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မန္တ လး ြမ မို ့ရိး ကီး
ဦး မာင် မာင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
မန္တ လး ြမ မို ့ရိး ကီးအ ကာင်း အ သးစိတ် သိရှိသူ နည်း ကသည်။ အချို ့က ြပင် မို ့ရိး ကီးတည်
လပ်သည်မှာ သက္က ရာဇ် ၁၂၃၇-ခ၊ နှာင်းတန်ခူးလ(၁၈၇၆ ဧ ပီ)အတွင်း မှူး တာ် မတ် တာ် မို ့စား ရွာစား
တိ ့ကိ စရိတ် ငွ တာ် ပး၍ ထဆယ်တာ ထပ်ြပင် ြခာက်တာ၊ အြမင့်သ တာင် ဆယ် တာင် တည်လပ်သည်။
မို ့ရိး ကီးတည်လပ်သည်မှာ

ရတ ချာင်းအ နာက်ဘက် အိမ် ြခလူ န စည်ပင်ြဖစ်ထွန်းလျက် စ န တာ်မူ

သည်န
့ န်း မို ့ တာ်နှင့် ရ ကာင်းြမစ်ကမ်း ခရီး ဝးကွာ စလိ၍ တည် တာ်မူသည်ဟဆိ ကသည်။
အမှန်စင်စစ်မှာ ၁၂၃၇ ခနှစ်၊ ြပင် မို ့ရိးထပ်မချဲ ့ ပီး တခါး တာ် ၅၇ ရပ်ြပုြခင်း ြဖစ်သည်။ မန္တ လး
ြပင် မို ့ရိးကိ လူ နအိမ် ြခများ၍

ရှးကပင် သး ကိမ်ချဲ ့ရ ကာင်း ယင်းခဲ မာင် မာင်၏"မန္တ လး တာင်သ

မိင်း"တွင် ဆိခဲ့ လသည်။ ရှးမှတ်တမ်းများအရ "သက္က ရာဇ် ၁၂၂ဝ ခ၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၇ ရက် န ့ န
နက်ညီလာခကွဲတွင် သ တာ်ဆင့်တူအပ်အမိန် ့ တာ်။ ပညာရှိ ကန္နီ မို ့ဝန်ဦးစီ၊ ပညာရှိအ ဝးကျီဝန်၊ ဆီမီးခရွာ
စားမဟာနန္ဒသ က၊ မဟာသီရိသခယာ၊ နာရီ တာ်မှူး ဒဆင်တဲရွာစား မင်းလှသီရိစည်သ၊ူ
နမျိုးဓမ္မရာဇသ က၊ ပ
သီရိပ

ားပညာရှိစန်း မို ့စားမဟာသီရိပ

ိတဓမ္မရာဇဂရ၊ သီရိပ

ကာစည်ရွာစား

ိတဓမ္မရာဇဂရ၊ မဟာ

ိတဓမ္မရာဇဂရတိ ့ တင် လ ာက် သာ ရတနာပ မို ့တည်ြပင် မို ့ရိး ကီး တည်သည့်စာတွင်"မန္တ လး ရ မို ့ တာ် ကီး အဝန်း မို ့ရပ်များကိ မို ့ တာ်တာဝန်း ၂၇၇ဝ နှင့်အစွန်း ၃

တာင်ကိ

တွက်လ င် မိင် ပါင်းငါး သာင်း၊ ရှစ် ထာင်တရာ၊ ခနစ်ဆယ့်ကိးမိက် ရသည်။ မို ့ တာ်အတ်ြမစ် ၂ တာင် ၃
မိက်၊ ြမ ပ ၁၅ တာင် ၂ မိက် ၇ သစ်၊ ၂ စ ၁၈ တာင် ၂ သစ်၊ မန္တ လး တာင်ကိ အတွင်းသွင်း ပီးလ င်
ြပင် မို ့ တာ် ကီးကိလည်း တခါးြပတန် ဆာင်း၊ မာ်ယွန်းလိဏ် လးမျက်နှာတာဝန်းကိး ထာင်၊ ြခာက်ရာ၊
တစ်ဆယ့်တစ်တာ၊ တစ် တာင် လးမိက်ကိ မိက်ဖွဲ ့လ င် မိက် ပါင်း နှစ်သိန်းတစ် ထာင် တစ်ရာ သးဆယ့်
လးမိက် လးသစ် ရသည်"ဟလည်း ကာင်း"သက္က ရာဇ် ၁၂၂ဝ-ခ၊ နှာင်းတန်ခူးလဆန်း ၉ ရက် ြပင် မို ့ရိး ကီးမှာ တင်လာအတိင်းမကျ၊ အ ကိမ်
ကိမ် လးမျက်နှာချဲ ့၍ တည် တာ်မူသည်"ဟူ၍လည်း ကာင်း တွ ရသည်
့
။
ထိ ့ ကာင့်ပင် သက္က ရာဇ် ၁၂၃၃ ခ၊ ကဆန်လြပည့် ကျာ် ၁၁ ရက်(၁၈၇၄ မ ၃ ရက်) န ့ထတ် ရန်
ကန် မို ့ ြမန်မာ ဂဇက်သတင်းစာတွင် ကန်သည်အမည်နှင့်သတင်းစာဆရာသိ ့ ပးရန်စာတွင် "အင်းဝ မို ့ြမစ်
ငယ်ဆိပ်ကမ်းမှအြပန် အမရပူရ မို ့ ဟာင်း ြမာက်ဘက် တက် သးအင်းအနားတွင် အ ရှ က
့ အ နာက်သိ ့ ြမ
ကီးတူး၍ ြမစာကိ တန်း၍ပလျက်ထားသည့် ြမ မို ့ရိးလပ်ရန်ကိ ကျာ်မိ၍ ဖမ်းဆီးတစ်ညနှင့်တစ်ရက် ထိပ်
ခတ်ချုပ်ထား၍ အစိးရ အာက်လူများက ဆင်းရဲသားများအ ပ နှိပ်စက် ကာင်း ရးထားသည်။ ြမ မို ့ရိး
ြမပသည် များစွာမြမင့် ကာင်း၊ ြမာင်းလည်း များစွာမနက် ကာင်း၊ ြမပတန်းအနီး လမ်းတွင် "မ ကျာ်
မနင်းရ"ဟအတားအဆီးလည်း မရှိ၊ စာ ပ ရး၍ ြပထားြခင်းလည်း မရှိ ကာင်း၊ မန္တ လးတွင် သတိ ပးရန်
သတင်းစာလည်း မရှိ ကာင်း၊

အာက် မို ့ ကျးရွာမှ လူများသိ ့ ြမ မို ့ရိးလပ်စရာထားသည်ကိ မ ကျာ် က

လနှင့်ဟ သတိ ပးြခင်း ြဖစ်သည်။
ရှးြမန်မာမင်းလက်ထက် ရာဇဝတ် ကီး ၆ ရပ်တွင်

ြမ မို ့ရိးကိ

ကျာ်နင်းသည်မန
ှ ်ပါက ရာဇဝတ်

ြပစ်မြဖစ်သည်။ သက္က ရာဇ် ၁၂၄ဝ ခ၊ တာ်သလင်းလဆန်း ၇ ရက် န ့(၁၈၇၈ ခ၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်)အဂ
လိပ်အ ရးပိင်က ြမန်မာမင်းထ ပးစာတစ် စာင်၌ ရ မို ့ တာ်အ နာက်မျက်နှာ ြမ မို ့ တာ် ကီးစရှည်တခါး
အနီးလမ်းကိ ကျာ်နင်းသည်ဆိ၍ ကင်း တာ်သားတိ ့က ဧရာဝတီကမ္ပဏီမီးသ ဘာကပ္ပီတိန်မစ္စတာဒွဝိင်းကိ
ဖမ်းဆီးထိပ်ခတ်သည့်အမ ြဖစ်ခဲ့သည်။ စရှည်တခါးမှူးင ပါ ကယ်နှင့် ရှ ဝင်
့ းအ ကပ်ငတတ်တိ ့က အမည်မသိ
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ကလား ၁ နှင့်ဝန်ထမ်းသူ ၁ တခါး တာ်လာ၍ သွားလာရာက မသွား၊ တားသည်ကိ မရ မို ့ရိး ပ တက်သွား
၍

ခ ယူချုပ်ထားြခင်းကိ အဂလိပ်တိ ့က မ ကျနပ်၍ ဖမ်းဆီးသူအများအား အ ရးယူ စသည်။ ၁၂၄ဝ ခ၊

တန် ဆာင်မန်းလဆန်း ၉ ရက် ြမန်မာမင်းမှတ် တာ်မူချက်တွင် တခါးဗိလ်နှင့်တန်း ခါင်းတိ ့ကိ အရာမှနတ်၍
တန်းမှာထား စဟအမိန် ့ချသည်။ ယင်းလဆန်း ၁၃ ရက် န ့တွင် မို ့ဝန်တိ ့ လ ာက်တင်စာ၌ စရှည်တခါးဗိလ်
နှင့်တန်း ခါင်းတိ ့အား မှတ်ချက်အရ စီရင် ပီး ကာင်း တွ ရသည်
့
။ ၁၂၄ဝ ခနှစ်တစ်ဝိက်မှာပင် ယင်းသိ ့အဂ
လိပ်အ ရးပိင်၏စွက်ဖက်မများ မ ကာခဏ တွ ရသည်
့
။
မန္တ လး မို ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မန္တ လး မို ့သည် အ ရှ ့ လာင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ဝ၅ မိနစ်နှင့် ြမာက်လတ္တ ီ
တွဒ် ၂ဝ ဒီဂရီ ၅၉ မိနစ်တိ ့ဆရာ ဧရာဝတီြမစ်အ ရှ ဘက်
့
ကမ်းတွင် ရှ၍
ိ သက္က ရာဇ် ၁၂၁၈ ခ(သာသနာသက္က
ရာဇ် ၁၄ဝဝ)တွင် မင်းတန်းမင်း စတည်သည်။ ၁၂၂၁ ခ၊ ကဆန်လြပည့် ကျာ် ၆ ရက် န ့(၂၃-၅-၁၈၉၅)တွင်
"ရတနာပ ရ မို ့ တာ် ကီး"ဟ မာ်ကွန်းတင်သည်။

ရ ကိုးသတ်နယ် ြမမှာ

တာင်ဘက်ဒဌဝတီြမစ်ငယ်၊

ြမာက်ဘက်မတ္တ ရာြမစ်၊ အ ရှ ဘက်
့
နတ်ထိပ် တာင်ရိးတန်း၊ အ နာက်ဘက် ဧရာဝတီြမစ်ဟ နယ်သတ်မှတ်
သည်။ ရ ကိုးသတ်နယ်မှာ တာင် ြမာက် အလျားမိင် ၃ဝ ခန် ့၊ အ ရှ အ
့ နာက် အန ၈ မိင်ခန် ့ရှိသည်။ ရ
မို ့ တာ်နယ်မှ မန္တ လး တာင် ြခရင်းမှ တာင်ဘက်မဟာမနိဘရား၊ အ ရှ ဖက်
့
အာင်ပင်လယ်ကန် ဘာင်၊
ြမာက်ဘက်

ြမ မို ့ရိး၊ အ နာက်ဘက် ဧရာဝတီအထိ ြဖစ်၍

တာင် ြမာက် အလျား ၆ မိင်ခွဲ၊ အ ရှ အ
့

နာက် ၄ မိင် ကျာ် ဧရိယာ ၂၅ စတရန်းမိင် ရှသ
ိ ည်။
အတ် မို ့ရိး တာ် ကီးကိ ကျုး လးဘက်ပတ်ရ၍ တစ်မျက်နှာ တာ ၆ဝဝ၊

လးမျက်နှာ ၂၄ဝဝ စတ

ရန်းကျ ဆာက်သည်။ ကျုး ၂၂၅ ပ အနကျယ်၍ ၁၁ ပနက်သည်။ မို ့ရိးအြမင့် ြမြပင်မှ သူရဲခိထိ ၂၇ ပ
ရှသ
ိ ည်။ မို ့တွင်း၌ စတရန်းကွက် ၁၄၄ ကွက်ရှိ ပီး အလယ် ၁၆ ကွက်ကိ "နန်း မို ့ တာ်"သတ်မှတ်သည်။ နန်း
မို ့ တာ်ကိ သစ်တပ်ကာရ၍ ဝင်း တာ်သစ်တပ်ကိ "က န်းလး အာင် ြမ မို ့ တာ်"ဟသမတ်သည်။ သစ်တပ်
ဝင်း တာ်အတွင်း ပ ၆ဝ အကွာ ၁၅ ပြမင့် အတ် မို ့ရိး တာ် တစ်ထပ်ရှိ သးသည်။
မန္တ လး မို ့ လးြပင် လးရပ်အဝှန်းတွင် ၁၂၂၄ ခ၊ တ ပါင်းလြပည့် ကျာ် ၄ ရက်(၁၈၆၃ မတ် ၇) န ့
၌ လမ်း၊ အိမ်ဝင်းများ အကွက်ချ ပး ပီး အရပ် ၅၄ ရပ်ဖွဲ ့ကာ အမည် ပးသည်။ အမရပူရ မို ့ ဟာင်းမှအမ
ထမ်းများနှင့်ြပည်သူြပည်သားအများ

ြပာင်း ရ လာ
့ ကသည်။ အမရပူရ မို ့ ြမ မို ့ရိးမှာ

ြမာက်သိ ့ သနတ်

ဝန် ကီး တူး ြမာင်းထိ ြဖစ်သည်။ မဟာမနိ တမ္ပဝတီတိ ့မှာ မူလအမရပူရနယ် ြမအတွင်းမှ ြပန်၍ မန္တ လး မို ့
အတွင်းသိ ့ ထည့်ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ရှးက အမရပူရ ြမပ၊ မန္တ လး ြမပပရပိက်များ ြပန်၍ တွ ရှ့ ိရာ ရပ်
ကွက်အမည်များကိ အ တာ်အတန် ဖ နိင်သည်။ လူမ ရးသမိင်းအတွက် အ ထာက်အကူရရှိ ပသည်။
မန္တ လး မို ့နှင့်ပတ်သက်၍ မန္တ လး ရ မို ့ တာ်တခါး ၁၂ ရပ်

တးထပ်နှင့်တခါး ၁၂ ရပ် မို ့တည်

လကာကိ အလယ်နန်းမ တာ်ဘရား စာ ရး တာ် ကီး ရှိမ်းမကားရွာစား

ရးခဲ့၍

ရ မို ့ တာ် လးြပင်ရပ်

ကွက် ၅၄ ဌာနလကာကိ ဝက်မစွတ် မို ့စားဝန် ထာက်မင်းက စပ်ဆိ လသည်။ ဥယျာဉ် တာ် ၂၁ ရပ်အ
အ ကာင်းဘွဲ ့ပတ်ပျိုးကိ မင်း ကီးမဟာသီရိ ဇယျသူဘွဲ ့ခ

ညာင်လှ မို ့စား နိင်ငြခားဝန် ထာက်ဦးချိန် ့သည်

"အမှာ တာ် ရး"ရာထူးနှင့်ထမ်းရွက်စဉ်က ဖွဲ ့ဆိခဲသ
့ ည်။ ဤသိ ့ြဖင့် မို ့နှင့်ဆိင်ရာအမည်များ လွယ်ကူစွာ မှတ်
သား ကရသည်။
"မဟာ ဒဝရာဇ်၊ နတ်ြဖစ်ရိပ် ငိမ်၊ တာဝတိန်နှင့်၊ နင်းချိန်ပမာ"အစချီ သာ ရတနာပ နြပည် တာ်
မန္တ လး ြမ မို ့ရိး ကီး တခါး ၅၇ ရပ်လကာကိ ပိက်ကျုးတခါးဗိလ် မာင်ဆိင်က စပ်ဆိခဲ့သည်။
ပိက်ကျုးတခါးဗိလ်၏လကာပါ သာ တခါး ၅၇ ရပ်သည်ကား-
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အ ရှ မျက်
့
နှာ ြမာက်စွန်မှ တာင်သိ ့ ၁-လွန်း ကင်၊ ၂-လင် ကျာ်၊ ၃-လင်က န်း၊ ၄-လွတ်ကင်း(လတ်
ကင်း)၊ ၅-လင် ကူ(လတ်ကူး)၊ ၆-ဦးတိက်၊ ၇-ဥဒါန်း၊ ၈-ဦးနှိမ်၊ ၉- အာင်နန်း၊ ၁ဝ- အာင်ထွန်း၊ ၁၁- အာင်
ထင်၊ ၁၂-ဥဒည်(ဦးတည်)၊ ၁၃- အာင် ငိမ်း၊ ၁၄-သာစည်၊ ၁၅-သိမ်းစ(သိန်းဈာန်)၊ ၁၆-သညာ၊ ၁၇-သာစ၊ ၁၈
-သူစ။
တာင်မျက်နှာအ ရှ စွ့ န်မှ အ နာက်သိ ့ ၁- ကိုင်လင်၊ ၂-ခွန်ယူ၊ ၃- ကာင်းလင်၊ ၄- ကျာ်မိး၊ ၅ကာင်း မိုက်၊ ၆-ကဲြမင့်၊ ၇-ကဲမိး၊ ၈-ရန်နှိမ်၊ ၉-ရန်နှိပ်၊ ၁ဝ-ရန်နိင်၊ ၁၁-ရန်နှင်။
အ နာက်မျက်နှာ တာင်စွန်မှ ြမာက်သိ ့ ၁-ထိန်းရ၊ ၂-ထးရှည်၊ ၃-ြမန် အာင်၊ ၄-ြမရိပ်၊ ၅- ဘာင်
ရှည်၊ ၆-စရာ၊ ၇-ပန်းဆက်၊ ၈-တာရိန်၊ ၉- ဂါဝိန်၊ ၁ဝ-စရှည်(စည်ရှည်)၊ ၁၁- ရစ၊ ၁၂-ပိက်ကျုး၊ ၁၃- ရှ
ကည့်( ရ ကည်)၊ ၁၄-စက်ရိပ်၊ ၁၅-စရှား၊ ၁၆-ရဲထင် ရဲတင်၊ ၁၇-ရန် ပို၊ ၁၈-ရဲထပ်(စွန်ရဲ)။
ြမာက်မျက်နှာ အ နာက်စွန်မှ အ ရှ သိ
့ ့ ၁-ရဲထွတ်၊ ၂-လင် ကူ၊ ၃-လင်သင်း၊ ၄-သီဝ၊ ၅- လသာ၊ ၆
- လ သာက်၊ ၇-လင်သာ၊ ၈-မာန် အာင်၊ ၉- ြမာင်းဦး၊ ၁ဝ-မ ိုဦး( မို ့ဦး)တိ ့ြဖစ် ကသည်။
(-)နှင့်ယှဉ်ြပ သာအမည်များသည် ယင်းခဲ မာင် မာင် ြပုစ သာ မန္တ လး တာင်သမိင်း(၁၂၇၅ ခ၊
တ ပါင်းလကွယ် န ့)အရ မူကွဲြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် ဦးဆိင်၏လကာက မူမှန် ြဖစ် ပမည်။ ယင်းခဲ မာင် မာင်
၏အ ခ များမှာ အချို ့ ြပာစကားသများြဖင့် ြပာင်းထားသည်။
ရြပည်ဆရာ ကီးဦးဘတင်ထမှ ြပင် မို ့ရိး ြမပတွင်လည်း လင် ကူကိ လင်ကူး၊ သီဝကိ သိန်းစ၊
အာင် ငိမ်းကိ

သာင်း ငိမ်းဟူ၍ မူကွဲလျက် ရှသ
ိ ည်။ ယင်းတခါးအမည် အ ခ အ ဝ များ ယခအခါ အချို ့

ကျန်ရှိ၍ အမည်များများ ဝါဟာရ ပျာက်လျက် ရှသ
ိ ည်။ တခါးအမည်များသည် ြမန်မာဆန်၍ မဂလာရှိသည်
အချို ့ပါဠိသက် ဝါဟာရ တွ ရသည်
့
။ ရှးက ၅၇ ရပ်တခါးများတွင် တခါးမှူး၊ တခါး စာင့်များ ထားရသည်။
ဤသိ ့ကျန်ရှိ သာအမည်များမှာလည်း နီးရာ ဒသ၊ ရပ်ကွက်မှအမည်နာမများ ဆင့်ပွားယူထား၍သာ အမည်
ကျန် လသည်။ ဧရာဝတီြမစ်ကမ်းတစ် လ ာက် ြမ မို ့ရိးကိ "တာရိး"ဟ ခ ကသည်။
ပစအားြဖင့် ပန်းဆက်၊ တာရိန်၊ ဂါဝိန်၊ ပိက်ကျုး၊ စက်ထိပ်၊ ရဲတပ်၊ ရဲထွတ် စသည်တိ ့သည် အရပ်
အမည်များြဖစ် ပီး အချို ့မှာ ဧရာဝတီဆိပ်ကမ်းအမည်အြဖစ် တွဲလျက် ကူး ြပာင်း နသည်။ မန္တ လး(အ
နာက် တာင်) မို ့နယ်ြပည်သူ ့အလပ်သမား ကာင်စီကဦး ဆာင်၍ " ဂါဝိန်"အမည်ြဖင့် အလပ်သမားမဂ္ဂဇင်း
ကိပင် ၁၉၇၇ တွင် ထတ် ဝသည်။
ဂါဝိန်၏ြဗုပ္ပတ်စကားအနက်မှာ ပါဠိ ဂါဝိန္ဒ၊ နွားတိ ့၏အသ င် ဗိဿနိးနတ်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
တက္က သိလ်ြမန်မာအဘိဓာန်အရမှာ

မွးဖွား သာအချိန်၌ ၁၂ ရာသီစက်တွင် ရှိ သာ ဂိုဟ်- ဂါဝိန်ဟလည်း

ရး ကသည်။ ကိးခန်းပျို ့(၆)တွင် " ဂါစာ ဂါဝိန်၊ ဂိုဟ်သွားချိန်လျက်၊ ဆတ္ထ န
ိ ် တင်း၊ နဝင်းကိးဆစ်၊ တရာ့
ရှစ်တွင်"ဟူ၍ သ င်မဟာရဌသာရက ဖွဲ ့သည်။ ဂါဇာ ဂိုဟ်- ရာက်ဆဲတည်ဆြဲ ဖစ် သာ ဂိုဟ်( ဂါစရယ၊ မန္တ
လး ြမ မို ့ရိး" ဂါဝိန်"စကားသည် ယင်း ဂိုဟ်အနက် ြဖစ်ဟန်မရှိ ချ။ တစ်နည်းမှာ က န်း ကီး လးက န်းရှိ
ရာ၌ (၁)ဇမ္ဗူဒီပါ တာင်က န်း၊ (၂)ြပုဗ္ဗဝိ ဒဟအ ရှ က
့ န်း၊ (၃)အပရ ဂါယာနအ နာက်က န်း၊ (၄)ဥတ္တ ရကရ
ြမာက်က န်းဟူ၍ြဖစ်ရာ အ နာက်က န်းသည် ဂါယာန၊ နွားယာဉ်ကိ အသးြပုသူတိ ့ နရာအ နာက်က န်းဟ
လည်း အဆိရှိ ကသည်။ ဂါယာ- ဂါယာန် " နဗိမာန်လည်း၊ တဖန်ယိမ်းယွန်း၊ ဂါယာန်စွန်းက"ဥတိန်ပျို ့နှင့်
" နာက်ခွင် ဂါယာန်က န်းသူဌာန်မှ၊ လပ်ရန်စူစဉ်၊ နွားယာဉ်ြဖင့်သာ၊ စစရာလ င်၊ အစထွင်၍"ကဗျာဗန္ဓသာ
ရကျမ်းတိ ့တွင် အ နာက်က န်းကိ ြပသည်။
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အ ရှ အရပ်
့

ြမ မို ့ရိးတခါးအမည်တွင် ဥဒည်(ဥတည်-ဦးတည်)ဟူ၍လည်းရှိရာ အ နာက်အရပ်၌

" ဂါဝိန်တခါး"အမည်သည်လည်း

ဂါဝိန္ဒ

ဂါယာန(အ နာက်က န်း) ဂါယာန-ဣန္ဒ

ဂါယာန်

ဂါဝိန်၊ အ

နာက်အရပ်ကိ အစိးရ သာတခါးဟူ၍ ဆင့်ပွားအနက်ြဖင့် ခ ဆိခဲ့ဟန်ရှိ လသည်။
ဂါဝိန်တခါး- ဂါဝိန်ဆိပ်တွင် နွားတိ ့၏အသ င် ဗိဿနိးနတ်ကိ ရည်စူး၍ အမည် ပးြခင်းလည်း ြဖစ်
ပမည်။ ဗိဿနိးနတ်မင်း ကီးကိ ကိးကွယ်မသည် ြမန်မာြပည်တွင် အလွန် ရှးကျခဲ့ ပသည်။ ထိ ့တူစွာပင် သူ
ရဿတီနှင့်သိဝိနတ်မင်း ကီး ကိးကွယ်မကိ တွ နိ့ င်သည်။ ဤ ဂါဝိန် ဒသအနီးမှပင် ဧရာဝတီသ ဘာကျင်း
တစ်ဝိက်မှ ဟိန္ဒူတိ ့ကိးကွယ် သာ ယာနိနှင့်ပရိသလိင် ကျာက်ပများကိ တွ ရဖူ
့ းသည်။ ရှးက ဟိန္ဒူလူမျိုး
များ နထိင်သွား သာ ြမစ်ကမ်း ြခလည်း ြဖစ်သည်။
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ရှးက ဂါဝိန်တခါးအဝ၌ ကီးကျယ်စွာ ဆာက်လပ်ထားရှိသည့်ဂွမ်း ကိတ်စက်ရ တာ် ကီးတွင် ငွ
တာ်ထတ် ပးဝယ်ယူ ရာက်ရှိသည့်ဝါ တာ်များနှင့်အရာ တာ် ယာ ြမများမှထွက်သည်ဝ
့ ါ တာ်များကိ စက်
ယန္တရားြဖင့် ဂွမ်းြဖစ် အာင် ကိတ်လပ်ရသည်။ ၄င်းရ တာ် ကီးကိ စာင့် နရသည့်အမထမ်း ၅ တိ ့မှာ တစ်လ
လ င် စပါး တာ် ၅၅ တင်း သနား တာ်ြမတ်ခရသည်။ ဤဂွမ်းရ တာ်ကိ အစွဲြပု၍ စျးကိလည်း ဂွမ်းရ စျးဟ
တွင်ြခင်း ြဖစ်သည်။ ( ရနန်း တာ်သး ဝါဟာရ)၊ ၁၈၈၅ ခ၊ နိဝင်ဘာလ ၂၈ အဂလိပ်စစ်သ ဘာများ ဂါဝိန်
ဆိပ်ကမ်းသိ ့ ၁၁ နာရီ ရာက်သည်။ ၁၂၄၇ ခ၊ တန် ဆာင်မန်းလြပည့် ကျာ် ၈ ရက် န ့တွင် သီ ပါဘရင်နှင့်မိ
ဖရား ခါင်တိ ့သည် ဂါဝိန်ဆိပ်ကမ်းသိ ့ နွားက သာလှည်းရထားြဖင့် ဆင်း ပီး သူရိယမီးသ ဘာြဖင့် နယ်ချဲ ့
လက်သိ ့ပါရသည်။
တာရိန်တခါးသည် ပါဠိသက်စကားြဖစ်၍ အဓိပ္ပါယ်မှာ လ ြဖစ်၏။ (တာရ-ဣန္ဒ-တာရာ-နက္ခတ-် ဣ
န္ဒ-အစိးရြခင်း)နတ်သက်တာရိန်၊ ရ မ ာ်ချိန် မာဃိန်သင်း ဘာမင်း"ဟ ကဝိလက္ခဏာသတ်ပ၌ စပ်ဆိသည်။
ယခအခါ တာရိန်အရပ်မှ မန္တ လး မို ့တွင် နာမည်ရ သာ လမ ့ကိပင် တာရိန်မ ့ဟ ခ ကသည်။ အရပ်အမည်
နှင့်မ ့အမည် ပနသင့်လျက်ရှိသည်။
ပန်းဆက်တခါးသည် စစ်ကိင်းအရပ်မှ လှြဖင့် ရာက်လာ သာပန်းများ ဆက်ရန် သွင်း ဆာင် သာ
တခါးြဖစ်သည်။ ရှးက နန်းတွင်းပန်းခ တာ်အတ်တိက်သိ ့ ပိ ့ရသည်။ (ပန်းဆက်တခါးအထွက် ဧရာဝတီြမစ်
အ ရှ ဘက်
့
ကမ်းနဖူးတွင် သ ဘာ တာ်များတည်လပ်ရန်၊ ပျက်လ င် ြပင်ရန်ဌာနြဖစ် သာ ဘွိုင်လာအိးအ ကီး
အကျယ်နှင့်စက်ရ တာ် ကီး တည်ရှိရာ ၄င်းစက်ရ တာ် ကီးတွင် လပ်ကိင်ထမ်းရွက်ရသည့်စက်ရအမထမ်း
၁၂၇ တိ ့မှာ တစ်လလ င် စပါး ၂၈၅၅ တင်း သနား တာ်ြမတ်ခရသည်။ အဂလိပ်မင်းလက်ထက် ဂွမ်းစက်ရ
တာ် ကီးကိ ဧရာဝတီသ ဘာကမ္ပဏီက ဝယ်ယူ၍ ဆက်လက်အသးြပုခဲ့သည်။ ( ရနန်းသး ဝါဟာရအဘိ
ဓာန်)။
ပိက်ကျုး-ပိက်ကျုးတခါးဗိလ်မှာ မာင်ဆိင်ြဖစ်၍ ြမ မို ့ရိးတခါး ၅၇ ရပ်လကာ စပ်ဆိသည်။ "ပိက်
ကျုးတခါးအထွက် လက်ဝဲဘက်က ယခသစ် တာရး နရာတွင် သ ကားစက်ရ တာ် ကီး တည်ရသ
ိှ ည်။ ၄င်း
စက်ရ တာ်မှာ သ ကားအများ ချက်လပ်ရသည်။ ၄င်းစက်ရ တာ် စာင့်အမထမ်း ၅ တိ ့မှာ တစ်လလ င် စပါး
တင်း ၅၅ တင်း သနား တာ်ြမတ်ခရသည်။ ( ရနန်းသး ဝါဟာရအဘိဓာန်)။
မန္တ လး ြမ မို ့ရိး ကီးတစ်ဝိက် ဂါဝိန်စ သာ အ နာက် တာင် ဒသသည် ရှးအထက်ကပင် စက်ရ
အလပ်ရ ဆိပ်ကမ်းအလပ်သမားများ နထိင်ရာ ဒသ ြဖစ် ပသည့်အ လျာက် ယခ" ဂါဝိန်"စာ စာင်မှာ မန္တ
လး(အ နာက် တာင်) မို ့နယ် ြပည်သူ ့အလပ်သမား ကာင်စီက ဦး ဆာင်ထတ် ဝသြဖင့် ကိုဆိရ ပသည်။

ဦး မာင် မာင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
မှတ်ချက်။

။၁၉၇၇ ခ၊ မလ(၁)ရက် န ့၌ ထတ် ဝ သာ ဂါဝိန်မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၄၁ မှ ၄၅)ထိ၌ လာ

ရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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