
ကခ္ငး်ပညးနယး(ှ၁) သဵေတာငး ရျာသစးၾကီ့ စစးကိုငး့ 
်မစးႀကီ့နာ့ လြိုငး့ဘျဲ႔ ေမားလူ့ စစးကုိငး့ေတာငးရို့ 
်မစးၾကီ့နာ့တကၠသုိလး ၾကာအငး့ဆိပးၾကီ့ တာဟနး့ အရာေတား 
မပခ ဖာပျနး ၾကာပငး ဆာ့ေတာငး 
ွိုငး့ေမား သဵေတာငးၾကီ့ ဒီပဲယငး့ ဆိပးချနး 
နမၼတီ့ က္ဵဳဒို့ ခ္ပးသငး့ နတးေခ္ာငး့ 
မို့ေကာငး့ အိနၵဳ လြေတာ ရျာေထာငး 
ပငး့ေဘာ ်မိဳငးကေလ့ မစိနး(ကေလ့ဝ) ဆာ့လငး့ၾကီ့ 
ဟိုပငး သဃၤနး့ညီေနာငး ်မငး့မူ မငး့ယာ့ 
မို့ညြငး့ ေရႊဂျနး့ ကနး႔ဘလူ ေမားလိုကး 
ေမားဟနး ထဵု့အုိငး ကၽျနး့လြ ေရႊဘိ ု
ဗနး့ေမား ဇာသ်ပငး အလဵ(ုမဵုရျာ) ေက္ာကးေ်မာငး့ 
မနးစီ ေဘာဂလိ ဗနး့ေမာကး ေရႊဘိုေကာလိပး 
မို့ေမာကး ခ္ငး့်ပညးနယး(ှ၂) မငး့ကငး့ အုနး့ေတာ 
ေရႊက ူ ဟာ့ခါ့ ေၾက့မဵု ေညာငးပငးဝနး့ 
ကယာ့်ပညးနယး(ှ၂) ဖလမး့ ေခ္ာငး့ဦ့ နမး့ခမး့ 
လျိဳငးေကား မငး့တပး အ်မငးံ တမူ့ 
နနး့မယးခဵု တီ့တိနး နဘာ့ ခမး့ပါတး 
ပီကငး့ မတူပီ ကငး့တပး ဝနး့သိ ု
ေမားခ္ီ့ ကေလ့တကၠသိုလး ကာဘုိ့ ဝကးလကး 
လျိဳငးလငးေလ့ တျနး့ဇဵ မို့ဒါ့ ထီ့ခ္ိဳငးံ 
ရြာ့ေတာ ထနးတလနး ယငး့မာပငး ခငးဦ့ 
ဒီေမာံဆိ ု ကနးပကးလကး မဲဇာ ဂ္ီတီစီ( မဵုရျာ) 
ဖရူ့ဆိ ု က္ီခါ့ အငး့ရျာ ေၾက့စငးေတာငး 
လျိဳငးေကားတၠသိုလး ထုတးလိုငး ေကာလငး့ မဵုရျာတကၠသုိလး 
ရျာသစး လဵုဘနး့ မဵုရျာ နမခ 
ေဘာလခဲ ကပးတလဲး ကသာ ဟုမၼလငး့ 
ဖာ့ေဆာငး့ ေလဆငး့ ပုလဲ ေ်မာငး 
ေဒါတမၾကီ့ တိနးဆီ့ ေရဦ့ တနသၤာရီတုိငး့(ဿ၆) 
ေလာပိတ စစးကိုငး့တုိငး့ေဒသႀကီ့(၃၅) တနး႔ဆညး ထာ့ွယး 
မယးစဲံ ဆရာစဵ အငး့ေတား ထာ့ွယးတပးေ်မ 
ကရငး်ပညးနယး(ှ၃) ေဖာငး့်ပငး မငး့သာ ေမတၱာ 
ဘာ့အဵ ကေလ့ ပငးလညးဘူ့ ဟိနၵာ့ 
်မွတီ ထနး့တပငး ဘုတလငး ေလာငး့လုဵ 
ေကာံကရိတး ကနီ ကေလ့ဝ ထာ့ွယးတကၠသုိလး 



ေမာငး့မကနး ေွါ ႀကိဳ ံပငးေကာကး သစးရာေကာကး 
ေက္ာကးနီေမား သနပးပငး သာယာွတီ မိေခ္ာငး့ရဲ 
သရကးေခ္ာငး့ ကွ မေကျ့တုိငး့ေဒသႀကီ့ (၃၆) ေရြာကးေတာ 
ေညာငးဇငး သကၠလ ေဂျ့ခ္ိဳ ကုနး့ေဇာငး့ 
ရငဲ ပ္ဥးပဵုႀကီ့ တေညာငး ပျငးံ်ဖဴ 
ေရ်ဖဴ ထဵု့ၾကီ့ ေက္ာငး့ေတားရာ ေခ္ာငး့နကး 
ကဵေပါကး ေဖါငးေတားသီ လကးမြတးကုနး့ ်မစးခ္ 
ကလိနးေအာငး ေတာငးငူ ေညာငးလြ မငး့လြ 
်မိတး ေရတာရြညး စကးမြဳ ံသိပၸဵေခ္ာကး ကို့ပငး 
်မိတးတကၠသုိလး ်ဖဴ့ မငး့ဘူ့ ေက္ားစျာ 
်မိတးတပးေ်မ ေက္ာကးႀကီ့ ပဒါနး့ ေပါကး 
ပုေလာ ေကတုမတ ီ မငး့ဘူ့ေစ့္ ေစတုတၱရာ 
ပလ ေရနီ ေလာငး့ရြညး ကနးတုတး 
ရြပးပဵု ်မိဳ ံလြ စက ု ဆငးေပါငးဝဲ 
ပေလာကး ဆျာ မနး့ေရနဵ ေရစႀကိဳ 
ကျ္နး့စု အုတးတျငး့ ထီ့လငး့ ဝါဇီ 
တနသၤာရီစာတိုကး ထနး့တပငး ေက္ာကးထု ဆိပး်ဖဴ 
ေကာံေသာငး့ ေဇယ္ွတီ နတးေမာကး ကျ္နး့ေခ္ာငး့ 
ခေမာကးၾကီ့ ကညျတးကျငး့ ေက္ာ ပခုကၠဴတကၠသိုလး 
ေကာံေသာငး့တပးေ်မ ေတာငးငူတကၠသိုလး ကနး ေ်မေတား 
ဘုတး်ပငး့ သာဂရ စလငး့ ၾကကးဆူက္ငး့ 
်ပညးၾကီ့မ႑ိဳငး မဵု့ က္ငး့ ်မိဳငး 
ကရသူရိ ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(အေနာကး)(ှ၁) ငဖဲ ကမၼ(ပခုကၠဴ) 
ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(အေရြ႔)(၀၀) ်ပညး ဆငး်ဖဴကျ္နး့ ပခုကၠဴ 
ပဲခူ့ ေပါငး့တညး လယးကိုငး့ မေကျ့ စာတုိကးႀကီ့ 
ေက္ာကးတဵခါ့ နတၱလငး့ စေလ မငး့တုနး့ 
ေညာငးေလ့ပငး ဇီ့ကုနး့ ဂနး ံေဂါ ကဵမ(သရကး) 
ဒိုကးဦ့ လကးပဵတနး့ ေခ္ာကး ေအာငးလဵ 
ဘုရာ့ႀကီ့ ေရႊတိုငး ေဂျ့ပငး မေကျ့ တကၠသိုလး 
ဥႆ်မိဳ ံသစး ပနး့ေတာငး့ ဆတးသျာ့ ရနးပယး 
ပဲခူ့ေကာလိပး ေပါကးေခါငး့ ေတာငးတျငး့ႀကီ့ က္နး့မာေရ့တကၠသုိလး 
ပႏဲျယးကုနး့ မငး့လြ ေဆာ ေဆ့တကၠသိုလးမေကျ့  
ပိနး့ဇလုပး အုနးဖို ်မိဳ ံသစး သရကးေစ့္ 
်ပျနးတဵဆာ မို့ညိဳ  ေရနဵေခ္ာငး့ ်ပလိ ံု 
ေရႊက္ငး သကဲုနး့ ်မငးကျနး့ ပခနး့ႀကီ့ 



မလျနး ေက္ာကးဆညး ်မငး့ၿခဵ ၿမိဳ႕မ ေခ္ာငး့နြစးချ 
သရကး မဟာေအာငးေ်မ ေက္ာကးပနး့ေတာငး့  မူ့ရစးကေလ့ 
မႏေၲလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့( ၄ဿ ) က္ပး်ပငး ဝမး့တျငး့ ကေလာံေသာံ 
က္ညးေတာငးကနး ကျမး့ၿခဵ မျနး်ပညးနယး(၁ှ) ပင 
ေပ္ားဘျယး ေစ့္ခ္ိဳ  ေမားလ်မိဳငး နြစးကရငး 
ွဲေလာငး တေကာငး့ နတးေတာငး ေက္ာငး့ရျာ 
ငါသေရာကး စကးမႈၿမိဳ႕သစး ဒုိငး့ွနးကျငး့ အလြပး 
ဟဵဇာ့ ခ္မး့်မသာစညး  ထာ့ွယးစု စစးေတာငး့ 
ပုပါၸ့ စဥး႕ကူ့ တကၠသိုလး က္ိဳကၠသာ 
ရတနာပုဵတကၠသိုလး ပေဒသာၿမိဳ႕သစး ်မိဳငးသာယာ ရခိုငး်ပညးနယး(ဿ၅) 

လယးေွ့ ်ပငးဦ့လျငးတပးေ်မ မုပျနး စစးေတျ 
သာစညး ဗ.ဝ.က ဇီ့ပငးႀကီ့ ေဇယ္ာသီရိ သဵတျ ဲ
ႏျာ့ထုိ့ႀကီ့ ကူမဲ  ဖာ့ေအာကး တပးေ်မ 
ေညာငးဦ့ နညး့ပညာတကၠသိုလး  ေခ္ာငး့ဆဵု ေက္ာကး်ဖဴ 
သေဲတာ မႏၱေလ့ဘူတာ သဵ်ဖဴဇရပး ေမာငးေတာ 
သိမးကုနး့ သပိတးက္ငး့  မုဒဵု ေ်မာကးဦ့ 
စဥးက ူ မတၱရာ က္ိဳကးထုိ ေက္ာကးေတား 
ရမညး့သငး့  မနး့တကၠသုိလး  သထုဵ အေပါကးွ 
တပးကုနး့  အေနာကး်ပငး ေရ့ ပလကးွ 
ေရဆငး့  နနး့တျငး့  က္ိဳကၼေရာ ေပါကးေတာ 
စုေပါငး့ရုဵ့(်ပငးဦ့လျငး) အေရြ႕်ပငး  က္ိဳကၡမီ မငး့်ပာ့ 
ရြမၼငယး ်မစးငယး  မုတၱမ ေ်မပဵု 
ရြမး့တ ဲ ေ်မာကး်ပငး  သိမးဆိပး အမး့ 
ၿမိဳ ႕သာ MIIT ဘီ့လငး့ ဘူ့သီ့ေတာငး 
ပ္ဥး့မနာ့ စဥး႕ကုိငး  ေတာငးစျနး့ ငပလ ီ
မိတၱီလာတပးေ်မ ်ပညးႀကီ့တဵချနး  သိမးဇရပး ပုဏ႓ၰာ့ကျ္နး့ 
ဗဆက မႏၱေလ့ စာတုိကးႀကီ့ ဇငး့က္ိဳကး ေက္ာကးနီေမား 
မိတီၱလာ မုိ့ကုတး  ကမာွကး မငး့ဂဵ 
သာွတၳ ိ ်မစးသာ့  လမိုငး့ က္ိနၱလ ီ
်မငး့ၿခဵ ပလိပး  ေပါငး ဇငးေခ္ာငး့ 
ေတာငးသာ အနီ့စခနး့  ရငး့်ငိမး ေတာငးကုတး 
မလႈိငး အမရပူရ  ရျာလျတး မာနးေအာငး 
ပုဂဵ ပုသိမးႀကီ့  မုပၸလငး ရမး့်ဗဲ 
ေတာငးသာ တဵတာ့ဦ့  ေခါဇာ ရေသံေတာငး 
ငါနး့ဇျနး  ခ္မး့ေအ့သာစဵ  ကတုိ့ ယုိ့တရုတး 
်ပငးဦ့လျငး လကးပဵလြ  ေညာငးပငးဆိပး ရူပ 



မအီ ခရမး့ အေနာကးပိုငး့တကၠသိုလး ပငး်ဖစး 
ဂျ ထနး့တပငး ဒါ့ပိနး ေနာငးတရာ့ 
ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့(၅၂ ) ေဖာငးၾကီ့ မဂၤလျနး့ ေက္ာကၠခ္ာ့ 
ပနး့ပဲတနး့ သုွဏၰ ကမာကလုပး ေက္ာကးတနး့ 
ကမာရျတး သဵု့ချ အေဖ္ာကး ေတာငးနီ 
ဗိုလးတေထာငး ဥကၠ ဵ ေတားလတ ီ ်မငး့က္ဒို့ 
အငး့စိနး လကးခုပးကုနး့ ခေနာငး လငး့ေခ့ 
ဒဂဵု ေအာငးဆနး့ လြညး့ဆိပး ကာလိ 
ေတာငးဥကၠလာ ဆိပးၾကီ့ခေနာငးတို ရဲမျနးတပး ေမာကးမယး 
မဂၤလာဒဵု ဘုရငးံေနာငးေစ့္ ဖလဵ ု မိုငး့ပနး 
ေ်မာကးဥကၠလာ ပုဇျနးေတာငး မဂၤလာေတာငးညျနး ံ မိုငး့ေနာငး 
ရနးကငး့ ေကာံမြဴ့ ကိုကုိ့ညျနး ံ ေက့္သီ့ 
ၾကညးံ်မငးတိုငး ေရႊ်ပညးသာ သနးလ္ငးတပးနယး မိုငး့ကိုငး 
သနးလ္ငး ေဒါပဵု ဒဂဵုတကၠသိုလး ခိုလမး 
တာေမျ ဒလ ရြမး့်ပညးနယး(ေတာငး)(၁၁) လခဲ္ာ့ 
လြိဳငး အေရြ ံပိုငး့တကၠသိုလး ေတာငးၾကီ့ မို့နဲ 
လြိဳငးတကၠသိုလး ေရေၾကာငး့တကၠသုိလး ကေလာ နမးံစနး(တ) 
သာေကတ အငး့တိုငး လျိဳငးလငး ပငးလဵုတကၠသုိလး 
သဃၤနး့ကျ္နး့ ေထရွါဒ ဗထူ့ ပငးလဵ ု
ဗဟနး့ ေထာကးၾကနး ံ ေအာငးပနး့ ကျနးဟိနး့ 
ဒဂဵုေ်မာကး ေလ့ေထာငးံကနး ေညာငးေရႊ မိုငး့ရြဴ့ 
အလဵ ု စီ့ပျါ့ေရ့တကၠသိုလး ဟဟဲို့ က္ိဳငး့ေတာငး့ 
ဒဂဵုေတာငး ဗိုလးခ္ဳပးေစ့္ ဖယးခဵု ရြမး့်ပညးနယး(ေ်မာကး)(ဿ၁) 
စမး့ေခ္ာငး့ ေမြားဘီတပး မိုငး့ပျနး လာ့ရြိဳ့ 
လမး့မေတား သိမးၾကီ့ေစ့္ ေရႊေညာငး မိုငး့ရယး 
မရမး့ကုနး့ ်မနးမာံေရတပး ေတာငးၾကီ့တကၠသိုလး တနး႔ယနး့ 
ေက္ာကးတနး့ ်ပညးသာယာ မို့်ဗဲ သိနး့နီ 
တဵတာ့ ွါ့ဘေလာကးေသာကး ရပးေစာကး ေက္ာကးမဲ 
ေမြားဘီ က္ိဳကးေထား နညး့ပညာတကၠသုိလး သီေပါ 
ဒဂဵုအေရြ ံ ေရႊေပါကးကဵ ဆီဆုိငး နမးံဆနး 
ဒဂဵုဆိပးကမး့ ေစားဘျာ့ၾကီ့ကုနး့ ပငး့တယ နမးံလနး 
ဒဂဵုစကးမြဳဇုနး ပုလဲ်မိဳ ံသစး ပငးေလာငး့ ေနာငးခ္ိဳ 
လြညး့ကူ့ ေမတၱာညျနး ံ ရျာငဵ နမၼတ ူ
တုိကးၾကီ့ နညး့ပညာတကၠသုိလး ေရဦ့ မနးတုဵ 
တျ ဵ ံေတ့ ေ်မာငး့တကာ ေက္ာကးတလဵု့ မို့မိတး 
လြိဳငးသာယာ ငါ့ဆူေတာငး အငးေတာ မဘိမး့ 
ကျမး့်ခဵကုနး့ ရနးကုနးဘူတာ တီက္စး မူဆယး 



နမးံခမး့ ဧရာွတီတုိငး့ေဒသႀကီ့(၃ှ) ငပိဆိပး(ေရၾကညး) မအူပငး 
ၾကဴကုတး ပုသိမး ေက္ာငး့ကုနး့ ေရႊေတာငးေမြား 
ကျတးခိုငး တပးေ်မ ေ်မာငး့်မ မအူပငးတကၠသုိလး 
တာမုိ့ည ဲ ်မကးကုိ အိမၼဲ ေမားလ်မိဳငးကျ္နး့ 
နမးံဖတးကာ ပုသိမးတကၠသိုလး ွါ့ခယးမ ဖ္ာပဵု 
ေကာငး့ခါ့ ပညာေရ့ေကာလိပး က္ဵဳမေင့ ဘိုကေလ့ 
ကျမး့လဵ ု ေခ္ာငး့သာ ေရႊေလာငး့ ကဒဵုကနိ 
ဟုိပနး သေဘာၤက္ငး့ ဟသာၤတ အမာ 
ေလာကးကိုငး GCC ဓႏု်ဖဴ က္ိဳကးလတး 
လာ့ရြိဳ့ၾကီ့ ေငျေဆာငး ဓမၻီ ေဒ့ဒရဲ 
ရြမး့်ပညးနယး(ေရြ႕)(ှဿ) 
 ်ပငးခရိုငး ဟသာၤတတကၠသိုလး ပနး့တေနား 

က္ဳိငး့တုဵ ဵ ဟိုငး့ႀကီ့ ဇလျနး ေညာငးတုနး့ 
တာခ္ီလိတး ကနးႀကီ့ေထာငးံ ေလ့မ္ကးႏြာ လပျတၱာ 
မိုငး့်ဖတး သာေပါငး့ ်မနးေအာငး လပျတၱာသဵု့မိုငး 
မိုငး့ဆတး ငပုေတာ ကေနာငး ်ပငးစလူ 
တာေလ က္ဵဳကူ့ အငးပငး အဂၤပူ 
မိုငး့ေယာငး့ က္ဵဳေပ္ား ငပိဆိပး(်မနးေအာငး) 
မိုငး့တု ဵ အေထာငး ႀကဵခငး့ 
မိုငး့ခတး ေသာငးႀကီ့ ဘကးရဲ 
မိုငး့ယနး့ ေရၾကညး သီတာကုနး့်ပငး 
မိုငး့်ပငး့ အသုတး ထူ့ႀကီ့ 
တုဵတာ ငါ့သိုငး့ေခ္ာငး့ မဲဇလီကုနး့ 
ွမးပုဵ ဒါ့က ကျငး့ေကာကး 


