




အိၣ်ဆိးဒီးတၢ်သဒၢ၊ တၢ်သးဖှံ၊
တၢ်အိၣ်ဆူၣ်တၢ်ချ့ 





နံၤလၢအဂ့ၤ ဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်ဧၢ…

ကိၣ်၀ံး၁၉ တၢ်ဆါအတီၢ်ပူၤ နကဘၣ်အိၣ်ဆိးလၢပှဲၤဒီးတၢ်သဒၢ၊ တၢ်သးဖှံ၊ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်တၢ်ခ့ျဒ်လဲၣ်

ဒ်လဲၣ်နၣ် ဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဒိးမၤလိ ခီဖျိလၢ တၢ်ဂီၤခဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အဃိ 

မၤမုာ်ပသးဒိၣ်မးလီၤ. ခဲအံၤမ့ၢ်ပှ ဲၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် ပ၀ဲခဲလၢာ် ပလဲၤခီဖျိသ့နၣ်လီၤ.

ခဲအံၤမ့ၢ် ပ၀ဲတဂၤဒီးတဂၤ ပမၤစၢၤလိာ်သးသ့ တကးဒ်ဘၣ် ပက့ၤအံးထွဲကွၢ်ထွဲ တဂၤဒီးတဂၤသ့လီၤ. 

ဖဲနသူလံာ်ဖိတဘ့ၣ်အခါ သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ဂ့ၤအံၤသ့ၣ်တဖၣ် တက့ၢ်.

• ဖးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဖဲလံာ်ဖျၢၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အါလၢ အခီၣ်ထံးတပတီၢ်နၣ်တက့ၢ်. 

နဖး နနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲမ့ၢ်ဂ့ၤ၊ ဒီးနမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ၊ ဒီးနဒီပုၢ်၀ဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တဂၤဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် 

သရၣ်သမါတဂၤဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ သ့၀ဲလီၤ. 

• နီၤဟ့ၣ် လံာ်ဖိတဘ့ၣ်အံၤဆူ နဒီပုၢ်၀ဲၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး နမိၢ်နပၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တက့ၢ်. 

လံာ်ဖိတဘ့ၣ်အပူၤ နကခဲၣ်ဘၣ်တၢ် ဒီးနကမၤဘၣ်တၢ်မၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂီၤသ့ၣ်တဖၣ် 

ပာ်အါမးနၣ်လီၤ. 

• ဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်ဧၢ ခဲၣ်တၢ်ဂီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးတ့တၢ်ဂီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဖဲနသးမံအခါနၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်နၣ် ဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဒုးကဲထီၣ်နၣ်လီၤ. 

        မ်နကသူၣ်မံသးမုာ်တက့ၢ်.





တၢ်နီၤဖး ၁



ကိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အံၤ ဒုးမၤဆါ ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါနၣ်လီၤ.

အဃိ တၢ်ဆၢကတီၢ ်အံၤ အပူၤတၢ်လၢအကၤဒိၣ် မ့ၢ် ပကဘၣ်အိၣ်ဆိးလၢပှဲၤဒီးတၢ်

အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ့ျ၊ ပကဘၣ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ ပနီၢ ်ကစၢ်ဒီး ပှၤဂၤနၣ်လီၤ. 

ဒ်သိးပကအိၣ်ဆိးလၢပှဲၤဒီး တၢ်ဒီသဒၢ၊ တၢ်သးဖှံ၊

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ့ျသ့ၣ်တဖၣ် ပကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်.
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ခ့ခါအံၤ တၢ်လၢအကၤဒိၣ်မ့ၢ် နၤဒီး နဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်အိၣ်ခိး 

တုၤတၢ်ဆၢကတီၢ ်လၢ ကက့ၤဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ဆး ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ့ျ 

တၢ်ဒီသဒၢသးသ့ၣ်တဖၣ်နၣ်လီၤ.
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၆ ခီၣ်ယီၢ ် (၂ မံထၢၣ်)

ပအဲၣ်ဘၣ် ပတံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ အကၤဒိၣ်လၢ သူကအိၣ်ယံၤထီၣ်သုသး 

၆ ခီၣ်ယီၢ ်(၂ မံထၢၣ်) အဘၢၣ်စၢၤတက့ၢ်.
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နၤဒီးနသကိး ယံၤလၢ နီၢ ်ခိဘၣ်ဆၣ် နီၢ ်သးတဖၣ် 

အိၣ်စဲဘူးလိာ်သးနၣ်လီၤ.
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ကျဲဘျီ 

တ့ဒီးခဲၣ် ပှၤတဂၤတၢ်ဂီၤဒီး ပာ်အီၤလၢ 

သးဖျၢၣ်အပူၤတက့ၢ်.
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တၢ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ် တခီဂာ် ဆူ ပှၤလၢနအဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ ် ဖဲနကူး၊ 

နဆဲအခါ က့ၣ်လီၤ နစုနၢၣ်ခံ ဒီး ပာ် နမဲာ်လၢ အပူၤတက့ၢ်.မ့တမ့ၢ် ဘၢနနါစ့ၤ 

ဒီးကိာ်ပူၤ လၢစးခိကပုာ် ၀ံၤမး ကူး၊ဆဲတက့ၢ်. 
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ဒ်သိး တၢ်ဆါတခီဂာ် နၤဒီး နခိၣ်ဃၢၤ အဂီၢ ် သ့နစုလၢ ဆးပၠၣ် တက့ၢ်. 
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ကိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အဃိ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးသ့ၣ်တဖၣ်၊ တၢ်သးအုးသ့ၣ်တဖၣ် 

ညီနုၢ်ကဲထီၣ်တၢ်သ့၀ဲလီၤ. တၢ်လၢ ကမၤ မုာ်ထီၣ်နသ့ၣ်တဖၣ်၊ တၢ်လၢ

ကမၤပူၤဖျဲးနၤလၢတၢ်ဘၣ်ယိာ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲနၣ်လီၤ. တၢ်စူၤဆူၣ်၀ံၤ 

တၢ်ယီၤလီၤအဆၢကတီၢ ်အိၣ်နၣ်လီၤ.
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ပကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်လၢနကလၢၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ နသးပူၤလီၤ. 
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ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်ဆၢကတီၢ ်လၢ မၤမုာ်နသး တက့ၢ်.ဖဲနသးအုးဘၣ်ယိာ်တၢ်အခါ 

ခီဖျိလၢ နကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်ဆၢကတီၢ ်လၢ မၤမုာ်နသး 

အဃိတၢ်သးမုာ်ကအိၣ်ထီၣ်လၢ နသးပူၤနၣ်လီၤ

18



19



ဖဲနကလၢၢ်နးနးအခါ အကၤဒိၣ်လၢ 

နလိၣ် မၤမုာ်နသးနၣ်လီၤ. တၢ်အကၤဒိၣ် 

တခါမ့ၢ်၀ဲ နလိၣ် ကဟုဘံၣ်ကယာ်ဘၢ 

နကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်နၣ်လီၤ.
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နကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကမုာ်ထီၣ်အဂီၢ ် ဟူးဂဲၤနသးတက့ၢ်.
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ကျဲဘျီ 

ဆၢထၢၣ်တက့ၢ်.ဟူးဂဲၤနနီၢ ်ကစၢ် ဒ်နအဲၣ်ဒိးဟူးဂဲၤတက့ၢ်.ဟူးဂဲၤကွၢ်၊ စံၣ်ကွၢ်၊ 

က့ၣ်ကွၢ်၊ ဂဲၤကလံၣ်ကွၢ် နနီၢ ်ကစၢ်ဖဲ နသးဘၣ်တက့ၢ်.
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ကျဲဘျီ 

ဆိမိၣ်လၢ နနၢဘၣ် ဖီတဖီးလၢ အနၢမူ ဒီးသါထီၣ်ကလံၤအါအါတက့ၢ်.

ဆိမိၣ်ကဒီး  

နတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဂ့ၤအါထီၣ် အဂီၢ် 

သါထီၣ်ကလံၤအါအါတက့ၢ်.
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နအူကလံၤဒၢအသိး သါလီၤကလံၤသ့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်.
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ဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ် ဖၠဲးတဘီ ပနၢ့ ်ဂံၢ်နၢ့ ်ဘါလီၤ. 

ဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ် မၤစၢၤ ဒ်သိး 

ဟီၣ်ခိၣ်ကက့ၤ အိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဒီး 

ကပူၤဖျဲးဒီး တၢ်အၢတၢ်သီသ့ၣ်တဖၣ် 

အဂီၢ ်နၣ်လီၤ. 
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သ့ၣ်နီၣ်လၢ နကဘၣ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲနသးနၣ်လီၤ

သ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အီထံအါအါမ့ၢ် ဒုးအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ့ျပှၤလီၤ.
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မံမူာ်မူာ်တက့ၢ်.
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လုၣ်ထံ၊ ထူးနမဲ ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ ် ဒီး 

အိၣ်ကဆှဲကဆှီနသးတက့ၢ်
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အဲၣ်ပှၤလၢနဃၢဒီး ပှၤစၢၤအီၤ အခါ ဒိန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢ အဂ့ၤတက့ၢ်.
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နီၤဖးသကိး နတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး နတၢ်လဲၤခီဖျိသ့ၣ်တဖၣ် ဆူ 

နဟံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး နတံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ် တက့ၢ်. 
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မၤတၢ်လၢ မၤမုာ်နသး 

သ့ၣ်တဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤတက့ၢ်. 
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ပာ်နသးကဖၢလၢ နမၤတၢ်လၢ မၤမုာ်နသး သ့ၣ်တဖၣ်ကိးမုၢ်နံၤအဃိတက့ၢ်.

မၤလၤကပီၤတၢ်လၢနသးတ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်မၤနၢၤသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ ်တက့ၢ်.   
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တၢ်နီၤဖး ၂ 

တၢ်ခဲၣ်လိာ်ကွဲ ဒ်သိးပကမၤဖှံထီၣ်ပသးအဂီၢ ်
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