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ဝန်းသိ စာ်ဘွားများနှင့် စာ်ဘွားများ၏ဘွဲ ့၊

အစီးအနင်းများ
ဒါက်တာစန္ဒာစိး
(လက် ထာက်ကထိက၊ သမိင်းဌာန၊ မရွာတက္က သိလ်)

ြမန်မာ့သမိင်းသ တသနစာ စာင်၊ ၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊ ဇွန်လ၊ အမှတ် (၂၂)၊ နှာ ၁၆၅-၁၈၄ ထိ။
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ဝန်းသိ မို ့သည် ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်းတွင် ရှိ ပီး ရှမ်းလူမျိုးများ အများစ နထိင်ရာ ဒသ ြဖစ်သည်။ ရှမ်းလူ
မျိုးတိ ့သည် ခရစ်နှစ် လာက်တွင် ယခယူနန်၌ နထိင် က ပီး ၆ ရာစတွင် နိင်ငတည် ထာင်ခဲ့သည်။ ထိနိင်ငကိ တရတ်တိ ့
က တာင်ဘက် ဆာဘွဲ ့ခသူ အပ်ချုပ် သာ ရှမ်းမျိုးများ နထိင်သည့်နန် ဆာ(သိ ့)နန် ကျာင်နိင်ငဟ ခ ၍ မို ့ တာ်မှာ
တာလီ ြဖစ်သည်။ နန် ကျာင်နိင်ငသည် ခရစ်နှစ် ၉ ရာစတွင် ဩဇာကျဆင်းစြပု ပီး ခရစ်နှစ် ၁၂၅၃ တွင် မွန်ဂိတိ ့က နန်
ကျာင်နိင်င၏ မို ့ တာ် တာလီကိ သိမ်းခဲ့ သာ ကာင့် ရှမ်းတိ ့ ဖရိဖရဲြဖစ်၍ ဘးကင်းရာ တာင်အရပ်သိ ့ ဆင်းခဲ့ရာမှ
ြမန်မာ၊ ထိင်း၊ လာ၊ ဗီယက်နမ်နိင်ငများသိ ့ ဝင် ရာက်ခဲ့ ကသည်။1 ယင်းရှမ်းများကိ မာရှမ်းဟ ခ ပီး ယခရှမ်းြပည်
နယ်နှင့်ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်းသိ ့ အများဆး ဝင် ရာက် နထိင် ကသည်ဆိ သာ်လည်း ခရစ်နှစ် ၇၄ဝ တွင် ြမန်မာနိင်င
အတွင်းရှိ မိးမိတ်နိင်င တာ်အား ကျိုင်းဟ စာ်ဘွား ကီးက အပ်ချုပ် န သာ ကာင့် ရှမ်းလူမျိုးများ ြမန်မာနိင်ငအတွင်း
ရာက်နှင့် န ပီဟဆိနိင်ပါသည်။2
ဝန်းသိဟူ သာအမည်သည် ရှမ်းဘာသာြဖင့် ကျား မို ့ဟအဓိပ္ပါယ်ရသည်။3 ဝန်းသိ မို ့ ြဖစ်လာမည့် နရာတွင်
အြခားအမည် ြခာက်ခြဖင့် ထင်ရှားခဲ့သည်ကိ တွ ့ရသည်။4 ကိုင်း ဆ၊ ကိုင်းဆိ၊ မိန်းဆိ၊ ကိုင်း တာင်၊ သင်လဲစင်လဲ၊
ဗျဂ္ဃပူရ အမည်များမှ ဝန်းသိ မို ့ြဖစ်လာရာ ကိုင်း ဆကိ ကျားြဖူမင်းနှင့်တရတ်ြပည်ဥတိဘွား၏သမီး စာလှမယ်တိ ့မှ
မွးဖွား သာ စတတ္ထ ြမာက်သား သိဟဘွားက ခရစ်နှစ် ၉၄၁ တွင် အပ်ချုပ်ခဲ့ သာ ကာင့်5 ပဂ ခတ်ထက် စာ၍ ရှိ န
သည့် ဒသဟဆိနိင်ပါသည်။ ပဂ ခတ်၌ အရိမဒ္ဒနာပူရသည် တစ်ဆယ့်တစ်ရာစတွင် ြမန်မာနိင်င၏ မို ့ တာ် ြဖစ်လာပါ
သည်။ နိင်င၏အကျယ်အဝန်းမှာြမာက်ဘက်၌ ဗန်း မာ်၏အ နာက်ဘက်ကမ်းရှိ င ဆာင်ချမ်းမှသည် တာင်ဘက်၌ တလိင်သ ရအထိ၊ အ ရှ ့
တွင် သလွင်ြမစ်မှသည် မစ္ဆကိရ(် ချင်း တာင်)6 အထိြဖစ်သြဖင့် ကိုင်း ဆသည် ပဂ ခတ်တွင် ြမန်မာဘရင်၏
ပိင်နက်နယ် ြမအတွင်း ရှိသည်ကိ တွ ့ရပါသည်။
ပင်းယစည်သူ(၁၃၄ဝ-၄၄)လက်ထက် ခရစ်နှစ် ၁၃၄၃ တွင် စာ်ဘွား ဟာ်မိးဟက ကိုင်းဆိဟ ခ ဝ သမတ်
ခဲ့သည်။ ကိုင်းဆိ၏နယ် ြမအကျယ်အဝန်းမှာအ ရှ ့တွင် ကာင်းတ ပ ချာင်းရင်းခဲ ရလည်ဝတ်၊ အာက်အလား ကျာက် ြမာင်းသစ္စယဘရား၊ အ နာက်
အလား ချင်းတွင်းြမစ် အာက် ကဒ္ဒိသ တာင် မို ့၊ တာင်အလား စိပတ ချာင်းြခား၊ ြမာက်ကား ဇင်းတလင်း
ထိ7
ဟသမတ်ခဲ့သည်။ အင်းဝ ခတ် မင်း ကီးစွာ စာ်ကဲ(၁၃၆၇-၁၄ဝဝ)လက်ထက် ခရစ်နှစ် ၁၃၇၁ တွင် မိးညင်း စာ်ဘွား၏
ပိင်နက်နှင့်ြမန်မာမင်းပိင်နက်ကိ ပိင်းြခား သာ နယ်ြခားမှတ်တိင် စိက်ထူခဲ့သြဖင့်8 ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်း၌ မိး ကာင်း
စာ်ဘွား၊ မိးညင်း စာ်ဘွားများ အား ကာင်း န ကာင်း ထင်ရှား သာ်လည်း ဝန်းသိြဖစ်လာမည့် ဒသရှိ စာ်ဘွားများ
၏ပါဝင် ဆာင်ရွက်မကိ မ တွ ့ရ သး ပ။ စာ်ဘွားခွန်ဆိင်အပ်ချုပ်စဉ် ခရစ်နှစ် ၁၃၈၈ တွင် ကိုင်းဆိကိ မိန်းဆိဟ
သမတ်ခဲ့ ပီး ခရစ်နှစ် ၁၃၉၁ တွင် စာ်ဘာွ း စာ ကယ်က ဆက်လက်အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အင်းဝမင်း ခါင်(၁၄ဝဝ-၁၄၂၃)
လက်ထက် ခရစ်နှစ် ၁၄၁ဝ တွင် မိန်းဆိကိ မိးညင်း မို ့စား၏ညီ တာ် နာ်ရထာ စားစဉ် ငါးခရိင်9ဖွဲ ့၍ အပ်ချုပ်ခဲ့ရာ ခရစ်
နှစ် ၁၄၃၄ တွင် စာ်ဘွား စာ အာင်ညို၊ ခရစ်နှစ် ၁၄၃၆ တွင် စာ်ဘွား စာ နာင်မွန်က အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိမှတစ်ဆင့်
စာ်ဘွား စာခမ်း ကည်လက်ထက်တွင် ကိုင်း တာင်ဟ ခ ဝ သမတ်ခဲ့ သာ်လည်း ကိုင်း တာင်ဟ ြပာင်းလဲ ခ
ဝ သာ ခနှစ်အတိအကျကိ မသိရ ချ။10 သိဟန်ဘွား(၁၅၂၇-၄၂)လက်ထက် ၁၅၈၃ ခနှစ်တွင် ကိုင်း တာင် မို ့အား
စာ်ဘွား စာညီက သင်လဲစင်လ(ဲ စည်လဲ) မို 11့ ဟ ခ ဝ ခဲ့ ပီး နာက် ထိနှစ်မှာပင် စာ်ဘွား စာအင်ခမ်း ဆက်လက်
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ဒါက်တာသန်းထွနး် ၊ ခတ် ဟာင်းြမန်မာရာဇဝင်၊ ရန်ကန်၊ စာလပ်ငန်းပနှပ
ိ တ
် က်
ိ ၂ဝဝ၂၊ စာ ၄၆-၄၇။( နာင်ကိးကားလ င် သန်းထွနး် ၊ ၂ဝဝ၂ ဟ ဖာ်ြပမည်)
စမ္ဗု ့ဒီပဥ ဆာင်းကျမ်း(သတိးသဓမ္မ ဒါက်တာ ဂျအက်စဖ
် ာနီဗယ်နှင့် ဒါက်တာ ဖ မာင်တင်(တည်းြဖတ်)၊ ရန်ကန်၊ ြမန်မာနိင်ငသ တသနအသင်း၊ ၁၉၆ဝ၊ စာ ၃၅။
ဒါက်တာသန်းထွနး် ၊ ြမန်မာသမိင်းနိဒါန်း၊ ရန်ကန်၊ အာ ရာဂျပနှပ
ိ တ
် က်
ိ ၊ ၂ဝဝ၁။ စာ ၃၇။
ခန္တီးဆရာ တာ် ဘဒ္ဒနသ
္တ ဇန၊ ဝန်းသိရာဇဝင်သစ်၊ ရန်ကန်။ နဝရတ်ပနှိပတ
် ိက်၊ ၁၉၉၇၊ စာ စ( နာင်ကိးကားလ င် သဇန၊ ၁၉၉၇ ဟ ဖာ်ြပမည်)
သဇန၊ ၁၉၉၇၊ စာ ၁၁။
သန်းထွနး် ၊ ၂ဝဝ၂၊ စာ ၃၃။

(က)ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ လက်နပ
ိှ စ
် က်မ၊ူ ဗန်း မာက် မို ့နယ်၊ စက် တာရွာ ဘန်း ကီး ကျာင်းစာစ။ စာ ၁၃၉-၁၄ဝ( နာင်ကိးကားလ င် ဝန်းသိစစ်တမ်း ဟ ဖာ်ြပမည်)
(ခ)သဇန၊ ၁၉၉၇၊ စာ စ။
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ဦးကလား၊ မဟာရာဇဝင် ကီး၊ ပထမတွ၊ဲ ရန်ကန်။ ဟသာဝတီပနှပ
ိ တ
် ိက်၊ ၁၉၆၁။ စာ ၃၆၃။

(က)(၁)မဲဇာထိနး် ခန်း၊ (၂)ပင်းလယ်မးတား၊
ိ
(၃)ပင်းသာ၊ ပင်ချိုင်း၊ အင်း ထာက်သာ၊ (၄)မိင်းကိင်း၊ (၅)မန် လာင်
(ခ) မာင် ကျာ်ရှင်း၊ ဝန်းသိ စာ်ဘာွ းဦး အာင်ြမတ်၊ ရန်ကန်၊ စာ ပဗိမာန်ပနှပ
ိ တ
် က်
ိ ၊ ၁၉၉၃။ စာ ၃၅။
10
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သဇန၊ ၁၉၉၇၊ စာ စ။
ယင်း
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အပ်ချုပ်ရာ ပင်းယ၊ စစ်ကိင်း၊ အင်းဝ ခတ်တွင် ဝန်းသိ၌ စာ်ဘွားရှစ်ဦး ကီးစိးသကဲ့သိ ့ ဝန်းသိ မို ့ကိ အမည်သးမျိုးြဖင့်
ထင်ရှား စသည်ကိ တွ ့ရပါသည်။12
တာင်ငူ ခတ် ဘရင့် နာင်(၁၅၅၁-၈၁)လက်ထက်တွင် ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်းရှိ ရှမ်းနယ်များကိ ခရစ်နှစ်
၁၅၆၆ တွင် ချီတက်သိမ်းပိက်ရာ၌မိးနဲ ညာင် ရကိ ရှိနှင့် စဦး၊ မိး ကာင်း၊ မိးညင်း စာ်ဘွားတိ ့သည် အထက်ြမန်မာနိင်ငအလးကိ နွမ်းနယ်သကဲ့
သိ ့ မ နှာက်ဖျက်ဆီးဖူး လသည်။ အင်းဝ ရနန်းကိလည်း စလးသား သိဟဘွားကိ နန်းတင်ဖူး လသည်။
ယင်းသိ ့ြဖစ် သာ ကာင့် မိး ကာင်း၊ မိးညင်းကိ အရင်ချီ၍ ယူသင့်သည်။13
ဟ ကာက်ချက်ချခဲ့သြဖင့် ြမန်မာြပည် ြမာက်ပိင်းရှိ မိး ကာင်း စာ်ဘွား၊ မိးညင်း စာ်ဘာွ းတိ ့ အား ကာင်း နသည့်အ
ချိန်တွင် ဝန်းသိြဖစ်လာမည့် ဒသ၏ စာ်ဘွားများအခန်းက ပါဝင်လာသည်ကိ မ တွ ့ရ ပ။
ဝန်းသိြဖစ်လာမည့်သင်လဲစင်လဲ မို ့အား ၁၅၇၃ ခနှစ်တွင် စာ်ဘွားမင်း ကတူးက အပ်ချုပ်၍ ၁၅၇၅ ခနှစ်တွင်
စာ်ဘွား စာသိရဲက အပ်ချုပ်ခဲ့ ပီး နာက် ဘရင့် နာင်က ထာ်ညီအား စာ်ဘွားခန် ့၍ ၉ ခရိင်14 ဖွဲ ့ကာ အပ်ချုပ် စခဲ့
သည်။15 အကျယ်အဝန်းမှာအ ရှ ့ကိ ဧရာဝတီြမစ်အထိ၊ အ ရှ ့ တာင်ကိ ဇင်း ြမနှင့် ကျာခိင်း၊ အ နာက် တာင်ကိ ြမတူး မို ့ ြမနှင့် ကျာ
ခိင်း၊ အ နာက်ကိ မာ်တ ချာင်းနှင့် ကျာခိင်း၊ အ နာက် ြမာက်ကိ သာင်သွပ် ြမနှင့် ကျာခိင်း၊ ြမာက်ကိ
ရ ပ မီး ြမနှင့် ကျာခိင်း၊ အ ရှ ့ ြမာက်ကိ မိးမိတ် ြမနှင့် ကျာခိင်း16
တိ ့ြဖစ်သည်။ နန္ဒဘရင်(၁၅၈၁-၉၉)လက်ထက် စာ်ဘွား စာ အာင်ခဘွားက အပ်ချုပ် ပီး ၁၅၉၉ ခနှစ်တွင် စာ်ဘွား စာ
ဆိင်ခန်းက ကီးစိးခဲ့သည်။ အ နာက်ဖက်လွန(် ၁၆ဝ၅-၁၆၂၈)လက်ထက် ၁၆၁၉ ခနှစ်တွင် စာ်ဘွား စာ ကာ်ညိုက အပ်
ချုပ်ခဲ့သည်။ ၄င်းကွယ်လွန် ပီး နာက် ဇနီးြဖစ်သူ စာနှင်းအက ရင်ခွင်ပိက်အြဖစ် အပ်ချုပ်ခဲ့ သာ ကာင့် ရင်ခွင်ပိက်အပ်
ချုပ်မကိ အမျိုးသားများက ဆာင်ရွက် သာ်လည်း ဝန်းသိ စာ်ဘွားရာထူးအတွက် အမျိုးသမီးမှ ရင်ခွင်ပိက်အြဖစ် အပ်
ချုပ်သည်ကိ ထူးြခားစွာ တွ ့ရှိရပါသည်။17 သာလွန်မင်း(၁၆၂၉-၄၈)လက်ထက် ၁၆၃၈ ခနှစ်တွင် စာ်ဘွားဦးသူရက
သင်လဲစင်လဲ မို ့ကိ ဗျဂ္ဃပူရဟ ြပာင်းလဲသမတ်ခဲ့သည်။18 ၁၆၄၇ ခနှစ်တွင် စာ်ဘွား စာစစ်နိင်က အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ြပည်
မင်း(၁၆၆၁-၇၂)လက်ထက် ၁၆၇၁ ခနှစ်တွင် စာ်ဘွားဦး ကျာ်က အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။19 သိ ့ သာ်လည်း စာ်ဘွားဦး ကျာ်
သည် မိးညင်း စာ်ဘွားအြဖစ်နှင့် ြပာင်း၍ အပ်ချုပ် သာ ကာင့် ဗျဂ္ဃပူရ မို ့တွင် ဦး ကည် ဖာ်က စစ်ကဲရာထူးြဖင့် ၁၆၉၇
ခနှစ်မှစတင်၍ အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ စ နမင်း(၁၆၉၈-၁၇၁၄)လက်ထက်တွင် စစ်ကဲဦးစွန်က အပ်ချုပ် ပီး ၁၇ဝ၃ ခနှစ်တွင် စစ်
ကဲဦး ကာင်ြဖူက အပ်ချုပ်သည်။20 တနဂ နွမင်း(၁၇၁၄-၃၃)လက်ထက်၌ ဝန်းသိ မို ့တွင်မည့် ဗျဂ္ဃပူရ မို ့အား စာ်ဘွား
ရာထူးြဖင့် ဦးြမတ် ခါင်က အပ်ချုပ်သည်ကိ တွ ့ရပါသည်။21 တာင်ငူ ခတ်တွင် စာ်ဘွား(၁ဝ)ဦးြဖင့် အပ်ချုပ်ခဲ့ ပီး စစ်
ကဲ(၃)ဦးြဖင့် ကီးစိးသကဲ့သိ ့ ဝန်းသိ မို ့အမည်ကိလည်း အြခားအမည်နှစ်ခြဖင့် ထင်ရှား စခဲ့သည်။ စာ်ဘွားအပ်ချုပ်ရာမှ
မည်သည့်အ ကာင်း ကာင့် စာ်ဘွားဆက်ြပတ်၍ စစ်ကဲများ အပ်ချုပ်ခဲ့ရသည်ကိ အတိအကျ မ ြပာနိင်ပါ။ သိ ့ သာ်
လည်း ဝန်းသိ ဒသရှိ စာ်ဘွားတိ ့သည် မိမိတိ ့၏နယ် ြမကိ ကျယ်ဝန်းလာ စရန် ရည်ရွယ၍
် မိးညင်း စာ်ဘွားအြဖစ်
အပ်ချုပ်ခဲ့ ပီး မိမိနယ် ြမအား စစ်ကဲရာထူးြဖင့် အပ်ချုပ် စြခင်းလည်း ြဖစ်နိင်ပါသည်။ ဤအြခင်းအရာကိ ကည့်ြခင်းြဖင့်
မိးညင်း စာ်ဘွားများ တာင်ငူ ခတ်တွင် အင်အား မှးမှိန်လာသည်ဟဆိနိင်ပါသည်။
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ကန်း ဘာင် ခတ်၊ ဆင်ြဖူရှင်(၁၇၆၃-၁၇၇၆)လက်ထက် ၁၁ ဇန္နဝါရီ ၁၇၆၄ တွင် စာ်ဘွားဦး အာင်ညိုက ဗျဂ္ဃ
ပူရ မို ့ကိ ဝန်းသိ မို ့ဟ သမတ်ခဲ့သည်။22 ဝန်းသိ စာ်ဘွား အပ်ချုပ် သာ နယ်အတွင်း ရွာ ပါင်း ၁ဝ ရွာ23၊ တပ် ပါင်း ၂ဝ
နှင့်ကိးခရိင်24 တိ ့ပါရှိသည်။ ဝန်းသိ မို ့တွင် ၁၇၆၉ ခနှစ် စာ်ဘွားသိဟန်ဘွားလက်ထက်၌ စာ်ဘွားအရာလမ ြဖစ်ပွား၍
စစ်တမ်းများြဖင့် တိက်ဆိင်စစ် ဆးခဲ့ရာ တနဂ နွမင်း(၁၇၁၄-၃၃)လက်ထက်တွင် ဝန်းသိ စာ်ဘွားဦးြမတ် ခါင်၌ သား
သးဦးြဖစ် သာ မာင် ကျာ်၊ မာင်ြဖူနှင့်သိဟန်ဘွားတိ ့ရှရ
ိ ာ ဦးြမတ် ခါင် ကွယ်လွန် သာ် သား ကီးဦး ကျာ်မှ စာ်ဘွား
မလပ်လိ၍ ညီဦးြဖူမှ စာ်ဘွားအြဖစ်နှင့်အပ်ချုပ် ပီး နာက် ဦးြဖူကွယ်လွန် သာ် ညီသိဟန်ဘွားမှ စာ်ဘာွ းအြဖစ်အပ်
ချုပ်ခဲ့သည်။ သိ ့ သာ်လည်း ဦး ကျာ်၏သား မာင်ထင်မှာ အရွယ် ရာက်လာ သာ် စာ်ဘွားလပ်လိသြဖင့် ဆင်ြဖူရှင်ထ
လ ာက်တင်ခဲ့ သာ ကာင့် ဘရင်မှ စစ်တမ်းြဖင့် တိက်ဆိင်စစ် ဆး ပီး သိဟန်ဘွားအား စာ်ဘွားရာထူးမှ နတ်၍ ဦး
ထင်အား စာ်ဘွားအြဖစ် ဘရင်မှတစ် ကာင်း၊ စာခ န်ြဖင့် ခန် ့ထားပမှာဘန်း တာ်အလွန် ကီးြမတ် တာ်မူလှ သာ ရ ြမသ င်ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းသခင် ဆင်ြဖူများရှင် လက်နက်စ ကာ
သခင်အသ င် ဘဝရှင်မင်းတရား ကီးဘရား သက္က ရာဇ် ၁၁၄၁ ခ၊ တာ်သလင်းလ္ဆန်း ၂ ရက်၊ ၅ န ့ စာ်ဘွားရိး
ငထင်ကိ ဝန်းသိ မို ့ စာ်ဘာွ းခန် ့ တာ်မူသည်။ အခွန်အထပ်ကိ ရှးအရိးအမည်ရှိသည့်အတိင်း မှန် အာင်စစ်
ကာ၍ စား မို ့ြပ ကျးရွာများကိလည်း ြဖစ် အာင်ြပုစ ရပ်သူရွာသားတိ ့ကိလည်း အမ တာ်ကိ ထမ်းကန်
အာင် မစနး ဆာ်စီရင်25
ဟပါရှိသြဖင့် စာ်ဘွားရာထူးအား အ ကီးဆးသားမှ ဆက်ခ၍ မရှိမှသာလ င် ကျန်သားများ ဆက်ခသည့်အ လ့အထရှိ
သည်ကိ တွ ့ရပါသည်။
စာ်ဘွားဦးထင်သည် ၁၇၇၉ မှ ၁၇၉၈ အထိ ဝန်းသိ မို ့ကိ အပ်ချုပ်ခဲ့ ပီး နာက် ဝန်းသိ မို ့၌ မို ့သူ ကီးအဆင့်
ြဖင့်သာ အပ်ချုပ်ခဲ့သည်ကိ တွ ့ရသည်။ စာ်ဘွားဦးထင်၏တူ တာ်သူ ဦးသာရဲမှ ၁၇၉၈ ခနှစ်တွင် ဝန်းသိ မို ့ကိ စတင်
အပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ နယ် ြမအကျယ်အဝန်းမှာအ ရှ ့ကိ ၂ ရက်ခရီးကွာ မဲဇာ ချာင်းထိ တဖက် ခါင်းတမန်လည် ြမနှင့်အစပ်၊ အ ရှ ့ တာင်ကိ ၂ ရက်ခရီးကွာ
လစင် ချာင်းထိ တဖက်ခ န်း တာင် မို ့ ြမနှင့် ကျာခိင်း၊ တာင်ကိ ၁ ရက်ခရီးကွာ ဒါင်းရူး ချာင်းထိတဖက်၊
ပင်းသာ ြမနှင့် ကျာခိင်း၊ အ နာက် တာင်ကိ ဒါင်းရူး ချာင်းထွက် ဝမူးထိတဖက် ြမတူး ြမနှင့် ကျာခိင်း၊
အ နာက်ကိ ၃ ရက်ခရီးကွာ ကလားြပန် တာင်ရိးထိတဖက် မိင်းခိင်း၊ မိင်း ညာင် ြမနှင့် ကျာခိင်း၊ အ နာက်
ြမာက်ကိ ၄ ရက်ခရီးကွာ မဲဇာ ချာင်းထိတဖက် မိးညင်း ြမနှင့် ကျာခိင်း26
တိ ့ြဖစ်သြဖင့် ဝန်းသိ ြမသည် တြဖည်းြဖည်း ကျဉ်းလာ၍ မို ့သူ ကီးအဆင့်ြဖင့်သာ အပ်ချုပ်ခဲ့ရဟန် ရှိသည်။ ဝန်းသိနယ်
ြမအတွင်းတွင် မို ့မအဝင် မင်းစိ ့ရွာ ၂ဝ27၊ ကင်းစိ ့ ၁၁ ရွာ28၊ စးစိ ့ ၈ ရွာ29၊ မက န်းစိ ့ ၁၃ ရွာ30 တိ ့ရှိ ပီး ထိရွာများကိ သူ
ကီးငယ်များက စီရင်သည်ကိ တွ ့ရပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း ၁၇၉၄ ခနှစ်တွင် ြမ တာင် မို ့က လယူစရ
ီ င်သည်ရ
့ ွာ(၇)ရွာ၊
မိး ကာင်း မို ့က လယူစီရင်သည့် ရွာ(၁)ရွာ၊ ကျီဝန်ဝန်စဂျိုး တာင်ရွာက လယူစီရင်သည့်ရွာ(၁)ရွာ၊ ကျီဝင်ဝင်စ မာ်နိင်း
ရမှူးကိ ရာင်းလိက်သည့်ရွာ (၁၁)ရွာတိ ့ရှိ သာ ကာင့် ဝန်းသိ မို ့သူ ကီး အပ်ချုပ်ရ သာနယ် ြမ ကျဉ်းလာရြခင်းြဖစ်
သည်။ ယင်းသိ ့ ြဖစ်ရြခင်းမှာ ဝန်းသိ မို ့သူ ကီး၏အပ်ချုပ်မစွမ်းရည် ည့ဖျင်းလာ၍သာမက မို ့သူ ကီးသည် မိမိအပ်ချုပ်ရ
သာ နယ် ြမများကိပါ ရာင်းစား၍ အလွဲသးစား လပ်လာသည်ကိ တွ ့ရပါသည်။

22
23
24

သဇန၊ ၁၉၉၇၊ စာ စ။
ြမနီ၊ မန်ရ၊ူ ကင်းရွာ၊ စကင်းရွာ၊ ယာရူးရွာ၊ လိပ် စာရွာ၊ မလရွာ၊ မန်ကျယ်ပင်ရာွ ၊ ထားရူးရွာ၊ ကရာရွာ။

မိးတား၊ အင်း တာ်၊ ထီးချိုင်၊့ မဲဇာ၊ ဗန်း မာက်၊ ပန်းသာ၊ ပင်ကျိုင်း၊ အင်း ထာက်သာ၊ မိင်းခိင်၊ မန် လာစည်စား
(က) Frank N. Trager and William J.Koenig, Burmese Sit-tans 1764-1826, Arizona, The University of Arizona Press, 1979. P.364-365(Hereafter, Trager and
Koenig – 1979)
(ခ)ရီရ၊ီ ၁၉၆၈။ စာ ၃၆၆။

25
26
27

ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ စာ ၁၄၃။
(က)ရီရ၊ီ ၁၉၆၈၊ စာ ၃၆၇။ (ခ)ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ စာ ၁၄၉။

(၁) ြမနီရာွ ၊ (၂) ြမလင်းရွာ၊ (၃) မာက်လပ်ရွာ၊ (၄)လာကာရွာ၊ (၅)ဗန်း မာက်ရာွ ၊ (၆)တကက်ရွာ၊ (၇)တခန်းရွာ၊ (၈)မိင်းခွငရ
် ာွ ၊ (၉)ပင်မရွာ၊ (၁ဝ)အင်းပပ်ရာွ ၊ (၁၁)ကမ္ဘာရွာ၊ (၁၂)စက်
တိးရွာ၊ (၁၃)ပတဲရာွ ၊ (၁၄) ြမာက်လယ်ရွာ၊ (၁၅) ကက်လည်ဆရ
ဲ ာွ ၊ (၁၆)က ဲ ကာရွာ၊ (၁၇) ထာင် ချာက်ရွာ၊ (၁၈)မယ်အူလရွာ၊ (၁၉)ပန်းနူးရွာ၊ (၂ဝ)ဟဲလတ်ရာွ ။
28
29
30

(၁)ထး ပါ လာရွာ၊ (၂)မန်လရွာ၊ (၃)လးကင်းရွာ၊ (၄)ထားရူးရွာ၊ (၅)မန်ရူးရွာ၊ (၆)အင်းမရွာ၊ (၇) အာင်းမရွာ၊ (၈) အာင် ကာက်ရွာ၊ (၉)ကရွာ၊ (၁ဝ)သ ြပသာရွာ၊ (၁၁)ပင်လည်ဘးူ ရွာ
(၁)နန်း မာ်ရာွ ၊ (၂)က န်း တာရွာ၊ (၃)မန်စည်ရာွ ၊ (၄)တမန်ရာွ ၊ (၅) ကျာက် မာ်ရာွ ၊ (၆)ပင်စ ချရွာ၊ (၇)သစ်လ တာရွာ၊ (၈)ရင်းသာရွာ။

(၁)မန် နာင်ရာွ ၊ (၂)မန်စည်ရာွ ၊ (၃)နန် ့ သာင်ရွာ၊ (၄) နာင်ပတ်ရွာ၊ (၅)နာ နတပ်ရွာ၊ (၆)နန်း အာ့ရာွ ၊ (၇)နန်းခင်ရာွ ၊ (၈)နန် ့တက်ရာွ ၊ (၉)နန် ့စွဲရာွ ၊ (၁ဝ) ပပင်ရာွ ၊ (၁၁)စိပ် စာရွာ၊
(၁၂) နာင်ကန်းရွာ၊ (၁၃)နန်းခါရွာ။
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ဝန်းသိ မို ့သည် ြမန်မာဘရင်များ၏စစ် ရးနှင့်အပ်ချုပ် ရးတွင် အ ထာက်အပ့ ပးရ ကာင်း ဗဒမင်းလက်
ထက် ၁၇၈၃ နှင့် ၁၈ဝ၂ ခနှစ်စစ်တမ်းများ၌ ဖာ်ြပထားသည်မှာ ဝန်းသိ မို ့တွင် အသည် ၁ဝဝဝ ရှိ ပီး31
စစ်မထမ်းအတွက် ဆင့် ခ ပါက တစ်ခရိင်မှ ြမင်း ၁ စီး၊ သနတ် ၂၊ ဒိင်းကိင် ၅၊ လှကိင် ၅၊ ပါင်း ၁၃ မို ့မမှ ြမင်း ၅၊
သနတ် ၁ဝ၊ ဒိင်းနက် ၅၊ လှ ၅ တိ ့ကိ ကျးရွာ ကီးငယ်အလိက် ဆာင်ရွက်ရသည်။ ဝန်းသိခရိင်မှ စစ ပါင်း ၂ဝ၅
ယာက် စစ်မထမ်းရသည်။32 ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်းရှိ ဗန်း မာ်သိ ့ တရတ်တိ ့က ကျူး ကျာ် နှာင့်ယှက်သြဖင့် ၄ ဖ ဖ
ဝါရီ ၁၈၂ဝ တွင် စစ်ကိင်းမင်းဦး ဆာင် သာ တပ်များက ဗန်း မာ်သိ ့ စစ်ချီရာ ဝန်းသိ မို ့တွင် စခန်းချရပ်နားခဲ့သည်။33
စစ်ကိင်းမင်း(၁၈၁၉-၃၈)လက်ထက် ၁၈၂၃ ခနှစ် မဟာဗန္ဓုလဦးစီး သာ ပန်းဝါတိက်ပွဲတွင် ဝန်းသိ မို ့ဝန် နမျိုးသူရ
ကျာ်ထင်ဦး ဆာင် သာတပ်များ ပါဝင်တိက်ခိက်ခဲ့သည်။34 အ ရး ကုက စစ် ရးအရ ကူညီရန် ၁၈၂၆ ခနှစ်တွင် အစ
အမထမ်း35နှင့်၁၈၂၇ ခနှစ်တွင် သွး သာက်အဖွဲ ့များ ဖွဲ ့စည်း ပးခဲ့ သာ ကာင့်36 ြမန်မာဘရင်များ၏စစ် ရးနှင့်အပ်
ချုပ် ရးတွင် အ ထာက်အပ့ ပးရ သာ နရာဟဆိနိင်ပါသည်။
ဝန်းသိ မို ့တွင် သူ ကီးအပ်ချုပ်မြဖင့် ဆက်လက်ရှိခဲ့ရာ ၁၈၂၇ ခနှစ်တွင် သူ ကီးဦး ရသာက ကီးစိး ပီး ၁၈၃၃
ခနှစ်တွင် ဦး ရသီး၊ ၁၈၃၇ ခနှစ်တွင် ဦးသာဝတိ ့က အပ်ချုပ်ခဲ့ ပီး ၁၈၄၅ ခနှစ်၌ ရသီးက ဝန်းသိ မို ့သူ ကီးအြဖစ် ြပန်
လည် ကီးစိးခဲ့ ပီး ၁၈၄၉ ခနှစ်တွင် ဦးစတစ်က ကီးစိး၍ ၄ ဇန္နဝါရီ ၁၈၆ဝ တွင် ဦး ရသားက ဝန်းသိ မို ့သူ ကီးအြဖစ် အပ်
ချုပ်ခဲ့စဉ် မင်းတန်းမင်းက မင်းလှသမန္တရန် အာင်ဘွဲ ့ ချီးြမင့်ခဲ့ ပီး မိင်ခိင် မို ့အား စား စခဲ့သည်။37 ဆက်လက်၍ အစီးအ
နင်းများကိ ချီးြမင့်ခဲ့သည်။
ြမင်းကကိင် ၇ ပွင့်၊ က တာင် ရ ရး၊ စာမရီပန်းခက်၊ ကိက်အနား သ ၄ ရပိန်း၊ နင်းနှင်းသိပ်၊ အိမ် ြမာင်ရင်
ဘတ်ကင
ွ း် ၊ ရဇဝါအပ်ခက်ထိပ်အပ်၊ မီးြဖမ်းရင်ဘတ် သက္က လပ် ကိုး၊ ရ ကယ်တပ်၊ မိး ကိုး ကုတ်၊ လဖက်
အိးတ ကာင်းပိတ်၊ ထားအိမ်အ ဆာက် ရအမန်းထားအိမ်ရင်းများ ရငါးပတ် ခတွင်း ရသပတ်ခွဲ ငါးတန် ့၊
ဒိင်းဝန်း ရဇဝါပိန်း၊ အိမ်မိး ကိုးတပ် လှခါးဦးတိက် ၁၊ လှခါး ြမာင် ၁ န ရာင်ကာ ၂38
တိ ့ြဖစ်သည်။ ပဂ မို ့သူ ကီးရရှိ သာ အစီးအနင်းအ ဆာင်အရွက်မှာ လက်ဖက်အိး၊ တ ကာင်းပိတ်၊ ကျိုင်း၊ ဆင်စွယ်(၄)
သစ်ခန် ့၊ ရြပားငါးပတ်ခတွင်းတိ ့ြဖစ်သြဖင့် ဝန်းသိ မို ့သူ ကီးတိ ့သည် အြခား မို ့သူ ကီးများထက် ပိမိ သာ အစီးအနင်း
များရရှိ ကသည်ကိ တွ ့ရပါသည်။
ဝန်းသိ မို ့သူ ကီးအား ဘရင်မှအစီးအနင်းများ ချီးြမင့်သကဲ့သိ ့ ဘရင်၏ထီးနန်းသိမ်းအခမ်းအနားတွင် ဝန်းသိ
မို ့သူ ကီးနှင့်လက် အာက်ခသူ ကီးငယ်တိ ့က ဘရင့်အား သစ္စာ တာ်ခရန် တက် ရာက် ကရသည်။ ဝါက တ်ကန် တာ့
တက်ချိန်တွင် မို ့သူ ကီးက ဘရင်မင်းြမတ်အားရဖလား ၅ဝ ခတ်၊ ဖျင် ၂ ခါသာ ၂၊ ငွဖလား ၂ဝ ၂ ခတ်နှင့် ကန် တာ့၍
အိမ် ရှ ့မင်းကိမူ ငွဖလား ၂ဝ ၂ ခတ်နှင့်ဖျင် ၁ ကန် တာ့သည်။
ဥကင်း တာ်ဖွင့်သဘင် တာ်များတွင် ငွဖလား ၂ဝ ၂ ခတ်၊ ဖျင် ၂
ကန် တာ့ရသည်။ မို ့သူ ကီးနှင့်၄င်း၏မိဘ၊ သားမယားတိ ့ သလ င် အဖးကမ္ပတ် ရအလယ် ရ မှာ် ၆ ပွင့် ကီး၊ ရြမူ
တာ ၄၊ ငွြမူတာ ၄ ဖိတး ရချ၊ ၃ တန်၊ စန္ဒား၊ ယပ်မားဗီတန် ဖျင်နီ ရ ညာင်ရွက်ဆွဲများနှင့်သ ဂုဟ်ရပါသည်။ မို ့သူ
ကီး သလ င် လတ် တာ်သိ ့ အ မဆက်ခရန် သားမယားတိ ့ မသွားရ ချ။ အရာခသား ြမးက လတ် တာ်မှာ အစီရင်ခ
ရန် မှန်ရာစစ် ကာ၍ စာခ န်နှင့် မို ့သူ ကီးအရာ ဆက်ခ ကီးစိး ဆာင်ရွက်ရသည်။39 မို ့သူ ကီးကိ ရိးအလိက် ဆက်ခ က
31

(က)Htun Yee, Collection of Sayin(AD 1752-1885), Vol.II, Japan, Aichi University, 2003, Vol.II, p.25(Hereafter Htun Yee-2003)
(ခ)နိင်ငသမိင်းသ တသနစာ စာင်(၁)၊ ရန်ကန်၊ စာ ပဗိမာန်ပနှပ
ိ တ
် က်
ိ ၊ ၁၉၇၈၊ စာ ၁ဝ၉-၁၁ဝ။
(ဂ) ဒါက်တာတိးလှ၊ ချင်းတွငး် ြမစ်သာမူးဧရာ၊ ရန်ကန်၊ မရွာ အာ့ဖစ
် က်၊ ၁၉၉၅၊ စာ ၂၈-၂၉။
32
33
34
35
36
37
38
39

ရီရ၊ီ ၁၉၆၈၊ စာ ၃၆၆။
ဘ ကီး တာ်ဘရားလက်ထက်စခန်းစဉ်စာရင်းပရပိက်၊ မန္တ လး၊ ယဉ် ကျးမဗိမာန်ြပတိက်။
ဦး မာင် မာင်တင်(၁)၊ ကန်း ဘာင်ဆက်မဟာရာဇဝင် ကီး၊ ဒတိယတွ၊ဲ ရန်ကန်၊ ရာြပည့် အာ့ဖ်စက်၊ ၂ဝဝ၄၊ စာ ၃၆၇။
Htun Yee, 2003, p.4-5.
၁၈၂၇ သင်းဘွဲ ့စာရင်း၊ ရန်ကန်၊ အမျိုးသားစာ ကည့်တိက်၊ ပရပိက်အမှတ် ၁၂၃၉။
ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ စာ ၁၂၈-၁၂၉။
ရီရ၊ီ ၁၉၆၈၊ စာ ၃၆၈။
ရီရ၊ီ ၁၉၆၈၊ စာ ၃၆၈။
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ရာ တာင်တွင်း ကီး မို ့နယ်ရှိ ြပင်စချီရွာတွင် သူ ကီးဦးညို အပ်ချုပ်၍ ကွယ်လွန် သာအခါ သားဦး ကျာ်ထွန်း အပ်ချုပ်၍
မရှိ သာအခါ ၄င်း၏ဇနီးက သူ ကီးမအရာ ဆက်ခသည်ကိ တွ ့ရ သာ်လည်း40 ဝန်သိ မို ့သူ ကီးရာထူးကိ ယာက်ျားများ
က ဆက်ခသည်ကိ တွ ့ရပါသည်။ ဝန်းသိ မို ့ကိ မို ့သူ ကီးအပ်ချုပ်စဉ် အနီးအနား မို ့ရွာများနှင့်နင်းယှဉ်လ င် အင်အား
နည်းဟန် ရှသ
ိ ည်။ ဝန်းသိ မို ့ရှိ ကျးရွာအချို ့ကိ ြမ တာင် မို ့၊ မိးညင်း မို ့၊ ကျီဝန်ဝန်စ၊ ဂျိုး တာင်ရွာတိ ့က လယူစီရင်
သည်က တစ် ကာင်း၊ ကျီဝန်ဝန်စ မာ်နိင်းရွာသိ ့ ကျးရွာအချို ့ကိ ရာင်းလိက်သည်ကတစ် ကာင်း ဝန်းသိ မို ့သည်
တစ်စထက်တစ်စ ကျဉ်း ြမာင်းလာသည်။ ဝန်းသိ မို ့သည် ဝတ္တက ြမ၊ မင်း ြမနှင့်အမထမ်း ြမများ မရှိ ချ။ အသည် ြမ
များသာ ရှိသည်။ ြမဆီ၊ ြမခွန်များကိ မို ့သူ ကီးက စစ် ရးသိမ်းခရသည်။ ဝန်းသိ မို ့တွင် ဆိတ်တည်ပွဲကင်းကူတိ ့မရှိ
ပ။ ဝန်းသိ မို ့သူ ကီးသည် အြခား မို ့သူ ကီးများနှင့်နင်းယှဉ်လ င် အစီးအနင်း အ ဆာင်အရွက် လပ်ရိးလပ်စဉ် သ ဂုဟ်
ထးနှင့်အရာဆက်ခပတိ ့မှာ ထူးြခား သာ ကာင့် အြခားသူ ကီးများထက် ပိမိအဆင့်အတန်း ြမင့်ဟန်တူသည်။
မင်းတန်းမင်း(၁၈၅၃-၁၈၇၈)လက်ထက်တွင် ဝန်းသိ မို ့၌ စာ်ဘွားရာထူးြဖင့် ြပန်လည်အပ်ချုပ်သည်ကိ တွ ့ရ
ပါသည်။ ပန်းတိမ်းမင်းသားအ ရးအခင်းတွင် ဝန်းသိ မို ့သူ ကီးက မင်းတန်းမင်းအ ပ သစ္စာ စာင့်သိ၍ ပန်းတိမ်းမင်း
သားနှင့်သူ၏ နာက်လိက် နာက်ပါများကိ လိက်လတိက်ခိက်နှိမ်နင်းခဲ့ သာ ကာင့် မင်းတန်းမင်းက ၃ နိဝင်ဘာ ၁၈၆၆
တွင် ဦး ရသားအား မဟာဝသရာဇသိဟဘွားဘွဲ ့ ချီးြမင့်၍ အင်း ထာက်သာ ငါး မို 41့ ကိ စား စ ပီး နာက် မဟာဝသ
ရာဇာသိဟဘွားဘွဲ ့ထူးမှ မဟာသိဒ္ဓိ ဇယသိဟဘွားဘွဲ ့ ချီးြမင့်ခဲ့ ပီး ဝန်းသိ စာ်ဘွား၏ဇနီးအား မဟာ ဒဝီဘွဲ ့ အပ်နှင်းခဲ့
သည်။ ဝန်းသိ စာ်ဘွားဦး ရသားအား မင်းတန်းမင်းမှ ၂၁ နိဝင်ဘာ ၁၈၇၅ တွင် ရအ ရှ ့ ကျာင်း ကျးရွာ42၊ သ ၃ တာ
ရွာ43၊ ရအလည် ကာင်း44၊ အဝင်ဂဏန်းမ၊ ဂဏန်းပွား၊ နန်းခါ ကျးရွာများကိ ထပ်မ ပးသနားသည်။45 ဝန်းသိ စာ်
ဘွား မဟာသိဒ္ဓိ ဇယသိဟဘွား(ခ) စာ်ဘွားဦး ရသား လက်ထက်တွင် ဝန်းသိ စာ်ဘွား အပ်ချုပ်ရ သာ နယ် ြမပိမိ
ကျယ်ဝန်းလာသည်ကိ တွ ့ရသည်။ တိက်၊ ခရိင်၊ နိင်င၊ မို ့ြပနှင့် ကျးရွာများ စည်ပင်သာယာဝ ြပာ ကာင်း ၂၅ ဧ ပီ
၁၈၂၂ တွင် ဘရင်ထ လ ာက်တင်ရာ၌ ဝန်းသိ မို ့သည် တစ် မို ့အပါအဝင် ြဖစ်သကဲ့သိ ့ ဝန်းသိ မို ့သူ ကီးဦး ရသား၏
ဘရင်အ ပ သစ္စာ စာင့်သိမတိ ့ ကာင့် ဝန်းသိ မို ့အား မို ့သူ ကီးအပ်ချုပ်မအဆင့်မှ စာ်ဘွားရာထူးြဖင့် ြပန်လည်ခန် ့
ထားြခင်း ြဖစ်နိင်ပါသည်။
သီ ပါမင်း(၁၈၇၈-၁၈၈၅)လက်ထက်တွင် ဝန်းသိ စာ်ဘွား မဟာသိဒ္ဓိ ဇယသိဟဘွားမှ အသက်အရွယ် ကီးသ
ြဖင့် သားြဖစ်သူအား စာ်ဘွားအရာ လဲ ြပာင်းခဲ့သည်ကိ တွ ့ရပါသည်။ သီ ပါမင်းထသိ ့ စာ်ဘွားအရာ လဲ ြပာင်းခန် ့
ထား ပးပါရန် လ ာက်တင်ပမှာ
ဘရားက န် တာ် ဝန်းသိ မို ့ စာ်ဘွား မဟာသီရိသိဟဘွား ရှိခိးအစီရင် တာ်ခပါသည်ဘရား၊ က န် တာ်မျိုးမှာ
၉၆ ပါး သာ ရာဂါကပ် ရာ၊ သက်ရွယ် ကီးရင့် အိမင်းမစွမ်းရှိသည်ြဖစ်ပါ၍ အမ တာ်ကိ ထမ်းရွက်နိင်မည့်သူ
သားစား တာ်ကွမ်း ရ တာ်ကိင် င အာင်ြမတ်ကိ စာ်ဘွားအရာ လဲအပ် အမတ်တိ ့ ဘွားစ ကျးရွာ ပါမိင်း
ထမသူ ကီး ခါင်းအ ကီးတိ ့ကိ ရဘဝါး တာ်ြမတ် အာက်သိ ့ စလတ် ရာက်ထားရှိသည့်အတိင်း သားစား
တာ်ကမ
ွ ်း ရ တာ်ကိင် င အာင်ြမတ်ကိ ဝန်းသိ စာ်ဘွားအရာ တင် လ ာက် တာ်မူပါမည့်အ ကာင်း ကိး
ကွယ်ရာ ရလတ် တာ်သာြဖစ်ပါ၍ ရှိခိးအစီရင် တာ်ခဲ့ပါသည်ဘရား46
ဟပါရှိသည်။ စာ်ဘွားဦး ရသားက စာ်ဘွားရာထူး လဲ ြပာင်း ပးပါရန် လ ာက်တင်ပနှင့်မ ပီး သးဘဲ စာ်ဘွား၏
လက် အာက်ခအမတ်၊ ပါမိင်း၊ ထမသူ ကီးများ၏သ ဘာတူ ထာက်ခချက်လည်း လိအပ် ကာင်း တွ ့ရှိရပါသည်။
ဝန်းသိ မို ့အမတ်၊ ပါမိင်းထမသူ ကီးတိ ့က သ ဘာတူ ထာက်ခ ကာင်းကိ
ဘရားက န် တာ် ဝန်းသိ မို ့အမတ် ကျးရွာ ပါမိင်း၊ ထမသူ ကီးတိ ့ ရှိခိးအစီရင် တာ်ခပါသည်ဘရား၊ က န်
တာ်မျိုးတိ ့ ဝန်းသိ စာ်ဘွား မဟာဝသသီရိရာဇာ သိဟဘွားမှာ ၉၆ ပါး သာ ရာဂါ ကပ် ရာက် သက်ရွယ် ကီး
ရင့်အိမင်းမစွမ်း ရှိသည်ြဖစ်ပါ၍ အမ တာ်ကိ ထမ်းရွက်နိင်မည့်သူ ့သား စား တာ်ကွမ်း ရ တာ်ကိင် င အာင်
ြမတ်ကိ စာ်ဘွားအရာ လဲအပ်ရှိပါ သာ ကာင့် အမတ်တိ ့နှင့်ဘွားစပါ ကျးရွာ ပါမိင်း၊ ထမသူ ကီးတိ ့ စိတ်
40
41
42
43
44
45
46

ဒါက်တာရီရ၊ီ "ကန်း ဘာင် ခတ်စာတန်းများ"၊ JBRS, Vol. XLIX, 1 June 1966 စာ ၇၇ ( နာင်ကိးကားလ င် ရီရ၊ီ ၁၉၆၆ ဟညန်းမည်)
(၁)အင်း ထာက်သား၊ (၂)ပင်းသာ၊ (၃)ပင်း ကိုင်၊ (၄) မာ်တ၊ (၅) မာ်ကယ်။
(၁)ဂျိုး တာင်၊ (၂) မာ်နင်
ိ း၊ (၃) မာ်ခါး၊ (၄) မာ်တတ
ိ ၊် (၅)စက် တာ၊ (၆)မှအင်း၊ (၇) ခါက်စင်း၊ (၈) မာ်ဟင်
ိ း၊ (၉)တန်ပါ၊ (၁ဝ)နန်းမား၊ (၁၁)ကနန်းမ၊ (၁၂)ကနန်းပွား။
သအ ရှ ့တာ(ခမှငက
် န်းကန်း)၊ သအလယ်တာ(ပင်ဟင်းခါး)၊ သအ နာက်တာ(ပင်ပ)။
(၁)က န်းလှ၊ (၂)အင်ကင်
ိ း၊ (၃)စိနန
် န်း၊ (၄) ဝ သာ်၊ (၅) နာင် ဂါက်၊ (၆)မန် တာင်၊ (၇)နန်းခါ၊ (၈)မန်အင်။
ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ စာ ၁၂၉။
Dr. Than Tun: The Royal Orders of Burma, Part Eight(AD 1819-1851), Kyoto, Kyoto University Press, 1988, p.388.
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ဝမ်းကွဲြပားမရှိ သ ဘာကိက်ညီ ကသည့်အတိင်း စာ်ဘွား ကီးသား စား တာ်ကွမ်း ရ တာ်ကိင် င အာင်ြမတ်
ကိ ဝန်းသိ စာ်ဘွားအရာ မစတင် လ ာက် တာ်မူပါမည့်အ ကာင်း ရှိခိးအစီရင် တာ်ခပါသည်ဘရား47
ဟ လ ာက်ထားခဲ့သြဖင့် သီ ပါမင်းက ၁၈ ဧ ပီ ၁၈၈၂ တွင် ဦး အာင်ြမတ်အား စာ်ဘွားခန် ့ထားပမှာဘန်း တာ် အလွန် ကီးြမတ် တာ်မူလှ သာ ရ ြမအသ င် ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းသ္ခင် ဆင်ြဖူများရှင် လက်နက်စ ကာ
သ္ခင်အရှင်ဘဝရှင်မင်းတရား ကီးဘရား ၁၂၄၄ ခ ကဆန်လ္ဆန်း ၂ ရက် ၃ န ့ စား တာ်ကွမ်း ရကိင် မဟာဝသ
သီရိ ဇယျသိဟဘွားကိ ဝန်းသိ မို ့ စာ်ဘွားခန် ့ တာ်မူသည်။ အခွန်အတပ်ကိ ရှးအရိးအစည်ရှိသည့်အတိင်း
မှန် အာင် စစ် ကာ၍ စား မို ့ြပကိ ြဖစ် အာင်ြပုစ ရပ်သူရွာသားတိ ့ကိလည်း အမ တာ်ကိ ထမ်းကန်နိင်၍ လပ်
စား ဆာင်စား စီးပွားြဖစ် အာင် မစနိး ဆာ်စီရင်48
ဟ အမိန် ့ တာ်ခန် ့စာကိ ထတ်ြပန်ခဲ့သည်။ စာ်ဘွားဦး အာင်ြမတ်အား ခန် ့စာ ပးအပ် ပီး တစ်လ ကျာ်အ ကာ ၂၇ မ
၁၈၈၂ တွင် တစ်နှစ်လ င် ငွ ၅ဝဝဝ ပးသနား ကာင်းကိ နတ်မိန် ့ြဖင့် ထတ်ြပန် ပီး နာက် တရားဝင်အမိန် ့စာြဖင့် ထတ်
ြပန်ခဲ့သည်မှာဘန်း တာ် အလွန် ကီးြမတ် တာ်မူလှ သာ ရ ြမအသ င် ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းသ္ခင် ဆင်ြဖူများရှင် လက်နက်စ ကာ
သ္ခင် အရှင်ဘဝရှင်မင်းတရား ကီးဘရား သက္က ရာဇ် ၁၂၄၄ ခ န တာ်လြပည့် ကျာ် ၂ ရက် န ့ စား တာ်ကွမ်း ရ
တာ်ကိင် ဝန်းသိ မို ့ စာ်ဘွား မဟာဝသသီရိ ဇယျသိဟဘွားကိ တနှစ်လ င် ရန်ပ ငွ ၅ဝဝဝ သနား တာ်မူ
သည်49
ဟ ထတ်ြပန်ခဲ့သည်။ လစာ ငွများ ချီးြမင့် ပီး နာက် ၂၁ ဇွန် ၁၈၈၃ တွင် လဲချား စာ်ဘွားများနည်းအတိင်း အစီးအနင်း
အ ဆာင်အရွက် ပးအပ် ကာင်း အမိန် ့စာ ထတ်ြပန်ခဲ့ရာဘန်း တာ် အလွန် ကီးြမတ် တာ်မူလှ သာ ရ ြမအသ င် မင်းတရား ကီးဘရား သက္က ရာဇ် ၁၂၄၅ ခ ပဌမဝါဆိ
လြပည့် ကျာ် ၂ ရက် စ န န ့ စား တာ်ကွမ်း ရကိင် ဝန်းသိ စာ်ဘွား မာရိယ မဟာဝသသီရိသဓမ္မရာဇာကိ လဲ
ချား စာ်ဘွားနည်းထီး အစီးအနင်း အ ဆာင်အရွက် သနား တာ်မူသည်50
ဟအမိန် ့စာ ပးခဲ့ သာ ကာင့် ဝန်းသိ စာ်ဘွားအား ဘရင်မင်းြမတ်မှ ဘွဲ ့ထူးများ ချီးြမင့်သကဲ့သိ ့ အစီးအနင်း အ ဆာင်
အရွက်များ ချီးြမင့်ပမှာဆင် ပါက် ၁၊ ဆင်မ ၂။ ရဲကနီ ၂ စ ရတစ၊ အလကျည် လှကျည် ရ ရး၊ အလနီ ၂။ ပါင်းဝန်အနီ ၂ စ၊ အ
ထွက် ရသက္က လပ် ကိုးနားဖဲကွပ်၊ ခ န်း ၄။ ထီးဝါ ၂။ ကျိုင်း ၂။ အထွက် ရ ၄ ခန် ့၊ ြမင်းကကိင် ရ ညာင်ရွက် ၂
ဆင့် တ ညာက် ရ ညာင်ရွက် ၃ ပွင့်၊ က တာင် ရ ရး၊ စာမရီပန်းခက်ကိက်၊ အနားသ ၄ ရပိန်း၊ နင်းနှင်း
သိပ်၊ အိမ် ြမာင်လကွင်း၊ ရင်ပတ်ကွင်း၊ မီးပျမ်းရင်ပတ်၊ သက္က လပ် ကိုး ကယ်စီ၊ သက္က လပ်ထင်ရမ်း၊ မဒရက်
ပါင်ဆွဲ၊ ရှ ့ထက် နာက်ထက်ဇက်ရန်း ၃ ဆင့်၊ ကွမ်းခွက် ၈ ြမာင့်၊ မိး ကိုး ထွးအင်၊ တ ကာင်းပိတ်၊ လက်
ဖက်အိး၊ ကျပ်ြမင့်မိရ်၊ ထားလိက် လက်ဝဲလက်ျာ ၂ စဉ်စည်နီ ၇၊ ခရာ၊ နှဲ ကီး ၁၊ နှဲငယ် ၁51
တိ ့ြဖစ်သည်။ ထိ ့အတူ အ နာက်ရှမ်းနယ်ရှိ လက်မိင်း စာ်ဘွားအား ပး သာ အစီးအနင်းတွင်လက်မိင်း စာ်ဘွားငစဆင့်ကိ ထီးနီ ၂ စင်း၊ ညာင်ရွက် ၃ ဆင့်၊ ထီးချက်ထီးလက် ထီးရိး ရပိန်း၊ ကွမ်းခွက် ၁၂
ရာသီ၊ လက်ဖက်အိး တ ကာင်းပိတ် ကွမ်းလိပ် ၃ မာ၊ ကုတ်ခွက်အစ၊ ငွ ထွးအင်၊ နား တာင်း တာ့ြခယ်၊
စလွယ် ၉ သွယ်။ ရှမ်း ဗာင်းြဖူ ရသားပိန်း ၉။ တမာရွက် ၄ မျက်နှာ ထာင်၊ ြမင်းကကိင် ညာင်ရွက် ၉ ရဇ
ဝါပိန်း၊ နင်းနှင်းသိပ်၊ အိမ် ြမာင်ရင်ပတ်ကွင်း၊ ငွဇဝါ က တာင် ရပိန်း။ ြမင်း ကိုးခတ္တပ
ီ ါ ရ ကယ်တပ်။ စီး
နှင်းတင်ရန်း ခတ္တပ
ီ ါ၊ စက်ရန်း ၃ ဆင့်၊ ဆင် ပါင်းဝန်း၊ ကမ္ပက် ရ ၂ စ၊ တိင်ထပ် လျာက် ရပိန်း၊ အလကျည်
လှကျည် ရင်များ ရ ၁ဝ၊ အိမ်ြဖူသက္က လတ်အိမ်နီသွပ်၊ အရိး ရကွပ်အိမ်ြဖူ ၆ စင်း၊ ဟာ်အ ဆာင်မအ ဆာင်
ဦး လည် ပ ြပတင်း ရချ၊ လက်ဝဲ ဆာင်၊ လကျာ ဆာင် နာက် ၃ ဆာင်၊ တိင်အနီသတ်၊ စည်နီ ၇ စည်ပတ် ၁
47
48
49
50
51

ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ စာ ၁၃၂။
ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ စာ ၁၃၅-၁၃၆။
ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ စာ ၁၃၆။
ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ စာ ၁၃၇။
ရီရ၊ီ ၁၉၆၆၊ စာ ၁၂၁-၁၂၂။
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ပသာ ၁ နှဲ ကီး၊ နှဲငယ် ၂၊ ခရာ ၁၊ တပိး ၁၊ လင်ခွင်း ၁၊ ဆာင်ထီးအထွက် မှာ်ပွင့် ရထည်ထီးရွက် အနားပတ်
လည်သ ၂ဝ ရထည့်၊ ဆင် ပါက် ၁၊ ဆင်မ ၁52
တိ ့ြဖစ်သည်ကိ တွ ့ရသည်။
ဝန်းသိ စာ်ဘွားတိ ့၏အိမ်အ ဆာင်များမှာ အိမ် ၃ ဆင့် ဟာ်ချိုးတက် အမိးအဂ တပွတ်မာရဘင်အနီသတ်၊ ြပ
တင်းအနီ ၂ စ ရ ၁ စ၊ ဝင်းြမင်း ကမ်းလတ်၊ ြပတင်းတခါး လး ပါက်
ဆာက်လပ် နထိင်ခွင့် ရှိသည်။ စာ်ဘွားတိ ့ သလ င် သ ဂုဟ်ထးစ၌လည်းပျဉ်အဖး ကမ္ပတ် ရအနီခ သတ်ပျဉ် ခချင်ပဗိတာန် ြခ ၆ ချာင်း။ ရြမူတာ၊ ငွြမူတာ၊ ရပချုပ်၊ ငွပချုပ်၊
စန္ဒယမားမီး လာင်တိက် ငှက် ချးခရာဇမတ်ကာနှင့် သ ဂုဟ်ရသည်။
စာ်ဘွား သလ င် ဘရင်မင်းြမတ်ထ အ ကာင်း ကား၍ ဘရင်မင်းြမတ်ကလည်း အ ကီးအမှူးခန် ့၍ သ ဂုဟ်ပိ ့ရသည်။
သ ဂုဟ်သူတိ ့အား ငွ ၂၅ဝ၊ ဖျင် ၂ စစီ ပးရသည်။53 ရှမ်းြပည် သိန်းနီ မို ့၊ သီ ပါ မို ့၊ ညာင် ရ မို ့၊ မိးမိတ် မို ့၊ မိးနှဲ မို ့၊
ဗန်း မာ် မို ့၊ မိး ကာင်း မို ့ကဲ့သိ ့ ခနစ် မို ့ စာ်ဘွားများနှင့်ယွန်းြပည်ကျိုင်းချိုင် စာ်ဘွားတိ ့မှာ ထီးဝါအမိးနီအချက် ရ
တစ်စင်း ပးသည်ကိ တွ ့ရ၍ ဝန်းသိ စာ်ဘွားတိ ့အစီးအနင်းများနှင့်သိပ်ကွာြခားမ မရှိ ပ။ သီ ပါမင်းလက်ထက်တွင်
ဝန်းသိ စာ်ဘွားအား တစ်နှစ်လ င် ငွ ၅ဝဝဝ ချီးြမင့် သာ်လည်း ရှမ်းြပည်နယ်ရှိ စာ်ဘွားများကိ နှစ်စဉ် ပး၍ ချီးြမင့်
သည့်အ ထာက်အထားကိ မ တွ ့ခဲ့ရ သး ပ။
ဝန်းသိ စာ်ဘွားအရာကိ ညီ(သိ ့မဟတ်)သားနှင့် ဆွမျိုးသားချင်းများမှ ဆက်ခခွင့် ရှိ သာ်လည်း ဘရင်၏ခွင့်
ြပုမိန် ့ြဖင့် ခန် ့ထား ကရသည်။ ဝန်းသိ စာ်ဘွားတိ ့ သလ င် ရှမ်းြပည် စာ်ဘွားများကဲသ
့ ိ ့ အမတ်တိ ့က နြပည် တာ်သိ ့
အ ကာင်း ကား၍ ညီ(သိ ့မဟတ်)သားတိ ့က စာ်ဘွားအ ဆာင်အရွက် ကွမ်းခွက်၊ ကွမ်း လာင်းစသည်တိ ့ကိ လတ် တာ်
သိ ့ြပသလျက် အရာခ ကရသည်။ အရာခ သာအခါ လက် ဆာင်အြဖစ် ဘရင်ကိ ငွ ၅ဝဝဝ၊ ဝန် ကီးမှာ ငွ ၂၅ဝဝ၊ ဝန်
ထာက် ၄ ယာက်မှာ ၂ဝဝဝ၊ အတွင်းဝန် ၂ ယာက်ကိ ငွ ၁ဝဝဝ၊ နာခ ၂ ကိ ငွ ၇၅ဝ၊ အ ဝး ရာက် ၄ ကိ ငွ ၁၂ဝဝ၊
သ တာ်ခ ၄ ကိ ငွ ၆ဝဝ၊ ြပင်သ တာ်ဆင့် ၁ ကိ ငွ ၃ဝဝ၊ တခါးနီ ကး ၃ ပး ဆာင်ရသည်။ နှစ်စဉ်ဝါက တ်ကန် တာ့
လက် ဆာင် ဆက်ရသည်။ အ လာင်းမင်းတရား ကီးလက်ထက်က ရဖလား ၁ဝဝ လပ်နှင့် ရဖျင်ပွင့် ကီး ၁ ြပ၊ လက်
ဆာင် ငွ ၁၆ဝဝ ဆက်သရသည်။ ြမဒူးမင်းလက်ထက်တွင် ကန် တာ့လက် ဆာင်မှာ ရဖလား ၂ဝ လပ်၊ ဖဲလိပ် ၁၊ ငရပ်
၃ ပါးတိ ့ြဖစ် သာ ကာင့်54 ကန် တာ့လက် ဆာင် လျာ့နည်းလာသည်ကိ တွ ့ရသည်ကိ တွ ့ရပါသည်။ စာ်ဘာွ းကိ
ရိးအလိက်ဆက်ခသည်မှန် သာ်လည်း အရာခသူက လက် ဆာင်အြဖစ် ငွ ၁၃၄ဝဝ ကန်ကျ သာ ကာင့် စာ်ဘွားအရာ
ဆက်ခသူများမှာ ငွ ကးြပည့်စသူများြဖစ်မည်ဟယူဆရပါသည်။
ကန်း ဘာင် ခတ် နှာင်းတွင် ဝန်းသိ စာ်ဘွားတိ ့သည် ြမန်မာဘရင်များ၏စစ် ရးနှင့်အပ်ချုပ် ရးကိ ပ့ပိး ပး
ရသူများြဖစ်ရာ သီ ပါမင်းလက်ထက် ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်းရှိ မိး ကာင်း၊ ဗန်း မာ်၊ ကသာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ
တာင်ရိး တာင်စဉ်များတွင် နထိင် သာကချင်များက ထိ မို ့နယ်များရှိ ကျးရွာများကိ မ ကာခဏ နှာင့်ယှက် န
သာ ကာင့် သီ ပါမင်းက ၁၈၈၃ ခနှစ်တွင် ဝန်းသိ စာ်ဘွား ဟာင်း ဦး ရသားအား မိး ကာင်း မို ့ဝန်ရာထူးြဖင့် ကချင်
များအား နှိမ်နင်း စခဲ့သည်။55 ထိ ့ြပင် ဒီဇင်ဘာ ၁၈၈၄ ခနှစ်တွင် တရတ်နှင့်ကချင်တိ ့က ြမန်မာဘရင်ပိင်နက်ြဖစ် သာ
ဗန်း မာ်ကိ တိက်ခိက်သိမ်းယူထားသြဖင့် ဝန်းသိ စာ်ဘွား၏အင်အားများ ပါဝင် သာ ရလှဗိလ် မို ့ဝန် ကာလင်း မို ့
စားမင်း ကီး မဟာမင်း ခါင် နာ်ရထာ ဦး ဆာင်သည့်လူအင်အား ၁၂၇ဝ က ဗန်း မာ်ကိ တိက်ခိက်သိမ်းယူခဲ့သည်။56
ဝန်း သိ စာ်ဘွား မာရိယမဟာဝသ သီရိဓမ္မရာဇာက ရအ ရှ ့ ကာင်း၊ နန်းခါ၊ သသးတာ ကျးရွာများမှ ငဘာလာက
လူအများစရး ပီး မာ်နိင် ကျးရွာကိ တိက်ခိက် ကာင်း၊ အလယ် ကာင်းစဝန်စပါ ဂဏန်းမ၊ ဂဏန်းပွား၊ အင်း ထာက်
သာငါး မို ့ ကျးရွာများတွင် သူခိးဓားြပများ ထ ကမရှိ ကာင်းကိ မို ့သူ ကီး ရမှူးတိ ့၏ လ ာက်လာများနှင့်အတူ ဘရင့်

52
53
54
55
56

ရီရ၊ီ ၁၉၆၈၊ စာ ၃၅၁။
ရီရီ ၁၉၆၈၊ စာ ၃၆၇။
ရီရ၊ီ ၁၉၆၈၊ စာ ၃၆၇။
ဒ ကန်၊ ြမန်မာနိင်ငအ ြခအ န(၁၈၈၅-၈၆)၊ ရန်ကန်၊ နိင်ငသမိင်းသ တသနဦးစီးဌာန၊ ၁၉၇၃၊ စာ ၁၇၃။

(က)Reprot on the Administration of British Burma(1884-85), Rangoon, Supdt, Govt. Printing and Stationery, Burma, 1885, Part II, p.3.
(ခ)ဦး မာင် မာင်တင်(၁) ကန်း ဘာင်ဆက်မဟာရာဇ၀င် တာ် ကီး၊ တတိယတွ၊ဲ ရန်ကန်၊ ရာြပည့် အာ့ဖဆ
် က်၊ ၂ဝဝ၄၊ စာ ၄၂၉၊ ၄၃ဝ။
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ထ လ ာက်တင်၍ နှိမ်နင်း ပးရန် တာင်းဆိခဲ့ သာ ကာင့်57 ကန်း ဘာင် ခတ် နှာင်းတွင် ဝန်းသိ စာ်ဘွားများသည်
ြမန်မာဘရင်၏အပ်ချုပ် ရးနယ် ြမ ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ ဆာင်ရွက်ချက်များကိ အ ထာက်အပ့ ပး ကာင်း ထင်ရှားပါသည်။
ဝန်းသိ စာ်ဘွားများ၏အ နအထားကိ ြခု၍ သးသပ်ရ သာ် ဝန်းသိ မို ့ကိ စာ်ဘွားနှစ်ဆယ့်သးဦးက အပ်ချုပ်
သကဲ့သိ ့ ြမန်မာနိင်င ြမာက်ပိင်း ရှမ်းလူမျိုးတိ ့အား ကာင်းစဉ် ြမန်မာဘရင်လက် အာက်ခအြဖစ် မ နလိ၍ အခွင့်အခါ
သင့်လ င် သင့်သလိ ပန်ကန် က သာ်လည်း ဝန်းသိ စာ်ဘွားများ ဦး ဆာင်၍ ပါဝင်လပ်ရှားမကိ မ တွ ့ရ ချ။ သိ ့ သာ်
လည်း တာင်ငူ ခတ် ဘရင့် နာင်လက်ထက်တွင် ရှမ်းလူမျိုးများ၏ပိင်နက်နယ် ြမ ကျယ်ဝန်းလာရန် ရည်ရယ
ွ ်၍ မိး
ကာင်း စာ်ဘွား၊ မိးညင်း စာ်ဘွား၊ က လး စာ်ဘွားနှင့်ဝန်းသိစားတိ ့က ဦး ဆာင်ကာ ြမတူး မို ့သိ ့ သွား ရာက်တိက်
ခိက်ခဲ့ သာ ကာင့် ဘရင့် နာင်က မိမိစိတ်တိင်းကျ ဆာင်ရွက် စနိင်မည့် ထာ်ညီအား ဝန်းသိ စာ်ဘွားအြဖစ် ခန် ့ထား
ခဲ့သည်။ ဝန်းသိ မို ့နယ်၏အကျယ်အဝန်းသည် စာ်ဘွားများ၏အရည်အချင်း ပ မူတည်၍ နယ် ြမအကျယ်အဝန်း ကွာ
ြခားလာပကိ လ့လာရပါသည်။ ကန်း ဘာင် ခတ်ဦးတွင် ဝန်းသိ မို ့သည် ြမန်မာဘရင်များ၏စစ်ချီရာစစ်လမ်း ကာင်း
ကျသကဲ့သိ ့ ြမန်မာဘရင်များ၏စစ် ရးနှင့်အပ်ချုပ် ရးတိ ့ကိ အ ထာက်အပ့ ပးရ သာ ဒသဟ ဆိနိင်ပါသည်။ ကန်း
ဘာင် ခတ် နှာင်းတွင် ဝန်းသိ စာ်ဘွားများ အား ကာင်းလာ ပီး အနီးနား ဒသများတွင် ဩဇာသက် ရာက်လာ သာ
ကာင့် ဘရင်မှ ဘွဲ ့နှင့်အစီးအနင်း အ ဆာင်အရွက်များကိ ဘရင်မှ ချီးြမင့် ြမာက်စားသကဲ့သိ ့ ဝန်းသိ စာ်ဘွားများက
လည်း ဘရင်ထ နှစ်စဉ်ဝါက တ်ကန် တာ့လက် ဆာင်နှင့် ဆာင်ရွက်ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများထမ်း ဆာင်သည်ကိ တွ ့
ရ သာ ကာင့် ဝန်းသိ စာ်ဘွားများသည် ြမန်မာဘရင်တိ ့နှင့်အရင်းနှီးဆး ဆက်ဆသည့်အ နအထားကိ သိ စရန် ဤ
စာတမ်းအား တင်ြပြခင်း ြဖစ်သည်။

57

တာ်စန
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့် ာအပ်ထတ် ဝ ရး၊ ၁၉၇၇၊ စာ ၁၅၉။
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ကျမ်းကိးစာရင်း
၁။

ကလား၊ ဦး၊ မဟာရာဇဝင် ကီး၊ ပထမတွဲ၊ ရန်ကန်၊ ဟသာဝတီပနှိပ်တိက်၊ ၁၉၆၁။

၂။

ကန်၊ ဒ ၊ ြမန်မာနိင်ငအ ြခအ န(၁၈၈၅-၈၆)၊ ရန်ကန်၊ နိင်ငသမိင်းသ တသနဦးစီးဌာန၊ ၁၉၇၃။

၃။

ကျာ်ရှင်း၊ မာင်၊ ဝန်းသိ စာ်ဘွားဦး အာင်ြမတ်၊ ရန်ကန်၊ စာ ပဗိမာန်၊ ၁၉၉၃။

၄။

စမ္ဗု ့ဒီပဥ ဆာင်းကျမ်း(သတိးဓမ္မ ဒါက်တာ ဂျအက်စ်ဖာနီဗယ်နှင့် ဒါက်တာ ဖ မာင်တင် တည်းြဖတ်)ရန်ကန်
ြမန်မာနိင်ငသ တသနအသင်း၊ ၁၉၆ဝ။

၅။

တိးလှ၊ ဒါက်တာ၊ ချင်းတွင်းြမစ်သာ မူးဧရာ၊ ရန်ကန်၊ မရွာ အာ့ဖ်စက်၊ ၁၉၉၅။

၆။

တာ်စိန်ခိ၊ မစ္စတာ၊ လတ် တာ်မှတတ
် မ်း၊ ရန်ကန်၊ ပနှိပ် ရးနှင့်စာအပ်ထတ် ဝ ရး၊ ၁၉၇၇။

၇။

နိင်ငသမိင်းသ တသနစာ စာင်(၁)၊ ရန်ကန်၊ စာ ပဗိမာန်ပနှိပ်တိက်၊ ၁၉၇၈။

၈။

ဘ ကီး တာ်ဘရားလက်ထက်စခန်းစည်စာရင်း၊ ပရပိက်၊ မန္တ လး၊ ယဉ် ကျးမဗိမာန်ြပတိက်။

၉။

မာင် မာင်တင်(၁)၊ ဦး၊ ကန်း ဘာင်ဆက်မဟာရာဇဝင် ကီး၊ ဒတိယတွဲ၊ ရန်ကန်၊ ရာြပည့် အာ့ဖ်ဆက်၊ ၂ဝဝ၄။

၁ဝ။

မာင် မာင်တင်(၁)၊ ဦး၊ ကန်း ဘာင်ဆက်မဟာရာဇဝင် ကီး၊ တတိယတွ၊ဲ ရန်ကန်၊ ရာြပည့် အာ့ဖ်ဆက်၊ ၂ဝဝ၄

၁၁။

မှန်နန်းမဟာရာဇဝင်၊ ဒတိယတွဲ၊ ရန်ကန်၊ ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန၊ ၁၉၉၃။

၁၂။

ရီရီ၊ ဒါက်တာ၊ ကန်း ဘာင် ခတ်ဦး မို ့နယ်အပ်ချုပ်ပ၊ စာ ပနှင့်လူမသိပ္ပဂျာနယ်၊ ရန်ကန်၊ သ တသနလပ်
ငန်းဖွ ့ဖိုး ရးနှင့်ညိနင်း ရး ကာ်မတီ၊ ၁၉၆၈။

၁၃။

ရီရီ၊ ဒါက်တာ၊ ကန်း ဘာင် ခတ်စစ်တမ်းများ၊ JBRS, Vol.XLIX, I, June, 1966.

၁၄။

ဝန်းသိစစ်တမ်း၊ ပ၊ ပရပိက်၊ စာခ န်၊ လက်နှိပ်စက်မူ၊ ဗန်း မာက် မို ့နယ် စက် တာရွာဘန်း ကီး ကျာင်းစာစ။

၁၅။

သင်းဘွဲ ့(၁၈၂၇)စာရင်း၊ ပရပိက်အမှတ် ၁၂၃၉၊ အမျိုးသားစာ ကည့်တိက်။

၁၆။

သန်းထွန်း၊ ဒါက်တာ၊ ခတ် ဟာင်းြမန်မာရာဇဝင်၊ ရန်ကန်၊ စာလပ်ငန်းပနှိပ်တိက်၊ ၂ဝဝ၂။

၁၇။

သန်းထွန်း၊ ဒါက်တာ၊ ြမန်မာသမိင်းနိဒါန်း၊ ရန်ကန်၊ အာ ရာဂျပနှိပ်တိက်၊ ၂ဝဝ၁။

၁၈။

သဇနာ၊ ဘဒ္ဒန္တခန္တီးဆရာ တာ်ဘရား ကီး၊ ဝန်းသိရာဇဝင်သစ်၊ ရန်ကန်၊ နဝရတ်ပနှိပ်တိက်၊ ၁၉၇၇။

၁၉။

Htun Yee, Collection of Sayin(AD 1752-1885), Vol.II, Japan, Aichi University, 2003.

၂ဝ။

Report on the Administration of British Burma(1884-85), Rangoon, Supdt, Govt. Printing and
Stationery, Burma, 1885 Part II

၂၁။

Than Tun, Dr., The Royal Orders of Burma, Part Eight(AD 1819-1851), Kyoto, Kyoto
University Press, 1988.

၂၂။

Frank N. Trange and William J. Koenig, Burmese Sittans 1764-1826, Arizona, The
University of Arizona Press, 1979.
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