
ေနပပည်ေော်(၈) ေလာေေါင် ဆိုင်ဵဇဳ အာလကပ္ပ 
ေရွှေမမို့ မအူပင် ရမ်ဵေလို ေကျောက်ရစ ်
ပဖုေ်ေွ ဲ မဳမလင်ဵ ကေလာမွန ် နဂါဵေပါက် 
ကန်သာ ေရွှေကျေ ီဵနာဵ ဖာရ်ရွန်ဵ နဘေ ်
ေ ကာင်ေရ ေကျောက်ကကီဵ သီနမ်ဵ  ပရိမ္မ 
မင်ဵပပင် ဘုိဵကနု်ဵ သီွထန ် ဆင်အင်ဵ 
သရက်ကုန်ဵ မင်ဵေကျောင်ဵကုန်ဵ ဒါအိုေျေနိ်ဵ ေညာင်ပင်သာ 
သစ်ပေု်ပင် သေပပလှ ရှင်ေဘာင် မုဆိုဵေျေုဳ 
ေညာင်လွန့် စီသာ သီဖလူ ် ေရွှေဘုိအမှေ(်၈)ေလဴကျေင်ဴေရဵေပ ်
ကေျေင်ပပည်နယ(်၃၁) ဇီဵဝန် သီဘွာလ ် ကျောဵေက်ပင် 
စဉ်ဵေမ်ဵ မူလာရီှဒီ လုဳပီဵ  မေဒါင်ဵလှ 
မမို့သစ် နန်ဵေမ်ဵ ေမှာင်ေလန ် ပမင်ဵေဒါင်ဵ 
မမို့သစ်ကကီဵ ထရန်ဒန်ဵ လုဳလဲရ ် ေပက္ကန ်
ောေလာကကီဵ ဂါဵရာယန် ဟရီဖီဵ  ရိှမ္မကာဵ 
မန်ဝနိ်ဵကကီဵ ကရင်ပပည်နယ(်၉) ကျေန်ပိကွေ ် ေရွှေပန်ဵ ကုန်ဵ 
ပလန ပိင်ုရမ်ဵ လိုင်ေွီဵ ေပပင်ေေျောင်ဵ 
ကဳလှ ဝင်ဵကျေန ် ေဟေလဵ ပင်ဴသာ 
ေောင်န ီ ဝေ်ကကီဵ မွှာလ်ဘင်ဵ မလယ ်
မင်ဵကုန်ဵ ေရာဵ ဟန်ကင်ဵ ေမာေော 
နန်ဵေွင် ထီလု ဳ ရိ ု ေညာင်လှ 
ကာဒူ ေောင် ကာဵအင်ဵ ကျွန်နန်ဵ စိုင်ပပင်ကကီဵ 
ေေျောင်ဵဝ ကွမ်ဵ ဘီ ဖာလ်ေထာင် ေင်ဵေိမရဳ် 
ေညာင်ကုန်ဵ အင် ကင်ဵမမိုင် ဟုိင်ဵကျေင်ဵ မူကမ်ဵကကီဵ 
ပင်ဟဲ မင်ဵလကပ် ဳ စစ်ကုိင်ဵေိင်ုဵေဒသကကီဵ(၆၅) ကဳထူဵမ 
ဘီဵလူဵ ေျေင်ဵပပည်နယ(်၂၅) မင်ဵကွန်ဵ နဘက်ကကီဵ 
မမို့သစ်ကေလဵ ဇိုဵေွာဵ စာေရဵရွာ ေကျောက္ကာ 

ရွာသစ်ကကီဵ ဆေ္တာဵ မိုဵ ညှင်ဵ 



ေမာင်ဵေထာင် ေေျောင်ဵဝ ဇရပ်ကကီဵ မေကွဵေိုင်ဵေဒသကကီဵ(၅၉) 
ေနာင်ကကီဵအိုင် သင်ေော ေကျောက်ေန်ဵ ေညာင်ကန ်
မင်ဵရွာ ဘုေ်ကန ် ဇီဵပဖူေသာင် မင်ဵရွာ 

ကပိင်ု ေကာယာဵ ေဗာဓိကုန်ဵ ရင်ဵဆိပ ်

ဖိုဵ ဝန်ဵေောင် ေမာင်ဵေမ်ဵ မေမာက် ေျေ ိုင်ဵ 

ရင်ေပါင်ေိုင် ေနာင်ဆန်ကျေင်ဵ ေနာင်ပေ္တရာ ေကျောက်မဆင် 

ပျေဉ်ေော ရွာကုန်ဵကကီဵ အဗျောဵ ဖိကုိုဵ 

ဝင်ဴမနာဵ နန့်ေော ေော်ဝ ိ ဘဲဆိပ ်

အိုင်ေထာင် ရွာရှည်ေပမာက် ပုဇနွ်ေပမာင်ဵ ယင်ဵမေေျောင်ဵ 

ကျောဵေက် ေနသောရီေိုင်ဵေဒသကကီဵ(၁၅) ဒဳုဇရစ် ဝက်လက ်

ဆာဵထုဳဵ မမိေ်မမို့သစ် ရွာသာယာ သပွေ်စ ု

ေျေင်ပပစ ် ပကာရီ ဘန့်ေဘွဵကုန်ဵ သုဳဵဆယ်ေပောက် 

လကေ်ောင်ကကီဵ သေပပေရှာင် ေဒါမကွင်ဵ အင်ေော 
ေကျောက်ေုဳဵကကီဵ အင်ဵေစာက် နေ်ရွာ ေကျောက်ရဲ 
ေညာင်ေပေေထာက် ပဲဒက် ဖေအာင်ဝဲ ေွင်ဵလပ ်
ကမ်ဵနီ နဘူဵလယ် သဳုဵေွ ေောင်သာ 
ေညာင်ပင်သာ ေညာင်ပင်ကွင်ဵ ကင်ပနွ်ဵေျေုဳ ကကီဵနီ 
ပမင်ေောင် မလိဝမ်ဵ အုန်ဵပင် ေရအိုဵစင ်
အလယ်ေော ေအာင်ဘာ သရက်ေန်ဵ ကုက္ကိုကုန်ဵ 
ေဳသာ ေေျောင်ဵကဖီဵ ပဲေူဵေိုင်ဵေဒသကကီဵ(ေနာက်)(၇) ပရေ် ကယ ်
ကင်ဵ ဇာဒက်ကကီဵ ေီေွဒ် ဝါဵကကီဵအိုင် 
ေပမလင်ဵ ရာဖူဵ ဘုရာဵငါဵဆူ သာဵမျှာဵ 
စေန်ဵကကီဵ နေ်ကကီဵစင် ေလာင်ဵကကီဵ မုနေ်ထာင် 
ရာဇမဂိုလ် ေဒါေကျေဵရွာ ေညာင်ဝုိင်ဵ ဆင်ေေါင်ဵ 
ပန်ဵသာ ရှင်မေု္တီဵ  ဆင်အိုင် ရွာသာယာ 
ေရေအာက်ေောင် ပဲေူဵေိုင်ဵေဒသကကီဵ(ေရှ့)(၂၀) သာယာကုန်ဵ လက်ပေဳော 
ေ က ေောကျွဲအင်ဵ ေုနှစ်ရွာ ဂုေ်ကကီဵ 



ဆင်ေျေေီိင်ု ေပပင်ဵ ထေနာင်ဵေိင်ု ေရွှေေောင် 
ဇီဵပဖူပင် ကျေ ီဵ  ေျေုဳကကီဵ ေအာင်မရိုဵကုန်ဵ 
ေပွင် ေဆဵမင်ဵေော ဒမုိက် ေောင်ပပုဳဵ  

ေရမျေက် ေညာင်ကန် ဝက်လူဵ ေကျောက်ေဳောဵ 

ေရနဳမ ေရမျေက်န ီ ကန်ပဖူ ဆည်ေော်ကကီဵ 

ေကျောက်ကကီဵ ရွာမွန ် ကန်နီ ပေ်လည်အင်ဵ 

ေပမာက်ပပင် မန္တေလဵေိင်ုဵေဒသကကီဵ(၅၄) ေညာင်ေို မိုဵ ကကိုဵကျွန်ဵ 

စစ္စရ ဳ သဳုဵဆယ်ေပဵ မန်ကျေဉ်ဵေိင်ု မွနပ်ပညန်ယ(်၁၄) 

ေညာင်ပင်ဆိပ ် ေရနဳ့သာ လကပ်ဳပပာဵ ငါဵေပပမ 

ေရွှေပန်ဵ ေော ငါဵအိမေ်ထာင် ေက်မ ပိန္နဲကနု်ဵ 

ဧကရာဇ် ဆညသ်ည ် ပမင်ဵကပါ ကရုပ ိ

ေဇာင်ေျေမ်ဵေောင် သဲအင်ဵ မမို့လှ အနင်ဵ 

လမ်ဵရွာ သိန္ဒီကန် ရွာေန်ဵ ေဳေွန်ေိုင် 
အင်ဵကန်  ကာညပှ ် ယက်ဵေော် ဇီဵပဖူေသာင် 
ကုိရင်ဴ ေွင်ဵငယ် ေရွှေဒါဵ ေောင်ဘဳု 
ေကျောက်ေလှေါဵ ဒရယ်ေဂါင်ဵ ေောမ ေနာင်ကုလာဵ 
ငါဵပမှာဵကေလဵ မင်ဵစု မုနေ်ိင်ု ကေွန ်
ပေမ်ဵ ငယ် သေပပေောင်ဵ ေရေျေ ို သကုဲန်ဵ 
ေရွှေလှ ဳ ေဂွဵကုန်ဵ အလယ်ရွာ ဘုိရာကကီဵ 
ဖူလု ဳ ေဳပါယ ် ပန်ဵအိုင် ကင်မနွ်ဵေေျောင်ဵ 
ကုိင်ဵေောမ ေေျောင်ဵေွ ေနှာကန် နှင်ဵပုလဲ 
ေကျောက်ေစာက် ေရဂမိုဵ မုန်ဵ ပင် ပိန္နဲေော 
ဗဟင်ဵ ေကျောဇီ ဆယ်ေိ ု ရေိုင်ပပညန်ယ(်၁၈) 
လကယ်က်မ ေကျောက်ေစ်လုဳဵ ဆင်ေောင် ေလာင်ဵေေျောင်ဵ 
ေေျောင်ဵကူဵ မင်ဵေနကုန်ဵ ယင်ဵမာပင် ေရေျေမ်ဵပပင် 
ကန်စွန်ဵမ ဇကျေန်ဵ ဒုိင်ဵေကာင်ဵကုန်ဵ အပမင်ဴကျွန်ဵ 
ေောင်ေင်ယန်ဵ ေလုေ ် ပင်ဵေလဲ ဝါဘုိ 



ပျောဵေ ဲ ေပျော်ဘွယ်ကကီဵ နမ်ဴစလပ ် ဒုိက်ပပက် 

သရက်ေပင် ေရွှေေလှကကီဵ ေရွှေပပည်ညွှန့် ကမ်ဵနီ 

ကမ်ဵေထာင်ဴကကီဵ သရက်ေေျောင်ဵ ကျောဵစေန်ဵ ကွင်ဵယာဵ 

ကူေောင် သပပု မိင်ုဵရင်ဵ လှည်ဵဆိပ ်

ကမာဵ သဝန်ဵေော မဳစ ဳ ေဒါင်ဴကကီဵ 

ေကျောက်ေန်ဵ ေရေအဵစမ်ဵ မန်ဵကျေ ီဵပင် ဒူဵယာဵ 

သရက်ေျေ ို ရှမ်ဵ ပပည်နယ(်ေောင်)(၁၀) ဆယ်လန်ဵ ေလုေ်ေထာ် 

ကုလာဵပပင် ဟမ်ဵဆီဵ မာန်ေအာင် သေပပကုန်ဵ 

ေကျောက်ကကီဵ နန့်ေုေ ် ေနာင်မနွ် သစ်ပဖူေေျောင်ဵ 

ေရွှေေလှ ေကျေဵစာဵကုန်ဵ နန့်ေပါင် သုဳဵကျေင်ဵဆိုင် 

ေောင်ေပါက် စကာဵ မန်မပိန်ဵ  ေူဵေပမာင်ဵကကီဵ 

ဒလကေ်မ မမိုင် စဉဴ်အင် ရွာသစ ်

သပဗုေျေ ိုင် ပမင်ဵဒုိက် ရှမ်ဵ ပပည်နယ(်ေရှ့)(၁) သရက်ကုန်ဵ 

ပန်ဵေပမာင်ဵ မိင်ုဵအင်ဵ မိင်ုဵလင်ဵ  ောေေပါ 

ရန်ကုန်ေိင်ုဵေဒသကကီဵ(၁၁) ေကာင်ဵဘုိ ဧရာဝေီေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၂၅) ကနီ 

ေေ္တိယ ကျေုဳဵ ေရှာပပာ ေဒါ်မငိမ်ဵ 

ေေလာက်ေျေ ိုင်ဴ မမို့ကကီဵေကျေဵရွာ စက်ေထာင်ကကီဵ စကစ်ု 

ဖာဵကူဵအေနာက် ရှမ်ဵ ပပည်နယ(်ေပမာက်)(၁၄) ေောင်ကေလဵ သကေန်ဵကုန်ဵ 

ေညာင်လန်ဵကုန်ဵ မန်ဵပွ ဲ သဳုဵေွ ေမာင်ဵေီဵကကီဵ 

ေော်ကူဵအေနာက် နန့်ေမျှာ် အထကပ်ပန ် ဇုက္ကန ိ


