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မဂၤလာေန႔
က/မ

မဂၤလာ နံနက္ခင္ားပါ ခင္ ်ာ့/ရွင့္

မ

က်န္ားမာပါစ

က

က်န္ားမာပါတယ္ခင္ ်ာ့

က/မ

မဂၤလာ နံနက္ခင္ားခ်ိန္ခါ

က

သာယာေသာ ေန႔သစ္ျဖစ္ပါေစ

မ

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ေန႔သစ္ျဖစ္ပါေစ

က

က်န္ားမာပါစ

မ

က်န္ားမာပါတယ္ရွင့္

က/မ

မဂၤလာနံနက္ခင္ားခ်ိန္ခါ

နာားလည္သင့္ၿပီ
V1

သနာားေန႐ံုန႔ေတာ့ လူသာားေတတရ႕ ေဝဒနာ သက္သာႏုိင္မယ္ မထင္… ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ ခံစာားၾကည့္မွ
စီားလာတ့ မ်က္ရည္ေတတ မင္ားတေယာက္ပုိၿပီား နာားလည္မယ္

V2

ခံစာားရင္မွာ အျပည့္မုိ႔ ေျဖသိမ္ခ
့ ်င္တ့ ေစတနာ စိတ္မွာ အစဥ္ရလ
ွိ ည္ား… မေျပလည္ႏုိင္တာ ႀကံ်ိဳတ့အခုိက္မုိ႔
႐ုန္ားကန္ေန ကုိယ့္အေျခအေန ကုိယ့္ဘဝအတတက္ပ နာားလည္မလာား

CHO:

ကုိယ္စတမ္ားရွိသေလာက္ေတာ့ ဉာဏ္စတမ္ားရွိသေလာေတာ့ ျပန္လည္လုိ႔ ေပားဆပ္ သင့္ၿပီကတယ္ လူေတတအတတက္
ေပားဆပ္သင့္ၿပီကတယ္…

V3

လူတုိင္ား ကုိယ္စီ အသိန႔ လူသာားေတတရ႕ ေဝဒနာ သက္သာႏုိင္ေစဖုိ႔ ကုိယ္စီ ရင္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္န႔
တုိ႔တာဝန္က်ရာေျမ အခ်င္ားခ်င္ားေတတအတတက္ ျဖစ္ေစမယ္…

တုိ႔အာားလံုား အတူတူ
V1

လူသာားခ်င္ား အတူတူ တေျမသာားခ်င္ား အတူတူ ခံစာားခ်က္ မတူညီမႈေၾကာင့္ရယ္ အပစ္ပယ္ ခံရဆ…
လူသာားခ်င္ားအတူတူ တေရထေသာက္တ့အတူ သတ္မွတ္စံႏႈန္ားေၾကာင့္ရယ္ စတန္႔ခတာခံရဆ…

Cho:

တုိ႔အာားလံုား လူေတတပ ဘာေၾကာင့္ အဆင့္အတန္ားခတေနလ တုိ႔အာားလံုား ဧည့္သည္ပ အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့
သတာားမွာပ တုိ႔ရ႕ လက္ကုိတတ ေလာကသာယာ လွပဖုိ႔… ႀကိ်ိဳားစာားၾကမယ္

V2

ေတာင္ားပန္ပါတယ္ ညီမွ် အခတင့အ
္ ေရားေပားဖုိ႔ကတယ္ ႏွလံုားသာား ေၾကကတရသူအတတက္ ဝုိင္ားကူကာ လက္တတ
အသိစိတ္ေတတန႔ အျမင္မ်ာားလည္ား ဖတင့လ
္ ုိ႔ရယ္ ကမ္ားလက္ႀကိ်ိဳလွမ္ားလုိ႔ရယ္ ေမတာလုိေနတယ္

အေရာက္လွမ္ားခ့ပါ
V1

ေစတီျဖဴ ေတာင္ကုန္ားေလားထက္မွာ ျမင္ႏုိင္တယ္ တုိ႔ပအုိဝ္ားဌာနယ္ေျမ စမ္ားေခ်ာင္ားေလား ၿငိမ့စ
္ ီားလုိ႔ေန
သနပ္ဖက္ထတက္တ့ေျမ လာၾကည့္လွည့္ပါလာား … ျဖဴစင္တယ္ တုိ႔ပအုိဝ္ားစိတ္ထာားေတတ မျပန္ခ်င္ေအာင္
ဧည့္ဝတ္ ေက်ပတန္မယ္ စိမ္ားလန္ားတ့ တုိ႔ဘဝေတာင္ယာ အသီားအပတင့ေ
္ လားေတတ လာၾကည့္လွည္ပါလာား

Cho

လတဥ္လယ္မတိ်ိဳန္ေနာ လ၀္ားဟတ်ိဳန္ ာသီ ပအုိဝ္ားစကာားေတတန႔ တုိ႔ဖိတ္ေခၚ အေရာက္လွမ္ားခ့ပါဦား ယဥ္ပါတယ္
တုိ႔ပအုိဝ္ားမေလားေတတ အေရာင္မစံုတ့ အနက္ဝတ္စံုေတတန႔ ႐ုိားသာားမႈ စိတ္ရွိၾကတယ္ လူားဖုင္ပတယ္႐ုိ
လတဥ္ထတာား မတ်ိဳန္ေနာ လတဥ္လယ္မတိ်ိဳန္ေနာ လ၀္ားဟတ်ိဳန္ ာသီ ပအုိဝ္ားစကာားေတတန႔ တုိ႔ဖိတ္ေခၚ အေရာက္လွမ္ားခ့ပါဦား

V2
CHO:

လက္ဖက္ခူားတ့အေမ
V1

ေတာင္တန္ားကလာ ေက်ာင္ားေနေသာ မိန္ားကေလားရာ ေတာင္တန္ားကုိ မျပန္ခ်င္ေတာ့ဘူားလာား ခ်ိ်ိဳၿမိန္ပူေႏတား
အိပ္မက္ေလားေတတထ ၿမိ်ိဳ႕ေက်ာင္ားႀကီားမွာ ေက်ာင္ားေနေသာ မိန္ားကေလားရာ

V2

လက္ဖက္ခူားတ့ အေမ လက္ဖက္ရတက္ကေလား သိန္ားသန္ားကုေဋ စုေဆာင္ားေသာအခါ ေငတျဖစ္လာ အေမေက်ာ
ပူေစတ့ ေနေလာင္ျခင္ား ဒဏ္ဟာ အရိပ္ေလားထမွာ ေက်ာင္ားတက္ေသာ သမီားအတတက္ပါ

CHO:

ဒီေျမ ဒီေတာင္တန္ားေတတက လတမ္ားၿပီဆုိတာ အေမအုိ ေမွ်ာ္ေနရင္ား ပင္ပန္ားလွၿပီ ဆုိတာ သတိတရာား
ေနာင္တတရာား ေတတန႔ ၿမိ်ိဳ႕ေက်ာင္ားႀကီားမွ အေရာက္ျပန္ခ့ မိန္ားကေလားရာ

ၿငိမ္ားခ်မ္ားတ့ ကမာၻေျမ
V1

ကုိယ့္ဘဝကုိ ေျပလည္ေအာင္ ႀကံဖန္လႈပ္ရွာား လူေတတရင္မွာ အတ မာနေလားေတတ ဂုဏ္ေရာင္ေတတကင္ား
ႏတမ္ားပါားသူ လူတန္ားစာားကုိ အဖက္မလုပ္ခ်င္ ေလာကရ႕ လူေတတ သေဘာ

V2

ဝမ္ားနည္ားစရာ ႀကံ်ိဳလာရင္ ကူညီပါလာား ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ ေဆတရင္ားလုိ စိတ္ကေလား သဘာထာား ဒီကမာၻမွာ
ခဏေတတ႕ၾကတ့ လူသာားခ်င္ားေတတ လူလူခ်င္ား ႐ုိင္ားပင္ားလုိ႔ ကူညီပါ

CHO:

(ရန္လုိမႈမ်ာား ဖယ္ရွာားကာ ခတင့္လတတ္ခ်စ္ၾကပါ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ ေဆတရင္ားလုိ စိတ္မွာ အၿမထာားလုိ႔
ၿငိမ္ခ်မ္ားတ့ ကမာၻေျမကုိ ဖန္တီားၾကမယ္ အုိလူသာား ႐ုိင္ားပင္ားလုိ႔ ကူညီပါ /ေဖားမလုိ႔ ကူညီပါ)2

ကမာၻေျမေကာင္ားကင္
V1

ခ်စ္ျခင္ားဖတ႕တည္ေသာ မိသာားစုကမာၻေလား မိဘန႔အတူ သာားသမီားျပည့္စုတ
ံ ယ္ ေဝမွ်ေဖားကူရင္ား
ခုိင္ၿမတတလက္ေတတ ခ်စ္ျခင္ားန႔အတူ တုိ႔ရ႕အာားအင္ေတတ

V2

တည္ၿမ သစၥာတရာား အလွဆံုား သစၥာတရာား ေအားျမအရိပ္မွာ ဘဝတခု ျဖစ္တည္ေန ၾကည္ႏူားၿပံ်ိဳားေပ်ာ္ျခင္ား
ၿခံ်ိဳလႊမ္ားလွပေန အပူေသာကေတတ ကင္ားေဝားတ့ ကမာၻေျမ

CHO:

တုိ႔ကမာၻမွာ ရွိတ့ ေကာင္ားကင္ဟာ တုိ႔ရင္မွာ ရွိတ့ ေကာင္ားကင္ပါ တုိ႔ဘဝမွာ ရွိတ့ ေကာင္ားကင္ဟာ
မိသာားစုကမာၻေလား တုိ႔ရ႕ ကမာၻငယ္ ေကာင္ားကင္ပါ

V3

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေသာ အနာဂတ္ကမာၻေလား ေႏတားေထတားစတမ္ားအင္ ႏွလံုားသာားထ တည္ေန မိသာားစု ကမာၻေလား
အနာဂတ္ လွပေစမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတတ အၿမတမ္ား အသက္ရွင္ေန

CHO:
V4

ေပားဆပ္ေနၾကတ့ ၾကင္နာျခင္ားေတတ ရရွိေနၾကတ့ ႏွလံုားသာား ေမတာေတတ ထာားရွိေနၾကတ့ ခ်စ္ျခင္ားန႔
ယံုၾကည္ျခင္ား မိသာားစု ကမာၻကုိ လွပေစ

CHO;

ဧဒင္ငိသ
ု ံ
V1

ကမာၻေလာက အလယ္မွာ အတစိတ္ေတတမ်ာား ၾကင္နာမႈမ်ာား ကင္ားမ့ၾကၿပီ ညဥ္ားဆမႈမ်ာား မ်ာားျပာားေနလုိ႔
ဒီကမာၻႀကီား ညည္ားတတာားၿပီ

V2

လူမ်ိ်ိဳားခတေတတၾကာား ခတျခာားမႈမ်ာား စာနာမႈမ်ာား ကင္ားမ့ၾကၿပီ အင္အာားႀကီား သူမ်ာားၾကာား အာားနည္ားသူေတတ ညႇာတာမ့
သူရယ္ မရွိၿပီ

CHO:

မနာလုိ မုန္ားတီားမႈေတတၾကာား ႏွိပ္စက္ခံေနၾက ခတန္အာားနည္ားသူေတတ ခတျခာားျခင္ားရ႕ သာားေကာင္ေတတလာား
စိတ္အာားငယ္ေနရွာ ကတျပာားၾကတ့ အသာားအေရာင္ေတတက အုိား လူ႔တန္ဖုိားလာား ဟန္ေဆာင္တ့ အၿပံ်ိဳားေတတ
အမုန္ားမ်ာားန႔ အတေတတလည္ား စတန္႔လတတ္သင့္ၿပီ

ဧဒင္ထက သစ္သီားခ်ိ်ိဳခ်ိ်ိဳ
V1

က ်ာေတတ စာေတတထ ေၾကာ္ျငာပံုေတတရယ္ (လူေတတ)

၂

ဘယ္လုိ ဖတံ႕ၿဖိ်ိဳားတယ္ ပညာရွင္ေတတရယ္

ၾကံစည္ပုေ
ံ တတရယ္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာ ၿပီားေရာ့လာား
CHO:

[အဆင္ားက လွေနလည္ား အရည္အခ်င္ားက အဆိပ္ေတတပ လူသာားခ်င္ား ေမတာထာားရွိမႈေတတ
ေခါင္ားပါားလတန္ားေလေတာ့ ]2 ဖတံ႕ၿဖိ်ိဳားျခင္ား ရလဒ္ဟာ လွည့္စာားၿပီား ဧဒင္ထက လူ႔ဘဝ ႐ႈမဝေစတ့ အသီားခ်ိ်ိဳခ်ိ်ိဳ

V2

ဒီကမာၻေျမျပင္တလႊာား ဒီအခ်ိန္ ဒီအခါမွာ (လူေတတ)

၂

ဘာကုိ အေမွ်ာ္လင့္ဆံုား ရွင္သန္ႏုိင္ဖိ႔ု အေရား လံုၿခံ်ိဳႏုိင္ဖုိ႔

အေရား ဒီအရာေတတကို လူေတတ အေမွ်ာ္လင့္ဆံုားပါ အႏၲရာယ္မ်ာားစတာ ရင္ဆိင
ု ္ေနျခင္ားဟာ အၾကင္နာ
ညႇာတာကင္ား လူသာားခ်င္ား ၿခိမ္ားေျခာက္လာ
CHO:

ဖတ႕ံ ၿဖိ်ိဳားေရားအတတက္ဆုိၿပီား ကုိယ္က်ိ်ိဳားဖက္လုပ္ေနျခင္ား လူသာားရ႕ ဝန္ားက်င္ ၿငိမ္ားခ်မ္ေရားမွာ
ဆူားေညႇာင့္ခလုတ္ေတတပ အနာဂတ္ရ႕ မ်ိ်ိဳားဆက္ကေလားမ်ာား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္ေစသာား လူသာားရ႕ စိတ္မွာ
ၿငိမ္ားခ်မ္ားေရားအတတက္ အၿမတမ္ား စိတ္အစဥ္မ်ာား ခံစာားထိေတတ႕မွသာ လူသာားကမာၻ တကယ္ကုိ ေအားျမ
ၿငိမ္ားခ်မ္ားရင္ားန႔ သာယာျပည့္စုမ
ံ ယ္

ေပားဆပ္သူ
V1

ေပားဆပ္သူဟာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္ားေတတ မထာားခ့ပါ ထိပ္ေရာက္ႏုိင္ဖုိ႔ ျငမ္ားတခုလုိ ျဖည့္ဆည္ားခ့တာ ျဖဴစင္တ့
အၾကင္နာ သူ ေဝမွ်ေပားရွာ

V2

ေပားဆပ္သူဟာ ဆန္ေရလုိသာ သူစီားဆင္ားတာ ေခၽတားစက္ေတတန႔ ပန္ားခင္ားလမ္ားကုိ ဖန္တီားေပားမွာ လက်သူကုိ
ကူညီလုိ႔သာ ထူမေပားတာ

Pre

အႏိႈင္ားမ့ ခ်စ္ျခင္ား အာားနည္ားသူ အတတက္ပါ အဆံုားမ့ခ်စ္ျခင္ား လမ္ားေပ်ာက္သူ အတတက္ပါ

CHO:

ဒီဘဝ ခက္ခခရီားေတတမွာ အခ်ိနလ
္ င့္ေတာ့မွ တန္ဖိားု နာားလည္ၿပီ မႈန္ဝါားတေယာက္တည္ားေန႔ေတတမွာ
ကုိယ္ရခ့သလုိ ျပန္ေပားဆပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ရွင္သန္ေနမယ္

လက္တတစုိ႔လာား
V1

လူသာားဝန္ားက်င္ သာယာဖုိ႔ေလ ေျခလွမ္ားသစ္ေတတ ျပင္ဆင္ဖိ႔ု ရွငသ
္ န္ေနမယ္ တုိ႔တေတတ လုိေနရာကုိ
သတာားၾကပါစုိ႔ အျမင္ဖလွယ္တူညီ အသိစိတ္ ပ်ိ်ိဳရတယ္ေနသူ အာားမာန္

CHO:

အခက္အခၾကာားမွာ ရွင္သန္လုိက္စမ္ား မယုိင္မလစိတ္ေတတ ခုိငခ
္ ုိင္ၿမ ဖတံ႕ၿဖိ်ိဳားျခင္ားအတတက္ အမွနအ
္ တုိင္ား
သက္ေသ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ရင္ား အနာဂတ္အလင္ားေရာင္ ေနျခည္ႏုထ ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္
အတူလက္တတ ခံစာားတတ္ေအာင္ ကမ္ားလက္လွမ္ားပါစုိ႔

V2

ၿပိ်ိဳလုအျဖစ္ကုိ ျပင္ဆင္ဖိ႔ေ
ု လ တည္ေဆာက္ျခင္ားမွာ ပါဝင္စိ႔ု ခႏၶာတည္ရာ အရပ္မွာ တာဝန္ကိယ
ု ္စီ
ထမ္ားၾကပါစုိ႔ ပုိင္ရာ ဆုိင္ရာ အနီားမွာ ပါဝင္ျပင္ဆင္ အသံုားခံ.. V1 , CHO , V2 CHO

အဓိကလူ
V1

တုိ႔ရ႕ ျပႆနာကုိ တုိ႔ပ ရွင္ားႏုိင္လိမ့္မယ္ သူမ်ာားအာားကုိားလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူား ကုိယ္အဂၤါစံုသူ လူသာားခ်င္ားေတတပ
ကုိယ့္ႏွေခါင္ားေပါက္န႔ ကုိယ္ သူမ်ာားနည္ားတူ အသက္ရွင္မယ္

V2

တုိ႔ရ႕ အေရားအရာကုိ တုိ႔ဘ ျမင္လိမ့္မယ္ သူမ်ာားေတတလုိေတာ့ မျပည့္စုဘ
ံ ူား ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္အခါမဆုိ
ေျဖရွင္ားသတာားႏုိင္ရေအာင္ ကုိယ့္အစတမ္ားအစန႔ ကုိယ္ပုိင္တန္ဖုိားရွိရွိ စတမ္ားေဆာင္မယ္

CHO:

ဘုရာားသခင္ဆုိတာ အမွန္တရာားန႔ သစၥာတရာားပါ ဘုရာားရွင္ဆုိတာ ခ်စ္ျခင္ားေမတာ တရာားပါ
တုိ႔အသည္ားႏွလံုားထ ဒီတရာားသေဘာမ်ာား ရွိလုိ႔ေနရင္ ဘုရာားရွင္ သခင္တုိ႔ဘက္က ရပ္တည္ေနမယ္

V3

တုိ႔ရ႕ လမ္ားေတတကုိ တုိ႔ပ ဖတင့ႏ
္ ုိင္လိမ့္မယ္ ဒီအတုိင္ား လက္ပုိက္ၾကည့္လုိ႔ မရဘူား အေျဖမွန္ရွာႏုိင္ရင္
အခတင့အ
္ လမ္ား ပတင့လ
္ ာခ့ရင္ တေကတ႕ေတတ႕ေတာ့ေလ တာားဆီားထာားသမွ် ပတင့္မွာပ

V4

တုိ႔ရ႕ ဥပေဒကုိ တုိ႔ဘ လုိက္နာမယ္ သူမ်ာားေဖ်ာက္ဖ်က္ေတာ့ အတုမယူန႔ ညီညာေနပါရင္ ျပည့္လပ
သာရမယ္ အေျပာမဟုတ္ လက္ေတတ႕ အသိတရာား ရွိရွိ က်င့္ေဆာင္မယ္

ခ်စ္ျခင္ားတရာား
V1

(အာားလံုား)၂ ခ်စ္ျခင္ားတရာားကုိ ယံုပါ (အာားလံုား)၂ ေပားေဝကာ စာားသံုား အခ်စ္မ်ာားန႔ ခံစာားခ်က္တိ႔ု မလုိဘူား
ထူားဆန္ားလတန္ားတ့ ဒီကမာၻႀကီားထမွာ

V2

သင္မရွာေဖတလည္ား အခ်စ္က လာခ်င္လာမွာပ သင္ရွာေဖတေနခ်ိနက
္ ် အခ်စ္က ဘယ္ဆီ ေရွာင္ပုန္ားမလ
အခ်စ္အတတက္န႔ စတန္႔စာားဖူားတ့ ရာဇဝင္မ်ာား ေရားထုိားခ့ၾကၿပီ မဆန္ားဘူားလာား

V3

ဒီကမာၻေျမထ အေဟာင္ားေတတ ေသဆံုားလည္ား ေနပါေစ တေယာက္တည္ား အခ်စ္န႔ ရွင္သန္ေနႏုိင္တယ္
အာားလံုား စနစ္တက် ဖတ႕စည္ားထာားတ့ ခႏၶာကုိယ္ အေတတားထ အခ်စ္မရွခ
ိ ့ရင္ လူဟာ စက္႐ုပ္လုိ

ႏွလံုားသာားငုိပတ
V1

ခင္မင္ရတ့ ေတတ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္ စကာားေတတလည္ား ရင္ားႏွီားမႈန႔ ၾကည္ႏူားတုိ႔ရင္ထ ၿပံ်ိဳားလုိ႔မဝခင္ ေပ်ာ္ရႊင္လုိ႔
မဆံုားေသားခင္ တနယ္စီ ေဝားၾကရဦားမယ္

V2

အေနေဝားၾကရလည္ား စိတ္မွာ တေန႔မွ မေမ့ပါဘူား အလတမ္ားစကာားေလားလည္ား မထာားရက္ခ့ပါဘူား ျပန္ဆံုရမယ့္
ေန႔ရက္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ခ့တယ္ သတိရ ေတာင္ားဆု ျပ်ိဳလ်က္ရွိေနမယ္ မျပန္ပါန႔ဦား ေျပာခ်င္လည္ားပ
မထတက္ႏုိင္ဘူား တာားလုိ႔မရတ့ အခ်ိန္မ်ိ်ိဳား ေရာက္ၿပီေလ တေယာက္န႔ တေယာက္က ရင္မွာ အမွတ္တရန႔ေနာ္
အစဥ္သာ ေတာင္ားဆုျပ်ိဳေပားမယ္

V3

ကုိယ္စီ အၿပံ်ိဳားန႔ ခတခတာႏႈတ္ဆက္ စကာားေတတလည္ား ႏွလံုားသာားထက ငုိပတ ျဖစ္ၿပီေလ တေယာက္န႔ တေယာက္ကုိ
ျပန္လည္ ေတတ႕ၾကဖုိ႔ရာ ကံၾကမၼာရ႕ အဆံုားအျဖတ္ပါ

လမ္ားျပၾကည္
V1

ၾကည္လင္သာယာ ေအားျမလွတ့ ခုခ်ိန္ခါဝယ္ လူငယ္ေတတမွာ တက္တက္ႂကတႂကတ ၿပံ်ိဳားေပ်ာ္ေနတယ္
လူငယ္ေတတကုိ လမ္ားျပေပားတ့ ျမတ္ဆရာေတတကုိ ရင္မွာ အစဥ္သာ ေက်ားဇူားတင္တယ္

V2

တုိ႔ဆရာေတတ တုိ႔ေရွ႕မွာ အၿပံ်ိဳားကုိယ္စီရယ္ တုိ႔ကုိကတယ္ အသိစိတ္န႔ အလွဆင္ေနတယ္ (ေမွာင္ေနခ်ိနမ
္ ွာ
အလင္ားစတမ္ားေတတ ေပားႏုိင္ပါတယ္ လူငယ္ေတတမွာ အာားနည္ားခ်က္ေတတ ရွိေနပါတယ္ လူငယ္ေတတကုိ
လမ္ားျပေပားတ့ ျမတ္ဆရာေတတကုိ ရင္မွာ အစဥ္သာ ေက်ားဇူားတင္တယ္)

V3

တုိ႔ဆရာေတတ တို႔ကုိကတယ္ ဘာသာတရာားန႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘက္စံုမွာ တုိားတက္ေအာင္
စတမ္ားေဆာင္ေနတယ္ (……)

V4

တုိ႔ဆရာေတတ ထာားခ့တ့ ေမတာေတတရယ္ တုိ႔အေပၚမွာ မိဘန႔ မျခာားညီပါတယ္ တုိ႔ကုိကတယ္ ဘာသာတရာားန႔
ပတ္သက္လာရင္ ဘက္စံုမွာ တုိားတက္ေအာင္ စတမ္ားေဆာင္ေနတယ္

(……) အႀကိမ္အခါခါ ဦားၫႊတ္ပါတယ္
Fade out

ဆည္ားဆာအလတမ္ား
V1

ဒီညေနရ႕ ဆည္ားဆာေလား သိပ္မၾကာခင္ ကုန္လတန္မယ္ တုိ႔ႏွလံုားသာားရ႕ မ်က္ဝန္ားအိမ္ထ လတမ္ားရိပ္တုိ႔
တုိားဝင္တယ္ အခ်စ္ဆုားံ သူငယ္ခ်င္ား အေပါင္ားအသင္ားေတတန႔ ခတခါခ်ိန္ ႀကံ်ိဳလာရင္ ႏႈတ္ဆက္သတာားမယ္
ဒီေက်ာျပင္ေလား တုိ႔မၾကည့္ရက္ေတာ့ၿပီကတယ္

CHO

တုိ႔ႏႈတ္ဆက္လုိက္တယ္ ခ်စ္သင
ူ ယ္ခ်င္ား သတာားေတာ့ကတယ္ မငုိပါန႔ မင္ားအတတက္ သိမ္ားထာားတ့ မ်က္ရည္ေလား
တုိ႔စိတ္တုိ႔က မခုိင္တယ္

V2

အရင္က အခ်ိနေ
္ တတ တမ္ားတကာရယ္ တုိ႔အတူတူ ဆုိတ့ သီခ်င္ားအၿမေသတားစီားတ့ သူငယ္ခ်င္ားေတတန႔
တုိ႔မႏႈတ္ဆက္ရက္ၿပီကတယ္ အုိတုိ႔ရင္ခတင္ က ၺည္ားေက်ာက္စာတင္ ခ်စ္ေဆတရ႕ နာမည္ေလား
(မင္ားေလွ်ာက္ရမယ့္ အနာဂတ္ရ႕လမ္ား အၿမေခ်ာေမတ႕လုိ႔ ေနပါေစ)၂

ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္
V1

ဒီေျမမွာ ဆံုလာၿပီားေနာက္မွာ ျပန္လည္ၿပီား ခတရေတာ့မယ္ သံေယာဇဥ္ ပုိားႀကိ်ိဳားေလားေတတ ရင္ထ စတၿငိမ္ၿပီကတယ္

V2

ငုိခ်င္တယ္ သူငယ္ခ်င္ားတုိ႔ရယ္ အခ်ိန္ေတတေႏွာင္ား ေျပာင္ားလမသတာားခင္ ခင္မင္ေသာ ေႏွာင္ဖတ႕အလတမ္ားေလားေတတ

ထာဝရ ၿမၿမတည္ေစ
CHO:

အာားလံုား အာားလံုားကုိ/က ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္၊ ခတခတာျခင္ား အတတက္ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္

V3

ျပန္လည္ဆံုေတတ႕ဖုိ႔ရယ္ အစဥ္အၿမေတာင္ားဆုျပ်ိဳမယ္ သူငယ္ခ်င္ား အလုိရွိခ့ရင္ ျပန္လည္ၿပီား ေတတ႕ၾကမွာပါ

ေမတာ
V1

ေရႊေငတဘ႑ာ ျပည့္စံုစတာ ရွိေပမယ့္လည္ား ခ်စ္ေမတာ မရွိခ့ရင္ အပုိပါပ
ခႏၶာ႐ုပ္ဆင္ား ဘယ္လုိပင္ လွေနေသာ္လည္ား ခ်စ္ေမတာ မရွိခ့လ်င္ အပုိပါပ

CHO:

ေျမေပၚမွာ ခဏေလားသာ အသက္ရွင္စဥ္ အခါမွာ တစ္ဦားကုိတစ္ဦား ႐ုိင္ားပင္ားမႈေတတ ရွိေစရန္ အလုိအပ္ဆံုား

အေရားႀကီားဆံုားဟာ ေမတာပါ စိတ္ထ၌ အၿမတမ္ားပင္ ထာားၾကပါ
V2

စံုလင္စတာပင္ ပညာေတတကုိ နာားလည္ေသာ္လည္ား ခ်စ္ေမတာ မရွိခ့လ်င္ အပုိပါပ
လူေတတကုိ ဘယ္လုိပင္ ပ့ျပင္ေသာ္လည္ား ခ်စ္ေမတာ မရွိခ့လ်င္ အပုိပါပ

CHO:

ၿငိမ္ားခ်မ္ားေရား
V1

(ကမာၻေျမ ၿငိမ္ားခ်မ္ားဖုိ႔ရန္ တုိ႔မ်ာားအာားအင္ ကုိယ္စီ စတန္႔မယ္ေလ )၂
ခ်စ္ျခင္ားတရာားမ်ာား အရင္ားခံစိတထ
္ ာား ခတင့လ
္ တတ္ေနမယ္ေလ ဘဝရ႕ လိႈင္ားတံပုိား ႐ုိက္ခတ္မႈဒဏ္ၾကာား
(လူ … လူခ်င္ား ေဖားကူ ၾကင္နာစတာ ၾကည္႐ႈျပ်ိဳစု လက္တတၾကပါစုိ႔) ၂
ေဝဒနာ ေဖားမမႈမ်ာား ဒုိေသတားခ်င္ားေတတ ရင္ဆုိင္ေတတ႕ၾကံ်ိဳေန

ရွမ္ားတုိင္ားရင္ားသူေလား
V1

ေတာင္ႀကီားၿမိ်ိဳ႕က ရွမ္ားပ်ိ်ိဳျဖဴမမရယ္ ရွမ္ားၿမိ်ိဳ႕ေလားကုိ ေရာက္တုိင္ား သတိရပါတယ္ ေစာ္ဘတာားမ်ိ်ိဳား႐ုိား
မိန္ားကေလားရယ္ အရမ္ားလွတယ္ မေမ့ႏုိင္ပါဘူား ေတာင္ႀကီားၿမိ်ိဳ႕ ခရီားစဥ္ဝယ္

V2

ရွမ္ားေတာင္တန္ားႀကီား ေအားခ်မ္ားစတာ လွပတယ္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္ားတ့ ၿမိ်ိဳ႕ေလား တၿမိ်ိဳ႕ပါပ အလည္တေခါက္
တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရ႕ တခ်ိန္တုန္ားကေပါ့

CHO:

ရွမ္ားမေလားေတတ သေဘာလည္ားျဖဴ မေနာလည္ား ျဖဴတယ္ ခင္မင္စရာလည္ားေကာင္ား ခ်စ္စရာလည္ားေကာင္ား
႐ုိင္ားပင္ားလတန္ားတ့ တုိင္ားရင္ားဓေလ့ကုိ ကၽတန္ေတာ္ေလ မေမ့ဘူား သူန႔ ဆံုဖုိ႔အသတာား ဖူားစာ မဖက္ခ့ေတာ့
တုိင္ားရင္ားသူေလား တသက္ေမ့မရပါတယ္

႐ုိားရွင္ားေသာဘဝ
V1

တခါတေလမွာ တေယာက္တည္ားေန တေနကုန္ စုန္ခ်ည္ဆန္ခ်ည္ လႈပ္ရွာားေန ငါေလ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္
မနက္ဖန္အာားသစ္ ရခ်င္ေသား

V2

ေနေရာင္ျခည္ မဟုတ္လည္ားေလ ၾကယ္စင္ေလာက္ေတာ့ ငါ့ရ႕ လက္တကမ္ားအေတတား
ကုိယ္တတ္စတမ္ားသေလာက္ အလင္ားေရာင္အေႏတားဓာတ္ ေပားခ့တယ္

CHO:

ေရႊေငတန႔ ဂုဏ္သိန္ျဒပ္တိ႔ု မရွိလည္ားေနႏုိင္ပါတယ္ အလုိအပ္ဆံုားက ဘဝကုိ အ႐ုိားသာားဆံုားေနဖုိ႔
နာရီစကၠန႔မ
္ ်ာားက ရွာားပါားလတန္ားတယ္ ကုိယ့္ဘဝကုိ စိတ္ႀကိ်ိဳက္ေနလုိက္ ႐ုိားရွင္ားလတန္ားတ့ ဘဝက
အေကာင္ားဆံုားမုိ႔

တုိ႔ေက်ာင္ားေတာ္ႀကီား
V1

တကၠသုိလ္မလည္ားခမ္ားနာားတယ္ တုိ႔တေတတ ေနာင္ေတာင္ားေက်ာင္ားႀကီားဝယ္ လွပတယ္ စံုလင္တယ္

V2

ၿမိ်ိဳ႕ရတာအႏွံ႔ပ ေပါင္ားစုလာ တုိ႔တေတတ ေနာင္ေတာင္ားေက်ာင္ားႀကီားမွာ ႀကိ်ိဳားစာားမယ္ ႏုိင္ငံအတတက္
အသက္စတန္႔မယ္

CHO:

ညီညီညာညာ ေရွ႕သုိ႔လွမ္ားစုိ႔ တုိ႔မ်ာား ညီကုိ ေမာင္ႏွမေတတ ျပည္သာယာေအာင္ ေပားဆပ္ၾကမယ္
တုိ႔ႀကိ်ိဳားစာားၾကရမယ္ ဂုဏ္ယူစရာ ေနာင္ေတာင္ားေက်ာင္ားႀကီားဝယ္

ေမတာစက္ဝုိင္ား
V1

တုိ႔အာားလံုား အတူတူပ မထူားျခာားၾကပါဘူား ရယ္တတ္တယ္ ၿပံ်ိဳားတတ္တယ္ ၾကင္နာတတ္တယ္
လူသာားခ်င္ား တူညီတ့ စည္ားမ်ာားရွိေနလည္ား ခံစာားမႈမ်ာား ထပ္တူ မရႏုိင္ခ့

V2

စဥ္ားစာားၾကည့္စမ္ား ေရေျမျခာားေနလုိ႔လာား အမ်ိ်ိဳားအႏတယ္အဖတ႕အစည္ား အသုိင္ားအဝုိင္ားေၾကာင့္လာား
အေတတားအေခၚ မတူလုိ႔ မဆက္စပ္မိတာလာား တုိားခ်႕ထတက္ခ့ ေရွ႕ခရီားအတတက္ အသိခ်င္ားဖလွယ္ ရင္ားႏွီားမႈန႔
ႀကိ်ိဳားစာားမယ္ ေမတာစက္ဝိင
ု ္ား အတတင္ားမွာကတယ္

CHO:

မတူညီမႈေတတဟာ မဆံုႏုိင္ေလာက္ပါဘူား အေသအခ်ာေတတားၾကည့္လည္ား မကတာဟေသားပါဘူား (ကတျပာားတ့
အသိေတတ စုစည္ားကာ ေမတာရ႕ စက္ဝုိင္ားမွာ ေပါင္ားစည္ားၾကမယ္ မွ်တတ့ အေတတားေတတ ေဖာ္ထုတ္ကာ
ေမတာရ႕ စက္ဝိင
ု ္ားမွာ) ၂

က်န္ရွိသည့္ သီခ်င္ားမ်ာားႏွင့္ ကစာား၍ ရေသာ သီခ်င္ားမ်ာားကုိ ထပ္မံ၍ တင္ေပားပါမည္။

