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ူဝ� ေ �တ းလ ိုဝ� ဝ� တ သ��ပ� ူ� 

�တႃးေတႃႇၸဝ်ႈမ� ႇၼႆႉၸမ်း ႁိၵ်ႈၸိ� ဝ်ႈ သတ်ထမ်မပႃလေမၻၼီ တီႈၶႃႈေဢႃႈၸဝ်ႈ 

ၶဝ်ႈပဵၼ်မႁႃႇတႃႇၼ ၵွင်းမ� ၵ� သ� ဝ်ႇ ႄမႈၸႃႇတၵႃႇ ၼၢင်းသိ� ဝ်ႉၶဝ်ၸဝ်ႈၽ� ဝ်ေမး ေပႃႈႄမႈလ� ၵ်ႈ 

တင်းလ�င်တင်းလႆၢ ၼင်ႇႁိ�ဝ်တၵ်းၸဵဝ်းပ� ၼ်ႉေသဝ� တ်ႈတ� ၵ်ႉၶၼႂ်းၽ� င်ႇသၢမ်မိ� င်းၼႆႉ ၸင်ႇတၵ်း 

ပ� ၵ်ႉေၸႃႇၵ� းသိ� ပ်ႇသႃႇသၼႃႇေတႃႇ ၼင်ႇႁိ�ဝ်တၵ်းႁိ �ဝ်ႈတၵ်းလႅင်း ဢၵျူဝ်းမၼ်း ၽဝတႅင်းၽဝ 

တႅင်း ၸၢတ်ႈလ်ႂပၢၼ်လ်ႂေသေၵႃႈ ႁ်ႂႈလႆႈၵိ� တ်ႇတီႈလီ မီးတီႈမျၢတ်ႈ ႁ်ႂႈလႆႈလွတ်ႈေသဢေပႇေလး 
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ပႃး ၽဝသ� င်းၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈလႆႈႁ�ႉႁၼ်မၵ်ႈ�တႃးၽ� ဝ်ႇ�တႃး တေပး�ၽႃးလႅၵ်ႉဝႆွးလႅၵ်ႉယႃႇ ႁ်ႂႈလႆႈၶိ� ၼ်ႈ 

ႁတ်ွႈၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၽ တီႈတဵင်ႈေၶႇမႃႇဝဵင်းသႅင်ဝဵင်းၶမ်းလ� ၺ်ႈတ မ� ၼ်ဢိ� ၺ်ႉ … မ� ၼ်ေၼႃး …  

 

တ� ် ်ပ မ 

ၼေမႃ တသ်သ ၽၵဝေတႃ ဢရႁေတႃ သမ်မႃသမ်ပ� တ်ထသ်သ။  

ပ� တ်ထံ ထမ်မံ ေသႃ ဢႁံ သံၶံ ၼမႃမိ။  

ေဢႃၵႃသ ၸင်ႇၼႆႉ သိပ်းတဵမ်တသ်သႁတ်ႉထႃထႅဝ်ထ� မ် တႅဝ်းၵ� မ်လမ်းလဝ်း မိ� ဝ်းႁဝ်း 

တၵ်းမႃးဢဝ်မိ� ၼ်လိ� ၼ်သၢမ်ၸၢမ်ၶမ်း ၼႆၢးယမ်းၸမ်ၶၢဝ် ႁၢင်ၼၢဝ်ဝႆၢးၽိ� င်း မၼ်းႁိ �င်းၵီႈပွမ် 

ၽ�ၺ်း မ� ၺ်းတၵႅင်ႇၵႅင်ႇ˜ၼၼ်ႉ။−  

တၵ်းလႆႈၶ� ပ်ႉဝႆႈၸဝ်ႈၽ� ႈၽ� င်းေတႃႇၶ�ၵ်ႉပႃးေပျႉၸ� င်ႇ ၵ� င်ႇေတႃႇၵ� ဝ်းၶ�  ၸတ� ေဝသႃ 

ရၸ်ၸ ပတ်တိင်သလၵ်ၶၼ� ေပတႃ လၵ်ႈၶၼႃႇေတႃႇၵျီးသ� င်းႄသႇၼိတ်ႉ လၵ်ႈၶၼႃႇေတႃႇ 

ႄငႇတ� ဝ်ႉၼိင်ႉတၵႂႃႉ မႁႃႇပ� ရိသၶွင်ႇထွတ်ႈမ� ဝ်း တၶ� ဝ်းဢ� ၵ်ႉၸ� ဝ်းပႅင်ႇ˜ၼႅင်းလ� မ်ႈသၢမ်မိ� င်း 

ၽႂ်မဝ်ႇၼိ� င်းတႅၵ်ႈပဵၼ်ဝၢမ်း ဢၢမ်းၸၢၵ်ႈဢၢမ်းၽ� င်းၸဝ်ႈၵွၼ်ႇ။  ။ 

ၼွၵ်ႈၼႆႉ ဢတ်ထရသ ထမ်မရသ ဝိမ� တ်တိရသ ေဢၵပိၼ်တၼ တယဝိတ်ႉထၢၼ်ႇ 

မၵ်ႈေလးတၢၼ်ႇ ၽ� ဝ်ႇေလးတၢၼ်ႇ ၼိပ်ပၢၼ်ႇပရိယတ်တိ ရဝိဢိဢီပီၸံ တ�� ထံၽ မသ�ၺ်ႇ 

င� ၺ်ႇယွင်ႇ ၸဝ်ႈထွင်ႇယ� ၵ်ႉၽ� ၵ်ႇၸႅၵ်ႈၽင်တႅင်ႇ˜လၵ်းၵသႅင်းသဝ်၊−  

4 



ၼႆႉေၵႃႈ သိပ်းတဵမ်ထႅဝ်ထ� မ် တႅဝ်းၵ� မ်လမ်းလဝ်း မိ� ဝ်းႁဝ်းတၵ်းမႃးၼ� ၺ်းၼ� ၺ်းၵ� ၺ်းတ� ဝ် 

မိ� ၼ်မ� ဝ်ၸႃႉပႂၢင်း ဢတႂၢင်းၵၢင်ၼွင် လႅင်ႁငွ်မႅင်းၸွင်းယွင်းယ�င်း ေငႃးင� င်းၽ�င်းၸ� း ေၵျးၸ� းသွင်ႇ 

ေယႃးဢဝ်˜ၵ� င်ႇၸဝ်ႈၽ� င်းၸဝ်ႈ မႃးတၢင်ႇတဵင်ၵဝ်ႈၵွၼ်ႇဢိ� ၺ်ႉ၊  ၊ 

ၼိ� ဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၽ� ႈၶိင်းထိ� င်မၵ်ႈဢရိယႃႇ ၽ� ဝ်ႇဢရိယႃႇ ေလႃးၵ� ၵ်ႈ�တႃႇၵ� ဝ်းပႃး တေပး 

�ၽႃး ၽ� င်းမျႃးၽ� င်းလႂႃး ဢႃးၵျီးဢီးႁႅင်း ၵသႅင်းၽႃတ� ဝ် ႁဵတ်းႁ�ဝ်ၶ� ဝ်းသိ� ၵ်း ၽႆးတိ� ၵ်းလိ� င်ႈၸ� ၼ်း 

ၽဝ်˜ယ� မ်းၵိေလႇသႃႇၼၼ်ႉ။−  

ၼႆႉေၵႃႈ သိပ်းၼိဝ်ႉၶႃႈတေပးေတႃႇႁ်ႂႈပဵၼ်မွၵ်ႇမ� ဝ် တ� ဝ်ၶႃႈတေပးေတႃႇႁ်ႂႈပဵၼ်ၽိ� ၼ်မွၵ်ႇ 

သွင်သွၵ်ႇၶႃႈတေပးေတႃႇႁ်ႂႈပဵၼ်ဢ��ၼဝတီႇ ပၢၼ်းေလးၶွင်ႇယၢၼ်ႇပႂၢင်ႉ ၵပ်းသၢင်ႉေမးၸ�  

ၼၼ်ႇတမ� ႇလ ၵ� ႉႁႃႇပပ်ပတပၢၵ်ႇထမ်ႈၵၼ်ႇထမႃႇ˜လႆွရေသးသဝ်း ၵၢၼ်းၶ� ပ်ႉဝၢၼ်းဝႆႈယမ်ငဝ်း 

ၸဝ်ႈၵွၼ်ႇ။  ။ 

ၼွၵ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵ� �� �သႃႇ ဢႃႇၸရိယ�သႃႇ ဢ� ပၸ်ၸျႃယ�သႃႇ ဢ� ပၼိသ်သယ�သႃႇ 

ရႁၢၼ်းေလႉၵျၵ်ႉေလႉလႃႇ သတ်ႉတႃႇထ�ရ ၵၼ်ထႃထ�ရ ဝိပသ်သၼႃထ�ရ ၵ� ၼဝ� ၼ်ႇသီလဝ� ၼ်ႇ 

ထီးမ� ၼ်ႇၽ� င်းႁိ သမ� တ်တိပ� ၵ်ႉၵ� ဝ်ႇ သီႇႁ�ဝ်ႇၼႆွႇငိ� ၼ်ႈၸၢၵ်ႈ သိ� ပ်ႇသၢၵ်ႈသႃႇသၼႃႇ˜ၽၼ်းသႅင် 

ၼၼ်ႉ၊−  

ၼႆႉေၵႃႈ သိပ်းတဵမ်သွတ်းႁတ်ွးၼွတ်းတၼ် ပွင်ၵၼ်လမ်းလဝ်း မိ� ဝ်းႁဝ်းတေပး တၵ်းမႃး 

ႄမးပဵၼ် ႁမ်ွယဵၼ်ၵမ� င်း ၵျၵ်ႅႉယ�င်းပၢၼ်းေသး မ� းေလးႁၢင်ၼၢဝ် တွင်ၵၢဝ်ၼၢင်းပႅၼ်း လႅၼ်းတဵင် 

ၽ� မ်ၵဵင်မ� ၺ်းမ� င်း သထ� င်းတၢင်ႇဝၢင်းၽႅင်˜တ� မ်ႇၵဝ်ႈ တၵ်းၵၼ်ႇေတႃးၸဝ်ႈၵမ်းၼိ� င်ႈ၊  ၊ 
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ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်းမႃးၸ� ၵ်းထ� ၵ်ႈၼ� ၵ်ႈငၢင်ႇ ၸီႇရၢင်ႇၵျၢမ်းဢၼ်လႆႈၸိ� ဝ်ႈ သတ်ထမ်မပႃလ 

ေမၻၼီ�တႃး �ၽႃးၸၵႃး မႃးပဵၼ်ၵႂၢမ်းတႆး တဵၼ်းၽႆးပ� ၵ်းသ� င် ဢႁ�င်ၵ� ၼ်းၵ� ၼ်း ထ� ၼ်းပိ� င်း 

ငဝ်းႁိ �င်းၸၢၵ်ႈၽ� င်းၶႅင်˜လႅင်းတွၵ်ႈေတႇၸႃႇ။−  

ဢၵျူဝ်းလႆႈမႃးၶၢမ်ႇပဵၼ်ထမ်မ� ၵ်ထရိၵ ၵၼ်ထႃရမ်ၽပ� ၵ်ႈၵ� ဝ်ႇ ဢၵျူဝ်းလႆႈမႃးေၵျႇၺူဝ်ႇ 

�ၽႃးမျၢတ်ႈ�တႃးမျၢတ်ႈသင်ႇၶႃႇမျၢတ်ႈၼႆႉ ၵ� ႈၸၢတ်ႈၵ� ႈဢၼ်ႁ်ႂႈလႆႈေပျႉေပျႉၸ� င်ႇၸ� င်ႇ ၺၢၼ်ႇ�� င်ႇ 

လ�င်ႉသွတ်ႇလၼ်ႈပိင်ႇၺႃႇ˜ၽီေၵႃႈၶျီးမ� ၼ်း ၵ� ၼ်းေၵႃႈၶႆွဢၢမ်း ၸႂ်ေၵႃႈၼ� းၺၢမ်းလ� ၺ်ႈတႃႈ။  ။ 

မိ� ဝ်ႈလ်ႂဝ� ၼ်းဝ� ၼ်းၸ� မ်ႇထ� ၼ်ႈ သိပ်းတ� ၼ်ႈတသ်သ ဢ� ပပရမတ်ထ သမတိင်သ ဢမျႃႉ 

သ� င်းႄသႇ ႄၵႇရင်ႇပတိလီႇ ပႃႇရမီႇပ� င်ႇ ဢလ� င်းၸ� င်ႇ ၵ� င်ႇထွတ်ႈ ေတႃႇႁတ်ွႈပၸ်သိမၽဝိၵ 

ဢတ်ထမၵ်ၵင်ၵ ၶွႃႉပႅတ်ႇလႅမ်ႈၼဝႃႇ˜တၼ်းမႃးၸမ်း၊− 

ပၸ်သိမၽဝိၵ ၽဝဢသ� င်းၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈလႆႈၶိင်းပဵၼ်သ� ၶပတိပတႃ ၶိပ်ပႃၽိင်ၺ သမ်မႃ 

သမ်ပ� တ်ထ ပၺ်ၺႃထိၵ�ၽႃးတပႃး ၽ� င်းဢႃးၽ� င်းမျႃး ၽ� င်းလႂႃးလိ� ဝ်လီ ဢဝ်ၽီဢဝ်ၵ� ၼ်း 

ၼ� ဝ်းသ� ၼ်းၸႂ်သၢင် သၢမ်ပၢင်ပႆွးဝႅင်း ၵႃႈသႅင်းႁႆႇၵွင်�တႃး˜ပ� င်ႇပၢတ်ႈ မိ� ဝ်းၶိ� ၼ်ႈဝဵင်းဢသင်ႇၶႃႇတ 

ထၢတ်ႈပ� ၼ်ႉတႃႉ … မ� ၼ်ဢိ� ၺ်ႉ … မ� ၼ်ေၼႃး … ၊  ၊  

 

ၶိ� ဝ်းယိ� ၼ်း 

ပီတႆး 2114 ၼီႈ ႁတ်ွႈတီႈလိ� ၼ်ႈ 10 မႂ်ႇၸိ� ၼ်ႈ ၶိ� ၼ်ႈလႆႈ 4 ၶမ်ႈ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ 
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