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ဒုိ့ပတးသ ဵ
 

ဒို့ပတးသဵ စီစီညဵညဵ … ရႊငးေပ္ားေပ္ား ကၾကခုနးၾက … ဒီအတာပျဲမြာလ  
(ေပ္ားစရာ ရႊငးစရာ)ဿ …… ေကာငး့နိမိတးထျနး့်ဖာ ……  

အတိတးေကာငး့ နမိတးထျနး့်ဖာ၈ 
(်မနး်ပညးတလႊာ့၉ ခ္မး့ေ်မံေစရာ သဵခ္ပးထုိ့လုိ႓ ေတာငး့ဆုေခၽျမြာ)ဿ 

တုိ႓တုိငး့်ပညး - တုိ႓တုိငး့်ပညး - တုိ႓တုိငး့်ပညးမြာ …… 
အမြနးတရာ့လႊမး့လုိ႓ …… စိတးခ္မး့သာ 

 

အဖျငးံ  
 
မုိ့ မုိ့ မုိ့လာ့ ေမာငးရုိ႔   ေလ ေလ ေလလာ့ေမာငးရုိ႔ 
မုိ့ေလႏြစးပါ့ ကငး့စငးၾကညး  တနးခူ့လအတာ ေရာကးခဲံၿပီဘဲ 
အတာက္ဴ့တဲံ တနးခူ့လအခါ  တုိ႓်ပညး ်မနးမာ သႀကၤနးပျဲႏႊၾဲက 
သႀကၤနးပျဲႏႊၾဲက မ္ာ့သူငါ  အတာေရေတျ ေလာငး့ၾက ပတးၾက 
ႏြစးဦ့ေလာငး့တဲံ အတာေရ  အညစးအေၾက့ေဟာငး့ေတျ ေဆ့ေၾကာပစးဖုိ႓ 
တုိ႓မ္ာ့ေလာငး့တဲံ သႀကၤနးေရ  အညစးအေၾက့ေဟာငး့ေတျ သနး႓စငးေစဖုိ႓ 

 စစးအာဏာရြငး စနစးဟာ  တုိ႓ႏုိငးငဵမြာ အႀကီ့ဆုဵ့ အညစးအေၾက့ 
 သဵဃာသတးတဲံ မိစၧာေတျ  တုိ႓ႏုိငးငဵမြာ အႀကီ့ဆုဵ့ အညစးအေၾက့ 
 ဗုိလးသနး့ေရႊနဲ႓ အေပါငး့အပါေတျ  တုိ႓ႏုိငးငဵမြာ အႀကီ့ဆုဵ့ အညစးအေၾက့ 
 လိမးညာထာ့တဲံ ဖျဲ႓စညး့ပုဵ  တုိ႓ႏုိငးငဵမြာ အႀကီ့ဆုဵ့ အညစးအေၾက့ 
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 ဒီႏြစးေလာငး့တဲံ အတာေရ အညစးအေၾက့ေဟာငး့ေတျ ေပ္ာကးပါေစသာ့ 
 တုိ႓မ္ာ့ေလာငး့တဲံ သႀကၤနးေရ အညစးအေၾက့ေဟာငး့ေတျ ရြငး့ပါေစသာ့ 

ဿှ ရာစု အစဦ့မြာ    အာရြက္ာ့ေတျ ေခတးထလာၾက 
တုိ႓ႏုိငးငဵလညး့ မေခပါ    ကမာၻတချငးမြာ ဖျတးၾကာ့ႀကီ့တဲံ 
်ပညးသူေတျေတာံ ငတးလုိ႓ေန   ထမငး့ရညးေတာငး အႏုိငးႏုိငးေလျ့ ရ 
နအဖေတာံ မမႈပါ    ၿမိဳ႔သစးတညးရာ သုဵ့ၾက ်ဖဳနး့ၾက 
အႏု်မဴဗုဵ့ႀကီ့ လုပးဖုိ႓်ပငး   တျငး့တူ့ မုိကးတာ နအဖတဲ ံ
အခုတခါလညး့ လုပး်ပနးၿပီ   ဿွှွ ေရျ့ ေကာကးပျဲတဲံ 
မုိကးမုိကးကနး့ကနး့ လိမးဖုိ႓်ပငး   အာဏာငမး့တာ နအဖပဲ 
တုိငး့်ပညးေကာငး့ဖုိ႓ မေတျ့ ပါ   သူတုိ႓ေတျ့ တာ သူတုိ႓ဘုိ႓ဘဲ 
်ပညးသူအတျကးေတာံ ထညးံမတျကးပါ  သူတုိ႓တျကးတာ သူတုိ႓ဘုိ႓ဘဲ 
တဘုိ႓တညး့ဘဲ ၾကညးံသူေတျ   နအဖဟာ ႏျာ့အဖျဲ႓ႀကီ့ဘဲ 
ႏျာ့ထကးမုိကးတဲံ ဒီေကာငးေတျ   တုိ႓တုိငး်ပညးက ေမာငး့ထုတးၾကစုိ႓ 
စာသငးခနး့က ေက္ာငး့သာ့ေတျ   ချပးေဒါငး့ေအာငးလဵ နဖူ့မြာ စညး့ၾက 
စကးရုဵထကဲ အလုပးသမာ့ေတျ   လကးရုဵ့ေတျကုိ ဆနး႓ၾက တနး့ၾက 
လယးယာထကဲ လယးသမာ့ေတျ   ဂဠဳနးစိတးနဲ႓ ထၾက ရုနး့ၾက 
အမ္ဳိ့သမီ့ေတျ လူငယးေတျ   တုိကးပျဲဝငးဖုိ႓ ်ပငးၾကေတာံေဟံ 
ပိေတာကးေ်မက ်ပညးသူေတျ   ခေမာကးေတျကုိ ေခါငး့မြာေဆာငး့ၾက 
တုိ႓မ္ာ့အာ့လုဵ့ ေပါငး့စုခ္ီ   ဒီမုိကေရစီ လကးခတးမလျဲ 
မတရာ့မႈေတျ ေခါငး့ငုဵ႓မခဵ   အဵတုေတားလြနး ေအာငးပျဲယူစုိ႓ 

 ဿွှွ ဒီႏြစးမြာ  သူေသ ကုိယးရြငး တုိကးပျဲဝငးစုိ႓ 
အဖျငးံနိဒါနး့ေတာံ ေတားေလာကးၿပီ  လူထုအေ်ခအေန သျာ့ၾကညးံၾကစုိ႓ ၈  ၈ 
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လူထုအေ်ခအေန 
 

လႊမး့မုိ  ့'ဆရာမ' အလုိကး 
 

က္ေနားငယးငယးက ေက္ာငး့သျာ့တာ xxx အေမေပ့တဲံ ငါ့က္ပးနဲ႓ xxx ဒါကု ိ
ေမာငးႏြမသုဵ့ေယာကး ေက္ာငး့မုနး႓ဆုိငးကုိသျာ့ xxx စုဵလငးစျာ ဗုိကးႀကီ့်ပညးံဝေအာငး xxx 

ဝယးစာ့လုိ႓ ထမငး့ခ္ဳိငးံမယူ xxx သူငယးခ္ငး့အတျကး xxx မုနး႓ဦ့ေႏြာကးေတာငး xxx 
ဝယးေသ့တယး…၈ 

 
က္ေနားငယးငယးက ေဈ ့ႏႈနး့ေတျ xxx ်ပနးေတျ့ ၿပီ့ ေ်ပာတဲံအခါ xxx  

လူငယးတုိ႓ ်ပဵဳ့စစ ၾကညးံရငး မယုဵႏုိငးစျာ xxx ရြယးေအားဒါ ေဖ္ားထာ့တဲံ လၻကးရညး xxx  
ႏြစးရာနီ့နီ့ ေခတးပ္ကးမြာ xxx ဘယးသူမြ ေ်ပာသမြ္ကုိ မယုဵေတာံပါ…၈ 

 
က္ေနား ်မငးေယာငးတဲံ xxx အတိတးေဟာငး့က xxx ေခတးေကာငး့ရဲံ 

ေဈ ့ႏႈနး့ေတျ xxx ခ္ဳိသာတဲံ အရငးဘဝေတာံ xxx ရေတာံမယး မထငးဘူ့ xxx  
ငယးငယးက ေကာငး့စာ့ခဲံတာ xxx မၾကာခဏ ေလြ္ာကးေ်ပာတဲံသူ xxx  
က္ေနားဟာ xxx ယဥးယဥးရူ့သတဲံ xxx ေဆ့ခနး့ကုိ ေခၚသျာ့တယး ….၈ 

 
စိတးကူ့မယဥးနဲ႓ ေနာငးႀကီ့ရာ   လကးေတျ႓်ဖစးတာ မာဒဂၤကိနး့ 
လမး့တကာထျကးတုိငး့ အေတျ႓မ္ာ့တာ  ဖုနး့ေတာငး့ယာစကာ ဒျနး့စႏၷာ့ဗ္ 
ေရႊထီ့ေဆာငး့တဲံ ေခတးကုနးၿပီ   ချကးလကးစျဲကာ ေတာငး့ရမယးံကိနး့ 
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အတိတးေဟာငး့က ဇာတာေကာငး့   တုိငးေ်ခလူ့တာ မပဋာ လကးသစး 
အေဖႀကီ့က တီဘီစျဲ    လငးေတားေမာငးက ေအအုိငးဒီအကးစး 
ဗုိကးပူနဵကာ့ သာ့ေတားေမာငး   ၂ ႏြစးေက္ားၿပ ီေက္ာငး့မထာ့ႏုိငးေသ့ 
မုိ့လငး့မုိ့ခ္ဳပး အလုပးဆငး့   ဒီေန႓ရတာ ေဆ့ဖုိ့တဝကး 
လကးမလညးေအာငး လုပးရတယး   ရတဲံလစာ ထမငး့ဖုိ့ရြငးံ 
ယာ့တဲံေနရာေတာငး မကုတးအာ့ပါ  ညက္မြသာ အယာ့ေ်ပ ကုတးရ 
မုိ့လငး့ မုိ့ခ္ဳပး တဂ္ဴတးဂ္ဴတး   အထညးခ္ဳပးတဲံ ႏြမတုိ႓အလုပး 
(ဓနရြငးေတျ အလျနးခ္ယးလြယး   ဂုပးေသျ့ စုပးလျနး့တယး)ဿ 
(အေသျ့ လညး့ယူတယး အသာ့လညး့ယူတယး  လုပးငနး့ရြငးႀကီ့ရယး)ဿ 

 လစာေလ့ေတာံ တုိ့ပါကျယး လုပးငနး့ရြငးႀကီ့ရယး   

ထမငး့ဖုိ့ပါကျယး တနးေအာငးလုပးပါံမယး 

 အုိတီေၾက့ေလ့ တုိ့ပါကျယး လုပးငနး့ရြငးႀကီ့ရယး   

ထမငး့ဖုိ့ပါကျယး တနးေအာငးလုပးပါံမယး 

 အလုပးသမာ့အချငးံအေရ့ တုိ႓မေတာငး့ပါ   

တုိ႓ေတာငး့တာဟာ ထမငး့ဖုိ့သကးသကး 

 ေဆ့ကုသချငးံ တုိ႓မေတာငး့ပါ  

တုိ႓ေတာငး့တာဟာ ထမငး့ဖုိ့သကးသကး 

 သမဂၢဖျဲ႓ဖုိ႓ တုိ႓မေတာငး့ပါ  

တုိ႓ေတာငး့တာဟာ ထမငး့ဖုိ့သကးသကး 
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 ထမငး့ဖုိ့တုိကးတဲံ ငါံတုိ႓ သပိတး  စကးရုဵေရြ႔မြာ ငုတးတုတး တုိကးပျဲ 

 တုပးတုပးမလႈပးတာ ငါံတုိ႓ သပိတး  စကးရုဵေရြ႔မြာ ငုတးတုတး တုိကးပျဲ 

 ေခါငး့ေဆာငး မရြိတာ ငါတုိ႓သပိတး  စကးရုဵေရြ႔မြာ ငုတးတုတး တုိကးပျဲ 

 အသဵတိတးတုိကးတာ ငါတုိ႓သပိတး  စကးရုဵေရြ႔မြာ ငုတးတုတး တုိကးပျဲ 

 ေခါငး့ေဆာငးမလုိတဲံ ငါတုိ႓သပိတး  စကးရုဵေရြ႔မြာ ငုတးတုတး တုိကးပျဲ 

 ညီညျတးၾကတာ ငါတုိ႓သပိတး  စကးရုဵေရြ႔မြာ ငုတးတုတး တုိကးပျဲ 

 ဝနးထမး့လစာ တုိ့ပါကျယး  ငါတုိ႓ ပုိၾကပးတယး 

 ငါ့ေထာငးတနးႀကီ့ ထျကးလာတယး  ငါတုိ႓ ပုိၾကပးတယး 

 ပုဂၢလိက လႊလဲုိကးတယး  ငါတုိ႓ ပုိၾကပးတယး 

 ဆနးေဈ ့ ဆီေဈ ့ သိပးႀကီ့တယး  ဒီလစာနဲ႓ ေလာကးကုိ မေလာကးဘူ့ 

 ဟငး့ရျကးကနးစျနး့ ေဈ ့ႀကီ့တယး  ဒီလစာနဲ႓ ေလာကးကုိ မေလာကးဘူ့ 

(ထမငး့ငတးတဲံ ငါတုိ႓ဗုိကးေတျ   

က္ညးဆဵတုိ့မြာ ေၾကာကးကုိ မေၾကာကးဘူ့)ဿ 

ေရႊ်ပညးသာက ႏြမငယး သတၱိေကာငး့လြတယး  

(ခ္ီ့က္ဴ့ေလာကးပါတယးဗ္ ခ္ီ့က္ဴ့ေလာကးပါတယး) 

ေတာငးဒဂုဵက ႏြမငယး သတၱိေကာငး့လြတယး  

(ခ္ီ့က္ဴ့ေလာကးပါတယးဗ္ ခ္ီ့က္ဴ့ေလာကးပါတယး) 

လႈိငးသာယာက ႏြမငယး သတၱိေကာငး့လြတယး  

(ခ္ီ့က္ဴ့ေလာကးပါတယးဗ္ ခ္ီ့က္ဴ့ေလာကးပါတယး) 
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ခ္ီ့က္ဴ့ရုဵနဲ႓ မၿပီ့ေသ့ပါ   လကးတျဲၾကပါ အလုပးသမာ့တုိကးပျဲ 
ညီညာဖ္ဖ္ လကးတျဲပါ   လကးတကမး့မြာ ေအာငးပျဲ ရြိစၿမ ဲ
ဆငး့ရခဲ္မး့သာ ကျာလြတယး  ေဆျေတားမ္ဳိ့ေတား က္ိက္ိတကးပဲ 
 

(တုိ႓ႏုိငးငဵက ကုိယးထူကုိယးထ လမး့ေတျ်ပငးၿပီဗ္)ဿ 
(ကျနးကရစးလမး့ေတျ ်မငးရတာ ်ပညးသူေတျ စိတးခ္မး့သာ)ဿ 
(ဖျငးံပျဲၿပီ့တဲ ံေနာကးတေန႓ ပကးၾကာ့အကးေတျေတျ႓)ဿ 
(ပကးၾကာ့အကးတာ အဆနး့လာ့ သေဲလ့ ်ဖဴ့လုိ႓ထာ့)ဿ 
သဲ်ဖဴေနတုနး့ မုိ့ေရရႊဲ အလယးေကာငး ဟကးတကးကျဲ …..၈ 

 
(ဗုိလးခ္ဳပးသမီ့ေတျ မဂၤလာေဆာငး စိနးေတျ ေရႊေတျ တေ်ပာငးေ်ပာငး)ဿ 
ဗီဒီယုိထဲ် မငးရတာ ်ပညးသူေတျမြာ ရငးထုမနာ 
သတုိ႓သမီ့ကုိ ်မငးရတာ သျာ့ရညးက္ေလာကးစရာ 
(ဖျငးံပျဲၿပီ့တဲ ံေနာကးတေန႓ ပကးၾကာ့အကးေတျေတျ႓)ဿ 
ပကးၾကာ့အကးတာ အဆနး့လာ့ ေကားနဲ႓ ်ပနးကပးထာ့ 
ပကးၾကာ့အကးတာ အဆနး့လာ့ ရႊဵ႔နဲ႓ ပိတးလုိ႓ထာ့ 
ရႊဵပိတးေနတုနး့ မုိ့ေရရႊဲ အလယးေကာငး ဟကးတကးကျဲ …..၈ 

(ဿွှွ မြာ ေခတးစာ့တာ ေရျ့ ေကာကးပျဲႀကီ့ပါ)ဿ 
(အမတးေလာငး့ေတျ တကာ့ကာ့ မဆဲျယးေနၿပီဗ္ာ့)ဿ 
အမတး်ဖစးရငး ပါမစးရ ကာ့သျငး့ႏုိငးမယးဗ္ 
အမတး်ဖစးရငး လုိငးစငးရ အႏြိပးခနး့ဖျငးံမယးဗ္၈ 
အမတးလုပးခ္ငးတဲံ ကုိဗုိလးခငး ေနာကးက တုတးကုိ မ်မငး၈ 
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စျမး့အာ့ရြငးေရြ႔ ေမြာကးရကးလဲ အလယးေကာငး ဟကးတကးကျဲ …..၈ 
 
(ကုနးေဈ ့ႏႈနး့ က္ဆငး့ေရ့ ….. တုိ႓အေရ့ တုိ႓အေရ့၈)ဿ 
ဖမး့ခ္ငးလညး့ ဖမး့ မေၾကာကးတာ၇ မစာ့ေလာကးလုိ႓ပါ၈ 
(အမ္ာ့) – "ဗုိလးခ္ဳပးႀကီ့က ေ်ပာတယးဗ္ာ၇ မငး့တုိ႓အ်ပစးပါ၈ 

မစာ့ေလာကးမြနး့ သိရကးသာ့၇ ကေလ့ ှွ ေယာကး ေမျ့ လုိ႓ထာ့" 
ေန်ပညးေတားမီ့ ထိနးထိနးသာ၇ ဗဒီီယုိၾကညံးႏုိငးသဗ္ာ၈ 
ခငးဗ္ာ့တုိ႓မြာက ထိနးထိနးသာ၇ ဘိလိယကးထုိ့ႏုိငးတာ၈ 
က္ဳပးတုိ႓ဘဝက္ ေမြာငးထမဲြာ၇ မီ့က ညတုိငး့မလာ၈ 
ေစာေစာအိပးယာ ဝငးရခ္ကး၇ ေဒါသငယးထိပးတကး၈ 
ငယးထိပးတကးတုိငး့ ညညႏုိ့၇ ကေလ့မ္ာ့တဲံအက္ဳိ့၈ 
ခငးဗ္ာ့တုိ႓မ္ကးႏြာ မြနး့မြနး့ထုိ့၇ ကေလ့မ္ာ့တဲံအက္ဳိ့၈ 
အစုိ့ရမေကာငး့ေတာံ မိနး့မမ၇ဲ အလယးေကာငး ဟကးတကးကျဲ …..၈ 
 
ပုဂၢလိကပုိငးလႊသဲမြ္    ေဆျမ္ဳိ့နီ့စပး ရလုိကးၾက 
ခုိ့ဝြကးထာ့တဲံ ဘ႑ာေတျ   ခဝါခ္တာ ယဥးယဥးေလ့ပဲ 
ပုဂၢလိကပုိငး လုပးလုိကးပုဵ   အမႈိကးပုဵေတာငး ေလလဵတငးကိနး့ 
ႀကီ့တဲံအမႈ ငယးေစလုိ    ငယးမႈကုိလညး့ ပေပ္ာကးေစမတဲံ 
ေရြ့်ဖတးထုဵ့ေတျ အထငးအရြာ့ကျယး  သူေတားေကာငး့တုိ႓ သာဓုေခၚရဲံ 
နအဖေခတး တရာ့ေရ့    ႏြစးရာနဲ႓ခ္ီ ေထာငးခ္လုိကးေသ့ 
ဖမး့ဆီ့ရာလညး့ ၾကညးံဦ့ကျယး   ထငးသလုိဖမး့တာ ဖကးဆစးထကးဆုိ့ 
ႏြိပးစကးနညး့လညး့ စုဵပါတယး   ငယးပါကုိေတာငး မီ့ၿမိႇကးသတဲံ 
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မငးမုိရီစတစး ေထာငး်ပကာ   ်မငးဖူ့သလာ့ ေမ့ေသ့ဆုိပဲ 
်မငးဖူ့တယးလုိ႓ မေ်ဖမခ္ငး့   ႏြစးရကး သုဵ့ရကး မတးတပးရပးခုိငး့ 
်မငးဖူ့တယးလညး့ ေ်ပာလုိကးေရာ   အီလကးထရျနး့နစး ပုဒးမတပးကေရာ 
်မနးမာံ ဥပေဒ သာ့ေရပငး   ထငးသလုိ ဆျဲဆနး႓ရြညးလုိကး တုိလုိကး 
ေရြ႔ေနကုိယးတုိငး ေထာငးက္တယး   ဥပေဒအက္ဳိ့ ဘယးသူေဆာငးမလဲ 
လယးသိမး့ခဵရ ေတာငးသူေတျ   အုိငးအယးလးအုိကုိ တုိငးၾကဆုိဘဲ 
အုိငးအယးလးအုိႀကီ့ ဝငးကူညီ   နအဖေတျ ဘာတတးႏုိငးလဲ 
ခ္ကး်ခငး့ႀကီ့ေတာံ မလႊတးပါ   အယူခဵနဲ႓ အုိကးတငးခဵေသ့ 
ကေလ့စစးသာ့ လႊတးေပ့တယး   အုိငးအယးလးအုိႀကီ့ ဝငးကူညီလုိ႓ 
ဥပေဒရဲံ အထကးမြာ    မညးသူမညးဝါ မရြိေစရတဲံ 
မညးသူမညးဝါ မဟုတးရပါ   အုိငးအယးလးအုိပါ သူငယးခ္ငး့တုိ႓ 
ဆုဵ့ခနး့တုိငးေအာငး ကူညီပါ   ေ်မ်ပနးရေအာငး လုပးေပ့ပါဦ့ 
်မငး့်ဖဴရြငးနဲ႓ မလုဵေလာကးပါ   အုိငးအယးလးအုိသရဏဵ ဂစၧာမိၾက 

 လူထုအေ်ခအေနေတားၿပီကျာ  သာသနာေရ့ဆီ လြညးံၾကဦ့စုိ႓ ၈ ၈ 
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သဵဃာေတားမ္ာ ့
 

(အသနဲာ ကမာၻမေၾက) မာမာေအ ့
 

သဵဃာေတားေတျ xxx ေသျ့ ေ်မက္ရၿပီတဲံ xxx တေၾကားေၾကား xxx  
ဟစးေကၽႊ့ၾကတာမ္ာ့ xxx မၾကာ့ခ္ငးေပါငး xxx ပူေလာငးခဵစာ့ xxx  
ပငးလယး်ဖစးသျာ့ မ္ကးရညးမ္ာ့ xxx တေန႓တေန႓နဲ႓ အသကးေတျ  

ေပ့ဆကးခဲ႓ရ ၾကာရြညး ဗမာ်ပညးသူေဆျ xxx  
အဆဵု့ထိ တိုကးမယးံခိုကးမယးံ ဇျဲထကးေလ ….၈ 

 
တုိ႓တုိငး့်ပညးမြာ သာသနာ   ထျနး့ကာ့ဗုဒၶါ ေထရာွါဒ 
ၿမိဳ႔်ပေတျမြာ ထိနးထိနးဝါ    ်မတးသဵဃာမ္ာ့ ႐ႈမၿငီ့ပဲ 
ခုမ္ာ့ေတာံ်ဖငး ံေ်ခာကးကပးေန   ေတာရပးရျာမြာ ပုနး့ခိုေနရ 
ဘာေၾကာငးံမ္ာ့လဲ ေ်ပာပါအုဵ့   စစးမိစၧာဆို့ ေသာငး့ၾကမး့လို႓တဲံ 
ေသာငး့ၾကမး့ပုဵေတာံ မေ်ပာနဲ႓ကျာ   ေဟာဒီလိုပါ ဒီလိုပါတဲံ၈ 
တို႓သဵဃာေတျ ရနးကုနးမြာ   မေနရပဲါ ရနးသူေၾကာကးလို႓ 
မႏၱေလ့က သဵဃာမ္ာ့    ရျာ်ပနးသျာ့တာ ရနးသူေၾကာကးလို႓ 
ဘယးကရနးသူ ရြိလဗဲ္ာ    ေန်ပညးေတားမြာ မိနး႓မိနး႓ႀကီ့ဗ္ 
သဵဃာေတားမ္ာ့ ရျာကို်ပနး   စာခ္ စာအဵ ပ္ကးစီ့ခဲံရ 
စာခ္ စာအဵ ပ္ကးစီ့တာ    တို႓သာသနာ ပ္ကးစီ့ေၾကာငး့ပဲ 
ပ္ကးစီ့မြာေတာံ မခဵႏုိငးပါ   ကာကျယးရမြာ တို႓တာဝနးပဲ 
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ရဟနး့ေတားမ္ာ့ ်ပညးပကို   စာသငးထျကးတာ မတာ့ဆီ့ၾကနဲ႓  
်ပညးပထျကးမယးံ စာသငးသာ့   တာ့ထာ့ၾကတာ ဘာေၾကာငးံပါလိမးံ 
ရဟနး့ေတားမ္ာ့ကုိ တငး့ၾကပးတာ   ပညာရြာမြီ့ ေခတး်မငးမရြိဖို႓ 
ေခတး်မငးမရြိမြ တုိ႓လုပးတာ   ကနး႓ကျကးၾကမြာ မဟုတးဘူ့ဆိုပဲ 
ေက့္လကးရပးရျာ တို့တကးမြာ   မလိုလာ့တာ နအဖပဲ 
ဒီအတိုငး့ဆို သာသနာ    မ္ာ့မၾကာပါ ပ္ကးစီ့ရလိမးံ၈ 
ဟိုသတငး့ကို ၾကာ့လိုကးတာ   ရငးနာစရာ ငိုႀကီ့ခ္ကးမ 
ဘယးလိုဘာမ္ာ့ ်ဖစးလဗဲ္ာ   ရစဲုတးခငးရီ ခနး႓အပးထာ့လုိ႓ 
ဘယးမြာခနး႓လဲ လိုကးလို႓ေမ့   သာသနာေရ့ အဖျဲ႔မြာတဲံ 
ေတျ့ ေတျ့ ၿပီ့တိုငး့ ဝနးေလ့တယး   သဵဃာထမဲြာ ရေဲမျ့ မြာတဲံ 
ရေဲမျ့ ၿပီ့ေတာံ သဵဃာခ္ငး့   သပးလြ္ဳိၿဖိဳမြာ သငး့ကျဲေအာငးပဲ 
ဘယးသူချဲချဲ မကျဲတာ    သဵဃာဆိုတာ သူေတားေကာငး့ဗ္ 

 သူေတားေကာငး့ကို ်ပစးမြာ့ရငး  ငရရဲြစးချငး ေဇာကးထို့က္လိမးံ 

 ဘုရာ့ စကာ့ ဆနး႓က္ငးရငး  ငရရဲြစးချငး ေဇာကးထို့က္လိမးံ 

 သဵဃာမ္ာ့ကို ်ပစးမြာ့ရငး  ငရရဲြစးချငး ေဇာကးထုိ့က္လိမးံ၈ 

၁၄ ပါ့ စုဵအညီ    မ္ကးႏြာစုဵညီ စညး့ေဝ့ဆိုပဲ 
သာသနာေတားေရာငး ထျနး့ေ်ပာငးလို  စညး့မ္ဥး့သစးေတျ ထုတးမယးဆိုပဲ 
ဝိနညး့ဆိုတဲံ စညး့ကမး့ဟာ   ထပးထုတးဖို႓ရာ လိုဦ့မြာလာ့ 
ဘုရာ့ရြငးရဲံ ဥပေဒေတား   ်ဖညံးစျကးဖို႓ရာ မလိုပါဘူ့၈ 

 သာသနာကုိ ေစာငံးေရြာကးလို  သဵဃာသတးတာ တာ့သငံးတာေပါံ 

 သာသနာကုိ ေစာငံးေရြာကးလို  သဵဃာ ဖမး့တာ တာ့သငံးတာေပါံ 
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 သာသနာကုိ ေစာငံးေရြာကးလို  သဵဃာ ရိုကးတာ တာ့သငံးတာေပါံ 

 သာသနာကုိ ေစာငံးေရြာကးလို  ေက္ာငး့ေတျ စီ့တာ တာ့သငံးတာေပါံ 

သဵကုိ သဵဖ္ကး သဵေခ့္တကး   သာသနာဖ္ကးမြာ သာသနာံဝနးထမး့ 
သာသနာံေရာငးဝါ ထျနး့ေ်ပာငးလို   ဘုရာ့အာဏာေတား ေလ့စာ့မြေပါံ၈ 
(ေနလပမာ ထျနး့လငး့မြာ   ဗုဒၶဵသာသနဵ စိရဵတိဌတ)ုဿ 
မဟနက ဘာလုပးေန    စစးအုပးစုကို ေက့္ကျ္ နး်ပဳလို႓ 
ဘျဲတဵဆိပးမ္ာ့နဲ႓ တယးလီဖုနး့   ထိုငးခုဵၿမဖဲို႓ ဖာ့ထာ့တယးဗ္ 
စစးကျ္ နးေခတးမြာ သာသနာ   သဵဃာအဖျဲ႓ပါ သုဵ့ခ္ခဵရ 
မဟနက တုပးတုပးမလႈပး   နအဖရဲ႔ လကးကိုငးတုတးပဲ 
လကးကိုငးတုတးမ္ာ့ မ်ဖစးေစနဲ႓   အမညး့စကးႀကီ့ ဖ္ကးပစးလိုကးၾက 
စစးကျ္ နးေခတးမြာ သာသနာ   ဘုနး့ႀကီ့ေတျပါ ကျ္နး်ပဳခဵရ 
ရငးနာတယးကျာ သာသနာ   ပ္ကးစီ့ေတာံမြာ မေႏြ့အ်မနးပ၈ဲ 

 ေရႊဝါေရာငးသပိတး မလြနးေသ့  နအဖတို႓ ေချ့ ်ဖစးမဲံကိနး့ 

 ၅၅ ေသျ့  မေ်ခာကးေသ့  နအဖတို႓ ေချ့ ်ဖစးမဲံကိနး့ 

စစးေချ့ မ္ာ့က ဘယးလိုချဲ   မကျဲတာက သဵဃာပဗဲ္ 
 သဵဃာခ္ငး့ခ္ငး့ ပိုစညး့လုဵ့  စစးအုပးစုက အေၾကာကးဆုဵ့ 

 သဵဃာခ္ငး့ခ္ငး့ ပိုစညး့လုဵ့  သာသနာေရာငး ထျနး့ေ်ပာငးမဆုဵ့ 

 သဵဃာခ္ငး့ခ္ငး့ ပိုစညး့လုဵ့  ဒကာေတျမြာ အာ့ရမဆုဵ့ 

 တို႓ဘုနး့ဘုနး့မ္ာ့ ညီညျတးရငး  တိုငး့်ပညးတချငး တုိ့တကးမြာပဲ 

 တို႓ဘုနး့ဘုနး့မ္ာ့ ေရြ႔ထျကးရငး  ဆငး့ရတဲျငး့က လျတးေ်မာကးဖုိ႓ပဲ 
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 တို႓ဘုနး့ဘုနး့မ္ာ့ မြနးတိုငး့သာ  ေ်ပာလိုကးၾကပါ ကမၻာတချငးလုဵ့ 

 သာသနာအေၾကာငး့ရပးနာ့ကာ  အပစးရပးေတျဆီ သျာ့လိုကးအုဵ့စုိ႓၈ ၈ 

 

အပစးရပး 
 

 'ၿငိမး့ခ္မး့ေရ ့စစးသာ '့ Buffalo Soldier အလုိကး 
 

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ စစးသာ့ xxx အပစးခတးရပးနာ့ xxx 
ဟုိအရငးက … တုိငး့ရငး့သာ့ ေ်ပာကးက္ာ့ xxx ်ပညးသူလျတးေ်မာကးဖုိ႓  

အရမး့ႀကိဳ့စာ့ xxx ရဝဲဵံစျာ တုိကးတဲံအာ့ xxx တုိငး့ရငး့သာ့ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ xxx 
ေတာတျငး့လြညးံကာ ေပ္ားခဲံ xxx ေမာပနး့မႈကုိ မသိခဲ ံxxx 

အခုေတာံ ေတာေတာငးတနး့နဲ႓ ေဝ့ရာသုိ႓ xxx စိတးကူ့ခဲံ xxx  
အ်မတးကုိတျကး xxx ေ်ပာငး့ကာ အပစးအခတးရပးနာ့ xxx  

အုိ တုိငး့ရငး့သာ့ ေ်ပာကးက္ာ့ xxx ၾကာလာေတာံ နဖာ့ႀကိဳ့ေတျ ထုိ့ခဵရ xxx  
ႀကိဳ့ဆျဲရာ လုိကးပါသျာ့ xxx  ဆူ့ၾကာ့သီ့တဲံ အ်ဖစးဆုိ့ xxx ဘူ့ခါ့သီ့ရဲံ ဘဝမ္ဳိ့ xxx 

ခကးေနတာက ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ စစးသာ့ xxx အပစးအခတးရပးနာ့ xxx နအဖ လြညးံစာ့ xxx 
ဘယးလုိဆကးၿပီ့ သျာ့ရပါံ xxx ခုခ္ိနးမ္ဳိ့မြာ ခကးၿပီ xxx နယး်ခာ့ေစာငံးတပးေ်ပာငး့ရနး 

တျနး့ေနေပါံ xxx  ဆုဵ့်ဖတးဖုိ႓ခကး xxx ေခါငး့ပူ အၾကပးရုိကး xxx 
မထူ့ဘူ့ ်ပနးတုိကး xxx ဒါဟာသငံးအတျကး xxx 

တုိကးၾက တုိငး့ရငး့သာ့ ေ်ပာကးက္ာ့ xxx ်ပညးသူလျတးေ်မာကးဖုိ႓ ေတျ့ စဥး့စာ့ xxx 
လမး့ေၾကာငး့မြနး ေရာကးေအာငးသျာ့ xxx တုိငး့ရငး့သာ့ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ xxx၈ 
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ဟုိအရငးက ေတာတျငး့ လြညးံကာ ေပ္ားခဲ ံxxx ေမာပနး့မႈကုိ မသိခဲံ xxx 
မ်ပငးရငးေတာံ တုိငး့ရငး့သာ့ ေ်ပာကးက္ာ့ xxx ရနးသူစကာ့ယုဵရငး လုဵ့ပါ့ပါ့…၈ 

မ်ပငးရငး (လုဵ့ပါ့ပါ့ xxx လုဵ့ပါ့ပါ့ေပါံ xxx လုဵ့ပါ့ပါ့ေပါံ xxx လုဵ့ပါ့ပါ့ေပါံ) 
 
ၾကမး့ၾကမး့တိုကးတဲံ အပစးရပးေတျ   ဆကးတိုကးၾကပါ ခပးၾကမး့ၾကမး့ေလ့ 
ခငးဗ္ာ့တို ံလကးက ေသနတးေတျ   နအဖဆ ီေ်ပာငး့်ပနးလြညးံလိုကး 
ႀကိဳ့ရြညးရြညးနဲ႓ လြနးထာ့တာ   ေရျ့ ေကာကးပျဲကို ေထာကးခဵေပ့ဖို  ံ 
စကတညး့က ယဥးသကို   အေပ္ာံဆျဲဆျဲတာ နအဖ အက္ငးံ 
ေက္ာသပး ရငးသပး ဝငးႏြဴ့နြပး   ေသနတးေတျလညး့ သဵေခ့္ကပးလိ ံု 
နယး်ခာ့ေစာငးံတပး အသျငးေ်ပာငး့ပါ  ေခါငး့မာရငးေတာံ တိုကးဦ့မြာပဲ 
်ပညးသ ံူစစးနဲ ံမထူ့်ခာ့ပါ   ခိုငး့ရာလုပးၿပီ့ ေပ့တာယူဖို ံ 
ဘာတို့တကးလညး့ ်ပနးၾကညးံပါ   ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဟာ ေခ္ာငးထို့ထာ့ဆဲ 
စစးစစးမြနးမြနး ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့   အ်ပစးရပးရုဵနဲ ံရမြာတဲံလာ့ 
လျတးလပးေရ့နဲ ံ အတူတျဲပါ   ်ပညးတျငး့စစးမီ့ ဟုနး့ဟုနး့ေတာကးခဲံ 
အရငး့စစးေတာံ အ်မစးေနား   ညီရငး့ေနာငးစိတး မရြိၾကလို႓ဘဲ 
ညီအကိုစိတးနဲ ံ စိတးထာ့မြနး   တိုငး့်ပညးသာယာ ၿငိမး့ခ္မး့မြာဘဲ 
ပငးလဵုစိတးဓါတး အေ်ခခဵ   ေအ့ခ္မး့သာယာ စညးပငးမြာဘဲ 
မ္ိဳ့ေစံမမြနး ပငးမသနး    ဘယးမြာလာၿပီ့ စညးပငးမြာလဲ 

 ချဲထုတးဖဲံထုတး စညး့ရဵု့တယး   ကျဲၾက ၿပၾဲကတယး 

 သစးခုတးပါမစး ေပ့ပါတယး   ကျဲၾက ၿပၾဲကတယး 

 ေရႊတျငး့တူ့ချငးံ ေပ့ပါတယး   ကျဲၾက ၿပၾဲကတယး 
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 လုပးငနး့လိုငးစငး ခ္ေပ့တယး   ကျဲၾက ၿပၾဲကတယး 

 ဟုိအဖျဲ႓ ဒီအဖျဲ႓ သပးလြ္ဳိတယး   ကျဲၾက ၿပၾဲကတယး 

ေသျ့ ချဲအုပးခ္ဳပး ဒီနညး့နာ   တုိငး့ရငး့သာ့ေတျ သတိထာ့ၾက 
ရုိ့စငး့လြတဲံ ဒီဗ္ဴဟာ    ေဟာငး့ေပမယးံလဲ ထိေရာကးဆဘဲဲ 
ချဲမယးဖဲံမယး ၿခိမး့ေ်ခာကးမယး   ခ္ိသျာ့တာနဲ႓ ေကာကးစာ့မြာဘဲ 
ကုိ့ကနး႓တုိကးပျဲ နမူနာ    နအဖလုပးပုဵ သကးေသ်ပခ္ကး 
အပစးရပးတုိ႓ကုိ သတိေပ့မယး   ေပါကးေဖားႀကီ့ကုိ ပုဵမအပးၾကနဲ႓ 
သာဓကေတျ ရြိသာ့ကျယး   ဗကပ ်ဖစးအငး ်ပနးစဥး့စာ့သငံး 
ကုိယးံေ်ခေထာကးေပၚ ကုိယးရပးပါ   သူ႓အာ့ကုိ့ရငး ကုိယးက္ဳိ့နညး့လိမးံ 
အပစးရပးေနစဥး အာ့ေမျ့ ပါ   စစးပါရဂူ ဆျနးဇူ့စကာ့ 
ေတာကုိ အေ်ခခ ဵၿမိဳ႔ကုိဝုိငး့   ဗ္ဴဟာေဟာငး့ကုိ စျနး႓ပစးလုိကးၾက 
ေ်ပာကးက္ာ့စစးကုိ အေ်ခခဵ   နအဖကုိ ဝုိငး့ဝနး့ထုိ့ႏြကး 
ၿမိဳ႔ ်ပေ်ပာကးက္ာ့ ထူေထာငးပါ   ်ဖတးေလ့်ဖတးကုိ ေအာငးပျဲခဵဖုိ႓ 
ေဝသာလီ်ပညး ပ္ကးခဲံတာ   ဝႆကာရ နညး့ဗ္ဴဟာေၾကာငးံ 
လကးနကးကုိငးနဲ႓ လူထုအာ့   ေပါငး့စပးႏုိငးမြ ေတားလြနးေရ့အစစး 
်ပညးသူေတျကုိ လကးနကးဆငး   ေတာေရာၿမိဳ႔ပါ ဝုိငး့ခ္ႏုိငးဖုိ႓ 
သူ႓အေရ့ကုိယးံအေရ့ မချဲသငးံပါ   အဓိကရနးဟာ နအဖဘဲ 

 စစးအာဏာရြငး ရြိေနသ၊     

   တုိငး့ရငး့သာ့အချငးံအေရ့ ေခ္ာငးထုိ့မြာဘဲ 

 စစးအာဏာရြငး ရြိေနသ၊     

   လူ႓အချငးံအေရ့ ေခ္ာငးထုိ့မြာဘဲ 
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 စစးအာဏာရြငး ရြိေနသ၊     

   ဖကးဒရယးအေရ့ ေခ္ာငးထုိ့မြာဘဲ 

 စစးအာဏာရြငး ရြိေနသ၊     

   အမ္ဳိ့သမီ့အချငးံအေရ့ ေခ္ာငးထုိ့မြာဘဲ 

အပစးရပးမ္ာ့ ေပ္ာံေပ္ာငး့ေအာငး   နအဖ က  ေက္ာသပးေဖ္ာငး့ဖ္ 
အစျယးက္ဳိ့လို႓ အဆိပးမဲံရငး   ဖမး့မယးဆီ့မယး မြတးသာ့ထာ့ၾက 
ချနးဆာဆီက တိုကးယူစ   စိတးတိုငး့က္သာ ေနပါေ်ပာခဲံ 
ဗိုလးေမာငးေအ့ရဲ႔ ဒီစကာ့   အခုေတာံမ္ာ့ ဘယးေရာကးသျာ့ 
ရြမး့်ပညးလူထု ်ပႆနာ   ဖာ့တပိုငး့ ငါ့တပိုငး့ ်ပညးေထာငးစုပဲ 
စစးအုပးစုရဲံ အႀကဵဉာဏး   ကခ္ငးလူထု လကးမခဵ 
နယး်ခာ့ေစာငးံတပး လုပးလုိကးရငး   ဘို့ဘျာ့အ႐ို့ေတျ ထေအားလာလိမးံ 

 ်ပညးသူ႓စစးေတျ စုေဆာငး့ေန  သီရိလကၤာ အာ့က္လို႓ပဲ 
 တမီ့လးက္ာ့နဲ႓ အေ်ခမတ ူ  တမီ့လးေတျဟာ အိႏၵိယက 
 နအဖတို႓ လြညးံကျကးဟာ  ရာဇဝတးမႈနဲ႓ ရအဲေရ့တဲံ 
 ရာဇဝတးမႈနဲ႓ အကျကးဆငးတာ  မဟာမိတးေတျကို ဟနး႓တာ့ခ္ငးလို႓ 
 ရအဲေရ့ႏြငးံ ေရြ႔တနး့တငး  ၿငိမး့အဖျဲ႓ေတျ နာ့မလညးလိုကးၾက 
 နယးေ်မသိမး့ၿပီ့ အငးအာ့သုဵ့  အဒီဲမြာတငး ကို့ကနး႓ ႐ႈဵ့ 

ေရျ့ ေကာကးပျဲကို ကာကျယးမယး   အပစးရပးေတျ ဆုဵ့မခဵရ 
အမ္ဳိ့သာ့႐ႈေဒါငးံ ၾကညးံလိုကးရငး   ဖုနးၾကာ့ရြငးခမ္ာ တ႐ုတးမ္ဳိ့ႏျယးစု 
အေပ္ာံဆုဵ့မို႓ အရငးႏြိပးကျပး   နအဖရဲ႔ ဤထုိ့စစး 

 ရလလဖလညး့ ဒီနညး့ပမာ  ၿငိမး့အဖျဲ႓ေတျ မြတးထာ့ၾကေလာံ 
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 ၿငိမး့အဖျဲ႓ရဲ႔ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့  လုပးပိုငးချငးံဟာ မူ့ယစးေဆ့ပဲ 
 ရာဇဝတးမကငး့ မြတးတမး့ယူ  လကးနကးသဖျယး အသုဵ့ခ္ခ္ငးလို႓ 

ႏိုငးငဵတကာက ၾကညးံလိုကးရငး   တရာ့နညး့က္တယး နအဖ ်ပငးထာ့ 
ပီဒီအကးဖး (PDF) တို႓ သတိထာ့ပါ   ပရိယာယးေကာငး့ရဲ႔ အ်မစး်ဖဳတးစဵနစး 
နအဖတို႓ ရညးမြနး့ေန    စ ုၿပီ့ရငးေလ ၿငိမး့ အဖျဲ႔ေတျတဲံ 
အမ္ဳိ့သာ့ခ္ငး့ခ္ငး့ ကျဲ်ပာ့ေအာငး   ကေလားဆျေနတာ နအဖပဲ 
မုဵကို့ အခ္ငး့ခ္ငး့တိုကးပျဲမြာ   နအဖဟာ ႏြစးဘကးစလုဵ့ဝငးတိုကး 
နအဖနဲ႓ ေပါငး့တဲံ လီနမငး   တနး့စီခုိငး့ကာ ပစးသတးခဵရ 
ဒါေပမဲံလညး့ နအဖ ဟာ   အိမးနီ့ခ္ငး့ကို မကးလဵု့ေပ့စညး့႐ဵု့ 

 ဘာဘူႀကီ့လညး့ ႀကိဳကးပါတယး   ဂကးစး ဂကးစး ဂကးစး 

 ေလ္ာငးကီ့ႀကီ့လညး့ ႀကိဳကးပါတယး  ဂကးစး ဂကးစ ဂကးစး 

 ေခၚေတာႀကီ့လညး့ ႀကိဳကးပါတယး   ဂကးစး ဂကးစး ဂကးစး 

ပ္ဳိတိုငး့ႀကိဳကးတဲံ ႏြငး့ဆီခိုငး   တို႓ ႏိုငးငဵက သဘာဝ ဓာတးေငျ႓ 
ဘာဘူႀကီ့က ေဈ ့ဆစးတယး   ကုိေရႊတရတုး ႀကိဳကးေဈ ့ေပ့ခဲံ 
ဂကးစးပိုကးလိုငး့က ဒုိ့ယုိေပါကး   ်မနးမာ်ပညးရဲ႔ အေရြ႔နဲ႓ အေနာကး 
ေခၚေတာကလညး့ ဝငးပါမယး   ေ်မ်ဖတးေက္ားခ မုနး႓ဖို့ပဖဲို့ 
ကုလာ့တနး်မစး ခ္ ဲ ႓ထာ့မယး   ေနာငးအနာဂတးမြာ ေရနဵသယးဖို႓ 
ေရနဵသဘာဝ စျမး့အငးဓာတး   အိမးနီ့ခ္ငး့ေတျ ဝိုငး့ငတးႀကီ့ၾက 
စျမး့အငးဆိုရငး အကုနးႀကိဳကးတယး   ေရအာ့လြ္ပးစစး ေရာငး့ပါဦ့ဗ္ 
်မစးဆု ဵထမဵသီ ေရႊစာေရ့   ခ္ငး့တျငး့ ဧရာ ဖ္ကးစီ့ပစးဖို႓  
တို႓ ႏိုငးငဵရဲ ႓ အသကးေသျ့ ေၾကာ   ကုလာ့ တရုတး ေဖာကးခါေသာကးၾက 
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သစးေတာေတျလညး့ ်ပဳနး့ကုနးတယး  ဒငး့တို႓လကးခ္ကး ဘယးကငး့ပါံမတုနး့ 
ႀကီ့ႀကီ့က္ယးက္ယး ဟစးခါေအား              သဘာဝပတးဝနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့တဲံ 
ဖိနပးၾကာ့က နတးစကာ့ထျကး              ေသာကးရြကးမရြိ ေ်ပာရကးပါေပံ 
အိမးနီ့ခ္ငး့ေကာငး့ ပီသေစ              စစးအစို့ရကုိ ေဖားလဵမဖာ့နဲ႓ 
● နအဖရဲ႔ အဘိဓာနး               ေဝါဟာရမပါ ရငးၾကာ့ေစံေရ့  
● ကို့ကနး႓အေရ့ကို သခၤနး့စာယူ              တ႐တုးအစာ့ နညး့သစးရြာထာ့ 
● အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ တိုကးပျဲွ ငး   လကး႐ုဵ့ ႏြလုဵ့ စုေပါငး့ၾကေလာံ 
● ကိုယးံေသနတးကို ပိုကးမထာ့ရငး   ကိုယးံလညးပငး့ကို လာလြီ့မညးံကိနး့ 
● နအဖ ချဲလို႓ မကျဲဖို႓ရာ    ညီညျတးၾကပါ အပစးအရပး ေပါငး့တုိ႓ 
● ဒုတးကိုငးရငး ေချ့ ေဟာငးတယး   ညီညျတးၾကပါ အပစးအရပး ေပါငး့တို ႓ 
● ဒုတး လႊတးလိုကးရငး ေချ့ ကိုကးမယး  ညီညျတးၾကပါ အပစးအရပး ေပါငး့တို႓ 
● အပစးရပးတုိ႓ ညီၾကေစ   သူေသကုိယးရြငး တုိကးၾကမယးေဟံ၈ 
● အပစးရပးအေၾကာငး့ ေတားေလာကးၿပီ  ေရျ့ ေကာကးပျဲဆီ ဆကးၾကအုဵ့စုိ႓၈ ၈ 
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ေရျ့ ေကာကးပျဲ 
 

ေခ္ာစုခငး 'သတိရ' အလုိကး 
 
ႏြစးေထာငးံရြစးထမဲြာ xxx မေဲပ့ပျဲကုိ xxx သတိရ 
မုိ့သညး့သညး့မြာ မေဲပ့ခုိငး့တာ xxx သတိရ 
စစးတပးသုဵ့ကာ အဓမၼဖိတာ xxx သတိရ 
ကနး႓ကျကးမေဲတျ တမ္ဳိ့ေ်ပာငး့သျာ့တာ xxx သတိ 
ႀကဵံဖျတးလႊတးကာ ၿခိမး့ေ်ခာကးခဲံတာ xxx သတိရ 
ဝရုနး့သုနး့ကာမြာ မခဲုိ့သျာ့တာ xxx သတိရ 

လႈိငး့ေလြၾကာ့မြာ xxx အသညး့နာ သတိရတယး xxx 
မလဲိမးသျာ့တာ xxx အသညး့နာ သတိရတယး xxx 
မ္ဳိ့စုဵလိမးညာ xxx အသညး့နာ သတိရတယး xxx 
တကယးပငး ေဒါပျေနမိတယး xxx 

အခုႏြစးအတျငး့မြာ ေရျ့ ေကာကးပျဲလာ xxx သပိတးေမြာကး xxx 
စစးဖျဲ႓စညး့ပုဵ ေကာငး့ကျကးမေတျ႓ပါ xxx သပိတးေမြာကး xxx 
တုိငး့ရငး့သာ့ေတျ လျတးေ်မာကးဖုိ႓ မပါ xxx သပိတးေမြာကး xxx 
ပဒုးမတုိငး့ဟာ စစးတပးအတျကးပါ xxx သပိတးေမြာကး xxx 
လူ႓အချငးံအေရ့ကုိ လုဵ့လုဵ့ပစးခါ xxx သပိတးေမြာကး xxx 
ဆငး့ရတဲျငး့မြာ နစးသထကးနစးစရာ xxx သပိတးေမြာကး xxx 
 စစးဖျဲ႓စညး့ပုဵ ဝုိငး့ကာ သပိတးေမြာကးမယး xxx 
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 ေရျ့ ေကာကးပျဲကုိ ဝုိငး့ကာ သပိတးေမြာကးမယး xxx 
 မရဲုဵတုိငး့မြာ ဝုိငး့ကာ xxx သပိတးေမြာကးမယး xxx 
 ညီေစ ဝုိငး့ဝနး့ကာ ေမြာကးမယး xxx 
 

 အႏြစး ႏြစးဆယး တခါ ေပၚလုိ႓လာ ငါက မငး့ေလာငး့ ထီ့်ဖဴေဆာငး့ 

ဒီဝြကးစာရဲံ အေ်ဖမြနး သိရငးေ်ပာပါ သူငယးခ္ငး့တုိ႓ …. 
အမ္ာ့ (သိတယး သိတယး တုိ႓သိတယး ေရျ့ ေကာကးပျဲႀကီ့ကျယး) 

ဝြကးစာကိုေတာံ ေဖားႏုိငးေပ   အာဏာလႊမဲယး ေ်ပာေသ့ရဲံလာ့ 
(၆ွ) ရလာဒး အထငးအရြာ့ကျယး   ခုခ္ိနးထိေတာံ မလႊေဲသ့ပါဘူ့ 
တတုဵ့စာ့လုိ႓ အီ့မြနး့မသိ   ဒီတခါေကၽျ့ မယး တသကးလုဵ့စာ့ဖုိ႓ 
တသကးလုဵ့စာတငး မကပါ   ဒို႓မ္ဳိ့ဆကးေတျ ကၽျနးသကးရြညးဖုိ႓ 
အငြါ့ဗုိကးနဲ႓ ဓါ့ထုိ့ခဵ    ကၽျနးပျဲစာ့ေတျ သတိထာ့ၾက 
ေသခါနီ့မြ တျငး့ပ္ကးရြာ   ်ပညးပထိေတာငး ဖာသညးလုပးၾက 
မီဒီယာႀကီ့လညး့ တစခနး့ဖျငံး   မေဲဆာကးညီလာခဵ ေလြားတဲံပျဲေဟံ 

 မီဒီယာေတျလညး့ ေလြားၾကတယး   ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ကျယး 

 အ်ဖဴေတျလညး့ ေလြားၾကတယး   ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ကျယး 

 ်ပညးပေရာကးလညး့ ေလြားၾကတယး  ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ကျယး 

 အပစးရပးတခ္ဳိ႔ ေလြားၾကတယး   ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ကျယး 

 ေနာကးၿမီႇ့ဆျဲေတျ ေလြားၾကတယး   ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ကျယး 

 ၅၅ ဇာတးပ္ကး ေလြားၾကတယး   ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ကျယး 

 နအဖလညး့ ေလြားပါတယး   ေပ္ားေပ္ားပါ့ပါ့ကျယး 
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မုနး႓ဆီေၾကားက ဘယးမြနး့မသိ   ႏႈတးခမး့ပဲံေတျ မီ့မႈတးေနၾက 
ချကးေစာငး့ခုတးရငး့ ရုိကးၾကသေနား   ရထဲျနး့တုိ႓ေတာငး ခဵလုိကးရေသ့ 
်ပညးတျငး့်ပညးပ က္ယးက္ယးေလာငး  နာ့မဆဵံေပါငး ေယာငးေတာငးေတာငးနဲ႓ 
နာ့မေယာငးေလနဲ႓ ညီေနာငးတုိ႓   ေရႊဂုဵတုိငးဟာ တုိ႓ရဲံလကးနကး 
ေရႊဂုဵတုိငးကုိ ကုိငးဆျဲပါ    သမုိငး့တရာ့ခဵ မ်ဖစးေစေရ့ 

 ဥပေဒေတာံ ထျကးလာၿပီ  မြ္တပါံမလာ့ ေလံလာၾကညးံစုိ႓ 

ငါ့ဦ့ပါတဲံ ေကားမရြငး    စိတးႀကိဳကးေရျ့ မြာ နအဖက 
စစးဗုိလးလူထျကး ေကားမရြငး   အမြနးအကနး ဒိုငးလုပးပါံမလာ့ 
ထုိ့သာ့လညး့ငါ ဒိုငးလညး့ငါ   အလဵရြဴ့လညး့ငါ ေ်ခာကးစာ့ငါေဟံ 
ဒီပျဲကေတာံ ၾကညံးေကာငး့မယး              တဖကးသကးႀကီ့ေနား ထငးထငးရြာ့ရြာ့ 

 စစးမြနးပါံမလာ့ မေမ့နဲ႓   ေ်ဗာငးလိမး ေ်ဗာငးစာ့ လုပးအုဵ့မြာဘဲ 

 မြ္တပါံမလာ့ မေမ့နဲ႓   လုဵ့ဝဥႆဵု ဘကးလုိကးမြာဘဲ 

 ်မငးသာပါံမလာ့ မေမ့နဲ႓  ကနး႓လနး႓ကာအကျယး မခဲုိ့မြာဘဲ 

ဖသဲမာ့ေသာကးက္ငံး အကုနးရြိတယး  ရႈဵ့ရငးလညး့ႏုိငး ႏုိငးလညး့ႏုိငးတဲံ 
်ပငးမယးဆုိတဲံ ငနေဲတျ    ေလ့ပုဵသုဵ့ပု ဵေက္ားႏုိငးပံါမလာ့ 

 စစးဗုိလးႀကီ့က တမတးသာ့၇ ေဘာငး့ဘီခၽျတးက အစိတးသာ့၇ လကးကုိငးဒုတးက 

သုဵ့ဆယးသာ့ (ဘယးနညး့ပုဵ ်ပငးၾကမြာတုနး့)ဿ 

စစးဖျဲ႓စညး့ပုဵ ်ပငးေစလုိ   လႊတးေတားထမဲြာ မဟုတးရပါဘူ့ 
၅၅ ကုိ နမူနာေပ့   မြတးသာ့ေလာကးတဲံ ဦ့ႏုိငး့ႏုိငး့စကာ့ 
ေရျ့ ေကာကးခဵမယးံ ပုဂၢိဳလးေတျ  စစးဖျဲ႓စညး့ပုဵ ်ပငးချငးံမရြိဘူ့ 
်ပငးချငးမံရတဲံ ဖျဲ႓စညး့ပုဵ   ်ပငးလုိ႓မရဘူ့ ထပးေ်ပာ်ပနးေသ့ 
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 ႏျာ့ေသႀကိဳ့တုပး အႀကဵႀကီ့တယး  လူအုိေတျကုိ တုပးဦ့မြာဘ၈ဲ  ၈ 

 
၅ွ ေက္ား ၆ွ တျငး့မြ … ်ပနးၾကဵဳရတယး … ေရျ့ ေကာကးပျဲရယး …  

ေၾသား ေတျ့ ၾကညးံရငး … အလိမးခဵရတာက … ကမာၻက ရယးၾကမြာ အမြနးကျယး …  
မငး့အလုိ တုိ႓အႀကိဳကး … ေလ့စာ့တမႈ ေဆျ့ ေႏျ့ ၾကဖုိ႓ … ေ်ပာစဥးတုနး့အခါမုိ႓ …  

သူ႓အမြာ့ ကုိယးံအမြာ့ သီ့ခဵဖုိ႓ေလ … အခုမ္ာ့  ဘယးေပ္ာကးကုနးၿပီလဲ ...  
ကျဲကျာၾကေတာံမြာမုိ႓ … ေခါငး့ေလ့မ္ာ့ တဆတးဆတးတုနး …  

မႈိငးေင့ကာ ငုိရငး့ၾကညးံတဲံ … အၾကညံးေလ့မ္ာ့က …  
ေၾသား.. တသကးမေမံႏုိငးစရာ …. ေခါငး့စုိကးၿပီ့ေတာံ … မ္ကးစိကုိမြိတး … 

အဵႀကိတးေနမိတယး….၈ 
 
တခါေသလုိ႓ ပ္ဥးဖုိ့မသိ    ႏြစးခါဆုိရငး တုိ႓အ်ပစးဘ ဲ
၆ွ တုနး့က ဒိုငးလုပးတယး   ဿွှွ ဟာ စီ့ခ္ငး့ထုိ့ပျဲ 
ခတးကျငး့သတးကျငး့ ်ပငးထာ့တယး   ေရျ့ ေကာကးပျဲဟာ လုပးပျဲသကးသကး 

 ေအာငးဆနး့စုၾကညး မပါေရ့  ဥပေဒနဲ႓ ကနး႓သတးထိနး့ခ္ဳပး 

 ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ မပါေရ့  ဥပေဒနဲ႓ ကနး႓သတးထိနး့ခ္ဳပး 

 ၅၅ မ္ဳိ့ဆကး မပါေရ့   ဥပေဒနဲ႓ ကနး႓သတးထိနး့ခ္ဳပး 

ကနး႓သတးတာေတျ မ္ာ့လျနး့တယး   ရပးတညးေရ့အတျကး စဥး့စာ့စရာဘဲ 
ဝငးေရ့ မဝငးေရ့ အေရ့မႀကီ့ပါ   ဘယးပုဵဘယးနညး့ ရပးတညးၾကမလဲ 

 ဘယးလမး့ေရျ့ မလဲ မိခ္ဳိသ ဲ  ေဒၚစုထုတးမလာ့ ရပးတညးမလာ့ 

 ဘယးလမး့ေရျ့ မလဲ မိခ္ဳိသ ဲ  ႏုိငးက္ဥး့ထုတးမလာ့ ရပးတညးမလာ့ 
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 ဘယးလမး့ေရျ့ မလဲ မိခ္ဳိသ ဲ  ေခါငး့ငုဵ႓ခဵမလာ့ ေခါငး့ေဆာငးမလာ့ 

 ဘယးလမး့ေရျ့ မလဲ မိခ္ဳိသ ဲ  ၿငိမးခဵမြာလာ့ တုိကးမြာလာ့ေဟံ 

ပါတီရုဵ့ေတျ ဖျငးံခုိငး့တယး   အနးအယးလးဒီေတျ သတိထာ့ၾက 
နအဖရဲ ံေစတနာ    ပုိ့စုိ့ပကးစကး ႀကဵစညးဖုိ႓ဘဲ 
လူထုေခါငး့ေဆာငး ေ်ပာလုိကးတယး  ညီညီညျတးညျတး  ရငးဆုိငးၾကတဲံ 
ဦ့ဝငး့တငးရဲံ အမြာစကာ့   သူေသကုိယးရြငး တုိကးရမယးံပျဲ 

 လကးနကးသုဵ့ပါ့ ေပ့လုိကးတယး  ဘဘႀကီ့ကကျယး 

လကးနကးတပါ့ မေၾကာကးတရာ့   ညီညျတးေရ့ဟာ ဒုတိယလကးနကး 
စစးအာဏာရြငး ဆနး႓က္ငးေရ့   ရငးဆုိငးေရြ႔ရြဴ ခ္ီတကးၾကေလာံ၈ 
၆ွ ရလာဒး ဖ္ကးလုိကးၿပီ   အနးအယးလးဒီကုိ စိနးေခၚတာဘဲ 
နအဖေခတး တေလြ္ာကးလုဵ့   ်ဗဟၼာႀကီ့ဦ့ေခါငး့ ကုိငးထာ့သလုိဘဲ 
အႏြစး ဿွ ၾကာ ႀကိဳ့စာ့တာ   ေဟာဒီတခါ ေပၚတငးႀကီ့ေဟံ 
၆ွ ရလဒး ပစးပယးတာ    လူထုေတျကုိ ေစားကာ့တာဘဲ 
သမုိငး့တရာ့ခဵ တုိ႓အ်ဖစးမခဵ   ဿွှွ သပိတးေမြာကးၾက 
ဿွှွ ေရျ့ ေကာကးပျဲ    သူေသကုိယးရြငး တုိကးရမယးံပျဲ 
ေရျ့ ေကာကးပျဲေတာံ ေတားေလာကးၿပီ  တုိကးပျဲေခၚသဵ ဆကးၾကဦ့စုိ႓၈   ၈ 
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တိုကးပျဲေခၚသဵ 
 

စုိငး့စုိငး  ့'ေတာေဂၚလီ' အလုိကး 
 

ေဟ့ရုိ့ xxx စိတးေတျညစးလုိ႓ xxx ရူ့ခ္ငးသလုိလုိ xxx 
တုိ႓်ပညးသူ ်ပာ့်ပာ့ဝပးလုိ႓ အာ့လုဵ့ထုိငးငုိ xxx ဟုိ့ xxx ဟုိ့ xxx 

တေန႓ေန႓မြာ ်ဖစးလာမလုိ xxx အဖိႏြိပးခဵ နစးနာသကုိ xxx 
ေစာငံးရတာ အႏြစး ႏြစးဆယးပုိ xxx နအဖ ညစးတယးဗ္ဳိ႔ xxx 

ဟိတး - တသကးလုဵ့ ခါ့စညး့ခဵၿပီ့ေတာံ လြိမးံခဵခဲံရ xxx 
သိကၡာမဲံသမြ္ကုိ စိတးနာခဲံရ xxx လူသာ့ခ္ငး့ ေမာကးမာ xxx  

လူသာ့ခ္ငး့ မေထာကးညႇာ xxx သူအၿမဲ ၿခိမး့ေ်ခာကးတုိငး့ xxx  
ငုဵ႓ခဵရမလာ့ xxx တနပးစာ့ေခါငး့မ္ာ့နဲ႓ xxx ေသနတးဖ္ာ့ ေ်ပာငး့ေတံကာ xxx 

စစးသာ့တုိ႓ လႊတးေတားမြာ တမတးသာ့ ေတာငး့ေသ့တယး xxx 
 

တုိ႓်ပညးသူတျငး့နကးထမဲြာ xxx ချကးလကးစျဲၿပီ့ xxx မျဲမျဲ သတထကးမျဲခဲံ xxx 
တခ္ဳိ႔ကေတာံ လမး့ထျကးၿပီ့ xxx ေတာငး့ဆုိ ဆႏၵ်ပေနတယး xxx အၾကမး့မဖကးနညး့ xxx 

စစးဗုိလးခ္ဳပးမ္ာ့က အၿမတဲမး့ ၾကမး့ၿပီ့ xxx ဆျဲရမး့ဖမး့ဆီ့ xxx 
လူသာ့်ဖစးရကး xxx ဘဝဆုိ့လျနး့တာ xxx ေနလုဵ့တမြ္ပူ xxx ဓမၼမုိ့သျနး့ရျာ xxx 

တ်ပညးလုဵ့ထဆူ xxx ဒါ့ေတျ ေသနတးေတျ ရရာဆျဲ xxx လျတးေ်မာကးေရ့အတျကး ခ္မြာဘဲ xxx 
(အာ့လုဵ့ထျကးၾက - တုိ႓ … ေတားလြနးၿပီ xxx ကုိယးံကုိကုိယး အာ့ကုိ့မြ ေအာငးပျဲခဵမညး xxx  

ဒီ အၾကမး့မဖကးနညး့ကေတာံ သိပးမပီ xxx ရရာဆျဲလုိ႓ xxx ေတာခုိမညး xxx) 
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လမး့မထျကးၿပီ့ လူေတျ စုစညး့ xxx ေအားေနတာ အက္ယးႀကီ့ xxx  
ဒုနး့ဒုနး့ ဒိုငး့ဒိုငး့ ဝငးလာၿပီ့ xxx အာဏာရြငး ပစးခတးသညး xxx  
ဖမး့ဆီ့ႏြပိးစကး နယးစျနးပုိ႓ၿပီ xxx ေထာငးေတျမြာ အၾကာႀကီ့ xxx  

အၾကမး့ပတမး့ ႏြိပးကျပး ၿငိမးပိနညး့ xxx အာခဵသူမ္ာ့ ေနာကးဆုတးမညး xxx 
ဒီလုိဆုိရငး အာ့လုဵ့ xxx ေရေရလညးလညး မြာ့မညး xxx  

ၿငိမးခဵေနရငး အၿမရဲႈဵ့ xxx ဒီမုိကေရစီ ေဝ့မညး xxx 
 

ေရငုဵေနတဲံ မငး့ရဲံ ပါ့စပးေပါကး မငး့မ္ကးလုဵ့ xxx ်ပဴ့ၿပဖဲျငးံၾကညးံဦ့ xxx  
အာဏာရြငးကုိ သခၤ္ ဳိငး့အေရာကးပုိ႓ ကိစၥတုဵ့ xxx ၾကမး့ၾကမး့လုပးလုိကးဦ့ xxx  

(ၾကမး့ၾကမး့တုိကးပါေဟံ xxx ခပးၾကမး့ၾကမး့တုိကးပါေဟံ)ဿ 
လူငယးတုိ႓ေရ (ၾကမး့ၾကမး့တုိကးပါေဟံ xxx ခပးၾကမး့ၾကမး့တုိကးပါေဟံ)ဿ 

(အာ့လုဵ့ …… ေတာခုိမညး)ဿ 
(ၾကမး့ၾကမး့ …… တုိကးပါေဟံ) 

 
်မနးမာံသမုိငး့ ေကာငး့ေစလုိ   ရကး (၃ွ) တုိကးပျဲ ေခၚလုိကးၿပီေဟံ 
အရူ့မီ့ဝိုငး့ တုိကးရမယး   ဿွှွ လဵၾကဳပးပျဲႀကီ့ 
ဘနးဘနးႀကီ့က ေတာငး့ဆုိတယး   ႏုိငးက္ဥး့အာ့လုဵ့ ပါဝငးႏုိငးေရ့ 
ကနးကနးတိနးတိနး စိတးပ္ကးတယး   ဒီမုိလမး့ေၾကာငး့ ေသျဖယးလုိ႓တဲံ 
ဥေရာပ ပါလီမနး ရႈဵ႔ခ္တယး   ဿွှွ ေကာကးေကာကးပျဲႀကီ့ 
ကငးတာ့နာ့က ေတာငး့ဆုိတယး   စစးရာဇဝတးမႈ ေဖားထုတးေပ့ဖုိ႓ 
အုိငးအယးလးအုိလညး့ ေ်ဖရြငး့တယး  အဓမၼလုပးအာ့ ကေလ့စစးသာ့ 
တုိငး့ရငး့သာ့တုိ႓ ေတာငး့ဆုိတယး   တုိငး့ရငး့သာ့အေရ့ ေလ့စာ့ေပ့ဖုိ႓ 
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ဥကၠ႒ႀကီ့ ႏုိငးေထာမျနး   ပါတ ီတပးမ အဖ္ကးမခဵဘူ့ 
ရခုိငးံေခါငး့ေဆာငး ဦ့ေအ့သာေအာငး အစစးအမြနး တုိကးပျဲသဵပဲ 
ရြမး့ေခါငး့ေဆာငး ဦ့စုိငး့လိတး  ေခါငး့ေဆာငးမလႊတးရငး မစဥး့စာ့ဘူ့တဲံ 
ဇုိမီ့တုိငး့ရငး့သာ့ က္ငးံရြငး့ထနး  ်ပတး်ပတးသာ့သာ့ ဆနး႓က္ငးရနးတဲံ 
စီအာပီပ ီ်ပတးသာ့သညး  ဂုဏးယူေလာကးတဲံ ဦ့ေဆာငးမႈပဲ 
ဗုိလးခ္ဳပးစကာ့ အၿမလဲုိကးနာ  အေကာငး့ဆုဵ့ေမြ္ားလငးံ အဆုိ့ဆုဵ့်ပငးဖုိ႓ 
်ပညးတျငး့်ပညးပ ဝုိငး့ဝနး့တုိကး  ေခ္ာငးပိတးမိတဲံ စစးဗုိလးတသုိကး 
သူေသ ကုိယးရြငး တုိကးၾကမယး  စစးအာဏာရြငး နိဂုဵ့ ခ္ဳပးဖုိ႓ 
အပစးရပးတုိ႓ တုိကးၾကမယး  တုိငး့ရငး့သာ့ေတျ ေခါငး့ေထာငးႏုိငးဖုိ႓ 
အလုပးသမာ့ လယးသမာ့ သဵဃာအာ့  စုေပါငး့ညီညာ ဝုိငး့တုိကးၾကေလာံ 
ေက္ာငး့သာ့ ်ပညးသူ လကးတျဲကူ   သနး့ေရႊ ႀကိဳငးႀကိဳငး ဆုဵ့မဖုိ႓အေရ့ 
အႀကဵဖနးလုပးပျဲ ဿွှွ    မပါဝငးၾကနဲ႓ သပိတးေမြာကးၾက 

 သမုိငး့တရာ့ခဵ မ်ဖစးေစရနး  ဿွှွ သပိတးေမြာကးၾက 

 လူထုပါတီ ်ဖစးေစရနး   ဿွှွ သပိတးေမြာကးလုိကး 

 ဦ့ေဆာငးပါတီ ပီသေစ   ဿွှွ သပိတးေမြာကးလုိကး 

 လူထုအာ့ကုိ့ ယုဵစာ့ေစ  ဿွှွ သပိတးေမြာကးလုိကး 

စစးအာဏာရြငး က္ဆုဵ့ေစ   ညီညီညျတးညျတး  တုိကးခုိကးၾကေလာံ 
အနာမခဵသေရျ႔ အသာမစဵႏုိငး   တုိကးပျဲ မရြိဘ ဲေအာငးပျဲ မရြိဘူ့၈ 
ဦ့ေဆာငးပါတ ီေခါငး့ေဆာငးပါ   ်ပညးသူ႓အစုိ့ရ ဖျဲ႓စညး့ဖုိ႓အေရ့ 
၆ွ လုပးပုိငးချငးံ ေပ့ထာ့တယး   ေရကုနးေရခနး့ တုိကးခုိကးၾကေလာံ 
ေဟာဒီတခါ ပျဲသိမး့မယး   သူေသကုိယးရြငး ဇာတးသိမး့ခနး့ပဲ 
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်ပညးသူ႓လႊတးေတား ေပၚေပါကးေရ့  စစးဗုိလးတမတးသာ့ ကနးထုတးလုိကးၾက 
အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား ေပၚေပါကးေရ့ ်ပညးသူ႓အစုိ့ရ ဖျဲ႓စညး့ၾကေဟံ 
(်ပညးသူ႓အစုိ့ရ ေပၚေပါကးေရ့  တုိ႓အေရ့ တုိ႓အေရ့)၀ 

 ကၽျနးဇာတးသျငး့မယးံ ေရျ့ ေကာကးပျဲ  သူေသကုိယးရြငး တုိကးၾကမယးေဟံ 

 တုိကးပျဲေခၚသ ဵေတားစုိ႓ကျာ  ေမတၱာပုိ႓ပါ ေဝေနယ္ာအမ္ာ့ 

 

ေမတၱာပုိ႓ 
 

အေရြ႔ရပးမြာ မ္ာ့သတၱာ   ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
အေနာကးရပးမြာ မ္ာ့သတၱာ   ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
ေ်မာကးအရပးမြာ မ္ာ့သတၱာ   ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
ေတာငးအရပးမြာ မ္ာ့သတၱာ   ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
အထကးအရပးမြာ မ္ာ့သတၱာ   ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
ေအာကးအရပးမြာ မ္ာ့သတၱာ   ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
နအဖ မပါ မ္ာ့သတၱာ    ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
သနး့ေရႊမပါ မ္ာ့သတၱာ   ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
ႀကဵံဖျတးမပါ မ္ာ့သတၱာ    ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
တကမၻာလုဵ့မြာ မ္ာ့သတၱာ   ခ္မး့သာကုိယးစိတး ၿမပဲါေစ 
လူအခ္ငး့ခ္ငး့ လြညးံပတး်ခငး့   ကငး့ရြငး့ၾကပါေစ 
လူအခ္ငး့ခ္ငး့ ႏြိပးစကး်ခငး့   ကငး့ရြငး့ၾကပါေစ 
တုိ႓ေမတၱာစျမး့ ကမၻာလႊမး့   ၿငိမး့ခ္မး့ၾကပါေစ၈ ၈ 
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ေရႊစငးပနး့လုိ ေမႊ့ေစသာ ့
 

သိနး့ေဇား '်မတးဆုမျနး' အလိုကး  
 

(ဖခငးဗိုလးခ္ဳပး  မိနး ံခဲံေသာ  ႏိုငးငဵေရ့်ဖဴစငးေစေသား 
ႏိုငးငဵအတျကး ဘာသာအတျကး အသကးေပ့ကာပဲ ေက္ပျနးေစေသား 
တရာ့နဲ ံယြဥး  လမး့စဥး်ပတးသာ့  အမြနးတရာ့ဘကးသာ့ညီေစေနား  
တေဘာငးနိမိတးရယးနဲ  ံ ေအာငးအတိတးကိုတဲံ  ရညးေမြ္ားေစေသား 

လျတးေ်မာကးတိုကးပျဲွငးသူမ္ာ့  ေအာငးပျဲတကးလြမး့ယူႏိုငးေစ 
လူထုအခရာ  လူထုသညးသာ  အာဏာပိုငးစို့ရြိေစေသား 

တိုငး့ရငး့ညီေနာငး တအူတဵုဆငး့  ညီညာေဆျရငး့ခ္စးေစသာ့ 
ရ ဲွံဵသူအေပါငး့  အိုချပးေဒါငး့တို ံ ႏို့ၾကာ့ေနေစေသား 

တို ံႏိုငးငဵ  ်ပညး်မနးမာ  ေဘ့ကငး့ရနးကျာ ၿငိမး့ေစေသား 
ေရႊပိေတာကးပျငးံလႊာ  အခါရကးမြာ ေွဆာအသေရတငးံေစေသား 

မဟာအတာတျငး့မြာ ေရႊစငးပနး့လုိ ေမႊ့ေစသာ့၈) ဿ 
 
 
 
 
  



30 
 

 
 
 
 
 
 

ေက့္ဇူ့တငးလႊာ 
  

ဤသဵခ္ပးေချ် ဖစးေ်မာကးေရ့အတျကး ႏုိငးငဵတကာမြ ေရ့သာ့၇  
သီဆုိေပ့ၾကေသာ အႏုပညာ ေရာငး့ရငး့မ္ာ့ႏြငးံ အဖကးဖကးမြ  
ဝုိငး့ဝနး့ကူညီၾကေသာ အဖျဲ႓အစညး့ အသီ့သီ့ႏြငးံ ရဟနး့ရြငးလူ  

ပုဂၢိဳလးအသီ့သီ့အာ့ ေက့္ဇူ့ ဥပကာရ တငးရြိပါေၾကာငး့ … … …၈ 
 

သဵခ္ပးဝုိငး့ေတားသာ့မ္ာ့ 
 

 


