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xkwfa0ol. trSm
ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာသည္ ႎႀစ္လိုဖၾယ္ေသာ၊ ဳကည္႟ၿယ္ဖၾယ္ေသာ၊ ခဵမ္းေဴမ့ဖၾယ္ေသာ၊ ဳကည္ေမၾႛဖၾယ္ေသာ ေနရာဌာနပင္
ဴဖစ္သည္။
ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာတၾင္ ဴမန္မာတုိႛ၏ စည္းလံုးဴခင္း၊ ခဵစ္ဳကည္ဴခင္း၊ ဴဖႃစင္ဴခင္း၊ ေဴဖာင့္မတ္တည္ဳကည္ဴခင္း
စသည့္ ဴမန္မာ႟ိုးရာဓေလ့မဵားကို ေတၾႛဴမင္ႎုိင္ပၝသည္။
ထိုေကဵးလက္ေတာ႟ၾာတုိႛတၾင္ ေကာက္စိုက္ရင္း၊ ပဵိႂးႎႁတ္ရင္း၊ ေမာင္းေထာင္းရင္း၊ ကစားရင္း၊ လယ္ထၾန္ရင္း၊
ဗိုင္းငင္ရင္း၊ ကေလးေခဵာ့ရင္း သီဳက ဆုိဳကေသာ ေတးကဗဵာတုသ
ိႛ ည္ စာဝင္ေပဝင္၊ စာသန္ႛေပခံ့ မဟုတ္ဴငားလည္း၊
ထုိစာဝင္ေပဝင္၊ စာသန္ႛစာခံ့တုိႛကဲ့သိုႛ အေႎႀာင္အဖၾဲႛ စည္းမဵဥ္းတုိႛ မရႀိသဴဖင့္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ကိုယ့္႟ႁေဒၝင့္၊ ကိုယ့္အဴမင္
ဴဖင့္ ခံစားႎိုင္ပၝသည္။
သည္မႀာပင္ ဳကည္ႎူးဖၾယ္
သည္မႀာပင္ လၾမ္းဆၾတ္ဖၾယ္
သည္မႀာပင္ တက္႔ကဖၾယ္၊ အစံုစံုေသာ အႎႀစ္သာရတုိႛကို ဤ “ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာ” တုိႛမႀာပင္
ဖတ္႟ႁသီဆုိရင္း ခံစားႎိုင္ပၝသည္။
သိုႛဴဖစ္၍လည္း၊

တကၾဲတဴပားဴဖစ္ေနေသာ၊

တိမ္ဴမႂပ္ေပဵာက္ကၾယ္လုမတတ္

ဴဖစ္ေနေသာ

ဴမန္မာတုိႛ၏

“ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာ” မဵားကို တစုတေပၝင္းတည္းဴပႂ၍ စာတအုပ္ထုတ္ေဝရန္ အာသီသရႀိသည္ႎႀင့္အညီ
ဤစာအုပ္ကို ႟ိုက္ႎႀိပ္ ထုတ္ေဝလိုက္ရပၝသတည္း။
။

နိဒၝန္း
စာေရးသူ၏ အေမကား စာမတတ္ေခဵ၊ သုိႛေဳကာင့္ စာေပဝင္ ေတးကဗဵာတုိႛကုိ သူမဆုိတတ္၊ ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ
သဘာဝေတးကဗဵာတုိႛကုိသာ ဆုိတတ္၏။ စာေပဝင္ ေတးကဗဵာတုိႛကုိ မရသည့္အတၾက္လည္း၊ ထုိသဘာဝေတး ကဗဵာ
အတုိအထၾာကေလးတုိႛကုိ ပုိ႓ပီးရ၏။ စာေရးသူသည္ အေမ၏ ရင္ခၾင္မႀလည္းေကာင္း၊ ပုခက္တၾင္းမႀလည္းေကာင္း၊
သူ၏ေပၝင္ေပၞ ေခၝင္းအုံးလဵက္လည္းေကာင္း၊ ေကဵာနားတၾင္ကပ္႓ပီး အိပ္လဵက္လည္းေကာင္း၊ ထုိသဘာဝ ေတးကဗဵာ
တုိႛကုိ သာယာခဲ့ရပၝ၏။ သူ၏ သားသမီးငၝးေယာက္တၾင္ ဒုတိယေဴမာက္ဴဖစ္၍၊ မိမိအတၾက္ ဆုိေပးေသာ ေတးကဗဵာ
တုိႛအဴပင္ အဴခား မိမိေအာက္ ကေလးသုံးေယာက္၏ ေတးကဗဵာတုိႛကုိလည္း၊ ဳကားနာ မႀတ္သားခၾင့္ရခဲ့၏။ ထုိစဥ္အခၝ
က ထုိေတးကဗဵာတုိႛတၾင္ သာယာဳကည္ႎူးခဲ့ေသာ ဳကည္ႎူးဴခင္းမဵႂိးကုိ ယခုအခၝ ေတၾး၍ပင္ မရ ႎုိင္ေတာ့ေခဵ။
သုိႛဴဖင့္ စာေရးသူသည္ စာေပတတ္ေဴမာက္ လူတေယာက္ ဴဖစ္လာခဲ့၏။ ထုိအခၝ စာေရးသူသည္
စာမတတ္ေသာ အေမအုိ႒ကီး၏ စာဝင္ေပဝင္မဟုတ္ေသာ အတုိအထၾာ ေတးကဗဵာတုိႛကုိ အထင္ေသးအဴမင္ေသး
ဴဖစ္လာ႓ပီး၊ အတင္းေမ့ေလ႖ာ့ပစ္၏။ စာေပဝင္ဴဖစ္ေသာ နာမည္ေကဵာ္ စာဆုိေတာ္တုိႛ၏ ေတး႒ကီး ဘၾဲႚ႒ကီးမဵားကုိသာ
အတင္းဒလဳကမ္း ေလ့လာဆည္းပူး၏။ ဴမန္မာဘာသာ စာ႒ကီးေပ႒ကီးတုိႛဴဖင့္ အားရတင္းတိမ္ႎုိင္ဴခင္း မရႀိေသးေခဵ၊
ဘာသႎၩရ စာေဟာင္းေပေဟာင္း ေကာင္းဆုိးမႀန္သမ႖ ထိပ္ေခၝင္ကုိ အရအမိ ရႀာေဖၾေလ့လာခဲ့၏။ စာေရးသူ၏ စာတုိက္
တၾင္ မိ႟ုိးဖလာ ဴမန္မာစာေပထက္ ဘာသာဴခားစာေပတုိႛက ႒ကီးစုိးလၿမ္းမုိးေနေတာ့သည္။
စာေရးသူသည္ စာေပ၏ မလၾတ္လပ္ေသာသူ ဴဖစ္မႀန္းမသိ ဴဖစ္ေန၏။ မိမိအိမ္သူ၏ အေပၞ၊ သားသမီးတုိႛ
အေပၞ ေဆၾမဵႂိးဉာတကာ စသူတုိႛအေပၞတၾင္ ဝတၨရား ပဵက္ကၾက္ခဲ့၏။ သမီးကေလးေတၾကုိ အဂႆလိပ္ သီလရႀင္ေကဵာင္း
တၾင္ ပညာသင္ဳကားေစ၏။ အေဳကာင္းမႀာ အိမ္ႎႀင့္ နီးေသာေဳကာင့္လည္း ဴဖစ္၏။
တေနႛတၾင္ သမီးကေလးေတၾ၏ သီခဵင္းဆုိသံကုိ သတိထား႓ပီး နားေထာင္မိ၏။ သူတုိႛဆုိေသာ သီခဵင္းမႀာ
မိ႟ုိးဖလာ ဴမန္မာသီခဵင္း မဟုတ္ေခဵ၊ အဂႆလိပ္သီခဵင္းဴဖစ္၏။ သူတုိႛ သီခဵင္းကုိ နားေထာင္ေနရင္း စဥ္းစားမိ၏။
သူတုိႛကား ဴမန္မာစစ္စစ္ကေလးမဵား ဴဖစ္ဳက၏။ အေမလည္းဴမန္မာ၊ အေဖလည္းဴမန္မာ၊ ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာ
ေဴမေပၞမႀာ ဴမန္မာလုိေနဳက၏။ အခု သူတုိႛသီခဵင္း သီေနဳကသည္မႀာ အဂႆလိပ္သီခဵင္း ဴဖစ္၏။ အဂႆလိပ္ သီခဵင္း သည္
အဂႆလိပ္လုိ ေကာင္းပၝ၏။ ဴမန္မာတုိႛအတၾက္ ဴမန္မာသီခဵင္းသာလ႖င္ ဳကည္ႎူးဖၾယ္ေကာင္း၏။ မိမိငယ္စဥ္က
အေမ့သီခဵင္းသံကုိ အရသာခံခဲ့ရသကဲ့သုိႛ သူတုိႛခံစားရမည္ မဟုတ္ေခဵ။ သားသမီးတုိႛအား ေမၾးေက႗း ဴပႂစုကာမ႖ ဴဖင့္၊
တာဝန္ေဳက႕ပန္႓ပီဟု မဆုိသာေခဵ။ ကေလးသူငယ္ လူမမယ္တုိႛအေပၞတၾင္ ဝတၨရား ပဵက္ကက
ၾ ္ဴခင္းကား ႒ကီးေလးေသာ
အဴပစ္႒ကီးတခုေပတည္း။
ထုိေနာက္ စာေရးသူသည္ အေမ့ထံမႀ ဳကားနာ မႀတ္သားခဲ့ေသာ အတုိအထၾာ သီခဵင္း ကဗဵာကေလး ေတၾကုိ
ရသမ႖ စုေဆာင္း႓ပီး၊ အနားယူေသာအခဵိန္တၾင္ သမီးတိုႛအား သင္ဳကားေပး၏၊ ဆုိဴပ၏၊ ဆုိေစ၏။ ဇနီးသည္ကလည္း
မိမိကဲ့သုိႛပင္ လုိက္၍ဴပႂ၏၊ သူ၏ႎုိႛစုိႛ ႎုိႛညၟာကေလးတုိႛအား ႟ုိးရာသဘာဝ သီခဵင္းကေလးတုိႛကုိ သီဳကႃး႓ပီး သိပ္၏။
တေနႛတၾင္ သမီးအ႒ကီးက သီခဵင္းသီေန၏။
မမေလး ပန္းစရာ၊
ပဵႂိတုိႛေမာင္ ေတာင္ေပၞ႟ုိးက
ပန္းခဵႂိးလုိႛလာ၊
အပၾင့္ရယ္ ဝၝဝၝ
အညၟာမႀာ ဴမရည္လိမ့္တယ္
ပန္းႎၾယ္က စိမ္း။
ထုိအခၝ စာေရးသူ၏ အနားတၾင္ရႀိေသာ ဇနီးသည္က ေဴပာဴပ၏။
"ငယ္ငယ္တုန္းကမဵား အဲဒီသီခဵင္းသံကုိ ဳကားရရင္ စိတ္ထဲမႀာ တမဵႂိး႒ကီးပဲ"
သူ၏ တမဵႂိး႒ကီးပဲ ဆုိေသာ ခံစားခဵက္ကုိ စာေရးသူ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပၝက္၏။ အေဳကာင္းမူ မိမိလည္း
ဤကဲ့သုိႛ တမဵႂိး႒ကီး ဴဖစ္ေနခဲ့ေသာေဳကာင့္ဴဖစ္၏။
ေကာင္းကင္တၾင္ ဳကယ္နကၡတ္တုိႚ စုံလင္ေသာ တညတၾင္ မိသားစု အစုံအလင္ ဝရံတာတၾင္ ဆုံမိ၍ မိမိ
တတ္သေ႟ၾႛ မႀတ္သေ႟ၾႛ ဳကယ္တာယာတုိႛကုိ ႌၿန္ဴပ႓ပီး၊ သူတုိႛအားေဴပာဴပ၏။ ထုိအခၝ ဇနီးသည္က ဆုိဴပန္၏။
"ငယ္ငယ္တုန္းကမဵား ေမာင္ရင္ဆုိင္းတမ္းဳကယ္အေဳကာင္းဳကားရရင္ ဘယ္လုိဳကည္ႎူးမႀန္း မသိဘူး …"
ထုိဳကယ္အေဳကာင္းကုိဳကားရလ႖င္ သူဘယ္ေဳကာင့္ ဳကည္ႎူးခဲ့သည္ကုိ သူႚသမီးေတၾ သိဳကမည္ မဟုတ္ေခဵ၊
သူႛသမီးေတၾက ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာအေဳကာင္းကုိ စာအုပ္မႀာသာ ဖတ္ဘူးဳက၏။ ေမာင္ရင္ဆုိင္းတမ္းဆုိေသာ
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စကားလုံးက ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ဓေလ့ထုံးစံကုိ ေဴပာဴပေနေသာ္လည္း၊ သူတုိႛအေနဴဖင့္ သိရန္မလၾယ္ပၝ။ သူတုိႛကား
ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာကုိ ေရာက္ဖူးသူမဵား မဟုတ္ဳကေခဵ။
ထုိကဲ့သုိႛေသာ ကေလးသူငယ္တုိႛအတၾက္ မိဘတုိႛ တာဝန္ပုိ႓ပီး ေဳက႕ပန္ဖုိႛလုိ၏။ ႟ုိးရာဓေလ့ထုံးစံကုိ သာယာ
ဳကည္ႎူးမႁ မရႀိလ႖င္ မိမိအမဵႂိးကုိ နစ္နစ္ကာကာ ခဵစ္ရန္မႀာ မဴဖစ္ႎုိင္ေခဵ၊ အမဵႂိးကုိ ခဵစ္ဴခင္းသည္ အမဵႂိးအတၾက္ ခဵစ္ဴခင္း
ႎႀင့္ မိမိအတၾက္ ခဵစ္ဴခင္းဟု ႎႀစ္မဵႂိးရႀိ၏။ ႟ုိးရာဓေလ့ထုံးစံ ကေလးေတၾကုိ သာယာဳကည္ႎူး႓ပီး ခဵစ္ေသာအခဵစ္သာ
ေလးနက္ႎုိင္၍ အမဵႂိးအတၾက္ အမဵႂိးကုိ ခဵစ္ဴခင္းဴဖစ္မည္။ ထုိမႀတပၝး ခဵစ္ဴခင္းမႀာ ကုိယ္ကဵႂိးအတၾက္ဴဖစ္၍ လၾယ္လၾယ္
ႎႀင့္ပင္ စၾန္ႛပစ္ႎုိင္၏။

[၂]
ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ႟ုိးရာကဗဵာကေလးေတၾ ယဥ္ေကဵးမႁပင္မဴဖစ္ေဳကာင္း သေဘာေပၝက္ေသာအခၝ၊ စာေပဝၝသနာရႀင္
မိတ္ေဆၾသဂႆဟမဵားႎႀင့္ ေတၾႛဆုံတုိင္း ထုိအေဳကာင္းကုိ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ေရႀႚတန္းတင္႓ပီး ေဆၾးေႎၾး၏။ ေဆၾးေႎၾး
ေစ၏။ သူတုိႛ၏ ေလ့လာခဵက္ကုိ ေဴပာဴပလ႖င္လည္း နာခံမႀတ္သား၏။ သုိႛမဟုတ္ မိမိက အားရပၝးရ ေဴပာခဵ၏၊ စာေပ
ေဟာေဴပာပၾဲႎႀင့္ အဆင္သင့္လ႖င္လည္း ထုိအေဳကာင္းကုိပင္ ေဟာေဴပာ၏၊ တေနႛ ပၝရဂူႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးရာ သူက
ေဴပာဴပ၏။
"အဂႆလိပ္လုိ Folk Song ေပၝ့၊ တခၝ အိႎၬိယကၾန္ဴမႃနစ္ ဂဵႂိရႀီနဲႛ ေတၾႛတုန္းက ဗမာ Folk Song ကေလးေတၾ
စုေပၝင္းထားတဲ့ စာအုပ္ မရႀိဘူးလား" လုိႛ ေမးဖူးတယ္။
သူႛစကားမဆုံးခင္ပင္ စာေရးသူက ေထာက္လုိက္၏။
"ကၾန္ဴမႃနစ္က ေရႀးေဟာင္း႟ိုးရာ ကဗဵာေတၾ ေလ့လာသလား"
"ကၾန္ဴမႃနစ္အစစ္က သာ႓ပီး ေလ့လာဒၝေပၝ့၊ ဒီကဗဵာေတၾကသာ လူထုရဲႚ ဘဝအစစ္အမႀန္ကုိ ႟ုိး႟ုိး သားသား
ဝန္ခံတာ"
"ဟုတ္လိမ့္မယ္၊ တေလာက တ႟ုတ္နီ ပေဒသာ ကပၾဲကုိ ဳကည့္ရတယ္၊ အဲဒီကပၾဲက ကကၾက္ေတၾဟာ
သူတုိႛရဲႚ ႟ုိးရာ သီခဵင္းကေလးေတၾကုိ သ႟ုပ္ေဖာ္ဒၝလုိႛ သိရတယ္။ ယဥ္ေကဵးမႁခဵင္း နီးစပ္လုိႛလားေတာ့ မသိဘူး၊
ဗမာေတၾအေနနဲေ
ႛ တာင္ ေတာ္ေတာ္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတယ္"

[၃]
တခၝစာေရးသူသည္ ေဳကးမုံသတင္းစာတုိက္သုိႛ ေရာက္သၾား၏၊ ထုိတၾင္ ကုိဝင္းတင္ႎႀင့္ ေတၾႚဆုံရာ သူသည္ စာေရးသူ
ကုိ ဘာထင္သည္ မသိေပ၊ သူကပင္ ကဗဵာအေဳကာင္းကုိ စတင္လာ၏။ သူ၏ ေဆၾးေႎၾးခဵက္မႀာ ဴမန္မာကဗဵာ၏
အသံကာရန္ႎႀင့္ ကဗဵာ႟ၾတ္ဴခင္း အေဳကာင္းပင္ဴဖစ္၏။ စာေရးသူကား ထန္းလဵက္အုိးထဲ ဂ႗မ္းထုိး ဆင္းရ သည္ဟု
ယူဆ၏၊ အေဳကာင္းမူ ဤအေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးခဵင္ေနသည္မႀာ ကာလဳကာဴမင့္လႀေလ႓ပီ။ သူ၏ ေဆၾးေႎၾးခဵက္ကုိ
အေမ့ဆီကရေသာ ေတးကဗဵာတပုဒ္ႎႀင့္ ႟ၾတ္ဆုိ ေထာက္ခံလုိက္၏။
လႁိင္းကုိက္ဴပန္ တိမ္လိပ္ႎႀင့္
ဖဲခဵိတ္ကမႀ မဝတ္ဆင္၊
ရပ္႒ကီးသူ ဴဖႃဴဖႃလတ္ကယ္
ကုန္းစပ္ႎႀင့္ ယဥ္၊
ကုန္းစပ္ဆင္လုိႛ ယဥ္တာလား
နကုိယ္ယဥ္မုိႛ ယဥ္တာလား၊
ေ႟ၿခၝးေတာ္ ညၟိႂဆုိင္ႎႀင့္
ေငၾခၝးေတာ္ညၟိႂဆုိင္ႎႀင့္
မတူႎုိင္အေနဴခားတယ္
မုိးကဵနတ္လား။
စာေရးသူက စာပၾဲကုိလက္ဴဖင့္ ေခၝက္ကာ စည္းလုိက္႓ပီး ဆုိဴပလုိက္၏၊ ႓ပီးလ႖င္ ဆက္၍ ရႀင္းဴပ၏။
"ဒၝ ေရႀးသီခဵင္းတပုဒ္ပဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ေရႀးကဵသလဲဆုိရင္ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခၝက ဘယ္သူ ေရးမႀန္းေတာင္
မသိႎုိင္ေတာ့ဘူး။ သူႛဆင္ယင္ထုံးဖၾဲႛမႁႎႀင့္ သူႛေခတ္ကုိေတာ့ သူကပင္ ေဴပာဴပေနတယ္။ လႁိင္းကုိက္ဴပန္တိမ္လိပ္ႎႀင့္
ဖဲ့ခဵိတ္ေတၾကုိ ဝတ္ဆင္တဲ့ေခတ္ပဲ ဴဖစ္မယ္။ ဒီကဗဵာကုိ က႗န္ေတာ္တုိႛ လက္ဖက္ရည္ဝုိင္းမႀာ စည္းဝၝးႎႀင့္ ဆုိႎုိင္တယ္။
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မဲဇာေတာင္ေဴခတုိႛ ခဵစ္သမ႖ကုိ တုဟ
ိႛ ာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေပမင့္ လက္ဖက္ရည္ဝုိင္းမႀာ ဒီကဗဵာ႟ၾတ္သလုိ
႟ၾတ္မဴပႎုိင္ဘူး"
"ကဗဵာ႟ၾတ္တာ သီခဵင္းဆုိသလုိ ဆုိလုိႛမဴဖစ္ဘူး စကားေဴပာသလုိလဲ မဟုတ္ဘူး၊ ဒီႎႀစ္ခုဳကားက ႟ၾတ္ရတယ္"
ကုိဝင္းတင္က ဴပံႂးလဵက္ ေထာက္ခံရင္း သူႛစာပၾဲ အန္ဆၾဲထဲမႀ စာအုပ္တအုပ္ကုိ ထုတ္လုိက္႓ပီး "ဆရာ
ဦးေသာ္ဇင္သုိႛ ဝင္းတင္ ၂၆၊ ၁၁၊ ၆၄" ဟု ဆုိင္းထုိး၏။ ထုိေနာက္ စာမဵက္ႎႀာ ၁၉၇ ကုိ လႀန္႓ပီး စာ႟ၾတ္လၾတ္ တ႟ၾက္ဴဖင့္
ညၟပ္ကာေပးရင္း ေဴပာဴပ၏။
"အိမ္ေရာက္ေတာ့ အဲဒီအခန္း အရင္ဖတ္ဳကည့္စမ္းပၝ" သူေပးေသာ စာအုပ္မႀာ သူ၏နာမည္ေကဵာ္
'ကမာၲနီတၾင္တဒဂႆ' စာအုပ္ဴဖစ္၏။ သူမႀတ္ေပးလုိက္ေသာ စာမဵက္ႎႀာ၏ ေခၝင္းစည္းမႀာ 'ေဴမမႀာပၾင့္ ေဴမမႀာသီး ႓မိႂႚ႒ကီးစံ
ေတးဂီတ' ဴဖစ္၏။ သူဘယ့္ေဳကာင့္ ဤအခန္းကုိ အထူးတလည္ မႀာဳကားလုိက္ပၝသနည္း။
မာဂဵာရာေတာင္တ႟ုိးမႀာလဲ ဴမႃခုိးေတၾေဝေလ႓ပီ ခဵမ္းေဆာင္း ေဟမန္လဲ လာဴပန္
အုန္းေတာ့မယ္၊ မယ့္ခဵစ္သူလဲ ဴမင္းေပၞက ကဵတယ္လုိႛ ဳကားရတယ္၊ နာေလမလား
ကဵင္ေလမလား၊ ကဵႂိးေလမလား ပဲ့ေလမလား၊ လၾဲပၝေစ ဖယ္ပၝေစ၊ မဆုိစေကာင္း …
ဆုိစေကာင္း ေမာင္႒ကီးလက္မဵား ေဴဖာင္းေဴဖာင္း ကဵႂိးမႀဴဖင့္ မုိးအကုန္ ေဟမန္ရက္မႀာ
မယ့္ကို ဘယ္လုိ ဖက္ပၝ့မယ္။
ဤေတးသီခဵင္းကေလးသည္ ဟန္ေဂရီဴပည္ ႓မိႂႚ႒ကီးဴပ႒ကီးမဵားတၾင္ ေခတ္စားေနေသာ ေကဵးလက္
သီခဵင္းကေလးတပုဒ္ ဴဖစ္ေလသည္။
ဟန္ေဂရီ သတင္းစာဆရာ အသင္းမႀ က႗န္ေတာ္တုိႛ၏ စကားဴပန္ မစၤတာပၾန္ဂုိသည္ စာေပ သမား
ဴဖစ္သည္။ ဟန္ေဂရီကဗဵာမဵား၊ ႟ုရႀားကဗဵာမဵား၊ အဂႆလိပ္ကဗဵာမဵားကုိ အခၝမလပ္ ဒရစပ္ ႟ၾတ္ တတ္သူ
ဴဖစ္သည္။
ရႀိတ္စပီးယား၏ အဂႆလိပ္ဴပဇာတ္မဵား၊ ဂုိထား၏ ဂဵာမန္ဴပဇာတ္မဵား၊ မာယာေကာ့စကီး၏ ႟ုရႀ
ကဗဵာမဵား၊ လက္ဖကာရီယုဟ
ိ န္း ဘာသာဴပန္သည့္ ဂဵပန္ကဗဵာမဵားကုိ စကားစပ္မိတိုင္း က႗န္ေတာ္တုိႛ
ေဆၾးေႎၾးဳကသည္။
တခၝတခၝ ကဗဵာမႀ ပန္းခဵီ၊ ပန္းခဵီမႀ ဂီတ၊ ဂီတမႀ ေကဵးလက္႟ုိးရာ ေတးသီခဵင္းမဵားအေဳကာင္းသုိႛ
ေရာက္သၾားတတ္၏။
"အဲ အဲ ေဴပာစမ္းပၝအုန္းဗဵ၊ ခင္းဗဵားတိုႛဆီမႀာ ေကဵးလက္႟ုိးရာ သီခဵင္းေတၾ ဂီတေတၾ အက အခုန္
ေတၾ ေတာ္ေတာ္ေပၝရဲႚလား"
မစၤတာပၾန္ဂုိ၏ မဵက္လုံးတုသ
ိႛ ည္ ဝင္းဝင္းေဴပာင္လာသည္၊ လက္ဟန္ေဴခဟန္တုသ
ိႛ ည္ လၾင့္လၾင့္
ပဵံလာသည္။ လ႖ာစအာစတုသ
ိႛ ည္ သၾက္သၾက္ခၝလာသည္။ ပၾန္ဂုိသည္ က႗န္ေတာ္တုိႛ ေတၾႚခဲ့သမ႖ စကား
ဴပန္မဵားတၾင္ စာေပဝၝသနာ အထူဆုံးဴဖစ္သည္။ စာေပအေဳကာင္း၊ ယဥ္ေကဵးမႁအေဳကာင္း၊ အထူးသဴဖင့္
ဟန္ေဂရီ စာေပ၊ ဟန္ေဂရီ ယဥ္ေကဵးမႁကုိ ေဴပာဴပရမည္ဆုိလ႖င္ ဳကားရသူ နားအီေအာင္ စိတ္ပၝလက္ပၝ
ေဴပာတတ္သူတည္း။
"ဟာ … အမဵား႒ကီးေပၝ့ဗဵာ … အမဵား႒ကီးေပၝ့၊ က႗န္ေတာ္တုိႛ ဟန္ေဂရီေတၾက ဥေရာပသားေတၾ
မဟုတ္ ဘူးဗဵ၊ အေရႀႚတုိင္းသားေတၾ၊ ဟန္ေဂရီစကားထဲမႀာ ဗမာစကားနဲႛ တူတာေတၾေတာင္ ရႀိခဵင္ရႀိမႀာ"
ပၾန္ဂုိသည္ ဟန္ေဂရီ ယဥ္ေကဵးမႁ ရာဇဝင္ကုိ ဇာတ္ေဳကာင္းလႀန္ ေနဴပန္ေတာ့သည္။
ဟန္ေဂရီလူမဵႂိးမဵားသည္ အာရႀအလယ္ပုိင္း ယူရယ္ေတာင္တန္းေဒသမႀ ေ႟ၿႚေဴပာင္းလာသူမဵား
ဴဖစ္သည္။ ဟန္ေဂရီ ဆုိသည္မႀာ ကမာၲႛအေခၞအေဝၞ ဴဖစ္သည့္။ သူတုိႛ အေခၞအေဝၞကား မာဂဵာ ဴဖစ္သည္။
ဟန္ေဂရီေဒသသည္ လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္ေပၝင္းႎႀစ္ေထာင္ေကဵာ္က ေရာမပုိင္နက္ ဴဖစ္ခဲ့သည္။
(ပႎုိးနီးယားႎႀင့္ ဒၸစီယား) ခရစ္ႎႀစ္ ၉၀၀ ခန္ႛတၾင္ မာဂဵာမဵား ဝင္လာခဲ့သည္။
မာဂဵာ စကားသည္ အေရႀႚတုိင္း အရင္းအဴမစ္ စကားဴဖစ္ရာ အေရႀႚတုိင္း ဘာသာစကားမဵားကဲ့သုိႛ
ေတာဓေလ့ အသုံးအႎႁန္း ႟ုိးရာကဗဵာမဵား၊ ေတးသီခဵင္းမဵား၊ ပုံဴပင္မဵား ႔ကယ္ဝသည္။
ထုိသုိႛ ႔ကယ္ဝစၾာရႀိေနေသာ ရတနာသုိက္ကုိ ယေနႛ ဟန္ေဂရီတၾင္ အစၾမ္းကုန္ ဴပန္လည္ေဖာ္
ထုတ္ေနေလသည္။
"ေကဵးလက္႟ုိးရာ ကဗဵာဂီတ ေတးသီခဵင္းဆုိတာ လူမဵႂိးတမဵႂိးရဲႚ ယဥ္ေကဵးမႁမႀာ အေရး႒ကီးဆုံးပဲ၊
အဲဒၝေတၾရဲႚ အႎႀစ္သာရနဲႛ ဟန္ပုံစံေတၾကုိ ထင္ဟပ္ယူႎုိင္မႀ အမဵႂိးသားယဥ္ေကဵးမႁဟာ သ႟ုပ္မႀန္လာတယ္ဟု
ပၾန္ဂုိက ေဴပာဴပသည္"
"ဒၝေတာ့ဟုတ္တာေပၝ့၊ ခက္တာက ေကဵးလက္႟ုိးရာ အႎႀစ္သာရနဲႛ ဟန္ပုံစံ ဆုိတာက ေတာင္ကဵ
စမ္းေရလုိပဲဗဵ၊ ဳကည္လင္သေလာက္ စီးဆင္းတာလဲ လဵင္ဴမန္တယ္၊ ခန္းေဴခာက္လၾယ္တယ္"
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"ဟုတ္တယ္ … ဟုတ္တယ္၊ ေကဵးလက္႟ုိးရာ ေတးကဗဵာေတၾဟာ အမဵႂိးသားဟန္ ရႀိတယ္ဆုိေပမဲ့
မထိန္းသိမ္းႎုိင္ရင္ တိမ္ေကာလာတတ္တယ္။ ကုိလုိနီလက္ေအာက္ခံ ဴဖစ္ဖူးတဲ့ႎုိင္ငံ ဆုိရင္ အဆုိးဆုံးေပၝ့။
ဒၝေဳကာင့္ က႗န္ေတာ္တုိႛဆီမႀာ အဲဒီေကဵးလက္႟ုိးရာ ဂီတအကေတၾကုိ ေဖာ္ထုတ္ေနရတာေပၝ့"
လၾန္ခဲ့သည့္ ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ ခန္မ
ႛ ႀစ၍ ကမာၲႛ ဂႎၩဝင္ ဂီတမဵားကုိ ေရးစပ္သူ ဖရန္ႛလဇ္၊ ဘယ္လာ
ဘားေတာ့ ဇုိတန္ကုိဒၝလီ၊ လာဇလုိလာဂဵတာ စေသာ ဟန္ေဂရီ ဂႎၩဝင္ ဂီတဆရာ႒ကီးမဵားသည္ ဟန္ေဂရီ
ေကဵးလက္ ဂီတမဵား၊ ေတးသီခဵင္းမဵား က႒ကိႂး၊ ကကၾက္မဵားကုိ စတင္ စုေဆာင္းခဲ့သည္။ ဖရန္ႛလင္၏
'ဟန္ေဂရီယမ္ရပ္ဆုိဒီ' ေခၞ ဂီတစုသည္ ကမာၲေကဵာ္ခဲ့၏။ ထုိအခဵိန္က အစပဵႂိးခဲ့ေသာ ေကဵးလက္႟ုိးရာဂီတ
ဴပန္လည္ဆန္းသစ္ေရးသည္။ ဆုိရႀယ္လစ္ႎုိင္ငံ ထူေထာင္႓ပီး ေနာက္ပုိင္းတၾင္ အစၾမ္းကုန္ ပၾင့္လန္းလာသည္။
၁၉၅၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ႎုိင္ငံေတာ္ ေကဵးလက္႟ုိးရာ ဇာတ္အဖၾဲႛကုိ ဖၾဲႛစည္းခဲ့ေလသည္။
လူထုအဳကား၌ တိမ္ဴမၟႂပ္ေနေသာ အမဵႂိးသားယဥ္ေကဵးမႁ အရင္းအဴမစ္ႎႀင့္ ဟန္ပုံစံစစ္စစ္မဵားကုိ
ဟန္ေဂရီ ေဒသအသီးသီးရႀိ ေကဵးလက္႟ုိးရာ ေတးဂီတ ကကၾက္မဵားမႀ စစ္ယူ ေဖာ္ထုတ္ႎုိင္ဴခင္းဴဖင့္
အမဵႂိးသား ယဥ္ေကဵးမႁကို ဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးထံ ဴပန္လည္ပုိႛႎုိင္လာသည္ ကမာၲသုိႛလည္း တင္ဴပႎုိင္လာ
သည္။
တည (ဳသဂုတ္ ၁၂ ရက္) တၾင္ က႗န္ေတာ္တုိႛ ႎုိင္ငံေတာ္ ေကဵးလက္႟ုိးရာ ဇာတ္ပၾဲသုိႛ သၾားဳကည့္ဳက
သည္။
'ဗုိင္းငင့္ခဵိန္ တညခဵမ္း' ေခၞ ကဇာတ္တုိကေလးႎႀင့္ ဟန္ေဂရီ ေကဵးလက္႟ုိးရာ အကမဵားကုိ ဴမႃးဴမႃး
႔က႔က ဳကည့္ခဲ့ရ၏။
ေတာသူပဵႂိသည္ ဗုိင္းငင့္လဵက္ရႀိ၏။ ေကဵးေတာသား ကုိလူပဵႂိသည္ ခ႗တ္နင္းဝင္လာ၏။ ခဵစ္႒ကိႂး
ႎႀစ္မ႖င္ သည္ ေတာသူပဵႂိ၏ ဗုိင္းငင္စက္မႀ ခဵည္စ၏အလား ရစ္ေႎႀာင္မိေလ၏။
ေတာေလ့ ႟ၾာဟန္အတုိင္း အဴခားအဴခားေသာ ႟ၾာ၏သမီးပဵႂိ ႟ၾာ၏သားပဵႂိတုသ
ိႛ ည္ ဗုိင္းငင္ခဵိန္တၾင္
ရစ္ေႎႀာင္မိေသာ ထုိခဵစ္႒ကိႂးႎႀစ္မ႖င္အတၾက္ ေပဵာ္႟ၿင္ဴမႃးတူးဳကသည္။
ေကဵးလက္ေတးသံ၊ ဂီတသံ၊ ကခုန္ဟန္တုသ
ိႛ ည္ ဴမႃးပဵံတက္႔ကစၾာ ေပၞလာသည္။
ခုိးရပ္ ေခၞ စုေပၝင္းသီဆုိသံမဵား၊ တေယာသံ၊ ပုေလၾသံမဵား က႒ကိႂးကကၾက္မဵားကုိ ေႎႀးတဴပန္
(ဟန္ေဂရီအေခၞ ဗာဘၾန္ေကာ့)၊ ဴမန္တေကဵာ့ (ဟန္ေဂရီအေခၞ ဆာဒက္) ႎႀင့္ က႗န္ေတာ္တုိႛ ေဴခေထာက္
မဵားပင္ 'ေဆာ့' ခဵင္လာသည္အထိ တဝ႒ကီး ဳကည့္ခဲ့ရသည္။
က႗န္ေတာ္တုိႛပၾဲမႀ အဴပန္တၾင္ လမ္းေလ႖ာက္လာခဲ့ဳကရင္း "ေကာင္းတယ္ဗဵာ ေကာင္းတယ္၊ အဲဒီ
အထဲမႀာ လူမဵႂိးစု အကေတၾေရာ ပၝေသးသလားဗဵ"
"ပၝတာေပၝ ဂဵစ္ပစီ ဂီတနဲႛ အကေတၾ ခင္ဗဵား ဴမင္ခဲ့သားပဲ မဟုတ္လား"
"ခင္ဗဵားတိုႛ ဒၝေတၾ ဘယ္လုိစုေဆာင္းသလဲ"
"အဲဒီဇာတ္အဖၾဲႛမႀာ ေကဵးလက္႟ုိးရာဂီတနဲႛ က႒ကိႂးကကၾက္ ၃၀၀ ေကဵာ္ စုေဆာင္း႓ပီးသား ရႀိသတဲ့။
ေတာ႟ၾာေတၾဆင္း၊ ဂီတေတၾ အသံသၾင္း၊ ဓာတ္နဲႛသၾင္း၊ က႒ကိႂးကကၾက္ေတၾကုိ ေရးမႀတ္သား၊ ေရႀးလူ႒ကီး
သူမေတၾဆီက ေတးသီခဵင္းေဟာင္းေတၾ ကူးယူေပၝ့ဗဵာ"
ႎုိင္ငံေတာ္ ေကဵးလက္႟ုိးရာဇာတ္အဖၾဲႛ ဒၝ႟ုိက္တာမႀာ တ႒ကိမ္က ဓာတုေဗဒသင္ ေကဵာင္းဆရာ
ဴဖစ္သည္။ ေကဵးလက္မဵားတၾင္ သူေတၾႚဴမင္ေနရေသာ ႟ုိးရာအက၊ ဂီတမဵားကုိ စိတ္ပၝဝင္စားလာ႓ပီး ၁၉၅၈
ခုႎႀစ္၊ လၾတ္လပ္ေရးေနႛတၾင္ ႓ပိႂင္ပၾဲဝင္ရာ ဆုရခဲ့သည္။ ႎုိင္ငံေတာ္ ေကဵးလက္႟ုိးရာဇာတ္ ဖၾဲစ
ႛ ည္းခဵိန္တၾင္
ဒၝ႟ုိက္တာ ဴဖစ္လာေလသည္။
ဇာတ္အဖၾဲႚတၾင္ ကဴပသူမဵားမႀာ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသားမဵား၊ စက္႟ုံအလုပ္သမားမဵား၊ လယ္သမား
မဵား အထဲမႀ ေ႟ၾးထုတ္ထားသူမဵား ဴဖစ္၏။ သူတိုႛသည္ ေနႛစဥ္ ဂီတသမုိင္းႎႀင့္ က႒ကိႂး ကကၾက္မဵားကုိ ၅
နာရီတိတိ ကဵမႀတ္ရသည္။
"ဒၝထက္ အခုဴမင္ခဲ့ရတာေတၾက ေကဵးလက္႟ုိးရာ ဂီတအက အစစ္ေတၾေကာဟုတ္ရဲႚလား"
"ဟုတ္ပၝသဗဵာ၊ ဒၝေပမဲ့ အႎုပညာ ဆုိေတာ့ ဒီလုိရႀိတယ္ ေကဵးေတာသားေတၾ အကကုိ ပုံတူ ကူးခဵ႓ပီး
ဴပ႟ုံနဲႛ ဘယ္႓ပီးမလဲ၊ အမဵႂိးသားဟန္ ပီပီဴပင္ဴပင္ ေပၞခဵင္မႀ ေပၞမႀာေပၝ့၊ ပုံဳကမ္းပဲ ဴမင္ရမႀာပဲ။ ဒီေတာ့ အဲဒီ
အကထဲက အႎႀစ္သာရရယ္၊ ပုံစံရယ္၊ ဟန္ရယ္ကုိ ဆၾဲထုတ္႓ပီး အမဵႂိးသားဟန္ သေဘာတရား အေဴခခံ
အတုိင္း အထားအသုိ လုပ္ေပးရတယ္။ စုစည္းေပးရတယ္၊ ဴပည္သူလူထုက ဖန္တီးလုိက္တဲ့ အႎုပညာကုိ
ကုိးကၾယ္႟ုံ ကုိးကၾယ္ေနလုိႛ မ႓ပီးဘူး။ အႎုပညာေဴမာက္ေဴမာက္ ဖန္တီးတင္ဴပတတ္ဖိုႛ လိုေသးတယ္"
မစၤတာမၾန္ဂုိ၏ အေဴဖကုိ က႗န္ေတာ္က ဳကားဴဖတ္႓ပီး "အႎုပညာပုံ ဖမ္းေပးတယ္ ဆုိပၝေတာ့၊
အမဵႂိးသား ေကဵးလက္ ႟ုိးရာဟန္ေတာ့ မပဵက္ဘူးေပၝ့ေလ"
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"ဟုတ္ပၝတယ္၊ ဟုတ္ပၝတယ္"
သန္းေခၝင္ယံအခဵိန္ ဘူဒၝပက္႓မိႂႚေတာ္၏ လမ္းမ႒ကီးမဵားသည္ ေဴခာက္ေသၾႚတိတ္ဆိတ္ေနသည္။
က႗န္ေတာ္တုိႛ ခရီးေဖာ္ သတင္းစာဆရာမဵားသည္ စာအုပ္ဆုိင္မဵားကုိ ေငးလုိက္၊ လမ္းေလ႖ာက္လုိက္ႎႀင့္
ေနာက္ေဝးေဝးက ပၝလာသည္။
မစၤတာပၾန္ဂုိသည္ ဟန္ေဂရီေကဵးလက္ ဂီတမဵားကုိ ပၝးစပ္ဆုိင္း တီးဴပေနသည္။ ေတးသီခဵင္းမဵားကုိ
အသံေန အသံထားဴဖင့္ ဆုိဴပေနသည္။ က႒ကိႂးကကၾက္မဵားကုိ ပလက္ေဖာင္းေပၞတၾင္ လမ္းေလ႖ာက္ရင္း
ကဴပေနသည္။
က႗န္ေတာ့္မဵက္စိအာ႟ုံ နားအာ႟ုံတၾင္ကား ကခဵင္ဴပည္နယ္ ရႀမ္းဴပည္နယ္၊ ကရင္ဴပည္နယ္၊ ကယား
ဴပည္နယ္၊ တနသႆာရီတုိင္း၊ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ၊ ေဴမလတ္ပုိင္း၊ အညာေဒသ စေသာ အရပ္မဵား၌ က႗န္ေတာ္
ဴမင္ေတၾႛခဲ့ဖူးေသာ ဗမာ့ေကဵးလက္႟ုိးရာ ေတးသံမဵား၊ ဂီတသံမဵား၊ က႒ကိႂးကဟန္မဵားသာ ဴဖတ္သန္းလဵက္
ရႀိေပ၏။
ဖိလစ္ပုိင္ဴပည္တၾင္ ဖိလစ္ပုိင္႟ုိးရာ အကအဖၾဲႛ ကဟန္မဵားကုိ ဳကည့္ခဲ့ဖူးသည္။ ကမာၲေကဵာ္
ဘယာနီဟန္အဖၾဲႛ ဴဖစ္သည္။ မင္းသမီးကေလးသည္ ေနာက္ပၝေ႕ခရံမဵားႎႀင့္ တက္လာသည္။ ပန္းကုံးစၾပ္ခံ
လာဳကေသာ မင္းသားတိုႛသည္ လက္႟ုံးရည္အားကုိးဟန္ ႎႀလုံးရည္ အားကုိးဟန္ အမႁအယာအမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္
လာဳကသည္။ ရာဇမာန္ဝင့္ဝင့္ ေမးပင့္ထားဳကသည္။ ေနာက္ပၝ အေ႕ခအရံတုသ
ိႛ ည္ ထီးမုိးသူမုိး၊ ပုဝၝကုိင္
သူကုိင္၊ ဓားကမ္းသူကမ္း၊ တလႀမ္းခဵင္း လႀမ္းသူက လႀမ္းႎႀင့္ မင္းခစားဟန္ယုယ
ိႛ ုိႛ ဦး႒ကိႂႚထားဳကသည္။
သူတုိႛလာပုံမႀာ သာမန္ကပၾဲမဵားမႀ လာပုံမဵႂိးမဟုတ္၊ ဳကမ္းေပၞတၾင္ လႀလႀပပ ေတာက္ေတာက္ေဴပာင္
ေဴပာင္ ဝတ္စားထားေသာ ယိမ္းသမကေလးမဵားက တခၾပ္ခၾပ္႟ုိက္ေနေသာ ဝၝးလုံးမဵားအဳကားတၾင္ လာဴခင္း
ဴဖစ္ေလသည္။ ေကဵးလက္႟ုိးရာ ဝၝးညၟပ္အကကုိ အမဵႂိးသားဟန္ အႎုပညာပုံစံဴဖင့္ တင္ဴပဴခင္း ဴဖစ္သည္။
အစိမ္းသက္သက္ ပစ္ထားေသာ က႗န္ေတာ္တုိႛဆီက ခဵင္း႟ုိးရာ ခၾၝဒုိအကသည္ ဘယာနီဟန္ အက
ကဲ့သုိႛပင္ ကမာၲေကဵာ္ ႟ုိးရာအကမဵႂိး ဴဖစ္လာႎုိင္ခၾင့္ မဳကံႂေသးသည္မႀာ ဝမ္းနည္းစရာ ဴဖစ္ေလ သည္။
"ခင္ဗဵားတုိႛ ႒ကိႂးစားပုံကုိ ခဵီးကဵႃးပၝတယ္ဗဵာ။ က႗န္ေတာ္တုိႛဆီမႀာေတာ့ ေကဵးလက္႟ုိးရာ အႎုပညာ
ေတၾကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖိုႛ ေနေနသာသာ တခၝတုန္းက ႎုိင္ငံဴခားကုိ ယဥ္ေကဵးမႁအဖၾဲႚ လၿတ္တယ္။ က႗န္ေတာ္တုိႛ
႟ုိးရာအကလုိႛ ဆုိရမဲ့ အုိးစည္အဖၾဲႛမပၝလုိႛဗဵာ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္က သိ႓ပီး ေခၞ႒ကိမ္းေတာ့မႀ ေတၾႛရာလူ ဆၾဲေခၞသၾားရ
တယ္"
ဤစကားလုံးမဵားသည္ က႗န္ေတာ့္ ပၝးစပ္ဖဵားတၾင္ တစ္ဆုိႛလာေသာ္လည္း ရႀက္စရာေကာင္းလႀ
သဴဖင့္ မစၤတာ ပၾန္ဂုိကုိ က႗န္ေတာ္ ေဴပာမဴပလုိက္ေတာ့ပၝ။
* * * * * * * *
ထုိႚေဳကာင့္ပင္ ကုိဝင္းတင္ အထူးတလည္ မႀာဳကားလုိက္ဴခင္းဴဖစ္၏။ စာေရးသူ အေရးတ႒ကီး ေဆၾးေႎၾး
သည္မႀာလည္း ထုိနည္းႎႀင္ႎႀင္ ခပ္ဆင္ဆင္ပင္ဴဖစ္၏။ ဴမန္မာ့႟ုိးရာ ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာကေလးေတၾကုိ
သ႟ုပ္ေဖာ္ရန္အတၾက္ ဇာတ္သဘင္တုိႛတၾင္ ဘယ္ပုံတုိက္တန
ၾ ္းေဳကာင္းမဵားႎႀင့္ ထုိေတးကဗဵာကေလးမႀ ခံစားခဵက္၊
ခံယူခဵက္တုိႛကုိ အဆက္မဴပတ္ အတင္းတၾန္း၍ ေဴပာဴပ၏။ စာေရးသူ၏ ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာ ကေလးေတၾႎႀင့္
ပတ္သက္၍ ေဴပာဆုိေနဟန္ ပုံစံကုိ ေနာက္မႀ ဴပန္လည္စဥ္းစားဳကည့္႓ပီး ရႀက္သလုိလုိပင္ ဴဖစ္မိ၏။ ေသေရးရႀင္ေရးတမ႖
အေရး႒ကီးေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကဲ့သုိႛ အေလာသုံးဆယ္ ေဴပာခဲ့မိ၏။ တေယာက္တည္း အေရး႒ကီးေနသည္မႀာ
ရယ္စရာဴဖစ္ေန၏။ အမႀန္မႀာ စာေရးသူသည္ ထုိကိစၤႎႀင့္ပတ္သက္၍ အားမလုိ အားမရ ဴဖစ္ေနသည္မႀာ ဳကာလႀပၝ႓ပီ။
သမီးကေလးေတၾ အဂႆလိပ္သီခဵင္းေတၾ ဆုိေနသည္ကုိ ဳကားရသည္က စတင္ ပူေလာင္ေနဴခင္းဴဖစ္၏။

[၄]
ဤအတၾင္းတၾင္ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ကုိထၾန္းေဝ ယဥ္ေကဵးမႁဗိမာန္ ေလဟာဴပင္တၾင္ ဴပသေနေသာ တ႟ုတ္ယဥ္ေကဵးမႁ
ကပၾဲကုိ ဴပသဴပန္၏။ ထုိပၾဲကုိ ႎႀစ္ရက္ဆက္၍ ဳကည့္႓ပီးေသာအခၝ ထၾန္းေဝအား အပူကပ္လုိက္ဴပန္၏။
"ေဟ့ ဖုိးထၾန္းေဝ ဒီကပၾဲက မန္ေနဂဵာႎႀင့္ ေတၾႚခဵင္တယ္"
"ဘာကိစၤလဲ ဆရာ"
"ေထၾေထၾထူးထူးေတာ့ မဟုတ္လႀပၝဘူး၊ သူတုိႛ ကပၾဲကုိ ႒ကိႂက္လၾန္းလုိႛပၝပဲ"
ထၾန္းေဝက ရယ္သၾမ္းေသၾး၏။
"ဆရာ့ႎႀယ္ ေဴပာေဴပာကေစာေရာေပၝ့"
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သူႛေကဵးဇူးေဳကာင့္ ကပၾဲမႀ မန္ေနဂဵာ အဆုိအက အတီးအမႁတ္ ဆရာတုိႛႎႀင့္ ေတၾႚရ႓ပီး၊ ထုိကပၾဲ အေဳကာင္းကုိ
ေဴခေဴခဴမစ္ဴမစ္ ေလ့လာသိရႀိရပၝ၏။ တ႟ုတ္ေကဵးလက္အက၏ ထူးဴခားခဵက္ႎႀင့္ တုိးတက္ဖံႛၾ႓ဖိႂးလာပုံ ကုိ ဤသုိႛ သိရ၏။
တ႟ုတ္ေကဵးလက္ အကသည္ ႎႀစ္ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာက လုပ္သားထု တီထၾင္ဖၾဲႛစည္းခဲ့ေသာ အကမဵႂိး
ဴဖစ္သည္။ ယင္းအကမဵႂိးတုသ
ိႛ ည္ ေကဵးလက္ေဒသထဲ၌ ဳကာဴမင့္စၾာ ပဵံႚႎႀံႛခဲ့ရာမႀ တုိးတက္လာခဲ့ပၝသည္။ ကဵယ္ဴပန္ႛေသာ
လူထု၏ ႎႀစ္သက္ဴခင္းကုိလည္း ခံခဲ့ရပၝ၏။
သၾက္လက္ ခဵက္ခဵာစၾာေသာ ဒီဂၝလူမဵႂိးအက၊ ရဲရင့္သန္စၾမ္းေသာ မၾန္ဂုိလီးယား လူမဵႂိးအက ႟ုိးသား ပိရိေသာ
ေဴမာင္လမ
ူ ဵႂိးအက အစရႀိေသာ အကမဵႂိးတုိႛသည္ စိမ္းလန္းစုိေဴပေသာ ပန္းမာလ္မဵားကဲ့သုိႛ အမိႎုိင္ငံတည္းဟူေသာ
ဥယဵာဥ္႒ကီး၌ ကားကားစၾင့္စၾင့္ ပၾင့္ဖူးေနဳကေပသည္။
တ႟ုတ္ေကဵးလက္အကသည္ အလၾန္ပင္႔ကယ္ဝေပသည္။ မဵားေသာအားဴဖင့္ လုပ္သားထုဘဝကုိ သ႟ုပ္
ေဖာ္ေသာအကမဵား ဴဖစ္ေပသည္။ ဥပမာဴပရလ႖င္ လက္ဖက္ခူးေဳကာင္းကုိ သ႟ုပ္ေဖာ္ေသာ ဖူးကဵန္ႛဴပည္နယ္
ေကဵးလက္မႀ လက္ဖက္ခူးမီးပုံးအက၊ လယ္ထၾန္ဴခင္းကုိ သ႟ုပ္ေဖာ္ေသာ ကန္တုန္ဴပည္နယ္ ေကဵးလက္မႀ ေႎၾဦး ခဵိန္ခၝ
ႎၾားလယ္ထၾန္ စေသာ အကမဵား ရႀိသည္။ ထုႛိဴပင္ ဝၝဖန္ယကၠန္းယက္၊ ပန္းထုိး၊ ေပၝင္းသင္၊ ေလႀေလႀာ္ အစရႀိေသာ
အလုပ္လုပ္ပုံမဵားကုိ သ႟ုပ္ေဖာ္ေသာ ကကၾက္မဵႂိးမဵားလည္း ရႀိေပသည္။ လုပ္သားထုသည္ အလုပ္လုပ္ပုံကုိ ခဵီးကဵႃး
သည္သာမကဘဲ အလုပ္လုပ္ရာတၾင္ ဳကည္ဴမႃးေသာ စိတ္ဓာတ္ကုိလည္း ေဖာ္ဴပထားေပသည္။
ခဵစ္႒ကိႂက္ဴခင္းကုိ သ႟ုပ္ေဖာ္ေသာ အကမဵႂိးလည္း ေကဵးလက္အကထဲ၌ အေရးပၝ အရာေရာက္ေသာ
ကၸတခု ဴဖစ္သည္။ ဥပမာဆုိလ႖င္ ေနရာအႎႀံႛအဴပားတၾင္ ေရပန္းစားေနေသာ ယန္ကုိအက၊ ပန္းမီးပုံးအကႎႀင့္ အဴခား
လူမဵႂိးစု၏ အကထဲ၌ လူပဵႂိ အပဵႂိမဵား အခဵင္းခဵင္း အလၾန္ဴဖႃစင္ေသာ ခဵစ္ဴခင္းေမတၨာကုိ ဴပည့္ဝစၾာ ေဖာ္ဴပထားေပသည္။
ေရႀးေခတ္ပေဒသရာဇ္ ေပးစားေပၝင္းသင္းဴခင္းမဵႂိးကုိ မုန္းတီးဴခင္းႎႀင့္ သာယာခဵမ္းေဴမ့ေသာ ဘဝကုိ လုိလားဴခင္းကုိလည္း
ေဖာ္ဴပေပေသးသည္။
အခဵႂိႚအကသည္ သမုိင္းမႀာ ေကဵာ္ေစာခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းမဵား၊ သုိႛမဟုတ္ လၾန္ခဲ့ေသာေခတ္တၾင္
လၾတ္လပ္ေရးအတၾက္ လူမဵား ႒ကိႂးပမ္းအားထုတ္ပုံကုိ အမႀတ္တရ အဴဖစ္ သ႟ုပ္ေဖာ္ထားေပသည္။
ဥပမာဆုိလ႖င္ ကန္တုန္ ဴပည္နယ္မႀ သူရဲေကာင္း အကသည္ တ႟ုတ္ စၾန္မင္းဆက္ လက္ထက္က
လယ္သမားပုန္ကန္မႁထဲမႀ သူရဲေကာင္းမဵား၊ တာမင္ဖူ႓မိႂႚကုိ တုိက္ခုိက္ေဳကာင္း သ႟ုပ္ေဖာ္ေသာ အကဴဖစ္သည္။ ေဴမာင္
လူမဵႂိး၏ ထေရာက္ရႀန္ေဟၾ အကသည္ ယခင္က ေဴမာင္လူမဵႂိးက ကုိမင္တန္ ေဖာက္ဴပန္ေရး အုပ္စုိးသမားမဵားကုိ
တုိက္ခုိက္ေတာ္လႀန္ေဳကာင္း သ႟ုပ္ေဖာ္ထားေသာ အကဴဖစ္သည္။ ထုိႛဴပင္ ဒုိင္းအက ကဵန္ႛ ေခၞ အသၾား ႎႀစ္ဖက္ရႀိ
ေသာ ဓားအက စသည့္ အကမဵႂိးမဵား ရႀိေသးသည္။ ဤအကမဵႂိးတုသ
ိႛ ည္ လူထု၏ ႎႀစ္သက္ရာႎႀင့္ မုန္းတီးရာကုိ
ေဖာ္ဴပထားေပသည္။ လူထု၏ မသုန္မလည္ ႒ကိႂးပမ္းအားထုတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကုိလည္း ေဖာ္ဴပသည္။ ထုိႛေဳကာင့္
လူထုသည္ ေကဵးလက္အကကုိ လူမဵား စိတ္အားထက္သန္လာေအာင္ လႁံႛေဆာ္ အားေပးေသာ လက္နက္တခု
အဴဖစ္ဴဖင့္ သုံးစၾဲထားေပသည္။
အခဵႂိႚေသာ ေကဵးလက္အကတုသ
ိႛ ည္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ ေဒသအရပ္ရပ္ လူမဵႂိးအသီးသီး၏ ဓေလ့ထုံးစံကုိ ေဖာ္ဴပ
ေသာ အကမဵႂိးဴဖစ္သည္။ ဥပမာဆုိလ႖င္ ယူနန္ဴပည္နယ္မႀ လက္ထပ္ပဲၾအက လူမဵႂိးစု အသီးသီး၏ လက္ထပ္ပဲၾကုိ
သ႟ုပ္ေဖာ္ထားေသာ လက္ထပ္ပၾဲအက အမဵႂိးမဵႂိးရႀိေပသည္။ ဤအမဵႂိးမဵႂိးေသာ အကကုိ ဳကည့္ဴခင္းအားဴဖင့္ တ႟ုတ္
လူမဵႂိး အသီးသီး၏ ဓေလ့ထုံးစံကုိ နားလည္ႎုိင္ေပမည္။
တ႟ုတ္ တုိင္းသူဴပည္သားမဵားသည္ အလုပ္လုပ္ဴခင္းကုိ ဴမတ္ႎုိးသည္။ ဘဝကုိ ဴမတ္ႎုိးသည္။ သဘာဝကုိ
လည္း ဴမတ္ႎုိးသည္။ သူတုိႛသည္ မိမိသဘာဝ႟ႁခင္းကုိ မည္မ႖ေလာက္ဳကည္ႎူးပုံကုိ အကဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားေပသည္။
ဥပမာအားဴဖင့္ လိပ္ဴပာအက၊ ငၝးမီးပုံးအက၊ တိမ္ေတာင္ တိမ္လိပ္အက၊ ဇာမဏီငႀက္ေကာင္ႎႀင့္ မူတန္းပန္းအက
အမဵႂိးမဵႂိးရႀိသည္။ ထုိႛဴပင္ ေကဵးလက္အက၏ ကဟန္ဴဖင့္ ယေနႛ ဴပည္သူလူထုဘဝကုိ သ႟ုပ္ေဖာ္ေသာ အကမဵႂိးကုိ
လည္း တီထၾင္ခဲ့ဳကပၝသည္။ ဥပမာ၊ မၾန္ဂုိးလီးယားလူမဵႂိး၏ ႎၾားႎုိႛညၟစ္ဴခင္းအက စသဴဖင့္ ရႀိေပသည္။ ဤအကမဵႂိးသည္
တ႟ုတ္ဴပည္သူလူထု ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဴမတ္ႎုိးဴခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဘဝကုိ ဴမတ္ႎုိးဴခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ စိတ္သေဘာ
ထား ဴဖႃစင္ေကာင္းမၾန္ပုံကုိလည္းေကာင္း၊ သ႟ုပ္ေဖာ္ထားသည္သာမက၊ တ႟ုတ္ဴပည္သူလူထုသည္ မိမိႎုိင္ငံေတာ္
တည္ေထာင္ရာတၾင္ ရဲေသၾးရဲမာန္ ႓ဖိႂးေမာက္ပုံႎႀင့္ စိတ္အားထက္သန္မႁကုိလည္း သ႟ုပ္ေဖာ္ထားေပသည္။
တ႟ုတ္ေကဵးလက္အက ေဖာ္ဴပေသာ အေဳကာင္းအရာသည္ အထက္ပၝ ေဖာ္ဴပခဲ့ေသာ အေဳကာင္းအရာ
ကုိသာ သ႟ုပ္ေဖာ္ထားႎုိင္သည္ မဟုတ္ေပ။ တ႟ုတ္ဴပည္ ယူနန္ဴပည္နယ္မႀ တီဟၾာကူ ဟူေသာ ပုံအကတမဵႂိးကုိသာ
ဳကည့္ပၝေလာ့။ ယင္းအက ေဖာ္ဴပႎုိင္ေသာ အေဳကာင္းအရာသည္ အလၾန္ပင္ ႔ကယ္ဝေပသည္။
ပန္းမီးပုံးမဵႂိး သုံးရာ့ေဴခာက္ဆယ္မဵႂိး၊
တိရစာၥန္ နဂၝး ေကဵးငႀက္ ေမဵာက္ႎႀင့္ ငၝး
ေနမင္း လမင္း ေလတုိက္မုိး႟ၾာဴခင္း၊
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ပန္းမာလာေတၾ သစ္ပင္အေထၾေထၾ
ေထၾရာေလးပၝး သ႟ုပ္ေဖာ္၍ထား။
ဟူေသာ အရပ္သုံးစကားႎႀင့္ တူေလာက္ေအာင္ ႔ကယ္ဝေပသည္၊ အလုပ္လုပ္ပုံမႀ စ႓ပီး ဓေလ့ထုံးစံ၊ သမုိင္း
ပုံဴပင္၊ ဒၸာရီသဘာဝအလႀ ႟ႁခင္းအထိ အားလုံး သ႟ုပ္ေဖာ္ႎုိင္ေပသည္။ ဤကား တ႟ုတ္ေကဵးလက္အက အလၾန္
ထူးဴခားေသာ အခဵက္တခဵက္ပင္ ဴဖစ္ေပသည္။
တ႟ုတ္ေကဵးလက္အက သ႟ုပ္ေဖာ္ေသာ အေဳကာင္းအရာ ကဵယ္ဴပန္ႛ မဵားဴပားသည္ႎႀင့္အညီ သ႟ုပ္ေဖာ္
အသၾင္အဴပင္လည္း အမဵႂိးမဵႂိး အဖုံဖုံ ရႀိေပသည္။ အထူးသဴဖင့္ အကပညာသည္မဵားသည္ အေဆာင္အေယာင္
အမဵႂိးမဵႂိးကုိ သုံးစၾဲဴခင္းဴဖင့္ လူ၏ ကုိယ္ဟန္လက္ဟန္ဴဖင့္ ေဖာ္ဴပရန္ ခဲယဥ္းလႀေသာ သ႟ုပ္ေဖာ္ခဵက္မဵားကုိ ေပၞလၾင္
ေအာင္ ဴပသႎုိင္ေစေလသည္။ ဥပမာ နဂၝးအကထဲမႀ နဂၝး၏ ပုံသၸာန္ဴဖင့္ လူထု၏ အားရပၝးရ ေပဵာ္႟ၿင္ ဴမႃးထူးေသာ
စိတ္ဓာတ္ကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမၾန္ထင္ရႀားစၾာ ေဖာ္ဴပေလေတာ့သည္။ ပုိး႒ကိႂးအကထဲမႀာ ပုိး႒ကိႂးရႀည္ကုိ ေဝႀႛရမ္း ကခုန္ဴခင္းကုိ
ဳကည့္ဴခင္းအားဴဖင့္ အကပညာသည္မဵားသည္ အာကာေကာင္းကင္ေပၞမႀာ ပဵံသန္းေနေသာ ပုံသၸာန္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ
ေတၾးမိေစေပသည္။ တ႟ုတ္ေကဵးလက္အကမႀ သုံးစၾဲေသာ အေဆာင္အေယာင္မဵားသည္ ေခၝင္းမႀာစၾပ္ေသာ လက္မႀာ
ကုိင္ေသာ ကုိယ္မႀာဴခံႂေသာ ခၝးမႀာစည္းေသာ ေဴမ႒ကီးေပၞမႀာထားေသာ အေဆာင္အေယာင္ အမဵႂိးမဵႂိးအဖုံဖုံ ရႀိေပ
သည္။ ဆယ္ေယာက္ေကဵာ္ေသာ လူတုိႛ ယူေဆာင္ရေသာ အေဆာင္အေယာင္႒ကီးမႀ စ၍ တေယာက္တည္း လက္စၾဲ
ေသာ အေဆာင္အေယာင္ငယ္မဵားထိ စုံလင္စၾာ ရႀိေပသည္။
ကရင္း ဆုိရင္း ဟူေသာ အခဵက္သည္ တ႟ုတ္ေကဵးလက္အက၏ ထူးဴခင္းခဵက္တရပ္ပင္ ဴဖစ္ေပသည္။
အကထဲမႀ သီဆုိေသာ သီခဵင္းသားသည္ ကဗဵာကဲ့သုိႛ ယဥ္ေကဵးသိမ္ေမၾႛေသာ စကားလုံးမဵားကုိ သုံးဳကသည္။
ယင္းသီဆုိဴခင္းဴဖင့္ အက၏ေဖာ္ဴပခဵက္ ပုိမုိထင္ရႀားေအာင္ ကူညီေထာက္ပ့ံႎုိင္ေပသည္။ ဥပမာအားဴဖင့္ လက္ဖက္
ေတာင္မႀာ ေႎၾဦးခၝ ဟူေသာ အကမႀ သီခဵင္း သီဆုိဴခင္းဴဖင့္ ဇာတ္လုိက္မဵား၏ ဟာသဉာဏ္႟ၿင္ေသာ ခဵစ္စဖၾယ္
စိတ္ဓာတ္ကုိ ပုိ၍ေပၞလၾင္လာ၍ အကတခုလုံး ပုိ၍ စိတ္ဝင္စားေစေပသည္။
တ႟ုတ္ ေကဵးလက္အကမဵားသည္ အမဵားအားဴဖင့္ ပုံဴပင္ ဝတၪႂဇာတ္လမ္း ရႀိေပသည္။ အကထဲမႀ တံခၝးဖၾင့္
တံခၝးပိတ္ အစရႀိေသာ အမူအယာမဵားႎႀင့္ စိတ္ကူးယဥ္ သ႟ုပ္ေဖာ္နည္းမႀာ တ႟ုတ္ေကဵးလက္အက၏ လၾန္စၾာ
ထူးဴခားေသာ လကၡဏာတရပ္ပင္ ဴဖစ္ေပသည္။ ယင္းသည္ အက သ႟ုပ္ေဖာ္နယ္ေဴမကုိ ပုိ၍ ကဵယ္ဴပန္ႛ ေစခဲ့ေလသည္။
တ႟ုတ္ေကဵးလက္အကမဵားတၾင္ တပင္တုိင္ ႎႀစ္ပၝးသၾားႎႀင့္ ယိမ္းမဵားရႀိသည့္အဴပင္ လူတေယာက္သည္
တခဵိန္တည္းတၾင္ လူႎႀစ္ေယာက္ အေယာင္ေဆာင္၍ ကဴပေသာ အကမဵႂိးလည္း ရႀိသည္။ ဥပမာ လူႎႀစ္ေယာက္
နပမ္းလုံးဴခင္း၊ အဘုိးအုိသည္ ကေလးကုိပုိးဴခင္း အကတုိႛပင္တည္း။ ထုိႛဴပင္ ဆယ္ေပၝင္းမဵားစၾာ၊ သုိႛမဟုတ္ ရာေပၝင္း
မဵားစၾာေသာသူမဵား စုေပၝင္းကဴပေသာ ေကဵးလက္အကလည္း ရႀိေပေသးသည္။ ဥပမာ တီယန္ကုိ ဟူေသာ အကပင္။
ယင္းအကမဵားသည္ အက၊ ကကၾက္ႎႀင့္ စီတန္းပုံ အမဵႂိးမဵႂိး အဖုံဖုံ ေဴပာင္းလဲဴခင္း ရႀိဳကသည္။
တ႟ုတ္ဴပည္ ေကဵးလက္အက၏ ကပုံကဟန္ႎႀင့္ အႎုပညာ အတတ္ကလည္း လၾန္စၾာ ေပၝမဵားလႀေပသည္။
အထူးသဴဖင့္ ခုန္ေပၝက္ေကဵာ္လၿား ဂ႗မ္းထုိးပစ္ခဵ အစရႀိေသာ အံ့ဘၾယ္ေကာင္းေသာ အတတ္မဵားသည္ တ႟ုတ္
ေကဵးလက္အက ထူးဴခားေသာ လကၡာပင္ ဴဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ ဳကာပဒုမၳာ အကမႀ ေဴခလႀမ္းေသးေသးႎႀင့္ ႎၾဲႛေညာင္းစၾာ
လမ္းေလ႖ာက္ဴခင္းသည္ ဳကာပဒုမၳာပန္းတုိႛ ေရလၿာေပၞမႀာ ယိမ္းယုိင္ ေ႟ၾႚေလဵာေနဘိသကဲ့သုိႛပင္ ဴဖစ္ေပသည္။
ထုိႛေဳကာင့္ လူမဵားသည္ ယင္းအကကုို ေရေပၞမႀာ ေ႟ၾႚလဵားဴခင္းဟု ေခၞဳကေပသည္။ အခဵႂိႚအကမႀ ႎၾဲႛေညာင္း
ညက္ေညာႎူးညံ့ေသာ အမူအယာသည္ ႎုလႀေသာ မုိးမခပင္ သစ္ကုိင္းမဵား ေလထဲ၌ ယိမ္းယုိင္ဘိသကဲ့သုိႛ ဴဖစ္၍
လူမဵားသည္ ယင္းကုိ ေလထဲ၌ ယိမ္းေနေသာ မုိးမခပင္ သစ္ကုင
ိ ္းဟု ေခၞဳကေပသည္။
အကပညာသည္မဵားသည္ ဇာတ္သဘင္မႀ အမူအယာ အႎုပညာအတတ္ႎႀင့္ သ႟ုပ္ေဖာ္နည္းမဵားကုိ လည္း
လက္ခံ၍ အခၾင့္အားေလဵာ္စၾာ ေကဵးလက္အကထဲ၌ သုံးစၾဲကဴပဳကသည္။ အက ကရာတၾင္ တူရိယာမဵႂိးစုံကုိ သုံးစၾဲဴခင္း၊
အထူးသဴဖင့္ တီးဴပေသာ တူရိယာမဵား သုံးစၾဲဴခင္း၊ အက ကရာတၾင္ ဝတ္ဆင္ေသာ အကဵႈႎႀင့္ အေယာင္ အေဆာင္မဵား
သုံးစၾဲဴခင္းႎႀင့္ ေကဵးလက္အကႎႀင့္ တ႟ုတ္ယဥ္ေကဵးမႁ အစဥ္အလာတခု ဴဖစ္ေသာ သုိင္းအတတ္ ဆက္တံဴခင္းတုသ
ိႛ ည္
မဳကာမီႎႀစ္မဵားအတၾင္းက တ႟ုတ္ အကပညာသည္မဵား စုံစမ္းေလ့လာေနေသာ ဴပႍနာ မဵားပင္ ဴဖစ္ေပသည္။
ဆယ္ႎႀစ္အတၾင္းမႀာ အကလုပ္ငန္းသည္ အစုိးရ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႁႎႀင့္ ဥကၠႉေမာ္၏ ပန္းတုိင္းပၾင့္ဳကပၝေစ၊
အေဟာင္းကုိေဖာ္ အသစ္ကုိဖန္ ဟူေသာ အႎုပညာလမ္းစဥ္၏ ႌၿန္ဴပမႁေအာက္ဝယ္ ေအာင္ဴမင္မႁ ေဴမာက္ဴမားစၾာ
ရရႀိခဲ့ေပသည္။ ေကာင္းမၾန္လႀေသာ ေကဵးလက္အကမဵားစၾာကုိ မၾမ္းမံဴပႂဴပင္၍ တင္ဆက္ ကဴပ ခဲ့ေပသည္။ ဥပမာ
နဂၝးအက၊ ဴခေသႆ့အက၊ လက္ဖက္ခူးမီးပုံးအက၊ ဗုံတုိအက၊ ငလ္တုိႛစ္အက (မၾန္ဂုိးလီးယား လူမဵႂိး)၊ ပုဂံဴပားအက
(ဝီဂၝလူမဵႂိး)၊ ခဵစ္ဳကည္ေရးအက (တိဘက္လူမဵႂိး)၊ ေ႕ပသံအက (ေဴမာင္လူမဵႂိး) စသည္တုိႛ ပင္တည္း၊ ယင္းဴပႂဴပင္
မၾမ္းမံခဲ့ေသာ အကမဵားသည္ ေဖာ္ဴပခဵက္ ပုိ၍ထင္ရႀား႟ုံမ႖မက တ႟ုတ္ဴပည္သူလူထု၏ သစ္လၾင္ေသာ အေတၾးအေခၞ
စိတ္ဓာတ္မဵားကုိလည္း ပၝလာေပသည္။ ဥပမာ ဳကာပဒုမၳာအကသည္ ေတၾးေခၞစရာ ပုိ၍ နက္နဲလာ၍ ဳကာပဒုမၳာကုိ
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ခဵီးဳကႃးဴခင္းအားဴဖင့္ တ႟ုတ္ဴပည္သူဴပည္သားမဵား ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးကုိ ဴမတ္ႎုိးေသာ စိတ္ဓာတ္ကုိ သ႟ုပ္ေဖာ္ ေလသည္။
အသၾင္အဴပင္ ပုိ၍ေကာင္းမၾန္ ေဴပဴပစ္လာေလသည္။ သ႟ုပ္ေဖာ္ခဵက္ ပုိ၍ထင္ရႀားလာေလသည္။ ကပုံကဟန္မႀာလည္း
မဵားစၾာ တုိးတက္လာခဲ့ေလသည္။ ဥပမာအားဴဖင့္ လက္ဖက္ခူး မီးပုံးအကကုိ ဳကည့္ဦးေလာ့၊ မူလဇာတ္လမ္းမႀာ
လဘက္ခူး အဘုိး႒ကီးႎႀင့္ အဖၾား႒ကီးႎႀစ္ေယာက္ ေနာက္ေဴပာင္ဳကေသာ အခန္းရႀိေပသည္။ မၾမ္းမံ ဴပႂဴပင္႓ပီးလ႖င္
ယင္းအခန္းကုိ ပယ္ဖဵက္၍ လုံမဴဖႃတုိႛ လက္ဖက္ခူး အလုပ္လုပ္ပုံႎႀင့္ လိပ္ဴပာကုိ ဖမ္းစဥ္ ေပဵာ္႟ၿင္ဴမႃးတူးပုံကုိ အဓိက
အားဴဖင့္ ေဖာ္ဴပေလေတာ့သည္။ သုိႛဴဖင့္ ေဖာ္ဴပခဵက္ကုိ ပုိ၍ထင္ရႀားေစခဲ့ေပသည္။ နဂၝးအကသည္ ဇာတ္ခုံေပၞသုိႛ
တင္ဆက္ကဴပေသာအခၝ ကကၾက္ အခဵင္းခဵင္း ဆက္စပ္သည္မႀာ ပုိ၍ ေဴပဴပစ္ သိပ္သည္းလာသည္။ အထူးသဴဖင့္
ဓာတ္မီးမဵားဴဖင့္ သင့္ေလဵာ္စၾာ ထုိးဴပဴခင္းဴဖင့္ ပုိမုိတင့္တယ္ ပုိမုိ ခမ္းနား ႒ကီးကဵယ္ေစေလသည္။
ေကဵးလက္အကမဵား တူးေဖာ္မၾမ္းမံ ဴပႂဴပင္ဴခင္းဴဖင့္ တ႟ုတ္အကသဘင္ တီထၾင္ဖၾဲႛစည္းမႁကုိလည္း တၾန္း
လႀန္အားေပးခဲ့ေလသည္။ မဵားစၾာေသာ အကသဘင္သစ္မဵားသည္ ေကဵးလက္အက၏ အဆီအႎႀစ္မဵားကုိ လက္ခံ
သုံးသပ္ခဲ့ေပသည္။ ဥပမာ ေကာင္းမၾန္လႀေသာ ေရႀးေဟာင္းအကသဘင္ ေပၞလီတိမ္းထဲမႀ မဵားစၾာေသာ သ႟ုပ္ေဖာ္
နည္းသည္ ေကဵးလက္အကမႀ လက္ခံထားေသာ နည္းမဵားပင္ဴဖစ္၏။
တ႟ုတ္ဴပည္သူလူထု၏ အ႒ကီးအကဵယ္ ခုန္လၿား တုိးတက္မႁႎႀင့္အညီ တ႟ုတ္ေကဵးလက္အကလည္း အဆက္
မဴပတ္ တုိးတက္ဖံႛၾ႓ဖိႂးလဵက္ ရႀိေပသည္။ ၁၉၅၈ ခုႎႀစ္၊ တုိင္းဴပည္တဝန္းလုံး ေကဵး႟ၾာမဵားမႀ ဴပည္သူဘ
ႛ ုံအဖၾဲႛမဵား ဖၾဲႛစည္း႓ပီး
ေနာက္ မဵားစၾာေသာ ဴပည္သူဘ
ႛ ုံအဖၾဲႛမႀ ထူးခ႗န္ေသာ ေကဵးလက္အႎုပညာသည္မဵား စည္း႟ုံးကာ အေပဵာ္တမ္း အဆုိ
အက အဖၾဲမ
ႛ ဵား တည္ေထာင္ခဲ့ဳကေပသည္။ သုိႛဴဖင့္ ေကဵးလက္ အႎုပညာသည္မဵားသည္ ပုိမုိမဵားဴပားေသာ အခဵိန္ဴဖင့္
ေကဵးလက္အကမဵား၏ စုေဆာင္းဴခင္း၊ မၾမ္းမံဴခင္း၊ တီထၾင္ဖၾဲႚစည္းဴခင္း လုပ္ငန္းမဵားကုိ လုပ္ေဆာင္ႎုိင္ဳကေလသည္။
ဴပည္နယ္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးေဒသႎႀင့္ ႓မိႂႚ႒ကီးဴပ႒ကီး အသီးသီးတုိႛမႀာ အဆုိအကအဖၾဲႚႎႀင့္ လူထု အႎုပညာ
ဗိမၳာန္မဵား တည္ေထာင္ခဲ့ဳကေပသည္။ အသက္ေမၾးဝမ္းေဳကာင္းႎႀင့္ အေပဵာ္တမ္းအက ပညာသည္မဵား အေရအတၾက္
အလဵင္အဴမန္ တုိးပၾားလာခဲ့ေပသည္။ ႔ကယ္ဝေသာ တ႟ုတ္ဴပည္သစ္ ေဴမ႒ကီးေပၞမႀ ေကဵးလက္ အက တည္းဟူေသာ
ပန္းမာလ္သည္ လႀပသည္ထက္ လႀပေအာင္ သာယာသည္ထက္ သာယာေအာင္ ဖူးပၾင့္ဳက ေပလိမ့္မည္။
အခဵႂိႚေသာ ကကၾက္ ကဟန္တုိႛ၏ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကုိ ဤသုိႛ ေတၾႛထိခံစားႎုိင္၏။
ေရအုိး႟ၾက္အက
တ႟ုတ္ဴပည္အေရႀႚေဴမာက္ပုိင္း အီယံပီယံ ေဒသတေလ႖ာက္တၾင္ ေနထုိင္ဳကေသာ ကုိးရီးယား
အမဵႂိးသား ဴပည္သူလူထုတုိႛ၏ လုံႛလဝီရိယႎႀင့္ သန္ႛစင္ေဴဖာင့္မတ္ ႟ုိးသားဴခင္းသည္ အလၾန္ေကဵာ္ဳကား
ေပသည္။ ေရအုိး႟ၾက္ဴခင္းမႀာ ကုိးရီးယား အမဵႂိးသမီးတုိႛ၏ ထူးဴခားေသာ အလုပ္အမဵႂိးအစား တခု ဴဖစ္သည္။
ဤအကသည္ ကုိးရီးယား အမဵႂိးသား၏ လူထုအကကုိ အားကုိးလ႖က္၊ ကုိးရီးယား အမဵႂိးသမီးတုိႛ၏ လုပ္ငန္း
ေဆာင္တာ ဘဝကုိ ေဖာ္ဴပ႓ပီး သူတုိႛ၏ သိမ္ေမၾႎ
ႛ ူးညံ့ ေဴဖာင့္မတ္႟ုိးသား၍ အလုပ္႒ကိႂက္ႎႀစ္ သက္ေသာ
အကဵင့္စာရိတၨကုိလည္း သ႟ုပ္ေဖာ္လုိက္ေလသည္။
အ႟ုဏ္ထဲတၾင္၊ လုံမပဵႂိတစုသည္ ေခၝင္းေပၞမႀာ ေရအုိးကုိ႟ၾက္ကာ လႀပနီရဲေသာ နံနက္ခင္း၏
ေနမင္း႒ကီးကုိ ႒ကိႂဆုိ႓ပီး ဳကည္လင္ေတာက္ပသည့္ ႎႀင္းေပၝက္ေပၞဝယ္ ေဴခလႀမ္းခပ္ေပၝ့ေပၝ့ႎႀင့္ စမ္းေရ အနီးသုိႛ
လမ္းေလ႖ာက္သၾားဳကေလသည္။ သူတုသ
ိႛ ည္ လမ္းတေလ႖ာက္တၾင္ ခဵႂံေတာကုိဴဖတ္ကာ လယ္ကၾက္ကုိ
ေကဵာ္႓ပီး ေကၾႛေကၾႛေကာက္ေကာက္ဴဖစ္ေသာ လမ္းကေလးေပၞတၾင္ သၾားလဵက္ သၾားလဵက္ ေနသည္။ သူတုိႛ၏
က႗မ္းကဵင္ေကဵ႕ပန္ေသာ ေရအုိး႟ၾက္ဴခင္း ကဵင္လည္မႁသည္ ပရိသတ္အား လႀပေသာ ပန္းခဵီကားခဵပ္ တခဵပ္
အတၾင္းသုိႛ ေခၞဝင္သၾားေလေတာ့သည္။
ေရအုိး႟ၾက္အကသည္ အဆုံးမရႀိ ေဴပာင္းလဲေနသည့္ ပန္းခဵီကားမဵား အကဴဖစ္သည္။ ပန္းခဵီကားမဵား
တခဵပ္ႎႀင့္ တခဵပ္ ဆက္ထားရာမႀာ အလၾန္တရာ က႗မ္းကဵင္ ေဳက႕ပန္ေပသည္။ ဤကား ဴပည္သူ လူထုသည္
အလုပ္ကုိ ႒ကိႂက္ႎႀစ္သက္လဵက္ ေပဵာ္႟ၿင္သည့္ စိတ္ဓာတ္ရႀိသည္ ဟူ၍ ေဖာ္ဴပထားေလသတည္း။
ပန္းကုံးအက
ပန္းကုံးအကသည္ ယူနန္ဴပည္နယ္ တက္ဟုံ ယုိးဒယား အမဵႂိးသားနယ္ေဴမရႀိ လူထုအက တမဵႂိး
ဴဖစ္သည္။ ဤအကသည္ ဳကည္လင္လႀပဴခင္းအတၾက္ လူအမဵားတုိႛ၏ ႎႀစ္သက္ဴခင္းကုိ ခံရေလသည္။
သ႒ကႆန္ပၾဲေတာ္ ကဵေရာက္တုိင္းႎႀင့္ မဟာေပဵာ္ပၾဲသဘင္႒ကီး ကဵင္းပေသာ အခဵိန္တုိင္းတၾင္ သူတုသ
ိႛ ည္
လႀပေသာ ပန္းကုံးကုိ လႁပ္ရႀားကာ မိမိ၏ ေပဵာ္ပၾဲသဘင္သုိႛ ဝမ္းေဴမာက္စၾာ တက္ေရာက္ဳကသည္။
ပန္းကုံးတုသ
ိႛ ည္ ပန္းမဵားေဝဆာေနသည့္ မုိးဦးရာသီ၏ အရိပ္လကၡဏာကုိဴပသည္။ လုံမပဵႂိတုိႛ၏
ငယ္႟ၾယ္ေသာ ဘဝစၾမ္းအင္ကုိ အရိပ္လကၡဏာဴပသည္။ ခဵမ္းေဴမ့သာယာေသာ ဘဝကုိလည္း အရိပ္
လကၡဏာ ဴပသည္။
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ပန္းကုံးအကမႀာ မိမိ၏ ကဗဵာကဲ့သုိႛေသာ စိတ္ဓာတ္ အေဴခအေနဴဖင့္ ယုိးဒယား အမဵႂိးသမီး လုံမပဵႂိ
၏ ေမတၨာ ေကာင္းမၾန္သန္စ
ႛ င္ ေဴဖာင့္မတ္႟ုိးသားသည့္ အကဵင့္စာရိတၨကုိ ေဖာ္ဴပေလသည္။ ဤအကသည္
ယုိးဒယား ဴပည္သူတုိႛ ေကာင္းမၾန္ေသာဘဝ လုိလားႎႀစ္သက္ဴခင္းကုိ ပန္းခဵီ ေရးဆၾဲထား သည္။ ဴဖႃစင္ေသာ
ပန္းကုံးမဵားဴဖင့္ ဖၾဲႚထားေသာ လႀပသည့္ ပန္းခဵီကားခဵပ္ တခဵပ္သည္ ႟ုတ္တရက္ နံရံတခုသုိႛ ေဴပာင္း႓ပီး
႟ုတ္တရက္ လႀပေသာ ပန္းပၾင့္၏ ပၾင့္ခဵပ္သုိႛ ေဴပာင္းလဲသၾား၍၊ အခဵိန္ခဵိန္အခၝခၝ တင့္တယ္ေသာ ပန္းဆုိင္း
အဴဖစ္သုိႛ ေဴပာင္းလဲသၾားဴပန္ေလသည္။ ဤစိတ္ဝင္စားဖၾယ္ရာ ေဴပာင္းလဲမႁမဵားသည္ ေတာင္ဘက္ တုိင္းႎုိင္ငံ
၏ သာယာေသာ႟ႁခင္းကုိ ေဖာ္ဴပေရးဆၾဲ စီခဵယ္ထားေလသည္။ ယုိးဒယား အမဵႂိးသမီး လုံမပဵႂိတုသ
ိႛ ည္
လႀပတင့္တယ္ေသာ ပန္းႎႀင့္ပမာ အမိႎုိင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ အဖဵားမႀာ ပၾင့္ထၾက္ေနေလသည္။ သူတုသ
ိႛ ည္
ဤ႓ငိမ္းခဵမ္းသာယာေသာ တုိင္းဴပည္နယ္ေဴမေပၞတၾင္ လၾတ္လပ္ေရးႎႀင့္ ေပဵာ္႟ၿင္မႁတုိႛကုိ ခံစားေနဳကသတည္း။
ဴမက္ဴပင္ဴမင့္ေပၞတၾင္ ေနထုိင္ေသာ ဂဵက္ပၝးအက
ဤအကသည္ တိဘက္လူထုအလယ္တၾင္ ပဵံႚႎႀံႛလဵက္ရႀိသည္။ ဤအကမႀာ အေဳကာင္းအရာ
ေပၝ႔ကယ္႓ပီး အႎုပညာအဆင့္အတန္း သာလၾန္ေသာ ရႀံကဵည္အက၊ ကုိးက႗မ္းအကႎႀင့္ ဂဵက္ပၝးအက
အစရႀိသည့္ လူထုကုိ ဴပႂဴပင္ ဖၾဲႚစပ္ထားေသာ အကဴဖစ္သည္။ ဂဵက္ပၝး အကသည္ တိဘက္အမဵႂိးသား လူထု
အႎုပညာသည္ကုိ ေခၞေဝၞသမုတ္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ဤအကသည္ ဂဵက္ပၝးတုိႛ ဴမက္ဴပင္ဴမင့္ေပၞတၾင္ ကဴပဴခင္း၊
အေဴခအေနကုိ သ႟ုပ္ေဖာ္ေသာ အကဴဖစ္သည္။ အစမႀာ တိဘက္အမဵႂိးသား အဝတ္အစား အမဵႂိးမဵႂိးတုိႛကုိ
ဝတ္ဆင္ထားေသာ လူထု အႎုပညာသည္တုိႛသည္ တိဘက္တၾင္ အက အမဵႂိးမဵႂိး ကခုန္ဳက႓ပီး၊ တဖက္တၾင္
ဤသုိႛ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာစၾာ သီခဵင္းဆုိဳကသည္။ "ဴမက္ဴပင္ဴမင့္သည္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ၏ ေကာ္ေဇာဴဖစ္သည္၊

ေကာင္းကင္ဴပာသည္ က႗ႎု္ပ္တုိႛ၏ ယာယီတဲအိမ္ အမုိးအကာဴဖစ္သည္၊ ဴမက္ဴပင္ဴမင့္တဝန္းလုံး ေဒသအႎႀံႛ
အဴပားမႀာ က႗ႎု္ပ္၏ ေနအိမ္ဴဖစ္သည္။ က႗ႎု္ပ္တုသ
ိႛ ည္ ဴမက္ဴပင္ဴမင့္ေပၞတၾင္ ေဝဆာေနေသာ ပန္းမာလာ
ဴဖစ္သည္"။ ဤ အဆုိစကားသည္ ဴမက္ဴပင္ဴမင့္ေပၞတၾင္ေနထုိင္ေသာ ဂဵက္ပၝး အက၏ အဓိက အေတၾးအေခၞ
ဴဖစ္သည္။
ဤအကသည္ ေဴပာင္းလဲမႁမဵား႓ပီး အလၾန္ဆန္းသစ္ေပသည္။ လႁိက္လႀဲေသာ ေတးဂီတသံႎႀင့္
လၾတ္လပ္ေသာ အကအခုန္ ႓ပီးသည့္ေနာက္ သာယာေသာ ေမတၨာေတာ္ ဂီတသံသုိႛ ေဴပာင္းလဲ၍ တိဘက္
အမဵႂိးသမီး လုံမပဵႂိ ၁၂ ေယာက္တုိႛက အသာေလး ကေနသည္။ လူပဵက္သည္ အကပၾဲသဘင္ အစမႀ
အဆုံးအထိ ကဵင္လည္စၾာ ပၝဝင္ခဲ့သည္။ လူပဵက္တုိႛ အႎုပညာ စၾမ္းရည္သည္ ထိပ္တန္း ကဵေရာက္ေပသည္။
အကသည္ အစမႀ အဆုံးအထိ မအားမလပ္ ဖဵပ္လပ္ေပၝ့ပၝး သာယာ၍ အမဵႂိးသား အမႀတ္လကၡဏာ ဴပင္းဴပ၍၊
အကႎႀင့္ ဂီတ ပန္တဵာတုိႛကုိ စၾဲ႓မဲစၾာ တၾဲစပ္ထားသည္။ ဤအကသည္ အမဵႂိးသား အစဥ္အလာကုိ လက္ခံ
ထားသည္သာမက တိဘက္အမဵႂိးသား လူထုပညာသည္ အုိမီဳကာဆင္ ကုိယ္တုိင္ ပၝဝင္ဖၾဲႛစပ္ ႌၿန္ဴပ ကဴပ
ပၝသည္။
ဴမက္ဴပင္ဴမင့္ေပၞတၾင္ ေနထုိင္ေသာဂဵက္ပၝး အကသည္ ၁၉၅၇ ခုႎႀစ္၊ (၆) ႒ကိမ္ေဴမာက္ ကမာၲႛ
လူငယ္ႎႀင့္ ေကဵာင္းသားမဵား ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေမတၨာေပဵာ္ပၾဲသဘင္တၾင္၊ ေဳကးဆုကုိ ဆၾတ္ခူးခဲ့ေလသည္။
တတိယလ သုံးရက္ေနႛအက
တ႟ုတ္ဴပည္ အမဵႂိးအစား ေပၝမဵားေသာ အစဥ္အလာ လူထု ဓေလ့ထုံးစံသည္ အကပညာ
ေအးေအးႎၾႚဲႎၾဲႚ ဖန္တီးမႁအတၾက္ မဵားဴပား႔ကယ္ဝေသာ သဘာဝမူရင္း အေဳကာင္းအရာကုိ သုိေလႀာင္
ထားေလသည္။ ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တုိင္း တတိယလ၏ သုံးရက္ေနႛသည္ ဟုိင္နန္က႗န္း ေမဖူလီ (လီအမဵႂိးသားႎၾယ္တခု
ဴဖစ္သည္) ၏ ႒ကီးကဵယ္ခမ္းနားေသာ အစဥ္အလာပၾဲေတာ္ ေနႛထူးဴဖစ္သည္။ ဤေနႛတၾင္ လီအမဵႂိးသား
အမဵႂိးသမီး လူငယ္တုသ
ိႛ ည္ လႀလႀပပ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္ထား႓ပီး ညေနခဵမ္းခဵိန္ခၝ အုန္းေတာထဲဝယ္ မိမိ
ခဵစ္ဴမတ္ႎုိးေသာ သူအား သစၤာရႀိေသာ ခဵစ္ေရးစကားကုိ ဆုိဳကေလသည္။
တတိယလ သုံးရက္ေနႛ အကသည္ ဤသာယာေသာ ေနႛ႒ကီးကုိ အသက္သၾင္း ေရးမႀတ္ထား
လုိက္ဴခင္းဴဖစ္ကာ ကဗဵာလကႆာသဖၾယ္ သာယာနာေပဵာ္ဖၾယ္ ႟ႁခဵင္ဖၾယ္ ေကာင္းသည္။
အက၏ အစတၾင္ လုံမပဵႂိတုသ
ိႛ ည္ ကုန္းေပၞတၾင္ မိမိ၏ ခဵစ္သူကုိ ႟ႁေဴမၟာ္လဵက္ ေနဳကသည္။
လူပဵႂိတုိႛ ကုန္းေပၞသုိႛ တက္လာေသာအခၝ သူမတုသ
ိႛ ည္ အဝုိင္းတခု ဝုိင္းဝန္းထား႓ပီး လက္ထဲတၾင္ သစ္ခက္
တခက္စီ ကုိင္ထားသည္၊ ဤကား သူတုိႛ အုန္းေတာထဲသုိႛ ခုိဳကသည္ကုိ လကၡဏာဴပ၏။ လူပဵႂိတုသ
ိႛ ည္
ပန္းထီးကုိ လႀည့္ကာ လႁပ္ကာ ထၾက္လာဳကသည္။ သူတုသ
ိႛ ည္ လုံမပဵႂိတုိႛကုိ ရႀာေဖၾ ေနဳကသည္။
ဤအခဵိန္တၾင္ ဇာတ္ခုံေပၞရႀိ လူပဵႂိႎႀင့္ လုံမပဵႂိ၌ ပန္းထီးႎႀင့္ သစ္ခက္တုသ
ိႛ ည္ ကဗဵာအရသာရႀိေသာ ပန္းခဵီ
ကားခဵပ္ မဵားစၾာတုိႛကုိ တင္ဴပေလသည္။ လူပဵႂိတုသ
ိႛ ည္ အမဵႂိးမဵႂိးေသာ နည္းဴဖင့္ မိမိခဵစ္ေသာ လုံမပဵႂိအား
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ေမတၨာလက္ေဆာင္ေပးေလသည္။ သာယာေသာဘဝတၾင္ သူတုိႛအားလုံးသည္ မိမိ၏ခဵစ္သူကုိ ေတၾႛ႓ပီး
အတူတူယႀဥ္တၾဲ႓ပီး၊ တတၾဲတၾဲလမ္းေလ႖ာက္ ထၾက္ခၾာသၾားေလသည္။
ဤအကတၾင္ တ႟ုတ္ ေတာင္ဘက္ပင္လယ္ အရသာရႀိေသာ အဝတ္အကဵႈႎႀင့္ ပရိေဘာဂမဵား
ပၝရႀိသည္။ ဂီတပန္တဵာႎႀင့္ လႀပေသာ အက စိတ္ကူးယဥ္သည္ ေမတၨာေတာ္ ဂီတသံထဲတၾင္ အလၾန္ တရာ
ကုိက္ညီ ဴပည့္ဝေလသည္။ ဤအကသည္ လီအမဵႂိးသား ဴပည္သူလူထု၏ နက္နဲေသာ ေမတၨာ စိတ္ဓာတ္ႎႀင့္
ေဴဖာင့္မတ္႟ုိးသားေသာ အကဵင့္စာရိတၨကုိ ႟ုိေသစၾာ ေဖာ္ဴပထားေလသည္။
လား(ခ္)အက
လား(ခ္)အကသည္ ဝိဝူ(ရ္)အက ဴဖစ္သည္။ ဤအကသည္ အေဴခခံအားဴဖင့္ စင္းကဵမ္း
ဴပည္နယ္တၾင္ ေကဵာ္ဳကားေသာ မာခၝမူ (ေတးဂီတ အမည္) ၁၂ ခုအနက္ တခု အပၝအဝင္ ဴဖစ္ေသာ လား(ခ္)
နာမည္ေကဵာ္ ေတးဂီတအရ ဴပႂဴပင္ ဖၾဲႛစပ္ထားေသာ အကဴဖစ္သည္။ ဤအကသည္ စင္းကဵမ္း ဴပည္သူတုိႛက
ဆုိရႀယ္လစ္ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းစဥ္ႎႀင့္ တ႟ုတ္ဴပည္ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီ အမဵႂိးသားလမ္းစဥ္၏ လင္းေရာင္ဴခည္
ေအာက္တၾင္ ေကာင္းမၾန္ေဳကနပ္စၾာ ေနထုိင္ဳကသည္ကုိ ေဖာ္ဴပ ခဵီးမၾမ္းေပသည္။ ဤအကမႀာ ဴပည္သူႛ ဘုံအဖၾဲႛ
တခုတၾင္ ေကာင္းမၾန္ ေပၝမဵားေသာ စပၝးကုိ ရိတ္သိမ္း႓ပီးေနာက္ အားလုံးတုသ
ိႛ ည္ ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာေသာ
စိတ္ဓာတ္ဴဖင့္ ေပဵာ္ပၝးလၾတ္လပ္စၾာ တီးဆုိ ကခုန္ဳကသည္ဟု စင္းကဵမ္း ဴပည္သူလူထု၏ အဆုိအက အထူး
က႗မ္းကဵင္မႁကုိ ဴပည့္ဴပည့္ဝဝ ေဖာ္ဴပထားေလသည္။ ဤအကသည္ တပၝးသၾားအက၊ ႎႀစ္ပၝးသၾားအကႎႀင့္
လူအမဵားအကဴဖင့္ သ႟ုပ္ေဖာ္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
အက ပညာသည္တုိႛ၏ ရယ္ေမာဖၾယ္ေကာင္းေသာ မဵက္ႎႀာ အမူအယာသည္ သာယာေသာ ေတး
ဂီတသံကုိ တၾဲ႓ပီး ဴပပၾဲအား ကၾင္းကၾင္းကၾက္ကၾက္ အသက္သၾင္းထားလဵက္၊ အရသာရႀိရႀိ စိတ္ဝင္စားဖၾယ္
ဴဖစ္ေစသည္။ ဤအကကုိ ဳကည့္႓ပီး လူတကာတုိႛ၏ စိတ္သည္ အကပညာသည္၏ အဆုိအက၏ အခဵက္ႎႀင့္
ညီစၾာ တက္ကာဆင္းကာ ဴဖစ္လဵက္၊ ကဵယ္ဝန္း၍ ႔ကယ္ဝေသာ စင္းကဵမ္းနယ္သုိႛ ေရာက္သၾားဘိသကဲ့သုိႛ
ေကာင္းမၾန္သည့္ စပၝး အရိတ္အသိမ္းတၾင္ ပၝရႀိေသာ ဝမ္းေဴမာက္ဴခင္းကုိ အတူတူ ခံစားဳကရေလေတာ့
သတည္း။
ဥေဒၝင္းအက
ဥေဒၝင္းသည္ ေကာင္းမၾန္ဴခင္းအရိပ္လကၡဏာကုိ ေဖၞဴပသည္။ တ႟ုတ္ ယူနန္နယ္ ယုိးဒယား
အမဵႂိးသား ဴပည္သူတုိႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး သာယာေရးႎႀင့္ ဆက္စပ္ယႀဥ္တၾဲေလ့ရႀိသည္။ ဥေဒၝင္းအကသည္
ယုိးဒယား အမဵႂိးသားဴပည္သူတုိႛ၏ အစဥ္အလာ အကဴဖစ္၏။ ဤအက ေဖာ္ဴပထားေသာ အဓိက အေဳကာင္း
အရာမႀာ လင္မယား တတၾဲသည္ စစ္မီး အႎၩရာယ္ေဳကာင့္ ေသဆုံးဳကရႀာသည္။ သုိႛေသာ္ လူတကာတုသ
ိႛ ည္
သူတုိႛ၏ ဤသုိႛ ဝမ္းနည္းစၾာ ဘဝအား အဆုံးသတ္ဴခင္းကုိ စိတ္ထဲတၾင္ မေဳကနပ္သဴဖင့္ လင္မယား
ႎႀစ္ေယာက္တုိႛသည္ ေသဆုံး႓ပီးေနာက္ ဥေဒၝင္းအဴဖစ္သုိႛ ေဴပာင္းလဲခဲ့၍၊ အတူအတူ ယႀဥ္တၾဲ႓ပီး ေနထုိင္
ဳကသည္ဟူ၍ စိတ္ကူးမိေလသည္။ ယူနန္နယ္ မန္းရႀိခ႟ုိင္တၾင္ တင့္တယ္႒ကီးကဵယ္ေသာ ေပဵာ္ပၾဲသဘင္တုိင္း
ဥေဒၝင္းအကကုိ ေတၾႛဴမင္ရေလသည္။ အကပညာသည္တုသ
ိႛ ည္ ကုိယ္ကဵပ္ ဥေဒၝင္းအကဵႈကုိ ဝတ္ဆင္ထား႓ပီး
ဆင္ေဴခေထာက္စည္၏ အခဵက္ကုိ ကုိက္ညီေစလဵက္ ဥေဒၝင္း၏ လႀပ ေကာင္းမၾန္ေသာ အမူအရာ အမဵႂိးမဵႂိးကုိ
တုပ၍ အေတာင္လႁပ္ရႀားကာ ကခုန္ ဳကေလသည္။
တ႟ုတ္အမဵႂိးသား အဆုိအကအဖၾဲႛက ကဴပေသာ ဥေဒၝင္းအကသည္ အႎုပညာအရ၊ မူရင္း လူထု
အကထက္ သာလၾန္ပၝသည္။ သူတုသ
ိႛ ည္ ဥေဒၝင္းအေတာင္ဖၾင့္ဴပဴခင္း၊ ေရေသာက္ဴခင္း ေရခဵႂိးဴခင္းႎႀင့္ ပဵံဴခင္း
အမူအယာတုိႛကုိ လႀပတင့္တယ္ ႟ႁခဵင့္ဖၾယ္ ဴဖစ္ေစသည္။ အက၏ ပဌမတၾင္ အားလုံးေသာ ဥေဒၝင္းတုသ
ိႛ ည္
အ႓မီး၊ အေတာင္ကုိ ဖၾင့္ဴပ႓ပီး ေတာက္ပေသာ ပုလဲဴဖင့္ မၾမ္းမံစီဴခယ္ထားသည့္ အေမၾးတုိႛကုိ ေထာင္ကာ
႒ကီးမားေသာ ေဆးေရာင္စုံ ပန္းခဵီကား႒ကီးတခဵပ္ႎႀင့္ တူေစသည္။ ထုိေနာက္ သူတုသ
ိႛ ည္ ပဵံဳက႓ပီး တခၝတရံ
လႀပေသာ ကုိယ္ကုိ လႁပ္ရႀားကာ တခၝတရံ စိမ္းလန္းစုိေဴပေသာ အေတာင္ကုိ ဖၾင့္၍ တခၝတရံ ဦးေခၝင္းကုိ
ေထာင္႓ပီး ပဵံသၾားကာ တခၝတရံ နိမ့္စၾာလႀည့္လည္ ပဵံဝဲလဵက္ အမူအရာမႀာ ေပၝ့ေပၝ့ပၝးပၝး လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္
ရႀိသည္။
အကတခုလုံးသည္ ဗဲလက္(ထ္) အက၏ အရသာရႀိ၏။ အဘယ္ေဳကာင့္ဆုိေသာ္ တ႟ုတ္
အမဵႂိးသား အဆုိအကအဖၾဲႛသည္ ဤအကကုိ ဴပႂဴပင္စီစဥ္ေနစဥ္ ဥေဒၝင္း၏ ထူးဴခားခဵက္အရ၊ ဗဲလက္(ထ္)
အက၏ ဘာသာစကားကုိ သင္ယူေလ့လာခဲ့သည့္အတၾက္ ဴဖစ္ေပသည္။ ဥေဒၝင္းအက၏ အဝတ္အကဵႈ
မႀာလည္း ဖန္တီးမႁတခဵႂိႚ ရႀိသည္။ ဥေဒၝင္း၏ အေမၾးဴဖင့္ တပ္ဆင္ထားဴခင္း မဴပႂေသာ္လည္း၊ လႀပဆုံး ဴဖစ္ေသာ
ဥေဒၝင္း အ႓မီးအေတာင္ကုိ မေပဵာက္ေစဘဲ၊ ဥေဒၝင္းကုိယ္ေပၞတၾင္ ရႀိေသာအေရာင္ကုိ တုပလဵက္၊ တကယ့္

10

အေရာင္ထက္ အေရာင္ေပၝ့ပၝသည္။ ႎုိႛေရာင္သဖၾယ္ ဴဖႃေဖၾးေသာ ပိတ္ပၝးတၾင္ အသားေရာင္ဴဖင့္ ဝၝဝင္း႓ပီး၊
ေရစိမ္းေရာင္ကုိ ဟပ္မိသည္မႀာ အထူးပင္ ဧခဵမ္းသာယာ ႎူးညံ့သိမ္ေမၾႛ ေပသည္။
ဥေဒၝင္းအကမႀာ (၆) ႒ကိမ္ေဴမာက္ ကမာၲႛလူငယ္ႎႀင့္ ေကဵာင္းသားမဵား ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ေမတၨာ ေပဵာ္ပၾဲ
သဘင္တၾင္ ေ႟ၿဆုကုိ ဆၾတ္ခူးခဲ့သည္။ (ထၾန္းေဝ၏ ေဆာင္႟ၾက္ေပးခဵက္ေဳကာင့္ ဤသုိႛ မႀတ္လုိက္ရ၏။)

[၅]
တခၝလည္း ဒၝ႟ုိက္တာသုခ၏ အိမ္ေဂဟာတၾင္ မႎၩေလး လူထုဦးလႀႎႀင့္ စကားလက္ဆုံကဵခဲ့၏။ ဦးလႀကား ပုံဴပင္
သမားဴဖစ္၏။ ပုံဴပင္ကုိ အလုပ္႒ကီးတခုအေနဴဖင့္ စုေဆာင္းထုတ္လုပ္ေန၏။ ပုံေဴပာလည္း ေကာင္း၏။ ပုံဴပင္ ေလ့လာ
ေနသူအတၾက္ ႟ႁခင္း႟ႁကၾက္တုိင္းတၾင္ ပုံဴပင္၏ ေရာင္ဴပန္ဟပ္ေန၏။ အခဵက္အလက္တုိႛကုိ ပုံဴပင္ဴဖင့္ ေလးနက္ေပၞလၾင္
ေစ၏။ စာေရးသူလည္း ပုံဴပင္သမားတေယာက္ဴဖစ္၏၊ ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာကေလးေတၾကုိ ခဵစ္သကဲ့သုိႛ
ပုံဴပင္ကုိလည္း ခဵစ္သူဴဖစ္၏။ ခဵစ္သည့္အတုိင္း ပုံဴပင္ေပၝင္း မဵားစၾာကုိေလ့လာ ဆည္းပူး႓ပီး ဴဖစ္၏။ ကုိယ့္တုိင္းဴပည္
ကုိယ့္ယဥ္ေကဵးမႁအတၾက္ 'အေမေဴပာေသာပုံ' ကုိ စီစဥ္႓ပီး ဴဖစ္ေန၏။ ပုံဴပင္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကဲ့သုိႛ အေရး႒ကီး
ေနသူကုိ ေတၾႛရေသာအခၝ ေရသာခုိ႓ပီး သူႛကုိ အမဵားဆုံး ဖုိႛေပးလုိက္႓ပီး ႟ုိးရာ ေတးကဗဵာေမႀာ္ကုိ သူႛအား သၾင္းဳကည့္
၏။
"ေရႀးကဝိပၝက္ ခုနစ္ရက္၊ ခုကာလဝိပၝက္ ေနာက္ပုိးတက္" ဟု ေရႀးစကားရႀိ၏။ ႟ုိးရာ ေတးကဗဵာတၾင္ မိမိက
အေရး႒ကီးေနေသာအခၝ လူထုအသၾင္ကုိ ပုံဴပင္ကဲ့သုိႛ အေရး႒ကီးဟန္ မဴမင္ေခဵ။ သုိႛရာတၾင္ သူသည္ အင္ဒုိနီးရႀား
သမၳတ ဧည့္ခံပၾဲတၾင္ သီခဵင္းဆုိခဲ့ရေဳကာင္း၊ ဆုိလုိ ဇာတ္ပၾဲအေဳကာင္း၊ ဝၝယန္း အရိပ္ဴပ႟ုပ္ေသးအေဳကာင္းႎႀင့္ ေကဵး႟ၾာ
တ႟ၾာတၾင္ ဘာ႟ၾန္းအက ဳကည့္ခဲ့ရေဳကာင္းမဵားကုိ ေအးေအးေဆးေဆး ေဴပာဴပ၏။ ဘာ႟ၾန္းအကမႀာ ေကဵးလက္
ေတာ႟ၾာ အကဴဖစ္၍၊ သူႎႀစ္သက္သကဲ့သုိႛပင္ တဆင့္ဳကားနာရေသာ စာေရးသူလည္း ႒ကိႂက္လႀ၏။ သုိႛရာတၾင္
ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာအေဳကာင္း ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ မဳကားရ၍ အားရတင္းတိမ္ဴခင္း မရႀိလႀေပ။

[၆]
တေနႛ ရန္ကုန္ဘေဆၾႎႀင့္ ေတၾႛဳကံႂေလရာ စာေရးသူက ထုံးစံအတုိင္း ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာဴဖင့္ ဧည္ခံ
႒ကိႂဆုိရာ သူကဴပႂံးလဵက္ ဴပန္႓ပီး ေဆၾးေႎၾး၏။
"ေကာက္စုိက္မ အုိင္ခဵင္းေတၾ ရႀိလား"
"အေတာ္အသင့္ရႀိပၝတယ္၊ ေတၾႛသမ႖ေတာ့ အကုန္စုထားပၝတယ္"
"ေႎႀာသီးေ႔ကဆုိတာပၝတဲ့ အုိင္ခဵင္းအစဟာ"
"ေအာ္ … တိမ္ခုိးငယ္မႀ ေဝေဝ"
"ဟုတ္တယ္ အဲဒီအုိင္ခဵင္းမႀာ ပန္းနီနီ မပန္ေလႎႀင့္ အမယ္မႀာ နတ္ပန္းပၾင့္တဲ့ ဆုိတာကုိ ဘယ္လုိ အဓိပၯၝယ္
ဴပန္သလဲ"
"ပန္းနီနီဟာ နတ္ပန္းဴဖစ္တယ္၊ နတ္ပန္းဴဖစ္တဲ့ ပန္းနီနီကုိ ပန္ယင္ နတ္ဖမ္းလုိႛ ရည္းစားဦးနဲႛ လၾဲတတ္ တယ္"
"ဟာ လုပ္ေရာ့မယ္ ဆရာကလဲ ေရႀဆ
ႛ က္ဆုိဳကည့္ပၝအုံး"
အတင့္ငယ္မႀ ရဲခဵင္
ေပဵာ္လုိအားႎႀင့္ ေခၝင္းဖဵားတင္
အယင္လူႎႀင့္ လၾဲတတ္တယ္၊
မိဘဘုိးဘၾား ဆုိစကားကုိ
နားမ႖မဝင္ ထီမထင္ဘဲ
႒ကိႂႚပင္႒ကီးေဴမာက္ ပိေတာက္ပင္ေတာင္
ေညာင္ပင္႒ကီးရင္း ေကာက္စုိက္ကယ္ဴပန္
ထိန္ကန္တၾင္းမႀာ လာရင္းမဵက္ဴမင္
ေနမလႀန္းတဲ့ ပန္းလၾင္လၾင္ကုိ
႟ၿင္လုိဴမႃးလုိ ကစားလုိ၍
ဝၝဆုိဦးက ပန္ဘူးတယ္။
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"ေနမလႀန္းတဲ့ ပန္းလၾင္လၾင္ကုိ ဝၝဆုိဦးက ေကာက္စုိက္အဴပန္ ထိန္ကန္တၾင္းမႀာ သူပန္ခဲ့တယ္၊ ေနမလႀန္း
တဲ့ပန္းဟာ သူႛခဵစ္သူေပၝ့၊ ဝၝဆုိဦးဆုိတာလဲ အိမ္ေထာင္ဴပႂတဲ့ လပဲ မဟုတ္လား၊ သူဟာ ေကာက္စုိက္အဴပန္ ထိန္ကန္
တၾင္းမႀာ ေနမလႀန္းတဲ့ ပန္းလၾင္လၾင္ႎႀင့္ ေတၾႛဳကံႂေတာ့ ႟ၿင္လုိဴမႃးလုိ ကစားလုိ၍ ပန္လုိက္တယ္၊ ဒီေတာ့ ပန္းနီနီဟာ
တကဲ့နတ္ပန္း စစ္စစ္မဴဖစ္ႎုိင္ဘူး၊ တင္စားတဲ့ပန္းပဲ ဴဖစ္ရမယ္ေပၝ့"
ရန္ကုန္ဘေဆၾသည္ တည့္တည့္ေဴပာမႀ ရိပ္မိေသာ စာေရးသူ၏ နားသုိႛကပ္၍ ဆုိလုိရင္းကုိ စာတလုံး
တည္းဴဖင့္ ရႀင္းဴပ၏၊ 'ေ႟ၿပန္း'ပင္ ဴဖစ္၏။
"အင္း ဒီေလာက္ေရာက္ေအာင္ေတာ့ အေတၾး မေခၝင္မိေပဘူး၊ ႟ုိး႟ုိးနတ္႒ကိႂက္တဲ့ ပန္းပဲမႀတ္တယ္၊ နတ္မဵား
သုံးေဆာင္ေသာပန္းကုိ ပန္ရမည္ေလာဟု နတ္ဖမ္းစား၍ ရည္းစားနဲႛ ကၾဲရတယ္လုိႛပဲ ႟ုိး႟ုိးမႀတ္လုိက္ မိတယ္"
"ဘယ္႟ုိးလိမ့္မႀာလဲ ဆရာရယ္ ေရႀးလူေတၾဟာ သိပ္အႎုပညာေဴမာက္ဳကတယ္၊ သိပ္႟ုိင္းတဲ့အသုံးကုိ
သိပ္လႀတဲ့ စကားလုံးနဲႚ စီကုံးသၾားတာ ဘယ္ေလာက္ခဵီးဳကႃးစရာ ေကာင္းလဲ၊ တခုရႀိေသးတယ္"
"မိကုိလၾမ္းလဲ ေသာက္ေတာ္ေရခဵမ္း
စားေတာ္ကၾမ္းႎႀင့္ သၾန္းတဲ့ေညာင္ေရ
ပန္းသေဴပႎႀင့္ ေဴပဘူးငယ့္ရႀင္၊
ဘကုိလၾမ္းလဲ ေသာက္ေတာ္ေရခဵမ္း
စားေတာ္ကၾမ္းႎႀင့္ သၾန္းတဲ့ေညာင္ေရ
ပန္းသေဴပႎႀင့္ ေဴပဘူးငယ့္ရႀင္၊
ေမာင္ကေလး ေမာင့္ကုိလၾမ္းေတာ့
ေသာက္ေတာ္ေရခဵမ္း စားေတာ္ကၾမ္းႎႀင့္
သၾန္းတဲ့ေညာင္ေရ ပန္းသေဴပႎႀင့္ မေဴပလုိပၝ
ေသာက္ေရအုိး ဂ႗မ္းထုိးေကာင္ႎႀယ္
အပဵႂိဴဖႃ ငယ္ႎႀမမႀာလ ဳကံႂရတယ္ရႀင္"
"အဲဒီက ဂ႗မ္းထုိးေကာင္ေကာ ဆရာသိလား"
"သူရဲႛခဵစ္သူအတၾက္ ပူပင္ေသာက ေရာက္ရပုံကုိ ဥပမာ ဴပႂတာမဟုတ္လား"
"ဘယ္ဟုတ္လိမ့္မလဲ ဂ႗မ္းထုိးေကာင္ဆုိတာ ေခၝင္းပုိင္း႒ကီး႓ပီး ဖင္ပုိင္းကေသးေတာ့ ဟုိဥစၤာႎႀင့္တူတယ္
(နားနားကပ္ေဴပာ၏) အဲဒၝကုိ သတိရတဲ့အေဳကာင္း ဆုိတာ"
"ဟာဗဵာ ဒၝေတာ့ အေတၾးေခၝင္လၾန္းတယ္ ထင္တယ္၊ ဳကံဳကံဖန္ဖန္ ရႀာရႀာေဖၾေဖၾ ဒၝကုိေတၾး႓ပီး ဆုိပၝ့မယ္လား"
"ဟုတ္ပၝတယ္ ဆရာရဲႛ ေရႀးကလူေတၾဟာ သိပ္ေတာ္တာ"
ထုိေနာက္ အဴခားစိတ္ဝင္စားဖၾယ္ ကဗဵာမဵားကုိ ႟ၾတ္ဆုိေဆၾးေႎၾးရင္း ဳကားဴဖတ္၍ ရန္ကုန္ဘေဆၾ ေမးဴပန္၏။
"ယက္ကန္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ေဝၝဟာရ စကားေတၾေကာ သိသလား"
"ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ အေမႎႀင့္ အမယက္တဲ့ အဝတ္အထည္ေတၾကုိပဲ ဝတ္ခဲ့ရတယ္၊ အိမ္က ယက္ကန္း
စင္မႀာ ရႀိသမ႖ ရင္သၾားတုိႛ၊ ယက္ေဖာက္တုိႛ၊ လၾန္းတုိႛ၊ ဴခားတုိႛ၊ ေလာက္ေတာ့ မေလ့လာဘဲ သိေနတယ္။ ခဵည္ခင္ကေန႓ပီး
အထည္ဴဖစ္တဲ့အထိ ဆုိပၝေတာ့၊ ဝၝပင္ကေန႓ပီး ခဵည္ခင္ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္တာေတၾေတာ့ မသိဘူး။ ဒီေဝၝဟာရေတၾ
ကေတာ့ အထက္ပုိင္း ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာေတၾေရာက္မႀ စုံလင္မယ္"
"ယက္ကန္းနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ကဗဵာေကာ"
"ယက္ကန္းနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ႟ုိးရာကဗဵာလဲ မဵားမဵားစားစား မေတၾႛလႀဘူး။ ပဵႂိေလးယက္တဲ့ ယက္ကန္းစင္တုိႛ၊
လက္ခတ္သံ က႗န္းဖုိသားတုိႛေလာက္ပဲ ေတၾရ
ႛ တယ္"
"အေမေလး သူစိတ္ဆုိးလုိႛ ဗုိင္းေတာင့္နဲႛ မုိးပၝလုိ ယစ္႒ကိႂးနဲႛ ႟ုိက္လုိက္ေလ ဆုိတဲ့ ကဗဵာကေလးဟာ
ဘယ္ေလာက္ ခဵစ္စရာေကာင္းလဲ"
"အင္း လုံမကေလးက သိပ္ေဆာ့တာကုိဗဵ။ အေမ ဗုိင္းေတာင့္ေနတာ ေကာင္းေကာင္း မေတာင့္ရဘူးေပၝ့။
ဒီေတာ့ အေမ စိတ္ဆုိး႓ပီး ေတၾရ
ႛ ာယစ္ကဵႂိးနဲႛ ႟ုိက္လုိက္တာေပၝ့။ အေမ႟ုိက္ေတာ့ အေဖကုိ အားကုိးတာေပၝ့။ အေဖ
ဴပန္လာရင္ ပိတ္အကဵႈလႀန္ဴပ႓ပီး တုိင္မယ္လုိႛ ႎဲၾႛဆုိးဆုိးေနတဲ့ ပုံကေလး ေပၞေနတယ္"
ရန္ကုန္ဘေဆၾ စိတ္ေမာစၾာဴဖင့္ နားေထာင္႓ပီး ဴပံႂး၏။ ႓ပီး သူႛလက္သန္းကုိ ေထာင္ကာဴပလဵက္ ေဴပာဴပ၏။
"ဝၝကုိ ဗုိင္းေတာင့္တဲ့ အထဲက ဒုတ္တံဟာ လက္သန္းေလာက္ပဲ ရႀိတယ္၊ ႓ပီးေတာ့ သိပ္လဲမရႀည္ဘူး၊
ေဴခာက္လက္မေလာက္ဘဲရႀိတယ္။ အေမဟာ လုံမေလးကုိ စိတ္ဆုိးလုိႛ အဲဒီဗုိင္းေတာင့္နဲႛ မုိးတယ္၊ မ႟ုိက္ေသးဘူး။
လက္သန္းလုံးေလာက္ရႀိ႓ပီး ေဴခာက္လက္မေလာက္ ရႀည္တဲ့ ဒုတ္ေခဵာင္းနဲႛ ႟ုိက္ေကာ ဘယ္ေလာက္နာမလဲ၊ ႟ုိက္လုိႛလဲ
မဴဖစ္ပၝဘူး။ ဒၝေပမင့္ အေမဟာ ဒီဗုိင္းေတာင့္တံကေလးနဲႛေတာင္ မ႟ုိက္ရက္ဘူး မုိး႟ုံသာ မုိးတယ္။ တကယ္႟ုိက္
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လုိက္တာက ယစ္႒ကိႂးမ႖င္ကေလးနဲႛ ဗုိင္းေတာင့္နဲႛ႟ုိက္ရင္ နာမႀာစုိးလုိႛ မုိး႟ုံသာ မုိး႓ပီး၊ ႟ၾယ္႟ုံ႟ၾယ္႓ပီး ယစ္႒ကိႂးမ႖င္
ကေလးနဲႛ ႟ုိက္လုိက္တယ္"
"ကုိဘေဆၾ ေဴပာေနတာက ရရစ္႒ကိႂးလား၊ ယပင့္႒ကိႂးဴဖစ္တဲ့ ကဵႂိးေနတဲ့ယစ္က ယစ္ကဵႂိးပဲ မဟုတ္လား"
ထုိအခၝ သူက ရယ္႓ပီး ေဴပာဴပန္၏။
"ဘယ္ဟုတ္လိမ့္မလဲ ဆရာရဲႚ၊ ယစ္က ႒ကိႂးမ႖င္ကေလးနဲႛ ႟ုိက္တာပၝ။ ဒၝေတာင္ သမီးကေလးက ေကဵာသိသိ
ေဳကတယ္လုိႛ ယူဆ႓ပီး၊ အေဖဴပန္လာမႀ ပိတ္အကဵႈလႀန္ဴပ႓ပီး တုိင္မယ္လုိႛ ဆုိေသးတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ႎူးညံ့သိမ္ေမၾႚလဲ၊
မိဘေမတၨာ ဖၾဲႚရာမႀာ ဘယ္ေလာက္ထိမိ ေပၞလၾင္လဲ"
ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာတုိႛမႀာ လၾတ္လပ္ကုန္၏။ ပညာရႀိ စာဆုိေတာ္တုိႛ၏ ေတးကဗဵာတုိႛတၾင္
သဒၬၝနည္း၊ ဆန္းနည္း၊ အလကႆာနညး္၊ အဘိဓာန္နည္း စေသာ နည္းလမ္း စည္းကမ္း၊ ဥပေဒ၊ စည္းမဵဥ္း အေႎႀာင္ အဖၾဲႚတုိႛ
ရႀိကုန္၏၊ သူတုိႛတၾင္ ထုိအေႎႀာင္အဖၾဲႛမဵား မရႀိေခဵ။ လၾတ္လပ္စၾာပင္ လန္းတင့္ေနေပရာ လၾတ္လပ္စၾာပင္ ခံယူႎုိင္၏၊
ကုိယ္႟ႁေဒၝင့္ ကုိယ့္အဴမင္ ကုိယ့္အေနဴဖင့္ ခံစားႎုိင္၏၊ ခံစားကုန္၏၊ ခံယူကုန္၏၊ သာယာ ဳကည္ႎူးကုန္၏၊ လၾမ္းတ
ပူေဆၾးကုန္၏၊ ေသာက ေအးကုန္သည္။

[၇]
အုိ အုိး အုိ …၊
လူသည္ ေမၾးဖၾား စကပင္ ေတးကဗဵာကုိ သာယာဳကည္ႎူး၏၊ တစုံတခုေသာ မေဳကနပ္မႁေဳကာင့္ ငုိေ႔ကး ေသာ
ခေလးအား အုိအုိးအုိ ဟု ဆုိကာ ႎႀစ္သိမ့္လုိက္၏။ အုိအုိးအုိ သည္ ေမတၨာဂ႟ုဏာ အဴပည့္ပၝဝင္ေသာ သီခဵင္းတပုဒ္
ဴဖစ္၏။ ဤေတးသီခဵင္း၏ အနက္အဓိပၯာယ္ကုိ အဘယ္ပညာရႀိ ကဝိသုခမိန္ ဖၾင့္ဆုိႎုိင္မည္နည္း။ သုိႛဴဖင့္ အဓိပၯၝယ္
မရႀိေသာ အသံဟု မဆုိႎုိင္ေခဵ။ လၾန္စၾာ အဓိပၯၝယ္ ေလးနက္လႀ၍ မဴပန္ႎုိင္ဴခင္း သုိႛမဟုတ္ ဉာဏ္မမီႀဴခင္း ဴဖစ္၏။ လၾန္စၾာ
အရည္အေသၾး ေတာက္ေဴပာင္ ေကာင္းဴမတ္လႀေသာ ေကဵာက္မဵက္ရတနာကုိ အဖုိးမဴဖတ္ႎုိင္ေခဵ။ ထုိႛအတူ ဤအသံ
ကုိ အဓိပၯၝယ္ ဖၾင့္ဆုိဴခင္းငႀၝ မစၾမ္းႎုိင္ဳကေခဵ။
ဤအသံသည္ စကားဝၝကဵတခု မဟုတ္႟ုံသာမက ပုဒ္ပဒ တခုဟု ေခၞဆုိႎုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ဴပည့္စုံဴခင္း
မရႀိေခဵ၊ သရ သုံးလုံးမ႖သာရႀိ၏။ ညီမ႖ေသာ ဗဵည္သရသည္ ေတးဂီတ မဴဖစ္ေခဵ၊ သုိႚေဳကာင့္ အလယ္သရတၾင္ ပတ္စာ
သဖၾယ္ ဝိသဇၦနီ ထည့္သၾင္းထားဴခင္း ဴဖစ္၏။
အုိအုိးအုိ …
အကယ္၍ အဓိပၯၝယ္ ေဖာ္ႎုိင္ပၝလ႖င္ (ဝၝ) ဘာသာဴပန္ႎုိင္ပၝလ႖င္ ထုိမ႖ အဓိပၯၝယ္ ေလးနက္ေတာ့မည့္
မဟုတ္ေခဵ။ မိခင္သည္ အဴပစ္ကင္းမဲ့စၾာ အိပ္စက္ေနေသာ ရင္ေသၾးကေလးကုိ စုိက္ဳကည့္ေန၏။ ထုိအဳကည့္ကုိ
အဓိပၯၝယ္ ဴပန္ရန္ မဴဖစ္သကဲ့သိုႛ ဤအသံကိုလည္း အဓိပၯၝယ္ မဴပန္ႎိုင္ေခဵ။ အဓိပၯၝယ္ဴပန္၍ မရႎုိင္ေလာက္ေအာင္
ေလးနက္၏။ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ၏ အရည္ေသၾးကုိ ဥပမာေပးရန္ ခက္၏၊ အေဳကာင္းမူ ေကဵာက္မဵက္ရတနာသည္
ဴမတ္၏။ နိမ့္ကဵေသာအရာဴဖင့္ သူႛကုိ ဥပမာ မဴပႂႎုိင္ေခဵ၊ ထုိႛအတူပင္ ဤအသံမႀာ ဥပမာကုိ လၾန္ေဴမာက္ေန၏။
ဤသဘာဝကုိ မစဥ္းစားတတ္ဘဲ သီခဵင္းသီဴခင္းသည္ အခဵည္းႎႀီးသာတည္း။ လၾန္စၾာ ထင္ရႀားဴပတ္သား လႀဴခင္းသည္
ေတးသီခဵင္း၏ သဘာဝမဟုတ္ေခဵ။ ေတးသီခဵင္းသည္ အေရာင္မ႖သာဴဖစ္၏။ အရိပ္အေရာင္မႀပင္ အေကာင္ထင္ယူ
ဳက၏။
အေမသည္ သူ၏ မေဳကမနပ္ ဴဖစ္ေနေသာ ကေလးအား အုိအုိးအုိဴဖင့္ ႎႀစ္သိမ့္လုိက္၏။ သူသည္ ကေလး၏
မေဳကနပ္ခဵက္ကုိ တစုံတရာ ဘာမ႖မေပးေခဵ၊ အုိအုိးအုိႎႀင့္ ေဴဖရႀင္းေပးလုိက္၏။ ကေလးလည္း အုိအုိးအုိႎႀင့္ပင္ ေဳကနပ္
သၾား၏။ အခဵင္းခဵင္း အႎုိင္မခံ အ႟ံႁးမေပးဘဲ၊ သူေသေသ ကုိယ္ေသေသ သတ္ဳကမည့္ ဴခေသႆ့ႎႀင့္ ဆင္သည္
ေလာကနတ္၏ ေတးသံကုိဳကားရ၍ ရန္ေဴပမာန္ေဴပ ဴဖစ္သၾားေသာ ေရႀးစကားလည္း အထင္အရႀား ရႀိ၏။ ကေလးႎႀင့္
တိရစာၥန္ပင္ ေတးသီခဵင္း၏ အရသာကုိ ခံစားဳက၏။
တရံေသာအခၝ စာေရးသူသည္ ႎၾားႎုိႛညစ
ၟ ္ေသာ ဟိႎၬီလူမဵႂိးမဵား၏ ႎႀစ္ကူးပၾဲသုိႛ ေရာက္သၾား၏။ သူတုသ
ိႛ ည္
ခဵက္ဴပႂတ္ စားေသာက္႓ပီး ေပဵာ္႟ၿင္စၾာ ဗုံတီးေနဳက၏။ တေနႛခင္းလုံးလုိလုိပင္ တီးေနဳက၏။ ညေနေလးနာရီ
ေလာက္တၾင္ တီးသံမဵား တိတ္ဆိတ္သၾား၍ စာေရးသူက ေမး၏။
"ဘယ္ႎႀယ္ မတီးဳကေတာ့ဘူးလား၊ ဘာဴဖစ္လုိႛ ရပ္သၾားဳကတာလဲ"
ဟန္လုပ္႓ပီး ေမးလုိက္ဴခင္းသာ ဴဖစ္၏။ သူတိုႛ၏ ဗုံသံမႀာ နားပူလႀေလ႓ပီ၊ သူတုိႛက ဴပန္၍ ေဴဖဆုိ၏။
"အခု ႎၾားႎုိးညၟစ္ေတာ့မယ္၊ ဒၝေဳကာင့္ ခဏရပ္ထားတာပၝ"
"ေအာ္ ဝုိင္းေတာ္သားေတၾ ႎၾားႎုိႛညစ
ၟ ္ သၾားမႀာမုိႛလား"
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"မဟုတ္ပၝဘူး ခင္ဗဵာ၊ သူတိုႛေတၾ ႎၾားႎုိႛ ညၟစ္ဳကမႀာမုိႛ မဟုတ္ပၝဘူး။ ဒီက ဆုိင္းသံေတၾ ဆူေနရင္ ႎၾားႎုိႛ
မထၾက္ဘူး ခင္ဗဵ"
စာေရးသူ ဴပံႂးလုိက္မိ၏၊ အကယ္၍ ဴမန္မာအေဖာ္တဦးသာ ပၝလာပၝလ႖င္ လက္တုိႛ႓ပီး ေဴပာမိမည္။
"သူတုိႛဆုိင္းသံကုိ ႎၾားေတာင္ မ႒ကိႂက္ဘူး"
လၾန္စၾာ ဆူညံလၾန္းေသာ တီးမႁတ္သံကုိ သိမ္ေမၾႛေသာ သားသည္အေမ ႎၾားမမဵား ႒ကိႂက္ႎႀစ္သက္ဳကမည္
မဟုတ္ေခဵ။
တခၝကလည္း ဥေရာပ ေဳကးနန္းသတင္းတခုတၾင္ "ႎၾားမမဵားကုိ ႎုိႛညၟစ္ေသာအခၝ သာယာစၾာ တူရိယာ ဂီတကုိ
တီးမႁတ္ေပးပၝက ပုိမုိ၍ ႎုိႛထၾက္ေဳကာင္း" ဖတ္လုိက္ရဖူး၏။ ထုိႎႀင့္ ဆန္ႛကဵင္ေသာ ပၝဠိကဗဵာကေလး တပုဒ္ ကုိလည္း
ေတၾႛဖူး၏။ အဓိပၯၝယ္ကား ဤသိုႛတည္း။
အဳကင္သူသည္ ေကာင္းစၾာ သီကဵႃးအပ္ေသာ ေတးဂီတႎႀင့္ ေခဵာေမာလႀပေသာ ပဵႂိကညာကုိ
စိတ္ဝင္စားဴခင္း မရႀိေခဵ၊ ထုိသူသည္ ေယာဂီပုဂၢိႂလ္ေသာ္လည္း ဴဖစ္မည္၊ သုိႛမဟုတ္ ႎၾားေသာ္လည္း
ဴဖစ္မည္။
က႗ဲပၝးေစာင္းတီး ဟူေသာ စကားပုံကုိ ေနာက္ေကဵာခံ႓ပီး ဖၾဲဆ
ႛ ုိဴခင္း ဴဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သုိႛရာတၾင္ က႗ဲႎၾားမဵား
ေစာင္းသံကုိ သာယာဳကည္ႎူးဳကပၝ၏။ ေယာဂီတုိႛ၏ ထိပ္ေခၝင္တင္ဴဖစ္ေသာ ဗုဒၭဴမတ္စၾာလည္း ေတးဂီတ တူရိယာ ကုိ
သာယာဳကည္ႎူးခဲ့ေသာ အေထက္အထားေပၝင္း ေဴမာက္ဴမားစၾာ ရႀိ၏။
ေအေအးေအ
သီခဵင္း၏ ကာရန္ ေဴပာင္းလဲသၾား၏။ အသံလည္းေဴပာင္းသၾား၏၊ အုိမႀ ေအသုိႛ ေရာက္သၾား၏။ အလုိ မကဵ၍
ငုိလႀေသာ ကေလးသည္ အုိအုိးအုိႎႀင့္ အငုိတိတ္သၾား႓ပီးလ႖င္ အိပ္ခဵင္၍ လာ၏။ ထုိအခၝ အေမသည္ သူ၏
လက္ေမာင္းပုခက္ကုိ လႁပ္ရမ္းကာ 'ေအေအးေအ' ဟု ရင့္ကဵႃးဴပန္ေလ၏။ ဤသီခဵင္းသည္ ဴမန္မာစာေပေလာကတၾင္
လၾန္စၾာ အဆင့္အတန္းဴမင့္လႀေသာ ဧခဵင္းမဵား၏ တည္ရာ၊ မႀီရာ၊ လဲေလဵာင္းရာ၊ မူလပင္မ ဴဖစ္၏။ ဴမန္မာ စာေပကုိ
ေဴခေဴခဴမစ္ဴမစ္ ေလ့လာေနသူမဵားသည္ ဧခဵင္းမဵားကုိ ဦးထိပ္႟ၾက္ပန္ဆင္ဳကရ၏။ ဴမန္မာစာေပ၏ အစမႀ အဆုံး
တုိင္ေအာင္ ဧခဵင္းမဵား ေခတ္စားသည္ကုိ ေတၾႛႎုိင္၏။ ဘုရင္ကုိ ေဴမၟာက္ရာတၾင္ ဧခဵင္းသည္ လက္နက္ေကာင္းတခု
ဴဖစ္၏။ ေဴမၟာက္ခဵင္လ႖င္ ဧခဵင္းႎႀင့္ ေဴမၟာက္ဳကရ၏။ သုိႛေဳကာင့္လည္း လၾတ္လပ္ေသာရဟန္းစာဆုိတုိႛ ဧခဵင္း မဆုိဳကေခဵ။
႟ုိးသားေသာ လူထုက သားေခဵာ့သီခဵင္းဆုိ၏။ သူတိုႛသည္ သူတုိႛ၏ ရင္ေသၾးကုိ လက္ပုခက္ႎႀင့္ လၿဲ႓ပီး
သီခဵင္းသီ၏။ တတ္ႎုိင္သူမဵားကား ပိတ္ပုိင္းေစာင္ပုိင္း သုိႛမဟုတ္ သစ္သား ႒ကိမ္ႎၾယ္ စသဴဖင့္ ပုခက္လုပ္ဳက၏။ ယင္း
ကေလးေခဵာ့သီခဵင္း ပုခက္လၿဲသီခဵင္းကုိပင္ ႒ကီးကဵယ္ခမ္းနားေသာ မင္းစုိးရာဇာတုိႛ၏ သားေတာ္ သမီးေတာ္ တုိႛအတၾက္
ဧခဵင္းဟု ေခၞဆုိဴခင္း ဴဖစ္၏။
ဧခဵင္းတပုဒ္ဆုံးတုိင္း ပၝဝင္ေသာ စာပုိဒ္ဴဖစ္၏။ သနားစရာ သားေတာ္ သမီးေတာ္တုိႛအတၾက္ကား ဤစာပုိဒ္
သာ ပၝဝင္၏။ ႔ကင္းကဵန္ေသာ စာသားမဵားကား ဘုရင္ႎႀင့္ မိဘုရား သူတုိႛ၏ မဵႂိး႟ုိး တန္ခုိး႒ကီးေဳကာင္း၊ ေနမင္း လမင္းက
ဆင္းသက္လာေဳကာင္း၊ ဴမတ္စၾာဘုရားႎႀင့္ ေဆၾမဵႂိးအရင္း႒ကီး ေတာ္စပ္ေဳကာင္းတုိႛကုိ အလႁိင္းတ႒ကီး ေဖာ္ဴပထား၏။
လၾန္စၾာ႒ကီးကဵယ္ခမ္းနားေသာ ပညာရႀိမဵား အစၾမ္းကုန္ စပ္ဆုိထားေသာေဳကာင့္ အေထၾေထၾ ပညာဗဟုသုတ ဴပည့္ဝလႀ
ပၝေပ၏။ သုိႛရာတၾင္ သာယာဳကည္ႎူးဖၾယ္ေကာင္းေသာ ခံစားခဵက္အေနဴဖင့္ကား ေအေအးေအကဲ့သုိႛ ထိမိဴခင္း မရႀိေခဵ။
မာန္ေအာင္မဂႆလာ၊ ငၝးငၝးခၝတိ
သစၤာပဵံႚ႔ကယ္၊ ပၾင့္ႎႀစ္ဆယ္စင္
အံ့ဘၾယ္မဵားဴခင္း၊ ကမာၲမင္း၌
ႎုိင္ကင္းသိဳကား၊ မင္းတရား႒ကီး
လူႛထၾတ္မီးလ႖င္၊ အတီးဌာန
ကပိလဝယ္၊ သကဵစုံေပၝင္း
ရႀစ္ေသာင္းဴဖန္ႛေဆာင္၊ ဴပည္တည္ေထာင္သုိႛ
ထုံးေဆာင္မဴပား၊ ရင္းသီးခဵားကုိ
တရားရန္ႎႀင့္ ေပးေဆာက္ႎႀင္း၍
ေထာင္ရင္းခပ္ခုိင္း၊ စစ္ကုိင္းနန္းတည္
ေ႟ၿဴပည္အုပ္မုိး၊ စုိးသေရာ္တည့္
ႎုိးေလဵာ္နတ္လား၊ မင္းႎႀစ္ပၝး၏
သည္းခဵားလၾန္းဳကင္၊ မိခဵစ္သ႖င္အား
သဘင္ရတု၊ မင္းမႁပုိက္ဴဖား
ကဵႃးေလ႖ာက္ဳကားသည္၊
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ေ႟ၿနားတည္စိေစၾး၊ ေညာင္းဘိေသး၊
ကဵႃးေအးသံလၾင္၊ ေပဵာ္ေစခဵင္သည္
သခင္စက္ေတာ္ေခၞ ဘိေသး
ေအးလည္းယင္ယင္ေအး။
ပယ္သူငယ္စား၊ ရႀင္ဴမတ္ေခၝင္ ဆုိေသာ သခင္႒ကီးဧခဵင္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ ဴဖစ္သည္။
ဤဧခဵင္းကုိ ဆုိ႓ပီးသိပ္ပၝက သာယာဳကည္ႎူး၍ အိပ္မည္ကားမဟုတ္ေခဵ။ နား႓ငီး၍သာ အိပ္ေကာင္း အိပ္
ေပဵာ္သၾားေပမည္။ ဘာေတၾ တတၾတ္တၾတ္ႎႀင့္ ႟ၾတ္ဆုိမန္းမႁတ္ေနသည္ဟု ထုိကေလး သိပၝမည္ေလာ၊ လူ႒ကီးပင္
ေတာ္ေတာ္ ဗဟုသုတရႀိမႀ သိမည္။
ေအေအးေအ
လုံမကေလးတဲ့ အိပ္ခဵင္႓ပီ
ဝဲတုိင္ကုိမႀီ
အိပ္ခဵင္႓ပီကၾဲႛ စပယ္ကုံး
လၿဲဳကပၝအုံး။
ေဳကာင္ပၝးရဲႚ ႓မီးတန္တုိ
အဆီကုိ စားပၝလုိႛ
အသားကုိ႓မိႂႚ
ေဳကာင္အုိ ေပေမႀး
ကုိက္လၿဲႛပၝေလး
ေအေအးေအ။
သခင္႒ကီးဧခဵင္းႎႀင့္ မႎႁိင္းယႀဥ္ႎုိင္ပၝ၊ စာေပ႟ႁေထာင့္မႀေန၍ ဳကည့္ပၝလ႖င္ ဘယ္ေလာက္မ႖ အသုံးမဝင္ ေသာ
အုုတ္ဳကားဴမက္ေပၝက္ သီခဵင္းဴဖစ္၏။ သုိႛရာတၾင္ သခင္႒ကီးလည္း ေဳကာင္ပၝး ႓မီးတန္တုိ႒ကီးကုိ စိတ္ဝင္ စားသည္။
ကေလးသူငယ္တုသ
ိႛ ည္ ေထၾေထၾလာလာ လူတကာထက္ ႟ုိးသားေသာ တိရစာၥန္ကေလးေတၾကုိ ပုိ႓ပီး ခဵစ္ဴမတ္ႎုိး
ကုန္၏။ သူတုသ
ိႛ ည္ ေဳကာင္ကုိေတၾႛလ႖င္ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ မကုိင္ဝံ့သည့္တုိင္ေအာင္ လက္ညိႂးကေလးႎႀင့္ တုိႛလုိက္
ခဵင္၏။ ခုိကေလးကုိ ခဵစ္၏။ ဳကက္တူေ႟ၾးကုိ ဴမႃခဵင္၏။ ဖားကုိ လုိက္ဖမ္း၏။ ေခၾးကုိ တက္စီးခဵင္၏။ ထုိထုိ တိရစာၥန္
ကေလးေတၾအေဳကာင္းကုိ ေဴပာလ႖င္ နားေထာင္ခဵင္၏။ ဖၾဲႎ
ႛ ၾဲႛသီဆုိလ႖င္ စိတ္ဝင္စား၏။ သိုႛေဳကာင့္ ကေလးပုံဴပင္ႎႀင့္
ကေလးေခဵာ့ သီခဵင္းတုိႛမႀာ အမဵားအားဴဖင့္ တိရစာၥန္အေဳကာင္းတုိႛပင္ ဴဖစ္၏။ ေဒၝက္တာတဂုိးက ကေလးကုိ တိရစာၥန္
ႎႀင့္ ဆက္စပ္ေပး၏။
အေမ့သားသား အေမ့သား မဟုတ္ဘဲ၊ ေခၾးကေလး ဴဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ အေမ့ပန္းကန္ထဲ ႎႁိက္စားေတာ့
အေမက မစားရဘူးလုိႛ သားသားကုိ ေဴပာမႀာလား အေမ၊ ဟင္ အေမ …
'ဟဲ့ … ေခၾးကေလး' လုိႛ သားသားကုိ ေမာင္းထုတ္မႀာလား အေမ၊ ဒၝဴဖင့္ ဖယ္ပၝအေမ၊ သားသား
အေမ့ဆီလဲ မလာဘူး၊ အေမေက႗းတာကုိလဲ မစားဘူး။
အေမ႓ပီးေတာ့ သားသား အေမ့သား မဟုတ္ဘဲ ဳကက္တူေ႟ၾးကေလး ဴဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ပဵံေဴပး
မႀာစုိးလုိႛ သားသားကုိ ႒ကိႂးခဵီထားမႀာလား အေမ။
'သိပ္ဆုိးတဲ့သတၨဝၝ တေနႛလုံး တညလုံး၊ ႒ကိႂးကၾင္းကုိခဵည္း ကုိက္ကုိက္ေနတယ္' လုိႛ လက္ညႂိး ထုိး႓ပီး
သားသားကုိ ဆုိမႀာလား အေမ၊ ဒၝဴဖင့္ ဖယ္ပၝအေမ၊ သားသား ေတာထဲ ပဵံသၾားမယ္၊ အေမ သားသားကုိ
ခဵီမထားရေတာ့ဘူးေပၝ့။

[၈]
ကေလးသူငယ္တုသ
ိႛ ည္ ႟ုိးသား၍ ခဵစ္စရာ ေကာင္းသကဲ့သုိႛပင္ ႟ုိးရာသဘာဝ ကဗဵာေတးတုိႛလည္း ႟ုိးသား၍ ခဵစ္စရာ
ေကာင္း၏။ လၾယ္ကူဴခင္း၊ မခက္ခဲဴခင္း၊ ေကာက္ကဵစ္စဥ္းလဲမႁ မရႀိဴခင္းကုိပင္ ႟ုိးသားဴခင္းဟု ေခၞ၏။
ေနဝင္ယင္၊ တိမ္ေတာက္လုိႛ
ပဵႂိေဳကာက္တဲ့ သည္အခဵိန္
မႁိင္းအုပ္လုိႛ မႀိန္
ဆီမီးရယ္ မႀန္အိမ္ႎႀင့္
ဴပန္ခဵိန္မႀာ ဆန္တုိေလးရယ္
ဆီး႒ကိႂလႀဲႛေလး။
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ဤကဗဵာတၾင္ လ႖ႂိႚဝႀက္ခက္ခဲ နက္နဲေသာ ေပၝရာဏေဝၝဟာရ ဘာမ႖မပၝေခဵ၊ သဒၬၝဟုေခၞေသာ အသုံးအႎႁန္း
စကားလုံးတုိႛလည္း ႟ုိးသား၏။ အနက္ဟုေခၞေသာ အဓိပၯၝယ္စာသားတုိႛလည္း ႟ုိး၏။ ႟ုပ္ရည္႟ူပကာယလည္း ႟ုိးသား၍
စိတ္ေနသေဘာထားလည္း ႟ုိးသားေသာ လုံမကေလးႎႀင့္တူ၏။ သေဘာဴဖႃ အူစင္း လႀယမင္းကေလးေပတည္း။ သူႛမႀာ
မာန္မာန ဝင့္ဝၝဴခင္း အလဵဥ္းမရႀိေခဵ။
ဘား (ဖား) တဂႆၝ မႀန္ရာေ႟ၿႎႁတ္က
ခၾန္းထုတ္ေစသား၊
လႀမတူ တသူ ဧကန္ေရာက္မႀာဴဖင့္
ေဴပာင္ေဴမာက္ ေဗဒင္ပုိင္ငဲ့
စံအုိင္ကုိ စိန္ႎႀင့္ မၾန္းပၝ့မယ္
ခၾန္းကဵႃပၝ့ဘား။
မင္း႒ကီးကေတာ္ ခင္ဆုံ ေရးသည္ဟု ဆုိေသာ ကဗဵာဴဖစ္၏။ အထက္ပၝ တိမ္ဘၾဲႛကဗဵာလုိ လၾယ္ကူဴခင္း မရႀိေခဵ၊
သဒၬၝတၾင္လည္း ေလးနက္ခက္ခဲဴခင္းရႀိ၏။ အနက္တၾင္လည္း အခက္အခဲရႀိ၏၊ သဒၬၝအနက္ကုိ လၾတ္႓ပီး ႟ုိး႟ုိးစာအေနႎႀင့္
ဖတ္လ႖င္လည္း ႟ုိးသားဴခင္းႎႀင့္ ခက္ခဲဴခင္း ကၾာဴခားေနသည္ကုိ ေတၾႛရမည္။ ေကဵးေတာသူ အပဵႂိေခဵာ သေဘာေကာင္း
ကေလးႎႀင့္ နန္းေတာ္သူမာနခဲ မင္းသမီးကဲ့သုိႛ ဴဖစ္၏။ သုိႛမဟုတ္ သဘာဝပန္းႎႀင့္ လက္လုပ္ပန္းကဲ့သုိႛ ဴဖစ္၏၊ ခင္ဆုံ၏
ဘား(ဖား)ဘၾဲႚမႀာ အေဴမၟာက္အပင့္ပၝ၏။ ဘား(ဖား)ပစပ္႓မဲ႒ကီးကုိ ေ႟ၿႎႁတ္ဟု တင္စားထား၏။ ဘား(ဖား) ေအာ္သံကုိ
ခၾန္းထုတ္ေစသား၊ ခၾန္းကဵႃပၝ့ဘားဟု ယဥ္ေကဵးသိမ္ေမၾႚစၾာ ဆုိ၏။ သူေနတဲ့႟ၾံႛအုိင္ကုိလည္း စံအုိင္ဟု ဴမၟင့္တင္႓ပီး
အကယ္၍ ခဵစ္သူဧကန္ေရာက္လာလ႖င္ အရႀင္စံေနေသာ အုိင္ကုိ စိန္ႎႀင့္ မၿန္းပၝမည္ဟု ကတိဴပႂ၏။ သုိႛရာတၾင္
ဘား(ဖား)သည္ သူ၏ကဗဵာကုိ စိတ္ဝင္စားမည္ မဟုတ္ေခဵ။ အေဳကာင္းမူ ႟ုိးသားဴခင္း မရႀိေသာေဳကာင့္ ဴဖစ္၏။
လူကေလးတဲ့ ေခဵာ့စရာ
မိတၪီလာ ကန္ေတာ္ေအာက္က
ဘား(ဖား) ေကာက္ခဲ့ပၝ၊
ဘား(ဖား)ပၝလ႖င္ တေကာင္ေပး(ပၝ)
မဵက္လုံးရယ္ ေဳကာင္ေတာင္ေတာင္ႎႀင့္
ဘား(ဖား)ေကာင္ကေသး။
သူႛကုိ ဖမ္းခဵင္ဖမ္းေစေတာ့၊ ဤကဲ့သုိႛ ႟ုိးသားေဴဖာင့္စင္းေသာ ကဗဵာကုိသာ ဘား(ဖား)က ႎႀစ္သက္ေပမည္။
ခင္ဆုံ၏ ဘား(ဖား)တဂႆၝကုိ မေပဵာက္မပဵက္ေစရန္၊ မင္း႒ကီးကေတာ္၏ မဵက္ႎႀာေဳကာင့္ သုေတသီ အဆက္ဆက္တုိႛ
သိမ္းပၾဲဆည္း သုိမႀီးခဲ့၏။ ဖဆပလတုိႛေခတ္တၾင္ ဆယ္ႎႀစ္ဆယ္မုိးမ႖ ေကဵာင္းသုံးအဴဖစ္ဴဖင့္ အပူ ေဇာ္ခံခဲ့ရ၏။ သုိႛရာတၾင္
စာေမးပၾဲအတၾက္ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားတုိႛ သင္ဳကားကဵက္မႀတ္ဴခင္းမႀတပၝး အဴခား ဘယ္သူမ႖ စိတ္ဝင္စားဴခင္း
မရႀိေခဵ။ မိတၪီလာ ကန္ေတာ္ေအာက္က ဘား(ဖား)ကုိမူ ဘယ္သူမ႖ သိမ္းဆည္း သုိမႀီးဴခင္းလည္း မရႀိေခဵ။ သင္ဳကား
ပုိႛခဵဴခင္းလည္း မရႀိေခဵ၊ သုိႛရာတၾင္ လူတုိင္းပင္ သူႛကုိ ခဵစ္ဴမတ္ႎုိးစၾာ သီကဵႃးေနကုန္၏။ ကဗဵာအစစ္ကုိ သင္ဳကား
ကဵက္မႀတ္ေနဖၾယ္ မရႀိေခဵ၊ အလုိအေလဵာက္ပင္ သေဘာေပၝက္၍ အလုိလုိ ပင္ရ၏။
ကဗဵာမႀာ သာမညအားဴဖင့္ ႎႀစ္မဵႂိးႎႀစ္စား ရႀိ၏။ တမဵႂိးမႀာ ေလာကသဘာဝ ကဗဵာဴဖစ္၍ ေနာက္တမဵႂိးမႀာ
စာဆုိတုိႛ ဳကံေတၾးစပ္ဆုိေသာ ကဗဵာဴဖစ္၏။ စင္စစ္ ကဗဵာကုိ စာဆုိတုိႛပင္ စပ္ဆုိဳက၏၊ အေကာင္းဆုံးေသာ ကဗဵာမႀာ
ႎႀစ္ကာလရႀည္ဳကာ႓ပီး စပ္ဆုိသူ ကၾယ္ေပဵာက္သၾားကာ ေလာကသဘာဝ သုိႛမဟုတ္ ဴပည္သူပုိင္ လူထုကဗဵာအဴဖစ္သုိႛ
ေရာက္သၾား၏။
တဖန္ ကဗဵာကုိ ေနာက္တမဵႂိး ခၾဲဳကည့္သင့္၏။ တမဵႂိးမႀာ လၾတ္လပ္႟ုိးသားေသာ ကဗဵာဴဖစ္၏၊ စာဆုိသည္
လၾတ္လပ္စၾာ သဘာဝကုိဳကည့္၍ ႟ုိးသားစၾာ ဖၾဲဆ
ႛ ုိဴခင္းႎႀင့္ ဂုဏ္ပကာသန လာဘ္လာဘကုိ ငဲ့႓ပီး မ႟ုိးမသား ဖၾဲဆ
ႛ ုိ
ရေသာ ကဗဵာပင္ ဴဖစ္၏။
တုံးေအာက္ကတီတၾန္
လူလၾန္မသား၊
မုံႛဆီေဳကာ္အလယ္အက္
ဴပည္ဖဵက္မဲ့သား။
ဤကဗဵာမႀာ ဴပည္သူႛကဗဵာ ဴဖစ္၏၊ သူတုိႛ၏ ပေဒသရာဇ္ ရႀင္ဘုရင္ကုိ သူတုိႛအဴမင္အတုိင္း လၾတ္လပ္စၾာ
ဖၾဲဆ
ႛ ုိဳက၏။
မဟာဴဗေဟၳ၊ လ႖ာကုေဋဴဖင့္
ဆန္းေနဂုိဏ္းညီ၊ ဂၝထာသီ၍
ဳကႃးခဵီ႕မက္ေဖာ္၊ ဆုိလႀည့္ေသာ္လည္း
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ဘုန္းေတာ္ကဲလၾန္၊ အေနကန္ကုိ
ေဝဘန္ခဵီးေဴမၟာက္၊ ႓ပီးမေရာက္လိမ့္။
စေလဦးပုည၏ ကဗဵာဴဖစ္၏။ သူလည္း ပေဒသရာဇ္ရႀင္ဘုရင္ကုိ ဖၾဲႛဆုိသည္။ ဤကဗဵာႎႀစ္ပုဒ္ကုိ ႎႁိင္းယႀဥ္
ဳကည့္ပၝက လၾတ္လပ္ဴခင္း၊ ႟ုိးသားဴခင္း၏ သေဘာကုိ ေကာင္းစၾာ ေတၾႛဴမင္ႎုိင္သည္။
လမ္းလယ္ခဵႂံရိပ္ေဳကာင့္ ပဵႂိထိတ္သေလး၊
ကၾယ္ေလးရယ္ ေငၾဓားလၾယ္ႎႀင့္ လမ္းဖယ္လႀဲႛေလး။
ေကဵးေတာသူတုိႛ၏ ဓားဖၾဲႛ ေတးကဗဵာဴဖစ္၏
နာဂဆဒၬန္၊ သေႎၭမႀန္ ႎႀစ္လပ
ခဵိန္မူမႀန္ စစ္ပၝတဲ့ တိမ္ႌၿန္ႛစံ၊
စက္သၾားသီလဝင္၊ စိန္စီေ႟ၿ႟ုိးငယ္ေလ …
ဖုိးဴပည္ထုိက္တန္။
လႁိင္ထိပ္ေခၝင္တင္၏ ဓားဖၾဲႛ ေတးကဗဵာဴဖစ္၏။ သူ၏ ကဗဵာမႀာ မဆုံးေသးပၝ။ ေရႀႚဆက္ရန္ မဵားစၾာကဵန္ပၝ
ေသး၏။ ဆဒၬၝန္ အမဵႂိးအစား ဆင္၏ဦးေခၝင္းမႀ အဴမႂေတပုလဲႎႀင့္ တိမ္ႌၿန္ႛစံပုလဲ၊ ထုိႛဴပင္ စိန္စီေသာ ေ႟ၿ႟ုိးတုိႛေဳကာင့္
အဖုိးတဴပည္မ႖ ထုိက္တန္ေသာ သီလဝင္ဓား ဴဖစ္ေဳကာင္းသာ ရႀိေသး၏။ ထုိဓား႒ကီး၏ အသုံးဝင္ပုံ မပၝေသးေခဵ။
ရာဇဂုဏ္မာန္ ႒ကိမ္႒ကိမ္တက္႓ပီး ပုိင္းဴဖတ္မယ္႟ၾယ္ဴခင္းတၾင္ အသုံးဴပႂ၏။
ကၾယ္ေလး၏ ဓားကုိ က႗ႎု္ပ္တုိႛ ဘယ္ပုံေတၾးထင္ ခံစားရသနည္း။ ခဵစ္သူကုိ ဒုကၡေပးမည့္ ဓားမဟုတ္ေခဵ။
ခဵစ္သူ၏ အႎၩရာယ္ကုိ ကာကၾယ္မည့္ ဓားဴဖစ္၏။ လုံမပဵႂိကေလးတေယာက္ အလုပ္ဆင္းသၾား၏။ လမ္းတၾင္ ေတာတန္း
ကေလး တခုရႀိ၏။ ထုိေတာတန္းမႀ ခဵႂံရိပ္တၾင္ ရန္သူ ေခဵာင္းေဴမာင္းေနတတ္၏။ သူက ထိတ္လန္၏
ႛ ။ သုိႛေဳကာင့္
သူႛကၾယ္ေလးကုိ ေငၾဓားလၾယ္ႎႀင့္ လမ္းဖယ္ေပးရန္ မႀာဳကားဴခင္းဴဖစ္၏။ ကဗဵာကေလးမႀာ ႟ုိးသားဴခင္းသာ မဟုတ္ေသး၊
ရည္႟ၾယ္ခဵက္လည္း ေကာင္း၏။ မဵားစၾာေသာ ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာတုိႛမႀာ အမဵားဴဖင့္ အခဵည္းႎႀီးသက္သက္
မဟုတ္လႀေခဵ။ သူတုိႛ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာႎႀင့္ ဆက္စပ္၏။ အလုပ္ကိစၤတုိႛ၏ ပဲ့တင္သံ တုိႛပင္ ဴဖစ္၏။
ပဵႂိေလးတုိႛငန္းဦး ယုန္ကူလုိႛေဴပး၊
ပဵႂိည့္လုိက္ဳကေဟ ေတာေဴခမႀာ ေ႟ၿယုန္နက္ကယ္
ထိပ္ကၾက္ႎႀင့္ေလး။
အမဵႂိးသမီးတုိႛက ေကာက္စုိက္ရင္း သီဆုိ၏။
လုပ္ရတယ္တဲ့ ကုိင္ရတယ္
ေမာင္႒ကီးထၾန္ဴဖႂတ္ယင္ မဵႂိးႎႁတ္ရမယ္၊
အမဵႂိးသားတုိႛက လယ္ထၾန္ ပဵိႂးႎႁတ္ရင္း သီဆုိ၏။

[၉]
သံသရာဟူသည္ အဘယ္နည္း။
လည္ေနဴခင္းကုိ သံသရာဟုေခၞ၏။
ဘယ့္ေဳကာင့္လည္သနည္း။
လႀည့္၍လည္၏။
လည္၍သံသရာဴဖစ္၏။
ဘဝသံသရာသည္ လည္၍ေန၏။ လႀည့္၍ လည္ေလရာ လႀည့္ဴခင္းသည္ အလုပ္၏ ေဝၝဟာရတမဵႂိး ဴဖစ္၏။
သံသရာ ကမာၲေလာကသည္ အလုပ္အားဴဖင့္ ဴဖစ္ေပၞေနေလရာ ထုိတၾင္ ရႀိရႀိသမ႖ေသာ သတၨဝၝဟူသမ႖ တနည္း
တလမ္းအားဴဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနကုန္၏။ အလုပ္တုိႛ၏ မူလဘူတ ပင္မမႀာ လယ္ယာကုိင္းက႗န္းဴဖစ္၏။ အေဳကာင္းကား
လူတုိႛ၏ ပင္မအာဟာရမႀာ ေကာက္ပဲသီးႎႀံ ဴဖစ္၍ ဴဖစ္၏။ သုိႛေဳကာင့္ ကမာၲႛလူဦးေရ၏ ရာႎႁန္းအမဵားဆုံးမႀာ ေတာင္သူ
လယ္သမားတုိႛ ဴဖစ္ကုန္၏။ ေယဘုယဵ လူတုသ
ိႛ ည္ အသက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္း၏ ပဓာနဴဖစ္ေသာ ေတာင္ယာပဲခင္း
လုပ္ေဆာင္ဳက၏။ သုိႛေဳကာင့္ ဘယ္တုိင္းဴပည္ ဘယ္ႎုိင္ငံက ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာမဆုိ ေယဘုယဵ လယ္ယာ
ကုိင္းက႗န္းႎႀင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ကုိ ေတၾႚရဴခင္းဴဖစ္၏။
လူတုသ
ိႛ ည္ လယ္ယာကုိုင္းက႗န္းကုိ မႀီ၍ အသက္ေမၾးကုန္၏။ ကာလဳကာဴမင့္ေသာအခၝ လူအခဵႂိႚသည္
အုပ္ခဵႂပ္ေရး အပူေဇာ္ခံေရး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အစရႀိေသာ အလုပ္တုိႛကုိ ေဴပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ကုန္၏။ ထုိထုိ
အဴခားအလုပ္တုိႛ အေရးသာေသာအခၝ ပဓာနဴဖစ္ေသာ သက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္းမႁ အစာအာဟာရ လႁပ္ရႀားလာ၏။
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ရႀားပၝးလာ၏။ ငတ္မၾတ္ေခၝင္းပၝးလာ၏။ အေသအေပဵာက္ မဵားလာ၏။ ထုိအခၝ အုပ္ခဵႂပ္သူ မင္းစုိးရာဇာတုသ
ိႛ ည္
ထုိဴပႍနာကုိ ေဴဖရႀင္းရန္အတၾက္ ေတာသူလယ္သမားတုိႛကုိ အစၾမ္းကုန္ အားေပးကုန္၏။ ရႀင္ဘုရင္၏ ခတၨိယ
ဟူေသာ အမည္တခုမႀာ လယ္ပုိင္ရႀင္ သုိႛမဟုတ္ လယ္သမား႒ကီးဴဖစ္၏။ ရႀင္ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ လယ္သမား႒ကီး လုပ္႓ပီး
လယ္ထၾန္မဂႆလာ အခမ္းအနားကဵင္းပ၏။
ဆဒၬန္ရႀင္ ေ႟ၿထၾန္ႎႀင္တယ္
က႗န္းခၾင္က ေအး၊
မုိး သုံးခဵက္ညီ
ေ႟ၿနာရီႎႀင့္ ေအာင္ေရေပးတယ္
ေသာင္းနယ္ပဵံႚ ေမၾး။
ေဂၝတမဴမတ္စၾာဘုရား ကုိယ္ေတာ္တိုင္ပင္ လယ္သမား႒ကီး ဴပႂလုပ္ခဲ့ဖူး၏။
တရံေသာအခၝ ဗုဒၭဴမတ္စၾာသည္ ေတာင္သူလယ္သမားတုိႛ ေကာက္သိမ္းခဵိန္ လၾန္စၾာေပဵာ္႟ၿင္ေနစဥ္
လယ္သမားတုိႛထံ ဆၾမ္းခံဝင္၏။ ေရႀးဦးစၾာ သူသည္ လယ္သမား႒ကီး ဘာရဒၾၝဇ၏ တင္းကုပ္ေရႀႚတၾင္ သၾား၍ရပ္၏။
ဘာရဒၾၝဇကား လၾန္စၾာ အလုပ္လုပ္ေသာ ဴဗဟၳဏ ဘာသာဝင္တဦးဴဖစ္၏။ သူ၏ ယုံဳကည္စၾာ ခံယူခဵက္မႀာ အလုပ္
ဴဖစ္၏။ လူသည္ အလုပ္လုပ္ရမည္။ လူတုိင္းစား၏။ စားသူတုိင္း စားရန္ အလုပ္လုပ္ရမည္။ အလုပ္မလုပ္သူကုိ
သူမေဳကနပ္ေခဵ။ ဗုဒၭ သူႛတံခၝးဝတၾင္ ဆၾမ္းလာရပ္ေသာအခၝ သူက ေမး၏။
"အခဵင္းသာမဏ၊ သူတကာ စားရန္အတၾက္ အလုပ္လုပ္ဳက၏။ အလုပ္လုပ္႓ပီး စားဳက၏။ သင္ေကာ
ဘယ္ေဳကာင့္ အလုပ္မလုပ္သနည္း"
ဗုဒၭကဴပန္ေဴဖ၏ …
"အခဵင္းဴဗဟၳာဏ၊ ငၝလည္း စားရန္အတၾက္ အလုပ္လုပ္ပၝ၏။ အလုပ္လုပ္႓ပီး စား၏"
ထုိအခၝ လယ္သမား႒ကီး ဘာရဒၾၝဇက ရယ္ေမာ၍ ေမး၏။
"အလုပ္လုပ္လ႖င္ အလုပ္ႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ လက္နက္ကရိယာ တန္ဆာတုိႛ ရႀိရ၏။ ဥပမာ လယ္လုပ္လ႖င္
မဵႂိးေစ့ရႀိရမည္။ ထၾန္တုံး ထၾန္သၾားရႀိရမည္။ ႒ကိႂးရႀိရမည္။ ဤသုိႛ စသဴဖင့္ ကရိယာတန္ဆာပလာတုိႛ ရႀိ၏။ သင့္မႀာမူ
ထုိသုိႛေသာ ကရိယာတန္ဆာ ဘာမ႖မရႀိဘဲႎႀင့္ ငၝအလုပ္လုပ္႓ပီး စား၏ဟု ဆုိ၏။ ဘယ္မႀာနည္း အလုပ္လုပ္ေသာ
ကရိယာ တန္ဆာတုိႛ"
ထုိအခၝဴမတ္စၾာဘုရား ဴပန္လည္ေဴဖဳကား၏။
"အခဵင္း ဴဗဟၳဏ၊ ယုံဳကည္မႁ သဒၭၝတရားသည္ ငၝ၏မဵႂိးေစ့ဴဖစ္၏။ ထုိးထၾင္းသိဴမင္ေသာ ပညာသည္ ငၝ၏
ထၾန္တုံးဴဖစ္၏။ မေလ႖ာ့ေသာ လုံႛလဝီရိယသည္ ငၝ၏ထၾန္သၾားဴဖစ္၏။ ေစာင့္စည္းမႁ သံယမတရားသည္ ငၝ၏ထၾန္ကုိင္း
ဴဖစ္၏။ စိတ္သည္ ႒ကိႂးဴဖစ္၏။ အကဵင့္ တပသည္ မုိးေရဴဖစ္၏။ အခဵင္းဴဗဟၳဏ ငၝသည္ ဤကရိယာ တန္ဆာတုိႛဴဖင့္
လယ္လုပ္၍ ငၝ့အား အ႓မိႂက္စပၝးကုိ ရပၝသဴဖင့္ ေအးခဵမ္းသာယာစၾာ သုံးေဆာင္ခံစားေနရပၝ၏"
ဗုဒၭဴမတ္စၾာသည္ သူ၏သဒၭၝ စေသာ တရားတုိႛကုိ လယ္သမားတုိႛ၏ ကရိယာတန္ဆာတုိႛဴဖင့္ တင္စားကာ
လယ္အလုပ္ကုိ အားေပးဴခင္းဴဖစ္၏။ လယ္အလုပ္ ဂုဏ္ဴမင့္ေန၍ တင္စားဴခင္းလည္း ဴဖစ္ႎုိင္၏။ အရိယာ သံဃာ့တုိႛ၏
ဂုဏ္တုိႛတၾင္လည္း အႎုတၨရံ ပညကၡတၨံဟူ၍ ပၝရႀိ၏။ အဓိပၯာယ္မႀာ ေကာင္းစၾာကဵင့္ေသာ သံဃာသည္ လူတုိႛ၏ အတု
မရႀိေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႁ၊ စုိက္ပဵႂိးစရာ လယ္ေဴမဴဖစ္၏။ လယ္ေဴမႎႀင့္ တူ၏ဟု ဆုိလုိဴခင္း ဴဖစ္၏။
အေဴမာ္အဴမင္ရႀိသူတုသ
ိႛ ည္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားကုိ အစၾမ္းကုန္ အားေပးေလ့ရႀိကုန္၏။ စာဆုိ႒ကီး
ေဒၝက္တာတဂုိးသည္ လယ္သမား အလုပ္သမားတုိႛအား ကဗဵာတပုဒ္ဴဖင့္ ဂီတဥၤလီ ဴပႂလုပ္ခဲ့၏။
အုိ … ဘုရားတကာ႒ကီး သင္၏ ပူေဇာ္ဖၾယ္ရာ အဴဖာဴဖာတုိႛကုိ ေဘးဖယ္ထားလုိက္ပၝ။ တံခၝးကုိ ပိတ္႓ပီး
ကမၳႉာန္းေကဵာင္း ေထာင့္ေကၾးတၾင္ ဘယ္ေဳကာင့္ ထုိင္ေနပၝသနည္း။ ဆိတ္႓ငိမ္လႀစၾာဴဖင့္ ဘယ္အာ႟ုံတၾင္
နစ္ဴမႂပ္ေနပၝသနည္း။ အနည္းငယ္ မဵက္စိဖၾင့္ ဳကည့္စမ္းပၝ။ သင္၏ဘုရားသည္ သင္၏ေကဵာင္းမႀာ မရႀိပၝ။
သင္၏ဘုရားသည္ ဳကမ္းတမ္းစၾာ ေဴမကုိခၾဲ႓ပီး လယ္သမားတုိႛ လယ္လုပ္ေနေသာေနရာ၊ ခက္မာေသာ
ေကဵာက္ကုိခၾဲ႓ပီး လမ္းေဖာက္ေနေသာ ေနရာတုိႛမႀာသာ သၾားေနပၝ၏။ ထုိေနရာတုသ
ိႛ ုိႛ သင္သၾားပၝေလ။
ထုိေနရာမႀ လူတုိႛမႀာ ေနပူဴခင္း၊ မုိးေရစၾတ္ဴခင္း၊ အ႓မဲမဴပတ္ခံရကုန္၏။ ေဳကးေညာ္ အထပ္ထပ္တုိႛဴဖင့္ ညစ္ပတ္
ေနကုန္၍ အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနားတုိႛကုိ စၾန္ႛပယ္႓ပီး ေဴမဴပင္မႀ ေဴခလ႖င္သၾားပၝ။ သင္၏ဘုရား
ဤေကဵာင္းမႀာမရႀိပၝ။ သုိႚေဳကာင့္ သင္၏ ပူေဇာ္ဖၾယ္ရာ အဴဖာဴဖာတုိႛကုိ ေဘးဖယ္ထားလုိက္ပၝဘိ။
ယခုအခၝ ေတာင္သူလယ္သမားတုိႛ မဵက္ႎႀာပန္းပၾင့္ေနဳက႓ပီဴဖစ္၍ အားရဖၾယ္ရာေကာင္းလႀပၝ၏။ သူတုိႛကုိ
အူလႁိက္သဲလႁိက္ ခဵစ္ဴမတ္ႎုိးရန္အတၾက္ ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာကေလးတုိႛမႀာ လၾန္စၾာ အေရးပၝလႀပၝ၏။
ဤကဗဵာကေလးတုိႛ၏ ဆၾဲေဆာင္မႁဴဖင့္ ခဵစ္ရေသာ အခဵစ္မႀသာ ေလးနက္၏။ အႎုပညာေဴမာက္၍ အရင္းအဴမစ္ ကဵ၏။
သူတုသ
ိႛ ည္ ေတာင္သူ လယ္သမားတုိႛအေပၞ ခဵစ္ဳကည္မႁကုိ ေပး႟ုံသာ မဟုတ္ေသးပၝ။ အထက္ထက္ အဆက္ဆက္က
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ေတာင္သူလယ္သမား သုိႛမဟုတ္ လူမဵႂိးတုိႛ၏ ေနထုိင္ေရး၊ ဝတ္ဆင္ေရး၊ လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ေပၝင္းသင္းဆက္ဆံေရး
စေသာ သမုိင္းကုိလည္း အသီးသီး ေဴပာဴပေသး၏။ ထုိမ႖သာ မဟုတ္ေသးပၝ။ ေတးကဗဵာ ေရးစပ္သူတုိႛအတၾက္လည္း
မူရင္းကဵကဵ ဴမန္မာ ေတးကဗဵာ ေရးစပ္နည္းကုိလည္းေကာင္း၊ အသံကာရန္တုိႛ၏ ဟန္ကုိလည္းေကာင္း၊ တူရိယာ
အတၾဲအဖက္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းစၾာ ႌၿန္ဴပေန၏၊ ဤသုိႛ စသဴဖင့္ အဘက္ဘက္က ဴပည့္စုံ႔ကယ္ဝေသာ
ခဵစ္စဖၾယ္ကေလးေတၾကုိ အဘယ္ေဳကာင့္ ယုယဳကင္နာစၾာ ေထၾးပုိက္၍ မထားဳကသနည္း။ သားကေလး၊ သမီးကေလး
တုိႛကုိ ခဵစ္သလုိ သူတုိႛကုိ ခဵစ္သင့္၏။ ကေလးေတၾက သူတုိႛကုိ ခဵစ္ဳက၏၊ ကေလးေတၾကုိခဵစ္လ႖င္ သူတုိႛခဵစ္ေသာ
ခဵစ္စရာကေလးေတၾကုိ ခဵစ္သင့္၏။
လူမဵႂိး တမဵႂိးသည္ အဴခားလူမဵႂိးကုိ ႒ကီးစုိးလၿမ္းမုိးရန္အတၾက္ ဤခဵစ္စရာကေလးေတၾမႀာ လၾန္စၾာ ထက္မဵက္
စူးရႀေသာ လက္နက္ဴဖစ္၏၊ သကုႎၩလာဇာတ္တၾင္ နတ္သမီးတဦးက အလၾန္အကဵင့္ေကာင္းေသာ ရေသ့႒ကီးတဦးကုိ
အကဵင့္ဖဵက္ရန္ တာဝန္ကဵ၏။ နတ္သမီးသည္ ရေသ့႒ကီး၏ ဴပင္းထန္ေသာ အကဵင့္ကုိဖဵက္ရန္ ႟ုတ္တရက္ကုိယ္တုိင္
ဆင္းမလာေခဵ။ ေရႀးဦးစၾာ သူ၏မာယာကို လၿတ္၏။ သူ၏မာယာမႀာ သာယာေသာ ရာသီဥတု၊ ေအးဴမေသာ ေလေဴပ
ေလညၟင္း၊ ပန္းမဵႂိးစုံတုိႛ ပၾင့္ဴခင္းႎႀင့္ ေကဵးငႀက္ သာရကာတုိႛ ေပဵာ္ဴမႃးဴခင္း စသည္တုိႛ ဴဖစ္၏။ ဤမာယာတုိႛတၾင္ ရေသ႒ကီး
ဳကည္ႎူး႟ၿင္ဴမႃးသၾားေသာအခၝ ကုိယ္တုိင္ဆင္းလာ႓ပီး ႟ူပၝ႟ုံ၊ သဒၬၝ႟ုံ စေသာ အာ႟ုံငၝးပၝး ကာမဂုဏ္တရားတိုႛဴဖင့္
ရေသ့႒ကီးကုိ သူလုိရာသုိႛ ဆၾဲေဆာင္သၾား၏။ သမီးကေလးတေယာက္ရမႀပင္ နတ္သမီး၏ ဖဵက္ဆီးဴခင္းခံရေဳကာင္း
သေဘာေပၝက္၍ သူ၏ အေႎႀာင္အဖၾဲႛမႀ အတင္း႟ုန္းထၾက္သၾား၏။ သေဘာေပၝက္၍ ကုိယ္လၾတ္႟ုန္းသၾားသဴဖင့္
ရေသ့႒ကီးကုိ ခဵီးဳကႃးသင့္၏။ သေဘာမေပၝက္ေသာ္၊ ေပၝက္ေသာ္လည္း မ႟ုန္းမထၾက္ေလေသာ္ မခက္ပၝေလာ။ ဴမန္မာ
ႎုိင္ငံတၾင္ ကာလဳကာဴမင့္စၾာကပင္ နယ္ခဵဲႚအမဵႂိးမဵႂိးတုိႛ၏ မာယာအမဵႂိးမဵႂိးတုိႛ ဴပည့္ႎႀက္ေန၏။ ဴမန္မာစစ္စစ္ဴဖစ္ေသာ
စာေရးသူ၏ သမီးကေလးေတၾ အဂႆလိပ္ ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာကေလးေတၾကို သီေနဳက၍ အခဵိန္မီ တားဆီး
႓ပီး ဴမန္မာေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာဴဖင့္ အစားထုိးလုိက္ရ၏။ သုိႛဴဖင့္ ဴမန္မာတေယာက္အေနဴဖင့္ တာဝန္
ေဳက႓ပီဟု မဆုိႎုိင္ေသးပၝ။ ထုိမႀတပၝး သားသမီးကေလးေတၾ အမဵားအဴပား ကဵန္ရႀိေသး၏။ သူတုိႛကေလးေတၾလည္း
ကုိယ့္႟ုိးရာ ေတးကဗဵာကေလးေတၾကုိ ဳကည္ႎူးေစရန္ လုိေသး၏။ ထုိအတၾက္ပင္ ဤစာအုပ္ကုိ စီစဥ္ရဴခင္းဴဖစ္၏။
လူ႒ကီးမိဘမဵား၊ ေကဵာင္းဆရာ ဆရာမမဵား၊ စာေရးဆရာ ကဗဵာဆရာမဵား၊ ပန္းခဵီ၊ ပန္းပုႎႀင့္ ဇာတ္သဘင္၊ တူရိယာ၊
ဂီတဘက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢႂိလ္ စသူတုိႛ အသီးသီး သုိင္းဝုိင္းလုိက္ပၝလ႖င္ အတုိင္းထက္အလၾန္ ေကာင္းမၾန္၍လာမည္မႀာ
ယုံမႀားဖၾယ္ရာမရႀိေခဵ။
ေသာ္ဇင္
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အေမသည္ ကေလးကို ပုခက္တၾင္ သိပ္ကာ ေအ ေအး ေအ ႎႀင့္
စ႓ပီးလ႖င္ အိပ္ရန္ အခဵိန္တန္ေဳကာင္းတိုႛကို စီကာပတ္ကံုးသီဆို၏။
ထိုႛေနာက္ကေလးတိုႛ စိတ္ဝင္စားေသာ ဗဵိႂင္း၊ ခို၊ ဖား စေသာ
သတၨဝၝကေလးေတၾအေဳကာင္းကို ဖၾဲဆ
ႛ ို၏။ သိုႛဴဖင့္
ကေလးမဵက္စိ ေမႀးကဵသၾားေသာအခၝ သူႛႎႁတ္တၾင္ ေပၞလာေသာ
သီခဵင္းတိုႛကို အစီအစဥ္မရႀိ သီဆိုေလေတာ့၏။

မႀတ္ခဵက္။

2

။ ေတးကဗဵာမဵားကို မူရင္းစာအုပ္ပၝ စာလံုးေပၝင္း သတ္ပံုအတိုင္း ကူးယူ ေဖာ္ဴပထားသည္။
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ကိုေ႟ၿဗဵိႂင္း
လူကေလးရဲႚ အိပ္ခဵိန္တန္
ဗဵိႂင္းေရႀႚကပဵံ၊
ပဵံေလတဲ့ ကိုေ႟ၿဗဵိႂင္း
ႌၿတ္ေတၾက ဝိုင္း။
စပယ္ကံုး
လံုမကေလး အိပ္ခဵင္႓ပီ
ဝဲတိုင္ကို မႀီ၊
အိပ္ခဵင္႓ပီကၾဲႚ စပယ္ကံုး
လၿဲဳကပၝအံုး။
ေဳကာင္ပၝး
ေဳကာင္ပၝးရယ္ ႓မီးတန္တို
အဆီကိုစားပၝလိုႛ
အသားကို မဵိႂ၊
ေဳကာင္အို ေပေမႀး
ကိုက္ပၝနဲႛေလး။
ဖိုးလနတ္သား
ေ႟ၿလမႀာ ယုန္ဝပ္လိုႛ
ဆန္ဖၾပ္တဲ့ အဖိုးအို
ေဟာဳကည္ပ
့ ဆို
ဆိုသာဆို ပိုမိုတဲ့ စကား
ကေလးအငိုတိတ္ေအာင္
အရိပ္အေရာင္ဴပတယ္
ဖိုလနတ္သား။
ခိုဴဖႃ ခိုဴပာနက္
လူကေလးရယ္ ငို
ခိုဖမ္းလိုႛ ေပး။
ခိုဴဖႃ ခိုဴပာနက္ရယ္
ဖမ္းခက္လႀေလး။
ဖားေကာက္ခဲ့ပၝ
လူကေလးရယ္တဲ့ ေခဵာ့စရာ
မိထိလာ ကန္ေတာ္ေအာက္က
ဖၝး ေကာက္ခဲ့ပၝ
ဖၝးပၝလ႖င္ တေကာင္ေပးပ
မဵက္လံုးရယ္ ေဳကာင္ေတာင္ေတာင္နဲႛ
ဖၝးေကာင္က ေသး။

မဵက္ေတာင္ေကာ့ေလး
အိပ္ခဵင္တဲ့ မဵက္ေတာင္
ေမႀး ေယာင္ေယာင္
မဵက္ေတာင္ေကာ့ေလး
ေပ ေမႀးေမႀး။
ခဵိႂေပၝက္တဲ့ႎၾား
ရီးေလးရယ္႟ို
ခဵိႂေပၝက္တဲ့ႎၾား၊
တိုႛလယ္ဝင္လိုႛ စား
႒ကီးေတာ္႟ိုႛ ႎၾား။
ဗဵိႂင္းရယ္
တံတားေအာက္မႀာ
ငၝးေကာက္လိုႛ ရႀာပၝတယ္
စားေသာက္ပၝတဲ့ ဗဵိႂင္းရယ္။
ဳကယ္တလံုး
မိုးေပၞမႀာ ဳကယ္တလံုး
တိမ္ဖံုးလိုႛ လမသာ
သာေတာ့ခၝ သာပၝလိမ့္မယ္
နတ္ေဒဝၝ သူဖန္ဆင္း
ဖိုးလ နတ္မင္း။
ဗိုင္းေတာင့္ကေလး
လံုမေလး ဴဖႃဴဖႃ
ဗိုင္းေတာင့္ကေလးႎႀင့္ တူ
ေတာ္ေတာ္႒ကီးကာမႀ
လူ႒ကီးႎႀင့္တူ။
အဖိုး႒ကီးအို
အဖိုး႒ကီးအို ခၝးကုန္းကုန္း
မေသပၝနဲႛ အံုး၊
ေနာင္ႎႀစ္ကာ တန္ေဆာင္မုန္း
ပၾဲဳကည့္ပၝအံုး။
ဳကက္တူေ႟ၾး
ဳကက္တူေ႟ၾး အာေခၝင္နီ
ကၾမ္းကလပ္ကို ခဵီ
မခဵီပၝနဲႛ ကိုဳကက္ေတာ
ဘ႒ကီးလာမႀေဴပာ။
ေ႟ၿေကဵး
မမေလးကၾယ္ ငယ္ကေမၾး
ေတာက ေ႟ၿေကဵး
အစာဝကာမႀ ႉာနဴပန္ဘိုႛေရး
ေတာသံကိုေပး။
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ကဇၾန္းသီး
ရီးေလးရဲႚ ေပၝက္ပင္
ကဇၾန္း ပင္
ေနဝင္ကာ နီး
ကဇၾန္းသီး။
ဝၝဆိုပၾဲ
အေမဆိုဆဲ ဝၝဆိုပၾဲ
လႀည္းကေလးနဲႛ သၾားရေအာင္
ကုကၠိႂပင္ဴမန္ခုတ္ပၝ့ လႀည္းလုပ္ရေအာင္
လႀည္းလုပ္ယင္ ဳကာေရာ့ ဳကာေရာ့
မဘုတ္ဆံု တင္ဆံု႒ကီး
လႀည္းလုပ္လိုႛ စီး။

ေတာသူ႟ၾာမိုႛ
ေ႟ၿပဟိုရ္ စည္သံမဵားကိုလ
မဳကားရ ဳကာေခဵ႓ပီ
ေလးလရာသီ၊
တိုင္းေ႟ၿဴပည္ ဌာနီႎႀင့္ကၾာလိုႛ၊
ဳကက္သံကို ပဟိုရ္ဴပႂရတယ္
ကၾယ္ ေတာသူႛ႟ၾာမိုႛ။
လၾမ္းဘၾဲႛသည္ေတာ
ေတာင္တ႟ိုး ခိုးမႀင္သန္ႛ တေဝေဝ
မဟာ႓မိႂင္ သာတဲ့နန္း ပန္းက ေထၾေထၾ
ေခဵာင္းဴမစ္ေရ ေတၾေတၾကၾဲႛ သာေမာ၊
ဈာန္ပိုင္ရႀင္ ေထရ္ရဟန္း လၾမ္းဘဲၾႛသည္ေတာ။

မာလာကငံုဖူး
ေတာင္ေတာရယ္သာ
မလာကငံုဖူး
တပင္ကိုတပင္ရႀက္တယ္၊
ေကဵးငႀက္က ဴမႃး။

ေတာင္သူႛတဲ
ခဵိႂးႎႀစ္ေကာင္ ထေနာင္းပင္ညီေနာင္က
လၾမ္းေအာင္ကူခ႗ဲ၊
ပန္းေတာ္ဴဖႃ ပင္ဴမက္ေဴမဇာ ထူလႀတယ္
ဖိုးေတာင္သူႛတဲ။

ႎၾားညီေနာင္
ခေလာက္ကေလးရယ္တဲ့
ဒိုးဒိုးေဒၝင္၊
ပဵိႂတိုႛေမာင္ ယာမလုပ္တယ္
ဝၝးခုတ္တဲ့ ေတာင္၊
ႎၾားညီေနာင္ စည္ေအာင္ကၾဲႛေဖေကဵာင္း
ေမာင္ႎႀင့္မယ္ တူယႀဥ္ႎၿဲကာမႀ
ယူငင္ကာ ခဵႃဆင္ဆၾဲလိုႛရယ္
လႀည္းယဥ္ႎႀင့္ ေမာင္း။

ပေလၾတို

မိုးနတ္ေမာင္
မ႟ၿာဘဲ မမဲလာႎႀင့္ မိုးနတ္ေမာင္
ပိန္းပိတ္လိုႛ ေမႀာင္၊
႟ၿာမေယာင္ ဟန္ေဆာင္ႎႀင့္သူဴမႃး
ေ႟ၿမိုးညိႂေဴမာက္ေဴမထူးဆီက
ကၾယ္ … ခဵိန္းသင့္ပၝဘူး။
ကၾန္းခိုတဲ့နန္း
စိမ္းလဲ့ ငယ္တဲ့ ညိႂဴပာေရာင္
ပင္ဝၝး႟ံု ေလယူသိမ္းတယ္
ယိမ္းႎၾဲႛေဴမာက္ေတာင္၊
ဴမႃခိုးရယ္ ေမႀာင္
ဟိုေတာင္ေကဵာ့ ခပန္း
ေ႟ၿဥေဒၝင္းငယ္တိုႛ
႓မိႂင္ေစာင္းမႀာ တၾန္သံခဵိႂလႀတယ္
ကၾန္းခိုတဲ့ နန္း။
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ဴပည္ေ႟ၿဘို ႓မိႂႚေတာ္ေဴမာက္ဆီက
ေခဵာင္းေပၝက္ပၝလိုႛ မကူးႎိုင္၊
ပေလၾတိုေယာင္မႀာထိုးလိုႛရယ္
ေခဵာင္း႟ိုးကမိႁင္၊
မမေလးရဲႚ ႎႀင္းဆီခိုင္
တဆိပ္စာေမာင္ကိုင္ရယင္
ကူးႎိုင္ငဲ့ေလး။
လၾမ္းသူစ
ႛ ာေခၾ
ေ႟ၿဝသၾား ပၝးလိုက္ကဲ့ေဆာင္ပၝေလ
လၾမ္းသူႛစာေခၾ၊
သည္စာေခၾ အေထၾေထၾပၝေလရဲႚေလး၊
စီလိုသ
ႛ ာ ကံုးရတယ္
စာလံုးဘယ္မလႀတယ္
မိန္းမလက္ေရး။
ေငၾသဇင္
ေဝလၾင္လၾင္
ေငၾသဇင္ဟိုပင္ဴမင့္ဆီက
ေလသင့္ရာေမၿး၊
သူႛဴခံတၾင္းေပမိုႛ
လဲ့ဝင္းကို အယူခက္တယ္
နီးရက္ႎႀင့္ ေဝး။
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ခံပၾင့္

မႁိနတို

ပန္းစပယ္ - နန္းလယ္ မေပၞခိုက္ဟာမုိႛ၊
အလိုက္ေတာ္ - တန္သင့္႟ံုပ ခံပၾင့္ကိုကံုး။
နန္းရေဝ မန္းေဴမမႀာ စပယ္လိႁင္ေတာ့၊
ခံပန္းခိုင္ ယာယီေ႟ၿႚတယ္ ေတာေလ့႟ၾာသံုး။

ပဵိႂေလးတိုႛ လယ္တေလဵာက္
ေပၝက္ပၝတဲ့ မိႁနတို
ဟင္း ခဵိႂလႀေသး၊
အခဵိန္တန္ အိမ္ဴပန္လ႖င္ ပဵိႂႚခဵစ္ဦးရယ္
ခူးခဲ့ပၝေလး။
ယုန္ဖိုယုန္မ
တိုႛအိမ္ေတာင္က ခဵဥ္ေပၝင္ခင္း
ယုန္ဖိုယုန္မ ဆင္းပၝလိုႛေလး၊
တဲ့က႟ိုႚ ယုန္က႟ိုႚယုန္
သည္မယ္ေမၾးတဲ့ ေခၾးဳကန္စံု
ဇိအထက္က ဇက္ကိုငံု
ေ႟ၿယုန္တၾန္ႛတၾန္ႛလူးပၝလိုႛေလး။
ေဒၝင္းေတၾကေအာ္
မိုးခဵႂပ္လိုႛ ဴပန္ခဵိန္ေတာ္
ဴမတ္ေလးစၾယ္ေတာ္ ေပၞတဲ့ေခဵာင္းမႀာ
ေဒၝင္းေတၾကေအာ္
ေဒၝင္းေအာ္ယင္ ႒ကိႂလူလၿတ္ပ
ပဵိႂတိုႛေမာင္ ဝၝဝၝဝတ္ကို
ေဒၝင္းခၾပ္ခဵည့္ေလး။
ပန္းခဵိႂးခဲ့ပၝ
မမေလး ပန္စရာ
ပဵိႂတိုႛေမာင္ ေတာင္ေပၞ႟ိုးက
ပန္းခဵိႂးခဲ့ပၝ၊
အပၾင့္ရယ္ ဝၝ
အညၟာမႀာ ဴမရည္လိမ္းတယ္
ပန္းႎၾယ္ကစိမ္း။
ေ႟ၿေစတီ
ဘုရားေလး ေ႟ၿေစတီ
လံုးပတ္ေတာ္ညီ၊
ေ႟ၿေစတီ ေရာင္ေတာ္လၿတ္မႀ၊
ေမာင္ႎႀင့္မယ္ ပူသည့္ဝတ္ကို
ဆီးခ႗တ္လိမ့္ေလး။
ဆံတိုေလးရယ္
ေ႟ၿနံႛသာေခၝက္ကို လ၊
ေကဵာက္ေပၞမႀာ တင္
ခန္းခၾင္က ေမၿး၊
လိမ္းမယ္လိုႛ ဳကံ၊
မႀန္ယူခဲ့ ဆံတိုေလးရယ္
ပိမ္း႟ိုက္စိုႛ ေလး။

ဆုပန္ေတာင္း
ေ႟ၿေဴပာင္ေဴပာင္ ေတာင္ေပၞကဘုရား။
ေမာင္ႎႀင့္မယ္ ဆုပန္ေတာင္း၊ ေပၝင္းရေစသား။
ယုန္ပစ္တဲ့ေတာ
ဆူးပုပ္ကယ္ လိပ္သကၾ၊ ဆူးေလက ေပၝ၊
နဘူးႎၾယ္ခဵိႂႎႀင့္ ကိုပၝစို လယ္လိုႛဟစ္တယ္၊
ယုန္ပစ္တဲ့ေတာ။
ဇင္ေယာ္
ေ႟ၿငႀက္ကဲ့ဇင္ေယာ္၊
ေရေပၞ ဝဲလိုႛပဵံတယ္၊
ဳကင္ေဘာ္ႎႀင့္ ကၾဲေရာ့ထင့္၊
မယ္နဲႛတူ ပူလိမ့္မယ္။
ခဵိႂလႀတယ္
ကင္ပလင္း ဂုံမင္းတဲ့ ေရာရာ၊
႓ပိႂးေဴပာက္ ကယ္ပၝ။
ႎၾယ္ကဵီအာ ဘံုလံု႟ၾက္ကယ္ႎႀင့္
သဴပက္ကယ္ ပီလညိႂက
ခဵိႂလႀတယ္ေလး။
ယိုးဒယားေဴပ
ေမၾးေမေလး သူမသနားလိုႛ၊
ေ႟ၿသားကိုတဲ့ ထည့္လိုက္ေလ
ဒီေရကတိုးသႎႀင့္ ယိုးဒယားေဴပ၊
သည္မိုးရယ္ သည္ေလႎႀင့္၊
ေသပေစ ေမၾးေမထည့္တယ္၊
လၾမ္းေပၝင္ကၾဲႚ ေလး။
ေအာင္စစ္သည္
ခဵီေလတဲ့ ခဵီေလ မမင္းေအာင္ သူခဵစ္တဲ့
ေအာင္စစ္သည္ ေတၾ။
ေရာက္လၾယ္ေအာင္ ေညာင္ေရႎႀင့္၊
စိေႎၩမႀာ ဴဖႃဴပာအိရယ္၊
ဆၾမ္း သက္စိေလာင္း။
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သည္မင္း
အဖိုး သည္တေႎၾ၊
ကၾမ္းေရာင္းတဲ့ ေငၾ၊
သည္ေငၾႎႀင့္ သည္မင္း၊
ေတာ္လိုက္ေလဴခင္း။
ပန္ခဵင္လ႖င္
စပယ္တဲ့ ေလး႟ံု
မေလးေမာင္ မပန္ထိုက္တယ္၊
ပန္းဴပတ္ခိုက္ ဳကံႂ၊
အပၾင့္ရယ္ကုန္ အငံုဴဖင့္ ကဵန္ပၝေသး၊
ပန္ခဵင္လ႖င္ ပဵိႂေမာင္႒ကီးရယ္၊
ေခၝင္းဖီးခဲ့ ေလး။
ဖိုးေခၝင္
ဖိုးေခၝင္ ကဵႃးေကဵာ္
မန္းေတာင္႟ိုးေပၞ၊
သန္းေကာင္ယံ ေလခဵိႂေသၾးေတာ့၊
ေအး ပၝလႀတယ္၊
သန္းေကာင္ယံ ေလခဵိႂဖဵန္းေတာ့
ခဵမ္း ပၝလႀတယ္။
ညဥ့္နက္တဲ့ ခဵိန္သန္းေကာင္
ကဵ ေ႟ၿမိုးေမႀာင္၊
သန္းေခၝင္ယံ ေမ႖ာ္လိုက္စမ္းေတာ့
လမ္း ဘယ္မဴမင္၊
အိုးေလ ေမာင္ေမာင္ေရ၊
ေမ႖ာ္ကိုး ေယာင္မိေပ။
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အေမ့ေတးသံဴဖင့္ အ႟ၾယ္ေရာက္လာေသာ ကေလးတိုႛ
ကစားခုန္စားေသာ အခၝမႀာလည္း ေတးသီခဵင္း သီကာပင္ ကစားဳက၏။
ကစားခဵင္းတိုႛသည္ သူတိုႛ၏ ကစားဟန္ကို သ႟ုပ္ေဖာ္ေသာ သီခဵင္းတိုႛပင္ဴဖစ္၏။
ကစားဟန္တိုႛမႀာ ဳကက္ခၾပ္ဴခင္း၊ ထုပ္စည္းတိုးဴခင္း၊ ဝိုင္း႒ကီး ပတ္ပတ္လႀည့္ဴခင္း၊
စသည္တိုႛပင္ ဴဖစ္၏။ ေနာက္အဖိုႛတၾင္ သီခဵင္းလၾတ္ ကစားဳကသဴဖင့္
ကစားခဵင္းသီခဵင္း အမဵားအဴပား ေပဵာက္ကၾယ္ေနေလ၏။
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ေမာင္ပန္းေမၿး
႟ိုး႟ိုးေလး - ေမာင္ပန္းေမၿး
ေမာင္ပန္းေမၿး ယုန္လိုက္တယ္
ေတာေကဵာင္းဘုန္း႒ကီး ဴမင္လိုက္တယ္၊
လိုက္ဳကပၝလား တပည့္မဵား
လိုက္လိုႛမမႀီ ေဴပးဴပန္႓ပီ
ရီးရီးေလး ေမာင္ပန္းေမၿး။
မဳကာေအး
ဳကာေအး ဳကာေအး မဳကာေအးကို သူႛအေမ႟ိုက္ပၝလိုႛ
ေမႀာင္မိုက္မႀာ ငို၊
ကိုလူပဵိႂ ထရံေပၝက္က
ေဴခေထာက္ကိုဆၾဲ တၾဲလၾဲ
တၾဲလၾဲေနပၝအံုး
မိုးေတာင္ကခဵႂန္း မံုႛလံုး
မံုႛလံုးကို စကၠႃကပ္ပၝလိုႛ
ဳကာကလပ္မႀာတဲ့ ဆၾမ္းေတာ္တင္
ပလၴင္ေပၞက ေမဵာက္ကေလး
ဆင္းတယ္လုိႛေဴပး ဳကာေအး
ဳကာေအး … ဳကာေအး။
ဳကက္ဖတညင္
ဳကက္ဖတညင္ ေတာကိုဝင္
ေမာင္ရင္လာေတာ့ ေလးႎႀင့္ပစ္
မပစ္ပၝနဲႛ ေမာင္ရင္ရယ္
ဳကက္တက္စူးလိုႛ ေနပၝ့မယ္
ဘယ္ဘက္က စူးစူး
ညာဘက္ကစူးစူး
ခၾပ္လိုက္ဳကစိုႛ သူငယ္ခဵင္းေရ
ေအာက္အီအီးအၾတ္။
ေ႟ၿဖလားနဲႛ ဳကက္သား
ငၝတိုႛဳကက္ဖႎိုင္ႎိုင္
ေ႟ၿဖလားနဲႛ ဳကက္သားကိုင္
ငၝတိုႛဳကက္ဖ ရႀံႂးရႀံႂး
ေငၾဖလားနဲႛ ဳကက္သားတံုး။
ေ႟ၿစၾန္ညိႂ
ေ႟ၿစၾန္ညိႂ ဘာကိုလိုလိုႛ ဝဲတယ္
မေထၾးလိုလိုႛ ဝဲတယ္
မေထၾးမပၝ တိုႛခဵည္းသာ
ပၝ - ပၝရဲႚသား ေနာက္ကထား၊

မေထၾးအသား ခၝးလႀတယ္
ေခဵာင္းငယ္ေရနဲႛ ေဆးပၝ့မယ္
ေခဵာင္းငယ္ေရခဵမ္း ေႎၾမႀာခမ္း
ပယ္လယ္ေရနဲႛ ေဆးပၝ့မယ္
ပယ္လယ္ေရခဵမ္း ဘယ္မခမ္း
ေနာက္ကမယ္ေထၾး အမိဖမ္း။
ဘယ့္ေဳကာင့္
ေပၝက္ပင္ဘယ့္ေဳကာင့္ ကိုင္းတယ္၊
ဗဵိႂင္းနားလိုႛ ကိုင္းတယ္
ဗဵိႂင္းဘယ့္ေဳကာင့္နားတယ္
ငၝးေပၞလိုႛ နားတယ္။
ငၝးဘယ့္ေဳကာင့္ေပၞတယ္
က႗ဲလူးလိုႛ ေပၞတယ္
က႗ဲဘယ့္ေဳကာင့္လူးတယ္၊
ဴဖႂတ္ကိုက္လိုႛ လူးတယ္၊
ဴဖႂတ္ ဘယ့္ေဳကာင့္ကိုက္တယ္၊
မိုး႟ၾာလိုႛ ကိုက္တယ္၊
မိုးဘယ့္ေဳကာင့္႟ၾာတယ္၊
ဖားေအာ္လိုႛ ႟ၾာတယ္၊
ဖားဘယ့္ေဳကာင့္ေအာ္တယ္
ေ႕မကိုက္လိုႛ ေအာ္တယ္
ေ႕မဘယ့္ေဳကာင့္ကိုက္တယ္
ငၝ့ဝမ္းပူဆာ မေနသာလိုႛ ကိုက္တယ္။
တဴပားႎႀစ္ဴပား
တဴပားႎႀစ္ဴပား ဴပားဴပားထရံဴဖႃ
အဘိုးေ႟ၿဳကက္ကူ ကလူကလဲပိုးေတာင့္တဲ
ေတာင့္တဲတင္ေကာက္ ႎိုႛေရေသာက္
ေသာက္႒ကိႂ ေသာက္ဳကာ ပဲနႛံသာ
နံႛသာပုတီး ေအာက္ကႎႀီး
ညီးညီးေဴပာင္ေဴပာင္ မင္းေ႟ၿေတာင္
ေ႟ၿေတာင္ခမည္း၊ လင္နည္း ေပၝက္သည့္အီး
ခမီးခမက္ ရႀိပၝလဵက္ကိုအရႀက္ခၾဲသည့္ညည္း။
တလံုးႎႀစ္လံုး
တလံုးႎႀစ္လံုး လံုးလံုးဴခံပၾတ္နီ၊
အဘၾား ေငၾဝက္ပီ မထီမငိုမၿားေဴခတို
ေဴခတိုေပၝင္ကား ႎိုႛဖတ္စား၊
စနား - စေန ေဴပာင္းညီေခၾ
ညီးေခၾ နားေတာင္း ထိပ္ကေဆာင္း
ေမာင္းေမာင္း႓မိႂင္႓မိႂင္ စိုးေငၾဆိုင္
ေငၾဆိုင္မယ္ဘၾားမယားယိုသည့္ေခဵး၊
ေခ႗းမိေခ႗းမမရႀိမႀသာအလႀကင္းသည့္မင္း
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တလဵားႎႀစ္လဵား
တလဵား - ႎႀစ္လဵား လဵားလဵား သ႟ိုင္ညိႂ၊
အေဘး ဴမေဳကာင္လို ပဂိုပဂုန္းပဵားပိတုန္း
ပိတုန္းေဴခကၾ ႎိုႛသီးဝ
အဂႆၝး - အေဂႆ ႎၾမ္းလႁိင္စၾာ
လိႁင္စၾာ ေဴခကဵင္း ေတာင္ပဝင္း
လင္းလင္းေဝေဝ ဘုန္းစိန္ေတၾ
စိန္ေတၾဦးရီး မီ႒ကီးစၾန္ႛသည့္ေသး
ေယာက္ဖ ေယာက္မိ မေထာက္မိသည္
သတိနည္းသည့္မၾန္း။
ဳကက္တူေ႟ၾးအာေခၝင္နီ
ဳကက္တူေ႟ၾး - ဳကက္တူေ႟ၾး
႓ငိမ္းတုတ္ ငယ္ငယ္ကေမၾး
ဳကက္တူေ႟ၾးငယ္ေလးအာေခၝင္နီ
ကၾမ္းကလပ္ကိုခဵီ
မခဵီပၝႎႀင့္ ကိုဳကက္ေတာ
ဘ႒ကီးလာမႀေဴပာ အိုဳကက္ေတာ
က႗န္ေတာ္မ ဆံထံုးေပၞမႀာ
ကက္ကက္ကယ္ ဴမည္ပၝလိုႛေဴပာ
ေ႟ၿေကဵးကုလား ကလူ ကလူေခၞ
ေမာင္က လူလိုေနာ္တဲ့ လူလိုေနာ္ေလးေလ။
ရႀင္႓ငိမ္းတုတ္
႓ငိမ္းတုတ္ - ႓ငိမ္းတုတ္၊
အိုေလ - ရႀင္႓ငိမ္းတုတ္ကယ္တဲ့ေလ
႓ငိမ္းတုတ္ကယ္ေလ သူႛမူယူ
ႎႁတ္ခမ္း ခပ္စူစူ၊
သူႛမူယူငယ္ေလ တယ္မေဴဖာင့္
နဖူး ခပ္ေမာက္ေမာက္၊
နဖူးေမာက္ကိုတဲ့ လႀေစခဵင္
ပန္းပဲဖိုမႀာဴပင္၊
ေပမႀတင္လိုႛ တူႎႀင့္႟ိုက္၊
႓ငိမ္းတုတ္ မဵက္ဴဖႃဆိုက္တယ္ကိုေလးေလ။
လံုမကေလး
ထိပ္ေခၝင္တင္ - ထိပ္ေခၝင္တင္
ပိႍာေလးႎႀင့္ေဘးကိုလၾယ္ကာတင္၊
ထိပ္ေခၝင္တင္ငယ္ေလး သခင္တပိုင္း၊
က႗န္ေတာ္မ လင္တပိုင္း၊
အို - လူတိုင္း႒ကိႂက္တယ္ကို၊
လံုမကေလး လူတိုင္း႒ကိႂက္တယ္ကို။
ႎႁတ္ခၾန္းဆက္
ေအာက္ကယ္က တေဳကာ္ေဳကာ္၊
ေဘာက္႟ိုက္လိုႛေခၞ
ခင္ေလးေမာင္ႎႀင့္ မပဵက္လား၊
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ဟိုႛႎႀယ္သည့္ႎႀယ္လား၊
လံုမကေလးကိုခဵစ္တဲ့ေမာင္
ႎႁတ္ခၾန္းဆက္ ရေအာင္၊
ေရငံုခိုက္ကယ္ႎႀင့္ ကၾမ္းငံုခိုက္ကယ္ႎႀင့္
လံုမကေလး ႒ကိႂက္တယ္တဲ့ေလးေလ။
မ႓ငိမ္းစံတဘက္
မ႓ငိမ္းစံရယ္ေလ ေဟေဟလား၊
မ႓ငိမ္းစံတဘက္ ပန္းတခက္ကယ္ႎႀင့္
အို - လက္မႀာတဲ့ ေ႟ၿေ႟ၿစာ၊
ေလတဲ့ ေလေဴပလာ၊
မ႓ငိမ္းစံရယ္ေလ ေဟေဟလား၊
မ႓ငိမ္းစံရယ္ေလ ေဟေဟလား ေလးေလ။
နန္းသူစီးတဲ့ဒန္း
ေ႟ၿနန္းေတာ္သူငယ္ေလ ပဵိႂဴဖႃဴပာထၾား၊
အို - ေခဵာေလႎိုင္မ႖လား၊
ေ႟ၿရံေတာ္ေလမဵားငယ္ႎႀင့္၊
ကစား႟ၿင္ဴမႃး အဆန္းထူး၊
ပန္းဥယဵာဥ္ေတာ္ဝယ္
စပယ္ဆီေရာ ႎႀင္းဆီေရာ
ေမၿးေပၝင္း႒ကိႂင္လိုႛ လိႁင္တယ္ေလ၊
သုတ္သၾင္း ေဆာ္ေလေဴပ၊
ဟိုေလ ဟီေလဴမန္း နန္းသူစီးတဲ့ဒန္း။
တတၾန္ႛတၾန္းလိုက္လိုႛ တတၾန္ႛတၾန္းလိုက္မလား
ႎႀမတလဲ ေမာင္ကလဲ ႒ကိႂးကိုဆၾဲပၝလိုႛ
လၿဲတဲ့ကာယူ၊
ဘယ္သူဘယ္စီးပၝတဲ့ ဟိုေလ - ဟီးေလဟို
႟ိုလာ - ႟ိုလာ ေလေလ။
ေ႟ၿ႒ကိႂးဳကာ
ေ႟ၿ႒ကိႂးဳကာငယ္ေလ အာကာပဵံလိုႛသၾား၊
ဳကင္ေဖၞႎႀင့္ ကၾဲေရာ့သလား၊
အာကာပဵံသၾား သနားစရာ၊
ေကာင္ခဵင္း ေဖၞလဲ့ေဖၞမပၝ၊
ဝဲကာပဵံကာသာ ဳကႃးလိုႛပဵိႂႚေခၝင္းေပၞမႀာ
႒ကိႂးဳကာငယ္ေလ
အေတာင္ေညာင္းရႀာလိမ့္ေလး။
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ယကၠန္းသည္ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီး၏ ပဓာန လုပ္ငန္းတရပ္ဴဖစ္၏။
သူတိုႛသည္ ယကၠန္း ယက္ရင္း သီခဵင္းသီဳက၏။
သူတိုႛ၏တူရိယာမႀာ လက္ခတ္သံပင္ဴဖစ္၏။
လက္ခတ္တၾင္လည္းေကာင္း၊ ေဴခနင္းတၾင္လည္းေကာင္း၊
ဴခႃမဵား၊ သံကၾင္း၊ ေဳကးကၾင္းမဵား ဆၾဲထား၏။ ေဴခနင္း႓ပီး
ခတ္လိုက္ေသာအခၝ ဴမည္ေသာအသံမႀာ တူရိယာႎႀင့္ပင္ တူလႀ၏။
သူတိုႛသည္ လက္ခတ္ႎႀင့္ ေဴခနင္းတူရိယာဴဖင့္ သီခဵင္းမဵိႂးစံု သီဳက၏။
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ရက္ကန္းစင္
ပဵိႂေလးရက္တဲ့ ရက္ကန္းစင္ကို
ဘာစင္လိုႛ ေမး၊
ေမးပၝနဲႛ ေအ၊
ပုဆစ္အိမ္ကက
ၾ ္စံုခင္းတယ္
တင္းတိမ္တဲ့ေလး။
ရစ္႟ိုးႎႀင့္ ႟ိုက္လိုက္ေလ
တိုႛေမေလး သူစိတ္ဆိုးလိုႛ
ဗိုင္းေတာင့္႒ကီးကို ကိုင္ကာမိုး
ရစ္႟ိုးႎႀင့္႟ိုက္လိုက္ေလ
ေကဵာ စိစိေဳက၊
ေနခဵင္႓ပီဘု ေမာင္ရဲႚေလး၊
ခဵစ္တဲ့သူလာကာမႀ
ဒဏ္ရာကို လႀန္ကာဴပလိုႛ
ငိုပၝ့မယ္ေလး။
သူႛခဵည္ခင္
တလိန္ႎႀစ္လိန္ လိန္လိုႛ႟ႁပ္
အမယ္ပုတ္ကယ္ သူႛခဵည္ခင္
ဘယ္သူတၾင္မႀ သည္႟ႁပ္ေထၾး
ရႀင္းပၝ့မယ္ေလး။
ဗိုင္းရစ္ခၾင္
လသာဳကမ္းဴပင္ ဗိုင္းရစ္ခၾင္
သခင္လိုလို လင္လိုလို
ေစာင္ညိႂကာပ ေ႟ၿေခၝင္ရမ္း
ဂၾပ္ကၾမ္ကၾမ့္ဂၾမ္း။
လသာဳကမ္းဴပင္ ဗိုင္းရစ္ခၾင္
သခင္တပိုင္း လင္တပိုင္း
ေမ႖ာ္တိုင္းလာပ လူယဥ္ေကဵး
ေလးေလ ေလ့ေလး။
လသာဳကမ္းဴပင္ ဗိုင္းရစ္ခၾင္
သခင္တခု လင္တခု
ေမ႖ာ္႟ႁပၝရ ပဵိႂႚခဵစ္ေဆး
ေဝးေဝ ေဝ့ေဝး။
လၾန္းသံုးဆယ္
အပဵိႂငယ္တယ္လိုႛ
သံုးဆယ္ခဵိတ္ေပး၊
လၾန္းသံုးဆယ္ အလယ္ေသးတယ္
ဝတ္ေပၝင္ကၾဲႛေလး။

ဖူးေစာင္
ေလႀဦး ဖူးေစာင္ပံု
စုန္မဲ့ရက္ေ႟ၾး၊
စုန္ေရာ့ကၾယ္ ေဴပာ့ဴဖႃဝင္းႎႀင့္
ေမ႖ာ္ခင္း ပဵိႂေဝး။
ကၾမ္းတံုမိတ္
ေ႟ၿ႓မိႂႚကို ဘယ္ခင္းေဳကာင့္
ေမာင္ဆင္း သေလး။
ကၾမ္းတံုမိတ္ႎႀင့္ အခဵိတ္ဝယ္
ဆင္းမယ္တဲ့ေလး။
ေမာင္ေပၝင္းဴပာ
ေခၝင္းေပၝင္းဘယ္မႀာဗဵလိုႛ
ခန္းသာကေမး၊
ေမာင့္ေပၝင္းဴပာ ေ႟ၿပံု႟ၾရယ္
တန္းေပၞကေလး။
ေဒၝင္း႟ုပ္စံု
ကၾယ္ေလးရဲႚ မင္းပုဝၝ
ေဒၝင္း႟ုပ္စုံပၝ
ေဒၝင္း႟ုပ္ပၝ လူပဵိႂႚေပး
ဆိုလိမ့္မယ္ေလး။
လက္ခက္တယ္ - က႗န္းဖိုသား
ေ႟ၿခဵည္ ေငၾခဵည္ တန္းပၝလိုႛ
ရက္ကန္းကိုယ္စီ တန္းကိုယ္စီ
လက္ခတ္ကယ္ - က႗န္းဖိုသား
ေသာင္းတိုင္က ဳကားသေလေလး။
ပံုေတာ္ဝတ္စိုႛ
မန္းကဵဥ္ငုတ္တို ႟ၾက္ႎုေပၝက္မႀ
ခဵဥ္ေရေသာက္စိုႛ မေလးရယ္
ဘုရားငုတ္တို ေရာင္ေတာ္လၿတ္မႀ
ပံုေတာ္ဝတ္စိုႛ မေလးရယ္။
မင္းပုဝၝ
ကၾယ္ေလးရဲႚ မင္းပုဝၝ
ခန္းေထာင့္မႀာကာ၊
ပဵိႂႚခန္းသာ ဝိုက္ကာေမၿးတယ္
ပန္းစံုလိုႛေလး။
ေဇာ္က
မမေလး ဘယ္ပညာႎႀင့္
မင္းရႀာလိုႛ ေက႗း၊
ေဴခာက္ခန္း စင္ေတာ္ေပၞက
ပဵိႂႚတိုႛေမာင္ ညိႂညိႂေလး
ေဇာ္ကလိုႛ ေက႗း။
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ေ႟ၿေယာင္ရစ္
ေခဵာင္းေရကလ႖ံ
ကန္ေရကတိုး
႒ကိႂႚလာပၝႎႀင့္ ေ႟ၿေယာင္ရစ္ကယ္၊
ေရနစ္မႀာစိုး။
ေယာထမီ
လံုမေလးကို သူႛအေမ႟ိုက္ပၝလိုႛ
လာလာေလလိုက္ခဲ့ပၝ့ ေမာင့္တိုႛ႟ၾာ
ေမာင္တိုႛ႟ၾာမႀာ ဘာေတၾေပၝတယ္
ပိတ္အကဵႈ ေ႔ကေတၾစီလိုႛ
ပန္နီေခဵာရယ္ႎႀင့္ ေယာထမီ။
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ေတာင္သူလယ္သမားမဵား ဴဖစ္ဳကေသာ ေရႀးဴမန္မာတိုႛသည္
စုေပၝင္း၍ အလုပ္ကိစၤ ဴပႂလုပ္ဳက၏။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႁဴပႂဳက၏။
စုေပၝင္း႓ပီး အိမ္ေဆာက္ဳက၏။ ထၾန္ယက္ စိုက္ပဵိႂးဳက၏။
ေကာက္ဦးေပၞလ႖င္ သီခဵင္းတေဳကာ္ေဳကာ္ဴဖင့္
မံုႛဆန္းေထာင္းဳက႓ပီးလ႖င္ မံုႛဆန္းအလႀႃေပးဳက၏။ ထမင္းႎႀဲထိုးဳက၏။
သူတိုႛ၏ ေမာင္းသံမႀာ စည္းဝၝးပင္ဴဖစ္၏။ ေမာင္းသံစည္းဝၝးဴဖင့္
သီခဵင္းသီကာ ေမာင္းေထာင္းဳက၏၊ ထိုမႀတပၝး အခဵင္းခဵင္း အဴပန္အလႀန္
အေစာင္းအခဵိပ္ သီခဵင္းမဵားကိုလည္း ဆိုဳက၏။
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ေမာင္ႎႀင့္မယ္ အတူလူး
ညၟင္း ေမာင္ကကူး။

armif;axmif;
ေမာင္းေကဵာက္ကိုခဵီ
လက္ဆံုေတၾ ခဵပၝလိုႛ
ဟန္ကဵေအာင္စီ
ေ႟ၿေနာင္သူ ပဵိႂအေပၝင္းရယ္
ေမာင္းေကဵာက္ကိုခဵီ
ခဵီးဳကႃးငယ္သီ
ညီေအာင္ပ အခဵက္ေပး
ေပဵာ္႟ၿင္႟ၿင္ ယဥ္ယဥ္တၾဲပၝလိုႛ
ႎၿဲဳကစိုႛေလး။
ေမာင္းသံ
ဟိုေရႀႚက ဆူညံ ဆူညံ
ဘာသံလိုႛေမး။
ေမးပၝနဲဲႛေအ
ေ႟ၿေနာင္သူအလႀႃေပးတယ္
ေမာင္းသံတဲ့ေလး။
ရဟန္းေတၾဆၾမ္းခံ႔က
ဟိုေရႀႚက နီေ႟ၿေ႟ၿ
ေနထၾက္႓ပီေလ
ဟုတ္ပၝဘူးေအ၊
ဖန္ဆၾတ္ေရ သကႆန္းႎႀင့္
ရဟန္းေတၾဆၾမ္းခံ႔ကတယ္
ေလာင္းလာဳကစမ္း။
ပဵိႂေလးတိုေ
ႛ မာင္
အသားညိႂေရာင္ ပဵိႂေလးတိုႛေမာင္
အေဆာင္ေ႟ၿေရးက သိမ္းဴခံႂလိုႛေထၾး။
ေကဵာက္ကိုခဵီ
ေ႟ၿဖူးစာ ပၝမလားလိုႛ
ဘုရားမႀာတဲ့ ေကဵာက္ကိုခဵီ
ေကဵာက္ေလးလိုႛ ဴပန္ခဲ့႓ပီ။
ေငၾမိုးေတၾ႟ၾာ
ေ႟ၿဘုန္းေတာ္တိုးပၝလိုႛ ေငၾမိုးေတၾ႟ၾာ၊
ႎိုင္ငံမႀာ ဴပည္ေရးက သာလႀတယ္ေလး။
ညၟင္းဘယ္ကကူး
မမေလး မင္းနဖူး
ညၟင္း ဘယ္ကကူး
ေလးေတာင္ဴပည့္ခန္းသာလယ္
ငၝးေထာင္ဴပည့္ခန္းသာလယ္

ေစာင္းသံ
တဖက္ကယ္ပင္ဴမင့္က ညၟင္းဆိုထင့္ေလး၊
ေစာင္းသံကို ေထာင္ခဵိႂနားမႀာ
ဳကားေယာင္မိေသး။
ရင္းတိုက္ပင္
လယ္ဦးကေဝေဝ
ပဵိႂေလးငယ္ကစိုက္တဲ့
ရင္းတိုက္ပင္ေတၾ
ပဵိႂေလးအိုမဲ့ႎႀစ္မႀာ
ေတာဴဖစ္ခဵည့္ေလး။
က႗န္းဆယ့္ႎႀစ္ပင္
ပဵိႂေလးတိုႛအိမ္စၾန္း
က႗န္းဆယ့္ႎႀစ္ပင္
ေစာင့္ေရႀာက္ေစခဵင္
မ႓ငိႂဴငင္ရႀင္ေအာင္ေမၾးပၝ့
မယ္ႎႀင့္ေမာင္ ကံဆိုင္ဳကယင္
ေကဵာင္းတိုက္ဘိုႛေလး။
ယင္းမာ
မေလး႒ကိႂက္လိုႛ ႎႀစ္႓ခိႂက္စရာ
ပန္းေ႟ၿယင္းမာ၊
ဖူးငံုရယ္ဴဖာ ညၟာတံကေသး၊
မပၾင့္ခင္ အယင္ခဵိႂးယင္
ညိၟႂးတတ္တယ္ေလး။
မခဵိႂေတာင့္လိပ္ေဆး
မဝယ္ဘူး မယ္ခူးတဲ့ဖက္စို
မီးမကူ ေနပူမႀာမကင္အားလိုႛ
ထားရတယ္ အိပ္ယာေအာက္မႀာ
မင္းေသာက္ဘိုႛကို
ညၟာအနား ေရႀႚသၾားႎႀင့္ကိုက္လိုႛတုိ
မခဵိႂေတာင့္လိပ္ေဆး၊
ပိုးမဟူ ခဵည္ဴဖႃကိုအလယ္ရစ္လိုႛ
ငယ္ခဵစ္ေမာင္ ေ႟ၿဝသၾားကို
ပၝးလိုက္ကဲ့ေလး။
ဘယ္ပင္ေ႔ကညၟာတံလိပ္
ကဵႂပ္တိုႛ႟ၾာစ႟ိုက္
အလိုက္ကယ္ဘာသာ
ဘယ္ပင္ေ႔က ညၟာတံလိပ္ကယ္
မဲမိတ္ႎႀင့္သာ
သူမဵားလိုမရတတ္ပၝဘူး
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ဘိလပ္ကယ္ ရႀံပုဝၝ
ဆာပၝႎႀင့္တူႎႁိင္း
အဴဖႃထယ္ အလယ္မႀာ ဴပာမႀိန္မႀိန္ႎႀင့္
ပုဆစ္အိမ္ ကၾက္စံုကဵေလငဲ့
တင္းတိမ္စပိုင္း။
နရကန္ခဵဥ္ေပၝင္ခဵက္
ရာသီကို ခဵိန္မလု႓ပီဘူႛ
ဘယ္ရတုမဆို
ခၝမလင့္ ငံုဆင့္ကာ စီရီႎႀင့္
႟ိုးနီညၟာတဲ့ႎၾဲႚမႀာ
ဆူးလႀဲႛလိုႛခို
သႎၩာႎၾယ္ ပတ္လည္ရႀည္လိုႛ
ဴမ႟ၾက္ကယ္တဲ့ လဲ့ညိႂ
ပင္ပဵိႂဴမင့္ ႌၾန္ႛခူး
ေအာင္တိုးငယ္ေခၞ
ဝက္သားေကဵာ္ဆယ္ဴပန္ဘဲလိုက္ေစေတာ့
မထိုက္တယ္ ဆိုယင္ခံရမယ္
နရကန္ ခဵဥ္ေပၝင္ခဵက္ကယ္ႎႀင့္
လဲရက္ပၝဘူး။
ပုန္းအကဵင့္ဆိုး
ဆက္ထံုးငယ္စဥ္
အေပၝင္းခဵည္ ေလဵာ္နီမ႖င္ႎႀင့္
သံုးလၾန္းတင္႒ကိႂး၊
ပလခဵာ
စုတ္ရာကို ဖၝမေထးႎိုင္ဘူး
လက္ေႎႀးယင္ ေရကုန္ဘဲဆံုးတယ္
ပုန္း အကဵင့္ဆိုး။
ေ႟ၿခဵိႂးဴဖႃ
ေဝးကငယ္ ေခၞ
နီးဴပန္ေသာ္ မသီလာတဲ့
ခဵိႂးလိမ္မာ႒ကီး၊
ယင္းေတာ္ထက္မူ
သံဆန္း ေထၾေထၾကလ
ူ ိုႛ
ေ႟ၿခဵိႂးဴဖႃ ေႎႀာင္အိမ္ လၾတ္ကယ္
ေလာကၾက္ႎႀင့္ ပီး။
ေဆးတံတို
ေဆးတံတို တညၟိႂေလာက္ကို
ေရာ့ ေသာက္ေတာ့ေပး၊
မယူလိုက္က မိုက္လိုႛထင္၊
ယူလိုက္ပၝက႒ကိႂက္လိုႛထင္
ေသာက္ေစခဵင္ ကတင္တၾင္ေထာင္ခဲ့ကၾဲႚ၊
ညိႂႎၾဲႚရဲႚေလး။
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ကၾမ္းႎုဝၝ
တံတားဦးက ကၾမ္းႎုဝၝ
ငဴမာက ေဆး၊
ကၾမ္းသီး ေတာင္ငူႎႀင့္၊
ကိုင္း ထံုးဴဖႃ ဴပည္ရႀား၊
သာဝၝးလိုႛ ေထၾး။
ဂံဆိုတဲ့ေဆး
ရႀႃသာရႀႃ မဖၾာလိုက္ႎႀင့္
ထၾာဖိုက္ကယ္ တံတို၊
ဂံဆိုတဲ့ေဆး
နန္းအိမ္ေရႀႚက႗န္
လၾန္ေစႎႀင့္ တန္႟ံုသံုးကၾယ္
ခံုးမဵက္ကေလး။
ေ႟ၿဘန္ႛေဘၾး
ေသာက္လ႖င္ခဵိႂ မဵိႂလ႖င္ေမၿးပၝလိုႛ
ေ႟ၿဘန္ႛေတၾးရယ္တဲ့ ေဆးလိပ္ေခၞ
တယ္မယ္ေႎႀာ္ အဴမန္ေရႀာက္ခဲ့ပ
ယာေတာလယ္ သစ္ပင္ေအာက္ကို
ေသာက္လႀဲႛကၾဲႚ ေမာင္ေလး။
တန္ဳကစိုႛေအ
တန္ဳကစိုႛေအ - ဴပန္ဳကဘိုႛအေရး
တိုႛေမၾးမယ္ ေ႟ၿလည္ေမာ့လိုႛ
ေမ႖ာ္ေရာ့မယ္ေလး။
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ဴမန္မာတိုႛ၏ ပဓာန လုပ္ငန္းမႀာ လယ္ယာကိုင္းက႗န္းဴဖစ္၏။
လယ္ယာကိုင္းက႗န္း လုပ္ေဆာင္ရန္အတၾက္ မိုးသည္
လၾန္စၾာအေရး႒ကီး၏။ မိုးကို မႀီဴငမ္း႓ပီး လုပ္ေဆာင္ရဳက၏။
႟ၾာခဵိန္တန္လဵက္ မိုးမ႟ၾာလ႖င္ စုေပၝင္း၍ မိုးေခၞဳက၏။
မိုးနတ္သမီးက မိုး႟ၾာေပးသည္ဟု ယူဆဳကသည့္အတိုင္း
အမဵိႂးသမီးမဵားက မိုးနတ္သမီး အသၾင္ေဆာင္ကာ
ေတးသီ၍ ကဳက၏။ အမဵိႂးသားတိုႛက ဗံုတို၊ ဗံုေရႀ စသည္
တီးမႁတ္ေပးဳက၏။
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မိုးမိုး ႟ၾာလိုက္ပၝမိုး
အိမ္မိုးေခၝင္ ဴမံႂးေထာင္ရေအာင္
႟ၾာလိုက္ပၝေတာ့ မိုး
မိုးမ႟ၾာဘဲ ဳကာေလ႓ပီ မိုးေရာ ေလေရာ လာေလ႓ပီ
ပိေတာက္ပင္မႀာမီးတကဵဥ္
တက္ပၝေလ မိုးပၝနီး
အာေလာ့ကဵီး မိုးပၝးနီး
မိုးမိုး ႒ကိႂးပၝေလ
ေ႟ၿကိုင္းမိုး ႒ကိႂးပၝေလ
မိုးမိုး မိုးရိပ္ဆင္
သည္ေဴမဴပင္မႀာ ႟ၾာတဲ့မိုး
မိုးမ႟ၾာဘဲ ဳကာေလ႓ပီ
မိုးေရာေလေရာ လာေလ႓ပီ။
ေဇာ္ဂဵီရႀင္မ
ေ႟ၿဖေလး ဴဖႃဴဖႃစင္စင္
ေ႟ၿလက္ေတာက္ႎႀင့္ ငင္
ဴမန္ဘန္ဒီ ရႀင္ဘန္ဒီ
ေဇာ္ဂဵီရႀင္မ နတ္ကယ္ေလး
တိမ္းေပေတာ့ ယိမ္းေပေတာ့။
မိုးေခၞ
ေတာင္ေဴခရင္း
ဝၝခင္းေစာင့္တဲ့ ဖိုးေအာင္ေကဵာ္
မိုးေခၞလိုႛေပး - ေခၞလိုႛေပး
မိုးထိုး မိုးထိုး။
႟ၾာေစခဵင္
ေကာက္ပင္ ညိႂဴမ မိုးခိုခ
ေရရဴမက္တင္ ႟ၾာေစခဵင္
ေဇာ္ဂဵီရႀင္မ နတ္ကယ္ေလး
တိမ္းေပေတာ့ ယိမ္းေပေတာ့။
ရသမင္ဂဵီ
အဝတ္ကေလး ဴဖႃဴဖႃစင္စင္
ေ႟ၿဗိုင္းေတာင့္ ႎႀင္ႎႀင္
ရသမင္ဂဵီ ရႀင္ေဇာ္ဂဵီ
ေဇာ္ဂဵီရႀင္မ နတ္ကယ္ေလး
ဆင္းေပေတာ့ ဆင္းေပေတာ့။

လာမယ္ဆို
သည္လယ္ သည္မယ္စိုက္ပၝလုိႛ
လိုက္ခဲ့မဲ့ ပံုလိုလို
ေယာင္႒ကီးေဗၾ လူလႀဲႛစားရယ္
သၾားႎႀင့္ေတာ့ဆို
ပဵိႂဖုန္းမို …
လာမယ္ဆို မႀာကတိေဳကာင့္
ယံုမိတယ္ ေလး။
ဝဲတိုင္းဘိုႛေလး
ေ႟ၿဘို႓မိႂႚ အဝင္
က႗န္းဘို ႎႀစ္ပင္
က႗န္းဘို ႎႀစ္ပင္ ရႀင္ေအာင္ေမၿးေပၝ့
မယ္ႎႀင့္ေမာင္ အလႀႃေပးယင္
ဝဲတိုင္ဘိုႛေလး။
ေကာက္သၾယ္
တိုႛနႎၬာ လယ္ေတာ္တိုက္မေအ့
ညဥ္းစိုက္တဲ့ ေကာက္သၾယ္ငယ္
မႀန္း ဘယ္မ႖႒ကီး၊
ေဟာ ဳကည့္စမ္း မၾန္
တႎႀံကို ဆယ္ဴပည္ထၾက္တယ္
႓ဖိႂးအက္လိုႛ သီး။
အယူခံဗံုသံ
တီးလိုက္ပၝတဲ့ ဗံု႒ကီးသံ
ထက္ေကာက္ကင္ ေဝဟင္စၾန္းမႀာ
လၾမ္းေစဘိုႛ ဖန္ေလ့၊
သိဳကားမင္းရယ္တဲ့ ဘံုဗိမာန္
အယူခံ ဗံုသံ တက္တယ္
မိုး ႔ကက္႔ကက္ ညံေလ့။
႟ံုးေထာင္ႎႀင့္
ဴပည္ေ႟ၿဘို သာပၝေသးစ
လူေတၾႚတိုင္း ေမး
သာပၝေသးရဲႚ ႓မိႂႚလယ္ေခၝင္မႀာ
႟ံုးေထာင္ႎႀင့္ ေလး။
ေအာင္ပင္လယ္
မန္းေ႟ၿ႓မိႂႚ နယ္တခိုမႀာ
ညိႂ႓ပီကၾဲႚ မိုး။
ပိုက္ဆီးရယ္ကာ ကန္နႎၬာငယ္ႎႀင့္
ေအာင္ပင္လယ္ ကန္ေတာ္႒ကီးမႀာ
စီးေရက တိုး။
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ဗံုတိုသံ
ဗံုတိုတို လၾယ္ကမ႖ႎႀင့္
မယားက ကၾာမယ္ဆို
သားေမာင္က ငို
မငိုပၝႎႀင့္ လူကေလးရယ္
ဗံုတိုသံ ဆိုလိုႛေပးမယ္
မင္း တိတ္ပေလး။
စၾယ္ေတာ္စင္
ကန္သာမႀ ဒုမၳာနႛံငယ္
သင္းပဵံႚပဵံႚေမၿး
နန္းေတာ္ေရႀႚ စၾယ္ေတာ္စင္မႀာ
ခဵိႂးတင္စိုႛေလး။
ပဵိႂးႎုတ္ရတယ္
လုပ္ရတယ္တဲ့ ကိုင္ရတယ္
ေမာင္႒ကီး ထၾန္ကို ဴဖႂတ္ယင္
ပဵိႂးႎႁတ္ရတယ္
လုပ္ငန္းရယ္တဲ့ မတၾင္တာ
ႎၾားဴပာ ခဵိႂလိမ္ေကာ့က
အားေဴပာ့လိုႛ ဗဵာ
ထမင္းက ည့ံလိုက္တာ
မေသရံု ခဵဥ္ေပၝင္ဟင္း
တင္းမဵိႂရပၝ။
ခနဲနဲႛ ေရကိုတင္
ထၾာနံငယ္ ခေမာက္စုတ္ႎႀင့္
လူလုပ္ကယ္တဲ့ ညံ့လိုက္တာ
ဆိုးတဲ့ ထံဟာ
မိုးမရၾာ ေဴမသာကၾဲလိုႛ
ခနဲနဲႛ ေရကိုတင္
ပန္းတဲ့ ဴဖစ္အင္။
သည္ပဵိႂး
ေကာက္႒ကီးနဲႛ မယ္ေစာ
ေရာေႎႀာလိုႛ ပဵိႂးေထာင္
သည္ပဵိႂး ေရေအာင္မႀ
မယ္ႎႀင့္ေမာင္ အလႀႃေပးမယ္
မိုးကူပၝ့ေလး။
မိုးေဴမၟာ္
ေ႟ၿထိန္ပင္ သာတဲ့ေအာက္က
ေကာက္စိုက္ယင္း မိုးေဴမၟာ္
မေပၞလာ ကိုေ႟ၿမိုးကေလး။
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ခဵစ္စရာေကာင္းေသာ၊ ေပဵာ္စရာေကာင္းေသာ၊ စင္ဳကယ္ေသာ
လုပ္ငန္းတရပ္မႀာ ေကာက္စိုက္ဴခင္းဴဖစ္၏။ ႟ႁခင္း႟ႁကၾက္မႀာ
ကဗဵာကဲ့သိုႛလည္းေကာင္း၊ ပန္းခဵီကဲ့သိုႛလည္းေကာင္း၊
လၾန္စၾာ ခဵစ္စရာေကာင္း၏။ ေကာက္စိုက္ခင္းတၾင္
စုိးရိမ္ပူေဆၾး ငိုေ႔ကးဴခင္းတိုႛ အလဵဥ္းမရႀိေခဵ။
ေပဵာ္စရာအတိ႓ပီး၍ သန္ႛရႀင္းစင္ဳကယ္၏။ ထိုလုပ္ငန္းမႀာ
လံုမတိုႛအတၾက္ သက္သက္ဴဖစ္၏။ သူတိုႛေကာက္စိုက္ရင္း
သီဆိုေသာ ကဗဵာေတးတိုႛကလည္း သူတိုႛလိုပင္
ခဵစ္စရာေကာင္း၏။ ေပဵာ္စရာေကာင္း၏။ စင္ဳကယ္၏။
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မနက္ ဆၾမ္းေတာ္တင္
ဴပင္႓ပီးလား ေမး
ဆၾမ္းေတာ္တင္ ပဵိႂႚဴပင္႓ပီးေပၝ့ …
ေမာင္႒ကီးရယ္ေလး …။
လင္းဳကက္လား
ညဦးယံ တၾန္တဲ့ဳကက္ကို
လင္းဳကက္လား ေမး
မသိေသးလား မေလးေမာင္ရယ္ သန္းေကာင္တဲ့ ေလး။
ေ႟ၿေဴမာင္း႟ၾာ
ေ႟ၿေဴမာင္း႟ၾာ သာပၝေသးလား ေ႟ၿ႓မိႂႚေန ေမး
သာပၝရဲႚ ႟ၾာနံေဘးမႀာ ႟ိုးေရက ေဖၾး …။
ေ႟ၿဖိုးေခၝင္
မေလး လၾမ္းေလေအာင္
ငႀက္ ေ႟ၿဖိုးေခၝင္
လၾမ္းေလေအာင္ ငႀက္ေ႟ၿဖိုးက
႓မိႂင္႟ိုးကို ထိုး …။
ဆည္ေပၝင္႟ုိးက
ေ႟ၿေဴမာင္းေတာင္ ဆည္ေပၝင္႟ိုးက
ငႀက္ ေ႟ၿဖိုးသာ
ဆည္ေပၝင္႟ိုးက ငႀက္ဖိုးသာတယ္
နား နာဳကေလး …။
ခိုညည္းသံ
ေ႟ၿေဴမာင္း႟ၾာေတာင္
ေကဵာင္း ဆယ့္ႎႀစ္ေဆာင္
ဆယ့္ႎႀစ္ေဆာင္ ပဵဥ္ေထာင္ဳကားက
ခိုညည္းသံ ဳကား။
ရႀင္မာလဲ
ဘုရား ဖူးေခဵစိုႛရဲႚ
မင္းပဵိႂကို ေသၾး
ဖူးေခဵစိုႛ ေ႟ၿမာလဲ
ေတာင္ထဲမႀာေလး …။

ခဲခဵီစိုႛ
ဘုရား ေစတီမႀာ
ခဲခဵီစိုႛ ေလး
ပဵိႂခဵီမယ္ ေစတီလႀကို
မင္း ႔ကခဲ့ေလး။
ေ႟ၿတိဂံု
ဘုရား ေ႟ၿတိဂံု
ေလးဆူ ဓာတ္ပံု
ေ႟ၿတိဂံု ဓာတ္ပံု႟ိုက္ကို
ဖူးထိုက္ ေပေသး။
ဆံတိုေလးရယ္
ေ႟ၿနံႛသာေခၝက္ကိုလ
ေကဵာက္ေပၞမႀာတင္
ခန္းခၾင္ကေမၿး
လိမ္းမယ္လိုႛဳကံ
မႀန္ယူခဲ့ ဆံတိုေလးရယ္
ပိမ္း႟ိုက္စိုႛေလး။
စာဆိုနဲႛခၾာညိႂ
ေ႟ၿ႓မိႂႚက ပန္းခၾာညိႂ
စာဆိုႎႀင့္ေပး၊
စာဆိုႎႀင့္ ခၾာညိႂပန္းရယ္
နန္းေဴမထိေမၿး။
ထံုသင္း
ေ႟ၿ႓မိႂႚေန မင္းေဴခရင္းက
ထံုႛသင္းကိုေပး။
လိမ္းမယ္လိုႛ ပဵိႂေခဵေတာ့
ေလးေဴပကေမၿး။
ေငၾပန္းငံု
ေ႟ၿ႓မိႂႚက ေငၾပန္းငံုကို
လူဳကံႂတိုင္းေပး၊
ေငၾပန္းငံု လူဳကံႂေပးကို
သိမ္းေပၝင္ကၾဲႚေလး။
ငန္းေဆာ္ပ
ပဵိႂႚေခၝင္းကိုေနေကဵာ္
နားခဵိန္က ေတာ္
နားေနရန္ ခဵိန္ေတာ္ေရာ့မယ္
ငန္းေဆာ္ပၝ့ေလး။
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ေ႟ၿယုန္နက္
ပဵိႂေလးတိုႛ ငန္းဦး
ယုန္ကူးလိုႛ ေဴပး၊
ဳကည့္လိုက္ဳကေဟ
ေတာေဴခမႀာေ႟ၿယုန္နက္တယ္
ထိပ္ကၾက္ႎႀင့္ေလး။
ဘိကၡႃလုပ္မယ္
လယ္႒ကီးကိုစိုက္မယ္ဆင္းတယ္
ေနမင္းကပူ
သည္ေနပူ ဘိကၡႃလုပ္မယ္
ဘန္းကုပ္နဲႛ ေလး။
တုတ္တုတ္ကဵေခ႗း
ခၝးပံုကို ေမာင္ဴဖႂတ္လိုႛ
ေခ႗းသုတ္ေတာ့ ေပး၊
စီးပေလစီ ေမာင္မသုတ္နဲႛ
တုတ္တုတ္ကဵေခ႗း။
ငန္းစမႀညိၟႂး
ပဵိႂေလးေနေရာင္ထုိးတယ္
ငန္းစမႀာညိၟႂး၊
ကၾယ္ေလးရယ္ ေမာင့္ဴခံႂထယ္
တန္းသၾယ္လိုႛ မိုး။

ေမၾးေမကဆိုး
ပဵိႂႚဘယ့္ႎႀယ္ ခိုးမယ္
ေမၾးေမကဆိုး
ေလႀကားမႀာ လႀံပဵံစိုက္တယ္
ဓားပိုက္လိုႛ ခိုး။
အင္ဖူး႓ပီေလး
ပဵိႂေလးလိုက္ခဲ့ေခၞ
ေတာင္ေကဵာ္လိုႛ ေဝး
ေတာင္ေကဵာ္လိုႛ လိုက္ခဵင္ဘူးကၾယ္
အင္ဖူး႓ပီေလး။
ေတၾႚခဵင္ယင္
အမယ္ ေတာင္ညိႂဴခားတယ္
ထားမယ္တဲ့ေလး။
ေတၾႚခဵင္ယင္ ေတာင္စဥ္ေမးလိုႛ
ဝင္ခဲ့ကၾဲႚ ေလး။
ေမၾးမိခင္မုန္း
ေဒၝနရယ္ သည္တပင္ေဳကာင့္
ေမၾးမိခင္ မုန္း၊
ခဵိႂခဵိႂနဲႛ ပဵိႂပန္အံုးမယ္
ေဒၝနခိုင္လံုး။
စကားဝၝ

ဘုန္းနိမ့္မယ္
ေယာ့ပၝဗဵာ ညာလက္႟ံုးကို
ေခၝင္းအံုးေတာ့ ေပး၊
အံုးေပၝင္ကၾယ္ ညိႂညိႂစိမ့္ရယ္
ဘုန္းနိမ့္မယ္ ေလး။
တန္းတူပေလး
အမယ္ေလးက စိတ္မတူ
ပူဘူးလား ေမး၊
ေမာင္ပူလိုႛ ပဵိႂပူရတယ္
တန္းတူပၝ့ေလး။

စကားဝၝ ငံုတန္ေသး
ဴမင္းေပၞကေပး။
ေမာင္ေပးလိုႛ မပန္ထိုက္တယ္
ဴမင္းမိုက္ကေဴပး။
ေအာက္ကိုစုန္
ကၾယ္ေလးေအာက္ကုိစုန္
မိုးမႁန္လႀေလး၊
မိုးမႁန္မႁန္ ေအာက္ဴပည္႒ကီးက
ေလႀစီးခဲ့ေလး။

ေဴပာခဵင္ေပၝင္
အမယ္ဆိုသမ႖ ေဴပာရမယ္ေမး၊
ေဴပာခဵင္ေပၝင္ အိမ္ေတာင္က
နားေထာင္ေတာ့ေလး။

လၾမ္းလိမ့္မယ္ေလး
ကၾယ္ေလးမလာဳကာလိုႛ
မႀာေတာ့မယ္ေလး၊
ပဵိႂမႀာယင္ ေ႟ၿကံုသိမ့္ေအာင္
လၾမ္းလိမ့္မယ္ေလး။

႓မိႂင္႒ကီးကိုခိုး
အမယ္ သူ႟ိုက္တယ္
လိုက္မယ္ပဵိႂ႓ငိႂး
ပင္သူေယာင္ လူသီးတဲ့
႓မိႂင္႒ကီးကိုခိုး။

ေနဝင္လုလိုႛ
အေနာက္ကို ေနဝင္လုလိုႛ
ပဵိႂႎုေတၾးမႁိင္၊
ေနဝင္လႀလိုႛ ပဵိႂႎုမႁိင္တယ္
ပန္းခိုင္ဳကံ့ေရး …။
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ခပံုပၾႎႀင့္
ပဵိႂႚတုိႛဳကံေရး ကုန္ခဲ့႓ပီေလး၊
ပိုးကဵစ္စံု ခပံုပၾႎႀင့္
လူလႀဳကံေရး။

ေ႟ၿဂူေတာင္
သူႛသား သူႛေမခဵစ္လိုႛ
ေလႀသစ္ကို ေပး၊
ေ႟ၿဂူေတာင္ ေကဵာက္ေဆာင္ဝဲကို
လၿဲေလႀာ္ခဲ့ေလး။

ေ႟ၿခၝဖမ္း
ေ႟ၿခၝညိႂတန
ၾ ္လႀ႓ပီ
ေတာစၾန္ကေလး၊
ေမာင္ႎႀင့္မယ္ ေ႟ၿခၝဖမ္း
သၾားစမ္းစိုႛေလး။
ေဒၝင္းအိုးေဝ
သမင္ကေတာက္ ေခဵကေဟာက္
ေမဵာက္က႒ကိႂးေခၾ ေဒၝင္းအိုေဝ၊
ေဒၝင္းအိုးေဝ ႒ကိႂးေခၾေမဵာက္ေဳကာင့္
ပဵိႂေဳကာက္သေလး။
ဖန္မီးအိမ္
မိုးခဵႂပ္ရင္ ႒ကိႂလႀဲႛလိုႛ
မႀာခဲ့သေလး၊
ဖန္မီးအိမ္ နန္းခဵည္က႗မ္းေအာင္
တၾန္း ႒ကိႂႚလႀဲေလး။

ဴမစ္႒ကီး
ဴမစ္႒ကီး အဴပင္ကဵယ္
လႁိင္းကေလးေတၾ သၾယ္၊
ဝဲအလယ္ ဴမစ္ငယ္႟ိုးမႀာ
လိႁင္းေမာက္လုိႛ မိုး။
တႎၾမ္းစာ
သူမဵားမႀာ တႎၾမ္းစာ
မိုး႟ၾာမႀ ပဵိႂး၊
ကၾယ္ေလး ေယာင္ေခၾ႒ကီးလိုႛ
ေရနီးရာပဵိႂး။
မင္ေဳကာင္
ကၾယ္ေလးရယ္ မင္ေဳကာင္
ဘယ္ေမႀာင္မႀာ ထိုး၊
ေအးနဂလိမ္ ပုသိန္ခင္းလိုႛ
ေမႀာင္တၾင္းမႀာထိုး။

႒ကိႂမဲ့သူ
အပဵိႂ ႒ကိႂလႀဲႛလုိႛ
မႀာခဲ့တယ္ ေလး၊
႒ကိႂမဲ့သူ ေပၞလာခဲတယ္
ေတာခံလိုႛလၾဲ။
ေငၾဓားလၾယ္နဲႛ
လမ္းလယ္ ခဵႂံရိပ္ေဳကာင့္
ပဵိႂထိတ္သေလး၊
ကၾယ္ေလးရယ္ ေငၾဓားလၾယ္နဲႛ
လမ္းဖယ္လႀဲႛေလး။
ဴခင္းလံုးနဲႛ
သူႛသား သူႛေမႎႀိမ္တယ္
ဆိုးခဵိန္မိုႛ ေလး၊
ညေနေခတ္ဴခင္းလံုးနဲႛ
ေပဵာ္တုန္းမိုႛေလး။
လာသာသာ
လာသာသာ ေကဵာက္ပဵဥ္ခင္းတယ္
ႎႀင္းဆီဥေသၾး၊
ကၾယ္ေလးက ပဵိႂႚကိုမႀီတယ္
ႎႀင္းဆီနံႛေမၿး။

စပယ္ဴဖႃ
ပဵိႂႚေခၝင္း စပယ္ဴဖႃ
ပန္သူႎႀင့္ ေလး။
စပယ္ခိုင္ ဖူးခိုင္လႀဲႛရာ
လၾဲေရာ့ကၾဲႚ ေလး။
ရဲစားနဲႛေလး
ခဵစ္ပၝတဲ့ ႒ကိႂက္ပၝ
လူပဵိႂေတၾ လယ္ကန္သင္းက
ပဵင္း ေနႛတိုင္းလာ၊
မခဵစ္သာလိုႛ ေနပၝေသးတယ္၊
မ႒ကိႂက္သာလိုႛ ေနပၝေသးတယ္၊
ႎႀမေလး ကိုယ္မအားတယ္၊
ရဲစားနဲႛေလး။
ပန္းနီနီမပန္ေလႎႀင့္
သူငယ္ခဵင္းငယ္ေကာင္း ေယာင္းမတိုႛေလး …
တိမ္ခိုးငယ္မႀေဝေဝ ေႎႀာပင္႒ကီး ေႎႀာသီေ႔က
ေလေပၾတိုက္လိုႛ ဝဲတတ္တယ္
ဥသ႖စ္သီး ေဴမ႒ကီးမႀာဴမႂပ္
ဴပာဖံုးအုပ္လိုႛ မီးဖုတ္လိုက္ယင္
သီးေဘာ္ငယ္မႀ သီးဘက္
အပင္ထက္မႀာ တက္တက္စင္
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မီးကင္သည့္ႎႀယ္ ကၾဲတတ္တယ္
စေန႓ဂိႂလ္စား ႒ကိမ္ခိုက္မဵားမႀာ
ခဵယားသစ္ပင္
အိမ္ေလႀကားတၾင္ စိုက္ထားလ႖င္မူ
အင္ခၾင္ဥစၤာ နဲတတ္တယ္၊
တံစက္ေရႎႀင့္ တၾင္းေရမတူ
ေရကမိုး ေရခဵိႂးသူ
ညၟင္းဴဖႃ႓ပိႂးေဴပာက္ စၾဲတတ္တယ္၊
ပုဝၝေဴပာက္ အေထာက္ကယ္မႀမတန္
မဵက္ႎႀာသစ္လိုႛ အညစ္ခံ
ဝက္ဴခံမႀဲႛလိုႛ မဲတတ္တယ္၊
သနပ္ခၝး ေကဵာက္ဴပားေပၞတၾင္
ေသာက္ေရေအး ေရာေသၾးလာလ႖င္
နံႛသာအေပၞ ကဵဲတတ္တယ္၊
မိုးခဵႂပ္ကယ္မႀေနဝင္ စားဖိုထဲ အမဲကင္
စုန္းမႀန္နတ္တိုႛ ရဲတတ္တယ္၊
ပန္းနီနီ မပန္ေလးႎႀင့္
အမယ္မႀာ နတ္ပန္းပၾင့္တဲ့
အတင့္ငယ္မႀ ရဲခဵင္
ေပဵာ္လိုအားႎႀင့္ ေခၝင္းဖဵားတင္
အယင္လူႎႀင့္ လၾဲတတ္တယ္၊
မိဘဘိုးဘၾား ဆိုစကားကို
နားမ႖မဝင္ ထီမထင္ဘဲ
႒ကိႂႚပင္႒ကီးေဴမာက္ ပိေတာက္ပင္ေတာင္
ေညာင္ပင္႒ကီးရင္း ေကာက္စိုက္ကယ္ဴပန္
ထိန္ကန္တၾင္းမႀာ လာရင္းမဵက္ဴမင္
ေနမလႀန္းတဲ့ ပန္းလၾင္လၾင္ကို
႟ၿင္လိုဴမႂးလို ကစားလို၍
ဝၝဆိုဦးက ပန္ဘူးတယ္၊
အမယ္မင္း ဴဖစ္ရေလဴခင္း ယင္းမာရယ္ေပၞ
ေတာ္သလင္းႎႀင့္ မိုးတၾင္းဝၝဝင္
ဟို - ေဆာင္းဦးသိုႛ မကူးခင္က
အယင္လူႎႀင့္ လၾဲရတယ္ရႀင္၊
အပဵိႂဴဖႃ ငယ္ကက႗မ္းပၝတဲ့ လၾမ္းတံုႛတင္ေလး။
ေမာင္ကေလးေအာက္သိုႛစုန္
သူငယ္ခဵင္းေကာင္း ေယာင္းမတိုႛေတာ္
မဲလည္ပင္းႎႀင့္ ဒန္းပင္ႎၾဲႚေနာင္း
ရႀက္ကာငယ္ေပၝင္း ကင္းေဳကာင္းဆိပ္တၾင္
ထိုးဝၝးငယ္ဝယ္ တကယ္စုန္ဴဖစ္မလားေတၞ
စုန္မဲ့ဆို စုန္မဲ့ရက္ ဆက္လက္မစုန္
တီးသည့္ေစာင္းႎႀင့္ ေလာင္းသည့္ဳကက္ကို
ပိုက္လိုႛငယ္ငို ေမာင့္ကိုကုန္သၾားတဲ့သလားေတာ္၊
ဆီကို ဆယ့္ေလး ေဆးကို ဆယ့္ငၝး
ကုန္ေဈးငယ္နာ ဳကာသႎႀင့္ေတာ္၊
ပဲခူးသိုႛအဝင္ သန္လဵင္သိုႛအဆိုက္
ပဵိႂႚေမာင္ရင္ ဴခင္ပုန္းကိုက္လိုႛ
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ဴခင္ေထာင္မပၝ ေလမလာ မယ္သာဖဵတ္ဖဵတ္
တ႟ုတ္ယပ္ႎႀင့္
ဖဵတ္ဖဵတ္ကူးေအာင္ မ႟ိုက္ပၝရ
ေမာင္ကေလးေအာက္သိုႛစုန္ ေ႟ၿဂုန္က႗န္း
ေဝးလၾန္းလႀေတာ္။
ေမာင့္ကိုလၾမ္းေတာ့
သူငယ္ခဵင္းေကာင္းေယာင္းမတိုႛရႀင္
မိကိုလၾမ္းလဲ ေသာက္ေတာ္ေရခဵမ္း
စားေတာ္ကၾမ္းႎႀင့္ သၾန္းတဲ့ေညာင္ေရ
ပန္းသေဴပႎႀင့္ ေဴပဘူးငယ့္ရႀင္
ဘ ကိုလၾမ္းလဲ ေသာက္ေတာ္ေရခဵမ္း
စားေတာ္ကၾမ္းႎႀင့္ သၾန္တဲ့ေညာင္ေရ
ပန္းသေဴပႎႀင့္ ေဴပဘူးငယ့္ရႀင္။
ေမာင္ကေလး ေမာင့္ကိုလၾမ္းေတာ့
ေသာက္ေတာ္ေရခဵမ္း စားေတာ္ကၾမ္းႎႀင့္
သၾန္းတဲ့ေညာင္ေရ ပန္းသေဴပႎႀင့္ မေဴပလိုပၝ
ေသာက္ေတာ္ေရအိုး ဂ႗မ္းထိုးေကာင္ႎႀယ္
အပဵိႂဴဖႃ ငယ္ႎႀမမႀာလ ဳကံႂရတယ္ရႀင္။
ေ႟ၿအင္းသူငယ္
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ သူငယ္ခဵင္းရယ္ေကာင္းသည့္
ေယာင္းမတိုႛေလး …
စိုက္ေရးငယ္မႀ ကဵင္းကဵင္း
ႎႀမ႒ကီးမယ္သာစိုက္တဲ့ေကာက္ပင္ရင္းမႀာ
ကင္းကိုဘယ္ကထားသလဲေတာ္
ညိႂတဲ့ငယ္မႀရႀင္းရႀင္း
ေမာင္ကေလး ေမာင့္လည္ပင္းမႀာ
ညၟင္းကို ဘယ္က ပၾားသလဲေတာ္
စိုက္ေရးငယ္မႀ ကဵင္းကဵင္း
ႎႀမ႒ကီးမယ္သာစိုက္တဲ့ေကာက္ပင္ရင္းမႀာ
ကင္းကို လယ္က ထားသတဲ့၊
ေနႛကိုမေပး ညဥ့္ကိုေပးသည့္
ညၟင္းေလးငယ္မႀ႓မဲ့႓မဲ့
အမ႒ကီးငယ္ မယ္တိုႛေနသည္
အိမ္ေဴခဝင္းႎႀင့္ ေ႟ၿအင္းသူငယ္
မယ့္ညင
ၟ ္းအံုကို အကုန္မေပး ႔ကင္းေသးငဲ့ေလ
အပဵိႂဴဖႃ ငယ္ကက႗မ္းသည့္ လၾမ္းတံုႛတင္ေလး
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ပဵိႂ႒ကိႂက္တဲ့သူ
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ သူငယ္ခဵင္းရယ္ေကာင္းသည့္
ေယာင္းမတိုႛေလ …
ဝၝဆိုငယ္မႀဝၝေခၝင္ ေရေဖၝင္ေဖၝင္ႎႀင့္
႟ၾာ့ေတာင္ကေခဵာင္း ႟ၾာ့ေနာက္ေပၝင္းကို
ထေနာင္းေဳကာင္ပဵစ္ ဆူးရစ္ပၾင့္ကာ
မိုးမ႟ၾာသည္ ႟ၾာပၝေသာ္လဲ မိုးမသဲ၊
လယ္ဴပင္ငယ္မႀပတ္သန္း ပဵိႂႚေကာက္ငန္းႎႀင့္
အလၾမ္းငယ္မႀ ေဖဵာ္ရာ
ႎႀမ႒ကီး မယ္သာစိုက္တဲ့ ေကာက္ငန္းတာကို
ေမာင္ကေလးငယ္ ေမာင္မလာသည္
မလာကတဲ ႎႀမ႒ကီး ဝမ္းမနဲ၊
ေကာက္ငန္းငယ္မႀ သၾယ္ဝိုက္
ကန္သင္းေပၞက ေဴမၟာ္မိလိုက္တိုင္း
ပဵိႂ႒ကိႂက္တဲ့သူ
ပုဝၝထည္ကို ထိပ္လယ္မႀာေပၝင္း
ဆံသၾယ္ေပဵာင္းငယ္ႎႀင့္ ေဗာင့္ေဳကာ့လူကို
စိတ္တူေႎႀာလိုႛ မေဴပာရေလ
ယင္းမာပန္လဵက္ ေကာက္စိုက္တက္ကို
လက္ခုပ္ပင့္ေတာင္ ပေညာင္ပင္လႀ
ေႎႀာပင္ခၾႎႀင့္ လမ္းမဒိုးယို
ဆီးခဵံႂရိပ္မႀာလ တဆိတ္ကယ္ခို႓ပီးလ႖င္
ခဵံႂညိႂစၾန္းမႀာတဲ့ အလၾမ္းေဴဖေလး။
မယ့္ကိုလိုလ႖င္
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ …
သူငယ္ခဵင္းေကာင္း ေယာင္းမတိုႛေလ …
ႎႀမေထၾး မယ္တိုႛအိမ္ကို သိလိုခဵင္မူ
နတ္ခ႟ိုႎႀင့္ ေဈးဆိုင္ႎႀင့္၊
အိမ့္ေတာင္ကမူ
ဳကက္သၾန္ခင္းႎႀင့္ ေရတၾင္းႎႀင့္၊
အိမ့္ေဴမာက္ကမူ
စပၝးလင္ႎႀင့္ ဒန္းပင္ႎႀင့္
အိမ့္ေနာက္ကမူ
မိတ္သလင္ႎႀင့္ ခဵင္းပင္ႎႀင့္
မိတ္လင္ႎႀင့္ ခဵင္းကိုလိုလ႖င္
ဝၝဆိုငယ္မႀဝၝဦး
ေဴမႎူးႎူးကို ကူးပၝလႀဲႛရႀင္၊
မိတ္သလင္ႎႀင့္ ခဵင္းကိုမလို၊
ႎႀမေထၾး မယ့္ကိုလိုလ႖င္
တေပၝင္းငယ္မႀ တန္းခူး
ေ႟ၿဖီဦးကို ခူးပၝလႀဲႛရႀင္
အလုိ အပဵိႂဴဖႃ သူႎႀင့္ဆံုသည္
ဂံုခဵိႂကံုးငယ္ႎႀင့္ ေဆာင္လံုးညိႂေလး။

႟ၾာလယ္ေခၝင္ခတင္႒ကီးမႀာ
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ သူငယ္ခဵင္းေကာင္း ေယာင္းမတိုႛေလ …
ငၝ့ကိုကၾယ္ အမယ္႒ကီးႎႀင့္ ဘ႒ကီးဖဵက္လိုႛ
အိမ္ေလးေထာင့္မႀာ ဆူးခဵလဵက္၊
ဖဵက္နဲငယ္မႀေစ့စံု ေလႀကားခံုမႀာ
ဂဠႂန္ေမာင့္ေဳကာင့္ ေစာင့္ေတာ့တယ္၊
ေလႀကားဦးမႀာ
ဘီးလူးေမာင္ေဳကာင့္ ေစာင့္ေတာ့တယ္၊
ေလႀကားေဴခမႀာ
ဆူးေလေမာင့္ေဳကာင့္ ႒ကဲေတာ့တယ္
အိမ္တိုင္တိုင္းမႀာ
ႎၾား႟ိုင္းေမာင့္ေဳကာင့္ ခဵည္ေတာ့တယ္၊
ထရံဳကားမႀာ
ဓားသၾားေမာင့္ေဳကာင့္ ထားေတာ့တယ္၊
အိမ္ဳကမ္းကဵားမႀာ
အပ္သၾားေမာင့္ေဳကာင့္ စီေတာ့တယ္၊
အိမ္မိုးေခၝင္မႀာ လႀံေထာင္ေမာင့္ေဳကာင့္ စိုက္ေတာ့တယ္။
ေမာင္လဲဘယ္က တက္ပၝ့မယ္။
မယ္လဲဘယ္က ဆင္းပၝ့မယ္
႔ကက္ကဲ့အေယာင္ ေဳကာင္ရဲႚအလား
ထုပ္ႎႀင့္ေလဵာက္ကို တိုးေဖာက္သၾားက
သူခိုးဆိုႌၿန္း မီးတင္ထၾန္းလိုႛ ဝန္းဳကံေသာခၝ
ဆင္းခဵခံု လမ္းစံု ေရာက္ပၝလိမ့္မလားရႀင္၊
ညီမအေထၾး ေ႟ၿကေလးကို
ေဴပး၍ဳကည့္ေခဵ ေစေပေသာခၝ
အမယ္မမ က႗န္မခဲအို ဴဖင္ငဲ့ပၝတိုႛ
႟ၾာလယ္ေခၝင္ ခတင္႒ကီးမႀာ ေစာင္းတီးလိုႛေလး။
မႀာလိုက္ကဲ့ရႀင္
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ
သူငယ္ခဵင္းေကာင္း ေယာင္းမတိုႛေလ …
မင္းမနီသား ဴမင္းကဵား ခၾာမဲ တလံုးထဲႎႀင့္
အိုးလၿဲပစ္တင္ တိမ္မိုးမဲႎႀင့္
ကသဲစစ္သိုႛ ႎႀစ္မည္ဝင္သည္
သံလဵင္ကို ေရာက္ဘူးပၝစရႀင္၊
သန္လဵင္ငယ္မႀ မက မုတၨမႎႀင့္
ဒလတသၾယ္ ဓဝယ္တဴခား
ယိုးဒယားတလိုက္ ကမန္ပိုက္ကို
တိုက္ေသာခၝမူ …
ဓားကိုသိုႛကိုင္ လႀံကိုသိုႛႎုတ္
စင္ေဴမဴပင္မႀာ ဝင္ကာခုတ္၍
တ႟ုပ္ကယ္ရႀမ္းေဴပ ထၾားထၾားငယ္ေဳက
ေအာင္ေလ႓ပီတဲ့ ဆီမလူး ေပဖူးစာႎႀင့္ မႀာလိုက္ကဲ့ရႀင္
အပဵိႂဴဖႃ မယ့္မႀာက႗မ္း၊ လၾမ္းတုံႛတင္ေလး။
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ေမာင္တိုႛႎၾားမႀာ
ေခၝင္းေလာင္းငယ္မႀ သံသာ တပိႍာတဲ့၊
ဆည္းလည္းငယ္မႀ သံေသး - ငၝးဆယ္ေပးတဲ့
တင္ေဳကးငယ္မႀ မ႒ကီး သံုးဆစ္ႎႀီးႎႀင့္
တင့္ရည္းငယ္မႀ လႀႎိုး သံုးေခၝက္ခဵိႂးႎႀင့္
သံုးခဵိႂးေလးလၿား ေမာင္တိုႛႎၾားမႀာ
ႎၾားကဵားသံေတာင္ ႎၾားေဳကာင္လိမၳာ
တပၾင့္ဳကာကို ႎႁတ္သာ ေကာင္းႎႀင့္
ေမာင္းက ႎႀစ္လံုး ေမဵာခၾက္ကယ္ကဵံႂး
ေဴမဒူးေဈးမႀာ ေဈးမႀီေအာင္ရႀာ
အပဵိႂဴဖႃ မယ္သာက႗မ္းပၝတဲ့
လၾမ္းတံုႛတင္ေလး။
ေမာင့္မႀာရဟန္း
မဆင္သာသည္ ယင္းမာပင္ဴဖႃ
အပင္ငယ္ပဵပ္သည့္ ဇလပ္ဴဖႃကို
ခဵႃလိုႛ ပစ္ရေတာ့မလား၊ …
မဳကင္သာသည္ မင္းမႀာသူႎႀင့္
အယူငယ္ကမ္းတဲ့ မလႀမ္းသူကို
ဴမၟႃလိုႛ ရစ္ရေတာ့မလား၊
မပန္သာသည္ ယင္းမာ ေခၝင္ရမ္း
ဇလပ္ဴဖႃငယ္ ေတာင္သူပန္းကို
ႎၾမ္းလိုႛ ပစ္ရေခဵေတာ့မယ္၊
မခဵစ္သာသည္ ေမာင့္မႀာရဟန္း
ကမၳဝၝႎႀင့္ ေ႟ၿစာတမ္း
ကဵမ္းႎႀင့္ဴဖစ္ဴပန္ေခဵေတာ့တယ္၊
မပန္သာ ယင့္မာ အကိုင္းအခက္ႎႀင့္
မဳကံသာ မင့္မႀာ အေပၝင္းအဖက္ႎႀင့္
အလိုေလအိုင္ လူပဵိႂပံုမႀာ
မယ္သာမႁန္းပၝတဲ့ ခၾင္လံုးပိုင္ေလ −
ေခၝင္းေပၝင္းဴပာ
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ −
သူငယ္ခဵင္းေကာင္း ေယာင္းမတိုႛေလ −
ရႀင္လူထၾက္သစ္ ဆယ့္သံုးႎႀစ္က
ခဵစ္တဲ့သူကို အယူတဴခား
မိေထၾးမဵားက ဆီးတားဆို
ယစ္ကိုေထာင္ကာ ထားရတယ္
ႎၾမ္းနယ္တေစ့ - ေရႀးကပၝ ဳကမၳာေငၾႚေဳကာင့္
မေတၾႚရတာ ဳကာေတာင္းဳကာမႀ မဵက္ႎႀာတူ႟ူ
သူလည္းအလာ မယ္လည္းအေဴမၟာ္
ေနဝင္ေကဵာ္ ေထၾးေတာ္အိမ္ပၝး
ေတာင္ဆီနားသိုႛ ယာသၾားပိုႛဴပန္
ေစာင္းလဵားဴခံႎႀင့္ လက္ပံပင္ေရႀ
ကဵဥ္းေဴမာင္းေကၾႚ ေတၾႚေသာခၝ
ပူဝၝယက္သစ္ မယ္ကေပးတဲ့ ပိုးေသးမဲပၝ
ေခၝင္းေပၝင္းဴပာ လည္မႀာရစ္လိုႛ
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ဖၾင့္လႀစ္ကယ္မဆို ပခံုးပယ္တင္
မယ္ေကဵာဴပင္ လက္တင္ရပ္လိုႛ
မယ္တတ္ကယ္ငို …
ေမာင့္ကိုစိမ္းကား မယ္ႎႀမက ဆိုသလား
တိုႛခဵစ္ဴခင္း ကၾင္းေအာင္တေစ
ေနႛတိုင္းေမၿတဲ့ သက္႒ကီးဝတ္ကို
ဴမင္တိုင္းမုန္းစရာ့ ဂံုးမအို
ေရလို ခန္းေဴခာက္ပၝေစသား။
ေ႟ၿဓၝးပိုက္ကာ
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ …
သူငယ္ခဵင္းေကာင္းေယာင္းမတိုႛေလ
ႎႀမေထၾး သူတိုႛေမာင္မႀာ စစ္သံဳကားလ႖င္
နာဖဵားဥပၝယ္ ခိုဳကတယ္၊
ႎႀမေထၾး ပဵိႂတိုႛေမာင္မႀာ စစ္သံဳကားလ႖င္
ေ႟ၿဓၝးပိုက္ကာ
အိုးစားဘက္ကို လိုက္လိုႛငယ္ရႀာသည္
ရိကၡာကနဲ မိုးက သဲသနဲႛ
သံတၾဲကို ကူးပၝလိမ့္မလားေတာ္၊
စစ္မႀတမူ ႎႀမေထၾး ပဵိႂႚထက္ဴဖႃကို
ယူေပလိမ့္မလား ေတာ္၊
စစ္မႀာယၾန္းမ ႎႀမေထၾး ပဵိႂႚထက္လႀကို
ရေပလိမ့္မလားေတာ္
စစ္မႀာေဆၾမဵိႂး
ဘိုးဘၾားေမာင့္မႀာ ရႀိသလားေတာ္
စစ္မႀာတမူ
ႎႀမေထၾးပဵိႂႚ ထက္ဴဖႃကို မယူဘူးဗဵာ
စစ္မႀာယၾန္းမ
ႎႀမေထၾး ပဵိႂႚထက္လႀကို မရဘူးဗဵာ
စစ္မႀာေဆၾမဵိႂး
ဘိုးဘၾားေမာင့္မႀာ မရႀိဘူးဗဵာ
ေရေဴမ့သခင္ ရႀင္ဘုရင္က
မိန္ႛေတာ္စာႎႀင့္ အပၝခဵလိုႛ လိုက္ရမယ့္တာ
ဴမင္းမႀာအုန္းခၾံ က႗န္မႀာကုလား
ဓားမႀာမိုး႒ကိႂး ယၾန္းႎုထုိးႎႀင့္
အိုးစားဘက္စံု စစ္သည္ပံုမႀာ
က႗န္ယံုကဲ့သိုႛ ေမာင္ကေလး
ေမာင္သာလိုက္တဲ့ ေတာင္ပတ္လယ္ႎႀင့္
ဇင္းမယ္ဆိုသည့္ ညိႂတဲ့႓မိႂႚမႀာ
ပဵိႂလၾမ္းဘၾယ္ေလး။
ဳကင္ပၝရလို
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ
သူငယ္ခဵင္းေကာင္း ေယာင္းမတိုႛေလး
ပန္ပၝရလို ပန္ရလ႖င္လဲ
ပန္းမဵာ့သခင္ ေဂၞသဇင္ဟု
ပင္ဆင့္ေပၝက္သည္
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႟ၾက္ေဴမၟာက္ ႟ိုးတံမႀသာတဲ့
လိမ္းပၝရလို လိမ္းရလ႖င္လဲ
ေ႟ၿႎႀင့္ႎႁိင္းတူ ေတာင္ငူနႎၾင္း
ေငၾႎိုင္းခဵင္းသည္ ဝင္းထိန္ထိန္ငယ္
အခဵိန္ ေဴခာက္ကဵပ္သားမႀ သာတဲ့
ဳကင္ပၝရလို ဳကင္ရလိုလဲ
ေရေဴမသခင္ အရႀင္စက္ရင္း
ေ႟ၿတိုက္ေတာ္မႀာ စာရင္းသၾင္းသည္
ဴခင္းဴခင္းေတာက္တဲ့ လူမႀသာတဲ့
အပဵိႂဴဖႃ ငယ္က႗မ္း မယ္လၾမ္းလႀတယ္ေလး။

ဳကည့္စမ္းပၝေတာ့ ႟ုပ္ဝၝ႟ၿန္းစို
မယ့္သေဘာႎႀင့္ ေဴပာမဆိုဘူး
ပင္ကိုယ္ထၾားငဲ့ ဴခားတဲ့သူ
အိမ္ေယာင္ - ကဵီေယာင္ ဝဲတေဆာင္က
ေဴမာက္ေစာင္တဴခား လမ္းနားအလၾန္
စည္းေထာင့္ခ႗န္ႎႀင့္ ႟ၾာစၾန္နားက
ပၾဲစားတူတဲ့ ႟ၿင္ခဵိန္ကာလ
ငယ္ေသးစၾာဟု ႎႀမမဵားေမာင္
မဵိႂးေဆၾေဘာင္မႀာ မဲေစာင္ညိႂႎႀင့္
အလိုလိုက္လိုႛ ထားတဲ့သူေလး။

ဳကမၳာဖန္လိုႛ
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ
သူငယ္ခဵင္းေကာင္း ေယာင္းမတိုႛေလ
အမယ္မင္းငယ္ႎႀင့္ ဘမင္း မသနား
မဵက္ႎႀာလဲမဲ့ အားလဲႎၾဲႚသည္ ဴဖစ္ခဲ့ဴငားလိုႛ
သၾားဳကားမႀရည္ယို ဴပည္စိုးအိုက
စည္းစိုသႎႀင့္ လဘက္မလႀမ္း
ကၾမ္းမကမ္းသည္ ေဳကးထမ္းဴမင္လ
့ ိုႛ
အခၾင့္မသာ အေပၞေခဵာႎႀင့္ ေဴပာရရႀာ၏
သိုႛပၝလဵက္ကို ဘယ္ဝိပၝက္ကံ
ဳကမၳာဖန္လိုႛ ေငၾကဵန္အမဵား
ရႀိသည္တေစ ဴပည္စိုးေတက
ေမၿဖန္မဵားလိုႛ စကားငယ္က႗ံသည္
႟ၾာဝန္ေ႔ကးငယ္ေဳကာင့္
ေဴမခင္း ေဝးခဵည့္မယ္ေလး။

ႎႀစ္သစ္ကယ္ကဵႃးလိုႛ
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ …
သူငယ္ခဵင္းေကာင္း၊ ေယာင္းမတိုႛေလ မႁိင္းေဝငယ္မႀသီေခၝင္၊ ေဴမဴပင္ေဳကာ့ေဳကာ့
ကုန္းေမာ့ေမာ့ႎႀင့္၊ ႟ၾာေတာ့္ေတာင္မႀာ
ေညာင္ပင္႒ကီးေအာက္၊ ေဝးကေမ႖ာ္သည္
တေခၞေလာက္တၾင္၊ ေဴမာက္က႓ဖိႂင္႓ဖိႂင္
ေရယဥ္စီးလိုႛ၊ ခရီးငယ္ဆိုင္သည္
ထံုးအိုင္အင္းႎႀင့္ လယ္ခင္းႎႀင့္၊
တရံတရံ ေရဝင္ေတာမႀာ
တင့္ေမာဟန္သည္
သံတူ႟ၾင္းႎႀင့္ ခက္ရင္းႎႀင့္
အေရႀႚတခၾင္ ေဝးမႀဳကံႂခိုက္
ဳကည့္လိုက္ဴမင္သည္ ပဵဥ္း အင္ဳကင္းႎႀင့္ တလင္းႎႀင့္၊
စာႎႀင့္ငယ္မႀေသာင္းေသာင္း ေပဵာ္ရာေကာင္းသည္
တေပၝင္းရာသီ ႎႀစ္သစ္ကယ္ကဵႃးလိုႛ
တန္းခူးဆီကို ေကာက္တီခင္းႎႀင့္ မုရင္းႎႀင့္၊
ေမာင္တိုႛေပဵာ္ေန ေတာ႓မိႂင္ေဴခမူ
ေဝေဝမႁိင္းမိႁင္း တိမ္သားစိုစို
မိုးကခိုမႀာ တိမ္ညိႂငယ္ ဆိုင္းေသာခၝ
ဖၾဲႚတိုင္းတင္ေလး -။

ႎႀမမဵားေမာင္
ခဵစ္တဲ့သူငယ္ေလ
သူငယ္ခဵင္းေကာင္း ေယာင္းမလိုႛေလ
ဳကင္ခဵင္းငယ္မႀရည္တူ ရႀင္လူထၾက္သစ္
ဆယ့္ေဴခာက္ႎႀစ္က ခဵစ္တဲ့သူကို
ကလူငယ္မႀ ကလဲ ခဵစ္ေဖၞခၾဲလိုႛ
အသဲကနာ သည္အရီးေအ - မိေထၾးေအတိုႛ
ေမၿေႎႀာက္လာသည္ ေထၾရာတစီ
ေတာင္တဴပင္မႀာ အင္ခၾင္ရႀိသည့္
ေဗဓိကကာ ပိန္းပၝးပၝးငယ္
မယားကၾာက ရႀာရႀာေဖၾေဖၾ
သံုးခၝေရာက္လုိႛ သံုးေခၝက္ေစလ႖င္
မဵိႂးေဆၾလုပ္ခဵင္ ဝတ္ဴဖႃထၾားႎႀင့္
ပုဏၧားဴမင္လ႖င္
ေဗဒင္အမယ္ေမးလႀတယ္
ဥစၤာကိုမက္ ဘယ္အတၾက္ေဳကာင့္
သမက္ဖိုႛဳကံ ဟိုလတၾင္းက
အသၾင္းခံသည္
လူစံအမယ္ေ႟ၾးလႀတယ္
အခဵစ္ဖၾယ္ရာ ဳကံႂတဲ့လမ္းက
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မိုးေလဝသ မႀန္ကန္၍ ေကာက္ပဲသီးႎႀံတိုႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးကုန္၏။ သိုႛေဳကာင့္
သူတိုႛသည္ မိုး႟ၾာေပးေသာ မိုးနတ္သမီးတိုႛကို
ေကဵးဇူးတင္၍ ပူေဇာ္ဳက၏။ သီခဵင္းသီကာ ႟ၿင္ေပဵာ္ဳက၏။
မိုးေလလည္း ကင္း၏။ ေဆာင္းဦးေပၝက္ေသာအခၝ ရာသီဥတုကလည္း
ေကာင္းလႀသဴဖင့္ အမဵိႂးသားတိုႛသည္ ညဥ္ႛအခၝမႀာပင္ ေပဵာ္ေပဵာ္႟ၿင္႟ၿင္ႎႀင့္
အလုပ္လုပ္ဳက၏။ ထိုအခၝ သူတိုႛသည္ ကဵကဵနန႒ကီး ဇာတ္ခင္းဳက၏။
မင္းသမီး မင္းသား ႎႀစ္ပၝးသၾား၏။ နတ္ကေတာ္ထၾက္၏။ ဇာတ္စံုခင္း၏။
တေယာက္ကသီဆို၍ အဴခားသူတိုႛက ပၝးစပ္ဆိုင္းတီးဳက၏။
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ငႀက္ေပဵာ္ေလဖီးဆိုင္
စားေတာ္ အုန္းငယ္ႎႀင့္
သံုးပၝေတာ့ တူေပဵာ္ေပဵာ္
မယ္ေဒဝီ ခုနစ္ေဖာ္တိုႛ
႓မိႂႚေပၞမႀာ စားေတာ္ကဵင္းတယ္
ေလးေထာင့္နတ္မင္း၊
ဖဵင္ အဴဖႃ အနီခင္းပၝလိုႛ
အႎၩရာယ္ ကိုယ္ဝယ္ကင္းေအာင္
ဆင္း မလႀဲႛပၝ။
ေမာင့္ဗံုသံ
ေမာင္ဗံုသံ အစာေကာင္းလိုႛ
ေမာင္းသံလိုဟီ၊ ခဵစ္႒ကိႂးသီတဲ့ ပင္ကိုယ္လႀရယ္
မင္း႔ကခဲ့အံုး။
သားမဵားေမလား
ပံုပၾဲကိုတဲ့ ႟ႁမဲ့လာ
ကိုယ္ဗဵာဆံ ရႀည္ပၝလႀတယ္
သားမဵားေမလား၊
သားမဵားမေအ
တကယ္ေလ ပံုေတာ္သား
ရဲပၝ့မယ္လား။
မယ္မလာ
ပံုပၾဲကိုတဲ့ ႟ႁလႀဲႛပၝ၊
ဴပႃတင္းရယ္ ေလသာေပၝက္က
ေမးေထာက္လိုႛမႀာ၊
မယ္မလာ လိပ္ဴပာကို ေစတဲ့လားကၾယ္
ဘုန္းမယ့္ကိုယ္စား။
ေ႟ၿေပ႟ၾက္
ေ႟ၿနားေတာင္းကိုလ
ပံုေခၝင္းေလာက္ ဝတ္ေစ့မယ္၊
ပံု႒ကီးသယ္ လိမ္လယ္လႀဲႛ
နားခဵဲႚမိတယ္၊
ေမးပၝနဲႛဟယ္ ေ႟ၿကိုကၾယ္ မဆိုထားနဲႛ
ေငၾကိုကၾယ္ မဆိုထားနဲႛ
သူႛနားမႀာ ေ႟ၿေပ႟ၾက္ကို
ေပးရက္ကဲ့လား။
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ေယာင္႒ကီးေဘၾ
ပဵိႂေလး ႒ကိႂလႀဲႛလိုႛ မႀာခဲ့မယ္ေလး
ခိုးလႀဲႛကဲၾႚ ေယာင္႒ကီးေဘၾ ဆီး႒ကိႂပေလး။
ပဵိႂႚေမာင္ေထၾး
ေ႟ၿနံႛသာဴမစ္ကိုလႀ ပဵစ္လႀေအာင္ေသၾး
လိမ္းမယ္လိုႛဳကံ မႀန္ယူခဲ့ ပဵိႂႚေမာင္ေထၾး
ပိန္း႟ိုက္စိုႛေလး။
ပဵိႂပန္ပမယ္
ေ႟ၿကိုင္း ေတာင္ေတာ္ေပၞ
စၾယ္ေတာ္ႎႀင့္ဴမတ္ေလး
မေလးေမာင္ခဵစ္တဲ့
ေယာင္ရစ္ပဵိႂႚပန္ပမယ္
ေခၝင္းခံကၾဲႚေလး။
သံုးေတာ္ရပန္း
ေထာင္ထိပ္ေပၞမႀာ
ႎၾယ္ခဵိႂေႎႀာပၝလိုႛ
ဥဳသတၾန္တဲ့လရာသီ
ဖက္ဆၾတ္ကယ္အင္ဳကင္း
သင္းပဵံႚခဲ့႓ပီ
တေပၝင္းလကိုတဲ့ ပၾဲေတာ္မႀီ
သရဖီႎႀင့္ ကန္ႛေကာ္ပန္း
နတ္စၾယ္ေတာ္ ယဥ္မဆံုးတယ္
သံုးေတာ္ရပန္း။
စံေ႟ၿကိုင္းရယ္
ေ႟ၿသေဴပ - ညၟာေ႔ကလုတိုင္း
အလိုစံေ႟ၿကိုင္းရယ္ မိုးရီလိုႛဝိုင္း။
ပဵိႂေလးတိုေ
ႛ မာင္
အသားညိႂေရာင္ ပဵိႂေလးတိုႛေမာင္
အေဆာင္ေ႟ၿေရးက သိမ္းဴခံႂလိုႛေထၾး။
ယုန္ပစ္တဲ့ေတာ
ခင္ပုတ္ကယ္လိပ္သေ႟ၿ
ဆူးေလကေပၝ
နဘူးႎၾယ္ခဵိႂႎႀင့္
ကိုပၝစိုလယ္လိုႛဟစ္တယ္
ယုန္ပစ္တဲ့ေတာ။
ပဵိႂႚဴဖႃဴပာဝင္း
ဘုန္းေတာ္ေဳကာင့္ေပၝပၝလိုႛ ေခဵာရာကိုယူ
ပဵိႂဴဖႃဴပာဝင္းရယ္ ဴငင္းသာမႀဴငင္း။
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မိုးေတာင္ကခဵႂန္း
ေ႟ၿနဂၝးဴခံႂစရာ ဖဲကတၨီပၝ
ကတၨီပၝဴခံႂပၝတုန္း မိုးေတာင္ကခဵႂန္း။
ေ႟ၿပန္းႎၾယ္
တသၾယ္တဲ့ႎႀစ္သၾယ္
မမေလးပန္တဲ့ပန္းက
ဆန္းပၝလႀတယ္
ေ႟ၿပန္းႎၾယ္ ပၾဲလယ္မႀာပန္သူမဵား
ဝင္းခပ္လိုႛထား။
မႀန္ဝိုင္းေတာ္သား
ပဵိႂေလး႟ၾာေကဵာ္တဲ့
မႀန္ဝိုင္းေတာ္သား
ေလးက႗န္းလံုးေမာင္
ပိုးေစာင္ဴခံႂ မလာဴဖစ္တယ္
ပိန္းရစ္လိုႛ သၾား။
ေ႟ၿကဵီးညိႂ
ေ႟ၿကဵီးညိႂဴပာ ဝဲတဲ့လိုႛလာ
ပဵိႂႚေမာင္ေတာ္လာမဲ့ေရး ဆီး႒ကိႂပေလး။
ဆင္ဴဖႃေတာ္
ေ႟ၿ႓မိႂႚမႀာတဲ့ ဆင္ဴဖႃေတာ္
ဘုန္းေတာက္လိုႛေပၞ
ဆင္ဴဖႃေတာ္ ေပၞသည့္ေနာက္မႀ
စပၝးဆန္ေရ ပိုလိုႛေမာက္တယ္
ဘုန္းေတာက္လိုႛ ေလး။
ဝိုင္းဗဵာ့ပေဂး
ယဥ္ေပရဲႚေလ
ယဥ္ေပရဲႚေဴပာင္ေဴပာင္
မႀန္နန္းဘုရား ေခၝင္တဲ့ေခၝင္
အေဆာင္ေတာ္ေ႟ၿေရးက
ဝိုင္းဗဵာ့ပေဂး။
ေ႟ၿမဥၦႃ
ဂႎၭေတာင္တန္း
နတ္ပန္း ေ႟ၿမဥၦႃ
သင္းပဵံႚပဵံႚဳကႃ
ေလယူရာ႒ကိႂင္သင္းလိုႛ
ေမၿးပၝဘိဴခင္း။
သီတာေရေဳကာင္း
ဘုန္းေတာ္ေဳကာင့္ တေဝေဝ လူပဵိႂေတၾ
သီတာေရေဳကာင္း ေမာင္းေတၾႎႀင့္ေလာင္း။

ဴမေရဳကည္ဳကာအင္း
ေ႟ၿဘုန္းေတာ္ေရာင္ - ေနလိုေတာက္ပၝလိုႛ
ေ႟ၿစက္ေအာက္မႀာတဲ့ လူပဵိႂေတၾ
မိုးသံ၊ ေလသံႎႀင့္ နတ္ေရကန္သာေမာ
ဝေဴပာပၝေပ
မင္းေပၝင္းခပၝတဲ့ ေနဴပည္ေ႟ၿ
ဴမေရဳကည္ဳကာအင္း ေအးပၝဘိဴခင္း။
မႀာတဲ့ရက္
ေ႟ၿလမင္းခပ္သာသာ
ဝင္းထိန္လိုႛဝၝ
ေမာင္လာမယ္ မႀာတဲ့ရက္ကို
မင္းထၾက္ခဲ့ေလး။
ညီေနာင္စံု
ပံုေတာ္ကို ဘယ္ေဈးက ဝယ္ခဲ့တယ္ေလး။
နန္းေတာ္ေရႀႚေတာင္ ဴပည္ေညာင္ပင္ သာတဲ့ေဈးက
ညီေနာင္စံု ပိႍာေပးလိုႛ ဝယ္ခဲ့တယ္ေလး။
ရပ္႒ကီးသူ
လႁိင္းကိုက္ဴပန္ တိမ္လိပ္ႎႀင့္
ဖဲခဵိတ္ကမ မဝတ္ဆင္၊
ရပ္႒ကီးသူ ဴဖႃဴဖႃလတ္ကယ္
ကံုးစပ္ႎႀင့္ယဥ္၊
ကံုးစပ္ဆင္လိုႛ ယဥ္သလား
နကိုယ္ယဥ္မိုႛ ယဥ္သလား၊
ေ႟ၿခၝးေတာ္ ညၟိႂဆိုင္ႎႀင့္၊
ေငၾခၝးေတာ္ ညၟိႂဆိုင္ႎႀင့္၊
မတူႎိုင္ အေနဴခားတယ္၊
အလိုကၾယ္ မိုးကဵနတ္လား။
ခန္းသာလယ္
ခဵစ္စိုႛကၾယ္တဲ့ ႒ကိႂက္စိုႛကၾယ္၊
ကမာၲေဴမစာတုန္းေတာ့
မုန္းပၝဘူးကၾယ္၊
ေလးေတာင္ဴပည့္ ခန္းသာလယ္၊
ငၝးေတာင္ဴပည့္ ခန္းသာလယ္၊
ေမာင္ႎႀင့္မယ္ ႎႀစ္ကိုယ္လူး
ညၟင္းေမာင္ကကူး။
နမ္းလိုက္ေတာ့မယ္
တိုႛေတာ့မယ္တဲ့ ဆိတ္ေတာ့မယ္
ဘယ္ေခဵာက္ကာ ညာကဖမ္းလိုႛ
နမ္းလိုက္ေတာ့မယ္၊
ေမာင္ဳကံ႟ၾယ္တဲ့ စပယ္ကံုး
အလုိကၾယ္ - မင္းဘယ္သိုႛကုန္း။
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ႎႀစ္ေဆာင္႓ပိႂင္
တိုႛေမေလး ဆိုလိုႛဆဲ
အိမ္ခၾဲပၝလိုႛ ေဆာက္ရေအာင္
မဲဇာဆို ေ႟ၿလီထဲ ဝၝးတၾဲခဲ့ေမာင္
ေမာင္ေမာင္တၾဲတဲ့ ဝၝးေ႟ၿေဖာင္
ႎႀစ္ေဆာင္႓ပိႂင္ ကဵယ္ကဵယ္ေဆာက္ပ
သံုးေဆာင္ေလးေဆာင္ ကဵယ္ကဵယ္ေဆာက္မႀ
ေနေလာက္မယ္ ပဵိႂႚသက္ထားရယ္
သားေတၾကမဵား …။
ဝၝဆိုပၾဲ
အေမေလးဆိုလိုႛဆဲ ဝၝဆို - ဝၝဆိုပၾဲကိုလ
လႀဲကေလးႎႀင့္ သၾားစိုႛေမာင္
ကုပ္ကိုပင္ ဴမန္ဴမန္ခုတ္ပ
လႀဲလုပ္ရေအာင္
လႀဲလုပ္ရင္ဳကာေတာ့မယ္
မဘုတ္ဆံု တင္ဆံု႒ကီး လႀဲလုပ္လိုႛစီး၊
အသက္ႎႀင့္ထပ္တူ
သူတကာခဵစ္သမ႖ထက္ ရႀစ္ဆေလာက္ပိုတယ္၊
လူမိုသ
ႛ ာ ဘုန္းမိုရယ္ မဵိႂခဵင္ရဲႚတပၝး၊
မင္းအသက္ႎႀင့္ ထပ္တဳူ ကင္မယ္၊
ေမာင့္အသက္ႎႀင့္ ထပ္တူဳကင္မယ္၊
မႀတ္ယူကာ စၾဲစိတ္ကထား။
ဖဲ႟ိုက္လိုႛေန
မလာတည လာတညႎႀင့္ စကားႎႀစ္ခၾ ပံုမေသ၊
ပဵိႂတိုႛေမာင္ အေလလိုက္ ဖဲ႟ိုက္လိုႛေန။
လိုက္ပရေစ
ေ႟ၿလေရာင္ထိုး အိမ္ေခၝင္မိုးမႀာလ၊
ေငၾလေရာင္ထိုး အိမ္ေခၝင္မိုးမႀာလ၊
ပုဆိုးပိုက္ကာ ေစာင္ပိုက္ကာႎႀင့္
လိုက္ပရေစ ေရၿႎၾယ္႟ိုးရယ္
အလိုကၾယ္ မိန္းမကပၝတဲ့ခိုး။
ဴမင္းေပၞတင္
မမေလးကို ေမာင္ကခိုးမယ္လိုႛ
လူဆိုးေတၾနဲႛ ေမာင္တိုင္ပင္
႓မိႂႚေရႀႚေတာင္ ေညာင္ပင္႒ကီးမႀာ
ဴမင္းကိုယ္စီဴပင္၊
လထၾက္ကေလးမႀာတဲ့ ဴမင္းေပၞတင္
လဝင္ယင္ မန္းေတာင္ေရာက္ေအာင္
ဴမင္းေငၝက္ပၝေတာ့ေမာင္ -။
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မငိုက္တမ္း
ေ႟ၿဳကက္ေဖာင္းပဵံ ေတာင္ပံႎႀက္ေစေတာ့
ေငၾဳကက္ေဖာင္းပဵံ ေတာင္ပံႎႀက္ေစေတာ့
မငိုက္တမ္းသာပ ေ႟ၿပၾဲေပဵာ္ အလိုကၾယ္
လင္းခၝမႀ ဴပန္ဳကပၝေတာ့ေနာ္ ႓မိႂင္ေဟဝန္
႓မိႂင္ေဟဝန္ ႓မိႂင္ေဟဝန္ ႓မိႂင္ေဟဝန္
ေရတံခၾန္ စိမ့္စမ္း လမ္းသၾယ္ဴဖာ၊
ေမၿးရနံႛ ထံုလႀပၝ၊ ဴမင္ရန္ဆန္းတယ္ေနာ္ဗဵာ
ပန္းမင္းဴမတ္ ေ႟ၿအာသာ …။
ရနံႛခဵႂိစၾာ တသန္ႛဟိုမႀာ တခၾင္လံုးေတာ
ေတာဝန ေဘၾခၾင္မႀာ ေမာင္လႀေဖလင္ ဴမင္႟ံုႎႀင့္ေမာ၊
ေကဵးသံ ငႀက္သံေႎႀာ ေဴပာ - ေဴပာဳကရႀာ၊
ေအာင္း ဥံႂသံေတၾဴပင္ ဂဵီမင္း ေဖဝိဇၦာ
ဂူေခဵာင္ သခႆမ္းမႀာ ေနာ္ဗဵာ သူေယာင္ပင္လႀမ္း ဴမန္းဳကရႀာ။
လၾမ္းစရာ့႓မိႂင္ကုန္းေဘၾ တခိုင္လံုးေ႟ၿ
သင္းေ႟ၿေပဵာ္ဳကႃးေပ ညၟင္းေလေဆာ္ဴမႃးေပ၊
ေႎၾဦးဆန္းသမိုႛ ဴမင္ရန္ဴမင္ရန္ဆန္း
လ႖မ္းတင့္ - ပန္းမင့္႓မိႂင္၊
ရနံႛခဵိႂစၾာေႎႀာ ေဒၝန ေသာကခိုင္၊
ဟိုတသန္ႛမႀာေနာ္ေမ ခဵိႂပဵံႚပဵံႚေတၾကလိႁင္။
ဟိုဂႎိုင္တၾင္းမႀာလ သင္းဳကည္ဳကည္ဳကႃ
ႎႀင္းဆီဴဖႃ ပင္ဇလတ္ေတၾႎႀင့္
ရင္ခတ္ကယ္ ေသလာက
ေဝဆာဆာ ႒ကိႂင္ရနႛံငယ္
သင္းလႀတယ္ေလ …။
သင္းတပဵံႚပဵံႚ ဆင္းရနႛံ႒ကိႂင္စၾာ
ေဂၞဇင္ပင္မင္း အင္ဳကင္းေ႟ၿဝၝ
ယင္းမာ ႒ကိႂင္လိႁင္ ႓မိႂင္လံုးငယ္
ခိုင္လံုးငယ္ေမၿး …
လာလာေလ လႀမ္းခဲ့ပၝ့
ဴမနန္းငဲ့ - ဒၝ႟ူ
ေမာင့္သည္းအူငယ္
႓မိႂင္ငူ ကိုယ့္မႀာပန္းတာဴဖင့္
အိုခင္ရဲႚ ေမာင္ထမ္းမယ္ ထမ္းမယ္
ေမာင္ထမ္းလိုႛ ေခၞပၝ့မယ္ေလး။
ေ႟ၿဴပံႂးကို သၾားမယ္လိုႛ
ေ႟ၿဴပံႂးသၾားမယ္လိုႛ ဆံဖဵားသံုးေတာင္ကို
ေဴပာင္ေလာက္ေအာင္ဖီး၊ ေကဵာက္ဴပင္႒ကီးရယ္ႎႀင့္
မႀန္ဘီးကိုယူခဲ့ပ ညိႂႎၾဲႚရဲႚေလး
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ပန္ေစလို
ေ႟ၿဴပံႂးကပန္းခၾၝညိႂ ေမၿးလႀတယ္ဆို
ပန္ေစလို ေလာင္းညိႂ ေလႀကေလးႎႀင့္
ခဵိႂးတင္ခဲ့ေလး၊ ခဵိႂးတင္ခဲ့ေလး။
ေ႟ၿဴပံႂးစည္တဲ့႟ၾာ
ေ႟ၿဴပံႂး - ေ႟ၿဴပံႂး ႓မိႂႚပင္ ႓မိႂႚလံုးႎႀင့္ေလး။
ေ႟ၿဴပံႂးစည္တဲ့႟ၾာ သာလၾန္းလႀေလး။
ဆိပ္ဆီ႒ကိႂလႀဲႛပ
ဘယ္စီစီ ညာစီစီ ေ႟ၿဴပံႂးဘက္ကိုခဵီ၊
ညေနရီကိုေလ ဆိပ္ဆီ႒ကိႂလႀဲႛပ
ဖူးခဵင္လႀေလး - ဖူးခဵင္လႀေလး။
ေနညိႂညိႂ
မဖူးရပၝလိုလိုႛ ေ႟ၿဴပံႂးဘက္ကငုိ၊
ေနညိႂညိႂ ေ႟ၿကိုယ္ဴမင္လႀဲႛပ၊
ပဵိႂတိုႛေမာင္ ငယ္ကက႗မ္းကို လၾမ္းလႀခဵည္ရဲႚ။
မင္းညီေနာင္
စီစီတဲ့စီစီ ေ႟ၿဴပံႂးဆို ပၾဲေတာ္႒ကီး နီးဴပန္ခဲ့႓ပီ၊
ပဵိႂေလးတိုႛႎႀင္းဆီ မင္းညီေနာင္ ေလႀကႎႀင့္
ဆီ႒ကိႂလႀဲႛေလး - ဆီး႒ကိႂလႀဲႛေလး။

မင္းေကဵာ္စၾာ
ေသာက္ေတာ္ဗူးရယ္ႎႀင့္ ကိုယ္မကၾာ - ကိုယ္မကၾာ
မင္းေကဵာ္စၾာလိုႛ မေကဵာ္လား ေဝးရာကရႀား။
မယ္ေလဟုန္စီးလိုႛ
ထိန္ဝၝ မိလ႞ာ တိမ္ဴပာေလ ရႀက္သန္း ရႀက္သန္း၊
မိုးေဒဝၝ မိုးေဒဝၝ ႓ဖိိႂးေဝဴဖာ ေမာက္လုိႛသာလ႖မ္း။
အာကာေဘၾနန္းက ပန္းေလေလ တိမ္လိပ္ေရာင္၊
ဆန္းအလႀ ဆန္းအလႀ မကာရ္း႔က တမ႖ ဴမင့္သီေခၝင္။
မိုးနတ္ေမာင္ငယ္ေလ ဖန္ေလေရာ့လား၊
ေလပဇၦႂန္ ေလပဇၦႂန္ တဟုတ္ေလ မယ္စီးလိုႛသၾား။
တိမ္ေလ တိမ္ဖဵားဆီက အားေလေလ ကုန္ႎၾဲႚကာ၊
ရည္မႀန္းလိုႛ ရည္မႀန္းလိုႛ ဴပည္နန္းသိုႛ ေဝးေလ့
ေဝးလိုႛကၾာ။
ထက္အာကာငယ္ေလ ဘယ္ညာမႀန္း
ေပၾေပၾတာ ေမေမမႀာ ေဖမဟာေလဴမင္လာပၝလႀဲႛစမ္း။
ဴပည္ေအာင္ခဵာနန္းကိုလ ေရာ္ကာသာရမ္းပၝလိုႛ၊
ပဵံႚသန္း ပတ္လႀည့္ကာ ေလတည့္မႀ ပဵံသန္း
ပတ္လႀည့္ကာ။
ထက္ေကာင္းကင္ယံ မယ္ေလဟုန္စီးလိုႛ ပဵံတယ္၊
အေတာင္ငယ္ေညာင္းပၝေပၝ့ ေသေကာင္းကၾယ္
ေသလိမ့္မယ္။

ေလာင္းညိႂကလူး
တက္ဴပင္တဲ့ ႟ၾက္ဴပင္
ေ႟ၿဴပံႂးဆို ႟ၾာ့အေနာက္
ေခဵာင္းေပၝက္ကိုဝင္
မိုးသက္ကယ္ ဆင္သေလ
ဴပန္ခင္မယ္ ထင္ဘူး၊
ပဵိႂတိုႛေမာင္ ႎႀစ္ကိုယ္ထူး၊
ေလာင္းညိႂကလူး။
ပန္းေမၾႚရာ
အတူေလရယ္တဲ့ ယႀဥ္ကာ႓ပိႂင္ - ယႀဥ္ကာ႓ပိႂင္၊
ပန္းေမၾႚရာ ေကာ္ေဇာ္ႎႀင့္ ေရာေႎႀာလိုႛထိုင္။
ဇာတ္ေတာ္သား
ပဵိႂတိုင္း႒ကိႂက္ပၝတဲ့ ႎႀင္းဆီခိုင္ - ႎႀင္းဆီခိုင္
ခၾင္လံုးပိုင္ပၝတဲ့ ဇာတ္ေတာ္သား ေဝးရာကရႀား။
ဖိုးေကဵာင္းတကာ
သန္းေခၝင္ကို ေနႛမႀတ္ပၝလိုႛ
အရပ္ကိုတဲ့မႀ အားမနာ - အားမနာ
မေသာက္ရယင္ သီလေစာင့္တယ္
ဖိုးေကဵာင္းတကာ။
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သကၠတဘာဘာ သ႖ရီမႀ သ႖ိႂးဟု အသံေဴပာင္းသၾားဟန္တူ၏။
သ႖ရီမႀာ ပၝဠိလို သိရီ၊ ဴမန္မာလို ကဵက္သေရမဂႆလာဴဖစ္၏။
မန္လည္ဆရာေတာ္သည္ သ႖ိႂးလိုက္ရတုသၾားအတိုင္း ေရးေသာ
သူ၏ ရတုမဵားကို မဂႆလာရတုဟု ေခၞေစ၏။ ရႀင္ဴပႂသည္ မဂႆလာ
အခမ္းအနားတရပ္ဴဖစ္၏။ ထိုအခမ္းအနားတၾင္ သီဆိုေသာ ရတုဴဖစ္၍
သ႖ိႂးလိုက္ရတုဟု ေခၞဆိုဟန္တူ၏။ အခဵိႂႚကမူ သတိုႛသား ရႀင္ဴပႂေသာအခၝ
သူ၏ခဵစ္သူက လၾမ္းတငိုေ႔ကး၍ မဵက္ေရစို႟ၿဲေသာေဳကာင့္
႟ၿဲလိုက္ရတုဟု ေခၞေဳကာင္း ယူဆဳက၏။ ရခိုင္က ႟ၿန္းလိုက္ကဗဵာဟု ေခၞ၏။
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ပုလဲရတနာ ေဝဠႂယာႎႀင့္
အဗာၲေဗၾထဲ ေရာင္မစဲသည္
ရည္႟ၾဲယုိလုလုႎႀင့္၊
ဗုဒၭကႆုေလာင္းစဳကာ အာဏာဴပန္ႛေဳကာင္း
လၿဲမေစာင္းသည္ ယူေညာင္းဆယ္ယင္ကာႎႀင့္၊
ေလးဒီပၝသူေပၝင္း ဆယ္ေခဵာင္းဦးႎႀိမ္
အသမႝိန္သည္ ေဘဟိန္ ႟ိုက္ကာေညာင္း၍၊
စဳကာေပၝင္း ခုနစ္စံု လူႛဘံုထင္ရႀား။
ေပဵာ္စံစားသည္ တိုႛဘုရားေလာင္းပၾင့္လ႖ာတည္း။
မၾန္စၾာမဟုတ္ စုတိခဵႂပ္သည္
ကဵင့္ဟုတ္ ဴဗဟၳဴပည္သိုႛေလ၊
မၾန္စၾာမဟုတ္ စုတိခဵႂပ္သည္
ကဵင့္ဟုတ္ ဴဗဟၳဴပည္သိုႛေလ။
ဴမတ္ေရာင္ဴခည္ ေဝအဝိုက္ကယ္ႎႀင့္
မကိုဋ္ကတဲ့ နတ္ႎၾယ္
နန္းေ႟ၿဘံု စံေပဵာ္ေမၾႚတယ္
ခဵမ္းေဴမ့ သၾယ္သၾယ္
အလႀက လၾန္ႎုနယ္
ေငၾစပယ္ ဳကက္႟ံုး
ဂမံုးငယ္ ခိုင္သဇင္သိုႛငယ္ပ
ေမၿးလႀမဆံုး။
ဘုန္းကေဝေဝ ဴဗဟၳာေဴပမႀ
လူႚေဴပစုန္ဆန္ အမႀန္ကဵင့္သံုး
တိုႛေ႟ၿကံုးသည္ သည္ထံုးနာမ
ကပီလေခၞ ဴပည္ေတာ္သာသာ
မယ္ေတာ္မာယာဝမ္း၌
ေ႟ၿဳကာတိုက္ လင္းေအာင္ဴမင္
ေဴမာက္လ႖င္ဥတၨရာ ခုနစ္ခၝလႀမ္း
မိန္ႛခၾန္း႕မက္ဴပန္ အဟံေသေႉာ
ေလာကသၳိဟု
႟ၾက္ပဵိႂႎု တဆယ့္ေဴခာက္တၾင္
မင္းလ႖င္သိဒၭတ္ ယေသာ္နတ္ႎႀင့္
လက္ထပ္တူညီတည္း
ပလီပလာ သဂႆၝဆင္းခုတ္
သၾန္းထုလုပ္သည္ ေ႟ၿ႟ုပ္ကဲ့ပမာသိုႛ
ေကသာဆံထိုး ခၝး႒ကိႂးေမခလာ
ဒၾၝဒရာသည္ ဆင္ကာႌၾတ္ႌၾတ္မ႖
ထက္မိုးဝေ႟ၿဝတႄ ဣႎၬာသိဳကား
ညာထားကလဵာ သုဇိတာႎႀင့္
ႎၿဲကာစံလဵက္ တိုးတက္စရာ
လၾန္စၾာထူးကဲ အံ့ႎိုင္ဘဲလ႖င္
အ႓မဲေမာက္လိုႛ မိုႛရႀင့္

40

ဆင့္ရရင့္ စီရရီ ညီညီ တၾဲႚတၾဲႚ
သၾဲႚရ႟ၾဲႚႎႀင့္ ဆိုဖၾဲႚအံုးတလီမ႖
ရမၳ သုဘ သုရမၳဟု
နာမတၾင္ေခၞ ေ႟ၿနန္းေတာ္မႀာ
စံေပဵာ္မဵား ေ႟ၿစံုစီႎႀင့္ေလ
ရမၳသုဘ သုရမၳဟု
နာမတၾင္ေခၞ ေ႟ၿနန္းေတာ္မႀာ
စံေပဵာ္မဵား ေ႟ၿစံုစီႎႀင့္ေလ
လူႛဘံုတၾင္ ယဥ္ေခၝင္ဆံုးေပမိုႛ
ေဳကာ့ဘုန္းတဲ့ သာကီႎၾယ္
ေတာင္နန္းညာ လကဵ္ာထားေပတဲ့
မဵားေ႟ၾထုမယ္
ေ႟ၿရပ္လယ္ ေပဵာ္တယ္ပမညိႂး
တန္းခိုးငယ္ ဂုဏ္သိန္ႎႀင့္
မယ္ဗိမၱာ ေ႟ၿကိုယ္လႀငယ္က
ေသာကမစိုး
နိမိတ္ေလးဴဖာ ဴမင္ေသာအခၝဝယ္
ေလာင္းလဵာသိဒၭတ္ နန္းဴပာသာဒ္ဴပန္၍
ခဵစ္ရန္မဆံုး ပုလဲကံုးအလား
ပတၨဴမားအသၾင္ သားေ႟ၿစင္ကို
ဳကည္လင္ေမတၨာပၾားႎႀင့္
သနားစံုမက္ သားနန္းဆက္ကို
ဖက္ကာဖက္ကာ အသာအသာနမ္း၍
အလၾမ္းတည္းလားမေဴပ
ရေဝေဆာင္တၾင္း လႀေခၝင္းခဵင္း
နတ္မင္းယေသာ္ႎိုးမည္စိုးခဲ့
တိတ္ခိုးဳကံေသာအခၝ မတ္လဵာဆႎၬ
ကၸကကို က႒ကိႂးတန္ဆာဆင္လဵက္
ထၾန္ရန္အေဳကာင္း ခၾင့္ပန္ေတာင္း၍
မတ္ေကာင္းသခင္ သံုးလူႛရႀင္သည္
အလဵင္သန္လဵက္ကိုင္၍
ထၾက္ဘုန္းလိႁင္ဟု မၸိႂင္တိုႛေလာင္းလဵာ
ဴမင္းေကဵာ္အႍ မက္ဆႎၬႎႀင့္
ဴပည္မႀထၾက္၍လာေသာ္
ေနာ္မာေသာင္ထိပ္ စခန္း႓မိတ္မႀာ
ဆံရိပ္ ပယ္ေတာ္မူ၍
ဴဗဟၳာလႀႃဒၝန္း ဳကာသကႆန္းဴဖင့္
ရဟန္းဴပႂ႓ပီးခၝ ဒုကၠရာစရိယ
ေဴခာက္ႎႀစ္ကဵေအာင္ ဓမၳကိုယ္ေတာ္ရႀာ၍
တိုႛမုနိဴမတ္ဆရာသည္ ရတနာဃရ
ေ႟ၿအိမ္မ၌ ကႉာနဆင္ဴခင္လ႖င္
ဤတၾင္မုခဵ ေဴခာက္ေရာင္႔ကသည္
လင္းပတထိန္ထိန္တည့္ေလ
ဤတၾင္မုခဵ ေဴခာက္ေရာင္႔ကသည္
လင္းပတထိန္ထိန္တည့္ေလ၊
ဴမတ္ဗုဒၭ စိေႎၩယဵာ
နိဗၱႃတာ ေခမာနန္းကို
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ဴမန္း႔ကေသခဵာ
သာသနာ ငၝးေထာင္သာအတၾင္း
မပဵင္းငယ္ ဘာဝနာႎႀင့္
ငၝးႉဂႆၝ ခၝခၝတၾတ္လ႖င္
က႗တ္လိမ့္မယၾင္း။
ေ႟ၿဝၝဝင္းလဲ့ ေဴခာက္ဴပစ္မဲ့
ေခဵာႎၾဲႚ ေငၾႎႀင္းရည္
႟ၿင္ဳကည္ႎႀလံုး လႀေခၝင္ဆံုးကို
ေမာင္ဘုန္းဳကင္မိသည္ေဳကာင့္
ေ႟ၿေမတၩာသည္ ယူမည္ဳကံဆဲဆဲ
ဇမၱႃရစ္ေခၾ လ႖မ္းလ႖မ္းေဝသည္
ဂေဟေဆာ္အ႓မဲသိုႛ
အလၾဲလၾဲမရႀိရေအာင္ ဴမင့္မိုရ္ေတာင္မ႖
မကဂုဏ္အင္ ေကဵးဇူးရႀင္ႎႀင့္
သခင္ပိတာ ထံေတာ္မႀာလ႖င္
ခၾင့္သာပန္ေဳကာင္းႎႀင့္ သၾယ္ႎၾဲႚေဴပာင္းအိ
ဴပံႂးခဵိႂခဵိႂ စိတ္လိုခဵမ္းဴမ
ေေဳကာင့္ဳကႎႀင့္ မိဘႎႀစ္ဴပင္ဆိုေသာ္
ေ႟ၿေလႀာ္ဴမခဲ မင္းရည္႟ၾဲသည္
စိတ္ထဲမႀာ တ႟ၿင္႟ၿင္ႎႀင့္
ဴမတ္ခဵစ္ရႀင္သာသနာ ထိန္ဝၝေတာက္ပ
ဒုလၴဘဟု မုခဵထမ္းရေပေတာ့မည္
႟ၿင္ဳကည္ဳကည္ အာ႟ံုေစာ
မေနာဘဝင္ ေဇာကအစဥ္
ဆင္ဴခင္သည့္အေနကို
ေ႟ၿဂၾမ္းလိုတအိအိ ေနထိဖေယာင္းပံု
ဴခံႂကာနဂလိန္ ပုသိန္သဲပက္
တင္ခံုးထက္မႀာ ငိုလဵက္ႎႁတ္ဆက္ကာႎႀင့္
ခက္ပၝဘိေမာင့္ကို ပိုက႟ိုႎႀင့္
ကိုယ္ဟန္ႛႌၿတ္တိမ္း ႎၾဲႚႎၾဲႚယိမ္းမႀာ
ေဒၝင္းဖန္ဝၝသုတ္ကာ၊ မဵက္ရည္႟ၾဲႎႀင့္ေလ
ကိုယ္ဟန္ႌၿတ္တိမ္း ႎၾဲႚႎၾဲႚယိမ္းမႀာ
ေဒၝင္းဖန္ဝၝသုတ္ကာ မဵက္ရည္႟ၾဲႎႀင့္ေလ

ေဗဵာ
႓မိႂႚလယ္ကမၸပ္ အရပ္မႀာတဲ့ကုသိုလ္
ေကဵာင္း႒ကီးအို လက္ရမ္းငယ္႓ပိႂ
ရႀင္လူပဵိႂ - တည္ကတဲကေကဵာင္းစိုႛလိုႛ႟ၿဲ။
အေရႀႚကို ေရႀာက္ကပၝလိုႛ
အေနာက္ကိုတဲ့ ေမ႖ာ္လိုက္ယင္
တံခၾန္တိုင္ ေ႟ၿကုပ္ကားႎႀင့္
ဘုရားကိုဴမင္
မမေလးတိုႛ မယ့္ဥယဵာဥ္
အဝင္သာေပေတာင္း
ေဗဓိေ႟ၿေကဵာင္း။
ေ႟ၿေငၾပစၤည္းေဘာဂ၊ ေပၝမဵား႔ကယ္ဝေစ။
ေ႟ၿေငၾပစၤည္းေဘာဂ၊ ေပၝမဵား႔ကယ္ဝေစ။
ေ႟ၿေယာင္ေမာင္ထံုးလိုႛ ေ႟ၿကံုးကုိဆင္
ညေန ေမာင္ရင္ဴဖစ္တယ္ လၾမ္းရစ္ေတာ့ေလး။
ေ႟ၿစာ အေမပိုက္လိုႛ
လိုက္ပၝရေစ ေမစင္လႀတယ္
ေကဵာင္းဝိဟာ ဘယ္ဆီမလဲကယ
ၾ ္
လမ္းႌၿန္ဴပပၝအံုး။
စာေပေလၾ ေမာင္ထမ္းလိုႛ
ေကဵာင္းလမ္းကိုဝင္
ဘယ္စာ သင္မတုန္းကၾဲႚ
အေမေလး သံခဵိႂေႎႀာလိုႛ ေဴပာခဲ့ပၝအံုး။

အေထၾေထၾ ေမာင္တင္ေလဵာက္မယ္ပ
မင္းစိတ္ခဵ နာေတာ္မူ
ဴမတ္ဘုန္းလူ သာသနာ
ထမ္း႟ၾက္ရာ ေနာင္အကဵိႂးေပမိုႛ
မင္းေစတနာ မညၟိႂးပၝႎႀင့္
တိုးလိုႛ ဳကည္ဴဖႃ
ဆုထူးငယ္ယူ လက္ေဆာင္မူအေဳကာင္း
အေပၝင္းငယ္ ဗိုလ္လူႎႀင့္
နိဗၱႃတာ ဴပည္ေခမကို
လႀမ္း႔ကေလေကာင္း။
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လတိုႛတၾင္ တေပၝင္းလသည္ အသာယာဆံုးဴဖစ္၏။ ထိုႛဴပင္
ေတာင္သူလယ္သမားတိုႛ အလုပ္အားေသာ လလည္းဴဖစ္၏။ သိုႛေဳကာင့္
ထိုလတၾင္ ဘုရားပၾဲကဵင္းပ၏။ ဴမန္မာတိုႛသည္ မိမိတိုႛ၏ အေရးအ႒ကီးဆံုးေသာ
ေပဵာ္ပၾဲ႟ၿင္ပၾဲတိုႛကိုလည္း ထိုလအထိ ဆိုင္းထားဳက၏။ ထိုလသိုႛေရာက္မႀ
မီးကုန္ယမ္းကုန္ ႒ကဲဳက၏။ ပၾဲ႒ကီးလမ္း႒ကီးတိုႛတၾင္ အလၾန္႒ကီးမားေသာ
အ႟ုပ္႒ကီးမဵား အ႓ပိႂင္အဆိုင္ ဴပႂလုပ္႓ပီး သီခဵင္းဆိုဳက၏။
ထိုသီခဵင္းကို ဒံုးခဵင္းဟု ေခၞ၏။ အ႟ုပ္၏ ဂုဏ္သတၨိကို
ဒံုးခဵင္းဖၾဲႛဆို႓ပီး ေပဵာ္႟ၿင္စၾာ သီကကုန္၏။
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၁
ကိုယ္လံုးေပဵာက္စံု နီဝၝကၾက္ႎႀင့္
ငၝေတာက္တဲ့နက္ ဘာမဴဖံႂ၊
ကဵယ္မခဵပ္ႎႀင့္ ကပ္လ႖င္ေဳကမယ္
သစ္နန္းရိပ္ေဝ ေ႟ၿလိႁင္ေအာင္း
ေသာင္းေကဵာ္ႎႀံႛဂုဏ္၊
ရတု သံုးဝ မိုးလဳကံႂ
သစ္နန္းလႁိင္ဘံု သည္အတၾင္း
ငၝေတာက္တဲ့မင္း အသံဴပလ႖င္
ပဇၦႂန္နတ္မႀ မေနသာ
႟ၾာသၾန္းခဵကာ ကန္ဆည္ေဴမာင္းႎႀင့္
ေကာက္ေႎႀာင္းမဵိႂးပဲကုန္ဝေဴပာ
သာေမာေဒယ လူတိုႛေဘာင္
ငၝအကဵိႂးေဆာင္ ေတာက္တဲ့မင္းဟဲ့
ဘယ္သူရန္မတင္းႎႀင့္ ေကဵးဇူးတုန္ႛမကင္း
ကပ္လိုက္လ႖င္ေဳက၊ ေသခဵင္ယင္
သည္ကိုတိုးခဲ့ မဵိႂးမႀန္တဲ့သားမင္း
သံ႓ခိမ့္လိုႛေခၞ မိုးေဒေဝၞ
ပဇၦႂန္မင္းမႀ သၾန္းလာရခဵက္ဴခင္း။
ေတာက္တဲ့ဘိုးေအ
၂
ေ႟ၿေငၾဖလ္ေရာင္ ေဴပာင္ေဴပာင္လင္းလိုႛ
သေဴပပင္မင္း က႗န္းအေပၞ
ႎႀစ္သိန္းေပၝင္းလိုႛ ေလးေသာင္းသာ
က႗န္းေဴမကမာၲ နယ္တေလ႖ာက္မႀာ
ဴမင္တိုင္းေဳကာက္ဖၾဲႛ ဂုဏ္သေရ
ေတာက္တဲ့ဘိုးေအ ရန္ပံုခၾဲ
သဲ - သိမ့္သိမ့္ေကဵာ္
႓မိႂႚ႟ၾာမ႒ကိႂက္ေတာစရိုက္
အလိုက္အတိုက္ ေလဵာ္ရာေဴပာင္းလိုႛ
လႁိင္ညိႂေအာင္း သစ္ေခၝင္းေပဵာ္
ေ႟ၿဴပည္ေတာ္ တပံုလုပ္ကဲ့
ဴဖႃဴဖႃတုတ္မဲ့ ေ႟ၿရင္
သယ္ - ထီမတင္ကပ္ခဵည့္ဴပားဴပား
ငရဲမင္းမႀ မခၾာႎိုင္
သံေယာင္စိန္တိုင္ ႓မဲတဲ့လက္ဝၝး၊
အဓိပတိဘုန္းေတာ္က႗န္
ကံခ႗န္ - ဉာဏ္ခ႗န္ ႒ကီးတဲ့စၾမ္းအား
လႁိင္ညိႂဖဵား ေတာသားလုပ္လိုႛ၊
ရံတအုပ္ႎႀင့္ ေတာမႀာေပဵာ္
သစ္ပင္ေပၞ အိပ္မက္ေပး
အစ္ေဒၾးသုည တိတၪံႂပၝ
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သက္ေတာ္တရာ ႎႀစ္ဆယ္ဴမတ္မဲ့
ဴပည္႒ကီးဥကၠဋ္ ပၾဲေတာ္မႀီ
ဘံုဌာနီလႁိင္ဦး ဖူးလာဳကမပန္း၊
ကံခ႗န္ဉာဏ္ခ႗န္ ေ႟ၿနန္းရႀင္က႗န္
စိန္စၾယ္ခ႗န္အံသၾားႎႀင့္
နံဳကားကိုခဵိႂင္ေရာ့မယ္
ေ႟ၿဂူလိႁင္ဘံုရႀိ - ရဲဇာတိလ႖မ္းလ႖မ္း။
ေဇာ္ဂဵီပဵံသံဝိဇ္ကယ္
၃
သုတေလးတူ ေဘာ္ပူးတၾဲႎႀင့္
မူလဓာတ္ခဲ ဘင္နာစပ္လိုႛ
ပဒၝးမီးရပ္ သံပန္းေသ၊
ဆိုဆိုသမ႖ ကဵမ္းစာေစာင္
အေခၝင္ထိပ္ေန ကေဝရမိုႛ
စိတ္ေလာင္မီးကဵ ဂုဏ္ဴပင္းဝႀန္သည္
ဉာဏ္စတံခၾန္သီေခၝင္ဝဲ ကဲဴမင့္ေဝေစ
လၾဲဓပတိ စိန္တိုင္လ႖ပ္ႎႀင့္
ေဆးခပ္လိုႛ ဒန္ကိုေမၿ
သံုးမီေသ ေဳကးနီဴဖစ္တဲ့
သုတစစ္ေဒၝသထုတ္
မီးမႀာဖုတ္ - ခဵက္ဴခင္းေပဵာက္
ဟသႆာစေကာက္ ယုတ္မီးတိုႛႎႀင့္
႔ကက္ဴဖႃ႔ကက္ညိႂဗဟန္းစု
အမႁံႛဴပႂ၍ ဖၾဲသံုးတင္းႎႀင့္
ခဵက္ခဵင္းအတန္သင္းငံုဖမ္းက
အလိုခဵမ္းတဲ့ ဴပာတမတ္ႎႀင့္
ေဳကးနီတကဵပ္ ေဘာ္တဆယ္
အရည္လယ္႟ၾံနီဴပင္းစ
မဵက္စဥ္းေတာင္ညိႂေလခဵိႂခဵိႂ ေဆာ္ခိုက္ကို
ေဇာ္ဂဵီပဵံသံဝိဇ္ကယ္
႒ကိတ္လိုက္တဲ့ပၾင့္ေဆး
မိုက္လံုးကိုခဵိန္ ဘူမဟိန္ေဴမေစာင္းမ႖
ေသာင္းဗိုလ္ထုရန္႓ပိႂ ရဲကိုယ္႒ကီးစက္ထား
အံတုလိုႛကဵယ္ နင့္လယ္ကို
ေတာင္ဆီးေတာ့ - ႓ပီးေနဳကညၟပ္သၾား။
တိုင္းသိသူေတာ္
၄
ကသိုဏ္းဆယ္စံု အသုဘႎႀင့္
ဂ႟ုဓမၳဴမတ္တရား
ငၝ့နားေလသန္ႛ ပဵံႚမသင့္ဘူး
သူရာဘိန္းဘင္း ေသာက္ဴမႃးေပဵာ္၊
သစၤေလးဆယ့္ မဂ္ႎႀင့္ဖိုလ္ကို
ဋီကာ ဝိ႓ဂိႂဟ္ ကဵယ္မေဴပာႎႀင့္
စိတ္ကေလာလိုႛ ေဇာမဝင္
မဟိဒၭိအင္ ရံပံုပိုင္း တိုင္းသိသူေတာ္
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တန္ခိုး႓ခိမ့္အက္၊ မိုး႒ကိႂးစက္
ဘဝဂ္ပတ္ကံုး အံ့မဆံုး
သံုးေဘာင္ ေခတၨ တိုင္းလံုးေကဵာ္
မဟာသူေတာ္ ေအာင္နဝင္းႎႀင့္
ႎႀိမ္နင္းလတံ့ လက္႟ံုးေထာင္
အဝီစိေဘာင္ ငရဲမင္းမႀ
တင္ရင္႟ိုက္လိုႛ ငိုက္ဆိုက္မႁိင္
ဇာတိဉာဏ္ခိုင္မိုႛ လၿင့္ဓဇက္၊
ယမမင္းက ႎႀင္းခဲ့ေဆာင္
ေတာင္ေဝႀးစိန္ေတာင္ စိုးရလက္နက္
ေကဵာက္မဵိႂးလ႖ပ္တဲ့ ကဵပ္မဟိန္
အပဵိႂဆယ္အိမ္ ေအာင္းေတာ့တသက္၊
အထက္ - အထက္၊ ဝၝးပၾားဆက္
ဘဝဂ္ေလးထပ္ ႎုန္းမအပ္
ဘုန္းေတာ္ရဟတ္ ပတ္ပတ္ေမၿ
ေအာင္ပၝေလ - ေအာင္ေစသံစည္႟ၾန္း
က႗န္းနိဗၱာန္ဆိပ္ဦး၊ ထူးဆန္းအလႀမ္းကဵယ္
ေဒၝင္းစာငယ္ဆၾယ္လိုႛ တုလ႖င္ ဂ႟ုမထားငၝ့တရား
စကားလႀယ္ ဘယ္မသၾယ္ဝိုက္ႎႀင့္
အဳကာအလယ္လိုက္လ႖င္၊ အ႒ကိႂက္ဟုတ္စံ
႟ၾယ္ကုမာရီ၊ ဆန္းေပ့ ပလီငယ္ေလ
ခၾၝမႁံသင္းတဲ့ ႎႀင္းရာသီ
ေပၝက္ပန္းေရာင္နီ သစ္ေခၝက္ဆိုးႎႀင့္
ပိုးမစပ္တဲ့ ငၝ့ကိုယ္႟ံု၊ ရစ္သိုင္းရယ္ဴခံႂ
ႎႀစ္ကိုယ္လံု ပဵိႂေပၝက္ကယ္ မိုးေသာက္မႀ ထတမ္း
သီလေဳကာင္ - သူေတာ္ေယာင္ ဖန္ထပ္ကယ္
သံုးရပ္သူစိုက္ပန္း။
ေဗဒင္ဆရာ
၅
ေအာင္ေဇယဘံု - တပံုတက္၍
ဉာဏ္ကၾန္႟ၾက္ကို ဖၾင့္ေတာ့မည္၊
ဘိသက
ိ ္ဳသဘာ တူကိုင္ေဴမၟာက္ယင္
ေပၝကၡရသာဒီ မဟီမိုးလို ႓ဖိႂးလိႁင္ရသည္၊
ေဟာယင္မလၾဲ သံမႁိစၾဲ
႓မဲ႓မဲမႀတ္မႀ သိနားလည္မည္
ေရာင္ဴခည္တေထာင္ ဖလ္ေနစက္
ထၾက္သည္ကာလ အေရႀႚက
ညေနတိုင္ဴပန္ယင္ အေနာက္သိုႛဝင္သေလ၊
ဆရာထင္လ႖င္ မႀန္မခၾဘူး
အာထဗၱန ကဵမ္းေလးပံု
အံတာလံုလံု ႎုတ္ငံုဴပ
ဒၝယိကာမ အသက္တည္
႓ဂိႂဟ္ရႀစ္မည္ႎႀင့္ ေဒၾးေဘာ္ဴပႂ
သတၨဂု႟ုစား႔ကင္း႒ကိမ္
အိမ္ - ယခုပင္ ရကဵိမ္းဴမင္
အယင္စုတ္ကို မပယ္ေကာင္းဘူး

ေဴခလည္းႎႀစ္ေခဵာင္း၊ ေခၝင္းလည္းႎႀစ္႕မာ
ကုိယ္မႀာတခု၊ ႟ုပ္တုပီေမာ - အနီေႎႀာ
ဴဖႃေသာလပ္ႎႀင့္ ပန္းသတ္ပံု
ဗဵိႂင္းဳကက္အစံု တူကစားစိုႛ
ေ႟ၿေႎႀာေရာင္တံ ႎႀာမႀန္တိုႛ - ေဟာကိုဘိုႛလားလား၊
အညစ္တၾင္ေခၝင္၊ ဴမန္ေဘာင္မႀာေရမခဵိႂး
ကိုးႎႀစ္ႎႀင့္ေဴခာက္ေသာင္း၊ မႀတ္ဳကေလကုန္
ေ႟ၿဘၾဲႚပံု အာေခၝင္ခဵိတယ္ - ဣတိၪယဇာတ္ေပၝင္း။
ငၝပုဏၧားဴဖႃ
၆
တသိန္ - တသိန္ ဉာဏ္အိမ္ဖၾဲႚယင္
အကဵယ္ခဵဲႚတိုင္း စည္ေတာ့မည္၊
အဓိပတိ ကဵမ္းေလးပံု
အာဂံု - အာဂၝ ငၝကေဟာမည္
အေဳကာတေထာင္ ဘေလာင္႓ငိမ့္ေအာင္
တိုင္းသိမ့္ရသည္၊
ဒၝယိကာမ နတ္ထက္လႀ
ငၝ့စကားကို သင္နားလည္
ဆယ့္ေဴခာက္ဴပည္ ဘယ္ေလာက္ရႀိ
အတင္းတိစ - ဟုတ္ဧကန္
မမႀန္ယင္ ငၝပုဏၧားကို
နံပၝးထိုးလိုႛ အကုန္စီးေတာ့
သမႝရာသီး - င႟ုတ္သီး - ႒ကီးယင္ ခဵဥ္စပ္
သဒၬကပ္၊ မႀတ္ေလာ့အမိ - ဂဏႀာဟိ
အသိအဴမင္ ႓ပီး႓ပဲစင္၊ ဇာတာခၾင္ အမႀန္႟ႁလ႖င္
စတု ပဥၤ သတ္ အႉာ - နဝၝ ေဴမၟာက္လၿား
ဓာတ္ေလးပၝး၊ ႓ဂိႂဟ္စားသက္ေရာက္
ကဵိန္းကိုေထာက္လ႖င္၊ ေဴမာက္ဥတၨေရခဵမ္းသာ႒ကီး
ဆီမီးတန္ေဆာင္ အတူထၾန္းစိုႛ
တခၾန္းဆရာမႀာစကား၊ ကစားစရာခ႟ုသင္းႎႀင့္
ေ႟ၿယမင္းလိုယင္ယူ၊ အခဵစ္ကယ္တူဳကပၝစိုႛ
ငၝ ပုဏၧားဴဖႃ ကိေလထၾန္းတယ္၊ ဦးစၾန္ႎႀင့္တၾဲလဲ၊
အေခဵာက္ကယ္တူ အခဵႃသူေကာင္းခဵည့္
အေခဵာင္းတၾင္ ေခၝင္ခဵႂပ္တယ္၊ ဂုဏ္းအုပ္တဲ့ဳက႓ပဲ။
ပုဏၧပဵံ
၇
စမ္းလဂ္ဇာတာ တကာမ
အနိစ္ အဴပ လၾတ္ကင္းစင္
႓ဂိႂဟ္စီး႓ဂိႂဟ္နင္း ရႀင္းသန္ႛလံု
လပ္လာဘဳကံႂတယ္လိုႛေကာင္းတယ္
လမ္းေဳကာင္း႒ကီးဴမင္၊
အမိ-မိန္းမ အဘ-ေယာက္ဵား
တကာမကို ေစာက္ထိုးဖၾား
ငၝမႀားသလား၊ မႀန္-မဟုတ္ယင္
ဦးစၾန္ကိုႎႁတ္၊ စိကိုကုတ္ေတာ့
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လႀေခၝင္ခဵႂပ္မဲ့႟ုပ္သၾင္ တရန္ဴမင္ဳကင္မူစိတ္ႎႀင့္
ခ႗န္းမခဵိတ္ႎိုင္ ရမက္ပၾားလိုႛ
ဘုရားလည္းေဟာ - စိတ္လည္းေစာ
ဉာဏ္အေစာႎႀင့္ အေတၾးေခဵာ္
ဆရာေတာ္ကို မခဵစ္ဘူးလာ့
အစ္ကုတ္ - အတ္ကုတ္ေဟာလိုႛေ႔ကးမယ္
ႎႀမေလး ပင္စိမ္းပင္၊ ေရသၾန္းပန္းတင္
ကိုယ္ရည္ေရာ္လိုႛ၊ ပုေဏၧးကေတာ္ခံဘိုႛေကာင္းငဲ့
ေ႟ၿနဖူးစာငယ္ကေလးက၊ ေရးသစ္စလက္ေဟာင္း၊
ေခဵာ့ေသၾးကိုဴမၟႃ၊ သၾားေငၾဴဖႃဗဵာဆံဝိုက္ကယ္
ငိုက္တဲ့လိုႛေမးယင္း၊ ေတၾးလိမ္လိုႛမဳကံ
ပုဏၧားပဵံ ဉာဏ္မီးငယ္ နီးလုလုအခင္း။
ငၝးတပံုေစာ္ကဲ
၈
သစၤကိႎၮရီ - ကန္ႛခဵႂပ္မင္းႎႀင့္
ေပရင္းနီစစ္ ေတာခတၨာ
ကာဠကဏၧီ ဂမုန္းပံုႎႀင့္
ပင္စံုေပၝသည့္ ေတာရိပ္ေမႀာင္
ေတာင္တဴပက္ေရ ေတၾေတၾဆင္းလိုႛ
ေနခဵင္းသာလႀ တိုႛရပ္မႀာ
လိုခဵင္စရာဘာမရႀား ေပၝမဵားလႀပၝ
႒ကိႂက္ယင္လိုက္ခဲ့ ႎၾဲႚဴပာဴပာ
ေခၝင္းတရာဴပည့္ တိုႛေတာင္ေဴခမႀာ
ပၾဲဦးေနရန္ မႀန္မယၾင္းဘူး
လဲ့ဝင္းမယ္ထင္လ႖င္ ေနာက္လၾယ္ေ႟ၿသၾတ္လိုႛ
အိမ္ႌၾတ္ေအာင္ ပံုခဲ့မယ္
ငၝတပံုေစာ္ကဲ စၾဲခဵစ္ဳကလံုးလံုး
ေလာင္မီးဴပထိန္ သစ္ေဴမမိႀန္ခၝစုမႀာ
လၾမ္းစမႁေပၝေပၝ၊ သာတုန္းသိုႛေသာ္
ေဂၞသဇင္ငံုဖူးခူးပၝလႀည့္ေစာေစာ။
ေတာင္သူလယ္သမား
၉
ခက္ရင္းလက္ေစာင္ - ေဴမၟာင္းထားမႎႀင့္
ခဲစ - ရဲစ - မဲညစ္ထူ
႟ၾက္ေဴမပိုင္သ က႗န္းတိုက္ကာ
ပဵဥ္းအင္သစ္ရာ ပင္နပဲႎႀင့္
ဝရဲ - ဝ႟ံု - ခဵႂံအ႟ႁပ္ကို
ရႀင္းခုတ္တဲ့သူ
ေနပူ - မိုးစၾတ္ေဆာင္းမခ႗တ္
အထၾတ္မတက္ ထန္းဖူး႟ၾက္
ပုန္းပကၠလာ ေဆာင္းေတာ္မူ
ဆူးလၾတ္ေနပူ လၿာဘိနပ္ႎႀင့္
သစ္ကဵပ္ဆိုးတဲ့ မဲမံုဆံ
တင္လံ - ရင္လံ ထိေအာင္ကဵိႂက္လိုႛ
ခဵစ္ယင္လိုက္ခဲ့ မပဇာ
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နဘူးခဵံႂသာလႀတယ္
ေတာင္ပူဇာေပဵာ္မ႓ငီးတယ္
ကုန္းေဴမေပၞကဵပ္တီး
ႎၾားဝၝခဵိႂေစာက္ႎႀင့္
ခေလာက္ကယ္ဒံုတင္
ကၾင္းလၾင္က ထီးထီး
ေတာဴပည့္စင္ ေဗာင္ဘဲ့ႎႀင့္
ပင္ဘိန္းႎၾဲႚဆူးခဵံႂမႀာ
ကင္းပံုညိႂ ခဵိႂပဵားငယ္
မဵားလႀသီးသီး
ဇမၱႃေပၞ ေသခဵင္ယင္ေမာ္ဳကဟဲ့
ေဘာ္ေတာ္သံထားမ ေသၾးလက္စမသိမ္း၊
ငယ္စဥ္ခၝက ခဵမ္းသာ႓ငိမ္းႎႀင့္
သစၤာထိန္းတဲ့ တိုႛေနရာ
ခုခဵိန္ကိုသာလႀတယ္
ထန္း႟ၾက္ကာ ေခၝင္စိုက္ကယ္
လၾမ္းလိုက္ကဲ့ တ႒ကိမ္း။
ေခၝင္ကပၯလီ
၁၀
ဂုဏ္တံခၾန္ မိုးစၾန္ေဆာက္
ေလာကဓာတ္ေရာက္ လၿင့္ေတာ့မည္၊
ႎႀစ္ေဆာင္မၿန္းတဲ့ ရန္က႗န္းေတာင္
ေမာ္ကၾန္တန္ေဆာင္ ေအာင္သံလႁိင္းတဲ့
ကုလားရႀိတိုင္း စက္ေအာင္ႎႀိမ္
ဝရဇိန္ေရာင္ ပၾင့္အာဆဲ ရဲဇာနည္၊
ေလးဆူသမုတ္ ေရအစုတ္ ေဝဝုစ္ဘက္ကာ
စကၠဝၝ ကမာၲထၾန္းတဲ့ က႗န္းတည္တည္
လႀည္းမည္စဳကာဧကန္ဟုတ္ခဵည့္
ေလာင္းဗုဒၭသိုက္နန္းစံ
ဂုဏ္မဟာခံ ဆိုးခဵည့္ထပ
ိ ္ပိတ္၊
ေ႟ၿပိတုန္းသိုႛ ကိုယ္လံုးေဴပာင္
ဣႎၬနီေရာင္ ဖဲစခဵိတ္ခဵိတ္၊
႟ႁပ္လိမ္ေထၾးလိုႛ စမဴမင္
သူႛဆံေကရႀင္ ေထၾးခဵည့္လိပ္လိပ္၊
မိုး႒ကိႂးေခဵာက္ေတာ့ ဘာမထီ
ေခၝင္ကပၯလီရဲခဵည့္မထိတ္၊
႒ကီတ္စု - ႎုတ္စု ဂုဏ္ေခဵာက္ခံ
ရာဇဝတ္ဒဏ္ ဧကန္ႎႀိပ္ခဵည့္
ဘိုသိက္စိုးရ ဆဒၬရႀင့္သိမ္
ဘုန္းေတာ္ႎႀင့္ ႎႀိမ္မေလ ရႀင္းေလဟဲ့႓ငိမ္
ေခၝင္မဟိန္ဇာတိ က႗န္းပိုင္႒ကီးလက္႟ံုး၊
အန္တုလိုႛစၾာ စကၠဝၝနယ္တိုက္မႀာ
ရဲသိုက္ရထံုး။
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မင္းေကဵာ္ဆို ငၝမဟုတ္ေပ
၁၁
ဇဗၱႃေဘာင္မႀာ ေထာင္ယင္းမႀားခဵည့္
ေယာက္ဵားငၝဟဲ့ ထီမထင္၊
အ႟ူးတကာ့သၾက္ခဵာလံ
ဴပႂဟန္ - မူဟုန္ ဴမင္သူရႀက္လိုႛ
တရက္ကိုးခၝ ရႀင္လူထၾက္တယ္
ႎႁိင္းဘက္မဴမင္၊
မင္းေကဵာ္ဆို ငၝမဟုတ္ေပ
လာယင္ဴဖႃတ္ခဵည့္ တိုင္းတခၾင္မႀာ
အပဵိႂဴမင္ ရင္ကိုထု
ကညာႎုႎု ဗဵာဆံေဝ
ခဵစ္ေစတနာ ႒ကိႂက္ခဵည့္လံုးလံုး၊
အိုဘဲ့ ကတံုး လက္႟ံုးဆန္ႛတန္းအခန္းခန္း
သကႆန္းတဘက္ - ခဲဘဘက္ စၾဲလက္ကိုင္မိုး
ရန္ႌၿန္ႛခဵိႂးစိုးဘက္မဲ့ ႎိုင္ရာမတူ
ေဴပာစရာ့ လူငယ္ေလး။
လက္႟ံုးကိုထူေထာင္ ဇမၱႃေအာင္ေဴမရပ္မႀာ
နာဂတ္သံခဵိႂခဵိႂႎႀင့္ မင္းေကဵာ္ဆိုတၾင္ဇာတိငယ္
တိုင္းသိတဲ့ေယာကဵ္ား။
အမဲ့အဖိုး ဘဲ့အဖိုး
၁၂
ေ႟ၿဘိုကုန္းေဘာင္တည္ေထာင္စက
ေတးေလာင္းဘုရာ့ ငယ္က႗န္ယံု
ဂုဏ္႓ပိႂင္ - ရပ္႓ပိႂင္မဝၝဳကႎႀင့္
မ႖ိႂႚဦးသာစၾ ရပ္မဵာ့ေနာင္
ေကာ္ရစ္ဓၝးေဳကာင္ ေဆာင္ပုတီးႎႀင့္
တံဖိုး႒ကီးႎႀင့္ကာလေပၞ
ဆယ့္ငၝးႎႀစ္မႀ ခဵစ္စိတ္ဝင္
အပဵိႂပဵံသင္ ဗဵာဆံဝိုက္ကယ္
လာလိုက္ခဲ့ေခၞ၊
ဇင္ဴဖႃတလိုက္ ဴဗန္တကဵိႂက္
ဘင္းဘိန္း႟ိႁက္လိုႛ စိတ္ဳကိႂက္ေပဵာ္
အသေရာ္ေခၝင္ကမႀတ္ေတာ့
ေဆးဒန္ဒန္သတ္ စပ္တူပၝ
သုတဘင္နာလုပ္တဲ့အတတ္
ဘယ္အနိစၤ - ဘယ္ဒုကၡာ
တရားမကဵမဆင္ခဵင္
အပဵိႂဴမင္မဵက္ခဵိႂဴပလိုႛ
အမိဘိုးဘစားစရာ
ေရာ့ေငၾသဴပာေပးတဲ့တကဵပ္၊
အမဲ့အဖိုး - ဘဲ့အဖိုး
အဆိုးမႁဴဖင့္ လၾန္ေပဵာ္ပၝး
မုတ္ဆိတ္ဖၾားႎႀင့္ေငၾသၾားေဳကာင္
ေခၝင္းေပၝင္းစေထာင္ ေပၝင္းလိုႛမဘက္
စိႎၩာတန အလံုးစံု ပုဆစ္သံုးပံုေ႔ကအန္ခတ္လိုႛ

႒ကိႂးထုိးဇယ္မႀတ္ေပၝက္ႎႀစ္ဆယ္ဉာဏ္
ထူးသတၨိ ဖန္တကိုယ္ေလ …။
ေမာင္ဳကံရာ ရဲပၝ့ေနာ္ေမ
ေနာက္ေနာက္ခၝ႓မဲလိုႛ မေသၾ
ေ႟ၿေငၾကိုေပးေရာ့ ယူေတာ့ေမ၊
ေတၾးဆေမ႖ာ္ေယာင္
ေနာက္ေနာင္ခၝ မယ္မေသၾႎႀင့္
ေတာင္ေဝႀးပၝ စရန္သၾင္းမယ္
မင္းယူေတာ့ ခဵက္ခဵင္း
မုတ္ဦးရပ္ေန ဦးေပၝကာသိုႛ
မုတ္ဆိတ္ဖၾားႎႀင့္ ေငၾသၾားဴဖႃ
ပုတီးဴဖႃဴဖႃ သံုးတဲ့သၾားကဵိႂး၊
မယ္ … အဖိုးခဵစ္႟ိုးမႀန္
ေဘးဘိုးသၸာန္တူေတာ့လံုးလံုး။
ေ႟ၿဧည့္ကက
ၾ ္မဵက္ဆံကဵယ္
၁၃
ေခၝင္းထဲကေန ငၝ့ဳကင္ဘက္
ေ႟ၿဇီးကၾက္ မဵက္ဆံကဵယ္
မဳကံႂဘူးထူးပၝဘိ
တိုင္းအဓိပတိေဗၾအခဵာမႀ
နတ္လူဴဗဟၳာႌၾတ္ကာဖူး
ကဵႃးေကဵာ္ဳကတယ္၊
ပဥၤင္တူရိယာ သာမဵိႂး႔ကယ္
ဘယ္ကုသိုယ္ေတာ္ သမာၲပၾဲမိုႛ
ႎၾဲယႀဥ္ဳကတိုင္းလံုး၊
႟ႁစမ္းပမယ္ …
ေတာင္ပဵာလယ္ေကဵာ္ခဵိမ့္တယ္
သဲသိမ့္သိမ့္မဆံုး၊
ေဴခာက္ရက္တခၝေမတၨာပဵိႂး
ကိုးေကဵာင္းအမနာေတာ္မူ
ေသာင္းမၸလ လကဵ္ာေဗၾမႀာ
သေဴပႎႀစ္ဆူ ထီးဴဖႃခ
မိုးဣႎၬဂူ မဟာသဒိသဆု႒ကီးယူ
ဥဒၝန္းစိုက္ထူ ကပ္လႀႃထၾန္း
မိန္ႛခၾန္းဗဵာဒိတ္ခၝသင့္ယူ
နတ္လူဴဗဟၳာႌၾတ္ကာဖူးတယ္
ပၾဲေတာ္ရဳကႃးဳကႃး၊
ခၝပၾဲေတာ္ဆိုင္
ေခၝင္းသစ္လႁိင္နန္းလယ္က
မဵက္ဆံကဵယ္ မယ္ေခၾလိပ္ကယ္
နားစိတ္ေတာ့ပန္ဖူး၊
သိုႛရာတၾင္မယ္၊ နတ္ဘုန္း႔ကယ္သူလာက
ဂုဏ္သမာၲတည့္လႀတယ္
ရပ္သာစည္တယ္ဆန္းတယ္
နန္းေငၾေ႟ၿဦး။
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ေပၝရိသာဒငၝ့ဴခင္းရာ
၁၄
သံုးယူဇနာ နယ္ခပင္းကို
တဟုန္ဴခင္းႎႀင့္ အေရာက္ဴပန္
ေပၝရိသာဒငၝ့ဴခင္းရာကို
စဳကဝဠာ တိုင္းလံုးေကဵာ္လိုႛ
ဇဗၱႃေပၞမႀာ ဂုဏ္ေရာင္ထၾန္းသည့္
ေလးက႗န္းစိန္ႛတိုင္၊
နတ္ေသာ လူေသာ ဘီလူးေသာ
ေဴပာမဵိႂးေဴပာေတာ့ ထၾက္ခဲ့ႎိုင္လ႖င္
နင့္လည္ခိုင္စ သည္သာေမးလိမ့္
ေကၾးေရာ့ ရာဇိႎၬာ
ဗာရာဏသီ နန္း႒ကီး တမၾတ္
သံလဵက္မိုးလိုႛ ေစာက္ထုိးယူ
အရႀင္ ကလူ စားခဵည့္မလၾတ္
အထၾတ္ထပ္ပန္း တလန္းလန္း
စံခန္းသာလႀ ပေညာင္ေ႟ၿပင္
ကၾန္းဘံုေဳကာ့ယဥ္ကိုေလ
ဆိုင္းဴမကုန္စင္။
သဘင္ေအာင္ပၾဲ ဴခံႂတယ္ကိုေလ၊
ဂုဏ္ဇာနည္ ရဲသူနတ္ေပ
ဴပည္ကာသိ တိုင္း႒ကီးထိပ္ေဗၾ
တေဴပလံုး ေဳကာက္ခဵႂန္းႎၾံနာ
တရာဴပည့္မင္း ခေစာရင္း၊
ယုတ္ဴမတ္သနင္း ေရတၾင္းဝတ္စင္း
မေဳကာက္လိုႛ စၾတ္ကဵယ္ကဵယ္လ႖င္
နင့္မယ္ေတာ္ ပဵိႂသလားဟဲ့၊
လႀဲႛဳကည္ ဥေသ႖ာင္
နန္းေညာင္ေတာ္ ကိုင္းသာတဲ့ဆိုး
မိုးသူထၾတ္ထား ေပၝရိသာေခၝင္ႎႀိမ္
ရိႎၬမာ ေ႟ၿသန္လဵက္ကယ္ႎႀင့္
ႎုန္းဘက္မဲ့ ေယာကဵ္ား
ထီးဆိုဴမေနာင္ အန္ေထာင္ယင္ ေဳကေရာ့မယ္
ေယာင္ေပေပ မေစာ္ကားႎႀင့္
ေဘာပံုစု႟ုပ္မဵား။
ေခၝင္မဟႄသက႗ဲရာဇာ
၁၅
ဇမၱႃဴမန္ေဘာင္ ေဘာင္ဒီပမႀာ
ေခၝင္မဟႄသက႗ဲရာဇာ
ႎႀာသံမႁတ္က ဴပႂတ္ဴပႂတ္စင္မယ္
ဘယ္ထီမထင္ ရန္ကိုခဵိႂးခဵည့္
ခဵိႂ႒ကီးစိန္ေတာင္ ေမႀာင္လိုႛ႓ဖိႂးစ
႓ဖိႂးဴမင့္ေတဇာ၊
ဘုန္းရႀိန္႟ိုက္ဴပင္း တဝင္းဝင္း
ေတာင္းမင္း သီရိ ဓိပတိ
သိခဵည္ဘူးတဲ့ ႟ုပ္တကာ
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ေဴမဒီပၝမႀာ သူလာႎုန္းက
အူလံုးထၾက္လိုႛ ညက္ညက္ေဳကမယ္
႓မိႂင္ေဟမဝန္ သားမင္းတန္ခိုး
တုတု-ပပ ေဴမၟာက္လိုႛေထာင္
ခဵိႂစဳကာေရာင္ ခင္းခဵည့္မိုး႒ကိႂး၊
ရဲဇာနည္ရ က႗ဲမဵာ့ေနာင္
ရဲတံခၾန္ေရာင္ ေဴပာင္ေဴပာင္မိုးခဲ့
ဆိုး-ဳကမ္းတမ္းဘိ စၾမ္းသတၨိ
ေ႟ၿဂူေတာ္႒ကီး ေတာင္လကဵ္ာမႀာ
ခဵိႂႚရိႎၬမာ ရန္ကိုခၾင္းခဵည့္
သတင္းေတာက္ပ ႎႁန္းရာမဴပႂ
က႗ဲမင္း မႀန္ကူငယ္ေလ
ေသာင္းလံုးဇမၱႃ ဘယ္ရန္သူ မာန္မတင္းလိမ့္
ခဵိႂတၾင္းတၾင္ ေသေရာ့မယ္
ခုနစ္ေခၾ ဆယ္ဴပန္ဆိုက္ေအာင္
ခတ္လိုက္ခဵည့္ က႗ဲမင္း။
ေ႟ၿဥေဒၝင္း႟ုပ္
၁၆
မႎၩေလးေတာင္ ေ႟ၿဗဵာဒိတ္မႀာ
ေနတံဆိပ္ရ ထၾန္းေလေလ
ေ႟ၿဥေဒၝင္း႟ုပ္ ကၾင္းကၾင္းပၝတယ္
ဘာႎုရာဇာ ဖလ္ေနနတ္ႎႀင့္
ေ႟ၿမလည္စံ မဟာနတ္ဝယ္
ထူးဴမတ္ ဝိေသ၊
ေဇနဂရ ဘာရတ နာဂသ႖ႎၩ တိုင္းေထၾေထၾ
ေ႟ၿရာဇသံ ဴပန္႟ံုမ႖ႎႀင့္
တိုင္းေသာႎုႍ ဆတ္ဆတ္တုန္
သေဴပ ဴမန္ဘံု ေဳကာက္ဳကေကၾးေကၾး
ဆဒၬန္ေပၝလိုႛ ေဴပာမပိုင္
ေ႟ၿတိုင္ခဵည္ကာ မၿန္းစေဖၾးေဖၾး၊
သမီးဆက္လိုႛ ပဏၧာႎႀံ၊
ႎိုင္ငံတရာ ဴဖစ္ရကံေက႗း၊
ေရႀးကအထူး - မဳကံႂဘူး
ဳကႃးေပ့ - ဴမင့္ေပ့ ခုနစ္ေတာင္ရံ
မိုးက ဗိမာန္လိုေလး၊
ကုန္းေလးဆင့္ခံ ေလးတန္ စီကူ ဘီလူးႎႀင့္
စမ္းေရဴပည့္ သာလၾန္ဳကႃးသည္
ဖူးေမ႖ာ္႟ႁမညီး၊
နန္း႓မိႂႚ ေဴမာက္ေတာင္
ေ႟ၿေခၝင္ဴခာ ေအာင္ေဴမဆိုက္သည္
သိုက္ဝင္တဲ့ ရပ္႒ကီး
ဘုန္းေတာ္ေဳကာင့္ေပၞစံေတာ္မႀီနာဂတ္က
ဇမၱႃမႀာ ေ႟ၿဇာသတ္တယ္
ရပ္ဆိုမဵာ့ ေဆာင္ထီး။
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ေ႟ၿကဵီးရန္လၿင့္
၁၇
ဆုတ္ဟဲ့ ေရႀာင္ေလ မဆိုဘဲႎႀင့္
ရႀဲဳက - ရိပ္သိ ငႀက္ထိုထို၊
ကာက ဝဏၧ တန္ခိုးေကဵာ္
ဇာတ္ေတာ္အမႀန္ ဧကန္ထက
ၾ ္ခဵည့္
သစ္ေခၝင္းပုန္းလဵက္ ေအာင္းတိုႛေန
ခင္ပုတ္တေတၾ ေသေဳက႓ပီးေအာင္
မီးႎႀင့္ ရန္႓ဖိႂ၊
ဝရဇိန္လက္နက္ ႎႁတ္သီးစက္
ေတာင္ပံႎႀက္လိုႛ မာန္ထၾက္႓ဖိႂ၊
ငႀက္မဵားဗဟို ဇာနည္႓ပီး
ေ႟ၿကဵီးရန္လၿင့္ ဆိုးေခၝင္ေဗၾ
ခႎၭာေ႔ကမည္ မႀတ္ေတာ့ခဵက္ဴခင္း၊
ေဴပာင္းေလးသနတ္ ေဳကာ့ကၾင္းဆင္
ဘယ္ထီမထင္ဘူးမိုႛ ထင္းထင္း
ရဲဴခင္းသတၨိဘက္မရႀိ
စီုးဓိပတိ ငႀက္ဘုရင္
ဥမဵိႂးကုန္စင္ မကဵန္ေဆာက္လိုႛ
႓မိႂင္ခၾင္ေဴမေလ႖ာက္ တိရစာၥန္
မၿားမ႖မကဵန္ လိုယင္သံုးခဵည့္
႒ကိႂက္ဆံုႛမံုငၝး ထားမဵိႂထား
သူစားလိုက ရေအာင္ယူေခဵ
တိုင္းႎႀံႛေအာင္ ေမၿတယ္ေလ
ဆန္မဵိႂးေတၾ ကဵီးမယ္တိုႛ
ဝန္းလိုႛရံလာ ႓မိႂင္ပင္ေဝနန္းငယ္က
ဴမန္းေပဵာ္စကာ ညဥ့္မႀထက
ၾ ္သည့္ ဇီးကၾက္ဟာ
ကဵီးမင္းလာႎႀင့္ မေဳကာက္ေပ
အေလဵာက္လဵင္လဵားနင့္အသား
စားလိမ့္မခ႗တ္ ႓ပဲ႓ပဲကုန္
ဂဠႂန္မဵိႂးေသာ - ထီးလိႁင္ေသာ
ဝၝလိုႛေဴပာ ေတၾႚမေရႀာင္
အ႟ိုးပၝေဴပာင္ေရာ့မယ္
ေတာင္ဇမၱႃလကဵ္ာက႗န္းမႀာ
ငႀက္ဆိုးမ႖ာ့ ဦးစၾန္။
မႀႃး႒ကီးမတ္ေခၝင္တကယ္မႀတ္လိုႛ
၁၈
ဇာတိခဵက္ေ႔က တည္ေနရင္းက
ခဵင္းတၾင္းဴမစ္စ ညာအေခၝင္
ေဘးဘိုးစီစဥ္ ဘီကေရႀာက္လိုႛ
ေ႟ၿနန္းေ႟ၿဘံု ဴမင္ေပရ
ေဴပာပႎိုင္ေအာင္
ငၝတိုႛ႟ၾာ မင္းသံေရာက္က
ေမာက္တို႒ကိမ္ႎႀင့္ လကဵ္ာေတာင္
မႀႃး႒ကီးမတ္ေခၝင္ တကယ္မႀတ္လိုႛ
သည္႓မိႂႚသည္ရပ္ ေရာက္မႀပင္

လၾတ္႟ံုးလုလင္ အမႀန္သိ
ဇာတိမင္းေန ေပဵာ္ပိုက္ခဵင္
မႀင္စစ္ဴပင္ - မႀင္ေဳကာင္ထိုး
မိ႟ိုးဘလာသည္ထားမကို
မခဵရက္လိုႛ ခုထက္တိုင္
ေပၞလာလ႖င္ ခဵိႂင္ေရာ့မယ္
သံႎိုင္သူ ဦးသာေအး
ေဆးလိုက္သည့္လက္ေဟာင္း
သံုးႎႀစ္တိုင္ခၝေစလိုႛ
ေကဵာက္မေတၾႚေနရႀာ
ယမန္ခၝ ဟိုလက
ထက္ႎိုင္မ႖အေကာင္း
တိုႛဘိုးေအ ငယ္ကထဲက
လက္စၾဲလိုႛ တည္ထၾင္
ေတာင္ယာဴပင္ ေကဵာ္ဟိုးမႀာ
ကိုးဆယ္ဴပည့္ႎႀစ္ေပၝင္း။
တဲသာတဲ့ေဴမ
တိုႛယာလယ္ ေပဵာ္ဘၾယ္ေပၝတယ္
ပန္းစံုေတာတၾင္ တ႒ကိႂင္႒ကိႂင္
ေခဵာင္းေရေဴပးလိုႛ ႓ငိမ္းေအးသာ
ကင္းပံုကဵီးအာ ဂံုညိႂ႟ၿန္းလိုႛ
ကဇၾန္းေရေပၞ ဳကာကေတာက္ကယ္
႓ဖိႂးေမာက္လိုႛ႓မိႂင္
နယ္႒ကီးပတ္ကံုးအံ့မဆံုး
ေ႟ၿဂမုန္းနံႛ ေတာလံုးလိႁင္
ငႀက္ေကဵးသံ႓ပိႂင္ ဟစ္ေအာ္ေ႔ကးလိုႛ
႓ငိမ့္ေအးယုယလူလိုေပဵာ္
လႁံႛေဆာ္႟ၾက္ကဵင္ မိုးကခင္းခင္း
ဇီးခဵိႂေပၝတဲ့ ေတာ႓မိႂင္လယ္
ဥသ႖စ္ေ႟ၿတယ္သီးက ဝင္းဝင္း
ပိုက္ခင္းစည္းဝိုက္ ေ႟ၿယုန္လိုက္
ပုဇၾန္ဖၝး႟ိုက္ ပဒပ္ေတာင္
ဂဵိႂးႎႀင့္ ခၝေထာင္လိုႛ မရႀားဘူး
စားခဵင္သံုးရ ေပၝလႀတယ္ကို
ဝင္းဴပာလဲ့ ညိႂငယ္ေလ
အိုဴငင္းႎႀင့္ဆင္းသဂႆၝ
လိုက္ပၝေနာ္ သက္ကုန္ႎႀင္း
ေႎၾခင္းရာသီဳကံႂ
ေလညၟင္းတသုန္သုန္
ငံုႛပန္းက လန္းေဝဆာ
ေ႟ၿလင္းဴပာ ဖိုးေခၝင္ဳကႃး
ဘုတ္ဝၝဴမႃးလိုႛ ဘိန္ညင္းေ႕ခ
ေတာ႒ကီး႓မိႂင္ရိပ္ေဗၾ
တဲသာတဲ့ေဴမ
အလၾမ္းေဴပယင္ မကိုဋ္ကဲ့
မင္းလိုက္ခဲ့အေဆာ
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ေဴပာင္းေရာဆန္ပၝ
တေထာင့္ထဳကည္ လင္းကၾင္းမႀာ
ေမၿ႒ကိႂင္နံႛသင္းသင္း
ဟင္းရံႚဂံုညိႂ
မႁိနတိုကင္းပံုေလႀာက္လိုႛ
႓မိန္ေလာက္ေအာင္ ေမာင္ဆင္ပမယ္
လဘင္မႀာ ယုန္ခဵိႂသားကို
စားပၝလႀဲႛဘံုးေပၝ
ႎၾားဆယ္ဴခံ့ရႀင္
မဳကင္ယင္ေနႎိုင္႟ိုးလ
ေ႟ၿရင္ဝယ္ ဘလံုထိုးေအာင္
တိုးဆယ္ဆ ခဵစ္ေစာ။
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ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာတိုႛတၾင္ သဘာဝအေလဵာက္
ေပၝက္ေသာ ပန္းမဵားမဟုတ္ပၝ။ သဘာဝကဗဵာတိုႛကို
တုပ႓ပီး ဥယဵာဥ္မႁး႒ကီးတိုႛ စိုက္ပဵိႂးေသာ ေတာပန္းအတုတိုႛပင္
ဴဖစ္ကုန္၏။ ထိုစဥ္အခၝက မဵားစၾာေသာ ကဗဵာဆရာတိုႛသည္
ထီးနန္းရိပ္ကို ခိုလႁံ႓ပီး ဘုန္းေတာ္ဘၾဲႚတိုႛကို ဖၾဲႚဆိုကုန္၏။
သူတိုႛကား တကဲ့ေကဵးဇူးရႀင္တိုႛကို အမၿမ္းတင္သံဴဖင့္
ဤတၾင္ တကၸအဴဖစ္ဴဖင့္ ပၝဝင္ႎိုင္ဴခင္းေပ၏။
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အမည္ရယ္႒ကီးပၝတဲ့ ဇနီးရယ္ေပဵာ္လိုႛ
ဖဵဥ္းနားတိုတၾင္ ခဵည္ေပၝင္ညိႂေပၞစဖူးရယ္ႎႀင့္
ငၝးလူးရယ္မ႖င္မ႖င္ ေဳကးမသင္ေရလံုဴပႂတ္ပၝလိုႛ
အင္ကုတ္ကယ္ကဵယ္ကဵယ္ႎႀင့္
မင္းဖၾယ္စိုးရေသာက္ေပေလး
လယ္ထၾန္ဴပန္ - ႎၾားကန္ကိုပစ္ခဵ
ဆာမၾတ္ခဵိန္ကဵေသာေဳကာင့္
ဆံစလိပ္ေခၾ၊ ဖၝးယားေဝႎႀင့္
အိမ္ေနသူႛ သက္ပန္၊ ခဵက္ေပဵာင္းဆန္ကို
တပန္းကန္ကုန္ေအာင္၊ တက္တက္သာေဴပာင္ေတာ့
ကိုေတာင္သူႛအေန၊ ဗိုက္ဝမ္းေရ ပတ္လည္ကဵယ္ရယ္ႎႀင့္ယဥ္လႀတယ္ေလး။

ဦးေဆာင္း

သူဴပန္ပံု
ေလေဴပငယ္သုတ္ပၝလိုႛ
ေ႟ၿဘုတ္ကယ္အိုးအီ
အံုႛမိႁင္းငယ္ရီ
ေနမႀီေအာင္လႀမ္းခဲ့ရ
ေကာက္ငန္းကသူဴပန္ပံုမႀာ
ခတၨာငံုပန္းႎႀစ္ဆင့္ငယ္ႎႀင့္
ပန္းဝင့္လိုႛ႟ၾာကိုဝင္
အဴမင္ဆန္းပၝဘိတယ္ေလး။
ညခဵမ္းရယ္ေနရီ၊ ခဵိန္ေတာ္မႀီ
ေကသီပန္းႎႀင့္၊ ေရခပ္လမ္းမႀာ
စခန္းသင့္လိုႛ၊ ထက္ဆင့္နီေရာင္
ခဵည္စိမ္းေပၝင္ႎႀင့္၊ ယဥ္ေအာင္ေတာသူ
သနပ္ခၝးကၾက္ပၝးမႀာကူလိုႛ
အမူ႒ကီးကမ္းကုန္ကို
ဘယ္႓မိႂႚပံုသာခဵင္ေသာရယ္လိုႛ
ေဴပာဳကမယ္ေလး။
႟ၾာသေဘာ
မလၾမ္းေရာ့ေသာ္ေကာ
က႗န္းေမ့ေမာ့ေဴမာက္ခၾင္
မူေရလဵဥ္ လကဵ္ာစီးပၝလိုႛ
ေမာင္႒ကီးတိုႛ ေပဵာ္တဲ့႟ၾာ
ေဴမာက္ညာႎႀင့္ ေတာင္စၾယ္လက္ကယ္က
အင္းႎႀစ္ဘက္ ကာတယ္ေလး
တေခၝက္ကယ္လမ္းဆံု
႟ၾာသေဘာကို ေဴပာမယံုေသာ္

ဳကံႂလ႖င္ဝင္ခဲ့ပၝလားေနာ္အေဝး။
ႎႀမဴပာဴဖႃ၊ ေရာက္ေတာ္မူလ႖င္
မပူခဵမ္း႓ငိမ္၊ အဴခင္ရယ္ေဴမနီး
ထန္း႟ၾက္ကယ္စီးပၝတဲ့၊ ေမာင္႒ကီးအိမ္မႀာ
စည္းစိမ္ငယ္ခံ၊ ဟင္းခဵဥ္ေပၝင္ဘက္
ဴပႂတ္ဘူး႟ၾက္ႎႀင့္၊ ပိခဵက္ေရရံ႓ပီးလ႖င္
ဆန္ထမင္းရဲေကဵာ္ကို
ဝန္ကေတာ္ပံုေလာက္ေဴပးေအာင္
ေက႗းပမယ္ေလး။
တိုႛေတာ႟ၾာ
ေပဵာ္ပံုက သစ္သႎႀင့္
ငယ္ခဵစ္ကယ္လိုက္ခဲ့ေတာ့
အ႒ကိႂက္ကတဲ့၊ တိုႛေတာ႟ၾာမႀာ
မိုးအကာပင္ယံထက္ဆီက
ထန္းရၾက္ႎႀင့္ဆင္သည့္အိမ္
ဴခံႂတင္းတိမ္ႎၾားေရခင္းလိုႛ
ညဥ့္တၾင္းကို ပေလၾေကဵာ္ႎႀင့္
ေဖဵာ္ပမယ္ေလး။
ကိုယ္ဖူးငယ္ႌၿန္ႛစီ၊ ခဵဥ္ေပၝင္နီကို
ရာသီဓေလ့၊ ပုဇၾန္လံုးခၾံ ဖံုးေထ့လိုႛ
ေတာေလ့ငယ္တဆင္၊ လယ္႔ကက္ကင္ႎႀင့္
တိုႛခၾင္ဖ႟ံု၊ အခဵိႂခဵက္ဟင္းဘက္စံုလႀ
မင္းပံုထင္ထယ္
ေနစာပဵိႂႚအကိုႛကိုတယ္ပမယ္
ေဆာင္းနက္ဝင္သည့္ခဵိန္ကို
ယစ္စည္းစိမ္အဆီဖိန္းလိုႛ
မႀိန္းေစမယ္ေလး။
ေခၝင္းမင့္ဆယ္အိမ္
စည္းစိမ္႒ကီးပၝဘိ၊ ႟ုတ္သီးေတာင့္ကိုင္
ႎႀစ္ေယာက္ကယ္ထိုင္
ယႀဥ္လက္႓ပိႂင္ ကဵယ္စပဵစ္ကယ္ႎႀင့္
ဖၾယ္သစ္ေဴမအင္ရံလိုႛ
ဇၾန္မတန္ကန္ေယာက္သၾားငယ္ႎႀင့္
႔ကက္နဖၝးပုန္းရည္ကဵိႂသည္
အလိုဗဵာစားပံုတင့္ပၝဘိ
ေခၝင္းမင့္ဆယ္အိမ္ေပမိုႛ
အေဴခ႒ကီးလႀေတာင္းကိုေလး။
စားေသာက္ဖၾယ္ရာ၊ ႓ပီးေသာခၝဝယ္
ရသာခဵမ္း႓ငိမ္း၊ အဴခင္ေဴမသက္
ပင္ထန္း႟ၾက္ႎႀင့္ ေခၝင္းပဵက္အိမ္တၾင္
စည္းစိမ္႒ကီးရင္၊ ေဴခလိမ္တင္လိုႛ
ကတင္ဳကမ္းေပၝက္၊ သံုးေခဵာင္းေထာက္မႀာ
ေမႀာက္ခဵည္လႀန္ခဵည္၊ အဆီရယ္ပိန္း
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မႀိန္းတဲ့ခဵည္ႎႀင့္၊ မဳကည္သမ္းေဝ
ထယ္မင္းပံု ေနလိုက္တယ္
ႎၾားေရဴပန္ႛအေပၞမႀာ
ေခၝင္းကေတာ္ ကိုယ္တိုင္ႎႀိပ္ခၝမႀ
သူအိပ္တယ္ေလး။
သမီးငယ္ပဵိႂခင္
သာလၾန္းလႀသယ္၊ အမမယ္တိုႛ႟ၾာ
အကာမႀာ ပင္ဝၝး႟ိုးငယ္ႎႀင့္
အမိုးမႀာထန္း႟ၾက္တင္
ဳကမ္းဴပင္မႀာ အင္ေပၝက္ခင္းပၝလိုႛ
ကာဝင္းမႀာေတာ့ ႎၾယ္ဘူးလိမ္
ဆယ္အိမ္ေခၝင္းတဲ့မေအေလး၊
သမီးငယ္ပဵိႂခင္ ဥစၤာမဵားလိုႛ
ဝတ္စားငယ္ဆင္သယ္
အလိုမဴမင္ဝံ့ပၝကလားေနာ္အေဝး။
အဖိုးတန္ရာ ဆင္သည္မႀာလဲ
ခပ္ဴပာႌၿန္ႛေပၝင္း တၾင္နားေတာင္းႎႀင့္
ေရာင္ေမာင္း႟ိုးခံ၊ ေ႟ၿခဵဥ္ဝတ္မႀာ
လက္စၾပ္ေတၾရံလိုက္လိုႛ
ေခၝက္ဴပန္ေကဵာရင္
ေကဵာက္ပုတီး - ညီေအာင္ဆင္လိုႛ
အင္မတန္အ
ႛ ေနမႀာ သူႛအေမဆယ္အိမ္မင္းေပမိုႛ
တင္းလႀတယ္ေလး။
မယ္တိုႛရဲႚေတာ႟ၾာ
လယ္ကညိႂႚငယ္ႎႀင့္ မယ္တိုႛရဲႚေတာ႟ၾာ
ေကာက္ငန္းငယ္သာ၊
သင္းဴပာဴပာ ေဝခေတာက္ကယ္ႎႀင့္
ေလေသာက္ရာထံုဳကႃ၊
မစံုသူ ေဖာ္မလၾမ္းေသာ္ေကာ့
ကန္စၾန္းငယ္ေရေဖာင္ဆင္လိုႛ
ယဥ္လႀတယ္ေလး။
စစ္စလီငယ္ ဴပာမီေရဳကက္
ေမာင္တင္ငႀက္တိုႛ လက္ကၾက္တခို
႟ိုးကဵလ႖ိႂက လူလိုဘဲဳကင္
မယ္ႎႀမ လၾမ္းထၾင္လုိႛ
မ႟ၿင္ေနကုန္ သည္တဝႀမ္းမႀာလႀ
အလၾမ္းသာဆံုေတာ့ ေဖာ္မစံုတကိုယ္မႀာ
ေ႟ၿမိုးပတ္ကာခဵႂန္းပၝလိုႛ
ဴပံႂးမိတယ္ေလး။
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ညဥ့္ဆည္းဆာ
မလၾမ္းသင့္ေသာ္ေကာ့
ခၾန္းဆင့္ငယ္ညည္းကာ
ညဥ့္ဆည္းဆာမႀာ
ေ႟ၿဘုတ္ဝၝ ပင္ညိႂ႓ငိမ္င
့ ယ္က
ေနနိမ့္လိုႛ သူအီ
သီကရီ လႀမ္းပၝရတယ္ေလး။
ေယာက္ထည္းငယ့္တကိုယ္
လဵင္စလိုငယ္ ခင္လ႖ိႂေရကဵ
သည္ေတာစက အမ႟ၾာဴပန္
ဖားအိုအံႎႀင့္ ထက္သံစီစီ
ခ႟ုခဵီလိုႛ ေနရီမႁန္မႀင္
ေတာင္တုတ္ကယ္ေရာပၝလိုႛ
ေဴမာက္ေတာ သူဝင္ခဲ့တယ္
႟ၾာအဴပင္တခိုမႀာ
ေ႟ၿမိုးညိႂ တကိုယ္႟ၾဲငယ္က
သဲခဲ့႓ပီေလး။
အဴပန္ခက္ရႀာလိမ့္
သေဴပကသီးသႎႀင့္ေရ႒ကီးငယ္ေဘာင္ဘင္
လၾန္းေရငယ္ငင္သည္
ပဵိႂဦးရင္ အဴပန္ခက္ရႀာလိမ့္
တဘက္ကေခဵာင္းကာသည္
ေ႟ၿညာမႀာ ညိႂတဲ့မိုးငယ္မိုႛ
ပဵိႂစိုးတယ္ ေမာင္ငဲေ
့ လး။
ခၝးမင္ေဳကာင္ငယ္ ေ႟ၿေသ႖ာင္ဘယ္ေဝ့
အမယ္ေလးဆိုတုန္းက ပဵိႂပုန္းလိုႛ ေတၾႚသူမိုႛ
တေနႛသာသာ တညဥ့္ကၾာမူ
ဗဵာပၝသဲနင့္ တႎႀစ္ထင္လိုႛ
ရက္အားပံုေပၞလႀခဵည့္
ေခဵာင္းေကဵာ္တဲ့လယ္ႎႀယ္ကို
ကိုယ္ကာကၾယ္ မစံုမက္သာဘူႛ
ေတာတက္ေဖေလး။
လာခဲ့ပ
ခၝတလဲႀႚ လာခဲ့ပကဵႂပ္ဘိုႛဆီ
ရာသီေရာက္ကေပၝ့
ဖားကဵင္ေဴခာက္ ကဵပ္တင္ဟာကို
င႟ုပ္ဝၝစပ္တူေတာင္းပၝလိုႛ
ဧည့္ေကာင္းမိုႛ တမင္ေခၞ
တိုႛ႒ကီးေတာ္ ေႎၾကလႀမ္းပၝတဲ့
ခရမ္းေဴခာက္ ကဵိႂပုန္းရည္
တူႎႀစ္မည္ဆင္တဲ့ဟင္း၊
ထမင္းပုသိမ္ဆန္ႎႀင့္
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ကိုရင္ကို ေက႗းခဵင္လႀတယ္ေလး။
ပဲေနာက္ႎႀင့္ေဴပာင္းဆန္ ေကာက္သားငယ္ရံ
ေဝဖန္ေႎႀာယႀက္ ေရာကာခဵက္လိုႛ
ေဴပာဘက္ကယ္မဴမင္ ဳသဇာ႕ပမ္းတဲ့
သံုးလၾန္းတင္ကို ခင္မင္ဘၾယ္ရာ
သည္ခဵိန္ကိုလာခဲ့ပ ေတာ႟ၾာသူႛခံ့ပံုကို
အသားကုန္လက္႓ပိႂင္ဆၾဲလိုႛ
ႎၾဲေစ့မယ္ေလး။
ကဵႂပ္တိုႛ႟ၾာ
ခၝတလႀဲႛ လာခဲ့ပ ကဵႂပ္တိုႛ႟ၾာ
ေဝးမကၾာ ေဴပးလာလ႖င္ တာမေထာက္ပၝဘူႛ
႟ၾာေဴမာက္က မန္ကဵဥ္းစဥ္
႟ၾာအဝင္မႀာ ပင္ေစာင္ဴခမ္းငယ္ႎႀင့္
ေဴမာက္လမ္းေကၾႚ အေနာက္ဆၾယ္မႀာ၊
ေဳကာက္စဖၾယ္ မဵက္ႎႀာထားပၝလိုႛ၊
႟ၾာသားေတၾ အာဏာ႒ကိႂႚရ၊
မင္းဴပည္စိုႛ အိမ္အိုေတာင္မႀာ၊
အာေခၝင္ေစာက္ႎႀင့္ တဲကိုေလး။
ဖဵာမလၾန္၊ ႎၾားခၾံအခင္း၊
ေဴမတလင္းမႀာ ေနခင္းေပဵာ္အင္
လိမ္းေကဵာက္ပဵဥ္ႎႀင့္၊ ဗိုင္းငင္ဝၝဖန္၊
အိမ္လံုးသာညံေတာ့၊ သန္းယံခဵိန္ေကဵာ္၊
သူငယ္ခဵင္းကိုလႀ၊ အပဵင္းေဴပေဖဵာ္ရေအာင္၊
လံုးေတာ္ပု ေဴပာင္းဆန္ကို၊
ေပၝင္းလန္ေအာင္ အေဖဵာ္ဟင္းငယ္ႎႀင့္၊
ဦးရင္း ေရမ႖ိႂခဵဥ္းေအာင္၊
သၾင္းေစ့မယ္ေလး။
အမိတိုႛေတာ႟ၾာအိမ္
ခၝတေခၝက္ - ႟ၾာေရာက္ကယ္ လႀမ္းခဲ့ပ၊
သာတမ္းဴဖင့္ ရႀိေစေတာ့၊
အမိတိုႛ ေတာ႟ၾာအိမ္၊
သည္အခဵိန္ကို ပဲစင္ေအာက္၊
လေဴပာက္မႀာ ဗိုင္းငင္၊
ေ႟ၿရင္ အကဵႈသိုင္းလိုႛ၊
တပိုင္း ဘိုက႟ိုႎႀင့္၊
အကိုႛကို ဘမ္းဴပလိုက္မယ္ေလး။
တဘက္ကယ္ေမႀာင္ကာ၊ တဴခမ္းဟာမႀာ၊
နံႛသာလိမ္းကၾက္၊ လေရာင္ဴပက္မႀာ၊
အသက္ကယ္ႎႀင္းေဆာင္၊
ႎၾားခၾံခင္းတဲ့ တလင္းေဴပာင္ဝယ္၊
ရိပ္ေရာင္မထင္၊ လူေဴခတိတ္ကိုမႀ၊
ေ႟ၿလိပ္ဴပာ ႟ၿင္ေစ့မယ္၊
ဦးရင္တိုႛ ႓မိႂႚသူလို၊

တိုႛေတာမူ တယ္မဳကမ္းပၝဘူ၊ႛ
ေဴမေရကုန္ လည္ဆံကမ္းခဵိန္မႀ၊
ဘမ္းပမယ္ေလး။
ေလးထမ္းတဲ့သည္ေဖ
ေတာင္ခၝးပန္းရယ္ႎႀင့္၊
ခင္တန္းငယ္ ကုန္းေဴမာင္၊
ေကဵာ့ကၾင္းကို ေထာင္သည္၊
ေခၾးညီေနာင္ တခင္ခင္ႎႀင့္၊
ယုန္ရႀင္ကို ဘမ္းခဲ့ပ၊
ေလးထမ္းတဲ့ သည္ေဖကို
တဲအိမ္ေန ဳကင္သူက၊
တအူအူ ဟစ္ေခၞလိုႛ၊
အမႀာေတာ္ပၝးလိုက္ရႀာတယ္ေလး။
အိမ္ကိုဴပန္လ႖င္၊ အက႗န္က႗ႎု္ပ္၊
ယုန္တထုတ္ကို၊ ခၾၝဆုတ္ေရလႀန္၊
ကဵပ္ခိုးခံလိုႛ၊ ပန္းရန္နဝၝ၊
႟ၾက္ႎုညၟာကို၊ ဝၝးဴပာတည့္ကဵိႂ၊
အိုးနားတိုႎႀင့္၊ ခပ္ခဵိႂညစ္ေတ၊
ေဆာင့္ေဳကာင့္ထိုင္ေမၿလိုက္တယ္၊
ခဵိႂေပစၾ ဟင္းခဵိႂကို၊
စေလာင္းတို အေဴခပဲ့ႎႀင့္၊
အာေခၝင္မႀာ ပူေအာင္ထဲ့လိုႛ၊
မဵိႂလႀဲႛကၾဲႚေလး။

ဦး႒ကီး

လယ္ထၾန္မဂႆလာ
ဆဒၬၝန္ရႀင္ ေ႟ၿထၾန္ႎႀင္တယ္၊
က႗န္းခၾင္ကေအး။
မိုးသံုးခဵက္ညီ၊
ေ႟ၿနာရီနဲေအာင္ေရေပးတယ္
ေသာင္းနယ္ပဵံႚေမၿး။
အေနာ္မာ ပံုစံနစ္
ဘုန္းေတာ္ ဴမစ္နဒီဴပင္
ေလာင္းယဥ္ႎႀင့္ကူး။
မႀာဘက္ခၾင္
ဥယဵာဥ္က ပန္းစံုသင္းတယ္
မင္းမင့္ဉာဏ္မႀႃး။
ရာထီးပိုင္ေမၾေတာ္သတဲ့
သံုးေလာက မာရဇိန္၊
ဘုန္း႟ိုန္ပဵံႚေမၿး။
က႗တ္တန္းကို႟ၾယ္
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ေမာင္ႎႀင့္မယ္ ေ႟ၿလိုင္ဦးမႀာ
ဖူးေခဵစိုႛေလး။
ရတနာ နဒီ႟ိုးက
ေ႟ၿမိုးငယ္ ဟန္ဆင္တယ္
႟ၾာခဵင္ထင့္ေလး။
႟ိုးနယ္ပိုင္ရႀင္
ေ႟ၿထၾန္ႎႀင့္တဲ့ သည္ခၝတၾင္းမႀာ
လင္းပၝမႀေလး။
ေ႟ၿမန္းဆို ေတာင္ေတာ္ဦးက
ဳကႃးလႀာတဲ့၊ မိုးသံငယ္
အုန္းညံ႓ခိမ့္ေ႔ကးေလ။
တာေတာ္ခၾင္
ေရဝင္ေအာင္ ေ႟ၿကတၾတ္ကို
မင္းလၿတ္ခဲ့ေလး။
ပဵိႂစိုက္တဲ့ လယ္ကန္ကင္းမႀာ
ဴမင္းနီႎႀင့္ ညေနဆီကို
စိုင္းသီလိုႛေဴပးေလ့
ဴမင္လိုက္ကဲ့ေနာ္
ေခၝင္းေပၞမႀာ တရာေကဵးႎႀင့္
တူးလိုႛ ယဥ္ေခဵးေလ့။

ဦစည္

ပိန္းေကာ္ေလႀငယ္ရႀင္
မိုးဦးကာလ၊ ေခဵာင္းကဵ႓ပီဆိုလ႖င္
ပန္းေလာင္ေဳကာမႀာ၊ ပိန္းေကာ္ေလႀငယ့္ရႀင္
ေတာင္ဘက္ကယ္တခၾင္၊ ထၾက္ဝင္ေဖာက္ကား
ပဲ့ပၝမည့္သူ၊ မပၝလူ
ထိုးသူတေယာက္ သားငယ္ႎႀင့္ေလး။
ငၝးပိဆားဴပား၊ ေဖာက္ကားရေအာင္
ပဲလၾန္းပဲ႒ကီး၊ သီးသီးယူဳကဥ္းေဆာင္
တက္မကိုေဴမၟာင္၊ ကၾမ္းေပၝင္နီေဳကာင္း
နဘူးခတ္ညိႂ၊ ကိုင္းႌၿတ္ယို
ပင္ကိုယ္ႎႀီးသားေပၝင္းငယ္ႎႀင့္ေလး။
ခေမာက္မႀာေကာင္း၊ အုပ္ေဆာင္းငယ္မပၝ
သိုးလည္းမစပ္၊ ဝၝးပတ္ကယ္တေစသား
ထိုးဝၝးကိုယ္မႀာ၊ ဘယ္ညာပခံုး
ေဴခႎႀင့္ေကဵာက္ကန္၊ တၾန္လိုက္လႀန္
အားအန္လၾန္႒ကီး ဆံုးငယ္ႎႀင့္ေလး။
ခၝးေတာင္းကဵိႂက္လုံး၊ ပခံုးခဲေတၾ
ေခ႗းကလည္းစီး၊ ဒီးဒီးကဵသည္ေရ
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စဖိုမႀာေပ၊ ခဵက္ေလထမင္း
မနပ္ႎိုင္႓ပီ၊ တစီစီ
နန္းနီသာမီးအိုးကင္းငယ္ႎႀင့္ေလး။
ဝမ္းလိုဏ္တၾင္းမႀာ၊ သၾတ္သၾင္း႓မဲပင္
အေငၾႛေခဵာင္းေခဵာင္း၊ စေလာင္းႎႀင့္ငၝးပိကင္
ေလႀဆိုက္ထည့္လ႖င္၊ ေဳကးလင္ႎႀင့္ကဵင္း
႟ိုး႟ၾက္ကယ္ဖူးေခၝင္၊ အာပၝးကိုေလာင္
ခဵဥ္ေပၝင္ပူလႀသည့္ဟင္းငယ္ႎႀင့္ေလး။
ထၾန္းေရးငင္
ဝသန္ကာလ၊ မိုးကဵထည့္လ႖င္
ေပဵာ္ေပဵာ္ပၝးပၝး၊ မယားႎႀင့္ေဆၾငယ္လင္
လက္တၾဲငယ္ေဴခငင္၊ ကိုယ္တၾင္အဝတ္
ပိုဆိုးအကဵႈ၊ စုတ္႓ပဲ႓ပီ
ခဵည္နီေဗာင္း တၾတ္တၾတ္ကယ္ႎႀင့္ေလး။
မိုးေရစၾတ္လိုႛ၊ အဝတ္ကယ္မပၝ
သားသမီးကို၊ ကိုယ္ထီးေပၾႚလိုႛသာ
ေဆးတံကထၾာ၊ ကိုယ္ကာထၾန္ရင္း
လယ္ကၾက္တခၾင္၊ ထၾန္းေရးငင္
ေရဝင္ပုဇၾန္တၾင္းငယ္ႎႀင့္ေလး။
ဖားေပၝင္စင္းငယ္၊ ဴခင္းပလိုင္းဝယ္
ခ႟ုပီေလာ၊ ေရာေႎႀာ၍သာလၾယ္
ဟင္း႟ၾက္ကယ္ႎုနယ္၊ တသၾယ္ကန္စၾန္း
ဆူးပုပ္ကယ္ကင္းပံု၊ အလံုးစံု
ဖူးငံုသာေရာ၍ ႕ပမ္းသည္ႎႀင့္ေလး။
ခဵိႂလည္းခဵိႂလၾန္း၊ ရည္႟ၾမ္းမဵားစၾာ
ဳကံ့ဟင္း႟ၾက္နားေပၝင္း၊ ေသာင္းေဴပာင္းေရာ၍သာ
အိမ္သိုႛေရာက္ခၝ၊ လဵင္စၾာခဵက္ဴပႂတ္
ထမင္းကပူ၊ ဟင္းကပူ
ရႀႃရႀႃသာရႀမ္း င႟ုတ္ကယ္ႎႀင့္ေလး။
အလုပ္ကယ္ဧရာသာ၊ ငံုႛကာေလၾးေတာ့သည္။
သားေဴမးငယ္မာခဵာ၊ ဘယ္ညာေထၾးေတာ့သည္။

“aus;vufawm¶Gm aw;uAsm”
ထန္းဦးေရ
ေႎၾဦးကာလ၊ ဴမႃထေသာအခၝ၊ ရင္ေထာင္ရင္းဆၾဲ ေဆာင္႓မဲအိုးလၾယ္ကာ။ ။ ဓၝးႎႀီးထက္စၾာ၊ ခၝးမႀာခဵပ္လဵက္၊
ထန္းပၾင့္ထန္းခိုင္၊ ႟ၿမ္း႓မိႂင္႓မိႂင္၊ ကလိုင္လၾယ္၍တက္သည္ႎႀင့္ေလး။
ထန္းပင္ထန္းလက္၊ ထန္း႟ၾက္ကယ္ေဝေဝ၊ စင္ေအာင္ခုတ္ထစ္၊ ႎုမ႖စ္ထန္းဦးေရ၊ မယားငယ္ေဆၾ၊
ထန္းေရသိမ္းဆည္း၊ သားေဴမးဟစ္ေဳကာ္၊ ေခၾး ဝက္ ေခၞ၊ ထန္းေလ႖ာ္ယုန္ပိုက္စည္းငယ္ႎႀင့္ေလး။
ေခၞသံ႟ိုက္ဟည္း၊ လူလည္းေဳကာ္ဴငာ၊ ေခၾးဟစ္ လူဟစ္၊ ခတ္ပစ္ေဴခာက္ေသာ့ခၝ၊ ပတတ္-ယုန္-ခၝ၊
ေတာမႀာရႀိဳက၊ ငံုးဳကက္ဖၾတ္ေ႕မ၊ ဝံပုေလၾ၊ မေနထၾက္လာဳကသည္တည့္ေလး။
ဝမ္းသာအားရ၊ မယားကတသၾယ္၊ ဟင္း႟ၾက္ဆိုးေကာင္း၊ ေသာင္းေဴပာင္းေရာ၍လၾယ္၊ ယုန္ငယ္အစ
ေတာကသတၨဝၝ၊ ေတၾႚတိုင္းသာ၊ အိတ္မႀာယူ၍ခဵသည္ႎႀင့္ေလး။
အိမ္ဴပန္ေရာက္က ခဏဳကာလ႖င္၊ တံစိုႛထက္ႎႀင့္ထန္းလဵက္ဖုိမႀာကင္၊ ဟင္းအိုးဆူလ႖င္၊ အကင္ခပ္႓ပီး
အိုးခင္းႎႀင့္ေလႀာ္၊ ေရႎႀင့္ေဳကာ္၊ မိုးေမ႖ာ္င႟ုတ္သီးငယ္ႎႀင့္ေလး။
ႎႀီးေဒၝင္းလန္း႒ကီး၊ ခူး႓ပီးေသာအခၝ၊ သမီးႎႀင့္သားမဵားလိုႛ မဝင္သာ၊ ဒူးတဖက္မႀာ၊ တၾန္းကာဖယ္လဵက္
သူႛထက္ငၝေလ၊ စားေတာ့မည္ေစ၊ စေပသာလႀအုန္းခၾက္ကယ္ႎႀင့္ေလး။
ငံုႛလဵက္ကိုယ္စီသာ၊ ဆုပ္ကာ ေလၾးေတာ့သည္၊ ႓ပီးလ႖င္ေရမရႀာ၊ ေခၾးသာေက႗းေတာ့သည္။

ဝန္႒ကီး ပေဒသရာဇာ

လယ္လုပ္သား
ဝၝေခၝင္ကုန္လ႖င္၊ ေတာ္သလင္းလည္း၊ ထၾန္းဝင္းလာ၊ မိုး႔ကင္း႟ၾာပၝေခဵမူ၊ ေတာင္ဴမင့္ေခၝင္ေခၝင္၊ ခတ္ေဖၝင္ေဖၝင္
သည္၊ ယာေတာင္လုပ္ေသာသူတိုႛ၊ ဳကည့္ေခဵမူေပဵာ္ေမၾႚတိ၊ ေကဵးငႀက္ႎႀင့္သည္၊ ယာစင္ေထာင့္တိုင္းရႀိခဲ့၊
စိတ္သတိ လၾမ္း ေဖၾ ပင္၊ ေကာက္သီးဝင္းဝင္း၊ ေတာ္သလင္း။
လၾမ္းတင္းဘိုႛသာဴမင္ခဲ့၊ ကိုင္းတခၾင္လုပ္လုပ္သား၊ အသီးေကာက္ပင္၊ မၾန္ဖဵင္သား မယားႎႀင့္၊
ေကဵးငႀက္မဵား ေမာင္ႎႀံတူ၊ ဥေဒၝင္းတၾန္ကဵာ၊ သာလိကာသည္၊ လင္းဴပာဆၾတ္မ႖ကဵႃလ႖က္၊ ငႀက္ဝၝမူတဌာန
တယင္းပူးဆာ၊ လ႖င္စၾာေရာက္မႀာလာ့ဟု၊ ကဵႃးဴမည္ဳကလူသၸာန္၊ ပန္းရက္ယူသံုး၊ တ႟ံုး႟ံုးသည္၊ ပိတုန္းမ႖
မကဵန္တည့္၊
ဝဲပဵံကာတေသာင္းေသာင္း၊
ခပ္သိမ္းရဂံု၊
ကဴမႃးခုန္သည္၊
ေဖၞစံုေကဵးငႀက္ေပၝင္းတိုႛ၊
ဳကည့္မေညာင္းစိတ္ဆာဝီ၊ လၾမ္းသစ္ လၾမ္းေဟာင္း၊ လၾမ္းေပၝင္မိုးနယ္စည္မ႖၊ မိုးရာသီေတာ္သလင္း၊ ႎႀစ္ပၝးစံုလို၊
ဘံုညိႂ သလၾန္တၾင္း၌၊ တကုိယ္ခဵင္း ေဆၾးရဴပန္၊ ကိုယ္သာကၾဲဳက၊ စိတ္တူမ႖သည့္၊ ေဇာ္တေမာင္လၾန္းဳကည္ကို၊
ေဆၾးလိုင္တၾင္႓မဲေနရ၊ ႎႀစ္ပၝးစံုေသာ္၊ နတ္ဘံုေပဵာ္မမ႖တည့္ လၾမ္းဆယ္ဆ တ ကာ ကာ၊ ေတာ္သလင္းဝယ္၊
လ႖င္ဴပင္းခုဳကံႂလာသည္။ ။ မယ့္မႀာဆာဝိ၏ေလ။

ဥကၠာပဵံ

ေကဵးလက္ေတာ႟ၾာ ေတးကဗဵာ ပထမအုပ္ ရႀာေဖၾစုေဆာင္းသူ
ေသာ္ဇင္
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