
 
 

APPENDIX C - KEY PERFORMANCE INDICATORS 

 

NATIONAL CHESS 
FEDERATION (NCF): MYANMAR CHESS FEDERATION 
CONTINENT: ASIA 
DEVELOPMENT LEVEL:  
PERIOD: 2020 
 

Key Performance Indicators (KPIs) 1 are the critical (key) indicators of progress toward an intended 

result.  

The NCF is required to measure the effectiveness of its programmes using the KPIs listed below. The NCF 

is expected to complete both the Baseline and End of period values. It is possible that a Federation may 

not be able to report on a particular KPI and this will be taken into consideration at the end of the 

reporting period. NCFs can also make use of the ‘Comments’ field as required. The NCF is also allowed 

to include any additional KPIs that it considers to be relevant for reporting purposes. 

Key Performance Indicators (KPIs) Baseline - 2020 
January2 

End of Period - 
2020 December 

Comments 

No. of FIDE rated players 798 820  

Certified Arbiters 27 27  

Certified Trainers 45  46  

Average rating of top 10 players 2383 2383  

Average no. of rated games by top 10 players 400 366  

No. of participants in international chess tournaments 15 15  

No. of Players on FIDE List 1707 1716  

No. of Affiliated clubs 15 20  

No. of School Chess Teachers 30 40  

                                                             
1 https://kpi.org/KPI-Basics 
2 NCF to populate these fields with the current values of each KPI as at the beginning of the programme/project 
period.  



 
 

APPENDIX C - KEY PERFORMANCE INDICATORS 

 

Key Performance Indicators (KPIs) Baseline - 2020 
January2 

End of Period - 
2020 December 

Comments 

No. of schools with chess programmes 12 12  

 No. of students in chess in school programmes  200 300  

  No. of Positive or neutral articles 

  & media coverage incl. social media 

200 300  

No. of chess sponsors 1 0  

No. Of Strategic Partners e.g. NOC 2 2  

OTHER-Please specify 2 1 Organizing 

International 

Tournaments 

 

 

 

On behalf of FEDERATION 

   

_______________________ 

Maung Maung Lwin 

President  

Myanmar Chess Federation 

Date:  25 February 2021 
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APPENDIX D – REPORT ON FUNDING 

 

NATIONAL CHESS FEDERATION (NCF): MYANMAR CHESS FEDERATION 

CONTINENT: ASIA 

DEVELOPMENT LEVEL:  

Please complete ALL requested fields in this report. 

 
1. Programme/Project Name: 

CHESS for STUDENTS in MYANMAR 

 
2. Programme/Project Dates:  

1 JANUARY 2020 – 31 DECEMBER 2020 

 
3. Summary of Project Outcomes: 

- TEACHING CHESS IN SCHOOLS 
- ORGANIZING INTER SCHOOLS, COLLEGES, UNIVERSITIES CHESS TOURNAMENTS 

 
4. Breakdown of Funding Usage (Please provide supporting documents as far as possible): 

150 TOURNAMENT SETS (PIECES, BOARDS & CLOCKS) = US$ 4500 
DOCUMENTS = US$ 500 

 
5. Any funds not yet used? Yes _USED 100%    No   _____           

If No, please provide reasons and details on how and when the funds will be utilised: 

 

 

6. Lessons Learned/Future Improvements: 

- THE YOUNG STUDENTS ATTENDING THE PRIMARY SCHOOLS PREFERED READING CHESS BOOKS 
WITH CARTOON PICTURES.  
- MIDDLE SCHOOL STUDENTS PAY MORE ATTENTION ON THE QUESTIONS TO ASK SUCH AS WHY, 
HOW ABOUT THIS MOVE, ANY IDEA BEHIND …. ETC.  
- HIGH SCHOOL STUDENTS ARE BUSY WITH THEIR ACADEMIC LESSONS AND NO TIME FOR EXTRA 
CLASSROOM ACTIVITIES. 
- COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENTS JUST ENJOY PLAYING IN THE TOURNAMENTS. 
- MANY ADULT STUDENTS PLAY ONLINE CHESS IN THEIR FREE TIME. 
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APPENDIX D – REPORT ON FUNDING 

 

- FUNDING PLAYS VITAL ROLE FOR CHESS IN SCHOOLS PROGRAM ESPECIALLY FOR ONE OF THE 
POOREST COUNTRIES IN THE WORLD LIKE MYAMAR WHERE THE GOVERNMENT’S FINANCIAL 
SUPPORT CANNOT BE COUNTED. 
- FIDE SHOULD PROVIDE MORE FUNDS FOR THE POOREST COUNTRIES ESPECIALLY IN THE TIME OF 
COVID-19 AND CRISIS. WHEN THE INTERNET IS NOT AVAILABLE IN EVERY AREAS, THE PRINTED 
BOOKS ARE USEFUL FOR CHESS IN SCHOOLS. 
 
 
FOR THE FUTURE 
- WILL FOCUS MORE ON PRIMARY AND MIDDLE SCHOOLS 
- TRY TO HOST THE INTERNATIONAL YOUTH CHESS TOURNAMENTS TO ATTRACT THE PARENTS AND 
MEDIA ATTENTION    
- TRY TO PROVIDE MORE PRINTED BOOKS FOR THE KIDS OF REMOTE AREAS WHERE THERE IS NO 
INTERNET. 

 

On behalf of FEDERATION 

   

_______________________ 

Maung Maung Lwin 

President  

Myanmar Chess Federation          Date:  25 February 2021 

 

  









































 



 
 
 
 
 

ေမ ာငေမ ာငငာ္င (စစငတရုာင) 
 
 
 

ေင င ေပ  ငရ ာင စစငတုရာင (၁) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
မခာငျမစ ေပ 
အမွတင - ၂၆/၆က 

ေတ းုးုငငမင  း္င 
၇မ ုာင၊ ျပပငငမင ၊ ရနငကနုငၿမ ိဳ႕ 

 



 
 

စ အပုငပံုးွ ပငျခာင ခ ာုငရ မတွငတမင  
[ပထမအႀက မင၊ ၂၀၂၀ ခုးွစင၊ မတငင၊ အုပငေရ ၅၀၀] 

 
 
 

မ ကငး ွ ံု ပနင ခ ်ီ 
ေနခနင  

 
 

မ ကငး ွ ံု  ်ီံုး ာုင  
ေက  ငမာင ေမ ာင 

 
 
 

မ ကငး ွ ံု းာွင အတ္ာင ပံုးွ ပင  ူ
ေ ဒခာငမ  ိဳ း္းင (Sky ေအ   ငခကင၊ ၿမဲ - ၀၁၃၀၄) 
၁၉(ဘ်ီ)၊ ၅၅ငမင ၊ ပုံုး္နငေတ ာငၿမ ိဳ႕နးင၊ ရနငကုနငၿမ ိဳ႕။ 

 
 

ထုတငေ   ူ
ု်ီ ေအ ာငျမာင း ုာင (အေမ ုး  ုင၊ ၿမဲ - ၀၂၁၂၆) 

၂၀စ်ီ-၄၊ ၅၅ငမင ၊ ပုံုးန္ငေတ ာငၿမ ိဳ႕နးင၊ ရနငကုနငၿမ ိဳ႕။ 
 
 

တနင   ု - ၂၅၀၀ က ပင 
 
 



ကနု်ီ စက   
 
 

ျမ  နတငေမ ာငမ မ္ံုးာင မွ  ၁၉၉၂ ံုးန္ငင မွ စၿပ်ီ  စစငတုရာငေခ ာင ပ   
ေတ္ ေရ ခဲ ပ တးင။ စစငတုရာငပ္ဲေတ ္ေ ဒျပခဲ ပ တးင။ ၂၀၀၅ ဧၿပ်ီင အထ  
စစငတုရာငေခ ာင ပ   စုစေုပ ာင  အပ ုငေရ ၈၀ ေရ    ေ ဒျပခဲ ပ တးင။  
ကက္ငငပငေင တစငခ  ိဳ႕ ျ ပင ခပငေပ း ုာငခဲ တ  အမတွငတရပ ။ 
 ေန ကငပ ာုင  ပု္ မင က တာင စ ေတ ္ထတုငေ ခာ္င  ျပိဳင ခ  နငမွ   
စစငတုရာငေက ငငံတစငခ ုေန စုငပံုမွနငထပင  ္ာင း ုာင  ု  ႀက ိဳ စ  ခဲ ပ တးင။ 
ခကင း္င အကူအပ်ီေတ ာင ခံခဲ တဲ   တာင စ ေတထ္ဲမွ  စံေတ ငခ  နင 
 တာင စ က ထပင  ္ာင ေပ ခဲ တဲ အတက္င ၂၀၁၄ မွ စၿပ်ီ  “စစငတရုာင”  
ေခ ာင စုငနဲ  စုစုေပ ာင  ၈၂ ပု င ေ ဒျပခဲ ၿပ်ီ  ေန ကငပ ုာင မွ  “ေင င ေပ  ငရ ာင 
စစငတုရာင” ေခ ာင စုငနဲ  ေန စ ငု တာငခကင ေ ဒျပခဲ ပ တးင။ 
  ရုပငျပပံုေင  ၂ ပံ ုနဲ  စ တ တု ုေင ေတ္ ေရ ၿပ်ီ  ေန စုငထပင  ္ာင  
ေ ဒျပတ ာ  ဘ အခကငအခမဲွ မရွ ေင ကငပ ဘူ င ု  ထာငေက ာင  ထာငၾက 
ပ င မင မးင။ မခကငခတဲ မွနငေပမဲ  ငကင ာငတ နဲ  အခ  နငကနုငတ ေတ   ရွ ပ  
တးင။ စုေခ ာင ထ  တ ေတထ္ဲကေန  ရုပငျပပံုေင ေတ္ ေရ ္ရပ တးင။ 
ျ တငေတ ကငရပ တးင။ ပံုေအ ကငမွ  ေရ ႕က္ကင ေကသတေတ္ ရ ကုငရပ   
တးင။ ကစ  ကက္ငနဲ ပတင ကငတဲ  စ တ တု ုေင ေတ္ ေရ ရပ တးင။  
အနပင ခံု  န ရ်ီ ကငေတ   အခ  နငကုနငပ တးင။ ၿပ်ီ ရာင ျပနငစစငၿပ်ီ   တာင စ  
တ ကုငက  ုအ်ီ ေမ ပ ု ရပ တးင။ 
    န က အုေျခခၿံပ်ီ  အခ  နငေပ ငပုငေနတ ေင ာ  စစငတုရာင 
   န ရွာငေတ္ရဲ႕ စ တင ာငစ   အ  ေပ မမက  ုျပနငရတဲ အခ   မင   ရပ တးင။  
ခာငမာငရာင းွ်ီ တ ဲ ေန ာငေတ ငႀက်ီ တစငေး ကငက ေန စုင တငၿပ်ီ    
ျ တငေတ ကင   မင ခပင ထ  ေၾက ာင  ေျပ ျပတဲ အခ  ပ်ီတ ျ စငရပ တးင။ 
စုစပင ၿပ်ီ  စ အုပငထုတင  ု နဲ  စ အုပငထုတငတဲ အခ  စ တ ုတ ေုင ေတ ္မာတုငပ ဲ



ပ ၿုပ်ီ  ျပပင စံုတဲ  ရွာင ငာင ခ ကငေင ေတ ္ေရ ေပ   ု  အႀကံျပိဳတ ကုငတ္နင    
ၾက ူေတ္ငပင  အမ   ႀက်ီ ပ ပဲ။ က းုငတ ာုငကငပင  ငပုငခ ာငေနတဲ အငုပင 
တစငခုျ စငေငေတ   ျမနငျမနငခနငခနင စတာငး ုာငခဲ ပ တးင။ 
  တာင စ မ ွ ေန စုငေ ဒျပခဲ တ ေတက္ ု ျပနငစုစပင ၿပ်ီ  
စ တ တု ုေင ေတ္ေနရ မွ  စ အရွပငႀက်ီ ေတ ္ထပငေရ  ထပငရ ကုငရပ တးင။  
စ အုပငပံု  ာ္င ရပ တးင။ အ  ငံု က  ုက းုငတ ုာငငုပငရတ မ ု   ်ီံုး ုာင င ွ ု ထကင 
အမွ  အး္ာင ကာင   ု က ု ပ ု ု်ီ စ  ေပ ခဲ ပ တးင။ 
 စ အုပင   ပငၿပ်ီ ထ ူ္  ရာင  းငရ တငရ အခာငမေျပငဘွူ  ခ  ု ူ
ေတက္ငပင  အမ   ႀက်ီ ပ ပ။ဲ   ေၾက ာင  ေပ  ေပ  ပ  ပ  နဲ  ငမင  ္  ရာင   
 တငး ုာငၾကပင း ုာငေအ ာင  ရပုငျပပံု ၁၀၀ က ု စ တစငအုပငထတုင  ု  ခံု ျ တင 
ခဲ ပ တးင။ အမနွငတကးင ၿပ ိဳာငပ္ဲေတ္မွ  ကစ  ရာင နဲ  ေရ ကငရွ ခဲ ၾကတဲ  
အေနအထ  ေတ္ ျ စငတ ေၾက ာင  ပ္ဲငးငပ ုာင နပင ဗ  ာ ေတ္ ေင င တဲ  
အခ မွ  အေထ ကငအကူ ျ စငမးငင ု  းံုၾကပငပ တးင။ 
 
“စစငတရုာငအ  ကစ   အခာင အတနင ျမာင   ျမနငမ ျပပင ္ဏုငတာင ေစရမပင။”     
 
 
ေမတတ ျ ာင  
 
 
ေမ ာငေမ ာငင္ာင (စစငတုရာင) 
၂၅ ေ ေ ဒ  ရ်ီ ၂၀၂၀ 
ရနငကုနင 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           1 

 

င္ (၁) 
အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာ္ထလားက စငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊျ ္်ာားန နငလား္္်ာႊ 
ဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
- ဘစ္္်ာန နငလား္္်ာႊ 
အနက်ာျ ္်ာားက 
နယ်ာက်ာ စငလားာပၿပား 
ခြကြက်ာန နႊဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
- အျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၂ (၁) 
အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာ္ထလားက 
နယ်ာ က်ာဖ စနႊျပ္်ာ္္်ာ ယ်ာ။ 
- အနက်ာနယ်ာက စငလား္္်ာႊ ္ထလားန နႊa2ႊကေနႊခ က်ာ ယ်ာ။ 
- အျဖဴ္ထလားက  ယ်ာ။ 
-  င်ာျခလားအကြက်ာေ္ ႊ္္်ာ အနက်ာနယ်ာ က်ာ ယ်ာ။ 
- အျဖဴ္ထလားက  ယ်ာ။ 
- အျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၃ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အျဖဴဘစ္္်ာ က စ 
ခ ေကၽြားလ စက်ာ ယ်ာ။ 
- ငလား္္်ာႊနယ်ာ က်ာႊဘစ္္်ာ ယူာပၿပားခ က်ာ ယ်ာ၊ 
- အနက်ာဘစန်ာား ကၿပားန နကလ၊ 
ျ ္်ာားန နခြခ က်ာ၊ 
အနက်ာဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
- အနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၄ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အျဖဴက 
ဘစန်ာား ကၿပားငေ ားာပၿပားခ က်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာန နငလား ယ်ာ။ႊ ငလားလ စန ္ဘူား။ 
- အနက်ာဘစ္္်ာက စ 
သ ်ာကြ္်ာားထ  လလခ ်ပ်ာထလား ယ်ာ။ 
-ႊျ ္်ာားန နခ က်ာာပၿပားႊျ ္်ာားငေ ား ယ်ာ။ 
- ္ထလားားႏလင်ာလ စားန နႊသ ်ာ ယ်ာ၊ႊေသ ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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(၅) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အျဖဴက 
ဘစ္္်ာ ငေ ား ယ်ာ။ 
- အနက်ာ ငလား္ ဘူား။ 
- ငလား္္်ာႊ၂ကြက်ာန နေသ ယ်ာ။ 
- နယ်ာငလားႊ္ထလားခ က်ာ 
ျ ္်ာားခ က်ာန နႊအနက်ာ္ထလားက  ယ်ာ။ 
- အနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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(၆) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အျဖဴက အသလ္ေန လ။ 
- သေ္ျဖင်ာဖ စနေ လ ႊႊ  လား လေပ  ။ 
- ္  ားဖ စနအ ြက်ာႊအ လလား င်ာကြက်ာကႊလ စေလလက်ာ ယ်ာ   ။ 
- ထ ပ်ာ န်ာား ္္်ာား လင လေ ြလွ်ာား 
 လလားားႏ စ္်ာ လပ ပ ္ စ လႊျပခ     ပြ ပ ။ 
- အျဖဴကႊ ဟလအ လလား ကၿပားေ္ ႊ လ 
ဘစန်ာား ကၿပားက ာပၿပားႊ္  ားပ ေ္လ။ႊႊႊ။ 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           7 

 

(၇) 
အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- ္စ ်ာ ္က်ာၾကွ်ာ ္္်ာ 
အျဖဴကႊလ စာခ ်ေနသလ စလ စ။ 
- e3ႊကႊေနလက်ာက န်ာနယ်ာ အလားနွ်ာား ယ်ာ္ စေပ    
အလလွ်ာ ္္္်ာႊကယ်ာားႏ စ္်ာ ယ်ာ။ 
- အနက်ာက 
ဘစ္္်ာ ခ ေကၽြားႊငေ ားလ စက်ာ လ 
ငလား္္်ာလွ်ာားေသ 
ေ္လလ္်ာ္္်ာလွ်ာားန  ်ာ ဘ္ လလ 
အျဖဴအ္  ားေပား္ပ ေ္လ။ႊႊႊ။ 



8                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

(၈) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အေသသ ်ာျခ္်ာားအားႏစပွလ။ 
- ပ စ လလၾကွ်ာ လ စက်ာ္္်ာ 
သ ်ာကြက်ာေၾက   ငင်ာ စ္္်ာသ လားေ ြ္ စ 
အျဖဴျ ္်ာားန နစႊd5ႊကေနခ က်ာ္္်ာ 
အနက်ာဘစ္္်ာေသ လေ ြႊားႏ စ္်ာ ယ်ာ။ 
- ဘစ္္်ာ ခ ေကၽြားႊငေ ား လ 
 ငလားပ ကယ်ာေ လ  
ေနလက်ာထပ်ာျ ္်ာား င်ာေကလ္်ာငေ ား ယ်ာ။ 
- အနက်ာအ္  ားေပား္ပ ေ္လ။ႊႊႊ။ 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           9 

 

င၉ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- လြန်ာခ     ားႏလင်ာေပ ္်ာား္၆္ကပြ ပ ။ 
- က ၻလ ခ န်ာပၿပယ လစပြ ေ ြႊ င ္်ာေသားခ  န်ာ လလ 
ေ လ်ာဖၿပဟလအေကလ္်ာား္ စား  ္စၾက ယ်ာ။ 
-  င်ာေယလက်ာန နအ  လား 
  က်ာကြယ်ာကငလားခ   လပ ။ 
- လလလြန်ာား   ျ ္်ာားခစန်ာကြက်ာ္ယ်ာလ စန 
နလ ွ်ာ ကၿပားခ   လေပ  ။  
 



10                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င္္ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊေထလ္်ာ ျဖ ်ာလ စ္်ာားႊငa8h1 (၁)ႊက စႊဘစန်ာား ကၿပားန နင စား  စားထလားာပၿပားႊ 
္ထလားန နႊg2ႊကေနခ က်ာ လ 
လူသ   လား   သ ်ာကြက်ာပ စင ပ ။ 
- ဘစ္္်ာ ေကၽြားထလား လငလား္္်ာ 
အ ဒၿပအကြက်ာ္္်ာာပၿပားေသ ယ်ာ။ 
- ဒၿပအ  စ္်ာားေန္္်ာႊဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
- အျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           11 

 

င္္ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာ္ ႊျ ္်ာားေ္ ႊကြက်ာဟလ 
 ဟလအ လလား။ 
- ဘစ္္်ာ သြလားလ ်ာားက စႊက စယ်ာ ဖလသလပ  ်ာလ စက်ာ လ။ 
- အျဖဴျ ္်ာား  စက်ာကြက်ာ လလႊ င်ာေကလ္်ာက ေ လ  ယ်ာ။ 
- ကယ်ာကြက်ာ ္လ ဘူား။ 
- အနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 



12                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င္၂ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာ္ ႊႊf7ႊကနယ်ာက စ 
အျဖဴကဖ အလားေပားထလားပ  ယ်ာ။ 
- ခစခ ေကလ္်ာေ ြျဖင်ာ   ႊအနက်ာ္ထလားန နဘစ္္်ာ က စ 
ဖယ်ာ္လလားာပၿပားႊ  စက်ာခ စက်ာခ   ယ်ာ။ 
- အနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           13 

 

င္၃ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာ္ ႊႊd6ႊကနယ်ာ အလားနွ်ာားာပၿပား 
- အနက်ာဘစ္္်ာ ္ ႊ အေနအထလားကႊ ေကလ္်ာားပ ။ 
- အျဖဴ္ထလားငေ ားာပၿပား 
ျ ္်ာားခြကြက်ာဖန်ာ ၿပားားႏ စ္်ာခ   ယ်ာ။ 
- အနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 



14                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င္၄ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာ္ ႊႊဘစန်ာား ကၿပား၊ႊဘစ္္်ာ ႊ  စန 
အျဖဴေထလ္်ာ ျဖ ်ာလ စ္်ာားေ ြ လလ 
အလားေကလ္်ာားေနပ  ယ်ာ။ 
- အျဖဴဘစ္္်ာ္ ႊေ္လႊ လလ 
ကလကြယ်ာေကလ္်ာ ္လ ပ ။ 
- ္ထလားငေ ားာပၿပားႊဘစ္္်ာ န နႊ 
h3ႊg2ႊကေနႊ္က်ာ  စက်ာႊခ က်ာသ ်ာ ယ်ာ။ 
- အျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           15 

 

င္၅ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာ္ ႊႊ္ထလားႊအစပ်ာကြက်ာ  ေနာပၿပား 
ေနလက်ာ  ္စား န်ာားႊအလားနွ်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာကႊေထလ္်ာ ကြက်ာ လလႊခ ်ပ်ာ  ေန ယ်ာ။ 
- အျဖဴ္ထလား ငေ ားလ စက်ာ လေၾကလ္်ာ ႊ 
အနက်ာ လလႊခစခ ဖ စနႊအလလွ်ာ  ္လ စက်ာဘူား။ 
- အနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



16                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င္၆ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အျဖဴဘစ္္်ာ၊ႊအနက်ာျ ္်ာား၊ႊအနက်ာဘစ္္်ာ   စနဟလႊ  
  န်ာား ွ်ာားႊ္လ ေနာပၿပားႊ 
- အျဖဴဘစ္္်ာအ ြက်ာ အႊားႏ ္လယ်ာသ ပ်ာ ကၿပားပ  ယ်ာ။ 
- အျဖဴဘစ္္်ာ ကလွ်ာားႊအေနအထလားွ  ေနပ  ယ်ာ။ 
- အနက်ာဘစန်ာား ကၿပားငေ ား လႊ ငလားလ စနႊ ္ပ ဘူား။ႊ 
- ငလား္္်ာလွ်ာားႊျ ္်ာားဖြ္်ာ ခ က်ာန နႊဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
- အျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           17 

 

င္၇ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာႊေခ လ္်ာထ  လလႊပ  ်ာ  ေန ယ်ာ။ 
-ႊခစခ ေကလ္်ာအ္်ာအလားနွ်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာ ႊလ ပ်ာ္လလား  အလားေကလ္်ာား ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာျ ္်ာားငေ ားာပၿပား 
ဘစ္္်ာ ္္်ာလလခ  န်ာ လလႊကယ်ာကြက်ာ ္လ ေ လ ဘူား။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 



18                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င္၈ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာႊသ ်ာကြ္်ာားထ  လလႊပ  ်ာ  ေန ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာ ငေ ားာပၿပားႊဘစ္္်ာထြက်ာေပ က်ာက စ 
္ထလားန နခ ်ပ်ာလ စက်ာ ယ်ာ။ 
-ႊ္ထလားက စငလား္္်ာ္  ား ယ်ာ။ 
-ႊဘစ္္်ာ ငလားာပၿပားႊ 
အျဖဴဘစ္္်ာႊအေသခ  ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           19 

 

င္၉ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစန်ာား ကၿပားန နခ က်ာာပၿပား 
အျဖဴဘစ္္်ာက စခ ်ပ်ာလ စက်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာျ ္်ာားေကၽြားာပၿပားခ က်ာ ယ်ာ။ႊ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာ သ ်ာကြက်ာျပ္်ာ လ 
 ကလကြယ်ာားႏ စ္်ာေ လ ပ  
အျဖဴဘစ္္်ာႊေသပြ ္ ္်ာခ   ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



20                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၂္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊe7ႊကေနႊအျဖဴျ ္်ာားန နခ က်ာ္္်ာ 
အနက်ာဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
-ႊအ ဒၿပအကြက်ာက စႊ 
အနက်ာဘစန်ာား ကၿပားန နထ န်ာားထလား ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴ္ထလားငေ ားလ စက်ာေ လ  
အနက်ာဘစန်ာား ကၿပားန နငလား္ ယ်ာ။ 
-ႊျ ္်ာားခြခ က်ာန နအျဖဴဘစ္္်ာ က ေ လ  ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           21 

 

င၂္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာေ္လႊ လလႊနယ်ာေ ြပ ္လ ာပၿပား 
အနက်ာဘစ္္်ာန နဘစ္္်ာ ႊ 
ျ ္်ာားခြကြက်ာ  ားႏ စ္်ာ   ႊအေနအထလားပ ။ 
-ႊ လြယ်ာေလလက်ာဘူားထ္်ာ္လွ်ာား 
အျဖဴျ ္်ာား င်ာေကလ္်ာငေ ားာပၿပား 
ေနလက်ာထပ်ာျ ္်ာား က်ာလလခ  န်ာ လလ 
ဘစ္္်ာ ႊ က ္္်ာႊဘစ္္်ာေသဖ စနျဖင်ာလလ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



22                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၂၂ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာႊအေနအထလားကႊ္  ားဖ စန  လားေနာပၿပ။ 
-ႊေသကြက်ာကလွ်ာား ကယ်ာ္ခက်ာေန ယ်ာ။ 
-ႊေနလက်ာ  ္စားေ လ လ်ာလ္်ာ ခ က်ာျဖင်ာ    
အပ်ာကြက်ာန နႊသေ္လစပ်ာဖ စနပ ္လ ေ လ  ယ်ာ။ 
- လလပ   ျ ္်ာားငေ ားကြက်ာက 
အ လ ်ာ္က်ာ္ေငခ   ယ်ာ။ 
-ႊေနလက်ာ  ္စားအေျဖႊသေ္။ႊႊႊ။ 
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င၂၃ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာႊအေနအထလားကႊ  ေကလ္်ာားေပ    
ပ စ လန်ာ  စက်ာကြက်ာန နႊ ေသားႏ စ္်ာ။ 
- အနက်ာ္ ႊျပႆနလက ဘစ္္်ာ  င်ာေကလ္်ာ ွ်ာားန န 
ားႏလင်ာေန္လက စႊကလကြယ်ာေန္ လ္ယ်ာ 
ေနလက်ာ  ္စား န်ာားေသကြက်ာ္လ ေန လ္ယ်ာ။ 
- အျဖဴဘစန်ာား ကၿပားငေ ားလ စက်ာခ  န်ာ လလ 
အနက်ာအ ြက်ာႊကယ်ာကြက်ာေပ လက်ာခ   ယ်ာ။ 
- သ ်ာကြက်ာ ေ္လက်ာခ္်ာ လလႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



24                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၂၄ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာႊဘစ္္်ာန နဘစန်ာား ကၿပား 
 ွ်ာေနပ စ ေကလ္်ာားပ ။ 
- အျဖဴနယ်ာ က်ာာပၿပား 
ဘစန်ာား ကၿပားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊေ္လလ္်ာ္္်ာႊအနက်ာဘစန်ာား ကၿပားက  ယ်ာ။ 
- ငလား္္်ာႊအျဖဴနယ်ာ က်ာ လလက စႊ 
 လား ္ေ လ ပ ။ 
- အနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           25 

 

င၂၅ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴေနလက်ာ  ္စား န်ာားက စ 
အနက်ာ္ထလားႊဒ  လ ဟစ ်ာႊဘစ္္်ာ န န 
္္်ာခ က်ာခြ္ ်ာ ္္္်ာႊေသားႏ စ္်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴကႊကငလားေကလ္်ာႊ၃ႊေကလ္်ာန န 
ကလကြယ်ာထလားေပ    
အနက်ာ္ထလားငေ ားကြက်ာက စႊ ခ ားႏ စ္်ာခ  ဘူား။ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 



26                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၂၆ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊg2ႊကႊအျဖဴ္ထလားဟလ 
 လ္န်ာ  လားငြလန နႊဒစကၡေ္လက်ာေန ယ်ာ။ႊ 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာဘက်ာျခ ်ာားႊအ္ ်ာားအလားနွ်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊဒ က စႊ
အခြ္်ာ ေကလ္်ာားယူာပၿပားႊအနက်ာကႊျ ္်ာားက စငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴကႊဘလန နငလားငလားႊအနက်ာ္ထလား္္်ာလလာပၿပားႊ 
e1ႊကႊခ က်ာ လလက စႊ လား ္ေ လ ပ ။ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           27 

 

င၂၇ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစန်ာား ကၿပားႊေန္လယူထလား လ ေကလ္်ာားဘူား။ 
-ႊb4ႊကေနႊနယ်ာန န  စက်ာ္္်ာႊက ေ လ  ယ်ာ။ 
-ႊဒ က စႊကယ်ာဖ စနႊအနက်ာကႊ္ထလားခ ္်ာား  စက်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴကႊလလပငြလေ္လလ္်ာာပၿပားႊေငလ္်ာ  ယ်ာ။ 
-ႊb4ႊကေနႊနယ်ာန န  စက်ာ လလက စႊကယ်ာ ္ေ လ ပ ။ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



28                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၂၈ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာနလား လလႊအလားနွ်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴကႊဘစ္္်ာ က စႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊနယ်ာက စႊf7ႊ ြန်ာားာပၿပားခ က်ာ လက 
အေခ ္်ာားက စေနလက်ာ  ္စား္ စက်ာ   သ ခ က်ာ။ 
-ႊအနက်ာ္ထလားန နငလား္္်ာႊ
အျဖဴ္ထလား္္်ာခ က်ာ ယ်ာ၊ႊေသေ္လ။ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           29 

 

င၂၉ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာ္ထလားငေ ားကြက်ာကႊလလ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴနယ်ာ ြန်ာားာပၿပားႊအနက်ာဘစ္္်ာ က စ  စက်ာေပ    
ျ ္်ာား င်ာေကလ္်ာထပ်ာေကၽြားခ  န်ာ လလႊအေျဖေပေသြလား ယ်ာ။ 
-ႊျ ္်ာားခ ္်ာားငလား္္်ာႊe3ႊကေနႊဘစ္္်ာ ္္်ာခ က်ာ ယ်ာ။ႊ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



30                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၃္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာကႊသ ်ာကြ္ ်ာားထ  လလေပ    
ခ က်ာင္လအကြက်ာေ ြက စႊအ
အနက်ာကႊကလကြယ်ာထလား ယ်ာ။ 
-ႊလြယ်ာပ  ယ်ာ။ 
-ႊလ စလ စေလလက်ာေလလက်ာငေ ားာပၿပား 
ခစခ ေကလ္်ာေ ြက စႊဖယ်ာ္လလား ယ်ာ။ 
-ႊျ ္်ာား္္်ာခ က်ာေ လ ႊအနက်ာေသေ္လ။ႊႊႊ။ 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           31 

 

င၃္ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴ္ထလားကႊဘစ္ ္်ာ က စေထလက်ာထလားာပၿပား 
ဘစ္္်ာက စလွ်ာားႊကလကြယ်ာေန္ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာ္ထလားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊကငလားေကလ္်ာက ေ လ  လလက စႊ ကလကြယ်ာားႏ စ္်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



32                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၃၂ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာ္ထလားငေ ား ယ်ာ။ 
- အျဖဴဘစ္္်ာ န နငလား္္်ာႊျ ္်ာားခြခ က်ာခ ္ ယ်ာ။ 
- ကငလားေကလ္်ာက ေ လ  ယ်ာ။ 
- အျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           33 

 

င၃၃ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာကႊဘစ္္်ာ ခ ္်ာားလ ဖ စန က ်ားငလား ယ်ာ။ 
-ႊလ ္ ္်ာႊအေ္လ္်ာကြ ဘစန်ာား ကၿပားန နသေ္ကငလား ယ်ာေပ  ။ 
-ႊအျဖဴကႊ္ထလားငေ ားလ စက်ာ ယ်ာ။ႊ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာ က ေ လ  ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



34                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၃၄ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာက စႊ
အနက်ာဘစန်ာား ကၿပားန နျ ္်ာားကႊခ ်ပ်ာထလား ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာ္ထလား္္်ာားႏ စ္်ာ္္်ာႊပြ ာပၿပားာပၿပ။ 
-ႊ္ထလား္္်ာဖ စနႊလ စ္်ာားပြ္်ာ  လျဖင်ာ လလ။ 
-ႊအနက်ာ္ထလားငေ ားလ စက်ာ ယ်ာ။ႊ 
-ႊာပၿပားေ လ ႊ္ထလားန နႊသ ်ာကြက်ာေ ားလ စက်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴေသပ ေ္လ။ႊႊႊ။ 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           35 

 

င၃၅ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာကငလားေကလ္်ာေ ြအကစန်ာလ စားႊ 
လ ပ်ာ္လလား  အေကလ္်ာား  ္စားအေနအထလား လလႊ္လ ေန ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာ ေ္ားေနခ  န်ာ လလ 
အစပ်ာကြက်ာက စႊအခြ္ ်ာ ေကလ္်ာားယူာပၿပား 
အနက်ာကႊျ ္်ာားက စေကၽြားလ စက်ာ ယ်ာ။ 
-ႊထပ်ာာပၿပားႊအနက်ာ္ထလားငေ ားလ စက်ာ ယ်ာ။ႊ 
-ႊဘစ္္်ာ န နပြ သ  ်ာားလ စက်ာ ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 



36                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၃၆ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာႊခ ်ပ်ာ  ေန ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာကႊလလပငြလႊ္ထလားက စငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊဘလန နျပန်ာငလားငလားႊအျဖဴဘစ္္်ာေသ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           37 

 

င၃၇ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴေနလက်ာ န်ာားႊအလနွ်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာကႊလလပငြလႊဘစ္္်ာ က စငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊအျဖဴဘစ္္်ာေသ ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား္္်ာႊ င်ာေကလ္်ာန  ်ာ သြလား ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



38                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၃၈ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴျ ္်ာားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား္္်ာႊျ ္်ာားန နႊf6ႊကေနႊခ က်ာ ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊအျဖဴ္ထလားပ ထ စားငင်ာထ ္ ္်ာလလာပၿပား 
ဘစ္္်ာ န နပူားေပ ္်ာား  စက်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာေသ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           39 

 

င၃၉ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာႊေထလ္်ာ ထ  လလပ  ်ာ  ေန ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴကႊအခ  န်ာ ္ြ ပ ႊဘစ္္်ာ ငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊ္ထလားခ က်ာ၊ႊဘစန်ာား ကၿပားခ က်ာ၊ႊဖြ္ ်ာ ခ က်ာ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာေသ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



40                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၄္ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴကႊအေကလ္်ာက  လလႊ ေၾကလက်ာပ ႊ
နယ်ာခ ္်ာားငလား ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာကႊ္ထလားခ ္်ာားလ ာပၿပား္္်ာ 
ဘစန်ာား ကၿပား င်ာ္စပ်ာသလ လလျဖင်ာေပ   ႊ 
a5ႊကႊနယ်ာ က်ာ လလက စႊ  လားားႏ စ္်ာေ လ ဘူား။ႊ 
-ႊ ငလား္္်ာလွ်ာားႊ င်ာေကလ္်ာက  ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           41 

 

င၄္ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာကႊ္ထလားေျပလ္်ာားလစပ်ာာပၿပား္္်ာ 
အျဖဴအ ြက်ာႊခက်ာေ လ  ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာ ႊေ္ ႊင္လ 
၂ႊကြက်ာသလ္လ  ယ်ာ။ 
-ႊ္ထလားငေ ားလ စက်ာခ  န်ာ လလႊဘစ္္်ာ က ာပၿပ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



42                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၄၂ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊလ စ္်ာားပြ္ ်ာ ေ ြပ စ္်ာေနာပၿပားႊ 
  စက်ာငင်ာ္္်ာားႏ စ္်ာသူေ ြခ ွ်ာားပ ။ 
-ႊလက်ာ္ၿပားသူႊအားႏ စ္်ာယူ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာ္ထလားငေ ား လ 
လက်ာ ခ ပ ဘစ္္်ာေ္လလ္်ာ္္်ာႊ 
နယ်ာခ က်ာ လန နေသ ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊနယ်ာခြခ က်ာန နႊဘစ္္်ာ က ာပၿပ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၄၃ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊh6 လလ္လ    ႊအျဖဴနယ်ာက 
အနက်ာနယ်ာန နႊွ ေန ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴျ ္်ာားကႊခစန်ာကြက်ာေပ လက်ာေန ယ်ာ။ႊ 
-ႊက ငၥ ္လ ပ ဘူား။ 
-ႊဘစ္္်ာ ႊခ ေကၽြားခ က်ာာပၿပား 
ျ ္်ာားခြခ က်ာဖန်ာ ၿပားလ စက်ာ လႊ 
 င်ာေကလ္်ာအသလ္သြလား ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



44                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၄၄ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊေထလ္်ာ ျဖ ်ာလ စ္်ာားေပေ လလ 
ဘစ္္်ာန နဘစ္္်ာ ႊထပ်ာေန လႊသ ပ်ာ ေကလ္်ာားလလပ ဘူား။ 
-ႊဒ က စႊအခြ္ ်ာ ေကလ္်ာားယူာပၿပား 
အနက်ာဘစန်ာား ကၿပားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား္္်ာႊဘစ္္်ာ ႊက  ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာလွ်ာားႊအနက်ာဘစ္္်ာ န နႊd2ကႊခ က်ာ လခ ္ာပၿပား 
အျဖဴဘစ္္်ာ ႊက  ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၄၅ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊa1h8ေထလ္်ာ ျဖ ်ာလ စ္်ာား လလႊအနက်ာအလားနွ်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊhလ စ္်ာားကေနႊအျဖဴ္ထလား္္်ာခ က်ာားႏ စ္်ာ္္်ာႊ 
အနက်ာဘစ္္်ာေသ ယ်ာ။ 
-ႊအခ  န်ာ ္ စ္်ာားပ ႊ္ထလားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊ  က      စက်ာငင်ာကြက်ာေ ြေအလက်ာ လလ 
အနက်ာဘစ္္်ာႊအသက်ာေပ လက်ာခ   ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



46                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၄၆ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အျဖဴျ ္်ာားႊငေ ား လက စငလား္္်ာႊ 
f7နယ်ာက စႊ္ထလားန နငလားခ က်ာာပၿပားႊ 
ဘစ္္်ာ န နႊ္ထလားက စႊငလားခ က်ာ ယ်ာ၊ႊေသာပၿပေပ  ။ 
- အခစလွ်ာားႊေနလက်ာ  ္စားႊအျဖဴဘစ္္်ာ ငေ ားခ  န်ာ လလ 
ငလား္္်ာႊe8 လလႊအျဖဴ္ထလား္္်ာခ က်ာာပၿပားႊသ ်ာ ယ်ာ။ႊ 
- အနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၄၇ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊa8h1ေထလ္်ာ ျဖ ်ာလ စ္်ာား လလႊ 
အနက်ာဘစန်ာား ကၿပားအလားေကလ္်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊe4ကႊအျဖဴနယ်ာက စႊျ ္်ာားန နငလားာပၿပား 
အနက်ာဘစ္္်ာ က စႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊေသကြက်ာက စႊေ္လလ္်ာ ္ေ လ ာပၿပ  စန 
အျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



48                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၄၈ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊသ   ေျ လက်ာအ န်ာား လလႊ 
အျဖဴကငလားေကလ္်ာ ကၿပားႊ၃
၃ႊေကလ္်ာအလားေကလ္်ာားငြလထပ်ာထလား ယ်ာ။ 
-ႊa1h8ေထလ္်ာ ျဖ ်ာလ စ္်ာား လလႊအနက်ာအလားနွ်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊက စယ်ာ သ ်ာားႏ စ္်ာ္္်ာႊအေသခ ္ေ လ  လလ။ 
-ႊအခ  န်ာ ္ြ ပ ႊအျဖဴ္ထလားႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊေသကြက်ာက စႊေ္လလ္်ာ ္ေ လ ာပၿပ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာေသာပၿပ။ႊႊႊ။ 
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င၄၉ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴကႊအနက်ာ္ထလားက စႊ 
္ စား္ စားေလားငလားလွ်ာားႊားႏ စ္်ာ လလပ ။ 
-ႊအစပ်ာကြက်ာက စအသ စားခ ာပၿပားႊျ ္်ာားခြခ က်ာန န 
အနက်ာဘစ္္်ာ ႊငလား္ေအလ္်ာႊဖန်ာ ၿပားလ စက်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴ္ထလားႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



50                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၅္ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာ က စ  
အနက်ာကခ  န်ာားႏ စ္်ာ္္်ာႊငလား္ာပၿပ။ 
-ႊအနက်ာျ ္်ာားငေ ားာပၿပားႊ 
နယ်ာန န  စက်ာ လ 
အျဖဴဘစ္္်ာ ႊက ပ ေ္လ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၅္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊa1h8ႊေထလ္်ာ ျဖ ်ာလ စ္်ာားက စ 
ဘစန်ာား ကၿပားန နင စား  စားထလား ယ်ာ။ 
-ႊh7ႊ လလႊဘစ္္်ာ က စႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊhႊလ စ္်ာားႊကေနႊ္ထလား္္်ာခ က်ာ ယ်ာ။ 
-ႊh8ႊကေနႊ္ထလားန နႊသ ်ာ ယ်ာ။ 
-ႊ ၾကလခဏႊေ ြႊေနက ပ စင ျဖင်ာေပ   ႊေသေနၾက္ ။ႊႊႊ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 



52                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၅၂ (၁) 

 

 
 
-ႊ္ထလားန နခ ်ပ်ာာပၿပားႊလလပ   ေငလ္်ာ ္ စ္်ာားကြက်ာေ္ ႊ ယ်ာ။ 
-ႊf6ႊက စႊဖ အလားေပားလ စက်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာကႊအ္်ာအလားသလေနေ လ ႊ 
ကငလားေကလ္်ာျပန်ာေပားာပၿပားႊအားႏ စ္်ာကငလားဖ စနႊ က ်ားငလား ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴဘစ္ ္်ာ က်ာလလာပၿပားႊနယ်ာန နသ ်ာဖ စနျပ္်ာ ယ်ာ။ 
-ႊဘယ်ာလ စကယ်ာကယ်ာႊ
္ထလားပ ထပ်ာငေ ားာပၿပားအားႏ စ္်ာယူ ယ်ာ။ႊ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၅၃ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊလလပ   ႊနယ်ာခြကြက်ာလစပ်ာာပၿပား 
အနက်ာဘစ္္်ာ က စႊသ    န်ာားကေနႊဖယ်ာ္လလား ယ်ာ။ 
-ႊအလားနွ်ာားသြား   ႊသ    န်ာား္္်ာာပၿပား 
ပြ သ  ်ာား  စက်ာငင်ာ္္်ာခ   ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



54                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၅၄ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအခ  န်ာ္ြ ေန္္်ာႊေနလက်ာက သြလား လလျဖင်ာလ စန 
အနက်ာျ ္်ာားက စႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊဘစန်ာား ကၿပားပ ထပ်ာငေ ားာပၿပား 
အျဖဴဘစ္္်ာက စႊခ ်ပ်ာ ယ်ာ။ 
-ႊနယ်ာေ ြ က်ာလလာပၿပားႊသ ်ာေ လ  ယ်ာ အခ  န်ာ လလ 
ခစခ င္လႊ္လလ ေ ြႊေ လ ဘူား။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           55 

 

င၅၅ (၁) 
အနက်ာေ္ ႊလလွ ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာျ ္်ာားႊe2ႊကေနႊခ က်ာားႏ စ္်ာာပၿပား 
အျဖဴဘစ္္်ာ သလႊc1ႊ လလ္ စ္္်ာႊအ စေကာပၿပ။ 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာ ႊခ ်ပ်ာကြက်ာ  ေန လက စ 
အခြ္်ာ ေကလ္်ာားယူာပၿပားႊဘစန်ာား ကၿပားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊ္ထလားပ ထပ်ာငေ ားလ စက်ာခ  န်ာ လလ 
ျ ္်ာားန နခြခ က်ာလစပ်ာားႏ စ္်ာပ ာပၿပ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 



56                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၅၆ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အျဖဴကႊh7ႊ လလႊဘစန်ာား ကၿပားက စေကၽြားာပၿပား 
ျ ္်ာားန နႊg5ႊကေနႊခ က်ာ လက စႊ 
ဘစ္္်ာ လ စက်ာပ လလာပၿပားပြ သ  ်ာား လႊ 
လူသ   လား     စက်ာကြက်ာပ ။ 
-ႊဒ ေပ   ႊ ၾကလခဏ္္်ာ  ်ာ လက စႊေ ြႊ္ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၅၇ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴကႊh7ႊက စႊနယ်ာေ္ြႊ လက စ 
အနက်ာ္ထလား ငလား္ ပ ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာကပ်ာလလာပၿပားႊ 
ကလကြယ်ာဖ စနႊ က ်ားငလား ယ်ာ။ 
-ႊ္ထလားခ ္်ာားလ လ စက်ာ္္်ာ 
အျဖဴဘစ္္်ာကႊအနက်ာနယ်ာေ ြက စ 
အကစန်ာငလားာပၿပားားႏ စ္်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



58                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၅၈ (၁) 
အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာ္ ႊလြ ်ာကၽြ ်ာနယ်ာ က်ာားႏ စ္်ာဖ စန 
အျဖဴျ ္်ာားက စဖယ်ာ္ ယ်ာ။ 
-ႊခ ေကၽြား လက စႊ ငလားေ လ ႊ 
အျဖဴဘစ္္်ာႊေ္ားသြလားေအလ္်ာႊေ လ္်ာား ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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င၅၉ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴျ ္်ာားႊe6ႊကေနႊခ က်ာားႏ စ္်ာာပၿပား 
အနက်ာဘစ္္်ာ သလႊc7ႊ လလ္ စ္္်ာႊအျဖဴားႏ စ္်ာာပၿပ။ 
-ႊ ွ်ာေန္လ ေကလ္်ာား   ႊအနက်ာဘစ္္်ာ က စ 
ဘစန်ာား ကၿပား  စက်ာာပၿပားႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာ ႊက ေ လ  ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



60                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၆္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴဘစန်ာား ကၿပားငေ ား လက စႊအ
အနက်ာကလက်ာခ ာပၿပားငလား္္်ာ 
ခြခ က်ာန နႊအနက်ာဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
-ႊေ္လလ္်ာျပန်ာေ လ လွ်ာားႊအျ
အျဖဴဘစ္္်ာ ခ က်ာ လခ ္ပ ေ္လ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           61 

 

င၆္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴျ ္်ာားသလႊd6ႊ လလႊေန္လယူာပၿပားခ က်ာားႏ စ္်ာ္္်ာ 
အ္္်ာေျပာပၿပ။ 
-ႊဒ ေၾကလ္်ာ ႊအျဖဴနယ်ာက စႊd6ႊေ္ ႊာပၿပားႊျပ္်ာ ယ်ာ။ 
-ႊက န်ာ   အကြက်ာေ ြကေ လ ႊလြယ်ာလြယ်ာေလားပ ။ 
-ႊအျဖဴအ္်ာအလားႊသလသြလား ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 



62                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၆၂ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴကႊအစပ်ာကြက်ာက စႊအသ စားခ   စက်ာခ စက်ာဖ စန 
္ထလားက စႊအ္္်ာငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊဘစ္္်ာ န နခ က်ာာပၿပားခ  န်ာ လလႊအေျဖကႊ္လ္်ာားသြလားာပၿပ။ 
-ႊဘစ္္်ာအေသ ခ ခ ္်ာ္္်ာႊဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           63 

 

င၆၃ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊf7ႊ္ စ လႊအျဖဴအ ြက်ာႊပင်ာ လ ်ာအ ကၿပား ကၿပား။ 
-ႊဘစန်ာား ကၿပားန နႊf7ႊနယ်ာက စငလားာပၿပားႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊျ ္်ာားန နခ က်ာ လက စႊေအလက်ာ္္်ာားလွ်ာား ထူားဘူား။ 
-ႊအေပေ က်ာေ လ လွ်ာားႊျ ္်ာားခ က်ာ၊ႊဘစ္္်ာ  က်ာန န 
အနက်ာခက်ာာပၿပ။ 
- အနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 



64                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၆၄ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအစပ်ာကြက်ာက စႊအသ စားခ ာပၿပားႊအျဖဴျ ္်ာား က်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴျ ္်ာားခြကြက်ာက စႊအနက်ာကႊျ ္်ာားန နကယ်ာ ယ်ာ။ 
-ႊဘစ္္်ာ ထပ်ာငေ ား လက စႊျဖွ်ာာပၿပားခ  န်ာ လလ 
 င်ာေကလ္်ာန  ်ာ သြလားပ ေ္လ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           65 

 

င၆၅ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာျ ္်ာားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴခ ငင်ာေၾကလ္်ာားပ က်ာသြလားခ  န်ာ လလ 
္ထလားန နခ က်ာာပၿပားႊျ ္်ာား ြ ကြက်ာပ လလ ယ်ာ။ 
-ႊဘစ္္်ာ ္္်ာလလခ  န်ာ လလႊခစခ င္လ ္လ ေ လ ပ ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



66                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၆၆ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊf7ႊ လလႊအျဖဴျ ္်ာားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား ျဖင်ာလ စနႊငလားျပန်ာေ လ လွ်ာား 
ျ ္်ာားခ က်ာႊဘစန်ာား ကၿပားလ ာပၿပားႊသလသြလား ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           67 

 

င၆၇ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴ္ထလားခ ေကၽြားာပၿပားႊ 
ဘစန်ာား ကၿပားေန္လယူ ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊလလလလပပႊေသ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



68                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၆၈ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာေ္လ္်ာႊေထလ္်ာ ျဖ ်ာလ စ္်ာားေ ြ လလ 
အျဖဴအလားေကလ္်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴျ ္်ာားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊလလလလပပႊေသ ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား္္်ာႊဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           69 

 

င၆၉ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာကႊသ ်ာကြ္ ်ာားထ  လလ။ 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာ ငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊ ငလားလ စန ္။ 
-ႊငလား္္်ာႊဘစန်ာား ကၿပားန န္ထလားပူား ြ   စက်ာသ ်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



70                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၇္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာႊေခ လ္်ာထ  လလ။ 
-ႊအျဖဴေားႏလားေန္္်ာႊခ သြလား္ ယ်ာ။ 
-ႊဘစန်ာား ကၿပားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊ ငလားလ စန ္။ႊငလား္္်ာႊေသ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           71 

 

င၇္ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊd2ႊ လလ္လ    ႊအျဖဴ္ထလားကႊဘစ္္်ာ က စေ္လ၊ႊ 
က န်ာ္ထလား င်ာလ စားက စပ ႊအေထလက်ာအကူျပ်ေန္ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာ္ထလားေကၽြား လငလား္္်ာဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား္္်ာႊဘစ္္်ာ ခ ္်ာားလ ာပၿပားႊ္ထလားက  ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



72                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၇၂ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊc1ႊ လလ္လ    ႊအျဖဴ္ထလားကႊဘစ္္်ာ က စေ္လ၊ႊ 
က န်ာ္ထလား င်ာလ စားက စပ ႊအေထလက်ာအကူျပ်ေန္ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာ္ထလားေကၽြား လငလား္္်ာဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
-ႊ ငလားေ လ ႊဘစ္္်ာ ခ ္်ာားလ ာပၿပားႊ္ထလားက  ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           73 

 

င၇၃ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာ္ ႊေနလက်ာ  ္စား န်ာားႊအလားနွ်ာားေန ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာ ေကၽြား လႊနယ်ာန နငလား္္်ာ 
ဘစ္္်ာ ျပန်ာက ာပၿပားႊ င်ာေကလ္်ာန  ်ာ သြလား ယ်ာ။ 
-ႊဘစ္္်ာ န နငလား္္်ာႊ္ထလား္္်ာခ က်ာခ ္ာပၿပားေသ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



74                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၇၄ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- fႊလ စ္်ာား လလႊအျဖဴကႊသ စားေကလ္်ာထပ်ာထလား ယ်ာ။ 
-ႊဘစန်ာား ကၿပားငေ ားာပၿပားႊသ ်ာဖ စနလစပ်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာ ေ္လလ္်ာေပ   ႊဘစန်ာား ကၿပားန နထပ်ာ  စက်ာခ ္ာပၿပား 
ကယ်ာကြက်ာေပ လက်ာခ   ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           75 

 

င၇၅ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာကႊ္ထလားေကၽြားာပၿပားႊf3ႊကေနႊ
ျ ္်ာားန နခ က်ာသ ်ာဖ စနျပ္်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴကႊ ငလားခ  လွ်ာားႊထပ်ာေကၽြား ယ်ာ။ 
-ႊေနလက်ာ  ္စား လလႊ္ယ်ာ ္ေအလ္်ာန  ်ာ သြလားခ   ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



76                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၇၆ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴကႊဘစ္္်ာ ေကၽြားာပၿပားႊျ ္်ာားန နႊခြခ က်ာဖ စနျပ္်ာ ယ်ာ။ 
-ႊ ငလားလွ်ာားန  ်ာ ၊ႊငလားလွ်ာားန  ်ာ ခ  ာပၿပ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           77 

 

င၇၇ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴကႊ္ထလားေကၽြားာပၿပားႊh6ႊက စႊ 
ဘစ္္်ာ ္္်ာဖ စနျပ္်ာ ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား္္်ာႊျ ္်ာားက  ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊေသကြက်ာ က ် ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



78                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၇၈ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊေထလ္်ာ ကြက်ာေ္လက်ာေအလ္်ာႊဘစ္္်ာပ စနာပၿပား 
ဘစ္္်ာ ေကၽြားႊျ ္်ာားခ က်ာန နသ ်ာ လႊလူ
လူသ   လား   ေသကြက်ာပ စင ပ ။ 
- အျဖဴလစပ်ာသ လ ႊအနက်ာကႊယလဇ်ာေကလ္်ာပ လခ ္ စသလ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           79 

 

င၇၉ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊလူသ   လား   ေသကြက်ာပ စင ပ ။ 
-ႊျ ္်ာားငေ ားာပၿပားႊhႊလ စ္်ာားဖြ္်ာ  ယ်ာ။ 
-ႊဘစ္္်ာ န နခ က်ာေ လ ႊကယ်ာကြက်ာ ္လ ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 
 



80                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၈္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာေနလက်ာ  ္စား န်ာားအလားနွ်ာားေန လေၾကလ္်ာ  
အျဖဴကႊဘစ္္်ာ ခ ္်ာားလ ဖ စနႊဖ အလားေပား ယ်ာ။ 
-ႊ္ထလားခ က်ာကြက်ာက စႊဘစ္္်ာ ္္်ာားကလလ စန္ေပ    
န  ်ာ သြလားာပၿပားႊ္  ားေ လ  လလ။ 
-ႊအနက်ာႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           81 

 

င၈္ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစန်ာား ကၿပားငေ ား လက စႊလက်ာခ ္္်ာ 
ဘစ္္်ာ ေကၽြားာပၿပားႊျ ္်ာားခြခ က်ာန နႊဘစ္္်ာ ျပန်ာ္ ယ်ာ၊ႊ 
္ထလားခြကြက်ာ   ယ်ာ။ 
-ႊျပန်ာ ငလားေ လ ႊအေ
အေနအထလားပ က်ာႊအကြက်ာန  ်ာ ႊနယ်ာန  ်ာ န ႊ္  ား ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 



82                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၈၂ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာ္ထလားက စႊငလား္္်ာႊျ ္်ာားခြခ က်ာန နႊဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ႊ 
-ႊေ္လလ္်ာ္္်ာလွ်ာားႊျ ္်ာားခြခ က်ာန နႊဘစ္္်ာ က  လလဘ ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           83 

 

င၈၃ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာဘစ္္်ာ န နႊနယ်ာက စႊငလား္္်ာလွ်ာားႊသလ လပ ပ ။ 
-ႊဘစ္္်ာ ငေ ားကြက်ာကႊလလ ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊအနက်ာ္ထလားန နျ ္်ာားငလားခ က်ာာပၿပားားႏ စ္်ာ ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား္္်ာလွ်ာားႊ္  ား ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴႊအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



84                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၈၄ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊသ ်ာကြ္ ်ာားထ ေ္လက်ာေန္္်ာႊ 
ေသေအလ္်ာသ ်ာ  ်ာ္ ယ်ာ။ 
-ႊခ ်ပ်ာ  ေန   အနက်ာဘစ္္်ာက စႊ 
္ထလားငေ ားာပၿပားႊနယ်ာေလားန နခ က်ာသ ်ာ ယ်ာ။ 
-ႊေသပ ေ္လ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           85 

 

င၈၅ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊဘစန်ာား ကၿပားငေ ား လငလား္္်ာႊေသ လလ။ 
-ႊအေကလ္်ာား္ စားခ ငင်ာဟလလွ်ာားႊဘစ္္်ာ ေကၽြားသ ်ာ္္်ာ 
ေသ လလပ ။ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



86                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၈၆ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊ္ထလားငေ ား လငလား္္်ာႊ 
ဘစ္္်ာ န န္ထလားငလားခ က်ာာပၿပားႊ 
ျ ္်ာားခြခ က်ာန နအသလ္ ယ်ာ။ 
- အနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           87 

 

င၈၇ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊဘစန်ာား ကၿပားငေ ား လငလား္္်ာႊ 
ဘစ္္်ာ အ္္်ာခ ္ာပၿပားႊ္  ား ယ်ာ။ႊ 
-ႊ ငလားေ လ ႊဘစ္္်ာ ထပ်ာငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊေသကြက်ာက စႊကယ်ာ ္ေ လ ဘူား။ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



88                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၈၈ (၁) 
အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊ္ထလားငေ ား လငလား္္်ာႊ 
ျ ္်ာားႊf6ႊ္္်ာာပၿပားႊ င်ာေကလ္်ာက  ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           89 

 

င၈၉ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာ ေနလက်ာ စ္ ်ာ္္်ာားႊ 
အနက်ာ္ထလားက စႊ  စက်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာ္ထလားေ္လလ္်ာ္္်ာႊအျဖဴ္ထလား္္်ာခ က်ာာပၿပား 
ဘစ္္်ာ ထပ်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 
 



90                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၉္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
- အနက်ာဘစ္္်ာ ေန္လ ေကလ္်ာားပ ။ 
-ႊအျဖဴ္ထလားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊဘစန်ာား ကၿပားန နကလ္္်ာႊဘစ္္်ာ ခ ္်ာားလ ာပၿပားႊ 
္ထလား င်ာလ စားအသလ္ ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           91 

 

င၉္ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာျ ္်ာားေ္ ႊာပၿပားႊဘစန်ာား ကၿပားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊဘစ္္်ာ ေကၽြား လငလား္္်ာႊျ ္်ာားခ က်ာန နေသ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 
 
 
 



92                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၉၂ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴ္ထလားႊh4ႊေ္ ႊလွ်ာားႊားႏ စ္်ာ လလပ ပ ။ 
-ႊဘစ္္်ာ ခ ေကၽြား လႊလလလ စက်ာပ ဘ ။ 
-ႊ င်ာခ  ွ်ာားႊပြ သ  ်ာား။ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           93 

 

င၉၃ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာနယ်ာ က်ာာပၿပားႊဘစ္္်ာ ယူ ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား ျဖင်ာလ စနငလားာပၿပားခ  န်ာ လလႊ 
အျဖဴဘစ္္်ာသ ်ာကြ္ ်ာားထ ခ ်ပ်ာ  သြလား ယ်ာ။ 
-ႊဘစ္္်ာ န နဘစန်ာား ကၿပားပူားသ ်ာ လ ခ ားႏ စ္်ာ။ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 



94                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၉၄ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအခ  န်ာ္ြ ေန္္်ာႊားႏ စ္်ာပြ န နလြ  ယ်ာ။ 
-ႊဘစ္္်ာ ငေ ားာပၿပားႊခ ်ပ်ာ ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊျ ္်ာားခ က်ာန နေသ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           95 

 

င၉၅ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာ ကႊg2ႊ
ေသကြက်ာက စႊကလကြယ်ာေန္ ယ်ာ။ 
-ႊ္ထလားခ ္်ာားလ ာပၿပားႊဘစန်ာား ကၿပားငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊေသ ယ်ာ၊ႊ ငလား္္်ာႊဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



96                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၉၆ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊ
္စ ်ာ ္က်ာၾကွ်ာ ္္်ာႊအျဖဴဘစ္္်ာ ႊေ္လလ္်ာေျပား္ လ စလ စ။ 
-ႊအျဖဴ္ထလားငေ ားကြက်ာကႊလလပငြလႊ္လ ေန ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊေသ ယ်ာ၊ႊ ငလား္္်ာႊ္ထလားက  ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           97 

 

င၉၇ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာ ႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊျ ္်ာားခ က်ာႊ္ထလားခ က်ာန နႊေသ ယ်ာ။ႊ 
-ႊ ငလား္္်ာလွ်ာားႊျ ္်ာားဖြ္်ာ ခ က်ာႊဘစ္္်ာ ခ က်ာန နႊေသ ယ်ာ။ႊ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



98                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္္်ာ (၁) 
 

 

င၉၈ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာ္ထလားႊငေ ား ယ်ာ။ 
-ႊ ငလားပ ဘစန်ာား ကၿပားေ္လလ္်ာ္္်ာႊျ ္်ာားက စႊe3ႊကေနႊခ က်ာ ယ်ာ။ႊ 
-ႊငလားေ လ လွ်ာားႊျ ္်ာားႊ
e3ႊေ္ ႊာပၿပားႊားႏလင်ာ္္်ာ ာပ ်္်ာခ က်ာ ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 



ေလ လလေပ လ်ာ္ ္်ာႊငင်ာ စ္္်ာႊင္ (၁)                           99 

 

င၉၉ (၁) 

အနက်ာေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊအနက်ာျ ္်ာားက စႊငေ ားာပၿပားႊ 
h3ႊကႊနယ်ာက စငလားခ က်ာဖ စန 
ဘစ္္်ာ လ ်ာားေၾကလ္်ာားဖြ္်ာ  ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား္္်ာႊဘစ္္်ာ က  ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
 
 
 
 
 



100                                ေ လ္်ာေ လ္်ာလြ္်ာႊငငင်ာ စ္ ္်ာ (၁) 
 

 

င္္္ (၁) 

အျဖဴေ္ ႊလလွ်ာ  
 

 
 
-ႊလစပ်ာင္လေ ြအ  လား ကၿပားထ  လလ 
အ  စ  ္စားလ ်ာားေၾကလ္်ာားေ္ြား ယ်ာ။ 
-ႊအျဖဴဘစ္္်ာ ေကၽြား ယ်ာ။ 
-ႊငလား္္်ာႊခ က်ာျခ္်ာားေသ ယ်ာ။ 
-ႊ ငလား္္်ာႊ္  ား ယ်ာ။ 
-ႊအနက်ာအ္  ားေပား ယ်ာ။ႊႊႊ။ 
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