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 မႂႇသုင်ပီႊမႂႇတႆး 2114 ၼီႈထုိင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ် 
မႃး  တ်ႈယူႇတီႈၼႂး ပၢငပႆွ်းပီႊမႂႇတႆး တီႈငဝ်ႈၸိင်ုႈလွႆႈတႆးလင်ႅးႁဝ်းၶႃႈႄလႈသင်  မ်ႈ 
လၺူ်ႈတင်းပီႈၼွင်ႉၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းတႆးႄလႈၸူိဝ်ႉသ  ၶူိဝ်းတႆးၵူႈတီႈတီႈၶႃႈေဢႃး။
 
 ဝၼ်းေၵႃႇၸင်ဵပီႊမႂႇတႆး ဝၼ်းပီႊမႂႇတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ပၼဵပ်ၢငပႆွ်းၾိင်ႈ ထင်ုး 
ႁတိ်ႈ  ႆးပူႇမၼွ်ႇၼ  းယႃႈပၼ်မႃး ၼႂးပၢင်ပႆွးဝၼ်းၾိင်ႈေၵႃႇၸငဵပီ်ႊမႂႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ ်
ဝၼ်းပီႊမႂႇတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းေသၶႂႈမႃးၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈၵႂၢမ်းထုိင် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉ 
ၸၢတ်ႈၵူၼ်းမိင်ူးႁဝ်းၶႃႈၵူႈတီႈ   မ်ႈလၺူ်ႈၾိင်ႈထုင်း ဢၵ်ိႇတင်း ၵၢၼမ်ိင်ူး ဢတိ်းဢီႈ 
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းေသ ၾိင်ႈႄငႈၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇ 
တဵၵ်းၸူမ်မႃး လ  ပီႊမိူင်းၼႃႇယဝ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ေတႃႇထိုင်ယဵၼ်းၵႂႃႇလ  းလဵၼ်းၵူႈ
ၽ  ႇၵူႈတၢင်းၶႃႈယဝ်ႉ။

 ၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း  ်ႈေမႃႁၵ်ႉသမိ်းပႅင်း ေပႃးၾိင်ႈထုင်းႁ  ေၵႃႈၶူိဝ်းႁ  ၼၼ်ႉ
ၶႃႈယဝ်ႉ၊ ဢၼပီ်ႈၼင်ွႉႁဝ်းၶဝ်ၵၢပ်ႈပၢၼယ်ၢမ်းလဵဝၶုိ်ၼ်းႄမးၶူင်သၢင်ႈသႂႇသီလ  းမႂႇ
ၶူဝ်းတႆးလ  းလဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈလီတႃႇၵူၼ်းပဵၼ်ေၵႃႉယူႇ၊ ေပႃးဢဝ်မၢၵ်ႇတႃၸိူဝ်ႉ 
ၸၢတ်ႈတၺူ်းၸိင်ု ေတဢမ်ႇႁၢင်ႈလလီႆႈ။ ပုၼ်ႈတႃႇၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၸဝူ်ႈလၵ်ုႈပၢၼ်
လၢၼလ်ၼိလ်ၼွလ်ၵ်ုႈဢွၼ်ႇဢၼ်ေတၵူိတ်ႇၶုိၼ်ႈယႂႇမႃးဝၼ်းမိဝူ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁၼ်
ၶူဝ်းတႆးေပႃးလဵၼ်းလ  းလူင်ၵႂႃႇမူတ်း ဢၼ်လႂပဵၼ်ၶူဝ်းပုၺ်ႈၵုိၵ်း ပုိၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ၶွင်ပူႇမွၼ်ႇၼ  းယႃႈႁဝ်း   ဝ်ၼႆေတဢမ်ႇ  ႉပႅတ်ႈၶႃႈ။

 သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉသႃၾင်ိႈထုင်းႁဝ်းဝႆႉေၵႃႈ ပုိၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ
ေတၸူမ်ႁ  ၵႂႃႇ ၵူဝ်ဢမ်ႇ  ႉၵၼ်ၵႂႃႇေသဢိတ်းၼၼ်ႉၶႃႈေဢႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ်လူဝ်ႇ 
ဢွၼ်ၵၼ်ေမႃႁၵ်ႉသႃၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ၵႂၢမ်းလၢတႈ်တႆးႄလႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈႄတႇပူိင်ယူႇ 
သၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းႁဝ်းၶႃႈ  ်ႈလႆႈႄၼဝႃႈပဵၼ်တႆးၼႆၼၼ်ႉတႃႇေသႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။
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 မိူၼ်ၼင်ႇလွၵ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆၼၼ်ႉေၵႃႈႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇဢုပ်ႇ လူဝ်ႇ 
လၢတ်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတႆးေတႃႇၵၼၼ်မၼ်မ ်မၢငတ်ီႈမၢငတ်ၢင်းယင်းယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်း
မႃးဝႃႈ ၵႂၢမ်းၵၢၼ်ပ  းမိူင်းၼႆႉေပႃးဢမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂၵၼ်၊ 
ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇၸႂႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈေသလၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉယိၼ်ႉမၼ်းၼႆ 
ေၵႃႈမီး ၸိဝူ်းၼႆႉမၼ်းႄၼဢီႈသင်ၼ ႆမၼ်းႄၼတီႈပွင်ႇဝႃႈ ၵႂၢမ်းၶူိဝ်းပူိၼ်ႈဢူမဢ်ိၼု ်
ၵႂၢမ်းၶူိဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶုိင်ႈၼုိင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ မၢငၸ်ိဝူ်းဢၼ်တီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ
မီးယူႇ ၵႂၢမ်းႁဝ်းၶႃႈဢၼၸ်ၼ်ႉသင်ုၼႃႇ တၢင်ႇၶူိဝ်းဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈမီးယူႇ 
ယူႇတီႈဝႃႈၸိူဝ်ႉၶူိဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃသိမ်းပႅင်း ဢမ်ႇ 
ဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃၶုိၼ်းႄလႈ လႆႈယဵၼ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်းပူိၼ်ႈ လႆႈလူင်လိုမ်းႁ  လ  ၵႂႃႇ
ၼႆေၵႃႈမီးတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႂႈတိုၵ်းသူၼ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉ  ်ႈ
ေမႃႁၵ်ႉသႃသိမ်းပႅင်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈလ  း၊ ၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵၼ်ၵူႈေၵႃႉေသ
ၵမ်း။
 လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉမီးၵုိၵ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ယူႇၵူၺ်းၵႃႈ 
ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၽူႈၶဵၼ်မႃးယႃႉၵဝ်း  ်ႈလိၵ်ႈလ  းႁဝ်းၶႃႈလူႉလႅဝ်  ်ႈလိၵ်ႈလ  းႁဝ်းေပႃး
ဢဝၸ်မူႁ်  လ  မႃးၶၢဝ်း   င်ႄလႈ လၵ်ိႈလ  းတႆးႁဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၶုိၼ်ႈယႂႇ ဢမ်ႇၶုိတ်း ၸၼ်ႉ
ပဵင်းပူိၼ်ႈမႃးလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

 ၵွပ်ႈၼႆၶၢဝ်းယၢမ်းပၢၼမ်ိဝူ်ႈလဵဝၽ်  ႇတၢင်းၵၢၼလ်င်ူပွင်ၸိင်ုႈႄလႈ ပၵ်းပူိင် 
မ  မီႈၼႆေၵႃႈပုိတ်ႇ တိုဝ်ႉတၢင်းပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈလ  းၸၢဝ်းၶူိဝ်းၼႂးၸိုင်ႈမိူင်းမႃး 
ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမၢင်တီႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိဝူ်းတင်ူႉၼိင်ုၵၢၼမ်ိင်ူး၊ ၵၢၼတ်င်ူႇဝင်ူးၵူၼ်းႄလႈ 
ၵၢၼပ်  းပၺ်ႇၺႃႇ ႁဝ်းၶဝ် ယင်းဢမ်ႇပႆႇမီး တင်းဝၢင်းၽႅၼၵ်ၢၼ ်ဢဝၸ်ႂႉတိဝု်း သၼု်ႇ 
လႆႈေသ ေတႄမးဝၢင်းေပႃႇလသီႇ တႃႇ  ်ႈလၵ်ိႈလ  းတႆး ႁဝ်း ေပႃးေတဢဝၵႂ်ႃႇသွၼၼ်ႂး 
 င်းႁၼဵ်းလင်ူပွင်ၸိင်ုႈဢၼ်ပၼဵတ်ၢင်းၵၢၼ်ႄလႈ သၼွ်  ်ႈ တၢင်ႇၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်း
ၶူိဝ်းၼႂးမိူင်း  မ်ႈတုမ်  ်ႈေပႃးေမႃလိၵ်ႈလ  းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၼႆလႆႈႁၼ် မႅၼ်ႈၺႃးၼင်ႇ 
ၼႆ။ ယွၼ်ႉၼႆႁဝး်ၶႃႈထုၵ်ႇလီပူၵ်းပွင်လိၵ်ႈလ  းႁဝ်းၶႃႈ  ်ႈၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶူိဝ်း 
ၼႂးမိူင်း  မ်ႈတုမ်လႆႈသွၼ်  ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးၼႆၶႂႈၾၢၵ်ႇထုိင်ပႃးၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

 တီႈၵူိဝ်းယမ်ၸၢဝ်းသႃႇသၼႃႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼပ်ႉယမ်ၵူိဝ်း
လီမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 1500 ပီႊပ   ၵူၺ်းၵႃႈပီႊတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်တႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်း 
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ယင်းပႆႇမီးတီႈယိပ်း တီႈၵမ်ႄၼ လၵ်းထၢၼၵ်မ်းလဝဵလ်ႆႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼဝ်ႃႈပၼဵ ်
တီႈလွၵ်းဢူၼ်ႈ တီႈယုပ်ႈယွမ်းၸဝ်ႈပ  းပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈ 
ထဵင်ၵၼ်လႆႈၶႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶူိဝ်းမွၼ်းၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ပုတ်ႉထမႃးလ  ပီႊၼႆ ၶဝ်မီး 
ပီႇတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်မွၼ်းၶဝ်ဝႆႉ တႅၵ်ႇလႅင်း ၶဝ်ႁၵ်ႉသႃဝႆႉေတႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်မိူဝ်း 
ပုိၼ်ႄၽႈသႃႇသၼႃႇ ၼႂးမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶႃႈႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း  ႉႁၼ်မႃး 
ၼၼ်ႉႄတႉ မွၼ်းၶဝ်ဢဝ်မႃးႄၽႈတူိၼ်းပွတ်းတွၼ်ႈမိူင်းထႆး ေသလုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ 
ၸင်ႇသုိပ်ႇႄၽႈတူိၼ်းၵႂႃႇမိူ င်းၸဝ်ႈၾႃႉသႅၼ်ဝီ  ဢွၼ်တၢင်းဝႃႈၼႆႄလႈ  ဢဝ်  
“လိၵ်ႈမိူင်း” မိူဝ်းႄၽႈတူိၼ်းပီႇတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင် လိၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ မီးမႃး 300-400 
ပီႊယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၶူိဝ်းတႆးလိုဝ်ႉ၊ တႆးၶုိၼ်ႄလႈ ပလွင်ႈၶဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 
ႁဝ်းၶဝ်ၵမ်ႉပႃႈၼမဢ်ၢၼ်ႇလႆႈ တမႅ်ႈလႆႈ “လၵ်ိႈမိင်ူး” ၵမ်ႉၼမႄ်လႈ လၵ်ိႈပီႇတၵၢတ်ႈ 
သၢမ်ၵွင်။ လိၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈပဵၼ်ၶွင်ၵုိၵ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်းမႃးယူႇ 
ႄလႈ   ၼႂးတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီႊမႂႇတႆးၼႆႉ ၶႂႈတိုၵ်းသူၼ်းၸဝ်ႈပ  းပၺ်ႇၺႃႇတႆးႄလႈ 
ၽူႈသူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၸဝ်ႈလီဝူၼ်ႉၶွပ်ႈထုိင်ပႃးယူႇၼႆၶႃႈ။

 ယွၼ်းလၢတ်ႈလူၺ်ႈပႃးပုိၼ်းၵၢၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈယၢမ်ႈမီး 
ပုိၼ်းၸဝ်ႈေႁႃသင်ႅ၊ ေႁႃၶမ်း ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိင်ူႇၽႅၼ်ႇလၼိၸ်ိင်ုႈမိင်ူးတႆးႁဝ်းၶႃႈမႃး
ယူႇ။ ဝ  းေသၸဝ်ႈေႁႃသင်ႅၸဝ်ႈသူိဝ ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉလႈႆလူႉသမု်းဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈၸိင်ုႈမိင်ူး
ၵႂႃႇယဝ်ႉေသတႃႉ မိင်ူးၸုိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈယင်းမီးၸဝ်ႈၾႃႉ ၼင်ႈႁၢင်ႈေႁႃဢပ်ုႉပိင်ူႇၽွင်း 
ငမ်းမႃးၼႂးၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈေသ ၵူႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းၼႂးၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ လႆႈယူႇ 
ၵတ်းယၼ်ဵသိဝူ်းသႃႇ လႆႈမီးပူိင်ယူႇသၢင်ႈၵိၼသ်ဝ်းၵတ်းယၼ်ဵၸႄႂလႈ လႆႈၵိၼလ်ႆႈလူႇ 
ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းႁဝ်းၶႃႈမီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။

 ၸမွ်းလၺူ်ႈၾိင်ႈဢုပ်ႉပိင်ူႇတႆးႁဝ်းၶႃႈေသ တႆးႁဝ်းၶႃႈေတမီးၾိင်ႈ ၵၢတ်ႇႁႃႈ 
ဝၼ်းႄလႈ ေတေတႃႉၶဝူ်းၵုၼ်ႇမိဝူ်းၶ  ၵၼ် မိင်ူးတႂႈမိင်ူးၼူိဝေ်သႄလႈ ပိၼ်ႇပ  ႇလၵ်ႅႈ
လ  ႈတင်း  ႉၵၼ်မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ေတႃႇထိုင်ပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈေပႃးမႃးၸွႆႈၵုမ်း 
ၽွင်းငမ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝ  းၼႆႉပ  းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉေၵႃႈလႅၵ်ႈလ  ႈ
မႃးႄလႈ ၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးၽွမ်ႉ  မ်ႈၸႂၵၼ်တႃႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇလူၺ်ႈမိူင်း 
ၾႅတ်ႇႄတရႇ တီႇမူဝ်ႇေၶရႇသီႇၸိုင်ႈတႆးေသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၽွမ်ႉ  မ်ႈၵၼ်ဝၢင်း 
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

ဢၢပ်ႈဢႃႇၼႃႇၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ပၼတ်ီႈ လင်ူပွင်ၸိင်ုႈမိင်ူးတႆး (ဢၼၸ်ဝ်ႈၾႃႉႄလႈ တဝူ ်
တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈေလႃးၵၼ်ဝႆႉ) မိူဝ်ႈပီႊ 1959 ၼၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 ယွၼ်ႉၶႂႈယူႇ  မ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ႄလႈ ၸင်ႇလႆႈၽွမ်ႉ  မ်ႈၵၼ်တင်း
မိင်ူးမၢၼ်ႈထုင်ႉလၼိ ်ပဵင်းၶဝ်ေသႁဵတ်းလၵ်ိႈ  မ်ႈမ  ပၢငလ်င်ူမႃး မိဝူ်ႈပီႊ 1947 ၼၼ်ႉ 
ပၼဵသ်ၢၵ်ႈေသႇလၵ်းထၢၼဝ်ႆႉဝႃႈ မိင်ူးတႆးႄလႈ မိင်ူးမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂႈမိင်ူးလၵ်ုႈ
လဝဵၵ်ၼ်မႃးၼၼႆၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  သင်ဝႃႈပၼဵမ်ိင်ူးလၵ်ုႈလဝဵၵ်ၼ်မႃးၼၸႆိင်ုမၼ်းေတ
ဢမ်ႇတၢပ်ႈမီးလိၵ်ႈ  မ်ႈမ  ၼႂးဝူင်ႈၵၢင်ေတႃႇမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ပီႊ 1948 လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းေၶႃ  မ်ႈၵၼ် တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃးယဝ်ႉေသ 
မႃး  မ်ႈၵၼ်တင်ႈ မိူင်း  မ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉမိူင်းတႆးသူင်ယူႇၵတ်းယူႇယဵၼ် 
ဢမ်ႇယူိင်းဢၢၼ်းပဵၼ်ၶဵၼ်ၸူးေတႃႇၸၢဝ်းၶူိဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂမႃးႄလႈ ယူႇတီႈမိူင်း
တႆးေသဢမ်ႇလႆႈေၵႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈၼုိင်ႈႁင်းေၶႃ၊ တင်ႈမီးဝႆႉတပ်ႉၵွင်တႆး 
တပ်ႉၼိုင်ႈ  မ်ႈပႃးဝႆႉၸွမ်းၼႂးတပ်ႉမိူင်း  မ်ႈတုမ်ဝႆႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽ  ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ
ဢမ်ႇသုိဝ်ႈယူဝ်းႄလႈ တပ်ႉတႆးဢၼ်ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းတပ်ႉမိူင်း  မ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ 
လႆႈထုၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇယႃႉ  ပ်ႈသိမ်းႁ  ၵႂႃႇပႅတ်ႈၶုိၼ်းဝ  းလိုၼ်းၼၼ်ႉပႅတ်ႈ။

 မိင်ူး  မ်ႈတမုႁ်ဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိဝူ်ႈၼႆႉလႆႈသုၵ်ႉသၵ်ႉလိတူ်ႇမႆႈ ၸမု်းလၵ်ုႉၽုိၼ်ႉ
ေၵႃႈမီးၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၽ  ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶႂႈယိပ်းၵမ်ဢႃႇၼႃႇၽ  ႇ
လဵဝ် ယိပ်းၵမ်ဝႆႉဢႃႇၼႃႇမိူင်းလဵဝ် ႄလႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽုိၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈၸင်ႇ
လႆႈေပႃႇပဵၼမ်ီးမႃးဢၼဝ်ႃႈၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိင်ူးတႆးႁဝ်းၶႃႈၵူႈတီႈ
ၵူႈတၢင်းေတပွင်ႇၸႂၵၼ်လီယူႇ။

 ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မႅၼ်ႈၽွင်းတိုဝ်ႉတၢင်းေတဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း 
ပုၼ်ႈတႃႇေတႄမး ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸိူဝ်ႉၶူိဝ်းႁဝ်း
ၶႃႈ လူဝ်ႇပွင်ႇၸႂဝူၼ်ႉၸွမ်း ႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉမီးယူႇႁႃႈပိူင်ၼႆ ၶႂႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းႄလႈ 
တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၼင်ႇၼႆၶႃႈ။
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1. ၵူၼ်းမိင်ူးတႆးၶူိဝ်းတႆးဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼသ်ဝ်းယူႇ ၼႂးၽဵၼ်ႇ လၼိၸ်ိင်ုႈတႆး 
ၼႆႉ  ်ႈလႆႈလပဵ်ႈႁၼဵ်း ပုိၼ်းတႆးႄလႈ ပုိၼ်းလၵ်ိႈ  မ်ႈမ  ပၢငလ်င်ူၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ
ၶႃႈဝႃႈ ႁတဵ်းမိင်ူး  မ်ႈတမုၸ်မွ်းမိင်ူးမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 71 ပီႊ ပ  ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ 
သုမ်းဢီႈသင်? လႆႈဢီႈသင်? ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း  ်ႈ  ႉ
ေသၵမ်းၶႃႈ။

2. လင်ွႈတႃႇေတဢပ်ုႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိင်ူးေသ ႄၵႈၶႆပၼႁ်ႃၵၢၼမ်ိင်ူးၵၼ်မိဝူ်းၼႃႈ
ႄလႈ ႄမးၵၢၼ်ၽွင်း ငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းတုၵ်းယွၼ်း 
ဝႆႉ။ လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း  ်ႈပဵၼ်မႃး ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ 
လွၵ်းပူိင် ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇေၶရႇသီႇ။

3. လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၸႅၵ်ႇႄၽဢႃႇၼႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႄလႈ  ်ႈႄၸႈမိူင်းၶဝ်  ်ႈေပႃး
မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ႁင်းေၶႃႄၸႈမူိင်းၽႂမၼ်း။ 

4. လွင်ႈႄၸႈမိူင်း  ်ႈမီးမ  မီႈႄၸႈမိူင်းႁင်းေၶႃႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂးႄၸႈမူိင်း 
ၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်းၵမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇႄၸႈမိူင်းႁင်းေၶႃၽႂမၼ်း 
လွတ်ႈလႅဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊  ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းေသပိၼ်ႇပ  ႇၼပ်ႉယမ်ၵၼ်။

5. လွင်ႈ  မ်ႇလူမ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇႄလႈ လွင်ႈ  မ်ႇလူမ်ႈႄၸႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၽႂမၼ်း 
ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

 ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈ  ဝ်  ပ်ႈမၼ်းပၼ်မႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၼႂးပၢင်ဢုပ်ႇ
ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၽ  ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ေၵႃႈလႆႈႄတႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတုၵ်း 
ယွၼ်းၵၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇေတပဵၼ်လႆႈမႃးႄလႈ တႃႇေတလႆႈမႃးၸွမ်းၼင်ႇယူိင်း
ဢၢၼ်းဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈၶႂႈလႆႈ ၼၼ်ႉ ေၵႃႈယူႇတီႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၽွမ်ႉ 
 မ်ႈတၵ်ုးယွၼ်းပႃးထႅင်ႈၼၼႆၼ်ႉ ၵဝဵ်ႇလၺူ်ႈတင်းၵၢၼ်မိင်ူးၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈဢဝၼ်ႂး 
တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းပီႊမႂႇ 2114 ၼီႈႁဝ်းၶႃႈေသ ယွၼ်းၾၢၵ်ႇေၶႃႈၵႂၢမ်းတိုၵ်းသူၼ်း 
ၼင်ႇၼႆယူႇၶႃႈ။
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

 ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းေၵႃႈၼင်ႇ   ဝ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈေတလႆႈ 
လဵပ်ႈႁဵၼ်း  ်ႈပဵၼ်ပုိၼ်းတွင်းၵုိမ်းဝႆႉ ၾိင်ႈပီႊမႂႇတႆး၊ ၾိင်ႈေၵႃႇၸဵင်ပီႊမႂႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ
ႄလႈ ဢိၵ်ႇပုိၼ်းၸဝ်ႈၶူးေမႃႁဝ်းၶႃႈလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈသုိပ်ႇၾၢၵ်ႇဝႆႉပၼ်ၶွင်ၾၢၵ်ႇ 
ပီႊမႂႇတႆး 2114 ၼီႈ ၼင်ႇတၢင်းတႂႈၼႆႉမႃးယႇူၶႃႈ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်    ယွတ်ႈသုိၵ်း
 ဝ်ပဝ်ႈလူင်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶုိၼ်းၸိုင်ႈတႆး
(လိူၼ်ၸဵင်မႂႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)
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ၾိင်ႈပီႊမႂႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၾိင်ႈေၵႃႇၸဵငၾိင်ႈပီႊမႂႇတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၾိင်ႈေၵႃႇၸဵင်
မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းႄၸႈ)

ၵႂၢမ်းၼမ်းၵႂၢမ်းၼမ်း

 ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၸိဝူ်ႉၶူိဝ်းလ ႂမိဝူ်ႈလႆႈယူႇသဝ်း  မ်ႈၵၼ်ႄလႈ လႆႈေၵႃႇ 
တင်ႈၾိင်ႈၵူၼ်း  မ်ႈၵၼ်ၸွမ်းတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ၼႂးတၼ်းႁဵင်းၽႂမၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ 
ေပႃး   င်တၢမ်   င်မႃး ေတၵူိတ်ႇမီးၾိင်ႈထုင်းဢၼဝ်ႆႉပဵၼတ်ီႈယုမ်ႇယမ်ၸင်ုၸမႂတ်ႉ
ၸႂႄလႈတိုဝ်းမၼ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းမႃးပၢၼ်ယဝ်ႉပၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇမုၵ်ႉ  င်ၵူၼ်း ဢမ်ႇ 
ၼၼ ်ၾိင်ႈၵူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတလႆႈယူႇၵတ်းယၼဵႁ်ၼိ်ႉၼၼွ်း။ လိဝူၼ်ၼ်ႉ ၼင်ႇ   ဝ ်
လွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ  ၼႂးၾိင်ႈၵူၼ်းေတတဵင်ႈၼိမ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉ  သ  ၽႂ  
ၶူိဝ်းမၼ်း ၸင်ႇလႆႈေၵႃႇတင်ႈ ၾိင်ႈထုင်းဝႆႉလ  လ  ဢၼ် ၸွမ်းၵႃႇလေတႇသ(ၶၢဝ်း
ယၢမ်းႄလႈဢွင်ႈတီႈ)မႃးေသ ၸႂႉတိုဝ်းႁဵတ်းၸွမ်း ႄလႈပႂႉပႃးမႅတ်ႇပႅင်းၵၼ်ၼႆႉယူႇ။ 
ၼႂးၵႃႈ ၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်းလႆႈၸႂႉတိုဝ်းၵၼ်သိုပ်ႇသုိပ်ႇမႃး ၼႂးၾိင်ႈၵူၼ်းၽႂမၼ်းၵူႈ 
ၶူပ်ႇပဵၼ်ပီႊၼၼ်ႉ မီးပႃးၾိင်ႈပီႊမႂႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၾိင်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂႇၼႆၸွမ်းယူႇ
ၾိင်ႈၼုိင်ႈ။

ပီႊမႂႇၶူိဝ်းတႆးပီႊမႂႇၶူိဝ်းတႆး

 ၵူၼ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ထႆး၊ လၢဝ်း၊  ယူၼ်း၊  တႆးလူင်၊ 
တႆးၶုိၼ၊် တႆးလိဝု်ႉ၊ တႆးလမႅ်း၊ တႆးၼုင်း၊ တႆးမၢဝ်း၊ တႆးဢႃ  မ၊် တႆးၶမ်းတီႈႄလႈ တႆးလင်ႅ 
ၸဵမ်ၸိူဝး်ၼႆႉ ပဵၵ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈယူႇၵႂႈၸမ်ၵၼ်(သူၼ်ႇလ  ယူႇယၢၼ်ၵႆၵၼ်ၵႃႈ   ဝ်)
ေၵႃႈယႃႇ ၾိင်ႈပီႊမႂႇ ဢမ်ႇၼၼ ်ၾိင်ႈထုင်းႁပ်ႉတၼွ်ႈပီႊမႂႇၼႆႉ တီႈမႃးမၼ်းမိၼူၵ်ၼ်၊ 
ႄလႈယင်းပဵၼ်ဝၼ်းလဵဝ် လိူၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၵူႈတီႈတီႈ။ ဝၼ်းပီႊမႂႇတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း 
လူိၼ်ဢ  ႈၶုိၼ်ႈၼုိင်ႈၶမ်ႈၵူႈပီႊပီႊ(ေတယူႇမွၵ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၵူႈပီႊေသ 
ေပႃးပဵၼ်ပီႊသွၼ်ႉၼႆႉ ေတယူႇမွၵ်ႈၵၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၵူႈပီၸိူင်ႉၼႆ)။
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

 မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼ  းယႃႈ ၵူၼ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း လႆႈတိုဝ်းဢဝ် 
ဝၼ်းလိူၼ်ဢ  ႈၶုိၼ်ႈၼုိင်ႈၶမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီႊမႂႇမိူၼ်ၵၼ်မႃးၵူႈတီႈ။ (လိူၼ်ဢ  ႈ 
ၼႆႉ မၢငတ်ီႈ  င်ႉဝႃႈ လိၼူၸ်ငဵ ်   ဝေ်ၵႃႈ လိၼူၵ်င်ဵ ၼ၊ႆ ေပႃးဝႃႈလိၼူဢ်  ႈၼႄႆတႉ ၵူၼ်း 
တႆးႁဝ်း  ႉၸၵ်းၵၼ်ၵူႈၶူိဝ်းၶူိဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈသ  ၶူိဝ်းလႂ)။

လၵ်းၼီႈပီႊမႂႇတႆးလၵ်းၼီႈပီႊမႂႇတႆး

 ၵူၼ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်း လႆႈၸႂႉတိဝု်းလၵ်းပူိင် 12 လိၼူၸ်မွ်းၸိဝု်ႈလင်ႅလၢဝ(်ၼၵ်ႉ
ၶတ်ႈ)၊ လႅင်လၢဝ် ၼႆႉ ၵူၼ်းၶူိဝ်းတႆးသူၼ်ႇယႂႇ သူင်  င်ႉဝႃႈ မိင်ႈပီႊ (  မ်ႈတင်းထႆး 
ႄလႈလၢဝ်း) ဢၼ်ပဵၼ်- ၸႆႈ(ၼူ)၊ ပဝ်ႈ(ဝူဝ်း)၊ ယီး(သိူဝ်)၊ မဝ်ႈ(ပၢင်တ  း)၊ သီ(ငူိၵ်ႈ)၊ 
သႆႈ(ငူး)၊ သိင(မႃႉ)၊ မဵတ်ႉ(ႄပႉ)၊ သၼ်(လိင်း)၊ ႁဝ်ႉ(ၵႆႇ)၊ သဵတ်း(မႃ)၊ ၵႆႈ(မူ) ၸိူင်ႉၼႆ။ 
လၵ်းပူိင်ၸိင်ူႉဝႃႈၼႆႉ တႆးလင်ူ တႆးမၢဝ်း  င်ႉဝႃႈ လၵ်းၼီႈ။ တင်ႈၸိဝု်ႈလၵ်ုႈလၢင်းေၵႃႈ 
သူင်ၸႂႉတိုဝ်းၸွမ်းလၵ်းပူိင် မိင်ႈပီႊ ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ေပႃးပဵၼ်လုၵ်ႈၸ  း 
သူင်တင်ႈၸိုဝ်ႈ ႄတႇဢဝ်လုၵ်ႈေၵႃႉငဝ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်- ဢ  ႈ၊ ယီႈ၊ သၢမ်၊ သႆႇ၊ ငူဝ်ႉ၊ လူၵ်ႈ၊ 
ဢိတ်း၊ ၼုမ်ႇ၊ လဵၵ်ႉ၊ လိုၼ်း၊ ၵႆွႈ။ သင်ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း သူင်တင်ႈဝႃႈ- ေယႈ၊ ဢီႇ၊ ဢၢမ်၊ 
ဢႆႇ၊ ဢူဝ်ႈ၊ ဢူၵ်း၊ ဢိတ်း၊ ၼုမ်ႇ၊ လဵၵ်ႉ၊ လိုၼ်း၊ ၵႆွႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈ ၵူၼ်းတႆး 
လင်ူ၊ တႆးမၢဝ်း လႆႈတင်ႈလၵ်းၼီႈ ဢၼဢ်ဝၸ်မွ်းလၵ်းပူိင် မင်ိႈပီႊ ၸႂႉတႃႇၾင်ိႈၵူၼ်း 
တူဝ်ၵဝ်ႇမႃးႄလႈ ၸင်ႈမီးၾိင်ႈပီႊမႂႇၼႂးလိူၼ် ၸဵင်မႂႇဝၼ်းၼုိင်ႈ(လိူၼ်ဢ  ႈ − လိူၼ် 
ၸႆႈမႂႇဝၼ်းၼုိင်ႈ)ေသ လႆႈယိပ်းတိုဝ်းသုိပ်ႇမႃးေတႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆယူႇ။ တီႈႄတႉ 
မၼ်း လၵ်းၼီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်လႆႈဢူမ်သူပ်းမႃးပဵၼ်ပီႊယၢဝ်း 
ၶၢဝ်း   င်ၼၼ်ႉေသ ဢၼပ်ၼဵသ်ၵ်ႉၵရၢၸ်ႈတဝူၼ်ပ်ႉဢၢၼ်ႇ ဢၼတ်ႆးလင်ူ သင်ူ  င်ႉ 
ၵၼ်ဝႃႈ ပီႊမိူင်း ၼၼ်ႉ ၼႂးပီပုတ်ႉထ 2563 - 2564 ၼႆႉ လႆႈမႃးယဝ်ႉ 2114 ပီႊယဝ်ႉ 
ၼယူႆႇ။ (ပီႊမိင်ူး 2114 ၼီႈၼႆႉ ပၼဵသ်ၵ်ႉၵရၢၸ်ႈတႆးလင်ူ တႆးမၢဝ်းႄလႈ တႆးၼူိဝ ်ၸိဝူ်း 
လူင်းမႃးၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉၶူင်းပဵၼ်  ဝ်ႁႅၵ်ႈ)။
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ပီႊမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် တႆးသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ (ပီႊတႆး)ပီႊမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် တႆးသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ (ပီႊတႆး)

 ၸမွ်းဢဝပုိ်ၼ်းမၢၼ်ႊ ႄလႈၽုိၼမ်  ၸွႆႈတင်ွးႄၶႇ  မ်ႈတင်းၵႂၢမ်ႈမၵ်ွႇလၢတ်ႈ
ၽူႈ  ႉၸၢဝ်းတႆးလင်ူလ  လ  ၸဝ်ႈယဝ်ႉ လႆႈ  ႉငိၼူ်ႈငဝ်ႈမႃးဝႃႈ ပီႊမိင်ူးတႆး ဢမ်ႇၼၼ ်
တႆးသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈၼႆႉ ႄတႇၼပ်ႉဢၢၼ်ႇတင်ႈပီႊဢၼ ်ၸဝ်ႈၶုၼယီ်ႈ လၵ်ုႈၸ  းေၵႃႉတီႈ 
2 ၶုၼ်ဢူတီႈၾႃႉ(ၸိုဝ်ႈၶူိဝ်း   ၼ်းၸဝ်ႈမိူင်းၼွင်ႄသ) ၸဝ်ႈမိူင်းၼွင်ႄသဢွၼ်ဢဝ်
ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လွင်ႈလူင်းၸွမ်းလမ်းၼမ်ႉၶူင်း မႃးႄတႇတင်ႈဝၢၼ်ႈ 
မိူင်း(မိူင်းမၢဝ်း) တီႈႁိမ်းၾင်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပီႊၶရိသ်ႉတ်မွၵ်ႈ 93-94 ပီႊ၊ 
(တႆးလူင်သူင်ၼပ်ႉဢဝ်ၵုၼ်းမုၼ်ဢၼ်ဝႃႈ)မႅၼ်ႈမွၵ်ႈပီႊပုတ်ႉထ 450 ၼၼ်ႉမႃးၼႆ 
ၵၼ်။ (ၼမ်ႉမၢဝ်းၼႆႉ မိဝူ်ႈဢွၼတ်ၢင်း  င်ႉၼမ်ႉ  ၺ်ႈလီႈ၊ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႊတမႅ်ႈမႃးပၼဵ-် 
သျ ိ ၺ်ႇလီႇ၊ ၸၢဝ်းႄၶႇသမ်ႉယူိင်ႈၸၢဝ်းမၢၼ်ႈေသ တမႅ်ႈၸမွ်းသဵငၶ်ဝ်ဝႃႈ- ၺု်ႉလီႉ)။

 ယွၼ်ႉလင်ွႈတၢင်းၸိင်ူႉၼင်ႇဝႃႈမႃးၼႆႉႄလႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်းၵမ်ႈၼမ ်
ၸင်ႇလႆႈယိပ်းတိုဝ်းဢဝ်ပီႊဢၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ယီႈ ဢွၼ်ဢဝ်ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူင်း
မႃးႄတႇတင်ႈသုိင်ႇမိူင်း(မိူင်းမၢဝ်း) တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်ပီႊမိူင်း 
ဢမ်ႇၼၼ် သၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ ပူိဝ်ႈၸႂႉတႃႇသ  ၶူိဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇေသ သိုပ်ႇတိုဝ်းမႃးေတႃႇထိုင်
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵၼ်ၼႆယူႇ။ ၼႂးပီႊပုတ်ႉထ 2563 - 2564 ၼႆႉ တႆးသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ ဢမ်ႇ 
ၼၼ ်ပီႊမိင်ူးတႆးလႆႈမႃးယဝ်ႉ 2114 ၼီႈ။ (ယူႇၼႂးလိၼူၼ်ဝူ်ႊဝမႅ်ႊပိဝူ်ႊ ပီႊ 2020 ၼႆႉ)။ 
ၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်း ၸင်ႇ  င်ႉပီႊမႂႇတဝူၵ်ဝ်ႇၼႂးပီ(2019-2020) ၼႆႉဝႃႈ လၵ်းၼီႈပီႊတႆး 
လပ်းမူတ်ႉ(ပီႄပႉ) ပီႊမိူင်း 2114 ၼီႈ ဝႃႈၸွမ်းလၵ်းၸိူင်ႉၼႆ။ (မိူဝ်ႈၶႂႈ  ႉ ပီႊမိူင်း-တႆး 
ဢမ်ႇၼၼ ်တႆးသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈဢဝပီ်ႊပထု်ႉထမိဝူ်ႈလဝဵတ်င်ႈ၊ ယဝ်ႉဢဝ ်
ပီႊဢၼ်ၶုၼ်ယီႈ တင်ႈမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉ မႃးထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႆၸိုင် ေတ လႆႈပီႊမိူင်းတႆး 
(ပတႉ) ဢမ်ႇၼၼ ်တႆးသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ(တသႉ)ယူႇ၊ ၸိင်ူႉၼင်ႇ- ပီႊၶသႉ 2019-2020 ၼႆႉ 
ပီႊ ပသႉ ပဵၼ် 2563 - 2564 ၼီႈ၊ ဢဝ်ပီႊဢၼၸ်ဝ်ႈၶုၼ်ယီႈတင်ႈမိူင်း 450 မႃးထွၼ် 
ယဝ်ႉလႆႈ 2114 ၼၼ်ႉပဵၼ်ပီႊမိူင်းတႆး(တသႉ)။ (ပသႉ 2564 - 450   တသႉ 2114 ဝ  း 
လိၼူေ်ဢႊပ ိလူ်ႊပီႊ 2020 ယဝ်ႉၸင်ႇၵွင်ႉလႆႈပီႊမိင်ူး တၢင်ႇၸၢဝ်းၶူိဝ်း)ၼၼႆၼ်ႉယူႇ။ 

 ပီႊမိင်ူး ဢမ်ႇၼၼ ်သၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ ်ပီႊတႆး (2114) ၼီႈ ဢၼတ်ႆးႁဝ်း 
ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ၸႂႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊမိူင်းၸၢဝ်းတႆးလူင်၊ ၸၢဝ်းတႆးမၢဝ်းႄလႈ 
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

ၸၢဝ်းတႆးၼူိဝ်(မၢင်ဢွင်ႈတီႈ)။ ၼၼ်ေသေၵႃႈ တင်းၸၢဝ်းတႆးတၢင်ႇၶူိဝ်းၶဝ်(ၸိူင်ႉ 
ၼင်ႇ ထႆး လၢဝ်း ၶုိၼ ်လိဝု်ႉ လမႅ်း ဢႃႊ  မႄ်လႈ ၼင်ုး −  လင်ုးၶဝ်)ေၵႃႈ ၵဝဵ်ႇၵွင်ႉၵၼ်ယူႇ၊ 
ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵွင်ႉၺႃးၵၼ်တႈီလိူၼ်ၸဵင် ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်ဢ  ႈမႂႇ 1 ၶမ်ႈ(ဢၼ်ပဵၼ် 
လိၼူႁ်ၵ်ႅႈ၊ လိၼူ်  ဝပီ်ႊ)ၼၼ်ႉမိၼူၵ်ၼ်။ ၸိင်ူႉၼင်ႇ လၵ်းၼီႈပီႊတႆး (ပီႊလပ်းမတူ်ႉ 
ၼႂးပီႊ 2019-20 ၼႆႉ) ဢၼ်ဢိင်ဢဝ်လၵ်းပူိင်ႄမႈပီႊ_လုၵ်ႈပီႊ(ပီႊၵၢပ်ႇၸႆႈ) 60 
လွၵ်းေသ ၼပ်ႉသွၼ်ႇယိပ်းတိုဝ်း ၵၼ်မႃးေသ  င်ႉၵၼ်ဝႃႈ လိူၼ်ဢ  ႈ(လိူၼ်ၸဵင် − 
လိူၼ်ၵဵင်) မႂႇဝၼ်းၼုိင်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းပီႊမႂႇတႆးၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၶူိဝ်းၶူိဝ်း  ႉၸ
ၵ်းၵၼ် ႄလႈယိပ်းတိုဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈတီႈယူႇ၊ ေပႃးပဵၼ်လၵး်ပူိင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းၵၢၼ်
ၼႂးၾိင်ႈၵူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ လၵ်းၼီႈ ၸႂႉတိုဝ်းမိူၼ်ၵၼ်(ၵူႈၶူိဝ်း
သ  )၊ ပီႊမိူင်း ၵႆွးဢၼ်ပူိင်ႈၵၼ်(ၵွပ်ႈၽူႈဢွၼ်ေၵႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းပႅၵ်ႇပူိင်ႈၵၼ်)။

ၾိင်ႈေၵႃႇၸဵင် ဢမ်ႇၼၼ် လၵ်းပူိင်ပီႊမႂႇတႆးၾိင်ႈေၵႃႇၸဵင် ဢမ်ႇၼၼ် လၵ်းပူိင်ပီႊမႂႇတႆး

 ၾိင်ႈေၵႃႇၸင်ဵ ဢမ်ႇၼၼ ်လၵ်းပူိင်ပီႊမႂႇတႆးၼႆႉ ပၢၼမ်ိဝူ်ႈလဝဵ ်မင်ႅႇဝႆႉပၼဵ ်
4 တွၼ်ႈေသႁဵတ်းမႃး။ (တွၼ်ႈ  ဝ်တီး) ပႂႉၸဵင် - ပႂႉၸဵင်ပွင်ႇဝႃႈ ၾဝ်ႈႁပ်ႉ တၵ်ႉၼ   
ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႂႉႁပ်ႉတွၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်(လိူၼ်ဢ  ႈ) ၼႂးဝၼး်လိူၼ် 12 လပ်း ဢၼ်တိုဝ်း 
ပဵၼဝ်ၼ်းသဵင်ႈပီႊၵဝ်ႇ။ (တၼွ်ႈသွင်) ပ  ႈၸဵင ်- ပ  ႈ ပဵၼၵႂ်ၢမ်းတႆးမၼွ ်ပွင်ႈဝႃႈ ၵွမ်းဝႆႈ၊ 
ပ  ႈၸဵင်ၸင်ႇပွင်ႇဝႃႈ ၵွမ်းဝႆႈ ၵႃႇရဝၼပ်ႉယမ်လိူၼ်ၸဵင်(လိူၼ်ဢ  ႈ)ဢၼ်ပဵၼ်လိူၼ်
 ဝတ်ီးၼႂးပီႊမႂႇၵူႈပီႊပီႊ။ ဝၼ်းလိၼူၸ်ငဵမ်ႂႇ 1 ၶမ်ႈၼႆႉ မိဝူ်ႈၵွၼ်ႇႄတႉ မီးၵၢၼ်ၶုိၼ်ႈ 
ပၼ် ထႃႇၼတႃၶုၼ်(ၶုိၼ်ႈယူသ်ႉ၊ ၶုိၼ်ႈယႃႇထူး)ပၼ် ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်မိူင်းၶဝ်၊ 
မီးၵၢၼ်ပၼ်ရၢင်းဝလ်း(သူးၽွၼ်းၵၢၼ်)တီႈၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၸွႆႈၾိင်ႈၵူၼ်း(ၸွႆႈ 
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း)ၶဝ်။ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ပွတ်းၼႂ ထွမ်ႇလိၵ်ႈထမ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵႂၢမ်း 
သၼွၸ်မွ်းၵၢပ်ႈပၢၼ၊် ဢၵ်ိႇတင်းမီးပၢင်ဢပ်ုႇဢူဝ်း(သမမ်ၼႃး)ၵၼ် ဢၼၵ်ဝဵ်ႇလၺူ်ႈ 
လိၵ်ႈလ  း − ၾိင်ႈႄငႈ − ၾိင်ႈထုင်း − ပုိၼ်းမိူင်း ၼႂးတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်း တူဝ် 
ၵဝ်ႇ ၸွမ်းတီႈလႂတီႈၼၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ (တွၼ်ႈသၢမ်) ၵိၼ်ၸဵင် - ၵိၼ်ၸဵင်ပွင်ႇဝႃႈၶပ်း 
ၶုိင်လဵင်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းတၢင်းၵိၼ် တီႈၽူႈထဝ်ႈၵူၼ်းႄၵႈႄလႈ ပီႈၼွင်ႉသ  ၶူိဝ်းတင်းလ   
ဢၼ်မီးတင်းၶဝ်ႈတူမ်ႈလႅမ်၊ ၶဝ်ႈပုၵ်းငႃး၊ ႄလႈ ၶဝ်ႈယႃႇၵု(ၶဝ်ႈၼမ်ႉဢွႆႈ)၊  မ်ႈတင်း
ၾိင်ႈလူႇၶဝ်ႈမႂႇၸွမ်းၾိင်ႈထုင်းသႃသၼႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူိဝ်းလီႁင်းၽႂႁင်းမၼ်း 
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(ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇသႃသၼႃး) ၼႂးဝၼ်းပီမႂႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၸဵင်(လိူၼ်ၵဵင်- လိူၼ်ဢ  ႈ)ၼႆႉ။ 
(တွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း) လဵၼ်ႈၸဵင် - လဵၼ်ႈၸဵင် ပွင်ႇဝႃႈ ႁဵတ်းပႆွးဢုၼ်ႇငၢၼ်း(ပႆွးမူၼ်ႈ
သိဝူ်း) ၼႂးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶုိၼ်းေသ ဢဝပ်ၼဵလ်င်ွႈယုၵ်ႉယွင်ႈၾိင်ႈႄငႈႄလႈ ၸမူ်း 
သိဝူ်းႁပ်ႉတၼွ်ႈပီမႂႇ၊ သင်ူႇသင်ႇပီၵဝ်ႇၸိင်ူႉၼင်ႇ -  ၵႃႈသႅင်းတႆး −  င်ႉၵႂၢမ်း − ၵႃႈၼူၵ်ႉ 
− ၵႃႈတူဝ်း − လဵၼ်ႈလ  းၸိူင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လ  းၼပ်ႉလၵ်းၼီႈပီႊတႆး ႄလႈ ပီႊမိူင်းတႆးလ  းၼပ်ႉလၵ်းၼီႈပီႊတႆး ႄလႈ ပီႊမိူင်းတႆး

 မိူဝ်ႈ  တ်ႈထုိင်မႃးဝၼ်းပီႊမႂႇတႆး ၵူၼ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ပူိင်လူင်မၼ်း 
ၵူၼ်းတႆးလင်ူ တႆးမၢဝ်း ႄလႈ တႆးၼူိဝမ်ၢငဢ်င်ွႈတီႈ ဢၼွၵ်ၼ်ႁၢင်ႈႁၼႅ်းပႆွးပီႊမႂႇ ၵၼ်၊ 
ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၸ  းၼုမ်ႇၶဝ်ႄလႇ တူၵ်းသူးႁႃငိုၼ်းၾၼ်းၵၼ် ဢမ်ႇၶၢင်း   ဝ်ႉ 
ဢမ်ႇၶၢင်းၼူၼ်း။ ၸိူဝ်းၵူၼ်းလူင်ဢွၼ်ၵၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်၊ ႁဵတ်း လ  းၵၢၼ်ပၢင်ပႆွးဝႃႈ 
ေတႁဵတ်းၼႆေတႁဵတ်းၼၼ်  ်ႈပၢင်ပႆွးေပႃးႁၢင်ႈလီၸုမ်ႇၵူႈ။ ၵူၼ်းမၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ 
ႁဵတ်းပပ်ႉပိုၼ်း၊ ႁဵတ်းၽုိၼ်ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း၊ ႁဵတ်းပပ်ႉဝွၵ်း၊ ပပ်ႉပၼ်တၢင်း  ႉၵဵဝ်ႇ 
တင်းလွင်ႈၾိင်ႈႄငႈ ပူိဝ်ႈတႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈ ႄလႈၸူမ်းတွၼ်ႈဝၼ်းပီႊမႂႇတႆးႁဵတ်းၼႆ 
ၵၼ်ၵူႈတီႈတီႈ။ 
  
 ၾိင်ႈပီႊမႂႇၼႆႉ ၶူိဝ်းၵူၼ်းပွတ်းေဢးႄသျးႄလႈ ေဢးႄသျးၸင်ဵႇၸၢၼ်းဝၼ်း
ဢွၵ်ႇၵူႈတီႈတီႈ ႄတႇၼပ်ႉဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈၼိုင်ႈ ၼႂးလိူၼ်တီႈၼိုင်ႈၼႆ မိူၼ်ၵၼ် 
ၵူႈၶူိဝ်းၶူိဝ်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈၶူိဝ်းႄၶႇ၊ ၵလႃး၊ ၵမ်ႊၽူးၶျႃး၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း(  မ်ႈတင်းဢင်းၵိသျ်ႊ
ၼႂးယူး ူပ်ႊ)၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇ -  လိူၼ်ၼိုင်ႈႄၶႇ ယူႇၼႂးလိူၼ်သၢမ်− သီႇ တႆး၊ လိူၼ်ၼိုင်ႈ 
ၵလႃး ယူႇၼႂးလိၼူႁ်ႃႈ−  ၵ်းတႆးႄလႈ လိၼူၼ်ိင်ုႈဢင်းၵိသျ်ႊ ယူႇၼႂးလိၼူၵ်မ ်− သၢမ ်
တႆး(သမ်ႉပၼဵလ်ိၼူၼ်ိင်ုႈၶဝ်ၸဝ်ႈမိၼူၵ်ၼ်)။ လ  းၼပ်ႉလၵ်းၼီႈ(လ  းၼပ်ႉၸမွ်းႄမႈ
ပီႊ−လုၵ်ႈပီႊ)ၼႆႉ လိူဝ်ေသၸၢဝ်းၵလႃးၶဝ်ယဝ်ႉ ႄၶႇတင်းတႆး(  မ်ႈတင်း ၶမဵၼ်၊ ၵႅဝ်၊ 
ၵဝ်းလီ ႄလႈ ၼိပွၼ်ႊ)ယိပ်းတိုဝ်းမိူၼ်ၵၼ်။ ၶဝ်ၼပ်ႉၸွမ်းႄမႈပီႊ 10 တူဝ်ႄလႈ 
လုၵ်ႈပီႊ 12 တူဝ်၊ ၼပ်ႉ  မ်းၵၼ်ယဝ်ႉလႆႈ 60 တူဝ်ၶုိၼ်းၶွပ်ႈတီႈၵဝ်ႇမိူၼ်မိူၼ်ၵၼ်။ 
ၼၼ်ေသေၵႃႈ မီးၵူၼ်းတႆးၶူိဝ်းလဵဝ်ၵႆွး ဢၼ်တိုၵ်ႉယိပ်းႄမႈပီႊ 10 တူဝ်မႃး ေတႃႇ 
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ၊ လိူဝ်ေသၵူၼ်းတႆးၵႂႃႇ ယိပ်းတိုဝ်းၵႃႈလုၵ်ႈပီႊဢၼ်  င်ႉဝႃႈ မိင်ႈပီႊ 
12 တူဝ်ၼၼ်ႉၵႆွး၊ ၵႆွးေၵႃႈ ၼပ်ႉပဵၼ် 60 လၵ်းမိူၼ်မိူၼ်ၵၼ်။
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

လ  းၼပ်ႉလၵ်းၼီႈပီႊတႆးလ  းၼပ်ႉလၵ်းၼီႈပီႊတႆး

 ႄမႈပီႊ 10 တူဝ်- ၵၢပ်ႇ၊ လပ်း၊ ႁ  း၊ မိူင်း၊ ပုိၵ်း၊ ၵတ်း၊ ၶူတ်း၊  င်ႉ၊ တဝ်ႇ၊ ၵႃႇ။ 
သိပ်းတူဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈပုိၼ်း(ပ  းၾိင်ႈၵူၼ်း)ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸၢဝ်းၶူိဝ်း
သူင်ၼူ(ၸၢဝ်းၶူိဝ်းသူင်ၼူ ဢမ်ႇၸႂႈၶူိဝ်းႄၶႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂးၶူိဝ်းၸၢတ်ႈပ  ႇတီၶဝ်။ 
ၶုၼ်ၶူိဝ်းသူင်ၼူ 2 ပီႈၼွင်ႉ ႁိမ်ဢမ်းၼၢၸ်ႈၵၼ်၊ ပီႈဢ  ႈမၼ်းၵၢၼ်ႉႄလႈပ  ႈမႃးပိုင်ႈ
ေႁႃၶမ်းႄၶႇ၊ ၸင်ႇဢဝ်ၾိင်ႈလၵ်းၼီႈႄမႈပီႊ− လုၵ်ႈပီႊ 60 လၵ်းမႃးၸႂႉ ၼႂးမိူင်ႈ 
ႄၶႇႄလႈ  ဝ  းမႃးဢဝ်ႄၽႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းပွတ်းႄဢးႄသျးႄလႈ  ၸဵင်ႇၸၢၼ်း  
ေဢးႄသျး ဝႃႈၼႆ)၊ ၸိုဝ်ႈႄမႈပီႊ 10 တူဝ်ၼၼ်ႉ ပွင်ႇၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းဝႃႈ   ဝ် ဢမ်ႇမီးၽႂ 
လၢတ်ႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ။ လုၵ်ႈပီႊ ဢမ်ႇၼၼ် မိင်ႈပီႊ 12 တူဝ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ − ၸႆႈ၊ ပဝ်ႈ၊ 
ယီး၊ မဝ်ႈ၊ သီ၊ သႆႈ၊ သိင၊ မူတ်ႉ(မဵတႉ်)၊ သၼ်၊ ႁဝ်ႉ၊ မဵတ်ႉ(သဵတ်း)၊ ၵႆႈ။ သိပ်းသွင်တူဝ် 
ၼႆႉႄတႉ ပဵၵ်ႉဝႃႈပဵၼၽ်ႃးသႃၸၢဝ်းပ  ႇတၶီဝ်ေၵႃႈယႃႇ လႆႈပိၼ်ႇဝႆႉပဵၼ ်ၽႃးသႃၵႂၢမ်း 
လၢတ်ႈၽႂမၼ်းေသ ၸႂႉတိဝု်းၵၼ်မႃး။ ၸိင်ူႉၼင်ႇၶမၼဵပိ်ၼ်ႇဝႃႈ- ၶျ တ်ႉ၊ ၶျလ၊ူ ၶၢၼ်၊ 
ေထႃႉ၊ မ ူင်း၊ မသဵင်၊ မႄမျး၊ မႄမး၊ ဝွၵ်ႉ၊ ရၵႃး၊ ေၸႃး၊ ၵုၼ်း။ ႄၶႇ(ေယႂႉတင်းလ  )
ပိၼ်ႇဝႃႈ- ၸိုဝ်၊ ထိဝ်ႈ၊ ဢဵင်ႈ၊ မဝ်ႉ၊ သိင်၊ ၸီႇ၊ ငႆႂဝ်၊ ပျီႇ၊ သဵင်ႈ၊ ဢိဝ်ႉ၊ သုတ်ႈ၊ ႁ  ။ 
(သဵင်ၸၢဝ်းႄၶႇလူင်ႄတႉဢွၵ်ႇပဵၼ်- ၶျႆႊ၊ ၼိဝ်၊ ၶူႇ၊ မၢဝ်၊ လုင်၊ သိူဝ်ႇ၊ မႃ၊ ယၢင်၊ ၶႂႇ၊ ၸီႈ၊ 
ၵႂႇ၊ ၸူႈ)။ တႆးႁဝ်းသမ်ႉမႃးပိၼ်ႇဝႃႈ-  ၸႆႈ-ၼူ၊ ပဝ်ႈ-ဝူဝ်း၊ ယီး-သိူဝ်၊ မဝ်ႈ-ပၢင်တ  း၊ သီ-
ငူိၵ်ႈ၊ သႆႈ-ငူး၊ သိင-မႃႉ၊ မူတ်ႉ-ႄပႉ၊ သၼ်-လိင်း၊ ႁဝ်ႉ-ၵႆႇ၊ မဵတ်ႉ-မႃ၊ ၵႆႈ-မူ။ ႄလႈ  င်ႉတိ
တ်းသူပ်းတိတ်းပၢၵ်ႇသုိပ်ႇသုိပ်ႇမႃးင  ႈင  ႈဝႃႈ- ၼူ၊ ဝူဝ်း၊ သိူဝ်၊ ပၢင်တ  း၊ ငူိၵ်ႈ၊ ငူး၊ မႃႉ၊ 
ႄပႉ၊ လိင်း၊ ၵႆ၊ မႃ၊ မူ။ (ၶမဵၼ်ႄလႈ ႄၶႇၶဝ်ေၵႃႈ မီးတီႈပွင်ႇမိူၼ်ၵၼ် တင်းတႆးႁဝ်းၵႆွး)။

 ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵမ်ႈၼမသ်မ်ႉ သင်ူၼပ်ႉတင်းႄမႈပီႊ −  လၵ်ုႈပီႊၸမွ်းၵၼ်ၸိင်ူႉ
ၼင်ႇ- 1. ၵၢပ်ႇၸႆႈ၊ လပ်းပဝ်ႈ၊ ႁ  းယီး၊ မိင်ူးမဝ်ႈ၊ ပုိၵ်းသီ၊ ၵတ်းသႆႈ၊ ၶူတ်းသိင၊  င်ႉမတူ်ႉ၊ 
တဝ်ႇသၼ်၊ ၵႃႇႁဝ်ႉ၊ ၵၢပ်ႇမဵတ်ႉ၊ လပ်းၵႆႈ (12 လၵ်း)၊ 2. ႁ  းၸႆႈ၊ မိူင်းပဝ်ႈ၊ ပုိၵ်းယီး၊ 
ၵတ်းမဝ်ႈ၊ ၶူတ်းသီ၊  င်ႉသႆႈ၊ တဝ်ႇသိင၊ ၵႃႇမူတ်ႉ၊ ၵၢပ်ႇသၼ်။ လပ်းႁဝ်ႉ၊ ႁ  းမဵတ်ႉ၊ 
မိင်ူးၵႆႈ (12 လၵ်း)၊ 3. ပုိၵ်းၸႆႈ၊ ၵတ်းပဝ်ႈ၊ ၶူတ်းယီး၊  င်ႉမဝ်ႈ၊ တဝ်ႇသီ၊ ၵႃႇသႆႈ၊ ၵၢပ်ႇသိင၊ 
လပ်းမူတ်ႉ၊ ႁ  းသၼ်၊ မိူင်းႁဝ်ႉ၊ ပုိၵ်းမဵတ်ႉ၊ ၵတ်းၵႆႈ (12 လၵ်း)၊ 4. ၶူတ်းၸႆႈ၊  င်ႉပဝ်ႈ၊ 
တဝ်ႇယီး၊ ၵႃႇမဝ်ႈ၊ ၵၢပ်ႇသီ၊ လပ်းသႆႈ၊ ႁ  းသိင၊ မိူင်းမူတ်ႉ၊ ပုိၵ်းသၼ်၊ ၵတ်းႁဝ်ႉ၊ 
ၶူတ်းမတဵ်ႉ၊  င်ႉၵႆႈ (12 လၵ်း)၊ 5. တဝ်ႇၸႆႈ၊ ၵႃႇပဝ်ႈ၊ ၵၢပ်ႇယီး၊ လပ်းမဝ်ႈ၊ ႁ  းသီ၊ မိင်ူးသႆႈ၊ 
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ပုိၵ်းသိင၊ ၵတ်းမူတ်ႉ၊ ၶူတ်းသၼ်၊  င်ႉႁဝ်ႈ၊ ၵၢပ်ႇမဵတ်ႉ၊ ၵႃႇၵႆႈ(12 လၵ်း)၊ 12 လၵ်း 5 
 ပ်ႈၼပ်ႉပဵၼ် (60) လၵ်း တဵမ်ယဝ်ႉၶုိၼ်းႄတႇၶုိၼ်းငဝ်ႈမၼ်း- ၵၢပ်ႇၸႆႈ၊ လပ်းပဝ်ႈ 
ႁဵတ်းၼႆၵႂႃႇထႅင်ႈ (60)  ပ်ႈဢဝ်ပဵၼ် သံသႃရထမ်းယူႇၸိူင်ႉၼႆ(ဝၼ်းေၵႃႈၸူိင်ႉၼႆ- 
လိူၼ်ေၵႃႈမူိၼ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ)။  ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ဝ  းေသယိပ်းတိုဝ်းၸုလ်းလသၵ်ႉ  
ၵရၢၸ်ႈ(ပီႊမိင်ူးေၵႃးၸႃႇ)ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႄတႇၼပ်ႉလၵ်းၼီႈပီႊၵႃႇၵႆႈ(ပီႊမ)ူ ပၼဵပီ်ႊမိင်ူး 
ၸုလ်းလ ဢမ်ႇၼၼ် ပီႊမိူင်းေၵႃးၸႃႇပီႊတီႈ 1 (ၼိုင်ႈၼီႈ)ၼႆမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် 5 မႂႇ 1 
ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းဢႃးတိၸ်ႉ ယၢမ်း  ဝ်ၼႂၼႆ(ဢႃးၸၢၼ်သဝၢင်ႇ ပၺ်ၺၢင်ၵုရ်၊ ၸၢဝ်းထႆး)
ၼပ်ႉဝႆႉ။

လႆးၼပ်ႉပီႊမိူင်း လႆးၼပ်ႉပီႊမိူင်း  
     
 ပီႊမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဢမ်ႇယိပ်းတိုဝ်းမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵွပ်ႈၽူႈၼမ်း  ဝ်ေၵႃႇ
သၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း(ေၵႃႉ  ဝ်တီး)သ  ၶူိဝ်းၼုိင်ႈတင်းသ  ၶူိဝ်းၼုိင်ႈ ဢမ်ႇၸႂႈေၵႃႉလဵဝ် 
ၵၼ်လ၊ႂ ၵႃလၶၢဝ်းယၢမ်းႄလႈဢွင်ႈတီႈ- တီႈႄတႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမိင်ူးေၵႃႈ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်လ၊ႂ 
သမ်ႉၵူၼ်းတၢင်ႇၶူိဝ်း ၸိဝူ်းလႆႈယူႇၵႂႈႁမိ်းၸမၵ်ၼ်ပဵၼပီ်ႊယၢဝ်းၶၢဝ်း   င်ၼၼ်ႉေၵႃႈ 
ဢမ်ႇၸႂႈၶူိဝ်ႈလဵဝ်ႄလႈပႅၵ်ႇပူိင်ႈၵၼ်လႂ- ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းတႆး
ႁဝ်းသ  ၶူိဝ်းၼုိင်ႈတင်းသ  ၶူိဝ်းၼုိင်ႈ ဢၼၸ်ႂႉမိၼူၵ်ၼ်ၼႆႉ ပၼဵပီ်ႊမိင်ူးၸလု်းလ(ပီႊ
မိင်ူးေၵႃးၸႃႇ)ယဝ်ႈ၊ ၸိင်ူႉၼင်ႇ- ပီႊမိင်ူးၼွင်ႄသ ႄတႇၼပ်ႉမႃးမိဝူ်ႈပီႊၶရသိ်ႉတ ်649 
(လႆႈမႃးယဝ်ႉ 1381 ပီႊယဝ်ႉၼႂးပီၶသႉ 2020 ၼႆႉ)၊ ပီႊမိူင်းယူၼ်း(တႆးယူၼ်း) ႄတႇ 
ၼပ်ႉမိူဝ်ႈပီႊပုတ်ႉထ 621 (ၼပ်ႉပဵၼ်ပီႊမႁႃသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ- ယူၼ်း မသႉ 1942 ၼႂးပီႊ 
2020 ၼႆႉ)၊ ပီႊမိူင်းထႆး ၼပ်ႉတင်ႈပၢၼ်တိုၵ်းႄပႉသုၶူဝ်ထႆးပီႊၸုလ်းလ 600 (လႆႈမႃး 
ယဝ်ႉ 781 ပီႊၼႂးပီၸုလ်းလ 1381 ၼႆႉ)၊ တင်ႈႄတႇပီႊၶရိသ်ႉတ် 1932 မႃးပိၼ်ႇယိပ်း 
တိုဝ်းပီႊပုတ်ႉထမႃး ႄလႈၼပ်ႉပဵၼ် 2563-64 ၼႂးပီႊ 2020 ၼႆႉ။ (ပီႊမိူင်းလၢဝ်း 
ေၵႃႈၼပ်ႉၸမွ်း ပီႊပတု်ႉထမိၼူထ်ႆး တင်းပုိၵ်း) ပီႊမိင်ူးတႆးလိဝု်ႉ_တႆးၶုိၼေ်ၵႃႈမူိၼၵ်ၼ် 
ၼပ်ႉၸွမ်းပီႊၸုလ်းလပဵၼ် 1381-82 ၼႂးပီႊ 2020 ၼႆႉ။ တႆးဢႃ  မ်(မိူင်းၵလႃး) ႄလႈ 
တႆးလမ်(ၼႂးမိူင်းၵႅဝ်)ေၵႃႈ ၸႂႉပီႊမိူင်းၸုလ်းလပဵၼ် 1381-82 ၼႂးပီႊ 2020 ၼႆႉမိူၼ် 
မိူၼ်ၵၼ်။ တႆးလူင် တႆးမၢဝ်း ႄလႈ တႆးၼူိဝ်မၢင်ဢွင်ႈတီႈသမ်ႉ ၸႂႉတိုဝ်းပီႊဢၼ် 
ၸဝ်ႈၶုၼ်ယီႈ လုၵ်ႈၸ  းတီႈသွင် ၸဝ်ႈမိူင်းၼွင်ႄသ(ၶူိဝ်း   ၼ်ဢူတီႈၾႃႉ) ႄတႇတင်ႈ
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

မိင်ူးမၢဝ်း(တီႈႁမိ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း) မိဝူ်ႈဢွၼတ်ၢင်းပီႊၶရသိ်ႉတ ်94 ပီႊ (BC 94)ၼၼ်ႉ 
ပဵၼ်လၵ်းေသ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇၵၼ်မႃး။ ဢမ်ႇၼၼ် ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇတင်ႈဢဝ်ပီႊဢၼ် 
ၸဝ်ႈၶုၼ်ယီႈတင်ႈမိူင်းမၢဝ်းလူင်ၼၼ်ႉမႃးႄလႈ ထိုင်မႃးပီႊၶရိသ်ႉတ် 2019-20 ၼႆႉ 
လႆႈမႃး 2114 ပီႊတဵမ်(ၼပ်ႉပဵၼပီ်ႊမိူင်းတႆးလူင်မႃး)ၸိူင်ႉၼႆ။  ်ႈၼပ်ႉင  ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်
ပီႊ (BC 94) ၼပ်ႉပဵၼ်ပီႊပုတ်ႉထဝႃႈပဵၼ် ပီႊ 450 ၼီႈၼႆေသ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁဵတ်းၼႆ 
ၵၼ်မႃးၵူႈပီႊပီႊ။ ၸင်ႇမီးလၵ်းပူိင်ဢၼ်ဝႃႈ- ေပႃးၶႂႈ  ႉပီႊမိူင်းတႆး ၼႂးပီႊလုမ်ႈၾႃႉ 
2019-20 ၼႆႉ   ်ႈဢဝ်ပီႊပုတ်ႉထ(ဢၼ်တို ၵ်ႉ  တ်ႈယူႇ)  2563-64 တငႈ်ေသ  
ဢဝ်ပီႊပုတ်ႉထ 450 ထွၼ်ၼႆ ေတလႆႈ 2114 ၼီႈ၊ ၼႆႉပဵၼ်ပီႊမိူင်းတႆးၼႆယူႇ(ပီႊမိူင်း
တႆး လဵၵ်ႉေသပီႊပုတ်ႉထ 450 ပီႊၸိူင်ႉၼႆ)။ ေပႃးသမ်ႉဢဝ်ပီႊၶရိသ်ႉတ်(ဢၼ်တိုၵ်ႉ
 တ်ႈယူႇ) 2019-20 တင်ႈ၊ ယဝ်ႉဢဝ်ပီႊ (BC 94) ေလႃးၼႆေၵႃႈ ေတလႆႈ 2114 မိူၼ် 
ၵၼ်(ပွင်ႇဝႃႈပီႊမိူင်းၶရိသ်ႉတ် လဵၵ်ႉေသပီႊမိူင်းတႆး 94 ပီၼႆယူႇ)။
 
 ပီႊမိူင်းၸုလ်းလေၵႃႈၼင်ႇၼၼ် ဢဝ်ပီႊၸုလ်းလ(ဢၼ်တိုၵ်ႉ  တ်ႈယူႇ) 
1382 တင်ႈေသဢဝ် 732 ေလႃးၼ ႆေတလႆႈပီႊမိင်ူးတႆး 2114 မိၼူၵ်ၼ် (ၼပ်ႉဝႃႈ ပီႊမိင်ူး 
ၸုလ်းလ ဢမ်ႇၼၼ် ပီႊေၵႃးၸႃႇ လဵၵ်ႉေသပီမိူင်းတႆး 732 ပီႊၼႆယူႇ)။ ယႃႇလိုမး် 
ၵၼ်ဝႃႈ ပီႊမိူင်းဢၼ်တႆးႁဝ်းၼပ်ႉၸွမ်းလၵ်းၼီႈပီႊတႆးယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊ
မိူင်းဢၼ်ၸၢဝ်းတႆး(ၶူိဝ်းသ  တႆးလူင်)ေၵႃႇတင်ႈမိူင်းမၢဝ်းလူင် ပၢၼ်  ဝ်တီးပူိၼ်ႈၼႆ 
ၼၼ်ႉေသၵမ်း။

 မ  တွင်း- ဢဝ်ပုိၼ်းပုတ်ႉထၽႃးဝႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း- ပီႊမိူင်းၼႆႉဢမ်ႇ 
 င်ႉဝႃႈ သၵ်ႉၵရႃးၸႃး၊ ၸႂႉၵၼဝ်ႃႈ-ယုၵ်ႉၵ(ၵလယုိၵ်ႉ၊ ၻွႃးပရႃးယုၵ်ႉၸိင်ူႉၼ)ႆ၊ မိဝူ်ႈပီ 
ယုၵ်ႉၵ(မႁႃယုၵ်ႉၵ)  တ်ႈမႃး 6847 ပီႊ ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၶုၼ်ဢၺ်ၸၼ (ၶုၼ်ၶူိဝ်း   ၼ်း 
သၵ်ႉၵ) ဝႆႉ (2) တူဝ် ေသလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ ႄတႇၼပ်ႉ 2 ၼႆမႃးႄလႈ တင်ႈ 
ႄတႇၼၼ်ႉမႃး ၸင်ႇ  င်ႉဝႃႈသၵ်ႉရႃးၸႃး(သၵ်ႉရၢၸ်ႈ- ပွင်ႇဝႃႈ ပီႊမိင်ူးဢၼ်ၶုၼၶူိ်ဝ်း
  ၼ်းသၵ်ႉၵပၼဵေ်ၵႃႉတင်ႈ)ၼမႆႃး။ ၼပ်ႉမႃးထိင်ုပီႊမိင်ူးသၵ်ႉၵ 148 ၼီႈ၊ ၶုၼ ်ဢၸႃး 
တသတ်ႉထု မိူင်း မၵထ ၶုိၼ်းယႃႉေသ တငႈ်ၼပ်ႉ 1 ၼီႈၼႆမႃး။ တင်ႈၼၼ်ႉမႃး ၵွပ်ႈ
ပိၼ်ႇၼပ်ႉသၵ်ႉရၢၸ်ႈမႂႇမိူဝ်ႈပုတ်ႉထ ၽႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵူဝ်းတမဢဝ်ၼိပ်ႉပၢၼ်းႄလႈ 
 င်ႉဝႃႈပီႊမိူင်းပုတ်ႉထၼႆမႃး။ မိူဝ်ႈပီႊပုတ်ႉထ  တ်ႈမႃး 624 ၼီႈၼၼ်ႉ ၶုၼ်သု 
မုၼ်းတရီး (ၶုၼ်ပိဝ်ႇ မိူင်းသိရိၶဵတ်ႉတရႃး- ဢမ်ႇၼၼ် မိူင်းသီၵသဵတ်ႉတရ) ဝႆႉၵုိတ်း 
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(2) တဝူေ်သ ႄတႇၼပ်ႉတင်ႈ (2) မႃးႄလႈ  င်ႉဝႃႈ-ပီမိင်ူးသီၵသတဵ်ႉတရၼ ႆ(ၵမ်ႈၽွင်ႈ 
 င်ႉဝႃႈ-ပီမိူင်း ၵူဝ်းဝိၼ်းတ ၼႆေၵႃႈမီး)၊ ယူႇမႃးေတႃႇထိုင်ပီသီၶဵတ်ႉတရ 562 ၼီႈ 
ၼၼ်ႉ ၶုၼပိ်ဝ်ႇမိင်ူးပူးၵမ်ႇ(မိင်ူးၼွင်ၵၢဝ)် ဢၼယ်ၢမ်ႈပဵၼသ်ႃႇၶုၼမ်ၼုၸ်ဝ်ႈထႂၢၵ်ႈ 
ၸိဝု်ႈပုပ်ႉပေၸႃးဢရႁၼၼ်ႆႉ ၶုိၼ်းမႃးဝႆႉၵုိတ်း (2) တဝူထ်င်ႅႈေသ ႄတႇၼပ်ႉ (2) ၼီႈ 
ၼမႆႃး၊ ၵမ်းၼႆႉပၼဵသ်ၵ်ႉၵရၢၸ်ႈၵမ်းလိၼု်းသုတ်းႄလႈ  င်ႉၵၼဝ်ႃႈ- ၸလု်းလသၵ်ႉ 
ၵရၢၸ်ႈ(ပီႊမိူင်းၼႆွႉ) ဢမ်ႇၼၼ် ေၵႃးၸႃႇသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ(ၶဝ်ႈၸႂဝႃႈပဵၼ်ၵႂၢမ်းပိဝ်ႇ)ၼႆ 
မႃး ႄလႈ ထိုင်မႃးၼႂးပီႊ ၶသႉ 2020 ၼႆႉလႆႈမႃးယဝ်ႉ 1382 ၼီႈ မိူၼ်  ႉၵၼ်ၼႆႉယူႇ။ 
ၸင်ႇၼပ်ႉလႆႈဝႃႈ- ပီႊပတု်ႉထႄလႈ ပီႊေၵႃးၸႃႇၼႆႉ ၶၢမ်ႈပီႊၵဝ-် ၶဝ်ႈပီႊမႂႇ မိဝူ်ႈလိၼူ ်
ႁႃႈ− လိၼူ်  ၵ်းတႆးႄလႈမူိဝ်ႈၼပ်ႉပီႊတႆးေၵႃႈလူဝ်ႇၼပ်ႉၸမွ်းၶဝ်၊ ပီႊၶရသိ်ႉတ ်သမ်ႉ 
ၶၢမ်ႈပီႊၵဝ်ႇ-ပီႊမႂႇ  မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵမ်_လိူၼ်သၢမ်တႆးႄလႈ  မိူဝ်ႈၼပ်ႉပီႊတႆးေၵႃႈ  
ၸင်ႇလႆႈၼပ်ႉၸွမ်းပီႊၶဝ်။ 

 တဝူယ်ၢင်ႇ- ၼႂးပီႊၶရသိ်ႉတ ်2019 ၼႆႉ ေတၼပ်ႉပီႊတႆးႁဝ်း ပီႊ 2114 ၼီႈေသ 
ဢဝ်ၵူႈၵၼ်တင်းပီႊပုတ်ႉထ၊ ပီႊေၵႃးၸႃႇႄလႈပီႊၶရိသႉ်တ်ယင်းပႆႇလႆႈ၊ ၵွပ်ႈပီႊၶဝ်
ယင်းပႆႇၶ  ႉ(ပီႊတႆးႁဝ်း ႄတႉၶ  ႉယဝ်ႉ)။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ေပႃးတေမႃးၼပ်ႉ ပီႊတႆး 
ႁဝ်း(2114 ၼီႈ) ၵူႈၵၼ်တင်းပီႊပုတ်ႉထ ႄလႈ ပီႊေၵႃးၸႃႇၸိုင် ဝ  းသင်ၶၢၼ် (ပီႊမႂႇ 
သွၼ်းၼမ်ႉ) လိူၼ်ႈႁႃႈၸင်ႇမႃးမႅၼ်ႈၵၼ်(ပသႉ 2564-450   ၸင်ႇလႆႈ 2114၊ ၸသႉ 
1382 + 732   ၸင်ႇလႆႈ 2114)၊ ပီႊၶရသိ်ႉတေ်ၵႃႈေတႃႈၼင်ႇၼၼ ်ၼပ်ႉတင်းပီႊ 2020 
(ဢၼေ်တထိင်ုၼႆႉ) ၸင်ႇတေမႃးမၼႅ်ႈပီႊတႆး(2020 + 94  ၸင်ႇလႆႈ 2114)ၸိင်ူႉ ၼ။ႆ

 မိဝူ်ႈပီႊလမု်ႈၾႃႉ(ပသႉ)2020 ၼၼ်ႉ လၵ်းၼီႈပီႊတႆး ပၼဵပီ်ႊၶတူ်းၸႆႈ(ပီၼ)ူ၊ 
ပီႊမိူင်းတႆးပဵၼ် 2114 ၼီႈ၊ 2021 ပီႊတႆး  င်ႉပဝ်ႈ(ပီႊဝူဝ်း)၊ ပီႊမိူင်းတႆးပဵၼ် 2115 ၼီႈ။ 
2022 ပီႊတႆးတဝ်ႇယီး (ပီႊသိူဝ် ) ၊  ပီႊမိူ င်းတႆးပဵၼ်  2116 ၼီႈ။  2023 ပီႊတႆး  
ၵႃႇမဝ်ႈ(ပီႊပၢင်တ  း)၊ ပီႊမိူင်းတႆးပဵၼ် 2117 ၼီႈ။ 2024 ပီႊတႆး ၵၢပ်ႇသီ(ပီႊငိူၵ်ႈ) ပီႊ 
မိင်ူးတႆးပၼဵ ်2118 ၼီႈ။ ၼႂးပီႊ 2025 ၼႆႉပၼဵပီ်ႊတႆးလပ်းသႆႈ(ပီႊငူး)၊ ပီႊမိင်ူး တႆးပၼဵ ်
2119 ၼီႈ။  2026 ပီႊတႆးႁႆးသိင(ပီႊမႃႉ) ၊  ပီႊမိူ င်းတႆးပဵၼ်  2120 ၼီႈ။  2027 
ပီႊတႆးမိင်ူးမတူ်ႉ(ပီႊႄပႉ)၊ ပီႊမိင်ူးတႆးပၼဵ ်2121 ၼီႈ။ 2028 ပီႊတႆး ပုိၵ်း သၼ(်ပီႊလင်ိး)၊ 
ပီႊမိူင်းတႆးပဵၼ ်2122 ၼီႈ။ 2029ပီႊတႆးၵတ်းႁဝ်ႉ(ပီႊၵႆႇ)၊ ပီႊမိူင်း တႆး ပဵၼ် 2123 ၼီႈ။ 
2030 ပီႊတႆးၶူတ်းမဵတ်ႉ(ပီႊမႃ)၊ ပီႊမိင်ူးတႆး ပဵၼ ်2124 ၼီႈ။ 2031 ပီႊတႆး  င်ႉၵႆႈ(ပီႊမ)ူ၊ 
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

ပီႊမိူင်းတႆးပဵၼ် 2125 ၼီႈ။ ၼႆႉပဵၼ်  ပ်ႈတီႈသၢမ်ၶွင်ဝူင်း လႃႉ 12 ပီႊပၼ်ႇ  ပ်ႈ။ 
ယဝ်ႉၼပ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇ  ပ်ႈတီႈႁႃႈ၊ ယဝ်ႉၶုိၼ်းပၼ်ႇၼပ်ႉထႅင်ႈ  ပ်ႈတီႈၼုိင်ႈ၊ တီႈသွင် 
ႁဵတ်းၼႆ ပဵၼ်သံသႃရထမ်း(ၾိင်ႈၾႃႉပၼ်ႇတူင်ႇ)ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။
 
 ပီႊၶရိသႉ်တ် 2018 သမ်ႉလၵ်းၼီႈပီႊတႆးပုိၵ်းမဵတ်ႉ(ပီႊမႃ၊ ၶမဵၼ်  င်ႉပီႊ- 
ေၸႃး၊ ႄၶႇ  င်ႉပီႊ- ၵူဝ်ႇၼႅၼ်၊ ပဵၼ်ပီႊမႃမိူၼ်ၵၼ်) ပီႊမိူင်းတႆးပဵၼ် 2112၊ ေတ 
ပဵၼ်ႇပီႊၵဝ်ႇ− ပီႊမႂႇၼႂးလိူၼ် 12 မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2018 ၶွင်ပီႊလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်ပီႊ 
ယႂႇ(ပီႊဢထိၵမၢတ်ႈ)မီး 13 လိူၼ်(လိူၼ်ဢမ်ႇ- ပၵတိ)။

 ပီႊၶရိသ်ႉတ် 2019 ၼႆႉ လၵ်းၼီႈပီႊတႆး ၵတ်းၵႆႈ(ပီႊမူ၊ ၶမဵၼ်  င်ႉပီႊ- ၵုၼ်း၊ 
ႄလႈႄၶႇ  င်ႉပီႊ-ၸူးၼႅၼ်၊ ပဵၼ်ပီႊမူမိူၼ်ၵၼ်) ပီႊမိူင်းတႆးပဵၼ် 2113၊ ၶ  ႉပီႊၵဝ်ႇ − 
ပီႊမႂႇၼႂး လိၼူ ်11 မိဝူ်ႈပ  ပီႊ 2019 ၶွင်လမု်ႈၾႃႉ။ ၵွပ်ႈပၼဵပီ်ႊလၵဵ်ႉမီး 12 လိၼူ(်လိၼူ-် 
ပၵ်ႉၵတိ)။ 

 ပီႊၶရသိ်ႉတ ်2020 ဢၼေ်တထိင်ုၼႆႉ လၵ်းၼီႈပီႊတႆးၶူတ်းၸ ႂ(ပီႊၼ၊ူ ၶမၼဵ ်
 င်ႉပီႊၶျ တ်ႉ၊ ႄလႈႄၶႇ  င်ႉသူႇၼႅၼ်၊ ပွင်ႇဝႃႈပီႊၼမူိူၼ်ၵၼ်တင်းတႆး)၊ ပီႊမိူင်းတႆး 
ပဵၼ် 2114 ၊ သမ်ႉၶ  ႉပီႊၵဝ်ႇ_ပီႊမႂႇၼႂး လိူၼ် 11 မိူဝ်ႈပ  ပီႊ 2019 ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ 
ၵွပ်ႈပဵၼ်ပီႊလဵၵ်ႉမီး 12 လိူၼ်(လိူၼ်- ပၵ်ႉၵတိ) - ႁဵတ်းၼႆ။

 လ  းၼပ်ႉႁႃပီႊၵိတူ်ႇႄလႈပီႊတႆး(တင်းလၵ်းၼီႈႄလႈပီႊမိင်ူး)ၵူၼ်းတၢင်ႇၶူိဝ်း 
ၸိူဝ်းပဵၼ်ႄၶႇ၊ ၵျပႅၼ်ႊ၊ ၵဝ်းလီ၊ ၵႅဝ်(ဝႅတ်ႉၼၢမ်း)ႄလႈၶမဵၼ်၊  မ်ႈတင်းၵူၼ်းၸၢတ်ႈ 
တႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်သ  ၶူိဝ်းလၢဝ်း ထႆး လိုဝ်ႉ ၶုိၼ် ၸုင်း(တႆးလမ်)၊ ႄလႈ ဢႃႊ  မ်ယဝ်ႉ 
ေပႃးထၢမ်ဝႃႈ- ၸဝ်ႈၵူိတ်ႇပီႊသင်ၼႆၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈေတတွပ်ႇဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈၵူိတႇ်ပီႊဝူဝ်း 
ဢမ်ႇၼၼ ်ပီႊသိဝူ(်မၢငေ်ၵႃႉေတလၢတ်ႈ  ်ႈတမဵလ်ၵ်းဝႃႈ- ၵူိတ်ႇပီႊၵတ်းပဝ်ႈ၊ ပီႊၶတူ်း 
ယီး)ၸိူင်ႉၼႆ။ သမ်ႉတေသိုပ်ႇထၢမ်ထႅင်ႈဝႃႈ- လႆႈလ   ပ်ႈယဝ်ႉၼႆ၊ ေပႃးဢႃယုလႆႈ 35 
ေၵႃႈ ၶဝ်ေတတပ်ွႇဝႃႈ- လႆႈ 2  ပ်ႈ၊ ေပႃးဢႃယုလႆႈ 52 ၶဝ်ေတတပ်ွႇဝႃႈ- လႆႈ 4  ပ်ႈၸိင်ူႉ 
ၼႆ(ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းေတဢမ်ႇထၢမ်  ပ်ႈလူးၵွၼ်ႇ၊ ေတထၢမ်ဝႃႈ ၵူိတ်ႇပီႊသင်ၼႆ 
ၼၼ်ႉၵႆွးေၵႃႈ ၶဝ်ေပႃး  ႉယဝ်ႉဝႃႈ- လႆႈလ   ပ်ႈၼႆၼၼ်ႉ)။ မီးၸၢဝ်းတႆးလူင်ႁဝ်းၵႆွး 
ၵွပ်ႈဢမ်ႇၸႂႉတိဝု်းလ  းၼပ်ႉလၵ်းၼီႈပီႊတႆးမႃး   င်ၼၢၼ်းယဝ်ႉႄလႈ ေတမီးသႃႇေပႇ 
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တၢင်ႇ(မၢင်ႇေၵႃႉ)ၵႆွး ဢၼေ်တေမႃၼပ်ႉၼႆႉ၊ ၵမ်ႈၼမ ်ဢမ်ႇေမႃၼပ်ႉယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇေမႃ 
ၼပ်ႉၵႆွးဢမ်ႇၸႂႈ(ၵမ်ႈၽွင်ႈ) ယင်းဢမ်ႇယၢမ်ႈယိၼ်းလူးၵွၼ်ႇ- ပီႊၸႆႈ၊ ပီႊမဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇ 
ၼၼ်ပီႊၼူ၊ ပီႊဝူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်  ၼ်ႈၼုမ်ႇၶဝ်ၶႅၼ်းဝႆႉၵႆၵႆ။ ၼႆႉလႆႈဝႃႈ 
ပၼဵတ်ၢင်းယုပ်ႈယွမ်းၽူႈ  ႉ။ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ေပႃႈႄလႈႄမႈ  မ်ႈတင်း မၼုၸ်ဝ်ႈမၼု ်
ၸၢင်းၽူႈဢွၼ်  ဝ်သႃသၼႃၶဝ်ၸဝ်ႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈႄၼးလႆႈ ၽူႈတႅမ်ႈႁၼ်ထိုင် 
ၼင်ႇၼႆ။

 လွင်ႈၼႆႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းတူၵ်းယူႇတီႈေၵႃလိၵ်ႈလ  း − ၾိင်ႈႄငႈတႆး ပဵၼ် 
ပူိင်လင်ူယဝ်ႈ။ သင်ႁတဵ်းလႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁႃသႃႇမႃးသၼွပ်ၼမ်ိဝူ်ႈမီး- (1) ပၢငသ်ၼွၾိ်င်ႈ 
ႄငႈပုတ်ႉထ ဢၼမ်ီးသွၼၵ်ၼ်ယူႇ၊ (2) ပၢငသ်ၼွလ်ၵ်ိႈၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼႁ်တဵ်းၵၼ် မႃးယူႇ 
ၵူႈပီ၊  (3) ၼိင်ုႈဝငူ်ႈၸတဵ်းဝၼ်းလ ႂ1 ဝၼ်း(လိၵ်ူႈဝၼ်းသဝ် ဢမ်ႇၼၼ ်ဝၼ်းတတိ်ႉေသ 
သွၼ်ပၼ်ၼႆႄတႉ ဢမ်ႇ   င်သင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတႆး၊ ၵူၼ်းၶူိဝ်းတႆး (ပူိင်လူင်မၼ်း 
ၶူိဝ်းသ  တႆးလူင်ႁဝ်းယဝ်ႉ)  ်ႈေမႃ  ႉေမႃၼပ်ႉပီႊမိူင်းၸွမ်းလၵ်းၼီႈႄလႈ ဢဝ်ပဵၼ်
ၵၢၼႁ်ၵ်ႉသႃမတႅ်ႇပႅင်းၾိင်ႈထုင်းၸိဝူ်ႉၶူိဝ်းတဝူၵ်ဝ်ႇေသ ဢဝၵု်ၼ်းမၼုၵ်ၼ်ၵႂႃႇေတႃႇ
ၸဝူ်ႈသုတ်းပၢၼ်ၽႂမၼ်း ၸင်ႇေတသၢင်ႇထုၵ်ႇၶုိတ်းတၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် တင်ူႇဝင်ူးၵူၼ်း 
မိင်ူးေဢးသိယၼ်ႊ (10) မိင်ူး ဢၼလ်ႆႈပူိတ်ႇမီးမႃးတင်ႈႄတႇမိဝူ်ႈပီႊ2015 မိဝူ်ႈပူၼ်ႉမႃး 
ၼႆႉၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

 (1) လ  းၼပ်ႉႁႃပီႊၵိတူ်ႇႄလႈၸိဝု်ႈလၵ်းၼီႈ- ဢၼွတ်ၢင်းသုတ်း ေတလႆႈ  ႉ 
လွင်ႈႄမႈပီႊ 10 တူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်- ၵၢပ်ႇ၊ လပ်း၊ ႁ  း၊ မိူင်း၊ ပုိၵ်း၊ ၵတ်း၊ ၶူတ်း၊  င်ႉ၊ တဝ်ႇ၊ 
ၵႃႇ။ ႄလႈလုၵ်ႈပီႊ ဢမ်ႇၼၼ် မိင်ႈပီႊ 12 တူဝ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ- ၸႆႈ၊ ပဝ်ႈ၊ ယီး၊ မဝ်ႈ၊ သီ၊ 
သႆႈ၊ သိင၊ မူတ်ႉ(မဵတ်ႉ)၊ သၼ်၊ ႁဝ်ႉ၊ မဵတ်ႉ(သဵတ်း)၊ ၵႆႈ။ (ႄပႉၼၼ်ႉ တႆးလူင် တႆးမၢဝ်း 
ၸႂႉမတူ်ႉ၊ တႆးတၢင်ႇၶူိဝ်းၸႂႉမဵတ်ႉ၊ မႃၼၼ်ႉ တႆးလင်ူ တႆးမၢဝ်း ၸႂႉမတဵ်ႉ၊ တႆးတၢင်ႇၶူိဝ်း 
ၸႂႉသဵတ်း ပူိင်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ)။ သိပ်းသွင်တူဝ်ၼႆႉ ပိၼ်ႇဝႆႉပဵၼ်ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး
ဝႃႈ- ၼူ၊ ဝူဝ်း၊ သိူဝ်၊ ပၢင်တ  း၊ ငူိၵ်ႈ၊ ငူး၊ မႃႉ၊ ႄပႉ၊ လိင်း၊ ၵႆ၊ မႃ၊ မူ။ ေပႃးၼပ်ႉပဵၼ် 5  ပ်ႈ 
60 လၵ်း(ဢဝ်ပဵၼ်ၽႃးသႃတႆးႁဝ်းယူဝ်းယူဝ်း) ေတလႆႈၼင်ႇၼႆ- 
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 ပ်ႈတီႈ 1)- ၼူ၊ ဝူဝ်း၊ သိူဝ်၊ ပၢင်တ  း၊ ငူိၵ်ႈ၊ ငူး၊ မႃႉ၊ ႄပႉ၊ လိင်း၊ ၵႆ၊ မႃ၊ မူ။
 ပ်ႈတီႈ 2)-  ၼူ၊ ဝူဝ်း၊ သိူဝ်၊ ပၢင်တ  း၊ ငူိၵ်ႈ၊ ငူး၊ မႃႉ၊ ႄပႉ၊ လိင်း၊ ၵႆ၊ မႃ၊ မူ။
 ပ်ႈတီႈ 3)-  ၼူ၊ ဝူဝ်း၊ သိူဝ်၊ ပၢင်တ  း၊ ငူိၵ်ႈ၊ ငူး၊ မႃႉ၊ ႄပႉ၊ လိင်း၊ ၵႆ၊ မႃ၊ မူ။
 ပ်ႈတီႈ 4)-  ၼူ၊ ဝူဝ်း၊ သိူဝ ၊ ပၢင်တ  း၊ ငူိၵ်ႈ၊ ငူး၊ မႃႉ၊ ႄပႉ၊ လိင်း၊ ၵႆ၊ မႃ၊ မူ။ 
 ပ်ႈတီႈ 5)-  ၼူ၊ ဝူဝ်း၊ သိူဝ်၊ ပၢင်တ  း၊ ငူိၵ်ႈ၊ ငူး၊ မႃႉ၊ ႄပႉ၊ လိင်း၊ ၵႆ၊ မႃ၊ မူ။ 

  (ပဵၼ် 5  ပ်ႈ 60 လၵ်း)။

ဢဝ်ၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈပီႊေသ ၼပ်ႉလႅဝ်းလႆႈၼင်ႇၼႆ-ဢဝ်ၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈပီႊေသ ၼပ်ႉလႅဝ်းလႆႈၼင်ႇၼႆ-

 ပ်ႈတီႈ 1)-  ၸႆႈ၊ ပဝ်ႈ၊ ယီး၊ မဝ်ႈ၊ သ၊ီ သႆႈ၊ သငိ၊ မတူ်ႉ(မတဵ်ႉ)၊ သၼ၊် ႁဝ်ႉ၊ မတဵ်ႉ(သတဵ်း)၊ 
ၵႆႈ။

 ပ်ႈတီႈ 2)-  ၸႆႈ၊ ပဝ်ႈ၊ ယီး၊ မဝ်ႈ၊ သ၊ီ သႆႈ၊ သငိ၊ မူတ်ႉ(မတဵ်ႉ)၊ သၼ၊် ႁဝ်ႉ၊ မတဵ်ႉ(သတဵ်း)၊ 
ၵႆႈ။

 ပ်ႈတီႈ 3)-  ၸႆႈ၊ ပဝ်ႈ၊ ယီး၊ မဝ်ႈ၊ သ၊ီ သႆႈ၊ သငိ၊ မတူ်ႉ(မတဵ်ႉ)၊ သၼ၊် ႁဝ်ႉ၊ မတဵ်ႉ(သတဵ်း)၊ 
ၵႆႈ။

 ပ်ႈတီႈ 4)-  ၸႆႈ၊ ပဝ်ႈ၊ ယီး၊ မဝ်ႈ၊ သီ၊ သႆႈ၊ သငိ၊ မတူ်ႉ(မတဵ်ႉ)၊ သၼ၊် ႁဝ်ႉ၊ မတဵ်ႉ(သတဵ်း)၊ 
ၵႆႈ။

 ပ်ႈတီႈ 5)-  ၸႆႈ၊ ပဝ်ႈ၊ ယီး၊ မဝ်ႈ၊ သ၊ီ သႆႈ၊ သငိ၊ မတူ်ႉ(မတဵ်ႉ)၊ သၼ၊် ႁဝ်ႉ၊ မတဵ်ႉ(သတဵ်း)၊ 
ၵႆႈ။ 
(တဵမ် 5  ပ်ႈ 60 လၵ်း) 

မ  တင်ွး။      ။ေပႃးၸႂႉမတူ်ႉ တင်း မဵတ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂႉမဵတ်ႉႄလႈသဵတ်း၊ ေပႃးၸႂႉမဵတ်ႉ 
တင်းသဵတ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂႉမူတ်ႉ ႄလႈ မဵတ်ႉ ႁဵတ်းၼႆ။ ေပႃးၼပ်ႉတင်းႄမႈပီႊႄလႈ
လုၵ်ႈပီႊၸွမ်းၵၼ်ၼႆ-

 ပ်ႈတီႈ 1)-  ၵၢပ်ႇၸႆႈ၊ လပ်းပဝ်ႈ၊ ႁ  းယီး၊ မိူင်းမဝ်ႈ၊ ပုိၵ်းသီ၊ ၵတ်းသႆႈ၊ ၶူတ်းသိင၊ 
 င်ႉမူတ်ႉ၊ တဝ်ႇသၼ်၊ ၵႃႇႁဝ်ႉ၊ ၵၢပ်ႇမဵတ်ႉ၊ လပ်းၵႆႈ။(12 လၵ်း 12 ပီႊ)

 ပ်ႈတီႈ 2)-  ႁ  းၸႆႈ၊ မိူင်းပဝ်ႈ၊ ပုိၵ်းယီး၊ ၵတ်းမဝ်ႈ၊ ၶူတ်းသီ၊  င်ႉသႆႈ၊ တဝ်ႇသိင၊ 
ၵႃႇမူတ်ႉ၊ ၵၢပ်ႇသၼ်။ လပ်းႁဝ်ႉ၊ ႁ  းမဵတ်ႉ၊ မိူင်းၵႆႈ။ (12 လၵ်း 12 ပီႊ)
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 ပ်ႈတီႈ 3)-  ပုိၵ်းၸႆႈ၊ ၵတ်းပဝ်ႈ၊ ၶူတ်းယီး၊  င်ႉမဝ်ႈ၊ တဝ်ႇသီ၊ ၵႃႇသႆႈ၊ ၵၢပ်ႇသိင၊ 
လပ်းမူတ်ႉ၊ ႁ  းသၼ်၊ မိူင်းႁဝ်ႉ၊ ပုိၵ်းမဵတ်ႉ၊ ၵတ်းၵႆႈ။(12 လၵ်း 12 ပီႊ)

 ပ်ႈတီႈ 4)- ၶူတ်းၸႆႈ၊  င်ႉပဝ်ႈ၊ တဝ်ႇယီး၊ ၵႃႇမဝ်ႈ၊ ၵၢပ်ႇသီ၊ လပ်းသႆႈ၊ ႁ  းသိင၊ 
မိူင်းမူတ်ႉ၊ ပုိၵ်းသၼ်၊ ၵတ်းႁဝ်ႉ၊ ၶူတ်းမဵတ်ႉ၊  င်ႉၵႆႈ။ (12 လၵ်း 12 ပီႊ)

 ပ်ႈတီႈ 5)- တဝ်ႇၸႆႈ၊ ၵႃႇပဝ်ႈ၊ ၵၢပ်ႇယီး၊ လပ်းမဝ်ႈ၊ ႁ  းသီ၊ မိူင်းသႆႈ၊ ပုိၵ်းသိင၊ 
ၵတ်းမူတ်ႉ၊ ၶူတ်းသၼ်၊  င်ႉႁဝ်ႈ၊ ၵၢပ်ႇမဵတ်ႉ၊ ၵႃႇၵႆႈ။(12 လၵ်း 12 ပီႊ) 

 (12 တဵမ် 5  ပ်ႈပဵၼ် 60 လၵ်း၊ ၼပ်ႉပဵၼ် 60 ပီႊႁဵတ်းၼႆ)။

 မႃးႁဝ်းဢဝ်ၸိုဝ်ႈမိင်ႈပီႊ(ၵႂၢမ်းတႆးယူဝ်းယူဝ်း)ေသ ႁႃၸိုဝ်ႈပီႊၵိူတ်ႇႁဝ်း 
တူၺ်းလူး- 
  ၸ  းၵွၼ်းၶူိဝ်း ၼႂးပီႊၶသႉ 2019 ၼႆႉ ဢႃယမုၼ်းၸ  းလႆႈ 24 ပီႊ။ ၼႂးပီႊၶသႉ 
2017 ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ လၵ်းၼီႈပီႊတႆးၸိဝု်ႈ ပီႊမ။ူ (ႁဝ်းေတလႆႈၼပ်ႉ 1 ၼတႆင်ႈပီႊဢၼွ ်
တၢင်းပီႊမူၼၼ်ႉ  ၼ်ၶုိၼ်းတၢင်းလင်တိၵ်းတိၵ်း ေတႃႇေပႃးလႆႈ 24 လၵ်း)၊ ၸိုဝ်ႈ 
မင်ိႈပီႊဢၼယူ်ႇဢွၼၼ်ႃႈ(ထတ်းတင်း)ပီႊမၼူၼ်ႉ ပၼဵပီ်ႊမႃ။ ေပႃးဝႃႈၼပ်ႉ 1 တင်ႈ
မႃ  ၼၶုိ်ၼ်းတၢင်းလငၵႂ်ႃႇတၵ်ိးတၵ်ိးၼႆ မိဝူ်ႈထုိင်လၵ်း 24 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပၼဵပီ်ႊမၶုိူၼ်း၊ 
ၸင်ႇဝႃႈ ၸ  းၵွၼ်းၶူိဝ်းၵူိတ်ႇပီႊမူၼႆ  ႉၵမ်းလဵဝ်။ ၼၢင်းၶမ်းလႅင်း ဢႃယု 19 ၼႆေၵႃႈ 
မိူၼ်ၵၼ်။ ၵွပ်ႈပီႊၶသႉ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊမူႄလႈ ၼပ်ႉၶုိၼ်းလင်မိူၼ်ၸ  းၵွၼ်းၶူိဝ်း၊ 
မိူဝ်ႈထုိင်ၵႂႃႇ 19  လၵ်းၼၼ်ႉ ေတတူၵ်းမႅၼ်ႈလၵ်းပီႊငိူၵ်ႈ၊ ၸင်ႇၼပ်ႉဝႃႈ ၼၢင်း 
ၶမ်းလႅင်း ၵူိတ်ႇ ပီႊငိူၵ်ႈ-ၼႆယူႇ။

 တင်းသွင်ေၵႃႉ  ေပႃးၼပ်ႉၸွမ်းလၵ်းလုၵ်ႈပီႊ  12 တူဝ်ၼႆၸို င်-  တႃႇ  
ၸ  းၵွၼ်းၶူိဝ်း ဢႃယု 24 ပီႊ ၼႂးပီႊၶသႉ 2019 ၼႆႉ လုၵ်ႈပီႊတႆးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵတ်းၵႆႈ 
(ပီႊမူ)၊ ေပႃးၼပ်ႉ  ၼ်ၶုိၼ်းတင်းလင် မိူဝ်ႈထုိင်လၵ်း 24 ေတမႅၼ်ႈလုၵ်ႈပီႊလပ်းၵႆး 
ၶုိၼ်း၊ ၸင်ႇဝႃႈ ၸ  းၵွၼ်းၶူိဝ်းၵူိတ်ႇပီႊလပ်းၵႆႈ (ပီႊမူ)။ ၼင်းၶမ်းလႅင်း ဢႃယု 19 
ပီႊၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈလၵ်ုႈပီႊၵတ်းၵႆႈ ၼႂးပီႊ 2019 ၼႆႉယဝ်ႉ ၼပ်ႉ  ၼလ်ငၶုိ်ၼ်း ေတႃႇ 
ထိုင် 19 လၵ်း၊ ေတတူၵ်းမႅၼ်ႈလၵ်းလုၵ်ႈပီႊၶူတ်းသီ ႄလႈ ၸင်ႇၼပ်ႉလႆႈဝႃႈ မၼ်း
ၼၢင်းၵူိတ်ႇပီႊၶူတ်းသီ(ပီႊငိူၵ်ႈ) ၼင်ႇၼႆ။
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 တင်းသွင်ေၵႃႉ ေပႃးမႃးၼပ်ႉၸမွ်းလၵ်းႄမႈပီႊႄလႈလၵ်ုႈပီႊ(လၵ်းမိင်ူးႁဝ်ႉ)
ၸိင်ု- ပီႊၶသႉ 2019 ၼႆႉ လၵ်းၼီႈပီႊတႆး ပဵၼပီ်ႊၵတ်းၵႆႈ(ပီႊမၵႆွူးၼင်ႇၵဝ်ႇ)၊ ၸိဝု်ႈဢ
ၼ်ထတ်း ဢွၼ်တၢင်း (ထတ်း ၶုိၼ်းလင် )ၼၼ်ႉ  ပဵၼ် ပီႊပို ၵ်း မဵတ်ႉ ( ပီႊမႃ ) ၊ 
မိဝူ်ႈၼပ်ႉ  ၼၵႂ်ႃႇထုိင် 24 လၵ်းၼႆႉ မၼႅ်ႈလၵ်း မိင်ူးႁဝ်ႉ- ႄလႈၸင်ႇဝႃႈၸ  းၵွၼ်းၶမ်း 
ၵူိတ်ႇပီႊမိူင်းလပ်းၵႆႈ(ပီႊမူ)။ သမ်ႉၼၢင်းၶမ်းလႅင်းေၵႃႈ မိူဝ်ႈၼပ်ႉ  ၼ်လင်ၵႂႃေတႃႇ 
 တ်ႈ 19 လၵ်းၼႆႉ ေတမၼႅ်ႈလၵ်း ၶူတ်းယီး၊ ၸင်ႇဝႃႈ ၼၢင်းၶမ်းလင်ႅး ၵူိတ်ႇပီႊၶတူ်းသီ 

(ပီႊငိူၵ်ႈ)ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူႈေၵႃႉၼပ်ႉလႆႈၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸ  းၵွၼ်းၶူိဝ်း ႄလႈ ၼၢင်းၶမ်းလႅင်း 
ၶဝ်မိၼူၵ်ၼ်မတူ်း၊ လဝူ်ႇ  ႉမင်ိႈပီႊတႆး ဢမ်ႇၼၼ ်ၸိဝု်ႈ ႄမႈပီႊ - လၵ်ုႈပီႊ (လၵ်းၵၢပ်ႇ 
ၸႆႈ60လၵ်း)ႄလႈ ပီႊၶသႉဢၼ်တိုၵ်ႉ  တ်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်(ၼႂးပီႊၼႆႉ)ၼၼ်ႉၵႆွး 
(တၢင်ႇပီႊေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ်)။ ပီႊပသႉ တင်း ပီႊၸသႉ ေၵႃႈမူိၼ်ၵၼ်၊ ၵႆွးလူဝ်ႇၼပ်ႉဝ  း 
လင်လိူၼ်ႁႃႈ_လိူၼ်  ၵ်း ၸင်ႇေတမႅၼ်ႈပီႊၵိူတ်ႇ ႁဝ်းၼႆ ၼၼ်ႉ ယႃႇေပလုိမ်းၵၼ် 
ေသၵမ်း။ မွၵ်ႇၸႅင်ႈ။ ၶသႉ ၶရိသ်ႉတ်သၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပၶႉ ပီႊၶရိသ်ႉတ် 
ၸႂႉဢၼ်လႂေၵႃႈလႆႈ၊ ယူႇတီႈႁဝ်းသူင်တိုဝ်း။ ပသႉ ပုတ်ႉထ သၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ၊ ပပႉ 
ပီႊပုတ်ႉထ။ ၸသႉ ၸုလ်းလသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ၊ ပၸႉ ပီႊၸုလ်းလ ဢမ်ႇၼၼ် ၸူႇလ၊ 
မၢင်တီႈၸႂႉေၵႃးၸႃႇႄလႈ -  ၵသႉ  ေၵႃးၸႃႇသၵ်ႉၵရၢၸ်ႈ ၊  ပၵႉ  ပီႊေၵႃးၸႃႇ - 
ၸိူင်ႉၼႆေၵႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်။

 (2) လ  းၼပ်ႉႁႃပီႊၵိတူ်ႇႄလႈပီႊမိင်ူး- ဢၼလ်ဝူ်ႇၶဝ်ႈၸဝႂႆႉထႃႈၼႆႉ- ပီႊမိင်ူး 
ၸၢဝ်းတႆး(ပီႊတႆး) လဵၵ်ႉလိူဝ်ပီႊမိူင်းပုတ်ႉထ 450 ပီႊ၊ (ယႃႇေပၸႂႉဝႃႈ- ပီႊသႃသၼႃ၊ 
သႃသၼႃၼႆႉ မီးပဵၼ ်27-28 သႃသၼႃႄလႈ ေတၸၢင်ႈလင်ူ)။ ပီႊမိင်ူး ၸၢဝ်းတႆးသမ်ႉ 
ယႂႇလိဝူပီ်ႊၶရသိ်ႉတ ်94 ပီႊ။ ႄလႈပီႊမိင်ူးၸၢဝ်းတႆး ယႂႇလိဝူပီ်ႊၸလု်းလ ဢမ်ႇၼၼ ်
ပီႊေၵႃးၸႃႇ 732 ပီ ။ ၼႂးပီႊၶသႉ 2020 ၼႆႉ ပီႊမိူင်းၸၢဝ်းတႆး(ပီႊတႆး) ေတပဵၼ် 2114 
(ၶသႉ 2020 + 94 = 2114) ၸိူင်ႉၼႆ။ ၸင်ႇဝႃႈ ၸ  းၵွၼ်းၶူိဝ်း ဢႃယု 24 ပီႊ၊ မိူဝ်ႈၶႂႈ 
 ႉပီႊၵိတူ်ႇ(ပီႊတႆး)  ်ႈဢဝ ်ပီႊတႆး(ပီႊမိင်ူးၸၢဝ်းတႆး) ၼႂးပီႊတႆး 2114 ၼႆႉတင်ႈ၊ ဢဝ ်

24 (ဢႃယု ၸၵၶ) ထၼွဢ်ၵ်ွႇလႆႈ 2090 ၊ ၼႆႉပၼဵပီ်ႊမိင်ူးတႆး(ဢမ်ႇၼၼ်ပီႊတႆး) ဢၼ်
ၸ  းၵွၼ်းၶူိဝ်းၵူိတ်ႇႁၼၼ်ႃႈၾႃႉတႃမိင်ူး။ ၼၢင်းၶမ်းလင်ႅးေၵႃႈ ၸိင်ူႉၼၼ ်ဢဝပီ်ႊတႆး 
2114 တင်ႈ၊ ယဝ်ႉဢဝ် 19 (ဢႃယု ၼၶလ) ထွၼ်၊ ဢၼ်လႆႈမႃး 2095 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊၵိူ
တ်ႇၼၢင်းၶမ်းလႅင်းၸိူင်ႉၼႆ။
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 ေပႃးပဵၼ်ပီႊပုတ်ႉထ ၵွပ်ႈပီႊပုတ်ႉထယႂႇလိူဝ်ပီႊတႆး 450 ပီႊႄလႈ ၼႂးပီႊ 
ၶသႉ 2020 ၼႆႉ ပီႊပသႉ လႆႈယဝ်ႉ 2564 ႄလႈေပႃးဢဝ် 450 ထွၼ်ဢွၵ်ႇေၵႃႈ ေတလႆႈ 
2114 (ပသႉ 2564 - 450 = 2114)။ ေပႃးဢဝ်ပီႊပၸႉ ဢမ်ႇၼၼ ်ပၵႉ၊ ၵွပ်ႈပီႊပၵႉ လၵဵ်ႉ 
လိူဝ်ပီႊတသႉ 732 ပီႊႄလႈ ၼႂးပီႊၶသႉ 2020 ၼႆႉ ပီႊပၵႉ လႆႈယဝ်ႉ 1382 ၊ မိူဝ်ႈဢဝ် 
732 မႃးေလႃးသႂႇၼႆ ေတလႆႈပီႊတႆး 2114 (1379 + 732 = 2114)၊ တူၺ်းၸိူင်ႉၼႆေသ 
ၼပ်ႉသွၼ်ႇၵၼ်ဢဝ်ေၵႃႈလႆႈ။

ေၶႃႈလူပ်းလင်ေၶႃႈလူပ်းလင်

 ၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်း ၵူႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပီႊ 
မိူင်းမွၵ်ႈ 2500-3000 ပုၼ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးၾိင်ႈပီႊမႂႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ၸႂႉတိုဝ်းၾိင်ႈပီႊ
မႂႇပၵ်းပူိင်လဵဝ်ၵၼ်။ ပၵ်းပူိင်လဵဝ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇၼူိဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် 12 
လိူၼ်မိူၼ်ၵၼ်၊ ၼိုင်ႈပီႊသုတ်းသဵင်ႈတီႈပ  လိူၼ် 12 ေသ ႄတႇငဝ်ႈမိူဝ်ႈ တူၼ်ႈလိူၼ် 
ၼိင်ုႈ(လိၼူဢ်  ႈ)မိၼူမ်ိၼူၵ်ၼ်ႄလႈ  မ်ႈသငဵေ်သလၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ −  လၵ်ႅႈလ  ႈပီႊၵဝ်ႇ 
− ပီႊမႂႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢ  ႈၶုိၼ်ႈၼုိင်ႈဝၼ်းၵူႈပီႊၵူႈတီႈၼႆယူႇ။

 လိၼူဢ်  ႈ၊ လိၼူၸ်ငဵ၊် ဢမ်ႇၼၼ ်လိၼူၵ်ငဵၼ်ႆႉ ၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်းၵူႈဢွင်ႈတီႈ 
ၼပ်ႉပဵၼ်လိူၼ်  ဝ်တီးတႃႇၼိုင်ႈပီႊႄလႈ  ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်  င်ႉႁိၵ်ႈဝႃႈ- ပီႊမႂႇ ၊ 
ဝၼ်းပီႊမႂႇ၊ ၵႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးၵူႈတီႈတီႈ ဢမႇ်ဝႃႈၼႂးမိူင်းၵႂၢင်ႊသီႊ၊ ၵႂၢင်ႈတူင်ႈ၊ 
ယုၼ်ၼၢၼ်၊ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းဢသ်ႉသမ်၊ မိူင်းဢ ုၼ်ႊၼၶ  လ်ႊ၊ မိူင်းထႆး၊ 
မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵႅဝ် ၸႂႉတိုဝ်းလိူၼ်ဢ  ႈ(လိူၼ်ၸဵင်၊ လိူၼ်ၵဵင်)ၼႆႉ ပဵၼ်လိူၼ်  ဝ်ပီႊ 
မႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ဝ  းလင် 19  ဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီႊ(ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 200 ပီႊလိူဝ်လိူဝ်)ၼၼ်ႉ 
မႃးတၢင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလ  ႈၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ဢွင်ႈတီႈ၊ ႄလႈဢမ်းၼၢၸ်ႈ 
ၵၢၼ်မိူင်းေသ မီးလွင်ႈတတ်းမၵ်းလႅၼ်လိၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၽႂမိူင်းမၼ်းမႃးႄလႈ ၾိင်ႈ 
ထင်ုးပီႊမႂႇေၵႃႈ ၸင်ႇလႆႈလၵ်ႅႈလ  ႈၸမွ်း မိၼူ်  ႉၵၼယူ်ႇယၢမ်းလဵဝ။် ၼၼေ်သေၵႃႈ 
ယႃႇ ၾိင်ႈပီႊမႂႇၼႆႉ(ၾိင်ႈပီႊမႂႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢ  ႈ၊ လိူၼ်ၸဵင်ၼႆႉ) ၵွပ်ႈၵၢၼ်ယူႇသဝ်း 
ၵိၼ်သၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉလဵင်ႉၼႃႈ   ၼ်းသုၼ်ႇလ   ယင်းလႆႈပုိင်ႈ 
ၼမ်ႉၾႃႉသ   ၼ်ယူႇႄလႈ ၸင်ႇပႂႉပႃးမႅတ်ႇပႅင်းၵၼ်ဝႆႉၵူႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းယူႇ(မၢင်တီႈ 
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

မၢင်မိူင်းၼႆႉ)ပဵၵ်ႉဝႃႈတၢင်းၽႅၼ်တႃးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၸႂႉတိုဝ်းယဝ်ႉေသတႃႉတၢင်း 
ၵၢၼတ်င်ူႇဝူင်းၵူၼ်းႄတႉ တိၵ်ုႉၸႂႉတိဝု်းၵၼ်ယူႇၵူႈတီႈတီႈ ဢမ်ႇဝႃႈၸိဝူ်ႉၸၢတ်ႈတႆး
သ  ၶူိဝ်းလႂ ယင်းတိုၵ်ႉၸႂႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇတင်းပုိၵ်း။

 တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်း ေတၶဝ်ႈႁႃသူႇၸႂးၵၼ်၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ 
 မ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၼမ်ႉၸႂႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ႁၵ်ႉၾိင်ႈႄငႈလႆႈၼႆႉ မီးလ  းလဵဝ်ၵႆွး၊ 
ဢဝ်လ  းၾိင်ႈႄငႈၵပ်းသုိပ်ႇတိတ်းေတႃႇၵၼ်ၼႆႉၵႆွး ဢၼ်ေတပူၼ်ႉလွတ်ႈဢမ်း 
ၼၢၸ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႆႈၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။ ၸင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸ  း
ၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆး ႁဝ်း ဢၼွၵ်ၼ်ယုၵ်ႈယွင်ႈ၊ ပႂႉပႃးမတႅ်ႇပႅင်းၾိင်ႈႄငႈတႆးႁဝ်း၊ ၵပ်းသၢၼ ်
ၵွင်ႉၵ  ႇၵၼ်  ်ႈ  ႉပင်ွႇလင်ွႈၾိင်ႈႄငႈၵၼ်ၵူႈသ  ၸၢဝ်းၶူိဝ်း ၼႂးဝၼ်း ၼႃႈလႆႈေသ ၵမ်း 
ၼႆ။
 
 ၸင်ႇဝႃႈၸမွ်းလၵ်းပူိင်မၼ်းယဝ်ႉ ပီႊမႂႇတႆးဢၼ်ၵူၼ်းၶူိဝ်းတႆးႁဝ်း ႁတဵ်းပႆွး 
ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸူမ်းတွၼ်ႈၵၼ် တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉမူိဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26-27−November−2019 
ၼၼ်ႉ ပၼဵပႆွ်းပီႊမႂႇၸၢဝ်းၶူိဝ်းတႆး ဢၼေ်တဢၼွၵ်ၼ်သင်ူႇသင်ႇပီႊၵဝ်ႇလၵ်းၼီႈပီ
တႆးၵတ်းၵႆႈ(ပီႊမူ)၊ ပီႊမိူင်းတႆး 2113 ၼီႈေသ ႁပ်ႉ  မ်ၸူမ်းတွၼ်ႈပီႊမႂႇတႆး လၵ်း 
ၼီႈပီႊတႆး ၶူတ်းၸ ႂ(ပီႊၼ)ူ၊ ပီႊမိင်ူးတႆး 2114 ၼီႈ ဢၼေ်တယူႇေတႃႇထုိင်ပ  ပီႊ 2020 
ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼ ႆလၵ်ုႈလၢၼၵူ်ၼ်းၼုမ်ႇ − မၢဝ်ႇသၢဝ်  ၼ်ႈမႂႇၶဝ်  ်ႈေမႃၼပ်ႉသၼွႇ်ႄလႈ 
ယုၵ်ႉယွင်ႈပႂႉပႃးမတႅ်ႇပႅင်းသုိပ်ႇသုိပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇေတႃႇၸဝူ်ႈလၵ်ုႈပၢၼၵ်ၼ်ေသၵမ်းၼႆ။ 
“ၸဝ်ႈဢမ်ႇယွင်ႈ  ၶွင်ဢမ်ႇၵႃႈ။ ၾိင်ႈၸၢဝ်းၶူိဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ေပႃးတူဝ်ၵဝ်ႇဢမ်ႇယွင်ႈ 
ဢမ်ႇပႂႉပႃး ဢမ်ႇသုိပ်ႇႄၽႈတူိၼ်း၊ ေတယၼဵ်းပၼဵသ်င်ိႇၶွင်ဢၼဢ်မ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်ၼႂး
ဝၼ်းၼႃႈ”
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ၽုိၼ်ဢိင်- 
(1) ၾိင်ႈထုင်းဝၼ်းပီႊမႂႇထႆး(ၾိင်ႈလိူၼ်ဢ  ႈ) 
 ၼႂးပပ်ႉပုတ်ႉထၸၵ်း၊ (ၾ  ႇထႆး)၊ ၶသႉ 2002  
(2) ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း(ထႆး) 125 ပီႊမိူင်း၊ 
 လုင်းလိူတ်ႇသမၵ်းၵၢၼ်း- တႅမ်ႈ၊ ပသႉ 2500
(3) ပုိၼ်းပီႊမႂႇတႆး၊ ၼႂးေၶႃးလမ်း 13၊ 
 ၽုိၼ်လိၵ်ႈမတိၶျႆၼ်းလ  းဝၼ်း၊ ၶသႉ 2004
(4) ၾိင်ႈၾႃႉ 12 ၸၢဝ်းထႆး၊ 
 လုင်းပထၢၼ်း ၵုႇဝိၼိၸ်ႉၶျႆ- တႅမ်ႈ၊ ပသႉ 2546
(5) ပီႊလိူၼ်ဝၼ်းတႆးႄလႈပီႊမႂႇတႆး၊ 
 ၶူိဝ်းသႅၼ်- တႅမ်ႈ၊ ၶသႉ1999
(6) သိပ်းသွင်မိင်ႈပီႊထႆး၊ ပသႉ 2547



ပုိၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးေမႃလိၵ်ႈတႆး
လုင်းၶုၼ်မႁႃႇတႅမ်ႈ
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ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ  - ၸ  းၶမ်းတိုၼ်း
ၸိုဝ်ႈဢူႈ  - လုင်းထမ်းဢူ။
ၸိုဝ်ႈႄမႈ  - ပႃႈထမ်းၶွတ်ႇ။
ပီၵူိတ်ႇ  - ပီေၵႃးၸႃႇ 903 ၼီႈ။ လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂႇ(9)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသဝ်။
တီႈၵူိတ်ႇ   - ဝၢၼ်ႈၶၢင်၊ႄၸႈႁၵ်ႉ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတိင်။

- ဢႃႇယု(8)ၶူပ်ႇယူႇၵ  င်း ပဵၼ်ၵပ်ႉပီႇ။
- ဢႃႇယု(9)ၶူပ်ႇၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း၊ ၸိုဝ်ႈသၢင်ႇထမ်ႇမတိၼ်ႇၼ။ 
- ဢႃႇယု(20)ၶူပ်ႇ ၶၢမ်ႇၸၢင်း၊ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈ ထမ်ႇမတိၼ်ႇၼ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ။

 ၸဝ်ႈၸၢင်းၼႆႉၺၢၼ်ႇၽ   လဝႅ်ႈလတႅ်းၸဵမလဵ်ၵ်ႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ သၼႅပူိ်င်၊ မိၼူ ်
ၼင်ႇၸဝ်ႈတၼူၶူ်းလူင် ၵ  င်းဝၢၼ်ႈၶၢင် ႄၸႈႁၵ်ႉ၊ ဢၼ ်ပၼဵဢု်ပႅတ်ႉေသႇသႃႇ တၼူ ်
ငဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ၸဝ်ႈၸၢင်းထမ်ႇမတိၼ်ႇၼ ဝႃႇႄၵႇမႃးၸုိဝ်ႈသဵင်ေၵႃႈလင်လိုဝ်းမႃး၊ ၸင်ႇ
ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉမိင်ူးသၼဵ်ႈဝလီင်ူ ၸဝ်ႈၶမ်းၶႅင်ႇၾႃႉ ပၢင်းၶ  ႉမႃးႁတဵ်းသႃႇေတႃႇၼင်ႈ 
ဝတ်ႉၵ  င်း ဝဵင်းသူပ်းတၢတ်ႇ မိဝူ်ႈပီသႃႇသၼႃႇ 2133 ၼၼ်ႉ၊ မိဝူ်ႈပွၵ်ႈၼုိင်ႈ တငး်ၸဝ်ႈ 
ၾႃႉလူင် လူင်းဝႆႈၽႃးၸဝ်ႈၵၢင်ႉေမႃႇ = ေမႃႇၵျ ဝ်ႇဝဵင်းသီႇေပႃႉ ပွၵ်ႈၶုိၼ်းမိူဝ်း၊ သႃႇ

ၸဝ်ႈထမ်ႇမတိၼ်ႇၼ
1542 - 1641
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

ေတႃႇၸဝ်ႈထမ်ႇမတိၼ်ႇၼထၢၵ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း   ၼ်းႄတႇၼႃႈ   ၼ်းေသယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈ 
ၾႃႉလင်ူ ယုၵ်ႉပဵၼတ်ီႈပုိင်ႈဢိင်ၼႂးေႁႃယဝ်ႉေၵႃႈ လႆႈၸိဝု်ႈၸဝ်ႈ ၶိင်းလင်ူ ၼယႆဝ်ႉ။ 
ပၢၼ်မိူင်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ပူိၼ်ႈႁတ်ႉသ  ႁၢင်ႉ = သ  ၵႅတ်းႄလႈၸပ်းၸိုဝ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈၶိင်း 
လူင်သ  ႁၢင်ႉၼႆယဝ်ႉ။

 မိဝူ်ႈပီပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ 2143။ ၼၢင်းမူိင်းလၵ်ႉလဵၼ်ႈၽူဝၵႅ်မ၊် ဢၼပဵ်ၼ ်
ဢၢဝၸ်ဝ်ႈၾႃႉလင်ူၼၼ်ႉ လၵ်ုႉၽုိၼ်ႉမိင်ူးႄလႈ ၸဝ်ႈၶိင်းလင်ူေၵႃႈ ဢၵ်ွႇပ  ႈမိဝူ်းယူႇ
ႄၸႈလၢၼ်ႉႁိမ်းၼမ်ႉၶမ်းပုၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ၸဝ်ႈထမ်ႇမတၼိ်ႇၼ  င်ႉ ၸဝ်ႈၶိင်းလင်ူသ  ႁၢင်ႉၼႆႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလင်ွႈလၵ်ိႈ 
လ  းၵပျႃႇလင်ႇၵႃႇ၊ လင်ွႈထၢတ်ႈပိင်းေတႃး ၽ  ႇယူတ်းယႃ၊ ၽ  ႇၼၶၢတ်ႈ လိၼူလ်ၢဝေ်ပႇ 
တၢင်ႇၵႃႇလႃး၊ ပဵၼ်ေပႃႈလဵင်ႉ ေပႃႈပုိင်ႈပူိၼ်ႈတၢင်းလ  ၊ ေတႃႇထိုင်ဢႃႇယုထူၼ်ႈ(99)
သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထ သၵရ 2184 ၼီႈ ပီေၵႃးၸႃႇ သၵရ 1002 ၼီႈ၊ 
ဝၼ်းလိူၼ်  ၵ်းလွင်ႈ(6)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသဝ်ယဝ်ႉ။

မူႇလိၵ်ႈၽုိၼ်ထမ်း ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝႆမူႇလိၵ်ႈၽုိၼ်ထမ်း ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ

1.  သုတ်တၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼ မွၼ်းထမ်း။
2.  ပရမၢတ်ႈသုတ်ႉတၢၼ်ႇၶဵဝ်ဢူမ်သႅင်။
3.  ဢၼိၸ်ႉၸမူႇလသၢၵ်ႈေသႇ။
4.  လိၵ်ႈၼေမႃးလူင်။
5.  လိၵ်ႈၸဝ်ႈ  ဝ်ထမ်း။
6.  မင်ႇၵလႃႇသုတ်ႈလူင်။
7.  သၢမ်ၵွင်လူင်။
8.  ၸဝ်ႈသၢင်ႇထၢမ်ၸႃး။
9.  ေဝႃးၵႃႇလသုတ်ႈ။
10.  သင်ႇႄၶႇပပုိၼ်းတႆး။
11. ဝၢင်ႇၵူဝ်းဝၢင်ႇ။
12.  ထမ်ႇမဝတ်ႈသိပ်းသွင်။
လိူဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ပႆႇႁၼ်ပႆႇထူပ်း မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်လူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။
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သုတ်ႉတမွၼ်းထမ်းသုတ်ႉတမွၼ်းထမ်း

 ၼႆႄလႈ ပဵၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မုၼ်သုင်ၽႃးယွတ်ႈသၢမ်မိူင်းတၢင်ႇၵဝ်ႈ။ 
မိူဝ်ႈဢၼ်ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈယူႇတမ်း ၼိေၵျႃႇထႃႇ ုင်ႇႁၢၼ်ႉ ၵ  င်းၸဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်။ ၵႅၼ်ႇ
ၸဝ်ႈၶ  တ်ႈဢဝ်ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇငူိၼ်ႈဝူင်ႉသႃႇၵီႇဝၢင်ႇပၼ်  င်။ ၶၼ်  ်ႈထုိင်ၸွမ်ၼိပၢၼ်း 
ၽွမ်ႉတၢင်းလူင်သႅင်ႈသဵင်ႈ။ မုၼ်ၶမ်းၽႃး သဝ်းလီယူႇ   င်ၼၢၼ်း မဵတ်ႉတႃႇ။ ဢမ်ႇ 
ၽၢၵ်ႈၵပ်ႉပီႇလဝၢတ်ႈ ဝင်ူႉၸဝ်ႈၸမု်ႈသႃႇယႃႇပၼ်  င်။ ယၢမ်းမိဝူ်ႈလိၼူယူ်ႇၾႃႉ သပ်ိး 
ႁႃႈတဵမ်မူၼ်း။ တင်းၵႃႈၵ  င်းလူင်ၽႃး မူႇၽီၵူၼ်းသတ်ႉယုိင်ႈ။

 မၼုၶ်မ်းၽႃး သဝ်းၼူိဝမ်င်ူးမင်ူး တၼႅ်ႈ  င်းၶမ်းပလၢင်ႇ။ တင်းၵႃႈမုိၼ်ႇၼုိင်ႈ 
လုၵ်ႈၶႆႇၾႃႉ ၸွမ်တၢင်ႇၶၢင်းယႆ။ မၢပ်ႈမိပ်ႈလွင်ႇေတႃႇဝူင်ႉပုင်ႈဢွၵ်ႇ  ၵ်းတၢင်း။ မီး 
တၢင်းလိင်ူလင်ႅၶၢဝၶ်ဝဵပူ်းလ  း ထင်ွႇၵႂၢင်းၵႂၢင်း ပၼ်ႇၵဵဝ်ႈ။ ဢ  သပ်ူးၽႃး  မၼ်ဝူ်  ၺ်း 
 ၺ်းယူိင်ႈၸၼ်းၵူးၼၢမ်ႇသႃႇ။ ၸဝ်ႈၸင်ႇၶူၼ်ႉလၢတ်ႈၽုိၼ်ြမၢတ်ႈသုတ်ႉတၼိ 
ပၢၼ်ႇၼႃႇ မွၼ်းထမ်း။

 ဝႃႈတီႈ သင်ႇၶႃႇၾႃႉ လၵ်ုႈၸဝ်ႈ လ  ပႃးေၼႃး…။ တင်းဢၼ်ၽီၵူၼ်း မႃးထိင်ု 
ထွမ်ႇတႃးၸဝ်ႈၶႆႈ။ ၵုိၵ်းတင်းၶုၼ်လူင်ဝူင်ႉေႁႃၶမ်းသုတ်ႉေထႃႇ။ ၶုိၼ်ႈဝႆႈ ၸဝ်ႈလုၵ်ႈ 
ဝင်ူႉ သၢင်ႇေပႃႇယမ်ငဝ်း။ ဢၵ်ိႇလၺူ်ႈ ႄမႈၼ ေၵႃႇတမီႇလႃၶမ်း။ မႃးထိင်ုၵ  င်းသႅင်ၽႃး 
ထမွ်ႇၵႂၢမ်းထမ်းၸဝ်ႈလတွ်ႈ။ တင်းယိင်းတင်းၸ  း ၵမ်  မ်းၵၼ်တဝ်ႈသူႇ။ ၵႃႈၽူႈၽၢၵ်ႇ 
သေတီႈသၢင်ႈ  င်ႈ   ၼ်းယူႇမႃးထိုင်။

 ၽႂႄလႈ ဢမ်ႇပၼ်ႈ ၵႃႇယႁၢင်ႈ တဝူၵ်ဝ်ႇၵႅမ်းလ။ီ ၵႅၼ်ႇလၵ်း ၽိတ်းပူိင်တႃး
ဝင်ူႉၸမွၽီ်ၼင်ႇဝႃႈ။ မိင်ူးၽီ  ၵ်းၶူင်း ဢၵ်ိႇမိင်ူးသၢငၼ်ပ်ိႉပၢၼ်ႇ။  ႉတၵ်းမဝ်ႇ  တ်ႈ 
ႄတႉ ဢမၢၼ်ႇမိူဝ်းထုိင်။

 သင်ဝႃႈ ပၼ်ႈမၼ်ႈ ၵႃႇယႁၢင်ႈ တဝူၵ်ဝ်ႇၵႅမ်းၶိင်းၸမ်ႉ။ ၸဵမၶု်ၼၸဵ်မၼ်ၢင်း 
မူႇၸ  းယိင်းထွမ်ႇမၢတ်ႈဢဝ်တုႈ။ မိင်ူးၽီလတီၼွ်း တီႈသုၵ်းမၢၼၶ်ျၢမ်းသႃႇ။  ႉတၵ်း
ဢမ်ႇၵၢတ်ႈႄတႉမၢၼ်ႇယႃႇမူိဝ်းထုိင်။
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 ပူိင်ၼိုင်ႈ ယႃႇ  ်ႈၶႃႈသၢၵ်ႈ သတ်းတဝႃႇၼမ်မျ း။ ၵႅၼ်ႇလၵ်းၽိတ်း ပူိင်ၵႂၢမ်း 
ထမ်းၶႂၢၵ်ႇ တႃးၸူၵ်ႉႁၢင်ႈ။ သွင်ပူိင် ယႃႇေပတိၼ်လူၼ်းမိုဝ်းလူၼ်းလၵ်ႉဢဝ်ၶွင် 
ဢၸုၸ်ႃႇ။ ၵႅၼ်ႇလၵ်းထုၵ်ႇလင်ွႈဢတၼိ်ႇၼႃႇၶွင်သမွ်း။ သၢမၸ်င်ွႈ ၵႃႇေမႇသုမၸိ်ႉ 
သႃႇ လီၵူဝ်။ ပူိင်ပဵၼ်ယိင်းၸ  း ဢိၵ်ႇႄမးၽူဝ် ယႃႇ သူႈ။ လ  းတၢမ်း ၶၢၼ်ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ 
သပ်ူးလ  ဝႃႇၸႃႇ။ ၵႅၼ်ႇလၵ်း ထၵ်ုႇလင်ွႈေၶႃႈ မသုႃႇလၼႅၽ်ၢင်း။ႁႃႈၸင်ႈ လင်ွႈသူႇရႃႇ 
ၶွင်မဝ်း။ ယႃႇ  ်ႈဢွၼ်ၵၼ် လၢမ်းၵိၼ်သႂႇေၶႃးႁဝ်း ၽဝ်ႇမိူဝ်ႈ။

 တင်းလင်ူ မီးမႃး ၽွမ်ႉ  မ်းၵၼ် ႁႃႈတၢၼ်ႇ။ ၵႅၼ်ႇလၵ်း ၵိတ်ႇၶွင်ႈ ထမ်ႇမဝင်ူႉ 
ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇတႃး။ တင်းၵႃႈတူဝၽႂ် ၶိင်းမၼ်း မတႅ်ႇၵႅမ်ႈၸႃး  ်ႈလႆႈလ ီယဝ်ႉ။
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ၸဝ်ႈၵၢင်းသူိဝ်
1788 − 1882

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ  - သႂသႃႇ။
ၸိုဝ်ႈဢူႈ  - ပူႇလွႆ။
ၸိုဝ်ႈႄမႈ  - ၼ  းသၢင်ႇ။
ပီၵူိတ်ႇ   - ေၵႃးၸႃႇ 1149 ၼီႈ။ လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂႇ(1)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသုၵ်း။
တီႈၵူိတ်ႇ  - ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း၊ ႄၸႈတွၼ်ႈ ဝဵင်းလဝ်း ၵဵင်းတွင်း၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၼ  း။

- ဢႃႇယုလႆႈပႅတ်ႇၶူပ်ႇ ယူႇၵ  င်း။
- ယူႇၵ  င်းၶမ်းဝငဵ်းလဝ်း၊ ပၼဵၵ်ပ်ႉပီႇဢႃႇယုလႆႈၵဝ်ႈၶူပ်ႇ၊ၼင်ုႈသၢင်ႇလႆႈၸိဝု်ႈ 

သုမၼ။ 
- ဢႃႇယု(20)ၼိုင်ႈ ၼုင်ႈၸၢင်း။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢင်း သုမၼယဝ်ႉ။

 ၸဝ်ႈသုမၼဢၵ်ွႇႁႃႁၼဵ်းေမႃ ပၺ်ႇၺႃႇဢထႃႇရသ ၸတွ်ႇတဝူ်ႈမိင်ူးမၢၼ်ႈ၊ 
မိူင်းယူၼ်း၊ မိူင်းထ  း၊ လွင်ႈ  ႉတၢင်းေမႃ တဵမ်ထူၼ်ႈ သႅၼပူိ်င်။ ေလႃးၵီႇ၊ ေလႃးၵုတ်ႉ 
တႃႇ၊ ၵႃႇထႃႇတၼဵ်းဢၢင်း၊ ၶွၼ်ႉၶႅၼ်ႉၸိင်ူးလ  း၊ တၵ်ွႇၸၢၵ်ႈၽင်ၶမဵ၊် ဢႃႇႁႃႉဢႃႇမင်း၊ 
မိတ်ႈမွင်ႈဝူဝ်းတွၵ်ႇ၊ ေပႇတၢင်ႇ ၵႃႇလႃး။ တၢင်းေမႃၵၢၼ်ၵူၼ်း မဝ်ႇၵုိတ်းသင်ယဝ်ႉ။

 ပီဢၼ်ၸဝ်ႈသုမၼ ၶုိၼ်ႈၽႅဝ်ၵ  င်းၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်လွၼ်ႇၵႂႃႇ ၵႅၼႇ်
ၸဝ်ႈလႆႈပုတ်ႈၼင်ႈၵ  င်းတႅၼ်းသႃႇၸဝ်ႈလူင်ယဝ်ႉ။
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 ပၢၼ်သႃႇေတႃႇလူင် ၸဝ်ႈသုမၼ ၼင်ႈၵ  င်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ၸဝ်ႈၸၢင်း၊ 
ၵပ်ႉပီႇႄလႈ ၵူၼ်းမႃးယူႇၵ  င်းႁၼဵ်းေမႃ၊ ၶူပ်ႇပီၼၵ်ွႈဝႃႇ၊ ၼႂးဝႃႇမီးသွင်သၢမပ်ၢၵ်ႇ ဢမ်ႇ 
ယွမ်း။ ၶုိၼ်ႈၶဵင်ႇသူႇရသတီႇ၊ သွၼ်လ  းၶႅၼ် လ  းၸိူင်း၊ တွၵ်ႇ ၸၢၵ်ႈ ၽင်ၶဵမ် ၵႃႈၶႂႈ  ႉ 
ၶႂႈေမႃယဝ်ႉ။

 ၽွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢၼ်မၢၼ်ႈမိူင်းဢင်းဝ ၶုၼ်ေႁႃၶမ်းၽႃႉတုင်း။ ပႆွႇၸႅတ်ႈၵႂ  း 
ပူဝ်ႇမူးမၼ်းၶုိၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းၼ  း။ မၢၼ်ႈၶဝ်ငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၵူဝ်ၽုိၼ်ႉၶဝ် ၶုိင်ႁႃတၢင်း 
ၽိတ်းသႂႇ သႃႇၸဝ်ႈသုမၼႄလႈ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈငူိင်ႉပ  ႈမိူဝ်းမိူင်းၵၢင်းသူိဝ်၊ မိူင်းဝပွတ်း 
ၼိဝူ၊် ၸဝ်ႈၾႃႉလင်ူဝငဵ်းၵၢင်းသူိဝယု်ၵ်ႉပၼဵၸ်ဝ်ႈသႃႇေတႃႇလင်ူ ငၢမ်းပ  းလင်ူယူႇသဝ်း 
သွၼ်ေမႃပၼ် တႄပးတၵ်ႉၵႃႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉပႅင်း ယုမ်ႇယမ်ယႂႇၼမ်၊ ၵုိၼ်းၶွၼ်ႈ 
ႄတႉႄတႉ။ တင်ႈဢဝ်မိူဝႈ်ၼၼ်ႉ ၸပ်းၸိုဝ်ႈဝႃႈ(ၸဝ်ႈၵၢင်းသူိဝ်)ၼႆယဝ်ႉ။

 ေတႃႇထိုင်   င်ထူၼ်ႈ ပီပုတ်ႉထ 2395 ၼီႈ၊ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸႂထိုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
မိူင်းလင်ႄလႈ ၶုိၼ်းလူင်းမႃးသူႇၸႂး တီႈၵ  င်းဝဵင်းလဝ်း ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

“မၢၵ်ႇၵူၺ်ႈ ယတူၼ်ႈၵူၺ်ႈ၊
ပႃလမ် ၵိၼ်လုၵ်ႈၵဝ်ႇ၊

 ဝ်ၶဝ်ႇ တုမ်ႉ  ဝ်တႃ၊
တႆးၵႃယၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ။”

 တႆးဢမ်ႇၶႆႈႁၼ် တႆးလီၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈမိူဝ်းလၢတ်ႈ မၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၼ  းယဝ်ႉ။ 
ၵမ်းၼႆႉ မၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်သိုၵ်းၶုိၼ်ႈမႃးဝႃႈေတဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တိဢဝ်  ်ႈလႆႈၼႆႄလႈ (ၽူႈ 
ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ)လႅၼ်ႈမႃးတွႆႇလၢတ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈလၵ်ဢွၵ်ႇပ  ႈတင်းၶုိၼ်း၊ ၶုိၼ်ႈမိူဝ်း 
မိင်ူးတႆးပွတ်းၼူိဝ။် ယၢမ်းၽွင်းၽႅဝမ်ိဝူ်း ၼႂးဢူိင်ႇၵင်ဵးလိၼူၼ်ၼ်ႉ ၶုိၼ်းၼုိင်ႈ၊ ၽီၶဝ် 
လူင်းပၼ်ၽၼ်ဝႃႈ ေပႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႂးသၢင်ႇၵၢၼ်းေသ ၶဵၼ်ေတၼမ်ယူႇၼႆႄလႈ 
ၸဝ်ႈသုမၼေၵႃႈ ၼပ်ႉတူၺ်းၵႃႇလႃး ၵိၼ်းၶၢၼ်း ၵျ ဝ်ႇၸၢၼ်း ၼၵ်ႉၶၢတ်ႈေၵႃႈ 
ထိုင်ယၢမ်းမၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၸင်ႇဢွၵ်ႇၼႂးသၢင်ႇၵၢၼ်းေသ မိူဝ်ႈဢၼ်ဝႃႇၸဝ်ႈ 
လႆႈ(45)ဢႃႇယု ၸဝ်ႈလႆႈ(65)ၼၼ်ႉ ႁတဵ်းေမႃတႃႇ  င်ႉ ေမႃၵႂၢမ်းလင်ူ၊ မင်ႇၵလႃႇ   ၼ်း၊ 
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ႁတဵ်းမၢၵ်ႇ ႁတဵ်းၽႆွႉ ပႆွးလၢမ်းၵႃႈပူိၼ်ႈၽိတ်ႈ ၸမွ်းၵႂႃႇၸိဝူ်းၼၼ်ႉ၊ ၸင်ွႇမိဝူ်းၺႃးမၵ်ွႇ 
မင်ိႈ လမ်းဝၼ်း ႄမႈသၢဝလ်င်ူ ၼၢင်းသႅင်သၺူ်ႇ၊ ယူႇ   င်ထိင်ုထၼူ်ႈ ပၼဵ်   ၼ်း  မ်ႈၵၼ် 
မီးမႃးလုၵ်ႈယိင်းေၵႃႉၼုိင်ႈ လႈႆၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းၶမ်းၵူႇၼႆယဝ်ႉ။

 ထိုင်မႃးပီပုတ်ႉထ 2425။ ပီေၵႃးၸႃႇ 1243။ လိူၼ်(12)လွင်ႈ (9)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်း 
သုၵ်း။ ဢႃႇယုလႆႈ(94)သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈ   ၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၵွင်းမွၵ်ႇၼူၼ်း 
ၶမ်း၊  ဝၼ်ႃးမင်ႅးၸိင်ုး၊ တီႈဝၢၼ်ႈ  ဝတ်ႃႈ၊ ၽ  ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၶႅပ်ႇၽင်ႇၼမပ်ၢင၊် ၼႂးဢူိင်ႇ 
ဝၢၼ်ႈလဝ်းၼၼ်ႉလိၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ တႅမ်ႈမီး(190)ၽုိၼ်ယဝ်ႉ။

 မိူဝ်ႈပီေၵႃးၸႃႇ 1321။ ၼႂးၽွင်းလိူၼ်ၸဵတ်းမႂႇ လုင်းၶုၼ်မႁႃႇ၊ သႃႇၸဝ်ႈ 
ဢူးေသႃးၼၼ်ႇတ၊ိ ၵ  င်းဝၢၼ်ႈလဝ်း၊ ၼၢမ်း  ဝေ်ၵႃႇၵုမ်းလမု်းလႃး ပႃႇႁဵဝ်ႈသၢင်းၶႅင်း 
မၼ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ (ထမ်ႇမၽၼ်ႇတႃႇၵႃႇရိၵ)ၶူးေမႃလူင် ၸဝ်ႈၵၢင်းသူိဝ် 
ၼႆယဝ်ႉ။

 တင်ႈဢဝ်လိူၼ်သီႇ လွင်ႈပႅတ်ႇၶမ်ႈ ေတႃႇလိူၼ်သိပ်းလပ်း၊ ပဵၼ်ဝၼ်းပႆွး 
ၸဝ်ႈၵၢင်းသူိဝ်ၼႆ ၵုိၼ်းယူႇၵူႈပီေတႃႇယၢမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ တီႈဢွင်ႈ   ၼ်းၵဝ်ႇမၼ်း 
ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ေၵႃႇဝႆႉၵွင်းမူး ၸဝ်ႈၵၢင်းသူိဝၼ် ႆမိဝူ်ႈပီ 1322 ၼၼ်ႉ တၢင်ႇထီးယဝ်ႉတဝူ်ႈ 
လီငၢမ်းယဝ်ႉ။ၼႂးပႆွးလိူၼ်သီႇ ၸဝ်ႈၵၢင်းသူိဝ်ၼႆႉ ပၢင်ေတႃႇပၢင်လွင်းဢမ်ႇမီး။ ပၢင်
ၸၢတ်ႈသႅင်းတီႈတူၺ်းတီႈမူၼ်ႈဢမ်ႇမီးသင်။ ၶုၼ်ဢိူင်ႇ ႄယးပလိၵ်ႈ မႃးထၢမ်းပႂႉပွႆး 
ဢမ်ႇမီး။ ဢမ်ႇမွၵ်ႇၽိတ်ႈတၢင်းလႂ တၢမ်ၸႂ ၽႂမၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်းလ  လ  ၵႆွး။ ၵုိၼ်း 
ႄတႉၵုိၼ်းဝႃႈဝႆႉၵူႈပီ၊ ၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈၵူၼ်းၽိတ်းၵၼ် လၵ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇမီး၊ လီဢၢမ်း 
ႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။
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ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၵၢင်းသူိဝ်
လိၵ်ႈၸဝ်ႈသႅင်မိူင်း ၼၢင်းၸမ်းပူး

 ၵႆွးတဝူ ်ၶုၼလ် ီသင်ႅမိင်ူး ၵပ်းပႆ တၼ်းၼႂးသႅၼလ်င်ူ ၵုင်းတူၼ်းထူိၼ်ႇလွလႆႃး
ၽၢတ်ႇၽၢၵ်ႈ။ မဝူ်းၸၽႂၼ်း  င် သၢငပူ်င်ၼၼ်းယူဝ်း မဝဵ်းၶမ်းလၵ်ုႈၶုၼမ်ိင်ူးႄၶႇမႃႇ။ 
 ထမွ်ႇၵူဝ်ႇတၵ်ူႈ ၵုတ်ႈၵုၵ်ႈ ၵွတ်ႇၵွင်ႇ  င်ႇတႂႈၼႂးလိင်ုႈ  င်ႉၶႅၵ်ႇမီးႄၵႈဝၢင်ႈၽူၺ်းပႃႇ 
ၼိူဝ်လမ်း။ၼွၵ်ႈၼႆႉၵႆႇၼမ်ႉမႃလၢင်ႇ ၶၢင်ႇေလႃႉ ၼူၵ်ႉေၶႃႉ ၼူၵ်ႉၵဵဝ်ႇ ၶဵဝ်ဢဵင်ႈ 
မၼူ်ႈသငဵဢ်ိတု်ႇ ေမႃးၶၢင်း။ မီးၸဵမယု်င်းၶမ်း ေမႃးရႃၼၵ်ူႉၶႃမၼိဝ်ႆး ၼၵ်ူႉၾႆးသင်ဵၼဝူ ်
ၼူၵ်ႉထူဝ် ထၢမ်ၵႂၢမ်းႁၢင်ႈတၵ်းပွင်ႇ သဵင်ယၢင်းဢိၵ်ႇမၢၼ်ႈ။

 ၼိူဝ်ၼႆ တင်းဢၼ် ၵႃႄၵ ၵႃလမ် ၵႃဝဝ်း ၼူၵ်ႉသႅဝ်း ၵဝ်ႉ  ဝ်မႅဝ်း ၵူပ်းမၢင်ႇ။
မိၼု်ႇၸိဝု်ႈ ၼၵ်ူႉတူႈ ၼၼူႆႇ ၵႆႇၸၼွ်ႈ  ၼေ်ႁႃႈ ဢီႇဝၵ်ွႈ လင်ိးၵၢင်ႈ ယၢင်ႈယဵပ်ႇ လဵပ်ႈ 
တႆႇမႆႉ ၵွပ်ႈတၼူ်ႈ တငဵတ်ၢင်ႇ တိၼူ်းတိဝူ်ႉ တၢငတ်ၼႅ်း။ ၼၵ်ွႈၼႆႉ ၽ  ႇတႂႈတၼူ်းတွင်ႇ 
ၵွင်ပၼဵတ်ဝူတ်ၼွ်ႇ တဝူမ်ၼဵ်ႈလၼဵ်ႈႄလႈ ဢၼူ်ႈၽုင်မူႇၼၼ်းၶၢင်း။ တဝူသ်ိဝူတ်ဝူမ် ီ
ယီးၵႂၢင် ပၢင်တ  း လ  းလူင် ၸူင်တိုင် ယူိင်းၽၢၼ်း တင်းမူ ဝူဝႃ ဝႃးဝီး ၸပ်းၸၼ် 
ၼိူဝ်ၶူိဝ်း ၸွင်ႇႁဵဝ်းသၢင်း တၢၵ်ႇဢူင်ႈ။

 လီၸူမ်းသိတ်းႁိတ်းသွတ်း  တ်း ၼ  းယွတ်းမူၺ်ယႅတ်း ၽႅတ်းႄၽ ေဝႃႄဝ 
ဝၵ်ွးဝႅင်းမင်ႅးၸမူ်း သွႆႈၵွၼ်းလင်ူး ဝတူ်ႈသမ်ႇ။ ၸမ်ႇေပႇႄၽႇဢႃႈ ငႃးၸၢင်ႉ လၢင်းၼႆွႇ 
သင်ႅၸွႆႇယႆွးပမဵ်ႇၶႃႈလုိင်းလမ်ႇ တၼိၵု်င်း။ မဝ်ႇႁၢင်ႉသႃႇရၽီႇ ဢီလပ်ွႈသၶွပ်ႈမၵ်ွႇပိတ်ႇ 
မွၵ်ႇလိတ်ႇၶမ်းလၢမ်ႈၵမ်ႉေၵႃႇေၼႃႇၸႃႇ ၶႂႃႇ  ဝ်ႇၵႅၵ်ႉၵ ုတုမ်ႇမီႈ မွၵ်ႇၵၢဝ်ၵီႈ ဢိင် 
ၵၢမ်ႇ ၸူမ်းၼ  း။ သွတ်း  တ်းၼွတ်းၼုတ်း ၽုတ်းၽႅင် ၵၢင်လမ်း ၶမ်းလိူင်တႃၵႂ  း 
ဝ  းဝၼ်းတၢၼ်ႉသၵူး ပႂင်ႉၽူးတမု်ႇတႃယႆးႄလႈ… ၵူႇမၼ်း ထၢၼ်ႈေပႃးသၼ်ႇ ဝၵ်ႉဝၵ်ႉ 
ဝိၼ်ႈဝိၼ်ႈ။

 တၺူ်းလ ူမၢငဝ်မႂၢငႁ်ဝဵ်း ေပႃးလၵ်း ႁၵ်းယူဝ်ႉ ပူဝ်ႉယုမ်း ၼ  းဢုမ်းၼမ်ႉမၺူ်
သင်ွးလႂ ႉၵၢပ်ႇ။ မၢငၵူ်ႇ မၢငသ်ွႆႈ ထၢၼ်ႈေပႃးေငႃးငၢၵ်ႈႁၵ်းငူပ်ႉ ယူပ်ႈယူဝ်ႉ လဝူ်ႉလၼူ်ႇ 
လူမ်းြပ ၼ်ႇေပႃႉၽၢၵ်ႇတူၼ်ႈဢီးတၢပ်ႇေပႃးပိၼ်ႈတဵင်ၶူိဝ်း။ မၢင်ၵိင်ႇမၢင်ၵၢၼ်ႈ 
မၢင်လူင်ႇ ၵူင်ႇၵၢပ်ႇ မၢပ်ႈပိၼ်ႈလိၼ်ႉၵႆႇ ယင်းပႆႇၵီႈ ၸႃးၵူႇမိူၼ်ယူိင်ႈသူးသႆွႈငူးသႃ။ 
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မၢင်ယုမ်း မၢင်ၶူိဝ်း မၢင်ၸုမ်း မၢင်ၸိူဝ်းယင်းပႅၼ် ၸီးလီး ေၸႃးေလႃး ေၽႃးေသႃး 
ေငႃးႄငး ၽွတ်းသွတ်းၽႅတ်းသႅတ်း ၽူၼ်ယႅတ်းၼူိဝ်လမ်းၼ  းယမ်းၵူႇသူပ်းၵႃ 
ယၵ်ႉယၵ်ႉယႆွႈယႆွႈ။

 မၢငယု်မ်း မၢငေ်တႃ မၢငေ်ၵႃ မၢငႁဵ်ဝ်း မၢငလ်မ်း ၽွင်းၶၢဝ်း ဝၢဝ်းပူ  ၵႂၢင ်ႁၢင ်
တိုင်ၶဝ်ယူိင်း ၵႃႉၵႃးၵီႈၵႅမ်သွႆႈဝႃ   င်း ယွတ်ႈမူၼ်ႇ။ ၸမ်ႇပႃႇ ၸမ်ႇပီႇ ၸမ်ႇပႆႇ ၶမ်းၶႆႇ 
ၸၢမလ်င်ူႇေပႃးပူင်ႇ ယူၺ်ႈယူၺ်း မၺူ်းၶႅၼ ်လမူ်းတၼႅ်ႇ ေပႃႉငၢၵ်ႈလင်ႅႈ သၼဵလ်ၼူ်ႇ 
မတိ်းသီႈၵႅင်းလင်ူး။ ၸဝ်ႉၶမ်ႈပၼဵတ်ီႈ ဝီႈေဝႃႈတဝူေ်တႃႇတၼႅတ်ႆႇ ႄမႈၽုိင်ႈ မင်ႅးဝႂၢၵ်ႇ 
သၵ်းသိၵ်ႇ ဝီးပိၵ်ႇတူင်ႉတိုၼ်ႇ တိူဝ်ႉတ  ႈတူၼ်ႈ မူၼ်ႉႄၵႈ ေၽႃႈေၽႃႈ ႄၽႈႄၽႈ 
ၸွင်ႇၸုပ်ႇ ၸီးသႆွႈၼူၼ်း  မ်သႅၼ်တူဝ် ၸ ူဝ်ႇၸရင်ႇတွင်တႅင် ဝႃလႅင် ၼူၼ်းၸဵမ်း 
သွပ်ႇၶျၢင်းတွမ် ဢႅၼ်ႇသိတ်ႈ။

 လီလူပၢၼ်းသူိင်း ပၢၼ်းသႅင်း ႁဵဝ်းသႂ ဝႃမႂ လမ်းယၢဝ်း ႁၢဝ်းလွႆ ၵႆွပဵၼ်သုတ်း 
 တ်းၼုတ်းလမ်း သွႆႈလိင်ူၶမ်း မူႈမၼူ်ႇ။ ပၼဵတ်ီႈ ဝူႈဝူႈပူႈေတႃႇ ေသႃႇ  ၼ်ႈ မၼူ်ႈဝၢင်ႈ 
ေတႃးၶႂၢင်ႇပၢင်ႇၸႅတ်ႇ သႅၼ်သိင်ႇ သပ်ႉပ ုၵ်ႉၶႃႇ သပ်ႉပၽလႃႇ မၢၵ်ႇၵႃႇ မၢၵ်ႇေၵႃႇ 
လူင်းေလႃႇပုၵ်ႉလိူင်ႇၶွၼ်ႈ လူဝ်ႉလူၼ်ႇ ၵွၼ်းၵူိင်း။   ဝ်လၵ်းငိၼ်းပဵၼ် မူဝ်းၸႂလၢင်း 
ၸ  းေႁႃၶမ်း မၼွ်းၶုၼမ်င်းလင်ွး မၢဝ်ႇသႅင်မိင်ူး မဝႇ်တိၵ်ူႈႄတႉယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလၵ်ိႈ 
ဢၼၸ်ဝ်ႈၵၢင်းသူိဝ ်တမႅ်ႈဢွၵ်ႇၵႆွးၵႆွး လႆႈႁၼႄ်လႈ ႄၼဝႆႉ ၼႂးပုိၼ်းၶူးေမႃ  ၵ်းၸဝ်ႈ 
ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ(190)ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပႆႇလႆႈႁၼ် ၵုိတ်းတင်းၼမ် ႄလႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈႄၶး 
ေတမီးၽုိၼ်မၼ်း မွၵ်ႇသွင်သၢမ်ပၢၵ်ႇၽုိၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။
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ၸဝ်ႈေၵႃးလီႇ
1823 − 1896

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ  − ၸ  းလဵၵ်ႉ  င်ႉ ၸ  းၵုၶမ်း။
ၸိုဝ်ႈဢူႈ  −  လုင်းၵ  င်းၼုမ်ႇ။
ၸိုဝ်ႈႄမႈ − ပႃႈၵ  င်းသႅင်။
ပီၵူိတ်ႇ   − ေၵႃႈၸႃႇ 1184 ၼီႈ။ လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ(9)ၶမ်ႈ။ ဝၼ်းၸၼ်။
တီႈၵူိတ်ႇ − ဝၢၼ်ႈၸွၵ်ႉ ၼွင်ၶဝ်ႈလၢမ်၊ မိူင်းပၼ်ႇ။

 ဢႃႇယုလႆႈ(8)ၶူပ်ႇ ယူႇၵ  င်းဝၢၼ်ႈၸွၵ်ႉ ၼွင်ၶဝ်ႈလၢမ်၊ ပဵၼ်ၵပ်ႉပီႇဝႃႇၼိုင်ႈ၊ 
ၼုင်ႈသၢင်ႇ လႆႈၸိုဝ်ႈ ေၵႃးလိယ ၼႆယဝ်ႉ။  ထိုင်ဢႃႇယုထူၼ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ႈသိမ်ႇပဵၼ် 
ၸၢင်း။ ႁဵၼ်းတၢင်းေမႃတီႈၸဝ်ႈၶူးလူင် ေပႃးယဝ်ႉ ၶ  ႉမႃးၶိုၼ်ႈလိၵ်ႈထႅင်ႈ တီႈၸဝ်ႈ 
ၶူးလူင်ၵ  င်းၼႃးဢိင်ႇ။ ၵႃႈပဵၼ်ထမ်းတႆး၊ ထမ်းယူၼ်း၊ သုတ်းယွတ်ႈယဝ်ႉ၊ တႃႇၶုိၼ်ႈ 
ထႅင်ႈသတ်ႉတႃႇ သၢင်းၵျ ဝ်ႇ ထမ်းပိတၵၢတ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၶ  ႉမႃးယူႇၵ  င်းၽွင်ႇေတႃႇ
ဢူး ဝဵင်းမိင်ူးၼ  း၊ ေပႃးသုတ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈေၵႃးလိယ ၸင်ွႇၶ  ႉလင်ူးမိင်ူးမၢၼ်ႈ၊ မိဝူ်းယူႇ 
ၵ  င်း(မိၼ်းဝၼ်ႇတိူၵ်ႈ)တႈီမၢၼ်းတေလး လႆႈဝႃႇၼိုင်ႈ။

 ဢၵ်ွႇႁႅင်ႈမႃး ၽွင်းလိၼူသ်ၢမ ်ပူိၼ်ႈႁဵတ်းပႆွး ထၢမလ်ၵ်ိႈ ၸဝ်ႈၸၢင်းတႆးႁဝ်း။ 
ၸဝ်ႈေၵႃးလိယတွပ်ႇလႆႈထိၼိုင်ႈ၊ ၶႅမ်ႉလီတွၼ်းပူိၼ်ႈတင်းသဵင်ႈ၊ ၶုၼ်ေႁႃၶမ်း မင်း 
တုင်း ေပႃးၶျႃႉသူးေသပ  သမ်ႉယွၼ်းႁဵတ်း ေပႃႈဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။
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 ၼႂးပီၼႆႉ ေၵႃႉပၼဵႄ်မႈ ပႃႈၵ  င်းသႅင် ဢမ်ႇယူႇလ၊ီ ၵူၼ်းၸမွ်းမႃးၽိတ်ႈၶုိၼ်း
မိဝူ်းမိင်ူးပၼ်ႇ ေပႃးၸဝ်ႈၸၢင်းၽႅဝယ်ဝ်ႉ ၶႃႄမႈလုၵ်ႈ တၼ်းလၢတ်ႈ ေတႃႇၵၼ်ဢတိ်း 
ၼိုင်ႈ၊ ပႃႈၵ  င်းသႅင်ေၵႃႈ ပူတ်းၸႂလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇေသယဝ်ႉ။

 ၸင်ႇၼႆ ၸဝႈ်ေၵႃးလိယ တမႅ်ႈလၵ်ိႈ(သတု်ႉတမိင်ူးပၼ်ႇ=ဢမ်ႇၼၼ ်သတု်ႉ 
တေၵႃးလီႇ)ၼၼ်ႉ လူႇၸွမ်းႄမႈၵူၼ်းထဝ်ႈႄလႈ မီးမႃးေတႃႇယၢမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ မၼ်း 
ၸဝ်ႈၶုိၼ်ႈလွင်ႈထူင်ႇထဵဝ်ႈ ၼႂးမိူင်းတႆးႁဝ်း လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽုိတ်ႇႄလႈ ၸွင်ႇ
ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်း   ၼ်း၊ႄတႇၼႃႇ   ၼ်း ယူႇတီႈ(ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈ ၶႃၵႂ  း)ၼႂးမိူင်းပၼ်ႇ။ 
ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ဢွၵ်ႇႄလႇ  တႅမ်ႈလိၵ်ႈ။ ၶၢဝ်း   ဝ်ႉၶုိၼ်းမႃးယူႇ   ၼ်း ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆေတႃႇ 
ထဝ်ႈ။ ဢႃႇယုလႆႈ (73)သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထ 2419 ၼီႈ။ ပီေၵႃးၸႃႇ 1237 ၼီႈ။ 
လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂႇ(15)ၶမ်ႈ ဝၼ်းၸၼ်၊တၢမး်ၶမ်ႈ တီႈ   ၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ(ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူ
င်ႈၶုၵႂ  း)ႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ထိုင်မႃးပီေၵႃးၸႃႇ 1322 ၼီႈ။ လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ(8)ၶမ်ႈ၊ ၸဝ်ႈသႃႇလူင်ဢူး 
ၼၼ်ႇတထၸ ဝငဵ်းမိင်ူးပၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈသႃႇၵ  င်းၼႃးဢိင်ႇ ႄလႈ လင်ုးၶုၼမ်ႁႃႇ တင်ွၵျီး 
 င်ႉ လင်ုးၶုၼမ်ႁႃႇမိင်ူးယႆ ၼၢမ်း  ဝေ်ၵႃႇၵုမ်း လမု်းလႃး (ၽၼ်ႇတႃႇၵႃႇလၵိ ေၸႇတီႇ 
ပႃႇႁဵဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈယဝ်ႉၶႅၵ်းဝႆႉၶႅပ်းႁိၼ် ၵမ်းႄပးသေႁဵတ်းပႆွးဝၼ်းၶူးေမႃ ၵူႈၶူပ်ႇၵူႈ 
ပီယဝ်ႉ။ ၽုိၼလ်ၵ်ိႈ ဢၼမ်ၼ်းၸဝ်ႈ တမႅ်ႈဝႆႉ တင်းသင်ဵႈမီး(200)လိဝူ။် တီႈလၵ်ိႈ ၸဝ်ႈ
ေၵႃးလီႇ မီးၼမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်   ၼ်းပူႇႁဵင်ေသႃးၸိင်ႇ၊ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈ  င်း၊ 
ၵဵင်းတွင်းယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၸဝ်ႈေၵႃးလီႇ ʻʻၼႂးဢၼိၸ်ႉၸသေၽႃးʼʼၼမ်ႉၵႂၢမ်းၸဝ်ႈေၵႃးလီႇ ʻʻၼႂးဢၼိၸ်ႉၸသေၽႃးʼʼ

 ၵျၢမ်းသွင်ၵျၢမ်းၸမ်ႉ ေပႃးမိၼူၾႆ်းလၢမ်း ေၵႃၶႅမပူ်င်းၶႃး တီႈယုမ်းတၼႁ်င်ႅႈ
ၼႃႇ။ၸွင်ႇ  ်ႈဢၵ်ႉၵိ ၸရမ်ႇ ၵႂၼ်းၵမ်ႇ လုၵ်  ပ်ႇၶုိၼ်ႈလၢမ်းၵႂႃႇ တဵမ်တူၼ်း။ ဢူၼ်ႈ 
ေတႃႇဢၼူ်ႈၸမ်ႉ ေပႃးတၢၼ်ႇ ၼၼု်ႈမၵ်ွႇၼိဝမ်ႂႇ ယတဵ်ႈသႂႇ မၼွမ်ၵ်ွႇၸႃႇရီႇ ႄၽးၼီ 
ၶွပ်ႇတ  ႈၶတ်ႉတီႇပႃႇ မင်းလင်ုးယဝ်ႉ။ တၵ်းမႃးဝၢင်းပၼ်ၵူၼ်းလ ႂၸမူ်းၸမႂၼွၼ်ၼွ်း 
လူဝ်ႇသူင်သုင်း ဢမ်ႇၸၢၼ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ၶႅင်သွင်ၶႅင်ၸမ်ႉ ေပႃးမိူၼ်ထႆၶၢင်ၵူမ်းလိူဝ် 
မိူဝ်းၺႃး လုၵ်ႈလုင်းႁိၼ်ၽၢင်ႈတႅၼ်ႇယဝ်ႉ။ ပိၵ်ႉဝႃႈ ထႆဢမ်ႇဝၢင်ႈေၵႃႈ ေသလႃႇ 
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

ၽႃ  ၺ်ႇၶုိဝ်ႉ မၢၵ်ႇလုၵ်ႈႁိၼ်ၵႅၼ်ႇ တၵ်းပင်းၸမ်ႉၼႃႈ။ မိူၵ်ႈေတႃႇမိူၵ်ႈၸမ်ႉ ေပႃး 
ထၢၼ်ႇ ၸၢင်ႈၼူိဝ်ႉမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇႄလႈ ၸၢင်ႈလဝ်ႈမဝ်းေသႇသွင်မဵဝ်း။ တၵ်းမႃးပူၵ်းသဝ် 
တႃး ၸူးၵၼ် မၢင်ႇဢုးၵူဝ်းၽႂဢမ်ႇၸၢင်ႈၽၢတ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ တူဝ်ၸူင်တ  ယမ်ၼႂး 
ေတႃး ပူိဝ်ႈေၼႃးႁီးၶဝ်ႄၵႇ။ ၸင်ွႇ  ်ႈပူိၼ်ႈလႆႈပွၵ်ႇလၵ်ွႈၵျၢၼ်ႉၵျ ၺ်ႇသွင်  ၺ်ႇလၵ်ုႈ
လၵ်ုႇ  ၶွၼ်ႉတၼႅ်ႇၼၢၵ်ႈပၼ်ႄၶႇ ၶ  ေပႃးႄတႉယဝ်ႉ။ ၸၢငထ်ိၼူ်ႇၶႆွႈေၵႃႈၵွပ်ႈပူိဝ်ႈ ၸွႆႈ 
ၵႆွႈ  လႅမ်ႈၵူမ်သွႆႇ ငႃးႁီး။ ၸင်ႇ  ်ႈၵူၼ်းလ   ဢဝ်တ  ႁိမ်းၶူင်းမၢၼ်ႇဢႃးၵျီး သဵင်ႈသၢၵ်ႈ 
ယဝ်ႉၼႃႈ။ ၼၢင်းတဵၼ် တ  ယမ်ၶမ်ၶုိမ်း ပူိဝ်ႈၵူဝ်းႁၢၼ်ၶႅၼ်ႄၼႇ။ၸွင်ႇ  ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈတိ
လႆႈၼူၵ်ႉထွတ်ႇထူၺ်ႇၶူၼ်ႄၵႇ တ  သုမ်း။

 ပမႃႇေလႃးၾ ၵျၢမ်ႇယ တူဝ်ၵဝ် ေပႃးထၢၼ်ႇငူးႁဝ်ႇ ၸုႉသွမ်သဝ်ႈၶျၢင်းႄလႇ 
ဢိုၼ်ၽၢၼ်း။ ဢိုၼ်ေသ တင်းတူဝ် ၵႆွးၵုိတ်းၵွၵ်း  ဝ်လ  လ   ပ  ၶဝ် မိူဝ်းၶမ်ေၶႃးငူး 
ၼငဵ်ႇယၼ်ၵၢၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ေမႃၵင်ွတ  ေၵႃႈ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈ ၵူၼ်းလ  ေယႃးဢၢမ်း ဢ  ႈမိဝု်းလ ီ
ၸၢင်ႈႁႆႇ။ ေယႈပူိၼ်ႈယွင်ႈေၵႃႈ ေယႈၼႃႇ သႃႇသႃႇ လူမ်ႉတၢၵ်ႇပိၼ်ႈ တိၼ်ၶႆႂႇ လူမ်း 
မိတ်ႈ  ၼ်ထူဝး်။ မႃႇၼေတႃးသ ေလႃးၾ တၼ်ႇၼႃႇ ပမႃႇ ၵွင်ႉမိူဝ်ႇတိူဝ်ႉထုၵ်ႇၼမ်ႉ
မၢၵ်ႇၽႃႈ ဢိၼုၸ်ႃႇတၵ်ူးေၶႃး။ ယင်းပႆွး တၼွ်းေသ ေၽးမီ ေၽးသူိဝ ်လိဝူၸ်ဝႂႆးတွၼ်း 
တၢၵ်ႇၶူတ်းေငႃး ၽႂဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈယဝ်ႉၼႃႈ။
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ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ
1854 − 1918

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ − ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ။
ၸိုဝ်ႈဢူႈ  − ၸဝ်ႈၵၢင်းသူိဝ်။
ၸိုဝ်ႈႄမႈ − ၼၢင်းသႅင်သူၺ်ႇ။
ပီၵူိတ်ႇ  − ေၵႃးၸႃႇ 1215 ၼီႈ။ လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂႇ(7)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်း ၸၼ်။
တီႈၵူိတ်ႇ  − ဝၢၼ်ႈၵႅင်း ဝဵင်းလဝ်း၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၼ  း။

 တင်ႈဢဝ်ဢႃႇယုလႆႈ(6)ၶူပ်ႇ၊ ၽုိၵ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈေပႃႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸဝ်ႈ 
ဢူႈၶူးေမႃလူင်ႁဝ်း ၸဝ်ႈၵၢင်းသူိဝ်။

“မႆႉတင်းလူင် မႆႉမီးၵႃႈ ပူိၼ်ႈဝႃႈ - မႆႉသၵ်း။
မဵဝ်းေတပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်း ပူိၼ်ႈလၵ်းမႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉ။”

 မဵဝ်းမႆႉသၵ်းၼႆႉ တူၼ်ႈမၼ်းယႂႇထၢၼ်ႇ   ဝ်ေၵႃႈ လွၼ်ႉၵႅၼ်ၼႂးမၼ်းယႂႇ 
တၼ်ၸွမ်းမႃးထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ။ လွၼ်ႉမႉႆသၵ်း ဢမ်ႇၽင်ႉဢမ်ႇမွတ်ႈေသပွၵ်ႈ။ ၼၢင်း 
ၶမ်းၵူႇေၵႃႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ ဢႃႇယုမၼ်းၼၢင်းယႂႇမႃးထၢၼ်ႇ   ဝ်ေၵႃႈ တၢင်းေမႃ 
ယႂႇၸမွ်းမႃးထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ၊ မိဝူ်ႈပဵၼသ်ၵ်ိႉႁၵ်ိႉသၢဝဢ်ၵ်ူးၵူမၼ်မူ်းတဝ်ႈ ယၢမ်းၼၼ်ႉ 
မၼ်းၼၢင်းသုိပ်ႇၶုိၼ်ႈတၢင်းေမႃ သတ်ႇတႃႇသၢင်းၵျ ဝ်ႇလွၵ်းလ  း ၵပျ ႇလင်ႇၵႃႇတႃႇ
ေတပဵၼ်ၶူးေမႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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ၼႂး   ၼ်းၸဝ်ႈၶူးေမႃလူင်ၼႆႉ တႄပးၼႂး   ၼ်း 20၊ 30ေၵႃႉ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇ၊ မိူၼ်ၽုိင်ႈ 
တွမ်မွၵ်ႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသွၼ်ၵႃႇထႃႇတဵၼ်းဢၢင်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သွၼ်ေပႇတၢင်ႇၵႃႇလႃး။ 
ၵမ်ႈၽွင်ႈသွၼ်ၶႅၼ်ႉသွၼ်ၸိူင်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်ထမ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈမဵဝ်း 
မၼ်း၊ ၵႃႈဢၼ်ၶႆႈ  ႉၶႆႈေမႃ လႆႈသငဵ်ႈ မတူ်း။ မိၼူ ်ၼင်ႇ   ၼ်းတီႇသႃႇပႃႇမၵ်ွႉၶလင်ူမိင်ူး 
တၵ်ႉၵသူဝ်ႇၼၼ်ႉႄလႈလုၵ်ႈယိင်းသၢဝ် ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၼၢင်းၶမ်းၵူႇေၵႃႈ ေမႃၵႂႃႇ
ၸွမ်းၼႂးႄၵႈၼႂးၵၢင်ပူိၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပူိင် −

“ၸိူဝ်ႉၵူၺ်ႈသူမ်ႈေၵႃႈ မၢၵ်ႇၵူၺ်ႈသူမ်ႈ။
ၸိူဝ်ႉၵူၺ်ႈလူင်ေၵႃႈ မၢၵ်ႇၵူၺ်ႈလူင်ယဝ်ႉ။”

 ဢႃႇယုၸဝ်ႈသၢဝ် ၼၢင်းၶမ်းၵူႇႁဝ်းလႆႈ(22)ေၵႃႈႁႅၵ်ႈၽုိၵ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ။ ဢႃႇ 
ယု(27)ႄတႇၼႃႈ   ၼ်းၵပ်းေသႃးၸိၼ်ႇၼ တႄပးၸဝ်ႈၶူးလင်ူႁဝ်း ဢၼယူ်ႇၸမွ်းၼႂး
  ၼ်းၼၼ်ႉေပႃႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸင်ႇဢဝသ်ၼွ်ႉမင်ိႈ ၵိၼၶႅ်ၵ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂးပီၼႆႉၼင်ႇ 
ၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးေမႃလူင်ႁဝ်းေၵႃႈ လပ်ႉလွႆငုိၼ်းလွႆၶမ်းၵႂႃႇေသယဝ်ႉ။

 ဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈ ၶူးေမႃယိင်းၼၢင်းၶမ်းၵူႇႁဝ်းလႆႈ(64)  ၵ်းသိပ်းသီႇၶူပ်ႇ 
သငဵ်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမၼုၵႂ်ႃႇ မိဝူ်ႈပီေၵႃးၸႃႇ 1279 ၼီႈ။ လိၼူသ်ၢမမ်ႂႇ(8)ၶမ်ႈ။ ဝၼ်းၸၼ ်
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈဢၼ်မၼ်းၼၢင်း တႅမ်ႈဝႆႉႄလႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈဢၼ်မၼ်းၼၢင်း တႅမ်ႈဝႆႉႄလႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၼ်
1.  ဢလွင်းၶဵဝ်သွင်မွၼ်း(ၼူၵ်ႉၶဵဝ်ဢွၼ်ႇသွင်မွၼ်း)
2.  ဢလွင်း ႄၶၶမ်း။
3.  ဢလွင်း မွင်းသၢမ်ၼူမ်း။
4.  ဢလွင်း ဝူဝ်းၶဝ်လဵဝ်။
5.  ဢလွင်းၵႂ  းတႃသႅင်။
6. ဝိေသႇသၼႃႇၵႃၶမ်း။ (တွင်တူၺ်တွင်မွင်း)
7. ေလႃးၵဝိၼႃႇယ။
8.  ၶုၼ်သၢမ်ေလႃး ၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ။
9.  ၼၢင်းဢွၼ်ႇၵမ်သိၼ် ႄလႈ ဢၼ်ပႆႇထူပ်းပႆႇႁၼ် မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။
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 ပႃႇႁဵဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း ၊  ထၢမ်  ပႆႇ  ႉတီႈ ။  ၸဝ်ႈလႂေပႃးလႆႈထူ ပ်းႁၼ် ၊ 
သိုပ်ႇလုမ်းလႃးၵၼ်တႃႉ။

ၼၢင်းၶမ်းၵူႇတႅမ်ႈ - ဝိေသႇသၼႃႇၵႃၶမ်း။ၼၢင်းၶမ်းၵူႇတႅမ်ႈ - ဝိေသႇသၼႃႇၵႃၶမ်း။

 ဝႃႈၵႃႈသူၺ်ႇဢိင်ႇ ၸိင်ႇသႅင်ၸႅတ်ႈဢူိၺ်း ၼွင်ႉႄလႇႁႃဝႅတ်ႈ တူၼ်းတွင်ႇ 
ၽူၺ်း ၽူိဝ်ေၼႃး… ၵႆွးၵူဝ်ေသဝၼ်းမႂးၼၢင်း ၵႂႃႇၺႃးသိူဝ်ၼင်ႇဝႃႈ။ လိူဝ်ေသ ၶတ်း 
သင်ႅၸၼွ်းမၺူ်းလတီၺူ်း ၶၼဵ်း  ဝပႅ်င်းၼၢင်း ထဝူ်းႁဵတ်းၵတဵ်း  ၼၼ်ၵ်းၵႃး ပူၵ်းၶိတ်း 
ၼပဵ်းၸၢမ်းၼႆွးၼႆွး ယူိင်ႈပၢၼ်းသႆွး ယၼဵ်ႈပၼ်ႇ။ ႁၵ်ႉလၺူ်ႈၵႃႇေယႇေၵျးၼီႇပၸၼု်ႇ
သီႇၼူတ်ႇၵူင်ႇ မွင်ႉၶူၺ်ႇၽွတ်ႈတၢင်ႇရဵတ်ႈ ၽႅတ်းသၼ် ဝႆၶွၼ်း။ ဢိၵ်ႈလူၺ်ႈမုတုင်ႇ 
မုင်ႇယႂႃႇ ၵလၼီႇ ၽႃႈ  ၼ်ႇငူိၵ်ႈထူိၵ်ႈၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇ သႅၼ်ၶမ်းၼၼ်ႉ။ မူင်းမူင်း 
လ  းဝူင်းၽူင်းပူလီလူ  သ  ၶဵဝ်ပဵဝ်ၵဵၼ်  ၵႅၼ်  ၶမ်းဢူထတ်းၽိမ်း  ၵွၼ်ႈေႁၵိမ်း  
သၺူ်ႇၼီႇ။ ၼိင်ုႈပႃႈေပၸဝ်ႈ ငဝ်းၸိၼု်ႈမိၼူၼ်င်ႇ ဢၵ်ုႉၵႃႇႄၵျႇပျၢၼ်ႇ သၼ်ႇတၼဵ်ႈ 
လဵၼ်ႈၵႅမ်ႈဝူင်ႉ ၸၢမ်ႇတႅၵ်ႈလုၵ်ႈလၢဝ်   ဝ်ႈငဝ်းယွတ်ႇ တၵ်းၶဝ်ႈလိူၼ်ငုိၼ်း။ ပ  လိူဝ် 
သႃႇပႃႇ ပၢတ်ႈမႃႇပဝိလ်ၢၵ်ႈပၢၼ်းယၼဵ်ႇလပႄလးယိၵ်ႈ ၸၢမ်းယူိင်ႈ မဝ်ႇပူိင်ႈ  င်းၵဝဵ်ႈ 
မႃႇလၽၢင်ႇ ပၢင်ႇၸိၼု်ႈဝၼဵ်းၵွတ်ႇႄပမူိင်း။ ၼႃႈၼင်ႇၼၶၢတ်ႈၸိတႃႇ သၵ်ွႉၵျ ႇလၵ်ုႉ 
တုင်ႇ  င်ႈပုင်ႈသၢဝ်ႈလၢဝ်ယူႇၾႃႉ ၶႃႇၶုိင်ႈၶုိၼ်းဝ  ႇၸမ်ၼႃႈ တၵ်းလႅင်း။ ပ  လိူဝ် ၶူၼ် 
တႃလမလ်ၸီဝိ်းငိဝ်း ပ  ႁဵဝၶူ်တ်းမၼူ်း တႃင  းပိၵ်ႇမင်ႅးသႅင်းတဝူယူ်ႇၵူင်ပုိင်ႈ။ သ  ၵႂၢမ်း
ၼၢင်းလၵ်းပၵ်းၶိတ်းပူၵ်းၶႂၢင ်ၸၼွ်းၼၢင်မိဝူ်းၸူးၸဝ်ႈၵႅမမ်ိင်ူး ၶိတ်ႉပ  ႇ။ ၽဝ်ႇၼၼ်ႉ 
ဝႆႉ  ်ႈၶုၼ်ၸဝ်ႈ ေမႃႇလၼီႇၵီႈၼႃႈ ယုမ်ႉသူႇပွမ်ႈၶူဝ်ဝ  ႇ မႃးၸူးယဝ်ႉ။

 ဝႃႈတီႈ  ၼ်ႇၽီတမႅ်ႈဢူိၺ်း… ၼႃႈလိၼု်ႈၶၢဝ်ၶွင်ႇၶူဝ်ႈၸၢမမ်ၵ်ွႇ ၼၼူ်း  မ။် 
ဝႃႈတီႈၵူမ်ယိင်းေသးဢူိၺ်း… ဢေယးၽီလူင်လၢဝ်လဵၵ်းၽတ်းမူၼ်း ႄလႇသဝ်းငွမ် 
လဵပ်ႈၸိုင်ႈ။တွင်းသႂၢင်းၸႂတႃႉတူဝ်ၵူမ်ေသးဢူိၺ်ႉ တၢင်းပႅင်းၼႃေသ ေလးၵ  ၼ်း 
ယင်းတွၼ်း လုၵ်ႈလၢဝ်မိူင်းသိင်ႇေၼႇ။ သႂႇၸႂမၢတ်ႈတႃႉ ယဵၼ်ႇႁၢၼ်ႇၼုၼုမ်ႇမိုၼ်ႈ
ၵႅမ်ႈၸိုၼ်ႈ မီးဢဵင်ႇေသရႇ မဵဝ်းဢႃႉသုင်းၶုၼ်ေၼႃး။ ဝႃႈတီႈၵၼ်ႇၺႃႇႁၢၼ်ႇယဵၼ်ႇ
သမီးၸတႅ်းဢူိၺ်း… ၸၼတႅ်ႈသၢင်ၽၢၼ်ႇၵၼ်ႇၺႃႇပႃးၶွင်ႇဢလင်ွႇယူိင်ႈၸၼ်ႇတႃႇ
လိူၼ်ၵႂၢင်း။ ၶၢဝ်မိူၼ်ငုိၼ်းေၼႃး ယင်းပဵၼ်ဢွၵ်းတွၵ်းပူမ်ၸွၼ်သွင်ၶွၼ် ႁႃမႅၼ်း 
ၼုမ်ႇသႅင်ၼၢင်း ဢၼ်ပူိၼ်ႈပႆႇတိေသပွၵ်ႈ။ လိူဝ်ေသ ၼူၼ်းေၶျႃးၶၢဝ်ယဝ်ႉ င  းတူး 
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လၢဝလ်င်ူ မင်ုးမိင်ူး မိဝူ်ႈတၵ်းလင်ႅးၼႃႈၵႆႇ။ သင်ုးၼတဵ်ႈရႃႇသီႇ ဢသၢၵ်ႈတႂၢၵ်ႈဢၢၼ်ႇ 
ၼီႈပႅင်ႈၾႃႉ ၵႃႇယသင်မဝ်ႇထိမဝ်ႇၶူိၵ်ႈၽႂပႆႇၵမ်းတၺူ်းၼႆဢိၺူ်ႉ။ ဝႃႈၵႃႈသၺူ်ႇ ဢင်ိႇ 
မွၼ်းၸိင်ႇ လုၵ်ႈမီးၵႃႈေၼႃး ၵုိင်ႇဢၼ်ၼၢမ်ႇၽၢၵ်ႈ ပီႈၶႆႇၾႃႉပူိင်ႇၸိုင်ႈေမႃႇရၼီႇ 
 မ်းမႃး။ ၽႂေၵႃႈပၼဵလ်ၺူ်ႈ ပၢၼဢ်ၼွယွ်ၼ်းမႃး တၢင်း  းၵၢမ်ႇၵွင်းမူး  မ်ႇသၢင်ႈၼႆႉ
ဢိူၺ်း။ ပူိင်ၽူဝ်ပူိင်ေမး ေသးၽႆွး လုၵ်ႈဝၼ်း  မ်း သၸ်ႉၸႃႇ။ ဢမ်ႇမီး ရၢၼ်ႇၽၢၵ်ႈ 
ဢမျၢၵ်ႈ လႆႈလုၼၢတ်ႈယၢၼ်ယႃႇ  မ်းပႅင်းၵၼ်ယဝ်ႉ။
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ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် မိူင်းၼွင်
1855 − 1905

ၸိုဝ်ႈဢူႈ  − လုင်းမၢၼ်ႇၸီႇ။
ၸိုဝ်ႈႄမႈ − ပႃႈမၢၼ်ႇၸီႇ။
ပီၵူိတ်ႇ   − ေၵႃးၸႃႇ 1216 ၼီႈ။ လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂႇ(4)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသုၵ်း။
တီႈၵူိတ်ႇ  − ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင်ယၢဝ်း၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၼွင်။

 ဢႃႇယုလႆႈ(7)ၶူပ်ႇ၊ မိူဝ်းယူႇၵ  င်း သူၺ်ႇပုတ်ႉေထႃး ဝၢၼ်ႈၸိင်း မိူင်းၼွင်၊ 
ပဵၼ်ၵပ်ႉပီႇဝႃႇၼိုင်ႈ၊ ၶၢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢင်း လႆႈၸိုဝ်ႈ ေသႃးၽိၼ်ႇၼ ၼႆယဝ်ႉ။ 
လိုၼ်းၼႆႉ ၶ  ႉမိူဝ်းယူႇၵ  င်းၶူဝ်ဢုင်၊ ဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ်၊ တူင်ႇဝဵင်းႄၵးသီး ဝၢၼ်ႈၸၢမ်။ 
ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ႁဵၼ်းထမ်းပ  ႉသုတတင်းလ  ယဝ်ႉ။

“ၽၵ်းဝၢၼ် ဝၢၼ်ထူၼ်ႈပီ၊
ၶဝ်ႈလီ ဝၢၼ်ႈထူၼ်ႈၸူဝ်ႈ။

ၶဝ်ႈၽၵ်းဝၢၼ် မဝ်ႇ  ႉတၢင်းဢိမ်ႇ၊
ေၸးၸိမ်ႇလီ ဢမ်ႇ  ႉတၢင်းလိုမ်း။”
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 မိူၼ်ၼင်ႇၵႂၢမ်းဝႃႈ။ ေၵႃႉဢၼ်ႁၵ်ႉ  မ်လွင်ႈ  ႉတၢင်းေမႃေၵႃႈ ေမႃယဝ်ႉ ၶႆႈ 
ေမႃထင်ႅႈ၊ ဢမ်ႇ  ႉတီႈတိၵ်ူႈတီႈဢိမ်ႇ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ေသႃးၽိၼ်ႇၼ သမ်ႉၶ  ႉမိဝူ်းယူႇၵ  င်း 
မိူင်းၼိမ်၊ ပဵၼ်ၼႂးေၸႈတွၼ်ႈ ႄၵးသီး ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

 ၵ  င်းမၼုၸ်ဝ်ႈတႆးႁဝ်း မိဝူ်ႈပၢၼမ်ိင်ူးယၢမ်းၼၼ်ႉၸမ်ႉ ပၼဵမ်ိင်ူးတၵ်ႉၵသူဝ်ႇ 
ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းယဝ်ႉ။ သႃႇသင်ႇၶႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်တီႇသႃႇပႃႇမွၵ်ႉၶ တၵ်ႉၵသူဝ်ႇ
သႃႇလင်ူၸိင်ုႈတႆးႁဝ်းေသႄလႈၵူိတ်ႇပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းေမႃ သၼႅပူိ်င်၊ ေပႃးလင်ူး 
ၵ  င်းမႃးတၢင်းေမႃ တႃႇႁတဵ်းၵိၼ ်လငဵ်ႉတင်ွႉ လငဵ်ႉၼႃႈ   ၼ်းေၵႃႈ လႆႈပႃးၸမွ်းမႃးႄလႈ 
ၵ  င်းမၼုၸ်ဝ်ႈတႆးႁဝ်းမိဝူ်ႈၼၼ်ႉၵႅၼ်ႇပၼဵၸ်ဝ်ႈႄၵးၸူးလင်ူ၊ တီႈပုိင်ႈဢိင်ၸိဝူ်ႉၶူိဝ်း
ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်းႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။

 တီႈၵ  င်းၸဝ်ႈသႃႇလူင်မိူင်းၼိမ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈေၼႃႇၶမ်း တင်းၸဝ်ႈမိူင်းၼွင် 
မိူဝ်းၺႃးၵၼ် ၶုိၼ်ႈလိၵ်ႈသတ်ႉတႃႇသၢင်းၵျ ဝ်ႇ။ လွင်ႈလ  း ၵပျ ႇ လင်ႇၵႃႇ သွၼ်လ  း 
တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸွမ်းၵၼ်၊ ၶုိၼ်ႈသူႇရသတီႇ ၵိၼ်ဢၢင်းလူၺ်ႈၵၼ်။ ေပႃးတၢင်း ေမႃတဵမ် 
ထၼူ်ႈယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉၶုၼထ်ၼု်းမိင်ူးၼွင်  င်ႉမိဝူ်း ႁတဵ်းၸေရးတမႅ်ႈလၵ်ိႈ ၸွႆႈထႅမ ်
ၵၢၼ်ေႁႃၵၢၼ်လုမ်း။   င်မႃးတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ၊ ၸွင်ႇယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉၸဝ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇႁႃ 
ႁဵတ်း ၸေရးတမႅ်ႈလၵ်ိႈ ၽႅဝမ်ိဝူ်းမိင်ူးလိၼူ်း၊ မိင်ူးယႆ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း။ လင်ူးမႃး လ  းၶႃႈ၊ 
လင်ူးမိဝူ်းတၢင်းၵၼ်ႇတႃႇရဝတီႇ မိင်ူး ယၢင်းလင်ႅ၊ ဝငဵး်လွေႆၶႃလွငုိႆၼ်း၊ ေၸႃးလေၽႃႇ၊ 
ႄမႈႁဵၵ်ႇ ၽႃၸွင်း၊ ၶဝ်ႈမိူဝ်း မိူင်းယူၼ်း မိူင်းထႆး။ ၶုိၼ်းဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ 
မိူင်းၼ  း။ ၶုိၼ်းၽႅဝ်မိူင်းၼွင် လိုဝ်ႈ   ဝ်ႉ လိုဝ်ႈယဵၼ်ၵမ်းၼုိင်ႈယဝ်ႉ။

 ထိင်ုမႃး ပီပုတ်ႉထ 2444။ ပီေၵႃးၸႃႇ 1262။ ၸဝ်ႈၾႃႉမိင်ူးၵုိင် ၸဝ်ႈၶုၼမ်င်ုႇ
မိူဝ်းႁပ်ႉဢဝ်မႃးႁဵတ်းဢမၢတ်ႈႄလႈ လႆႈၸိုဝ်ႈ ပၼ်ႇတိတမႁႃႇသုၶမိၼ်ႇမင်ႇၵလႃႇ
ဢမၢတ်ႈလူင်ၼႆယဝ်ႉ။

မ  တွင်းမ  တွင်း။ ။တီႈႄတႉ ပဵၼဢ်မၢတ်ႈလင်ူမိင်ူးၵုိင်၊ ပူိၼ်ႈသမ်ႉဢဝၸ်ိဝု်ႈမိင်ူးတီႈၵူိတ်ႇမႃး
 မ်းႄလႈၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင်မိူင်းၼွင် ၼႆယဝ်ႉ။
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 ထိုင်မႃး ပီပုတ်ႉထ 2448။ ၸဝ်ႈၾႃႉၶုၼ်သၢင်ႇထုၼ်း  င်ႉမိူဝ်းသဵၼ်ႈဝီ၊ ပႆွႇ 
ၵူၼ်းလူင်းမႃးယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵုိင်၊ ၽိတ်ႈမိူဝ်း  ်ႈလႆႈ  မ်ႈၵၼ် ပူၵ်းပွင်
သႃႇသၼႃႇလၵ်ိႈလ  းတႆးၼႆႄလႈ ၼႂးပီၼႆႉ လိၼူသ်ပ်ိးသွင်မႂႇပႅတ်ႇၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၽတ်း၊ 
မၼ်းၸဝ်ႈဢွၵ်ႇဝငဵ်းမူိင်းၵုိင်ၶုိၼ်ႈမိဝူ်း မိင်ူးသၼဵ်ႈဝီ  င်ႇယဝ်ႉ။ ယူႇလႆႈပီၼိင်ုႈ၊ ပီပုတ်ႉ 
ထ 2449။ ၽွင်းလိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ၊ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင် လူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူဝ်းသုိဝ်ႉ 
ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇလၵ်ိႈတႆး တီႈဝငဵ်းယၼ်ႇၵုင်ႇ။ ဢဝတ်င်း မၢၼ်ႈေမႃၸၢၵ်ႈ ေၵႃႉၼိင်ုႈ ၶုိၼ်ႈ 
မႃးတင်ႈၸၢၵ်ႈ သၼွပ်ၼၵ်ၢၼ ်ၸၢၵ်ႈေပႃႉလၵ်ိႈ၊ ဢတိ်ႇလၵ်ိႈ၊ ၼႂးမိင်ူးတႆးပတ်းပုိၼ်ႉ
ပဵၼ်ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း သုတ်းယဝ်ႉ။

 ေတႃႇထိုင်   င်ထူၼ်ႈသွင်ၶူပ်ႇသၢမ်ပီ၊ တၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈယဝ်ႉ သၢမ်သီႇမူႇ၊ 
လၵ်ႉသွတ်ႉသႅတ်ႉ ဢဵၼ်ႈၵၼ်တင်းၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ ၼွင်ႉယိင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်။ ၸဝ်ႈ 
ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈ  င်းလႆႈ  ႉ လီလီၸႃႉၸႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉေၵႃႈဢမ်ႇတၵ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈသင် 
ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵႆွးၵႃႈယူႇယူႇမၼ်းၸဝ်ႈ ငိၼ်းဢ   တဝူမ်ၼ်း ၸဝ်ႈႄလႈ ယွၼ်း ဢၶႂၢင်ႉဝႃႈ 
ေတမိဝူ်းၸႂးဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ မိင်ူးလငၼ် ႆႄလႈၸဝ်ႈ ၾႃႉလင်ူ ေၵႃႈ ပၼဢ်ၶႂၢင်ႉယဝ်ႉ ပၼ ်
သူးၶူိင်ႈၽၢၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်၊ မူႇလၵ်ိႈဢၼ် တမႅ်ႈဝႆႉ ၸိဝူ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢဝမ်ိဝူ်း ၵႃႈေပႃးၸႂ တႃႉ 
ၼႆႄလႈ ၶဝ်သႃႇတႄပးသၢမ်ေၵႃႉႁႅၼ်းၶူဝ်းေသ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းသဵၼ်ႈဝီ  င်ႇ ၶပ်ႉၶၢဝ်း 
တၢင်း တင်းႁႃၶ  လိၵ်ႈ၊ ေႁႃးလိၵ်ႈ လူင်မႃး လွႆးလွႆး ယဝ်ႉ။

 မိဝူ်ႈေတၽၢတ်ႇယၢၼၼ်ၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလင်ူ တမႅ်ႈလၵ်ိႈၶဵဝၽုိ်ၼၼ်ိင်ုႈ 
ၽၢၵ်ႇဝႆႉတီႈၸဝ်ႈသၢဝ်(ၼၢင်းၵျ ႇယူင်ႇ)ၼၼ်ႉဝႃႈ-

 ၶျၢၵ်ႈၼႆႉ တၵ်းလႆႈယၢၼ်ယၢတ်ႇ ၽၢတ်ႇေသ တီႈယူႇပူႇရိၼ်ႇ ဢိၼ်ႇတႃႇ 
ၼၢတ်ႈသႃးသိၵ်ႉၵျ း ၸဝ်ႈလူင်းၽၢၼ်ႇ ပဵၼ်တီႈေႁႃတီႈဝၢင်း တီႈၼၢင်းပိၼ်ႇတူဝ် 
သီႈၵႅင်းတူင်ႉ။ ဝႃႈတီႈတႃႇလီႇၸလွႆႇ သွႆႈၶမ်းလိဝ်ၶွတ်ႇယူင်ႉ မႂပိၵ်ႇၸွင်ႈၶမ်းၼုိင် 
ပုိတ်ႇတူင်ႉ လူင်း  မ်ႈတူဝ်သပိၼ်းယွင်ႇ။ သူႇရိၼ်ႇထွင်ႇလူင်း တွၵ်ႈၽၢင်သပိၼ်း 

 ၼ်ႉ၊ ဢဝ်ၵၢမ်ႇဢလၢင်းၸုၼ်ႉ ႁဵတ်းသၸ်ႉၸႃႇမူမ်ႇ။ သႅင်ၵုိင်ႇၸိုင်ႈတူၵ်းၵူမ်ႇ 
မဝူလ်င်ူႇၵီႈမင်ုး  မ်ႇ ဢဝ်  မ်ႈမၼ်းသွၼ်ႉ။ သၵ်ုႉယူႇယုင်ႈႁင်းတဝူၶီ်ႇတၼွ်ႉ သငဵမ်ဝ်ႇ 
ႁတ်းဢွၵ်ႇ။ ဢမ်ႇမၵ်ွႇေၵႃႈၼၢင်းေတႃႈလလီၢင်ႈၽၢမ်း  ႉ လမွမ်ၢင်ႇဝႃႈမီးၸူႉႁတဵ်းတီႈ
ၸၵႅႂၼ်ႇ။ လၼိၽႅ်ၼ်ႇ တီႈႁဝ်းသၢင်ႈၼႆႉ မိဝူ်ႈၵွၼ်ႇႁၢင်ႈမၼ်းၵႂၢငႈ် ေတႃႈလဝဵႄ်ပႉမႃး
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ၵိတ်ႇ။ ဢမ်ႇယူႇလႆႈသၵ်းၽိတ်ႇ ထိင်ုဢၶၢၼ်းယူၺ်ႉ။ ယၢၼယ်ၢတ်ႇၽၢတ်ႇေသ ထင်ုႉ 
ဝဵင်းတူႈၶမ်း တုမ်ႉႁမ်းလႆလိင်ႇၵူၺ်ႉ ၶုိၼ်းပွၵ်ႈ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵဝ်ႇ။ မၢင်ၽဝ်ႇၼႃႈမိူင်း 
မိုတ်ႉ။ ၼိုင်ပၼ်ႉ  ၼ်ႇဝိုၼ်းဝိုတ်ႉ င  းပူိၼ်ႈၵႆလုၵ်ႈသွင်းဢူႇ။ ဢုင်ႇၼၵူႇ သ  လုၵ်ႈ 
ဝၼ်း  ၼ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇသၢမ်သီႇလုၵ်ႈမႃးသွၼ်ႉ ၸိုင်ႄပႉငိၼ်းလိူတ်ႇ။ လိုဝ်ႈ  မ်ႈမႆႉ
ႄတႉပႃႈၼွၵ်ႈႁၢင်ႈမၼ်း   တ်ႇ။ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇဢၼ်လိူတ်ႇ တီႈၼႂးၼူိဝ်ႉ။ ပုိၼ်ၵၢင်ႇ 
ပူိၼ်ႈယုိဝ်းတူိဝ်ႉ တူဝ်ၼူၵ်ႉႁၢင်းသႃႇ။ ဢမ်ႇၵႂႃႇေၵႃႈ   ဝ်ပူၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉေၵႃႈမၼ်း 
ပွင်ႇ။ ဢမ်ႇယွင်ႇေၵႃႈ မၼ်းၶုိၵ်ႉ။ ၶုၶၢမ်ႇသၢမ်ႈသမ်းမိုၵ်ႉ ၸဵပ်းလိုၵ်ႉၵွပ်ႈေလႃးၵီႇ။ ၶုိင် 
တီႇၶၢမ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႉ။ ၶုိင်ဝူၼ်ႉ  ်ႈေပႃးလွတ်ႈ။ ၸိူၵ်ႈၽွတ်ႈထူၼ်ႈသိပ်းၶူၺ်ႇ။

 တႃ  ၺ်ႇ မုင်ႈမိုၼ်းဢွင်ႉ။ သွင်ေၼႃႇ ပီႈတင်းၼွင်ႉ သူႄလႈႁဝ်း  မ်ႈၵၼ် 
ၵျၢမ်ႇ။ လႅတ်ႇမႆႈ ေၵႃႈႁဝ်း  မ်ႈၵၼ်ၶၢမ်ႇ။ ၽီၸွႆႈေၵႃႈ ႁဝ်း  မ်ႈၵၼ်ၸၢမ်ႇ ပဵၼ်တီႈ 
ေႁႃတီႈဝၢင်းတီႈၼၢင်းၼွင်ႉ ၶဝ်သဝ်း ပဝ်းသႆွႈ  မ်   ၼ်း။ တိုၼ်းၸိူဝႉ်လၢဝ်ငွၼ်း၊ 
မွၼ်းလွၼ်ႉသႅင်တႂၢင်း၊ ၼၢင်းမၢတ်ႈၸႂတုင်း၊ေလႃးၵီႇဢယႃႇထမ်ႇမတႃႇမဵဝ်းၼႆႉ 
မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်း  ်ႈႁဝ်းလႆႈ မဝ်းသုၵ်ႉၼမ်ၼုင်းယဝ်ႉဢိူၺ်း။

 ပူိင်ပဵၼ်သတ်ႉတဝႃႇ တင်းလ   ၵူိတ်ႇၼုိင်ႈပွၵ်ႈ တ  ၼိုင်ႈၽဝ်ႇ မဝ်ႇလွတ်ႈ။ 
တၵ်းတ  ဢမ်ႇလွတ်ႈ  ႉယူႇ။ ၵႆွးၵႃႈ ေတတ  မိူဝ်ႈလႂဢမ်ႇ  ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်ထုၵ်ႇ 
လႆႈၽင်  ဝ် တီႈလႂေၵႃႈဢမ်ႇ  ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈ ၶူးေမႃလူင်ႁဝ်း ၸဝ်ႈမိူင်း 
ၼင်ွသႃႇတႄပး လၵ်ုႉသၼဵ်ႈဝမီႃးလွယႆဝဵ်ႈ။ ၶဝ်ႈမိဝူ်းတၢင်း ဢီႇၼ  း၊ ၼႃးသ  း၊ ပၢငလ်င်ူ 
ဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတူႈ ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂးဢူိင်ႇသီႇေပႃႉ၊ ၽႅဝ်မိူဝ်းၽူႇတႃႇၵ  ၵ်ႉႄမး။ 
ယၢမ်းမိူဝ်ႈၽႅဝ်ၵ  ၵ်ႉႄမးၼၼ်ႉ မီးလူမ်းၵူၼ်ႉမူၺ်ႈၼဵတ်းၼၢဝ် ဢမ်ႇယူႇလီ။ ၸွင်ႇ 
ယႃႇယီႇ ၶ  ႉမိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးပုတ်း၊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းၵ  ၵ်ႉႄမး ယၢၼ် သွင် 
လၵ်း၊ မိူဝ်းယူႇ   ၼ်း ဢူးၵျီးထုၼ်းၶဝ် လူမ်းၼၢဝ်ႄတႉၶႅၼ်းမႃးယူႇ။ သမ်ႉပဵၼ် 
လၼ်ႁိပ်ႇ ၸဵပ်းမႃးၼႂးေၶႃး ၼႃႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း။ ထိုင်တီႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈႄလႈ
သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ေသ ပူိၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၽင်ၼႂးပႃႇႁဵဝ်ႈၵူၼ်းၶႅၵ်ႇ၊ ဢၼ်မီးၽ  ႇ  င်ႇ
ဝၼ်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမးူပုတ်းၼၼ်ႉ။
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 ပဵၼ်ၼႂးပီပုတ်ႉထ 2449။ ေၵႃးၸႃႇ 1265 ၼီႈ။ လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ(4)ၶမ်ႈ၊ 
ဝၼ်းသုၵ်း၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼ(ႂ9)မင်ွး၊ မိဝူ်ႈဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ(51)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထိင်ုမႃး 
ပီပုတ်ႉထၸဝ်ႈ 2506။ ပီေၵႃးၸႃႇ 1324 ၼီႈ။ ၼႂးၽွင်းလိူၼ်ၸဵင်၊ ၸဝ်ႈသႃႇေတႃႇ 
ဢူးသုမၼ ၵ  င်းမိူင်းတၢင်ႈ ဢိူင်ႇၵ  ၵ်ႉႄမးႄလႈ လုင်းၶုၼ်မႁႃႇ တွင်ႇၵျီး  င်ႉလုင်း 
ၶုၼ်မႁႃႇ မိူင်းယႆ ၼၢမ်း  ဝ်ေၵႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ပဵၼ်ၵွင်းမူး ၽၼ်ႇတႃႇၵႃႇရိၵၸဝ်ႈ 
မိင်ူးၼွင်ၼႄႆလႈ တၢင်ႇထီးယဝ်ႉတဝူ်ႈ ပဵၼပႆွ်းၶူးေမႃလူႇဝႆႈၵၼ်ယူႇၵူႈၶူပ်ႇၵူႈပီယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇတင်းသဵင်ႈ ေတမီးမွၵ်ႈ သွင်ပၢၵ်ႇလိူဝ်ယဝ်ႉ။လိၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇတင်းသဵင်ႈ ေတမီးမွၵ်ႈ သွင်ပၢၵ်ႇလိူဝ်ယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈ
ၼႂးသွတ်ႉထိေသႇၼ - ၼၢင်းၸမ်ႇပူႇလႃႇ

 ၸင်ႇၼႆႉ မႃးေၵႃႈမႃးတႃႉ ဝႃႈတီႈမင်းသုးႁ  တႃ ၽွင်ယႃၼၢင်းသူၺ်း ဝႆႉဢဝ ်
လုပ်ႈၽူၼ်တႃးဢၼႃႇ။ ၵႃႈပဵၼ်သဵတ်ႉသီး ၵျီႈႄငႇမၢၵ်ႇမႆႉ မၢၵ်ႇတွၵ်ႇတင်းမွၵ်ႇ တင်း 
မၢၵ်ႇလုၵ်ႈလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈယႂႇ ပိတ်းသႂႇသႃႉ ၶူတ်ႇပဵတ်ႈႄလႈ ၸမ်ႇပူႇလႃႇ ႄမးၸဝႈ် ဢဝ် 
မႃး ယဝ်ႉၼႃႉ။ ၼႃႇရီႇတဵင်ႈၶုိၼ်း သူႇၸမ်ၶႆႈ  ၶွၼ်းယဝ်ႉ တိင်ႇၵွၼ်ႈၵတ်းၽွၵ်ႇ ဢ   
မၵ်ွႇၼမ်ႉၽူႇၶုိၼ်ႈၵုၼ်းႁႃႇ ေပႃးၵုမ်ႈ ယမ်းတဝူယ်ဝ်ႉ။ ႄႁႇမဝၼ်ႇတႃႇ ေတႃးဢလၢပ်ႈ 
ၼႆႉ ၵႆွးမီးတင်းၶုၼ်တင်းၼၢင်း ၶႅမ်းသၢင်းၽူိဝ်တွင် ေပႃးမွင်ၸွႆဝွႆး ၵႆွးၵုိၼ်း   ၼ်းႁႃး 
ၸႃႇမုင်း  ဝ် ဢၼ်လွတ်ႈတင်းၼမ်ႉၼ  းသုမ်ႇပူၵုမ်ႈၼႆေၼႃႈ။ ပိၵ်ႉဝႃႈပဵၼ်   ဝ်ေသ 
ေၵႃႈ ၽႂဢမ်ႇၸွမ်းႁၼ်  းၼႃး ဝႃႈတီႈၶုၼ်မင်းသုးဢူိၺ်ႉ…

 သၢင်းေလး  တ်ႈတၵ်ူးတဝူၸ်ဝူ်းရိင်ႇ။ ႄႁႇမဝၼ်ႇတႃႇ တင်ွႇေတႃးလၢပ်ႈၼႆႉ 
ဝႆႉ  ်ႈၸၢင်ႉလိင်ူႇဝဝူ်းလိင်ူႇပူိင်ႇပူိင်ႇတင်းၵႃႈၼႆႉ ထိၼူ်ႇ  ၺ်ႈလွလႆင်ိႇ ၽႂဢမ်ႇပၼဵၸ်ိဝူ်ႉ 
ပဵၼ်တိုၼ်း  းေၼႃႈ။

သွတ်ႉထိေသႇၼတွပ်ႇ။သွတ်ႉထိေသႇၼတွပ်ႇ။

 ေတႃႈၼႆႉ ထွမ်ေသၶျ ႇတ ၸမ်ႇပူႇလႃႇဢူိၺ်ႉ သႃႇၶႃႇမႆႉၵိင်ႇၶုိတ်ႈပဵတ်တီႈ
ၼူၵ်ႉမိုတ်ႉၽူိဝ်ၸႃႇၽူၺ်းေၵႃေၼႃႈ။ ယၢမ်းေတႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တူၼ်ႈမၼ်းေၵႃႈလွၵ်ႇ 
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မွၵ်ႇမၼ်းေၵႃႈဝ  း ႁိမ်းၶ  း တ  မူၺ်  ဝ်းသူင်း ၵွၼ်ႈၵုိတ်းေတႃ ၶွင်ၼူၵ်ႉတၵ်းပ  ႈ 
ယၢၼ်ၽၢတ်ႇေသတီႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ပဵတ်းၶမ်းတၵ်းယၢၼ်ၼွင်ေၵႃႈ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈၽူၼ် 
ၽွင်မဝူ်းႄၸး ဝမ်းႄပးၽႂၽႂမၼ်းမၼ်းမၵ်ူႉၸမု်းေၵႃပ  ႈသူိင်ႇ။ ေယႇၵၢၼ်ႇ ၼမ်ႉၼင်ွ 
ႁင်ႅႈ ယဝ်ႉ ၽူၼေ်ၵႃႈသမ်ႉဢမ်ႇထႅင်ႈသၵ်းႁႃႇ တပျ ႇပမ်ႇသုၼ်ႇ ဢင်ုၵူမ်ႇ ၼမ်ႉလၢဝ်ႈ 
လၢဝ်ႈ ၵျၢၼ်ႇဢူိင်ႇ ၵုိတ်းၵွၼ်ႈႁိၼ်သ  း ၵႆွးႄၼႈ။ ေၵႇသရႃႇၸႃႇတၵ်းဢွၵ်ႇပ  ႈေသ 
ထမ်ႈေၵႃႈ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈၵ  ၵ်ႉၵူႇဢူးမၢင်ႇ မဝ်ႇပၢင်ႇပိၵ်ႉႁပ်း လပ်းသိင်ႇထမ်ႇမင်ိႇၵပ်ႉဢမွ်ႈ
ဢမႅ်းၵူင်လိင်ူႇတႂၢင်းႄထးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတၵ်းယၢၼေ်သ   ၼ်းေၵႃႈ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈ ႄပၸိၼူ်း 
သဝ်လူင်  ၼ်းတူင်တႅပ်းၶႃး ယွၵ်းမႃးၵျၢမ်ႇပွင်ႄမး ပုတ်ႈလ  ႈမၼ်း ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈ 
သုတ ဢၵျ းဢမျၢင်ႇ တၢင်းလၵ်းတၢင်းလႅမ် ၵႅမ်တူဝ် သုတ်းဝိတ်း မူတ်းပိတ်း ငူိၼ်ႈ 
တႄပး တၵ်းၽၢၵ်ႇသႃႇၼႆႉ။ ငူိၵ်ႈတၵ်းၶ  ႉေသတၢတ်ႇေၵႃႈ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈတိင်ုးႁၢတ်ႇၼမ်ႉ
မဝ်ႇလိၵ်ုႉ ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇ ပႃပ  ႈ   းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵုင်ႇႄသႇၶ  ႉေသ တီႈၸင်ွႇၸႃႉ ႁႃလိဝု်ႈ 
ေၵႃႈ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈသ  လတႅ်ႇြပၢင်းပူႇ မႆႉဢမ်ႇ  မ်ႈ ၽူိဝဢ်ႃႇလႃးလႃးယဝ်ႉ။ ႄမးတၵ်း ယၢၼ ်
ေသ ၽူဝ်ေၵႃႈ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႇတူဝ်ၶဝ် ၵူၼ်းၸ  းသုတ်းတိၼ် သုတ်းမိုဝ်းၽွၵ်ႈၽၢၼ်သႃး 
ၶဝ်ၶႆႈယွၼ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢိတ်ႉထိပုတရ ၽူႈယိင်းယုတ်ႇၽူႈယိင်းမိူၵ်ႈၼႆႉ … 
ၶဝ်ႈပၼဵဢ်ေယး ႄၽးလူင်လမွၶူ်င်တၢင်းၼႂး ပုၼ်ႈငႃးပႃး  းတၢၼ်ႇ။ တၢင်ႇေသႄၽး 
မႆႉ ႄၽးတွၵ်ႇ ႄၽး  ၵ်ႇ ႄၽးလၢပ်ႇ ႄၽးၵွင်ႈ ႄၽးၼၢတ်ႈ ပူိၼ်ႈတၢင်ႇေၵႃႉပႃႈၼွၵ်ႈ
လွမ်ႈရၢၼ်ႇ ႄၽးၼမ်ႉ ႄၽးၾႆးလူးၵွၼ်ႈ။ ပုရိေသႇၼ ၸ  းလုမႈ်ၾႃႉၸမ်ႉ ၵႃႇမၵုင်ႇ
ဢႃႈ ုင်ႇပႂႉၸုင်ႇမၢၵ်ႈ ၽၢင်ႁၢၼ်ႇ ၵူမ်လိုင်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလႂဢုၸ်ႉၸႃႇ သဵင်ႈယဝ်ႉ 
မဝ်ႇၵုိတ်းမဝ်ႇၵျၢၼ်ႇ တၵ်းပႆွးလႅင်းႁၼ်  ဝ်ၸႂႄမးၼၢင်း သွမ်ႇဢုိင်   င်းမိူၼ်ေမႃႈႁႆ 
 မ်ႈဝႆႉဢိူၺ်ႉ။ ၼၢင်းၸမ်ႇပူႇလႃႇဢိူၺ်ႉ … ၼႆႉေၵႃႈ ဢၶူးမၼ်း မိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ 
သၢမ်ဢၼ်  ၵ်းၸဵတ်း ပဵတ်းၶမ်းတၵ်းယၼ်ၼွင်သႂ ၼႂးၽွင်းမိၵ  င်းငူိၵ်ႈတၵ်းၶ  ႉႁႃ
တိုင်းတီႈယႂႇ။  ၽူဝ်ႄလႈႄမးၼႆႉ  ဢမ်ႇယူႇလူၺ်ႈၵၼ်လႆႈေၵႃႈ ၵွပ်ႈပူိဝ်ႈတုၵ်ႉၶ 
ႁၢင်ႈၸၼႃႇ ၼႃႇ ၸမ်ႇပူႇလႃႇ ၸင်ႇမ  ႈၽူဝ်မႂႇပႅင်းၵုိမ်းယဝ်ႉ။ ၼၢင်းလၵ်းမွင်းယၢၼ် 
ၽူဝၽ်ၢၼ် ၵူၼ်းၵႅၼ်း ေပႃးမိၼူငႅ်တ်ႉမဝၼူ်ႇလဝူ်ႇ မင်ွးယၢၼမ်ိဝု်းမၼ်းၵူၼ်းၶဵၼမ်ူး
သိူဝ်း ဢွၵ်ႇေသၶုိမ်းတူင်ႇ  တ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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ၸဝ်ႈေၼႃႇၶမ်း
1857 − 1896

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ − ထုၼ်းလႃႉ။
ၸိုဝ်ႈဢူႈ  −  ၶုၼ်သၢင်ႇပၼ်ႇၺႃႇ  င်ႉ ႁဵင်ပၼ်ႇၺႃႇ။
ၸိုဝ်ႈႄမႈ − ၼၢင်းၶမ်းၶႃႇ။
ပီၵူိတ်ႇ   − ေၵႃးၸႃႇ 1218 ၼီႈ။ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂႇ(7)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသဝ်။
တီႈၵူိတ်ႇ  − ပွၵ်ႉတၢၼ်းလွႆ၊ မိူင်းၼိမ်၊ ဢိူင်ႇႄၵးသီး။

 ဢႃႇယုလႆႈ(7)ၶူပ်ႇ ယူႇၵ  င်းမိူင်းၼိမ်၊ ပဵၼ်ၵပ်ႉပီႇဝႃႇၼိုင်ႈ၊ ၼုင်ႈသၢင်ႇလႆႈ 
ၸိုဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ။ သိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈထမ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ေတႃႇၸၼ်ႉသုင် 
ဢႃႇယုယႂႇထၢၼ်ႇ   ဝ်ေၵႃႈ တၢင်း  ႉ တၢင်းေမႃယႂႇၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်၊ သွၼ်ဢဝ်သတ်ႉ 
တႃႇသၢင်းၵျ ဝ်ႇ လွင်ႈလ  းၵပျ ႇလင်ႇၵႃႇ လ  းၸၢပႈ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း လိၵ်ႈယႆွႈ လိၵ်ႈလူင် 
ႄလႈ  ၽုိၵ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႂၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းၼႆ ၸဝ်ႈေသႃးၽိၼ်ႇၼ မိူင်း 
ၼွင် ေၵႃႈၶ  ႉမႃးယူႇ  မ်ႈႄလႈ ၶုိၼ်ႈလိၵ်ႈၶုိၼ်ႈၶဵင်ႇသူႇရသတ်ႉတီႇၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။
မိဝူ်ႈၶုိၼ်ႈသူႇရသတတ်ီႇ ၵိၼဢ်ၢင်းႄလႈ ဝႆႉၵတသိၸ်ႉၸႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈေသႃးၽိၼ်ႇၼ
မိူင်းၼွင် သိၼ်ႁႃႈသဵၼ်ႈ ၵမ်သၢမ်သဵၼ်ႈ၊ ပႅတ်ႈသွင်သဵၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ 
ၵမ်တင်းႁႃႈသဵၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇဝႆႉဢမ်ႇၽႃႈေသသဵၼ်ႈႄလႈ ၸွင်ႇဝႃႈၵျ ႉၶွင်ႇ လိူဝ်တွၼ်း၊ 
ၶုၼ်ႁၵ်ႉၼၢင်းႁၵ်ႉၸုၵ်ႈလၢပ်ႈႁႅင်း၊ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလီ၊ သဵင်လီၸိုဝ်ႈယႂႇ  င်လိုဝ်း ေတႃႇ 
ယၢမ်း လဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ။
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ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

 ၸဝ်ႈေသႃးၽိၼ်ႇၼ မိင်ူးၼွင် ဢၵ်ွႇၼႂး သၢင်ႇၵၢၼ်းဢွၼတ်ၢင်း။ ဝ  းလိၼု်း 
ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ ၸွင်ႇဢွၵ်ႇမႃးၶ  လိၵ်ႈ ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပႆွးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵုိင်။ ဢူးၵျီး 
လူၼ်း တွင်းပၢၼ်ႇလိၵ်ႈမႂႇမူႇၼုိင်ႈ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လင်ထုိင်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵုိင်ႄလႈ 
ၸဝ်ႈၾႃႉၶုၼ်သၢင်ႇၵွၼ်း  င်ႉဢဝ်ႁဵတ်း ၸေရးဢွၼ်ႇၼႂးေႁႃ၊ ပၢၼ်တူဝ်ပဵၼ် မၢဝ်ႇ 
ပဵင်းၵၼ် တင်းလုၵ်ႈၸ  းၸဝ်ႈၾႃႉၵႅမ်မိူင်းၸဝ်ႈၶုၼ်မုင်ႇ၊ တင်းသွင်ဢဝ်ပဵၼ် ဢူၺ်း 
လီေၵႃႉ ေသႈၵၼ်ယဝ်ႉ။

 မဝ်ႇ   င် ၶုၼ်ေႁႃၶမ်းမင်းတုင်း  င်ႉဢဝ်ၵႅမ်မိူင်းၸဝ်ႈၶုၼမ်ုင်ႇ မိူဝ်းယူႇၼႂး 
ေႁႃၶမ်းမၢၼ်းတႄလး၊ ၸင်ွႇဢဝၼ်ၼ်ႇတယိသႂႇၵႂႃႇၸမွ်းႁတဵ်းေၵႃႉၵၼ်။ ၸဝ်ႈၾႃႉ 
ၶုၼ်သၢင်ႇၵွၼ်းၼွၼ်းႄၽး၊ ၸဝ်ႈေႁႃၶမ်း ပႆွႇၸဝ်ႈၵႅမ်မိူင်းၶုိၼ်ႈမႃးပုတ်ႈႁဵတ်းၸဝ်ႈ
ၾႃႉ။ ၶုိၼ်းမႃးယူႇၸွမ်းၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

 မဝ်ႇေပႃး   င် သမ်ႉလႆႈပၼဵ ်ပီႈၶူၺၸ်ဝ်ႈၾႃႉ ၶုၼမ်င်ုႇႄလႈ ၸင်ွႇတၢင်ႇၸိဝု်ႈ 
ဝႃႈၸဝ်ႈေၼႃႇၶမ်းၼႆယဝ်ႉ။ ပူႇဢွၵ်ႇတင်းသွင် မီးလုၵ်ႈယိင်းေၵႃႉၼုိင်ႈ၊ လႆႈၸိုဝ်ႈ 
ၸဝ်ႈၶုၼ်လူႇၼႆယဝ်ႉ။

 ထိင်ုမႃး ဢႃႇယုၸဝ်ႈေၼႃႇၶမ်းၶူးေမႃလင်ူႁဝ်း လႆႈ(39)ၼႂးပီပုတ်ႉထ 2459။ 
ပီေၵႃးၸႃႇ 1277။ ၼႂးလိၼူသ်ပ်ိးဢတဵး်မႂႇ(7)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသဝ ်သငဵ်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမၼုၵႂ်ႃႇ 
တီႈ   ၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂးဝဵင်းမိူင်းၵုိင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉလိၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ
1.  ေလႃးၵၼီႇတိ။
2.  သီႇလဝိၼိသ်သျ။
3.  ရႃႇၸႁီႇတတီႇပၼီႇ။
4.  ရႃႇေၸႃးဝႃႇတ။
5.  ၸိၼတ်ႉထပၵႃႇသၼီႇ။ (ၽၵ်ႉၵႃႇႄၼးမွၵ်ႇမႆလူႇ)
6.  ၸိၼတ်ႉထပၵႃႇသၼီႇ သူၺ်ႇေပႇဝၢင်ႇ(ၸဝ်ႈၾႃႉဝၢၼ်ႈၸၢမ် ႄၵးသီးလူႇ)
7.  ဝူၺ်ႇသၼ်ႇတႃႇ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းပွတ်း။
8.  ဝူၺ်ႇသၼ်ႇတႃႇ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းယၢဝ်း။
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9.  မႃႇႁႃႇၸၼၵ်ႉၵ။
10.  ၶၼ်ႇထတီႇေပႇတ သ ူႇပၵျၢမ်း။
11.  ၶၼ်ႇထတီႇပၼီႇ ႄမႇေတႃႇၶ  တ်ႈၶၢၼ်း။
12.  ရႃႇ  ႉႄမႇေတႃႇ ယေသႃႇၶ  တ်ႈၶၢၼ်း။
13.  ေတ၊ ၸ၊ သု၊ ေၼ၊ မ ႁႃႈၽုိၼ်ၸပ်းၵၼ်။

 ၼႂးလိၵ်ႈလူင်ၼႆႉ ဢၼ်ပႆႇႁၼ် မီးထႅင်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼႆႉ လိၵ်ႈယႆွႈ
မီးထႅင်ႈလၵ်ိႈယၢတ်ႇၼမ်ႉ။ လၵ်ိႈမၢၵ်ႇသၢင်ႇလင်ွး။ လိၵ်ႈမၢၵ်ႇမိင်ူး  င်ႉရႃႇၸဝၢင်ႇ မိင်ူး 
ၼ  း။ လၵ်ိႈၶဝဵၼ်ၢင်းထီးလႃး - ၸဝ်ႈၾႃႉၵင်ဵးၶမ်းလၼဵ်ႈၵၼ်။ လၵ်ိႈၽၢၵ်ႇတၼွ်ႈ ၼၢင်း 
ေမးမိူဝ်ႈယူႇႄၵးသီးေသတႅမ်ႈၸူးမိူင်းၵုိင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ လိၵ်ႈယႆွႈ 
ဢွၵ်ႇၼမ်ေသ လိၵ်ႈလူင်ယဝ်ႉ။

 ထမႇ်မၽၢၼ်ႇတႃႇၵႃႇရိၵေၸႇတီႇ=သၢင်းၶႅင်းမၼ်းၸဝ်ႈ မီးဝႆႉ  မ်ႈၵၼ်တင်း 
ပႃႇႁဵဝ်ႈၸိူဝ်ႉၶူိဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ၽ  ႇ  င်ႇၶူဝ်ၼမ်ႉၵု၊ ဝၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းလူင်။ ၽ  ႇၸၢၼ်း 
ၵွင်းမူးမိူင်းၵုိင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိဝူ်ႈပီပုတ်ႉထ 2505။ ပီေၵႃးၸႃႇ 1323။ ၼႂးလူိၼၸ်ငဵ ်လင်ုးၶုၼမ်ႁႃႇ တင်ွႇၵျီးၼၢမ်း  ဝ-်
1.  လုင်းၶုၼ်မႁႃႇ။
2.  လုင်းသႃႇၶမ်းဢူ။
3.  ပူႇၸၢင်းပၼ်ႇၺႃႇ။
4.  လုင်းဝူၼ်ႇၼ(ဢၶုၼ်ႇဢမၢတ်ႈ)
5.  ၸ  းသၢင်ႇသႃႇ(လၢၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းၼွင်)
6.  ၸဝ်ႈပႃႈလႅင်(လၢၼ်ၸဝ်ႈေၼႃႇၶမ်း)
7.  ပႃႈယွတ်ႈ
8.  လုင်းၸေရး  းလႃး(တႄပးၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင်မိူင်းၼွင်)။

 ႁဵတ်းပဵၼ်မူႇၸုမး်ေၵႃႇၵုမ်း လုမ်းလႃးတင်းၼုမ်ႇႁ  းၸ  းယိင်းၶဝ် ၼႂးဝဵင်း 
မိင်ူးၵုိင်၊ ႄမးပတ်းၽဝ်ဵႈထၢၵ်ႇၸၼွ်ႉေသ တုးထုၼလ်မွ်ႉ  ဝ်ႉ ႄမးတၢင်းၶဝ်ႈၸူး၊ တမႅ်ႈ 
သႂႇၸိုဝ်ႈဝႆႉ ၼိူဝ်သဝ်လၵ်း ၽၵ်းတူမၼ်းႄလႈ ပဵၼ်ဝၼ်းပႆွးၶူးေမႃၵူႈပီယဝ်ႉ။
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 လၵ်ိႈၶဝဵ ်ၸဝ်ႈေၼႃၶမ်း တမႅ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵင်ဵးတင်ွး၊ ၽၢၵ်ႇၸဝ်ႈသၢဝၼ်ၢင်း 
တိပ်ႉထီးလႃး ၵဵင်းတုင်။
 “ေဝဘူခပန်း က ိုင် မိ င်နန်းကစိမ့်စမ်းရိပ်ေစ ေရ  ဂုံတရာ  ေရသီပမာန  “ေဝဘူခပန်း က ိုင် မိ င်နန်းကစိမ့်စမ်းရိပ်ေစ ေရ  ဂုံတရာ  ေရသီပမာန 

ချမ်းြမကည်ြဖ  ညစ်ည မရှိ ဝီဓိသုံးတန် သာမန် ုပ်က စိတ က ဏာဝုေ  ာ ချမ်းြမကည်ြဖ  ညစ်ည မရှိ ဝီဓိသုံးတန် သာမန် ုပ်က စိတ က ဏာဝုေ  ာ 
ေဇာ ှစ်ဘုန် သဒ ါ ုံ ှစ်ချက်ကျ” ေဇာ ှစ်ဘုန် သဒ ါ ုံ ှစ်ချက်ကျ” 

 ယဵၼ်းပဵၼ်ပိယငႃးၽုင်ႇ ဢႃႇ ုင်ႇၶ  ၵ်ႉၶု ၸုၶျ ၵ်ႈထိင်းဢုၵ်ႉမၼႅင်ႇ ၵျ ဝ်း 
လႅင်ႇရဵတ်ႈေသႇ ပိေယႇသိင်ႇေၼႇႁ ဢထွင်ႇဢယႃႇမၵ တတၢပ်ႈၸွႆးၽၢၼ်ႇ ၶျၢၼ်ႇ 
ေတႃႇဢူးယဵၼ ်ပၢၼ်းၸဵၼ်ႇပႅင်ႇၸီႇသီႇလင်ူႇဝႃဝႃႇ မဵတ်ႉတႃႇသွႆႈယၼ်ႇ ဝတူ်ႈသၼ်ႇ 
သၢင်ႉၸီႇၶျၢပ်ႈ ၵၢပ်ႈထၢပ်ႈၼူၼ်းလီႇ ႁဵဝ်းၶူဝ်ႈမႅင်းတွမ်  မ်တူဝ်ႈမိုၼ်းၵႆ ေၸးၸိင်ႇ 
ဢွၵ်ႇၽုင်ႇ ဢႃႇ ုင်ႇၵျ ၼ်းၵႃႇမ လၼ်ႇလုမ်ႈမွၵ်ႇၸုမ်ႈေလႃးၵီႇ ႁဵဝ်းသႆွႈၸၢမ်း မ  ႁၵ်ႉ 
ဢိူၺ်ႉ။

 ဝႃႈၵႃႈပၢၼ်းပွင်း ၶူဝ်ႈလူမ်းသႆ ၼိူဝ်ႁဵဝ်းၶဵဝ်ၸိင်းေၼႃး… ၼႆႉၸမ်ႉၵဵၼ်ႇ 
သွင်းသိင်းသၢၼ်းပ   သ  ၵိဝ်မႆလဵဝ်တၢင်းပႅင်း ပီႈၸဝ်ႈဢဝ်ပဵၼ် ပၢၼ်းၸိင်းႁဵင်ေၵႃ 
သူၺ်ေလႃ  ၼ်ႉၽူးမူၺ်းၵျ းသ  သႅဝ်  ်ႈမၼ်း  မ်ၽႅဝ် လုၵ်းၶၢၼ်းၸၢမ်ြမၢၼ်း 
မူၺ်ႉယႃ ၺႅတ်ႉ ၽႃး ပျ ဝ်ႇထႂ းဢသႃးၵူမ်တၼ် ၽီၸၼ် ဢွၼ်မွၼ်ၶွၼ်ၶႅၼ် 
လႅတ်ႉယုင်းဢုင်းတိၼ်ၸႃလီ ၶတ်ႉတီပူဝ်းလူၼ်းႄၽးၼူၼ်း ၶၢဝ်တၼ် ယၢၼ်ၵၼ် 
ၶၢဝ်းတၢင်း ၼၢင်းၶုၼ ်လွၸႆၼု ်တတ်းယွင်း လၵ်ွးမ  င်းၶႃႄပ တႄူလ တတင်ႅး ၼင်ႇ   ဝ ်
တၵ်းေတၶဝ်ႈပဵၼ်ၵ  င်းယႅင်း သမ်ၽႃ သၸ်ႉၸႃ လၢင်းၽူးၵွင်းမူး ပီၸမ် ၵမ်ပုိၼ် 
ၽၵ်းမၼ်း လမ်းၸၼ်းေၵႃၶဝ်ဵ ၸဝဵ်းလယိီၼ်းမႃး ဢၵ  င်းၼတဵ်ႉမျ ဝ်းဢၵျ ဝ်းၼတဵ်ႉ
ပႃး တၶျ းတယၢတ်ႈေတြပႇေတြမႇ ပူိဝ်ႈမၼ်းၶၢတ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်ႄလႈ… ၽဝဢတိၵ်ႈ 
ႁၵ်ိႈၵူဝ်ႇ ၵုသဝူ်ႇ တၵ်းပႃႇ မဝ်ႇပႃႇတၵ်းမၢၼ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၺၢၼ်ႇၽၢမ်းၵႆွႈၸၢမ်းသွတ်ႇ 
 ငဝ်ႈ မိၵ်ႉဝူၺ်ႇသူၺ်ႇေၸႃး သေၽႃးေတႃႇၸႂၸဝ်ႈ ၶုၼ်ပီႈ ယင်းပႆႇလိုမ်းလႆႈ 
သူးပၢၼ်ႇတိၵ်ထၢၼ်ႇ သၸ်ႉၸႃႇမဵတ်ႉတႃႇေယႇၶျၢၼ်း ဝူၺ်ႇၽၢၼ်းၽၢၼ်ႉလွင်း 
သုတွင်း  ်ႈဢၼ်ၶႅတ်ႉယီႇၺီႇလ ၼမလႅင်းေၽႃႇ သုေမျႃႇသူၺ်ႇတႂၢင်း လွတ်ႈသၢင်း 
 ်ႈၼၢင်း ပူၼ်ႉေသ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇတၢင်ႈမႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၶမ်းႁၵ်ႉႁဝ်းဢူိၺ်ႉ။
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ၼႂးလိၵ်ႈၸိၼတ်ႉထပၵႃႇသၼီႇၼႂးလိၵ်ႈၸိၼတ်ႉထပၵႃႇသၼီႇ
သူၺ်ႇေြပႇဝၢင်ႇၶၢၼ်း

 ဢတုၵိုင်ႇမၢၼ်ႇ ပုတ်ႈပၼ်ႇ ပိၼ်ႇလ  င်း ပ  င်းၸၵႃႇလ သမယၶိင်ႇ မင်ိႇရႃႇသီႇ 
ၵူးၶႃႇထူးမိဝူ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉၸမ်ႉ တၵ်းမႃးတၺူ်းလ ူၶူင်းၸမ်ႉတီႇပမ်ႇ ၸမ်ႇပူႇလူႇၶတဵ်ႈ 
ၼီႈၼတဵ်ႈၶၢဝ်းေပျႃႇ ၼၵ်ူႉေသႃႇၼၵ်ူႉ  ၼ်ႈ ြမ းမူၼ်ႈသူိဝ်းသႂၢင်ႇ ၼႃႈၽႃႉလ  းလၢင်ႇ 
ႁဵတ်းပၢင်ႇပဵၼ်တီႈႁဵတ်းၵီႈပဵၼ်ၽ  ႇ ၸွမ်းလ  ႇ  ဝ်  ၺ်ႈ ၶ  င်းလိင်ႇၵႆွပဵၼ်ႁဵဝ်းၵိင်ႇ သ 
ၶွပ်ႈဢီႇလပ်ွႈဢၸမုၵ်ွႇမမုၵ်ွႇေၵႃႈ ေၸႃႈယွတ်ႈယင်မၢတ်ႇ ၶူမၽ်ၢတ်ႇၽၵ်းလိဝူ်ႇ ၽူိဝ ်
မူၼ်ႇတူၼ်ႈၼုမ်ႇၶုမ်ႇၶူင်ႈပဵင်းပၢင်ႇပၢၼ်းတၢင်ႇသၢင်ႁႃႈ ၵႂႃႇၵိ ယႂ ႇယိ ယင်ယူင်ႇမႆႉ 
ၼမိပူ်င်ႇ ၽူိဝလ်ိမူ်ႈယၢတ်ႈယၢတ်ႈ… ယၢမ်းၶႃႇရႃႇသီႇ ၸဝ်ႈတၼူြ်မၢတ်ႈ ၵ  းၽဝႃးၸၢၵ်ႇ 
ေတႃႇ သူၺ်ႇၸၵျ ႇ တမ်းၽၢၼ်ႉၶုိၼ်း  မိူင်းၸဝ်ႈႁဝ်းြမ ၵ်ႈသႂၢင်းၶႅတ်ႉသူဝ်ႇယႃႇ 
ဝုၼ်းပွၵ်ႈၽႂ းလုယဝ်ႉဢိူၺ်း။

 ၺႃးေၵႃႈၶွင်တၵ်းၺႃးယၢၼ် သၢၼသ်ၢၼလ်မူ်းထူဝ်း ဝၸဝူ်းၵုိဝ်းၶမ်း ၸပ်း
ၼိူဝ်ပဝ်းလမ်းေၵႃၵဵင်ထဵင်ၵၼ်ြမ းၶၼ် သိူဝ်းလၢၼ်းဢၶၢၼ်းလိူၼ်သႅင် ဝၼ်းၶႅင် 
 မ်းႁၢင်း ေၵႃသၢင်းႁၼ်မွင်ၽူိဝ်တွင် ပိဝ်တူၵ်းႁ  းႁ  းဝ  းေသ ၶုိၼ်းမုၼ်း သုၼ်ၶုၼ်း 
သွတ်း  တ်း ၼွတ်းၼုတ်းၽုတ်းပႅၼ်မႅၼ်းပွမ် တူဝ်တွမ် ပၢၼ်းြမ ဝ်း လူမ်းထူဝ်း 
ၽွင်လိၼ် ၾႆးၵိၼ်လၢမ်းၵုင်း ယုႈယုင်းၽၢၼ်ၸႂ သႂမႃး သိမ်ႁိမ်း ၵိမ်းၵႅမ် ၵဵင်လႅမ် 
ေၽႃးေသႃးေတႃးဝူၼ်း တင်ွတၼူ်း မင်ႅၸၼူ်း ထိၼူ်ႇယုမ်းၼု ပုတ်ႈပႆႇထႆႇပ  င်း ဢ  င်း 
ၽူိဝ်မူၼ်ႇလူၼ်ႇလူင်း သမ်ႉပူင်းပူင်ႇ ၸိမ်ထႅင်ႈယူၺ်ႈယူၺ်ႈ…ၸွမ်းရတူးၼူၺႇ်ဢူး 
ၶွပ်ႈၶိင်ႇမိင်ႇၼွၼ်း ၼႃႈဝၼ်းလိင်ႇ သူၺ်လူၺ်ႈ… ၶၢဝ်းၼူၵ်ႉၵုိဝ်းၶၼ်ဢိုတ်ႇပုိတ်ႇ 
ပုိဝ်း  င်ႉ ၸွမ်းဝၢဝ်ႇႁၢင်  င်ႈ  ဝ်  ၺ်ႈၼႆႉဢူၺ်ႈ။
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ၸဝ်ႈေဝႃးလႄၶႉ
1890 − 1948

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ − ၸ  းလုႉၶိၼ်ႇ။
ၸိုဝ်ႈဢူႈ − လုင်းၽိတ်ႈ။
ၸိုဝ်ႈႄမႈ  − ပႃႈၼၢင်းယဵၼ်ႇ။
ပီၵူိတ်ႇ  − ေၵႃးၸႃႇ 1251 ၼီႈ။ လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂႇ(8)ၶမ်ႈ။ ဝၼ်းပုတ်ႉ။
တီႈၵူိတ်ႇ −  ၼႂးဝငဵ်းယွင်ႈ  ၺ်ႈ၊ ပွၵ်ႉၼၼ်ႇတဝၼူ်ႇ၊ ၽ  ႇၸၢၼ်းေႁႃၸဝ်ႈၾႃႉ။

 ဢႃႇယု(7)ၶူပ်ႇ ယူႇၵ  င်းသူၺ်ႇၵူႇ၊ တမ်ႈတီႈသႃႇၸဝ်ႈလင်ူဢူးၵွၼ်းတၺၺ်၊ 
ပဵၼၵ်ပ်ႉပီႇဝႃႇၼိင်ုႈ ၸင်ႇၶၢမ်ႇပဵၼၸ်ဝ်ႈသၢင်ႇ၊ လႆႈၸိဝု်ႈ ဝႃႇရၼိ်ႇတၼယႆဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈ 
သၢင်ႇဝႃႇရိၼ်ႇတၼႆႉ ၺၢၼ်ႇေၵႃႈၽ   ႁ  ႉႁ  ႉလူၼ်းလူၼ်းႄလႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ  င်ႉ သၢင်ႇ 
လၼူ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢႃႇယုႄၵႇမႃး ၺၢၼ်ႇႄၵႇမႃး၊ ေပႃးသွၼႁ်ၼဵ်းလၵ်ိႈထမ်း သတ်ႉတႃႇ 
သၢင်းၵျ ဝ်ႇသုတ်းယဝ်ႉ၊ သိပ်ုႇႁၼဵ်းလင်ွႈလ  း ၵပျ ႇလင်ႇၵႃႇ တႃႇပၼဵၶူ်းေမႃတမႅ်ႈလၵ်ိႈ 
တမ်ႈတီႈ လုင်းဢတႂၢင်းဝူၼ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ  င်ႉ(ၸဝ်ႈတႂၢင်းဝူၼ်ႇၶမ်း   င်း)ၼႆယဝ်ႉ။
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လွင်ႈဝဵင်းယွင်ႈ  ၺ်ႈလွင်ႈဝဵင်းယွင်ႈ  ၺ်ႈ

 ၼႂးဝငဵ်းယွင်ႈ  ၺ်ႈ မိဝူ်ႈၼၼ်ႉ တင်းယၢမ်းလဝဵ ်ပူိင်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉတီႈၼႃႇ။ မိဝူ်ႈ 
ၼၼ်ႉၸို င်  ၼႂးဝဵင်းၼႆႉ  ပဵၼ်တႆးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ၊  လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးေမႃလိၵ်ႈတႆး ၊ 
ထွမ်ႇလိၵ်ႈတႆး၊ ၾိင်ႈႄငႈတႆးတင်းလူင်တဵမ်ထူၼ်ႈႄလႈ လၵ်းလမႅ်လႅတ်း သႅဝ်းႄတႉ 
ႄတႉ။ ၼႂးပုိၼ်းၵႂၢမ်းၽ  ႇမၢၼ်ႈေပႃးဝႃႈ(ဗမာေညာငရ်မ်း = ရမှ်းမှာေညာငေ်ရ  )ပၼဵတ်ီႈ 
ယွင်ႈဢၢမ်းဝႆႉေသယဝ်ႉ။

 မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸိုင် ေပႃးၵႂႃႇပႆွးၽႃးၽွင်ႇေတႃႇဢူး လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလႂ၊ ၵႂႃႇဝႆႈ 
ၽႃးၼႂးၼွင်ဢၢင်းေလးလႂ၊ ေပႃးဢမ်ႇေမႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းၼွင်ၶဝ်ၸိုင် ႁႃသိုဝ်ႉ 
ၵိၼ်သင်ေၵႃႈယၢပ်ႇၸႂ၊ ၼႂးဝဵင်းယွင်ႈ  ၺ်ႈၵူႈပွၵ်ႉၵူႈယွမ်ႇ တႆးယဵၼ်ဝိင်းဝိင်း၊ ၾိင်ႈ 
ႄငႈ တႆးတင်းလ     တ်ႇႁႅင်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။

 တႆးၼႂးယွင်ႈ  ၺ်ႈ ဢၼ်ပႆႇယဵၼ်းမီးတႆးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ  း ၼႂးၼွင်ဢၢင်းေလး 
ဢၼပႂ်ႉၽႃးၸဝ်ႈၽွင်ႇေတႃႇဢူးၼၼ်ႉၵႆွး။ ေပႃးၸႃႇေတႃႈလဝဵလ်င်ွႈဝႃႈ မီးေမႃတမႅ်ႈ 
လိၵ်ႈၼႆႉ ၽႂေၵႃႈေတဢမ်ႇယုမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။

 ၸဝ်ႈဝႃႇရိၼ်ႇတေၵႃႈ ပၼ်ႇၺႃႇတၢင်း  ႉ တၢင်းေမႃတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ ၸွင်ႇ
ထႂၢၵ်ႈလူင်းၵ  င်းမုၼ်ၸဝ်ႈေသ ၶုိၼ်းႄမးသုိပ်ႇႁဵၼ်း ၵ  င်းပၼ်ႇၺႃႇၵူၼ်း   ၼ်းတီႈ 
ဝဵင်း တွင်ႇၵျီးထႅင်ႈၽဝ်ႇၼုိင်ႈယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးပွႆးမင်းၸုင်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ်ႁဵတ်းပၢင်တုမ် 
တင်းၶုၼ်ဢဵင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ၶူပ်ႇပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၶႂႈ 
လႆႈၸေရးဢၼ်ေမႃလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈတႆးပႃႇလိၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႄလႈ ဝႃႇရိၼ်ႇတေၵႃႈ 
ၸွမ်းမိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၸေရးလုမ်း တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇယဝ်ႉ။

 ၼႂးပီၼႆႉ လင်ုးၽိတ်ႈ ပႃႈၼၢင်းယဵၼ်ႇ လႆႈႁၼလ်ၵ်ုႈၸ  းမီးၵၢၼ်ယဝ်ႉေၵႃႈ 
ၸွင်ႇၶုိင်ပွင် တႃႇပဵၼ်ၼႃႈ   ၼ်းၵုိၵ်းၵၼ် တင်းၼၢင်းၶမ်း  ၼ်ႉ၊ ယိင်းသၢဝ်ၵူၼ်း 
ၼႂးပွၵ်ႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ  င်ႉဢဝ်ၶုၼ်ၸေရးဝႃႇရိၼ်ႇတ ဝဵင်းလွၵ်ႉ 
ၸွၵ်ႇ မႃးၵိၼ်ၶႅၵ်ႇၵၼ်ပဵၼ်ၵူပ်ႉၵူႈေသယဝ်ႉ။



57

ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

 မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဵင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် လူဝ်ႇၵၢပ်ႈၸေရးေၵႃႉၼုိင်ႈ 
တီႈထႃႇၼႃႇေယး မုထၢမ်းဝဵင်းတွင်ႇၵျီးၼႆႄလႈ ဝႃႇရိၼ်ႇတယွၼ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၸဝ်ႈ
ၾႃႉလၵ်ွႉၸၵ်ွႇေသ ပူႇဢွၵ်ႇတင်းသွင်ၶုိၼ်ႈမႃးႁတဵ်းၵၢပ်ႈၸေရး ယူႇဝငဵ်းတင်ွႇၵျီးယဝ်ႉ။
လုၵ်ႉဝဵင်းတွင်ႇၵျီးေသ သမ်ႉၶ  ႉမိူဝ်းႁဵတ်းၸေရးလူင်တီႈႄမႈႁဵၵ်ႇၽုၸွင်းမိူင်းယၢင်း
လႅင်။ ပူိဝ်ႈဝႃႈၸိုဝ်ႈသဵင်တၢင်းႁဵတ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလီတွၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၵၼ်ႇ
တႃႇရဝတီႇဝဵင်းလွႆေၵႃႇ  ၸွင်ႇယုၵ်ႉ ၶုိၼ်ႈပဵၼ်မျ ဝ်ႉဢုၵ်ႉ  မိူ င်းေဝႃးရႄၶႉႄလႈ  
ၽႃၸွင်း။  င်ႉဝႃႈမျ ဝ်ႉသွင်ဢိူင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

 ယၢမ်းၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇၼႃႈၵၢၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းေၵႃႈ ႁဵတ်းယူႇၽ  ႇၼုိင်ႈ။ ၼႃႈ 
ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လိၵ်ႈလ  းေၵႃႈ ၶုိင်ပွင်ယူႇတၢင်းၼုိင်ႈၼၼ်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ  င်ႉဝႃႈ 
ၸဝ်ႈၸေရးမျ ဝ်ႉဢၵ်ုႉၼယႆဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလၺူ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈတမႅ်ႈထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး လၵ်ိႈ
ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇလၢၼ်းပွၵ်ႈ  င်ႉʻʻၵျၢမ်းႄၼတၢငး်ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇʼʼၼၼ်ႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၼႃႇ၊ 
ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်  င်လိုဝ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်းတႆးၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းထႆးယဝ်ႉေၵႃႈ ၸပ်းၸိုဝ်ႈ 
ပဵၼ်ၵႂႃႇၸဝ်ႈေဝႃးရႄၶႉၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဢၼ်လႆႈလူႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉလိၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဢၼ်လႆႈလူႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ
1.  ၸႃႇတိတုၵ်ႉၶ သၢင်ႇဝူၺ်ႇၵၶၢၼ်း။
2.  မင်ႇၵလႃႇသုတ်ႈလူင်။
3.  လိၵ်ႈၸဝ်ႈမၢၼ်ႇထၢတ်ႈ။
4.  ၵျၢမ်းႄၼတၢင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ။
 (ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ေၵႃႈ ေတမီးထႅင်ႈယူႇ။)

 ေပႃးထုိင်   င်မႃး ၼႃႈၵၢၼေ်လႃးၵုတ်ႉတႃႇၽႃႇဝၼႃႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်း ႁင်ႅးယႂႇ 
မႃးတိၵ်းတိၵ်းႄလႈ ၸွင်ႇယွၼး်ဢွၵ်ႇ ၵၢၼ်ြမ ဝ်ႉဢုၵ်ႉယဝ်ႉ ၶုိၼ်းမႃးယူႇၶုိၼ်းဝဵင်း 
တွင်ႇၵျီး ၼႂးပွၵ်ႉေႁႃၵုင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းၼႆပူိၼ်ႈ  င်ႉ ʻʻလုင်းယူဝ်းၶိၼ်ႇʼʼပႃႈၼၢင်း 

 ၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ေပႃးၵၢင်ဝၼ်း  ပႃႈၼၢင်း  ၼ်ႉ  ၵႂႃႇၼင်ႈၶ  ၶူဝ်း ယႆွႈ ၶူဝ်းယႅမ်း  
ပၼဵၽုိ်ၼယ်ဝ်ႉၼၼ်ႉႄလႈ ဢီႈယႃဢၼ်လင်ုးၽူဝ်းၶိၼ်ႇပွင်း။ ယႃလိတူ်ႈ၊ ယႃငၢၼ်း၊ 
ယႃလူမ်းပႅတ်ႇသိပ်း၊ ယႃတွင်ႇလုင်းေၵျႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ေၵႃႉႁႃလဵင်ႉၼႃႈ   ၼ်းႄလႈ 
လုင်းၽူဝ်းၶိၼ်ႇ ပွင်းဢီႇယွင်းဢီႇယႃ။ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇၽိတ်ႉ၊ မၢၵ်ႇၶူိဝ်၊ ၵူၺ်ႈ၊ ဢွႆႈ၊ 
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လမု်းလႃးသူၼ ်ဢပ်ုႇၶႅၵ်ႇပီႈၼွင်ႉ မႃးထၢမလ်င်ွႈၵၢၼ်ပရယိၢတ်ႈ ပတပိၢတ်ႈ ႁတဵ်းၸိင်ူႉ 
ၼႆ လုၵ်ႈၸ  းလုၵ်ႈယိင်းမီး   ဝ် ဢမ်ႇမီးမဝ်ႇလႆႈ  ႉ။

 ထိုင်မႃး ပီပုတ်ႉထ 2446။ပီေၵႃးၸႃႇ 1304။ဢႃႇယုပၢၼ်တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ 
လႆႈ(53)သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈ   ၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼႂးပွၵ်ႉေႁႃၵုင်း၊ ဝဵင်းတွင်ႇၵျီး၊ 
 မ်ႇပႃႇႁဝဵ်ႈၵူၼ်းမိင်ူး တီႈဝၼ်းတၵ်ူးဝငဵ်းၼၼ်ႉ ၶုမမ်ၼ်းၸဝ်ႈေၵႃႇဢုတ်ႇလငီၢမ်းႄလႈ 
တႅမ်ႈဝႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ဢႃႇယု ပီ လိူၼ် ဝၼ်းၶႆွႈမၼ်းၸဝ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈမီးဝႆႉလီငၢမ်းယူႇ 
ယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၸဝ်ႈေဝႃးရႄၶႉတႅမ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်းၸဝ်ႈေဝႃးရႄၶႉတႅမ်ႈ
ၵျၢမ်းႄၼတၢင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ၼႂးၵၼ်သၢမ်ၼၼ်ႉ

 ၽဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢႃႇၸႃႇရိယမႁႃႇသီႇဝတူၼ်သိၼ်သမႃးၵျီးေၵႃႈ 
သတီးၶုၵ်းထူပ်းၵမ်းလဵဝ ်ၸမွ်း  ဝမ်ထၢၼ်း ဢၵ  င်းဝႃႈပႆႇထုိင်ၵိင်းၶၢၼ်း ၵတ်းယဵၼ ်
ပႆႇပဵၼရ်ႁၢၼ်းတႃႇၽုင်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈေၵႃႈ  လင်ႅးမီးႁၼ ်ၸင်ႇတၵ်းႁတဵ်းဝႆး ၵျ ဝ်း 
ၶၼ်ယၢၼ်ေသ လုမ်းလၢင်းတၢင်းလူင် လတ်းႁႃလွႆၵူင်တွင်တႂၢင်း တီႈဢၼ် လီၵျၢင်း 
ၵမ်တူဝ် တူၺ်း  ဝ် မထၢၼ်း တီႈလီၸီးၽျၢၼ်းၵတ်းၸႂ ၵူၼ်းလႂဝူၺ်းဝူၺ်း ၽူၺ်း 
မုင်း ၽူိဝ်သၢၼ်သီးဝၢၼ်ေပႃးမျ းေပႃးလႆႈသုင်းၸႃးယႃၸႂ ဝၼ်းၼႂၵျ ဝ်းတႅင်း တီႈ 
ဢၼ်လွႆလူင်  းလႅင်း လိူင်ႇမုၵ်ႉဢုၵ်ႉသုမ်ႇ  မ်ႇလူင်း ဢသုင်းၺီႇတင်းလူင်ႄလႈ… 
ၶမ်းၸဝ်ႈၶဝ်ႈၼင်ႈ တင်ႈႄတႇႄၽႇၼူၼ်း ဢဝူၼ်းေၵႃႇၵူင်ၵႂၢင်ႈၵႃႈႁိမ်းပၢတ်ႈႄလႇ 
ပဵၵ်ႇၸႅၼ်ႇပိၼ်ႇပ  င်း တပွင်းမိင်ႇရႃႇသီႇ ပဝ်းလီႇၵီႈလူင်ႇပူင်ႇပႂၢင်း လွမ်ႉၶၢင်းၽင်ႇ 
လွႆၶၢင်ႈ ၸၢၼ်းေယႇၶ  င်း လွင်ႈလူင်းမူႈၽူင်းၽူိၵ်ႇမိူၼ်တၢင်ႈဝႆႉႄၼႈ။

 မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈမႁႃႇသီႇဝ တူၼ်သိၼ်ရႁၢၼ်း ၵၢၼ်းႄၽႈလူိင်ၽွင်ေၵႃႈ 
ပွင်ဢဝၵ်ျ ဝ်းၸႃး ၸင်ႇတၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇၵႃႈ ဢလိယိႃႇပုၵ်ႈေလးပႃးၼႆႉ ၵဝ်ဢမ်ႇ 
ၼင်ႈၵဝ်ဢမ်ႇၼွၼ်း  ၵဝ်တၵ်းၽ  ႈၸၢင်းၵျၢၼ်ႇေသႄလႈ  ဢႃးထုၵ်ႈ တႃးယဝ်ႉ  
ၸိၵ်ႉထႃးမီးၼႆ ႄမးမႆၵၢၼ်းၶမ်းယုၵ်ႉတမ်းသွင်တိၼ် ၵႃႈၼႂးၵူင်ႁိၼ် ၽႃေၼႃး 
ႁငဵ်းဢၼ်ပငဵ်းေၶျႃး လၢၼ်းၵၢင်  ဝႁ်ၢငမ်ၼီးမဝၺူ်း ၸၢမ်းတၺူ်းပႆႁႃတႃလမွၸ်မွ်းၼီး 
ၽုင်းၵျီးၸဝ်ႈပႃးြမၢတ်ႈၵျၢင်း  င် တီႈၼႂးၵူင်တႂၢင်း ထမ်းၽ ႇမုၵ်ႈၵူႇႁႃႇ ဢုၵ်ႉေဢႃး 
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ေမႃးဢုင်းယုင်းၶမ်းယၢင်ႈတမ်း ၵႃႈႁိမ်းထမ်ႈငဝ်းလွႆ ၵုိဝ်းဝူဝ်းမူဝ်းပၼ်း  ၼ်ႈၼၼ်း 
သိတ်ႈၸွမ်း ၼူၵ်ႉၼၢင်းၵႆွၽူၺ်းတူၼ်ႈ ငူၺ်ႇၸၵဝႃႇ ပဝ်း   င်းပူိင်းၸူးၼႃႈ  းထမ်ႈ
တႂၢင်းႁႃႉလၢၼ်းၽႃမူၺ်းၼၢၼ်း ပၢၼ်းပွင်း မႅင်းဢွင်း တွၼ်ႈၼႂးယႂၢၵ်ႈၼူၼ်းဝႃႇ 
ပူင်းပုၵ်ႉပူင်ႇသႆွႈၸူႇၵႃႇ။

 ေပႃးဢၼ်ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ တူၵ်း  တ်ႈလွတ်ႈပွင်ႇတီႈႁိမ်းေၶျႃးမွင်ႇ   ၵ်းႁႃႉ ဢမ်ႇ 
ၶျႃႉဢမ်ႇယွၼ်ႇၸႂဢွၼ်ႇ ၸိၵ်ႈသဵၼ်ႈ လဵၼ်ႈလူၺ်ႈ မျ ဝ်း ုပ်ႈတူဝ်ၼၢမ်ႇ ၶၼ်ႇထႃႇ 
ၽႃႇဝၼႃႇတွတ်ႈတွတ်ႈ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈပႂႉၶျၢင်း မိုင်ႉလွတ်ႈေသႇေသႇမေၼႇမၶျ ႉ ၼင်ႇ 
  ဝေ်ပႃးေတၸဝဵ်းၵျႃႉ ၸဝဵ်းဢွင်ႇၵျၢမ်ႇသွင်ႇ ၵႆႉၵူႈမိဝူ်ႈ ႁတဵ်းၽႃႇဝၼႃႇ ၶတ်း ၵျၢင်ႉၵမ ်
ၵျၢင်း တႂၢင်းတီႈၼႂး  ႉ   ၵ်း  ၺ်ႈၽႃေၼႃး  ထမွ်ႇလမွဝ်  ႇ လ  ၽ  ႇမႆႉၵ  ႇၶုိတ်ႈၵိင်ႇယုိတ်ႈ 
ၽူၺ်းယူၵ်ႇၶမ်ပႅင် သငဵတ်မု်ႉဢၼူေ်မႃးလမီိတု်ႈတၼွ်း တီႈၼွၼ်း ၸဝ်ႈၵုိတ်းယၢတ်ႈ 
သဝ်း  မ်ႇငဝ်းလုၵ်ႈလွႆေတႃးၼၼ်ႉ။

 ၸဝ်ႈေဝႃးရႄၶႉၼႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်ပရိယၢတ်ႈ ပတိပၢတ်ႈေၵႃႈႄပႉလီၼႃႇ၊ တူဝ် 
မၼ်းၸဝ်ႈေၵႃႈ ၵျၢင်ႉၵမ်ၵႆွးဢမ်ႇၵႃး ပ  သမ်ႉေႁႃးလၢတ်ႈ သင်ႇသွၼ်ဢွၼ်ႁဵတ်း 
ၼႃႈၵၢၼ် ပတိပၢတ်ႈသမထ ဝိပသ်ႉသၼႃႇ ၽႃႇဝၼႃႇ ၵမ်ႇမထၢၼ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။



60

27 NOV, 2019 | RCSS-SSA

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ - ၸ  းဢွင်ႇပၢၼ်း။
ၸိုဝ်ႈဢူႈ  - ပူႇလွႆၵ  င်း။
ၸိုဝ်ႈႄမႈ - ၼ  းလွႆယွတ်ႈ။
ပီၵူိတ်ႇ   - ေၵႃးၸႃႇ 1247 ၼီႈ။ လိူၼ်ၸဵင်မူၼ်း၊ ဝၼ်းဢုးတိတ်ႉ။
တီႈၵူိတ်ႇ  - မိူင်းေယႃ၊ သဵၼ်ႈဝီ  င်ႇ။

 ေပႃႈႄမႈ ဢၼွၶ်  ႉမႃးယူႇ ဝၢၼ်ႈလင်ူ  ဝယ်ႃႉ မိင်ူးယႆ၊ ၸမဵမ်ိဝူ်ႈဢႃႇယု(1)ၶူပ်ႇ 
ပ  ၊ ဢႃႇယု(6)ၶူပ်ႇပ   ယူႇၵ  င်းလူင်  ဝ်ယ၊ ပဵၼ်ၵပ်ႉပီႇဝႃႇၼိုင်ႈ၊ ၶၢမ်ႇသၢင်ႇလႆႈၸိုဝ်ႈ 
ေဢႃးဝႃႇတ၊ဢႃႇယလုႆႈ(17)ၵႂႃႇႁၼဵ်းလင်ွႈလ  းၵပျ ႇလင်ႇၵႃႇ တီႈသႃႇၸဝ်ႈ ၵ  င်းတၼူ်ႈ 
ၵႅင်း၊ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်းႁ  းၵုၺ်၊ ႄၸႈတွၼ်ႈသီႇေပႃႉ၊ လႆႈသွင်ဝႃႇ၊ ၶ  ႉလူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 
ၶုိၼ်ႈႁဵၼ်း သတ်ႉတႃႇသၢင်းၵျ ဝ်ႇပႃႇလိပိတၵၢတ်ႈတီႈ(ၵ  င်းမူဝ်းထိတိူၵ်ႈ)ဝဵင်း မၢၼ်း 
တေလး   င်သီႇဝႃႇ၊ ၶ  ႉမႃးယူႇၵ  င်းʻʻေတႃလွၵ်ႇႁ  းၶမ်းʼʼဢူိင်ႇလွႆလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ။ 
လိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶ  ႉမႃးယူႇႁ  းပု၊ ဝၢၼ်ႈၶႃႇ၊ ၵ  ၵ်ႉႄမး၊ ဢိူင်ႇသီႇေပႃႉ။ ပူိၼ်ႈ  င်ႉဝႃႈ သၢင်ႇ 
ဢွၼ်ႇႁ  းပု ၼႆယဝ်ႉ။

 ေၵႃႇႁႅၵ်ႈၽုိၵ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈဝၢၵ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႇ (ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလူင်)ၵူၼ်းသူင်ၼမ်မီး
ၸိဝု်ႈသဵဝၶ်ၢဝ်ႇလိဝု်းလင၊် မိဝူ်းထုိင်ၸဝ်ႈၶုၼႄ်ၶႇ  င်ႉ(သႃႇေၸႃးႄၶႇ)ဝငဵ်းသီႇေပႃႉႄလႈ 
ၸင်ွႇၽိတ်ႈမႃးယူႇၵ  င်းၶမ်း၊ ၼႂးဝငဵ်း။ ဝ  းသွမ်းၼႂယဝ်ႉၵူႈဝၼ်း၊ ၽိတ်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇမႃး

ၸဝ်ႈၶမ်းပၢင်ႇ
1885 − 1950
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သၼွပ်ၼလ်ၵ်ိႈတႆးႄလႈလိၵ်ႈထမ်းၽ  ႇပႃႇလၵူိႈဝၼ်း။ ၵိၼသ်မွ်းဝၼ်းၼႂးေႁႃ လိဝု်ႈ 
ၵႅပ်ႉ ၼိင်ုႈ ဝ  းဝၼ်းသုိပ်ႇသွၼထ်ိင်ုသၢမမ်င်ွး ၸင်ွႇၶုိၼ်းမိဝူ်းၵ  င်းယဝ်ႉ။ မိဝူ်ႈယူႇႁ  းၶမ်း 
ပူိၼ်ႈ  င်ႉသၢင်ႇဢွၼ်ႇႁ  းၶမ်း။ မႃးယူႇ ႁ  းပုေၵႃႈ ပူိၼ်ႈ  င်ႉ သၢင်ႇဢွၼ်ႇႁ  းပႃ။ ဝႃႈ 
ၸမွ်းလၵ်ႉၶၼႃႇ ႁၢင်ႈၽၢငတ်ဝူၶိ်င်းယဝ်ႉ။ ႁၢင်ႈၽၢငတ်ဝူၶိ်င်း ေသးၽွမ၊် ဢမ်ႇ တမႅ်ႇ 
ဢမ်ႇသုင်၊ ၼႃႈတႃ၊ တိၼ်မိုဝ်း၊ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉ ၽိဝ်ၼင်၊ တၢင်းယၢင်ႈတၢင်းၵႂႃႇ မိူၼ်ပူိင်
ၽႃႇဝၼၢင်းယိင်းမူတ်းမူတ်းႄလႈ ၸေရးႁၢင်ႈၼၢင်းၼႆေၵႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

 မၼ်းၸဝ်ႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈလ၊ီ ၺၢၼ်ႇလ၊ီ တၢင်းလၢတ်ႈလႄီလႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလင်ူ 
ေၵႃႈ ႁၵ်ႉႄတႉယဝ်ႉ။ မိၼူၼ်င်ႇၼၼ ်ၼၢင်းၾႃႉၶဝ်ေၵႃႈ ႁၵ်ႉယဝ်ႉ။ ပူိဝ်ႈၼႆႉ တီႈ  င်ႈ 
သွၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉ ဢဝ်တုၶႃႇလဵၵ်ႈတတ်းၵၢင်ဝႆႉ၊ ယူႇေၵႃႉၽ  ႇသွၼ်မႅင်ႇ 
ၵၼ်ၼယႆဝ်ႉ။ ဝ  းလိၼု်းၸဝ်ႈၾႃႉလင်ူဢဝဢ်ၵ်ွႇၼႂးသၢင်ႇၵၢၼ်းေသ ပၼၵ်ၢၼ ်ႁတဵ်း 
ၸေရးၼႂးေႁႃ၊ ၶျ ႉသူးမိတ်ႈဢုမ်ႇၶမ်းငႃးၸၢင်ႉမၢၵ်ႈၼုိင်ႈႄလႈ တၢင်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈမႂႇ 
 ်ႈဝႃႈ ၸေရးၶမ်းပၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းသင် လုၵ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉ၊ ၸိုင်ဝႃႈ ၶမ်းပၢင်ႇ  င်ႉၸွမ်း
(1) မၼ်းၸဝ်ႈမီးၼႃႈပၢင်ႇ ႁၢင်ႈလီၸိုၼ်ႈသႂ။
(2) ဢမ်ႇ  ႄလႈ တွင်ႈထၢမ်၊ ေမႃၸၢင်ႈပုိတ်ႇပၢင်ႇ သပ်းလႅင်းႄၼ။  ယွ ၼ်ႉ ၼႆ  

ႄလႈ ပၼ်ၸိုဝ်ႈၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

 ၸဝ်ႈၾႃႉႁၵ်ႉႄတႉလႆႈမတိ်ႈဢုမ်ႇၶမ်း။ ၼၢင်းၾႃႉႁၵ်ႉသမ်ႉ ေတလႆႈလပ်ုႈလႆႈ 
ၵမ်း၊ေတဢမ်ႇမီးထမ်းႄလႈ ၸဝ်ႈၾႃႉဢမ်ႇဝႃႈသငသ်ေၵျႃႈ ၸဝ်ႈၸေရး ယိၼ်းပဵၼ်
ယူႇယၢပ်ႇမႃးၼႂးၸတႂၵ်ိးတၵ်ိး။ ၼၢင်းၾႃႉၶဝ်ေၵႃႈ ယုင်ႈယၢင်ႈမႃးတၵ်ိးတၵ်ိး။ ၵဝၶ်  ၵ်ႉ 
ၵပ်းမႂး၊ မႂးၶ  ၵ်ႉၵပ်းၵဝ်၊မၢင်ေၵႃႉ မၢင်ၼၢင်း ေပႃးမဝ်ႇလႆႈႁၼ် ၸေရးၶမ်းပၢင်ႇ ေပႃး 
ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇေၵႃႈမီး၊ ပဵၼ်မႃးထၢၼ်ႇၼႆ။ ၸဝ်ႈၸေရး ၸွင်ႇယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉၸဝ်ႈ 
ၾႃႉလင်ူၽၢတ်ႇယၢၼ်ဝငဵ်းသီႇေပႃႉ ၶုိၼ်ႈမႃးၼႂးဢူိင်ႇဝငဵ်းသၼဵ်ႈဝီ  င်ႇ၊ ႁႃႁတဵ်း ၵၢၼ ်
လိၵ်ႈ ၵၢၼ်ၸေရးေၵႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ပႆႇဢွၵ်ႇႄလႈ မၢင်ပွၵ်ႈ  ၵိၼ်ၸၢင်ႈ  ၼ်းၽုိၼ်း 
ပူိၼ်ႈေၵႃႈမီးယဝ်ႉ။
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 မိဝူ်ႈပွၵ်ႈၼုိင်ႈ ၽႅဝမ်ိဝူ်းတၢင်းၵွင်းလိဝူ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပငဵ်းဢူိင်ႇလႃႈသဝဵ်ႈလင်ူ၊ ပၼဵ ်
ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ လႆႈမိူဝ်းပုိင်ႈဢိင်   ၼ်းလုင်းပၼ်ႇတိ ပႃႈၼၢင်းၸၢမ်ႇ၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၢတ်ႇ 
ၶဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈေတႃႉၽိူင်းၶုိၼ်ႈၵၢင်ႉ၊ ၸ  းၶမ်းပၢင်ႇ ၶတ်းၸႂသႂႇႁႅင်း မဝ်ႇလႆႈလၢတႈ် 
သင်ေသပူိင်။ ၸၢင်ႈေမႃယုမ်ႇယမ်ရတၼႃႇသၢမပူိ်င် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းႄၵႇႄလႈ လင်ုး 
ပၼ်ႇတိ ၶႃပူႇဢွၵ်ႇ ယိၼ်းပဵၼ်ထုၵ်ႇၸႂဝႆႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ်ေၵႃႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈ 
ယိင်းသၢဝ်(ၼၢင်းၶမ်းၸိင်ႇ)ၶဝ်ႈတူင်ႈလူင်းၼႃး ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းၵၼ်တင်း ၸ  းၶမ်းပၢင်ႇ 
ဢသႂၢင်ႇမိတု်ႈၼမ ်ၸမၸ်ၵႆႂႉယွၵ်ႇ ယဝ်ႉလၢတ်ႈယႆွႈၽႆွးေၽး ၶီးေၶးေတႃႇၵၼ်၊ ႁတဵ်း 
ၸိူင်ႉၼၼ်ေၵႃႈ ေပႃႈႄမႈတင်းသွင် ၸွင်ႇဢဝ်ၵိၼ်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈၵၼ် (ၸ  းၶမ်းပၢင်ႇ၊ 
ၼၢင်းၶမ်းၸိင်ႇ)ၼႆႉပဵၼ်   ၼ်းေသယဝ်ႉ။

 ၼႂးပီၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸမ်ထိုင်  ဝ်ၽူၼ်  ဝ်ၼႃးတင်းသွင်ပူႇဢွၵ်ႇ၊ ယွၼ်း 
ဢၶႂၢင်ႉၶ  ႉလူင်းမႃးယူႇၸွမ်းေပႃႈႄမႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်  ဝ်ယ မိူင်းယႆ။  ယူႇ   င်ထိုင် 
ထူၼ်ႈ မီးလုၵ်ႈ(2)ေၵႃႉ၊ ဢမ်ႇၸပ်းေသေၵႃႉ၊ လုႁ  တ  ၵႂႃႇေသယဝ်ႉ။ လိုၼ်းၼၼ်ႉ 
ပီၼိုင်ႈ ၸ  းၶမ်းပၢင်ႇ ၸွင်ႇေတႇၼႃႈ   ၼ်းထႅင်ႈတင်း(ၼၢင်းပူင်ႇ  င်ႉၼၢင်းယွတ်ႈ)
 မ်ႈဝၢၼ်ႈၵၼ် ဝၢၼ်ႈလင်ူ  ဝယ် ၼႆႉ မၼ်ႈၵုိမ်းၵုိၵ်းၵၼ်ေတႃႇထဝ်ႈ  ဝၶ်ၢဝ၊် မီးလၵ်ုႈ 
လၢင်း-
1.  ဢ  ႈသႆွႈ လႆႈ(2)ၶူပ်ႇ တ  ေသ။
2.  ၼၢင်းၶမ်းၽႆႇ၊ ပဵၼ်   ၼ်း မီးေတႃႇထဝ်ႈ။
3.  ၼၢင်းထွၼ်း၊ လႆႈ(2)ၶူပ်ႇ၊ တ  ေသ။
4.  ၸ  းေၵျႃႇထုၼ်း  င်ႉ ၶမ်းသႂထုၼ်း၊ မီးယူႇေတႃႇထဝ်ႈ။
5.  ၼၢင်းသႅင်ၶမ်း၊ လႆႈ(4)ၶူပ်ႇ၊ တ  ေသ။
6.  ၼၢင်းဢိင်ႇ၊ လႆႈ(1)ၶူပ်ႇ၊ တ  ေသ။
7.  ၸ  းၶမ်း၊ တ  ပီမၢၼ်ႈတႆး တိုၵ်းၵၼ်တီႈလွႆပၢင်ၽႃး။
8.  ေဢးလႅင်၊ ၵူိတ်ႇမႃး ပႃးတ  ။

 ၸဝ်ႈၸေရးၶမ်းပၢင်ႇ ၶူးေမႃေၵႃႉၼႆႉ ႁႆႈၼႃးၵႃႉၶ   တိၼု်းဢမ်ႇႁတဵ်းေသမဝဵ်း။ 
လႆႈၵိၼ်လႆႈလူႇ ယူႇလူၺ်ႈတၢင်းေမႃလိၵ်ႈတႆးၸဝ်ႈ၊ ပုိင်ႈ  မ်ႈၾိင်ႈႄငႈေတႃႇသဵင်ႈ 
သုတ်းပၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂးၼႃႈၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်းသႃႇသၼႃႇ လိၵ်ႈလ  းမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ 
ေပႃးတၵ်ႅႈတႃႇၼပ်ႉတၺူ်း  ဝပီ်၊ တီႈေၵႇသုတ်း တမႅ်ႈလၵ်ိႈမႂႇတင်းၶုိၼ်း ထတု်ႇဢွၵ်ႇ 
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မူႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉသငဵ်ႈၵႂႃႇ ေၸႈသႃတႆးႁဝ်း၊ ၶူပ်ႇပီ(5000)ပပ်ႉ (12)လင်ူႇ ၵူႈပီယဝ်ႉ။ လၵ်ိႈမူႇ 
လၵဵ်ႉေၵႃႈမီး၊ မူႇယႂႇေၵႃႈမီး၊ေပႃးၽတ်ႉၶုိင်ႈၵၼ် ဝႆႉၼိင်ုႈမူႇ ေၸႈ(50)၊ ၶူပ်ႇပီမၼႅ်ႈၵႂႃႇ 
မူႇလိၵ်ႈပွင်း(250)ၽုိၼ်ႄလႈပပ်ႉ(12)လူင်ႇယဝ်ႉ။

 ေမႃတမႅ်ႈလၵ်ိႈၼႂး   ၼး် မၢငပီ်ေၵႃႈၼမ၊် မၢငပီ်ေၵႃႈႄၵႇ၊ ေပႃးၽတ်ႉၶုိင်ႈၵၼ် 
ၶူပ်ႇပီၵူၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢမ်ေၵႃႉ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇေသပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ႁၢပ်ႇလၵ်ိႈ ဢၵ်ွႇ  ၶ   ၸတွ်ႇတဝူ်ႈမိင်ူးတႆး ပွတ်း  င်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵငဵ်းတုင်၊ မိင်ူးသၢတ်ႇ 
ေတႃႇႄမႈ  င်ႈသွၼ်၊ မိူင်းပ  း၊ ၼႂးမိူင်းထႆး၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၵူႈတီႈၸမ်ႉ-

ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶ  လိၵ်ႈ
1.  ပူႇလွႆၸိုၼ်ႈ ၼႃးလၢင်ႈ မိူင်းယႆ။
2.  ၸေရးေၸႈပွင်ႇ ၼႃးၼၢင်း မိူင်းယႆ။
3.  ပူႇၵ  င်း ၼွင်ၵုတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် လ  းၶႃႈ။
4.  ပူႇသႃႇမိူင်းလင်ူ သီႇေပႃႉ။
5.  သၢင်ႇေဢႃး ၼမ်ႉလၼ်ႈ မိူင်းယႆ။
6.  သၢင်ႇၸၢမ်ႇ ၼွင်ၶမ်း မိူင်းလိူၼ်း။
7.  ၼႃႇလိၼ်ႇတ လၵ်းၸၢင်ႉ မိူင်းယႆ။

 ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း ႁႆႈၼႃး၊  ဝႃႈၵုႉလိၵ်ႈလဵင်ႉၼႃႈ   ၼ်း
ၶဝ်ယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈၼုိင်ႈမူႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၼပ်ႉထွၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၵႃႈေၸႈ၊ ၵႃႈမိုၵ်ႉ၊ ၵႃႈ 
တႅမ်ႈေသလူိဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵမ်ႉေမႃလၢတ်ႈေမႃၶ   ပဵၼ်ၵႃႈယၢပ်ႇႄလႈ ၵႃႈႁၢပ်ႇၵူၼ်း 
ၵႃႉၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။
 
 မၼ်းၸဝ်ႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထ 2498။ ပီေၵႃးၸႃႇ 1316။ 
လိၼူသ်ပ်ိးဢတဵ်းမႂႇ(14)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းဢုးတတိ်ႉ၊ ယၢမ်းဝ  းဝၼ်း(4)မင်ွး၊ ၽွင်းမိဝူ်ႈဢႃႇယု 
မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ(69)ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ပူိင်လီဢၢမ်းပူိင်လီဢၢမ်း။ ။ၼႃႈမၼ်းၸဝ်ႈ ေတသဵင်ႈၵၢမ်ႇၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း 2၊ 3 ဝၼ်း၊ သိူဝ်  င်ႉ
ေပႃး  ပ်ႈဝၢၼ်ႈတၢင်းသီႇၼႃႈမိင်ူး၊ ၵၢင်ၶုိၼ်းပ  ၶဝ်ႈမႃးၼႂးဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇၸမွ်းၵိဝ်ႇ
ယင်းၵႆႉ  ပ်ႉတူၵ်းၸႂၶူိဝ်းၶူိဝ်း။ ဝၼ်းဢၼ်ပူင်ၶႂၼ်ၶိင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူ



64

27 NOV, 2019 | RCSS-SSA

ၼ်လူင်တူၵ်းႁႃႇယႂႇၼႃႇမိူင်းေပႃးလပ်းသိင်ႇ၊ ၼမ်ႉေၵႃႈၼွင်း၊ သိူဝ်ေၵႃႈ  င်ႉ၊ ၵူၼ်း 
ၸွမ်းသူင်ႇမႃႇသႃႇထၢၼ်ႈေပႃးလီၵူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶုတ်းၶုမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈႁၢတ်ႇၼမ်ႉ 
ပႅတ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶုတ်း။ ေပႃးယဝ်ႉ ၼမ်ႉတမဵၼ်ႂးၶုမ၊် ေပႃးလႆႈတၵဵ်းၵွမ်ႇၸမူထ်မူလ်ၼိ်
ၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

လဢီၢမ်းထင်ႅႈလင်ွႈၼိင်ုႈလဢီၢမ်းထႅင်ႈလင်ွႈၼုိင်ႈ။ ။ၽ  ႇ  င်ႇ   ၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးတူၼ်ႈၽၵ်းႁိႁႆးတူၼ်ႈ 
ၼိုင်ႈ၊ မႂႄၵႇမၼ်း  င်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ပႆႇမီးၵူႇလႅမ်ေသဢိတ်း၊ ပႆႇတၢၼ်ႇလီပူင်ႇ။ ေပႃး 
မၼ်းၸဝ်ႈသငဵ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမႃးပၢငသ်မွ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽႂႁၼတ်ၼူ်ႈ ၽၵ်းႁိေၵႃႈ 
ဝႃႈၵၼ်̒ ʻၸဝ်ႈၸေရးလင်ူႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵုိင်ႇပဵၼၵူ်ၼ်းမီးပၼ်ႇၺႃႇလင်ူ ယင်းပႆႇေမႃ 
တ  ဢိတ်းၼုိင်ႈႄလႈသင်ယူိၼ်ႉပႂႉ  ်ႈၽၵ်းႁိၼႆႉပူင်ႇယဝ်ႉေသ ၸွင်ႇတ  ႄပႈၽၵ်း 
လဵင်ႉပၢင်သွမ်း ၸၢင်ႈလႆႈမႆႈၸႂသင်ʼʼႁဵတ်းၼႆ ၵဝ်ဝႃႈမႂးဝႃႈ။ ထိုင်မႃးဝၼ်း ေတပူၼ်ႉ 
မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽၵ်းႁိႁႆးေၵႃႈ ပူင်ႇဝႆႉတင်းတၼူ်ႈ၊ ၵူၼ်းဢွၼၵ်ၼ်ဢၢမ်းလႆႈၶုိၼ်ႈ
လၢၼ်းဢဝ် ၵဵပ်းလဵင်ႉပၢင်သွမ်းမၼ်းၸဝ်ႈႄတႉၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ ဢၼ်လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ ဢၼ်လႆႈႁၼ်
1.  လိၵ်ႈဝၢၵ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ(  ဝ်ငဝ်ႈမိုဝ်း)
2.  ေၵႃႇေၸႃးသႅင်မိၼ်။
3.  ဢလွင်းမွၵ်ႇၼႅင်းသီႇ
4.  ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈယၢၼ်ႇ  ဝ်း
5.  ေသထးၼၼ်ႇတိယ
6.  ထမ်ႇမပတ ေၸႃးတိၵေသထး
7.  ပရမိတ်ႉတ ၸႃႇရသုတ်ႈ
8.  သီႇလ သမ်ႇမႃႇထိ ဝိရိယဢၵျ ဝ်း
9.  လိၵ်ႈမင်ႇၵလႃႇ သိပ်းသွင်
10.  ဝိသုတ်ႉထိမၵ်ႉၵတႇီပၼီႇ
11.  ဢလွင်းၽ  းယၢင်
 လိူဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် မီးတင်းၼမ်လူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။
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 သိူၵ်ႈပုိၼ်း ၶူးေမႃႁဝ်း ၸဝ်ႈၶမ်းပၢင်ႇ  ဝ်ယၼႆႉ ၼင်ႇ   ဝ်ေပႃးေတပဵၼ်မႃး 
မၼ်ႈၵုိမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မိဝူ်ႈပီပုတ်ႉထ 2513။ ပီေၵႃးၸႃႇ 1331 ၼီႈ။ လိၼူ်  ၵ်းလင်ွႈ သပ်ိး 
ၶမ်ႈ။ ဝၼ်းသဝ်၊ မၼႅ်ႈဝၼ်းၵၢတ်ႇ  ဝယ်။ လင်ုးၶုၼမ်ႁႃႇ တင်ွႇၵျီး  င်ႉလင်ုးမႁႃႇဝၢၼ်ႈ 
မုၼ်ႈ မိူင်းယႆ။ ၸိုဝ်ႈပ  ၵမ်  င်ႉ (ၸ  းပုိၼ်းမိူင်း)ၸွင်ႇၽႅဝ်မိူဝ်းတီႈ   ၼ်း ၸဝ်ႈၸေရး 
ၶမ်းပၢင်ႇ၊ မိဝူ်းဢုပ်ႇၵုမတ်င်ွႈထၢမ ်ပႃႈၸေရးၶမ်းပၢင်ႇ၊ ၼၢင်းပူင်ႇ  င်ႉ(ပႃႈ လွယွႆတႈ်) 
ေၵႃႉပၼဵေ်မးႄလႈၼၢင်းၶမ်းၽ  ႇ၊ လၵ်ုႈယိင်းလင်ူ။ ၸ  းေၵျႃႇထုၼ်း  င်ႉ ၶမ်းသႂထၼု်း၊ 
လၵ်ုႈၸ  း။ လင်ွႈသူိၵ်ႈပုိၼ်း ပူိင်ပၼဵမ်ၼ်းၸဝ်ႈပႃႈၸေရးႄၼလႆႈပူိင်ပၼဵ ်̒ ʻတင်ႈဢဝ ်
ၼၢင်းၶမ်းၸင်ိႇ သတု်းသငဵ်ႈယဝ်ႉ၊ မႃးသိပ်ုႇထႅင်ႈ ၵဝ်ၶႃႈၼၢင်းၶမ်းပူင်ႇ လင်ူးမႃး ေတႃႇ 
တ  ၽၢတ်ႇၵၼ် ဢၼ်ၵုိတ်းပွတ်းငဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ  ႉʼʼၼႆယဝ်ႉေၵႃႈ သိုပ်ႇ 
လၢတ်ႈႄၼ လွင်ႈေတလုမ်းလႃး သၢင်းၶႅင်းမၼ်း ၸဝ်ႈ  ်ႈေပႃး ပဵၼ် ၶုမ်ဢုတ်ႇတၢင်ႇ 
ပျၢတ်ႈသၢတ်ႈဝႆႉ ေတႃႇထူၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၼႆႄလႈ ၸ  းေၵျႃႇထုၼ်း  င်ႉၶမ်းသႂ 
ထၼု်းလူႇငုိၼ်းသီႇၶၼ်။ ဢၵ်ွႇမႃးႄဝႉ   ၼ်းၸဝ်ႈမင်ူၶုၼၵ်  င်း တင်ွႈထၢမပုိ်ၼ်းၸဝ်ႈ
ၸေရးʻʻဢမ်ႇလႆႈ  ႉʼʼဝႃႈၼႆ၊ ʻʻငုိၼ်းတၢင်းလူႇႄတႉ ေတၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းယူႇʼʼ 
လႆႈၵတိယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၸူးၸဝ်ႈသႃႇဢူးၼၼ်ႇတိယ ၵ  င်းလူင်  ဝ်ယ၊ လဝ်ႈႄၼ 
ၸဝ်ႈသႃႇ ၼင်ႇ   ဝ်ေတပဵၼ်ၶုမ်ဢုတ်ႇ  ်ႈလႆႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ(ၽၼ်ႇတႃႇၵႃႇရိၵေၸႇ
တီႇ)ၼၼ်ႉ ပုိင်ႈဢိင်သႃႇၸဝ်ႈႁဝ်း ဢွၼ်  ဝ်ေၵႃႇသၢင်ႈသေၵမ်းၼႆႄလႈ သႃႇၸဝ်ႈ 
ေၵႃႈႁပ်ႉၵႂၢမ်းေသယဝ်ႉ ငုိၼ်းတႃႇၼ ၶမ်းသႂထၼု်း သီႇၶၼ်၊လင်ုးၶုၼမ်ႁႃႇ ထင်ႅႈသိပ်း 
ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ႁႃႈၶၼ်။ၸင်ႇၵၢပ်ႈဝႆႉတီႈသႃႇၸဝ်ႈေသ သိုပ်ႇၶူၼ်ႉႁႃသိူၵ်ႈပုိၼ်းမၼ်း 
ၸဝ်ႈ။ သႃႇၸဝ်ႈၶႆႈႄၼပူိင်ပဵၼ် လၢၵ်ႇလ  းတႃႁၼ်တူဝ်ထူပ်း-
(1)  သိူဝ်  င်ႉ။
(2) ၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႃႇယႂႇ မိူင်းေပႃးလပ်းသိင်ႇ။
(3)  ၽၵ်းႁိႁႆးပႆႇတၢၼ်ႇပူင်ႇႄလႈပူင်ႇ ၶုိၼ်းလဵဝ်လႆႈလဵင်ႉပၢင်သွမ်း။ လိူဝ်ၼႆႉ 

ဢမ်ႇလႆႈ  ႉၼႆယဝ်ႉ။

 ၸင်ႇၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၸၢင်း ဢႃႇဢၼ်ႇတ ုတၼူၼ်ိင်ုႈၸိဝု်ႈ ဢူးေသႃးၸိၼ်ႇၼ။ 
ယူႇၵ  င်းပၢင်လၢင်း၊ ဢိူင်ႇ  ဝ်ၵုိတ်ႈ၊ မိူင်းသီႇေပႃႉ။ ဢွၵ်ႇလုၵ်းမႃးၸူး၊ ထၢမ်ဝႃႈʻʻဢုပ်ႇ
ၵၼ်သင်ʼʼၼႆၸဝ်ႈႄၼမၼ်းၸဝ်ႈ ပူိင်ဢၼၶႆ်ႈ  ႉႄလႈ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇသုိပ်ႇ လၢတ်ႈ 
ႄၼ ပူိင်ပၼဵသ်ၢင်ႇဢွၼ်ႇႁ  းၶမ်း=သၢင်ႇဢွၼ်ႇႁ  းပု=ၸေရးၶမ်းပၢင်ႇ။ မိဝူ်ႈၽွင်းယၢမ်း 
ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်သၢင်ႇဢွၼ်ႇႁ  းပုၸေရးၶမ်းပၢင်ႇၼႆႉ လိုဝ်းတူဝ်ႈၼႂးတူင်ႇဝဵင်းသီႇ
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ေပႃႉ၊ ေၵႃႉဢမ်ႇ  ႉဢမ်ႇမီး၊ ေပႃးထၢၼ်ႇ(ၸၢင်ႉသၢမင်ႃး၊ ၼၵ်ႉၵႃးသၢမ်  ဝ)်ဢိဝူ်ႈ၊ ေပႃး 
ၶႆႈ  ႉေၵႃႈ… လၢတ်ႈႄၼၵႂႃႇတင်းၼမ်ေၸးေၸးၸွတ်ႇၸွတ်ႇယဝ်ႉ။ တင်းၵႃႈ  ႉမႃး 
ႁႃဝႆႉလ  တီႈလ  ဢၼ၊် ဢဝၶုိ်ၼ်းၶူၼ်းေလႃးၵပ်းၵၼ် ပဵၼဢ်ၼတဵ်မ ်ထၼူ်ႈမၼူ်ႈၸ ႂ
မိူၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

 ၼႂးပီေၵႃးၸႃႇ 1331 ၼႆႉ ၵႆွးၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၸဝ်ႈသႃႇလင်ူၵ  င်း  ဝယ်ေၵႃႈ မီးၵႂၢမ်း 
မဵတ်ႉတႃႇမွၵ်ႇထုိင်တၵ်ႉၵႃႇတင်းလ  ၶဝ် လွင်ႈလူၺ်ႈဢႃႇၸႃႇရိယၵုေၼႃး ဢၼၼ်ႇ 
ေတႃး ၵုင်ႇႄၵးၸူးၶူးသႃႇႄလႈ ႁဝ်းလႆႈလမု်းလႃးၽႃးထမ်ႇမသင်ႇၶ ၽၼ်ႇတႃႇၵႃႇရိၵ 
ေၸႇတီႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵုသူဝ်ႇမၼ်းႁႅင်းၼႃႇ၊ ပူိဝ်ႈၼႆႁဝ်းလူဝ်ႇ  မး်ႁႅင်း  မ်းၸႂၵၼ်ေၵႃႇ
သၢင်ႈ(ၽၼ်ႇတႃႇၵႃႇရိၵေၸႇတီႇ)ၸဝ်ႈၶူးေမႃၶမ်းပၢင်ႇႁဝ်းၼႆႉ တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ 
ငုိၼ်းၼႂးဝႃႇသၢမ်လိူၼ်ၵူႈသိၼ်၊ ေပႃးဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉ မီးငုိၼ်းၽၼ်းသွင်ႁဵင်ပ   ေၵႃႇ 
တင်ႈသုိဝ်ႉထုၼ်၊ သိုဝ်ႉဢုတ်ႇ၊ သိုဝ်ႉဢၢင်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလူႇသ  း၊ မၢငေ်ၵႃႉလူႇႁႅင်း၊ မဝ်ႇ 
ေပႃးႁိင်ၵႃႈ   ဝ ်ပဵၼမ်ႃးၶုမဢ်တု်ႇပျၢတ်ႈသၢတ်ႈႄလႈ တမ်ႇတိင်ူးဢုတ်ႇယဝ်ႉတဝူ်ႈလီ
ငၢမ်း၊ သဵင်ႈၵႂႃႇငုိၼ်း သွင်ႁဵင်ပ   သၢမ်ႁဵင်ယွမ်းယွမ်းယဝ်ႉ။

*  ၸေရးၶမ်းပၢင်ႇ၊ သၢင်ႇဢွၼ်ႇႁ  းပု၊ ေၵႃႉဢမ်ႇ  ႉ ဢမ်ႇမီး။
*  ၸိဝု်ႈလိဝု်း ေပႃးထၢၼ်ႇၸၢင်ႉသၢမင်ႃး၊ ေပႃးထၢၼ်ႇၼၵ်ႉၵႃးသၢမ်  ဝယ်ဝ်ႉ။
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ၸဝ်ႈပၺ်ႇၺႃႇေၽႃးၵ
1893 − 1971

ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ  −  ၸ  းပၢၼ်းၸိင်ႇ။
ၸိုဝ်ႈဢူႈ −  ၽႃးတၵ်ႉၵႃႇယွတ်ႈၶမ်း။
ၸိုဝ်ႈႄမႈ  −  ၽႃးတၵ်ႉၵႃႇၼ  းယွတ်ႈၶမ်း။
ပီၵူိတ်ႇ   −  ပီပုတ်ႉထ 2435 ၼီႈ။ ေၵႃးၸႃႇ 1254 ၼီႈ။ လိၼူသ်ီႇလင်ွႈ(1)ၶမ်ႈ၊
      ဝၼ်းၽတ်း။
တီႈၵူိတ်ႇ  − ဝၢၼ်ႈပႃႇႄၵႇ၊ မိူင်းၶၢင်၊ ဢိူင်ႇမိူင်းသူႈ။

 ဢႃႇယုလႆႈ(14)ၶုိၼ်ႈယူႇၵ  င်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶၢင် ႁဵတ်းၵပ်ႉပီႇလႆႈသွင်ဝႃႇ၊ ၼုင်ႈ 
သၢင်ႇၵၢၼ်းလႆႈၸိုဝ်ႈ ပၼ်ႇၺႃႇေၽႃးၵ၊ ယူႇၵပ်းဢုပဵၸ်ႉေသႇသႃႇၸဝ်ႈဝႃႇၼိုင်ႈ၊ 
ဢႃႇယုလႆႈ(17)ၶ  ႉမိူဝ်းယူႇၵ  င်းဝၢၼ်ႈယူၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းႄၵးသီး ဝၢၼ်ႈၸၢမ်။ တမ်ႈတီႈ 
သႃႇၸဝ်ႈလူင်ဢူးဝၼ်ႇၼ။

 ႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းေမႃ  လိၵ်ႈလ  း  ၵပျ ႇလင်ႇၵႃႇ  ၽႃႇသႃႇတၢင်းေမႃတႆး  
ယူႇ   င်ထိုင်ထူၼ်ႈ(3)ဝႃႇ။ဢႃႇယုတဵမ်(20)ၼႂးပီေၵႃးၸႃႇ 1274 လိူၼ်သၢမ်မႂႇ(7)ၶမ်ႈ၊ 
ၽႃးတၵ်ႉၵႃႇပူႇလွႆမၢၼ်ႇသႅင်၊ၼ  းလွႆမၢၼ်ႇသႅင်၊ ၼၢင်းသူၺ်ႇၶဝ် ယွၼ်းၶၢမ်ႇ ပဵၼ် 
ရႁၢၼ်း တၵ်ႉၵႃႇႄလႈ ၸဝ်ႈ သႃႇလူင်ၼမ်ႉပႃတႅပ်းႁဵတ်းဢုပိၸ်ႉေသႇသႃႇေသ 
လႈႆယုၵ်ႉပဵၼ်ရႁၢၼ်း ၼႂးသိမ်ႇဝၢၼ်ႈယူၵ်ႇ၊ လႆႈၸိုဝ်ႈပၼ်ႇၺႃႇေၽႃးၵၼႆယဝ်ႉ။
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 ေပႃးယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢင်းႁဝ်း သမ်ႉၶ  ႉမိူဝ်းႁဵၼ်းသတ်ႉတႃႇ သၢင်းၵျ ဝ်ႇ တီႈ 
ဝတ်ႉၵ  င်း သၺူ်ႇၵျိၼ်ႇေတႃးယ ဝၢၼ်ႈၶႃႇၵ  ၵ်ႉႄမး ဢိင်ူႇမိင်ူးသီႇေပႃႉယဝ်ႉ။ ဝ  းၼၼ်ႉ 
ၸင်ႇၶ  ႉလင်ူးမိဝူ်းႁၼဵ်းထမ်း ပိတၵၢတ်ႈၽႃႇသႃႇ ပႃႇလ ိမႃႇၵထ ၼႂးမိင်ူးမၢၼ်ႈ မၢၼ်း 
တေလး၊ ယၼ်ႇၵုင်ႇ။ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈႁၵ်ႉလၺူ်ႈ လင်ွႈၸၢင်ႈတၢင်းေမႃ မဝ်ႇဢိမ်ႇ မဝ်ႇတိၵ်ူႈ၊ 
မိၼူၵူ်ၼ်းေလႃးၾႃႉယႂႇ  လင်ွႈမၢၵ်ႈမီး မဝ်ႇဢိမ်ႇမဝ်ႇတိၵ်ူႈ ၸိဝူ်းၼၼ်ႉ  င်ႉၸသႂမ်ႇ 
မႃႇသၼ်ႇတေၸႇတသၵ်ိႈ။ ၵႆွးၵႃႈၸႂၸိဝူ်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈပၼ်ႇၺႃႇေၽႃးၵ  တၢင်းၸၢင်ႈ
တၢင်း  ႉမဝ်ႇသုတ်းမဝႇ်ဝ  းၼႆႉလႂ၊ ၽူႈႁၵ်ႉတႃႇၼသိၼ်ထမ်းမဝ်ႇဢိမ်ႇ မဝ်ႇတိူၵ်ႈ 
ၼၼ်ႉလ၊ႂ မဝ်ႇၸႂႈေလႃးၾႃႉ၊  င်ႉဝႃႈ သမ်ႇမႃႇသၼ်ႇတေၸႇတသၵ်ိႈ။ ၸႁႂၵ်ႉၵုသဝူ်ႇ 
ပၼ်ႇၺႃႇ ၵၢၼ်လီၵၢၼ်ြမၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 ယွၼ်ႉလၺူ်ႈ ၸပုႂၺၺ်သမ်ႇၽႃႇရဝၼ်းလင်ေသႃႇသူၼ်းၼၼ်ႉ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ 
သမ်ႉဢၵ်ွႇေသမူိင်းမၢၼ်ႈ၊ ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂးမိူင်းဢိၼ်ႇတိယ၊ သိုပ်ႇတၢမ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂးၵုၼ်
သီႇ  ဝ်ႇလင်ႇၵႃႇသွၼထ်မ်းပိတၵၢတ်ႈ၊ ၽႃႇသႃႇၼႃႇၵရိႁၼိ်ႇတီႇ ပၼ်ႇၺႃႇလၵ်ိႈလ  း 
တၢင်းေမႃမိင်ူးပူိၼ်ႈဢမ်ႇလိဝု်ႈဢမ်ႇသဝ်း ၶူပ်ႇထူၼ်ႈပီၼိင်ုႈ၊ ၸင်ႇတၵ်းပွၵ်ႈဝ  ႇၶုိၼ်း 
တဝႈ်ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းတႆးတမ်ႈတီႈၶူးၵဝ်ႇၽဝ်ႇဢွၼ်ေတႃးယ ဝၢၼ်ႈၶႃႇၵ  ၵ်ႉႄမးယဝ်ႉ။

 ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ လႆႈယိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၸွင်ႇၵႂႃႇၽိတ်ႈမႃးၼင်ႈၵ  င်း၊ ႁဵင်း 
ဢၼၼ်မ်ႉပၢင ်ၼမ်ႉယူမ်း ပွင်ႇၵၼ်၊  င်ႉဝႃႈ ̒ ʻၵ  င်းယူမ်းပွင်ႇʼʼေသ ယုၵ်ႉပၼဵၵူိ်င်းၶျ ၵ်ႈ 
သႃႇေတႃႇငမ်းပ  းလင်ူေသယဝ်ႉ။ ေပႃးယဝ်ႉ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈပုိတ်ႇပၼဵဝ်တ်ႉႁၼဵ်းလၵ်ိႈထ
မ်း  င်ႉ ʻʻၵ  င်းပရိယၢတ်ႈʼʼၼႆ သွၼ်ပၼ်တၢင်း  ႉတၢင်းေမႃ ပရိယၢတ်ႈ၊ ပတိပၢတ်ႈ၊ 
ပိတၵၢတ်ႈထမ်းၸဝ်ႈလ  ပူိင်၊ ၶူပ်ႇပီရႁၢၼ်းသႃႇမေၼႇ၊ ၸဝ်ႈၸၢင်း၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 
တၢင်းၼမ်မီးပၢၵ်ႇပ   ေတႃႇသွင်ပၢၵ်ႇ၊ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း  င်တူဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးၵူႈငွၼ်ႈယဝ်ႉ။
 
 ထိင်ုမႃး ပီပုတ်ႉထ 2501။ ပီေၵႃးၸႃႇ 1319။ မိင်ူးတႆးပတ်းပုိၼ်ႉ ရႁၢၼ်းသင်ႇၶႃႇ
တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်း   ၼ်းႄလႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၶမ်းသူိၵ်ႈ ယွင်ႈ  ၺ်ႈ ၽွမ်ႉၵၼေ်သၽိတ်ႈမႃးၼ
င်ႈၵ  င်းပိတၵၢတ်ႈ ပၢင်လူင်။ ယုၵ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ ၶုိၼ်ႈပဵၼ် သင်ႇၶမႁႃႇၼႃႇယၵလူင် 
ၼၢ မ်း  ဝ် ရ ႁၢ ၼ်း ၽူႈ မီး ပ ၼ်ႇ ၺႃႇ တၢ င်း ေမႃ ၶ ဝ် ၸ ဝ်ႈ ၊ 
ထွၼ်ဢဝ်ၽႃႇသႃႇပႃႇလိ ပိတၵၢတ်ႈ ၊  ပိၼ်ႇပဵၼ်ၽႃႇသႃႇၽ  ႇတႆးယဝ်ႉတူဝ်ႈ  
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တဵမ်ထူၼ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ။  ထို င်မႃးပီ ပုတ်ႉထ  2 5 1 5 ။  ပီေၵႃးၸႃႇ  1 3 3 3 ။ 
လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ(14)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၸၼ်၊ ဢႃႇယု ၸဝ်ႈထုိင်ထူၼ်ႈ(79)လပ်ႉလွႆငုိ
ၼ်းလွႆၶမ်းလွၼ်ႇၵႂႃႇတီႈၼူိဝ်  င်းယုʻʻြမရတၼႃႇʼʼၼႂးဝဵင်းယၼ်ႇၵုင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽႃႇသႃႇတၢင်းေမႃၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ
1.  ၽႃႇသႃႇတႆးႁဝ်း ၵူႈလွင်ႈၵူႈလ  း။
2.  ၽႃႇသႃႇၽ  ႇမၢၼ်ႈ၊ ေလႃးၵီႇေလႃးၵုတ်ႉၵူႈပူိင်ပူိင်။
3.  ၽႃႇသႃႇပႃႇလိ ပိတၵၢတ်ႈထမ်းၸဝ်ႈ။
4.  ၽႃႇသႃႇမႃႇၵထ။
5.  ၽႃႇသႃႇသၵ်ႉၵတ။
6.  ၽႃႇသႃႇၼႃႇၵရီႇႁိၼ်ႇတီႇ။
7.  ၽႃႇသႃႇဢဵင်းၵလဵတ်ႈ။

 လိူဝ်ေသၼႆႉ ၵႂၢမ်းပူးရႃႇၼ၊ ေဝႃးႁႃႇရမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈႄၵႈ
လတိ်ႈလႆႈဝသိေၸ်ႉၸၼႃႇပၸု်ႉသႃႇ ပူိင်ဢမ၊် ၵႂၢမ်းထၢမ၊် ၵႂၢမ်းတ၊ ဢတတိ်ႈ၊ ၼမိတိ်ႈ၊ 
တပွင်ႇ၊ ၸႄၼး၊ ၽေဝႃး၊ ေမႃေႁႃးေမႃလၢတ်ႈ ဝိၽၢတ်ႈသတ်ႉတႃႇ ၼမ်ၼႃႇလ   
ၸိူဝ်ႉလ  မဵဝ်း။ တၢင်းၵျၢင်ႉတၢင်းၵမ်ဝိႄၼးသိၵ်ႉၶႃႇလီၼႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈႄတႉႄတႉ။ 
ၽူႈတႅမ်ႈပုိၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႁၼ်တူဝ်ထူပ်းယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈလ  းဢၼ်ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇႁဵတ်းဝႆႉတင်းလ  လိၵ်ႈလ  းဢၼ်ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇႁဵတ်းဝႆႉတင်းလ  
1.  ၵမ်ႇေပႃးၸႁိတ ရႃႇသီႇၵျၢမ်း။
2.  ထမ်ႇမၸၵျ ႇထၢမ်ႇတွပ်ႇ။
3.  သႃႇထုဝိလႃႇသိၼီႇတႃးတႆး။
4.  ၸဝ်ႈသၢင်ႇတိုဝ်းၵမ်ပႃႇလိႄၽတႆး။
5.  ၸဝ်ႈသၢင်ႇတိုဝ်းၵမ် ထၢမ်တွပ်ႇ။
6.  ပႃႇတိမွၵ်ႈႄၽတႆး။
7.  ၶုတ်ႉတသိၵ်ႉၶႃႇ။
8.  မႃႇတိၵႃႇထႃႇတုၵထႃႇၵျၢမ်း။
9.  ၵထိၼ်ႇထၢမ်တွပ်ႇ။
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10.  သတ်ႉတႃႇပုတ်ႈၸိတ်ႈႄၽႈတႆး။
11.  မူႇလသိၵ်ႉၶႃႇ။
12.  ပႃႇလိပၵုၼ။
13.  မင်ႇၵလႃႇသုတ်ႈ ပႃႇလိႄၽတႆး။
14.  မင်ႇၵလႃႇသုတ်ႈ ထၢမ်ႇတွပ်ႇ။
15.  ၵၸ်ႉႄၸးသတ်ႉတႃႇႄၽတႆး။
16.  သၢင်းၵျ ဝ်ႇႄၽတႆး။
17.  ၵမ်ႇမဝႃႇၸႃႇႄၽတႆး။
18.  သွင်ၽႃႇသႃႇၵႅမ်မိုဝ်း။ မၢၼ်ႈ+တႆး။
19.  ဢွၼ်  ဝ်သင်ႇၶႃႇၸုိင်ႈတႆးပိၼ်ႇဝႆႉ ပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်ပႃႇလိႄၽတႆး။

 လိူဝ်ေသၼႆႉ ပပ်ႉယႆွႈေလႃးၵီႇေလႃးၵုတ်ႉ တႃႇပုၼ်ႈတႃႇလီ  ႉ တင်းလ  ၊ 
မီးတင်းၼမ်ၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ေၶႃႈၼၵ်းလိုၵ်ႉတွၼ်း ၶူးေမႃၸဝ်ႈတင်းလ  ၼၼ်ႉ-ေၶႃႈၼၵ်းလိုၵ်ႉတွၼ်း ၶူးေမႃၸဝ်ႈတင်းလ  ၼၼ်ႉ-
 ပၼဵလ်င်ွႈဢွၼ်  ဝႁ်တဵ်းပၼ်ဝႆႉ တႆးႁဝ်းလႆႈမီးထမ်းသၢမၵွ်င် ပိတၵၢတ်ႈထမ်း 
ၸဝ်ႈပႅတ်ႇမိုၼ်ႇသီႇႁဵင်သူႇ တဵမ်ထူၼ်ႈၵုိၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းတႆးၶူိဝ်းတႆးတင်းလ   
ၵုိၵ်းၵမ်ႇ  ႇၼႆႉယဝ်ႉ။ တူဝ် ုၵ်ႈၶၢပ်ႈၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈတီႈယၼ်ႇၵုင်ႇ ဢဝ်တၢင်ႇ   ဝ်းမိၼ် 
မႃးလူင်း ၼမ်ႉၸၢင်ေသၵႂႃႇႁပ်ႉပၢင်းမႃးဝႆႉ ၵ  င်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ႁိမ်းၵ  င်း 
မၺူ်ႇေတႃႇဝႃႇၼိင်ုႈ ၸင်ွႇသၢင်းၵျ ဝ်ႇ၊ႁတဵ်းဝႆႉ ထႃႇတၽုၼ်ႇတႃႇၵႃႇရိၵ ႄၸႇတီႇမၼ်း 
ၸဝ်ႈ(ၵွင်းမူးမႁႃႇၼႃႇယၵ)မီးၽ  ႇၸၢၼ်းၵ  င်းပိတၵၢတ်ႈ ဝငဵ်းပၢင်လင်ူ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။
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New Year Greetings!
 Happy Tai New Year 2114 to all the people of Shan State who have come 
to join us in this new year celebration at our Loi Tai Leng Headquarters, as well as 
all the branches of the ethnic Tai people everywhere in the world.

 Celebrating the coming of a new year on the fi rst day of each and every 
year is one of the cultural traditions handed down by our common ancestors to all 
the diff erent branches of the Tai race. On this auspicious occasion of our Tai/Shan 
New Year, I would like to remind all our people a little bit about the worrisome 
situations with regard to our culture and politics. Because of the political situations, 
our culture and traditions have been subjected to suppression for so many years 
that they have become almost unrecognizable with diff erent shapes and colours 
changing over times.

 We Tai/Shan should try to preserve our original cultural and traditional 
identity or our Tai/Shan-ness. If the culture and traditions of Tai/Shan disappear, 
the linage of Tai/Shan will also disappear. The current trend to decorate Tai/Shan 
traditional costumes with so many diff erent colours and shapes may be good to 
individual taste and liking, but from the cultural and traditional point of view, that 

Message on the Occasion ofMessage on the Occasion of
Tai New Year, 2114Tai New Year, 2114

From Gen. Yawd Serk, From Gen. Yawd Serk, 
Chairman of the Restoration Council of Shan State/Shan Chairman of the Restoration Council of Shan State/Shan 

State Army (RCSS/SSA)State Army (RCSS/SSA)



74

27 NOV, 2019 | RCSS-SSA

is not so. The younger generations, seeing so many diff erent types and colours of 
what the older generations tell them are Tai/Shan traditional costumes while grow-
ing up, will not know which ones are the original designs of the traditional and 
historical costumes of our ancestors.

 If we could not preserve our culture and traditions, we would not be able 
to safeguard our history and eventually they will fall into oblivion. Therefore, we 
should love and strive to preserve our culture and traditions, our language and 
costumes, and our way of life so that we are seen as being Tai/Shan all the time.
In discussing matters concerning politics among our Tai/Shan, we should use our 
Tai/Shan language as much and as frequently as possible. I hear from some quarters 
that there are those who say that in discussing politics if Burmese language is not 
used they may not understand each other, or some say that if they do not speak in 
Burmese they do not feel satisfi ed or powerful. This shows that our language has 
already been half-swallowed by another diff erent language. Although our language 
is rich enough to be used to discuss subjects such as politics, and we even have 
words with profound meanings which many other languages do not have, because 
we do not preserve and use them, many have been absorbed into other languages 
and many have been lost and forgotten. Therefore, I would like to urge every one 
of our people to love and preserve our language, literature, culture and traditions.
Even though our Tai/Shan literature has been with us for many generations, it has 
not advanced as much as that of other people because it has been subjected to so 
much suppression for so long that it has almost disappeared.

 Now, the government has offi  cially laid down the policy that allows all the 
ethnic nationalities in the Union to safeguard and promote their respective language 
and literature. However, in some quarters, our Tai/Shan people who are active in 
the fi elds of politics, education and social welfare have yet to take these rights and 
opportunities and lay down policies which will lead to our Tai/Shan language and 
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literature being offi  cially taught in government schools, and upgrade them so that 
other ethnic nationalities in the Union could also learn.

 The Buddhist religion or Buddhism, which most of the Tai people embrace, 
has been with us for more than 1500 years. But we do not yet have a common 
single Tai version of the Pali Texts of the Tipitaka, the teachings of the Buddha in 
the Pali language. The fact that this is due to the weakness of our successive Tai/
Shan pundits simply could not be argued.

 The Mon people also embrace Buddhism for a very long time and they 
have their own version of the Tipitaka, the Pali Texts written in Mon script or al-
phabet, which they have properly preserved up to the present. According to my 
own study, I learn that it was Mon people who fi rst spread Buddhism into Thailand 
where the Tipitaka had been transliterated into Northern Thai script (or Lan Na 
script), known to us as “Lik Yon” or “Lik Murng”, and continued to spread into 
the Tai/Shan areas up to Hsenwi Principality in the present-day northern Shan State. 
That means the Tipitaka or Buddhist scriptures in “Lik Murng” script have been 
among our Tai/Shan people for not less than 300-400 years, and Tai Lue, Tai Khern, 
Palawng and many people east of the Salween river in Shan State still use “Lik 
Murng” as their common script. For reasons mentioned above, the Tipitaka in “Lik 
Murng” script has been with us for so long that it rightly deserves to be part of the 
Tai/Shan cultural and historical heritage. On this auspicious occasion of the Tai New 
Year, I would like to urge our Tai/Shan pundits and researchers to give serious 
thought to this fact.

 I would also like to mention some facts about political history of our nation. 
We learn that long ago we used to have a great empire and many great kingdoms 
ruled over by Tai sovereigns. After the fall of the great Tai emperor, Sur Khan Pha, 
the Tai empire and kingdoms had disintegrated into many small entities over the 
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centuries. But until recently, we still had our Shan States or Principalities that were 
ruled over by Shan princes and all the ethnic nationalities in the Shan States at that 
time lived peacefully and harmoniously together, being able to live according to 
their own traditional ways of life.

 In each State or Principality in those days there was a system of designat-
ing fi ve trading points or markets at fi ve diff erent places, with each took turns to 
open the market on diff erent days and rotated so that there was always a market 
at one place or another on each day during a fi ve-day period. And that fi ve-day 
period rotated again so that people had the opportunity to buy and sell things, as 
well as meet and exchange knowledge and wisdom, every day at diff erent markets. 
This tradition had been handed down from generation to generation up until the 
Shan States became protectorate states under the British Empire.

 After many changes in international and national politics, in order to fully 
embrace the system of federal democracy, leaders of the Shan States decided to 
relinquish their princely powers to the Shan State government (of which the princ-
es and the representatives of the people were members) in 1959.

 With the aim to live peacefully together, the Shan States had joined hands 
with people of the plains or Burma Proper and signed the historic Panglong Agree-
ment in 1947 to establish a federal union together. Based on this evidence, it is 
clear that Shan States and Burma Proper at the time had been separate entities, 
otherwise the Panglong Agreement which is a treaty between separate countries 
would not have been necessary.

 After gaining independence from the British in 1948 together and strived 
to build a union, Shan State made no attempt to keep or form a security force of 
its own simply out of the willingness to live peacefully and to do no harm to other 
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people or country. It was satisfi ed with having a Shan battalion in the union army. 
However, the Shan battalion was later dissolved by dishonest Burmese leaders 
when the Burmese army seized powers.

 The main reason for the current chaotic situations in the Union, with so 
many armed rebellions raging in many places, is because Burma Proper has been 
willing to, and actually trying to, hold all the powers, and to run the country not as 
a union but as a unitary state. The fact that I believe is very well understood by all 
the people all over Shan State.

 Now is the time when there is opportunity to earnestly engage in political 
dialogues in order to amend the governing system of our country and I would like 
to urge all the ethnic nationalities to understand and give serious thought to the 
following fi ve points:
1. All people, and every Tai, living in Shan State should be obliged to study 

Tai history and the historic Panglong Agreement, and learn to assess what 
we have lost and what we have gained from forming a union with Burma 
Proper for 71 years.

2. The demand of the ethnic nationalities in the political dialogues is to amend 
the governing system so that it becomes federal democracy.

3. Power distribution, so that states have the right of self-determination in 
their internal aff airs.

4. Each state shall have a state constitution of its own, and the people of that 
state shall have the right to freely participate in making decisions in the 
aff airs of the state. There shall be mutual respect and equality among the 
states.

5. State shall have their own security of person and the security of the state. 
… etc…
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 In accordance with the brief outline mentioned above, our political nego-
tiating teams have already started to make their demands in the political dialogues. 
For our aims or demands to become reality, the participation of the people in de-
manding and giving pressure on all sides is essential. These are some political points 
I have included in my message to our people on this occasion of Tai New Year 2114.

Gen. Yawd      Serk
Chairman of 

the Restoration Council of Shan State/
Shan State Army (RCSS/SSA)

(1st First Month, 2114 Tai Era)



THAI VERSION
ภาษาไทย
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โอวาท 
เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ไต 2114

พล.อ.ยอดศึก
ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน
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 ขอกล่าวคําว่าสวัสดปีใีหม่ไต 2114 ถงึพีน่อ้งชาวไตท่ีไดเ้ดนิทางเข้ามาร่วมงาน
วันข้ึนปีใหม่ไต ณ ดอยไตแลง รวมถึงพี่น้องชาวไตและพ่ีน้องสายพันธุ์ชาติพันธุ์ไตทุก
ที่

 วันขึ้นปีใหม่หรือวันปีใหม่ไตของเรานั้น เป็นขนบธรรมเนียมวัฒนะธรรม
ประเพณีที่บรรพบุรุษของเรามอบให้มา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไตนี้ กระผมขอฝาก
ขอ้ความ รวมถึงเร่ืองราวขนบธรรมเนียมวัฒนะธรรมประเพณีและเหตุการณ์ทางการ
เมืองถึงพี่น้องประชาชนทุกที่ ...เพราะอะไร ? ....เพราะการเมือง ส่งผลให้ขนบวัฒนะ
ธรรมประเพณีของเรา ถูกครอบงํามาเป็นเวลาอันยาวนาน จนถึงขั้นเกิดการผิดเพี้ยน
ไปต่าง ๆ นานา

 ให้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนะธรรมประเพณีของเรา เพราะถ้า
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของเราสูญหาย นัน่หมายถึงวา่ชาติพนัธุข์องเราล่ม
สลายไปแล้ว การทีพ่ีน่อ้งของเรามีการดดัแปลงหรือมกีารสร้างสรรค์สสีนัลวดลายต่าง 
ๆ บนเสื้อผ้าชุดไตของเราน้ัน ก็ถือว่าเป็นความสวยงามเฉพาะบุคคล แต่ถ้าเรามามอง
ในแง่ของวัฒนะธรรม กจ็ะเห็นถงึความไม่เหมาะสม เพราะไม่อยา่งน้ัน เยาวชนรุ่นหลัง
ของเรา กจ็ะไมท่ราบว่า ชดุประจาํชาติของเราน้ัน ลกัษณะรปูแบบโครงสร้างทีแ่ทจ้รงิ
นั้นเป็นเช่นไร ?

 หากเราไม่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนะธรรมประเพณีของเรา ก็จะส่ง
ผลให้ประวัติศาสตร์ของเราสูญหาย จนคนรุ่นหลังไม่รับรู้ความเป็นจริง ดังน้ี เราจึง
ต้องช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนะธรรมประเพณี ตลอดจนภาษา , เครื่องแต่ง
กายของเรา ที่แสดงถึงความเป็นชาติพันธุ์ไตของเราอย่างชัดเจน
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 ทางการเมอืงกเ็ชน่กัน เราควรใชภ้าษาไตในการเจรจาพดูคยุกันใหม้าก ๆ  บาง
ครั้ง ยังเคยได้ยินแว่ว ๆ ว่า การเจรจาพูดคุยทางการเมืองนั้น ถ้าไม่ใช้ภาษาพม่า จะ
เจรจาพดูคยุกนัไมรู่เ้รือ่ง บางสว่นถงึขัน้ทีว่า่ หากไมไ่ดใ้ชภ้าษาพมา่ มนัไมส่ะใจกม็ ีเหลา่
นี้มันแสดงถึงอะไร ?.....มันแสดงให้เห็นว่า ภาษาไตของเรา ถูกภาษาอ่ืนกลืนกินไปแล้ว
ครึง่หนึง่ บางเร่ือง เราสามารถใช้ภาษาไตในการส่ือสารให้เขา้ใจได้ ภาษาไตท่ีใชส้าํหรบั
การสือ่สารระดบัสงู ทีภ่าษาอืน่ไมม่ ีเรากม็อียู ่แตป่ญัหามนัอยูท่ีว่า่ เราไมช่ว่ยกนัรกัษา 
ไม่ช่วยกันค้นคว้า จนสุดท้ายผิดเพี้ยนกลายเป็นภาษาอื่นไป หรือสูญหายไปก็มีจํานวน
ไม่น้อย ดังนั้น จึงอยากวิงวอนให้พี่น้องชาวไตทุกท่าน ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียม
วัฒนะธรรมประเพณี , ภาษา , คําพูด ของชาติพันธุ์ไตเราอย่างจริงจัง

 ภาษาไตของเรา อยูคู่ก่บัชาติพนัธุไ์ตของเราสืบมารุ่นสูรุ่น่เป็นเวลาอันยาวนาน 
แตเ่พราะถกูผูร้กุรานเขา้มาทาํลาย จนทาํใหภ้าษาไตของเราเกดิความผดิเพีย้น สญูหาย
ไปเปน็เวลาอนัยาวนาน สง่ผลใหภ้าษาไตของเราตกตํ่าไม่เจรญิกา้วหนา้เทา่เทยีมภาษา
อื่น ๆ 

 ดงันัน้ ในขณะน้ีสถานการณ์ทางการเมืองและทางรัฐบาลสหภาพพม่า ตลอด
จนข้อกฎหมายเปิดโอกาสสําหรับการใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในสหภาพ แต่ในบาง
สถานที่ พี่น้องไตเราที่เคล่ือนไหวทางการเมือง , วงสังคม ตลอดจนด้านการศึกษา ยัง
ไมอ่าศยัโอกาสน้ี ในการวางแผนนําภาษาไตเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ตลอดจนสอนให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ สามารถอ่านเขียน
ภาษาไตเขาเราได้ ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันพัฒนา ผลักดันให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ใน
สหภาพ สามารถอ่านเขียนภาษาไตของเราได้เป็นอย่างดี

 สิง่ยดึเหน่ียวทางศาสนาของไต ทีเ่ราไดย้ดึถอื นบัถอืมาเป็นเวลายาวนานกว่า 
1500 ปี แต่พระไตรปิฎกของไตเราน้ัน เรายังไม่สามารถยึดถือปฏิบัติตามได้อย่างจริง 
ๆ จัง ๆ นี่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดหย่อนยานของนักวิชาการผู้มีปัญญาของไตเรา
อย่างเห็นได้ชัด ...พี่น้องชาติพันธุ์มอญ เขานับถือศาสนาพุทธมานานเท่าไร เขามีพระ
ไตรปิฎกภาษามอญของเขาบันทึกไว้อย่างชัดเจน และเก็บรักษามาจนถึงปัจจุบัน การ
เผยแพร่ศาสนาพุทธเข้ามาในรัฐฉานน้ัน ตามท่ีผมได้ทําการศึกษาดู ทราบว่า ทาง
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ชาติพันธุ์มอญ ได้นําศาสนาพุทธเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย จากน้ัน เผยแพร่เข้าไป
สู่รัฐฉาน ที่เมือง “เจ้าฟ้าแสนหวี” เป็นแห่งแรก โดยได้ใช้ “ภาษาล้านนา” ในการเผย
แพร่พระไตรปิฎก “ภาษาล้านนา” มีมานานกว่า 300 – 400 ปีแล้ว พี่น้อง “ไตลื้อ” – “ไต
เขิน” และ “ชาวตะอางค์ (ปะหล่อง)” ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่ทางภาคตะวัน
ออกของแม่น้ํา “สาละวิน” ส่วนมากสามารถอ่าน “ภาษาล้านนา” หรือพระไตรปิฎก
ฉบับภาษาล้านนาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จะเห็นว่า “ภาษาล้านนา เป็นภาษาท่ีอยู่คู่มากับ
แผ่นดินรัฐฉานของเรามาเป็นเวลาอันช้านาน ดงัน้ัน ในโอกาสวันข้ึนปใีหม่นี ้อยากวิงวอน
ให้นักวิชาการผู้มีปัญญา ตลอดจนผู้สนในเรียนรู้ทั้งหลาย ได้สนใจในเรื่องดังกล่าวนี้
ด้วย

 เพราะได้กล่าวเอ่ยถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองไตของเรา รัฐฉานของเรา
ก็เคยมีประวัติศาสตร์เจ้าเมืองผู้ครองแผ่นดินรัฐฉานของเรา ถึงแม้ว่าภายหลัง “เจ้า
เสอืขา่นฟา้” ไดส้ญูเสยีอาํนาจในการปกครองแผ่นดนิไปแล้วกต็าม แผน่ดนิรฐัฉานของ
เรา ก็ยังมี “เจ้าฟ้า” ผู้ครองแผ่นดินสืบมา ซึ่งทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในแผ่นดินรัฐฉาน ก็ได้
อยู่อาศัยร่วมกันมาด้วยความสงบร่มเย็น ตลอดจนสามารถยึดถือปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนะธรรมประเพณีอันดีงามที่มีอยู่นั้นมาเป็นอย่างดี

 ตามระบอบการปกครองของเราน้ัน เรามีธรรมเนียม “ตลาด 5 วัน” ซึ่งจะนํา
สินค้าประจําท้องถิ่นมาค้าขายต่อกัน ขนสินค้าจากเมืองเหนือไปค้าขายแลกเปล่ียน
สินค้ากับเมืองใต้ มีการแลกเปล่ียนความรู้ภูมิปัญญาต่าง ๆ มารุ่นสู่รุ่น จนถึงยุคที่
ประเทศอังกฤษได้เข้ามาช่วยปกครองรัฐฉานของเรา จวบจนสถานการณ์โลกมีการ
เปล่ียนแปลง บรรดาเจ้าฟา้ผู้ครองเมืองต่าง ๆ  จงึได้มมีติทจีะปกครองเมืองร่วมกันใน
รปูแบบของ “สหภาพประชาธิปไตยแหง่รัฐฉาน” โดยไดอ้บอาํนาจการปกครองของเจ้า
ฟ้าให้แก่ “รัฐบาลรัฐฉาน” (ซึ่งมีเจ้าฟ้าและตัวแทนภาคประชาชนร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา) 
เมื่อปี ค.ศ.1959

 ด้วยเพราะต้องการอยู่อาศัยด้วยความสงบร่มเย็น จึงได้ร่วมมือกับทาง
ประเทศพม่า จนก่อเกิด “หนังสือสนธิสัญญา ปางโหลง” เมื่อปี ค.ศ. 1947 ซึ่งนั่นเป็น
หลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า “รฐัฉาน” และ “ประเทศพม่า” ไม่ใช่ประเทศหรือผืน
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แผ่นดินเดียวกัน ซึ่งหากเป็นประเทศเดียวกัน ก็ไม่จําเป็นต้องมี “หนังสือสนธิสัญญา” 
ระหว่าง ประเทศต่อประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้น

 ปี ค.ศ. 1948 ภายหลังได้รับเอกราชร่วมกันจากประเทศอังกฤษ จนนํามาสู่
การร่วมกันก่อตั้ง “สหภาพ” นั้น ด้วยเพราะ “รัฐฉาน” มีจุดยืนที่ต้องการอยู่ด้วยความ
สงบร่มเย็น ไม่ต้องการที่จะมีความขัดแย้งหรือไปรุกรานกลุ่มชาติพันธุ์หรือประเทศ   
ใด ๆ  “รัฐฉาน” จึงไม่มีการก่อตั้ง “กองทัพ” โดยลําพัง มีเพียง “กองกําลังชาติพันธุ์ไต” 
กลุ่มหน่ึง เข้าร่วมสังกัดอยู่ใน “กองทัพสหภาพ” เท่านั้น แต่ด้วยเพราะทาง “ประเทศ
พมา่” ไมม่คีวามซือ่สตัย ์“กองกาํลงัชาติพนัธุไ์ต” กลุม่นี ้จงึถูกจัดให้แยกยา้ยและละลาย
หายไปในที่สุด

 “สหภาพ” ของเราในปัจจุบันนี้ เดือดร้อนลุกเป็นไฟ มีกองกําลังปฏิวัติเกิดขึ้น
ไปหมดทั่วทุกพ้ืนที่ เหตุเพราะ “ประเทศพม่า” ต้องการยึดคุมอํานาจแต่เพียงผู้เดียว 
เหตนุี ้จงึกอ่ให้เกดิ “กองกาํลงัปฏวิตั”ิ เกดิขึน้ไปทัว่ทกุหยอ่มหญา้ เรือ่งนี ้คาดวา่พีน่อ้ง
ประชาชนในรัฐฉานทุกพื้นที่ จะรับทราบและเข้าใจกันดีถ่องแท้อยู่ 

 ณ ขณะนี ้เป็นหว้งจงัหวะเวลาทีจ่ะมกีารเจรจาทางการเมอืง เพือ่หาแนวทาง
แก้ไขระบอบการปกครองบ้านเมือง โอกาสน้ี อยากเรียกร้องพ่ีน้องประชาชนทุก
ชาติพันธุ์ เข้าใจและติดตามวิเคราะห์ ทําตามใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. ประชาชนในรัฐฉาน ชาติพันธุ์ไตที่พํานักอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินรัฐฉาน ให้มี

การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไต และประวัติศาสตร์ของ “หนังสือสนธิ
สัญญาปางโหลง” ทุกคน ให้ได้รู้ว่า การที่เราลงนามร่วมเป็นสหภาพกับพม่า
มาเป็นเวลากว่า 71 ปีนั้น เราเสียอะไร ? ... และ เราได้อะไร ?... อยากให้ทุก
คนตื่นตัว เรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจัง

2. กรณีที่จะเจรจาทางการเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองในอนาคต และ
การปกครองบา้นเมอืงตามข้อเรยีกรอ้งของทุกกลุม่ชาตพินัธุ ์ใหไ้ดม้าซึง่การ
ปกครองในรูปแบบของ “สหภาพในระบอบประชาธิปไตย” 

3. เร่ืองการแบ่งแยกอํานาจการปกครอง และให้ทุกรัฐ มีสิทธิเท่าเทียมในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองในรัฐของตน
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4. ทุกรัฐให้มีกฎหมายใช้สําหรับในรัฐของตน ประชาชนในรัฐ มีสิทธิตัดสินใจ
แนวทางการดาํเนนิการตา่ง ๆ  ในรฐัของตน มสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการประสาน
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

5. การดูแลเร่ืองความปลอดภัยของตน ตลอดจนความมั่นคงในรัฐของตน

 ตามบทสรุปที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในวงเจรจาทางการเมืองน้ัน ทีมเจรจา
ทางการเมืองกเ็ร่ิมมีการนาํไปเรียกรอ้งในวงสนทนาแล้ว และเพ่ือให้ได้มาตามขอ้เรียก
ร้องที่เราต้องการนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพลังของพี่น้องประชาชน ที่เข้ามาเรียกร้องร่วมกัน 
เกี่ยวกับงานด้านการเมืองนั้น จึงขออาศัยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2114 ของเรา
นี้ ฝากข้อความถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านดังข้างต้น

พล.อ.    ยอดศึก
ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน
 (ขึ้น 1 ค่ํา เดือนอ้าย ปีไต 2114)
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