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ဒါက်တာသန်းထွနး် ရဲ ့စာတမ်းနဲ ့ ဆာင်းပါးများ
စာရင်း(ြမန်မာ+အဂလိပ်)
(၁၉၅၄-၂ဝဝ၅)
စ ဆာင်းတင်ြပသူ-ခင် မာင် ကီး
စ ကာ်လာသ တသနနှင့်ဖွ ့ဖိုး ရးဂျာနယ်၊ ၂ဝဝ၇ ခနှစ်၊ မလ၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၂၊ နှာ ၁၇၆-၁၉၂ ထိ။
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ဆရာက "စာတမ်း တွ၊ ဆာင်းပါး တွ ပါင်း ပီး စာအပ်တစ်အပ် လပ်တာကလည်း သ တသနစည်းကမ်းတစ်
ခပါပဲ"လိ ့ ြပာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ ကာင့်လည်း ဆရာကိယ်တိင် စာတမ်း တွ ဆာင်းပါး တွ ပါင်း ပီး စာအပ် တွ ထတ်ခဲ့ပါ
တယ်။ ဥပမာ - ခတ် ဟာင်းြမန်မာရာဇဝင်စာတမ်းအမှတ်(၁)၊ နယ်လှည့်ရာဇဝင် အတွဲ ၁၊ ၂၊ ၃၊ အသစ်ြမင်ဗမာသမိင်း၊
သမိင်းအပ် ဆာင်း ၁၊ ၂၊ ၃ စတာ တွ ြဖစ်ပါတယ်။ အခ တာ့ ဆရာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါ ပီ။ ဆရာ့စာတမ်း ဆာင်းပါးတစ်ချို ့
က ပနှိပ်ြဖန် ့ ဝြခင်း မလပ်ရ သးပါ။
စ ကာ်လာသ တသနနဲ ့ဖွ ့ဖိုး ရးဂျာနယ် အတွဲ(၁)၊ အပိင်း(၁)မှာ ဖ ြပခဲ့တဲ့ "ြမန်မာကျမ်းတိ ့ကိ အဂလိပ်ဘာ
သာသိ ့ ြပန်ဆိ၍ ပနှိပ်ထတ် ဝြခင်းသမိင်း"နဲ ့ အခ ဒီစာ စာင်မှာ ဖ ြပထားတဲ့ "A Vocabulary of English, Pali and
Sanskrit Architectural Terms" စာတမ်း တွဟာ အရင်က ပနှိပ်ြဖန် ့ ဝြခင်း မလပ်ရ သးတဲ့ စာတမ်း တွပါ။ ဒါ
ကာင့် ဆရာ့ရဲ ့ပနှိပ် ပီးနဲ ့ ပမနှိပ်ရ သးတဲ့ စာတမ်း၊ ဆာင်းပါး တွ အားလး ပါင်း ပီး တစ်စတစ်စည်းတည်း ြဖစ် စရန်
ရည်ရွယ်ချက်နဲ ့ ဒါက်တာသန်းထွန်း၏သ တသနစာတမ်းနှင့် ဆာင်းပါး ပါင်းချုပ် (The Collected Works of
Dr.Than Tun)နာမည်နဲ ့ အတွဲ ၁၊ ၂၊ ၃ စသြဖင့် အတွဲ တွ ခွဲ ပီး ထတ် ဝဖိ ့ စ ကာ်လာဆီးနရီယိက စီစဉ် ဆာင်ရွက် န
ပါတယ်။ ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂ဝဝ၆ န ့က အန်တီ ကီး(ဆရာ့ဇနီး ဒ ခင်ရီ)ဆီ သွား ပီး ခွင့်ြပချက် တာင်းတဲ့အခါ အန်တီ
ကီးက လက်လက်လှဲလှဲ ခွင့်ြပုခဲ့ ပီး လိအပ်တာကိ အကူအညီ ပးမယ်လိ ့ ြပာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ ကာင့် စာအပ်ထတ်ဖိ ့ ပဏာမအစီအစဉ်အြဖစ် ဆရာ့စာတမ်းနဲ ့ ဆာင်းပါးစာရင်း ြပုစပါတယ်။ အခ ဒီမှာ
က န် တာ် စ ဆာင်းရမိသမ စာရင်းကိ ဖာ်ြပလိက်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းထဲမှာ မပါ သးတဲ့ဆရာ့စာတမ်းနဲ ့ ဆာင်းပါးများ
ရှိ ကာင်း ရှိနိင်ပါ သးတယ်။ ပညာရှင် တွနဲ ့သ တသီ တွထမှာ ရှိပါက မိတ္တူပွားယူခွင်ရ
့ နိင် စဖိ ့ ဆက်သွယ်အ ကာင်း
ကား ပးပါရန် လးစားစွာ အကူအညီ တာင်းခပါတယ်။
ခင် မာင် ကီး
အိမ်ဖန်း - ၃၈၈၆၆၇ (ရန်ကန်)၊ ၆ဝ၉၂၆(မန္တ လး)
အယ်ဒီတာအဖွဲ ့၊ စ ကာ်လာဆီးနရီယိ၊ ြမင့်ြမတ်သူစာအပ်တိက်၊
ရန်ကန် မို ့၊ ဖန်း-၅၉၄၅၆၆
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ဒါက်တာသန်းထွန်း စာတမ်းစာရင်း
၁။ င ဆာင်ချ
၂။ ြမန်မာရာဇဝင် အဒီ ၁ဝ၄၄-၁၂၇၈
၃။ မဟာကဿပဂိဏ်း အဒီ ၁၂ဝဝ-၁၅ဝဝ
၄။ ြမန်မာနိင်ငစိက်ပျိုး ရး အဒီ ၁ဝဝဝ-၁၃ဝဝ
၅။ ြမန်မာနိင်င ရာက် မွန်လူမျိုးများ
၆။ ပဂ ခတ် အပ်ချုပ် ရး အဒီ ၁ဝဝဝ-၁၃ဝဝ
၇။ လစ် ပဂ ခတ်ြမန်မာြပည်
၈။ မနဟာ ကျာက်စာ
၉။ လစ်နှင့်ြမန်မာရာဇဝင်
၁ဝ။ ရှးဦးဗမာ
၁၁။ ပဂ ခတ် တရားဥပ ဒ
၁၂။ မွန်လူမျိုးများ
၁၃။ လစ်/ ရှး ဟာင်းပျူ
၁၄။ နိင်ငြခားမှတ်တမ်းတိ ့မှ သိရသမ ပသိမ်
၁၅။ သာလွန်မင်းလက်ထက် အပ်ချုပ် ရး
၁၆။ မန္တ လး ြမပများ
၁၇။ မန္တ လးသမိင်းသ တသန
၁၈။ အဝ ခတ် ကျာက်စာပါသမိင်း
၁၉။ သက္က ရာဇ် ၈၆ဝ လာက်က လူမ ရးသမိင်း
၂ဝ။ ြမန်မာ ကျာက်စာများ
၂၁။ အဂလိပ်ဝင်စ မန္တ လး
၂၂။ ရှးမွန် ကျာက်စာပါ သမိင်းအ ထာက်အထား
၂၃။ မန္တ လးြဖစ်အမျိုးသားစိတ်
၂၄။ ြမန်မာနိင်င သမိင်းသ တသန
၂၅။ အမက်ထဲကသမိင်း
၂၆။ ြမန်မာနိင်ငသ တသနအသင်းဂျာနယ်(၁၉၁ဝ-၇ဝ) ထဲက ြမန်မာသမိင်း ဆာင်းပါး တွရဲ ့တန်ဖိး
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၂၇။ ရတိဂရက်စဉ်သမိင်း
၂၈။ ြမန်မာနိင်ငနှင့် ဆးပညာ
၂၉။ ြမန်မာနိင်င ကျာက် ခတ်သမိင်း
၃ဝ။ ြမန်မာ့အ ကိုသမိင်း
၃၁။ ြမန်မာ့အိးသမိင်း
၃၂။ ြမန်မာ့အိးသမိင်း(ြဖည့်စွက်ချက်)
၃၃။ နိင်ငတကာစာအပ်နှစ်ြပပွဲမှတ်တမ်း
၃၄။ ြမန်မာ့အ ကိုသမိင်း(ြဖည့်စွက်)
၃၅။ ြမန်မာကျမ်းတိ ့ကိ အဂလိပ်ဘာသာသိ ့ ြပန်ဆိြခင်းသမိင်း
၃၆။ ဖတ်စာအပ်သမိင်း
၃၇။ ရပ် ြပာင် ပ စ ရည်ရွယ်ချက်
၃၈။ မင်းဋီကာအရပ်ရပ်က နိင်င ရးသ ဘာထားအ ထွ ထွ
၃၉။ စာအပ် ဝဖန်ချက်- ဂ ဒွင်ဟင်ဆန်လစ် ပဂ ခတ်၏ ရှးြမန်မာ(၃)တွဲ
၄ဝ။ ပူတာအိသမိင်းအကျဉ်းချုပ်
၄၁။ ချင်း တာင် ခရစ်ဝါဒီနှင့်နတ်ပူ ဇာ်သတ
ူ ိ ့ြပဿနာ
၄၂။ ချင်း တာင် တရားစီရင် ရးသမိင်း( ဗိတိသ ခတ်)
၄၃။ ပဂြပန်လည်တည် ဆာက် ရး
၄၄။ သမိင်းဝတ္ထ ု ၁-၂
၄၅။ ဆရာလွန်း ဓမ္မ စတီဝတ္ထ ုစစ်တမ်း
၄၆။ ဟာ ဗးပမနှိပ်ရ သး သာ စာတမ်းသး စာင်
၄၇။ သမ္မာကျမ်းနဲ ့သမိင်းအြမင်
၄၈။ သခင်ဋီကာရဲ ့နိင်င ရးဩဇာ လက်နှိပ်စက်စာမူ
၄၉။ ြမပဘရားသမိင်း
၅ဝ။ ဂျပန်နိင်ငရှိ ဗဒ္ဓ ြခ တာ်ရာ
၅၁။ ြမန်မာ့ဓ လ့
၅၂။ ပဂအ ကာင်း ဟာ ြပာချက်များတွင် ပါဝင် သာ အနပညာနှင့်ဗိသကာပညာရပ်ဆိင်ရာပများ
၅၃။ ြမန်မာစာ ပသမိင်းအစ
၅၄။ သမိင်းသမား ကိုက်တဲ့စာ ကည့်တိက်
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၅၅။ သ မ်
၅၆။ ပျူ
၅၇။ ပဂလက်သစ်
၅၈။ ပဂအနပညာတန်ဖိး ထိန်းသိမ်းရန်
၅၉။ သမိင်းရဲ ့သမိင်း
၆ဝ။ ပဒမင်း ၂၇ အာက်တိဘာ ၁၇၈၅ ခနှစ်က ဆင့်ထိးထားခဲ့ ပီးမှ ပျာက်ဆး နတဲ့ ၁ဝ စက်တင်ဘာ ၁၂၂၃ ရက်စွဲပါ
ကျာက်စာမူရင်းကိ ြပန်လည် တွ ့ရှိြခင်း
၆၁။ စာလူ၏ပဂြမန်မာစာ သးတွဲ ရန်ကန်စာ ပဗိမာန် ၁၉၉၆ ကိ ဝဖန်ချက်
၆၂။ ၁၆-၁၇ ရာစနှစ်က ယိးဒယားလူမျိုး ြမန်မာမင်းအမထမ်း
၆၃။ ဦး ဖ မာင်တင်နဲ ့ြမန်မာဝတ္ထု
၆၄။ ဦး ဖ မာင်တင်နဲ ့ြမန်မာစာ ပသမိင်း
၆၅။ ြမာက်ဦးက စစ် တွထိ ြမန်မာအ နာက်ြခမ်း ကန်သွယ် မို က
့ ီး တွ တိးတက်ပ
၆၆။ ရှးြမန်မာတိ ့ ဝမ်းစာရှာပ
၆၇။ မဏိပူရအဝ ပီးမှ ရိးမ ကျာ် ပီး ရခိင်ခရီးစဉ်နိဒါန်း
၆၈။ ရာဇပလ္လင်
၆၉။ ပဂကျက်သ ရ
၇ဝ။ နယ်စပ် ဒသအပ်ချုပ် ရး(အကျဉ်းချုပ်)
၇၁။ ကန်း ဘာင် ခတ် ကျးလက်စီးပွား ရးဘဝ(၁၇၅၂-၁၈၈၅) တိးလှ ချု ့ ရး
၇၂။ တက္က သိလ်သ တသန စီမကိန်းဝင် ချင်း တာင် ဘာသာ ဗဒခရီး ဒီဇင်ဘာ ၁၉၅၄
၇၃။ အဝြပန်လည်ထူ ထာင် ရး ၁
၇၄။ အဝြပန်လည်ထူ ထာင် ရး ၂
၇၅။ ရှးဦးြမန်မာစာ ပသမိင်း
၇၆။ ြမန်မာနိင်ငကိ ဗဒ္ဓသာသနာ ရာက်ရှိြပန် ့ပွားလာပ
၇၇။ တက္က သိလ်မာှ ြမန်မာသမိင်းပိ ့ချပ
၇၈။ သူသာသလိ အများသူငါလည်း သာတယ်
၇၉။ ြမန်မာသမိင်းအဖွဲ ့နှင့်ထတ် ဝ ပီး၊ ထတ် ဝမည့်ကျမ်းများ
၈ဝ။ အ ရှ ့ တာင်အာရှ နိင်ငြခားဆက်ဆ ရး
၈၁။ ရကိင်းသား( တာင် လးလးမှာဖတ်)
၈၂။ လူ တွရဲ ့အကျိုးကိ ရှးရ ပီး ရးတဲ့ြမန်မာ့သမိင်း
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၈၃။ ရှးြမန်မာတိ ့ ကျာက်ြပားမှာ ရးထွင်းခဲ့တဲ့ဒီဇိင်း
၈၄။ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ ဗဒ္ဓအနပညာနဲ ့ဗိသကာလက်ရာ
၈၅။ ြမန်မာတိ ့၏ဗဒ္ဓပါဒ( ြခ တာ်ရာ)
၈၆။ ကျန်စစ်သား နန်းတည် ကျာက်စာ(မွန်ဘာသာ)
၈၇။ ပျူ၊ ြမန်မာ၊ မွန်၊ ရခိင် တွရဲ ့ြဗဟ္မဏနဲ ့ဗဒ္ဓကိယ်စား တာ်
၈၈။ ပဂစာ ကည့်တိက်
၈၉။ စစ်တမ်း ခ နယ်အပ်ချုပ် ရးအစီရင်ခစာ
၉ဝ။ ြမန်မာနိင်ငရဲ ့ဗဒ္ဓအနပညာ
၉၁။ ြမန်မာသမိင်းတွင် လာကီပညာအ ရးပါပ
၉၂။ လာကီပညာနဲ ့သမိင်း
၉၃။ ြမန်မာသမိင်းအဖွဲ ့က ပနှိပ်ထတ် ဝ ပီးသမ

ဒါက်တာသန်းထွနး် ဆာင်းပါးစာရင်း
၁။ ကျာက်စာ
၂။ ြမန်မာမင်းခမ်း တာ်မှတ်စ
၃။ ရှးြမန်မာရာဇဝင်ဆရာတိ ့ ြမန်မာရာဇဝင်
၄။ ငဇင်ကာနှင့်သီတာ
၅။ ဝတ္ထုကမိး ြမ
၆။ ဖာနီဗဲယ်၊ ဂျအက်စ-် ဖာနီဗဲယ် နာက်ဆးမှာ တာ်ပ
၇။ ြမန်မာြပည်အတွက် ဦးဖာနီဗဲလယ် ကာင်းမ
၈။ ခတ်ဦးရခိင်ရာဇဝင်
၉။ မျိုးချစ်စိတ်နှင့်ရာဇဝင်
၁ဝ။ ရာဇဝင် လ့လာနည်း
၁၁။ ပသိမ်ရာဇဝင်
၁၂။ မျိုးချစ်စိတ်၊ ယခင်အနှစ်ငါးဆယ်က မျိုးချစ်စိတ်
၁၃။ ကိ ကျာ်ရင်
၁၄။ ပီအိပ်ချ်ဒီ
၁၅။ နယ်လှည့်ရာဇဝင် (၁)
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၁၆။ နွရာသီနှင့်သမိင်းမွမ်းမ
၁၇။ သတင်းစာနှင့်သမိင်းအြမင်
၁၈။ ခါင်း ကီး
၁၉။ ြမန်မာသမိင်း လ့လာ ရး
၂ဝ။ ြမန်မာြပန်၊ ဖာနီဗဲယ်၊ ဂျအက်စ် ြမန်မာမနနှင့်ြမန်မာဓမ္မသတ်
၂၁။ မန်စစ်သည် နယ်ချဲ ့
၂၂။ ကရဝိက်
၂၃။ မာင်လှယ် နှမလှယ်
၂၄။ နှစ်နှစ်ရာက ဒီဇိင်း
၂၅။ သမိင်းထဲက ဒီဇိင်း
၂၆။ သခွတ်တနယ်ရာမ
၂၇။ ဦးြမ ကျးဇူး
၂၈။ ငါစာတတ် အာင် မင်းစာချတယ်
၂၉။ ဂိဘယ် တာင် မချရး လာက်ရဲ ့
၃ဝ။ ြမန်မာြပန်၊ တလာအယ်လ်အက်စ် - ြမန်မာနိင်ငြမင့်တင် ရး
၃၁။ ဘသဇ္ဇဂရ(သာသ သာသနာနှင့်)
၃၂။ မ စတီ၊ အဝကနဂါးဘရား၊ ကျာက် ပါက်မာဘရား
၃၃။ သမိင်းထဲက ဒီဇိင်း
၃၄။ မဘရား
၃၅။ ဦးတက်ထွဋ်
၃၆။ ရန်ကန် ဆူး လဘရားြပတိက် ကးရပ်ငယ်
၃၇။ ဇမ္ဗူဒိပ်က န်း ြမပ
၃၈။ စဖရားလတ်
၃၉။ ြမန်မာနိင်င ဘူမိ ဗဒအ ြခခ
၄ဝ။ ကာင်းတယ် ကာင်းတယ်
၄၁။ အ ြပာနဲ ့သက် သ မညီ
၄၂။ တာင် ြမာက်တန်း ရှးြမန်မာနိင်င
၄၃။ ပဒတ်လိဏ်
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၄၄။ အ ရအတွက်
၄၅။ ပဂဘရား တွဖိ ့ အတ် ဘယ်ကရသလဲ
၄၆။ သမိင်းနှင့်စကား ြပာြခင်း (ပထမပိင်း)
၄၇။ သမိန်ဗရမ်းဆိတာ တကယ်လား
၄၈။ ဒါက်တာသန်းထွန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်း
၄၉။ ထိလိမင်ကိ ဘယ်သူဆက်ခသလဲ
၅ဝ။ တန်ဆာ ဆာင်းဘရား
၅၁။ အ ထာက်အကူ ြပတ်လပ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ် ရှိလှ၍
၅၂။ ရှးက ဆည် ြမာင်း
၅၃။ ပဂ ခတ်အိမ်
၅၄။ ကျာက်စာအတ
၅၅။ အတိင်းမသိလိသ လး
၅၆။ တစ် တာင်လ င် ၁၉.ဝ၅ လက်မ
၅၇။ ပပ္ပါး တာင် ြမမှ စန် ့စန် ့တက်အ့
၅၈။ အ သာက ကျာက် ဆာင်စာအမှတ် ၁၃
၅၉။ မင်းတိ ့ကား တမန်ကိ မချုပ်ရာ
၆ဝ။ ရစည်းခ နှစ်ကိးရာြပည့်
၆၁။ စည်သူမင်း ကီး
၆၂။ ဂျပန်မတစ်ရာ (အမှတ် ၁ မှ ၂၁ ထိ)
၆၃။ နာ တာင်မျာ (၁၂၁၁-၃၁)
၆၄။ ရနန်း ကာ့
၆၅။ သသားစား၍
၆၆။ စာညွန် ့ ပါင်းရဲ ့ရည်ရွယ်ချက်
၆၇။ သန်လျင်က ပ ဒသရာဇာသချုင်း
၆၈။ ငဇင်ကာသားနဲ ့သမီး
၆၉။ ငဇင်ကာတိ ့ဇာတ်သိမ်း
၇ဝ။ အိမ်ငှားခ ြပဿနာ
၇၁။ ပျူ မို ့ တာ်
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၇၂။ နတ် ြပာကိ သက် သတည်
၇၃။ အဆိးအ ကာင်းကိ ပိင်းြခား ပီး သားစဉ် ြမးဆက် ြပာခဲ့တယ်
၇၄။ ပျူတပ် မို ့များ
၇၅။ ပျူသအဖွဲ ့(၁)
၇၆။ ပျူနိင်ငြခား ရး(၂)
၇၇။ မူလြမန်မာချိအန်(Ch'iang)
၇၈။ တာင်ဘက်မွန-် ခ မရ် Mon Khmer
၇၉။ ြမာက်ဘက်မွန-် အန်နမ် Mon Annam
၈ဝ။ ြမန်မာြပန် ဂါ့စမဲန်၊ ဒဲနီရယ်အယ်လ်ကီမိနိ
၈၁။ ကရင်
၈၂။ ရှးစကားကိ ဘယ်လိသးမလဲ
၈၃။ သက်၊ ဂဒူး၊ ဂနန်း
၈၄။ ရှးစကားတလ ပ်
၈၅။ ချင်းြမူနဲ ့ခမိ ( ြမာက်ရခိင်)
၈၆။ ြမန်မာ- လာ လာ
၈၇။ ြမန်မာြပန်၊ ဟာဒီ၊ သာမတ်၊ နတ်ဆက်သွားတယ်(မူရင်း Thomas Hardy's Paying Call)
၈၈။ ပါးစပ်ရာဇဝင်ထဲက သမိင်းရလဒ်
၈၉။ ြမန်မာရာဇဝင်ကျမ်းတိ ့၏သ ဘာထား
၉ဝ။ သမိင်းဆိတာ
၉၁။ မင်းဒက္ခနဲ ့မင်း
၉၂။ ပါးစပ်ရာဇဝင် ကာက်သင်း ကာက်စကား
၉၃။ ကျိန်ဆိရင် ကျိန်ပါ့မယ်
၉၄။ ြဖတ်ထးထဲက သမိင်း
၉၅။ အ မးအ ြဖထဲက သမိင်း
၉၆။ အမိန် ့ တာ်ထဲက သမိင်း
၉၇။ ဘိသက္က ဂရ
၉၈။ လာကီပညာနဲ ့သမိင်း
၉၉။ ပဂ ရစည်းခဘရား ြခ သ့
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၁ဝဝ။ မင်းတကာယတဲ့ လာကီပညာ
၁ဝ၁။ လာကီပညာမှာလည်း ကျမ်းကိးလိတယ်
၁ဝ၂။ ကိးကွယ်ရာ အပင်နှင့်ပြပင် ၁၊ လတက
၁ဝ၃။ ကိးကွယ်ရာ အပင်နှင့်ပြပင် ၂၊
၁ဝ၄။ ကိးကွယ်ရာ အပင်နှင့်ပြပင် ၃၊
၁ဝ၅။ ကိးကွယ်ရာ အပင်နှင့်ပြပင် ၄၊
၁ဝ၆။ မခင်းဆိင်ရာ လာကီပညာ
၁ဝ၇။ အမနွန်စာ (၁)ပဂ ခတ် တရားရာဇဝတ်ြဖတ်ထး
၁ဝ၈။ သာကီနွယ်ရင်း(သမိင်းအြမင်က

)

၁ဝ၉။ နရှင်နယ် ကျာင်း အဂလိပ်စာ
၁၁ဝ။ ရန်ကန်တက္က သိလ်၊ သမိင်းသင် ကား ရး
၁၁၁။ သမိင်းဆိတာ
၁၁၂။ ြမန်မာ့အနပညာနဲ ့ဗိသကာပညာသမိင်း
၁၁၃။ မူလြမန်မာ ဘယ်ကလာ(သမိင်းအြမင်က

)

၁၁၄။ ြမန်မာ့အ ကိုသမိင်း အနပညာအချုပ်
၁၁၅။ စိက်ပျိုး ရးပညာနှင့်အနပညာ
၁၁၆။ ရှး ဟာင်းသ တသနက ဖ ထတ် ပးတဲ့ြမန်မာ့ဓ လ့
၁၁၇။ သမိင်းရဲ ့သ ဘာ၊ သမိင်းရဲ ့ကမ္ဘာ
၁၁၈။ ြမန်မာ့အိးဒီဇိင်း သမိင်း
၁၁၉။ ပဂ ခတ် ဘရားထီး
၁၂ဝ။ ချစ်စကန်း ြမပဘရား
၁၂၁။ တဆိပ်လက္ခဏာ ရည်ညန်းချက်
၁၂၂။ ပဂ
၁၂၃။ မလွန် စျး ဆန်လှူသင်းစာရင်းဇယား အသးဝင်ပ
၁၂၄။ ဇလပ်စ ကာ
၁၂၅။ ရ ကည်ရာ ြမက်နရာ
၁၂၆။ ပဂစားပွဲ ကီး
၁၂၇။ ပဂသ ကန်
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၁၂၈။ အနိရဒ္ဓ
၁၂၉။ ဂီဝြဒာဘရဏ
၁၃ဝ။ ထိလိင်မင်(၁ဝ၈၄-၁၁၁၃)
၁၃၁။ ပထမစည်သူ ၁၁၁၃-၁၁၆ဝ
၁၃၂။ ပဂ ခတ် ြပာင်းကာလ ၁၁၆ဝ-၁၁၆၅
၁၃၃။ ဟသာဝတီ ဆင်ြဖူရှင်၏အ ကာက်အခွန်ကိစ္စ
၁၃၄။ ခတ်သစ်
၁၃၅။ အဖိးတန် ြမပဘရားစာ ငါးပဒ်
၁၃၆။ ပဂ ခတ် ြပာင်းကာလ(၃) ခရစ်နှစ(် ၁၁၆၁-၆၅)
၁၃၇။ ဤမ်တဝ်သျင် ၁၁၆ဝ-၁၁၆၅
၁၃၈။ အနိရဒ္ဓမင်းဆက်ြပန်စ
၁၃၉။ ဒတိယစည်သူ ၁၁၆၅-၁၂၁၁
၁၄ဝ။ နာ တာင်များ ၁၂၁၁-၁၂၃၁
၁၄၁။ တိ ့ဆရာ တွ
၁၄၂။ နရသိဃဥဇ္ဇနာ
၁၄၃။ က္လ စွာ ၁၂၃၅-၁၂၄၉
၁၄၄။ ဥစ္စနာ ၁၂၄၉-၁၂၅၆
၁၄၅။ နရသီဟပတိ (တရတ်ပ္လိယ်) ၁၂၅၆-၁၂၈၇
၁၄၆။ တရတ်ပ္လိယ်ကိ ဆက်ခတဲ့မင်း တွ
၁၄၇။ ပဂတစ်ဆယ့်သးရာစနှစ် ဂူ ကျာင်းဘရား
၁၄၈။ ပဂလွန် နှစ်တစ်ရာ
၁၄၉။ ပထမအဝ စည်ကားတိးတက်ချိန်
၁၅ဝ။ အဝက ြမာက်တလားကိ သိမ်းသွင်း
၁၅၁။ တစ်ဆယ့် ြခာက်ရာစနှစ်အစ
၁၅၂။ တာင်ငူဆက်
၁၅၃။ မင်းတရား ရထီး
၁၅၄။ အမိန် ့ တာ်ထဲက သမိင်း
၁၅၅။ ရှး ဟာင်း ြမန်မာနိင်င ကျာက်စာနိဒါန်း ပျူ ကျာက်စာ တွ
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၁၅၆။ ရှးဦးမွန် ကျာက်စာ
၁၅၇။ ပျူ ကျာက်အရိးအိးစာ
၁၅၈။ ပဂကျန်စစ်သား အတ္ထုပ္ပတ္တိ မွန် ကျာက်စာ
၁၅၉။ ဂီ တိဘဝနာဒိတျဓမ္မရာဇာ(ကျန်စစ်သား) နန်းတည် ကျာက်စာ(ြမန်မာဘာသာ)
၁၆ဝ။ ရန်ကန် ကာလိပ် ြမန်မာစာ
၁၆၁။ တက္က သိလ်မှာ ြမန်မာ့သမိင်းပိ ့ချပ
၁၆၂။ ရှးြမန်မာတိ ့ ဝမ်းစာရှာပ
၁၆၃။ ပဂ ခတ်ဆ တာင်း
၁၆၄။ ကလျာဏီ မွန် ကျာက်စာ
၁၆၅။ သူပန်သတင်းစာ
၁၆၆။ သူပန်ရပ်ရှင်
၁၆၇။ ဆိဗီယက် ရဒီယိ
၁၆၈။ မစပယ်
၁၇ဝ။ သမီးကလျာ(၁၅ နှစ်ြပည့်)
၁၇၁။ ဟသာဝတီ ဆင်ြဖူရှင်
၁၇၂။ ဟသာဝတီ နြပည် တာ်နဲ ့ ဟသာဝတီနိင်င တာ်
၁၇၃။ ဟသာဝတီ ဆင်ြဖူရှင်မင်း၏အ ရှ ့ဘက်ဆက်ဆ ရး
၁၇၄။ လက်ဝါးြပကာရတဲ့နိင်င
၁၇၅။ သ ့ပန်းလူသး သာင်းပန်ကန်
၁၇၆။ က မ္ဘာဇသာဒီ
၁၇၇။ သာသနာနဲ ့နိင်င အဓွန် ့ရှည် ကာတည်တ့ ရး
၁၇၈။ အ ရှ ့ တာင်အာရှနိင်ငြခားဆက်ဆ ရး
၁၇၉။ ဟသာဝတီ ဆင်ြဖူရှင် နာက်ဆးနှစ်နှစ်
၁၈ဝ။ ငါးဆူဒါယကာမင်း
၁၈၁။ အမိန် ့ တာ်ထဲက သမိင်း
၁၈၂။ ြမန်မာ့ ရှး ဟာင်းသ တသန(ြမန်မာ ြမထဲက သမိင်းြပဿနာ)
၁၈၃။ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစနှစ် ြမန်မာ့အလားအလာ
၁၈၄။ ကိတာ၊ ြဖန် ့ထွက် တွးြခင်း ၁၉၉ဝ
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၁၈၅။ ကလျာဏီ မွန် ကျာက်စာ
၁၈၆။ နာက်ဆး တွ ့ ပါဠိ-မွန် ကျာက်စာ
၁၈၇။ ရခိင်၊ ြမာက်ဦး ရှစ် သာင်း ဘရားရှိ အာနန္ဒစ န္ဒ ကျာက်စာ
၁၈၈။ ရခိင် အာနန္ဒစ န္ဒ ကျာက်စာအကဲြဖတ်
၁၈၉။ က န် တာ်လဲ အ ြဖမသိပါ
၁၉ဝ။ ဒါက်တာသန်းထွန်းရဲ ့ဘဝရှင်သန်မအနပညာ
၁၉၁။ နှစ် ထာင်ြပည့်နှစ် တစ်ဆယ့်တစ် ကိမ် ြမာက် ဖကအိက အာရှဓ လ့ဆရသူပညာရှင်ရဲ ့သးသပ်ချက်
၁၉၂။ ဖကအိကပညာရှင်ဆရ ဆရာ ကီး ဒါက်တာသန်းထွန်း၏ခရီးသွားမှတ်စ
၁၉၃။ ဖကအိက ဆရှင် ဒါက်တာသန်းထွန်းနှင့် တွ ့ဆ မးြမန်းချက်
၁၉၄။ ြမန်မာသစ်
၁၉၅။ ရှးြမန်မာ မို ့ တာ်များ ဗိဿဏိး မို ့ ဟာင်း
၁၉၆။ ဖကအိကပညာရှင် ဆယူပွဲခရီးစဉ်
၁၉၇။ အိန္ဒိယချစ် ကည် ရးခရီး
၁၉၈။ ြမတ်စွယ် တာ်
၁၉၉။ ြမန်မာဝိဇ္ဇာသိပ္ပ အ ကဒမီ
၂ဝဝ။ မင်းသားဂ န်ဝီလီယမ် မာင်လတ်
၂ဝ၁။ နှစ် ၁၆ဝဝ မတိင်မီ ဟသာဝတီ
၂ဝ၂။ စည်းစိမ်မပျက် အသက်မ သ
၂ဝ၃။ အဝြပန်လည်ထူ ထာင် ရး
၂ဝ၄။ အမိန် ့ တာ်ထဲက သမိင်း
၂ဝ၅။ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ
၂ဝ၆။ ပဂဂူ ကျာင်း တွ အ ရှ ့အရပ်ကိ မျက်နှာမူရင် ဘာသ ဘာလဲ
၂ဝ၇။ ြမန်မာသူရဿတီ
၂ဝ၈။ ဘူးရွက်မညိုး
၂ဝ၉။ ဗဒ္ဓ မာကန်
၂၁ဝ။ စာအပ် ဝဖန်ချက်၊ တိက်စးိ ဇယျ
၂၁၁။ ရပ်စြမန်မာသမိင်း
၂၁၂။ မ ြပလည်တဲ့နယ်လည
ှ ့်
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၂၁၃။ ဗိဿနိး မို ့ ဟာင်း
၂၁၄။ ဟလင်း မို ့ ဟာင်း (Halin Myo Haung)
၂၁၅။ ဂီက္ဖ တ မို ့ ဟာင်း (Sriksetra)
၂၁၆။ မိင်း မာ မို ့ ဟာင်း (Maing Maw)
၂၁၇။ ဝတီး မို ့ ဟာင်း (Wadi)
၂၁၈။ သဲကန်း မို ့ ဟာင်း (The Gon)
၂၁၉။ ကျိုက္က သာ မို ့ ဟာင်း (Kyaik Ka Tha)
၂၂ဝ။ လဂွန်း ဗဲ မို ့ ဟာင်း (Lagoo Bye)
၂၂၁။ ဟသာဝတီ ၃၂ မို ့ (Thirty Two Towns Under Hamsavati)
၂၂၂။ မင်းလက်သစ် (A New Nose and Hands for His Majesty)
၂၂၃။ ြမန်မာ မို ့ ဟာင်း (Myanma Old Cities)
၂၂၄။ နွယ် ခွမှာ တွ ့တဲ့ ရှးလူလက်မ ကျာက်ြဖစ်ရပ် ကင်း
၂၂၅။ ြမန်မာသမိင်းပ
၂၂၆။ ရှးဦးြမန်မာစာ ပသမိင်း
၂၂၇။ ရယ်စရာတစ် သာင်း
၂၂၈။ အ နာက်ဘက်လွန်မင်း (၁၆ဝ၇-၂၈)နဲ ့သာလွန်မင်း (၁၆၂၈-၄၈)
၂၂၉။ ကျူး ကျာ်စစ်နဲ ့ဒဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် (၁၆၄၈-၆၁)
၂၃ဝ။ အာက်သိ ့ ရာက်မှ ြငင်းခ ကပါ လ
၂၃၁။ ၁၇ ရာစနှစ်၊ အဝမင်းတိ ့ တိင်းနိင်င အပ်ချုပ်ပ
၂၃၂။ သာသနာြပုဆရာ သရာ
၂၃၃။ ရန်ကန်တက္က သိလ်မှ အဂလိပ်ဘာသာ သင် ကားပ
၂၃၄။ နရှင်နယ် ကျာင်း အဂလိပ်စာ
၂၃၅။ ဂျီအီးဟာ ဗးနှင့် ဒါက်တာထင် အာင်စာ ဝဖန်ချက်
၂၃၆။ မာင်ထင် အာင် ြမန်မာဇာတ်သဘင်စာအပ် ဝဖန်ချက်
၂၃၇။ ြမန်မာသမိင်းပ
၂၃၈။ လူ ကီးမရှင်းသာတဲ့ လူငယ်ြပဿနာ
၂၃၉။ ဇမ္ဗူဒိပ် ြမပ
၂၄ဝ။ ြမန်မာနန်းတွင်းဆထးနဲ ့အဆင်တန်ဆာ
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၂၄၁။ နန်းမူနန်းရာ အဆင်တန်ဆာ
၂၄၂။ ြမန်မာနိင်ငနှင့် ဆးပညာ
၂၄၃။ ဘရားလမ်းမ (ရခိင်ရိးမ ကျာ်)
၂၄၄။ ရကိင်းသား
၂၄၅။ ဘရား ကီး မို ့ ဟာင်း (Phayagyi Old Town)
၂၄၆။ မရဉ္စရာ မို ့ ဟာင်း (May Yin Zaya Old Town)
၂၄၇။ ကာလိယ မို ့ ဟာင်း (Kawliya Old Town)
၂၄၈။ မင်းရဲလှ မို ့ ဟာင်း (Min Ye Hla Old Town)
၂၄၉။ မို ့ ချာင်း မို ့ ဟာင်း (Myo Chaung Old Town)
၂၅ဝ။ ကျာက်စရစ် မို ့ ဟာင်း (Kyauk Sayit Old Town)
၂၅၁။ ဒဇရစ် မို ့ ဟာင်း (Don Zayit Old Town)
၂၅၂။ စစ် တာင်း မို ့ ဟာင်း (Sittaung Old Town)
၂၅၃။ လင် မို ့ ဟာင်း (Hlaing Old Town)
၂၅၄။ ပါရိသတ် မို ့ ဟာင်း (Bawyithat Old Town)
၂၅၅။ သာဂရ မို ့ ဟာင်း (Thagaya Old Town)
၂၅၆။ မိင်း သာက် မို ့ ဟာင်း (Maing Thauk, Fort Stedman)
၂၅၇။ ဝါဂရ မို ့ ဟာင်း (Wagaru Old Town)
၂၅၈။ လင်းတက် မို ့ ဟာင်း (Hlain-det Old Town)
၂၅၉။ ကိး သာင်း ရှး ဟာင်း သ တသနတူး ဖာ် ရး
၂၆ဝ။ သဇာတာနိ ့ဆွမ်း စတီ ကျာက်စာ
၂၆၁။ ညာင်ရမ်း နာက်ဆးနှစ်ဆက်
၂၆၂။ စာရင်းစာတမ်း မရှိ စနှင့်
၂၆၃။ ဘယ်သူ ့ ကာင့် ဒီလိြဖစ်ရပါသလဲ
၂၆၄။ တဆိပ်ငါးရပ်
၂၆၅။ ကွ ့
၂၆၆။ စလ
၂၆၇။ ကိးကွယ်ရာအပင်နှင့်ပြပင်
၂၆၈။ ဟသာဝတီဗိဿနိး
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၂၆၉။ ကက္က ူဘရား နှစ် ထာင် ကျာ်
၂၇ဝ။ ြမန်မာသမိင်းပ
၂၇၁။ သမိင်း၏သမိင်း
၂၇၂။ စာဖတ်နည်း
၂၇၃။ ြမန်မာြပန် ပတ်ဗလိပီကာဆိ
၂၇၄။ ရှးြမန်မာတိ ့ ကျာက်ြပားမှာ ရးထွင်းခဲ့တဲဒ
့ ီဇိင်း
၂၇၅။ ြမန်မာြပန် ဟိမာ
၂၇၆။ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ ဗဒ္ဓအနပညာနှင့်ဗိသကာလက်ရာ
၂၇၇။ ငါ ြပာချင်သမ ငါ့အ ကာင်း(၂)
၂၇၈။ ဖရန်စစ် ဘကွန်
၂၇၉။ လင် မို ့ ဟာင်း
၂၈ဝ။ စာဖတ်နည်း
၂၈၁။ ြမန်မာြပန် မဘရား
၂၈၂။ ဘိသက္က ဂရ
၂၈၃။ မင်းဝတ်ဘရား
၂၈၄။ တန်ဆာ ဆာင်းဘရား
၂၈၅။ ဘရားဒက္ခိဏသာခ
၂၈၆။ ြမန်မာနိင်ငရဲ ့ဗဒ္ဓအနပညာ
၂၈၇။ ဝိတိရိယနဲ ့အယ်လ်ဗတ်ြပတိက်မှာရှိတဲ့ြမန်မာ့အနပညာလက်ရာ ပစ္စည်း တွ
၂၈၈။ ကက္က ူဘရား တာ်နှင်က
့ က္က ူဘရား နှစ် ထာင် ကျာ်
၂၈၉။ ြမန်မာသမိင်း သ တသနထတ် ကျမ်းများ
၂၉ဝ။ ြမန်မာနိင်င သမိင်းသ တသန
၂၉၁။ သ တသနထး
၂၉၂။ ရှးသတ်ပနဲ ့အခသတ်ပ
၂၉၃။ သမိင်းကျမ်း ရးတဲ့အခါ
၂၉၄။ ကပိလဝတ်ရှာ တာ်ပ
၂၉၅။ မှိန်ဝင်မှိန်ထွက် ဝိးတဝါး
၂၉၆။ ဟိင်း ကီး ( ခ ) နဂရစ်
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၂၉၇။ သ တသနစာတမ်း ြပုစြခင်း
၂၉၈။ ြမန်မာစာအပ် တွမှာ အက္ခရာဝလိ အညန်းထည့်ရန် နး ဆာ်ချက်
၂၉၉။ အ ရး ပ တက္က သိလ်
၃ဝဝ။ ြမန်မာြပန် ြမန်မာနိင်ငသ တသနအသင်းကိ စတင်တည် ထာင်ပ
၃ဝ၁။ ဒါက်တာသန်းထွန်း ဆွဲတဲ့ပန်းချီကား တွ
၃ဝ၂။ သန်းထွန်းအ ကာင်း အရိပ်အ မက်
၃ဝ၃။ ြမန်မာြပန် ြမန်မာနိင်ငရဲ ့ရိးရာဓ လ့
၃ဝ၄။ ဒါက်တာသန်းထွန်း မှတ်ချက် ရးတဲ့ စာအပ်
၃ဝ၅။ အာနန္ဒဂူ စြပုတဲ့မူလဂူ ရှာ တာ်ပ
၃ဝ၆။ ြမန်မာြပန် ပဂအာနန္ဒာဘရား ဗိသကာလက်ရာ
၃ဝ၇။ ြမန်မာြပန် ြမန်မာနိင်င သ တသနအသင်းက ချမှတ်ခဲ့တဲ့အလပ်လျာထားချက်
၃ဝ၈။ ြမန်မာြပန် ကျာက်ရပ်တ
၃ဝ၉။ ြမန်မာြပန် နရ ဆး ရး
၃၁ဝ။ ြမန်မာြပန် သးဆယ့်ခနစ်မင်း နတ် လာကရဲ ့အ့ဖွယ်
၃၁၁။ ြမန်မာြပန် ဗဒ္ဓသာသနာမှာ ပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့ရပ်ပွားသမိင်း
၃၁၂။ ကျမ်း ဟာင်းများ တည်းြဖတ်ပနှိပ်ထတ် ဝ ရး
၃၁၃။ ြမန်မာြပန် ထိင်းမှာရှိတဲ့ ရှးဦးမွန်ဗိသကာလက်ရာ
၃၁၄။ ြမန်မာြပန် ဝြဇာယာနရဲ ့အ့ဖွယ်ရာ နက်နဲသိမ် မွ ့ပ
၃၁၅။ ြမန်မာြပန် သာဓန ပ လာပ တွး ခ မအစဉ်
၃၁၆။ ကက္က ူ
၃၁၇။ ြမန်မာဗဒ္ဓဘာသာဝင်တိ ့အတွက် လူမ ရး
၃၁၈။ မန္တ လးလက်မ
၃၁၉။ ကက္က ူ မွ တာ် ၃ဝဝဝ
၃၂ဝ။ မွး န ့ပွဲ
၃၂၁။ ရှး ဟာင်းပစ္စည်း ထိန်းသိမ်း ရး
၃၂၂။ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ ဗဒ္ဓအနပညာနဲ ့ဗိသကာလက်ရာ
၃၂၃။ ြမန်မာအနပညာနဲ ့ဗိသကာပညာသမိင်း
၃၂၄။ ြမန်မာြပန် ြမန်မာနိင်င ရာက် ြဗဟ္မဏနတ်မင်း ကီးများ
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၃၂၅။ ြမန်မာ့ လာကွတ်
၃၂၆။ ဟန်နဲ ့ပစ
၃၂၇။ ဘာသာရပ်ဆိင်ရာ စာတမ်း
၃၂၈။ ဆလ ခ

မာ်ကင်း

၃၂၉။ သာသနာနှစ်
၃၃ဝ။ ြမန်မာနိင်ငမှ ဆးပညာ
၃၃၁။ ဥ ယျာဇဉ်
၃၃၂။ လိချင်တာ မရှာနဲ ့ တွ ့တာမှတ်
၃၃၃။ လာကီပညာနဲ ့သမိင်း
၃၃၄။ ြမန်မာနိင်ငသမိင်းအဖွဲ ့ ပနှိပ်ထတ် ဝ ပီးသမ
၃၃၅။ တ္ဒဗး့ (ဒွတ္တ ဘာင်)
၃၃၆။ ြမန်မာ့သမိင်းရဲ ့သမိင်း
၃၃၇။ ပဂ
၃၃၈။ ပဂ ခတ် ြပာင်းကာလ
၃၃၉။ ပဂလွန်နှစ်တစ်ရာ
၃၄ဝ။ စာအပ်အကဲြဖတ်
၃၄၁။ နာရာယဏ( ခ )ဗိဿဏိး
၃၄၂။ ငါမှားပါတယ်
၃၄၃။ စစ်တမ်းမှ သိရတဲ့အပ်ချုပ်ပ
၃၄၄။ ဆရာ့စကား၊ ကလျာ ၂ဝ
၃၄၅။ ပဂဆိင်ရာ မးခွန်းများ
၃၄၆။ ြပည်တွင်းြဖစ် ဗဒ္ဓုပ္ပတ္တိ
၃၄၇။ တက္က သိလ်တွင် အဂလိပ်ဘာသာစကားြဖင့် စာ ပသင် ကားပိ ့ချြခင်း
၃၄၈။ ြမန်မာရပ် သး
၃၄၉။ ကက္က ူ မွ တာ်သမိင်း
၃၅ဝ။ မွန်ဓ လ့
၃၅၁။ သမိင်းပါရဂူ
၃၅၂။ တွ တးနယ် ြပသအပ်စ တခွန်တိင်ရွာ ပ တာ်မူ
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၃၅၃။ ယခင် နှစ်ကိးဆယ်က ြမင်းြခ
၃၅၄။ ပဂ ခတ်က တင်ြပခဲ့သည့်ဗဒ္ဓုပ္ပတ္တိ
၃၅၅။ ကိးဆယ့်ငါးနှစ်လွမ်းချင်း
၃၅၆။ သက် ကီးရွယ်အိဆိင်ရာအထင်မှား ရှစ်ပါး
၃၅၇။ သစ် သာ့ပင်
၃၅၈။ သာယာကန်းနဲ ့ဘထူး(မဂရီ) မို ့ ဟာင်း
၃၅၉။ သာယာဝတီ မို ့ ဟာင်း
၃၆ဝ။ ကတမတီ
၃၆၁။ တာင်ငူ ဟာင်း
၃၆၂။ ဇယျဝတီ
၃၆၃။ တာင်တွငး် ကီး
၃၆၄။ ဗဒ္ဓ
၃၆၅။ ကိးဆယ့်ငါးနှစ် လွမ်းချင်း
၃၆၆။ ြမန်မာစာ ပသမိင်းနှင့်ဆရာ တာ်များ
၃၆၇။ နရ ဆး ရးပန်းချီ
၃၆၈။ သွားရမည့်ခရီးက ဝး သးတယ်
၃၆၉။ ဂျပ်ဆင် (Judson) ြမန်မာ-အဂလိပ်အဘိဓာန်
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The original words are using in this list. Please correct the words, ie. Burma/Burmese to Myanmar/Myanma, Pagan to Bagan, Tennasserim to Taninthari,
Hamsavati to Hanthawady, Ava to Innwa.
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ပထမတွဲအတွက် လျာထားချက်(မူ ကမ်း)
၁။ ရာဇဝင်မှတ်တမ်း မတင်မီ ခတ်
၂။ ဘူမိ ဗဒအ ြခခ
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