
 

တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤအ ျဲၤမျဲၤစ ျဲၤမတျဲၤသ  ၢ်

တဖ ၢ်လ  ၢ်? 

ဖိသ ၣ်ဒ ီးပ ှၤသီးစၢ ၣ်တဖ ၣ်လၢအသီးစၢ ၣ်န  ၢ ၣ်ဒ ီး၂၂န  ၣ်လၢတဖ ိထ  ၣ်

တ ှၤထ က ိဒ ီးဘ ၣ်မ တမ ၢ ၣ်လၢတဒီိးန  ၢ ၣ်ဘ ၣ်ဒ ီးတ ှၤထ က ိလ  ၣ်အ  ၣ်

သီးဘ ၣ်တဖ ၣ်ဒီိးန  ၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤတခါအ ှၤသ ၀ဲသ  ၣ်သ  ၣ်,အ၀ဲ

သ  ၣ်မ ၢ ၣ်သ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲ - 

 

• ဆူက ိက ၢ ၣ်ရ   ၣ်ဟ  ၣ်က၀ ှၤတတ ှၤဒ ီးဆူအဂှၤတတ ှၤ 

• လၢစ ှၤန  ၢ ၣ်သၢန  ၣ်အတ ၢ ၣ်ပူှၤ; 

• ဃ  ၣ်ဒ ီးမိၢ ၣ်ပၢ ၣ်/ပ ှၤက ၢ ၣ်ထ ဲတၢ ၣ်မ တမ ၢ ၣ်သ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲလၢအန ၢ ၣ်

ကစၢ ၣ်ဒ ၣ်၀ဲတဂှၤ; ဒ ီး 

• ဒီိးန  ၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်ဖ ီးတၢ ၣ်မှၤလၢတၢ ၣ်ပ ၣ်ပန  ၣ်အ ှၤဒၣ်အမ ၢ ၣ်တစိၢ ၣ်တ

လ ၢ ၣ်မ တမ ၢ ၣ်ထဲတကတ ၢ ၣ်ဧှိၤတၢ ၣ်ဖ ီးတၢ ၣ်မှၤဒၣ်အမ ၢ ၣ်က  ၢ ၣ်ည ၣ်,

ဆ ည ၣ်,ထိီးည ၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်မှၤည ၣ်ခ ပန  ၣ်မ တမ ၢ ၣ်တၢ ၣ်သူ ၣ်တၢ ၣ်

ဖ ီးတၢ ၣ်ဖ ီးတၢ ၣ်မှၤ 

 

တၢ ၣ်ဖ ီးတၢ ၣ်မှၤကဘ ၣ်ဘ ၣ်ထ လဲိ ၣ်သီးလိှၤလိှၤဒ ီးတၢ ၣ်သူ ၣ်တၢ ၣ်

ဖ ီး,တၢ ၣ်ထၢဖ ိ ၣ်၀ ၣ်ဖ ိ ၣ်တၢ ၣ်မ ၢ ၣ်တၢ ၣ်ဘတိှၤသူတှၤသ ၣ်,တၢ ၣ်ထ ီး

ထ  ၣ်က  ၢ ၣ်န ၢ ၣ်ထ တၢ ၣ်ဖိတၢ ၣ်လ ှၤ,တၢ ၣ်ဖ ီးတၢ ၣ်ည ၣ်,ည ၣ်မ တမ ၢ ၣ်ခ ိ ၣ်

ဆ  ဲၣ်မ တမ ၢ ၣ်တၢ ၣ်ဘ  ၣ်အ  ၣ်ဆ ၣ်ဖိက ၢ ၣ်ဖိတဖ ၣ်န   ၣ်လ ှၤ.တၢ ၣ်လၢ

အလိ ၣ်ဘ ၣ်ထ ဒဲ ီးကလ  ၣ်တၢ ၣ်လ ှၤစၢှၤ,တၢ ၣ်ဟဲန  ၣ်ဒ ီးက ိ ၣ်တၢ ၣ်သ 

တၢ ၣ်ဘ ၣ်လၢနကဒီိးန  ၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤတခါအ ှၤအဂ ၢ ၣ်တအ ိၣ်န 

တမ ှၤဘ ၣ်.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

နဆကိမိ ၢ်နဖိကက ြၢးဒြိၢးန   ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်မျဲၤ

စ ျဲၤတခါအ ျဲၤဧါ? 

နမ ၢ ၣ်ဆကိမိ ၣ်လၢနဖိကကၢီးဒီိးန  ၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤတခါအ ှၤ,၀ သီးစူှၤ

ဆီဲးက ိီးဘ ၣ်ပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲပ ှၤမှၤတၢ ၣ်ဖိလၢအအ ိၣ်ဖ ါလၢလ  ၣ်က 

အ ှၤအလိှၤန   ၣ်တက ၢ ၣ်.ပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲပ ှၤမှၤတၢ ၣ်ဖိအကရၢဖိတဂှၤ

သီးခ လၢကလဲှၤအ ိၣ်သကိီးနှၤလၢကတဲသကိီးတၢ ၣ်ဒ ီးနှၤ,မ ၢ ၣ်နှၤဒ ီးန

ဖိတဖ ၣ်ဒီိးန  ၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤတဖ ၣ်သ ဧါတသ ဧါန   ၣ်လ ှၤ.ဘ ၣ်ဆ ၣ်

ဒ ီးအရ  ဒ ိၣ်၀ဲလၢနဂ ၢ ၣ်လၢနကဆီဲးက ိီးပ ှၤလၢနကသ  ၣ်ညါအါထ  ၣ်

ဘ ၣ်တၢ ၣ်ဂ ၢ ၣ်တၢ ၣ်က ိှၤန   ၣ်လ ှၤ.တၢ ၣ်အ ှၤကမှၤစၢှၤနှၤဒ ီးနဖိလၢကဒီိးန  ၢ ၣ်

ဘ ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤလၢက ိဒၣ်သီိးနဖိကအ ိၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်မှၤနၢှၤလဲှၤထ  ၣ်လဲှၤထ 

လၢက ိန   ၣ်လ ှၤ.၀ သီးစူှၤဆီဲးက ိီးဘ ၣ်ပ ှၤလၢတန ှၤညါအ ှၤတက ၢ ၣ်.  

 

ဆ ြၢးက ိြၢးဘ ၢ် : 

 

 

 
 

န ျဲၤကဘ ၢ်စက ၢ် 

ပ ျဲၤသ ြၢးလ  ၢ်သ ြၢးက   

တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ  

တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤ 
န ှၤကဘ ၣ်စက ၣ်ပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲတၢ ၣ်ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ တၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်

က ဲှၤအ ှၤမ ၢ ၣ်က ၢ ၣ်စဲ ၣ်ပၢဆ ၢတၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤ,ဘ ၣ်တၢ ၣ်ဆ  ၣ်ထ ကဲ ိ ၣ်စ 

ဟဲလၢက ၢ ၣ်စဲ ၣ်စၢဖ ိ ၣ်ပဒ ိၣ်,ဘ ၣ်တၢ ၣ်ဒ ီးအ ိၣ်ထ  ၣ်အ ှၤဒၣ်သီိးကမှၤ

စၢှၤပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲပ ှၤမှၤတၢ ၣ်ဖိအဖိတဖ ၣ်ခဲလၢ ၣ်အတၢ ၣ်လိ ၣ်

ဘ ၣ်လၢအလ ှၤဆ ခ ဖ ိတၢ ၣ်ဆ  ၣ်ထ ဲမှၤစၢှၤလၢကူ ၣ်သ တကပှၤဒ ီး

တၢ ၣ်မှၤစၢှၤအဂ ှၤအဂှၤတဖ ၣ်န   ၣ်လ ှၤ



ပ ျဲၤသ ြၢးလ  ၢ်သ ြၢးက  တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ် 

 သ တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤမ  ၢ်မန ျဲၤလ  ၢ်? 

ပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲတၢ ၣ်ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ တၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤအ ှၤမ ၢ ၣ်တၢ ၣ်

ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ တၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤဘ ၣ်တၢ ၣ်ဆ  ၣ်ထ ကဲ ိ ၣ်စ မှၤစၢှၤဟဲ

လၢက ၢ ၣ်စဲ ၣ်စၢဖ ိ ၣ်ဒ ီးဟ  ၣ်ထ  ၣ်ကူ ၣ်သ ဆ  ၣ်ထ မဲၢစၢှၤဒ ီးတၢ ၣ်မှၤစၢှၤ

အဂ ှၤအဂှၤတဖ ၣ်ဆူပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲဖိသ ၣ်တဖ ၣ်လၢက ၢ ၣ်အမဲရ

ကှၤဒ တဘ  ၣ်အပူှၤန   ၣ်လ ှၤ.တၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤအ ှၤဘ ၣ်တၢ ၣ်ဒ ီးအ ိၣ်

ထ  ၣ်အ ှၤဖဲ၁၉၆၆န  ၣ်ဒ ီးဘ ၣ်တၢ ၣ်က ၢ ၣ်ကဒါက ှၤဘ  ဘ ၣ်အ ှၤဒ ီးတၢ ၣ်

ဟ  ၣ်စိဟ  ၣ်ကမ ှၤမှၤကဒါက ှၤအ ှၤတဘ  ီးဘ  ,ပ ၣ်ဃ  ၣ်၂၀၁၅န  ၣ်က ိ

ဖိခဲလၢ ၣ်အ ိၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်မှၤနၢှၤသဲစီးတၢ ၣ်ဘ ၢအဖ လ ၣ်န   ၣ်လ ှၤ.တၢ ၣ်ရဲ ၣ်

တၢ ၣ်က ဲှၤအ ှၤအတၢ ၣ်ပညိ ၣ်မ ၢ ၣ်၀ဲဒၣ်သိီးကမှၤလ ှၤတ ၢ ၣ်လၢဖိသ ၣ်ဒ ီးသီး

စၢ ၣ်လၢအသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲတဖ ၣ်ကန  ၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ လၢ

လၢပ ဲှၤပ ဲှၤလၢကမ ၢၢ ၣ်က ိလၢအတလၢ ၣ်ဘူ ၣ်လၢ ၣ်စ ှၤဒၣ်ဖိသ ၣ်အဂ ှၤ

အဂှၤအသီိးန   ၣ်လ ှၤ.လၢကတ ှၤလၢတၢ ၣ်ပညိ ၣ်အ ှၤအဂ ၢ ၣ်,တၢ ၣ်ရဲ ၣ်

တၢ ၣ်က ဲှၤအ ှၤဟ  ၣ်ထ  ၣ်တၢ ၣ်ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ တၢ ၣ်မှၤစၢှၤတဖ ၣ်လၢဖိ

သ ၣ်သ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲတဖ ၣ်အဂ ၢ ၣ်ဒၣ်သီိးကမှၤစၢှၤမှၤစ ှၤလ ှၤတၢ ၣ်ကူ ၣ်

ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ တၢ ၣ်တ  ၣ်တ ၣ်တဖ ၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်တှၤတၢ ၣ်တဖ ၣ်လၢအအ ိၣ်

ထ  ၣ်ခ ဖ ိတၢ ၣ်ဘ ၣ်သ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲတလ ၢ ၣ်လ ၢ ၣ်အဃနိ   ၣ်လ ှၤ. 

ပမျဲၤစ ျဲၤသ ဒၢ်လ  ၢ်? 

ပသ  ၣ်ညါလၢတၢ ၣ်အ ှၤအရ  ဒ ိၣ်လၢမိၢ ၣ်ပၢ ၣ်တဖ ၣ်ကမှၤဃ  ၣ်မှၤသကိီး

တၢ ၣ်လၢအဖိတဖ ၣ်အတၢ ၣ်ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ ဒ ီးမိၢ ၣ်ပၢ ၣ်မ ၢ ၣ်ဖိအက ိသ

ရ ၣ်အဆကိတၢၢ ၣ်န   ၣ်လ ှၤ.တၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤအ ှၤအ ိၣ်ကတ ှၤအသီး

လၢကမှၤစၢှၤနဖိမှၤလိတၢ ၣ်ဒ ီးဒ ိၣ်ထ  ၣ်ထ ထ  ၣ်,နတၢ ၣ်မှၤဃ  ၣ်မှၤသ

ကိီးကဒ ီးန ဲၣ်ဖ ါနဖိလၢတၢ ၣ်မှၤလိမှၤဒီိးမ ၢ ၣ်တၢ ၣ်အရ  ဒ ိၣ်ဆ ီးဒ ိၣ်လဲ ၣ်

လၢသီးသမူတစိှၤအ ှၤအဂ ၢ ၣ်န   ၣ်လ ှၤ. 

တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤအ ျဲၤဟ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤ

မန ျဲၤသ  ၢ်တဖ ၢ်လ  ၢ်? 

ပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲတၢ ၣ်ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ တၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤလၢလ ၢ ၣ်က

၀ ှၤတခါစ  ၣ်စ  ၣ်ဟ  ၣ်ထ  ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤတဖ ၣ်ဒီိးသန  ှၤထ  ၣ်အသီးလၢပ ှၤ

သ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲဖိသ ၣ်တဖ ၣ်အတၢ ၣ်လိ ၣ်ဘ ၣ်တဖ ၣ်န   ၣ်လ ှၤ.ကူ ၣ်သ 

တၢ ၣ်မှၤစၢှၤတဖ ၣ်ကပ ၣ်ဃ  ၣ်တၢ ၣ်လၢလ ၣ်အ ှၤ, 

• ဖိသ ၣ်ဆ ီးကတ ှၤဆကိ ိဖိတၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤတဖ ၣ်လၢကက

တဲ ၣ်ကတ ှၤဖိသ ၣ်သ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲတဖ ၣ်ဒၣ်သီိးကအ ိၣ်ဒ ီး

တၢ ၣ်မှၤနၢှၤလၢက ိပူှၤအဂ ၢ ၣ် 

• တၢ ၣ်ကိၢ ၣ်ခါက ိတၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤတဖ ၣ် 

• တၢ ၣ်သ ိၣ်လိမှၤယ ှၤစၢှၤလ ှၤဆ တၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤတဖ ၣ် 

• ဂ ှၤ/ဟါတၢ ၣ်သ ိၣ်သတိၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤတဖ ၣ် 

• တၢ ၣ်မှၤစၢှၤတ ှၤထ က ိဖိတဖ ၣ်ဒၣ်သီိးကဖ ိထ  ၣ်ဘ ၣ်ဆၢဘ ၣ်

ကတ ၢ ၣ်တၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤ 

• တၢ ၣ်န  ၢ ၣ်ဘ ၣ်တ ှၤထ က ိလ  ၣ်အ  ၣ်သီးတၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤ 

• ခ လ  ၣ်က ိတၢ ၣ်မှၤစၢှၤတၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤ 

• တၢ ၣ်ဆီဲးဟ  ၣ်တၢ ၣ်သ ိၣ်လိလၢက ိက ၢ ၣ်ရ   ၣ်တဖ ၣ်ဒ ီးက ၢ ၣ်စဲ ၣ်တ

ဖ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢှၤ 

• ကူ ၣ်သ က ိ ၣ်စ ဆ  ၣ်ထ မဲှၤစၢှၤတၢ ၣ်ခ ဲီးတၢ ၣ်ယ ၣ်တဖ ၣ် 
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တ ၢ်ဆ  ၢ်ထ  မျဲၤစ ျဲၤတဖ ၢ်ဒ ြၢး

တ ၢ်ဟ ြၢးတ ၢ်ဂ ျဲၤတဖ ၢ် 

ပ ၣ်ဃ  ၣ်တၢ ၣ်လၢလ ၣ်အ ှၤ : 

• က ိဖိမိၢ ၣ်ပၢ ၣ်ပ ှၤဟ  ၣ်ကူ ၣ်တၢ ၣ်ကရူၢ ၣ်ဒ ီးတၢ ၣ်ဟူီးတၢ ၣ်ဂဲှၤတဖ ၣ် 

• က ၢ ၣ်စဲ ၣ်ဒ တဘ  ၣ်တၢ ၣ်ထၢစရ လၢဖိသ ၣ်ကကၢီးဒီိးန  ၢ ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤ

တဖ ၣ် 

• တၢ ၣ်ဟ  ၣ်ခ ဟ  ၣ်န ှၤလ ှၤက ိဖိဂ ၢ ၣ်က ိှၤလၢက ၢ ၣ်စဲ ၣ်တဖ ၣ်အ

ဘၢ ၣ်စၢှၤဖဲက ိဖိသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲအခါ 

• တၢ ၣ်အိ ၣ်ဆူ ၣ်အိ ၣ်ခ ျ့ဒ ီးက ိတၢ ၣ်အ  ၣ်တၢ ၣ်အ တၢ ၣ်မှၤစၢှၤ 

• တၢ ၣ်ဃ န  ၢ ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤလၢတၢ ၣ်ကရၢကရိအဂှၤတဖ ၣ် 

• တၢ ၣ်ဟ  ၣ်မှၤစၢှၤက ိတၢ ၣ်ပ ီးတၢ ၣ်လ တဖ ၣ် 

က ၢ ၣ်စဲ ၣ်ပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲတၢ ၣ်ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ တၢ ၣ်ရဲ ၣ်တၢ ၣ်က ဲှၤအ ှၤမူဒါ

အိ ၣ်လၢကဘ ၣ် : 

• မှၤလ ှၤတ ၢ ၣ်လၢဖိသ ၣ်သ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲအတၢ ၣ်ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်

သ တၢ ၣ်လိ ၣ်ဘ ၣ်လၢအလ ှၤဆ တဖ ၣ်ကဘ ၣ်တၢ ၣ်ဃ ထ  ၣ်

အ ှၤဒ ီးမှၤစၢှၤအ ှၤ 

• ဟ  ၣ်တၢ ၣ်ခ ဲီးတၢ ၣ်ယ ၣ်တမ ှၤဃ ဒၣ်က ိဖိအဂ ှၤအဂှၤအသိီး 

• မှၤဂ ှၤထ  ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤဒ ီးတၢ ၣ်မှၤဃ  ၣ်မှၤသကိီးလၢက ၢ ၣ်စဲ ၣ်တ

ဖ ၣ်အဘၢ ၣ်စၢှၤလၢပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲဖိသ ၣ်တဖ ၣ်အဂ ၢ ၣ် 

• ဟ  ၣ်ဂ ၢ ၣ်ဟ  ၣ်ဘါဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိတၢ ၣ်သ က ဲီးသ ဖီးတၢ ၣ်သ လ  ၣ်သ 

လဲၢ ၣ်တၢ ၣ်သ တၢ ၣ်ဘ ၣ်တၢ ၣ်မှၤစၢှၤတဖ ၣ်လၢပ ှၤသ ီးလ ၢ ၣ်သ ီးက ဲ

ဖိသ ၣ်တဖ ၣ်ဒ ီးအဟ  ၣ်ဖိဃ ဖိတဖ ၣ်အဂ ၢ ၣ် 

 

တၢ ၣ်ကဲဘ  ီးလၢကပိ ၣ်ထ ဲထ  ၣ်အခ တဖ ၣ်,ဖိသ ၣ်သီးစၢ ၣ်တဖ ၣ်တၢ ၣ်အိ ၣ်

ကတဲ ၣ်ကတ ှၤသီးကဂ ှၤထ  ၣ်လၢကန  ၣ်လ ှၤက ိ,လဲှၤခ ဖ ိဘ ၣ်ကူ ၣ်သ ပ 

ညါတၢ ၣ်မှၤနၢှၤ,ဖ ိထ  ၣ်က ိဒ ီးဃ အါတၢ ၣ်ကူ ၣ်ဘ ၣ်ကူ ၣ်သ မ တမ ၢ ၣ်တၢ ၣ်ဖ ီး

တၢ ၣ်မှၤဖဲဖ ိထ  ၣ်တ ှၤထ က ိ၀ ှၤန   ၣ်လ ှၤ. 


