
ေန်ပညးေတား(၅) နနး့ခမး့ ဖာလးေထာငး ပ္ဥးေတာ 
ေရႊၿမိဳ႕ ထရနးဒနး့ ဟိုငး့က္ငး့ ွငးမံနာ့ 
်ဖဳတးချဲ ဂါ့ရာယနး စစးကုိငး့တုိငး့ေဒသႀကီ့(၃၃) အုိငးေထာငး 
ကနးသာ ကရငး်ပညးနယး(၆) မငး့ကျနး့ က္ာ့တကး 
ေၾကာငးေရ ပိုငးရမး့ စာေရ့ရျာ ဆာ့ထဵု့ 
မငး့်ပငး ွငး့က္နး အာလကပၸ ခ္ငး်ပစး 
သရကးကုနး့ ွတးႀကီ့ ေက္ာကးရစး လကးေတာငး့ႀကီ့ 
သစးပုတးပငး ခရာ့ နဂါ့ေပါကး ေက္ာကးတဵု့ႀကီ့ 
ေညာငးလျနး႔ ထီလဵု နဘတး ေညာငးေ်ခေထာကး 
ကခ္ငး်ပညးနယး(၀ှ) ေတာငးၾကာ့အငး့ ပရိမၼ ကမး့န ီ
စဥး့ခမး့ ကျမးဘီ ဆငးအငး့ ေညာငးပငးသာ 
ၿမိဳ႕သစး အငးၾကငး့ၿမိဳငး ေညာငးပငးသာ ်မေတာငး 
ၿမိဳ႕သစးႀကီ့ မငး့လကးပ ဵ မုဆို့ခ္ဵဳ  အလယးေတာ 
တာေလာႀကီ့ ခ္ငး့်ပညးနယး(ဿ၃) ေရႊဘိုအမြတး-၅ ေလံက္ငးံေရ့တပး ခဵသာ 
မနးွ ိနး့ႀကီ့ ဇို့ချာ့ က္ာ့တကးပငး ကငး့ 
ပလန ဆတၱာ့ မေဒါငး့လြ ေ်မလငး့ 
ကဵလြ ဆိုငး့ဇ ဵ ်မငး့ေဒါငး့ စခနး့ႀကီ့ 
ေတာငးနီ ရမးတလို ေပါကၠနး ရာဇၿဂိဳရး 
မငး့ကုနး့ ကေလာမျနး ရြိမၼကာ့ ပနး့သာ 
နနး့ချငး သီကီ့ရး ေရႊပနး့ကုနး့ ေရေအာကးေတာငး 
ကာဒ ူ ဖာရးရျနး့ ေပပငးေခ္ာငး့ ေၾကျ 
ေခ္ာငး့ွ သီနမး့  ပငးံသာ ေခ္ာငး့ွ 
ေညာငးကုနး့ သီျထနး မလယး သငးေတာ 
ပငးဟဲ ဒါအုိခ္ိနး့ တမာေတာ ဘုတးကနး 
ဘီလူ့ ရြငးေဘာငး ေညာငးလြ သနနး့ 
ၿမိဳ႕သစးကေလ့ သီဖူလး စိုငး်ပငးႀကီ့ ေကာယာ့ 
ရျာသစးႀကီ့ သီဘျာလး တငး့တိမးရ ဵ ေမာငး့ခမး့ 
ေလာေခါငး လဵုပီ့ မူကမး့ႀကီ့ ေနာငးဆနး့က္ငး 
မအူပငး ေမြာငးတလနး့ ကဵထူ့မ ရျာကုနး့ႀကီ့ 
မဵမလငး့ လဵုလဲ(ရး) နဘကးႀကီ့ နနး႔ေတာ 
ေရႊက္ီ့နာ့ ဟရီဖီ့ ေက္ာကၠာ ရျာရြညးေ်မာကး 
ေက္ာကးႀကီ့ က္ိနးပိကျတး မို့ၫြငး့ တနသၤာာရီတုိငး့ေဒသႀကီ့(ှ၂) 
ဘို့ကုနး့ လိုငးတီျ့ ေမာငး့ေထာငး ၿမိတးၿမိဳ႕သစး 
မငး့ေက္ာငး့ကုနး့ ေဟေလ့ ေနာငးႀကီ့အုိငး ပကာရီ 
သေ်ပလြ မႊာလးဘငး့ မငး့ရျာ သေ်ပေရြာငး 
စီသာ ဟနးကငး့ ကပိုငး အငး့ေစာကး 
ဇီ့ွနး ရိ ု ဖို့ွနး့ေတာငး ပဒဲကး 
မူလာရြီဒ ီ ကၽျနးနနး ရငးေပါငးတိုငး နဘူ့လယး 



ေညာငးပငးကျငး့ မေကျ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(၂၆) ေဇာငးခ္မး့ေတာငး ေက္ာဇီ 
မလိွမး့ ေညာငးကနး လမး့ရျာ ေက္ာကးတလုဵ့ 
ေအာငးဘာ မငး့ရျာ အငး့ကနး မငး့ေနကုနး့ 
ေခ္ာငး့ကဖီ့ ရငး့ဆိပး ကုိရငး ံ ဇက္နး့ 
ဇာဒကးႀကီ့ ခ္ိဳငး့ ေက္ာကးေလြခါ့ တလုတး 
ရာဖူ့ ေက္ာကးမဆငး ငါ့်မြာ့ကေလ့ ထေနာငး့တုိငး 
နတးႀကီ့စငး ဖုိကုိ့ ပခမး့ငယး ခ္ဳဵႀကီ့ 
ေဒါေက့္ရျာ ဘဲဆိပး ေရႊလြဵ ဒမိုကး 
ရြငးမုတၱီ့ ယငး့မေခ္ာငး့ ဖူလုဵ ွကးလူ့ 
ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(ေရြ႕)(ဿွ) ွကးလကး ကုိငး့ေတာမ ကနး်ဖဴ 
ေတာကၽျဲအငး့ သပျတးစု ေက္ာကးေစာကး ကနးန ီ
ဇရပးႀကီ့ သုဵ့ဆယးေ်ခာကး ဗဟငး့ ေညာငးတုိ 
ေက္ာကးတနး့ အငးေတာ လကးယကးမ မနးက္ဥး့တုိငး 
ဇီ့်ဖဴေသာငး ေက္ာကးရဲ ေခ္ာငး့ကူ့ လကးပဵ်ပာ့ 
ေဗာဓိကုနး့ တျငး့လပး ကနးစျနး့မ တကးမ 
မေမာကး ေတာငးသာ ေတာငးခငးယနး့ ်မငး့ကပါ 
ေနာငးပတၱရာ ႀကီ့နီ တ်ပငး့ ၿမိဳ႕လြ 
အဗ္ာ့ ေရအို့စငး က္ီ့ ရျာတနး့ 
ေတားွိ ကုကၠိဳကုနး့ ေဆ့မငး့ေတာ ယငး့ေတား 
ပုဇျနးေ်မာငး့ ပရတးၾကယး ေညာငးကနး ေရႊဒါ့ 
ဒဵုဇရစး ွါ့ႀကီ့အိုငး ေရမ္ကးန ီ ေတာမ 
ရျာသာယာ သာ့မြ္ာ့ ရျာမျနး မုနးတုိငး 
ဘနး႔ေပျ့ ကုနး့ မုနးေထာငး မႏေၲလ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(၂၁) ေရခ္ိဳ 
ေဒါမကျငး့ ဆငးေခါငး့ သဵု့ဆယးေပ့ အလယးရျာ 
နတးရျာ ရျာသာယာ ေရနဵ႔သာ ပနး့အိုငး 
ဖေအာငး ဲွ လကးပဵေတာ ငါ့အိမးေထာငး ေႏြာကနး 
သဵု့ချ ဂုတးႀကီ့ ဆညးသညး မုနး့ပငး 
ကငးပျနး့ခ္ဵဳ ဆငးခ္ီတုိငး သဲအငး့ ဆယးတုိ 
အုနး့ပငး ဇီ့်ဖဴပငး သႏိၵီကနး ဆငးေတာငး 
သရကးတနး့ တပျငး ၾကာညြပး ယငး့မာပငး 
ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့(ေနာကး)(၄) ေရမ္ကး တျငး့ငယး ဒုိငး့ေကာငး့ကုနး့ 
တီတျဒး ေရနဵမ ဒရယးေဂါငး့ ပငး့တလဲ 
ဘုရာ့ငါ့ဆူ ေက္ာကးႀကီ့ မငး့စ ု ေရႊေတာငး 
ေလာငး့ႀကီ့ ေ်မာကး်ပငး သေ်ပေတာငး့ ေအာကးမရို့ကုနး့ 
ေညာငးွုိငး့ စစၥရဵ ေဂျ့ ကုနး့ ေတာငးၿပဵဳ့ 
ဆငးအုိငး ေညာငးပငးဆိပး တဵပါယး ေက္ာကးတဵတာ့ 
သာယာကုနး့ ေရႊပနး့ေတာ ေခ္ာငး့ချ ဆညးေတားႀကီ့ 
ခုႏြစးရျာ ဧကရာဇး ေရဂမုိ့ ပတးလညးအငး့ 



မို့ႀကိဳ့ကၽျနး့ ကုလာ့်ပငး က္ဳဵ့ လြညး့ဆိပး 
မျနး်ပညးနယး(ှ၁) ေက္ာကးၾကီ့ ၿမိဳ ႕ႀကီ့ေက့္ရျာ ေဒါငးံၾကီ့ 
ငါ့ေ်ပမ ေရႊေလြ ရြမး့်ပညးနယး(ေ်မာကး)(ှ၁) ဒူ့ယာ့ 
ပိႏဲၷကုနး့ ေတာငးေပါကး မနး့ပျဲ တလုတးေထား 
ကရုပၸိ ဒလကးေမ နနး႔ေမြ္ား သေ်ပကုနး့ 
အနငး့ သ်ဗဳခ္ိဳငး နမးံစလပး သစး်ဖဴေခ္ာငး့ 
တဵချနးတုိငး ပနး့ေ်မာငး့ ေရႊ်ပညးညႊနး႔ သဵု့က္ငး့ဆိုငး 
ဇီ့်ဖဴေသာငး ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့(ှှ) က္ာ့စခနး့ တူ့ေ်မာငး့ၾကီ့ 
ေတာငးဘုဵ ခတၱိယ မိုငး့ရငး့ ရျာသစး 
ေနာငးကုလာ့ ခေလာကးခ္ိဳငးံ မဵစဵ သရကးကုနး့ 
ကတျနး ဖာ့ကူ့အေနာကး မနးက္ီ့ပငး တာတေပါ 
သဲကုနး့ ေညာငးလနး့ကုနး့ ဆယးလနး့ ကနီ 
ဘိုရာ့ႀကီ့ ေတားကူ့အေနာကး မာနးေအာငး ေဒၚ်ငိမး့ 
ကငးမျနး့ေခ္ာငး့ ေပ္ားဘျယးႀကီ့ ေနာငးမျနး စကးစု 
ႏြငး့ပုလဲ ေရႊေလြႀကီ့ နနး႔ေပါငး သကၤနး့ကုနး့ 
ပိႏၷဲေတာ သရကးေခ္ာငး့ မနးၿပိနး့ ေမာငး့တီ့ၾကီ့ 
ရခိုငး်ပညးနယး(ှ၅) သ်ပဳ စဥးံအငး 
ေလာငး့ေခ္ာငး့ သွနး့ေတာ ရြမး့်ပညးနယး(ေရြ႕) (ှ) 
ေရခ္မး့်ပငး ေရေအ့စမး့ မုိငး့လငး့ 
အ်မငးံကၽျနး့ ရြမး့်ပညးနယး(ေတာငး)(ှွ) ဧရာွတီတုိငး့ေဒသႀကီ့(ဿ၂) 
ွါဘိ ု ဟမး့ဆီ့ ေရြာ်ပာ 
ပ္ာ့တဲ နနး႔ခုတး စကးေထာငးႀကီ့ 
သရကးတပငး ေက့္စာ့ကုနး့ ေတာငးကေလ့ 
ကမး့ေထာငးံၾကီ့ စကာ့ သဵု့ချ 
ကူေတာငး ၿမိဳငး အထကး်ပျနး 
ကမာ့ ်မငး့ဒုိကး ဒိုကး်ပကး 
ေက္ာကးတနး့ မုိငး့အငး့ ကမး့နီ 
သရကးခ္ိဳ ေကာငး့ဘုိ ကျငး့ယာ့ 


