
ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ (၁၉၂၀ - ၁၉၇၈) 

၂၀၀၅ ခု၊ ဇူလိုင္ထုတ္ ရာဴပည့္ဦးစိုးႌၾန္ႚ စုစည္းတည္းဴဖတ္တဲ့ '၂၀ ရာစု ဴမန္မာစာေရးဆရာ ၁၀၀ အတၪႂပၯတၨိ အကဵႂဥ္း' နဲႚ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ 
ကၾယ္လၾန္ဴခင္း (၂၅) ႎႀစ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္စာေစာင္ တုိႚကေန "ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္" အေဳကာင္း စုစည္းတင္ဴပထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ 

ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ [၁၉၂၀ - ၁၉၇၈] 

 

 
 

ပဲခူး႓မိႂႚတၾင္ အဖ ခဵင္းအမဵႂိးသား ေကဵာင္းဆရာ ဦးေန၊ အမိ ေဒၞေစာ႓မိႂင္ တုိႚက ၁၉၂၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ဇၾန္လ ၉ ရက္ေနႚတၾင္ ဖၾားဴမင္ခဲ့သည္။ ေမၾးခဵင္း 
သုံးေယာက္တၾင္ အ႒ကီးဆုံး ဴဖစ္သည္။ ဇာတာ အမည္ ေမာင္တင္ဦး၊ အမည္ရင္းမႀာ ဦးတင္ေအာင္ ဴဖစ္သည္။ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္၏ ကေလာင္ခဲၾ မဵားမႀာ 
ဆီမီးခၾက္၊ တင္ဦး၊ ေမာင္တင္ေအာင္၊ ေမာင္ေအးသၾင္၊ တင္ေအာင္ (ဟုိက္စကးူ ေကဵာင္းသား)၊ ဦးတင္ေအာင္ (အယ္ဒီတာ)၊ ထၾန္းလင္း၊ မဟာေအာင္၊ 
ေမာင္ေမာင္လတ္၊ ေမာင္ေရခဵမ္း၊ လင္းယုန္ ႎႀင့္ လင္းယုန္ (ဗမာႎိုင္ငံ) တုိႚ ဴဖစ္ဳကသည္။ 

ပဲခူး အစုိးရ အထက္တန္းေကဵာင္း (၁၉၂၆ - ၂၉) တၾင္ ဒုတိယတန္း အထိ၊ ေတာင္ငူ အစုိးရ အထက္တန္း ေကဵာင္း (၁၉၂၉ - ၃၁) တၾင္ စတုတၪတန္း 
အထိ၊ စစ္ကုိင္း အစုိးရ အထက္တန္း ေကဵာင္း (၁၉၃၁ - ၃၂)တၾင္ ပဥၤမတန္း အထိ၊ ဗန္းေမာ္ အစုိးရ အထက္တန္း ေကဵာင္း (၁၉၃၂ - ၃၅) တၾင္ သတၨမတန္း 
အထိ၊ ရန္ကုန္ ဟုိက္စကူး ေကဵာင္း (၁၉၃၅ - ၃၈) တၾင္ ဆယ္တန္း ေအာင္သည္ အထိ ပညာ သင္ဳကား ခဲ့သည္။ 

ဆယ္တန္း ေအာင္႓ပီးေနာက္ ၁၉၃၈ ခုႎႀစ္၌ ဴမန္မာ့ အလင္း သတင္းစာတၾင္ အလုပ္သင္ သတင္းေထာက္ အဴဖစ္ အလပု္ စတင္ လုပ္ခဲ့သည္။ 
စတီးဘရားသား ကုမၯဏီ သစ္ကုိယ္စားလႀယ္ (၁၉၃၉ - ၄၀)၊ ႓ဗိတိသ႖ စစ္တပ္ အထက္ ဴမန္မာဴပည္ တပ္ရင္း တပ္စုမႀႃး [တပ္ဳကပ္႒ကီး] (၁၉၄၁ - ၄၂)၊ သစ္ေတာ 
ဌာန သစ္ဴဖတ္ ဝန္ေထာက္ (၁၉၄၂ - ၄၅)၊ စတီးဘရားသား သစ္ကုိယ္စားလႀယ္ (၁၉၄၅ - ၄၆)၊ ၁၉၄၆ - ၄၉ တၾင္ သစ္ကုန္သည္၊ သစ္ အဝယ္ေတာ္ လုပ္ငန္း 
မဵားကုိ လုပ္ကုိင္ ခဲ့႓ပီးေနာက္ သတင္းစာ ဆရာ၊ စာေရး ဆရာ ဘဝဴဖင့္ ကၾယ္လၾန္သည္ အထိ ရပ္တည္ ေနထုိင္ သၾားခဲ့သည္။ 

'လင္းယုန္' ကုိ ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္ ကတည္း ကပင္ ဴပည္႓မိႂႚမႀ ထုတ္ေဝ ႎုိင္ရန္ ႒ကိႂးစား ခဲ့ဖူးသည္။ တာရာ မဂၢဇင္း တၾဲဖက္ အယ္ဒီတာ (၁၉၄၉)၊ လင္းယုန္ 
ဂဵာနယ္ ထုတ္ေဝသူႎႀင့္ အယ္ဒီတာ (၁၉၅၀ - ၅၂) ႎႀင့္ (၁၉၅၇ - ၅၉)၊ လင္းယုန္ သတင္းစာ ထုတ္ေဝသူႎႀင့္ အယ္ဒီတာ (၁၉၅၁ - ၅၂) ႎႀင့္ (၁၉၅၈)၊ ဴမန္မာ 
စာေပ မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝသူႎႀင့္ အယ္ဒီတာ (၁၉၅၁) တာဝန္ မဵားကုိ ယူခဲ့သည္။ ယုံဳကည္ခဵက္ကုိ စာေပဴဖင့္ တင္ဴပ႟ုံ မ႖မက လူထု လႁပ္ရႀားမႁ မဵားတၾင္ ကုိယ္တုိင္ 
ကုိယ္ကဵ ပၝဝင္ ခဲ့သည္။ 

ကမာၲႚ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ကၾန္ဂရက္ [ဴမန္မာႎုိင္ငံ] အမႁေဆာင္ လူ႒ကီး (၁၉၅၁ - ၆၃)၊ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံ စာေရးဆရာ အသင္း အမႁေဆာင္ (၁၉၅၀ - ၅၁)၊ 
ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး အဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃး အဖၾဲႚဝင္ (၁၉၅၇ - ၆၃)၊ စာေရးဆရာ စာေပ ကလပ္ အမႁေဆာင္ (၁၉၆၁)၊ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာ ႎိုင္ငံ စာေရး ဆရာ 
သမဂၢ ဥကၠႉ (၁၉၆၃ - ၆၄) တာဝန္ မဵားကုိ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာ-အယ္လ္ေဘးနီးယား မိတ္ေဆၾဴဖစ္ အသင္း ဥကၠဌႎႀင့္ တ႟ုတ္ဴဖႃ 
ကဵႃးေကဵာ္မႁႎႀင့္ နယ္ခဵႚဲ ဆန္ႚကဵင္ေရး အမဵႂိးသား ေကာ္မတီ ဒုကၠဌ တိုႚတၾင္လည္း တာဝန္ ယူခဲ့သည္။ 

ဖဆပလ အစုိးရ ေခတ္တၾင္ စာေပ အေရးအသားေဳကာင့္ ၁၉၅၂ ဳသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေနႚမႀ ၁၉၅၇ ဇန္နဝၝရီလ ၄ ရက္ေနႚ အထိ (စုစုေပၝင္း ၄ ႎႀစ္ ၄ 
လ ၆ ရက္) ပထမဆုံး အဖမ္း ခံရသူ ဴဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ႎိုဝင္ဘာလထုတ္ လင္းယုန္ ဂဵာနယ္ပၝ အေရးအသားေဳကာင့္ ၁၉၅၉ ခုႎႀစ္ ကေန ၁၉၆၂ ထိ ၂ ႎႀစ္ဳကာ 
ထပ္မံ ဖမ္းဆီး ခံရဴပန္သည္။ တဖန္ ၁၉၅၆ မႀ ၁၉၇၂ ထိ စာေပ အေရးအသားေဳကာင့္ ကိုကိုးက႗န္းတၾင္ ၅ ႎႀစ္ႎႀင့္ အင္းစိန္ ေထာင္၌ ၂ ႎႀစ္ခန္ႚ အကဵဥ္း ခဵထား ခံရ 
ဴပန္သည္။ အကဵဥ္းေထာင္ႎႀင့္ ကိုကိုး က႗န္းတၾင္ စုစုေပၝင္း ၁၃ ႎႀစ္မ႖ ေနထုိင္ ခဲ့ရသည္။ 

စာေပ ေလာကသုိႚ ပထမဆုံး ဝင္ေရာက္ လာသည္မႀာ ၁၉၃၈ တၾင္ ဴဖစ္သည္။ 'ေမာင္တင္ေအာင္' ကေလာင္ အမည္ဴဖင့္ ေရးသားေသာ "ဘုန္း 
ေမ့ႎုိင္ဘးူ" ဝတၪႂ ႎႀင့္ပင္ ဴဖစ္သည္။ ထုိႚေနာက္ 'ဴမန္မာ့ ႟ုပ္ရႀင္'၊ 'ဘားမား ဂဵာနယ္'၊ 'ဴမန္မာ့ တာဝန္' မဂၢဇင္း မဵားတၾင္ 'ေမာင္တင္ေအာင္၊ ဟုိက္စကးူေကဵာင္း၊ 
ရန္ကုန္' အမည္ဴဖင့္ ဝတၪႂမဵား ေရးခဲ့သည္။ ၁၉၃၉ တၾင္ 'မဟာေအာင္' ကေလာင္ အမည္ဴဖင့္ 'ဂဵာနယ္ေကဵာ္' တၾင္ "စစ္ထၾက္ ေယာကဵ္ား" ဝတၪႂတုိကုိ ေရးသား 
ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ႎုိဝင္ဘာ 'ဂဵာနယ္ေကဵာ္' တၾင္ 'ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္' ကေလာင္ အမည္ စယူ႓ပီး "ေနာ္မူေဂး" ဝတၪႂတုိကုိ ေရးခဲ့သည္။ ဗန္းေမာ္႓မိႂႚတၾင္ ပညာ 
သင္ဳကားခဲ့ ရသည္ကုိ စိတ္၌ စၾဲမႀတ္ကာ ကေလာင္ နာမည္တၾင္ 'ဗန္းေမာ္' ထည့္ယူ ခဲ့သည္။ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ ကေလာင္ အမည္ဴဖင့္ ပထမဆုံး ထုတ္ေဝ႓ပီး 
ထင္ရႀား ေကဵာ္ဳကား ခဲ့ေသာ လုံးခဵင္းဝတၪႂမႀာ "ဘုန္းေမာင္ တေယာက္ထဲရယ္" ဴဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆုံး ဴပႂစုခဲ့ေသာ စာအုပ္မႀာ 'လူ' ဴဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ဴပည့္ႎႀစ္ စာေပဗိမာန္ ဆုတၾင္ ဝတၪႂရႀည္ဆု၌ ေအာင္လင္း၏ 'အ႟ုိင္း စံပယ္' ႎႀင့္ 'မမ႒ကီး' 
တုိႚကုိ တၾဲဖက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဆလုက္ခံရယူဴခင္း မဴပႂခဲ့ေပ။ 



၁၉၇၈ ခု ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ ညဦး ၇း၁၀ နာရီတၾင္ အဆုတ္ ကင္ဆာ ေရာဂၝဴဖင့္ ရန္ကုန္ ေဆး႟ုံ၌ ကၾယ္လၾန္ ခဲ့သည္။ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္တၾင္ ဇနီး 
ေဒၞခင္ဦးႎႀင့္ သား သမီး ၆ ေယာက္ ကဵန္ရစ္ ခဲ့သည္။ ဆရာ ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္ ခဵန္ထား ရစ္ခဲ့တဲ့ လူငယ္ မဵႂိးဆက္သစ္ေတၾ အတၾက္ မေမ့ ႎိုင္ေလာက္တဲ့ အမႀာ 
စကား တရပ္ကေတာ့။ 

"လူတေယာက္ရဲႚ တန္ဖိုးဟာ သူ ဴဖတ္သန္း ေကဵာ္လၿား ေနတဲ့ ေခတ္႒ကီးက သူ ပခံုးေပၞ တင္ေပး လိုက္တဲ့ သမိုင္း တာဝန္ကို သူ ဘယ္ေလာက္ 
သယ္ပိုး ထမ္း႟ၾက္ ခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ အခဵက္နႚဲ တုိင္းတာ ရမႀာပဲ" 
 

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဝတၪႂမဵားမႀာ  
 
(၁) လၾမ္းရစ္ေတာ့ သက္လႀယ္ရယ္ (၁၉၄၉)၊  
(၂) ဤလႚူရိပ္႓မံႂ (၁၉၅၀)၊  
(၃) ဘဝသံသရာ မဳကင္ရမယ့္ (၁၉၅၀)၊  
(၄) ေဒၝက္တာေရခဵမ္း (၁၉၅၀)၊  
(၅) မုန္တုိင္းထကဲ လူ (၁၉၅၀)၊  
(၆) ခင္မမဳကႃ (၁၉၅၁)၊  
(၇) ေငၾႎႀင္းမႁံမႁံ (၁၉၅၁)၊ ()သပူုန္႒ကီး (၁၉၅၁)၊  
(၈) ဴပည္ေတာ္သာ ခင္ခင္ဦး (၁၉၅၂)၊  
(၉) ေမာင့္ေမတၨာ (၁၉၅၂)၊  
(၁၀) အညတရ (၁၉၅၂)၊  
(၁၁) အေမ (၁၉၅၃)၊  
(၁၂) အညတရ (၁၉၅၃)၊  
(၁၃) ဴပန္႒ကံႂ ေတၾႚရ ပၝ႓ပီ (၁၉၅၅)၊  
(၁၄) ေမာင့္သက္လႀယ္ (၁၉၅၇)၊  
(၁၅) မုန္တုိင္းကထန္ (၁၉၅၇)၊  
(၁၆) ေခဵာကလက္ ဗုိလ္႒ကီး (၁၉၅၈)၊  
(၁၇) ႓မိႂင္ (၁၉၅၈)၊  
(၁၈) မမ႒ကီး (၁၉၆၀)၊  
(၁၉) ငဳသ (၁၉၆၁)၊  
(၂၀) ႎႀလံုးသား ေမတၨာ မဵက္ရည္တုိႚ အေဳကာင္း (၁၉၆၁)၊  
(၂၁) ေမာင္လၾမ္းေဝ (၁၉၆၁)၊  
(၂၂) ဴမေကသီ (၁၉၆၁)၊  
(၂၃) ေမႀာင္ထဲက ကဗဵာတပုဒ္ (၁၉၆၁)၊  
(၂၄) ေလာက ဴပႍနာ (၁၉၆၁)၊  
(၂၅) ဴဖစ္ေလရာ ဘဝကၾယ္ (၁၉၆၁)၊  
(၂၆) ဘုန္းေမာင္ တေယာက္ ထဲရယ္ (၁၉၆၁)၊  
(၂၇) အခဵစ္ႎႀင့္ စစ္ (၁၉၆၂)၊  
(၂၈) မုန္တုိင္းထဲက ကဗဵာရႀင္ ေရာင္နီဦးဆီ (၁၉၆၂)၊  
(၂၉) မုန္းေမ့မႀာ စိုးလႀသည္ (၁၉၆၂)၊  
(၃၀) ဘုန္းေမာင္ ေမတၨာ (၁၉၆၂)၊  
(၃၁) ပန္းမဵား ပၾင့္ေသာ ညတည (၁၉၆၂)၊  
(၃၂) ခဵစ္အဏၧဝၝေဘၾ (၁၉၆၂)၊  
(၃၃) ဝမ္းနည္း ဝမ္းသာ (၁၉၆၂)၊  
(၃၄) ရဲေဘာ္ ေအာင္ဒင္ (၁၉၆၂)၊  
(၃၅) ကဵေနာ္ (၁၉၆၃)၊  
(၃၆) မုန္းေမ့ ေလသလား (၁၉၆၃)၊  
(၃၇) မခင္နီႎႀင့္ ဝရမ္းေဴပး အုန္းေဖ (၁၉၆၃)၊  
(၃၈) ႟ုိးမ တုိက္ပၾဲ (၁၉၆၃)၊  
(၃၉) ေ႟ၿဥဳသ (၁၉၆၃)၊  
(၄၀) လႚူေအာက္က လူ (သိုႚမဟုတ္) အညတရ ေတာဳကက္ (၁၉၆၄)၊  
(၄၁) ေမာင့္ ေမတၨာ (၁၉၅၆)၊  
(၄၂) ႓မိႂင္ (၁၉၆၅)၊  
(၄၃) မိုးေတာင္ကခဵႂန္း (၁၉၆၇)၊ 
(၄၄) မုန္းတိုင္းထဲက လူ (၁၉၆၇)၊ 
(၄၅) မိေအး (၁၉၇၂)၊ 
(၄၆) ေ႟ၿဴပည္ေတာ္ ေမ႖ာ္တိုင္းေဝး (၁၉၇၂)၊  
(၄၇) မိေအး (၁၉၇၂)၊  
(၄၈) အဘမိုးေကဵာ္ (၁၉၇၃)၊ 
(၄၉) ေဟဝန္ပန္း႓မိႂင္ (၁၉၇၃)၊ 
(၅၀) ဴမစ္ဧရယ္ေပၞဝယ္ (၁၉၇၃)၊ 
(၅၁) ဴမရင္မ (၁၉၇၃)၊ 
(၅၂) ေဒၝက္တာ လၾမ္းေဝ (၁၉၇၃)၊ 
(၅၃) ေဟဝန္ပန္း႓မိႂင္ (၁၉၇၃)၊  
(၅၄) ပုံဂံ ေ႟ၿဴပည္ (၁၉၇၄)၊  



(၅၅) ေမခင္ (၁၉၇၄)၊ 
(၅၆) မင္းဴပစ္မင္းဒဏ္ (၁၉၇၄)၊ 
(၅၇) ေဳကးစား (၁၉၇၅)၊  
(၅၈) ပန္းေဝေဝ (၁၉၇၅)၊  
(၅၉) သဘာဝတၪႂ (၁၉၇၆)၊  
(၆၀) သူႚဇာတ္ေကာင္ - သႚူဝတၪႂ  - သူႚ စာေရးဆရာ (၁၉၇၇)၊  
(၆၁) ပၝေမာကၡ အုန္းေကဵာ္ႎႀင့္ လမ္း ဘယ္မဴမင္၊ 
(၆၂) ဆန္ႚကဵင္ဖက္ သမီးပဵႂိ  
(၆၃) အေမ၊ 
(၆၄) သင္းရနံႚလႁိင္၊ 
(၆၅) လူ၊ စသည့္ လုံးခဵင္း ဝတၪႂ႒ကီးမဵား။  
(၆၆) မမထားႎႀင့္ အဴခား ဝတၪႂတုိမဵား (၁၉၅၇)၊  
(၆၇) မခင္နီႎႀင့္ လက္ေ႟ၿးစင္ ဝတၪႂတုိမဵား (၁၉၅၇)၊  
(၆၈) ညိႂဝၝေ႟ၿႎႀင့္ လက္ေရၾးစင္ ဝတၪႂတုိမဵား (၁၉၆၁)၊  
(၆၉) ဴမန္မာမဵႂိးခဵစ္ ေဴပာက္ကဵားေခၝင္းေဆာင္႒ကီး ငဴမတ္ထၾန္းႎႀင့္ တတၪႂရႀည္ႎႀစ္ပုဒ္ (၁၉၇၂)၊ စသည့္ ဝတၪႂတုိေပၝင္းစု စာအုပ္မဵား။  
(၇၀) ဴမန္မာ ႎုိင္ငံေတာ္ သမုိင္း (၁၉၆၃)၊  
(၇၁) ကုိလုိနီေခတ္ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံ သမုိင္း (၁၉၆၄)၊ စသည့္ သမုိင္း စာအုပ္မဵား။  
(၇၂) ဆုိရႀယ္လစ္ ဋီကာ (၁၉၆၃)၊  
(၇၃) ဆုိရႀယ္လစ္ အဘိဓာန္ (၁၉၆၄)၊ စသည့္ ႎုိင္ငံေရး သေဘာတရား စာအုပ္မဵား။  
(၇၄) ဘာလင္ ဴပႍနာ (၁၉၆၁)၊  
(၇၅) တတိယ ကမာၲစစ္႒ကီး ဴဖစ္မည္ေလာ (၁၉၆၁)၊  
(၇၆) တ႟ုတ္ - ဆိုဗီယက္ အေရးေတာ္ပံု (၁၉၆၃)၊  
(၇၇) ကမာၲႚ ႎိုင္ငံ႒ကီး မဵားႎႀင့္ တတိယ ကမာၲ (၁၉၇၆)၊ စသည့္ ႎုိင္ငံတကာ ေရးရာ စာအုပ္မဵား။  
(၇၈) သဘာဝ သိပၯံ တေစ့တေစာင္း ေလ့့လာဴခင္း (၁၉၇၄)၊ 
(၇၉) အဏုစဳကဝဠာႎႀင့္ မဟာစဳကဝဠာ (၁၉၇၄)၊  
(၈၀) ႟ုပ္ကမာၲ (၁၉၇၈)၊ စသည့္ သိပၯံ ပညာ စာအုပ္မဵား။  
(၈၁) ေအပီ ခဵက္ေကာ့ဖ္ ဝတၪႂတိုမဵား (၁၉၅၆)၊ 
(၈၂) တာရာ့စ္ဘူလာဘာ (၁၉၅၇)၊ 
(၈၃) ေသလ႖င္ ေဴမ႒ကီး (၁၉၆၄)၊ 
(၈၄) အိန္စတိန္းႎႀင့္ သူ၏ ဓမၳတရား (၁၉၇၅)၊  
(၈၅) ဂဵက္လန္ဒန္၊ သႚူဘဝ သႚူစာေပ၊ စသည့္ ဘာသာဴပန္ စာအုပ္မဵား ေရးသားခဲ့သည္။  

 


