
ပ ှၤသးစ ၢ်တ ၢ်ပနီ ၢ်လှီၤလှီၤဆဆီတီဖ ၢ် 
 

ဖိသ ၣ်တဖ ၣ်အ ိၣ်ဝဲလၢအတၢ ၣ်သ ့ၣ်ညါနၢ ၣ်ပၢၢ ၣ်မၤလိတၢ ၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်ရ ့

လိ ၣ်ဘ ၣ်ထ ဲတၢ ၣ်ဂ ၤထ  ၣ်ပသ ထ  ၣ်အကတ ၤအဂ့ၤကတၢၢ ၣ်အခါ

လ ၤ.  

အခိ ၣ်န  ၣ်ဒ ိၣ်ထ  ၣ်ဝဲဒ ီးလိ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်ထ ိၣ်ဟ ီးထ ိၣ်ဂဲၤလၢအဆၢ

တလ ၤတ  ၣ်ဘ ၣ်န ့ၣ်လ ၤ. 

တၢ ၣ်လ ၤမ ၢ ၣ်လ ၤဖီးလၢဟ  ၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်အ ိၣ်လ ၤဖီးဒ ီးက ိ, 

ဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိ, ဒ ီးတ ၢ ၣ်သကိီးတဖ ၣ်ကအ ိၣ်ဝဲလ ၤ. 

တၢ ၣ်အ ၤဒ ီးကဲထ  ၣ်သ  ၣ်ကိၢ ၣ်သီးဂ ၤဒ ီးတၢ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်ဘ ၣ်ဘ လၢဖိ

သ ၣ်တဖ ၣ်အဂ ၢ ၣ်သဝ့ဲလ ၤ. 

မ့ၢ ၣ်လၢအ ိၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်ကလၢၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်လ ၤမၢ ၣ်အဃ,ိ 

ဖိသ ၣ်တဖ ၣ်ကစီးထ  ၣ်ဃ က ဲတဖ ၣ်လၢကအ ိၣ်ဒ ီးစိကမ ၤလၢက

ပၢဆ ၢတၢ ၣ်န ့ၣ်လ ၤ. 

အဝဲသ ့ၣ်ကစီးန  ၣ်လ ၤမၤအါထ  ၣ်တၢ ၣ်နၢ့ ၣ်စိနၢ့ ၣ်ကမ ၤတၢ ၣ်ဟ ီးတၢ ၣ်ဂဲၤ

တဖ ၣ် မ့တမ့ၢ ၣ် တၢ ၣ်ပဒ ့ၣ်ဟီးဆ ီဲးတၢ ၣ်,  

ပ ှၤသးပ  ၢ်ဒ  ၢ်တ  ၢ်ခ  ၢ်ပ  ှၤတ ၢ်ပနီ ၢ်လှီၤလှီၤဆဆီတီ

ဖ ၢ် 

ပ ၤသီးပ ၢ ၣ်ဒ ိၣ်တ  ၣ်ခိ ၣ်ပ ဲၤတဖ ၣ်က ၢ ၣ်ဆၢ ၣ်မဲ ၣ်အါထ  ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်ဘ ၣ်

အ ိၣ်လ ၤလ ၤဆ ဆ  ခ ဖ ိတၢ ၣ်ဘ ၣ်အ ိၣ်-လၢ-

ဟ  ၣ်တၢ ၣ်မၤလိ ၣ်တဖ ၣ်အဃလိ ၤ. 

ဃ ထ  ၣ်တၢ ၣ်ဆ တလဲသတ  ၣ်ကလ ၣ်လၢ သကဲ ၣ်ပဝီး, 

တၢ ၣ်ပ ၣ်သ  ၣ်ပ ၣ်သီး မ့တမ့ၢ ၣ် တၢ ၣ်လဲၤကၤ့ဖ ီးမၤအပ ၤန ့ၣ်လ ၤ. 

န ၢ ၣ်ခိတၢ ၣ်ကအ ကစ ါတဖ ၣ်, တၢ ၣ်ဆ တလဲ, တၢ ၣ်ဆါတဖ ၣ် မ့တမ့ၢ ၣ် 

တၢ ၣ်အ ိၣ်တမ  ၣ်တပၢၤတဖ ၣ်. အဝဲသ ့ၣ်အသီးဒ ဝ့ၤဒ ဝ ၤ, 

သီးတ  ၣ်တ ၣ်, “အစ့ိ ၣ်အန့”့, မ့တမ့ၢ ၣ် 

သီးပ့ၢ ၣ်န  ၣ်တၢ ၣ်အါနၢ့ ၣ်ဒ ီးည န ၢ ၣ်န ့ၣ်လ ၤ. 

သမ သမိီးက ၢ ၣ် 

တၢ ၣ်တသတ့ဘ ၣ်လၢတၢ ၣ်ဖ ီးတၢ ၣ်မၤလၢတၢ ၣ်မၤအ ၤသည့ ည တဖ ၣ်

လၢအမ့ၢ ၣ် တၢ ၣ်ပၢဆ ၢက ိ ၣ်စ,့ တၢ ၣ်ဟ ီးနၢ့ ၣ်တၢ ၣ်အ  ၣ်, 

တၢ ၣ်က ထ  ၣ်သီိးထ  ၣ်,  
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COVID- 19 တၢ ၣ်ဆါသတတိ ၣ်ဒ  ီးအိ ၣ်ထ  ၣ်တၢ ၣ်သ  ၣ်ကိၢ ၣ်သီးဂ ၤအါမီးလၢပတၢ ၣ်အိ ၣ်မ အပ ၤလ ၤ . 

တၢ ၣ်က ၢ ၣ်ဆၢ ၣ်မဲ ၣ် တၢ ၣ်သ  ၣ်ကိၢ ၣ်သီးဂ ၤလၢတၢ ၣ်အိ ၣ်ဆ  ၣ်အိ ၣ်ခ ျ့အက ဲ  ကဒ ီးဆ  ၣ်ထ  ၣ် နၤ, 

ပ ၤလၢအအဲ ၣ်နၤတဖ ၣ်, ဒ  ီးနပ ၤတဝၢတဖ ၣ်လ ၤ .  

 

တၢ ၣ်သ  ၣ်ကၢိ ၣ်သီးဂ ၤအပန  ၣ်ထ ရ ၤတဖ ၣ် 
 

တၢ ၣ်တ  ၣ်တ ၤ, တၢ ၣ်တန ၣ်ပ ၤ, တၢ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်ဘ ၣ်ဘ  မ့တမ့ၢ ၣ် 

တၢ ၣ်ပ  ၤတၢ ၣ်ဆ တလဲဘ ၣ်ထ ဲဒ  ီးတၢ ၣ်သီးဃအ့  ၣ်တၢ ၣ်, တၢ ၣ်ဂ ၢ ၣ်တၢ ၣ်ဘါဒ ီးတၢ ၣ်ဟ ီးတၢ ၣ်ဂဲၤအပတ ၢ ၣ်, 

တၢ ၣ်က တၢ ၣ်ခဲလၢကဆိကမိ ၣ်ထ ဆီးတၢ ၣ် 

တၢ ၣ်က တၢ ၣ်ခဲလၢတၢ ၣ်မ တၢ ၣ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ ၣ် 

တၢ ၣ်မ မ ၢ ၣ်ပ  ၢ ၣ်သ ဒ ီးတၢ ၣ်ဆကိမိ ၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်ဂ ၤလၢလ ၤသီးတမ  ၣ်တဖ ၣ် န ၢ ၣ်ခိတၢ ၣ်ခ ဆၢတဖ ၣ်- 

ခိ ၣ်ဆါတဖ ၣ်, န ၢ ၣ်ခိန ၢ ၣ်ကစၢ ၣ်ဆါတဖ ၣ်, ဟၢဖၢဆါတဖ ၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်ပပြုထ  ၣ်လၢဖ ီးဘ ့ၣ်လိၤ 

တၢ ၣ်သ  ၣ်ဒ ိၣ်သီးဖ ိီးတၢ ၣ်ကလၢၢ ၣ်ဘ ၣ်တဖ ၣ် မ့တမ့ၢ ၣ် တၢ ၣ်သီးဖ  ၣ်ဟအဲ ိၣ်အါထ  ၣ်သီးတဖ ၣ် 

တၢ ၣ်စ ီးကါအါထ  ၣ် သ ီး, ညါသ ီး, မ့တမ့ၢ ၣ် ကသ  ၣ်မ ၤဘ ီိးအဂၤတဖ ၣ် 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



တ ၢ်ဆ းတ ၢ်လှၤတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ှၤလှီၤဆ ီ

က ိ ၣ်စ့တၢ ၣ်အိ ၣ်မ အ ိၣ်ဒါအါထ  ၣ်လၢဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိလၢတအ ိၣ်လၢ

ဟ  ၣ်ပ ၤတဖ ၣ်အဂ ၢ ၣ် 

ဒ ီးအ ိၣ်ထ  ၣ်တၢ ၣ်သ  ၣ်ကိၢ ၣ်သီးဂ ၤအါအါဂ ၢ ၣ်ဂ ၢ ၣ်ဃ  ၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်တအ ိၣ်

ဒ ီးတၢ ၣ်ဖ ီးတၢ ၣ်မၤဒ ီးက ိ ၣ်စ့တၢ ၣ်က တၢ ၣ်ခဲန ့ၣ်လ ၤ. 

ပ ၤန  ၣ်လ ၤက ၢ ၣ်ဖိတဖ ၣ်ဒ ီးပ ၤဘ ၣ်က ဘ ၣ်ခဲတဖ ၣ် 

ခ ဖ ိဘ ၣ်ယိ ၣ်လၢတၢ ၣ်ကဘ ၣ်ဒဘိ ၣ်ထ ီးအတၢ ၣ်န  ၣ်လ ၤက ၢ ၣ်အ

ပတ ၢ ၣ်အဃ,ိ 

အသီးတမ့ၢ ၣ်ကဆ  ၣ်လၢကစ ီးကါတၢ ၣ်စ လ ၢ ၣ်ခ  ၣ်ခိ ၣ်တဖ ၣ်

ဘ ၣ်. (တၢ ၣ်အ ၤတမၤဘ ၣ်!) 

ခ ဖ ိတၢ ၣ်ဘ ၣ်ထ ခဲ ဆၢလိ ၣ်သီးဒ ီးဒ  ၣ်ဖိထၢဖိတဖ ၣ်စ ၤလ ၤဝဲအ

ဃတိၢ ၣ်ဘ ၣ်အိ ၣ်လ ၤဆ သီးကအါထ  ၣ်ဝဲလ ၤ. 

တၢ ၣ်ကလၢၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်တအ ိၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်စိကမ  ၣ်လၢကပၢဆ ၢတၢ ၣ် 

– အဒ-ိ 

တၢ ၣ်စ  ၣ်ည  ၣ်လၢကစၢ ၣ်ယ ၤခ ဖ ိတအ ိၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်ဆိကမိ ၣ်ဆိက

မီးအဃ ိပ ၢ ၣ်အရ့ၢ ၣ်ဖိတၢ ၣ်ဂ့ၢ ၣ်တၢ ၣ်က ိၤလ ၤဆ - 

တၢ ၣ်ကလၢၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်လ ၤဘ  ီးလ ၤတ ၤအါထ  ၣ်လၢတၢ ၣ်ပ  ၤတၢ ၣ်

မၤဘ ၣ်ဒခိ ဖ ိတၢ ၣ်ပ  ၤပ ၤတခ ဘ မ ၢ ၣ်အဃိ 

LGBTQ+ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ှၤလှီၤဆ ီ

လၢဟ  ၣ်အခ ၢတၢ ၣ်လ ၢ ၣ်ကအိ ၣ်ဝဲလၢ LGBTQ ဖိတဖ ၣ်+ 

ပ ၢ ၣ်ကည တဖ ၣ် ကအ ိၣ်ဒၣ်အတၢ ၣ်မ့ၢ ၣ်တၢ ၣ်အိ ၣ်ဝဲအသီိးန ့ၣ်လ ၤ. 

ဒ ီးအခဲအ ၤန ့ၣ် တၢ ၣ်အ ၤတမ့ၢ ၣ်တၢ ၣ်လၢ’တၢ ၣ်ဃ ထၢအ ၤသဘ့ ၣ်. 

ဟ  ၣ်တမ့ၢ ၣ်ကမ့ၢ ၣ်တၢ ၣ်လ ၢ ၣ်လၢအအ ိၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်ဘ  ၣ်တၢ ၣ်ဘၢလၢ 

LGBTQ+ ပ ၤကည တဖ ၣ်အဂ ၢ ၣ်ဘ ၣ်. 

အဝဲသ ့ၣ်ကဘ ၣ်အ ိၣ်လ ၤဆ အသီးအါထ  ၣ်ဝဲန ့ၣ်လ ၤ. 

န ၢ ၣ်ခိတၢ ၣ်အ ိၣ်လ ၤဆ လိ ၣ်သီးမၤကတၢၢ ၣ်က   ၣ်တၢ ၣ်ရလိ့ ၣ်ဘ ၣ်ထ ဲ

ခ ဆၢလိ ၣ်သီးလၢအဂ့ၤသဝ့ဲလ ၤ. 

ပ ၤအါဂၤအ ိၣ်ခိီးတၢ့ ၣ်လ တၢ ၣ်လၢကဟီးထ  ၣ်လၢဟ  ၣ်တခ ြုီး

တၢ ၣ်မၤအ ိၣ်ဖ ါထ  ၣ်တၢ ၣ်လ ၤ, 

ဘ ၣ်ဆ ၣ်က ိ ၣ်စ့တၢ ၣ်တဂၢၢ ၣ်တက ၢၤကမၤတ  ၣ်တ ၣ်တၢ ၣ်အ ၤန ့ၣ်

လ ၤ. တၢ ၣ်ဘ ၣ်အ ိၣ်ထဲတဂၤ, တၢ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်ဘ ၣ်ဘ , 

တၢ ၣ်သီးဟီးဂ ၤဒ ီးတၢ ၣ်ဆိကမိ ၣ်ဘ ၣ်ထ ဲဒ ီးတၢ ၣ်သ တဖ ၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်

မၤဆါလ ၤသီးကဟဲအါထ  ၣ်မ့ၢ ၣ်လၢတၢ ၣ်ဆ  ၣ်သန ီးလၢတၢ ၣ်ဘ ၣ်

အ ိၣ်ဘ  ့ၣ်လၢတၢ ၣ်ပ  ၤတၢ ၣ်ဖ ီးအဃလိ ၤ. 

တၢ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်တဖ ၣ်လၢအဘ ၣ်ဃီးဒ ီးဆ  ၣ်ခ ျ့သနအိပ ၤတၢ ၣ်

က ၢ ၣ်တလ ၤတၢ ၣ် 

ကတတ ဃ ၣ်ပ ၤကည တဖ ၣ်လၢကဃ ထ  ၣ်တၢ ၣ်က စါယါဘ ါ

န ့ၣ်လ ၤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တၢ ၣ်လ ၢ ၣ်ထ ဒ ီးတၢ ၣ်ဒ သဒၢဟ  ၣ်ဃ ဟဲကဲထ  ၣ်အသီးသခ့ ဖ ိ

တၢ ၣ်သ  ၣ်ကိၢ ၣ်သီးဂ ၤအါထ  ၣ်အဃ.ိ 

တၢ ၣ်ဆကိမိ ၣ်လ ၢ ၣ်ဘၢက   ၣ်လၢတၢ ၣ်လၢအပ ၤက   ၣ်တဖ ၣ်အပ ၤ 

မ့တမ့ၢ ၣ် တၢ ၣ်ပ  ၤခါဆ ညါမ ၢ ၣ်န ၤလၢကဟဲတဖ ၣ် 

ဟဲအ ိၣ်ထ  ၣ်အသီးသဝ့ဲလ ၤ. 

 

ဒ ီးတၢ ၣ်ပန  ၣ်အဂၤတဖ ၣ်လၢပ ၤန ၢ ၣ်ဒ ိၣ်တဖ ၣ်ပ ၣ်ဖ ါထ  ၣ်ဝဲန ့ၣ်

လ ၤ 
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Coronavirus တၢ ၣ်ဆါသတတိ ၣ်မၤအါထ  ၣ်တၢ ၣ်သ  ၣ်ကိၢ ၣ်သီးဂ ၤတဖ ၣ်လၢပတၢ ၣ်အ ိၣ်မ အပ ၤလ ၤ. 

တၢ ၣ်က ၢ ၣ်ဆၢ ၣ်မဲ ၣ်တၢ ၣ်သ  ၣ်ကိၢ ၣ်သီးဂ ၤလၢတၢ ၣ်အ ိၣ်ဆ  ၣ်အ ိၣ်ခ ျ့အက ဲ ကဒ ီးဆ  ၣ်ထ  ၣ်နၤ, ပ ၤလၢနအ ဲၣ်တဖ ၣ်, 

ဒ ီးနပ ၤတဝၢတဖ ၣ်န ့ၣ်လ ၤ. 

 

နကဆ  ၣ်ထ မဲၤစၢၤလ ၤနသီးဒၣ်လ ဲၣ် 

 

သမ သမိီးက ၢ ၣ်တၢ ၣ်ဂ့ၢ ၣ်အမ့ၢ ၣ်အတ တဖ ၣ်, ဘ ၣ်ဆ ၣ်ဆကိတ ၢ ၣ်တၢ ၣ်က ၢ ၣ်/တၢ ၣ်ကန ၣ် တၢ ၣ်ကစ  ၣ်တဖ ၣ်တစိၤဖိတကၢ့ ၣ်. 

တၢ ၣ်ဂ့ၢ ၣ်တၢ ၣ်က ိၤတဖ ၣ်လၢနဒီိးနၢ့ ၣ်အ ၤလၢနပ ၤဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိဒ ီးနတ ၤသကိီးတဖ ၣ်ကဟ ့ၣ်အါထ  ၣ်နၤတၢ ၣ်သ  ၣ်ကိၢ ၣ်သီးဂ ၤဒ ီးတၢ ၣ်

ဘ ၣ်ယိ ၣ်ဘ ၣ်ဘ န ့ၣ်လ ၤ. 

 

က ၢ ၣ်ထ ဲနန  ၢ ၣ်ခ ိတက့ၢ ၣ်: မ့ၢ ၣ်လၢပ ၤကည တဖ ၣ်ဘ ၣ်က ၢ ၣ်ဆၢ ၣ်မဲ ၣ်တၢ ၣ်အဃိ ည န  ၢ ၣ်တၢ ၣ်အ  ၣ်အိ ၣ်ယ ၤဝဲလ ၤ. 

နတၢ ၣ်အ  ၣ်ဖ  ဖ   ည ည တန ၤကဂ့ၤလၢတၢ ၣ်အိ ၣ်ဆ  ၣ်အိ ၣ်ခ ျ့အဂ ၤဒ  ီးတန ၤတမ့ၢ ၣ်ကဂ့ၤဘ ၣ်. တၢ ၣ်အ ၤအိ ၣ်ခ့ ၣ်လ ၤ! 

တဘ ၣ်ဆိကမိ ၣ်လၢနကဘ ၣ်အိ ၣ်လ ၤဖီးနသီးဒ  ီးတၢ ၣ်အ  ၣ်ဖ  ဖ  ည ည ခဲလၢ ၣ်တဂ့ၤ. 

က ဲီးစၢီးအ  ၣ်တၢ ၣ်ဘ ၣ်ဆၢဘ ၣ်ကတ ၢ ၣ်ဒ  ီးအ  ၣ်တၢ ၣ်အ  ၣ်လၢအဝ  ၣ်ဒ  ီးန ၢ့ ၣ်ဂ  ၢ ၣ်န ၢ့ ၣ်ဘါဒ  တန   ညါတက့ၢ ၣ်.  

 

ဟ ီးနၢ့ ၣ်ဆၢကတ ၢ ၣ်လၢကဆီဲးက ိီးလိ ၣ်သီး- ဆီဲးက ိီးလိ ၣ်သီးခ ဖ ိလ တဲစိတကၢ့ ၣ်. ဆီဲးက ိီးနတ ၢ ၣ်သကိီးလ ၢ ၣ်လ ၤတဖ ၣ် မ့တမ့ၢ ၣ် 

နဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိလၢနတၢ ၣ်မၤအါအဃနိတဲသကိီးတၢ ၣ်တခ ြုီးတဖ ၣ်တကၢ့ ၣ်. 

 

ဟီးထ  ၣ်ဆ တၢ ၣ်ခ ၢ- လဲၤဆ ဖ ကရၢၢ ၣ်တဖ ၣ် မ့တမ့ၢ ၣ် ဟီးသကိီးဒ  ီးပ ၤဂၤတက့ၢ ၣ်. 

မ့တမ့ၢ ၣ်ပ ၤလၢအအိ ၣ်ဒ  ီးနၤလၢဟ  ၣ်တဖ ၢ ၣ်ဃ အပ ၤအဃိမၤလ ၤတ ၢ ၣ်န ဲတၢ ၣ်သိီးထ  ၣ်န   ၣ်ကီးဘၢမဲ ၣ်ဒ  ီးတၢ ၣ်အိ ၣ်

ယ ၤလိ ၣ်သီးတက့ၢ ၣ်.  

 

န  ၢ ၣ်တဂၤတၢ ၣ်ဂ့ၢ ၣ်တၢ ၣ်က ိၤတဖ ၣ်တၢ ၣ်နၢ ၣ်ဟ အ ၤသ့တဘ  တခ  ၣ်လ ၤ. ရဲ ၣ်လ ၤက ဲၤလ ၤ 

တၢ ၣ်ဆၢကတ ၢ ၣ်ဖဲပ ၤကိီးဂၤလၢနဟ  ၣ်အပ ၤန   ၣ်လ ၤမၤအတၢ ၣ်ဟ ီးတၢ ၣ်ဂဲၤတဖ ၣ်သ့ဝဲတက့ၢ ၣ်.  

 

မၤတၢ ၣ်ဟ ီးတၢ ၣ်ဂဲၤတဖ ၣ်လၢအကဲဘ ြုီးလၢတၢ ၣ်အ ိၣ်ဆ  ၣ်အ ိၣ်ခ ျ့အဂ ၢ ၣ် မ့တမ့ၢ ၣ် 

မၤက ၢ ၣ်တၢ ၣ်ဟ ီးတၢ ၣ်ဂဲၤလၢနအ ိၣ်ခိီးသီးအ ိၣ်မၤတၢ့ ၣ်လ တဖ ၣ်တကၢ့ ၣ်. အဒ-ိ တၢ ၣ်တတ့ၢ ၣ်ဂ ၤ, တၢ ၣ်မၤထ  ၣ်တၢ ၣ်အလ ဲၢ ၣ်, ယိက ၣ်, 

တၢ ၣ်ထ  ၣ်ကစၢၢ ၣ်, တၢ ၣ်ဒီိးလ ့ၣ်ယ ၢ ၣ်. 

 

ဒ  ီးအိ ၣ်ထ  ၣ်တၢ ၣ်မၤလဲၤတရ ီးသီးည န  ၢ ၣ်တမ ၤ  မ့တမ့ၢ ၣ် တၢ ၣ်ဆၢကတ ၢ ၣ်တၢ ၣ်ရဲ ၣ်လ ၤက ဲၤလ ၤ  

လၢနၤဒ  ီးနဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိတဖ ၣ်အဂ ၢ ၣ်တက့ၢ ၣ်. နကကလၢၢ ၣ်ဘ ၣ် တၢ ၣ်ပ ၤဖ ဲီးဒ  ီးတၢ ၣ်လ ၤဘ ၣ်ယိ ၣ်တဖ ၣ်ဒ  ီးတၢ ၣ်ဘ  ၣ်တၢ ၣ်ဘၢ  

ခ ဖ ိတၢ ၣ်ရဲ ၣ်လ ၤက ဲၤလ ၤဒ  ီးတၢ ၣ်မၤလဲၤတရ ီးသီးည န  ၢ ၣ်တဖ ၣ်အဃိလ ၤ . သ့ ၣ်န   ၣ်န ဲလၢ 

လၢနတၢ ၣ်သ  ၣ်ခ သီးခ အဂ ၢ ၣ်နကဆ တလဲတၢ ၣ်လိ ၣ်က ဲဒ  ီးတၢ ၣ်ဟ ီးတၢ ၣ်ဂဲၤတဖ ၣ်တက့ၢ ၣ်.  

 



လၢနၤဒ  ီးနပ ၤဟ  ၣ်ဖိအဂ ၢ ၣ်, ဒ  ီးအိ ၣ်ထ  ၣ်လ ၢ ၣ်လၢ ၣ်လၢအအိ ၣ်ဒ  ီးတၢ ၣ်သီးကည ၤဒ  ီးတၢ ၣ်ဝ  သီးစ ၤတက့ၢ ၣ်. 

အခဲအ ၤလၢပဝဲကိီးဂၤအဂ ၢ ၣ်တၢ ၣ်က တၢ ၣ်ခဲအိ ၣ်အါမီးန ့ၣ်လ ၤ. 

ထ  ၣ်တၢ ၣ်လၢအဂ့ၤတကပၤဒ  ီးပ ၢ ၣ်လိ ၣ်သီးတဂၤဒ  ီးတဂၤတၢ ၣ်ကမ ၣ်တက့ၢ ၣ်. 

ခ ဖ ိတၢ ၣ်အဒ ိအတဲ ၣ်တဖ ၣ်ပ ၤကည မၤလိဝဲတၢ ၣ်လ ၤ .  

 

ပ ၣ်လ ၤဖ တၢ ၣ်ဆ ီးဆ ီးဖိတဖ ၣ်လၢကမၤလၢပ ဲၤအ ၤကိီးန ၤအဂ ၢ ၣ်ဒ ီးမၤလၤကပ ၤတၢ ၣ်မၤကဲထ  ၣ်လိ ၣ်ထ  ၣ်တဖ ၣ်အ ၤတကၢ့ ၣ်! အဒ-ိ 

လ ၢ ၣ်ထ ဒ ီးအ ိၣ်ကတဲ ၣ်ကတ ၤသီးလၢဂ ၢ ၣ်ကတ ၢ ၣ်, မၤကဆ ကဲဆ  စ ၢ ၣ်န ၤခိ ၣ်, လဲၤဟ ီးနၢ့ ၣ်လ  ၣ်ပရၢ, ဆီဲးက ိီးတ ၤသကိီး မ့တမ့ၢ ၣ် 

ဒ  ၣ်ဖိထၢဖိတဂၤဂၤ. 

 

တဘ ၣ် သီးပ့ၢ ၣ်န  ၣ်လၢကန ၤတဂ့ၤ– တၢ ၣ်အ ၤကဲဘ ြုီးလၢတၢ ၣ်သါတၢ ၣ်ဟ ီးတၢ ၣ်ဂဲၤတဖ ၣ်လၢအကဲဘ ြုီးလၢ တၢ ၣ်အ ိၣ်ဆ  ၣ်အ ိၣ်ခ ျ့အဂ ၢ ၣ်လ ၤ, 

တၢ ၣ်အ ၤမ့ၢ ၣ်တၢ ၣ်လၢအည လ ၤ, တၢ ၣ်မၤအ ၤထဲတဂၤ မ့တမ့ၢ ၣ် ဃ  ၣ်ဒ ီးပ ၤဂၤသဝ့ဲဒ ီးတအ ိၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်ဘ ၣ်ဒဘိ ၣ်ထ ီးဘ ၣ်. 

 

လၢကဒီိးနၢ့ ၣ်တ ၤသကိီးဒ ီးကဟ ့ၣ်နၤတၢ ၣ်မ  ၣ်သ  ၣ်မ  ၣ်သီးဒ ီးတၢ ၣ်အ ဲၣ်တၢ ၣ်က  အဂ ၢ ၣ် ဆိကမိ ၣ်လၢကဘ  ၣ်တၢ ၣ်ဖိတၢ ၣ်လ ၤဖိတဒ ဒ တကၢ့ ၣ်! 

 

မ့ၢ ၣ်ပ ၣ်လၢနတၢ ၣ်ဟ ီးတၢ ၣ်ဂ ဲၤလဲၤတရ ီးသီးည န  ၢ ၣ်တဖ ၣ်အပ ၤအဃိ, 

ဘ ီးစဲဒ  ီးန  ၢ ၣ်သီးကရ ၢ ၣ်ကရၢတဖ ၣ်ဒ  ီးဆိကမိ ၣ်လၢကထ  ၣ်တၢ ၣ်ဘ တၢ ၣ်ဘါတဖ ၣ်လၢအ  ၣ်လဲအပ ၤတက့ၢ ၣ်. 

 

စ ီးကါကသ  ၣ်ကသ လၢတၢ ၣ်ဟ့ ၣ်လ ၤနၤတဖ ၣ်ဒ  ီးလဲၤဒီိးပ ီးနသီးဒ ီးကသ  ၣ်သရ ၣ်ဒ ၣ်ည န  ၢ ၣ်အသိီးတက့ၢ ၣ်. တၢ ၣ်ကလၢၢ ၣ်ဘ ၣ် 

တၢ ၣ်အိ ၣ်ဒ  ီးတၢ ၣ်အိ ၣ်ဆ  ၣ်အိ ၣ်ခ ျ့လၢန  ၢ ၣ်ခ ိဒ  ီးန  ၢ ၣ်သီးန  ့ ၣ် မ့ၢ ၣ်တၢ ၣ်လၢအရဒ့ ိ ၣ်အါမီးန  ့ ၣ်လ ၤ.  

 

လၢကသ့ ၣ်ညါအါထ  ၣ်တၢ ၣ်ဂ ့ၢ ၣ်တၢ ၣ်က ိၤအဂ ၢ ၣ်ဘ ၣ်ထ ဲဒ  ီး Pan 

ကရၢစၢဖ ိ ၣ်အ့ရ ၢ ၣ်ပ  ၤတဝၢန  ၢ ၣ်သီးဆ  ၣ်ခ ျ့တၢ ၣ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖ ၣ်အဂ ၢ ၣ်, 

န   ၣ်လ ၤက ၢ ၣ်ဖဲ www. upacsd. com တက့ၢ ၣ်. 


