
ေနြပည်ေော(်၅) ြမဝေ ီ ခင်ဉီဵ ဒုိက်ဉီဵ 
ေနြပည်ေော် ကကာအင်ဵဆပိ်ကကီဵ ဝက်လက ် ေရောရှည ်
ပျဉ်ဵမနာဵ သဳေောင်ကကီဵ ေန့်ဆည ် ကဝ 
ေရဆင်ဵ လှိုင်ဵဘွ ဲ ဝန်ဵသုိ ေကေမုေီ 
ေပ်ကုန်ဵ သဳေောင် ထီဵ ချ ိုင်ဴ ဆွာ 
လယ်ေဝဵ ဖာပွန် ဟုမ္မလင်ဵ ပဲနွယ်ကုန်ဵ 

ကချင်ြပည်နယ်(၁၉) ချင်ဵြပည်နယ်(၁၀) ယင်ဵမာပင် ေရွှေကျင ်
ြမစ်ကကီဵနာဵ ဟာဵခါဵ ကေလဵဝ ေဝါ 
ပူောအိ ု ဖလမ်ဵ ေမာ်လုိက ် ဘရုာဵကကီဵ 
ဖာဵကန့် မင်ဵ ေပ ် ေြမာင် ပဲခူဵေကာလိေ ်
ဗန်ဵေမာ ် ကေလဵေကာလပ်ိ ေမာ်လူဵ ကညွေ်ကွင်ဵ 
မိုဵညှင်ဵ  ေီဵေိန ် ခန္တီဵ  သနပွင ်
ဟိုပင် ေွန်ဵဇဳ ေကျာက်ေြမာင်ဵ  ေကျာက်ကကီဵ 
မိုဵေကာင်ဵ ထန်ေလန ် ောဟန်ဵ အုေ်ေွင်ဵ 
မိုဵေမာက ် မေပူီ အလဳု ပပန်ေန်ဆာ 
ေရွှေက ူ ရိဒ် မုဳရွာေက္ကသုိလ် ေောင်ငူေက္ကသုိလ် 
ေနိင်ုဵ ကန်ပက်လက ် ဆိပ်ခွန ် ထန်ဵေပင် 
မဳစီ စစ်ကိုင်ဵေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၃၆) ဗန်ဵေမာက ် ဉဿမမို့သစ် 
ပငေ်ဘာ မုဳရွာ ေနသောရီေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၁၁) ေရနီ 
နမ္မေီ စစ်ကိုင်ဵ မမိေ် ေဇယျဝေီ 
ဝိုင်ဵေမာ် ကေလဵ ထာဵဝယ် မမို့လှ 
မပခ ကသာ ေကာဴေသာင်ဵ ပျဉ်ပုဳကကီဵ 
ေမာ်ဟန ် ေမူဵ ကျွန်ဵစု ပဲခူဵေုိင်ဵေဒသကကီဵ(အေနာက်)(၂၂) 
မချမ်ဵေဘာ ေရွှေဘိ ု ပုေလာ ြပည် 
နမ္မာဵ ကန့်ဘလူ ဘေ်ုြပင်ဵ  ေပါင်ဵေည ်
ဆာဵေမှာ ် ြမင်ဵမူ သရက်ေချာင်ဵ လက်ပဳေန်ဵ 

ကယာဵြပည်နယ်(၆) အင်ေော ် ေလာင်ဵ လဳု သာယာဝေီ 
လွိုင်ေကာ ် ေကာလင်ဵ ေရြဖူ ကကို့ပင်ေကာက ်
ဒီဵေမာဴဆို ေရဉီဵ ေနသောရ ီ နေ္တလင်ဵ 
ေဘာ်လခဲ ကျွန်ဵလှ ပေလာက ် အုေ်ဖို 
ဖာဵေဆာင်ဵ  အရာေော ် ပဲခူဵေုိင်ဵေဒသကကီဵ(အေရှ့)(၂၇) ဇီဵကုန်ဵ 
ဖရူဆို ပုလ ဲ ပဲခူဵ မင်ဵ လ ှ
လွိုင်ေကာ်ေက္ကသုိလ် ဆာဵလင်ဵကကီဵ ေောင်ငူ ေပါက်ေခါင်ဵ 

ကရင်ြပည်နယ်(၈) ေချာင်ဵဉီဵ ေညာင်ေလဵပင် ပန်ဵေောင်ဵ 
ဘာဵအဳ ဘေုလင် ြဖူဵ သဲကုန်ဵ 
ေကာဴကရိေ် ဒီပဲယင်ဵ ေကျာက်ေဳခါဵ ေရွှေေောင ်



မိုဵညို ထီဵ လင်ဵ ပေဒသာမမို့သစ် ဒုိင်ဵဝန်ကွင်ဵ 
ြပည်ေက္ကသုိလ် ေဆာ နည်ဵပညာေက္ကသုိလ ် ဇင်ဵကျ ိုက် 
ဝက်ထီဵကန ် ေစေုေ္တရာ ကျပ်ြပင် မုပွန် 
ပုေီဵကုန်ဵ မမို့သစ ် ေဳောဵဉီဵေကာင်ောခဲွ ရခိုင်ြပည်နယ်(၁၆) 
ဥသျှစ်ပင် ဝါဇီ ေဈဵချ ိုစာေုိက်ေကာင်ောခဲွ စစ်ေေွ 
အင်ဵမ မေကွဵေက္ကသုိလ် ချမ်ဵြမသာစည ် ေကျာက်ြဖူ 
ေပါင်ဵေလည ် ရန်ပယ် ပုသိမ်ကကီဵ သဳေဲွ 
သဳုဵဆယ် ဆေ်သွာဵ ြမစ်သာဵ အမ်ဵ 
ေခေ္တရာ ေညာင်လှ စဉဴ်ကိုင် ေမာင်ေော 
မေကွဵေိုင်ဵေဒသကကီဵ(၃၅) မန္တေလဵေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၄၆) မနီဵစခန်ဵ ဘူဵ သီဵေောင ်
မေကွဵ မန္တေလဵစာေုိက်ကကီဵ ရှမ်ဵစု ေကျာက်ေော ်
ပခုက္ကူ ြပင်ဉီဵလွင် စုေပါင်ဵရဳုဵ(ြပင်ဉီဵလင်ွ) မင်ဵ ြပာဵ 
ေချာက ်    မိေ္ထီလာ ဗဆက ေြမာက်ဉီဵ 
ဂန့်ေဂါ ေကျာက်ဆည ် အေနာက်ြပင ် ေောင်ကုေ် 
ေောင်ေွင်ဵကကီဵ ေောင်သာ ပလိပ ် ဂွ 
မင်ဵ ဘူဵ ေညာင်ဉီဵ ကူမဲ ရမ်ဵမဗဲ 
ေရနဳေချာင်ဵ ြပည်ကကီဵေဳခွန် အေရှ့ြပင် ရေသဴေောင ်
သရက ် မိုဵကုေ် လက်ပန်လှ ပလက်ဝ 
စကု ြမင်ဵခခဳ ရှမ်ဵေဲ မာန်ေအာင ်
စလင်ဵ ရမည်ဵသင်ဵ နည်ဵပညာေက္ကသုိလ(်ေကျာက်ဆည)် ငပလ ီ
ဆင်ေပါင်ဵဝဲ ပုဂဳ မွန်ြပည်နယ်(၁၈) ရန်ကုန်ေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၅၇) 
ေပါက ် ေပျာ်ဘွယ် ေမာ်လမမိုင် ရန်ကုန်စာေုိက်ကကီဵ 
ဆင်ြဖူကျွန်ဵ မလှိုင် မုဒဳု ဒဂဳု 
ဆိပ်ြဖူ ဝမ်ဵေွင်ဵ သထုဳ ရန်ကုန်ေက္ကသုိလ ်
နေ်ေမာက် ေကျာက်ပန်ဵေောင်ဵ ေချာင်ဵဆဳု အင်ဵစိန ်
ပွင်ဴြဖူ သာစည ် ကျ ိုက္ခမီ ေကျာက်ေန်ဵ 
မင်ဵ ေုန်ဵ ဗဝေ(အထက်ြမန်မာြပည)် ေရဵ ေုိက်ကကီဵ 
မင်ဵ လှ(သရက)် အမရပူရ ကျ ိုက်ထိ ု ေွ့ေေဵ 
မမိုင် မန်ဵေက္ကသုိလ ် သဳြဖူဇရပ ် ေောင်ဉက္ကလာပ 
ကမ္မ မေ္တရာ သိမ်ဆပိ ် မရမ်ဵကုန်ဵ 
ငဖဲ စဉဴ်ကူဵ/ မန်ဵ ကျ ိုက်မေရာ မဂေလာဒဳု 
ေရစကကို သပိေ်ကျင်ဵ သိမ်ဇရပ ် ေြမာက်ဥက္ကလာပ 
ေအာင်လဳ ရုဳဵကကီဵ ေပါင် ေမှာ်ဘီ 
 ြမစ်ေချ ေဳောဵဉီဵ ေမာ်လမမိုင်ေက္ကသုိလ် ရန်ကင်ဵ 
ကဳမ(သရက)် နွာဵထိုဵကကီဵ လမိုင်ဵ လှိုင်ေက္ကသုိလ် 
ေကျာက်ထု ငါန်ဵဇွန ် ဘီဵ လင်ဵ သဃေန်ကျွန်ဵ 



သန်လျင် ေအာင်ဆန ် ေကျာက်မဲ ဟသောေ 
ဗဝသ(ေဖာင်ကကီဵ) အင်ဵေုိင် ကွမ်ဵလု ဳ ဖျာပုဳ 
ေထရဗုဒ္ဓ ေစာ်ဘွာဵကကီဵကုန်ဵ မူဆယ် ဝါဵခယ်မ 
ဘရုင်ဴေနာင်ေဈဵ ပုလဲမမို့သစ် မိုဵမိေ် ကျုဳေပျာ ်
ေရေကကာင်ဵေက္ကသုိလ ် ရဲမွန်ေပ ် ေလာက်ကိုင် အသုေ် 
ကိုကိုဵ ကျွန်ဵ ေကျာက်ေဳောဵ ောမိုဵညဲ ကျ ိုင်လေ် 
ထန်ဵေပင် ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေောင်)(၂၇) ေနာင်ချ ို ကကဳခင်ဵ  
ေရွှေြပည်သာ ေောင်ကကီဵ သီေပါ ေချာင်ဵသာ 
လှိုင်သာယာ ကေလာ သိန္ဒ ီ ဓနုြဖူ 
သာေကေ ဗထူဵ ကကူကုေ် ပန်ဵေေနာ ်
ေဒါပုဳ လွိုင်လင် ကွေ်ခိုင် ဘိုကေလဵ 
ောေမွ ကွန်ဟိန်ဵ နမ္မေူ ေမာ်ကျွန်ဵ 
ဒဂဳုမမို့သစ(်ေြမာက်) ေညာင်ေရွှေ နမဴ်ခမ်ဵ ြမန်ေအာင ်
စီဵပွာဵေရဵေက္ကသုိလ ် နမဴ်စန် ဟိုပန် လပွေ္တာ 
ဒဂဳုမမို့သစ(်ေောင်) ရပ်ေစာက ် နမဴ်ဖေ်ကာ ဇလနွ ်
သဳုဵခ ွ ေအာင်ပန်ဵ နမဴ်လန ် သာေပါင်ဵ 
ခရမ်ဵ ပင်လဳု ေန့ယ်န်ဵ ေဒဵဒရဲ 
ေကာဴမှူဵ ဖယခ်ုဳ နမဴ်ဆန(်ေြမာက်) ေကျာင်ဵကုန်ဵ 
ကွမ်ဵခခဳကုန်ဵ ဟိုပုန်ဵ မဘိမ်ဵ အဂေပူ 
ဒလ လင်ဵေခဵ မိုင်ဵရယ် ကန်ကကီဵေထာငဴ် 
ဒဂဳုဆိပ်ကမ်ဵ မိုင်ဵပန ် မန်ေဳု ငပုေော 
ဆိပ်ကကီူခေနာင်ေုိ လခဲျာဵ ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေရှ့)(၁၀) ေညာင်ေုန်ဵ 
အလဳု ပင်ဵ ေယ ကျ ိုင်ဵေဳု ေလဵမျက်နှာ 
လမ်ဵမေော် ဆီဆုိင် ောချလီေ်ိ အိမ္မ ဲ
ကကညဴ်ြမင်ေုိင် ဟဲဟိုဵ မိုင်ဵဆေ် ငါဵသိင်ုဵေချာင ်
စမ်ဵေချာင်ဵ ခိုလန ် မိုင်ဵြဖေ် ေရကကည ်
လှိုင် ရွာင ဳ မိုင်ဵခေ် ေငွေဆာင ်
ဗဟန်ဵ ပင်ေလာင်ဵ  မိုင်ဵေဳု     ြမကေုိ် 
လညှ်ဵကူဵ ေရွှေေညာင် မိုင်ဵြပင်ဵ     ကျုဳမေငဵ 
ဗိုလေ်စ်ေထာင ် မိုဵနဲ မိုင်ဵယန်ဵ    ထူဵကကီဵ 
မဂေလာေောင်ညွန့် ေောင်ကကီဵေက္ကသုိလ် မိုင်ဵေယာင်ဵ မဲဇလကီုန်ဵ 
ပန်ဵဘေဲန်ဵ နည်ဵပညာေက္ကသုိလ ် ောေလ    ပညာေရဵေကာလပ်ိ 
ေထာက်ကကန့် ေအဵသာယာ ဧရာ၀ေီေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၃၈) ပုသိမ်ေက္ကသုိလ် 
ေရွှေေပါက်ကဳ ကာလ ိ ပုသိမ ် အေထာင ်
ေမေ္တာညွန့် ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေြမာက)်(၂၂) မအူပင် ဟသောေေက္ကသုိလ် 
ဉက္က ဳ လာဵရှိုဵ ေြမာင်ဵြမ 


