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သ တသနစာတမ်းမှ စာအပ်သိ ့
သခါ

ြမဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၁ ခနှစ်၊ မတ်လ၊ အတွဲ ၂၉၊ အမှတ် ၅၊ နှာ ၁ဝ၃-၁ဝ၆ ထိ။
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သ တသနစာတမ်းမှ စာအပ်သိ ့
သခါ
"ဖတ်စရာစာအပ် တွ ရှားတယ် ြပာ ကတယ်၊ က န ့ သ တသနစာတမ်း တွကိ စာအပ်
အြဖစ် ရိက်ထတ်ယင် အများ ကီးပဲ၊ အ ပါစား အ ပျာ်ဖတ် စာအပ် တွကိ ထတ် ဝသူ တွ
ထတ် နမဲ့အစား"
စာ ပမိတ် ဆွတဦးက ြပာသည်။ သူ ့စကားမှာ စဉ်းစားထိက် သာ စကားပင်ြဖစ်သည်
စာအပ်ထတ်ရန် တငမ်းငမ်းြဖစ်ကာ သူတိ ့လပ်ငန်းနှင့်ဆိင် သာ ဤစကားကိ စာအပ်ထတ်သူ
များလည်း စဉ်းစားထိက် သာ စကားြဖစ်သည်။ သိ ့ သာ် အဘယ် ကာင့် သူတိ ့မထတ် ကသ
နည်း။ ဤအချက်လည်း စဉ်းစားချက်ပင်။
အ ြဖကား လွယလ
် ွယ်က လးသာ ြဖစ်ရာ ရာင်းကွက် စျးကွက် တွက်ကိနး် မကိက်
သာ အချက်ပင် ြဖစ်သည်။ ယခင် စာ ပမိတ် ဆွ ြပာသလိ ယင်းသ တသနစာအပ်စာတမ်း
(အဖိးတန်)များက သူတိ ့ထတ် နကျ လူထအများ ကိုက် အ ပျာ်ဖတ် အ ပါစား အ ပါ့စား စာ
ပ ရာင်းကွက်မျိုး လာက် စျး ခ မ ကာင်းြခင်းအချက် ကာင့် ြဖစ်လိမ့်မည်။ ထိ ့ ကာင့် စီး
ပွား ရးကိသာ ရှ ့ရရ သာသူတိ ့ မထတ်ဝ့ က ပ။ အ ြဖကား ရှင်းရှင်းက လးပင်။
သိ ့ သာ် မိတ် ဆွ၏စကားအတိင်း ယင်းသ တသနစာတမ်းများကိ စာအပ်အြဖစ်
ထတ် ဝနိင်ရန်ကား အမှန်လိအပ် သာ အလပ်ြဖစ်သည်။ သ တသနစာတမ်းတ စာင် ြဖစ်လာ
ဖိ ့ရန် အ တာ် ကီး ကိုးပမ်းရှာ ဖွ စ ဆာင်း ရးသားရသည်။ စာနယ်ဇင်း ဆာင်းပါးတ စာင်
ြဖစ်ရန် က န်ပ်တိ ့သည် ကာလ ကာြမင့်စွာ ဖတ်ထား မှတ်ထား သာ အချက်အလက်များကိ အ
ြခခ၍ ရးသားရြခင်းထက် ယင်းသ တသနစာတမ်းတ စာင် ြဖစ် ြမာက်ရန် ရးရြခင်းက
ပိမိခက်ခဲ ပင်ပန်း ကာင်း စာ ပသမားတိင်း အသိြဖစ် ကလိမ့်မည်။
သ တသနစာတမ်းများ ရးရြခင်း၏အကျိုးနှင့်အဖိးတန်ပကိ ဤ နရာတွင် က န်ပ်တိ ့
ကိယ် တွ ့က လးကိ ရးသားသက် သတင်လိသည်။ ဤစာ ရးသူသည် ဆရာဦးဘချိုနှင့်ပတ်
သက်၍ တခါ က သ တသနစာတမ်း တ စာင်ကိ ရးသားတင်ြပဘူးရာ ရှာ ဖွစ ဆာင်းရရှိ
သာအချက်များသည် သ တသနစာတမ်းထက် ပိ၍ များြပားကျယ်ဝန်းသွားရာ နာက်ဆး
ဆရာချို၏အတ္ထ ုပ္ပတ္တိစာအပ် ကီးတ စာင်တဖွဲ ့အြဖစ်သိ ့ ရာက်သွားခဲ့ ပသည်။
ဤထက်မက အြခားစာ ပရလဒ်အကျိုးများကိလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ဆရာချိုနှင့်ပတ်
သက်၍ ဆရာပီမိးနင်း၏တိမ်ြမုပ် ပျာက်ကွယ် န သာ အ ကာင်းနှင့်စာ ပများ၊ ဆရာ ကီး၏
တိမ်ြမုပ်လျက်ရှိ သာ၊ လူတိင်းမသိ သာ (ပိက်ဆ ကီးနှင့်) န ့နသင့်( ပါက်ဆိန်)ဟူ သာ အ
ြခားက လာင်အမည်တခ။
ထိ နာက် ဆရာ ကီးသခင်ကိယ် တာ်မင်း၏စာ ပများ၊ လူတိင်းမသိခဲ့ က သာ"ဘိးဘိး
အာင်"ဟူ သာ က လာင်အမည်တခနှင့်အြခားအြခား သာ ဆရာချိုတိ ့ ခတ် ပိုင် စင် ပိုင်
ဆရာသမား ကီးများ၏အ ကာင်းနှင့်မှတ်သားဖွယ်ရာများ ြဖစ်သည်။
2

ebook is created by www.ShanYoma.Org

ပမာအားြဖင့် မ ကာမီက ကွယ်လွနသ
် ွားခဲ့ သာ ဆရာ ကီးဟသာဝတီဦးဘရင်အ
ကာင်း သ တသနစာတမ်းတ စာင်ကိ ရးသားဖတ်ရလ င် ဆရာနှင့်ပတ်သက်၍ သ တသန
ြပုလပ်စရာများ၊ ဆရာ၏တိမ်ြမုပ် န သာ အ ကာင်းအရာစာ ပများသည် အများအြပား ပ
ထွက်လာနိင်စရာ ရှိ ပသည်။
ဆရာမကွယ်လွနမ
် ီက ကိယ်တိင် ရး အတ္ထ ုပ္ပတ္တိလက် ရးမူစာအပ် ကီးကိ က န်ပ်တိ ့အား
ြပဘူးသည်။ ထိစဉ်က အချို ့အခန်းများကိ လှန် လှာဖတ်ခဲ့ရဘူးသည်။ လက် ရးမူတချို ့၊ ပနှပ
ိ ်
စာလးများတချို ့နှင့်အ တာ်ပင် ထူထူထဲထဲ စာမူ ကီးတ စာင် ြဖစ်သည်။
နာင် ဆရာမကွယ်လွန်မီက လးအချိနတ
် ွင် ဆရာ၏ယင်းအတ္ထ ုပ္ပတ္တိမှာ ထွက် ပ လာ
ခဲရ
့ ာ စာအပ်ပါးက လးမ ြဖစ် နသည်။ ယခင် က န်ပ်တိ ့ဖတ်ခဲ့ရဘူး သာ အ ကာင်းအရာများ
လည်း အစအလင် မပါရှိ။ အချိန်မီ ြမန်ြမန်သွက်သွက် ထွက်နိင်ရန် ရိက်နှိပ်ထတ် ဝလိက်ြခင်း
ြဖစ်ဟန်တူ ပသည်။ သိ ့ သာ် ဤအတ္ထ ုပ္ပတ္တိလိစာတမ်းကျမ်းတ စာင်တဖွဲ ့မှာ နာင်တွင် ြပန်
လည်ရိက်ထတ်၍ ြဖစ် ကာင်း သာ စာအပ်မျိုး မဟတ်သြဖင့် ဆိင်ရာပဂ္ဂိုလ်အဖိ ့ နစ်နာရ ပ
သည်။
စစ် ကို ခတ်က စာ ရးသူသည် ဆရာ ကီး မှာ်ပီဆရာသိန်းကိ အားကျကာ ရှးက စာ
နယ်ဇင်းများအ ကာင်းကိ စ ဆာင်း ရးသားရန် ဆန္ဒြဖစ်ခဲ့သည်။ ယင်းစစ် ကို ခတ်က စာ
ရးသူမိတ် ဆွတစက တခွန်မဂ္ဂဇင်း(ပန်းဆိးတန်း)ကိ စ ပါင်းလပ်ကိင် ကစဉ် တ န ့တွင်
ဆရာ ကီး နထိင်ရာ မှာ်ဘီသိ ့ ရာက်သာွ းခဲ့ ကသည်။ ဤတွင် ခရီး ကုခိက် က ကာင်းစွာ
ဆရာ ကီးထမှ ရှးက ထတ် ဝခဲ့ဘူး သာ သတင်းစာများအမည်စာရင်းအချို ့ကိ ရွးယူရရှိခဲ့
သည်။
ယင်း နာက် အချိန်များတွင် နာက်ထပ်စာစစာ ဟာင်းများ ရရှိနိင်ရန် တ ကိမ်ထပ်မ
သွားဦးမည် ကခဲ့ သာ်လည်း အ ကာင်း ကာင်း ကာင့် မ ရာက်ြဖစ်ခဲ့ရ တာ့ ပ။ မ ကာမီ
တွင် ယင်းသတင်းစာများစာရင်းကိ ဆရာ ကီးနာမည်ြဖင့် ဂျာနယ်တ စာင်တွင် ပါရှိလာသည်
ကိ တွ ့ရ ပီး နာက် စစ် ကီးြဖစ်လာခဲ့သည်။
စစ် ပီး ခတ်တွင် ယင်းစာရင်းနှင့်အတူ သတင်းစာမှတ်စအချို ့ပါ သာ ထားဝယ် မို ့
ဆရာ ကီးဦးဘ အး( ရဝယ်ဧ) ရး ဆာင်းပါးတ စာင်ကိ ဖတ်မိလိက်ရသည်။ အမှတ်မထင်
ြဖစ်၍ ထိစာရင်းကိ က န်ပ်တိ ့ ကူးယူမထားမိ။ မသိမ်းဆည်းမိလိက်၊ စာ ပအစအ ဆာင်း
ကာင်းလှ သာ ဆရာ ကီး ရဝယ်ဧပင် ယခင် မှာ်ပီသိန်း ကီး၏မှတ်စများကိ ရရှိကူးယူထားခဲ့
လသလား မ ြပာနိင် ပ။
စစ် ကီးအတွင်း စာ ရးသူ စ ဆာင်းထားသမ စာစများ မီး လာင်ဆးရးပျက်စီးကန်ရာ
ကအား လျာ်စွာ မပျက်စီးပဲ စာအပ်တအပ် ကား၌ ညပ်၍ကျန်ရစ်ခဲ့ သာ ယခင်သတင်းစာစာ
ရင်းက လးကိ ယခသ တသီများအဖိ ့ ဖ ြပလိက် ပသည်။
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အမှတ်စဉ်

သတင်းစာအမည်

ထတ် ဝခနှစ်

၁။

ြမန်မာသ တာ်ဆင့်

၁၂၃၃

၂။

ရတနာပ

၁၂၃၅

၃။

အစိးရထတ် လာကီသတပညာ

၁၂၃၇

၄။

ြမန်မာအ ဆွ

၁၂၄၇

၅။

ပိဋကတ်

၁၂၅ဝ

၆။

ရူပကဏ္ဍ

၁၂၅ဝ

၇။

ရန်ကန်တိင်း(ဆိင်းဘတ်တင် သာ်

၁၂၅၃

လည်း မထွက်ြဖစ်)
၈။

ဟသာဝတီ

၁၂၅၆

၉။

သီရိမဂလာ ဂဇက်

၁၂၅၆

၁ဝ။

ဇမ္ဗုကျက်သ ရ

၁၂၅၇

၁၁။

မဟာ ဗာဓိ

၁၂၆၄

၁၂။

လာကဗျူဟာ

၁၂၆၄

၁၃။

ြမန်မာအကျိုး ဆာင်

၁၂၆၅

၁၄။

ကန်သည်တိင်း

၁၂၆၅

၁၅။

ဟသဥ သ ာင်

၁၂၆၆

၁၆။

တိင်းလးဇမ္ဗူ

၁၂၆၆

၁၇။

သူရိယ

၁၂၇၁

၁၈။

ြမန်မာနိင်ငကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရး ၁၂၇၁

၁၉။

သာသနာြပုတရား

၁၂၇၁

၂ဝ။

သာသနာလကာရ

၁၂၇၁

၂၁။

ြမန်မာ့အလင်း

၁၂၇၆

၂၂။

ပညာအလင်း

၁၂၇၈
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၂၃။

ြမန်မာြပည် စာင့်

၁၂၇၉

၂၄။

ကန်သည်အကျိုး ဆာင်

၁၂၇၉

၂၅။

ြမန်မာ့ကျက်သ ရ

၁၂၈၂

၂၆။

လာကသာရ

၁၂၈၂

၂၇။

ြမန်မာတိင်း

၁၂၈၅

၂၈။

ြမန်မာဝန်ထမ်း

၁၂၈၅

၂၉။

ကယ်တခွန်

၁၂၈၅

၃ဝ။

လဘာတီ

၁၂၈၅

၃၁။

ရလဝင်း

၁၂၈၅

၃၂။

ြမန်မာမိဘလင်

၁၂၈၆

၃၃။

ြမန်မာသမတ

၁၂၈၆

၃၄။

အစ္စလမ်အလင်း

၁၂၈၆

၃၅။

ြမန်မာတိင်းကျိုးအစိးရထတ် ၁၂၈၆

၃၆။

မာ်ဒန်ဘားမားတိင်း

၁၂၈၆

၃၇။

ရြပည် ကီး

၁၂၈၆

၃၈။
၃၉။

ဝသာန

၁၂၈၆

ဒသန္တရ(ထွက် ပီး ၂ လတွင် ၁၂၈၆
ပျက်သည်)

၄ဝ။
၄၁။

ရဂဏ်မျက်မှန်
ြမန်မာြပည်ကူးသန်း ရး

၁၂၈၇
၁၂၈၇

တိင်းသတင်းစာ
၄၂။

ကန်သည်အလင်း

၁၂၈၇

၄၃။

ငွ သာ်တာ

၁၂၈၇

၄၄။

မဟာဝါဏိဇ္ဇ

၁၂၈၇
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၄၅။
၄၆။

သစ္စဝါဒီ
အာင်ြမန်မာ

၁၂၈၇
၁၂၈၇

၄၇။

သဟာယ

၁၂၈၇

၄၈။

မာရဝတီ

၁၂၈၇

၄၉။

ရြပည်

၁၂၈၇

၅ဝ။

ဗန္ဓုလ

၁၂၈၇

၅၁။

ြမန်မာဝတီ

၁၂၈၇ (၁၂၇ဝ?)

၅၂။

ရြပည် ကီး

၁၂၉ဝ

၅၃။

ရြမင့်မိရ်

၁၂၉၂

၅၄။

အာင်ြမင် ကာင်း

၁၂၉၂

၅၅။
၅၆။

ရပ်ပ
ရြပည်ဧ

၁၂၉၆
၁၂၉၆

၅၇။

ြမန်မာ န ့စဉ်

၁၂၉၇ (၁၂၉၈?)

၅၈။

ြမန်မာ့ ကးမ

၁၂၉၈

နာ်ရထာ၊ မ ဟာသဓသတင်းစာ၊ မာရိယ၊ ြမန်မာ့ ဇယျာ၊ ဓူဝ၊ မျိုးချစ်၊ မျိုး စာင့်
သတင်းစာများမှာ ခွဲ ရးတွဲ ရးတွင် ခါ တာ်မီ ထတ် ဝခဲ့ ကသည်။
ထိ နာက် ဆရာ ကီး မှာ်ပီဆရာသိန်းလည်း ကွယ်လွန်သွား၍ အဆက်ြပတ်ခဲ့ရသည်။
သ တသနအရာတွင် ဆးရးမတချက်ပင် ြဖစ်သည်။ ယင်းစစ် ပီး ခတ်တွင်ပင် ဆရာ ကီး ရ
ဝယ်ဧ(ထားဝယ်) ရး သတင်း ဆာင်းပါးတ စာင်တွင် ရှး ခတ်မှမဂ္ဂဇင်းစာရင်းများ ဖ ြပ
ထားသည်ကိ တွ ့ရဖတ်ရြပန်သည်။ ဆရာ ကီး ဖ ြပထား သာ စာရင်းမှာ အ တာ်ပင် စလင်
ကာ အချို ့ က န်ပ်တိ ့ မနှ ့စပ် မသိရ မ ကားရ သာ မဂ္ဂဇင်းအမည်များ ပါရှိသည်။
ယင်းစာရင်းများတွင် က န်ပ်တိ ့ ယခင် ရးလိ သာ စာနယ်ဇင်းမှတ်စများအတွက် အ
ထာက်အကူရနိင် ကာင်း တွ ့ရှိသိရှိရသြဖင့် ဆရာ ကီးထသိ ့ ယင်းစာအပ်များနှင့်ပတ်သက်၍
မာတိကာအ ကာင်းအရာအတွငး် စာသားများနှင့် ရးသူ က လာင်အမည်များ၊ ထတ် ဝ သာ
ခနှစ်၊ နရာဌာန စသည်များကိ အကျဉ်းမ အားြဖင့် တတ်နိင်သမ ရးသားချီးြမင့်ပါရန်၊ သိ ့မ
ဟတ် ထိက်တန် သာ ဉာဏ်ပူ ဇာ်ခခွင်ြ့ ပုရန်၊ သိ ့မဟတ် ခတ္တ မ ငှားရမ်း ကည့်ရခွင့်ြပုရန် အ
ကာင်းများကိ စာ ရးပန် ကားရန် ဆန္ဒြဖစ်ခဲ့သည်။
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ယင်းဆန္ဒမှာလည်း စာ ပသမားများ ကု တွ ့ရ သာ ဒက္ခအခက်အခဲနှင့်မြပည့်စမအ
ကာင်း ကာင်းများ ကာင့် ရတ်တရက် စာ ရးနိင်ြခင်း မြပုမီ ဆရာ ကီးကွယ်လွန် ကာင်း
ဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်းကိ ကားသိဖတ်ရရ ပသည်။ ဤတွင် က န်ပ်တိ ့ ဆန္ဒရှိသမ သ တသန
အလပ် ကီးလည်း နာက်ဆးပိတ် နိဂးချုပ်သိ ့ ရာက်ခဲ့ရ တာ့သည်။ ယခသ တသီများအဖိ ့
ဆရာ ကီး ရးမှတ်သွား သာ စာရင်းကိ နာင်အမှတ်အသားတခအြဖစ် ဖ ြပလိက် ပသည်။
( နရာကိ ငဲ့၍ လိပ်စာအြပည့်အစကိ ချန်လှပ်ထားပါသည်။
၁။ ကာဇာသစ်၊ ဝပ်ဆင်တိက်
၂။ သက် စာင့်၊ ဒီဇူဇာ ဆးတိက်
၃။ ဝတ္ထ ု၊ ပန်းဆိးတန်းလမ်း၊ ဘ ဘဘားမားအိမ် ထာင်ပရိ ဘာဂတိက်
၄။ ဝတ္ထ ုညွန် ့ ပါင်း၊ မာင်ဂိမာရီလမ်း၊ ရန်ကန်
၅။ ဒဂန်၊ ြမန်မာအ ဆွတိက်
၆။ သူရိယ၊ ဆူး လဘရားလမ်း၊ နာက် ရ ့ ြပာင်း ဖ ရဇာလမ်း
၇။ ြမန်မာ့အလင်း၊ ဆူး လဘရားလမ်း
၈။ ပညာအလင်း၊ ၅၁ လမ်း၊ ရန်ကန်
၉။ လန်ဒန်အတ်၊ ကန်သည်လမ်း
၁ဝ။ ဗိတိသ ဘားမား၊ ဆူး လဘရားလမ်း၊ ရန်ကန်
၁၁။ ရနန်းြပည်၊ ပဇွန် တာင်စာတိက်၊ ရန်ကန်
၁၂။ မ နာမယ၊ လှည်းတန်း၊ ရန်ကန်
၁၃။ ြမန်မာ့မ

ိုင်၊ ၈၄ လမ်း၊ မန္တ လး မို ့

၁၄။ ြမန်မာ့ အာင်လ၊ စ တာ့ဂိတ်လမ်း၊ ရန်ကန်
၁၅။ ရယ်ရင်ဘွယ်၊ ၅၂ လမ်း၊ ရန်ကန်
၁၆။ ငွ သာ်တာ၊ ၄ဝ လမ်း၊ ရန်ကန်
၁၇။ အဂလိပ်ြမန်မာဟသာ၊ ကန် တာ်က လးစာတိက်၊ ရန်ကန်
၁၈။ ြမန်မာ့ကျက်သ ရ၊ ဆူး လဘရားလမ်း၊ ရန်ကန်
၁၉။ ရလမင်း၊ ဘလန်ဒယ်လမ်း၊ မာ်လ မိုင်
၂ဝ။ ြမန်မာ့ ကးမ၊ သကန်းက န်း၊ ရန်ကန်
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၂၁။ ြပည် ရဘိ၊ စျးချိုဝါးတန်း၊ မန္တ လး
၂၂။ အာင်မဂလာ၊ ဖယ်ရာလမ်း၊ ရန်ကန်
၂၃။ ပ

ိတသာရ၊ ဖယ်ရာလမ်း၊ ရန်ကန်

၂၄။ ရြပည် ကီး၊ ဦးအန်းခိင်လမ်း၊ တာင်ညွန် ့ ရန်ကန်
၂၅။ လာကသာရ၊ ဆူး လဘရားလမ်း၊ ရန်ကန်
၂၆။ ြမန်မာဟိတ၊ စျးတန်း၊ ြမန်မာဟိတကမ္ပဏီ၊ ပဲခူး မို ့
၂၇။ ရနား တာ်သွင်း၊ ကျာက် သွးတန်း၊ မန္တ လး
၂၈။ ပျာ် တာ်ဆက်၊ ၃၆ လမ်း၊ ရန်ကန်
၂၉။ စိတပ
် ညာအလင်း၊ ကီလီလမ်း၊ ရန်ကန်
၃ဝ။ ြမန်မာ့သခ၊ စာတိက် သတ္တ ာ(၉၄)၊ မန္တ လး
၃၁။ သာက်ရး ကယ်၊ ဓနိ တာရပ်၊ ရန်ကန်
၃၂။ ငွစန္ဒာ၊ ၄၂ လမ်း၊ ရှမ်းပွဲရပ်၊ မန္တ လး
၃၃။ ငွဝင်နည်း၊ မာင် ထာ် လးလမ်း၊ ရန်ကန်
၃၄။ ကာတဘရသီချင်း၊ ပဇွန် တာင်၊ ရန်ကန်
၃၅။ ဇမ္ဗုပတိ၊ စိန်ပန်းရပ်၊ မန္တ လး
၃၆။ အမျိုးသားပညာ ရး၊ ကာလဘတ်လမ်း၊ ကန် တာ်က လး၊ ရန်ကန်
၃၇။ ကီးပွား ရး၊ မာင်ဂိမာရီလမ်း၊ ရန်ကန်
၃၈။ တိးတက် ရး၊ အလဧရာဝတီလမ်း၊ ရန်ကန်
၃၉။ စာဆိ တာ်၊ ကျုး ကီးလမ်း၊ ရန်ကန်
၄ဝ။ ပညာ ရး၊ ကည့်ြမင်တိင်၊ ရးလမ်း၊ ရန်ကန်
၄၁။ ဘ

ာတိက်၊ ပဲခူး မို ့နှင့်အ မရိကန်သာသနာြပု၊ ရန်ကန်

၄၂။ သတဝတီပညာ၊ ရတိဂဘရား စျး၊ ရန်ကန်
၄၃။ ြမန်မာအမျိုးသမီး၊ စ တာ့ကိတ်လမ်း၊ ရန်ကန်
၄၄။ တက္ကသိလ်သပ
ိ ္ပ၊ ၃၂ လမ်း၊ ရန်ကန်
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၄၅။ တိ ့ ခတ်စာတန်း၊ ၃၁ လမ်း၊ မန္တ လး
၄၆။ ဆယ်သန်း၊ ဘားလမ်း၊ ရန်ကန်
၄၇။ တက် ခတ်စာ စာင်၊ ၃၂ လမ်း၊ ရန်ကန်
၄၈။ ဗဒင်ပညာ၊ မဟာသခလမ်း၊ ပဇွန် တာင်
၄၉။ ခတ်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ၃၈ လမ်း၊ ရန်ကန်
၅ဝ။ ြမန်မာြပည်ကျန်းမာ ရး၊ ကန်သည်လမ်း၊ ရန်ကန်
၅၁။ ြမန်မာ့ရပ်ရှင်၊ ဘားလမ်း၊ ရန်ကန်
၅၂။ ကး ကာ်သ၊ ဒါလဟိဇီလမ်း၊ တိ ့ဗမာစာအပ်တိက်၊ ရန်ကန်
၅၃။ ြမန်မာ့ သွးစာ စာင်၊ မာင်ဂိမာရီလမ်း၊ ရန်ကန်
၅၄။ လက် ရွးစင်၊ မဟာ ဘာဂလမ်း၊ ပဇွန် တာင်၊ ရန်ကန်
၅၅။ ဘွင်းဘွင်း၊ ဘိးလိမ်းလမ်း၊ ကန် တာ်က လး၊ ရန်ကန်
၅၆။ လာကအလင်း၊ ပဲခူး မို ့
၅၇။ ရ မတ္တ ာ၊ ၅၁ လမ်း၊ ရန်ကန်
၅၈။ ဂန္ထ လာက၊ တက္ကသိလ်စာတိက်၊ ြမန်မာနိင်ငပညာြပန် ့ပွား ရးအသင်း၊ ရန်ကန်
၅၉။ ရဗမာ၊ ၈၄ လမ်း၊ မန္တ လး မို ့
၆ဝ။ ဓနသိပ္ပ၊ ပန်းထိမ်တန်း၊ ြပည် မို ့
၆၁။ ပညာသင်ကျမ်း၊ ကရိလမ်း၊ တိးပနှိပ်တိက်၊ ရန်ကန်
၆၂။ နရှငန
် ယ်၊ ဘားလမ်း၊ ရန်ကန်
၆၃။ မျိုးချစ်စာ စာင်၊ ၁ဝ၈ လမ်း၊ ရန်ကန်
၆၄။ ဗမာမ၊ စ ကာ့ စျး၊ အ နာက်ဘက်တန်း၊ ရန်ကန်
၆၅။ အ ရှ ့တိင်း၊ စမ်း ချာင်း၊ ရန်ကန်
၆၆။ အ ကာင်းဆး၊ အိန်အန် ထာင် ဆးတိက်၊ ရန်ကန်
၆၇။ စာ ရးဆရာ၊ ကိယ်မင်းကိယ်ချင်းလမ်း၊ ရန်ကန်
၆၈။ ချမ်းသာစာ စာင်၊ နရပ်လိပ်စာမပါ
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၆၉။ ခ တာ ရး၊ ြပည်ညွန် ့ပနှိပ်တိက်၊ မန္တ လး
၇ဝ။ ပညာမဂ္ဂဇင်းသစ်၊ ကျိုက်လတ် မို ့
၇၁။ ပညာမ

ိုင်၊ မဂ္ဂဇိန်၊ ြမင်းြခ မို ့

၇၂။ အမျိုးသား၊ အမရပူရ မို ့
၇၃။ ဘားမား လဘာ၊ တိ ့ဗမာအလပ်သမားအစည်းအရး၊ ရန်ကန်
၇၄။ သိပ္ပဘဏ်တိက် ကီး၊ စ ကာဝဠာလ ပ်စစ်ပနှိပ်တိက်၊ သးဆယ် မို ့
၇၅။ စီပီမဂ္ဂဇင်း၊ ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးပနှိပ်တိက်၊ မန္တ လး
၇၆။ ြမန်မာတာဝန်၊ တာင်ညွန် ့ ကျာင်းလမ်း၊ ရန်ကန်
ဤစာရင်းများမှာ စစ် ကို ခတ်မှ မဂ္ဂဇင်း(ဂျာနယ်မပါ)စာရင်းများြဖစ်ရာ အချို ့စာ
စာင်များ ဆရာ ကီးတွင် မရှိ၍ ကျန် ကာင်းကျန် ပလိမ့်ဦးမည်။ နရာကိ ငဲ့၍ အဖိးနန်းများ
များနှင့်လ ပး နှစ် ပး စာရင်းများကိ ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါသည်။ ယခ ဆာင်းပါး၌ က န်ပ်တိ ့နိဂး
ချုပ်လိသည်မှာကား သ တသနအလပ်စခန်းများမှာ အဖိးမြဖတ်နိင် အာင် တန်ဖိး ကီးသြဖင့်
ယင်းစာတမ်းများကိ မ ပျာက်မပျက် စာအပ်အြဖစ် အရှည်တည်တ့ ခိင် မဲ စရန် ကိုးစား ထတ်
ဝ က စလိြခင်းပင် ြဖစ်သည်။
သခါ
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