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နိဒါန္း
Eခ်င္း ေ၀ါဟာရ
(က) ေလွသင္းAတြင္း၀န္ Uီးခ်ိန္က “Aတၳဳပၸတၱိ Iေယတိဇာေန တီတိ Eခ်င္း။

။

Aတၳဳပၸတၱိ၊ ေ႐ွ႕ေနာက္ျဖစ္လတ္၊ Aတၳဳပၸတ္ကို၊ Iေယတိဇာေနတိ၊ သိေစတတ္၏။ Iတိတသၼာ၊
ထို႕ေၾကာင္႕။ Eခ်င္း၊ Eခ်င္းမည္သည္” ဟု ေ၀ါဟာရလီ နတၱ ဒီပနီက်မ္းတြင္ ၀ိ ၿဂိဳဟ္ က်င္းခဲ႕သည္။
(ခ) ဆရာလြန္းက “Eခ်င္း ဆိုသည္ကား၊ မင္းမိဖုရားတို႕၏၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္တို႕ကို
ဖြားျမင္ေတာ္ မူေသာAခါ၊ ေဘးေလာင္းေတာ္၊ ဘိုးေလာင္းေတာ္၊ ခမည္းေတာ္သည္ ဘုန္းသမၻာ
ႀကီးရင္႕ေတာ္

မူသည္ႏွင္႕

ထပ္တူထပ္မွ်

A႐ွင္သည္လည္း

ဘုနး္ေတာ္

သမၻာ

မဂၤလာ

႐ွိေတာ္မူလိမ္႕မည္႕ Aေၾကာင္း ၊ ေနာက္ေႏွာင္း AစူAစU္ ရာဇ၀င္ Aေၾကာင္း ခ်င္းတ သနစ္သနာကို
သာယာေခ်ငံစြာ “Eကာရႏ ”ၱ ျဖင္႕ Aဆံုးခ်လ်က္ စာဆို ပညာ႐ွိတို႕ ဖြ႕ဲ ႏြဲ႕စီကံုး၍ က်ဴးရင္႕ သီဆိုေသာ
ကဗ်ာ

Aစပ္မ်ိဳး

ျဖစ္သည္။

လိုရင္း

Aဓိပၸာယ္မွာ

Eကာရႏၱျဖင္႕

Aဆံုးသတ္ေသာ

ရာဇ၀င္

သီခ်င္းကိုပင္ ဆိုလိုသည္။ ၎Eခ်င္းကို နားေတာ္သင
ြ ္း ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚၾကေသးသည္။ ” ဟု
ဆိုၿပီးလွ်င္ Uီးခ်ိန္၏ စကားကို “ေလာကီသဒၵါ ေရးရာ ပညာတိုးပြား စကား ေျပာရ႐ံုသာ ျဖစ္၍
နက္နက္နဲနဲ

ၿမဲေလးျမတ္

မွတ္ေလာက္ေသာ

Aခ်က္ႀကီးတစ္ရပ္မဟုတ္”

ဟူ၍

ကဗ်ာသရတၱ

သၿဂိဳဟ္က်မ္းတြင္ ေရးထားေပသည္။
(ဂ) ပုဂ၀
ံ န္ေထာက္ Uီးတင္က “Eခ်င္းဆိုသည္မွာ ျမန္မာာဘာသာ ျဖစ္၏။ Eခ်င္း သာယာစြာ
Aေၾကာင္း ခ်င္းတကို ဖြ႕ဲ ဆိုေသာ ကဗ်ာကို ဆိုလိုသည္။ Eခ်င္း စပ္ဆိုေလ႕ ႐ွိသည္႕ Aရင္း Aျမစ္မွာ
Eကရာဇ္၊ ပေဒသရာဇ္ စေသာ ဘုရင္၊ မင္းျမတ္တို႕၏ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္၊ ေျမးေတာ္မ်ားကို
ေျဖေဖ်ာ္ရာ၊ ေျဖေဖ်ာ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေစရန္ ႏြယ္ေတာ္စU္ ရင္းျမစ္ ေၾကာင္းရာ စU္လာ ထြန္းပခဲ႕ေသာ
ဂုဏ္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျဖေဖ်ာ္ခံသူႏွင္႕ ရသင္႕ ရထိုက္သမွ်ေသာ ဂုဏ္မ်ားကိုေသာ္
လည္းေကာင္း၊ တင္႕တယ္ ျမင္႕ျမတ္သည္႕ Aေၾကာင္း ေကာင္းစြာ ခ်ီးေျမွာက္စပ္ဆို စီကံုးေလ႕
႐ွိသည္” ဟူ၍ ကဗ်ာ သာရတၴ သၿဂိဳဟ္က်မ္းထက္ ေလးႏွစ္ ေနာက္က် ထြက္ေပၚေသာ ကဗ်ာ
ဗႏၶသာရက်မ္းတြင္ ဆိုထားေပသည္။
(ဃ) ျပည္ထေ
ဲ ရး ၀န္ႀကီး UီးေမေAာင္က “Eယင္က်ဴးေသာ သီခ်င္းျဖစ္၍ Eယင္ခ်င္း၊
သို႕မဟုတ္

Eခ်င္း

ဟူ၍

ေ႐ွးေဟာင္း

လူေဟာင္းတို႕

ေခၚေ၀ၚၾကသည္ဟု

ေတြးထင္ဘယ
ြ ္ရာ

ျဖစ္ေပသည္။ ” ဟူ၍ Eခ်င္းေဟာင္း ၁၂ ေစာင္တတ
ဲြ ြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးထားေပသည္။
(င) ပုပၸါး Uီးေက်ာ္ရင္က “Eခ်မ္း သာယာစြာ ဘြ႕ဲ စီ ႐ြတ္ဖတ္ရေသာ Aေၾကာင္းျခင္းရာ တို႕ကို
ေရးသား စီကံုးေသာ သီခ်င္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ “Eခ်င္း” ဟုေခၚသည္” ဟူ၍ က၀ိဘာရတီ က်မ္းတြင္
ဆိုထားေပသည္။
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(စ) Aဂၢမဟာပ႑ိတ Uီးလင္းကမူ “စိတ္ Eျမ ၾကည္ႏူးေစရန္ ဆိုရေသာ သီခ်င္း ကေလးကို
ခမ္းနားစြာ

ေခ်ာ႕၍

သိပ္ျခင္းပင္

ျဖစ္သည္၊

ကေလး

Aိပ္ဖို႔ရာ

Aေၾကာင္းခံ

စိတ္Eျမေစရန္

“E”Aသံျဖင္႕ စ၍ “E”Aသံျဖင္႕ Aဆံုးသတ္ထားသည္။ ေ႐ွးက်ေသာ Eခ်င္းမ်ားတြင္ “E” Aကၡရာခံ
“E”သံျဖင္႕ စ၍ “E” Aကၡရာခံ “E” သံျဖင္႕ ဆံုး႐ိုး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေပၚ Eခ်င္း မ်ားတြင္သာ “E”
Aကၡရာခံ “E”သံျဖင္႕ မစမူဘဲ စလိုရာ Aကၡရာ- စလိုရာ Aသံျဖင္႕ စ၍ Aဆံုး၌သာ “E”ကာရန္
“E”သံေပါက္ေသာ ေ၀ါဟာရျဖင္႕ ခ်ေတာ႕သည္။ “E” သံသည္ ကေလးAိပ္ဖို႕ရာ Aေၾကာင္းခံ
စိတ္Eျမေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ Aရပ္သူ Aရပ္သားမ်ား ကေလးေခ်ာ႕ရာတြင္ ကေလးေခ်ာ႕ ႐ိုးရာ
သီခ်င္း မရသူပင္ “E-E” ဟု ဆိုၾကၿပီး ကေလးေခ်ာ႕ ႐ိုးရာ သီခ်င္းရသူမ်ားကမူ “လူကေလးရဲ႕
မ်က္ေတာင္၊ ေမွးေယာင္ေယာင္။

။ မ်က္ေတာင္က႕ဲြ ေပေမွး၊ Aိပ္ပါေတာ႕ေလး” ဟု “E”ကာရန္

သက္-ေလး ဟူေသာ စကားပါ၀င္သည္႕ သီခ်င္းျဖင္႕ ကေလး သိပ္ေၾကာင္း ေထာက္ထားသိရသည္”
ဟု မိန္႕မွာခဲ႕ေပသည္။
Aခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္
(က) Eခ်င္းဟူသည္ Aတၳဳပၸတၱိ။
(ခ) Eခ်င္းဟူသည္ Eကာရႏၱျဖင္႕ Aဆံုးသတ္ေသာ ရာဇ၀င္ သီခ်င္း။
(ဂ) Eခ်င္းဟူသည္ Eခ်မ္းသာယာစြာ Aေၾကာင္း ခ်င္းတကို ဖြ႕ဲ ဆိုေသာ ကဗ်ာ။
(ဃ) Eခ်င္းဟူသည္ Eယင္က်ဴးသီခ်င္း။
(င) Eခ်င္းဟူသည္ Eခ်မ္းသာယာစြာ ဘြ႕ဲ စီ ႐ြတ္ဖတ္ရေသာ Aေၾကာင္းျခင္းရာ သီခ်င္း။
(စ) Eခ်င္းဟူသည္ ကေလးသိပ္ သီခ်င္း ဟူ၍ ရေပသည္။
Aဆိုေျခာက္ရပ္လံုး၏ သေဘာ Aသီးသီးကို တြက္ဆေသာ္ Aၾကမ္းသေဘာမွာ မမွားေခ်။
Eခ်င္းေဟာင္း ဆယ္႕ႏွစ္ေစာင္
၁။ သခင္ေထြး Eခ်င္း

သကၠရာဇ္

၈၃၈

၂။ မင္းတရား ေ႐ႊထီး Eခ်င္း

သကၠရာဇ္

၈၇၈

၃။ မင္းတရား ေ႐ႊထီး နားေတာ္သင
ြ ္း သကၠရာဇ္

၈၉၂

၄။ သခင္ႀကီး Eခ်င္း

သကၠရာဇ္

၉၃၆

၅။ မင္းတရား မယ္ေတာ္

သကၠရာဇ္

၉၁၅

၆။ ယိုးဒယား မိဖုရား

သကၠရာဇ္

၉၄၀

၇။ နတ္သွ်င္မယ္

သကၠရာဇ္

၉၁၈

၈။ Uပရာဇာ

သကၠရာဇ္

၉၂၂

၉။ မင္းရဲေက်ာ္စြာစုန္

သကၠရာဇ္

၉၃၁

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

၁၀။ မင္းရဲနရာ

သကၠရာဇ္

၁၁။ မင္းရဲဒဗ
ိ ၺ

သကၠရာဇ္

၉၉၇

၁၂။ မင္းရဲသိခသ
ၤ ူ

သကၠရာဇ္

၁၀၁၀*

၉၆၇

သို႕ေသာ္ ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္းသည္ သခင္ေထြးEခ်င္းထက္ ေစာေသာေၾကာင္႕ Aေဟာင္းဆံုး
Eခ်င္း

ျဖစ္၍

Eခ်င္းေဟာင္း

၁၂

ေစာင္၌

ထည္႕သြင္းလိုက္ပါလွ်င္

မင္းရဲဒိဗၺ

Eခ်င္းကို

Eခ်င္းေဟာင္းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးEခ်င္း Aျဖစ္ သတ္မွတ္ရေပသည္။

Aဒူမင္းညိဳ
သကၠရာဇ္ ၈၁၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ရခိုင္ျပည္ ယခု ၿမိဳ႕ေဟာင္းဟု ေခၚေသာ ေ႐ွးAေခၚ ေျမာက္Uီးၿမိဳ႕၌
နန္းတက္ေသာ ဘေစာျဖဴမင္း လက္ထက္ Aဒူမင္းညိဳသည္ Aမတ္ႀကီး Aျဖစ္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ခံရသူ
ျဖစ္သည္။ Aဒူမင္းညိဳသည္ ဘေစာျဖဴ၏ သမီးေတာ္ Aတြက္ Eခ်င္း စပ္ဆိုခ႕ဲ သည္။ ျမန္မာစာေပ
သမိုင္းAတြက္

ထိုEခ်င္းကို

ရခိုင္

မင္းသမီး

Eခ်င္းဟု

ေခၚသည္။

Aဒူမင္းညိဳ၏

ဇာတိ

ဘ၀ျဖစ္စU္တို႕ကို သုေတသန ျပဳစရာ ႐ွိပါသည္။ ယခု Aခ်ိန္Aထိ Aဒူမင္းညိဳ၏ Aတၳဳပၸတၱိကို
စံုစံုလင္လင္ ႐ွာေဖြ မေတြ႕႐ွိေသးပါ။ Aဒူမင္းညိဳဟူသည္ Aဗၺဒူမင္းညိဳ ဟူေသာ ဘြ႕ဲ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ
သိ႐ွိရပါသည္။
ပံုႏွိပ္ျခင္း Aေၾကာင္း
ေ႐ွးေဟာင္း သုေတသန စာေပမ်ားသည္ ေႏွာင္းေခတ္ လူတို႕ သုေတသနျပဳၾကရာ၌ Aလြန္
Aသံုး၀င္လွသျဖင္႕

တိုင္းျပည္တိုင္း၊

တိုင္းျပည္တိုင္းမွာပင္

တ႐ိုတေသ

သိမ္းဆည္းၾကၿပီး

ပိဋကတိုက္မ်ားတြင္ Aျမတ္တႏိုး သိုမွီးထားၾကရေပသည္။ Aခ်ိဳ႕ စာေပမ်ားသည္ Aခ်ိန္ကာလ
Aလြန္ ၾကာေညာင္းလာေသာAခါ တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ပ်က္သာြ းၾကသျဖင္႕ Aလြန္ Aဖိုးတန္ေသာ
မွတ္တမ္းႀကီးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားရသည္ဆိုက မွားမည္ မဟုတ္ေပ။
မွတ္တမ္းႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ေ႐ွးေဟာင္းစာေပ မ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေAာင္ ထိန္းသိမ္း
ေစာင္႕ေ႐ွာက္ထားၾကရမည္႕ တာ၀န္မွာ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးတိုင္း၏ တာ၀န္ ျဖစ္သည္။ Aထူးသျဖင္႕
ယၪ္ေက်းမႈ

Aႏုပညာ

ထုတ္လုပ္သည္႕

စာေပကို

ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား၏

လိုက္စားသူမ်ား၊
တာ၀န္ႀကီး

တရပ္

ဆိုင္ရာ

ပိဋကတိုက္မ်ားႏွင္႕

ျဖစ္ေပသည္။

သို႕ျဖစ္၍

စာAုပ္
ကၽြန္ဳပ္တို႕

ဟံသာ၀တီသည္ ေ႐ွးေဟာင္း စာေပမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် Aဖက္ဖက္မွ ႀကိဳးစား ႐ွာေဖြ စုေဆာင္းကာ
တစ္က်မ္းၿပီး တစ္က်မ္း၊ တစ္Aုပ္ၿပီး တစ္Aုပ္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း Aမ်ား Aသိပင္
ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aဒူမင္းညိဳ ဆို ဤရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္းမွာ ႐ွာေဖြမရႏိုင္ေလာက္ေAာင္ ေပ်ာက္လုဆဆ
ဲ ဲ
႐ွိေနသျဖင္႕ ဤရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္းစာမူမ်ားသည္ တမူႏွင္႕ တမူ မတူကျဲြ ပား ျခားနားခ်က္ မ်ားစြာ
ေတြ႕ရပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ စာကိုယ္ေAာက္တင
ြ ္ မူကြဲမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရာ…
ႏိုင္ငံေတာ္ ပိဋကတိုက္မွ ပထမ ေပမူကို (ပ)

ဒုတိယေပမူကို (င)၊ ပုဂံ

၀န္ေထာက္မင္း၏ လက္ေရးမူကို (လ)၊ UီးေမေAာင္မူကို (မ) ဟူ၍
မွတ္ယူေစလိုပါသည္။
ဤ Eခ်င္းကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရာ၌ ဆရာUီးခင္စိုး (သာသနဓဇ သီရိပ၀ရဓမၼာစရိယ) ႏွင္႕ ဆရာ
Uီးသိန္းဟန္ (၁)၊ Uီးတင္ႏြယ္၊ Uီးဟန္ထန
ြ ္း၊ Uီးပု၊ Uီးေ႐ႊဖူး၊ Uီးသိန္းဟန္ (၂)၊ ဟံသာ၀တီ ပါဠိ ဆရာမ်ား
Aဖြ႕ဲ က ေကာင္းစြာ တည္းျဖတ္ ၾကပ္မတ္ သုတ္သင္ ျပင္ဆင္ ပံုႏွိပ္Aပ္သည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ဟံသာ၀
ာ၀တီ

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

နေမာ တႆ ဘဂ၀
ဘဂ၀ေတာ Aရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ။

Aပိုဒ္ (၁)

E……၊
E……၊

Eလ်က္ပ်ံ႕ပ်ဴး၊

ငါးဆူ႐ွင္နည္း၊

႐ိုက္ကာက်ဴးပိမ္႕၊

ပြင္႕မည္ခ်ည္းတြင္၊

ေပၚUီးကမာၻ၊

မိတည္းမေရာက္၊

ၾကာငါးပြင္႕လိုက္၊

ေရာင္ၿမိဳက္ဉာဏ္ျဖဴ၊

ေလးပါးေနာက္၀ယ္၊

ငါးေထာက္

ေတာင္တာ၊သာသနာတြင္း၊ ငါးစင္းAျမတ္၊ န၀တတ္ေရက်၁၊ ငါးရာရသား၊ ကစၦပနဒီ၊ ဤသည္ညာမြန္၊
ယဉ္ထန္Aတက္၂၊
ေတာင္ၿပိဳင္းၿပိဳင္း၌၊

ပင္လယ္ထြက္မွ၊

ႏွစ္ဘက္ကမ္းၿပီ၃၊

ဆိုင္းဆိုင္းမ႑ိဳင္၊

ရခိုင္ညန
ြ ္႕ဖူး၊

တည္လတ္ထြန္းသည္။ ။ ဤဇမၺဴ ထူးတည္႕ေလ။

ျဖားေရဓီ၊

ေ႐ွ႕ဆီျပဳဗၺာ၊

မြန္ၾကယ္ျမဴးသို႕၊

Aာကာမွီခိုင္း၊

ေျမာက္Uီးေ႐ႊနန္း၊

။ ထူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

ေက်ာ္သည္တဆူ၊ ဇမၺဴဒီပ၊ ကၽြန္းလံုးခသည္၊ မင္းတရာ႕တည္ေသြး၊ ေမွာက္ေတာ္ေထြး။ Eလည္း
ယင္ယင္E။

၁။ န၀က္ေရက် - ပ
၂။ ယဉ္ထန္တဘက္ - မ
၃။ ႏွစ္တက္ကမ္းၿပီ - လ

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂)

E……၊
တ၊္ န၀ရတ္တည္႕၊ စီခတ္ကိုးႁမြာ၊ ၀င္း၀င္း၀ါမွ်၊ ရတနာေရာင္၊ ေျပာင္သည္႐ႈး႐ႈး၊
E……၊ Eပိမ္႕ေရ႐ြတ္
ေျမာက္Uီးလယ္ခ်က္၊

ေ႐ႊနန္းထက္၀ယ္၊

ဘုန္းဆက္စU္ျဖစ္၊

Eကရာဇ္တကာ၊

မင္းပမာတည္႕၊

Aာဏာလက္႐ံုး၊ တန္ခိုးၿပံဳးက၊ ပတ္ကံုးထန္သည္း၊ ကၽြန္းလံုးၾကည္းမွ်၊ ႐ွင္႕ခမည္းမင္း၊ ႐ွင္႕မိရင္းကား၊
လက္ငင္းယခု၊ ျပဳသည္ကမၼ၊ ေ႐ွးပုညေၾကာင္႕၊ ဤမွ်တည္းသာ၊ မဟူစာြ တည္႕၁၊ မဟာသမတ္၊
ႏြယ္မျပတ္လွ်င္၊ Aထြတ္ထိပ္မိုး၊ ျပည္႕ျပည္႕စိုးသည္။ ။ မ်ိဳးလည္းလြန္ျမတ္ ထူးတည္႕ေလ။
ထူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

ေပၚသည္ကမာၻ၊

မျပတ္တည္႕ဆက္ေ႐ွး၊ သားသားေျမး။ ။ Eလည္းယင္
းယင္ယင္E။

၁။ မဟုတ္စြာတည္႕ - ပ

မဟာသမတ္၊

။

မင္းမ်ားနတ္၏။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၃)

E……၊
E……၊

Eတည္႕ယင္ယင္၊

Aိပ္ေပ်ာ္စိမ္႕ဟု၊
ေ႐ႊနန္းဘံ၀
ု ၂ဲ ၊

Eသံလင
ြ ္ႏွင္႕၊

သံဆိမ္႕က်ဴးE၊
Uကင္ထဲ၀ယ္၊

ဘြား႐ွင္ေတာ္ရင္း၊

ကရ၀ိတ္ေႂကြးသို႕၊
တသဲေသာင္းေသာင္း၊

Aျခင္းAတ၊ ဟူသမွ်ကို၊ ခ်ီခ်ျပေဖာ္၊ စိုက္စိုက္ေခၚသည္။

ေျမးမယ္မင္းကိ၁ု ၊

သံေလးတမွ်၊

သံညွင္းႏွစ္သိမ္႕၊

သံျမတမြန္း၊

ထိန္းယေပါင္းႏွင္႕၊

သံခ်ိဳခြန္းျဖင္း၊

Aေၾကာင္းAရင္း၊

။ မယ္ေတာ္မိခင္၊ က်ဴးတည္႕ေလ။

။

က်ဴးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ မယ္ေတာ္႐ွင္ရင္း၊ က်ဴးျခင္းသံေညာင္း၊ နာသာေကာင္းစြ၊
႐ွစ္ေသာင္းတည္႕ရင္ေသြး၊ နားေသာ္ေသး၃။

၁။ ေျမးငယ္မင္းကို - ပ
၂။ ေ႐ႊနန္းဘံုၿမဲ - ပ
၃။ နာေပ်ာ္ေဆး - င

။ Eလည္းယင္ယင္E။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၄)

E……၊
E……၊ Eပိမ္႕ႏွစ္သိမ္႕၊ Aၿငိမ္႕Aခ်မ္း၊ သူငယ္၀မ္းျဖင္႕၊ ျမည္တမ္းပူဆာ၊ ႏိုးနာမ႐ွိ၊ စက္ေပ်ာ္ဘိမွ်၊
သိန္းထိဘဲးခက္၊
ႏွစ္လို႕ခ်င္စြာ၊

ညံ႕သက္ပင္ခ်ည္၊
ခါသာသလင္း၊

လ်ားနံ႐ွည္ႏွင္႕၊

ေAာက္ႏွီးခင္းလ်က္၊

ေနာက္ျပည္မင္းတို႕၊
ေပၚတင္းၾကက္မန
ြ ္၊

ခြန္ဆက္ပို႕သား၊

ဗိတာန္ေဆာင္ထား၁၊

ကိုးပါးရတနာ၊ စီႁမြာခ်ယ္ယွက္၊ ေ႐ႊပုခက္၀ယ္၊ ေ႐ႊ႐က
ြ ္လူလူ၊ ေ႐ႊျခဴသြင္သင
ြ ္၊ လက္ငင္တိုင္ငုတ္၊
မွ်င္မွ်င္ထုတ္၍၊ တမုတ္ႀကိဳးကိုင၂္ ၊ ႏွစ္ဘက္ဆိုင္သည္။ ။

Eတိုင႐
္ ိုက္ပ်ံ႕ပ်ဴးတည္႕ေလ၊

ပ်ဴးတည္႕

ေမွာက္ေတာ္၃၊ ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ ေ႐ႊေလွာ႕ေရာင္ခ်က္၊ ေ႐ႊပုခက္၀ယ္၊ ႏွစ္ဘက္သံႏ၄ႊဲ ၊ တသဲသလ
ဲ ွ်င္၊
လႊသ
ဲ ည္တည္႕သားေလး၊ ႐ိုက္ကာေထြး။

၁။ ပိတန္ေAာက္ထား - လ။

။ Aုပ္မိုး - ပ

၂။ တမုတ္ႀကိဳးဆိုင္ - လ
၃။ ပ်ံ႕ပ်ဴးေမွာက္ေတာ္ - ပ
၄။ ႏွစ္ဘက္သံခြဲ - ပ။ ႏွစ္သက္သံႏႊဲ - လ

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၅)

E……၊
E……၊ Eလ်က္သံၿပိဳင္။ ရင္႕ကာဆိုင္ပိမ္႕၊ Eတိုင္က်ဴး႐ိုက၁္ ၊ စည္းစုတ္လိုက္၍၂၊ သံၿမိဳက္သံေကာင္း၊
သံေညာင္းသံညင္း၊

သံၫွင္းသံၿပီ၊

သံခ်ီသံAုပ၃္ ၊

မွ်င္မွ်င္ခ်ဳပ္လ်က္၄၊

လက္ခုပ္တေျဖာက္၊

Eေထာက္Eခံ၅၊ ႁပြမ္းႁပြမ္းရံလ်က္၊ က်ံက်ံရင္႕သြယ္၆၊ မယ္ေတာ္မယ္ကို၊ နာဘြယ္ႏွစ္သိမ္႕၊ ႏွလံုးၿငိမ္႕မွ၇၊
သံဆိမ္႕သံE၊ ကရ၀ိတ္ေႂကြးသို႕၊ ျခင္ေသးဆီေက်ာ္၊ ႐ိုက္ကာေဖာ္သည္။
ဖ်ဴးတည္႕ေလ။ ။

ဖ်ဴးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

။

နားေတာ္ေ႐ႊဖ်ဴး၊

က်ဴးကာရင္႕ေခၚ၊ သားကိုေဖ်ာ္သည္၊ နားေတာ္တည္႕ၿငိမ္႕ေလး၊ Aိပ္ေပ်ာ္ေဆး။
ယင္ယင္E။

၁။ Aတိုင္းၾကဴး႐ိုက္ - ပ
၂။ သည္လိုက္ဆုတ္၍ - င စည္ဆုတ္လိုက္၍ - လ
၃။ သံရီသံAုပ္ - င
၄။ လမူ၌ မပါ။
၅။ Aဲေထာက္Aခ
ဲ ံ - ပ၊င၊လ
၆။ က်ံက်ံရင္႕တြယ္ - င
၇။ နန္းလံုးၿငိမ္႕မွ် - မ၊ ပ၊ င။

နားေတာ္

ေ႐ႊခက
ြ ္၊

ခ်စ္၀မ္းႏူးမွ်၊
။

Eလည္း

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၆)

E……
E……၊ Eလ်က္ေဘာ္လွစ၁္ ။
လြယ္ကာသေဘာ၊
ၿမိဳင္ေခ်ာင္ေတာတြင္း၊

။

Aျမစ္Aရင္း၊

မိခင္ေျပာပိမ္႕၊

မ်ိဳးတကြင္းကို၂၊

ေဘးေစာသက်၊

သီတင္းသံုးရာ၊

လႊခ
ဲ ်င္းသာယာ၊

Aဇၨဳနလွ်င္၊

ၾကမၸာေလခတ္၊

ကပိလဟု၊

က်ဴးသံ၀ါျဖင္႕၊
ျပည္မခြာေ႐ွာင္၊

(စ်ာန္လတ
ြ ္ေလွ်ာ၍၊

ရေသ႕မ်ိဳးပြား၊

ဆတ္မသားဟု၃၊ မာရယုလွ်င္၊ ဘျပဳၿမိဳ႕ထီး၊ သင္းႀကီးေAာင္လာ၊ သည္းခ်ာေဒ၀ီ၊ သမီးဘီႏွင္႕၊
ယွဉ္မွီတကြ၄၊

ဓညေ႐ႊျပည္၊

လာသည္Aႀကိဳက္၊)

ႀကိဳးကာသတ္ႏြံ၊ ထီးနန္းစံသည္။
ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

ယွဉ္ေဘာ္တကြ၊

ရကၡိဳက္ဂုမာၻန္၊

။ ေမာင္ႏွံႏွစ္စံု၊ ဖူးတည္႕ေလ။ ။
ႏွစ္စံုပလ်က္၊

ဓည၀တီ၊

ငဆဒၵန္ဆိုး၊

ဘီလူးမ်ိဳးကို၊

ဖူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ျပည္သဂႌတင
ြ ္၊

ၿပီသည္ရန္ဆူး၊

စံုဘီလူးကို၅၊ တြင္းတူးမလြတ္၊ Aကုန္သတ္မွ၊ Aထြတ္တည္႕တင္ေသး၊ လ်င္လ်င္ေ႐ွး။ ။
ယင္ယင္E။

၁။ Eလ်က္ေAာ္ဟစ္ - မ။ ပ
၂။ မ်ိဳးAကြင္းတိ - ပ (……) ပမူ၌ မပါ
၃။ ဆက္မသားဟု - င ဆက္မသားဟု - လ
၄။ ယွဉ္မွီတ၀ - မ ၅။ စံုးဘီလူးကို - လ

Eလည္း

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၇)

E……
E……၊

Eတံုကာကာ၊

မည္သာဓည၊

ထိုမင္းမာရယုက၊

သားပုေျမးခ်ယ္၊

ျဖဴေရာင္ထြန္းလြန္၊

ကိ်န္ခန္းကန္မွ၊

ျပည္ပထိပ္ဖ်ား၊
စဉ္တကယ္တင
ြ ္၊

ေဘးမြန္ႀကီးစြာ၊

ကံရာဇာလွ်င္၊

ေထာင္ထားခဲ႕သည္။

။ ႏွစ္ဆယ္႕ ေလးႏွစ္ ၾကဴးတည္႕ေလ။

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

တိမ္ေပၚျမင္႕ေဆာင္၊

။

ယင္ယင္E။

၁။ နန္းတန္ေဆာင္၌ - မ
၂။ ႏွစ္ဆယ္႕ေလးႏွစ္ၾကဴးတည္႕ေလး - ပ၊ င၊ ၀၊ လ။

နတ္ေဒ၀ီႏွင္႕၊

ပြေ
ဲ ကာင္းရင္ဘ႕ဲြ ၊

ၾကဴးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ေတာင္ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊
ႏွစ္ဆယ္႕တည္႕လြန္ေသြး၊

တည္စျပဳက၊

ပဉၥာနာရီ၊

နတ္တန္ေဆာင္း၌၁၊

ေတာင္ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊

ေထာင္ထားခဲ႕သည္၊

လက္နက္ရင္း၍

ငါးဆယ္ေလးေဆာင္၊

တိမဆ
္ ီမိုးေဆာင္၊

ပြေ
ဲ ကာင္းရင္ဘ႕ြဲ ၊

သိၾကားေပးႏွင္း၊

နတ္တန္ေဆာင္း၌၊

ႏွစ္ေပါင္းေလး၂။

Eလည္း

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၈)

E……
E……၊ Eလ်က္ က်စ္လ်စ္၊ စဉ္တရစ္တည္႕၁၊ တလွစ္ယင္းက၊ သိၾကားျပသား၊ ဓည၀တီ၊ သိဂႌျပည္သာ၊
တည္တံုလွာ၍၊ ဆက္ကာလူ႕ထိပ္၊ ႏွစ္က်ိပ္႐ွစ္ေယာက္၊ မင္းမ်ားေနာက္တင
ြ ္၊ လက္ေAာက္Aာဏာ၊
စၾကာနႏၱ၊ ေနလမတူ၊ မဟူျမတ္ေမာ၂၊ ဉာဏ္ေရာင္ေပ်ာလ်က္၊ ႐ွင္ေစာေဂါတမ၊ ပြင္႕လတ္ထသည္၊
ဘ၀သံုးထိပ္ Uီးထိပ္တည္႕ေလ။

။

Uီးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

ဘ၀သံုးမည္၊ မ႑ိဳင္တည္သည္၊ ဉာဏ္ျခည္႕တည္႕ေရာင္ေျပး၊ ပတ္ကံုးေမႊး။

၁။ စည္းတားရစ္တည္႕ - ပ
၂။ မယူျမတ္ေမာ - မ

ေဂါတမသို႕၊

။ Eလည္း ယင္
ယင္ယင္E။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၉)

E……
E……၊

ပ်ိဳးသည္မူလ်က္၁၊

EEရင္႕႐ူ၊

နားေတာ္တည္ေလာ႕၊
သိဂႌေ႐ႊျပည္၊

လူလုေခၚကာ၊

(ထူးလည္ျမတ္စစ္)၊

ဘုန္းတိစည္သား၂၊

Eကရာဇ္တံခန
ြ ္၊

Aမည္သူရိယ၊

ေမတၱာလည္းေ႐ွး၊
ဆဒၵန္ျဖဴဆြ၊

စႏၵရာဇာ၊

ပ်ံ႕ေမႊးသာၾကည္၊

လႊရ႐ြႏွင္႕၊

မင္းသဒၶါလွ်င္၊

ထိုခါ

ဓည၀တီ၊
စိုးခိုက္၊

႐ွင္ေတာ္ႀကိဳက္၍၊ ႐ိုက္႐ိုက္လဖိမ္႕၊ Aူသိမ္႕ထက္၀ွန္၊ ပီတိမႊန္မွ်၊ ေတာင္းပန္ေသာခါ၊ မဟာမုနိ၊
႐ွိသည္ယခု၊ ဆင္း႐ုပ္တုကို၊ ၀ိသုကမၼ၊ ဆီၾကားမ၍၊ ပဉၥေလာဟာ၊ ရတနာျဖင္႕၊ ခုနစ္လက္ေခြ႕၊
ကိုယ္ေငြ႕ေတာ္ယူ၊

တည္ေတာ္မူမွ၊

ဘုန္းတူဘုန္း႐ွည္၊

ထားခဲ႕ေသာAား၊ သံုးပါးနတ္လူ၊ ကိုးရာမူသည္။
ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

႐ွင္ေတာ္ကိုယ္စား၊

၂။ ဘံုတိစည္သား - မ။

(…..) ပမူ၌ မပါ။

ကိုယ္ေတာ္စားဟု၊

။ Aယူ႐ိုၫတ
ြ ္ႏူးတည္႕ေလ။

Aားလံုးၫြတ္သည္၊ Aထြတ္တည္႕မွန္ေသး၊ ႏိႈင္းမဲ႕ေ၀း။

၁။ ၿဖိဳသည္မူလ်က္ - မ။

ညီနည္သူရား၊

ကိုးရာထား၍၊
။ Eလည္း ယင္ယင္E။

။

ႏူးတည္႕
သံုးပါးလူနတ္၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၀)

E……၊
……၊ Eတံုခ်ီခ်၊် တျမျမတည္႕၊ ဓည၀တီ၊ သိဂႌေ႐ႊျပည္၊ ဘုန္းတိစည္သား၁၊ Aမည္စႏၵ၊ သူရိယခ်ည္၊
ဆက္ကာတည္လ်က္၊ သားစည္ေျမးေလ်ာက္၂၊ ငါးေယာက္ႏွစ္က်ိပ္၊ ျဖဴရိပ္ျဖန္႕ေဆာင္း၊ ေႏွာင္းကား
ခါခ်ိန္၊ က်ိတ္တတ္နတ္မြန္၊ ၫႊန္ျပလဘိ၊ ေ၀သာလိ၀ယ္၊ ဇာတိဆဒၵန္၊ မ်ိဳးမွန္ျဖဴလဲ႕၊ တဆယ္႕ႏွစ္စီး၊
ေက်ာ္သီးထိုခါ၊

ေက်ာ္ထင္စြာသား၊

သိၾကားနတ္ေပး၊

ေလးႏွင္႕

ကိုးဆက္မင္းတိုင္၊

တုတ္ခြန္လိႈင္၏၊

မဟာမည္လိႈင္း၊

သန္လ်က္၊

တိုင္းစႏၵရား၊

လက္နက္လွံပ်ံ၊

႐ိုက္တိုင္ထန္ႀကိဳး၊

ေက်ာက္ေလွကား၌၊

ေစစားခံ၍၊

ႏြံတံုေသာင္းနက္၊

မိုးလည္းရတနာ၊

႐ြာကာကာတည္႕၊

မည္သာေက်ာ္မႊန္း၊ Uဒါန္းေထာင္လႊား၃၊ စႏၵရားဟု၊ ႀကီးAားေျမာက္စည္၊ ကိုးဆက္တည္သည္။
လူ႕ျပည္ဘုန္း႐ွိန္၊

စူးတည္႕ေလ။

စူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

။

ေဘးေတာ္စႏၵရား၊

ကိုးဆက္Aားကို၊ သိၾကားေပးသ၊ လွံပ်ံလွႏွင္႕၊ မိုး၀ရတနာ၊ ႐ြာသည္ထန္ႀကိဳး၊ ေက်ာ္လႊမ္႕ဟိုးသည္၄၊
တန္ခိုးတည္႕ပ်ံေမြး၊ ကၽြန္းလံုးေသြး။

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ ဘံုတိစည္သား - မ
၂။ သားၾကည္ေျမးေလွ်ာက္ - ပ၊င
၃။ Uဒါန္းေဆာင္လႊား - ပ၊ င
၄။ ေက်ာ္လွ်ံဟိုးသည္ - မ (……) လမူ၌ မပါ။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၁)

E……၊
……၊ EEသာဖ်ား၊ သိၾကားေပးနံ႕၊ ေစစားခံသား၊ လွံပ်ံလက္သံုး၊ ကိုးဆက္လံုးတြင္၊ Aဆံုးစႏၵရား၊
ေနာက္မင္းဖ်ားလွ်င္၊
ဟူးရားျဖဴတို႕၊

ႏွစ္ပါးဉာဏ္ေထာက္၊

ျမစ္မူမႏိုင္၊

ေ႐ွ႕ေနာက္ေျမာ္ျမင္၊

ေလွခိုင္ေလွေကာင္း၊

ေဗဒင္က်မ္း၀ါး၊

ေလွရံေပါင္းတည္႕၊

ဟူးရားညိဳဟူ၊

ကိုးေသာင္းပိတ္ထား၊

ေ႐ွ႕သြားေနာက္တ၊ြဲ ပင္လယ္၀ဲ၀ုတ္၊ ျမစ္သမုဒ္ျဖင္႕၊ တ႐ုတ္Uတည္၊ ျပည္သို႕ႂကြခါ၊ သႏာၱဖူးနစ္၊
ပစ္သည္ကြမ္းဘတ္၊
Aခ်စ္၀ါသနာ၊

ျမင္ဘိလတ္က၊

ဆံုေပလွာေၾကာင္႕၊

ေရနတ္မင္းေသြး၊
ပန္ထာြ းႏွစ္ေထာင္း၊

ေႏွာင္းမယ္ေထြးလွ်င္၊
ဘကိုေတာင္းေသာ္၊

လင္႕႐ွာလဟူ၊ ခ်စ္ႏွစ္ယူသည္။ ။ လြယ္ကူပန္းႏွယ္ခူးတည္႕ေလ။

။

ေ႐ွးခုနစ္ျဖစ္၊

Aေလာင္းျပန္ခါ၊

ခူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ စားေတာ္ကြမ္းဘတ္၊ ျမင္ဘိလတ္က၊ ေရနတ္မင္းေသြး၊ Aေထြးေရာင္ေကာင္း၊
ဘကိုေတာင္းသည္၊ လင္ေဟာင္းတည္႕ပိုက္စက္ေထြး၊ ခ်စ္ေငြ႕ေ႐ွး။

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၂)

E……၊
ိ ါး၀ါး၊ ေတြးယူမွားလ်က္၊ နဂါးႏႈတ္ဏၭက္၊ ခုနစ္ရက္သာ၊ ေနခဲ႕ကာတည္႕၊
……၊ EEတံုသူ၊ ဟုတ္လ၀
Aေလာင္းလူ႕ျပည္၁၊

တစ္ခါလည္းေကာင္း၊

ေ႐ွးဖ်ားမင္းစစ္၊

ဓမၼရာဇ္မတ္၊

ကိုယ္လတ
ြ ္ေ႐ွာင္ခာြ ၊

လာလတ္ရာတြင္၊ မာန္ပါမ်က္ပြား၊ မိဖုရားေၾကာင္႕၊ ေျပးသြားခဲ႕တံ၊ု (ၿမဲဟ႐
ဲ ံုျပည္)၊ တည္သည္ယခု၊
မင္း႐ိုးျပဳ၍၊

႐ွင္ဟုမက်ိဳး၊

ကၽြန္စည္႐ိုးကို၊

႐ွင္႕ဘိုးေတာ္မင္း၊

ေမြး႐ွင္ရင္းလ်က္၊

မၾကာရတည္႕၊ သားဘႏွစ္ပါး၊ ခႏၶာလားမွ၊ ထြားထြားယမန္၊ ပ်က္ခ႕ဲ ျပန္သည္။ ။

လက္ငင္းခဏ၊
မာန္ေတာ္မန္သို႕

ဆူးတည္႕ေလ။ ။ ဆူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ ေထာ္ေလာ္ကန္႕လန္႕၊ ႐ွင္မခန္႕ႏွင္႕၂၊
လိုလြန္႕ကိုယ္ယံု၊
ခႏၶာေဘး။ ။

ၿမံဳဟဲ႐ံုကို၊

ဆန္တံုတစ္ခ်က္၊

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ Aေပါင္းလူ႕ျပည္ - ပ (……) လမူ၌ မပါ
၂။ ႐ွင္မကားေလာ႕ - င

႐ွင္႕ဘိုးဖ်က္သည္၊

Aသက္တည္႕ေသေရး၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၃)

E……၊
……၊ Eလ်က္သာႏႊ၊ဲ ေျပာကာလႊဲပိမ္႕၊ ၀ဲပင္လယ္ျမစ္၊ နဂါးႏွစ္၍၊ ႐ွိရစ္ေသာခါ၊ ျပည္႐ာြ တစ္ဖန္၊
မေရာက္ျပန္ဟု၊ ျပင္းထန္ေႂကြးဟစ္၊ ငိုယိုလစ္၍၊ လင္သစ္လင္သား၊ လင္မူထားကို၊ မ်က္၀ါး႐ႈေပ်ာ၁၊
ေမာတံုတေရး၊ ႐ွင္႕ေဘးခင္ဘြား၊ မိဖုရားကို၊ သြားမည္Aခါ၊ ေရာင္၀ါလွ်ပ္လား၊ ပတၱျမားျခည္၊ ဤသည္
လက္စြပ္၊

ဘိုးခပ္ျပည္ႏိႈင္း၊

တိုင္းေ႐ြ႕ကန္သ၂ူ ၊

မင္းေျမွာက္မူဟု၊

ဟူခ႕ဲ ႏွစ္ေထာင္း၃၊

ၾကာမေညာင္းတည္႕၊ Aေလာင္းလင္လ်ာ၊ တိုင္းကာ႐ွာသည္။ ။ ထိုခါျပည္လံုး ႏူးတည္႕ေလ။
ႏူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

ထိုေရာ္Aခါ၊

လက္စြပ္တိုင္း၍၊ ရႏိုင္းတည္႕႐ွာေမး၊ Aျပည္ေသြး။

လင္မိန္႕မွာေၾကာင္႕၊

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ လင္သစ္လင္လာ၊ လင္မူတာကို၊ မ်က္ႏွာ႐ႈေပ်ာ - ပ
၂။ ဘိုးခပ္ျပည္႕ႏိႈင္း၊ တိုင္းေ႐ွတန္သူ - ပ။ တိုးခပ္ျပည္႕ႏိႈင္း၊ တိုင္းေ႐ွ႕ကန္သူ - မ
၃။ ယူခ႕ဲ ႏွစ္ေထာင္း - မ။

။

လင္လ်ာလိုႏိႈင္း၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၄)

E……၊
……၊ Eလ်က္စီ႐ံုး၊ ပန္းႏွယ္ကံုးပိမ္႕၊ ျပည္လံုးႏွံ႕မွ်၊ တိုင္းမရေသာ္၊ ဆားစမီးထဲ၊ ေတာင္ယာပဲ၀ယ္၊
Aၿမဲေနပင္၊

ၿမိဳ႕တြင္ထင္႐ွား၊

သင္းႀကီးသားလွ်င္၊

ရည္သာြ းလံုးရပ္၊

စည္းၾကပ္

က်စ္ေၾကာ၊

ေခ်ာေမာဆင္းေရာင္၊ ညီေနာင္သားဘ၊ သံုးေယာက္ရ၍၊ Aစတည္တံု၊ Aျမတံုႏွင္႕၊ တူစံုသားေမာင္၁၊
ထီးနန္းေဆာင္၍၊ ေနာင္တလစ္မူ၊ သားပဲဖ်ဴႏွင္႕၊ ရိပ္ျဖဴေဆာင္းခ်ဳပ္၊ ျပည္႐ာြ Aုပ္လ်က္၊ တုန္လႈပ္မစြမ္း၊
ခဲယိုယင
ြ ္းတြင္၊ ႐ွမ္းကိုးသိန္း႐ွင္၊ သိုခင္ဘာြ းႀကီး၊ (ေတာင္႐ိုးစီး၍၊) ဖ်က္ဆီးေလခါ၊ တို႕႐ြာတစ္ႀကိမ္၊
မင္းမဲ႕တိမ္သည္။

။ စည္းစိမ္မထြန္း ႐ႈးတည္႕ေလ။

။

႐ႈးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ ထိုေရာ္ ႐ွမ္းမ်ား၊ သိုခင္ဘာြ းလွ်င္၊ ႀကီးမားမာန္ပါ၊ ဖ်က္ဆီးလွာ၍၊ ယင္းခါတစ္ခ်က္
ထီးနန္းပ်က္သည္၊ Aဆက္တည္႕Aေရး၊ ျပတ္လုေသး။

၁။ တူစံုသာေပါင္း - င။ (……) လမူ၌ မပါ။

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၅)

E……၊
……၊ EE ခုခု၊ မိမ်က္႐ႈကို၊ သိမႈေထြေထြ၊ မိခင္ေရပိမ္႕၊ ပ်က္ေၾက ကိန္းခန္း၊ သိုက္နိဒါန္းေလ်ာက္၊
႐ွမ္းမင္းဖ်က္ထ၊ ထိုေခတ္၀ယ္၊ စူဠတြင္ျငား၊ စႏၵရားဟု၊ သား၏ေသြးUီး၊ ေစာ႐ြယ္လူးလွ်င္၊ ကိုယ္ထူး
ခြာလွစ္၊

စစ္တန္း

ငမင္ငတုန္း၂၊

တင္တက္၁၊

သက္ႏွင္႕

ဘုန္းလက္႐ံုးဆက္၊

ေစာင္႕ဘန္နဂါး၊

သိၾကားေပးသည္၊

ဘက္၍၊

စမၸ၀က္၌၊

သက္သေဘာပင္၊

ျဖဴ႐ြက္ျဖန္႕မိုး၊

ပေတာက္စည္၏၊

႐ွမ္းလည္းပ်က္၏၊ တိုင္းထက္ ဆယ္ျပန္၊ တို႕ျပည္လြန္သည္။

သက္မည္တင
ြ ္သား၊

ႏွင္းလာစိုးက၊

မိုးႀကိဳးကန္ငယ္၊

တီးျမည္သေ
ံ ၾကာင္႕၊

ပုဂံထက္ညက္၊

။ တဖန္ကၽြန္လံုး မူးတည္႕ေလ။

။

မူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ ထင္ေပၚ ေတဇ၊ စူဠတြင္ျငား၊ စႏၵရား၏၊ သက္ထားလုလင္၊
သက္ငမင္လွ်င္၊

ႀကီးAင္ႀကံစည္၊

ၿမိဳ႕ႀကီးတည္၍၊

တိုင္းဆက္တည္႕ေက်ာ္ေသး၊ ဘိုးခင္ေဘး။

၁။ စစ္တန္းဆင္တက္ - မ
၂။ ငပင္ငတုန္း - မ

Aမည္စမၸ၀က္၊

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

ထီးနန္းတက္သည္၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၆)

E……၊
……၊

Eသည္တခ်က္၊

စမၸ၀က္၌၊

ဘုန္းစက္စည္ၿပံဳး၁၊

ဆယ္ေယာက္က်ံဳးတြင္၊

Aဆံုးစြန္မႉး၊

မင္းဘီလူးကို၊ ႀကံဳထူးလွည္႕ပတ္၊ ပုန္ကန္သတ္၍၊ မတ္သခၤယာ၊ မည္သာတစ္ခ်က္၊ ၀ေရာင္းငွက္လွ်င္၊
သံုးဆက္ေ႐ြ႕သာ၊

ပဉၥာၿမိဳ႕ေဟာင္း၊

က်ိန္းၿပီးေႏွာင္းမွ၊

မင္းေကာင္းေကၽြးခဲ၊

မင္းရဲဘယ၂၊

ေပါက္ညိဳျမႏွင္႕၊ ႂကြခ႕ဲ ေ႐ႊျပည္၃၊ ေဆြႏွစ္မည္တင
ြ ္၊ ျမင္သည္သည္းခ်ာ၊ ေ႐ႊဂူသာႏွင္႕၊ လက်ၤာမင္းနန္၊
နန္း႐ိုးမွန္လွ်င္၊

တဖန္လည္းေကာင္း၊

ေလာင္းစည္သူခိုင္း၊

Aယူလိႈင္း၍၊

တလိုင္းတသိန္း၊

ျပဴတသိန္းႏွင္႕၊ ေAာင္က်ိန္းခါခ်ိန္၊ ျပကၡဒိန္ေလ်ာက္၊ ပရိန္ၿမိဳ႕သစ္၊ ေထာင္လွာလစ္သည္။
ခ်စ္ႏွစ္ျပည္သူ၊ ႐ူးတည္႕ေလ။ ။

႐ူးတည္႕

ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

။

ႏွစ္ေဘာ္ႏွစ္ပါး၊

တူမျပားတည္႕၊ ႐ွင္သားသၼီး၄၊ ေဆြဇနီးလွ်င္၊ ျပည္ႀကီး ၀င္လွာ၊ တို႕ခ်မ္းသာကို၊ ႐ွာတည္႕ျမတ္ေလး၊
ေမတၱာေ႐ွး။

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ ဘုန္းစက္စဆံုၿပံဳး - မ
၂။ မင္းရဲပီရ - ပ
၃။ ႂကြခ႕ဲ ေ႐ႊျပည္ - မ
၄။ ႐ွင္Aားသၼီး - မ

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၇)

E……၊
……၊ EEသံၾကား၊ က်ဴးကာ ျဖားပိမ္႕၊ နားလည္းမေယာင္၊ ႐ွင္မေထာင္ေလာ႕၊ ေမာင္ႏွမရင္း၊
တသားခ်င္းတို႕၊

မင္းေျမွာက္ေသာခါ၊

ပါသည္မ်ားလိႈင္း၊

တလိုင္းႏွင္႕ျပဴ၊

ႏွစ္ျပည္သူတို႕၊

သံုးလူထြတ္ခ်ာ၊ မဟာမုနိ၊ ႀတီနာေထာ္၊ ႐ုပ္႐ွင္ေက်ာ္ကို၊ ေပါင္ေတာ္ ေက်ာ႕သား၁၊ ယူေသာကားျဖင္႕၊
နဂါးလည္းႏွစ္၊ ျပန္ရစ္ေသာခါ၊ ျပည္႐ြာလည္းပ်က္၊ ခုထက္တိုင္ပင္၊ ႏူ၀ဖ
ဲ ်က္လ်က္၊ ႐ွင္ပစ္ျပစ္ေၾကာင္႕၊
ျဖစ္သတည္းဟု၊ သည္းသွ်င္ႏွမ၂၊ နားေတာ္ခေလာ႕၊ ဘ၀လည္းဆံုး၊ ပ်က္သံုးခႏၶာ၊ သသၤရာ၀ယ္၊
ပUၥာနႏၱရိတ္၊ တဆိတ္မခၽြတ္၊ ခံလိမ္႕မွတ္သည္၃။
က်ဴးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

။ ကၽြတ္တည္႕ကမာၻက်ဴးတည္႕ေလ။
ေပါင္ေတာ္ေက်ာ႕သား၊

ေလာဘAားေၾကာင္႕၊

ယူကားယူမိ၊ မခ်ိဒုကၡ၊ ဘ၀သသၤာ၊ ပUၥာနႏ ၱ၊ ကံႀကီးလွသည္၊ ျမတ္စာြ ႕တည္႐ွင္႕ပင္႕ေဘး။
Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ ေဘာင္းေတာ္ေၾကာ႕သား - မ
၂။ သည္း႐ွင္မခြ - မ
၃။ တံဆိပ္မခၽြတ္၊ ခတ္လိမ္႕မွတ္သည္ - မ

။

။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၈)

E……၊
……၊

EEသာႏိုး၊

Aိပ္နားခိုးေလာ႕၊

မင္း႐ိုးဆက္လွာ၊

မင္းလကၤ်ာ၏၊

သည္းခ်ာစည္႐ွည္၊

ငါးဆက္လည္တင
ြ ္၊ မည္ေကာလိယ၊ မင္းမ်ာ႕တံခန
ြ ္၊ ေဘးေစာမြန္လွ်င္၊ ဆဒၵန္ဆင္ျဖဴ၊ ေငြတူလလ
ြ ၊ြ
ဆယ္စီးရ၍၊ နတ္သသခံ၁၊ လွံပ်ံေစကာ၊ ငန္းတာခ်ခ်၊ ဒီပပတ္ကံုး၊ မင္းAားလံုးကို၊ ပင္႕႐ံုးထံေAာက္၊
Aကုန္ေရာက္မွ၊

ငရေကာက္ေမာ္၊

ေတာင္ကုန္းေပၚထက္၊

ေကာင္းၿခီးနတ္လူ၊ ဘ၀ဂ္ဆူမွ်၊ Aလႉေကာင္းမႈ၊ တည္ထားျပဳသည္။
ၾကဴးတည္႕ေလ။
မင္းဓမၼလွ်င္၊

။

ၾကဴးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ငရေကာက္ေမာ္၊

ဉာဏ္ေရာင္ေျပး။

၁။ နတ္တသံခံ - လ

။

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

ေတာင္ကုန္းေပၚထက္၊

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

႐ွင္ေတာ္႐ုပ္ႀကီး၊

မဟာထီးကို၊
ဗဟုကုသိုလ္

မည္ေတာ္ေကာလိယ၊

ကုသိုလ္စက္သည္၊

ဘ၀ဂ္တည္႕မေမွး၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၁၉)
၁၉)

E…...၊
...၊ Eတံု မယ္မိ၊ နားေထာင္ခ်ိေလာ႔၊ ေကာလိယမင္း၊ Aရင္းသည္းခ်ာ၊ ဒႆရာလွ်င္၊ မဟာမုနိ၊
႐ိွသည္Aေၾကာင္း၊

ေပါင္းေလာင္းၿမိဳ႕ထီး၊

သင္းႀကီးညႊန္ျပ၊

ပုညႀကီးေထြ၊

လြန္႐ိုေသလ်က္၊

၀င္ေလသက္ထက္၊ ထြက္ခဲ႔သင္ထုတ္၊ ဂါ၀ုတ္႐ွစ္မည္၊ ဗိုလ္ေျခစည္မွ်၊ Aမည္ဓည၊ ၿမိဳ႕ခ်က္မ၀ယ္၊
Aကၠတညဳ၊ ေတာင္ပုAဖ်ား၊ ကႏၷုားပြႀဲ ကီး၁၊ ေ႐ႊေတာင္ထီးသို႔၊ ေက်ာင္းႀကီးေ႐ႊဂ၂ူ ၊ တည္သည္မူကား၊
ဇမၺဴတကၽြန္း၊ မင္းထက္၀န္းတို႔၊ တာငန္းခ်ခ်၊ လုပ္ရေသာAား၊ ဘုရားမည္သာ၊ သာသနာ၀ယ္၊
ဓမၼေသာက၊ ဒသရာဇာ၊ ဤႏွစ္ခါသည္။ ။ မ်က္ႏွာမင္းခ်င္း ဖူးတည္႕ေလ။

။ဖူးတၫ္႔ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တၫ္႔ေၾသာ္၊ ေ႐ွ႕ေသာ္ဓမၼာ၊ သကၤာယန၊ Aာဒိယႏွင္႕၃၊ ဒသရာဇာ၊ လက္ထက္သာလွ်င္၊
မ်က္ႏွာၾကည္႐ႊင္း၊ ဘုန္းႀကီးလွ်င္းသည္၊ မင္းခ်င္းတၫ္႔စုေ၀း၊ ျမင္ၾကေသး။

၁။ ကနားဘြ႕ဲ ႀကီး - တ
၂။ ေက်ာက္ႀကီးေ႐ႊဂူ - င၊ လ
၃။ ဟဒိယ - င၊ ဗ်ာဒိယ - လ

။ Eလည္းယင္ယင္E။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၀)
၂၀)

E…...၊
ြ ္လွ်င္၊ ေပ်ာ္တတ္ရာရာ၁၊ ေAာက္ေမ႔႐ွာ၍၊
...၊ EE ပ်ပ်၊
ပ်ပ်၊ သားညီမကို၊ ခ်ီခ်ေရ႐ြတ္၊ တတြတ္တတ
နာနာလိုလို၊ ရင္႔ကာဆိုလ်က္၊ သံခ်ိဳသံခန
ြ ္း၊ ဆန္းဆန္းထူးထူး၊ မိခင္က်ဴးAံ႕၊ သားUီးေသြးခဲ၊ မိပုလက
ဲ ို၊
န႐ြဲန႐ူ၊

သူငယ္မူျဖင္႔၊

နားပါးသြင္းသြင္း၊

AပူAဆာ၊

ငို႐ွာမဲ႔လ်က္၊

Aိပ္ပါလွ်င္းေလာ႔၊

ေက်ာ္ေပါက္ျပလ်က္၊

ဒသရာဇာ၊

ေ႐ႊပုခက္၀ယ္၊

သတင္းေတဇ၊
ေဘးႀကီးစြာလ်င္၊

စံုမက္သနား၊

မိစကားကို၊

ေနတမွ်သာ၊

(Aာဏာထူးလွ)၊

Aံ႕Aာလူ၀ယ္၊

မယံုဘြယ္တၫ္႔၊

ေျခာက္ဆယ္ဆင္ျဖဴ၊ ဗိုလ္လူမူကား၊ ႏြားလားသင္းစု၂၊ ခုႏွစ္ခုေမြး၊ AေလွးAေလွ၊ ကုေဋေဋတိ၊
ေျခကစားတံု၊ မီးေသြးပံုသည္။
ဟုတ္တၫ္႔ေၾသာ္၊

။ မည္းကံုလက္ဖ်ား၊ လူးတည္႕ေလ။

ဆိုေသာ္လ၀
ူ ယ္၊

မယံုဘယ
ြ ္တၫ္႔၊

။ လူးတၫ္႔ေမွာက္ေသာ္၊

ေျခာက္ဆယ္ဆင္ျဖဴ၊

ဗိုလ္မ်ားလူကား၃၊

ႏြားလားခုနစ္၊ ေရလစ္မတတ္၊ ပံုယင္ခတ္သည္၊ မာရ္နတ္တၫ္႔ဗိုလ္ႏွင္႔ေထြး။ ။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ ေျပာတတ္ရာရာ - မ
၂။ ႏြားလားပင္ထု - ပ
၃။ ဗိုလ္မ်ားမူကား - မ

(……) ပမူ၌ မပါ

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၁)
၂၁)

E..…
..….၊ Eပိမ္႕ ခ်ီခ်၊ တျမျမတည္႔၊ မင္းတရာ႕ေသြး၊ ဘြားေတာ္ေျမး၏၁၊ ခင္ေဘးေက်ာ္စာြ ၊ ဒသရာလွ်င္၊
ဓမၼာေသာက၊

ဒါနစံုမက္၊

ခုနစ္ရက္ဆံုး၊

လံုးလံုးဇမၺဴ၊

လႉေသာဟူ၏၊

သည္မူေသာ္ကား၊

ရွည္လ်ားေတာင္တာ၊ သာသနာ၀ယ္၊ ခႏၶာေရာက္ျပန္၊ နိဗၺာန္သဘင္၊ ပြဆ
ဲ ံုးရင္မွာ၂၊ ပန္းတင္ဟရ
ဲ ံု၊
ၿမံဳကားတျမက္၊ ဆြမ္းခ်က္လုပ္ေကၽြး၊ ကေလးျမက္ႏုတ္၊ သင္ပုတ္ပုဂံ၊ စ႐ြ႔ံ႕ပုသိန္၊ လႉခန္႕ခ်ိန္ၿပီး၊
ပရိန္ၿမိဳ႕ထက္၊ ႐ွစ္ဆက္စြန္ဖ်ား၊ မင္းဘုန္းစားကား၊ ဟူးရားက်မ္းလာ၊ ေလးၿမိဳ႕မွာသို႔၊ Aညာခ်ိတ္ၿမိဳ႕၊
တၫ္႔ေလတို႔သည္။ ။ ေရႀကိဳ႕ျမစ္ကမ္း၊ Uီးတၫ္႕ေလ။

။ Uီးတၫ္႔ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တၫ္႔ေၾသာ္၊

ဖန္ေဆာ္ႏွစ္လ၃ို႔ ၊ သဲေတာင္ပ၀
ို႔ ယ္၊ ခ်ိတ္ၿမိဳ႕သာစည္၊ ဘုန္းစားတည္သည္၊ ေရၾကည္တၫ္႔ ကမ္းေျမွး၊
ေမာ္ေထာင္႔ေကြး။ ။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ မူAားလံုး၌ ေျမးတြင္ဆံုး၏။
၂။ ပြဆ
ဲ ံုးလ်င္မွာ - မ။
ပြဲဆံုးက်င္မွ - ပ။
၃။ ဖန္ေသာ္ႏွစ္လို႕ - မ။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၂)
၂၂)

E..…
..….၊Eပိမ္႕တျခင္း၊ ထိုၿမိဳ႕တြင္း၀ယ္။ သံုးမင္းတြင္လွာ၊ ၾကမၼာတုန္လတ္၊ မြတ္စလင္ဗိုလ္၊ ၿငိဳးသိုရန္ခင္း၊
ပုန္ကန္လ်င္း၍၊

တင္းခဲ႔တခ်က္၊

စမၸ၀က္၌၊

Aသက္သံုးႏွစ္၊

ခႏၶာပစ္မွ၊

တိုင္းခ်စ္တင
ြ ္မည္၊

စိုးမင္းသည္ကို၊ ျပည္၌ ဗိုလ္လူ၊ ဘိသိက္တင္မွ၊ ထိုတင
ြ ္မေထာင္၊ ေတာင္၏တူရူ၊ ၿမိဳ႕ေတာင္ငူ၌၊
တည္မူ စဉ္လ်က္၊ ဆယ္႔ေျခာက္ဆက္တင
ြ ္၊ ၿမိဳ႕သက္ကုန္ၿပီး၊ ျမစ္ႀကီးကူလ်က္၊ ျမစ္ေနာက္ဘက္၀ယ္၊
ေလာင္းၾကက္မည္ေခၚ၊ ၿမိဳ႕သာေက်ာ္ကို၊ Aေလာ္မာျဖဴ၊ တည္လတ္ထူသည္။

။Aယူႀကံတၫ္႕

ထူးတၫ္႔ေလ၊ ထူးေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တၫ္႔ေၾသာ္၊ Aေလာ္မာျဖဴ၊ ၿမိဳ႕ေတာင္ငူက၊ ႀကံယူစူးစူး၊
ေလာင္းၾကက္ကူး၍၊ Aထူးၿမိဳ႕မြန္၊ တည္လတ္ထန
ြ ္သည္၊ ရန္မာန္တၫ္႔တုန္E၊ ေၾကာက္တင္းေမး။
Eလည္း ယင္ယင္E။

။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၃)
၂၃)

E…...၊ Eပိမ္႕ သံေခ်၊ မိျမဳေတကို၊ ေစ႕ေရမိခင္၊ ေျပာပါခ်င္Aံ႕၊ ေဘးခင္ႀကီးစြာ၊ Aေလာ္မာလွ်င္၊
တည္လွာ ေလာင္းၾကက္၊ ထိုၿမိဳ႕ထက္၌၁၊ ျဖဴရြက္ ျဖန္႕က်ံဳး၊ ေျခာက္ေယာက္ ဆံုးတြင၂္ ၊ တ႐ံႉးႀကံသီး၊
နန္းက်ႀကီးကား၊

မီးထက္မက၊

ျပည္ပျပည္တင
ြ ္ း၊

ဒါးတစင္းမွ်၃၊

မ႐ိွရတည္႔၊

က်နေကာက္ငင္၊

ပူဆာAင္ႏွင္႔၊ ေဆြလင္ႏွစ္မည္၊ Aိမ္ေထာင္ခ်ည္သား၊ စည္သဘင္ႀကီး၊ သမီးလွစာြ ၊ ဖန္နီလာကုိ၊
Aာသာငက္ငက္၊ ေလာဘမက္၍၊ ရက္ရက္ယူၿပီး၊ မင္းႀကီးေခါင္ဖ်ား၊ ဘႏွစ္ပါးတို႔၊ ၿငိဳးထားႀကီးစြာ
ဖ်က္ဆီး႐ွာသည္။
မေတာ္က်င္႔ညစ္၊

။ မိစာၦ က်င္႔ညစ္ညဴး တၫ္႔ေလ။ ။ ညဴတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တၫ္႔ေၾသာ္၊
ၾကင္ခ်စ္လင္မွီး၊

ဇနီးသည္းလ်ာ၊

ဖန္နီလာကို၊

ဘကိုမူလည္း၊ AပူAဆာ၊ ဖ်က္ဆီး႐ွာသည္၊ မိစာၦတၫ္႔ ေမွာင္ထက္ေမွး။

၁။ ထိုၿမိဳ႕ဆက္၍ - မ။
၂။ မူAားလံုး၌ ဆယ္ေယာက္ဆံုး၊ ရာဇ၀င္ႏွင္႕ မညီေခ်။
၃။ မူAားလံုး၌ မီးတစ္စင္းမွ် ဟု ပါသည္။

ခြာ၍ယူၿပီး၊

မတ္ႀကီးႏွစ္ဆူ၊

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၄)

E……၊
ြ ္ Aႏၶိ၊
……၊ Eပိမ္႕ျပတ္ျပတ္၊ က်ဴးေရတြက္Aံ႕၊ ထိုမတ္ႏွစ္ပါး၊ ၿငိဳးသိုထား၍၊ ေဆး၀ါးမႏၱန္၊ တတ္ပန
ေဇာ္ဂ်ီ ၀ိဇၨာ၊ ပညာစီရင္၊ ဘယ္သူသင္ထား၊ ႐ွင္ငယ္ စိတၱ၊ နာရဒကို၊ မိဖုရာ႕ျပစ္၁၊ ရလစ္မသတ္၊
ဆရာမွတ္၍၊

ၾကည္ၫြတ္႐ိုေသ၊

ေတာင္းပန္ေလမွ၊

ေထြေထြလာလာ၊

နာနာ႐ုပ္ဟန္၊

ဘန္ဘန္

ဆင္းဆင္း၊ လိုက္ေလ လွ်င္း၍၊ လႊတ္ျခင္း မထင္၊ ဂူထဲ၀င္လ်က္၊ ႐ွင္ေတာ္ ႐ုပ္တု၊ ကိုယ္ေတာ္မူတင
ြ ္၊
ျပဳသည္သစၥာ၊ Aဓိဌာန္ေၾကာင္႕၊ ယင္းခါက၀ယ္၊ ေျမွာက္စားႏြယ္၍၊ ႏွစ္ဆယ္ႏွင္႕ေဒြး၊ နန္းထက္ေ၀းမွ၊
႐ွင္႕ေဘးေတာ္မင္း၊ ႐ွင္ရင္းတြင္သာ၊ ေသြးလက္်ာမူ။
မူးတည္းေလ။ မူးတၫ္႕ေမွာက္ေတာ္၊

။

ဟုတ္တၫ္႕ေၾသာ္၊

ၾကာ႐ွည္ဟူသည္၂။
ေရေသာ္

ႏွစ္ေလာက္ေ၀းမွ်၊ ႐ွင္႕ေဘးေတာ္မင္း၊ ႐ွင္ရင္းတြင္သာ၊ ေသြးလက္်ာမူ။
နတ္လူAံ႕မိန္း

မူးတၫ္႕ေလ။

မူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ျဖဴရိပ္ေဖြးေဖြး၊

ႏွစ္ေလာက္ေ၀းမွ်၊

လက်ၤာေသြး။ ။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ မိဖုရားျဖစ္ - မ
၂။ ႐ွည္ၾကာဟူသည္ - မ

႐ွင္႕ေဘးေတာ္ခ်စ္၊

ႏွစ္က်ိပ္၊

နတ္လူAံ႕မိန္း
ျဖဴရိပ္ေဖြးေဖြး၊

။ ၾကာ႐ွာဟူသည္၂။

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊
မင္းေခါင္ ျဖစ္မွ၊

။

ေရေသာ္ႏွစ္က်ိပ္၊
ေၾကလစ္တည္႕

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၅)

ြ ္၊ ေႏွာင္းဆံုးစြန္တင
ြ ္၊
E……၊
……၊ Eပိမ္႕ စၫ္႕ကြင္း၁၊ မေကာင္း ျခင္းျဖင္႕၊ ထိုမင္းႏွင္႕သား၊ ႏွစ္ပါးစံုလန
ေကာင္းမြန္ယည္ခ်ိ၊ ေလာင္းေဗာဓိဟု၊ ဇာတိမခၽြတ၊္ လူနတ္၀းွဲ ၿခီး၊ ဘုရားထီးကား၊ ထြန္းညီးမည္ေတာ္၊
ဘြားလတ္ေသာ္တည္႕၊ ႏုေဘာ္ေတဇ၊ ဘ၏လက္နက္၊ သန္လွ်က္ေတာက္ေရာင္၊ နန္းလံုးေျပာင္မွ်၊
ေကာင္းေခါင္ျခင္းရာ၊ သားေၾကာင္႕ ငါကား၊ ခႏၶာAသက္၊ ထိုAံလ်က္ဟု၊ ပုခက္ႏွင္႕ရစ္၊ ေရ၀ယ္
ပစ္လည္း၊ မနစ္ထိုေရာ္၊ စက္၀န္းေပၚသို႕၊ ပူေဇာ္နတ္တ႕ို ၊ ကၽြန္းလံုးႀကိဳ၍၊ ေလးၿမိဳ႕တဖန္၊ လွ်ိဳေလျပန္မူ၊
ပူပန္၀မ္းပါး၊ မိဖုရားႏွင္႕၊ မတ္မ်ားမတ္ဗိုလ္၊ ျပည္လံုးဟုိလ်က္၂၊ ဘကိုပယ္လစ္၊ ခုနစ္ႏွစ္က၊ ႐ိုခ်စ္
ၾကည္လင္၊ ထီးနန္းတင္သည္။ ။ ေ႐ႊစင္သေႏၶ၊ ဖူးတည္႕ေလ။ ။
ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

မယ္ေတာ္ကစ၊

မတ္ထိုမွ်တို႕၊

ဘကိုပယ္လစ္၊

ဖူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊
ခုနစ္သက္နီး၊

ပ်ိဳမႀကီးက၊

မင္းထီးမွည္႕ေခၚ၊ ေဘးေလာင္းေတာ္ကို၊ ပူေဇာ္လူနတ္၊ Aားလံုးၫြတ္သည္၊ Aထြတ္တည္႕တင္ေသး၊
ပြဲစုေ၀း၊ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ Eပိမ္႕စည္တင
ြ ္း - ပ
၂။ ျမစ္လံုးဟိုလ်က္ - လ

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၆)

E……၊
္ ယ္တင
ြ ္၊
……၊ Eပိမ္႕သဲေျခ၊ ေစ႕ေစ႕ေရလ်က္၊ ၿမဲေထြက်င္႕သံုး၊ ႏွလံုးမလစ္၊ မင္းျဖစ္သံုးဆယ္၊ သံုးႏွစ၀
ႀကီးက်ယ္တိုင္းကား၊ ၀န္းလ်ားေက်ညာ၊ ျမန္မာတလိုင္း၊ ႐ွမ္းသာလိႈင္းလ်က္၊ သက္႐ိုင္းႏွင္႕ ၿမံဳ၊ Uသံု
ေမွာင္႕ေရာင္႕၊

စိတ္၀မ္းေႏွာင္႕မွ်၊

ေထာင္႕ေထာင္႕ပုန္ကန္၊

ထိုရန္မာန္ကို၊

တြန္းလွန္လိုက္မည္၊

စီးပြားရည္ေၾကာင္႕၊ ထိသ
ု ည္မင္းထီး၊ ေဘးမင္းႀကီးကား၊ ပုတီးလက္ဖ်င္၊ ဘုရားတင္လ်က္၊ သို႕စင္
ဆန္းၾကဴး၊ စစ္ေျမမႉးမွ်၊ သံုးUီးတပ္မင္း၊ သံုးသင္းစစ္ေျခ၊ ျဖျဖေစ၍၊ ေAာင္ေျမျဖစ္ျဖစ္၊ လက္႐ံုးထစ္ခ႕ဲ ၊
္ ည္။
ငယ္ျဖစ္ေပ်ာ္ေမြ႕၁၊ Aိမ္ေ႐ွ႕ခုနစ္၊ ပစ္တံုနန္းမ၊ တရာ႕ေျခာက္မည္၊ နန္းသက္႐ွညသ
နတ္ျပည္ ဘ၀ဂ္ ၾကဴးတည္႕ေလ။

။

။ ၾကဴးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ ငယ္ေသာ္ခုနစ္၊

Aိမ္ေ႐ွ႕ျဖစ္ကို၊ ပစ္၍ ေရေသာ္၊ ေ႐ႊနန္းေတာ္ထက္၊ သက္ေတာ္တရာ႕၊ ေျခာက္ႏွစ္ပသည္။ ဘ၀တည္႕
နတ္ျပည္ေ႐ွး။ ။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ ငယ္ခ်စ္ေပ်ာ္ေမြ႕ - မ

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၇)

E……၊
……၊ Eပိန္႕သာခြန္း၊ Aဆန္းတည္႕တည္႕၊ စီတန္းေကာင္းကင္၊ မိုးသက္တင္သို႕၊ တမွ်င္မက်ိဳး၊
႐ွင္႕ေဘးဘိုးကား၊ နန္း႐ိုးငင္ငင္၊ သာကီ၀င္၏၊ ႏြယ္လွ်င္မပ်က္၊ မ်ိဳးသာဆက္ခ႕ဲ ၊ ေလာင္းၾကတ္တင
ြ ္မူ၊
ရိပ္ျဖဴေဖြးေဖြး၊ တဆယ္႕ေလး၀ယ္၊ ခင္႕ေဘးဆံုးစြန္၊ မင္းေစာမြန္လွ်င္၊ တရန္တေထာက္၁၊ က်ိန္းခန္း
ေလွ်ာက္ျဖင္႕၊ ေနာက္သူရတန္၊ ပဌာန္မင္းေန၊ ေျပး႐ွာေခ်၍၊ ျပန္ေလတခါ၊ ၿမိဳ႕ေကာင္းရာကို၊ ႐ွာေလ
Aေက်ာ္၊ ေရးႀကီးေျမာ္သည္။ ။ ျမင္ေတာ္ေလသို႕ ဟူးတည္႕ေလ။
ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊
ၿမိဳ႕သက္ကုန္၏၊

ထိုေရာ္တဖန္၊
မေနတည္႕ဟု၊

ေဘးေစာမြန္လွ်င္၊
ေျမာ္ၾကည္႕စာနာ၊

ေနာင္လာေရး။ ။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ တန္႕ရန္႕တေထာက္ - င၊လ

။

ဟူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ေရာက္ျပန္တံုလ်က္၊
ၿမိဳ႕ေကာင္းရာကို၊

ၿမိဳ႕ေလာင္းၾကတ္ကို၊

႐ွာသည္တည္႕စည္ေ႐ွး၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၈)

E……၊
……၊ Eကာရင္႕ေဖ်ာ္၊ မိမယ္ေတာ္ကို၊ Aိပ္ေပ်ာ္ေစေၾကာင္း၊ မိန္႕ျပန္ေ႐ွာင္းAံ႕၊ ၿမိဳ႕ေကာင္းရာကို၊
႐ွာသည္မူကား၊ ေလးဆူဟူးရား၊ သိၾကားစက္ပင္၊ ေဗဒင္႐ွင္တို႕၊ ေ႐ွ႕တင္ၾကပ္တည္း၊ စနည္းႏွင္႕တိတ္၊
နိမိတ္နာခိုး၊

Aက်ိဳးေျမာ္ေထြ၊

သမီးေယာက္မ၊

ငါးသဲ႕ၾက၍၊

စံု႐ွာေဘြေသာ္၊
ခ်ီခ်ေခၚထူး၊

ကမ္းေျခႏွစ္က၊ဲြ

ပ်ံ႕တပ်ဴးလွ်င္၊

လူခပဲတို႕၊

ေျမာက္Uီး၀သဲ၊

နတ္ညံစံသီး၊
ဖန္တလဲတည္႕၊

ေခၚဆဲစည္တင
ြ ္၊ ေပ်ာက္ခ႕ဲ က်င္ေသာ္၊ ထိုတင
ြ ္ခ်ိန္ေတာက္၊ ႐ႉလေျမာက္က၊ ေခ်ေဟာက္သံၾကား၊
က်ားကားလန္႕ေ႐ွာင္၁၊ ေၾကာင္မူေျပးထြက္၊ ႂကြက္ကားလိုက္ေထြ၊ ေႁမြကိုဘားႏိုင္၊ တရင္းဆိုင္လ်က္၊
ရခိုင္မွန္ဖူး၊ ေ႐ႊေျမာက္Uီးကို၊ နတ္မႉးၫႊန္ျပ၊ နန္းရာရသည္။
ထူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

ေျမာ္တံုဘရင္း၊

။ ဘုမၼနက္သန္ ထူးတည္႕ေလ။
ေAာင္ျခင္းရန္ႏိုင္၊

ၿမိဳ႕ခ်က္တိုင္ဟု၊

ရခိုင္မွန္ဖူး၊ ေျမာက္Uီးမည္သာ၊ ဘုမၼာခ်ာသည္၊ နန္းရာတည္႕႐ွာေ႐ြး၊ ခန္႕ထြက္ေတြး။ ။
ယင္ယင္E။

၁။ က်ားကားလန္႕ေ႐ွာင္ ဟု မူAားလံုး၌ ႐ွိသည္။

။

Eလည္း

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၂၉)

E……၊
……၊ Eလည္း Eတံု၊ တစံုမက္မက္၊ ေခၚစိုက္စက္လ်က္၊ ဆက္ဆက္လြန္ေလ၊ Aေထြေထြတိ၊
မေရႏိုင္ဘ၊ဲ ၀မ္းလွ်င္ကြဲမွ်၊ သည္းထဲပူပန္၊ ၀ွန္တံုၾကက္သီး၊ ေဘးႀကီးေဘးလွ်င္၊ ဖ်င္မွ်ျပည္႕လိႈင္၊
Aဆိုင္ဆိုင္တည္႕၊
ေနလပံုခင္း၊

ရခိုင္မည္သာ၊

ထြန္းပလွ်င္းဟု၊

မဟာသမတ၊

သတင္းစကား၊

ခတၱိယ၏၊

နာသာမ်ားႏွင္႕၊

ဆက္မွာတသြယ္၊
ထံပါးတေဘာ္၊

Aႏြယ္ကိုပ၊
သားကိုေဖ်ာ္၍၊

မယ္ေတာ္႐ွင္မ၊ က်ဴးပါးကလွ်င္၊ နား၀ဆိမ္႕ဆိမ္႕၊ နားႏွစ္သိမ္႕လ်က္၊ ၿငိမ္႕ၿငိမ္႕စက္ေတာ္၊ ေခၚပါတံုမံ႕၊
စိတ္ပ်ံ႕လိႈက္လွဲ၊ န႐ြ႕ဲ န႐ူ၊ ဘက္သူမူနည္၊ မိခင္သည္ေၾကာင္႕၊ တလည္ေရတူ၊ ယိုလ်က္မသည္။
သည္းAူမ၀
ိ မ္း ႏူးတည္႕ေလ။
Aိပ္ေမြ႕ေဆး၊ဟု၊

။ ႏူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ ေပ်ာ္တံုျမတ္ေလး၊

႐ွင္႕ေဘးခင္သား၊

႐ွင္မတည္႕စက္ေရး၊ ေခၚဘိေသး၂။

။

ျဖစ္ေၾကာင္းလ်ားကို၊

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ သို႕လွ်င္မူသည္ - မ
၂။ ႐ွင္မတည္႕စက္ေတာ္ ေခၚဘိေသး - မ၊ လ၊ င၊ ပ။

၀မ္းပါး႐ူတ၊

နားAီလွလ်က္၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၃၀)

E……၊
……၊ Eလ်က္မျပတ္၊ ေဘးလတ္ ေဘးႀကီး၊ ဖ်င္ႀကီးလြန္ေလ၊ Aေထြေထြတိ၊ သေျပၫြန္႕ဖူး၊
ေျမာက္Uီးၿမိဳ႕မ၊ Aစတည္ထြန္း၊ မင္းေစာမြန္ကား၁၊ နိဒါန္းက်င္႕ထူး၊ ပြင္႕ဖူးႏြယ္ျမစ္၊ စြန္႕ခဲ႕ၿပီးစြာ၊
ခႏၶာေတာ္သက္၊ ကိုယ္ထင္လ်က္တည္႕၊ ခ်ိန္းခ်က္ၿပိဳင္ခိုင္း၊ ျပည္ႏွင္႕ႏိႈင္း၍၊ ထင္တိုင္းနာနာ၊ ေနာင္လာ
႐ွည္လ်ား၊ မ်ိဳးေလးပါးတို႕၊ စီးပြားမည္သာ၊ ႀကိဳက္ေကာင္းပါ၏၊ ငါသာာAေသ၊ ဆံုးပေစဟု၊ ေလးေထြ
ေလးပါး၊ နတ္ဟူးရားတို႕၊ ၿမိဳ႕ကားေထာင္ပာြ း၊ မင္းကားသက္တို၊ ျမင္တိုင္းဆိုသည္၊ တို႕ကို မႏွစ္၊
မင္းေကာင္း ျဖစ္ျဖင္႕၊ Aသစ္ေ႐ႊျပည္၊ ၿမိဳ႕ေကာင္းတည္သည္။ ။ ႐ွစ္မည္ရန္သူ ႐ူးတည္႕ေလ။

။

႐ူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ ေလာင္းေတာ္ေစာျမတ္၂၊ Aထြတ္ရန္လွစ္၊ ဓမၼရာဇ္ကား၊
ၾကည္ခ်စ္ႏွစ္လို႕၊
ေနာက္လာေရး။

ေထာင္က်န္းၿမိဳ႕ဟု၊

သူတို႕ကိုသာ၊

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ မင္းေစာထြန္းကား - င၊လ
၂။ ေလာင္းေတာ္ေဗာဓိျမတ္

သက္ေမတၱာကို၊

႐ွာသည္တည္႕မေ၀း၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၃၁)

E……၊
……၊

Eတံုတျခင္း၊

သကၠရာဇ္၊

စၾကာမင္းတို႕၊

ခုနစ္ကိုးဆယ္၊

ေနခင္းထိုက္ရာ၊

စြန္း၀ယ္ႏွစ္ေသာ္၊

လက္်ာရစ္ဆက္၁၊

လေတာ္သလင္း၊

ဘုမၼနက္၌၊

လွ်ံ၀င္းထြန္းညိ၊

ေရတြက္

ရ၀ိေနထြက္၊

ဆန္းတရက္၀ယ္၊ ကန္လဂ္ကန္စန္း၊ ၿမိဳ႕ႏွင္႕နန္းကို၊ က်ိန္းခန္းစင္စစ္၊ တည္တံုလစ္၍၊ သံုးႏွစ္ခႏၶာ၊
ေျပာင္းမည္ခါလည္း၊

မဂၤလာေလာင္း၊

မင္းေကာင္းေ၀ႆန္၊

မတန္တို႕သာ၊

လြန္ေပကာတည္႕၊

သည္းခ်ာႏွစ္Uီး၊ ျပည္မႉးAကံု၊ ငယ္ေသးတံု၍၊ Uႆံုဗိုလ္ေလွး၊ စီးပြားေရးေၾကာင္႕၊ ျမတ္ေလးလြန္ၾကင္၊
ညီေတာ္ခင္ကို၊ လက္ငင္ေ႐ႊနန္း၊ တင္မည္မွန္းသည္။ ။ ေတာက္ထန
ြ ္းဉာဏ္ေတာ္၊ ႐ႉးတည္႕ေလ။
႐ႉးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊
သားႏွစ္ပါးကို၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

ပယ္ထားထံုၿပီး၊

ေလးေဘာ္မ်ိဳးစု၊

ညီေတာ္ႀကီးAား၊

ယင္ယင္E။

၁။ လက္်ာရစ္ဘက - မ
၂။ ေ႐ႊထီးတည္႕ေဆာက္ႏွင္းေပး - မ၊လ၊င

က်ိဳးေကာင္းမႈေၾကာင္႕၊

ေ႐ႊထီးနီေတြး၊

ေဆာင္ႏွင္းေပး၂။

။

မ႐ူစီးပြား၊
။Eလည္
Eလည္း

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၃၂)
၃၂)

E……၊
……၊

Eကာက်ဴးပိမ္႕၊

ေျမာက္Uီးဒီပ၊

နန္းသိဂႌကို၊

စည္၀ထိုေရာ္၊

ေဘးသူေတာ္ႏွင္႕၊

တေဘာ္ေႏွာင္းေမြး၊ ေဘးညီေထြးက၊ လုပ္ေပးႀကံသင္၊ မိခင္Aတူ၊ ျပည္သူတို႕Aား၊ ႐ြာတိုင္းကားကို၊
ထြန္သြားတႀကိဳက္၊ ေကာက္စိုက္ တစ္ႀကိမ္၊ မတိမ္ေစလွ်င္း၊ ကိုယ္တိုင္ယင္း၍၊ ကင္းသင္းလြတ္လစ္၊
သံုးႏွစ္ရင္ေပ၊ ေျမႀကီးမခံ၁၊ လုပ္ႀကံေစၿပီး၊ က်ိဳးတသီးႏွင္႕၊ ဆင္စီးျမင္းတက္၊ ၿမိဳ႕လယ္ထက
ြ ္ေသာ္၊
ပုခက္တင
ြ ္းသူ၊

လူသူငယ္Aား၊

ငိုသံၾကားက၊

သင္ကားငိုဘိ၊

သင္႕မိဘယ္သို႕၊

မံု႕မို႕ႏို႕ေကၽြး၊ ေၾကးေငြေပးလ်က္၊ ျမတ္ေလးလြန္ၾကင္၊ မင္းလံုခင္ကား။
ေက်းဇူးတည္႕ေလ။
မိဘသဖြယ္၊
မံု႕စားေစဘို႕၊

ျမတ္ပင္ေကာင္

။ ေက်းဇူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊ ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊ ဘန္ေဆာ္မစ၊ ႐ြာတိုင္းႂကြ၍၊

ယာလယ္ေခ်ာင္းေရး၊
ႏို႕စို႕ခေပး၊

ရင္ေတာ္ေသြး၂။

။

႐ွိေလတို႕ဟု၊

ယင္းေဘးကင္းလြတ္၊

ျမတ္ေလးခ်စ္ခင္၊

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

၁။ ေျမႀကီးမယံ - ပ
၂။ တူပင္တည္႕ရင္ေတာ္ေသြး - လ၊ င၊ မ၊ ပ

ငိုလတ္သံၾကား၊

သနားၾကင္သည္၊

သူငယ္Aားကို၊

တူပင္တည္႕တေျပး၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၃၃)

E……၊ Eကာသံခ်ိဳ။ လႊဲကာဆိုပိမ္႕၊ ထိုဘ၀႐ွင္၊ မင္းလိခင္ကား၊ ရင္ခင
ြ ္ပိုက္ေႏွာ၊ ဘေစာမင္းျဖဴ၊
သားသည္မူလည္း၊ သူေတာ္ဇာတိ၊ မ႐ွိေလေAာင္၊ ဆင္ေျပာင္တႏံႈး၊ တက္ၿပံဳးAားAန္၊ စြမ္းသန္
ရဲရက္၊ ေမာင္လက္က်န္းေတာ႕၁၊ ႀကိမ္ႀကိမ္ေမာလည္း၊ ေၾကာေလးကမန္၊ က်င္လည္ဟန္လည္း၂၊
ပစ္မွန္ေလရာ၊ တထြာသံထု၊ ႏွစ္ခုဗိုလ၀
္ က္၊ ၀င္ထက
ြ ္သမွ်၊ ခန္႕တိုင္းက်၏၊ ႐ွင္႕ဘေပ်ာ္၀ါး၊ ကစားခလို၊
ခ်စ္ၾကည္ညိဳျဖင္႕၊ မင္းကိုယ္လုပ္မ်ား၊ နားတြင္းၾကား၀ယ္၊ မသြားေစရက္၊ မထြက္ေစဘဲ၊ တြလ
ဲ ြန
ဲ ား၀ယ္၊
၀တ္သည္႕ႏွယ္သို႕၊ ပစ္႐ြယ္စလ်က္၊ ေန႕တိုင္းပက္လွ်င္၊ သရက္ ခ်ိဳေကာင္း၊ တေသာင္းမေလာက္၊
ခြန္Aားေျမာက္သည္။ ။ ႐ြံ႕ေၾကာက္ၿပိဳင္သူ၊ မူးတည္႕ေလ။
ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

႐ြယ္ေတာ္မွန္ပစ္၊

ထံေတာ္ႏွစ၀
္ ယ္၊

။
ခ်စ္သြယ္၀န္ခ်ဳပ္၊

မူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊
ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေပါင္း၊

ျမားနားေတာင္းကို၊ တင္႕ေၾကာင္းပန္သည္၊ Aလြန္တည္႕ေပ်ာ္ပါးေရး၊ မ်ားလွေသး။
ယင္ယင္E။

၁။ ေမာင္လင္႕ၾကမ္းေတာ။
၂။ က်င္႕ေလဟန္႕လည္း - မ

။

Eလည္း

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

Aပိုဒ္ (၃၄)

E……၊
……၊ Eလ်က္ရင္႕႐ူ၊ ဘေစာျဖဴ၏၊ လြန္မူေတေဇာ၊ ဘုန္းပညာကို၊ ထင္ပါတရံ၊ နတ္တို႕ႀကံျဖင္႕၊ ႏိုင္ငံ
မင္းေပါင္း၊ စေတးေကာင္းေျမ၁၊ တိုင္ေလေသာAခါ၊ ထိုကပါသား၊ ျမန္မာရဲမက္၊ ဆင္းသက္ဟူးဟူး၊
ေခ်ာင္း၀ယ္ကူးေသာ္၊

႐ိုင္း႐ူးမိစာၦ၊

ဗဂၤါကုလား၊

ပုန္လတ္သည္ေၾကာင္႕၊

သန္႐ွည္တျဖဴး၂၊

ၿမံဳသက္သားျဖင္႕၊

နန္းေတာ္Uီးက၊

သံုးပါးလံုးျပည္၊

ကျမဴးပဇၨဳန္၊

ခြင္းခုန္ဟန္ရိပ္၊

တဆြန္သိပ္လ်က္၊ ႏွစ္က်ိပ္႐ွစ္ေယာက္၊ ဘံုေျခာက္သူ႐ုပ၊္ ကိုယ္လုပ္ႁပြမ္းႁပြမ္း၊ လွယ္ကာကမ္း၏၊
လွမ္းကာယူကြန္၊ ပစ္ႏွင္႕ကန္က၊ ျမွားခၽြန္ငါးေထာင္၊ ကုန္လွ်င္ေAာင္တင
ြ ္၊ သူေကာင္တစ္ေသာင္း၊
ထင္ေကာင္း ေျခာက္ဆယ္၊ Aစြယ္ၿမီးခင္း၊ ျမင္းကားေျခာက္ရာ၊ လဟာျပင္၀ွမ္း၊ သူေကာင္းမြမ္းမွ်၊
ရဲစြမ္းလြန္လွ၊ ကၽြန္းဒီပ၀ယ္၊ မရႏွစ္ဆူ၊ ဘေစာျဖဴသည္။
။

ထူးတည္႕ေမွာက္ေတာ္၊

မင္းAားလံုးတို႕၊

ဟုတ္တည္႕ေၾသာ္၊

တက္ၿပံဳရန္ေဆာင္၊

၂။ တန္႐ွည္တမူး။

လြန္မူသတင္း

ထိုေရာ္ခါမူ၊

ေဆာင္သည္ထားဘိ၊

ႏိႉင္းဟန္တည္႕ၿပိဳင္ေ၀း၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ေသး။

၁။ ေတဇေကာင္းေျမ - ပ

။

ဘေစာျဖဴကို၊

ၾကားကာမိုးစြန္၊

။ Eလည္း ယင္ယင္E။

ထူးတည္႕ေလ။
ဇမၺဴပတ္ကံုး၊

ၾကက္သီး၀ွန္သည္၊

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း ၿပီး၏။

ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း

၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ ေမာင္လူေAး ရခိုင္ျပည္ကို ျပန္ျဖစ္ခပါေရ။ စစ္ေတြကို ေရာက္တိုင္း
ေရာက္တိုင္းမွာလည္း
Aေသွ်ခါကပင္

စစ္ေတြေစ်းႀကီးထဲက

စစ္ေတြေရာက္တိုင္း

Aေတြးသစ္

ယင္းဆိုင္မွာ

စာAုပ္ဆိုင္ကို

စာAုပ္၊

လားၾကည္႕ျဖစ္ပါေရ။

စာတမ္းတိ

လား၀ယ္ဖူးေရ

Aတြက္ေၾကာင္႕လည္း Aမွတ္တရ ေရာက္ျဖစ္ေAာင္ လားခေစာ္ပါ။ ေဒတစ္ေခါက္ေရာက္ခီေစာ္မွာ
Uီးေ႐ႊဇံ ႐ြီးေရ The Golden Mrauk-U စာAုပ္ ၀ယ္ျဖစ္ခပါေရ။ စာAုပ္တန္ဖိုး ၁ ေသာင္း ၅ ေထာင္
ထင္ပါေရ။ ယင္းစာAုပ္ကို ၀ယ္ေရAတြက္ ေဒ ရခိုင္မင္းသမီး Eခ်င္း စာAုပ္ကို Aေတြးသစ္က
ေမာင္လူေAး Aတြက္ Aမွတ္တရ လက္ေဆာင္ Aျဖစ္ ပီးလိုက္ေစာ္ပါ။ စာAုပ္ပီးလိုက္ေတ
Aေတြးသစ္ကို ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေရ။ ရခိုင္စာပီမ်ား တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းက ကာကြယ္ဖို႕
တတ္ႏိုင္ေရဖက္က

တဖက္တလမ္းက

၀င္ေရာက္

Aားျဖည္႕ပီးေရ

သေဘာနန္႕

version Aျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထိန္းသိမ္းလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေရ။
ရခိုင္စာပီ ကမာၻတည္သ႐ြိ Aဓြန္႕႐ွည္ တည္တံ႕ႏိုင္ပါစီလို႕ ဆုေတာင္းလိုက္ရပါေရ။

ေမာင္လူေAး
http://www.mgluaye.blogspot.com
ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခု၊ မတ္လ၊ ၂၈ ရက္
ညစာဖက္ ေလးခ်က္တီး ငါးဆယ္႕တစ္မိနစ္

electronic

