
ေနြပည်ေော(်၁၁) ေရွှေကူ ဖရူဆိုဵ ေဝါေလမမိုင် ချွန်ကျုဳဵ 
ေနြပည်ေော်စာေုိက်ကကီဵ ဆွမ်ပရာဘွမ် ဒီေမာဆိုဵ  စုကလ ိ ဟရိန်ခန်ဵ 
ပျဉ်ဵမနာဵ မချမ်ဵေဘာ ဖာဵေဆာင်ဵ  နဘူဵ  မနာော 
ေပ်ကုန်ဵ ေခါငလ်န်ဖူဵ ရှာဵေော ေကာဘနိ်ဵ မကွီအိမ်နှဵု  
ေရဆင်ဵ ေနာင်မွန်ဵ လွိုင်ေကာ်ေက္ကသုိလ် ကျ ိုက်ဒဳု ေအာက်ချ ိုင် 
လယ်ေဝဵ ေအာင်ေြမသာ လွိုင်လင်ေလဵ ဘရုာဵသဳုဵဆူ ဆေဘာင်သ ဲ
ေအလာ ဆင်ဘုိ ေဒါေမကကီဵ ကမေမာင်ဵ အိုက္ကာဵ 
ကျည်ေောင်ကန် ဆဒဳုဵ နန်ဵမယ်ခဳု ေရုပ်လ ှ စစ်ကိုင်ဵေိုင်ဵေဒသကကီဵ(၁၀၀) 
သာဝေ္တိ ကန်ပိုက်ေီဵ ရွာသစ် ဘာဵကပ် မုဳရွာ 
ေောင်ညို ရှင်ေဗွယန် ေမာ်ချ ီဵ  ချင်ဵြပည်နယ်(၃၁) စစ်ကိုင်ဵ 
ပျဉ်ဵမနာဵမမို့ေဟာင်ဵ အင်ဂျန်ဵယန် မဲစဲ ဟာဵခါဵ ေကာလင်ဵ 
သဲေကာကကီဵ ေဆာဴေလာ် နန်ဵမယ်ခဳု ဖလမ်ဵ ကသာ 
ကချင်ြပည်နယ်(၅၂) ပန်ဵဝါ ကရင်ြပည်နယ်(၃၀) ေီဵေိန် ေရွှေဘိ ု
ြမစ်ကကီဵနာဵ မရမ်ဵ ဘာဵအဳ မင်ဵ ေပ် ခန္တီဵ  
ဖာဵကန့် နန့်စီေအာင် ြမဝေ ီ မေပူီ ဟုမ္မလင်ဵ 
မိုဵညှင်ဵ  ေဒါဴဖုန်ဵယန် ေကာဴကရိေ် ကေလဵေကာလပ်ိ ကေလဵ 
ဟိုပင် လယ်ွကျယ် သဳေောင် ေန်ေလန် ေမူဵ 
ဗန်ဵေမာ် မမို့လှ အိန္ုဒ  ေေ်ုလှိုင်  ေမာ်လုိက် 
ပူောအို ပန်နန်ဒင် လှိုင်ဵဘွဲ့ ေွန်ဵဇန် ေြမာင် 
ြမစ်ကကီဵနာဵေက္ကသုိလ် မန်ခိန် သဳေောင်ကကီဵ ကန်ပက်လက် ခင်ဉီဵ 
နမ္မေီဵ ြပည်ေောင် ကျုဳဒုိဵ ကျ ီဵခါဵ ဝက်လက ်
ဆာဵေမာ် ဝါေရှာင ် ဖာပွန် ေရဇွာ ကန့်ဘလ ူ
နမ္မာဵ ခပ်ချ ို ကကာအင်ဵဆပိ်ကကီဵ ဆူရ်ခွါဵ ကျွန်ဵလ ှ
ချေီဗွ ရှဒူဇွေ် ဇာသြပင် လုဳဘန်ဵ ဒီပဲယင်ဵ 
မပခ လုဳဵခင်ဵ ေုဳဵအိင်ု ရိဒ် ေန့်ဆည ်
ဝိုင်ဵေမာ် နမ္မန မမိုင်ကေလဵ ကပ်ေဲလ် ေချာင်ဵဉီဵ 
ေနိင်ုဵ လုဳဵေဳု ဘာဵအဳေက္ကသုိလ် ဒုေ်ရွာ ဘုေလင် 
ကာမိုင်ဵ ဒွန်ဘန်ဵ ေရွှေဂွန်ဵ လုိင်လင်ပ ီ ယင်ဵမာပင် 
မိုဵေကာင်ဵ စိန်လဳုဵကဘာဵ မမိုင်ကကီဵင ူ ကျင်ေဒွဵ ဝန်ဵသိ ု
ပင်ဵ ေဘာ ပူောအိေုလဆိပ် ပိုင်ကျု ဳ လုဳငဳုဵ ဆာဵလင်ဵကကီဵ 
နမ်ဴမွန်ဵ ကယာဵြပည်နယ်(၁၅) ရှမ်ဵရွာသစ် ေလဆင်ဵ ပုလ ဲ
ေမာ်ဟန် လွိုင်ေကာ် ေဘာကလ ိ မာဵဒူ ေီဵချ ိုင်ဴ 
ဗန်ဵေမာက်ေက္ကသုိလ် ေဘာလခဲ လိပ်သုိ ေိန်ဆီဵ ရာွသစ်ကကီဵ 
မဳစီ ေလာပိေ သဃန်ဵညီေနာင် နှာရိန်ဵ ေမာ်လူဵ 



နမ်ဵခမ်ဵ ကင်ဵ  ေမာင်မယ်ေရှာင ် ေုဳဵကကီဵ 
အရာေော် နဘာဵ မင်ဵ ေုိင်ပင် သကျက်ေော ေဖာင်ေော်သီ 
စစ်ကိုင်ဵေောငရုိ်ဵ မဲဇာ ေြမာက်စီဵ ေအာင်ေရြဖူ သာဂရ 
ရွာေောင် ေန်ဵေပင် ေမာက္ကေော် ပုေဂါဇွန်ဵ မုဳဵ 
ေရဉီဵ ချပ်သင်ဵ ေနသောရီေုိင်ဵ(၃၅) သုမုေ် အင်ဵေေကာ် 
နမခ ကာဘိုဵ ောဵဝယ် ပဲခူဵေုိင်ဵေဒသကကီဵ(ေရှ့)(၅၁) မေဒါက် 
ကနီ ေနာင်ပိုေအာင် မမိေ် ပဲခူဵ ဖဒို 
ေကကဵစင်ေောင် မိုဝိုင်ဵလေ်ွ ေကာဴေသာင်ဵ ေောင်ငူ ကျွန်ဵကကီဵ 
အင်ဵေော် ဆွမ္မရာ ပုေလာ ေညာင်ေလဵပင် မင်ဵ ရွာ 
ဗန်ဵေမာက် ေန်ပါေခွ ပေလာက် ေကျာက်ေဳခါဵ ကုလာဵေချာင်ဵကကီဵ 
ောဟန်ဵ ပန်ေဆာင ် မမိေ်ေပ်ေြမ ဒုိက်ဉီဵ ြမစ်ကျ ိုဵ 
ကေလဵဝ ဒဳုဵဟီဵ ကဳေပါက် ေရောရှည် ရစ်ကဳကကီဵ 
ေဖာင်ဵြပင် နေ်ေချာင်ဵ ောဵဝယ်ေက္ကသုိလ် ြဖူဵ အုန္ဲန 
မင်ဵ ကင်ဵ မစိန် ေရြဖူ ပဲခူဵေကာလိပ် ေညာင်ခါဵရှည် 
မင်ဵ သာ ကကာပင ် ေမာင်ဵမကန် ဉဿမမို့သစ် သူရဲသမိန် 
ေမဳသ ီ ခမ်ဵပေ် ေလာင်ဵလုဳ ဘရုာဵကကီဵ သူေေဵကုန်ဵ 
ေလရှီဵ  ဉီဵေအာင်ေဇယျ သရက်ေချာင်ဵ ပိန်ဵဇလပု် ကေေ်ု 
လဟယ ် ဗန္ဓုလ ကျွန်ဵစု ပပန်ေဳဆာ ေအဵသုခ 
နန်ဵယနွ်ဵ မမို့သစ် ေနသောရီ ပဲနွယ်ကုန်ဵ ေကျဵေော 
ပငလ်ယဘ်ူဵ သနန်ဵ ဘေ်ုြပင်ဵ  သနပ္ပင် နေ်သဳကွင်ဵ 
အလု ဳ ဆရာစဳ ဟိန္ဒာဵ ကဝ ကျွဲပွဲ 
မုဳရွာေကာလိပ် ေပ်ေောင် ောဵဝယ်ေပ်ေြမ သက္ကလ ေညာင်ပင်သာ 
ကွန်ပျူောေက္ကသိုလ ် လေှော ေမေ္တာ ေဝါ ပဲခူဵေုိင်ဵေဒသကကီဵ(ေနာက်)(၄၇) 
မုဳရွာေဈဵ သငါ ေကျာက်နီေမာ် ေရွှေကျင် ြပည် 
ေကကဵမုဳ မင်ဵ ယာဵ ေညာင်ဇင် ေကေမုေ ီ ေပါင်ဵေည် 
နည်ဵပညာေက္ကသုိလ ် စုဳေချာင်ဵ ရငဲ ကညွှေ်ကွင်ဵ သာယာဝေီ 
အြမင်ဴ ေညာင်ပင်ကကီဵ ကလိန်ေအာင ် ေဇယျဝေ ီ လက်ပဳေန်ဵ 
ေကျာက်ေြမာင်ဵ ခင်မွန် မမိေ်ေက္ကသုိလ် မမို့လှ နေ်ေလင်ဵ 
ဆိပ်ခွဳ သာစည် ပလ ဆွာ ကကို့ပင်ေကာက် 
ေရွှေဘိေုကာလိပ် ပဒ ူ ရှပ်ပု ဳ ေရနီ ဇီဵကုန်ဵ 
ဆာဵေောင ် ကိုဵေောင်ဘုိ ေကာဴေသာင်ဵေပ်ေြမ ေကျာက်ကကီဵ ဝက်ေီဵကန် 
ေညာင်ပင်ဝိုင်ဵ ဂျ ိုဵေောင် ခေမာက်ကကီဵ အုေ်ေွင်ဵ ေပါင်ဵေလည် 
အုန်ဵေော ပလိုင်ဵ ြပည်ကကီဵမဏိ္ဍုင် ေန်ဵေပင် ြပည်ေက္ကသုိလ် 
မိုဵဒါဵ ေသာင်သွပ် ကရသရူ ိ ေောင်ငူေက္ကသုိလ် ေခေ္တရာမမို့သစ် 
အင်ဵရွာ ေန်ဵကုန်ဵ ေကျာက်မဲေောင် ပျဉ်ဵပုဳကကီဵ ပန်ဵေောင်ဵ 



ဆင်ေ ဲ မေကွဵေိုင်ဵေဒသကကီဵ(၈၆) ေစေုေ္တရာ ဆင်ေပါင်ဝဲ အင်ဵကန ်
ေုဳဵဘိ ု မေကွဵ ကဳမ(သရက်) ေဆာ ေလဵအိမ ်
ဉသျှစ်ပင် ပခုက္ကူ ေအာင်လဳ ေကျာက်ေ ု ေရွှေပန်ဵေော 
သဲကုန်ဵ ေောင်ေွင်ဵကကီဵ ေကျာ်စွာ ေီဵ လင်ဵ မအူငယ် 
ပုေီဵကုန်ဵ ေရနဳေချာင်ဵ ဆင်ေပါင်ဝဲ လက်မှေ်ကုန်ဵ လင်ဵကေော 
အင်ဵမ ေချာက် ေဆာ ေဂွဵချ ို ေရြပာ 
သဳုဵဆယ် မင်ဵဘူဵ ေကျာက်ေု ေဂွဵပင် ကဳြပာဵ 
ေရွှေေောင ် သရက် ေီဵ လင်ဵ ေချာင်ဵနက ် မဲဇလ ီ
အုေဖ်ိ ု ဂန့်ေဂါ လက်မှေ်ကုန်ဵ ြမင်ကွန်ဵ လင်ဵဇင်ဵ 
မိုဵညို မိေကျာင်ဵရဲ ေဂွဵချ ို သစ်ရာေကာက ် ကကို့ပင် 
ေပါက်ေခါင်ဵ ေညာင်လှ ေဂွဵပင ် ေဆဵေက္ကသုိလ်(မေကွဵ) ေရနဳ့သာ 
မင်ဵ လှ စေလ ေချာင်ဵနက် အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵေက္ကသုိလ် ဟဳသာဝေီ 
ဆင်မမီဵဆွ ဲ ြမစ်ေချ ြမင်ကွန်ဵ ကျွန်ဵေချာင်ဵ မင်ဵ ရွာ 
ကျ ီဵသ ဲ မမို့သစ် သစ်ရာေကာက် ကကက်ဆူကျင်ဵ မန္တေလဵေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၈၅) 
ကွင်ဵလှ ဆိပ်ြဖူ ေဆဵေက္ကသုိလ်(မေကွဵ) ပခန်ဵကကီဵ မန္တေလဵစာေုိက်ကကီဵ 
သာရေဝါ စကု အေြခခဳကျန်ဵမာေရဵေက္ကသုိလ် ေြမေော ် ြပင်ဉီဵလွင် 
ဇီဵြဖူကုန်ဵ ဆင်ြဖူကျွန်ဵ ကျွန်ဵေချာင်ဵ မင်ဵ ဘူဵေဈဵ မိေ္ထီလာ 
ောပွန် မင်ဵ ေုန်ဵ ကကက်ဆူကျင်ဵ ေေညာင် ေညာင်ဉီဵ 
ေောငည်ို မင်ဵ လ(ှသရက်) ပခန်ဵကကီဵ ကုန်ဵေဇာင်ဵ ရုဳဵကကီဵ 
ေလဵမျက်နာ နေ်ေမာက် ေြမေော် ေရှာက်ေော ချမ်ဵြမသာစည ်
ေအဵြမသာယာ မမိုင် မင်ဵ ဘူဵေဈဵ ေကျာင်ဵေော်ရာ ရှမ်ဵစု 
အိုဵသည်ကုန်ဵ ပွင်ဴြဖူ ေေညာင် လယ်ကိုင်ဵ ြပည်ကကီဵေဳခွန် 
စစ်ကွင်ဵ မေကွဵေက္ကသုိလ် ကုန်ဵေဇာင်ဵ  ပဒါန်ဵ မိုဵကေ်ု 
ေိန်ေော ရန်ပယ်(မေကွဵ) ေရှာက်ေော သရက်ေဈဵ ြမင်ဵခခဳ 
ေရကင်ဵ ေချာက်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပဳ ေကျာင်ဵေော်ရာ ကန်ေုေ် ရမည်ဵသင်ဵ 
သူရဲေန်ဵ ဆပ်သွာဵ လယ်ကိုင်ဵ ကိုဵပင် ေကျာက်ဆည ်
ေမှာ်ဇာ ကဳမ(ပခုက္ကူ) ပဒါန်ဵ ြပလုိ မန်ဵအေရှ့ြပင် 
မှေ်ေုိင် ဝါဇီ သရက်ေဈဵ ေကျာ မန်ဵအေနာက်ြပင် 
သဖန်ဵကုန်ဵ ပခုက္ကူမမို့မ(ပခုက္ကူေက္ကသုိလ်) ကန်ေုေ် ကန်ရွာ မန္တေလဵေက္ကသုိလ် 
ဝေ်ပုေ ် ေရစကကို ကိုဵပင ် ေလာင်ဵရှည ် စက်မှုမမို့သစ ်
ေရုပ်ေမှာ် မန်ဵေရနဳေြမ ြပလုိ္ဓ ကျင်ဵ ပုသိမ်ကကီဵ 
စဳေရွဵ ေပါက် ေကျာ ပင်ဵ ဝ နည်ဵပညာေက္ကသုိလ် 
စမုဳဆိပ် စလင်ဵ ကန်ရွာ ပခန်ဵငယ် အမရပူရ 
ဓမ္မငယ ် ငဖဲ ေလာင်ဵရှည် ကုက္ကိုခ ွ ြမစ်ငယ် 
ပေေ္တာ် မလွန် ကျင်ဵ မမို့လုလင် ရေနာပုဳေက္ကသုိလ် 



ြပင်ဉီဵလွင်ေပ်ေြမ ေေကာင်ဵ သေုဳ ပင ပုဳညိုလပိ ်
ဗဟိုဝန်ဵေမ်ဵေက္ကသုိလ ် ရှမ်ဵေဲ ကျ ိုက်ေို သုဓမ္မဝေီ ကေိလ 
မေ္တရာ ရှမ်ဵမငယ် နေ်ေမာက် ကျ ိုက်ေီဵရိုဵရင်ြပင ် ေကျာက်စာေုိက ်
စဉဴ်က(ူမန်ဵ) ဟဳဇာဵ ကျ ိုက္ခမ ီ ကျွဲခခဳ ကကိမ်ေချာင်ဵ 
သပိေ်ကျင်ဵ သဲေော ကျ ိုက်မေရာ အလှပ ် ငါဵခူရ 
မလှိုင် နည်ဵပညာေက္ကသုိလ(်ေကျာက်ဆည်) ေပါင် စစ်ေောင်ဵ ေောင်မပိုဝဲ 
ဝမ်ဵေွင်ဵ ြမင်ဵခခဳမမို့မ မုေ္တမ မရမ်ဵကုန်ဵ အလယ်သဳေကျာ ်
စဉဴ်ကိုင် မမို့သာ သိမ်ဇရပ ် ကျ ိုက်က္ကသာ ေအာင်သေြပ 
ပလိပ ် ြပင်စည ် ဘီဵ လင်ဵ ရခိုင်ြပည်နယ်(၆၄) ေကျာက်ပန်ဵေူ 
ြမစ်သာဵ ဝ ဲေလာင ် ေောင်စွန ် စစ်ေေွ မင်ဵ ခ ေမာင်ဵ 
ကူမဲ စဉဴ်ကူ ေမာ်မမိုင်ေက္ကသုိလ ် ေမာင်ေော မဂေလာညွန့် 
ေဳောဵဉီဵ ငါသေရာက ် ောဵဝယ်စု ဘူဵ သီဵေောင ် ဇင်ေချာင်ဵ 
ငါန်ဵဇွန ် သိမ်ကုန်ဵ ဒုိင်ဵဝန်ကွင်ဵ ေကျာက်ေော ် ေကျာ်နီေမာ ်
နွာဵေိုဵကကီဵ ပုပွာဵ မုပွန ် ေကျာက်ြဖူ ေပ်ေောင ်
ပုဂဳ ဘဳုဵအုိဵ မမို င်သာယာ အမ်ဵ ကျနိ္တလီ 
ေပျာ်ဘွယ် ဝက်ဝဳ လမိုင်ဵ သဳေဲွ ဆပ်သွာဵ 
မန်ဵေြမာက်ြပင ် ေုဳဵကကီဵ ေခါစာ စစ်ေေွေပ်ေြမ စမီဵ 
မန္တေလဵနန်ဵေွင်ဵ ေညာင်ရမ်ဵ သိမ်ဆပိ ် ေြမာက်ဉီဵ အငူေမာ ်
ေဈဵချ ို ကန်ရွာ ရွာလွေ် မင်ဵ ြပာဵ သေက္ကြပင ်
မန္တေလဵဘူော သဳရွာ ကမာဝက ် ေြမပုဳ သဲေက ်
ပေဒသသာမမို့သစ် ဆီမီဵကန ် ရင်ဵမငိမ ် ရမ်ဵမဗဲ ပိုဵရှီဵြပင ်
ကျပ်ြပင် ဘလဲင်ဵ ဇင်ဵကျ ိုက ် ငပလ ီ ေရမျက်ေောင် 
မိေ္ထီလာ၊ ေပ်ေြမ  ဆီမီဵခုဳ မုပ္ပလင် ေောင်ကုေ ် သရဖီ 
မိေ္ထီလာ၊ ဗဆက ရုဳဵစည်ကကီဵ ကေလာဴေသာဴ ဂွ မဂေလာကကီဵ 
သာစည ် ရွာသစ ် ဖာဵေအာက ် ရေသဴေောင ် ေညာင်ေချာင်ဵ 
ေောင်သာ ငါန်ဵြမာကကီဵ ေဇယျာသီရိ မာန်ေအာင ် ေမန်ဵသာဵ 
ေကျာက်ပန်ဵေောင်ဵ လက်ပဳေချေပ္ဒ ေရနာ ပလက်ဝ ကင်ဵ ေောင ်
ြမန်မာဴသေင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴနည်ဵပညာ(MIT)  ေောင်ဇင်ဵ ေချာင်ဵနှစ်ခ ွ ပုဏ္ဏာဵကျွန်ဵ ေိမ်ညို 
အိမ်ေော်ရာ ရန်ေအာင ် ကလွ ီ အေပါက်ဝ ကဳေစာက ်
ကွမ်ဵခခဳ မွန်ြပည်နယ်(၄၈) မူဵရစ်ကေလဵ ေပါက်ေော ေြမာင်ဵေဘွ 
ေုဳဘုိ ေမာ်လမမိုင ် ကျုဳကဒက ် မင်ဵ ဂဳ ကမ်ဵနီ 
အနီဵစခန်ဵ ေချာင်ဵဆဳု နှစ်ကရင် ရူပ စန ဲ
ရေပုဳမမို့သစ ် မုဒဳု ေကျာင်ဵရွာ ယုိဵေရုပ ် သစ်ပုဳ 
စုေပါင်ဵရဳုဵ(ြပင်ဉီဵလင်ွ) ေရဵ ကဒိုဵ မအီ ကင်ဵ ေမာ ်
လက်ပဳလှ သဳြဖူဇရပ ် ေညာင်ပင်ဆပ်ိ ေစေီြပင ် ရွာမ 



ကမ်ဵသာယာ ေမှာ်ဘီ ဝါဵဘေလာက်ေသာက် လွိုင်လင ် ေောင်နီ 
ပုဇွန်ေြဖ သဳလျင် ကျ ိုက်ေော ် နမဴ်စန် ေအာဵသာယာ 
လမူဵ ေကျာက်ေန်ဵ ေမှာ်ဘီ ဟဲဟိုဵ ေကျာက်ေစ်လဳုဵ 
ရန်ကုန်ေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၉၅) ေဳောဵမမို့နယ်ခဲွ ေြမာင်ဵေကာ ဖယခ်ုဳ ခိုလန ်
ရန်ကုန်စာေုိက်ကကီဵ ေုိက်ကကီဵ ေစာ်ဘွာဵကကီဵကုန်ဵ ဟိုပုဳဵ ကာလ ိ
ပန်ဵပဲေန်ဵ လှိုင်သာယာ ပုလဲမမို့သစ် မိုင်ဵပွန ် ဝမဴ်ကန ်
ဗိုလေ်ေောင ် စီဵပွာဵေရဵေက္ကသုိလ ် ငါဵဆူေောင ် ေရွှေေညာင ် မိုင်ဵစဳ 
မဂေလာ ေောင်ညွန့် ေလဵေဒါင်ဴကန် အေနာက်ပုိင်ဵေက္ကသုိလ ် ေောင်ကကီဵေက္ကသုိလ် လခဲျာဵ 
ရန်ကုန်ေက္ကသုိလ ် ဒဂဳုမမို့သစ(်ဆိပ်ကမ်ဵ) နည်ဵပညာေက္ကသုိလ ် ဂျေီီအိုင် ေကျဵသီဵ မဳစဳ 
ဒဂဳု ေဒါပုဳ ဒါဵပိန ် ရပ်ေစာက ် မိုင်ဵေနာင ်
အင်ဵစိန ် ပုဇွန်ေောင် မဂေလနွ်ဵ နန်ဵပန ် မိုင်ဵကိုင် 
သဃေန်ဵကျွန်ဵ သုေဏ္ဏ ကမာကလုေ် မိုဵမဗ ဲ ကျ ိုင်ဵ ေောင်ဵ(ေဳုဟုန်ဵ) 
ရန်ကင်ဵ သိမ်ကကီဵေဈဵ ခေနာင ် ဆီဆုိင ် ဟိုမိန်ဵ 
ေောင်ဥက္ကလာပ ေရေကကာင်ဵပညာေက္ကသုိလ်(သီလာဝါ) ကိုကိုဵကျွန်ဵ ပင်ဵ ေယ လင်ဵေခဵ 
ေြမာက်ဉက္ကလာပ ရန်ကုန်အေရှ့ပုိင်ဵေက္ကသုိလ ် အေဖျာက ် ပငေ်လာင်ဵ ေမာက်မယ် 
သာ ေကေ ဗုဒ္ဓေက္ကသုိလ်(ေေရဝါဒ) ေော်လေီ ကွန်ဟိန်ဵ မိုင်ဵပန ်
ောေမွ သဳုဵခ ွ သန်လျင်ေပ်နယ ် မိုင်ဵရှူဵ မိုင်ဵေသာက ်
ဒဂဳုမမို့သစ(်ေောင်) ခရမ်ဵ လက်ခုပ်ကုန်ဵ မိုဵနဲ ရွာမ 
စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵမှုဇဳု(စက်မှုဇဳု) ေကာဴမှူဵ လညှ်ဵဆိပ ် ပငြ်ဖစ ် အင်ဵေပါခဳုဴ 
ဒဂဳုမမို့သစ(်ေြမာက်ပုိင်ဵ) ကွမ်ဵခခဳကုန်ဵ ရဲမွန်ေပ ် အင်ေော အင်ဵလျာဵ 
ဒဂဳုေက္ကသုိလ် ေအာငဆ်န်ဵ ဒလ ငါဵဖယ်ေချာင်ဵ  ေခါင်ေုိင် 
ဒဂဳုမမို့သစ(်အေရှ့ပုိင်ဵ) ဆိပ်ကကီဵ ကဳဘဲ ဴ ေရွှေြပည်ေအဵ ေဘာ်ဆိင်ုဵ 
ေကျာက်ေဳောဵ ေောက်ကကန့် ဘရုာဵပျ ို ဘန်ဵယဉ ် ဝက်ြဖူေရ 
ကကညဴ်ြမင်ေုိင် ဒလ ငှက်ေအာ်စမ်ဵ ေနာင်မွန် ေပွဵလ ှ
လမ်ဵမ ေော် အင်ဵေုိင်ေပ်နယ ် သူေေဵကွင်ဵ ဆိကု်ေခါင ် ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေြမာက)်(၅၂) 
အလဳု ဥက္က ဳ မီဵြပ ေနာင်ေော် လာဵရှိုဵ 
စမ်ဵ ေချာင်ဵ ေန်ေပင် ဝါဵနက်ေချာင်ဵ ေီကျစ ် ကွမ်ဵလု ဳ
လှိုင် ေရွှေြပည်သာ ဖူဵကကီဵ ေနာင်ေရာဵ ေကျာက်မဲ 
လှိုင်ေက္ကသုိလ် ေဖာင်ကကီဵ သနပ်ေချာင်ဵ ေကျာက်ေန်ဵ သီေပါ 
ဗဟန်ဵ ဗမာေရေပ် ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေောင်)(၆၄) ေကျာက်ကြခာဵ မူဆယ် 
မရမ်ဵကုန်ဵ ရန်ကုန်ဘူောကကီဵ ေောင်ကကီဵ ရွာင ဳ ကွေ်ခိုင် 
ဘုရင်ဴေနာငေ်စျဵ ြပညသ်ာယာ ကေလာ ြမင်ဵကျဒုိဵ ေလာက်ကိုင် 
ေဳွ့ေေဵ ေရွှေေပါက်ကဳ ေအာင်ပန်ဵ ေရဉီဵ မိုဵမိေ် 
မဂေလာဒဳု ေမေ္တာညွန့် ဗေူဵ ပငလ်ု ဳ ေဘာ်ေွင်ဵ 
လညှ်ဵကူဵ ဗိုလခ်ျုပ်ေဈဵ ေညာင်ေရွှေ ပငလ်ုဳေက္ကသုိလ် ောမိုဵညဲ 



လာဵရှိုဵကကီဵ ငါဵအိ္ုဓ မိုင်ဵဝ ဓမ္ဘီ ငပိဆိပ ် ရှာဵခဲ 
ေန့်ယန်ဵ မန်ဆန်ေရကျ ကျ ိုင်ဵလပ ် ဘေ်ရ ဲ အင်ပင် ကကက်ဖေမွဵေဇာင်ဵ 
သိန္န ီ မိုင်ဵေယာ ် ဝမ်ပုဳ ဇလနွ ် အမာ သမိန်ေော 
မိုင်ဵရယ် ကဳကကီဵ မက်မန်ဵ ကေနာင် ကျုဳကဒွန်ဵ ရုဳဵေဒါငဴ် 
နမဴ်လန ် ေနာင်ပိန် မုဳဵေ ြမန်ေအာင် ကဒုဳကနိ ဆူဵကလပ် 
နမ္မေူ သဳုဵဆယ် ောေကာ်ေလဵ ေဒဵဒရ ဲ ြမင်ဵကကုန်ဵ ကျွဲဒဳုဵ 
ေနာင်ချ ို မိုင်ဵေင်ဵ ဧရာဝေီေုိင်ဵေဒသကကီဵ(၁၁၁) ကျ ိုက်လေ် ေရလဲကေလဵ ေလဵအိမ်စု 
မန်ေဳု ဘန့်ေဘွဵ  ပုသိမ ် ဆကာဵကကီဵ မအူပင်ေက္ကသုိလ် ကျုဳစု 
နမဴ်ဆန ် ေလာက်ကိုင် ဟသောေ လပွေ္တာ ေရွှေေောင်ေမှာ် စမ်ဵေချာင်ဵ 
ကကူကုေ် ကွမ်ဵလု ဳ မအူပင် ပန်ဵေေနာ ် ြပင်ရွာ ေဒါင်ဴကကီဵ 
နမ်ဵခမ်ဵ ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေရှ့)(၂၇) ေြမာင်ဵြမ ဓနုြဖူ ဟိုင်ဵကကီဵ ဆာဵမေလာက ်
နမဴ်ဖေက်ာဵ ကျ ိုင်ဵေဳု ဖျာပုဳ ကျုဳမေငဵ သဳုဵမိုင်မမို့သစ် မဲဇလ ီ
ချင်ဵေရွှေေဟာ ် မိုင်ဵြပင် ဝါဵခယ်မ ေရွှေေလာင်ဵ ြပင်စလူဵ  ေချာင်ဵကကီဵ 
ဟိုပန ် မိုင်ဵယန်ဵ ပုသိမ်ေပ်ေြမ ေမာ်လမမိုင်ကျွန်ဵ လှိုင်ဵဘနု်ဵ စဳကင်ဵ 
မဘိမ ် မိုင်ဵခေ် ြမက်ေုိ ပုသိမ်သေဘောကျင်ဵ ဇရပ်လှ ကျုဳေနီဵ 
ပန်ဆန်ဵ ောချလီေ်ိ ငပုေော ေရွှေေသာင်ယဳ ယုိဵဒယာဵေေ် စကာဵြမာဵ 
ပန်ဝိုင် မိုင်ဵြဖေ် ကျုဳေပျာ ် အစိုဵရနည်ဵပညာေကာလပ်ိ ကကည်သာ ကျွန်ဵ ကုန်ဵ 
ဝိန်ဵေကာင ် မိုင်ဵေယာင်ဵ အသုေ် ကန်ကကီဵေဒါငဴ် ကန်ရွာ ကကကန ်
ဆင်ဴေကျာ ဴ မိုင်ဵေဳု ေကျာင်ဵကုန်ဵ သာေပါင်ဵ ဘရုာဵကုန်ဵ ေရေွင်ဵ ေရကန ်
မိုင် ဵေမာ မိုင်ဵဆေ် ေလဵမျက်နှာ ဒါဵက ဆင်မ ကဳဘေ် 
ပန်လဳု မိုင်ဵလာဵ အဂေပ ူ ြပင်ခရိုင် ေချာင်ဵဝ ဘေွီေ်ကေလဵ 
နမဴ်ေစ ် ောေလ ေူဵ ကကီဵ ကျုဳကူဵ အစိုဵရကွန်ပျူောေကာလပ်ိ ကျ ိုက်ပိ 
မန်ဟျ ိုဵ(မန်ဟီဵရိုဵ) မိုင်ဵကိုင် မဲဇလကီုန်ဵ ငရုေ်ေကာင်ဵ ေငွေဆာငက်မ်ဵေြခ 
မုဳဵကိုဵ မိုင်ဵမ ကကဳခင်ဵ  ေသာင်ဵကကီဵ နိဗ္ဗာန ်
မုဳဵဝီဵ ေဳုော ဘိုကေလဵ အေောက ် နေ်ေမှာ ်
ေကာင်ဵခါဵ ပုဳပါကျင် ေညာင်ေုန်ဵ သီောကုန်ဵြပင် ဘရုာဵကုန်ဵ 
မိုင်ဵေငါ ဴ မိုင်ဵယု အိမ္မ ဲ ငပိဆိပ ် ယဳုသလင်ဵ 
ကုန်ဵကကမ်ဵ ဟိုေောင်ဵ ပုသိမ်ေက္ကသုိလ် ဟသောေက္ကသုိလ် အိင်ုသြပု 
ဆမ်ဆယ် လိွုင်ေမွ ပညာေရဵေကာလပ်ိ အစိုဵရနည်ဵပညာေကာလိပ် ခေမာက်စု 
မိုင်ဵလု ဳ မိုင်ဵေပါက ် ေချာင်ဵသာ ကွင်ဵေကာက ် ေရွှေကျင် 
မန်ကန ် ဆီလူဵ ငသုိင် ဵေချာင်ဵ ေညာင်ကျ ိုဵ ေဇာင်ဵေန်ဵ 
ေမာ်ေုိက ် မိုင်ဵခုေ် ေရကကည ် ေဒါင်ဴ်ဴကကီဵ ေြခာက်ရွာ 


