ကန်း ဘာင် ခတ် လူးတားနှင့်ရတ
မာင်ခင်မင်(ဓနြဖူ)

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ကန်း ဘာင် ခတ် လူးတားနှငရ
့် တ
မာင်ခင်မင်(ဓနြဖူ)
ကန်း ဘာင် ခတ်မတိင်မီကပင် ထင်ရှား သာ ကဗျာတစ်မျိုး ြဖစ်သည့်လူးတားသည် ကန်း ဘာင်
ခတ်တွင် ဆက်လက်ထွန်းကားသည်။ စိန္တ ကျာ်သူဦးဩသည် "ဘန်းပ ဒသာ ခက်ြဖာဆင့်စ ပွင့်စ လ"ချီ
ကန်း ဘာင်မဂလာလူးတားကိ

ရးဖွဲ ့သည်။ အ လာင်းမင်းတရား ကီး ယိးဒယားသိ ့ ချီ တာ်မူရာတွင် စိန္တ

ကျာ်သူ ရးဖွဲ ့ ကာင်း ြမန်မာစာညန် ့ ပါင်းကျမ်း တတိယတွဲတွင် ဆိသည်။ "မဟာသမ္မတ၊ မင်းတစ်မ လ င်၊
အစတည် ထာင်၊ နန်းပွဲ ဆာင်သည်၊ ကန်း ဘာင်ြပည် ကီးရှင်တည့် လ၊ အာဟိန္ဒကျီးပွင့်နီးနီး"ဟူ၍ အ
လာင်းမင်းတရား ကီး အာဟိန္ဒကျီးမင်းဘဝတွင် ဗျာဒိတ်ခရပကိ ဖာ်ညန်း ရးဖွဲ ့သည်။
ဆင်ြဖူရှင်မင်းလက်ထက် ပျချီ ရ တာင် ရးဖွဲ ့ သာ "ဘန်းပ ဒသာ

ဝဆာ၏ လ"ချီရတနာ ရ

ဖာင် တာ်ဘွဲ ့ လူးတားတွင် ဆင်ြဖူရှင်၏ဘန်း တာ်ကိဖွဲ ့သည်။ အမည်မသိစာဆိ ရးဖွဲ ့ သာ လူးတားလည်း
တွ ရသည်
့
။ ဆင်ြဖူရှင် သိဂတ္တ ရသိ ့စန် ပီးအြပန်တွင် ရတနာ ရ ဖာင် တာ်ဆွဲ ကရာ ဖွဲ ့ဆိသည့် ရ ဖာင်ဘွဲ ့
လူးတားဟလည်း တွ ရသည်
့
။
ညာင်ရမ်း ခတ်တွင် ဆီသည်ရွာစား ဦး အာင် ကီးက အင်းဝ မို ့ဘွဲ ့ ဆယ်နှစ်ရာသီဘွဲ ့လူးတားကိ
ရးဖွဲ ့သကဲ့သိ ့ ကန်း ဘာင် ခတ်တွင်လည်း ဦးယာက အမရပူရ မို ့ဘွဲ ့ ဆယ်နှစ်ရာသီဘွဲ ့လူးတားကိ

ရးဖွဲ ့

သည်။ ဦးယာ၏လူးတားကိ အင်းဝ မို ့ဘွဲ ့လူးတားဟူ၍ အမှတ်မှား က ကာင်း၊ သိ ့ရာတွင် ၁၁၄၄ ခတွင် ရး
ဖွဲ ့ ပီးစီး ကာင်း

တွ ရြခင်
့
း၊ အမရပူရ မို ့အဖွဲ ့များပါဝင်ြခင်းတိ ့ ကာင့် အမရပူရ မို ့ဘွဲ ့လူးတားြဖစ်သည်ဟ

သိနိင် ကာင်း ဆရာ မာင်သတက စိစစ်ြပထားသည်။ " ပျာ်ြမူးရာသီ၊ ဖူးစီပရစ်၊ ရွက်သစ်ဖျန်းစ၊ လန်းလှ
လ"အစချီ မိဿရာသီ တန်ခူးလဘွဲ ့ လူးတားြဖင့် အစချီ၍ တ ပါင်းလအထိ တစ်ရာသီလ င် တစ်ပိဒ်ဖွဲ ့ထား
ပါသည်။
သက္က ရာဇ် ၁၁၇ဝ၊ တာ်သလင်းလဆန်း ၇ ရက် န ့ မင်းနဝ ဒးဆက်၊ ဓားက ရး ၃၇ ချင်းလူးတား"
ဟူ၍ ြမန်မာစာညန် ့ ပါင်းကျမ်း တတိယတွဲတွင်

ဖာ်ြပချက်အရ ထိလူးတားကိ ဘိး တာ်ဘရားလက်ထက်

ရးဖွဲ ့ ကာင်း သိရသည်။ " ရဘန်း တာ်"ဟအပိဒ်တိင်း အစချီ သာ လူးတားဆယ်ပိဒ် တွ ရသည်
့
။ "ကျက်
သ ရသစ်လင်း၊ ဓား ရးချင်းကိ၊ မင်းမင်းတကာ၊ စဉ်လာ နာင် နာင်၊ သိစိမ့် အာင်ဟ၊ စာ စာင်ရန်းရင်၊ မာ်
ကွန်းတင်သည်၊

အာင်မဂလာဦးတည့် လ၊ သးဆယ့်ခနစ် ရး ပျ ့ပျ ့ မး"ဟူ၍

ရးဖွဲ ့သည့်ရည်ရယ
ွ ်ချက်ကိ

ဖာ်ြပ ပီး "စင် ရာ်သတ်၊ ပါးကပ်၊ ပန်းကးြပတ်၊ ဆက်ရက်ခန်၊ မီးတိင်ြပ၊ ပိးချည်လား၊ ဘယက်လည်
လ ာက်၊ ဒါင်း မီးက၊ ကျား မီးဆွဲ၊ လက် ကာက်ဝတ်"စသည့်ဓား ရးများကိ ဖာ်ြပထားသည်။
မင်းတိင်ပင်အမတ် မဟာဓမ္မသ က
ြမန်မာစာညန် ့ ပါင်းကျမ်း တတိယတွဲတွင်
ယျာမ

ရးဖွဲ ့ သာ အဲ မာင်း ရး ၃၇ ချင်း လူးတား ၃၇ ပဒ်ကိလည်း
တွ ရပါသည်
့
။ အပိဒ်တိင်းတွင် "မဂလာ"ြဖင့် ချီ၍ "မဂလာ ဇ

ိုင်"၊ "မဂလာ၊ ရှစ် ကာရွက်ဆိင်"စသည်ြဖင့် ဖွဲ ့သည်။ "သက်တင် ရ သာက်ဟန်နှင့် ပယ်ဝန်းြမင်းစီး

ပ"၊ ြခ သ့တန်းဆွဲဟန်နှင့် ပယ်စိတ်ြမင်းစီးပ"၊ သိ ကားတန် ဆာင်တိင်ဟန်နှင့်စန္ဒရယှက် ြမင်းစီးပ၊ ြဗဟ္မာ
လက်လှမ်းဟန်နှင့် လးက န်းမှန်ကူြမင်းစီးပ စသည်ြဖင့် အဲ မာင်းလှ ရးြပဟန်နှင့်ြမင်းစီးဟန်များကိ ယှဉ်
တွဲ ရးဖွဲ ့ထားသည်။ ြမန်မာမမှတ်တမ်းတင်ကဗျာများအြဖစ် တန်ဖိး ကီးမားပါသည်။
ရ ကျာင်းဦးပဆိ အ လာင်းစည်သူလူးတား၊ တာကစားထွက် တာ်မူရာ တွင်းသင်းမင်း ကီးဆက်
သာ လူးတား၊ တွင်းသင်းမင်း ကီး ဆက် သာ တက် ရး ၃၇ ချင်းလူးတား၊ ဓား ရး ၃၇ ချင်းလူးတားဟူ၍
ကဗျာဗန္ဓသာရကျမ်းတွင် တွ ရပါသည်
့
။ ြမဝတီဝန် ကီးဦးစဆိ အီ နာင်လူးတားဟူ၍လည်း တွ ရသည်
့
။
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မင်းတန်းမင်းလက်ထက် ၁၂၂၁ ခ၊ နတ် တာ်လြပည့် ကျာ် ၁၁ ရက် န ့၊

ရယင်းမာရွာစားစာဆိ

တာ် မင်းလှ ရ တာင်ဆက် မဂလာလူးတား၊ ကင်းဝန်မင်း ကီးနှင့်ဝက်မစွတ်ဝန် ထာက်မင်းတိ ့ အသီးသီး
ရးဖွဲ ့ သာ ြမပခက်တင် မဂလာလူးတားများကိလည်း ြမန်မာစာညန် ့ ပါင်းကျမ်း စတတ္ထ တွဲနှင့်ကဗျာဗန္ဓသာ
ရကျမ်းတွင် ကာက်နတ် ဖာ်ြပထားပါသည်။
ဆင်ြဖူရှင် ဖာင် တာ်ဘွဲ ့လူးတား၊ ဝသာလီလူးတား၊ အာင်မမဂလာလူ
့
းတားတိ ့ကိမူ "စာဆိသူအ
မည်မသိ"ဟူ၍ ပိဋကတ်သမိင်းစာတမ်းတွင် ြပပါသည်။ ကဗျာဗန္ဓသာရကျမ်းတွင် ဝဋ် တာ်ခင်းလူးတား၊ ရာဇ
ဝင်လူးတားအမည်များ ဖာ်ြပထားပါသည်။
လူးတားကဗျာသည် ကန်း ဘာင် ခတ်အစမှ အဆးအထိ အစဉ်တစိက် ပ ထွန်းခဲ့ သာ ကဗျာြဖစ်
ကာင်း

တွ ရပါသည်
့
။ ရာသီဘဲွ ့ ဘန်း တာ်ဘွဲ ့ ဇာတိမာန်ဘွဲ ့များကိ အ ရးအဖွဲ ့များ သာ ကဗျာမျိုးြဖစ်

သည်။ ဓား ရး၊ အဲ မာင်း ရး၊ တက် ရး စသည့်ြမန်မာမများကိ လူးတားြဖင့် မှတ်တမ်းတင်သည်ကိလည်း
တွ ရပါသည်
့
။
အင်းဝ ခတ်တွင် စတင် ပ ပါက်၍ တာင်ငူ ခတ်တွင် ထွန်းကား သာ ရတကဗျာများသည် ကန်း
ဘာင် ခတ်တွင် ဆက်လက်ထွန်းကားသည်။ တစ်ပိဒ်သာပါ သာ ဧကပိဒ်ရတ၊ နှစ်ပိဒ်ပါ သာ အြဖည့်ခရတ၊
သးပိဒ်ပါ သာ ပိဒ်စရတ ဟူ၍ ကွဲြပား သာ်လည်း ပိဒ်စရတကိ အများဆး ရးဖွဲ ့ ကသည်။ ဘရားတိင်၊ စစ်ချီ၊
ကျး စ၊ ဘန်း တာ်ဘွဲ ့၊ နန်း တာ်ဘွဲ ့၊ ရာသီဘွဲ ့၊ ကန် တာ်ဘွဲ ့၊ ဆင် တာ်ဘွဲ ့၊ နားထွင်း လ ာက်ထးဘွဲ ့၊ မယ်
ဘွဲ ့၊

မာင်ဘွဲ ့၊ လက်ထပ်မဂလာဘွဲ ့ စသည်ြဖင့် အ ကာင်းအရာအမျိုးမျိုး

ရးဖွဲ ့သည်။ စိန္တ ကျာ်သူဦးဩ၊

လက်ဝဲ နာ်ရထာ၊ လက်ဝဲသန္ဒရ၊ တွင်းသင်းမင်း ကီး၊ ဦးတိး၊ ဦးယာ၊ ဝက်မစွတ်နဝ ဒး၊ မိဖရား ကီးရှင်မင်း
အစရှိသည့်ရတစာဆိများ ထင်ရှားသည်။ စိန္တ ကျာ်သူဦးဩ၏ရတများတွင် "ချစ်၍ ခ သည်"ချီမယ်ဘွဲ ့အခ
ရတနှင့်"ချစ်၍ ခ ရာ"ချီ

မာင်ဘွဲ ့အလိက်ရတတိ ့၌

ရဘိ မို ့ မဟာနန္ဒာကန် တာ်ကိ သရပ် ဖာ် ရးဖွဲ ့ထား

သည်။ မာင်က မယ့်ကိ "ချစ်၍ ခ သည်၊ လိက် တာ်မူခဲ့၊ မ ပျာင်းနွဲ ့နှင့်"ဟူ၍ မဟာန္ဒာကန် တာ် ကီး လိက်
ကည့်ရန် ဖိတ် ခ ဟန်၊ ထိအခါ မယ်က မာင့်ကိ "ချစ်၍ ခ ရာ လိက်ချင်ပါသည်၊ နာ်ဇာ ရကး တစ်ခိင်ရး
ကိ လးလးမယ် ထွး၊ မပိင် သးခဲ့"ဟူ၍ မဟာနန္ဒာကန် တာ် ကီးကိ လိက် ကည့်ချင် သာ်လည်း မိဘခွင့်မြပု
၍ မလိက်နိင် သး ကာင်း ြပန် ြပာဟန်

ရးဖွဲ ့ထားသည်။ မဟာနန္ဒာကန် တာ်တွင် ခင်းကျင်း သာ အ

လာင်းမင်းတရား ကီး၏ ရပွဲသဘင်ကိလည်း ခမ်းနားစွာ ဖွဲ ့သည်။ "ဓနြဖူတွင"် ချီရတတွင် အ လာင်းမင်း
တရား ကီး၏ လှတပ် တာ် ကီး ဟသာဝတီသိ ့ ရ ကာင်းချီရာတွင် ဓနြဖူအ ရာက်၌ အခက်အခဲအမျိုးမျိုး
ကုရပ၊ အားမာန်အြပည့်ြဖင့် က့ က့ခ ကပတိ ့ကိ သရပ် ဖာ်ထားသည်။
စာဆိလက်ဝဲသန္ဒရသည် ဆင်ြဖူရှင်မင်းလက်ထက် မင်းြပစ်မင်းဒဏ်ြဖင့် မဲဇာသိ ့ အပိ ့ခရရာ မဲဇာမှ
နြပည် တာ်သိ ့ ရာ်ရမ်းတမ်းတသည့်"မဲဇာ တာင် ြခ"ချီရတနှင့်" ဝရန်းစန္ဒာ"ချီရတတိ ့ကိ ရသ ြမာက်စွာ
ရးဖွဲ ့သည်။ ရတနာသိဃ နြပည် တာ်ရှိ စတီ တာ်များကိ ဖူး ြမာ်ချင် သာ်လည်း စိတ်ထဲမှသာ အာရြပု၍
"သည်တွင်

ရ မို ့၊ သည်သိ ့ စတီ၊ သည်ဆီ ရနန်း"ဟ မ ာ်မှန်းရပ၊ မဲဇာတွင် သဝါ ြဖာက် ြဖာက်၊ ဆီးနှင်း

ပါက်လည်း၊ မိး လာက်ြပင်းထန်၊ သွန်းချြပန်"သည့်အတွက် အချမ်းဒဏ်ခရရှာသြဖင့် တည့်မွန်းချိန် န၊
ပါက်လွယ် စ"ဟ ြမည်တမ်းရပ၊ ဇနီးသားသမီးများနှင့် "ပင်လယ်ြခားရာ ခရီးကွာသိ ့" ဝးကွာ နရသည့်အ
တွက် လွမ်းဆွတ်ရပတိ ့ကိ ဖွဲ ့ထားပါသည်။ စာဆိ၏ခစားမကိ သနားဖွယ်၊

ကကွဲဖွယ် ထင်ဟပ် ဖာ်ြပ နပါ

သည်။
ဦးတိးသည် စစ်ချီရတ၊

ကျး စရတ၊ ဘရားတိင်ရတ စသည့်ရတများ

ရးဖွဲ ့သည်။ သဘာဝပတ်

ဝန်းကျင်ကိ ရးဖွဲ ့ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိ ဖွဲ ့ရာတွင် နွလည်း မ ရာက် သး၊ ဆာင်းလည်း မကန်
သး သာအချိန်ကိ ဖွဲ ့ရာ၌ "မ နွမ ဆာင်း"ဟထွင်သးပမျိုးကိ နှစ်သက်ဖွယ် တွ ရသည်
့
။
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စဉ့်ကူးမင်း၏မိဖရား ကီး ရှင်မင်းသည်လည်း ထင်ရှား သာ ရတစာဆိတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ "အနန်း
မြမင်"ချီ ရတနှင့်"ယှက်ကွန် ့ဝင်းဝါ"ချီရတတိ ့သည် ဘရားတိင် မာင်ဘွဲ ့အြဖည့်ခရတများ ြဖစ်သည်။ မာင်
၏မတည် ကည်မ ကာင့်

သာကပွား နရပကိ ဘရားရှင်အား တိင်တည် လ ာက်ထားဟန်

ရးဖွဲ ့သည်။

"ြဖန် ့ကာ ဖိုးစည်"ချီ ဘရားတိင်ရတတွင်မူ "သသာစက်၌ ကူးခတ် ရယဉ်၊ သ ယာဇဉ်ကိ မဂ်ပညာဓား၊ ြဖတ်
နိင်ညား အာင်၊ တရား ရးယူ၊ ကယ် တာ်မူ လာ"ဟူ၍ သ ယာဇဉ်ကိ မဂ်ပညာြဖင့် ြဖတ်နိင် စ ကာင်း ြပည့်
ဝစွာ ဆ တာင်းသည်။ "အ့မူးဖွယ်သာ"ချီ ရြမင်တင်ဘရားတိင်ရတတွင် သစ်ပင်ပန်းမန် ကျးငှက်ဟူ သာ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏အလှကိ သရပ် ဖာ် ရးဖွဲ ့ထားပါသည်။
ဦးယာ၏အြဖည့်ခရတများသည် တစ်မူထူးြခားသည်။ သစ္စမတည်

ဖာက်ြပန် ြပာင်းလဲ န သာ

မာင့် ကာင့် ရတက်မ အးနိင်ရှာ သာ မယ်က လးကိ ကိယ်စားြပု၍

ရးဖွဲ ့ရာတွင် မယ်က ထင်ရှား သာ

ဘရားများနှင့်ရဟန္တာ၊ သိ ကား၊ နတ်တိ ့ကိ တိင်တည် လ ာက်ထားဟန်

ရးဖွဲ ့ထားသည်။ ထူးြခားသည်မှာ

တိင်တည်ခပဂ္ဂိုလ်များ၊ လရာသီ၊ မို ့ တာ်၊ ကပ်လှူသည့်ပန်း စသည်တိ ့ကိ ပ ဟဠိအြဖစ် ကွယ်ဝှက် ရးဖွဲ ့
ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ "သူဒဿနပဗ္ဗက"ဟူ၍ အမည်ခနစ်လးပါ သာ

တာင်ထိပ်၌ သိ ကားမင်း၊ နဂါးမင်း၊

ဘီလူးမင်း လးပါး၊ ပါင်းမင်း ြခာက်ပါးတိ ့တည် သာ ြပည်ဆ တာ်ရှင် စတီကိ ဖွဲ ့ရာတွင် ဘရားသမိင်းနှင့်
အညီ "သတ္တ နာမ၊ ကမ္ပည်းခသည်၊ တာင်ယြမင့်မား၊ မင်း ြခာက်ပါးတိ ့ ရှးဖျားစတည်၊ ငါးမာန်နည်ကိ"ဟူ
၍ ပ ဟဠိဝှက်ပမျိုးြဖစ်သည်။

ပါက် ပါက်ပန်းကိ ဖွဲ ့ရာတွင်

လည်း မကူ၊ ဆွဆြွ ဖူသည်၊ သးဆူပင်ြမင့်၊

နွလည်းမ ြပာင်း၊

ဆာင်းလည်းမပျိုး မိး

ပ တွင်ပွင့်သည်၊ ငါးဆင့်ပန်းခိင်"ဟူ၍ ဖိခ နာက်သးလး ပ

တွင် ပွင့်လာ သာ ကာသပ တးနဆင့်ထားသည်ပ
့ န်းဟူ၍ ဖွဲ ့ပမျိုးြဖစ်သည်။ "ချစ်မိသည့်ဝန်၊ မယ်သာလွန်
ရှင့်"ဟူ သာ ထိမိသည့်အဖွဲ ့က လးများလည်း ပါဝင်သည်။ စဉ့်ကူးမင်း၏မိဖရား ကီးက

မာင် တာ်အချစ်

ပါ့သည့်အတွက် တိင်တည် လ ာက်ထားဟန် ဦးယာက ရးဖွဲ ့ သာ ရတများြဖစ် ကာင်း အဆိရှိပါသည်။
အထက်အညာ ဒသရှိ မိခင်က အာက်ြပည် အာက်ရွာသိ ့သွား သာသားကိ လွမ်းဆွတ်ဟန် ဖွဲ ့ သာ
ကျည်းကန်ရှင် ကီး၏"တ ပျာင်း ပျာင်းလ င်"ချီရတတွင် သားကိ

တွ ြမင်
့ ချင်၍ ငှက်လိပျသွားချင် သာ်

လည်း မတတ်နိင်ပ စသည်ြဖင့် လွမ်းသ နှာ ပီး "ြဖူ ယာင်နှင့်မဲ၊ ဟတ် ယာင်လွဲသား၊ ဝမ်းထဲလိမ်လစ်၊ လူ ့
သနစ်ကိ၊ စင်စစ် သချာ သိခဲစွာ"ဟ ပညာရှိတိ ့ မိန် ့ဆိသည့်စကားကိ သား မာင်ဉာဏ်နှင့်ယှဉ်၍ မှတ်သားရန်
ဆးမထားပကိ တွ ရပါသည်
့
။
ြပင်စည်မင်းသား တာင်းပန်၍ ဦးပည ရးဖွဲ ့ သာ "မွန်း နသူရိန်"ချီ မန္တ လး မို ့ဘွဲ ့ မဂလာရတပိဒ်
စ၊ မင်းတန်းမင်းလက်ထက် နာခ တာ် ြပာ့ ကီးမှူးမင်း ရးဖွဲ ့ သာ " တဇရှန် ရာင်"ချီ ပဉ္စမသဂါယနာတင်
ပိဒ်စရတ၊ တဆိပ်စာ ရး မာင်ဟ ရးဖွဲ ့ သာ " နဝန်းစက်ြခည်"ချီ ဘန်း တာ်ဘွဲ ့ရတပိဒ်စ၊ လင်ထိပ် ခါင်
တင်၏ဝိဇယကာရီြပဇာတ်မှ " အာင်ပန်းမဂလာ"ချီ နားထွင်းမဂလာရတပိဒ်စနှင်"့ ဘန်းမိးမဂလာ"ချီ နား
ထွင်းမဂလာရတပိဒ်စ စသည်တိ ့ကိ ြမန်မာစာညန် ့ ပါင်းကျမ်း စတတ္ထ တွဲတွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။
ဤသိ ့ြဖင့် ကန်း ဘာင် ခတ်တစ် လ ာက်တွင် ရတကဗျာများ အစဉ်တစိက် ပ ပါက်သည်ကိ တွ ့
ရပါသည်။

-စာကိး၁။ ခင် အး၊ ဦး(တည်းြဖတ်)။ ၁၉၉၃။ ြမန်မာစာညန် ့ ပါင်းကျမ်း၊ စ၊ ရန်ကန်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်
ြမက် ရးစာစဉ်။
၂။ ချမ်းြမ၊ ဦး( ရွးချယ်စီစဉ်) ၁၉၆၁။ ကဗျာယဉ်စာယဉ် လက် ရွးစင်။ မန္တ လး၊ ြမ ကးမစာစဉ်။
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၃။ တင်၊ ဦး၊ ပဝန် ထာက်။ ၁၉၆၉။ ကဗျာဗန္ဓသာရကျမ်း၊ ရန်ကန်၊ လယ်တီမ

ိုင်။

၄။ ဖိးလတ်၊ ဦး(စ ဆာင်းစီစဉ်) ၁၉၅၄၊ သီချင်းပ ဒသာ၊ ဒ။ ရန်ကန်၊ ပညာနန္ဒ။
၅။ ြမြမသန်း၊ ဒ (တည်းြဖတ်) ၁၉၈၆ ။ ကန်း ဘာင် ခတ် ရတကဗျာစ၊ ပထမတွဲ။ ရန်ကန်တက္က သိလ် ြမန်
မာစာညန် ့ ပါင်းကျမ်း၊ ဒ။ ရန်ကန်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်ြမက် ရးစာစဉ်။
၆။ သတ၊ မာင်။ ၂ဝဝ၂။ စာဆိ တာ်များအတ္ထ ုပ္ပတ္တ။ိ ပဉ္စမအ ကိမ၊် ရန်ကန်၊ ရာြပည့်။
၇။ အး မာင်၊ ဦး( ရွးချယ်စီစဉ်)။ ၁၉၆ဝ ။ အနစာ ပ ကာက်နတ်ချက်။ ရန်ကန်၊ ြမန်မာနိင်ငဘာသာြပန်
စာ ပအသင်း။

မှတ်ချက်။

။၂ဝ၁၂ ခနှစ်၊ မတ်လ၊ အမှတ် ၃၂၄ ထတ် ကလျာမဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာ(၁၂၇ မှ ၁၂၉)ထိ၌ လာ

ရှိ သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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