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ရုိးရုိးေငြပုိ႔လႊာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေပါင္း( ၇၇၉)ၿမိဳ႕ 

ေနျပည္ေတာ္ (၈) ေဒါ႔ဖုန္းယန္ က်ိဳက္ဒံု ကၽြန္းလွ မုိးဒါး
ေနျပည္ေတာ္ လြယ္ဂ်ယ္ ဘုရားသုံးဆူ ဒီပဲယင္း အင္းရြာ 
ပ်ဥ္းမနား ပန္နန္းဒင္ ပုိင္က်ံဳ တန္႔ဆည္ ေမာ္လူး
တပ္ကုန္း အင္ဂ်န္းယန္ ဘားအံတကၠသုိလ္ ဘုတလင္ နဘား
ေရဆင္း ေအာင္ေျမသာ ေဘာဂလိ အရာေတာ္ နမ္းခမ္း
လယ္ေ၀း နမၼား စုကလိ ေခ်ာင္းဦး နတ္ေခ်ာင္း
ေအလာ မရမ္း ရွမ္းရြာသစ္ ယင္းမာပင္ မစိန္
သာ၀တိၳ ကယားျပည္နယ္ (၁၄) ေ၀ါေလၿမိဳင္ ၀န္းသုိ ကင္းတပ္
က်ည္ေထာင္ကန္ လြိဳင္ေကာ္ ခ်င္းျပည္နယ္ (၁၈) ဆားလင္းႀကီး မင္းယား
ကခ်င္ျပည္နယ္ (၄၀) ေဘာလခဲ ဟားခါး ပုလဲ သငါ
ျမစ္ႀကီးနား ရွားေတာ ဖလမ္း ထီးခ်ိဳင့္ ဦးေအာင္ေဇယ်
ဖားကန္႕ ဖားေဆာင္း မင္းတပ္ စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိး ဗႏၶဳလ
ဗန္းေမာ္ ဒီးေမာ႔ဆုိ တီးတိန္ ရြာသစ္ႀကီး ၿမိဳ႕သစ္ 
ပူတာအုိ ေလာပိတ မတူပီ ရြာေထာင္ ခမ္းပတ္
မုိးညွင္း ေဒါတမႀကီး ကေလးတကၠသုိလ္ ေရဦး ေနာင္ပိုေအာင္ 
 ဟုိပင္ ဖရူဆုိ ထန္တလန္ နမခ ပန္ေဆာင္
ျမစ္ႀကီးနားတကၠသုိလ္ ပီကင္း ထုတ္လုိင္ ကနီ ၾကာပင္
နမၼတီး ရြာသစ္ တြန္းဇံ ေၾကးစင္ေတာင္ မဲဇာ 
၀ုိင္းေမာ္ ေမာ္ခ်ီး ကန္ပက္လက္ အင္းေတာ္ မုိ၀ိုင္းလြတ္
မပခ မဲ႔စ ဲ ဆူရ္ခြါး ဗန္းေမာက္ ထန္ပါေခြ
မုိးေကာင္း လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္ လုံဘန္း တာဟန္း ဒုံဟီး 
ကာမုိင္း လြိဳင္လင္ေလး ရိဒ္ ကေလး၀ ေၾကးမုံ
ခ်ီေဗြ ကရင္ျပည္နယ္ (၂၈) ကပ္တဲလ္ ေဖာင္းျပင္ ဆြမၼရာ  
ေရႊကူ ဘားအံ က်ီခါး မင္းကင္း အုန္းေတာ
မုိးေမာက္ ျမ၀တီ ဒုတ္ရြာ မင္းသာ တနသၤာရီတုိင္း (၂၉)
ဆြမ္ပရာဘြမ္ ေကာ႔ကရိတ္ ေရဇြာ ထမံသီ ထား၀ယ္ 
မခ်မ္းေဘာ သံေတာင္ လုိင္လင္ပီ ေလရီွး ၿမိတ္
ေခါင္လန္ဖူး လိွဳင္းဘြဲ႕ စစ္ကုိင္းတုိင္း (၈၂) လဟယ္ ေကာ့ေသာင္း
ေနာင္မြန္ ဖာပြန္ မုံရြာ နန္းယြန္း ေမာင္းမကန္
တႏုိင္း ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး စစ္ကုိင္း ပင္လယ္ဘူး သရက္ေခ်ာင္း
မံစီ သံေတာင္ႀကီး ေရႊဘုိ ဆားေတာင္ ကံေပါက္
ပင္းေဘာ ဇာသျပင္ ကသာ ေညာင္ပင္၀ုိင္း ၿမိတ္တပ္ေျမ
နမ္႔မြန္း ထုံးအုိင္ ကေလး ေက်ာက္ေျမာင္း ပေလာက္
ေမာ္ဟန္ အိႏၵဳ ေမာ္လုိက္ ဆိပ္ခြံ ထား၀ယ္တကၠသုိလ္
ဗန္းေမာ္တကၠသုိလ္ ေရႊဂြန္း ခႏီၱး ေရႊဘုိေကာလိပ္ ေရျဖဴ
ဆင္ဘုိ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဟုမၼလင္း လွေတာ ေလာင္းလုံး 
ဆဒုံး ၿမိဳင္ကေလး တမူး ကာဘုိး ကၽြန္းစု 
ကန္ပုိက္တီး ကမေမာင္း ေကာလင္း ခ်ပ္သင္း ပုေလာ
ရွင္ေဗြယန္ လိပ္သုိ ျမင္းမူ ထန္းတပင္ တနသၤာရီ 
ဆားေမွာ္ က်ံဳဒိုး ေျမာင္ အလုံ ဘုတ္ျပင္း
ၿမိဳ႕လွ နဘူး ခင္ဦး မုံရြာေကာလိပ္ ဟိႏၵား
ပန္း၀ါ ေကာ႔ဘိန္း ၀က္လက္ မုံရြာစက္မွဳလက္မွဳသိပၸံ ထား၀ယ္တပ္ေျမ 
ေဆာ႔ေလာ္ သဃၤန္းညီေနာင္ ကန္႔ဘလူ မုံရြာေစ်း ေက်ာက္နီေမာ္
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ေညာင္ဇင္ မုံး ေတာင္တြင္းႀကီး ဆပ္သြား စဥ္႔ကူ(မန္း) 
ကလိန္ေအာင္ ပဲခူတုိင္း(အေနာက္) (၃၇) မင္းဘူး မင္းဘူးေစ်း သပိတ္က်င္း
ပလ ျပည္ သရက္ ကုန္းေဇာင္း စဥ္႕ကုိင္
ရွပ္ပုံ ေပါင္းတည္ ဂန္႔ေဂါ ေရွာက္ေတာ ပလိပ္ 
ေကာ႔ေသာင္းတပ္ေျမ သာယာ၀တီ မိေက်ာင္းရဲ ေက်ာင္းေတာ္ရာ ျမစ္သား
ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ လက္ပံတန္း ေညာင္လွ လယ္ကုိင္း ကူမ ဲ
ခေမာက္ႀကီး ၀က္ထီးကန္ စေလ ပဒါန္း တံတားဦး 
ေမတၱာ ေပါင္းတလည္ စကု တေညာင္ ငါန္းဇြန္
ကရသူရိ ေပါက္ေခါင္း ဆင္ျဖဴကၽြန္း ကန္တုတ္ ႏြားထုိးႀကီး 
ၿမိတ္တကၠသုိလ္ ပန္းေတာင္း မင္းလွ(သရက္) ျပလုိ႕ ပုဂံ 
ရငဲ ဆင္တ ဲ မင္းတုန္း ကုိးပင္ ေပ်ာ္ဘြယ္
ပဲခူတုိင္း(အေရွ႕) (၃၃) ထုံးဘို ဆိပ္ျဖဴ ကၽြန္းေခ်ာင္း မလိွဳင ္
ပဲခူး သဲကုန္း ၿမိဳ႕သစ္ ၾကက္ဆူက်င္း သဲေတာ
ေတာင္ငူ ပုတီးကုန္း ျမစ္ေခ် ပခန္းႀကီး ၀မ္းတြင္း
ေညာင္ေလးပင္ ေရႊေတာင္ နတ္ေမာက္ ေျမေတာ္ ပေဒသာၿမိဳ႕သစ္
ျဖဴး အုတ္ဖို ၿမိဳင္ ေက်ာ မန္းေျမာက္ျပင္
ေက်ာက္တံခါး နတ္တလင္း ကံမ(သရက္) ကန္ရြာ မႏၲေလးနန္းတြင္း
ဒုိက္ဦး မုိးညိဳ  ငဖဲ က်င္း ေစ်းခ်ိဳ
ေရတာရွည္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ပြင္႔ျဖဴ ေလာင္းရွည္ က်ပ္ျပင္
သနပၸင္ ျပည္တကၠသုိလ္ မေကြးတကၠသုိလ္ ေက်ာ္စြာ ေတာင္သာ
က၀ သုံးဆယ္ ရန္ပယ္(မေကြး) မႏၲေလးတုိင္း (၆၇) မႏၲေလးဘူတာ
ေ၀ါ ေခတၱရာၿမီဳ႕သစ္ လက္မွတ္ကုန္း မႏၲေလးစာတုိက္ႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
ပိန္းဇလုပ္ က်ီးသ ဲ ေခ်ာက္စက္မွဳလက္မွဳသိပၸံ ျပင္ဦလြင္ မိတီၳလာတပ္ေျမ 
ျပြန္တံဆာ မင္းလွ မန္းေရနံေျမ မိတီၳလာ မိတီၳလာ-ဗဆက
ပဲႏြယ္ကုန္း ကြင္းလွ ကံမ ရုံးႀကီး သာစည္ 
ေရႊက်င္ ဥသ်ွစ္ပင္ မလြန္ ခ်မ္းျမသာစည္ မန္းအေရွ႕ျပင္
ဆြာ အင္းမ ေအာင္လံ ရွမ္းစု ကြမ္းျခံ
ေရနီ ဇီးကုန္း စလင္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ အိမ္ေတာ္ရာ 
ေဖာင္ေတာ္သီ သာရေ၀ါ ေစတုတၱရာ မုိးကုတ္ ထုံးဘုိ
ပ်ဥ္ပံုႀကီး ဆင္ၿမီးဆြဲ ဆင္ေပါင္၀ ဲ ေက်ာက္ဆည္ အနီးစခန္း 
ၿမိဳ႕လွ စစ္ကြင္း ၀ါဇ ီ ျမင္းျခံ တေကာင္း 
သာဂရ ေအးျမသာယာ ေရစႀကိဳ ေညာင္ဦး ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မ
ေက်ာက္ႀကီး အုိးသည္ကုန္း ေပါက္ ရမည္သင္း ၿမိဳ႕သာ 
ကညြတ္ကြင္း ေလးမ်က္နွာ ေဆာ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ၀ေဲလာင္
ေဇယ်၀တီ တာပြန္ ေက်ာက္ထု မန္းအေနာက္ျပင္ ျပင္စည္
အုတ္တြင္း ေတာင္ညိဳ ထီးလင္း စက္မွဳၿမိဳ႕သစ္ ပုပၸါး 
ထန္းတပင္ ထိန္ေတာ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မ(တကၠသုိလ္) အမရပူရ စဥ္႔ကူ
ေကတုမတီ ေရကင္း ျမင္ကြန္း ျမစ္ငယ္ သိမ္ကုန္း
ပဲခူးေကာလိပ္ ဇီးျဖဴကုန္း သစ္ရာေကာက္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ရွမ္းတဲ
ဥႆၿမိဳ႕သစ္ မေကြးတုိင္း (၆၈) ေဆးတကၠသုိလ္(မေကြး) ပုသိမ္ႀကီး ရွမ္းမငယ္
ဘုရားႀကီး မေကြး အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဟံဇား
ေတာင္ငူတကၠသုိလ္ ပခုကၠဴ ေဂြးခ်ိဳ ျပင္ဦးလြင္တပ္ေျမ လက္ပံလွ
ထုံးႀကီး ေရနံေခ်ာင္း ေဂြးပင္ ဗဟုိ၀န္ထမ္းတကၠသုိလ္ ငါသေရာက္
သကၠလ ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းနက္ မတၱရာ ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္
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မြန္ျပည္နယ္ (၂၈) အမ္း တာေမြ စီးပြါးေရးတကၠသုိလ္ ေညာင္ေရႊ
ေမာ္လၿမိဳင္ ငပလီ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ဗုဒၶေထရ၀ါဒ နန္းပန္
ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသုိလ္ ေတာင္ကုတ္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္) ေလးေထာင့္ကန္ ဆီဆိုင္
ေခ်ာင္းဆုံ ဂြ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳဇံု(စက္မွဳဇံု) ေထာက္ၾကန္႔ ေအာင္ပန္း
မုဒံု ပလက္၀ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္) ေရႊေပါက္ကံံ ပင္းတယ
သထုံ မင္းဂံ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕) ေမတၱာညြန္႔ ရပ္ေစာက္
ေရး ပုဏၰားကၽြန္း ဒဂုံတကၠသုိလ္ ျမန္မာ့ေရတပ္ ပင္ေလာင္း
သံျဖဴဇရပ္ ယုိးတရုပ္ ေက်ာက္တံတား ရန္ကုန္ဘူတာ မိုးၿဗဲ
က်ိဳက္ထုိ အေပါက္၀ လမ္းမေတာ္ သိမ္ႀကီးေစ်း နမ့္စန္
က်ိဳက္မေရာ ႐ူပ ၾကည္႔ျမင္တုိင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ကြန္ဟိန္း
က်ိဳကၡမီ စမီး အလုံ ျပည္သာယာ မိုးနဲ
နတ္ေတာင္ မအီ စမ္းေခ်ာင္း ၀ါးဘေလာက္ေသာက္ မိုင္းရွဴး
ေပါင္ ေပါက္ေတာ လိွဳင္ က်ိဳက္ေထာ္ လင္းေခး 
မုတၱမ ေစတီျပင္ လိွဳင္တကၠသုိလ္ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္း ေအးသာယာ
သိမ္ဇရပ္ ဖုံညိဳလိပ္ မရမ္းကုန္း ပုလဲၿမိဳ႕သစ္ ေက်ာက္တစ္လံုး 
ဘီးလင္း ကထိလ ဗဟန္း ေမွာ္ဘီ ေတာင္နီ
ေတာင္ဇြန္း ႀကိမ္ေခ်ာင္း သံလ်င္ ေျမာင္းတကာ ေက်ာက္တန္း
ထား၀ယ္စု ငါးခူရ ေက်ာက္တန္း ငါးဆူေတာင္ ေက်ာက္ကျခား 
ဒုိင္း၀န္ကြင္း ေတာင္ၿပိဳ၀ ဲ တြံေတး အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္ ငါးဖယ္ေခ်ာင္း
မုပြန္ အလယ္သံေက်ာ္ မဂၤလာဒုံ နည္းပညာတကၠသုိလ္ ဘန္းယဥ္
ၿမိဳင္သာယာ ေအာင္သေျပ ေမွာ္ဘီ မဂၤလြန္း ေနာင္မြန္ 
သိမ္ဆိပ္ ေက်ာက္ပန္းတူ လွည္းကူး ကမာကလုတ္ ဆိုက္ေခါင္
လမုိင္း မင္းခေမာင္း တုိက္ႀကီး ခေနာင္ ေနာင္ေထာ္ 
ေခါဇာ ဇင္ေခ်ာင္း တံတားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ကုိကုိးကၽြန္း ရြာငံ
ရြာလြတ္ ေက်ာက္နီေမာ္ လိွဳင္သာယာ ဒါးပိန္ ပင္ျဖစ္
ကမာ၀က္ တပ္ေတာင္ သု၀ဏၰ အေဖ်ာက္ အင္ေတာ
ရင္းျငိမ္ က်ိ ႏၱလီ ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္(သီလ၀ါ) ေတာ္လတီ ေနာင္တရား
ဇင္းက်ိဳက္ ဆပ္သြား ေဒါပုံ လွည္းဆိပ ္ တီက်စ္
မုပၸလင္ မဂၤလာၫြန္႔ ပုဇြန္ေတာင္ ရဲမြန္တပ္ ေရႊျပည္ေအး
 ရခုိင္ျပည္နယ္ (၄၃) ေက်ာက္စာတိုင္ ဘုရင့္ေနာင္ေစ်း ဖလံု ပင္လံု
စစ္ေတြ ရန္ကုန္တုိင္း (၈၇) ရန္ကုန္(အေရွ႕ပုိင္းတကၠသုိလ္) သန္လ်င္တပ္နယ္ လခဲ်ား
ေမာင္ေတာ ရန္ကုန္စာတုိက္ႀကီး သုံးခြ ရွမ္း(ေတာင္ပိုင္း) (၅၆) က်ိဳင္းေတာင္း
ေက်ာက္ေတာ္ ပန္းဘဲတန္း ခရမ္း ေတာင္ႀကီး ေမာက္မယ္
ဘူးသီးေတာင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္(ကမာရြတ္) ေကာ႔မွဴး ကေလာ မိုင္းပန္ 
ေက်ာက္ျဖဴ ဒဂုံ ကြမ္းၿခံကုန္း ဗထူး ဟိုမိန္း
သံတြဲ အင္းစိန္ လက္ခုပ္ကုန္း လြိဳင္လင္ ေက်းသီးမံစံ 
စစ္ေတြတပ္ေျမ ဗုိလ္တေထာင္ ဒလ ဟိုပုံး မိုင္းကိုင္ 
ေျမာက္ဦး မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ ဆိပ္ႀကီး ဟဲဟိုး ၀မ့္ကန္
မင္းျပား သကၤန္းကၽြန္း ေအာင္ဆန္း မိုင္းပြန္ မိုင္းေနာင္ 
ေျမပုံ ရန္ကင္း ဥကံၠ ဖယ္ခံု ပင္လံုတကၠသိုလ္
ရေသ႔ေတာင္ ေတာင္ဥကၠလာပ ေရႊျပည္သာ ေရႊေညာင္ ခိုလန္
မာန္ေအာင္ ေျမာက္ဥကၠလာပ အင္းတိုင္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ျမင္းက်ဒိုး 
ရမ္းၿဗ ဲ သာေကတ ေဖာင္ႀကီး နည္းပညာ(ဂ်ီတီအိုင္) မိုင္းစံ
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ေရဦး မန္ကန္ အသုတ္ ငပိဆိပ္(ျမန္ေအာင္)  
ကာလိ ေမာ္ထုိက္ ေက်ာင္းကုန္း အင္ပင္  
ရွမ္း(ေျမာက္ပိုင္း) (၄၂) ရွမ္း(အေရွ႕) (၂၆) ေလးမ်က္နွာ ကြင္းေကာက္  
လားရွဳိး က်ိဳင္းတုံ ကေနာင္ ေညာင္က်ိဳး  
ေက်ာက္မ ဲ တာခ်ီလိတ္ ဘက္ရ ဲ ျပင္ရြာ  
မူဆယ္ မုိင္းျဖတ္ အဂၤပူ လိွဳင္းဘုန္း  
ကြမ္းလံု မုိင္းဆတ္ ထူးႀကီး ေရလဲကေလး  
ေလာက္ကိုင္ မုိင္းျပင္း မဲဇလီကုန္း မအူပင္တကၠသုိလ္  
မိုးမိတ္ မုိင္းေယာင္း ေညာင္တုန္း ေရႊေတာင္ေမွာ္  
သိႏၷီ မုိင္းလား ေဒးဒရဲ က်ံဳကဒြန္း  
ေနာင္ခ်ိဳ မုိင္းတုံ က်ံဳမေငး ကဒုံကနိ  
ေဘာ္တြင္း တာေလ ဇလြန္ အစုိးရနည္းပညာေကာလိပ္(ပုသိမ္)  
တာမိုးညဲ မုိင္းယန္း ပုသိမ္တကၠသိုလ္ ျပင္စလူ  
ခ်င္းေရႊေဟာ္ မုိင္းခတ္ ငသုိင္းေခ်ာင္း အစုိးရကြန္ပ်ဴတာေကာလိပ္(ပုသိမ္)  
သီေပါ မုိင္းကုိင္ ပညာေရးတကၠသုိလ္ က်ံဳကူး  
လားရိွဳးႀကီး မုိင္းမ ေခ်ာင္းသာ အစုိးရနည္းပညာေကာလိပ္(ဟသၤာတ)  
မိုင္းရယ္ လိြဳ င္ေမြ ျပင္ခရုိင္ ျမင္းကကုန္း  
တန္႔ယန္း မုိင္းေပါက္ ဟုိင္းႀကီး  
နမၼတူ မုံးထ ေရၾကည္  
မန္တံု ပုံပါက်င္ ဓမၻီ  
နမ့္ဆန္ မုိင္းယု ျမန္ေအာင္  
မဘိမ္း ဟုိေတာင္း ႀကံခင္း  
ဟိုပန္ မုိင္း၀ အိမၼဲ  
ၾကဴကုတ္ ဆီလူး ေရႊေလာင္း  
နမ့္ခမ္း မုိင္းခုတ္ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း  
ကြတ္ခုိင္ တုံတာ ပန္းတေနာ္   
ပန္ဆန္း က်ိဳင္းလပ္ ဓႏုျဖဴ  
ပန္၀ုိင္ ၀မ္ပုံ ဆကာႀကီး   
၀ိန္းေကာင္ မက္မန္း ဘုိကေလး   
နမ့္လန္ ဧရာ၀တီတုိင္း (၇၃) က်ိဳက္လတ္  
ဆင္ေက်ာ့ ပုသိမ္ လပြတၱာ   
နမ့္တစ္ ဟသၤာတ ပုသိမ္သေဘၤာက်င္း  
ပန္လံု ေျမာင္းျမ ေငြေဆာင္  
မိုင္းေမာ မအူပင္ ဒါးက   
မန္ဟ်ိဳး(မန္ဟီးရိုး) ၀ါးခယ္မ ေသာင္ႀကီး  
မံုးကုိး ဖ်ာပုံ အေထာင္   
မုံ၀ီး သုံးမိုင္ၿမိဳ႕သစ္ ငရုတ္ေကာင္း   
နမ့္ဖတ္ကာ ပုသိမ္တပ္ေျမ ေရႊေသာင္ယံ  
ေကာင္းခါး ကန္ႀကီးေထာင့္ အမာ   
ကုန္းၾကမ္း ျမက္တုိ သီတာကုန္းျပင္  
မုိင့္ေငါ့ သာေပါင္း ငပိဆိပ္(ေရၾကည္)  
ဆမ္ဆယ္ ငပုေတာ ဟသၤာတ တကၠသုိလ္  
မုိင္းလုံ က်ံဳေပ်ာ္ ေဒါင္႕ႀကီး  
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