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သူငယ် တာ်နှင့်သူငယ် တာ် သနတ်
ဒ ကန်
(ြမန်မာစာအဖွဲ ့ဝင်)

ြမန်မာသမိင်းသ တသနစာ စာင်၊ ၂ဝဝ၆ ခနှစ်၊ ဇွန်လ၊ အမှတ် ၁၇၊ နှာ ၁၁၅ မှ ၁၂၁ ထိ။
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ြမန်မာမင်းလက်ထက် အစအမထမ်းများတွင် သူငယ် တာ် ခ မင်းမထမ်းရှိခဲ့သည်။ သူငယ် တာ်တိ ့၏အဆင့်
အတန်း၊ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားတိ ့ကိ ဖာ်ြပသည့်အဆိအမိန် ့အမျိုးမျိုး အာက်ပါအတိင်း တွ ့ရသည်။
၁။

သူငယ် တာ်သည် အ နာက်ဝန်စအမထမ်း အ နာက်အတွင်း တာ်မိဖရားများ မင်းသမီးများ အ ဆာင်များတွင်
ရှင်းလင်းသတ်သင်ရန်ရှိသည်များကိ အ နာက်ဝန်၊ အ နာက်စာ ရးတိ ့ ကပ်မတ်၍ ရှင်းလင်းသတ်သင်ရသူအမ
ထမ်း ြဖစ်သည်။ ဗဒမင်းလက်ထက် သက္က ရာဇ် ၁၁၅ဝ ြပည့် နတ် တာ်လတွင် ရခိင် မို ့၊ သတွဲ မို ့၊ ရမ်း ဗဲ မို ့၊ မန်
အာင် မို ့များမှ အိမ် ထာင်စလူ ၁၁ဝ ကိ အမရပူရ မို ့ တာ်သိ ့ တက် န စ၍ စားပ ြမတာ ပးသနား ပီးလ င်
ယင်းလူတိ ့ကိ သူငယ် တာ်အမထမ်းဖွဲ ့သည်။ ထိအခါမှစ၍ ယင်းအမထမ်း ပ သည်ဟ ရနန်းသး ဝါဟာရ
အဘိဓာန်၊ စာ ၁၅၄ တွင် ဆိသည်။

၂။

မင်းမိဖရားမင်းသမီးအပျို တာ်တိ ့ န သာ အ ဆာင်အခန်းများနှင့်သွားလမ်းလာလမ်းများတွင် သာယာသန် ့
ရှင်းရှိ အာင် ဆာင်ရွက်ရ သာ အမထမ်း။ မသန် ့ရှင်း သာအရာများရှိလ င် တာဝန်ရှိသူ သူငယ် တာ်သား
ပါက် တာ်တိ ့အ ပ အ နာက်ဝန်က တိက်ရိက်စစ် ဆး၍ အြပစ် ပးနိင်သည်ဟ ြမန်မာမင်းအပ်ချုပ်ပစာတမ်း
စတတ္ထတွ၊ဲ စာ ၄၃ တွင် ဖာ်ြပသည်။ ဗဒမင်းလက်ထက် ၁၁၅ဝ ြပည့်တွင်မှ ပ သာ အမထမ်းဟ မဆိပါ။

၃။

ယင်းအဆိအမိန် ့တိ ့ကိလိက်၍ ဦးသိန်းလင်က သူ၏ ခတ် ဟာင်းြမန်မာ့သမိင်းသ တသနအဘိဓာန်တွင် သူ
ငယ် တာ်ကိ - မင်းမိဖရားအ ဆာင် တာ်များ(အထူးသြဖင့် အိမ်သာ တာ်များ)ကိ သန် ့ရှင်းစင် ကယ် အာင်
ရှင်းလင်းသတ်သင်ရ သာအမထမ်းဟ ဖွင့်ဆိထားသည်။

၄။

ြမန်မာစာအဖွဲ ့မှ ြပုစ သာ ြမန်မာအဘိဓာန်အကျဉ်းချုပ်ကလည်း သူငယ် တာ်သည် - နန်း တာ် ဆာင်တိ ့တွင်
ကိစ္စအ သးအဖွဲများကိ ဆာင်ရွက် ပးရ သာအမထမ်းဟ ဖွင့်ဆိသည်။ အ နာက် ဆာင်ဆိင်ရာ သန် ့ရှင်း ရး
အမထမ်းဟကား အတိအကျ မဆိ ချ။

၅။

ယဒသန်အဘိဓာန်က သူငယ် တာ်ကိ - formerly a palace sweeper ဟူ သာအနက်တစ်ခ ပးသည်။ သန် ့
ရှင်း ရးအလပ်သမားဟ ဆိလိြခင်းြဖစ်မည်။ သိ ့ သာ် formerly ဆိ သာစကားအရ ရှးအခါက သန် ့ရှင်း ရး
အလပ်သမား ြဖစ်သည်။ ဆရာယဒသန်တိ ့ ခတ်တွင် မဟတ် တာ့ ပီဟ တွးထင်ရဖွယ် ရှိသည်။

ဤအဆိအမိန် ့များအရ သာ သူငယ် တာ်သည် အ နာက်အတွင်း တာ် မိဖရားမင်းသမီးများ၏အ ဆာင်များ
တွင် သတ်သင်ရှင်းလင်းရန် ရှိသည်များကိ ရှင်းလင်းသန် ့စင်ရ သာ အမထမ်းြဖစ်သည်ဟ ကာက်ယူနိင် ပမည်။ ဘဝင်
မကျပါ။ စဉ်းစားစရာများ ရှိ နပါသည်။ ရနန်းသး ဝါဟာရအဘိဓာန်တွင် - ဗဒမင်းလက်ထက် သက္က ရာဇ် ၁၁၅ဝ ြပည့်
နှစ်တွင်မှ ရခိင် မို ့၊ သတွဲ မို ့၊ ရမ်း ဗဲ မို ့၊ မန် အာင် မို ့များက အိမ် ထာင်စ လူ ၁၁ဝ ကိ အမရပူရ မို ့ တာ်သိ ့ တက် န စ
၍ သူငယ် တာ်အမထမ်းဖွဲ ့သည်။ ထိအခါမှစ၍ ယင်းအမထမ်း ပ သည်ဆိ သာအချက်ကိလည်း အ လးအနက်စဉ်းစား
ရန်လိပါမည်။ စဉ်းစားစရာအချက်အလက်များ ဤသိ ့ရှိပါသည်။
၁။ သူငယ် တာ်သည် ပဂ ခတ်ကပင်ရှိ သာ အမထမ်းြဖစ်၏။ သူငယ် တာ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးြမင့် အာင်က(က) ပဂ ခတ်သက္က ရာဇ် ၅၉၅ ခထိး အိြပည့်စသင် ကျာက်စာ ကာင်း ရ ၁၉ တွင် ငဩင်ြမင်သင် ၁ သ္ခိင်ကျစွာ
သငယ်တာဝ် ၁ ဤယ်၁ဝ သာကာငါလ သာသက်သိယ် တ(ခ) သက္က ရာဇ် ၆၂၆ ခနှစ်ထိး စာလှဝန်းဘရား ကျာက်စာ ကာင်း ရ ၁၈ မှ ၂ဝ အတွင်း ဤန္တပစ္စရာဖျက္က သူ
ပညာ၊ သပျင်ကလန်သငဲတ်ဟရာသမာသခမိန်အ တာင်ရယ်မူဆိင်ပိင်မျာခပင်သိပါြမင်ပါ၏ဤအ ထာက်အထားများအရ သူငယ် တာ်သည် အိြပည့်စသင်၏အလှူတွင် မျက်ြမင်သက် သအြဖစ် ပါဝင်ရ
သာ အ ရးပါသည့်နန်းတွင်းအမထမ်းတစ်ဦးအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ သပျင်ကလန်ဟူးရားသမားသခမိန်တိ ့နှင့်တစ်တန်း
စားတည်းြဖစ် သာ အမထမ်းအြဖစ်လည်း ကာင်း တွ ့ြမင်ရသည်။
(ဂ) သက္က ရာဇ် ၆၂၇ ထိး မင်းဝိင်း ကျာက်စာ ကာင်းအရ ၂၅ တွင် - အပသငယ်ဟူ သာအ ရးအသားြဖင့် သူ
ငယ် တာ်သည် ဥစ္စနာမင်း ကီး၏နာခ တာ်ြဖစ် သာ လက် ဆာင်(ယူမှူး)ဥတ္တမဘိရာဇ်နှင့်အတူ မင်းမိန် ့ကိ နာ
ခ၍ မင်းမ ဆာင်ရွက်ရသူြဖစ် ကာင်း တွ ့ရသည်။
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(ဃ) သက္က ရာဇ် ၆၅၁ ခနှစ်ထိး တရင်ပထိး ကျာက်စာ ကာင်း ရ ၁၇ တွင် အပသငဲ ဟူ သာ အ ရးအသားြဖင့်
သူငယ် တာ်သည် အမှူးအမတ် သပျင်တိ ့နှင့်အတူ မင်း၏မဟာဒါန်အလှူကိ မျက်ြမင်သက် သအြဖစ် ပါဝင်ခ့ဲ
ကာင်း တွ ့ရသည်ဟ ကျာက်စာများကိ ကိးကား၍ ဖာ်ြပသည်။ (သူငယ် တာ်ြဖစ်စဉ်၊ ြမန်မာ့ ရှး ဟာင်း
ယဉ် ကျးမသ တသန၊ ၁၉၇၈၊ စာ ၁၈၇-၉၂။)
(င) ဒါက်တာသန်းထွန်း၏ အဒီ ၁ဝဝဝ မှ ၁၃ဝဝ အထိ ြမန်မာြပည်အပ်ချုပ် ရး ဆာင်းပါးတွင် - သူငယ်
တာ်တိ ့သည် ဘရင်လိလားသည့်ဖွားဖက် တာ်ကဲ့သိ ့ သာသူများ ြဖစ်ဟန်တူပါသည်ဟ ကာက်ချက်ချထား
သည်။
၂။ ရခိင်ရာဇဝင်ကျမ်းများတွင်လည်း သူငယ် တာ်ဟူ သာ ဝါဟာရ၊ သူငယ် တာ် ခ အမထမ်းတိ ့ကိ ဤသိ ့
တွ ့ရသည်။
(က) သူငယ် တာ်တိ ့ကိ ခ ၍ အ ကင်သူတိ ့၏ ကျာက်ကန်း၌ လက်ဝါးစ ဖ ယာင်းဆီကပ် သာအရာရှိသည်
ြဖစ်အ့၊ ထိဖ ယာင်းဆီကပ် သာသူကိ ရ အာင်ဖမ်းယူခဲ့ဟ စ တာ်မူလိက်၏။ (ရမ်းြပည့် တာင် ကျာင်းဆရာ
တာ်၊ ရခိင်ရာဇဝင်သစ်ကျမ်း၊ ၁၉၃ဝ၊ ပ တွ၊ဲ စာ ၃၆၄)
(ခ) တ ကာင်းစားသားချစ် နှာင်းဦးလည်း တစီးရှင်သီဟသူသား ကျာ်စွာထ သူငယ် တာ်ခလျက် န လ၏။
(ရခိင်သစ်၊ ပ၊ စာ ၃၈ဝ။ ဓညဝတီအ ရး တာ်ပကျမ်း၊ စာ ၂၂)
(ဂ) ညီ ရဆင်မှာ သား တာ်အိမ် ရှ ့မင်းထ သူငယ် တာ်ခ၍ နရပါသည်။ သားအလတ်မှာ သား တာ်အိမ် ရှ ့
မင်းထ သူငယ် တာ်ခလျက် နရပါသည်။ (ရခိင်သစ်၊ ဒ၊ ၃၁၆။ ဓညဝတီအ ရး တာ်ပ၊ စာ ၁၃၄။)
ဤတွင် သူငယ် တာ်ဟူ သာ ဝါဟာရကိ နာမ်အြဖစ်သာမက ကိယာအြဖစ် သူငယ် တာ်ခသည်ဟ သးထား
သည်ကိလည်း တွ ့ရပါသည်။
၃။ စွယ်စ ကျာ်ထင်ကျမ်း ပတွဲ စာ ၁၁၅ တွင် - အင်ခနစ်သွယ်၊ မှတ်စဘွယ်၊ သူငယ် တာ်တိ ့ အဘယ်နည်းဟူ
သာ အ မးပစ္ဆာပါသည်။ ကျီးသဲ လးထပ်ဆရာ တာ်ဘရားက - ကာင်းစွာသိတတ်ြခင်း၊ စင် ကယ်သန် ့ြပန် ့ြခင်း၊ လိမ္မာ
ရးြခားရှြိ ခင်း၊ မရမ်းမကားတရား စာင့်ြခင်း၊ ကျမ်းဂန်အ ကားအြမင်များြခင်း၊ လိချင်နည်းြခင်း၊ မ မ့မ လျာ့သတိရှိ
ြခင်းသည် သူငယ် တာ်လူပျို တာ်တိ ့၏အဂါခနစ်ပါး ြဖစ်၏ဟ ြဖဆိထားသည်။
ကန် တာ်မင် ကျာင်း မတ္တ ာစာနှင့်အ ြဖ၊ စာ ၄၈-၄၉ တွင်လည်း သူငယ် တာ်သည် ဘရင့်အ စအပါးအြဖစ်
အ ရးပါ သာ မင်းမမင်း ရးကိ စစမ်းရသူြဖစ် ကာင်း တွ ့ရသည်။
မဟာ ဇယသခယာ ြပုစ သာ ဝါဟာရလီနတ္ထဒီပနီတွင် အန်းပင်အ ကာင်း ဖွင့်ဆိရာ၌ ဂး ချာသူကိ စီရင်
သည့်ဇာတ်လမ်းက လး ပါသည်။ ထိသူ၏ဦး ခါင်းခွမှ စကား ြပာသည်ဆိ၍ ဘရင်က သူငယ် တာ် တစ် ယာက် ပီး
တစ် ယာက် စလတ်၍ စစမ်း စသည်ဟ ဖာ်ြပထားသည်။( ဝါလီ၊ စာ ၁၇ဝ-၇၁)
မင်းတန်းမင်း ကီးလက်ထက် အလယ်နန်း တာ်မိဖရားတွင် ြမင် သာ သမီး တာ် ပခက်တင်မဂလာပွဲတွင်
ဘရင်မင်းြမတ်က သူငယ် တာ်မထမ်းလက်ဖွဲ ့ တာ်မူသည်။ (သ သာဓိတရာဇဝင်၊ ဆဌမတွဲ၊ စာ ၁၈၂)၊ သီ ပါမင်းလက်
ထက်တွင် သူငယ် တာ်ကိ အ နာက်ရး စအြဖစ် စာရင်းတင်သည်ဟ တွ ့ရသည်။ (သ သာဓိက၊ ဆဌမ၊ စာ ၄၂၃)
ထိ ့ ကာင့် သူငယ် တာ် ခ အမထမ်းသည် ပဂ ခတ်မှသည် ကန်း ဘာင် ခတ် ကန်ဆးသည်အထိ ရှိခဲ့ သာ
အမထမ်းြဖစ်သည်။ ဘရင်၏လူယ တာ်အ စအပါး အနီးကပ် ခစားထမ်းရွက်ရသူဟ ကာက်ယူပါသည်။ ဖိနပ် တာ်၊
လက်ဖက်ရည် တာ်၊ ကွမ်း ရ တာ်ဝန်ထမ်းများနှင့်အလားတူမည်၊ သိ ့မဟတ် ထိ ့ထက်ပင် အဆင့်အတန်းြမင့်သည်ဟယူ
ဆဖွယ်ရှိပါသည်။
အဂလိပ်ြမန်မာအဘိဓာန်က သူငယ် တာ်ကိ Royal Page ဟဖွင့်ဆိသည်။ ယဒသန်အဘိဓာန်က a personal
attendant of a Sawbwa ဟအနက်တစ်ခလည်း ပးည်။ Page ကိ အဂလိပ်ြမန်မာအဘိဓာန်များက မင်းလလင်၊ လက်
ပါး စလူပျို တာ်၊ လက်ပါး စလလင်ဟ အနက်ဖွင့် ကသည်။ ဤသိ ့ဆိလ င် သူငယ် တာ်၏အနက်အဓိပ္ပါယ်၊ တာဝန်ဝတ္တ
ရားတိ ့ကိ တွးဆနိင် ကမည်ဟယူဆပါသည်။
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သူငယ် တာ်စ ခ လက်နက်ကိင်ရဲမက်အမထမ်းလည်း ရှိသည်။ သူငယ် တာ်စ၊ သူငယ် တာ်မှူး သွး သာက်၊
သူငယ် တာ် သွး သာက်၊ သူငယ် တာ် သနတ် ဟူ သာ ဝါဟာရနှင့်ယင်းရဲမက်အမထမ်းစသည် ညာင်ရမ်း ခတ်က
ပင် အထင်အရှား ရှိ နခဲ့ ပ ပီ။ ညာင်ရမ်း၊ အ နာက်ဘက်လွန်၊ သာလွန်တိ ့လက်ထက် မင်းသးပါးအမိန် ့ တာ်၊ သာလွန်
မှ တနဂ နွမင်းအထိ ထတ်ြပန် သာ မင်းခနစ်ပါးအမိန် ့ တာ်များတွင် အထင်အရှား တွ ့ရသည်။
ညာင်ရမ်းမင်းတရား(၁၅၉၇-၁၆ဝ၅)သည် ကစဉ့်ကရဲနှင့်တကွဲတြပားစီ ြဖစ် န သာ ြမန်မာနိင်ငကိ ြပန်လည်
စည်းရးရန် ကိုးပမ်းခဲ့သည်။ ြမင်းသည်၊ ဆင်သည်၊ ြခသည်မှစ၍ ဝန်စမှူးစများကိလည်း အစဉ်အလာဖွဲ ့ဖက်ရင်းအ
တိင်းသာမက ြပုြပင်ြဖည့်စွက်၍ စနစ်တကျရှိ စခဲ့သည်။ သာလွန်မင်းတရား(၁၆၂၉-၄၈)လက်ထက်တွင် ပိမိတကျြပည့်စ
အာင် စာရင်းမှတ်တမ်းစစ်တမ်းများ ကာက်ယူ စ၍ ရတိက်စာရင်းသွင်းသည်။ ယင်း ရတိက်စာရင်းမှတ်တမ်းများ
နှင့်အမိန် ့ တာ်များမှ ထတ်နတ် ဖာ်ြပပါသည်။
ညာင်ရမ်းမင်းတရား ကီးသည် ၉၆၅ ခ ဝါ ခါင်လဆန်း ၅ ရက်(၁ ဩဂတ် ၁၆ဝ၃)တွင် သား တာ်တပယင်း
မင်းသားကိ သတိးမဟာဓမ္မရာဇာဘွဲ ့နှင့်အိမ် ရှ ့နှင်းသည်။ အစီးအနင်းအ ဆာင်အရွက်များနှင့်တကွ အိမ် ရှ ့ တာ်နှင့်စပ်
ဆိင်သမ ဝန်စမှူးစ၊ သွး သာက်စများ၊ က က းခစား ကျး မို ့ရွာများ၊ ဆင်ြမင်း ရ ငွအသးအ ဆာင်စသည်များ ြပည့်
စစွာ လက်ဖွဲ ့သနား တာ်မူသည်။ ယင်းအမိန် ့ တာ်တွင် - လူပျိုစာ ရးစာချီစ၊ ရှ ့ တာ် ြပးစ၊ ဆင်ကဲ သွး သာက်၊
မ ခါက်စား သွး သာက်၊ ...သူရဲလင်မှူး သွး သာက်၊ ဥဒိန်တ သွး သာက်၊ သူငယ် တာ်မှူး သွး သာက်၊ အတွင်း ရ
မှူး သွး သာက်... ခွဲ ဝ ပး မဲ က န် တာ်မျိုးတိ ့ကိ အိမ် ရှ ့ဝန်စာ ရး ကီးတိ ့မှာ အပ် စ-ဟ တွ ့ရသည်။ (The Royal
Orders of Burma I, 174)
သက္က ရာဇ် ၉၉၉ ခတွင် သာလွန်မင်းတရား ကီးသည် ဒိင်း၊ လမိင်း၊ ဝင်း တာ်သူရဲ ၁၂ တပ်၊ ရပန်းပန်ဝင်း တာ်
လးမျက်နှာ၊ မာရဘင် ၉ သင်းမှူး...အစရှိ သာ အစအမထမ်းများကိ နယ်ပနယ်တာနှင့် ကိုးတိင်းတာ၍ စား ြမလပ် ြမ
သမတ် ပးချသည်။ ယင်းအမထမ်းများတွင် ရှး တာ် ြပး၊ ဝန်းကျင် နာက်ဖွဲ ့သည့် ၄ဝ တာ်၊ ကွမ်း ရကိင်၊ သူငယ်
တာ်စ၊ နာက် တာ်ပါက န် တာ် ဟာင်း၊ ထီးြဖူ တာ်ကျိုင်း တာ်ထမ်း ဝါ တာ်ထမ်းစင် တာ်ထမ်း...စသည်ြဖင့် တွ ့
ရသည်။
မင်းရာဇာ ကီးစာတမ်း( ပ)တွင်လည်း သက္က ရာဇ် ၉၆၃ ခနှစ်တွင် မင်းရာဇာ ကီးသည် ပဲခူးကိ ချီတက်တိက်ခိက်
အာင်ြမင်၍ အြပန်တွင် ပဲခူးမှ လက်နက်လူသူပစ္စည်းစသည်များ သိမ်းယူခဲ့သည်။ ယင်းသိ ့ သိမ်းယူ ခ ဆာင်ခဲ့သူများမှ
ယိးဒယားသဘင်သည် အက လးအစိ ့သားတိ ့ကိ သူငယ် တာ် သွး သာက်သိ ့ အပ်၍ နရာချထား တာ်မူသည်။( ပ/
ခါ ကျာ)
သူငယ် တာ်မှူး သွး သာက်စသည် စစ်ကိင်းတွင် မင်းြပု သာ သီဟပ တ့မင်း ြပာက်(၁၃၂၇-၃၃)လက်ထက်
ကပင် ဖွဲ ့ဖက်ရင်းရှိခဲသ
့ ည်။ ဝမ်းဘဲအင်းစမင်း(၁၆၇၃-၉၈)လက်ထက်တွင် ရှးမင်းအဆက်ဆက်တိ ့ ဖွဲ ့ဖက်ခဲ့ရင်း ဆင်စ၊
ြမင်းစ၊ အမထမ်းစ၊ သတိး ဆွစည်မျိုးဆက်စစသည့် ရတိက်ဝင်စာရင်းများကိ ြပန်လည်စစည်းစီစစ်၍ ရတိက်စာရင်း
သွင်းသည်။
ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ၁ဝ၄၁ ခ ပထမဝါဆိလဆန်း ၅ ရက်(၂ ဇွန် ၁၆၇၉) န ့စွဲပါအမိန် ့ တာ်တွင် - စစ်ကိင်း
တွင်မင်းြပု သာ သီဟပ တ့မင်း ြပာက်ဖွဲ ့သည်ကား တနသာရီြမင်း၊ ဇယရန်သူြမင်း... ဇယ ကျာ်သူ သွး သာက်၊
ဘယသာရ သွး သာက်၊ မှူးသားမတ်သား ကီးစ... တာင်ငူလူပျိုစ၊ စာ ရးစာချီစ၊ ရှ ့ တာ် ြပးစ၊ ...လက်မည်းစား
သွး သာက်၊ သာ်ကတိ ့ သွး သာက်၊ သူငယ် တာ်မှူး သွး သာက်၊ သူရဲလင်မှူး သွး သာက်... ရတိက် တာ်သွင်းရ
၏-ဟ ဖာ်ြပသည်။ (ROB II, 217; 38)
သူငယ် တာ်မှူး သွး သာက်သည် ြခသည် တာ် သွး သာက်စဟ ကာက်ယူဖွယ်ရှိ၏။ သူငယ် တာ် သွး
သာက်၊ သူငယ် တာ် သနတ်ဟလည်း ညာင်ရမ်း ခတ်အမိန် ့ တာ်များတွင် တွ ့ရသည်။
သာလွန်မင်းတရား(၁၆၂၉-၄၈)အမိန် ့ တာ်များတွင် အစအငန်းစာရင်းစစ်တမ်းများ ပိမိတကျြပည့်စစွာ တွ ့ရ
သည်။ သက္က ရာဇ် ၁ဝဝဝ ြပည့် တပိ ့တွလ
ဲ ြပည့် ကျာ် ၅ ရက်(၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၆၃၉) န ့ထတ် အမိန် ့ တာ်တွင် - သွာက်စမှာ
ရ မို ့ တာ် သွာက်၊ ြမနန်း သွာက်၊ တန်တားဦး သွာက်၊ ဘယင်ချီ သွာက်၊ သူငယ် တာ် သွာက်၊ အိမ်သား တာ်
သွာက်၊ နာက်ဝန်းကျင် သွာက်၊ အစစ သွာက်(ခနစ်စ)တွင် တစ်စကိ လူဦး ရ ၁ဝဝ စီဖွဲ ့-ဟချမှတ်ထားသည်။ သွး
သာက်စခနစ်စရှိရာတွင် သူငယ် တာ် သွး သာက်စလည်း ပါ သည်။ သွး သာက်စတစ်စလ င် လူ ၁ဝဝ စီ ဖွဲ ့ထား
ကာင်းသိရသည်။ (ROB I, 113; 416)
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အစအမထမ်းတိ ့တွင် သူငယ် တာ် သနတ်စဟလည်း ရှိသည်။ သနတ်စွဲကိင်အမထမ်းရ သာ ရဲမက်စြဖစ်၏။
သနတ်စများအနက် အဝ ရ မို ့ တာ် သနတ်၊ ြမနန်း တာ် သနတ်၊ တတားဦး သနတ်၊ ဘရင်ချီ သနတ်၊ သူငယ်
တာ် သနတ်တိ ့သည် ဘရင်မင်းြမတ် သ ကန် တာ် ခ ရန် ရခပ်ထွက် ကသည့်အခမ်းအနားတွင် ရ တာ်ခပ်များကိ ကူ
ညီ၍ ရအိးကိယ်စီပိက်ကာလိက်ပါရသည်။ ထိ ့ြပင် ငါထွက် တာ်မူလ င် ရှ ့ နာက်ဝဲယာ သနတ်စွဲကိင်၍ လိက် စ-ဟူ
သာ ၉၉၇ ခ နယန်လြပည့် ကျာ် ၁ဝ ရက်(၃ဝ မ ၁၆၃၅)ထတ်ြပန်သည့်အမိန် ့ တာ်အရ ဘရင်ထွက် တာ်မူတိင်း ရှ ့
နာက်ဝဲယာ သနတ်စွဲကိင်လိက်ပါရသည့်ရဲမက် တာ်များြဖစ် ကာင်း ပ လွင်သည်။ (ROB I, 62; 243)
ညာင်ရမ်း ခတ်တစ် လ ာက်တွင် သူငယ် တာ် သနတ်စသည် အြခားရဲမက်စ၊ သနတ်စွဲအစအမထမ်းတိ ့နှင့်
အတူ အ ရးပါခဲ့၊ ထင်ရှားခဲ့သည်။ ြမနန်း တာ်တွင် အိပ်ဖန်တက် န ထမ်းရွက်ရသည့် သနတ်စများတွင်လည်း ပါ
သည်။ သာလွန်မင်းလက်ထက်ကပင် ဖွဲ ့ခဲ့ရင်း မတ္တမ မို ့ပါ သနတ်၊ သ ရ ခတ္တရာ မို ့ပါ သနတ်၊ ဝန်းကျင်ပါ သနတ်၊
မင်းတန်းပါ သနတ်၊ ညာင်ရမ်းပါ သနတ်၊ တတားဦး သနတ်၊ ပန်းရ သနတ်၊ သူငယ် တာ် သနတ်အစစတိ ့ကိ ြမ
နန်း တာ်မှာ ခန် ့ထား တာ်မူ၍ တစ်စတွင် လက်ဝဲ ၅ဝ၊ လက်ယာ ၅ဝ၊ အိပ်ဖန်မှာ သွး သာက် ကီးတိ ့နှင့်တစ်စလ င် ၁ဝ
စီ ြမနန်း တာ်မှာအိပ်ရသည်။ (၁ဝ၄၁ ခ ပထမဝါဆိလဆန်း ၅ ရက်၊ ၂ ဇွန် ၁၆၇၉၊ ဝမ်းဘဲအင်းစမင်းအမိန် ့ တာ်။
(ROB II, 42; 215)
သူငယ် တာ် သနတ်အပါအဝင် သနတ်စများကိ ဘရင်မင်းြမတ်အဆက်ဆက်တိ ့က စား ြမ န ြမ ပးချ
သနား တာ်မူသည်။ ဝမ်းဘဲအင်းစမင်းလက်ထက်တွင် ထပ်မ၍ - ပန်းရ သနတ်၊ တတားဦး သနတ်၊ အတွင်းဝန်းကျင်
သနတ်၊ သူငယ် တာ် သနတ်၊ ဘရင်ချီ သနတ်များမှာ ခမည်း တာ်ဘရား(ြပည်မင်း ၁၆၆၁-၇၂)ဖွဲ ့ တာ်မူသည့်အတိင်း
တည် စ။ န ြမလပ် ြမစား ြမ ပးချသနား တာ်မူသည့်အရာများမှာလည်း ရှးအတိင်းတည် စ-ဟ အမိန် ့ တာ်ထတ်
ြပန်သည်။ (၁ဝ၅၄ ခ၊ နယန်လဆန်း ၇ ရက်၊ ၁၁ မ ၁၆၉၂ အမိန် ့ တာ်၊ (ROB II, 292; 65)
သူငယ် တာ်စသည် သွး သာက်စ၊ သနတ်စရဲမက် တာ်များ ြဖစ်သည်။ စစ်ကိင်း သီဟပ တ့မင်း ြပာက်
လက်ထက်ကပင် ဖွဲ ့ဖက်ရင်း ြဖစ်၏။ ညာင်ရမ်း ခတ်တွင် ဆက်လက်ထင်ရှားခဲ့ ကာင်း သိသာသည်။
အချုပ်ကိ ဆိရ သာ်၁။ သူငယ် တာ် ဝါဟာရနှင့်သူငယ် တာ် ခ အမထမ်းသည် ပဂ ခတ်ကပင် ထင်ရှားရှိသည်။ ကန်း ဘာင်
ခတ်ကန်ဆးသည်အထိရှိ ကာင်း တွ ့ရသည်။ ဘရင်၏လူယ တာ်၊ အနီးကပ်ခစားထမ်းရွက်ရသူ၊ သပျင်က
လန်၊ ဟူးရားသခမိန် စသည်တိ ့နှင့်အဆင့်အတန်းတူသ၊ူ အဂါခနစ်ပါးနှင့်ြပည့်စသူ ြဖစ်သည်။
၂။ ဗဒမင်းလက်ထက် ၁၁၅ဝ တွင်မှစတင် ပ သာ အမထမ်း၊ အ နာက် ဆာင်များတွင် သန် ့ရှင်း ရးလပ်ရ
သာ အမထမ်း ြဖစ်နိင်အ့မထင်ပါ။
၃။ သူငယ် တာ်စ၊ သူငယ် တာ် သွး သာက်မှူး၊ သူငယ် တာ် သနတ်တိ ့လည်း သီဟပ တ့မင်း ြပာက်လက်
ထက်ကပင် ဖွဲ ့ဖက်ရင်းရှိခဲသ
့ ည်။ ညာင်ရမ်း ခတ်တွင် ထင်ရှား သာ သနတ်စွဲကိင်အမထမ်းရ သာ ရဲမက်
အစြဖစ်သည်။
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