
ေနြပည်ေော်(၉) ေရွှေကူ ကယာဵြပည်နယ(်၁၅) ကျုဳဒုိဵ 
ေနြပည်ေော် မိုဵ ေမာက် လွိုင်ေကာ် ဇာသြပင် 
ပျဉ်ဵမနာဵ ဆွမ်ဵ ပရာဘွမ ် ေဘာလခဲ ထုဳဵအိုင် 
ေပကု်န်ဵ မချမ်ဵ ေဘာ ေလာပိေ မမိုင်ကေလဵ 
ေရဆင်ဵ ေခါင်လန်ဖူဵ ရှာဵေော ေရွှေဂွန်ဵ 
လယ်ေဝဵ ေနာင်မနွ် ဖာဵေဆာင်ဵ မမိုင်ကကီဵငူ 
ေအလာ ေနိုင်ဵ ဒီေမာဆိုဵ ကမေမာင်ဵ 
သာဝေ္ထ ိ မဳစ ီ ဖရူဆိုဵ လိပ်သုိ 
ကျည်ေထာင်ကန် ပင်ဵေဘာ ေဒါေမကကီဵ နဘူဵ 
ေောင်ညို နမဴမ်ွန်ဵ  ပီကင်ဵ ေကာဴဘိန်ဵ 
ကချင်ြပည်နယ(်၄၁) ေမာ်ဟန် ရွာသစ ် သဃေန်ဵညေီနာင် 
ြမစ်ကကီဵနာဵ ဗန်ဵေမာ်ေက္ကသုိလ် ေမာ်ချ ီဵ  ကျ ိုက်ဒဳု 
ဖာဵကန့် ဆင်ဘုိ မဲစဴဲ ဘုရာဵသဳုဵဆူ 
ဗန်ဵ ေမာ် ဆဒဳုဵ လွိုင်ေကာ်ေက္ကသုိလ ် ပိင်ုကျု ဳ
ပူောအိ ု ကဳပိုက်ေီဵ  လွိုင်လင်ေလဵ ဘာဵအဳေက္ကသုိလ ်
မိုဵ ညင်ှဵ ရှင်ေဗွယန ် နန်ဵမယ်ခုဳ ေဘာကလိ 
ဟုိပင် မမို့လ ှ ကရင်ြပည်နယ(်၂၈) စုကလိ 
ြမစ်ကကီဵနာေက္ကသုိလ ် ပန်ဵဝါ ဘာဵအဳ ရှမ်ဵ ရွာသစ ်
နမ္မေီဵ ေဆာဴေလာ် ြမဝေ ီ ေဝါေလမမိုင် 
ဆာဵေမာ် ေဒါဖဴုန်ဵ ယန ် ေကာဴကရိေ် ချင်ဵြပည်နယ(်၂၆) 

နမ္မာဵ လွယ်ဂျယ် သဳေောင် ဟာဵခါဵ 

ဝိုင်ဵေမာ် ပန်နန်ဵဒင် လှိုင်ဵဘဲွ့ ဖလမ်ဵ 

မပခ အင်ဂျန်ဵယန် ဖာပွန် မင်ဵေပ် 

မိုဵ ေကာင်ဵ ေအာင်ေြမသာ ကကာအင်ဵဆိပက်ကီဵ ေီဵေိန ်
ကာမိင်ုဵ မရမ်ဵ သဳေောင်ကကီဵ မေပူ ီ
ချေီဗ ွ နန့စ်ီဵေအာင် အိန္ဒု ကေလဵေက္ကသုိလ ်



ထန်ေလန ် ကေလဵ ရွာေထာင် ထန်ဵေပင် 

ထုေ်လှိုင် ေမာ်လိုက် ေရဉီဵ အလုဳ 

ေွန်ဵဇဳ ခန္တီဵ နမခ မုရွဳာေကာလိပ် 

ကန်ပက်လက် ဟုမ္မလင်ဵ ကန ီ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပ ဳ

ကျ ီဵခါဵ ေမူဵ  ေကကဵစင်ေောင် မုရွဳာေဈဵ 

ေရဇွာ ေကာလင်ဵ  အင်ဵေော် မိုဵ ဒါဵ 

ဆူရ်ခွာဵ ေြမာင် ဗန်ေမာက် အင်ဵရွာ 

လုဳဘန်ဵ ခင်ဉီဵ ောဟန်ဵ နဘာဵ 

ရိဒ် ဝက်လက် ကေလဵဝ နမဴခ်မ်ဵ 

ကပ်ေဲလ ် ကန့ဘ်လူ ေဖာင်ဵြပင် နေ်ေချာင်ဵ 

ဒုေရွ်ာ ကျွန်ဵလ ှ မင်ဵကင်ဵ မစိန ်

လိုင်လင်ပ ီ ဒီပယဲင်ဵ မင်ဵသာ ကင်ဵေပ ်

ကျင်ေဒွဵ ေန့်ဆည ် ထမဳသီ မင်ဵယာဵ 

လုဳငုိဵ ဘုေလင် ေလရှီဵ  သငါ 

ေလဆင်ဵ ေချာင်ဵဉီဵ လဟယ် ဉီဵေအာင်ေဇယျ 

မာဵဒူ ယင်ဵမာပင် နန်ဵယွန်ဵ ဗန္ဓုလ 

ေိန်ဆီဵ ဝန်သုိ ပင်လယ်ဘူဵ မမို့သစ ်

သီကီရ် ဆာဵလင်ဵ ကကီဵ ဆာဵေောင် ခမ်ဵပေ ်

ချွန်ကျုဳဵ ပုလ ဲ ေညာင်ပင်ဝိင်ုဵ ေနာင်ပိုေအာင် 

အိုက္ကာဵ ထီဵချ ိုင်ဴ ေကျာက်ေြမာင်ဵ ပန်ေဆာင် 

စစ်ကုိင်ဵေိင်ုဵေဒသကကီဵ(၈၇) ရွာသစ်ကကီဵ ဆိပခ်ွဳ ကကာပင် 

မုရွဳာ ေမာ်လူဵ ေရွှေဘုိေကာလိပ် မဲဇာ 

စစ်ကုိင်ဵ ြမင်ဵမ ူ လှေော မိဝုိုင်ဵလွေ ်

ေရွှေဘုိ အရာေော် ကာဘုိဵ ထန်ပါ ေခွ 

ကသာ စစ်ကုိင်ဵ ေောင်ရိုဵ ချပ်သင်ဵ ဒဳုဵဟီဵ  



အုန်ဵေော ထာဵဝယ်ေပ်ေြမ ပိန်ဵဇလုပ် ေပါင်ဵေည် 

ေကကဵမု ဳ ေကျာက်နီေမာ် ပပန်ေဳဆာ သာယာဝေ ီ

ဆွမ္မရာမမို့နယ်ခွ ဲ ေညာင်ဇင် ပဲနွယ်ကုန်ဵ လကပ်ဳေန်ဵ 

အြမင်ဴ ကလိန်ေအာင် ေရွှေကျင် ဇီဵကုန်ဵ 

နည်ဵပညာေက္ကသုိလ ် ပလ ဆွာ ဝက်ထီဵကန ်

သနန်ဵ ရှပပ်ု ဳ ေရနီ ေပါင်ဵေလည ်

ဆရာစဳ ေကာဴေသာင်ဵေပေ်ြမ ေကျာက်ကကီဵ ပန်ဵေောင်ဵ 

ပဒူ ြပည်ကကီဵမဏ္ဍိုင် ကညွေကွ်င်ဵ ဆင်ေ ဲ

ေနသောရီေိုင်ဵေဒသကကီဵ(၃၀) ခေမာက်ကကီဵ ေဇယျဝေ ီ ထုဳဵဘုိ 

ထာဵဝယ ် ေမေ္တာ အုေေ်ွင်ဵ သဲကုန်ဵ 

မမိေ် ကရသူရိ ထန်ဵေပင် ပုေီဵကုန်ဵ 

ေကာဴေသာင်ဵ မမိေ်ေက္ကသုိလ ် ေကေုမေ ီ ေရွှေေောင် 

ကဳေပါက် ရငဲ ပဲခူဵေကာလိပ ် မိုဵ ညို  

မမိေ်ေပ်ေြမ ေောင်ဒဂုဳဆီအုန်ဵ ဥဿမမို့သစ ် အုေဖ်ိ ု

ပေလာက် ပဲခူဵေိုင်ဵေဒသကကီဵ(ေရှ့)(၃၃) ဘုရာကကီဵ ြပည်ေက္ကသုိလ ်

ထာဵဝယ်ေက္ကသုိလ် ပဲခူဵ သက္ကလ သဳုဵဆယ် 

ေမာင်ဵမကန ် ေောင်ငူ မမို့လ ှ ေခေ္တရာမမို့သစ ်

သရက်ေချာင်ဵ ေညာင်ေလဵပင် ေောင်ငူေက္ကသုိလ ် ဉသျှစ်ပင် 

ေရြဖူ ြဖူဵ ထုဳဵကကီဵ အင်ဵမ 

ေလာင်ဵလုဳဵ ေကျာက်ေခဳါဵ ေဖာက်ေော်သီ မင်ဵလ ှ

ကျွန်ဵစု ဒုိက်ဉီဵ ပျဉ်ပုဳကကီဵ ေပါက်ေခါင်ဵ 

ပုေလာ ေရောရှည် သာဂရ ကွင်ဵလ ှ

ေနသောရီ သနပ္ပင် မုဳဵ  ဆင်မမီဵဆွဲ 

ဘုေြ်ပင်ဵ ကဝ ပဲခူဵေိုင်ဵေဒသကကီဵ(ေနာက်)(၃၇) ကျ ီဵသဲ 

ဟိန္ဒာဵ ေဝါ ြပည် သာဂရ 



စစ်ကွင်ဵ မင်ဵေုန်ဵ ေဆာ ေြမေော် 

ေအဵြမသာယာ ဆိပြ်ဖူ ေကျာက်ထု ေကျာ 

အိုဵသည်ကုန်ဵ မမို့သစ ် ပခုက္ကူမမို့မ(ပခုက္ကူေက္ကသုိလ)် ကန်ရွာ 

ေလဵမျက်နှာ ြမစ်ေချ ထီဵလင်ဵ  ကျင်ဵ 

ောပွန် မင်ဵလ(ှသရက်) ဆပ်သွာဵ ေလာင်ဵရှည် 

ေောင်ညို နေ်ေမာက် ြမင်ကွန်ဵ သရက်ေဈဵ 

ထိန်ေော မမိုင် သစ်ရာေကာက် ပင်ဵဝ 

ေရကင်ဵ ပွင်ဴြဖူ ေဆဵေက္ကသုိလ်(မေကွဵ) ပခန်ဵငယ် 

ဇီဵြဖူကုန်ဵ မေကွဵေက္ကသုိလ ် အ ေြခခဳကျန်ဵမာေရဵေက္ကသုိလ ် ကုက္ကိုခ ွ

နေ်ေလင်ဵ ရန်ပယ(်မေကွဵ) ေဂွဵချ ို မမို့လုလင် 

ကကို့ပင်ေကာက် လကမ်ှေ်ကုန်ဵ ေဂွဵပင် အင်ဵကန ်

မေကွဵေိင်ုဵေဒသကကီဵ(၈၆) ေချာက်စက်မှုလကမ်ှုသိပ္ပဳ ေချာင်ဵနက် ေလဵအိမ် 

မေကွဵ မန်ဵေရနဳေြမ မင်ဵဘူဵ ေဈဵ မဲဇလီ 

ပခုက္ကူ ကဳမ ကုန်ဵေဇာင်ဵ လင်ဵ ဇင်ဵ 

ေရနဳေချာင်ဵ ငဖ ဲ ေရှာက်ေော ကဳြပာဵ 

ေချာက် စလင်ဵ ေကျာင်ဵေော်ရာ ကကို့ပင် 

ေောင်ေင်ွဵကကီဵ ေစေုေ္တရာ လယ်ကုိင်ဵ ေရနဳ့သာ 

မင်ဵဘူဵ မလွန ် ပဒါန်ဵ မအူပင် 

သရက် ကဳမ ေေညာင် လင်ဵ ကေော 

ဂန့်ေဂါ ေအာင်လဳ ကန်ေုေ် ဟဳသာဝေ ီ

မိေကျာင်ဵရ ဲ ေကျာ်စွာ ြပလို ့ မင်ဵရွာ 

ေညာင်လ ှ ဆင်ေပါင်ဝ ဲ ကုိဵပင် ေရွှေပန်ဵေော 

စေလ ဝါဇ ီ ကျွန်ဵေချာင်ဵ ေရြပာ 

စကု ေရစကကို ကကက်ဆူကျင်ဵ မန္တေလဵေိင်ုဵေဒသကကီဵ(၇၅) 

ဆင်ြဖူကျွန်ဵ ေပါက် ပခန်ဵကကီဵ မန္တေလဵစာေိက်ုကကီဵ 



ြပင်ဉီဵလွင် စဉဴ်ကုိင် ကွမ်ဵခခ ဳ ကန်ေောင် 

မိေ္တီလာ ပလိပ် အိမ်ေောင်ရာ ေညာင်ရမ်ဵ 

ရုဳဵကကီဵ ြမစ်သာဵ ထုဳဵဘုိ မွနြ်ပည်နယ(်၂၈) 

ချမ်ဵြမသာစည ် ကူမ ဲ အနီဵစခန်ဵ ေမာ်လမမိုင် 

ရှမ်ဵ စု ေဳောဵဉီဵ ေေကာင်ဵ ေချာင်ဵဆုဳ 

ြပည်ကကီဵေဳခွန ် ငါန်ဵဇွန ် ြမင်ဵခခဳမမို့မ မုဒဳု 

မိုဵ ကုေ် နွာဵထိုဵကကီဵ မမို့သာ သထုဳ 

ေကျာက်ဆည ် ပုဂ ဳ ဝဲေလာင် ေရဵ 

ြမင်ဵခခဳ ေပျာ်ဘွယ် ြပင်စည် သဳြဖူဇရပ် 

ေညာင်ဉီဵ မလှိုင် ပုပ္ပာဵ ကျ ိုက်ထို 

ရမည်ဵသင်ဵ ဝမ်ဵေွင်ဵ စဉဴ်ကူ ကျ ိုက်မေရာ 

မန္တေလဵေက္ကသုိလ ် ပေဒသာမမို့သစ ် သိမကု်န်ဵ ကျ ိုက္ခမ ီ

မန်ဵအေနာင်ြပင် မန်ဵေြမာက်ြပင် ရှမ်ဵ ေဲ နေ်ောင် 

စက်မှုမမို့သစ ် မန္တေလဵနန်ဵေွင်ဵ ရှမ်ဵ မငယ ် ေပါင် 

အပရပူရ ေဈဵချ ို ဟဳဇာဵ မုေ္တမ 

ြမစ်ငယ ် ကျပ်ြပင် လကပ်ဳလ ှ သိမဇ်ရပ် 

ရေနာပုေဳက္ကသုိလ ် ေကျာက်ပန်ဵ ေောင်ဵ ငါသဴေရာက် ဘီဵလင်ဵ  

ပုသိမက်ကီဵ မိေ္ထီလာ၊ ေပ်ေြမ စုေပါင်ဵရုဳဵ(ြပင်ဉီလွင်) ေောင်စွန်ဵ 

နည်ဵပညာေက္ကသုိလ ် မိေ္ထီလာ၊ ဗဆက MIIT ထာဵဝယ်စု 

ြပင်ဉီဵလွင်ေပ်ေြမ သာစည် ရေနာပုဆဳိုက်ဘာစီဵေီဵ ဒုိင်ဵဝန်ကွင်ဵ 

ဗဟုိဝန်ထမ်ဵေက္ကသုိလ ် ေောင်သာ နည်ဵပညာေက္ကသုိလ(်ေကျာက်ဆည်) မုပွန ်

မေ္တရာ မန္တေလဵဘူော ဝက်ဝ ဳ ေမာ်လမမိုင်ေက္ကသုိလ ်

စဉဴ်ကူ(မန်ဵ) သဲေော ရုဳဵစည်ကကီဵ မမိုင်သာယာ 

သပိေ်ကျင်ဵ မန်ဵအေရှ့ြပင် ဆီမီဵ ခုဳ သိမဆ်ိပ ်



လမုိင်ဵ ေောင်ကုေ် ေပ်ေောင် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵမှုဇု(ဳစက်မှုဇု)ဳ 

ေခါစာ ဂ ွ ကျနိ္တလီ ဒဂုဳမမို့သစ(်ေြမာက်) 

ရွာလွေ ် ပလက်ဝ ဆပ်သွာဵ ဒဂုဳမမို့သစ(်အေရှ့) 

ကမာဝေ် ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ရူပ ဒဂုဳေက္ကသုိလ ်

ရင်ဵမငိမ် အ ေပါက်ဝ စမီဵ ေကျာက်ေေဳာဵ 

ဇင်ဵကျ ိုက် ေပါက်ေော ေိမ်ညို လမ်ဵမေော် 

မုပ္ပလင် မင်ဵဂဳ ေြမာင်ဵေဘွ ကကည်ဴြမင်ေိုင် 

ရခိုင်ြပည်နယ(်၄၆) ယိုဵေရုပ ် စန ဲ အလုဳ 

စစ်ေေွ မအီ ရန်ကုန်ေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၈၇) စမ်ဵေချာင်ဵ 

ေမာင်ေော ေစေီြပင် ရန်ကုန်စာေိက်ုကကီဵ လှိုင် 

ေကျာက်ေော် ဖုညဳိုလိပ် ပန်ဵပဲေန်ဵ လှိုင်ေက္ကသုိလ ်

ဘူဵသီဵေောင် ကထိလ ရန်ကုန်ေက္ကသုိလ(်ကမာရွေ်) မရမ်ဵကုန်ဵ 

ေကျာက်ြဖူ ေကျာက်စာေိင်ု ဒဂုဳ ဗဟန်ဵ 

သဳေွ ဲ ကကိမေ်ချာင်ဵ အင်ဵစိန ် သဳလျင် 

အမ်ဵ ငါဵခူရ ဗိလု်ေေထာင် ေကျာက်ေန်ဵ 

စစ်ေေွေပ်ေြမ ေောင်မပိုဝဲ မဂေလာေောင်ညွန့်် ေဳွ ့ေေဵ 

ေြမာက်ဉီဵ အလယ်သဳေကျာ် သဃေန်ဵကျွန်ဵ မဂေလာဒဳု 

မင်ဵြပာဵ ေအာင်သေြပ ရန်ကင်ဵ ေမှာ်ဘီ 

ေြမပဳု ေကျာက်ပန်ဵ ေူ ေောင်ဉက္ကလာပ လှည်ဵကူဵ 

ရေသဴေောင် မင်ဵခေမာင်ဵ ေြမာက်ဉက္ကလာပ ေိက်ုကကီဵ 

မာန်ေအာင် မဂေလာညနွ့ ် သာေကေ ေဳောဵမမို့နယ်ခွ ဲ

ရမ်ဵမဗဲ ဇင်ေချာင်ဵ ောေမွ လှိုင်သာယာ 

ငပလ ီ ေကျာ်နီေမာ် ဒဂုဳမမို့သစ(်ေောင်) ဘုရင်ဴေနာင်ေဈဵ 



သုဝဏ္ဏ ေရွှေေပါက်ကဳ ရဲမနွ်ေပမ်မို့ ပင်ဵေယ 

ေရေကကာင်ဵပညာေက္ကသုိလ်(သီလဝါ) ေမေ္တာညနွ့်် ဖလု ဳ ရပ်ေစာက် 

ေဒါပု ဳ ဗမာဴေရေပ် သန်လျင်ေပ်နယ ် ပင်ေလာင်ဵ 

ပုဇနွ်ေောင် ရန်ကုန်ဘူောကကီဵ လကခ်ုပ်ကုန်ဵ မိုဵ မဗ ဲ

ရန်ကုန်အ ေရှ့ပုိင်ဵေက္ကသုိလ ် ဗိလု်ချုပ်ေဈဵ ရှမ်ဵ ြပည်နယ(်ေောင်)(၅၆) ကွန်ဟိန်ဵ 

သဳုဵခ ွ ြပည်သာယာ ေောင်ကကီဵ မိုဵ နဲ 

ခရမ်ဵ ဝါဵဘေလာက်ေသာက် ကေလာ မိင်ုဵရှူဵ 

ေကာဴမှူ ဵ ကျ ိုက်ေထာ် ဗထူဵ လင်ဵ ေခဵ 

ကွမ်ဵ ခခဳကုန်ဵ ေစာ်ဘွာဵကကီဵကုန်ဵ လွိုင်လင် ေအဵသာယာ 

ဒလ ပုလဲမမို့သစ ် ေအာင်ပန်ဵ  ေကျာက်ေစ်လုဳဵ 

ဆိပက်ကီဵ ေမှာ်ဘီေပ်ေြမ လွိုင်လင် ေောင်န ီ

ေအာင်ဆန်ဵ ေြမာင်ဵေကာ ေအာင်ပန်ဵ  ေကျာက်ေန်ဵ 

ဥက္က ဳ ငါဵဆူေောင် နမ်ဴ်စန ် ေကျာက်ကြခာဵ 

ထန်ဵေပင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်ဵေက္ကသုိလ ် ဟုိပဳုဵ ငါဵဖယ်ေချာင်ဵ 

ေရွှေြပည်သာ နည်ဵပညာေက္ကသုိလ ် ဟဲဟုိဵ ဘန်ဵယဉ ်

အင်ဵေိင်ုေပ်နယ ် ဒါဵပိန ် မိင်ုဵပွန် ေနာင်မနွ ်

ေဖာင်ကကီဵ မဂေလွန်ဵ ဖယ်ခုဳ ဆိုက်ေခါင် 

စီဵပွာဵ ေရဵေက္ကသုိလ ် ကမာကလုေ ် ေရွှေေညာင် ေနာင်ေထာ် 

ဗုဒ္ဓေက္ကသုိလ်(ေထရဝါဒ) ခေနာင် ေောင်ကကီဵေက္ကသုိလ် ရွာငဳ 

ေလဵ ေဒါင်ဴကန ် ကုိကုိဵကျွန်ဵ ဂျေီီအိုင် ပင်ြဖစ် 

ေထာက်ကကန့် အေဖျာက် ေညာင်ေရွှေ အင်ေော 

ဒဂုဳမမို့သစ(်ဆိပက်မ်ဵ) ေော်လေ ီ နန်ဵပန ် ေနာင်ေရာဵ 

သိမက်ကီဵ ေဈဵ လှည်ဵဆိပ် ဆီဆန ် ေီကျစ ်



ေရွှေြပည်ေအဵ မုိဵမိေ် ဆင်ဴေကျာဴ မုိင်ဵယန်ဵ 

ပင်လု ဳ သီေပါ နမ်ဴ်ေစ ် မိင်ုဵခေ ်

လဲချာဵ ကွေ်ခိင်ု ပန်လု ဳ မုိင်ဵလာဵ 

ကျ ိုင်ဵေောင်ဵ(ေုဟုဳန်ဵ) ေဘာ်ေင်ွဵ မိင်ုဵေမာ ောေလ 

ေမာက်မယ ောမိုဵ ည ဲ မန်ဟျ ိုဵ(မန်ဟီဵရိုဵ) မိင်ုဵကုိင် 

မိင်ုဵပန ် လာဵရှိုဵကကီဵ မုဳဵ ကုိဵ မိင်ုဵမ 

ဟုိမိန်ဵ မိင်ုဵရယ ် မုဳဵ ဝီဵ လွိုင်ေမ ွ

ေကျဵသီဵမဳစ ဳ ေန့်ယန်ဵ ေကာင်ဵခါဵ မိင်ုဵ ေပါက် 

မိင်ုဵကုိင် နမ္မေူ ကုန်ဵကကမ်ဵ ဆီဵလူဵ 

ဝမ်ဴကန ် မန်ေဳု မိင်ုဵ ေငါ ဴ မိင်ုဵခုေ ်

မိင်ုဵေနာင် နမ်ဴ်ဆန ် ဆမ်ဆယ ် ေဳုော 

ပင်လုဳေက္ကသုိလ ် မဘိမ်ဵ  မိင်ုဵလုဳ ပုပဳါကျင် 

ခိုလန ် ဟုိပန ် မန်ကန ် မိင်ုဵယု 

ြမင်ဵကျဒိုဵ ကကူကေ်ု ေမာ်ထိုက် ဟုိေောင်ဵ 

ေရဦဵ နမ်ဴခမ်ဵ ငါဵအိုဵ မိင်ုဵဝ 

ကာလိ သိန္န ီ ရှမ်ဵ ြပည်နယ(်ေရှ့)(၂၇) ကျ ိုင်ဵလပ ်

မိင်ုဵစဳ ေနာင်ချ ို ကျ ိုင်ဵေုဳ ဝမ်ပု ဳ

ရှမ်ဵ ြပည်နယ(်ေြမာက်)(၄၃) ချင်ဵ ေရွှေေဟာ် ောချလီိေ ် မက်မန်ဵ  

လာဵရှိူဵ နမ်ဴလန ် မိင်ုဵြဖေ် မုဳဵ ထ 

ေကျာက်မ ဲ နမ်ဴဖေက်ာ မိင်ုဵဆေ ် ောေကာ်ေလဵ 

မူဆယ ် ပန်ဆန်ဵ မိင်ုဵြပင်ဵ ဧရာ၀ေီေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၈၁) 

ကွမ်ဵ လုဳ ပန်ဝိုင် မိင်ုဵ ေယာင်ဵ ပုသိမ် 

ေလာက်ကုိင် ဝနိ်ဵေကာင် မုိင်ဵေု ဳ ဟသောေ 



ေြမာင်ဵြမ ငသုိင်ဵေချာင်ဵ ဇလွန ် အေထာင် 

မအူပင် ပညာေရဵ ေကာလိပ ် ပုသိမသ်ေဘောကျင်ဵ ငရုေ်ေကာင်ဵ 

ဝါဵခယ်မ  ေချာင်ဵသာ ေငွေဆာင်ကမ်ဵ ေြခ ေရွှေေသာင်ယ ဳ

ဖျာပု ဳ ြပင်ခရိုင် ေညာင်ကျ ိုဵ အမာ 

ပုသိမေ်ပ်ေြမ ဟုိင်ဵကကီဵ ြပင်ရွာ သီောကုန်ဵြပင် 

ကန်ကကီဵေဒါင်ဴ ေရကကည် လှိုင်ဵဘုန်ဵ ငပိဆိပ်(ြမန်ေအာင်) 

ြမက်ေိ ု ဓမ္ဘ ီ ေရလဲကေလဵ ဟသောေေက္ကသုိလ ်

သာေပါင်ဵ ြမန်ေအာင် မအူပင်ေက္ကသုိလ ် ေဒါင်ဴကကီဵ 

ငပုေော ကကဳခင်ဵ ေရွှေေောင်ေမှာ် ငပိဆိပ်(ေရကကည်) 

ကျုဳေပျာ် အိမ္မဲ ကျုဳကဒွန်ဵ အင်ပင် 

အသုေ် လပွေ္တ ကဒဳုကနိ ကွင်ဵေကာက် 

ေကျာင်ဵကုန်ဵ ေရွှေေလာင်ဵ အစိုဵရနည်ဵပညာေကာလိပ(်ပုသိမ်) စကာဵြမာဵ 

ေလဵမျက်နှာ ေမာ်လမမိုင်ကျွန်ဵ အစိုဵရကွန်ပျူော ေကာလိပ်(ပုသိမ်) ေြခာက်ရွာ 

ကေနာင် ပန်ဵေေနာ် ြပင်စလူ ကဳဘက် 

ဘက်ရဲ ဓနုြဖူ အစိုဵရနည်ဵပညာေကာလိပ(်ဟသောေ) ကျွန်ဵကုန်ဵ 

အဂေပူ ဆကာကကီဵ ကျုဳကူဵ ကန်ရွာ 

ထူဵကကီဵ ဘုိကေလဵ ြမင်ဵကကုန်ဵ ေဒါင်ဴကကီဵ 

မဲဇလီကုန်ဵ ကျ ိုက်လေ ် သဳုဵမိုင်မမို့သစ ် စဳကင်ဵ 

ေညာင်ေနု်ဵ ေဒဵဒရဲ ဒါဵက ဆူဵကလပ ်

ပုသိမေ်က္ကသုိလ ် ကျုဳမေငဵ ေသာင်ကကီဵ 


