် န ့က သူ အလွန်ချစ်ြမတ်
နိး သာ ြမန်မာြပည်သား ဆွမျိုးများနှင့်ခွဲခွာ၍ သွား လ တာ့သည်။ ဤ ဆာင်းပါးြဖင့် ချစ်တပည့်စာ ရးသူ
က ဂဏ်ြပုဂါရဝ ကန် တာ့ပန်း ဆင်သလိက်ပါသည်။
သးဆယ်ထိဋ်တင်ြမင့်

မှတ်ချက်။

။၁၉၈၇ ခနှစ်၊ မတ်လ၊ အမှတ်(၄၉၅)ထတ် သွး သာက်မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၉၁-၉၇)၌ လာ

ရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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