
ခြ�င်္သေ့�့�နဲ့့� ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�း 

ခြ�င်္သေ့�့�နဲ့့�ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�းပုံံ�ခြပုံင််င်္သေ့�း� င်ယ််င်ယ််� င်္သေ့�ာ�င််း�င််�နဲ့်းစာ�မှာာ� �င််ယ်ူ�့�ရတဲ့့�ပုံံ�ခြပုံင််င်္သေ့�းပုံါ။ အိိပုံ်င်္သေ့ပုံာ�်င်္သေ့နဲ့တဲ့့� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး အိင်္သေ့ပုံ်�ိ� 

င်္သေ့ခြပုံး�း�းမှာိတဲ့့�ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�း�ိ� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး� အိိပုံ်ရ���နဲ့�်နိုးိ�းပြီးပုံးး ဖမှာ်း�ာ�ပုံ်�ိ��်ပုံါတဲ့ယ််။ အိိပုံ်င်္သေ့ရးပုံာ�်�း�းတဲ့့�အိတဲ့း�် င်္သေ့�ါ�တဲ့ကြီး�းးနဲ့့� ဖမှာ်း�ာ�ပုံ်

�ိ��်တဲ့့�ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး�ိ� ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�း� “�ူမှာာ�း�း�းပုံါတဲ့ယ််။ �့�ိ�မှာစာ�းပုံါနဲ့့�” ဆိုိ�ပြီးပုံးးင်္သေ့တဲ့�င််းပုံနဲ့်ပုံါတဲ့ယ််။ အိ့�း�အိ�ါမှာာ� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး� “မှာင််း�ိ�

�းတဲ့်င်္သေ့ပုံး�ိ��်ရင်် င်ါ��ိ�ဘာ�ခြပုံနဲ့်င်္သေ့ပုံးနိုးိ�င််မှာာ��့” ဆိုိ�ပြီးပုံးး င်္သေ့မှားပုံါတဲ့ယ််။ ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�း� �့�ိ��းတဲ့်�ိ��်ရတဲ့့�အိ�ာ�ိး�ိ� တဲ့စာ်င်္သေ့နဲ့�ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းးခြပုံနဲ့်

�ံစာ�းရမှာာ�ပုံါ�ိ� င်္သေ့ခြပုံ��့�ပုံါတဲ့ယ််။ ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�းရ့�အိင်္သေ့ခြပုံ��ိ� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး� င်္သေ့�ာ�င််တဲ့့�အိင်္သေ့နဲ့နဲ့့� င်္သေ့အိ�်ရယ််�ိ��်ပုံါတဲ့ယ််။ “ မှာင််း�ိ� ပုံိစာိင်္သေ့�ာ�င်�်

င်္သေ့တဲ့��် ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�းတဲ့စာ်င်္သေ့��င််�မှာာ�း င်ါ��ိ� ဘာ�ခြပုံနဲ့်���ပုံ်င်္သေ့ပုံးနိုးိ�င််မှာာ��့” �ိ�င်္သေ့ခြပုံ��့�ပြီးပုံးး “�့.....�းတဲ့စာ်�ါင်္သေ့တဲ့�� �းတဲ့်င်္သေ့ပုံး�ိ��်မှာယ််၊ င်္သေ့နဲ့��်တဲ့စာ်

င်္သေ့�ါ�်ဆိုိ� နဲ့�မှာယ််မှာာတဲ့်” ဆိုိ�ပြီးပုံးး �းတဲ့်င်္သေ့ပုံး�့��ိ��်ပုံါတဲ့ယ််။ ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�း���်း ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး� အိ��်�ိ� �ာမှာ်း��င်္သေ့ပုံး�့�တဲ့့�အိတဲ့း�် င်္သေ့�ားဇူးူး

အိမှာာ�းကြီး�းးတဲ့င််ပုံါတဲ့ယ််�ိ� င်္သေ့ခြပုံ�ပြီးပုံးး င်္သေ့ခြပုံးထွး�်�း�း�့�ပုံါတဲ့ယ််။ 

တဲ့စာ်င်္သေ့နဲ့�မှာာ�င်္သေ့တဲ့�� အိစာ�ရာ�င်္သေ့နဲ့တဲ့့�ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းးဟာ� မှာ�ဆိုိ�းရ့�ပုံိ��်�းနဲ့်မှာာ� အိဖမှာ်း�ံရပုံါင်္သေ့တဲ့��တဲ့ယ််။ ပုံိ��်�းနဲ့်� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းးရ့�တဲ့စာ်�ိ�ယ််�ံ�း�ိ� �ာ�ပုံ်ထွ�း

��ိ�ခြဖစာ်င်္သေ့နဲ့တဲ့့�အိတဲ့း�် ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး� ရု�နဲ့်းင်္သေ့နဲ့တဲ့�� အိ�ာ�်းနိုးားးပုံါပုံ့။ င်္သေ့�ါ�အိရမှာ်းထွး�်တဲ့့�ခြ�င်္သေ့�့�ဟာ� င်္သေ့အိ�်ဟာစာ် ဟာိနဲ့်းင်္သေ့ဟာ��်ရုံ���း့ပြီးပုံးး ဘာ�

မှာာမှာတဲ့တဲ့်နိုးိ�င််ပုံါဘာူး။ အိ့�း�အိ�ာိနဲ့်မှာာ� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး �းတဲ့်င်္သေ့ပုံး�့�တဲ့့�ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�း� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းးရ့� ဟာိနဲ့်းင်္သေ့ဟာ��်�ံင်္သေ့���င်�် အိနဲ့းးနဲ့�း�ိ�င်္သေ့ခြပုံး���့�ပုံါ

တဲ့ယ််။ ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး�ိ�ခြမှာင််တဲ့့�အိ�ါ �့အိ��်�ိ� �းတဲ့်င်္သေ့ပုံး�့�တဲ့့�ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး�ိ� �ယ််ဆိုယ််ဖိ�ကြီး��ိးစာ�းပုံါင်္သေ့တဲ့��တဲ့ယ််။ ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�း� �့ရ့��း�းင်္သေ့တဲ့း

နဲ့့� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းးရ့�အိင်္သေ့ပုံ်� ပုံိ��်�းနဲ့်င်္သေ့တဲ့း�ိ� ကြီး��ိးစာ�းပုံမှာ်းစာ�း �ိ��်ခြဖတဲ့်ပုံါင်္သေ့တဲ့��တဲ့ယ််။ င်္သေ့နဲ့��်ဆိုံ�းမှာာ�င်္သေ့တဲ့�� မှာ�ဆိုိ�းမှာ���င််မှာာ�ဘာ့ ကြွ�ွ�်�င်္သေ့�း

�ိ��်ခြဖတဲ့်င်္သေ့ပုံး�့��ိ� ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး� �းတဲ့်င်္သေ့ခြမှာ��်�း�း�့�ပုံါတဲ့ယ််။ 

ခြ�င်္သေ့�့�ကြီး�းး� အိင်္သေ့��င််င်္သေ့�းတဲ့ယ််ဆိုိ�ပြီးပုံးး အိထွင််င်္သေ့�း�့�မှာိတဲ့့�မှာင််း�ိ� င်ါင်္သေ့တဲ့�င််းပုံနဲ့်ပုံါတဲ့ယ််။ တဲ့�ါတဲ့င်္သေ့��ာင်္သေ့တဲ့�� င်္သေ့���မှာာ� အိင်္သေ့��င််င်္သေ့�းင်္သေ့ပုံ

မှာယ်�် �့င်္သေ့နဲ့ရ�နဲ့့��ူ အိ�ံ�းတဲ့��်တဲ့ယ််ဆိုိ�တဲ့� င်ါ�ိပုံါပြီးပုံးဆိုိ�ပြီးပုံးး င်္သေ့တဲ့�င််းပုံနဲ့်�း�းပုံါင်္သေ့တဲ့��တဲ့ယ််။

�းး�း�းင်္သေ့�း�်နဲ့့�အဖိုးး�းအး�

တဲ့စာ်င်္သေ့နဲ့�င်္သေ့တဲ့�� ရး�တဲ့စာ်ရး�မှာာ� မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး�ံ�းင်္သေ့ယ်��်� င်္သေ့ရ�ပုံ်����ပုံါတဲ့ယ််။ င်္သေ့ရတဲ့းင််းမှာာ� င်္သေ့ရ�ပုံ်��ရင််း �ူမှာတဲ့ိ�ရ့� ��းတဲ့စာ်င်္သေ့ယ်��်�ာင််း�ိ� 

�ားးမှားမှာ်းင်္သေ့ခြပုံ�ဆိုိ���ပုံါတဲ့ယ််။ ပုံထွမှာမှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး� �့��း� အိ�းနဲ့်အိင်္သေ့ခြပုံးခြမှာနဲ့်င်္သေ့���င််း၊ �ူနဲ့့���ပြီးပုံ�ိင််မှာယ််ဆိုိ�ရင်် အိ��နဲ့်�ံ�း ရှုံးံွး��မှာယ််ဆိုိ�တဲ့့�

အိင်္သေ့���င််း င်္သေ့ခြပုံ�ရင််း �့��းအိင်္သေ့���င််း�ိ� �ူဂု�ဏ််ယ်ူစား�နဲ့့� အိခြ��းင်္သေ့��မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းးနိုးာစာ်င်္သေ့ယ်��်�ိ� င်္သေ့ခြပုံ�ခြပုံင်္သေ့နဲ့ပုံါတဲ့ယ််။ 

��တဲ့ိယ်မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး�င်္သေ့တဲ့�� �့��းရ့�အိ�ံ�ဘာယ််င်္သေ့���်င်္သေ့��င််းင်္သေ့���င််း၊ �းရး�မှာာ� �့��းရ့�အိ�ံင်္သေ့���်ဘာယ််�ူမှာာ နဲ့�းင်္သေ့ထွ�င််င်္သေ့��င််း

င်္သေ့အိ�င်် �း�ာင််းတဲ့စာ်ပုံ��်�ံ�း�းဆိုိ�နိုးိ�င််မှာာ� မှာဟာ�တဲ့်င်္သေ့���င််း �ာနဲ့်မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းးင်္သေ့တဲ့း�ိ� င်္သေ့ခြပုံ�ခြပုံပုံါတဲ့ယ််။ 

တဲ့တဲ့ိယ်မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး�င်္သေ့တဲ့�� ဘာ�မှာာမှာင်္သေ့ခြပုံ�ဘာ့ ပြီးပုံ�ံး�ိ��� နဲ့�းင်္သေ့ထွ�င််င်္သေ့နဲ့ပုံါတဲ့ယ််။ ထွိ�မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး �ံ�းင်္သေ့ယ်��်ရ့�အိနဲ့းးအိနဲ့�းမှာာ� င်္သေ့တဲ့�င််င်္သေ့�ားတဲ့စာ်င်္သေ့�ာ�င််း

နဲ့့� အိဖိ�းအိိ�တဲ့စာ်င်္သေ့ယ်��် �ရးးတဲ့စာ်င်္သေ့ထွ��်နဲ့�းင်္သေ့နဲ့ပုံါတဲ့ယ််။ ထွိ�မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး �ံ�းင်္သေ့ယ်��်ရ့�စာ��းင်္သေ့တဲ့း�ိ���်း အိဖိ�းအိိ�� အိစာအိဆိုံ�း���းင်္သေ့နဲ့�့�ပုံါ

တဲ့ယ််။ မှာ����င််မှာာ�ဘာ့ င်္သေ့ရအိိ�း�ိ�ယ််စားရး�်�ိ� မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး�ံ�းင်္သေ့ယ်��်� ���မှာ်းအိတဲ့ိ�င််း အိိမှာ်�ိ�ခြပုံနဲ့်����ပုံါတဲ့ယ််။ ထွိ�မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး�ံ�းင်္သေ့ယ်��်

င်္သေ့နဲ့��်�င်္သေ့နဲ့ အိဖိ�းအိိ����်း င်္သေ့ခြဖး�င််းစား��မှာ်းင်္သေ့�ာ��်ရင််း �ိ��်ပုံါ���့�ပုံါတဲ့ယ််။

S H O R T  S T O R I E S



�မှာ်းတဲ့စာ်၀�်�နဲ့�်အိင်္သေ့ရ��်မှာာ�င်္သေ့တဲ့�� မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး�ံ�းင်္သေ့ယ်��်� င်္သေ့ရအိိ�းရး�်ရတဲ့� င်္သေ့�း��တဲ့့�အိတဲ့း�် �ဏ်တဲ့ခြဖ�တဲ့်နဲ့�း��ပုံါတဲ့ယ််။ ထွိ�အိ�ာိနဲ့်မှာာ� 

ရး�ထွ့ဘာ�်မှာာ �င်္သေ့�း�ံ�းင်္သေ့ယ်��်င်္သေ့ခြပုံးထွး�်����ပုံါတဲ့ယ််။ ပုံထွမှာမှာိနဲ့်းမှာကြီး�းးရ့��င်္သေ့�း� မှာိ�င််အိနဲ့�းင်္သေ့ရ��်တဲ့့�အိ�ါ �ံင်္သေ့�း�ိမှာ�်ရင််း င်္သေ့ခြပုံး�စာ�း

င်္သေ့နဲ့ပုံါတဲ့ယ််။ ��တဲ့ိယ်မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းးရ့��င်္သေ့�း�င်္သေ့တဲ့�� ��ယ်��ာ�ိပြီးမှာိနဲ့်တဲ့့�အိ�ံနဲ့့� �း�ာင််းတဲ့စာ်ပုံ��်�ိ� င်္သေ့��င််းမှားနဲ့်စား��းဆိုိ�ရင််း အိင်္သေ့မှာရာိရ�ဆိုး င်္သေ့ခြဖး�င််းစား�

�မှာ်းင်္သေ့�ာ��်��င်္သေ့နဲ့ပုံါတဲ့ယ််။ တဲ့တဲ့ိယ်မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းးရ့��င်္သေ့�း�င်္သေ့တဲ့�� အိင်္သေ့မှာရာိရ��ိ�င်္သေ့ခြပုံး��ပြီးပုံးး အိင်္သေ့မှာ�ာထွ�းင်္သေ့�� င်္သေ့ရအိိ�း�ိ� င်္သေ့���်ယ်ူ

�ယ််င်္သေ့ဆို�င််� ရး�ထွ့ဘာ�်�ိ� ခြပုံနဲ့်�း�းပုံါင်္သေ့တဲ့��တဲ့ယ််။ 

ပုံထွမှာမှာိနဲ့်းမှာကြီး�းးနဲ့့� ��တဲ့ိယ်မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းး� အိဖိ�းအိိ�ဘာ�်�ိ��ာ��်ပြီးပုံးး �ူတဲ့ိ���းမှာာ�း ဘာယ််င်္သေ့���်င်္သေ့တဲ့�်င်္သေ့���င််းင်္သေ့ခြပုံ�ဖိ�အိတဲ့း�် စာ��းခြပုံင််တဲ့့�အိင်္သေ့နဲ့

နဲ့့� “အိဘာင်္သေ့ရ...�ွနဲ့်မှာတဲ့ိ���းမှာာ�းင်္သေ့တဲ့း��ိ��်ပုံါ���း....” ဆိုိ�ပြီးပုံးး စာ��းစာပုံါင်္သေ့တဲ့��တဲ့ယ််။ ထွိ�အိ�ါမှာာ� အိဖိ�းအိိ�� “ဘာယ််���း�ိ�င်္သေ့ခြပုံ�တဲ့��့။ 

င်ါင်္သေ့တဲ့း�တဲ့�င်္သေ့တဲ့�� င်္သေ့ရအိိ�း�ိ� �ယ််ပြီးပုံးး ရး�်�း�းတဲ့့���း�ိမှာာ�င်္သေ့�းတဲ့စာ်င်္သေ့ယ်��်�� င်္သေ့တဲ့း��ိ��်တဲ့ယ််�းယ််” ဆိုိ�ပြီးပုံးး တဲ့တဲ့ိယ်မှာိနဲ့်းမှာကြီး�းးရ့���း�ိ� 

�ားး�ာ�း�ိ��်ပုံါင်္သေ့တဲ့��တဲ့ယ််။

��နဲ့်နဲ့့��းပ်ျ်�

တဲ့စာ်င်္သေ့နဲ့�င်္သေ့တဲ့�အိ�ပုံ်ကြီး�းးတဲ့စာ်��ထွ့မှာာ� င်္သေ့ခြပုံး�း�းင်္သေ့ဆို���စာ�းင်္သေ့နဲ့တဲ့့� ယ်�နဲ့်င်္သေ့�းတဲ့စာ်င်္သေ့��င််� တဲ့စာ်င်္သေ့ရး�င်္သေ့ရး�နဲ့့� င်္သေ့ရ�နဲ့်�င်္သေ့နဲ့ တဲ့�်��တဲ့့� �ိပုံ်င်္သေ့�းတဲ့စာ်

င်္သေ့��င််�ိ� င်္သေ့တဲ့း�တဲ့ယ််တဲ့့�။ အိ့��းအိ�ာိနဲ့်မှာာ�ပုံ့ ယ်�နဲ့်��ိပုံ်�ိ�င်္သေ့တဲ့း�င်္သေ့တဲ့�� ဟာ�်ဟာ�်ပုံ�်ပုံ�်ရယ််င်္သေ့မှာ�မှာိ�တဲ့့�။ �ါ�ိ�ခြမှာင််တဲ့့��ိပုံ်�င်္သေ့�း� “ �င််� 

�ွနဲ့်�ပုံ်�ိ�ဘာ�င်္သေ့���င်�်ရယ််ပုံါ��့” �ိ�င်္သေ့မှားင်္သေ့တဲ့��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။ အိ့��းအိ�ာိနဲ့်မှာာ� ယ်�နဲ့်င်္သေ့�း� “ဘာ�ရယ််မှာဟာ�တဲ့်ပုံါဘာူး�း�။ င်ါ�မှာင််းင်္သေ့���်�း�းတဲ့���

တဲ့� င်္သေ့နိုးားတဲ့့�င်္သေ့��င််မှာာ�ိးမှာင်္သေ့တဲ့း�ဘာူး�ိ�ပုံါ�း�။ င်ါဆိုိ�ရင်် ဘာယ််င်္သေ့���်ခြမှာနဲ့်��့။ မှာင််း�ိ� င်္သေ့နိုးားတဲ့ံ�င်္သေ့နိုးားတဲ့ံ�င်္သေ့��င််မှာာ�ိးမှာဟာ�တဲ့်ဘာူး�း” �ိ�င်္သေ့ခြပုံ��တဲ့့�။ အိ့��း

�ိ�င်္သေ့ခြပုံ�င်္သေ့တဲ့�� �ိပုံ်�င်္သေ့�း�မှာ�ံနိုးိ�င််ခြဖစာ်�း�းတဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။ �ါနဲ့့�ပုံ့ “င်ါ��ိ� �း�ိ�မှာင်္သေ့ခြပုံ�နဲ့့��း။ မှာင််း�ိ�ယ််မှာင််း�ိပုံ်ခြမှာနဲ့်တဲ့ယ််ထွင််ရင်် င်ါနဲ့့�အိင်္သေ့ခြပုံးပြီးပုံ�ိင််မှာ��း” 

�ိ� စာိနဲ့်င်္သေ့�်�ိ��်တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။

�းအိ�ာိနဲ့်မှာာ�င်္သေ့တဲ့�� ယ်�နဲ့်င်္သေ့�း�ထွပုံ်မှာံရယ််င်္သေ့မှာ��ိ��်ပြီးပုံးး “င်ါ� နိုးိ�င််မှာယ််မှာာနဲ့်းကြီး��ိ�ိင်္သေ့နဲ့တဲ့့�အိရ�တဲ့စာ်���ိ� မှာင််း� င်ါ��ိ�စာိနဲ့်င်္သေ့�်တဲ့ယ််င်္သေ့ပုံါ�။ င်ါနိုးိ�င််မှာယ််ဆိုိ�

တဲ့� �ိင်္သေ့ပုံမှာယ်�် မှာင််း� �ိပုံ်�ိ�အိရှုံးံွးင်္သေ့ပုံး�ာင််င်္သေ့နဲ့င်္သေ့တဲ့����်း ပြီးပုံ�ိင််��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ��း�” �ိ�င်္သေ့ခြပုံ�ပြီးပုံးး �ိပုံ်�င်္သေ့�းစာိနဲ့်င်္သေ့�်မှာု�ိ���်�ံ�ိ��်င်္သေ့တဲ့��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။ 

ပြီးပုံ�ိင််ပုံး့င်္သေ့နဲ့�မှာာ�င်္သေ့တဲ့�� ဦးးင်္သေ့ခြမှာင်္သေ့�းးကြီး�းး� �ူတဲ့ိ�နိုးာစာ်င်္သေ့��င််အိတဲ့း�် �ိ�င််�ူကြီး�းး��ပုံ်င်္သေ့ပုံးတဲ့ယ််တဲ့့�။ င်္သေ့တဲ့�ထွ့မှာာ�ရာိတဲ့့� အိခြ��းတဲ့ိရစာ ာ�နဲ့်င်္သေ့�းင်္သေ့တဲ့း���်း

�ူတဲ့ိ�ရ့�ပြီးပုံ�ိင််ပုံး့�ိ� စာိတဲ့်�င််တဲ့စာ�းနဲ့့� ������်��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။

ပြီးပုံ�ိင််ပုံး့မှာာ� စာတဲ့င််ပြီးပုံးးတဲ့��းတဲ့်�ိ��်ပြီးပုံးဆိုိ��တဲ့�်း� ယ်�နဲ့်�င်္သေ့�း� င်္သေ့ခြပုံးထွး�်�း�းင်္သေ့ပုံမှာယ်�် �ိပုံ်�င်္သေ့�း�င်္သေ့တဲ့�� �့ထွံ�းစာံအိတဲ့ိ�င််း င်္သေ့ခြပုံး�း�း

တဲ့ယ််ဆိုိ�င်္သေ့ပုံမှာယ်�် အိမှာာ�းအိခြမှာင််မှာာ�င်္သေ့တဲ့�� င်္သေ့နိုးားင်္သေ့နိုးားင်္သေ့�းးင်္သေ့�းးနဲ့့� တဲ့င်္သေ့ရး�င်္သေ့ရး��း�းင်္သေ့နဲ့င်္သေ့တဲ့��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။ �း�ိ�နဲ့့�ပုံ့ �ိပုံ်�င်္သေ့�းနဲ့့� ယ်�နဲ့်�င်္သေ့�းဟာ� 

င်္သေ့တဲ့�်င်္သေ့တဲ့�်င်္သေ့�း�ိ� င်္သေ့�း�း��း�းင်္သေ့တဲ့��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။ �မှာ်းတဲ့��်င်္သေ့�ာ�်င်္သေ့���်မှာာ�င်္သေ့တဲ့�� ယ်�နဲ့်င်္သေ့�း� အိင်္သေ့နဲ့��်�ိ��ာ��်����်�တဲ့့�။ ဟာိ�းင်္သေ့�းင်္သေ့�း

မှာာ�တဲ့င်္သေ့ရး�င်္သေ့ရး���င်္သေ့နဲ့တဲ့့� �ိပုံ်�င်္သေ့�း�ိ� ယ်�နဲ့်င်္သေ့�း� မှာုနဲ့်မှာုနဲ့်င်္သေ့�း�� ခြမှာင််င်္သေ့တဲ့��တဲ့ယ််တဲ့့�။ အိ့��ါနဲ့့�ပုံ့ င်္သေ့နဲ့�ပုံူပုံူ �မှာ်းမှာာ�င်္သေ့ခြပုံး��ရတဲ့���်းင်္သေ့မှာ�

င်္သေ့မှာ�နဲ့့�ဆိုိ�င်္သေ့တဲ့�� ယ်�နဲ့်င်္သေ့�း� “အိင််း င်ါတဲ့င်္သေ့ရးင်္သေ့တဲ့�� အိိပုံ်�ိ��်ဦးးမှာာပုံါ။ �း�ိပုံ်�း�းပုံံ�နဲ့့� င်ါတဲ့င်္သေ့ရးနိုးိ�းပြီးပုံးးဘာယ််�ာိနဲ့်ထွင်္သေ့ခြပုံးင်္သေ့ခြပုံး �့င်္သေ့���်�င်္သေ့တဲ့�� 

အိ��င်္သေ့�းအိနိုးိ�င််ရပုံါတဲ့ယ််” �ိ�င်္သေ့တဲ့းးပြီးပုံးး င်္သေ့ခြပုံး�မှာ်းင်္သေ့ဘား� အိရိပုံ်င်္သေ့��င််းင်္သေ့��င််း�စာ်ပုံင််ကြီး�းးတဲ့စာ်ပုံင််�ိ� မှာားပြီးပုံးး အိိပုံ်င်္သေ့တဲ့��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။ 

�ိပုံ်�င်္သေ့�း�င်္သေ့တဲ့�� �့ရ့�င်္သေ့ခြပုံးနိုးိ�င််တဲ့့�အိင််အိ�းနဲ့့� မှာရပုံ်မှာနဲ့�းတဲ့င်္သေ့ရး�င်္သေ့ရး�နဲ့့�င်္သေ့ခြပုံးင်္သေ့နဲ့�တဲ့့�။ ယ်�နဲ့်င်္သေ့�းအိနဲ့�းယ်ူင်္သေ့နဲ့တဲ့့�အိနဲ့းး�င်္သေ့နဲ့ခြဖတဲ့်�း�းင်္သေ့တဲ့����်း 

�ူင်္သေ့တဲ့�င််နဲ့�းင်္သေ့နဲ့င်္သေ့�းတဲ့� င်ါ��်းနဲ့�းဦးးမှာာပုံါဆိုိ�တဲ့့� စာိတဲ့်�ိ�မှာင်္သေ့တဲ့းးဘာ့ င်္သေ့နဲ့ပုံူပုံူင်္သေ့အိ��်မှာာ� မှာရပုံ်မှာနဲ့�းဘာ့ အိ�း�းနဲ့်�းနဲ့်စာိ��်နဲ့့� ကြီး��ိးစာ�းပြီးပုံးး ပုံနဲ့်းတဲ့ိ�င််�ိ�

ပုံ့ဦးးတဲ့�်�း�းင်္သေ့နဲ့င်္သေ့တဲ့��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။

င်္သေ့နဲ့��်ဆိုံ�းမှာာ�င်္သေ့တဲ့�� ယ်�နဲ့်င်္သေ့�း�အိိပုံ်ယ်��နိုးိ�း��ပြီးပုံးး မှာာ�်�ံ�းဖးင်�်����်�ိ��်တဲ့့�အိ�ါမှာာ�င်္သေ့တဲ့�� ပုံနဲ့်းတဲ့ိ�င််နဲ့�း�ိ�င်္သေ့ရ��်င်္သေ့နဲ့ပြီးပုံးခြဖစာ်တဲ့့��ိပုံ်�င်္သေ့�း

�ိ� �ာမှာ်းင်္သေ့တဲ့း�င်္သေ့တဲ့��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။ အိ့��ါနဲ့့�ပုံ့ ယ်�နဲ့်�င်္သေ့�း� အိရာိနဲ့်နိုးုနဲ့်းအိခြမှာင်�်ဆိုံ�းနဲ့့� ပုံနဲ့်းတဲ့ိ�င််ဆိုး�ိ�င်္သေ့ရ��်င်္သေ့အိ�င်် အိင်္သေ့ခြပုံးအိ�း�း�း�းင်္သေ့တဲ့��တဲ့�င်္သေ့ပုံါ�။ �ါ

င်္သေ့ပုံမှာယ်�်��်း ယ်�နဲ့်�င်္သေ့�းပုံနဲ့်းတဲ့ိ�င််ထွ့မှာ�င််မှားမှာာ�ပုံ့ �ိပုံ်�င်္သေ့�း� ပုံနဲ့်းတဲ့ိ�င််�ိ�င်္သေ့ရ��်�း�းပြီးပုံးး ယ်�နဲ့်င်္သေ့�း�ိ� ပုံနဲ့်းတဲ့ိ�င််�င်္သေ့နဲ့ င်္သေ့စာ�င်�်င်္သေ့နဲ့�တဲ့့�။
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