တူငႇ် ဝူငး် ၵူၼး်

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ပၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ ်း
ပပ် ႉ ၵႅ မ ် မ ိ ု ဝ ် း
ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ
ၵမ်ႉထႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉထွမ်ႇလလႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တတၸွႆႈ
ပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။

©2018 Karuna Center for Peacebuilding
www.karunacenter.org
ၶပ်းၶိုင်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလူၺ်ႈၶူင်းၵၢၼ် Seeds

of Karuna

လမ်းၼႂ်း
•

ၵႂၢမ်းၼမ်း

•

တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ လွင်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

•

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပဵၼ်သင်

•

ပိူင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
-

ယွၼ်ႉသင်လူဝ်ႇမီးပၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်း

-

လွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈဢၼ်လူဝ်ႇပႃးၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

-

ပၢင်ႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ႁိုဝ် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

•

လွင်ႈတၢင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

•

ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈ

•

လွင်ႈလူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇ
-

ွၼ်းၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ူႈၵႅဝ်ပၢင်

လွင်ႈယူႇပဵၼ်ၵၢင်
ူႈၵႅဝ်ပၢင်ႁူႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈ

ွၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

-

ၵၢၼ်ႁဵတ်းတၶႃႈထၢမ် တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

-

ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တမႃၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

-

ၵၢၼ်ၸွမ်း

ႇလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ် လလႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ယူႇတီႈၵၢၼ်ၸွမ်း

•

လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ်

•

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

•

လွင်ႈဝၢင်း

•

ၶိူင်ႈၵႅမ်မိုဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
-

ႅၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းတူဝ် ူႈၵႅဝ်ပၢင်
ၶႅပ်းတၶႃႈထၢမ်
တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉဢၼ်ၵႆႉထူပ်းၺႃး

ႇ

ၵႂၢမ်းၼမ်း
ပပ်ႉၵႅမမ
် ဝ
ို ်းဢၼ်ၼႆႉလၼဝႆႉပၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဢၼ်ၵပ်းၵ ႇၵၼ်တၢင်းပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း
ၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈဢၼ် လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉတသၵူၼ်း ၶဝ်ႈ
ႁူမ်ႈၵူႈတၵႃႉတၵႃႈလႆႈလၢတ်ႈဢုပ်ႇလၼၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးဝႆႉ။ လ းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ
ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလတႉ
ပဵၼၵ
် ၢၼ်ဢၼ
ွ ် ၵၼ်မႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထင
ို လ
် ၼၵၼ် လိဝ
ူ တ
် သၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈ
ႁူမ်ႈၵူႈတၵႃႉလႆႈႁူႉၸၵ်းလႅၵ်ႈလ ႈတၢင်းႁူႉၵၼ်လလႈႁႃတၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်မီးမိူၼ် ၵၼ်ၼၼ်ႉတသ
ၸတ်းၵၢၼ်လၵႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇ
ဢႆ သတ

ိုတ်ႇဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢႅဝ် လ်ပိူတ်

လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉပ းဝူၼ်ႉဢၼ်ၵဝ်ႇဢၼ်လဵဝ်မိူၼ်

မိူဝ်ႈႁဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ

ိုတ်ႇၼၼ်ႉမႃးလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလႆႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉလၼပၼ်

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈသၢင်းလၢင်းပၼ်လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ် ၸွႆႈပိုၼ်လ

ႈတၶႃႈမုၼ်း

လလႈၸွႆႈဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇလွၵ်းလ းတၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ။
ၶိူ င်ႈ ၵႅ မ် မို ဝ်း ၸိူ ဝ်း ၼႆႉ ၸၢင်ႈ ၸႂ်ႉ လႆႈ တီႈ ၼ်း
ႁူမ်ႈ ၵၼ်

ၸႂ်ႉ ၸွ မ်း တႆး တၵႃႉ

ၸႂ်ႉ ၸွ မ်း ၵူ ၼ်း ႁဵ ၼ်း ၵၢၼ်

ဢမ်ႇ ၼၼ် ၸႂ်ႉ ၸွ မ်း ၸု မ်း တူ င်ႇ ဝူ င်း ၵူ ၼ်း ဢၼ် သူ ယူႇ ၸွ မ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ တၵႃႈလႆႈ ။

ပိူင်တႅၵ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ
ၸႂ်ႉ မိူ ဝ်ႈ ဢု ပ်ႇ ၵု မ် ၵ ၼ် ၵဵ ဝ်ႇ လူ ၺ်ႈ လွ င်ႈ ၵၢၼ် သို ဝ်ႉ ၶူ ဝ်း ၶွ င် ဢ ၼ် ၵႃႈၶၼ် သု င် တႃႇၸႂ်ႉ ၼႂ်း
ၼႃႈ ၼ်း လင်ၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈတတသိုဝ်ႉၵႃးတႃႇၼႃႈ ၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လွင်ႈသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း
ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉမိူဝ်ႈတတသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶွင်ၼႃႈ ၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ၸႂ်ႉမိဝ
ူ ်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂၵ
် ၼ်တင်းတႆးတၵႃႉႁဝ်းဢမ်ႇၼၼ်ၵၼ
ူ ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸမ
ွ ်း
ႁဝ်း ပုၼ်ႈတႃႇတတႁဵတ်းႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇတသႇတသႇ
ၸႂ်ႉမိူဝ်ႈမီးပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႃႇတတဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလ ႈဢၼ်တတပဵၼ်မႃး ၵွပ်ႈ
ၵၢၼ်ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ဢမ်ႇၼၼ်ဢုပ်ႇလွင်ႈလႅၵ်ႈလ ႈပၵ်းပိူင်ၶွင်
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းမႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်
ၸႂ်ႉမိူဝ်ႈလူဝ်ႇၵဵပ်းတၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပုၼ်ႈတႃႇတတပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶဝ် ၸွမ်း
ၼင်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းသူၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

1

တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ လွင်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ၼႂ်းပပ်ႉၵႅမမ
် ဝ
ို ်းဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတတသပ်းလႅင်းလၼလွင်ႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ လလႈလွင်ႈ
ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ပဝ
ိူ ်ႈတႃႇတတၵမ်ႉထႅမလ
် င
ွ ်ႈၸတ်းပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁႂ်ႈ မၼ်းၶႅမ်ႉတိဝ
ူ ်းမႃး

လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း
•

မဵဝ်းလႂ်ပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
လလႈမဵဝ်းလႂ်သမ်ဢမ်ႇပဵၼ်

•

ပိူင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

•

ဢၼ်လူဝ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ဢု

လွင်ႈ
တမႃထွမ်ႇ

•

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉတၵ်းလႆႈ
ႁပ်ႉထွမ်ႇသဵင်ၵူႈ

•

ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈ

ၵၢၼ်ၸမ
ွ ်း

•

ႇလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ်
ႇ

လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ၵၼ်ၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇလ လ
ဢၼ်

•

ႇ

•

ၸႂ်ႉတၶႃႈထၢမ်မိူဝ်ႈ

•

ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

•

ဝၢင်း

•

ွင်း

တတ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁူႉဝႃႈႁဝ်းထုၵ်ႇ
လီလဵပ်ႈႁဵၼ်း သင်ထႅင်ႈ
•

ဝႆႉလွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈၼိူဝ်လွင်ႈၶႂ်ႈ
ႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်လလႈပဵၼ်

•

ူႈထွမ်လီ

ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းတူၺ်းၸွင်ႇ
ႁဝ်းၸွမ်း

ႅၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ

ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

ထုၵ်ႇလီႁူႉလွၵ်းဢူၼ်ႈလွၵ်းၶႅင်
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈၵၼ်
•

ိင်ႈ

ၶႂၢင် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

ႇ

ႁဵတ်းမ မီႈတႃႇႁူမ်ႈယူႇၸွမ်း

ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇၶိုၼ်း တူၺ်း

လငႈႁိတ်ႈ ႆးဢၼ်ၸၢင်ႈၵိတ်ႇ

ဢူဝ်း ၵူၺ်းၵႃႇယႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်

ွၼ်းၼႂ်းပၢင်

လလႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ယူႇတီႈ
ၵၢၼ်ၸွမ်း

လွင်ႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇၶိၼ
ု ်း

ၵၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်ဢုပ်ႇ

ဢုပ်ႇဢူဝ်း
•

ွၼ်ႉ

•

ပ်ႇဢူဝ်း
•

ိုၵ်း

လႂ်တသႁႃလွၵ်းလ း

တႃႇလၵႈလိတ်ႈမၼ်း
•

ဝႆႉၸႂ်

ႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈမိူဝ်ႈ

ွင်းပဵၼ်

ူႈၵႅဝ် ပၢင်ပႅၵ်ႉသမ်ႉ

ဝႃႈႁဝ်းမီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ပိူင်
ၵၼ်တသတႃႉ
•

ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈ

ွၼ်းၶွင်ၵူၼ်း

ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ

ူႈၶၢမ်ႇ

လပႉၵိၼ် လလႈၵူၼ်းလပႉၵိၼ်
ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵူႈ
ဝၼ်းဝၼ်း လလႈၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇ
ဢူဝ်းသမ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈ

ွၼ်း

ၶဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်
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ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်ႇဝႃႈသင်

ပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းတီႈပွင်ႇၼႂ်းၵႂၢမ်းဢဵင်းၵလဵတ်ႈလတႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ လတ်းၵႂႃႇ
ၸွမ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈပွင်ႇဝႃႈလတႉ လွင်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈတတႃႇၵၼ်ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ
လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်တိူဝ်းတွၼ်းလီမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
လၢတ်ႈတၵႃႉလဵဝ်

ၼႆၼၼ်ႉတီႈပွင်ႇမၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်ဝႆႉတင်းတီႈပွင်ႇၶွင်ၵၢၼ်
။

ပိူ င် တႅ ၵ်ႈ ၶွ င် ၵၢၼ် လၢတ်ႈ တၵႃႉလဵ ဝ် ၼႆ ၼ ၼ်ႉ မီး ဝႆႉ မိူ ၼ် ၼ င်ႇ ၵၢၼ် မွ ၵ်ႇ လၢတ်ႈ တၶႃႈၵႂၢ မ်း
ပၼ်တၶႃႈသင်ႇသွၼ် ၵၢၼ်တႁႃး တႃး လလႈၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း
ၶွင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၵႃႉလဵဝ်ၼႆလတႉပဵၼ်ဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၵႃႉလဵဝ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈလၼ ပိုၼ်
လ ႈတၢင်းႁူႉလလႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလၼပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းလတႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇတတႁပ်ႉထွမ်ႇလလႈ
လဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းႁၼ်ထင
ို ၶ
် င
ွ ် ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၵႃႉၼိုင်ႈလလႈတၵႃႉၼိင
ု ်ႈလိူဝတ
် သဢုပ်ႇလၢတ်ႈ တၢင်း
ဝူၼ်ႉလလႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၵႆႉၵႆႉဝူၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းလၢမ်းႁူႉၸွမ်း
တၢင်းဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈတၢင်ႇတၵႃႉၼႆ ၵူၺ်းၼႃႇတပႃးၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလၼႁဝ်းၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇ
ၸၢင်ႈၸွမ်းႁူႉလွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ဝူၼ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉလႆႈၵူႈလွင်ႈ။
တပႃးပဵၼၼ
် ႂ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵၢၼ်မင
ိူ ်းၼႆ ပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼၶ
် ၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ၼင
ို ်ႈတႃႇတတၸႂ်ႉ
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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လမးလၵႈလိတ်ႈလလႈလႅၵ်ႈလ ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼဢ
် ၢၼ်ၶင
ွ ၸ
် မ
ု ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မင
ိူ ်းဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ
လ လ ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလ ႈ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလ း မ
ႂ် ၼ်း။
ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ၶွင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇထႅင်ႈႁႅင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်
ၸႂ်ၵၼ်တိူဝ်းတွၼ်းမႃးလူၺ်ႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်လီလီတင်းသွင် ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်
ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ် လွင်ႈသူၼ်ၸႂ် လလႈလ းၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတတႃႇၵၼ်ၶွင် ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူႈတၵႃႉ။
ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းထူၼ်ႈသွင်ၶွင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်တတၸၢင်ႈ
ပဵၼ်မႃးလႆႈဝ းလင် ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူႈတၵႃႈလႆႈၸႂ်ထိုင်တၶႃႈဢၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇတသ
ၶဝ်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇလလႈၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇၸူးၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်လႆႈတႃႇတတႁၼ်လီတသ
ယွမ်းႁပ်ႉတၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵူႈတၵႃႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတၢင်ႇဢၼ်ၶွင်ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉတတ
ၸၢင်ႈပႃးမိူၼ်ၼင်ႇ
တႃႇလႅၵ်ႈလ ႈတၶႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်တတႃႇၵၼ်
တႃႇတၵႃႇသၢင်ႈတၢင်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းလွင်ႈၼပ်ႉယမ်လလႈယုမ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်
တႃႇတတလၼလလႈသၢင်းလၢင်းလၼလွင်ႈတၢင်းလလႈၵႃႈၶၼ်ဢၼ်မီးႁူမ်ႈၵၼ်
တႃႇတတမီးလွင်ႈတမ်းၸႂတ
် သလၢတ်ႈလၼတၢင်းႁၼ်ထင
ို ် ပိၼ
ု ်းလင် လွင်ႈယုမ်ႇမၢတ်ႈ လလႈ
ပ းဝူၼ်ႉတၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈလီငၢမ်း
တႃႇတတပူၵ်းပွင်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လလႈတၢင်းလိူၵ်ႈ လလႈဢမ်ႇၼၼ်
တႃႇပူၵ်းပွင်လွင်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်။
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငိူင်ႉလဝႈ
လွင်ႈဢုပ်ႇထဵင်ၵၼ်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတၶႃႈႁၼ်ထိုင်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်
လွင်ႈၸႅၵ်ႇလ

ပဵၼ်သွင်ၸုမ်းဢမ်ႇၼၼ်လွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း

လွၵ်းလ းလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈလီ
ပၢင်ဢူဝ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ
ၵၢၼ်သွပ်ႇထၢမ်တၶႃႈမုၼ်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ
ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တၢင်းယၢမ်ႈႁႂ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇပ းဝူၼ်ႉၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈမိူဝ်ႈလတႇ မၼ်း
တတတုမ်တိူဝ်ပ းဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတသတႃႉ
ၵၢၼ်ဝႆႉၸႂ်ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈတသႁပ်ႉထွမ်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်တၢင်ႇတၵႃႉ
ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလ ႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ
လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းလိုၵ်ႉလမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းမႃး
လွင်ႈႁူႉႁၼ်လလႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၼိူဝ်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ဢၼ်လႆႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈၼိူဝ်လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ
ၵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းမႃး
တၶႃႈတွပ်ႇလလႈတၶႃႈလၵႈလိတ်ႈဢၼ်မႂ်ႇတႃႇတတလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈၶိုၼ်ႈ
ယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်းမႃး

4

Karuna Center for Peacebuilding

ပိူင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

ယွၼ်သင်လူဝ်ႇမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ပိူင်ပႃႈတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဢဝ်မႃးတီႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်
ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း
ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လွတ်ႈတ

လၼပၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈ

း

ႁႂ်ႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇဝႃႈယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်ၶွင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း
ၸႂ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတတႃႇဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈ
တမ်းပၵ်းပိူင်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇဝႆႉ
ႁပ်ႉဢဝ်လင
ွ ်ႈၶဵင်ႇတႃႉ လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၸႂဢ
် ၼ်တပႃႇပဵၼမ
် ႃး လလႈလွင်ႈႁၼ်ထင
ို ်
ဢၼ်တတႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉလူၺ်ႈၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်း။
ဢဝ်တၢင်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဢွၼ်တၢင်း
ထၢမ်တၶႃႈထၢမ်ဢၼ်ယၢပ်ႇ
ယႃႇတပပွႆႇ

ိုတ်ႇၼၼ်ႉၵမ်းလွႆးလွႆးလလႈပွႆႇယၢၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆး။

ႃႈဢမ်ႇၼၼ်ပ ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ယၢပ်ႇ

ိုတ်ႇၼၼ်ႉပႅတ်ႈ။

ဝ းတသၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမုင်ႈမွင်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလ ႈပႃး။
ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလ ႈတႃႇတၢင်ႇတၵႃႉ။
ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လိူဝ်တသ
တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်လၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁဝ်းၵႆႉဝူၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

5

တႃႇႁႃလ းလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃတသယဝ်ႉတၵႃႈဢဝ်ၵႂႃႇလၵႈပၼ်ႁႃၵမ်းလဵဝ်။ ၵူၺ်းၼႃႇတပႃးႁဝ်းတူၺ်း
တီႈလွင်ႈတၢင်းမိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်လၢတ်ႈတၶႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းဢမ်ႇၼၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
မၼ်းပဵၼလ
် င
ွ ်ႈဢၼ်ၵၼ
ူ ်းႁဝ်းဝူၼ်ႉပွင်ႇ တ
ိ ်းၵႂႃႇၵွပ်ႈတူၺ်းဢဝ်ဢၼ်တႃ ႁၼ်မၼ
ႅ ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။
တပႃးပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်လွင်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈဢႃႇၼႃႇလလႈပၵ်းပိူင်
ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ထ
ႂ် ၵ
ု ်ႇလီပၼ
ဵ ်တၵႃႉလၢတ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၼႆႉၸၢင်ႈပိတ
ု ်ႇပၼ်တဝ
ို ်ႉ
တၢင်းတႃႇႁႂ်ႈသူလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတၢင်ႇတၵႃႉဢၼ်ဢမ်ႇသူႈလႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတသပွၵ်ႈၼၼ်ႉ။ ၵႂၢမ်း
ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈတတႃႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇတၵႃႉတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈလလႈ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၶဝ်မႃးထႅင်ႈဝႃႈၵွပ်ႈသင်လလႈၶဝ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႇ။
သ င ပ းဝူၼ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ
တဵမ်ၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၼႆႉလၼႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈမၼ်းတတမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတႃႇၸတ်းႁႅၼ်း ပၢင်
ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းလၵႈၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းတသပွၵ်ႈ ၵွပ်ႈ ၼၼ်လလႈ
တတၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇပႃးၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းလွင်ႈဢၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ။ တပႃးႁဝ်း
ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈတၶႃႈလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃသင်ဢွၵ်ႇမႃး ႁဝ်းသမ်ႉတတဢုပ်ႇၵၼ်ႁဵတ်းသင် တၶႃႈထၢမ်
ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်တၶႃႈထၢမ်ဢၼ်ၵႆႉလႆႈယိၼ်းလလႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈထၢမ်။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းလတႉပဵၼ်ၵွပ်ႈ
ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးတၶႃႈမုၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇလီမီးၼၼ်ႉတသၵႆႉတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ႁဵတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ တပႃး
ႁဝ်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁဵတ်းသင်တသလွင်ႈလွင်ႈၼႆ ႁဝ်းၵႆႉတႅပ်းတတ်းၸႂ် ိတ်းတသႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်း သၢၼ်
ၶတ်းၶိုၼ်းၵၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ႇၸႂ်လလႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ႁဝ်း ိတ်း
ပိင
ူ ်ႈၵႂႃႇလႆႈ။ ပိင
ူ တ
် ၵ
ႅ ်ႈမၼ်း မီးမုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸုမ်းၼိင
ု ်ႈၶႂ်ႈပၼ်ပၢင်သၼ
ွ တ
် ႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ
ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈၵ င်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈမုၼ်ၸဝ်ႈလလႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း
တသပိၵ်ႉတၢင်းပႅတ်ႈ။ တပႃးဢမ်ႇမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉတတ
ၸၢင်ႈဝူၼ်ႉ ဝႃႈမုၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈယိၼ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလွင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ်တၵႃႈၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်
ႁူဝ်တၶႃႈဢၼ်ၶဝ်တတပၼ်ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်တၵႃႈလီ တပႃးၶဝ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း
မုၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်ၼႆ ၶဝ်ၸၢင်ႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈပီၵ ၼၼ်ႉယၢမ်ႈမီးၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်
တသႁဵတ်းႁႂ်ႈၵ င်းမုၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ ိုတ်ႇၵွပ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈၶဝ်ပၼ်ပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ
သဵင်ၶဝ်တမႃးႁႅင်းၼႃႇတသၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်း။ ဝ းတသမုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်
ပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈတၢင်းလလႈလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဢၼ်တတႉမၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်တတၸၢင်ႈႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇမၼ်းတႃႇ
တတလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈသဵင်တမႃးႁႅင်းၼၼ်ႉ။
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်လႆႈလီတသမီးလွင်ႈလႆႈၸႂမ
် ၼ
ိူ ၵ
် ၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼမ
် ႃးၵွပ်ႈၶဝ်မီး
လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတတႃႇလလႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်လီ။ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ်
ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႃႇတတႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး လလႈတႃႇတတႁႃယိူင်းဢၢ
ၼ်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်လလႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉလူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်။
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လွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈဢၼ်လူဝ်ႇပႃးၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶွင်ပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼလ
် င
ွ ်ႈ ၵ
ို ်း ွၼ်ႉလ းလၢတ်ႈမႂ်ႇလလႈလ း
ထွမ်ႇဢၼ်မႂ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉမီးလွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး
ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသွင်ပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ
ၵၢၼ်ပႃးၸႂပ
် ႃးတၶႃးတသထွမ်ႇ ၵၢၼ်ႁပ်ႉထွမ်ႇလလႈပွင်ႇၸႂၼ
် ဝ
ိူ လ
် င
ွ ်ႈတူဝထ
် ပ
ူ ်းဢၼ်လတႉ
ၶွင်ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ။
ႁႂ်ႈပႃးၸႂ်ပႃးတၶႃးတသထွမ်ႇ

ွင်းတၢင်ႇတၵႃႉလၢတ်ႈယူႇ

ႁႂ်ႈထွမ်ႇတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတွၼ်ႈတႃႇတတထတ်းတူၺ်းလွင်ႈဝႃႈမၼ်းၸိုဝ်ႈ
ၸႂ်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလွင်ႈမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉယူႇႁႃႉၼႆ။
ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်တဢးလူတသႁပ်ႉထွမ်ႇ တႃႇတတႁႂ်ႈႁဝ်းလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ပိူၼ်ႈ
တၢင်ႇတၵႃႉ တႃႇတတပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈမိူၼ်ႁဝ်းပဵၼ်တၵႃႉဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇမႃးၼၼ်ႉ။
ထၢမ်တၶႃႈထၢမ်တၼ
ွ ်ႈတႃႇတတႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းပွင်ႇၸႂဢ
် မ်ႇၼၼ် မီးလွင်ႈသၢင်းလၢင်းတိဝ
ူ ်းမႃး
ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇတတၶဵင်ႇတႃႉပိူၼ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၵၼ်။
ၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈဢၼ်မၢၼ်ႈမႅၼ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းဢၼ်လတႉ
ဢၼ်ႁဝ်းယၢမ်ႈထူပ်းမႃး
လၢတ်ႈပုၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢတ်ႈတၢင်တႃႇၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းဢမ်ႇၼ
ၼ်ၵူၼ်း ႇႁဝ်း။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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ႁႂ်ႈလၢတ်ႈတွၼ်ႈတႃႇတတမွၵ်ႇလၢတ်ႈလၼလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇ
တတႁူၺ်းပိူၼ်ႈတၢင်ႇတၵႃႉ။
ႁႂ်ႈတမႃၸႅၵ်ႇလ ဝႃႈလွင်ႈလႂ်ပဵၼ်တၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇၼၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ် လလႈ
ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်လွင်ႈပဵၼ်လတႉမီးလတႉဢမ်ႇၼၼ်လွင်ႈမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈ။
ႁပ်ႉ ႁူႉဢဝ် တူ ဝ် ထူ ပ်း လလႈလွ င်ႈ ၸို ဝ်ႈ ၸႂ်ႈ ဢၼ် လႅ ၵ်ႈ လ ႈတၢင်း ဝူ ၼ်ႉ လလႈတၶႃႈ
ႁၼ်ထိုင်ႁဝ်း။
လၢတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

တွၼ်ႈ

ိုၵ်း

ွၼ်ႉ လွင်ႈပႃးၸႂ်ပႃးတၶႃးထွမ်ႇလလႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

ပဵၼ်လတႉ
ႁႂ်ႈႁႃဢူၺ်းတၵႃႉတႃႇတတ

ိုၵ်းၸွမ်းသူတသလလႈႁႂ်ႈပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵူၼ်းထွမ်ႇလလႈၵူၼ်း

လၢတ်ႈ
ၵူၼ်းလၢတ်ႈၼၼ်ႉၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မိၼိတ်ႉတႃႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းထွမ်ႇတၵႃႈႁႂ်ႈပႃးၸႂ်ပႃးတၶႃး
တသႁပ်ႉထွမ်ႇဢဝ်လီလီ ဝ းၼၼ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းထွမ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းလၢတ်ႈလၼဝႃႈလွင်ႈဢၼ်တၵႃႉ
ၶဝ်လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တပႃးယဝ်ႉသမ်ႉႁႂ်ႈတၵႃႉလၢတ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းၸီႉလၼဝႃႈလွင်ႈဢၼ်တၵႃႉ
ထွမ်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈယူႇႁႃႉ။
ပိၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈဝႆႉပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ။
တၢင်းလိၵ
ူ ်ႈထႅင်ႈ ႁႃဢူၺ်းတၵႃႉထႅင်ႈ တၵႃႉတသ

ၵ
ို ်းပဵၼၸ
် မ
ု ်းလႂ် တၵႃႉ ၵူၼ်းထွမ်ႇၼိင
ု ်ႈတၵႃႉ

ၵူၼ်းလၢတ်ႈၼိင
ု ်ႈတၵႃႉ လလႈၵူၼ်းပႂ်ႉလူလမ
ွ ထ
် င
ိ ်းတူၺ်းၼိင
ု ်ႈတၵႃႉ တွၼ်ႈတႃႇတတပၼ်တၢင်းႁၼ်ထင
ို ်
ဝ းတသထွမ်ႇတၵႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈလၼယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်တမ်းဝႆႉၶွပ်ႇလႅၼ်လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ
ၵၢၼ်မၵ်းၶႅၼ်ႈဝႆႉလွင်ႈတတဢုပ်ႇၵၼ်လလႈတၢင်းလၢတ်ႈတၢင်းၸႃမိဝ
ူ ်ႈတတဢုပ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼလ
် င
ွ ်ႈ
ယႂ်ႇပုၼ်ႈၼိုင်ႈတႃႇတတပိုတ်ႇႁပ်ႉလလႈ ၢင်ႉမႅၼ်ႈလွင်ႈဢၼ်မႂ်ႇႁႂ်ႈလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။
ၵၢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်တင်းမူတ်းတသၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶွတ်ႇ ွတ်ႈပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈတၵႃႉ
လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသ င ဢၼ်လီတႃႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇလလႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။
မိူဝ်ႈ ွင်းဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈဢၼ်တတမီးလွင်ႈထဵင်တမႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ ပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
တတၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တ
ိ ်းတမႃးၵၼ်။ ပိင
ူ င
် ဝ်ႈၶၢမ်ႇပိၼ
ု ်ႉ
ၸိဝ
ူ ်းၼၼ်ႉတတၵမ်ႉထႅမႁႂ
် ်ႈၵူႈတၵႃႉႁူမ်ႈပႃးတင်းတၵႃႉဢၼ်ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် ႁႂ်ႈပႃးၸႂပ
် ႃးတၶႃး
တသႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း။
ႈူ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတသ ူႈၵႅဝ်ပၢင်သမ်ႉပဵၼ်
ၵူၼ်းၵူတ်ႇထတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလႆႈၸႂ်တႃႇတတႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ လလႈႁႂ်ႈ ူႈ
ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဢၼ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။
ပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉမီးၸိူင်ႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ
ၼပ်ယမ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
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ၼပ်ႉယမ်လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်
ဢုပ်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထူပ်းၺႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈယူႇတီႈၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း
လႂ်တသလၢတ်ႈ
ယူႇတီႈတူဝ်ထူပ်းတသလၢတ်ႈလၼ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယူႇတီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်တသလၢတ်ႈ
ယႃႇတပၶတ်းၸႂ် ႁူၺ်းသူၼ်းဢမ်ႇၼၼ်လႅၵ်ႈလ ႈပိူၼ်ႈ
ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၸႂ်တသႁပ်ႉထွမ်ႇလလႈယႃႇၸိမ်လၢတ်ႈၸွမ်းတပႃးပိူၼ်ႈပႆႇလၢတ်ႈယဝ်ႉ
ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းတသပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၼ်းဢၼ်ယူႇယဵၼ်ယဵၼ်ဢမ်ႇၼၼ်မီးလွင်ႈၶွင်ႉ
ၶမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ႃႇသႃႇဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ
ႁႂ်ႈငိူင်ႉလဝႈလွင်ႈဢၼ်လၢတ်ႈၵူတ်ႉၵႂႃႇ မႃးလလႈလွင်ႈလၢတ်ႈယူႇ

တွၼ်ႈ

ိုၵ်း

ႇလဵဝ်။

ွၼ်ႉ ႁႃလွင်ႈလႆႈၸႂ်တႃႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ

ပၢင်သွၼ်ၵူႈပၢင်ၼႆႉတိုၼ်းမီးပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈ
ဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၶွင်ၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း
ဝ်းၼၼ်ႉလူး ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

တပႃးမီး တသတၵႃႉတၵႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ပၵ်းပိူင်ၸိူ

သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်တၶႃႈလႆႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလူး

သမ်ႉတတပၼ်တၢမ်ႇသင်ၶဝ်
တၶႃႈပႃႈတႂ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်လွၵ်းလ းဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈ
ႁႂ်ႈမီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူႈတၵႃႉလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶွတ်ႇ

ွတ်ႈပိူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ

ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉတတမီးၸႂ်ၶႂ်ႈၸွမ်းတၶႃႈလႆႈၸႂ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ။
သင်ဝႃႈၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉပႃးပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈ
ၵဝ်ႇပဵၼ်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်ၼၼ်ႉတသၸၢင်ႈထႅမ်သႂ်ႇလႆႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇဢုပ်ႇလၼလွင်ႈ တၢင်း မၼ်းဝႃႈၵွပ်ႈ

သင်လလႈထုၵ်ႇလီမီးတႃႇတတၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉလီတွၼ်းမႃးလိူဝ် ၵဝ်ႇၼႆတသ ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်
ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႃႈၸွင်ႇႁၼ်လီၸွမ်း။
ထၢမ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼႆၸိုင် တတလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ။
လွင်ႈၼႆႉတတႁဵတ်းႁႂ်ႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈဝူၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ပုၼ်ႈ

ွၼ်း လလႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႁူႉဝႃႈသူဝႆႉၼမ်ႉ

ၼၵ်းၼိူဝ်လွင်ႈလွၵ်းလ းႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉလတႉလတႉၼႆ။ တၢမ်ႇၼၼ်ႉၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလီ ၶႂ်ႈၶူဝ်
မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ တပႃးမီးၵူၼ်းႁဵတ်း

ိတ်းပိူင်ၼႆ ႁႂ်ႈၶဝ်ၸုၵ်းၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်တသၵႃႈလၼၵူၼ်းၼႂ်း ၸုမ်း

ဢမ်ႇၼၼ်ပၼ်တၢမ်ႇၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ တပႃး

ႂ်ႁဵတ်း

ိတ်းပိူင်တၵႃႈ တတသိမ်းပႅတ်ႈ

ၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇ

ၼၼ်ယၼ
ွ ်းႁႂ်ႈၶဝ်ဢၵ
ွ ်ႇပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈတၢမ်ႇသင်ၼႆ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၵႃႈ
တတဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းလလႈတတဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဢမ်ႇၼၼ်ပ းဝူၼ်ႉဢၼ်လႆႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ လိူဝ်
တသၼၼ်ႉမၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပႃးၸွမ်း။
သင်ဝႃႈသူလႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈမႃးယဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတသ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းႁဵတ်း
ိတ်းပိူင်ဢၼ်ၵူႈတၵႃႉႁၼ်လီၸွမ်းတၢမ်ႇဢၼ်ဝၢင်းဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉၸိုင် ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်လီတႃႇ
သူတတၶိုၼ်းထၢမ်ၶဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၶႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇၼိူဝ်ပ းဝူၼ်ႉဢၼ်လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။
သူၸၢင်ႈထၢမ်ၶဝ်လႆႈဝႃႈ မိဝ
ူ ်ႈလဵဝ် သူၵူႈတၵႃႉႁၼ်လၸ
ီ မ
ွ ်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၶတ
ို ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉပဵၼ်
လွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈၼႆ ပိင
ူ ၼ
် ႆႉၸွင်ႇသူၶႂ်ႈၵဵပ်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်တတထွၼဢ
် ၵ
ွ ်ႇပႅတ်ႈႁိုဝ် တပႃးၶႂ်ႈထွၼဢ
် ၵ
ွ ်ႇပႅတ်ႈၼႆ
ၵွပ်ႈသင်လလႈၶႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ

မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႃႇႁႂ်ႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်

ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတမ်းဝၢင်းပိူင်ဢမ်ႇၼၼ်ပ းဝူၼ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး လလႈႁႂ်ႈၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈပိူင်
ၸိဝ
ူ ်းၼၼ်ႉပဵၼပ
် းဝူၼ်ႉၶဝ် လလႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉဢဝ်ဝႃႈၶဝ်ပၼ
ဵ ၸ
် ဝ်ႈၶွင်ပ းဝူၼ်ႉၸိဝ
ူ ်းၼၼ်ႉ။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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ပၢင်ႁိမ်ၼမ်ၵႂၢမ်း လလႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉၵႆႉထွမ်ႇတႃႇတတတွပ်ႇပိူၼ်ႈၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်ၼမ်လိူဝ်တသထွမ်ႇပိူၼ်ႈတႃႇတတပွင်ႇၸႂ်
ပၼ်ၶဝ်။ လွင်ႈပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈႁဝ်းဝူၼ်ႉလွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇတၵႃႉပႆႇလၢတ်ႈ
ယဝ်ႉ
ွင်းႁဝ်းဝူၼ်ႉတႃႇတတလၢတ်ႈသင်တတႃႇပိူၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈထွမ်ႇလွင်ႈဢၼ်
ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈယဝ်ႉတသ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းမီးယူႇယၢမ်းၼၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတတႁဵတ်းႁိုဝ်လၢတ်ႈ
လွ င်ႈ ပ းဝူ ၼ်ႉ ႁဝ်း လၼပိူ ၼ်ႈ ၼႆ ၵူ ၺ်း ယဝ်ႉ ။ တပႃးႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ ထွ မ်ႇ လွ င်ႈ ဢၼ် ပိူ ၼ်ႈ လၢတ်ႈ
ၼၼ်ႉတၵႃႈ ႁဝ်းတတဢမ်ႇၸၢင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈသင်တီႈၶဝ်။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး
ပၢင်ႁမ
ိ ် ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၵၼ်တႃႇတတတပႉပိၼ
ူ ်ႈလလႈလၼဝႃႈတၢင်းဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉပဵၼလ
် င
ွ ်ႈ ဢၼ်
ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတသပိူၼ်ႈၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။
ၵူၺ်းၵႃႈပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၼႆႉပိင
ူ ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၼႆႉယိင
ူ ်းဢၢၼ်းဝႆႉတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း
ထႅင်ႈလလႈၶႂၢၵ်ႈတၢင်းႁၼ်ႁဝ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လလႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼမ
် ႃးလႆႈၸိင
ူ ်ႉၼၼ်ၼႆႉမီးယူႇလ းလဵဝ်
ၵူၺ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈထွမ်ႇလိၵ
ု ်ႉလိၵ
ု ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈထွမ်ႇတၶႃႈဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၺ်းၵႃႈႁႂ်ႈဝူၼ်ႉ
ၸွမ်းၼမ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈမၼ်းၶႂ်ႈပွင်ႇသင်လတႉလတႉၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ
တင်းသွင် ႇမီးလွင်ႈဢွင်ႇတပႉမိူၼ်ၵၼ် လူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်မီးၶၢဝ်းယၢမ်း ဢွင်ႈတီႈ လလႈၶူင်းသၢင်ႈ
ဝႆႉတႃႇတတဢုပ်ႇလၢတ်ႈလၼတၢင်းဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇတတႁပ်ႉထွမ်ႇပိူၼ်ႈလလႈပိူၼ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇ
ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
•

•

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇဢွင်ႇတပႉ

•

ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇတႃႇတတႁႃတၶႃႈယူပ်ႈယွမ်းတၵႃႉ

မႅၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်
•

ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထတ်းသၢင်တၶႃႈႁၼ်ထိုင်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇတၵႃႉ

•

ဝူၼ်ႉဝႃႈမီးလွၵ်းလ းပိူင်လဵဝ်ၵူၺ်းတႃႇတွပ်ႇတၶႃႈ

•

ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းတသဝူၼ်ႉၸွမ်း
တၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၵူႈ

•

ႇ

ဝူၼ်ႉဝႃႈတတမီးပ းဝူၼ်ႉလ ဢၼ် ဢၼ်ၸၢင်ႈၸွႆႈ

ထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈဢမ်ႇၼၼ်လၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပိူင်

လၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈလိူဝ်တသလ းလၵႈ

ၼိုင်ႈ

လိတ်ႈပိူင်လဵဝ်

လုၵ်ႉတီႈ

ႇလႂ်

ႇၼိုင်ႈတသလၢတ်ႈဢွၵ်ႇတႃႇ

•

ၵႅတ်ႇလၶတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

လၢတ်ႈဢွၵ်ႇလွင်ႈတၢင်းဝူၼ်ႉ လွင်ႈမႆႈၸႂ်
လွင်ႈၵူဝ်လႁ လလႈလွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇလမး

•

ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇလၼတၢင်း

•

သွၵ်ႈတူၺ်းတႃႇတတထႅမ်ႁႅင်း

•

ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇလ

•

ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈလၶႉၶဵင်ႇ
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ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇတႃႇတတပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈတၢင်းၵူႈ
လွင်ႈ

•

•

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတတသွၵ်ႈႁႃလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁၼ်

ိတ်းပိူၼ်ႈတၢင်ႇတၵႃႉ
ႇဢၼ်ယူပ်ႈယွမ်း

ပဵၼ်ၸုမ်း

•

လၼပၼ်လွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶွင်ၵူႈ

ႇ

ႇၼိူဝ်လွင်ႈ

တၢင်းဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ
•

ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇလၼလွင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးမႂ်ႇလလႈ
တိုဝ်တၢင်းမႂ်ႇမႂ်ႇ

ႂ်မၼ်းတိူဝ်းမႃး •
•

ႁဵတ်းႁႂ်ႈတမႃပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်
ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ

Karuna Center for Peacebuilding

တၶႃႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း

ိင်ႈထုင်းလလႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

ၼႂ်း ိင်ႈထုင်းမၢင်တီႈၼႆႉ ဢႃႇၼႃႇမီးတီႈၵၢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ယိုင်ႈႁဝ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်လလႈ
ဢမ်ႇမီး ႂ်ၸိမ်ၸွမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းဝူၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းမီးဢႃႇၼႃႇၼမ်တိူဝ်းမႃး။ လွင်ႈၼႆႉၵႆႉ
ႁူပ်ႉႁၼ်ၼမ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းဢၼ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈဢႃႇၼႃႇဢၼ်ၵပ်းၵ ႇၵၼ်တင်း
ဢႃႇယု ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၶွင်ၼႃႈၵၢၼ်လလႈပ းပိင်ႇၺႃႇ။ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၶဝ်ပဵၼ် ႂ်
ယိင်းႁႃႉၸ း ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်သင် ပ းပိင်ႇၺႃႇသုင်ၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇဝႃႈၶိူဝ်းလႂ်ဢမ်ႇၼၼ်သ င ပိုၼ်း
လင်ၶဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ် တၵႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵူႈတၵႃႉမီးပ းဝူၼ်ႉဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတႃႇလၢတ်ႈလၼ။ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈဝႃႈတတထိင်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵုမ်းၵမ် ၵူၺ်းၼႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ထိင်း
ဢႃႇၼႃႇဝႆႉလူၺ်ႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်လလႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတပႃးႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး တတႁၼ်ၺႃးလွၵ်း
လ းလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်လီတသၵဝ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်ဢႃႇၼႃႇထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းႁႃတူၺ်း
လွၵ်းလ းလၵႈလိတ်ႈလႆႈတသႁႂ်ႈမီး လွင်ႈဢွင်ႇတပႉတၢင်းသွင် ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈဢၼ်ၵူႈတၵႃႉ
လူဝ်ႇၼၼ်ႉၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း။

ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇၶိုၼ်း လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း

ိင်ႈထုင်းလလႈၼႃႈတီႈ

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉပဵၼ်တၶႃႈထၢမ်တႃႇတတထၢမ်ၶၼ
ို ်းတူဝၸ
် ဝ်ႈၵဝ်ႇတွၼ်ႈတႃႇတတၶႆႈၸႂတ
် ၺ
ူ ်း
လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ိင်ႈထုင်းလလႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
တတပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ သင်ဝႃႈၼႂ်း
ဝ်းၼၼ်ႉ

ိင်ႈထုင်းႁဝ်းတသဢၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူ

တတပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ သင်ဝႃႈၸွမ်းၼင်ႇ
ဢူဝ်းထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ ိုတ်ႇ

ိင်ႈထုင်းႁဝ်းမီးဝႆႉမၢင်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇ

ႁဝ်းတတၸၢင်ႈႁဵတ်းသင် ွင်ႈတႃႇတတၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်
ဢုပ်ႇဢူဝ်းလိူဝ်တသပၢင်ႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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လွင်ႈတၢင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

လွၵ်းလ းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း မီးလ ပိူင်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ် ဝူၼ်ႉထိုင်လွင်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ
ပဵၼလ
် င
ွ ်ႈတူင်ႉၼိင
ု ် ဢၼ် ူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူငၶ
် ဝ် ဢုပ်ႇၵုမလ
် င
ွ ်ႈၵၢၼ်မင
ိူ ်း ၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။
ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉပဵၼ်လွၵ်းလ းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၺ်း။
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ တတၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႂ်းသိုင်ႇ ႆးတသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ယၢ
မ်းလဵဝ်။ တူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ
တသၸိူဝ်ႉတသ လွင်ႈယဝ်ႉတသ
မႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉတၵႃႈ ပဵၼ်မႃးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်
တႃႇတတ သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉတၵႃႈပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈလႂ်တၵႃႈလီ
သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းသွင်တၵႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မႃးလႅၵ်ႈလ ႈတၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇၼၼ်ပ းဝူၼ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉတၵႃႈ
င်ႉဝႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ။
လွၵ်းလ း ၵမ်ႈ

ွင်ႈလတႉတတပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

ပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းဢၼ်ထတ်းသၢင်ၶၼ
ို ်း ယူႇတီႈၵၢၼ်ထတ်းသၢင်တဝ
ူ ၵ
် ဝ်ႇတသ ဢဝ်မႃးလႅၵ်ႈလ ႈ
ၵၼ်ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းလဵဝၵ
် ၼ် ဝူၼ်ႉထိင
ု လ
် ႆႈလွင်ႈပႅၵ်ႇပိင
ူ ်ႈလလႈ လွင်ႈဢၼ်မၼ
ိူ ၵ
် ၼ်။
သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလ ႈ တၢင်းႁၼ် ထိုင်ၵၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၸိုင် တတၸၢင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ
ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပ းဝူၼ်ႉၵၼ်တသ တတၸၢင်ႈသၢင်ႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ် တိူဝ်း လိူဝ်မႃး ၼႂ်းၵၢၼ်တႅပ်းတတ်း
လွင်ႈႁၼ်လီလလႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီ။ လွၵ်းလ းဢၼ်ၼႆႉတတလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မၼ်ႈၸႂ် လွင်ႈ
ႁူမ်ႇလူမ်ႈတူဝၵ
် ဝ်ႇတသဢမ်ႇၵႃး တၶႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈထုၵ်ႇပိၼ
ူ ်ႈထွမ်ႇဢဝ်
လီလီလလႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇလၢတ်ႈထိုင် ႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ႁႃလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ၵူၼ်းႁဝ်းၵႆႉႁၼ် လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းၵၼ်ၵူၺ်း ။ လွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ
သင်ဝႃႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တသထတ်းသၢင်ႈၸိင
ု ် တတၸၢင်ႈထတ်းႁၼ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈၶိၼ
ု ်ႈသၢင်ႉ
မိဝ
ူ ်ႈပူၼ်ႉမႃးတသ တတၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် တႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉတိဝ
ု ်းလႆႈမိဝ
ူ ်းၼႃႈယူႇ။ သင်ဝႃႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းတသ
ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းလႆႈဢွင်ႇမၢၼ်ႇမႃး ၼၼ်ႉၸိုင် တတၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈသၢင်ႉ
မႃးထႅင်ႈယူႇ။
ႁူမ်ႈၵၼ်လ ၸုမ်းတသသွၵ်ႈႁႃ ဢမ်ႇၼၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလလႈၵူၼ်းလူင်
ူႈဢွၼႁူ
် ဝ်
လလႈ ၸုမ်း ႇ သႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵ်းၵႃ ၼၢင်းယိင်းလလႈ ူႈၸ း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
ၶဝ်ၵႆႉႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယူႇ သတႃႉ ဢမ်ႇ ၵႆႉဢုပ်ႇၵုမၵ
် ၼ်ႁႂ်ႈပဵၼတ
် ၢင်းၵၢၼ်။ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၶပ်းၶိင
ု ပ
် ၼ်
ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ထွမ်ႇ လၢတ်ႈၸွမ်းပိူင်ၸိုင် ၵူၼ်းၵူႈတၵႃႉ တတမီးသုၼ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လဵပ်ႈ
ႁဵ ၼ်း ႁူႉထႅ င်ႈ လွ င်ႈ တၢင်း ဢၼ် မႂ်ႇ မႃးလလႈ ႁဵ တ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် ထ တ်း သၢင် ၶို ၼ်း တၢင်း ႁၼ် ထို င်
ဢၼ်ၶဝ်လႆႈပၼ်တီႈတၢင်ႇၸုမ်း။
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ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈ

ွၼ်း ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၼႃႈတီႈပုၼ်ႈ

ွၼ်း

ပိူင်

ူႈၶပ်ႉၶိင
ု ်
ူႈၶပ်ႉၶိင
ု ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မႃးၶွၼ်ႈၵၼ်လလႈ
ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်။ ၸတ်းတီႈတတႁဵတ်းပၢင်
ၵု မ် ိ တ်ႈ မွ ၵ်ႈ ူႈ တတၶို ၼ်ႈ တ်ႈ ပၢင် ၵု မ်
ပ်ႈ ပၼ်
တၶႃႈဢု ပ်ႇ ဢူ ဝ်း ၼႂ်း ပၢင် ၵု မ် လလႈ သူ င်ႇ တၶႃႈမၢတ်ႈ မ ထို င်
ူႈၶိုၼ်ႈ တ်ႈပၢင်ၵုမ်။
ႈူ ၵႅ ဝ် ပၢင်
ၵၢၼ် ူႈ ၵႅ ဝ် ပၢင် ၼ ၼ်ႉ ထိ င်း
ပ ၼ် ယႃႇ ႁႂ်ႈ ပၢ င် ဢု ပ်ႇ ဢူ ဝ်း ဢွ ၵ်ႇ ၼွ ၵ်ႈ ၶွ ပ်ႇ ဢွ ၵ်ႇ
ၼွ ၵ်ႈ ႁူဝ် တၶႃႈ
ၶပ်ႉ ၶို င် ႁႂ်ႈ ၵူႈ တၵႃႉ မီး သု ၼ်ႇ လၢတ်ႈ
တႃႇႁႂ်ႈ ၵူႈ တၵႃထွ မ်ႇ ဢဝ် ဢၼ် ၵူ ၼ်း တၢင်ႇ တၵႃႉလၢတ်ႈ
လိူၵ်ႈလွၵ်းလ း ဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတၵႃႉ
လဵဝ် ဢွၼ်လၢတ်ႈၵူၺ်း ။
ူႈၵႅဝ်ပၢင် တတလႆႈၵုမ်းထိင်း
ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈလလႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်လႆႈတမ်းဝၢင်း
ဝႆႉ ။ ူႈၵႅဝပ
် ၢင် တတဢမ်ႇလႆႈၸွမ်း ႇလလႈ တတလႆႈငိင
ူ ်ႉလဝႈ
လွင်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
တႃႇတွင်း မၢင်ပၵ
ွ ်ႈ ူႈၶပ်ႉၶိင
ု ၼ
် ၼ်ႉ တတၸၢင်ႈလႆႈႁဵတ်းပႃး
ၵၢၼ် ူႈၵႅဝ်ပၢင်ယူႇ။ ၼႃႈတီႈသွင်ဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇမီးလွင်ႈ
ၵွင်ႉၵ ႇၵၼ်ၼႆတသတႃႉ မိူဝ်ႈ ူႈၶပ်ႉၶိုင် ဢမ်ႇမီးတူဝ်ထူပ်း
ၼႂ်း ၵၢၼ် ၵႅ ဝ် ပၢင် ၼ ၼ်ႉ ၸႅ ၵ်ႇ လ ပု ၼ်ႈ ွ ၼ်း ၵၼ် တသ
ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ တတသၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်။
ႈူ မၢတ်ႈ မ
ၼႃႈၵၢၼ် ူႈ မၢတ်ႈ မ ၼၼ်ႉ
ၵဵ ပ်း တၶႃႈမု ၼ်း ဢၼ် လွ င်ႈ ယႂ်ႇ တသ ၸႅ ၵ်ႇ ပၼ် ၶို ၼ်း တီႈ
ူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈဝ းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတႅမ်ႈမ ၸွမ်း
ႁူဝ် ယွႆႈ ၵူႈ လွ င်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ ၼႂ်း ပၢင် ၵု မ် ၵူ ၺ်း ၵႃႈတတ
လႆႈတႅမ်ႈမ တၶႃႈလမ်ႇလွင်ႈ တၶႃႈတႅပ်းတတ်းလလႈ တၶႃႈလႆႈၸႂ်
တႃႇတတသိပ
ု ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ထႅင်ႈမိဝ
ူ ်းၼႃႈ ။ တၶႃႈတႅပ်းတတ်း
လလႈ လွင်ႈတတႁဵတ်းသၢင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈ
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼၼ်ႉ တတဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်မႃးပဵၼ်တၶႃႈ
လၵႈလိ တ်ႈ လႆႈ တသတႃႉ လွ င်ႈ ဢု ပ်ႇ ၵု မ် ၵ ၼ် လလႈႁဵ ၼ်း ႁူႉ
ဢဝ်တီႈၵၼ် ၼၼ်ႉတၵႃႈ ၸၢင်ႈ င်ႉလႆႈဝႃႈ ပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းယူႇ။
ႈူ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်တၶႃႈ ပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းတသ
ူႈ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ
တႃႇမႃးၶို ၼ်ႈ တ်ႈ ပၼ် တၢင်း ႁၼ် ထို င်
တူဝထ
် ပ
ူ ်းလလႈ ပိၼ
ု ်ႉႁူႉၶဝ် ။ ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တတလႆႈၸွမ်းပၵ်းပိင
ူ ်
ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လလႈ
ထွမ်ႇဢဝ်
တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပိူၼ်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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လွင်ႈလူဝ်ႇ ၼမ်ႉၵတ်ႉ
တၶႃႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

ယူႇၵၢင် ဢမ်ႇၸွမ်း

ူႈၵႅဝ်ပၢင်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်တိုၼ်းတတလႆႈမီးယဝ်ႉ

ႇ

တတလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ယူႇတီႈၵူႈ ႇ ႇတသ ဝူၼ်ႉလႆႈလလႈ ၵမ်ႉထႅမပ
် ၼ်
ႁႂ်ႈၵူႈ တၵႃႈလႆႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လူၺ်ႈဢမ်ႇတူၺ်းလ းဝူၼ်ႉၶဝ်။

သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်

သင်ဝႃႈ သူၸဝ်ႈလႆႈပဵၼ် ူႈၵဵဝပ
် ၢင်ပၼ် ၼႂ်းၸုမ်းဢၼ်သၵ
ူ မ်ႉထႅမတ
် ၵႃႈလီ
ပဵၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉတၵႃႈလီ သူၸဝ်ႈတတလႆႈလၼၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
လလႈ သၢင်ႈပၼ်ငဝ်းလ း တႃႇႁႂ်ႈ ူႈၶိုၼ်ႈ တ်ႈမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်သူၸဝ်ႈ။

ၵႅဝ်ပၢင်

ႈူ ၵႅဝ်ပၢင် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈ ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈမီးဝႆႉ
ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ပွင်ႇၸႂၼ
် ဝ
ိူ ၵ
် ၼ်လလႈ ၸွႆႈႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇတူဝၵ
် ဝ်ႇၶဝ်။ ူႈၵႅဝပ
် ၢင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းတၵႃႉတတ
ပၼ်တၢင်းႁၼ် ထိုင်လလႈလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ။

ႁဵတ်းတၶႃႈထၢမ်

ႈူ ၵႅဝပ
် ၢင် တတလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတၶႃႈထၢမ် ထၢမ်တၶႃႈထၢမ်လလႈ တမႃဢဝ်တဝ
ို ်ႉတၢင်းတႃႇ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း မီးၼမ်ႉၼၵ်းလိူဝ်မႃး။

မီးၼမ်ႉၵတ်ႉလၢတ်ႈၸႃ တႃႇတတသၢင်ႈငဝ်းလ း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၵူႈတၵႃႉမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း

ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၼၼ်ႉလွင်ႈယႂ်ႇလတႉလတႉ လလႈ သင်ဝႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ မီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်တသ
ႁပ်ႉတွၼ်ႈၸိုင် သူၸဝ်ႈ တတပဵၼ်မႃး ူႈထွမ်ႇလီၼိုင်ႈတၵႃႉယဝ်ႉ။
ဢိငၼ
် ဝ
ိူ ၼ
် မ်ႉၵတ်ႉပႃႈၼိဝ
ူ ၼ
် ႆႉတသ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈတၵႃႉတတဢမ်ႇၸၢင်ႈမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉၸိဝ
ူ ်းၼႆႉလႆႈတင်းသဵင်ႈ။
ၵူၼ်းမၢင်တၵႃႉတတၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပႃးမႃး ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်း ူႈၵႅဝ်ပၢင် တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယူႇ။
ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႉ တီႈတူဝ်ၵဝ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ဝႆႉလလႈလူဝ်ႇထႅမ်သင်ထႅင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်
တီႈယူပ်ႈယွမ်းၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ထႅင်ႈၼႆထုၵ်ႇလီႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ
လီလီယူႇ။

ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇၶိုၼ်း ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ
တူၺ်းတီႈၼႃႈလိၵ်ႈ

လွင်ႈထတ်းသၢင်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

တွပ်ႇတၶႃႈထၢမ်လလႈ ထတ်း ပၼမၢၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈတွပ်ႇဝႆႉ
လမးထတ်းသၢင်ၶၼ
ို ်း ဢၼ်တပ
ွ ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉတသ တိတ
ု ်ႉ

ၼ
ႅ ၵ
် ၢၼ် တႃႇႁႂ်ႈလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႅမ်ႉ မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလလႈလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းၼၼ်ႉ တတႁဵတ်းႁိုဝ်လၵႈတႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈ
ယႂ်ႇမႃး။
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ပိူင်လမ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်ယူႇၵၢင် ဢမ်ႇၸွမ်း

ႇ

ၵူၼ်းၵူႈတၵႃႉမီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလၢၵ်ႇလ း ပဵၼ်သ ႃႇဝၵူၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ
ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ် ပွင်ႇၸႂ်လီပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူဝ်ႈလႂ် လလႈ တတပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်
ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တသ တႃႇတတထိုင်တီႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းတၵႃႈမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယိူင်းမ ပၢင်
ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼၵ
် ၢၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း လ းဝူၼ်ႉ လွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ်ၵၼ
ူ ်းႁဝ်းၵူၺ်းလလႈ
ူႈၵႅဝ်ပၢင် တတလႆႈသၢင်ႈငဝ်းလ း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယွမ်းႁပ်ႉ ၵၼ်လလႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတတ်းသိၼသ
် င်။
ယူႇၼႂ်းလၵႈၵၢင်တသ ငိင
ူ ်ႉလဝႈ ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထင
ို ၸ
် ဝ်ႈၵဝ်ႇလလႈ တတလႆႈသၢင်ႈပၼ်တဝ
ို ်ႉတၢင်း
ႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉလႆႈလၢတ်ႈယဝ်ႉ။
တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် တင်းသွင် ႇလလႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈတၵႃႉပိုတ်ႇၸႂ်တသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်
တႅၵ်ႇလႅင်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈၵူႈတၵႃႉမီးသုၼ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် သုၼ်ႇလၢတ်ႈလႆႈ
လလႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈတၵႃႉႁူႉ ဝႃႈ ူႈၵႅဝ်ပၢင်တတဢမ်ႇၵိူင်း ႇလႂ် တတယူႇလၵႈၵၢင် ၼၼ်ႉ
လမ်ႇလွင်ႈလတႉယူႇ။ ၵၢၼ်ယူႇၵၢင်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတသ ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈ
ၶဝ်ႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃလူၺ်ႈမီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယဝ်ႉ။
လွင်ႈဝူၼ်ႉသွၼ်ႇၶိုၼ်း ထိင်းသိမ်းငဝ်းလ းၵၢၼ်ယူႇၵၢင် ဢမ်ႇၸွမ်း

ႇ

ၵၢၼ်ယူႇၵၢင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ မိူဝ်ႈသူၸဝ်ႈမီးဝႆႉ တၶႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တိုၵ်ႉ
ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ လူဢၢၼ်ႇပ းဝူၼ်ႉဢၼ်လၢတ်ႈဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉတသ ထတ်းသၢင်ၶၼ
ို ်း လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။
မိူဝ်ႈမီးၸႂ် ၶႂ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလမးထတ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
ၸွင်ႇၵဝ်ပႃႈႁူႉၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဝ်ထုၵ်ႇလီႁူႉႁိုဝ်။ ၸွင်ႇၵဝ်ပႃႈထွမ်ႇယဝ်ႉမူတ်း တီႈၵူၼ်းတၵႃႉဢၼ်ၶႂ်ႈ
လၢတ်ႈၼၼ်ႉႁိုဝ်။ ၼႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႆႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထင
ို ၵ
် ၼ
ူ ်းတၢင်ႇတၵႃႉၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႃႈလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်
လီလီယဝ်ႉႁိုဝ်။
တီႈယိူင်းမ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းသဵင် ၵူၼ်းၵူႉတၵႃႉၼႆတသတႃႉ သင်ဝႃႈ

ူႈၵႅဝ်

ပၢင်ၶဝ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸွမ်းၸိုင် သူၸဝ်ႈတတဝူၼ်ႉၼိူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီပ းဝူၼ်ႉသူၼၼ်ႉ
ၸိင
ူ ်ႉႁိုဝ်။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉထိင
ု ် လွင်ႈသူၸဝ်ႈ

ူႈၵႅဝပ
် ၢင် ဢမ်ႇႁၼ်လၸ
ီ မ
ွ ်း ပ းဝူၼ်ႉၶဝ်ၸင
ို ် ၸွင်ႇၶဝ်တတႁတ်း

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ်ထႅင်ႈယူႇႁႃႉ။
ၼႂ်းလၵႈၵၢင်

ူႈၵႅဝ်ပၢင် ဢမ်ႇၸွမ်း

ႇလလႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈတီႈယူႇ တႃႇႁႂ်ႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လၢတ်ႈၸႃလႆႈ

လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵ ႇၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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ပုၼ်ႈ

ွၼ်း

ူႈၵႅဝ်ပၢင်

ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈ ွၼ်း
ူႈၵႅဝ်ပၢင်ၼၼ်ႉ တတလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း လႁႉၵင်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ
တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ။ တႃႇတတႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ
လူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။
ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်း
တမႃဝႆႉၸႂ်ယဵၼ်လလႈ သႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်
ပဵၼ်ၵူၼ်းပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ် လွင်ႈယွၼ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းလလႈ တႃႇႁႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်
သိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈလီ ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ႁူႉလွၵ်းလ း တႃႇတတသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။
တတလႆႈၸႂ်ယဵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ဢၼ်လလႈ
တၶႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ဢၼ် ႁၢဝ်ႉႁႅင်းတသ သၢင်ႈပၼ်တဝ
ို ်ႉတၢင်း တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈတၵႃႉ မီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ။
သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၸွမ်း ၵူၼ်းဢၼ်

မႃဢ တႃႇႁႂ်ႈၶဝ် ႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃ။

သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တင်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းၼိူဝ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတသ
ႁႂ်ႈၶဝ်တမႃပၼ်တိုဝ်ႉ တၢင်းၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇသူပ်းဢမ်ႇသဵင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၸႃ။
ူႈၵႅဝ်ပၢင် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼိုင်ႈတၵႃႉၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။
ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈႁူႉယိူင်းဢၢၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ႁူဝ်တၶႃႈဢၼ်သၵ
ု ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈထွမ်ႇၵၼ် လၢတ်ႈၸႃ ၸႅင်ႈလႅင်းလီလလႈ
မီးလွင်ႈ ၼပ်ႉထိုဝ်ၼိူဝ်ၵၼ်။
မီး ၼမ်ႉ ၵတ်ႉ
ၸႂ်ႉ တၢင်း ႁၼ် ထို င် တၢင်ႇ တၵႃႉတသ
ႁူဝ်တၶႃႈလွင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈဢၼ်

ဢဝ် ထ တ်း သၢင် ၼိူ ဝ်

ိ ်းႁႂ်ႈတမႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လလႈ လၢတ်ႈၸႃ သိုဝ်ႈယူဝ်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇႁူၺ်းလလႈ
ုၵ
ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်လႅၵ်ႈလ ႈ ပ းဝူၼ်ႉၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ
တမ်းဝၢင်း လလႈပႂ်ႉပႃး ပၵ်းပိူင်
ၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း တမ်းဝၢင်းလလႈ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ တၵႃႉႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်
ႁဵတ်းတူဝ်ယၢင်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလလႈ လွင်ႈၵပ်းသၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်း
ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၼပ်ႉထိုဝ် ပ းဝူၼ်ႉၵူၼ်းၵူႈတၵႃႉ
ပၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈလူၺ်ႈၸႂ်ႉ သူပ်းၵႂၢမ်းလလႈ

ၢင်ႁၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်

ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတင်ႈၸႂ် လလႈ ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈတသ ထွမ်ႇဢဝ်
မ တွင်းဝႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတသ င်ႉပၼ်ၸိုဝ်ႈၶဝ်

ပၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇတပႃးႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃ
ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၵႅမ်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်တသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇလႆႈလီ

လူလွမ်ၵုမ်းၸွမ်း ၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ
ၸတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၵူႈတၵႃႉလၢတ်ႈလလႈ ၶပ်ႉမ ၸႅၼ်ႇတင်းမူတ်း
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ထိင်းယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၸုမ်း လၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁူဝ်တၶႃႈ

ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ
ပၵ်းၸႂ် တူၺ်းထိင
ု ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပဵၼၸ
် မ
ု ်းလလႈ လွင်ႈလူဝ်ႇၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ
လူ လွ မ် သဵ င် ၶို ၼ်ႈ လူ င်း ၵဵ ဝ်ႇ လူ ၺ်ႈ
တၶႃႈ ၵႂၢ မ်း ဢ ၼ် မီး ၼႂ်း ၸႂ် ၶ ဝ်
သင်ဝႃႈလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈလလႈၵႂႃႇလႆႈလီ သၢင်ႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃတသ
သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ႁႃလွင်ႈလႁႉ ၵင်ႈတႃႉ
ပႂ်ႉတူၺ်းထိုင်ပႃး လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလၶႉၶဵင်ႇၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း
ယႃႇပၼ် တၢင်းႁၼ်ထင
ို ် ၵူၼ်းၼိင
ု ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းၼႂ်းပၢင်ဢပ
ု ်ႇ ဢူဝ်း။

တွၼ်ႈၵၢၼ်

ိုၵ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ၵူႈတၵႃႉ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး

ႁႃဝႆႉၵူၼ်း တၵႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တၵႃႉၶိၼ
ု ်ႈၼိဝ
ူ ် ယိင
ု ်ႈမီးၵူၼ်းၼမ် ယိင
ု ်ႈၵၢၼ် ၵ
ို ်းတတၶႅမ်ႉ ။
လိၵ
ူ ်ႈႁူဝ် တၶႃႈ ဢၼ်တႃႇတတဢုပ်ႇဢူဝ်း ။ ႁူဝ်တၶႃႈသင် မိၼ
ူ ၼ
် င်ႇ သူလႆႈၸႂၵ
် ၼ
ိ တ
် ၢင်းၵိၼသ
် င်
သူၵႆႉၵႂႃႇလႂ် ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈ။
တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈတၵၢႇ မီးသုၼ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈၸတ်းပၼ်ပႃးတႃႉ။ မိူဝ်ႈ ၵႃႉၼိုင်ႈ
လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်လမး ပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၸိုင် တတႁဵတ်းႁႂ်ႈသူ ၵုမ်းၵမ်လႆႈ
ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလီလီ ယူႇ။ တပႃးယဝ်ႉၸင်ႇ သိုပ်ႇထၢမ်တၶႃႈထၢမ် ထႅင်ႈတၵႃႉၼိင
ု ်ႈၵႂႃႇ။
ုိၵ်းယူႇလၵႈၵၢင် လလႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵိူင်း ႇလႂ် သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇတသတၵႃႉတၵႃႉ
ထၢမ်တၶႃႈထၢမ်မႃးၸိင
ု ် လၢတ်ႈလၼၶဝ် လွင်ႈႁဝ်းတိၵ
ု ်ႉ ၵ
ို ်းႁဵတ်း ူႈၵႅဝပ
် ၢင်။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်း
ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ၼႆႉတၵႃႈ မၼ်းယူႇတီႈ ႈူ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလလႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းပၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇတီႈ
ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။
မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်

ိုၵ်းၵူၺ်းလလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းတႃႉ။

ၵၢၼ်ႁဵတ်းတၶႃႈထၢမ် တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ပိင
ူ ်လင
ူ ၼ
် ႂ်းပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်း ၵမ်ႉၼမ် လတႇလူၺ်ႈ ထၢမ်တၶႃႈထၢမ် ။ လွၵ်းလ းထၢမ်တၶႃႈထၢမ်လလႈ
တၶႃႈၵႂၢမ်းဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ တႃႇပဵၼ် ၢင်ႁၢင်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ထိုင်တီႈသုတ်းယဝ်ႉ။
တၶႃႈထၢမ်ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇႁိမ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၶႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ မီးၼမ်ႉ
ၼၵ်းမႃးလိဝ
ူ ၵ
် ဝ်ႇတသ ဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်လင
ွ ်ႈပႅၵ်ႇပိင
ူ ်ႈၵၼ်လလႈ လွင်ႈႁၼ်ထင
ို ဢ
် ၼ်မၼ
ိူ ဢ
် ၼ်
ၼႂ်းလၵႈၵၢင် ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈယဝ်ႉ။ တၶႃႈထၢမ် ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ တတလႆႈ
ပဵၼ်တၶႃႈထၢမ် ဢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထတ်းႁၼ်
လွင်ႈႁၼ်ထိုင် ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်မႃးယူႇ။
တၶႃႈထၢမ်လီ တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼၼ်ႉ
တတဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် တၶႃႈထၢမ်ပိၵ်ႉ ပိူင်တႅၵ်ႈ တတဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် တၶႃတွပ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ
ထုၵ်ႇ လလႈ ႁၼ်လီ ဢမ်ႇႁၼ်လီ
တတလႆႈပဵၼတ
် ၶႃႈထၢမ် ဢၼ်ႁတ
ဵ ်းႁႂ်ႈ တၢင်းႁၼ်ထင
ို ်လလႈ တၶႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇ
မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

ိတ်း

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီးၼမ်ႉၼၵ်း
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ပဵၼတ
် ၶႃႈထၢမ် ဢၼ်ႁတ
ဵ ်းႁႂ်ႈ ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁႃထတ်းသၢင်ၶၼ
ို ်း တူဝထ
် ပ
ူ ်းၶဝ်တသ ပၼ်ႁင
ႅ ်းႁႂ်ႈၶဝ်
မီးလွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇတသဝူၼ်ႉလႆႈ။
ယွမ်းႁပ်ႉ တၶႃႈတွပ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း
ပဵၼ်တၶႃႈထၢမ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးတၶႃႈတွပ်ႇ ဢၼ်မႂ်လလႈ ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈဝူၼ်ႉဝႆႉ
ဢွၼ်တၢင်း။
ႈူ ၵႅဝ်ပၢင်ၼိုင်ႈတၵႃႉၼၼ်ႉ တတလႆႈတမႃလလႈ လူင်ႉလႅၼ်ႇဝႆႉပႃး ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဵတ်းတၶႃႈထၢမ်။
တၶႃႈထၢမ်ဢၼ်တမ
ဵ ် ထူၼ်ႈ လီ ၼိင
ု ်ႈတၶႃႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼမ
် ႃး ၶၵ်ႉတွၼ်ႈပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းလီ။
သင်ဝႃႈ တၶႃႈထၢမ် မီးတီႈယူပ်ႈယွမ်းၸိင
ု ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼလ
် င
ွ ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတသ တတၸၢင်ႈလႆႈငိၼ်းမႃး
တၶႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်လၶတူဝ် မ
ႂ် ၼ်း ။ တၶႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉ တတၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ူႈၵႅဝပ
် ၢင်မႃး ဢမ်ႇၼၼ်
ယူႇတီႈ ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၵ်ႇတၶႃႈထၢမ်မႃးတၵႃႈပဵၼ်လႆႈ ။ ၵၢၼ်ႁဵတ်းတၶႃႈ ထၢမ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်
တႃႇပဵ ၼ် မႃးပၢင် ဢု ပ်ႇ ဢူ ဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵ ၼ် ၼ မ်ႉ ၵတ်ႉ ၵၢၼ် ို ၵ်း ႁဵ တ်းတသ ပဵ ၼ် မႃးၵူ ၺ်း ။
ၼမ်ႉ ၵတ်ႉ ၵၢၼ် ႁဵ တ်း တၶႃႈထၢမ် ၼ ၼ်ႉ ၸႂ်ႉ တၢင်း တို ဝ်း လႆႈ တွ ၼ်ႈ တႃႇ ူႈ ၵႅ ဝ် ပၢင် လလႈ
ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသွင် ႇတသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉသၢၼ် ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်မႃးယူႇ။
ထၢမ်တၶႃႈထၢမ် ဢၼ်လၼလွင်ႈသူၼ်ၸႂ်လလႈ လွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်
ငိူင်ႉလဝႈတၶႃႈထၢမ် ဢၼ်တႅပ်းတတ်း လွင်ႈ

ိတ်း ထုၵ်ႇ

ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၶႃႈထၢမ်ႁဝ်း ၸႅင်ႈလႅင်းလီ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် လမးလၢတ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း
သင်ဝႃႈလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမၼ
် ၼ်ႉ ပိင
ူ ်ႈၵၼ်တင်းတၶႃႈယိင
ူ ်းဢၢၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇၸိင
ု ် ယူႇတီႈၵူႈ
ထၢမ်တၶႃႈထၢမ်ပၼ်တႃႉ

ႇ

ႇတသ

ထၢမ် တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ
တူဝ်ထူပ်းသူ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ

ၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိုဝ်

လၢတ်ႈလၼတူၺ်း လွင်ႈယုမ်ႇယမ်သၸ
ူ ဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ
လွင်ႈ

ၼႆႉ မ ထိုင် တႃႇသူၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ
ၸၢတ်ႈပၢၼ်သူ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

တသ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ

တၶႃႈထၢမ် ဢၼ်ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်
ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇတပႃးပွင်ႇၸႂ်လီ သပ်းလႅင်းပၼ်ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ
လၢတ်ႈလၼမႃးပၼ်လွင်ႈၼႆႉ ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ
လၢတ်ႈလၼမႃးပၼ် တူဝ်ထူပ်းသူ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ
လွင်ႈယုမ်ႇယမ် လွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ် ပ းဝူၼ်ႉသူ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၼႆႉတသ မၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ

ထၢမ်တၶႃႈထၢမ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း
ၼႂ်းၸႂသ
် ပ
ူ ၼ
ဵ ႁို
် ဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶုၺ်ႉႁၼ်ၸင
ိူ ်ႉႁိုဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ
မိူဝ်ႈသူၸဝ်ႈလႆႈငိၼ်းလွင်ႈ

ၼၼ်ႉ မၼ်းမိူၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ

ဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်တူၺ်းပၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈ
ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းတသ သူၸဝ်ႈဝႆႉသတိမႅၼ်ႈသင်
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ၶိုၼ်းထၢမ်တူဝ်ၵဝ်ႇတႃႉ
တၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈထၢမ်ၼၼ်ႉ တတပဵၼ်သင်
တင်းလင်တၶႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်ထႅင်ႈ
တၶႃႈထၢမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ႁူၺ်းပိူၼ်ႈႁႃႉ
တၶႃႈတွပ်ႇဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တတပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်
သဵင်ၶၼ
ို ်ႈလူင်းလလႈ လွင်ႈယွၼ်ႇၸႂ် လွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼိဝ
ူ ်တၶႃႈထၢမ် မီးၸိင
ူ ်ႉႁိုဝ်
တၶႃႈ

ၢင်ႉ

ဢဝ်တၶႃႈႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈမီးဝႆႉဢွၼ်တၢင်း မႃးဝူၼ်ႉပႃး
ၵၢၼ်ၸွမ်း
ဢိင်ၼိူဝ်
ၵမ်းလဵဝ်

ႇ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်း
ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသိုပ်ႇထၢမ် တၶႃႈထၢမ်ယွႆႈတသ ပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း

လွင်ႈတတ်းသိၼ် တီႈဢဝ်လၢတ်ႈလၼၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်မူၵ်းဝႆႉ
ဢွၼ်ႁူဝ်တသလၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူၼ်းတုမ်ႁႂ်ႈပႃး

ႇႁဝ်း

ပိုင်ႈဢိင်တၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်လတႉမီးလတႉ ၼမ်လိူဝ်တသ တူဝ်ထူပ်း
ပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တတပဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈလလႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼမ်
တွပ်ႇထဵင်ၵၼ် ပၼ်ႇတူင်ႇ
လတႇထၢမ်တၶႃႈထၢမ် သူၸွင်ႇဝူၼ်ယူႇႁႃ

ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇၶိုၼ်း မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ် လလႈ လၼလွင်ႈသူၼ်ၸႂ်တသထွမ်ႇဢဝ်
ၵမ်ႉၼမ် ၵူၼ်းၼႂ်းမိင
ူ ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉတွင်းဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်သပ
ွ ်ႇႁူႉသွပ်ႇႁၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယဵၼ်ႇလငႈၼႆယဝ်ႉ။
ပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႆႉ ၸွင်ႇတတၸၢင်ႈပဵၼ် ႁဝ်းဢဝ်ထင
ု ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႅတ်ႈတသ
ပဵၼ် ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ႁိမ်း မ်း ဢၼ်မႂ်ႇႁႃႉ
ၵူၼ်းတၵႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႃႇတတပိုတ်ႇဢူၵ်းပိုတ်ႇၸႂ်လၼ
လွင်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းၸႂမ
် ၼ်းၸိင
ု ် ၼႂ်းၸႂမ
် ၼ်းပဵၼႁို
် ဝ်ယူႇလတႉၼႆ ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇတတၸၢင်ႈႁူႉႁိုဝ်
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉယူႇတသတႃႉ သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇ
ၸုမ်းၼႆ ၸွင်ႇပဵၼ်ယူႇႁႃႉ ၵွပ်ႈသင်
လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၼႅတ်ႈႁိမ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ
ဢၼ်ပိူၼ်ႈ လၢတ်ႈလၼႁဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁိုဝ်။

သ ၸွင်ႇတတတင်ႈၸႂ်ထွမ်ႇပၼ်

ၵူၼ်းတသတၵႃႉတၵႃႉၼၼ်ႉ ထွမ်ႇဢဝ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိဝ
ူ ်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ပင
ွ ်ႇၸႂၼ
် ႆ
ၸိင
ု ် ၼႂ်းၸႂႁ
် ဝ်းပဵၼႁို
် ဝ်။ ၸွင်ႇၸဝ်ႇၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ ပွင်ႇၸႂမ
် ၼ
ိူ ၸ
် င
ိူ ်ႉၼင်ႇတၵႃႉၼၼ်ႉ
ႁိုဝ်

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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တႃႇ

ိုၵ်း ၶႅပ်းတၶႃႈထၢမ်

တၶႃႈထၢမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တတမီးတီႈၼႃႈလိၵ်ႈ
ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ၼၼ်ႉတသ ဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇလွၵ်းလ း

ဢဝ်တၸႈသီ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႃႈလိၵ်ႈၸိဝ
ူ ်းၼၼ်ႉ ၼိင
ု ်ႈၼႃႈလႂၼ
် င
ို ်ႈသီတသ ၵႅတ်းဢဝ်ႁႂ်ႈပဵၼၶ
် ပ
ႅ ်း။
ၶႅပ်းၸိဝ
ူ ်းၼၼ်ႉ မိဝ
ူ ်ႈမီးပၢင်ၵမ
ု ၵ
် ၢၼ်ငၢၼ်း ပၢင်ၵမ
ု ၵ
် ၼ
ူ ်းမိင
ူ ်း ဢမ်ႇၼၼ် မီးပၢင်ဢပ
ု ်ႇၵုမၼ
် ၼ်ႉ
ဢဝ်ဝႆႉၸပ်းတူဝ်တႃႉ။
မိူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်တၶႃႈထၢမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် သွင်ဢၼ်
ထၢမ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတသ
ိုၵ်းယူႇတႃႇတသႇ။ မိူဝ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလ း
မိူဝ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း တၶႃႈၵဝ်ႇတၶႃႈလဵဝ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ထၢမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။
တႃႇတတမီးလွင်ႈထၢမ်တွပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ
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ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တမႃၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ်
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

တီႈပွင်ႇတၶႃႈၵႂၢမ်း ၵၢၼ်တမႃၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပွင်ႇၸႂ်
လွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇလလႈ လွင်ႈပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းႁူႉလွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပွင်ႇၸႂ်ပႃး
ဢီႈသင် ပဵၼ်ႁႅင်းဢီးလလႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တသဢမ်ႇၵႃး ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ပႃး ႁႅင်းဢီးလလႈ
ႁႅင်းၸႂၵ
် ၼ
ူ ်းတၢင်ႇတၵႃႉၼၼ်ႉ တတႁႅတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း တမႃ ႁၼ်လၼ
ီ ဝ
ိူ ပ
် ၼ
ိူ ်ႈ မီး ၼမ်ႉၵတ်ႉ တမႃဝူၼ်ႉ င
ဵ ်ႇၵၼ်
ၼႂ်းလၵႈၵၢၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်လလႈ တၶႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈ ႁဝ်းပႃးယူႇ။
ဢိင်ၼိူဝ်တူဝ်ထူပ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းတသ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင် တႃႇႁႂ်ႈယိူင်းဢၢၼ်း
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတဵမ် ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ တတလႆႈဝႃႈႁဝ်းၶတ်းၸႂႁ
် တ
ဵ ်း ႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။ မၢင်ပၵ
ွ ်ႈလွင်ႈႁဝ်းၶႂ်ႈ
လႆႈၶႂ်ႈပဵၼၼ
် ၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလွၵ်းလ းလီတသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတၵႃႈမီး မိၼ
ူ ၼ
် င်ႇတႃႇတတယိပ်းၵမ်ၵၼ
ူ ်း
ဢမ်ႇၼၼ် ငဝ်းလ းလႂ်လီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းႁူႉၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉလီတသ
ႁႃတၶႃႈမုၼ်းလႆႈလီလိူဝ်ၼႆႉၸိုင် တတၸၢင်ႈထိုင်တီႈယိူင်း ဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈတသ ၵၢၼ်ၵပ်း
သၢၼ် တၵႃႈတတမၼ်ႈ ၵို မ်း မႃးလိူ ဝ် ၵ ဝ်ႇ ယူႇ ။ ဢိ င် ၼိူ ဝ် ၶႅ ပ်း ႁၢင်ႈ သၢမ် ၸဵ င်ႇ ပႃႈတႂ်ႈ ၼႆႉ ဢၼ်
လႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လၼ ၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းႁဝ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တႃႇႁႂ်ႈ
လွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ တဵမ်ထူၼ်ႈၼႆယူႇ။
ပ းဝူၼ်ႉတႃႇလၵႈၶ လႆႈငဝ်းလ းလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၼၼ်ႉ လူတူၺ်းၼီႈၼႃႈလိၵ်ႈ

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

တႃႉ။
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ပိူင်သၢမ်ၸဵင်ႇ ၶပ် မၢၼ်
ၵူၼ်းတပႉၵိၼ်ပိူၼ်ႈ PERSECUTOR)
ဢီးပၼ်ႁႃသႂ်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ
တမႃတသႉတၼးပိူၼ်ႈ
ၶႂ်ႈပဵၼၵ
် ၼ
ူ ်း တၵႃႉဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းၼိဝ
ူ ပ
် ၼ
ိူ ်ႈ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇ
တတႃးသႃႉဢွၵ်ႇ ၵႆႉမီးဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်

ၵူၼ်းတမႃၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်
ူႈႁတ်းႁၢၼ် RESCUER)
ယူႇတီႈၵၢၼ်တမႃၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈတသ
မီးလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်တူဝ်ၵဝ်ႇမႃး
ဢမ်ႇ တူ ၺ်း ပု ၼ်ႈ သု ၼ်ႇ တူ ဝ် တသ
တမႃတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ
မီးၸႂ် ၶႂ်ႈလၵႈၶ ပၼ်ႁႃ

ဢဝ်ပၵ်းပိူင်ပဵၼ်ယႂ်ႇ
မိဝ
ူ ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ
ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉမီးသုၼ်ႇလႆႈတဵမ် ထူၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ ပွင်ႉၶၢင်းၼၼ်ႉ
တမႃဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယုပ်ႈယွမ်း

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလ းတသ တီႈယူႇႁဝ်းတတလႅၵ်ႈလ ႈၵႂႃႇတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ

တႃႇတတထႅမ်တၢင်းလူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ
ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလ းတသ
ၵူၼ်းႁဝ်းလႅၵ်ႈလ ႈတီႈယူႇ

ူႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ

ူႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်

ဢမ်ႇ မီး တီႈ မု င်ႈ မွ င်း
တူ ၵ်း ယူႇ ၼႂ်း လွ င်ႈ ယၢပ်ႇ
ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်ႁဵတ်းသင် ဝူၼ်ႉႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ ိတ်း

ို တ်ႇ

လီ ဢ

ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈလလႈ ဢဝ်ပၼ်ႁႃ ႁဝ်း ၵႂႃႇဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်ပိူၼ်ႈ
တႃႇႁႂ်ႈမႃးလၵႈၶ ပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ငိင
ူ ်ႉလဝႈ တႃႇတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် တႃႇလၵႈၶ ပၼ်ႁႃ လလႈ တႃႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ။်
တမႃပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ
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ၵူၼ်းတပႉၵိၼ်ပိူၼ်ႈ
ဢီးပၼ်ႁႃသႂ်ႇၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ
တမႃတသႉတၼးပိူၼ်ႈ
ၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း တၵႃႉဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇ
တတႃးသႃႉဢွၵ်ႇ ၵႆႉမီးဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်
ဢဝ်ပၵ်းပိူင်ပဵၼ်ယႂ်ႇ
မိဝ
ူ ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉမီးသုၼ်ႇလႆႈတဵမ် ထူၼ်ႈ

ၵူၼ်းတမႃၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်

ူႈႁတ်းႁၢၼ်

ယူႇတီႈၵၢၼ်တမႃၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈတသ မီးလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်တူဝ်ၵဝ်ႇမႃး
ဢမ်ႇတူၺ်းပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်တသ တမႃတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ
မီးၸႂ် ၶႂ်ႈလၵႈၶ ပၼ်ႁႃ
မိူဝ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ ပွင်ႉၶၢင်းၼၼ်ႉ တမႃဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယုပ်ႈယွမ်း

ူႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ

ူႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်

ဢမ်ႇမီးတီႈမုင်ႈမွင်း တူၵ်းယူႇၼႂ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ
ဝူၼ်ႉႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ ိတ်း
ယွ ၼ်း တၢင်း ၸွႆႈ ထႅ မ် ပိူ ၼ်ႈ လလႈ
တႃႇႁႂ်ႈမႃးလၵႈၶ ပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

တ
ို ်ႇ လီဢ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂႁ
် တ
ဵ ်းသင်

ဢဝ် ပ ၼ် ႁႃ ႁဝ်း

ၵႂႃႇဢၢပ်ႈ ဝႆႉ ပၼ် ပိူ ၼ်ႈ

ငိူင်ႉလဝႈ တႃႇတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် တႃႇလၵႈၶ ပၼ်ႁႃ လလႈ တႃႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။
တမႃပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉ

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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ၵၢၼ်ဝူၼ်ႉသွၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းႁၢင်ႈသၢမ်ၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးတီႈလႂ်။
ပၼ် ၶၢဝ်း ယၢမ်း တသ
တူ ၺ်း တီႈ သၢမ် ၸဵ င်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ
ၸွမ်းၼင်ႇတၶႃႈထၢမ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

ၶို ၼ်း ထၢမ် တူ ဝ် ၸ ဝ်ႈ ၵဝ်ႇ

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ မိူဝ်ႈလႂ်
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်

ူႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ်

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းတပႉၵိၼ်ပိူၼ်ႈမိူဝ်ႈလႂ်
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တတၸၢင်ႈလိၵ
ူ ်ႈပဵၼၵ
် ၼ
ူ ်းၸိင
ူ ်ႉႁိုဝ် သင်ဝႃႈမီးတၢင်းလိၵ
ူ ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉတတႁဵတ်းသၢင်ႈ
ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈ

ွၼ်းဢၼ်လႂ်လလႈ သင်ဝႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ငဝ်းလ းတတၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလ ႈၵႂႃႇ

ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၵၢၼ်ၸွမ်း

ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ် လလႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ယူႇတီႈၵၢၼ်ၸွမ်း

ႇ

တူဝၸ
် ဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဝႆႉသတိမၼ
ႅ ်ႈတသ ပ းဝူၼ်ႉဢၼ်ၸမ
ွ ်း

ႇ ႁဝ်းတၵႃႈမီးၵၼ်ယူႇ။

တူဝၸ
် ဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဝ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈသတိမၼ
ႅ ်ႈတသ ႁပ်ႉတၶႃႈမုၼ်းတီႈ တပႃႈလမႈ ၶူးသွၼ် ဢူၺ်းတၵႃႉ
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလလႈ တီႈသိုဝ်ႇတသဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်သၢင်ႈပ းဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ပ းဝူၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ
ပဵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းလွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈဝႆႉသတိမႅၼ်ႈတသ ပဵၼ်လွင်ႈ
တုမ်ႉတွပ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈႁဝ်းမီးၵၢၼ်ထတ်းသၢင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ႁဝ်းၸိုင်တတၸၢင်ႈဝႆႉသတိ
မႃးပ းဝူၼ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတသ ႁူႉလွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇမႃးၸႅင်ႈလႅင်းလီတသ တတၸၢင်ႈႁူႉႁၼ်ပႃး ၵၢၼ်
ၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၵူၼ်းတၢင်ႇတၵႃႉယူႇ။
ယူႇ တီႈ ၵၢၼ် ၸွ မ်း

ႇလူ ၺ်ႈ ဢမ်ႇ ႁူႉတူ ဝ် တသ

လႆႈဢွၵ်ႇပဵၼမ
် ႃးယူႇယဝ်ႉ။ တၢင်းႁၼ်လၵ
ု ်ႉတီႈၵၢၼ်ၸမ
ွ ်း

တၢင်း ႁၼ် လု ၵ်ႉ တီႈ ၵၢၼ် ၸွ မ်း

ႇ

ႇၼၼ်ႉ ပဵၼၶ
် ၵ်ႉတွၼ်ႈပ းၸႂလ
် ၢၵ်ႇလ း

ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းတသ တူၺ်းႁၼ်ထိုင်လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉ။
ပွတ်းတွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈၼႂ်း ပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈပွင်ႇၸႂ် ၵၢၼ်ႁူႉလွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလလႈလွင်ႈပိၼ
ူ ်ႈ
လီငၢမ်း။ ၸိင
ူ ်ႉၼၼ်ၸင်ႇ ႁဝ်းတတၸၢင်ႈ ႁူႉလွင်ႈတူဝထ
် ပ
ူ ်းႁဝ်းလီလီ ပွင်ႇၸႂလ
် င
ွ ်ႈၶုၺ်ႉႁၼ်ႁဝ်းလလႈ
ၸင်ႇတတၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇ ၵွင်ႉၵ ႇၵၼ်တင်းလွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ်ၵၼ
ူ ်းတၢင်ႇတၵႃႉ ။ သဝ်ဝႃႈႁဝ်းပွင်ႇၸႂဝ
် ႆႉ
လွင်ႈတမႃၸွမ်း
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ႁဝ်းလႆႈတွင်းမ ၼႂ်းဢွၵ်းႁဝ်းယဝ်ႉလလႈ ဝႆပဵၼ်တၶႃႈလမ်ႇလွင်ႈ
ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတၶႃႈမုၼ်းၵမ်ႈ

ွင်ႈ တႃႇၸွႆႈႁဝ်းတွင်းမ လလႈ ပွႆႇပႅတ်ႈတၶႃႈမုၼ်းတၢင်ႇဢၼ်

မိူ ဝ်ႈ ွ င်း ယၢမ်း
ဢမ်ႇ မီး ပ းဝူ ၼ်ႉ လ ႈသၢင်ႈ လလႈ
ဢမ်ႇ ဝူ ၼ်ႉ လႆႈ ၵႂၢ င်ႈ ၶႂၢ င် ၼ ၼ်ႉ
ၵၢၼ်ၵင
ိူ ်း လႂ် ႇၼိင
ု ်ႈ ပဵၼမ
် ႃး ၸိင
ူ ်ႉႁိုဝ် လွင်ႈတၢင်းလႆႈပဵၼမ
် ႃး တၢင်းႁၼ်ထင
ို ဢ
် ၼ်ၸမ
ွ ်း ႇ။
ႁဝ်းၶႃႈ မီးလွင်ႈတူဝ်ထူပ်း တီႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တသ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း
ႁဝ်းၶႃႈ သူၼ်ၸႂ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်
ႁဝ်းၶႃႈ ၸူႉ မ်လၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ပ းဝူၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းလႆႈမီးဝႆႉ
ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်တၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပ းဝူၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇဝႆႉ
ႁဝ်းၶႃႈ လမးလိူၵ်ႈဢဝ် တၶႃႈမုၼ်းဢၼ်မႃးထိုင် တီႈတူဝ်ႁဝ်း
ႁဝ်းၶႃႈ တွင်းၵိုမ်းဝႆႉ တၶႃႈမုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၵူၺ်း
ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းဝူၼ်ႉတူၺ်း တၶႃႈမုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းတွင်းၵိုမ်းဝႆႉၵူၺ်း
ႁဝ်းၶႃႈလမးလိုမ်ႉၶိုၼ်း တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းတွင်းမ ဝႆႉ တႃႇႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းလွင်ႈဢၼ်ႁဝ်း
လႆႈၸႂ်
ၵၢၼ်တွင်းမ ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ပ းဝူၼ်ႉမႂ်ႇလလႈ ၵၢၼ်ၸွမ်း

လမးဝူၼ်ႉသွၼ်ႇၶိုၼ်း ဢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၸွမ်း

ႇဢၼ်မႂ်ႇ

ႇလူၺ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ၼၼ်ႉ မီးသင်လ လ

လမးဝူၼ်ႉတူၺ်းၶိၼ
ု ်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်သၸ
ူ ဝ်ႈ ထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းပဵၼလ
် င
ွ ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉတႃႉ။
တႃႇတမႃၸႅၵ်ႇလ

လွင်ႈ

ိတ်း လွင်ႈထုၵ်ႇၼၼ်ႉ တပႃႈလမႈသွၼ်မႃးဝႆႉပၼ်သင်။

သႃႇသၼႃႇႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၼၼ်ႉ သင်ႇသွၼ်ဝႆႉပၼ် လွင်ႈတလႃးၵ
ၼႂ်းမိူင်း ၶူင်းၵၢင်လူင်ၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်။
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိၼ
ူ ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉသင် မႃးတီႈ ဢူၺ်းတၵႃႉ ဢူၺ်တသႈႁဝ်း။
ၵူၼ်းဢၼ်မၼ
ိူ ႁ
် ဝ်းလလႈ ပႅၵ်ႇပိင
ူ ်ႈၵၼ်တင်းတူဝႁ
် ဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းသိဝ
ု ်ႇ ၶဝ်ၸီႉလၼဝႆႉသင်လ လ ။
ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၼ်လီၸွမ်း ဢၼ်ၶဝ်ၸီႉလၼၼၼ်ႉႁိုဝ်
ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတတလိူၵ်ႈဢၼ်လႂ်တသ ယုမ်ႇယမ်

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ်
တႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇလလႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းလၵႈၵၢင် သႃႇသၼႃႇဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် ၼႂ်းမိူင်း
ႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ

လႆႈထတ်းသၢင်ဝႆႉယူႇ။ တႃႇတတသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇလ လ ၸိဝ
ူ ်းၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထင
ို ဝ
် ႆႉ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။

လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ
ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းလၵႈ
သႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ်ၼၼ်ႉ
ထုၵ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
သႃႇသၼႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ပွႆႇပႅတ်ႈ

လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ

လွင်ႈတႅၵ်ႇၵၼ်

ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်

ႁိၼ် တူ

ပုတ်ထ

ၶလိယၼ်

မူႇသလိမ်ႇ
လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ
ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၵၼ်
ၵမ်းသိုဝ်ႈ

26

Karuna Center for Peacebuilding

လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ
ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းလၵႈ
သႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
သႃႇသၼႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ပွႆႇပႅတ်ႈ

ၵူ ၼ်း တၵႃႉဢၼ်

တူ င်ႉ တို ၼ်ႇ တသ

ႁဵ တ်း ၵၢၼ် ၼႂ်း လၵႈ

သႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ် ၼ ၼ်ႉ

ၵႆႉလႆႈထုၵ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း သႃႇသၼႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇပွႆႇပႅတ်ႈလလႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွ
င်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်း တသဢမ်ႇၵႃး မၢင်ပွၵ်ႈ ပိုၼ်

ၢဝ်ႇတၢင်း ၵၢၼ်လၼၵူၼ်းတင်းၼမ်ယူႇ။

ၵၢၼ်ပွႆႇပႅတ်ႈလလႈ ဢမ်ႇႁၼ်လၼ
ီ ၼ်ႉ ပဵၼမ
် ႃး မိဝ
ူ ်ႈတူင်ႇဝူင်းဢၼ်ၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇလ

သႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉ

ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းသႃႇသၼႃႇတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတၢၼ်ႇ
ူႈဢွၼႁူ
် ဝ်သႃႇသၼႃႇၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ၶဝ်ဢၼ
ွ ႁ
် တ
ဵ ်းသၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်း ။ လွင်ႈၼႆႉတတပဵၼလ
် င
ွ ်ႈၶွင်ႉၶမ်
တႃႇ

ူႈတူင်ႉ ၼိင
ု ႁ
် တ
ဵ ်းသၢင်ႈၼႂ်းလၵႈၸုမ်းသႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ်တသ တတဢမ်ႇၶိပ
ု ်ႇၼႃႈၵႂႃႇလႆႈ

ႁႂ်ႈထိင
ု တ
် ီႈၶဝ် မုင်ႈမွင်းဝႆႉတႃႇႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း ၵၢၼ်ပင
ွ ်ႇၸႂ် ၼိဝ
ူ သ
် ႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ် ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးလလႈ
ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်မႃးလႆႈ တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈပၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းယူႇ။
တႃႇလမးထတ်းထွင်ၶိုၼ်း လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ထီႉ
ၵူၼ်းဢၼ်ၵမ်ႉထႅမတ
် ႃႇ သႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ် မႃးဢုပ်ႇၵုမၵ
် ၼ်ၼၼ်ႉ တတၸၢင်ႈသၢင်ႈလွင်ႈ
ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလလႈ လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတူင်ႇဝူင်း ႁႂ်ႈတပႃးၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်
တႃႇတတသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်လလႈ လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၸိင
ူ ်ႉၼၼ် ၶဝ်လဝ
ူ ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်
လလ။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ
ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်

လွင်ႈတႅၵ်ႇၵၼ်ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇ

ူႈဢၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈသႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ် လႆႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလ ႈ
ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ်တင်း ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း သႃႇသၼႃႇၶဝ်
ဢမ်ပိူၼ်ႈႁၼ်ၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းယုမ်ႇယမ် ပ းဝူၼ်ႉမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ။ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈႁၼ်ၶဝ်ပဵၼ်
ၵူၼ်းယုမ်ႇယမ်ပ းဝူၼ်ႉမိဝ
ူ ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇလ လ
ဢၼ်လလႈၶဝ်ယမ
ု ်ႇဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိင
ူ ်ႉၼၼ် မၼ်းသၢၼ်ၶတ်း တင်းလွင်ႈၵိဝ
ူ ်းယမ်ၶဝ်ၼယ
ႆ ူႇ။
တႃႇၵႅတ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈသႃႇသၼႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိဝ
ူ ်းၼႆႉ တတဢမ်ႇမီးလွင်ႈငူပ်ႉငီႉ သင်တတႃႇၵူၼ်းဢၼ်
သႃႇသၼႃႇဢမ်ႇမိူၼ်ၶဝ်။ ၵၢၼ်တႅၵ်ႇၸတ်ႉ ၼႂ်းလၵႈပ းဝူၼ်ႉယုမ်ႇယမ်လူၼ်ႉလိူဝ် ၵူၼ်းသွင်ၸုမ်း
ဢမ်ယမ
ု ်ႇယမ် သႃႇသၼႃႇဢၼ်လဝ
ဵ ၵ
် ၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈမိၼ
ူ ၵ
် ၼ်တင်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇ
လ လ ဢၼ်တသ တတၸၢင်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယႂ်ႇလူင်ႇယူႇ။
တၶႃႈထၢမ် တႃႇလမးထတ်း လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ
ူႈတူင်ႉတိၼ
ု ်ႇပွငသ
် ၢင်ႈ ၵၢၼ်လၵ
ႅ ်ႈလ ႈၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇ လ လ ဢၼ်ၼၼ်ႉ တတႁဵတ်းႁိုဝ်
သၢင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိပ
ု ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈလီတင်း ၵူၼ်းဢၼ်ယမ
ု ်ႇယမ်လၼ
ူ ်ႉလိဝ
ူ ် ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇဢမ်ႇ
မိူၼ်ၵၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းယုမ်ႇယမ်ပ းဝူၼ်ႉမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ
တႃႇႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း သႃႇသၼၢႇမိၼ
ူ ၵ
် ၼ် မီးလွင်ႈၼပ်ႉထိဝ
ု ၵ
် ၼ်လလႈ သၢင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိပ
ု ်ႇ
ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵၼ်လီၼၼ်ႉ

ူႈႁၼ်လီတႃႇဢုပ်ႇၵုမ် လႅၵ်ႈလ ႈၼႂ်းလၵႈ သႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ်လလႈ

ူႈသၢၼ်ၶတ်းတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမလ
် ၵ
ႅ ်ႈလ ႈၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ် လူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်လ လ
ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်လႅၵ်ႈလ ႈၵၼ် ၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇလ လ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၼ်လီ
ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇ ႁၼ်လီတၵႃႈယႃႇ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းလၵႈၵၢင် ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းဢၼ်ၼပ်ႉထိုဝ်
သႃႇသၼႃႇ လဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လီလႆႈမီးတသ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လလႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ၵၼ်
လီၵၼ်တင်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ။
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လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ
ၼႂ်းလၵႈ

ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ

ူႈဢွၼ်ႁူဝ် သႃႇသၼႃႇဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းတသ

မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ပိၼ်ႈ

ူႈဢွၼ်ႁူဝ်လလႈ

ူၼ်ၵၼ်။

ူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်းသႃႇသၼႃႇ ဢမ်မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ပိၼ်ႈ

ူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ

တတမီးလွင်ႈပုတ်း ၶၢတ်ႇတသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ် တႃႇၵႅတ်ႇလၶလႁႉၵင်ႈ သႃႇသၼႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
။ မိူဝ်ႈပဵၼ်မႃးငဝ်းလ း ဢမ်ႇ

ဵင်ႇပဵင်းလလႈ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈတိုၵ်းတတႃးသႃႇသၼႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တတ

ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈႁဵတ်းႁ ႉၸႃႉၼိဝ
ူ ၵ
် ၼ်မႃးယူႇ။ လင်ႈၶွင်ႉၶမ် ဢၼ်ၵႆႇလႆႈႁၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ဢပ
ု ်ႇၵုမလ
် ၵ
ႅ ်ႈလ ႈ
ၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇ လ လ ဢၼ်ၼၼ်ႉ

ူႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇဢုပ်ႇၵုမလ
် ၵ
ႅ ်ႈလ ႈၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇလ လ

ဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းၼိဝ
ူ ်

ူႈၼမ်းၼႂ်းသႃႇသၼႃႇ လဵဝၵ
် ၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းႁ ႉၸႃႉ

ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ူႈမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼဝ
ိူ ် ၵၢၼ်ဢပ
ု ်ႇၵုမလ
် ၵ
ႅ ်ႈလ ႈ ၼႂ်းလၵႈသႃႇ သၼႃႇလ လ ဢၼ်ၼၼ်ႉ

မီးယိင
ူ ်းဢၢၼ်း တႃႇလႁႉၵင်ႈၵၢၼ်ႁတ
ဵ ်းႁ ႉၸႃႉ လလႈ တႃႇႁႂ်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈၵၢၼ်ႁတ
ဵ ်းႁ ႉ ၼိဝ
ူ ၵ
် ၼ်ယဝ်ႉ။
ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွၵ်းလ း တႃႇႁူမ်ႇငမ်းလႆႈၼိူဝ်
တၵႃႇ

ူႈၼမ်းၼႂ်းသႃႇသၼႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈ

ႆးလလႈ လႁႉၵင်ႈ လွင်ႈသုၵ်းယုင်ႈသႃႇသၼႃႇလႆႈ။

ၼင်ႇ ႁိုဝ်

ၵူ ၼ်း ၸု မ်း ယု မ်ႇ ယမ် ၸႂ်ႉ တို ဝ်း

ပ းဝူ ၼ်ႉ မိူ ဝ်ႈ ၵွ ၼ်ႇ

ဢၼ် ပဵ ၼ် ၼႂ်း

ူႈ ၶဵ ၼ် ႁ ဝ်း

ပိူၼ်ႈတတႁူႉၸၵ်းၼမ်မႃး လလႈ တတဢဝ်လိူင်ႈ ဢတယး လႆႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း
ဢၼ်တၶႉၶဵင်ႇၵၼ် ၸုမ်းဢၼ်ယုမ်ႇယမ် ပ းဝူၼ်ႉမိူဝ်ႈ ၵွၼ်ႇၼၼ်ႉၼႆၵႆႉလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။
တႃႇတတလႆႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼမ
် ႃးၼၼ်ႉ
ၶဝ်ၶတ်းၸႂႁ
် တ
ဵ ်းသၢင်ႈယူႇတသတႃႉ ၵွပ်ႈ

ူႈၵမ်ႉထႅမၵ
် ၢၼ်ဢပ
ု ်ႇၵုမ် ၼႂ်းလၵႈသႃႇ သၼႃႇလ လ ဢၼ်

ူႈဢွၼႁူ
် ဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမၵ
် ၢၼ်ဢပ
ု ်ႇၵုမ် ၼႂ်းလၵႈ သႃႇသၼႃႇ

ဢၼ်မီးၼႂ်းၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိဝ
ူ ်ႈၼၼ်ႉလွင်ႈႁၼ်
ယႂ်ႇမႃးတသ

တ
ိ ်းၵၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ

ူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လီ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ် ၼႂ်းလၵႈသႃႇသၼႃႇလ ဢၼ်ၼၼ်ႉတၵႃႈ

ဢမ်ႇယွမ်းယွၼ်ႇ ယၢၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

ႂ်တသ ၵႂႃႇၸွမ်း ႆးသႃႇသၼႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
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တၶႃႈထၢမ် တႃႇဝူၼ်ႉသွၼ်ႇၶိုၼ်း လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ
ၼႂ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈသႃႇသၼႃႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ

ူႈၼမ်းတင်းသွင်

ႇ တတဢမ်ႇမီးဝၼ်း

ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် တသ ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း တတဢမ်ႇထူပ်းၺႃး
လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလူၺ်ႈ လ းဝူၼ်ႉ လ းႁဵတ်းသၢင်ႈ

ူႈဢွၼ်ႁူဝ် တင်းသွင်

ႇၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမီး

လွင်ႈႁဵတ်းႁ ႉၸႃႉၼိူဝ်ၵၼ်လလႈ ၵုမ်းၵမ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တတထုၵ်ႇလီၶပ်ႉၶိုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်
တႃႇတတၶပ်ႉၶိင
ု ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိင
ူ ်ႉၼၼ်
ႁႅၼ်းၼၼ်ႉ

တ
ႂ် တတၵႃႉ ဢွၼႁူ
် ဝ်ႁတ
ဵ ်းသၢင်ႈ လွင်ႈတႃႇတတၶပ်ႉၶိင
ု ႁ
် ၢင်ႈ

ူႈလႂတ
် တပဵၼၵ
် ၼ
ူ ်း သပ်းလႅင်းပၼ်တီႈတူင်ႇဝူင်းၵူႈ

တႃႇတတၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ၶပ်ႉၶိုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉ

ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်တပႃမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်

ူႈၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႂ်းလၵႈသႃႇ

သၼႃႇ လ လ ဢၼ်ၶဝ်သမ်ႉ တတၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၼႃႈတီႈသင်

တႃႇတတႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၸွမ်း

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလီလီ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်တတလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်
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ၶၵ်ႉတွၼ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉမီးလ ပိူင် တၢင်းႁၼ်ထိုင်တၵႃႈမီးလ မဵဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ၵၼ်ၼႆႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ
လတႇပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၼႆႉမၼ်းမိၼ
ူ ၼ
် င်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၼင
ို ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဝ်းတတႁဵတ်းၸိင
ူ ်ႉႁိုဝ်တတ
လတႇၶၢဝ်းတၢင်းလလႈၼင်ႇႁိုဝ်တတ တ်ႈတီႈ တ်းတၢင်းၼၼ်ႉသမ်ႉတတလႆႈႁဵတ်း ၸိင
ူ ်ႉႁိုဝ်ၼၼ
ႆ ၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ပိုတ်ႇ
ယိူင်းဢၢၼ်း တၵႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်လလႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ
ၶူင်ႈသၢင်ပၵ်းပိူင်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇငဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်
ႁူမ်ႈႁႃယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်
ၶူၼ်ႉႁႃဢၼ်ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႆႉ
ိုၵ်း

ွၼ်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်

ၶူၼ်ႉႁႃလွင်ႈဝႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပဵၼ်မဵဝ်းႁိုဝ်လလႈဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ လွင်ႈၶၢတ်ႇလွင်ႈယုမ်ယမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ
ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပိူၵ်ႇၼွၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇပႃးဢၼ်လိုၵ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသင်
ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလွင်ႈထဵင်တမႃးၵၼ် ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်
ႁူဝ်ၸႂ်ၶွင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ယိူင်းဢၢၼ်း

ႁႃလွၵ်းလ းပွင်ႇၸႂ်လ းမႂ်ႇႁႂ်ႈတင်းတူဝ်းႁဝ်းလလႈတၢင်ႇတၵႃႉပွင်ႇၸႂ်မိူၼ်ၵၼ်

ၼင်ႇႁိုဝ်တတလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ
တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇဢူၵ်းပိုတ်ႇၸႂ်လွင်ႈသုၼ်တူဝ်လလႈတူဝ်ထူပ်း
ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈ
ပူၵ်းပွင်

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလၢတ်ႈလၼလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ဢၼ်ၶဝ်လႆႈထူပ်းမႃး

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

ူႈထွမ်ႇလီတသႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပ းဝူၼ်ႉမႂ်ႇတသႁပ်ႉထွမ်ႇတၢင်းႁၼ်
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ထိုင်ဢၼ်ပိူင်ၵၼ်
ပိုတ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတတထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂၵ
် ၼ်ၸင
ႅ ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းၼႆမၼ်းတတၸၢင်ႈပဵၼ် မိၼ
ူ ၼ
် င်ႇ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈထွမ်ႇသဵင်
တဵၵ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း

ႇလဵဝ်တၵႃႉလဵဝ် သဵင်ၵူၼ်းၸုမ်းတဢႇဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး
င
ိ ်းယၢမ်ႈဢၼ်ဢဝ်ၸမ
ု ်း

မ
ႂ် ၼ်းပဵၼယ
် ႂ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈလွင်ႈပႅၵ်ႇပိင
ူ ်

တၵ်းတတလႆႈသိုပ်ႇထဵင်ၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ သိုပ်ႇလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃထႅင်ႈ လလႈႁႃလွၵ်းလ းတႃႇ
ငိူင်ႉလဝႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈယၢပ်ႇ

ိုတ်ႇ

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလူပ်းလိုၼ်း
ယိူင်းဢၢၼ်း

ပ်ႈဢဝ်လွင်ႈဢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးလလႈလွင်ႈဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းမႃးၼၼ်ႉႁူမ်ႈ

ၵၼ်။ ပူၵ်းပွင်ဝၢင်း

ႅၼ်တသလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ

တၵႃႉဢၼ်မီးတူဝ်ထူပ်းလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတၵ်းတတလႆႈႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပႃး ဢွၵ်းတဢႃ ႁူဝ်ၸႂ် တသ
လလႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ
လူင်ႉလႅၼ်ႇလလႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ယိူင်းမ ဢၼ်တပႃႇဢွၵ်ႇမႃးဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း တသ
ပွင်ႇၸႂ်ပႃးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈမၼ်း
ဝၢင်း

ႅၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်တတဢဝ်တၢင်းႁူႉဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း

ထတ်းသၢင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်ႉၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ သင်ဢမ်ႇ ပ်ႈဢဝ်လင
ွ ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလလႈလွင်ႈတူဝထ
် ပ
ူ ်းလႆႈၼႆၸင
ို ် ၸၢင်ႈတတပဵၼ်
မိူၼ်ၼင်ႇ
တတထုၵ်ႇတဵၵ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႉလွၵ်းလ းမူႇၸုမ်းတသတႅပ်းတတ်း
တႃႇတတလူင်းမိဝ
ု ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတၵႃႈမိၼ
ူ ဢ
် မ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇ မိၼ
ူ ဢ
် မ်ႇၶဝ်ႈတီႈၶဝ်ႈတၢင်း
ပ းဝူၼ်ႉၼမ်ၼႃႇတသႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးယိူင်းမ ဢၼ်တႅတ်ႈတတႃး
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ဝၢင်း

လွင်ႈဝၢင်း

ႅၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ႅၼ်တႅတ်ႈတႅတ်ႈတတႃးတတႃးၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈလတႉလတႉတွၼ်ႈတႃႇ

ူႈၵႅဝ်ပၢင် ၵွပ်ႈၼၼ်

တၵ်းတတလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတသဝူၼ်ႉပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇ
ဢူဝ်းၼၼ်ႉမၼ်းတတတိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃး။ လွင်ႈဝၢင်း

ႅၼ်လီၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈယုမ်ယမ်ႁဝ်းတၵႃႈတိူဝ်း

ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈႁဝ်းတတလႆႈဢုပ်ႇတတႃႇ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ၵူႈတၵႃႉ။ လွင်ႈဝၢင်း

ႅၼ်လီၼ

ၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းလႆႈတိဝ
ု ်ႉတၢင်းတႃႇတတဢဝ်လၵ
ွ ်းလ းမႂ်ႇမႂ်ႇမႃးၸႂ်ႉတိဝ
ု ်းၼႂ်းပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်း ယဝ်ႉတၵႃႈ
ႁဵတ်းႁႂ်ႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူႈတၵႃႉလႆႈလၢတ်ႈလၼလွင်ႈၶွင်ၶဝ်တသၼပ်ႉယမ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်။

တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝၢင်း

ၼ
ႅ ပ
် ၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉမီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းလ ၶၵ်ႉ တွၼ်ႈ။

တၶႃႈထၢမ်တၶႃႈထိၼိုင်ႈဢၼ်သူတတလႆႈႁႃတၶႃႈတွပ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉလတႉ ယွၼ်ႉသင်လလႈထုၵ်ႇလီ
မီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ တူၺ်းၶိုၼ်းတွၼ်ႈႁူဝ်တၶႃႈဢၼ်ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီမီးပၢင်ဢုပ်ႇ
ဢူဝ်းလွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႃႈ ႁႃတၶႃႈတွပ်ႇပၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈလွင်းတၢင်းဢၼ်လႂ်မၼ်းမႅၼ်ႈ
ၸွမ်းငဝ်းလ းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တပႃးယဝ်ႉတၵႃႈ တႅမ်ႈယိူင်းမ ၶွင်သူၸဝ်ႈဝႆႉတသ မၼ်းတတၸွႆႈႁႂ်ႈသူ
ၸဝ်ႈတႅပ်းတတ်းလႆႈတႃႇတသႇ။
သင်ဝႃႈႁဝ်းႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းယဝ်ႉဝႃႈယွၼ်ႉသင်ႁဝ်းၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ႁဵတ်း
ၸွမ်း

ႅၼ်ၵၢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

လွင်ႈၶဝ်ႈထိုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ

ိတ်ႈမွၵ်ႇ

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လလႈလိူၵ်ႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ
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လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈတီႈ လိူၵ်ႈဢွင်ႈတီႈလလႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွင်ႈတီႈ
ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လိူၵ်ႈလွၵ်းလ းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လလႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
တိတ်းတၢမ် သင်ဝႃႈထုၵ်ႇလီမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တသဢၼ်ဢၼ်ဝ းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉၼႆ တၵ်း
တတလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ။

လွင်ႈၶဝ်ႈထိုင်
တတ

ိတ်ႈမွၵ်ႈ

ႂ်

တတ

ိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈတီႈ
တတၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတီႈလႂ်
တတႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ႁႂ်ႈဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉပဵၼ်တီႈဢုၼ်ႇၸႂ်သိူဝ်းၸႂ်တႃႇ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

တတႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတတၸၢင်ႈၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း
ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူင်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
တတဢုပ်ႇႁူဝ်တၶႃႈသင်
ၸႂ်ႉလွၵ်းလ းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းမဵဝ်းလႂ်
ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတတမီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်
ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတၶႃႈထၢမ်တႃႇ တၶႃႈ

ၶိူင်ႈၸႂ်ႉဢၼ်လူဝ်ႇတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
တတလူဝ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉသင်လ လ
ႁႅင်းၵူၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
ႂ်တတပဵၼ်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်

ႂ်တတပဵၼ်

ူႈမၢတ်ႈမ

ႂ်တတပဵၼ်

ူႈတိတ်းတၢမ်တႃႇၵဵပ်း မ်တၶႃႈႁၼ်ထိုင်

တိတ်းတၢမ်

ႅၼ်ၵၢၼ်

ၸွင်ႇထုၵ်ႇသိပ
ု ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈၶၵ်ႉၼိင
ု ်ႈႁႃႉ ၸွင်ႇထုၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းထႅင်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်
ၸွင်ႇထုၵ်ႇလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းတသမဵဝ်းမဵဝ်းႁႃႉ။
ပိုၼ်လ
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တၶႃႈမုၼ်းဢၼ်တူၵ်းလူင်းဝႆႉပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပၼ်

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူႈတၵႃႉ။

Karuna Center for Peacebuilding

ၶိူင်ႈၵႅမ်မိုဝ်းတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

တွၼ်ႈၼႆႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ်ၶိူင်ႈၵႅမ်မိုဝ်းတႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ ၶိူင်ႈၵႅမ်မိုဝ်းမီးမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ
ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းတူဝ်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်

ၶႅပ်းတၶႃႈထၢမ်
တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉဢၼ်ၵႆႉထူပ်းၺႃး

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းတူဝ်
ထႅမ်ပၼ်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်

ိုၼ်တွင်ႈထၢမ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းလတႉလတႉ။ တပႃးဝႃႈသူၸဝ်ႈထႅမ်ပၼ်လွင်ႈ

မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်တၵႃႈသူၸဝ်ႈတတၸၢင်ႈထတ်းၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈလူဝ်ႇထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉသင် တွၼ်ႈလႂ်
ၼႆယဝ်ႉ။

1 = တႃႇတသႇ

ၶႃႈယူႇ

2 = မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်

3 = ၵႆၵႆၼိုင်ႈပွၵ်ႈ

4 = ဢမ်ႇတသပွၵ်ႈ

ႇလဵဝ်တသထဵင် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပ းဝူၼ်ႉလလႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ပိူၼ်ႈ

1

2

3

4

3

4

ပိူၼ်ႈယုမ်ႇၶႃႈင ႈ ၶႃႈတၵႃႈဢမ်ႇၶႃႉၸိုဝ်ႈၶ သဵင်ပိူၼ်ႈ

1

2

ၶႃႈၵ ိ ၵ်ႈလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၼ်ပိူၼ်ႈ လလႈၵ ိ ၵ်ႈပဵၼ်တီႈတိူင်ႇပၢင်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈ

1

2

3

4

မၼ်းင ႈတႃႇၶႃႈၼႃႇတႃႇတတထၢမ်တၶႃႈထၢမ် လလႈၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁူႈၶႂ်ႈႁၼ်

1

2

3

4

1

2

3

4

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၶႃႈဢ တႃႇတတလၢတ်ႈတတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇတပႃးႁူႉၸၵ်း

6. ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈသင်ၶႃႈၵ ိ ၵ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း ယွၼ်ႉၶႃႈသူၼ်ၸႂ်ဝႃႈႁဵတ်းသင်ၵူၼ်းႁဝ်း
မီးပ းဝူၼ်ႉပႅၵ်ႇပိူင်ၵၼ်

1

2

3

4

မၼ်းၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၼႃႇတႃႇၶႃႈတတယုမ်ႇယမ်ပိူၼ်တသလၢတ်ႈလၼတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈ

1

2

3

4

ၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ တသပႂ်ႉတူၺ်းလႆႈဢၼ်ပိူၼ်ႈလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၶႃႈဢမ်ႇၸွႆႈလၵႈလိတ်ႈ
ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၶႃႈႁူႉတၶႃႈတွပ်ႇလလႈလွၵ်းလ းလၵႈလိတ်ႈမၼ်းယူႇတသတႃႉ။

1

2

3

4

မၼ်း ယၢပ်ႇ တႃႇၶႃႈၼႃႇတႃႇတတဝူ ၼ်ႉ တၶႃႈထၢမ် တသထၢမ် ပိူ ၼ်ႈ
ယဵၼ်ႇလငႈတႃႇတတထၢမ်ပိူၼ်ႈ။

1

2

3

ၶႃႈဝူ ၼ်ႉ ဝႃႈမၼ်း ဢမ်ႇ

4

မၼ်းင ႈတႃႇၶႃႈၼႃႇတႃႇတတဢုပ်ႇတတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ၶႃႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်တပႃးလႆႈဢု
ပ်ႇတတႃႇပိူၼ်ႈလလႈတပႃႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ။

1

36

2

3
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Karuna Center for Peacebuilding

ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းတူဝ်

ူႈၵႅဝ်ပၢင် တႃႇပၼ်မၢၵ်ႈ

တပႃးဝႃႈသူပၼ်မၢၵ်ႈယဝ်ႉၼႆ ဢဝ်မၢၵ်ႈၼၼ်ႉထႅမသ
် ႂ်ႇၼႂ်းလွၵ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

ထႅဝ် 2

ထႅဝ် 1
ၶႃႈယူႇ ႇလဵဝ်တသထဵင် ဢမ်ႇ
ယွမ်းႁပ်ႉပ းဝူၼ်ႉလလႈတၢင်း
Q1: _________
ႁၼ်ထိုင်ပိူၼ်ႈ

Q2: _________

ၶႃႈၵ ိ ၵ်ႈလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၼ်
ပိူၼ်ႈ လလႈၵ ိ ၵ်ႈပဵၼ်တီႈတိူင်ႇ
Q3: _________
ပၢင်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈ

မၼ်းင ႈတႃႇၶႃႈၼႃႇတႃႇတတ
ထၢမ်တၶႃႈထၢမ် လလႈၶႃႈပဵၼ်
Q4: _________ ၵူၼ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁူႈၶႂ်ႈႁၼ်

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၶႃႈဢ တႃႇတတ
လၢတ်ႈတတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇ
တပႃးႁူႉၸၵ်း
Q5: _________

ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈသင်ၶႃႈၵ ိ ၵ်ႈလဵပ်ႈ
ႁဵၼ်းႁႂ်ႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း ယွၼ်ႉၶႃႈ
Q6: _________ သူၼ်ၸႂ်ဝႃႈႁဵတ်းသင်ၵူၼ်းႁဝ်း
မီးပ းဝူၼ်ႉပႅၵ်ႇပိူင်ၵၼ်

ပိူၼ်ႈယုမ်ႇၶႃႈင ႈ ၶႃႈတၵႃႈဢမ်ႇ
ၶႃႉၸိုဝ်ႈၶ သဵင်ပိူၼ်ႈ

ၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ
မၼ်းၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၼႃႇ
တႃႇၶႃႈတတယုမ်ႇယမ်ပိူၼ်တသ
လၢတ်ႈလၼတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈ Q7: _________
မၼ်းယၢပ်ႇတႃႇၶႃႈၼႃႇတႃႇ
တတဝူၼ်ႉတၶႃႈထၢမ်တသ
ထၢမ်ပိူၼ်ႈ ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်း
ဢမ်ႇယဵၼ်ႇလငႈတႃႇတတထၢမ် Q9: _________
ပိူၼ်ႈ။

ႁူမ်ႈ _________

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

တသပႂ်ႉတူၺ်းလႆႈဢၼ်ပိူၼ်ႈလၵႈ
လိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၶႃႈဢမ်ႇၸွႆႈလၵႈ
လိတ်ႈပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၶႃႈႁူႉတၶႃႈ
Q8: _________ တွပ်ႇလလႈလွၵ်းလ းလၵႈလိတ်ႈ
မၼ်းယူႇတသတႃႉ။
မၼ်းင ႈတႃႇၶႃႈၼႃႇတႃႇတတ
ဢုပ်ႇတတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ
Q10: ________ ၸၵ်း ၶႃႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်တပႃး
လႆႈဢုပ်ႇတတႃႇပိူၼ်ႈလလႈတပႃႈ
လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ။

_________
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တီႈပွင်ႇလွင်ႈပၼ်မၢၵ်ႈ
ထႅဝ် 1
ထႅဝ်

မွၵ်ႈလၢတ်ႈလၼလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတႃႇတတပဵၼ်

သူၸဝ်ႈလိူၵ်ႈမ
ယူႇ

ဢမ်ႇၼၼ် မ

ူႈၵႅဝ်ပၢင်။ မၢၵ်ႈဢၼ်တႅမ်ႇၼၼ်ႉပွင်ႇဝႃႈ

တင်းမူတ်း။ တီႈပွင်ႇမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

ႇလဵဝ်တသထဵင်

ၵ ိ ၵ်ႈလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၼ်ပိူၼ်ႈလူၺ်ႈပ းဝူၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ဢ လလႈဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈတတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း
ဢမ်ႇယုမ်ႇပိူၼ်ႈင ႈ
မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ

ိုတ်ႇတႃႇတတထၢမ်တၶႃႈထၢမ်

ထႅဝ်
ထႅဝ် မွၵ်ႈလၢတ်ႈလၼလွၵ်းၶႅငတ
် ႃႇတတပဵၼ်
ဢမ်ႇၼၼ် မ

ူႈၵႅဝပ
် ၢင်။ မၢၵ်ႈဢၼ်တမ
ႅ ်ႇၼၼ်ႉပွင်ႇဝႃႈ သူၸဝ်ႈလိၵ
ူ ်ႈမ

တင်းမူတ်း။ တီႈပွင်ႇမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

ပိူၼ်ႈယုမ်ႇသူ လလႈ သူတၵႃႈဢမ်ႇၶႃႉၸိုဝ်ႈၶ သဵင်ပိူၼ်ႈ
ၵ ိ ၵ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ် လလႈမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝူၼ်တၶႃႈထၢမ်င ႈ
မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈပ းပ း
မီးလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ လလႈၸွႆႈလိူဝ်လၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၼ်ပိူၼ်ႈ
မၼ်းင ႈၼႃႇတႃႇတတဢုပ်ႇတတႃႇပိူၼ်ႈပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း
ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈတၵႃႉမီးလွၵ်းၶႅင်လလႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၵၼ်ၵူႈတၵႃႉ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းတတၸွႆႈ
ၵမ်ႉပၼ်သၼ
ူ င်ႇႁိုဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉလွင်ႈၵႅဝပ
် ၢင်ၼၼ်ႉတတလီမႃးလိဝ
ူ ၵ
် ဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ
သပ်းလႅင်းလၼဝႆႉႁႂ်ႈႁၼ်

ၢင်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႈသူ

ထႅဝ် ယွမ်းလူင်း လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ

38

ထႅဝ် ယွမ်းလူင်း လွၵ်းၶႅင်
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ၶႅပ်းတၶႃႈထၢမ်
ၶႅပ်းတၶႃႈထၢမ်ၸဝ
ိူ ်းၼႆႉမၼ်းပဵၼတ
် ၼ
ွ ်ႈတႃႇသူတတ
တပႃးဝႃႈ

ၵ
ို ်းတွင်ႈထၢမ်တႃႇၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶွငပ
် ၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်း

ၵ
ို ်းတူၺ်းသူတတႁူႉဝႃႈတၶႃႈထၢမ်လသ
ႂ် ၸ
ူ ၢင်ႈဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိဝ
ု ်း တၶႃႈလႂသ
် မ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႉတိဝ
ု ်းလႆႈၼႆ။

တပႃးဝႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းယဝ်ႉၼႆႉၸိုင်ႁဝ်းတတႁူႉဝႃႈပိူၼ်ႈတတတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းတၶႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉ
ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတတၵိုင်ႇၵၢမ်ႇၼၼ်ႉၼႆႁဝ်းလမးထတ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇၶူင်ႁဵတ်းတၶႃႈထၢ
မ်မႂ်ႇႁင်းတၵႃႉလဵဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတတမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလ း။ ႁဝ်းၶႃႈမီးလၸႈပဝ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈသူၸဝ်ႈတႅမ်ႈ
လူင်းတၶႃႈထၢမ်မႂ်ႇဢၼ်သူၸဝ်ႈၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။

ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလၸႈတသဢဝ်မႃးတိတ်းၸပ်းၵၼ်လ လ ၸၼ်ႉ တပႃးယဝ်ႉတၵႃႈၵႅတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၶႅပ်းၶႅပ်း။
တပႃးၶႂ်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇဢၼ်ပဵၼ်သီမၼ်းတၵႃႈလႆႈ မၼ်းတတၸၢင်ႈယႅၵ်ႈႁႂ်ႈပိူင်ႈၵၼ်တၶႃႈထၢမ်မဵဝ်းလႂ်
မဵဝ်းၼၼ်ႉ။

ၶႅပ်း

ၢင်ႉတႃႇ

ၶႅပ်း ၢင်ႉတႃႇ
ဢုပ်ႇဢူဝ်း။

ူႈၵႅဝ်ပၢင်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်ၼႆႉမၼ်းတတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်သူမိူဝ်ႈ

တၶႃႈ

ွင်းတိုၵ်ႉ

ိုၵ်းတႃႇၵႅဝ်ပၢင်

ၢင်ႉ

ဢဝ်တၶႃႈႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈမီးဝႆႉဢွၼ်တၢင်း မႃးဝူၼ်ႉပႃး
ၵၢၼ်ၸွမ်း ႇ ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်း
ဢိင်ၼိူဝ် ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသိုပ်ႇထၢမ် တၶႃႈထၢမ်ယွႆႈတသ
ပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၵမ်းလဵဝ်
လွင်ႈတတ်းသိၼ် တီႈဢဝ်လၢတ်ႈလၼၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်မူၵ်းဝႆႉ
ဢွၼ်ႁူဝ်တသလၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူၼ်းတုမ်ႁႂ်ႈပႃး ႇႁဝ်း
ပိုင်ႈဢိင်တၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်လတႉမီးလတႉ ၼမ်လိူဝ်တသ တူဝ်ထူပ်း
ပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်တတပဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈလလႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼမ်
တွပ်ႇထဵင်ၵၼ် ပၼ်ႇတူင်ႇ
လတႇထၢမ်တၶႃႈထၢမ် ၸွင်ႇသူဝူၼ်ယူႇႁႃႉ

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ

တသ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ
ၸၢတ်ႈပၢၼ်သူ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ

တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ

ၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိုဝ်

လွင်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ

တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ

ၼႆလမ်ႇလွင်ႈတႃႇသူၸိူင်ႉႁိုဝ်

တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ

လၢတ်ႈလၼတူၺ်း လွင်ႈယုမ်ႇယမ်သူၸဝ်ႈ

တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ

တၶႃႈထၢမ်ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၸႂ်ႉထၢမ်မိူဝ်ႈလတႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

ၵဵ ဝ်ႇ လူ ၺ်ႈ လွ င်ႈ

တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ

တူ ဝ် ထူ ပ်း သူ

"

တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ

သူၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈ

တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ

တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ

ၼႆႉ မ ထိုင် တႃႇသူၸိူင်ႉႁိုဝ်

လွင်ႈ

တၶႃႈထၢမ်ပိုတ်ႇ
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ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်

ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်

ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၸွင်ႇမၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၶႃႈႁႃႉ။

ၼ ၼ်ႉ ပဵ ၼ်

လွင်ႈယုမ်ႇယမ် လွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ် ပ းဝူၼ်ႉသူ

ၼႆႉတသ မၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ

မိူ ဝ်ႈ သူ လၢတ်ႈ ဝႃႈ
သူၶႂ်ႈပွင်ႇဝႃႈသင်ၶႃႈ။

သူလၢတ်ႈၵႂႃႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ

ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်

ၼၼ်

ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်

ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်

ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်

လၢတ်ႈလၼမႃးပၼ် တူဝ်ထူပ်းသူ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ
လွင်ႈၼႆႉထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ

လၢတ်ႈလၼမႃးပၼ်လင
ွ ်ႈၼႆႉ ထႅင်ႈဢိတ်းၼိင
ု ်ႈ

ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇတပႃးပွင်ႇၸႂ်လီ သပ်းလႅင်း

ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်

ပၼ်ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ

ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်

ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်

"

လ းတွင်ႈထၢမ်မဵဝ်းၼႆႉမၼ်းတတႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁတ်းလၢတ်ႈလလႈသပ်းလႅင်းႁူဝ်ယွႆႈပၼ်ထႅင်ႈ

တၶႃႈထၢမ် ဢၼ်ထၢမ်တၶႃႈသပ်းလႅင်း လၼလွင်ႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈႁၼ်
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ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း

ၼၼ်ႉ

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း

လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ။

သူၸဝ်ႈဝႆႉသတိမႅၼ်ႈသင်

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း

သူၸဝ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ၶဝ်

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း

မၼ်းမိူၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ

မိူဝ်ႈသူၸဝ်ႈလႆႈငိၼ်းလွင်ႈ

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းတသ

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း

ၶုၺ်ႉႁၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ

ၼႂ်းၸႂ်သူပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်

"

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း

လဵဝ်ၼႆႉ။

တွၼ်ႈၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈ

ၼႂ်းၸႂ်သူၸဝ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႁိုဝ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၵ်ႉ

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း

ဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်တူၺ်းပၼ် ၶိုၼ်းလွင်ႈ

တၶႃႈထၢမ်မဵဝ်းၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတၵႃႉၼိုင်ႈလလႈတၵႃႉၼိုင်းၼႂ်းၸုမ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃး

ထၢမ်တၶႃႈထၢမ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း
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ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ႁႃႉ

မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၵႂႃႇလႁႉႁၢမ်ႈပိူၼ်ႈ တႃႇၶဝ်တတလၢတ်ႈလၼ

လွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼိူဝ်တၶႃႈထၢမ်

တတပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၸွင်ႇပ းဝူၼ်ႉၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ

ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၸွင်ႇပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ႁူၺ်းပိူၼ်ႈႁႃႉ

တၶႃႈထၢမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ

ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ူႈၵႅဝ်ပၢင်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတႃႇပူၵ်းပွင်လ ႈတွင်ႈထၢမ်

သဵင်ၶိုၼ်ႈလူင်းလလႈ လွင်ႈယွၼ်ႇၸႂ်

ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

တင်းလင်တၶႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉ
ၸွင်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်ထႅင်ႈ

ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

တၶႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းတတႁဵတ်းႁႂ်ႈ

တၶႃႈတွပ်ႇဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ

ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

တတပဵၼ်သင်

တၶႃႈယိင
ူ ်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈထၢမ်ၼၼ်ႉ

"

တၶႃႈထၢမ် ထၢမ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
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တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းလွင်ႈၶႅင်ႇတႃႉဢၼ်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်ၵႆႉၵႆႉထူပ်းၺႃး

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ၵႂႃႇင ႈင ႈလူမ်လူမ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ
ႁူမ်ႈ ၶဝ် ႁၢၼ်ႉ ၸႂ် လလႈပွ င်ႇ ၸႂ် ၼိူ ဝ် ပၢင် ဢု ပ်ႇ ဢူ ဝ်း ။

ူႈၶဝ်ႈ

ၵူ ၺ်း ၵႃႈမၼ်း တၵႃႈမီး လွ င်ႈ ၶဵ င်ႇ တႃႉလွ င်ႈ

ႁဵတ်းသၢင်ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းယူႇ။ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ႇယၢင်ႇလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉဢၼ်ၵႆႉယၢမ်ႈႁူပ်ႉၺႃး
လလႈလွၵ်းလ းတႃႇလၵႈလိတ်ႈမၼ်း။
ငဝ်းလ း

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႈ

ွင်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် လႅပ်ႈဢ ဝႆႉ

လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း လဵပ်ႈတူၺ်း

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢၼ်ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်တသ ၵူၺ်း

ၵႃႈယႃႇတပတူၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပၵ်းတူၺ်းၶဝ်။ ယၵ်တူၺ်းၼႃႈၶဝ် ပိူဝ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႁူဝႃႈသူၶႂ်ႈ
ႁႂ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈသင်တသမဵဝ်းမဵဝ်း။ တူၺ်းငဝ်းလ းၶဝ်ဝႃႈၶဝ်လဵပ်ႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းပၢင်မိူဝ်ႈလႂ်။ လ း
ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼၼ် လူဝ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ၼိုင် ႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းလဵၵ်လဵၵ် ၼၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ
ၶဝ်လူင်ၸႂ်ယဵၼ်ၸႂ်မႃး။
ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ၸွင်ႇတတႁတ်းလၢတ်ႈႁတ်းၸႃမႃးတပႃးဝႃႈၶဝ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈယဝ်ႉလ လ ပွၵ်ႈၵွၼ်ႇ။
သင်ဝႃႈ

ႂ်တသတၵႃႉတၵႃႉၼၼ်ႉႁတ်းလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉၼႆႉတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈၼင်ႇႁို

ဝ်ၶဝ်တတႁတ်းလၢတ်ႈမႃးထႅင်ႈ။ ဢုပ်ႇၸွမ်းၶဝ်တၢင်းၼွၵ်ႈမိူဝ်ႈပႆႇလတႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလၼႇ ဝ းလင်
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉလၼႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ငဝ်းလ း ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉဢုပ်ႇၵႆႉလၢတ်ႈလပႉပုၼ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း
လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈ

ူႈၵႅဝ်ပၢင်တႃႇတတၵုမ်းထိင်းပၢင်။ တပႃးဝႃႈ

ူႈ

ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတသတၵႃႉတၵႃႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼႆ တၵ်းတတလႆႈၶဝ်ႈၸိမ်လၢတ်ႈတသတတ်းမၵ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ်ၶဝ်။ ႁဝ်းတတၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉယၵ်ႉတူၺ်းၶဝ်ပိူဝ်ႈပၼ်

ၢင်ႉ။ မွၵ်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူႈ

တၵႃႉပွင်ႇၸႂဝ
် ႃႈၵူႈတၵႃႉမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈလၢတ်ႈၸႃ။ ဢဝ်ပင
ိူ ဢ
် ၼ်ၶင
ူ ်ႈသၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိဝ
ု ်း။
မိူၼၼ
် င်ႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတၵႃႉဢၼ်ပႆႇလၢတ်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈ

င
ွ ်ႈ။ ဢမ်ႇၼၼ်တွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ

တွၵ်ႇသဵငတ
် သႁႂ်ႈတၵႃႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈ မိၼ
ူ ၼ
် င်ႇ ႁဝ်းပႆႇလႆႈယိၼ်း ဢူးတၵ ႃႇဝိၼ်းလၢတ်ႈသင်တသဢိတ်း
ႁိုဝ် သႃႇမ မိမိ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်

ွင်ႈၶႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႆႉသတိၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈထွႆႈၵႂၢမ်းလလႈၼမ်ႉသဵင်ဢၼ်သူလၢတ်ႈၼၼ်ႉယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇတုမ်ႉ
တိူဝ်ႉၸႂ်

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ တပႃးပဵၼ်လႆႈၼႆႁႂ်ႈလၢတ်ႈပၼ်တၵႃႉၼၼ်ႉႁင်းၵူၺ်းဝႃႈႁႂ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ

င
ွ ်ႈၼႆ။ မိၼ
ူ ၼ
် င်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵမ်ႈ

င
ွ ်ႈတၵႃႈလၢတ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းၵႃႈၵမ်ႈ

င
ွ ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇတၵ်း

သဵင်သင် တပႃးၼႆၸင
ွ ်ႇႁဝ်းထုၵ်ႇမူၼ်ႉလမးပိင
ူ ႁ
် ဝ်းၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႈတၵႃႉတတလႆႈလၢတ်ႈ

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း

င
ဵ ်ႇပဵင်းၵၼ်ႁႃႉ။
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ငဝ်းလ း ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႇတပႇႁူဝ်တၶႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း တႃႇတတတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉမၼ်းတတလႆႈၸႂ်ႉလွင်ႈထတ်းသၢင်လလႈၼမ်ႉ
ၵတ်ႉ

ူႈၵႅဝ်ပၢင် ၼင်ႇႁိုဝ်တတႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈလီငၢမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်ထုၵ်ႇ

လီလူလွမ်တူၺ်း

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢပ
ု ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ဝႃႈၶဝ်သူၼ်ၸႂ်ပႃးၸႂ်ယူႇၸိူင်ႉႁိုဝ် သင်ဝႃႈၶဝ်ဢပ
ု ်ႇ

ဢူဝ်းဢွၵ်ႇလွင်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းမၼ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီတူင်ႉတၵ်ႉဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပၢင်
ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇထႅင်ႈတၢင်ႇႁူဝ်တၶႃႈႁႃႉ။
ၵွပ်ႈၼၼ်ထုၵ်ႇလီမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတတ်းမၵ်းဝႆႉဝႃႈႁူဝ်တၶႃႈၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၼႆမၼ်း
တတႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇပဵၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ် သင်ဝႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈႁူဝ်တၶႃႈ
မႂ်ႇမႃးၸိမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈမ ႁူဝ်တၶႃႈဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉဝႆႉၼႂ်းလၸႈပွတ်းဢွၼ်ႇတသ လၢတ်ႈ

ူႈၶ

ဝ်ႈဝႃႈႁူဝ်တၶႃႈဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းမ ဝႆႉယဝ်ႉတသႁဝ်းၸွင်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈဝ းလင်။

ငဝ်းလ း

ႂ်တသတၵႃႉတၵႃႉလၢတ်ႈပၼ်တၶႃႈမုၼ်းဢၼ်သူႁူႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်တၶႃႈမုၼ်းဢၼ်

ဢမ်ႇၼၼ်

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထဵင်ၵၼ်ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီး

ႂ်ႁူႉတၶႃႈတွပ်ႇမၼ်းတသတၵႃႉ။

လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ထုၵ်ႇလီထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇ
သင် ဝႃႈဢမ်ႇ မီး

ႂ် လၢတ်ႈ သင် ၼႆ

ိတ်း

ႂ်ယၢမ်ႈယိၼ်းတၶႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉႁႃႉ

ူႈ ၵႅ ဝ် ပၢင် တတလႆႈ လၢတ်ႈ လၼပၼ်

ွ င်ႈ ၵူ ၺ်း ၵႃႈယႃႇဢဝ်

တၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉသႂ်ႇပႃး။
သင်ဝႃႈႁူဝ်တၶႃႈဢၼ်

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆ ႁႂ်ႈၶၢမ်ႈ

ပူၼ်ႉတသသိုပ်ႇဢုပ်ႇႁူဝ်တၶႃႈမႂ်ႇ။ သင်ဝႃႈႁူဝ်တၶႃႈၼၼ်ႉလီသူၼ်ၸႂ်ၼႆႁႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း
ၸွႆႈၵၼ်ႁႃတၶႃႈမုၼ်း

ငဝ်းလ း မီးလွင်ႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ိူမ်ႉထႅင်ႈတႃႇဢဝ်မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႃႈ။

ိတ်းတမႃးၵၼ်ၼႂ်းၸုမ်း

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၵႃႉၼိုင်ႈၸႂ်လမ်တသပၢၼ်း
လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသွင်တၵႃႉထဵင်တမႃးၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်တၵႃႈ
ိတ်း

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်ႇတၵႃႉ။

ိတ်းတမႃးၵၼ်ၼႆလၵႈလိတ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ လၢတ်ႈလၼ

ူႈ ၶဝ်ႈ

ႁူမ်ႈဝႃႈလွင်ႈပ းဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်
တတႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈဢၼ်ထဵင်ၵၼ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းမီး

ွၼ်းလီၼႆ ထုၵ်ႇလီပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ်ႁူဝ်တၶႃႈဢၼ်

ဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လၼ
ီ ဝ
ိူ ပ
် းဝူၼ်ႉပိၼ
ူ ်ႈၼၼ်ႉလတႉႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵႂႃႇ
ပၢၼ်း

ိတ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း။ တပႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်

ူႈၵႅဝ်ပၢင်တၵ်းတတလႆႈၶဝ်ႈမႃး

ႁၢပ်ႈတၢပ်ႈ ထုၵ်ႇလီမီးပၵ်းပိူင်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉပႃး။

ႁႂ်ႈ

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵူႈတၵႃႉမႃးၸွႆႈလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပႃး ယွၼ်ႉပိဝ
ူ ်ႈၵူႈတၵႃႉႁူမ်ႈၵၼ်ႁတ
ဵ ်းပိင
ူ မ
် ၼ်းမႃး ယဝ်ႉ

လလႈၵူႈတၵႃႉတၵ်းတတလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း။ ထၢမ်ၵူႈတၵႃႉဝႃႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပၼ်ႁႃပဵၼ်သင် တၶႃႈထၢမ်ၼႆႉတတ
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ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ်ပ းဝူၼ်ႉၶဝ်ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးယူႇၼၼ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တတဢမ်ႇႁႂ်ႈ ငဝ်းလ း
မၼ်းႁၢဝ်ႈႁ ႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉႁႂ်ႈလိုဝ်ႈၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉတသ။ ဢုပ်ႇၶဝ်သွင်တၵႃႉၼၼ်ႉႁင်းၵူၺ်းထၢမ် ၶဝ်
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉယွၼ်ႉသင်။

ငဝ်းလ း

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတိူဝ်ႉၸႂယ
် ၼ
ွ ်ႉလၢတ်ႈၸႃသႂ်ႇၵၼ် တၵႃႉၼိင
ု ်ႈပႆဢၵ
ွ ်ႇၼွၵ်ႈ င်ႈပၢင်ဢပ
ု ်ႇ ဢူဝ်း

ဢမ်ႇၼၼ် င်ႉႁႆႈ။
လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း တႃႇတတလၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉထုၵ်ႇလီတမ်းဝၢင်းပိူင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်တၢင်း
တတလတႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ လၢတ်ႈပၼ်ၵူႈတၵႃႉႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈမၢင်ႁူဝ်တၶႃႈၼၼ်ႉမၼ်းတတယၢပ်ႇတႃႇတတ
ဢုပ်ႇဢူဝ်းတသမၼ်းတတႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်ႇတၵႃႉတိူဝ်ႉၸႂ်။ ထၢမ်ၵူႈတၵႃႉဝႃႈသင်မီးလွင်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ႉမႃး
ၼႆၵူႈတၵႃႉတတၸွႆႈၵၼ်လၵႈလိတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းႁူမ်ႈၵၼ်
ၼၼ်ႉတသ သင်သူဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ်တိူဝ်ႉၸႂ် ၼႆၵွပ်ႈသင်ယွၼ်ႉသင်။
ထၢမ် ၵၢင် ၸႂ် ၵူႈ တၵႃႉဝႃႈၸွ င်ႇ ၶႂ်ႈ လို ဝ်ႈ ၸူ ဝ်ႈ ၵႅ ပ်ႉ တသသင်
ၸွမ်းတၵႃႉၼၼ်ႉႁင်းတၶႃ။ ထၢမ်ၵူႈတၵႃႉၸွင်ႇပႃႈ

ႂ် ၶႂ်ႈ လ ႈၸု မ်း ၼႆ တၵႃႈလႆႈ ယူႇ ။

ဢု ပ်ႇ

ွမ်ႉတႃႇတတသိုပ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ မိူဝ်ႈလတႇပၢင်

ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီတွင်ႈထၢမ်ဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ႁႃယွၼ်ႉသင်မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ တပႃးယဝ်ႉတၵႃႈ
ၸင်ႇသိုပ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းထႅင်ႈ။

ငဝ်းလ း ဢမ်ႇသူၼၸ
် ႂ် ဢမ်ႇပႃးၸႂ် ဢမ်ႇမီး

ၶ
ႂ် ႂ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈသင် မီးသွငသ
် ၢမ်တၵႃႉၵူၺ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈ

လွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိၼ
ု ်း လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇတပႃးၵႆႉပဵၼ် သင်တတၸၢင်ႈပဵၼၼ
် ႆတၵႃႉယွၼ်ႉပိဝ
ူ ်ႈ
လၢတ်ႈၼမ်ပၼ
ူ ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼၼ်တၵႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း
ထူၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉပိဝ
ူ ်ႈ

ူႈၵႅဝပ
် ၢင်

ူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတွပ်ႇတၶႃႈထၢမ်တမ
ဵ တ
် မ
ဵ ထ
် ၼ
ူ ်ႈ

တ
ႂ် ၵႃႈတတလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇဝူၼ်ႉ ထတ်းသၢင် တွၼ်ႈတႃႇတတသင်တသလွင်ႈလွင်ႈ။

ူႈၵႅဝ်ပၢင်ထုၵ်ႇလီထၢမ်တၶႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈတသႁႂ်ႈၵူႈတၵႃႉမီးသုၼ်ႇတႃႇတွပ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်တၵႃႈ
ႁဵတ်းပဵၼ်ၵူႈတသပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်တႃႇတတတွပ်ႇလွင်ႈတသလွင်ႈလွင်ႈ။ တပႃးယဝ်ႉယဝ်ႉတၵႃႈႁႂ်ႈၵူႈ
တၵႃႉမႃးဢုပ်ႇဢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းယႂ်ႇတၢင်းမူတ်း။
မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် မၼ်းတတၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇဢၼ်ဝႃႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇလီတၵ ႃႇလီမူၼ်ႈ
မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူႈၸုမ်းႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းၵူႈဢၼ်တသလလႈႁူဝ်တၶႃႈမၼ်းတၵႃႈဢမ်ႇသုၵ်
သၵ်ႉသင်ၼႆယဝ်ႉ။ သင်ပဵၼ်ၼႆ ယူႇတီႈ

ူႈၵႅဝ်ပၢင်တသတၵ်းတတလႆႈႁႃလွၵ်းလ းဢဝ်တၢင်းႁၼ်

ထိုင်တၢင်ႇမဵဝ်း ၸိမ်သႂ်ႇၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ ထၢမ်တၶႃႈထၢမ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွင်ႇသူၸဝ်ႈႁူႉ

ႂ်တသတၵႃႉ

တၵႃႉဢၼ်မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ပႅၵ်ႇပိူင်ၵၼ်တင်းႁဝ်း ၶဝ်တတႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း
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