
မစၧဇာတ္

( ၃၄ )

ႏြံပႛကဲာလမြတဲၝဲ က်ာ္ႀတဲ ပဒတၜ ပႛဘဲာေဇတ၀န္၊၊ ပဟိုတ္ကုဪဂမွှ သမၻာတေရံမလွန္ဖ်ၜသၝိဂွ္ ဂါထာမႝဳံတံေဍံ ရၜ၀ြံမၢး နမ၀ႆိကံ 
နမႏၱိဂွ္  မစၧဇာတ္ ႚကနိပါတ္ က်ာ္ႀတမဲတြံ၊၊ ဂမွှမြဲ  ဂသ၀္ဒၞံင္ သိၞက္ဂြံရာံ၊၊ ညး ဏာဗစုိပ္က်ာ္ႀတဲ၊၊ သာ္၀ြံ  က်ာ္ႀတသၞဲာန္ရ၊ ယြံဂမွှ  တႜ 
ဂက၀္ဒၞံင္  သိၞက္ဂြံရာံေကြံဟာ၊၊  ဒွေ္ကြံရအၜ  ဂမွှဂွ္ဂး၊၊  ယြံဂမွှ  မူရၜဟိုတ္မြဂဲွ္တဲု  မသိၞက္ရာံဂွ္ေရာ၊၊  ယြံတှလမႝဳံပုိန္  သမၻာအတဲေရံဂွ္  
ဖ်ိန္ပ၀ုန္ဂွ္ ဟာပမ္ိပ္၊ ဟိုတ္ဂွ္ အဗဲွ္သႝာတဲု သိၞက္ရာံေရာင္အၜ ဂမွှဂွ္ဂး၊၊ ယြံဂမွှ အတိက္ေတံ နိႀသဲကုဪၿဗၜဂွ္တုဲ တႜအဲ သြဳ ိဟ္ခ်ဳိတ္မြဲ၀ါရသြံ၊၊  
နိႀသဲကုဪအတဲုဲ မႝး ဂြံဗႜးႏူဘဲဂစုိတ္ေရာင္သြံ ဂးတဲု က်ာ္ႀတဲ ဇက္နင္ဇာတ္အတိက္ေတံရ၊၊ 

 

သီၞၿဗဳီမဒတၱ  ပကင္ရင္ဍဳင္ဗရာႏၷသှ၊၊  ေဗာဓိသတ္  ဒွေ္ျပာဟိတ္အၥာသီၞ၊၊  ပႛကဲာလဂွ္  တမၝာတံ  ေဍံေထာံဇာ၊၊  ကကၞက္ေဇႝာ္မြဂဲွ္ 
ဗက္အာဂေကာံကၿဗၜဂွ္ရ၊၊  ကၿဗၜဂွ္  အာဂတ၊  ေဍံ  ဂြံထမွၜဇာဂွ္  ေဍံဂပ္ေကႜံဇာဂွ္တဲု ေဍံကႜာေကႜံရ၊၊  ကကၞက္မသၵဳီဂွ္  တႝဟ္နဗက္ၿဗၜဂွ္ 
ဟဂပ္၀္တဲု ပႛေဲဒါ၀္ဇာဂွ္ လုက္အာတဲု ဒးဇာဂွ္ ဂင္တၜရ၊၊ တမၝာ တီဒဒွ္ကဂွ္ ဒးဇာတဲု ေဍံ ပင္ပတိုန္ဇာ ဂြံကဂွ္တဲု ဗုိတ္လ၀္ပႛလဲမႜးဗၱှဂွ္တဲု 
ကဂွ္  ပုဦဖအင္ကုဪလၝပၞတ္ဂွ္တုဲ  ပုဦစကုဪပုင္ရ  ေဍံခ်ပ္တဲု  ေဍဒံေကာဟ္နသႝက္ဗဒွ္ပၞတ္ရ၊၊  ကကၞက္ဂွ္  ညာတ္ညးသေကာဟ္ကႝတ္ 
ဗဒွ္ပၞတ္တဲု  သာ္၀ြံေဍံခ်ပ္ရ၊  ဒဒုိက္ညးေသၞာင္အကုဲဪကႝတ္  ညးဖအင္ကုဪလၝပၞတ္ဂွ္ေလ၀္  ဟဒွ္ၿပဳိက္စုိတ္အဲ၊  ဒဒိုက္အဲ 
မၵးဒၞံငပ္ႛဗဲတှဂမၱၜ၀ြံေလ၀္  ဟဒွ္ပ႐ုိက္စုိတ္အ၊ဲ  အဗဲႜးႏူဍာ္တဲု  မတိုန္ဒုင္က်ာဇမၠဟ္၀ြံေလ၀္  ဟဒွ္ပ႐ုိက္စုိတ္အ၊ဲ  အမဲၵးသာႏဲူကၿဗၜေတံတဲု 
ကၿဗၜေတံ မၵးဗက္အာညးတဲု မၵးစံင္တူစမှဒၞံငအ္ရဲသြံ  ဂးတဲု ဒဒိုက္ပ႐ုိက္စုိတ္အဲ ပႛကဲၿဗၜေတံဂွ္  ဒဒိုက္ဂွ္  မဒွ္ၿပဳိက္စုိတ္အဂဲွ္  ေဇႝာေ္လာန္ 
သိၞက္ဂးတု ဲဂါထာၿမၜ၀ြံ သၢးရ၊၊

န မံ သိတံ န ဓံ စဏံ၊ န မံ ဇာလသီၞ ပါ၀ဏံ၊၊

ယဥၥ မမည ေတ မမၻာ၊ အည ေသာ ရတိယာ ဂေတာတိ၊ 

ဥဒကာဏိပါတကာေလ၊၊  ပႛကဲာလညးစႛးတဲႏူစႝာံဂွ္၊၊  ယံ  သိတံ  ၀ါ  ဒုကၡံ၊  ႀယၜဒဒုိက္က်ာလမုဟ္မပုိက္ဂွ္၊၊  ဇာတံ၊  စုိနဒ္ွ္ရ၊၊  တံ  ဒုကၡံ၊  
င္ဒဒုိက္ဂွ္၊၊ မံ၊ န္အဲဂွ္၊၊ န ဗာဓတိ၊ ပႛံဟဂြံၿပဳိက္ရ၊၊ ယံ ဥဏွံ ဒုကၡံ၊ ႀယၜဒဒုိက္ညးဗုိတ္ပတိုန္လတူဗတှဂမၱၜဂွ္ေလ၀္၊၊ မံ၊ န္အ၊ဲ၊ န ဗာဓတိ၊ 
ပႛံဟဂြံၿပဳိက္ရ၊၊  ယံ ဥဏွံ  ဒုကၡံ၊  ႀယၜဒဒုိက္ညးဖအင္ကုဪလၝပၞတ္ဂမၱၜဂွ္ေလ၀္၊၊  မံ၊  န္အ၊ဲ၊  န ဗာဓတိ၊  ပႛံဟဂြံၿပဳိက္ရ၊၊  ယံ  ဒုကၡံ  ဇာလသီၞ၊ 
ႀယၜဒဒုိက္မြဲ  အမဲၵးဇာကမႝန္ဂွ္ေလ၀္၊၊  မံ၊  န္အ၊ဲ၊  န  ဗာဓတိ၊  ပႛံဟဂြံၿပဳိက္ရ၊၊  ယံ  ဒုကၡံ၊  ႀယၜဒဒုိက္မြဲ  အထဲေနန္စုိတ္ပႛကဲၿဗၜဂွ္၊  
ဒဒိုက္မၵးဗက္အာေကႜံကသအာင္ဂွ္၊၊ မစၧာ၊ င္ကၿဗၜမသႛဳိက္အဂဲွ္၊၊ မံ၊ န္အ၊ဲ၊ မညႏၱိ၊ ပႛံေဍံခ်ပ္တၜကုဪအရဲ၊၊ တံ ဒုကၡံ၊ င္ဒဒုိက္ကၿဗၜမၵးစံင္တူ 
ပႛအဲဂဲွ္၊၊ မံ၊ န္အ၊ဲ၊ ဗာဓတိ၊ ပႛံၿပဳိက္တၜေရာင္သြံ၊၊ ဣတိ၊ ရၜ၀ြံရ၊၊ ပရိေဒ၀၊ စိုန္ကကၞက္ယာံတၜကုဪကၿဗၜဂွ္ရ၊၊ 

အဓိပါဲမာ၊  ႀယၜဒဒုိက္မြဲ  ညးစႛးေကႜံအႏဲူဍာ္ဂွရ္၊  ဂွဒ္ဒုိက္ဂွ္ေလ၀္  ဟဒွ္ၿပဳိက္စုိတ္အဲ၊၊  ႀယၜဒဒုိက္မြဲ  အမဲၵးဇာကမွန္ရ၊  ဂွဒ္ဒုိက္ဂွ္ေလ၀္ 
ဟဒွ္ပ႐ုိက္စုိတ္အ၊ဲ၊  ႀယၜဒဒုိက္မြဲ  အမဲၵးထေနန္တၜစုိတ္  ပႛကဲၿဗၜဂွ္၊  ကၿဗၜ  ဒးဗက္အာေကႜံညးသအာင္တဲု  ကၿဗၜသႛဳိက္အတဲုဲ 
ကၿဗၜမၵးစံင္တူတၜကုဪအဂဲွ္ရ  မၿပဳိက္တၜေရာင္  ဂးတဲု  ကကၞက္ဂွ္  ယာံတၜလတူဗတှဂွ္ရ၊၊  ပႛကဲာလဂွ္  ေဗာဓိသတ္ 
တြှဗြဳ ိင္ေကတ္ေဗာ္သြးဇကုတဲု  ကြာ္ေစွ္ဟံုဍာ္ၾကဳင္ဂွ္ရ၊၊  ပႛကဲာလဂွ္  ေဗာဓိသတ္ေလ၀္  ကြတ္႐ုဒမန္ 
မတီေကတ္ဂလာန္သတ္အုိတ္သီုေရာင္၊  ေဗာဓိသတ္  မိင္ယြာံကဂွ္တုဲ  သာ္၀ြံ  ေဗာဓိသတ္  ခ်ပ္ရ၊၊  က၀ြံသီုမေထႝန္ဒၞံင္စုိတ္ 
ပႛဓဲ၀္ရာဂေရာင္သြံ၊  စုတိအာသီုရာဂစုိတ္၀ြံဂွ္  ဒးေစွ္အပါဲရ  ဂးတုဲ  ေဗာဓိသတ္  ျပာပ္အာဇေရင္ပၝာဂွ္တဲု  ရၜ၀ြံသၢးရ၊၊  ယြံတမၝာတံ 
ကတုန္ေလ၀္  မႝးတံ  ဟြံဂြံကုဪဒါန္ကုပုဦမြဲေလ္ွသြံ  ေဗာဓိသတ္  ဂး၊၊  ယြံေျပာဟိတ္  တႜအဒဲးဂႝပ္ကုဪကဂွ္ရ  ယ၀္သၵဟ္မၢး  ကဂွ္ 
ဂုိင္ေကတ္ဏာရအၜ  တမၝာတံဂွ္ဂး၊၊  ကေဇႝာ္မယာံတၜဂွ္  နတဲ႓ါ  ရပ္ေကတ္တဲု  ဏာဗစုိပ္သင္ဍာ္ဂွ္တဲု  ရၜ၀ြံသၢးရ၊၊  ယြံက 
ဗတ္ရအဟဲြံဆုဪဒးေဗွ္ဂွ္  တၝ၀ဲြံ  ေဗွဒ္းခ်ဳိတ္အာရ၊၊  ပတြဳ ဪႏူတၝ၀ဲြံတုဲ  ဂတ၀ြံဂွ္  ေဗွ္လၸတၜပႛစဲမိန္ျပမာန္ဓ၀္ကိေလသညိ ဂးတဲု ဗလးေကႜံကဂွ္ 
ပႛဍဲာ္ရ၊၊ ေဗာဓိသတ္ ဟံုဍာ္တဲုေလာပ္အာဍဳင္ရ၊၊

တ၀ွ္ဓ၀္မစၧဇာတ္၀ြံ  ဇက္နင္တဲု  က်ာ္ႀတဲ  ဗစုိပ္သစၥပန္ရ၊၊  ပႛလဲအိတ္သစၥပန္ဂွ္  ဂမွှဂသ၀ဒ္ၞံင္  သိၞက္ဂြံရာံဂွ္  ဂြံဒွ္ေသာတာပန္ရ၊၊ 
ဗစပ္ပုိတ္႓ါဂွ္  ဖ်ပ္ေကႜံတဲု  က်ာ္ႀတဲသမွ္ဇာတ္ရ၊၊  ကၿဗၜမတဲုေတံဂွ္  ကႜဳင္ဒွ္သမၻာတေရံလမုဟ္၀ြံရ၊၊  ကကၞက္မတဲုေတံဂွ္ 
ကႜဳင္ဒွ္ဂမွှကသ၀္ဒၞံင္၀ြံရ၊၊  ေျပာဟိတ္မတဲုေတံဂွ္  ကႜဳငဒ္ွ္အကဲ်ာ္လမွ္၀ြံရ၊၊  ဣတိ၊  ရၜ၀ြံရ၊၊  စတုတံၳ၊  ေဍံမႝဳံဗႝတ္ပန္၊၊  မစၧဇာတကံ၊ 
င္မစၧဇာတ္ဂွ္၊၊ နိတိၳတံ၊ စုိန္တဲုရ၊၊ ( ၄ )                                                     နဴနာမဲႝိက္ကေသဲ (မန္) သီုစက္တႜပါရမှ ၂၀၁၁


