
လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၽၢႆႇပၢႆးၸႂ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 
ပၢႆးလူင်ႉလႅၼ်ႇၸၼ်ႉပိုၼ်ႉ

လွင်ႈၸိသင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈ



လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ

တႃႇတတဝႄႈလႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းၶိုၼ်း သွင်ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၸိူင်ႉႁိႄ် တၵႃႈယႄ်ႉ တတလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ 

တင်းသဵင်ႈတသႈ ၶႆႈႁႆႈ ၵပ်းသိုပ်ထိုင် မူႇၸုမ်း လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၸႂ်ဝလႈ ၸႂ်ၵူၼ်း (IASC MHPSS RG) (mhpss.

refgroup@gmail.com) ယႄ်ႉ။

တၶႃႈၸိသင်ႇ ၵဵႄ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိၼ်ၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ တတတၢင်ႇ ႄႆႉပၼ် တီႈ ႄႅပ်ႉသႅၵ်ႉ IASC Reference Group ယႄ်ႉ။ 

တပႃးတတပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် တတပိၼ်ႇ ၽႃႇသႃႇ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆ လူႄ်ႇလၢင်ႈၽၢင်ႉသတိ လွင်ႈတၢင်းတႆႈၼႆႉ-

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

• တပႃးတတပိၼ်ႇ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆ ( ၶႆႈႄႃႈၼႆႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ထႅႄ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႁၢင်ႈ ) ၼႆ ဢမ်ႇပၼ်သုင်းၸႂ်ႉ ၸုမ်ႈ IASC ။ သုင်းၸႂ်ႉ 

တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးလႆတၵႃႈယႄ်ႉ တတဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ႄႃႈ IASC ၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ် မူႇၸုမ်း ၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် 

လွင်ႈႁဵၻ်း သၢင်ႈလႆႈ။

• ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႄႃႈ လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈႄႆႉ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁွမ်တုမ်ႄႆႉ ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် 

ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ငၢႆး ၵၼ် တသ တၢင်ႇသႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆႄႆႉ တီႈ Creative Common licence. CC BY-NC-SA 4.0 or 

3.0 ၼၼ်ႉၼႆ။ ႄႆပၼ်ၶႂၢင်း ဢၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆလႆႈၼၼ်ႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တၢင်းတႆႈ ၼႆႉလႆႈယူႇ။ https://creativecommons.

org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses

• ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ/ပိၼ်ႇလၢႆႈႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉ  ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇပၼ် လွင်ႈၸိဝၼ (disclaimer) ဢၼ်ၶႄ်ႈပႃးတၢင်းတႆႈၼႆႉ ၸွမ်း 

ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇသုင်းၸႂ်ႉႄႆႉၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ “လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ /လွင်ႈပိၼ်ႇလၢႆႈႄႆႉ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုႄ်ႈႄႃႈ 

တၵႃႇမတီႇၵူႈၶၢႄ်းယၢမ်း ဢၼ် (Inter-Agency Standing Committee –IASC) ၶပ်းၶိုင်ႄႆႉ။ လွင်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ ဢၼ်ၶႄ်ႈပႃးၼႂ်း 

လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ/လွင်ႈပိၼ်ႇလၢႆႈႄႆႉ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၼႆႉ တီႈ IASC ဢမ်ႇမီး ပုၼ်ႈၽွင်းသင်။ ဢၼ်တႅမ်ႈႄႆႉၸွမ်း ၽၢႆႇဢၢင်းၵဵတ်ႈ 

Basic Psychosocial Skills: A Guide for COVID-19 Responders.’License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်ဢၼ် 

IASC တႅမ်ႈႄႆႉတသ ဢႄ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈ ၽိုၼ် ၼၼ်ႉ လွင်ႈလဵႄ်ၵူၺ်း။

ႁၢင်ႈၽၢင် တၶႃႈမၢႆတွွင်း ဢၼ်သုင်းၸႂ်ႉႄႆႉတႃႇ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ ၼႂ်း တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢင်ႈၽၢင်တၶႃႈမၢႆတွင်း OCHA တွၼ်ႈတႃႇ 

ၵူၼ်းႁႄ်းႄူၼ်ႉသွၼ်ႇ တတႃႇၵၼ် တႃႇ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈယႄ်ႉ။ သုင်းၸႂ်ႉႄႆႉ ႁၢင်ႈၽၢင်တၶႃႈမၢႆတွင်း တၶႃႈဝႁႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး 

၊ လွင်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် ၊ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ ဝလႈ မူင်ႈမႅင်းၶူႄ်ႇရူႄ်ႇၼႃႇ ၊ လွင်ႈဝႁႉၵင်ႈႄႆႉထႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် တိတ်းၸပ်း ၊  

ထုၵ်ႈတၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ဝလႈ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် လွင်ႈဝၽႈတိုၼ်းယႄ်ႉ။

ႁၢင်ႈၽၢင် တၶႃႈမၢႆတွင်းၸိူႄ်းၼႆႉ ဢႄ်လႆႈ တီႈႄႅပ်ႉသႅၵ်ႉ တၢင်းတႆႈ ၼႆႉယႄ်ႉ -

https://www.unocha.org/story/ocha-releases-humanitarian-icons-help-covid-19-response

@IASC,2020. တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆမၢႆၽၢင်တသ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇႄႆႉ ၸွမ်း Creative Common Attribution-NonCom-

mercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creative common.org/ licenses/by-nc-sa/3.0/

igo)  ယႄ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ႄႆပၼ်ၶႂၢင်းၼႆႉ တပႃးႄႃႈ ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်း ၼမ်ႉတွၼ်းတသ တတပိၼ်ႇလၢႆႈ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆ ဢႄ်ၶွင်မိူၼ်လႆႈ 

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလႆႈ တသ ပိၼ်ႇလၢႆႈလႆႈ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇ။



ၵႂၢမ်းၼမ်း

တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၸႂ်ဝလႈ လွင်ႈၸႂ်ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈ တသဢမ်ႇႄႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်းဝတႉ ပဵၼ်တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် 

ပၢႆးၸႂ် တူင်ႇႄူင်းၵူၼ်းဝလႈ လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉယႄ်ႉ။ လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၸိူႄ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢၼ် ၶႄ်ႈပႃး 

ၼႂ်း လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ တႃႇၵၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈဝလႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တႃႇ MHPSS လူႄ်ႇလႆႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ 

ၵူႈတၵႃႉ ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝလႈ တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းထိုင် ၵူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ တင်းသဵင်ႈယႄ်ႉ။

တႃႇလူင်ႇလႅၼ်ႇ လွင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ် တူင်ႇႄူင်းၵူၼ်းၼႆႉ တၶႃႈၸိသင်ႇဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶႄ် 

တွၼ်ႈတႃႇ တတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၸႂ်ဝလႈ ပၢႆးၸႂ် တူင်ႇႄူင်းၵူၼ်း ယၢမ်းလမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉဝတႉ 

ၸုမ်း တဢႇၵျၼိ်ႇၸီႇ IASC ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ႄႆႉပၼ်တသ ဢႄ်မႃး လွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈ  တၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝလႈ တၶႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၵူၼ်းဢၼ် 

လႆႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉ သိပ်းၵႄ်ႈ ယႄ်ႉ ၶိုၼ်းၶႅၼ်းလီ မႃးတသ ၽူႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ မိူင်းတၢင်းတႆႈၸိူႄ်းၼႆႉ 

တဢႃးၸတတးယႃး ၊ ပိၼ်းၵလႃးတဵတ်ႉ ၊ ပူႇတၵးရီးယႃး ၊ ပူႄ်ႇလီးပီးယႃး ၊ ၵတၼႇတႃႇ ၊ တဵင်းမၢတ်ႉ ၊ မိူင်းၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵုၼ်ႇၵူႄ်ႇ 

တီႇမူႄ်ႇၵရဵတ်ႉတိတ်ႉ ၊ ဢီႇၵျပိ်ႉ ၊ ဢီႇတီႇယူႄ်းပီးယႃး ၊ ၵရိ ၊ ဢိၼ်ႇတိယႃႉ ၊ ဢီႇရၢတ်ႉ ၊ ဢီႇတလီႇ ၊ ၵျတမႇၵႃႇ ၊ ၵိၼ်ႇၺႃႇ ၊ လႃႇဢူႄ်ႇ ၊ 

လၢႆႇတပးရီးယႃး ၊ တမႃႇရူႄ်ႇၵူႄ်ႇ ၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ ၊ ဝၼႇတႃႇလၢၼ်ႇ ၊ ၽိလိတ်ႇပႅင်ႇ ၊ တပႃႇတူႇၵီႇ ၊ ရႄၢၼ်ႇတႃႇ ၊ ဢႃႇၽရိၵ ပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၸပဵင်ႇ 

၊ သီႇရိလၢင်ႇၵႃႇ ၊ သုၺ်ႇတိၼ်ႇ ၊ သုၺ်ႇၸႃႇလၢၼ်ႇ ၊ ယူႇၵၢၼ်ႇတႃႇ ၊ ပရိတ်ႇတဵင်ႇ ၊ ဢတမႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူႄ်းၼႆႉယႄ်ႉ။ ၶႄ်တင်းသဵင်ႈၼႆႉ 

ၶႄ်ႈပႃးတွပ်ႇပၼ် တႃႇတတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ တႃႇ ႁွမ်တုမ် တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉဝလႈ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းတတလူႄ်ႇ 

တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ်တူင်ႇႄူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၶႄ်ႈတွပ်ႇပၼ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸႂ်ၶႄ်မႃးယႄ်ႉ။

ႄၢႆးတသ ႁွမ်တုမ် တၶႃႈၸိသင်ႇယႄ်ႉၼၼ်ႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇတတဢႄ်လႆႈ တၶႃႈႁၼ်ထိုင် 

တီႈၵူၼ်း လႆႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တသ ၶိုၼ်းယူႇလီမႃးဝလႈ ၽူႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶႄ်ၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝၽမႃးတသ ႁူပ်ႉထူပ်း 

ႁဵတ်းလွင်ႈထၢမ်တွပ်ႇမႃးယူႇ။ ၶိုၼ်းသႂ်ႇ တၶႃႈႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈတီႈၶႄ်မႃးတသ ၶိုၼ်း ႁွမ်တုမ် ပဵၼ်မႃး တၶႃႈၸိသင်ႇ 

ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉယႄ်ႉ။

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၵူၼ်းၶႄ်ႈပႃးတွပ်ႇပၼ် တီႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉဝလႈ ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တႃႇတတႁွမ်တုမ်လႆႈ 

တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉလႆႈယူႇ။ ၵူၼ်းၶႄ်ႈပႃးတွပ်ႇပၼ်ၼႆႉ ၶႄ်ႈပႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇတၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉ ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပိုၼ်ဝၽႈ ၊ 

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၊ ၽူလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယႃႈယႃ ၊ ၵူၼ်းႁဵၻ်းလွင်ႈဝႁႉၵင်ႈ (protection) ၊ ၵူၼ်းႁဵၻ်းၵၢၼ်တတႃႉသူင်ႇ 

၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဝလႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူႄ်း ၸိူႄ်းၼႆႉယႄ်ႉ။ တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ႁွမ်တုမ်ႄႆႉပၼ် တႃႇၵူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ တင်းၵမ်ႇၽႃႇ 

သုင်းၸႂ်ႉယႄ်ႉ။ IASC MHPSS RG ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် Espe ၽူႈၸၼ်ပၼ်ႁၢင်ႈ တႃႇ တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉယူႇၶႃႈ။

တၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တႃႈ ၵူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၊ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တသ မူင်ႈမွင်းႄႃႈ တတၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ 

လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈဝလႈ တတလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ်တူင်ႇႄူင်းၵူၼ်း ၸိူင်ႉႁိႄ် ၊ တတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းဢၼ် 

ၶႄ်လႆၵပ်းသိုပ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇလီမူၼ်ႈသိူႄ်းလႆႈ ၸိူင်ႉႁိႄ် ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉယႄ်ႉ။
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ၶၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ၸင်ႇၶတၶဝ်ႈတၢင်းသုင်းၸႂ်ႉ တႃႇႁဝ်း
သူ လႆႈထၢမ်းၵၢၼ် လမ်ႇလွင်ႈ ယၢမ်း တၽးတယႃးၵႃႇဝၽႈတိုၼ်း ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉယူႇႁႃႉ။ ၵၢၼ်သူၼႆႉ ၸင်ႇ လွင်ႈယႂ်ႇ 
တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ လူႉသုမ်း ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၶႄ် ၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈယူႇႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ် 
ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်း ၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူႄ်းၼႆႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇႁႃႉ။ ၶပႃးဝႃႈ ၶၶႃႈတွပ်ႇပဵၼ် “ၸႂ်ႈယူႇ”ၼႆ 
ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇသူယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်ၽလႈ လွင်ႈယႂ်ႇ
ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ် တတလႆႈထူပ်းတင်း လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ယူႇ။ 
ယၢမ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼင်ႇၼႆၼႆႉ တႃႇတတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇပၢႆးၸႂ် ၶႄ် ယူႇလီမူၼ်ႈသိူႄ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇဝတႉ။ ယၢမ်းတိုၵ်ႉ တုမ်ႉတွပ်ႈ 
ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ တပႃးတတလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတုမ်ႉတိူႄ်ႉသူ ၸူႄ်ႈၶၢႄ်းၼႆ လုၵ်ႉတီႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ တုမ်ႉတိူႄ်ႉသူၼၼ်ႉတသ 
တတႁဵၻ်းလႆႈ လွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ တႃႇပၢႆးယူႇလီမူၼ်ႈသိူႄ်းယႄ်ႉ။ ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းလႆႈ 
တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၊ ၵူၼ်းလႆႈလုမ်းလႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၊ ၵူၼ်းလႆႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉ 
သိပ်းၵႄ်ႈတသ ၶိုၼ်းယူႇလီမႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းလႆႈထုၵ်ႇ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ  ၽူႈလႆႈတသဢမ်ႇႄႃႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶႄ် သုင်းၸႂ်ႉလႆႈ 
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶႄ်ႈပႃး ၼႂ်းတၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ လႆႈယူႇ။

ၶတ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉသင်လႆႈ။
လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပၢႆးၸႂ်တူင်ႇႄူင်းၵူၼ်း ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတတၸွႆႈထ်ပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ မီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်ယႄ်ႉ။ 
ၼႂ်းတၶႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢႄ်လႆႈ လွင်ႈလုမ်းလႃး တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ ဝလႈ တႃႇတတၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းတုမ်ႉတိူႄ်ႉ 
ၵပ်းသိုပ်ႇသူ ႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၸႂ်ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပၢႆးယူလီၼိုင်ႈတၵႃႉ 
၊ ပိူင်တႅၵ်ႈ တမႃယႃ ၊ တမႃယႃဢွၼ်ႇ 
၊ ၵူၼ်းဢုပ်ႇၵုမ်တသ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် 

ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် 
ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတူင်ႇႄူင်းၵူၼ်း 

ဢၼ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်း 
ၽူႈပွင်ၵၢၼ်

ၵူၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ 
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၊ ပိူင်တႅၵ်ႈ 

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၵ်းပိူင် ၊ 
ၼ်းတႁႃႈလူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် 

ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈႁူတ်းၾႆး

ၵူၼ်းသႂၢင်း ၵုၼ်ႇတၢင်းၵိၼ်ယမ်ႉ 
(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်းႁင်မိုႄ်ႉ ၊ 
လၢၼ်ႉယႃႈယႃ (ဢမ်ႇၼၼ်) 

ၵူၼ်းႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၸႃႉ ၊ 
ၵူၼ်းတတႃႉသူင်ႇ ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 
၊ ၽူႈပၼ် ၼမ်ႉ ၾႆး (ဢမ်ႇၼၼ်) 
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈႁိမ်းႁွမ်းႁႄ်း 

မူတ်းသႂ်

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် 
ၵူၼ်းႁႄ်းႁၵ်ႉႁွမ် 

(ဢမ်ႇၼၼ်) 
ၵူၼ်းမိုတ်ႇၵိုႄ်း 

(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်း 
ဢမ်တိူၵ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ 

ၼႂ်းပွၵ်ႉႁႄ်း

ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် 
(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်းလႆႈ 
ဢွၼ်ႁူႄ် ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်
ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ်လူၺ်ႈ
ၼမ်ႉၸႂ် (ဢမ်ႇၼၼ်) 

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်

သူၼႆႉ ပဵၼ်လႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶသလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်း တၢင်းတႆႈ ၼႆႉယူႇ။
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လွင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ 

ယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်း

ယၢမ်းတိုၵ်ႉတုမ်ႉတွပ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ တႃႇတူၺ်းထိုင် တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇဝလႈ ၸုမ်းသူၼႆႉ 
ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵၻ်းဢမ်ႇပဵၼ်ယႄ်ႉ။ တီႈတွၼ်ႈၼႆႉ တတလုမ်းလႃးတၢင်တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇလႆႈ 
ၵႃႈႁိႄ်၊ လွင်ႈယူႇလီမူၼ်ႈသိူႄ်း တၢင်တူႄ်သူ ဝလႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ ၼၼ်ႉ 
တတလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိႄ်ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်တသ တၢင်ႇႄႆႉပၼ်ယူႇ။

တွၼ်ႈ (1)

မိူၼ်ၼင်ႇ တပႃးတတတႁႃႈလူတ်ႉ လူႄ်ႇလႆႈထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉယႄ်ႉ သူတၵႃႈ လူႄ်ႇလႆႈ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် 
တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇတသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းသူ  တဵမ်ထူၼ်ႈႄႆႉတသႇတသႇ။ တပႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၸင်ႇတတသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈထႅင်ႈ။ 
လွင်ႈၶႄ်ႈပႃးၸွႆႈထႅမ် တီႈတုမ်ႉတွပ်ႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တင်း ၶႄ်ႈဝၶႉၶဵင်ႇ ပၢင်လႅၼ်ႈၵႆယႄ်ႉ။ ဢမ်ႇၸိုႄ်ႈသႃႈ 
ပၢင်လႅၼ်ႈ ၸူႄ်ႈၵႅပ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝလႈ လူႄ်ႇလႆႈ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ႁႂ်ႈတူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ ယူႇလီမူၼ်ႈသိူႄ်းၵူႈႄၼ်း။

ၶပႃးဢမ်ႇမီးသူ ၶတဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈၶိုၼ်း။
သူၼႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈယဝ်ႉ။လွင်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ႁဵၻ်းပၼ် 

ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီႁၢၼ်ႉၸႂ်ၽတႉ။

သူၶတၸၢင်ႈလႆႈၶတႃႇသူႈ လွင်ႈတၢင်း လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ဢၼ် 
ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈထူပ်းမႃး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။
• ငႄ်ႈႁၢၵ်ႈ ဢၼ်ၵုမ်ႇလုမ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢၼ် 

တူၺ်းထိုင် ဝႁႉၵင်ႈပၼ်တသ ၸၢင်ႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁိင်ႁိင်။
• ၸၢင်ႈလႆႈတတႃႇသူႈ ဝၵႈလိတ်ႈ လွၵ်ႈသီႇဝၵႉတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ၵွပ်ႈ 

တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼၼ်ႉယႄ်ႉ။
• ၸၢင်ႈလႆႈ မႂ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝလႈ ယူႇလီမူၼ်ႈသိူႄ်း 

တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇဝလႈ တၵႃႉသူႁၵ်ႉႁွမ်ၸိူႄ်းၼၼ်ႉယႄ်ႉ။
• ၸၢင်ႈလႆႈတတႃႇသူႈ လွင်ႈဢမ်ႇယူႇလီ ၊ လွင်ႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ 

တၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈလူႉတၢႆၸိူႄ်းၼႆႉယႄ်ႉ။
• ၸၢင်ႇလႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉတႁႃႁူိၼ်း 

ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈလႆႈထုၵ်ႇၵုၼ်းၶင်တူႄ်ႄႆႉ ။ ဢမ်ႇၼၼ်
• ယၢမ်းၵၢၼ်ယႄ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉတၵႃႈ သိုပ်ႇႄူၼ်ႉ လွင်ႈၵူၼ်းဢၼ် 

သူလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်မႃး ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။

ယၢမ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ 
ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ဝလႈ 
လွင်ႈႁူိႄ်ႉမွႆႈ ဝတႉယႄ်ႉ။ လႆႈတတႃႇသူႈ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ 
လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝလႈ မၼ်းပဵၼ် ၸွမ်း သၽႃႇႄယူႇ။ 
လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈ လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼိုင်ႈတၵႃႉဝလႈ 
ၼိုင်ႈတၵႃႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၢၼ်။ သူၸၢင်ႇတတလႆႈ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း 
တၢင်းတႆႈၼႆႉ တသလွင်ႈလွင်ႈ -
• သၢႆငၢႆ တူႄ် - ႁူႄ်ၶႆႈ ၊ ဢမ်ႇၼွၼ်းလႆႈ ဢမ်ႇၵိၼ်လႆႈ
• သၢႆငၢႆ လွင်ႈတၢင်းယၢမ်ႈ - ၸႂ်ၶႆႈၵႂႃႇၵၢၼ်တဢႇ ၊ ၵိၼ်လႄ်ႇ 

ဢမ်ႇၼၼ် သုင်းၸႂ်ႉ ယႃႇမႄ်းၵမ် ၼမ်မႃး ၊ ဢမ်ႇႁဵၻ်း လွင်ႈၵိူႄ်း 
ယမ် ၽႃႇသႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၊

• သၢႆငၢႆ ၸ်ႂ - လွင်ႈၵူႄ် ၊ လွင်ႈမွင်ၸႂ် ၊ တတႃးသ

ၶပႃးဝႃႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢမ်ႇၶႆႈႁဵၻ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၶႆႈ 
ၵႂႃႇၵၢၼ် ၶသ ၼႆ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ် တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ 
ယဝ်ႉ။

သၢႆငၢႆ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်သူၼႆႉ  
ၸွင်ႈတၢင်ၸူဝ်သူ ၶတႁူႉလႆႈ။
ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ပၢႆးယူႇလီမူၼ်ႈသူး 
တႃႇသူၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉတူၺ်း 
ဢၼ်ၶတႁဵတ်းလႆႈၶသႇၶသႇ သၢမ်လွင်ႈ။
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လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ယၢမ်း ယိပ်းၵမ် လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းတႆႈၼႆႉ ၵႃႈပဵၼ်လႆႈဝလႈ။ လိူၵ်ႈႁဵၻ်း 

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵိုင်ႈလႅပ်ႈၸႄ်ႈၵႄ်ႇသုတ်းၼၼ်ႉ။ တပႃးဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၼိုင်ႈႄၼ်း ယႃႇတပ တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ။ 

ၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈတၢင်ႇႄၼ်းဝလႈ။

ယႃႇတပႁႂ်ႈယၢၼ် ၶၢႄ်ႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၵဵႄ်ႇလူၺ်ႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉ သိပ်းၵႄ်ႈ။ 
ယႃႇႁႂ်ႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် သုင်းၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆး ဝႁႉၵင်ႈႄႆႉ 

ထႃႈဝလႈ။ ယၢမ်းလူႄ်ႇၼၼ်ႉ တတ်းၶၢတ်ႈႄႆႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ သိုႄ်ႇၶၢႄ်ႇ 
ၵဵႄ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈဝလႈ။

ၵိၼ်ႁႂ်ႈဢႃႇႁၢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈၵူႈႄၼ်း။ 
ၼွၼ်းႁႂ်ႈဢိမ်ႇ။ ႁဵၻ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူႄ်။

ႁဵတ်းလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်သူလႆႈၸႂ် မူၼ်ႈသိူႄ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ယုမ်ႇ 
ယမ်ႄႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်း တသဢိၼ်ဢိၼ် ၵူႈႄၼ်းဝလႈ(ပိူင်တႅၵ်ႈ ပၢႆးမွၼ်း 

ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊ လူလိၵ်ႈ ၊ ႄႆႈၽၽႃး ၊ လၢတ်ႈတတႃႇ ဢူၺ်းတၵႃႉတသတၵႃ)

ဢႄ်ၶၢႄ်းယၢမ်း မွၵ်ႈႁႃႈမဵတ်ႉ ၵူႈႄၼ်းတသ လၢတ်ႈဝၼ ဢူၺ်းတၵႃႉ 
ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုႄ်း ဢၼ်သူလႆႈယုမ်ႇယမ် လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၸႂ်သူ ၵူႈႄၼ်းဝလႈ။

ၸၼ်ႄႆႉလွၵ်းယၢမ်းဢၼ်တတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈႄၼ်းတသ ႁဵတ်း ၸွမ်းဝလႈ။ 

(လွၵ်းယၢမ်းၵူႈႄၼ်းဝတႉ တူၺ်းတီႈ တွၼ်ႈလင် ၶ ၼၼ်ႉဝလႈ)

တႃႇတတ မီးလွင်ႈယူႇလီမူၼ်ႈသိူႄ်းတသ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ 
ဢုပ်ႇၵုမ်တင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူႄ် ဢမ်ႇၼၼ် တင်း 
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ဝလႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်း တပႃးႄႃႈ မႂ်ႈၸႂ် ၵွပ်ႈလႆႈ 

ၶႄ်ႈပႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼၼ်ႉ 
ထုၵ်ႈလီ ဢုပ်ၵုမ် ဝတႉ။

ယွမ်းလူင်း လွင်ႈသုင်းၸႂ်ႉ လႄ်ႈ ၊ ယႃႈမႄ်းၵမ် ၊ ၵၽိင်း 
ဢမ်ႇၼၼ် ၼီႇၵူႄ်ႇတိၼ်း ( ပူႉ ၊ လႅၼ်းယႃႈ ) ၸိူႄ်းၼႆႉဝလႈ။ 

လွင်ႈတၢင်းၸိူႄ်းၼႆႉၼႆႉ ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ပဵၼ်ႁႂ်ႈလူမ်ၸႂ် ၸူႄ်ႇၶၢႄ်းတသတႃႉ ယၢ
မ်းၼမ်ႉၵတ်ႉမၼ်းႄၢႆးၵႂႃႇယႄ်ႉၼၼ််ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ သူ သုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် ၊ ၸႂ်တူၵ်း 
၊ မႂ်ႈၸႂ်မႂ်ႈတၶႃး ၊ ၼွၼ်း ဢမ်ႇလပ်းဝလႈ တတႃးသႃႉယႂ်ႇႁႅင်းၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ 
တပႃးသုင်းၸႂ်ႉၼမ်ၼႃႇၼႆ ယွမ်းလူင်းပႅတ်ႈ လွင်ႈသုင်းၸႂ်ႉတသ ႁဵတ်းၸွမ်း 
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶႄ်ႈပႃး ၼႂ်းတၶႃႈၸိသင်ႇ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတတ ယွမ်းလူင်း 
လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉဝလႈ။

ယၢမ်းယႄ်ႉၵႂႃႇၼိုင်ႈႄၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵၻ်းသဵၼ်ႈမၢႆ (ၼႂ်းၸႂ်သူ ဢမ်ႇၼၼ် 
ၼမ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ) လွင်ႈတၢင်းဢၼ် သူၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇၼၼ် 

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်သူ ထုၵ်ႇလီ ၶွပ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉဝလႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “ၵပ်းသိုပ်ႇ 
ႁၵ်ႉႁၵ်ႉ ႁွမ်ႁွမ်တသ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ၵူၼ်းဢၼ် မီးလွင်ႈ ၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ” 
ဢမ်ႇၼၼ် “ငိၼ်းၸွမ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်လႆႈတီႈ ဢူၺ်းတၵႃႉမႃး” 

သူယိပ်းၵမ်သင်လႆႈ (ႁဵၻ်းသင်လႆႈ)ဢမမမ်ႇၼၼ်  ဢမ်ႇႁဵၻ်းသင်လႆႈ 
ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ ႁူႉပွင်ႇ လီလီဝလႈ။ ႄူၼ်ႉတူၺ်း/ၸၼ်တူၺ်း 

လွင်ႈတူင်ႇႄူင်း ထိင်းသိမ်းၼႆႉတသ တတလႆႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။ ဝၼႄႆႉ 
ပိူင်တႅၵ်ႈ ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈတၵႃႉ တၢင်းတႆႈၼႆႉယႄ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ 
တူင်ႇႄူင်းသူ တၢင်တူႄ်သူ ထႅမ်သႂ်ႇလႆႈ တီႈတွၼ်ႈလင် ၵ ၼၼ်ႉယူႇ။

ၶပႃးထၢင်ႇဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ပိူၼ်ႈလႆႈၼႆ 
တူင်ႇဝူင်းၼႆႉ ၶတၸိၽၼပၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်သူ ႁဵၻ်းလႆႈ ၽလႈ 
ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်သူ ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼၼ်ႉ 
လူဝ်ႇလႆႈၶမႃ ဝၢင်းၶႂၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ယႃႇၶပတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း။

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၽလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်- 
ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်ၶတ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် 
ၸုမ်းသူလႆႈၼၼ်ႉ တူၺ်းလႆႈတီႈ 
တွၼ်ႈလင် - ၵ ၼၼ်ႉယူႇ။

လွင်ႈၽၢႆႇတၢင်းၼွၵ်ႈ 
ဢၼ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇထိင်းၵမ်လႆႈ

တသ
တၵ

ႃႉတ
ၵႃႉ

 
လ

ႆႈလ
ူႉသ

ုမ်း
ၼ

ႃႈၵ
ၢၼ

် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁဝ်းထိင်းၵမ်လႆႈ
• တတတုမ်ႉတွပ်ႇ 

ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉၸိူင်ႉႁိႄ်
• တတႁဵၻ်ၸွမ်း လွင်ႈဝႁႉၵင်ႈထႃႈ 

ယႃႇႁႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်း ၊
• တတပၼ်ၶၢႄ်ႇၸိူင်ႉႁိႄ် 

ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ ၊

လ
ွင်ႈ လ

ူင်ပွင်ၸ
ိုင်ႈ တ

ုမ်ႉတ
ွပ်ႇ 

ၶူႄ်ႇႄိတ
်ႉသ

ိပ်းၵႄ်ႈ

လွင်ႈႁဵတ်းသ
ၢင်ႈ

ၵူၼ်းတ
ၢင်ႇတၵႃႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 

ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼိုင်ႈတၵႃႉ 

လႆႈလူႉတၢႆ

ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ် လွင်ႈႁူိဝ်ႉမွႆႈၶတႁၢႆ။ 
သွၵ်ႈႁႃ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈ တတႁႂ်ႈသူ လိုႄ်ႈႁူိႄ်ႉလိုႄ်ႈၸႂ်လႆႈ။ 

လွင်ႈဢၼ်သူႁဵတ်းယူႇမိူႄ်ႈလဵႄ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁဵတ်း မိူႄ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ
တၵႃႈၸၢင်ႈမီးယူႇ။ လွင်ႈတၢင်းတႆႈၸိူႄ်းၼႆႉတၵႃႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းလႆႈယူႇ 
- ထူၺ်ႈၸႂ်လွႆးလွႆး (တူၺ်းတၶႃႈၸိသင်ႇ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ xx ၼၼ်ႉဝလႈ) 
ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တူႄ်တႃႇဢဵၼ် ၊ ၵႃႈႄႅၼ် ၊ ႄႆႈၽၽႃး ဢမ်ႇၼၼ် 
ၼင်ႈတယႃးၵ ၊ ယွမ်းလူင်း ၼဵၼ်ၼူ (တူၺ်းတၶႃႈၸိသင်ႇ တီႈ တွၼ်ႈလင် 
ၼၼ်ႉဝလႈ)

၂

၃

၄

၅

၁

၆

၇

၈

၉

၁၀
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ၸိူင်း ပႅတ်ႉထရိတ်ႉ
ပႅတ်ႉထရိတ်ႉ ၼႆႉ လႆႈၸႂ် လႆႈႁဵတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူႄ် 
ၼႂ်းပွၵ်ႉႄၢၼ်ႈ ၶႄ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵွပ်ႈၶူႄ်ႇႄိတ်ႉ 
သိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉႄၢၼ်ႈမၼ်း တင်းၼမ် 
လႆႈလူႉသုမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၶႄ်တသ ဢမ်ၵိၼ် ဢမ်ႇယမ်ႉလႆႈယူႇ။ 
ၶၢႄ်ႇပွမ်ဢၼ်ႄႃႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုႄ်ႈဝတႉ 
ပဵၼ်လွင်ႈ ယႄ်ႉယွၵ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉတၵႃႈ လိုႄ်းလင်ယူႇ။ 
ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဝတႇသိုပ်ႇၽူၼ်း ၸူး ပႅတ်ႉထရိတ်ႉတသယွၼ်း 
တၢင်းၸွႆႈထႅႅမ် ယွၼ်းငိုၼ်းမႃး။

ပႅတ်ႉထရိတ်ႉၼႆႉ ထွမ်ႇ ပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းၼႂ်းႄၢၼ်ႈၶႄ် 
တင်းၼမ်ၼၼ်ႉတသ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၶၢႄ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ယူႇ။ 
ဢမ်ႇႁူႉႄႃႈ တတလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸိူင်ႉႁိႄ်ၼႆတသ မၼ်းထၢင်ႇ 
ႄႃႈ တူႄ်ႇမၼ်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼႆယႄ်ႉ။ မၼ်းႁူႉႄႃႈ 
တႃႇတတလုမ်းလႃးတူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ တတလႆႈ 
ႁဵတ်းတသလွင်ႈလွင်ႈၼႆယူႇ။

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ်
ၶၶႃႈၸိသင်ႇ PFA တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းလူင်းၼႃႈႁဵတ်းၵၢၼ် ( WHO ၊ WTF ၽလႈ WV 2011 ) လႆႈတင်း ၽႃႇသႃႇ 

ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ။ https://bit.ly/2VeJUX7
ယၢမ်းၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ ၽၽႈတိုၼ်းယူႇၼႆႉ ၶၶႃႈၸိသင်ႇ တႃႇလုၵ်ႉတီႈၵႆႈၶသ ႁဵၻ်းလႆႈၵၢၼ် PFA 

( လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးၸႂ်ၵူၼ်း ၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ IFRC မၢတ်ႉ 2020 ) https://bit.ly/2RK9BNh

လွင်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် 
ယၢမ်းၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ

တူၺ်းႁၢင်ႈၽၼ (WHO) ၶသ 
လူလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယူႇ

https://bit.ly/2VfBfUe

လိၵ်ႈမၢႆတွင်း တႃႇယူႇလီမူၼ်ႈသိူဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သိပ်းသီႇဝၼ်း ပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း 
ဢၼ်ၸၼ်ဝႆႉႁင်းၵူၺ်း တႃႇၶတတမ်းဝၢင်း လွၵ်းလၢႆးၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ

https://bit.ly/3aeypmH

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၶသ တႃႇၶတၽႁႉၵင်ႈလႆႈ 
လွင်ႈသီႇၽၵႉတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၽလႈ 

လွၵ်းလၢႆး တႃႇၶတၽၵႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ 
(IFRC၊ UNICEF၊ WHO)

ယၢမ်းမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶတႁဵတ်းလွင်ႈလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လွင်ႈယႂ်ႇၽတႉယဝ်ႉ
ၶၶႃႈၸိသင်ႇ ဢၼ်ပႃး ႁၢင်ႈၸၼ် ( WHO ) ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ၶတ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ယၢမ်းၽၵႈလိတ်ႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလူလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈ ၽၼဝႆႉပၼ် 

ၶၶႃႈၸိသင်ႇပႃး ႁၢင်ႈၶသ ၊ လွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၶၶႃႈၸိသင်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈ ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ https://bit.ly/3aJSdib

ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တႃႇၶတလုမ်းလႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽလႈ  ၸုမ်းႁဝ်း

တီႈၼႂ်းငႄ်ႈႁၢၵ်ႈၼႆႉ တူၺ်းလူလႆႈ လွင်ႈလုမ်းလႃး တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ ယူႇ။

ပႅတ်ႉထရိတ်ႉၼႆႉ ၸၼ်လွၵ်းယၢမ်း ၼိုင်ႈဢၼ် ၵူႈႄၼ်း။ 
မၼ်းႄႆႉပၼ် ၶၢႄ်းယၢမ်း တႃႇယူႇၸွမ်း ၵူၼ်းမုင်ႉတႁႃႁူိၼ်း 
ၵူႈႄၼ်း။ ပႆတၢင်း။
ယၢမ်းၸၼ်တူၺ်း တူင်ႇႄူင်း “လွင်ႈထိင်းၵမ်” ယႄ်ႉၼၼ်ႉ 
မၼ်း ပွင်ႇၸႂ်ႄႃႈ မၼ်းတတဢမ်ႇပၼ်လႆႈ ငိုၼ်းလိူၼ် 
ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆယႄ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝလႈ 
တပႃးႄႃႈ ၵူၼ်းၸိူႄ်းၼႆႉယွၼ်းမႃး ၼႆ မၼ်းႄူၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈ 
ၶႄ်လႆႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူႄ်ႉၸႂ်တသ သပ်းလႅင်းဝၼလႆႈၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ 
လိူႄ်တသၼၼ်ႉ တႃႇတတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ ( 
ထွမ်ႇပၼ် ၵႂၢမ်းဢၼ် ၵူၼ်းတင်းၼမ်လၢတ်ႈ ၊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် 
တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈတၵႃႉဝလႈ ၼိုင်ႈတၵႃႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လႆႈ ) ၼၼ်ႉ 
မၼ်းသွၵ်ႈႁႃ လွၵ်းလၢႆးမၼ်းယႄ်ႉ။

ႄၢႆးတသ ႁိင်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈႄူင်ႈၼၼ်ႉ ပႅတ်ႉထရိတ်ႉ မီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ် 
မႃး ဝတႉယႄ်ႉ။ လၢတ်ႈတတႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉႄၢၼ်ႈမႃး လီလီယႄ်ႉ။ 
မၼ်းႁဵတ်းလႆႈၵၢၼ်မၼ်း ႁႂ်ႈယႄ်ႉတူႄ်ႇ လိူႄ်တသဢွၼ်တၢင်းမႃး 
လႆႈယႄ်ႉ။
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တွၼ်ႈ (2)

လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်တႃႇၵပ်းသို

ပ်ႇတိတ်းၶတႃးၵၼ် ၵူႈဝၼ်း

တၢင်းပဵၼ် ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႇႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်တသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် 
လႆႈၵူႄ် ၊ လႆႈထၢင်ႇႄႃႈ ပဵၼ်တၵႃႉလဵႄ် ၊ လႆႈပဵၼ် ၶွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ယႄ်ႉ။ လွင်ႈတိတ်းတတႃးၸွမ်း 
ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵူႈႄၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉတသ ႁဵတ်းပၼ်လႆႈ 
လွင်ႈယူႇလီမူၼ်ႈသိူႄ်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁႄ်းယႄ်ႉ။

ၼႂ်းလွင်ႈတိတ်းၶတႃးၵၼ်ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃသူ ( သဵင်ၵႂၢမ်း ၊ လွင်ႈယူႇသဝ်းတူဝ် ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမီး ၽွၼ်း ၼိူဝ် 
လွင်ႈတၢင်း တၢင်းတႆႈၼႆႉယဝ်ႉ။
• လွင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၶၵႃႉ ႁၼ်ထိုင်သူ - တတယုမ်ႇယမ်သူႁႃႉ ၊ တတလႆႈၸႂ်သူႁႃႉ ၊
• လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသူ - တတႁဵၻ်းၸွမ်းတၶႃႁၼ်ထိုင်သူႁႃႉ ၊ တတၽိတ်းၽႅၵ်ႇတတႃႇသူႁႃႉ ၊ တတၼိမ်သႄ်းၵႂႃႇႁႃႉ ၊ တတပိုတ်ႇဢူၵ်းတတႃႇသူတသ 

ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႃႉ ၊ 
• လွင်ႈၶိုၼ်းတင်ႈတူဝ်မႃး - ၵူၼ်းၼိုင်ႈတၵႃႉၼႆႉ တပႃးလႆႈထၢင်ႇႄႃႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ပၼ်ႁႅင်းမၼ်းၵႃႈႁိႄ်တၵႃႈ ၸူႄ်မၼ်း ၸင်မၼ်း 

ၶိုၼ်းဝတႇတင်မႃးလႆႈ ႁင်းမၼ်း ႄႆးႄႆး ၵႃႈၼၼ်ႉယႄ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ် သူလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းမႃး 
ၸူႄ်ႈၶၢႄ်းပႆႇႁိင်ၵႃႈႁိႄ်ၼၼ်ႉ 
မၼ်းထူပ်းမႃး ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉတသ 
ၶိုၼ်းႄူၼ်ႉတူၺ်း လွင်ႈႄႃႈ 
သူၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ပၢႆးၸႂ်လႆႈ ႆဝလႈ။

ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်  ယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶၵႃႉ
တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼိုင်ႈတၵႃႉ လႆႈႁူႉႄႃႈ သူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်မၼ်းယူႇ ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ 
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လူႄ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းယုမ်ႇယမ်သူမႃးတသ ယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ်သူ 
ႁႂ်ႈမၼ်းမီး လွင်ႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ တသတၵႃႉတၵႃႉၼႆႉ တပႃးမၼ်း ၽိတ်းၽႅၵ်ႇယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် 
တပႃးမိူၼ်ႁၢင်ႈ ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉယူႇၼႆ ၶႄ်ႈၸမ်မၼ်း ႁၵ်ႉႁၵ်ႉႁွမ်ႁွမ် ၼႆႉ (ႁဵၻ်းႁႂ်ႈလွွင်ႈၶဵင်ႇၶႅင် 
ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇတသၵွၼ်ႇ) ႁဵၻ်းႁႂ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် လႆႈ လီလီယႄ်ႉ။ တႃႇတတ လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႆႇ 
သုင်းၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း လွင်ႈယိၼ်ႇဝငႈႁႄ်းၼၼ်ႉ ပၼ်တၶႃႈႁၼ်ထိုင် “တႃႇႁဵၻ်းၸွမ်း” 
ဝလႈ “တႃႇဝႄႈ” မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းတႆႈၼႆႉယႄ်ႉ။

တႃႇၽဝႈ
ႁႂ်ႈမီး တူႄ်ဢုၼ်ႇ ၸႂ်ဢုၼ်ႇတသ လူမ်ၸႂ်လူမ်တၶႃး။
တူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တင်းႁႄ်းၼၼ်ႉယူႇ။

ႁႂ်ႈၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ထၢင်ႇႄႃႈ မၼ်းမီး လွင်ႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တူၺ်း 
ႁႂ်ႈသုမ်ႇတႃႇမၼ်းတသ ဢုပ်ႇၵုမ်ဝလႈ။
ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် တူႄ်ႇၸႄ်ႈၵႄ်ႇ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းဝလႈ - ၸိုႄ်ႈ ၊ ပုၼ်ႈၽွၼ်း

လၢတ်ႈၵႂၢမ်း သဵင် ၼိမ်သႄ်း ၵတ်းယိၼ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇတသ လၢတ်ႈ 
ဢမ်ႇလင်ႁႅင်း ဢမ်ႇလွႆးႁႅင်းဝလႈ
တပႃးႄႃႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈတၵႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၼႃႈသူၼႆ (ပိူင်တႅၵ်ႈ တပႃးသႂ်ႇႄႆႉ 
ၽႅၼ်ႇႁူမ်ႇတူမ်းသူပ်းဝလႈ ၶူႈၼင် ယႄ်ႉတၵႃႈ ၶူႄ်းၼုင်ႈ PPE ၶူႄ်းဝႁႉၵင်ႈတူႄ် 
တသၸိူႄ်းၸိူႄ်း ) ဢႄ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈသူ ပၢႆႉႄႆႉပၼ် ၼိူႄ်သိူႄ်ႈၶူႄ်းသူဝလႈ။
ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူႉႄႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇမီးလွွင်ႈလူမ်ၸႂ် ယၢမ်းလႆႈ 
ဢုပ်ႇၵုမ်သူၼၼ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၶႃႈ ၸွင်ႇၶႅပ်ႉလႅပ်ႈယူႇႁိႄ် 
၊ ၶႃႈတတလႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ဢူၺ်းတၵႃႉ ၶႃႈ 
တၵႃႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဝၼႇ”
တပႃးႄႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႉပုၼ်ႉ တမႃလၢတ်ႈ ၵႂၢၼ်းဢၼ် သူဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ 
ဢႄ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူၼ်းၼႂ်းႁူိၼ်းဝလႈ။
ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းမီးလွွင်ႈလူမ်ၸႂ်ဝလႈ။
တႃႇတတယွမ်းလူင်းလႆႈ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ တိတ်းၸပ်းၼၼ်ႉ 
တတလႆႈယူႇႁၢင်ႈၵႆၵၼ်ၼိုင်ႈတၵႃႉဝလႈ ၼိုင်ႈတၵႃႉၼႆ သပ်းလႅင်းဝၼဝလႈ။ 
ပိူင်တႅၵ်ႈ တပႃးႄႃႈ ထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းၶွင်ႉၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၼႆ ဢႄ်တသဢၼ်ဢၼ်ဝႁႉႄႆႉ 
(ဢမ်ႇၼၼ်) ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းၽူၼ်း

တႃႇၽဝႈ
ယႃႇတပၵွတ်ႇၵႆႇႄႆႉ
ယႃႇတပတူၺ်း တီႈၵႆ ၊ တီႈၽၢၵ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) တီႈၽူၼ်းသူ

ငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈသုမ်ႇတႃၵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း လွင်ႈယိၼ်ႇဝငႈ။
ပိူင်တႅၵ်ႈ ပၵ်းတူၺ်း
ယႃႇတပယုမ်ႇယမ်ႄႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ တတႁူႉႄႆႉႄႃႈ သူပဵၼ်ၽႂ် (ဢမ်ႇၼၼ်) 
ၶႄ်ႈပႃး ၼႂ်း လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိႄ်ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ။
ယႃႇတပႁွင်ႉလၢတ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ယႃႇတပလၢတ်ႈႄႆးႄႆး။

ယႃႇတပထၢင်ႇႄႃႈ သူၼုင်ႈႄႆႉ PPE တသတႃႉ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ 
တတလၢမ်းလႆႈႁၢင်ႈၽၢင်သူ။

ယႃႇတပႄူၼ်ႉႄႆႉ တႅတ်ႈၼႅတ်ႈႄႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပူၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ် 
တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်သူ။

ယႃႇတပ ထၢင်ႇႄႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆပုၼ်ႉ တတပွင်ႇၸႂ် ၵႂၢမ်းဢၼ်သူလၢတ်ႈ 
တသႇတသႇ။

ယႃႇတပၸုၼ်ႉတူႄ်တသ လိုမ်းပႅတ်ႈတႃႇယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် တႃႇဝႁႉၵင်ႈ တၢင်းပဵ
ၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼၼ်ႉ။

ၸိူင်း ၶတးပိတ်ႉ
ၶတးပိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလၢၼ်ႉၵုၼ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈလၢၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မႃးသိုဝ်ႉ ၶိူင်ႇ 
ၶူဝ်းဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ မီးတင်းၼမ် ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၶပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းလၢၼ်ႉၼႆ ၶတးပိတ်ႉ ယုမ်ႉၶသ 
ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉ ၵူႈၶၵႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈ လွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းဢုၼ်ႇၸႂ် တီႈၶတးပိတ်ႉၽလႈ 
ၶဝ်လႆႈယွမ်းလူင်း လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ယၢမ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။
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ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၶၵႃႉ ၸွမ်း လွင်ႈထွမ်ႈပၼ်

လွင်ႈထွမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူႄ်တသပိူၼ်ႈ ယၢမ်းၵပ်းသိုပ်ႇၼၼ်ႉ ယႄ်ႉ။ ၽိူႄ်ႇတႃႉ ပၼ်တၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၵမ်းလဵႄ် တႃႉ 

ပၼ်ၶၢႄ်းယၢမ်းတသ ပၼ်ၶႄ်ဢုပ်ႇၵုမ် ထွင်ႈတၶႃႈပိုတ်ႇၸႂ်ၶႄ်တသ တတလႆႈႁူႉ လွင်ႈတၢင်းၶႄ်ဝလႈ လွင်ႈၶႄ်လူႄ်ႇၼၼ်ႉ လီလီယႄ်ႉ။ 

လိူႄ်တသၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တတၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ႁႂ်ႈၶႄ်ၼမ်ၸႂ်တသ တတပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇလီပၼ်ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢႄ် 

ႁႂ်ႈတမႃငိၼ်းထွမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းတႆႈၼႆႉဝလႈ -

ၽၢင်ႉ ၶၶႃႈၵႂၢမ်းသူ ၽလႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈသဝ်းၶဝ်ၽလႈ။

သႂ်ႇၸႂ်တသ 

ထွမ်ႈဢႄ်လီလီ။

ၶၶႃႈၵႂၢမ်း လၢတ်ႈၶၶႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶတပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႆႈ 
ၶတႃႇၶဝ်ၽလႈ (“ၶႃႈပွင်ႈၸႂ်လီ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လၢတ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉယူႇ”) 
မၢႆတွင်းပၼ် လွင်ႈလူႉသုမ်းၽလႈ လွင်ႈလႆႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ 
ၸႅၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉၽလႈ (“လႆႈငိၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ လႆႈပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ
ၸွမ်းၽတႉၶႃႈယဝ်”၊ “ၶတလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၽတႉယဝ်ႉၶၼႃ”)

တီႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တူဝ်ၼၼ်ႉ 
ၼႃႈသူ ၊ လွင်ႈသုမ်ႇတႃၵၼ် ၊ လွင်ႈယူႇသဝ်း ၊ 
လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼင်ႇယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုၵ်းယူႇ 
တင်းၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၊ တၢင်းယၢၼ်ၵႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ 
ၶဝ်ႈပႃး တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူႄ် လွင်ႈယဵၼ်ႇဝငႈ ၊ ဢသၢၵ်ႈ ၊ လွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး/ၵူၼ်းယိင်း ဝလႈ လွင်ႈၽႃႇသႃႇၵိူႄ်းယမ် တသ လၢတ်ႈတတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ် 
ၸွမ်းလၢႆး တတမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ၼၼ်ႉ။ ၶပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈလၢတ်ႈၶတႃႇၼႆ ယႃႇၶပတဵၵ်းတဵင် ႁႂ်ႈမၼ်းၶႆႈလၢတ်ႈၶတႃႇ။

ၸိူင်း ဢႅတ်ႇၸမႃႇ
ဢႅတ်ႇၸမႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၶမႃယႃဢွၼ်ႇ ၶၵႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁွင်ႈပၢႆးယူႇလီၼိုင်ႈၶၵႃႉ။ 
ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၽႅတ်ႇတမႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း လႆႈထူၵ်ႇ တိတ်းၸပ်း တၢ
င်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈဝႆႉ။ ၽႅတ်ႇတမႃႇ လၢတ်ႈၽၼ ဢႅတ်ႇၸမႃႇ လွင်ႈ မၼ်းၸႂ်ထိုင် 
ၵူၼ်းႁူိၼ်းမၼ်းၽလႈ မၼ်းၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်မၼ်း ၶတႁၢႆႉမႃး လိူဝ်ၶသၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 
ဢႅတ်ႇၸမႃႇ ၼႆႉ ႁႂ်ႈ ၽႅတ်ႇတမႃႇ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်း ဝႆႉၼၵ်းၼႃ ငိၼ်းထွမ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ 
တမ်းပပ်ႉမႆတွင်းမၼ်းၶသ ၼင်ႇထွမ်ႇႁိမ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၶၵႃႈ တူၺ်းတႃႇ ၽႅတ်ႇတမႃႇၶသ 
ငိၼ်းထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ဢႅတ်ႇၸမႃႇ ငွၵ်းၽၼႁူဝ်မၼ်းၶသ 
“ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽတႉယူႇ”၊ “ၶတၸႂ်ထိုင် ၵူၼ်းႁူိၼ်းယူႇ 
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶၵႃႈ ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇ” ၊ “ၵွပ်ႈဢမ်ႇလႆႈထူပ်းၶဝ်ၽလႈ ၶတမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆ 
ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇ” လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽႅတ်ႇတမႃႇ ဝႃႈႁင်းဢႅတ်ႇၸမႃႇဝႃႈ 
“ငိၼ်းၸူမ်း ၵွပ်ႈငိၼ်းထွမ်ႇပၼ်ယူႇ ၊ ယွႂၼ်ႉပိူဝ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶသ တူၺ်းထိုင်ၶႃႈၽလႈ 
ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈမွင်ၸႂ်ၶၵႃႉလဵဝ်ယဝ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလုၵ်ႉတီႈၵႆ ၵပ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၶတႃႇ(ပိူင်တႅၵ်ႈ ၽူၼ်း)
• ယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸတ်ႉတႅၵ်ႇငၢႆႈၼၼ်ႉ 

ထၢမ်တူၺ်းႄႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၸင်ႇတတႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢုပ်ႇလႆႈ 
ဢမ်ႇဢုပ်ႇလႆႈ ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “ၶႆႈလၢတ်ႈ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ 
လုင်း ႁႄ်းဝလႈ သိုပ်ႇၽူၼ်း ၶႃႈတဢႃႈ။ ၸွင်ႇမီးၶၢႄ်းယၢမ်း 
တႃႇတတဢုပ်ႇၵုမ်ၶႃႈ။ တွပ်ႈလႆႈဢၼ်ၶႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉႄႃႈ ၸိုႄ်ႈ ၊ 
ဢမ်ႇၸိုႄ်ႈ ၼႂ်ၵူၺ်းတၵႃႈ လႆႈယူႇလၶႃႈ။”

• လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် လီလီ ဢမ်ႇၼၼ်  ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ၽိတ်း 
ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထၢမ် ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၶႃႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “မိူႄ်ႈၵႆႈ 
လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တင်းပႃႈႁႄ်း ၼႂ်းၽူင်းဝလႈ .. ၼၼ်ႉၼႆႉ ၶႆႈႄႃႈသင်ၼႆ 
ၶႃႈဢမ်ႇတပႃးတၼ်းပွင်ႇၸႂ်လီၶႃႈ။ ၸင်ႇတတၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းဝၼပ
ၼ်ၶႃႈႁိႄ်။”

• တပႃးႄႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ တဵတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပႆႉပၼ်ၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ 
လၢတ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်း ဢၼ်တတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ လွွင်ႈတဵတ်ႇယဵၼ် 

ၼၼ်ႉဝလႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “လႆႈယူႇၶႃႈ ၊ ဢႄ်ၶၢႄ်းယၢမ်းၶႃႈဝလႈ” ၊ 
“ၶႃႈတတပႆႉ တတႃႇတပႃး ၶႆႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။” ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

• ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၊ လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉႄူၼ်ႉၵွင်ၼၼ်ႉ 
ယူပ်ႈယွမ်းဝလႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ “ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈငိၼ်း 
ဢၼ်ပီၼၢင်းႁႄ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉ လီလီၶႃႈ ၊ ၸင်ႇတတၶၢႆႉပၼ်လႆႈ 
တီႈဢၼ်ဢမ်ႇတပႃး တမႃးပၼ်းၼၼ်ႉၶႃႁိႄ်” ၼႆတၵႃႈလႆႈယူႇ။ 
တၢင်တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇတၵႃႈ တပႃးတတသိုပ်ႇၽူၼ်းၸူးပိူၼ်ႈ ယူႇတီႈ 
သဵင်ယဵၼ်ၼၼ်ႉဝလႈ။

• တပႃးပဵၼ်လႆႈ ယၢမ်းသူဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ငိၼ်းတသ 
ဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈငိၼ်းပႃးတသၵမ်း။ ပိူင်တႅၵ်ႈ တပႃးမီးႁူးလႅင်းၼႆ 
ႁႂ်ႈၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ႁၼ်သူၼႆ ယူႇႁိမ်းႁူးလႅင်းတသ လၢတ်ႈဝလႈ။ 
ဢမ်ႇၼၼ် တပႃးႁွင်ႉၽူၼ်းႁၼ်ပႃးႁၢင်ႈလႆႈတၵႃႈ ႁွင်ႈဝလႈ။

ထွမ်ႈႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ် 

လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၶႄ်လီလီ။

ဝၼလွင်ႈၼပ်ႉယမ် 

လွင်ႈပွင်ၸႂ်တသ ထွမ်ႇပၼ်
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လွင်ႈငိၼ်းထွမ်ႇလီလီၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈထွမ်ႇလႆႈ လီလီၽလႈ တႃႇလႆႈလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇလီ

လီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇဢၼ်ၼၼ်ႉ မီး ၸၼ်ႉ 3 ၸၼ်ႉယူႇ။

သႂ်ႇၸႂ်ၶသ ငိၼ်းထွမ်ႇပၼ်လီလီၽလႈ။

•	 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 ပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉၽလႈ။

•	 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 ပႃႇၸႃႉတသ တႃႇတတပၼ်ႁႅင်း 
ၵတရႉၸ် လႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းသုင်း ၸႂ်ႉ လွင်ႈငိၼ်းထွမ်ႇ လီလီမႃး။
ၵတရၸ်ႉ  -  ႁလူႄ် ၊ ပရၢတ်ႉ ၶႃႈၶႆႈလၢတ်ႉ တႃႇၶပ်းၶိုင် ပႃႇၸႃႉ ၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈ … (သဵင်ႁႆႈ)
ပရၢတ်ႉ  -  လႆႈယူႇၶႃႈ။လၢတ်ႈလွႆးလွႆးၶႃႈၼႃ။တတယၢပ်ႇၸႂ်တႃႇသူ ဝတႉ ၶႃႈယႄ်ႉ ( ၼိမ်ၵႂႃႇ  
  မွၵ်ႈသိပ်းသိၵ်ႉ )
ၵတရၸ်ႉ  - ၸႂ်ယႄ်ႉ ၊ ငိၼ်းၸူမ်းဝတႉၶႃႈ။ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ၼႆႉ ၶႃႈတပႃးဢမ်ႇယုမ်ႇ   
  ယမ်လႆႈတသဢိတ်း။
ပရႅတ်ႉသျၢတ်ႉ -  သူတတလႆႈမွင်ၸႂ်ၵႃႈႁိႄ်ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ ထွမ်ႇသဵင်သူတသ ၶႃႈႁူႉလီလီယူႇ။
ၵတရၸ်ႉ  -  ၶႃႈယွၼ်းသူးႄႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽၼ်ၵူၺ်းၼႆယႄ်ႉ။
ပရႅၻ်ႉသျႅတ်ႉ  -  ဢိုမ်း ၊ ၶႃႈထွမ်ႇယူႇၶႃႈ ၊ လၢတ်ႈၶႃႈဝလႈ။
ၵတရၸ်ႉ -  ၶႃႈႁၵ်ႉၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈဝတႉယႄ်ႉ။ ႁႄ်းသွင်ပီႈၼွင်ႉ ယူႇလူၺ်ႈၵၼ်မႃးတသႇတသႇ၊   
  မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းတၵႃႉလီၶႃႈၼႆတၵႃႈ ၸႂ်ႈယႄ်ႉ။ မိူႄ်ႈလဵႄ်ဝတႉ    
  မၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇယႄ်ႉ။
ပရႅၻ်ႉသျႅတ်ႉ  -  ၼွင်ႉၸၢႆးသူၼႆႉ တတလွင်ႈယႂ်ႇတႃသူဝတႉယႄ်ႉ ၶႃႈတၼႃ၊ ဢူၺ်းတၵႃႉလီတၵႃႈပဵၼ်ၼႆ။
ၵတရၸ်ႉ  -  ၸႂ်ယႄ်ႉ ၊ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းတၵႃႉလီၶႃႈတၵႃႈၸႂ်ႈ။ ၶႃႈၸႂ်ထိုင် ၶၢႄ်းယၢမ်း   
  ဢၼ်ႁႄ်းပီႈၼွင်ႉ လႆႈမူၼ်ႈသိူႄ်း ၸွမ်း ၵၼ်မႃး ၵူႈၶၢႄ်းယၢမ်းယႄ်ႉ။    
  (ၶူႄ်ဢိတ်းဢိတ်းတသ)
ပရႅတ်ႉသျႅၻ်ႉ  -  တတၸိုင်ထိုင်ၶၢႄ်းယၢမ်းလီသိူႄ်းၸႂ်ယူႇၶႃႈဢိူႄ်ႈ တၼႃႈ။
ၵတရၸ်ႉ  -  ၸႂ်ႈယႄ်ႉ။ၶိုၼ်းႄူၼ်ႉၶိုၼ်းၶၢႄ်းယၢမ်းၼၼ်ႉတသ ၶႃႈ လႆႈယုမ်ႉမႅၼ်ႈၶိုၼ်းမႃးယႄ်ႉ။  
  ငိၼ်းၸူမ်းယႄ်ႉၼႃႈ ပရႅတ်ႉသျႅတ်ႉ ၊ ၶႃႈလႆႈ လူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ဢိတ်းဢိတ်းယႄ်ႉ။
ပရႅတ်ႉသျႅတ်ႉ  -  ၶၢႄ်းယၢမ်းၼႆႉ ၶႃႈတူႄ်ႈတၼ်း တႃႇတတၸွႆႈထႅမ်သူယူႇ။
ၵတရၸ်ႉ  -  ၶႃႈတတလၢတ်ႈ တႃႇၶပ်းၶိုင် ပႃႇၸႃႉယႄ်ႉၼႃ။
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ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ထိုင်တူဝ်

တွၼ်ႈ (3)

ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈၵွပ်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈၼႆႉ ၶတမီးတၢင်းလူဝ်ႇ ၸိူဝ်းတၢင်းတႆႈၼႆႉယူႇ -

ၶၢႄ်ႇငၢႄ်း ဢၼ်ၵဵႄ်ႇလူၺ်ႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉ သိပ်းၵႄ်ႈ
(ပိူင်တႅၵ်ႈ သၢႆငၢႆတၢင်းပဵၼ် ၊ လွင်ႈတူၺ်းထိုင်ယူတ်းယႃ၊ 
လွၵ်းလၢႆးတႃႇတတၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် 
ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ၊ လွင်ႈတတလႆႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈတၢင်တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ 
ၵၢင်းယၢၼ်တၽးၶဵၼ် ၊ ၶၢႄ်ႇၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ၵဵႄ်ႇလူၺ်ႈ 
တီႈႁႄ်းယူႇသႄ်းၼၼ်ႉ ၊ လွင်ႈတုမ်ႉတိူႄ်ႉၼႃႈၵၢၼ် )

တၢင်တူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူင်ႇပၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ပၼ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၶတလူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း

ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈယူႇၼႆႉ ၶၢႄ်ႇပွမ် ၶၢႄ်ႇၽိတ်းၽူၼ် လိုႄ်းလင်ယူႇ။ တႃႇတတပၼ်လႆႈၶၢႄ်ႇဢၼ်မၢၼ်ႈမႅၼ်ႈ 
ၸႅင်ႈလႅင်းလီၼၼ်ႉ -
• သုင်းတၶႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီလီ တသ ဢၼ်တတႁူႉပွင်ႇ ငၢႆႈ ၼၼ်ႉဝလႈ။ သုင်းၸႂ်ႉ တၶႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၵိုင်ႈလႅပ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ၊ လွင်ႈတၢင်းဢၼ် 

လူႄ်ႇၼၼ်ႉဝလႈ။ ဝႄႈ တၶႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶႄ် သုင်းၸႂ်ႉၼၼ်ႉဝလႈ။
• ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶၢႄ်ႇငၢႄ်း ဢၼ်လီယုမ်ႇယမ် မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸုမ်း ပၢႆးယူႇလီၵမ်ႇၽႃႇၼၼ်ႉဝလႈ။
• သုင်းၸႂ်ႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတသ ယႄ်ႉတၵႃႈ သႂ်ႇႁၢင်ႈၽၢင်တသဝလႈ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈသႂ်ႇပႃးလႆႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ဝလႈ။
• တပႃးတတလူႄ်ႇၼႆ သုင်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းတတပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇပၼ်လႆႈ ၼိုင်ႈတၵႃႉဝလႈ။
• တပႃးဢမ်ႇႁူႉတသလွင်ႈလွင်ႈၼႆ ယႃႇတပလၢမ်းလၢတ်ႈတသ လၢတ်ႈႄႃႈဢမ်ႇႁူႉၼႆ သိုႄ်ႈသိုႄ်ႈယူႄ်းယူႄ်းၵူၺ်းဝလႈ။

ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶူဝ်းၶွင်သုင်းၸႂ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈ

ၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႄ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ၸိူႄ်းၼၼ်ႉ တၢင်တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် 
သိုႄ်ႉပၼ်ၸိူႄ်းၼႆႉလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇတပႄူၼ်ႉႄႃႈ တတလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် 
လွင်ႈဢၼ် ၶႄ်လူႄ်ႇတင်းသဵင်ႈႆ။ ႁႄ်းႁဵတ်းလႆႈဢၼ်လႆ ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ 
လူႄ်ႇလႆႈႁူႉ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈ လႅင်းလႅင်း လီ။

ၸိူင်း ပရီႇမီႇယႃႇ ၽလႈ ဢူးတီႇပႃႇ
ပရီႇမီႇယႃႇ ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉဢၼ် ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။
ၵူၼ်းႁိမ်းႁူိၼ်းမၼ်း ဢူးတီႇပႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႄ်ႈဝၵႇ ယူႇသႄ်း တၵႃႉလဵႄ် 
ယႄ်ႉ။ ပရီႇယႃႇ သိုပ်ႇၽူင်းၸူး ဢူးတီႇပႃႇတသ ထၢမ်ႄႃႈ ၸင်ႇယူႇလီၼႆ။ 
ဢူးတီႇပႃႇလၢတ်ႈဝၼႄႃႈ မၼ်းထူပ်းလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတတ 
ဢွၵ်ႇသိုႄ်ႉ ယႃႈယႃ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ဢၼ်မၼ်းလႆႈၵိၼ်ယူႇ တသႇတသႇၼႆယႄ်ႉ။ 
ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူႄ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႄ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၼိုင်ႈတီႈတသ 
ဢူႄ်းတီႇပႃႇ မႃးတမ်းႄႆႉပၼ် ငိုၼ်းတီႈၼၼ်ႈတသဝလႈ ပရီႇယႃႇ 
ၶိုၼ်းမႃးႄႆႉပၼ် ယႃႈယႃဢၼ်မၼ်းသိုႄ်ႉမႃးတီႈၼၼ်ႈယႄ်ႉ။

တပႃးႄႃႈ တသတၵႃႉတၵႃႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆ လွင်ႈၾိင်ထုင်း 
တၢင်ႇၸိူႄ်း တႃႇတတႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇပႃႇၸႃႉ

လွင်ႈလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ဝလႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶႄ်ႈဝလႈ 
တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉ ၶိူင်ႈသုင်းၸႂ်ႉတၢင်ႇၸိူႄ်းဝလႈ 
လွင်ႈယိုၼ်းထိုင် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉ

တပႃးႄႃႈ ၵူၼ်းဢႄ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း 
လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပိူင်လူင် လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ 
ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈထုၵ်ႇၵုၼ်းၶင်တူႄ်ၼႆ လၢႆး တတ 
တူၺ်းထိုင်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းပိူင်ႈဢိင်မၼ်း (ပိူင်တႅၵ်ႈ) 
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
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လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၽလႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇပၼ်ပႃး ၵူၼ်းတၢင်ႇၶၵႃႉ

တႃႇတတၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇပၼ်တင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉၼၼ်ႉ ႁွမ်တုမ် ပၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝလႈ မၢႆၽူၼ်း မူႇၸုမ်းဢၼ် ႁဵၻ်းၵၢၼ် 

ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉႄၢၼ်ႈ သူယူႇသႄ်းၼၼ်ႉတသ ထႅမ်ပၼ်တီႈ တွၼ်ႈလင် - င ၼၼ်ႉဝလႈ။ ၶႄ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဝလႈ 

တီႈလိုႄ်ႈသႄ်းတႃႇ ၵူၼ်းထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတႃႇတတၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈၶၢမ်ႇဢႄ် လွင်ႈလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ 

ၸိူႄ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶႄ် ၵၢင်းယၢၼ်တၽးၶဵၼ်ဝလႈ ႁႂ်ႈၶႄ်ဝႁႉၵင်ႈတူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် ၶၼ်ၶၼ်ႄႆးႄႆးဝလႈ။ တပႃးႄႃႈ 

ၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇပၼ်ယႄ်ႉဝလႈ တပႃးၽွမ်ႉၸႂ်ယႄ်ႉၼႆ ႁဵတ်းပၼ ်Follow up ဝလႈ။
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ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းလႆႈ
ၵမ်ႉၼမ်ဝတႉ တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶႄ် တင်ႈတူႄ်မႃး လၼ်းၵၼ်းၼၼ်ႉ ၶႄ်လူႄ်ႇလႆႈႄူၼ်ႉႄႃႈ ၶႄ် ၸတ်းၵၢၼ် လႆႈ လွင်ႈတၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ
ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶႄ်ယူႇၼႆယႄ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးလီလိူႄ်တသပိူၼ်ႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶႄ်ၸွႆႈထႅမ်တူႄ်ၸႄ်ႈ
ၵႄ်ႇၶႄ်လႆႈၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼင်ႇၼႆဝလႈ တၢင်တူႄ်သူတၵႃႈ တတလႆႈဢဵၼ်ႁႅင်းမႃး တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈတသ တတမီးၶၢႄ်းယၢမ်း 
လိူႄ်မႃးဝတႉယႄ်ႉ။

ၵိုတ်း - ဝူၼ်ႉ - ၵႂႃႇ ၼႆ သုင်းၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆးၼႆႉၶသ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၽၵႈလိတ် ပၼ်ႁႃၶဝ်လႆႈ ႁင်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵိုတ်း - ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼိုင်ႈတၵႃႉ ၵိုတ်း ၸူႄ်ႈၶၢႄ်းတသ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းႄူၼ်ႉႄႃႈ ပၼ်ႁႃလႆႈ လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတတဝၵႈလိတ်ႈ 
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆယႄ်ႉ။ သုင်းၸႂ်ႉ တူင်ႇႄူင်းတႃထိင်းၵမ်တသ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶႄ်ႁူႉႄႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်လႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႄ် 
ဝၵႈလိတ်ႈလႆႈ ၼႆၼၼ်ႉဝလႈ။

ၸိူင်း ဢႃႇသၢၼ်ႇ ၽလႈ မူဝ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ - ၵိုတ်း - ဝူၼ်ႉ - ၵႂႃႇ
မူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉၼႆႉ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃတင်းၼမ်တသ မိူၼ်ႁၢင်ႈ ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇယူႇ။ ဢႃႇသၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်မၼ်းယူႇ။ 

ၵိုတ်း - ဢႃႇသၢၼ်ႇၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် မူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ တႃႇဝၵႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်လူႄ်ႇဝၵႈလိတ်ႈ လၼ်းၵၼ်း ၼၼ်ႉယူႇ။ ဢႃႇသၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝၼ 

ႁႂ်ႈမူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ ပွင်ႇၸႂ် ပၼ်ႁႃမၼ်း လီလီယူႇ “မႂ်ႇၸႂ် တႃႇလဵင်ႉလူ မုင်ႉတႁႃႁူိၼ်းမၼ်းဝလႈ မႂ်ႈၸႂ် တႃႇၼၢင်တမးမၼ်း တၵႃႉလႆႈထုၵ်ႇတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် 

ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိၵ်းၵႄ်ႈၼၼ်ႉယူႇ”။ တႃႇတတလိူၵ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃ ၼိုင်ႈဢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ထၢမ်ႄႃႈ “မႂ်းႁဵတ်းသၢင်လႆႈ တႃႇပၼ်ႁႃၼႆႉ” ၼႆယူႇ။ မူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ 

တႅပ်းတတ်းႄႃႈ မီးလွင်ႈဢၼ်မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႃႇပၼ်ႁႃတင်းသွင်ဢၼ်ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတႅပ်းတတ်းႄႃႈ တႃႇႁႃလဵင်ႉ ၵူၼ်းႁူိၼ်းမၼ်းၼႆႉ 

လွင်ႈယႂ်ႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆယႄ်ႉ။ 

ဝူၼ်ႉ - ဢႃႇသၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈမူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉႄူၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆး တႃႇတတ ႁႃလဵင်ႉလႆႈ ၵူၼ်းႁူိၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ။ ဢႃႇသၢၼ်ႇ တသႃႇသူၼ်း ႁႂ်ႈလၢတ်ႈဝၼ လွၵ်းလၢႆးတင်းသဵင်ႈ 

ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈတၵႃႈယႄ်ႉ ဢၼ်ၶႆႈၶူႄ်တၵႃႈယႄ်ႉ ႁႂ်ႈလၢတ်ႈဝၼ တင်းသဵင်ႈ။ မိူႄ်ႈဝတႇမၼ်း မူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ ဢမ်ႇႄူၼ်ႉသင်လႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝလႈ မၼ်းတိူင်ႇပၢင်ႇၸွမ်း 

ၼၢင်းတမးမၼ်း။ ၼၢင်းတမးမၼ်း ႄူၼ်ႉၸွႆႈပၼ်တသ ၶႄ်ႄူၼ်ႉၸွမ်းၵၼ်လႆႈ လွင်ႈတၢင်းတႆႈၼႆႉယႄ်ႉ - ႁႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၵိၼ် တီႈပိူၼ်ႈ/ႁႂ်ႈၽုၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း/ႁႂ်ႈၵပ်းသုိပ်ႇ 

ၸုမ်း NGO တသဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တယႈၶႄ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် / ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႄႃႈ တတႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ် ႁႂ်ႈပၼ် တၢင်းၵိၼ် ၸိူႄ်းၼႆႉၼႆယႄ်ႉ။ 

ၵႂႃႇ - ႁႃႇသၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈမူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ လိူၵ်ႈတႃႇၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်း ၼိုင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းဢၼ်မၼ်းႄူၼ်ႉႄႆႉၸိူႄ်းၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ တီႈမူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ မီးၸိူႄ်ႉၽၼ်း 

ၵမ်ႈၽွင်ႈဝလႈ မၼ်းၶႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁင်းမၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႆႉသမ်ႉ လူႄ်ႇပၼ်ၶၢႄ်းယၢမ်းႁိင်။ တပႃးတတ ဝလႈယွၼ်းတၢင်းၵိၼ် တီႈပိူၼ်ႈတၵႃႈ မူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ မီးတၽး 

တတတိတ်းၸပ်းတၢင်ပဵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝလႈ တႃႇတတလႆႈ တၢင်းၵိၼ်ၵမ်းလဵႄ်ၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်း NGO ဢၼ်မီးတီႈၶႄ် တသၸုမ်းၸုမ်းတသ တႃႇမိူႄ်းၼႃႇ ဝတႉ တႅ

ပ်းတတ်းတႃႇတတၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁင်းၵူၺ်းယႄ်ႉ။ သင်ၸိူႄ်ႉႄႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ NGO ၼႆ တတၶိုၼ်း ႄူၼ်ႉတူၺ်း လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်မၼ်းႄူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ 

ဢႃႇသၢၼ်ႇ ပၼ်မၢႆၽူၼ်း တႃႇ မူႄ်ႇႁႃႇမႅတ်ႉ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး NGO ။

ဝူၼ်ႉ - ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၶႄ်ႄူၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၶႄ်တတဝၵႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၶႄ်လႆႈၼၼ်ႉဝလႈ။ တၶႃႈထၢမ်တၢင်းတႆႈၼႆႉ 
တတပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်လႆႈယူႇ -
• မိူႄ်ႈဢွၼ်တၢင်း တႃႇတတၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၼႆႉမႃး ၸိူင်ႉႁိႄ်။
• ႁဵၻ်းသင်တူၺ်းယႄ်ႉ။
• ၸွင်ႈမီးၵူၼ်းတတၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ဝၵႈလိတ်ႈပၼ်လႆႈ ပၼ်ႁႃၼႆႉ တသတၵႃႉတၵႃႉ (ပိူင်တႅၵ်ႈ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုႄ်း ၊ တၵႃႉႁၵ်ႉႁွမ် ၊ မူႇၸုမ်း)။
• ၼႂ်းၵူၼ်းသူမိုတ်ႈၵိုႄ်း ၸွင်ႇမီး ၵူၼ်းလႆႈထူပ်း ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆႁိႄ်။ ၶႄ်ဝၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိႄ်။

ၵႂႃႇ - ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းလႆႈ တႃႇတတဝၵႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၶႄ်လႆႈဝလႈ။ တပႃးႄႃႈ 
လွၵ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်တူၺ်း ထႅင်ႈ လၢႆးၼိုင်ႈဝလႈ။
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တွၼ်ႈ (4)
ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထူပ်း တၢင်းယၢပ်ၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်

သၢႆငၢႆၵူၼ်းၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်
လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူႄ်ႉ မိူၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်းတသ ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႆႈယၢမ်းထူပ်းယူႇ။ သၢႆငၢႆ ၵူၼ်းၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆႉ 
ပဵၼ်တၢင်းတႆႈၼႆႉယႄ်ႉ -
• လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈ ပၢႆးၸႂ် - မွင်ၸႂ် ၊ ဢွၵ်ႇတတႃးသ ၊ ၵူႄ် ၸိူႄ်းၼႆႉ
• လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ပၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈတူႄ် - ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႆႈႁဵတ်းသင် ၊ ဝႄႈလွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၊ မီးၸႂ်ၵျၢမ်းမႃး ၸိူင်ႉၼႆ
• လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇပၢႆးတူႄ် - ႁူႄ်ၶႆႈ ၊ ဢဵၼ်ၼူၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၊ ဢႅင်ႈၸဵပ်း ၊ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၊ သူပ်းဢမ်ႇႄၢၼ်

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်
ၼမ်ႉၵတ်ႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဢၼ်ၶႄ်ႈပႃး တီႈ တွၼ်ႈ (2) ၼၼ်ႉ ၵုမ်ႇလုမ်ႇ တႃႇတတၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈတၵႃႉယႄ်ႉ။
ၵူၼ်းၼိုင်ႈတၵႃႉၼႆႉ တပႃးလူႄ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လိူႄ်တသၼႆႉၼႆ လွင်ႈတၢင်း တၢင်းတႆႈၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈယူႇ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶတႁႂ်ႈ 
ၵူၼ်းမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ လူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်းယဝ်ႉ။
တပႃးႄႃႈ ၵူၼ်းႁႄ်းလႆႈထူပ်းလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆ 
လွင်ႈဢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၶိုၼ်းလႆႈ တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇၶႄ်ၼႆႉ 
မီးႄႆႉထႃႈယူႇယႄ်ႉ။ တႃႇတတၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈသုင်းၸႂ်ႉ တၢင်းႁူႉ 
ဢၼ်မီးႄႆႉယႄ်ႉၼၼ်ႉ “မိူႄ်ႈဢွၼ်တၢင်း ယၢမ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ 
ဢၼ်လႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်မႃး” ဢမ်ႇၼၼ် “ယၢမ်းလဵႄ်လူး 
ႁႂ်ႈ လူမ်ၸႂ် ႁဵတ်းသင်ယူႇ” ၼႆႈ ထၢမ်တူၺ်းဝလႈ။ 
တပႃးၶႄ်ႄူၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼႆ ဝၼ တၢင်းပၼ်ၶႄ်လႆႈယူႇ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ 
“ၸွင်ႇမီး ၵူၼ်းတတၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ တသတၵႃႉတၵႃႉ” ၊
“ဢၼ်ႁႄ်းလႆႈၸႂ်မႃး မိူႄ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ 
ဢၼ်တတႁဵတ်းလႆႈ ၶိုၼ်း ယၢမ်းၼႆႉ တသဢၼ်ဢၼ် 
မီးယူႇႁႃႉ”။ ၵူၼ်းၼိုင်ႈတၵႃႉၼႆႉ တပႃးႄႃႈ ႄူၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈ 
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်မၼ်း ႁဵတ်းလႆႈ ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ 
ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ဝၼႄႆႉ ၼႂ်းလွၵ်းတၢင်းတႆႈၼႆႉယူ။

• ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမႆၢ လွင်ႈဢၼ် ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ ငိၼ်းၸူမ်းၼၼ်ႉ (ၼႂ်းၸႂ် 

တၵႃႈယႄ်ႉ ၊ ၼိူႄ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈတၵႃႈယႄ်ႉ)

• ပၼ်ၶၢႄ်းယၢမ်းတသ ႁဵတ်း လွင်ႈဢၼ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇလႆႈၸႂ် 

(တၢင်းသုင်ၸႂ်) ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇယုမ်ႇယမ်ႄႃႈ 

မီးတီႈပွင်ႈတသဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈႄၼ်းဝလႈ။

• ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တူႄ် ၊ ပႆတၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈဝလႈ။

• လွင်ႈဢၼ်တတလႆႈ ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ၊ ပိူင်တႅၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊ 

ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၊ ၵၢၼ်တမႃမိုႄ်း ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸိူႄ်းၼၼ်ႉ

• ငိၼ်းထွမ်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ႇၼၼ် ဢွမ်လူမ်းဝလႈ။

• ဢုပ်ႇၵုမ် ဢူၺ်းတၵႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁူိၼ်းႁႄ်း တသတၵႃႉတၵႃႉဝလႈ။

• လူပပ်ႉလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈပပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ထွမ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈ 

လူဝၼၼၼ်ႉဝလႈ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶတႁဵတ်းတူၺ်းလႆႈ 
ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်

ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶတမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်
တသတၵႃႉတၵႃႉ ၼႆႉ တပႃးႄႃႈ မီးလွင်ႈမႂ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် မိူၼ်ႁၢင်ႈ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼႆ ထူၺ်ႈၸႂ်လူၺ်းလူၺ်းၼႆႉတၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ 
ၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။

လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆၽလႈ - ယၢမ်းၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉ မီးလွၵ်းလၢႆး တႃႇၶတႁဵၻ်း ႁႂ်ႈၸႂ်ၼိမ်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈဢၼ်ဢိူဝ်ႈ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉၽတႉ 
ပဵၼ်လွင်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈလွႆးလွႆး ၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၶတႁဵတ်းၸွမ်းၵၼ်တူၺ်းၽၼႇ။” 
ၶပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ၽွမ်ႉၸႂ် တႃႇၶတႁဵတ်းတူၺ်းၼႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းတႆႈၼႆႉၽလႈ - “ဢၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ထိုင် သၢမ် 
ၸွမ်းၶႃႈၶသ သုတ်ႇလူမ်း ၶဝ်ႈ တီႈၶူႈၼင်။ ယွမ်းလူင်းဢဵၼ်ႁူဝ်မႃႇဝႆႉ။ သုတ်ႇလူမ်းၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈထိုင် ၼႂ်းပွတ်ႇ တဵမ်တဵမ်ၽလႈ။ ၶပႃးယဝ်ႉ 
ဢၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈ ထိုင် ႁူၵ်းၶသ ၶိုၼ်းထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇ တီႈသူပ်းၽလႈ။ တူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉၽၼႇ။ ၶပႃးတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ် 
သၢမ်ၵမ်းၼႃ။”

လွၵ်းလၢႆးၼႆႉ တတဢမ်ႇပဵၼ် 
လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵူၼ်းၵူႈတၵႃႉ 
ၼင်ႇၵႄ်ႇ။ တပႃးႁဵၻ်းယူႇတသ 
ဢမ်ႇပဵင်းတပႃးၸႂ်ၼႆ 
ၵိုတ်းပႅတ်ႈဝလႈ။
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ၸိူင်း ၵျူဝ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း ၽလႈ ၵျူႇလီႇယႃႇ

တၵႃႉႁၵ်ႉ ၵျူႄ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း ၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၵွပ်ႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉ 

သိပ်းၵႄ်ႈယူႇ။ ၵျူႄ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်းၼႆႉ မႂ်ႈၸႂ်တႃႇတၵႃႉႁၵ်ႉမၼ်းတသ 

ဢမ်ႇၼွၼ်းလႆႈ ဢမ်ႇၵိၼ်လႆႈတသ ဢႅင်ႈမၼ်းတၵႃႈၸဵပ်းယူႇ။ 

ၵျူႄ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း သိုပ်ႇၽူၼ်းၸူး ဢူၺ်းတၵႃႉမၼ်း 

ၵျူႄ်ႇလီႇယႃႇတသ လၢတ်ႈဝၼႄႃႈ မၼ်းလႆႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် 

ၸိူင်ႉႁိႄ်ယူႇ ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ။ ၵျူႄ်ႇလီႇယႃႇသမ်ႉ ထွမ်ႇတသ 

ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်မၼ်း။ မၼ်းထၢမ် ၵျူႄ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်းႄႃႈ 

ၸွင်ႈမီးလွင်ႈတသလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တတႁဵတ်းလႆႈ ႁႂ်ႈလူမ်ၸႂ် 

ၵျူႄ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း ၼႆႈ မၼ်းႁူိႄ်ႉမွႆႈၼႃႇဝလႈ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ 

ႄူၼ်ႉသင်လႆႈလႃးလႃး။ ဢႅင်ႈမၼ်းတၵႃႈ ၸဵပ်းႁႅင်းၼႃႇ …

မၼ်းႄူၼ်ႉလႆႈႄႃႈ တီႈႁူိၼ်းတၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပႆတၢင်း ဢမ်ႇႁဵတ်း 

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈၼႆဝလႈ မၼ်းတႅပ်းတတ်းႄႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 

မၼ်းတတႁဵတ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ တူႄ် ယွမ်းဢဵၼ်တသ 

ဝလႈ ၽုၺ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ် မၼ်းယၢမ်ႈ ငိၼ်းထွမ်ႇၸွမ်း 

တၵႃႉႁၵ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉတသ ၵႃႈႄႅၼ်ယႄ်ႉ။

ၵျူႇလီႇယႃႇ လႆႈၸႂ် လွင်ႈႄူၼ်ႉမၼ်းတသ မၼ်းလၢတ်ႈႄႃႈ 

ႁွင်ႉ ႄီႇတီႇယူႄ်ႇတၵႃးတသ ႁဵတ်းလူင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူႄ် 

ၵႃႈႄႅၼ်ၸွမ်းမၼ်း လႆႈယူႇ ၼႆယႄ်ႉ။ ၵျူႄ်ႇၸႅပ်ႈၽိၼ်း လႆႈၸႂ် 

တၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၼၼ်ႉတသ ငိၼ်းၸူမ်း ၵွပ်ႈ ဢူၺ်းတၵႃႉမၼ်း 

ၶႄ်ႈပႃးၸွမ်းၼင်ႇၼႆယူႇ။
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ယၢမ်းၶသၶၵႃႉၶၵႃႉ လႆႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် လူင်လၢင်ၼၼ်ႉ
သၢႆငၢႆ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ဢၼ်လၢတ်ႈမႃး တၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် သၽႃႇႄတသ ဢိင်ၼိူႄ်ၶၢႄ်းယၢမ်တသ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈ လွင်ႈလူင်း  
ယူႇ။ တီႈၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ၶၢႄ်းယၢမ်းႁိင်ယၢႄ်းတသ မီးလွင်ႈတုမ်ႉ တွပ်ႈဢၼ်ႁၢႄ်ႈႁႅင်းယူႇ။ တပႃးပဵၼ်မႃး ၼင်ႇၼၼ်ၼႆ 
ၵူၼ်းၸိူႄ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈ ၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် တုၵ်ႉၶၸႂ် လူင်လၢင်ယႄ်ႉ။ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ႁၢႄ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ် တင်းဢၼ်သူႈပဵၼ် 
တသ ယၢမ်းလၢၵ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႈ ဢၼ်သူႈပဵၼ် ၵူၺ်းတသတႃႉ လွင်ႈၼႆႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁႄ်း ဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်း 
ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ သူႈႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ ယၢမ်းၼင်ႇၼႆၼႆႉ တႃႇတတၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းတၵႃႉၼၼ်ႉ လူႄ်ႇလႆႈ 
လၢႆႈသူင်ႇပၼ်ယႄ်ႉ။ သၢႆငၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ ပဵၼ် တုၵ်ႉၶၸႂ် ႁၢႄ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း တၢင်းတႆႈၸိူႄ်းၼႆႉယႄ်ႉ - 

မၼ်းလွၵ်ႇဝႃႈ ၶတႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶၵႃႉ လႆႈၸဵပ်းသႅပ်ႇ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇၽလႈ ဢမ်ႇလုမ်းလႃးလႆႈ တူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၶၵႃႉ
မီးလွင်ႈမႂ်ႈၸႂ် 

ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶသ ၵူဝ်ယူႇ

ႁွင်ႉႁႆႈ
လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႆႈႁဵတ်း 

ႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸဵပ်းသႅပ်ႇ 
ဢမ်ၼၼ် ၶႆႈႁႅမ်တူဝ်တၢႆ

သၼ်ႇသၼ်ႇဝႆဝႆ
ဢမ်ႇႁူႉၶၢႄ်းယၢမ်းဝလႈ ဢွင်ႈတီႈ 
ဢမ်ႇၼၼ် “မိူၼ်ႁၢင်ႈၼွၼ်းၾၼ်”

ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ လုၵ်ႉတီႈလႆႈမႃး ၊ 
ပဵၼ်သင်ယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ

ၶတႃးသဢွၵ်ႇ
ဢမ်ႇတိတ်းၶတႃးတင်းၵူၼ်းတၢင်ႇၶၵႃႉ ၶသ 
ယူႇႁင်းၵူၺ်း ၶၶႃၶၶႃ

ၶပႃးလႆႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ ၶွင်ႉၶၢမ်ၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆ ၶတႁဵတ်းလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိဝ်

လွင်ႈတႃႇၵၢင်းယၢၼ်ၶၽးၶဵၼ်ၼႆႉ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ - ႁဵၻ်းႁႂ်ႈတႅတ်ႈတတႃး 
လွင်ႈၵၢင်းယၢၼ်တၽးၶဵၼ် တၢင်တူႄ် သူ ၊ ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ဝလႈ 

တၢင်ႇတၵႃႉ ဝလႈ။ တပႃးႄႃႈ လႆႈထၢင်ႇႄႃႈ ဢမ်ႇၵၢင်းယၢၼ်တၽးၶဵၼ်ၼႆ 
ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼၼ်ႈတသ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝလႈ။ တပႃးႄႃႈ ႄူၼ်ႉႄႃႈ 
ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉၼၼ်ႉ တတပၼ် တၽးၶဵၼ် တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇမၼ်းၶိုၼ်းလႆႈၼႆ 
ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝလႈ (ထၢမ်ဢူၺ်းတၵႃႉဝလႈ ၊ သိုပ်ႇၽူၼ်းၸူး 
တီႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ဝလႈ ၊ ၸၵႂႃႇၸိူႄ်းၼႆႉ)  ယႃႇႁႂ်ႈ 
တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ တိတ်းၸပ်းၼၼ်ႉ လူႄ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းႄႆႉ 
လွင်ႈဝႁႉၵင်ႈထႃႈ (ပိူင်တႅၵ်ႈ ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်) ယႃႇႁႂ်ႈ 
ပဵၼ်တၽးၶဵၼ်ၶိုၼ်းထိုင် တူႄ်ႇၸႄ်ႈၵႄ်ႇ။

သူင်ႇၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ သူပဵၼ် ၽူႈလႆႈ ၽႂ် - ၵပ်းသိုပ်ႇတူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႈ 
ၼပ်ႉၼပ်ႉယမ်ယမ် သၢင်းသၢင်းလၢင်းလၢင်း ဝလႈ - ၸိုႄ်ႈ ၊ 

ပုၼ်ႈၸွၼ်းသူ ၊ တူႄ်ႈတၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်မၼ်းယူႇ ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ 
လၢတ်ႈဝၼဝလႈ။ ထၢမ်ၸိုႄ်ႈမၼ်းဝလႈ။ တႃႇတတႁွင်ႉၸိုႄ်ႈမၼ်းတသ 
လၢတ်ႈတတႃႇၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယႄ်ႉ။

ႁႂ်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် - ယႃႇတပႁိတ်း ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် 
ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းယူႇယၢပ်ႇ။

ထွမ်ပၼ် - သုင်းၸႂ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇသူ မိူၼ်တီႈ တွၼ်ႈသွင် 
ၼၼ်ႉဝလႈ။ ယႃႇတပတဵၵ်းတဵင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း။

ႄႆႉၸႂ်ယၢႄ်း။ လၢတ်ႈဝၼၶႄ်ႈႄႃႈ တူႄ်ႈတၼ်းတႃႇငိၼ်းထွမ်ႇၶႄ်လၢတ်ႈ
ဝလႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶႄ်ၼႆဝလႈ။

ပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ၽတႉၽလႈ ၊ ႁဵတ်းပၼ် ႁႂ်ႈယူႇငၢႆႈ လူမ်ၸႂ် 
ၽလႈ- တပႃးပဵၼ်လႆႈ ပၼ် တီႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ ယဵၼ်ယဵၼ် ၊ 

တႃႇၵိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ဝဢႇၵူႄ်ႇတႁႃး တသဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် 
ပၼ်ၽႃႈႁူမ်ႈ ၸိူႄ်းၼႆႉဝလႈ။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူႄ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄ် 
ဢုၼ်ႇၸႂ်လႆႈယႄ်ႉ။ ၶႄ်လူႄ်ႇသင်ၼႆ ထၢမ်တူၺ်းဝလႈ။ ယႃႇတပထၢင်ႇႄႃႈ 
သူႁူႉ ၼ်ၶႄ်လူႄ်ႇၼၼ်ႉ။

ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ႁႂ်ႈထိင်းတူဝ်မၼ်းလႆႈၶိုၼ်း။
(1) တပႃးႄႃႈ ၵူၼ်းတၵႃႉၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ် မႂ်ႈၸႂ်ယူႇၼႆ ႁႂ်ႈမၼ်း ထူၺ်ႈၸႂ် 
လွႆးလွႆး ဝလႈ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈၼႆႉဝတႉ ဝၼႄႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ XX 

ၼၼ်ႉယူႇ။ တူၺ်းဝလႈ။
(2) ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉၼၼ်ႉ တပႃးႄႃႈ ႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း ပဵၼ်သင်တၵႃႈ 
မၼ်းဢမ်ႇႁူႉၼႆ မၼ်းႁွတ်ႈတီႈလႆယူႇ ၊ ပဵၼ်ႄၼ်းလႆႈ ၊ သူပဵၼ်ၽႂ် 
ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝၼမၼ်းဝလႈ။ လၢတ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၽၢင်ႉသတိ 
လွင်ႈဢၼ်မၼ်းလႆႈႁၼ် ႁိမ်းႁွမ်း မၼ်း ၼၼ်ႉဝလႈ။ (ပိူင်တႅၵ်ႈ 
“လၢတ်ႈဝၼပၼ် ဢၼ်လႆႈႁၼ် ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်) 
ဢၼ်လႆႈငိၼ်းတသဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉဝလႈ”)။
(3) တပႃးမီး လွၵ်းလၢႆးဢၼ်မၼ်း ယၢမ်ႈသုင်းၸႂ်ႉမႃး တႃႇတတၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ 
တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉၼႆ ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈမၼ်းသုင်းၸႂ်ႉ 
လွၵ်းလၢႆးမၼ်းလႆႈဝလႈ။ 

ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၵူၼ်းဢၼ် 
ယၢမ်ႈၸွႆထႅမ်ပၼ်ၶဝ်မႃးၼၼ်ႉၽလႈ။ ပၼ်ၶၢႄ်ႇ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ 

သၢင်းလၢင်း ၼၼ်ႉဝလႈ - တႃႇတတပွင်ႇၸႂ် ငႄ်းလၢႆးၼႆႉဝလႈ 
တႃႇၶႄ်ႁူႉႄႃႈ ဢႄ်တၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ၸိူင်ႉႁိႄ်လႆႈၼၼ်ႉ ပၼ်ၶၢႄ်ႇငၢႄ်း 
ဢၼ်လီယုမ်ႇယမ်ဝလႈ။ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶႄ်ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်းဝလႈ 
(ယႃႇတပ သုင်းၸႂ်ႉ ၵႂၢမ်းဢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉ)။ လၢတ်ႈ 
သိုႄ်ႈသိုႄ်ႈယူႄ်းယူႄ်းဝလႈ။ တပႃးတတလူႄ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝလႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် 
တႅမ်ႈပၼ်ဝလႈ။ ပွင်ႇၸႂ်/ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၊ မီး/ဢမ်ႇမီး ၵႂၢမ်းထၢမ်ထႅင်ႈ 
ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ ထၢမ်မၼ်းဝလႈ။

ယူႇၸွမ်းမၼ်းၽလႈ - ၶတ်းၸႂ် ယႃႇႁႂ်ႈႄႆႉမၼ်းမႃးတၵႃႉလဵႄ်။ 
တပႃးသူဢမ်ႇယူႇပၼ်လႆႈ ပႆႉပၼ်တတႃႇထိုင် သူယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်လႆႈ 

ဢမ်ႇၼၼ် တတႃႇမၼ်းတပႃးၼိမ်သႄ်းတသ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းပၼ်မၼ်းလႆႈ 
ၵူၼ်းဢၼ်တတဢမ်ႇပၼ်တၽးၶဵၼ် မၼ်းလႆႈ တသတၵႃႉတၵႃႉ(ဢူၺ်းတၵႃႉ 
ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုႄ်း) ယူႇၸွမ်းမၼ်းဝလႈ။

သူင်ႇပၼ် တီႈၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၽလႈ - ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵႃႈသူ 
ပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းဝလႈ။ ႁႂ်ႈ တမႃယႃ ၊ တမႃယႃဢွၼ်ႇ၊ 

ၵူၼ်းဢၼ်တတဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်မၼ်း လႆႈ မိူၼ်ၼင် 
ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးၸႂ်ၸိူႄ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် မၼ်းဝလႈ။ 
တၢင်တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် ၵူၼ်းတတၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၸိူႄ်းၼၼ်ႉ 
ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ် မၢႆၽူၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဢၼ်မၼ်း 
တတလႆႈသိုပ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ သၢင်းသၢင်းလၢင်းလၢင်းဝလႈ။

ၶပႃးလၢတ်ႈၶတႃႇၵၼ် ၼႂ်းၽူၼ်းၼႆ ပႆႉၶတႃႇထိုင် 
ၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉၼိမ်ၵႂႃႇ ၽလႈ/ဢမ်ႇၼၼ် ၶတႃႇထိုင် 
ၵႂႃႇပႆႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ တႃႇၸွႆႈထမ်ပၼ် လွင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၼၼ်ႉ 
ၵမ်းလဵဝ် ယႃႇၶပဝၢင်းၽူၼ်းၶသ သိုပ်ႇယိပ်းဝႆႉထႅင်ႈ။
ၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ၸင်ႇၵူၼ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈ /
ဢမ်ႇလႆႈ လူမ်ၸႂ်/ဢမ်ႇလူမ်ၸႂ်ၼႆၼၼ်ႉ။
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ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် 
ယၢမ်းမီးၶၵႃႉလဵဝ်

ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် တၽးတယႃးၵႃႇဝၽႈတိုၼ်း ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄႅႈၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်လူႄ်ႇၸႅၵ်ႇဝၽ 

ႄူၼ်ႉသွၼ်ႇပၼ်ပႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝၼ ပၼ်ႄႆႉ တီႈၼႆႈ ဢိတ်းဢွတ်းယႄ်ႉ။

တွၼ်ႈ (5)

ဢၼ်တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ပိုၼ်ႉပႅတ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယႃႇၶပပိုၼ်ႉပႅတ်ႇၶဝ်။
ၽူႈလႆႈတသဢမ်ႇႄႃႈ ၼႂ်းၸူႄ်ႈပၢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းမီးၶၢႄ်းယၢမ်း ဢၼ်လႆႈ တိူႄ်ႉၸႂ်ငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယၢမ်းလႆႈ ထုၵ်ႈပိုၼ်ႉပႅတ်ႈႄႆႉ ယူႇယႄ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ 
ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူႄ်ႈ လွင်ႈဝႁႉၵင်ႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ႄႆႉၶႄ် ပဵၼ်ၽူႈလႆ မီးသၢႆငၢႆၸိူင်ႉႁိႄ် ဢၼ်ႄႃႈ ၼၼ်ႉဝလႈ ၊ ၵွပ်ႈၸွမ်းၼိုင်ႈၽၢႆႇတသ 
ပိုၼ်ႉပႅၻ်ႈၶႄ်ႈၼၼ်ႉ သီႇဝၵႉ တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၶႄ်ၼၼ်ႉဝလႈ ၸၢင်ႈထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ႁၢႄ်းႁႅင်းလိူႄ်ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ 
ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ လူႄ်ႇလႆႈ ၽၢင်ႉသိတိ လမ်ႇလွင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ် တိူႄ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈၶႄ်ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ ဢၼ်တိူႄ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ 
ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လၢႆထုၵ်ႉပိုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႄ်ႈပႃး ၵူၼ်းၸိူႄ်း တၢင်းတႆႈၼႆႉယႄ်ႉ -
• လွင်ႈႁဵၻ်းႁၢႆႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) ဢၼ်ၸၢင်ႈထုၵ်ႇ ၸႅၵ်ႇဝၽႈၵပ်းသိုပ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၸႅၵ်ႈဝၽႄႆႉ ( ပိူင်တႅၵ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢိင်ၼိူႄ် 

ၵွပ်ႈပဵၼ်ၸၢႆးယိင်း/ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်မိုတ်ႈၵိုႄ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးႄႆႉၼႆႉ ၸၢင်ႈတိူႄ်းၼမ်မႃးဝတႉယႄ်ႉ၊ 
LGBTQ ၊ ၵူၼ်းၸုမ်းတဢႇ ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၊ ၵူၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၊ ၵူၼ်းတိၼ်မိုႄ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸိူႄ်းၼႆႉ )

• ၵူၼ်းထႄ်ႈဝၵႇ ၊ ပိူင်လူင် ၵူၼ်းဢၼ်တမႃလူင်လိုမ်း ( ပိူင်တႅၵ်ႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် လိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူႄ် )
• ၼၢင်းယိင်းပႃးတွင်ႉ ဢၼ်လူႄ်ႇလႆႈၶၢမ်ႇဢႄ် လွင်ႈလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင် ဝလႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶၢႄ်းႁိင်
• ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်ဝလႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်ႈထူၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းတိၼ်မိုႄ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ
• လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ပၢၼ်သိၵ်ႉႁိၵ်ႉ ဝလႈ ၵူၼ်းလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၶႄ်
• ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈယူႇတီႈ ၵူၼ်းၵပ်ႉၼမ် ( ပိူင်တႅၵ်ႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းယူႇသႄ်းတီႈဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၊ ၵူၼ်းယူႇသႄ်းတီႈ 

လႅၼ်လိၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၊ ၵူၼ်းထႄ်ႈဝၵႇ တီႈ ယူင်ႇ ၵူၼ်းထႄ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်တီႈ ႁူင်းယႃၸႂ် ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးႁူိၼ်းတယး
• ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသႄ်းတၵႃႉလဵႄ်တသ မီးလွွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတတ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁူိၼ်း
• ၵူၼ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုၼ်ႇ တႃႇတတလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် (ပိူင်တႅၵ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း )

လွင်ႈတိူႄ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၼ်ငၢႆႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝလႈ လွင်ႈလူႄ်ႇလႆႈ 
ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူၼ်းႁႄ်းလႆႈထူပ်း ၵူႈတၵႃႉၼၼ်ႉ ႁၵ်ႉႁၵ်ႉႁွမ်ႁွမ်ဝလႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ၸွမ်းၼမ်ႉၸႂ် 
ၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇဝတႉ။

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းယူႇသဝ်းတီႈ ႁူင်းၸွႆႈထႅမ်
ယူင်ႇတူၺ်းထိုင်ၸွႆထႅမ် (ပိူင်တႅၵ်ႈ ယူင်ႇၵူၼ်းထႄ်ႈဝလႈ တၢင်ႇၸိူႄ်း)
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၸိူႄ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ႁင်းတၶႃယႄ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ 
ၵူၼ်းထႄ်ႈဝၵႇၼႆႉ ၶႄ်မီးၽွၼ်း တႃႇတတတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈတသ 
တၢင်းပဵၼ်တၵႃႈ ၸၢင်ႈႁၢႄ်ႈ ႁႅင်းယႄ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝလႈ ၸႂ်ႈလႆႈပဵၼ် လွင်ႈမႂ်ႈၸႂ် ၊ ၵူႄ်ႇ 
ဝလႈ မွင်ၸႂ်ယႄ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတပႃးႄႃႈ ႄႆႉၵုၼ်းၶင်ၶႄ် ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်း တၵႃႉၶႄ် 
ႁၵ်ႉႁွမ်ၼၼ်ႉတသ ယူတ်းယႃပၼ်တၵႃႈ ၸၢင်ႈႁၢႆႉမႃး လိူႄ်တသၼႆႉယူႇ။ 

ယၢမ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် တၽးတယႃးၵႃႇဝၽႈတိုၼ်း ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ် 
တင်း တၢင်ႇပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တီႈ ဢွင်ႇတီႈ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၶႄ် ၸၢင်ႈပဵၼ် 
လွင်ႈယႃႉသတလႇၵၼ်မႃးယူႇ။ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ၶႄ်ၼႆႉ လႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈႄႃႈ ၶႄ်ႈဢမ်ႇမီး 
ၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇတတလႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႄ်မီးတၢင်းၽိတ်း ၼႆယႄ်ႉ။ 
တႃႇတတလႆႈ ထိင်းသိမ်းပၼ် သတလႇ လႆႈ သုၼ်ႇလႆႉ ၵူၼ်းယူႇသႄ်းတီႈ ဢွင်ႈတီႈ ၼၼ်ၼႆႉ 
လူႄ်ႇလႆႈပၼ် ၶၢႄ်ႇထိုင် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ဝလႈ ပၼ်ပၢင်သွၼ်ၶႄ်ယႄ်ႉ။

ၶပႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ
တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးၸႂ် ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈဝလႈ တူင်ႄူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ တူၺ်း 
တွၼ်ႈလင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းထႄ်ႈဝၵႇတီႈ IASC ၼၼ်ႉဝလႈ။ https://bit.ly/3eDSYwh
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လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ မႆႈၸႂ် မွင်ၸႂ်
ၼႂ်းၶၢႄ်းတၢင်း ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉလႆႈ လူႉသုမ်း တၵႃႉႁႄ်း ႁၵ်ႉႁွမ်ၼႆႉ 
ပဵၼ်လွင်ႈလႆႈလူႉသုမ်း ႁၢႆႉလိူႄ်တသပိူၼ်ႈယႄ်ႉ။ ၶႄ်ၸိူႄ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ၶႄ် သူႈႁဵၻ်း 
တႃႇတတၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ (ပိူင်တႅၵ်ႈ ဢႄ်လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် တီႈ 
ၵူၼ်းႁူိၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁႄ်းႁဵတ်းယူႇၵူႈႄၼ်း ၼၼ်ႉ) တပႃးသုင်းၸႂ်ႉလႆႈ 
ၸင်ႇတတလီႈလိူႄ်မႃးထႅင်ႈယႄ်ႉ။ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵွပ်ႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ မီးမႃးတင်းၼမ်ဝလႈ 
လႆႈထၢင်ႇႄႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၶႄ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇၼႆတသ ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ လွင်ႈထုင်းၸၢမ်ႇၶႄ်
ႁဵတ်းမႃးတသႇတသႇၼၼ်ႉ တၵႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇ။

ၵူၼ်းလႆႈႁဵၻ်းၵၢၼ် ယၢမ်းတတႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉ သိပ်းၵႄ်ႈယူႇၼႆႉ ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း 
လွင်ႈတၢင်း လူႉတၢႆ ဝလႈ လွင်ႈလႆႈ ၶီမွင်ႈတင်းၼမ်ႉယႄ်ႉ။ ၸင်ႈပဵၼ်မႃးထိုင် ဢမ်ႇၶႆႈႁၼ် 
လွင်ႈလူႉသုမ်းဝလႈ ဢမ်ႇၶႆႈႁၼ် လွင်ႈၶီမွင် ၸိူႄ်းၼႆႉယႄ်ႉ။ ယၢမ်းၶႄ်လႆႈတတႃႇသူႈၼၼ်ႉ 
ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတတၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ဝတႉယႄ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်း ၽလႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ ၵွပ်ႈ 
ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ 
မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်တၢင်ႇၸိူႄ်း ၸိူႄ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼင်ႇၵႄ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူ
ႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉတၵႃႈ ၸၢင်ႈတိူႄ်ႉ ၶိူၵ်ႈ ၼၢင်းယိင်းဝလႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၶႄ် 
ၵမ်ႉၼမ်ယႄ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼၢင်းယိင်းဝလႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၶႄ် 
လိူႄ်မႃးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉပိူႄ်ႈ လႆႈလူမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီဝလႈ 
ၵူၼ်းထႄ်ႈဝၵႇ ၵူၼ်းၼႂ်းႁူိၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈထိင်း ၼွင်ႉယိင်း ၼွင်ႉၸၢႆး 
ဢၼ် ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတသ ယူႇသႄ်းတီႈႁူိၼ်းယူႇၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ ၶႄ်ၼႆႉ 
ငႄ်းလၢႆး တႃႇတတလႆႈၶၢမ်ႇဝပႉၵိၼ် ၼႂ်းႁူိၼ်း ၼမ်လိူႄ်ယႄ်ႉ။ လွင်ႈတိုတ်းၶၢတ်ႇ 
တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ဝႁႉၵင်ႈဝလႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လႆႈ 
လွင်ႈၵပ်ႈသိုပ်ႇ တူင်ႇႄူင်းၵူၼ်း ၸိူႄ်းၼၼ်ႉလႆႈယႄ်ႉ။ လိူႄ်တသၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး 
ၼၢင်းယိင်း ဝလႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၶႄ်ၼႆႉ ယူပ်ႇယွမ်းၵႂႃႇလႆႈ လွင်ႈတူၺ်းထိုင် 
ပၢႆးယူႇလီ ၊ လွင်ႈ ၸႅၵ်ႇၸိူႄ်ႉၶိူႄ်း ၊ ဝမႈ ၊ လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 
ဝတႇၵိုတ်ႇၸိူႄ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈယႄ်ႉ။ ၶၢႄ်း ပွတ်း ဝလႈ တင်းၶၢႄ်းယၢမ်း ၸၢင်ႈလႆႈ 
တတႃႇသူႈ လွင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူႉသုမ်းလူင်လၢင်တသ လွင်ႈၼႆႉၼႆႉ ၸၢင်ႈပၼ်ႁႅင်း 
တႃႇတတၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ၶီႈၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ၊ ႁဵတ်းလွင်ႈ ဢမ်ႇလီ ဝလႈ 
ၵၢၼ် ဢၼ်တၽးၶဵၼ်ၼမ်ၸိူႄ်းၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝလႈ တီႈၼႂ်းတွၼ်ႈ 
တုမ်ႉတွပ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ဝၽႈတိုၼ်း ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ( ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉႄၢၼ်ႈ ၊ 
ဢွင်ႈတီႈ ၸိူႄ်းၼႆႉ ) လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇတတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၼၢင်းယိင်း ဝလႈ ၼၢင်းယိင်း 
ဢွၼ်ႇၶႄ်ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။

ၶပႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈထႅင်ႈ

လိၵ်ႈပွတ်း UN Women လွင်ႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၼိူႄ် ၼၢင်းယိင်း
https://bit.ly/3avwg6v
လွင်ႈမၢႆတွင်း တတ်းၵၢင် IASC ယၢမ်းတုမ်ႉတွပ်ႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼၼ်ႉ 
လွင်ႈဝႁႉၵင်ႈပၼ် လွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ဝပႉၵိၼ် ၵၼ် ဝလႈ လွင်ႈႁဵၻ်းႁၢႆႉတတႃႇ။
https://bit.ly/2VNuvvX
လွင်ႈတသႃႇသူၼ်း လွင်ႈ ၸၢႆးယိင်း ၼႂ်းၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ
https://bit.ly/2XUDJcr

ၶပႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈထႅင်ႈ

လွင်ႈလႆႈၶီမွင်ႈ ယၢမ်းလၢၵ်ႇလၢႆး (Irish Hospice Foundation): https://bit.ly/2Sh60X1
ၵပ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝၼ လွင်ႈလူႉတၢႆ ထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶႄ်ဝလႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ 
လွင်ႈ လိူတ်ႇမႆႈၶႄ် - https://bit.ly/3d2hZQp
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လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတိၼ်မိုဝ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ

ၵူၼ်းတိၼ်မိုႄ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၶႄ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ 

တႃႇ လႆႈၶၢႄ်ႇငၢႄ်း ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ ၊ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝၽႈတိုၼ်း ဝလႈ 

လွင်ႈဝႁႉၵင်ႈၸိူႄ်းၼႆႉယႄ်ႉ။ ၵူၼ်းလႆႈယူႇတီႈ ဢွင်ႇတီႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် 

ၵူၼ်းတိၼ်မိုႄ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း ပၼ်ႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇ 

လၢတ်ႈမႃး တၢင်းၼိူႄ်ၼၼ်ႉတသ ၸၢင်ႈလႆႈထုၵ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈဢမ်ႇ 

လီ လွင်ႈလႆႈ ပိုၼ်ႉပႅတ်ႈႄႆႉၸိူႄ်းၼႆႉယႄ်ႉ။ ယၢမ်းဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် 

ႁႂ်ႈၵုမ်ႇလုမ်ႇတႃႇတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိၼ်မိုႄ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉ ပိူင်တႅၵ်ႈ 

ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတတလႆႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉ ၊ လွင်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီ 

ဝလႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တတထုၵ်ႈလႆႈဝလႈ ၶၢႄ်ႇငၢႄ်းၸိူႄ်းၼၼ််ႉယႄ်ႉ။ 

ၵွပ်ႈၼၼ်ဝလႈ ၵူၼ်းတိၼ်မိုႄ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၶႄ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း 

လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၼမ်လိူႄ်တသပိူၼ်ႈ ယၢမ်းယၢပ်ႇၵိၼ်းၼႆႉယႄ်ႉ။

ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းလႆႈယူႇတီႈ ဢွင်ႈၵူၼ်းၵိၼ်း ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ 
ဢွင်ႈၵူၼ်းၵိၼ်း ၽလႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၽွင်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸၢင်ႈလႆႈထူပ်း ၸၢင်ႈလႆႈတတႃႇသူႈ တႃႇၵိၼ် 

တႃႇယမ်ႉ တႃႇလိုႄ်ႈသႄ်း လွင်ႈမူတ်းသႂ်ႁိမ်းႁွမ်း လွင်ႈမူတ်းသႂ်တူႄ်ၵႄ်ႇ 

ဝလႈ လွင်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီၵုမ်ႇလုမ်ႇ ၸိူႄ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယိုၼ်ႈထိုင်လႆႈ ၊ 

ယွၼ်ႉလႆႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၵပ်ႉၼမ် ဝလႈ ဢမ်ႇႁဵၻ်းလႆႈၸွမ်း တႃႇယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 

၊ ၵွပ်ႈလွင်ႈႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ တႃႇၵႂႃႇတႃႇမႃး ဝလႈ ၸၢင်ႇလႆႈထူပ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် 

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁႄ်း ၸိူႄ်းၼႆႉယႄ်ႉ။ ႄၢႆးတသ ၸုမ်းတၢင်ႇၸိူႄ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇယႄ်ႉၼ

ၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈ ဢွင်ႇၵူၼ်းၵိၼ်းၼႆႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလိူႄ်မႃး 

တသ ဢမ်ႇဝပႉၵၢၼ် ဝပႉငၢၼ်းမႃးလႆႈယႄ်ႉ။ လိူႄ်တသၼၼ်ႉ ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈလု

ၵ်ႉတီႈယူႇၶႄ်ၶၢႆႉပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသုမ်း ႁူိၼ်း ၊ ႁိမ်းႁွမ်းၶႄ် ၊ ၵူၼ်းႁၵ်ႉႁွမ်ၶႄ် 

ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈလူႉသုမ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶႄ်မႃးတသ တႃႇတတၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ 

တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ ငႄ်ႈႁၢၵ်ႈတၢင်တူႄ်ၶႄ်ဝလႈ ငႄ်ႈႁၢၵ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ 

တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၶႄ်ၼႆႉမၼ်းတဢႇဝတႉ။

ၶပႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ

တၶႃႈႁၼ်ထိုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ႄၢၼ်ႈၵိူတ်ႇ ၵွပ်ႈ ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ ၊ 
ၵူၼ်းယပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝလႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ (UNICEF) : 
https://uni.cf/2VZIDCk

ၶပႃးၶႆႈလႆႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ

တၶႃႈႁၼ်ထိုင် သိပ်းတၶႃႈ မိူင်းသိပ်းမိူင်း တႃႇတတႄူၼ်ႉသွၼ်ႇပႃး တႃႇ 
ၵူၼ်းတိၼ်မိုႄ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၶႄ် ယၢမ်းတတႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ 
https://bit.ly/3anq4NX
လွၵ်းယၢမ်း ဢၼ်ႄူၼ်ႉသွၼ်ႇႄႆႉပၼ်ပႃး တႃႇၵူၼ်းတိၼ်မိုႄ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ 
ယၢမ်းၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈ (CBM) – https://bit.ly/2KooqRu
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ၶၶႃႈႁၼ်ထိုင် တႃႇၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၽလႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် ၽူထၢမ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်

တွၼ်ႈလင် (ၵ)

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဝလႈ/ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူႄ်ၼိုင်ႈတၵႃႉၼႆႉ ၶႄ်ႈပႃးၼႂ်းတွၼ်ႈလွင်ႈယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် ဝလႈ /
ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၶႄ် ယူႇလီ မူၼ်ႈသိူႄ်းၼၼ်ႉယႄ်ႉ။
ယၢမ်းၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် ဝလႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉ ၸႂ်ၶႄ် မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ သုင်းၸႂ်ႉလႆႈ တၶႃႈၸိသင်ႇ 
ၼႂ်းၼႆႉတသ ႁဵတ်းပၼ်ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ၶႄ် ယူႇလီမူၼ်ႈသိူႄ်း မႃးယႄ်ႉ။

တႃႇၶတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ၽလႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵၻ်းလႆႈ လွင်ႈတၢင်းတႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ-

ပၼ်ႁႅင်း တႃႇတတသုင်းၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး တႃႇဝႁႉၵင်ႈ တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ 
တသ ႁဵၻ်းပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တူင်ႇႄူင်းၵူၼ်း တႃႇတတပဵၼ်မႃး ၸုမ်း 

ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၊ 

သုင်းၸႂ်ႉ လွင်ႈႁဵၻ်းသၢင်ႈ တၢင်းယၢမ်ႈ ဢၼ်လီဝလႈ ၊ ဢၼ် 
ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း ပၢႆးယူႇလီတသ (ပိူင်တႅၵ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် 

ယၢမ်းလိူႄ် ၊ ႁၵ်ႉႁွမ် ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ) ဢွၼ်ႁူႄ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်၊

တႃႇတတႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ယၢမ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉ 
သိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ ပၼ်ပၢင်သွၼ်တသ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႄႆႉထႃႈ ၊

ယၢမ်းတတႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉသိပ်းၵႄ်ႈၼႆႉ တႃႇတတ 
ယူႇသႄ်းလႆႈ ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်တၽးၶဵၼ်ဝလႈ ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆၼၼ်ႉ 

ၵႅမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊

တႃႇတတဝၵႈလိတ်ႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ဝလႈ ၵၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ 
ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တသႇတသႇ ၊

တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် ဝလႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ် 
ၶႄ် မီးၶၢႄ်းယၢမ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၵူၼ်းႁူိၼ်းၶႄ်ဝလႈ ဢူၺ်းတၵႃႉၶႄ်ၼႆႉ 

ပၼ်ယၢမ်းလိုႄ်ႈတႃႇၶႄ် ၊

ႁဵတ်းလွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ၼင်ႇၵၼ် ပၼ်ႁႅင်း 
ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်

ဢမ်ႇလူႄ်ႇလၢတ်ႈၸိုႄ်ႈတသ လွင်ႈၶႄ် ဢႄ်ႇလႆႈ လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် 
ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ဝလႈ ပၼ်ၶၢႄ်ႇငၢႄ်း တႃႇ 

ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်ဝလႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် လူၺ်ၼမ်ႉၸႂ်ၶႄ်၊

ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူႉ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် ဝလႈ ၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ် 
ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၼမ်ႉၸႂ် ႁႂ်ႈႁူႉလႆႈ လွင်ႈၶႄ် လႆႈ ပိၼ်ႇပၢႆႈႄႆႉ ဝလႈ 

လွင်ႈတိူႄ်ႉၶိူၵ်ႈငၢႆႈ ၸိူႄ်းၼၼ်ႉ ၊ 

ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႄႆႉပၼ် တီႈၶႄ်တတ သူင်ႇၶၢႄ်ႇလႆႈ တႃႇပၼ်ႁႃၶႄ် ၊ 
တပႃးသူင်ႇၶၢႄ်ႇလႆႈ တီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶႄ်ဝလႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ႁူႄ် 

တသတၵႃႉတၵႃႉ။

ႄႆႉၼၵ်းၼႃ တွၼ်ႈတႃႇ ႁိမ်းႁွမ်းႁႄ်းဝလႈ တႃႇႁၵ်ႉႁွမ် ၵူၼ်းၼႂ်း 
မူႇၸုမ်းႁႄ်းၼင်ႇၵၼ် ၊ ႄႆႉၸႂ်ႁၵ်ႉႁွမ်တသ ႁဵတ်းဝၼပဵၼ် 

ၵူၼ်းဢွၼ်ၼႃႇ ယႄ်ႉတၵႃႈ ဝႁႉၵင်ႈထႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ 
ၼႂ်းဝၵႈၵၢင်ၶႄ် ၊

ၸိူင်း သလီႇၼႃႇ 
သလီႇၼႃႇ ၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ႁူႄ် ၸုမ်းဢၼ် ဢုပ်ႇၵုမ် ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၼိုင်ႈၸုမ်းယႄ်ႉ။ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူႄ်ႇႄိတ်ႉ
သိပ်းၵႄ်ႈဝလႈ ၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ လႆႈယူႇတီႈၵႆတသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇယႄ်ႉ။ တႃႇတတပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸုမ်းမ
ၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ သလီႇၼႃႇ ၸႅတ်ႈထတ်း လွင်ႈႄႃႈ ၸွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၶႄ် မီး ဢမ်ႇမီး လွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ 
၊ တပႃးႄႃႈ မီးလွင်ႈလီမႂ်ႈၸႂ်ၼႆ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈ ဝလႈ ႁႂ်ႈလၢတ်ႈဝၼလႆႈ ၶၢႄ်ႇငၢႄ်း ၵဵႄ်ႇလူၺ်ႈၶူႄ်ႇႄိ
တ်ႉသပ်းၵႄ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းႁွင်ႉၽူင်းၸူး ၸုမ်းမၼ်း ၵူႈႄၼ်းယႄ်ႉ။ သလီႇၼႃႇ ပၼ်ႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈ ၸုမ်း 
ဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်တၢင်းယဵၼ်ၸႂ် ၶႄ် လိုႄ်ႈတူႄ်လိုႄ်ႈၸႂ်တသ ႁႂ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်တူင်ႇႄူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း 
မူႇၸွမ်းၸုမ်း ယႄ်ႉတၵႃႈ ဢမ်ႇပႃးမၼ်းတၵႃႈ ႁႂ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တသ ပၼ်ႁႅင်းၵၼ်တသႇတသႇၼႆယႄ်ႉ။
ပၼ်ႄႆႉပႃး မၢႆၽူၼ်း ဢၼ်တတ ဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ် ႁႂ်ႈၶႄ်ယဵၼ်ၸႂ်တသ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းထၢမ်းၵၢၼ်မၼ်း 
မီးႁႅင်းၸႂ်ဝလႈ ႁႂ်ႈႁူႉႄႃႈ မၢႆတွင်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄ်ယူႇ ဢၼ်ႄႃႈၼၼ်ႉ သူင်ႇဢီးတမးၸူး  
မူႇၸုမ်းမၼ်းတသ လၢတ်ႈလွင်ႈၶွပ်ႈၸႂ်တတႃႇၶႄ် ၵူႈႄူင်ႈယႄ်ႉ။

ၶပႃးၶႆႈလူဝ်ႇ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ
လွင်ႈတတႃႈသူ ၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶႅင်ႈ ၼႂ်းၸူႄ်ႈၶၢႄ်း တၽးတယႃးၵႃႇ ဝၽႈတိုၼ်း (Headington Institute) – https://bit.ly/3ewMIq8
တႃႇ ၽူႈၸၼ်းၵၢၼ် ဝလႈ ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ်ၶႄ် ငႄ်ႈႁၢၵ်ႇ တႃႇတတ တူၺ်းထိုင် ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် (Antares Foundation)  လႆႈတင်း ၽႃႇသႃႇ လၢႆၸိူႄ်းယူႇ။https://bit.ly/34McOkp
လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼူႄ်ႇဝပႇၶူႄ်ႇရူႄ်ႇၼႃႇ ပၢႆးရၢတ်ႉ ဝၽႈတိုၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် ဝလႈ ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၼမ်ႉၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ တူင်ႇႄူင်းၵူၼ်း (IFRC) : 
https://bit.ly/2XIAC7t
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ၸၼ်လွၵ်းယၢမ်းသူ ၵူႈဝၼ်းၽလႈ။

တွၼ်လင် (ၶ)

ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢၼ်ဢၼ်ၶတလႆႈႁဵၻ်း

တီႈၶဢႇသုတ်း 
ၼွၼ်းႁႂ်ႈတဵမ် 
ၼိုင်ႈၶမ်ႈ 7 
မူင်းၽလႈ
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တူင်ႇဝူင်းထိင်းၵမ်

တွၼ်ႈလင် (ၵ)

တပႃးႄႃႈလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇႄႃႈ ဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်း ၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼႆ ၸႅၵ်ႈဝၽႈ လွင်ႈဢၼ်သူႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈဝလႈ 

ဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။ တပႃးႄႃႈ သူဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၽူႈလႆႈၼႆတၵႃႈ ယႃႇတပတၢင်ႇ တၢင်းၽိတ်း 

တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇ ၊ ႄၢင်းၶၢႂင်းပၼ်ဝလႈ။

လွင်ႈဢၼ်ၶႃႈဢမ်ႇႁဵၻ်းပဵၼ်လႆႈ

လွင်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ
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ၶၶႃႈၸိသင်ႇ တႃႇၶတယွမ်းလူင်း 

ဢဵၼ်ၼူ ပွၵ်ႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ

တွၼ်ႈလင် (4)
ၼႆႉပဵၼ် လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၶႄ်ႈတၢင်းသုင်း တွၼ်ႈတႃႇ ယွမ်းလူင်း 

လွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉယုင်ႈယႄ်ႉ။

လွွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူႄ်ၼႆႉ တတႁိင် မွၵ်ႈ (7)မဵတ်ႉ။

ဝၼႄႆႉပၼ် တၶႃႈၵႂၢမ်း တႃႇတတၸိသင်ႇပၼ် ႁႂ်ႈယွမ်းဢဵၼ်ၼူ ၼၼ်ႉူႇ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူႄ်ၼႆႉ သုင်းၸႂ်ႉလႆႈ လွၵ်းလၢႆး 
တႃႇတူၺ်းထိုင် တူႄ်ၸႄ်ႈၵႄ်ႇတသဢမ်ႇၵႃး ၸိသင်ႇပၼ်ပႃးလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၼၼ်ႉလႆယူႇ။ ယၢမ်းၸိသင်ႇပၼ် လွ
ၵ်းလၢႆးႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူႄ်ၼႆႉ တႃႇတၢင်ႇတၵႃႉ ယႃႇတပလိုမ်း လၢတ်ႈလွင်ႈၸိသင်ႇ တၢင်းတႆႈၼႆႉ သဵင်ယဵၼ်ယဵၼ်။ ယႃႇတပလိုမ်း 
တႃပၼ်ၶၢႄ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉ လွင်ႈ ယွမ်းလူင်း ဢဵၼ်ၼူ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။

ၶၶႃႈၸိသင်ႇ တႃႇၶတႁဵၻ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ယွမ်းလူင်း ဢဵၼ်ၼူ

ႁႄ်းတတ ထူၺ်ႈၸႂ်တသ ယွမ်း ဢဵၼ်ၼူႁႄ်းၵႂႃႇ ပွၵ်ႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉယႄ်ႉ။ တတလႆႈႁူႉမႃးလွင်ႈၼႂ်းဝၵႈၵၢင် ဢဵၼ်ၼူ ၶဵင်ႈဝလႈ ယွမ်းၵႂႃႇ 
ၼၼ်ႉယႄ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ်ဝတႉႁႄ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၽၢင်ႉသတိမႅၼ်ႈ လွင်ႈၶဵင်ႇၶႅင် ၼႂ်းတူႄ်ႁႄ်း။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတူႄ်ၼႆႉ တတႁႂ်ႈၽၢင်ႉသတိမႅၼ်ႈ 
လွင်ႈၶဵင်ႇၶႅင်တသ တတလႆႈလွၵ်းလၢႆးတႃႇယွမ်းပႅတ်ႈယႄ်ႉ။

လပ်းတႃႄႆႉဝလႈ။ ၼင်ႈ ၼိူႄ်တင်ႇ သိုႄ်ႈသိုႄ်ႈဝလႈ။ ၽႃႇတိၼ်တမ်းႄႆႉ ၼိူႄ်ၽၢၵ်ႈတသ ႁႂ်ႈႁူႉ လွင်ႈၽႃႇတိၼ်ဝလႈ ၽၢၵ်ႈ 
တိုႄ်ႉၵၼ်ႄႆႉၼၼ်ႉဝလႈ။ ဢႄ်မိုႄ်းတၢင်ႇႄႆႉ ၼိူႄ်ၶႃႈလူင် သၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသႃႇသႃႇဝလႈ။ ယၢမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၶႄ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈတတလၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၶဵင်ႈ 
ဢဵၼ်ၼူႄႆႉ ၼႆယႄ်ႉ။ ယၢမ်းၶဵင်ႈဢဵၼ်ၼူႄႆႉၼၼ်ႉ တတလႆႈ ဢၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈထိုင် သၢမ်တသ ၵၼ်ႈၸႂ်ႄႆႉ။ တပႃးယႄ်ႉ တပႃးၶႃႈလၢတ်ႈႄႃႈ 
တတလႆႈထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇၼႆ တတလႆႈယွမ်းပႅတ်ႈဢဵၼ်ၼူ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်ႈၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈ

ဝတႇႁဵၻ်းတီႈ ၼိႄ်ႉတိၼ်ၼႃ ….
ႁႂ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈ တႃႇယွမ်း ဢဵၼ်ၼူ ပွၵ်ႈလွႆးလွႆးဝလႈ။ ႁႂ်ႈၶႄ် ၶႅင်ႄႆႉ တူႄ်ၶိင်းၶႄ်တသ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶႄ်ႈတသဝလႈ ၵၼ်ႈႄႆႉဝလႈ။
ဢၢၼ်ႇၼပ်ႉပၼ်ၼင်ႇၼႆဝလႈ - ထူၺ်ႈၸႂ်ၶႄ်ႈတသ ယဵၼ်ႉႄႆႉဝလႈ။ 1 … 2 … 3။ ႄၢႆးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆဝလႈ - ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇတသ 
ယွမ်းလူင်းဝလႈ။ ယၢမ်းလၢတ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶႄ်ႈတသ ၵၼ်ႈၸႂ်ႄႆႉဝလႈ ၼႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈသဵင်တသ ယၢမ်းလၢတ်ႈ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇဝလႈ 
ၼႆၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းသဵင်တသလၢတ်ႈဝလႈ။

ႁႂ်ႈႁဵတ်း လွင်ႈၶဵင်ႈ ဢဵၼ်ၼူ ဝလႈ ယွမ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၸွမ်း တၢင်းတႆႈၼႆႉဝလႈ -
• ငွၵ်းႄႆႉၼႄ်ႉတိၼ်သူ ႁႂ်ႈ ၶႅင်ၶႅင်တသ ၶဵင်ႈႄႆႉဝလႈ။
• ၶဵင်ႈဢဵၼ်ၼူ တီႈ ၶႃႈလူင်ဝလႈ တိၼ်သူႄႆႉဝလႈ။
• ၶဵင်ႈ ဢဵၼ်ၼူ တီႈပုမ်သူတသ မႅပ်းတွင်ႉသူႄႆႉဝလႈ။
• ၵမ်မိုႄ်းႄႆႉဝလႈ။
• တူပ်ႉၼွၵ်းသွၵ်ႇသူတသ ၶႅင်မိုႄ်းသူႄႇႉတသဝလႈ ၸပ်းႄႆႉ တီႈတူႄ်ၶိင်း ပွတ်းၼိူႄ်ၼႆႉဝလႈ။
• ယွင်ႈႁူႄ်မႃႇသူ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈတီႈ မိၼ်ႇႁူ ( တၢင်းၼိူႄ် )ဝလႈ။
• ၶႅင်ႄႆႉ ဢဵၼ်ၼူသူဝလႈ။

ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇ ယွမ်းလူင်း တူႄ်ၶိင်းတင်းသဵင်ႈယႄ်ႉတသ လၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆဝလႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶၢမ်ႈတူၺ်း ဢဵၼ် ( ၼိႄ်ႉတိၼ် ၊ ၶႃလူင် ၊ 
ၼႃႈ/ၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၸိူႄ်းၼႆႉ ) ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇဝလႈ။ ထူၺ်ႈၸႂ်မၢၼ်ႇမၼၢၼ် ၶၢမ်ႇတူၺ်း လိူတ်ႇ တလႃႈၶႄ်ႈမႃး ၼႂ်း ( ၼိႄ်ႉတိၼ် ၊ ၶႃလူင် 
သူ ) ၸိူႄ်းၼႆႉဝလႈ။
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ၵမ်းၼႆႉ ဢႄ်ၵၢင်းသူ တိူႄ်ႉ ဢူၵ်းသူ လွႆးလွႆးဝလႈ။ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶႄ်ႈတသ ၵွၵ်းႁူႄ်သူၼၼ်ႉ ႄၢႆႇၵႂႃႇၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼိုင်ႈႁွပ်ႈဝလႈ။ ဢႄ် ၵွၵ်းႁူႄ်သူ 
ႄၢႆႇၼိုင်ႈၽၢႆႇတသ ယၢမ်းတိုၵ်ႉဢႄ် ၵၢင်း တိူႄ်ႉ ဢူၵ်းၼၼ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇဝလႈ။ ထၺ်ႈၸႂ်ဝလႈ။ ႄၢႆႇၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼိုင်ႈလဵပ်ႈဝလႈ … 
ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇဝလႈ။ ႄၢႆႇၽၢႆႇသၢႆႉ ၼိုင်ႈလဵပ်ႈဝလႈ။ ၶိုၼ်းဢႄ်ၵၢင်း တိူႄ်ႉဢူၵ်းဝလႈ။ တတၶိုၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်ၽူၼ်ယႄ်ႉ ယၢမ်းလဵႄ် 
… ထူၺ်ႈၸႂ်ဝလႈ။ ၵွၵ်းႁူႄ်သူ ႄၢႆႇၽၢႆႇသၢႆႉ ၼိုင်ႈလဵပ်ႈဝလႈ။ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇဝလႈ။ ႄၢႆႇၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼိုင်ႈလဵပ်ႈဝလႈ။ ၶိုၼ်းဢႄ်ၵၢင်း 
တိူႄ်ႉဢူၵ်းဝလႈ။ (ႁဵတ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈသွင်ပွၵ်ႈဝလႈ)။

ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းႄႆႉ ႁူႄ် သိုႄ်ႈသိုႄ်ႈဝလႈ။ သူတီႈၽၢင်ႉသတိမႅၼ်ႈႄႃႈ ၸႂ်သူ ဝလႈ တူႄ်သူ ၼိမ်သႄ်းၵတ်း ယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆယႄ်ႉ။ တႅပ်းတတ်းႄႃႈ 
တၢင်တူႄ်သူ တတလႆႈ တူၺ်းထိုင်သူၼႆဝလႈ။
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ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တီႈသူယူႇသဝ်း

ထႅမ် ငႄ်ႈႁၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝတႈတွၼ်ႈသူယူႇသႄ်း ၼႂ်းလွၵ်းတၢင်းတႆႈၼႆႉဝလႈ။

တွၼ်ႈလင် ( င )

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပႆးယူႇလီၸႂ်

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးယႃႈယႃ 
ယၢမးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်

လွင်ႈၸွႆထႅမ်တႃႇႁူတ်းၾႆး

လွင်ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

တမ်ႇၼူတ်ႇ

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼၢင်းယိင်း

လွင်ႈၽႁႉႁၢမ်ႈတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွ
ၼ်ႇ

လွင်ႈပၢႆးပၵ်းပိူင်

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် မၢႆၽူၼ်း လွၵ်းလၢႆး ၶတၶၢႆႉသူင်ႇပၼ်လႆႈ

သၢႆၽူၼ်း ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ 
MHPSS


