
ေန်ပညးေတား(ဿ) ကမေမာငး့ အငး့ရျာ ်ဖဴ့ 
ေန်ပညးေတား ၿမိဳငးႀကီ့ငူ ေရဦ့ ဖဒို 
လႊတးေတားေကာငးတာချဲ နဘူ့ မို့ဒါ့ ေရတာရြညး 
ကခ္ငး်ပညးနယး(ှ၁) ပိုငးက္ဵဳ စစးကိုငး့ေတာငးရို့ ကျ္ဲပျ ဲ
မို့ေကာငး့ ေကာံဘိနး့ ေက္ာကးေ်မာငး့ ကုလာ့ေခ္ာငး့ၾကီ့ 
မို့ညငး့ က္ဵဳဒို့ အုနး့ေတာ ရစးကဵၾကီ့ 
ဟိုပငး လိပးသို နမခ အႏုၷဲ 
ဗနး့ေမား ခ္ငး့်ပညးနယး(၅) နညး့ပညာတကၠသိုလး ေညာငးခါ့ရြညး 
်မစးႀကီ့နာ့ မငး့တပး တနသၤာရီတုိငး့(ှ၅) သူရဲသမိနး 
မဵစီ တီ့တိနး ထာ့ဝယး သူေဌ့ကုနး့ 
ေရႊကူ ကနးပလကး ၿမိတး ကတုတး 
ဝိုငး့ေမား ဟာ့ခါ့ ေကာံေသာငး့ ေညာငးပငးသာ 
မပခ ဖလမး့ ေလာငး့လုဵ ်မစးက္ိဳ့ 
ပငး့ေဘာ ထနးတလနးး ထာ့ဝယးတကၠသိုလး ေအ့သုခ 
ဆာ့ေမြား ခ္ျနးက္ဵဳ့ ၿမိတးတကၠသိုလး ပဲခူ့တုိငး့(န)(ှ၄) 
မို့ေမာကး ေရဇျာ ေမတၱာ ်ပညး 
နမၼာ့ စစးကိုငး့တုိငး့ေဒသႀကီ့(ဿ၃) ေရ်ဖဴ ေပါငး့တညး 
ေအာငး်မငးသာ တမူ့ ကဵေပါကး ဇီ့ကုနး့ 
ကယာ့်ပညးနယး(၂) ေမားလိုကး ကလိနးေအာငး ေရႊေတာငး 
လိျဳ ငးေကား ကေလ့ ်မိတးတပးေ်မ သဲကုနး့ 
တကၠသိုလးစာတိုကး ကသာ ပုေလာ ႀကိဳ ံပငးေကာကး 
ေဘာလခဲ ခႏီၲ့ ပေလာကး သာယာွတီ 
နနး့မယးခဵု ဟုမၼလငး့ ကျ္နး့စု ထဵု့ဘို 
ေဒါတမႀကီ့ ေရႊဘို ခေမာကးၾကီ့ ေမြားဇာ 
ကရငး်ပညးနယး(ှ၄) ေကာလငး့ ဘုတး်ပငး့ မြတးတိုငး 
ဘာ့အဵ စစးကိုငး့ ်ပညးၾကီ့မ႑ိဳငး သဖနး့ကုနး့ 
်မဝတီ ပုလဲ ကရသူရိ ွကးပုတး 
ေကာံကရိတး ဆရာစဵ ပဲခူ့တုိငး့(အေရြ႕)(ဿှ) တရုတးေမြား 
ၾကာအငး့ဆိပးႀကီ့ ရျာသစးၾကီ့ ပဲခူ့ စဵေရျ့ 
ေဘာဂလိ ဒီပဲယငး့ ေက္ာကးတဵခါ့ ခမုဵဆိပး 
လြဳိငး့ဘျဲ႕ ခ္ပးသငး့ ေညာငးေလ့ပငး ဓမၼငယး 
သဵေတာငးႀကီ့ မစိနး(ကေလ့ဝ) ဒိုကးဦ့ ပေတၳား 
သဵေတာငး အလဵု(မဵုရျာ) ေွါ မေကျ့တုိငး့(၃ဿ) 

ဖာပျနး အ်မငးံ သနပးပငး ေဂျ့ခ္ိဳ 
ဘုရာ့သုဵ့ဆူ ကာဘို့ ေတာငးငူ တေညာငး 



ေက္ာငး့ေတားရာ ၾကကးဆူက္ငး့ မဟာေအာငးေ်မ 
မငး့ဘူ့ ်မိဳငး ဇီ့ပငးႀကီ့ ဒုိငး့ွနးကျငး့ 
ပဒါနး့ ကမၼ(ပခုကၠဴ) စုေပါငး့ရုဵ့(်ပငးဦ့လျငး) ထာ့ွယးစု 
ေလာငး့ရြညး ပခုကၠဴ ်မငး့ၿခဵ ်မိဳငးသာယာ 
စကု မေကျ့စာတုိကးႀကီ့ ပုသိမးႀကီ့ မုပျနး 
ထီ့လငး့ မငး့တုနး့ ရတနာပုဵတကၠသိုလး ေဇယ္ာသီရိ 
ေက္ာကးထု ကဵမ(သရကး) ပေဒသာၿမိဳ႕သစး ဖာ့ေအာကး 
နတးေမာကး ေအာငးလဵ ေက္ာကးဆညး သဵ်ဖဴဇရပး 
ေက္ာ သရကးေစ့္ ဝမး့တျငး့ မုဒဵု 
ကနး မလျနး သဲေတာ က္ိဳကးထို 
စလငး့ သရကး သာစညး က္ိဳကၡမီ 
က္ငး့ မဲဇလီ ေပ္ားဘျယး မုတၱမ 
ဆငး်ဖဴကျ္နး့ ေရႊပနး့ေတာ ရမညး့သငး့ သိမးဆိပး 
လယးကိုငး့ မငး့ရျာ(ဂနး႔ေဂါ) မိတၳီလာ (ဗဆက) ေတာငးစျနး့ 
စေလ ဟဵသာွတီ ေက္ာကးပနး့ေတာငး့ သိမးဇရပး 
ဂနး ံေဂါ ေရ်ပာ တဵတာ့ဦ့ ဇငး့က္ိဳကး 
ေခ္ာကး ကဵ်ပာ့ မႏေၱလ့တကၠသိုးလး ကမာွကး 
ေဂျ့ပငး ၾကိဳ႕ပငး ်ပညးႀကီ့တဵချနး လမိုငး့ 
ေတာငးတျငး့ႀကီ့ အငး့ကနး တပးကုနး့ ရငး့်ငိမး 
ေဆာ ပခနး့ငယး ကူမဲ ရျာလျတး 
်မိဳ  ံသစး ၿမိဳ ႕လုလငး ေရဆငး့ မုပၸလငး 
ေရနဵေခ္ာငး့ လငး့ကေတာ က္ပး်ပငး ေခါဇာ 
်မငးကျနး့ ေလ့အိမး သဲေကာႀကီ့ ကတို့ 
ကုနး့ေဇာငး့ ေရနဵ႔သာ မျနး်ပညးနယး(၁ှ) ေညာငးပငးဆိပး 
ပျငးံ်ဖဴ ပငး့ွ ေခ္ာငး့ဆုဵ ေခ္ာငး့နြစးချ 
မငး့လြ(သရကး) လငး့ဇငး့ က္ဳိကးမေရာ မူ့ရစးကေလ့ 
ကို့ပငး ကုကၠိဂျ ေရ့ ကေလာံေသာံ 
ေပါကး မႏေၲလ့တုိငး့(ဿ၅) သထု ဵ ပင 
ေစတုတၱရာ မႏေၱလ့(GPO) ဘီ့လငး့ နြစးကရငး 
ဆငးေပါငးဝဲ မိတၱီလာ ေပါငး ေက္ာငး့ရျာ 
ေရစႀကိဳ ်ပငးဦ့လျငး ေမားလၿမိဳငး အလြပး 
ဝါဇ ီ ေစ့္ခ္ဳိ ေမားလၿမိဳငးတကၠသိုလး စစးေတာငး့ 
ဆိပး်ဖဴ ပ္ဥး့မနာ့ နတးေတာငး က္ိဳကၠသာ 



ရခိုငး်ပညးနယး(ှ၂) မရမး့ကုနး့ ကျနးဟိနး့ မူဆယး 
ေက္ာကးေတား ေမြားဘီ ပငးလုဵ မို့မိတး 
မငး့်ပာ့ လြညး့ကူ့ အငးေတာ ဟိုပနး 
ေက္ာကး်ဖဴ တျ ဵ ံေတ့ မို့နဲ ခ္ငး့ေရႊေဟား 
ေမာငးေတာ လြိဳငးသာယာ ပငးေလာငး့ သီေပါ 
ဘူ့သီ့ေတာငး ေဖာငးၾကီ့ လဲခ္ာ့ တာမို့ညဲ 
တပးေ်မ အေရြ ံပိုငး့တကၠသိုလး လငး့ေခ့ ကျတးခိုငး 
ေ်မပုဵ ေရေၾကာငး့တကၠသိုလး ေက္ာကးတနး့ သိနး့နီ 
အေပါကးဝ စီ့ပျါ့ေရ့တကၠသိုလး မိုငး့ရြဴ့ နမးံလနး 
မာနးေအာငး နညး့ပညာတကၠသိုလး မိုငး့ပျနး တနး႔ယနး့ 
ဇငးေခ္ာငး့ အေနာကးပိုငး့တကၠသိုလး ေအ့သာယာ မဘိမး့ 
ေက္ာကးနီေမား မဂၤလာေတာငးညျနး ံ နနး့ပနး နမးံခမး့ 
ဂျ ဒဂဵုတကၠသိုလး ေနာငးေထား မိုငး့ရယး 
က္ိႏလၱ ိ ေက္ာကးတဵတာ့(ရနးကုနးCTO) ေရႊ်ပညးေအ့ နမးံဖတးကာ 
ရနးကုနးတုိငး့(၀ဿ) ပနး့ဘဲတနး့ ဟိုမိနး့ ရြမး့(ေရြ႕)(ှ၂) 
ရနးကုနးစာတိုကးႀကီ့ ရနးကုနးတကၠသိုလး ွမးံကနး က္ဳိငး့တုဵ 
ဗိုလးတေထာငး ရြမး့(ေတာငး)(၁ွ) မုိငး့စဵ မိုငး့်ပငး့ 
အငး့စိနး ဆီဆိုငး မိုငး့ေသာကး မုိငး့ေယာငး့ 
ဒဂဵု ခိုလနး အငး့ေပါခဵု တာခ္ီလိတး 
ေတာငးဥကၠလာ ေတာငးႀကီ့ ေခါငးတိုငး မိုငး့်ဖတး  
ေ်မာကးဥကၠလာ ကေလာ ေဘားဆုိငး့ မိုငး့ခတး 
ရနးကငး့ ေအာငးပနး့ ွကး်ဖဴေရ မိုငး့ယနး့ 
ၾကညးံ်မငးတိုငး ဟဲဟို့ ေပျ့လြ မိုငး့ဆတး 
သနးလ္ငး ပငး့တယ မိုငး့ကိုငး မိုငး့တုဵ 
တာေမျ ရပးေစာကး ပငး်ဖစး တာေလ 
လြိဳငး ေညာငးေရႊ တီက္စး ပုုဵပါက္ငး 
လြိဳငးတကၠသိုလး ဟိုပုနး့ ရြမး့(ေ်မာကး)(ှ၅) ဝမးပုဵ 
သာေကတ လိျဳ ငးလငး လာ့ရြိူ့ မိုငး့ခုတး 
ဒဂဵုေ်မာကး နမးံစနး ေနာငးခ္ဳ ိ က္ဳိငး့လတး 
ဒဂဵုေတာငး ဖယးခုဵ ေက္ာကးမဲ တုဵတာ 
စမး့ေခ္ာငး့ ရျာငဵ ကျမး့လု ဵ



ဧရာွတီတုိငး့(၃၅) ်မနးေအာငး ေညာငးက္ိဳ့ ကနးဘကး 
ပုသိမး ႀကဵခငး့ ်ပငးရျာ ဘီတျကးကေလ့ 
်ပငးခရိုငး အဂၤပူ လြိဳငး့ဘုနး့ ကျ္နး့ကုနး့ 
ဟိုငး့ႀကီ့ မအူပငး ေရလဲကေလ့ က္ိဳကးပိ 
ကနးႀကီ့ေထာငးံ ေမားလ်မိဳငးကျ္ နး့ က္ဵဳကဒျနး့ ကျ္ဲဒုနး့ 
သာေပါငး့ ဖ္ာပဵု ်မငး့ကကုနး့ က္ဵဳစုတး 
ငပုေတာ ဘိုကေလ့ ကဵရျာ ကေနာငး 
က္ဵဳေပ္ား က္ိဳကးလတး ဘုရာ့ကုနး့ ဆာ့မေလာကး 
ေရၾကညး ေဒ့ဒရဲ ေခ္ာငး့ွ မဲဇလီ 
အသုတး ပနး့တေနား နိဗၺာနး ေခ္ာငး့ၾကီ့ 
ငါ့သိုငး့ေခ္ာငး့ ေညာငးတုနး့ နတးေမြား စဵကငး့ 
ေက္ာငး့ကုနး့ လပျတၱာ ယဵုသလငး့ သမိနးေထာ 
ေ်မာငး့်မ လပျတၱာသဵု့မိုငး စကာ့်မာ့ ရဵု့ေဒါငးံ 
အိမၼဲ ်ပငးစလူ ေရႊက္ငး ဆူ့ကလပး 
ွါ့ခယးမ ဆကာၾကီ့ ေဇာငး့တနး့ ဆငးမ 
ဟသာၤတ ငရုတးေကာငး့ ေ်ခာကးရျာ 
ဓႏု်ဖဴ ေရႊေသာငးယဵ ေရတျငး့ေရကနး 
ဇလျနး ေခ္ာငး့သာ ရြာ့ခဲ 


