
 ေန်ပညးေတား (၁) ွကးလကး ေရနဵေခ္ာငး့ ေက္ာကးပနး့ေတာငး့ ်မစးငယး 
ေန်ပညးေတား ွနး့သို သရကး က္ပး်ပငး ပေဒသာၿမိဳ႔သစး 
ပ္ဥး့မနာ့   တနသၤာရီတုိငး့ေဒသႀကီ့(၂) ဆငး်ဖဴကၽျနး့ ေစ့္ခ္ိဳ စဥးံကိုငးး 
တပးကုနး့ ၿမိတး ပျငးံ်ဖဴ အေနာကး်ပငး ွဲေလာငး 
ေရဆငး့ ထာ့ဝယး စလငး့ သာစညး မိတၳီလာတပးေ်မ 

 ကခ္ငး်ပညးနယး (ှွ) ေကာံေသာငး့ ဆငးေပါငးဝဲ မႏေၲလ့ဘူတာ    သိမးကုနး့ 
်မစးႀကီ့နာ့ ပုေလာ ေအာငးလဵ အေရြ႕်ပငး ပုသိမးႀကီ့ 
ဗနး့ေမား ဘုတး်ပငး့ ၿမိဳငး ဗဝတ(အထကး်မနးမာ်ပညး) ရတနာပဵုၿမိဳ႕သစး 
မို့ၫြငး့ ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(အေရြ႕) (ှ၁)   ၿမိဳ ႕သစး   ဟဵဇာ့ ပုလိပး 
ဟိုပငး ပဲခူ့ နတးေမာကး   မလႈိငး    ငါနး့ဇျနး 
မို့ေကာငး့ ေတာငးငူ မငး့လြ(သရကး)   စုေပါငး့ရဵု့(်ပငးဦ့လျငး)   မိတၳီလာဗဆက 
မို့ေမာကး ေညာငးေလ့ပငး ရနးပယး   ်မနးမာသတငး့အခ္ကးအလကး(MIIT) က္ညးေထာငးကနး 
ေရႊကူ ်ဖဴ့ မေကျ့တကၠသိုလး နနး့တျငး့ မျနး်ပညးနယး(ှ၀) 
မနးစီ    ေရတာရြညး က္နး့မာေရ့တကၠသိုလး အိမးေတားရာ ေမားလၿမိဳငး 
တႏိုငး့ ပဲခူ့တကၠသိုလး ေဆ့တကၠသိုလး နညး့ပညာတကၠသိုလး သထဵု 
ွိုငး့ေမား    ဥႆၿမိဳ ႕သစး ကဵမ(သရကး) တေကာငး့ ေရ့ 

 ကယာ့်ပညးနယး (ဿ) ေက္ာကးတဵခါ့   ေရစႀကိဳ ်မစးသာ့ က္ိဳကးထို 
လိျဳငးေကား အုတးတျငး့   ေပါကး ၿမိဳ႕သာ ေပါငး 
 ေဘာလခဲ ဒိုကးဦ့ မႏေၲလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့ (၄၀) ရြမး့တဲ သဵ်ဖဴဇရပး 

ကရငး်ပညးနယး (၁) ေွါ မႏေၲလ့စာတိုကးႀကီ့ လယးေွ့ မုဒဵု 
ဘာ့အဵ ကညျတးကျငး့ ်ပငးဦ့လျငး ကျမး့ၿခဵ   မုပျနး 

    ်မွတီ ထနး့တပငး မိတၳီလာ ထဵု့ဘို ဒိုငး့ွနးကျငး့ 
 ေကာံကရိတး ကွ ေက္ာကးဆညး စဥး႔ကူ့(မနး့) ေမားလၿမိဳငးတကၠသိုလး 

    လႈိငး့ဘျဲ႔    ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(အေနာကး)(၆) ခ္မး့်မသာစညး ကူမဲ ၿမိဳငးသာယာ 
 ခ္ငး့်ပညးနယး (ှ) ်ပညး ပုဂဵ စဥးံကူ့(ေညာငးဦ့)  နတးေတာငး 
    ဟာ့ခါ့ ေပါငး့တညး ေညာငးဦ့ ရြမး့မငယး မုတၱမ 
 စစးကိုငး့တုိငး့ေဒသႀကီ့ (ှ၂) လကးပဵတနး့ ်ပညးႀကီ့တဵချနး ေအလာ ရခိုငး်ပညးနယး (၀) 
မဵုရျာ သာယာဝတီ မို့ကုတး စကးမႈၿမိဳ႔သစး စစးေတျ 
စစးကိုငး့ ႀကိဳ႕ပငးေကာကး ်မငး့ၿခဵ ်ပငးဦ့လျငးတပးေ်မ ေက္ာကး်ဖဴ 
ကေလ့ နတၱလငး့ ရမညး့သငး့ လကးပနးလြ သဵတျ ဲ
ကသာ အုတးဖို မႏေၲလ့ရုဵ့ႀကီ့(ခ္မး့ေအ့သာဇဵ) ်မငး့ၿခဵ(ၿမိဳ ႕မ) ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့ (၅၃) 
ေရႊဘို ဇီ့ကုနး့ မႏေၲလ့ရြမး့စု(မဟာေအာငးေ်မ) ငါသံေရာကး ရနးကုနးစာတိုကးႀကီ့ 
ခငးဦ့ မငး့လြ ေတာငးသာ တဵတာ့ဦ့ မဂၤလာေတာငးၫျနး႔ 
အငး့ေတား မေကျ့တုိငး့ေဒသႀကီ့ (ဿ၁) ႏျာ့ထို့ႀကီ့ သာွတၳိ ရနးကုနးတကၠသိုလး 
ေကာလငး့ မေကျ့ ေပ္ားဘျယး ရတနာပဵုတကၠသိုလး အငး့စိနး 
ေရဦ့ ပခုကၠဴ မႏေၲလ့တကၠသိုလး အနီ့စခနး့ ေက္ာကးတနး့ 
်မငး့မူ ေခ္ာကး ေ်မာကး်ပငး မတၱရာ ၾကညးံ်မငးတိုငး 
ေခ္ာငး့ဦ့ ဂနး႔ေဂါ ဝမး့တျငး့ ်ပငးစညး တျဵေတ့ 
ကနး႔ဘလူ ေတာငးတျငး့ႀကီ့ သပိတးက္ငး့ ပုပၸာ့ မဂၤလာဒဵု 
ကၽျနး့လြ မငး့ဘူ့ အမရပူရ သဲေတာ ရနးကငး့ 



လမး့မေတား ဥကၠဵ မဂၤလျနး့ ေက္ာကးမဲ ဘိုကေလ့ 
လြိဳငး သဵု့ချ ကမာကလုပး မူဆယး က္ိဳကးလတး 
သနးလ္ငး ခရမး့ ခေနာငး  ေနာငးခ္ိဳ သာေပါငး့ 

ဗဝတ(ေဖာငးႀကီ့) ေအာငးဆနး့ တဵတာ့ ရြမး့်ပညးနယး(ေရြ႕) (၀)   ေမားလၿမိဳငးကၽျနး့ 

တာေမျ ေရႊေပါကးကဵ ေမြားဘီတပး    က္ိဳငး့တဵု ေလ့မ္ကးနြာ 
မရမး့ကုနး့ သိမးႀကီ့ေစ့္ ရဲမျနးတပး     တာခ္ီလိတး 
လြိဳငးတကၠသိုလး ေရႊ်ပညးသာ ငါ့ဆူေတာငး     မိုငး့်ဖတး 
ဒဂဵု ဒဂဵုဆိပးကမး့ ဒါ့ပိနး ဧရာဝတီတုိငး့ေဒသႀကီ့(ဿ၄)  
  အလဵ ု ေမြားဘီ လကးခုပးကုနး့ ပုသိမး 
 စမး့ေခ္ာငး့ အငး့တိုငး ေတားလတီ မအူပငး 
 ေတာငးဥကၠလာ ေကာံမြဴ့ ဖလဵု ေ်မာငး့်မ 
 သုဝဏၰ ထနး့တပငး အေဖ္ာကး ဟသၤာတ 
 ဘုရငး႔ေနာငး ဆိပးႀကီ့ခေနာငးတို ွါ့ဘေလာကးေသာကး ဖ္ာပဵု 
 ေမတၱာၫျနး႔ ေစားဘျာႀကီ့ကုနး့ က္ိဳကးေထား ဝါ့ခယးမ 
  ဗဟနး့ ေထာကးၾကနး႔ သနးလ္ငးတပးနယး ကနးႀကီ့ေထာငးံ 

   ဗိုလးတစးေထာငး ပုလဲၿမိဳ႕သစး ေ်မာငး့တကာ က္ဵဳေပ္ား 
   ပုဇျနးေတာငး ကျမး့ၿခဵကုနး့ လြညး့ဆိပး ေက္ာငး့ကုနး့ 
   သဃၤနး့ကၽျနး့ ဗိုလးခ္ဳပးေစ့္ ရြမး့်ပညးနယး(ေတာငး) (၅) ငပုေတာ 
ပနး့ဘဲတနး့ ေက္ာကးတဵတာ့ ေတာငးႀကီ့ အသုတး 
ေ်မာကးဥကၠလာ ်မနးမာံေရတပး ကေလာ အဂၤပူ 
သာေကတ ်ပညးသာယာ ဗထူ့ ႀကဵခငး့ 

ဒဂဵု(ေတာငး) ေထရွါဒ လျိဳငးလငး ဇလျနး 
ဒဂဵုတကၠသိုလး ရနးကုနးဘူတာ ရပးေစာကး ဓႏု်ဖဴ 
လႈိငးသာယာ အေနာကးပိုငး့တကၠသိုလး ေအာငးပနး့ ပနး့တေနား 
ဒဂဵု(အေရြ႕) အေရြ႕ပိုငး့တကၠသိုလး ေညာငးေရႊ ်မနးေအာငး 
ေ်မာကးဒဂဵု စီ့ပျာ့ေရ့တကၠသိုလး    ဆီဆိုငး ေရၾကညး 
ေဒါပဵု ေရေၾကာငး့တကၠသိုလး ရြမး့်ပညးနယး(ေ်မာကး) (၃) အိမၼဲ 
ဒလ နညး့ပညာတကၠသိုလး လာ့ရြိဳ့ လပျတၱာ 
တိုကးႀကီ့ စကးမႈဇုနး(ဒဂဵုေတာငး) မို့မိတး ေညာငးတုနး့ 
လြညး့ကူ့ ေလ့ေထာငးံကနး သီေပါ ေဒ့ဒရဲ 


