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MY MOTHER’S TONGUE 

By Jean-Baptiste PHOU 

Translated by: Nwet Kay Khine, with support from Mekong Cultural Hub 

 

ကျွန်တ ာ ်မိခငဘ်ာသာစကာား 
 

ကျွနတ်တေ်ာမှတ်မိသတ ောက်တတောော့ ကျွနတ်တောော့်အနောားမှော အမမြဲပြဲ ဘောသောစကောားပင် ယ်ကက ားက ဝနာ်းရံတနတယ်။ 
ကျွနတ်တောော့်အိမ်ဟော တဘဘြဲဗိမမောန ိ်ိုပြဲ မနဒ်ရင်ား. . . ကွမ်တံို. . . တတေ်ွာခ  ား. . . ဟိိုင်နန.် . . နြဲ ော့ ခမောစကောားတတွ 
တစ် ှညော့်စ  ပြဲော့တင်ထပ် ိို့ ။ အတမရယ် အပ ားရယ် ဒ ဘောသောစကောားတတကိွို  ယ်ွ ွယ်တ ား 
တ ပောင်ားတ ပောနိိုင်ကကတော ကျွနတ်တောော့်မှော သတဘောက ရတယ်။  
 
အြဲဒ ထြဲမှောတတောော့ တတေ်ွာခ  ား ိို့ တခေါ်တြဲော့ တရိုတ် ပည်က တိိုင်ားရင်ားစကောားက အတမ ကျွနတ်တောော့်ကိို သင်တပားခြဲော့တြဲော့ 
တစ်ခိုတည်ားတသော ဘောသောစကောားပြဲ။ ကျွနတ်တောော့် မိခင်ဘောသောစကောားပြဲဆိို ကကပ စိို့ ။ အတမော့ဆ ကတန ကျွနတ်တောော့်ဆ  
 က်ဆငော့်ကမ်ားတပားခြဲော့တောကိိုား။ 
 

မင်ားက တရိုတ် ိိုတတ်တတောော့ ကံတကောင်ားတောပြဲ။ 
အြဲဒ  ိို ည်ားမဟိုတ်ပ ဘ ား။ ကျွနတ်တေ်ာတိို့ အိမ်မှောတ ပောတောက မနဒ်ရင်ားမဟိုတ်ဘ ား။ 
တရိုတ်တိိုင်ားရင်ားဘောသောစကောားတစ်မ  ိားတပော့ ။ 
ဘယ် ိိုပြဲ ြစ် ြစ်တ  မင်ားက ဘောသောစကောားတတ ွအမ ောားကက ားတ ပောနိိုင်တော ကံတကောင်ားတောပြဲ။ 
 

ကျွနတ်တေ်ာကတတောော့ ကံတကောင်ားတယ် ိို့  မခံစောားရဘ ား။  
မိဘတတဆွ ကရတြဲော့ စကောားတစ်မ  ိားထြဲကိိုပြဲ တ ပောကကတြဲော့ ကတ ားတတကိွို ကျွနတ်တေ်ာ တိတ်တိတ်တ ား 
အောားက ခြဲော့ြ ားတယ်။ 
သ တိို့ ဆိို အိမ်စောတတ ွိုပ်ြိို့  အိမ်မှောအက အည တတောင်ား ိို့ ရတယ်။ အိမ်မှော ဘယ်အရောမဆိို 
တ ပောဆိိုတဆွားတနာွး ိို့ ရတယ်။ ကျွနတ်တေ်ာတိို့ မိသောားစိုထြဲမှောက  သိပ်မတ ပော ြစ်ကကဘ ား။ 
 

မြနြ်ာ 
Burmese 
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နက်နက်ရ ိင်ားရရ ိင်ား တဆွားတနာွးြိို့ ဆိိုတဝားတရော။ ကျွနတ်တောော့် တတေ်ွာခ  ားက ကျွနတ်တောော့် ပင်သစ်စော ိိုပြဲ. . .  
အတ ခခံပြဲရတော။ အိမ်မှောဆိို ကကံ တြဲော့စကောားကိို တရောစပ်မပ ားသံိုား ိိုက်ကကတတောော့တယ်။ ကျွနတ်တေ်ာတိို့ ပြဲ 
နောား ည်နိိုင်တြဲော့ ဘောသောစကောား အတွြဲအစပ်ဆိိုပ တတောော့။  
 
ဘောသောစကောားတစ်ခိုကိိုတတောော့ တိတ်ဆိတ် ခင်ားတတနွြဲ ော့ခ ည်ား ြနတ် ား ြစ် ောကကတယ်။ 
ဒ တပမယော့် အတမော့ကိိုကျွနတ်တေ်ာ တမားခ င်တြဲော့စကောားတတ ွအမ ောားသောား။ 
 
အတမော့မိဘတတ ွကျွနတ်တောော့်အဘိိုားအဘွောားတတ ွဘယ်က ောကကသ ြဲဆိိုတောမ  ိားတပ ော့။ သ တိို့ အတကကောင်ား 
ကျွနတ်တေ်ာဘယ်တိုနာ်းကမှ မသိရဘ ား။  ပင်သစ်ကိိုတရောက်မ ောခင်တိုနာ်းက အတမော့ဘဝက ဘယ် ိို ပံိုစံမ  ိား ြဲ။ 
အတမော့ဇောတိတ မ ကတမဘောဒ ားယောားက ထွက် ောတတောော့ အတမက ကတ ားမဟိုတ်တတောော့ဘ ား။ 
အရွယ်တရောက်တနမပ မဟိုတ် ောား။ 
မပ ားတတောော့ အတမဘော ိို့  ကျွနတ်တောော့်ကိို ခမော ိို သင်မတပားခြဲော့တော ြဲ။ 
အတမတက ောင်ားမှော သင်ခြဲော့တြဲော့ခမော-  အတမတန ော့တိိုင်ားတရဒ ယိိုမှော နောားတထောင်ရတြဲော့ခမော-  အတမော့ ည အစ်မတတ၊ွ 
သ ငယ်ခ င်ားတတနွြဲ ော့ တစ်တန ော့ ံိုား တ ပောဆိိုတနတြဲော့ ခမော။ 
 
ဒ အတ ြတတကိွို ကျွနတ်တေ်ာဘယ်တတောော့မှ ကကောားရမှောမဟိုတ်ဘ ား။ 
ဘော ြစ် ိို့  ြဲဆိိုတတောော့ ကျွနတ်တောော့်မှော ဒ တမားခွနာ်းတတ ွအတမော့ကိိုတမားြိို့  စကောား ံိုားတတ ွမရိှ ိို့ ပြဲ။ 
 
အတမသင်တပားခြဲော့တြဲော့ စကောား ံိုားတစ်ခ ျိို့နြဲ ော့ဆိို ကမဘောကက ားနြဲ ော့ ဆယ်သွယ်တ ပောဆိိုြိို့ တဝားတရော 
 အတမနြဲ ော့ တထွရောတ ားပ ားတ ပောြိို့ တတောင် မ ံိုတ ောက်ဘ ား။ အြဲဒ တတောော့ တက ောင်ားနြဲ ော့  ပင်သစ်  တနမ စနစ်ကက ားက 
ကျွနတ်တောော့်ကိို အတမသင်မတပားနိိုင်တောတတ ွသင်တပားကကတယ်။ ရိုပ် မင်သံကကောားနြဲ ော့ စောအိုပ်တတကွ 
ကျွနတ်တောော့်အတက်ွ သိမှတ်စရောတတ ွ ြညော့်တပားကကတယ်။ တပား ိိုက်ရတြဲော့အြိိုားအခကတတောော့ ကျွနတ်တေ်ာဟော 
ကျွနတ်တောော့်ကိိုယ်တိိုင်နြဲ ော့ တဝားကွော ောသ ိို အတမနြဲ ော့ ည်ား အ ှမ်ားကွောသွောားတောပြဲ။ 
 

*  
 

( PA airport announcement)  
 

မိိုားကိုတ်စက်ဝိိုင်ားသစ်တတကိွို ခ ြဲျဲ့ကကညော့်ခ င်တြဲော့ ကျွနတ်တေ်ာဟော ပိိုမပ ားတဝားရောဆ ခရ ားဆန ော့ခ်ြဲော့ ပနတ်ယ်။ 
 ပင်သစ်စကောားကိိုသိရံိုနြဲ ော့ မ ံိုတ ောက် ပနဘ် ား။ ကျွနတ်တေ်ာဟော စကောား ံိုားသစ်တတ၊ွ ဘောသောစကောားအသစ်တတ၊ွ 
ကမဘောကိိုရရ  မင်ပံိုအသစ်တတ ွဆောတ ောင်တနမိမမြဲပြဲ။ အြဲဒ တကကောငော့် ကျွနတ်တေ်ာဆက်မပ ား စ ားစမ်ား ြစ်ခြဲော့ ပနတ်ယ်။ 
တစ်တနရောက ွြဲရင်တပ ော့။ အတမော့ရြဲျဲ့ နိိုင်ငံ ကတမဘောဒ ားယောား။  
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  တတတွသတကကခြဲော့တြဲော့အတကကောင်ား၊စစ်ပွြဲတတ ွြစ်ခြဲော့ကကတြဲော့အတကကောင်ားက ွြဲ ိို့  အတမဘယ်တတောော့မှ စကောားထြဲ 
ထညော့်မတ ပောတြဲော့ တ မ။  အတမ ပနသွ်ောားမပ ား အတ ခခ တောကိို မခံစောားနိိုင် ိို့  ကျွနတ်တေ်ာတရှောင်ကွင်ားခြဲော့တြဲော့တ မ။ ဒ တ မဟော 
နောက င် ခင်ားတတရွြဲျဲ့  တရတသောက် မစ်မဟိုတ် ောား။ 
 

*  
 

( Street noise)  
 

တနောက်ဆံိုားတတောော့ တစ်တန ော့မှော   ကက ားတစ်တယောက် ြစ် ောတြဲော့ကျွနတ်တေ်ာ ဒ တ မကိို တ ခခ ြိို့  ဆံိုား ြတ်ခြဲော့တယ်။ 
ကျွနတ်တောော့်အတက်ွ အရောရောဟော တိိုင်ားတပ ားဆနတ်နသ ိို တစ်ခ နိတ်ည်ားမှော ရင်ားနှ ား ွနာ်း ပနတ်ယ်။  
အသံတတ.ွ . .  အနံ ော့တတ.ွ . .  အတရောင်တတ.ွ . .  
 
ကျွနတ်တောော့်ခနဓောက သ ဘယ်တိုနာ်းကမှ မသိတြဲော့ အောရံိုတတကိွို ဘော ိို့ မှတ်မိတနရတော ြဲ။ ဒ မှမဟိုတ် အြဲဒ တတကိွို 
အတမ ကျွနတ်တောော့်ကိို  က်ဆငော့်ကမ်ားတပားခြဲော့သ ောား။ စကောား ံိုားတတမွသံိုားဘြဲနြဲ ော့တ ။  
 
ကျွနတ်တေ်ာ ဒ တ မကိိုတရှောင်ရင်ား အခ နိတ်တကွကောခြဲော့တယ်။ အတမနြဲ ော့ကျွနတ်တေ်ာန ား ောြိို့  အတမော့ဇောတိတ မနြဲ ော့ န ား ောြိို့  
ခိုတတောော့ ကျွနတ်တောော့် အနောားမှောရိှတြဲော့ အရောရောကိို နောား ည်ခ င် ော ပနတ်ယ်။ ကျွနတ်တောော့် က်နြဲ ော့ ထိ ိို့ ရသမျှကိို 
မွတ်မွတ်သိပ်သိပ် သိရိှ ိို ပနတ်ယ်။  
 
ဒ တပမယော့် ဒ တ မက ဘောသောစကောားကိိုမသိရင် ကျွနတ်တောော့်ဆနဒက ဘယ် ိိုမှ မ ပည်ော့နိိုင်ဘ ား။ ဘောသောစကောားကိို 
နောားမ ည်ရင် ဒ က   တတ ွ ယဉ်တက ားမ တတကိွို ကျွနတ်တေ်ာ က် ှမ်ားမ ဦားမှော မဟိုတ်ဘ ား။ ခပ် န ော့ ်န ော့န်ြဲ ော့ပြဲ 
ကျွနတ်တေ်ာ ခမောစော စသင် ြစ်တယ်။  
 

*  
 

J-B : ကျွနတ်တေ်ာ အြဲဒ အသံထွက်ကိို မရဘ ား။ 
ဒ က အ ‘â’ အိုပ်စိုပြဲရိှတသားတော။ ခမောအကခရောထြဲမှော သရက ၂၁  ံိုားရိှတယ်။ 
အြဲဒ သရတစ် ံိုားစ က မတ တြဲော့အသံထွက်နှစ်မ  ိားစ ရိှတယ်။ ဒ နြဲ ော့ပြဲ အောား ံိုားတပ င်ား အသံထွက် ၄၀ 
ကိိုမှတ်ရတယ်။  

 
စိတ်ဓောတ်က စရော။ 
အသံထွက် ိို့ မရတြဲော့ ဘောသောစကောားတစ်ခိုနြဲ ော့ တိိုက်ပွြဲဝင်တနရတြဲော့ ခရ ားကကမ်ား။ 
သရ ထြဲမှောကိို သံတိို၊ သံရှည်၊ သံ ပတ်၊ သံြွငော့်၊ ပတ်ဆငော့်တတနွြဲ ော့ 
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မပ ားတတောော့ ဗ ည်ားတတ ွည်ား တသ ကက ားရိှတသားတယ်။ 
 
 Teac her :  ဆိိုကကညော့်ပ ဦား။  c hhnhoy  c hhnhanh  

c hhl ang  c hhnanh  men  c hanh  c hhl onh  
 
ြမ်ားမိြိို့ ခက် ှတြဲော့ ဘောသောစကောား၊ ကျွနတ်တေ်ာ အ ွတ်က က်ြိို့  မ ယ်ွဘ ား။ သကက တ၊ ပ ဠိနြဲ ော့  ပင်သစ်စောတတကွ 
ဆင်ားသက် ောတောတတ၊ွ တမွားစောားစကောား ံိုားတတနွြဲ ော့ ဆနာ်း ပောား ဉောဏ်မ ောားတြဲော့ 
တဝ ဟောရတတ.ွ . . တက ောက်စရစ်တတထွြဲ င ားရှဉ်ော့ တ ျှောဝင်သွောားသ ိိုပြဲ စကောား ံိုားတတကွ ကျွနတ်တောော့်ဆ က 
တခ ေ်ာထွက်သွောားကကတယ်။ 
 
တိိုားဝင်ြိို့  ခက် ှတြဲော့ ဘောသောစကောား၊ တရားတတ် ြတ်တတ်ြိို့  မ ြစ်နိိုင်သတ ောက်ပြဲ။ အကခရောတပ င်ား ၇၄  ံိုားကိို 
က က်ရတြဲော့ ကမဘောတပေါ်မှော အရှည်ဆံိုားအကခရောစဉ် ြစ်တနတောတတောင် မတ ောက်တသားဘ ား!  စော ံိုားအတွြဲအစပ်ကိို 
 ိိုက်မပ ား ဗ ည်ားတတကွ ပံိုစံတ ပောင်ားတတ်ကကတသားသ ိို သရတတကွ ည်ား အသံထွက် ိိုက်တ ပောင်ားကကတသားတော။  
 

Teac her :  ဒ မှောဆိိုရင် က“kâ”.   ရိှတယ်။ အြဲဒ အတနောက်မှော အ “a”ကိို ထညော့် ိိုက်ရင် 
က“k a”  ြစ်သွောားတယ်။ ဒ တပမယော့် kôနြဲ ော့ တွြဲရင်တတောော့ က ား " k ea"  ိို့ အသံထွက်တယ်။ 
သရသံိုားပံိုတ တပမယော့် " a"  ကိိုပြဲ ပထမအိုပ်စိုမှောက  အ " a"  ိို့  အသံထွက်မပ ား 
ဒိုတိယအိုပ်စိုမှောက  အ ား “" ea"  ိို့ အသံထွက်တယ်။ ကတ ားတတကွတတောော့ အြဲဒ တတကိွို 
အ ွတ်က က်ကကတောပြဲ။ အြဲဒ အပိိုင်ားက ကတမဘောဒ ားယောားတတအွတက်ွတတောင် အခက်ဆံိုားပြဲ။  

 
ဘယ်တ ောက်ပြဲ ကျွနတ်တေ်ာခက်ခက်ခြဲခြဲကကိ ားစောားပ တစ အြဲဒ စော ံိုားတပ င်ားတတကွ ကျွနတ်တောော့် မှတ်ဉောဏ်ထြဲ 
ကကောကကော မတနကကဘ ား။  ွငော့်တပ ောက်သွောားကကတယ်။ စော ံိုားတပ င်ားပံိုမှောက တတောော့ မ ကွြဲတတရိှွတနကက ပနတ်ယ်။ 

 
Teac her :  တိို့ ကတတောော့ ကတ ားတတကိွို စော ံိုားတပ င်ားသင်တြဲော့အခ  ဘယ်မ   ြစ် ြစ်မှနတ်ယ် ိို့  
တ ပော ိိုက်တတောော့ တောပြဲ။ တနောက်ဆံိုားက   က်တတွေ့မက  ိို့  မရဘ ား။ ဘောသောစကောားဆိိုတောက 
  တတနွြဲ ော့ တ ပောတတ်ဆိိုတတ်ြိို့ ပြဲ။  

 
အမှနပ်ြဲ။ ဘောသောစကောားရြဲျဲ့  ြစ်တည်မ ဟော တ ပောဆိိုဆက်ဆံြိို့ ပြဲမဟိုတ် ောား။ စကောားတ ပောြိို့ ဆိို  
ကိိုယ်အ ွတ်ရတနတြဲော့ အသံတတကိွို တရှျဲ့တနောက်မ ွြဲပြဲ တ ပော ိိုက်နိိုင်ရင်  ိိုရင်ားတရောက်မပ မဟိုတ် ောား။ 
တ ခောားဘောသောစကောားတတ ွည်ား တ ော့ ောခြဲော့သောားပြဲ။ ခမောက ည်ား အတ တ တပ ော့။ အစိိုားမရတြဲော့ ဒ ဘောသောစကောားကိို 
ကျွနတ်တေ်ာ အနိိုင်နြဲ ော့ပိိုင်ားြိို့  ဆံိုား ြတ် ိိုက်တယ်!  
 

J - B:  c hhl ang  c hhnanh  men  c hanh  c hhl onh  
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တနောက်ဆံိုားတတောော့ ကျွနတ်တေ်ာ ဝ က ကိိုတ ြောငော့်တအောင်ြွေ့ြဲနိိုင် ောမပ ။  
ကျွနတ်တေ်ာ အတမော့ကိို  ပခ င် ှမပ ။  
 

*  
 

အြဲဒ တန ော့က မမိျို့ထြဲမှောတရောင်ားတြဲော့ နယ်ခံ တခ က်ဆွြဲဆိိုင်ခွြဲ တစ်ခိုကိို သွောားကကတယ်။ ကျွနတ်တေ်ာ ရင်ခိုနတ်နတော။ 
အတမော့တရှျဲ့မှော အစွမ်ားတတ ွထိုတ် ပမယ်တပ ော့။ တခ က်ဆွြဲစောားမပ ားခ နိအ်ထိတစောငော့်မပ ားတြဲော့တနောက် စောားပွြဲထိိုားတ ားကိို 
ခမော ိို  ှမ်ားတခေါ် ိိုက်တယ်။ 
Oun  euy ,  s om k eut  l oy !  
 
အတမ အမှတ်မထင် တဝြန ိ်ိုက်တောက-  “င တိို့တ ပောတော အြဲဒ  ိိုမဟိုတ်ဘ ား”တြဲော့။ 
အတမော့တ သံက ဓောား ိိုပြဲ ထက် ိိုက်တော။ 
အတမဟော ကျွနတ်တေ်ာမှောားတိိုင်ား ဆ တယ်။ ဒ တပမယော့် ကျွနတ် ာ်ဘယ် ိို ိုပ်ရမ ြဲဆိိုတောက  သင်မတပားဘ ား။  
အြဲဒ တနောက်ပိိုင်ားတတောော့ အတမော့တရှျဲ့မှော ကျွနတ်တေ်ာ ခမောစကောားဘယ်တတောော့မှ မတ ပောတတောော့ဘ ား။  
 

* 

 
( Song rehearsal)  

 
အတမ အသိအမှတ် ပ မှ  ြစ်မှော ောားဆိိုမပ ား အတမော့ကိိုတခ က်ထောား ိိုက်တယ်။ 
အတမ ဝနတ် ားတောတတ၊ွ အတမတဝြနတ်ောတတကိွို   စ်   ရရ မပ ား အ ပံ ားတတ ွ ိင်တြဲော့တ မမှော ကျွနတ်တေ်ာ 
တနသောားက  ောတယ်။  
အတမတ ပောတတောော့ ဒ တ မမှော ဘောမှ မရိှဘ ားဆိို 
ထံိုားစံအတိိုင်ား အတမက အဆိိုား မင်တောပြဲ။ 
တ ြည်ား ြည်ားနြဲ ော့ ဒ တ မကိို ကျွနတ်တောော့်အိမ် ိုပ် ိို့ ရ ောတယ်။ 
ခမောစကောားမှော ကျွနတ်တေ်ာ တပ ေ်ာဝင်စ ပ မပ ။ 
ကျွနတ်တောော့်ကိို ဒ ဘောသောစကောားက တြောက်ဝင်သွောားကကတယ်။  ွှမ်ား ခံ သွောားကကတယ်။ ြမ်ားစောားထောားကကတယ်။ 
ကျွနတ်တေ်ာနြဲ ော့ တ ခောား  တတရွြဲျဲ့ ဆက်ဆံတရားကိို ပံိုတြေ်ာသွောားတယ်။ ကျွနတ်တေ်ာတိို့  ကတမဘောဒ ားယောားတတကွ 
မိသောားစိုအကက ားကက ားတစ်ခို ိိုပြဲ။ “You” ဆိိုတောက ကျွနတ်တေ်ာတိို့  ရံို ားသံိုားစောမှောတရော စကောားမှောတရော မရိှဘ ား။ You  
အစောား ကတမဘောဒ ားယောားတတကွ တစ်ြက်သောားကိို တဆွ ိိုမ  ိား ိို နောမ်စောားသံိုား ိိုက်ကကတော။  
တစ်တန ော့မှော အတမနြဲ ော့ အတမော့ည မ စကောားတ ပောတနတောကိို အမှတ်မထင်ကကောား ိိုက်ရတယ်။ ကျွနတ်တေ်ာ 
စကောား ံိုားတိိုင်ားကိို နောား ည်တနတောပြဲ။ ကျွနတ်တေ်ာ န ော့သ်သွောားတယ်။ ဒ ဘောသောစကောားက ကျွနတ်တောော့်အထြဲကိို 
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ဘယ်တ ောက်တရောက်တနမပ  ြဲဆိိုတော သိသွောားတြဲော့အခိိုက်ပြဲ။ ခမောဂ တက ကျွနတ်တောော့်ဆ  စိမော့်ဝင် ောတယ်။ 
တနောက်ဆံိုားတတောော့ ကျွနတ်တေ်ာ ခမော ိို အ ပနအ် ှနတ် ပော ိို့ ရမပ ။    
 
 
 
( S ong  “Champa  Bat t ambang”)  
 

*  
 

ဒ တပမယော့် ကျွနတ်တောော့် ျှောတပေါ် တ ပောတိိုင်ား မှောားတနတသားသ ိို ခံစောားရတိုနာ်း။ ခမောစကောားက တတေ်ာတတေ်ာကကိ ားစောားမှ 
အတတေ်ာက တော။ ကျွနတ်တောော့်ကိို အတင်ားပြဲ ခမော ိိုတ ပောခိိုင်ားမှ ဒ မှမဟိုတ် ကျွနတ်တောော့်ကိိုယ်ကျွနတ်တေ်ာ ဇွတ် ိုပ်မှ 
တ ပော ြစ်တယ်။ ကျွနတ်တေ်ာခမော ိို တ ပော ိိုက်တိိုင်ား  ပံ ားစိစိနြဲ ော့ တ ှောင်ကကတြဲော့ စိတ်ရ ပ်သွောားကကတြဲော့ မ က်နှောတတကိွို 
ကျွနတ်တေ်ာရသတ ောက် တရှောင်ခ င်တယ်။ တခ ျိို့က ကျွနတ်တောော့်ကိို နိိုင်ငံ ခောားသောားမှတ်မပ ား 
ခမော ိိုတ ပောတတ်တယ်တနေ်ာ ိို့  တ ပောမပ ား ခ  ားက  ားကကတယ်။ တခ ျိို့ကတတောော့ ကျွနတ်တေ်ာဟော 
ကတမဘောဒ ားယောားတစ်တယောက် ြစ်မပ ား ကိိုယော့်မိခင် ဘောသော စကောားကိို မတ ပောဘြဲ တင်ားခံတြဲော့သ အ ြစ် 
အထင်တသားကကတယ်။  
  
နှစ်ြက်စ ံိုားကတတောော့ ကျွနတ်တောော့်ကိို သ တိို့  ိိုခမော ိို့  မထင်ကကပ ဘ ား။  
ဒ ဘောသောစကောားက ကျွနတ်တောော့်အပိိုင် ြစ်ြိို့  ဘယ်တတောော့မှ မ ြစ်နိိုင်ဘ ား။ ကျွနတ်တေ်ာဆ မှော ဘယ်တတောော့မှ 
မ ပညော့်ဝ ောမယော့် ဟောတနတြဲော့ အပိိုင်ားပြဲ။ 
 
တကယ် ြစ်တနတောက စကောားတတကိွို အစဉ်အတိိုင်ားမှတ်မပ ား နှု တိ်ိုက်  ပနတ် ပော ိို့  ရမရဆိိုတြဲော့ ကိစစမဟိုတ်ဘ ား။ 
ကျွနတ်တေ်ာဟော ကတမဘောဒ ားယောားဟိုတ် ောား- မဟိုတ်ဘ ား ောားဆိိုတြဲော့  ပဿနော-  ကျွနတ်တောော့် ြစ်တည်မ ကိို 
တစ်ခ နိ ံ်ိုားတမားခွနာ်းထိုတ်ခံတနရတော။ ကျွနတ်တေ်ာဟော ခမောမိသောားစိုကတန တပ က်ြွောား ောတယ် ိို့  
တ ပောရတအောင် ည်ား ကျွနတ်တောော့် ခမောမိသောားစိုဆိိုတောက တကွြဲစ ။ အြဲဒ တနောက်ဆံိုား ြစ်တည်မ ကိစစကိို  ရှင်ားရင်ားနြဲ ော့ပြဲ 
အတမော့ကိို ကျွနတ်တေ်ာ စကောားမတ ပော ြစ်တတောော့တောပြဲ။  
 
ခို အတမနြဲ ော့ ကျွနတ်တေ်ာ တစ်တယောက်နြဲ ော့တစ်တယောက်ဆက်သွယ်ြိို့  ဘံိုစကောားတစ်ခိုရိှမပ တ ။ 
အတမော့ကိို သိခ င်တောတတတွမားြိို့  အတမတ ြတောကိိုနောားတထောင်ြိို့  ကျွနတ်တောော့်မှော စကောား ံိုားတတရိှွတနမပ ။ 
ဒ တပမယော့် အြဲဒ စကောားတတကွ တရောက်မ ောကကဘ ား။   
 
( S ong  “Champa  Bat t ambang”)  
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*  
 
ကျွနတ်တေ်ာခိုဆိို ဒ နိိုင်ငံမှောတန ောတော တ ားနစ်ှတက ေ်ာခြဲော့မပ ။ ဒ တပမယော့် အတမနြဲ ော့ ကျွနတ်တေ်ာက တစ်မမိျို့စ မှော။ 
ကျွနတ်တေ်ာက ြနမ်ွားပင်မှောပြဲ တနတပ ေ်ာတယ်။ အပ ားနြဲ ော့ အတမကတတောော့ ကမ်ပံိုဆွနက် ကမ်ားတ ခမှော တနကကတယ်။ 
အတမကက ား ပင်ား ောတြဲော့ဇောတိရပ်ရွောနြဲ ော့ သိပ်မတဝားတြဲော့တနရောတ ားဆိိုတတောော့ အတမော့မှော ခိုခ နိထိ် အြဲဒ မှော 
အသိအကျွမ်ားတတ ွ ရိှတနတသားတယ်။ ဘဝကိို တပ ေ်ာတမွေ့စရောတတ ွ တတွေ့နိိုင်တသားတယ်။ ကျွနတ်တေ်ာကတတောော့ 
အြဲဒ တနရောကိို မကကိ က်ဘ ား။ အ ည်အပတ်သွောားခြဲ ှတယ်။  
 

J - B:  ဗ ော. . အခိုကျွနတ်တေ်ာ အ ိုပ်မ ောားတနတသားတယ်။ 
 

အတမရယ် အပ ားရယ် ြနမ်ွားပင်ကိိုတရောက်တိိုင်ား အတမက ကျွနတ်တောော့်ကိိုတတွေ့ြိို့  တခေါ်တယ်။ ကျွနတ်တေ်ာကတတောော့ 
ဆင်တ ခအမ  ိားမ  ိားနြဲ ော့ တရှောင်တယ်။ ပင်ပနာ်း ွနာ်း ိို့  အတမ။ ကျွနတ်တေ်ာအ ိုပ်တတ ွ သိပ်မ ောားတန ိို့  အတမ 
ဆိိုတောမ  ိားတပ ော့။ ကျွနတ်တေ်ာနြဲ ော့ ဒ ဘိုရငော့်နိိုင်ငံတတေ်ာကကောား ပ  ိားတထောင်တနရတြဲော့ တမွားကင်ားစ ဆက်ဆံတရားမှော အတမ 
မပ တစခ င်တောတကကောငော့်ပြဲ။  
 
အခိုတတောော့ အတမရယ် ကျွနတ်တေ်ာရယ် နှစ်တယောက်စ ံိုား ဒ မှောတနထိိုင်တန  က်သောားနြဲ ော့၊ ကျွနတ်တေ်ာဟော 
အတမော့တမွားထောားတြဲော့ သောားသမ ားတ ားတယောက်ထြဲက တစ်တယောက် ြစ်ရံိုနြဲ ော့၊ ကျွနတ်တေ်ာနြဲ ော့ အတမ န ားမ ောကကဘ ား။ 
အတမနြဲ ော့ ကျွနတ်တောော့်ကကောား အတစားမကပ် ခင်ားဟော ထွောားကကိ င်ား ောတနမမြဲပ ပြဲ။ 
 

J - B:  ဘော ြစ် ိို့  ြဲ။ ဘော။ ဘယ်မှော ြဲ။ အခိုကျွနတ်တေ်ာ ောမယ်။  
 

*  
 

အတမော့ရြဲျဲ့ ခပ်ယြဲော့ယြဲော့က နာ်းမောတရားဟော ခိုတတောော့ ပိိုယိိုင်နြဲ ော့ ောမပ ။ အတမော့ကိို တနွာ်း ှည်ားတပေါ် ပစ်တင်မပ ား တဆားစစ်ရမယော့် 
အခနာ်းတတ ွ တစ်ခိုမပ ားတစ်ခို  ှညော့်ပတ်ပိို့ ကကကတယ်။ ဆရောဝနက် ကျွနတ်တေ်ာတိို့ကိို တခေါ်တတွေ့တယ်။ အင်မတန ်
အတရားကက ားတြဲော့ မ က်နှောနြဲ ော့။ နောားမခံသောတောတတ ွ တ ပောြိို့ တပ ော့။ ကင်ဆောက အ မစ်တတပွ ျံဲ့တနမပ -
ကို ိို့ မရတတောော့ဘ ား. . . ။ ဘောမှ ိုပ်တပား ိို့ မရတတောော့ဘ ား စတောတတ ွ ဆရောဝနက်တ ပောမပ ား ကျွနတ်တေ်ာတိို့ ကိို 
ခ က်ခ င်ား  ပနထွ်က်သွောားခိိုင်ားတယ်။ အတမော့ကိို တမေ်ာြင်ားပြဲ တပားထောားမပ ား စိတ်တ ျှောော့ ိိုက်ကကတတောော့  ိို့  
ကျွနတ်တေ်ာတိို့ ကိို ညွှနက်ကောားတယ်။   
 
ကျွနတ်တေ်ာတိို့ က တ ခောားနည်ား ရိှနိိုင်ဦားမ ောား ကကိ ားစောားကကညော့်ကကတယ်။ ဒ တပမယော့် တဆားရံိုတတကွ 
  တတကွကပ်တနတောပြဲ။ ပိုဂဂ ိကတဆားခနာ်းတတကွ ည်ား အင်မတနစ်ရိတ်ကက ားတယ်။ အပ ားကတတောော့ 
စိတ်ဒံိုားဒံိုားခ  ိိုက်မပ ။ အတမော့ကိို မိသောားစိုအိမ် ပနတ်ခေါ်သွောားမပ ား ဆရောဝနည်ွှနက်ကောားခ က်ကိိုပြဲ  ိိုက်နောြိို့ ပြဲ 
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ဆနဒ ပ တယ်။ ဒ တပမယော့် ကျွနတ်တေ်ာတိို့ ကတတောော့ တဆားရံို မှောပြဲ ဦားတ ားတစ်တယောက်နြဲ ော့ အတမော့ကိိုထောားြိို့  
သတဘောတ  ိိုက်ကကတယ်။ ရက်တပ င်ားမ ောားစွော အတမဟော သတိရတစ်ခ က်မရတစ်ခ က်ပ ပြဲ။ ကျွနတ်တေ်ာကတတောော့ 
အခနာ်းထောငော့်တဝားတဝားမှော ထိိုင်ရင်ား အတမော့ နောက င်ညည်ားတေွာားတနတောကိို မ  ပ်မယှက် ကကညော့်တနမိတယ်။ 
 
ရိုတ်တရက် မ မင်ရတြဲော့ တနွာ်းအောားတစ်ခိုခိုတကကောငော့်ပြဲ ောားမသိ တဆားရံိုမှော အတမော့တဝယ ောဝစစကိို ကျွနတ်တေ်ာပြဲ 
 ိုပ်ြိို့ ဆံိုား ြတ် ိိုက်တယ်။ သ နော ပ အသစ်တတငွေှာားမပ ား   နောတဘားမှော တိိုက်ပွြဲကိို ကျွနတ်တေ်ာ 
စံိုဝင် ိိုက်တတောော့တယ်။  
 
အတမော့တရှျဲ့မှော ခမော ိိုတ ပောြိို့  ကျွနတ်တေ်ာမရှက်တတောော့ဘ ား။ ကျွနတ်တောော့်နှ တ်ကတန ခမောစကောားတတ ွတရှောတရှောရှူရရှူ 
ထွက် ောကကတယ်။ ဒ တပမယော့် အြဲဒ ကိို အတမ ကကောားရြဲျဲ့ ောား။ တနောက်ဆံိုား သတိ  ပန ်ည် ောတြဲော့အခ နိက် တတောော့ 
အတမော့မှော တစ်ခိုခို ိိုတနသ ိိုပြဲ။ အတမော့စကောားတတကွ တတောင်တရောက်တ မောက်တရောက် ကတ ားတစ်တယောက် 
တ ပောတနသ ိို။ ဒ တပမယော့် အတမဟော တ ပောတနက  ဘောသောစကောားတတကိွို တ ပောင်ားမပ ား တ ပောတနနိိုင်တိုနာ်းပြဲ-  
အတမော့ဦားတနှောက်က အ ိုပ်တတေ်ာတတေ်ာ ိုပ်တနတသားတယ် ဆိိုတြဲော့သတဘောတပ ော့။  
 
အတမော့ကိို အိပ်ယောတပေါ်မှော ထိိုင်ြိို့ ထ မ ိို့ ရ ောတြဲော့အထိ ဒ  ိိုပံိုစံပြဲ ဆိိုပ တတောော့။ အတမတကကောက်တနရင်ပြဲ ြစ် ြစ် 
နောက င် ွနာ်းရင်ပြဲ ြစ် ြစ်၊ နှစ်ခိုစ ံိုားခံစောားတနရရင်ပြဲ ြစ် ြစ် အတမက ကျွနတ်တောော့်ကိို တအေ်ာတခေါ်တယ်။ kone ,  
c huy  mak  phong!  တြဲော့။ 
 
ပထမဆံိုားအကကိမ်အ ြစ် အတမကျွနတ်တောော့်ကိို ခမော ိို သောား ိို့  တခေါ်တောပြဲ။ အတမ ကျွနတ်တောော့်ကိို 
င ော့သောား ိို့ တခေါ်တယ်။ ကျွနတ်တေ်ာကကောားခ င် ွနာ်းခြဲော့တြဲော့ စကောားကိိုကကောားရတော မသက်သောဘ ားအတမ။ ဒ က အတမ 
ပိိုမပ ားတြ ောော့တတောော့ ောမပ ဆိိုတြဲော့  ကခဏောပြဲ။ အတမော့ကိို အတမမခ  ပ်တည်ားထောားတတောော့ဘြဲ အတမော့ ဆ ကိို ကျွနတ်တေ်ာ 
တိိုားဝင်ခွငော့် ပ  ိိုက်တော ဆိိုရင်တတောော့ တစ်မ  ိားတပ ော့။ ကျွနတ်တေ်ာ တအားစက်သွောားတယ်။   ကိိုမတရွျဲ့နိိုင်၊ 
ဘောစကောားတစ် ံိုားမှ  ပနမ်တ ပောနိိုင်တ ောက်တအောင်ပြဲ။ 
 
အတမဟော အိပ်ယောထြဲ ြဲတနတော ရက်တပ င်ားမ ောားစွောပြဲ။ အတမော့တစ်တန ော့တောဟော တဆားထိိုား တဆားတသောက် ရတော၊ 
တ ော့က ငော့်ခနာ်း ိုပ်ရတော၊ အနောတဆားရတော၊ စောားတသောက်ရတော. .  ဒ တတနွြဲ ော့ ည်တနတော။ အတမ 
တကောင်ားတကောင်ားသိတနတြဲော့ ရှောားရှောားပ ားပ ားအခ နိတ်တဆိွို အတမက တရဒ ယိိုြွငော့်ခိိုင်ားမပ ား တစ်တယောက်တည်ား 
တနခ င်တယ်တြဲော့။  
 

*  
 

( Radi o  pl ay i ng)  
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ကျွနတ်တေ်ာ အရောရောကိို ရပ်ဆိိုင်ားထောား ိိုက်တယ်။ နစိစဓ ဝအ ိုပ်တတ ွ၊ ကျွနတ်တေ်ာတိို့ ကကကောား စကောားမ ောားတောတတ ွ-  
အတမော့အိပ်ယောတဘားကိိုပြဲ ကျွနတ်တေ်ာတန ော့တိိုင်ားတရောက်တအောင်  ောတယ်။ တိတ်ဆိတ် ခင်ားတတဟွော ကျွနတ်တောော့်အတပေါ် 
တ ား ံစွော အိက  ောတနခြဲော့တပမယော့် ခိုတတောော့ တိတ်တနတောက သဘောဝပြဲ၊ တနတကောင်ားသောားပြဲ ိို့  ထင်တတ်မပ ။ 
 
အြဲဒ  ိိုနြဲ ော့ တစ်တန ော့ အတမသတိရ ောမပ ား စကောားတ ပောခ င်သတြဲော့။ ကျွနတ်တေ်ာ  ပ စိုတပားတောတတအွတက်ွ 
တက ားဇ ားတင်ပ တယ်တြဲော့။ ကျွနတ်တေ်ာက အတမော့ကိို ကယ် ိိုက်သတြဲော့ ောား။ ကျွနတ်တောော့်မှော တစ်ခ  စကောား ံိုားတတ ွ
တပ ောက်ရှ ရ ပနမ်ပ ။  
 
ဆရောဝနအ်သစ်က တရောဂ သံိုားသပ်ခ က် အသစ်တပား ပနတ်ယ်။ တနောက်ဆံိုားတတောော့ တမျှေ်ာ ငော့်ခ က် 
ရိှ ောမပ ထင်ပ ရြဲျဲ့။ အတမ ပင်သစ်ကိိုသွောားမပ ား ဒ မှော ိုပ် ိို့  မရတြဲော့ တဆားစစ်တောတတကိွို  ိုပ်ရ ိမော့်မယ်။ အခို ိိုပံိုနြဲ ော့ 
အတမ တ ယောဉ်စ ား ိို့  ဘယ် ြစ်ပ ော့မ ြဲ။ အတမော့က နာ်းမောတရားက အဆမ ောားစွော ပိိုဆိိုား ောတယ်။ တရောဂ က 
အတမော့အရိိုားတတ၊ွ က  စောတတ၊ွ အတရ ပောားတတ၊ွ ဆြဲ ်မျှင်တတအွထိ ပ ျံဲ့နျံှဲ့ကိုနမ်ပ ။  
 
အတမော့သမ ားအငယ်ဆံိုားက အတမော့အိပ်ယောတဘားကိိုတရောက်တအောင် ကမဘောအရပ်ရပ်ကိို  ြတ်မပ ား 
အတရောက် ောခြဲော့တယ်။ အတမော့နောားမှော   စံိုမပ ။ အတမော့ အတ ခအတနတည်မငိမ် ောမပ ား ခရ ားသွောား ောနိိုင်တအောင် 
 ိုပ်ကကြိို့   အောား ံိုား စိိုင် ပင်ားတနကကတယ်။  
ဒ ကကောားထြဲမှောတတောော့ အတမဟော တရောဂ နြဲ ော့ တိိုက်ပွြဲဝင် ိိုက်  က်တ မ ောက် ိိုက် တစ် ှညော့်စ ပ ပြဲ။ အောားတက် ော ိိုက် 
နမ်ွားတခွသွောား ိိုက်။ 
 
ကျွနတ်တေ်ာတရော. . .  တမောဟိိုက်မပ တပ ော့ အတမ။ အဆံိုားမရိှတန ော့ရက်တတမှွော ပ တ ောင် ိို့  ပိိုဆိိုား ောတြဲော့အတ ခအတနကိို 
ရင်ဆိိုင်ရင်ား၊ မိသောားစိုကကောား တရစပ် အ ငင်ားပွောားကကတောတတကိွို  ြတ်သနာ်းရင်ား တပ ော့။ ကျွနတ်တေ်ာ 
ဒ ိမော့်တခ က်တကာွး  ပ တ်က မှောကိိုတတောော့ တကကောက်တနတယ်။ ဒ တပမယော့် အတမက ဒ တ ောက် 
နောက င်ခံစောားတနရတြဲော့အခ နိမှ်ော ကျွနတ်တေ်ာ ဘယ် ိို ညည်ားည ရက်မ ြဲ။ ဒ ကကောားထြဲကပြဲ အတမော့ကိို 
ကျွနတ်တေ်ာထောားခြဲော့ြိို့  ဆံိုား ြတ်ရတတောော့တယ်။  ပင်သစ်ကိိုကျွနတ်တေ်ာသွောားမယ်။ 
ကျွနတ်တောော့်ကိိုယ်ကျွနတ်တေ်ာ ည်ားတစောငော့်တရှောက်ရင်ား အတမ တရောက် ောြိို့ ကိို ည်ား  ပင်ဆင်စရောရိှတော 
 ပင်ရင်ားတပ ော့။ 
 
အတမော့ကိို ကျွနတ်တေ်ာနှ တ်မဆက်ခင်မှော အခနာ်းထြဲက   တတအွောား ံိုားကျွနတ်တေ်ာ ထွက်ခိိုင်ား ိိုက်တယ်။ အတမနြဲ ော့ 
ကျွနတ်တေ်ာ ဒ တစ်ခ  တကယ်စကောားတ ပောခ င်တယ်။  
‘အိမ်က  တတကိွိုနှ တ်ဆက်တယ်တ ပော ိိုက်. . . ဓောတ်ပံိုတတပိွို့ တနေ်ာ. . . မင်ား ည်ားဂရိုစိိုက်’။ 
အတမကခ တိိုင်ား ိိုပြဲ ဣတ္နဒ အခိုအခံရိှတန ပနတ်ယ်။ အတမော့ဆ က ကျွနတ်တေ်ာ ဘယ်တတောော့မှ 
ဒ ထက်ပိိုမရနိိုင်ဘ ား ိို့  တသခ ော ော ပနတ်ယ်။ အတမော့ကိို အတမော့အတိိုင်ားပြဲ ကျွနတ်တေ်ာ က်ခံရမှောတပ ော့။ 
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ကျွနတ်တောော့်ဘက်ကတတောော့ ပထမဆံိုား ဒ စကောား ံိုားတတကိွိုတရရွတ်မိတယ်။ “ နှ တ်ဆက်ခြဲော့တယ် အတမ။ ကျွနတ်တေ်ာ 
အတမော့ကိို ခ စ်တယ်။’ 
  
 
 

*  
( PA announc ement s )  
 
အခို ကျွနတ်တေ်ာ အိမ် ိို့  တခေါ်ခြဲော့ြ ားတြဲော့ ပ ရ ကိို  ပနတ်ရောက်မပ ။ ကျွနတ်တေ်ာ ဒ ကိို  ပနမ်တရောက်တော နှစ်နှစ်ရိှမပ ။ 
မိတ်တဆွတတနွြဲ ော့တတွေ့တယ်၊ အ ပင်ကိိုသွောားတယ်၊ ကျွနတ်တောော့်ဘဝ အသက်ဝင် ော ပနတ်ယ်။ မပ ားတတောော့ ည်ား 
ဒ တတကိွို  ိုပ်မိ ိို့  ကျွနတ်တေ်ာအ ပစ်ရိှသ ိိုခံစောားရ ပနတ်ောပ ပြဲ။  
 
အတမ ပ ရ  ပနတ်ရောက် ောရင် အဆင်သငော့် ြစ်တအောင် ပင်တယ်။ ဒ တန ော့ ောားနက် ြန ်ောားပြဲ။  တဆားရံိုတနရောရမပ ။ 
ရက် ည်ားတ ပောမပ ားမပ ။ အတမ ိုပ်ြိို့ က ပိိုတနတကောင်ားတအောင်တနမပ ား တ ယောဉ်တပေါ်တက် ောြိို့ ပြဲ။  
 
 

*  
 

( Chant i ng)  
 
ဒ တပမယော့် ခရ ားသွောားြိို့ အတက်ွ  ိိုအပ်တြဲော့တဆားစစ်ခ က်တတမွ ိုပ်ခင် တစ်ရက်မှော အတမရယ် မနိိုား ောတတောော့ဘ ား။ 
အြဲဒ ညက အတမော့ဦားတနှောက်ထြဲ တသွားတကကောတစ်ခိုတပ က်သွောားခြဲော့မပ ။  
 
တကယ် ိို့ အတမ တနောက်ရက်နည်ားနည်ားသောထပ်တန ိို့ ရခြဲော့ရင်  ပင်သစ်ကိိုအတမတရောက် ောမပ ား အတမော့အသက်ကိို 
ကျွနတ်တေ်ာတိို့  ကယ်ခ င် ကယ် ိိုက်နိိုင်မ ောား။ အြဲဒ  ိိုမဟိုတ်ဘြဲ အတမော့ကံကိုနခ် နိတ်ရောက် ောခြဲော့တော ောား 
အတမော့တမွားရပ်တ မမှောပြဲ တနောက်ဆံိုားထွက်သက်ကိို ရရ သွောားခ င်တော ောား။  
 
အြဲဒ ညက အတမော့အတ ောင်ားကိို ကမ်ပံိုဆွနကိ်ို  ပနယ် သွောားကကတယ်။ ကိိုဗစ်ကပ်တဘားကက ားထြဲမှောမိို့  
အောား ံိုားအသိုဘကိို  ပနမ်တရောက်နိိုင်ကကတတောော့ မိသောားစိုတတရိှွတြဲော့ တိိုက်ကက ားနှစ်တိိုက်စ ံိုားမှော အသိုဘကိို 
က င်ားပ ိိုက်ကကတယ်။ 
 

*  
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မိသောားစိုတတတွရော မိတ်တဆွတတတွရော ကျွနတ်တေ်ာတိို့ အောား ံိုား အတမော့ကိို တနောက်ဆံိုားအတ တ  
နှ တ်ဆက်ခ င်ကကတယ်။ တသ ခင်ားတရောားက အတမော့ကိို တနောက်ဆံိုားခရ ားဆ တခေါ်သွောားခြဲော့မပ ။ ကျွနတ်တေ်ာတိို့  
တကကကွြဲရ ခင်ားက မခံမရပ်နိိုင်တအောင်ပြဲ။ အတမော့ကိိုဆံိုားရရ ံားရတောကိို ရင်နြဲ ော့အမျှ ခံစောားရတယ်။ 
နှ ံိုားသောားတတရိွနမ်ွားတနတယ်။ ဒ တပမယော့် ဟိိုဘက်ကမဘောတစ် ခမ်ားမှော အတမဟော ဘဝအသစ်ကိို 
တပ ေ်ာရွှင် ခင်ားတတ ွခ စ်ခင်တရောားတတနွြဲ ော့ စတင်တနမယ် ိို့  ယံိုကကည်ပ တယ်။ ဘဝက 
မ က်တတောင်တစ်ခတ်အတင်ွားမှော တ ပောင်ား ြဲသွောားနိိုင်တောမ  ိားပြဲ။ ဘဝတစ်ပ ားက အတမော့ဝိညောဉ် 
တအားတအားသက်သော နောားတနနိိုင်တအောင် တဆောင်ယ သွောားတပားတတေ်ာမ ပ  ိို့  ဗိုဒဓရှင်တတေ်ာထံ 
ဆိုတတောင်ားမိတယ်။ 
 

*  
 

စ ောပနမပ ားမပ ။ အတမော့ကိိုတက ားဇ ားတင်ရင်ား အတမတပ ေ်ာပ တစ ဆိုတတောင်ားတယ်။ အောော့ဟနွဒ် စမန ော့ ်၁၃  မ်ားထြဲ 
ဟိိုဒ တ ျှောက်ရင်ား ကတ ားဘဝက ရခြဲော့ြ ားတြဲော့ အတငွေ့အသက်တတ၊ွ အသံတတ၊ွ အမှတ်တရတတကိွို ရှောတြွမိတယ်။ 
အတမနြဲ ော့ပတ်သက် ိို့  အမှတ်ရစရောတတ၊ွ ရိို ားရိို ားစင်ားစင်ား တပ ေ်ာစရောအခ နိတ် ားတတကိွို  ပနရှ်ောမိတယ်။ 
ကျွနတ်တေ်ာဟော တ ထြဲတမ ောတနသ ိို ခံစောားမိတယ်။ မ က်တမှောက် ြစ်ပ က်တနတောတတကိွို ည်ား မဆင် ခင်နိိုင်။ 
အရောရောတိိုင်ားဟော အရိှတရောား မဟိုတ်သ ိို ိို မ နဝ် ားတရောတထွားမပ ား အဓိပပ ယ်မြဲော့တနတယ်။  
 

* 

 
ကျွနတ်တေ်ာတစ်တနရောရောမှ အ မစ်တယ်ွတနတအောင် ဘောမှ ဆွြဲမထောားနိိုင်ကက ပနဘ် ား။ အတမော့ရြဲျဲ့ ဇောတိတ မကိိုတတောော့ 
သွောားခ င် ပနတ်ယ်။ အြဲဒ က ကျွနတ်တေ်ာ တယ်ွတောခ င် ောတြဲော့တနရော။ ကျွနတ်တေ်ာ ဒ တနရောနြဲ ော့တဝားတအောင် အတမ 
အမ  ိားမ  ိား ိုပ်ခြဲော့တော အတမော့အတက်ွ ောား ကျွနတ်တောော့်အတက်ွ ောား။ ကျွနတ်တေ်ာမသိဘ ား။ အခိုတတောော့ 
အတမ ည်ားမရိှတတောော့ဘ ားဆိိုတတောော့ အတမော့ ျှျိို့ဝှက်ခ က်တတကိွို မသိနိိုင်တတောော့ဘ ား။ 
အောား ံိုားအတမနြဲ ော့အတ ပ သွောားခြဲော့မပ ။ ကျွနတ်တေ်ာ အတမော့အတက်ွ တကကကွြဲဝမ်ားနည်ားရတြဲော့အခ  အြဲဒ ကျွနတ်တေ်ာက 
သိခ င်ခြဲော့တပမယော့ ်မရ ိိုက်တြဲော့ အတမော့ဆ က အတ ြတတအွတက်ွပ  ငိိုတော။ 
 

*  
 

( Cer emony  i n  Teoc hew di al ec t )  
 
ခရ ားသွောား ောခွငော့်တတ ွပနခွ်ငော့် ပ  ောတောနြဲ ော့ ကမ်ားရိို ားတနာ်းက အတမော့အိမ်တ ားဆ   ောခြဲော့တယ်။ အပ ားတိို့   
အတမော့သမ ားအငယ်ဆံိုားတိို့ နြဲ ော့ အတ တ  သတတ မပတ်တ မောက် ရက် ည် ိုပ်ကကမ ိို့ ။ တရိုတ်ရိို ားရောအရ ဒ အခ နိဟ်ော 
အတမော့ဝိညောဉ် ဒ ဘဝက အမပ ားအပိိုင်ထွက်ခွောမပ ား တနောက်ဘဝကိို က ားတြဲော့ အခ နိ ိ်ို့  ယံိုကကည်ကကတယ်။  
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( Conv er s at i on  i n  Khmer )  
 
အတမနြဲ အတ တ  ဘဝအသစ်ကိို ပ သွောားတစခ င်တြဲော့ အသံိုားအတဆောင်ပစစည်ားတတ ွအကိုန ံ်ိုား ကျွနတ်တေ်ာတိို့  မ ားရရ ျဲ့ိမပ ား 
ဆိုတတောင်ားတပားကကတယ်။ ကိိုယ်စောားစကက  အိမ်၊ ကောား၊ ပိိုက်ဆံ. . . တတ ွမ ားတတောက်အ ြစ် ယိမ်ားထိိုားကတနကကမပ ား 
မ ားခိိုားအ ြစ်  ွငော့်တပ ောက်သွောားကကတယ်။ 
အတမဘယ်ကိိုတရောက်တနတန အတမော့ဆ  တရောက်သွောားနိိုင်ပ တစ။  
 

*  
 

အတမော့တမွားတ မမှော ကျွနတ်တေ်ာခရ ားဆက်တန ပနတ်ယ်။ ခိုတတောော့ ဒ တ မဟော ကျွနတ်တောော့်အိမ် ြစ် ောမပ တပ ော့။ 
အတမော့ဘောသောစကောား ြစ်တြဲော့ ခမော ခိုတတောော့ ကျွနတ်တောော့်စကောား ြစ် ောပ မပ ။ ကျွနတ်တေ်ာ ဘယ် ိိုနည်ားနြဲ ော့ 
ရ ောတောပြဲ ြစ် ြစ် ကျွနတ်တောော့်ဆ မှော အတမော့အတမွက ဆက်ရှင်သနတ်ယ်။  
 
အတမော့အမှတ်တရတတကွ အသက်ဝင်တနကကတသားတယ်။ 
 အတမော့အသံတတ ွဆက်မပ ား  ွငော့်ပ တံနရစ်သ ိို 
ကျွနတ်တေ်ာ အတမော့ တ ယ တ သိမ်ားတတ ွမကကောားနိိုင်တတောော့ဘ ား။ 
 
ဒ တပမယော့် တစ်ခ နိ ံ်ိုား အတမတ ပောတတ်တြဲော့ စကောား ံိုားတတသံွိုားမပ ား အတမော့ဘောသောစကောား-  ကျွနတ်တေ်ာတိို့  
ဘောသောစကောားနြဲ ော့ အတရားကက ားတြဲော့ကိစစတတကိွို တ ပောတနတိုနာ်းပြဲ။  
 

*  
ဟိိုင်ား တဂ ဘ . .  အခို အတမတခေါ်တော။ ဒ တန ော့ ြနမ်ွားပင်မှောရိှတယ်။ အပ ားက ဒ ည ညစောစောားြိို့  
မင်ားအောားသ ောား ိို့  တမားတနတယ်။ ြိုနာ်း ပနတ်ခေါ်တနေ်ာ။ 
 
ဟိိုင်ား တဂ ဘ . .  အတမ မင်ားကိို မတတွေ့တော ကကောတနမပ ။ မင်ားအတကကောင်ားတတာွးတနတော။ 
 
တဂ ဘ  ဒ တန ော့ မင်ားတမွားတန ော့တ  အတမသိတယ်။ မဂဂ ော တမွားတန ော့ တနေ်ာ။ ဒ တန ော့သည မင်ားဘောအစ အစဉ်ရိှ ြဲ။ 
အတမ တမတတ ောတတ ွအမ ောားကက ား ပိို့ တပားတနတယ်။ တထွားတပွေ့ ျှက်. . . အတမ။ 
 
 

 


