သဳေယာဇဉံ ကးနံယကံ
ဒို ဴ ဒါယကာ ဒါယိကာမေတး သဳေယာဇဉံ တညံဵဟူေသာ ကးနံယကံန္ငဴံ ကာမဂုဏံတညံဵဟူေသာ
နးဳဗးကံမ္ ရုနံဵထးကံဘို ဴ တရာဵအလုပံအာဵထုတံေနြကတာလာဵ၊ အမ့ာဵအလုပံ လုပံေနြကတာလာဵလို ဴ
ေမဵလိုကံရငံ အမ့ာဵအလုပံ လုပံေနြကပါတယံဘုရာဵလို ဴသာ ေျဖမ္ာ ေသခ့ာပါတယံ။ အမ့ာဵအလုပံ
ဆိုတာကေတာဴ သာဵေရဵ သမီဵေရဵ၊ အိမံေထာငံေရဵ၊ စီဵပးာဵေရဵ၊ လူမှုေရဵေတးလုပံေနတာကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒီအလုပံေတး လုပံရတဲဴ အေြကာငံဵအရငံဵကေတာဴ သဳေယာဇဉံတညံဵဟူေသာ ကးနံယကံန္ငဴံ
ကာမဂုဏံတညံဵဟူေသာ နးဳဗးကံေြကာငဴံ ျဖစံတာပါလာဵဆိုတာ သတိမထာဵမလျှငံ မသိနိုငံပါဘူဵ။
သာဵေကာငံလို လှုပံမရေအာငံ ေထာငံဖမံဵထာဵတဲဴ အရာကို ကးနံယကံလို ဴေခ်တယံ။
ထိုကးနံယကံကို တို ဴမိတဲဴ သာဵေကာငံဟာ ရုနံဵထးကံခးငဴံမရ္ိေတာဴဘဲ ထိုကးနံယကံကို ေထာငံေသာ မုဆိုဵတို ဴ၏
သတံျဖတံျခငံဵခဳရကာ ဘဝဆုဳဵေနြကရတယံ။ ထိုသာဵေကာငံတို ဴသညံ ပရိေယသန ဝမံဵစာရ္ာရငံဵနဲ ဴ
ကးနံယကံ၌တိုဵမိြကျခငံဵပငံ ျဖစံတယံ။ လးတံမညံလာဵ ဟူ၍ေတာဴ ှကိုဵစာဵပမံဵစာဵ မအာဵတမံဵ မနာဵတမံဵ
ရုနံဵထးကံြကညဴံြကပါေသဵတယံ။ ထိုအခ့ ိနံမ္ာ မအာဵလပံနိုငံေတာဴေခ့။ သို ဴေသာံလညံဵ ရုနံဵေလွငိေလသာ
ျဖစံေတာဴတယံ။ ညးတံကးငံဵမိတဲဴ သမငံသညံ ထိုညးတံကးငံဵမ္ လးတံမညံထငံ၍ ရုနံဵျခငံဵသညံ
သူအတး
ဴ
ကံညးတံကးငံဵပိုတငံဵ လာပါလာဵဟု မသိေပ။ ညးတံကးငံဵပိုတငံဵလာသျဖငဴံ ပို၍နာလာျပနံပါသညံ။
မိမိ၏ ရုနံဵထးကံျခငံဵသညံ လးတံေျမာကံျခငံဵဟု မ္ာဵေတးဵမိသျဖငဴံ ဆကံရုနံဵျပနံပါတယံ။
ထိုရုနံဵအာဵေြကာငဴံပငံ အေရျပာဵမ့ာဵ စုတံျပတံကုနံွပီဵ ျပငံဵထနံေသာ ေဝဒနာ ခဳစာဵရျပနံပါတယံ။
ထိုအခ့ ိနံ၌ သမငံသညံ ရုနံဵထးကံမှု တစံခုတညံဵကိုသာ အာဵရုျဳ ပုေနမညံ ျဖစံတယံ။ ထိုသမငံအတးကံ
အာဵလပံခ့ ိနံမရ္ိပါ။ ေနာကံဆုဳဵေတာဴ မုဆိုဵရဲ သတံ
ဴ
ျဖတံမှုခဳရမှုမ္ာ အဆုဳဵသတံရပါေတာဴတယံ။
ထို ဴအတူသာလျှငံ သတ္တ ဝါတို ဴ၏ စိတံသညံ အေဖ၊ အေမ၊ သာဵသမီဵ၊ ေဆးမ့ုဵဟူ
ိ ေသာ သဳေယာဇဉံ
ကးနံယကံန္ငဴံ တိုဵမိွပီဆိုလျှငံ စာဵဝတံေနေရဵ ျပညဴံစုဳလုဳေလာကံမှုအတးကံ ေျဖရ္ငံဵရနံ
လိုအပံလာျပနံပါတယံ။ ထို ဴအတးကံေြကာငဴံ ေနပူမိုဵရးာမေရ္ာငံ နီဵနီဵ၊ ေဝဵေဝဵ၊ ေလဵေလဵ၊ ေပါဴေပါဴ၊
ြကမံဵြကမံဵ၊ နုနု၊ ပူပူ၊ ေလာငံေလာငံ ပညာရ္ာ စီဵပးာဵရ္ာရျပနံပါတယံ။ ထို ဴေြကာငဴံ တာဝနံန္ငဴံ ျပုဖးယံကိစ္စ
ထပံတိုဵပးာဵလာျပနံပါတယံ။ ဘိုဵဘိုဵေအာငံ ဝလုဳဵဖ့ကံသလို တစံလုဳဵဖ့ကံရာမ္
န္စံလုဳဵထးကံေပ်လာဘိသကဲဴသို ဴ အမှုကိစ္စေတး တိုဵ၍တိုဵ၍တကံလာွပီဵ ဆကံကာ ဆကံကာ
ရငံဆိုငံေျဖရ္ငံဵေနရျပနံပါေတာဴတယံ။ ေျဖရ္ငံဵေလ ရှုပံေလျဖစံွပီဵ ကိုယဴံအရှုပံန္ငဴံ ကိုယံျပနံအွငိခဳရ
ျပနံပါေတာဴတယံ။ ေလာကဓဳမ့ုဵစု
ိ ဳ၊ ေသာကမ့ုဵစု
ိ ဳ၊ ဒုက္ခမ့ုဵစု
ိ ဳ ထပံ၍ထပံ၍ ခဳစာဵရေတာဴတယံ။ ထိုဒုက္ခမ္
လးတံေျမာကံရနံအတးကံ မအာဵတမံဵ မနာဵတမံဵ သးာဵလာလှုပံရ္ာဵ ရုနံဵကနံရ္ာေဖးရေတာဴတယံ။
တစံေန ဴတာ မဆိုထာဵန္ငဴံ တစံနာရီ၊ န္စံနာရီ အာဵဖို ဴကိုပငံ အခ့ ိနံမေပဵနိုငံေတာဴေပ။ ထို ဴအတးကံေြကာငဴံ
ရရ္ိေသာ ဒုက္ခမ္လးတံေျမာကံရနံ ရုနံဵထးကံေနရသညဴံအတးကံ တရာဵအာဵထုတဖ
ံ ို ဴ အခ့ ိနံမေပဵနိုငံျခငံဵ
ျဖစံသညံကို နာဵလညံြကပါ။ တစံနညံဵအာဵျဖငဴံဆိုေသာံ တရာဵအာဵထုတံဖို ဴ မအာဵေသဵဘူဵဆိုတာ
သဳေယာဇဉံကးနံယကံမ္ ရုနံဵထးကံေနရလို ဴ မအာဵေသလို ဴဟု ဆိုလိုျခငံဵျဖစံတယံ။ ထိုကးနံယကံမ္ မိခဲဴသညံမ္ာ
သဳသရာ လဆနံဵတစံရကံေန ဴမ္ ယေန ဴတိုငံပငံျဖစံတယံ။

အခ့ု ိ ဴေသာသူေတးက ထိုကးနံယကံကိုပငံ ေရွှေဘုဳေရွှေနနံဵကဲဴသို ဴ စဳျမနံဵေနရသညံဟု ယူဆကာ
အေပ့ာံှကီဵ ေပ့ာံေနြကသျဖငဴံ ကးနံယကံမ္ ထးကံေျမာကံေြကာငံဵျဖစံသညဴံ ဝိပဿနာ အာဵထုတံမှုကို
မန္စံသကံြကသညံမ့ာဵလညံဵရ္ိြကတယံ။ ေသမငံဵက ခဏတာ လးတံွငိမံဵခ့မံဵသာခးငဴံ ေပဵထာဵသညံကို
သတိမမူမိ၍ ေက့နပံ ေပ့ာံပါဵေနြကျခငံဵျဖစံတယံ။ ေသမငံဵသတံသညဴံ အခါက့မ္ ငါဴကိုယံ ငါဴသာဵ ငါဴသမီဵ၊
ငါဴအေဖ၊ ငါဴအေမ၊ ငါဴအိုဵ၊ ငါဴအိမံဟု စးဲယူထာဵေသာ ဒိဌိသဳေယာဇဉံ ကးနံယကံတို ဴက စိတံကို ရကံရကံစကံစကံ
န္ိပံစကံပါေတာဴတယံ။ အနီဵကပံ အှကီဵမာဵဆုဳဵကးနံယကံျဖစံတဲဴ ငါဴကိုယံဟု စးဲယူထာဵသညဴံ ရုပံတရာဵက
ေသေအာငံ သတံသညဴံအခါ ဒိဌိသဳေယာဇဉံ ကိနံဵေနသညဴံ မိမိ၏စိတံကို စက္က န ပဴံ ိုငံဵမျှ လးတံလပံခးငဴံမရေအာငံ
ျပငံဵထနံစးာ ခ့ုပံေန္ာငံရကံစကံပါေတာဴတယံ။ ထိုအခါက့မ္ ဒိဌိအစရ္ိေသာ
သဳေယာဇဉံကးနံယကံေပါငံဵစုဳတို ဴကို မေကာငံဵမ္နံဵ သိလာေတာဴတယံ။ ထို ဴေြကာငဴံ ထိုကးနံယကံမ္ ကျွဳထးကံ
လးတံေျမာကံနိုငံေသာ နညံဵလမံဵျဖစံသညဴံ ဝိပဿနာတရာဵကိုလညံဵ ှကိုဵစာဵအာဵထုတံြကပါဟု
တိုကံတးနံဵအပံပါသညံ။

ကာမဂုဏံနးဳဗးကံ
ေယာဂီတို ဴ ရွှေ ဳ နးဴ ဳဗးကံဟူသညံမ္ာ ရုနံဵမထးကံနိုငံေအာငံ ဆးဲတတံ၊ န္စံတတံသလို ေသေအာငံလညံဵ
သတံတတံတယံ။ ထိုနးဳဗးကံ၏ နကံရှိုငံဵမှုှကီဵေလ ဆးဲငငံအာဵန္ငဴံ န္စံမှုအာဵှကီဵေလျဖစံတယံ။ ထိုနးဳဗးကံသို ဴ
သကံဆငံဵမိေသာ သတ္တ ဝါတို ဴသညံ ေဘဵဆိုဵက့ေရာကံသညံဟု သိလာရေသာအခါ လးတံေျမာကံေအာငံ
ရုနံဵကနံြကတယံ။ လးတံေျမာကံေအာငံ ရုနံဵြကမညံဟု အာဵျပု၍ တစံဖကံကို ရုနံဵတိုငံဵ ကိုယံထငံသလို
လးတံေျမာကံမှုမရဘဲ က့နံတစံဖကံကို ဆးဲန္စံသလို ျဖစံေနတယံ။ ရုနံဵေလ နစံေလပါဘဲ။ မရုနံဵနိုငံသညဴံ
အခါက့ေတာဴ ထိုနးဳဗးကံတးငံ နစံ၍သာ ေသရေတာဴတယံ။
ေယာဂီတို ဴ အဆငံဵအာရုဏံကာမဂုဏံ၊ အနဳ အာရု
ဴ
ဳကာမဂုဏံ၊ အသဳအာရုဳကာမဂုဏံ၊ ရသာ
အာရုဳကာမဂုဏံ၊ အေတး အာရု
ဴ
ဳကာမဂုဏံ အတိတံအနာဂါတံ ှကဳစညံရာ ဓမ္မ ာရုဳကာမဂုဏတ
ံ ို ဴဟာ
နးဳဗးကံန္ငဴံတူတယံ။ ပုထုဇဉံ လူသာဵတို ဴန္ငဴံ တိရိစ ္ဆာနံတို ဴသညံ ထိုကာမဂုဏံတို ဴကို လးနံစးာ စးဲစးဲလမံဵလမံဵ
န္စံန္စံသကံသကံ ခဳစာဵေနြကတယံ။ ဤသညံပငံလျှငံ နးဳနစံျခငံဵျဖစံတယံ။ အကယံ၍ ကာမဂုဏံနယံပယံမ္
လးတံရာ သာသနာဴေဘာငံတကံမညံဟု ဆုဳဵျဖတံြကညဴံလျှငံ မိမိ၏ကာမဂုဏံနးဳဗးကံမ္ ထးကံခးငဴံမရေြကာငံဵ
ထငံထငံရ္ာဵရ္ာဵသိလိမဴံမညံ။ တစံဘဝ နးဗ
ဳ းကံမ္ သဳသရာ နးဳဗးကံအတးငံဵ၌ ဆကံခါဆကံခါ နစံရေတာဴတယံ။
သတ္တ ဝါတို ဴသညံ ခန္ဓ ာရလာွပီဆိုကတညံဵက ကာမဂုဏံနးဳဗးကံထဲ က့ေရာကံလာျခငံဵျဖစံတယံ။
အတိတံခန္ဓ ာအေြကာငံဵခဳ၍ အတိတံဘဝမ္ ကာမဂုဏံနးဳဗးကံတးငံ န္စံ၍ေသခဲဴရွပီဵ
ဘဝသစံကာမဂုဏံနးဳဗးကံတးငံ ထကံ၍က့ေရာကံရျပနံသညံကိုလညံဵ မသုဳဵသပံမိြကေပ။
ဒီလိုအျဖစံမ္နံကိုမသိေသာေြကာငဴံ ငါလူျဖစံေနတာကိုပငံ ေက့နပံေနြကတယံ။ ငါနာမညံှကီဵေနတာ
ငါပညာှကီဵေနတာ ငါရာထူဵှကီဵေနတာ ငါျပညဴံစုဳခ့မံဵသာတာကိုလညံဵ အလးနံမ္ ေက့နပံေနြကတယံ။
ထိုေက့နပံမှုသညံ ေမာဟတညံဵဟူေသာ အေမ္ာငံဖုဳဵထာဵသညဴံ တဏ္ာပူဵကပံေနတဲဴ စိတံပငံျဖစံတယံ။
အမ့ုဵသာဵေတး
ိ
က ငါအိုမငံဵလာသညဴံအခါေဆဵေပဵမီဵယူ ျပုစုေစာငဴံေရ္ာကံဖို ဴမရ္ိလျှငံ
ဒုက္ခေရာကံလိမဴံမညံ။ ထို ဴအတးကံေြကာငဴံ အိမံေထာငံျပုမညံဟု ဆုဳဵျဖတံခ့ကံခ့ေတာဴတယံ။
အမ့ုဵသမီ
ိ
ဵေတးကလညံဵ ငါဴေနာငံေရဵ အာဵကိုဵမရ္ိလျှငံ ဒုက္ခေရာကံလိမဴံမညံ။ ထို ဴအတးကံေြကာငဴံ
အိမံေထာငံျပုမညံဟု ဆုဳဵျဖတံခ့ကံခ့ေတာဴတယံ။ တကယံတမံဵက့ေတာဴ ဒီခန္ဓ ာရလို ဴ ဒီဒုက္ခရတာ။ ဒီခန္ဓ ာမ့ုဵိ
ေနာငံမရေအာငံ ခန္ဓ ာခ့ုပံေြကာငံဵ ဝိပဿနာတရာဵကို က့ငဴံမညံဟူ၍ေတာဴ မဆုဳျဖတံြကပါ။
မိဘတို ဴကလညံဵ သီဵခ့ ိနံတနံသီဵ ပးငဴံခ့ ိနံတနံပးငဴံဟူ၍ ဒုက္ခသာဵ ေရေဖာံညှိေနြကတယံ။ အဓိက
ကာမဂုဏံနးဳဗးကံသညံ ကိုယံအေတး ဴကာမဂုဏံျဖစံတယံ။ ေတး ထိ
ဴ ခ့ငံဖးယံရာ ြကညဴံရှုခ့ငံဖးယံရာ
မိနံဵကေလဵတညံဵဟူေသာ ကာမဂုဏံနးဳဗးကံတးငံ ေယာကံ့ာဵေလဵဟူေသာ တဏ္ာသာဵေကာငံက
လိုခ့ငံတပံမကံ၍ ေပါငံဵသငံဵမိျခငံဵသညံ နးဳဗးကံသို ဴက့ေရာကံျခငံဵျဖစံသကဲဴသို ဴ မိမိန္စံလိုဘးယံရာ
ေယာကံ့ာဵေလဵန္ငဴံ ေပါငံဵသငံဵဆကံဆဳရေသာ မိနံဵကေလဵသညံလညံဵ ေယာကံ့ာဵေလဵတညံဵဟူေသာ
ကာမဂုဏံနးဳဗးကံတးငံ က့ေရာကံရျခငံဵျဖစံတယံ။ သူဗးကံ ကိုယံဗးကံ၊ သူန္စံ ကိုယံန္စံ၊ သူနစံ ကိုယံနစံ
ျဖစံေနြကသညံကို သတိမထာဵမိြကေပ။

အရပံစကာဵကေတာဴ အိမံေထာငံက့ျခငံဵဟု ေခ်ြကတယံ။ သူဒုဴ က္ခ ကိုယံဒုက္ခ ေျဖရ္ငံဵရနံ
ခ့မံဵသာရာရရနံ အာဵကိုဵရ္ာရငံဵ တခ့ု ိ ဴ စိတံထာဵ သေဘာထာဵမတိုကံဆိုငံ၍ ဒုက္ခထပံတိုဵရျပနံတယံ။
တခ့ု ိ ဴလညံဵ ကာမဂုဏံေဖာကံျပနံမှုေြကာငဴံ မခဳစာဵနိုငံ၍ မိမိကိုယံကို သတံေသသညဴံတိုငံေအာငံ
ဒုက္ခတိုဵပးာဵလာျပနံပါတယံ။ မိမိေနာငံေရဵဒုက္ခမ္ အာဵကိုဵရဖို ဴဆိုွပီဵ သာဵသမီဵမ့ာဵေမးဵလာျပနံေတာဴ
ထိုသာဵသမီဵမ့ာဵ စာဵဝတံေနေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ က့နံဵမာေရဵမ္အစ ေစာငဴံေရ္ာကံရနံအတးကံ ပူပူေအဵေအဵ၊
ေဝဵေဝဵနီဵနီဵ ပငံပနံဵှကီဵစးာ ဒုက္ခခဳရျခငံဵ စိတံမပါေသာံလညံဵ မ့ကံန္ာေအာကံက့ မ့ကံန္ာခ့ုေသး
ိ
ဵရျခငံဵ
ဒုက္ခေတး တိုဵလာျပနံတယံ။ သာဵသမီဵဆိုဵေတး ေတး လာျပနံ
ဴ
ေတာဴ ပူေဆးဵေသာက
ဒုက္ခေတးထပံတိုဵလာျပနံတယံ။ ထိုသေဘာသညံ အေတး ကာမဂု
ဴ
ဏံ နးဳဗးကံတးငံ သကံဆငံဵမိ၍
ဒုက္ခေရာကံေနျခငံဵပငံျဖစံတယံ။ သာဵဆိုဵ၊ သမီဵဆိုဵ၊ လငံဆိုဵ၊ မယာဵဆိုဵန္ငဴံ ေတး ှကု
ဴ ဳ လာျပနံေတာဴ
ေန ဴညမအာဵ စိတံ၌ မီဵေတာကံေလာငံရျပနံတယံ။ ထိုသူတို ဴသညံ ကာမဂုဏံအလိုလိုကံမိ၍ ေသာက၊
ဒုက္ခတို ဴန္ငဴံ အေလ့ာံအစာဵ ေပဵေနရျခငံဵျဖစံတယံ။ အမ့ုဵမ့
ိ ုဵေသာ
ိ
ျပဿနာ တစံခုခုန္ငဴံ ကငံဵေသာသူဟူ၍
မရ္ိေပ။
တနညံဵအာဵျဖငဴံဆိုေသာံ အိမံေထာငံျပုျခငံဵသညံ ျပဿနာရ္ာျခငံဵပငံျဖစံတယံ။ ထိုျပဿနာမ့ာဵ
မအာဵတမံဵ မနာဵတမံဵ ရ္ငံဵေနရသျဖငဴံ သဳသရာမ္ လးတံေျမာကံရနံ ရုနံဵထးကံေသာ
တရာဵအာဵထုတံမှုအတးကံပငံ အခ့ ိနံမေပဵနိုငံေတာဴေပ။ ကာမနးဳဗးကံမ္ ရုနံဵမထးကံနိုငံေအာငံ
ဆးဲန္စံထာဵျခငံဵျဖစံတယံ။ ဒီျပဿနာ ဒီေန ဴွပီဵလိမဴံနိုဵနိုဵ၊ ဟိုေန ဴွပီဵလိမဴံနိုဵနိုဵ၊ ဟိုန္စံျပညဴံနိုဵနိုဵ
ဒီတာဝနံတစံခုွပီဵလျှငံ ေအဵေတာဴမလိုလိုန္ငဴံ ေစာငဴံစာဵရငံဵ ေနာကံထပံ ေျမဵ၊ျမစံစေသာ ပိုနကံရှိုငံဵသညဴံ
ဗးကံက ေနာကံထပံတစံဖနံ ထပံ၍န္စံျခငံဵခဳရျပနံေတာဴတယံ။ ငါမရ္ိလို ဴ မျဖစံဘူဵ၊ ငါမေစာငဴံေရ္ာကံလို ဴ
မျဖစံဘူဵ ဆိုသညဴံ မိမိကိုယံကိုမိမိ ဖိလုဳဵ၊ သတံလုဳဵ၊ န္စံလုဳဵမ့ာဵန္ငဴံ ထပံ၍ထပံ၍ န္စံျပနံတယံ။ ဒီလိုန္ငဴံ
ရုနံဵထးကံနိုငံဘို ဴ ေစာငဴံေမျှာံရငံဵ ေရာဂါတစံမ့ုဵမ့
ိ ုဵက
ိ
န္ိပံစကံဘို ဴ ျဖစံေပ်လာျပနံေတာဴ ထိုေရာဂါနးဳဗးကံမ္ာ
ထပံနစံ၍ဒုက္ခေရာကံရျပနံတယံ။ ထိုေရာဂါဒုက္ခမ္ လးတံေျမာကံရနံအတးကံ ဆရာဝနံ၏ ေဆဵထိုဵျခငံဵ
ခးဲစိတံျခငံဵစေသာ ဒုက္ခတိုဵ၍ ခဳရျပနံတယံ။ သူေတာံေကာငံဵတို ဴက ဝိပဿနာတရာဵအာဵထုတံဖို ဴ
တိုကံတးနံဵေတာဴ ခန္ဓ ာကိုယံေရာဂါ အေြကာငံဵျပ၍ ျငငံဵပယံျပနံပါတယံ။ တခ့ု ိ ဴသူတို ဴသညံ ေနာငံတရ၍
တရာဵအာဵထုတံမညံဆိုေတာဴ ခန္ဓ ာှကဳဴခိုငံမှုမရ္ိသျဖငဴံ ဝိပဿနာတရာဵမက့ငဴံှကဳနိုငံြကျပနံေပ။
ေရာဂါအေြကာငံဵျပွပီဵေတာဴ ကိုယဴံကိုကိုယံ ညာလညံဵညာ ညှာလညံဵညှာေနြကျပနံတယံ။ အကယံ၍
ကုသ၍ရသညဴံ ေရာဂါျဖစံ၍ ျပနံလညံသကံသာလာျပနံေတာဴလညံဵ ခန္ဓ ာကိုယံ၏ အာဵအငံခ့ ိနဲ မှုဴ ေြကာငဴံ
တရာဵက့ငဴံဘို ဴ နးဳဗးကံမ္ ရုနံဵထးကံဘို ဴဝနံေလဵေနြကျပနံတယံ။ ကယံတငံသညဴံ ဆရာေကာငံဵ နညံဵေကာငံဵ
ရ္ိျပနံေတာဴလညံဵ ကာမဂုဏံနးဳဗးကံမ္ အခ့ ိနံေပဵလးနံကဲမှုေြကာငဴံ နးဳဗးကံတးငံ နစံေသရဘိသကဲဴသို ဴ
ေသမငံဵလကံတးငံဵ တစံဘဝ အပံန္ငံဵရျပနံတယံ။
အခ့ု ိ ဴေသာ ေငးေြကဵဓနျပညဴံစုဳသူတို ဴသညံ မိမိတို ဴ၏ ှကီဵမာဵလ္သညဴံ လုပံငနံဵတာဝနံတညံဵဟူေသာ
ကာမဂုဏံနးဳဗးကံမ္ာပငံ အာဵခးငဴံမရသျဖငဴံ တရာဵက့ငဴံဘို ဴ အခ့ ိနံေပဵလို ဴမရနိုငံေလာကံေအာငံ
အန္စံခဳေနရျပနံတယံ။ မိမိကိုယံကို ခးငဴံယူွပီဵ မိမိကိုယံတိုငံ ခးငဴံမေပဵနိုငံေအာငံ န္စံေနြကတယံ။
ရာထူဵှကီဵမ္၊ လုပံငနံဵှကီဵမ္၊ နာမညံှကီဵမ္ ေငးရမညံ။ ေငးရ္ိမ္ အရသာ ကာမဂုဏံ၊ အနဳ ကာမဂု
ဴ
ဏံ၊

အျမငံကာမဂုဏံ၊ အေတး ကာမဂု
ဴ
ဏံ စသညံတို ဴကိုထငံတိုငံဵ စိတံှကိုကံ ျပညဴံျပညဴံဝဝ ခဳစာဵနိုငံမညံဟူေသာ
ရညံရးယံခ့ကံျဖငဴံ ေငးေနာကံသို ဴ လိုကံေနြကျခငံဵျဖစံတယံ။ တကယံတမံဵက့ေတာဴ ေသခ့ာစးာ
ဆနံဵစစံြကညဴံလျှငံ မေသမီ ခန္ဓ ာဝနံေနနိုငံေရဵ ေက့ပးနံဘို ဴေလာကံသာ ေငးလိုအပံပါလျှကံ ထို ဴထကံ
ပိုေအာငံေငးရ္ာျခငံဵသညံ ကာမဂုဏံခဳစာဵရဘို ဴ ေငးရ္ာျခငံဵသာ ျဖစံတယံ။ ငါဵျဖာအာရုဏံ ကာမဂုဏံတို ဴသညံ
မိမိကို သတံစာဵဘို ဴ ဖ့ာဵေယာငံဵေနတဲဴ မိနံဵမေခ့ာေယာငံေဆာငံေသာ ဘီလူဵမျဖစံေနသညံကို မသိြကေပ။
တခ့ု ိ ဴေသာ သူသညံလညံဵ ကာမဂုဏံဟူသညံ မိမိတို ဴကို န္စံ၍သတံတတံေသာ နးဳဗးကံဟု
ပညာရ္ိသူေတာံေကာငံဵတို ဴက ေဟာြကာဵဆုဳဵမမှုကို နာဵျဖငဴံသာ ခဳယူြကာဵနာရေပမယဴံ
ရုနံထးကံမယံဆိုေတာဴမ္ ရုနံဵထးကံနိုငံခးငဴံမရဘဲ မိမိသညံ ကးနံယကံန္ငဴံ နးဳဗးကံ၌ က့ေရာကံေနတဲဴ
သာဵေကာငံျဖစံေနွပီဟု သိရေလေတာဴတယံ။ ဆငံဵရဲ ခ့မံဵသာ ကးဲျပာဵေနြကေပမဲဴ ကာမဂုဏံခဳစာဵလိုျခငံဵ
ခဳစာဵရတာျခငံဵကေတာဴ အတူတူပါဘဲ။ ဆငံဵရဲေတာဴ ေငးမရ္ိျခငံဵေြကာငဴံ စာဵဝတံေနေရဵ အလ့ငံမ္ီေအာငံ
ရ္ာေဖးလုပံကိုငံေနရသျဖငဴံ တရာဵက့ငဴံဘို ဴ သို ဴမဟုတံ သဳသရာ နးဳဗးကံမ္ ရုနံဵထးကံဘို ဴ
အာဵလပံခ့ ိနံမရနိုငံေတာဴပါဘူဵ။ သငံ၏ခန္ဓ ာကိုယံကို နးဗ
ဳ းကံဟု မသိဘဲ ငါဴခန္ဓ ာကိုယံဟု မ္ာဵယူစးဲခဲဴမှုသညံ
သငဴံခန္ဓ ာက န္စံသတံသညဴံအခါ ျပငံဵထနံစးာ ဒုက္ခခဳစာဵရေတာဴတယံ။ အဲဒီအခါ သငဴံရဲ စိဴ တံသညံ
ခန္ဓ ာဒုက္ခနးဳဗးကံမ္ လးတံေျမာကံရနံ အစးမံဵကုနံှကိုဵစာဵရုနံဵထးကံေပမဲဴ လးတံေျမာကံသညဴံ
နညံဵလမံဵမသိေတာဴ ထးကံလို ဴမရေတာဴေပ။ ဒီခန္ဓ ာသညံ ေသသညဴံတိုငံေအာငံ န္စံသတံတတံသညဴံ
နးဳဗးကံပါလာဵလို ဴ သိလာေသာံလညံဵ ေနာကံက့သးာဵေလွပီ။ ထို ဴေြကာငဴံ လူသာဵတိုငံဵသညံ
အေတး ကာမဂု
ဴ
ဏံ နးဳဗးကံကို အေြကာငံဵခဳ၍ သဳေယာဇဉံတညံဵဟူေသာ ကးနံယကံမ့ာဵ တိုဵ၍
ေပါကံဖးာဵလာျပနံပါတယံ။ ထို ဴေြကာငဴံ ရာထူဵနးဳဗးကံတာဝနံကးနံယကံ၊ နာမညံှကီဵနးဳဗးကံ လုပံငနံဵကးနံယကံ၊
ပညာှကီဵနးဳဗးကံတာဝနံကးနံယကံ၊ လုပံငနံဵှကီဵနးဳဗးကံ ကိစ္စကးနံယကံတို ဴန္ငဴံ ခန္ဓ ာနးဳဗးကံ၊ သဳသရာနးဳဗးကံ၊
သဳေယာဇဉံကးနံယကံတို ဴမ္ သာသနာန္ငဴံ ှကုဳတုနံဵ တိုဵထးကံ ရုနံဵထးကံနိုငံြကပါေစေြကာငံဵ အထူဵနှိုဵေဆာံ
တိုကံတးနံဵလိုကံရပါသတညံဵ။

