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မန္တ လး မို ့ နန်း တာ်တည် ဆာက်ခန်း
ဦးလှတင်- ရးသည်။

ပဉ္စမသဂါယနာတင်

မင်းတန်းမင်း ကီး၏မန္တ လးအရပ်၌

မို ့ တာ်-နန်း တာ်

တည်လပ်ြခင်းအ

ကာင်းအရာကိ အကျဉ်းချုပ်အားြဖင့် ရးသား ဖာ်ြပလိက်ပါသည်၊
မင်းတန်းဘရင် ကီး၏ မို ့သစ် နန်းသစ် တည် ဆာက်ရန်အတွက် ရှးဦးစွာ မန္တ လး တာင်အရပ်သိ ့
မှူး တာ်မတ် တာ်တိ ့သည် မို ့နန်းရာ သွား ရာက်ချဉ်းနင်း ကည့်ရ က ပီးလ င် နထားကျ အာင် နယ်ပ ရး
သား ကရသည်။

ရးသားသည်ပ
့ စအတိင်း နယ်နိမိတ်ကိလည်း အသးစာ ရးတိ ့က ပန်းသန်းမှတ်တိင် စိက်

ထား ကရသည်။
ယင်းသိ ့ မှတ်သား ကည့်ရ ရးသားခဲ့သည့်ပစများကိ မင်းတန်းဘရင်မင်းြမတ်ထ ဆက်သွင်းအမိန် ့
တာ်ြမတ်ခရာ ဤတွင်နန်း၊ ဤတွင် မို ့ စသည်ြဖင့် ပစအတွင်း မို ့ရာနန်းရာများကိ ဘရင်မင်းြမတ်ကိယ်
တိင် ပိင်းြခားသတ်မှတ် တာ်မူသည်။
မို ့နန်းလပ် ဆာင်ရန် ရှိသည်များကိ မို ့ရွာဆင်းရဲသားတိ ့ကိ မခန် ့ထားဘဲ ရတိက် တာ်မှ
တာ်များ

ထတ် ပး တာ်မူ ပီးလ င်

ဝန်ရှင် တာ်မ ကွး မို ့စား ကီး။

ကး ငွ

ဝန်ရှင် တာ်ြမ တာင် မို ့စားဝန် ကီး။

လာင်းရှည် မို ့စားမင်း ကီးစ သာ မှူး တာ်မတ် တာ် ကီးများကိ အစအမထမ်း လူတစ် ထာင် ကျာ် ပးအပ်
တာ်မူ၍ မန္တ လး တာင်အနီး မို ့ တာ် နန်း တာ်တည်မည့်အရပ်သိ ့ သွား စ ပီးလ င် ြမာက်အလားမန္တ လး
တာင် ြခရင်းအထိ၊

တာင်အလား မဟာမနိဘရား ကီး ြမာက်ဘက်

အာင်ပင်လယ်ကန် ကန် ပါင်ရိးအထိ၊ အ နာက်အလား

ြမ မို ့ရိးအထိ၊ အ ရှ ့ တာင်အလား

ရတ ချာင်း ြမာင်းအထိ၊ နယ် လးရပ်သတ်မှတ်

သည်အ
့ တွင်း၌ တာခတ်ထွင် ြပင်ဆင်သန် ့ရှင်းြခင်းကိ သကရာဇ် ၁၂၁၈-ခနှစ်၊ တပိ ့တွဲလဆန်း ၈ ရက် န ့က
စ၍ ြပုလပ် ကရသည်။
ထိနှစ်တွင်ပင် အညာြမစ်စဉ် သစ် တာ် လးဌာနသိ ့လည်း သစ် တာဝန်၊ သစ် တာစာ ရး၊ မို ့ရွာသူ
ကီးတိ ့ကိ ကး ငွ တာ်များ ပးအပ် ပီးလ င် သစ် တာ်များ အချအယူ စလတ် တာ်မူ၏။
ရ မို ့ တာ် ကီး တည်လပ်ရန် အတ် တာ်များကိလည်း အတ်ဝန်အတ်သူ ကီးတိ ့ကိ ငွ တာ်များထတ်
ပး တာ်မူ၍ အတ်ဝန် ကီး ကပ် စ ပီးလ င် အတ် တာ်များ လပ် စ၏။
မို ့ တာ်ရာ ြမများ ြပင်ဆင်သန် ့ရှင်း ပီး နာက်

ရ မို ့ တာ်၊

ရနန်း တာ်၊ ကျုး တာ်များကိ ပန်း

သန်းပန်နက်စိက်မှတ် စြခင်း၊ ြမညိြခင်းများကိ ြပုလပ် ပီးသည့်အခါ ရထွန် ငွထွန်တိ ့ြဖင့် ထွန်ယက်ြခင်း၊
ရ ပါက်တူး ငွ ပါက်တူးတိ ့ြဖင့် ပါက်ြခင်းများကိ ြပုလပ် စ၍ ရ မို ့ တာ် ကီးရာ နန်း မို ့ တာ်ရာ ြမများ
ကိ စနစ် စြခင်းများကိ ြပုလပ် စသည်။
မန္တ လး မို ့ တာ်-နန်း မို ့ တာ်ရာအတွင်း အ ရှ ့ တာင် ထာင့်၌ ၁၂၁၉-ခ၊ ကဆန်လတွင် အခါ တာ်
နှင့်လက်နက်တိက်ကိ စ၍ ဆာက်လပ်သည်။ ထိနှစ် တာ်သလင်းလတွင် နန်း မို ့ တာ်အတွင်း၌ လတ် တာ်
ကီးကိ ဆာက်လပ် လသည်။
ထိ ့ နာက် နန်း မို ့ တာ် ပန်နက်ချမှတ်၍ နန်း မို ့ တာ်ရာ ြမကိ တူး စ ပီးလ င် ၁၂၁၉-ခ၊ နတ် တာ်
လြပည့် ကျာ် ၄ ရက် န ့တွင် နန်း မို ့ တာ်အတ်ြမစ် စ၍ချသည်။
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ရနန်း တာ် ကီး ဆာက်လပ်ရန်အတွက် နန်း တာ်တိင်များကိ လှပ အာင် လပ်ြခင်း၊ သစ် ရြခင်း၊
တာစာပယ်ြခင်း၊ သစ်ပျဉ်များကိ လတင်ြခင်း၊ နန်း တာ်မှ စွဲရိက်ရန် သများကိ ခ န်လပ်ြခင်း၊ ရနန်း တာ်
ကီး သစ် တာ်များကိ န ့ ကျာ်သားတိ ့ အခါ တာ်နှင့်သ န္ဓး ဆး ကာြခင်းများကိလည်း ြပုလပ် စသည်။
ရနန်း တာ် ဆာက်လပ်မည့် နရာ၌ နန်း တာ်ရာ ြမကိ စနစ် စ ပီးလ င် သကရာဇ် ၁၂၁၉-ခ၊ တပိ ့
တွဲလဆန်း ၁၅ ရက် န ့တွင်
ရပန်နက်

ရနန်း တာ် ကီး၊ မှန်နန်း တာ်၊ ြပသာဒ် တာ်မှစ၍ အ ဆာင် တာ် ကီးများကိ

ငွပန်နက် စိက်မှတ် စ ပီး နာက် တပိ ့တွဲလြပည့် ကျာ် ၂ ရက် န ့တွင်

ကိင်လျက် တွင်း၀န်း စ၏။ တပိ ့တွဲလြပည့် ကျာ် ၅ ရက် န ့တွင်

ရတူးရွင်း၊

ငွတူးရွင်း

ရနန်း တာ် ကီးမှစ၍ အ ဆာင် ဆာင်

သာ နန်း တာ်ြငမ်းများကိ တ ကိမ်တည်း ထူမတ် စ ပီး နာက် ထိနှစ်တ ပါင်းလဆန်း ၁၄ ရက် န ့တွင် ရ
နန်း တာ် ကီး မှန်နန်း တာ် ြပသာဒ် ဆာင်မှစ၍ အ ဆာင် တာ် ကီးများကိ တိင်ထူမတ် စသည်။
မှန်နန်း တာ် ကွန်းငါးစဉ်သစ်၊ ြပသာဒ် တာ် ဆာင် ကွန်းငါးစဉ်သစ်များမှာ ထူမတ်မိသည့်အခါ၌
က န်းသစ်တလးလ င် ထီးြဖူတချက်စီ အပ်မိးထားရသည်။
သကရာဇ် ၁၂၂ဝ-ြပည့်နှစ် ကဆန်လဆန်း ၇ ရက် န ့တွင် အခါ တာ်အတိင်း မှန်နန်း တာ် ကီး ြမ
နန်းြပသာဒ် တာ်၊ အ ဆာင် တာ် ကီးနှင့်အ ဆာင် တာ်များကိ မင်းညီမင်းသား၊ ဝန် ကီးအတွင်းဝန်၊ ဝန်
ထာက်၊ မှူး ကီးမတ် ကီးတိ ့သည် သနား တာ်ြမတ်ခရသည့် ဗာင်းနား ဋာင်း ဝတ်လစလွယ်ဆင်ယင်၍ အ
သီးအသီး အ ဆာင်ကိယ်စီ ခွဲ ဝ ပးအပ် ပီးလ င် ပွဲသဘင် ကီးစွာြဖစ် စ၍ ြပသာဒ် တာ် ကီး ထီးနှင့်တကွ ဒ
ရင် ကး ကွးအမမ်းအ ြပာက်များကိ တင် လသည်။
ထိအခါ တာ်အတိင်း တာင်နန်းြမင့်၊ ြမာက်နန်းြမင့်၊ တာင်ပန်းခ၊ ြမာက်ပန်းခ၊ တခါးနီ၊ မို ့ရိး
တာ်များကိလည်း အ ကီးအ ကပ်နှင့်အတ်ြမစ်စ၍ ချရ လသည်။
ထိ ့ နာက် နန်း မို ့ တာ် လး ထာင့်အတ်ဂူ၊ တခါးနီ၊

ရွး တာ်ယူတခါး၊ လက်ျာဝင်း၊ လက်ဝဲဝင်း၊

နာက်ဝင်းတခါး၊ နန်း မို ့ရိးများတွင် ကျာက် သတ္တ ာနှင့်ဓာတ် ြခာက်ပါး

ကးြပားအင်းများကိ ြမုပ်နှထား

ြခင်း ြပုသည့်အြပင် မင်း၏ပရိဝါရ၊ အာယမူလအရပ်များတွင် ကငှန်းသးရပ်တိင်များကိ စိက်ထူလပ် ဆာင်
ထားရ၏။
ရနန်းြပသာဒ် တာ်စ သာ ပလ္လ င် တာ်ထားရန် အ ဆာင် တာ်များမှာ သီဟာသနရာဇပလ္လ င် တာ်
စ သာ ရာဇပလ္လ င်ရှစ်ရပ်ကိ တင်ထားသည့်အြပင် ရလတ် တာ် ပ တွင် သီဟာသနရာဇပလ္လ င် တာ်တခကိ
လည်း သီးြခားတင်ထားြခင်း ြပုသည်။
ရနန်း တာ် ကီး ြပသာဒ် တာ် ကီး ြမနန်း တာ် မှန်နန်း တာ် ရာဇပလ္လ င်ရှစ်ရပ်မှစ၍ ရနန်း တာ်
အ ဆာင် ပါင်း တရာ ကျာ်များကိ အလးစ ဆာက်လပ် ပီးစီး သာအခါ ပညာရှိတိ ့ ရွးချယ်ဆက်သွင်းသည့်
အတိင်း နန်း မို ့ တာ်ကိ " လးက န်း အာင် ြမ" ရနန်း တာ်ကိ "ြမနန်းစ ကျာ်"သမတ် တာ်မူ၍

မာ်ကွန်း

ကမ္ပည်းတပ်မှတ် တာ်မူ ပီးလ င် သကရာဇ် ၁၂၂ဝ-ြပည့်နှစ်၊ ဒတိယဝါဆိလဆန်း ၆ ရက် န ့တွင် ရနန်း တာ်
သိမ်းအခမ်းအနားကိ ကျင်းပ၍ တက်သိမ်းစပယ် တာ်မူသည်။ ထိ န ့ မှန်နန်း တာ်တွင် ၈ဝ-ရွယ်၊ ၉ဝ-ရွယ်
အသက် ကီးမှူးမတ်များနှင့် ြမာက်နန်း တာ်မိဖရား၏မယ် တာ်ပါ ပဂ္ဂိုလ် ၉ ဦးတိ ့ကိ အဝတ်အစား ပးကမ်း
တာ်မူ၍ ငွပကိ ကိယ်စီကိယ်ငှ ကျုးယူ စ၏။
မန္တ လး ရနန်း တာ် ကီးမှာ အြမင့် ၁၂၈

တာင် ၁-မိက် ၁-သစ် ရှိ၏။ နန်း တာ်တိင်

ြမဝင် ၄-

တာင် အရပ် ၇- တာင် ၁-မိက် ၁-သစ် ရှိ၏။ နရ ကျာအြမင့် ၂၁- တာင် ၄-သစ် ရှိ၏။ ြပသာဒ် တာ်မှာ ဘ
၇ ဆင့်ရှိ၏။ ထီး တာ်မှာ ဘ ၉ ဆင်ရ
့ ိှ၏။ ထီးအထက် ငှက်မနား(ငှက်ြမတ်နား)ရွက် ပ ၌ ဟသာရပ်၊ ကက်
ရပ်၊ ကျးရပ်၊ လင်း မီးဆွဲရပ်များ နား နဟန် တပ်ဆင်ထား၏။
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စွယ် တာ်စင်နှင့်ပဟိရ်စင်ကိကား မို ့ရိး တာ် ကီး မတည်မီ သကရာဇ် ၁၂၁၉-ခ၊

တာ်သလင်းလ

ြပည့် ကျာ် ၂ ရက် န ့ကစ၍ လပ် ဆာင် ပီးစီးနှင့် လသည်။ ပဟိရ်စင် တိင်ြမစ် အာက်တွင် အင်းများကိ
လည်း ြမုပ်နှထားသည်။
မို ့ရိး ခ မန္တ လး မို ့ တာ် ကီးမတည်မလပ်မီ နန်း မို ့ တာ် တည်လပ်သင့် မလပ်သင့်၊ အမရပူရ မို ့ရှိ
ပဟိရ် ခါင်း လာင်းများကိလည်း ြပာင်း၍ တီးသင့် မတီးသင့်သည်များကိ မာင်း ထာင်သာသနာပိင်ဆရာ
တာ်ဦး ဉယျနှင့်တဆိပ် တာ်ရဆရာ တာ်တိ ့ထ ပညာရှိတိ ့ကိ

စ၍

လ ာက်ထား စရာ ဆရာ တာ်တိ ့က

ပဟိရ် ခါင်း လာင်းများကိ ြပာင်း၍ တီးသင့်သည်။ နန်း မို ့ရိးဆိသည်မှာ ဧကရာဇ်မင်းတိ ့ စ နသည့်ဝင်းထ
ရအကာသာြဖစ်၍ မို ့ရိး တာ် ကီး မတည်မီကပင် တည်လပ်သင့်သည်ဟမိန် ့ဆိချက်အတိင်း နန်း မို ့ တာ်နှင့်
ပဟိရ်စင် စွယ် တာ်စင်များ တည်လပ် ပီးစီး လသည်။

မို ့ တာ် ကျုး တာ် စ သာ ၇-ဌာန
မန္တ လး မို ့ တာ် ကီး မို ့ရိးအတ်ြမစ်ချရန် နရာများကိ ြမညိြပင်ဆင် ပီး နာက် သကရာဇ် ၁၂၂၁-ခ
ကဆန်လဆန်း ၁၃ ရက် ညဉ့် ၂ ချက်တီး ကျာ် ၁၄ ရက် န ့သိ ့အဝင် နာရီြပည့် ၂-ပါဒ်အချိန် အ ြမာက်သ ကား
အခါ တာ်နှင့် ရ မို ့ တာ် ကီး၊ ကျုး တာ် မဟာ လာကမာရဇိန် ကသိလ် တာ်

စတီ တာ် သိမ် တာ် ကီး

မဟာအတလ ဝယန် ခ အတမရှိ ကျာင်း တာ် ကီး၊ ပိဋကတ်တိက် တာ်၊ သဓမ္မာဇရပ် တာ်၊ ဤ ၇-ဌာနကိ
တ ပိုင်နက် ရပန်နက် ငွပန်နက် စိက်မှတ် စ ပီးလ င် အတ်ြမစ်ချရန် ကျင်းတူး စ၏။

ဆီအိး ကီး ၄-လး
အခါ တာ်မ ရာက်မီ မို ့ လး ထာင့် ြမတွင် တွင်းတူး၍ အတ်အဂ တ

သချာစွာ လပ် ဆာင် ပီး

လ င် ပိဿာချိန် ၁၂ဝ ဝင် အဖးအပိတ်စ စဉ့်အိး ကီးများကိ အတွင်းအြပင် စဉ့်သတ် ကာင်းမွန်စွာလပ် ဆာင်
၍ စဉ့်အိးတလးတလးအတွင်း၌ နှမ်း ကီးဆီ ၄ဝ ပိဿာ၊ နှမ်းလျင်ဆီ ၄ဝ ပိဿာ၊ မန်ညင်းဆီ ၄ဝ ပိဿာ၊ သး
ရပ်ဆီပိဿာ ၁၂ဝ ကိ သွင်း ပီးလ င် မဲြမခိင်ခ့ အာင် ဖးပိတ် ပီးမှ သကရာဇ် ၁၂၂၁ ခနှစ်၊ ကဆန်လဆန်း ၁၃
ရက် န ့၊ ညဉ့် ၂ ချက်တီး ကျာ် ၁၄ ရက် န ့သိ ့အဝင်တွင် မတိမ်းမယိမ်း စရ၊ တည့်မတ်စွာ ဆီအိး ကီး ၄ လး
ကိ ြမုပ်နှနှင့်ရသည်။
သကရာဇ် ၁၂၂၁ ခနှစ်၊ ကဆန်လြပည့် ကျာ် ၆ ရက် န ့ ညဉ့် ၃ ချက်တီး ကျာ် ၇ ရက် န ့သိ ့အဝင်တွင်
ရ မို ့ တာ် ကီးနှင့်တကွ ၇ ဌာနများကိ တ ပိုင်နက် အ ြမာက်သ ကား အခါ တာ်နှင့်အတ်စီခင်း လပ် ဆာင်
စသည်။
မို ့ရိး ကီး အတ်စီခင်း လပ် ဆာင် ပီးလ င် မို ့တခါး ၁၂ ရပ်၊ ယွန်းဆက် ြပတန် ဆာင်ြပသာဒ်တိင်
များကိ စိက်ထူ ကရသည်။ မို ့ တာ် ၄ မျက်နှာရှိ အလယ်တခါးများြဖစ် သာ ဓာတ်တခါး ၄ ခမှာ ဘ ၇ ဆင့်ရိှ
သာ ြပသာဒ်များ၊ ကျန်တခါးများြဖစ် သာ မိတ်တခါး ၈ ခမှာလည်း ဘ ၇ ဆင့်ရှိ သာ ြပသာဒ်များကိ
ဆာက်လပ်ထားသည်။
ထာင့်ြပ ကီး ၄ ခ၊ ြပငယ် ၃၂ ခတိ ့၌ ဘ ၅ ဆင့်ရှိ သာ ြပသာဒ်များ လပ် ဆာင်၍ သ စ္စးသားရိး
ဟင်းသပဒါး၊ ရများမွမ်းမချထားသည်။
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မို ့ရိး ကီးမှာ တမျက်နှာလ င် တခါး ကီး၃ ခစီ ထား၍ တခါး ကီး ပါင်း ၁၂ ရပ်ရှိသည်။ အ ရှ မျက်
့
နှာ
၃ တခါးအနက်

ြမာက်စွန်တခါးကိ လွန်ကဲတခါး၊ အလယ်တခါးကိ ဦးထိပ်တခါး၊

သာင်းညွန် ့တခါး၊
တာင်မျက်နှာ

တာင်စွန်တခါးကိ

တာင်မျက်နှာ အ ရှ စွ့ န်တခါးကိ က န်းလးယူတခါး၊ အလယ်တခါးကိ

နာက်စွန်တခါးကိ ရန်နှည်တခါး၊ အ နာက်မျက်နှာ

တာင်စွန်တခါးကိ

ကျာ်မိးတခါး၊
ကးမတခါး၊ အ

လယ်တခါးကိ စည်ရှည်တခါး၊ ြမာက်စွန်တခါးကိ ထင်ရှားတခါး၊ ြမာက်မျက်နှာ နာက်စွန်တခါးကိ စည်
သာတခါး၊ အလယ်တခါးကိ လးသိန်းတခါး၊ အ ရှ စွ့ န်းတခါးကိ မန်းဦးတခါးဟသမတ်၍ ကမ္ပည်းတပ်ထား
သည်။
တခါး ကီး ၁၂ ရပ်မှ ကျုးကိ ြဖတ် ကျာ်၍ ကူးနိင်ရန် နင်း ကမ်းတတား ကီး ၁၂ ခကိလည်း ြပုလပ်
ထားခဲ့သည်။ သိ ့ သာ် ြမင်ကွန်းြမင်းခတိင်မင်းသားတိ ့ ထ ကပန်ကန်မ

ပ ပါက်လာ၍ ရန်သူများ ဝင်နိင်

ထွက်နိင်သည်ကိ သိရသြဖင့် ပန်ကန်မ ပီးစီး သာအခါ ရန်သူတိ ့ အလွယ်တကူ မဝင်နိင် မထွက်နိင်ရန် အ
လယ်တခါးမ ကီး ၄ ခရှိ တတား ၄ ခကိ ချန်၍ ကျန်တခါး ၈ ခကိ ဖျက်သိမ်းထား လသည်။
ရ မို ့ တာ် ထာင့်ြပ ကီး ၄၊ ကျန်ြပငယ် ၃၂၊ ကျုး တာ်၊ စတီ တာ်၊ သိမ် တာ်၊ ကျာင်း တာ်၊ ပိဋ
ကတ်တိက် တာ်၊ သဓမ္မာဇရပ် တာ်များမှာလည်း အမိန် ့ တာ်နှင့်ခန် ့ထား ကီး ကပ် စသည်မ
့ ှူး တာ်မတ် တာ်
အသီးသီးတိ ့ ကီး ကပ် စ ပီးလ င် အခါ တာ်အ ြမာက်သ ကားသည်နှင့်တ ပိုင်နက်စ၍ လပ် ဆာင် ကရသည်
ထိအရပ်ဌာနများမှာ ပွဲသဘင် ကီးစွာ ခ ကရသည်။
ရ မို ့ တာ် ကီး ၇ ဌာန တည်သည့်အချိန်တွင် ထာင်တန်း၊ အကျဉ်းခ နရသူ လူတိ ့ကိ ဘးမဲ့ ပး
တာ်မူသည်။
တခါး တာ်ြပင်ဘက် မီးတားရွက်ကာအနီး၌ အတ်ပလ္လ င် ၃ ဆင့်ခ၍ မာ်ကွန်းတိင် စိက်ထူကမ္ပည်း
ရွက်ကပ် ပီးလ င် "သကရာဇ် တ ထာင့်နှစ် နှစ်ဆဲ့တခ ကဆန်လြပည့် ကျာ်

ြခာက်ရက် ညဉ့် သးချက်တီး

ကျာ်၊ ခနစ်ရက် တနင်းလာ န ့သိ ့အဝင် လးနာရီနှစ်ပါဒ် အချိန်တည်၊ ရတနာပ ရ မို ့ တာ် ကီး"ဟကမ္ပည်း
တပ်မှတ်ထားသည်။ ထိ ့အြပင် တခါး ကီး ၁၂ ရပ်ကိလည်း ဆိင်ရာတခါးအမည်များ စ့င အာင် ကမ္ပည်းတပ်
မှတ်ထား လသည်။
မို ့ရိးအတ်ြမစ်မှာ သ တာင်တ တာင်၊ အတ်ရိးထမှာ တတာ၊ အရပ်မှာ သ တာင် ၁၅ တာင်ရှိ၏။
သူရဲခိမှာ သ တာင် ၃ တာင်ရှိ၍ မို ့ရိးအြမင့်မှာ ၂ စ ပါင်းအရပ် ၁၈ တာင်ရှိ၏။ မို ့ရိးတွင်း အချင်းတာ
၆ဝဝ ရှ၍
ိ
လးမျက်နှာ တာ ပါင်း ၂၄ဝဝ ရှိ၏။ ဤသိ ့ တည်လပ်သည်မှာ သာသနာ တာ် ၂၄ဝဝ ရာက် သာ
အခါ ၌ တည်လပ်ရသည်ြဖစ် သာ ကာင့် မို ့ရိးကိလည်း အကျယ်အဝန်း တာ ပါင်း ၂၄ဝဝ ထားသည်။
မို ့ရိး ခ

ရ မို ့ တာ် ကီးမှာ တြပလ င် တာ ၅ဝ စီထား၍ အ ရှ အ
့ နာက် ၁၂ ြပ၊ တာ ၆ဝဝ။ တာင်

ြမာက် ၁၂ ြပ၊ တာ ၆ဝဝ ရှိ၍ အဝန်းတာ ပါင်း ၂၄ဝဝ ရှိ၏။ မို ့ရိးအတွင်း ြပကွက် ပါင်း ၁၄၄ ကွက်ရှိ၏။
နန်း မို ့ တာ်ရာ၌ ြပကွက် ပါင်း ၁၆ ကွက်ရှိ၏။ ထိ ၁၆ ကွက်ကိ နတ်၍ ကျန်ြပကွက် ပါင်း ၁ဝ၈ ကွက်မှာ
မင်းမိဖရား၊ အိမ် ရှ မင်
့ း၊ မင်းညီမင်းသား၊ မှူး တာ်မတ် တာ်၊ သူ ဌးသူ ကယ်၊ အမထမ်းဆင်းရဲသားတိ ့ န
ထိင်ရန် ြဖစ်သည်။
ကျုး တာ်မှာ အကျယ်တာ ၂ဝ ရှိ၏။ ကျုး တာ်ရာ ြမက တူးသည့် ြမစာများကိ မို ့ရိးအတွင်း၌
သယ်ယူ၍ အစအမထမ်းတိ ့က ဖိ ့ညိ ကရသည်။
မို ့ရိးတွင်း မို ့ရိးြပင်ရှိ တခါးလမ်း၊ ြပလမ်း၊ ဒူးလမ်းများကိလည်း အကျယ် ၉ တာစီ အညီအမ ထား
၍ ြပုလပ်ထား လသည်။
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ဤသိ ့ တည် ဆာက်ထား ပီး နာက် သီ ပါမင်းလက်ထက် နန်းြမင့်ြပသာဒ်ကိ နန်း တာ် ကီး တာင်
စမတ် ရှ တွ
့ င်

ဆာက်လပ်ထားထားခဲ့ြပန်သည်။

ဆာက်လပ် သာနှစ်ကား သကရာဇ် ၁၂၄၆ ခ၊ သီတင်း

က တ်လ ြဖစ်သည်။ ထိနန်းြမင့်ြပသာဒ်မှာ အြမင့်သ တာင် ၇ဝ ကျာ်ြမင့်၏။ ဆာက်လပ်ထားပမှာ ခရတ်
ပတ် လှကားလိမ် နန်းြမင့်ြပသာဒ် ြဖစ်၏။
ဤ မို ့ တာ် ကီးမှာ မို ့တည်စကပင် ရတနာပ နြပည် တာ်ဟ သမတ်ထားခဲ့ သာ်လည်း ဤအမည်
ကိ အ ခ အ ဝ အ ရးအသား နည်းပါး လသည်။ မန္တ လး တာင်အနီး၌ တည် ဆာက်ထားသည့် မို ့ြဖစ်
သာ ကာင့် မန္တ လး တာင်အမည်ကိ အစွဲြပု၍ မန္တ လး မို ့ဟူ၍သာလ င် လူအများ

ခ ဝ ရးသားြခင်း

ြပု ကသည်။
မို ့တည်ခနှစ် အမှတ်အသားကိမူကား အမည် ၂ မျိုးလးကိပင် အသးြပု၍

ရှးသူ ဟာင်းတိ ့သည်

၁၂၂၁ ဟူ သာ သကရာဇ်ကိ
"အတ် ကစ် ကာအ၊ ရတနာပ"ဟူ၍၄င်း။
"အတ် ကစ် ကျာ်ဧ၊ မန္တ လး"ဟူ၍၄င်း။
" အာင် ကျာ်ချမ်းဧ၊ မန္တ လး"ဟူ၍၄င်း။
အက္ခရာနသင့် ကာက်ယူရန် သ ပါက်များ စပ်ဆိထားခဲ့ က လသည်။
ဤမ သာစကားရပ်ြဖင့် "မန္တ လး မို ့နန်းတည် ဆာက်ခန်း"အ ကာင်းအရာကိ ချု ့နိင်သမ ချု ့၍ အ
ဆးသတ်လိက်ရ ပသတည်း။

လှတင်

မှတ်ချက်။

။၁၉၅၆-၅၇ ခနှစ်၊ မန္တ လးတက္က သိလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း၊ စာမျက်နှာ ၁၇၆-မှ ၁၈၁ ထိလာရှိ

သာ ဆာင်းပါးကိ ြပန်လည်၍ စာစီရိက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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