ဒါ ဒဲမ္ ဘပ္ နီ မုး Willem de Vink.

ဇဝ္ ေယ ဆူ၊ ဇဝ္
ခြ်တ္ အီ
အန္ မုး ဒူအီ ပဲ ဒီ ပီ ဘ့ လိူင္ ကာ ဒါယ္

ဘ့ လြယ္ ဇဝ္ ေယဆူ ဝီ ယိတ့္ ဝီ အိမ္။

မာ ေဆ အာ နီ ။း

။ဘ့

လြယ္ နီ မုး ဒူအီ ညိူမ္ ဇဝ္ ေယဆူ ေဂ ဘူင့္

အာဒါ ဇဝ္ ေယဆူ ဝီ ယိတ့္ ဝီ အိမ္။ေဘာ ဆီငဲ
နီ ဒူအီ ယူဒါ ေဂ ဘူင့္ ဘ့ လြယ္ ခါမုန္ အီ တူ

ဂြန္ ဇဝ္ၿဖာ။ ။ဇဝ္ ေယဆူ နီ န ့ မုး ဒူ အီ ပီ ရဝ္း ပီ ဘာ ဆီ နမ္ ႀဘး။(နာ.၁၈၊၃၂)
တိုယ္ ဇဝ္ၿဖာ၊ လူင္ ဒဲင္ ကာ ဒါယ္ နီ တး ဂိဳြ တ္
ဘ့ လြယ္ ဟူမ္ ခါမုန္ ဂါယ္ ဒီ်န္ အိုမ္ ဆာဘိ်တ္္။
ဘဲန္ ဂြန္ ဒူအီ။ေဘာ မုး ဂြန္ ဇဝ္ၿဖာ။

။

ဒူအီ ေဂ အီ ဒူပ္ ဇဝ္ ေယဆူ ဒြါ န ့လွုဝ္း ေဂ ဇဝ္

ဇဝ္ ဝီ ယိတ့္ ဝီ အိမ္။ ။ ဇဝ္ ေယဆူ မုး ဇဝ္ၿဖာ ပဲ ေယဆူ ၊ေဂ ဒီ်န္ အိုမ္ ဆာဘိ်တ္ ေဘာ ဟူမ္ ခါမုန္။
ဝီ ယိတ့္ ဝီ အိမ္။ဇမ္ အူ ဆီငဲ၊ ေဘာ ေအ ဒူအီ
လုဝ္ ဝီ ယိတ့္ ဝီ အိမ္။ဝါယ္ အန္ တီ၊ ဇဝ္ၿဖာ မိူဝ္ ဒီ
ဝီ တဲး့ ေဆ့ အ မႈ ေအ ဒြန္ အီ။(နာ.၃၁-၃၇)
ဇဝ္ ေယဆူ ဒီ ဝီ တး ။

။ေဆ ဇဝ္ၿဖာ ဟဲ့တး လူင္

ဒဲင္ ကာဒါယ္ နီ၊ေဘာ ကာဒါယ္ ေဘာ ဂါယ္
ႀဟာဝ္ န ့ ဒီ ကာ ပ့ လုတ္ တူတ့္ ဘဲန္ အီ ကာ

ဘပ္ ဇဝ္ၿဖာ။ ။န ့တဝ္း ခဲင္ ဘပ္ ဇဝ္ၿဖာ၊ မွဝ္ ဇဝ္

ၿဖာ ပါယ္ ဒီ ယြတ္ လိုမ္ လာ ဒူအီ နီ ေဘာ အီ ပါယ္
ဒီ စြယ္ ဒူအီ ဘူင္ ဂါန္ နီ။အာ ေဆ တိး ဘပ္ ဇဝ္ၿဖာ
၊အန္ ဒီယိုဝ္။
ဘုဝ္ ကာ နမ္။ ။ပီ တူ ပိဳြ န္ ယိုဝ္ တာ ငါယ္ ေအ နီ၊
အီ မုး ရန္ ဆူ ဇဝ္ၿဖာ၊ ေဘာ မုး ရန္ ဆူ ေအ။ အာ

မာယ္။ေဘာ ဒူအီ ဝီ ပိြဳန္ ဒုဝ္ ကာ မာယ္။(နာ.၃၇) တီ မုး စိူဝ္ ဆာတာန္။
ဇဝ္ ေယဆူ။

။န ့မုး ဂြန္ ဇဝ္ ၿဖာ၊ န ့ေလး ဆီ

ဖဝ္၊အန္ န ့ မုး ဇဝ္ ခြ်တ္။
ဒီ ဘဲ။ ။ ေဂ အီ ဒူပ္ ဇဝ္ ေယ နီ ၊န ့မုး ဒီဘဲ ဇဝ္
ေယဆူ။ (နာ.ဿ၈)
နဝ္း ညိူမ္။ ။ေအ လုဝ္ ညိူမ္ ဒူပ္၊ ေဘာ ဘူင္ ဒူပ္
ပီ တဝ္း ဇဝ္ ၿဖာ။

မြင္ ဂါ ရာ။ ။ဇဝ္ၿဖာ ဒြါ အီ ဘြတ္ အီ မိႊမ္ ဒီ ဒူ အီ
၊အီ လဝ့္ နဝ္း အန္။
မွာပ္။ ။ပီ ဘူင္ ေအ ဒြန္ မ်ဳဝ္ အီ တူ မုး အာ လုဝ္
ဇဝ္ၿဖာ မုး တူတ့္ မွာပ္။ န ့ ကာ ဒး ေဘာ န ့ေတန္ ့
ဟုဝ့္ ဂါယ္ ႀဟာဝ္။
မိူင္ ဇဝ္ ၿဖာ။ ။မိူင္ ဇဝ္ ၿဖာ မုး အာ ေဆ ညိူမ္ ဒူပ္
ၿဂဳဝ္း ဇဝ္ ၿဖာ န ့ ပီ မာ လာင္ ဇဝ္ၿဖာ ကြယ္ ခဲင္ နဝ္း

နဝ္း ဖိြဳမ္ ဇဝ္ ၿဖာ။ ။အန္ မုး နဝ္း ဖိြဳမ္ ဇဝ္ ၿဖာ ဆီ အန္။
လိုပ္ ကြယ္ ခဲင္ နဝ္း ဒူအီ အီ ဒူပ္ ဇဝ္ ေယဆူ။
(နာ.၃၈)
နဝ္း ဘ့ လြာ့ ဝဲန္ မွာပ္။ ။အာဝ္ ကာ အာပ္ ဇဝ္
ၿဖာ ဘ့ လြာ့ ဝဲန္ မွာပ္ ေအ ဒူ အီ ဒြန္ အီ။အာ ေဆ
ဝဲန္ နဝ္း ႀဘိမ္ အန္၊ အန္ ဇဝ္ မိူဝ္ မိုဝ္း နဝ္း ကာ
ေဝ၊ ခြ်တ္ အန္၊ ေဘာ တဲး အာ ဆာက္ ကာ
မာယ္။ဇဝ္ ေယဆူ လုဝ္ တး ခမ္ အာ ဒါ ေအ ခုဝ္
ေအ ဟဲ့ ပိြဳန္နဝ္း ဘ့ လြာ့ ဝဲန္ မွာပ္ ေအ။
ၿဂဳဝ္း ဆာ ခိုယ္။ ။ၿဂဳဝ္း ဆာ ခိုယ္ နီ၊ န ့ပီ ေအ
ၿဂဳဝ္း ဒီ ဇဝ္ၿဖာ၊ေဘာ ၿဂဳဝ္း တဲတ္ မိူဝ္ ပိြဳန္ ၊ေဘာ
ၿဂဳဝ္း တာင္ မိူဝ္ ပိြဳန္ ၊ေဘာ ေအ ေဘာ ပိြဳန္ ဒီ နပ္
ပီ္ တဝ္း အန္။(နာ.ဿ၈၊ဿ၉၊၂၀)

ရြက့္ကာဝဲ့။ ။ကာဒူန္ ငဝ္ ေဂ ဇဝ္ ေယဆူ ေဘာ
နဝ္း အန္ ဇမ္။န ့ မုး ဆက္ ေဆ အာ ဒါ ဒူအီ အီ
ဒူပ္ အန္ ဇဝ္ ေယဆူ။(နာ.၀၃၊၃ှ)
အာ ဆာက္ ထာဝရ။ ။န ့တဝ္း ေအ ဒီ ပိဳြ န္ ဒီ
ကြယ္ ရိုမ္ ဒူပ္ အန္ ဇဝ္ ေဆ ေဆ။(နာ.၀၁၊၀၉၁ှ၊၃၉)
အာ မူ အာ မာတ္ ဇဝ္ၿဖာ။ ။ န ့ မုး ၿဂဳဝ္း တ မာန္

ဇဝ္ၿဖာ ပီ တူ ပိြဳန္ ယိုဝ္ ေအ။(နာ.၃)
ေမ ဆီ ယ/ဇဝ္ ခြ်တ္။

။ဆီ ဖဝ္ လြင္ ေမ ဆီ ယ

နီ၊ ပီ မြင့္ကာရာ တဲး ခုန္ဒီခမ္၊ န ့ ေလး ၿဂဳဝ္း အန္
ဇဝ္ ေယဆူ ခါ ရိတ္။(နာ.၃၀၊၃၃)

ဇဝ္ ခြ်တ္ နီ မုး အာ ေဆ။း
အီ အန္ ဟဲ့ ပိဳြ န္ ၂ှှှ ဆီနမ္ လူယ္၊ ေဒါ အန္
တီ ဇဝ္ ေယဆူ ကြယ္ မိူင္ အီဆာေရလ။ေယ
ေဘာကာဂ့လ်ီတ္ ဒဲ့ စိူဝ္ ဇဝ္ ခြ်တ္၊ ေဘာ ဇဝ္
ေယဆူ။ ဆီ ဖဝ္ အန္ န ့ ေလး န ့ တဝ္း အန္ မုး
ခုန္ ဒီ ခမ္။ အန္ မုး ဂြန္ ဒူအီ ေဘာ မုး ဂြန္ ဇဝ္ၿဖာ။

လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ နီ အာဝ္ မုး အာဘိုမ္ ဒဲမ္ အုန္ ခဲင္
ဘပ္ ဇဝ္ ၿဖာ၊ န ့မုး အာခါခု္။ အာ နီ န ့ မုး လြင္
လုဝ္ နပ္ ေဆ ေဆ။

အာ ၿခာဝ္ ဇဝ္ ေယ ဆူ
ေဒါ မုး အာ ၿခာဝ္ ဇဝ္ ေယ ဆူ၊ ဒူ အီ မင္ ကာ လဝ့္
ဟာဝ္ ဒီ ပ့ လဝ္၊ မင္ ကာ လဝ့္ ပဝ့္ မာ လုဝ္၊ ပဝ့္ မာ
မဲင္ တူင့္၊ ဒါင္ ႀက ုဝ္ ဒဲင္ မာ ၿပြင့္။ ဒူင္ ကြယ္ ေဂ
အာခါခု္ နီ န ့မုး ကာ တဲ ကာ ဒါယ္၊ ဒူအီ အာ မ်ဳဝ္ ေဂ
မင္ ကာ လဝ့္ ကြယ္ နာ ပန္ ကာ တဲ ကာ ဒါယ္။ ေဒါ
အန္ တီ ဒူအီ ေဂ ညွမ္ နပ္ ဒီ တိး ထမ္၊ညွမ္ ပဲ ဒီ ဒဲမ္
ထမ၊္ လဲ ခဲင္ ဒူအီ ကိူန္ တီ အီ မုး ဒူအီ အာ မ်ဳဝ္
အီဆာေရ ေဂ ဟဲ့ ပဲ ဒီ တိး၊ ေဘာ ပဲ ဒီ ဒဲမ္ ထမ္ နီ။
ေဂ တဝ္း ေဂ မုး ဒူအီ အာ မ်ဳဝ္ ဘပ္။
ၿဂဳဝ္း ဇဝ္ၿဖာ ကြယ္ ခဲင္ ဘပ္ အီ မုး ဘပ္ ဇဝ္ၿဖာ။ အန္
မုး ဇဝ္ အီ ဖါန္ ဘ့ ေလး ေကာ မိြဳမ္ အာမ္၊ ေဘာ ဆီ
တဲး ေအ ဘဲန္ ဂိုက္ အန္၊ အာ နီ ဇဝ္ ေယဆူ ဟဲ့ ကာ
လာင္ တဲး န ့ ေကာ ဆီ ၿဂး။

္ ဂါလီေလ
ကာေပနာ႐ိုမ္
နာဆာေရတ့္

နမ္မုက္ဆာရာ ကာတဲ

အိုမ္ ဂါလီေလ

ကာဒါယ္
ဆာမာရီ

ဘ့လဲင္
ေယာဒါန္

ေယ႐ူဆာလဲမ္

ယူဒါ

မိူင္ အီဆာေရ ခဲင္ အာစွန္ ဇဝ္
ေယဆူ
မိူင္ တာင္ း ေယ႐ူဆာလဲမ္

ပီ ညိူမ္ ေဂ း ေဂ အာ မ်ဳဝ္ ယူ ဒါ ႀကိဳပ္ ဘာ
ဆာ အီဆာေရလ။ ဇူင္ ႀကိဳပ္ ဇဝ္ၿဖာ ေဂ မိူဝ္

အို္င္ း ဂါလီေလ၊ ဆာမာရီ၊ ယူဒါ

ကြယ္ မိူင္ ေယ႐ူဆာလဲမ္။ ဒူ ဖိုင္ ဖါရိဆဲ နီ
ေဂ မုး ဒူအီ ဒူပ္ ဒါရာ။

ခဲင္ ဝဝ္ အန္ း န ့ မုး (၀၈ှှှ km2/ ဿှ၈ှဿ sq.miles)
ၿဂဳဝ္း ဘဲန္ မ်ဳဝ္၊ ဘဲန္ မ်ဳဝ္ း အာမ်ဳဝ္ ဟဲႀဘဲ
အီ ပါယ္ အာ ၿခာဝ္ အန္။

။။အာဝ္ ကူပ္ ဂ်ီတ္ ၊အာဝ္

ကူပ္ ဒါတ္။

ေဂ တာ ၿဂဳဝ္း ယူဒါ။ ၿဂဳဝ္း ၿဂိက္ မုး ေဂ
လာယ္ ကာမႊန္။ ဒူအီ ရုဝ္ မာ ေဂ တာ ၿဂဳဝ္း
လီ တီ။

မွဝ္ ပါယ္ ပီ အိုပ္ း ဆိန္ ့ အာတ့္ ဂိြဳတ္ ဇဝ္ ေယဆူ (၆၁)
ဆီနမ္၊ အာ မ်ဳဝ္ ရုဝ္ မာ ဟဲ့ အိုပ္ အာ မ်ဳဝ္ အီဆာေရ။
ခုန္ ဒီ ခမ္ း ခုန္ ဒီ ခမ္ ရုဝ္ မာ အိုပ္ ေဂ။

မွမွဝဝ္ ္ နန.ပါယ္
ဒူအ
အီီ ေဂ
ေဂ နီ
ခူ၊ပခူ္ ဘ့
ပါယ္၊ ၊ပီပီတး
တးကြ
ကြယ
ယ္ က
္ ကဇုဇု၊ ဒူ
ပ္ ဘ့ လဲင္ ။း
လဲင္ နီ ။း

တဲး ေဘ န လႈဝ္း၊ ေဘာ
တဲး ေဘ လႈဝ္း၊ ေဘာ
ဝဲန္ မွာပ္ ေဘ။
ဝဲန္ မွာပ္ ေဘ။

ယုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုု

အမ္

အာ ျခာဝ္ ဒီ အိုပ္ ဇဝ္ျဖာ ကာ ဒါယ္

ေဒါ တီ နီ၊ န႔ ပီ မိုယ္ ဟဲ့ ဟြတ့္

န၊ ဟဲ့ ကာ တတ္ ဒီ

ကြယ္၊ ဒီ ဒင္ ေဟ။

တး။ ခုဝ္ ေအ လုဝ္ စုး၊ အာ ဆာက္ ကာ မာယ္။

ေဟ ဒြန္ ကာ ဒင္ အီ တူ မိုဝ္း
ဘ့ေလ မိိႊ ုမ္၊ ေဂ ဒီ ဂ္ု ဝဲန္၊ ဝီ ဒုဝ့္
ခဲင္ ငဝ္၊ တဲး န႔ ကာ ဆိုမ္။

အာဝ္ မိုဝ္း အီ ဒီ ပြိဳန္ လႊတ္၊ အာ မု ပီ ဒမ္ တဲး
ထူမ္၊ ေအ ဒြန္ အီ၊ အီ တူ
ေၾဘ့ ဝ။း

ဇဝ္ျဖာ၊ အီ မုး အုဝ္ ၊ အုဝ္ စိုပ္ ေဘ ခဲင္ အိုမ္၊
ဒူအီ အီ ဒီ တး န

န အ ၊ အန္ ဒီ

ေဘာ တဲ့ နဝ္း ဖိြဳမ္ ဇဝ္ျဖာ အိုပ္ ေဘ၊ အန္ ဒီ
ခြၽတ္ ေဘ။

ေဆ ေဘ ဆီ ပိိြဳန္ အာ ဆာက္
ကာ မာယ္၊ ဟာဝ္ တး ဒီ နီ၊
ကာ လာင္ မွာပ္ ေဘ၊ အ
စိုပ္ ေဘ ခဲင္ အိုမ္။

ေဒါ တီ နီ မွာပ္ မဲ ဟဲ့ ဟြတ့္
ၾဟာယ္ တူတ့္၊ ဝီ စုး အာ ဆာက္
ကာ မာယ္။

အ ဒြန္ အီ တဝ္း အန္ မုး၊ ဒါ ဆာ ရာ အာေယာဟာန္
အီ စိုပ္ ခဲင္ အိုမ္........

ဟြတ္ ့တီ ……

ပီ ကာ လာင္ အုဝ္ အာဝ္ မုး
ပီ ကာ
အာဝ္
ဟလ
တ င္လာင္
အုဝ္၊အု
အုဝဝ္ ္န ဘူ
င္ ဘ
ေလး၊
အာဒါ
ဒါ
အူ
ဝီ
၊
ဒါ
တီ
မုး လြင္ အုဝ္၊ အုဝ္ ဘူင္ အန္
ဒီ ဘ်ာ ဒီ ေအ၊ မာ ေဆ ပီ ဆီ ဟိပိဳန္
ဘ့
ေလး၊အန္
အာဒါ
ဒါ အူတဲဝီ
ဇဝ္ျဖာ၊
ဒီ ေဘာ
း ၊နဝ္း
ြဳမ္အန္
ဇဝ္ျဒီဖဘ်ာ
ာ အိုပ္
ဒါ ဖိတီ
ဒီ ေဘ၊
ေအ၊ပီ ဒီ
ဘူင္ အန္ ဒီ ေဘ ေပါ အူ မ်ဳဝ္၊
မာ ေဆ ပီ ဆီ ပြိဳန္ ဇဝ္ျဖာ၊
နဳ ေဘာ ပီ ဒူအီ ြပ္ ျခိဝ္ ခဲင္
ငဝ္၊ဒီ ထာ
ရြင္
နဳး ဟဘ
တ ြဳမ္တ္။
အန္
ေဘာ
တဲတဲ
း းနဝ္
ဖိ
ဇဝ္ျဖာ အိုပ္ ေဘ၊ ပီ ဒီ
ဘူင္ အန္ ဒီ ေဘ ေပါ အူ
မ်ဳဝ္၊ န႔ ေဘာ ပီ ဒူအီ ဟပ္
ျခိဝ္ ခဲင္ ငဝ္၊ ထာ ရြင္ တဲး
န ့ဘြတ္။

ေဘာ
ေဘာ မိမိုဝုဝ္း္း ျဂဳဝ္
ျဂဳဝ္းး
ဇဝ္
ဇဝ္ျဖာ၊
ျဖာ၊ ေလး
ေလး ခဲခဲငင္ ္

အုဝ္၊ အုဝ္ လုဝ္
အုဝ္၊ အုဝ္ လုဝ္
တဲး မဲ စိပု ္ အုဝ္
တဲး ခဲမဲင္စိုပအိ္ အု
ုမ္။ဝ္

ဂါယ္
ဂါယ္ ၾဟာဝ္
ၾဟာဝ္.......
.....

ဝီ တီ မုး ဟြဂန္ ပီ ရြက္
အုဝ္၊ ပီ ဘူင္ အန္ ၊
လဝ္ နဝ္း အုဝ္။

ဝီ တီ မုး ဂြန္ ပီ ရြက့္

ခဲင္ အိုမ္။

အုဝ္၊ ပီ ဘူင္ အန္၊
လဝ့္ နဝ္း အုဝ္။
တဲ
ပါယ္ တီ
တီ၊ ၊
တဲး းမဲမဲဘူဘူ
င္င္ ပါယ္
ဟြ
တ တ
တ့္္ အာ
အာ တီ
တီ၊၊ ေအ
ဟြ
ေအဒီ ဒီဝီ ဝီ
ဘူင္ မာ ေဆ ပီ ဆီ တဲး
ဘူငဇဝ္ျ
္ မာဖေဆ
ာ ဝီ ဘူပီငဆီ
္။ တဲး
ဇဝ္ျဖာ ဝီ ဘူင္။

အာ ျခာဝ္ ဒီ အိုပ္ မဲ
အာ ျခာဝ္ ဒီ အိုပ္ မဲ
ဇဝ္၊ ဒူအီ ဒဲင္ ကာ
ဇဝ္၊ ဒူအီ ဒဲင္ ကာ
ဒါယ္၊ တဲး မဲ တဲး န႔
ဒါယ္၊ တဲး မဲ တဲး န႔
တး၊ တဲး န႔ ဇမ္။
တး၊ တဲး န႔ ဇမ္။

ေယာဒါန္ဟဂါလီေလ ဂါလီေလဟဂါလီေလဟဂါလီေလဟဂါလီေလဟဂါလီေလဟဂါလီေလ

အန္
အန္ တီ
တီ န႔န႔ မုမုးး၊၊ ဒူဒူအ
အီ ီ ႐ု႐ုဝဝ္မ္မာာ ေဂ
ေဂ အီ
အီ အိ
အိုပုပ္ ္ ဒူဒူအ
အီ ီ ဒဲဒဲငင္ ္ ကာ
ကာ
ဒါယ္
ဒါယ္ တာင္
တာင္ နီနီ။။ အီ
အီ မုမုးး မိမိူငူင္ ္ အာ
အာ မ်ဳဝ္
မ်ဳဝ္ အီ
အီဆ
ဆာေရလ
ာေရလ ၊၊ မိမိူငူင္ ္

မိူင္အီဆာေရလ

ကာေပနာ႐ိုမ္

ခါနာဟဂါလီေလ
ဂါလီေလ
နာဆာေရတ္

နာဆာေရတ့္

႐ုဝ႐ု္မဝာ္မာဂအီအီအိအိ
္........
ုပုပ
္........

လဲငဲင္ ္ ေယာဒါန္
ဘ့လ
ေယာဒါန္
ဘ့

ဒါ
ဒါ ဆာ
ဆာ ရာ
ရာ အာေယာဟာန၊္
အာေယာဟာန၊္ အီ
အီ စိစိုပုပ္ ္ တဲ
တဲးး ေဂ
ေဂ ဒူဒူအ
အီ ီ ခဲခဲငင္ ္
အိ
အိုမုမ္ ္ တိ
တိဳြ န္
ဳြ န္၊၊ အန္
အန္ နန ့ ့ ျပာယ္
ျပာယ္ တဲ
တဲးး န႔န႔ ေတန္
ေတန္႔ ႔ နီနီ ဆိ
ဆိူဝူဝ္။္။ ေဒါ
ေဒါ

ဒူအီ ယူဒါ ေဂ၊ ဟဲ့ နွဝ့္
ေလွန္ ့၊ ပန္ ဒီ တး ဇဝ္
ေယဆူ။ ခဲင္ ဘပ္ ႀဘိမ္
ေဂ တဝ္း အာေယဆူ၊

ေယ႐ူဆာလဲမ္

ဒီ တး ပီ ဒူအီ ဘ်ာန္
ျဂဳဝ္း ဇဝ္ျဖာ။ အန္ ဒီ ဝီ

ယူဒါ

ဘူင္ မူိင္ အီဆာေရလ

ခူပ္ ဘ့ လဲင္ အိုမ္ ေယာဒါန္၊ ဒါ ဆာ ရာ အာေယာဟာန၊္ ဝီ တဝ္း တဲး ေဘ ယြတ္၊
ခူပ္ ဘ့ လဲင္ အိုမ္ ေယာဒါန္၊ ဒါ ဆာ ရာ အာေယာဟာန၊္ ဝီ တဝ္း တဲး ေဘ ယြတ္၊
ဇဝ္ျဖာ ဟ့ဲ တိုယ္ ဒူအီ ဝီ တီ၊ တဲး အန္ ခမ္ ဒီ ယမ္ ပီ မာဘူ အီ ဒီ လုဝ္ လႉ၊ တဲး အန္
ဇဝ္ျဖာ ဟ့ဲ တိုယ္ ဒူအီ ဝီ တီ၊ တဲး အန္ ခမ္ ဒီ ယမ္ ပီ မာဘူ အီ ဒီ လုဝ္ လႉ၊ တဲး အန္
ဘ့ လြာ ဝဲန္ မွာပ္ ေဂ ဒူအီ ဒြန္ အီ၊ အီ ကြယ္ ဒဲင္ ကာဒါယ္။
ဘ့ လြာ ဝဲန္ မွာပ္ ေဂ ဒူအီ ဒြန္ အီ၊ အီ ကြယ္ ဒဲင္ ကာဒါယ္။

နီ တဲး န႔ တာင္.......

တဲးး ေဘ
ေဘ ယြ
ယြတ
တ္၊္၊ ဇဝ္
ဇဝ္ျဖာ
ျဖာ ဟ့
ဟ့ဲ ဲ တိ
တိုယ
ုယ္ ္ ဒူဒူအ
အီ ီ ဝီဝီ တီ
တီ၊၊ တဲ
တဲးး အန္
အန္
တဲ
ခမ္ ဒီဒီ ယမ္
ယမ္ ပီပီ မာဘူ
မာဘူ အီ
အီ လု
လုဝဝ္ ္ လႉ
လႉ၊၊ တဲ
တဲးး အန္
အန္ ဘ့
ဘ့ လြ
လြာာ ဝဲဝဲနန္ ္
ခမ္
ေဂ ဒူဒူအ
အီ ီ အီ
အီ ကြ
ကြယ
ယ္ ္ ဒဲဒဲငင္ ္ ကာဒါယ္
ကာဒါယ္။။
မွမွာာပ္ပ္ ေဂ

ဝါယ္ အန္ တီ၊ နဝ္း ဖိြဳမ္ ဇဝ္ျဖာ ဟဲ စု္
ဝါယ္ အန္ တီ၊ နဝ္း ဖိြဳမ္ ဇဝ္ျဖာ ဟဲ စု္
ဇဝ္ေယဆူ ဟာဝ္ ခဲင္ ျပဲ ကာ ဟဝ္း။
ဇဝ္ေယဆူ ဟာဝ္ ခဲင္ ျပဲ ကာ ဟဝ္း။
ဇဝ္ေယဆူ ယီ ကြယ္ ဒီ တီ၊ အာဒါ ဖြဳန္ ဂိုဝ္ ဆီငဲ
ဒီ ဖြဳန္ ဂိုဝ္ မိူဝ္၊ တူ ဟူမ္ မာ ေဆ၊ ပန္ တီ အန္
ကာ ျပန္ ႔ကာ ဆဝ္ ပီ ဒီ ဟူမ္ …….

ဇဝ္
၊ အန္
း းအီအီတဲ
း းပီပီ
ဇဝ္ေယဆူ
ေယဆူနီနီ
၊ အန္မုမု
တဲ
ျခာမ္
း းဖိဖိ
ြဳမ္ြဳမ္ဇဝ္
ျဖာ၊
ျဖာ
ျခာမ္နဝ္
နဝ္
ဇဝ္
ျဖာ၊ဇဝ္
ဇဝ္
ျဖာဆီ
ဆီ
တဲ
း းေအ
တ
္တ
ဝဝ
္ ္
တဲ
ေအလြ
လြ
တ
္ တဒီဒီလု
လု
ယမ္
.....
ယမ္
.....
အိုယ္ ဂုန္႔
အိဝုယ
္ ဂုဝန္ ္႔
အု
္၊ အု

ဇဝ္ ေယဇူ ဂါယ္ ဘုဝ္ ကာနမ္ လာယ္ ကာ ဂုဝ္း။ ဘုဝ္ ကာနမ္ နီ မုး ရန္ဆူ
ဇဝ္ျဖာ အီ ကြယ္ ခဲင္ အပ္ ဝြင့္။ အန္ ဘူင္ တဲး ဒူအီ ေဂ လာယ္ ကာ ဂုဝ္း၊
ဘူင္ တဲး န႔ ဘဲန္ ဆဝ္ ေရာ ဂါ ဒြန္ မ်ဳဝ္၊ ဘူင္ တဲး ဒူအီ ေဂ ယမ္.........

ဒီအု
ဘူဝင္၊ ္ အု
မာဝ္
ဒီ ဘူပီင္ ဆီ
မာ
ေဆ၊

ေဆ၊
တဲ
း မဲ ပီ
အုဆီ
ဝ္
တဲ
း
မဲ
အု
ဘူင္ ။ ဝ္
ဘူင္ ။

အာ
စွာစွန္ာန္
တီတီ ဆာ
န တာန္အန
န၊ တဲ
ေထဝ္
န ဇဝ္
၊ တဲ
ကာ
အာ
၊ ေထဝ္ ဇဝ္ေယဆ၊ူ
း န႔ ကာ
လိေုပယဆ
္ ဒီ ဘူင
္ မွား ပ္န႔.....
လိုပ္ ဒီ ဘူင္ မွာပ္.....
ေဆ န႔ မွာန္ မုး မဲ ဂြန္ ဇဝ္ျဖာ၊ တဲး မဲ
ေဆ န႔ မွာန္ မုး မဲ ဂြန္ ဇဝ္ျဖာ၊ တဲး မဲ
ဘူင္ မာဝ္ နီ ဘဲန၊္ ခါမုန္ ပီ ဒီ ဟူမ္ မဲ။
ဘူင္ မာဝ္ နီ ဘဲန၊္ ခါမုန္ ပီ ဒီ ဟူမ္ မဲ။

ဘပ္ဇဝ္
ဇဝ္ျဖာ
ျဖာအန္
အန္ တဝ္
တဝ္း၊း၊
ခဲခဲငင္ ္ဘပ္
ေဆဒူဒူအ
အီ ီမိမိုဝုဝ္း္းမီမီပီပီဒီဒီဟူ
ဟူမမ္ ္
ေဆ

အူမ်ဳဝ္
မ်ဳဝ္အာဝ္
အာဝ္ဂ့ဂ့လိ
လိုမုမ္၊ ္၊န႔န႔ဆီ
ဆီ
အူ
လုဝဝ့္ ့္ေဘာ
ေဘာၿဂဳဝ္
ၿဂဳဝ္းး ဇဝ္
ဇဝ္ျဖာ
ျဖာ ဒြဒြနန္ ္
လု

အီေလး
ေလးခဲခဲငင္ ္မူမူတ
တ့္ ့္အန္
အန္
မ်ိမ်ိဳဝ္ဳဝ္၊ ၊အီ
တဲးး န႔န႔ဟ်ီ
ဟ်ီငင္ ္ေဘာ
ေဘာနဝ္
နဝ္းး ဖိဖိြဳမ္ြဳမ္
တဲ
အီ။ီ။
ဒူဒူအ

ေဆ န႔ မွာန္ န ့မုး မဲ ဂြန္ ဇဝ္ျဖာ၊ တဲး

ေဆ မဲ ဂူမ္ အုဝ္၊ ႀကိဳပ္ အုဝ္၊ အုဝ္ ဒီ

ဝါယ္ အန္ တီ၊ ဘုဝ္ ကာနမ္ ဝီ ေလး

မဲ ဘုင္ဘ့လုး ဘြၽာ ဒုဝ္ မဲ ဒူင္ ကြယ္

ဒြါ တူတ့္ မာန္ မူင္ ဒြန္ ပ့ လုဝ္ ့ဒဲင္

တ၊ ဒူင္ ကြယ္ ဇဝ္ ေယဆူ၊ ေဂ

မဲ တီ။ ဇဝ္ျဖာ ဒီ စ္ု ေဂ အမူအမာတ္

ကာဒါယ္ နီ၊ ဒီ မဲ။

အာမူအာမာတ္ ဇဝ္ျဖာ ေဘာ တး
လိုမ္ လာ အန္။

အန္၊ တဲး ေဂ ယြတ္ လိုမ္ လာ မဲ၊
တဲး ေဂ ဘု္ မဲ တာ ဒဲ ေဂ၊ ကြဲ တဲး ပ့
လဝ္ မဲ တာ ဒုး ဒီ မာဝ္။

ဝါယ္ အန္ တီ ဇဝ္ ေယဆူ ေဝန္႔
ခဲင္ အိူ္င္ ဂါလီေလ။ အန္ မိူဝ္၊ မိုဝ္း
ပြဳန္ ပီ ဒြါ နဝ္း ဖိြဳမ္ ဇဝ္ျဖာ ဒီ အန္။
မဲ ဘုဝ္ ကာနမ္ အီ စိူဝ္
ဆာတာန္၊ မဲ ေလး တဝ္ ဒူင္
ခဲင္ ဘပ္ ဇဝ္ျဖာ န႔
ေဘာ ဒဲမ္ အုန္ ေပါ အူ
မ်ဳဝ္၊ န႔ တဝ္း၊ ကြဲ
ေထဝ္ နဝ္း ဇဝ္ျဖာ၊ အီ
မုး အန္ ဇဝ္ ပီ ႀကိဳပ္ မဲ။

ကြယ္ အုဝ္။ ခဲင္ ဘပ္ ဇဝ္ျဖာ
န ့ ဟဲ့ ဒဲမ္ အုန္ တဝ္း၊ မဲ လုဝ္
ႀကိဳပ္ မီ ဇဝ္ျဖာ၊ အီ မုး ဇဝ္ျဖာ
ပီ ႀကိဳပ္ မဲ။ မဲ လုဝ္ ဘူင္ မီ ဂါန္
ဇဝ္ျဖာ အူ ကာဒင္ တီ၊ ကြဲ ႔
ႀကိဳပ္ ေပါ ကာဒင္။

ဆီဒါင္ လြင္ ပီ ဘူင္ ပီ တဝ္း အန္၊
န႔ ေဘာ ၾဘဲ ဟာဝ္ ဒြန္ ပ့ လုဝ့္၊
တဲး ဒူအီ ခဲင္ မိူင္ ေဘာ မိူင္ ေကာ
နပ္ လြင္ အန္။

ဝါယ္ အန္ တီ အူ ဆီင၊ဲ န႔ မိုဝ္း ဘ့ လြယ္ ခတ္၊

ေဘာ မာ ဇဝ္ ေယဆူ တး ဟူမ္

ခဲင္ မိူင္ ခါနာ၊ အီ ကြယ္ ခဲင္ အိူင္ ဂါလီေလ။

ခတ္ တီ။ ေဂ ဟဲ့ ဘာင္ ေဘာ၊ ဇဝ္
ေယဆူ ေဘာ ဒီဘဲ အန္၊ တဲး
ေဘာ ေဂ တး။

ဟဲ ဇမ္ ခဲင္ ကာ တဲ ဘ့
လြယ္ ခတ္....
ေယ ဟဲ့

၊

အိုမ္ ဆာ ဘ်ိတ္ ေယ
ဟဲ့ တူတ့္။

ေဆ အန္ စု္
ေဘ ဘူင္
ဇိုဝ္ မွဝ္၊ တဲး

တဲး ေဘ တဝ္ ့အိုမ္၊ ဟပ္ ခဲင္
ျပဲန္ ႔တီ၊ တဲး ေကာ ႏုဝ္ ့ဒြန္ ဘူင့္၊
တဲး ဒါ အီ ဘဲန္ ၾဟဳဝ္ ေဘ ဝီ စိမ္။

ေဘ ဘူင္
ပါယ္ တီ။

အိုမ္၊ အိုမ္ တီ ဟဲ ဘဲန္ အိုမ္

အိုမ္ ဆာဘ်ိတ္ အီ

ဆာဘ်ိတ္။ အိုမ္ ဆာဘ်ိတ္ အီ

မိႊ ုမ္ ကာ ဆဝ္၊ ဒြါ

မႊိ ုမ္

ဒီ အာတ့္။

ခဲ့တ္ ဒ်ီင္ ေဒါ တီ နီ။

။း

ဘ့ လြယ္ မာ ေဆ အာ နီ၊ ခတ္ မာ ေဆ အာ နီ၊ အိုမ္ တီ ဟဲ
ဘဲန္ အိုမ္ ဆာဘ်ိတ္ အ က်၊ လီ မိႊ ုမ္။

ဒူအီ ေဂ နာဇရက္

ဒါ တီ အာ

အီ စိူဝ္ အာေယဆူ

ေဆ အန္

ဘူင္။

မုး ။း

ကာေပနာ႐ိုမ္ မုး၊ ရဝ္ အီ ေမွတ့္ မာဂါ ခဲင္ အိုမ္ ဂါလီလဲ။ ဒဲင္ တီ ဇဝ္
ေယဆူ စုး ဒီ ကာ လာင္ မာ ေဆ ပီ ဆီ စု္ ဇဝ္ျဖာ။

အာဆီမူန္၊ တဲး မဲ ဝီ
ပဝ္ ့႐ိုဝ္။ ဟာဝ္ ဇမ္ ဒူင္
လိုက္ အိုမ္၊ ဟဲ့ ဟြတ္

ဟြတ့္ အာ တီ၊ ဇဝ္ ေယဆူ ဝီ စုး ဒီ ရဝ္း ဒီဘဲ အန္။

တဲး ေဘ ဘြၽာ န႔ရပ္
ေဘ။

အိုယ္ မဲ ဒါ ဆာ ရာ၊ ေယ ဟဲ

ကူပ္ ဟဲ စု္ မဲ ဒီ

ဘြၽာ န႔ရပ္ ေယ ဒြန္ ခူိန္၊ ေယ

အုဝ္......

တူ ပိြဳန္ မာ ေဆ။

မာ ေဆ၊ အုဝ္ တူ
ေဘာ ကူပ္ ညႇိႈမ္ ။

အာေယာဟန္၊
အာယာကူပ္၊
ဟာဝ္ အာ နီ၊
စြယ္ အုဝ္။

အိုယ္ မဲ ဇဝ္၊
အုဝ္ မုး ဒူအီ အီ

ဒူပ္ အုဝ္။

မိုဝ္း မွာပ္ ကိူန္။

မဲ ကြဲ ့ယုဝ္
အာေပတာ႐ူ။

အုဝ္ ဒီ တဲး မဲ တး ဒဲ့
ေဘာ ဒူအီ ဟာဝ္ တး
ဒူပ္ အုဝ္။

ဇဝ္ ေယဆူ ေဂ ဒီ ဘဲ အန္ ဟာဝ္

ေဘ ဒူအီ ဂိန္၊ အီ မုိဝ္း ဒုက္ ညႇာပ္ တဲး

နာ ေတတ့္ ယူဒါ ၊ အန္ ကာ လာင္

နဝ္း ေဘ ဒါ ခိုယ္။ ဇဝ္ျဖာ ဒီ တဲး ေဘ

ဒီ ဒြန္ အီ မိူင္ ဇဝ္ျဖာ

ကြယ္ ခဲင္ မိူင္ ပီ အိုပ္ အန္။

ဒီ တး။ ပီ ကာလာင္ အန တိဳြ န္
မူိဝ္း၊အာဖုင့္ဒါင္ခုဝ္ တာင္၊ ဟ့ဲ ဟြတ့္
ဂ႐ုနာ ႏုဝ့္၊ အန္ ပီ ကဲန္ ဒူအီ ဆဝ္၊
အန္ ဝီၫြန္ ေလး ကာ နမ္ ဟာယ္
ခဲင္ ဒုဝ္ ဒူအီ။ ဒူအီ ေဂ ကိူန္ ဒူပ္
အန္။ ဒူအီ ေဂ ဒူပ္ ဟာဝ္္
ဇဝ္ေယဆူ။ ဟဲဟတ
ြ ့္ စုး မိူင္
ေယ႐ုဆာလဲမ္၊ ဇမ္ မိူင္တာင္
အီဆာေရ။
ေဆ ဒူအီ မိုဝ္း၊ နဝ္း ဆီ ပိြဳန္ နဝ္း
ဆိူဝ္ နဝ္း မွန္၊ န႔ ဒီ တဲး နဝ္း ေဂ
ဒါ ခိုယ္။ ခုဝ္ ေဂ ဒီ ပိြဳန္ ပီ ဆီ ပိြဳန္
ေဂ။

ေဘ ဒူအီ အီ ယာမ္ ေဒါ တီ နီ၊
တဲး ေဘ မိုဝ္း နဝ္း ဒါ ခိုယ္။
ေဘ ဒီ ေဘာ ခူယ္ ကာ ညး။

ေဆ ဒူအီ ေဘာ ဇြင့္ ေဘ ဆုတ့္
ေလး ေဘ၊ ကြဲ႔ တဲး ေဘ ကြယ္
႐ိုမ္ ဒူပ္ ေဂ၊ ေဆ ေဂ ေဘာ ကာ
လာင္ နာ တူ မိႊ ုမ္ ဒီ ေဘ တဝ္း၊
ေဘ တူ အး၊ ေဆ ေဂ ဘူင္ ပါယ္
တီ ကူပ္ ဒူပ္ ေဘ ဒီ အုဝ၊္ အီ ဟဲ့
ဘဲန္ ဂြန္ ဒူ အီ၊ တဲး နဝ္း ေဘ ဒါ
ခိုယ္ လြင္ အန္ တီ ဒြန္ မ်ဳဝ္။

ေဆ ေဘ တဲး ဒူအီ ဟဝ္

ေဘ လုဝ္ ရြက့္ ေဘာ ရန္

ကြဲ႔ ဘူင္ အီ က် တဲး အီ ဟဝ္

ဘူင္ မ်ဳဝ္ မွဝ္ ဒီ ေဘ၊

ဆူ ေဘ၊ ဆာ ခိုဝ္ ဒါင္ ေဂ

ယိုဝ္။

ေဘ ဝီ လုဝ္ ဘူင္ မ်ဳဝ္

အီ ဘူင္ နာ စီ စိဝ္ ဒီ ေဘ။

တီ ဒီ အီ ဟဝ္။

ေဆ ေဘ ယြတ္ အီ ဘိုန႔၊္ ဝီ မိုဝ္း
နဝ္း ဆီ ပိြဳန္ အန္၊ နဝ္း ဆီ
လာယ္ အန္၊ န႔ ပီ ေဘ ဟဲ့ ဟြတ့္
လုတ့္ အီ ဘိုန႔္ တီ ခဲင္ နဝ္း ေဘ။

ငါယ္ ေဘ ဒူ အီ၊ န႔ ပီ ငဝ္ အီ တဲး
ဘ့ လာင္ ဒီ ဒုဝ္ ဘူင့္ ေဘာ ဒုဝ္။
ေဆ ငါယ္ ေဘ ဟဲ့ လိုဝ္း ဆီ ခ်ာ၊
န႔ ပီ၊ ဘ့ လာင္ ဟဲ့ ႏုဝ့္ ခဲင္ ဒုဝ္
ေဘ ေဘာ ဒုဝ္။ ေဆ ငါယ္ ေဘ
ယီ လိုဝ္၊ န႔ ပီ၊ အီ အပ္ ဝြင့္ ဟဲ

အာဝ္ မိုဝ္း ဒူအီ အီ ပိြဳန္ ဘဲန္
မွာယ္ ဒါကာညာ အာ ဝီ။ ေဘ ဒီ
ဒူပ္ ဇဝ္ျဖာ ၊ ေဘ ဒီ ဒူပ္ ျခမ္ ေဘ။

ႏုဝ့္ ခဲင္ ဒုဝ္ ေဘ ေဘာ ဒုဝ္။

ကြဲ႔ တဲး ေဘ မိုဝ္း နဝ္း ကာ ဟြာ့ လြင္ ပီ ဒီ လုဝ္
ေဘ ခဲ ညႇာ။ အာတ့္ ဘူင္ ေဘ ဘဲန္ မ်ဳဝ္၊ ေဘ
လုဝ္ ဂ်ဳဝ္ ဂ်ာ ဒီ ဘူင္ အီ ဒူပ္ နဝ္း ဆိူဝ္ နဝ္း မွန္။
ေဆ ေဘ ဘူင္ ပါယ္ တီ၊ ပီ ဒီ လုဝ္ ေဘ ဒြန္
မ်ဳဝ္၊ ေဘ ဒီ ေဘာ ပိြဳန္ တူတ့္ ဒြန္ မ်ဳဝ္။

ခုဝ္ အုဝ္ တဝ္း ဒီ ေဘ၊ အာ ေဆ ထူမ္ ျဂဳဝ္း အုဝ္၊ ဝီ ဘူင္ ပီ တဝ္း
အုဝ္၊ အန္ ပီ ဒူအီ မိုဝ္း အာ င်ာန္၊ အီ ဆမ္ ကာင္၊ တဲး န႔ ကြယ္
ဒဲင္ မာဝ္။ ေဆ မဲ တူ ထူမ္ န႔ ဒီ ပီ မဲ ဆမ္ ကာင္ ဒဲင္ ကာ ဟာတ့္။

အူ ဆီ ငဲ ဇဝ္ ေယဆူ၊ ဝီ ေဝန္ ့မိူင္ ကာေပနာ႐ိုမ္၊
ဒူအီ ေဂ ကိူန္ ဝီ တး က ဇု ခဲင္ ကာင္ တိဳြ န္.....

မွဝ္ န႔ ပါယ္ နာ
ဒဲင္ အာ ႏူ ။း

ေအ ႏွဲမ္ ဒီ တူ ပဲ ဒီ
ဟာဝ္ ကာ လုဝ္။

ဘ့ ေလ့း ေဂ ပါယ္ တီ၊ ဂိုက္ အန္
ေဂ တီ မိူင္၊ ေဂ

ညႇိႈမ္ အိုဝ္။

ေအ ဒီ လုဝ္ ဟုဝ့္၊ နာ ကာ
တုတ္ ကာင္၊ ဟြတ့္ အာ တီ
ဘြၽာ လူင္ ဒူအီ ဆဝ္ ဂါယ္ န႔
အိတ္ အန္ ေဘာ ဖူင့္။
ေဘ ဟဲ ထာင္ န႔ ငိႈယ္ တဝ္း
မဲ ယိုဝ္ ပီ တဝ္း အန္၊ မွဝ္ န႔ ပါယ္ ။း

အုဝ္ ဟဲ ဘ့ လႊာ ဝဲန္ မွာပ္ မဲ၊ ဟဲ
ဟြတ့္ တဲး မဲ ေယတ့္ ဟာဝ္။

အုဝ္ ဟဲ ဟြတ့္ ဘ့
လႊာ ဝဲန္ တူတ့္ မွာပ္
မဲ။
အုဝ္ ယီ တဲး ေဘ နပ္ ဆီခ်ာ၊
အုဝ္ ဟဲ့ မိုဝ္း ပြဳန္ ဒဲင္ ကာဒါင၊္
တဲး အုဝ္ ပဲ ဘ့လြာ့ ဝဲန္ မွာပ္
အီ။ ယိတ့္၊ ဒိုဝ္း မ့ေဘဝ္ မဲ၊
ေဝန္႔ ဒီ ကာင္ မဲ။

အန ပီ နပ္ ဒီ ခဲန္ ၿဂဳဝ္း ဇဝ္ၿဖာ။
ဟဲ ဂိတ္

န ဇဝ္ျဖာ ဟဲ

ဒီ ဘ့ လႊာ ဝဲန္ မွာပ္ ေအ။

ဒူအီ ပ့ လဝ္
ယမ္ ဟဲ

္ အာဝ္ ႏွဲမ္ ဒီ ပိိြဳန္ ။

ေဒါ တီ နီ ဆဝ္ အုဝ္ ဟဲ ၾဟာယ္

ဟြတ့္ ပဲ ဒီ

တူတ့္၊ ကူပ္ ဂုင္ ေဂ ဇူ ဇဝ္

ဟာဝ္။

ေယဆူ။

ဇဝ္ ေယဆူ ပဲ ဒီ ဘ် အီ မိႊမ္
အာမ္ ကာ ဆာဝ္။ အန္ ကာ
လာင္ တာ အာ င်ာန္ ဟဲ ဟြတ့္
တာ အာ မိင္၊ အန္ တူ တာ အာ
ဖုင္ အန္၊ လဲ၊ အန္ တာ နဝ္း ကာ
ေဝ။ လဲ ဒူအီ ေဂ မင္ အီ တူ ခိုယ္
ခူပ္ အန္၊ ဒူအီ ဒါ တာင္ ေဂ ႏွဝ့္ ဒီ
ယြတ္ ပီ ဘူင္ ဇဝ္ ေယဆူ၊ ယုဝ္
အန္ ဒီ ပီ ကဲန္ ဒူအီ ဆဝ္၊ ေဒါ မုး
ဆီ ငဲ ဒီ လွဝ္၊ ဝါယ္ ဆီ ငဲ ဒီ လွဝ္
အာဝ္ ပိြဳန္ ဘူင္ ဂါန္ မာ ေဆ။

နီ န႔ မိုဝ္း ဒူအီ အူ ဝီ ဒဲ
အန္ ဘ့ လာက္ အါ အး
ဟဲ့ ယမ္။ ယုဝ္ ဇဝ္
ေယဆူ ဒီ ပီ ကဲန္ တူ ပီ
ကဲန္ ဒူအီ တိဳြ န္ ေဒါ မုး
ဆီ ငဲ ဒီ လွဝ္။

ဟာဝ္ ေအ
ညြန္ ေလး

စုဝ့္ ဒဲ မဲ။

ဇဝ္
ဟာ… နင္ ဂန္၊ ဒဲ အုဝ္
ဟြတ့္ ကဲန္။

ေယဆူ။

ဒူအီ ဒါ တာင္ ေဂ
ခဲင္ မိူင္
ေယ႐ုဆာလဲမ္၊
လုဝ္ ကာ လာင္၊
အန္ ဘူင္ ဒါရာ
နာ ကာ လိုပ္။

အ စွန္ တီ ဇဝ္ ေယဆူ ဂါယ္ ဒူအီ ဒါ တာင္ ေဂ လာယ္ ျဂဳဝ္း ကာ
ခဲန္၊ ဇဝ္ ေယဆူ ဝီ ေလး ဟာဝ္ ပဝ့္ ႐ိုဝ္ ဒူပ္ ဒီဘဲ အန္။ မာ လဲ......

မဲ ဇဝ္၊ ခြ်တ္ ေယ၊ ေအ
ဒီ ေစတ့္ ယမ္ ခဲင္ အိုမ္။

မွဝ္ န႔ ပါယ္ ပီ ယုဝ္ ေဘ။း
မွဝ္ န႔ ပါယ္ ပီ ညႇိႈမ္ ေဘ အီ
စဲက္ ခဲင္ နဝ္း ေဘ။း

ခဲင္အစွန္တီဇဝ္ေယဆူဂါယ္ဒူအီဒါတာင္ေဂလာယ္ျဂဳဝ္းကာခဲန္၊ဇဝ္ေ
ယဆူဝီေလးြာဝ္ပဝ္ဳိုဝ္ဒူပ္ဒဘ
ီ ဲအန္။မာလဲ......

စူ ခဲ့ တီ၊ တဲး
န႔ ေယန္။

မဲဇဝ္၊ဟ
ဟြခ်တ္ေယ၊ေအဒီေစတ္ယမဲဲ
င္အိုမ္။

ေဂ ဝီ ပက္ ႐ိုဝ္ ေဂ နာ တ အိုမ္၊ ေဂ ဝီ ယိုဝ္ ဟမ္ တာင္ ေလး ဒီ ႏြန.္ .....

မွဝ္နဳပါယ္ပယ
ီ ုဝ္ေဘ။းဟ
မွဝ္နဳပါယ္ပည
ီ ဳိဳမ္ေဘအီစဲကငဲ ္နဝ
္းေဘ။း

ရာ .......

အန္ ဟဲ တး။
အန္။

ဒူအီ နီ အူ ဝီ ကြယ္ ဒီ နီ၊ န႔ မုး
ကာနမ္ တူ အး အုိပ္ အန္......
ဟဲ က်၊ ဟဲ
က် ဇဝ္
ေယဆူ။

မာ ေဆ ပီ လုဝ္
မဲ ဒီ အုဝ္၊ မဲ မုး
ဂြန္ ဇဝ္ျဖာ အီ
တာင္ လိႊဳမ္

ကာနမ္ ဟာယ္
ေလး တ ဒုဝ္
ဘူင့္ ဒူအီ တီ။

မာ ေဆ ပီ စူိဝ္ မဲ။း
အုဝ္ စိူဝ္ ၾဟဲန႔၊္ ကူပ္ ဟဲ ကိူန္
ေယ။

တဲး မဲ ခ့ ဝါင္ ေယ
တဲ
း မဲ ခဒူဝါင္
ဟာဝ္
င္ ကြေယ
ယ္ ဖိုင္
ြာဝ္ ဒူင္ ဟတကယ္
့၊ တဲ၊ တဲ
း ေယ
ဖိမာေလတ္
ငု ္ မာေလတ္
း
ေယ
လိ
ပ
ု
္
ခဲ
င
္
လိုပ္ ခဲင္ ဒုဝ္ ေဂ။
ဒုဝ္ ေဂ။

တူတ့္။း

ြာဝ္
ဟာဝ္ ။

။း

အုဝ္ ဟ့ဲ ကဲန္။

ဟာဝ္၊
ေလး တ ဒီ
နီ။

ဟာ အိုဝ္း၊ အာဝ္ ပိြဳန္၊ ကြယ္ ဒီ နီ၊ တဲး မဲ
န ့ပိြဳန္ ဒူပ္ ဟာဝ္

ေဝန္႔ ဒီ ကာင္ မဲ၊ တဲး မဲ ကာ လာင္ ဒီ အီ

မဲ။

လြင္ ဒြန္ မ်ဳဝ္ ပဲ ဟ့ဲ ဘူင္ ဇဝ္ျဖာ ဒီ မဲ။

အုဝ္ဟဲကဲန္။

။း

အုဝ္ ဟဲ တး ဒီ နီ၊ တဲး အုဝ္ ဘူင္ ခဲ ပီ
အိုင္ အန္ ဇဝ္ အီ တိုယ္ အုဝ္ တး ဒီ နီ။

ပါ ခဲညႇာ ဆိန႔္ ဝး၊ ျပဲ ညႇမ္ ဘ့ လာင္၊ ဇဝ္ ေယဆူ န ့ဆိုဝ္း၊ ဝီ
ေလး ခဲင္ ကာင္၊ ဟာဝ္ ဒူင္ တူ မိုဝ္း ဒူအီ၊ ဟဲ့ ဟြတ့္၊ အန္ ဆာခိုဝ္

ဝါယ္ အန္ တီ၊ ဇဝ္ ေယဆူ
ဒဲ့ ဒီဘဲ
ြာဝ္၊ေလးတ
နီ။ ဇု၊ ဒူင္
အန္၊ ဂါယ္ အာ ဝီ၊ တး ကာ

ဒီ ဇဝ္ျဖာ။

ကြယ္ အန္၊ အန္ မိူဝ္ ဒြါ ပြဳန္ ဒီ ေဂ၊
တဲး ေဂ ပဲ ဒီ ဆုတ့္ ကာနမ္ ေလး
ခဲင္ ဒုဝ္ အီ၊ အန္ မိူဝ္ တဲး ေဂ ဝီ ပါ
ၾဟာယ္ ဆဝ္ အီ။

ြာအိဝု ္း၊အာဝ္ပြိ ဳန္၊က
တ ယ္ဒနီ ီ၊တဲးမဲေဝန္ဳဒီက

ာင္မ၊ဲ တဲ
ကာလာင္ဒူအီ တလ္င္ဒန္မ်ဳဝ္မအာယာကူ
ြ
ဲ ဲဘူင္ဇဝ္ျဖာဒီပမ္ ဲ ဂါယ္ ဝါ
ေဂ မုး အာဆီမူန္ ေဘာ
ဝါးမဲအန္
။
အာအန္ဒါ႐ု…
အန္ အာေယာဟန္ ။
နဟပိြဳန္ဒူပ္ဟာဝ္မ။ဲ

အာဖိလတ
ိ ္ ဂါယ္
အာဘာထုဝ္လုဝ္မုဝ္ ။

အာေသာမ ဂါယ္ အာမာထဲ ။

အာယာကူပ္ ဂါယ္ အာလာဖဲ။

အာဆီမူန္ ဂါယ္ အာယူဒါ ။

ဟာဝ္၊ အာ ေဆ ရြဳး ေဘ၊ အန္ ဒီ ေဘာ ရြဳး အုဝ္၊
အာ ေဆ ယီ ရြဳး အုဝ္ တဲး အုဝ္ လိုပ္ ခဲင္ နဝ္း၊
အန္ ဒီ ေဘာ ရြဳး ေဘာ ဇဝ္ျဖာ အီ တိုယ္ အုဝ္၊
တး ဇမ္ ဒီ နီ၊ တဲး အန္ ဇဝ္ လိုပ္ ခဲင္ နဝ္း အန္။

ယြတ္၊ ဒူအီ အီ ဆီ ထူမ္ လြင္ ဇဝ္ျဖာ ကိူန္၊ ေဂ ပီ မာန္
ငႈဝ္ အီ ဟဲ့ ဆိန္၊ အီ ဟဲ့ လုဝ္ ဆုတ့္။ ေဂ ဒူအီ အီ
ဆုဝ့္ ငႈဝ္ ယီ ေျပတ့္။ ခုဝ္ အုဝ္ တဝ္း တဲး ေဘ မွာန္႔ ဒီ
ဒူအီ ပီ ရြက့္ ဇဝ္ ေယဆူ ဂိုဝ္ ဒီ

ဇဝ္ျဖာ၊ အီ ပီ ဒါကာညာ မာန္ ငႈဝ္ တီ၊ တဲး အန္ တိုယ္

အာ ဝီ တိဳြ န္ နဝ္း

ဒူအီ အီ ဒဲ့ ဒူအီ ဒူပ္ ဇဝ္ျဖာ။ တဲး ေဂ ဘူင္ ပီ ဒူအီ အီ

ဒါခိုယ္ ဝီ

တး၊ ေဂ ဟဲ ့ ဟြတ့္ ဘူင့္ တူတ့္
ပီ တဝ္း ဇဝ္ ေယဆူ၊ ဟြတ့္ အာ
တီ၊ ဇဝ္ ေယဆူ ဆီ ဟာဝ္ ဒူပ္
ေဂ ကာ ဒူင္ တူ မိုဝ္း ဒူအီ၊ မာ
လဲ၊ ဒူအီ ေဂ ကိူန္ တူ တဲး ေဂ
ဟာဝ္။

ဆုဝ့္ ငႈဝ္။

ဇဝ္ေယဆူ
ေယဆူ
ဝ္ ဒါရာ၊
္ ဒူအီ ေဂ
ဆဝ္
ေဂအီဒြ။ နဆီ္ အီ
။ ဆီငတီဲ အန္
း ဘာ ဒီ အပ္......
ဇဝ္
၊ ြု၊ဝဟု
္ ဒါရာ၊
ေဘာေဘာ
ပီ ကဲနပီ္ ကဲ
ဒူအနီ ဆဝ္
ြဟဒန္
ငဲ အန္
န မုတီ
း ဘာန ဒီ့ မုအပ္......
အာဖိလိတ္၊ ဒီ မွဝ္ ေအ ပိြဳန္ ဒီ စိုဝ္း
ခါမုန္၊ တဲး ေဂ ဒူအီ ကိူန္ ပိြဳန္ ဒီ ဟူမ္။း

ေယ မိုဝ္း ႐ိြဳန္ ဂဲ့ အာမာယဝ္း
ေယ မိဝု ္း ဳိြဳန္ ဂဲ
ဘူင့္၊ တဲး ေအ ေဘာ ဒြါ အီ
အာမာယဝ္း ဘူင္၊ တဲး ေအ
စဲကြဟ္၊ဒါအီ
္ မိအီ
ူဝ္ အာ
ေဘာ
အီ စဲစဲက
က္၊
စဲက္ပဲ ပီ
မိူဝ္ အာဂပဲလိ
ပီ ုမ
လိ္ မုဒြ္န္ ြဟဒအီ
န္။ အီ။

ဇဝ္ ဇဝ္
ေယဆူ
ဒါင္ ဂုဒါင္
င္ ဂုင္ ေဂ ဇူ
ေယဆူ
ေဂ ဇူ ဒီ ဇဝ္ျ
ာ......
ဒီ ဖဇဝ္
ျဖာ......

မိမိုဝ
္း ဂြဟြဂနန္
္ အီအီ
မမာယ္
္း
ဝု ္း
ာယ္အူအူဝီဝီ၊ ၊ အန္
အန္ဟဲ
ြဲ မိ
မိဝုုဝ္း
ခါမုနန္ ္ဖန္
ဖန္
္ ေဘာမာဂါ
မာဂါဒီဒီ
ဒီဒီ ဂူဂူင့္္ ခါမု
ဘူဘူ
င့္ ငေဘာ
တဲတ္ အာ ဒုဝ္။ ကူပ္ ကိူန္ ဒူအီ ယီ တူ
တဲတ္ အာ ဒုဝ္။ ကူပ္ ကိူန္ ဒူအီ ယီ တူ
ခုဝ္ မာ ေဆ။ နဳ တူ ဂ လိမု ္ ေဒါ မွဝ္။
ခုဝ္ မာ ေဆ။ န႔ တူ ဂ့ လိုမ္ ေဒါ မွဝ္။

အန္
န္န္ ဂါယ္
အန္ ကာ
ကာဘက္
ဘက္ခါမု
ခါမု
ဂါယ္ မာဂါ။
မာဂါ။

း ေဘတဲ
တဲးး ဒူဒူအ
တဲးတဲေဘ
အီ ီ ေဂ
ေဂ
တူတ္ ဘဲန္ ဖိငု ္၊ ဘဲန္
တူ
္ ဖိင္ဂိ၊ ဝု ဘဲ
ဖိူတ
င့္္ ဘဲ
နီ န
ဖန္
္ ဝီန။္
ဖိူင္ နီ ဖန္ ဂိုဝ္ ဝီ။

ဒူအီ ေဂ အ

န ဖန္ ၾဟဲန္ ဇဝ္ ေယဆူ
ဟိ်တ္။

တဲး အန္

ဟဲ့ မွန္ ဟဲ့ မုး။ ဒူအီ တီ

ဘဲန္

မုး ဒူအီ အီ ဘ်ာန္ ျဂဳဝ္း

ခုန္ဒီခမ္ အီ

ဇဝ္ျဖာ၊ ေဘာ ဝီ ပီ

အိုပ္ ေယ။

တဝ္း ဇဝ္ျဖာ ဒီ တိုယ္။

ေဂ ဝီ ကာဇု
ကာလူယ္ ဟူမ္
ေဂ တီ။ န႔ ေကာ
ဝီ ႏုဝ့္ ဂိုဝ္ ဒီ အာ
ကာတဲပ္။

တဲး ဒူအီ ေဂ ေဝန္႔ ကာင္ ေဂ။ ပဝ့္ ဟာဝ္ ႐ိုဝ္
တဲး ေကာ ဇမ္ ေပါ ဘ လာင္။ အုဝ္
ႏြန္ နီ၊ ေဘာ ဆာဝ္ ခိုဝ္

ကြယ္
။

ဒူအီေဂဖန္ဳြဲန္ဒီလူယ္ဇဝ္ေယဆူြ်ိတ္။

ခဲင္ မိူဝ္ တီ......

အာ........
ကြဲ ယုဝ္၊
န႔ မုး အုဝ္။

အာ တီ မုး

တဲးအန္ဘနဲ ဲုန္ဒခီ မ္
အီအိပု ္ေယ။

ြဲမွန္ဟြဲမုး။ဒူအီတီမုးဒူအီဟ
အီဘ်ာန္ျဂဳဝ္းဇဝ္ျဖာ၊ဝီပီတဝ
္းဇဝ္ျဖာဒီတယ
ို ္။

ကာ ျပဝ္။

ေဂဟဝီဟကာဇုဟ
ကာလူယ္ဟ
ြူမ္ေဂတီ။ဟနဳဟေကာဟ
ဝီဟဳုဝ္ဟဂိဝု ္ဟဒီဟအာဟ
ကာတဲပ္။

မဲမဲဇဝ္၊
မုး မုမဲး မဲ
ဇဝ္၊ ေဆ
ေဆြဲဟဲ
မိူဝ္၊ တဲး မဲ ဒဲ အုဝ္
မိတး
ူဝ္၊ တဲ
အုဝ္ တး
ဒီ မဲး ၊ မဲတဲဒဲ
း ့ေဘာ
အုဝမဲ္၊ ြာဝ္
ဒဲင္ အုဝ္
တဲး ေဘာ
အိုမ္။
ဟာဝ္ ဒဲင္ အိုမ္။

တး။
တး။

ုယ္ ္မဲမဲဇဝ္
ဇဝ္၊
အိအိုယ
၊ ခြၽတ္
ဟြခဳတ္ အုဝ္။
အုဝ္။

တဲးဒူအီေေဂဝန္ဳကာင္ေဂ။ပဝ္ြာဝ္ဳိုဝ္တးဲ ေကာဇမ္ေပါဘလာင္။
အု္ဝကြယန္ဒီ ီေဘာြာဝ္ဒီဳြန္၊ေဘာဆာဝဲုိ ဝ္။

မွဝ္ န႔ ပါယ္ ပီ ဘဲန္
မွဝ္ နဳ ပါယ္ ပီ ဘဲန္
နဝ္း ကာ
ကာလဲ
နဝ္း
ကာ လိလိ
င္င္ ကာ
။း ။း
လဲဒီဒီမဲမဲ

ဒူအီ ေဂ မင္ အီ ဆီ တဲး ဇဝ္
ေယဆူ ဘဲန္ ခုန္ဒီခမ္၊ ေဂ န ဒဝ့္

ဒါ ဆာ ရာ ေဒါ မွဝ္

ေဘ ေၾဟတ့္ အုဝ္

မဲ တး ဇမ္ ဒီ နီ။း

ကူပ္ ဟူမ္ ေဘ

အန္ ဒီ ပ်ာတ္႔ ဒူအီ ႐ုဝ္မာ။ ဒူအီ

ခါမုန္၊ ပီ ဒြါ အုဝ္ ဒီ

ေဂ ၾကဲ ဒီ ကိူန၊္ တူ အိုက္ ဇဝ္

ေဘ။း

ေယဆူ၊ ဒါ တာင္ ဒူအီ ယူဒါ ေဂ
ထာင္ အန္ ဒီ ပ်ာ႔တ္ ဒါ ရာ ယူဒါ၊
ေဂ ဆီ ဘူင္ တဲး ဒူအီ ေဂ လာယ္
ကာ ဂုဝ္း ဒီ ဇဝ္ ေယဆူ။

န ့ မုး အုဝ္၊ အုဝ္ ပီ ခါမုန္ တီ၊ အီ
တဲး ေဘ ပိြဳန္ အာ ဆာက္ ကာ
မာယ္၊ ခါမုန္ ပီ ဒြါ အုဝ္ ဒီ ေဘ၊ န႔ မုး
ဒုဝ္ ဘူင့္ အုဝ၊္ တဲး ေဂ ဒူအီ ဒြန္ အီ

မွဝ္ အန္ ဒီ ပါယ္၊ ဒီ ဒြါ ဒုဝ္
ဘူင့္ အန္ တဲး ေအ ဟူမ္။

အီ ကြယ္ ဒဲင္ ကာ ဒါယ္ ပိြဳန္

အာ မိုဝ္း ဒီ ခုဝ္။

အာဆာက္ ကာမာယ္။

ကြဲ တဲး ေဘ ေၾဟတ့္ ပီ ဒီ ဟူမ္
အီ နပ္ ဒီ လိုဝ္၊ တဲး ေဘ ေၾဟတ့္
ပီ ဒီ ဟူမ္ အီ တူ နပ္ ဒီ လိုဝ္၊ တဲး
န႔ ေကာ ဇမ္ အာ ျခဝ္ ဒီ ကြယ္
႐ိုမ္ ေဘ ဒူပ္ ဇဝ္ျဖာ ေဆ ေဆ။
မာ ေဆ ပီ ဒီ ဘူင္
ေဘ၊ ေဘာ ေဘ
ဆီ ေဝန္႔ ပီ ေဂ။း

ဟာဝ္
တူင့္။
အန္ ဘူင္ ကာ လိင္
ကာ လဲ ဒီ ဒူအီ။

မဲ ဇဝ္ ေဆ ေယ ေဝန္ ့ ။ ေယ ဒီ
ဝီ ဝဝ့္ နာ မွဝ္။ န႔ မုး ၿဂဳဝ္း ပီ ကာ
လာင္ မဲ၊ န႔ တဲး ေယ မိုဝ္း
အာဆာက္ ကာမာယ္။

ဒူအီ ေဂ စုး ဒီ ကာ ၾဘပ္ ဇဝ္

အန္ ဝီ ဟာဝ္ နာ မိူ္င္ ေယ႐ုဆာလဲမ.္ .....

ေယဆူ၊ ဒူအီ ေဂ မင္ အီ ဆီ
ဝိန္႔ အန္ တာ ဂူ မာဝ္၊ အန္
ေလး တ ဂါလိလဲ၊ အန္ ဟာဝ္

ဂါလိလဲ

႐ိုမ္ ဒူပ္ ဒူအီ ေဂ ညိႈမ္ အန္၊
အူ အီေဘန္႔ ဂါယ္ ေဂ အီ
မာယ္၊ အန္ ဝီ ဟာဝ္ ဘူင္ ဂါန္

မိူင္အီဆာေရလ

အန္ ခဲင္ မိူင္ အီဆာေရ။
ေယ႐ုဆာလဲမ္

ေဂ ဟာဝ္ ေဂ တဝ္း
အုဝ္ မုး အာ ေဆ။း

မဲ ဟ့ ဲ။း

ေဆ န႔ မုး ေဘ၊
ေဘ တဝ္း အုဝ္
မုး အာ ေဆ။း

မာန္ အီ တဝ္း မဲ မုး ဒူအီ
ဘ်ာန္ ၿဂိဳဝ္း ဇဝ္ျဖာ။

ဒဲင္ န႔ ေတန္႔ အာ တီ.....
မဲ မုး အန္ ဇဝ္ ပီ ရြက့္ ပီ တိုယ္
ဇဝ္ျဖာ၊ တဲး အန္ ခြၽတ္ ဒူအီ။

ကြဲ ့ ကာ လာင္ ဒီ အာ ေဆ၊ ဒူအီ ပီ ရြက့္ ပီ တိုယ္
ဇဝ္ျဖာ လုဝ္ ဟာဝ္ မိူင္ ေယ႐ူဆာလဲမ္၊ လုဝ္ ခမ္ ဒုက္
ဟ့ဲ ဟြတ္ အာ တီ အန္ ဒီ လုဝ္ ယာမ္ ဒဲင္ ရြက့္ ကာ
ဝဲ၊့ လဲ ဟြတ့္ အာ တီ ဟီ ႏုဝ့္ အူယ္ ဆီ ငဲ၊ ဇဝ္ျဖာ ဒီ
တဲး အန္ ဝီ ေယတ့္ ဝီ အိမ္ ခဲင္ ဘာ ေရဝ္။

ဒူအီ ႐ုဝ္မာ ေဂ ငဝ္း ဒူအီ အီ ဘူင္ မွာပ္ ဘာင္
န႔ေတန္.......

အာ ေဆ ဆီ ဒူပ္ အုဝ္ ကြ ့ဲ တဲး အန္ ဒူပ္ ပီ အိုင္ အန္၊ ဒြန္

အာ ေဆ ကာ ေဝ အာ ဆာက္

ဆီ ငဲ ဒြန္ ဆီ ငဲ၊ အန္ လုဝ္ ဘ့ ေလး နဝ္း အန္ တဝ္း၊ ေဆ

အန္၊ အာ ဆာက္ အန္ ဒီ စႈိမ္၊

အုဝ္ ေဘာ လုဝ္ ယမ္၊ အုဝ္ ယီ ဒီ ဒူပ္ အန္ ဇဝ္ ေဆ ေဆ။

အာ ေဆ တူ ယုဝ္ ဒီ ယမ္ ကူပ္
ညႇိႈမ္ အန္ ဒီ အုဝ္ အန္ ဒီ ဝီ ပိြဳန္
အာဆာက္ ကာမာယ္။

မဲ လုဝ္ နပ္ အန္ မုး
ဇဝ္ျဖာ အူ ကာ ဒင္။

အန္ ေဘာ မုး ဇဝ္ျဖာ အီ အိုပ္ ေဘ၊ ေဘ လုဝ္ ရြက့္ အန္ ဇဝ္
တီ၊ တဲး ေဘာ နဝ္း ေဘာ

ရြက့္ အန္၊ ေဘ

လုဝ္ ရြက္ ့အီ ဟာဝ္၊ တဲး န႔ ပီ ေဘ ရြက့္ ဒုဝ္ ႀဘိမ္ ေဘ။

ခဲင္ မူိင္ အီဆာေရလ၊ ဒူအီ ေဂ မိုဝ္း ဆဝ္ ဒုတ္၊ မုး ဒူအီ တူ ျခဝ့္၊ ခဲင္ ဘပ္ ဇဝ္ျဖာ
တဝ္း ပါယ္ တီ။ ေဂ ကြယ္ ေဂ အူ ပ လုဝ့္ အာဝ္ မိုဝ္း အီ ယ တး ပါ ေဂ......

ေဆ ဒူအီ ဆဝ္ ဒုတ္ ေဂ တး၊
ေဂ လုဝ္ ဒတ္ တာင္......

ေယ တူ ျခဝ့္ ၊
ေယ တူ ျခဝ့္။

အိုယ္ ဇဝ္ ေယဆူ၊ အိုယ္ မဲ ဇဝ္၊
ေယ မွာန္ တဲး မဲ ကာ ေဝ ေယ။

ေဘ လုဝ္ ြာဝ္ ဇမ္ လု
ဒူငဝ္္ ဟာဝ္
ဟတကယ္ ဒူဒူအ
အီ ယ
လဳ္ ဒူဒီအဇဝ္ျ
င္ ီ ကြ
ီ အီဖာ၊ ဘ် ဒုဝ္ ေဘ ဒီ ေဂ။
ြာဝ္ အ
ဝါယ္ အန္ တီ၊ ေယ ဒီ ဝီ ခ။း
လႈ ဒီ ဇဝ္ျဖာ။း လုဝ္ ဟာဝ္ ႏွဲ။း

ေဘ လုဝ္ ဟာဝ္ ဇမ္ ဒူင္ ကြယ္
ဒူအီ အီ လႉ ဒီ ဇဝ္ျဖာ၊ ဘ် ဒုဝ္ ေဘ
ဒီ ေဂ။ဇမ္ ဒူင္ ကြယ္
ေဘ လုဝ္ ဟာဝ္
ဒူအီ အီ လႉ ဒီ ဇဝ္ျဖာ၊ ဘ် ဒုဝ္ ေဘ
ဒီ ေဂ။

။း

!

ဟ့ဲ မုး။

ေယ ဟဲ့ ဟြတ့္ ခ။
ဟာဝ္ အာ
ဟာဝ္ အာ
နီ။
နီ။

ခါ အာတ့္ အုဝ္ ထာင္ ဟဲ မိုဝ္း
ဂိုဝအာတ္
္ ဝီ၊ ပီ ့ ပီအုပါဝ္ ၾဟာယ္
အုမိ
ဝုဝ
္ ဆဝ္
ခါ
ထာင္ ဟဲ
္း
အီ ဒိမ္ အု
ဝီ၊ ဝေဂ
ကြယ္
ဂိေဂ၊
ုဝ္ ဝီေဘာ
၊ ပီ ပါဒူၾဟာယ္
္ ဆဝ္
ေဂ၊

ဒူအနာ
ီ ဒိမမွ္ ဝီဝ၊္။းေဂ ကြယ္
နာ မွဝ္။း

ဇဝ္ျဖာ ဟဲ့ က်၊ ဒါင္
ဇဝ္ျဖာ ဟဲ့ က်၊ ဒါင္
ဂုင္ ေဂ ဇူ မဲ ဇဝ္။
ဂုင္ ေဂ ဇူ မဲ ဇဝ္။

မဲ ေယတ္
့၊ ကူ
ပ္ ဟဲ
တဲတဲ
း မဲး ေယတ္
့၊ ကူ
ပ္ ဟဲ
ညိညိ
ႈမ္ ႈမ္
တဲကဲ
း မဲန္။ကဲဟြ
န္။တဟြ
တ္ အာ
မဲ တဲမဲး မဲ
္ အာ
တီ
တီျဖာ
ဇဝ္ဟဲ
ျဖာ့ဟဟဲ
ဇဝ္
တ
ြ ့ဟ
့္ ခြြတ
ၽတ့္္ ခြမဲၽတ္
။ မဲ။

ဒူအီ ဒါ တာင္ ေဂ ခဲင္ မိူင္

ဒူအီ လီ တူ အး ဒီ လူယ္ မုး ဂိုက္ ဇဝ္

ေယ႐ုဆာလဲမ္၊ တိုယ္ ဒူအီ ေဂ

ေယဆူ၊ ဒူအီ မိုဝ္း မွာပ္ ကိူန္ ဟြတ့္ အာ

ဟာဝ္ ထူမ္ လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ။

တီ၊ ဒူအီ ဂဲပ္ ရိြဳန္ စိုပ္၊ ဒူအီ ဘူင္ ဂါန္

အာဝ္ နပ္ ဒီ မုး အန္ အူ ဝီ က်၊

႐ုဝ္မာ.....

ေဂ ေၾဟတ့္ မွာပ္ ပီ ဘူင္ အန္၊
အန္......

အာဝ္
အာဝ္ ပိပိြဳန္
ြဳန္ မိမိုဝုဝ္း္း အီ
အီ ဘူ
ဘူငင္ ္ ဂါန္
ဂါန္ ဆီ
ဆီ ငဲငဲ
စွစွနန္ ္ တီ
တီ.........
.......

တာင္
တာင္ နီ
နီ၊၊ တဲ
တဲးး အန္
အန္ ေၾဟတ္
ေၾဟတ့့္ ေဂ
ေဂ
ဒူ
ဒူအ
အီီ ဟဲ
ဟဲ ဘ်ဳဝ္
ဘ်ဳဝ္းး၊၊ ဟဲ
ဟဲ ၾဟာယ္
ၾဟာယ္၊၊ တဲ
တဲးး
အန္
အန္ ခြ
ခြၽၽတ္
တ္ ေဂ
ေဂ ဒူ
ဒူအ
အီီ မိ
မိုဝ
ု ္း္း မွ
ဝ
မွာာပ္
ပ္။။

မွဝ္ ပါယ္ ခုဝ္ ေဂ ဆီ ေမွတ့္

ဇဝ္
ဇဝ္ေယဆူ
ေယဆူပီပီကဲ
ကဲနန္ ္ေဂ
ေဂဒူဒူအ
အီ ီဆဝ္
ဆဝ္၊
အာ
၊အာစွစွာာန္န္တီ
တီနန့ မု
့ မုး းဆီ
ဆီငဲငဲဒီဒီလွ
လွဝဝ္၊ ္၊

ဒူ
ဒူအ
အီီ အီ
အီ ဟဲ
ဟဲ ဘဲ
ဘဲန
န္္ ဂြ
ဂြန
န္္ ဒူ
ဒူအ
အီ၊ီ၊ အန္
အန္
ဟဲ
ဟဲ့့ တး
တး လူ
လူင
င္္ ဒဲ
ဒဲင
င္္ ကာဒါယ္
ကာဒါယ္

ဟြတ့္ အာ တီ၊ အာ စွန္ တီ မုး၊အာ စွန္
လိုမ္ လာ ဇဝ္ ေယဆူ ဒီ ဂြန္ ေဂ.....

တဲး မဲ ခ၊ မဲ ဟြတ့္ ကဲန္။
တဲး ေဘ တဲး ဂြန္ ေဂ တီ
တး ဇမ္ ဒူင္ ကြယ္ အုဝ္၊
ကြဲ ျခဲ ေဂ။ အာ ေဆ ဆီ
ကြယ္ ခဲင္ မိူင္ ပီ အိုပ္
ဇဝ္ျဖာ၊ အန္ လုဝ္ ဘဲန္ ပီ
ဂြန္ ေဂ နီ။

မိုဝ္း ဒူအီ အူ ဝီ၊ အီ စိူဝ္
လာဇာ႐ုတ္၊ အန္ ကြယ္ ခဲင္ ရဝ္
ေဘထာနီ၊ ဟဲ ကာ တတ္ ခူပ္
မိူ္င္ ေယ႐ုဆာလဲမ္။ အီ ကတ္
လာဇာ႐ုတ္ အီ စိူဝ္ နာင္ မာရီ
ဂါယ္ မာထာ၊

မုး ဂိုက္ ဇဝ္

ေယဆူ။ အာ စွာန္ ဇမ္ ဇဝ္

မဲ ဇဝ္။

ေယဆူ ခဲင္ ရဝ္ ေဘထာနီ တိဳြ န္၊
အန္ ယိုဝ္ လြင္ အာဇာတ္႐ုတ္ ဟဲ့
ယမ္။ ဟြတ့္ ႏုဝ့္ ဖြဳန္ ဆီငဲ
လူယ္.....

မဲ ဇဝ္ ေဆ မဲ ေစဝ္ တ၊
ဝါ အုဝ္ တူ ယမ္။

ဝါ မဲ ဒီ ဝီ ေယတ့္
ဝီ အိမ္ မာ ထာ။

အုဝ္ ဟဲ့ နပ္ ေဆ န႔ ဟီ
ဇမ္ ဆီ ငဲ ပန္ ဒီ ဝီ တး မဲ၊
အန္ ဒီ ဝီ ေယတ့္ ဝီ အိမ္။

အုဝ္ မုး ဒူအီ၊ အီ တဲး ဒူအီ ဝီ
ေယတ့္ ဝီ အိမ္၊ အုဝ္ ဒြါ
အာဆာက္ ကာမာယ္ ဒီ အီ၊
ဒြန္ အီ အီ ညႇိႈမ္ အုဝ္ အန္ ဒီ
ကြယ္ ေဆ ေဆ။ အာ တီ မဲ
ညႇိႈမ္ မာ ထာ။း

အိုဝ္ မဲ ဇဝ္၊ အုဝ္ ဟဲ့ ညႇိႈမ္၊ မဲ မုး
ဒူအီ၊ ပီ ရဝ္း ပီ တိုယ္ ဇဝ္ျဖာ တဲး
မဲ ခြၽတ္ ဒူအီ။ မဲ မုး ဂြန္ ဇဝ္ျဖာ။

ဒီ မွဝ္ ေဘ ဟဲ့
ဘ့ ေလး အန္။း

မဲ ဆာ ရာ၊
တဲး မဲ တး
ယြတ္။

အန္ ဟဲ့ ရြက္
ကာ ဆဝ္
အာလာဇာ႐ုတ္။

မွဝ္ န႔ ပါယ္ အန

ေဂ ဟြတ့္ ကာ ဘန္ ဒူအီ ယမ္ တိဳြ န္ တာ ဘိတ္၊ ဟြတ့္ အာ တီ

ပီ တူ စြယ္၊ ကြဲ

ေဘာ မိုဝ္း မာဝ္ တာင္ ကာ ဘိတ္ ဒီ ကာ ဒဝ္ ဘာ ေရဝ္ တိဳြ န္......

တဲး
အာလာဇာ႐ုတ္

ထုတ္ မာဝ္ တီ၊ တဲး န႔ ဝဝ္း။

ယမ္။း

မဲ ဇဝ္ ေဒါ တီ နီ၊ အန္ ဟဲ့ အုး အမ္၊

ဂုန္႔ အုဝ္၊ အုဝ္ ယီ တဝ္း ျဂဳဝ္း နီ၊ မုး

အန္ ဟဲ့ ကြယ္ ခဲင္ ကာ ဒဝ္ ဘာ

မဲ အီ ဟဲ့ တဲး အုဝ္ တး ဒီ နီ။ တဲး

ေရဝ္ တီ အာ ဒါ ဖြဳန္ ဆီ ငဲ.....

ဒူအီ ေဂ ဒီ နပ္ ၊အာ ေဆ အုဝ္ မုး။

အာလာဇာ႐ုတ္၊
တဲး မဲ ေလး ဒူင္
ကြယ္ မဲ တီ။

မဲ ဒီ ပိြဳန္ ယိုဝ္ အာ ဖုင္ ဒါင္ ခုဝ္၊
ဇဝ္ျဖာ။

တဲး ေဘ ဂဝ္း ဝဲန္ ဘိက္ ပီ
ကာဘန္ ေဘ ဒီ အန္၊ တဲး အန္
ပိြဳန္ ဒီ ဟာဝ္။

ဒူအီ ဒါ တာင္ ယူဒါ၊ ဝဲ ထူမ္ ဆီ ခ်ာ လြင္ ပီ ဘူင္ ဇဝ္ ေယဆူ ေဂ ဒီ ဘဲ အန္ ေဂ......

ဒူအီ တီ အန္ ဘူင္ နာ မိြဳန္ အာမ္
ကာ ဆဝ္ ဘဲန္ မ်ဳဝ္ ဘဲန္ မ်ဳဝ္။

ေဆ ေအ တဲး အန္ ဘူင္ ဟာဝ္ ပီ ဘူင္ အန္ ေဒါ တီ
နီ၊ ဒူအီ ႐ုဝ္ မာ ေဂ ဒီ လုဝ္ ဘူင္ တး ပ်ာတ့္ ေယ။

ေဂ ဒီ တး ပ်ာတ့္ ဇူင္ ဇဝ္ျဖာ ေဘာ မိူင္ ေအ။

ေဘ မိူဝ္ လုဝ္ ေဇန္ ့ ဇာ၊ ေဆ

ဒူအီ အူ ဝီ လုဝ္ ယမ္ ဒါင္ ဒူအီ ေဂ

ဒူအီ အ ဝီ ယမ္ ကာ ဒါင္ ေအ

ေဘာ ဖုိင္။ ခုဝ္ အာ တီ ဒူအီ ဒါ

ဒြန္ အီ န႔ မိႊဳမ္ လိႊဳမ္ ေအ ဒြန္ အီ

တာင္ ယူဒါ ေဂ ေၾဟတ့္ ပီ ပါယ္ ဒီ

လုဝ္ ယမ္။

လုဝ္ ေမွတ့္ ဇဝ္ ေယဆူ။ တူ တီ နီ
အန္ ဒီ လုဝ္ ဟာဝ္ မိူင္
ေယ႐ုဆာလဲမ္။ အာ တီ ဟဲ ေၾဘ့
ဝ၊ တဲး အန္ ယမ္ ၊ ဟြတ့္ ေၾဘ့ ဝ
ေဆ န ပါယ္ တီ၊ န႔ ဒီ
လုဝ္ ငဝ္း အာ ေယဆူ
နီ။

အာ ဒါ ဒူအီ ႐ုဝ္မာ ေဂ။

ေဒါ အန္ တီ၊ ခဲင္ မူိင္ ေဘထာနီ န႔ မိုဝ္း ဘ့
လြယ္.....

မာ ေဆ အန္ နပ္ ဒီ
ဘူင္ ဒီ လူယ္ ဒီ
လာယ္။ ခဲင္ ေဘာ ငဝ္း
အိုမ္ ဒီ မန္ နီ၊ အန္
နပ္ ဒီ ပါ စိႈမ္ ။

မာ ရိ။

မွဝ္ န႔ ပါယ္ ပီ တူ
ယြင့္ ေဘ ဒီ မန္
အုး ငူန္ တီ၊ ဝီ ဒြါ
ရိြဳန္ ပီ ပိြဳန္ ေဘ
ဒီ ဒူအီ ဂိန္။

ကြဲ႔ အဲး အီ ေဘန္႔ တီ၊ အန္ ဟဲ
ဟြတ့္ ဖဝ္း

န အာတ့္ ဘ့

ေလး ေဂ ဒုဝ္ ဘူင့္ အုဝ္ ခဲင္
ကာ ဒဝ္ ဘ ေရဝ္။

ဘ့ လြယ္ လႉ ေဂ ဒူအီ ယူဒါ ဇဝ္ျဖာ၊ ဟဲ့ ကာ တတ္၊ ဒူအီ ေဂ မာအန္၊ ဟာဝ္ ခဲင္ မိူင္
ေယ႐ုဆာလဲမ္။ ေဂ ဂူင့္ ဟာဝ္

ပီ ဒီ လႉ ေဂ၊ ခဲင္ ဇူင္ ဇဝ္ျဖာ။

ဇဝ္ ေယဆူ၊ ဟာဝ္ ခဲင္ မိူင္၊ တီ။

ဒူအီ ေဂ တဲး ပ့ လူမ္ ဒီ အန္......
ဒူအီ ပီ တိုယ္ တး
ဇဝ္ျဖာ၊ တဲး အာ
ခုန္ ဒီ ခမ္

ဆာက္ အန္ တူင့္။

အီ အိုပ္ မိူင္

ေယ႐ုဆာလဲမ္၊ အုဝ္ ဆီ

အီဆာေရ

ကာ ဆဝ္ ၊ နဝ္း ဂ်ိတ္

လ။

ဒီ ေဘ၊ လဲ ေဘ တူ ဆီ
လုဝ္။

အိုဝ္။

ေအ အိူပ္ ဇဝ္ျဖာ။

ဒူအီ ေဂ ေဘာ
ေအ တူ ပဲ ဒီ ဘူင္
မာ ေဆ။

ကာဒါယ္ ေဘာ ကာ
ဂ့ လ်ီတ့္ ဒူပ္ အန္။

ဟုဝ္ ဇဝ္ျဖာ ပီ ႀကိဳပ္ ဒူအီ အာ မ်ဳဝ္

ခဲင္ ဘ့ လြယ္ လႈဝ္း ေဂ ဒူအီ ယူဒါ

ေဂ လႉ မာ ဘူ တဲး န႔ ဘ့ လြာ့

ယုဒ၊ မုး ကာဒုဝ္ ကာဇု ေဂ ၊ခဲင္

ဇဝ္ျဖာ ေဒါ ကာ လုဝ္း အန္ ကာင္

ဝဲန္ မွာပ္ ေဂ။

မိူင္ ေယ႐ုဆာလဲမ္။

ေဂ၊ ေဂ ငဝ္း မာ ဘူ...........

မာဘူ ပီ ငဝ္း ေဂ နီ အာဝ္ ပဲ ဒီ ဘ့
လြာ့ ဝဲန္ မွာပ္ ေဂ။း

ေဒါ အန္ တီ ဇဝ္ ေယဆူ
တး ဇမ္ ဒီ တီ.....

ဒူအီ ေဂ ဘူင္ ကာ စိုဝ္း ကာ ယြင့္ ခဲင္ ဟုဝ္ ဇဝ္ျဖာ။

ကာင္ ဇဝ္ျဖာ နီ န႔ မုး ဒူင္
လုဝ္ ႀကိဳပ္ ဇဝ္ျဖာ။ အာဝ္
မုး ဒူင္ လုဝ္ ဇူန္ အီ၊ ဒူင္
လုဝ္ ျပာ အီ။

ဟာဝ္ ေအ ေၾဟတ့္ အီ ဒီ ပါယ္
ဒီ လုဝ္ ေမွတ့္ အန္။

ဒူအီ ေဂ ဟဲ့ ကိူန္ ဝီ ဒူပ္ အန္။

ယီ ဝီ တဝ္း ဒီ ပီ
လႊက့္၊ တဲး ေယ ပိြဳန္
ဒီ ေမွတ့္ ေဘာ ငဝ္း
အာ ဆာက္ အန္။

လဲ၊ အာ ပိြဳန္ ဘူင္ ပါယ္ တီ
ေဒါ ဘူင္ ဘ့ လြယ္။ ယုဝ္ ေဂ
ဒူအီ ဆီ နန္ ဆီ ႏိူင္။

ေယ ဒီ ဒြါ ရိြဳန္ အူယ္
ဂိုဝ္ ဘူင့္ ဒီ မဲ။

အုဝ္ ဒီ အာပ္ အာေယဆူ ဒီ ေဘ။

ခဲ့ မွဝ္ ေဘ ဒီ ဒြါ

အန္ မုး

ဒီ အုဝ္။း

အာယူဒတ္၊ အီ ဒိြဳမ္
ဘဲန္ ဒီ ဘဲ အန္။

အာတ့္ ညႇမ္ ဟူမ္ ေဂ ဘ့ လြယ္
ခါမုန္ အီ တူ ဘာ ဆီ နမ္ ၾဘး၊
ဇဝ္ ေယဆူ ကာ လာင္ ၿဂဳဝ္း ခဲင္
ဟုဝ္ ဇဝ္ျဖာ။ အန္ တဝ္း မိူင္
ေယ႐ူဆာလဲမ္ နီ ဒီ ကာ ပ်ာတ့္
လိုဝ္ တူတ့္၊ အန္ ဝီ စု္
အာေပတာ႐ု ဂါယ္
အာေယာဟန္ ရဲန္ အုန္ ဘ့
လြယ္ လႈဝ္း ေအ ဇဝ္ျဖာ ေဒါ
ကာ လုဝ္း အန္ ကာင္ အီ.......

ခဲင္ မိႈဝ္

ေဒါ လာယ္ ယိုဝ္ အန္ ဇဝ္ ေဂ ဒီ ဘဲ အန္.....

ခဲင္ မိႈဝ္ နီ အုဝ္
ဒီ စုး ဒီ ဘူင္။

ေဆ န႔ မုး ဒါ တာင္ အီ အိုပ္ ဒူအီ
အုဝ္ ဟဲ့ ဆီ ကြယ္ ရိုမ္ ကာ ဆဝ္
ဒူပ္ ေဘ၊ ဟူမ္ ဘ့ လြယ္ တီ
အာတ့္ လုဝ္ ခမ္ အုဝ္ ဒုက္။

ေဒါ ကြယ္ ႐ိုမ္ အုဝ္ ဒူပ္ ေဘ၊
အုဝ္ ဟဲ့ ဘဲန္ ဒဲ ေစန္႔ ေဘ။

အာ မ်ဳဝ္ ဟဝ္၊ ေဂ နပ္ ဒီ ဒိုဝ္း ပြဳန္
ေဂ၊ စု္ ကာ ဆဝ္ ဒူအီ ပီ အိုပ္ ေဂ။
ေဘ ယီ တူ လုဝ္ ဘူင္ ပါယ္ တီ။

အာ ေဆ ဆီ ဘဲန္ ဒါ တာင္
ကာ တဲ ေဘ၊ အန္ လုဝ္ ဝီ
ဘဲန္ မွာယ္ ဒြန္ အီ။

မဲ ဇဝ္၊ မဲ ဆီ ဘာယ္ ပ့ လဝ္ အုဝ္။ အာဝ္

ေဆ န႔ ပါယ္ တီ၊ မဲ ဇဝ္၊

ပိြဳန္။ မဲ တူ ပိြဳန္ ဘာယ္ ပ့လဝ္ အုဝ္ ေဒါ မွဝ္။

ကြဲ ့တဲး မဲ ဘာယ္ မီ ပ့

ေဆ အုဝ္ တူ ပိြဳန္ ဘာယ္
ပ့ လဝ္ မဲ၊ မဲ တူ ပိြဳန္ ကြယ္

လဝ္ အုဝ္။ တဲး မဲ ဘာယ္
ေဘာ ဒဲ ေဘာ ဂိန္႔ အုဝ္။

ေဆ ဒူအီ အူဝီ
ဟဲ့ ဟြတ့္ တာ
အိုမ္၊ အန္ လုဝ္
ဝီ ဘာယ္ မီ
ပ့လဝ္ အန္။

႐ိုမ္ ဒူပ္ အုဝ္။

ေဒါ တီ နီ၊ ေဘယီ ဟဲ့ ယိုဝ္၊ အုဝ္
ဟဲ့ မုး ဒါ ကာညာ ေဘ ေဘာ ဒါ
ဆာရာ ေဘ၊ အုဝ္ ယီ ဟဲ့ ဘာယ္
ပ့လဝ္ ေဘ။ ခုဝ္၊ တဲး ေဘာ ေဘ
လာယ္ ဘာယ္ ပ့လဝ္ ေဘ။

အာယူဒတ္ ၊ ပီ ဒီ ဘူင္ မဲ၊
တဲး မဲ ဘူင္ နင္ဂန္။

န ့မိုဝ္း ဒူအီ အူ ဝီ ကာတဲ
ေဘ၊ အန္ ဒီ အာပ္ အုဝ္
ဒီ ရန္ဆူ အုဝ္။

အုဝ္ တူ
ဘူင္
ေဒါ မွဝ္ ။

မဲ ဇဝ္၊ အာဝ္ မုး အုဝ္၊ မုး ။း

ေဘ လုဝ္ ဟူမ္ ခါမုန္ နီ၊ တဲး ေဘ
န လႈဝ္း ပဲ့ ဟဲ့ ဘူင္ အုဝ္ ဒါင္
ေဘ။

ဒိုဝ္း ဟူမ္ ခါမုန္

အုဝ္ ယီ ဒြါ ဒါရာ ကာမာယ္

န။ န႔ ပီ ဒုဝ္

ဒီ ေဘ။ ပါယ္ တီ ေဘာ ေဘ

ဘူင့္ အုဝ္။

လုဝ္ လာယ္ ရြက့္။
တဲး ေဘ ဒြန္ အီ ဒိုဝ္း ဒ်ီင္ အိုမ္ တီ။
န ့ပီ ႏွာမ္ အုဝ္ အီ လွဲ ေလး ခဲင္ ဒုဝ္
ဘူင့္ အုဝ္ အာဒါ ေဂ ဒူအီ ကိူန္၊ တဲး
ဇဝ္ျဖာ ဘ့လႊာ့ ဝဲန္ မွာပ္ေဂ။ န ့ေဘာ
ဘ် ဒီ ေဘ လြင္ ကာဒိက္ ဆတ္ဇာ
ကာမာယ္ ပီ ဒြါ ဇဝ္ျဖာ ဒီ ေဘ။

ေဆ ေဘ လာယ္ ရြက့္၊ န ့ဒီ
တဲး အီဟဝ္ ဒြန္ အီ နပ္ လြင္
မုး ေဘ ဒီဘဲ အုဝ္။

မဲ ဇဝ္ ၊ အုဝ္ ဒီ ဒူပ္ မဲ
ေဆေဆ၊ အုဝ္ ဒီ ခမ္ ဒီ
ယမ္ ကာဒါင္ မဲ။

အာေပတာ႐ူ၊ အုဝ္ တဝ္း အာခု္
ဒီ မဲ။ အာတ့္ ကာတြဳန္ အီ်န္၊ မဲ
ဒီ ကာလာင္ အူယ္ ေဇန္႔ တဝ္း
မဲ တူ နပ္ အုဝ္။

ခဲင္ မႈိဝ္ တီ ဇဝ္ ေယဆူ ေဂ ဒီဘဲ အန္ ေလး ဟာဝ္ တး မိူင္
တီ။ ေဒါ အန္ တီ အာယူဒတ္ အာဝ္ ကြယ္ ခူပ္ ေဂ.....

အာဝ္ ေလွန႔္ ေဂ ဒူအီ ဒဲင္ ကာဒါယ္ အာဝ္ ဟူ ပိြဳန္ ယိုဝ္
အုဝ္။ လဲ ဇဝ္ျဖာ အန္ ဒီ ဝီ ဒြါ ဒီ ေဘ အီ ဒီ စြယ္ ေဘ ေပါ
အူ ဝီ။ အန္ ဒီ ကြယ္ ႐ိုမ္ ဒူပ္ ေဘ ေဆေဆ ။ န ့မုး နဝ္း
ဖိြဳမ္ ဇဝ္ျဖာ အီ တဲး ေဘ နပ္ နာ မွာန္။

ေဘ ေဘာ နပ္ န ့ေတန္ ့၊ အီ

န ့မုး အုဝ္။ အုဝ္ ပီ န ႔ေတန္႔

ဒီ တဲး ေဘ ဇမ္ ဒူင္ ဝဝ့္ အုဝ္။

တီ။ အုဝ္ တဲး ေဘ နပ္ နာ

ေဘ ကြယ္ ႏွဝ့္ အုဝ္ ဒီ နီ ၊
ဟာဝ္ ဆာခိုယ္ နာ ဒြယ္။

မွာန္၊ ပီ လုဝ္ ဒူပ္ ေဘ။ အုဝ္
ေဘာ နပ္ ဒီ ဒြါ အာဆာက္
ကာမာယ္ ဒီ ေဘ။ ေဆ ဒူအီ
တူ ညႇိႈမ္ ဘိုင္ အုဝ္၊ အာဝ္ မိုဝ္း
အာေဆ အီ ပိြဳန္ ဇမ္ ဒူင္
ကြယ္ ဂုန္႔ အုဝ္။

အုဝ္
အိုယ္ ဂုန္႔ အုဝ္၊ ေဆ န ့ပိြဳန္၊ ကြဲ႔ တဲး အုဝ္
ကာဒုး ဒုက္ အီ ဒီ တး နာ အာတ့္ နီ။

ယီ တူ
မွာန္႔ မဲ
ဘူင္ ပီ
အိုင္
အုဝ္။ တဲး
န ့ ဒူပ္ ပီ
အိုင္ မဲ။

မွဝ္ န ့ပါယ္

ပီ အိတ္ ။း ေဘ ပီ ဆီ

နဲ႔ အိတ္။ စူ ခဲ့ တီ။ န ့ ဟဲ့ ဟြတ့္ ဇမ္
အာျခာဝ္ ၊ ဒီ တး ေမွတ့္ ေဂ ဒီ အုဝ္။

ဒူအီ ပီ ဒီ အုး အုဝ္၊ ေဘ

အိုယ္ မဲ ဆာရာ။

မဲ ဇဝ္ ၊ မဲ ဆီ တဲး ေယ ၊

လုဝ္ ေမွတ့္။

ကာဂုဝ္း ဒီ ဒူအီ ေဂ တီ။း

အိုယ္ အာယူဒတ္၊ မဲ ဟဲ့ မုး
ဒူအီ

အီ ဟဲ့ ဘဲန္

ဂြန္ ဒူအီ ဒီ အီ ဟဝ္။း

စူ ခဲ့ တီ။

ပန္ တီ ဒူအီ ေဂ တိြ ုန္ ေဘာ ေမွတ့္ ဇဝ္ ေယဆူ၊ ေဂ ဒီဘဲ
အန္ ဒြန္ အီ ေဘာ တဝ္ ေလး ဒူင္ ကြယ္ ဇဝ္ ေယဆူ ။

ေဂ တိုယ္ အန္ ဇမ္ ခဲင္ ကာင္ ဒါ တာင္ အီ အိုပ္ တူတ့္ ဒူအီ အီ လႉ ဒီ ဇဝ္ျဖာ။
အာေပတာ႐ူ ဂါယ္ အာေယာဟန္ ယီ ဟာဝ္ ဒူပ္ နာ ပန္ ယီ ရာမ္ ကာတူင့္......

အာေပတာ႐ူ ဝီ ဇမ္ ခဲင္ ဝဲင္ ဟုဝ္ ဒါ
တာင္ အီ အိုပ္ ဒူအီ လႉ ဒီ ဇဝ္ျဖာ။

ေဘာ မဲ မုး ဒီဘဲ
တိဳြ န္။း

အာဝ္ မုး၊ အုဝ္ တူ ဒိြဳမ္
ယိုဝ္

တီ
ေဒါ မွဝ္။

ေဘာ မဲ မုး ဒူအီ အီ ကြယ္
ခဲင္ ဖိုင္ ေဂ တိဳြ န္။း

အာဝ္ မုး၊
အာဝ္ မွာန္။

ဒူအီ နီ၊ အုဝ္ ဟဲ့ နပ္ ဆီခ်ာ၊ ေဘာ အန္ ဟဲ့ ဒူပ္
ဒူအီ တီ။ ေဘာ အန္ မုး ဒူအီ အာမ်ဳဝ္ ဂါလိေလ။

အုဝ္ တူ နပ္ မာေဆ
ပီ ကာလာင္ မဲ တီ။

အုတ္ ....
အူ....အူ...
.အူ......

ဇဝ္ ေယဆူ

နာ

အာေပတာ႐ူ ။

ေဆ န ့မွာန္ နပ္ မဲ ဒြန္
မ်ဳဝ္၊ ကာ လာင္ ဒီ ေယ၊
အာေဆ ဟဲ့ မး မဲ။း

န ့မုး ၿဂဳဝ္း ခဲန႔္ ဇဝ္ျဖာ။ အန္
ေဆ န ့ပါယ္ တီ၊ မဲ မုး ဂြန္ ဇဝ္ျဖာ။း

ဟဲ့ မွာန္ ပီ

မိုဝ္း မွာပ္၊ လုဝ္ ငဝ္း ယမ္

တဝ္း ေဘ။

အန္။ ထာယ္ ဒါ ကာ ညာ
႐ုဝ္မာ ေဂ ေဘာ ငဝ္း အန္။

ပါ ခဲညႇာ ဆိန႔္ ဝး၊ ေဂ ဒါ တာင္ ခဲင္ အိူင္ ယူဒါ ေဘာ ေဂ ဒါ တာင္ အီ
ယဲတ့္ ေဂ ဒူအီ အီ လႉ ဒီ ဇဝ္ျဖာ၊ ေဂ ေဘာ တး ကာဇု။ ေဂ တိုယ္ ဇဝ္
ေယဆူ တး ဇမ္ ခဲင္ ဟူင္ လာယ္ ဆင္ခ်ာင္ ေဂ။ ေဂ ေဘာ တဝ္း......

ေဂ တိုယ္ အန္ ဇဝ္ေယဆူ ဒီ ဒါ ကာညာ ႐ုဝ္မာ အီ အိုပ္
မိူင္ အီ စိူဝ္ အာဖီလာတ္ တိဳြ န္။ ဒါ ကာညာ ေဂ ဒူအီ ယူဒါ
ေဘာ ဒတ္ တာင္ ပ်ာတ့္ ဆာေရ ဇဝ္ ေယဆူ......

မဲ တူ မိုဝ္း ဒီ တဝ္း မာေဆ။း မဲ
ယြတ္ ၊ ေဂ ဖ်ာက္ မဲ ဘဲန္ မ်ဳဝ္
ဘဲန္ မ်ဳဝ္။း

အုဝ္ တူ ယိုဝ္ နာ တူ မိႊမ္ ပဲ့ ဟဲ့ ဘူင္ ဒူအီ
နီ။ အာ စွန္

မာ ေဆ ပီ
ဟဲ့ ဘူင္ မဲ။း

န႔ မုး ဘ့လြယ္ လႈဝ္း ေဂ

အုဝ္ ဟဲ့ တး ဒဲင္ ကာဒါင္

ဇဝ္ျဖာ ေဒါ ကာလုဝ္း အန္ ကာင္ ေဂ။

နီ ။ အုဝ္ မိူဝ္ ဟဲ့ ဘဲန္

ေဘ ဆီ တဲး အုဝ္ ဘ့ေလး အာေဆ။း

ဒူအီ၊ တဲး အုဝ္ ခဲ

ေဘ ဆီ တဲး အုဝ္ ဘ့ေလး အာဘာရာဘ

ဆက္ေဆ လြင္ နာ မွာန္။

တိဳြ န္။း အာဝ္ ပါယ္ တီ အာေယဆူ ၊ အီ
စိူဝ္ အီ ခြၽတ္ အီ တိဳြ န္။း

မာေဆ န ့ မုး၊ နာ မွာန္။း

အာဘာရာဘ။

ေဆ န ့ ပါယ္ တီ၊ မာေဆ ပီ

အန္ ေဘာ

ဘ့ေလး

လုဝ္ ေဘ အုဝ္ ဘူင္ ဒီ ဒူအီ

ငဝ္း ယမ္ အန္

တဝ္း၊ အန္

အာဘာရာဘ။

အီ ခြၽတ္ အီ န။း

ဒဲင္ ရြင့္ ကာဝဲ့။

မုး ခုန္ဒီခမ္။

ေဆ မဲ ဘ့ေလး ဒူအီ
တီ ၊ မဲ တူ မုး ဂိုက္
ခုန္ဒီခမ္ အာကဲဆာ။

မဲ ဟဲ့ လြတ္ အာဒါ အန္။

အာဝ္ မုး အုဝ္၊ အီ ဆီ
ငဝ္း အာဆာက္ ဒူအီ

.....၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉ ။

ေဂ ဒြါ အာဘာရာဘ ေလး ခဲင္ ကာပိုမ္။
အာဘာရာဘ မိႈဝ္ ဟဲ့ ငဝ္း ယမ္ ဒူအီ။

တီ။ န ့မုး ေဘ။ ေဘ အီ
ဒီ လုဝ္ ခမ္ မွာပ္ တီ။
အာဝ္ မုး မွာပ္ အုဝ္။

အိုယ္ မဲ ခုန္ဒီခမ္ အီ အိုပ္
ဒူအီ ယူဒါ၊ တဲး မဲ ဂ်ာမ္ဆာ။

နီ၊ ယြတ္ ဒူအီ တီ။

ငဝ္း ယမ္ အန္
ဒဲင္ ရြင့္ ကာဝဲ့။

ငဝ္း ယမ္ အန္ ။

ငဝ္း ယမ္ အန္ ဒဲင္ ရြင့္ ကာဝဲ့။

အာဖီလာတ္ ဝီ ခ့ဝါင္ ေဂ၊ တဲး
ေဂ ဒိုဝ္း ဇဝ္ ေယဆူ ဟာဝ္ ငဝ္း
ယမ္ အန္ ဒဲင္ ရြင့္ ကာဝဲ့။ ဇဝ္
ေယဆူ လုဝ္ ဂြတ္ ရြင့္ ကာဝဲ့
အန္၊ ဟာဝ္ နာ ေရတ့္ မိူင္
ေယ႐ူဆာလဲမ္......

ေဂ ဒီ ငဝ္း ယမ္ အန္ နာ
ေရတ့္ မိူင္ ေယ႐ူဆာလဲမ္၊ ဒူင္
အီ စိူဝ္ ဒူင္ ကြယ္ ကာအာင္
ဂိန္႔ ဒူအီ။ ခဲင္ ျဂဳဝ္း ဟဲၾဘဲ
န ့စိူဝ္ ေဂါလဂုဝ္ထာ။

ဒီ နီ ေဂ ဒါ ဆိုက္ ေဂ ဒြက္
ဒိုက္ အန္ ဒီ ရြင့္ ကာဝဲ့.....

န ့ယီ မုး အာယူဒတ္ ဟဲ့ ဝီ လုတ့္
နဝ္း၊ ဝီ ဘဲန္ နဝ္း က့လိုဝ္ ကာဆဝ္။

အုဝ္ ဟဲ့ အာပ္ ဒူအီ အီ
တူ မိုဝ္း ဒီ ဘူင္ မွာပ္၊ တဲး
ေဘ ပိြဳန္ ဒီ ငဝ္း အန္။

အာတီ အာဝ္ ဘာ
ေယ။ န ့မုး အာေရ မဲ။

အုဝ္ ဟဲ့
ဘူင္ မွာပ္။

န ့ေဘာ မိုဝ္း ဒူအီ မိုဝ္း မွာပ္ အာ ဝီ ၊
ဒိုက္ ဒီ ရြင့္ ကာဝဲ့ ခူပ္ ဇဝ္ ေယဆူ.....

အိုယ္ ဂုန္႔ အုဝ္၊ အုဝ္
မွာန္႔၊ တဲး မဲ ဂဝ္း ဝဲန္ မွာပ္
ေဂ။ ေဂ တူ နပ္ မာေဆ
ပီ ဘူင္ ေဂ ဒီ အုဝ္။

ေဂ ယီ ဟဲ့ ဒဲမ္ အုန္ နာ ဒဲင္ ဂိန္႔

ေဂ ဝီ တဲး ဇဝ္ ေယဆူ ဒ်ီင္

ေဂ ဒါ ဆိုက္ ယီ ကာဆာင္

အန္၊ ဒူအီ မုး ခုန္ဒီခမ္ အီ အိုပ္

အိုမ္ ဆာဘ်ိတ္ ပီ ဟပ္ ေဂ

ၿခိဳင္ ပီ တာ အန္၊ လာယ္

ဒူအီ ယူဒါ.....

ဒဝ္ ေမာရာ။ အန္ တူ

ကာဒုဝ္၊ အာေဆ ဒီ ပိြဳန္....

ဒ်ီင္......

န ့မုး၊ မဲ ဟဲ့ ခြၽတ္
အီ ဟဝ္။း

ေဆ မဲ မုး ဒူအီ ပီ ရဝ္း ပီ တိုယ္
ဇဝ္ျဖာ၊ တဲး မဲ လူင္ ဒဲင္ ရြင့္ နီ။

မဲ တူ နပ္ ဒီ ယုုဝ္ ဇဝ္ျဖာ ေဒါ မွဝ္။
အာယ္ အာ ဝီ နီ ယီ ဟဲ့ ကာအာပ္
တဲး မဲ ခြၽတ္ ဒုဝ္
မဲ၊ ခြၽတ္ ေဘာ
ယာယ္။

ယမ္ ပါယ္ တီ။ အာယ္ ဟဲ့ ဘူင္ နာ

တဲး မဲ နမ္လႈဝ္း အုဝ္။ ေဆ မဲ ဇမ္ ခဲင္

တူ မိႊဳမ္။ ဒူအီ နီ ယီ တူ ဘူင္ နာ

မိူင္ ပီ အိုပ္ မဲ၊ ကြဲ႔ တဲး မဲ ပိဝ္ အုဝ္။

တူ မႊဳမ္ မာေဆ။

အုဝ္ တဝ္း အာခု္ ဒီ မဲ၊ အာတိုဝ္ နီ မဲ
ဒီ ပိြဳန္

ကြယ္ ဒါခိုယ္၊ ကြယ္ ႐ိုမ္ ဒူပ္

အုဝ္ ခဲင္ မိူင္ ဒါခုိယ္၊ မိူင္ ဂ်ာမ္ဆာ။

ပန္ တီ ဟဲ့ ဇမ္ ကာတဲ ဆီငဲ။ ေဒါ

မာ ဇဝ္ ေယဆူ ေဘာ ဒီဘဲ အန္ စိူဝ္

အန္ တီ ခဲင္ မိူင္ ေဘာ မိူင္ ေဘာ

အာေယာဟန္။ ဂါယ္ ကြယ္ လာယ္

အပ္ ဝြင့္ အာဒါ အူယ္ နာရီ.......

ကာျခီ ့ခူပ္ ဇဝ္ ေယဆူ......
ယြတ္ မာ အုဝ္၊ အန္ ဟဲ့
ဝီ ဘဲန္ မာ မဲ။

အုဝ္ ဟဲ့
ဆီ ဒ်ီင္
အိုမ္၊၊

မဲ ဇဝ္ျဖာ အုဝ္၊ မဲ ဇဝ္ျဖာ အုဝ္၊
မွဝ္ န ့ပါယ္ ပီ ဝဲန္ မဲ ဒီ အုဝ္။

ဟဲ့ ဟြတ့္
တူတ့္ ဒြန္
မ်ဳဝ္။

အိုယ္ ဂုန္႔၊ အုဝ္ အာပ္ နဝ္း
ဖိြဳမ္ အုဝ္ ဒီ မဲ။

ေဘာ ဇမ္ ဝါယ္ ဆီငဲ ကာတဲ
အူယ္ နာရီ

န၊ ဒါ ဆိုက္ အူ

ဝီ ယီ ဒိုဝ္း ဘ့လာလ်ီး၊ ဆတ္
ေၾဘတ့္ အန္၊ တဲး အိုမ္ ေဂ ႏွာမ္
ေလး အူ ေဇန္႔။

န

ဖိြဳမ္ ဇဝ္ ေယဆူ ေဘာ တူတ့္။

ခဲင္ ဘပ္ ဇဝ္ျဖာ တဝ္း ၊ အန္ ဇဝ္

အန္ ခမ္ ဒုက္ အာ ဒါ ေအ၊

ပီ မာဘူ ပီ ငဝ္း ယမ္ ေဂ ဒူအီ။

အန္ ကာဒုး ဒီ ခမ္ ယမ္

အန္ ေဘာ ပီ ဂြန္ မာဘူ။

ကာဒါင္ မွာပ္ ေအ။

ယုဝ္ မုး တူ မုး၊ အန္ ဇဝ္
အီ ခြၽတ္ အီ။း

ဝါယ္ အန္ တီ န ့ မုး အာယုဝ္ဆပ
ဲ ္၊ အီ တး ခဲင္ မိူင္ ေအရီမာထီ
ေဘာ အာနီခုဝ္ေဒမ္၊ ဂါယ္ ဝီ ဒုိဝ္း ဒုဝ္ ဘူင့္ ဇဝ္ ေယဆူ၊ ဝီ ကာဘန္
ဟာဝ္ ေအ ဒီမႊက္ ယုဝ္

ဒီ ဘိက္ အီ ဟဲ့ ဟြတ့္ ဟပ္ ဆီနမ္ တိဳြ န္။ ေဘာ ဘ့ေလး ဒုဝ္ ဘူင့္

န ့ပိြဳန္ ဒိပ္ ဒုဝ္ ဘူင္ အန္ ။

ဇဝ္ ေယဆူ ခဲင္ ကာဒဝ္ ဘာေရဝ္ အန္......

ပန္ တီ န ့ေကာ ဇမ္ ဆီငဲ ဝါယ္ ဆီငဲ

မွဝ္ န ့ပါယ္ ပီ တး

ဒီလွဝ္။ ဆိန႔ဝ
္ း ေစဝ္ ျပဲ ညႇမ္

ေၾဟတ့္ ေဘ ဒူအီ အိမ္

ဘ့လာင္ အီဘိုန႔္ မင္ အီ ေဂ ဟာဝ္

ဒူင္ ကြယ္ ဒူအီ ယမ္

ဒူင္ ကြယ္ ကာဒဝ္ ဘာေရဝ္......

နီ။း အန္ ဟဲ့ ဝီ ယိတ့္ ဝီ
အိမ္။ ဟာဝ္ ဟဲ ဟဲ
ကာလာင္ ဒီ ဒီဘဲ အန္
လြင္ အန္ တီ။

ဟြတ့္ မာဝ္ တာင္ ဟဲ့
ဟြတ့္ ခါလြယ္။

ေဒါ ယိုဝ္ ေဂ လြင္ ဆာဒါင္ အန္။

အာဝ္ မိုဝ္း

အာေပတာ႐ူ ေဘာ အာေယာဟန္

မာေဆ။

ဖူင့္ ဟာဝ္ ဒူင္ ကြယ္ ကာဒဝ္
ဘာေရဝ္......

မွဝ္ န ့ပါယ္။

နာ ေရတ့္ ကာ ပိူမ္ တီ......

အိုယ္ နာင္၊ မွဝ္ န ့ ပါယ္ ပီ
ယာမ္ မဲး။ မဲ ေၾဟတ့္
အာေဆ။း

နာင္ မာရီ။
အိုယ္ ဒါ၊ မဲ ဟဲ့ ဒိုဝ္း ဝဲန္
ဒုဝ္ ဘူင့္ အန္။း

ကြဲ႔ ပါ ဒုဝ္ အုဝ္။ ခုဝ္၊ အုဝ္
ညႇမ္ ေဝန္ ့ဒူင္ ကြယ္ ဂုန္႔
အုဝ္။ တဲး မဲ ဟာဝ္ ဒီ
ဘီႏင
ြ ္ အုဝ္၊ တဲး မဲ
ကာလာင္ ဒီ ေဂ လြင္ အုဝ္၊
အုဝ္ ဒီ ေဝန္႔ ဒူင္ ကြယ္ ဂုန္႔
အုဝ္ ေဘာ ဒူင္ ကြယ္ ဂုန္႔
ေဘ၊ အီ မုး ဇဝ္ျဖာ ပီ ႀကိဳပ္
အုဝ္ ေဘာ ဇဝ္ျဖာ ပီ ႀကိဳပ္
ဒါ ဆာရာ။

ေဘ။

ဆီငဲ အန္ တီ၊ န ့ ယီ မိုဝ္း ဒီဘဲ ဇဝ္ ေယဆူ အာ ဝီ၊ ဂါယ္
ဟာဝ္ ဒူပ္ န ့ေတန္႔ အီ ဟာဝ္ မိူင္ ေအမာအု။ ေဒါ ဟာဝ္
ဂါယ္ ဒူပ္ န ့ေတန္႔ ဂါယ္ ေဘာ ယိုဝ္ ဒူအီ အူ ဝီ၊ ေဂ
ကာမြဳန္ လြင္ ဆာဒါင္ တဝ္း ဒီ ငဝ္း ဇဝ္ ေယဆူ။

နဝ္း ေဘ အာဝ္ ငႈိယ္ ညႇိႈမ္ ၿဂဳဝ္း ပီ ဒိြဳမ္ တဝ္း ေဂ ဒူအီ
အီ ဘ်ာန္ ၿဂဳဝ္း ဇဝ္ျဖာ။ ဘာယ္ တူ နပ္၊ အန္ ဇဝ္ ပီ
ရဝ္း ပီ တိုယ္ ဇဝ္ျဖာ တဲး အန္ ခြၽတ္ ဒူအီ၊ အန္ ဟဲ့
လုဝ္ ခမ္ ဒုက္ ပါယ္ တီ။ ဟဲ့ ဟြတ့္၊ အန္ ဒီ ပိြဳန္
အာဖုင္ ဒင္ခုဝ္ အန္။

ေဒါ ကာဘက္ ေဂ ခါမုန္ ၊ ဒူအီ
တိဳြ န္ ေဘာ ၾဟာယ္ ကာစြာ့ ဒူင္

ဂါယ္ ဝီ ေဝန္႔ ဇမ္ ခဲင္ မိူင္ ေယ႐ူဆာလဲမ္

ကြယ္ ဂါယ္......

ခူပ္ ဂိုက္ ဂါယ္ ေဒါမွဝ္ ေဒါအန္......

ေအာ။ အာနီ မုး

ေဘာ မာရိ၊ ေဘာ
အာေပတာ႐ူ ဟဲ့ ပိြဳန္ ယိုဝ္။

ေယ ဟဲ့ ပိြဳန္ ဒီ ယိုဝ္ အန္ ဇဝ္၊၊

ဇဝ္ ေယဆူ
အာခါခု္။

ေဒါ အန္ တီ ....

တဲး ေဘ မိုဝ္း
နဝ္း ဂ်ီတ္။

မဲ မုး အန္
ဇဝ္၊ အီ အိုပ္
အုဝ္၊ မဲ
ေဘာ မုး
ဇဝ္ျဖာ ပီ
မွဝ္ န ့ပါယ္ ပီ တူ ညႇိႈမ္ ေဘ။း
တဲး ေဘ ယြတ္ ဒဲ အုဝ္ ေဘာ
ပ့လဝ္ အုဝ္ နီ။

ႀကိဳပ္ အုဝ္။

အာ ဒါ ဖြဳန္ ဂုိုဝ္ ဆီငဲ ဇဝ္ ေယဆူ
ဟဲ့ ဝီ ကာပ့လုး ဒူင္ ကြယ္ ေဂ။
အန္ ဝီ ဟာဝ္ ယိုဝ္ ဒူအီ ေဂ ဖန္

အိုယ္၊ ဂိုက္ အုဝ္၊ ေဘ
တူ မိုဝ္း ဒီ ပိြဳန္ မာဂါ။း

အာဝ္ ပိြဳန္။

မာယဝ္း အီ။ ဒီဘဲ အန္ ေဂ ဝိဝ္
နာ ဂါလီေလ။ ဇမ္ အူ ဆီငဲ ေဂ
ေမွတ့္ ဂါ ေပါ စိုပ္......

ေယ ဟဲ့ ပိြဳန္ ကိူန္ မာဂါ

အာနီ ဟဲ ့ မုး

ပီ ေမွတ့္ ေယ။

အန္ ဇဝ္။

တဲး ေဘ ဘြၽာ န ့ရပ္ ေဘ
ဘ့လာက္ အာအး ႐ိုဝ္ ေဘ။

မဲ ဇဝ္။

တဲး ေဘ တး ဟူမ္
ဘူမ္ ညႇာ ေဘ။

မဲ အာဆီမူန္၊ တဲး

ဇဝ္ ေယဆူ ဒီမႊက္

မဲ ကာလာင္ ဒီ

အာေပတာ႐ူ အူယ္ စိုပ္။

အုဝ္။ ဟဲ့ မွာန္၊ မဲ
ရြက့္ အုဝ္။း

ခဲ့ ေဘာ မိုဝ္း ပြဳန္ တူတ့္ ဒြန္ မ်ဳဝ္ ေဘာ
ဒဲင္ ကာဒါယ္ ေဘာ ခဲင္ ဂါင္ၾဟာဝ္၊ ဇဝ္ျဖာ
ဟဲ့ အာပ္ ဒြါ တူတ့္ ဒီ အုဝ္။ ခုဝ္၊ အုဝ္ စု္

မဲ ဇဝ္ ။ ဟဲ့ မွာန္၊ မဲ

ေဘ ဟာဝ္ ဒြန္ နာ ဒြန္ ပ့လုဝ့္၊ ဒဲ့ ဒူအီ ဒြန္

နပ္ ၊ အုဝ္ ရြက့္ မဲ။

မ်ဳဝ္ ဘဲန္ ဒီဘဲ အုဝ္။ ေဘ ေဘာ လုဝ္ ဂါဝ္
ေဘာ ပြဳန္ ဇဝ္ျဖာ၊ အီ မုး ဂုန္႔ အုဝ္ ေဘာ
တဲး မဲ ဟာဝ္

ပြဳန္ အုဝ္ ေဘာ ပြဳန္ နဝ္း ဖိြဳမ္ ဇဝ္ျဖာ၊ စိုပ္

ဒူပ္ အုဝ္။

ေဂ ခဲင္ အိုမ္၊၊ တဲး ေဘ ေဘာ မာႏုဝ္ ေဂ၊
တဲး ေဂ ဒူပ္ ဆီခ်ာ ပီ မာႏုဝ္ အုဝ္ ဒြန္မ်ဳဝ္ ဒီ
ေဘ။

တဲး မဲ ဟ်ိင္ ေဂ ဒူအီ၊ အီ ပီ
မာဘူ အုဝ္။

အုဝ္ မိူဝ္ ဒီ ကြယ္ ႐ိုမ္ ဒူပ္ ေဘ ေဆေဆ၊ တဲး
ေကာ ဇမ္ အာျခာဝ္ ပန္ ဒီ တူတ့္ ဇာတ္ နီ။

ဟဲ့ ဟြတ့္ ကာလာင္ ၿဂိဳဝ္း
တီ ဒီ ေဂ ဒီဘဲ အန္၊ အန္
ဝီ ဟုဝ့္ ဂါင္ၾဟာဝ္။ ေဘာ
အန္ တဝ္း၊ အန္ ဒီ ဝီ တး
ေပါ ေဇန္႔.....

ဒီဘဲ အန္ ေဂ အီ ကြယ္ နာ ပန္
ေဂ ကာဇု ဆာခိုဝ္၊ ဟဲ့ ပိြဳန္ ဖန္

ထူမ္ ေဘ။ ဝါယ္ အန္ တီ

ဂိုဝ္ ဆီငဲ ဘ့လြယ္

ပြဳန္ ဇဝ္ျဖာ ယီ အြင္ ဇဝ္

ေဖန္ေထခူတ္တီ။ နဝ္း ဖိြဳမ္ ဇဝ္ျဖာ

မာရာန။ ဇဝ္ မာရာန

မိူဝ္ တး လိုပ္ ခဲင္ နဝ္း ေဂ ဒြန္ အီ။

အာဝ္ ပဲ ဒီ အိုပ္ ဇဝ္

နဝ္း ဖိြဳမ္ ဇဝ္ျဖာ တီ ကြယ္ ခဲင္

ေယဆူ။ ပြဳန္ ဇဝ္ျဖာ ဟဲ့

နဝ္း ဇဝ္ ေယဆူ၊ ေဘာ ခဲင္ ေဂ

တဲး အန္ ဝီ ယိတ့္ ဝီ အိမ္၊

အီ္ ညႇိႈမ္ ဇဝ္ျဖာ၊ ေဘာ ေဂ အီ

အာဝ္ ဟူ တဲး အန္ ယမ္။

ညႇိႈမ္ ဇဝ္ ေယဆူ တီ။ ေဂ ဝီ

ဇဝ္ ေယဆူ မုိဝ္း ပြဳန္

ကာလာင္ လြင္ ညႇိႈမ္ ေဂ ဇဝ္

ဇဝ္ျဖာ၊ ေဘာ ေယ ဟဲ႔

ေယဆူ။

ပိြဳန္ ပြဳန္ ဇဝ္ျဖာ။

ဒီဘဲ ဇဝ္ ေယဆူ ေဂ ေဘာ ကာဒုး ဇမ္ ဒုက္၊ ေဂ

ဇဝ္ ေယဆူ မုး ဂြန္ ဇဝ္ျဖာ။ ေယ မိူဝ္

နပ္ ဟာဝ္ ေကာ ကာလတ္ ဒြန္ ပ့လုဝ့္၊၊

လြင္ အန္ နီ ေကာ
ပိြဳန္ ဒဲမ္ ဘဲန္ ပဲ့ ပီ ဒီ
တိး.......

ပိြဳန္ ဒီ ဘဲန္ ဂြန္ ဇဝ္ျဖာ။

ေဆ န မုး လြင္ လုဝ္
ကာလာင္ ျဂဳဝ္း ဇဝ္ျဖာ အီ
တဲး နဝ္း ဒူအီ ဒါခုိယ္ တီ ၊
အုဝ္ မိႈဝ္ တူ ယုဝ္ တူ
ဆာယ္ အာေဆ။ ခုဝ္၊
ၿဂဳဝ္း ဇဝ္ျဖာ အီ တဲး နဝ္း
ဒူအီ ဒါခုိယ္ တီ၊ န ့ ေဘာ
မိုဝ္း ပြဳန္ ဇဝ္ျဖာ။ န ေဘာ
ပဲ ဒီ ခြၽတ္ ဒြန္ အီ ၊
ညႇိႈမ္ ဇဝ္ ေယဆူ။

ဒူ တီ နီ ဒူအီ အီ ကြယ္ ဒဲင္ ကာဒါင္
နီ ေဂ ဟဲ့ တိး ဘပ္ ဇဝ္ျဖာ ၾကဲၾကဲ ဒီ
ကိႈန္။ ေဂ ကာဇု ဆာခိုဝ္၊ အိူပ္မ်ဳက္
ဇဝ္ျဖာ။ ေဂ မိုဝ္း နဝ္း လာယ္ ရြက့္၊
ဆီ လာယ္ စြယ္။ ေဂ ပဲ ဒီ ဝီ ရြက့္
ေဘာ ရန္ဆူ ေဂ။ ေဂ ကာဘက္
ဟူမ္ ခါမုန္၊ ေဘာ ဒ်ီင္ အိုမ္ ဆာ
ဘ်ိတ္ တဲး ေဂ လႈဝ္း မွာပ္ ေဂ။ ေဂ ဝီ
ပိြဳန္ နဝ္း ဖိြဳမ္ ကာမာယ္၊ ေဘာ ပိြဳန္
ဇဝ္ျဖာ တဲး နဝ္း ေဂ ဒါခိုယ္
ေဆေဆ။

ဇဝ္ ေယဆူ ပဲ ဒီ ဘူင္
တဲး နဝ္း ေဂ ဒူအီ ေဂ
ဂ်ိတ္ ေယန္......

ကူပ္ နဝ္း ရြက့္ ဇဝ္ျဖာ၊ န ့ ဒီ
ဘဲန္ နဝ္း ဒါခိုယ္၊ ခုဝ္ လုဝ္
အိူပ္မ်ဳက္ အန္ ဇဝ္။

ဇဝ္ျဖာ ရြက့္ ကာဆဝ္ ေဂ ဒူအီ ဒဲင္
ကာဒါယ္။ ခုဝ္၊ အန္ ဒြါ ဂြန္ အန္ အီ
မုး ခဲ့ အူ ဝီ တီ၊ တဲး အန္ ခြၽတ္ ဒူအီ။
အာေဆ ညႇိႈမ္ ဂြန္ ဇဝ္ျဖာ တီ၊
အာဆာက္ အန္ တူ စႈိမ္။ အန္ ဒီ
ေဘာ ပိြဳန္ ဒီ ကြယ္ ႐ိုမ္ ဒူပ္ ဇဝ္ျဖာ
ေဆေဆ။

ဘပ္ ဇဝ္ၿဖာ
လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ နီ ေဂ ဒဲမ္ အုန္ ခဲင္ ဘပ္ ဇဝ္ၿဖာ။ ဘပ္ ဇဝ္ၿဖာ နီ ေဆ ဟဲ့ ဟြတ့္ တိး အူ စိုပ္ ၊ ပီ ဆီ ဝီ
တိး ဘဲန္ စိုပ္ ဘဲန္ စိုပ္။ ခဲင္ ဘပ္ နီ ဘပ္ ဒီ တဲတ္ ဟဲ့ ကိုန္။ ေဒါ ဒဲမ္ ပဲ့ နီ ဘီ အန္ ေကာ ေလွန္ ဿ၃ှှ
ဆီနမ္။ ဆိန္ ့ စုး ဟဲ့ ဟြတ္ ဒဲမ္ ပဲ့ ထမ္ နီ ေကာ ဇမ္ အာ တိုဝ္ နီ ဆီ နမ္ ဟဲ့ ပြိဳန္ ဿ၉ှှ ဆီ နမ္။ ခဲင္ ဘပ္
နီ န ့ ဒဲမ္ လြင္ စုဝ္ အာ ဆာက္ ေအ ဒူ အီ၊ ေဘာ လြင္ အီ ပါယ္ ဇဝ္ၿဖာ ဒီ စြယ္ ဒူအီ။ ဇဝ္ၿဖာ ဆီ တဲး

ေအ ဒူအီ နပ္ ဇဝ္ၿဖာ ဇိုဝ္ မွဝ္ အန္ မုး န ့ဒဲမ္ ဘ် ခဲင္ ဘပ္ နီ ၊ တဲး န ့ လိုဝ္း ဆီ ဖဝ္ အန္။

လြင္ ပီ ပါယ္ ဇဝ္ ေယဆူ
ခဲင္ ဘပ္ ဇဝ္ၿဖာ ဖိြဳန္ ဘပ္ န၊ီ န ့ ဒဲမ္ တူတ့္ လြင္
ဇဝ္ ေယဆူ။ စိူဝ္ ဘပ္ ဂါယ္ စိူဝ္ ဒါ အီ ဒဲမ္ ဘပ္ နီ
မုး အူ မ်ဳဝ္။ ဒူ အီ ေဂ အီ ဒဲမ္ ဘပ္ နီ ၊ ေဂ မုး ဒူ
အီ ကြယ္ ရိုမ္ ဒူပ္ ဇဝ္ ေယဆူ။
ဿ.အာ မာ ထဲ - အန္ မုး ဒီ ဘဲ ဇဝ္ ေယဆူ။ အန္
မုး ဒူအီ ဂဲပ္ ရြိဳန္ စိုင္။ အန္ ဒဲမ္ လြင္ ေဒါ ရန္ အန္
ဂါန္ ခါနာ အာ မ်ဳဝ္ အီဆာေရလ ဂါယ္ ဇဝ္
ေယဆူ။
၀. အာ မာ ကူ - အန္ နီ ေဒါ ဒဲ့ ဇဝ္ ေယဆူ ဒူပ္
အန္၊ အာ ဆာက္ အန္ ဂိုဝ္ ဆီ နမ္ လူယ္။ ေဒါ
လါယ္ ကာဒူပ္ ဂါယ္ ဇဝ္ ေယဆူ အန္ ပိြဳန္ ဒီ ယိုဝ္
ပီ ဘ် ဇဝ္ ေယဆူ နိမိ လက္ခါနာ။ ခုဝ္ အန္ မုး
ဒူအီ ဒဲမ္ လြင္ နိမိ လက္ခါနာ နီ။
၁ ့အာ လူ ကာ - အန္ မုး ဒူအီ ဆီနမ္ တဲး ဒီ
ဒူအီ။ အီ မုး အန္ ဂါယ္ ဇဝ္ ေယဆူ တူ ေဘာ
ကူပ္ လာယ္ နပ္။ အန္ ဒဲမ္ ပီ ပါယ္ ဇဝ္ ေယဆူ
ဂါယ္ ဒူ အီ ေဂ လာယ္ နပ္။

၂ ့ အာ ေယာ ဟာန္- အန္ နီ မုး ဒူအီ ဒူပ္ ဇဝ္
ေယဆူ ။ အန္ ဒဲမ္ လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ နီ အာ ေဆ
အန္ မုး။ အန္ မုး ဇဝ္ ၿဖာ တး ခြ်တ္ ဒူ အီ၊ တဲး ဒူအီ
ေဂ လြတ္ တ မွာပ္။

လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ ဟဲ့ ဂိြဳတ္
နာင္ မာရိ မုး မာ ဇဝ္ၿဖာ အီ စိူဝ္ ဇဝ္ ေယဆူ ။ လဲ ေဒါ
ကြယ္ ဇဝ္ ေယဆူ ခဲင္ ဝတ္ အန္ ၊ အန္ ညွမ္ ခတ္။ ဇဝ္
ေယဆူ ေကာ ဝီ ဟြတ့္ ဂိဳြ တ္ အန္ ညွမ္ ဒိြဳမ္ မိုဝ္း ဒီ
အိတ္ ဒူပ္ အီမာယ္။ ဆိန္ ့ေဒါ ဂုဝ္ အန္၊ ဇဝ္ၿဖာ ဟဲ့
ဟြတ့္ ရဲန္ အုန္ တဲး န ့ပါယ္ နီ၊ ဆိန္ ့အာတ့္ ဂိဳြ တ္ ဇဝ္
ေယဆူ ဆိန္ ့ဇာတ္ ေဒါ မိြဳန္ ဇဝ္ ေယဆူ လုဝ္ ဂိဳြ တ္
ဘဲန္ ဒူအီ ခဲင္ ဝတ္ ဒီဘ်ာ ဟဲ့ ဟြတ့္ ကာ လာင္ အုန္။
ဇဝ္ ေယဆူ ဂိြဳတ္ ကာဒါယ္ နီ အာဝ္ မုး တဲး စိူဝ္ အန္
တာင္။ ေဒါ ဂိြဳတ္ အန္ ၊အန္ ဂိြဳတ္ ပီ ေအ ဒူ အီ၊ လဲ
အန္ တူ မိုဝ္း ကာင္ ဒူင္ လုဝ္ ဂိဳြ တ္ အန္။

နိ မိတ္ လက္ ခါ နာ ဇဝ္ ေယဆူ
ဇဝ္ ေယဆူ ဟဲ့ ဘ်ာ ကိူန္ ကာ ဆဝ္ နိ မိတ္ လက္
ခါ နာ အန္။ ခဲင္ ဘပ္ ဇဝ္ ျဖာ န ့ တဝ္း (၄ှ) စိုပ္
လူယ္ ကူပ္ ဘ် ဇဝ္ ေယဆူ လက္ ခါ နာ အန္။ ေဂ
ဒူအီ ကိူန္ ညူိမ္ ဒူပ္ အန္ ေဘာ ရြက့္ အန္ ဇဝ္
ေယဆူ ။ ဇဝ္ ေယဆူ မိူဝ္ စိူယ္ ကိူန္ ဒူအီ ေဘာ
တဲး နဝ္း ဒူအီ ဒါခိုယ္။

အီ ပါယ္ ဇဝ္ ေယဆူ ဟဲ့ ယမ္၊ ပဲ ဝီ
ေယတ့္ ဝီ အိမ္

မွဝ္ န ့ပါယ္ ဇဝ္ ေယဆူ ပီ ယမ္။း လြင္ အန္ ဟဲ့ ဒဲမ္ ဘ် ခဲင္ ဘပ္ ဇဝ္ ျဖာ။
ခဲင္ ကြယ္ ေအ ဒူအီ နပ္ ဒိြဳမ္ ဘူင္ မွာပ္ အူ စိုပ္ အူ စိုပ္ နီ။ မွာပ္ ပီ ဘူင္ ေအ နီ န ့ တဲး ဇဝ္ ျဖာ ဘဲန္ ေဒါ ဆ၊
ေဘာ ဘဲန္ နဝ္း လိုိဝ္၊ ခုဝ္ ဇဝ္ျဖာ ဟဲ့ ယိုဝ္ လဲ ၊ ဇဝ္ ျဖာ တူ ရူ၊ တူ အုန္ နဝ္း ၊ မွဝ္ န ့ ပါယ္ ခုဝ္၊ ဇဝ္ ျဖာ တူ
ဆီ တဲး အန္ ဂါယ္ ေအ ဒူအီ လာယ္ ကာ ဂဝ္း ၊ ကူပ္ လာယ္ မုး ဇဝ္ ျဖာ ဂါယ္ ဒူအီ အူ ဂိုင္။
ခုဝ္ ဘဲန္ တး အန္ ဇဝ္ ဒဲင္ ကာဒါယ္ နီ။ ခဲင္ နဝ္း အန္ ၊ အန္ လုဝ္ ခမ္ မွာပ္ ကာ ဒါင္ ေအ ဒူအီ ေဘာ
ကာဒါယ္ ။ မာ ေဆ မွာပ္ နီ ။း အာ တီ န ့ မုး အာ မ်ဳဝ္ လုဝ္ ယမ္။ ဆိန္ ့စုး ဇဝ္ ေယဆူ ယမ္ ဒဲင္ ရြင့္ကာဝဲ ့
တီ ၊ ဇဝ္ ေယဆူ ဂါယ္ ေအ ဒူအီ အီ ဟဲ ့ ဘဲန္ အူ ဂိုက္ ခုဝ္ ၊ ေဒါ ဟဲ ့ ကာလိုပ္ ေအ ဒီ ဘူင္ မွာပ္ ၊ ေအ

လုဝ္ ဒူင္ ဘာန္ ဒီ ဇဝ္ ေယဆူ ။
ဇဝ္ ေယဆူ ဟဲ ့ ဟြတ္ ယမ္၊ ဟဲ ့ ဝီ ေယာတ္ ့ ဝီ အိမ္ ။ ဇဝ္ ျဖာ ဟဲ ့ တဲး အန္ ဝီ အိမ္ ။ေဆ ေအ ယြတ္
အာနီ ၊ ဇဝ္ျဖာ မိုဝ္း ပြဳန္ တာင္ လိႊဳမ္ ဒြန္ မ်ဳဝ္ ။
ဒူ တီ နီ ၊ ဇဝ္ ေယဆူ ကြယ္ ရိုမ္ ဒူပ္ ဇဝ္ျဖာ ။ ကူပ္ မုး ဇဝ္ျဖာ အိမ္ ၊ ဇဝ္ျဖာ ကြယ္ ရိုမ္ ဒူပ္ ေအ ေဆေဆ။
ကူပ္ မုး အန္ ဇဝ္ျဖာ အိမ္ ခုဝ္ ၊ အန္ ဆီ တဲး ေအ ဒူအီ ဘဲန္ နဝ္း ဒါခိုယ္ ၊ ေဘာ စြယ္ ေအ ဒူအီ ။

ျဂဳဝ္း ဆာ ခိုဝ္
ေဆ ေအ ဟဲ ့ ကာ လိုပ္ ဒီ ဘူင္ မွာပ္ ၊ ေဘာ ဝီ နဝ္း လိုဝ္ ။ ေအ လုဝ္ နပ္ ဒီ ဆာ ခိုယ္ ဒီ ဇဝ္ျဖာ ။
လုဝ္ နပ္ ဒီ ကာ မြဳန္ ဒီ ဇဝ္ျဖာ တဲး ေကာ ခါ ႏွမ
ဲ ္ ဂိုက္ ေအ။
အိုယ္ …. ဇဝ္ျဖာ အီ ရြက္ ့ အုဝ္ ။
ခဲင္ မိုဝ္း ဂြန္ အူ ဝီ အီ စိူဝ္ ဇဝ္ ေယဆူ ၊အန္ ဇဝ္ ဟဲ့ တိုယ္ တး ။
အန္ ဇဝ္ ဟဲ့ ဟြတ့္ ယမ္ ဒဲင္ ရြက္ကာဝဲ ့အာဒါ ေအ ဒူအီ ေဘာကာဂ့လ်ီတ္ ။
ဖန္ ဇ္ု မဲ ဇဝ္ တဲး မဲ ဘ ့လႊာ ဝဲန္ မွာပ္ ပီ ကာလိုပ္ အုဝ္ ၊ အုဝ္ ဒုင္ဘာန္ မဲ ဇဝ္။
ကူပ္ ကြယ္ မဲ ဘ ့ လာင္ အုဝ္ ၊ ဂုင္ မဲ တာင္ ၊ အုဝ္ ဒါင္ ဂုင္ ေဂ ဇူ မဲ ။
အုဝ္ ဆီ တဲး ကြယ္ ရိုမ္ မဲ ဒူပ္ အုဝ္ ။
စြယ္ တဲး အုဝ္ ၊ ပဲ ဒီ ဒူပ္ ၊ န ့ေတန္ ့ပီ ဘ် ဇဝ္ျဖာ ။
မဲ ဇဝ္ျဖာ တဲး မဲ ကြယ္ ရိုမ္ ဒူပ္ အုဝ္ ေဆ ေဆ ။
ကူပ္ ထူမ္ မဲ ျဂဳဝ္း ပီ ဆာခိုဝ္ အုဝ္ ဒါင္ ဂုင္ ေဂ ဇူ မဲ ။
မဲ ဘူင္ ဒူပ္ ကာတိဇာစွာ ပီ တဝ္း မဲ ။

ဇဝ္ ေယဆူ ဂါယ္ မဲ
န ့ ပီ လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ နီ ဟဲ့ ပိြဳန္ တိး ဟဲ့

ေဆ မဲ ဆီ နပ္ လိႊဳမ္ လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ ၊

ပြိဳန္ ထူမ္ ေဆ ေဆ ၊ အာ နပ္ ဒီ တူတ့္ ။

မဲ ေဘာ ပိဳြ န္ တိး လူင္ ဟာဝ္ အီ ျခိဳမ္ နီ ။

ဇဝ္ ေယဆူ နီ မုး ဂိုက္ ဒူအီ တာင္ ဒဲင္

၁ ၊ မဲ လုဝ္ တိး ဒုဝ္ မဲ ဘပ္ ဇဝ္ျဖာ နီ ။

ကာဒါယ္ နီ ။ ေဘာ ေဒါတီနီ ၊ ေဘာ ဝါယ္
နီ အန္ ဟဲ့ ဘဲန္ ဂိုက္ ။ ကာဒါယ္ ကြယ္

မဲ လုဝ္ စုး ဒီ တိး ဘပ္ အာလူကာ ဒီ
အာတ့္ ။

ေအ နီ န ့ ဟဲ့ ဘ့ လိူင္ ေဆ ေဆ။ အာဝ္
ပီ အာတ့္ နီ ၊ ဒူ တီ နီ ၊ ဟဲ့ ပိဳြ န္ ကာ ေဂ

၂ ၊ လုဝ္ စုး ဒီ နပ္ ဒီ ဆာ ခိုဝ္ ဒီအာတ့္။

မာရာထာေဘန္ ့ ။ လဲ ဇဝ္ ေယဆူ နီ ၊

လုဝ္ ဖိုင္ ဒီ နပ္ ဒီ ျဂဳဝ္း ဒီ ဇဝ္ျဖာ ဒီ အာတ့္

အန္ တူ ဘ့ လိူင္ ၊ တူ ကာပ့လု ေဒါ မွဝ္။

၊ အာ လုဝ္ တာ ျဂဳဝ္း စိွတ္ ၊ တာ ျဂဳဝ္း ပီ

ဆိန္ ့အာတ့္ နီေကာ ဇမ္ အာ တိုဝ္ အန္

ေအ ျဂဳဝ္း ခါ နာ ေအ နီ ။

ကြယ္ ရိုမ္ ဒူပ္ ေအ ေဆ ေဆ။

ယီ တူ ပိြဳန္ ယိုဝ္ တာ ငါယ္ ၊ လဲ အန္ ယီ

၃ ၊ ေအ လုဝ္ ဝီ ကာ လာင္ လြင္ ဇဝ္

မိုဝ္း အာ ခု္ ။ ေဒါ တီ နီ မိူဝ္ အန္ ဟဲ့ ဆီ

ေယဆူ ေဘာ ဒီ အီ ဟဝ္ ။ ဇဝ္ ေယဆူ

ဘဲန္ ဂိုက္ ေအ ။ မဲ မိူဝ္ ခမ္ ဒီ ထူမ္ ျဂဳဝ္

ဆီ ပိဳြ န္ တဲး န ့လာယ္ ယိုဝ္ ၊ လာယ္ ကာ

အန္ ၊ ခမ္ ဒီ ရြက္ အန္ ။

မိဳြ န္ လြင္ အန္ ၊လာယ္ တဲး ပ့ လူမ္ ၊ လုဝ္
ကာ လာင္ လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ ဒီ ဒူအီ ၊ အီ
ညွမ္ နပ္ လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ ။

ဒါ ဒဲမ္ ဘပ္ နီ မုး Willem de Vink.
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ဇဝ္ ေယ ဆူ၊ ဇဝ္ ခြ်တ္ အီ ဘပ္ နီ န ့ ဒဲမ္ ဘ် လြင္ ဇဝ္ ေယဆူ မုး ဇဝ္
ခြ်တ္ ေအ ဒူ အီ ။ ဆိန္ ့ေဒါ ဂုဝ္ ခဲင္ ေလွန္ ့ အန္ ဇမ္ ဒါတီနီ ၊ ဟဲ့ နုဝ့္ ၂ှှှ
ဆီနမ္ ။ ေဒါ အန္ တီ ဇဝ္ ေယဆူ ကြယ္ မိူင္ အီဆာေရ ။ ဒူ တီ နီ အာဝ္
မိုဝ္း အီ နပ္ ပီ ဘူင္ အန္ ၊ ေဒါ အန္ တီ ။ အာဝ္ မိုဝ္း အီ ပဲ ဒီ ျဂဳဝ္း ပီ အန္ ။

ေဒါ ကြယ္ ဇဝ္ ေယဆူ ၊ အန္ ဘ် နိ မိ လက္ ခါ နာ အန္ ဘဲန္မ်ဳဝ္
ဘဲန္မ်ဳဝ္။ ေဒါ အန္ တီ အာ ေဆ ထူမ္ ဒူပ္ ျဂဳဝ္း အန္ ဇဝ္ ၊ အန္ ဇဝ္ မိူဝ္ တဲး
ပီ အာ လုဝ္ အန္ ၊ ေဘာ နဝ္း ဒါ ခိုယ္ ဒီ အီ ဒူပ္ နဝ္း ဖိြဳမ္ အန္္ ။ အာဝ္
ေလွန္ ့ကာ ဒါယ္ ၊ ေဂ အာ စွန္ အန္ ဒီ နပ္ ဒီ ႀဟာယ္ ကာ စြာ့ ။ အာ မ်ဳဝ္
ဒူအီ အီဆာေရလ ေဂ ဟဲ့ ဘန္ ရန္ဆူ ဇဝ္ ေယဆူ၊ ငဝ္း ဇဝ္ ေယဆူ ။ လဲ
အာ တီ ညွမ္ ဟြတ့္ ၊ တဲး မဲ တိး ဘပ္ အာဘိုမ္ နီ ၊ တဲး မဲ ယြတ္ ေဇန္ ဇာ
ခဲင္ နဝ္း မဲ ၊ မာ ေဆ န ့ တဝ္း ခဲင္ ဘပ္ နီ ။ မဲ လုဝ္ င်ာန္ ဆီ ခ်ာ ။
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