
ပရေၚ်ဆိုက်ဗဒက်သဇိုၚ် ဂွံဒှ်အထံက်အပၚ်ကဵုစိုတ်

ပ္ဍဲရကၚ်ကာပရေၚ်ဆက်ရဆာံမၞိဟ်

တၚ်ရစၞာန်သဒးရဒေတ်ဗက် သွက်ပူဂဵုရကောန်ရေၚ်တေုၚ်ရကၚ်ကာကိစ္စယဲကိုဝ်ရဗတ်-၁၉



ကောဲလဝ်ဘာသာဂမေိုၚ်

ညံၚ်ဟွံဂွံဒးကၠောန်ၜါအလန်ဂှ် ဘာသာသာ်လဵုၠောဲကၠောံလဝ်ၠဵုဒှ် သွၠ်အရာမၠောဲလဝ်ဘာသာတအ်အိုတ်သီုဂှ် ပိုမိ ်ၠဂွံ
ၠဵုကၠတ်အဆၠ်[အာတ်အကေါၚ် ၠုဂကၠာံမၠဵုအထံၠ်အပၚ်ပကရၚ်ကၠၚ်ၠာၠိုတ် ကၠုာံ ပကရၚ်ဆၠ်ကဆာံမၞိဟ်မ
ကဆၚ်ၠဵုၠိုတ်(IASC MHPSS RG) (mhpss.refgroup@gmail.com) တအ်ရ။ 
တၚ်ကၠၞာန် မၠောဲကၠောံလဝ်ဘာသာတအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ပတိုန်လဝ်ၠဵု လ္တူ ဝါပ်သာၠ်(တ်) IASC Reference Group ကောၚ်။  
တၚ်ကၠၞာန်ဝွံ ယဝ်ရဒးၠောဲဘာသာမဂး (ဝါ) ယဝ်ရဒးၠောဲဘာသာ ဗွဲမဗဗွဲမဂး သသဝ်ၠွံသတိၠဵု တၚ်ဗွဲသၟဝ်ဝွံအိုတ်ညိ။
 • တဆိပ်ၠၟတ်သမ္တီ ဇၠု  (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) တဆိပ်ၠၟတ်သမ္တီ ဂကၠာံကဗာ်မွဲ မထံၠ်ပၚ်ၠဵု သသန်ဂအုံ၊တဆိပ်တေဒါန်ဂှ် 
အကေါၚ်ၠုတ်ဟွံမွဲရ။ 

 • ယဝ်ရ ဗွဲမဒးရး ကပေဝ်ကပေတ်ပပံၚ်လှာဲ မ္ဂး (ပွမပပၚံ်လှာဲ မလိၠ်ၠဵုဒှ်၊ ဗီုရုပ်ၠဵု ဒှ် တဆိပ်ၠၟတ်သမ္တီ IASC ဂှ် ဟွံၠဵုအကေါၚ်ၠုတ်ရ။ 
တၚ်ကၠၞာန်ေံဂှ် သုၚ်ကၠာဲ နၠဵုနဲၠဲလဵုဒှ်ဒှ်ကတှ် ဂကၠာံကဗာ်လဵု၊ လိၠ်ၠၟတ်သမ္တီလဵု (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ပွမဒုၚ်ၠာလဵုကလဝ် 
နူၠဵုIASC ဂှ် သ္ပဒတန် ထံၠ်ဂလာန် လဝ်ကောၚ်  သာ်ဝွံ ထမံၠ်ထ္ၜးဟွံကထၠ် မဒှ်ရ။ 

 • ဇၠု ၠောဲလဝ်(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ပကလဝ်ပကလတ်လဝ်တုဲ ေျူေၞံ ဗွဲမဒးရးဂှ် နၠဵု Creative Common Licence. CC BY-
NC-SA 4.0 or 3.0 မတုပ်ဂှ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) တေုၚ်လအာမတုပ်ဂှ် ကပောပ်ၠရၚ်ညိ။ ပတိုန်ၠရၚ်ညိ။ လိုၚ် ကြဇန်ဂမေိုၚ် 
မကပောပ်ၠရၚ်ဂွံ တအ်ဂှ် ရံၚ်လ္ၚတ်ကၠတ် ပဍဲဝါဘ်ဆာ ်ၠ(တ်)ဗွဲသၟဝ် ေံ မာန်ရ။ https://creativecommons.org/
share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses

 • ပ္ဍဲအရာၠောဲလဝ်ဘာသာၠီု၊ ၠောဲလဝ်ဗွဲမဗဗွဲၠီုတအ်ဂှ် နၠဵုဘာသာဇၠုၠောဲလဝ် ဂလာန်ဇၠုၠောဲလဝ်တအ်ဂှ် 
ကဍံဟွံဆၠ်ၠပ်ၠဵု တၚ်မဗၟံၠ်လဝ်ဗွဲသၟဝ်ကတံကရာၚ်ဂှ် ဒးၠုတ်ထ္ၜးၠဵုကထၠ်ကရာၚ် ပ္ဍဲအရာၠောဲလဝ်၊ ၠောဲလဝ် 
ဗွဲမၠိတ်ညဳဝွံဂှ် နူၠဵုၠမ္မတီတိုၚ်မတၞီလုပ်မံၚ်ပ္ဍဲဂကၠာံဂမေိုၚ် (Inter-Agency Standing Committee –IASC) 
ြပုကြပၚ်ဖန်ဇန်လဝ် ဟွံကသၚ်ကရာၚ် ပ္ဍဲအရာၠောဲလဝ်ဘာသာ၊ ၠကလၚ်ၠောဲပကလဝ်ပကလတ်လဝ် ဗွဲမဗဗွဲဝွံဂှ် 
ဟိုတ်ပကရာပ ရာမပါလုပ်ဂမေိုၚ်(ဝါ) တၚ်နၚ်ဍာံၠၟတ်ဟွံဍာံၠၟတ်ဂမေိုၚ်ဂှ် ဂကၠာံ IASC ဟွံကၠတ် တာလျ ိုၚ်ရ။ 
Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 Responders’ License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
မေျူလဝ်နၠဵုဘာသာမူလအၚ်ဂလိၠ် ဂှ်ရ ဒှ် လိၠ်ၠၟတ်သမ္တီ ကဇတ်ဍာံ မၠဳဇန်တၠ်သတးပတိတ်လဝ် နူၠဵု IASC 
ရကဟၚ် ဂှ် ဒုၚ်လျ ိုၚ်နဒဒှ်ဗဗွဲဓဝ် မဒှ်ရ။

ဗီုသကၠေတတၞဟ်ြော သွၠ် ိၠုဝ်ကဗတ်-၁၉ မသုၚ်ကၠာဲလဝ် ပ္ဍဲတၚ်ကၠၞာန်ေံတအ်ဂှ် ဒှ် ဗီုသကၠေတ ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ကဆၚ်
ၠပ်ၠဵုပွမေျပ်ဗ္စာထံၠ်ပကရၚ်ရီုဗၚ်ၠာမၞိဟ် နူၠဵု OCHA မဒှ်ရ။ သုၚ်ကၠာဲလဝ် ဗီုသကၠေတ မသ္ပၠၞးလဝ် ဒဒှ်မကဖျ ံလအ်ဒံၚ်၊ 
ဒဒှ်မဒၟံၚ် သာဲြော၊ ဒဒှ်မၠဵုဒၞာၠော ညံၚ်ၠဵု ယဲၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ကၠုာံ ၠိုဝ်ရိုဝ်ောဗိၚု်ရာတ်(သ်) ဂှ် ဂွိုအ်ကၠောံသၞာန်၊ ပွမ 
ဒးဒုၚ်ယဲကၠောံ (ဟွံကသၚ် မ္ဂး) ပွမဟွံဒးဒၚု်ယဲကၠောံ ကၠုာံ ပွမၠဳဇန်ပါ်တရး ဒဒှ်မၠ္တဵုဒှ်တအ် မဒှ်ရ။ ဗီုသကၠေတအ်ဂှ်  
ပ္ဍဲဝါဘ်သာၠ်(တ်) ဗွဲသၟဝ်ေံ ၠလိဂွံမာန်ရ။ https://www.unocha.org/story/ocha-releases-humanitarian-
icons-help-covid-19-response

©IASC, 2020. တၚ် ကၠၞာန်ေံဂှ် ကပောပ်လဝ်ၠရၚ်နၠဵု Creative Common Attribution-NonCommercial-Share-
Alike 3.0 IGO licence ( CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommon.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo ) 
တုဲ တၠ်သတးပတိတ်လဝ် မဒှ်ရ။ ဟွံရန်တၟအ်ၠဵု ပရဲပိုန်ြဒပ်တုဲ နဒဒှ် ဗွဲမၠိတ်ညဳၠဵု ကၠဝ်ကပၞာန် လိုၚ်ကြဇန် တအ် ကလဝ် 
ကၠတ်သာဓၠ သုၚ်ကၠာဲ မ္ဂးကတှ် ပွမေျာဲပတိတ်၊ ပွမၠောကၠာံဘာသာ ကၠုာံ ပွမကပေဝ်ကပေတ်ပပၚံ်လှာဲ ဗွဲမဒးရး တအ်ဂှ် 
အကေါၚ်ကၠောန်နွံဒၟံၚ်ရ။



နိဒါန်

ပ္ဍဲၠဵု ပွမ ၠဵုအထံၠ်အပၚ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်ၠိုတ် ကၠုာံ ပကရၚ်မၞိဟ်ဆၠ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ် (MHPSS) မ္ဂးကတှ် 
အလဵုဒှ်ဒှ် သၠုတ်အဓိၠဂှ် သ္ဇိုၚ်ပွမၠိုန်သ္ကီုဂမေိုၚ် ပ္ဍဲ အရာၠဵုအထံၠ်အပၚ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပကရၚ်မၞိဟ်ဆၠ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ်တအ် 
မဒှ်ရ။ နဒဒှ် မၞိဟ်ကၠောန်ပကၠၚ်ရၚ် ညးမဒုၚ်ၠဵုဒၟံၚ်ၠာ MHPSS မွဲ ဒှ်ဒှ်၊ ဟွံကသၚ် ဒှ်ဒှ် သွၠ် ညးမ ဆၠ်ၠပ်ပါလုပ် 
ယိုၠ်ကဂေၚ်ၠဵု ပွမပေန်ကၠောန် ၠု ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ တအ် ဗွဲမဂေိုၚ်ကဂေၚ် ကလဝ် ပွမၠိုန်သ္ကီု ဣဂှ်တအ် ဂှ် သ္ဒးနွံကဟၚ် မဒှ်ရ။ 
ဟိုတ်ဂှ်ရ တၚ်ကၠၞာန်ဣေံ ဂှ် ရန်တၟံၠဵု ညးမပေန်ကၠောန် ၠု ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ တအ်သီုဖအိုတ် မဒှ်ရ။

တၚ်ကၠၞာန် သွၠ် သ္ဇိုၚ်ပွမၠိုန်သ္ကီု ကသ္ဂာံၠဵု အထံၠ်အပၚ် ၠ ု ပကရၚ်မၞိဟ် မဆၠ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ် ဣေံဂှ် ဒှ် တၚ်ၠဳကရၚ်မွဲ နူၠဵု 
ဂကၠာံ ညးမၠိုန်သ္ကီုIASC သွၠ် ကသ္ဂာံၠဵု အထံၠ်အပၚ် ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်ၠိုတ် ကၠုာံ ပကရၚ်မၞိဟ် မဆၠ်ၠပ်ၠဵု ၠိုတ် 
အပ္ဍဲၠဵု အၠာဲအရာမကဇၞာ်ၠဵုပၟိၠ် မဒှ်ရ။ တၚ်ၠဳကရၚ် ဂှ် ထံၠ်ပၚ်ရီုဗၚ်နူၠဵု ကအကဂျန်သဳဂမေိုၚ် မဒှ်ကၠာန်ဂကၠာံ IASC 
MHPSS RG မဒှ်တုဲ ကၠတ်ဂွံလဝ် ၠသပ်ဂၞန် ကၠုာံ တၚ်ေှ် ဗွဲမဂေိုၚ်ကဂေၚ်  နူၠဵု မၞိဟ် မသ္ဒးကၠောံယဲၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉တဲု 
ကၠေၚ်ထတ်ယုၠ်ၠေုၚ် ကၠုာံ မၞိဟ် ပေန်ကၠောန်  ၠု ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ပ္ဍဲၠဵုၠဏ္ဍသီုဖအိုတ် နူ ဍုၚ်ဂမေိုၚ် ဗွဲသၟဝ် မဒှ်ရ။
ဍုၚ် အဝ်သကသတလျ၊ ဍုၚ် ဘၚ် ္ဂဠာကဒါံ(ယှ်)၊ ဍုၚ် ဗူ(လ်)ကဂရဳယျာ၊ ဍုၚ် ဗိုဝ်ဠဳဗဳယျာ၊ ဍုၚ် ၠကေဒါ၊ ဍုၚ် ဒုၚ် မာတ်( ်ၠ)၊ 
ဍုၚ် သမ္မတ ကၠာန်ဂိုဝ် ဒဳမဝ်ၠရာတ်ကတတ်၊ ဍုၚ် အဳကဂျတ်၊ ဍုၚ် အဳတဳယိုဝ်ပဳယျာ၊ ဍုၚ် ဂရိ၊ ဍုၚ် အိန္ဒိယျ၊ ဍုၚ် 
အဳရာတ်၊ ဍုၚ် အဳတလဳ၊ ဍုၚ် ဂျကမၠာ၊ ဍုၚ် ကၠန်ညာ၊ ဍုၚ် ကလာ၊ ဍုၚ် လိုၚ်ကဘရဳယျာ၊ ဍုၚ် မဝ်ရိုဝ်ၠိုဝ်၊ ၠၟိန်ဍုၚ် 
သမ္မတဗၟာ၊ ဍုၚ် ကနဝ်တာလာန်၊ ဍုၚ် ဖိကလတ်ပိုၚ်၊ ဍုၚ် ပဝ်တူၠဳ၊ ဍုၚ် ရဝါန်ဒါ၊ ဍုၚ် သေုၚ်ၠျာအာဖရိၠ၊ ဍုၚ် သပုၚ်၊ 
ဍုၚ် သဳရဳလၚ်္ကာ၊ ဍုၚ် သွဳကဒန်၊ ဍုၚ် ကသွတ်ြဇာလာန်၊ ဍုၚ် ယူဂါန်ဒါ၊ ဍုၚ် ကြဗတ်ဒုၚ်၊  ၠၟိန်ဍုၚ် အကမရိၠ တအ် မဒှ်ရ။ 
မၞးဣဂှ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ပါလုပ်သှ်ၠဵု ၠၟတ်ၠဳကၠာတ်မွဲ တုဲ ရီုဗၚ် လဝ်ၠု ပိုယ်တအ် သွၠ်ကသ္ဂာံဒှ် အထံၠ်အပၚ်  ပ္ဍဲ ေၞံဗဒှ် 
တၚ်ကၠၞာန်ေံ ၠီု သွၠ်ညးတအ်ကသ္ဂာံ ပဵု ၠိတ်ညဳရပ်ၠပ်ဂွံ ၠဵု တၚ်ပၟိၠ်ဂမေိုၚ် ကဆၚ်ၠပ်ၠို ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်ညးတအ် 
ကၠုာံ ပကရၚ်မၞိဟ်မဆၠ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ်ညးတအ် ၠီု မဒှ်ရ။ ဗွဲကၠဴ ေၞံဗဒှ် တၚ်ကၠၞာန် တုဲဂှ် မူအကြပာံပထမဂှ် သတးပရအ် ဵၠု 
သွၠ်ကသ္ဂာံဂွံ တၚ်ၠဵုၠသပ် နူ ညးဂမေိုၚ် မသ္ဒးကၠောံယဲၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ တုဲ ကၠေၚ်ဗေး ထတ်ယုၠ်ၠေုၚ် တအ် ကၠုာံ နူ 
ညးမပေန်ကၠောန် ၠု ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ တအ် တုဲ ထပ်ကၠောန်လဝ် ပွမကၠေၚ်ေျပ်ဗ္စာဂမေိုၚ်၊ ပွမအာဆဵုၠိုပ်သၞာန်သၟုၠ်ဂမေိုၚ် 
တအ် မဒှ်ရ။ တၚ်သမ္တီ၊ တၚ် ၠ ဵုၠသပ် မကၠေၚ်ဂွံပေန် တအ်ဂှ် ကပောပ်ၠုတ်တုဲ ေၞံဗဒှ်ေျုၠ်ထတုဲ ကထာံ တၚ်ကၠၞာန်လၠ္ကရဴအိုတ် 
လၟုဟ် မဒှ်ရ။

တၚ်ဂုေ်ဗွဲမကလာန်ၠဵု ညးမပါလုပ်သှ်ၠဵုဂမေိုၚ် ကၠုာံ ညးမၠဵုလဝ် အရီုအဗၚ် အကော ေၞံဗဒှ် တၚ်ကၠၞာန်ဣေံ 
တအ် သီုဖအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲ ညးမပါလုပ်သှ်ၠဵုတအ် ဂှ် ညးမကၠောန်ဒၟၚံ် ပွမၠဵုဖ္ဍိုၠ်ဗကပၚ်ၠဵု ၠၞၠ ပွမသတးပရအ်ၠဵု 
ၠၞၠတအ်၊ ညးမကၠောန်ဒၟံၚ်ၠဵု ကသၞာဝ်ဓရ် ဥပကဒ ဂွံအုပ်ဓလီု တအ်၊ တေပညာ မကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ဂဥုဲတအ်၊ ညးမကၠောန်ဒၟံၚ် 
ပွမတာဒၞာဲရံၚ်ၠံၚ်(protection)တအ်၊ ကၠာန်ၠကမောန် ပွမပလံၚ်ဗ္စိုပ်တအ်၊ မာန်ကနဂျာတအ်၊ ညးတၞဟ်တအ် ပါဒၟံၚ် 
မဒှ်ရ။တၚ် ကၠၞာန်ဣေံဂှ် တၚ်ကၠၞာန်ေၞံဗဒှ်လဝ်ၠဵု နူ ညးမပေန်ကၠောန်ဂမေိုၚ် သွၠ်ညးမပေန်ကၠောန်မၞုံတဴဒၟၚံ်ပ္ဍဲဂေးတိ ဂမေိုၚ် 
မဒှ်ရ။ဟိုတ်နူ ေျူဒဇၠ်ၠဵု ဗီုရုပ်တအ် ပ္ဍဲ တၚ်ကၠၞာန်ဣေံဂှ် နၠဵု IASC MHPSS RG ဂှ် ပ္တိုန်ၠၟတ်သမ္တီ တုဲ တၚ်ဂုေ် ၠု 
Espe မဒှ်ရ။ 

သွၠ်ညးမပေန်ကၠောန် နူဍုၚ်တၞဟ်ဟ်ြောြော နူၠဏ္ဍတၞဟ်ဟ်ြောြော တအ် ညံၚ် ကသ္ဂာံတီ ဗီုလဵုကသ္ဂာံဖျပ်ၠုတ် အထံၠ်အပၚ်  
ကဆၚ် ၠပ်ၠဵု ပကရၚ်မၞိဟ်ဆၠ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ် ပ္ဍဲ ပွမပေန်ကၠောန်ၠုၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ဗီုလဵုကသ္ဂာံကၠောန်ၠဵုမာန် 
ဗွဲမတၞဟ်ကတၟၚ် သွၠ် မၞိဟ် ညးတအ်ဆၠ်ကၠောံကၠောန်ၠဵုဒၟံၚ်တအ် ကသ္ဂာံထတ်ယုၠ်မိပ်ဇဇိပ် အကော ယဲၠပ်ဂေးၠဝ် 
ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ကၠောံသၞာန်ြပးဇးဒၟၚံ်ေံ တအ်ဂှ် တၚ် ကၠၞာန်ဣေံ ရီုဗၚ်ကၠၞာန်ထ္ၜးၠဵုမာန်ကောၚ် ၠၟဳမၚ်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။
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တေပညာပကရၚ်ထတ်ယုၠ်မွဲ၊ 
ပၟာ - အ္စာဝန်၊ ေုဇ္ဇာ(ဇဗဴမိမိန်)၊ 
ညးမသှ်ၠဵုပညာသဳၠေဳသှ်ၠိုတ်

(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ညမဒၚု်ၠာ
ပကရၚ်ဆၠ်ကဆာံမၞိဟ်(ဟွံကသၚ်မ္ဂး)

ညးမၠဳကရၚ်ပါ်ပရအ် ပကရၚ်ဒဒှ်။

ညးမပေန်ကၠောန်ဗွဲၠောအိုတ်၊ 
ဥပၟာ - သၞာဲဒဴ

ပကရၚ်ဓရ်ကသ္ဂာံအုပ်ဓလီု၊ 
ညးမဗၠ်ယာန် ပ္ဍိုၠ်မၞိဟ်ယဲ 
(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ရဲဂၠိုတ်ပၟတ်။

တၚ် ရစၞာန်ဣဏံဂှ် သွက်အဲ ေပ်စပ်ဂွံရဏာၚ်ဟာ။
သွၠ်ၠာလ ယဲၠပ်ဂေးၠဝ် ၠ ိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ကၠောံသၞာန်ြပးဇးဒၟၚံ်ေံဂှ် မၞး သ္ဒးယိုၠ်ကဂေၚ်ဒၟံၚ် ၠ ကမောန်တာလျ ိုၚ် ၠ ာကဇၞာ်ကဇၞာ်မွဲ 
ဟာ။ သွၠ်ညးမသ္ဒးဂိဒၚု်ၠသိုၚ်ဒၟံၚ် ဟိုတ်နူၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉တံ ကသ္ဂာံဂျ ိုၚ်တဴအာမာန်ဂှ် ၠကမောန်မၞးဂှ် ၠာကဇၞာ်ဒၟံၚ်ဟာ။ 
ဟွံကသၚ်မ္ဂး ဒှ်ၠကမောန် သ္ဒးကၠောန်ဗဒှ်ၠဵု ညံၚ်ကသ္ဂာံဆၠ်ကၠောန်ကဗ္ဂတ်အာ ကသၞတ် ကၠုာံ ပွမဒုၚ်ၠာ မၠဵုဂုန်ဖဵု ၠု 
မၞိဟ်ဂမေိုၚ်ဟာ။ သွဟ်ဂှ် “ယွံ” ဒှ်မ္ဂးကတှ် တၚ်ေှ်ပရိုၚ်ဣေံတံဂှ် ဒှ်သွၠ်မၞး မဒှ်ရ။

တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်ဣဏံတံဂှ် မုဟိုတ်ကာရဇၞာ်ဒၟၚံ်ရော။
အကောယဲၠပ်ဂေးၠဝ် ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဒှ်ဒၟံၚ်ဂှ်ကတှ် မၞိဟ်ဗွဲမဂေိုၚ်ကတှ် သ္ဒးဆဵုဂဗဒုၚ်ၠသိုၚ်ဒၟံၚ် ပွမြဂတ်ြဂၠ်ပ္ဍဲၠိုတ် မဒှ်ရ။ 
အေိၚ်ၠာလ ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံၚ် ဗီုလၟုဟ်ဂှ်ကတှ် ညံၚ်ကသ္ဂာံယိုၠ်ပၚ်ၠဵု သွၠ်ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်မိပ်ဇဇိပ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ် ဂှ် 
ၠာကဇၞာ်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဗဟူပေန်ကၠောန်ဒၟံၚ်ၠု ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂှ် ၜိုတ်မွဲကနှအ်ရကဟၚ် ကသ္ဂာံဆဵုလုၠ်ဆၠ်ကဆာံၠဵု မၞး ၠီုကလဝ် 
နူၠဵုဗီုြပၚ် မၞး ဆဵုလုၠ်ဆၠ်ကဆာံ ကၠုာံ ဗီုြပၚ် မၞး ဆၠ်ကၠောံ တံ ဂှ် ထမံၠ်ဗဒှ်ၠဵု ဂုေ်ဖဵုမာန် ၠု ဒဒှ်မပပၚံ်လှာဲမွဲတၚ် 
သွၠ်ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်မိပ်ဇိပ် ညးဂမေိုၚ်တံ မဒှ်ရ။ သွၠ်ကသ္ဂာံရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ်ၠဵု ညးအလဵုဒှ်ဒှ် ၠပ္တံၠဵု ညးမသ္ဒးဒုၚ်ကၠောံ 
ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဗဟူယဲၠပ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉၊ ညးမသ္ဒးကဟာံအာ ညးမွဲမွဲ ဟိုတ်နူၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉၊ ညးမလွဳဝတ်ရၚံ်ၠံၚ်ဒၟံၚ် 
မၞိဟ်မသ္ဒးဒၚု်လဝ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉။ ညးမကၠေၚ်ေိုဟ်ၠေုၚ် နူသ္ဒးဒုၚ်ကၠောံလဝ် ၠိုဝ်ကဗတ်-19 (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ညးမသ္ဒးဒၚု်ဒၟံၚ် 
ပွမၠၟာတ်ဒၞာဂမေိုၚ်တံ ဂှ်ကတှ် တၚ်ေှ်ပရိုၚ် ပ္ဍဲ တၚ်ကၠၞာန်ဣေံ တံဂှ် သုၚ်ကၠာဲဂွံဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ 

မုရသောံလ္ၚတ်ဂွံမာန်ရဏာၚ်ရော 
သ္ဇိုၚ်ပွမၠိုန်သ္ကီု ပ္ဍဲၠဵု ပွမၠဵုအထံၠ်အပၚ် ပကရၚ်မၞိဟ်ဆၠ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ် တအ်မ္ဂးဂှ် ပ္ဍဲ ၠဵုအရီုအဗၚ် ၠိုတ်ကသ္ဂာံသၠ်သာ 
ကတှ် ဒှ် ပွမၠိုန်သ္ကီု မကၠှ်သ္ဇိုၚ် တအ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ တၚ်ကၠၞာန်ဣေံဂှ် သွၠ်ကသ္ဂာံ ရံၚ်ၠံၚ် ဇၠုဇၠု ကၠုာံ သွၠ်ကသ္ဂာံရီုဗၚ် မၞိဟ် 
ဇၠုမဆဵုလုၠ်ဆၠ်ကဆာံဒၟၚံ် တအ် ကတှ် ဗီုလဵုကသ္ဂာံသၚု်ကၠာဲ ပွမၠိုန်သ္ကီုဣေံတအ် ဂှ် လ္ၚတ်ကၠတ်ဂွံဒၟၚံ်ရ။

မၞးဂှ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ် ညးမကၠောန်ဗဒှ်ဒၟၚံ် ၠကမောန်ဗွဲသၟဝ်တံ မဒှ်ရ။

ညးမကၠောန်ၠဵု သွၠ် ပွမၠဵုကပောပ်ၠၞၠ 
(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ပွမကပေဝ်ကပေတ်ဍုန်တိုပ်၊

ကဆၚ်ဂဥုဲ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 
ပွမဒုၚ်ၠာပကရၚ်ေျ ိုတ်၊

ပွမပေံၚ်ဗ္စိုပ်၊ အလဵုအသဳ၊ ပွမဒၚု်ၠာ 
ၠပ္တံၠဵု ဍာ်၊ ပၟတ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 

ပွမသ္အးဇ္ၚးပွဳပွူတအ်။

ညးမရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ်ဒၟံၚ် 
မၞိဟ်ဇၠုဆာန်တံ

(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) မိတ်သဟာဲတံ 
(ဟွံကသၚ်မ္ဂး)

မၞိဟ်မဒုၚ်ၠသိုၚ်ကလာဲ 
ပ္ဍဲရာပ်ပ္ဍဲၠွာန်တအ်။

ညးမဒုၚ်ၠာတံ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 
ညးကၠာပ်ၠာဲအုပ်ဓုပ် 
မသ္ဒးရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ်ၠဵု

ညးဒုၚ်ၠာနၠဵု ကၠတနာတံ 
(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) မာန်ကနဂျာ



6

မဝ်ဂျူး (၁)

မၞး ဟွံမွဲမေးရတှ် ပွမပေန်ရကောန်ရလဝ် ရကောန်ဗဒှ်ဟွံမာန် မဒှ်ေ။

မၞးဂှ် ပ္ဍဲ ပွမပေန်ကၠောန်ၠုၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ကတှ် ဒှ် သၟုတ်မကဇၞာ်ၠဵု ပၟိၠ် မဒှ်ရ။ မၞးဂှ် ပွမပေန်ကၠောန်ၠုၠိုဝ်ကဗတ်-19 ကတှ် ဒှ်သၟုတ်မကဇၞာ်ၠဵုပၟိၠ် 

မဒှ်ရ။ ဇၠုဂှ် ကၠောန်ၠဵုဒၟၚံ်ၠဵု ညံၚ်ကသ္ဂာံဂွံ ဂုေ်ဖဵုမွဲဂှ် ကသ္ဂာံတီကၠတ်ဂှ်ကတှ် ဒှ်သ္ဍိုၠ်မေိုၠ်ၠိုတ် ဗွဲမကလာန် မဒှ်ရ။

အၠာဲအရာ၊ပွမအာတ်မိတ်တအ် မဟွံကၠၚ်ဆဵုလဝ်ၠောကတံ တအ်ဂှ် 
မၞးသ္ဒးဆဵုဂဗမာန် မဒှ်ရ။
 • သ္ဒးကၠောန်ၠဵု ၠကမောန်ဗွဲမသ္ၚကာဲဂေိၚ်ပဵုတိုန် နဒဒှ် မဟွံမွဲၠဵု 

တမ်ရိုဟ် ရုံရုံဂပ်ပ်တံ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) တၚ်ၠဵုဒၞာမၚ်မွဲတံ ဂှ် 
ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။ 

 • ပွမတၚ်ဒုဟ်ဟီုပကရံ ကၠုာံ ပွမပါ်ပါဲဆၠ်ကဆာံ ဆၠ်ၠပ်ၠဵု 
ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉  သ္ဒးဆဵုဂဗသှ်ကသာၚ်ၠဵု ဂှ် ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။

 • ဓဝိၚ် မကဖၠ်ဒညဂမေိုၚ် သွၠ်ဇၠု ကၠုာံ သွၠ်မၞိဟ်ဇၠုဆာန်တံ  
ဘဲအန္တရာဲ ကသ္ဂာံ ၠေးၠ္ဍး ကၠုာံ ကသ္ဂာံထတ်ယုၠ်မိပ်ဇဇိပ်ဂှ် 
သ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ်ဂှ် ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။

 • ပွမမံၚ်ၠံၚ်ဟွံေိုဟ်၊ ပွမသ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ် ကဝဒနာ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 
ဒဒှ်မေျ ိုတ်တံဂှ် သ္ဒးဆဵုဂဗ မာန်မဒှ်ရ။

 • သ္ဒးလွဳဝတ်ရၚံ်ၠံၚ်ၠု ရဲၠၟိန်သ္ၚိတံဂှ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ်၊ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 
သ္ဒးဒုၚ်တာဒၞာလဝ် ပွမအာၠေုၚ်ဂှ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ်။ 

 • (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) အေိၚ်ၠကမောန်တုဲကတှ်ကလဝ် ပရူ မၞိဟ်ဇၠု 
မရီုဗၚ်လဝ်တံ ဂှ် ဆၠ်ၠူဒးဒၟၚံ် ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။

အကောကၠောန်ဒၟံၚ် သွၠ်ပွမပေန်ကၠောန်ၠုၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂှ် မၞိဟ်ဗွဲမဂေိုၚ်ဂှ် 
သ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ် ပွမြဂတ်ြဂၠ်ပ္ဍဲၠိုတ် ကၠုာံ ပွမကဍာၚ်ၜိုတ်အိုတ်ဇိုၚ်တအ် 
ဂှ် ကောၚ် မဒှ်ရ။ သ္ဒးဆဵုဂဗအၠာဲအရာ၊ပွမအာတ်မိတ် မေၠ်ေုဲတံ၊ 
ဒှ်တုဲ ဣေံဂှ် သဘာဝကၠှ်ဒၟံၚ်ရ။ ညးမွဲ ၠဵု ညးမွဲ ဗီုညးပေန်ကၠောန်ၠု 
ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ်ဂှ် ဟွံတုပ် မဒှ်ရ။ လ္ၚဵုပ္ဍဲဗွဲသၟဝ်တံဂှ် မၞး သ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ် မာန်ဒၟံၚ် 
မဒှ်ရ။
 • လၠ်သေ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ရုပ်တံ - ဒဒှ်မၠ္ဍိုပ်ဂိ၊ ဒဒှ်မတိၠ်ဟွံမာန် 

ၠဟွံမာန်။
 • လၠ်သေ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု အေိုၠ်မၞိဟ်တံ - ဒဒှ်မၠိုတ်ကအာန် 

ကသ္ဂာံအာၠကမောန်၊ ဒဒှ်ပွမသုၚ်ကၠာဲအရၠ်(ဟွံ)ဂဥုဲၜူမာဲတံဂေိုၚ်ၠေုၚ်၊ 
ဒဒှ်မဟွံမွဲၠေုၚ် ပွမဆၠ်ကၠောန် ကသ္ကၚ်ပကရၚ်ဘာသာ/
ပကရၚ်ဓရ်ကရှ်ကသှ်ပကတှ်တံ။

 • လၠ်သေ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ် - ဒဒှ်မကဖၠ်ဒည၊ ဒဒှ်မကအာန်ၠိုတ်၊ 
ကဒါသ။

ဒဒှ်မြဂတ်ြဂၠ်ပ္ဍဲၠိုတ်ဂှ် ၠဵုဒၟၚံ်ဒဒိုၠ်၊ ပလာပ်ဒၟၚံ်ၠဵု ညံၚ်ဂွိုအ်ကၠောန် 
ဗဒှ်မာန် ကၠၚ်ၠာအရိုဟ်တ္ၚဲတအ်(ပၟာ-ပွမအာၠကမောန်) ကတှ် 
သ္ဒးကၠတ် အရီုအဗၚ် ညးမၠိုန်သ္ကီု မဒှ်ရ။

လၠ်သေ် ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ် ဇၠုတအ်ဂှ် ဇၠုဇၠု 

ထမံၠ်ပ္တိတ်တီကၠတ်မာန်ဟာ။ ညၚံ်ကသ္ဂာံဒှ် 

အထၠ်အပၚ် သွၠ်ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်မိပ်ဇဇိပ်ကတှ် 

မၞးၠူေျပ်ၠမ် အရာကၠောန်ကၠတ်မာန် ပိညိ။

ၠောဂွိုအ်ဗၠ်ၠွဳၠၠ်မွဲကတှ် သ္ဒးၠုတ်ကၠေၚ် သာ်ဂှ်ရ မၞးကလဝ် သ္ဒးမၚ်မွဲဇၠုဇၠုတုဲ သ္ဒး'ဗကပၚ်'လဝ်  ၠၟာကၠေၚ်ဇၠု မဒှ်ရ။ 

သာ်ဂှ်မှ မၞး ဆၠ်အာမာန်ကောၚ်။ ပွမပါလုပ်ရီုဗၚ်  ပ္ဍဲ ပွမပေန်ကၠောန်ၠုၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂှ် ဒှ် ကပါဲဇပိုၚ် ဇဂိပ်ဇမ္ၚကာဲမွဲ မဒှ်ရ။ 

ကပါဲဇဂိပ်ဓကမေံ ဟွံကသၚ်မဒှ်ရ။ ဟိုတ်သာ်ဂှ်ရ ပကရၚ်ထတ်ယုၠ် မိပ်ဇဇိပ်ဇၠုဂှ် ၠွံဂရု အရိုဟ်တ္ၚဲညိ။

ပွမထတ်ယုက်မိပ်ဇဇိပ်ဇကု

အကောမပေန်ကၠောန်ဒၟံၚ် ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ မဒှ်ကတှ် ကသ္ဂာံရၚ်ၠံၚ် ဇၠုဇၠု ကၠုာံ 
ကၠာန်ဂကၠာံဇၠုတအ် ဂှ် ဒှ်မတာလျ ိုၚ် မသ္ဒးကၠောန်ဗဒှ် ကဟၚ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ 
အပိုၚ် ဣေံ ဂှ် သဳၠေဳပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ဗီုလဵု မၚ်မွဲရံၚ်ၠံၚ် ဇၠုဇၠု ဗွဲမေိုဟ်အိုတ်၊ 
ဗီုလဵုကၠောန်ဗဒှ်မာန်ၠဵု ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်မိပ်ဇဇိပ် ဇၠုဇၠု ကၠုာံ ဗီုလဵုကသ္ဂာံရီုဗၚ် 
မၞိဟ်တၞဟ် ဗွဲမေိုဟ်အိုတ် တအ် မဒှ်ရ။
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ပွမမၚ် မွဲ ေံၚ် စံၚ်  ဇကုဇကု

ညံၚ်ကသ္ဂာံဒှ်အထံၠ်အပၚ် ပ္ဍဲၠဵုၠဳကရၚ်ရပ်ၠပ် ဒဒှ်မြဂတ်ြဂၠ်ပ္ဍဲၠိုတ် အရိုဟ်တ္ၚဲကတှ် ပ္ဍဲတၚ်ၠသပ်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်ဣေံတံဂှ် လ္ၚဵုဂှ် 
ၜိုတ်မာန်ဂှ်မာန် ဂ္စာန်တုဲကဒ္ဂတ်ဗၠ် ကၠောန်ၠဵုညိ။ အရာ မ ကၠိုၠ်ၠဵုဇၠုအိုတ် ဂှ် ရဲုၠှ်တုဲ ကၠောန်ညိ။ မွဲတ္ၚဲ ကၠောန်ဟွံမာန်မ္ဂးကတှ် 
လ္ပတၚ်ဒုဟ် ဗျကိဒါန်ၠု ဇၠုဇၠုညိ။ ထပ်ဂ္စာန်မွဲတ္ၚဲပေန်ညိ။

တၚ် ေှ်ပရိုၚ်  ပရူ ိၠုဝ်ကဗတ်-၁၉ မဂွံလၠ္ကရဴအိုတ် မေျ ိုတ်ပေိုတ်အိုတ် 
တအ် အဆၠ်လ္ပၠဵုပိုတ်အာညိ။ ညံၚ် ဂွိုအ်ယဲကၠောံသၞာန်ဒှ်နဲၠဲၠဵုဒၞာဗွဲ

မၠောတအ် ဂှ် ကဒ္ဂတ်ဗၠ်ကၠောန်ကၠတ်ညိ။ ယဝ်ရ သ္ဒးမာတ် လဝ် မဳဒဳယျာ 
ပရိုၚ် ပရူ ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ကထၠ်ကတှ် ထပိုတ်လဝ် အဆၠ်"မွဲကနှအ်"ညိ။

အရိုဟ်တ္ၚဲ ၠၠၞ နၠဵုအဟာရကပၚ်ကပၚ်ညိ။ တိၠ်ၠဵု ဗွဲမရံဂပ်ညိ။ ဇိုၚ် 
တဲဂှ် ကၠောန် ပ္ကတ်ကပ္ကၚ်ညိ။

အရာမွဲမွဲ မဒှ် မၞးဒးၠိုတ်မိပ်ဇဇိပ်ကသ္ဂာံကၠောန်ဂှ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 
မဒှ်မၞုံၠဵုအဓိပါဲကောၚ် မၞးပကတှ် ဂှ်ကတှ် (ပၟာ- အနုပညာပန်ေဳ၊ ပွမဗှ်လိၠ်၊ 

ပွမသ္ပဝတ်ၠုၠျာ်၊ ပွမဟီုအကရဝ်ၠဵု ရဲမွဲ) ကၠောန်ၠဵုအရိုဟ်တရဲညိ။

ဇၟာပ်တ္ၚဲဂှ် ကၠတ်အေိၚ်မသုန်မိကနတ်တုဲ ဗီုလဵုမၞးသ္ဒးဒၚု်ၠသိုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် 
လဴထ္ၜးၠဵု ရဲသ္ကအ်မိတ်သဟာဲတအ်၊ ကၠာန်ၠၟိန်သ္ၚိတအ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 

မၞိဟ် မပကတှ်ၠ ဂွံ မွဲမွဲ တအ် ညိ။

ေျူဒဇၠ်လဝ် ေံၠ်အၚ် အေိၚ်  ကသ္ဂာံကၠောန်အာဗွဲကလၚွ်အရိုဟ်တ္ၚဲ တုဲ 
ကဒ္ဂတ်ဗၠ် အတိုၚ်ဂှ်ညိ။ (ဗဵုကၠတ်ေံၠ်အၚ် အၠဳအဇန် ရိုဟ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲ - 

အဆၠ်လၠ္ကရဴ - ေ ဂှ်ညိ။)

သွၠ်ကသ္ဂာံကၠောန်ၠကမောန်မိပ်ပ်ဇဇိပ်ပ် ပ္ဍဲၠကမောန်ကတှ် သဳၠေဳ ၠဵု 
မာန်ကနဂျာ၊ ညးမကၠာပ်ၠာဲ (ဟွံကသၚ် မ္ဂး မၞိဟ်မကၠောန်မွဲၠွံတအ်ညိ။) 

ဗွဲကတၟၚ်ကတှ် ယဝ်ရဂွိၚ်ဒၟံၚ်ၠု ပွမပါလုပ်ကၠောန်ၠဵုဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ပွမပေန်ကၠောန်ၠု 
ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂှ်ကတှ် သ္ဒးသဳၠေဳ ကထၠ်မဒှ်ရ။

ၜိုတ်မာန်ဂှ်မာန် ယှအ်ဖကအာန်သုၚ်ကၠာဲ အရၠ်၊ ဂဥုဲၜူမာဲ၊ 
ၠကဖန် (ဟွံကသၚ် မ္ဂး) နဳၠိုဝ်ကတန် ညိ။ အရာဣဂှ်တံဂှ် 

ၜိုန်ရေယျဒှ်အထံၠ်အပၚ်ၠိုတ် ကသ္ဂာံသၠ်သာ မွဲကနှအ်ၠီုကလဝ် 
အေိၚ်နိဿာန်ကဍံ ဟဲဇးအာကတှ် မၞိဟ်ဂှ် ပွမၠိုတ်ဟွံၠေးေေၚ်တအ်၊ 
ပွမၠိုတ်ဓာတ်ကၠှ်တအ်၊ ပွမဒှ်ဓဝိၚ် ကသာၠတအ်၊ ဒဒှ်မဟွံသေိၚ်တအ် ကၠုာံ 
ပွမသၠမ်သၠကဒါသတိတ်တအ် ဂှ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ်မဒှ်ရ။ ယဝ်ရသုၚ် ကၠာဲဒၟံၚ် 
ဗွဲမကလာန်ၠာဲကတှ် ယှအ်ကထာံပမာေ မဂွံမာန်ဗွဲမကလာဲသွာ ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ် တုဲ 
ညံၚ်ကသ္ဂာံရပ်ၠပ်သှ်ကသာၚ် ဒဒှ် ၠိုတ်မြဂတ်ြဂၠ်ဂှ် ဂေိုၠ်ဂောဲ နဲၠဲ မတုပ်ၠဵု 
နဲၠဲထမံၠ်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲတၚ်ကၠၞာန်ဣေံညိ။

အေိၚ်မွဲတ္ၚဲအိုတ်ဂှ်ကတှ် ကၠောန်ၠရၚ် (ပ္ဍဲၠိုတ်ဒှ်ဒှ်၊ လ္တူတၞးလိၠ်ဒှ်ဒှ်) 
အရာမၞး ရီုဗၚ်လဝ်ၠု ညးတၞဟ် မာန်တအ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 

အရာမၞိဟ် တၚ်ဂုေ်တအ်ညိ။ ပၟာ - “နဒဒှ် မဆာန်ဍူ  ဂွံရီုဗၚ်လဝ် 
မၞိဟ်ၠိုတ်ကညတ်ဒၟၚံ်ဂှ်" (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) "တၚ်ဂုေ်သွၠ်အရီုအဗၚ်ဂွံနူရဲ"

မုမၞးထိၚ်ဒဝ်မာန်(ကၠောန်မာန်)ဂှ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) မုမၞးကၠောန်ဟွံမာန်ဂှ် 
တီညာတ်ၠေိုဟ်ကၠတ်လဝ် ဒးဒးဍာံဍာံညိ။ သွၠ်ဣေံဂှ် 

ညာတ်ကၠတ်/ ေျူဒဇၠ်ကၠတ် ဗဝိုၠ်ၠၠ်ဝိုၚ်  ပွမထိၚ် ဒဝ်တအ်ဂှ်တုဲ 
ဂွံကၠတ်အထံၠ်အပၚ် မာန်မဒှ်ရ။ သၟဝ်ေံ ထမံၠ်ထ္ၜးလဝ်ၠဵု 
ဗဝိုၠ်ၠၠ်ဝိၚု် ပွမထိၚ်ဒဝ် အရၚ် ညးမဒုၚ်ၠာမွဲ မဒှ်ရ။ 
ဗဝိုၠ်ၠၠ်ဝိုၚ်  အရၚ် မၞးဂှ် ပ္ဍဲၠဵု အဆၠ်လၠ္ကရဴ (ဂ) ဂှ် ဇၠုဇၠု 
မၞးကပောပ်ဗကပၚ်ကၠတ်မာန်မဒှ်ရ။

ကၠောန်ၠမ် အရာ မကဍာၚ်ကြပ မွဲ ညိ။ အရာလဵုဂှ် သၠဵုကဍာၚ်ကြပ 
ၠု မၞး ကရာၚ် ဂှ် ဂေိုၠ်ဂောဲညိ။ အရာ မၞးမကၠောန်ဒၟၚံ်လၟုဟ် 

(ဟွံကသၚ် မ္ဂး) အရာ မၞးမကၠောန်လဝ် ၠောကတံ တအ် နွံ မာန် 
ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဗွဲသၟဝ်တအ်ဂှ် ကလဝ် ၠမ်ၜတ်ကၠောန်ကၠတ်မာန်ဒၟၚံ် 
မဒှ်ရ။ ယဝီု သိုၠ်ၠ် ( ရၚံ် တၚ်ကၠၞာန်တအ် ပ္ဍဲ မုၠ်လိၠ် — ဂှ်ညိ) 
ပွမကၠောန်ကသ္ကၚ်ပေးပ္တိတ်ၠကတၚ်၊ ပွမကလှ်၊ ပွမသ္ပဝတ်ၠုၠျာ် 
(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ပွမကပ္ကၚ်ပ္ကတ်ကယာဂ၊ ပွမသှ်ယှအ် ကၠာန်ၠၞိတအ် 
မွဲၠ္ဆံၚ်တုဲမွဲၠ္ဆံၚ် ( ရံၚ်  တၚ် ကၠၞာန်ဂမေိုၚ် ပ္ဍဲ အဆၠ်လၠ္ကရဴ-ေ ဂှ်ညိ)

မာန်ကနဂျာတအ် ကၠုာံ ပွမကၠာပ်ၠာဲတအ် 

- တၚ်ေှ်ပရိုၚ်ဂမေိုၚ် သွၠ်ကသ္ဂာံရီုဗၚ်ကၠာ

န်ဂကၠာံမၞးမာန် တအ်ဂှ် ရၚံ်ကၠတ် ပ္ဍဲ 

အဆၠ်လၠ္ကရဴ-ၠ မာန်ဒၟၚံ် မဒှ်ရ။

ယဝ်ရ သ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ်ဒၟံၚ် အကၠာန်ကသ္ဂာံရီုဗၚ်ၠုညးတၞဟ် ဟွံမွဲ မ္ဂးကတှ် 
ဗဝိုၠ်ၠၠ်ဝိၚု်ေံ ဂှ် ရပ်ၠပ်သုၚ်ကၠာဲဂွံဒၟံၚ်ၠဵု သွၠ်ကသ္ဂာံပါ်ြောသမ္တီလဝ် 
ြပဒ္ဒညာ မၞး မကၠောန်ၠဵုမာန်မွဲမွဲသာ် တအ် ၠဵု ြပဒ္ဒညာ မၞး 
ကၠောန်ၠဵုဟွံမာန်မွဲမွဲသာ်တအ် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရ မၞး ရီုဗၚ်ဟွံမာန်ပ္ဍဲ 
အၠာဲအရာမွဲမွဲကတှ် သေးအကေါၚ် ဇၠုဇၠု ညိ။ လ္ပတၚ်ဒုဟ်ညိ။

အရာလ္ပာ်မ္ၚးနူ ပွမထိၠ်ဒဝ် အဲ ဂမေိုၚ်
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အရာ အဲ မထိၚ်ဒဝ်မာန်တအ် ဂမေိုၚ်
 • ဗီုလဵု ပေန်ကၠောန်ၠု 

ညးတၞဟ်တအ်ကောၚ် 
 • ညံၚ်ဂွိုအ်ယဲကၠောံသၞာန် ဂှ် 

ကဒ္ဂတ်ဗၠ် နဲၠဲ ၠဵုဒၞာဲယဲတအ် 
ကောၚ်

 • တၚ်ေှ်ပရိုၚ်အလဵုတအ်ဂှ် ၠဵု 
ညးတၞဟ်တအ်ကောၚ်
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ပရောပော ပါတ်ထရေတ်

ပါတ်ထကရတ်ဂှ် ဒးဒၟံၚ်ၠိုတ် ၠကမောန် ၠ္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ရာပ်ညး 
မဒှ်ရ။ ဆဂးဂှ် ပ္ဍဲ ၠာလ မဝါတ်ဂါတ်ဟိုတ်နူၠိုဝ်ကဗတ် 
ေံ မၞိဟ်နူအရာပ်ညး ဗွဲမဂေိုၚ်ကဂေၚ်တအ်ဂှ် ၠကမောန်သ္ဒး 
ကဟာံကြဗာံတုဲ ၠဟွံမာန်သုၚ်ဟွံမာန် ဒှ်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ 
ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ဂှ် ဒှ်ဟွံဍာံ၊ ဒှ်ညးမေဍုတ်ကဝၚ်ရကောၚ် 
သာ်ဂှ် ကၠာလာဟလ ြပးဇးဒၟၚံ် မဒှ်ရ။ မၞိဟ်တအ် 
ဆၠ်ဖုၚ်ၠု ပါတ်ထကရတ်တုဲ ပွမအာတ်အရီုအဗၚ် 
ပွမအာတ်ကဂေံသေုဲ ဂှ် ၠကၠောန်ၠေုၚ် မဒှ်ရ။

အဟိန်ၠကလၚ် ၠဵု ြပဒ္ဒညာ မၞိဟ်အရာပ်တအ်ဂှ် 
ပါတ်ထကရတ် သ္ဒးကၠောန်ဒၟံၚ်ၠကမောန် နဒဒှ်ဟွံကအာန်ၠဵု 
နာဍဳ မဒှ်ရ။ ဗီုလဵုကသ္ဂာံၠဵုအရီုအဗၚ်ဗွဲမေိုဟ်အိုတ်ဂှ် 
ဟွံတီတုဲ သ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ်ၠေုၚ် ညံၚ်ရဴအကၠာန်ၠရာဲဟွံမွဲ မဒှ်ရ။ 
သွၠ်ကသ္ဂာံမၚ် မွဲဇၠုဇၠု ကတှ် သ္ဒးကၠောန်မွဲမွဲသာ်ကောၚ် 
ဂှ် ညးတီဒၟၚံ် မဒှ်ရ။

တမ်ရိုဟ်ဂမေိုၚ် ရဆၚ်စပ်ကဵု မၚ်မွဲ ဇကုဇကု ရကုာံ ရကာန်ဂရကာံ ဇကု 

ပ္ဍဲတမ်ရိုဟ်ဣေံတအ်ဂှ် ပရူပွမမၚ်မွဲဇၠုဇၠုဂှ် ဗှ်တုဲလ္ၚတ်ကၠတ်မာန်ဒၟၚံ် မဒှ်ရ။

ပွမရီုဗၚ် လွဳဝတ်ဗွဲၠိုပ်ၠော ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ၠိုတ်
တၚ်ကၠၞာန် PFA သွၠ် ကၠာန်ၠကမောန်ကၠှ်ေန်လွာ (WHO၊ WTF နှၚ့် WVI၊ ၂၀၁၁)၊ နၠဵု အကရဝ်ဘာသာ နာနာသာ် တအ် ဂှ် ဂွံမာန် 

မဒှ်ရ။ https://bit.ly/2VeJUX7
တၚ် ကၠၞာန်ၠာလအသၠာေံ ပကရၚ်ကၠောန်ၠဵုPFA နူဇမ္ၚကာဲ အကော ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ မကၠောံသၞာန်ြပးဇးဒၟၚံ်

(ဌာနတမ်ရိုဟ်IFRC ဗဟဵု သွၠ်ကသ္ဂာံၠဵု အထံၠ်အပၚ် ပကရၚ်မၞိဟ်ဆၠ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ်၊ ၂၀၂၀ မာတ်) https://bit.ly/2RK9BNh

ပါတ်ထကရတ် ေျူဒဇၠ် အၚ် အေိၚ် ရိုဟ်တ္ၚဲမွဲ မဒှ်ရ။ 
ပါဲလဝ် အေိၚ် ကသ္ဂာံမံၚ် တုပ်တုပ် ၠု ၠၟိန်သ္ၚိ အရိုဟ်တ္ၚဲ 
မဒှ်ရ။ ညးတိတ်ၠွာ်ဂေံၚ်။ ေျူဒဇၠ် "ဗဝိုၠ်ၠၠ်ဝိၚု် 
ပွမထိၚ်ဒဝ်ကၠာပ်ၠာဲ" တုဲ ညးတီအာ ညးကၠေၚ်ၠဵု 
သသန်ဂိတု ညးဂမေိုၚ် မကဟာံကြဗာံအာတအ် ဟွံမာန် မဒှ်ရ။ 
ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်ရမၞိဟ်တအ် အာတ်အကေါၚ် ၠုညးကတှ် နဲၠဲ 
ကသ္ဂာံကသာၚ်ထ္ၜး နဒဒှ်ညးတအ်ဟွံဂိၠဵုၠိုတ်ဂှ် ညးၠူေျပ်ဒၟၚံ် 
မဒှ်ရ။ နဲၠဲဂမေိုၚ် ကသ္ဂာံရီုဗၚ် ထံၠ်ပၚ်ညးတၞဟ်တအ် ( 
ပွမကၠေၚ်ၠဵု အရာညးတၞဟ်ဟီု၊ ပွမရီုဗၚ် ၠဵု မၞိဟ်တအ် 
ကသ္ဂာံရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ် ညးမွဲကၠုာံညးမွဲ) ဂှ်ကလဝ် ဂေိုၠ်ဂောဲဒၟၚံ် 
မဒှ်ရ။

လအ်မွဲသတ္တာဟ တုဲ ပါတ်ထကရတ်ဂှ် ၠိုတ်သၠ်သာအာ 
မာဂလိုၚ်  မဒှ်ရ။  ၠု ညးမၞုံပ္ဍဲအရာပ်ဂှ်ကလဝ် ဟီုမာန်ၠေုၚ် 
ဗွဲမကရှ်ကသှ် မဒှ်ရ။ ၠကမောန်ညး မသ္ဒးကၠောန်ဂှ်ကလဝ် 
ကၠောန်မာန်အာ အေိၚ်ပဵုဂေိုၚ်ၚ် နဒဒှ်မၠိုပ်ဒတုဲ မဒှ်ရ။

ပွမတတ်ကၠောံၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ် 
အပ္ဍဲၠာလၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉
(WHO) နၠဵု ဗီုရုပ် တအ် 

ဗှ်ကၠတ်ဗွဲမကလာဲသွာ မာန် မဒှ်ရ။
https://bit.ly/2VfBfUe

ဒိုၚ်ယျာရဳ ညၚံ်ကသ္ဂာံ ထတ်ယုၠ်မိပ်ြဇိပ် အပ္ဍဲ (၁၄)တ္ၚဲ
သၠၠ္ကဒိန် မပ္တိုန်ဗဒှ်လဝ်တၟိဇျှာန် ကသ္ဂာံကဖျကံၠၞာန် နဲၠဲဇၠုဇၠု ကသ္ဂာံ တဝ်ကၠၞဟ်တတ်ကၠောံ

https://bit.ly/3aeypmH

တၚ်ကၠၞာန်ကသ္ဂာံ ၠဵုဒၞာဲဆဵုတာ ကၠုာံ ကသ္ဂာံ ရပ်ၠပ်သှ်ကသာၚ် 
ၠု ပွမတၚ်ဒုဟ်သ္ပပကရံဂောဲဒုဟ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ 

(IFRC၊ UNICEF၊ WHO)

အေိၚ် ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ်ဒၟၚံ်တအ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်မုကောၚ်ကရာ ဂှ် ၠာကဇၞာ်ဒၟၚံ် မဒှ်ရ။
တၚ် ကၠၞာန် နၠဵုဗီုရုပ် (WHO)၊ တၚ်ကၠၞာန် မထမံၠ်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲမကလာဲသွာ နၠဵု ဗီုရုပ် သွၠ်ကသ္ဂာံဗှ်ဂွံ တၚ်ေှ်ပရိုၚ် ကၠုာံ ပွမၠိုန်သ္ကီုတအ် မဒှ် အထံၠ်အပၚ် ပ္ဍဲ 

ဖန်ဖၠ်ရပ်ၠပ်သှ်ကသာၚ် ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ် တအ်၊ နဲကသၞာတ် မပါဒၟၚံ် ပ္ဍဲ တၚ်ကၠၞာန်ဣေံတအ် ဂှ် ဇၟာပ်တ္ၚဲ ဗွဲမကလာဲသွာ ကဒ္ဂတ်ဗၠ်ကၠတ်မာန် မဒှ်ရ။
https://bit.ly/3aJSdib
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မဝ်ဂျူ (၂)

ပွမရီုဗၚ် ကဵု ညၚံ်ညးတၞဟ် စိုတ်ရသောံသက်သာ အရော ဆဵုလုက်ဆက်ရဆာံ ကု မၞး
မၞိဟ်မွဲမွဲ သွၠ်ကသ္ဂာံဒၚု်ၠသိုၚ် ေါန် မၞးဂှ် ရီုဗၚ်ဒၟံၚ်ၠုညး ၠဵုဒၟၚံ်ြဇဟတ်ၠုညး ဂှ်ကတှ် 
ၠိုပ်ၠောအိုတ် ပထမဂှ် ညးပကတှ်ၠေုၚ် မၞး တုဲ က္ဂာံဆဵုလုၠ်ဆၠ်ကဆာံၠုမၞး ကတှ် ၠိုတ်ညး 
ကသ္ဂာံၜိုဟ်ကသိုဟ်ၠေုၚ်ဂှ် ဒးဒှ်ၠေုၚ်ၠောကောၚ်  မဒှ်ရ။ ညးမွဲမွဲ ယဝ်ရ နွံဒၟၚံ် ဗီုြပၚ်  မိၠ်ကသ္ဂာံသ္ပသၞ 
(ဟွံ) ဗီုြပၚ် ၠိုတ်ယှုၠ်ထုဲဒၟၚံ် ကတှ် ြပာပ်ၠုၠ်ၠဵုညး ဗွဲမဆာန်ဍူကရှ်ကသှ် မ္ဂးကတှ် နဒဒှ်မၠိုပ်ဒတုဲ 
ဆၠ်ကၠောံဟီုဂးမာန် တုဲ အၠာဲအရာမကၠၚံ်မ္ၚိုဟ်ဂှ်မှ ကြပယအ်အာမာန် မဒှ်ရ။ ညၚံ်ကသ္ဂာံ 
ကပေဝ်ကပေတ်ပပၚံ်လှာဲသုၚ်ကၠာဲ ဗွဲမၠိတ်ညဳၠဵု ကယာန်သၞာန်ဇၠု မာန်ဂှ် တၚ် သ္ဒးမၚ် မွဲ တၚ် 
သ္ဒးဓကလတ်ပါဲ တအ်ဂှ် ၠဵုောၠသပ် အတိၚု်ဗွဲသၟဝ်ေံ မဒှ်ရ။

မၞိဟ် ဇၠုဆဵုလဝ်ၠောဟွံလအ်မွဲဂှ် ဆဵုလုၠ် 
ဆၠ်ကဆာံလဝ်ၠု မၞိဟ်မွဲတုဲ ဒဒှ်မွဲမွဲ 
မၞးမသ္ဒးဒၚု်ၠသိုၚ် ညံၚ်ရဴသ္ဒးဒုၚ်ၠဵုြဇဟတ် 
ထံၠ်ပၚ်ဒၟံၚ် နၠဵုပကရၚ်ၠိုတ်ဓာတ် ဂှ် 
ကၠေၚ်ၠူေျပ်ၠမ်ညိ။

တၚ် သ္ဒးမၚ် မွဲ

သၠဵုနွံၠဵု ဗီုြပၚ်မံၚ်ၠံၚ် မလိုၠ်လဴသၠ်သာညိ။

ရံၚ်  မၞိဟ် မဟီုဒၟၚံ်ၠဵုဇၠု ဂှ်ညိ။

ညံၚ်မၞိဟ်လပါ်မွဲ ကသ္ဂာံဒုၚ်ၠသိုၚ် ၠိုတ်သၠ်သာ ကသ္ဂာံ ဒုၚ်ၠသိုၚ် ဇၠုကၠေၚ်ဒၟံၚ်အကရဝ်ညးမဟီု 

ကတှ်  ဗဵုမတ်ညး ဗွဲမၠိတ်ညဳၠုကယာန်သၞာန်ညိ။

ဆၠ်မိတ် ဇၠုဇၠု ကသာၚ်ကသာၚ်ၠေးၠေးညိ - ယၟုမၞး၊ တာလျ ိုၚ် မၞး

ဟီုအကရဝ် နၠဵုရမျာၚ် ၜိုဟ်ကသိုဟ်ညိၚ်ဝတ်၊ ရမျာၚ်ဍိုန်ၜတ် ညိ။

ယဝ်ရမၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ဟွံညာတ်မုၠ်မၞး မ္ဂးကတှ် - ဥပၟာ ၠုတ်လတၠ်လဝ် 

ၠကပါတ်တာဒၞာဇၠုဇၠု (PPE) ကတှ် ဗီုရုပ်မၞးဂှ် ကသ္ဂာံၠွၠ်ၠွံလဝ်မာန်ဂှ် ဂ္စာန်ညိ။

မၞိဟ်မွဲလပါ်ဂှ် ကသ္ဂာံဟီုအကရဝ်ၠုမၞး ဂှ် ၠိုတ်သၠ်သာ နွံဟာ ဟၟဲဟာ 

တီကၠတ်ၠဵုေျ ိုတ်ပေိုတ်ဒၟံၚ်ညိ။ ပၟာ - "ဟီုအကရဝ်ၠဵုအဲ ကြပပပၚံ်ဒၟံၚ်ရဟာ၊ ဒးၠဳဇန်ၠဵု 

ကသ္ဂာံဟီုအကရဝ်ၠု မၞိဟ်ဇဗဴကၠောန်ဒၟၚံ်မွဲၠွံၠုအဲဂှ်ဟာ။"

ယဝ်ရ မၞိဟ်မွဲလပါ်ဂှ် ဟီုအကရဝ် မၞးမဟွံၠေိုဟ်ဂှ်ရဂွံမ္ဂးကတှ် ကၠတ် အရီုအဗၚ် 

မၞိဟ်ၠောဲကၠောံၠဵု အကရဝ် (ဟွံ) ကၠာန်ၠၟိန်သ္ၚိ ညိ။ သှ်ၠဵုၠိုတ် ညး ညိ။

ကသာၚ် ထ္ၜးၠဵု ေါန် သ္ဒးမံၚ် သ္ၚကာဲ ကသ္ဂာံယှအ်ကဖျပံွမကၠောံသၞာန်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ကၠုာံ 

မုဟိုတ်သ္ဒးမၚံ်သာ်ဂှ် ညိ။ ပၟာ - ဆဵုညးသ္ကအ်ပ္ဍဲ ေဒမ်မကသောဲ ကတှ်  ြောလဝ် ဂၞးမွဲညိ 

(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ဆၠ်ဖုၚ် တုဲ ဆဵုညိ။

တၚ် သ္ဒးဓကလတ်ပါဲ

လ္ပၠွပ်လဝ်တဲ ညိ။

လ္ပဗဵုဒၟံၚ် ဒၞာဲမသ္ၚကာဲ (ဟွံ) ၠၞဳ (ဟွံ) ဖုၚ်မၞး ညိ။

ဓကလတ်ပါဲ ပွမဗဵုမတ်ညး နၠဵု ဟွံၠိတ်ညဳၠဵု ကယန်သၞာၚ် ညိ။ ပၟာ - ပွပဒလန်ရံၚ်

မၞး ဒှ်ညးဂှ်ညးဂှ် ( ဟွံ) ပ္ဍဲပေန်ကၠောန် ဂှ် ပါလုပ်ယိုၠ်ကဂေၚ်ဒၟံၚ် မုတာလျ ိုၚ်  နူအေန်ၠဏ္ဍ 

အလဵု ဂှ် လ္ပေယျကၠတ် ညးမွဲလ္ပာ်ကတံ တီကဟၚ် ညိ။

လ္ပၠညာၚ်ဟီုညိ (ဟွံ) လ္ပဟီု ြမၠ်ၠ်ညိ။

လတၠ်ၠုတ်လဝ် PPE ကတှ် ကလဝ် မၞး နွံၠဵု ဗီုြပၚ်အလဵုဂှ် ညးမွဲလပါ်ကတံ တီဒၟံၚ်ရကဟၚ် 

လ္ပေယျကၠတ်ညိ။

မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ သ္ဒးဟီုအကရဝ်ၠုမၞးဂှ် ၠိုတ်သၠ်သာဒၟံၚ်ရကဟၚ် လ္ပေယျညိ။

မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံဂှ် ၠေိုဟ်အကရဝ်ဘာသာ မၞးမဟီုဂှ်ကဟၚ် လ္ပေယျကၠတ်ညိ။

နၠဵု ဟွံသ္ပဂရု ကၠဝ်ကပၞာန် ကသ္ဂာံမံၚ်သ္ၚကာဲသ္ၚကာဲ ဂှ်တုဲ ညံၚ်ကသ္ဂာံ ဇၠု (ဟွံ) ညးတၞဟ် 

သ္ဒးဒုၚ်ကၠောံသၞာန် ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂှ် လ္ပသေးပွးဇၠုဇၠုညိ။

ပရူပရာ ကဒကဗတ်
ကဒကဗတ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ၠကမောန် ပ္ဍဲ ကဆၚ်သွံၠကပါတ်ဂမေိုၚ် မဒှ်ရ။ မၞိဟ်ဗွဲမဂေိုၚ် ၠေုၚ် ရာန် 

ဒၟံၚ် ၠကပါတ်မၞုံပၟိၠ်ရိုဟ်တ္ၚဲတအ် မဒှ်ရ။ မၞိဟ်ရာန်တအ်လုပ်ၠေုၚ်ပ္ဍဲကဆၚ်ကတှ် ကဒကဗတ် 

ထတဴဒၟံၚ်လၠ္ကရဴဒၞာဲရိုဟ်သေုဲ ဗွဲမၜိုဟ်ကသိုဟ်သၠ်သာတုဲ ဒုၚ်တေုၚ်ဒၟံၚ် ရဲၠေုၚ်ရာန်ဖျာ နၠဵုလအီ မဒှ်ရ။ 

ဟိုတ်နူ ၠိုတ်ဓာတ်ကဒကဗတ် မကသာၚ် တပ်လိုၠ်လဴဂှ်ရ မၞိဟ်တအ် ပွမဒုၚ်ၠသိုၚ် မ ကသှ်တ္ၜၠ်ဒၟၚံ် 

တအ် ပ္ဍဲအေိၚ်ၠာလ ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံၚ်ဗီုလၟုဟ် ဂှ် သ္ဒးသၠ်သာ အာ ညးတံဟီု မဒှ်ရ။

ပွမဆက်ရစောံဟီုဂးဂမေိုၚ် 
မကဵုဇဇဟတ်ထံက်ပၚ်ကဵု ပ္ဍဲ 
ပွမဆဵုဂဗဆက်ရဆာံ ရိုဟ်တ္ၚဲတအ်

ယဲၠပ်ဂေးၠဝ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂှ် ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ်ဂှ် ကဍံသၠဵုဒှ်မာန်ဒၟၚံ်တုဲ 
ၠုမၞိဟ်ဂမေိုၚ်ကလဝ် ဒဒှ်မကသှ်တ္ၜၠ်ဒၟၚံ်ညးမွဲဓဝ်၊ ဒဒှ်မကဖၠ်ဒည၊ 
ဒဒှ်မၠိုတ်ယှုၠ်ကထာဲ တအ်ဂှ် ကဍံသၠဵုဒှ်မာန် မဒှ်ရ။ ပွမဆဵုလုၠ်ဆၠ်ကဆာံၠု
ညးဂမေိုၚ်တအ်ရိုဟ်တ္ၚဲဂှ် ရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ်ၠဵု ညးဂမေိုၚ်တအ်မာန် မဒှ်တုဲ ကၠောန်ၠဵု 
သွၠ်မၞိဟ်ပွဳပွိုၚ်ဇၠုတအ် ကသ္ဂာံထတ်ယုၠ်မိပ်ဇဇိပ် မာန်ဒၟၚံ် မဒှ်ရ။

ပ္ဍဲ ပွမဆဵုလုၠ်ဆၠ်ကဆာံရိုဟ်တ္ၚဲတအ် ဂှ် ဗီုြပၚ် မၞး ပၠီုပွဟီုဂး တအ် (ရမျာၚ် သေုၚ်သဝ်၊ ဗီုြပၚ် မံၚ် ၠံၚ် ၊ ဗီုြပၚ် ဆၠ်မိတ်တအ်) ဂှ် ဂုေ်ဖဵုကဍံ 
နွံလ္တူ အရာဗွဲသၟဝ် တအ် မာန်မဒှ်ရ။
 • ဗီုညးတၞဟ်မညာတ်လ္တူမၞး - ပကတှ် မၞးကောၚ်ဟာ၊ ဒးၠိုတ်မၞးကောၚ်ဟာ
 • ဗီုမပေန်ၠဵုမၞး - ကဒ္ဂတ်ဗၠ် ၠသပ်မၞးကောၚ်ဟာ၊ သ္ပၠေုၚ်သၞကောၚ်ဟာ၊ ၠိုတ်ညိၚ်အာကောၚ်ဟာ၊ ပံၠ်ကသိုဟ်ၠုဇၠုတုဲ အာတ်ဒုၚ် 

အရီုအဗၚ်ကောၚ်ဟာ၊ 
 • ပွမတန်သၠန်ၠေုၚ် - မၞိဟ်မွဲမွဲ သ္ဒးဒုၚ်ရီုဗၚ်ဒၟံၚ်ကောၚ် သာ်ဝွံ ညးကသ္ဂာံဒုၚ်ၠသိုၚ်ေဍၚ် နကဆၚ်ၠပ်ၠဵုရုပ်ဒှ်ဒှ်၊နကဆၚ် ၠ ပ်ၠဵုၠိုတ်ဒှ်ဒှ် ဗွဲမပဵုြမၠ်ြမၠ် 

ညးတန်သၠန်ၠေုၚ်မာန် မဒှ်ရ။
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ပွမရီုဗၚ်  ညးတၞဟ် နကဵု ပွမရကေၚ်နဒဒှ်မစိုပ်ဒတုဲ 

ပွမကၠေၚ်ၠဵု ဂှ် ပ္ဍဲပကရၚ်ဆၠ်ကဆာံ မၠဵုြဇဟတ်ထံၠ်ပၚ်ဂှ်ကတှ် ဒှ် သၟုတ် ပၟိၠ်ကဇၞာ်အိုတ်ဂှ် မဒှ်ရ။ ဖန်ောၠဵု 
ၠဵုၠသပ်လွာဲဂှ် ဂှ်ကတှ် ၠဵုမၞိဟ်တအ် အေိၚ်ဟီုအကရဝ်တုဲ သ္ပဂရုကၠေၚ်ၠဵု ဂှ် ကသ္ဂာံတီကၠတ် အၠာဲအရာ ကၠုာံ 
ပၟိၠ်ညးတအ် ေိုဟ်ေိုဟ် မဒှ်ရ။ ပါဲနူဂှ်ပေန် ညးတံကသ္ဂာံၠိုတ်ညိၚ်ကလဝ် ရီုဗၚ်မာန် တုဲ ၠဵု အရီုအဗၚ်မဒးရးၠဵု ညးတံ 
မာန်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ လ္ၚတ်ကဗ္တာန် ကသ္ဂာံကၠေၚ်ကလပ်ၠဵု နၠဵုဗွဲသၟဝ်တအ် ညိ။

သ္ပဂရုၠဵု မအကရဝ်မၞး၊ အၠာဲအရာဗီုြပၚ် မၞးမံၚ် ၠံၚ်  တအ်ညိ။

မအကရဝ်ဂမေိုၚ် ဟီုၠဵုမအကရဝ် မၠဵုြဇဟတ် တအ် ကသ္ဂာံထ္ၜးၠဵု 

ပွမဗ္စာ ညိ။ ("မဟီုဒၟံၚ်လၟုဟ်တအ်ဂှ် အဲ ၠ ေိုဟ်ဒၟံၚ် ရ")၊ သ္ပသမ္တီၠဵု ဒဒှ်မကဟာံကြဗာံ 

(ဟွံ) ဒဒှ်မဂိဒုၚ်ၠသိုၚ် ညးမွဲလပါ်ကတံမပါ်ပရအ်ၠဵု တအ် ဂှ်ညိ။ ("ကသ္ဂာံမိၚ်  

သာ်ေံ ညိကလဝ်ၠိုတ်ဟွံေိုဟ်"။ "ဝါတ်ဂါတ်ေၠ်ေုဲ တွဵုကလဝ် ေး")။

ပကရာပရာ အာတ်သမာ
အာတ်သမာဂှ် ေုဇ္ဇာ မကၠောန်ဒၟၚံ် ပ္ဍဲ ဌာနပကရၚ်ထတ်ယုၠ် မွဲ မဒှ်ရ။
ပ္ဍဲ မၞိဟ်ယဲညးတအ် ဂှ် မၞိဟ်ယဲမွဲ ဖာတ်တမာဂှ် သ္ဒးဒုၚ်ကၠောံသၞာန်လဝ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ 
မဒှ်ရ။ ဖာတ်တမာ လဴထ္ၜး ၠဵု အာတ်သမာ ပရူညးမဒှ်လၞီမိၠ်ကသ္ဂာံဆဵု ၠၟိန်သ္ၚိညး 
ကၠုာံ ပရူ ညးမဂွိၚ် ကဖၠ်ဒၟံၚ် အၠာဲအရာညး ပကရံတိုန် တအ် မဒှ်ရ။ အာတ်သမာဂှ် 
ညံၚ်ကသ္ဂာံထ္ၜး ေါန်ညးၠွံဂရုကၠေၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် ညးၠွံလိၠ်အုပ်ကသ္ဂာံသမ္တီ တုဲ ညးဂ္ဇအ်ကထာံ 
ဗ္ဒာဲဂှ်မဒှ်ရ။ တုဲမ္ဂး ဖာတ်တမာဟီုအကရဝ်ကတှ် ညးရံၚ်မတ်ဖာတ်တမာတုဲ ကၠေၚ်ၠဵု မဒှ်ရ။ 
အာတ်သမာဂညိၠ်ၠဵုၠ္ဍိုပ်တုဲ ကၠေၚ်ဟီု အၠာဲအရာ ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံၚ်ကၠွံဂှ် အဲၠေိုဟ်ဒၟံၚ်ရ၊ 
ဗှ်ဒၟံၚ်သၞာ ၠၟိန်သ္ၚိဂှ်ကလဝ် ၠေိုဟ်ဒၟၚံ်ရ၊ ဟွံဂွံဆဵုၠုညးတအ်ကတှ် မံၚ်ၠဝါတ်ကၠွံကောၚ်ဂှ် 
အဲတီဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ လၠ္ကရဴ ဂှ် ဖာတ်တမာ ဟီုၠု အာတ်သမာ ဟိုတ်နူၠကလၚ် ၠဵု ဂှ် 
တၚ်ဂုေ်ရ၊ ဟိုတ်နူၠဵုအေၚိ်တုဲ ၠွံဂရု ဂှ် ဟွံကသှ်တ္ၜၠ် ဒၟၚံ် မဒှ်ရ။

ဆၠ်ကၠောံဟီုဂး နူဇမ္ၚကာဲ (ပၟာ - နၠဵုဖၚု်)

 • ယဝ်ရ ဟီု ပရူမဒၚု်ၠသိုၚ်ကလာဲကလာန်ကတှ် မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ဒၚု်တဲ 
ဟီုအရဝ် မာန် ဟွံမာန် ဂှ် သၟာန်ေျ ိူ တ်တ်ပေိုတ်တ် ညိ။ ပၟာ -  မိၠ်ကသ္ဂာံ 
သၟာန်ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်ဣနာဲတုဲ ဆၠ်နၚ်ဖုၚ် မဒှ်ရ။ ကသ္ဂာံတၠ်ဖၚု် 
ဂွံဒၟံၚ်အေိၚ်ရဟာ။ တၚ်သၟာန်တအ်ဂှ် သှ်ၠဵု ကသၚ်၊ဟွံကသၚ် ပုဟ် 
ကလဝ် ဂွံဒၟံၚ်ရ။

 • ဒဒှ်မဟွံၠေိုဟ်ေိုဟ်ဟ်တအ် (ဟွံ) ဒဒှ် မၠေိုဟ်ဒးကဗေတ်တအ် ဂှ် 
ကၠေၚ်သၟာန် ကသာၚ်ၚ်ညိ။ ပၟာ - လၟုဟ် ဟီုဒၟၚံ်ၠဵုဖုၚ်ကတှ် ဣၠဳကယျ 
ဣဂှ် ဂှ် မုမိၠ်ဂွံသ္ဂးကရာ ဂှ် ဟွံၠေိုဟ်ပုဟ် အဴ။ ကသာၚ် ထ္ၜးၠဵု ဣဂှ်ဂှ် 
ဂွံဟာ ။

 • မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ဟိတ်ြဇအာကတှ် မၚ်ၠဵုမွဲကနှအ်ညိ။ ဟီုၠဵုအကရဝ် 
ညံၚ်ကသ္ဂာံဒှ်အထံၠ်အပၚ်  နူသ္ၚိတ်ဒၟၚံ် ကသ္ဂာံကၠေၚ် ဒှ် ဗီုကကတံကတှ် ညိ။ 

ပၟာ - ဂွံဒၟံၚ်ရ၊ ကၠတ်အေိၚ် ညိ။ - ဒဵုၠဵုမိၠ်ကသ္ဂာံဟီုၠေုၚ် အကရဝ် 
ဂှ် အဲ မၚ် ၠဵု မံၚ် မဒှ်ရ။ မပ္တံနူဂှ်။

 • ဂ္စာန်ယှအ်ၠဵု တၚ်ပလာပ်တအ်၊ အရာမအရီုကသ္ဂာံယှုၠ်ထုဲတအ် 
ညိ။ ပၟာ - ၝဲဟီုဂှ် ဟွံမၚိ်ေိုဟ်ဟ်ပုဟ်ဒှ်ဒၟၚံ်၊ ပပံၚ် ၠဵုဒၞာဲ 
မဟွံမညာန်သကအှ်ဂှ် ဂွံဟာ ဟီုဂွံဒၟၚံ်ရ။ မၞးကလဝ် 
ဆၠ်ဖုၚ်ၠဵုညးတၞဟ်ကတှ် ဆၠ်နူဒၞာဲမသ္ၚိတ်ြဇ ဂှ်ညိ။

 • ဒှ်မာန်မ္ဂးကတှ် ကသ္ဂာံမိၚ် ရမျာၚ်  ဟွံၠ ညံၚ် ကသ္ဂာံညာတ်ရုပ်မၞးဂှ် 
ကၠောန်ၠဵုညိ။ ပၟာ - ဗတၚ် နွံကတှ် ညံၚ် ကသ္ဂာံ မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ 
ကသ္ဂာံညာတ်မၞး ဟီုၠဵုဖၚု် နူမ္ၚးဗတၚ်ညိ။ ဟွံကသၚ်မ္ဂး ဟီုဖၚု်ၠဵု 
ဗဳဒဳယိုဝ်မာန်ကတှ် ဟီုညိ။

ၠွံအရီုကပၚ်ကပၚ်တုဲကၠေၚ် ညိ။
ကၠေၚ် ညံၚ်ကသ္ဂာံၠေိုဟ် 
ဓဝိၚ်ညးတအ် ဍာံဍာံ ညိ။

ထ္ၜးၠဵု ပွမကရှ်ကသှ်၊ ပွမဗ္စာ 
တုဲ သ္ပဂရုကၠေၚ်ၠဵု ညိ။

ပ္ဍဲ အၠာဲအရာဗီုြပၚ်မံၚ်ၠံၚ် တအ်ဂှ် ဗီုြပၚ်ၠွံမုၠ်၊ 

ပွမရံၚ်ညးသ္ကအ် နၠဵုမတ်၊ ဗီုြပၚ် မံၚ် ၠံၚ် ၊ ဗီုြပၚ်  မၞး 

မံၚ် ဒၟံၚ် (ဟွံ) ထတဴဒၟံၚ် နူၠဵုညးမွဲလပါ်ကတံ၊ ဇမ္ၚကာဲ နူ 

ညး တအ် မဒှ်ရ။

တန်တဴၠဵု ကယန်သၞာၚ် ညးမွဲလပါ်ကတံ၊ အဝဲအယုၠ်၊ ဒဒှ်ညးကတုံညးဇဗဴ၊ ဘာသာညးမကရှ်ကသှ် ညးမွဲလပါ်ကတံ ဂှ်တုဲ  
ပၠီုပွ ဟီုဂးၠဵု နၠဵု နဲၠဲ မဒးရး နဲၠဲ မၞုံၠဵု ပွမကရှ်ကသှ် ဂှ် ညိ။ ညးမွဲလပါ်ကတံ ဟွံမိၠ်ဟီုအကရဝ်မ္ဂးကတှ် ညံၚ်ကသ္ဂာံဟီု 
လ္ပပရာန်ၠၠာ အကတၚ် ညိ။
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ပွမရကေၚ်နကဵုစိုပ်ဒတုဲ ဂှ်ရတှ် ဒှ် နဲရသၞာတ်မဂွံအထံက်အပၚ် ရသောံ ရကေၚ်ကဵုခိုဟ်ဟ် ရကုာံ ရသောံဒှ် 

ပရေၚ်ဆက်ရစောံ မၞုံကဵု ပွမကဵုဇဇဟတ်ထံက်ပၚ် မဒှ်ေ။ သွက်ဂှ်ရတေ် ကဆံၚ် နွံဒၟၚံ် ပိကဆံၚ်။

ၠွံအရီုတုဲကၠေၚ်ညိ။

 • လညာတ်ကၠုာံတၚ်ဒုၚ်ၠသိုၚ် မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ တအ် ညိ။
 • ၠဵုအကေါၚ်မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ဟီု အကရဝ်ညိ။ ကၠေၚ်ၠဵုသ္ၚိတ်သ္ၚိတ် ဒဵုၠဵုညးဟီုတုဲ ဂှ်ညိ။ 
 • ပါဲပ္တိတ်ကထာံ အရာမသၠဵုဒှ်အရီုဂေိုၚ်တအ် ဂှ်ညိ။ - မညာန် ဒၟၚံ်ဟာ။ ဒၞာဲမပဵုသ္ၚိတ်ြဇ ဂှ် အာမာန်ဟာ။ 

မၞးၠွံၠိုတ်ညၚိ်ၚ်တုဲ ၠွံအရီုၠု ညးမွဲလပါ်ကၠုာံအရာညးမဟီု ဂှ် မာန်ဟာ။
 • မံၚ်  လိုၠ်ၠ်လဴလဴကသာၚ်ၚ်တပ်ပ် သၠ်ၠ်သာသာ ညိ။

ပကရာပရာ ပရာတ်ယှာတ်(သ်)

ပရာတ်ယှာတ်(သ်) ဂှ် ဒှ်ညးမဒုၚ် ၠာ နူၠကမောန် ဒုၚ်ၠာ ပကရၚ်ေျ ိုတ် မွဲတေ တုဲ 
ညံၚ်ကသ္ဂာံ ၠဵုြဇဟတ်ၠု ဂရိုအ်(သ်) ညးကၠေၚ်ၠဵု အကရဝ် မဒှ်ရ။

ဂရိုအ်(သ်)  -  ကဟဝ်လိုဝ် - ပရာတ်ယှာတ်(သ်)ကယျ မိၠ်ကသ္ဂာံတၠ်ၠျာ   

  ကသ္ဂာံၠဳဇန် ပကရၚ်ကဒံအဲေျ ိုတ် ဂှ်ရ။ (ရမျာၚ်လရိုအ်ေအိၠ်)

ပရာတ်ယှာတ်(သ်) - ဂွံဒၟံၚ်ရ။ ဟီုသိုၠ်ၠ်ညိ။ သွၠ်မၞးကတှ် ဣေံဂှ် မၚံ်ၠဝါတ်ကၠွံကောၚ်  

  အဲကထၚ်။ ( ညိၚ်  ဗၞတ် ၁၀ သၠ္က)

ဂရိုအ်(သ်)  - ယွံ။ တၚ် ဂုေ်ရေး။ ကသ္ဂာံဒှ်အာဗီုေံဂှ် အဲ ပကတှ်ကၠတ် ဟွံမာန်။

ပရာတ်ယှာတ်(သ်) -  မိၚ် ရမျာၚ်  မၞး ဂှ်  ၜိုတ်လဵု မၞး ဒှ်ဒၟၚံ်ဒဒိုၠ်ၠိုတ်ကရာ အဲတီဒၟၚံ်ရ။

ဂရိုအ်(သ်)  -  ရာဒနာမိၠ် ကသ္ဂာံဒှ် လ္ပံဒၟၚံ်။

ပရာတ်ယှာတ်(သ်) -  ယွံ၊ အဲကၠေၚ်ဒၟံၚ်ရေး၊ ဟီုညိ။ အဲဆာန် ကဒံအဲ ကၠွံ။   

  ပိုယ်ၝဲကဒံညးၜါ မံၚ်ဒၟံၚ်မွဲၠွံတွဵု၊ ကဍံဂှ် ရဲဆာန်အိုတ် ကလဝ် ဟီုဂွံဒၟၚံ်ရ။  

  လၟုဟ်ကဍံေျ ိုတ်အာယျ။

ပရာတ်ယှာတ်(သ်) -  ကဒံမၞးဂှ် ၠာကဇၞာ်ဒၟၚံ်အရၚ်မၞးကောၚ် အဲေယျ၊ ရဲဆာန်အိုတ်ကလဝ်  

  ဒှ်ဒၟံၚ် ဂးကတှ်။

ဂရိုအ်(သ်)  -  ယွံ၊ ကဍံဂှ် ရဲအဲဆာန်အိုတ်ကလဝ် ဒးဒၟၚံ်ရ။ အဲဗှ်ဒၟံၚ်သၞာ အေိၚ်   

  ပိုယ်ၝဲကဒံညးၜါ မိပ်လဝ်တုပ်ပ် တအ် ဂှ်ညိကောၚ်။ ( ဇဂိုၚ်ညိညိတုဲ)

ပရာတ်ယှာတ်(သ်) -  အေိၚ် မကသ္ဂာံမိပ်လဝ်ကတံတအ်ဂှ်ကလဝ် ဗှ်သၞာတွဵုကလဝ်ေး။

ဂရိုအ်(သ်)  -  ကၠွံရ၊ ကၠေၚ်ေျပ်ဒးအေိၚ်ဂှ်တအ်ကတှ် အဲတ္ၚၠ်ဒးဒၟံၚ် ။ တၚ်ဂုေ်ရ  

  ပရာတ်ယှာတ်(သ်) ကယျ။ ကသ္ဂာံဒုၚ် ၠသိုၚ်  မံၚ် ၠ သာအာ ညိညိ။

ပရာတ်ယှာတ်(သ်) -  ပ္ဍဲ အေိၚ်ဗီုေံကတှ် အဲ ဒှ်ဒၟံၚ်ဒတုဲ ကသ္ဂာံ ရီုဗၚ်ရ။

ဂရိုအ်(သ်)  -  အဲ ဟီု ၠိၠ္စ ကသ္ဂာံၠဳဇန်ပကရၚ်ေျ ိုတ်တအ် ရေး

အကရဝ်ညးမွဲလပါ်ကတံ မဟီုဂှ် ကၠေၚ်ဟီုၠဵုညိ။

 • အကရဝ်ညးမွဲလပါ်မဟီုတအ်၊ မအကရဝ်အဓိၠတအ်ဂှ် ကၠေၚ်ဟီုတုဲ သ္ပဒတန်ၠဵုညိ။ ပၟာ - နူကၠေၚ် ဟီု 
ဂှ် နၠဵုၠကမောန်မွဲလပါ် သ္ဒးလွဳဝတ်ရၚံ်ၠံၚ် ကၠာန်ၚါ်တအ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဟွံမာန်ၠဵုမာန် ကသၚ်ဟာ။

 • အရာမဟွံကသာၚ် ဂှ် နွံကတှ် သၟာန်ၠဵုကသာၚ်ညိ။ ပၟာ - မဟီုနူကၠေၚ်ကတံဂှ် ဟွံၠေိုဟ်အာပုဟ် 
ကသာၚ်ထ္ၜးၠဵု မွဲတုဲပေန်ဂွံဟာ။

တုဲအိုတ်ဂှ်ကတှ် ကၠေၚ် သကရာပ်ၠဵု အရာမၞးၠေိုဟ်အာတအ်ဂှ် ညိ။

 • ထမံၠ်ပ္တိတ် တၚ်အဓိၠတအ်ဂမေိုၚ် နူ မၞိဟ်လပါ်မွဲကတံ ဟီုလဝ်ဂှ် တုဲ ကၠေၚ်ဟီုထ္ၜးၠဵု 
သွၠ်ညးကသ္ဂာံတီ ေါန်မၞးကၠေၚ်ဒၟံၚ် ဂှ်တုဲ ဗွဲမေျ ိုတ်ပေိုတ် မၞးကၠောန်ကၠတ် ေါန်မၞးတီၠေိုဟ်ဍာံဍာံ 
မာန်မဒှ်ရ။ ပၟာ - ဗီုဟီုနူကၠေၚ်ဂှ်ကတှ် အဲ ၠေိုဟ်ဂွံ ကၠာတအ်ၝဲတအ် ဂွၚိ်ဒၟံၚ်အဓိၠဂှ် - ဟီုသကရာပ် 
ၠိၠ္စ ညးတအ်ဟီုပ္တိတ်ဂွိၚ် ဒၟၚံ်အဓိၠတအ်ဂမေိုၚ်ညိ - ဣဂှ် ကသၚ်ဟာ ။

 • ဖန်နူ ၠံၠ်အဓိပ်ပါဲ ဗီုလဵုညးသ္ဒးဒၚု်ၠသိုၚ်ဒၟံၚ်တအ် ဂှ်ကတှ် အရာမၞးကသ္ဂာံမၚိ်ဂှ် ရ ထမံၠ်ထ္ၜး 
ဟီုဂးညိ။ ပၟာ - နဒဒှ် ြပာ်ဟွံမာန် သ္ဒးဒှ်ဒၟၚံ် ဒဒိုၠ်ၠိုတ် ရော -သာ်ဝွံ လ္ပဟီုညိ။ လ္ပပါ်ပါဲသ္ဂုတ်သွာတ် 
မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ (ဟွံ) အၠာဲအရာ ညးတံ မသ္ဒးဆဵုဂဗ ညိ။
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မဝ်ဂျူ (၃)

ပွမကဵု အရီုအဗၚ်မရစှ်ကဵုရသၞာတ်

မၞိဟ်သ္ဒးဂိသ္ဒးဒၚု်စသိုၚ်ဒၟံၚ် ဟိုတ်နူ ယဲကပ်ကိုဝ်ဂေးကဝ်ရဗတ်-၁၉ တအ်ဂှ် တၚ်ပၟိက် ဗွဲသၟဝ်တအ် ဂှ် ဂွံမာန်မဒှ်ေ။

တၚ် ေှ်ပရိုၚ်  ကဆၚ် ၠပ်ၠဵု ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉တအ်
ပၟာ - လၠ်သေ်ယဲ၊ ပွမလွဳရၚံ်ၠံၚ်တအ်၊ နဲၠဲ ကသ္ဂာံ 
လွဳဝတ်ရံၚ်ၠံၚ် ညးတၞဟ်တအ်၊ နဲၠဲကသ္ဂာံကၠောန်ဇၠုဇၠု 
ညံၚ်ကသ္ဂာံ ဘဲအန္တရာဲ ဗေးၜးတအ်၊ ပရိၚု်လၠ္ကရဴအိုတ် 
ပရူကဒသဌာန်ဒၟံၚ်တအ်၊ ဖဵုမဒှ်လ္တူၠကမောန်။

နဲၠဲတၞဟ် ကသ္ဂာံကၠောန်ၠဵု အေိုၠ်ၠၞာ 
သွၠ်ပကရၚ်ေျ ိုတ်ညးမွဲမွဲ တအ်

ပွမကၠတ်ၠိုပ်ၠဵု ၠၞၠ၊ ၠကပါတ်သ္ဇိုၚ် တၞဟ်ဟ် ကၠုာံ 
သ္ဇိုၚ်ပွမဒုၚ်ၠာ တအ် ဟိုတ်နူ သ္ဒးမၚံ် သ္ၚကာဲြော ကၠုာံ 
သသန်လုပ် ဟွံမွဲ

နဲၠဲကသ္ဂာံ ရံၚ် ၠံၚ်  မၞိဟ်ဗ္ဒဗ္ဒါဲဒၟၚံ်တအ်(ပၟာ- 
ကၠာန်ၚါ်တအ်) ယဝ်ရ ညးမကၠတ်လဝ်တာလျ ိုၚ် အဓိၠ 
ကသ္ဂာံလွဳဝတ်ရံၚ်ၠံၚ်ၠဵုဂှ် သ္ဒးတိုန်ရၚု်ဂဥုဲ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး)
သ္ဒးဒုၚ် တာဒၞာဲ အာၠေုၚ်တုဲ မၚ်ရံၚ် ဗွဲတၞဟ်ြော မ္ဂး တအ်

ပွမၠဵုအပ် တၚ်ေှ်ပရိုၚ်တအ် (ဟွံ) ၠကပါတ်သ္ဇိုၚ်တအ် ကၠတ်တ်

ထံၠ်ပၚ်ၠဵု တၚ်ေှ်ပရိုၚ်တအ်
အကောၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ မဒှ်ဒၟံၚ်ဂှ် တၚ်ေှ်ပရိုၚ်မကဗေတ်တအ် ကၠုာံ ကၠာလာဟလတအ် ြပးဇးဒၟၚံ် မဒှ်ရ။ ညံၚ် ကသ္ဂာံၠဵု တၚ်ေှ်ပရိုၚ် 
မကသာၚ်ၠေးဒှ်ဍာံတအ် ဂှ် 
 • သုၚ်ကၠာဲ မအကရဝ် မကသာၚ်ၠေးဒှ်ဍာံ မကသ္ဂာံၠေိုဟ်ဗွဲမကလာဲသွာ တအ်ဂှ်ညိ။ သုၚ် ကၠာဲ မအကရဝ် မၠိတ်ညဳ ၠု အဝဲအယုၠ်၊ တၚ် ပၟိၠ်တအ် 

ညိ။ ကဝၚ် ပါဲ မအကရဝ် မဝါတ်ဂါတ် မကဆၚ် ၠပ်ၠဵု နဲပညာတအ်ဂှ်ညိ။
 • ထံၠ်ပၚ် ၠဵု တၚ်ေှ်ပရိုၚ် နူ တမ်ရိုဟ်ပရိၚု် မပကတှ်ဂွံ ဗီုၠဵုဂကၠာံပကရၚ်ထတ်ယုၠ်ဂေးၠဝ် တအ်ဂှ်ညိ။
 • ဂ္စာန်သုၚ် ကၠာဲ ၠကပါတ်ထံၠ်ပၚ်  မေျူလဝ် နၠဵု ဘာသာ မဒးရး နၠဵု မဒဇၠ်လဝ် ဗီုရုပ်တအ် ဂှ်ညိ။

 • ပၟိၠ်ဒှ်မ္ဂးကတှ် သၚု်ကၠာဲ မၞိဟ်ၠောဲၠဵုဘာသာမွဲ ညိ။
 • ဟွံတီမွဲမွဲသာ်မ္ဂးကတှ် ၠၞးဟီုဆေယျကၠတ် ဂှ် လဴထ္ၜး ေါန်ဟွံတီ ဗွဲမတပ်တး ညိ။

ပွမထံၠ်ပၚ် ၠဵု ၠကပါတ်သ္ဇိုၚ်တအ်(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 
ပွမဒုၚ်ၠာတအ်
ပွမထံၠ်ပၚ် ၠကပါတ်သ္ဇိုၚ် မပ္တံၠဵု ၠၞၠ၊ ဍာ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ပွမဒၚု်ၠာတအ် 
နၠဵုဇၠုမၞး (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ပွမရာန်ၠဵုဖျာ သွၠ်ညးတၞဟ်တအ်ကလဝ် 
ကၠောန်ၠဵုမာန်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဆဂး သ္ဒးထံၠ်ပၚ် ၠဵု မနွံပၟိၠ်တအ်ဖအိုတ် 
ကောၚ် လ္ပေျပ်ညိ။ သ္ဒးတီကၠတ် ဍာံဍာံ မု မၞိဟ်ကၠောန်မာန်ကောၚ်ကရာ  

ပကရာပရာ ပရဳယျာ ကၠုာံ နာဲဒဳပါ

ပရဳယျာ မၚံ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ အရာပ် လၟိဟ်မၞိဟ်မဂေိုၚ် မွဲ မဒှ်ရ။

ရဲမံၚ် ဗ္ဒာဲသ္ၚိညး မွဲ နာဲဒဳပါဂှ် မၞိဟ်ဗျုဗျု ညးမၚံ်ညးမွဲဓဝ် 

မဒှ်ရ။ ပရဳယျာ ဆၠ်ဖၚု်တုဲ သၟာန် နာဲဒဳပါ မံၚ်ၠေိုဟ်ဒၟံၚ်ဟာ 

မဒှ်ရ။

နာဲဒဳပါ လဴထ္ၜး ေါန်ညး ဂွိုအ်တိတ်မ္ၚးတုဲ သွၠ်ကသ္ဂာံသၚု်ဂဥုဲ 

ယဲဆီတိုန် ဂှ်  ရာန်ဂွိုအ် ဒှ်ဒၟံၚ် အေၠ်အေုဲ မဒှ်ရ။ 

ဗဒှ်သမ္တီကထာံ ဒၞာဲ ညးမွဲၠဵုညးမွဲ ညၚံ်ဂွိုအ် လုၠ်ၠုၠ် တုဲ 

နာဲဒဳပါၠွံလဝ်ၠဵု သေုဲ ဒၞာဲဂှ်ကတှ် ပရဳယျာ ကၠတ် ရာန်ဂဥုဲတုဲ 
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ပွမဆက်ရစောံကဵု ညးတၞဟ်တအ် ညံၚ် ရသောံ ထံက်ပၚ် ကဵု အရီုအဗၚ် မပၟိက်နွံပ္ဍဲ ဘဝမရစှ်နဇိၚု်နတဲ

ညံၚ် ကသ္ဂာံ ဆၠ်ကၠောံ ဗွဲမၠိုပ်ဒတုဲ ၠု မၞိဟ်ဒုၚ်ၠဵုၠာ တၞဟ်တအ် ဂှ် ေျူေၞံလဝ် ၠရၚ် တၚ်ေှ် မပ္တံ ၠဵု ဌာန်ဒၟံၚ်၊ မဂၞန်ဖုၚ် 
ကသ္ဂာံဆၠ်ကၠောံၠု ဂကၠာံကဗာ်မဟာဇန် မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဒၟံၚ်ကဒသဇၠု တအ် ညိ။ ဗကပၚ် ၠုတ် ပ္ဍဲ အဆၠ်လ ္ၠကရဴ 
(ၚ) ဂှ် ညိ။ မၞိဟ် မဒှ်ဒၟံၚ်ဒဒိုၠ် ိၠုတ်တအ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) မၞိဟ်နွံဒၟံၚ်ပၟိၠ် ၠၞၠ၊ ဍာ်၊ ဒၞာဲဇူဒီု (ဟွံ) ပွမရံၚ် ၠံၚ် ပကရၚ် ထတ်ယု ်ၠ 
အကောပၟိၠ်ကဇၞာ် (ဟွံ) ပွမဒုၚ်ၠာပကရၚ်မၞိဟ် တအ် ဂှ် ဘဲအန္တရာဲ ကသ္ဂာံ ၠ္ဍးအာ ကၠုာံ ကသ္ဂာံ ၠဵုဒၞာမၚ်မွဲ ၠဵု ညးတအ် 
မ္ဂးကတှ် ဆၠ်ကၠောံၠဵု ဗွဲမြပဟ်ကြပဟ်ညိ။ တုပ်ၠိုတ် ကသ္ဂာံ ဆၠ်ကၠောံ ၠဵု ဗီုဂှ် တုဲ မ္ဂးကတှ် Follow Up ၠဵုညိ။
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ပွမရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကုညးတၞဟ် ရသောံရီုဗၚ်ဇကုဇကုမာန်

ဗွဲမဂေိုၚ်ကတှ် ပ္ဍဲဘဝညးတအ်ဂှ် မၞိဟ်တအ် ဂွံဒုၚ်ၠသိုၚ် ညးတအ်ၠဳကရၚ်ထိၚ်ဒဝ်မာန်ဒၟံၚ် ၠ ိၠ္စလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဂှ်မှ ညးတအ်ကသ္ဂာံကၠေၚ်ေိုဟ်တုန် ဗွဲမြပဟ်အိုတ် 

မာန် မဒှ်ရ။ နဲၠဲမေိုဟ်အိုတ် သွၠ်ကသ္ဂာံရီုဗၚ် ၠုညးတၞဟ်တအ် ဂှ် ဒှ် ပွမ ရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ်ၠဵု ညံၚ်ကသ္ဂာံညးတအ်ရီုဗၚ်ဇၠုဇၠု မာန် ဂှ် မဒှ်ရ။ နၠဵု 

ရီုဗၚ် ဗီုဣဂှ်ကတှ် မၞးကလဝ် ဂွံတိုန် ြဇဟတ် ကၠုာံ အေၚိ် ပဵုဂေိုၚ်ၚ် ကသ္ဂာံရီုဗၚ် ညးတၞဟ် မဒှ်ရ။

သုၚ်ကၠာဲ နဲကသၞာတ် ကဒါံ - ၠူေျပ် - အာ တုဲကတှ် ရီုဗၚ် ၠု ညးတၞဟ် သွၠ်ညးတအ် ကသ္ဂာံ သှ်ကသာၚ် ြပဒ္ဒညာညးတအ် ကၠတ်တ် မာန် မဒှ်ရ။

ကဒါံ - ကဒါံမွဲေကနအ်တုဲ သွၠ်မၞိဟ်မွဲ ဂှ် ြပဒ္ဒညာအလဵုတအ်ဂှ်  ပၟိၠ်ကဇၞာ် ဒၟံၚ် ဂေိုၚ်အိုတ် ကသ္ဂာံ ကသာၚ်ဂှ်ကရာ ကသ္ဂာံ ၠူေျပ်မာန်ဂှ် 
ရီုဗၚ်ညိ။ သုၚ် ကၠာဲ ဗဝိုၠ်ၠၠ်ဝိုၚ်  ပွမထိၚ် ဒဝ် တုဲကတှ် ြပဒ္ဒညာ အလဵုတအ်ဂှ် ညးတအ်ၠဳကရၚ်ထိန်ဒဝ်မာန်ကရာ ဂှ် ညံၚ် 
ကသ္ဂာံထမံၠ်တီ ရီုဗၚ်ၠဵုညိ။

ပရောပော အာသာန် ရကုာံ မိုဝ်ဟာမာတ် - ရဒါံ - ကူချပ် - အာ
မိုဝ်ဟာမာတ် ဒှ်ဒၟၚံ်ဒဒိုၠ်ၠိုတ် နၠဵု ြပဒ္ဒညာ ဗွဲမဂေၚိ်ကဂေၚ် မဒှ်ရ။ အာသာန် ရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ်ဒၟံၚ်ၠုညး မဒှ်ရ။ 
ကဒါံ - အာသာန် ရီုဗၚ် ၠဵု မိုဝ်ဟာမာတ် သွၠ် ညး ကသ္ဂာံထမံၠ်ပ္တိတ် ြပဒ္ဒညာ သ္ဒးကသာၚ် ဗွဲမကဇၞာ်ပၟိၠ် အိုတ် ၜါ မဒှ်ရ။ အာသာန် ဖကဍာတ်ထ္ၜး 
ြပဒ္ဒညာ ၜါ ဂှ် ညံၚ် မိုဝ်ဟာမာတ် ကသ္ဂာံ တီၠေိုဟ် ေိုဟ်ဟ် မဒှ်ရ။ -( ပွမဂွိၚ် ဒၟံၚ် ကသ္ဂာံ ကၠောန်ဗ္စ ၠု ၠၟိန်သ္ၚိ ကၠုာံ ပွမဂွိၚ်ဒၟံၚ် ၠု သမ္ဘာ ညးမသ္ဒးဒု
ၚ်ကၠောံသၞာန်လဝ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉) ပ္ဍဲတအ်ဂှ် ညံၚ် ကသ္ဂာံ ရဲၠှ် ြပဒ္ဒညာ မွဲ မာန်ဂှ် အာသာန် သၟာန် သွၠ်ြပဒ္ဒညာ ဂှ် မု ယကၠောန်မာန်ဂှ် နွံကရာ မဒှ်ရ။ 
မိုဝ်ဟာမာတ် သ္ဂုတ်သွာတ် သွၠ်ြပဒ္ဒညာသီုၜါဂှ်  အရာလ္ၚဵုလ္ၚဵုညးမက ေၠာန်မာန်ဂှ် နွံဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဆဂး ဗဟူေံကတှ် သွၠ်ကသ္ဂာံ ဂောဲဗ္စၠဵု ၠၟိန်သ္ၚိ ဂှ် 
ဒှ် ၠိၠ္စ ကၠတ်ၠၠော ကောၚ် သာ်ဝွံ ညးသ္ဂုတ်သွာတ် မဒှ်ရ။ 
ၠူေျပ် - အာဆန် သၠဵု မိုဝ်ဟာမာတ် ၠ ူေျပ် နဲၠဲ ဖအိုတ် မဒှ်မာန် သွ ်ၠကသ္ဂာံ ဂောဲဗ္စ ၠ ု ၠ ၟိန်သ္ၚိ မဒှ်ရ။ အာသာန် ဖတိုၠ်ဖကအာဝ် ကသ္ဂာံ ဟီု နဲၠဲ 
မၠူေျပ်ဂွံဖအိုတ် ၜိုန်ရဒှ်ဒၟံၚ် သၠ်မသ္ဒးဇဂိုၚ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) မဟွံကၠှ်နမတ်နဇိုၚ်နတဲ တအ် မဒှ်ရ။ ဗွဲၠိုပ်ၠော မိုဝ်ဟာမာတ် မုကလဝ် ၠူေျပ်ဂွိုအ်။ 
ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးသဳၠေဳၠု သမ္ဘာညး။ သမ္ဘာညး ဘိုၚ် ၠူေျပ်ၠဵုတုဲ ညးတအ်တုပ်ပ် ၠူေျပ်ဂွံ အတိုၚ်ဗွဝ်သၟဝ်တအ်ေံ မဒှ်ရ။ ကသ္ဂာံအာတ်ၠၞၠ 
နူညးတၞဟ်တအ်၊ ကသ္ဂာံတဵုနၠဵုဇၠုဇၠု၊ ကသ္ဂာံ ကၠတ်အဆၠ်ၠု NGO အပ္ဍဲကဒသ (ဟွံ) တိုၠ်သသန်ၠၞၠ၊ ကသ္ဂာံ ကၠောန်ၠကမောန်ပ္ဍဲ သ္ၚိကရၚ်မွဲၠွံတုဲ 
ကသ္ဂာံဟီု ၠဵုၠၞၠတအ်  မဒှ်ရ။ 
အာ - အာသန် သၠဵု မိုဝ်ဟာမာတ် ရုဲၠှ် ကၠောန်ၠမ် နဲၠဲ မွဲ ပ္ဍဲ ၠူေျပ်လဝ် ဗွဲမဂေိုၚ်ဂှ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲမိုဝ်ဟာမာတ်ဂှ် မကသၞဝ် နွံဒၟံၚ်တုဲ 
ညးမိၠ်ကသ္ဂာံတဵုနၠဵုဇၠုဇၠု သွၠ်ၠၞၠ မဒှ်ရ။ ဆဂး ဣေံဂှ် သ္ဒးကၠတ်ဒၟံၚ် အေိၚ် ကောၚ် ။ အာတ်ဒုၚ်ၠၞၠ နူညးတၞဟ်ကတှ် သွၠ်မိုဝ်ဟာမာတ် 
အန္တရာဲ သ္ဒးဒုၚ်ယဲမကၠောံသၞာန် ဂှ်ကလဝ် နွံဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးသ္ဂုတ်သွာတ်ကထာံ ကသ္ဂာံကၠတ်အဆၠ် NGO မွဲ ညံၚ်ကသ္ဂာံဂွံ ၠၞၠ လၟုဟ်တုဲ 
ညံၚ်ကသ္ဂာံဂွံ ၠၞၠ လၠ္ကရဴကတှ် ကသ္ဂာံတဵုကသၞဝ် ပ္ဍဲသ္ၚိ မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဂွိုအ်ၠၞၠ နူNGO ကတှ် ညးကၠေၚ်ရံၚ် ၠရၚ်နဲၠဲ ညးၠူေျပ်လဝ်တအ် ကောၚ် မဒှ်ရ။ 
အာသာန်ၠဵုမဂၞန်ဖုၚ်NGO ၠု မိုဝ်ဟာမာတ် ကသ္ဂာံကၠတ်အဆၠ် မဒှ်ရ။

ၠူေျပ် - ၠဵုြဇဟတ်ကသ္ဂာံၠူေျပ် နဲၠဲ မကသာၚ်ၠဵု ြပဒ္ဒညာ မွဲမွဲ တအ် မာန်ဂှ် ညိ။ တၚ်သၟာန် ဗွဲသၟဝ်ဣေံတအ်ဂှ် ဒှ် 

အထံၠ်အပၚ် မဒှ်ရ။ ၠောကတံ ကတှ် ညံၚ်ကသ္ဂာံ တတ်ကၠောံအာ ြပဒ္ဒညာ ဗီုဣေံ မာန်ဂှ် မုကၠၚ်သ္ပလဝ်ကရာ။ မုသ္ပၠမ်တုဲယျကရာ။ 

သွၠ်ကသ္ဂာံသှ်ကသာၚ်  ြပဒ္ဒညာ ဣေံ မၞိဟ်မွဲမွဲမရီုဗၚ်ၠဵုမာန်ဂှ် နွံဟာ။ (ပၟာ - ရဲသ္ကအ်၊ ညးမဆာန်တအ်၊ ဂကၠာံကဗာ်)။ ပ္ဍဲ 

မၞိဟ်ဒဒိဟ်ဒယှ် တအ်ဂှ် မၞိဟ်ကၠၚ်ဆဵုဂဗလဝ် ြပဒ္ဒညာ ဗီုေံ ဂှ် နွံဟာ။ ဗီုလဵု ညးတအ် သှ်ကသာၚ် ကရာ။

အာ - ရုဲၠှ် နဲၠဲ မသှ်ကသာၚ် ၠဵုြပဒ္ဒညာမာန် မွဲမွဲ တုဲ ရီုဗၚ်ၠဵု ညံၚ်ကသ္ဂာံ ကၠောန်ၠမ်ညိ။ ဟွံဒှ်ၠကမောန်ကတှ် ၠဵုြဇဟတ် 

ကသ္ဂာံဂ္စာန်မွဲနဲ ပေန် ညိ။
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မဝ်ဂျူ (၄)
ပွမရီုဗၚ် ကု ညးမသ္ဒးဒုၚ် စသိုၚ် ဒၟၚံ် စိုတ်ဇဂတ်ဇဂက်

 • အရာ ဇၠု မတၚ်ဂုေ် တအ် သီုဖအိုတ် ဂှ် ပ္ဍဲၠိုတ်ဒှ်ဒှ် ပ္ဍဲ 
တၞးလိၠ်ဒှ်ဒှ် ကၠောန်ၠရၚ်ညိ။

 • အရာဇၠုမဒးၠိုတ်မွဲ (ဝါသနာ) ဟွံကသၚ် မ္ဂး အရာမွဲမွဲ 
မပကတှ်ဂွံမာန် မၞုံၠဵု အဓိပ္ပါယ် ဂှ် အရိုဟ်တ္ၚဲ ၠဵုအေၚိ်တုဲ 
ကၠောန်ညိ။

 • ကၠောန်ကသ္ကၚ်ၠာယျ (ကဝၚ်ၠာယျ) ညိ၊ ၠွာ်ဂေၚံ်ညိ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 
ကလှ်ညိ။

 • အရာမသ္ဒးဗဒှ်ကၠတ် မွဲမွဲ ၊ ပၟာ - အနုပညာပန်ေဳ၊ ပွမဒကယှ်ဒွၠ်၊ 
ပညာၠွတ်တဲ (ဟွံ) ပွမေျူကၠှ် လိၠ် ဂှ် ကၠောန်ညိ။

 • ကၠေၚ် ဒွၠ်(ဟွံ)ကရဒဳယိုဝ် ညိ။
 • ဟီုအကရဝ်ၠု ရဲ(ဟွံ)ရဲသ္ၚိမွဲ ညိ။
 • ဗှ်လိၠ် မွဲအုပ် ( ဟွံ) ကၠေၚ် ညးဗှ်ထ္ၜးၠဵုလိၠ် ညိ။

အရာၠမ်ကၠောန်ဂွံ ဂမေိုၚ် 
ညံၚ်ကသ္ဂာံၠိုတ်သၠ်သာ တအ်

ပွမရကောန်စမ် တၚ်ရကောန်မွဲ မ သကဵုစိုတ်ရောၚ်ရဇပ

ညးမွဲမွဲ ဗီုြပၚ် ဒှ်ဓဝိၚ်ကသာၠ (ဟွံ) ဒှ်ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ် ဒှ်ဒၟၚံ်ကတှ် ပွမယီုၠဵုသိုၠ်ၠ် ဂှ် ဒှ်အထံၠ်အပၚ် မာန် မဒှ်ရ။

ဟီုဗီုေံညိ။ အကောၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ်ဒၟၚံ်ကတှ် နဲကသၞာတ် မၠဵုရီုဗၚ် ညံၚ်ၠိုတ်ကသ္ဂာံညိၚ်အာ နွံဒၟံၚ် မွဲ။ ဣဂှ် ဂှ်ကတှ် ပွမသ္ပ ယဝီုသိုၠ် ်ၠ 
နၠဵုတုပ်ပ်။ ဣဂှ် ဂှ်ကတှ် ကၠောန်ၠမ် တုပ်ပ် ဟာ။ ယဝ်ရ မၞိဟ်မွဲလပါ် တုပ်ၠိုတ် ကသ္ဂာံ ကၠောန်ၠမ်ကတှ် ဆၠ်ဟီု အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ေံညိ။ 
ရိုဟ်ၠဵု နူမွဲ ဒဵုၠိုပ်ပိ တုဲ ယီုပလုပ်နၠဵုမုဟ် ၠဵုအဲတုပ်ပ်။ ယှအ်လဝ် ပၞးတအ်ညိ။ ယီုပလုပ်ၠျာကပၚ်ကပၚ် ဒဵုၠိုပ်ဇိုၚ်ၠသံ ညိ။ တုဲကတှ် 
ရိုဟ် နူမွဲ ဒဵုကတဴ တုဲ ယီုပတိတ်နူပါၚ် ညိ။ ကၠှ်  ဒှ်ဒတုဲယျဟာ။ ဒှ်ကတှ် ကၠောန်ပိဝါညိ။

လက်သဏ်ရဆၚ် စပ်ကဵု စိုတဇဂတ်ဇဂက်တအ်
ပွမၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ်ဂှ် ဒှ် ပွမပေန်ၠး ဗီုဓမ္မတာ မွဲ တုဲ အရိုဟ်မၞိဟ် သ္ဒးဆဵုဂဗဒၚု်ၠသိုၚ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ လၠ်သေ်ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ်တအ်ဂှ် 
ဗွဲသၟဝ်တအ် ပါဒၟံၚ် မဒှ်ရ။
 • တၚ် ပေန်ၠး ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပွမဒၚု်ၠသိုၚ်ပ္ဍဲၠိုတ် ဂမေိုၚ် - မပ္တံၠဵု ဒဒှ်မကအာန်ၠိုတ်၊ ဒဒှ်မကဒါသတိတ်၊ ဒဒှ်မကဖၠ်ဒည
 • တၚ် ပေန်ၠး ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပဋိပတ် တအ်- မပ္တံၠဵု ဒဒှ် မဟွံမွဲၠဵု ၠိုတ်မိၠ်ကသ္ဂာံကၠောန်၊ ဒဒှ်မဓကလတ်ပါဲ ပွမေျဒီရာၚ်ကၠောန်ဗဒှ် 

တအ်၊ ဒဒှ်မသၠမ်သၠတိုန် တအ်
 • တၚ်ပေန်ၠး ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ရုပ် တအ် - မပ္တံၠဵု ဒဒှ် မၠ္ဍိုပ်ဂိ၊ ဒဒှ် မ ကၠာန်ၠၞိဂိ၊ ဒဒှ်မဂၞၚိ်ဂိ၊ ဒဒှ်မတိၠ်ဟွံသေၚိ်၊ ဒဒှ်မဟွံမွဲၠဵုအၚပ်ၠ

ပွမရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ညးမသ္ဒးဒၚု်စသိုၚ်ဒၟံၚ်တအ်
တၚ် ၠိုန်သ္ကီု ဆၠ်ကၠောံဟီုဂး မၠဵုြဇဟတ်ထံၠ်ပၚ် တအ် မထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲ မဝ်ဂျူ (၂) တအ် ဂှ် သွၠ်ကသ္ဂာံ ရီုဗၚ် မၞိဟ်မွဲ ကသ္ဂာံ 
ၠိုတ်သၠ်သာၠေုၚ် ဂှ် ရုံဂပ်ဒၟၚံ်ရ။ ယဝ်ရ သ္ဒးၠဵု အရီုအဗၚ် မပဵုနူဂှ် မ္ဂးကတှ် နဲၠဲဗွဲသၟဝ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဒၟၚံ် အထံၠ်အပၚ် မာန်မဒှ်ရ။

ဗွဲၠိုပ်ၠော ၠဵုြဇဟတ် ၠု မၞိဟ်မၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ် ကသ္ဂာံၠူေျပ် 
အရာမွဲမွဲ မကၠောန်ၠဵုညး ၠိုတ်ကသ္ဂာံသၠ်သာ ဂှ် ညိ။
ပ္ဍဲမၞိဟ်တအ် ယဝ်ရဆဵုဂဗၠေုၚ် အၠာဲအရာ 
မသၠဵုဒှ်ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ် တအ်ကတှ် အရာညးတအ် 
မရီုဗၚ်ဇၠုညးတအ် မာန်တအ် ဂှ် နွံဒၟံၚ်ရကောၚ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ်ရ။ 
နၠဵု ရီုဗၚ်ၠဵု ကသ္ဂာံသုၚ်ကၠာဲ ဗဟုသုတမၞုံဒၟံၚ်ရ တအ်ဂှ် 
တုဲ သၟာန်ၠမ် ၠောကတံ ေါရသ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ် ဗီုေံကတှ် မုဂှ် ဒှ်ၠ 
အထံၠ်အပၚ် ကရာ၊ (ဟွံကသၚ် မ္ဂး) လၟုဟ်ကရာ မုကၠောန်ဒၟံၚ် 
ညံၚ်ကသ္ဂာံၠိုတ်သၠ်သာကရာ ညိ။ ညးတအ်ၠူေျပ်ဂွိုအ် 
ဒှ်ဒၟံၚ်ကတှ် ကၠၞာန်ထ္ၜးၠဵုဂေၚံ် ဂွံဒၟံၚ်ရ။ ပၟာ - "ညးမရီုဗၚ်ၠဵုမာန် 
မွဲမွဲ နွံဟာ" "ပ္ဍဲအရာ ဇၠုဒးၠိုတ်လဝ် ၠောကတံ တအ်ဂှ် 
လၟုဟ်အရာကၠောန်မာန်မွဲမွဲ နွံဟာ။" မၞိဟ်မွဲမွဲ  အရာသွၠ်ကသ္ဂာံ 
ရီုဗၚ်ဇၠုဇၠု မွဲမွဲ ဂှ် ၠူေျပ် ဂွိုအ် ဒှ်ဒၟံၚ်ကတှ် ၠဵုၠသပ် ၠု 
အရာမထမံၠ်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲ ဂအာၚ်ဗွဲသၟဝ် ေံ ဂွံဒၟၚံ်ရ။

နဲၠဲဣေံဂှ် ဒှ်အထံၠ်အပၚ် 

ၠု သီုညးဖအိုတ် ဟွံကသၚ်။ 

အကောကၠောန်ဒၟံၚ် ဒှ်တိုန် 

ဟွံသၠ်သာမ္ဂးကတှ် ကဒါံကထာံညိ။
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ပရောပော ဂျ ိုဝ်ဇဇာတ်ရေန် ရကုာံ ဂျူလဳယျာ

ၠကဝၚ်ဂျ ိုဝ်ြဇာတ်ကဖန် တိုန်ဒၟံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲ ဟိုတ်နူ 
ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ မဒှ်ရ။ ဂျ ိုဝ်ြဇာတ်ကဖန် ဒှ်ဓဝိၚ်ၠဵု 
ၠကဝၚ်တုဲ ၠဟွံမာန် တိၠ်ဟွံမာန် တုဲ ဂၞၚိ်ကလဝ် 
ဂိဒၟံၚ်မဒှ်ရ။ ဂျ ိုဝ်ြဇာတ်ကဖန် ဆၠ်ဖုၚ် ၠု 
ရဲကၠောန်ၠကမောန်မွဲၠွံ ဂျူလဳယျာ တုဲ ဗီုသ္ဒးဒၚု်ၠသိုၚ် 
ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် လဴထ္ၜး ၠဵု မဒှ်ရ။ ဂျူလဳယျာ ကၠေၚ်ၠဵုတုဲ 
သှ်ၠဵုၠိုတ် မဒှ်ရ။ ညးသၞာန်ဂျ ို ြဇာတ်ကဖန် 
သၠ်ကသ္ဂာံကၠောန် မွဲဂေၚံ် ညံၚ်ကသ္ဂာံ ၠိုတ်သၠ်သာ ဂှ် 
နွံဟာ မဒှ်ရ။ ဂျ ို ြဇာတ်ကဖန် ကဍာၚ်ၜတ်ဍိုန်လျ ကလာန် 
ဒၟံၚ်တုဲ  လၟုဟ် မုကလဝ် ၠူေျပ်ဂွိုအ် မဒှ်ရ။ ဂၞၚိ်ကလဝ် 
ဂိဒၟံၚ် ကၠွံကၠွံ။

ေါန် ညးဟွံၠွာ်ၠပ္ဍဲသ္ၚိညး ေျေီျဒီရာၚ်ဒရာၚ်ကလဝ် 
ညးဟွံကၠောန်သကအှ် ဂှ် ညးၠွံဂွံသတိတုဲ 
ညးသ္ဂုတ်သွာတ်ကထာံ ကသ္ဂာံကၠောန် ဖန်နူဂယးကတှ် 
ကသ္ဂာံကၠောန် ကသ္ကၚ် ယှအ်ၠကတၚ် လ္ၚဵုလ္ၚဵု တအ် ကၠုာံ 
ပံၠ်ဒွၠ်တုဲကလှ် ဗီု ညးၠဵုၠကဝၚ်ညး ကၠောန်ဒၟံၚ်တွဵုဂှ် မဒှ်ရ။ 
ဂျုလီယျာ ဒးၠိုတ်ၠသပ်ဣဂှ်တုဲ ယဝ်ရ ဖန်နူဂယးတအ် 
မိၠ်ကသ္ဂာံ သ္ပ ကသ္ကၚ်  ၠာယျ ကၠုာံ ပွမကလှ်ယူ တအ် 
တုပ်ပ် ၠုညးကတှ် ဆၠ်ဖုၚ် တုဲ (ဟွံ) ကၠာ် ဗဳဒဳယိုဝ်ၠဝ် တုဲ 
ကၠောန်တုပ်ပ် မာန်ဒၟံၚ် ညးဟီု မဒှ်ရ။ 

ဂျ ို ြဇာတ်ကဖန် ဒးၠိုတ် ၠသပ်ဣဂှ်တုဲ  ဟိုတ်နူ 
ရဲကၠောန်ၠကမောန်မွဲၠွံၠုညးဂှ် ပါလုပ်ကၠောန်ၠဵုတုပ်ပ် ဗီုေံ ဂှ် 
ညးကသောၚ်အာ မဒှ်ရ။
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ညးမွဲမွဲ အရောစိုတ်ဒၟၚံ်ဒဒိုက်စိုတ် ရလာန်န်ကာဲကာဲ ရတှ် 
လၠ်သေ်ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ် ထ္ၜးလဝ် ဂတကတံ တအ်ဂှ်ကတှ် ဒှ်သဘာဝတုဲ ပ္ဍဲအေိၚ်ၠာလမွဲမွဲ နွံၠဵုတိုန်ကၠှ်မဒှ်ရ။ မၞိဟ်လ္ၚဵုဂှ်ကတှ် ပွမပေန်ၠး 
မဒှ် အေိၚ်ပဵုဂေိၚ်သ္ၚကာဲတုဲ ပဵုသ္ကာတ်ြမဟ် တအ် နွံမာန် မဒှ်ရ။ ဒှ်ၠေုၚ်သာ်ဂှ်ကတှ် မၞိဟ်ဂှ်တအ် ဒှ်ဒဒိုၠ်ၠိုတ်ဗွဲမသ္ကာတ်ြမဟ် မာန်ဒၟံၚ်ရ။ ပွ
မသ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ်ဒဒိုၠ်ၠိုတ်မသ္ကာတ်ြမဟ် ဂှ် ပ္ဍဲၠဵု အၠာဲအရာ ဗွဲကတၟၚ်ကတှ် ၜိုန်ရ ဒှ် ပွမပေန်ၠးဗီုဓမ္မတာမွဲ ၠီုကလဝ် ကဍံဆဵုဒၞာ မၞိဟ်တံ 
ညံၚ်ဂွိုအ်ကၠောန် ၠကမောန် ဗီုရိုဟ်ဟ်တွဵု မာန်ဒၟံၚ်မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ အၠာဲအရာ ဗီုေံကတှ် ညံၚ်မၞိဟ်ဂှ် ကသ္ဂာံဂွံ အရီုဗၚ်အထံၠ်ပၚ်ဗွဲကတၟၚ်ဂှ် 
သ္ဒးကလှာဲပေံၚ်မညုၚ်ထ္ၜးၠဵု ကောၚ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ လၠ်သေ် မၞိဟ်မသ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ်ဒၟံၚ် ဒဒိုၠ်ၠိုတ်မသ္ကာတ်ြမဟ်တအ်ဂှ် ဗွဲသၟဝ်တအ်ကလဝ် 
ပါဒၟံၚ် မဒှ်ရ။

ဒဒှ်မ ဟွံတီ ယၟုဇၠု၊ ဇၠုၠေုၚ်နူအလဵု၊ 
မုဒှ်ဒၟံၚ်ကရာ 

ဂုေ်နူ ဒှ်ဒဒိုၠ်ကသာၠၠိုတ် ဗွဲမကလာန် တုဲ ပွမရၚံ်ၠံၚ် ၠု ဇၠုဇၠု (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ညးတၞဟ် ဟွံမာန်
ဒှ်ဓဝိၚ်ကသာၠဂေိုၚ်ကလာန်တုဲ 

ပွမကဖၠ်ဒညဒၟၚံ်

ပွမလရိုအ်ယာံ
ပွမဟီု မိၠ်ကသ္ဂာံ

ကၠောန်ကထာံဇၠုဇၠုကသ္ဂာံဂိ(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 
မိၠ်ကသ္ဂာံ ဂၠိုတ်ကထာံဇၠုဇၠု 

ပွမဒှ် ဇတဝ်ဂရိုက်
ပွမဟွံတီ အေိၚ် ဒၞာဲ တအ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး)
ပွမသ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ် ညံၚ်လ္ပံဒၟံၚ်

ပွမကညာၚ် ကရေဲ
ပွမရဒါသတိတ်

ပွမမံၚ် ဟွံဆၠ်ကဆာံ သာဲြောၠု ညးတၞဟ် 

ပွမဘပလ ကၠောန်သၠဵုဂိၠု ညးတၞဟ်ကောၚ်

ဆဵု မၞိဟ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဒဒိုက်စိုတ် ဗွဲမသ္ကာတ်ဇမဟ် မွဲ ရတှ် မုသ္ပရဏာၚ်ရော

ဘဲအန္တရာဲ ကသ္ဂာံၠ္ဍး ဂှ် ပထမ၊ ညံၚ်  မၞး၊ မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ကၠုာံ 
ညးတၞဟ်တံ ဘဲအန္တရာဲၠ္ဍး ကၠောန်ၠဵုေျ ိုတ်ပေိုတ်ညိ။ ယဝ်ရ သ္ဒးဒုၚ် 
ၠသိုၚ်  ဒၟံၚ် ဘဲဟွံၠ္ဍး မ္ဂးကတှ် တိတ်နူဒၞာဲဂှ်တုဲ ကၠတ်အရီုဗၚ်ညိ။ ယဝ်ရ 
ေယျ မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ၠဵုအန္တရာဲၠုဇၠုဇၠု မာန်ကောၚ် မ္ဂးကတှ် 
အာတ်အရီုအဗၚ်ညိ။ သၟာန်မွဲကၠောန်ၠကမောန်မွဲၠွံညိ၊ ဆၠ်ဖုၚ် ၠု ပွမဒုၚ် 
ၠာပၟိၠ်ကဇၞာ်ဂှ် ညိ။ ၠပ္တံနူဂှ်တအ်။ ညံၚ် ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂွိုအ်ကၠောံသၞာန်ဂှ် 
ကဒ္ဂတ်ဗၠ်ကၠောန်ကၠတ် ပွမၠဵုဒၞာၠောတအ်ဂှ်ညိ။ ပၟာ - မံၚ် သ္ၚကာဲသ္ၚကာဲ 
ညးသ္ကအ်။ ဇၠုဇၠု လ္ပၠဵု ဒှ်အန္တရာဲညိ။

ၠဵုညးတၞဟ်တီ ေါန်မၞးဂှ် ညးဂှ်ညးဂှ် ညိ။ ဆၠ်မိတ်ဇၠုဇၠု 
နၠဵုကသာၚ်ကသာၚ်ၠေးၠေး ဗွဲမကရှ်ကသှ်ရဴဂဴညိ။ လဴထ္ၜး ယၟုမၞး၊ တာလျ ိုၚ် 
ၠကမောန်မၞး၊ ေါန်မၞးဒှ်ဒၟံၚ်ဒတုဲ ကသ္ဂာံ ရီုဗၚ် ညး ညိ။ သၟာန်ယၟုမၞိဟ်မွဲလပါ်ဂှ်ညိ။ 
ကသ္ဂာံကၠာ်ယၟုတုဲဟီုအကရဝ်မာန် မဒှ်ရ။

ၠဵုညိၚ်ဝတ်ၜိုဟ်ကသိုဟ်ဒၟံၚ်ညိ။ လ္ပၠညာၚ် ၠု မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံညိ။ 
ဟွံကသၚ် မ္ဂး လ္ပၠဵု ညး ဒှ်မၠၞန်ြဂၠ်ညိ။

ၠလၚ်ညိ။ ညံၚ်ရဴ မဝ်ဂျူ (၂)ဂှ် သုၚ်ကၠာဲ တၚ်ၠိုန်သ္ကီု ပကရၚ်ဆၠ်ကၠောံ 
မၞးတအ်ညိ။ လ္ပပရာန်ၠၠာ ၠု ညးမွဲလပါ်ကတံ ကသ္ဂာံဟီုအကရဝ်ညိ။ 
ၠိုတ်သၠဵုဂေိၚ်ညိ။ လဲထ္ၜး ၠဵု ညးတံ ေါန် မၞး နွံဒၟံၚ် ဒတုဲ ကသ္ဂာံၠလၚ်ၠဵု 
ကၠုာံ ကသ္ဂာံရီုဗၚ်ၠဵု ညိ။

ၠဵုတၚ်ေှ်ပရိုၚ် နဒဒှ်နမတ်နဇိုၚ်နတဲ တအ်ညိ၊  ကၠောန်ၠဵု ညံၚ်ကသ္ဂာံ နွံၠဵု 
ပွမသၠ်သာ ညိ။ ဒှ်မာန်မ္ဂးကတှ် ၠဵု ဒၞာဲ မတၠ်ၠျာဗွဲမသ္ၚိတ်ြဇမာန်ဂှ်၊ 
သၟုၚ်မွဲမွဲ ကအဝ်ၠိုဝ်ဟဝ်မဟွံပါဂှ် (ဟွံကသၚ် မ္ဂး) ယာတ်ဒှ်ဒှ် ဂှ် ၠဵုညိ။ 
ပဋိပတ်ဣဂှ်တအ်ဂှ် ဗဒှ်ၠဵုၠိုတ်ညးတအ်ကသ္ဂာံဂီုၠေီုမာန် မဒှ်ရ။ 
သၟာန်မုညးတအ်နွံပၟိၠ်ဂှ် ညိ။ လ္ပေယျ မၞးတီ ပၟိၠ်ညးတအ် ညိ။

ဟီုအကရဝ်နၠဵုဖၚု်ကတှ် ဒဵုၠဵုမၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ 
ညိၚ်ဝတ်အာ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ဒဵုၠဵု ဆၠ်ကၠောံၠဵု ညၚံ်ကသ္ဂာံ 
ပွမဒုၚ်ၠာပၟိၠ်ကဇၞာ်တအ် အာၠိုပ်ရီုဗၚ် မာန် ဂှ် လ္ပကဖျဖံုၚ် 
တုဲ ဆၠ်ရပ်လဝ်ၠဵုညိ။ မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ၠိုတ်သၠ်သာနွံ 
ဟွံနွံ ဟီုအကရဝ် မာန် ဟွံမာန်ဂှ် ၠၟတ်ၠဵုညိ။

ရီုဗၚ်ၠဵု မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ကသ္ဂာံ ကၠေၚ်ထိၚ်ဒဝ်ဇၠုဇၠု မာန်ညိ။
(ၠ) မၞိဟ်ဂှ် ယဝ်ရ လၠိုတ်တ္ၚဵု ဂွိၚ်တူဒၟံၚ်ကတှ် သၠဵုယီု သိုၠ်ၠ် ညိ။ 
ကသ္ကၚ်  ဂှ် ဂှ် ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲ မုၠ်လိၠ် -- ဂှ် မဒှ်ရ။ ဗဵုညိ။
(ေ) ယဝ်ရမၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ဟွံတီ မုဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ပွဳပွိုၚ်ဇၠု ဂှ်ကတှ် လဴထ္ၜးၠဵု 
အလဵုညးၠိုပ်ဒၟၚံ်၊ တ္ၚဲေံတ္ၚဲအလဵု၊ မၞးဂှ် ညးဂှ်ညးလဵု ဂှ်ညိ။ ဟီုၠဵု 
ညံၚ်ကသ္ဂာံညးၠွံဂွံသတိ အရာမၞုံပ္ဍဲပွဳပွိုၚ်ညး တအ် ညိ။ ပၟာ - မညာတ်ဒၟံၚ် 
(ဟွံ) မမၚိ်ဒၟံၚ် မွဲမွဲဂှ် လဴထ္ၜးညိ။
(ဂ) မၞိဟ်မွဲလပါ်ကတံ ယဝ်ရ နဲၠဲ ညးမသုၚ်ကၠာဲကသ္ဂာံတတ်ကၠောံအာ ဒုၠ္ခ 
အေၠ်အေုဲတအ် ကၠၚ်နွံလဝ်မ္ဂးကတှ်  ရီုဗၚ် ညး ကသ္ဂာံသၚု်ကၠာဲမာန် ညိ။
ရီုဗၚ် ၠ ဵု ညံၚ်ညးတအ် ကသ္ဂာံ အာတ်ဒုၚ်အရီုအဗၚ် နူမၞိဟ်မရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ်ၠဵု 
ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဘဝညးတအ် ဂှ် ညိ။

တၚ် ေှ်ပရိုၚ်  မကသာၚ် ေကဍာၚ်ဍာံြပတအ်ဂှ် ၠဵုညိ။ ညံၚ် ကသ္ဂာံ 
ၠေိုဟ်တီ အၠာဲအရာတအ် ကၠုာံ ညံၚ်ကသ္ဂာံ တီ မုအရီုအဗၚ် တအ် 
ဂွံမာန်ဂှ် ၠဵု တၚ်ေှ် ပရိုၚ် မပကတှ်ဂွံတအ်ဂှ်ညိ။ ဟီုၠဵု အကရဝ် ညးတအ် 
မၠေိုဟ်ေေၚ်မာန်တအ် ဂှ်ညိ (မအကရဝ် မယှုၠ်ထုဲေၠ်ေုဲတအ်ဂှ် လ္ပသုၚ် 
ကၠာဲညိ)။ ဟီု ယဵုယဵုကသာၚ်ၚ်ညိ။ ပၟိၠ်ဒှ်ကတှ် (အေါရဒးထပ်ဟီုကတှ်)
ထပ်ဟီုညိ။ ဟွံကသၚ်မ္ဂး ေျူကဖျ ံလဝ်ညိ။ ၠေိုဟ်/ဟွံၠေိုဟ် သၠ်သ္ဒးသၟာန် 
နွံ/ဟွံမွဲ သၟာန်ညိ။

မံၚ်ၠဵု မၞိဟ်ဂှ် တုပ်ပ်ညိ။ ဂ္စာန် ညံၚ်ဂွိုအ်ကထာံဒး ညးမွဲဓဝ် ညိ။ ယဝ်ေါရ 
ဇၠု မံၚ် ၠဵုတုပ်ပ် ဟွံမာန်မ္ဂးကတှ် ဒဵုၠဵုမၞး အာတ် အရီုအဗၚ်ဂွံ 
(ဟွံကသၚ်မ္ဂး) သၠဵုမၞိဟ်ကၠောန်မွဲၠွံ (ဟွံ) ရဲသဟာဲ ညးမမၚံ်ၠဵုတုပ်ပ်မာန် 
ညးမၠဵုအန္တရာဲ ဟွံမာန် ဂှ် မၚံ်ၠဵု ဒဵုညးတအ် ညၚိ်ဝတ်ၠေုၚ် ညိ။

လှဲပေံၚ်ကၠၞာန်ထ္ၜး ဗၠိုပ်ၠဵု ပွမရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ်ဗွဲကတၟၚ် တအ် ညိ။ ၜိုတ် ဇၠု 
ၠေိုဟ်ေေၚ်ၠိုန်သ္ကီု ဂှ်ရ ရီုဗၚ်ညိ။ သၠဵု ညးမဒုၚ်ၠဵုၠာဗွဲကတၚၟ်မာန် မပ္တံ ၠဵု 
အ္စာဝန်၊ ေုဇ္ဇာ၊ ညးမသှ်ၠိုတ်သဳၠေဳၠဵု ကၠုာံ တေပညာ ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်ၠိုတ် 
တအ် ဆၠ်ရီုဗၚ်အာညိ။ နၠဵုဇၠု မၞးကၠတ်ၠဵုအဆၠ်ၠု 
ပွမဒုၚ်ၠာဣဂှ်တအ် ညိ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ကသ္ဂာံတီ ၠပ္တံ ၠဵု မဂၞန်ဖုၚ်၊ ဌာန်ဒၟံၚ် 
မကသ္ဂာံကၠတ်အဆၠ်မာန် ညံၚ်ကသ္ဂာံ ဂွံ အရီုအဗၚ် အထံၠ်အပၚ်တအ် 
ပေန် ကၠုာံ တၚ်ကၠၞာန်ထ္ၜးတအ် ၠေးၠေးဂှ် ရီုဗၚ်ညိ။
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မဝ်ဂျူ (၅)
ပွမရီုဗၚ် ထံက်ပၚ်  
ပ္ဍဲ အကာဲအောဗွဲတၞဟ်ဇခာ

အၠာဲအရာ လ္ၚဵု မနွံပၟိၠ် ပွမထပ်ၠုတ်ၠူေျပ်ၠဵုဗွဲတၞဟ်ြော ဗဟူ ယဲၠပ်ဂေးၠဝ် 
ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဒှ် ဒၟၚံ် ဂှ် ထမံၠ်ထ္ၜးလဝ်ၠဵု ဒၞာဣေံ မဒှ်ရ။

ညးမၞုံ ပ္ဍဲအကာဲအော မရလာဲဒၚု်စသိုၚ်(ဟွံရသၚ်မေး) ပ္ဍဲအကာဲအော မသ္ဒးဒၚု်ကေဟ်ရထာံလဝ် တအ်ဂှ် ဟွံပရကၚ်ကာ ဂှ် 
လ္ပပညိ။

ညးဂှ်ဒှ်ဒှ် ပ္ဍဲဘဝမွဲ အေိၚ်  ၠိုပ်အာ ပ္ဍဲ အၠာဲအရာမွဲမွဲ မကလာဲဒုၚ်ၠသိုၚ် (ဟွံ) အၠာဲအရာ မသ္ဒးဒုၚ်ၠေဟ်ကထာံလဝ်ဂှ် နွံမာန် မဒှ်ရ။ ဆဂး မၞိဟ်လ္ၚဵုဂှ်  
ဟိုတ်နူၠဵု တၚ်ၠဵုဒၞာကၠုာံတၚ်ဗၠ်ၠမွဲလပါ် မဒှ်ၠေုၚ်တုပ်ပ် ၠု လၠ်သေ် မသ္ဒးၠၟတ်သမ္တီလဝ် ညးဂှ်ညးလဵု တအ် ကၠုာံ ဟိုတ်နူ ပွမ သ္ဒးတၚ် 
ဒုဟ်သ္ပပကရံ၊ ပွမပါဲကထာံလဝ်တအ် ဂှ် တုဲ အၠာဲအရာသာ်ဂှ် ဂှ် ပဵုကသ္ဂာံဆဵုဂဗ တုဲ ပဵုသ္ကာတ်ြမဟ်မာန် မဒှ်ရ။ အကောယဲၠပ်ဂေးၠဝ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ 
ဒှ်ဒၟံၚ်ဂှ် မၞိဟ်မၞုံပ္ဍဲ အၠာဲအရာ မကလာဲဒုၚ်ၠသိုၚ် တအ်ဂှ် နွံပၟိၠ် တၚ်ၠွံဂရု ဗွဲကတၟၚ်တအ် မာန် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ မၞိဟ် မကလာဲဒုၚ်ၠသိုၚ် (ဟွံ) 
မၞိဟ်သ္ဒးဒုၚ်ပါဲကထာံလဝ် တအ် ဂှ် ဗွဲသၟဝ်ေံတအ် ပါလုပ်ဒၟၚံ်ရ။
 • ညးမသ္ဒးဒၚု် ပွမပ္ကီုပရာပ်သၠာန်သၠာန် (ဟွံ) ပွမပါ်ပါဲဆၠ်ကဆာံတအ် မာန် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) မၞိဟ်သ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ်ဒၟံၚ်လွာဲလၟုဟ် တအ် - ပၟာ - 

ပွမပ္ကီုပရာပ်သၠာန်သၠာန် နဒဒှ်ဒုၚ် သ္ဇိုၚ် ၠု ကတုံဇဗဴ  (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) ပွမပ္ကီုပရာပ် နူအဖဝ်မဍုၠ်ကၠဝ် တအ်ဂှ် အပ္ဍဲအေိၚ် တာဒၞာလဝ်အာၠေုၚ် 
အကောၠာလယဲၠပ် ဂှ်ကတှ် ပဵုဂေိုၚ်တိုန်မာန်၊ (LGBTQI တအ်၊ မၞိဟ်မလၟိဟ်ကအာန်တအ်၊ ကၠာန်ၠကမောန် ပပၚံ်ဆုဲ တအ်၊ မၞိဟ်ဒှ်ဒဒိုၠ်တအ်၊ 
ညးမဟွံေိုၚ်ၠေိုၠ် တအ်)

 • ညးမအယုၠ်ကဇၞာ်တအ်၊ ဗွဲကတၚၟ်ကတှ် ညးမဝိုတ်ဝုဲကလပ်တအ် ( ပၟာ - မၞိဟ် မၞုံၠဵု ယဲမကပၠ်တိုန်)
 • ညးဇဗဴမၞုံၠဵုပဋိသန္ဓိ ကၠုာံ ညးမၞုံၠဵု ယဲမဂေၚိ်သ္ၚကာဲ မသ္ဒးနွံပၟိၠ် ကသ္ဂာံ ဒၚု်ကၠတ် ပွမမၚ်မွဲရံၚ်ၠံၚ်ပကရၚ်ထတ်ယုၠ် တအ် 
 • ညးမဟွံေိုၚ်ၠေိုၠ် တအ် မပ္တံၠဵု ညးမဟွံေိၚု်ၠေိုၠ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်ၠိုတ် ကၠုာံ ပကရၚ် မၞိဟ် ဆၠ်ၠပ်ၠဵု ၠိုတ် တအ်
 • ကၠာန်ၚါ်တအ်၊ မၞိဟ်ပေိုၚ်ၚ်တအ်(နူ၁၃သၞာံ ဒဵုၠိုပ်၁၉သၞာံ) ကၠုာံ မၞိဟ်မၚ်မွဲရံၚ်ၠံၚ် ကဍံတအ် ဂမေိုၚ်
 • မၞိဟ် သ္ဒးမံၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ဒၞာမၞိဟ်ကသၠပ်တအ် (ပၟာ - ရဲထံၚ်၊ ရဲဒးဒၟံၚ် အေျုၠ်၊ မၞိဟ်ဒှ်ဒဒိုၠ်နူဗ္ဒပ်တအ်၊ ရဲမံၚ်  ပ္ဍဲ အရာပ်မၜၠ်လုပ်တအ်၊ 

ညးမအယုၠ်ကဇၞာ် နူရၚု်မၞိဟ်ဗျုဗျုတအ်၊ မၞိဟ်ယဲ နူ ရၚု်ဂဥုဲ ပကရၚ် ထတ်ယုၠ်ၠိုတ်တအ်၊ မၞိဟ်ယဲ နူ ေဒမ်ပ္ဍဲ (ဟွံ) မၞိဟ်သ္ၚိဟွံမွဲတအ် 
 • မၞိဟ်မံၚ်ညးမွဲဓဝ် မဝါတ်ဂါတ်ကသ္ဂာံတိတ်မ္ၚး တအ်
 • ညးမၞုံၠဵုအေၠ်အေုဲ ကသ္ဂာံကၠတ် ပွမဒၚု်ၠာ တအ်(ပၟာ - ကၠာန်ၠကမောန်ပပၚံ်ဆုဲတအ်)

ညးမကလာဲဒၚု်ၠသိုၚ်တအ်ဂှ် ဟွံမွဲၠဵု ဒဒှ်မညာတ်ကလာဲ (ဟွံ) ဒဒှ်မညာတ်ၠေးကေေဲ 

မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်ရ ညံၚ်ကသ္ဂာံ ၠွံဂရုၠဵု နၠဵုဆာန်ဍူ နၠဵုဗ္စာရော ၠု ညးဂမေိုၚ် 

မၞးမဆဵုဂဗတအ် ဖအိုတ်ဂှ် ၠာကဇၞာ်ဒၟၚံ် မဒှ်ရ။

ပွမကဵုဇဇဟတ်ရီုဗၚ် ကု မၞိဟ်မမံၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ဒဒမ်ရဂဟာလွဳဝတ်ေံၚ်စံၚ် တအ်
မၞိဟ်မကၠောန်ဒၟံၚ်ၠကမောန် ပ္ဍဲ ဒေမ်ကဂဟာလွဳဝတ်ရၚံ်ၠံၚ်တအ် (ပၟာ - ရုၚ်မၞိဟ်ဗျုဗျု 
ကၠုာံတၞဟ်) ဂှ် သ္ဒး ဆဵုဂဗ ၠု ပွမဇပိုၚ်ပၠာန်ဗွဲကတၞဟ်ြော တအ် မာန် မဒှ်ရ။ ပၟာ 
- မၞိဟ်အယုၠ်မကဇၞာ်တအ်ဂှ် အကေါၚ် ကသ္ဂာံကၠောံသၞာန်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ပဵုဂေိုၚ်တုဲ 
ယဲကလဝ် ပဵု သ္ကာတ်ြမဟ် မာန် ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ် ဒဒှ်မဂေိုၚ်ၠဵုဓဝိၚ်ကသာၠ၊ 
ဒဒှ်မကဖၠ်ဒည၊ ဒဒှ်မကအာန်ၠိုတ် တအ်  ဂှ် သ္ဒး ဒုၚ်ၠသိုၚ်မာန် မဒှ်ရ။ ဗွဲကတၟၚ်ကတှ် 
ကၠောန်ဒၟံၚ် ပွမရံၚ်ၠံၚ်လွဳၠဵုဗွဲတၞဟ်ြော မဂွိုအ်ဆဵုၠဵု မၞိဟ်ညးတအ်ဆာန် ကတှ် 
ဒုၚ်ၠသိုၚ်ပဵုတိုန်မာန်ကောၚ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲၠဵု အၠာဲအရာ မကတၟၚ်မဟွံတုပ်ၠဵုဓမ္မတာ 
ဗဟူယဲၠပ်ဂေးၠဝ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ဒှ်ဒၟၚံ်ဂှ် ပ္ဍဲ ေဒမ်လွဳဝတ်ရံၚ်ၠံၚ်တအ်ကလဝ် ပွမသ္ကု
တ်သ္ကဝ်ဂုေ်သိၠ္ခာမၞိဟ်တအ် မံ ်ၠဒှ်မာန် မဒှ်ရ။ ညးမဒုၚ် ၠာတအ် ကလဝ် သ္ဒးဒုၚ် 
ၠသိုၚ်  ညံၚ် ၠဵုအကၠာန်ၠရာဲကသ္ဂာံပပၚံ်လှာဲအၠာဲအရာဣဂှ် ဟွံမွဲ (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) 
ညံၚ်ၠဵု ဒုဟ်နွံဒၟံၚ် တအ်ဂှ် ကလဝ် ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။ ညံၚ်ကသ္ဂာံ ထိန်ဒၠ်ၠဵုဒၞာၠဵု 
အကေါၚ်အရာကၠုာံဂုေ်သိၠ္ခာ မၞိဟ်မံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲ ကဂဟာ၊ ညံၚ် ကသ္ဂာံ ထပ်တုဲထံၠ်ပၚ် ၠဵု  
တၚ်ေှ်ပရိုၚ်တအ် တန်ကဗ္တာန်တအ် ၠု ညးမဒုၚ် ၠာတအ်ဂမေိုၚ် ပၟိၠ်နွံဒၟံၚ် မဒှ်ရ။

ယဝ်ရ မိၠ်ကသ္ဂာံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ်
သွၠ် အထံၠ်အပၚ် ပကရၚ် မၞိဟ်ဆၠ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ် ကၠုာံ ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်ၠိုတ် ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ တအ် ဂှ် 
ကတှ် ဗဵု အဆၠ်လၠ္ကရဴ ပရူ ညးမအယုၠ်ကဇၞာ် နူ လိၠ်ပကရၚ်ဓကမေံ IASC  ဂှ် ညိ။ https://bit.ly/3eDSYwh
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ညးဇဗဴ ရကုာံ သၟတ်ဇဗဴ ညးမသ္ဒးဂိဒၚု်စသိုၚ် ဟိုတ်နူ ကိုဝ်ရဗတ်-၁၉

ဗီုနဲ အၠာဲအရာပၟိၠ်ကဇၞာ်တၞဟ်ဟ်တအ် ၠီုရ ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂှ်ကလဝ် 

သၠဵုညးဇဗဴကၠုာံသၟတ်ဇဗဴတအ် ဒှ် ပွမကလာဲဒုၚ်ၠသိုၚ် တအ် ဂေိုၚ် မာန် မဒှ်ရ။ ပၟာ - ပ္ဍဲ 

ညးဇဗဴကၠုာံသၟတ်ဇဗဴတအ် တာလျ ိုၚ် မသ္ဒးရံၚ်ၠံၚ် မၞိဟ်မအယုၠ်ကဇၞာ်ကၠုာံမၞိဟ်ၠၟိန်သ္ၚိမ

ယဲဒၟံၚ် တအ် (ဟွံကသၚ်မ္ဂး) တာလျ ိုၚ် သ္ဒးထိၚ် ကဒံကဍံကဍံ မဟွံသ္ဒးအာဘာ သ္ဒးမံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ 

တအ် ပဵုတိုန် မဒှ်ရ။ ညးတံဂှ် ပ္ဍဲသ္ၚိ သ္ဒးဒုၚ်  ပွမ ပ္ကီုပရာပ် ပဵုဂေိုၚ်မာန် မဒှ်ရ။  နူၠဵု 

သ္ဇိုၚ်ပွမဒုၚ်ၠာ ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပွမၠဵုဒၞာမၚ်မွဲ တအ် ကၠုာံ နူ ၠဵု ဇာဇၞိၠ်ပကရၚ်မၞိဟ်တအ် 

ကလဝ် အဆၠ်ပိုတ်အာဂှ် ဒှ်ဂေိုၚ်မာန်မဒှ်ရ။ တုဲပေန် ညးဇဗဴ ကၠုာံ သၟတ်ဇဗဴတအ် 

ပွမမၚ်မွဲပကရၚ်ထတ်ယုၠ်၊ ပွမဒုၚ် ၠ ာ ပကရၚ် လိၚ်  ကၠုာံ ပကရၚ် ထတ်ယုၠ်ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု 

ကၠတ်ကၠာန်ၚါ်၊ ပွမဒုၚ် ၠာ ပကရၚ်  မိကၠာန်ၚါ်၊ ပကရၚ် ကၠာန်ၚါ်ၜံၚ်လဝ်ဟွံလအ်၊ 

ပကရၚ်  ထတ်ယုၠ်ကၠာန်ၚါ်တအ် ကသ္ဂာံကၠတ်ၠိုပ်ဂှ် ကအာန်အာ မာန် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲဍာ်ဓကမေံ 

ၠီု ဍာ်ဒေိၚ် ၠီု သ္ဒးဆဵုဂဗၠဵု အေၠ်အေုဲမပဵုကဇၞာ် ကဆၚ်ၠဵုပကရၚ်ပိုန်ြဒပ်တအ် မာန်တုဲ 

ပွမကြဇာတ်ၠလ္တူဇၠု၊ ပွမကၠောန်ဟွံေိုဟ်လ္တူဇၠု ဒှ်ၠေုၚ်ဂေိုၚ်တုဲ ပွမသ္ဒးလုပ်ကၠောန်ပ္ဍဲၠ

ကမောန်မအန္တရာဲဂေိုၚ်တအ် ကလဝ် ဒှ်ၠေုၚ်ဂေိုၚ် မာန်မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်ရ ပ္ဍဲ ၠဏ္ဍ ပေန်ကၠော

န်ၠုယဲၠပ်တအ်သီုဖအိုတ်(ပ္ဍဲဒၞာၠကမောန်၊ ပ္ဍဲအရာပ်ပ္ဍဲၠွာန်၊ ပ္ဍဲဂဒပ်တအ် ပါၠီု) ဂှ် 

ကသ္ဂာံၠုတ်ကပောပ် ပၟိၠ်ဗွဲတၞဟ်ြော ညးဇဗဴကၠုာံသၟတ်ဇဗဴတအ် ဂှ် ကဇၞာ်ၠဵုပၟိၠ် မဒှ်ရ။

ယဝ်ရမိၠ်ကသ္ဂာံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ် ပေန်ကတှ် 

UN Women၊ လိၠ်ပကရၚ် ဓကမေံ ပရူမူဝါဒ - ဂုေ်ဖဵု ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ လ္တူ ညးဇဗဴ 
တအ် https://bit.ly/3avwg6v
လိၠ်သမ္တီ နဲပညာဗွဲသၠတ် IASC ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပွမၠဵုဒၞာမၚ်မွဲ 
နူပွမကြဇာတ်ၠလ္တူညး ကၠုာံ ပွမကၠောန်ပကရံလ္တူညး ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပကရၚ် လိၚ် 
ဗဟူ အပ္ဍဲ ပွမပေန်ကၠောန်ၠု ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ https://bit.ly/2VNuvvX
တၚ် ကၠၞာန်ဗွဲသၠတ်-တၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်ၠဵုသတိ ပကရၚ်ညးကတုံညဇဗဴ 
သွၠ်ပွမၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ကၠောံသၞာန်ြပးဇး https://bit.ly/2XUDJcr

ပွမကဵုဇဇဟတ်ထံက်ပၚ်ကဵု ညးမဒှ်ဒၟၚံ်ဓဝိၚ်ရသာကတအ်

အပ္ဍဲၠာၠ ယဲၠပ်ဂေးၠဝ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂှ် ဟိုတ်နူသ္ဒးကဟာံအာ မၞိဟ်ဇၠုဆာန်တအ် 

တုဲ သ္ဒးဒှ်ဒၟံၚ်လၞီၠံၚ်တူ ဂှ် ဒှ်လညာတ်ဆဵုဂဗ မပကရံ ေၠ်ေုဲ ကလာန်ၠာဲ မဒှ်ရ။ 

မၞိဟ်ဣဂှ်တအ်ဂှ် နဲၠဲသုၚ်ကၠာဲဒၟံၚ်တွဵုကသ္ဂာံတတ်ကၠောံအာ ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ်တအ် ( ပၟာ - 

ပွမကၠတ်ြဇဟတ်အထံၠ်အပၚ် နူရဲၠၟိန်သ္ၚိတအ် (ဟွံ) ပွမကၠောန်ၠကမောန် ဗီုရိုဟ်တ္ၚဲ ) ဂှ် 

ၠာလသုၚ်ကၠာဲမာန်ကတှ်မှ မာန် ။ ဟိုတ်နူ မၞိဟ်ေျ ိုတ် ဂုေ်နူၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂေိုၚ်ဒၟံၚ်ကတှ် ဗီုၠဵု 

ကၠောန်မာန်အာ အေိုၠ်ကၠောန်ဒၟံၚ်ဗီုရိုဟ်ဟ်တွဵု သွၠ်ကသ္ဂာံယှအ်ဓဝိၚ်ကသာၠညးတအ် ဂှ် 

ကၠောန်ဟွံမာန်ကလဝ် ဒှ်မာန် ဒၟံၚ်ရ။ မၞိဟ်ကၠောန်ဒၟံၚ်ၠကမောန် ဗဟူၠာလယဲၠပ်ၠိုဝ်ကဗတ် 

တအ်ဂှ် သ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ် ပွမေျ ိုတ် ကၠုာံ ဓဝိၚ်ကသာၠ တအ် ဂေိုၚ်နူ အေိၚ် အရိုဟ်တွဵုကတံ 

ဆဵုဂဗ မာန်မဒှ်ရ။ ပွမသ္ဒးဒုၚ် ၠသိုၚ် ဒၟံၚ် ဟွံမိၠ်ညာတ်ဟွံမိၠ်ဒုၚ်ၠသိုၚ် 

ပွမကဟာံကြဗာံကၠုာံလၞီကသာၠ မညာတ်ဒၟံၚ် တအ် ဂှ် ဒှ်ၠေုၚ်မာန် မဒှ်ရ။ အေါရ နၠဵုညးတအ် 

သ္ဒးကဟာံကြဗာံကတှ် ကသ္ဂာံဆဵုဂဗတတ်ကၠောံဂှ် ပဵုေၠ်ေုဲ မဒှ်ရ။

မိၠ်ကသ္ဂာံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ် ပေန် မ္ဂးကတှ် 

ပွမဒှ်လၞီကသာၠ ပ္ဍဲအေၚိ်ဗွဲကတၟၚ် (Irish Hospice Foundation): https://bit.ly/2Sh60X1
ပွမဆၠ်ကၠောံဟီုဂးပကရၚ်ေျ ိုတ် ၠုကၠာန်ၚါ်တအ် ကၠုာံ ပွမရီုဗၚ် ၠု ကၠာန်ၚါ်တအ် 
သွၠ်ကသ္ဂာံတတ်ကၠောံ ဓဝၚိ်ကသာၠ မာန် - https://bit.ly/3d2hZQp
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ပွမရီုဗၚ် ထံက်ပၚ်ကဵု မၞိဟ်မံၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ခဒပ်ညးမဒှ်ဒဒိုက်တအ်၊ 
မၞိဟ်အကာဲအော တုပ်ကဵုညံၚ်ေဴ မံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲ ခဒပ်ညးမဒှ်ဒဒိုက်တအ်၊ 
ရကာန်ကရမောန်ပပၚံ်ဆုဲတအ် 

ပ္ဍဲၠဵု တၚ်ေၠ်ေုဲညးမမၚံ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲ အၠာဲအရာဗီုေံ မသ္ဒးဇပိုၚ်ပၠာန် တအ်ဂှ် 
ဒဒှ်မကၠတ်ဟွံၠိုပ်ၠဵု သ္ဇိုၚ်တၚ်ပၟိၠ် မပ္တံၠဵု ၠၞၠ၊ ဍာ်၊ ဒၞာဲဇူကဒါံ၊ ပကရၚ် 
သ္အးဇ္ၚးပွဳူပွူ၊ ပကရၚ် သ္အးဇ္ၚးဇၠုဇၠု ကၠုာံ ပွမမၚ်မွဲပကရၚ်ထတ်ယုၠ် တအ်၊ 
ပွမဟွံကဒ္ဂတ်ဗၠ် ကၠဝ်ကပၞာန်သ္ဒးမံၚ် သ္ၚကာဲသ္ၚကာဲ နူ ညးမွဲၠုညးမွဲ ဟိုတ်နူ မၞိဟ်တအ် 
ဂေိုၚ်ကဂေၚ်ကသၠပ်ကသၠၠ်ဒၟၚံ်၊ ဒဒှ်မသ္ဒးဆဵုဂဗၠု ပွမသ္ကုတ်သ္ကဝ်အကေါၚ်အရာမၞိဟ်တအ် 
နူၠဵု ညးကၠာပ်ၠာဲကၠဝ်ကပၞာန် ညံၚ်ကသ္ဂာံကဒ္ဂတ်ဗၠ် ပွမတာဒၞာအာၠေုၚ်တအ် 
ပါလုပ်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဂကၠာံကဗာ် တၞဟ်ဟ် တအ် တိတ်အာတုဲကတှ် 
သွၠ်မၞိဟ်ဆၠ်ကၠောန်ဒၟၚံ် ပ္ဍဲ ေဒပ်ညးမဒှ်ဒဒိုၠ်တအ်ဂှ် တာလျ ိုၚ် ပွမပဵုတိုန် ကၠုာံ 
ပွမဒှ်ၠေုၚ်ကၠောန်ဟွံမာန်ၠဵုမာန် တအ်  နွံၠေုၚ်မာန်မဒှ်ရ။ တုဲပေန်ကတှ် ညးမဒှ်ဒဒိုၠ်တအ် 
ကၠုာံ ညးမကထာံဌာန်ပပၚံ်ပါဲၠေုၚ် တအ် ဂှ် သ္ၚိဌာန်၊ ဂကၠာံသ္ကအ်မၞိဟ်အရာပ်ၠွာန်၊ 
မၞိဟ်မဆာန်တအ် (ဟွံ) ၠကမောန်မဂယျ ိုၚ်လမျ ီု တအ် ကဟာံကြဗာံလဝ် တုဲယျမ္ဂးကတှ် 
တမ်ရိုဟ်အရီုအဗၚ်  ဇၠုဇၠု၊ တမ်ရိုဟ်အရီုအဗၚ် နူမ္ၚး သွၠ်ကသ္ဂာံတတ်ကၠောံအာယဲ
ၠပ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ တအ်ကလဝ် ကအာန်ဒၟၚံ်မာန် မဒှ်ရ။

ယဝ်ရမိၠ်ကသ္ဂာံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ် မ္ဂးကတှ်

တၚ် ၠဵုၠသပ် ဂမေိုၚ် ပရူ ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉၊ ကၠာန်ၠကမောန်ပပၚံ်ဆုဲ၊ ညးမဒှ်ဒဒိုၠ် ကၠုာံ 
ကၠာန်ၚါ် မကထာံပါဲဆုဲပပံၚ် ဌာန်ဒၟၚံ် ပ္ဍဲဍုၚ် တအ် (UNICEF) : https://uni.cf/2VZIDCk

ပွမရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကဵု ညးမဟွံခိၚု်ကေိုက်တအ်

ညးမဟွံေိုၚ် ၠေိုၠ်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲၠဵု ပကရၚ်ကၠတ်ၠိုပ် တၚ်ေှ်ပရိုၚ်မဒးရးတအ်ဖအိုတ် 
ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပရူၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉၊ ဒဒှ်မယဲကၠောံသၞာန်ြပးဇး၊ နဲၠဲ ကသ္ဂာံ ၠဵုဒၞာ 
ညံၚ်ယဲဂွိုအ်ကၠောံသၞာန် ဂှ်ကတှ် သ္ဒးဆဵုဂဗၠု တၚ်ဆိုအ်ဗ မာန်မဒှ်ရ။ မၞိဟ်မံၚ်ဒၟံၚ် 
ပ္ဍဲသ္ၚိကဂဟာမရၚံ်ၠံၚ် ညးမဟွံေိုၚ်ၠေိုၠ်တအ် ဂှ် သ္ဒးဆဵုဂဗ ၠု ြပဒ္ဒညာ အေၠ်အေုဲ 
အတိုၚ် ပရူ မၞိဟ် မံၚ်ပ္ဍဲ ကဂဟာမရၚံ်ၠံၚ်တအ် မထမံၠ်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲလ္တူ ဂှ်တအ် မာန်တုဲ 
နွံၠဵု အန္တရာဲ မသ္ဒးဒုၚ်ကၠောန်ပကရံ ကၠုာံ/ဟွံကသၚ်မ္ဂး မသ္ဒးဒုၚ် ကထာံပါဲလဝ် တအ် 
မာန် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲၠဵု အၠာဲအရာ မဟွံမွဲၠဵု ပွမကၠောန်ၠဵုမာန် ဗွဲမရံုဂပ် ညံၚ်ကသ္ဂာံ 
သီုဖအိုတ် ပါလုပ်မာန် ဂှ်ကတှ် ညးမဟွံေိုၚ်ၠေိုၠ်တအ်ဂှ် နၠဵုကယဘုယျကတှ် ပွမ 
ကၠတ်ၠိုပ် ပွမလွဳဝတ်ရံၚ်ၠံၚ် ကၠုာံ တၚ်ဒုၚ်ၠာတအ် မပ္တံၠဵု ၠၞၠ၊ ပွမရံၚ် ၠံၚ် ပကရၚ် 
ထတ်ယုၠ်၊ တၚ် သ္ဇိုၚ် ဒုၚ် ၠာတအ်၊ ကၠုာံ တၚ် ေှ်ပရိုၚ် တအ် ဂှ် ကအာန်ဒၟံၚ်မဒှ်ရ။ 
ဟိုတ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲၠာလမကသၠပ်ကသၠၠ်ဒၟၚံ်ေံ ကတှ် ညးမဟွံေိုၚ် ၠေိုၠ်တအ်ဂှ် 
သ္ဒးဒုၚ်ၠသိုၚ် ဖဵုအဆၠ် မပဵုသ္ကာတ်ြမဟ်တအ် မာန်မဒှ်ရ။

မိၠ်ကသ္ဂာံထပ်ဂွံတမ်ရိုဟ်တအ် မ္ဂးကတှ် 

တၚ် ၠဵုၠသပ် (၁၀)တၚ် - ဗ္စိုပ်ၠဵု ပွမပေန်ကၠောန်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ - နူဂကၠာံပကရၚ်
ဟွံေိုၚ်ၠေိုၠ်ဍုၚ်နာနာသာ် ဒၠ်လဝ်မိတ်ဂမေိုၚ် https://bit.ly/3anq4NX

ေံၠ်အၚ် - ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ (CBM) - တၚ်ေျဳဒရာၚ် မသ္ပသ္ဇိုၚ်ၠု အရာပ်၊ၠွာန် 
မကပောပ်ေျပ် ၠု ဒဒှ် မဟွံေိၚု်ၠေိုၠ် - https://bit.ly/2KooqRu
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အဆက်လက္ကေဴ (က)
တၚ်ကဵုကသပ်ဂမေိုၚ် သွက်မာန်ရနဂျာတအ် ရကုာံ မၞိဟ် ရကာပ်ကာဲတအ် မရီုဗၚ် ထံက်ပၚ်ဒၟံၚ် 

ညးမဒုၚ်ကာတအ် ရကုာံညးမဒၚု်ကာ နကဵုရစတနာတအ်
နၠဵု မာန်ကနဂျာ ကၠုာံ/ဟွံကသၚ်မ္ဂး နၠဵုမၞိဟ်ကၠာပ်ၠာဲမွဲ ဂှ် မၞးဂှ်ပါဒၟံၚ် နူၠဏ္ဍၠာကဇၞာ်ကဇၞာ် သွၠ်မၞိဟ်မဒၚု်ၠာ တအ် ကၠုာံ/ဟွံကသၚ်မ္ဂး မၞိဟ်မဒုၚ်ၠာ နၠဵု 
ကၠတနာတအ် ကသ္ဂာံထတ်ယုၠ်မိပ်ဇဇိပ် ဘဲၠ္ဍးဂှ် မဒှ်ရ။ အေါရ ညးမဒုၚ် ၠာတအ် ကၠုာံ ညးမဒုၚ် ၠာ နၠဵုကၠတနာတအ် ၠိုတ်ကသာၠြဂတ်ြဂၠ်ၠေုၚ် မ္ဂးကတှ် 
သုၚ်ကၠာဲ တၚ်ၠိုန်သ္ကီု မထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲ တၚ်ကၠၞာန် ဣေံဂှ်တုဲ ရီုဗၚ်ထံၠ်ပၚ်ၠဵုမာန်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ၠဵု ပွဳပွူၠကမောန် မၠဵုြဇဟတ်ထံၠ်ပၚ် ပကရၚ် ထတ်ယုၠ်မိပ်ဇဇိပ် 
ၠဵု ညးမဒၚု်ၠာတအ် မာန်မဒှ်ရ။

သွၠ်ကသ္ဂာံရီုဗၚ် ထံၠ်ပၚ် ၠဵု ညးမဒၚု်ၠာတအ် ကၠုာံ ညးမဒၚု်ၠာ နၠဵု ကၠတနာတအ် ဂှ် ကၠောန်ကၠတ် အတိၚု် ဗွဲသၟဝ် တအ် ဂွံဒၟၚံ်ရ။

ၠဵုြဇဟတ်ကသ္ဂာံဗွဲၠောသၚု်ကၠာဲ နဲၠဲ မမၚ်မွဲရံၚ်ၠံၚ်ဇၠုဇၠုတုဲ 
ပွမဖန်ဗဒှ်ၠဵုပွဳပွူ မၠဵုြဇဟတ်ရၚံ်ၠံၚ်ၠဵု ညးမွဲကၠုာံညးမွဲ 

နၠဵုၠိုတ်ဓာတ် ဂကၠာံသ္ကအ်။

ပကရာပရာ ကသဝ်ဠဳော
ကသဝ်ဠဳောဂှ် သ္ဒးကၠာပ်ၠာဲ ဂကၠာံကဍာတ်မွဲ ညးမသှ်ၠိုတ်သဳၠေဳတအ် ပါဒၟံၚ်ဂှ် မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူ ယဲၠပ် 
ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ ဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်တအ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ၠကမောန်နူ ဇမ္ၚကာဲ မဒှ်ရ။ ညံၚ်ကသ္ဂာံၠဵုြဇဟတ်ထံၠ်ပၚ်ၠဵု ဂကၠာံညး 
ဂှ် ကသဝ်ဠဳော ၠဳဇန် ကသ္ဂာံ ကၠာ်ဖုၚ် အရိုဟ်တ္ၚဲမာန် ညံၚ်ကသ္ဂာံၠၟဳၠၟတ် ကၠာန်ဂကၠာံဖအိုတ် ကြပပပၚံ်/ဟွံကြပပပၚံ် 
မာန်၊ ယဝ်ရ ၠိၠ္စမသ္ဒးဂွၚိ်နွံကတှ် ညံၚ် ကသ္ဂာံသဳၠေဳမာန် ကၠုာံ ညံၚ် ကသ္ဂာံ ၠဵု တၚ်ကၠၞာန် (ဟွံ) တၚ်ေှ်ပရိုၚ် 
သွၠ်ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉ မဂွံလၠ္ကရဴအိုတ် မဒှ်ရ။ ကသဝ်ဠဳော ၠဵုြဇဟတ် ၠု ဂကၠာံ ညးမသှ်ၠိုတ်သဳၠေဳဂမေိုၚ် 
ညံၚ် ကသ္ဂာံ ဗဒှ် ပွဳပွူ ကသ္ဂာံ ဖျကံဖျ ံ ကၠုာံ မဒှ် ပွဳပွူ ကၠောန် နၠဵု ၠိုတ်ဓာတ် ဂကၠာံသ္ကအ်၊ ညးဟွံပါကတှ်ကလဝ် 
ညံၚ် ကသ္ဂာံ ဆဵုညးသ္ကအ် နၠဵုအေိၚ်ဍာံဍာံတုဲ ၠဵုြဇဟတ်ထံၠ်ပၚ်ညးသ္ကအ် မဒှ်ရ။ ညးၠဵု မဂၞန်ဖုၚ် ကသ္ဂာံၠဵု 
တၚ်ဒုၚ်ၠာ မသှ်ၠိုတ်သဳၠေဳတအ် မဒှ်ရ။ အရိုဟ်သတ္တာဟ ညးပေံၚ် အဳကမ(လ်) ၠု ဂကၠာံညးတုဲ ဟီုတၚ်ဂုေ်ၠု 
ကၠာန်ဂကၠာံညး သွၠ်ညးတအ် ကသ္ဂာံ နွံၠဵု ၠ ိုတ်ထတ်ကၠာံ ကၠုာံ ကသ္ဂာံ တီ ေါန် ညး သ္ပၠၟတ်သမ္တီ ၠ ု တၚ်ကၠောန် 
ညးတအ် မဒှ်ရ။

ယဝ်ထပ်မိၠ်ကသ္ဂာံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ် မွဲတုဲပေန်မ္ဂးကတှ်
ပွမ ဒုၚ်ဆဵုဂဗတတ်ၠပါ်ဗွဲမကၠၚံ်မ္ၚိုဟ် ပ္ဍဲ ယဲၠပ်ဂေးၠဝ်ေံ (Headington Institute) – https://bit.ly/3ewMIq8
တမ်ရိုဟ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပွမမၚ်မွဲ ညးမဒၚု်ၠာတအ် သွၠ် မာန်ကနဂျာ ကၠုာံ ညးမဒၚု်ၠာတအ် ဂမေိုၚ် (Antares Foundation) - နၠဵုအကရဝ်ဘာသာလ္ၚဵုလ္ၚဵု
ဂှ်ဂွံကၠတ်မာန် မဒှ်ရ။ https://bit.ly/34McOkp
ပွမၠဵုအထံၠ်အပၚ် ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်ၠိုတ် ကၠုာံ ပကရၚ်မၞိဟ်ဆၠ်ၠပ်ၠဵုၠိုတ် သွၠ်ညးမဒၚု်ၠာ၊ ညးမဒုၚ် 
ၠာနၠဵုကၠတနာ၊ဂကၠာံသ္ကအ်မၞိဟ်တအ် ပ္ဍဲၠဵု ဒဒှ်မကၠောံသၞာန် နိုဝ်ကဗဝ်ၠိုဝ်ရိုဝ်ောဗိၚု်ရာတ်(သ်) (IFRC) : https://bit.ly/2XIAC7t

ကဒ္ဂတ်ဗၠ်ၠဳပျးၠဵု ကဒ္ဂတ်ကဝတ်ပ္ဍဲဒၞာဲၠကမောန် မေိုဟ်ဇပဲ 
မၠိတ်ညဳၠု ပကရၚ်ထတ်ယုၠ်တအ်၊ (ပၟာ - ပွမဟွံကၠောန် 
အေိၚ်ပဵုပဵု၊ ပွမဆာန်ဍူညှာတာၠုညးတၞဟ်) တုဲ ပွမအာၠ္ဍိုပ်

ပွမကပေဝ်ကပေတ်ဗွဲၠော နၠဵု မကဖျ ံၠ ဵုတန်ကဗ္တာန် ကသ္ဂာံ 
ကၠောန်ၠကမောန် ပ္ဍဲ ပွမပေန်ၠး ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉

ပွမထံၠ်ပၚ်တၚ်ေှ်ပရိုၚ်မဂွံလၠ္ကရဴအိုတ် မဍာံအိုတ် မၠေိုဟ်ကလာဲ  
ကဆၚ်ၠပ်ၠဵု ပကရၚ်ကသ္ဂာံမံၚ် နၠဵု ဘဲအန္တရာဲဟွံမွဲ ပ္ဍဲယဲၠပ်ဂေးၠဝ် 

ၠိုဝ်ကဗတ်-၁၉

ပွမကၠောန်ဗဒှ် ဂကၠာံဓရီု ကသ္ဂာံသဳၠေဳ တၚ်သ္ဒးဇပိုၚ်ပၠာန်တအ်၊ 
ပကရၚ် ၠိၠ္စတအ် ကၠုာံ နဲၠဲသွၠ်ကသ္ဂာံသှ်ကသာၚ် တအ်

ပွမၠဵုအေိၚ်ဇူနၠဵုအေိၚ်ဍာံဍာံ ကၠုာံ ပွပၠဵုအေၚိ် ၠု ညးမဒၚု်ၠာ 
တအ် ကၠုာံ ညးမဒၚု်ၠာနၠဵုကၠတနာတအ် ကသ္ဂာံ ဆၠ်ကၠောံ ၠု 

ၠၟိန်သ္ၚိ၊ သ္ကအ်ရဲမိတ်သဟာဲတအ်၊

ကၠောန်ဗဒှ်ၠဵု ကသၞာတ်မွဲ ညးမဒၚု်ၠာတအ် မကသ္ဂာံၠဵုြဇဟတ်ရီုဗၚ် 
ညးမွဲၠုညးမွဲ၊

ပွမထံၠ်ပၚ်ၠဵု ညးမဒၚု်ၠာ ကၠုာံ ညးမဒၚု်ၠာနၠဵုကၠတနာ 
ၠု ပရူ ပွမသှ်ၠိုတ်သဳၠေဳ ကၠုာံ အထံၠ်အပၚ်ဂမေိုၚ် 
သွၠ်ပကရၚ်ထတ်ယုၠ် ညးတအ်မကၠတ်ဂွံမာန် 

နၠဵုဟွံသ္ဒးထမံၠ်ထ္ၜးယၟု၊

ပွမၠွံသတိ ကသ္ဂာံတီ ညးမဒၚု်ၠာ ကၠုာံညးမဒၚု်ၠာနၠဵုကၠတနာ 
ညးမၠိုပ်ဒၟၚံ်ပ္ဍဲ အၠာဲအရာမကလာဲဒၚု်ၠသိုၚ် (ဟွံ) 
မသ္ဒးဒုၚ်ၠေဟ်ကထာံလဝ် တအ်မာန် မနွံဒၟၚံ်ပၟိၠ်ၠု 

ပွမထံၠ်ပၚ်ရီုဗၚ်မွဲတဲပေန် တအ်၊

ပွမကဒ္ဂတ်ဗၠ် ကသၞာတ်ဝါဒပံၠ်သတၚ်မွဲ မၠဵုပရိၚု် ြပဒ္ဒညာ သွၠ် 
ညးမဒုၚ်ၠာ ကၠုာံ ညးမဒၚု်ၠာနၠဵုကၠတနာတအ် မာန်ဂှ်၊ နူၠဵု 

ညးတၞဟ်မွဲမွဲ မာန်ကနဂျာမကၠာပ်ၠာဲဒၟၚံ်ညးတအ် ဟွံကသၚ်ဂှ် 
ၠဵုပရိုၚ်ကတှ် ေိုဟ်ဂေိုၚ် မဒှ်ရ။

ပွမၠဵုၠိုတ် ၠု ဒဒှ်မကဇၞာ်ပၟိၠ်ၠဵု ပွဳပွူ မၠဵုြဇဟတ်ထံၠ်ပၚ် 
နၠဵုၠိုတ်ဓာတ်ဂကၠာံသ္ကအ် ကၠုာံ ပွမဂ္စာန်ၠဵုဒၞာၠော ညၚံ်ဂွိုအ်ဒှ် 

ပဋိပၠ္ခတအ် နၠဵုၠဳပျးတုဲ ဆာန်ဍူညှာတာ ၠွံကမတ္တာ ၠု ဇၠုဇၠု 
ကၠုာံ ကၠာန်ဂကၠာံတၞဟ်တအ်၊ 
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အဆက်လက္ကေဴ (ခ)
ချူဒဇက် အၚ်အခိၚ်ရိုဟ်တ္ၚဲ ဇကု ညိ။

အခိၚ် ကရမောန် သ္ဒးရကောန်တအ်

ဂ္စာန်ကဵု 

ဗွဲမရအာန်အိုတ် 

ရသောံတိက် မွဲဗ္တံရတှ် 

(၇)နာေဳညိ။
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အဆက်လက္ကေဴ (ဂ)
ဗဝိုက်စက်ဝိၚု် ပွမထိၚ်ဒဝ် တအ်

ယဝ်ရသ္ဒးဒၚု်ၠသိုၚ်ဒၟံၚ် နၠဵုအကၠာန်ဟွံမွဲ ကသ္ဂာံရီုဗၚ်ညးတၞဟ် မ္ဂးကတှ် ထမံၠ်ပ္တိတ်သမ္တီကၠတ်ကထာံ ြပဒ္ဒညာ 
မဘိုၚ်သှ်ၠဵုမာန် ၠဵု ြပဒ္ဒညာ ဗီုလဵုမှ မဘိုၚ်သှ်ၠဵု ဟွံမာန် တအ် ဂှ် ဒှ် အထံၠ်အပၚ်ၠုမၞး မဒှ်ရ။ နၠဵုမၞး 
ယဝ်ရအရီုအဗၚ်လဵုကလဝ် ၠဵုဟွံမာန်ကတှ် လ္ပဗျ ိဇၠုဇၠုညိ။ သေးအကေါၚ်ၠု ဇၠုဇၠု ညိ။

အော အဲ မရကောန်ကဵုဟွံမာန်တအ်

ဂှ်ကီု ဂွံဒၟၚံ်ေ။

အောအဲ မရကောန်ကဵု မာန်တအ်
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အဆက်လက္ကေဴ (ေ) 
တၚ်ရစၞာန် ဂမေိုၚ် သွက် ရသ္ကၚ် မရသောံယေအ် 
ရကာန်ကၞိတအ် မွဲက္ဆၚံ်တုဲမွဲက္ဆံၚ်

ဒှ် နဲၠဲ မွဲမရပ်ၠပ်ဂွံ ကသ္ဂာံသှ်ကသာၚ် ဒဒှ်ၠိုတ်ြဂတ်ြဂၠ် မာန် 

မဒှ်ရ။ ကသ္ကၚ် ဣေံ ဂှ် ဗၞတ် (၇) မိကနတ် လအ် မာန် မဒှ်ရ။

ထမံၠ်ထ္ၜးလဝ် အကရဝ်မက ၞၠာန်ထ္ၜး သွၠ်ကသ္ကၚ် ကသ္ဂာံ သှ်ယှအ် ကၠာန်ၠၞိတအ် မွဲၠ္ဆံၚ်တုဲမွဲၠ္ဆံၚ် မဒှ်ရ။ နဲၠဲဣေံဂှ် 
နၠဵုနဲၠဲမွဲ ပ္ဍဲၠဵု နဲၠဲဂမေိုၚ် မမၚ်မွဲဇၠုဇၠု ဂှ် သုၚ်ကၠာဲ သွၠ်ဇၠုဇၠု မာန်ၠီု ကၠၞာန်ထ္ၜးၠဵု ညးတၞဟ် မၞးမရီုဗၚ်ဒၟံၚ်တအ်
ၠာလ ကၠၞာန်ထ္ၜးၠဵု ကသ္ကၚ်ဣေံ ၠုညးတၞဟ် မ္ဂးကတှ် တၚ်ကၠၞာန်ထ္ၜး ထမံၠ်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်တအ်ဂှ် 
နၠဵုအကရဝ်မၜိုဟ်ကသိုဟ် တအ် ကသ္ဂာံဟီု ဂှ် လ္ပဝိုတ်ညိ။ မဒှ်ရ။ လ္ပဝိုတ် ကသ္ဂာံၠဵုအေိၚ်ၠုမၞိဟ်တအ် ဗွဲမရုဂပ် 
သွၠ်ကသ္ဂာံဒုၚ်ၠသိုၚ် ဖဵု ပွမသှ်ယှအ် ကၠာန်ၠၞိ ဍိုၠ်ၠ်ကပၚ်ၚ်။

အကရဝ်မကၠၞာန်ထ္ၜး သွၠ်ကသ္ကၚ် သှ်ယှအ် ကၠာန်ၠၞိတအ် မွဲၠ္ဆၚံ်တုဒယဲမွဲၠ္ဆံၚ် 

ပိုယ် ယီုၠျာတုဲ သှ်ယှအ်အာ ကၠာန်ၠၞိတအ် မွဲၠ္ဆၚံ်တုဲမွဲ ္ၠဆံၚ် ကောၚ်။ မၞးဒုၚ်ၠသိုၚ် တီကၠတ်မာန်အာ တၚ်တၞဟ်ြော 
အသၠာ ဒဒှ်ကၠာန်ၠၞိတအ်ၠကတၚ်ကၠံၚ်ဒၟံၚ် ၠ ဵု ဒဒှ် ကြပယအ်အာ ဂှ် မဒှ်ရ။ ပိုယ် ဗွဲမဂေိုၚ် ဟွံၠွံဂွံသတိ ပွမၠကတၚ်ကၠံၚ်ဒၟံၚ် 
ပ္ဍဲၠာယျဇၠု။ ေန်ကသ္ကၚ် ဣေံ ဂှ် ဗဒှ်ၠဵု မၞးကသ္ဂာံၠွံသတိ ၠု ပွမၠကတၚ်ကၠံၚ် တအ်ဂှ် တုဲ ဗဒှ်ၠဵုညံၚ်ကသ္ဂာံဂွံ နဲၠဲ 
သှ်ယှအ်ၠဵု မၞး တအ် မဒှ်ရ။

မှုၠ်လဝ်မတ်ညိ။ ဂ္ဇံပ္ဍဲေုၚ် တပ်တပ် ညိ။ ကဖျလံဝ်ဇိုၚ် လ္တူၠၞဳတုဲ လုၠ်ၠုၠ်ဒၚု်ၠသိုၚ် ၠၞဳ မၞုံ သၟဝ်ဇိုၚ်ဂှ် ညိ။ ပ္တိုန်ၠွံလဝ်တဲ 
လ္တူဒဳ ဗွဲမသၠ်သာညိ။ အေိၚ် ယီုပလုပ်ၠျာကတှ် အဲဟီု ကသ္ဂာံ ပကတၚ် လဝ် ကၠာန်ၠၞိပ္ဍဲ ၠာယျမၞး ကောၚ်။ အကော 
ပကတၚ် လဝ် ကၠာန်ၠၞိတအ်ကတှ် ပွမယီုဂှ်ကလဝ် ရိုဟ် နူမွဲ ဒဵုပိ တုဲ ကအၚ်လဝ် ညိ။ တုဲကတှ် ေါရအဲဟီု ယီုပ္တိတ် ကတှ် သ္ဒး 
သှ်ယှအ်ၠဵု ကၠာန်ၠၞိတအ် ညၚံ်ကသ္ဂာံ ယအ် အာ အိုဿီု ကောၚ်။

ၠနူတၞုၚ်ဇိုၚ်တအ် ၠိုအ်။ ၠကမောန်ပွမကၠာန်ၠၞိတအ် ကသ္ဂာံယအ်အာ မွဲၠ္ဆံၚ် တုဲမွဲၠ္ဆံၚ် ဂှ် သၠဵုကၠောန်သိုၠ်ၠ် ညိ။ 
သၠဵုပကတၚ်လဝ် သ္ကုတ်ေန္ဓၠာယျညးတအ်မွဲတုဲ သၠဵုယီုကပောပ်တုဲကအၚ်လဝ်ညိ။ မၞးရိုဟ်ၠဵုဗီုေံညိ။ ယီုကပောပ်လဝ်တုဲ 
ကအၚ်လဝ်ညိ။ ၁....၂....၃။ တုဲကတှ် ဟီုဗီုဣေံညိ။ ယီုပ္တိတ်ကထာံတုဲ သှ်ယှအ်ကထာံညိ။ အေိၚ် မဟီု ယီုကပောပ်တုဲ ကအၚ်ညိ 
ဂှ် ပ္တိုန်ဟီုရမျာၚ်ညိညိ တုဲ အေိၚ်မဟီုယီုပ္တိတ်တုဲ သှ်ယှအ်ကထာံညိ ဂှ် ကဖျဟံီုရမျာၚ်ညိ။

ပွမပကတၚ် လဝ် ကၠာန်ၠၞိတအ် ၠ ဵု ပွမသှ်ယှအ်ကထာံ ကၠာန်ၠၞိတအ် ဂှ် ကၠောန်ၠဵု ပ္ဍဲ အၠဳအဇန် အတိုၚ် ဣေံတအ်ညိ။
 • ပ္ၚံၠ်လဝ် တၞုၚ်ဇိုၚ် မၞး ညံၚ်ကသ္ဂာံၠကတၚ်ဒၟံၚ်တုဲ ၠုတ်ြဇဟတ် အတိုၚ်ဂှ်တုဲ ပကတၚ်လဝ်ညိ။
 • ကၠာန်ၠၞိ နူ ဒဳ ကၠုာံ နူ ဇိုၚ် မၞး တအ်ဂှ် ပကတၚ်လဝ်ညိ။
 • ပကတၚ်လဝ် ကၠာန်ၠၞိဗၚု် တုဲ ထၜာတ်လဝ်ဗုၚ် ညိ။
 • ကၠမ်လဝ်သတ်တဲညိ။
 • ပ္ၚပ်လဝ် တၚ်တဲ မၞးတုဲ ပကတၚ်လဝ် တဲ တုဲ ထဗာန်လဝ် ပ္ဍဲ ၠာယျ လပါ်လ္တူညိ။
 • ပၞးမၞးဂှ် ေကညာတ်ပတိုန်ဒဵုၠိုပ်ၠကတာဝ် (ပ္တိုန်လ္တူ) ညိ။
 • ပကတၚ် လဝ် ကၠာန်ၠၞိ မုၠ် မၞးညိ။

ယီုပ္တိတ်တုဲ သှ်ယှအ် သ္ကုတ်ေန္ဓၠာယျတအ်မွဲတုဲမွဲ တုဲ ဟီုဗီုေံညိ။ လၟုဟ်ဒုၚ်ၠသိုၚ်ၠမ် တၞုၚ်ဇိုၚ်၊ ဒဳ၊ မုၠ်/ကၠၚၞ် ၠပ္တံတအ် 
ကြပယအ်အာ ဂှ်ညိ။ ယီု ၠဵု အေိၚ် ဍာံဍာံညိ။ ဒၚု်ၠသိုၚ်ၠမ် ဆီတအ်လုပ်ၠေုၚ် ပ္ဍဲ တၞုၚ်ဇိုၚ်၊ ဒဳ ၠပ္တံတအ် ညိ။
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လၟုဟ်  ေၟၚ် မၞးဂှ် ၠဵုဒး ကသိုဟ်မၞိဟ် သိုၠ်ၠ်ညိ။ အဟိန်ယီုပကပောပ်ဒၟံၚ်ဂှ် ၠ္ဍိုပ်မၞးဂှ် ဗကဂတ်ကထာံလပါ်ပၚု် သိုၠ်ၠ် မွဲဝဴ 
ညိ။ ဗကဂတ်ၠ္ဍိုပ်မၞး လပါ်ပါဲ မွဲဝဴတုဲ ယီုပ္တိတ် အဟိန် ကၠောန်ဗဒးဒၟၚံ် ပၟၚ်မၞး ကသ္ဂာံဒး ကသိုဟ်မၞး ဂှ်ညိ။ ယီုညိ။ ဂတးလပါ်ပုၚ် 
မွဲဝဴညိ။ ယီုပ္တိတ်ညိ။ ဂတးလပါ်ပါဲ မွဲဝဴညိ။ ကၠေၚ်ဗဒးေၟၚ် ၠဵု ကသိုဟ်ညိ။ လၟုဟ်ကၠေၚ်သ္ပ ဂေံၚ်ဂတး ညိ။ ယီုညိ။ ၠ္ဍိုပ်ဂှ် 
ကဗ္ဂတ်လပါ်ပါဲ မွဲဝဴညိ။ ယီုပ္တိတ်ညိ။ ကဗ္ဂတ် လပါ်ပၚု် မွဲဝဴညိ။ ကၠေၚ်ဗဒး ပၟၚ် ၠဵုကသိုဟ် ညိ။ (ကၠေၚ်သ္ပ ၜါတုဲညိ)

လၟုဟ် ကၠေၚ် ပတပ်ကထာံ ၠ ္ဍိုပ်မၞးညိ။ မၞး သ္ပဂွံသတိ ေါန်ပ္ဍဲၠိုတ်ၠဵုေန္ဓမၞး ညိၚ်ဝတ်ၜိုဟ်ကသိုဟ်အာ ကောၚ် မဒှ်ရ။ လၟုဟ်မၞး 
သ္ဂုတ်သွာတ်ကထာံ မၞးမၚ်မွဲဇၠုဇၠုရိုဟ်တ္ၚဲကောၚ် ညိ။
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အဆက်လက္ကေဴ (ၚ) 

တမ်ရိုဟ်ဂမေိုၚ် မၞုံ ပ္ဍဲ ရဒသ မၞး
ပ္ဍဲေံၠ်အၚ်ေံ ဗကပၚ် ၠဵု တမ်ရိုဟ်ဂမေိုၚ် မၞုံပ္ဍဲကဒသ မၞး တအ်ညိ။

တၚ်ဒုၚ်ၠာဂမေိုၚ် မဂၞန်ဖုၚ် နဲၠဲ  လှဲပပံၚ်ကၠၞာန်ၠဵုမာန်ဂမေိုၚ်

တၚ်ဒုၚ်ကာပရေၚ်ထတ်ယုက်စိုတ် 

ဂမေိုၚ်

တၚ်ဒုၚ်ကာ မပၟိက်ရဇၞာ် ရဆၚ်စပ်ကဵု ဂဥုဲ 

တအ်

တၚ်ဒုၚ်ကာဂစိုတ်ပၟတ် တအ်

တၚ်ဒုၚ်ကာ ပရေၚ်မၞိဟ် တအ်

သၟိၚ်

တၚ်ဒုၚ်ကာရဆၚ်စပ်ကဵုညးဇဗဴတအ်

တၚ်ဒုၚ်ကာ ပရေၚ် စဵုဒၞာမၚ်မွဲ ရကာန်ၚါ် 

တအ်

တၚ်ဒုၚ်ကာ ဥပရဒ တအ်

လိုၚ်ေုၚ်ပွမဒုၚ်ကာ ကိုဝ်ရဗတ်-၁၉ 

MHPSS


