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မင်း ကီးမျက်နှာရှည်
ဆန်းထွန်း (မန်းတက္က သိလ်)

အ တွးအြမင်မဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၇ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ၊ စာစဉ် ၂၆ ၊ နှာ ၁၇-၂ဝ ထိ။
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(၁)
ပဂနရသီဟပ တ့ တရတ် ြပးမင်းသား တာ် သီဟသူသည် သက္က ရာဇ် ၆ဝ၄ ခတွင် ြပည် မို ့ကိ တည် ထာင်စြပု
သည်။
သီဟသူ စည်းစိမ် လးဆယ့်နှစ်နှစ်၊ သက္က ရာဇ် ၆၄၆ ခ အနိစ္စ ရာက်၍ ညီ တာ်ကျစွာ မင်းြပု တာ်မူသည်။
ကျစွာ စည်းစိမ် သးဆယ့်ကိး၊ သက္က ရာဇ် ၆၈၅ ခတွင် အနိစ္စ ရာက်၍ သင်းတွဲ စာရန် နှာင်းကိ ပင်းယစကား
ခနစ် ကျာင်းဒါယကာ(ဥဇနာ)မင်းြပုရသည်။
စာရန် နှာင်း စည်းစိမ် ငါးဆယ့် လး၊ သက္က ရာဇ် ၇၃၉ ခတွင် အနိစ္စ ရာက်၍ ထိမင်း နာင် တာ် ြမင်စိင်း ရ
နန်းရှင်သား တာ် မင်း ကီးမျက်နှာရှညက
် ိ မင်း ကီးစွာ စာ်ကဲ ပး တာ်မူ၍ မင်းြပုရ၏။
ထိမင်းလက်ထက် ထူးသည်ကား… ဆ တာ် လးဆူကိ ဌာပနာ၍ တည်လပ်ခဲ့ သာ (ြပည် ရဆ တာ်) စတီ
သည် တန်ခိးြပာဋိဟာ ထင်စွာ ြပ၍ ပ ၏။ တစ်လ လးသီတင်း၌ နတ်တိ ့သည် စည် စာင်းညင်း တီးမတ်၍ သဘင်ခ
လာကန်၏။
[ရဟန္တာ၊ နတ်၊ လူ သးဦးတွင် တစ်ဦးဦး၏အဓိ ာန်အစွမ်းြဖင့် စတီ တာ်အချို ့ တန်ခိးြပာဋိဟာ ြပတတ်
ကာင်း မိလိန္ဒပဉှာ၊ အနမာနပဉှ၊ ဝ ဿန္တရဒါနဝဂ်၊ ၁၇၁- စတိယပါဋိဟာရိယပဉှာ၌ ဟာ တာ်မူသည်။]
မျက်နှာရှည်မင်း ကီးလည်း ထိအ ကာင်းအရာကိ ကားသိ သာ် ပီတိ သာမနဿ ဇာြပန် ့ ြပာလှသည်ြဖစ်၍
ဆ တာ်ြမတ်၏ဒါယကာ ငါခထိက်လှ ပသည်ဆိ၍ ဗိလ် ြခနှင့်တကွ တက်၍ သဒဿနကန်းကိ သတ်သင်သန် ့ရှင်း ပီး
နာက် လူသွမ်းများတိ ့ ဖျက်ဆီးလိ သာ် လွယ်သည်။ ကီးကျယ်စွာ ထပ်မ၍ ြပုမည် ကလျက် ရအတ်ခနစ်ချပ်သွန်း ပီး
လ င် ြပင်က အတ်ြမစ်ချ၍ ထပ်မတည် ထာင် တာ်မူသည်။ အရပ် တာ် သ တာင် ၁ဂ ၂ ြမင့်သည်။ ရထီး ၉ ဆင့် ြမင့်
သည်။
[သ တာင်စ တာင်=အတူတူပင် ြဖစ်သည်။ ၁၉ လက်မခွဲ ရှိ သာ အ တာင်ကိ သ တာင်=စ တာင် A
standard cubit ခ သည်။ ရှးက ၁၈ တာင် ၂ မိက်ကိ ၁ဂ ၂ိ ဟ ရးသည်။ ကျပ်ကိြဖစ် စ၊ စိတ်ကိ ြဖစ် စ၊ မိက်ကိ
ြဖစ် စ လး ကီးတင်နှင့် ရး သည်။ "ကျပ်၊ စိတ်၊ မိက်တွင် လး ကီးတင်"ဟ အဆိရှိသည်။]
သန္တာဆိင်း၊ ပလဲဆိင်း အများဆွဲထားသည်။ ရတန် ဆာင် ငွတန် ဆာင်၊ ရတခွန် ငွတခွန်၊ ရထီး ငွထီး
အများစိက် ဆာက်လှူဒါန်းသည်။ ကန်း တာ်ြပည့် အာင် ကျာက်အတ်တိ ့ြဖင့် သမတလင်း ခင်း၍ စာင်းတန်း လှ
ကား ထား တာ်မူသည်။
မင်း ကီးလည်း တ ပါင်းလဆန်း ၃ ရက်မှစ၍ သီတင်းက တ်လတိင် အာင် နန်း တာ်သိ ့ မြပန်ပဲ ရှစ်လရာသီ
ဝတ်ြဖူဆီး၍ သီတင်းသီလ စာင့်ကာ န တာ်မူသည်။ ဆွမ်းသင်ပတ် ရချမ်းပန်းဆီမီး မြပတ်ပူ ဇာ်သည်။ မိဖရားကိယ်
လပ် မာင်းမမှစ၍ ြပည်သူြပည်သားတိ ့ကိလည်း န ့ညတက်၍ ဖူး တွ က
့ စဟတခါးဟင်းလင်းထား တာ်မူသည်။ တန်
ဆာင်မန်းလြပည့်၌လည်း ကာင်း၊ တ ပါင်းလြပည့်၌လည်း ကာင်း ပွဲ ကီးသဘင် နှစ်စဉ်ြပု တာ်မူသည်။
(၂)
ခမည်း တာ်သတ်
နာင် တာ်သတ်၍
သတ်သည်ကိယ့်ကိယ်
ဆက်တိက်လိပင်
ကိယ်သးခဆး
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လက်စတးမှ
စးစးနစ်ကာ
ငရဲရွာ၌
ကယ်ပါယူပါ့
ပူလှ ပီ လး
ဘးဒက္ခ ကီး
ငရဲ ကီးလျက်
ဆီးဆိ ့ကရိင်း
အဝိင်းခရ
နစ်နာလှသည်
ဘယ်ကဘယ်သူဘယ်ဝါနည်း…
အဖသတ်-ပိတဃာတကက ထိက်ခဲ့ သာ ြပည်စားသီဟသူ၏ရိင်းလှ သာ ရာဇဝင်ကိ ရာဇဝင်နယ်ပယ်တစ်
ဝိက်ကမူ "မိက်ပါ့ကွာ"ဟ အသထွက်လာ အာင် သိ ကပါသည်။
အဖကိ သတ် သာ ြပည်စား သီဟသူသည် နာင် တာ်ပသိမ်စား ဥဇနာကိ သတ်သည်၊ ပဲခူးငပနွန်ကိ သတ်မည်
လးတင်ရာ လးအငင် လွန် သာ ကာင့် ကိယ့်ြမားကိယ့်မှန် သရသည်။ ထိစဉ်က ြပည် မို ့ ရာဇဝင်ရိင်းခဲ့ရ သာ်လည်း
၇၃၉ ခ နန်းတက် သာ မင်း ကီး မျက်နှာရှည်၏ြပည်သမိင်း ကာင်းကား ကာင်းလှ ပ၏။
တစ်နှစ်တစ်နှစ်တွင် ရှစ်လ-ရှစ်လ ရာသီ ပါရမီဆယ်ပါးကိ ြဖည့်တင်း န သာ မင်း ကီးမျက်နှာရှည်ကား သမဂ
လဘရားအ လာင်း ပလလည်း ဆင်မင်းပင် ြဖစ် လ ရာ့သလား ယိးမှား တွးဆဖွယ်ပင် ြဖစ် ပသည်။
သမဒ္ဒရာဇ်မင်း၊ နာ်ရထာမင်း၊ ကျစွာမင်းတိ ့လည်း ရင့်မာတစ်ကျိပ်အဝင် ပလလည်းဆင်မင်း ဝင်စားလာ က
သာ မင်းများြဖစ်သည်မဟတ်ပါ လာ။ အ လာင်းမင်းတရား ကီးဘရား စ သာအမည်များလည်း ဘရားအ လာင်းတစ်
ဦးဟူ သာသ ဘာကိ ဆာင်သည်ဟယူဆစရာ ရှိပါသည်။
ဟသာဝတီ ရာက်မင်းတရားဆိ ပဂ္ဂိုလ် ြခာက်မည်ချီ သာရတ၌
" သာင်းကိလတ်ခွာ
ရာကားကင်း ဝး
ကိး ယာက် ရှး"ဟ စပ်ဆိြခင်း၊
"ဘရား လာင်းတည့်၊
ြခာက် သာင်းငါးရာ
တစ်ကျိပ်ပါတွင်
နာင်လာမည့်သူ" (သ ြမားပစ်ခန်းပျို ့၊ ပိဒ်-၁၂ဝ)ဟ စပ်ဆိြခင်းများသည်
"အသီတိ စ ဗာဓိသတ္တ သဟ ဿဟိ" ဟူ သာ သဒ္ဓမ္မပ ရိကသတ်၊ နိဒါနပရိဝတ္တ၊ စာမျက်နှာ-၁ အဆိမှ
ဆင်းသက်လာ လသ လာဟ တွးထင်ဖွယ်ရာ ရှိ လသည်။ " နာင်လာရှစ် သာင်း"ဟူ သာ စကားနှင့်သဒ္ဓမ္မပ ရိက
သတ် တာ်လာစကားညီသည်။
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(၃)
၁။ အဇိတ ကား မ တ္တယျဘရားအ လာင်း တာ်။
၂။ နာရဒ ကား ရာမဘရားအ လာင်း တာ်။
၃။ ပ သနဒီ ကာသလ ကား ဓမ္မရာဇဘရားအ လာင်း တာ်။
၄။ အဘိဘူနတ် ကား ဓမ္မသာမိဘရားအ လာင်း တာ်။
၅။ အသရိန် ကား နာရဒဘရားအ လာင်း တာ်။
၆။ စကပ

ား ကား ရသိမနိဘရားအ လာင်း တာ်။

၇။ သဘလလင် ကား ဒဝ ဒဝဘရားအ လာင်း တာ်။
၈။ တာ ဒယျပ

ား ကား နရသီဟဘရားအ လာင်း တာ်။

၉။ နာလာဂီရိဆင် ကား တိဿဘရားအ လာင်း တာ်။
၁ဝ။ ပလလည်းဆင် ကား သမဂလဘရားအ လာင်း တာ်။
၁။ မ တ္တယျဘရား က့ ကာ်ပင်၌ ပွင့်မည်။
၂။ ရာမဘရား စန္ဒကူးပင်၌ ပွင့်မည်။
၃။ ဓမ္မရာဇာဘရား က့ ကာ်ပင်၌ ပွင့်မည်။
၄။ ဓမ္မသာမိဘရား အင် ကင်းပင်၌ ပွင့်မည်။
၅။ နာရဒဘရား စန္ဒကူးပင်၌ ပွင့်မည်။
၆။ ရသိမနိဘရား ညာင် ကပ်ပင်၌ ပွင့်မည်။
၇။ ဒဝ ဒဝဘရား စကားပင်၌ ပွင့်မည်။
၈။ နရသီဟဘရား သခွတ်ပင်၌ ပွင့်မည်။
၉။ တိဿဘရား ပ ညာင်ပင်၌ ပွင့်မည်။
၁ဝ။ သမဂလဘရား က့ ကာ်ပင်၌ ပွင့်မည်။
နာင်လာရှစ် သာင်း၊ အနငါးရာ၊ ရင့်မာတစ်ကျိပ်တိ ့တွင် ပထမဆးပွင့်မည့်အရိမ တ္တယျ=အရိမတည်းဘရား
အ လာင်း တာ်သည် ယခအခါ တသိတာနတ်ြပည်ဝယ် င့လင့် စာင့်စား တာ်မူဆဲြဖစ်၍ အရိမ တ္တယျအ လာင်း တာ်
ကား မြဖစ်နိင်၊ အြခား သာ အ လာင်း တာ်များအနက် နာင်လာ၌ သာ်လည်း ကာင်း၊ အခ၌ သာ်လည်း ကာင်း၊ ရင့်
မာ၌ သာ်လည်း ကာင်း ပါနိင်သည်ကား မင်း ကီးမျက်နှာရှည် ြဖစ်သည်။ မင်း ကီး၏အ့ဖွယ် ကာင်း သာ ပါရမီများအ
နက် ပိ၍ထူး သာ ပါရမီတစ်ခကား နန်း တာ်မှ ခွာ ရှာင်၍ ဝတ်ြဖူစင် ကယ်နှင့်ငါးပါးသီလ သဒဿနကန်း တာ် ပ မှာ
သာ ဗဒ္ဓါပါသက၊ ဗဒ္ဓဘတ္တက
ိ အြဖစ် သန် ့သန် ့ရှင်းရှင်း န တာ်မူနိင် သာ နက္ခမ္မပါရမီ တာ် ပတည်း။
ပ ဒသရာဇ်မင်း ကီးတစ်ပါးအ နြဖင့် လူဆိးသူဆိး ဘး၊ အ အးအပူ ဖာက်ြပန်မများ အ ကား၌ အသက်ဆ
ဖျား စွန် ့စား နထိင်ရမများ ကာင့် ခန္တီပါရမီ၊ ဥ ပက္ခာပါရမီများ ြဖည့်ဆည်း ပီးသားြဖစ် သာ မင်း ကီးမျက်နှာရှညသ
် ည်
အြခား သာ ြပည် မို ့သမိင်းဝင် စာရန် နာင်၊ သတိး စာ…မင်းများ လာက် နန်းသက်ရှည် တာ်မမူဘဲ နန်း ၁၁ (ဆယ့်
တစ်)နှစ်၊ သက္က ရာဇ် ၇၅ဝ တွင် အနိစ္စ ရာက် တာ်မူရရှာသတည်း။
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သူ တာ် ကာင်းမ
သက်ရှည်မလည်း
နှစ်ခမကွဲ
တည်နိင်ခဲစွ။
ဆန်းထွန်း(မန်းတက္က သိလ်)
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