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မင်းထင်စည်သူ၏ ပ အာင်းရတများ
ဦးတင် အာင်(ရဲ ကးမ)
ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၁ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ အမှတ် ၂၄၇၊ နှာ ၄၂-၄၅ ထိ။
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မင်းထင်စည်သူသည် နဝ ဒး၊ နတ်သ င် နာင်တိ ့ကဲ့သိ ့ ထိပ်တန်းရတစာဆိအြဖစ် ြမန်မာစာ ပသမိင်းတွင်
မ ကျာ် ကားလှ သာ်လည်း နန်းတွငး် ရတစာဆိ အ နြဖင့်ကား လးစားထိက်သူြဖစ် ကာင်း ဤ ဆာင်းပါးတွင် သး
သပ် တွ ့ရှိနိင်သည်။
မင်းထင်စည်သူကား မင်းတန်းမင်း၏စာဆိ တာ်တစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ရတနှင့် မာ်ကွန်းများ ရးသားခဲ့သည်။ သူ
၏"ဓမ္မမဉ္ဇူသိမ် တာ် မာ်ကွန်း"နှင့်"သဓမ္မာ ရဇရပ် တာ် ကီး မာ်ကွန်း"နှစ်ပဒ်ကိ ဦး မာင် မာင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)ြပုစ
သာ ရတနာနဒီ မာ်ကွန်းအ ြဖစာအပ် နာက်ဆက်တွဲတွင် ဖတ်ရရဘူး သာ်လည်း သူ၏ရတများကိမူ လက်လှမ်းမီသ
မ စာ ပများတွင် မ တွ ့မိ ချ။ ကဗျာဗန္ဓသာရကျမ်း နန်းစဉ်စာဆိ တာ်များမှ ကာက်နတ် ဖာ်ြပသည့်ရတစာရင်းတွင်
လည်း "မင်းထင်စည်သူဆိ ရတအမျိုးမျိုး"ဟ အညန်းြပသာ ြပဆိထားသြဖင့် မင်းထင်စည်သူနှင့်သူ၏ရတများကိ ဆက်
စပ်၍ မရြဖစ်ခဲ့ရသည်။
မ ကာမီကမှ လယ်ကိင်း မို ့ ကူြဖူ ြမာက် ကျာင်းဆရာ တာ်၏ ပစာများအနက် အလွတ်စည်း နှာင်ထား သာ
ဍီ-အစ ဎိ-အဆး ပတအဂါအတွင်း နဝ ဒး၊ တွင်းသင်းမင်း ကီး၊ စိန္တ ကျာ်သူ စသည့်စာဆိ တာ် ကီးများ၏စာများနှင့်
အတူ မင်းထင်စည်သူ၏ရတများကိ တိက်တိက်ဆိင်ဆိင် တွ ့ရှိခဲ့ပါသည်။ တွ ့မည့် တွ ့ တာ့လည်း တ နရာတည်းတွင်
ရတငါးပဒ်မ ဆက်လျက် တွ ့ရှိရြခင်း ြဖစ်၏။ ရတအသီးသီး၏အဆးတွင် ရတအ ကာင်းအရာ၊ စာဆိအမည်နှင့်ရက်စွဲ
များ ပါရှိသြဖင့် သမိင်း နာက်ခနှင့်ဆက်စပ် လ့လာခွင့် ရရှိ၏။
ရတများသည် ၁၂၁၅ ခနှစ် ရး ရတများချည်း ြဖစ်၍ မင်းတန်းမင်း မင်းြဖစ်စ တနှစ်အတွင်း သမဂလအမတိ ့ကိ
ဖွဲ ့ဆိဆက်သွင်းသည့်ရတများြဖစ် ကာင်း တွ ့ခဲ့ရသည်။ ထိအချိန်တွင် မင်းတန်းမင်းသည် ရတနာသိဃ ရဘိ မို ့၌ပင် ရှိ
န သးသည်။ အမရပူရ ရ မို ့ တာ်သိ ့ ြပန်လည်စ နရန် အမရပူရတွင် ညီ တာ်က နာင်မင်း ဦးစီး၍ အစီအစဉ်များ ြပင်
ဆင်လပ် ဆာင် နဆဲကာလ ြဖစ်၏။ ထိ ့ ကာင့် အဆိပါရတများသည် စပ်ကူးမတ်ကူးကာလအတွင်း ရးသားဆက်
သွင်းခဲ့ရသည့်စာများ ြဖစ်၍ နာက်ပိင်း၌ အမရပူရမှ တဖန် မန္တ လးရတနာပ မို ့နန်းတည် ထာင် စ န တာ်မူသည့် ခတ်
၌ တိမ်ြမုပ် နခဲ့ဟန် ရှိ ပသည်။ ပ အာင်းရတများဟလည်း ယူဆရန် ရှိ ပသည်။ သိ ့ရာတွင် အဆိပါရတများမှာ ကန်း
ဘာင်ဆက်ရာဇဝင် ကာင်းများတွင် ပါရှိသည့်အမှတ်အသားများနှင့် န ့ရက် အ ကာင်းအရာ ကိက်ညီလျက်ရှိသြဖင့် စာ
ပတန်ဖိးရှိ၏။ သိ ့ြဖစ်ရာ ပ ဒသရာဇ် စာ ပများသာ ြဖစ်၍ ြပန်လည် ဖာ်ထတ်ရန် မလိဟ မဆိသင့် ချ။
ပမူတွင် တွ ့ရှိရသည်ရ
့ တ ၅ ပဒ်စလးကိ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာအတွက် ငဲ့ သာအားြဖင့် စာကိယ်အြပည့်အစြဖင့်
တင်ြပခွင့် မရ သာ်လည်း အ ရး ကီးသည့် ရတ ၂ ပဒ်ကိမူ အြပည့်အစ ဖာ်ြပလိက်ပါသည်။ ဤသိ ့ ြပန်လည် ဖာ်ြပရာ
တွင် ကန္နီစစ်ကဲ မင်းထင်ရာဇာ၏"မန္တ လးရတနာပမဟာရာဇဝင်"စာအပ်ပါ မင်းတန်းမင်းနန်းတက်စ တနှစ်အတွင်း အ
မှတ်အသားများနှင့်ယှဉ်တွဲ ဖာ်ြပပါမည်။

ဇာနည်ယာဉ်ပျ
ဤရတမှာ သာင်သွပ် စာ်ဘွားက မင်းတန်းမင်းအား ဆက်သ သာ ြမင်း တာ်ဘွဲ ့ရတ ြဖစ်၏။ ထွန်း ြပာင်
စက်ဝါ၊ က န်း တာင်မျက်နှာ၊ ညန်း ဆာင်ဘက်ကွာ ချီပိဒ်စရတများ ြဖစ်၍ သတ် စ့နှက် သးချက်ညီ စပ်ဆိထားပါသည်။
ဖွဲ ့ဆိသည့်အ ကာင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ကန္နီစစ်ကဲ၏ရာဇဝင်စာအပ် စာမျက်နှာ ၄၃-၄၄ တွင် "ထိလ သာင်သွပ် စာ်
ဘွားက ည- န ့ မွး ရာင် တာက် ကာင်းနှင့် လ ာက်ထားဆက်သသည့် ြမင်း တာ်ကိ (ဇာနည်ယာဉ်ပျဘွဲ ့တပ်သည်"ဟ
ဖာ်ြပပါရှိ၏။ ပမူတွင် တွ ့ရှိရသည့်အမှတ်သားမှာ "၁၂၁၅ ခ ကဆန်လဆန်း ၁၁ ရက် န ့ သာင်သွပ် စာ်ဘွားဆက်
ြမင်းပျမဂလာရတ၊ မင်းထင်စည်သူဆက် ဘရား"ဟ ရက်စွဲနှင့်တကွ အ ကာင်းအရာကိ ညန်းထားသြဖင့် ရာဇဝင်စာအပ်
ပါအမှတ်အသားနှင့်ကိက်ညီ န၏။
ထွန်း ြပာင်စက်ဝါ ချီ ပထမပိဒ်တွင် "ထွန်း ြပာင်စက်ဝါ၊ မက်တိင်းြဖာသား၊ ဥက္က ာမက္ခ၊ ကပ္ပီလ၏၊ နွယ်စထး
နှာင်၊ ြပည်ကန်း ဘာင်ဝယ်၊ ဘန်း ရာင် တာက်လင်း၊ အ လာင်းမင်းက၊ ထွန်းဝင်းမမှိန်၊ အသမ္ဘိန်ြဖင့်၊ ဉာဏ်ဣ န္ဒ၊
ြမစ် ြခဝင် ရာက်၊ ဆယ်ဆက် ြမာက်၌…" စသည်ြဖင့် မင်းတန်းမင်း၏နွယ်ရိးကိ "ဘန်း တာ်ချီ မဲ"အတိင်း စတင် ဖာ်
ကျူးထား၏။
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က န်း တာင်မျက်နှာချီ ဒတိယပိဒ်တွင်မူ ြမင်း တာ်၏ ကန်အင်လက္ခဏာ ကာင်းပကိ အာက်ပါအတိင်း ဖွဲ ့ဆိ
ထား လသည်။
" ငွလမူယူ၊ စိင် လျာ်ြဖူနှင့်၊ လတူြမန်လျင်၊ ရာဇဝင် ပ ၊ ကား ကျာ်ထင်ြပ၊ ရူပသဏ္ဌာန်၊ ကာင်းအင် ကန်
နှင့်၊ ဟန်ပန် ကာ့ရှင်း၊ စီးနင်းထက်ြမက်၊ ြခလက်အထား၊ နားလက္ခဏာ၊ စလင်စွာတည့်၊ မဂလာကျမ်းဝင်၊ နတ်ယာဉ်
ညင်မူ၊ ကာင်းကင်ထိပ်ဦး၊ ပျြမူးဘနန်း၊ ရာင်စဆန်းသည်၊ တက်ထွန်း ဖိုး တာ့မည်ဘရား။"
တတိယပိဒ်တွင်မူ ြမင်း တာ်ရရှိသည့် နရာဌာနနှင့်ြမင်း တာ်အား "ဇာနည်ယာဉ်ပျ"ဘွဲ ့မည် ပး ကာင်း၊ သိ
ကားမင်း၏လက် ဆာင်ဟဆိရ လာက် အာင် ထူးြမတ်သည့်သိ န္ဓာမျိုးနွယ်ြဖစ် ကာင်း၊ ဤြမင်းမျိုးကိ ယခင်ကန်း
ဘာင်မင်းများ မရခဲ့ဘူး ကာင်းများကိ ဤသိ ့ ဆက်လက် ရးဖွဲ ့ထား၏။
"ညန်း ဆာင်ဘက်ကွာ၊ ခက်ညွန် ့ြဖာသား၊ ဟမာ မိုင်စ၊ သိန္ဓုြမစ်နား၊ မွးဖွား နရိး၊ အ နမျိုးတည့်၊ ဘန်း
ကျိုး ဖာ်ြပ၊ သိ ကာ့းလက် ဆာင်၊ မင်းကန်း ဘာင်တိ ့၊ ယ ခါင် ရှးဦး၊ မရဘူးသား၊ ကျးဇူးကဲလွန်၊ ဟန်ပန်ကွန် ့ရစ်၊
မီးဆလှစ်က၊ လ ပ်စစ်တရှိ၊ မွး ရာင်ညိကိ၊ မာရိယတိင်း၊ သမိင်းပညပ်၊ မို ့ သာင်သွပ်မှ၊ ပွင့်ချပ်ငအား၊ ပဒမ္မာသိ ့၊
စ ကာဘူစိက်၊ တင်ဦးခိက်က၊ တတိက်ဝန်း ြပာင်၊ ြပည်ြပည် ထာင်ကိ၊ ဘန်း ရာင်စက်ြခည်၊ လှညအ
့် ရ
့ ည်၍၊ ဇာနည်
ယာဉ်ပျ၊ ဗျာဒိတ်သြဖင့်၊ နက်တ မာ်ကွန်း၊ မက် ဖာ်ညန်းသည်၊ ထက်ဝန်းမိး တာ့မည်ဘရား။"
အထက်ပါအပိဒ်တွင် "ဟန်ပန်ကွန် ့ရစ်၊ မီးဆလှစ်က၊ လ ပ်စစ်တရှိ၊ မွး ရာင်ညိကိ"ဟ ရးသားထားသည်မှာ
ကန္နီစစ်ကဲ၏အမှတ်အသားတွင် " သာင်သွပ် စာ်ဘွားက ည- န ့(ည ရာ န ့ပါ) မွး ရာင် တာက် ကာင်းနှင့် လ ာက်
ထားဆက်သသည့်ြမင်း တာ်…"ဟူ သာ စကားနှင့်ကိက်ညီလျက် ရှိ ပသည်။

က နာင်မင်းနှငလ
့် င်မင်းသမီး
ဒတိယရတမှာ မင်းတန်းမင်း၏ညီ တာ် က နာင်မင်းအား အိမ် ရှ ့နှငး် ၍ လင်မင်းသမီးနှင့်စဖက် တာ်မူရာတွင်
စာဆိ တာ်မင်းထင်စည်သူ၏မဂလာ လ ာက်ရတ ြဖစ်၏။ ဤအ ကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကန္နီစစ်ကဲရာဇဝင်စာအပ် စာ
မျက်နှာ ၄၄ တွင် "ဒတိယဝါဆိလ ညီ တာ်အိမ် ရှ ့မင်း သီရိပဝရမဟာသဓမ္မရာဇာကိ ခမည်း တာ်ဘရား အ နာက်နန်း
တာ်တွင် ြမင်သည့်လင် မို ့စားမင်းသမီး သီရိသြမတ်စွာရတနာ ဒဝီနှင့်စဖက် တာ်မူ၍ မို ့ရွာအစအငန်း၊ သင်းပင်းဆင်
ြမင်း ကျးက န်နှင့်တကွ ရှးအိမ် ရှ ့မင်းတိ ့ကိ အိမ် ရှ ့နှငး် သည့်နည်း၊ အမိန် ့ တာ်ြပန်တမ်းနှင့်အိမ် ရှ ့နှင်း တာ်မူသည်"
ဟ ဖာ်ြပပါရှိ၏။ မင်းထင်စည်သူ၏ဤရတအဆးတွင်လည်း "၁၂၁၅-ခ၊ ဒတိယဝါဆိလဆန်း ၆ ရက် န ့ အိမ် ရှ ့မင်း
အား လင်မင်းသမီးနှင့်စဖက်ကာ မဂလာ လ ာက်ရတ မင်းထင်စည်သူဆက်ဘရား"ဟ မှတ်သားထားသြဖင့် ရာဇဝင်စာ
အပ်တွင် မပါရှိသည့် န ့စွဲအတိအကျကိပင် ရတ၌ တွ ့ရှရ
ိ သည်။ ဤရတ၏စာကိယ်အြပည့်အစကိ အာက်တွင် ဖာ်ြပပါ
မည်။
ကိးကးြမက် မာ၊ ထိန်ထိန်ြဖာသား၊ ရတနာသိဃ၊ ြပည်မသနင်း၊ အ လာင်းမင်းနှင့်၊ သားရင်း ြမးြမစ်၊ နတက်
သစ်သိ ့၊ ဆက်လစ်ဆင့်ပွား၊ မျိုးမြခားတည့်၊ တရား မွ ့သိမ်၊ ရန်မာန်နှိမ်၍၊ ကိး ကိမ်ပိက်ထပ်၊ စိးမိးအပ်မှ၊ ြပုပ္ပတ္တရ၊ ပစ္ဆိမ
နှင့်၊ ဒီပလက်ျာ၊ မဂလာသ ြပ၊ တာင်ဝန်း ခွသား၊ လး ထွနိင်င၊ နှစ် ထာင်ရကိ၊ ရင်စအပ်မိး၊ ရှင်တိ ့မျိုးလ င်၊ တန်ခိး
လးမည်၊ ထိန်ထိန်လည်လျက်၊ ရာင်ြခည်လ ဝါ၊ စ ကာတင့်ရန်း၊ လမ့်ရစ်ဝန်းသည်၊ တက်ထွန်း တဇာ တာ်ဘရား။
မိးလးထက်ြဖာ၊ စက်လ ဝါသား၊ အခါ နွက န်း၊ သဦးစွန်းငယ်၊ ပတ်ဝန်းသ ြပ၊ မိး ြမ တာ တာင်၊ ကျာ်နှ ့
ဆာင်လျက်၊ ရဲ ခါင်ရဲတက်၊ ညီ တာ်ြမတ်ကိ၊ နဝရတ်စ တ၊ မာက် ဖိုး ဝမ ၊ ရ ငွဆိင်ဆိင်၊ ခရိင်သင်းပင်း၊ ဆင်ြမင်း
မ ကီး၊ အသီးသီးြဖင့်၊ ရှးတီးကာလ၊ အာ သာကဝယ်၊ တိဿဘန်း ကယ်၊ ညီနန်းနွယ်သိ ့၊ ကီးကျယ်ရိပ် ငိမ်၊ ြမာက် ရ
အိမ်ထက်၊ မွ ့သိမ်ြပစ် ြပ၊ ကျက်သ ရတကင်း၊ အိမ် ရှ ့မင်းအား၊ မင်းမင်းတကာ၊ ြဗဟ္မာနတ်လူ၊ ကည်ြဖူရင်လန်း၊
အာင်ဆညန်းသည်၊ ထက်ဝန်း ြမညာ မာ်ဘရား။
ပိုးြပုးစက်ဝါ၊ မက်တိင်းြဖာသား၊ ဥက္က ာမက္ခ၊ သာကိယတိ ့၊ ဝသနန်း လျာ်၊ ကျင့်ထး တာ်ြဖင့်၊ နင်း ဖာ်တ
လွတ်၊ လူ ့ထွဋ်သနင်း၊ တရားမင်း၏၊ ညီရင်း တာ်ြမတ်၊ အိမ် ရှ ့နတ်ကိ၊ ဇာတိရဿ၊ မ နာြမလ င်၊ တရာ့ငါးဆယ်၊
ြခာက်သွယ် ရာင်ဆိင်၊ ကိုး ပါင်း ပိုင်သိ ့၊ ရလင်စိးဦး၊ ငဖူးဖွင့်သစ်၊ နှမချစ်နှင့်၊ ပတ်ရစ်ထး နှာင်၊ စလျား ဆာင်၍၊
နာင်လည်းငါ့နှယ်၊ မင်းမျာ့းလယ်၌၊ ကီးကျယ်စွမ်းအန်၊ ြပာင်ဆဒ္ဒန်နှင့်၊ ဆယ်တန်ပွားြမင့်၊ တရားကျင့်ဟ၊ ရာဝင့် က
ငှန်း၊ မိုက်ရည်ထွန်းသည်၊ မက်ညန်း ရအာ ဘာ်ဘရား။
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မင်းထင်စည်သူသည် အထက်ပါ ရတတွင် အထူးကျစ်လျစ် ကာင်းမွန်စွာ ဖွဲ ့ဆိထားသည်ကိ သတိြပုမိပါသည်။
သူသည် နဝ ဒး၊ နတ်သ င် နာင်တိ ့ကဲ့သိ ့ ထိပ်တန်း ရတစာဆိတစ်ဦးအြဖစ် ြမန်မာစာ ပသမိင်းတွင် မ ကျာ် ကားလှ
သာ်လည်း နန်းတွင်းရတစာဆိအ နနှင့်ကား ဂဏ်အဆင့်အတန်း ထိက်တန်ြပည့်ဝသူ ြဖစ်သည်ကိ သူ၏လက်ရာအရ
သးသပ် တွ ့ရှိနိင် က ပသည်။

မဏိ ဇာတရသ်
တတိယရတတပဒ်မှာ ပထမရတကဲ့သိ ့ပင် ြမင်း တာ်ဘွဲ ့မဂလာရတ ြဖစ်၏။ ဤတွင် ြမင်း တာ်သာမက "လှ
စ ကာ"လည်း ပါ ၏။ ဆက်သသူမှာ သိန္နီ စာ်ဘွား ကီး ြဖစ် ပသည်။ မင်းတန်းမင်းသည် ြမင်း ကာင်းကိ ြမတ်နိးသည့်
ဘရင်တစ်ဦး ြဖစ်ဟန်တူသည်။ အ ဆာင်အ ယာင်အ နြဖင့်သာ ြမတ်နိးသည်မဟတ်၊ ကိယ်တိင်လည်း ြမင်းစီးဝါသနာ
ပါသူ၊ ြမင်းစီး ကာင်းသူတဦး ြဖစ် ပသည်။ ြမင်းစီး ကာင်း၍ပင် ြမင်ကွန်းမင်းသား၏အန္တရာယ်မှ လွတ် ြမာက်ခဲ့ရသည်
မဟတ်ပါ လာ။ ဤသိန္နီ စာ်ဘွား ြမင်း တာ်နှင့်လှစ ကာ ဆက်သသည့်အ ကာင်းကိ ကန္နီစစ်ကဲ ရးသားသည့်ရာဇဝင်
စာမျက်နှာ ၄၄ အတိ ကာက်မှတ်သားထားပမှာ "၄င်းလ သိန္နီ စာ်ဘွား နာင်ခမ်းက ထူးြမတ်သည့်ြမင်း တာ်နှင့်လှစ ကာ
အဆက်အသ ရာက်သည်"ဟြဖစ်၏။ သာင်သွပ် စာ်ဘွား ဆက်သည့်ြမင်း တာ်ကိ ဇာနည်ယာဉ်ပျဘွဲ ့မည် ပး ကာင်း
အထက်က ဖာ်ြပခဲ့ သာ်လည်း ဤြမင်း တာ်ကိ မည်သိ ့ဘွဲ ့မည် ပး ကာင်း မပါရှိ ချ။ သိ ့ရာတွင် ဦး မာင် မာင်တင်
ရးသားသည့် "ကန်း ဘာင်ဆက် မဟာရာဇဝင် ကီး"၌မူ ဤသိ ့ အ သးစိတ် ဖာ်ြပပါရှိသည်ကိ တွ ့ရ၏။
"ထိနှစ် သိန္နီ စာ်ဘွားက သန်လျင်အ ရှ ့ဘက် ငှက်မနား တာင် ြခတွင် ရသည့်လှစ ကာနှင့်ထူးြမတ်သည့်ြမင်း
တာ်ကိ ဆက်သရာ ကိုယူ မဲ ကိုယူဆက်သွင်းရသည်။ ြမင်း တာ်ကိလည်း မဏိ ဇာတရသ် ဘွဲ ့မည်တပ် တာ်မူသည်။"
အထက်ပါ ရာဇဝင်အမှတ်အသားနှင့်ညီညတ်စွာပင် မင်းထင်စည်သူ၏ရတ၌ "သိန္နီ မို ့မှ၊ ရှ ့သိ ့အလား၊ သလွင်
ကားဝယ်၊ ငှက်မနားမည်တွင်၊ တာင်တခွင်၌" စသည်ြဖင့် ရရှိသည့် နရာကိလည်း ကာင်း၊ "နတ်ယာဉ်ညင်ကိ၊ စွမ်းအင်
ဇာတိ၊ က န်းလးသိမှတ်၊ မဏိ ဇာတရသ်၊ လမ့်ပတ်ထင် ပ ၊ ရခွန်း ခ သည်"ဟ ြမင်း တာ်၏ဘွဲ ့မည်ကိလည်း ကာင်း
ထည့်သွင်း ရးသားထား၏။

ထွက် တာ်မူ ကီး
ဤရတသည် အထက်ကရတများထက် သမိင်းတန်ဖိးရှိ ကာင်း တွ ့ရ၏။ အဘယ် ကာင့်ဆိ သာ် ဤ ဆာင်း
ပါးအစတွင် ဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိင်း မင်းတန်းမင်းသည် နာင် တာ်ပဂမင်းအား နန်းချ၍ မင်းအြဖစ် ခယူ တာ်မူခဲ့ရာ ဤ
ရတ ရးသားချိန်တွင် အမရပူရ ရ မို ့ တာ်သိ ့ ြပန်မဝင် သးပဲ ရတနာသိဃ ရဘိ မို ့၌သာ ရှိ န သးသည်။ ဤသိ ့ရှိ နစဉ်
"၁၂၁၅ ခ၊ တန် ဆာင်မန်းလတွင် သာသနာြပုဆရာ တာ် တဆိပ် တာ်ရ ဆရာ တာ်တိ ့နှင့်မှူး တာ်မတ် တာ် မင်းတိင်
ပင်အမတ်ပညာရှိတိ ့က ဘး တာ်မင်းတရား၊ ဘ ကီး တာ်မင်းတရား၊ ခမည်း တာ်မင်းတရား၊ နာင် တာ်မင်းတရားတိ ့
စ န တာ်မူသည့်အမရပူရ မို ့ တာ်မှာ စ န တာ်မူသင့် ကာင်းနှင့်မိန် ့ဆိ လ ာက်ထား ကသည့်အတိင်း တန် ဆာင်မန်း
လြပည့် ကျာ် ငါးရက် န ့ နနက် ၄ ချက်တီး ကျာ်အချိန် စ န တာ်မူရင်း ရတနာသိဃ မို ့ တာ်က "ထွက် တာ်မူ ကီး"
ထွက် တာ်မူ၍ ကျာက် ြမာင်းသိ ့ ရာက်ကာလ တညစ န တာ်မူ၍ ရဆီမီးအများပူ ဇာ် တာ်မူ ပီးလ င် ြပည် ကီးမွန်
ဖာင် တာ်နှင့်စန် တာ်မူရာ မင်းကွန်းတွင် တညစ န တာ်မူ၍ အမရပူရ မို ့ ရနန်း တာ်သိ ့ ရာက် တာ်မူ ကာင်း"
ကန်း ဘာင်ဆက် ရာဇဝင် တာ် ကီးတွင် ရးသားထားသည့်အတိင်း ရဘိ မို ့မှ အမရပူရသိ ့ ြပန်ဝင် တာ်မူသင့် ကာင်း
မင်းထင်စည်သူက စီကးဆက်သွင်းသည့်မဂလာ လ ာက်ရတ ြဖစ် သာ ကာင့်တည်း။ ရတသးပိဒ်ကိ အာက်တွင် ဖာ်ြပ
ပါမည်။
"ဖန်ဝန်းစက်ဝါ ၊ တက်ထိြဖာသား၊ ဒီပါဧကရာဇ်၊ တိ ့ စာစစ်လ င်၊ ရန်ြမစ်ရန် ြခ၊ ရှိတိင်း ခသား၊ အာင် ြမ
ဌာန၊ ြပည်သိဃမှ၊ အမရတိက်၊ ဘး တာ်ရိက်ကိ၊ သိမ်းပိက်အ့သည်၊ စိတ် တာ်ရည်လျက်၊ ြမူနည် မှးရစ်၊ သူရာစစ်ကိ၊
ထိးပစ်ဖျက်ချိုင်၊ ဖဲ့ချိုးနိင်၍၊ မ ိုင်ဗဟိ၊ နတ် ပါင်းခိသား၊ ြမင်းမိရ်သခင်၊ ရနန်းဝင်သိ ့၊ ပဉ္စင်ရင့် ကး၊ ကူး အးရိက်
မန်း၊ တသွန်းသွန်းသည်၊ က န်းက န်းစိး တာ့မည်ဘရား။
သန်က န်းရက်ခါ၊ ရှးစဉ်လာသား၊ သညာ ခ က၊ ဝါဟာရကိ၊ သရဒစက်၊ နတ်နိးရက်ဝယ်၊ ပိုင်ဘက်မရှိ၊
သာဝိတ္ထိဟ၊ သိဒ္ဓိမဂလာ၊ သရဏာကိ၊ ကာင်းစွာရက်မှန်း၊ မန္တာတန်း၍၊ ြဖူဝန်းခိင်ဆင့်၊ ရှစ်ဆိင်ဖွင့်လျက်၊ မိးြမင့်သီ
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ခါင်၊ နရ တာင်သိ ့၊ ရန် အာင်အမရ၊ နန်းဌာနကိ၊ နန်း ကရင်စ၊ ဗိလ်ပွဲခက၊ နိင်ငတရာ၊ မင်းတကာတိ ့၊ စက္က ဝါတသွန်း၊
ကာင်း ကီးညန်းသည်၊ ရန်းရန်းမိး တာ့မည်ဘရား။
ြပန်ညန်း မက်ကာ၊ ဗျာဒိတ်လာကား၊ သာသနာကိန်း ဆာင်၊ နှစ် ထာင်အပ၊ သးရာ့ကိးဆယ်၊ စွန်းသွယ်ခနှစ်၊
သက္က ရာဇ်၌၊ ဘးချစ် တာ်ရင်း၊ ဘမင်းဖန်းလူ၊ တည် တာ်မသ
ူ ား၊ ပိုင်သူမမ ၊ ြပည်ပူရကိ၊ ဘ၏ ရှ ့ မှာက်၊ စပယ်
ရာက်က၊ ဆယ့် ြခာက်ခရိင်၊ ပ ပိုင်ဌာန၊ မဇ္ဈိမနှင့်၊ ဒသများစွာ၊ ြပည်တကာမှ၊ ကညာသမီး၊ ဆင် ကီးြမင်း ကျာ်၊
ဝ ရာ်စန၊ ရှိဦးသလျက်၊ လာကဦးစွန်း၊ တမဲ့ရန်းသည်၊ သွန်းသွန်း ဖိုး တာ့မည်ဘရား။
ဤသည်တိ ့ကား တိမ်ြမုပ် နဟန် ရှိ သာ မင်းထင်စည်သူ၏ရတများကိ ပမူမှ ဖာ်ထတ်တင်ြပချက် ြဖစ်ပါ
သည်။ စာဆိ တာ်မင်းထင်စည်သူ၏အ ကာင်းကိ ဤတွင် အကျဉ်းမ ြဖစ် စ၊ ဖာ်ြပသင့်ပါ သာ်လည်း ဆရာ မာင်သတ
(ဗိလ်မှူးဘ သာင်း)၊ ဆရာလှသမိန် စသည့်ပဂ္ဂိုလ်များ ြပုစသည့်စာဆိ တာ်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိတိ ့တွငလ
် ည်း ကာင်း၊ လက်
လှမ်းမီသမ အြခားစာ ပများ၌လည်း ကာင်း အ ထာက်အထား တစတရာ မ တွ ့ရှိရ သးပါ၍ မ ဖာ်ြပနိင်ြခင်း ြဖစ်ပါ
သည်။ ဆိခဲ့သည့်ရတများနှင့်ဆက်စပ်၍ မင်းထင်စည်သူ၏စာ ပအရည်အ သွး၊ မင်းထင်စည်သူ၏ဘဝြဖစ်စဉ်တိ ့ကိ
သ တသီများအ နြဖင့် ဆက်လက် ဖာ်ထတ်နိင်လိမ့်မည်ဟ မ ာ်လင့်ပါသည်။
[မှတ်ချက်။
။ယခတင်ြပသည့်ရတစာသားများကိ
တည်းြဖတ်ထားပါသည်။]

ဆရာ ကီးဦးဆန်းထွန်း(မန်းတက္က သိလ်)၏အ ထာက်အမြဖင့်
ဦးတင် အာင်(ရဲ ကးမ)
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