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နယ်ြခားတခွင် ခရီးရှည်လှည့်လည်ခဲ့စဉ်က

အသက်ကယ်သည့် အူလိင်ပင်
ယိမ်းနွဲ ့ပါး

ပဖူးလာမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၃-ခနှစ်၊ မလ၊ အမှတ်-၂၄၊ နှာ-၂၇-၃ဝ အထိ။
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သာယာလှပ သာ ရှဂရင်းဂါးရွာမှ ရှ ခရီ
့ း ဆက်ရ ပ တာ့မည်။
တနည်းအားြဖင့် ဇာတိမာန် ထက်သန် သာ ဒူးလင်းတိင်းရင်းသားတိ ့နှင့်ခွဲ ကရဦးမည် ြဖစ် လသည်၊
ဒူးလင်းလူ ကီးများသည်

ဒသထွက်လက် ဆာင်ပစ္စည်းများ လာ ပးယင်း နတ်ဆက်စကားဆိ ကသည်။ ဒူး

လင်းအမျိုးသမီး ကီးများက စားစရာ ယူလာ က းသည်။ သးရက်ခန် ့ သူတိ ့ရွာတွင် တည်းခိလိက်ရသြဖင့် ခင်
မင်ရင်းနှီးသွား ပီး ဆွမျိုးရင်းချာလိ ြဖစ်သွား ကသည်။
ဒူးလင်းလလင်ပျို၊ လမပျိုများကမူ က န်ပ်တိ ့အဖွဲ ့ ရှ ခရီ
့ းဆက်ရန်အတွက် လိအပ် န သာ ဝန်စည်
စလည် သယ်ယူပိ ့ ပးရန်အလိ ့ငှာ လပ်အား ပး ရာက်လာ က လသည်။ သူတိ ့နှင့်အတူ ပလိင်း တာင်း ကီး
များလည်း တပါတည်း ယူလာ က၏။ ပစ္စည်းများကိ ပလိင်းတွင် စနစ်တကျ ထည့် ပီး မိးလ အာင် ဝါးဖတ်
ြဖင့်အပ်မိးကာ နဖူးမှသိင်းလွယ်သယ် ဆာင် ကမည်။
ရွာလူ ကီးတဦးက မိမိတိ ့အဖွဲ ့၌ ပါလာ သာ ပစ္စည်းအားလးကိ အရွယ်အစားအလိက်၊ အ လးချိန်အ
လိက် သင့် တာ်သလိ ခွဲ ဝကာ ညီညီညာညာ တပစီ တပစီ စပ ပးသည်။ ပစ္စည်းတပလ င် အ ကမ်းအားြဖင့်
အ လးချိန်ပိဿာ ၂ဝ မှ ၂၅ ခန် ့ လးမည်။ ပီးလ င် လပ်အား ပး မာင်မယ်များအား တဦးစီ ခ ၍ ပစ္စည်း
တပစီ

သချာစွာ အပ်နှ လသည်။

ကျာင်းပိတ်ထားသြဖင့် လပ်အား ပးများတွင်

ကျာင်းသူ ကျာင်းသား

အများအြပား ပါဝင်လာ ကသည်။ အချို ့မိန်းက လးများမှာ နနနယ်နယ် ရပ်ရည်သန် ့သန် ့ြပန် ့ြပန် ့ ရှိသြဖင့်
အလပ် ကမ်းလပ်၍ ြဖစ်ပါ့မည်လား။ ပစ္စည်း လး လးပင်ပင် သယ်မှသယ်နိင်ပါ့မလားဟစိးရိမ်မိ သာ်လည်း
သူတိ ့က တာ့ မည်သိ ့မ ြဖုပမရ။ ပျာ် ပျာ်ပါးပါး အချင်းချင်းစကားစြမည် ြပာယင်း သယ် ဆာင်သွား က
လသည်။ အချို ့အမျိုးသမီးများမှာ အ လးချိန် ပါင် ၆ဝ မှ ၈ဝ ထိပင် သယ်နိင် ကာင်း အ့ဩစရာ တွ ရှ့ ိရ
သည်။
တာင် ပ ဒသခရီးသွား၌ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး ခက်ခဲသည် ကာင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးမှာ
အဓိကြပဿနာ ြဖစ်လာ လသည်။ လမ်းများမှာ ယာဉ်သွား၍ ရ သာ ကားလမ်းမဟတ် ချ။ အချို ့ တာင် ပ
လမ်းများမှာ

ြခာက် ပခန် ့ ကျယ် ပီး အဆင်းအတက်

ြပြပစ်သြဖင့် ြမင်းနှင့်လားဝန်တင်များ

ကာင်းစွာ

သွားလာနိင် သာ်လည်း အချို ့မှာ သး ပ၊ လး ပခန် ့သာ ရှသ
ိ ည်။ အချို ့မှာ တာင်ဆင်း တာင်တက် ခက်ခဲ
သြဖင့် လားသွား၍မရ။ ြခကျင်ခရီးပင် ခက်ခက်ခဲခဲ သွားရ လသည်။ တဖန် တာင်တခမှဆင်း၍ တာင်
တခသိ ့ ြဖတ်ကူးသည့် နရာများတွင် အများအားြဖင့် မတ် စာက် သာ ြမစ် ချာင်း၊ လ ို ြမာင်စသည်တိ ့ ရှိ
တတ်သည်။ ထိအခါ ကိုးတတားြဖင့်သာ ကူးရသည်။ အချို ့ကိုးတတားသည် ဝန်တင်လား ြဖတ် ကျာ်၍ရ
သာ်လည်း အချို ့မှာ မရ က ချ။ ထိ ့အြပင် ဤ ဒသဝယ် ဝန်တင်လား ရ ရးကလည်း အလွန်ခက်ခဲလှ ပ
သည်။ ထိ ့ ကာင့် တ နရာမှတ နရာသိ ့ လူြဖင့် ထမ်းသယ်ပိ ့ ပးြခင်းသည် လွန်စွာအ ရးပါလှ သာ ပိ ့ ဆာင်
မတရပ် ြဖစ်လာ လသည်။ သိ ့ သာ် အထမ်းသမား လလ လာက် လာက် ရရှိ ရးကလည်း မလွယ်ကူလှ။
အချို ့ရွာ ကီးလ င် ရနိင် ကာင်း ရနိင်မည်ြဖစ် သာ်လည်း အချို ့ရွာများမှာ အိမ် ြခ လးအိမ်ငါးအိမ်သာ ရှိ
သည်။ သည့်အြပင် အိမ် ြခနည်းရသည့်အထဲ လူ ကီး ရာ က လးပါ တာင်ယာသိ ့ သွား ရာက်လပ်ကိင် န
တတ်သြဖင့် ရွာတွင် လူမကျန် တာ့ အာင် ရှိတတ်သည်။ က န်ပ်တိ ့သည်ပင်လ င် သက်ဆိင်ရာ အပ်ချုပ် ရး
တာဝန်ခအဆင့်ဆင့်ြဖင့် အချိန်လ လာက် အာင်ယူ ပီး တင် ကိုစီစဉ်ထား၍သာ ယခကဲ့သိ ့ သွား ရးလာ ရး
ချာ မာ ြပြပစ်ြခင်း ြဖစ် တာ့သည်။

2

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ရွာမှအထွက် စမ်း ရအိင်စခန်းတွင် အပင်အ နအထားအရ ထန်းပင်လိလိ ကွမ်းသီးပင်လိလိ ပ
သဏ္ဌ ာန်တူ သာ်လည်း ပင်စည်တတ်ခိင်လှ သာ အပင်များကိ တွ ရသြဖင်
့
့ အမတ် ကီးဦးဇန်ထဆင်အား ဘာ
ပင် တွလဲဟ မးမိသည်။
"ဒီအပင် တွဟာ နှယ်နှယ်ရရ မဟတ်ဘူး။ လူ တွရဲ ့အသက်ကယ်တဲ့အပင် တွခင်ဗျ"
"ဟတ်လား။ တယ်ဆိတဲစ
့ ာပါလား။ နည်းနည်းရှင်းြပဦးမှ ပါ့"
"က န် တာ်တိ ့ ကချင်စကားနှင့်ဒီအပင်ကိ အူလိင်လိ ့ ခ တယ်။ ြမန်မာလိ ဘယ်လိ ခ မလဲ တာ့
မသိဘူး ပါ့။ သူ ့ကိ စိက်ရတာ မလွယ်ဘူး။ ငယ်ငယ်က လးကတည်းက တယတယစိက်ပျိုးရတယ်။ အ လ့
ကျ ပါက်တာ မဟတ်ဘူး။ အစိဓာတ် အ မဲရတဲ့ နရာမှာ စိက်လိ ့ြဖစ်တယ်။ ခြမင်ရတဲ့အပင် တွဟာ အြမင့် ပ
၂ဝ က န ၃ဝ လာက်ထိရှိလိမ့်မယ်။ ဒါဆိယင် သူတိ ့အသက်က မငယ် တာ့ဘူး။ အာက်ထစ် ၁၂ နှစ်က န
အနှစ် ၃ဝ ကား ပ မ်းမ အသက် ၂ဝ ရှိ န က ပီ ပါ့"
" နပါဦး…သူတိ ့က ဘယ်လိ အသက်ကယ်မှာတး"
"ဒီလိပါ၊ ဒီအူလိင်ပင်ကိ စိက်ရတဲ့သမိင်း ကာင်း ြပန် ကည့်ယင် က န် တာ်တိ ့ တာင် ပ မှာ တာင်
ယာတခတည်း ပ မှာ မှီ ပီး အသက်ရှင်ခဲ့ရတာဟာ ဟိး ရှး ရှးပ ဝသဏီကတည်းက ဆိပါ တာ့။

တာင်

ယာအတွက် တာမီးရ လိ
့ ့မရဘူး။ မီးရ ရြပန်
့
တာ့လည်း အကန်လး မ လာင် တာ့ လိအပ်တဲ့ဩဇာဓာတ်မရ၊
ြမကလည်း ကာင်း ကာင်း ြပုြပင်လိ ့မရဘူး။ မိးမရွာတဲ့နှစ်ကျ တာ့လည်း မီးက တာ့ စိတ် ကိုက်ရ နိ့ င်ပါ
ရဲ ့။ ဒါ ပမယ့် အပင် တွ ကီးထွားဖိ ့ကျ တာ့ လိအပ်တဲ့ ရက မရလိ ့ မရှင်သန် ကြပန်ဘူး။ ဒါ ကာင့် တာင်
ယာအဆင် ြပဖိ ့ အာင်ြမင်ဖိ ့ဆိတာ မလွယ်လှဘူး ပါ့။ ဒီအြပင် တာင်ယာ တခါခတ် ပီးယင် တ နရာ ရ ့
ြပာင်းရတယ်။ နာက်ဆယ်နှစ် လာက် ကာမှ ဒီခတ် ပီးသား နရာကိ ြပန်လာလပ်ကိင်လိ ့ရတယ်။ အဲဒီ တာ့
လူဦး ရတိးလာတာနဲ ့အမ

တာင်ယာလပ်ကွက်ကလည်း ရှားရှားလာ တာ့တယ်။ ဒါ ကာင့်လည်း ရွာ တွ

အတည်တကျ မတည်နိင်။ ရ ကည်ရာ ြမက်နရာရှာ ပီး ြပာင်း ြပာင်းသွား ကတာဟာ က န် တာ်တိ ့ တာင်
ပ ဒသရဲ ့အ ြခခစီးပွား ရး ဆိရမယ်"
"ဟတ်ကဲ့ တာင်ယာစနစ်က န အ မဲတမ်း လယ်ယာစနစ် ြပာင်း ရးဟာ အဓိကလိအပ်ချက်ပဲ။ အဲ
ဒါအတွက် လှကားထစ်လယ်ယာဟာ တာင် ပ ဒသစီးပွား ရး ဖွ ဖ
့ ိုးမမှာ သာ့ချက်ြဖစ်လာလိမ့်မယ်ထင်
တယ်။ နပါဦး။ အူလိင်ပင် အ ကာင်းက ဘယ် ရာက်သွားတး"
"လာမယ် လ။ အဲဒီလိ အဓိကသက် မွးဝမ်း ကျာင်း တာင်ယာစနစ်က မ သချာ မ ရရာတဲ့အြပင်
တခါ တခါ ဝါး တာ တွသဉ်း ပီး ကက် တွ မ ကုဖူး အာင် သာင်းကျန်း ကြပန် တာ့ လူ တွမှာ စားစရာ
ဘာမှမရှိဘူး ြဖစ်သွားတတ်တယ်"
"က န် တာ်တိ ့ အညာမှာလည်း

ရှးတန်းက ငတ်မွတ် ခါင်းပါးတဲ့အ ြခအ နဆိးမှာ

ဟာဒီအူလိင်

ပင်ဟာ အသက်ကယ်တာပါ။ အူလိင်ပင်ကိ အသးလိတဲ့အခါမှာ အရင်းပိင်းက ခတ်လှဲ ပီး အထဲက အူတိင်ကိ
ပါးပါးလှီး အ ြခာက်လှန်း ပီး အမန် ့လပ်ထားရတယ် စားခါနီး တာ့မှ ဂျုမန် ့လိ ထမင်းအြဖစ် လပ်စားရပါ
တယ်။ နာက်တနည်းက တာ့ အူလိင်ပင်ကိ ြဖတ် တာက် ပီး ရထဲမှာ စိမ်ထားရတယ်။ ရက် ကာလာ တာ့
ရိလာလိမ့်မယ်။ အဲဒီ တာ့မှ

ရနှင့်နယ်။ အရည်ကိ ပိတ်နဲ ့စစ် ပီး တရတ် တွ ပဲတိ ့ဟူးလပ်သလိ လပ်စားရ

တယ်"
"အူလိင်ပင် စိက်မထားတဲ့လူ တွကျ တာ့ ဘာနှင့်အသက်ဆက် ကတး"
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" တာင် ပ မှာ တာ့

တာင်ယာစပါးအတွက်ဟာ အများအားြဖင့် မိသားစရဲ ့တနှစ်တာဝမ်းစာ တာ့

မဖူလတာ များတယ်။ ဒီ တာ့ တဘက်ကလည်း

ြပာင်းတိ ့၊ လူးဆပ်တိ ့ စိက် ပီး

ရာစားရတယ်ခင်ဗျ။ အ

သက်ကယ်တဲ့အူလိင်ပင်က တာ့ အလွန် ့အလွန်အ ရး ကီးမှ မတတ်သာ တာ့မှ ခတ်လှဲစား ကတာပါ။ နာက်
ပီး အူလိင်ကလည်း ခစိက် ခစားလိ ့ရတာ မဟတ်ဘူး။ ၁၂ နှစ်သား အူလိင်ပင်ရဲ ့အြမင့်ဟာ ပ ၂ဝ ခန် ့ရှိတယ်
သူ ့ရဲ ့အချင်းက တ ပခွဲခန် ့ရှိလာမယ်။ ဒီ တာ့မှသာ သူ ့ကိ ဝမ်းစာအြဖစ် စားလိ ့ရတာပါ။ ဒီြပင်အခါမှာ တာင်
ယာစပါး မလ လာက်လိ ့ရှိယင် တာထဲက သစ်ဥသစ်ဖနှင့်လည်း အသက်ဆက် ကြပန်ပါတယ်။ က န် တာ်တိ ့
ရဝမ်ဘာသာစကားနှင့် "ကဒွန်းနိင်" (Kadun Nai) ခ တဲ့ ပီ လာပီနရယ်၊ အထွတ် (Ahtup) ပင်၊ ရှင်စစ်
(Shing Sip)ပင်၊ ရှင်ငန်း(Shingan)ပင် တွကရတဲ့သစ်ြမစ် သစ်ဥ တွကလည်း စားလိ ့ရပါတယ်"
"အဲဒီအပင် တွက တာထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာလိ ့ တွ ပါ့
့ မလား"
" တွ ပါတယ်
့
။ တချို ့အပင် တွက တာထဲမှာ ဆိ ပမယ့် ပိင်ရှင်ရှိတယ်ဗျ။ သတ်မှတ်ထားတယ်။ အ
ချို ့အပင်ကျ တာ့ အူလိင်လိပဲ တမင်တကာ စိက်ပျိုးထား လ့ရှိ ကတယ်။ ဥပမာ - အထွတ်ပင်ဟာ အချင်း ၆
လက်မ၊ အြမင့် ပ ၁၅ မှ ၂၅ ပဆိယင် အူလိင်လိပဲ လပ်စားလိ ့ရ ပီ။ ဗမာလိ တာ့ ဘယ်လိ ခ မလဲမသိဘူး။
သူ ့အ ပွးက တာ့ မှန်ကူကွက်ပသဏ္ဌ ာန် ပါက် နတယ် လ"
" နပါဦးဗျ၊

တာင်ယာစိက်ပျိုးတာမှာ စပါးအထွက်နန်းက ည့ကိည့လိ ့လား။ ဒါမှမဟတ် ဝမ်းစာ

မလ လာက်တာမှာ ဒီြပင် အ ကာင်းအချက် တွ ရှိ န သးလိ ့လား"
"က န် တာ် ြပာခဲ့ ပီ ကာ။ တာင်ယာစနစ်ဟာ အားလးညီညတ်သွားယင် သိပ်စပါးထွက်တာ ပါ့။
ြမ ကီးက

တာကိ ခတ်ထွင်ရှင်းလင်း ပီး

ပ ထွက်လာတဲ့ တာရိင်း ြမမိ ့ ြမဩဇာက သိပ် ကာင်းတယ်။

နာက် ပီး ခတ်လှဲထားတဲ့သစ်ပင် တွ မီးရ လိ
့ ့ရတဲ့ြပာကလည်း ဓာတ် ြမဩဇာ ြပာဓာတ်ပါလိ ့ အကျိုးသက်
ရာက်တယ်။ မီး ကာင်း ကာင်းရ နိ့ င် ပီး မိးမှန်တာနှင့် သူက စပါးတတင်းစိက်မှာ တင်း ၆ဝ လာက်ဆိတာ
အသာ လး ထွက်တာ ပါ့။ အင်း…မိးသိပ်များလိ ့ တာင်ယာ မီး ကာင်း ကာင်း မ လာင်တဲ့နှစ်မှာ တတင်း
စိက်မှာ တင်း ၂ဝ က န တင်း ၄ဝ လာက်ထိသာ ရ တာ့တယ်"
"ဒီလိဆိယင် နှစ်တိင်းနှစ်တိင်း တာ့ အ ြခအ နဆိးမယ် မထင်ပါဘူး။ ငတ်မွတ် ခါင်းပါးတယ်ဆိ
တာလည်း တသက်တခါ လာက်မှ ကုရမယ်ထင်တယ်"
"ယတိြပတ်

ြပာလိ ့မရဘူး လ။ ဘာြပုလိ ့လဲဆိ တာ့

တာင်ယာစပါး

အာင်ြမင်တယ်ဆိ ပမယ့်

တြခားအဖျက်အဆီး အ နှာင့်အယှက် တွက ဒနဲ ့ ဒး ရှိ န သး တာ့ တနှစ် တနှစ် တဝမ်းစာ လးရဖိ ့ မနည်း
ကိုးစားရပါတယ်"
"ဘာ တွ ဖျက် နလိ ့တန်း"
"ဥပမာ -

တာတိရ စ္ဆာန် တွက တ ကာင်ချင်း ရာ၊ အပ်စလိက်ပါ စပါး ပ ချိန်မှာ လာဖျက် က

တယ် လ။ စပါးမှည့် ပီဆိတာနှင့် ပိးအမျိုးမျိုးက ကျ သးတယ်။ တာ ကာင်ဆိတာမှာ တာဝက်တိ ့ ဝက်ဝ
တိ ့၊

မျာက်တိ ့၊

တာ ကက်တိ ့၊ စာက လးအပ်စတိ ့၊ ကက်တူ ရွးအပ်စတိ ့ စလိ ့ ပါ့။ တချို ့ နရာကျ တာ့

စပါးသိမ်းချိန်မှာ မ ရာဂါက အပင်မှာ စွဲကပ်လာတတ်ြပန်ပါတယ်။ မ ရာဂါ ကျ ပီဆိတာကိ သိနိင်တာက
ပထမစပါးပင် အရွက်က လး တွ စိမ်းလန်း နရာက တြဖည်းြဖည်း အဖျားပိင်းကစ ပီး ြခာက် သွ ဖူ့ း ရာင်
လာတာနှင့် အသီးမလိက် တာ့ပဲ လးဝပျက်စီးသွားပါ လ ရာ။ ခလိ မ ရာဂါ တာင် ပ မှာ ကျ ရာက်ရတဲ့
အ ကာင်းရင်းက တာ့ စိက်ပျိုးတဲ့မျိုးစပါးမှာ ရာဂါပါလာတာလည်း ရှိတယ်။ တချို ့ နရာမှာ တာ့ စိက်ပျိုး
တဲ့ ြမ ကီးထဲမှာကိ ဒီ ရာဂါက ရှိ န ပီ။ ဒါမှမဟတ်ယင်လည်း စိက်ခင်းရဲ ့အနီးအနားတဝိက်မှာ
တဲ့အပင်က ကူးစက်တာလည်း ြဖစ်နိင်တာ ပါ့"
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"စလိ ့ပါလား။ နာက်ထပ် ရှိ သးသလား"
"ကျန် သးတယ် လ။ ပိးမား တွ ကိက်လိ ့လည်း ပျက် သးတယ်ဗျ။ အထူးသြဖင့် င ြမာင် တာင်တိ ့
ရွက်လိပ်ပိးတိ ့ဟာ အဆိးဆး ပါ့။ စပါးတမျိုးတည်း ပ အာလိ ့ မရနိင်တာ ကာင့်ရယ် နာက် ပီး တာင် ပ
မှာက

ဝယ်စားဖိ ့

စျးကလည်း

ထာင်ယာမှာ တခါတည်း

မရှိ၊

သီးြခားလည်း

မစိက် က လ တာ့

ဟင်းသီးဟင်းရွက်တိ ့ပါ

ရာစိက် လ့ရှိ ကတယ်။ ဗူး၊ ဖရ၊ ငရတ်၊ သခွားတိ ့၊ ပိန်းဥ၊

မျာက်ဥ၊

ကန်စွန်းဥတိ ့၊ နှမ်း၊ မန် ညင်း၊ မန်လာ၊ ဆလပ်၊ အာလူးတိ ့ ပါပါတယ်။ တချို ့ နရာမှာ တာ့ စပါးအစား
ြပာင်းတိ ့၊ လူးတိ ့၊ ဆပ်တိ ့ကိ ြပာင်းလဲ စိက် က လ့ရှိတယ်"
" အးဗျာ၊

တာင် ပ မှာ ဘဝရပ်တည်ဖိ ့အတွက် ရန်းကန်ရတဲ့အတိင်းအတာဟာ အ တာ် ကီးမား

တာ ပါ့ နာ်"
က န်ပ်တိ ့သည် ရှဂရင်းဂါးရွာမှ ခင်မင်ဖွယ် ကာင်း သာ ဒူးလင်းတိင်းရင်းသားများအား နတ်ဆက်
ပီး နာက် ခရီးဆက် ကြပန် လသည်။ ကာင်းလူ တာင် ကီးကိ စတက် က၏။ ယမန် န ့က သွား ရာက် လ့
လာခဲ့ သာ

ကာင်းလူခတပ် ဟာင်းနှင့် ကာင်းလူရွာ ဟာင်းအနီးမှ ြဖတ်သွားရသည်။ ငတ်တိင်များနှင့်ယ

န ့တိင် ကျန်ရှိ န သးသည့်အဂလိပ်ခတပ် ဟာင်းနှင့်စက်ပစ်ကွင်း၊ သည့် နာက်

ဆးရ နရာ၊ စစ်တန်း

လျား အ ကင်းအကျန်များ ြဖစ် က လသည်။ ဗိလ်တဲနှင့်မနီးမ ဝးထီးတည်း ကီး ရှိ န သာ စစ်သချုင်းအတ်
ဂူတခနှင့်နှင်းဆီပန်းများလည်း နာက်ကွယ်တွင် တြဖည်းြဖည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ ပ ပီ။
ကာင်းလူခတပ် မို ့ ဟာင်း လွန်သည်နှင့် ပအြမင့် ၆၆၂၅ ရှိ သာ "ပရိပ ရာင်ဘွမ"် ခ သည့်အဂ
လိပ် ခတ်က အသးြပုခဲ့ သာ ဆက်သွယ် ရးမှန်ြပ တာင်ကိ ပတ်တက်ရသည်။ လမ်းက တြဖည်းြဖည်းကျဉ်း
ြမာင်းသွား၏။ အတက်ကလည်း မတ် စာက်လာသည်။ နကလည်း ပူြပင်းလာ ပီြဖစ်သြဖင့် က န်ပ်တိ ့သည်
စကားမ ြပာနိင် ကဘဲ ခ းဒီးဒီး ကျ အာင် ကိုးစားတက် ကရ လသည်။ ရှဂရင်းဂါးရွာမှ မှန်ြပ တာင်အထိ
အတက်ငါးမိင် ခရီးြဖစ်သည်။ သည့် နာက် တာင်ဆင်းခရီးကလည်း ငါးမိင် ကျာ်ပင် ြဖစ် တာ့သည်။
စစ ပါင်း ယ န ့အတွက် ၁၁ မိင်ခရီး လ ာက် က ပီး သာအခါ ည နခင်း နမဝင်ခင် "တဟတ်ထ"ိ
အမည်ရှိ သာ တာစခန်းသိ ့ ဆိက် ရာက်သွား က လသည်။ တည်းခိရန် အ ဆာက်အအတခ

ဆာက်လပ်

ထား သာ်လည်း ရွာမရှိ ချ။ သိ ့ သာ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာများမှ ရွာသူရွာသားများနှင့်က လးသူငယ်များ လာ
ရာက်စ ဝး စာင့်ဆိင်း ကိုဆိ န ကသည်။ စစ ပါင်း အ ယာက် ၃ဝ ခန် ့ရှိ ပလိမ့်မည်။
တဟတ်ထိစခန်းဟ
ရးသားထားသည်။

ဒသခများက

ပ ၂၁ဝဝ

ခ ဝ သးစွဲ နလင့်ကစား

ကျာ်အြမင့်ရှိ သာ

ြမပ ပ တွင်မူ "ရှန်ဝမ်"စခန်းဟ

နရာြဖစ်၏။ အနီးအနားတွင် "ရှန်ဝမ်"ဟူ သာြမစ်က

စီးဆင်း နသည်။ သည်ဟာ ကာင့်ပင် ရှန်ဝမ်စခန်း ခ လသလားမသိ။ ရှန်ဝမ်ြမစ်သည် "နမ့်တီဆမ်"ြမစ်
အတွင်းသိ ့ စီးဝင်သွား၏။ နမ့်တီဆမ်သည်လည်း မလိခြမစ် ကီးနှင့်ဒူးလင်းတိ ့ ဒသအတွင်းသိ ့ပင် မ ကာခင်
ပါင်းစည်းသွားမည် ြဖစ် လသတည်း။
ယိမ်းနွဲ ့ပါး
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