လၵ််းပင
ိူ ပ
် ၼ
ို ််ႉထၢၼ် တ ႃႇတတတ ်ႉၵင််ႈ တၢင််းပဵၼ်ၶဝ
ိူ ်း် ဝတ််ႈ-19 (ဢၼ်မၼ
ိူ ််ႉမမ်းၽမ
ိူ ်ႉ် ထႅမဝ
် ်ႉ)
မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် SARS-CoV-2 ဢၼ်မႃႇၼ်ႉ ဵတ်း် ႁ််ႈ ပဵၼ်မ ်း တၢင််းပဵၼ် ဢၼ်ႁွင််ႉဝ ်ႈ ၶိူဝ်း် ဝတ််ႈ-19။


မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် ၼ်ႉ ပဵၼ်ၸပ််းင ်ႈတေ မၽ်ႈၸွတႃႇ် လ်ႈ ၵိူၼ််းတတ ႃႇၵိူၼ််း ၶၼ်ၶၼ်ဝ်းဝ်းယိူႃႇယဝ််ႉ။



ပိူင်ၾၢင်တၢင််းပဵၼ်မၼ််းၼ်ႉ ၶ်ႈင ်းၵၼ်တင််း ပဵၼ်ၶ်ႈဝတ််းယႃႇ ဢမ်ႃႇၼၼ် ပဵၼၶ
် ်ႈပဵၼ်ၼၢဝ်ၼၼ််ႉတေ ဢမ်ႃႇၵ ်း ၸၢင််ႊပဵၼ်မ ်း
ပၼ်



ၼ်းၵၢၼ်ထိူၺ််ႈၸ ၼ်းတိူဝ်ၶင််းၵိူၼ််းၵွၼ်ႃႇယဝ််ႉ။

ၶိူဝ််းဝတ််ႈ-19 ၼ်ႉ
o

ၸၢင််ႊ တ
ဵ ််းႁ််ႈ မ်းပၼ် ယႃႇလိူင် တ်ႈပၵ််းပိူင်ေဵၼ််ႈတၢင််းလွတႃႇ် လိူမ််း ၵိူၼ််း ဝ််း တေ

o

မၢင်ပွၵ််ႈမၢင်လ ၸၢင််ႊပဵၼ်မ ်း ပၼ်

ဵတ်း် ႁ််ႈထိူၺ််ႈၸယၢပ်ႃႇမ ်းလိူဝ်ၵဝ်ႃႇယိူႃႇယဝ််ႉ။


ၼ်းၵၢၼ်ပ ်းယိူလႁူဝ်ၸ

ၽိူ်ႈလၽတေဢမ်ႃႇဝ ်ႈ ၸၢင််ႊၸပ််းပဵၼ် ၶိူဝ််းဝတ််ႈ-19 ယိူႃႇယဝ််ႉ၊ ၵိူၺ််းၵ ်ႈ တၵ ်ႉၼိုင််ႈတင််းတၵ ်ႉၼိုင််ႈ မတ်ႉ တတဢမ်ႃႇမိူၼ်ၵၼ်
o

ၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ တတ ်ႉမတ်ႉမ်းပိူင်ၾၢင် ၸိူင််ႉၼင်ႃႇ ပဵၼ်ၶ်ႈပဵၼ်ၼၢဝ်ၼၼ််ႉတေ ၸိုၼ််ႈၶႅၼ််းၸ ႃႇ ၵ ႃႇၶိုၼ်း် င ်ႈငၢႆ
ႈ
ယိူႃႇ

o

ၵိူၺ််းၵ ်ႈ ၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ လ်ႈၶၢမ်ႃႇတတ်ႉတတ်ႉဝ ်ႈဝ ်ႈတေ ပဵၼ်ၶ်ႈပဵၼ်ၼၢဝ် ၢဝ််ႈ ၢဝ််ႈ ႅင််း ႅင််းယိူႃႇယဝ််ႉ

o

ၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ ယင်ၸၢင််ႊတ ၵွၼ်ႃႇယဝ််ႉ


ၶိူဝ််းဝတ််ႈ-19 ၼ်ႉ ၸၢင််ႊ တ
ဵ ််းႁ််ႈ ၵိူၼ််းၸိူဝ််းမၼဝ်ႉ တ်ႈၼ်ႉ တ ၵ ႃႇပႅတ်ႈ်


ၵိူၼ််းထဝ််ႈၵိူၼ််းမၵႃႇ



ၵိူၼ််း င
ႅ ််းဢိူၼ််ႈ ဢမ်ႃႇၼၼ် ႅင််းၸင််ႈၶၢမ်ႃႇတိူဝ်ၶင််း ဢမ်ႃႇလ



ၵိူၼ််းၸိူဝ််းမ်းတၢင််းပဵၼ် လ်ႈထိုၵ်ႃႇယိူတ််းယ ဝ်ႉ



ၵိူၼ််းၸိူဝ််း ဢမ်ႃႇလ်ႈယိူတ််းယ ၸဵမ်ၸဝ််ႉ



ၵိူၼ််းၽၢၼ် ၸိူဝ််းဢမ်ႃႇမ်းတ ႃႇၵၼ်တ ႃႇယႅမ််ႉ တဵမ်ထိူၼ််ႈတေ ဢမ်ႃႇမ်းတ်ႈယိူႃႇတ်ႈေဝ််း



ၵိူၼ််းၽၢၼ် ၸိူဝ််းဢမ်ႃႇမ်းတိုဝ််ႉတၢင််း၊ ဢမ်ႃႇမ်းငၼ
ို ််းတွင််း တ ႃႇၵ ႃႇယိူတ််းယ လ်ႈ
တ်ႈလတ်ႈငၢမ််း



ပိူင်ၾၢင်ၵိူၼ််းၸပ််း တၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ််ႈဝတ််ႈ -19 ၼ်ႉ တတမၼပိူင်ၾၢင်မိူၼ် ပဵၼ်ၶ်ႈပဵၼ်ဝတ််း ၊ ဢ၊ ၶၸၢမ်၊ တၶ ်းၸဵပ််း၊
ပဵၼ်တင
ွ ််ႉၵ ႃႇ၊ ႁူဝ်ၶ်ႈ၊ တိူဝ်ၶင််းၵိူၼ််ႉၵိူၼ််ႉၶိုၼ််ႈၶိုၼ်ႈ် ၊ ဢမ်ႃႇလ်ႈဢ ်ႊေႅဝ်။



ၵိူၼ််းၸပ််းတၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ််းဝတ််ႈ -19 ၼ်ႉ တတၸၢင််ႈတၼပိူင်ၾၢင်တၢင််းပဵၼ် တင််းေဵင််ႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႃႇၼၼ် တေဢၼ်ဢၼ်



ၵိူၼ််းၸပ််းတၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ််ႈဝတ််း-19 ၼ်ႉ တတဢမ်ႃႇမၼ ပိူင်ၾၢင် ဢမ်ႃႇလ်ႈ ဢ ေႅဝ် ၵိူ်ႊ တၵ ်ႉ
o

ၵိူတႇ
် ထတ််းတၢင််းပဵၼ် ယွၼ််ႉလိူၺ််ႈ ဢမ်ႃႇလ်ႈ ဢ ေႅဝ် ၼ်ႉ ဢမ်ႃႇထိုင်တ်ႈထိုင်တၢင််း ၸၢင််ႊႁူ်ႉလ်ႈ

o

တပ ်းၸပ််းပဵၼ်ၶိူဝ််ႈဝတ််း -19 ယဝ််ႉတေတ ်ႉ တတၸၢင််ႊလ်ႈ ဢ ေႅဝ်တေ ဢမ်ႃႇၵ ်ႈ တတၸၢင််ႊမၽၸွတႃႇ် လ်ႈထိုင်
ၵိူၼ််းတၢင်ႃႇတၵ ်ႉယိူႃႇ

တၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ်း် ဝတ််ႈ-19 ၼ်ႉ လ်ႈဢဝ်ၶၢဝ််းယၢမ််း 2 ဝၼ််းတတ ႃႇ 14 ဝၼ််းတေ တ ႃႇတင််ႈတိူဝ်ၶိုၼ််ႈမ ်း။


“ၶၢဝ််းယၢမ််းတင််ႈတိူဝ်ၶိုၼ််ႈမ ်း” ဢၼ်ဝ ်ႈၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ််းယၢမ််း ဢၼ် မႅင််းဝ ်းရႅတ်ႈ် မတႃႇၶဝ််ႈမ ်း တတ ႃႇထိုင် ၶၢဝ််းယၢမ််း
ဢၼ်ပိူင်ၾၢင် တၢင််းပဵၼ်ၶိူဝ််းဝတ််ႈ-19 ဢွၵ်ႃႇပဵၼ်မ ်းၼၼ််ႉယဝ််ႉ
o

ၼ်းၶၢဝ််းယၢမ််းၼၼ််ႉ ၸၢင််ႊၶ်ႈၸၢင််ႊၼၢဝ်၊ ၸၢင််ႊၶႅၼ််း ၶိုၼ််း ဢမ်ႃႇၼၼ် တတၸၢင််ႊႁူ်ႉဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇမ်း တၢင််းပဵၼ်
ၶိူဝ််းဝတ််ႈ-

o

ၵွပ််ႈၼ ၸင်ႃႇမၼ်ႉၼမ််းဝ ်ႈ ႁ််ႈၸႅၵ်ႃႇယိူႃႇတၶ တၶ ၊ယိူႃႇတၵ ်ႉလဵဝ် ႁိုင် 14 ဝၼ််း ၼယဝ််ႉ



တ်ႈၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ မၼပိူင်ၾၢင်တၢင််းပဵၼ်မ ်း ၼ်းၶၢဝ််းတၢင််း ေွင်ေၢမ်ဝၼ််း



တ်ႈၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ မၼပိူင်ၾၢင်တၢင််းပဵၼ်မ ်း ၼ်းၶၢဝ််းတၢင််း 10 ဝၼ််း ဢမ်ႃႇၼၼ် 12 ဝၼ််း



ၵိူၼ််းမၢင်တၵ ်ႉ ဢမ်ႃႇမၼပိူင်ၾၢင်ေင်တေဢတ််း

ၵိူၼ််းၵိူ်ႊတၵ ်ႉၼ်ႉ ဢမ်ႃႇမ်းဝ ်ႈ မ်း င
ႅ ််းၸင််ႈၶၢမ်ႃႇတိူဝ်ၶင််းၵိူၼ််း တ ႃႇတတ ႃႇေိူ်ႈ မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် ႁိုဝ် ၶိူဝ််ႈဝတ််း -19


ၸပ််းတၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ််ႈဝတ််း-19 ယဝ််ႉ တေတ ်ႉ ေမ််ႉဢမ်ႃႇမၼပိူင်ၾၢင်တၢင််းပဵၼ်ၼ်ႉ ဢမ်ႃႇၸ်ႈဝ ်း မ်း င
ႅ ််းၸင််ႈၶၢမ်ႃႇတိူဝ်ၶင််းၵိူၼ််း



မၼ််းတိုၼ််းတတၸၢင််ႊမၽၸွတႃႇ် လ်ႈ တၢင််းပဵၼ် တတ ႃႇ ၵိူၼ််းတၢင်ႃႇတၵ ်ႉယိူ



ၸၢင််ႊ ဵတ်း် ႁ််ႈ ၵိူၼ််းႁိူၼ််း၊ ပ်ႊၼွင််ႉဢိူၺ််းတၵ ်ႉ၊ ၵိူၼ် ဵတ်း် ၵၢၼ်ၸွမ််းၵမ် ၸပ််းတၢင််း ပဵၼ် မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ဝ ်းရႅတ်း် တေ ပဵၼ်
တၽ်းၶဵၼ်ၼ်ႉယိူႇ



ၽိူ်ႈလၽတေဢမ်ႃႇဝ ်ႈ ၸပ််းတၢင််းပဵၼ်ၶိူဝ််ႈဝတ််း-19 တေ ယိူတ််ႉယ ႃႇ ၶႅၼ််းၶိုၼ််းမ ်းတေတ ်ႉ ၸၢင််ႊၸပ််းၶိုၼ််းထႅင််ႈယိူႃႇ
o

တၸိူင််ႈမိူင််းမၢင််ႈတၼ်ႉ ၵိူၼ််းၸပ််းပဵၼ်ၶိူဝ််ႈဝတ််း-19 တေ ယိူတ််ႉယ ႃႇ ၶႅၼ််းယဝ််ႉတေ ၶိုတ်ၸပ််းပဵၼ်ထႅင် ၼ်ႉ
မ်းတင််းၼမ်

o

ယွၼ််ႉၶဝ်ဢမ်မ်း ႅင််းၸင််ႈၶၢမ်ႃႇတိူဝ်ၶင််းလ

မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် ၼ်ႉ ၸၢင််ႊပ ်းၵ ႃႇ ၼ်းၼမ််ႉဢၼ်လိုၵ်ႉ် တ်ႈတိူဝ်ၶင််းၵိူၼ််း ဢၼ်မ်းမႅင််းၼၼ််ႉတေ ဢွၵ်ႃႇၵ ႃႇယိူႃႇယဝ််ႉ။ ပိူင်ယႃႇမၼ််း
ပဵၼ်တွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇ ဢၼ်ၽိူင််ႉဢွၵ်ႃႇမ ်း မိူဝ််ႈဢ မိူဝ််ႈၶႃႇၸၢမ်ၼၼ််ႉ။
တွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၸိူဝ််းဢၼ်ပ ်းဝ်ႉ မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် တေ ၸၢင််ႊၽႅဝ်မ ်းထိုင် တ်ႈၶိူ်ႈၼင်၊ ေိူပ််း ႄလ်ႈ မၢၵ်ႃႇတ

ဝ််းတေ

ဵတ်း် ႁ််ႈမႅင််းၸပ််းတ်ႈ ဝ််းယိူႃႇယဝ််ႉ။


ၵိူၼ််းတၵ ်ႉၼိုင််ႈတင််းတၵ ်ႉၼိုင််ႈ ယိူႃႇ ၢင်ႃႇၵၵၼ် မွၵ််ႈ 2 မႃႇတ ႃႇၼ်ႉ တတၸၢင််ႊလွတ်ႈ် တၽ်းၶဵၼ်ၼ်ႉယိူႃႇ



တပ ်းတတဢ ၶႃႇၸၢမ်ၼတၵ ်ႈ ႁ််ႈဢဝ်ငွၵ််းေွၵ်ႃႇၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ တိူမ််းတေတ ်ႉၵင််ႈ ၼင်ႃႇႁိုဝ် တွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၶဝ်
တတဢမ်ႃႇၽိူင််ႉပဝ်ၵ ႃႇၼ်းလိူမ််း မ််းႁွမ််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇၼၼ််ႉ



ၵိူၼ််းၵိူ်ႊတၵ ်ႉ တတလ်ႈေႃႇၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း မိူဝ််ႈၵ ႃႇမိူဝ််ႈပ တၢင််းၼွၵ််ႈ ဢမ်ႃႇၼၼ် မိူဝ််ႈႁူပ််ႉထိူပ််းၵိူၼ််းတၢင်ႃႇတၵ ်ႉ ၼယဝ််ႉ


ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််းၼ်ႉ တတတ ်ႉၵင််ႈပၼ် တွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၶဝ် တတဢမ်ႃႇၶဝ််ႈမ ်းထိုင် ေိူပ််း ဝ််း ၶိူ်ႈၼင် ဝ််း


ဝ််းတတၸၢင််ႊၸ်ႉ ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း ဢၼ်ဢဝ်ၽႅၼ်ႃႇယိူဝ််းယိူဝ််း ႄလႈၶိူဝ််းၶွင် တၢင်ႃႇမဵဝ််း
ဵတ်း် ဝ်ႉၼၼ််ႉ ၸ်ႉတိုဝ််း
o

ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််းၼ်ႉ တတလ်ႈမ်း ေၢမ်ၸၼ််ႉ ၸင်ႃႇတတတ ်ႉၵင််ႈလ်ႈ ထိုင်တ်ႈထိုင်တၢင််း

ၸၼ််ႉၽ ႃႇၼွၵ််ႈ တတတ ်ႉလ်ႈ တွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၶဝ် ၼင်ႃႇႁိုဝ်
တတဢမ်ႃႇၽႅဝ်မ ်းထိုင် ေိူပ််း ဝ််း ၶိူ်ႈၼင် ဝ််း



ၸၼ််ႉၽ ႃႇၼ်းမတ်ႉ တတတ ်ႉလ်ႈ တွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၶဝ်
ဢၼ်တတလိုၵ််ႉၼ်းေိူပ််း ဝ််း ၶိူင််ႈၼင် ဝ််း ဢွၵ်ႃႇမ ်းၼၼ််ႉ
တတဢမ်ႃႇၽႅဝ်ၵ ႃႇၼ်းလိူမ််း

o

ၵွပ််ႈၼ ဝ််းလိူဝ်ႃႇမ်း ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း ဢၼ်မ်းေၢမ်ၸၼ််ႉ ၸင်ႃႇတတထိုင်တ်ႈ


ဢၼ် ဵတ်း် လ်ႈထႅင််ႈၼၼ််ႉမတ်ႉ ဢဝ်ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း ေွင်ၸၼ််ႉၼၼ််ႉ
ႁ််ႈပဵၼ်ၸိူင််ႉၼင်ႃႇ ထွင််းဢွၼ်ႃႇတေ ဢဝ်တၸ်ႈၸဵတ်ႉ် ၸ်ႉပွၵ််ႈလဵဝ်ၼၼ််ႉ
ေႃႇလ်ႈထႅင််ႈၵွၼ်ႃႇယဝ််ႉ

o

ၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း မ်းၸၼ််ႉလဵဝ်ၼၼ််ႉမတ်ႉ ဢမ်ႃႇထိုင်တ်ႈေင်၊
တွမ်ႃႇၼမ််ႉဢွၼ်ႃႇၸိူဝ််းၼၼ််ႉ ၸၢင််ႊၸပ််းဝ်ႉ တ်ႈၼၼ််ႉတေ ၸၢင််ႊၸိုမ််းၶဝ််ႈမ ်းထိုင်
တၢင််းၼ်းမလ်ႈ မႅင််းၸၢင််ႊၸပ််းယိူႃႇယဝ််ႉ



မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈၼ်ႉ ယိူႃႇဝ်ႉ ၼ်းတွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ်ႉ် ဢွၼ်ႃႇတေ ပဝ်ယိူႃႇဝ်ႉၼ်းလိူမ််း ႁိုင် 30 မ်ႉၼတ််ႉ တတ ႃႇထိုင် 3
ၸိူဝ််ႈမိူင််း



မၼ
ိူ ်ၵၼ်တင််း တဝ််ႈေတ််းၼ်းလိူမ််း (ၸိူင််ႉၼင်ႃႇ၊ တဝ််ႈေတ််းႁ််ႈလိူမ််းေႅၼ််ႈေ၊ ၼမ််ႉႁွမ်၊ ယ ်ႈေတ််းယိုင််း)၊
တွမ်ႃႇၼမ််ႉဢွၼ်ႃႇၽွင်ၼမ််ႉဢွၼ်ႃႇၶဝ် တတပဝ်ယိူႃႇဝ်ႉ ၼ်းလိူမ််းတေ တတ ်ႉဢဝ် မႅင််းၵိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် ပဝ်ဝ်ႉ ၼ်းလိူမ််းယိူႃႇယဝ််ႉ


ၵွပ််ႈၼ ၵၢၼ်ေႃႇၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််းၼ်ႉ လမ်ႃႇလွင််ႈတတ်ႉတတ်ႉ



တွမ်ႃႇၼမ််ႉဢွၼ်ႃႇၸိူဝ််းၼၼ််ႉ ၵမ််ႉပ ်ႈၼမ် တိူၵ်း် ၵ ႃႇၼိူဝ်ပိုၼ််ႉ ဢမ်ႃႇၼၼ် ၼိူဝ်ၶိူဝ််းၶွင်တေဢၼ်ဢၼ်
ဢၼ်ပဵင််းဝ်ႉၼၼ််ႉ



တပ ်ႈဝ ်ႈ မ်းယိူၼ်းႁွင််ႈတင််း ၵိူၼ််းတၢင်တၵ ်ႉၸိုင် တတလ်ႈေႃႇၽႅၼ်ႃႇတိူမ််းေိူပ််း ၵိူ်ႊၶၢဝ််းယၢမ််း
o

ယ ်ႈႁ််ႈၵိူၼ််းၼမ်ၼမ် မ်းၼ်းႁွင််ႈဢၼ်လဵဝ်တေ တတလ်ႈယိူႃႇ ၢင်ႃႇၵၵၼ်ဝ်ႉ

o

တတလ်ႈမ်း လိူမ််းၶဝ််ႈဢွၵ်ႃႇလ တ ႃႇတတတ ်ႉပၼ် တွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇၶဝ် ၸိူဝ််းတတဢွၵ်ႃႇမ ်ႈမိူဝ််ႈဢ၊ မိူဝ််ႈၶ်ႈၸၢမ် တေ
မၽ်ႈၸွတႃႇ် ၵ ႃႇၸွမ််းလိူမ််း

ၵိူၼ််းၼ်ႉ ၵ်ႉမ်းတၢင််းယၢမ််ႈ ဢဝ်မိုဝ််း ယပ််းၵမ်တိူဝ််ႉ ၶိူ်ႈၼင် ႄလႈေိူပ််း ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ၊ ပိူင်ယႃႇမၼ််း မိူဝ််ႈၶ်ႈမိူဝ််ႈၼၢဝ်။ ေင်ဝ ်ႈ ဝ််းမ်း
မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ််ႈၼၸိုင် တွမ်ႃႇၼမ််ႉဢွၼ်ႃႇၸိူဝ််းပ ်း မႅင််းၼၼ််ႉ တတၸပ််းၵ ႃႇၼိူဝ် မိုဝ််း ဝ််း။


ၼႆ
ႄလ်ႈ မိုဝ််းဢၼ်ၸပ််းမႅင််းဝ်ႉၼၼ််ႉ ၸၢင််ႊ ဵတ်း် ႁ််ႈ မႅင််းမၽ်ႈလိူင်ၵ ႃႇ မၵ်ႈၵၢင်ၵိူၼ််းယိူႃႇယဝ််ႉ


ေင် ဝ််းတိူဝ််ႉမိုဝ််း၊ တဝ
ိူ ််ႉၶိူင််ႈၼင်၊ ေိူပ််း ႄလ်ႈ မၢၵ်ႃႇတ ဝ််း ၼၸိုင် မႅင််းၸၢင််ႊၸပ််း


ၵွပ််ႈၼ ဝ််းတတလ်ႈၸ်ႉတိုဝ််း ၵွၼ််ႈေ ႄလ်ႈ ၼမ််ႉတေ ၵ်ႉေိုၵ််ႈေမိုဝ််းလၢင််ႉမိုဝ််း၊ ေိုၵ််ႈၼိုင််ႈပွၵ််ႈ
တ်ႈတဢႃႇေိုတ််း ႁ််ႈႁိုင် 20 ေႅၵ််ႉၵၢၼ််ႉ ၼယဝ််ႉ


ေင်ဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇမ်း ၵွၼ််ႈေ တင််း ၼမ််ႉၼၸိုင် ၸ်ႉတိုဝ််းလ်ႈ ၼမ််ႉယ ်ႈလၢင််ႉမိုဝ််း ဢမ်ႃႇၸ်ႉတိုဝ််း
ထၢတ််ႈဢယႅတ််ႈပ ၢၼ်ႃႇ ဵတ်း် ဝ်ႉၼၼ််ႉ



ေင်ဝ ်ႈ ဢဝ်မိုဝ််း ဝ််းတိူဝ််ႉၺ ်း ၶိူ်ႈၼင် ဢမ်ႃႇၼၼ် ေိူပ််းယဝ််ႉ ေမ််ႉၵ ႃႇယပ််းၺ ်း တ်ႈပိုတႃႇ် ၾၵ််းတိူ ႄလ်ႈ တၢင်ႃႇတ်ႈ ၼၸိုင် မႅင််းၼ်ႉ
ၸၢင််ႊၸပ််းဝ်ႉ တ်ႈၼၼ််ႉ


ေင်ဝ ်ႈ ၵိူၼ််းတၢင်ႃႇတၵ ်ႉ မ ်းယပ််းၺ ်း တ်ႈပိုတႃႇ် ၾၵ််းတိူ မလ်ႈ တၢင်ႃႇတ်ႈ ၸိူဝ််းမ်းမႅင််းဝ်ႉၼၼ််ႉယဝ််ႉ တဝ
ိူ ််ႉယပ််း ၶိူင််ႈလင်
ေိူပ််း မၢၵ်ႃႇတ ၼၸိုင် မႅင််းတတၸပ််း တ်ႈၵိူၼ််းတၵ ်ႉၼၼ််ႉယိူႃႇယဝ််ႉ




မႅင််းၼ်ႉ ဢမ်ႃႇၸ်းၶဝ််ႈလ်ႈ တ်ႈၽဝ်ၼင် ဝ််း

မႅင််းၼ်ႉ ၶ်းၸိုၼ််ႈမ်းၸလ်ႈ ႁိုင်လ်ႈထိုင် ေၢမ်ဝၼ််း ၼိူဝ်ၶိူဝ််းၶွင်တေဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ၼၼ် ႁိုင်တေၼၼ််ႉ
တ်ႈဢၼ််ႉၵတ််းၼၼ််ႉ


ၵွပ််ႈၼ ဝ််းလိူဝ်ႃႇၸ်ႉ ၵွၼ််ႈေ တင််း ၼမ််ႉတေ ၵ်ႉေိုၵ််ႈမိုဝ််း တ်ႈတဢႃႇေိုတ််း ႁိုင် 20 ေႅၵ််ႉၵၢၼ််ႉ


ေင်ဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇမ်း ၵွၼ််ႈေ တင််း ၼမ််ႉၼၸိုင် ၸ်ႉတိုဝ််းလ်ႈ ၼမ််ႉယ ်ႈလၢင််ႉမိုဝ််း ဢမ်ႃႇၸ်ႉတိုဝ််း
ထၢတ််ႈဢယႅတ််ႈပ ၢၼ်ႃႇ ဵတ်း် ဝ်ႉၼၼ််ႉ



လိူဝ်ႃႇလ်ႈၶ ်ႈမႅင််းပႅတ်ႈ် တ်ႈပိုတႃႇ် ၾၵ််းတိူ မလ်ႈ ၼ ်ႈပဵင််း တၢင်ႃႇဢၼ် ၸိူဝ််းၼၼ််ႉမၢၼ်ႃႇမၢၼ်ႃႇ

ၼင်ႃႇလၢတ််ႈမ ်း မိူဝ််ႈၵ်ႈၼၼ််ႉယဝ််ႉ၊ ေင် ဝ််း ဢ ၶႃႇၸၢမ် ၼၸိုင် တွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇ ၸိူဝ််းပ ်းဝ်ႉ မႅင််းၶိူဝ်ႃႇရိူဝ်ႃႇၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် ၼၼ််ႉ
တတပဝ်ၵ ႃႇယိူႃႇဝ်ႉ ၼ်းလိူမ််း တ်ႈတဢႃႇေိုတ််း 30 မ်ႉၼတ််ႉ တတ ႃႇထိုင် 3 ၸိူဝ််ႈမိူင််း။


တွမ်ႃႇၼမ််ႉလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉဢွၼ်ႃႇ ၸိူဝ််းၼ်ႉ တတတိူၵ််းမ ်းထိုင် တ်ႈၼ ်ႈပဵင််း



မႅင််းၼ်ႉ ၸၢင််ႊယိူႃႇလ်ႈ ၼိူဝ်ၼ ်ႈပဵင််း ၸိူဝ််းၼၼ််ႉ ႁိုင်ထိုင်ေၢမ်ဝၼ််း


ေင်ဝ ်ႈ ဝ််းတိူဝ််ႉၺ ်း ၼ ်ႈပဵင််းၸိူဝ််းၼၼ််ႉတၵ ်ႈယဝ််ႉ တဝ
ိူ ််ႉထႅင််ႈ ၶိူ်ႈၼင် ေိူပ််း မၢၵ်ႃႇတ ၸိူဝ််းၼ်ႉၸိုင် မႅင််းၸၢင််ႊၸပ််း
တ်ႈ ဝ််းယဝ််ႉ



ၼႄလႈ ဝ််းလိူဝ်ႃႇၸ်ႉ ၵွၼ််ႈေ တင််း ၼမ််ႉတေ ၵ်ႉေိုၵ််ႈမိုဝ််း တ်ႈတဢႃႇေိုတ််း ႁိုင် 20 ေႅၵ််ႉၵၢၼ််ႉ


ေင်ဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇမ်း ၵွၼ််ႈေ တင််း ၼမ််ႉၼၸိုင် ၸ်ႉတိုဝ််းလ်ႈ ၼမ််ႉယ ်ႈလၢင််ႉမိုဝ််း ဢမ်ႃႇၸ်ႉတိုဝ််း
ထၢတ််ႈဢယႅတ််ႈပ ၢၼ်ႃႇ ဵတ်း် ဝ်ႉၼၼ််ႉ



ဝ််းတတလ်ႈ ၶ ်ႈမႅင််းပႅတ်ႈ် တ်ႈၼိူဝ်ၼ ်ႈပဵင််းၸိူဝ််းၼၼ််ႉ မၢၼ်ႃႇမၢၼ်ႃႇ

ဢၼ် ဝ််းတတလ်ႈတွင်း် မ ဝ်ႉၼၼ််ႉမတ်ႉ

တတလ်ႈေႃႇၽႅၼႃႇ် တိူမ်း် ေိူပ်း် ၵိူ်ႊၶၢဝ််း မဝ
ိူ ်ႈ် ၵ ႃႇမဝ
ိူ ်ႈ် ပ တၢင််းၼွၵ်ႈ်



တတလ်ႈၸ်ႉတဝ
ို ်း် ၵွၼ်ႈ် ေ ႄလ်ႈ ၼမ််ႉတေ ၵ်ႉေိုၵ်ႈ် ေမဝ
ို ်း် လၢင််ႉမဝ
ို ်း်



တပ ်းဝ ်ႈမ်ႈပင
ိူ ၾ
် ၢင်တၢင််းပဵၼ် ႁိုင် ယိူႃႇၸမ်တင််းၵိူၼ်း် ၵိူတႃႇ် ထတ််းႁူ်ႉဝ ်ႈ ၸပ််းပဵၼၶ
် ဝ
ိူ ်ႈ် ဝတ််း-19 ၸင
ို ် တတလ်ႈၸႅၵႃႇ် ယိူႃႇ င််းတၶ တၶ ယိူ
တၵ ်ႉလဵဝ်



ထိုၵႃႇ် လ ၵ ႃႇၵိူတႃႇ် ထတ််းတိူၺ်း် တၢင််းပဵၼၶ
် ဝ
ိူ ်ႈ် ဝတ််း-19



ယိူႃႇတၵ ်ႉလဵဝ၊် ၸႅၵႃႇ် ယိူႃႇတ်ႈႁိူၼ််း င််းၵွ်းတၶ တၶ ၊ ၸႅၵႃႇ် ယိူႃႇ င််းၵွ်းတၶ တၶ တ်ႈပၼ
ိူ ်ႈ် ၶပ််ႉၶင
ို ဝ
် ်ႉပၼ် ၸဝ
ိူ ်း် ၼ်ႉ ပဵၼလ
် ်းတၢင််း
ဢၼ်ၵတ
ႅ ႃႇ် တၶတ ်ႉၵင််ႈလ်ႈ တၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ်း် ဝတ််ႈ-19 ဢၼ်တတမၽ်ႈတၼ
ိူ ်း် ၸွတႃႇ် ၸႅတႃႇ် မ ်းၼၼ််ႉ



တပ ်း ဝ််းယိူႃႇတၵ ်ႉလဵဝတ
် ၶ တၶ

င််းၽ င််းမၼ််းၼၸင
ို ် တဝ
ို ်ႉ် တၢင််း တ ႃႇမႅင်း် ၶိူဝႃႇ် ရိူဝႃႇ် ၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် တတမၽ်ႈၸွတႃႇ် ၵ ႃႇၼၼ််ႉ

တဢႃႇၵ ႃႇတတ်ႉတတ်ႉယဝ််ႉ


ယိူႃႇတၵ ်ႉလဵဝ၊် ၸႅၵႃႇ် ယိူႃႇ င််းၵွ်းတၶ တၶ ၊ ယိူႃႇ ၢင်ႃႇၵယၢၼ်ၵၼ
ိူ ်း် ၼမ်၊ ၼင်ႃႇၵ ်ႊပဵၼလ
် ်ႈ ယိူႃႇတ်ႈႁိူၼ််း ၸဝ
ိူ ်း် ၼ်ႉ ၸၢင််ႊၸွ်ႈထႅမလ
် ်ႈ
ႁ််ႈတဝ
ို ်ႉ် တၢင််း တ ႃႇမႅင်း် ၶိူဝႃႇ် ရိူဝႃႇ် ၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် တတမၽ်ႈၸပ််း ၵိူၼ်း် တၵ ်ႉတတ ႃႇတၵ ်ႉၼၼ််ႉ တဢႃႇၵ ႃႇတတ်ႉတတ်ႉယိူႃႇယဝ််ႉ



မႅင်း် ၶိူဝႃႇ် ရိူဝႃႇ် ၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ် တၵ ်ႈ တတဢမ်ႃႇမ်းတ်ႈၵ ႃႇလထႅင်ႈ် ယဝ််ႉ!



မဝ
ိူ ်ႈ် မႅင်း် ၶိူဝႃႇ် ရိူဝႃႇ် ၼ ႃႇ ဝ ်းရႅတ်ႈ် တတဢမ်ႃႇၸၢင််ႊၵ ႃႇၸပ််း ၵိူၼ်း် တၵ ်ႉလယဝ််ႉ ၼၸင
ို ် တတၸၢင််ႊၵိုမ်း် ၵမ်လ်ႈ တၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ်း် ဝတ််ႈ-19
ၼၼ််ႉတၵ ်ႈ ၵၢတ်ႃႇၽဵဝ်ႈ် ပႅတ်ႈ် လ်ႈယိူႃႇယဝ််ႉ၊ ၵမ််းလၼ
ို ်း် ေိုတ်း် တတ ၵ ႃႇယိူႃႇယဝ််ႉ။

တ ႃႇတွင်း် ၼ်ႉၸမ််း- ဝ််းႁူမ််ႈၵၼ်တတ ႃႇေိူ်ႈ တၢင််းပဵၼ် ၶိူဝ်း် ဝတ််ႈ-19 ၵိူၺ်း် ၊ ဢမ်ႃႇၸ်ႈဝ ်ႈ ဝ််းတတ ႃႇေိူ်ႈ ၵိူၼ်း် ၸဝ
ိူ ်း် မ်းမႅင်း် ၶိူဝႃႇ် ရိူဝႃႇ် ၼ ႃႇဝ ်းရႅတ်ႈ်
ၼၼ််ႉ ၼယဝ််ႉ။

