




ဗွဲမဂီုကၠီ၊ မိပ်ဇြိပ်၊ ထတ်ယုက်ဂှ် 
မံၚ်စံၚ်ညိ။

လိက်အုပ်ပလလတ်အရံၚ်သွက်လကာန်ၚာ်လောတ်တံ လသောံပလရလလောၚ်စိုတ် အပ္ဍဲကာလယဲကပ် ကိုဝ်လဗတ်-၁၉

ချူခၞံလဝ် နူကဵု ဂလကာံအိုၚ်အိုဝ်အာမ် လကုာံ သာန်တာပလရၚ်ထတ်ယုက် မာတ်တနွာၚ်ရာ မဒှ်ရ။

ညးမချူခၞံတံ။   ။ Maya Tucker လကုာံ Ohnma Win Pe





မ္ၚဵုရ လကာန်ၚာ်တံလယျ......

ပ္ဍဲကာလ ယဲကပ် ကိုဝ်လဗတ်-၁၉ဏံ ဗီုလဵု မိပ်ပ်ဇြိပ်ပ်၊ ထတ်တ်ယုက်က်၊ ဂီုဂီုကၠီုကၠီု မံၚ်ဂွံဒေံၚ်လဏာၚ်လရာဂှ် 

လကာန်ၚာ်တံ မိက်ဂွံ ပလလတ်ော်ဂဥုဲတုဲလဗောန်လဏာၚ် ဂးလတှ် မိပ်စိုတ်ဒှ်ပဳတဳရ။ 

ၜိုန်ရ အခိၚ်ဏံ ဒှ်ဒေံၚ်အခိၚ်မခက်ခုဲ ကီုလလဝ် ပိုယ်တံဖအိုတ် နကဵုတုပ်ပ် ဆဵုဂဗတတ်ထပါ်မာန်ဒေံၚ်ရ။ 

ဒှ်ဒေံၚ်အခိၚ် ညးမွဲကဵုညးမွဲ မရီုဗၚ်မာန် တုဲ သီုဒှ်ဒေံၚ် အခိၚ် စွံဂရုမၚ်မွဲြကုြကုဗွဲမခိုဟ်အိုတ်မာန် မဒှ်ရ။

ကာလသုၚ်လစာဲလိက်ဏံလတှ် သကဵုဂွံသတိ ဣဏံတံ ညိ ဏး။

• ပ္ဍဲလိက်ဏံ သ္ကုတ်ပထမ မလိက် မပါဒေံၚ်ဂှ် ဗှ်ချ ိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဏး။ နကဵုြကုြကုလလဝ် ဗှ်မာန်၊ နဒဒှ်မွဲစွံကဵု 

မိမ ညးမလြၞာ်မွဲမွဲ၊ လကာၝဲညးမွဲမွဲ ဟွံလသၚ်မေး အ္စာ/အ္စာဇဗဴ ညးမွဲမွဲ လလဝ် ဗှ်မာန်မဒှ်ရ။

• လိက်ဏံဂှ် ကဵု လကာလဒံ ၝဲလဒံ တၞဟ်တံ၊ လကာန်ကေိန်သ္ၚိ တၞဟ်တံလလဝ် ပါ်ပရအ်ကဵု ညိ။ ပ္ဍဲလိက်ဏံ 

လသောံပလလတ်ော်ဂဥုဲ၊ လသောံလကၠာန်လလေၚ်ကလမၠာန်တၞဟ်ဂှ် ဗီုရုပ်တအ် ပါဒေံၚ် ဟွံလအာန် ဟွံလအာန် မဒှ်ရ။

• လကာန်ၚာ်တံ ဗီုဒးစိုတ် ပလလတ်ော်ဂဥုဲ တုဲ ဗီုဒးစိုတ် ဒြက်ဗီု ညိ။ ပွမပေန်ဗဒှ် ဏံဂှ် ဒှ် 

ပွမပေန်ဗဒှ်အပိုၚ်လကာန်ၚာ်တံ ဗီုဒးစိုတ် ဂှ် ရလဏာၚ်။

      ကဵုလသောံမိပ်ဇြိပ်လျုၚ်ဇြုၚ်မာန်ညိ။ 

      အိုၚ်အိုဝ်အာမ် လကုာံ မာတ်တနွာၚ်ရာ





သ္ကုတ် ၁



ကိုဝ်ရိုဝ်နာဗိုၚ်ရာတ်(သ်) ဂှ်ကကောံသၞာန်ဒၟံၚ် အတိုၚ် မွဲဂေးကဝ်တုဲမၞိဟ်ဂမေိုၚ်တံ မံၚ်စပကရံ ဒၟံၚ်။  

ဟိုတ်ဂှ်ရပ္ဍဲအခိၚ်လၟုဟ်ဂှ်ပကရၚ်မံၚ်စံၚ် ဗွဲမထတ်ယုက်ဂီုကေီု၊ 

ပကရၚ်မၚ်မွဲ ဇကုဇကု ကကုာံ ညးတၞဟ် ဂှ် သွက်ပိုယ် ပၟိက်ကဇၞာ်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။

ညံၚ်ကသောံမံၚ်စံၚ် ဗွဲမဂီုကေီု၊ မိပ်ဇဇိပ်၊ 

ထတ်ယုက် မာန်ဂှ် ဗီုလဵုကသောံကကောန်မာန်ကရာ။
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ပ္ဍဲအခိၚ်လၟုဟ် ဒဵုကဵု အကာဲအရာတံ ပဵုခိုဟ်ကေုၚ်ဂှ် ညံၚ်ကသောံမံၚ် 

တုပ်ပ်ကဵု ကၟိန်သ္ၚိ ဗွဲမထတ်ယုက်ဂီုကေီု တံဂှ် ပၟိက်ကဇၞာ်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။
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6 ay (2 rDwm)

ဆာန်ရဲဇကု စွံဂရုရဲဇကု ကတှ် ဒဵုကဵုစိုပ် အကာဲအရာ မကျေစံိုတ်ဂီုကေီုဂွံ သ္ဒးမံၚ် နကဵု 

သ္ၚကာဲညိ ၜိုတ်အခခာ ၆ကပ (၂ မဳတာ)ဂှ် ပၟိက်ကဇၞာ်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။
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ရဲဇကုကဵုဇကု ၜိုန်ရမၞိဟ်သ္ၚကာဲဒၟံၚ်ကလဝ် 

စိုတ်ကဵုစိုတ် ကကာန်တၟံကဵု ကကာန်တၟံ ဂှ် ကကပ်ဒၟံၚ် 

ညးသ္ကအ်ရ။
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တၚ်ကစၞာန် 

ဗီုရုပ် မၞိဟ် မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကကာန်တၟံ၊ ပ္ဍဲစိုတ် ဂှ် 

ဒဇက်ကကတ်၊ ပကလတ်ကကတ်အရံၚ် 

ပ္ဍဲဗီုရုပ်ကကာန်တၟံဏံ မာန်ဒၟံၚ်ရ။
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သွက်ကသောံစဵုဒၞာ ညံၚ်ဂွိုအ်ယဲကကောံသၞာန် ကု မၞိဟ်ဇကုမဆာန်တံကတှ် 

အရိုဟ်ခဍက် အရိုဟ်ခအှ် အပ်မုက် ပ္ဍဲ ပ္ၚံက်တၚ်တဲဇကု တုဲ ခဍက် ခအှ် ညိ။ 

ဟွံကသၚ်မေးနကဵုစက္ခူကတတ်ယှူ မာတ်ပါၚ် မာတ်မုဟ် တုဲ ခဍက် ခအှ် ညိ။
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ညံၚ် ဇကု ကကုာံ ပွဳပွူဇကု ယဲဂွိုအ်ကကောံသၞာန် ဂှ် တဲဂှ် 

ကကာတ်ကကဴကဵု ဗံၚ်၊ ဍာ် တံ မွဲကှှအ် မွဲကှှအ် စိုအ်။
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ဟိုတ်ှူစၟကိုဝ်ရိုဝ်နာဗိုၚ်ရာတ်(သ်)ဂှ် သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ကေုၚ် စပ္တံကဵု 

ပွမကျက်ဒည၊ပွမကအာန်စိုတ်ဂှ် ဒှ်ဓမ်မတာရ။အရာမကကောန်ကဵုဇကုဇကု 

ကသောံ ကခပပပံၚ်၊ ဂီုကေီု၊ ညိၚ်ဝတ်ကေုၚ် တအ်ဂှ် ှွံဒၟံၚ်ရ။ 

ၜိုတ်လဵုဇဗဲထတ်တ် မွဲခိၚ်ကတှ် သ္ဒးစ္ဍးအာကဏာၚ် ဂှ် လ္ပဝိုတ် ညိ။
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ဗီုလဵုပ္ဍဲစိုတ်မၞး သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ်ဒှ်ဒှ် ဒုၚ်စသိုၚ် ဂွံဒၟံၚ်ရ။

တၚ်ကစၞာန်

အရံၚ်အလဵုတံဂှ်သ္ပစၞးကဵု တၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်မၞး မွဲမွဲ တံဂှ် ကရာ။

တၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်မွဲမွဲ တံဂှ်ပကလတ်ကဵုအရံၚ်တံ ညိ။
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ပ္ဍဲစိုတ် ကကေၚ်အာစမ် အခိၚ်ကကောန်ဒၟံၚ် အရာဇကု ဒးစိုတ် မွဲမွဲ ဂှ် ညိ။ 

အခိၚ်ဇကု ကျက်ဒည၊ ကအာန်စိုတ်ဒၟံၚ်ကတှ် ပ္ဍဲစိုတ် ကကေၚ်အာစမ် အခိၚ်ဗီုဂှ်ကတှ် 

စိုတ်သက်သာကေုၚ် မာန် မဒှ်ရ။
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တၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ဇကုတံ သ္ကာတ်ခမဟ်ကေုၚ် ကကွံကကွံကတှ် 

ကသောံသှ်ကဵုစိုတ်၊ ကသောံကကောန် သကဵုစိုတ်ညိၚ်ဝတ် ဂှ် 

ပၟိက်ကဇၞာ်ဒၟံၚ်ရ။ ကသောံ ကဵုဒၞာဲ ကသောံ စွံဂရု ဗွဲမဆာန်ဍူ ကု 

တၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ဇကု ဂှ် ပၟိက်ကဇၞာ်ဒၟံၚ်ရ။
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ညံၚ်ကသောံ တၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ပဵုခိုဟ်တိုန် ခေဳဒရာၚ် ကာယေ စိုအ်။
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တၚ်ကစၞာန်

ဒတဴညိ။ကာယေဇကုအတိုၚ်ဗီုဇကု ဒးစိုတ် ဂှ် ခေဳဒရာၚ် စမ် 

ညိ။ခေဳကာယေ၊ဒံၚ်ထလာ်၊ပ္ၚံက်၊ကလှ် အရာဒးစိုတ် ဂှ် ကကောန်ဂွံဒၟံၚ်ရ။

23



တၚ်ကစၞာန်

ကူခေပ်စမ် ညံၚ်ရဴ ဆုၚ်ကထာံ ပ္ကဴမသၟူကမာဝ်ဝ် မွဲကဍာၚ် ျဲျဲ ဂှ်တုဲ 

ယီုပလုပ်ကော ဂေိၚ်ၚ်ညိ။

ညံၚ်ကသောံ တၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ပဵုခိုဟ်တိုန်ယီုစမ်ထတ်ထတ် စိုအ်…  
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တုဲကတှ် ကူခေပ်စမ် ညံၚ်ရဴ ဗဂိုဟ်ပ္တိတ်ကထာံ မခၞံကောမွဲ 

တုဲ ယီုပ္တိတ်ကော ဂေိၚ်ၚ်ညိ။

ညံၚ်ကသောံ တၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ပဵုခိုဟ်တိုန်ယီုစမ်ထတ်ထတ် စိုအ်…  
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ကကာန်ၚာ်တံ ကကတ်ကကွံ။

ခဇဟတ်ှွံ ကကွံကကွံရ။

ကကာန်ၚာ်တံဂှ် ရီုဗၚ်ဒၟံၚ် 

ဂေးကဝ်ဇကုကသောံပဵု ဂီုကေီု၊ 

ထတ်ယုက်မိပ်ဇဇိပ် မဒှ်ရ။
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ကသောံမၚ်မွဲ ဇကုဇကု အရိုဟ်တ္ၚဲဂှ် ဂွံသတိ စိုအ်။

ပွမသုၚ်ဍာ် ဂှ် ဒှ်အထံက်အပၚ် သွက်ပကရၚ်ထတ်ယုက် 

မာဂလိုၚ်ကတှ် ကသောံသုၚ်ဍာ် ဂှ်  ဂွံသတိ ညိ။
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နဒဒှ်မျဲသ္တိက် တိက်ဒီု ခိုဟ်ဟ် 

စိုအ်။
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ဟုံဍာ်အခိၚ်ဍာံဍာံ၊
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ကပါတ်ၚကတ် အခိၚ်ဍာံဍာံ တုဲ မံၚ်စံၚ် 

သိပ်ပ်ဂေိပ်ပ် သ္အးသ္အးဇ္ၚးဇ္ၚး စိုအ်။
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ဆက်ကဆာံ ဗွဲမဆာန်ဍူ လ္တူညးတၞဟ်တုဲ ရီုဗၚ်တုဲ ဒုၚ်စသိုၚ်စမ် တၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ခိုဟ်ဟ် ဂှ် စိုအ်။
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တၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ဇကု ကကုာံ လဆဵုလညာတ်ဇကု ဂှ်  ပါ်ပရအ် 

ဟီုထ္ၜးကဵု ကၟိန်သ္ၚိ ကကုာံ ရဲတံဂှ် စိုအ်။
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အရိုဟ်တ္ၚဲ အရိုဟ်တ္ၚဲ အရာဇကု ဒးစိုတ် တံဂှ် 

ကကောန်စမ်စိုအ်။
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အရိုဟ်တ္ၚဲ အရိုဟ်တ္ၚဲသွက်အရာဇကုကကောန်လဝ် တံဂှ် ကကတ်ဂုဏ်စရာဲ စိုအ်။ 

သွက် အရာဇကု မကကောန်မာန်လဝ် ဂှ်၊ အရာဇကု မအံၚ်ဇၞးလဝ် ဂှ်  မိပ်စိုတ် 

ကကတ်ဂုဏ်စရာဲ စိုအ်။
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သ္ကုတ် ၂  

ပွမကပေတ်အရံၚ် သက်ကသောံပကရကလၟာၚ်စိုတ်
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