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ရှမး် စာဆိ တာ်များ

ဒါရိက်တာဆရာြမင့်

စာ နာ်ခမ်း
တာင်ပိင်းရှမ်းြပည် "လွယ်ငင်း" ငွ မို ့ တာ် ခ မိင်းကိင် မို ့ဇာတိ(မိဘအမည် မသိရ) ြမန်မာ့သက္က
ရာဇ် ၁၁၉၈-ခ၊ နယန်လတွင်

မွးဖွားသည်။ ရှမ်း-ကဗျာလကာနှင့်သိက်သမိင်းများကိ

ကာင်းစွာနိင်နင်း

သည်။ စာ နာ်ခမ်း ြပသမ စာ ပကျမ်းဂန်များတွင် ကဗျာ့ခဲရာခဲဆစ်များ ြပည့်နှက် ပီး စာကိယ်မှာ န ြပာင်
ယဉ် ကျးလှ သာ ကာင့် ၄င်းကိ ရှမ်းြပည်ဦးပညဟ ခ ကသည်။
ရာသီဘွဲ ့၊ ပန်းဘွဲ ့၊ တာ တာင်၊ မိးတိမ်၊ အ ချာအလှဘွဲ ့အမျိုးမျိုး၊ ရာဇဝင်-သိက်သမိင်းများစွာတိ ့
ကိ ကဗျာလကာတန်ဆာဆင်၍ ရးသားထားသည့်အနက် အထူးထင်ရှား သာစာ ပများမှာ၁။ နယ်နှင်ဒဏ်ခရစဉ်အခါက သူတည်းတ ယာက်၊ ကာင်းဘိ ့ ရာက်မူ၊ သူတ ယာက်မှာ ပျက်လင့်ကာသာ
ဓမ္မတာတည်း-အစရှိ သာ မျက် ြဖလကာ-ကဗျာမျိုးကဲ့သိ ့ တပိဒ်တပိဒ်တွင် (၉)လးစီရှိ သာ" ကာဝ်မတ်"
ခ (၉)လးစပ် မျက် ြဖလကာနှင့်၂။ ကျီးသဲ လးထပ်ဆရာ တာ်ဘရား ရးသား တာ်မူ သာ "ဇိနတ္ထ ပကာသနီ"ကျမ်းကိ ပဒ်ပါဌ်အ နအထား
မခ တ်ယွင်းရ အာင် နိဒါန်းမှနိဂးအထိ ကဗျာလကာ တန်ဆာဖွဲ ့နွဲ ့ြခယ်မန်းထား သာ ရှမ်းဘာသာ" ရြပည်
ဝမ်" ခ ကျမ်းများြဖစ် ပသည်။
ပညာ ကျာ် ရှမ်းစာဆိ တာ် ကီး စာ နာ်ခမ်းသည် ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၂၈၁ ခနှစ်၊ အသက်(၈၃)နှစ်
တွင် မိင်းကိင် မို ့၌ အနိစ္စ ရာက်သည်။

မိန်းပန် ခ ဆရာ ကာလီ
တာင်ပိင်းရှမ်းြပည် မိးနဲ မို ့ဇာတိ ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၂ဝ၉-ခ၊ တန် ဆာင်မန်းလဆတ်(၉)ရက်
တနလာ န ့ မို ့စား ကီးဦးဉာဏ မို ့စားက တာ်ခွန်နန်းအိမ်တိ ့မှ ဖွားြမင်သည်။ ငယ်နာမည် "စိင်းလိတ"် ြဖစ်
သည်။
အချို ့က ဆရာ ကာလီသည် အ ရှ ပိ့ င်းရှမ်းြပည် မိန်းပန် မို ့ဇာတိ၊ ပဝတ္တ မိးနဲ မို ့ဟဆိ ကသည်။
၈-နှစ်သားအရွယ် မိးနဲ မို ့ဆရာ တာ်ဦးသမန ကျာင်းတွင်

န၍ ပညာသင် ကားရာ တဝါတွင်းနှင့်

သင်ပန်း ကီး၊ မဂလသတ်၊ ပရိတ် ကီး၊ လာကနီတိ၊ နမက္က ာရအားလးကိ အာဂ ဆာင်နိင်သည်အထိ ဉာဏ်
ကာင်း လသည်။
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ထိ ့ နာက် မိးနဲ မို ့ ဟာ်ဦး ကျာင်းဆရာ တာ်ဦးဥက္က ဌထ

ြပာင်း ရ ကာ
့
ပညာဆည်းပူးရင်း (၁ဝ)

နှစ်သားအရွယ် ၄င်း ကျာင်း၌ပင် မိဘများက သမ ဏအြဖစ် သွတ်သွင်း လသည်။ သာမ ဏဘွဲ ့မှာ "ရှင်
ကာလိယ"ြဖစ်သည်။
ဟာ်ဦး ကျာင်းဆရာ တာ်ဦးဥက္က ဌက မန္တ လး မို ့ ြမင်းဝန်တိက်တွင် ပညာသင် ကားရန် ပိ ့ထားရာ
မင်းတန်းမင်း တား ကီး ရှင်ြပုအလှူ တာ်ပွဲနှင့် ကု ပီး ပညာလည်း ထူးခ န်၍ နာက်ထပ်တ ကိမ် ရှင်ြပုရြပန်
သည်။ ထိ ့ ကာင့် မိန်းပန် ခ ဆရာ ကာလီကိ မင်းတန်းဘရင် ရှင်ြပုသား တာ်ဟဆိ ကသည်။
ပထမ ကျာ်စာ မးပွဲ ြဖဆိရန် ရက်နီးကပ်လာမှ မယ် တာ်ခွန်နန်းအိမ် အသည်းအသန် မကျန်းမာ၍
ရှင်လိင်ြပန် ပီး အ ခ လာသူများနှင့် မိးနဲသိ ့ ြပန်လိက်သွားရသည်။
မိးနဲ ြပန် ရာက် သာ န ့မှာပင် မယ် တာ် အနိစ္စ ရာက်သွားသည်။ ဒါနသီလဘာဝနာများကိ မှီြငမ်း
ြပု သာ "ဆတ်တနိပါန" ခ "သတ္တ နိဗ္ဗာန"ကျမ်းကိ ၅ ရက်နှင့်အ ပီး ရး ပီး ၇ ရက် ြမာက် ရက်လည်ဆမ
ွ း်
က း၊ ရှမ်းဘာသာ"ဆွမ်းရင်" သာ န ့ "ပူစ ရး" ခ စာဖတ်သူက ဖတ် ကား လသည်။ ထိအချိန်မှစ၍ ၄င်း
ကျမ်းကိ လူ ကိုက်များ ပီး ကျာ် ကားသွားသည်။
ယ န ့တိင် အာင်ပင် ရှမ်းအမျိုးသားများ အသဘဆွမ်းရင် သာ န ့တွင် "ဆတ်နိပါန"ကျမ်းကိ ကန်
တာ့ပွဲတွင် ထည့်၍ ဆရာ တာ် သဃာ တာ်များကိ လှူဒါန်း ကသည်။ ဆွမ်းရင် သာ န ့ ၄င်းကျမ်းမပါလ င်
ကွယ်လွန်သူမှာ ြဖစ် လရာဘဝ၌ ချို ့ငဲ့ သာဘဝတွင် ြဖစ်ရ ပီး ကျန်ရစ်သူများ ဝတ္တ ရား မ ကျပွန်ရာ ရာက်
သည်ဟအယူရှိ ကသည်။
ဆရာ ကာလီ၏အယူအဆမှာ ဘရား ဟာမဟတ် သာ
အစရှိ သာ

ဆးထိး အပ်ြမုပ်

ဗဒင် ယာယီယ တာ

လာကီအလပ်မှန်သမ အလွန်မန်းတီး၍ ပစ်ပယ် ပီး ဘရား ဟာ ဒသနာ တာ်များကိသာ ြပုစ

ရးသား လ့ရှိသည်။
မိးနဲ စာ်ဘွား"စဝ်ကျင်မိန်း"သည် ယွန်းဂိဏ်းဆရာ တာ်များ ြပုစ ရးသား သာ

လာကီကျမ်းများ

ကိသာ ယ ကည် လ့လာအား ပး န သာ ကာင့် ဆရာ ကာလီ ြပုစ သာ လာကတ္တ ရာကျမ်းများ မ ပ လွင်
မထင်ရှား ြဖစ် နသည်။
သဓမ္မာဂိဏ်းနှင့်ယွန်းဂိဏ်းသာသနာ ရးနှင့်ပတ်သက်၍

ပဋိပက္ခ

မသိမသာြဖစ်လာ သာ ကာင့်

ဆရာ ကာလီ မိးနဲ မို ့မှ မိင်းကိင် မို ့သိ ့ ြပာင်း ရ ့ နထိင် ပီး မိးနဲ စာ်ဘွား အသိဉာဏ်တိး၍ သတိတရား ရ
ပါ စ တာ့ဟရည်ရွယ်ကာ-ပထမ ဝိနည်းငါးကျမ်း ကာက်နတ်ချက်။
-ဒတိယ အဘိဓမ္မာ ၇ ကျမ်း ကာက်နတ်ချက်။
-တတိယ သတ်သးကျမ်း ကာက်နတ်ချက်။
ကျမ်းသးကျမ်း ရး၍ သး ကိမ် ပးပိ ့သည်။ ၄င်းကျမ်းကိ ရှမ်းဘာသာ"ဆန်ကွမ်မိန်းပန်" ခ သည်။
မိးနဲ စာ်ဘွားသည် ဆရာ ကာလီ ပထမ ပးပိ ့ သာ ဝိနည်းငါးကျမ်း ကာက်နတ်ချက်ကိ ကည့်ရ ပီး
နာက် ယွန်းဂိဏ်းဆရာ တာ်များဘက်သိ ့ မလိက်ဘဲ
ဆရာ ကာလီကိ သတိရလာသည်။
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ထပ်မ ပးပိ ့ သာ ကျမ်း ၂ ကျမ်းကိပါ လ့လာ ကည့်ရ ပီး ပညာဉာဏ် ထက်ြမက်ပနှင့်ပါရမီထူးခ န်ပ
များကိပါ သိ သာ ကာင့် ဉာဏ်ပူ ဇာ်ခ ငွ(၁ဝဝဝ) တစ် ထာင် ချီးြမင့် ပီး ဆရာ ကာလီ မိးနဲ မို ့၌ ြပန်လည်
နထိင်ပါရန် မတ္တ ာရပ်ခသည်။
စာ်ဘွား ကီး

မတ္တ ာရပ်ခသည်ကိ ဝမ်းသာလှပါသည်။ သိ ့ သာ် မိင်းကိင် မို ့သူနှင့်အ ကာင်းပါ န

သာ ကာင့် မိးနဲသိ ့ မြပန်နိင်ပါ တာ့ ကာင်း၊

စာ်ဘွား ကီးသာ ဗဒ္ဓသာသနာ တာ်ကိ သန် ့ရှင်း အာင်

ဆာင်ရွက် တာ်မူပါရန် ြပန် ကားစာ ဆက်လိက်သည်။ ဆရာ ကာလီ ြပုစ ရးသား သာ ကျမ်း ပါင်း ြမာက်
ြမားစွာအနက် အထူးထင်ရှား သာကျမ်းများမှာ၁။ ဆတ်တနိပါန( ခ )သတ္တ နိဗ္ဗာန
၂။ ဆန်ကွမ်မိန်းပန်--၃။ ဓမ္မစ ကာအဖွင့်
တိ ့ြဖစ် ကသည်။
ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၂၇၂ ခ၊ ဆရာ ကာလီ အသက်(၆၃)နှစ်၊ မိင်းကိင် မို ့တွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရာက်
သည်။

ယွန်းဂိဏ်းဆရာ တာ် ကမ်း ဆ
မိးနဲ မို ့နယ် တာရွာက လးတရွာမှ တာင်ယာလပ်ကိင်စား သာက်သူ အဖပူခိ၊ အမိနိင်းခိ(အဖိးခိအဖွားခိ)တိ ့မှ ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၂၁၁-ခ၊ ဝါဆိလဆန်း(၁၁)ရက် ကာသပ တး န ့တွင် ဖွားြမင်သည်။ ငယ်
နာမည် အာင်ခ ခ သည်။
ဆရာ ကာလီနှင့်မိးနဲ မို ့ ဦးသမန ကျာင်းတွင်

ကျာင်း နဖက်ြဖစ်သည်။

လာကီပညာရပ်များကိ

ဝါသနာပါသည်။ ရဟန်း ဘာင်သိ ့ ဝင် ရာက် ပီး နာက် ၈-ဝါအ ရာက်တွင် ဦးသမနပျလွန် တာ်မူ၍ ထိ
ကျာင်းမှာပင်

ကျာင်းထိင်ဆရာ တာ်အ မွကိ ခယူရသည်။ သဓမ္မာဆရာ တာ်ြဖစ် သာ်လည်း ယွန်းဂိဏ်း

ဆရာ တာ်များကဲ့သိ ့ လာကီပညာကိ လ့လာလိက်စားသည်။ ထိ ့ ကာင့် ဒါယကာ ဒါယိကာမများက ယွန်း
ဂိဏ်းဆရာ တာ်ဟ ခ ကသည်။
မိးနဲ မို ့တွင် သဓမ္မာဂိဏ်းနှင့်ယွန်းဂိဏ်း သာသနာ ရးနှင့်ပတ်သက် ပီး ပဋိပက္ခြဖစ်ပွား နစဉ် ယွနး်
ဂိဏ်းဆရာ တာ် မဟတ်ပါဘဲလျက် ယွန်းဂိဏ်းဆရာ တာ်ဟစွပ်စွဲ သာ ကာင့် မိင်းကိင် မို ့သိ ့ ြပာင်း ရ လူ
့
ဝတ်လဲ နထိင်ရာ မိင်းကိင် မို ့သူနှင့်အ ကာင်းပါ ပီး နာက် သလွင်ြမစ် အ ရှ ဘက်
့
ကမ်းရှိ"မိန်းလွန်း" ြမန်မာ
အ ခ "မိင်းလင်း"နယ်ရှိ လနှင့်ဝ နယ်စပ် "ကမ်း ဆ" မို ့သိ ့ ြပာင်း ရ ့ နထိင် ပီး ဆးဝါးကသရင်း စာ ပ
ကျမ်းဂန်များ ြပုစ ရးသား လသည်။
ြပုစ ရးသား သာကျမ်းများသည်

ဘရား ဟာ ဒသနာ တာ်နည်း ပီး

နက္ခတ် ဗဒင်ကျမ်း၊ ကာယသိဒ္ဓိ ပီယသိဒ္ဓိကျမ်းများနှင့်ဒ
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ာရီပြပင်က များသည်။

ဆးကျမ်း၊

ဓာတ်ကျမ်း၊
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ဆရာ တာ် ရးသား သာ "ခွန်ဆန် လာ နန်းဥပျဉ်"ဒ

ာရီသည် စာကိယ်န ြပာင်ယဉ် ကျးလှ၍

ရှမ်းြပည်တွင် လူ ကိုက်အများဆး ပ လွင် အထင်ရှားဆး ြဖစ်သည်။
"ကမ်း ဆ" မို ့ကိ အစွဲြပု၍ အဖိးြဖစ် သာ "ပူ" ဝါဟာရကိ နာမည် ရှ မှ့ ထည့်၍ "ပူဆရာကမ်း ဆ"
အချို ့က အရှင်ြဖစ် သာ "စဝ်" ဝါဟာရကိ နာမည် ရှ မှ့ ထည့်၍ "စဝ်ကမ်း ဆ"ဟ ခ ကသည်။ ၄င်းအမည်
များထက် "ယွန်းဂိဏ်းဆရာကမ်း ဆ"အမည်က လူအများ နတ်တွင်

ပ လွင်ထင်ရှားသည်။ အသက်(၆ဝ)

တွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရာက်သည်။

ချင်းအမတ်မိန်း နာင်
တာင်ပိင်းရှမ်းြပည် မိင်း နာင် မို ့နယ် "ပန်စ"ရွာတွင် အဖလမန်စ၊ အမိနိင်းမန်စတိ ့မှ ြမန်မာသက္က
ရာဇ် ၁၂၁၇ ခနှစ် ကဆန်လြပည့် သာ ကာ န ့တွင် ဖွားြမင်၍ ငယ်မည်"စိင်းဆိင်" ခ သည်။
အသက် ၆ နှစ်ရွယ် ပန်စိန်ရွာ၊ မန်စိန် ကျာင်း ဦး မဓာထတွင် ပညာသင် ကားသည်။ ၁ဝ နှစ်သားအ
ရွယ် မိဘနှစ်ပါးက သာသနာ ဘာင် သွတ်သွင်းချီးြမင့် ပး၍ သာမ ဏဘွဲ ့"ရှင် သာဘဏ"ြဖစ်သည်။
မန်းစ မို ့-မိင်းနင်း ကျာင်းသိ ့ ြပာင်း ရ ့ နထိင်ကာ ဆရာ တာ်ဦးနန္ဒထတွင် ကဗျာ လကာများကိ
သင် ကားသည်။ ၁၆ နှစ်ရွယ် လူဝတ်လဲ ပီး ပန်စရွာ မိဘများနှင့်အတူ နထိင် ပီး ၁၈ နှစ်တွင် လကာစကား ြပ
နှစ် ထွ ရာစပ် သာ "မ ဟာသဓာဥမင်ခန်းဖွင့်"ကိ ရးသည်။
ဒသန္တရဗဟသတအြဖစ် အ မို ့မို ့အနယ်နယ် လှည့်လည်ရှာ ဖွ ပီး နာက် သူ ့ဘဝ ထိ တွ ခစားမကိ
့
အ ြခခထား ပီး ဘရား ဟာကျမ်းဂန် ဒသနာ တာ်များနှင့်ညိနင်း၍ "သခါရဓမ္မလကာ"ကျမ်းကိ
သည်။ ဝတ္ထ ုပြပင်ကျမ်းဂန်များကိ တကျမ်း ပီးတကျမ်း

ရးသား

ရး၍ စာ ရးဆရာ"မိန်း နာင်"ဟ လူသိများ ကျာ်

ကားလာသည်။
မိင်းကိင် စာ်ဘွား"စဝ်ခွန်မ"က မိင်းကိင် မို ့ကိ

ခ ယူ ပီး "ပ

ိတသခမိန"် ဘွဲ ့နှင်းအပ်၍ ပညာရှိ

အမတ် ကီး ခန် ့ထားသည်။ မိင်း နာင် မို ့နယ်သား အမတ် ကီးြဖစ်၍ "ဦး" ဝါဟာရြဖစ် သာ "ချင်း"ကိ နာ
မည် ရှ က
့ ထည်၍
့ "ချင်းအမတ်မိန်း နာင်"ဟ ခ ကသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ "အမတ်ဦးမိင်း နာင်"ြဖစ်သည်။
လွတ်လပ်စွာ စာ ပ ရးသားလိ၍ အမတ်ရာထူးမှ ထွက် ပီး ြမာက်ပိင်းရှမ်းြပည် သိန္နီ မို ့သိ ့ ြပာင်း
ရ ့ နထိင်ရာ စာ်ဘွား ကီးစဝ်ခွန်ဆန်တဟန်းက ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၂၆၅ ခနှစ်တွင် သိန္နီ မို ့၌ စာပနှိပ်တိက်
တည် ထာင် ပးသည်။
အမတ် ကီး ရးသား သာ စာ ပကျမ်းဂန်များအနက်၁။ မ ဟာသဓာဥမင်ဖွင့်ခန်း
၂။ မဏိက

လ

၃။ သခါရဓမ္မလကာ
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တိ ့ြဖစ်သည်။ ကျမ်းများသည် အထူးထင် ပ ကျာ် ကား သာ ကျမ်းများြဖစ်သည်။
အမတ် ကီး အသက်(၅၆)နှစ်၊ ြမန်မာသက္က ရာဇ် ၁၂၇ဝ ြပည့် တ ပါင်းလဆန်း(၄)ရက် န ့ ကွယ်လွန်
အနိစ္စ ရာက်သည်။ အမတ် ကီး ကွယ်လွန်သွား၍ အပ်ချုပ်မည့်သူ မရှိ သာ ကာင့် စာပနှိပ်တိက်လပ်ငန်း
ပျက်စီးသွားသည်။

မန်ယတ်ဆရာ တာ်
ကးစီမန်စနယ်၊ မန်ယတ် ကျာင်းတွင် သီတင်းသး တာ်မူသည်။ ငယ်နာမည်" မာင်ဩ"ြဖစ်၍
ရဟန်းဘွဲ ့"ဦးအာ လာက"ြဖစ်သည်။ ရဟန်းငယ်ဘဝနှင့် စစ်ကိင်း မို ့( ကျာင်းတိက်အမည် မသိရ)ဆရာ
တာ်ဦးသမနထ

လာကတ္တ ရာပညာများကိ သင် ကားတတ် ြမာက်ခဲ့သည်။ သင် ကားသမ စာ ပများကိ

လည်း အာဂရ ကျက်မှတ်နိင်စွမ်း ရှသ
ိ ည်။
ရဟန်း(၁ဝ)ဝါ ရရှိ ပီး ရှမ်းြပည်သိ ့ြပန်၍ နရင်းမန်ယတ် ကျာင်းတွင် ကျာင်းထိင်ြဖစ်၍ မန်ယတ်
ဆရာ တာ်ဟထင် ပ ကျာ် ကားသည်။ ပါရမီထူးြခားချက်မှာ ကွမ်းစားရင်း၊

ဆးဝါးရင်း၊ ဧည့်သည်အာဂ

န္တုများနှင့်လည်း စကား ြပာရင်း အနီးရှိ စာလိက် ရးသူသး ယာက်ကိ အလှည့်ကျ ြပာ၍ ကျမ်း(၃)ကျမ်းကိ
တ ပိုင်တည်း ပီး အာင် ြပုစွမ်းနိင် သာဆရာ တာ် ြဖစ်သည်။
ဒ

ာရီပြပင်ဝတ္ထ ုများကိလည်း အ ြမာက်အြမား ြပုစ တာ်မူခဲ့သည်။ ြပုစ တာ်မူခဲ့ သာ ကျမ်းဂန်

များအနက် "ဇမ္ဗုပတိမင်းခ တ်ခန်း"သည် အထူးထင်ရှား ပ လွင် သာကျမ်း ြဖစ် လသည်။
မျင် ကာ် ခါင်လတ်မျင် မ၊
ဥတ ဟမန်၊
ြမာက်ရန် မခတ်၊
ရဟတ်ထိး ဖာင်၊
ဖန် ့ဖန် ့မိတ်ဖူး၊
နပူဝမ်း ဝါင်၊
ခွန် ဟာင် ချာင်းလိန်၊
ကွဲြပင်ဟျိုးကျိန်၊
ကျိုးကန်၊
အီလွတ်၊
ဆခွတ်၊
ပန်းကန်။
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ဟမန္တဥတကလည်း မကန် သး၊

ြမာက် လ ြပ လညင်းက လးကလည်း

ဆာ် သွး မခတ်၊

ရဟတ်လည်သလိရှိ ပီး တာမီး လာင်က မ်းထား သာ ြပာမန် ့ြပာနက လးများသည် လဟန်စီးလျက် ြမူခိး
ငွ ရာင်တန်းများတွင် ရင်လန်းပျသန်း န လ ပီ။ အ အးဓာတ် ဖိုခွင်းမည့် နမင်း ကီးကလည်း ပူြပင်း တာ့
မည်ဟ အားမာန်တင်း န သာအရိပ်အ ယာင်တိ ့မှာလည်း ဝိးဝါးမ ရှိ ပီး ြမစ် ချာင်း၊ ထးအိင်၊ စမ်း ရအိင်တိ ့
မှာလည်း ခန်း ြခာက်စြပုလျက် ကိမ်နွယ် ကိမ်ဖူးတိ ့ ကွန် ့ြမူးယှက်လိမ်၍ သခွတ်ပန်းတိ ့ ပွင့်လန်း ဝဆာလာ
လ ပီ။
တပိ ့တွဲလမကန်မီ တ ပါင်းလသိ ့ ကူးခါနီး ရာသီအလှဘွဲ ့ကိ စာဆိ တာ်" စာ နာ်ခမ်း"ဖွဲ ့နွဲ ့သီကး
ြခယ်မန်း ရးစပ်ထား သာ ကဗျာလကာတွင် " မ၊ ဟ၊ မန်၊ ရန်၊ ခတ်၊ ဟတ်၊ ဖာင်၊ ဝါင်၊ ဟာင်၊ လိန်၊
ကျိန်၊ လွတ်၊ ခွတ"် ကာရန်ယူ၍ ပထမအပိဒ်တွင် ၆-လးစ ပီး၊ ၄-လး ၄-လးချင်း၊ ၂-လး ၂-လးချင်းစပ်၍ ၂
လးနှင့်အဆးသတ်ထားသည်ကိ သ တသီတိ ့ တွ ြမင်
့ နိင် ကပါသည်။
ရှမ်းနှင့်ြမန်မာ-ြမန်မာနှင့်ရှမ်းတိ ့သည်

ရှးအတိတ်အခါဆီ ပ ဝဏီကပင် ဘာသာအယူဝါဒ၊ အ လ့

အထ၊ ယဉ် ကျးမ၊ သခမ၊ အနပညာ၊ စာ ပတိ ့မှာ အစဉ်အ မဲ ဒွန်တွဲ န သာ ကာင့် ရှမ်းစစ်လ င် ဗမာ၊ ဗမာ
စစ်လ င် ရှမ်းဟ ရှင် ကီး၊ ရဟန်း ကီး။ ရှမ်း ကီး၊ ြမန်မာ ကီးတိ ့က ဥဒါန်းကျူးခဲ့ ကသည်။
( ြမြမင့်ဖွား ြမန်မာ့ သွးသား စာဆိ တာ်များအ ကာင်း ချစ် ကည် ရးက

မှ တင်ြပသူမှာ ြမြပန် ့

သားလည်းြဖစ်၊ အသက်ကလည်း (၇ဝ)ရှိ ပီး ကျန်းမာ ရး ချို ့တဲ့သူြဖစ်၍ အ မ့အကျန်များ ရှိ နသည်နှင့်
ြပည့်စလိမ့်မည်မဟတ်သည်ကိ ရိးသားစွာြဖင့် ဝန်ခအပ်ပါ ကာင်း။)

ဒါရိက်တာဆရာြမင့်

မှတ်ချက်။

။၁၉၆၇-ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထတ် နှာ(၄၁ မှ ၄၃)ထိ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထား

ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
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