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တိင်းဂတိ ့ ရမအကနှင့် ယာက်တိ ့ ဒသ
အလှဒဿနများ
တင်ဝင်း-ကသာ (မန်းတက္က သိလ်)

ရန ့သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ၂ဝဝ၃ ခနှစ်၊ ဖ ဖ ဝါရီလ၊ အမှတ် ၉၈၊ နှာ ၁၇၅-၁၈ဝ ထိ။
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၂ဝဝဝ ြပည့်နှစ်မှသည် သမင်လည်ြပန် လှည့် ကည့်လိက်သည်ရှိ သာ် လွန်ခဲ့ သာ အနှစ်(၃ဝ) ကျာ်ကာလကိ
လွမ်းဆွတ်ဖွယ် ဝ ဝဝါးဝါး ြမင် နရဆဲ ြဖစ်ပါသည်။
ထိစဉ်ကာလက တစ် န ့ သာအခါသမယတွင် က န် တာ့်ထသိ ့ ကးနန်းစာတစ် စာင် ရာက်ရှိလာပါသည်။
ရှမ်းြပည်နယ်က အ ရှ ့ဖျားနယ်ြခား မို ့က လး တာချီလိတ်မှရိက်လိက် သာ ကးနန်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိ မို ့၌ ရးစိက် သာ
နယ်စပ် ဒသအပ်ချုပ် ရးဌာန F.A. (Frontier Administration) ဗိလ် ကီးဘ ကည်ထမှ ြဖစ်သည်။ မ ကာမီ နယ်စပ် ဒ
သများဆီ ခရီးထွက်မည်ြဖစ်ရာ က န် တာ့်ကိ လိက်ခဲ့ရန် ခ သာ ကးနန်း ြဖစ်သည်။ လိက်မည် မလိက်မည် အြမန်
ကးနန်းြပန်ရန်လည်း ပါရှိသည်။ သွယ်နွဲ ့ သာ အလးအရပ်နှင့် ငိမ်းချမ်း အးြမ သာ အြပုးကိ ထာဝစဉ် ြပုးတတ်သူ
ဗိလ် ကီးဘ ကည်သည် က န် တာ့်အ ပ အလွန် ကာင်း သာ သူငယ်ချင်းတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ သူသည် တာချီလိတ် မို ့၏
ပထမဆး လးြခု ရးနှင့်အပ်ချုပ်မ ကာ်မတီဥက္က ြဖစ် ပီး နယ်စပ် ဒသအပ်ချုပ် ရးဌာန နယ်ြခားခရိင်ဝန်လည်း ြဖစ်
သည်။ တာင် ကီး မို ့ရှိ ရှမ်း-ကယားလြခု ရးနှင့်အပ်ချုပ်မ ကာ်မတီအစည်းအ ဝး လာတက်စဉ် က န် တာ့်အား မ တွ ့
တွ ့ အာင် လိက်ရှာ ပီး တာချီလိတ်သိ ့ဖိတ် ခ ခဲ့ဖူးသည်။ ထိစဉ်က ရှမ်းြပည်နယ်တစ်ြပည်လးသာမက ကယားြပည်နယ်
၏လြခု ရးနှင့်အပ်ချုပ်မကိပါ တာင် ကီးမှ စကိင်ထားသည်။ အတွင်း ရးမှူးမှာ ဗိလ်မှူးဘ မာင် ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ့
မင်းမျိုးမင်းနွယ်ထိပ်တင်စာရင်းဝင် ြဖစ်ပါသည်။ ြဖူ ဖွးဝ ဖိုးသူ ြဖစ် ပီး အလွန် လးစားဖွယ် စိတ်နှလး ကာင်း ရှိသူ ြဖစ်
သည်။
နယ်စပ် ဒသအ တွ ့အ ကုများ ရလိသူ က န် တာ်သည် ဗိလ် ကီးဘ ကည်အား တာချီလိတ်သိ ့ လာခဲ့ပါမည်ဟ
ကတိ ပးခဲ့သည်။ ထိစဉ်က က န် တာ့်အသက် (၃ဝ) ကျာ် အရွယ်သာရှိ သး ပီး ကျန်းမာ ရး ကာင်းသူ၊ ကိယ်ပိင်အချိန်
ရှိသူ၊ ခရီးသွားဝါသနာ ကီးသူြဖစ်ရာ သူ ့ထသိ ့ ချက်ချင်းပင် ကးနန်းြပန်လိက်ပါသည်။ ထိခရီးကိ က န် တာ်လိက်မည်။
အြမန်ဆးလာခဲ့မည်ဟူ၍…
ဟဲဟိး လဆိပ်မှ ပျတက်လာ ပီး ြမရည်လမ်း န သာ သလွင်ြမစ် ကမ်း ကီးကိ ြဖတ်သန်း ကျာ်လားခဲက
့ ာ တစ်
နာရီနီးပါးခန် ့ ကာလ င် က န် တာ် လိက်ပါလာသည့်ြမန်မာ့ လ ကာင်းပိင်ခရီးသည်နှင့်ကန်စည်တင်ဒါကိတာ လယာဉ်
ပျ ကီးသည် ဗမာြပည်အ ရှ ့ဘက် အစွန်ဆးနယ်ြခား မို ့ လး တာချီလိတ် လယာဉ်ကွင်း ပ ရာက်လာပါ တာ့သည်။
တစ်ပတ်မ ဝ့ဝဲပျသန်း ပီး လူ နအိမ်နှင့်အန်းပင်များ ပ လ ပ် ကျာ်ြဖတ်သန်းဆင်းသက်ခဲ့ရာ လယာဉ်ဘီးများနှင့် ြပး
လမ်းတိ ့ တွ ့လိက်သည်ကိ ငိမ့်ကနဲ ခစားလိက်ရ ပီး ြမြပင် ပ သိ ့ ရာက်ရှိလာ တာ့သည်။ လယာဉ်အဆိပ်တက်သ
ြဖင့် နာရီဝက်ခန် ့ နားအူ န ပီး မအီမလည် ကီးြဖစ် နရင်း လယာဉ်ကွင်း ဘးက ဝါးတဲ လးထဲတွင် နွမ်းနွမ်းလျလျထိင်
၍ တာချီလိတ် မို ့ထဲသိ ့ သယ်ပိ ့ ပးမည့်ဂျစ်ကားခါးရှည် ကီးကိ အြခားခရီးသည်တစ်စနှင်အ
့ တူ ငး မ ာ် စာင့်စား နရပါ
သည်။ လယာဉ် ကီးနှင့်ပါလာ သာ ကန်စည်ပစ္စည်းများကိ တနင့်တပိး တင် ဆာင် ပီး သာအခါ ဂျစ်ကားခါးရှည် ကီး
သည် က န် တာ်တိ ့ ခရီးသည်များကိ နာက်တွဲထ ရလာ ပ ၌ လိက်ပါ စ၍ တာချီလိတ် မို ့ဆီသိ ့ တအီအီနှင့် မာင်းနှင်
ခဲ့ပါသည်။ သိ ့နှင့် မ ကာမီ တာချီလိတ် မို ့ထဲသိ ့ က န် တာ်တိ ့ ရာက်ရှိသွားပါ တာ့သည်။
တာချီလိတ် မို ့၊ ယိးဒယားနိင်ငနှင့်ဝါးနှစ်ြပန်စာမ သာ ကျယ် သာ နမ့်မယ်ဆိင် ချာင်းကျဉ်းက လးသာြခား၍
နယ်စပ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိ ပီး လာနိင်ငနှင့်(၂၈)မိင် ဝးကာ မဲ ခါင်ြမစ်ြခားလျက်ရှိသည်။ သးနိင်င တိဂနယ် ြမအတွင်း
၌ ရှိသည်။ ပင်လယ် ရမျက်နှာြပင်အထက် ပ ၁၈၃ဝ အြမင့်တွင် တည်ရှိ ပီး မို ့အကျယ်အဝန်းမှာ ၃.၉၄ မိင်ရှိသည်။ ထိ
စဉ်က ကွက်သစ်(၂)ရပ်ကွက် အပါအဝင် လူ န(၈)ရပ်ကွက်၊ ကျးရွာအပ်စ(၁၃)အပ်စ၊ လူဦး ရ ၆၅၉၅၅ ရှိသည်။ (ယခ
အဆများစွာ တိးတက်များြပားပါသည်။) ဗဒ္ဓဘာသာဝင်ဂရှမ်းနှင့်လီရှမ်းတိ ့ အများဆး နထိင် ကသည်။
တာချီလိတ်ချိုင့်ဝှမ်း ြမြပန် ့ ဒသသည် ြမဩဇာ ကာင်းမွန် ပီး ရလ လာက်စွာ ရရှိသြဖင့် လယ် ြမဧကတစ်
သာင်း ကျာ်တွင် သီးထပ် သီးညပ် စိက်ပျိုးလျက်ရှိရာ တစ်ဆယ့်နှစ်ရာသီ စိမ်းလန်းစိ ြပသာယာလှသည်။
၁၉၃ဝ ခနှစ်က ဖာက်လပ် သာ အ ရှ ့ တာင်အာရှလမ်းမ ကီးသည် တာချီလိတ် မို ့တွင်းကိ ြဖတ်သန်းသွား
သည်။ ၁၉၆၃-၆၄ ခနှစ်က ဖာက်လပ် ပီးစီးခဲ့သည့် ပအရှည် ၄၅ဝဝ ရှိ လယာဉ်ကွင်းမှာ ရာသီမ ရွး အသးြပုနိင်သ
ြဖင့် ရန်ကန်၊ ဟဲဟး၊
ိ ကျိုင်းတ မို ့များနှင့် လယာဉ်ပမှန် ပျသန်းမရှိသည်။ ကျိုင်းတ၊ တာင် ကီး မို ့များနှင့်လည်း ကား
လမ်းအဆက်အသွယ်မြပတ် ပ။
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နှစ် ပါင်း(၂၅ဝ)ခန် ့က ဂရှမ်းလူမျိုး ပူရှန်ဝိင် နှင့်အ ပါင်းပါ(၁၅)ဦးတိ ့ စတင်တည် ထာင် သာ ဝမ် ကျာက်လ
ရှး ဟာင်းနိင်င ကီးတွင် တာချီလိတ် မို ့နယ် ပါဝင် ကာင်း ဂသမိင်းတွင် အဆိရှိသည်ဟသိရသည်။ ရှး ခတ်ကာလမှ
မျက် မှာက် ခတ်တိင် ပမတ်သူနှင့်အဆိ တာ်တစ်ဦး ပါဝင် သာ ဆာင်န်( ခ )လကာရွတ်ဆိပွဲကိ တ ပါင်းလ လသာ
ရက်များတွင် အစဉ်အလာရိးရာဓ လ့နှင့်အညီ စည်ကားစွာ ကျင်းပ လ့ရှိသည်။
တာချီလိတ် ဟူသည်မှာ တာခီလိတ် ဟူ သာ ဂရှမ်းတိ ့အ ခ အ ဝ မှ ဆင်းသက်လာ၍ မဲဇလီပင် ရဆိပ် သိ ့မ
ဟတ် မဲဇလီပင်ကူးတိ ့ဆိပ်ဟ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ မို ့ ရှ ့က ကပ်၍ ြဖတ်စီးလျက်ရှိ သာ နမ့်မယ်ဆိင် ချာင်းကမ်းထိပ်ရှိ မဲ
ဇလီပင် ကီးကိ အစွဲြပုအမည်တွင်လာသည်ဟဆိသည်။
စိမ်းြမ သာ ရွက်ဖား ကီး တွ တ ဝ ဝနှင့်အန်းပင်ြမင့် ကီးများ ညို ့ညို ့ဆိင်းဆိင်း ဝိင်းဝိင်းလည်လျက်ရှရ
ိ ာ ြခ
ကျယ် ကီးများထဲတွင် ရနရည်ဝ နသည့် ြခတရှည်သစ်သားရှမ်းအိမ်ညို ကီးများ၊ ထိရှမ်းအိမ်ညို ကီးတိ ့ ရှ ့မျက်နှာစာ
တွင် ရငင် သာ ဝါး မာင်းတ ကီးများ တပ်ဆင်ထားသည့် ရတွင်းအိ ကီးများ၊ ထိ ရတွင်းအိ ကီးတိ ့ အနီးအနားပတ်
လည်တွင် စပယ်၊ သာ်က၊ ြမတ် လးနှင့်ရွက်လှပန်းပင် လးများ ဝ ဝစည်လျက် တာရွာ ကီးတစ်ရွာမ သာ ရှိခဲ့ဖူး သာ
တာချီလိတ်သည် ယခမူ လွမ်းပြပင်ထဲက ရွာတန်းရှည် ကီးပမာ မှန်း ကည့်စရာ ြဖစ် နပါသည်။
တိက်ဆိင်ချင် သာ က န် တာ် ရာက်ရှိ ပီး မ ကာမီရက်အတွင်းတွင် တာချီလိတ် မို ့လယ်၌ ဘရားပွဲြဖစ်ပါ လ
သည်။ ထိဘရားပွဲတွင် ြမင်ရခဲ သာ တိင်းရင်းသား လူမျိုးများကိ ရိးရာအဝတ်အဆင်အမျိုးမျိုးနှင့် တွ ့ြမင်ရပါသည်။
ထိ ့အြပင် က န် တာ် အလွန်စိတ်ဝင်စား သာ တိင်းဂတိ ့၏ရမးအကကိ ထိပွဲတွင် တွ ့ြမင် ကည့်ရလိက်ရြခင်း
ကာင့် တာချီလိတ်သိ ့ ရာက်လာရကျိုးနပ် လ ပီဟ ယူဆလိက်မိပါသည်။ တိင်းဂဟူသည် ဂရှမ်း ြဖစ်ပါသည်။ တိင်းဂ
တိ ့ ကျိုင်းတ၌ စာ်ဘွားဦးစီး သာ ခမာရဌ်ကလပ် ရှိပါသည်။ ထိကလပ်တွင် ရမးအကကိ က န် တာ် ပထမဆး ြမင်
တွ က
့ ည့်ရခဲရ
့ ဖူးသည်။ ကျားမယှဉ်တွက
ဲ သာ စတွအ
ဲ က ြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် လူချင်း ပူးကပ်ဖက် ပွ ပ
့ ီး လက်ချင်းချိတ်
တွဲဆပ်ကိင်က သာအမျိုး မဟတ်။ ကဟန်တွင် လက်က အ ကွးအဆန် ့ လှပ ပီး ြခ ကပတိ ့မှာ ညင်သာသိမ် မွ ပ
့ ီး ကည့်
၍ အလွန် ကာင်းသည်။ ယိးဒယားဘက်ကမ်းက ကူးလာ သာ အကဟအချို ့က ဆိသည်။ ရမး ဟူသည် ယိးဒယားအသ
ထွက် ြဖစ်၍ ရှမ်း တွက ရမ်းဝး၊ လမ်းဝး ဟအသထွက် ကာင်း၊ လမ်း ဟူသည်မှာ တစ် ယာက် နာက် တစ် ယာက်
လိက်ြခင်းြဖစ် ပီး ဝးမှာ အဝန်းအဝိင်းဟ အဓိပ္ပါယ်ရ ကာင်း၊ လမ်းဝး ဟူသည် တစ် ယာက် နာက် တစ် ယာက် နာက်
လိက် ပီး အဝန်းအဝိင်းြပု ကြပ သာ အက ြဖစ် ကာင်း သိရပါသည်။ နာက်တစ်မျိုးမှာ ရမ်းဝး ြဖစ်ရာ စစ် အာင်ပွဲအက
သိ ့မဟတ် အာင်ပွဲရစစ်သည် တာ်များ ြပန်လာချိန် ကိုဆိဂဏ်ြပုကြပ သာ အကဟ ဆိပါသည်။ ရှမ်းယဉ် ကျးမရိးရာ
အကတစ်မျိုး ြဖစ် ကာင်းနှင့်၁၉၅၁ ခနှစ် လာက်က ကျိုင်းတ စာ်ဘွား၏ဖ ထွး စဝ်ခွန်စစ် တီထွင်စီစဉ်ကြပရာမှ စတင်
ခဲ့သည်ဟသိရသည်။ ၁၉၆၄ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ န ့ မန္တ လးတွင် ကျင်းပရာ ရမးအကကိ ရှမ်းရိးရာ ယဉ် ကျးမအက
အြဖစ် ဖာ်ထတ်ကြပတင်ဆက်သွားသည်ကိ က န် တာ် ကည့်ရဖူးလိက်သည်။ ထိ ့အြပင် ၁၉၆၈ ခနှစ်၊ ြပည် ထာင်စ န ့ပွဲ
အတွက် မန္တ လးတက္က သိလ် ရှမး် ကျာင်းသား ကျာင်းသူများ ရမးအက လ့ကျင့် န ကသည်ကိလည်း ြမင် တွ ့ခဲ့ဖူး
သည်။
ရမးအကသည် ယခအချိန်တွင် ရိးရာယဉ် ကျးမသ ဘာထက် ကျာ်လွန် ပီး အ နာက်တိင်းအကမျိုး ထိးထိး
ထွန် ့ထွန် ့ တွန် ့တွန် ့လိမ်လိမမ
် ျား ဝင် ရာက်လာ လသည်။ အလွန် ခတ်ဆန်သွား သာ ယိးဒယားတိ ့က ြမန်မာ့နယ်စပ်
ဒသရှိ ရိးရာအကတစ်ခကိ ြပုြပင်ပ ြပာင်း ပးလိက်ပရသည်။
ရမ်းဝး နှင့် လမ်းဝး မှာ အသဆင်တူ သာ်လည်း မျိုးကွဲအက ြဖစ်ပါသည်။ လမ်းဝး အကကား ရိးရာယဉ် ကျးမ
အန ့မပျယ် သး သာအက ြဖစ်ပါသည်။
က န် တာ်သည် တာချီလိတ်ဘရားပွဲတင
ွ ် တွ ့ရ သာ ရမးအကများကိ ကိယ်တိင်ဝင် ရာက် ဆင်နဲ ကည့်ခဲ့ဖူး
လရာ ြဖူ ဖွး ဖိုး က အချိုးကျကျ လှပ သာ နယ်ြခားသူ ရမးမ လးတိ ့နှင့်တွဲကခဲ့ရသြဖင့် အသဲတလှပ်လှပ် ခစားခဲ့ရာမှ
ကဗျာတစ်ပဒ်ပင် ရးစပ်ြဖစ်ခဲ့ပါ လသည်။
-လိက်ခဲ့လိ ့ ခ
သလွင် ကျာ် အ ရှ ့ဖျား
နယ်ြခား မို ့ တာ်၊
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- ရှ ့ဘက်ကိ မ ာ်
ထိ ခ တဲ့ယိးဒယား။
-သည်ဘက် ြမ မယ်ဆိင်ကမ်း
ရှမ်း ြမြမင့်များ။
-လိက်ခဲ့ ပါ့ နာ်
ရမး ခ ကျာ်တဲ့ပွမ
ဲ ှာ
မယ်နှင့် မာင်တူယှဉ်နဲ
တွဲကလိ ့ မာ်။
-ဆိင်းချက်ကျ ကကွက် ဖာ်
ပျာ်ပါ က တစတ ဝး။
- ငွလထိန်ထိန်သာ တာ့
တိမ်သလ္လာြမူ တွကင်း
စိန်ပမာ ကယ် တွလင်း
ညင်း လက အး။
-မယ်ဆိင် ချာင်း ရြပာြပာ
ကမ်း ြခမှာ အန်းပင်တန်းနှင့်
နရီရီ ရရည်ဆမ်း တာ့
ြမူ ဝ့လည် ငွြခည်သန်း
လွမ်းဘွယ့်သာယာ။
-ရမးနှမ လး ပျိုကညာ
တးဆိပါလိ ့ ရလာချိုး။
-အလိ…အြမင်ရဲစရာ လ့
ရင်ထဲမှာ ဗ လာင်ဆူ ပါ့
ငွ တာင်သူ ြခာက် ယာက် နှာင်း လလား
အာက် မ့ရနိး။

ဘရားပွဲ ပီးသည်နှင့် ရမးကပွဲများလည်း သိမ်း လ တာ့သည်။ က န် တာ်လည်း ဗိလ် ကီးဘ ကည် ဦး
သာ နယ်လှည့်ခရီးသွားအဖွဲ ့တွင် အဖွဲ ့ဝင်တစ်ဦးအြဖစ် လိက်ပါခရီးထွက်ခဲ့ပါ တာ့သည်။ က န် တာ်တိ ့အဖွဲ ့တွင်
က်ျားများချည်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့် ဆးဝန်ထမ်း(၂)ဦး၊ နယ်စပ် ဒသအပ်ချုပ် ရးနယ်ပိင်၊ မို ့ပိင်၊
ထာက် မို ့ပိင်နှင့်ရးဝန်ထမ်းများ၊ နယ်စပ် ဒသ ကျးရွာများတွင် လူသးကန်ပစ္စည်းများကိ စျးနန်းသက်သာစွာ
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ချြဖန် ့ြဖူး ပး ကမည့်ပစ္စည်းများနှင့်ြပည်သူ ့ဆိင်ဝန်ထမ်းများ၊ လားဟူလမ်းြပစကားြပန်(၆) ယာက်နှင့်တာ လကချင်(၅)
တပ်ရင်းမှ လြခု ရးတာဝန်ယူဗိလ် ကီး အာင်လင်နှင့်တပ်စိတ်တစ်စိတ် ြဖစ်ပါသည်။
မိင်(၄ဝ) ြခလျင်ခရီး ြဖစ်သည်။ တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက်၊ တစ် တာင် ကျာ် တစ် တာင်ဆင်းနှင့် ရာက်ရာ အ
ရပ်တွင် ရပ်နားစခန်းချ ချက်ြပုတ်စား သာက် က ပီး နားနား န န သွားခဲ့ ကရာ က န် တာ့်အတွက် ပျာ်စရာလည်း
ကာင်း၊ မ့မရနိင်စရာလည်း ြဖစ် သာ ခရီး ကမ်းတစ်ခ ြဖစ်ပါသည်။
နယ်ြခားလက် ထာက် မို ့ပိင်ရးစိက်ရာ ရွာများတွင် အနီးအပါး ကျးရွာလူထကိ စ ဝး စ ပီး ကျန်းမာ ရး၊ လူ
မ ရး၊ ပညာ ရး၊ စီးပွား ရးများ မးြမန်းစစ် ဆး၍ လိအပ်သည်များ ြဖည့်တင်း ဆာင်ရွက် ပးသွား ကသည်။ အခါအား
လျာ်စွာ ဤလိနယ်လှည့်ခရီးမျိုးထွက်သြဖင့် နယ်စပ် ဒသတ လ ာက် ကျးရွာလူထနှင့်ကင်းကွာမ နပဲ မ ကာခဏ ထိ
တွ ့ရ၍ သူတိ ့အ ြခအ နကိ ကိယ် တွ ့မျက်ြမင် သိရှိရ ပီး လိအပ်တာများ ဆာင်ရွက် ပးနိင် ကာင်း ဗိလ် ကီးဘ ကည်
က ြပာြပသည်။ နယ်ြခားလက် ထာက် မို ့ပိင်ရးများသည် မိင်းဖး(က)အပ်စတွင် ဝမ်တရွာ၌လည်း ကာင်း၊ မိင်းပါလ ို
အပ်စတွင် ဝမ်လင်ရွာ၌လည်း ကာင်း ရှိ လသည်။
ခရီးစဉ်တ လ ာက်မှာ များ သာအားြဖင့် လမ်းက ကမ်းသည်။ အချို ့ နရာတွင် လူတစ် ယာက်သွားသာရမ ပင်
လမ်းမရှိ၍ လမ်းထွင်သွား ကရသည်။ မ ာ် ကည့် လရာတိင်းတွင် ြမင့်မား သာ တာင်ရိင်းြမင့်ြမင့် ကီးများက လင်းထ
လျက် မင်းပျပျနှင့်တ ဝါ ဝါ အာ်ြမည်စီးကျ န သာ ရတခွန်များကိ ြဖတ်သန်း ကျာ်လားရသည်မှာ အသည်း အးဖွယ်
ြဖစ်ပါသည်။ ဤ နရာ ဤ ဒသသည် လူသူအ ရာက်အ ပါက် နည်းပါးဟန်ရှိသည်။ တွ ့ရ သာ လားဟူရွာငယ် လး
များမှာ တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ ရွာဆက် ဝးလှ ချသည်။ လမ်းတစ် လ ာက် ပါက် လသမ သစ်ပင် ကီးများမှာ များ သာ
အားြဖင့် က န်းပင် ကီးများ ြဖစ် ကသည်။ တခါတရတွင် တရတ်တိ ့လူ သထည့် သာ ခါင်းလပ် လ့ရှိသည့်အလန် မး
ကိုင် ပီး တန်ဖိး ကီး သာ သစ် မးပင် ကီးများကိလည်း တွ ့ခဲ့ရသည်။
က န် တာ်တိ ့အဖွဲ ့သည် မိင်းကိးရွာမှ ထွက်လာခဲ့ ပီး နာက် ဒတိယ ြမာက် န ့ ည နတွင် ယာက် အမည်ရှိ
တိင်းရင်းသားလူမျိုးစတိ ့ နထိင်ရာ နာင် တာင်းရွာ ကီးသိ ့ ရာက်လာ ကပါသည်။ နာင် တာင်း ချာင်းြမစ်ဖျားခရာ
အရပ်တွင် ရွာတည်ထားသြဖင့် ချာင်းအမည်စွဲ ပီး နာင် တာင်းရွာ ခ ကာင်း လားဟူစကားြပန်တိ ့ ြပာြပ ကသည်။
ထိ နာင် တာင်း ချာင်းကား မဲ ခါင်ြမစ်ထဲ စီးဝင်သွား သာ ြမန်မာနိင်ငထဲမှ ချာင်းတစ် ချာင်း ြဖစ်ပါသည်။
ယာက်တိ ့သည် လာနိင်ငသားမျိုးနွယ်စတစ်စ ြဖစ်သည်ဟ အချို ့က ဆိ ကပါသည်။ သမိင်းပါ မာက္ခ ဒါက်
တာသန်းထွန်း၏ ခတ် ဟာင်းြမန်မာရာဇဝင်တွင် မဲ ခါင်ြမစ်နှင့်အ နာက်ဘက်ရှိ ြမန်မာ့ ြမ ပ မှ တာလီ( လ) ကာင်း
ရသွားလူမျိုးတိ ့ ဒသရှိ တိင်းရင်းသား(၈)မျိုးစာရင်း၌ ယှဲ ့လူမျိုးဟ တွ ့ဖူးသည်။ ထိယှဲ ့တိ ့သာ ယာက်လူမျိုးြဖစ်လ င်
အဒီ ၁၅ ရာစမတိင်မီ ြမန်မာြပည်ထဲ ရာက်လာ က သာ မွန်ဂိလ်အဆက်အနယ်များ ြဖစ် လာက် ပသည်။ အသ င်ဩ
ဘာသာဘိဝသ၏သ တသနအဘိဓာန်တွင် ဇမ္ဗူတဆိပ်ကျမ်းလာ ရှမ်းမျိုးသးဆယ် စာရင်း၌ ယာန်လူမျိုးဟ စာရင်းထိး
ြပထားသည်ကိ တွ ့ဖူးပါသည်။ မည်သိ ့မဟူ က န် တာ်သည် ယာက်ဟ အသိနည်း န သာ လူမျိုးတစ်မျိုးကိ ြမန်မာ့
နယ်ြခား ဒသတစ် နရာတွင် တစ်ချိန် သာကာလက တွ ့ခဲ့ဖူးပါသည်။ စကားြပန်များမှတစ်ဆင့် သိမှတ်ခဲ့ရဖူး သာ ၄င်း
တိ ့၏ရိးရာဓ လ့စရိက်များသည် ထူးဆန်းလျက်ရှိရာ လူမျိုးနင်းယှဉ်ပညာရပ်(Ethnology) အတွက် လ့လာ ကည့်စရာ
ြဖစ် လမည်လားဟ ထင်မိသည်။
ယာက်လူမျိုးတိ ့သည် ြဖူဝင်းစိ ြပ သာ အသားအရည် ရှိ ကသူများ ြဖစ်သည်။ ယာက်အမျိုးသားတိ ့၏အဓိ
ကလပ်ငန်းမှာ အမဲလိက်ြခင်း၊ တာင်ယာခတ်၍ လယ်ယာလပ်ကိင်ြခင်း ြဖစ်သည်။ အမဲလိက်ြခင်းကိ အထူးက မ်းကျင်
သည်ဟဆိသည်။ ၄င်းတိ ့ ကိင် ဆာင် သာ ဒူး လးလက်နက်မှာ မာ ကာခိင်ခန် ့ သာ သစ်နက်သားအနှစ်နှင့်ြပုလပ်
ထားသြဖင့် ကျား၊ တာဝက်စ သာ သတ္တဝါ ကီးများပင် တစ်ချက်တည်းနှင့်တန်းကနဲလဲ ပီး ချက်ချင်းအသက် ပျာက်နိင်
သည်ဆိသည်။
ယာက်တိ ့သည် အပ်စအဖွဲ ့အစည်းနှင့်သိက်သိက်ဝန်းဝန်း န ကသူများ ြဖစ်သည်။ အိမ်တစ် ဆာင်တွင် သား
ချင်း အိမ် ထာင်များစွာ စ ပါင်း နထိင် ကသည်။ အိမ်သား ၂ဝ၊ ၂၅ ယာက်မက ရှသ
ိ ည်။ သိ ့ သာ် ဆူညြခင်းမရှိ၊ တိတ်
တိတ်ဆိတ်ဆိတ် အး အးလူလူ နထိင် ကသည်ဟဆိပါသည်။
ယာက်အမျိုးသမီးများသည် အသားအ ရ အရပ်အ မာင်း ကာင်း က ပီး နှာတ ပ ပ နှင့်မျက်လးမျက်ဖန်လှ
ကသူများ ြဖစ်သည်။ တင်ပါးဖးအကျလက်ရှည်နက်ြပာ ရာင်ရင် စ့ကိ ဘာင်းဘီရည
ှ ် နက်ြပာ ရာင်၏အြပင်တွင် ထတ်
၍ ဝတ်ဆင် ကသည်။ တမူထူးြခားသည်မှာ မိန်းက လးများ ခါင်း ပါင်း ပါင်း လ့ရှိြခင်း ြဖစ်သည်။ အိန္ဒိယနိင်င မဟာ
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ရာဂျာ စာ်ဘာွ းများ ခါင်း ပါင်း ပါင်းသကဲ့သိ ့ ကျာဘက်တွင် အ မိတ်ရှည်ရှည်ချ၍ လှပစွာ ပါင်း ကသည်။ ဦး ခါင်း
ကိ အထွတ်အြမတ်ထား လ့ရှိ သာ ဓ လ့ြဖစ်ဟန်တူသည်။ မည်သိ ့မဟူ သန် ့ရှင်းဝင်းဝါစိ ြပ သာ အသားအ ရနှင့်သူတိ ့
၏ရိးရာအဝတ်အစားတိ ့မှာ လိက်ဖက်သြဖင့် ကည့် ကာင်းလှသည်ကိ တွ ့ခဲ့ရသည်။ သလွင်ြမစ် ဤမှာဘက်ရှိ လူမျိုးစ
များထဲတွင် အ တွ ့ရနည်းပါး သာ ယာက်လူမျိုးတိ ့သည် ရိးသား၍ စိတ်နှလးြဖူစင် ကသူများ ြဖစ်သည်ဟဆိပါသည်။
ယာက်တိ ့အိမ် ထာင် ရးမှာ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ြဖစ် ပီး အိမ် ထာင်ဖက် ကွယ်လွန်လ င်ပင် နာက်အိမ် ထာင်
မဆက် ကပဲ မဆိးဖိ၊ မဆိးမများအြဖစ် နထိင်သွားသည်ဟ သိရသည်။ မိမိအိမ် ထာင်ဖက်အ ပ တစ်ဘဝလး သစ္စာရှိြပ
သွား ကပရပါသည်။
ယာက်တိ ့၏ နအိမ်များမှာ တစ်ထပ်အိမ်ြမင့်ရှည် မျာ မျာ တန်းလျား ကီးများ ြဖစ်သည်။ အိမ်ထဲတွင် မီးဖိသး
လးဖိမက ရှိသည်။ အ မဲတမ်း အးြမ သာရာသီဥတရှိရာ တာင်ထိပ် တာင်တန်းများ ပ တွင် ရွာတည် နထိင် က၍
မီးဖိကိ အားကိး ကပရသည်။ အိမ်ဝန်းကျင်တွင် မန် ့ညင်းစ သာ ဟင်းရွက်ခင်းများနှင့်ဝက်ြခ ကက်ြခများ ရှိသည်။
ယာက်တိ ့၏အဓိကအစားအစာမှာ ဆန်ြဖစ်သည်။ စပါးကိ တာင်ကန်း ြပာင် ြပာင်တွင် စူးထိးစိက်သည်။ လှခါးထစ်
စိက်ပျိုးနည်းကိ သိ ကဟန် မတူ။ ဝါးကိ အဆစ်များ ဖာက် ပီး ပိက်လိင်းသ ဘာြဖင့် ရကိ တစ် တာင်မှ တစ် တာင်
ကူးယူလျက် အိမ်တိင်ရွာ ရာက် ဆက်သွယ်အသးြပု ကသည်ကိ တွ ့ခဲ့ရသည်။
ယာက်တိ ့သည် မိရိးဖလာ အစဉ်အလာ နတ်ကိးကွယ် ကသူများဟဆိသည်။ နှစ်စဉ်တ ပါင်းလ၌ ကက်၊ ဝက်
များ သတ် ပီး နတ်ပူ ဇာ် လ့ရှိ ကာင်း၊ ထိပွဲကိ ရွာလယ်ရှိ နတ်ကွန်းြပင်တွင် ြပုလပ် ကာင်း သိရသည်။ လူ ကီးမိဘနှင့်
ရိးရာအစဉ်အလာကိ ကိင်းရင်းထိန်းသိမ်း က သာ ယာက်လူမျိုးတိ ့အတွက် တ ပါင်းလမှာ အထွတ်အြမတ်လ ြဖစ်သည်
ဆိပါသည်။ ယာက်တိ ့၏ပွဲလမ်းသဘင်များထဲတွင် မျိုး ကာက်ပွဲမှာ ထူးြခား သာပွဲ ြဖစ်သည်။ ထိပွဲကိ ထိနှစ်တွင် အပျို
ြဖစ်လာသူ လးများကသာ ကျင်းပ ကသည်ဆိပါသည်။ တိးတိးတိတ်တိတ် ကိတ် ပီး ကျင်းပ ကာင်း၊ လူ ကီးများ မသိ
ကျိုးက ြပု က ကာင်းနှင့် ထိပွဲကာလအတွင်း ကိယ်ဝန်ရလ င် ၄င်းတိ ့အဆိြပုရာ လူပျို လးများသည် အိမ် ထာင်ရှင်အ
ြဖစ် ကည်ြဖူစွာ လက်ခ ကသည် ဆိပါသည်။ နာင် တာင်းရွာ၌ ညအိပ်ရင်း နားစဉ် မျိုး ကာက်ပွဲ အ ကာင်းကိ က န်
တာ်တိ ့အား ြပာြပသူမှာ လမ်းြပစကားြပန်များအနက် အသက်အ ကီးဆး ကျ လာ ဆိသူြဖစ်ပါသည်။ သူသည် ထိအ
ချိန်တွင် စစ်တပ်သးရမ်အရက်ကိ ရချိန်ကိက် သာက်ထား ပီးြဖစ်ရာ သူ ြပာသမ မည်မ မှန်မည် မမှန်မည်ကိ က န်
တာ်မသိ။ က န် တာ် သိသည်မှာ ယာက်တိ ့အ ကာင်း ြပည့်ြပည့်စစ၊ ခိင်ခိင်လလ ဘာမ မသိရ သးဟူ၍…။
တင်ဝင်း-ကသာ(မန်းတက္က သိလ်)
(ကွယ်လွန်သွားရှာ ပီြဖစ် သာ ဗိလ် ကီးဘ ကည်သိ ့ အမှတ်တရ)
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