
ေန်ပညးေတား (၂) ဒီ့ေမာံဆို အငး့ေတား ဘုတး်ပငး့ ပဲခူ့(အေနာကး) (ဿဿ) ဆငးေပါငးဝဲ 
ေန်ပညးေတား ေဘားလခဲ ေကာလငး့ သရကးေခ္ာငး့ ်ပညး ေပါကး 
ပ္ဥး့မနာ့ ဖာ့ေဆာငး့ ေရဦ့ ေလာငး့လဵု ေပါငး့တညး ဆငး်ဖဴကၽျနး့ 
ေရဆငး့ ဖရူဆို ကၽျနး့လြ ေရ်ဖဴ လကးပဵတနး့ ဆိပး်ဖဴ 
တပးကုနး့ လိျဳ ငးေကားတကၠသုိလး အရာေတား တနသၤာရ ီ သာယာဝတ ီ နတးေမာကး 
လယးေဝ့ ကရငး (၅) ပုလဲ ပေလာကး ႀကိဳ႕ပငးေကာကး ပျငးံ်ဖဴ 
ကခ္ငး (ဿ၂) ဘာ့အဵ ဆာ့လငး့ႀကီ့ ပဲခူ့(အေရြ႕) (ဿ၄) နတၱလငး့ မငး့တုနး့ 
်မစးႀကီ့နာ့ ေကာံကရိတး ေခ္ာငး့ဦ့ ပဲခူ့ အုတးဖို မငး့လြ(သရကး) 
ပူတာအို ်မဝတီ ဘုတလငး ေတာငးငူ ဇီ့ကုနး့ ၿမိဳငး 
ဖာ့ကနး႔ ၾကာအငး့ဆိပးႀကီ့ ဒီပဲယငး့ ေညာငးေလ့ပငး မငး့လြ ကမၼ 
ဗနး့ေမား သဵေတာငးႀကီ့ ခငးဦ့ ်ဖဴ့ ေပါကးေခါငး့ ငဖ ဲ
မို့ၫြငး့ လြိဳငး့ဘျဲ ဝကးလကး ေက္ာကးတဵခါ့ ပနး့ေတာငး့ ေရစႀကိဳ 
ဟိုပငး သဵေတာငး တနး႔ဆညး ဒိုကးဦ့ သဲကုနး့ ေအာငးလဵ 
ဆျမးပရာဘျမး ဖာပျနး ဝနး့သို ေရတာရြညး ေရႊေတာငး ်မစးေခ္ 
မို့ေကာငး့ ခ္ငး့ (ှွ) ထီ့ခ္ိဳငး႔ ကဝ မို့ညိဳ ကဵမ(သရကး) 
မို့ေမာကး ဟာ့ခါ့ ဟုမၼလငး့ ေကတုမတ ီ ်ပညးတကၠသိုလး ေက္ာကးထု 
ေရႊကူ ဖလမး့ ယငး့မာပငး ဆျာ ွကးထီ့ကနး ထီ့လငး့ 
တႏိုငး့ မငး့တပး ကေလ့ွ ပႏဲျယးကုနး့ ပုတီ့ကုနး့ ေဆာ 
ရြငးေဗျယနး ကေလ့ေကာလိပး ေမားလိုကး ေရႊက္ငး ဥသ္ြစးပငး ေစတုတၱရာ 
မဵစီ တီ့တိနး ေ်မာငး ေဝါ အငး့မ ၿမိဳ ႕သစး 
ခ္ီေဗျ တျနး့ဇဵ ေမားလူ့ ဘုရာ့ႀကီ့ ေပါငး့တလညး ွါဇီ 
ပငး့ေဘာ ထနးတလနး ခႏၱီ့ ပဲခူ့ေကာလိပး သဵု့ဆယး မေကျ့တကၠသိုလး 
ေနာငးမျနး မတူပီ ေက္ာကးေ်မာငး့ ကၫႊတးကျငး့ ေခတၱရာ ရနးပယး 
နမၼတီ့ ရိဒး တာဟနး့ သနပၸငး မေကျ့ (၀၂) ဆတးသျာ့ 
ွိုငး့ေမား ကနးပကးလကး  အလုဵ ေက္ာကးႀကီ့ မေကျ့ ေညာငးလြ 
ဆငးဘို စစးကိုငး့ (၀၃) မဵုရျာတကၠသိုလး အုတးတျငး့ ပခုကၠဴ မႏၲေလ့ (၁၂) 
လျယးဂ္ယး မဵုရျာ ဆိပးချနး ်ပျနးတနးဆာ ေခ္ာကး မႏေၲလ့စာတုိကးႀကီ့ 
မပခ စစးကိုငး့ ဗနး့ေမာကး ေတာငးငူတကၠသိုလး ဂနး႔ေဂါ ်ပငးဦ့လျငး 
ေမားဟနး ကေလ့ တနသၤာရီ (ှှ) ထနး့တပငး ေတာငးတျငး့ႀကီ့ မိတီၳလာ 
မခ္မး့ေဘာ ကသာ ၿမိတး ဥႆၿမိဳ ႕သစး မငး့ဘူ့ ေက္ာကးဆညး 
နမၼာ တမူ့ ထာ့ဝယး ေရနီ ေရနဵေခ္ာငး့ ေတာငးသာ 
ဆာ့ေမြား ေရႊဘို ေကာံေသာငး့ ေဇယ္ွတ ီ သရကး ေညာငးဦ့ 
ကယာ့ (၃) ကနး႔ဘလူ ကၽျနး့စု ်မိဳ႕လြ စကု ်ပညးႀကီ့တဵချနး 
လျိဳငးေကား ်မငး့မူ ပုေလာ ပ္ဥးပဵုႀကီ့ စလငး့ မို့ကုတး 



်မငး့ၿခဵ အေရြ႕်ပငး ရမးၿဗ ဲ စီ့ပျာ့ေရ့တကၠသိုလး ကျနးဟိနး့ ၾကဴကုတး ေခ္ာငး့သာ 
ရမညး့သငး့ လကးပနးလြ ရေသံေတာငး ဒဂဵုၿမိဳ႕သစး(ေတာငး) ေညာငးေရႊ ကျတးခိုငး ဓႏု်ဖဴ 
ပုဂဵ ရြမး့တဲ ပလကးွ သဵု့ချ နမး႔စနး နမၼတူ ပနး့တေနား 
ေပ္ားဘျယး မျနး (ှ၅) မာနးေအာငး ခရမး့ ရပးေစာကး နမး႔ခမး့ ဘိုကေလ့ 
မလြိဳငး ေမားလၿမိဳငး ငပလီ ေကာံမြဴ့ ေအာငးပနး့ ဟိုပနး ေမားကၽျနး့ 
ဝမး့တျငး့ မုဒဵု ရနးကုနး (၂၄) ကျမး့ၿခဵကုနး့ ပငးလဵု နမး႔ဖတးကာ ်မနးေအာငး 
ေက္ာကးပနး့ေတာငး့ သထဵု ရနးကုနးစာတိုကးႀကီ့ ဒလ ဖယးခဵု နမး႔လနး လပျတၱာ 
သာစညး ေခ္ာငး့ဆဵု ဒဂဵု ဒဂဵုဆိပးကမး့ ဟိုပုနး့ တနး႔ယနး့ ဇလျနး 
ဗဝတ(အထကး်မနးမာ်ပညး) က္ိဳကၡမီ ရနးကုနးတကၠသိုလး ဆိပးႀကီ့ခေနာငးတို လငး့ေခ့ နမးံဆနး(ေ်မာကး) သာေပါငး့ 
အမရပူရ ေရ့ အငး့စိနး အလဵု မိုငး့ပနး မဘိမး့  ေဒ့ဒရဲ 
မနး့တကၠသိုလး က္ိဳကးထို ေက္ာကးတနး့ လမး့မေတား လဲခ္ာ့ မိုငး့ရယး ေက္ာငး့ကုနး့ 
မတၱရာ သဵ်ဖဴဇရပး တိုကးႀကီ့ ၾကညးံ်မငးတိုငး ပငး့တယ မနးတဵု အဂၤပူ 
စဥး႔ကူ့/ မနး့ သိမးဆိပး တျဵေတ့ စမး့ေခ္ာငး့ ဆီဆိုငး ရြမး့(အေရြ႕) (ှွ) ကနးႀကီ့ေထာငးံ 
သပိတးက္ငး့ က္ိဳကးမေရာ ေတာငးဥကၠလာပ လြိဳငး ဟဲဟို့ က္ိဳငး့တဵု ငပုေတာ 
ရုဵ့ႀကီ့ သိမးဇရပး မရမး့ကုနး့ ဗဟနး့ ခိုလနး တာခ္ီလိတး ေညာငးတုနး့ 
တဵတာ့ဦ့ ေပါငး မဂၤလာဒဵု လြညး့ကူ့ ရျာငဵ မိုငး့ဆတး ေလ့မ္ကးႏြာ 
ႏျာ့ထို့ႀကီ့ ေမားလၿမိဳငးတကၠသိုလး ေ်မာကးဥကၠလာပ ဗိုလးတေထာငး ပငးေလာငး့ မိုငး့်ဖတး အိမၼဲ 
ငါနး့ဇျနး လမိုငး့ ေမြားဘီ မဂၤလာေတာငးၫျနး႔ ေရႊေညာငး မိုငး့ခတး ငါ့သိုငး့ေခ္ာငး့ 
ပေဒသာၿမိဳ႔သစး ဘီ့လငး့ ရနးကငး့ ပနး့ဘဲတနး့ မို့နဲ မိုငး့တဵု ေရၾကညး 
နညး့ပညာတကၠသိုလး ဒိုငး့ွနးကျငး့ လြိဳငးတကၠသိုလး ေထာကးၾကနး႔ ေတာငးႀကီ့တကၠသိုလး မိုငး့်ပငး့ ေငျေဆာငး 
က္ပး်ပငး ဇငး့က္ိဳကး သဃၤနးကၽျနး့ ေရႊေပါကးကဵ နညး့ပညာတကၠသိုလး မိုငး့ယနး့ ်မကးတို 
တဵတာ့ဦ့ေကာငးတာချ ဲ မုပျနး သနးလ္ငး ေမတၱာၫျနး႔ ေအ့သာယာ မိုငး့ေယာငး့ က္ဵဳမေင့ 
ေစ့္ခ္ိဳစာတိုကးေကာငးတာချဲ ရခိုငး (ှ၃) ဗဝတ(ေဖာငးႀကီ့) ဥကၠဵ ကာလိ တာေလ ထူ့ႀကီ့ 
ခ္မး့်မသာစညး စစးေတျ ေထရဗုဒၶ ေအာငးဆနး့ ရြမး့(ေ်မာကး) (ဿဿ) ဧရာဝတီ (၀၅) မဲဇလီကုနး့ 
ပုသိမးႀကီ့ ေက္ာကး်ဖဴ ဘုရငး႔ေနာငးေစ့္ အငး့တိုငး လာ့ရြိဳ့ ပုသိမး ပညာေရ့ေကာလိပး 
်မစးသာ့ သဵတျ ဲ ေရေၾကာငး့တကၠသိုလး ေစားဘျာ့ႀကီ့ကုနး့ ေက္ာကးမဲ မအူပငး ပုသိမးတကၠသိုလး 
စဥး႔ကိုငး အမး့ ကိုကို့ကၽျနး့ ပုလဲၿမိဳ႕သစး ကျမး့လဵု ေ်မာငး့်မ အေထာငး 
မနီ့စခနး့ ေမာငးေတာ ထနး့တပငး ရဲမျနးတပး မူဆယး ဟသၤာတ ဟသၤာတတကၠသိုလး 
ရြမး့စု ဘူ့သီ့ေတာငး ေရႊ်ပညးသာ ေက္ာကးတဵတာ့ မို့မိတး ဖ္ာပဵု 
စုေပါငိး့ရဵု့(်ပငးဦ့လျငး) ေက္ာကးေတား လြိဳငးသာယာ ရြမး့(ေတာငး) (ဿ၄) ေလာကးကိုငး ဝါ့ခယးမ 
ဗဆက မငး့်ပာ့ သာေကတ ေတာငးႀကီ့ တာမို့ညဲ က္ဵဳေပ္ား 
အေနာကး်ပငး ေ်မာကးဦ့ ေဒါပဵု ကေလာ ေနာငးခ္ိဳ အသုတး 
ပလိပး ေတာငးကုတး တာေမျ ဗထူ့ သီေပါ က္ိဳကးလတး 
ကူမဲ ဂျ  ဒဂဵုၿမိဳ႕သစး(ေ်မာကး) လျိဳငးလငး သိႏၵီ ႀကဵခငး့ 


