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ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႊဢၼ်ၼႆႉတတႉ
ပဵၼ် တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း

ၼိူဝ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းပပ်ႉတႅမ်ႈႁဵၼ်း
တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
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ဢႃႇယူႉ 18 ပီႊလူင်းတႂ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၵႃႉဢၼ်
ဢႃႇယူႉပႆႇတဵမ် 18 ပီႊ၊ ၼပ်ႉဝၼ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်  “သုၼ်”။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ မီးပၵ်းပိူင်ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉ ၶသတႃႉ
တႃႇၶတၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵဵပ်းႁဵတ်းသိုၵ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ

ဢႃႇယူႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈတဵမ် 18 ပီႊ ၵွၼ်ႇ။

သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈေွင်ႉေမ်ၸႂ် ၼိူဝ်ဢႃႇယူႉၵူၼ်းၼိူင်ႈၶၵႃႉဝႃႈ
တဵမ် 18 ယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇပႆႇၼႆၸိုင် ၵူၼ်းၶၵႃႉၼၼ်ႉ တၵ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ 

ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵွၺ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လၵ်းၸဵင်လုမ်ႈၾႃႉၶသ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆ့
တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈပၼ်ေဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလႃးလႃး

ဢမ်ႇၼၼ် တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈပၼ်ယူႇၽၢႆႇၵၢၼ်တိုၵ်း။
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် ေႂ်ႈေဝ်ႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ
တၵ်းၶတဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းလႆႈ။

လွင်ႈၼႆႉ တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈေတ်းေၢင်ႉသင်။
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ၵၢၼ်ၶႁႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းတလႈ
ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ

မၼ်းေဝ်ႈပႃးလွင်ႈၸႂ်ႉေဝ်လၢႆလၢႆမဵဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇေွင်ႈၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉယူႇ။

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၶႁႉႁၢမ်ႈဝႆႉတတႉ
တူဝ်ႇယၢင်ႇမၼ်း မီးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ- 

ၵၢၼ်ေဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊
ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇတေပၼ် ေူဝ်းေွင်တပ်ႉသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈပၵ်းသိုၵ်း၊ ေူဝ်းေွင်တပ်ႉသိုၵ်း

ႁူမ်ႈပႃးတင်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း (လုၵ်ႈသိုၵ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ၊
ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၸွပ်ႇေၢဝ်ႇ၊ ၵၢၼ်ငွႆးတူၺ်း၊ လၵ်ႉႁႅမ်၊ ၵၢၼ်ႇယွၵ်ႇပၢႆးဢဝ်၊ 
ၵၢၼ်သူင်ႇေၢဝ်ႇ/လိၵ်ႈလွင်ႈယႂ်ႇ၊ ၵၢၼ်ၶတႃႉသူင်ႇ

မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း၊ ၵၢၼ်ပႂ်ႉၵိၵ်ႉပႂ်ႉယၢမ်း၊
ႁဵတ်းၵူၼ်းႁၢပ်ႇၶေေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်ႇဢၼ်

ဢၼ်မီးတီႈၼႃႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်တၼတူဝ်ယၢင်ႇပၼ်
လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ 

ၵၢင်ၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ေဝ်ေႂ်ႈေဝ်ႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း
ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ

ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈ။ 
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“ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တီႈပွင်ႇမၼ်း ၵႂၢင်ႈေႂၢင်လိူဝ်ၶသ 
လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈေဝ်ႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းတလႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းၼၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇ။

“ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း” တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းေဝ်ႈပႃးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵူႊလွင်ႈ
ဢၼ်မႃးၵဵဝ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်း- 

ၵၢၼ်ႁုင်မိုဝ်ႉ၊ ၵၢၼ်ႁွၼ်းၽိုၼ်း၊ ၵၢၼ်ၸွၺ်ႈထႅမ် (logistics) တလႈ 
ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵႃႇမႃႉ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 

တပ်ႉၸုမ်းတၵ်းဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းတဵင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
ႁႂ်ႈေဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလႃးလႃး။ ၵၢၼ်တဵၵ်းတဵင်မဵဝ်းလႂ်ၶသဢမ်ႇဝႃႈ

ဢၼ်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ
ႁၢမ်ႈသီးဝႆႉ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃယူႇ။ 

ၵၢၼ်ႁၢမ်ႈသီးဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃးဝႃႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
ၵၢၼ်ႁုၵ်ႉႁၢႆႉ (ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ) ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်လွၵ်ႈငိူတ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

လၢႆလၢႆၵွၺ်း၊ မၼ်းေဝ်ႈပႃး ၵူႊလွင်ႈ ဢၼ်ၶတလွၵ်ႇပၢႆးဢဝ်ၶသ
ႁူမ်ႇငမ်းပႅတ်ႈၵၢင်ၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ၶသ
လႆႈေဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆၸိုင် တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈပွၺ်ႇမိူဝ်းေိုၼ်း

ၸဝ်ႉလႆႈၵႃႊႁိုဝ်ၶၵႃႈလီၵႃႊၼၼ်ႉ။
ၵၢၼ်ၶႁႉႁၢမ်ႈလွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်း 
လူၺ်ႈဢမ်ႇတဵၵ်းတဵင်ၼႆႉၶၵႃႈ လမ်ႇလွင်ႈၶတႉၶတႉယဝ်ႉ။
ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶၵႃႈယဝ်ႉ
မၼ်းတိုၼ်းၸၢင်ႊမီးၶၽးၶတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။
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ၼႂ်းလွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူႊဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ 
တၵ်းလူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတီႈသုတ်း

တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶသ ၵူႊၶၵႃႉၶၵႃႈ တၵ်းလူဝ်ႇၸွၺ်ႈထႅမ်
ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တႃႇလွင်ႈႁႂ်ႈမီးတူဝ်ၸႂ်ယူႇလွတ်ႈတလႈ
လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းတူဝ်ၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။

ၵၢၼ်ၶသႃႇသူၼ်း(ပၼ်ႁႅင်း) ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႃးေဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ 
ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယိူင်ႈေႅၼ်းတူၵ်းၶၽး၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢင်ႊထုၵ်ႇတိုၵ်းတလႈ 

ထုၵ်ႇေႃႈႁႅမ်လူးၵွၼ်ႇ။
လွင်ႈဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ
ေၢဝ်းယၢဝ်း တလႈ ေၢဝ်းပွတ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ - လွင်ႈၸဵပ်းၸႂ်(မီးတၽၼႂ်းၸႂ်)

(trauma)၊ လွင်ႈလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း/ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊
လွင်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်း မုင်ႉၶႁႃႁိူၼ်းတလႈတူင်ႇၵူၼ်းေဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၶသ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶတလူတ်းယွမ်း ၶၽးေဵၼ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် ၸၢင်ႊၸႂ်ႉ
တိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးၸိူဝ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ- - ၵႂႃႇသူင်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်း

တၢင်းလတ်းဢၼ်လွတ်ႈၶၽးတႃႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း၊
ၽွတ်ႈၸုမ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း တႃႇၵႅတ်ႇတေၶႁႉၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
မိူဝ်ႈၽွင်း ေဝ်လူဝ်ႇလတ်းၵႂႃႇ လၢၼ်ႇသိုၵ်း (checkpoint)၊

ၵႂႃႇၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်လူဝ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း 
ဢၼ်ဢမ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈၶၽး ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတဝႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 
ၵႃႊၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ပဵၼ်ၸုမ်း (ၶပႃးဢမ်ႇပႃးၵူၼ်းလူင်)၊ 

ၵူၼ်းလူင်လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ေၢဝ်းယၢမ်း လူလွမ်တူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵူႊဝၼ်းဝၼ်းေဝ်၊

ပၼ်ၾၢင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၶမႃၸၢင်ႊႁူၺ်းဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
ႁႂ်ႈေဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းေဝ်၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈေၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႈၶတပိုတ်ႇၸဝ်ႉႁႃႉ 

ၶတပိုတ်ႇလႃႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်၊ 
ဢမ်ႇၼၼ် ဝႆႉပိူင်သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 
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ၵၢၼ်တီႉေင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၵဵဝ်ႇေွင်ႈၸွမ်း
ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇငမ်ႇၸွမ်းတၢင်းလူဝ်ႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢႃႇယူႉတလႈပၢႆးယူႇလီေဝ်၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတလႈ
ၵၢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆး/ယိင်းေဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။

လၢႆးတၢင်းၶႁႉႁၢမ်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆ့ တိုၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈ လိုၼ်းသုတ်းတလႈ 
ေၢဝ်းယၢမ်းၶၵႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸူဝ်ႊၵဵပ်ႉၵွၺ်း။ သင်ဝႃႈ ၶပႃႈတမႈပီႈၼွင်ႉ 

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၶၵႃႈ ၺႃးတီႉေင်ဝႆႉၼႆၸိုင် ၶတလႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉၸွမ်း 
ၶပႃႈတမးပီႈၼွင်ႉေဝ်ၵွၺ်း။

လွင်ႈဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တီႉေင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶတဝႆႉၸွမ်းၵူၼ်းလူင်ႁႃႉ 
ဢမ်ႇဝႆႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶတလႆႈဢဝ်လွင်ႈၽွၼ်းလီတီႈသုတ်း

တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းၶသ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇပၼ်။ 
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ထိုင်တီႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် လႆႈႁဵတ်းၽိတ်းဝႆႉၶၵႃႈလီ တိုၼ်းၶတဢမ်ႇလႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ။ 
ၵၢၼ်ၶပႉၵိၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇတင်း ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵူၼ်း၊
ႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉႁၢႆ တုမ်ႉတိူဝ့်ၵုင်ႇသၢင်ႈသဝ်းၵူၼ်း (ၵုင်ႇသိၵ်ႉေႃႇၵူၼ်း) 

ၶတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶၵႃႈလီ ၵူၼ်းလူင်ၶၵႃႈယႃႇ တိုၼ်းႁၢမ်ႈသီးဝႆႉ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃယူႇ။

ပိူင်လူင်မၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶပႉၵိၼ်လူလၢႆၶတႃႇ 
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်းၵူၼ်းလူင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇၶတလႆႈၶေႃႈမုၼ်း
ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈေဝ်ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း၊ ပၼ်တၢင်းၽိတ်း၊
လွၵ်ႇႁူၺ်း ဢမ်ႇၼၼ် တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈေဝ်ႁဵတ်းၶသမဵဝ်းမဵဝ်း

ဢမ်ႇၼၼ် တဵၵ်းတဵင်ယႃႇႁႂ်ႈေဝ်ႁဵတ်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းၶတႃႇေဝ် ၶသမဵဝ်းမဵဝ်း 
ပိူဝ်ႈၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇတၽၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းၽိတ်းမဝ်ၶတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇထိုင်တီႈပဵၼ်ၸဵပ်းသႅပ်ႇ
ပႃႈၼႃႈတီႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼႆႉၶၵႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ဢၼ်ၼိူင်ႈ ဢၼ်တၼပၼ် 

လွင်ႈႁဵတ်းမိူၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇငၢမ်ႇတင်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵူၼ်း၊ ႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈလူႉသဵင်ႁၢႆ 
တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵုင်ႇသၢင်ႈသဝ်းၵူၼ်း ၶတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၼိူင်ႈတလႈ လွင်ႈမဵဝ်းၼႆႉ 

တိုၼ်းႁၢမ်ႈသီးဝႆႉ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃယူႇယဝ်ႉ။ 
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လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ
တၵ်းၶတလႆႈသူင်ႇမိူဝ်းၸူးမုင်ႉၶႁႃႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးေဝ် ႁဵတ်းပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်တလႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတီႈသုတ်းတႃႇေဝ်။

သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈၶႁႉႁၢမ်ႈၶသမဵဝ်းမဵဝ်းမႃး ၼႂ်းၵၢၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 
မိူဝ်းၸူးေိုၼ်းမုင်ႉၶႁႃႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်းၸူးၵူၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း

တူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးေဝ်ၼႆၸိုင် ေဝ်ထုၵ်ႇလီလႆႈတၢင်းလုမ်းလႃး
ဢၼ်ၵိုင်ႇလီလႆႈၼၼ်ႉၸူဝ်ႊေၢဝ်းယူႇ။ 

ၶပႃးၶတမႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈေႂၢင်ေႂၢင်ၼႆၸိုင် ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း
ေွင်တူင်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် လႆႈေဝ်ႈႁႃၵၼ်ေိုၼ်းၼႆႉ 

လမ်ႇလွင်ႈၶတႉၶတႉ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ေဝ်ၶတဢမ်ႇပွၺ်ႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈ 
တႂ်ႈငဝ်ႈလၢႆးႁႂ်ႈလွတ်ႈၶၽး မီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၼႆၶသတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် 

တၵ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၺႃး လွင်ႈၸႂ်ႉေဝ်ၵႂႃႇေဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း
ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတလႈ လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈေဝ် ၵႂႃႇၵဵဝ်ႇေွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း

ၼႃႈၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းလႃးလႃး။

သင်ငဝ်းလၢႆးမဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႊပွၺ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်းၼႆၸိုင်
ၶတလႆႈေိုင်ပွင်ပၼ် ၵႃႊၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ တႃႇၶတၵႅတ်ႇတေပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃးၶၽးၽွၼ်းယွၼ်ႈေွင်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ- မိူၼ်ၼင်ႇ
ေၢႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇတီႈဢၼ် ၵႆတင်းၼႃႈသိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ။
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မိူဝ်ႈၽွင်းမီးပၢင်တိုၵ်း/တိုၵ်ႉၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီမီးဝႆႉၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်း။

ၸုမ်းသိုၵ်းေဝ် ၵိုင်ႇလီေိုင်ပွင် တႃႇၵႅတ်ႇတေၶႁႉၵင်ႈပၼ်
ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် ၶတဢမ်ႇထူပ်းၺႃးၶၽးၽွၼ်းယွၼ်ႈေွင်ပၢင်တိုၵ်းတလႈ

ၺႃးၽၢႆႇၽူႈေဵၼ်ေဝ်မႃးတိုၵ်း။

ၼႂ်းၵၢၼ်ေိုင်ပွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶတေဝ်ႈပႃး-
တီႈယိူင်းမၢႆ ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ၶတလႆႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ 

ႁၢင်ႊႁႅၼ်းလူင်ႈၼႃႈဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း
ၼင်ႇႁိုဝ် ၶတဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊

ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉတူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်း ၽၢႆႇၽူႈေဵၼ် တႃႇၶတေပ်းေိုင်ပၼ်
ဢွင်ႈတီႈတႃႇၵႅတ်ႇတေၶႁႉၵင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇေၢႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်

ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလွတ်ႈၶၽး၊ လၢႆးတၢင်းၶႁႉၵင်ႈတႃႇလွတ်ႈၶၽး၊
ေုတ်းလုၵ်းလဝ် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 
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ၸုမ်းသိုၵ်းေဝ် တၵ်းၶတလႆႈေိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်
ႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်း ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် ၶတယိုၼ်းထိုင်လႆႈ ေဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ 

ၽၢႆႇယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ (ႁူမ်ႈပႃးတင်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးၸႂ်တူင်ႇၵူၼ်း)၊
ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတလႈ ၶပႃးပဵၼ်လႆႈ ေိုင်သၢင်ႈပၼ်ပႃး ေၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းတလႈ

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽိင်ႈတငႈၽိင်ႈထုင်းေဝ်။

ေဝ်လူဝ်ႇလႆႈၵႅတ်ႇတေပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃး
လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတၢင်းၵႃႇမႃႉတလႈသင် ၵၢၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ 
ၶတလႆႈၸွၺ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် လႆႈႁပ်ႉဢဝ် ၵၢၼ်ၸွၺ်ႈထႅမ်ၵၼ် 

လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်လူဝ်ႇ၊ တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်
ၶတလႆႈမိူဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းမုင်ႉၶႁႃႁိူၼ်းေဝ်ၼၼ်ႉ

ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွၺ်ႈထႅမ် လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
ၶတလႆႈၸွၺ်ႈထႅမ်ေိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်။
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ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
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မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်လွင်ႈေွင်ႈေမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ
ၽၢႆႇပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်ၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉငၢႆႈၶသဢမ်ႇၵႃး 

ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေဝ်ၶၵႃႈ ၵႆႉၵႆႉထူပ်းၺႃးလွင်ႈယႃႉၵဝ်း။ 

ၵွပ်ႈဝႃႈၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုဝ်တလႈ ၵႅတ်ႇတေပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ
ပႃးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈပုၼ်းၽွၼ်းသိုၵ်းတလႈ လူဝ်ႇလႆႈေိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် 

ႁႂ်ႈမၼ်းလီတီႈသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ် ၶတသိုပ်ႇေိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႆႈထႅင်ႈ 
ဢမ်ႇၼၼ် ယိုၼ်းထိုင်လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ 

လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇတၽသင် ၶသဢမ်ႇၵႃး
မိူဝ်ႈၽွင်းေဝ်လႆႈေၢႆႉလၢႆႈဢွင်ႈတီႈၶၵႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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ေၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶၵႃႈလီ ၼွၵ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶၵႃႈယႃႇ
ၸုမ်းသိုၵ်းတၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၶတႃး၊ ႁဵတ်းႁၢႆႉ၊ ေႃႈႁႅမ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတလႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေဝ်လႃးလႃး။

ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတလႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေဝ်
ဢမ်ႇၵႂႃႇထိုင်လႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်း (ႁိုဝ်) ႁူင်းၶၵႃႇၵၢႆႇ

ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတလႈၶမႃသွၼ်ေဝ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတလႈ
သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉ

ၸုမ်းသိုၵ်းတၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈပိၵ်ႉတၢင်း
ဢမ်ႇၼၼ် ၶႁႉႁၢမ်ႈလႃးလႃး။
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ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းေဝ်ၶသ တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
ႁူင်းႁဵၼ်းတလႈၸၼ်ႉၸွမ် တွၼ်ႈတႃႇ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း- 

မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ႁဵတ်းတီႈယူႇၵူၼ်းသိုၵ်း/တီႈပၵ်းသိုၵ်း၊
တီႈပႂ်ႉတူၺ်းၽူႈေဵၼ်၊ တီႈဝႆႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း၊

ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်သိုၵ်း၊ ဢွင်ႈတီႈတီႉေင်ၵူၼ်းတလႈ
တီႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၵ်းပိူင်ပိုၼ်ႉေၢမ်ႇဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းေဝ်ႈပႃး မိူဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းတလႈ 
ၸၼ်ႉၸွမ်ဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႊေၢဝ်း၊ မိူဝ်ႈဢိုတ်းႁဵၼ်း ဝၼ်းသဝ်ဝၼ်းတိတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် 

ဝၼ်းဢိုတ်းႁဵၼ်း တၢင်ႇဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁူင်းႁဵၼ်းတလႈၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈထုၵ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း 
တႃႇၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၸိုင် ၸုမ်းသိုၵ်းတၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၶတႃး၊ 

ယႃႉလႅဝ်ဢဝ်ၵွၺ်လႃးလႃး။
ႁူင်းႁဵၼ်းတလႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇတေဝႆႉ တဵမ်တဵမ်တလႈ 

သင်ဝႃႈေဝ်ထုၵ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၸိုင်
ၵွၼ်ႇပႆႇၵႂႃႇတိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶတလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း

ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈလွတ်ႈၶၽးဢွၼ်တၢင်း
ဢမ်ႇၼၼ် ၶတလႆႈႁႂ်ႈၸုမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ
ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပႅတ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ။



26



27

ၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတလႈ ေူဝ်းေွင်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းသိုၵ်း
မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းဢမ်ႇၼၼ်ႁိမ်းႁွမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းတလႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ
ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းေဝ် ထုၵ်ႇတိုၵ်းတလႈထူပ်းၶၽး။ 

ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ 
တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ၶတလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ဢၼ်လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဝႆႉလီလီၼၼ်ႉၵွၺ်း။ 
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မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်လွင်ႈေွင်ႈေမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတလႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေဝ် ၵႆႉပဵၼ်တီႈယိူင်းမၢႆ
တႃႇၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶသဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်ေဝ်ႈထိုင်/ယိုၼ်းမိုဝ်းထိုင်

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶၵႃႈ ၵႆႉလႆႈထုၵ်ႇယႃႉၵဝ်း။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတလႈၶမႃသွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇတေ 
တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈတလႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ေဝ်ဢမ်ႇေဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ပႃး 

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၶတႃးေဝ်လႃးလႃး။ ၸုမ်းသိုၵ်းေဝ် 
ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတလႈ

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေဝ် ပဵၼ်ေိူင်ႈမိုဝ်း တႃႇလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ 
ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇ၊ ၽူႈၵႂၢၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းတလႈ
ၶပႃႈတမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေဝ်ၶသ ၶတလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတလႈ

ၶမႃသွၼ်တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ် လွင်ႈၵႅတ်ႇတေၶႁႉၵင်ႈေဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။
ၵွပ်ႈဝႃႈၶပႃးပႃးၶၵႃႉၵႂႃႇၼႆ ၶတပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁၢမ်ႈသီးၶႁႉၵင်ႈ

ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃးၶၽးေဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈလူလၢႆ၊
ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၶႁႉႁၢမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈေဝ်ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 



30

ၵၢၼ်ႁေႉေၢမ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉ 
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လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃး
ၵၢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ၊ ၵၢၼ်ႁႂ်ႈႁဵတ်းေႃႈတၢင်းၵႃႇမႃႉ၊ တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈႁဵတ်းတမႈမွၵ်ႇယႃႈ၊ 

တဵၵ်းႁႂ်ႈပႃးသၼ်ႇၶထႇ၊ ဢွၵ်ႇပိူင် ႁႂ်ႈႁဵတ်းမၼ်၊
ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵႃႇမႃႉ။ 

ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈ၊
ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵူၼ်းတလႈ

ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵုင်ႇသၢင်ႈသဝ်းၵူၼ်းၼႆတလႈ
လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ႁဵတ်းၽိတ်းၶၵႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်းၶတလႆႈမီး 

လွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

 မၢႆမီႈၸၼ်ႉလုမ်ႈၽႃႉၶၵႃႈ တိုၼ်းႁၢမ်ႈၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉ
ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉဝႆႉ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃယူႇ။
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ၽႂ်ၶၵႃႈတၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉ
ၶတႃႇၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶသၶၵႃႉ။

ၵူၼ်းၵူႊၶၵႃႉ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇတေၶႁႉၵင်ႈ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉၼႆႉ

ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ယိင်းၸၢႆး၊ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ၊
ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း။ 
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ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၽၢႆႇယူႇလီ 
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ၵၢၼ်တူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးပၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတလႈ
ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈၸႅၵ်ႇတၽၵၼ်ၼႆႉ

ပဵၼ်တွၼ်ႊလမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းမၢႆမီႈပိုၼ်ႉေၢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ
လွင်ႈႁၼ်ထိုင်ၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵူၼ်း။

ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈေဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းတလႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းဢၼ်
ဢမ်ႇသိုပ်ႇေဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းလႆႈ ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ဢမ်ႇယူႇလီၼႆႉ

မီးသုၼ်ႇလႆႈႁပ်ႉဢဝ် လွင်ႈယူတ်းယႃတလႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်
ၽၢႆႇယူတ်းယႃပၢႆးယူႇလီ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းလူဝ်ႇေဝ်

လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇတၽ။
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ၸုမ်းသိုၵ်းတၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈ တိုၵ်းၶတႃး၊ လွၵ်ႇငိူတ်ႈတလႈ
တဵၵ်းတဵင် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီလႃးလႃး။

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈယူတ်းယႃလုမ်းလႃးပၼ်
ၵူၼ်းပဵၼ် ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်ႈေၢမ်ႇပိုၼ်ႉၽၢႆႇယူတ်းယႃၵွၺ်း၊

ၶတဢမ်ႇလႆႈသွၼ်ႇပႃးလွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇမဵဝ်း။

ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶၵႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ၵႂႃႇေဝ်ႈၸိမ်ၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီေဝ် 
ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉေဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

ဢၼ်ပိူင်ႈၵၼ်တင်း ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ႊၽၢႆႇယူတ်းယႃေဝ်ၼၼ်ႉလႃးလႃး။
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ေိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ်/ၵႅမ်တလႈ ၵၢၼ်ၶတႃႉသူင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽၢႆႇယူႇလီၼႆႉ 
တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းႁၢႆႉလႃးလႃး။

မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶတၵႅတ်ႇတေ ေိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ်/
ၵႅမ်တလႈ ၵၢၼ်ၶတႃႉသူင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽၢႆႇယူႇလီ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃးၶၽးေဵၼ်ၼႆ 

ၵႃႊၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတၵ်းၶတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ေိုင်ပွင်ၵူႊလွင်ႈတလႈ
တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ေူဝ်းေွင် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽၢႆႇယူႇလီႇတလႈ 

ေူဝ်းေွင်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းၵႂႃႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်းတၵ်းၶတလႆႈပၼ်ေႂၢင်ႉတလႈ
ၸွၺ်ႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတလႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီေဝ်

ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလွတ်ႈၶၽးၼၼ်ႉယူႇ။ လိူဝ်ၶသၼၼ်ႉ တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈႁၢမ်ႈ
လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၶတႃႉသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်၊ ၶမႃယႃတလႈ ေူဝ်းေွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း

ၼႂ်းၵၢၼ်ယူတ်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆႇယူႇလီ/ၵၢၼ်ယူတ်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉၶၵႃႈ တၵ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမီး
ၵၢၼ်ေဝ်ႈၸိမ် ယႃႉၵဝ်းသင်။ ေူဝ်းေွင်တလႈၵၢၼ်ၶတႃႉသူင်ႇ 

ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းၽၢႆႇယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် 
ဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇေွင်ႈၸွမ်း ၽၢႆႇယူႇလီၼၼ်ႉလႃးလႃး။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

တႃႇယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၸိုင် ၵွၼ်ႇပႆႇတိုၵ်းၼၼ်ႉ
တၵ်းၶတလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉတလႈပၼ်ေၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈလႆႈၸွၺ်ႈၵူၼ်းတလႈ ေူဝ်းေွင်ၼႂ်းၼၼ်ႉ 

ဢွၵ်ႇမႃးဢွၼ်တၢင်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ
ၵိုတ်းလႆႈၶၵႃႈ ၶတလႆႈႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ။ ၸုမ်းသိုၵ်းေဝ် တၵ်းၶတလႆႈ ၼပ်ႉထိုဝ်ၼိူဝ်

လၵ်းၼမ်း ဢၼ်ႁၢမ်ႈမီးၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်
ပၢႆးယူႇလီတလႈ ၵၢၼ်ၶတႃႉသူင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽၢႆႇယူႇလီၼၼ်ႉယူႇ။

သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ်လၵ်းၼမ်းဢၼ်ၼႆႉၼႆၸိုင် မိူၼ်ၵၼ်တင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်၊ 
ေူဝ်းေွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ယူတ်းယႃတလႈ ၵၢၼ်ၶတႃႉသူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းယူႇၼႂ်းၶၽး။ 

ၸုမ်းသိုၵ်းေဝ် တၵ်းၶတလႆႈၼပ်ႉထိုဝ် မိၵ်ႈမၢႆ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇတေဝႆႉ
မိူၼ်ၼင်ႇ ေႂၢႆႇေႃတပလႅင် Red Cross၊ Red Crescent ၸိူဝ်းၼႆႉၶသဢမ်ႇၵႃး 

မိၵ်ႈမၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၶၵႃႈ တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်
ဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၸွမ်းၵၢၼ်ယူတ်းယႃ ၼၼ်ႉလႃးလႃး။
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ၸုမ်းသိုၵ်းတၵ်းၶတလႆႈၼပ်ႉထိုဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတလႈ
ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ၊ ဢမ်ႇဝႃႈေဝ်ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁိုဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း၊ ဢူၺ်းလီႁိုဝ်ၽူႈေဵၼ်။ 

ၶတလႆႈသႂ်ႇၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃပၼ်ေဝ် ႁႂ်ႈေိုတ်းတၼ်းေၢဝ်းယၢမ်း 
ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ေဝ်ပဵၼ်တလႈ ေဝ်ထူၵ်ႇလီလႆႈလွင်ႈယူတ်းယႃၼၼ်ႉ။ 

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတလႈၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီၼႆႉ
တၵ်းၶတဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇၺႃးတိုၵ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတလႈ ေႃႈႁႅမ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

ၵူၼ်းမိူင်းၶၵႃႉလႂ်ၶသဢမ်ႇဝႃႈ ၶပႃးေႂ်ႈလုမ်းလႃးပၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတလႈ 
ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းသိုၵ်းၽူႈေဵၼ်ၼႆ လုမ်းလႃးပၼ်လႆႈယူႇ။ 

ၵၢၼ်ယူတ်းယႃလုမ်းလႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း
ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ

ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းတလႈ ေဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်း။
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