
 

 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

လူတစ်ဦးနငှ တ်စ်ဦးခပ်ခ ွာခ ွာနေထ ိုငခ်ခငး်ဆ ိုသည်မှွာ န ွာဂါကးူစကခ်ခငး် သ ို  မဟိုတ ်

န ွာဂါပ  ျံ့ နှ  ခခငး် နနးှနက းနစ ေ်အလ ို  ငွှာ လူမ ွားအကကွား အေ းကပ်ထ နတ ျံ့ မှုက ို နလ ွာ ခ သည  ်

အနလ အက င ခ်ြစ်သည်။ 
 

လူတစ်ဦးနငှ တ်စ်ဦး ခပ်ခ ွာခ ွာနေထ ိုငခ်ခငး်ေည်းလမ်းမ ွားတ င ်လူအမ ွားအခပွား စိုန းခခငး်က ို 

ကေ  ်သတတ်ွားခမစ်ခခငး်၊ အနဆွာက်အဦးမ ွားက ို ပ တခ်ခငး်နငှ  ်ပ ွဲမ ွားက ို ြ ကသ် မ်းခခငး်တ ို   

ပါ ငသ်ည်။ 

န ှွာငက်ကဉ်ပါ 

ခပ်ခ ွာခ ွာနေထ ိုငပ်ါ 

အဆ ိုပါစွာစို၏အဓ ပပါယမှ်ွာ ဘွာက ိုဆ ိုလ ိုသေညး်။ 

လတူစဦ်းနငှ တ်စဦ်း ခပ်ခ ွာခ ွာနေထ ိုငခ်ခငး် 

လစူိုလနူ းမ ွား 

လငူယမ် ွား စိုကွာ ပါတ ပ ွဲလိုပ်ခခငး် 

ကနလးမ ွားစိုန းကစွား ေ် 

စ စဉ်ခ  ေ်းဆ ိုမှုမ ွား 

နြ ွာ်နခြပ ွဲမ ွား 

ခပဇွာတရ် ိုမ ွား 

ခ  းသ ွားခခငး် 

အွားကစွားပ ွဲမ ွား 

နစ း ယစ်ငတ်ွာမ ွား 

အွားကစွားခေ်းမတ င ်

နလ က င ခ်ေ်းလိုပ်ခခငး် 

ဘို ွား ှ ခ ိုးနက ွာငး် 

သင အ် မ်တ င ်ဧည သ်ညလ်ကခ် ခခငး် 

သင အ် မ်တ င ်မ ှ မခြစ ်မလ ိုအပ်နသွာ 

အလိုပ်သမွားမ ွား 

အမ  ျားပြညသ်သူ  ျား သယယ်ြူ  ို့ဆ  ငဆ် ျား 

စနစမ်  ျား   

လစူညက်ွားနသွာ လကလ် စတ ိုးဆ ိုငမ် ွား 

လိုပ်နဆွာင ်ေ် 

နဘးကငး်သည  ်

အ ွာမ ွား 

 

သင  ်ပ်  ွာ ှ  စွားနသွာကဆ် ိုငတ် င ်

ပါဆယစ်ေစခ်ြင  ် ယယ်ပူါ 

က ိုယတ် ိုငန်  းခ ယ ်ယယ် ူသည  ်

စူပါမွားကတ ်ကိုေ်စ ိုဆ ိုငတ် င ်

 ယယ်ပူါ 

က ိုယခ် အွားနကွာငး်နစသည  ်

နဆးမ ွား မှ  ွဲနသွာကသ် ိုးပါ 

ပေ်းခခ တစခ်ိုတ င ်တငး်ေစက်စွားပါ   
သငန်ငှ အ်ခခွားသမူ ွားအကကွား 

အေညး်ဆ ိုး ၆နပ - ၈နပ အက ွာ 

ခခွား၍ ခပ်ခ ွာခ ွာနေပါ။ 

  
လမ်းနလ ွာကခ်ခငး် 

နတွာငတ်ကခ်ခငး် 

မ မ အ မ်ခခ  ေ်းအတ ငး် ှ  

ဥယ ွာဉ်ခခ ထ ေ်းသ မ်းခခငး် 

သင ခ်ခ  ေ်းအတ ငး် ကစွားခခငး် 

ဘ ဒ ို ှငး်ခခငး် 

စွာအိုပ်နကွာငး်တစအ်ိုပ်က ို 

ြတခ်ခငး် 

ဂ တေွားဆငခ်ခငး် 

ဟငး်ခ ကခ်ခငး် 

မ သွားစိုနငှ အ်တ ူညဘကတ် င ်

ဂ မ်းကစွားခခငး် 

အပ ငး်နခပ ကွားပတန်မွာငး်ခခငး် 

မ မ အနစှသ်ကဆ် ိုး 

ရှု  းပ ွဲတစခ်ိုတ ိုကရ် ိုကလ်ွှင စ်ဉ် 

အ ေ်လ ိုငး်မှ ကကည ရ်ှု ခခငး် 

 

သငူယခ် ငး်မ တန်ဆ တစဦ်း သ ို  မဟိုတ ်

သကက်က း  ယအ် ို အ မ်ေ းေွားခ ငး်တစဦ်းထ  

နေနကွာငး်က ေ်းမွာနကကွာငး် နခပွာ ေ် 

ြိုေ်းနခေါ်ဆ ိုခခငး် သ ို  မဟိုတ ်

အ းနမးလန်ပးပ ို  ခခငး် 

အငတ်ွာေကခ်ြင  ်ဗ ဒ ယ ိုြိုေ်းနခေါ်ဆ ိုကွာ 

အိုပ်စိုြ ွဲ ျံ့စကွားစခမညန်ခပွာခခငး် 


