“၎ငံဵျြငံ ငါအရ္ငံျြတံသညံ ှြီဵြ့ယံ
ျြငဴံျြတံလ္စးာေသာ သတံျြတံအြံ
သညဴံသာဵေြာငံ တစံေြာငံျြငဴံ
(အစာဵထိုဵ၍) ထိုသာဵေတာံအာဵ
ေရးဵယူေတာံြူခဲဴ၏။”
(စူရတးဆံဆးာဖံဖာသံ ၃၇;၁၀၇)

“မြင့်မြတ်သော ကုရ်ဗာနီ”
ကျွနံေတာံသညံ သူငယံခ့ငံဵျဖစံသူ အလီ၏နဳေဘဵ တးငံ
ရပံလ့ကံ သူ၏ဖခငံက ဓာဵျဖငဴံ နးာဵတစံေကာငံအာဵ ကုရံဗာနီ
ျပုလုပံေနသညံကို ြကညဴံရှုေနပါသညံ။ ဤသညံမ္ာ န္စံစဉံ
က့ငံဵပလ့ကံရ္ိသညဴံ မးတံစလငံမံတို ဴ၏ “ကုရံဗာနီအီဵဒံ” ပးဲေတာံ
ပငံျဖစံပါသညံ။ န္စံစဉံ န္စံတိုငံဵ အလးနံမ့ာဵစးာေသာ တိရ စ္ဆာနံ
မ့ာဵအာဵ အဘယံေြကာငဴံ ကုရံဗာနီျပုသညံကို ကျွနံေတာံသညံ
ကေလဵတစံေယာကံ ျဖစံေနေသာေြကာငဴံ အဳဴဩမိသညံ။ မြကာ
ခငံက ကျွနံေတာံ သိလာခဲဴသညံမ္ာ ဤကဲဴသို ဴ ကုရံဗာနီျပုလုပံ
ျခငံဵသညံ အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံက နဗီတမနံေတာံ အီဗံရာဟီမံ
(အ) ကို စမံဵသပံသညဴံအေနျဖငဴံ သာဵျဖစံသူအာဵ ကုရံဗာနီ
ျပုလုပံရနံ ေတာငံဵဆိုရာမ္ စတငံျဖစံလာခဲဴေြကာငံဵ သိရ္ိခဲဴရပါ
သညံ။ ထိုေတာငံဵဆိုခ့ကံကို နဗီတမနံေတာံ အီဗံရာဟီမံ (အ)
က နာခဳခဲဴပါသညံ။ သို ဴေသာံလညံဵ ေနာကံဆုဳဵ အီဗံရာဟီမံ
(အ) မ္ ကုရံဗာနီျပုအဳဴဆဲဆဲအခ့ ိနံတးငံ သူ၏သာဵအစာဵ သိုဵ
တစံေကာငံကို အလ္လာဟံအရ္ငံျမတံက ေပဵအပံကာ ကူညီေတာံ
မူခဲဴသညံ။
(၁) နဗီတမန္ေတာ္အီဗ္ရာဟီမ္ (အ) နြင့္ သူ၏သား
အလ္လ ာဟံအ ရ္င ံျမတံ က နဗီ တမနံေ တာံ အီဗ ံရာဟီမ ံ
(အ) အာဵ သာဵကိုေပဵရနံ ေျပာဆိုခဲဴရာ သူသညံ နာခဳခဲဴသညံ။
ေတာငံ ေပ်သို ဴ တကံသညဴံလမံဵခရီဵတးငံ အီဗံရာဟီမံ (အ) က

“အလ္လ ာဟံအရ္ငံျြတံ ြိုယံေတာံတိုငံ ြုရံဗာနီျြုရနံ သာဵ
ေြာငံြို ျြငံဆငံေြဵလိြဴံြညံ” ဟု မိမိ၏သာဵကို ေျပာဆိုခဲဴ
ပါသညံ။ (ေတာငံရာတံက့မံဵေတာံျမတံမ္ ကမ္ဘာဦဵက့မံဵ ၂၂:၈)။
အီဗံရာဟီမံ (အ) သညံ လူသာဵတစံေယာကံ ျဖစံေသာ
ေြကာငဴံ မြကာမီျဖစံပ့ကံမညဴံ အေြကာငံဵအရာမ့ာဵကို ှကိုတငံ
မသိနိုငံပါ။ သို ဴေသာံသူသညံ နဗီတမနံေတာံှကီဵတစံပါဵ ျဖစံေန
ေသာေြကာငဴံ သူေျပာေသာစကာဵမ္ာ “ဝဟီ” ျဖငဴံ ှကိုတငံေဟာ
ေျပာသညဴံ ပုဳစဳျဖစံွပီဵ အလးနံပငံထူဵျခာဵလ္သညံ။ ပုဳမ္နံအာဵ
ျဖငဴံ ကုရံဗာနီ ျပုရာတးငံ လူတို ဴသညံ သာဵေကာငံမ့ာဵကို ျပငံ
ဆငံရပါသညံ။ သို ဴေသာံ အီဗံရာဟီမံ (အ) က “အလ္လာဟံအရ္ငံ
ျမတံကိုယံေတာံတိုငံ သာဵေကာငံကို ျပငံဆငံေပဵလိမမ
ဴံ ညံ” ဟု
ေျပာြကာဵခဲဴေလသညံ။ ထို ဴေြကာငဴံ ကုရံဗာနီဆိုသညံမ္ာ လူဘကံ
ဴ
မ္ ျပုလုပံရသညဴံအရာ မဟုတံဘဲ အလ္လာဟံကသာ သာဵေကာငံ
ကို မိမိအတးကံ ျပငံဆငံေပဵျခငံဵပငံျဖစံသညံဟု နာဵလညံရပါ
သညံ။ အီဗံရာဟီမံ (အ) သညံ သူ၏သာဵကိုသတံရနံ လကံကို
ေျမြှောကံလိုကံခ့ ိနံတးငံ အလ္လာဟံအရ္ငံျမတံကမသတံရနံ မိနံမမကံ
ဴ
ေတာံမူခဲဴွပီဵ၊ ထိုသာဵအစာဵ သိုဵတစံေကာငံကို ကုရံဗာနီျပုရနံ
မစကူညီေတာံမူခဲဴသညံ။ ထို ဴေြကာငဴံ အီဗံရာဟီမံ (အ) ၏သာဵ
အစာဵ ထိုသိုဵကသာ ကိုယံစာဵအေသခဳေပဵခဲဴရသညံ။
ကုရံအာနံက့မံဵေတာံျမတံတးငံ ေဖာံျပထာဵသညံမ္ာ “၎ငံဵ
ျြငံ ငါအရ္ငံျြတံသညံ ှြီဵြ့ယံျြငဴံျြတံလ္စးာေသာ သတံ
ျြတံအြံသညဴံ သာဵေြာငံတစံေြာငံျြငဴံ (အစာဵထိုဵ၍) ထို
သာဵေတာံ အာဵေရးဵယူေတာံြူခဲဴ၏။” (စူရတးဆံဆးာဖံဖာသံ
၃၇:၁၀၇)။

အီဗံရာဟီမံ (အ) ၏သာဵန္ငဴံနှိုငံဵယ္ဉံ လျှငံ သိုဵတစံ
ေကာငံသညံ “ှြီဵြ့ယံျြငဴံျြတံလ္စးာေသာ” သာဵေကာငံ ျဖစံ
နိုငံပါသလာဵ။ “ှြီဵြ့ယံျြငဴံျြတံလ္စးာေသာ” သာဵေကာငံဆို
သညံမ္ာ လုဳဵဝမျဖစံမေနလိုအပံေသာ အျခာဵေသာကုရံဗာနီ တစံ
ခုကို ရညံညွှနံဵေနျခငံဵျဖစံပါသညံ။ ထိုကုရံဗာနီသညံ အလ္လာဟံ
ကိုယံေတာံတိုငံ ျပငံဆငံေပဵွပီဵ အီဗံရာဟီမံ (အ) ၏သာဵကို
အစာဵထိုဵေရးဵယူေသာ ကုရံဗာနီမ့ုဵပငံ
ိ ျဖစံသညံ။ အကယံစငံစစံ
အလ္လာဟံအရ္ငံျမတံသညံ “ှြီဵြ့ယံျြငဴံျြတံလ္စးာေသာ” ကုရံ
ဗာနီတစံခုအာဵ အနာဂတံတးငံ ျပုလုပံေတာံမူမညံကို ေဖာံျပ
ေနျခငံဵပငံျဖစံပါသညံ။
(၂) ပသခါသိုးငယ်
အျခာဵမ္တံသာဵဖးယံရာ ဥပမာတစံခုမ္ာ ပသခါသိုဵငယံ
ျဖစံပါသညံ။ အစ္စ ရာအီလီ အမ့ုဵသာဵမ့ာဵသညံ
ိ
အီဂ့စံျပညံတးငံ
န္ိပံစကံခဳကျွနံမ့ာဵ ျဖစံခဲဴြကသညံ။ အီဂ့စံျပညံကို အုပံခ့ုပံသူ
ဖိရံေအာငံနံဘုရငံက သူတို ဴကို လးတံေျမာကံရနံ အခးငဴံမေပဵခဲဴ
ေခ့။ ထို ဴေြကာငဴံ အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံက နဗီတမနံေတာံမူစာ
(အ) ကို သူတို ဴလးတံေျမာကံရနံအတးကံ ေစလွှတံလိုကံသညံ။
အလ္လာဟံအရ္ငံျမတံက နိုငံငဳအတးငံဵရ္ိ သာဵဦဵမ့ာဵကို သတံမညံ
ဟု မိနံေဴ တာံမူခဲဴသညံ။ သို ဴေသာံ အစ္စ ရာအီလီလူမ့ုဵတိ
ိ ု ဴ၏ သာဵဦဵ
မ့ာဵအတးကံမူကာဵ အလ္လာဟံ အရ္ငံျမတံသညံ အစာဵထိုဵေရးဵ
ယူရနံ မစကူညီေတာံမူခဲဴသညံ။ နဗီ တမနံေတာံမူစာ (အ) က
သိုဵတစံေကာငံကိုသတံကာ အေသးဵျဖငဴံ မိမိတို ဴ၏ တဳခါဵမ့ာဵ
တးငံ သုတံလိမံဵထာဵရနံ အစ္စ ရာအီလီ အမ့ုဵသာဵတိ
ိ
ု ဴအာဵ မိန ဴံ
မ္ာခဲဴသညံ။ အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံ၏ ေကာငံဵကငံတမနံသညံ ျဖတံ

သနံဵသးာဵလျှငံ အေသးဵသုတံထာဵေသာ တဳခါဵမ့ာဵကိုျမငံပါက
ေက့ာံလးနံသးာဵွပီဵ ထိုအိမံတို ဴမ္သာဵဦဵမ့ာဵမ္ာ အသကံခ့မံဵသာခးငဴံ
ရရ္ိမညံျဖစံသညံ။ အလ္လာဟံအရ္ငံျမတံသညံ သူ၏ကတိေတာံကို
ျပညဴံစုဳေစခဲဴွပီဵ အစ္စ ရာအီလီလူမ့ုဵတိ
ိ ု ဴ၏ သာဵဦဵမ့ာဵကို သိုဵက
ေလဵ၏အေသးဵျဖငဴံ ကယံတငံခဲဴပါသညံ။ ထိုသိုဵကေလဵကို “ပ
သခါသိုဵငယံ” ဟု ေတာငံရာတံက့မံဵေတာံျမတံတးငံ ေဖာံျပ
ထာဵပါသညံ။
(၃) စဉ္ းစားသင့္သည့္ ေမးချန္းတစ္ခု
ကုရံဗာနီ၏ အဓိပ္ပာယံအစစံအမ္နံမ္ာ အဘယံနညံဵ။
ကုရံဗာနီ၏ လုပံေဆာငံခ့ကံသညံ “ဂုနာဟံ” အျပစံရ္ိသူကို
အျပစံဒဏံစီရငံျခငံဵန္ငဴံ ဂုနာဟံရ္ိသူကိုယံစာဵ ဂုနာဟံကငံဵေသာ
သူက အစာဵထိုဵ အျပစံဒဏံခဳယူလိုကံျခငံဵပငံျဖစံသညံ။ သို ဴ
ေသာံ လူတစံေယာကံသညံ မညံသညဴံတိရ စ္ဆာနံထကံမဆို ပိုမို
ှကီဵျမတံ တနံဖိုဵရ္ိေနေသာေြကာငဴံ တိရစ္ဆာနံတစံေကာငံသညံ
လူသာဵတစံေယာကံအတးကံ မညံကဲဴသို ဴ အေသခဳနိုငံပါမညံနညံဵ။
တိရ စ္ဆာနံတစံေကာငံသညံ လူသာဵတစံေယာကံ၏ ဂုနာဟံကို
ယူေဆာငံသးာဵျခငံဵမဟုတံေပ။ ကုရံဗာနီျပုျခငံဵသညံ အနာဂတံ
တးငံ ျဖစံပ့ကံလာမညဴံ အေြကာငံဵအရာတစံခုကို ရညံညွှနံဵ
သညဴံ ပုဳေဆာငံခ့ကံတစံခုသာ ျဖစံပါသညံ။
(၄) နဗီတမန္ေတာ္ယဟ္ယာ (အ) ၏ သက္ေသခံခ်က္
အလ္လာဟံအရ္ငံျမတံသညံ နဗီတမနံေတာံ ယဟံယာ (အ)
ကို ဟဇရသံအီစာ (အ) ၏ ေရ္ ေတာံ
ဴ
ေျပဵအျဖစံ ေစလွှတံေတာံ
မူခဲဴသညံ။ သူသညံ “ေသာငံဗဟံ” ျပုေနာငံတရျခငံဵန္ငဴံဆိုငံ

ေသာ ေရန္စံျမြှေုပံျခငံဵခဳရနံ လူမ့ာဵကိုဖိတံ ေခ်ခဲဴသညံ။ တစံ
ေန ဴတးငံ ေဂ့ာံဒနံျမစံကမံဵေဘဵ၌ ဟဇရသံအီစာ (အ) ေပ်ထးနံဵ
လာခ့ ိနံတးငံ နဗီတမနံေတာံ ယဟံယာ (အ) က “ေလာြီလူ
သာဵတို ဴ၏ ‘ဂုနာဟံ’ အျြစံြို ေဆာငံယူသးာဵေတာံြူေသာ
အလ္လာဟံအရ္ငံျြတံ၏ သိုဵငယံြို ြြညဴံရှုေလာဴ” ဟု ေျပာဆို
ခဲဴသညံ။ ထိုကဲဴသို ဴ ေျပာဆိုျခငံဵမ္ာ ဟဇရသံအီစာ (အ) သညံ
လူတို ဴ၏ ဂုနာဟံမ့ာဵအတးကံ ကုရံဗာနီ ျပုခဳသညဴံသေဘာျဖငဴံ
အေသခဳေပဵမညံျဖစံေသာေြကာငဴံ ျဖစံသညံ။ ဟဇရသံအီစာ
(အ) သညံ သိုဵငယံကဲဴသို ဴ အေသခဳေပဵရာတးငံ အီဗံရာဟီမံ (အ)
အာဵ အလ္လာဟံေပဵခဲဴသညဴံသိုဵငယံန္ငဴံ ပသခါသိုဵငယံတို ဴထကံ
အလးနံပငံသာ၍ျမငဴံျမတံေပသညံ။
(၅) ဟဇရသ္အီစာအလ္မစီဟ္ (အ) ၏ သက္ေသခံခ်က္
ဤအေြကာငံဵအရာန္ငဴံ ပတံသကံွပီဵ ဟဇရသံ အီစာ
(အ) ၏ အေြကာငံဵကို ကုရံအာနံက့မံဵေတာံျမတံထဲမ္ စူရဟံ
မာရံယမံ ၁၉:၃၃ တးငံ “ထို ဴျြငံ ြျွနံုြံ၏အေြ်၌ ြျွနံုြံေြးဵ
ြးာဵခဲဴသညဴံ ေန ဴ၌လညံဵေြာငံဵ၊ ြျွနံုြံေသဆုဳဵြညဴံေန ဴ၌
လညံဵေြာငံဵ၊ ြျွနံုြံရ္ငံျြနံထေစျခငံဵ ခဳရြညဴံေန ၌ဴ လညံဵ
ေြာငံဵ၊ (အလ္လ ာဟံအရ္ငံျြတံ အထဳေတာံြ္) ွငိြံဵခ့ြံဵသာ
ယာြှုသညံ ြ့ေရာြံြါေစသတညံဵ” ဟု ေဖာံျပထာဵပါသညံ။
ဟဇရသံအီစာအလံမစီဟံ (အ) ကိုယံတိုငံက သူသညံ
လူတို ဴ၏အသကံကိုေရးဵယူရနံ မိမိ၏အသကံကိုေပဵ၍ အေသခဳ
မညံျဖစံွပီဵေသျခငံဵမ္ ရ္ငံျပနံထေျမာကံမညံျဖစံေြကာငံဵ ေျပာ
ြကာဵခဲဴပါသညံ။ ဟဇရသံအီစာ (အ) က မိမိ၏အေြကာငံဵကို

ေျပာြကာဵရာတးငံ “လူသာဵသညံ သူတစံြါဵအာဵ ေစစာဵရနံကြ
လာသညံြဟုတံ။ သူတစံြါဵ၏အေစြိုခဳရနံန္ငံဴ ြိြိအသြံြို
စးနံ ဴ၍ လူြ့ာဵအာဵ ေရးဵနုတံရနံ ကြလာသတညံဵ ” ဟု ေျပာဆို
ခဲဴသညံ။ (အငံနံဂ့ ီလံက့မံဵေတာံျမတံမ္ မဿဲက့မံဵ ၂၀:၂၈)။
ဟဇရသံအီစာ (အ) ကို ယုဳြကညံသူတိုငံဵသညံ ဂ့န္န သံသို ဴသးာဵရ
မညံျဖစံသညံ။
ဟဇရသံအီစာ (အ) သညံ ကာဵတိုငံေပ်တးငံ အေသခဳ
ျခငံဵျဖငဴံ မိမိလုပံေဆာငံရမညဴံတာဝနံကို ွပီဵေျမာကံေအာငံ
ေဆာငံရးကံခဲဴပါသညံ။ လူသာဵမ့ုဵနး
ိ ယံတစံခုလုဳဵအတးကံ အလ္လာဟံ
အရ္ငံျမတံ၏ရညံရးယံခ့ကံ ျပညဴံစုဳသးာဵွပီျဖစံေြကာငံဵ ေြကညာ
သညဴံအေနျဖငဴံ “အြှုွြီဵွြီ” ဟု ေျပာဆိုခဲဴပါသညံ။ “အလ္လာဟံ
ြိုယံေတာံတိုငံ ြုရံဗာနီျြုရနံ သာဵေြာငံြို ျြငံဆငံေြဵ
ြညံ” ဟူသညဴံ နဗီတမနံေတာံ အီဗံရာဟီမံ (အ) ရရ္ိခဲဴသညဴံ
“ဝဟီ” သညံ ဟဇရသံအီစာ (အ) “ကုရံဗာနီ” ျပုခဳ၍အေသခဳ
ျခငံဵအာဵျဖငဴံ ျပညဴံစုဳသးာဵွပီျဖစံသညံ။ အီဗံရာဟီမံ (အ) ျပု
လုပံေသာ ကုရံဗာနီကို အလ္လာဟံသညံ ကူညီမစခဲဴသညဴံနညံဵတူ
လူသာဵမ့ာဵအာဵလုဳဵအတးကံ ကုရံဗာနီျပုလုပံရနံ အလ္လ ာဟံ
ကိုယံေတာံတိုငံ ဟဇရသံအီစာ (အ) အာဵျဖငဴံ မစကူညီေတာံ
မူခဲဴသညံ။
အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံ ခ့ေပဵေတာံမူခဲဴေသာ က့မံဵေတာံ
ျမတံမ့ာဵထဲတးငံ အီစာအလံမစီဟံ (အ) တစံပါဵတညံဵသာလျှငံ
“ဒးန္နယာ” ေလာကှကီဵ တစံခုလုဳဵအတးကံ ေရးဵနုတံသူအျဖစံ
အေသခဳေပဵနိုငံေြကာငံဵ ေဖာံျပထာဵသညံ။ အီစာအလံမစီဟံ
(အ) ေသဆုဳဵွပီဵေနာကံ သုဳဵရကံေျမာကံေသာေနတး
ဴ ငံ အလ္လာဟံ

အရ္ငံျမတံသညံ “ကဗရံ” သခခ့ုငံဵတးငံဵမ္ ျပနံလညံထေျမာကံ
ေစခဲဴသညံ။ ဂ့န္န တံသို ဴ မတကံကကခငံတးငံ သူသညံ မိမိ၏ “ဆးဟာ
ဗီ” တပညဴံေတာံမ့ာဵအာဵ အလုဳဵစုဳတို ဴကို ရ္ငံဵလငံဵေဖာံျပခဲဴ
သညံ။ အီစာက “ြူစာ၏ ေတာငံရာတံြ့ြံဵ၊ နဗီတြနံေတာံ
တို ဴ၏ြ့ြံဵြ့ာဵန္ငဴံ ဇဗူရံြ့ြံဵတးငံ ငါ၏အေြြာငံဵန္ငဴံြတံ
သြံ၍ ေြာံျြထာဵသညဴံ အြှုအရာြ့ာဵသညံ ျြညဴံစုဳရြညံ
ဟူ၍ သငံတို ဴန္ငဴံအတူရ္ိစဉံအခါြ ငါေျြာခဲဴေသာအေြြာငံဵ
အရာတို ဴသညံ ဤအေြြာငံဵအရာြ့ာဵ ျြစံသညံ” ဟုမိနံေဴ တာံ
မူ၏။ (အငံနံဂ့ ီလံက့မံဵေတာံျမတံမ္ လုကာက့မံဵ ၂၄:၄၄)။
(၆) စစ္မြန္ေသာကုရ္ဗာနီ
စစံမ္နံေသာ ကုရံဗာနီကို နာဵမလညံေသာ မးတံစလငံမံ
မ့ာဵန္ငဴံ ကုရံဗာနီျပုလုပံရနံ မတတံနိုငံသညဴံ ေျမာကံျမာဵစးာ
ေသာ မးတံစလငံမံတို ဴသညံ သနာဵစရာေကာငံဵလ္သညံ။ သို ဴ
ေသာံလညံဵ

ကျွနံုပံတို ဴ၏ ဂုနာဟံအာဵလုဳဵကို လွှမံဵွခုဳဖုဳဵအုပံ

နိုငံရနံ ျပညဴံစုဳလုဳေလာကံသညဴံ ကုရံဗာနီကို ျပုေပဵနိုငံသူ တစံ
ေယာကံမျှမရ္ိသညံမ္ာ ပို၍ပငံ အေရဵှကီဵပါသညံ။
အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံသညံ အလးန အ
ဴံ လးနံသန ရဴံ ္ငံဵ ျမငဴံ
ျမတံ၍

ေျဖာငဴံမတံစးာစီရငံတတံေသာေြကာငဴံ

ကျွနံုပံတို ဴ၏

ဂုနာဟံကို စီရငံရမညံသာျဖစံသညံ။ သို ဴေသာံလညံဵ လူတို ဴ၏
ဂုနာဟံကို ဖယံရ္ာဵေဆဵေြကာပစံရနံအတးကံ တိရစ္ဆာနံ၏အေသးဵ
သညံ ျပညဴံစုဳလုဳေလာကံ မှုမရ္ိနိုငံပါ။ လူတို ဴတးငံ ဂုနာဟံရ္ိေသာံ
ျငာဵလညံဵ အလ္လ ာဟံသညံ လူသာဵမ့ာဵကို ခ့စံေတာံမူ၏။ ထို ဴ
ေြကာငဴံ အလ္လာဟံသညံ “ဒးန္နယာ” ေလာကှကီဵတစံခုလုဳဵ ဂုနာဟံမ္
ကငံဵစငံနိုငံမညဴံ ျပညဴံစုဳလုဳေလာကံေသာ ကုရံဗာနီတစံခုကို ျပု

လုပံရနံ စီစဉံ ေဆာငံရးကံေတာံမူခဲဴပါသညံ။ ထိုကုရံဗာနီအတးကံ
အလ္လ ာဟံအရ္ငံျမတံသညံ ဂုနာဟံကငံဵစငံေသာ၊ သန ရဴံ ္ငံဵျမငဴံ
ျမတံ၍ တနံခိုဵန္ငဴံျပညဴံဝေသာအေသးဵျဖငဴံ အလးနံမးနံျမတံသညဴံ
ကုရံဗာနီကို ျပုလုပံရနံ ဆုဳဵျဖတံေတာံမူခဲဴသညံ။
ဟဇရသံအီစာ (အ) သညံ အလးနံျမငဴံျမတံေသာ ထို
ကုရံဗာနီပငံျဖစံွပီဵ၊ “ဒးန္နယာ” ေလာကှကီဵ တစံခုလုဳဵ၏ ဂုနာဟံ
အတးကံ အေသခဳေပဵခဲဴသညံ။ သူသညံ ဂုနာဟံကငံဵစငံ၍ စုဳလငံ
ေသာသူ ျဖစံပါသညံ။ မစုဳလငံေသာ “ဂုနာဂါရံ” အျပစံငရဲရ္ိ
သူမ့ာဵန္ငဴံ ထိုကံတနံေသာ အျပစံဒဏံကို ခဳယူေတာံမူခဲဴသညံ။
ဟဇရသံအီစာ (အ) ၏ အေသးဵေတာံသညံ သငံ၏ “ဂုနာဟံ”
အျပစံမ့ာဵကိုလညံဵ ဖယံရ္ာဵေဆဵေြကာ ေပဵနိုငံပါသညံ။

