တိတးဆိတးေတ ရာသီ
အီ့စကးနီေရ နြလဵု့သာ့ကိုယးစီထဲ
ဗေလာငးဆူ သီျ့သာ့တိ ်ပညံးဝြန…
း
သမိုငး့ပငး အိုေကေလံ
ေဆာငး့သစးပ္ဳိကို ေရာကးတိုငး့
ချာညိဳအလြတိနနး႕ ်မဴ့ႂကျ၊
ေငျနြငး့်မဴ ်ဖဴ်ဖဴတိၾကာ့ထဲက
ရုပးႀကျငး့အိုအလြနနး႕
ပူေလာငးဖကး ်ပာသိုကို ထိတိျမိေရခါမြ
အာပါပါ…
နြငး့စကးပျင်းံ ဖဴတိကနီ
ထျကးအဵက္လာေရ စကာ့လဵု့တိ……….။

စာတညး့အဖျဲ႕
ကဗ္ာဝါသနာသြ္ငးမ္ာ့
ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕

Future Arakan Shining Stars (F.A.S.S) Group
မြ

အခမဲံ ကူညီ ထုတးဝီ်ဖနး႕ခ္ီပါသညး။

ေခ္ာတိုငးတကးပျဲ

ှှ၁၆ ်ပာသို

အတိတးဒဏးရာ

ႀကိတးမြိတးခဵစာ့ယငး့

ေခ္ာတိုငးက ရြညး

ဆီမီ့ချကးထဲက ကနး့ညငးဆီခဲ

အိ…
ု ..ငါံမ္ကးဝနး့တိထဲမြာ

စဥး့စာ့မျနး့က္ပးယငး့

ေခ္ာဆီက မ္ာ့

ခါခ္လို႔မက္ အီ့စကးေရ ်ပာသို၊

မီ့ေတာကးမီ့လြ္ဵတိ

အငးအာ့က နညး့

ငရဲမီ့ပိုငး ေလာငးကၽျမး့လို႕

တကးယငး့ ေခ္ာက္ယငး့

ရျာလယးေဂါငးည ဆီမီ့ချကးအလြ

ဓါ့၊ ်မြာ့၊ လြဵသျာ့တိ

ေခ္ာက္ယငး့ နလနးမထူနိုငးယငး့

ပ္ဳိကညာရို႕ ဒို့ဝိုငး့ၿပိဳေရ ်ပာသို၊

ဝါဆိုိမို့ပိုငး ရျာသျနး့လို႕

ၿခီရငး့မြာဂ္ဲ စု

ခ္စးသူပီ့သဇငးနနး႕ ဇမး့စကာ့ဖို႕ထာ့

ငါရို႕သီျ့ခ္ကးေခ္တိ

အသကးကိုဖကးနနး႕ ထုတးၿပီ့ကတးရေရ ်ပာသုိ

ေခ္ာငး့ပိုငးစီ့ဆငး့လို႕

ေဒပိုငးနနး႕

ငါရို႕မ္ကးရညးတိ

ေဂါငး့တစးေမာံ

ေကာကးကိုရိပးႀကိတးတို့တနး့လနး့

ရီတဵချနးပိုငး သျနးက္လို႕

ေဗာငး့ဖ္ာ့ထကးက အလဵတိုငးေခ္ကို

က္ီရိုငးတိကို ေ်ပာငး့ဖို႕မရေရ ်ပာသုိ၊

ငါရို႕ဘဝေခ္တိ

ေင့ငိုငးငိုငးနနး႕

ရျကးအိုေခ္တိပိုငး ၿမီခနီရလို႕
လျနး့ေတာငးထကးက ဗဟိုစညးသဵ

ေၾသား..

ေဝဟငးယဵတိုငး ထိမးံထိမးံႀကိဳ့ေအာငး

လကးမႈိငးခ္နီရေရ ဘဝတိ။

ရိုကးေဆားသဵတိ ဆိတးသုဥး့လာ့ေရ ်ပာသုိ

ဝီရခိုငး

ေအာငးံအီ့သညး့ခဵယငး့
ေနာကးဆဵု့ေတာံ…. မခဵနိုငး
ကေလာငးကိုကိုငး ဆဵု့ခနး့တိုငးေအာငး
ကိုယးတိုငးရီ့လာ ငါံကဗ္ာ။
မငး့်မတးေဝ

ငါလျမး့ေရ
တစးေလ့သဵု့သုည ေအဒီမြာ
သေႏၶတညးမီျ့ဖျာ့

ေတာကး…နာ့ေထာငးၾကညးံလိုကးဖိ
အတိတးက ငါရို႕ေအားသဵေခ္တိ

ေတာငးၿပိဳငး့ၿပိဳငး့ၾကာ့က
ထျနး့ကာ့ခေရၿမိဳ႕…၊

်မငးေယာငးၾကညးံလိုကးေက
နနး့ေတားထျဋးထိပး ေခါငးစျနး့ငါ့ဆငးံ ်ခေသၤံတငးံစျာ

သရီ့ဒီဇာတးကာ့လညး့ မဟုတး

တိုငး့တပါ့ရို႕နနး႕

မြနးကငး့အလြ ႀကီျမက္ဘဲ

စဥး့စာ့ၾကညးံလိုကးေက

စီ့ပျာ့ကုနးသျယး

အဓမၼ ထငး့်ဖစးရေရ ်ပာသို၊

ဒ႑ာရီဆနးေရ ဝတၳဳေခ္လညး့မဟုတး

ေရာငး့ဝယးေဖာကးကာ့

ေတျ့ၾကညးံလိုကးေက

ခမး့နာ့တငးံတယး

နိနး႕တိုငး့မကးနီေရ

ဖျဵ႕ၿဖိဳ့စညးပငး

်ပညးသူထိပးထာ့ မုနိဖ္ာ့ကို
ယူဖို႔အတငး့ ဓါ့်ပလာေရ ်ပာသုိ၊

အိပးမကးဆို့ေခ္လညး့မဟုတး

ကမၻာတချငးလဵု့ ေက္ားၾကာ့ခေရ ၿမိဳ႕….၊

ေအား…ငါရငးထဲမြာ ဒီဇငးဘာ ၀ှ

က္ိနးစာသငးံလို႕ က္ဳဵ့ၿမိဳ႕ရို့တိ ပ္ကးၿပိဳ

ရခိုငး်ပညးသူ ကၽျတးကၽျတးဆူ
ပူေလာငးေသာက ငရဲက္ေရ ်ပာသို၊
ကိုယးရို႕ခ္ငး့ခ္ငး့ ဝါဒကျလ
ဲ ို႕

ဒီဇငးဘာ ၀ှ

နနး့ေတားရာ အကးကျဲ

သခငးဘဝက ကၽျနးဆို့ဘဝသို႔ ဆိုကးေရာကးလာ့ေရ

ရိုကးခတးလာေရပဲတငးထပးသဵေခ္တိိ

အေမြာငးထဲေရာကး စငး့လဵု့ေမြာကးစျာ

်ပာသုိ၊

ဆူပျလာေရ ေဒါသလိႈငး့ေခ္တိ

နြစးတိရာခ္ီၾကာခဗ္ာလး….၊

အဂၢ

အခနး့က္ဥး့ထဲမြာ ငါတစးေယာကးတညး့

မို့လီမမြနး မုနးတိုငး့ဒဏးတိကို
ႀကိဳဆို အဵႀကိတးခဵပနာ
စိုငးလာႏျယးဆကး
နနး့ၿမိဳ႕သကးရြညး
စိတးရညးရျယး်ပဳ
ထုဆစးတညးထာ့ခ ေလ့မ္ကးနြာဘုရာ့မြာ
ဝတးတကးပနာ ပူေဇားယငး့
ေစာမျနးမငး့ကို လျမး့…..၊
ဖို့ေခါငးေတာငးထကးက
အဵံဖျယးလကးရာ
ဗိသုကာ အလျနးေ်ပာငးေ်မာကး
ရနးေအာငးေဇယ္ သြ္စးေသာငး့ဘုရာ့
စညးကာ့စျာ ပျေ
ဲ တားခ္
ႏီျကာလခါ
ရျကးဝါတိကႀကီျ
ရျကးသစးမဝီနိုငးသိမးံေရ
သစးပငးေခ္ေအာကးမြာ ထိုငးပနာ
မငး့ဗာဘုရငးကို လျမး့….၊
တမး့တရိပးတိနနး႕
မျတးသိပးမိေရအတိတး
တိတးဆိတးအိပးေပ္ား
ေရႊနနး့ေတားထကးက
နာသာလြေရ ဂီတ
မၾကာ့လိုကးရေရ
………အသဵမြနး့
ငါလျမး့ေရ……။
မငး့်မတးညိဳ(ေညာငး်ခဵဳ၊ပုဏၰာ့ကၽျနး့)

ရီေသာကးအဆငး့မြာ

စမး့ရီ

ခမး့နာ့ဘိ နနး့ေတားႀကီ့လညး့ ၿပိဳလဲ

ၾကညးလငးခ္ဳိ်မနီစျာစမး့ရီတိ
ေက္ာကးေဆာငးေက္ာကးစျနးထကးက
မာနးအဟုနးနနး႕ ခုနးေပါကးေခ္ာက္
စီ့ဆငး့ပါလတးစျာ ခရီ့အရြညးႀကီ့
သျငးေက္ာကးေသာငး်ပငးကို်ဖတးသနး့
သဲေသာငးတနး့အေကျ႕မြာ

စညးကာ့ခေရ ၿမိဳ႕ေတားက အနိ႒ာရဵု
ဇုနးဒါတးႀကီ့ ်မငး့ဟီ့သဵ ဘဝဂးညဵ
ေအားငိုသဵတိနဲ႔ လမး့ေပ္ာကး
ဗဟိုစညးလညး့ ေပါကး။
လကးခေမာငး့ခတး ေတာေၾကာငးအ်ပဵဳ့ၾကာ့မြာ
ေကာငး့ကငး်ပာႀကီ့လညး့ မညး့နကး

ခ္ဳိ်မၾကညးလငးနီတုနး့သိ

ကမၻာႀကီ့ပ္ကး ်မငးကျငး့

သို႕ေသား…

်ဖစးပ္ကး်ခငး့နိယာမတစးခုလာ့?

်မစးရီ အလြ္ငး့နနး႕

ေဒဥၾသရီေသာကးအဆငး့မြာ။

ႏုဵ့လျငး်ပငးကို်ဖတးသနး့ေရအခါ

သျီ့ရငး့(ေ်မာကးဦ့)

ညစးညမး့ရီနနး႕ေရာ
ဆာ့ငနးရီနနး႕ေပါငး့

ကဵၾကမၼာက ဒါဏးခတး်ခငး့လာ့၊
ဒီဇငးဘာ ၀ှ
ယငး့နိ ယငး့ရကးမြာ
ရကးစကးၾကမး့တမး့ေရ ညဥးံတစး်ပငးလဵု့စျာ
ငါရို႕ဝိညဥးကို မီ့ေလာငးတိုကးသျငး့
လ်ခမး့ေခ္ရို႕ ေအားသဵငိုသဵ ပျပျညဵဗ္ာလး
သျီ့ေခ္ာငး့က အထိနး့အခ္ဳပးမဲံ
ၿမိဳ႕တစး်ပငးလဵု့ စီဆငး့
သျီ့ရနဵ႔က ေပ္ာကးပ္ကးမလာ့ခါ

ေယာကးယကးခတး

ရငးဖတးထဲ နြလဵု့သျီ့ထဲ

ေဘာငးဘငးသတးလို႕

နာၾကငးမႈ ေဝဒနာတိ ဒဏးရာဒဏးခ္ကးတိကို

ဘဝပ္ကးပနာ

နာၾကငးမ ႈဒ ီဇ ငးဘာ

လာစျာလမး့ကို မေရာကးခယာ။
အဂၢ

အီ့်မေရညဥးံမြာ ေခၽျ့တစးၿပိဳကးၿပိဳကးနဲ႕
အတိတးကို တကး ေခါကးယငး့
ေဒါသတစးလဵု့တစးဆို႕နဲ႕ေတျ့၊
ေပ္ားရျငးမႈ တစးစကၠနး႔ပငး မတျိ႕
ေဝဒနာ တစးပဵုတပငးနဲ႕
နြစးသစးက အာရကၡအတျကး
ႀကီျကျဖ
ဲ ို႕နႈတးဆကးလာ
အနြစးမဟိ အဓိပါယးမဲံ လျနး့ေရ
အီ့စကးနြငး့ရီၾကာ့မြ

ဇာအအီ့ဓါတး ဇာအငျိ႕ဓါတးလာ့
လႊမး့မို့အနိုငးယူဖို႕
ၾကညးံခ္ကး
နာက္ဥး့ခ္ကးတိ သီျ့မတိတးခငး
ေဘ့က အထို့ခဵရသိမးံေရကာ့
ဇာမြာလဲအဘာ၊ ဇာမြာလဲ အမငး
ေအား….လျနးခေရ ဿဿ၈ နြစး
ဒီဇငးဘာ ၀ှရကးကပငး။
ခိုငး်မဲေအာငး(တို့တကးေရ့)
ဿ၆.ှဿ.ဿွှဿ

ေက္ာကးရို့မ
ေက့္ပငးထကးမြာ ေညာငးၾကကး
နနး့တဵတိုငး့မြာ ေတာထ
ဇာတီဖ္ာ့မြာ ေရႊခ္
သဇငးေတာငးမပနးဗ္ာလးကာ
ရခိုငးသူမ…

ကိုငး့……စဥး့စာ့

အာ့လဵု့-------------ႏြနး့

အရိပး၏ အာ့မာနး

လကးညႈိ့လကးမ တစးေထာငးေထာငး

ဥၾသရီ မေသာကးခငးက

အတိတးက

ကိုယးေကာငးကတစးလႈပးလႈပး
အပူရုပး ဟနးလုပး
ကိုယးံကို ကိုယးဟုတးေယာငးကာ့ဗ္ာ၊
မဆီမဆိုငးႏျာ့ၿပီ့ရာမြာ ဖ္ာဆို့ရျငးံေရပိုငး
မ္ကးလြညးံဆရာက အသကးသျငး့ပနာ

ေဝသာလီမြာ ၾကကး
ပငးလယး်ပငးမြာ လႈိငး့ထ
ရခိုငး်ပညးမြာ အရကး
မ္ဳိ့ဆကးသစးတျကး မက္နးလီေအာငး
အာ့လဵု့ေသာကးပစးခ
ေခါငးရို့က မို့လညး့ယိုက္

သူ႔ပလျီဖ္ာ့က ၿမီျေခၚသဵနနး႕အတူ
သူခိုငး့သမြ္ လုပးပီ့သမြ္ စာ့နီရေရ
ပလကးစတစး အရုပးေခ္တိဆိုစျာ
စဥး့စာ့မိယငးံလာ့

ရခိုငး်ပညးမြာ တနးခို့်ပ
ခုခဵလို႕ေတာငးမရ
သစးပငးေတာငးမေပါကးဗ္ာလးကာ
ေတာငးမြာ ရြာမရ
ဦ့ေခါငး့က ဆဵပငးေ်ပာငးက္
ပုထို့ထကးမြာ ရီညြိၾကကး
ရာသီေဖာကးေက မုနးတိုငး့ထ
ႏီျညခ္မး့မြာ လီညြငး့က
ယူေဆာငးပီ့ခ
ရငးထဲက ်ပညးံလို႕အနးခ္……။
ခိုငးရငးသီျ့(နနး့ၿမိဳ႕)

ရူ့သျပးခဵစာ့ ဆိတၦီလာ့ မသိ

ဥၾသရီေသာကးစျာနနး႕

မပီဝို့ဝါ့ မထငးရြာ့လညး့

ရခိုငးံအငးပါယာ တစးခုလဵု့ပ္ကး

ထီ့နနး့သကးသီ သမိုငး့မီျတိ

ေဆာငး့နြငး့တိၿပိဳ

ဂုတိုငးဟိေရ…

သီျ့မို့တိက္
ဒီဇငးဘာ ၀ှ ရကး
လူမ္ဳိ့တုနး့ စီမဵခဵ ရစျာ…

ရကးလနြစးတိ တရျိေခ္ေ်ပာငး့

ကမၻာႀကီ့စို့ေအာငး လငး့ခေရ မီ့အိမး

သျီ့တစးစကးေခ္….

အေဟာငး့အသစး ်ပနး်ဖစးႏို့ထ

လငး့ၾကကးတျနးနို့ခ္ိနးတိုငး့

အနတၱတရာ့ေဆာငး
မငး့လညး့အပုပးေကာငး
ငါလညး့အပုတးေကာငး။

ဖျတးက္ာ့ တိက

အရိပးမညး့တစးခု သီလုမတတး

ၿပိိဳငးဖကးမဟိ လူ ႏြနး့

ေမာငးေမတၱာ(ေ်မာကးဦ့)

တစးစကးေခ္သီျ့ ယိုစီ့ဆငးံပျာ့

ဗဟိုမဂၤလာစညးေတားဝိုငး့နနး႕
ရို့မ ဟီ့ေအာငး နို့ထခ စညးေတား
ဥၾသရီေသာကး အေရာကးမြာ

သေႏၶသာ့်ဖစး ရခိုငးစစးတိ
စိတးထာ့တူညီ ရခိုငးံၿမီ၌
ရဲရဲနီ်မနး့ အာ့သစးလႊမး့၍

လရိပးတိေပ္ာကး

နီဝမး့တမြ္ ထျကး်ပဴလတးပ္ာ…

စညးေတားလညး့ ေပါကးဗ္ာလး
ထိုနိနး႕မြ စပ္ာ သမိုငး့ရုပးၾကျငး့

မ္ဳိ့်မငးံေအာငး(ရ.ဟ.တ)

ငါခ္ကးခ္ငး့ပငး ်ဖစးရေရ..
အေမြာငးတိ ႀကီ့စုိ့
အလငး့မတို့ေအာငး ဖနးဆငး့
ေယဒါလညး့
သီလအာ့နနး႕ ဂုဏးတငးံ
အမ္ဳိ့အာ့နနး႕ အရာရာကို ဖနး့ဆငး့ဗ္ာလး
နြစးသစးမြာ အာ့လဵု့……………………နြနး့။
ခိုငးရငးထျနး့(သဂၤနဒီ)

ပျသ
ဲ စး
မႏႊဲစဖူ့ပါ….

ရခုိငးသာ့ေရာဂါ

နို့ထကတး

ပညာဟိတုဵ့၊ ယဥးေက့္မႈဆဵု့၍

ေဒနိလူငယး၊ေနာငးဝယးလူႀကီ့

တစးတစးေလ့ေ်ခာကး၊ ခုနြစးေရာကးမြာ

သမာ့လညး့တဵု့၊ က္နး့မာေရ့ဆဵု့၍

သီ့သီ့်ပနးလာ၊ သဘာဝ။

်ပာသိုလဆုတး၊ မယုတးခုနြစး
ဆို့်ဖစးလာမႊီ၊ နိစနီဝယး

မၾကဵဳစဖူ့…လို႕ေလံ

အစေကာငး့မြ၊ အေနြာငး့ေသခ္ာ၊

မေသျေလ့ခ္ကး၊ ညဘကးခါမီ

်ပာသိုလျငး်ပငးကို ်ဖတးေက္ားသူခ္ငး့……

ငယးခါ်ပဳ်ပငး၊ ပညာဝငး၍

ေလ့နာရီတျငး ်ပညးချငးဓည

ဆငး်ခငးႏိုငး့ညိြ၊ သိမဝငးက

က္ဆဵု့ရသညး၊ မ္ာ့လြ်ပညးသူ

လူေတားပငး ေ်ပာေ်ပာ

ႀကီ့ပငးႀကီ့်ငာ့၊ႏျာ့သာ့တမြ္

ကၽျတးကၽျတးဆူလြ္ကး၊ကျအ
ဲ ကးနြလဵု့

ေအာကးတနး့က္တညးံ။

အေမြာငးဖဵု့ခ။

ပညာေရာငးလႊမး့ တစးဝြမး့ကမၻာ

ပူဟုနး်ပငး့်ပ၊ ကဆုနးလတျငး

လငး့ေရာငး်ဖာလညး့၊ ရခိုငးမြာမိုကး

နနး့မေဆာငးေဆာငး ထိပးေခါငးေခါငးရို႕

စရိုကးေဖာကး်ပနး၊ သိဥာဏးနညး့ပါ့

ေတာကးေလာငးညီ့ညီ့ ၊ငရဲမီ့သျငး

ခ္ဳိ႕ရခိုငးသာ့၊ေသာကးစာ့ယစးမူ့

်မငးရသြ္ငးလူ၊ ဘဝငးဆူပျကး

အရူ့ထလို႕ ေကာငး့တုနး့သိ။

ေယာကးယကးခတးလြ္ကး၊ ကမၻာပ္ကးသို႕

မကရဲ႕ မခနဲခ္ငး

လူညဵံပငး ဆိုဆို
်ပသိုအိုကို လျမး့တတးသူခ္ငး့…..
ဇာနညးလို႕ပငး ေ်မြာကးေ်မြာကး
အညၾတလို႕ပငး နြိမးနိြမး
ေဒပိုငးစိနးေခၚမႈတိနနး႕ ရငးဆိုငးတို့ခ္ိနးမြာေတာံေက
ဝါသနာအရ မဟုတးေကေတာငးမြ
သီျ့နနး႕ ကစပး ်ပခေမ။
ညီေဇားလတး

စီ့က္မ္ကးရညး၊ေ်ဖမဆညးႏိုငး

ပုဏၰာ့လညး့်ပဳနး့၊ က္မး့ေပါငး့ဆဵု့၍
ဆယးပနး့လညး့သုဥး့၊ စာပီ်ပဳနး့၍
အာဏာလညး့ဆဵု့၊ လူမ္ဳိ့သုဥး့၍
ဆဵု့တဵု့သုဥး့်ပဳနး့၊ စုေပါငး့ရုနး့၍
လူလဵု့မလြ၊ ဘဝမျနး့က္ပး
ငတး်ပတးဆငး့ရဲ၊ ဒုကၡဝဲအာ့
အမ္ာ့ရခိုငး၊ တူၿပိဳငးညီညျတး
ထပးေလာငး့အငးအာ့၊ ဆညးတာ့်ပဳ်ပငး
်ပညးသစးဆငးဖို႕၊ ဥာဏး်မငးႏို့ထသငးံၿပီတကာ့။
မႊီ့ႀကိဳငး

ေမားဒယးလး
ေမားဒယး နငးံအသကးက
ဿဿ၈နြစးပါ..

စာရိတၱမ႑ိဳငး၊ ၿပိဳယိမး့ယိုငး၍

ယိမး့ယိုငးကိုယးလကး၊ သကး်ပငး့ခ္သညး

နိစဥးေသာကးစာ့၊ ဝငးံၾကျာ့ၾကျာ့နြငးံ

ၿပီ့ရ လႊာ့ရ၊ ဒုကၡပငးလယး

ရခုိငးသာ့မြာ ၊

က္ယးထကးက္ယးကာ၊ မ်ပယးမီ့ခို့

အရို့မတျနးသိမးံလာ့

သၾကၤနးခါေသာကး၊ ဝါကၽျတးေသာကး၍၊

ဆယးရပးစို့၍၊ ်မဴခို့ဆငးကာ

ဿ၀ဿ နြစးမြာ

တနးေဆာငးမုနး့လညး့ေသာကး၊မိတး်ဖစးေသာကး၍၊

မီ့ေလာငး်ပာက္၊ အစမ်မငး

မဂၤလာ အခမး့အနာ့နနး႕

က္နး့မာေရ့လညး့ေသာကး၊ သြ္ငး်ပဳေသာကး၍၊

်ပဳနး့်ပဳနး့စငးသညးံ၊ ေလာငး်ပငးကိုသာ

ဘိသိကးခဵပနာ

အသုဘလညး့ေသာကး၊သမကးတကးေသာကး၍၊

အာရဵုမြာဆငး၊ ်ပကး်ပကး်မငးသိ

အဆဵု့သပးဖို႕လာ့လို႕…

ေပ္ားလို႕လညး့ေသာကး၊ စိတးညစးေသာကး၍၊

မခ္ိနြလဵု့၊ ယူက္ဳဵ့မရ

အိပးမကးနနး႕

ပ္ငး့လို႕လညး့ေသာကး၊ လူႀကီ့ေသာကး၍၊

နြလဵု့လနး႕ထိတး၊ အဵကိုႀကိတးမိ။

စိတးကူ့ယဥးစျာမဟုတးေက

လူငယးလညး့ေသာကး၊ မိနး့မေသာကး၍၊

ႀကိဳဆိုပါ၏ ေမားဒယးလး

အေသာကးခ္ငး့ၿပိဳငး၊ ထိမး့မႏိုငးကတး

ထီ့နနး့လညး့ဆဵု့၊ ်ပညးလညး့်ပဵဳ့၍

်ဖစးရပး ဆို့ဝါ့၊ ရခိုငးသာ့ေရာဂါ

မုနိလညး့ဆဵု့၊ ဘာသာသုဥး့၍

ကုရာနတၳိ၊ ဆီ့မတိျ။

မငး့မ္ဳိ့လညး့တုဵ့၊ မူ့မတးဆဵု့၍
စိနးထျနး့

အာ…ယငး့ေလာကးႀကီ့ေက

စစးသူႀကီ့်ပဳနး့၊ ရဲမကးဆဵု့၍

ဆကးလုပ…
း …….။
ပဵု/ ထို့ကမး့

ႏို့ထကတးပါဖိ

အတိတးအရိပး

နြငး့ဒဏးရာ

်ပနးဗ္ာလး အသကးသျငး့ကတးဖို႕

အဘာဟိခခါ

မႈနးဝါ့ အတိတး

နြငး့ဒဏးရာမြာ ဒီဇငးဘာလ

မိနး႕လို႔မရေရ ဒီဇငးဘာတစးရကး

က္ခရေရ သီျ့မ္ကးရညးလညး့

၀ှမြာ က္မ္ကးရညး ေ်မဝယးခဖူ့ ေရေလ

ငရို႕ရခိုငး
ေအာငးလဵတိုငး့ လီမြာရႊငးံ
ေအာငးစညးက တညဵညဵနနး႕
ငါရို႕ လူရာဝငးခေရ အဘာ..

ေတျ့ၾကညးံေက ရငးနာ
ဒီဇငးဘာ ၀ှ
မိနး႕ေပ္ာကးမရ ရငးတိ ကျအ
ဲ ကးလို႕
ေအာငးံသသနနး႕

ရခိုငးမြနးေက ရငးနာရဖို႕၊

ထီ့နနး့ဆိတးသုဥး့ မငး့ဆကးတဵု့လို႕
ေရႊေရာငး ရကးတိကို ေမြာငးအတိ က္စီခေရ

အေမြာငးထဲမြာ ငိုကးလာနီစျာ

တရိပးရိပးထငးဟပး

အဘာဟိခါ

မီ့ခို့ေငျ႕ပိုငး ေပ္ာကးလာ့နိုငးေရ

အလငး့ကိုေမြ္ား သို႕ပါေသားလညး့

မိစၦာသာ့ေကာငး အယုတးတမာ ေကာငးတိေၾကာငးံ

အလငး့မိနး႕သာ့၊ နြငး့ပျငးံစာ့ေခ္

အဖို့အဖီ့သျီ့ေလံ ေခ္ာငး့်ဖစးရေရ

တိတးပါ…တိတးပါ၊ လာဗ္ာလးဘာဘာ

၀ှ-ဒီဇငးဘာ၊ ဒီဇငးဘာ ၀ှနနး႕

ဆနးရီစပါ့၊ ေပါၾကျယးမ္ာ့လညး့

အလီလီနြစးေ်ပာငး့လီခစျာ

ဒီဇငးဘာ၀ှ က ေဆာငး့မြာ

မဝရီစာ ဒီဇငးဘာမြာ

ဿဿ၈ဆိုေရ သကးတမး့ကိုေတာငးေရာကးလာဗ္ာလးေယ

နြငး့မို့မရျာ လီအီ့မတိုကး

စာ့ရလီယငးံ အိုနြငး့ပျငးံရို႕

ေဆာငး့လရကးမြာ သဇငးပနး့တိ
ပငး်မငးံမြာပျငးံ ႏြငး့နနး႕တငးံခေရ အဘာ..

ဆုတးကပးအေမြာငးထဲက အိပးမကးဆို့တိကို
ဇာခါေဖ္ာကးလို႕ ရနိုငးဖို႕လဲ
ေၾသား…အတိတးအရိပး။
မို့နတးသူဇာ(ဓညၿမီ)

အဘာ

သဇငးငိုကးခဗ္ာလး အဘာ…
အဘာမဟိေရ ေဆာငး့
ဥၾသရီေသာကးေတနိနး႔က ေဆာငး့
ငါရို႕ေအာငးလဵလညး့ ေ်မက္
ေအာငးစညးလညး့ မညဵနိုငးခဗ္ာလး အဘာ..
အဘာမဟိေကေလံနီ
ညႈိ့ႏျမး့နီေရ သဇငးပနး့နနး႕
အိပးစကးနီေရ အဘာသာ့တိ
ေရာငးနီထို့မို့ေသာကးေက
ဇျသ
ဲ တၱိ အာ့မာနးနနး႕
်ပနးဗ္ာလး နို့ထကတးပါဖိ။
မို့ေသာကးပနး့(နနး့ၿမိဳ႕)

နနး့မျီ

အိ…
ု ……လ်ခမး့်မီက ညီကိုရငး့ခ္ာရို႕ေလ

ထာ့ခေရ ငါရို႕အဖက
အဖို့်ဖတးမရ သီျ့နနး႕သာ့ကို
နြလဵု့သာ့မြာ စိမးံစိမးံေလြ္ာကး

လျမး့လီခေရ အယငး်ပညးကို

ရုပးႀကျငး့က္နးလိုကး နနး့ေတားရာအ်ဖစးကို

ကိုယးံရီကိုယးံ်မီ ကိုယးံအၿခီနနး႕

ရငးနာနာေခ္နနး႕ၾကညးံလို႕

နီေလံမရ အိုဒုကၡေလ…

လြခေရအတိတးကို ဝတၳဳေခ္ပိုငး ေ်ပာမနီဘဲ
အာ့မာနးအ်ပညံးနနး႕ ဇျသ
ဲ တၱိကို အလဵလႊငးံ်ပီ့ေက

နြငး့က္ခ္ိနးက

ေလြ္ာကးလီရာတိုငး့

စညး့လဵု့်ခငး့ကို မ႑ိဳငးထူလို႕

ရခစျာ ဒဏးရာ နြငး့ဒဏးရာ။

ေရာကးလီတိုငး့ပငး
လျမး့ခ္ငးစရာခ္ငးံ ရငးနငးံဖျယး
လျမး့လညး့ လျမး့ယငး့
စဥး့စာ့ယငး့မြာ
်မငးေယာငးတမး့တ အဖလြ်ပညး
ဆယးကမၻာတိုငး တညးတဵံခိုငးဖို႕
သစၥာတိုငးမညး
ငါရို႕ဖို့ဖ နနး့အမျ…
ီ ။
မေသြ္

ေဒ၀ှခိုငးသူရိနးထျနး့

ဒီဇငးဘာမြာေတာံ
ၾကငးနာေရ နြလဵု့သာ့နနး႕
အဵကို တငး့တငး့ႀကိတးၿပီ့ေက
ေပ္ာကးဆဵု့နီေရ အတိတးကအရိပးကို
်ပနးဗ္ာလးအသကးသျငး့ကတးဖို႕ေယ……………။
မို့ဖျဖ
ဲ ျ(ဲ ေ်မာကးဦ့)

သူ်မငးနိုငးလီဖို႕လာ့

စာဆိုမ်မငးခေရ ်ပာသို

အသကးကိုပဓါနမထာ့

ေအား…….်ပာသို

ၿမိဳ႕သကးရြညးေက ေက္နပးေတလူ

်ပာသိုလေရာကး၊ နြငး့ရညးေပါကးေၾကာငးံ

သူ႕စကာ့

လျငးံေပ္ာကးမ်ပယး အတိတးနယးကို

ဒီဇငးဘာနြငး့စကးကို မေ်ပာခလို႕လာ့..

်ပနးလညးတမး့တ ရငးနာရ၏၊

ထီ့က္ဳိ့စညးေပါကး ်ပာပဵုေအာကးသို႕
ေရာကးခ်ပနးရ ဤဘဝမြာ
ေနာငးလာေနာကးသာ့ ရခိုငးသာ့ရို႕
ကျ်ဲ ပာ့မနီ တူညီစိတးဝမး့
လကးတျလ
ဲ ြမး့ကာ ကိုယးံ်ပညးရျာကို
သာပါစီေၾကာငး့ သျီ့သစးေလာငး့လြ္ကး
တငးံေအာငးႀကိဳ့ပမး့ နိုငးကတးစီ။
ေမာငးႏု

ဒီဇငးဘာ ၀ှ မြ ဥၾသသို႕
ဒီဇငးဘာ ၀ှ
နြစးေဟာငး့ကိုပစး နြစးသစးကို ႀကိဳဆိုလို႕
၀ှဒီဇငးဘာ
မီ့ပနး့လညး့ေဖာကး ေ်ပာငး့လညး့ေဖာကးလို႕

အဂုၾကညးံဇမး

ေငျနြငး့စို၍ ချာညိဳႏျယးပနး့

ရခိုငးကမၻာႀကီ့ ေလြာငးပိတးခဵရစျာ ဿဿ၈နြစး

ပငးယဵနနး့ဝယး ပျငးံလနး့လႈိငးလႈိငး

ဒီဇငးဘာ၀ှ

အလငး့မဟိ၊ အေမြာငးထုထဲမြာ

ရနဵ႔ႀကိဳငး၏၊

သျီ့ေခ္ာငး့လညး့စီ့ ငိုလို႕ကၽျီ့သဵ ဘဝဂးညဵသို႕

တခ္ိနးကဆို ေဒ်ပာသိုကို

၀ှ ဒီဇငးဘာ

ငိုသဵတိ၊ ေအားသဵတိ
ေစာမျနးဘုရငးၾကာ့နိုငးလီဖို႕လာ့

စာဆိုအမျနး ဥကၠာပ္ဵက

ပနး့သဇငးညႈိ့ ထီ့ေတားက္ဳိ့ဗ္ာ

ဒီဇငးဘာနြငး့ဆို့ထဲမြာ

မျနးတိုငး့ဟဵသာ ေရာကးစဥးခါဝယး

အမ္ဳိ့ဘာသာ တချငးရျာလဵု့

ေ်မာကးဦ့တစးခုလဵု့ သျီ့ဖဵု့လာ့ဗ္ာလး

ကိုယးံ်ပညးကိုလျမး့ ကဗ္ာစျမး့်ဖငးံ

ထီ့နနး့တစးခုလဵု့ ်ပဳိပ္ကးလာ့ဗ္ာလး

အလျမး့မေ်ပ ငယးကၽျမး့ေဆျကို

စညးေတားတစးခုလဵု့ ်ခစာ့လာ့ဗ္ာလး

ေရားရျယးမြနး့ဆ နြစးလၾကာေညာငး့

ပနး့သဇငး ပငး်မငးံထကးမြာ မတငးံတယးနိုငးဗ္ာလး

ႏျီ မို့ေဆာငးဟု ကူ့ေ်ပာငး့လီလီ

ေ်ပာနီကတးေတ စကာ့မဟိ

ေစာမျနးဘုရငး ်မငးဝံဵလီဖို႕လာ့

လရာသီထဲ အခ္မး့ကဲပုိ

ငိုနီကတးေတ မ္ကးရညးမဟိ

လ်ပာသုိကို ဖျ႔ႏ
ဲ ႔ဆ
ျဲ ိုကာ

ဆာနီကတးေတ အစာမဟိ

၀ှ ဒီဇငးဘာ ဒီဇငးဘာ၀ှ

ရတုစာ်ဖငးံ ရငးမြာေ်ဖသိမးံခပါေရ၊

လာ့နီကတးေတ လမး့မဟိ

ေ်ပာငး့်ပနးသတးသတး လဵု့ႀကီ့နြစးထပးတငး

ေအား……….စာဆို

မို့ႀကိဳ့ဓါ့ကို ကိုငးေသာ ေလာကနတး

မရို့ေရစာသာ့နနး႕ ရီျ့ရျီ့

စာဆိုၾကဵဳခ ်ပာသိုလနနး႕

တိုငးၾကာ့ပါေရ..်မငးပါဖိ။

ငရို႕ ငရို႕သျီ့သာ့ထဲမြာ

ေၾသား..

မီ့ဟုနး့ဟုနး့ေတာကး ငါ့ပါ့ေမြာကး

်မငးပါ

ဒီဇငးဘာ၀ှ

ေမြာငးမိုကးနီေရဘဝမြာ

ဥၾသရီေသာကး မငး့ဆကးေပ္ာကးလို႕

င သတးအေမာကးတပး ယီ့ခ္ာ ပကးလကးလြနး

နီမငး့တစးပတး ်ပနးလာဖို႕ကို ေမြ္ားယငး့……
သိနး့ဝငး့

်ခာ့နာ့မတူ အဂုမူကာ့
အယူေမြာကးမြာ့ က္ငးံေဖါကး်ပာ့လြ္ကး
စိတးထာ့မမြနး အေကာကးဉာဏးေပျ
စဵရေဖျေၾကာငးံ …
ကိုယးံေ်မကိုယးံရပး လကးလႊတးဆဵု့ရႈဵ့
ယူက္ဵဳ့မရ ၾကဵဳဖူ့ခ၍
နနး့မရေဝ ေ်မဝယးေဇာကးထို့

ရဲထျနး့ခိုငး

မိနး႕ေပ္ာကးဖို႕ဆိုစျာ
ဝီ့စျ ဥၾသ ဝီ့စျ။
မ္ဳိ့ခ္စးလ(ူ ေမယု)

လြညးံၾကညးံလိုကးေဝ

၀ှ ဒီဇငးဘာက ်ပနးအလာ

လ်ပာသုိလးသို႔အိတးဖျငးံပီ့စာ

ဓါ့သဵ၊ လြဵသဵ၊ ငိုသဵ ၊ ကၽျီ့သဵ၊

ေၾသား အယငးခါဆိုေက ၿမိဳ႕ေရႊေ်မာကးဦ့မြာ

မ္ဳိ့မစစးဘဲ

်ပာသိုလ…
း …

မပဒါ ေတ့သျာ့တစးပုဒးကို

တလုပးစာ်မငးတတးေတ

ေဆာငး့ပကၡဒိနးထကးက ဥတုသေကၤတ

သစၥာေဖာကးတိေၾကာငးံ

ႏုပ္ဳိမ္စး ်မချာညိဳ အလြတိနနး႕အတူ

ဒီဇငးဘာလ

ဆနး့တမႈ ႀကိဳငးသငး့ထဵု မႊီ့်မ

နြငး့်မဴတိၾကာ့မြာ

ရကၡိတရို႕ လရာသီ စကးဝိုငး့ထဲ

အာရကၡရို႕ မ္ကးရညးစကးတိ

်ငိမး့အီ့ ခ္မး့်မမႈတိနနး႔ ေဂ့္ရာ

ေအားဟစးသဵတိ ကမၻာကေတာငး မ်မငးၾကာ့ခ…

သမိုငး့ပီ့ တာဝနးက္ီ ဖူ့ေရ၊

မ်မငးၾကာ့ခေလံ

်ပာသုိလ…
း …

အာရကၡရို႕ရငးထဲမြာ

ေရႊအိုေရာငး နနး့ဘဵုေဆာငးၾကာ့က

ေဒကမၻာၿပိဳေကေတာငး မမိနး႕နိုငးဘဲ

ရကၡိတရို႕ၿမိဳ႕ေတားအလြတရာ့

ထငးဟပးၾကာ့ေယာငးနီလီေရ၊

ခါေဆာငး့လယး ေငျနြငး့်မဴတိနနး႔

ကိုယးံ

ထီ့
နနး့
ဘုရငးနနး႕

ေၾသား အဂုခါဆိုေက ၿမိဳ႕ေရႊေ်မာကးဦ့ ဇာမြာလဲ
ကိုယးံ

ထီ့
နနး့
ဘုရငးတ…
ိ .

အယငးခါရခိုငး်ပညး
စညးေတားသဵတညဵညဵ
ေရႊေအာငးလဵတရျငးံရျငးံ

ထပးဆငးံတို့ ်ခယးသ

ၾကကးပ္ဵမက္ စညးကာ့ေရ..

ေအား…ဒီဇငးဘာ ၀ှ

က္ကးသေရ မဂၤလာ အေပါငး့ရို႕

မငး့ေရ အာရကၡရို႕ ေအားဟစးငိုႁကျီ့

သမိုငး့စဥးဆကး ခ,ေညာငး့ လီဖူ့ေရ၊

အဂုဆိုေက ရခိုငး်ပညးကာ့

အရို့စျေ
ဲ အာငး မမိနး႔နိုငးေရ နိနး႔တစးနိနး႔ ဆိုေကေလံ

်ခဵဳေတာပိတးႏျယး ၿမိဳ႕ေ်ခသုဥးလာ
ဖဵု်ပာ်ပာနနး႔ ်မငးကတးၾကညံးကတး
ေတျ့မိကတးလာ့ ရခိုငးသာ့ရို႕။
ဓညလငး့(ေ်မာကးဦ့)

မငး့မၾကာခငး

်ပာသိုလ…
း …

ေအာငးပဆ
ျဲ ငးလို႕ ်ပနးအလာကို ႀကိဳဆိုပါ။

ရကိၡတရို႕ ဘုနး့လြ္ဵတနးခို့

ေမာငးရကၡ

မိစၦာဆို့ရို႕ မ္ဳိ့ဖ္ကး လကးမာ
ပကးစကး ေပ္ာကးကျယး၊
ရကၡိတ ပကၡဒိနး ကျငး့လယးေဂါငးထဲ
အေမြာငးံ်ပႆဒါ့ ရကးဆို့တိေဂ့္ တို့ဝငး မႊီေနြာကး
တစးမို့ေသာကးတိုငး့ ၿငိဳ့မေ်ပ

ေအားသဵ၊ ေခၚသဵ၊ ရာဇသဵ တိၾကာ့
ၿမီလူ့ ်ပာက္ ခဵစာ့ယငး့
ရုနး့မရ ၾကျမရ ႏုိငးဖို႔ခ္ငး့ တူတူ
ေဒကမၻာ လ်ခမး့ၿမီႀကီ့အာ့
သူတစးပါ့သူ လကးေတားအပါ့
ရီစကးခ္ အမြ္ဝီ ပစးကတးဖို႕ယာလာ့ မသိ၊
်ပာသိုလ…
း ..
ဂုေလံ တစးခ္ကးၾကညး!ံ
မဟာ ရာဇဝငးေတား်မတး
အေမြာငး ကလကာႀကီ့ ေနာကးကျယးမာ
ဆိတးေခါငး ေ်ခာကးသိျ႕၊
ဇရာအို ခ္ိနဲ၊ ႀကျီကျဲ ႏျမး့လ္
ၿခီကုနး လကးးပနးး့ကို က္လို႕၊
်ပာသိုလ…
း ..
လူညျနး႕အခ္ဳိ့ခဵထာ့ေရ အိမးမကးဆို့တိနနး႕
ဖ္ာ့နာကိုကးခဲနီေရ လအိုတစးစငး့
ငနး့လိုကးနီေရ ေခတးဆို့ေခတးယုတးထဲ
ရာစုခ္ီ ရြညးၾကာ
ရာစုခ္ီ ရြညးၾကာေလံ
်ပာသုိလ…
း ..
လူအို၊ ၿမီအို၊ အိမးအိုအေဟာငး့ထဲ

တစးမို့ေသာကးတိုငး့ ၿငိဳ့မေ်ပခ္ငးံ၊

ရာသီအို ႀကီ့…သီတမး့စာ ဧဲ်ခငး့တစးပိုငး့တစးစနနး႕

်ပာသိုလ…
း …

တဖနးရြငးသနး နို့ၾကာ့ချငးံရစီဖို႕

ေကာကးက္စးနညး့ အဖဵုဖဵု
ရကးစကးပဵု အမ္ဳိ့မ္ဳိ့နနး႕
သမိုငး့မ္ဳိ့ရို့ ်ပဳနး့ေအာငး ၾကဵ

ရကၡိတရို႕ ဝဵသာႏုတရာ့တိ
ရာသီစကးဝုိငး့ တစးခါ်ပညးံတိုငး့
တနး့ခါ့ တစးခ္ကး လာေခါကး အဵု့။
ဝါသု

သမိုငး့နနး႕ လကးတိျ
သမိုငး့စျာ မႈိငး့ရိပးမဟုတး
သျီ့သာ့တိကို မျီ့ထုတးပီ့ေရ
လူ႔်ပယုဂးတစးခု

ေထာငး-ေသာငး့မ္ာ့စျာ လူမ္ာ့မြာကာ့
အရြငးငရဲ နီရဲရဲနနး႕
်ပညးႀကီ့အနြဵ႕ သျီ့ညြီ်ပနးး႕ကာ
အိမးတိုငးႏျယးရိတး လယးေတာ်ဖစး၏
တစး- တစးရကးတစးလ တစးခ္ကးေခ္ေလာကး

သမိုငး့စျာ လူ႔ေလာက သခၤဏး့စာ
ေကာငး့ဆို့မီျတိ ေရာ်ပျနး့
်ပနးၿခီလြမး့ မမြာ့ဖို႕

ဂုထိမၿငိမး့ ပူမီ့ႀကီ့က
ေတာကးၿမဲေတာကးေလာငး ညီ့ေ်ပာငးေ်ပာငး
ရာ- ေထာငးပီ့ဆပး မ္ဳိ့အသကးမြာ
ရျီတျကးမဆဵု့ လူမ္ဳိ့သုဥး့လညး့

တကၽျိကၽျိ ်ပနးေ်ပာ

လကးက္နးရခိုငး ဆိုငး့ဆိုငး့ၿမိဳငးလိုး႔

အတိတးကို အတိတးမြာ ထာ့ခ
တစးခါတစးလီ ရ၊ တစးခါတစးလီ မရ
ဇာပငးၾကဵဳရရ

သဵၿပိိဳငးဟစးေအား ကမၻာေက္ားလိမးံ
ေလ့ - ရပးဝတီတိုငး့ဌာနီမြ

လကးဟိ လကးတိျကရာ ပဓါန

မ္ဳိဆကးသစးဖျာ့ ရခိိုငးသာ့ရို႕

ေမြ္ားလငးံခ္ကးကို အသကးသျငး့ဖို႕

ပမာတုယူ နညး့နမႈ်ဖငးံ

ဥဵဳ ဖျ လို႕ လီနနး႕မႈတးနီလို႕ မရ
ေခၽျ့သျီ့အသကး ပီ့ဆပးကတးရဖို႕စျာက
ေဒေလာက၏ သဘာဝနိယာမ။
ေခတးသစး ်မဝါ

မ္ိဳ့်မတးမဟာ မငး့မငး့ဗာအာ့

ဆယး- စုမ္ာ့လြ ကၽျနးဘဝကို
စျနး႕ကာဖယးယြာ့ လျနးႀကိဳ့စာ့၍
သာကီႏျယးဖျာ့ ရခိုငးသာ့ဟု
ကမၻာတစးဝြမး့ မ္ဳိ့ဂုဏးလႊမး့ဖို႕
ေ်ခာကး- တိုငး့မေၾကာကး လကးမေ်မြာကးဘဲ

တစးေထာငးံတစးရာေလ့ဆယးေ်ခာကး

ငါရို႕ထိီ့နနး့ ဘဵုၾကငြနး့ကို
ငါရို႕ရေအာငး ႀကိဳ့ပမး့ေဆာငး၍
ငါရို႕ေအာငးပျဲ လကးခ္ငး့တျက
ဲ ာ

တစး- ေထာငးတစးရာေလ့ဆယးေ်ခာကးမြာ
မမြနးသျီ့သာ့ လူငႏျာ့က
မျီ့ဖျာ့ေပါကးလာ မ္ဳိ့ယုတးမာေၾကာငးံ
ထီ့နနး့ကျယးေပ္ာကး ကၽျနးသေဘာကးသို႕

အခ္ိနးတနးဗ္ာလး ခ္ိနးတနးဗ္ာလးဟု
အာ့လဵု့သိလီ သိကတးလီ။
ရခိုငးသာ့လကးက္နး

မီ့မို့
မို့ရျာဖို႕ မို့ရိပးတိ ထငးခစျာ
မ္ကးရညးတိ မီ့ခို့ေငျ႕တိ
ေရာံခး ဂီတမဟုတးေက ေပါကးကျသ
ဲ ၊ဵ ငိုသဵ
ႀကိဳငး့သဵတိနနး႕
တစးစစၾကငး့က္နးလိုကးေတ အဖရငးချငးမြာ
ရုပး၊ နာမး နြစးပါ့ အုိ့စာ့ ကျခ
ဲ ေရ ရကး…၊
ယငး့နိနး႕က
နီၾကတးေတ လၾကတးေတ

နနး့အရာေခ္နနး႕ ဗုဒၶအမီျအနစးတိက္နးခလို႕
မဟုတးေက
ငါံေဘာပနးေလံ ခရာမရိျ႕နိုငးဗ္ာလး၊
မငး့ရို႕ခ္ပီ့ခေရ မ္ဳိ့စိနနး႕
ငါံ်ပညး…နာေရေဝ့
ငါံအမ္ဳိ့…နာေရေဝ့
ငါရငးဘတးေလံ မခဵနိုငးဗ္ာလးေဝ့
ငါရို႕ဘုရငး ၾကညးံခေရ ယိမး့နနး႕
ငါရို႕ေဒနိနး႕ထိ ရငးမခုုနးနိုငးသိမးံေဝ…..။
မ္ဳိ့အတၱ

ေရႊေရာငးအလြတိ သျီ့နီဥေပါကးက္လာ့ခေရ၊
ငသဵေဒျေပါေရ စဵရေဖျေပါေရ်ပညး
မငး့ေစာမျနးမ္ကးရညးက္ေအာငး လုပးခဝံဵသူတိ
တစးရကးစာကို တစးသကးစာထငး
ၿမီျပါလညး့ဆဵု့ သာ့လညး့ဆဵု့အ်ဖစးနနး႕ ဘဝတုနး့…
ေနာကးဆဵု့ေတာခါ
က္စရာ မဟိေရ မ္ကးရညးနနး႕
အသဵ်ပာ ေအာငး ငိုနီရဗ္ာလးေလ၊
ဒီဇငးဘာ၀ှ
ေ်မာကးဦ့မြာ မီ့ေတာငးေပါကးေတရကး
မဟာသမၼတရာဇာမငး့ မ္ကးရညးက္ေရရကး
ှှ၁၇ကို ဝိဥာဥးနနး႕နြႈတးဆကး
ကိုငးမရေရ လကးနနး႕ ေပျ႕ဖကး
ခဵစာ့ရကေကာငး့ခကးေတေဝ….၊
ယေကပငးေလံ (ကဵေကာငး့်ခငး့)
သြ္စးေသာငး့ပုထို့က္နးခလို႕
အာနႏၵစ်ႏၵာ့မငး့ ေက္ာကးစာတိုငးက္နးခလို႕

ကိုယးံေၾကာငးံ
မ္ဳိ့ဂုဏးတကးလညး့
အဖၿမီက
အဖရငးသျီ့ သျီ့သာ့ၿမီ့
မ္ဳိ့ဂုဏးဖ္ကးလညး့
အဖၿမီက
အဖရငးသီျ့ သျီ့သာ့ၿမီ့။
မ္ဳိ့ကရခိုငး သဇငးနြစးခိုငး
ၿပိဳငးစျာလူလာ့ စညး့ရဵု့စျာ…အာ့။
ဖာ့အသဵက မရဏဵ
ပိုဖလဵက မီ့ထဲ ပ္ဵ
ရနးသူလကးေအာကး ဒူ့ကိုေထာကး ှှ၁၆။
က္ဴတုတး

