ပရေၚ်ဆိုက်ဗဒက်သဇိုၚ် ဂွံဒှ်အထံက်အပၚ်ကဵုစိုတ်
ပ္ဍဲကေၚ်ကာပရေၚ်ဆက်ဆောံမၞိဟ်
တၚ်စၞောန်သဒးဒ္ဂေတ်ဗက် သွက်ပူဂဵုကၠောန်ရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာကိစ္စယဲကိုဝ်ဗေတ်-၁၉

ကၠာဲလဝ်ဘာသာဂမၠိုၚ်
ညံၚ်ဟွံဂွံဒးကၠောန်ၜါအလန်ဂှ် ဘာသာသာ်လဵုကၠာဲစၠောံလဝ်ကဵုဒှ် သွက်အရာမကၠာဲလဝ်ဘာသာတအ်အိုတ်သီုဂှ် ပိုဲမိက်ဂွံ
ကဵုကေတ်အဆက်[အာတ်အခေါၚ် ကုဂကောံမကဵုအထံက်အပၚ်ပရေၚ်ကေၚ်ကာစိုတ် ကေုာံ ပရေၚ်ဆက်ဆောံမၞိဟ်မ
ဆေၚ်ကဵုစိုတ်(IASC MHPSS RG) (mhpss.refgroup@gmail.com) တအ်ရ။
တၚ်စၞောန် မကၠာဲစၠောံလဝ်ဘာသာတအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ပတိုန်လဝ်ကဵု လ္တူ ဝါပ်သာက်(တ်) IASC Reference Group ဏောၚ်။
တၚ်စၞောန်ဝွံ ယဝ်ရဒးကၠာဲဘာသာမဂး (ဝါ) ယဝ်ရဒးကၠာဲဘာသာ ဗွဲမဗဗွဲမဂး သြဝ်စွံသတိကဵု တၚ်ဗွဲသၟဝ်ဝွံအိုတ်ညိ။
•• တဆိပ်စၟတ်သမ္တီ ဇကု (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) တဆိပ်စၟတ်သမ္တီ ဂကောံဗော်မွဲ မထံက်ပၚ်ကဵု သြန်ဂအုံ၊တဆိပ်တၠဒါန်ဂှ်
အခေါၚ်စုတ်ဟွံမွဲရ။
•• ယဝ်ရ ဗွဲမဒးရး ပၠေဝ်ပၠေတ်ပြံၚ်လှာဲ မ္ဂး (ပွမပြံၚ်လှာဲ မလိက်ကဵုဒှ်၊ ဗီုရုပ်ကဵု ဒှ် တဆိပ်စၟတ်သမ္တီ IASC ဂှ် ဟွံကဵုအခေါၚ်စုတ်ရ။
တၚ်စၞောန်ဏံဂှ် သုၚ်စောဲ နကဵုနဲကဲလဵုဒှ်ဒှ်တှ်ေ ဂကောံဗော်လဵု၊ လိက်စၟတ်သမ္တီလဵု (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပွမဒုၚ်ကာလဵုလေဝ်
နူကဵုIASC ဂှ် သ္ပဒတန် ထံက်ဂလာန် လဝ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ထမံက်ထ္ၜးဟွံထေက် မဒှ်ရ။
•• ဇကု ကၠာဲလဝ်(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်တုဲ ချူခၞံ ဗွဲမဒးရးဂှ် နကဵု Creative Common Licence. CC BYNC-SA 4.0 or 3.0 မတုပ်ဂှ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) တၠုၚ်လအာမတုပ်ဂှ် ပၠောပ်စရၚ်ညိ။ ပတိုန်စရၚ်ညိ။ လိုၚ် ဇြေန်ဂမၠိုၚ်
မပၠောပ်စရၚ်ဂွံ တအ်ဂှ် ရံၚ်လ္ၚတ်ကေတ် ပဍဲဝါဘ်ဆာက်(တ်)ဗွဲသၟဝ် ဏံ မာန်ရ။ https://creativecommons.org/
share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
•• ပ္ဍဲအရာကၠာဲလဝ်ဘာသာကီု၊ ကၠာဲလဝ်ဗွဲမဗဗွဲကီုတအ်ဂှ် နကဵုဘာသာဇကုကၠာဲလဝ် ဂလာန်ဇကုကၠာဲလဝ်တအ်ဂှ်
ဍေံဟွံဆက်စပ်ကဵု တၚ်မဗၟံက်လဝ်ဗွဲသၟဝ်တေံရောၚ်ဂှ် ဒးစုတ်ထ္ၜးကဵုထေက်ရောၚ် ပ္ဍဲအရာကၠာဲလဝ်၊ ကၠာဲလဝ်
ဗွဲမကိတ်ညဳဝွံဂှ် နူကဵုကမ္မတီတိုၚ်မတၞီလုပ်မံၚ်ပ္ဍဲဂကောံဂမၠိုၚ် (Inter-Agency Standing Committee –IASC)
ပြုပြေၚ်ဖန်ဇန်လဝ် ဟွံသေၚ်ရောၚ် ပ္ဍဲအရာကၠာဲလဝ်ဘာသာ၊ ကလေၚ်ကၠာဲပလေဝ်ပလေတ်လဝ် ဗွဲမဗဗွဲဝွံဂှ်
ဟိုတ်ပရောပ ရာမပါလုပ်ဂမၠိုၚ်(ဝါ) တၚ်နၚ်ဍာံစၟတ်ဟွံဍာံစၟတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဂကောံ IASC ဟွံကေတ် တာလျ ိုၚ်ရ။
Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 Responders’ License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
မချူလဝ်နကဵုဘာသာမူလအၚ်ဂလိက် ဂှ်ရ ဒှ် လိက်စၟတ်သမ္တီ ဇေတ်ဍာံ မစဳဇန်တက်တြးပတိတ်လဝ် နူကဵု IASC
ရဟေၚ် ဂှ် ဒုၚ်လျ ိုၚ်နဒဒှ်ဗဗွဲဓဝ် မဒှ်ရ။
ဗီုသၚ်္ကေတတၞဟ်ခြာ သွက်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ မသုၚ်စောဲလဝ် ပ္ဍဲတၚ်စၞောန်ဏံတအ်ဂှ် ဒှ် ဗီုသၚ်္ကေတ ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဆေၚ်
စပ်ကဵုပွမချပ်ဗ္စာထံက်ပရေၚ်ရီုဗၚ်ကာမၞိဟ် နူကဵု OCHA မဒှ်ရ။ သုၚ်စောဲလဝ် ဗီုသၚ်္ကေတ မသ္ပစၞးလဝ် ဒဒှ်မဖျေံ လအ်ဒံၚ်၊
ဒဒှ်မဒၟံၚ် သာဲခြာ၊ ဒဒှ်မစဵုဒၞာကၠာ ညံၚ်ကဵု ယဲကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ကေုာံ ကိုဝ်ရိုဝ်ဏာဗိၚ
ု ်ရာတ်(သ်) ဂှ် ဂွိုအ်ကၠောံသၞာန်၊ ပွမ
ဒးဒုၚ်ယဲကၠောံ (ဟွံသေၚ် မ္ဂး) ပွမဟွံဒးဒုၚ်ယဲကၠောံ ကေုာံ ပွမစဳဇန်ပါ်တရး ဒဒှ်မက္တဵုဒှ်တအ် မဒှ်ရ။ ဗီုသၚ်္ကေတအ်ဂှ်
ပ္ဍဲဝါဘ်သာက်(တ်) ဗွဲသၟဝ်ဏံ ကလိဂွံမာန်ရ။ https://www.unocha.org/story/ocha-releases-humanitarianicons-help-covid-19-response
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တုဲ တက်တြးပတိတ်လဝ် မဒှ်ရ။ ဟွံရန်တၟအ်ကဵု ပရဲပိုန်ဒြပ်တုဲ နဒဒှ် ဗွဲမကိတ်ညဳကဵု စေဝ်ပၞောန် လိုၚ်ဇြေန် တအ် လေဝ်
ကေတ်သာဓက သုၚ်စောဲ မ္ဂးတှ်ေ ပွမချာဲပတိတ်၊ ပွမကၠာစောံဘာသာ ကေုာံ ပွမပၠေဝ်ပၠေတ်ပြံၚ်လှာဲ ဗွဲမဒးရး တအ်ဂှ်
အခေါၚ်ကၠောန်နွံဒၟံၚ်ရ။

နိဒါန်
ပ္ဍဲကဵု ပွမ ကဵုအထံက်အပၚ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက်စိုတ် ကေုာံ ပရေၚ်မၞိဟ်ဆက်စပ်ကဵုစိုတ် (MHPSS) မ္ဂးတှ်ေ
အလဵုဒှ်ဒှ် သကုတ်အဓိကဂှ် သ္ဇိုၚ်ပွမစိုန်သ္ကီုဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲ အရာကဵုအထံက်အပၚ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်မၞိဟ်ဆက်စပ်ကဵုစိုတ်တအ်
မဒှ်ရ။ နဒဒှ် မၞိဟ်ကၠောန်ပကေၚ်ရၚ် ညးမဒုၚ်ကဵုဒၟံၚ်ကာ MHPSS မွဲ ဒှ်ဒှ်၊ ဟွံသေၚ် ဒှ်ဒှ် သွက် ညးမ ဆက်စပ်ပါလုပ်
ယိုက်ဂၠေၚ်ကဵု ပွမပၠန်ကၠောန် ကု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ် လေဝ် ပွမစိုန်သ္ကီု ဣဂှ်တအ် ဂှ် သ္ဒးနွံဟေၚ် မဒှ်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ တၚ်စၞောန်ဣဏံ ဂှ် ရန်တၟံကဵု ညးမပၠန်ကၠောန် ကု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ တအ်သီုဖအိုတ် မဒှ်ရ။
တၚ်စၞောန် သွက် သ္ဇိုၚ်ပွမစိုန်သ္ကီု သ္ဂောံကဵု အထံက်အပၚ် ကု ပရေၚ်မၞိဟ် မဆက်စပ်ကဵုစိုတ် ဣဏံဂှ် ဒှ် တၚ်စဳရေၚ်မွဲ နူကဵု
ဂကောံ ညးမစိုန်သ္ကီုIASC သွက် သ္ဂောံကဵု အထံက်အပၚ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်စိုတ် ကေုာံ ပရေၚ်မၞိဟ် မဆက်စပ်ကဵု စိုတ်
အပ္ဍဲကဵု အကာဲအရာမဇၞော်ကဵုပၟိက် မဒှ်ရ။ တၚ်စဳရေၚ် ဂှ် ထံက်ပၚ်ရီုဗၚ်နူကဵု အေဂျေန်သဳဂမၠိုၚ် မဒှ်ကောန်ဂကောံ IASC
MHPSS RG မဒှ်တုဲ ကေတ်ဂွံလဝ် ကသပ်ဂၞန် ကေုာံ တၚ်ဏှ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ် နူကဵု မၞိဟ် မသ္ဒးကၠောံယဲကိုဝ်ဗေတ်-၁၉တုဲ
ကၠေၚ်ထတ်ယုက်ကၠုၚ် ကေုာံ မၞိဟ် ပၠန်ကၠောန် ကု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ပ္ဍဲကဵုကဏ္ဍသီုဖအိုတ် နူ ဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ဗွဲသၟဝ် မဒှ်ရ။
ဍုၚ် အဝ်သတြေလျ၊ ဍုၚ် ဘၚ် ္ဂဠာဒေါံ(ယှ်)၊ ဍုၚ် ဗူ(လ်)ဂေရဳယျာ၊ ဍုၚ် ဗိုဝ်ဠဳဗဳယျာ၊ ဍုၚ် ကဏေဒါ၊ ဍုၚ် ဒုၚ် မာတ်(က်)၊
ဍုၚ် သမ္မတ ကောန်ဂိုဝ် ဒဳမဝ်ကရာတ်တေတ်၊ ဍုၚ် အဳဂျေတ်၊ ဍုၚ် အဳတဳယိုဝ်ပဳယျာ၊ ဍုၚ် ဂရိ၊ ဍုၚ် အိန္ဒိယျ၊ ဍုၚ်
အဳရာတ်၊ ဍုၚ် အဳတလဳ၊ ဍုၚ် ဂျမေကာ၊ ဍုၚ် ကေန်ညာ၊ ဍုၚ် လော၊ ဍုၚ် လိုၚ်ဘေရဳယျာ၊ ဍုၚ် မဝ်ရိုဝ်ကိုဝ်၊ ကၟိန်ဍုၚ်
သမ္မတဗၟာ၊ ဍုၚ် နေဝ်တာလာန်၊ ဍုၚ် ဖိလေတ်ပိုၚ်၊ ဍုၚ် ပဝ်တူကဳ၊ ဍုၚ် ရဝါန်ဒါ၊ ဍုၚ် သၠုၚ်ကျာအာဖရိက၊ ဍုၚ် သပုၚ်၊
ဍုၚ် သဳရဳလၚ်္ကာ၊ ဍုၚ် သွဳဒေန်၊ ဍုၚ် သွေတ်ဇြာလာန်၊ ဍုၚ် ယူဂါန်ဒါ၊ ဍုၚ် ဗြေတ်ဒုၚ်၊ ကၟိန်ဍုၚ် အမေရိက တအ် မဒှ်ရ။
မၞးဣဂှ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ပါလုပ်သှ်ကဵု စၟတ်စဳစောတ်မွဲ တုဲ ရီုဗၚ် လဝ်ကု ပိုယ်တအ် သွက်သ္ဂောံဒှ် အထံက်အပၚ် ပ္ဍဲ ခၞံဗဒှ်
တၚ်စၞောန်ဏံ ကီု သွက်ညးတအ်သ္ဂောံ ပဵု ကိတ်ညဳရပ်စပ်ဂွံ ကဵု တၚ်ပၟိက်ဂမၠိုၚ် ဆေၚ်စပ်ကို ပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးတအ်
ကေုာံ ပရေၚ်မၞိဟ်မဆက်စပ်ကဵုစိုတ်ညးတအ် ကီု မဒှ်ရ။ ဗွဲကြဴ ခၞံဗဒှ် တၚ်စၞောန် တုဲဂှ် မူအပြောံပထမဂှ် တြးပရအ်ကဵု
သွက်သ္ဂောံဂွံ တၚ်ကဵုကသပ် နူ ညးဂမၠိုၚ် မသ္ဒးကၠောံယဲကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ တုဲ ကၠေၚ်ဗၠး ထတ်ယုက်ကၠုၚ် တအ် ကေုာံ နူ
ညးမပၠန်ကၠောန် ကု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ တအ် တုဲ ထပ်ကၠောန်လဝ် ပွမကၠေၚ်ချပ်ဗ္စာဂမၠိုၚ်၊ ပွမအာဆဵုစိုပ်သၞာန်သၟုက်ဂမၠိုၚ်
တအ် မဒှ်ရ။ တၚ်သမ္တီ၊ တၚ် ကဵုကသပ် မကၠေၚ်ဂွံပၠန် တအ်ဂှ် ပၠောပ်စုတ်တုဲ ခၞံဗဒှ်ချုက်ထတုဲ ထောံ တၚ်စၞောန်လက္ကရဴအိုတ်
လၟုဟ် မဒှ်ရ။

တၚ်ဂုဏ်ဗွဲမလောန်ကဵု ညးမပါလုပ်သှ်ကဵုဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမကဵုလဝ် အရီုအဗၚ် အဃော ခၞံဗဒှ် တၚ်စၞောန်ဣဏံ
တအ် သီုဖအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲ ညးမပါလုပ်သှ်ကဵုတအ် ဂှ် ညးမကၠောန်ဒၟၚ
ံ ် ပွမကဵုဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်ကဵု စၞစ ပွမတြးပရအ်ကဵု
စၞစတအ်၊ ညးမကၠောန်ဒၟံၚ်ကဵု သၞောဝ်ဓရ် ဥပဒေ ဂွံအုပ်ဓလီု တအ်၊ တၠပညာ မဆေၚ်စပ်ကဵု ဂဥုဲတအ်၊ ညးမကၠောန်ဒၟံၚ်
ပွမတာဒၞာဲရံၚ်စံၚ်(protection)တအ်၊ ကောန်ကမၠောန် ပွမပလံၚ်ဗ္စိုပ်တအ်၊ မာန်နေဂျာတအ်၊ ညးတၞဟ်တအ် ပါဒၟံၚ်
မဒှ်ရ။တၚ် စၞောန်ဣဏံဂှ် တၚ်စၞောန်ခၞံဗဒှ်လဝ်ကဵု နူ ညးမပၠန်ကၠောန်ဂမၠိုၚ် သွက်ညးမပၠန်ကၠောန်မၞုံတဴဒၟၚ
ံ ်ပ္ဍဲဂၠးတိ ဂမၠိုၚ်
မဒှ်ရ။ဟိုတ်နူ ချူဒဇက်ကဵု ဗီုရုပ်တအ် ပ္ဍဲ တၚ်စၞောန်ဣဏံဂှ် နကဵု IASC MHPSS RG ဂှ် ပ္တိုန်စၟတ်သမ္တီ တုဲ တၚ်ဂုဏ် ကု
Espe မဒှ်ရ။
သွက်ညးမပၠန်ကၠောန် နူဍုၚ်တၞဟ်ဟ်ခြာခြာ နူကဏ္ဍတၞဟ်ဟ်ခြာခြာ တအ် ညံၚ် သ္ဂောံတီ ဗီုလဵုသ္ဂောံဖျပ်စုတ် အထံက်အပၚ်
ဆေၚ် စပ်ကဵု ပရေၚ်မၞိဟ်ဆက်စပ်ကဵုစိုတ် ပ္ဍဲ ပွမပၠန်ကၠောန်ကုကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ဗီုလဵုသ္ဂောံကၠောန်ကဵုမာန်
ဗွဲမတၞဟ်တၟေၚ် သွက် မၞိဟ် ညးတအ်ဆက်စၠောံကၠောန်ကဵုဒၟံၚ်တအ် သ္ဂောံထတ်ယုက်မိပ်ဇြိပ် အဃော ယဲကပ်ဂၠးကဝ်
ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ကၠောံသၞာန်ပြးဇးဒၟၚ
ံ ်ဏံ တအ်ဂှ် တၚ် စၞောန်ဣဏံ ရီုဗၚ်စၞောန်ထ္ၜးကဵုမာန်ဏောၚ် စၟဳမၚ်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။
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ၟံ ် (ဟွံသေၚ် မ္ဂး) အကာဲအရာ
မၞိဟ်ဒှ်ဒဒိုက်တအ် ကေုာံ ပွမထံက်ပၚ် ညးမအောန်ဒၟံၚ်စိုတ် တအ်။
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တၚ် စၞောန်ဣဏံဂှ် သွက်အဲ ရပ်စပ်ဂွံဏောၚ်ဟာ။
သွက်ကာလ ယဲကပ်ဂၠးကဝ် ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ကၠောံသၞာန်ပြးဇးဒၟၚ
ံ ်ဏံဂှ် မၞး သ္ဒးယိုက်ဂၠၚ
ေ ်ဒၟံၚ် ကမၠောန်တာလျ ိုၚ် ကာဇၞော်ဇၞော်မွဲ
ဟာ။ သွက်ညးမသ္ဒးဂိဒၚ
ု ်စသိုၚ်ဒၟံၚ် ဟိုတ်နူကိုဝ်ဗေတ်-၁၉တံ သ္ဂောံဂျ ိုၚ်တဴအာမာန်ဂှ် ကမၠောန်မၞးဂှ် ကာဇၞော်ဒၟံၚ်ဟာ။
ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဒှ်ကမၠောန် သ္ဒးကၠောန်ဗဒှ်ကဵု ညံၚ်သ္ဂောံဆက်ကၠောန်ဗ္ဂေတ်အာ သၞေတ် ကေုာံ ပွမဒုၚ်ကာ မကဵုဂုန်ဖဵု ကု
မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်ဟာ။ သွဟ်ဂှ် “ယွံ” ဒှ်မ္ဂးတှ်ေ တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်ဣဏံတံဂှ် ဒှ်သွက်မၞး မဒှ်ရ။
မၞးဂှ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ် ညးမကၠောန်ဗဒှ်ဒၟၚ
ံ ် ကမၠောန်ဗွဲသၟဝ်တံ မဒှ်ရ။
တၠပညာပရေၚ်ထတ်ယုက်မွဲ၊
ပၟာ - အ္စာဝန်၊ ခုဇ္ဇာ(ဗြဴမိမိန်)၊
ညးမသှ်ကဵုပညာသဳကၠဳသှ်စိုတ်
(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ညမဒုၚ်ကာ
ပရေၚ်ဆက်ဆောံမၞိဟ်(ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
ညးမစဳရေၚ်ပါ်ပရအ် ပရေၚ်ဒဒှ်။

ညးမပၠန်ကၠောန်ဗွဲကၠာအိုတ်၊
ဥပၟာ - သၞာဲဒဴ
ပရေၚ်ဓရ်သ္ဂောံအုပ်ဓလီု၊
ညးမဗက်ယာန် ပ္ဍိုက်မၞိဟ်ယဲ
(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ရဲဂစိုတ်ပၟတ်။

ညးမကၠောန်ကဵု သွက် ပွမကဵုပၠောပ်စၞစ
(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပွမပၠေဝ်ပၠေတ်ဍုန်တိုပ်၊
ဆေၚ်ဂဥုဲ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
ပွမဒုၚ်ကာပရေၚ်ချ ိုတ်၊
ပွမပၠံၚ်ဗ္စိုပ်၊ အလဵုအသဳ၊ ပွမဒုၚ်ကာ
စပ္တံကဵု ဍာ်၊ ပၟတ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
ပွမသ္အးဇ္ၚးပွဳပွူတအ်။

ညးမရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ဒၟံၚ်
မၞိဟ်ဇကုဆာန်တံ
(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) မိတ်သဟာဲတံ
(ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
မၞိဟ်မဒုၚ်စသိုၚ်လောဲ
ပ္ဍဲရာပ်ပ္ဍဲကွာန်တအ်။

ညးမဒုၚ်ကာတံ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
ညးကောပ်ကာဲအုပ်ဓုပ်
မသ္ဒးရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကဵု
ညးဒုၚ်ကာနကဵု စေတနာတံ
(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) မာန်နေဂျာ

တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်ဣဏံတံဂှ် မုဟိုတ်ကာဇၞော်ဒၟၚ
ံ ်ရော။
အဃောယဲကပ်ဂၠးကဝ် ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဒှ်ဒၟံၚ်ဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ သ္ဒးဆဵုဂဗဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ် ပွမဂြတ်ဂြက်ပ္ဍဲစိုတ် မဒှ်ရ။
အခိၚ်ကာလ ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံၚ် ဗီုလၟုဟ်ဂှ်တှ်ေ ညံၚ်သ္ဂောံယိုက်ပၚ်ကဵု သွက်ပရေၚ်ထတ်ယုက်မိပ်ဇြိပ် ဆေၚ်စပ်ကဵုစိုတ် ဂှ်
ကာဇၞော်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဗဟူပၠန်ကၠောန်ဒၟံၚ်ကု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂှ် ၜိုတ်မွဲနှေအ်ရဟေၚ် သ္ဂောံဆဵုလုက်ဆက်ဆောံကဵု မၞး ကီုလေဝ်
နူကဵုဗီုပြၚ် မၞး ဆဵုလုက်ဆက်ဆောံ ကေုာံ ဗီုပြၚ် မၞး ဆက်စၠောံ တံ ဂှ် ထမံက်ဗဒှ်ကဵု ဂုဏ်ဖဵုမာန် ကု ဒဒှ်မပြံၚ်လှာဲမွဲတၚ်
သွက်ပရေၚ်ထတ်ယုက်မိပ်ဇိပ် ညးဂမၠိုၚ်တံ မဒှ်ရ။ သွက်သ္ဂောံရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကဵု ညးအလဵုဒှ်ဒှ် စပ္တံကဵု ညးမသ္ဒးဒုၚ်ကၠောံ
ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဗဟူယဲကပ်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉၊ ညးမသ္ဒးဟောံအာ ညးမွဲမွဲ ဟိုတ်နူကိုဝ်ဗေတ်-၁၉၊ ညးမလွဳဝတ်ရၚ
ံ ်စံၚ်ဒၟံၚ်
မၞိဟ်မသ္ဒးဒုၚ်လဝ်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉။ ညးမကၠေၚ်ခိုဟ်ကၠုၚ် နူသ္ဒးဒုၚ်ကၠောံလဝ် ကိုဝ်ဗေတ်-19 (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ညးမသ္ဒးဒုၚ်ဒၟံၚ်
ပွမကၟာတ်ဒၞာဂမၠိုၚ်တံ ဂှ်တှ်ေ တၚ်ဏှ်ပရိုၚ် ပ္ဍဲ တၚ်စၞောန်ဣဏံ တံဂှ် သုၚ်စောဲဂွံဒၟံၚ် မဒှ်ရ။

မုသ္ဂောံလ္ၚတ်ဂွံမာန်ဏောၚ်ရော
သ္ဇိုၚ်ပွမစိုန်သ္ကီု ပ္ဍဲကဵု ပွမကဵုအထံက်အပၚ် ပရေၚ်မၞိဟ်ဆက်စပ်ကဵုစိုတ် တအ်မ္ဂးဂှ် ပ္ဍဲ ကဵုအရီုအဗၚ် စိုတ်သ္ဂောံသက်သာ
တှ်ေ ဒှ် ပွမစိုန်သ္ကီု မစှ်ေသ္ဇိုၚ် တအ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ တၚ်စၞောန်ဣဏံဂှ် သွက်သ္ဂောံ ရံၚ်စံၚ် ဇကုဇကု ကေုာံ သွက်သ္ဂောံရီုဗၚ် မၞိဟ်
ဇကုမဆဵုလုက်ဆက်ဆောံဒၟၚ
ံ ် တအ် တှ်ေ ဗီုလဵုသ္ဂောံသၚ
ု ်စောဲ ပွမစိုန်သ္ကီုဣဏံတအ် ဂှ် လ္ၚတ်ကေတ်ဂွံဒၚ
ၟံ ်ရ။
1 IASC (2020) Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 outbreak. https://interagencystandingcommittee. org/
system/files/2020-03/MHPSS%20COVID19%20Briefing%20Note%202%20March%202020-English.pdf
2 WHO (2020) Clinical management of severe acute respiratory infection when COVID-19 is suspected. https://www.who.int/publications- detail/clinicalmanagement-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
3 WHO (2012) mhGAP Evidence Resource Centre. https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/other_disorders/q6/en/
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မဝ်ဂျူး (၁)
ပွမထတ်ယုက်မိပ်ဇြိပ်ဇကု

အဃောမပၠန်ကၠောန်ဒၟံၚ် ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ မဒှ်တှ်ေ သ္ဂောံရၚ်စံၚ် ဇကုဇကု ကေုာံ
ကောန်ဂကောံဇကုတအ် ဂှ် ဒှ်မတာလျ ိုၚ် မသ္ဒးကၠောန်ဗဒှ် ဟေၚ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ
အပိုၚ် ဣဏံ ဂှ် သဳကၠဳပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ဗီုလဵု မၚ်မွဲရံၚ်စံၚ် ဇကုဇကု ဗွဲမခိုဟ်အိုတ်၊
ဗီုလဵုကၠောန်ဗဒှ်မာန်ကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက်မိပ်ဇြိပ် ဇကုဇကု ကေုာံ ဗီုလဵုသ္ဂောံရီုဗၚ်
မၞိဟ်တၞဟ် ဗွဲမခိုဟ်အိုတ် တအ် မဒှ်ရ။

မၞး ဟွံမွဲမ္ဂးတှ်ေ ပွမပၠန်ကၠောန်လေဝ် ကၠောန်ဗဒှ်ဟွံမာန် မဒှ်ရ။
မၞးဂှ် ပ္ဍဲ ပွမပၠန်ကၠောန်ကုကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ တှ်ေ ဒှ် သၟုတ်မဇၞော်ကဵု ပၟိက် မဒှ်ရ။ မၞးဂှ် ပွမပၠန်ကၠောန်ကုကိုဝ်ဗေတ်-19 တှ်ေ ဒှ်သၟုတ်မဇၞော်ကဵုပၟိက်
မဒှ်ရ။ ဇကုဂှ် ကၠောန်ကဵုဒၟၚ
ံ ်ကဵု ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ ဂုဏ်ဖဵုမွဲဂှ် သ္ဂောံတီကေတ်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်သ္ဍိုက်မၠိုက်စိုတ် ဗွဲမလောန် မဒှ်ရ။

အကာဲအရာ၊ပွမအာတ်မိတ်တအ် မဟွံကေၚ်ဆဵုလဝ်ကၠာတေံ တအ်ဂှ်
မၞးသ္ဒးဆဵုဂဗမာန် မဒှ်ရ။
•• သ္ဒးကၠောန်ကဵု ကမၠောန်ဗွဲမသ္ၚောဲဂၠိၚ်ပဵုတိုန် နဒဒှ် မဟွံမွဲကဵု
တမ်ရိုဟ် ရုံရုံဂပ်ပ်တံ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) တၚ်စဵုဒၞာမၚ်မွဲတံ ဂှ်
ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။
•• ပွမတၚ်ဒုဟ်ဟီုပရေံ ကေုာံ ပွမပါ်ပါဲဆက်ဆောံ ဆက်စပ်ကဵု
ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ သ္ဒးဆဵုဂဗသှ်သောၚ်ကဵု ဂှ် ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။
•• ဓဝိၚ် မဖေက်ဒညဂမၠိုၚ် သွက်ဇကု ကေုာံ သွက်မၞိဟ်ဇကုဆာန်တံ
ဘဲအန္တရာဲ သ္ဂောံ ကၠးစ္ဍး ကေုာံ သ္ဂောံထတ်ယုက်မိပ်ဇြိပ်ဂှ်
သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ် ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။
•• ပွမမံၚ်စံၚ်ဟွံခိုဟ်၊ ပွမသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ် ဝေဒနာ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
ဒဒှ်မချ ိုတ်တံဂှ် သ္ဒးဆဵုဂဗ မာန်မဒှ်ရ။
•• သ္ဒးလွဳဝတ်ရၚ
ံ ်စံၚ်ကု ရဲကၟိန်သ္ၚိတံဂှ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ်၊ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
သ္ဒးဒုၚ်တာဒၞာလဝ် ပွမအာကၠုၚ်ဂှ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ်။
•• (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) အခိၚ်ကမၠောန်တုဲတှ်ေလေဝ် ပရူ မၞိဟ်ဇကု
မရီုဗၚ်လဝ်တံ ဂှ် ဆက်ကူဒးဒၟၚ
ံ ် ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။

အဃောကၠောန်ဒၟံၚ် သွက်ပွမပၠန်ကၠောန်ကုကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂှ် မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်
သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ် ပွမဂြတ်ဂြက်ပ္ဍဲစိုတ် ကေုာံ ပွမဍောၚ်ၜိုတ်အိုတ်ဇိုၚ်တအ်
ဂှ် ဏောၚ် မဒှ်ရ။ သ္ဒးဆဵုဂဗအကာဲအရာ၊ပွမအာတ်မိတ် မခက်ခုဲတံ၊
ဒှ်တုဲ ဣဏံဂှ် သဘာဝစှ်ေဒၟံၚ်ရ။ ညးမွဲ ကဵု ညးမွဲ ဗီုညးပၠန်ကၠောန်ကု
စိုတ်ဂြတ်ဂြက်ဂှ် ဟွံတုပ် မဒှ်ရ။ လ္ၚဵုပ္ဍဲဗွဲသၟဝ်တံဂှ် မၞး သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ် မာန်ဒၟံၚ်
မဒှ်ရ။
•• လက်သဏ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ရုပ်တံ - ဒဒှ်မက္ဍိုပ်ဂိ၊ ဒဒှ်မတိက်ဟွံမာန်
စဟွံမာန်။
•• လက်သဏ် ဆေၚ်စပ်ကဵု အခိုက်မၞိဟ်တံ - ဒဒှ်မစိုတ်အောန်
သ္ဂောံအာကမၠောန်၊ ဒဒှ်ပွမသုၚ်စောဲအရက်(ဟွံ)ဂဥုဲၜူမာဲတံဂၠိုၚ်ကၠုၚ်၊
ဒဒှ်မဟွံမွဲကၠုၚ်
ပွမဆက်ကၠောန်
သ္ကေၚ်ပရေၚ်ဘာသာ/
ပရေၚ်ဓရ်ရှ်ေသှ်ေပတှ်ေတံ။
•• လက်သဏ် ဆေၚ်စပ်ကဵုစိုတ် - ဒဒှ်မဖေက်ဒည၊ ဒဒှ်မအောန်စိုတ်၊
ဒေါသ။
ဒဒှ်မဂြတ်ဂြက်ပ္ဍဲစိုတ်ဂှ် ကဵုဒၚ
ၟံ ်ဒဒိုက်၊ ပလာပ်ဒၟၚ
ံ ်ကဵု ညံၚ်ဂွိုအ်ကၠောန်
ဗဒှ်မာန် ကေၚ်ကာအရိုဟ်တ္ၚဲတအ်(ပၟာ-ပွမအာကမၠောန်) တှ်ေ
သ္ဒးကေတ် အရီုအဗၚ် ညးမစိုန်သ္ကီု မဒှ်ရ။
လက်သဏ် စိုတ်ဂြတ်ဂြက် ဇကုတအ်ဂှ် ဇကုဇကု
ထမံက်ပ္တိတ်တီကေတ်မာန်ဟာ။ ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်
အထက်အပၚ် သွက်ပရေၚ်ထတ်ယုက်မိပ်ဇြိပ်တှ်ေ
မၞးကူချပ်စမ် အရာကၠောန်ကေတ်မာန် ပိညိ။

ကၠာဂွိုအ်ဗက်ကွဳစက်မွဲတှ်ေ သ္ဒးစုတ်ကၠေၚ် သာ်ဂှ်ရ မၞးလေဝ် သ္ဒးမၚ်မွဲဇကုဇကုတုဲ သ္ဒး'ဗပေၚ်'လဝ် ကၟာကၠေၚ်ဇကု မဒှ်ရ။
သာ်ဂှ်မှ မၞး ဆက်အာမာန်ဏောၚ်။ ပွမပါလုပ်ရီုဗၚ် ပ္ဍဲ ပွမပၠန်ကၠောန်ကုကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂှ် ဒှ် ပေါဲပြိုၚ် ဂြိပ်ဇမ္ၚောဲမွဲ မဒှ်ရ။
ပေါဲဂြိပ်ဓမၠေံ ဟွံသေၚ်မဒှ်ရ။ ဟိုတ်သာ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ထတ်ယုက် မိပ်ဇြိပ်ဇကုဂှ် စွံဂရု အရိုဟ်တ္ၚဲညိ။
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ပွမမၚ် မွဲ ရံၚ် စံၚ် ဇကုဇကု
ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်အထံက်အပၚ် ပ္ဍဲကဵုစဳရေၚ်ရပ်စပ် ဒဒှ်မဂြတ်ဂြက်ပ္ဍဲစိုတ် အရိုဟ်တ္ၚဲတှ်ေ ပ္ဍဲတၚ်ကသပ်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်ဣဏံတံဂှ် လ္ၚဵုဂှ်
ၜိုတ်မာန်ဂှ်မာန် ဂ္စာန်တုဲဒ္ဂေတ်ဗက် ကၠောန်ကဵုညိ။ အရာ မ ကြိုက်ကဵုဇကုအိုတ် ဂှ် ရဲုစှ်တုဲ ကၠောန်ညိ။ မွဲတ္ၚဲ ကၠောန်ဟွံမာန်မ္ဂးတှ်ေ
လ္ပတၚ်ဒုဟ် ဗျ ိဒေါန်ကု ဇကုဇကုညိ။ ထပ်ဂ္စာန်မွဲတ္ၚဲပၠန်ညိ။

1

တၚ် ဏှ်ပရိုၚ် ပရူကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ မဂွံလက္ကရဴအိုတ် မချ ိုတ်ပၠိုတ်အိုတ်
တအ် အဆက်လ္ပကဵုပိုတ်အာညိ။ ညံၚ် ဂွိုအ်ယဲကၠောံသၞာန်ဒှ်နဲကဲစဵုဒၞာဗွဲ

မကၠာတအ် ဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်ကၠောန်ကေတ်ညိ။ ယဝ်ရ သ္ဒးမာတ် လဝ် မဳဒဳယျာ
ပရိုၚ် ပရူ ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ထေက်တှ်ေ ထပိုတ်လဝ် အဆက်"မွဲနှေအ်"ညိ။

2

အရိုဟ်တ္ၚဲ စစၞ နကဵုအဟာရပေၚ်ပေၚ်ညိ။ တိက်ကဵု ဗွဲမရံဂပ်ညိ။ ဇိုၚ်

ယဝ်ရ သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ် အစောန်သ္ဂောံရီုဗၚ်ကုညးတၞဟ် ဟွံမွဲ မ္ဂးတှ်ေ

ဗဝိုက်စက်ဝိၚ
ု ်ဏံ ဂှ် ရပ်စပ်သုၚ်စောဲဂွံဒၟံၚ်ကဵု သွက်သ္ဂောံပါ်ခြာသမ္တီလဝ်
ပြဒ္ဒညာ

မၞး

မကၠောန်ကဵုမာန်မွဲမွဲသာ်

တအ်

ကဵု

ပြဒ္ဒညာ

မၞး

ကၠောန်ကဵုဟွံမာန်မွဲမွဲသာ်တအ် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရ မၞး ရီုဗၚ်ဟွံမာန်ပ္ဍဲ
အကာဲအရာမွဲမွဲတှ်ေ သၠးအခေါၚ် ဇကုဇကု ညိ။ လ္ပတၚ်ဒုဟ်ညိ။

တဲဂှ် ကၠောန် ပ္ကတ်ပ္ကေၚ်ညိ။

3

အရာမွဲမွဲ

မဒှ်

(ဟွံသေၚ်မ္ဂး)

မၞးဒးစိုတ်မိပ်ဇြိပ်သ္ဂောံကၠောန်ဂှ်

မဒှ်မၞုံကဵုအဓိပါဲဏောၚ် မၞးပတှ်ေ ဂှ်တှ်ေ (ပၟာ- အနုပညာပန်ခဳ၊ ပွမဗှ်လိက်၊

ပွမသ္ပဝတ်ကုကျာ်၊ ပွမဟီုအရေဝ်ကဵု ရဲမွဲ) ကၠောန်ကဵုအရိုဟ်တရဲညိ။
ကေတ်အခိၚ်မသုန်မိနေတ်တုဲ

ဗီုလဵုမၞးသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်

လဴထ္ၜးကဵု ရဲသ္ကအ်မိတ်သဟာဲတအ်၊ ကောန်ကၟိန်သ္ၚိတအ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)

မၞိဟ် မပတှ်ေစ ဂွံ မွဲမွဲ တအ် ညိ။

5

ချူဒဇက်လဝ် ခံက်အၚ် အခိၚ် သ္ဂောံကၠောန်အာဗွဲလွေၚ်အရိုဟ်တ္ၚဲ တုဲ
ဒ္ဂေတ်ဗက် အတိုၚ်ဂှ်ညိ။ (ဗဵုကေတ်ခံက်အၚ် အစဳအဇန် ရိုဟ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲ -

အဆက်လက္ကရဴ - ခ ဂှ်ညိ။)

6

သွက်သ္ဂောံကၠောန်ကမၠောန်မိပ်ပ်ဇြိပ်ပ်

ပ္ဍဲကမၠောန်တှ်ေ

သဳကၠဳ

ကဵု

ညးမွဲမွဲ ဒဒှ်မဟောံဗြောံအာ
ကမၠောန်

ဇၟာပ်တ္ၚဲဂှ်

ဒဒ

ှ် ည
းမ
ဗေ သ္ဒးဒ
တ်ၚ
ု
၁၉ ်ကၠော
ံသ
မွဲ မ
ချုိ တ ၞာန်က
်အာ ိုဝ်

မာန်နေဂျာ၊ ညးမကောပ်ကာဲ (ဟွံသေၚ် မ္ဂး မၞိဟ်မကၠောန်မွဲစွံတအ်ညိ။)

ဗွဲတၟေၚ်တှ်ေ ယဝ်ရဂွိၚ်ဒၟံၚ်ကု ပွမပါလုပ်ကၠောန်ကဵုဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ပွမပၠန်ကၠောန်ကု
ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂှ်တှ်ေ သ္ဒးသဳကၠဳ ထေက်မဒှ်ရ။
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ယှအ်ဖအောန်သုၚ်စောဲ

ၜိုတ်မာန်ဂှ်မာန်
ကဖေန်

(ဟွံသေၚ်

မ္ဂး)

ၜိုန်ရခယျဒှ်အထံက်အပၚ်စိုတ်
အခိၚ်နိဿာန်ဍေံ

အရက်၊

နဳကိုဝ်တေန်

ညိ။

သ္ဂောံသက်သာ

ဟဲဇးအာတှ်ေ

မၞိဟ်ဂှ်

အရာ အဲ မထိၚ်ဒဝ်မာန်တအ် ဂမၠိုၚ်
•• ဗီုလဵု ပၠန်ကၠောန်ကု
ညးတၞဟ်တအ်ဏောၚ်
•• ညံၚ်ဂွိုအ်ယဲကၠောံသၞာန် ဂှ်
ဒ္ဂေတ်ဗက် နဲကဲ စဵုဒၞာဲယဲတအ်
ဏောၚ်
•• တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်အလဵုတအ်ဂှ် ကဵု
ညးတၞဟ်တအ်ဏောၚ်

ဂဥုဲၜူမာဲ၊

ဗီုပြၚ် အလဵုအသဳတအ်
ပၠန်ကၠောန်ကု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉
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အရာလ္ပာ်မ္ၚးနူ ပွမထိက်ဒဝ် အဲ ဂမၠိုၚ်

်

အ

်တ
ၞဟ
းတ ဒှ်
်ၚ ည ောန်ဗ
ဗီုပြ ကၠ

အရာဣဂှ်တံဂှ်
မွဲနှေအ်ကီုလေဝ်

ပွမစိုတ်ဟွံကၠးခၠၚ်တအ်၊

ပွမစိုတ်ဓာတ်စှေ်တအ်၊ ပွမဒှ်ဓဝိၚ် သောကတအ်၊ ဒဒှ်မဟွံသၠိၚ်တအ် ကေုာံ
ပွမကြမ်ကြဒေါသတိတ်တအ် ဂှ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ်မဒှ်ရ။ ယဝ်ရသုၚ် စောဲဒၟံၚ်

ဗွဲမလောန်ကာဲတှ်ေ ယှအ်ထောံပမာဏ မဂွံမာန်ဗွဲမလောဲသွာ ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ် တုဲ
ညံၚ်သ္ဂောံရပ်စပ်သှ်သောၚ် ဒဒှ် စိုတ်မဂြတ်ဂြက်ဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲ နဲကဲ မတုပ်ကဵု
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ကၠောန်စမ် အရာ မဍောၚ်ပြေ မွဲ ညိ။ အရာလဵုဂှ် သကဵုဍောၚ်ပြေ
ကု မၞး ရောၚ် ဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲညိ။ အရာ မၞးမကၠောန်ဒၚ
ၟံ ်လၟုဟ်

(ဟွံသေၚ် မ္ဂး) အရာ မၞးမကၠောန်လဝ် ကၠာတေံ တအ် နွံ မာန်

နဲကဲထမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲတၚ်စၞောန်ဣဏံညိ။

ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဗွဲသၟဝ်တအ်ဂှ် လေဝ် စမ်ၜတ်ကၠောန်ကေတ်မာန်ဒၚ
ၟံ ်
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ပွမကၠောန်သ္ကေၚ်ပၠးပ္တိတ်ကတေၚ်၊ ပွမလှေ်၊ ပွမသ္ပဝတ်ကုကျာ်

မဒှ်ရ။ ယဝီု သိုက်က် ( ရံၚ် တၚ်စၞောန်တအ် ပ္ဍဲ မုက်လိက် — ဂှ်ညိ)

အခိၚ်မွဲတ္ၚဲအိုတ်ဂှ်တှ်ေ ကၠောန်စရၚ် (ပ္ဍဲစိုတ်ဒှ်ဒှ်၊ လ္တူတၞးလိက်ဒှ်ဒှ်)
အရာမၞး

ရီုဗၚ်လဝ်ကု

ညးတၞဟ်

မာန်တအ်

အရာမၞိဟ် တၚ်ဂုဏ်တအ်ညိ။ ပၟာ - “နဒဒှ် မဆာန်ဍူ

(ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
ဂွံရီုဗၚ်လဝ်

(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပွမပ္ကေၚ်ပ္ကတ်ယောဂ၊ ပွမသှ်ယှအ် ကောန်ကၞိတအ်

မွဲက္ဆံၚ်တုဲမွဲက္ဆံၚ် ( ရံၚ် တၚ် စၞောန်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲ အဆက်လက္ကရဴ-ဃ ဂှ်ညိ)

မၞိဟ်စိုတ်ညေတ်ဒၟၚ
ံ ်ဂှ်" (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) "တၚ်ဂုဏ်သွက်အရီုအဗၚ်ဂွံနူရဲ"
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မုမၞးထိၚ်ဒဝ်မာန်(ကၠောန်မာန်)ဂှ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) မုမၞးကၠောန်ဟွံမာန်ဂှ်
တီညာတ်ကၠိုဟ်ကေတ်လဝ်

ဒးဒးဍာံဍာံညိ။

သွက်ဣဏံဂှ်

ညာတ်ကေတ်/ ချူဒဇက်ကေတ် ဗဝိုက်စက်ဝိုၚ် ပွမထိၚ် ဒဝ်တအ်ဂှ်တုဲ
ဂွံကေတ်အထံက်အပၚ်
ဗဝိုက်စက်ဝိၚ
ု ်

ဗဝိုက်စက်ဝိုၚ်

မာန်မဒှ်ရ။

ပွမထိၚ်ဒဝ်

အရၚ်

သၟဝ်ဏံ

ထမံက်ထ္ၜးလဝ်ကဵု

ညးမဒုၚ်ကာမွဲ

မဒှ်ရ။

အရၚ် မၞးဂှ် ပ္ဍဲကဵု အဆက်လက္ကရဴ (ဂ) ဂှ် ဇကုဇကု

မာန်နေဂျာတအ် ကေုာံ ပွမကောပ်ကာဲတအ်
- တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် သွက်သ္ဂောံရီုဗၚ်ကော
န်ဂကောံမၞးမာန် တအ်ဂှ် ရံၚ်ကေတ် ပ္ဍဲ
အဆက်လက္ကရဴ-က မာန်ဒၟၚ
ံ ် မဒှ်ရ။

မၞးပၠောပ်ဗပေၚ်ကေတ်မာန်မဒှ်ရ။
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ပရောပရာ ပါတ်ထရေတ်
ပါတ်ထရေတ် ချူဒဇက် အၚ် အခိၚ် ရိုဟ်တ္ၚဲမွဲ မဒှ်ရ။
ပါဲလဝ် အခိၚ် သ္ဂောံမံၚ် တုပ်တုပ် ကု ကၟိန်သ္ၚိ အရိုဟ်တ္ၚဲ
မဒှ်ရ။ ညးတိတ်ကွာ်ဂၠံၚ်။ ချူဒဇက် "ဗဝိုက်စက်ဝိၚ
ု ်
ပွမထိၚ်ဒဝ်ကောပ်ကာဲ" တုဲ ညးတီအာ ညးကၠေၚ်ကဵု
သြန်ဂိတု ညးဂမၠိုၚ် မဟောံဗြောံအာတအ် ဟွံမာန် မဒှ်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ ယဝ်ရမၞိဟ်တအ် အာတ်အခေါၚ် ကုညးတှ်ေ နဲကဲ
သ္ဂောံသောၚ်ထ္ၜး နဒဒှ်ညးတအ်ဟွံဂိကဵုစိုတ်ဂှ် ညးကူချပ်ဒၟၚ
ံ ်
မဒှ်ရ။ နဲကဲဂမၠိုၚ် သ္ဂောံရီုဗၚ် ထံက်ပၚ်ညးတၞဟ်တအ် (
ပွမကၠေၚ်ကဵု အရာညးတၞဟ်ဟီု၊ ပွမရီုဗၚ် ကဵု မၞိဟ်တအ်
ံ ်
အဟိန်ကလေၚ် ကဵု
ပြဒ္ဒညာ မၞိဟ်အရာပ်တအ်ဂှ် သ္ဂောံရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ညးမွဲကေုာံညးမွဲ) ဂှ်လေဝ် ဂၠိုက်ဂၠာဲဒၟၚ
ပါတ်ထရေတ် သ္ဒးကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် နဒဒှ်ဟွံအောန်ကဵု မဒှ်ရ။
နာဍဳ
မဒှ်ရ။
ဗီုလဵုသ္ဂောံကဵုအရီုအဗၚ်ဗွဲမခိုဟ်အိုတ်ဂှ်
ဟွံတီတုဲ သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ကၠုၚ် ညံၚ်ရဴအစောန်စရာဲဟွံမွဲ မဒှ်ရ။ လအ်မွဲသတ္တာဟ တုဲ ပါတ်ထရေတ်ဂှ် စိုတ်သက်သာအာ
သွက်သ္ဂောံမၚ် မွဲဇကုဇကု တှ်ေ သ္ဒးကၠောန်မွဲမွဲသာ်ဏောၚ် မာဂလိုၚ် မဒှ်ရ။ ကု ညးမၞုံပ္ဍဲအရာပ်ဂှ်လေဝ် ဟီုမာန်ကၠုၚ်
ဗွဲမရှ်ေသှ်ေ မဒှ်ရ။ ကမၠောန်ညး မသ္ဒးကၠောန်ဂှ်လေဝ်
ဂှ် ညးတီဒၟံၚ် မဒှ်ရ။
ကၠောန်မာန်အာ အခိၚ်ပဵုဂၠိုၚ်ၚ် နဒဒှ်မစိုပ်ဒတုဲ မဒှ်ရ။
ပါတ်ထရေတ်ဂှ် ဒးဒၟံၚ်စိုတ် ကမၠောန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ရာပ်ညး
မဒှ်ရ။ ဆဂးဂှ် ပ္ဍဲ ကာလ မဝါတ်ဂါတ်ဟိုတ်နူကိုဝ်ဗေတ်
ဏံ မၞိဟ်နူအရာပ်ညး ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်တအ်ဂှ် ကမၠောန်သ္ဒး
ဟောံဗြောံတုဲ
စဟွံမာန်သုၚ်ဟွံမာန်
ဒှ်ဒၟံၚ်
မဒှ်ရ။
ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ဂှ် ဒှ်ဟွံဍာံ၊ ဒှ်ညးမခဍုတ်ဝေၚ်ရဏောၚ်
သာ်ဂှ် ကောလာဟလ ပြးဇးဒၟၚ
ံ ် မဒှ်ရ။ မၞိဟ်တအ်
ဆက်ဖုၚ်ကု
ပါတ်ထရေတ်တုဲ
ပွမအာတ်အရီုအဗၚ်
ပွမအာတ်ဂၠေံသၠုဲ ဂှ် စကၠောန်ကၠုၚ် မဒှ်ရ။

တမ်ရိုဟ်ဂမၠိုၚ် ဆေၚ်စပ်ကဵု မၚ်မွဲ ဇကုဇကု ကေုာံ ကောန်ဂကောံ ဇကု
ပ္ဍဲတမ်ရိုဟ်ဣဏံတအ်ဂှ် ပရူပွမမၚ်မွဲဇကုဇကုဂှ် ဗှ်တုဲလ္ၚတ်ကေတ်မာန်ဒၟၚ
ံ ် မဒှ်ရ။
ပွမရီုဗၚ် လွဳဝတ်ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဆေၚ်စပ်ကဵု စိုတ်
တၚ်စၞောန် PFA သွက် ကောန်ကမၠောန်စှ်ေခန်လွာ (WHO၊ WTF နှင့် WVI၊ ၂၀၁၁)၊ နကဵု အရေဝ်ဘာသာ နာနာသာ် တအ် ဂှ် ဂွံမာန်
မဒှ်ရ။ https://bit.ly/2VeJUX7
တၚ် စၞောန်ကာလအကြာဏံ ပရေၚ်ကၠောန်ကဵုPFA နူဇမ္ၚောဲ အဃော ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ မကၠောံသၞာန်ပြးဇးဒၟၚ
ံ ်
(ဌာနတမ်ရိုဟ်IFRC ဗဟဵု သွက်သ္ဂောံကဵု အထံက်အပၚ် ပရေၚ်မၞိဟ်ဆက်စပ်ကဵုစိုတ်၊ ၂၀၂၀ မာတ်) https://bit.ly/2RK9BNh

ဒိုၚ်ယျာရဳ ညံၚ်သ္ဂောံ ထတ်ယုက်မိပ်ြဇိပ် အပ္ဍဲ (၁၄)တ္ၚဲ
ကြက္ကဒိန် မပ္တိုန်ဗဒှ်လဝ်တၟိဇျှာန် သ္ဂောံဖျေစၞေ
ံ ာန် နဲကဲဇကုဇကု သ္ဂောံ တဝ်စၞေဟ်တတ်ကၠောံ
https://bit.ly/3aeypmH

ပွမတတ်ကၠောံစိုတ်ဂြတ်ဂြက်
အပ္ဍဲကာလကိုဝ်ဗေတ်-၁၉
(WHO) နကဵု ဗီုရုပ် တအ်
ဗှ်ကေတ်ဗွဲမလောဲသွာ မာန် မဒှ်ရ။
https://bit.ly/2VfBfUe

တၚ်စၞောန်သ္ဂောံ စဵုဒၞာဲဆဵုတာ ကေုာံ သ္ဂောံ ရပ်စပ်သှ်သောၚ်
ကု ပွမတၚ်ဒုဟ်သ္ပပရေံဂၠာဲဒုဟ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉
(IFRC၊ UNICEF၊ WHO)

အခိၚ် စိုတ်ဂြတ်ဂြက်ဒၚ
ၟံ ်တအ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်မုဏောၚ်ရော ဂှ် ကာဇၞော်ဒၟၚ
ံ ် မဒှ်ရ။
တၚ် စၞောန် နကဵုဗီုရုပ် (WHO)၊ တၚ်စၞောန် မထမံက်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲမလောဲသွာ နကဵု ဗီုရုပ် သွက်သ္ဂောံဗှ်ဂွံ တၚ်ဏှ်ပရိုၚ် ကေုာံ ပွမစိုန်သ္ကီုတအ် မဒှ် အထံက်အပၚ် ပ္ဍဲ
ဖန်ဖက်ရပ်စပ်သှ်သောၚ် စိုတ်ဂြတ်ဂြက် တအ်၊ နဲသၞောတ် မပါဒၟၚ
ံ ် ပ္ဍဲ တၚ်စၞောန်ဣဏံတအ် ဂှ် ဇၟာပ်တ္ၚဲ ဗွဲမလောဲသွာ ဒ္ဂေတ်ဗက်ကေတ်မာန် မဒှ်ရ။
https://bit.ly/3aJSdib
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မဝ်ဂျူ (၂)
ပွမဆက်စၠောံဟီုဂးဂမၠိုၚ်
မကဵုဇြဟတ်ထံက်ပၚ်ကဵု ပ္ဍဲ
ပွမဆဵုဂဗဆက်ဆောံ ရိုဟ်တ္ၚဲတအ်

ယဲကပ်ဂၠးကဝ်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂှ် စိုတ်ဂြတ်ဂြက်ဂှ် ဍေံသကဵုဒှ်မာန်ဒၚ
ၟံ ်တုဲ
ကုမၞိဟ်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ဒဒှ်မသှ်ေတ္ၜက်ဒၟၚ
ံ ်ညးမွဲဓဝ်၊ ဒဒှ်မဖေက်ဒည၊

ဒဒှ်မစိုတ်ယှုက်ထောဲ တအ်ဂှ် ဍေံသကဵုဒှ်မာန် မဒှ်ရ။ ပွမဆဵုလုက်ဆက်ဆောံကု
ညးဂမၠိုၚ်တအ်ရိုဟ်တ္ၚဲဂှ် ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကဵု ညးဂမၠိုၚ်တအ်မာန် မဒှ်တုဲ ကၠောန်ကဵု
သွက်မၞိဟ်ပွဳပွိုၚ်ဇကုတအ် သ္ဂောံထတ်ယုက်မိပ်ဇြိပ် မာန်ဒၚ
ၟံ ် မဒှ်ရ။

ပ္ဍဲ ပွမဆဵုလုက်ဆက်ဆောံရိုဟ်တ္ၚဲတအ် ဂှ် ဗီုပြၚ် မၞး ပကီုပွဟီုဂး တအ် (ရမျာၚ် သၠုၚ်သဝ်၊ ဗီုပြၚ် မံၚ် စံၚ် ၊ ဗီုပြၚ် ဆက်မိတ်တအ်) ဂှ် ဂုဏ်ဖဵုဍေံ
နွံလ္တူ အရာဗွဲသၟဝ် တအ် မာန်မဒှ်ရ။
•• ဗီုညးတၞဟ်မညာတ်လ္တူမၞး - ပတှ်ေ မၞးဏောၚ်ဟာ၊ ဒးစိုတ်မၞးဏောၚ်ဟာ

•• ဗီုမပၠန်ကဵုမၞး - ဒ္ဂေတ်ဗက် ကသပ်မၞးဏောၚ်ဟာ၊ သ္ပကၠုၚ်သၞဏောၚ်ဟာ၊ စိုတ်ညိၚ်အာဏောၚ်ဟာ၊ ပံက်သြိုဟ်ကုဇကုတုဲ အာတ်ဒုၚ်
အရီုအဗၚ်ဏောၚ်ဟာ၊
•• ပွမတန်ကြန်ကၠုၚ် - မၞိဟ်မွဲမွဲ သ္ဒးဒုၚ်ရီုဗၚ်ဒၟံၚ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ညးသ္ဂောံဒုၚ်စသိုၚ်ခဍၚ် နဆေၚ်စပ်ကဵုရုပ်ဒှ်ဒှ်၊နဆေၚ် စပ်ကဵုစိုတ်ဒှ်ဒှ် ဗွဲမပဵုမြက်မြက်
ညးတန်ကြန်ကၠုၚ်မာန် မဒှ်ရ။
ပွမရီုဗၚ် ကဵု ညံၚ်ညးတၞဟ် စိုတ်သ္ဂောံသက်သာ အဃော ဆဵုလုက်ဆက်ဆောံ ကု မၞး
မၞိဟ်မွဲမွဲ သွက်သ္ဂောံဒၚ
ု ်စသိုၚ် ခါန် မၞးဂှ် ရီုဗၚ်ဒၟံၚ်ကုညး ကဵုဒၟၚ
ံ ်ဇြဟတ်ကုညး ဂှ်တှ်ေ

မၞိဟ် ဇကုဆဵုလဝ်ကၠာဟွံလအ်မွဲဂှ် ဆဵုလုက်

ကိုပ်ကၠာအိုတ် ပထမဂှ် ညးပတှ်ေကၠုၚ် မၞး တုဲ ္ဂောံဆဵုလုက်ဆက်ဆောံကုမၞး တှေ် စိုတ်ညး
သ္ဂောံၜိုဟ်သြိုဟ်ကၠုၚ်ဂှ် ဒးဒှ်ကၠုၚ်ကၠာဏောၚ် မဒှ်ရ။ ညးမွဲမွဲ ယဝ်ရ နွံဒၚ
ၟံ ် ဗီုပြၚ် မိက်သ္ဂောံသ္ပသၞ
(ဟွံ) ဗီုပြၚ် စိုတ်ယှုက်ထုဲဒၟၚ
ံ ် တှ်ေ ပြာပ်စုက်ကဵုညး ဗွဲမဆာန်ဍူရှ်ေသှ်ေ မ္ဂးတှ်ေ နဒဒှ်မစိုပ်ဒတုဲ
ဆက်စၠောံဟီုဂးမာန် တုဲ အကာဲအရာမကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဂှ်မှ ပြေယအ်အာမာန် မဒှ်ရ။ ညံၚ်သ္ဂောံ

ဆက်ဆောံလဝ်ကု
မၞးမသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်
ထံက်ပၚ်ဒၟံၚ်

မၞိဟ်မွဲတုဲ

ဒဒှ်မွဲမွဲ

ညံၚ်ရဴသ္ဒးဒုၚ်ကဵုဇြဟတ်

နကဵုပရေၚ်စိုတ်ဓာတ်

ဂှ်

ကၠေၚ်ကူချပ်စမ်ညိ။

ပၠေဝ်ပၠေတ်ပြံၚ်လှာဲသုၚ်စောဲ ဗွဲမကိတ်ညဳကဵု ယောန်သၞာန်ဇကု မာန်ဂှ် တၚ် သ္ဒးမၚ် မွဲ တၚ်
သ္ဒးဓလေတ်ပါဲ တအ်ဂှ် ကဵုဏာကသပ် အတိၚ
ု ်ဗွဲသၟဝ်ဏံ မဒှ်ရ။
တၚ် သ္ဒးမၚ် မွဲ

တၚ် သ္ဒးဓလေတ်ပါဲ

သကဵုနွံကဵု ဗီုပြၚ်မံၚ်စံၚ် မလိုက်လဴသက်သာညိ။

လ္ပကွပ်လဝ်တဲ ညိ။

ရံၚ် မၞိဟ် မဟီုဒၟၚ
ံ ်ကဵုဇကု ဂှ်ညိ။

လ္ပဗဵုဒၟံၚ် ဒၞာဲမသ္ၚောဲ (ဟွံ) ကၞဳ (ဟွံ) ဖုၚ်မၞး ညိ။

ညံၚ်မၞိဟ်လပါ်မွဲ သ္ဂောံဒုၚ်စသိုၚ် စိုတ်သက်သာ သ္ဂောံ ဒုၚ်စသိုၚ် ဇကုကၠေၚ်ဒၟံၚ်အရေဝ်ညးမဟီု ဓလေတ်ပါဲ ပွမဗဵုမတ်ညး နကဵု ဟွံကိတ်ညဳကဵု ယေန်သၞာၚ် ညိ။ ပၟာ - ပွပဒလန်ရံၚ်
တှ်ေ ဗဵုမတ်ညး ဗွဲမကိတ်ညဳကုယောန်သၞာန်ညိ။
ဆက်မိတ် ဇကုဇကု သောၚ်သောၚ်ကၠးကၠးညိ - ယၟုမၞး၊ တာလျ ိုၚ် မၞး

မၞး ဒှ်ညးဂှ်ညးဂှ် ( ဟွံ) ပ္ဍဲပၠန်ကၠောန် ဂှ် ပါလုပ်ယိုက်ဂၠေၚ်ဒၟံၚ် မုတာလျ ိုၚ် နူအခန်ကဏ္ဍ
အလဵု ဂှ် လ္ပခယျကေတ် ညးမွဲလ္ပာ်တေံ တီဟေၚ် ညိ။

ဟီုအရေဝ် နကဵုရမျာၚ် ၜိုဟ်သြိုဟ်ညိၚ်ဝတ်၊ ရမျာၚ်ဍိုန်ၜတ် ညိ။

လ္ပကညာၚ်ဟီုညိ (ဟွံ) လ္ပဟီု မြက်က်ညိ။

ယဝ်ရမၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ ဟွံညာတ်မုက်မၞး မ္ဂးတှ်ေ - ဥပၟာ စုတ်လတက်လဝ်

လတက်စုတ်လဝ် PPE တှေ် လေဝ် မၞး နွံကဵု ဗီုပြၚ်အလဵုဂှ် ညးမွဲလပါ်တေံ တီဒၟံၚ်ရဟေၚ်

ကပေါတ်တာဒၞာဇကုဇကု (PPE) တှ်ေ ဗီုရုပ်မၞးဂှ် သ္ဂောံကွက်စွံလဝ်မာန်ဂှ် ဂ္စာန်ညိ။

လ္ပခယျကေတ်ညိ။

မၞိဟ်မွဲလပါ်ဂှ် သ္ဂောံဟီုအရေဝ်ကုမၞး ဂှ် စိုတ်သက်သာ နွံဟာ ဟၟဲဟာ

မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ သ္ဒးဟီုအရေဝ်ကုမၞးဂှ် စိုတ်သက်သာဒၟံၚ်ရဟေၚ် လ္ပခယျညိ။

တီကေတ်ကဵုချ ိုတ်ပၠိုတ်ဒၟံၚ်ညိ။ ပၟာ - "ဟီုအရေဝ်ကဵုအဲ ပြေပြံၚ်ဒၟံၚ်ရဟာ၊ ဒးစဳဇန်ကဵု
သ္ဂောံဟီုအရေဝ်ကု မၞိဟ်ဗြဴကၠောန်ဒၚ
ၟံ ်မွဲစွံကုအဲဂှ်ဟာ။"
ယဝ်ရ မၞိဟ်မွဲလပါ်ဂှ် ဟီုအရေဝ် မၞးမဟွံကၠိုဟ်ဂှ်ရဂွံမ္ဂးတှ်ေ ကေတ် အရီုအဗၚ်

မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံဂှ် ကၠိုဟ်အရေဝ်ဘာသာ မၞးမဟီုဂှ်ဟေၚ် လ္ပခယျကေတ်ညိ။

မၞိဟ်ကၠာဲစၠောံကဵု အရေဝ် (ဟွံ) ကောန်ကၟိန်သ္ၚိ ညိ။ သှ်ကဵုစိုတ် ညး ညိ။
သောၚ် ထ္ၜးကဵု ခါန် သ္ဒးမံၚ် သ္ၚောဲ သ္ဂောံယှအ်ဖျေပ
ံ ွမကၠောံသၞာန်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ကေုာံ

နကဵု ဟွံသ္ပဂရု စေဝ်ပၞောန် သ္ဂောံမံၚ်သ္ၚောဲသ္ၚောဲ ဂှ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံ ဇကု (ဟွံ) ညးတၞဟ်

မုဟိုတ်သ္ဒးမံၚ်သာ်ဂှ် ညိ။ ပၟာ - ဆဵုညးသ္ကအ်ပ္ဍဲ ခဒမ်မသၠောဲ တှ်ေ ခြာလဝ် ဂၞးမွဲညိ

သ္ဒးဒုၚ်ကၠောံသၞာန် ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂှ် လ္ပသၠးပွးဇကုဇကုညိ။

(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ဆက်ဖုၚ် တုဲ ဆဵုညိ။

ပရူပရာ ဒေဗေတ်
ဒေဗေတ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲ ဆေၚ်သွံကပေါတ်ဂမၠိုၚ် မဒှ်ရ။ မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ကၠုၚ် ရာန်
ဒၟံၚ်

ကပေါတ်မၞုံပၟိက်ရိုဟ်တ္ၚဲတအ်

မဒှ်ရ။

မၞိဟ်ရာန်တအ်လုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဆေၚ်တှ်ေ

ဒေဗေတ်

ထတဴဒၟံၚ်လက္ကရဴဒၞာဲရိုဟ်သၠုဲ ဗွဲမၜိုဟ်သြိုဟ်သက်သာတုဲ ဒုၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ် ရဲကၠုၚ်ရာန်ဖျာ နကဵုလအီ မဒှ်ရ။
ဟိုတ်နူ စိုတ်ဓာတ်ဒေဗေတ် မသောၚ် တပ်လိုက်လဴဂှ်ရ မၞိဟ်တအ် ပွမဒုၚ်စသိုၚ် မ သှ်ေတ္ၜက်ဒၟၚ
ံ ်
တအ် ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလ ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံၚ်ဗီုလၟုဟ် ဂှ် သ္ဒးသက်သာ အာ ညးတံဟီု မဒှ်ရ။

9

ပွမရီုဗၚ် ညးတၞဟ် နကဵု ပွမကၠေၚ်နဒဒှ်မစိုပ်ဒတုဲ
ပွမကၠေၚ်ကဵု ဂှ် ပ္ဍဲပရေၚ်ဆက်ဆောံ မကဵုဇြဟတ်ထံက်ပၚ်ဂှ်တှ်ေ ဒှ် သၟုတ် ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ဂှ် မဒှ်ရ။ ဖန်ဏာကဵု
ကဵုကသပ်လွာဲဂှ် ဂှ်တှ်ေ ကဵုမၞိဟ်တအ် အခိၚ်ဟီုအရေဝ်တုဲ သ္ပဂရုကၠေၚ်ကဵု ဂှ် သ္ဂောံတီကေတ် အကာဲအရာ ကေုာံ
ပၟိက်ညးတအ် ခိုဟ်ခိုဟ် မဒှ်ရ။ ပါဲနူဂှ်ပၠန် ညးတံသ္ဂောံစိုတ်ညိၚ်လေဝ် ရီုဗၚ်မာန် တုဲ ကဵု အရီုအဗၚ်မဒးရးကဵု ညးတံ
မာန်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ လ္ၚတ်ဗ္တောန် သ္ဂောံကၠေၚ်လေပ်ကဵု နကဵုဗွဲသၟဝ်တအ် ညိ။
စွံအရီုပေၚ်ပေၚ်တုဲကၠေၚ် ညိ။

ကၠေၚ် ညံၚ်သ္ဂောံကၠိုဟ်

ထ္ၜးကဵု ပွမရှ်ေသှ်ေ၊ ပွမဗ္စာ

ဓဝိၚ်ညးတအ် ဍာံဍာံ ညိ။

တုဲ သ္ပဂရုကၠေၚ်ကဵု ညိ။

သ္ပဂရုကဵု မအရေဝ်မၞး၊ အကာဲအရာဗီုပြၚ် မၞးမံၚ် စံၚ် တအ်ညိ။

မအရေဝ်ဂမၠိုၚ်

ဟီုကဵုမအရေဝ် မကဵုဇြဟတ် တအ် သ္ဂောံထ္ၜးကဵု

ပ္ဍဲ အကာဲအရာဗီုပြၚ်မံၚ်စံၚ် တအ်ဂှ် ဗီုပြၚ်စွံမုက်၊

ပွမဗ္စာ ညိ။ ("မဟီုဒၟံၚ်လၟုဟ်တအ်ဂှ် အဲ ကၠိုဟ်ဒၟံၚ် ရ")၊ သ္ပသမ္တီကဵု ဒဒှ်မဟောံဗြောံ

ပွမရံၚ်ညးသ္ကအ် နကဵုမတ်၊ ဗီုပြၚ် မံၚ် စံၚ် ၊ ဗီုပြၚ် မၞး

(ဟွံ) ဒဒှ်မဂိဒုၚ်စသိုၚ် ညးမွဲလပါ်တေံမပါ်ပရအ်ကဵု တအ် ဂှ်ညိ။ ("သ္ဂောံမိၚ်

မံၚ် ဒၟံၚ် (ဟွံ) ထတဴဒၟံၚ် နူကဵုညးမွဲလပါ်တေံ၊ ဇမ္ၚောဲ နူ

သာ်ဏံ ညိလေဝ်စိုတ်ဟွံခိုဟ်"။ "ဝါတ်ဂါတ်ခက်ခုဲ တွဵုလေဝ် ဏး")။

ညး တအ် မဒှ်ရ။

တန်တဴကဵု ယေန်သၞာၚ် ညးမွဲလပါ်တေံ၊ အဝဲအယုက်၊ ဒဒှ်ညးတြုံညးဗြဴ၊ ဘာသာညးမရှေ်သှေ် ညးမွဲလပါ်တေံ ဂှ်တုဲ
ပကီုပွ ဟီုဂးကဵု နကဵု နဲကဲ မဒးရး နဲကဲ မၞုံကဵု ပွမရှ်ေသှ်ေ ဂှ် ညိ။ ညးမွဲလပါ်တေံ ဟွံမိက်ဟီုအရေဝ်မ္ဂးတှေ် ညံၚ်သ္ဂောံဟီု
လ္ပပရာန်စကာ အတေၚ် ညိ။
ပရောပရာ အာတ်သမာ
အာတ်သမာဂှ် ခုဇ္ဇာ မကၠောန်ဒၟၚ
ံ ် ပ္ဍဲ ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် မွဲ မဒှ်ရ။

ပ္ဍဲ မၞိဟ်ယဲညးတအ် ဂှ် မၞိဟ်ယဲမွဲ ဖာတ်တမာဂှ် သ္ဒးဒုၚ်ကၠောံသၞာန်လဝ်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉
မဒှ်ရ။ ဖာတ်တမာ လဴထ္ၜး ကဵု အာတ်သမာ ပရူညးမဒှ်လၞီမိက်သ္ဂောံဆဵု ကၟိန်သ္ၚိညး
ကေုာံ ပရူ ညးမဂွိၚ် ဖေက်ဒၟံၚ် အကာဲအရာညး ပရေံတိုန် တအ် မဒှ်ရ။ အာတ်သမာဂှ်

ညံၚ်သ္ဂောံထ္ၜး ခါန်ညးစွံဂရုကၠေၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် ညးစွံလိက်အုပ်သ္ဂောံသမ္တီ တုဲ ညးဂ္ဇအ်ထောံ
ဗ္ဒာဲဂှ်မဒှ်ရ။ တုဲမ္ဂး ဖာတ်တမာဟီုအရေဝ်တှေ် ညးရံၚ်မတ်ဖာတ်တမာတုဲ ကၠေၚ်ကဵု မဒှ်ရ။
အာတ်သမာဂညိက်ကဵုက္ဍိုပ်တုဲ ကၠေၚ်ဟီု အကာဲအရာ ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံၚ်ကွေံဂှ် အဲကၠိုဟ်ဒၟံၚ်ရ၊

ဗှ်ဒၟံၚ်သၞာ ကၟိန်သ္ၚိဂှ်လေဝ် ကၠိုဟ်ဒၟၚ
ံ ်ရ၊ ဟွံဂွံဆဵုကုညးတအ်တှ်ေ မံၚ်စဝါတ်ကွေံဏောၚ်ဂှ်

အဲတီဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ လက္ကရဴ ဂှ် ဖာတ်တမာ ဟီုကု အာတ်သမာ ဟိုတ်နူကလေၚ် ကဵု ဂှ်
တၚ်ဂုဏ်ရ၊ ဟိုတ်နူကဵုအခိၚ်တုဲ စွံဂရု ဂှ် ဟွံသှ်ေတ္ၜက် ဒၟၚ
ံ ် မဒှ်ရ။

ဆက်စၠောံဟီုဂး နူဇမ္ၚောဲ (ပၟာ - နကဵုဖၚ
ု ်)
•• ယဝ်ရ ဟီု ပရူမဒုၚ်စသိုၚ်လောဲလောန်တှ်ေ မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ ဒုၚ်တဲ

ဟီုအရဝ် မာန် ဟွံမာန် ဂှ် သၟာန်ချ ိူတ်တ်ပၠိုတ်တ် ညိ။ ပၟာ - မိက်သ္ဂောံ
သၟာန်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဣနာဲတုဲ ဆက်နၚ်ဖုၚ် မဒှ်ရ။ သ္ဂောံတက်ဖၚ
ု ်
ဂွံဒၟံၚ်အခိၚ်ရဟာ။ တၚ်သၟာန်တအ်ဂှ် သှ်ကဵု သေၚ်၊ဟွံသေၚ် ပုဟ်
လေဝ် ဂွံဒၟံၚ်ရ။

•• ဒဒှ်မဟွံကၠိုဟ်ခိုဟ်ဟ်တအ် (ဟွံ) ဒဒှ် မကၠိုဟ်ဒးဗၠေတ်တအ် ဂှ်

ကၠေၚ်သၟာန် သောၚ်ၚ်ညိ။ ပၟာ - လၟုဟ် ဟီုဒၟၚ
ံ ်ကဵုဖုၚ်တှ်ေ ဣစဳယျေ

ဣဂှ် ဂှ် မုမိက်ဂွံသ္ဂးရော ဂှ် ဟွံကၠိုဟ်ပုဟ် အဴ။ သောၚ် ထ္ၜးကဵု ဣဂှ်ဂှ်
ဂွံဟာ ။
•• မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ ဟိတ်ဇြအာတှ်ေ မၚ်ကဵုမွဲနှေအ်ညိ။ ဟီုကဵုအရေဝ်

ပၟာ - ဂွံဒၟံၚ်ရ၊ ကေတ်အခိၚ် ညိ။ - ဒဵုကဵုမိက်သ္ဂောံဟီုကၠုၚ် အရေဝ်
ဂှ် အဲ မၚ် ကဵု မံၚ် မဒှ်ရ။ မပ္တံနူဂှ်။

•• ဂ္စာန်ယှအ်ကဵု တၚ်ပလာပ်တအ်၊ အရာမအရီုသ္ဂောံယှုက်ထုဲတအ်
ညိ။ ပၟာ - ၝဲဟီုဂှ် ဟွံမၚ
ိ ်ခိုဟ်ဟ်ပုဟ်ဒှ်ဒၟၚ
ံ ်၊ ပြံၚ် ကဵုဒၞာဲ
မဟွံမညာန်သအှေ်ဂှ် ဂွံဟာ ဟီုဂွံဒၚ
ၟံ ်ရ။ မၞးလေဝ်

ဆက်ဖုၚ်ကဵုညးတၞဟ်တှ်ေ ဆက်နူဒၞာဲမသ္ၚိတ်ဇြ ဂှ်ညိ။

•• ဒှ်မာန်မ္ဂးတှေ် သ္ဂောံမိၚ် ရမျာၚ် ဟွံက ညံၚ် သ္ဂောံညာတ်ရုပ်မၞးဂှ်
ကၠောန်ကဵုညိ။ ပၟာ - ဗတၚ် နွံတှေ် ညံၚ် သ္ဂောံ မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ
သ္ဂောံညာတ်မၞး ဟီုကဵုဖၚ
ု ် နူမ္ၚးဗတၚ်ညိ။ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဟီုဖၚ
ု ်ကဵု
ဗဳဒဳယိုဝ်မာန်တှ်ေ ဟီုညိ။

ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်အထံက်အပၚ် နူသ္ၚိတ်ဒၟၚ
ံ ် သ္ဂောံကၠေၚ် ဒှ် ဗီုတြေံတှ်ေ ညိ။
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ပွမကၠေၚ်နကဵုစိုပ်ဒတုဲ ဂှ်တှ်ေ ဒှ် နဲသၞောတ်မဂွံအထံက်အပၚ် သ္ဂောံ ကၠေၚ်ကဵုခိုဟ်ဟ် ကေုာံ သ္ဂောံဒှ်
ပရေၚ်ဆက်စၠောံ မၞုံကဵု ပွမကဵုဇြဟတ်ထံက်ပၚ် မဒှ်ရ။ သွက်ဂှ်တှေ် ကဆံၚ် နွံဒၚ
ၟံ ် ပိကဆံၚ်။
စွံအရီုတုဲကၠေၚ်ညိ။
•• လညာတ်ကေုာံတၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ တအ် ညိ။
•• ကဵုအခေါၚ်မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ ဟီု အရေဝ်ညိ။ ကၠေၚ်ကဵုသ္ၚိတ်သ္ၚိတ် ဒဵုကဵုညးဟီုတုဲ ဂှ်ညိ။
•• ပါဲပ္တိတ်ထောံ အရာမသကဵုဒှ်အရီုဂၠိုၚ်တအ် ဂှ်ညိ။ - မညာန် ဒၟၚ
ံ ်ဟာ။ ဒၞာဲမပဵုသ္ၚိတ်ဇြ ဂှ် အာမာန်ဟာ။
မၞးစွံစိုတ်ညၚ
ိ ်ၚ်တုဲ စွံအရီုကု ညးမွဲလပါ်ကေုာံအရာညးမဟီု ဂှ် မာန်ဟာ။
•• မံၚ် လိုက်က်လဴလဴသောၚ်ၚ်တပ်ပ် သက်က်သာသာ ညိ။
အရေဝ်ညးမွဲလပါ်တေံ မဟီုဂှ် ကၠေၚ်ဟီုကဵုညိ။
•• အရေဝ်ညးမွဲလပါ်မဟီုတအ်၊ မအရေဝ်အဓိကတအ်ဂှ် ကၠေၚ်ဟီုတုဲ သ္ပဒတန်ကဵုညိ။ ပၟာ - နူကၠေၚ် ဟီု
ဂှ် နကဵုကမၠောန်မွဲလပါ် သ္ဒးလွဳဝတ်ရၚ
ံ ်စံၚ် ကောန်ၚါ်တအ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဟွံမာန်ကဵုမာန် သေၚ်ဟာ။
•• အရာမဟွံသောၚ် ဂှ် နွံတှေ် သၟာန်ကဵုသောၚ်ညိ။ ပၟာ - မဟီုနူကၠေၚ်တေံဂှ် ဟွံကၠိုဟ်အာပုဟ်
သောၚ်ထ္ၜးကဵု မွဲတုဲပၠန်ဂွံဟာ။
တုဲအိုတ်ဂှ်တှ်ေ ကၠေၚ် သရောပ်ကဵု အရာမၞးကၠိုဟ်အာတအ်ဂှ် ညိ။
•• ထမံက်ပ္တိတ် တၚ်အဓိကတအ်ဂမၠိုၚ် နူ မၞိဟ်လပါ်မွဲတေံ ဟီုလဝ်ဂှ် တုဲ ကၠေၚ်ဟီုထ္ၜးကဵု
သွက်ညးသ္ဂောံတီ ခါန်မၞးကၠေၚ်ဒၟံၚ် ဂှ်တုဲ ဗွဲမချ ိုတ်ပၠိုတ် မၞးကၠောန်ကေတ် ခါန်မၞးတီကၠိုဟ်ဍာံဍာံ
မာန်မဒှ်ရ။ ပၟာ - ဗီုဟီုနူကၠေၚ်ဂှ်တှ်ေ အဲ ကၠိုဟ်ဂွံ ကောတအ်ၝဲတအ် ဂွၚ
ိ ်ဒၟံၚ်အဓိကဂှ် - ဟီုသရောပ်
ကိစ္စ ညးတအ်ဟီုပ္တိတ်ဂွိၚ် ဒၟၚ
ံ ်အဓိကတအ်ဂမၠိုၚ်ညိ - ဣဂှ် သေၚ်ဟာ ။
•• ဖန်နူ ကံက်အဓိပ်ပါဲ ဗီုလဵုညးသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ်တအ် ဂှ်တှ်ေ အရာမၞးသ္ဂောံမၚ
ိ ်ဂှ် ရ ထမံက်ထ္ၜး
ဟီုဂးညိ။ ပၟာ - နဒဒှ် ပြာ်ဟွံမာန် သ္ဒးဒှ်ဒၚ
ၟံ ် ဒဒိုက်စိုတ် ရဏာ -သာ်ဝွံ လ္ပဟီုညိ။ လ္ပပါ်ပါဲသ္ဂုတ်သွာတ်
မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ (ဟွံ) အကာဲအရာ ညးတံ မသ္ဒးဆဵုဂဗ ညိ။
ပရောပရာ ပရာတ်ယှာတ်(သ်)
ပရာတ်ယှာတ်(သ်) ဂှ် ဒှ်ညးမဒုၚ် ကာ နူကမၠောန် ဒုၚ်ကာ ပရေၚ်ချ ိုတ် မွဲတၠ တုဲ
ညံၚ်သ္ဂောံ ကဵုဇြဟတ်ကု ဂရိုအ်(သ်) ညးကၠေၚ်ကဵု အရေဝ် မဒှ်ရ။
ဂရိုအ်(သ်)

- 	ဟေဝ်လိုဝ် - ပရာတ်ယှာတ်(သ်)ယျေ မိက်သ္ဂောံတက်ကျာ 		

		သ္ဂောံစဳဇန် ပရေၚ်ဒေံအဲချ ိုတ် ဂှ်ရ။ (ရမျာၚ်လရိုအ်ခအိက်)
ပရာတ်ယှာတ်(သ်) - ဂွံဒၟံၚ်ရ။ ဟီုသိုက်က်ညိ။ သွက်မၞးတှ်ေ ဣဏံဂှ် မံၚ်စဝါတ်ကွေံဏောၚ်
		 အဲထေၚ်။ ( ညိၚ် ဗၞတ် ၁၀ သက္က)
ဂရိုအ်(သ်)

- ယွံ။ တၚ် ဂုဏ်ရဏး။ သ္ဂောံဒှ်အာဗီုဏံဂှ် အဲ ပတှ်ေကေတ် ဟွံမာန်။

ပရာတ်ယှာတ်(သ်) - မိၚ် ရမျာၚ် မၞး ဂှ် ၜိုတ်လဵု မၞး ဒှ်ဒၚ
ၟံ ်ဒဒိုက်စိုတ်ရော အဲတီဒၟၚ
ံ ်ရ။
ဂရိုအ်(သ်)

- ရာဒနာမိက် သ္ဂောံဒှ် လ္ပံဒၟၚ
ံ ်။

ပရာတ်ယှာတ်(သ်) - ယွံ၊ အဲကၠေၚ်ဒၟံၚ်ရဏး၊ ဟီုညိ။ အဲဆာန် ဒေံအဲ ကွေံ။ 		
		 ပိုယ်ၝဲဒေံညးၜါ မံၚ်ဒၟံၚ်မွဲစွံတွဵု၊ ဍေံဂှ် ရဲဆာန်အိုတ် လေဝ် ဟီုဂွံဒၚ
ၟံ ်ရ။
		 လၟုဟ်ဍေံချ ိုတ်အာယျ။
ပရာတ်ယှာတ်(သ်) - 	ဒေံမၞးဂှ် ကာဇၞော်ဒၟၚ
ံ ်အရၚ်မၞးဏောၚ် အဲခယျ၊ ရဲဆာန်အိုတ်လေဝ်
		 ဒှ်ဒၟံၚ် ဂးတှ်ေ။
ဂရိုအ်(သ်)

- ယွံ၊ ဍေံဂှ် ရဲအဲဆာန်အိုတ်လေဝ် ဒးဒၟၚ
ံ ်ရ။ အဲဗှ်ဒၟံၚ်သၞာ အခိၚ် 		

		 ပိုယ်ၝဲဒေံညးၜါ မိပ်လဝ်တုပ်ပ် တအ် ဂှ်ညိဏောၚ်။ ( ဂြိုၚ်ညိညိတုဲ)
ပရာတ်ယှာတ်(သ်) - အခိၚ် မသ္ဂောံမိပ်လဝ်တေံတအ်ဂှ်လေဝ် ဗှ်သၞာတွဵုလေဝ်ဏး။
ဂရိုအ်(သ်)

- ကွေံရ၊ ကၠေၚ်ချပ်ဒးအခိၚ်ဂှ်တအ်တှ်ေ အဲတ္ၚက်ဒးဒၟံၚ် ။ တၚ်ဂုဏ်ရ

		 ပရာတ်ယှာတ်(သ်) ယျေ။ သ္ဂောံဒုၚ် စသိုၚ် မံၚ် စ သာအာ ညိညိ။
ပရာတ်ယှာတ်(သ်) - ပ္ဍဲ အခိၚ်ဗီုဏံတှ်ေ အဲ ဒှ်ဒၟံၚ်ဒတုဲ သ္ဂောံ ရီုဗၚ်ရ။
ဂရိုအ်(သ်)

- အဲ ဟီု ကိစ္စ သ္ဂောံစဳဇန်ပရေၚ်ချ ိုတ်တအ် ရဏး
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မဝ်ဂျူ (၃)
ပွမကဵု အရီုအဗၚ်မစှ်ေကဵုသၞောတ်
မၞိဟ်သ္ဒးဂိသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ် ဟိုတ်နူ ယဲကပ်ကိုဝ်ဂၠးကဝ်ဗေတ်-၁၉ တအ်ဂှ် တၚ်ပၟိက် ဗွဲသၟဝ်တအ် ဂှ် ဂွံမာန်မဒှ်ရ။
တၚ် ဏှ်ပရိုၚ် ဆေၚ် စပ်ကဵု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉တအ်

ပွမကေတ်စိုပ်ကဵု စၞစ၊ ကပေါတ်သ္ဇိုၚ် တၞဟ်ဟ် ကေုာံ

ပၟာ - လက်သဏ်ယဲ၊ ပွမလွဳရၚ
ံ ်စံၚ်တအ်၊ နဲကဲ သ္ဂောံ

သ္ဇိုၚ်ပွမဒုၚ်ကာ တအ် ဟိုတ်နူ သ္ဒးမံၚ် သ္ၚောဲခြာ ကေုာံ

လွဳဝတ်ရံၚ်စံၚ် ညးတၞဟ်တအ်၊ နဲကဲသ္ဂောံကၠောန်ဇကုဇကု

သြန်လုပ် ဟွံမွဲ

ညံၚ်သ္ဂောံ ဘဲအန္တရာဲ ဗၠးၜးတအ်၊ ပရိၚ
ု ်လက္ကရဴအိုတ်
ပရူဒေသဌာန်ဒၟံၚ်တအ်၊ ဖဵုမဒှ်လ္တူကမၠောန်။

နဲကဲသ္ဂောံ ရံၚ် စံၚ် မၞိဟ်ဗ္ဒဗ္ဒါဲဒၚ
ၟံ ်တအ်(ပၟာနဲကဲတၞဟ် သ္ဂောံကၠောန်ကဵု အခိုက်ကၞာ
သွက်ပရေၚ်ချ ိုတ်ညးမွဲမွဲ တအ်

ကောန်ၚါ်တအ်) ယဝ်ရ ညးမကေတ်လဝ်တာလျ ိုၚ် အဓိက
သ္ဂောံလွဳဝတ်ရံၚ်စံၚ်ကဵုဂှ် သ္ဒးတိုန်ရၚ
ု ်ဂဥုဲ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)

သ္ဒးဒုၚ် တာဒၞာဲ အာကၠုၚ်တုဲ မၚ်ရံၚ် ဗွဲတၞဟ်ခြာ မ္ဂး တအ်

ပွမကဵုအပ် တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်တအ် (ဟွံ) ကပေါတ်သ္ဇိုၚ်တအ် ကေတ်တ်
ထံက်ပၚ်ကဵု တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်တအ်

အဃောကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ မဒှ်ဒၟံၚ်ဂှ် တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်မဗၠေတ်တအ် ကေုာံ ကောလာဟလတအ် ပြးဇးဒၟၚ
ံ ် မဒှ်ရ။ ညံၚ် သ္ဂောံကဵု တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်
မသောၚ်ကၠးဒှ်ဍာံတအ် ဂှ်
•• သုၚ်စောဲ မအရေဝ် မသောၚ်ကၠးဒှ်ဍာံ မသ္ဂောံကၠိုဟ်ဗွဲမလောဲသွာ တအ်ဂှ်ညိ။ သုၚ် စောဲ မအရေဝ် မကိတ်ညဳ ကု အဝဲအယုက်၊ တၚ် ပၟိက်တအ်
ညိ။ ဝေၚ် ပါဲ မအရေဝ် မဝါတ်ဂါတ် မဆေၚ် စပ်ကဵု နဲပညာတအ်ဂှ်ညိ။
•• ထံက်ပၚ် ကဵု တၚ်ဏှ်ပရိုၚ် နူ တမ်ရိုဟ်ပရိၚ
ု ် မပတှ်ေဂွံ ဗီုကဵုဂကောံပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂၠးကဝ် တအ်ဂှ်ညိ။
•• ဂ္စာန်သုၚ် စောဲ ကပေါတ်ထံက်ပၚ် မချူလဝ် နကဵု ဘာသာ မဒးရး နကဵု မဒဇက်လဝ် ဗီုရုပ်တအ် ဂှ်ညိ။
•• ပၟိက်ဒှ်မ္ဂးတှ်ေ သုၚ်စောဲ မၞိဟ်ကၠာဲကဵုဘာသာမွဲ ညိ။

•• ဟွံတီမွဲမွဲသာ်မ္ဂးတှေ် စၞးဟီုဆခယျကေတ် ဂှ် လဴထ္ၜး ခါန်ဟွံတီ ဗွဲမတပ်တး ညိ။

ပွမထံက်ပၚ် ကဵု ကပေါတ်သ္ဇိုၚ်တအ်(ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
ပွမဒုၚ်ကာတအ်

ပွမထံက်ပၚ် ကပေါတ်သ္ဇိုၚ် မပ္တံကဵု စၞစ၊ ဍာ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပွမဒုၚ်ကာတအ်
နကဵုဇကုမၞး (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပွမရာန်ကဵုဖျာ သွက်ညးတၞဟ်တအ်လေဝ်

ကၠောန်ကဵုမာန်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဆဂး သ္ဒးထံက်ပၚ် ကဵု မနွံပၟိက်တအ်ဖအိုတ်
ဏောၚ် လ္ပချပ်ညိ။ သ္ဒးတီကေတ် ဍာံဍာံ မု မၞိဟ်ကၠောန်မာန်ဏောၚ်ရော

ပရောပရာ ပရဳယျာ ကေုာံ နာဲဒဳပါ
ပရဳယျာ မံၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ အရာပ် လၟိဟ်မၞိဟ်မဂၠိုၚ် မွဲ မဒှ်ရ။
ရဲမံၚ် ဗ္ဒာဲသ္ၚိညး မွဲ နာဲဒဳပါဂှ် မၞိဟ်ဗျုဗျု ညးမံၚ်ညးမွဲဓဝ်
မဒှ်ရ။ ပရဳယျာ ဆက်ဖၚ
ု ်တုဲ သၟာန် နာဲဒဳပါ မံၚ်စခိုဟ်ဒၟံၚ်ဟာ
မဒှ်ရ။
နာဲဒဳပါ လဴထ္ၜး ခါန်ညး ဂွိုအ်တိတ်မ္ၚးတုဲ သွက်သ္ဂောံသၚ
ု ်ဂဥုဲ
ယဲဆီတိုန် ဂှ် ရာန်ဂွိုအ် ဒှ်ဒၟံၚ် အခက်အခုဲ မဒှ်ရ။
ဗဒှ်သမ္တီထောံ ဒၞာဲ ညးမွဲကဵုညးမွဲ ညံၚ်ဂွိုအ် လုက်စုက် တုဲ
နာဲဒဳပါစွံလဝ်ကဵု သၠုဲ ဒၞာဲဂှ်တှ်ေ ပရဳယျာ ကေတ် ရာန်ဂဥုဲတုဲ
12

ပွမဆက်စၠောံကဵု ညးတၞဟ်တအ် ညံၚ် သ္ဂောံ ထံက်ပၚ် ကဵု အရီုအဗၚ် မပၟိက်နွံပ္ဍဲ ဘဝမစှ်ေနဇိၚ
ု ်နတဲ
ညံၚ် သ္ဂောံ ဆက်စၠောံ ဗွဲမစိုပ်ဒတုဲ ကု မၞိဟ်ဒုၚ်ကဵုကာ တၞဟ်တအ် ဂှ် ချူခၞံလဝ် စရၚ် တၚ်ဏှ် မပ္တံ ကဵု ဌာန်ဒၟံၚ်၊ မဂၞန်ဖုၚ်
သ္ဂောံဆက်စၠောံကု ဂကောံဗော်မဟာဇန် မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဒၟံၚ်ဒေသဇကု တအ် ညိ။ ဗပေၚ် စုတ် ပ္ဍဲ အဆက်လက္ကရဴ
(ၚ) ဂှ် ညိ။ မၞိဟ် မဒှ်ဒၟံၚ်ဒဒိုက်စိုတ်တအ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) မၞိဟ်နွံဒၟံၚ်ပၟိက် စၞစ၊ ဍာ်၊ ဒၞာဲဇူဒီု (ဟွံ) ပွမရံၚ် စံၚ် ပရေၚ် ထတ်ယုက်
အဃောပၟိက်ဇၞော် (ဟွံ) ပွမဒုၚ်ကာပရေၚ်မၞိဟ် တအ် ဂှ် ဘဲအန္တရာဲ သ္ဂောံ စ္ဍးအာ ကေုာံ သ္ဂောံ စဵုဒၞာမၚ်မွဲ ကဵု ညးတအ်
မ္ဂးတှ်ေ ဆက်စၠောံကဵု ဗွဲမပြဟ်ပြေဟ်ညိ။ တုပ်စိုတ် သ္ဂောံ ဆက်စၠောံ ကဵု ဗီုဂှ် တုဲ မ္ဂးတှ်ေ Follow Up ကဵုညိ။
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ပွမရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကုညးတၞဟ် သ္ဂောံရီုဗၚ်ဇကုဇကုမာန်
ဗွဲမဂၠိုၚ်တှ်ေ ပ္ဍဲဘဝညးတအ်ဂှ် မၞိဟ်တအ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ် ညးတအ်စဳရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်မာန်ဒၟံၚ် ကိစ္စလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဂှ်မှ ညးတအ်သ္ဂောံကၠေၚ်ခိုဟ်တုန် ဗွဲမပြဟ်အိုတ်
မာန် မဒှ်ရ။ နဲကဲမခိုဟ်အိုတ် သွက်သ္ဂောံရီုဗၚ် ကုညးတၞဟ်တအ် ဂှ် ဒှ် ပွမ ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကဵု ညံၚ်သ္ဂောံညးတအ်ရီုဗၚ်ဇကုဇကု မာန် ဂှ် မဒှ်ရ။ နကဵု
ရီုဗၚ် ဗီုဣဂှ်တှ်ေ မၞးလေဝ် ဂွံတိုန် ဇြဟတ် ကေုာံ အခိၚ် ပဵုဂၠိုၚ်ၚ် သ္ဂောံရီုဗၚ် ညးတၞဟ် မဒှ်ရ။
သုၚ်စောဲ နဲသၞောတ် ဒေါံ - ကူချပ် - အာ တုဲတှ်ေ ရီုဗၚ် ကု ညးတၞဟ် သွက်ညးတအ် သ္ဂောံ သှ်သောၚ် ပြဒ္ဒညာညးတအ် ကေတ်တ် မာန် မဒှ်ရ။
ဒေါံ - ဒေါံမွဲခနေအ်တုဲ သွက်မၞိဟ်မွဲ ဂှ် ပြဒ္ဒညာအလဵုတအ်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော် ဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်အိုတ် သ္ဂောံ သောၚ်ဂှ်ရော သ္ဂောံ ကူချပ်မာန်ဂှ်
ရီုဗၚ်ညိ။ သုၚ် စောဲ ဗဝိုက်စက်ဝိုၚ်
သ္ဂောံထမံက်တီ ရီုဗၚ်ကဵုညိ။

ပွမထိၚ် ဒဝ် တုဲတှေ် ပြဒ္ဒညာ အလဵုတအ်ဂှ် ညးတအ်စဳရေၚ်ထိန်ဒဝ်မာန်ရော ဂှ် ညံၚ်

ကူချပ် - ကဵုဇြဟတ်သ္ဂောံကူချပ် နဲကဲ မသောၚ်ကဵု ပြဒ္ဒညာ မွဲမွဲ တအ် မာန်ဂှ် ညိ။ တၚ်သၟာန် ဗွဲသၟဝ်ဣဏံတအ်ဂှ် ဒှ်
အထံက်အပၚ် မဒှ်ရ။ ကၠာတေံ တှ်ေ ညံၚ်သ္ဂောံ တတ်ကၠောံအာ ပြဒ္ဒညာ ဗီုဣဏံ မာန်ဂှ် မုကေၚ်သ္ပလဝ်ရော။ မုသ္ပစမ်တုဲယျရော။
သွက်သ္ဂောံသှ်သောၚ်

ပြဒ္ဒညာ ဣဏံ မၞိဟ်မွဲမွဲမရီုဗၚ်ကဵုမာန်ဂှ် နွံဟာ။ (ပၟာ - ရဲသ္ကအ်၊ ညးမဆာန်တအ်၊ ဂကောံဗော်)။ ပ္ဍဲ

မၞိဟ်ဒဒိဟ်ဒယှ် တအ်ဂှ် မၞိဟ်ကေၚ်ဆဵုဂဗလဝ် ပြဒ္ဒညာ ဗီုဏံ ဂှ် နွံဟာ။ ဗီုလဵု ညးတအ် သှ်သောၚ် ရော။
အာ - ရုဲစှ် နဲကဲ မသှ်သောၚ် ကဵုပြဒ္ဒညာမာန် မွဲမွဲ တုဲ ရီုဗၚ်ကဵု ညံၚ်သ္ဂောံ ကၠောန်စမ်ညိ။ ဟွံဒှ်ကမၠောန်တှ်ေ ကဵုဇြဟတ်
သ္ဂောံဂ္စာန်မွဲနဲ ပၠန် ညိ။

ပရောပရာ အာသာန် ကေုာံ မိုဝ်ဟာမာတ် - ဒေါံ - ကူချပ် - အာ
မိုဝ်ဟာမာတ် ဒှ်ဒၟၚ
ံ ်ဒဒိုက်စိုတ် နကဵု ပြဒ္ဒညာ ဗွဲမဂၠၚ
ိ ်ဂၠေၚ် မဒှ်ရ။ အာသာန် ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ဒၟံၚ်ကုညး မဒှ်ရ။
ဒေါံ - အာသာန် ရီုဗၚ် ကဵု မိုဝ်ဟာမာတ် သွက် ညး သ္ဂောံထမံက်ပ္တိတ် ပြဒ္ဒညာ သ္ဒးသောၚ် ဗွဲမဇၞော်ပၟိက် အိုတ် ၜါ မဒှ်ရ။ အာသာန် ဖဍောတ်ထ္ၜး
ပြဒ္ဒညာ ၜါ ဂှ် ညံၚ် မိုဝ်ဟာမာတ် သ္ဂောံ တီကၠိုဟ် ခိုဟ်ဟ် မဒှ်ရ။ -( ပွမဂွိၚ် ဒၟံၚ် သ္ဂောံ ကၠောန်ဗ္စ ကု ကၟိန်သ္ၚိ ကေုာံ ပွမဂွိၚ်ဒၟံၚ် ကု သမ္ဘာ ညးမသ္ဒးဒု

ၚ်ကၠောံသၞာန်လဝ်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉) ပ္ဍဲတအ်ဂှ် ညံၚ် သ္ဂောံ ရဲစှ် ပြဒ္ဒညာ မွဲ မာန်ဂှ် အာသာန် သၟာန် သွက်ပြဒ္ဒညာ ဂှ် မု ယကၠောန်မာန်ဂှ် နွံရော မဒှ်ရ။
မိုဝ်ဟာမာတ် သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ပြဒ္ဒညာသီုၜါဂှ် အရာလ္ၚဵုလ္ၚဵုညးမကၠောန်မာန်ဂှ် နွံဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဆဂး ဗဟူဏံတှေ် သွက်သ္ဂောံ ဂၠာဲဗ္စကဵု ကၟိန်သ္ၚိ ဂှ်
ဒှ် ကိစ္စ ကေတ်စကၠာ ဏောၚ် သာ်ဝွံ ညးသ္ဂုတ်သွာတ် မဒှ်ရ။
ကူချပ် - အာဆန် သကဵု မိုဝ်ဟာမာတ် ကူချပ် နဲကဲ ဖအိုတ် မဒှ်မာန် သွက်သ္ဂောံ ဂၠာဲဗ္စ ကု ကၟိန်သ္ၚိ မဒှ်ရ။ အာသာန် ဖတိုက်ဖအောဝ် သ္ဂောံ ဟီု နဲကဲ
မကူချပ်ဂွံဖအိုတ် ၜိုန်ရဒှ်ဒၟံၚ် သက်မသ္ဒးဂြိုၚ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) မဟွံစှ်ေနမတ်နဇိုၚ်နတဲ တအ် မဒှ်ရ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာ မိုဝ်ဟာမာတ် မုလေဝ် ကူချပ်ဂွိုအ်။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးသဳကၠဳကု သမ္ဘာညး။ သမ္ဘာညး ဘိုၚ် ကူချပ်ကဵုတုဲ ညးတအ်တုပ်ပ် ကူချပ်ဂွံ အတိုၚ်ဗွဝ်သၟဝ်တအ်ဏံ မဒှ်ရ။ သ္ဂောံအာတ်စၞစ
နူညးတၞဟ်တအ်၊ သ္ဂောံတဵုနကဵုဇကုဇကု၊ သ္ဂောံ ကေတ်အဆက်ကု NGO အပ္ဍဲဒေသ (ဟွံ) တိုက်သြန်စၞစ၊ သ္ဂောံ ကၠောန်ကမၠောန်ပ္ဍဲ သ္ၚိရေၚ်မွဲစွံတုဲ
သ္ဂောံဟီု ကဵုစၞစတအ် မဒှ်ရ။
အာ - အာသန် သကဵု မိုဝ်ဟာမာတ် ရုဲစှ် ကၠောန်စမ် နဲကဲ မွဲ ပ္ဍဲ ကူချပ်လဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲမိုဝ်ဟာမာတ်ဂှ် မသၞေဝ် နွံဒၟံၚ်တုဲ

ညးမိက်သ္ဂောံတဵုနကဵုဇကုဇကု သွက်စၞစ မဒှ်ရ။ ဆဂး ဣဏံဂှ် သ္ဒးကေတ်ဒၟံၚ် အခိၚ် ဏောၚ် ။ အာတ်ဒုၚ်စၞစ နူညးတၞဟ်တှ်ေ သွက်မိုဝ်ဟာမာတ်

အန္တရာဲ သ္ဒးဒုၚ်ယဲမကၠောံသၞာန် ဂှ်လေဝ် နွံဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးသ္ဂုတ်သွာတ်ထောံ သ္ဂောံကေတ်အဆက် NGO မွဲ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ စၞစ လၟုဟ်တုဲ

ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ စၞစ လက္ကရဴတှ်ေ သ္ဂောံတဵုသၞေဝ် ပ္ဍဲသ္ၚိ မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဂွိုအ်စၞစ နူNGO တှ်ေ ညးကၠေၚ်ရံၚ် စရၚ်နဲကဲ ညးကူချပ်လဝ်တအ် ဏောၚ် မဒှ်ရ။
အာသာန်ကဵုမဂၞန်ဖုၚ်NGO ကု မိုဝ်ဟာမာတ် သ္ဂောံကေတ်အဆက် မဒှ်ရ။
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မဝ်ဂျူ (၄)
ပွမရီုဗၚ် ကု ညးမသ္ဒးဒုၚ် စသိုၚ် ဒၟၚ
ံ ် စိုတ်ဂြတ်ဂြက်
လက်သဏ်ဆေၚ် စပ်ကဵု စိုတဂြတ်ဂြက်တအ်
ပွမစိုတ်ဂြတ်ဂြက်ဂှ် ဒှ် ပွမပၠန်စး ဗီုဓမ္မတာ မွဲ တုဲ အရိုဟ်မၞိဟ် သ္ဒးဆဵုဂဗဒုၚ်စသိုၚ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ လက်သဏ်စိုတ်ဂြတ်ဂြက်တအ်ဂှ်
ဗွဲသၟဝ်တအ် ပါဒၟံၚ် မဒှ်ရ။
•• တၚ် ပၠန်စး ဆေၚ်စပ်ကဵု ပွမဒုၚ်စသိုၚ်ပ္ဍဲစိုတ် ဂမၠိုၚ် - မပ္တံကဵု ဒဒှ်မအောန်စိုတ်၊ ဒဒှ်မဒေါသတိတ်၊ ဒဒှ်မဖေက်ဒည
•• တၚ် ပၠန်စး ဆေၚ်စပ်ကဵု ပဋိပတ် တအ်- မပ္တံကဵု ဒဒှ် မဟွံမွဲကဵု စိုတ်မိက်သ္ဂောံကၠောန်၊ ဒဒှ်မဓလေတ်ပါဲ ပွမချ ီဒရာၚ်ကၠောန်ဗဒှ်
တအ်၊ ဒဒှ်မကြမ်ကြတိုန် တအ်
•• တၚ်ပၠန်စး ဆေၚ်စပ်ကဵု ရုပ် တအ် - မပ္တံကဵု ဒဒှ် မက္ဍိုပ်ဂိ၊ ဒဒှ် မ ကောန်ကၞိဂိ၊ ဒဒှ်မဂၞၚ
ိ ်ဂိ၊ ဒဒှ်မတိက်ဟွံသၠၚ
ိ ်၊ ဒဒှ်မဟွံမွဲကဵုအၚပ်စ

ပွမရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ညးမသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ်တအ်
တၚ် စိုန်သ္ကီု ဆက်စၠောံဟီုဂး မကဵုဇြဟတ်ထံက်ပၚ် တအ် မထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲ မဝ်ဂျူ (၂) တအ် ဂှ် သွက်သ္ဂောံ ရီုဗၚ် မၞိဟ်မွဲ သ္ဂောံ
စိုတ်သက်သာကၠုၚ် ဂှ် ရုံဂပ်ဒၟၚ
ံ ်ရ။ ယဝ်ရ သ္ဒးကဵု အရီုအဗၚ် မပဵုနူဂှ် မ္ဂးတှ်ေ နဲကဲဗွဲသၟဝ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဒၚ
ၟံ ် အထံက်အပၚ် မာန်မဒှ်ရ။
ဗွဲကိုပ်ကၠာ ကဵုဇြဟတ် ကု မၞိဟ်မစိုတ်ဂြတ်ဂြက် သ္ဂောံကူချပ်
အရာမွဲမွဲ မကၠောန်ကဵုညး စိုတ်သ္ဂောံသက်သာ ဂှ် ညိ။
ပ္ဍဲမၞိဟ်တအ်
ယဝ်ရဆဵုဂဗကၠုၚ်
အကာဲအရာ
မသကဵုဒှ်စိုတ်ဂြတ်ဂြက်
တအ်တှ်ေ
အရာညးတအ်
မရီုဗၚ်ဇကုညးတအ် မာန်တအ် ဂှ် နွံဒၟံၚ်ရဏောၚ် ဒှ်မာန်ဒၟံၚ်ရ။
နကဵု ရီုဗၚ်ကဵု သ္ဂောံသုၚ်စောဲ ဗဟုသုတမၞုံဒၟံၚ်ရ တအ်ဂှ်
တုဲ သၟာန်စမ် ကၠာတေံ ခါရသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ် ဗီုဏံတှေ် မုဂှ် ဒှ်စ
အထံက်အပၚ် ရော၊ (ဟွံသေၚ် မ္ဂး) လၟုဟ်ရော မုကၠောန်ဒၟံၚ်
ညံၚ်သ္ဂောံစိုတ်သက်သာရော
ညိ။
ညးတအ်ကူချပ်ဂွိုအ်
ဒှ်ဒၟံၚ်တှ်ေ စၞောန်ထ္ၜးကဵုဂၠၚ
ံ ် ဂွံဒၟံၚ်ရ။ ပၟာ - "ညးမရီုဗၚ်ကဵုမာန်
မွဲမွဲ နွံဟာ" "ပ္ဍဲအရာ ဇကုဒးစိုတ်လဝ် ကၠာတေံ တအ်ဂှ်
လၟုဟ်အရာကၠောန်မာန်မွဲမွဲ နွံဟာ။" မၞိဟ်မွဲမွဲ အရာသွက်သ္ဂောံ
ရီုဗၚ်ဇကုဇကု မွဲမွဲ ဂှ် ကူချပ် ဂွိုအ် ဒှ်ဒၟံၚ်တှ်ေ ကဵုကသပ် ကု
အရာမထမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲ ဂအာၚ်ဗွဲသၟဝ် ဏံ ဂွံဒၟၚ
ံ ်ရ။

အရာစမ်ကၠောန်ဂွံ ဂမၠိုၚ်

ညံၚ်သ္ဂောံစိုတ်သက်သာ တအ်
•• အရာ ဇကု မတၚ်ဂုဏ် တအ် သီုဖအိုတ် ဂှ် ပ္ဍဲစိုတ်ဒှ်ဒှ် ပ္ဍဲ
တၞးလိက်ဒှ်ဒှ် ကၠောန်စရၚ်ညိ။
•• အရာဇကုမဒးစိုတ်မွဲ (ဝါသနာ) ဟွံသေၚ် မ္ဂး အရာမွဲမွဲ

မပတှေ်ဂွံမာန် မၞုံကဵု အဓိပ္ပါယ် ဂှ် အရိုဟ်တ္ၚဲ ကဵုအခိၚ်တုဲ
ကၠောန်ညိ။

•• ကၠောန်သ္ကေၚ်ကာယျ (ဝေၚ်ကာယျ) ညိ၊ ကွာ်ဂၚ
ၠံ ်ညိ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)
လှ်ေညိ။
•• အရာမသ္ဒးဗဒှ်ကေတ် မွဲမွဲ ၊ ပၟာ - အနုပညာပန်ခဳ၊ ပွမဒယှေ်ဒွက်၊
ပညာကွတ်တဲ (ဟွံ) ပွမချူကှေ် လိက် ဂှ် ကၠောန်ညိ။
•• ကၠေၚ် ဒွက်(ဟွံ)ရေဒဳယိုဝ် ညိ။

•• ဟီုအရေဝ်ကု ရဲ(ဟွံ)ရဲသ္ၚိမွဲ ညိ။

•• ဗှ်လိက် မွဲအုပ် ( ဟွံ) ကၠေၚ် ညးဗှ်ထ္ၜးကဵုလိက် ညိ။

ပွမကၠောန်စမ် တၚ်ကၠောန်မွဲ မ သကဵုစိုတ်ဍောၚ်ပြေ
ညးမွဲမွဲ ဗီုပြၚ် ဒှ်ဓဝိၚ်သောက (ဟွံ) ဒှ်စိုတ်ဂြတ်ဂြက် ဒှ်ဒၚ
ၟံ ်တှ်ေ ပွမယီုကဵုသိုက်က် ဂှ် ဒှ်အထံက်အပၚ် မာန် မဒှ်ရ။
ဟီုဗီုဏံညိ။ အဃောစိုတ်ဂြတ်ဂြက်ဒၚ
ၟံ ်တှ်ေ နဲသၞောတ် မကဵုရီုဗၚ် ညံၚ်စိုတ်သ္ဂောံညိၚ်အာ နွံဒၟံၚ် မွဲ။ ဣဂှ် ဂှ်တှ်ေ ပွမသ္ပ ယဝီုသိုက်က်
နကဵုတုပ်ပ်။ ဣဂှ် ဂှ်တှ်ေ ကၠောန်စမ် တုပ်ပ် ဟာ။ ယဝ်ရ မၞိဟ်မွဲလပါ် တုပ်စိုတ် သ္ဂောံ ကၠောန်စမ်တှ်ေ ဆက်ဟီု အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏံညိ။
ရိုဟ်ကဵု နူမွဲ ဒဵုစိုပ်ပိ တုဲ ယီုပလုပ်နကဵုမုဟ် ကဵုအဲတုပ်ပ်။ ယှအ်လဝ် ပၞးတအ်ညိ။ ယီုပလုပ်ကျာပေၚ်ပေၚ် ဒဵုစိုပ်ဇိုၚ်ကသံ ညိ။ တုဲတှ်ေ
ရိုဟ် နူမွဲ ဒဵုတြဴ တုဲ ယီုပတိတ်နူပါၚ် ညိ။ ကှ်ေ ဒှ်ဒတုဲယျဟာ။ ဒှ်တှေ် ကၠောန်ပိဝါညိ။

နဲကဲဣဏံဂှ် ဒှ်အထံက်အပၚ်
ကု သီုညးဖအိုတ် ဟွံသေၚ်။
အဃောကၠောန်ဒၟံၚ် ဒှ်တိုန်
ဟွံသက်သာမ္ဂးတှ်ေ ဒေါံထောံညိ။
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ပရောပရာ ဂျ ိုဝ်ဇြာတ်ဖေန် ကေုာံ ဂျူလဳယျာ
ကဝေၚ်ဂျ ိုဝ်ဇြာတ်ဖေန် တိုန်ဒၟံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲ ဟိုတ်နူ
ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ မဒှ်ရ။ ဂျ ိုဝ်ဇြာတ်ဖေန် ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵု
ကဝေၚ်တုဲ စဟွံမာန် တိက်ဟွံမာန် တုဲ ဂၞၚ
ိ ်လေဝ်
ဂိဒၟံၚ်မဒှ်ရ။ ဂျ ိုဝ်ဇြာတ်ဖေန် ဆက်ဖုၚ် ကု
ရဲကၠောန်ကမၠောန်မွဲစွံ ဂျူလဳယျာ တုဲ ဗီုသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်
ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် လဴထ္ၜး ကဵု မဒှ်ရ။ ဂျူလဳယျာ ကၠေၚ်ကဵုတုဲ
သှ်ကဵုစိုတ် မဒှ်ရ။ ညးသၞာန်ဂျ ိုဇြာတ်ဖေန်
သက်သ္ဂောံကၠောန် မွဲဂၠၚ
ံ ် ညံၚ်သ္ဂောံ စိုတ်သက်သာ ဂှ်
နွံဟာ မဒှ်ရ။ ဂျ ိုဇြာတ်ဖေန် ဍောၚ်ၜတ်ဍိုန်လျ လောန်
ဒၟံၚ်တုဲ လၟုဟ် မုလေဝ် ကူချပ်ဂွိုအ် မဒှ်ရ။ ဂၞၚ
ိ ်လေဝ်
ဂိဒၟံၚ် ကွေံကွေံ။

ခါန် ညးဟွံကွာ်စပ္ဍဲသ္ၚိညး ချ ီချ ီဒရာၚ်ဒရာၚ်လေဝ်
ညးဟွံကၠောန်သအှ်ေ ဂှ် ညးစွံဂွံသတိတုဲ
ညးသ္ဂုတ်သွာတ်ထောံ သ္ဂောံကၠောန် ဖန်နူဂယးတှ်ေ
သ္ဂောံကၠောန် သ္ကေၚ် ယှအ်ကတေၚ် လ္ၚဵုလ္ၚဵု တအ် ကေုာံ
ပံက်ဒွက်တုဲလှ်ေ ဗီု ညးကဵုကဝေၚ်ညး ကၠောန်ဒၟံၚ်တွဵုဂှ် မဒှ်ရ။
ဂျုလီယျာ ဒးစိုတ်ကသပ်ဣဂှ်တုဲ ယဝ်ရ ဖန်နူဂယးတအ်
မိက်သ္ဂောံ သ္ပ သ္ကေၚ် ကာယျ ကေုာံ ပွမလှေ်ယူ တအ်
တုပ်ပ် ကုညးတှေ် ဆက်ဖုၚ် တုဲ (ဟွံ) ကော် ဗဳဒဳယိုဝ်ကဝ် တုဲ
ကၠောန်တုပ်ပ် မာန်ဒၟံၚ် ညးဟီု မဒှ်ရ။
ဂျ ိုဇြာတ်ဖေန် ဒးစိုတ် ကသပ်ဣဂှ်တုဲ ဟိုတ်နူ
ရဲကၠောန်ကမၠောန်မွဲစွံကုညးဂှ် ပါလုပ်ကၠောန်ကဵုတုပ်ပ် ဗီုဏံ ဂှ်
ညးသၠောၚ်အာ မဒှ်ရ။
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ညးမွဲမွဲ အဃောစိုတ်ဒၟၚ
ံ ်ဒဒိုက်စိုတ် လောန်န်ကာဲကာဲ တှ်ေ
လက်သဏ်စိုတ်ဂြတ်ဂြက် ထ္ၜးလဝ် ဂတတေံ တအ်ဂှ်တှ်ေ ဒှ်သဘာဝတုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလမွဲမွဲ နွံကဵုတိုန်စှ်ေမဒှ်ရ။ မၞိဟ်လ္ၚဵုဂှ်တှ်ေ ပွမပၠန်စး
မဒှ် အခိၚ်ပဵုဂၠိၚ်သ္ၚောဲတုဲ ပဵုသ္ကာတ်မြဟ် တအ် နွံမာန် မဒှ်ရ။ ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်ဂှ်တအ် ဒှ်ဒဒိုက်စိုတ်ဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ် မာန်ဒၟံၚ်ရ။ ပွ
မသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒဒိုက်စိုတ်မသ္ကာတ်မြဟ် ဂှ် ပ္ဍဲကဵု အကာဲအရာ ဗွဲတၟေၚ်တှ်ေ ၜိုန်ရ ဒှ် ပွမပၠန်စးဗီုဓမ္မတာမွဲ ကီုလေဝ် ဍေံဆဵုဒၞာ မၞိဟ်တံ
ညံၚ်ဂွိုအ်ကၠောန် ကမၠောန် ဗီုရိုဟ်ဟ်တွဵု မာန်ဒၟံၚ်မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ အကာဲအရာ ဗီုဏံတှ်ေ ညံၚ်မၞိဟ်ဂှ် သ္ဂောံဂွံ အရီုဗၚ်အထံက်ပၚ်ဗွဲတၟေၚ်ဂှ်
သ္ဒးလှောဲပၠံၚ်မညုၚ်ထ္ၜးကဵု ဏောၚ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ လက်သဏ် မၞိဟ်မသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ် ဒဒိုက်စိုတ်မသ္ကာတ်မြဟ်တအ်ဂှ် ဗွဲသၟဝ်တအ်လေဝ်
ပါဒၟံၚ် မဒှ်ရ။

ဂုဏ်နူ ဒှ်ဒဒိုက်သောကစိုတ် ဗွဲမလောန် တုဲ ပွမရံၚ်စံၚ် ကု ဇကုဇကု (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ညးတၞဟ် ဟွံမာန်
ဒှ်ဓဝိၚ်သောကဂၠိုၚ်လောန်တုဲ
ပွမဒှ် ဇတဝ်ဂရိုက် ပွမမံၚ် ဟွံဆက်ဆောံ သာဲခြာကု ညးတၞဟ်
ပွမဖေက်ဒညဒၟၚ
ံ ်
ပွမဟွံတီ အခိၚ် ဒၞာဲ တအ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)

ပွမလရိုအ်ယာံ ပွမသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ် ညံၚ်လ္ပံဒၟံၚ်
ပွမဟီု မိက်သ္ဂောံ
ပွမကညာၚ် ကရေဲ
ကၠောန်ထောံဇကုဇကုသ္ဂောံဂိ(ဟွံသေၚ်မ္ဂး)

ပွမဒေါသတိတ်

ဒဒှ်မ ဟွံတီ ယၟုဇကု၊ ဇကုကၠုၚ်နူအလဵု၊
မုဒှ်ဒၟံၚ်ရော
မိက်သ္ဂောံ ဂစိုတ်ထောံဇကုဇကု ပွမဘပလ ကၠောန်သကဵုဂိကု ညးတၞဟ်ဏောၚ်

ဆဵု မၞိဟ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဒဒိုက်စိုတ် ဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ် မွဲ တှ်ေ မုသ္ပဏောၚ်ရော
ဘဲအန္တရာဲ သ္ဂောံစ္ဍး ဂှ် ပထမ၊ ညံၚ်
ညးတၞဟ်တံ
စသိုၚ်
ခယျ

ဘဲအန္တရာဲစ္ဍး

မၞး၊ မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ ကေုာံ

ကၠောန်ကဵုချ ိုတ်ပၠိုတ်ညိ။

ယဝ်ရ

သ္ဒးဒုၚ်

ဒၟံၚ် ဘဲဟွံစ္ဍး မ္ဂးတှ်ေ တိတ်နူဒၞာဲဂှ်တုဲ ကေတ်အရီုဗၚ်ညိ။ ယဝ်ရ

မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ

ကဵုအန္တရာဲကုဇကုဇကု

မာန်ဏောၚ်

မ္ဂးတှ်ေ

အာတ်အရီုအဗၚ်ညိ။ သၟာန်မွဲကၠောန်ကမၠောန်မွဲစွံညိ၊ ဆက်ဖုၚ် ကု ပွမဒုၚ်
ကာပၟိက်ဇၞော်ဂှ် ညိ။ စပ္တံနူဂှ်တအ်။ ညံၚ် ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂွိုအ်ကၠောံသၞာန်ဂှ်
ဒ္ဂေတ်ဗက်ကၠောန်ကေတ် ပွမစဵုဒၞာကၠာတအ်ဂှ်ညိ။ ပၟာ - မံၚ် သ္ၚောဲသ္ၚောဲ
ညးသ္ကအ်။ ဇကုဇကု လ္ပကဵု ဒှ်အန္တရာဲညိ။

ရီုဗၚ်ကဵု မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ သ္ဂောံ ကၠေၚ်ထိၚ်ဒဝ်ဇကုဇကု မာန်ညိ။
(က) မၞိဟ်ဂှ် ယဝ်ရ လကိုတ်တ္ၚဵု ဂွိၚ်တူဒၟံၚ်တှ်ေ သကဵုယီု သိုက်က် ညိ။
သ္ကေၚ် ဂှ် ဂှ် ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲ မုက်လိက် -- ဂှ် မဒှ်ရ။ ဗဵုညိ။

(ခ) ယဝ်ရမၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ ဟွံတီ မုဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ပွဳပွိုၚ်ဇကု ဂှ်တှ်ေ လဴထ္ၜးကဵု
အလဵုညးစိုပ်ဒၟၚ
ံ ်၊

တ္ၚဲဏံတ္ၚဲအလဵု၊

မၞးဂှ်

ညးဂှ်ညးလဵု

ဂှ်ညိ။

ဟီုကဵု

ညံၚ်သ္ဂောံညးစွံဂွံသတိ အရာမၞုံပ္ဍဲပွဳပွိုၚ်ညး တအ် ညိ။ ပၟာ - မညာတ်ဒၟံၚ်
(ဟွံ) မမိၚ်ဒၟံၚ် မွဲမွဲဂှ် လဴထ္ၜးညိ။

(ဂ) မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ ယဝ်ရ နဲကဲ ညးမသုၚ်စောဲသ္ဂောံတတ်ကၠောံအာ ဒုက္ခ
အခက်အခုဲတအ် ကေၚ်နွံလဝ်မ္ဂးတှ်ေ ရီုဗၚ် ညး သ္ဂောံသၚ
ု ်စောဲမာန် ညိ။

ကဵုညးတၞဟ်တီ

ခါန်မၞးဂှ်

ညးဂှ်ညးဂှ်

ညိ။

ဆက်မိတ်ဇကုဇကု

နကဵုသောၚ်သောၚ်ကၠးကၠး ဗွဲမရှ်ေသှ်ေရဴဂဴညိ။ လဴထ္ၜး ယၟုမၞး၊ တာလျ ိုၚ်
ကမၠောန်မၞး၊ ခါန်မၞးဒှ်ဒၟံၚ်ဒတုဲ သ္ဂောံ ရီုဗၚ် ညး ညိ။ သၟာန်ယၟုမၞိဟ်မွဲလပါ်ဂှ်ညိ။
သ္ဂောံကော်ယၟုတုဲဟီုအရေဝ်မာန် မဒှ်ရ။
ကဵုညိၚ်ဝတ်ၜိုဟ်သြိုဟ်ဒၟံၚ်ညိ။

လ္ပကညာၚ်

ကု

မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံညိ။

ဟွံသေၚ် မ္ဂး လ္ပကဵု ညး ဒှ်မကၞန်ဂြက်ညိ။

ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဘဝညးတအ် ဂှ် ညိ။
တၚ် ဏှ်ပရိုၚ်

မသောၚ် ခဍောၚ်ဍာံပြတအ်ဂှ် ကဵုညိ။ ညံၚ် သ္ဂောံ

ကၠိုဟ်တီ အကာဲအရာတအ် ကေုာံ ညံၚ်သ္ဂောံ တီ မုအရီုအဗၚ် တအ်

ဂွံမာန်ဂှ် ကဵု တၚ်ဏှ် ပရိုၚ် မပတှ်ေဂွံတအ်ဂှ်ညိ။ ဟီုကဵု အရေဝ် ညးတအ်

မကၠိုဟ်ခၠၚ်မာန်တအ် ဂှ်ညိ (မအရေဝ် မယှုက်ထုဲခက်ခုဲတအ်ဂှ် လ္ပသုၚ်

ကလၚ်ညိ။ ညံၚ်ရဴ မဝ်ဂျူ (၂)ဂှ် သုၚ်စောဲ တၚ်စိုန်သ္ကီု ပရေၚ်ဆက်စၠောံ

မၞးတအ်ညိ။ လ္ပပရာန်စကာ ကု ညးမွဲလပါ်တေံ သ္ဂောံဟီုအရေဝ်ညိ။
စိုတ်သကဵုဂၠိၚ်ညိ။ လဲထ္ၜး ကဵု ညးတံ ခါန် မၞး နွံဒၟံၚ် ဒတုဲ သ္ဂောံကလၚ်ကဵု
ကေုာံ သ္ဂောံရီုဗၚ်ကဵု ညိ။

စောဲညိ)။ ဟီု ယဵုယဵုသောၚ်ၚ်ညိ။ ပၟိက်ဒှ်တှ်ေ (အခါရဒးထပ်ဟီုတှ်ေ)
ထပ်ဟီုညိ။ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ချူဖျေံ လဝ်ညိ။ ကၠိုဟ်/ဟွံကၠိုဟ် သက်သ္ဒးသၟာန်
နွံ/ဟွံမွဲ သၟာန်ညိ။

မံၚ်ကဵု မၞိဟ်ဂှ် တုပ်ပ်ညိ။ ဂ္စာန် ညံၚ်ဂွိုအ်ထောံဒး ညးမွဲဓဝ် ညိ။ ယဝ်ခါရ

ကဵုတၚ်ဏှ်ပရိုၚ် နဒဒှ်နမတ်နဇိုၚ်နတဲ တအ်ညိ၊ ကၠောန်ကဵု ညံၚ်သ္ဂောံ နွံကဵု
ပွမသက်သာ ညိ။ ဒှ်မာန်မ္ဂးတှေ် ကဵု ဒၞာဲ မတက်ကျာဗွဲမသ္ၚိတ်ဇြမာန်ဂှ်၊
သၟုၚ်မွဲမွဲ အေဝ်ကိုဝ်ဟဝ်မဟွံပါဂှ် (ဟွံသေၚ် မ္ဂး) ယာတ်ဒှ်ဒှ် ဂှ် ကဵုညိ။
ပဋိပတ်ဣဂှ်တအ်ဂှ်

ရီုဗၚ် ကဵု ညံၚ်ညးတအ် သ္ဂောံ အာတ်ဒုၚ်အရီုအဗၚ် နူမၞိဟ်မရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကဵု

ဗဒှ်ကဵုစိုတ်ညးတအ်သ္ဂောံဂီုကၠီုမာန်

မဒှ်ရ။

သၟာန်မုညးတအ်နွံပၟိက်ဂှ် ညိ။ လ္ပခယျ မၞးတီ ပၟိက်ညးတအ် ညိ။
ဟီုအရေဝ်နကဵုဖၚ
ု ်တှ်ေ ဒဵုကဵုမၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ

ညိၚ်ဝတ်အာ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ဒဵုကဵု ဆက်စၠောံကဵု ညံၚ်သ္ဂောံ
ပွမဒုၚ်ကာပၟိက်ဇၞော်တအ် အာစိုပ်ရီုဗၚ် မာန် ဂှ် လ္ပဖျေဖ
ံ ုၚ်

တုဲ ဆက်ရပ်လဝ်ကဵုညိ။ မၞိဟ်မွဲလပါ်တေံ စိုတ်သက်သာနွံ
ဟွံနွံ ဟီုအရေဝ် မာန် ဟွံမာန်ဂှ် စၟတ်ကဵုညိ။

ဇကု

မံၚ်

ကဵုတုပ်ပ်

ဟွံမာန်မ္ဂးတှ်ေ

ဒဵုကဵုမၞး

အာတ်

အရီုအဗၚ်ဂွံ

(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) သကဵုမၞိဟ်ကၠောန်မွဲစွံ (ဟွံ) ရဲသဟာဲ ညးမမံၚ်ကဵုတုပ်ပ်မာန်
ညးမကဵုအန္တရာဲ ဟွံမာန် ဂှ် မံၚ်ကဵု ဒဵုညးတအ် ညိၚ်ဝတ်ကၠုၚ် ညိ။

လှဲပၠံၚ်စၞောန်ထ္ၜး ဗစိုပ်ကဵု ပွမရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ဗွဲတၟေၚ် တအ် ညိ။ ၜိုတ် ဇကု
ကၠိုဟ်ခၠၚ်စိုန်သ္ကီု ဂှ်ရ ရီုဗၚ်ညိ။ သကဵု ညးမဒုၚ်ကဵုကာဗွဲတၟေၚ်မာန် မပ္တံ ကဵု

အ္စာဝန်၊ ခုဇ္ဇာ၊ ညးမသှ်စိုတ်သဳကၠဳကဵု ကေုာံ တၠပညာ ပရေၚ်ထတ်ယုက်စိုတ်
တအ်

ဆက်ရီုဗၚ်အာညိ။

နကဵုဇကု

မၞးကေတ်ကဵုအဆက်ကု

ပွမဒုၚ်ကာဣဂှ်တအ် ညိ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) သ္ဂောံတီ စပ္တံ ကဵု မဂၞန်ဖုၚ်၊ ဌာန်ဒၟံၚ်

မသ္ဂောံကေတ်အဆက်မာန် ညံၚ်သ္ဂောံ ဂွံ အရီုအဗၚ် အထံက်အပၚ်တအ်
ပၠန် ကေုာံ တၚ်စၞောန်ထ္ၜးတအ် ကၠးကၠးဂှ် ရီုဗၚ်ညိ။
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မဝ်ဂျူ (၅)
ပွမရီုဗၚ် ထံက်ပၚ်
ပ္ဍဲ အကာဲအရာဗွဲတၞဟ်ခြာ

အကာဲအရာ လ္ၚဵု မနွံပၟိက် ပွမထပ်စုတ်ကူချပ်ကဵုဗွဲတၞဟ်ခြာ ဗဟူ ယဲကပ်ဂၠးကဝ်
ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဒှ် ဒၟၚ
ံ ် ဂှ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဒၞာဣဏံ မဒှ်ရ။

ညးမၞုံ ပ္ဍဲအကာဲအရာ မလောဲဒၚ
ု ်စသိုၚ်(ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပ္ဍဲအကာဲအရာ မသ္ဒးဒုၚ်ကၠဟ်ထောံလဝ် တအ်ဂှ် ဟွံပကေၚ်ကာ ဂှ်
လ္ပပညိ။
ညးဂှ်ဒှ်ဒှ် ပ္ဍဲဘဝမွဲ အခိၚ် စိုပ်အာ ပ္ဍဲ အကာဲအရာမွဲမွဲ မလောဲဒုၚ်စသိုၚ် (ဟွံ) အကာဲအရာ မသ္ဒးဒုၚ်ကၠဟ်ထောံလဝ်ဂှ် နွံမာန် မဒှ်ရ။ ဆဂး မၞိဟ်လ္ၚဵုဂှ်

ဟိုတ်နူကဵု တၚ်စဵုဒၞာကေုာံတၚ်ဗက်စမွဲလပါ် မဒှ်ကၠုၚ်တုပ်ပ် ကု လက်သဏ် မသ္ဒးစၟတ်သမ္တီလဝ် ညးဂှ်ညးလဵု တအ် ကေုာံ ဟိုတ်နူ ပွမ သ္ဒးတၚ်
ဒုဟ်သ္ပပရေံ၊ ပွမပါဲထောံလဝ်တအ် ဂှ် တုဲ အကာဲအရာသာ်ဂှ် ဂှ် ပဵုသ္ဂောံဆဵုဂဗ တုဲ ပဵုသ္ကာတ်မြဟ်မာန် မဒှ်ရ။ အဃောယဲကပ်ဂၠးကဝ်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉
ဒှ်ဒၟံၚ်ဂှ် မၞိဟ်မၞုံပ္ဍဲ အကာဲအရာ မလောဲဒုၚ်စသိုၚ် တအ်ဂှ် နွံပၟိက် တၚ်စွံဂရု ဗွဲတၟေၚ်တအ် မာန် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲ မၞိဟ် မလောဲဒုၚ်စသိုၚ် (ဟွံ)
မၞိဟ်သ္ဒးဒုၚ်ပါဲထောံလဝ် တအ် ဂှ် ဗွဲသၟဝ်ဏံတအ် ပါလုပ်ဒၚ
ၟံ ်ရ။

•• ညးမသ္ဒးဒုၚ် ပွမပ္ကီုပရာပ်ကြာန်ကြာန် (ဟွံ) ပွမပါ်ပါဲဆက်ဆောံတအ် မာန် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) မၞိဟ်သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ်လွာဲလၟုဟ် တအ် - ပၟာ ပွမပ္ကီုပရာပ်ကြာန်ကြာန် နဒဒှ်ဒုၚ် သ္ဇိုၚ် ကု တြုံဗြဴ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပွမပ္ကီုပရာပ် နူအဖဝ်မဍုက်ကေဝ် တအ်ဂှ် အပ္ဍဲအခိၚ် တာဒၞာလဝ်အာကၠုၚ်

အဃောကာလယဲကပ် ဂှ်တှ်ေ ပဵုဂၠိုၚ်တိုန်မာန်၊ (LGBTQI တအ်၊ မၞိဟ်မလၟိဟ်အောန်တအ်၊ ကောန်ကမၠောန် ပြံၚ်ဆုဲ တအ်၊ မၞိဟ်ဒှ်ဒဒိုက်တအ်၊
ညးမဟွံခိုၚ်ကၠိုက် တအ်)

•• ညးမအယုက်ဇၞော်တအ်၊ ဗွဲတၟေၚ်တှ်ေ ညးမဝိုတ်ဝုဲလေပ်တအ် ( ပၟာ - မၞိဟ် မၞုံကဵု ယဲမပေက်တိုန်)

•• ညးဗြဴမၞုံကဵုပဋိသန္ဓိ ကေုာံ ညးမၞုံကဵု ယဲမဂၠၚ
ိ ်သ္ၚောဲ မသ္ဒးနွံပၟိက် သ္ဂောံ ဒုၚ်ကေတ် ပွမမၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် တအ်

•• ညးမဟွံခိုၚ်ကၠိုက် တအ် မပ္တံကဵု ညးမဟွံခၚ
ို ်ကၠိုက် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက်စိုတ် ကေုာံ ပရေၚ် မၞိဟ် ဆက်စပ်ကဵု စိုတ် တအ်
•• ကောန်ၚါ်တအ်၊ မၞိဟ်ပၠိုၚ်ၚ်တအ်(နူ၁၃သၞာံ ဒဵုစိုပ်၁၉သၞာံ) ကေုာံ မၞိဟ်မၚ်မွဲရံၚ်စံၚ် ဍေံတအ် ဂမၠိုၚ်

•• မၞိဟ် သ္ဒးမံၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ဒၞာမၞိဟ်ကြေပ်တအ် (ပၟာ - ရဲထံၚ်၊ ရဲဒးဒၟံၚ် အချုက်၊ မၞိဟ်ဒှ်ဒဒိုက်နူဗ္ဒပ်တအ်၊ ရဲမံၚ်

ပ္ဍဲ အရာပ်မၜက်လုပ်တအ်၊

ညးမအယုက်ဇၞော် နူရၚ
ု ်မၞိဟ်ဗျုဗျုတအ်၊ မၞိဟ်ယဲ နူ ရုၚ်ဂဥုဲ ပရေၚ် ထတ်ယုက်စိုတ်တအ်၊ မၞိဟ်ယဲ နူ ခဒမ်ပ္ဍဲ (ဟွံ) မၞိဟ်သ္ၚိဟွံမွဲတအ်

•• မၞိဟ်မံၚ်ညးမွဲဓဝ် မဝါတ်ဂါတ်သ္ဂောံတိတ်မ္ၚး တအ်

•• ညးမၞုံကဵုအခက်အခုဲ သ္ဂောံကေတ် ပွမဒုၚ်ကာ တအ်(ပၟာ - ကောန်ကမၠောန်ပြံၚ်ဆုဲတအ်)
ညးမလောဲဒၚ
ု ်စသိုၚ်တအ်ဂှ် ဟွံမွဲကဵု ဒဒှ်မညာတ်လောဲ (ဟွံ) ဒဒှ်မညာတ်ကၠးခၠေဲ
မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်ရ ညံၚ်သ္ဂောံ စွံဂရုကဵု နကဵုဆာန်ဍူ နကဵုဗ္စာရဏာ ကု ညးဂမၠိုၚ်
မၞးမဆဵုဂဗတအ် ဖအိုတ်ဂှ် ကာဇၞော်ဒၚ
ၟံ ် မဒှ်ရ။

ပွမကဵုဇြဟတ်ရီုဗၚ် ကု မၞိဟ်မမံၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ ဒဒမ်ဂေဟာလွဳဝတ်ရံၚ်စံၚ် တအ်
မၞိဟ်မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲ ဒခမ်ဂေဟာလွဳဝတ်ရၚ
ံ ်စံၚ်တအ် (ပၟာ - ရုၚ်မၞိဟ်ဗျုဗျု
ကေုာံတၞဟ်) ဂှ် သ္ဒး ဆဵုဂဗ ကု ပွမပြိုၚ်ပကာန်ဗွဲတၞေဟ်ခြာ တအ် မာန် မဒှ်ရ။ ပၟာ
- မၞိဟ်အယုက်မဇၞော်တအ်ဂှ် အခေါၚ် သ္ဂောံကၠောံသၞာန်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ပဵုဂၠိုၚ်တုဲ

ယဲလေဝ် ပဵု သ္ကာတ်မြဟ် မာန် ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ် ဒဒှ်မဂၠိုၚ်ကဵုဓဝိၚ်သောက၊

ဒဒှ်မဖေက်ဒည၊ ဒဒှ်မအောန်စိုတ် တအ် ဂှ် သ္ဒး ဒုၚ်စသိုၚ်မာန် မဒှ်ရ။ ဗွဲတၟေၚ်တှ်ေ
ကၠောန်ဒၟံၚ်

ပွမရံၚ်စံၚ်လွဳကဵုဗွဲတၞဟ်ခြာ

မဂွိုအ်ဆဵုကဵု

မၞိဟ်ညးတအ်ဆာန်

တှ်ေ

ဒုၚ်စသိုၚ်ပဵုတိုန်မာန်ဏောၚ် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု အကာဲအရာ မတၟေၚ်မဟွံတုပ်ကဵုဓမ္မတာ
ဗဟူယဲကပ်ဂၠးကဝ်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ဒှ်ဒၚ
ၟံ ်ဂှ် ပ္ဍဲ ခဒမ်လွဳဝတ်ရံၚ်စံၚ်တအ်လေဝ် ပွမသ္ကု
တ်သ္ကဝ်ဂုဏ်သိက္ခာမၞိဟ်တအ် မံက်ဒှ်မာန် မဒှ်ရ။ ညးမဒုၚ် ကာတအ် လေဝ် သ္ဒးဒုၚ်
စသိုၚ်
ညံၚ်ကဵု

ညံၚ် ကဵုအစောန်စရာဲသ္ဂောံပြံၚ်လှာဲအကာဲအရာဣဂှ် ဟွံမွဲ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး)

ဒုဟ်နွံဒၟံၚ်

တအ်ဂှ်

လေဝ်

ဒှ်မာန်မဒှ်ရ။

ညံၚ်သ္ဂောံ

ထိန်ဒက်စဵုဒၞာကဵု

အခေါၚ်အရာကေုာံဂုဏ်သိက္ခာ မၞိဟ်မံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲ ဂေဟာ၊ ညံၚ် သ္ဂောံ ထပ်တုဲထံက်ပၚ် ကဵု
တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်တအ် တန်ဗ္တောန်တအ် ကု ညးမဒုၚ် ကာတအ်ဂမၠိုၚ် ပၟိက်နွံဒၟံၚ် မဒှ်ရ။
ယဝ်ရ မိက်သ္ဂောံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ်
သွက် အထံက်အပၚ် ပရေၚ် မၞိဟ်ဆက်စပ်ကဵုစိုတ် ကေုာံ ပရေၚ်ထတ်ယုက်စိုတ် ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ တအ် ဂှ်
တှ်ေ ဗဵု အဆက်လက္ကရဴ ပရူ ညးမအယုက်ဇၞော် နူ လိက်ပရေၚ်ဓမၠေံ IASC ဂှ် ညိ။ https://bit.ly/3eDSYwh
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ညးဗြဴ ကေုာံ သၟတ်ဗြဴ ညးမသ္ဒးဂိဒၚ
ု ်စသိုၚ် ဟိုတ်နူ ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉
ဗီုနဲ

အကာဲအရာပၟိက်ဇၞော်တၞဟ်ဟ်တအ်

ကီုရ

ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉

ဂှ်လေဝ်

သကဵုညးဗြဴကေုာံသၟတ်ဗြဴတအ် ဒှ် ပွမလောဲဒုၚ်စသိုၚ် တအ် ဂၠိုၚ် မာန် မဒှ်ရ။ ပၟာ - ပ္ဍဲ
ညးဗြဴကေုာံသၟတ်ဗြဴတအ် တာလျ ိုၚ် မသ္ဒးရံၚ်စံၚ် မၞိဟ်မအယုက်ဇၞော်ကေုာံမၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိမ
ယဲဒၟံၚ် တအ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) တာလျ ိုၚ် သ္ဒးထိၚ် ဒေံဍေံဍေံ မဟွံသ္ဒးအာဘာ သ္ဒးမံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ
တအ် ပဵုတိုန် မဒှ်ရ။ ညးတံဂှ် ပ္ဍဲသ္ၚိ သ္ဒးဒုၚ်

ပွမ ပ္ကီုပရာပ် ပဵုဂၠိုၚ်မာန် မဒှ်ရ။

နူကဵု

သ္ဇိုၚ်ပွမဒုၚ်ကာ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပွမစဵုဒၞာမၚ်မွဲ တအ် ကေုာံ နူ ကဵု ဇာဇၞိက်ပရေၚ်မၞိဟ်တအ်
လေဝ် အဆက်ပိုတ်အာဂှ် ဒှ်ဂၠိုၚ်မာန်မဒှ်ရ။ တုဲပၠန် ညးဗြဴ ကေုာံ သၟတ်ဗြဴတအ်
ပွမမၚ်မွဲပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ပွမဒုၚ် ကာ ပရေၚ် လိၚ် ကေုာံ ပရေၚ် ထတ်ယုက်ဆေၚ်စပ်ကဵု
ကေတ်ကောန်ၚါ်၊ ပွမဒုၚ် ကာ ပရေၚ် မိကောန်ငါ်၊ ပရေၚ် ကောန်ငါ်ၜံၚ်လဝ်ဟွံလအ်၊
ပရေၚ် ထတ်ယုက်ကောန်ငါ်တအ် သ္ဂောံကေတ်စိုပ်ဂှ် အောန်အာ မာန် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲဍာ်ဓမၠေံ
ကီု ဍာ်ဒၠိၚ် ကီု သ္ဒးဆဵုဂဗကဵု အခက်အခုဲမပဵုဇၞော် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တအ် မာန်တုဲ
ပွမဇြောတ်စလ္တူဇကု၊ ပွမကၠောန်ဟွံခိုဟ်လ္တူဇကု ဒှ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ ပွမသ္ဒးလုပ်ကၠောန်ပ္ဍဲက
မၠောန်မအန္တရာဲဂၠိုၚ်တအ် လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ် မာန်မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်ရ ပ္ဍဲ ကဏ္ဍ ပၠန်ကၠော
န်ကုယဲကပ်တအ်သီုဖအိုတ်(ပ္ဍဲဒၞာကမၠောန်၊ ပ္ဍဲအရာပ်ပ္ဍဲကွာန်၊ ပ္ဍဲဂဒပ်တအ် ပါကီု) ဂှ်
သ္ဂောံစုတ်ပၠောပ် ပၟိက်ဗွဲတၞဟ်ခြာ ညးဗြဴကေုာံသၟတ်ဗြဴတအ် ဂှ် ဇၞော်ကဵုပၟိက် မဒှ်ရ။
ယဝ်ရမိက်သ္ဂောံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ် ပၠန်တှ်ေ
UN Women၊ လိက်ပရေၚ် ဓမၠေံ ပရူမူဝါဒ - ဂုဏ်ဖဵု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ လ္တူ ညးဗြဴ
တအ် https://bit.ly/3avwg6v
လိက်သမ္တီ နဲပညာဗွဲကြတ် IASC ဆေၚ်စပ်ကဵု ပွမစဵုဒၞာမၚ်မွဲ
နူပွမဇြောတ်စလ္တူညး ကေုာံ ပွမကၠောန်ပရေံလ္တူညး ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ် လိၚ်
ဗဟူ အပ္ဍဲ ပွမပၠန်ကၠောန်ကု ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ https://bit.ly/2VNuvvX
တၚ် စၞောန်ဗွဲကြတ်-တၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကဵုသတိ ပရေၚ်ညးတြုံညဗြဴ
သွက်ပွမကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ကၠောံသၞာန်ပြးဇး https://bit.ly/2XUDJcr

ပွမကဵုဇြဟတ်ထံက်ပၚ်ကဵု ညးမဒှ်ဒၟၚ
ံ ်ဓဝိၚ်သောကတအ်
အပ္ဍဲကာက ယဲကပ်ဂၠးကဝ်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂှ် ဟိုတ်နူသ္ဒးဟောံအာ မၞိဟ်ဇကုဆာန်တအ်
တုဲ

သ္ဒးဒှ်ဒၟံၚ်လၞီစံၚ်တူ

ဂှ်

ဒှ်လညာတ်ဆဵုဂဗ

မပရေံ

ခက်ခုဲ

လောန်ကာဲ

မဒှ်ရ။

မၞိဟ်ဣဂှ်တအ်ဂှ် နဲကဲသုၚ်စောဲဒၟံၚ်တွဵုသ္ဂောံတတ်ကၠောံအာ စိုတ်ဂြတ်ဂြက်တအ် ( ပၟာ ပွမကေတ်ဇြဟတ်အထံက်အပၚ် နူရဲကၟိန်သ္ၚိတအ် (ဟွံ) ပွမကၠောန်ကမၠောန် ဗီုရိုဟ်တ္ၚဲ ) ဂှ်
ကာလသုၚ်စောဲမာန်တှ်ေမှ မာန် ။ ဟိုတ်နူ မၞိဟ်ချ ိုတ် ဂုဏ်နူကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်တှ်ေ ဗီုကဵု
ကၠောန်မာန်အာ အခိုက်ကၠောန်ဒၟံၚ်ဗီုရိုဟ်ဟ်တွဵု သွက်သ္ဂောံယှအ်ဓဝိၚ်သောကညးတအ် ဂှ်
ကၠောန်ဟွံမာန်လေဝ် ဒှ်မာန် ဒၟံၚ်ရ။ မၞိဟ်ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ဗဟူကာလယဲကပ်ကိုဝ်ဗေတ်
တအ်ဂှ် သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ် ပွမချ ိုတ် ကေုာံ ဓဝိၚ်သောက တအ် ဂၠိုၚ်နူ အခိၚ် အရိုဟ်တွဵုတေံ
ဆဵုဂဗ

မာန်မဒှ်ရ။

ပွမသ္ဒးဒုၚ်

စသိုၚ်

ဒၟံၚ်

ဟွံမိက်ညာတ်ဟွံမိက်ဒုၚ်စသိုၚ်

ပွမဟောံဗြောံကေုာံလၞီသောက မညာတ်ဒၟံၚ် တအ် ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန် မဒှ်ရ။ အခါရ နကဵုညးတအ်
သ္ဒးဟောံဗြောံတှ်ေ သ္ဂောံဆဵုဂဗတတ်ကၠောံဂှ် ပဵုခက်ခုဲ မဒှ်ရ။
မိက်သ္ဂောံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ် ပၠန် မ္ဂးတှ်ေ
ပွမဒှ်လၞီသောက ပ္ဍဲအခိၚ်ဗွဲတၟေၚ် (Irish Hospice Foundation): https://bit.ly/2Sh60X1
ပွမဆက်စၠောံဟီုဂးပရေၚ်ချ ိုတ် ကုကောန်ၚါ်တအ် ကေုာံ ပွမရီုဗၚ် ကု ကောန်ၚါ်တအ်
သွက်သ္ဂောံတတ်ကၠောံ ဓဝိၚ်သောက မာန် - https://bit.ly/3d2hZQp
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ပွမရီုဗၚ် ထံက်ပၚ်ကဵု မၞိဟ်မံၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ
မၞိဟ်အကာဲအရာ တုပ်ကဵုညံၚ်ရဴ မံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲ
ကောန်ကမၠောန်ပြံၚ်ဆုဲတအ်
ပ္ဍဲကဵု

တၚ်ခက်ခုဲညးမမံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲ

ဒဒှ်မကေတ်ဟွံစိုပ်ကဵု
သ္အးဇ္ၚးပွဳူပွူ၊

ပရေၚ်

အကာဲအရာဗီုဏံ

သ္ဇိုၚ်တၚ်ပၟိက်
သ္အးဇ္ၚးဇကုဇကု

မပ္တံကဵု
ကေုာံ

ခဒပ်ညးမဒှ်ဒဒိုက်တအ်၊
ခဒပ်ညးမဒှ်ဒဒိုက်တအ်၊
မသ္ဒးပြိုၚ်ပကာန်

စၞစ၊

ဍာ်၊

ဒၞာဲဇူဒေါံ၊

ပွမမၚ်မွဲပရေၚ်ထတ်ယုက်

တအ်ဂှ်
ပရေၚ်
တအ်၊

ပွမဟွံဒ္ဂေတ်ဗက် စေဝ်ပၞောန်သ္ဒးမံၚ် သ္ၚောဲသ္ၚောဲ နူ ညးမွဲကုညးမွဲ ဟိုတ်နူ မၞိဟ်တအ်
ဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်ကြေပ်ကြေက်ဒၚ
ၟံ ်၊ ဒဒှ်မသ္ဒးဆဵုဂဗကု ပွမသ္ကုတ်သ္ကဝ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်တအ်
နူကဵု

ညးကောပ်ကာဲစေဝ်ပၞောန်

ပါလုပ်ဒၟံၚ်

မဒှ်ရ။

ညံၚ်သ္ဂောံဒ္ဂေတ်ဗက်

ဂကောံဗော်

တၞဟ်ဟ်

ပွမတာဒၞာအာကၠုၚ်တအ်

တအ်

တိတ်အာတုဲတှ်ေ

သွက်မၞိဟ်ဆက်ကၠောန်ဒၟၚ
ံ ် ပ္ဍဲ ခဒပ်ညးမဒှ်ဒဒိုက်တအ်ဂှ် တာလျ ိုၚ် ပွမပဵုတိုန် ကေုာံ
ပွမဒှ်ကၠုၚ်ကၠောန်ဟွံမာန်ကဵုမာန် တအ် နွံကၠုၚ်မာန်မဒှ်ရ။ တုဲပၠန်တှ်ေ ညးမဒှ်ဒဒိုက်တအ်
ကေုာံ ညးမထောံဌာန်ပြံၚ်ပါဲကၠုၚ် တအ် ဂှ် သ္ၚိဌာန်၊ ဂကောံသ္ကအ်မၞိဟ်အရာပ်ကွာန်၊
မၞိဟ်မဆာန်တအ် (ဟွံ) ကမၠောန်မဂယျ ိုၚ်လမျ ီု တအ် ဟောံဗြောံလဝ် တုဲယျမ္ဂးတှ်ေ
တမ်ရိုဟ်အရီုအဗၚ် ဇကုဇကု၊ တမ်ရိုဟ်အရီုအဗၚ် နူမ္ၚး သွက်သ္ဂောံတတ်ကၠောံအာယဲ
ကပ်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ တအ်လေဝ် အောန်ဒၟၚ
ံ ်မာန် မဒှ်ရ။
ယဝ်ရမိက်သ္ဂောံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ် မ္ဂးတှ်ေ
တၚ် ကဵုကသပ် ဂမၠိုၚ် ပရူ ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉၊ ကောန်ကမၠောန်ပြံၚ်ဆုဲ၊ ညးမဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ
ကောန်ငါ် မထောံပါဲဆုဲပြံၚ် ဌာန်ဒၚ
ၟံ ် ပ္ဍဲဍုၚ် တအ် (UNICEF) : https://uni.cf/2VZIDCk

ပွမရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကဵု ညးမဟွံခိၚ
ု ်ကၠိုက်တအ်
ညးမဟွံခိုၚ် ကၠိုက်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵု ပရေၚ်ကေတ်စိုပ် တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်မဒးရးတအ်ဖအိုတ်
ဆေၚ်စပ်ကဵု

ပရူကိုဝ်ဗေတ်-၁၉၊

ဒဒှ်မယဲကၠောံသၞာန်ပြးဇး၊

နဲကဲ

သ္ဂောံ

စဵုဒၞာ

ညံၚ်ယဲဂွိုအ်ကၠောံသၞာန် ဂှ်တှ်ေ သ္ဒးဆဵုဂဗကု တၚ်ဆိုအ်ဗ မာန်မဒှ်ရ။ မၞိဟ်မံၚ်ဒၟံၚ်
ပ္ဍဲသ္ၚိဂေဟာမရံၚ်စံၚ် ညးမဟွံခိုၚ်ကၠိုက်တအ် ဂှ် သ္ဒးဆဵုဂဗ ကု ပြဒ္ဒညာ အခက်အခုဲ
အတိုၚ် ပရူ မၞိဟ် မံၚ်ပ္ဍဲ ဂေဟာမရံၚ်စံၚ်တအ် မထမံက်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲလ္တူ ဂှ်တအ် မာန်တုဲ
နွံကဵု အန္တရာဲ မသ္ဒးဒုၚ်ကၠောန်ပရေံ ကေုာံ/ဟွံသေၚ်မ္ဂး မသ္ဒးဒုၚ် ထောံပါဲလဝ် တအ်
မာန် မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု အကာဲအရာ မဟွံမွဲကဵု ပွမကၠောန်ကဵုမာန် ဗွဲမရံုဂပ် ညံၚ်သ္ဂောံ
သီုဖအိုတ် ပါလုပ်မာန် ဂှ်တှ်ေ ညးမဟွံခိုၚ်ကၠိုက်တအ်ဂှ် နကဵုယေဘုယျတှ်ေ ပွမ
ကေတ်စိုပ် ပွမလွဳဝတ်ရံၚ်စံၚ် ကေုာံ တၚ်ဒုၚ်ကာတအ် မပ္တံကဵု စၞစ၊ ပွမရံၚ် စံၚ် ပရေၚ်
ထတ်ယုက်၊ တၚ် သ္ဇိုၚ် ဒုၚ် ကာတအ်၊ ကေုာံ တၚ် ဏှ်ပရိုၚ် တအ် ဂှ် အောန်ဒၟံၚ်မဒှ်ရ။
ဟိုတ်သာ်ဂှ်ရ

ပ္ဍဲကာလမကြေပ်ကြေက်ဒၟၚ
ံ ်ဏံ

တှ်ေ

ညးမဟွံခိုၚ်

ကၠိုက်တအ်ဂှ်

သ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ် ဖဵုအဆက် မပဵုသ္ကာတ်မြဟ်တအ် မာန်မဒှ်ရ။
မိက်သ္ဂောံထပ်ဂွံတမ်ရိုဟ်တအ် မ္ဂးတှ်ေ
တၚ် ကဵုကသပ် (၁၀)တၚ် - ဗ္စိုပ်ကဵု ပွမပၠန်ကၠောန်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ - နူဂကောံပရေၚ်
ဟွံခိုၚ်ကၠိုက်ဍုၚ်နာနာသာ် ဒက်လဝ်မိတ်ဂမၠိုၚ် https://bit.ly/3anq4NX

ခံက်အၚ် - ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ (CBM) - တၚ်ချဳဒရာၚ် မသ္ပသ္ဇိုၚ်ကု အရာပ်၊ကွာန်
မပၠောပ်ချပ် ကု ဒဒှ် မဟွံခိၚ
ု ်ကၠိုက် - https://bit.ly/2KooqRu
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အဆက်လက္ကရဴ (က)
တၚ်ကဵုကသပ်ဂမၠိုၚ် သွက်မာန်နေဂျာတအ် ကေုာံ မၞိဟ် ကောပ်ကာဲတအ် မရီုဗၚ် ထံက်ပၚ်ဒၟံၚ်
ညးမဒုၚ်ကာတအ် ကေုာံညးမဒုၚ်ကာ နကဵုစေတနာတအ်
နကဵု မာန်နေဂျာ ကေုာံ/ဟွံသေၚ်မ္ဂး နကဵုမၞိဟ်ကောပ်ကာဲမွဲ ဂှ် မၞးဂှ်ပါဒၟံၚ် နူကဏ္ဍကာဇၞော်ဇၞော် သွက်မၞိဟ်မဒုၚ်ကာ တအ် ကေုာံ/ဟွံသေၚ်မ္ဂး မၞိဟ်မဒုၚ်ကာ နကဵု

စေတနာတအ် သ္ဂောံထတ်ယုက်မိပ်ဇြိပ် ဘဲစ္ဍးဂှ် မဒှ်ရ။ အခါရ ညးမဒုၚ် ကာတအ် ကေုာံ ညးမဒုၚ် ကာ နကဵုစေတနာတအ် စိုတ်သောကဂြတ်ဂြက်ကၠုၚ် မ္ဂးတှ်ေ
သုၚ်စောဲ တၚ်စိုန်သ္ကီု မထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲ တၚ်စၞောန် ဣဏံဂှ်တုဲ ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ကဵုမာန်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကဵု ပွဳပွူကမၠောန် မကဵုဇြဟတ်ထံက်ပၚ် ပရေၚ် ထတ်ယုက်မိပ်ဇြိပ်
ကဵု ညးမဒုၚ်ကာတအ် မာန်မဒှ်ရ။

သွက်သ္ဂောံရီုဗၚ် ထံက်ပၚ် ကဵု ညးမဒုၚ်ကာတအ် ကေုာံ ညးမဒုၚ်ကာ နကဵု စေတနာတအ် ဂှ် ကၠောန်ကေတ် အတိၚ
ု ် ဗွဲသၟဝ် တအ် ဂွံဒၟၚ
ံ ်ရ။

ကဵုဇြဟတ်သ္ဂောံဗွဲကၠာသုၚ်စောဲ နဲကဲ မမၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်ဇကုဇကုတုဲ
ပွမဖန်ဗဒှ်ကဵုပွဳပွူ မကဵုဇြဟတ်ရၚ
ံ ်စံၚ်ကဵု ညးမွဲကေုာံညးမွဲ
နကဵုစိုတ်ဓာတ် ဂကောံသ္ကအ်။
ဒ္ဂေတ်ဗက်စဳပျးကဵု ဒ္ဂေတ်ဝေတ်ပ္ဍဲဒၞာဲကမၠောန် မခိုဟ်ပြဲ
မကိတ်ညဳကု ပရေၚ်ထတ်ယုက်တအ်၊ (ပၟာ - ပွမဟွံကၠောန်
အခိၚ်ပဵုပဵု၊ ပွမဆာန်ဍူညှာတာကုညးတၞဟ်) တုဲ ပွမအာက္ဍိုပ်
ပွမပၠေဝ်ပၠေတ်ဗွဲကၠာ နကဵု မဖျေံကဵုတန်ဗ္တောန် သ္ဂောံ
ကၠောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲ ပွမပၠန်စး ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉
ပွမထံက်ပၚ်တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်မဂွံလက္ကရဴအိုတ် မဍာံအိုတ် မကၠိုဟ်လောဲ
ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်သ္ဂောံမံၚ် နကဵု ဘဲအန္တရာဲဟွံမွဲ ပ္ဍဲယဲကပ်ဂၠးကဝ်
ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉
ပွမကၠောန်ဗဒှ် ဂကောံဓရီု သ္ဂောံသဳကၠဳ တၚ်သ္ဒးပြိုၚ်ပကာန်တအ်၊
ပရေၚ် ကိစ္စတအ် ကေုာံ နဲကဲသွက်သ္ဂောံသှ်သောၚ် တအ်

ပွမကဵုအခိၚ်ဇူနကဵုအခိၚ်ဍာံဍာံ ကေုာံ ပွပကဵုအခိၚ် ကု ညးမဒုၚ်ကာ
တအ် ကေုာံ ညးမဒုၚ်ကာနကဵုစေတနာတအ် သ္ဂောံ ဆက်စၠောံ ကု
ကၟိန်သ္ၚိ၊ သ္ကအ်ရဲမိတ်သဟာဲတအ်၊

ကၠောန်ဗဒှ်ကဵု သၞောတ်မွဲ ညးမဒုၚ်ကာတအ် မသ္ဂောံကဵုဇြဟတ်ရီုဗၚ်
ညးမွဲကုညးမွဲ၊
ပွမထံက်ပၚ်ကဵု ညးမဒုၚ်ကာ ကေုာံ ညးမဒုၚ်ကာနကဵုစေတနာ
ကု ပရူ ပွမသှ်စိုတ်သဳကၠဳ ကေုာံ အထံက်အပၚ်ဂမၠိုၚ်
သွက်ပရေၚ်ထတ်ယုက် ညးတအ်မကေတ်ဂွံမာန်
နကဵုဟွံသ္ဒးထမံက်ထ္ၜးယၟု၊
ပွမစွံသတိ သ္ဂောံတီ ညးမဒုၚ်ကာ ကေုာံညးမဒုၚ်ကာနကဵုစေတနာ
ညးမစိုပ်ဒၟၚ
ံ ်ပ္ဍဲ အကာဲအရာမလောဲဒၚ
ု ်စသိုၚ် (ဟွံ)
မသ္ဒးဒုၚ်ကၠဟ်ထောံလဝ် တအ်မာန် မနွံဒၟၚ
ံ ်ပၟိက်ကု
ပွမထံက်ပၚ်ရီုဗၚ်မွဲတဲပၠန် တအ်၊
ပွမဒ္ဂေတ်ဗက် သၞောတ်ဝါဒပံက်တြၚ်မွဲ မကဵုပရိၚ
ု ် ပြဒ္ဒညာ သွက်
ညးမဒုၚ်ကာ ကေုာံ ညးမဒုၚ်ကာနကဵုစေတနာတအ် မာန်ဂှ်၊ နူကဵု
ညးတၞဟ်မွဲမွဲ မာန်နေဂျာမကောပ်ကာဲဒၚ
ၟံ ်ညးတအ် ဟွံသေၚ်ဂှ်
ကဵုပရိုၚ်တှ်ေ ခိုဟ်ဂၠိုၚ် မဒှ်ရ။
ပွမကဵုစိုတ် ကု ဒဒှ်မဇၞော်ပၟိက်ကဵု ပွဳပွူ မကဵုဇြဟတ်ထံက်ပၚ်
နကဵုစိုတ်ဓာတ်ဂကောံသ္ကအ် ကေုာံ ပွမဂ္စာန်စဵုဒၞာကၠာ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်
ပဋိပက္ခတအ် နကဵုစဳပျးတုဲ ဆာန်ဍူညှာတာ စွံမေတ္တာ ကု ဇကုဇကု
ကေုာံ ကောန်ဂကောံတၞဟ်တအ်၊

ပရောပရာ သေဝ်ဠဳဏာ
သေဝ်ဠဳဏာဂှ် သ္ဒးကောပ်ကာဲ ဂကောံဍောတ်မွဲ ညးမသှ်စိုတ်သဳကၠဳတအ် ပါဒၟံၚ်ဂှ် မဒှ်ရ။ ဟိုတ်နူ ယဲကပ်

ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ ဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်တအ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်နူ ဇမ္ၚောဲ မဒှ်ရ။ ညံၚ်သ္ဂောံကဵုဇြဟတ်ထံက်ပၚ်ကဵု ဂကောံညး
ဂှ် သေဝ်ဠဳဏာ စဳဇန် သ္ဂောံ ကော်ဖုၚ် အရိုဟ်တ္ၚဲမာန် ညံၚ်သ္ဂောံစၟဳစၟတ် ကောန်ဂကောံဖအိုတ် ပြေပြံၚ်/ဟွံပြေပြံၚ်
မာန်၊ ယဝ်ရ ကိစ္စမသ္ဒးဂွၚ
ိ ်နွံတှ်ေ ညံၚ် သ္ဂောံသဳကၠဳမာန် ကေုာံ ညံၚ် သ္ဂောံ ကဵု တၚ်စၞောန် (ဟွံ) တၚ်ဏှ်ပရိုၚ်
သွက်ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉ မဂွံလက္ကရဴအိုတ် မဒှ်ရ။ သေဝ်ဠဳဏာ ကဵုဇြဟတ် ကု ဂကောံ ညးမသှ်စိုတ်သဳကၠဳဂမၠိုၚ်

ညံၚ် သ္ဂောံ ဗဒှ် ပွဳပွူ သ္ဂောံ ဖျံဖျေ ံ ကေုာံ မဒှ် ပွဳပွူ ကၠောန် နကဵု စိုတ်ဓာတ် ဂကောံသ္ကအ်၊ ညးဟွံပါတှေ်လေဝ်
ညံၚ် သ္ဂောံ ဆဵုညးသ္ကအ် နကဵုအခိၚ်ဍာံဍာံတုဲ ကဵုဇြဟတ်ထံက်ပၚ်ညးသ္ကအ် မဒှ်ရ။ ညးကဵု မဂၞန်ဖုၚ် သ္ဂောံကဵု

တၚ်ဒုၚ်ကာ မသှ်စိုတ်သဳကၠဳတအ် မဒှ်ရ။ အရိုဟ်သတ္တာဟ ညးပၠံၚ် အဳမေ(လ်) ကု ဂကောံညးတုဲ ဟီုတၚ်ဂုဏ်ကု
ကောန်ဂကောံညး သွက်ညးတအ် သ္ဂောံ နွံကဵု စိုတ်ထတ်စောံ ကေုာံ သ္ဂောံ တီ ခါန် ညး သ္ပစၟတ်သမ္တီ ကု တၚ်ကၠောန်
ညးတအ် မဒှ်ရ။
ယဝ်ထပ်မိက်သ္ဂောံဂွံ တမ်ရိုဟ်တအ် မွဲတုဲပၠန်မ္ဂးတှ်ေ
ပွမ ဒုၚ်ဆဵုဂဗတတ်ကပါ်ဗွဲမကြံၚ်မ္ၚိုဟ် ပ္ဍဲ ယဲကပ်ဂၠးကဝ်ဏံ (Headington Institute) – https://bit.ly/3ewMIq8
တမ်ရိုဟ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပွမမၚ်မွဲ ညးမဒုၚ်ကာတအ် သွက် မာန်နေဂျာ ကေုာံ ညးမဒုၚ်ကာတအ် ဂမၠိုၚ် (Antares Foundation) - နကဵုအရေဝ်ဘာသာလ္ၚဵုလ္ၚဵု
ဂှ်ဂွံကေတ်မာန် မဒှ်ရ။ https://bit.ly/34McOkp
ပွမကဵုအထံက်အပၚ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက်စိုတ် ကေုာံ ပရေၚ်မၞိဟ်ဆက်စပ်ကဵုစိုတ် သွက်ညးမဒုၚ်ကာ၊ ညးမဒုၚ်
ကာနကဵုစေတနာ၊ဂကောံသ္ကအ်မၞိဟ်တအ် ပ္ဍဲကဵု ဒဒှ်မကၠောံသၞာန် နိုဝ်ဗေဝ်ကိုဝ်ရိုဝ်ဏာဗိၚ
ု ်ရာတ်(သ်) (IFRC) : https://bit.ly/2XIAC7t
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အဆက်လက္ကရဴ (ခ)
ချူဒဇက် အၚ်အခိၚ်ရိုဟ်တ္ၚဲ ဇကု ညိ။

အခိၚ်

ကမၠောန် သ္ဒးကၠောန်တအ်

ဂ္စာန်ကဵု
ဗွဲမအောန်အိုတ်
သ္ဂောံတိက် မွဲဗ္တံတှ်ေ
(၇)နာဍဳညိ။
22

အဆက်လက္ကရဴ (ဂ)
ဗဝိုက်စက်ဝိၚ
ု ် ပွမထိၚ်ဒဝ် တအ်
ယဝ်ရသ္ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဒၟံၚ် နကဵုအစောန်ဟွံမွဲ သ္ဂောံရီုဗၚ်ညးတၞဟ် မ္ဂးတှ်ေ ထမံက်ပ္တိတ်သမ္တီကေတ်ထောံ ပြဒ္ဒညာ
မဘိုၚ်သှ်ကဵုမာန် ကဵု ပြဒ္ဒညာ ဗီုလဵုမှ မဘိုၚ်သှ်ကဵု ဟွံမာန် တအ် ဂှ် ဒှ် အထံက်အပၚ်ကုမၞး မဒှ်ရ။ နကဵုမၞး
ယဝ်ရအရီုအဗၚ်လဵုလေဝ် ကဵုဟွံမာန်တှ်ေ လ္ပဗျ ိ ဇကုဇကုညိ။ သၠးအခေါၚ်ကု ဇကုဇကု ညိ။

အရာ အဲ မကၠောန်ကဵုဟွံမာန်တအ်
ဂှ်ကီု ဂွံဒၟၚ
ံ ်ရ။

အရာအဲ မကၠောန်ကဵု မာန်တအ်
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အဆက်လက္ကရဴ (ဃ)
တၚ်စၞောန် ဂမၠိုၚ် သွက် သ္ကေၚ် မသ္ဂောံယှအ်
ကောန်ကၞိတအ် မွဲက္ဆၚ
ံ ်တုဲမွဲက္ဆံၚ်

ဒှ် နဲကဲ မွဲမရပ်စပ်ဂွံ သ္ဂောံသှ်သောၚ် ဒဒှ်စိုတ်ဂြတ်ဂြက် မာန်
မဒှ်ရ။ သ္ကေၚ် ဣဏံ ဂှ် ဗၞတ် (၇) မိနေတ် လအ် မာန် မဒှ်ရ။

ထမံက်ထ္ၜးလဝ် အရေဝ်မစၞောန်ထ္ၜး သွက်သ္ကေၚ် သ္ဂောံ သှ်ယှအ် ကောန်ကၞိတအ် မွဲက္ဆံၚ်တုဲမွဲက္ဆံၚ် မဒှ်ရ။ နဲကဲဣဏံဂှ်
နကဵုနဲကဲမွဲ ပ္ဍဲကဵု နဲကဲဂမၠိုၚ် မမၚ်မွဲဇကုဇကု ဂှ် သုၚ်စောဲ သွက်ဇကုဇကု မာန်ကီု စၞောန်ထ္ၜးကဵု ညးတၞဟ် မၞးမရီုဗၚ်ဒၟံၚ်တအ်
ကာလ စၞောန်ထ္ၜးကဵု သ္ကေၚ်ဣဏံ ကုညးတၞဟ် မ္ဂးတှ်ေ တၚ်စၞောန်ထ္ၜး ထမံက်ထ္ၜးလဝ် ဗွဲသၟဝ်တအ်ဂှ်
နကဵုအရေဝ်မၜိုဟ်သြိုဟ် တအ် သ္ဂောံဟီု ဂှ် လ္ပဝိုတ်ညိ။ မဒှ်ရ။ လ္ပဝိုတ် သ္ဂောံကဵုအခိၚ်ကုမၞိဟ်တအ် ဗွဲမရုဂပ်
သွက်သ္ဂောံဒုၚ်စသိုၚ် ဖဵု ပွမသှ်ယှအ် ကောန်ကၞိ ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်။
အရေဝ်မစၞောန်ထ္ၜး သွက်သ္ကေၚ် သှ်ယှအ် ကောန်ကၞိတအ် မွဲက္ဆၚ
ံ ်တုဒယဲမွဲက္ဆံၚ်
ပိုယ် ယီုကျာတုဲ သှ်ယှအ်အာ ကောန်ကၞိတအ် မွဲက္ဆၚ
ံ ်တုဲမွဲက္ဆံၚ် ဏောၚ်။ မၞးဒုၚ်စသိုၚ် တီကေတ်မာန်အာ တၚ်တၞဟ်ခြာ
အကြာ ဒဒှ်ကောန်ကၞိတအ်ကတေၚ်ကြံၚ်ဒၟံၚ် ကဵု ဒဒှ် ပြေယအ်အာ ဂှ် မဒှ်ရ။ ပိုယ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဟွံစွံဂွံသတိ ပွမကတေၚ်ကြံၚ်ဒၟံၚ်
ပ္ဍဲကာယျဇကု။ ခန်သ္ကေၚ် ဣဏံ ဂှ် ဗဒှ်ကဵု မၞးသ္ဂောံစွံသတိ ကု ပွမကတေၚ်ကြံၚ် တအ်ဂှ် တုဲ ဗဒှ်ကဵုညံၚ်သ္ဂောံဂွံ နဲကဲ
သှ်ယှအ်ကဵု မၞး တအ် မဒှ်ရ။
မှုက်လဝ်မတ်ညိ။ ဂ္ဇံပ္ဍဲခုၚ် တပ်တပ် ညိ။ ဖျေံလဝ်ဇိုၚ် လ္တူကၞဳတုဲ လုက်စုက်ဒၚ
ု ်စသိုၚ် ကၞဳ မၞုံ သၟဝ်ဇိုၚ်ဂှ် ညိ။ ပ္တိုန်စွံလဝ်တဲ
လ္တူဒဳ ဗွဲမသက်သာညိ။ အခိၚ် ယီုပလုပ်ကျာတှေ် အဲဟီု သ္ဂောံ ပတေၚ် လဝ် ကောန်ကၞိပ္ဍဲ ကာယျမၞး ဏောၚ်။ အဃော
ပတေၚ် လဝ် ကောန်ကၞိတအ်တှ်ေ ပွမယီုဂှ်လေဝ် ရိုဟ် နူမွဲ ဒဵုပိ တုဲ အေၚ်လဝ် ညိ။ တုဲတှ်ေ ခါရအဲဟီု ယီုပ္တိတ် တှ်ေ သ္ဒး
သှ်ယှအ်ကဵု ကောန်ကၞိတအ် ညံၚ်သ္ဂောံ ယအ် အာ အိုဿီု ဏောၚ်။
စနူတၞုၚ်ဇိုၚ်တအ် စိုအ်။ ကမၠောန်ပွမကောန်ကၞိတအ် သ္ဂောံယအ်အာ မွဲက္ဆံၚ် တုဲမွဲက္ဆံၚ် ဂှ် သကဵုကၠောန်သိုက်က် ညိ။
သကဵုပတေၚ်လဝ် သ္ကုတ်ခန္ဓကာယျညးတအ်မွဲတုဲ သကဵုယီုပၠောပ်တုဲအေၚ်လဝ်ညိ။ မၞးရိုဟ်ကဵုဗီုဏံညိ။ ယီုပၠောပ်လဝ်တုဲ
အေၚ်လဝ်ညိ။ ၁....၂....၃။ တုဲတှ်ေ ဟီုဗီုဣဏံညိ။ ယီုပ္တိတ်ထောံတုဲ သှ်ယှအ်ထောံညိ။ အခိၚ် မဟီု ယီုပၠောပ်တုဲ အေၚ်ညိ
ဂှ် ပ္တိုန်ဟီုရမျာၚ်ညိညိ တုဲ အခိၚ်မဟီုယီုပ္တိတ်တုဲ သှ်ယှအ်ထောံညိ ဂှ် ဖျေံဟီုရမျာၚ်ညိ။
ပွမပတေၚ် လဝ် ကောန်ကၞိတအ် ကဵု ပွမသှ်ယှအ်ထောံ ကောန်ကၞိတအ် ဂှ် ကၠောန်ကဵု ပ္ဍဲ အစဳအဇန် အတိုၚ် ဣဏံတအ်ညိ။
•• ပ္ၚံက်လဝ် တၞုၚ်ဇိုၚ် မၞး ညံၚ်သ္ဂောံကတေၚ်ဒၟံၚ်တုဲ စုတ်ဇြဟတ် အတိုၚ်ဂှ်တုဲ ပတေၚ်လဝ်ညိ။
•• ကောန်ကၞိ နူ ဒဳ ကေုာံ နူ ဇိုၚ် မၞး တအ်ဂှ် ပတေၚ်လဝ်ညိ။
•• ပတေၚ်လဝ် ကောန်ကၞိဗၚ
ု ် တုဲ ထၜာတ်လဝ်ဗုၚ် ညိ။
•• ကေမ်လဝ်သတ်တဲညိ။
•• ပ္ၚပ်လဝ် တၚ်တဲ မၞးတုဲ ပတေၚ်လဝ် တဲ တုဲ ထဗာန်လဝ် ပ္ဍဲ ကာယျ လပါ်လ္တူညိ။
•• ပၞးမၞးဂှ် ခညောတ်ပတိုန်ဒဵုစိုပ်ကတောဝ် (ပ္တိုန်လ္တူ) ညိ။
•• ပတေၚ် လဝ် ကောန်ကၞိ မုက် မၞးညိ။
ယီုပ္တိတ်တုဲ သှ်ယှအ် သ္ကုတ်ခန္ဓကာယျတအ်မွဲတုဲမွဲ တုဲ ဟီုဗီုဏံညိ။ လၟုဟ်ဒုၚ်စသိုၚ်စမ် တၞုၚ်ဇိုၚ်၊ ဒဳ၊ မုက်/ကၞေၚ် စပ္တံတအ်
ပြေယအ်အာ ဂှ်ညိ။ ယီု ကဵု အခိၚ် ဍာံဍာံညိ။ ဒုၚ်စသိုၚ်စမ် ဆီတအ်လုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲ တၞုၚ်ဇိုၚ်၊ ဒဳ စပ္တံတအ် ညိ။
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လၟုဟ် ခၟၚ် မၞးဂှ် ကဵုဒး သြိုဟ်မၞိဟ် သိုက်က်ညိ။ အဟိန်ယီုပပၠောပ်ဒၟံၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်မၞးဂှ် ဗဂေတ်ထောံလပါ်ပုၚ် သိုက်က် မွဲဝဴ
ညိ။ ဗဂေတ်က္ဍိုပ်မၞး လပါ်ပါဲ မွဲဝဴတုဲ ယီုပ္တိတ် အဟိန် ကၠောန်ဗဒးဒၟၚ
ံ ် ပၟၚ်မၞး သ္ဂောံဒး သြိုဟ်မၞး ဂှ်ညိ။ ယီုညိ။ ဂတးလပါ်ပုၚ်
မွဲဝဴညိ။ ယီုပ္တိတ်ညိ။ ဂတးလပါ်ပါဲ မွဲဝဴညိ။ ကၠေၚ်ဗဒးခၟၚ် ကဵု သြိုဟ်ညိ။ လၟုဟ်ကၠေၚ်သ္ပ ဂၠံၚ်ဂတး ညိ။ ယီုညိ။ က္ဍိုပ်ဂှ်
ဗ္ဂေတ်လပါ်ပါဲ မွဲဝဴညိ။ ယီုပ္တိတ်ညိ။ ဗ္ဂေတ် လပါ်ပုၚ် မွဲဝဴညိ။ ကၠေၚ်ဗဒး ပၟၚ် ကဵုသြိုဟ် ညိ။ (ကၠေၚ်သ္ပ ၜါတုဲညိ)
လၟုဟ် ကၠေၚ် ပတပ်ထောံ က္ဍိုပ်မၞးညိ။ မၞး သ္ပဂွံသတိ ခါန်ပ္ဍဲစိုတ်ကဵုခန္ဓမၞး ညိၚ်ဝတ်ၜိုဟ်သြိုဟ်အာ ဏောၚ် မဒှ်ရ။ လၟုဟ်မၞး
သ္ဂုတ်သွာတ်ထောံ မၞးမၚ်မွဲဇကုဇကုရိုဟ်တ္ၚဲဏောၚ် ညိ။
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အဆက်လက္ကရဴ (ၚ)
တမ်ရိုဟ်ဂမၠိုၚ် မၞုံ ပ္ဍဲ ဒေသ မၞး
ပ္ဍဲခံက်အၚ်ဏံ ဗပေၚ် ကဵု တမ်ရိုဟ်ဂမၠိုၚ် မၞုံပ္ဍဲဒေသ မၞး တအ်ညိ။

တၚ်ဒုၚ်ကာဂမၠိုၚ်

မဂၞန်ဖုၚ်

နဲကဲ လှဲပြံၚ်စၞောန်ကဵုမာန်ဂမၠိုၚ်

တၚ်ဒုၚ်ကာပရေၚ်ထတ်ယုက်စိုတ်
ဂမၠိုၚ်
တၚ်ဒုၚ်ကာ မပၟိက်ဇၞော် ဆေၚ်စပ်ကဵု ဂဥုဲ
တအ်
တၚ်ဒုၚ်ကာဂစိုတ်ပၟတ် တအ်

တၚ်ဒုၚ်ကာ ပရေၚ်မၞိဟ် တအ်

သၟိၚ်

တၚ်ဒုၚ်ကာဆေၚ်စပ်ကဵုညးဗြဴတအ်
တၚ်ဒုၚ်ကာ ပရေၚ် စဵုဒၞာမၚ်မွဲ ကောန်ၚါ်
တအ်
တၚ်ဒုၚ်ကာ ဥပဒေ တအ်
လိုၚ်ဖုၚ်ပွမဒုၚ်ကာ ကိုဝ်ဗေတ်-၁၉
MHPSS
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