လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၽၢႆႇပၢႆးၸႂ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
ပၢႆးလူင်ႉလႅၼ်ႇၸၼ်ႉပိုၼ်ႉ
လွင်ႈၸိသင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈ

လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ
တႃႇတေဝႄႈလႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းၶိုၼ်း သွင်ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈယဝ်ႉ တေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ
တင်းသဵင်ႈသေႈ ၶႆႈႁႆႈ ၵပ်းသိုပ်ထိုင် မူႇၸုမ်း လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၸႂ်လႄႈ ၸႂ်ၵူၼ်း (IASC MHPSS RG) (mhpss.
refgroup@gmail.com) ယဝ်ႉ။
ၶေႃႈၸိသင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိၼ်ၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ တေတၢင်ႇ ဝႆႉပၼ် တီႈ ဝႅပ်ႉသႅၵ်ႉ IASC Reference Group ယဝ်ႉ။
ပေႃးတေပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေပိၼ်ႇ ၽႃႇသႃႇ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆ လူဝ်ႇလၢင်ႈၽၢင်ႉသတိ လွင်ႈတၢင်းတႆႈၼႆႉ•

ၸုမ်ႈ သူ ( ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်ႈ မူႇၸုမ်းဢၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ) ဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သႂ်ႇလႆႈ။

•

ပေႃးတေပိၼ်ႇ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆ ( ၶႆႈဝႃႈၼႆႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ထႅဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႁၢင်ႈ ) ၼႆ ဢမ်ႇပၼ်သုင်းၸႂ်ႉ ၸုမ်ႈ IASC ။ သုင်းၸႂ်ႉ
ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးလႆၵေႃႈယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ဝႃႈ IASC ၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ် မူႇၸုမ်း ၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်
လွင်ႈႁဵၻ်း သၢင်ႈလႆႈ။

•

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဝႆႉ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁွမ်တုမ်ဝႆႉ ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်
ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ငၢႆး ၵၼ် သေ တၢင်ႇသႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ တီႈ Creative Common licence. CC BY-NC-SA 4.0 or
3.0 ၼၼ်ႉၼႆ။ ဝႆပၼ်ၶႂၢင်း ဢၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆလႆႈၼၼ်ႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တၢင်းတႆႈ ၼႆႉလႆႈယူႇ။ https://creativecommons.
org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses

•
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ၵေႃႇမတီႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ် (Inter-Agency Standing Committee –IASC) ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ။ လွင်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း
လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ/လွင်ႈပိၼ်ႇလၢႆႈဝႆႉ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼႆႉ တီႈ IASC ဢမ်ႇမီး ပုၼ်ႈၽွင်းသင်။ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၸွမ်း ၽၢႆႇဢၢင်းၵဵတ်ႈ
Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 Responders.’License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်ဢၼ်
IASC တႅမ်ႈဝႆႉသေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈ ၽိုၼ် ၼၼ်ႉ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။
ႁၢင်ႈၽၢင် ၶေႃႈမၢႆတွွင်း ဢၼ်သုင်းၸႂ်ႉဝႆႉတႃႇ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ ၼႂ်း ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈၽၢင်ၶေႃႈမၢႆတွင်း OCHA တွၼ်ႈတႃႇ
ၵူၼ်းႁဝ်းဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ တေႃႇၵၼ် တႃႇ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈယဝ်ႉ။ သုင်းၸႂ်ႉဝႆႉ ႁၢင်ႈၽၢင်ၶေႃႈမၢႆတွင်း ၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး
၊ လွင်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် ၊ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ လႄႈ မူင်ႈမႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ ၊ လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈဝႆႉထႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် တိတ်းၸပ်း ၊
ထုၵ်ႈတၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း လႄႈ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် လွင်ႈၽႄႈတိုၼ်းယဝ်ႉ။
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ၵႂၢမ်းၼမ်း
တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈ သေဢမ်ႇဝႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်
ပၢႆးၸႂ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး
ၼႂ်း လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ တႃႇၵၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တႃႇ MHPSS လူဝ်ႇလႆႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ
ၵူႈၵေႃႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းထိုင် ၵူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။
တႃႇလူင်ႇလႅၼ်ႇ လွင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႆႉ ၶေႃႈၸိသင်ႇဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်
တွၼ်ႈတႃႇ တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၸႂ်လႄႈ ပၢႆးၸႂ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ယၢမ်းလမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉတႄႉ
ၸုမ်း ဢေႇၵျ ိၼ်ႇၸီႇ IASC ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ဝႆႉပၼ်သေ ဢဝ်မႃး လွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈ ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်လႄႈ ၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၵူၼ်းဢၼ်
လႆႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈ ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၶႅၼ်းလီ မႃးသေ ၽူႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ မိူင်းတၢင်းတႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ
ဢေႃးၸတေးယႃး ၊ ပိၼ်းၵလႃးတဵတ်ႉ ၊ ပူႇၵေးရီးယႃး ၊ ပူဝ်ႇလီးပီးယႃး ၊ ၵၼေႇတႃႇ ၊ တဵင်းမၢတ်ႉ ၊ မိူင်းၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵုၼ်ႇၵူဝ်ႇ
တီႇမူဝ်ႇၵရဵတ်ႉတိတ်ႉ ၊ ဢီႇၵျ ိပ်ႉ ၊ ဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး ၊ ၵရိ ၊ ဢိၼ်ႇတိယႃႉ ၊ ဢီႇရၢတ်ႉ ၊ ဢီႇတလီႇ ၊ ၵျမေႇၵႃႇ ၊ ၵိၼ်ႇၺႃႇ ၊ လႃႇဢူဝ်ႇ ၊
လၢႆႇပေးရီးယႃး ၊ မေႃႇရူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ ၊ ၼႄႇတႃႇလၢၼ်ႇ ၊ ၽိလိတ်ႇပႅင်ႇ ၊ ပေႃႇတူႇၵီႇ ၊ ရဝၢၼ်ႇတႃႇ ၊ ဢႃႇၽရိၵ ပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၸပဵင်ႇ
၊ သီႇရိလၢင်ႇၵႃႇ ၊ သုၺ်ႇတိၼ်ႇ ၊ သုၺ်ႇၸႃႇလၢၼ်ႇ ၊ ယူႇၵၢၼ်ႇတႃႇ ၊ ပရိတ်ႇတဵင်ႇ ၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်တင်းသဵင်ႈၼႆႉ
ၶဝ်ႈပႃးတွပ်ႇပၼ်

တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ

တႃႇ

ႁွမ်တုမ်

ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉလႄႈ

ႁႂ်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း

လွင်ႈတၢင်းတေလူဝ်ႇ

တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတွပ်ႇပၼ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸႂ်ၶဝ်မႃးယဝ်ႉ။
ဝၢႆးသေ ႁွမ်တုမ် ၶေႃႈၸိသင်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်လႆႈ ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်
တီႈၵူၼ်း

လႆႈ

တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေ

ၶိုၼ်းယူႇလီမႃးလႄႈ

ၽူႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ

ၸႅၵ်ႇၽႄမႃးသေ

ႁူပ်ႉထူပ်း

ႁဵတ်းလွင်ႈထၢမ်တွပ်ႇမႃးယူႇ။ ၶိုၼ်းသႂ်ႇ ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈတီႈၶဝ်မႃးသေ ၶိုၼ်း ႁွမ်တုမ် ပဵၼ်မႃး ၶေႃႈၸိသင်ႇ
ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်

ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်

ၵူၼ်းၶဝ်ႈပႃးတွပ်ႇပၼ်

တီႈ

လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႄႈ

ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်

တႃႇတေႁွမ်တုမ်လႆႈ

ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉလႆႈယူႇ။ ၵူၼ်းၶဝ်ႈပႃးတွပ်ႇပၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇတၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉ ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ၊
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၊ ၽူလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယႃႈယႃ ၊ ၵူၼ်းႁဵၻ်းလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ (protection) ၊ ၵူၼ်းႁဵၻ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ
၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ႁွမ်တုမ်ဝႆႉပၼ် တႃႇၵူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ တင်းၵမ်ႇၽႃႇ
သုင်းၸႂ်ႉယဝ်ႉ။ IASC MHPSS RG ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် Espe ၽူႈၸၼ်ပၼ်ႁၢင်ႈ တႃႇ ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉယူႇၶႃႈ။
ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တႃႈ ၵူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၊ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ သေ မူင်ႈမွင်းဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ
လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈလႄႈ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်
ၶဝ်လႆၵပ်းသိုပ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်းလႆႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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4

ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ၸင်ႇတေၶဝ်ႈတၢင်းသုင်းၸႂ်ႉ တႃႇႁဝ်း
သူ လႆႈထၢမ်းၵၢၼ် လမ်ႇလွင်ႈ ယၢမ်း ၽေးယေႃးၵႃႇၽႄႈတိုၼ်း ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉယူႇႁႃႉ။ ၵၢၼ်သူၼႆႉ ၸင်ႇ လွင်ႈယႂ်ႇ
တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ လူႉသုမ်း ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၶဝ် ၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈယူႇႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်
ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်း ၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇႁႃႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၶေႃႈတွပ်ႇပဵၼ် “ၸႂ်ႈယူႇ”ၼႆ
ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇသူယဝ်ႉ။
သူၼႆႉ ပဵၼ်လႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်း တၢင်းတႆႈ ၼႆႉယူႇ။
ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပၢႆးယူလီၼိုင်ႈၵေႃႉ

ၵူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ

ၵူၼ်းသႂၢင်း ၵုၼ်ႇတၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉ

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်

ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ်

၊ ပိူင်တႅၵ်ႈ မေႃယႃ ၊ မေႃယႃဢွၼ်ႇ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၊ ပိူင်တႅၵ်ႈ

(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်းႁုင်မိုဝ်ႉ ၊

ၵူၼ်းႁဝ်းႁၵ်ႉႁွမ်

(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်းလႆႈ

၊ ၵူၼ်းဢုပ်ႇၵုမ်သေ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၵ်းပိူင် ၊

လၢၼ်ႉယႃႈယႃ (ဢမ်ႇၼၼ်)

(ဢမ်ႇၼၼ်)

ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်

ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်

ၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်

ၵူၼ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၸႃႉ ၊

ၵူၼ်းမိုတ်ႇၵိုဝ်း

ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ်လူၺ်ႈ

ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈႁူတ်းၾႆး

ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်း

ၼမ်ႉၸႂ် (ဢမ်ႇၼၼ်)

ဢၼ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်း

၊ ၽူႈပၼ် ၼမ်ႉ ၾႆး (ဢမ်ႇၼၼ်)

ဢမ်တိူၵ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်း

ၼႂ်းပွၵ်ႉႁဝ်း

မူတ်းသႂ်

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ လွင်ႈယႂ်ႇ
ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ
ၵူၼ်းတင်းၼမ်
တေလႆႈထူပ်းတင်း
လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ယူႇ။
ယၢမ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼင်ႇၼႆၼႆႉ တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇပၢႆးၸႂ် ၶဝ် ယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉ။ ယၢမ်းတိုၵ်ႉ တုမ်ႉတွပ်ႈ
ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးတေလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉသူ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆ လုၵ်ႉတီႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသူၼၼ်ႉသေ
တေႁဵၻ်းလႆႈ လွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ တႃႇပၢႆးယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလႆႈ
တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၊ ၵူၼ်းလႆႈလုမ်းလႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၊ ၵူၼ်းလႆႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ
သိပ်းၵဝ်ႈသေ ၶိုၼ်းယူႇလီမႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းလႆႈထုၵ်ႇ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၽူႈလႆႈသေဢမ်ႇဝႃႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် သုင်းၸႂ်ႉလႆႈ
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ လႆႈယူႇ။

တေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉသင်လႆႈ။
လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပၢႆးၸႂ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတေၸွႆႈထ်ပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ မီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်ယဝ်ႉ။
ၼႂ်းၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်လႆႈ လွင်ႈလုမ်းလႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ
ၵပ်းသိုပ်ႇသူ ႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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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တွၼ်ႈ (1)
ယၢမ်းတိုၵ်ႉတုမ်ႉတွပ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ တႃႇတူၺ်းထိုင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၸုမ်းသူၼႆႉ

လွင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵၻ်းဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ။ တီႈတွၼ်ႈၼႆႉ တေလုမ်းလႃးတၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ

ယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်း

ၵႃႈႁိုဝ်၊ လွင်ႈယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်း တၢင်တူဝ်သူ လႄႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ
တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်သေ တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ယူႇ။

ပေႃးဢမ်ႇမီးသူ တေဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈၶိုၼ်း။
သူၼႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈယဝ်ႉ။လွင်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ႁဵၻ်းပၼ်
ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီႁၢၼ်ႉၸႂ်တႄႉ။

ယၢမ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ

လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ

ၵူၼ်းတင်းၼမ်

ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ

ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း

လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်လႄႈ

လွင်ႈႁိူဝ်ႉမွႆႈ တႄႉယဝ်ႉ။ လႆႈတေႃႇသူႈ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊
လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းလႄႈ
လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈ
သူတေၸၢင်ႈလႆႈတေႃႇသူႈ

လွင်ႈတၢင်း

လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း

ဢၼ်

ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈထူပ်းမႃး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။
• ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ

ဢၼ်ၵုမ်ႇလုမ်ႇ

(ဢမ်ႇၼၼ်)

ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢၼ်

တူၺ်းထိုင် ႁႄႉၵင်ႈပၼ်သေ ၸၢင်ႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁိုင်ႁိုင်။
• ၸၢင်ႈလႆႈတေႃႇသူႈ ၵႄႈလိတ်ႈ လွၵ်ႈသီႇၵႄႉတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ၵွပ်ႈ
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
• ၸၢင်ႈလႆႈ မႂ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်း
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵေႃႉသူႁၵ်ႉႁွမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
• ၸၢင်ႈလႆႈတေႃႇသူႈ

လွင်ႈဢမ်ႇယူႇလီ

၊

လွင်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ

ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ

တၢင်းတႆႈၼႆႉ သေလွင်ႈလွင်ႈ • သၢႆငၢႆ တူဝ် - ႁူဝ်ၶႆႈ ၊ ဢမ်ႇၼွၼ်းလႆႈ ဢမ်ႇၵိၼ်လႆႈ
• သၢႆငၢႆ လွင်ႈတၢင်းယၢမ်ႈ - ၸႂ်ၶႆႈၵႂႃႇၵၢၼ်ဢေႇ ၊ ၵိၼ်လဝ်ႇ
ဢမ်ႇၼၼ် သုင်းၸႂ်ႉ ယႃႇမဝ်းၵမ် ၼမ်မႃး ၊ ဢမ်ႇႁဵၻ်း လွင်ႈၵိူဝ်း
ယမ် ၽႃႇသႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၊
• သၢႆငၢႆ ၸ်ႂ - လွင်ႈၵူဝ် ၊ လွင်ႈမွင်ၸႂ် ၊ တေႃးသ
ၵႂႃႇၵၢၼ် သေ ၼႆ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ
ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း
သိုပ်ႇဝူၼ်ႉ

လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ

သၽႃႇဝယူႇ။

ၼိုင်ႈၵေႃႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၢၼ်။ သူၸၢင်ႇတေလႆႈ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း

ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈလႆႈထုၵ်ႇၵုၼ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ။ ဢမ်ႇၼၼ်
• ယၢမ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ

ၸွမ်း

ပေႃးဝႃႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢမ်ႇၶႆႈႁဵၻ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၶႆႈ

တၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈလူႉတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
• ၸၢင်ႇလႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်

မၼ်းပဵၼ်

လွင်ႈၵူၼ်းဢၼ်

သူလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်မႃး ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သၢႆငၢႆ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်သူၼႆႉ
ၸွင်ႈတၢင်ၸူဝ်သူ တေႁူႉလႆႈ။
ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ပၢႆးယူႇလီမူၼ်ႈသူး
တႃႇသူၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉတူၺ်း
ဢၼ်တေႁဵတ်းလႆႈသေႇသေႇ သၢမ်လွင်ႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးတေႁေႃႈလူတ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ သူၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ

ႁဵတ်းႁႂ်ႈ

ၼမ်ႉမၼ်းသူ

တဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉသေႇသေႇ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်

ၸင်ႇတေသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈထႅင်ႈ။

လွင်ႈၶဝ်ႈပႃးၸွႆႈထႅမ် တီႈတုမ်ႉတွပ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်း ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လႅၼ်ႈၵႆယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈသႃႈ
ပၢင်လႅၼ်ႈ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်းၵူႈဝၼ်း။
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လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ယၢမ်း ယိပ်းၵမ် လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းတႆႈၼႆႉ ၵႃႈပဵၼ်လႆႈလႄႈ။ လိူၵ်ႈႁဵၻ်း
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵိုင်ႈလႅပ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသုတ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း ယႃႇပေ တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
ၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈတၢင်ႇဝၼ်းလႄႈ။

၁

ယႃႇပေႁႂ်ႈယၢၼ် ၶၢဝ်ႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈ။

ပေႃးထၢင်ႇဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ပိူၼ်ႈလႆႈၼႆ

ယႃႇႁႂ်ႈ

တူင်ႇဝူင်းၼႆႉ

တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်

သုင်းၸႂ်ႉ

လွၵ်းလၢႆး

ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ

တေၸိၼႄပၼ်

လွင်ႈတၢင်း

ဢၼ်သူ

ထႃႈလႄႈ။ ယၢမ်းလူဝ်ႇၼၼ်ႉ တတ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈလႄႈ။

လူဝ်ႇလႆႈမေႃ ဝၢင်းၶႂၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ယႃႇပေတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း။

၂

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်သူ

ႁဵၻ်းလႆႈ

လႄႈ

ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼၼ်ႉ

ၵိၼ်ႁႂ်ႈဢႃႇႁၢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈၵူႈဝၼ်း။
ၼွၼ်းႁႂ်ႈဢိမ်ႇ။ ႁဵၻ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူဝ်။

လွင်ႈၽၢႆႇတၢင်းၼွၵ်ႈ
ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထိင်းၵမ်လႆႈ

၃

ႁဵတ်းလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်သူလႆႈၸႂ် မူၼ်ႈသိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ယုမ်ႇ
ယမ်ဝႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်း သေဢိၼ်ဢိၼ် ၵူႈဝၼ်းလႄႈ(ပိူင်တႅၵ်ႈ ပၢႆးမွၼ်း

(လွၵ်းယၢမ်းၵူႈဝၼ်းတႄႉ တူၺ်းတီႈ တွၼ်ႈလင် ၶ ၼၼ်ႉလႄႈ)

လႆႈလူႉသုမ်းၼႃႈၵၢၼ်

၅

ၸၼ်ဝႆႉလွၵ်းယၢမ်းဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈဝၼ်းသေ ႁဵတ်း ၸွမ်းလႄႈ။

သေၵေႃႉၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ဢၼ်သူလႆႈယုမ်ႇယမ် လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၸႂ်သူ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ။

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁဝ်းထိင်းၵမ်လႆႈ
• တေတုမ်ႉတွပ်ႇ
ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ်
• တေႁဵၻ်ၸွမ်း လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈထႃႈ
ယႃႇႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်း ၊
• တေပၼ်ၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ

၄

ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈႁႃႈမဵတ်ႉ ၵူႈဝၼ်းသေ လၢတ်ႈၼႄ ဢူၺ်းၵေႃႉ

ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ၊
တႃႇတေ

မီးလွင်ႈယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်းသေ

၆

ဢုပ်ႇၵုမ်တင်း

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်

သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်

ဢမ်ႇၼၼ်

ၵူၼ
်ႇဝိတ ်းတိ
်ႉသ တ်းၸ
ိပ
ပ
လ ်းၵဝ်ႈၼ ်း
ႆႈလ
ိ
ု
င
ူႉတ
်ႈၵေ
ၢႆ

ၶူဝ

တင်း

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်လႄႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပေႃးဝႃႈ မႂ်ႈၸႂ် ၵွပ်ႈလႆႈ

ၶဝ်ႈပႃး

ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း

လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈ

ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼၼ်ႉ

ႃႉ

ထုၵ်ႈလီ ဢုပ်ၵုမ် တႄႉ။

၇

ယွမ်းလူင်း

လွင်ႈသုင်းၸႂ်ႉ

လဝ်ႈ

၊

ယႃႈမဝ်းၵမ်

၊

လွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တုမ်ႉတွပ်ႇ

ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊ လူလိၵ်ႈ ၊ ဝႆႈၽြႃး ၊ လၢတ်ႈတေႃႇ ဢူၺ်းၵေႃႉသေၵေႃ)

ၢင်ႈ
်းသ ႃႉ
ႁဵတ င်ႇၵေ
ွင်ႈ
ၢ
လ
်းတ
ၼ
ူ
ၵ

ၵၽိင်း

ဢမ်ႇၼၼ် ၼီႇၵူဝ်ႇတိၼ်း ( ပူႉ ၊ လႅၼ်းယႃႈ ) ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ။

လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပဵၼ်ႁႂ်ႈလူမ်ၸႂ် ၸူဝ်ႇၶၢဝ်းသေတႃႉ ယၢ
မ်းၼမ်ႉၵတ်ႉမၼ်းဝၢႆးၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ််ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သူ သုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် ၊ ၸႂ်တူၵ်း
၊ မႂ်ႈၸႂ်မႂ်ႈၶေႃး ၊ ၼွၼ်း ဢမ်ႇလပ်းလႄႈ တေႃးသႃႉယႂ်ႇႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပေႃးသုင်းၸႂ်ႉၼမ်ၼႃႇၼႆ ယွမ်းလူင်းပႅတ်ႈ လွင်ႈသုင်းၸႂ်ႉသေ ႁဵတ်းၸွမ်း
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၶေႃႈၸိသင်ႇ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေ ယွမ်းလူင်း
လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉလႄႈ။

၁၀

ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်း

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်

လွင်ႈႁိူဝ်ႉမွႆႈတေႁၢႆ။

သွၵ်ႈႁႃ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈ တေႁႂ်ႈသူ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်လႆႈ။

လွင်ႈဢၼ်သူႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁဵတ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ
ၵေႃႈၸၢင်ႈမီးယူႇ။ လွင်ႈတၢင်းတႆႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းလႆႈယူႇ
- ထူၺ်ႈၸႂ်လွႆးလွႆး (တူၺ်းၶေႃႈၸိသင်ႇ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ xx ၼၼ်ႉလႄႈ)
ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တူဝ်တႃႇဢဵၼ် ၊ ၵႃႈဝႅၼ် ၊ ဝႆႈၽြႃး ဢမ်ႇၼၼ်

၈

ယၢမ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵၻ်းသဵၼ်ႈမၢႆ (ၼႂ်းၸႂ်သူ ဢမ်ႇၼၼ်
ၼမ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ) လွင်ႈတၢင်းဢၼ် သူၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇၼၼ်

ၼင်ႈယေႃးၵ ၊ ယွမ်းလူင်း ၼဵၼ်ၼူ (တူၺ်းၶေႃႈၸိသင်ႇ တီႈ တွၼ်ႈလင်
ၼၼ်ႉလႄႈ)

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်သူ ထုၵ်ႇလီ ၶွပ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “ၵပ်းသိုပ်ႇ
ႁၵ်ႉႁၵ်ႉ ႁွမ်ႁွမ်သေ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ၵူၼ်းဢၼ် မီးလွင်ႈ ၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ”
ဢမ်ႇၼၼ် “ငိၼ်းၸွမ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်လႆႈတီႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမႃး”

၉

သူယိပ်းၵမ်သင်လႆႈ (ႁဵၻ်းသင်လႆႈ)ဢမမမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇႁဵၻ်းသင်လႆႈ
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ

ႁူႉပွင်ႇ

လီလီလႄႈ။

ဝူၼ်ႉတူၺ်း/ၸၼ်တူၺ်း

လွင်ႈတူင်ႇဝူင်း ထိင်းသိမ်းၼႆႉသေ တေလႆႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။ ၼႄဝႆႉ
ပိူင်တႅၵ်ႈ

ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ

တၢင်းတႆႈၼႆႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်တေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်
ၸုမ်းသူလႆႈၼၼ်ႉ တူၺ်းလႆႈတီႈ
တွၼ်ႈလင် - ၵ ၼၼ်ႉယူႇ။

တူင်ႇဝူင်းသူ တၢင်တူဝ်သူ ထႅမ်သႂ်ႇလႆႈ တီႈတွၼ်ႈလင် ၵ ၼၼ်ႉယူႇ။

7

ၸိူင်း ပႅတ်ႉထရိတ်ႉ
ပႅတ်ႉထရိတ်ႉ
ၼႆႉ
လႆႈၸႂ်
လႆႈႁဵတ်း
ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်
ၼႂ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈ ၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵွပ်ႈၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ
သိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ
ၵူၼ်းၼႂ်း
ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမၼ်း
တင်းၼမ်
လႆႈလူႉသုမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၶဝ်သေ ဢမ်ၵိၼ် ဢမ်ႇယမ်ႉလႆႈယူႇ။
ၶၢဝ်ႇပွမ်ဢၼ်ဝႃႈ
ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ
ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈတႄႉ
ပဵၼ်လွင်ႈ ယဝ်ႉယွၵ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လိုဝ်းလင်ယူႇ။
ၵူၼ်းတင်းၼမ် တႄႇသိုပ်ႇၽူၼ်း ၸူး ပႅတ်ႉထရိတ်ႉသေယွၼ်း
တၢင်းၸွႆႈထႅႅမ် ယွၼ်းငိုၼ်းမႃး။
ပႅတ်ႉထရိတ်ႉၼႆႉ
ထွမ်ႇ
ပၼ်ႁႃ
ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်
တင်းၼမ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ယူႇ။
ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆသေ မၼ်းထၢင်ႇ
ဝႃႈ
တူဝ်ႇမၼ်း
ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
မၼ်းႁူႉဝႃႈ
တႃႇတေလုမ်းလႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ
တေလႆႈ
ႁဵတ်းသေလွင်ႈလွင်ႈၼႆယူႇ။

ပႅတ်ႉထရိတ်ႉၼႆႉ ၸၼ်လွၵ်းယၢမ်း ၼိုင်ႈဢၼ် ၵူႈဝၼ်း။
မၼ်းဝႆႉပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇယူႇၸွမ်း ၵူၼ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း
ၵူႈဝၼ်း။ ပႆတၢင်း။
ယၢမ်းၸၼ်တူၺ်း တူင်ႇဝူင်း “လွင်ႈထိင်းၵမ်” ယဝ်ႉၼၼ်ႉ
မၼ်း
ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ
မၼ်းတေဢမ်ႇပၼ်လႆႈ
ငိုၼ်းလိူၼ်
ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ
ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉယွၼ်းမႃး ၼႆ မၼ်းဝူၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈ
ၶဝ်လႆႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸႂ်သေ သပ်းလႅင်းၼႄလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ (
ထွမ်ႇပၼ် ၵႂၢမ်းဢၼ် ၵူၼ်းတင်းၼမ်လၢတ်ႈ ၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်
တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လႆႈ ) ၼၼ်ႉ
မၼ်းသွၵ်ႈႁႃ လွၵ်းလၢႆးမၼ်းယဝ်ႉ။
ဝၢႆးသေ ႁိုင်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼၼ်ႉ ပႅတ်ႉထရိတ်ႉ မီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်
မႃး တႄႉယဝ်ႉ။ လၢတ်ႈတေႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႃး လီလီယဝ်ႉ။
မၼ်းႁဵတ်းလႆႈၵၢၼ်မၼ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႇ လိူဝ်သေဢွၼ်တၢင်းမႃး
လႆႈယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တႃႇတေလုမ်းလႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ၸုမ်းႁဝ်း
တီႈၼႂ်းငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၼႆႉ တူၺ်းလူလႆႈ လွင်ႈလုမ်းလႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ။
လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ်
ၶေႃႈၸိသင်ႇ PFA တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းလူင်းၼႃႈႁဵတ်းၵၢၼ် ( WHO ၊ WTF လႄႈ WV 2011 ) လႆႈတင်း ၽႃႇသႃႇ
ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ https://bit.ly/2VeJUX7
ယၢမ်းၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ ၽႄႈတိုၼ်းယူႇၼႆႉ ၶေႃႈၸိသင်ႇ တႃႇလုၵ်ႉတီႈၵႆႈသေ ႁဵၻ်းလႆႈၵၢၼ် PFA
( လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးၸႂ်ၵူၼ်း ၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ IFRC မၢတ်ႉ 2020 ) https://bit.ly/2RK9BNh
လိၵ်ႈမၢႆတွင်း တႃႇယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သိပ်းသီႇဝၼ်း ပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း
ဢၼ်ၸၼ်ဝႆႉႁင်းၵူၺ်း တႃႇတေတမ်းဝၢင်း လွၵ်းလၢႆးၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ
https://bit.ly/3aeypmH

လွင်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်
ယၢမ်းၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ
တူၺ်းႁၢင်ႈၼႄ (WHO) သေ
လူလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယူႇ
https://bit.ly/2VfBfUe

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈသေ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ
လွင်ႈသီႇၵႄႉတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ
လွၵ်းလၢႆး တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ
(IFRC၊ UNICEF၊ WHO)

ယၢမ်းမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းလွင်ႈလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉယဝ်ႉ
ၶေႃႈၸိသင်ႇ ဢၼ်ပႃး ႁၢင်ႈၸၼ် ( WHO ) ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်တေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ယၢမ်းၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလူလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈ ၼႄဝႆႉပၼ်
ၶေႃႈၸိသင်ႇပႃး ႁၢင်ႈသေ ၊ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၶေႃႈၸိသင်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈ ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ https://bit.ly/3aJSdib
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တွၼ်ႈ (2)
လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တႃႇၵပ်းသို
ပ်ႇတိတ်းတေႃးၵၼ် ၵူႈဝၼ်း

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႇႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ်
လႆႈၵူဝ် ၊ လႆႈထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ် ၊ လႆႈပဵၼ် ၶွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတိတ်းတေႃးၸွမ်း
ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ

ၵမ်ႉထႅမ်

ပၼ်လႆႈ

ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉသေ

ႁဵတ်းပၼ်လႆႈ

လွင်ႈယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလွင်ႈတိတ်းတေႃးၵၼ်ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃသူ ( သဵင်ၵႂၢမ်း ၊ လွင်ႈယူႇသဝ်းတူဝ် ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမီး ၽွၼ်း ၼိူဝ်
လွင်ႈတၢင်း တၢင်းတႆႈၼႆႉယဝ်ႉ။
• လွင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ႁၼ်ထိုင်သူ - တေယုမ်ႇယမ်သူႁႃႉ ၊ တေလႆႈၸႂ်သူႁႃႉ ၊
• လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသူ - တေႁဵၻ်းၸွမ်းၶေႃႁၼ်ထိုင်သူႁႃႉ ၊ တေၽိတ်းၽႅၵ်ႇတေႃႇသူႁႃႉ ၊ တေၼိမ်သဝ်းၵႂႃႇႁႃႉ ၊ တေပိုတ်ႇဢူၵ်းတေႃႇသူသေ
ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႃႉ ၊
• လွင်ႈၶိုၼ်းတင်ႈတူဝ်မႃး - ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးလႆႈထၢင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ပၼ်ႁႅင်းမၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸူဝ်မၼ်း ၸင်မၼ်း
ၶိုၼ်းတႄႇတင်မႃးလႆႈ ႁင်းမၼ်း ဝႆးဝႆး ၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ် ယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ
တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ
လႆႈႁူႉဝႃႈ
သူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်မၼ်းယူႇ
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ
မၼ်းယုမ်ႇယမ်သူမႃးသေ
ယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ်သူ
ႁႂ်ႈမၼ်းမီး လွင်ႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သေၵေႃႉၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးမၼ်း ၽိတ်းၽႅၵ်ႇယူႇ ဢမ်ႇၼၼ်
ပေႃးမိူၼ်ႁၢင်ႈ ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉယူႇၼႆ ၶဝ်ႈၸမ်မၼ်း ႁၵ်ႉႁၵ်ႉႁွမ်ႁွမ် ၼႆႉ (ႁဵၻ်းႁႂ်ႈလွွင်ႈၶဵင်ႇၶႅင်
ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇသေၵွၼ်ႇ) ႁဵၻ်းႁႂ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် လႆႈ လီလီယဝ်ႉ။ တႃႇတေ လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႆႇ
သုင်းၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း လွင်ႈယိၼ်ႇငႄႈႁဝ်းၼၼ်ႉ ပၼ်ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် “တႃႇႁဵၻ်းၸွမ်း”
လႄႈ “တႃႇဝႄႈ” မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းတႆႈၼႆႉယဝ်ႉ။
တႃႇဝႄႈ

ၵူၼ်းဢၼ် သူလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းမႃး
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပႆႇႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉ
မၼ်းထူပ်းမႃး ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉသေ
ၶိုၼ်းဝူၼ်ႉတူၺ်း လွင်ႈဝႃႈ
သူၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ်လႆႈ ႆလႄႈ။
တႃႇဝႄႈ

ႁႂ်ႈမီး တူဝ်ဢုၼ်ႇ ၸႂ်ဢုၼ်ႇသေ လူမ်ၸႂ်လူမ်ၶေႃး။

ယႃႇပေၵွတ်ႇၵႆႇဝႆႉ

တူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တင်းႁဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ယႃႇပေတူၺ်း တီႈၵႆ ၊ တီႈၽၢၵ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) တီႈၽူၼ်းသူ

ႁႂ်ႈၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ထၢင်ႇဝႃႈ မၼ်းမီး လွင်ႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တူၺ်း

ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈသုမ်ႇတႃၵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း လွင်ႈယိၼ်ႇငႄႈ။

ႁႂ်ႈသုမ်ႇတႃႇမၼ်းသေ ဢုပ်ႇၵုမ်လႄႈ။

ပိူင်တႅၵ်ႈ ပၵ်းတူၺ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် တူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းလႄႈ - ၸိုဝ်ႈ ၊ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယႃႇပေယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ တေႁူႉဝႆႉဝႃႈ သူပဵၼ်ၽႂ် (ဢမ်ႇၼၼ်)
ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။
လၢတ်ႈၵႂၢမ်း သဵင် ၼိမ်သဝ်း ၵတ်းယိၼ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇသေ လၢတ်ႈ

ယႃႇပေႁွင်ႉလၢတ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ယႃႇပေလၢတ်ႈဝႆးဝႆး။

ဢမ်ႇလင်ႁႅင်း ဢမ်ႇလွႆးႁႅင်းလႄႈ
ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၼႃႈသူၼႆ (ပိူင်တႅၵ်ႈ ပေႃးသႂ်ႇဝႆႉ

ယႃႇပေထၢင်ႇဝႃႈ သူၼုင်ႈဝႆႉ PPE သေတႃႉ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ

ၽႅၼ်ႇႁူမ်ႇတူမ်းသူပ်းလႄႈ ၶူႈၼင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ PPE ၶူဝ်းႁႄႉၵင်ႈတူဝ်

တေလၢမ်းလႆႈႁၢင်ႈၽၢင်သူ။

သေၸိူဝ်းၸိူဝ်း ) ဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈသူ ပၢႆႉဝႆႉပၼ် ၼိူဝ်သိူဝ်ႈၶူဝ်းသူလႄႈ။
ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇမီးလွွင်ႈလူမ်ၸႂ် ယၢမ်းလႆႈ

ယႃႇပေဝူၼ်ႉဝႆႉ တႅတ်ႈၼႅတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပူၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်

ဢုပ်ႇၵုမ်သူၼၼ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၶႃႈ ၸွင်ႇၶႅပ်ႉလႅပ်ႈယူႇႁိုဝ်

တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်သူ။

၊ ၶႃႈတေလႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶႃႈ
ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၼႄႇ”
ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႉပုၼ်ႉ မေႃလၢတ်ႈ ၵႂၢၼ်းဢၼ် သူဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ

ယႃႇပေ ထၢင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆပုၼ်ႉ တေပွင်ႇၸႂ် ၵႂၢမ်းဢၼ်သူလၢတ်ႈ

ဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ။

သေႇသေႇ။

ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းမီးလွွင်ႈလူမ်ၸႂ်လႄႈ။
တႃႇတေယွမ်းလူင်းလႆႈ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေၸုၼ်ႉတူဝ်သေ လိုမ်းပႅတ်ႈတႃႇယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵ
တေလႆႈယူႇႁၢင်ႈၵႆၵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆ သပ်းလႅင်းၼႄလႄႈ။

ၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼၼ်ႉ။

ပိူင်တႅၵ်ႈ ပေႃးဝႃႈ ထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းၶွင်ႉၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၼႆ ဢဝ်သေဢၼ်ဢၼ်ႁႄႉဝႆႉ
(ဢမ်ႇၼၼ်) ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းၽူၼ်း

ၸိူင်း တေးပိတ်ႉ
တေးပိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလၢၼ်ႉၵုၼ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈလၢၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မႃးသိုဝ်ႉ ၶိူင်ႇ
ၶူဝ်းဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ မီးတင်းၼမ် ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းလၢၼ်ႉၼႆ တေးပိတ်ႉ ယုမ်ႉသေ
ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉ ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈ လွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းဢုၼ်ႇၸႂ် တီႈတေးပိတ်ႉလႄႈ
ၶဝ်လႆႈယွမ်းလူင်း လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ယၢမ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။
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ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ၸွမ်း လွင်ႈထွမ်ႈပၼ်
လွင်ႈထွမ်ႇၼႆႉ

ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ

ယၢမ်းၵပ်းသိုပ်ႇၼၼ်ႉ

ယဝ်ႉ။

ၽိူဝ်ႇတႃႉ

ပၼ်ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်ၵမ်းလဵဝ်

တႃႉ

ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ပၼ်ၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ် ထွင်ႈၶေႃႈပိုတ်ႇၸႂ်ၶဝ်သေ တေလႆႈႁူႉ လွင်ႈတၢင်းၶဝ်လႄႈ လွင်ႈၶဝ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ လီလီယဝ်ႉ။
လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တေၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၼမ်ၸႂ်သေ တေပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလီပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်
ႁႂ်ႈမေႃငိၼ်းထွမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းတႆႈၼႆႉလႄႈ သႂ်ႇၸႂ်သေ

ထွမ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်

ၼႄလွင်ႈၼပ်ႉယမ်

ထွမ်ႈဢဝ်လီလီ။

လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၶဝ်လီလီ။

လွင်ႈပွင်ၸႂ်သေ ထွမ်ႇပၼ်

ၽၢင်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းသူ လႄႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈသဝ်းၶဝ်လႄႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တေပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႆႈ

တီႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၼၼ်ႉ

မၢႆတွင်းပၼ် လွင်ႈလူႉသုမ်းလႄႈ လွင်ႈလႆႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼင်ႇယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုၵ်းယူႇ

ၸႅၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႄႈ (“လႆႈငိၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ လႆႈပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ

တင်းၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၊ တၢင်းယၢၼ်ၵႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ

ၸွမ်းတႄႉၶႃႈယဝ်”၊ “တေလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးတႄႉယဝ်ႉၼေႃ”)

ၶဝ်ႈပႃး တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။

ၼႃႈသူ ၊ လွင်ႈသုမ်ႇတႃၵၼ် ၊ လွင်ႈယူႇသဝ်း ၊

တေႃႇၶဝ်လႄႈ (“ၶႃႈပွင်ႈၸႂ်လီ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လၢတ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယူႇ”)

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ ၊ ဢသၢၵ်ႈ ၊ လွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး/ၵူၼ်းယိင်း လႄႈ လွင်ႈၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် သေ လၢတ်ႈတေႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်
ၸွမ်းလၢႆး တေမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈလၢတ်ႈတေႃႇၼႆ ယႃႇပေတဵၵ်းတဵင် ႁႂ်ႈမၼ်းၶႆႈလၢတ်ႈတေႃႇ။
ၸိူင်း ဢႅတ်ႇၸမႃႇ
ဢႅတ်ႇၸမႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ်မေႃယႃဢွၼ်ႇ ၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁွင်ႈပၢႆးယူႇလီၼိုင်ႈၵေႃႉ။
ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၽႅတ်ႇတမႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း လႆႈထူၵ်ႇ တိတ်းၸပ်း တၢ
င်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈဝႆႉ။ ၽႅတ်ႇတမႃႇ လၢတ်ႈၼႄ ဢႅတ်ႇၸမႃႇ လွင်ႈ မၼ်းၸႂ်ထိုင်
ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းလႄႈ မၼ်းၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်မၼ်း တေႁၢႆႉမႃး လိူဝ်သေၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ဢႅတ်ႇၸမႃႇ ၼႆႉ ႁႂ်ႈ ၽႅတ်ႇတမႃႇ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်း ဝႆႉၼၵ်းၼႃ ငိၼ်းထွမ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
တမ်းပပ်ႉမႆတွင်းမၼ်းသေ ၼင်ႇထွမ်ႇႁိမ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူၺ်းတႃႇ ၽႅတ်ႇတမႃႇသေ
ငိၼ်းထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ဢႅတ်ႇၸမႃႇ ငွၵ်းၼႄႁူဝ်မၼ်းသေ
“ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉယူႇ”၊ “တေၸႂ်ထိုင် ၵူၼ်းႁိူၼ်းယူႇ
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇ” ၊ “ၵွပ်ႈဢမ်ႇလႆႈထူပ်းၶဝ်လႄႈ တေမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆ
ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇ” လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽႅတ်ႇတမႃႇ ဝႃႈႁင်းဢႅတ်ႇၸမႃႇဝႃႈ
“ငိၼ်းၸူမ်း ၵွပ်ႈငိၼ်းထွမ်ႇပၼ်ယူႇ ၊ ယွႂၼ်ႉပိူဝ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ တူၺ်းထိုင်ၶႃႈလႄႈ
ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈမွင်ၸႂ်ၵေႃႉလဵဝ်ယဝ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလုၵ်ႉတီႈၵႆ ၵပ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇ(ပိူင်တႅၵ်ႈ ၽူၼ်း)
• ယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸတ်ႉတႅၵ်ႇငၢႆႈၼၼ်ႉ
ထၢမ်တူၺ်းဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၸင်ႇတေႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢုပ်ႇလႆႈ
ဢမ်ႇဢုပ်ႇလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “ၶႆႈလၢတ်ႈ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ
လုင်း ႁဝ်းလႄႈ သိုပ်ႇၽူၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ၸွင်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်း
တႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၶႃႈ။ တွပ်ႈလႆႈဢၼ်ၶႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸိုဝ်ႈ ၊
ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ၼႂ်ၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈယူႇလၶႃႈ။”
• လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် လီလီ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ၽိတ်း
ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထၢမ် ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၶႃႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “မိူဝ်ႈၵႆႈ
လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တင်းပႃႈႁဝ်း ၼႂ်းၽူင်းလႄႈ .. ၼၼ်ႉၼႆႉ ၶႆႈဝႃႈသင်ၼႆ
ၶႃႈဢမ်ႇပေႃးတၼ်းပွင်ႇၸႂ်လီၶႃႈ။ ၸင်ႇတေၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းၼႄပ
ၼ်ၶႃႈႁိုဝ်။”
• ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ တဵတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပႆႉပၼ်ၵမ်ႉၼိုင်ႈ။
လၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်း ဢၼ်တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ လွွင်ႈတဵတ်ႇယဵၼ်

ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “လႆႈယူႇၶႃႈ ၊ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈလႄႈ” ၊
“ၶႃႈတေပႆႉ တေႃႇပေႃး ၶႆႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။” ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။
• ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၊ လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉဝူၼ်ႉၵွင်ၼၼ်ႉ
ယူပ်ႈယွမ်းလႄႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈငိၼ်း
ဢၼ်ပီၼၢင်းႁဝ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉ လီလီၶႃႈ ၊ ၸင်ႇတေၶၢႆႉပၼ်လႆႈ
တီႈဢၼ်ဢမ်ႇပေႃး မေႃးပၼ်းၼၼ်ႉၶႃႁိုဝ်” ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇ။
တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ပေႃးတေသိုပ်ႇၽူၼ်းၸူးပိူၼ်ႈ ယူႇတီႈ
သဵင်ယဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ။
• ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ယၢမ်းသူဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ငိၼ်းသေ
ဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈငိၼ်းပႃးသေၵမ်း။ ပိူင်တႅၵ်ႈ ပေႃးမီးႁူးလႅင်းၼႆ
ႁႂ်ႈၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ႁၼ်သူၼႆ ယူႇႁိမ်းႁူးလႅင်းသေ လၢတ်ႈလႄႈ။
ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးႁွင်ႉၽူၼ်းႁၼ်ပႃးႁၢင်ႈလႆႈၵေႃႈ ႁွင်ႈလႄႈ။
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လွင်ႈငိၼ်းထွမ်ႇလီလီၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈထွမ်ႇလႆႈ လီလီလႄႈ တႃႇလႆႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇလီ
လီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇဢၼ်ၼၼ်ႉ မီး ၸၼ်ႉ 3 ၸၼ်ႉယူႇ။
သႂ်ႇၸႂ်သေ ငိၼ်းထွမ်ႇပၼ်လီလီလႄႈ။
•
•
•

•

ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်  ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႇ လႄႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ။
ပၼ်ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႄႈ။ တဵတ်ႇယဵၼ်သေ ထွမ်ႇပၼ် တေႃႇၶဝ် လၢတ်ႈယဝ်ႉလႄႈ။
ပၢႆႈပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တေသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ်ၼၼ်ႉလႄႈ - မေႃးပၼ်းယူႇႁႃႉ။ ၸွင်ႇတေၵႂႃႇလႆႈ
တီႈဢၼ်တဵတ်ႇယဵၼ်ႇ။
ၸွင်ႇတေဝႆႉလႆႈ
ႁႂ်ႈၼိမ်ၸႂ်သေ
ငိၼ်းထွမ်ႇလႆႈ
ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ
ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉယူႇၼႄႇ။
ယူႇႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်သေ မီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်ယူႇ။

ၶိုၼ်းလၢတ်ႈပၼ် တီႈၵႂၢမ်းဢၼ် ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉလၢတ်ႈယူႇ။
•
•

ၶိုၼ်းလၢတ်ႈသေ မၼ်ႈၵိုမ်း ၵႂၢမ်းဢၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ လၢတ်ႈ ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ၊
ပိူင်တႅၵ်ႈ “မိူဝ်ႈၵႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၼိုင်ႈၽၢႆႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼိုင်ႈၽၢႆႇသေ ဢမ်ႇပႄႉတူဝ်ပႄႉၸႂ်လႆႈ ၼႆႁႃႉ”
ပေႃးမီး လွင်ႈဢၼ်သူဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် သေဢၼ်ဢၼ်ၼႆ ၶိုၼ်းထၢမ် ႁႂ်ႈ ၸႅင်ႈလႅင်းလႄႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ
“ဢၼ်လၢတ်ႈမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈဢမ်ႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်လႄႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄ ၸင်ႇတေလႆႈၶႃႈ။”

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶိုၼ်းတႅမ်ႈလုမ်းပၼ် လွင်ႈဢၼ်သူ ပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉလႄႈ။
•

•

ၶိုၼ်းႁွမ်တုမ်ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်းဢၼ် သူလၢတ်ႈမႃး ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄသေလႄႈ
ႁႂ်ႈမၼ်းႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းထွမ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်းလၢတ်ႈ လီလီသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူႉလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းပွင်ႇၸႂ် ၵႂၢမ်းမၼ်းလၢတ်ႈ
လီလီၼႆယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “ၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈပွင်ႈၸႂ်ဝႃႈ ဢၼ် ပီႈဢၢႆႈ/ဢမ်ႇၼၼ်
ပီႈၼၢင်းႁဝ်း မႆႈၸႂ်ႈလူင်လၢင်တႄႉ (ၼႆသေ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈမႂ်ႈၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ) ဢၼ်ၼၼ်ႉ
ၸႂ်ႈယူႇၶႃႈႁိုဝ်”
ၶဝ်လႆႈပဵၼ်ႁိုဝ် ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇတႃႇ တေၸူၺ်ႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ
မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းငိၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းလႄႈ။ (ပိူင်တႅၵ်ႈ “တေလႆႈၼႅင်ၸႂ်တႄႉ/တေလႆႈတိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်းတႄႉယဝ်ႉ
ၶႃႈၼေႃ” ၼႆ ယႃႇပေလၢတ်ႈလႃးလႃး။) ယႃႇပေၵႂႃႇ တႅပ်းတတ်း ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်
လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈထူပ်းမႃးၼၼ်ႉ။

ၸိူင်း ပရႅတ်ႉသျၢတ်ႉ
ပရႅတ်ႉသျၢတ်ႉ ၼႇႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵၻ်းၵၢၼ်တီႈ လွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈပၼ် ပႃႇၸႃႉသေ တႃႇတေပၼ်ႁႅင်း
ၵရေႉၸ် လႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းသုင်း ၸႂ်ႉ လွင်ႈငိၼ်းထွမ်ႇ လီလီမႃး။
ၵရေၸ်ႉ

- ႁလူဝ် ၊ ပရၢတ်ႉ ၶႃႈၶႆႈလၢတ်ႉ တႃႇၶပ်းၶိုင် ပႃႇၸႃႉ ၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈ … (သဵင်ႁႆႈ)

ပရၢတ်ႉ

- လႆႈယူႇၶႃႈ။လၢတ်ႈလွႆးလွႆးၶႃႈၼႃ။တေယၢပ်ႇၸႂ်တႃႇသူ တႄႉ ၶႃႈယဝ်ႉ ( ၼိမ်ၵႂႃႇ

		 မွၵ်ႈသိပ်းသိၵ်ႉ )
ၵရေၸ်ႉ

- ၸႂ်ယဝ်ႉ ၊ ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉၶႃႈ။ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ၼႆႉ ၶႃႈပေႃးဢမ်ႇယုမ်ႇ 		

		 ယမ်လႆႈသေဢိတ်း။
ပရႅတ်ႉသျၢတ်ႉ - သူတေလႆႈမွင်ၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထွမ်ႇသဵင်သူသေ ၶႃႈႁူႉလီလီယူႇ။
ၵရေၸ်ႉ

- ၶႃႈယွၼ်းသူးဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽၼ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပရႅၻ်ႉသျႅတ်ႉ - ဢိုမ်း ၊ ၶႃႈထွမ်ႇယူႇၶႃႈ ၊ လၢတ်ႈၶႃႈလႄႈ။
ၵရေၸ်ႉ

- ၶႃႈႁၵ်ႉၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈတႄႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းသွင်ပီႈၼွင်ႉ ယူႇလူၺ်ႈၵၼ်မႃးသေႇသေႇ၊ 		

		 မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉလီၶႃႈၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ 			
		 မၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ။
ပရႅၻ်ႉသျႅတ်ႉ - ၼွင်ႉၸၢႆးသူၼႆႉ တေလွင်ႈယႂ်ႇတႃသူတႄႉယဝ်ႉ ၶႃႈၼေႃ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉလီၵေႃႈပဵၼ်ၼႆ။
ၵရေၸ်ႉ

- ၸႂ်ယဝ်ႉ ၊ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉလီၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ၶႃႈၸႂ်ထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း 		

		 ဢၼ်ႁဝ်းပီႈၼွင်ႉ လႆႈမူၼ်ႈသိူဝ်း ၸွမ်း ၵၼ်မႃး ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ။ 			
		 (ၶူဝ်ဢိတ်းဢိတ်းသေ)
ပရႅတ်ႉသျႅၻ်ႉ - တေၸိုင်ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီသိူဝ်းၸႂ်ယူႇၶႃႈဢိူဝ်ႈ ၼေႃႈ။
ၵရေၸ်ႉ

- ၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ၶိုၼ်းဝူၼ်ႉၶိုၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉသေ ၶႃႈ လႆႈယုမ်ႉမႅၼ်ႈၶိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ။

		 ငိၼ်းၸူမ်းယဝ်ႉၼႃႈ ပရႅတ်ႉသျႅတ်ႉ ၊ ၶႃႈလႆႈ လူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉ။
ပရႅတ်ႉသျႅတ်ႉ - ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ၶႃႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်သူယူႇ။
ၵရေၸ်ႉ

- ၶႃႈတေလၢတ်ႈ တႃႇၶပ်းၶိုင် ပႃႇၸႃႉယဝ်ႉၼႃ။
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တွၼ်ႈ (3)
ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ထိုင်တူဝ်
ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈၵွပ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ တေမီးတၢင်းလူဝ်ႇ ၸိူဝ်းတၢင်းတႆႈၼႆႉယူႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈ
(ပိူင်တႅၵ်ႈ သၢႆငၢႆတၢင်းပဵၼ် ၊ လွင်ႈတူၺ်းထိုင်ယူတ်းယႃ၊
လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ်
ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ၊ လွင်ႈတေလႆႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈတၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ၵၢင်းယၢၼ်ၽေးၶဵၼ် ၊ ၶၢဝ်ႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ
တီႈႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ ၊ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈၵၢၼ် )

ပေႃးဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆ လွင်ႈၾိင်ထုင်း
တၢင်ႇၸိူဝ်း တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇပႃႇၸႃႉ

လွင်ႈလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်လႄႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈလႄႈ
တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉ ၶိူင်ႈသုင်းၸႂ်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်းလႄႈ
လွင်ႈယိုၼ်းထိုင် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉ

ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပိူင်လူင် လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ
ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈထုၵ်ႇၵုၼ်းၶင်တူဝ်ၼႆ လၢႆး တေ
တူၺ်းထိုင်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းပိူင်ႈဢိင်မၼ်း (ပိူင်တႅၵ်ႈ)
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

တၢင်တူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူင်ႇပၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ပၼ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်တေလူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း
ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈယူႇၼႆႉ

ၶၢဝ်ႇပွမ်

ၶၢဝ်ႇၽိတ်းၽူၼ်

လိုဝ်းလင်ယူႇ။

တႃႇတေပၼ်လႆႈၶၢဝ်ႇဢၼ်မၢၼ်ႈမႅၼ်ႈ

ၸႅင်ႈလႅင်းလီၼၼ်ႉ •

သုင်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီလီ သေ ဢၼ်တေႁူႉပွင်ႇ ငၢႆႈ ၼၼ်ႉလႄႈ။ သုင်းၸႂ်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၵိုင်ႈလႅပ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၊ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်
လူဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။ ဝႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် သုင်းၸႂ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ။

•

ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်လီယုမ်ႇယမ် မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸုမ်း ပၢႆးယူႇလီၵမ်ႇၽႃႇၼၼ်ႉလႄႈ။

•

သုင်းၸႂ်ႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ သႂ်ႇႁၢင်ႈၽၢင်သေလႄႈ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇပႃးလႆႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ်လႄႈ။

•

ပေႃးတေလူဝ်ႇၼႆ သုင်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းတေပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇပၼ်လႆႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ။

•

ပေႃးဢမ်ႇႁူႉသေလွင်ႈလွင်ႈၼႆ ယႃႇပေလၢမ်းလၢတ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇႁူႉၼႆ သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းလႄႈ။

ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶူဝ်းၶွင်သုင်းၸႂ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈ
ၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်
သိုဝ်ႉပၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေဝူၼ်ႉဝႃႈ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်
လွင်ႈဢၼ် ၶဝ်လူဝ်ႇတင်းသဵင်ႈႆ။ ႁဝ်းႁဵတ်းလႆႈဢၼ်လႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
လူဝ်ႇလႆႈႁူႉ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈ လႅင်းလႅင်း လီ။

ၸိူင်း ပရီႇမီႇယႃႇ လႄႈ ဢူးတီႇပႃႇ
ပရီႇမီႇယႃႇ ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉဢၼ် ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်းမၼ်း ဢူးတီႇပႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵႄႇ ယူႇသဝ်း ၵေႃႉလဵဝ်
ယဝ်ႉ။ ပရီႇယႃႇ သိုပ်ႇၽူင်းၸူး ဢူးတီႇပႃႇသေ ထၢမ်ဝႃႈ ၸင်ႇယူႇလီၼႆ။
ဢူးတီႇပႃႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မၼ်းထူပ်းလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေ
ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉ ယႃႈယႃ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ဢၼ်မၼ်းလႆႈၵိၼ်ယူႇ သေႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။
ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼိုင်ႈတီႈသေ
ဢူဝ်းတီႇပႃႇ မႃးတမ်းဝႆႉပၼ် ငိုၼ်းတီႈၼၼ်ႈသေလႄႈ ပရီႇယႃႇ
ၶိုၼ်းမႃးဝႆႉပၼ် ယႃႈယႃဢၼ်မၼ်းသိုဝ်ႉမႃးတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ။
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လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇပၼ်ပႃး ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ
တႃႇတေၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇပၼ်တင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁွမ်တုမ် ပၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလႄႈ မၢႆၽူၼ်း မူႇၸုမ်းဢၼ် ႁဵၻ်းၵၢၼ်
ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈ သူယူႇသဝ်းၼၼ်ႉသေ ထႅမ်ပၼ်တီႈ တွၼ်ႈလင် - င ၼၼ်ႉလႄႈ။ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ
တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းတႃႇ ၵူၼ်းထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတႃႇတေၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈၶၢမ်ႇဢဝ် လွင်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ် ၵၢင်းယၢၼ်ၽေးၶဵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးလႄႈ။ ပေႃးဝႃႈ
ၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇပၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးၽွမ်ႉၸႂ်ယဝ်ႉၼႆ ႁဵတ်းပၼ် Follow up လႄႈ။
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ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းလႆႈ
ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ် တင်ႈတူဝ်မႃး လၼ်းၵၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ် ၸတ်းၵၢၼ် လႆႈ လွင်ႈတၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ
ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶဝ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်တူဝ်ၸဝ်ႈ
ၵဝ်ႇၶဝ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼင်ႇၼႆလႄႈ တၢင်တူဝ်သူၵေႃႈ တေလႆႈဢဵၼ်ႁႅင်းမႃး တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈသေ တေမီးၶၢဝ်းယၢမ်း
လိူဝ်မႃးတႄႉယဝ်ႉ။
ၵိုတ်း - ဝူၼ်ႉ - ၵႂႃႇ ၼႆ သုင်းၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးၼႆႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵႄႈလိတ် ပၼ်ႁႃၶဝ်လႆႈ ႁင်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵိုတ်း - ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵိုတ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃလႆႈ လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆယဝ်ႉ။ သုင်းၸႂ်ႉ တူင်ႇဝူင်းတႃထိင်းၵမ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႁူႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်လႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶဝ်
ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ။
ဝူၼ်ႉ - ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၶဝ်ဝူၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၶဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၶဝ်လႆႈၼၼ်ႉလႄႈ။ ၶေႃႈထၢမ်တၢင်းတႆႈၼႆႉ
တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်လႆႈယူႇ • မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၼႆႉမႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်။
• ႁဵၻ်းသင်တူၺ်းယဝ်ႉ။
• ၸွင်ႈမီးၵူၼ်းတေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ ပၼ်ႁႃၼႆႉ သေၵေႃႉၵေႃႉ (ပိူင်တႅၵ်ႈ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၊ ၵေႃႉႁၵ်ႉႁွမ် ၊ မူႇၸုမ်း)။
• ၼႂ်းၵူၼ်းသူမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸွင်ႇမီး ၵူၼ်းလႆႈထူပ်း ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆႁိုဝ်။ ၶဝ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

ၵႂႃႇ - ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းလႆႈ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၶဝ်လႆႈလႄႈ။ ပေႃးဝႃႈ
လွၵ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်တူၺ်း ထႅင်ႈ လၢႆးၼိုင်ႈလႄႈ။

ၸိူင်း ဢႃႇသၢၼ်ႇ လႄႈ မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ - ၵိုတ်း - ဝူၼ်ႉ - ၵႂႃႇ
မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉၼႆႉ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃတင်းၼမ်သေ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇယူႇ။ ဢႃႇသၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်မၼ်းယူႇ။
ၵိုတ်း - ဢႃႇသၢၼ်ႇၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်လူဝ်ႇၵႄႈလိတ်ႈ လၼ်းၵၼ်း ၼၼ်ႉယူႇ။ ဢႃႇသၢၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄ
ႁႂ်ႈမူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ ပွင်ႇၸႂ် ပၼ်ႁႃမၼ်း လီလီယူႇ “မႂ်ႇၸႂ် တႃႇလဵင်ႉလူ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းမၼ်းလႄႈ မႂ်ႈၸႂ် တႃႇၼၢင်မေးမၼ်း ၵေႃႉလႆႈထုၵ်ႇတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်
ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိၵ်းၵဝ်ႈၼၼ်ႉယူႇ”။

တႃႇတေလိူၵ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃ

ၼိုင်ႈဢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ

ထၢမ်ဝႃႈ

“မႂ်းႁဵတ်းသၢင်လႆႈ

တႃႇပၼ်ႁႃၼႆႉ”

ၼႆယူႇ။

မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ

တႅပ်းတတ်းဝႃႈ မီးလွင်ႈဢၼ်မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႃႇပၼ်ႁႃတင်းသွင်ဢၼ်ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တႃႇႁႃလဵင်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼႆႉ
လွင်ႈယႂ်ႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆယဝ်ႉ။
ဝူၼ်ႉ - ဢႃႇသၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈမူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉဝူၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆး တႃႇတေ ႁႃလဵင်ႉလႆႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ။ ဢႃႇသၢၼ်ႇ သေႃႇသူၼ်း ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄ လွၵ်းလၢႆးတင်းသဵင်ႈ
ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၶႆႈၶူဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄ တင်းသဵင်ႈ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသင်လႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မၼ်းတိူင်ႇပၢင်ႇၸွမ်း
ၼၢင်းမေးမၼ်း။ ၼၢင်းမေးမၼ်း ဝူၼ်ႉၸွႆႈပၼ်သေ ၶဝ်ဝူၼ်ႉၸွမ်းၵၼ်လႆႈ လွင်ႈတၢင်းတႆႈၼႆႉယဝ်ႉ - ႁႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၵိၼ် တီႈပိူၼ်ႈ/ႁႂ်ႈၽုၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း/ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ
ၸုမ်း NGO သေဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ယေႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် / ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းဝႃႈ တေႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ် ႁႂ်ႈပၼ် တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။
ၵႂႃႇ

-

ႁႃႇသၢၼ်ႇ

ႁႂ်ႈမူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ

လိူၵ်ႈတႃႇၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်း

ၼိုင်ႈလွင်ႈ

ၼႂ်းဢၼ်မၼ်းဝူၼ်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈမူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ

မီးၸိူဝ်ႉၽၼ်း

ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ မၼ်းၶႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁင်းမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႆႉသမ်ႉ လူဝ်ႇပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်။ ပေႃးတေ လႄႈယွၼ်းတၢင်းၵိၼ် တီႈပိူၼ်ႈၵေႃႈ မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ မီးၽေး
တေတိတ်းၸပ်းတၢင်ပဵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇတေလႆႈ တၢင်းၵိၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်း NGO ဢၼ်မီးတီႈၶဝ် သေၸုမ်းၸုမ်းသေ တႃႇမိူဝ်းၼႃႇ တႄႉ တႅ
ပ်းတတ်းတႃႇတေၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ NGO ၼႆ တေၶိုၼ်း ဝူၼ်ႉတူၺ်း လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်မၼ်းဝူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ဢႃႇသၢၼ်ႇ ပၼ်မၢႆၽူၼ်း တႃႇ မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး NGO ။
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တွၼ်ႈ (4)
ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထူပ်း တၢင်းယၢပ်ၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်

သၢႆငၢႆၵူၼ်းၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်
လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မိူၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်းသေ ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႆႈယၢမ်းထူပ်းယူႇ။ သၢႆငၢႆ ၵူၼ်းၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ
ပဵၼ်တၢင်းတႆႈၼႆႉယဝ်ႉ • လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈ ပၢႆးၸႂ် - မွင်ၸႂ် ၊ ဢွၵ်ႇတေႃးသ ၊ ၵူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ
• လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ပၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈတူဝ် - ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႆႈႁဵတ်းသင် ၊ ဝႄႈလွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၊ မီးၸႂ်ၵျၢမ်းမႃး ၸိူင်ႉၼႆ
• လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇပၢႆးတူဝ် - ႁူဝ်ၶႆႈ ၊ ဢဵၼ်ၼူၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၊ ဢႅင်ႈၸဵပ်း ၊ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၊ သူပ်းဢမ်ႇဝၢၼ်

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်
ၼမ်ႉၵတ်ႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တီႈ တွၼ်ႈ (2) ၼၼ်ႉ ၵုမ်ႇလုမ်ႇ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးလူဝ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လိူဝ်သေၼႆႉၼႆ လွင်ႈတၢင်း တၢင်းတႆႈၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈယူႇ။
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တေႁႂ်ႈ
ၵူၼ်းမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ လူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်းယဝ်ႉ။
ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈထူပ်းလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆ
လွင်ႈဢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၶိုၼ်းလႆႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ၼႆႉ
မီးဝႆႉထႃႈယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈသုင်းၸႂ်ႉ တၢင်းႁူႉ
ဢၼ်မီးဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ယၢမ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ
ဢၼ်လႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်မႃး” ဢမ်ႇၼၼ် “ယၢမ်းလဵဝ်လူး
ႁႂ်ႈ လူမ်ၸႂ် ႁဵတ်းသင်ယူႇ” ၼႆႈ ထၢမ်တူၺ်းလႄႈ။
ပေႃးၶဝ်ဝူၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၼႄ တၢင်းပၼ်ၶဝ်လႆႈယူႇ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ
“ၸွင်ႇမီး ၵူၼ်းတေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ” ၊
“ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၸႂ်မႃး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ
ဢၼ်တေႁဵတ်းလႆႈ ၶိုၼ်း ယၢမ်းၼႆႉ သေဢၼ်ဢၼ်
မီးယူႇႁႃႉ”။ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ဝူၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈ
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်မၼ်း ႁဵတ်းလႆႈ ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ
ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ၼႄဝႆႉ ၼႂ်းလွၵ်းတၢင်းတႆႈၼႆႉယူ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တေႁဵတ်းတူၺ်းလႆႈ
ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်
• ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမႆၢ လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ငိၼ်းၸူမ်းၼၼ်ႉ (ၼႂ်းၸႂ်
ၵေႃႈယဝ်ႉ ၊ ၼိူဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ)
• ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ႁဵတ်း လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်
(တၢင်းသုင်ၸႂ်) ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ
မီးတီႈပွင်ႈသေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ။
• ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တူဝ် ၊ ပႆတၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈလႄႈ။
• လွင်ႈဢၼ်တေလႆႈ ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ၊ ပိူင်တႅၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊
ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၊ ၵၢၼ်မေႃမိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
• ငိၼ်းထွမ်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ႇၼၼ် ဢွမ်လူမ်းလႄႈ။
• ဢုပ်ႇၵုမ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်း သေၵေႃႉၵေႃႉလႄႈ။
• လူပပ်ႉလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈပပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ထွမ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈ
လူၼႄၼၼ်ႉလႄႈ။

ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်တေမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်
သေၵေႃႉၵေႃႉ ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ မီးလွင်ႈမႂ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် မိူၼ်ႁၢင်ႈ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆ ထူၺ်ႈၸႂ်လူၺ်းလူၺ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ
ၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။
လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆလႄႈ - ယၢမ်းၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးလွၵ်းလၢႆး တႃႇတေႁဵၻ်း ႁႂ်ႈၸႂ်ၼိမ်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈဢၼ်ဢိူဝ်ႈ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ
ပဵၼ်လွင်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈလွႆးလွႆး ၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ တေႁဵတ်းၸွမ်းၵၼ်တူၺ်းၼႄႇ။”
ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇတေႁဵတ်းတူၺ်းၼႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းတႆႈၼႆႉလႄႈ - “ဢၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ထိုင် သၢမ်
ၸွမ်းၶႃႈသေ သုတ်ႇလူမ်း ၶဝ်ႈ တီႈၶူႈၼင်။ ယွမ်းလူင်းဢဵၼ်ႁူဝ်မႃႇဝႆႉ။ သုတ်ႇလူမ်းၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈထိုင် ၼႂ်းပွတ်ႇ တဵမ်တဵမ်လႄႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ
ဢၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ထိုင် ႁူၵ်းသေ ၶိုၼ်းထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇ တီႈသူပ်းလႄႈ။ တူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉၼႄႇ။ ပေႃးတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ်
သၢမ်ၵမ်းၼႃ။”
လွၵ်းလၢႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်
လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ
ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးႁဵၻ်းယူႇသေ
ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ်ၼႆ
ၵိုတ်းပႅတ်ႈလႄႈ။
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ၸိူင်း ၵျူဝ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း ႄလႈ ၵျူႇလီႇယႃႇ
ၵေႃႉႁၵ်ႉ ၵျူဝ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း ၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၵွပ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ

မၼ်းဝူၼ်ႉလႆႈဝႃႈ တီႈႁိူၼ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပႆတၢင်း ဢမ်ႇႁဵတ်း

သိပ်းၵဝ်ႈယူႇ။ ၵျူဝ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်းၼႆႉ မႂ်ႈၸႂ်တႃႇၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်းသေ

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈၼႆလႄႈ

ဢမ်ႇၼွၼ်းလႆႈ

မၼ်းတေႁဵတ်း

ၵျူဝ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း
ၵျူဝ်ႇလီႇယႃႇသေ

ဢမ်ႇၵိၼ်လႆႈသေ

ဢႅင်ႈမၼ်းၵေႃႈၸဵပ်းယူႇ။

သိုပ်ႇၽူၼ်းၸူး
လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ

ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း
မၼ်းလႆႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်

လႄႈ

မၼ်းတႅပ်းတတ်းဝႃႈ

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ

ၽုၺ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်

တူဝ်

ယွမ်းဢဵၼ်သေ

မၼ်းယၢမ်ႈ

ငိၼ်းထွမ်ႇၸွမ်း

ၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉသေ ၵႃႈဝႅၼ်ယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၵျူဝ်ႇလီႇယႃႇသမ်ႉ ထွမ်ႇသေ
ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်မၼ်း။

မၼ်းထၢမ်

ၸွင်ႈမီးလွင်ႈသေလွင်ႈလွင်ႈ

ၵျူဝ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်းဝႃႈ

ဢၼ်တေႁဵတ်းလႆႈ

ႁႂ်ႈလူမ်ၸႂ်

ၵျူႇလီႇယႃႇ
ႁွင်ႉ

လႆႈၸႂ်

လွင်ႈဝူၼ်ႉမၼ်းသေ

ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၵေႃးသေ

မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ

ႁဵတ်းလူင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူဝ်

ၵျူဝ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း ၼႆႈ မၼ်းႁိူဝ်ႉမွႆႈၼႃႇလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ

ၵႃႈဝႅၼ်ၸွမ်းမၼ်း လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵျူဝ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း လႆႈၸႂ်

ဝူၼ်ႉသင်လႆႈလႃးလႃး။ ဢႅင်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၸဵပ်းႁႅင်းၼႃႇ …

ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်ၼၼ်ႉသေ

ငိၼ်းၸူမ်း

ၵွပ်ႈ

ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း

ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼင်ႇၼႆယူႇ။
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ယၢမ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ လႆႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် လူင်လၢင်ၼၼ်ႉ
သၢႆငၢႆ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ဢၼ်လၢတ်ႈမႃး တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် သၽႃႇဝသေ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်သေ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈ လွင်ႈလူင်း
ယူႇ။ တီႈၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ယၢဝ်းသေ မီးလွင်ႈတုမ်ႉ တွပ်ႈဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ။ ပေႃးပဵၼ်မႃး ၼင်ႇၼၼ်ၼႆ
ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈ ၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် တုၵ်ႉၶၸႂ် လူင်လၢင်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ် တင်းဢၼ်သူႈပဵၼ်
သေ ယၢမ်းလၢၵ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈ ဢၼ်သူႈပဵၼ် ၵူၺ်းသေတႃႉ လွင်ႈၼႆႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်း
ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူႈႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼင်ႇၼႆၼႆႉ တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ
လၢႆႈသူင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ သၢႆငၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ ပဵၼ် တုၵ်ႉၶၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း တၢင်းတႆႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇလုမ်းလႃးလႆႈ တူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇတိတ်းတေႃးတင်းၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ သေ
မီးလွင်ႈမႂ်ႈၸႂ်
ယူႇႁင်းၵူၺ်း ၶေႃၶေႃ
ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူဝ်ယူႇ

ႁွင်ႉႁႆႈ

သၼ်ႇသၼ်ႇဝႆဝႆ
ဢမ်ႇႁူႉၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ဢွင်ႈတီႈ
ဢမ်ႇၼၼ် “မိူၼ်ႁၢင်ႈၼွၼ်းၾၼ်”

တေႃးသဢွၵ်ႇ

ဢမ်ႇႁူႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ လုၵ်ႉတီႈလႆႈမႃး ၊
လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႆႈႁဵတ်း
ပဵၼ်သင်ယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ
ႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸဵပ်းသႅပ်ႇ
ဢမ်ၼၼ် ၶႆႈႁႅမ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းလွၵ်ႇဝႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ လႆႈၸဵပ်းသႅပ်ႇ

ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ

ပေႃးလႆႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ ၶွင်ႉၶၢမ်ၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆ တေႁဵတ်းလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

၁

လွင်ႈတႃႇၵၢင်းယၢၼ်ၽေးၶဵၼ်ၼႆႉ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ - ႁဵၻ်းႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃး
လွင်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၽေးၶဵၼ် တၢင်တူဝ် သူ ၊ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ လႄႈ
တၢင်ႇၵေႃႉ လႄႈ။ ပေႃးဝႃႈ လႆႈထၢင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၵၢင်းယၢၼ်ၽေးၶဵၼ်ၼႆ
ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼၼ်ႈသေ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႄႈ။ ပေႃးဝႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ
ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉၼၼ်ႉ တေပၼ် ၽေးၶဵၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမၼ်းၶိုၼ်းလႆႈၼႆ
ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႄႈ (ထၢမ်ဢူၺ်းၵေႃႉလႄႈ ၊ သိုပ်ႇၽူၼ်းၸူး
တီႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်လႄႈ ၊ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ) ယႃႇႁႂ်ႈ
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းဝႆႉ
လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈထႃႈ (ပိူင်တႅၵ်ႈ ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်) ယႃႇႁႂ်ႈ
ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်ၶိုၼ်းထိုင် တူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

၂

သူင်ႇၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ သူပဵၼ် ၽူႈလႆႈ ၽႂ် - ၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႈ
ၼပ်ႉၼပ်ႉယမ်ယမ် သၢင်းသၢင်းလၢင်းလၢင်း လႄႈ - ၸိုဝ်ႈ ၊
ပုၼ်ႈၸွၼ်းသူ ၊ တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်မၼ်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
လၢတ်ႈၼႄလႄႈ။ ထၢမ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းလႄႈ။ တႃႇတေႁွင်ႉၸိုဝ်ႈမၼ်းသေ
လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

၃

ႁႂ်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် - ယႃႇပေႁိုတ်း ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ်
ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းယူႇယၢပ်ႇ။

၄

ထွမ်ပၼ် - သုင်းၸႂ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇသူ မိူၼ်တီႈ တွၼ်ႈသွင်
ၼၼ်ႉလႄႈ။ ယႃႇပေတဵၵ်းတဵင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း။
ဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်း။ လၢတ်ႈၼႄၶဝ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇငိၼ်းထွမ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈ
လႄႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ၼႆလႄႈ။

၅

ပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်တႄႉလႄႈ ၊ ႁဵတ်းပၼ် ႁႂ်ႈယူႇငၢႆႈ လူမ်ၸႂ်
လႄႈ- ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ပၼ် တီႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ ယဵၼ်ယဵၼ် ၊
တႃႇၵိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ဢႄႇၵူဝ်ႇႁေႃး သေဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ်
ပၼ်ၽႃႈႁူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်
ဢုၼ်ႇၸႂ်လႆႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်လူဝ်ႇသင်ၼႆ ထၢမ်တူၺ်းလႄႈ။ ယႃႇပေထၢင်ႇဝႃႈ
သူႁူႉ ၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ။
ပေႃးလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၽူၼ်းၼႆ ပႆႉတေႃႇထိုင်
ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉၼိမ်ၵႂႃႇ လႄႈ/ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇထိုင်
ၵႂႃႇပႆႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ တႃႇၸွႆႈထမ်ပၼ် လွင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၼၼ်ႉ
ၵမ်းလဵဝ် ယႃႇပေဝၢင်းၽူၼ်းသေ သိုပ်ႇယိပ်းဝႆႉထႅင်ႈ။
ၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ၸင်ႇၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ /
ဢမ်ႇလႆႈ လူမ်ၸႂ်/ဢမ်ႇလူမ်ၸႂ်ၼႆၼၼ်ႉ။

ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ႁႂ်ႈထိင်းတူဝ်မၼ်းလႆႈၶိုၼ်း။
(1) ပေႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ် မႂ်ႈၸႂ်ယူႇၼႆ ႁႂ်ႈမၼ်း ထူၺ်ႈၸႂ်
လွႆးလွႆး လႄႈ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈၼႆႉတႄႉ ၼႄဝႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ XX
ၼၼ်ႉယူႇ။ တူၺ်းလႄႈ။
(2) ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း ပဵၼ်သင်ၵေႃႈ
မၼ်းဢမ်ႇႁူႉၼႆ မၼ်းႁွတ်ႈတီႈလႆယူႇ ၊ ပဵၼ်ဝၼ်းလႆႈ ၊ သူပဵၼ်ၽႂ်
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄမၼ်းလႄႈ။ လၢတ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၽၢင်ႉသတိ
လွင်ႈဢၼ်မၼ်းလႆႈႁၼ် ႁိမ်းႁွမ်း မၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈ။ (ပိူင်တႅၵ်ႈ
“လၢတ်ႈၼႄပၼ် ဢၼ်လႆႈႁၼ် ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်)
ဢၼ်လႆႈငိၼ်းသေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ”)။
(3) ပေႃးမီး လွၵ်းလၢႆးဢၼ်မၼ်း ယၢမ်ႈသုင်းၸႂ်ႉမႃး တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ
တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉၼႆ ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈမၼ်းသုင်းၸႂ်ႉ
လွၵ်းလၢႆးမၼ်းလႆႈလႄႈ။

၆

၇

ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်
ယၢမ်ႈၸွႆထႅမ်ပၼ်ၶဝ်မႃးၼၼ်ႉလႄႈ။ ပၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ
သၢင်းလၢင်း ၼၼ်ႉလႄႈ - တႃႇတေပွင်ႇၸႂ် ငဝ်းလၢႆးၼႆႉလႄႈ
တႃႇၶဝ်ႁူႉဝႃႈ ဢဝ်တၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း
ဢၼ်လီယုမ်ႇယမ်လႄႈ။ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ
(ယႃႇပေ သုင်းၸႂ်ႉ ၵႂၢမ်းဢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉ)။ လၢတ်ႈ
သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်းလႄႈ။ ပေႃးတေလူဝ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ်
တႅမ်ႈပၼ်လႄႈ။ ပွင်ႇၸႂ်/ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၊ မီး/ဢမ်ႇမီး ၵႂၢမ်းထၢမ်ထႅင်ႈ
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထၢမ်မၼ်းလႄႈ။

၈

ယူႇၸွမ်းမၼ်းလႄႈ - ၶတ်းၸႂ် ယႃႇႁႂ်ႈဝႆႉမၼ်းမႃးၵေႃႉလဵဝ်။
ပေႃးသူဢမ်ႇယူႇပၼ်လႆႈ ပႆႉပၼ်တေႃႇထိုင် သူယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်လႆႈ
ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇမၼ်းပေႃးၼိမ်သဝ်းသေ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းပၼ်မၼ်းလႆႈ
ၵူၼ်းဢၼ်တေဢမ်ႇပၼ်ၽေးၶဵၼ် မၼ်းလႆႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ(ဢူၺ်းၵေႃႉ
ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း) ယူႇၸွမ်းမၼ်းလႄႈ။

၉

သူင်ႇပၼ် တီႈၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႄႈ - ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵႃႈသူ
ပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ။ ႁႂ်ႈ မေႃယႃ ၊ မေႃယႃဢွၼ်ႇ၊
ၵူၼ်းဢၼ်တေဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်မၼ်း လႆႈ မိူၼ်ၼင်
ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် မၼ်းလႄႈ။
တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် ၵူၼ်းတေၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ် မၢႆၽူၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဢၼ်မၼ်း
တေလႆႈသိုပ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ သၢင်းသၢင်းလၢင်းလၢင်းလႄႈ။
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တွၼ်ႈ (5)
ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်
ယၢမ်းမီးၵေႃႉလဵဝ်

ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ၽေးယေႃးၵႃႇၽႄႈတိုၼ်း ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝႅႈၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်လူဝ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄ
ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပၼ်ပႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ ပၼ်ဝႆႉ တီႈၼႆႈ ဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ။

ဢၼ်တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ပိုၼ်ႉပႅတ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယႃႇပေပိုၼ်ႉပႅတ်ႇၶဝ်။
ၽူႈလႆႈသေဢမ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်လႆႈ တိူဝ်ႉၸႂ်ငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယၢမ်းလႆႈ ထုၵ်ႈပိုၼ်ႉပႅတ်ႈဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ
ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၶဝ် ပဵၼ်ၽူႈလႆ မီးသၢႆငၢႆၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉလႄႈ ၊ ၵွပ်ႈၸွမ်းၼိုင်ႈၽၢႆႇသေ
ပိုၼ်ႉပႅၻ်ႈၶဝ်ႈၼၼ်ႉ

သီႇၵႄႉ

တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ

ၸၢင်ႈထူပ်း

တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ဢၼ်ႁၢဝ်းႁႅင်းလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈ ၽၢင်ႉသိတိ လမ်ႇလွင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ် တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ
ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လၢႆထုၵ်ႉပိုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်း တၢင်းတႆႈၼႆႉယဝ်ႉ • လွင်ႈႁဵၻ်းႁၢႆႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢၼ်ၸၢင်ႈထုၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇၽႄႈၵပ်းသိုပ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၸႅၵ်ႈၽႄဝႆႉ ( ပိူင်တႅၵ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်
ၵွပ်ႈပဵၼ်ၸၢႆးယိင်း/ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးဝႆႉၼႆႉ ၸၢင်ႈတိူဝ်းၼမ်မႃးတႄႉယဝ်ႉ၊
LGBTQ ၊ ၵူၼ်းၸုမ်းဢေႇ ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၊ ၵူၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၊ ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ )
• ၵူၼ်းထဝ်ႈၵႄႇ ၊ ပိူင်လူင် ၵူၼ်းဢၼ်မေႃလူင်လိုမ်း ( ပိူင်တႅၵ်ႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် လိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ် )
• ၼၢင်းယိင်းပႃးတွင်ႉ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈၶၢမ်ႇဢဝ် လွင်ႈလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင် လႄႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုင်
• ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ႈထူၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ
• လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ပၢၼ်သိၵ်ႉႁိၵ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၶဝ်
• ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈယူႇတီႈ ၵူၼ်းၵပ်ႉၼမ် ( ပိူင်တႅၵ်ႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းတီႈဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းတီႈ
လႅၼ်လိၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵႄႇ တီႈ ယူင်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်တီႈ ႁူင်းယႃၸႂ် ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေး
• ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၵေႃႉလဵဝ်သေ မီးလွွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း
• ၵူၼ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုၼ်ႇ တႃႇတေလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် (ပိူင်တႅၵ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း )
လွင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၼ်ငၢႆႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈ
ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈထူပ်း ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁၵ်ႉႁၵ်ႉႁွမ်ႁွမ်လႄႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ၸွမ်းၼမ်ႉၸႂ်
ၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတႄႉ။

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းယူႇသဝ်းတီႈ ႁူင်းၸွႆႈထႅမ်
ယူင်ႇတူၺ်းထိုင်ၸွႆထႅမ်

(ပိူင်တႅၵ်ႈ

ယူင်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ

တၢင်ႇၸိူဝ်း)

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ႁင်းၶေႃယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ
ၵူၼ်းထဝ်ႈၵႄႇၼႆႉ ၶဝ်မီးၽွၼ်း တႃႇတေတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈသေ
တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸႂ်ႈလႆႈပဵၼ် လွင်ႈမႂ်ႈၸႂ် ၊ ၵူဝ်ႇ
လႄႈ မွင်ၸႂ်ယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်းပေႃးဝႃႈ ဝႆႉၵုၼ်းၶင်ၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်း ၵေႃႉၶဝ်
ႁၵ်ႉႁွမ်ၼၼ်ႉသေ ယူတ်းယႃပၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁၢႆႉမႃး လိူဝ်သေၼႆႉယူႇ။
ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်
တင်း

ၽေးယေႃးၵႃႇၽႄႈတိုၼ်း

တၢင်ႇပွၵ်ႈၼၼ်ႉ

တီႈ

ဢွင်ႇတီႈ

ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ

ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်

လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၶဝ်

ၸၢင်ႈပဵၼ်

လွင်ႈယႃႉသလေႇၵၼ်မႃးယူႇ။ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႈဢမ်ႇမီး
ၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇတေလႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်မီးတၢင်းၽိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။
တႃႇတေလႆႈ ထိင်းသိမ်းပၼ် သလေႇ လႆႈ သုၼ်ႇလႆႉ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းတီႈ ဢွင်ႈတီႈ ၼၼ်ၼႆႉ
လူဝ်ႇလႆႈပၼ် ၶၢဝ်ႇထိုင် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်လႄႈ ပၼ်ပၢင်သွၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။
ပေႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ
တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးၸႂ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈလႄႈ တူင်ဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ တူၺ်း
တွၼ်ႈလင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵႄႇတီႈ IASC ၼၼ်ႉလႄႈ။ https://bit.ly/3eDSYwh
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ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ ၵွပ်ႈ
ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ
မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူ
ဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတိူဝ်ႉ ၶိူၵ်ႈ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၶဝ်
ၵမ်ႉၼမ်ယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၶဝ်
လိူဝ်မႃးထႅင်ႈ
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ
လႆႈလူမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်
ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ
ၵူၼ်းထဝ်ႈၵႄႇ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈထိင်း ၼွင်ႉယိင်း ၼွင်ႉၸၢႆး
ဢၼ် ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ ယူႇသဝ်းတီႈႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၼႆႉ
ငဝ်းလၢႆး တႃႇတေလႆႈၶၢမ်ႇပႄႉၵိၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၼမ်လိူဝ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတိုတ်းၶၢတ်ႇ
တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ
လွင်ႈတူၺ်းထိုင်
ႁႄႉၵင်ႈလႄႈ
လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လႆႈ
လွင်ႈၵပ်ႈသိုပ်ႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး
ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၶဝ်ၼႆႉ ယူပ်ႇယွမ်းၵႂႃႇလႆႈ လွင်ႈတူၺ်းထိုင်
ပၢႆးယူႇလီ ၊ လွင်ႈ ၸႅၵ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၊ မႄႈ ၊ လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
တႄႇၵိုတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်း ပွတ်း လႄႈ တင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸၢင်ႈလႆႈ
တေႃႇသူႈ လွင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူႉသုမ်းလူင်လၢင်သေ လွင်ႈၼႆႉၼႆႉ ၸၢင်ႈပၼ်ႁႅင်း
တႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶီႈၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ၊ ႁဵတ်းလွင်ႈ ဢမ်ႇလီ လႄႈ
ၵၢၼ်
ဢၼ်ၽေးၶဵၼ်ၼမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ
တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈ
တုမ်ႉတွပ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၽႄႈတိုၼ်း ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ( ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈ ၊
ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ) လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ၼၢင်းယိင်း
ဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပေႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈထႅင်ႈ
လိၵ်ႈပွတ်း UN Women လွင်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၼိူဝ် ၼၢင်းယိင်း
https://bit.ly/3avwg6v
လွင်ႈမၢႆတွင်း တတ်းၵၢင် IASC ယၢမ်းတုမ်ႉတွပ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼၼ်ႉ
လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈပၼ် လွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ပႄႉၵိၼ် ၵၼ် လႄႈ လွင်ႈႁဵၻ်းႁၢႆႉတေႃႇ။
https://bit.ly/2VNuvvX
လွင်ႈသေႃႇသူၼ်း လွင်ႈ ၸၢႆးယိင်း ၼႂ်းၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ
https://bit.ly/2XUDJcr

လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ မႆႈၸႂ် မွင်ၸႂ်
ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉလႆႈ လူႉသုမ်း ၵေႃႉႁဝ်း ႁၵ်ႉႁွမ်ၼႆႉ
ပဵၼ်လွင်ႈလႆႈလူႉသုမ်း ႁၢႆႉလိူဝ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ် သူႈႁဵၻ်း
တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ (ပိူင်တႅၵ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် တီႈ
ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၵူႈဝၼ်း ၼၼ်ႉ) ပေႃးသုင်းၸႂ်ႉလႆႈ
ၸင်ႇတေလီႈလိူဝ်မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵွပ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ မီးမႃးတင်းၼမ်လႄႈ
လႆႈထၢင်ႇဝႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇၼႆသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ လွင်ႈထုင်းၸၢမ်ႇၶဝ်
ႁဵတ်းမႃးသေႇသေႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇ။
ၵူၼ်းလႆႈႁဵၻ်းၵၢၼ် ယၢမ်းတေႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈယူႇၼႆႉ ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း
လွင်ႈတၢင်း လူႉတၢႆ လႄႈ လွင်ႈလႆႈ ၶီမွင်ႈတင်းၼမ်ႉယဝ်ႉ။ ၸင်ႈပဵၼ်မႃးထိုင် ဢမ်ႇၶႆႈႁၼ်
လွင်ႈလူႉသုမ်းလႄႈ ဢမ်ႇၶႆႈႁၼ် လွင်ႈၶီမွင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၶဝ်လႆႈတေႃႇသူႈၼၼ်ႉ
ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ တႄႉယဝ်ႉ။
ပေႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈထႅင်ႈ
လွင်ႈလႆႈၶီမွင်ႈ ယၢမ်းလၢၵ်ႇလၢႆး (Irish Hospice Foundation): https://bit.ly/2Sh60X1
ၵပ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈလူႉတၢႆ ထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ
လွင်ႈ လိူတ်ႇမႆႈၶဝ် - https://bit.ly/3d2hZQp
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ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းလႆႈယူႇတီႈ ဢွင်ႈၵူၼ်းၵိၼ်း ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ
ဢွင်ႈၵူၼ်းၵိၼ်း လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း
ၽွင်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ
တႃႇယမ်ႉ

ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း

တႃႇလိုဝ်ႈသဝ်း

ၸၢင်ႈလႆႈတေႃႇသူႈ

လွင်ႈမူတ်းသႂ်ႁိမ်းႁွမ်း

တႃႇၵိၼ်

လွင်ႈမူတ်းသႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇ

လႄႈ လွင်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီၵုမ်ႇလုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယိုၼ်ႈထိုင်လႆႈ ၊
ယွၼ်ႉလႆႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၵပ်ႉၼမ် လႄႈ ဢမ်ႇႁဵၻ်းလႆႈၸွမ်း တႃႇယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်
၊ ၵွပ်ႈလွင်ႈႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ တႃႇၵႂႃႇတႃႇမႃး လႄႈ ၸၢင်ႇလႆႈထူပ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်
သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ၸုမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼ
ၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈ ဢွင်ႇၵူၼ်းၵိၼ်းၼႆႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလိူဝ်မႃး
သေ ဢမ်ႇပႄႉၵၢၼ် ပႄႉငၢၼ်းမႃးလႆႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈလု
ၵ်ႉတီႈယူႇၶဝ်ၶၢႆႉပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသုမ်း ႁိူၼ်း ၊ ႁိမ်းႁွမ်းၶဝ် ၊ ၵူၼ်းႁၵ်ႉႁွမ်ၶဝ်
ဢမ်ႇၼၼ်

လႆႈလူႉသုမ်း

ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်မႃးသေ

တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်လႄႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ
တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ၼႆႉမၼ်းဢေႇတႄႉ။
ပေႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ
ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇ ၵွပ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ ၊
ၵူၼ်းယပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ (UNICEF) :
https://uni.cf/2VZIDCk

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ
ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ

ၸၢင်ႈထူပ်း

တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

တႃႇ လႆႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ ၊ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈတိုၼ်း လႄႈ
လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်း
လၢတ်ႈမႃး
လီ

ၵူၼ်းလႆႈယူႇတီႈ

ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ
တၢင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ

လွင်ႈလႆႈ

ဢွင်ႇတီႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်

ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း

ပၼ်ႁႃ

ၸၢင်ႈလႆႈထုၵ်ႇႁဵတ်း

ပိုၼ်ႉပႅတ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ
လွင်ႈဢမ်ႇ

ယၢမ်းဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ်

ႁႂ်ႈၵုမ်ႇလုမ်ႇတႃႇတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉ ပိူင်တႅၵ်ႈ
ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေလႆႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉ ၊ လွင်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီ
လႄႈ

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တေထုၵ်ႈလႆႈလႄႈ

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ

ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်း

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸိူဝ်းၼၼ််ႉယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ

ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း

လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၼမ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ယၢမ်းယၢပ်ႇၵိၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
ပေႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ
ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် သိပ်းၶေႃႈ မိူင်းသိပ်းမိူင်း တႃႇတေဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပႃး တႃႇ
ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၶဝ် ယၢမ်းတေႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ
https://bit.ly/3anq4NX
လွၵ်းယၢမ်း ဢၼ်ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉပၼ်ပႃး တႃႇၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ
ယၢမ်းၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ (CBM) – https://bit.ly/2KooqRu
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တွၼ်ႈလင် (ၵ)
ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် တႃႇၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် ၽူထၢမ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လႄႈ/ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းတွၼ်ႈလွင်ႈယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် လႄႈ /
ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ် ယူႇလီ မူၼ်ႈသိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ယၢမ်းၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉ ၸႂ်ၶဝ် မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ သုင်းၸႂ်ႉလႆႈ ၶေႃႈၸိသင်ႇ
ၼႂ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းပၼ်ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ၶဝ် ယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်း မႃးယဝ်ႉ။
တႃႇတေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵၻ်းလႆႈ လွင်ႈတၢင်းတႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေသုင်းၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး တႃႇႁႄႉၵင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
သေ ႁဵၻ်းပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တႃႇတေပဵၼ်မႃး ၸုမ်း
ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၊
သုင်းၸႂ်ႉ လွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈ တၢင်းယၢမ်ႈ ဢၼ်လီလႄႈ ၊ ဢၼ်
ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း ပၢႆးယူႇလီသေ (ပိူင်တႅၵ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်
ယၢမ်းလိူဝ် ၊ ႁၵ်ႉႁွမ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ) ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်၊

ႁဵတ်းလွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ၼင်ႇၵၼ် ပၼ်ႁႅင်း
ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်
ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈၸိုဝ်ႈသေ လွင်ႈၶဝ် ဢဝ်ႇလႆႈ လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်
ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တႃႇ
ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် လူၺ်ၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်၊

တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ယၢမ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ
သိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ ပၼ်ပၢင်သွၼ်သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထႃႈ ၊

ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူႉ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်
ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၼမ်ႉၸႂ် ႁႂ်ႈႁူႉလႆႈ လွင်ႈၶဝ် လႆႈ ပိၼ်ႇပၢႆႈဝႆႉ လႄႈ
လွင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၊

ယၢမ်းတေႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ တႃႇတေ
ယူႇသဝ်းလႆႈ ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၽေးၶဵၼ်လႄႈ ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆၼၼ်ႉ
ၵႅမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊

ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉပၼ် တီႈၶဝ်တေ သူင်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈ တႃႇပၼ်ႁႃၶဝ် ၊
ပေႃးသူင်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈ တီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်
သေၵေႃႉၵေႃႉ။

တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ
ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် သေႇသေႇ ၊

ဝႆႉၼၵ်းၼႃ တွၼ်ႈတႃႇ ႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းလႄႈ တႃႇႁၵ်ႉႁွမ် ၵူၼ်းၼႂ်း
မူႇၸုမ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၊ ဝႆႉၸႂ်ႁၵ်ႉႁွမ်သေ ႁဵတ်းၼႄပဵၼ်
ၵူၼ်းဢွၼ်ၼႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႄႉၵင်ႈထႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ
ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶဝ် ၊

တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်
ၶဝ် မီးၶၢဝ်းယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၼႆႉ
ပၼ်ယၢမ်းလိုဝ်ႈတႃႇၶဝ် ၊

ၸိူင်း သလီႇၼႃႇ
သလီႇၼႃႇ ၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းဢၼ် ဢုပ်ႇၵုမ် ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၼိုင်ႈၸုမ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ
သိပ်းၵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ လႆႈယူႇတီႈၵႆသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇတေပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸုမ်းမ
ၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ သလီႇၼႃႇ ၸႅတ်ႈထတ်း လွင်ႈဝႃႈ ၸွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၶဝ် မီး ဢမ်ႇမီး လွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ
၊ ပေႃးဝႃႈ မီးလွင်ႈလီမႂ်ႈၸႂ်ၼႆ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ လႄႈ ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၼႄလႆႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶူဝ်ႇဝိ
တ်ႉသပ်းၵဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းႁွင်ႉၽူင်းၸူး ၸုမ်းမၼ်း ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ သလီႇၼႃႇ ပၼ်ႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈ ၸုမ်း
ဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်တၢင်းယဵၼ်ၸႂ် ၶဝ် လိုဝ်ႈတူဝ်လိုဝ်ႈၸႂ်သေ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်တူင်ႇဝူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း
မူႇၸွမ်းၸုမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃးမၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ပၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။
ပၼ်ဝႆႉပႃး မၢႆၽူၼ်း ဢၼ်တေ ဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶဝ်ယဵၼ်ၸႂ်သေ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်မၼ်း
မီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ ႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ မၢႆတွင်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သူင်ႇဢီးမေးၸူး
မူႇၸုမ်းမၼ်းသေ လၢတ်ႈလွင်ႈၶွပ်ႈၸႂ်တေႃႇၶဝ် ၵူႈဝူင်ႈယဝ်ႉ။
ပေႃးၶႆႈလူဝ်ႇ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ
လွင်ႈတေႃႈသူ ၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶႅင်ႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽေးယေႃးၵႃႇ ၽႄႈတိုၼ်း (Headington Institute) – https://bit.ly/3ewMIq8
တႃႇ ၽူႈၸၼ်းၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ်ၶဝ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႇ တႃႇတေ တူၺ်းထိုင် ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် (Antares Foundation) လႆႈတင်း ၽႃႇသႃႇ လၢႆၸိူဝ်းယူႇ။https://bit.ly/34McOkp
လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼူဝ်ႇပႄႇၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ ပၢႆးရၢတ်ႉ ၽႄႈတိုၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၼမ်ႉၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (IFRC) :
https://bit.ly/2XIAC7t
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တွၼ်လင် (ၶ)
ၸၼ်လွၵ်းယၢမ်းသူ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း

ၵၢၼ်ဢၼ်တေလႆႈႁဵၻ်း

တီႈဢေႇသုတ်း
ၼွၼ်းႁႂ်ႈတဵမ်
ၼိုင်ႈၶမ်ႈ 7
မူင်းလႄႈ
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တွၼ်ႈလင် (ၵ)
တူင်ႇဝူင်းထိင်းၵမ်
ပေႃးဝႃႈလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ

တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ

ဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်း

ၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼႆ

ၸႅၵ်ႈၽႄႈ

လွင်ႈဢၼ်သူႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈလႄႈ

ဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ သူဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၽူႈလႆႈၼႆၵေႃႈ ယႃႇပေတၢင်ႇ တၢင်းၽိတ်း
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ဝၢင်းၶၢႂင်းပၼ်လႄႈ။

လွင်ႈဢၼ်ၶႃႈဢမ်ႇႁဵၻ်းပဵၼ်လႆႈ

လွင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ
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တွၼ်ႈလင် (4)
ၶေႃႈၸိသင်ႇ တႃႇတေယွမ်းလူင်း
ဢဵၼ်ၼူ ပွၵ်ႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ

ၼႆႉပဵၼ် လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းသုင်း တွၼ်ႈတႃႇ ယွမ်းလူင်း
လွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉယုင်ႈယဝ်ႉ။
လွွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူဝ်ၼႆႉ တေႁိုင် မွၵ်ႈ (7)မဵတ်ႉ။

ၼႄဝႆႉပၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း တႃႇတေၸိသင်ႇပၼ် ႁႂ်ႈယွမ်းဢဵၼ်ၼူ ၼၼ်ႉူႇ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူဝ်ၼႆႉ သုင်းၸႂ်ႉလႆႈ လွၵ်းလၢႆး
တႃႇတူၺ်းထိုင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၸိသင်ႇပၼ်ပႃးလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼၼ်ႉလႆယူႇ။ ယၢမ်းၸိသင်ႇပၼ် လွ
ၵ်းလၢႆးႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူဝ်ၼႆႉ တႃႇတၢင်ႇၵေႃႉ ယႃႇပေလိုမ်း လၢတ်ႈလွင်ႈၸိသင်ႇ တၢင်းတႆႈၼႆႉ သဵင်ယဵၼ်ယဵၼ်။ ယႃႇပေလိုမ်း
တႃပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉ လွင်ႈ ယွမ်းလူင်း ဢဵၼ်ၼူ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။
ၶေႃႈၸိသင်ႇ တႃႇတေႁဵၻ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ယွမ်းလူင်း ဢဵၼ်ၼူ
ႁဝ်းတေ ထူၺ်ႈၸႂ်သေ ယွမ်း ဢဵၼ်ၼူႁဝ်းၵႂႃႇ ပွၵ်ႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေလႆႈႁူႉမႃးလွင်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢဵၼ်ၼူ ၶဵင်ႈလႄႈ ယွမ်းၵႂႃႇ
ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၽၢင်ႉသတိမႅၼ်ႈ လွင်ႈၶဵင်ႇၶႅင် ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူဝ်ၼႆႉ တေႁႂ်ႈၽၢင်ႉသတိမႅၼ်ႈ
လွင်ႈၶဵင်ႇၶႅင်သေ တေလႆႈလွၵ်းလၢႆးတႃႇယွမ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ။
လပ်းတႃဝႆႉလႄႈ။ ၼင်ႈ ၼိူဝ်တင်ႇ သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈလႄႈ။ ၽႃႇတိၼ်တမ်းဝႆႉ ၼိူဝ်ၽၢၵ်ႈသေ ႁႂ်ႈႁူႉ လွင်ႈၽႃႇတိၼ်လႄႈ ၽၢၵ်ႈ
တိုဝ်ႉၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ။ ဢဝ်မိုဝ်းတၢင်ႇဝႆႉ ၼိူဝ်ၶႃႈလူင် သၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသႃႇသႃႇလႄႈ။ ယၢမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈတေလၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၶဵင်ႈ
ဢဵၼ်ၼူဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၶဵင်ႈဢဵၼ်ၼူဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈ ဢၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈထိုင် သၢမ်သေ ၵၼ်ႈၸႂ်ဝႆႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ ပေႃးၶႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ
တေလႆႈထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇၼႆ တေလႆႈယွမ်းပႅတ်ႈဢဵၼ်ၼူ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်ႈၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈ
တႄႇႁဵၻ်းတီႈ ၼိဝ်ႉတိၼ်ၼႃ ….
ႁႂ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈ တႃႇယွမ်း ဢဵၼ်ၼူ ပွၵ်ႈလွႆးလွႆးလႄႈ။ ႁႂ်ႈၶဝ် ၶႅင်ဝႆႉ တူဝ်ၶိင်းၶဝ်သေ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈသေလႄႈ ၵၼ်ႈဝႆႉလႄႈ။
ဢၢၼ်ႇၼပ်ႉပၼ်ၼင်ႇၼႆလႄႈ - ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈသေ ယဵၼ်ႉဝႆႉလႄႈ။ 1 … 2 … 3။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ - ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇသေ
ယွမ်းလူင်းလႄႈ။ ယၢမ်းလၢတ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈသေ ၵၼ်ႈၸႂ်ဝႆႉလႄႈ ၼႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈသဵင်သေ ယၢမ်းလၢတ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇလႄႈ
ၼႆၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းသဵင်သေလၢတ်ႈလႄႈ။
ႁႂ်ႈႁဵတ်း လွင်ႈၶဵင်ႈ ဢဵၼ်ၼူ လႄႈ ယွမ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၸွမ်း တၢင်းတႆႈၼႆႉလႄႈ •

ငွၵ်းဝႆႉၼဝ်ႉတိၼ်သူ ႁႂ်ႈ ၶႅင်ၶႅင်သေ ၶဵင်ႈဝႆႉလႄႈ။

•

ၶဵင်ႈဢဵၼ်ၼူ တီႈ ၶႃႈလူင်လႄႈ တိၼ်သူဝႆႉလႄႈ။

•

ၶဵင်ႈ ဢဵၼ်ၼူ တီႈပုမ်သူသေ မႅပ်းတွင်ႉသူဝႆႉလႄႈ။

•

ၵမ်မိုဝ်းဝႆႉလႄႈ။

•

တူပ်ႉၼွၵ်းသွၵ်ႇသူသေ ၶႅင်မိုဝ်းသူဝႇႉသေလႄႈ ၸပ်းဝႆႉ တီႈတူဝ်ၶိင်း ပွတ်းၼိူဝ်ၼႆႉလႄႈ။

•

ယွင်ႈႁူဝ်မႃႇသူ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈတီႈ မိၼ်ႇႁူ ( တၢင်းၼိူဝ် )လႄႈ။

•

ၶႅင်ဝႆႉ ဢဵၼ်ၼူသူလႄႈ။

ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇ ယွမ်းလူင်း တူဝ်ၶိင်းတင်းသဵင်ႈယဝ်ႉသေ လၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶၢမ်ႈတူၺ်း ဢဵၼ် ( ၼိဝ်ႉတိၼ် ၊ ၶႃလူင် ၊
ၼႃႈ/ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ) ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇလႄႈ။ ထူၺ်ႈၸႂ်မၢၼ်ႇမၼၢၼ် ၶၢမ်ႇတူၺ်း လိူတ်ႇ လေႃႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်း ( ၼိဝ်ႉတိၼ် ၊ ၶႃလူင်
သူ ) ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ။
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ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၵၢင်းသူ တိူဝ်ႉ ဢူၵ်းသူ လွႆးလွႆးလႄႈ။ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈသေ ၵွၵ်းႁူဝ်သူၼၼ်ႉ ဝၢႆႇၵႂႃႇၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼိုင်ႈႁွပ်ႈလႄႈ။ ဢဝ် ၵွၵ်းႁူဝ်သူ
ဝၢႆႇၼိုင်ႈၽၢႆႇသေ ယၢမ်းတိုၵ်ႉဢဝ် ၵၢင်း တိူဝ်ႉ ဢူၵ်းၼၼ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇလႄႈ။ ထၺ်ႈၸႂ်လႄႈ။ ဝၢႆႇၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼိုင်ႈလဵပ်ႈလႄႈ …
ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇလႄႈ။ ဝၢႆႇၽၢႆႇသၢႆႉ ၼိုင်ႈလဵပ်ႈလႄႈ။ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵၢင်း တိူဝ်ႉဢူၵ်းလႄႈ။ တေၶိုၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်ၽူၼ်ယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်
… ထူၺ်ႈၸႂ်လႄႈ။ ၵွၵ်းႁူဝ်သူ ဝၢႆႇၽၢႆႇသၢႆႉ ၼိုင်ႈလဵပ်ႈလႄႈ။ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇလႄႈ။ ဝၢႆႇၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼိုင်ႈလဵပ်ႈလႄႈ။ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵၢင်း
တိူဝ်ႉဢူၵ်းလႄႈ။ (ႁဵတ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈသွင်ပွၵ်ႈလႄႈ)။
ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းဝႆႉ ႁူဝ် သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈလႄႈ။ သူတီႈၽၢင်ႉသတိမႅၼ်ႈဝႃႈ ၸႂ်သူ လႄႈ တူဝ်သူ ၼိမ်သဝ်းၵတ်း ယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ
တၢင်တူဝ်သူ တေလႆႈ တူၺ်းထိုင်သူၼႆႄလႈ။
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တွၼ်ႈလင် ( င )
ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တီႈသူယူႇသဝ်း
ထႅမ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း တႄႈတွၼ်ႈသူယူႇသဝ်း ၼႂ်းလွၵ်းတၢင်းတႆႈၼႆႉလႄႈ။

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်

မၢႆၽူၼ်း

လွၵ်းလၢႆး တေၶၢႆႉသူင်ႇပၼ်လႆႈ

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပႆးယူႇလီၸႂ်
လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးယႃႈယႃ
ယၢမးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်
လွင်ႈၸွႆထႅမ်တႃႇႁူတ်းၾႆး
လွင်ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
တမ်ႇၼူတ်ႇ
လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၢင်းယိင်း
လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွ
ၼ်ႇ
လွင်ႈပၢႆးပၵ်းပိူင်
သၢႆၽူၼ်း ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ
MHPSS
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