
ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း တႃႇပပႃႈမမႈ မႄႈ ၵူၼ်းတူၺ်းထိုင်ႄုမ်း
ႄႃးႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႄွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇႁႂ်ႈႄုၵ်ႈဢွ

ၼ်ႇႁဝ်းယူႇႄီမူၼ်ႊသိူဝ်းၸႂ်

ၵၢၼ်ၸွင်းပၸး(ၵၢၼ်ႁပ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်)ပၢႆးယူႇႄီၾၢႆႇပၢႆးၸႂ် 
ၶွင်ၸုမ်း INTERNATIONAL ORGANIZATION for MIGRATION 

မႄႈမတ်ႉတၼ်ႇၼိူၺ်းရႃး
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ၵေႃႉပဵၼ်ၵပႃႈမႄႈ၊ ေူၼ်းတူၺ်းထိုင်လုႄ်းလႃးလုေ်ႈဢွၼ်ႇ ၼင်ႇႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းတွ
ၼ်ႊဢၼ်လႄ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ၵေပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်လုေ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ။

ပိူင်ႄူင်မၼ်း ၼႂ်းငဝ်းႄႆၢးဢၼ်မီးပေးတုၵ်ႉၶ ၼင်ႇၼႂ်းေွင်းၶၢဝ်း တၢင်းပဵၼ်ႁႃႊပွတ်ႇၵႂ်ႊ(ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19) ၊ပေးႄွ
င်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မႄႈ ပေးၶဵၼ်သေႃႇဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဢိူဝ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းႄူင်ၶဝ်ယဝ်ႉ ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 
ၶဝ်ပၵႃႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႊပၢၼ်ၶဝ် ပိူင်ႄူင်မၼ်း မိူဝ်ႈၶဝ်ႄႆႈထူပ်းတင်းငဝ်းႄၢႆး ဢၼ်မီးႄွင်ႈၼၵ်းၸႂ်(ႄွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ်)
ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပၵႃႈ ပမႃမီးႄွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ် ဢၼ်ယၢပ်ႇယဵၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်မႄႈ ႁဝ်းၶဝ်ႄူဝ်ႇဢဝ် 
ႄွင်ႈဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းပသယိူၼ်ႉပၼ်၊ ႄွင်ႈသႂ်ႇၸႂ်တူၺ်းထိုင်၊ ႄွင်ႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းပသသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၶဝ် မႄႈ ႄွင်ႈမႅတ်ႉတႃႇ 
တၢင်းႁၵ်ႉပသ ၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းယူႇႄီမူၼ်ႊသိူဝ်းၸႂ်ၼႆႉ မၼ်းႄွင်ႈယႂ်ႇပတႉဢိူဝ်ႈ။

ႄိူဝ်ႈလုေ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လႆႈထူပ်းတင်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ႄီးလွင်ႈၼေ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ 
ၶဝ်ေႆႉတုပ်ႉတွပ်ႇၼင်ႇ ၼႆဢိူဝ်ႈ။

●	 ၼွၼ်းယၢပ်ႇ

●	 ပၵ်းၸႂ်ယၢပ်ႇ

●	 ဢမ်ႇၸွမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းႄႆႈ

●	 ၵႆႉၵႆႉႄၢတ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၶႆႈ၊ တွင်ႉၸဵပ်း

●	 ၸႂ်ႄမ်ငၢႆႈ၊ ၸႂ်ၸႃႉငၢႆႈ

●	 ၵႆႉပၢႆႈယူႇႁင်းၵွၺ်းပၵႃႉႄဵဝ်ပသ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈယူႇၸွမ်းဢူၺ်းပၵႃႉ

●	 တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼင်ႇၾၢင်ႁၢင်ႊ ပၵႃႉႄဵၵ်ႉႄိူဝ်ပသ ဢႃႈသၢၵ်ႈႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ

●	 ၵူဝ်မႁပူၼ်ႉတီႈ၊ မီးႄွင်ႈမႆႈၸႂ်ပူၼ်ႉတီႈ

●	 ၶႂ်ႈယူႇတိတ်းၸပ်းတင်း ပပႃႈမမႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတူၺ်းထိုင်ႄုမ်းႄႃးၶဝ် ပသႇပသႇ

●	 ၵႆႉၵႆႉႁွင်ႉႁႆႈ

●	 ၵႆႉၵႆႉယဵဝ်ႈသႂ်ႇေႃႈ
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မိူဝ်ႈႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ႄႆႈထူပ်းတင်းငဝ်းႄၢႆးဢၼ်မီးႄွင်ႈၼၵ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶဝ်ႄူဝ်ႇပမႃပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၶဝ်ပသ 
ၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶဝ်ဢိူဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈေွင်းႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် မီးႄွင်ႈယၢပ်ႇေိုတ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶဝ်ၸၢင်ႊႁဵတ်းပၼ်သင်ၼႆ 
ပတႄၢတ်ႈမၼႄွၵ်းႄၢႆးမၼ်းၵမ်ႈေွင်ႈၵွၼ်ႇ။

ႁဝ်းၶဝ် လူဝ်ႇဝႆႉၸႂ်ၼိႄ်ၼိႄ်ယဵၼ်ယဵၼ်ၵေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈေဝ်ႇ ယူႇငၢႆႈလူႄ်ၸႂ်ဝႆႉဢိူဝ်ႈ။

ပၵႃႉပဵၼ်ပပႃႈမမႈ၊ ၵူၼ်းတူၺ်းထိုင်ႄုမ်းႄႃးႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈမီးႄွင်ႈၼၵ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊပမႃတူၵ်းဢူၵ်း 
တူၵ်းၸႂ်၊ မႆႈၸႂ်မႆႈပၶႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႄမ်ဢွၵ်ႇပတႃးသ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႊဝႃႈ သင်တၢင်တူဝ်ႁဝ်း ပမႃဝႆႉၸႂ်ယဵၼ် 
ယဵၼ်ပသ ယူႇႁႂ်ႈမီးႄွင်ႈငၢႆႈႄူမ်ၸႂ်ဝႆႉၸိုင် ၸၢင်ႊႄူတ်းယွမ်းႄႆႈ ႄွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႄူၺ်ႈ ႄူမ်းပတႃးသပတႃႇ 
ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇပသ ၸၢင်ႊၸွၺ်ႈထႅမ်ႁႂ်ႈၶဝ်တိူဝ်းႄီႄိူဝ်ၵဝ်ႇမႃး ပသဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ႄွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပတႃႇ ႄွင်ႈယူႇႄီမူ
ၼ်ႊသိူဝ်းၸႂ်ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ။ ႄၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ ၼင်ႇၵၢၼ်ေိုၵ်းသၼ်းႄူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၼႆႉ 
ပဵၼ်ႄၢႆးဢၼ်မီးႄွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ယဵၼ်မႄႈၸႂ်မဝ်မႃးယဝ်ႉ။

တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ေိုၵ်းသၼ်းႄူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၼႆႉ
1.  ဢဝ်မိုဝ်းတၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ပုမ်ပသ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈပၼ် ႄွၺ်းႄွၺ်းေဵၼ်ႈေဵၼ်ႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ေၢႆႇတႂ်ႈ 

ပွတ်ႇ၊ ဝၢႆးပသၼၼ်ႉ ေၢႆႇၼိူဝ်ပွတ်ႇၼႆႉ ႄူမ်းတဵမ်မႃးႄွၺ်းႄွၺ်းယဝ်ႉၼႆ ပၵ်းၸႂ်တူၺ်းဝႆႉႄီႄီတႃႉ။

2.  ထိင်းဝႆႉ ႄူမ်းဢၼ်ထူၺ်ႈၶဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉပသ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇထိုင်သၢမ်တႃႉ။

3.  ႄုၵ်ႉတီႈသူပ်းပသ ပိုတ်ႇႄူမ်းဢွၵ်ႇႄွၺ်းႄွၺ်းပသ ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်                                       
ေူတ်ႇဢဵၼ်ဢၼ်မီးတီႈ ၼႃႈ၊ ၵၢင်း၊ ႁူဝ်မႃႇမႄႈပုမ်တႃႉ။

4.  ႁဵတ်းၸွမ်း ႄၢႆးၼင်ႇၼႆ သိပ်းပွၵ်ႈတႃႉ။

ႁဝ်းၶဝ်ၸၢင်ႊၸွၺ်ႈထႅႄ် ႁႂ်ႈလုေ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ယူႇငၢႆႈၸႂ် 
ဢႄ်ႇၼၼ် ၸႂ်ယဵၼ်ႄႃးလႆႈယူႇ။

ႁဝ်းၸၢင်ႊေွၼ်ပၼ်လုေ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶဝ် လွေ်းလၢႆးႁဵ
တ်းႁႂ်ႈယူႇငၢႆႈလူႄ်ၸႂ်ႄႃး ၼင်ႇလွေ်းလၢႆးၽိုေ်းေၼ်းလူ

ႄ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၼႆႉယူႇ။

ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈလုေ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈမလႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ 
လဵၼ်ႈၸွႄ်းၶဝ်လႆႈယူႇ။ ၸၢင်ႊၸွၺ်ႈထႅႄ်ပၼ် 

ႁႂ်ႈၶဝ်ၵႄႃႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼင်ႇ- တႃးေီၶႅပ်းႁၢင်ႊ၊ 
ၸၼ်ႁၢင်ႊ၊ တႅႄ်ႈလိေ်ႈ၊ ၶႆႈဢပုႄ်ႇ၊ 

ႁွင်ႉေႂၢႄ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
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ႁဝ်းၶဝ်ၸၢင်ႊဝၢႆႇႁၼ်တူၺ်းၶိုၼ်း လွင်ႈၶုၺ်ႉ 
ႁၼ် လုေ်ႈဢွၼ်ႇၵေ ပွင်ႇၸႂ်ယွႄ်းႁပ်ႉပၼ် 

ၶဝ်လႆႈယူႇ။
ႁဝ်းၶဝ်ၸၢင်ႊ ၸွၺ်ႈထႅမ် ႁႂ်ႈႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွင်ႇၸႂ်မႃးဝႃႈ 
ၵၢၼ်ၾၢင်ႉႁူႉၸွမ်း ႄွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် 
ႄွင်ႈႄီယူႇၼႆယဝ်ႉ။ ႄူၺ်ႈထွမ်ႇပၼ် ဢၼ်ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 
ႄၢတ်ႈ၊ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇပသ ႁဝ်းၸၢင်ႊႁဵ
တ်းႁႂ်ႈႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းၶဝ်ပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ႄွင်ႈၶုၺ်ႉႁၼ် 
ၶဝ် မႄႈ ေွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပတၸွၺ်ႈထႅမ်ၶဝ်ယူႇတႃႇ
ပသႇၼႆယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶဝ် ၸၢင်ႊဢုပ်ႇလၢတ်ႈ တင်းလုေ်ႈဢွၼ်ႇ 
ၶဝ်ၵေ ႁူႄ်ႈေၼ်ႁႃလၢႆးတၢင်း (ၵၶႃႈတွပ်ႇ) 
ႄၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ။
ၸၢင်ႊထၢမ်ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်တူၺ်းဝႃႈ တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်း
ႄၢႆးဢၼ်ထူပ်းယူႇၼၼ်ႉ တိူဝ်းႄီမႃးၼႆႉ တၢင်တူဝ်ၶဝ်
ၸၢင်ႊႁဵတ်းဢီႈသင်ႄၢႆႄၢႆၼႆယူႇ။ ႄိူဝ်ပသၼၼ်ႉဢမ်ႇ 
ၵႃး ထၢမ်တူၺ်းပႃးဝႃႈ ၸွင်ႇၶဝ်ႄူဝ်ႇ ႄွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တီႈႁဝ်း 
ၶဝ်၊ ပတႄူဝ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၸိူင်ႉႁိဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် ႄွင်ႈဢၼ် 
ၶဝ်ႁဵတ်းႄႆႈၶႅမ်ႉႄႅပ်ႈႄီၼၼ်ႉပသ ႁဝ်းၶဝ်ၸၢင်ႊၸွၺ်ႈထႅမ်ႁႂ်ႈၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်မႃးဝႃႈ 
ႄွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းမီးေွၼ်းယွၼ်ႈမဵဝ်းႁိဝ်မႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်တိူဝ်းမီးၼမ်ႉ 
ၵတ်ႉ ပၵႈႄိတ်ႈႄွင်ႈၶွင်ႈၶမ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ႄၢႆႄီႈပေ်းပိူင် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇႄၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶဝ်ၸၢင်ႊတႄ်းဝၢင်းပၼ်ၶဝ်                            
လူၺ်ႈၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းယူႇယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶဝ်ၸၢင်ႊသပ်းႄႅင်းပၼ် ႁႂ်ႈႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွင်ႇၸႂ်မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ဢၼ်ႄွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇႄွင်ႈႁူမ်ႇႄူမ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
မႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇပၵႃႉၼၼ်ႉပသ တမ်းဝၢင်းပၼ်ၶဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၼင်ႇမဵဝ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉပၵႃႈ သပ်းႄႅင်းမၼၶဝ်ပႃးဝႃႈ 
ယွၼ်ႉသင်မႄႈ မၢႆမီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းႄွင်ႈယႂ်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။
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ႁဝ်းၶဝ်ၸၢင်ႊၸွၺ်ႈထႅႄ်ပၼ် ႁႂ်ႈလုေ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႄႃႁဵတ်းေၢင်ႈၸွႄ်း ၼင်ႇလွေ်းယၢႄ်းၽဵၼ်ႈ
ၽဵၼ်ႈၶဝ်ႄႃးယူႇ။

ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၵႆႉပမႃယူႇသဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈႄႆႈတိူဝ်းၶႅမ်ႉႄႅပ်ႈႄီ ၼႂ်းသိုင်ႇဝႅတ်ႉႄွမ်ႉ၊ ႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ 
ဢိူဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႊဝႃႈ ငဝ်းႄၢႆးဢၼ်ႄီၼၵ်းၸႂ် ၼင်ႇ- ေွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ႁႃႊပွတ်ႇၵႂ်ႊ (ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ-19)၊ ပေးႄွင်ႈ
သုၵ်ႉယုင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမႄႈ ပေးသေႃႇဝၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်ႄွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ပတႃႇ ႄွၵ်းယၢမ်းေဵၼ်ႈေဵၼ်ႈ 
ၶွင်ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းေွင်းၶၢဝ်းၼင်ႇၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၶဝ်ၸၢင်ႊၸွၺ်ႈထႅမ်ပၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႄွၵ်းယၢမ်းေဵၼ်ႈေဵၼ်ႈၶဝ် 
ၼင်ႇ- ၶၢဝ်းၵိၼ်၊ ၶၢဝ်းၼွၼ်း၊ ၶၢဝ်းႄဵၼ်ႈ၊ ၶၢဝ်းႁဵတ်းႄိၵ်ႈ၊ ၶၢဝ်းၸွၺ်ႈၵၢၼ်ႁူိၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉပသ ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ် ႄွင်ႈ
ယူႇႄီမူၼ်ႊသိူဝ်းၸႂ်ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႄႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ႄၢင်ႊပွေ်ႈႄၢင်ႊလႂ် လုေ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းၸွၺ်ႈထႅႄ် ၼႄ်လိူဝ်ၵေ ဢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ေႄ်ႉၸွ
ၺ်ႈထႅႄ်ပၼ်ၶဝ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ေင်ႁဝ်းဢႄ်ႇႁူႉဝႃႈ လုေ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ေင်ယူႇၼႆၸိုင် 

ႁဝ်းၶဝ်လူဝ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွၺ်ႈထႅႄ် တီႈၽူႈၵေႃႉဢၼ် ၸၢင်ႊေႄ်ႉၸွၺ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။



Supporting Our Children’s Well-Being 6

တႃႇေႄ်ႉၸွၺ်ႈႁႂ်ႈလုေ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ယူႇလီႄူၼ်ႊေိူဝ်းၸႂ်ၼႆႉ ေၢၼ်ၵႄႃေႂ်ႇၸႂ်လုႄ်းလႃးတူဝ်ၸ
ဝ်ႈေဝ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ ႄၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇၵတႉဢိူဝ်ႈ။

တူဝ်ၶိင်းေဝ်- ၶုေ်းၸႂ်လႆႈ တႃႇလုႄ်းလႃး တူဝ်ၶိင်းၸဝ်ႈေဝ်ႇတႃႉ။

1. ယင်ႉႄိုဝ်ႈပၼ်တႃႉ။
2. ၼွၼ်းပၼ်ဢိမ်ႇဢိမ်ႇတႃႉ။
3. ၵိၼ်ပၼ်ေဵၼ်ႈေဵၼ်ႈတႃႉ။
4. ၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်တႃႉ။
5. ႁဵတ်းႄွင်ႈတူင်ႉၼိုင်၊ ေိုၵ်းသၼ်းတူဝ်ၶိင်းတႃႉ။
6. သႂ်ႇၸႂ် ႄွင်ႈမူတ်းသႂ်တူဝ်ၶိင်းတႃႉ။

လွင်ႈဢွင်ႇမၢင်ႇေဝ်-	 ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇတူၺ်း	 ၸုတ်ႇၶႅင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ	 လွင်ႈဢွင်ႇမၢင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။	
လွင်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇ	 ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းလႆႈၼႂ်း	 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ	 ပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမၢင်ႇ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢိူဝ်ႈ။
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ၵူၼ်းဢၼ်ေဝ်ႁၵ်ႉ	-	ၸႂ်ႉၸၢႆႇၶၢဝ်းယၢမ်းတင်း	ၵူၼ်းဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၵ်ႉတႃႉ။	ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၵၼ်	ၼႂ်းၶၢ
ဝ်းယၢမ်းဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉတႃႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ေဝ်လႆႈၸႂ်	-	 ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမူၼ်ႊသိူဝ်းၸႂ်၊	မီးလွင်ႈမဝ်ၸႂ်ၼ	
ၼ်ႉတႃႉ။	 လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိူင်ႈတင်းၵေႃႉၼိူင်ႈလႆႈၸႂ်ၼႆႉ	 မၼ်း	
ၸၢင်ႊပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဢိူဝ်ႈ။	 လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ	 ၸၢင်ႊပဵၼ်	 ၵၢၼ်လဵၼ်ႈ	
ဢဵၼ်ႁႅင်း၊	 ၵႃႈၵႃႈဝႅၼ်ဝႅၼ်၊	 ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း၊	 ဝႆႈၽြႃးယွၼ်းသူး၊	 ၽုၵ်ႇသူၼ်၊	
ႁုင်မိုဝ်ႉ၊	ႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊	ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ	တင်းဢူၺ်းၵေႃႉလႄႈ	ၵူၼ်းႁိူၼ်း	ၸၵႂႃႇၸိူဝ်း	
ၼႆႉယဝ်ႉ။
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ပၵႃႉပဵၼ်ပပႃႈမမႈ၊ ၵူၼ်းတူၺ်းထိုင်ႄုမ်းႄႃးႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ သႂ်ႇၸႂ်

တူၺ်းထိုင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႂ်းငဝ်းႄၢႆးဢၼ်ႄီၼၵ်းၸႂ်ၼၼ်ႉပသ ၼ

မႄွင်ႈၸႂ်ယၢဝ်းယိူၼ်ႉၵၼ်ႈပၼ်၊ 

ႄွင်ႈသႂ်ႇၸႂ်တူၺ်းထိုင်၊ 

ႄွင်ႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းပသသႂ်ႇၸႂ်၊ 

ႄွင်ႈမႅတ်ႉတႃႇတၢင်းႁၵ်ႉ
ပသ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇႄီမူၼ်ႊသိူဝ်းၸႂ်ႄႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ႄူ

ၺ်ႈပမႃသႂ်ႇၸႂ်ႄုမ်းႄႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပသ ၶုၵ်းၸႂ်ႄႆႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် 

ႄွင်ႈယူႇႄီမူၼ်ႊသိူဝ်းၸႂ်ႄုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပတႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်းၸၢင်ႊၶၢမ်ႈ

ပူၼ်ႉႄႆႈငဝ်းႄၢႆး ဢၼ်ႄီၼၵ်းၸႂ်ၼၼ်ႉႄႆႈႄီႄီ ပသဢမ်ႇၵႃး တိူဝ်း

ႁဵတ်းႁႂ်ႈႄွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇပတႃႇၵၼ် မီးႄွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်မၼ်ႈၵိုမ်းမႃးပသ 

တႃႇမူႇဝၢၼ်ႈပၵႃႈ ပတမီးမႃးမုင်ႉပႁႃႁူိၼ်း ဢၼ်မီးႄွင်ႈႁူမ်ႇႄူမ်ႈမႄႈ 

သႃႇယႃႇမူၼ်ႊသိူဝ်းၸႂ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။


