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ghost record

ူစတန့တမန့မးါံႏျင့ဵ
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ၾသၿမာဲင့

www.burmeseclassic.com

ူစတန့တမန့မးါံႏျင့ဵ

ူသ်႔ူ္ခါက့ူနူသါအူတါင့မည့ံမည့ံ
ူ္ခသည့ံမးါံကးာဲံူၾက
အၿပာဲင့ံၿပာဲင့ံ
ူကါင့ံကင့အနိူနါက့ခဴ
ူၾကါက့မက့ဖ်ယ့အ္ပဴဲံမေဵမးက့ဝန့ံစုံရျ
အေသမျါ
တစ့ထစ့ခးင့ံ
တစ့ရစ့ခးင့ံ
စက့ဆီပ့္ခင့ံကာီပဴီူဖါ့ူနပဴီ။
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ghost record
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ခာီင့စာီံလင့ံ

www.burmeseclassic.com
သူမၼါဟ
အခးာန့ကါံ

ူဟါင့ံရ်က့ူႂက်ၿပိံ၍

အလျးာဲလျးာဲအရေရေ
မတ့တပ့ရပ့ကါ

အရာပ့အါဝဪသႏျင့ဵ

ူပၚထ်က့ူနူသါ

အခဪသမယ။

ဝရဴတါူဘါင့ူပၚ

စာမ့ံစာီမႈကင့ံစင့ူနူသါ

စီီသည့

သစ့ပင့တ႓မ
ာီ ျါ

ဝရဴတါတ်င့ခးထါံူသါ

ကာီယ့တစ့ပာီင့ံတင့ၿပိံ

ပီီရစ့ႏီတ႓ာီ

ခဴီမျါ

ထာီင့ူနရါမျ

အာမ့ူခဪင့မာီံရာပ့ႏျင့ဵလတ
် ့ူသါ

အါကါကာီ

မးက့ႏျါမုၿပိံ တရာပ့ရာပ့တက့လါူသါ မကန့ံရာပ့တာမ့ူ္ပံတာ႓က
ီ ာီ အငမ့ံမရအသ်င့္ဖင့ဵ ႐ႈမဝ္ဖစ့ူနူလသည့။
တာမ့တ႓သ
ာီ ည့ ူဂဪယါ ဒကၡာဏူထါင့ဵမျ အဆက့မ္ပတ့ႏျင့ဵ အသ်က့ႏျင့လးက့တာီက့ူနူသါ ူလ႐ုံတာ႓ူ
ီ ၾကါင့ဵ
အသ်င့တစ့ခီမျ တစ့ခီသ႓ာီ ႐ီီတ့ခးည့ံ ူ္ပါင့ံူန၏။ အူရါင့ူဖးါဵမလာီႏျင့ဵ မႈာင့ံအဴီမည့ံူမျါင့လါသည့ရျာသလာီ
အာတ်ၿေ ပာဲကးမည့ဵအသ်င့ူဆါင့ူနရါမျ ပဪံလႊါမႈန့ဝဪံသ်ါံသည့လည့ံ ရျာသည့။ စီီၾကည့ဵူနစဥ့မျါပင့ ူအံစက့
ၾကည့သန့႓မႈက စီီမးက့ႏျါကာီ ထာူတ်႔လာီက့သည့။ စီီသည့ အတာီင့ံမသာ ဝမ့ံူ္မါက့ူပးါ့ရႊင့ၿပိံ အာမ့ူအါက့ထပ့
သာ႓ီ ခီီန့ူပဪက့ူ္ပံဆင့ံသ်ါံသည့။ ပဪံစပ့မျလည့ံ မာီံူရခးာဲံမယ့ မာီံူရခးဲာံမယ့ဟီ ူအါ့ဟစ့ူနသည့။
မီီတ့သီန့၏ အစ္ဖစ့ူသါ ူႏ်ူႏျါင့ံမာီံသည့ မ်ေူရါ့ူ္ခါက့သူယါင့ံူနူသါ သစ့ပင့တ႓က
ာီ ာီ ညာဲ္မစာမ့ံစာီူစၿပိ။
တူႏ်လဴီံ
အာီံကာီ

ပုခးစ့ခေဵူသါ

ူ္မဆိူ္မ္ပင့မျါ

ူရူလါင့ံထည့ဵသည့သာီ

ထ်က့ူပၚလါူသါရနဴ႓သည့
စီီသည့

ရျေခနေ

ူအံ္မူသါ

မာီံူရႏျင့ဵ

အသဴ္ပဲရျါသည့။

ထာူတ်႔ူသါအခဪ

သာ႓ူ
ီ သါ့

အာီံကင့ံပုမျထက
် ့ူသါူညႇါ့န႓ႏ
ဴ ျင့ဵ

ူ္မသင့ံနဴ႓ကာီ

တ႐ႈာက့မက့မက့ႏျင့ဵ

မိံဖာီူပၚမျ

ူ္မဆိတ႓က
ာီ ာီမာီံူရထာၿပိံ

အက်ါႀကိံက်ါ္ခါံူလသည့။

တဝႀကိံ႐ျဳသ်င့ံသည့။

ဖာနပ့မစိံထါံူသါ

စီီူ္ခူထါက့ူလံမးါံူပၚမျါ သေစာီစာီတ႓ာီ တဖးင့ံဖးင့ံစဥ့သည့ကာီ ူကးနပ့ူနသည့။ တစ့ကာီယ့လဴီံ ူအံ္မ
စာီစ်တ့ူနသည့ကာီလည့ံ ူမ်႔ူလးါ့လးက့ရျာသည့။ ထာီစဥ့ စီီသည့ ္ခဴူဘံလမ့ံၾကါံမျါ အရာပ့တစ့ခီ ူရ်႔လါ
သည့ကာီ

သတာထါံမာသ်ါံသည့။

တီာက့တာီက့ဆာီင့ဆာီင့

မာီံကခးက့ခးင့ံ

သည့ံလါူသါ့

စီီတစ့ကာီယ့လဴီံ

ၾကက့သိံူမႊံညႇင့ံမးါံ တ္ဖန့ံ္ဖန့ံထသ်ါံရူတါဵသည့။ စီီသည့ မာီံူရူၾကါင့ဵ ပာီမာီူဝဝဪံသ်ါံူသါ အရာပ့ကာီ
မဝဴဵရေသည့ဵၾကါံမျ စုံစာီက့ၾကည့ဵမာ္ပန့သည့။ အရာပ့သည့ အရာပ့မဟီီတ့ူတါဵ။ အရာပ့သည့ အရါထင့ခေဵူလၿပိ။
သခင့ူလံ…။ သခင့ူလံ မင့ံသုရာန…
့ ။ စီီႏႈတ့ဖးါံမျ အလာီအူလးါက့ူရရ်တ့ကါ ူခဪင့ံငဴ႓လ
ီ ာီက့မာသည့။
စီီသည့ သခင့ူလံဆိ လျမ့ံသ်ါံမာသည့လါံ သာ႓မ
ီ ဟီီတ့ သခင့ူလံက စီီအနိံနါံသာ႓ီ တ္ဖည့ံ္ဖည့ံူလျးါက့
လါသည့လါံ

မသာလာီက့ဘေ

မးက့ႏျါူတါ့ကာီ

သခင့ူလံထဴပဪံသာ႓ီ

ူရါက့ရျာသါ် ံူတါဵသည့။

အနိံကပ့မူမါ့ဖုံရဟီီ တစဴီတူယါက့က

တၿပာဲင့နက့တည့ံမျါ

သခင့ူလံမးက့ႏျါူတါ့ကာီ

စီစာတ့ထမ
ေ ျါ

သခင့ူလံ၏

သတာူပံူနသည့သ႓ာီ ထင့မျတ့လးက့ရျာသည့။
ဖုံူတ်႔လာီစာတ့ကလည့ံ

အါသါငမ့ံငမ့ံ။

သခင့ူလံ၏ ူဖါင့ံအာတင့ံ္ပည့ဵ ခာီင့ခန့႓ူသါ ူ္ခဖမာီံူတါ့အစဴီအါံ ူတ်႔္မင့ူနရသည့ကာီလည့ံ မခးင့ဵမရေ။
အမၺဲန့သည့

ၿငာဲံမါန့ဖ႔်ေ သကေဵသ႓ာီ

ပီီလေူသ်ံ

တာ႓က
ီ ာီ

သေသမ
ေ ေမေ

စကၠန႓မ
့ လပ့

သ်န့ံၿဖာဲံလးက့ရျာူသါ့လည့ံ
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သခင့ူလံကာီကါံ ရႊေစာီူစ္ခင့ံ အလျးင့ံမရျာ။

www.burmeseclassic.com
ခးမ့ံူနၿပိလါံက်ယ…
့ ။
အါံ

စီသည့

ူသါတပိတာအဟီီန့ူၾကါင့ဵ

ူမါဵၾကည့ဵလာီက့မာူတါဵသည့။

သခင့ူလံ၏

သတာူလးါဵရေကါ

အသါံအူရါင့သည့

သခင့ူလံ

ူသါ့တါကေဵသ႓ ာီ

အဆင့ံရျာ၏။

သခင့ူလံ၏ ရျည့လးါံလျူသါ ဆဴႏ်ယ့ူခ်မျါ မဟုရါူရါင့ တဖာတ့ဖာတ့ူတါက့ူနသည့။ သခင့ူလံ၏
မးက့လဴီံမးါံသည့ ညႇာဲ႔ဓါတ့္ပင့ံ္ပစ်ါ သာ႓ူ
ီ သါ့ သာမ့ဵူမ်႔လျစ်ါ၊ အလျးဴတၿငိံၿငိံ သာ႓ူ
ီ သါ့ ၿငာမ့ဵူအံလျစ်ါ
ရႊမ့ံလက့ူန၏။ စီီသည့ သခင့ူလံ၏ ထယ့ဝဪခန့႓ညါံစ်ါ သာ႓ူ
ီ သါ့လည့ံ ခးစ့စဖ်ယ့ႏုံညဴဵစ်ါ လျပမႈူအါက့မျါ
တဒဂၤမျင့သက့ူနမာူလသည့။ ္ပည့ဵစဴီလန
် ့ံူသါ အလျ။ သခင့ူလံက စီီ၏လက့တစ့ဖက့ကာီ ဆ်ေယုလာီက့ရါ
မာီံူၾကါင့ဵ တီီန့ခာီက့ူနူသါ စီီ၏ တကာီယ့လဴီံူႏ်ံူထ်ံသ်ါံသည့။ ထာ႓ူ
ီ နါက့ စီီသည့ ဂ်မ့ံစာီင့အာအာူႏ်ံူႏ်ံႏျင့ဵ
ထာူတ်႔ူနဘာအလါံ

ူဖါဌဗၺါ႐ဴီ၌

ၾကည့ူမ်႔လးက့

သခင့ူလံ

ူခၚူဆါင့ရါသာ႓ီ

တူရ်႔ူရ်႔

လာီက့ပဪသ်ါံူလသည့။
ပစၥဲန့ရျင့သည့ ႐ီီတ့တရက့အါံူလျးါဵလာီက့၏။ ထာီစဥ့ ပတၱလါံသဴက ညင့ံူပးါင့ံညာဲံညဴစ်ါ ထ်က့ူပၚလါ
သည့။

မင့ံလ်င့တ်င့

ူန္ခည့ူႏ်ံူႏ်ံႏျင့ဵ

စာမ့ံလေဵအာစက့ူသါ

္မက့ခင့ံ္ပင့မျါ

မူတ်႔္မင့ဖုံူသါ

ပန့ံူပဪင့ံစဴီသည့

သက့တန့႓ူရါင့စဥ့္ဖါူလၿပိ။

ခာီတ်စ
ေ ာီလက့ူနသည့။
္မက့ခင့ံစာမ့ံတာ႓ီ

ူင်္ခည့ူင်ပန့ံတာ႓က
ီ

အူသ်ံစဴီလျူသါ
္ခဴရဴလးက့

စီီတစ့သက့တစ့ကာီယ့

သင့ံပးဴ႔ူမႊံ္မူနူလ၏။

စီီမျါ

အတာတ့တ႓က
ာီ င့ံမေဵူလၿပိ။ အနါဂတ့ကာီလည့ံ ူတ်ံဖာ႓ီ သတာမရ။ စီီသည့ သခင့ူလံ မင့ံသုရာန့၏ လက့ူတါ့ကာီ
ကာီင့ဆ်ထ
ေ ါံရူသါ

ပစၥဲပၺန့၌သါ

ကာီယ့ူင်႔ူဝဵူဝဵရျာူသါ

ူလကာီသါ

ရျင့သန့လာီူတါဵသည့။
႐ျဳ႐ႈာက့လာီူတါဵသည့။

သခင့ူလံ

စကၡဲပသါဒသည့

မင့ံသုရာန့၏

သခင့ူလံ

မင့ံသုရာန့၏

ကာီယ့ူရါင့ကာီယ့ဝဪတ်င့သါ တည့မျိူလူတါဵသည့။ စီီသည့ ပန့ံလးသလာီလာီ ူမဵူမးါသလာီလာီ ္ဖစ့လါစဥ့
သခင့ူလံက
ရျာူလရါ

စီီအါံ

စီီသည့

ကမၺလါခင့ံမျါထာီင့ူစသည့။

ခာီင့ပန့ံစဴီ

မႈဴမါလါ

ပင့သာဂၤဪ

ပတၱလါံသဴသည့

သင့ံပးဴ႔ႀကာဲင့လႈာင့ူမႊံ

နိံလါလာီက့

ူဝံသ်ါံလာီက့

ူလူ္ပူဆါ့လါ

ၿမာဲင့လဴီံူသ်ံ

သါရက ူမါင့မယ့ဖာီူကးံ ရင့ဵူႂက်ံငယ့ ညဴစါစါ သိတါူ္မါင့ ူရူတါင့ဖိလါ ဆိံကါသ်ယ့္ဖါဝန့ံ
ဟီီ

ူတံသ်ါံအတာီင့ံ

ဆာီညည့ံမာ၏။

ထာီအခဪ

သခင့ူလံက

စၾကဝူတံမင့ံအူပဪင့ံတာ႓ ီ

ဥိံၫ်တ့ူစမည့ဵ ႏႈတ့ခမ့ံူတါ့ႏျစ့လႊါ္ဖင့ဵ စီီကာီ ္ပဴဲံၾကည့ဵူလသည့။ စီီသည့ မးက့ူတါင့ခတ့ဖ႓ာီ သတာမရ။
အသက့မျန့မျန႐
့ ျဳဖာီ႓ သတာမရ။ ဆာီလက့စ ူတံသိခးင့ံကါံ ရပ့သ်ါံူလၿပိ။
ဆက့ဆာီပဪဥိံက်ယ့ဵ...။

သခင့ူလံက

တာီံသက့ၾကည့လင့စ်ါ

သိခးင့ံစါသါံတာ႓က
ီ ာီ

ူမဵူလးါဵၿပိ္ဖစ့ူၾကါင့ံ

သခင့ူလံကာီ

မာန႓ဆ
့ ာီလာီက့သည့။

ူလျးါက့တင့လာီသည့။

စီီသည့

စီီႏႈတ့ခမ့ံတာ႓က
ီ ါံ

မာန့ံူမါမႈူၾကါင့ဵ ခပ့ဟဟပ်င့ဵအါူနူသါ့လည့ံ စကါံသဴတ႓က
ာီ ါံ ထ်က့မလါူခး။ ၾကါံရေ႔လါံ စီီလတ့ညာဲ။
စီီလတ့ညာဲ…။

သခင့ူလံသည့

စီီအါံ

စီီလတ့ညာဲဟီီ

ူခၚလာီက့ူလသလါံ။

စီီလတ့ညာဲဆာီသည့မျါ

မည့သုနည့ံ။ စီီဟါ ူမါင့ဵစီလတ့ညာဲပဪ။ သခင့ူလံသည့ စီီ၏ စာတ့ကာီပဪ သာူတါ့မုူနူလၿပိတကါံ။
သခင့ူလံသည့

အဴဵၾသူငံူမါူနူသါ

စီီ၏

ပခဴီံူပၚသာ႓သ
ီ ယ
် ့ူပးါင့ံလးူသါ

ူရႊလက့ူတါ့အစဴီ္ဖင့ဵ

ဆ်ေကာီင့ကါ စီီတစ့ကာီယ့လဴီံကာီ ူပ်႔ဖက့ူတါ့မုလာီက့ူလသည့။ ထာီအခဪ စီီသည့ မာမာကာီယ့ကာီ စီီလတ့ညာဲဟီီ
သာရျာလာီက့ူလသည့။ တၿပာဲင့နက့တည့ံမျါ အတာတ့တ႓က
ာီ ာီလည့ံ သတာရလါူတါဵသည့။ စီသည့ မင့ံသုရာန့၏
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စီီလတ့ညာဲ။ ူမါင့ဵစီလတ့ညာဲ။

www.burmeseclassic.com
သခင့ူလံသည့

စီီလတ့ညာဲတာ႓ီ

မာန့ံမပးာဲအါံလဴီံ၏

္မတ့ႏာီံၾကည့ညာဲမႈသရဖုကာီ

ငယ့စဥ့ကတည့ံကပင့

ဆ်တ့ခုံခေဵသည့။ ပစၥည့ံဥစၥါႂက်ယ့ဝသည့ ႏျင့ဵအမျး မင့ံူဆ်မင့ံမးာဲံမျ ဆင့ံသက့လါူသါ၊ ္ပတ့သါံူသါ့
လည့ံ

အူပံအကမ့ံ

တစ့နယ့လဴီံအါံ

ရက့ူရါ

ူကးံဇုံ္ပဲူသါ

သဒၵဪူသါ၊

သခင့ူလံတာ႓ီ မာသါံစီီကာီ

တသိံတ္ခါံူနတတ့ူသါ့လည့ံ

စီီတ႓အ
ာီ ါံလဴီံ

ခးစ့ူၾကါက့႐ာီူသခေဵရသည့။

သခင့ူလံသည့ကါံ ထာီမာသါံစီီ၏ အူခးါလျဆဴီံ၊ အတည့ၾကည့ဆဴီံ၊ အရက့ူရါဆဴီံ၊ အ္ပတ့သါံဆဴီံ
သါံူထ်ံ္ဖစ့ူခးသည့။

မာန့ံမပးာဲတာီင့ံသည့

အာပ့မက့သခင့အ္ဖစ့

မတင့စါံဖုံသု

ခးစ့ကၽ် မ့ံဝင့ပဪသည့တဵ။ေ

စီီလတ့ညာဲသည့

အရ်ယ့ူရါက့လါသည့ႏျင့ဵ
ရျာအဴဵမထင့ူခး။

သခင့ူလံက

သခင့ူလံအါံ

ထာီသခင့ူလံသည့ကါံ
ူမတၱါရျာူၾကါင့ံ

စာတ့ကုံယဥ့
စီီလတ့ညာဲအါံ

ကမ့ံလျမ့ံလါူသါ

အခဪက

ယူန႓လာီပင့ မီီာံနတ့ူမါင့က အၿငာဲံသည့ံခေဵသည့။ မာီံထေူလထေ ္မင့ံစိံထ်က့ခေဵူသါ စီီလတ့ညာဲူနါက့ကာီ
သခင့ူလံ

လာီက့လါခေဵသည့။

သခင့ူလံအါံလည့ံ
ရျာူနခေဵသည့။

ၾကည့ညာဲစာတ့

သခင့ူလံ

စီီလတ့ညာဲသည့

စီီလတ့ညာဲသည့

ယူန႓လာီပင့

ႏျစ့သက့္မတ့ႏာီံစာတ့

ူခၚူဆါင့ရါူနါက့ကာီ

ပန့ံမါလါူပဪူသါ

တီီန့ယင့မျင့သက့ူနခေဵသည့။

ခးစ့ခင့စီဴမက့စာတ့တ႓ ာီ အလးဥ့မသတ့ႏာီင့ူအါင့

တူမဵတူမါ

ူတါစပ့တင
် ့

လာီက့ပဪသ်ါံခေဵသည့။

သခင့ူလံႏျင့ဵ

ခးစ့တင့ံူႏျါခေဵၾကသည့။

မာီံူဒဝဪက

တသည့ံသည့ံ။ ူမါင့ႏျင့ဵ စီီလတ့ညာဲသည့လည့ံ ူမတၱါမာီံပန့ံူတ်သန
် ့ံၿဖာဲံမစေ။
မျတ့မာၿပိလါံ

ူမါင့ဵသက့စီ။

ၾကည့ဵူနသည့။

စီီသည့

ူဘါ့ူင်္ဖါလေဵူသါ

ထင့ထင့ရျါံရျါံ္မင့ူယါင့ူနူသါ

သခင့ူလံ၏

မးက့ႏျါူတါ့အါံ

သခင့ူလံႏျင့ဵ

ူငံစာီက့

စီီလတ့ညာဲ၏

သဏၭါန့

မးါံ။ ူမါင့ႏျင့ဵူမါင့ဵသက့စီ၏ ခးစ့တင့ံူႏျါဟန့မးါံ။ သခင့ူလံ၏ခးစ့ူမတၱါဗးဳဟါူတါ့မးါံ။ စီီလတ့ညာဲ၏
ပင့ဵသက့႐ႈာက့သဴမးါံ။ ခးာဲလ်င့ူသါ ူမါင့ဵရယ့သဴမးါံ။ ူမါင့ဵသက့စီ၏ ူကးနပ့ႏျစ့ၿခာဲက့လန
် ့ံူသါ အ္ပဴဲံမးါံ။
စီီသည့ တရာပ့ရာပ့ မုံလါသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့လည့ံ သခင့ူလံ အပဪံက မခ်ါလာီူပ။ စီီလတ့ညာဲသည့ ူမါင့ဵရင့ခ်င့မျ
ထ်က့မသ်ါံလာီူပ။

စီီသည့

ူမါင့ဵပခဴီံစ်န့ံမျါ

မိျလာီက့သည့။

သခင့ူလံသည့

စီီကာီယ့အါံ

တင့ံကးပ့စ်ါ ူပ်႔ပာီက့ူတါ့မုထါံူလသည့။ စီီ အခီီ ဘယ့ူရါက့ူနတါလေ။ စီီက ဘယ့သုလ။ေ စီီသည့
အူတ်ံူပဪင့ံမးါံစ်ါႏျင့ဵ

သခင့ူလံ

လက့ူတါ့မးါံကာီသါ

အါံကာီံတႀကိံ

ဆီီပ့ကာီင့ထါံမာသည့။

ပတၱလါံသဴက ကးယ့လါသည့။ ္မဳူမျါင့ညာဲတာ႓က
ီ ါံ အါကါတခ်င့ ၿပာဲူတါဵမည့သ႓ာီ အီီပ့စာီံလါ္ပန့သည့။
စီီသည့

သာပ့သည့ံလါူသါ

လက့ူတါ့တ႓သ
ာီ ည့

တာမ့ူတါင့တ႓အ
ာီ ါံ

ူလးါဵရေလါသည့။

စာီံူၾကါက့ူနမာသည့။

အရပ့ရျစ့မးက့ႏျါႏျင့ဵ

ထာီစဥ့

ထက့အါကါမျါ

သခင့ူလံ၏

ညာဲသည့ထက့မည့ံ

မည့ံသည့ထက့ ပာန့ံပာတ့ူအါင့ ူမျါင့လါူလူတါဵသည့။ မျင့ခီာံရည့တ႓ာီ အရျာန့္ပင့ံ္ပင့ံ ူႂက်ဆင့ံၾကူလၿပိ။
စီတစ့ကာီယ့လဴီံ ခးမ့ံကးဥ့တီန့ခာီက့ူန၏။ သခင့ူလံ၏ လက့တ႓လ
ာီ ်တ့ထက
် ့သ်ါံသည့။ ူမါင့…။ စီလတ့ညာဲက
အသဴကီန့ဟစ့၍ ူခၚလာီက့ူလသည့။
ပတ့ဝန့ံကးင့သည့

မည့ံနက့ူန၏။

သာ႓ူ
ီ သါ့

အမည့ံသည့

မဟုရါူကးါက့မးက့

သာ႓ီ တလက့လက့ူ္ပါင့လးက့ရျာူလသည့။ ထာီအနက့ူ္ပါင့ကာီ စကၡဲ္ဖင့ဵ ္မင့ရသည့မဟီီတ့။ စီီ၏ မူနါကသါ
သာရျာူန္ခင့ံ္ဖစ့သည့။

စီီသည့

တလ်င့ဵလ်င့ဵူမးါူနသည့။

ဝေပးဴသည့လည့ံမဟီီတ့

တ်င့

ူ္ခလက့အဂၤဪတာ႓၏
ီ

တည့ရျာမႈ

အူမျါင့ဟီပညတ့မရူသါ

အနက့ူရါင့လဵလ
ေ ဵတ
ေ င
် ့ံမျါ

လမ့ံူလျးါက့သည့လည့ံမဟီီတ့။

ူပးါက့က်ယ့သ်ါံသလာီခဴစါံရသည့။

စီီတစ့ကာီယ့လဴီံ

မည့သည့ဵ

အါ႐ဴီကာီမျ
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ခဴစါံရ္ခင့ံမရျာဆာီပဪက ပာီမျန့လာမ့ဵမည့။

www.burmeseclassic.com
စီီ၏ ကာီယ့ခႏၶါသည့ ဆဴပင့၊ ူမႊံညင့ံ၊ ူ္ခသည့ံလက့သည့ံ၊ သ်ါံ၊ အူရ၊ အသါံ၊ အူၾကါ၊ အ႐ာီံ၊
႐ာီံတ်င့ံ္ခင့ဆိ၊ အညႇာဲ႔၊ ႏျလဴီံ၊ အသည့ံ၊ အူ္မႇံ၊ အဖးဥ့ံ၊ အဆီီတ့၊ အုမ၊ အုသာမ့၊ အစါသစ့၊ အစါူဟါင့ံ၊
ဥိံူႏျါက့၊ သည့ံူ္ခ၊ သလာပ့၊ ္ပည့၊ ူသ်ံ၊ ူခ်ၽံ၊ အဆိခေ၊ မးက့ရည့၊ ဆိၾကည့၊ တဴူတ်ံ၊ ႏျပ့၊ အူစံ၊
ကးင့ငယ့တ႓္ာီ ဖင့ဵ

ဖ်႔ေ စည့ံထါံ္ခင့ံမရျာူတါဵသူယါင့ထင့ရသည့။

ူ္ခ႐ာီံူ္ခါက့ဆယ့ဵူလံ႐ာီံ၊

လက့႐ာီံူ္ခါက့ဆယ့ဵူလံ႐ာီံ အစခးိူသါ အ႐ာီံူပဪင့ံ သဴီံရါသည့လည့ံ စီီ၏ ခႏၶါကာီယ့ကာီ စ်န႓ခ
့ ်ါသ်ါံသည့သ႓ာီ
စီီမျါ

မိျတ်ယ့ရါမေဵူနသည့။

ခာီင့ခန့႓မႈမရျာ။

စီီသည့

စီီ္ဖစ့သည့၊

သခင့ူလံသည့

စီီအနါံမျါမရျာူတါဵ၊

ပတ့ဝန့ံကးင့သည့ မည့ံနက့ူနသည့ဆာီူသါ ူစတသာက့တ႓သ
ာီ ါရျာူတါဵ၏။ မးက့လဴီံတာ႓က
ီ ာီ ဖ်ငဵ့မျ္ဖစ့မည့
ဖ်င့ဵရမည့…။ စီီတင
် ့ မးက့လဴီံတာ႓မ
ီ ရျာူတါဵူခး။ သခင့ူလံ… စီီကာီ ကယ့ပဪဥိံ သခင့ူလံရယ့…
ထာီစဥ့ စီီမးက့ႏျါတခ်င့ ကးဥ့စက့သါ် ံမႈကာီ စတင့ခဴစါံရရါ စီီမျါ ႐ီီတ့တရက့မ႓ာီ လန့႓ဖးတ့လ႓ပ
ာီ င့သါ် ံရသည့။
စီီသည့

မးက့ႏျါဆာီူသါ

မးက့လဴီံအစဴီကာီ

အထာအူတ်႔ကာီ

ဖ်င့ဵၾကည့ဵလာီက့သည့။

စီီ္ပန့ရၿပိ္ဖစ့၍

အဴဵၾသတႀကိံ

မာီံသည့ံပီီလေပန့ံတာ႓သ
ီ ည့

ထာတ့လည့ံထာတ့လန့႓လးက့

စီတစ့ကာီယ့လဴီံကာီ

သာီင့ံရစ့ထါံသည့။

စီီကာီယ့သည့ ရႊေရႊေစာီလးက့ရျာူနသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ စီီသည့ အရျာန့္ပင့ံ္ပင့ံႏျင့ဵ ရ်ါၿဖာဲံူသါမာီံသဴကာီ မၾကါံရူခး။
စီီသည့ သခင့ူလံ မင့ံသုရာန့ရျာလာီရျာ္ငါံ ဟာီဟာီဒိဒိမးက့စာူဝဵဝေရျါၾကည့ဵသည့။ ္ပါ္ပါညာဲူရါင့မႈာင့ံတလေဵလဵေ
အါကါ္ပင့ူဘါင့ သာီင့ံတခးေ႔ခးေ႔ ရ်ါလါ္ပန့လည့ံ တဖ်ဖ
ေ ်ေ သဴီသဴီူင်ႏျင့ံ သ်င့ံလါ္ပန့… အာီ။ ူပးါ့လာီဘေ
သေူႂက်က်ၽမ့ံမျး၊ လ်မ့ံရန့ဆင့ ူသခးင့ူအါင့ႏျယ့ ၾကဴဲတယ့ကဴ ဖန့လါမျန့ံ၊ ဆာီငာီတမ့ံ နန့ံဘဴီ္မင့ဵ ၾကါလယ့
သဴီယဴၾကဳံလာ႓ီ ဖုံမလ်ယ့။ က်ၽမ့ံူႂက်ဖ်ယ့ငယ့ူလ…။ တမ့ံတမ့ံတတ သိဆာီူနူသါ စီီအသဴသည့ ၾကည့ရါမျ
တာီံ

တာီံရါမျူဖးါဵ

အမၺဲန့ူမါင့

ူဖးါဵရါမျ

တီန့ယင့လါကါ

အၿငာဲံမူ္ပူသံူသါ

ူနါက့ဆဴီံ

တာတ့ဆာတ့သါ် ံရူလူတါဵသည့။

ထက့အါကါကာီ

ူမါဵူမါဵၾကည့ဵသည့။

စီီသည့

သခင့ူလံသည့

မကန့ံူတါင့တာမ့ရာပ့ထက့မျ သက့ဆင့ံူတါ့မုလါူလမည့လါံလာ႓ ီ စီီူမျးါ့မာသည့။ ူမါင့သည့ ူမါင့ဵသက့စီ
အါံ

အရာပ့အူယါင့မျးပင့

ပန့ံပ်င့ဵႀကိံတစ့ပ်င့ဵမျါ

ဖုံူမျးါ့ခ်င့ဵမူပံူတါဵၿပိလါံ…။

ူခဪင့ံူမျံတင့လာီက့ရါ

စီီသည့

စီီမးက့ဝန့ံမျ

အနိံနါံရျာ

ပီီလေသယ
် ့မးက့ရည့စတာ႓ ီ

အမးဲာံအမည့မသာ
အဆိံအတါံမေဵ

ၿပာဲတ်က
ေ းလါူလသည့။
နာဗၺဳ အမတ္ပည့ူခမါ လျမ့ံပဪစာ႓ီ ႏျစ့ပဪံ ဆီီထုံကာီ ပန့ရ်ယ့ထါံ ၾကည့လင့သဒၵဪ ဒိပကၤရါ္မတ့စ်ါဘီီရါံမျါ
သစၥါထါံခးင့တါ…။

ူမါင့ႏျငဵ့

သနါံက႐ီီဏါူမတၱါတာ႓သ
ီ ည့လည့ံ
မးက့စာူအါက့မျ

စီီလတ့ညာဲတာ႓ီ
ဆထက့တပာီံ

အူပးါက့မခဴလာီ

ခးစ့သက့တမ့ံ
တာီံပ်ါံလါခေဵသည့။

္ဖစ့လါသည့။

ၾကါရင့ဵလါသည့ႏျင့ဵအမျး
ူမါင့သည့

စီီလတ့ညာဲအါံ

စီီလတ့ညာဲသည့

ူမါင့ႏျင့ဵ

ခးစ့ကၽ် မ့ံဝင့ရသည့ကာီ ႏျစ့သက့လန
် ့ံမက ႏျစ့သက့ူပးါ့ူမ်႔ူသါ့လည့ံ သခင့ူလံတာ႓၏
ီ
အရျာန့အဝဪႀကိံမါံ
ခန့႓ထယ့မႈကာီ စာီံတရ်႔ဴ ရ်႔ဴ အ္မေရျာူနသည့။ သခင့ူလံ၏ မာဘမးါံက စီီလတ့ညာဲႏျင့ဵ ူမါင့ဵခးစ့္ခင့ံကာီ ႏျစ့လာီမည့
မဟီီတ့ဟုူသါ

စာတၱဇက

စီီလတ့ညာဲကာီ

ူ္ခါက့လျန႓ူ
့ နသည့။

ထာ႓အ
ီ ္ပင့

သခင့ူလံကာီ ူမျးါ့မျန့ံဖုံၾကူသါ ူမတၱါအ႐ဴႈံသမါံမးါံ၏ အဆာီအရ စီီလတ့ညာဲက သခင့ူလံအါံ ္ပဲစါံ
ထါံသည့။ စီီလတ့ညာဲသည့ လုမဟီီတ့။ ပၪၥလက့ အတတ့မးါံတတ့က်ၽမ့ံူသါ စီီန့ံ္ဖစ့သည့။ လ္ပည့ဵညဆာီ
တာမ့ၫ်န႓တ
့ က့စါံတတ့သည့။ စီီလတ့ညာဲက စီီန့ံူတါက့ခးာန့မျါ သခင့ူလံက စီီလတ့ညာဲ အနါံမျ မခ်ါႏာီင့ဘေ
ဖက့တ်ယ့ထါံတတ့သည့။

စီီလတ့ညာဲသည့

လက်ယ့ညမးါံမျါလည့ံ

ဥစၥါူစါင့ဵမးါံအသ်င့

ူစါင့ံႀကာဲံ
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ညႇင့ံ္ပန့သည့။

www.burmeseclassic.com
စီီလတ့ညာဲသည့

အဘာီံထဴမျ

ူလဵလါဆည့ံပုံထါံူသါ

ူဆံကီီ္ခင့ံအတတ့အနည့ံငယ့တတ့ကၽ် မ့ံမႈ

သည့လည့ံ "ပူယါဂသည့ ူဆံသမါံ၊ ူဆံသမါံသည့ ပူယါဂ အညမည"ဟီီ ဆာီအပ့ူသါ မာစၦဇိဝ
စကါံအရ

ထာီသုမးါံ၏အဆာီမးါံကာီ

ညႀကိံမင့ံႀကိံ

ူမါင့လုပးာဲလျည့ဵလျးင့

ခးစ့ရည့ရႊမ့ံူသါ
အတာတ့ကာီ

ညမးါံသည့

မးါံစ်ါ

အူထါက့အကု္ဖစ့ူစသည့။

စီီလတ့ညာဲဧည့ဵခဴတတ့ူသါ

စီီလတ့ညာဲတာ႓ ီ

အကးည့ံတန့ပဴီ္ပင့မးါံ္ဖစ့ခေဵရူတါဵသည့။

အတာီင့ံသါံ္မင့ူနရသည့။

သခင့ူလံ…

အာမ့ူရျ႔ခဴီတန့ံလးါံမျ

စီီသည့

ူကးံဇုံ္ပဲၿပိံ

ထာီသ႓္ာီ ဖင့ဵ

စီီလတ့ညာဲႏျင့ဵ ူမါင့ဵ

ူနါက့ထပ့တစ့ႀကာမ့ူလါက့

ဖုံူတ်႔ခ်င့ဵူပံလျည့ဵပဪက်ယ…
့
ဝဠါူဘါင့တခ်င့ဝယ့

မာႈင့ံရိမႈန့ူဝူန၏။

စီီသည့

ဗဟာဒၶကာီ

္မင့္ခင့ံ္ငါမစ်မ့ံသါူခး။

အတာတ့ႏျင့ဵ

ပစၥဲပၺန့တ႓သ
ာီ ည့ စီီ၏ အဇၩတၱအတ်င့ံဝယ့ ူယါက့ယက့ခတ့ူနူလသည့။ စီီသည့ ူမါင့ဵကာီ သနါံရသည့
စီီလတ့ညာဲကာီ က႐ီီဏါသက့ရသည့ သခင့ူလံအတ်က့ ူၾကက်ေရသည့။ မာီံပာီသည့ံလါသည့ကာီ စီီမသာ။ စီီ၏
တကာီယ့လဴီံတ်င့ မာီံူရရႊေကါ သေတ႓ၾာီ ကေပက့လးက့။ ူလ္ပင့ံ္ပင့ံတာ႓ီ တာီက့ခတ့ူလလျးင့ စီီ၏ူသံသ်ယ့ူသါ
ကာီယ့ူလံသည့

တသာမ့ဵသာမ့ဵတီန့ခဪူလ၏။

လာီက့ရျါူနတါ…

ၾကါံရေ႔လါံ

ူမါင့

စီီလတ့ညာဲ…

စီီလတ့ညာဲကာီရျါဖာ႓လ
ီ ါခေဵတါ။

ဘဝဆက့ဆက့

ူမါင့ဵသက့စီကာီ

ူမါင့ဵသက့စီကာီ
လာီက့ရျါပဪဵမယ့လ႓ာီ

ကတာူပံခေဵဖုံတါ မျတ့မာတယ့မဟီီတ့လါံ… သခင့ူလံ၏ ၾသဇါ္ပည့ဵဝူသါ့လည့ံ လ်မ့ံဆ်တ့ဟန့ပဪူသါ
အသဴူတါ့ကာီ

စီီၾကါံရသည့။

စီီလတ့ညာဲသည့

ူမါင့ဵအါံ

အရျာန့္ပင့ံလ်န့ံူသါ

စီီသည့

အသဴလါရါဘက့သ႓ ာီ

ူဆ်ံ္မည့ဵယုကးဴဲံမရစ်ါ

မိံလျးဴတ႓ၾာီ ကါံတ်င့

အါံတင့ံူမါ့ၾကည့ဵသည့။

ၾကည့ဵူနသည့။

ူမါင့ဵတကာီယ့လဴီံသည့

သခင့ူလံ၏

ူပးါင့ံညဴဵူ္ဖါင့ဵစင့ံူသါ

လုံလာမ့ဵူနသည့။

ဆဴႏ်ယ့တ႓သ
ာီ ည့ အဂၢာဘယဴူၾကါင့ဵ ဆါရာကါသဏၭါန့သါ္ဖစ့ူနူလၿပိ။ စီီလတ့ညာဲသည့ သခင့ူလံအါံ
ၾကည့ဵလည့ံမၾကည့ဵရက့ အၾကည့ဵလည့ံမလႊေရက့ ူသ်ံမးက့ရည့တ႓ာီ တါံမႏာီင့ဆိံမရကးကါသါ ရျာူလသည့။
စီီသည့ မိံူတါက့မိံလျးဴၾကါံမျါ မးက့လဴီံမျလ်ေ၍ တစ့ကာီယ့လဴီံမလႈပ့ႏာီင့မ႐ီီန့ံႏာီင့္ဖစ့ူနူသါ စီီလတ့ညာဲထဴမျ
အၾကည့ဵလလ
ႊေ ာီက့သည့။

အေဒဪစီီမဟီီတ့ဘုံ…

စီီလတ့ညာဲဆာီတါ

စီီမဟီီတ့ဘုံ။

ူမါင့ဵသက့စီ

ရယ့ ူသက်က
ေ ေ်ခေဵရူပမေဵ ဒိူ္မဒိကမါၻမျါ ူမါင့ဵသက့စီန႓ေ မူတ်႔ရသူရ်႔ က်ၽတ့တမ့ံူတါင့ မဝင့ပဪရူစနေ႓လ႓ာီ
ဆီီူတါင့ံၿပိံ ူမါင့လာီက့ရျါခေဵပဪတယ့…။
စီီသည့

သခင့ူလံကာီ

ူၾကါက့ရ႔်ဴ လါသည့။

မာမာကာီယ့ကာီ

စီီလတ့ညာဲ္ဖစ့ခေဵမျါကာီလည့ံ

အထာတ့တလန့႓

ရျာလျသည့။ ထင့ူယါင့ထင့မျါံ္ဖစ့္ခင့ံသါ ္ဖစ့ပဪူစ အာပ့မက့သါ္ဖစ့ပဪူစဟီီ တဖ်ဖ်ဆီူတါင့ံကါသါူန၏။
သခင့ူလံ၏

ပတၱလါံသဴသည့

ထ်က့ူပၚလါူလသည့။

ၿငာမ့ဵူညါင့ံညက့ူညါစ်ါ

လႈာဏ့ူခးါင့မီတ့နမ့ံ

ဂုငယ့တင
် ့...

သာ႓ူ
ီ သါ့လည့ံ

ူသ်ံပးက့ဖ်ယ့ူကါင့ံစ်ါ

ူမႊံတၾကဳၾကဳ

မၪၨဳတည့ဵနတ့ပန့ံပင့

ဆ်တ့ခးဳငယ့ယုငင့… စီီသည့ မၾကါံရူလူအါင့ နါံတာ႓က
ီ ာီ ပာတ့လာီလျ၏။ ူသါတအါ႐ဴီကာီ ခ်ၽတ့ယ်င့ံူစလာီ၍
နါံတစ့ဖက့ကာီူ္မမျါကပ့၍ တစ့ဖက့ကာီ လက့ဝဪံႏျင့ဵပာတ့ကါ ကါထါံူလသည့။ ပန့ဆင့ူလ ပန့ဆင့ူလ
ပန့ဆင့ရည့စုံ

္မင့သုသါ

စာတ့က

ခးဳသါႏာီင့ဘေ

ူန္မေူစါင့ဵကါရဴ

ကုံသည့ႏျင့ဵူလံ…
မခးဳသါ္ပန့

ယကၡငယ့နတ့မႉံ

ယုရန့ၾကဴူရံ

ခက့လျူလံ

ဘိလုံ

ဂီီမါၻန့

တူမျးါ့ူမျးါ့
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ညႇာဲံူလးါ့ူခ်ူပးါင့ံ ႏ်မ့ံလးလးူလံ…။
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သခင့ူလံ၏

အသဴူတါ့သည့

စီီ၏နါံထေတင
် ့ပင့

တာီံမသ်ါံဘေ

သိဆာီူနသကေဵသာီရျာူလ၏။

ပာီမီာၾကည့လင့
စီီသည့

ကးယ့ူလါင့၍လါူလရါ

အညႇာဲ႔ခဴရသည့ဵအလါံ

အသဴသည့

နစ့ူမးါူပးါ့ဝင့ကါ

အရါအါံလဴီံအါံ ဆင့္ခင့ႏာီင့္ခင့ံတရါံ ူလးါဵရေသါ် ံ္ပန့သည့။ မာီံတာတ့ူလၿပိကာီလည့ံ စီီမသာ။ တာမ့တ႓သ
ာီ ည့
လာူမၼါ့ဆိူသ်ံူ္ပံကါ ယီီဂန့ထက့မျါ လျခးင့တာီင့ံလျူနၾကူလၿပိ။ စီီသည့ ကမ့ံူပံလါူသါ သခင့ူလံ၏
လက့ူတါ့တ႓က
ာီ ာီ မက့မက့ူမါူမါ လျမ့ံကာီင့လာီက့ူလသည့။
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ခာီင့စာီံလင့ံ

www.burmeseclassic.com
ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ
ghost record

စည့ံ
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ပန့ဒာီရါ
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စည့ံ
ူ္ခသဴဖးပ့ဖးပ့
ဆတ့ဆတ့ၾကါံရင့
ငာီခးင့ရယ့ခးင့စာတ့န႓ေ
တထာတ့ထာတ့ညူနခင့ံူတ်…။
သည့ဒန့ံကာီစိံလာ႓ီ
သည့လမ့ံကူစါင့ဵူနတီန့ံူလ
ဆာတ့ဖလုံပန့ံူတ်ပးဴဝေ
မာီံဖ်ဖ
ေ ်ေၾကါံ
ခာီတ်ူ
ေ နတေဵ အရာပ့မႈန့ူဝ...။
ဆဴႏ်ယ့ဖါံလးါံ
ဝတ့႐ဴီလင
် ့ဵပဪံပဪံမျါ
သနပ့ခဪံနဴ႓ူတ်သင့ံလာ႓ီ
ူတံခးင့ံသိူပးါင့ံ
ူစါင့ံသဴညင့ံညင့ံ
မးက့ူတါင့စင့ံလီလီ...။
မာီံူမျါင့ၿခာမ့ဵၿခာမ့ဵ
သာမ့ဵခနေအလႈပ့မျါ
အာီ.. အမာန႓ူ
့ တါ့သဴရယ့
သည့ႀကာဲံကာီ ္ဖတ့ အသက့ႏျင့ံအပ့ရင့
လာပ့္ပါခးင့ံထပ့ူစမတေ…
ဵ ။
ဝာညါဥ့္ဖဳစ မႏီတ့ရက့လ႓ာီ
လႊတ့ခးလာီက့ၿပိ
ကးာန့စါဒဏ့သင့ဵ ူလါင့မိံဆင့ဵပူစ
သည့သာီက့နန့ံကာီ မလျမ့ံလာီက့ပဪနေ႓ကယ
် ့

om

ဘဝ္ခါံလာ႓ီ ထါံခေဵတယ့…။
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ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ
ghost record

ူဆါင့ံႏျစ့ည
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ႏျင့ံနေ႓ မါယါ

www.burmeseclassic.com

ူဆါင့ံႏျစ့ည
က်ၽန့မရေ႔သက့တမ့ံ ႏျစ့ူပဪင့ံ သဴီံဆယ့ဵသဴီံႏျစ့ကါလလဴီံလဴီံ တစဴီတရါကာီ အ္မေတူစ စာီံထာတ့ၿပိံ
အလန့႓တၾကါံ

ႀကိံ္ပင့ံခေဵရတယ့ဆာီရင့ူတါဵ

အေဒိတစဴီတရါဟါ

မ္မင့ႏာီင့

မူတ်႔ႏာီင့တေဵ

နါနါဘါဝူတ်ပေ ္ဖစ့ပဪလာမ့ဵမည့။
တစဴီတူယါက့က

ဝာညါဥ့ူလါက

နါနါဘါဝူတ်ကာီ

အယဴီအၾကည့ရျာပဪသလါံလာ႓ ီ

ူမံခေဵ

ရင့ူတါဵ ႏာီံ လာ႓ီ တစ့ခ်န့ံတည့ံ ူ္ဖမာမျါ္ဖစ့ပဪတယ့။ ဘါလာ႓ီ ႏာီံ လာ႓ူ
ီ ္ဖရတါလေဆာီတါကူတါဵ
ရင့ထမ
ေ ျါ တခးာန့လဴီံႀကိံစာီံူနခေဵတဵေ အူၾကါက့့တရါံကာီ မသာစာတ့က ခီခဴခးင့လ႓ပ
ာီ ေ ္ဖစ့ပဪလာမ့ဵမည့။
ဝာညါဥ့ူလါက

နါနါဘါဝူတ်ကာီ

ဘယ့အခးာန့မျါစၿပိံ

သာက်ၽမ့ံရင့ံႏျိံခေဵတါလေလ႓ ာီ

ထပ့ူမံလါမယ့ဆာီရင့ူတါဵ က်ၽန့မအသက့ ငဪံႏျစ့သမိံူလါက့ကတည့ံကပဪလာ႓ ီ ူ္ဖမာမျါ္ဖစ့
ပဪသည့။

မုလတန့ံူကးါင့ံသုဘဝကစလာ႓ီ

က်ၽန့မအလန့႓ႀကိံလန့႓ခေဵရတေဵ

အရါူတ်

က်ၽန့မကာီ

အစဥ့အစာီက့ူ္ခါက့လျန႓ူ
့ နခေဵတါ မူန႓တူန႓ကအထာ ပုပုူႏ်ံူႏ်ံခဴစါံခေဵရဆေပဪလာ႓ီ ူ္ပါလာ႓ရ
ီ ပဪ
သည့။ မ္မင့ရတေဵ အရါူတ်ကာီူၾကါက့စာတ့ ူနဝင့ခးာန့ူတ်ကာီူၾကါက့စာတ့ တစ့ူယါက့တည့ံ
ရျာူနခးာန့ူတ်ကီာ ူၾကါက့စာတ့ မိံပာတ့ၿပိံ အူမျါင့ထေမျါ ူနရမျါကာီူၾကါက့စာတ့ူတ်ဟါ က်ၽန့မကာီ
လုအမးါံက ဟါံခးင့စရါ ရယ့ခးင့စရါ စာတၱဇ တစ့ခီလ႓ ာီ ဆာီလ႓ရ
ာီ ပဪတယ့။
ဘယ့အရါကာီမျမူၾကါက့န႓ေ

ူၾကါက့စာတ့က

ညိမူလံကာီ

ႏျစ့ခဪ္ပန့

ကးဆဴီံူစလာမ့ဵမယ့လ႓ ာီ

အကာီႀကိံက အါံူပံခေဵဖုံူပမေဵ အေဒိူၾကါက့စာတ့ူတ်ကာီ ဘယ့တီန့ံကမျ ဖယ့ရျါံမပစ့ႏာီင့ခေဵပဪ။
က်ၽန့မရေ႔အာမ့နေ႓ခ်ေၿပိံ တရပ့တူကးံကာီူရါက့တဵေ အခးာန့တာီင့ံ ူနရါအသစ့ူတ်မျါ က်ၽန့မ ူၾကါက့
ရ်႔ဴ ထာတ့လန့႓မာတေဵ

နါနါဘါဝူတ်ကာီ

တစ့နည့ံမဟီတ့

တစ့နည့ံနေ႓ူတ်႔ရစ္မေ။

တခဪတရဴမျါ

ညင့ညင့သါသါူတ်႔ရသလာီ တခဪတရဴမျါူတါဵ လာပ့္ပါလ်င့ဵစင့မတတ့ဆာီံဆာီံရ်ါံရ်ါံူတ်႔ရတတ့
ပဪသည့။

တခဪတရဴမျါလည့ံ

ဒီကၡူပံတတ့ပဪူသံသည့။

က်ၽန့မအလီပ့ကာီ
က်ၽန့မမျတ့တါ

ထာခာီက့ူစူလါက့တဵအ
ေ ထာ

မမျါံဘုံဆာီရင့

ယူန႓အခးာန့ထာ

က်ၽန့မူ္ပါင့ံူရ်႔ူနထာီင့ခေဵဖုံတေဵ ူနရါူပဪင့ံ ဆယ့ူနရါူလါက့မျါ အူတ်႔အၾကဴဲ

ဆယ့မးာဲံ
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ထက့မနည့ံ ူတ်႔ခေဵၿပိံ္ဖစ့ပဪသည့။

www.burmeseclassic.com
(၁)
က်ၽန့မငယ့ငယ့က ူႏ်ရါသိူကးါင့ံပာတ့ရက့ူတ်ကာီ အဘာီံနေ႓ အဘ်ါံရျာတဵေ ၿမာဲ႔ူလံတစ့ၿမာဲ႔မျါ ူမါင့ႏျမူတ်န႓ေ
အတု

မသာမသါ

္ဖတ့သန့ံခေဵရဖုံပဪသည့။

မည့ံမည့ံႀကိံ္ဖစ့ပဪသည့။

အာမ့ရ႔ေ

ဝရဴတါကူနပတ့ရင့ူတါင့

အဘာီံရေ႔အာမ့က

ူပ

အရပ့ူလံမးက့ႏျါလဴီံမျါ

ူတါ့ူတါ့

၅ဝ

ပတ့လည့

ဝရဴတါပဪၿပိံ

အခးာန့ယုရပဪသည့။

ႏျစ့ထပ့

က်ၽန့ံအာမ့

အာမ့ူရျ႔ကူန

အာမ့ူနါက့ကာီ

မးက့ႏျါစါ

အူရျ႔တည့ဵ

အာမ့ရ႔ေ

တည့ဵမျါ ူ္မနိလမ့ံူလံ တစ့ခီရျာၿပိံ ူ္မနိလမ့ံူလံရေ႔ အ္ခါံဘက့မျါူတါဵ ငျက့ူပးါူတါနေ႓ ဒုံရင့ံပင့
ကီကၠာဲပင့

ညူမႊံပန့ံပင့

အူနါက့ဘက့္ခမ့ံနေ႓

စၾက့ါပန့ံပင့

ူဘံဘက့ူတ်မျါလည့ံ

အဘာီံကသု႓ရ႔ေ နယ့ၿမာဲ႔ူလံမျါူတါဵ

စတေဵ

သစ့ပင့ႀကိံူတ်ရျာပဪသည့။

စါံပင့သိံပင့ူတ်န႓ ေ

ငျက့ူပးါူတါူတ်

အထင့ကရ

တာီင့ံရင့ံူဆံဆရါႀကိံ

အာမ့ရ႔ေ

ရျာပဪူသံသည့။

တစ့ဥိံ္ဖစ့ပဪသည့။

တခဪတရဴ

အ္ခါံနယ့ူတ် ရ်ါူတ်ကာီူကးါ့ၿပိံူတါဵလည့ံ ူဆံကီထ်က့ရတတ့ပဪသည့။ အဘာီံရေ႔ နယ့ၿမာဲ႔ူလံကူတါဵ
စီန့ံ

ကူဝ

ူမျါ့

ူအါက့လမ့ံအတတ့ပညါူတ်န႓ ေ

နါမည့ူကးါ့တဵေ

ၿမာဲ႔ူလံလည့ံ

္ဖစ့တါမာ႓ီ

အဘာီံထဴပဪံမျါ ူဆံကီလါသု ူဝဒနါသည့ူတ်က ူန႓ည မ္ပတ့စည့ကါံူနတတ့ပဪသည့။ တခးာဲ႔ကူတါဵ
ရပ့ူဝံကူန ညအာပ့ညူန ူဆံလါကီၾကပဪသည့။
အဘာီံရေ႔

အာမ့အူပၚထပ့က

ႀကိံမါံခန့႓ညါံလျပဪသည့။

ဘီရါံခန့ံကးယ့ႀကိံကူတါဵ

ဘီရါံစင့

ပတ့ပတ့လည့မျါ

အာမ့ႀကိံနေ႓

လာီက့ဖက့လန
် ့ံစ်ါ

ပထမဴဘာီံဘာီံူအါင့န႓အ
ေ က်

အ္ခါံူသါ

ထ်က့ရပ့ူပဪက့ ပီဂၢာဲလ့ႀကိံမးါံရေ႔ဓါတ့ပဴီမးါံက ူနရါ အ္ပည့ဵယုထါံပဪသည့။ အဘာီံရေ႔ဘီရါံစင့က အီန့ံပ်ေ
ငျက့ူပးါပ်ေလခ
ေ းာန့မျါ

ရရျာလါတေဵ

မးါံ္ပါံလ်န့ံလျပဪသည့။
လုနါူတ်ကာီ

အီန့ံသိံငျက့ူပးါသိံူတ်ကလည့ံ
ူနဝင့ရိတူရါ

ူဆံကီူပံူနတေဵ

အဘာီံရေ႔

ရပ့က်က့ကာီ

အလႉူပံလာ႓ရ
ီ ူအါင့

ညူနူစါင့ံခးာန့ူတ်တာီင့ံ

ူဟါက့သဴဟာန့ံသဴ

ဘီရါံစင့ူရျ႔မျါ

ူတါင့ံပန့ခယသဴူတ်ကာီ

မ႐ာီံူအါင့

ၾကါံူနရတတ့ပဪသည့။
“မင့ံဘယ့ကူန လာီက့လါတါလေ”
“သု႓ကာီ ဘါလာ႓ူ
ီ ႏျါင့ဵယျက့ရတါလေ”
“မင့ံဘါအလာီရျာလ႓လ
ာီ ေ”
“မင့ံူပံထါံတေဵ ူရါဂဪူတ်ကာီ ယုၿပိံ အ္မန့ဆဴီံ္ပန့ထက
် ့သါ် ံစမ့ံ”
“မင့ံငဪူ္ပါတါ နါံမူထါင့ဘုံလါံ”
“မင့ံဒီကၡူရါက့သ်ါံခးင့သလါံ”
“သု႓အသက့ကာီ ခးမ့ံသါူပံရင့ မင့ံအသက့ကာီလည့ံ ခးမ့ံသါူပံမယ့”
ဆာီတဵေ

ဒာီင့ယါူလါဵူတ်

စကါံူ္ပါခန့ံူတ်

အူပံအယု

ကာစၥဝာစၥူတ်

အၿပိံမျါူတါဵ

က်ၽန့မ

အင့မတန့ူၾကါက့လန့႓မာတေဵ အမာန႓တ
့ စ့ခီက ကပ့ၿငာၿပိံ ပဪလါတတ့ပဪသည့။
“အာမ့ူရျ႔က

ဒုံရင့ံပင့ကာီ

မင့ံအတ်က့ူပံမယ့

ရပ့ကက
် ့ထေက

လုူတ်

ငဪဵအာမ့က

ကူလံူတ်ကာီ

မူႏျါင့ဵယျက့ပဪနေ႓”
“အာမ့ူနါက့က

ဒန့႓သလ်န့ပင့မျါ

မင့ံသ်ါံူနပဪ

ငဪဵ္ခဴထမ
ေ ျါ

ဘါသဴမျမၾကါံခးင့ဘုံ”

ဆာီတဵေ

အဘာီံရေ႔

အမာန့႓ူတ်ၾကါံ ူသ်ံပးက့ူခးါက့ခးါံစ်ါ အူမဵရင့ခ်င့ အဘ်ါံရင့ခ်င့ထေ တာီံဝင့မာသုက အသည့ံငယ့လန
် ့ံသု
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က်ၽန့မတစ့ူယါက့တည့ံ။

www.burmeseclassic.com

က်ၽန့မတာ႓ီ ကူလံူတ်အကီန့လဴီံကာီ နဖုံဆဴစပ့ူတ်မျါ စီတ့ထာီံူပံထါံတါမာ႓ ီ အဘာီံရေ႔အရာပ့ူအါက့မျါ
အႏၱရါယ့ကင့ံစ်ါူနႏာီင့ခေဵူပမေဵ

အဘာီံဆိကာီ

ူရါဂဪကီဖ႓ူ
ာီ ရါက့လါသု

ူဝဒနါသည့ူတ်

ညူနူစါင့ံမျါ ူရါက့မလါဖာ႓ီ တဖ်ဖ် ဆီူတါင့ံခေဵဖုံပဪသည့။ မးက့ူထါင့ဵနိႀကိံူတ်န႓ ေ ူရါက့လါတတ့တဵေ
စီန့ံကူဝ

္ပဲစါံခဴရသုူတ်ကာီ

မုံူရါက့လါတတ့သု
ကာီ

တီန့ူနူအါင့ူၾကါက့လျသလာီ

အပမျိူနသုူတ်ကာီလည့ံ

ူၾကါက့ရ႔်ဴ တတ့ူပမေဵ

တခဪတရဴ

ူဝဒနါက်ၽမ့ံၿပိံ

ူၾကါက့လျပဪသည့။

အင့ံ္ပါံူလံူတ်ကာီ

အဘာီံရေ႔

မးက့စာမျါ

ူသအဴဵမုံ

ူဝဒနါသည့အခးာဲ႔

ပာတ့္ဖဳစနေ႓

စည့ံၿပိံ

လုူပးါက့ရျါခးာန့ူတ်မျါူတါဵ အဘာီံရေ႔ ဘီရါံစင့ူရျ႔မျါ က်ၽန့မတာ႓က
ီ ူလံူတ် စီ္ပဴဲတာီံူဝျ႓ၿပိံ ူပးါ့ရႊင့ခေဵဖုံ
ပဪသည့။
(၂)
ူတါင့ူပၚၿမာဲ႔ူလံတစ့ၿမာဲ႔ူဂဪက့ကင
် ့ံႀကိံထေမျါ
ဟာီတယ့ကူပံတေဵ

အူဆါင့က

ရျာတဵေ

ူဂဪက့ကင
် ့ံနေ႓

ဟာီတယ့တစ့ခီမျါ

ဟာီတယ့ၾကါံက

အလီပ့လီပ့ခေဵစဥ့အခးာန့တီန့ံက

ကီန့ံကမုူလံတစ့ခီမျါ္ဖစ့ပဪသည့။

တစ့ခန့ံကာီ မာန့ံကူလံ သဴီံူယါက့ႏႈန့ံနေ႓ သဴီံခန့ံတ်ေအူဆါင့ႀကိံ ၃ ခီမျါ ဝန့ထမ့ံမာန့ံကူလံူတ်
စီၿပိံ

ူနရပဪသည့။

က်ၽန့မတာ႓အ
ီ ခန့ံက

ဘယ့ဘက့အစ်န့ဆဴီံအူဆါင့ရ႔ေ အစ်န့ဆဴီံ

အခန့ံ္ဖစ့ၿပိံ ူရခးာဲံခန့ံအာမ့သါူတ်န႓ေ ကပ့လးက့္ဖစ့သလာီ အ္ခါံတစ့ဖက့မျါလည့ံ မန့ူနဂးါူတ်ူနတေဵ
လဴီံခးင့ံ တာီက့ခန့ံတ်ေူလံူတ် ရျာပဪသည့။ ူဆါင့ံကါလ ညခးမ့ံူတ်မျါူတါဵ က်ၽန့မတာ႓ ီ ရန့ကီန့သုူတ်
အႏ်ံထည့အထပ့ထပ့န႓ေ ူစါင့ပဴီထေ ူက်ံူနခေဵရပဪသည့။ ူမ်႔ရါထုထုန႓ေ ဂ်မ့ံူစါင့ထုထု ႏျပ့ထပ့အၾကါံမျါ
အူႏ်ံထည့ကလည့ံ အထပ့ထပ့ ဝတ့ထါံရတါမာ႓ ီ ညဥိံပာီင့ံ ၇ နါရိူလါက့ဆာီ အခန့ံထေကူန အ္ပင့ကာီ
မထ်က့္ဖစ့ူတါဵပဪ။

ဒဪူပမေဵ

ဟာီတယ့မျါ

ညပာီင့ံ

တါဝန့ကးူနသု

သုငယ့ခးင့ံမးါံက

အခးာန့မူရ်ံ

လါလည့တတ့တါမာ႓ီ ူစါင့္ခဴဲထေက ထ်က့ၿပိံ အခန့ံတဴခဪံကာီ ထဖ်ငဵ့ူပံရမျါ ပးင့ံသု က်ၽန့မတာ႓က
ီ အခန့ံကာီ
ဘယ့တီန့ံကမျ ူသါဵမပာတ့ ခးက့မခးခေဵ။
ပထမည
ဒိဇင့ဘါလရေ႔ ညခင့ံတစ့ခီမျါူတါဵ ညခီနါရိူလါက့တည့ံက အာမ့ရါမဝင့ခင့ အခန့ံူဖါ့ ူဆ်န႓အ
ေ တု
အူပဪဵအပဪံသ်ါံဖာ႓ီ
အထ်က့မျါ

ူရခးာဲံခန့ံူတ်ဘက့ကာီ

အတုတု

ူၾကါင့ူပဪက့စတစ့ူကါင့ရ႔ေ အသဴူၾကါင့ဵ

ထ်က့လါခေဵၾကပဪသည့။
က်ၽန့မတာ႓ႏ
ီ ျစ့ူယါက့

ူရခးာဲံခန့ံထေက

ူ္ခလျမ့ံူတ်

တန့႓ၿပိံ

အသဴၾကါံရါဆိကာီၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ ူၾကါင့ူပဪက့စူလံတစ့ူကါင့က ူဂဪက့ကင
် ့ံူတ်ဘက့ကာီ ူ္ပံသ်ါံ
တါကာီူတ်႔လာီက့ရပဪသည့။

ူၾကါင့ခးစ့တတ့သုူဆ်က

မိ

မိ

မိ

မိ

ူခၚၿပိံ

ူၾကါင့ူနါက့

ကာီ ူ္ပံလာီက့သါ် ံတါမာ႓ီ က်ၽန့မလည့ံ ူဆ်႔ူနါက့ကာီ အူ္ပံအလႊါံ လာီက့သါ် ံမာပဪသည့။ ကီန့ံကမုူလံ
တစ့ခီနါံအူရါက့မျါူတါဵ ူၾကါင့ကူလံကလည့ံ ဘယ့ူရါက့မျန့ံ မသာ ူပးါက့္ခင့ံမလျူပးါက့သ်ါံ
တါမာ႓ီ ူဆ်႔ကာီူခၚၿပိံ က်ၽန့မတာ႓ီ ႏျစ့ူယါက့ အခန့ံကာီ လျည့ဵ္ပန့လါခေဵပဪသည့။ အခန့ံထေမျါ ူၾကါင့ဖမ့ံတေဵ
အူၾကါင့ံူ္ပါမာူတါဵ
မူတ်႔ဖုံဘုံ

အခန့ံူဖါ့

႐ုံမူနနေ႓လ႓ူ
ာီ ္ပါၿပိံ

ႏႈတ့ခမ့ံစုမာပဪသည့။

မမသိက

ဒိူတါဒိူတါင့ထေ

ဘီရါံဝတ့္ပဲူနတါမာ႓ီ

မမသိူ္ပါတါမျန့ူလါက့ပဪသည့။

လုူနရပ့ကက
် ့ူတ်ရ႔ေ အူဝံ

ူဂဪက့ကင
် ့ံႀကိံထေမျါ

ူၾကါင့မရျာပဪဘုံ

ဘယ့မျါမျလည့ံ

က်ၽန့မတာ႓ႏ
ီ ျစ့ူယါက့

အသဴတာတ့ၿပိံ

က်ၽန့မတာ႓ ီ
ထိံထိံႀကိံ

ဟာီတယ့က
ရျာတေဵ

လုမနိံသုမနိံ
တစ့ခီတည့ံူသါ
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ဟာီတယ့မ႓ာီ ူခ်ံူတ် ူၾကါင့ူတ်မရျာပဪ။

www.burmeseclassic.com
ညကာီံနါရိူလါက့မျါူတါဵ

က်ၽန့မတာ႓အ
ီ ခန့ံတဴခဪံကာီ

တူဒဪက့ူဒဪက့န႓ေ

လါူခဪက့တေဵ

အသဴကာီ

က်ၽန့မတာ႓အ
ီ ါံလဴီံ သေသေ က်ေက်ေ ၾကါံလာီက့ရပဪသည့။ က်ၽန့မူရါ ူဆ်ူရါ မအာပ့ူသံဘေ စါဖတ့ူနၾကတါမာ႓ ီ
ဘယ့သုလေ

ဝင့ခေဵ

တဴခဪံူခဪက့မူနနေ႓

တဴခဪံူခဪက့သဴရပ့သ်ါံူပမေဵ
မၾကါံမာလာီက့ပဪ။

လာ႓ီ

ဘယ့သုမျ

စါအီပ့ဖတ့ၿပိံ

ၿပာဲင့တုူအါ့လာီက့ၾကပဪသည့။

ဝင့မလါခေဵပဪ။

က်ၽန့မတာ႓ူ
ီ အါ့သဴ

အခန့ံဝကူနလျည့ဵ္ပန့သါ် ံတေဵ

မးက့စာစင့ံလါခးာန့

ည

ရျစ့နါရိခ်ေခန့႓မျါ

အဆဴီံမျါ

ူ္ခသဴကာီလည့ံ

က်ၽန့မအာပ့ူပးါ့သ်ါံ

ခေဵပဪသည့။ ူဆါင့ံလယ့ကါလ ူစါင့အထပ့ထပ့ၾကါံမျါ ႏျစ့ႏျစ့ၿခာဲက့ၿခာဲက့အာပ့ူမါကးူနတေဵ အခာီက့ က်ၽန့မရေ႔
ကီတင့တစ့ခီလဴီံလႈပ့ခဪသ်ါံတါမာ႓ီ
ႏာီံလါူပမေဵ

မးက့လဴီံကာီူတါဵ

႐ီီတ့တရက့လန့႓ႏာီံလါမာပဪသည့။

မဖ်င့ဵမာပဪ။

ူဘံက

ငလးင့မးါံလႈပ့သလါံဆာီတဵေ

ကီတင့ူတ်မျါ

အာပ့ူနတေဵ

ူဆ်တ႓ ာီ

စာီံစာတ့န႓ ေ

မမသိတ႓ဆ
ာီ ိက

အသဴမးါံထ်က့လါမလါံလာ႓ီ နါံစ်င့ဵမာူတါဵ ဘါသဴမျမထ်က့လါခေဵ။ က်ၽန့မရေ႔ ကီတင့က ပီခက့လႊေူနသလာီ
ၾကမ့ံၾကမ့ံတမ့ံတမ့ံႀကိံ

ယာမ့ံခဪူနၿပိံ

က်ၽန့မရေ႔

ူ္ခရင့ံကလည့ံ

တဟိံဟိံနေ႓

ညည့ံညဳူနသဴႀကိံကာီ

သေသက
ေ က
်ေ ေ် ၾကါံလာီက့မာခးာန့မျါူတါဵ က်ၽန့မ ဒီကၡူရါက့ၿပိဆာီတါကာီ သတာထါံမာလာီက့ပဪသည့။
ူဆ် ူဆ် ….. မမသိ မမသိ….. နေ႓ အခန့ံူဖါ့ူတ်ကာီ အသဴကီန့ဟစ့ူခၚူနူပမေဵ လည့ူခးါင့ံထေက အသဴက
အ္ပင့ကာီ ထ်က့မလါပဪ။ အခန့ံထေမျါ ညအာပ့မိံူခးါင့ံႀကိံ ထ်န့ံထါံတယ့ဆာီတါ သာူပမေဵလည့ံ သတၱာခေပိပိ
မးက့လဴီံကာီ မဖ်င့ဵူရံခး မဖ်င့ဵ။ မးက့စာစဴီမျာတ့ၿပိံ ူအါ့ဟစ့ူနမာပဪသည့။ ကီတင့ရ႔ေ တီန့ခဪမႈက ၾကမ့ံသထက့ၾကမ့ံ
လါသလာီ

သုငယ့ခးင့ံူတ်ကာီ

တစ့ဆ႓ူ
ာီ နခးာန့မျါ

ူအါ့ူခၚူနတေဵ

ဘီရါံစါရ်တ့ဖ႓ာီ
ဟင့ံံံံံ

တီန့ခဪမႈရပ့သ်ါံပဪသည့။

က်ၽန့မရေ႔

ကုံသ်ါံလာီက့ပဪသည့။
ခးာန့မျါူတါဵ
သာီင့ံဖက့ၿပိံ

ခနေ

မျတ့သမျးဘါရါံစါူတ်ကာီ

သက့္ပင့ံခးသဴႀကိံနေ႓အတု

က်ၽန့မရေ႔ကီတင့ကလည့ံ

အာပ့ရါကီတင့က

အာပ့ူနတေဵ
အလာီက့တသာန႓ေ

ရ်တ့လက့စ

ူခဪင့ံအဴီံကီာယုၿပိံ
နဴရဴဘက့ကာီ

ဘီရါံစါူတ်

လည့ူခးါင့ံထေမျါ

တတ့သမျး

က်ၽန့မသုမကီတင့ူပၚကာီတက့ၿပိံ

ူဆ်က

အသဴူတ်ကလည့ံ

သတာရလာီက့မာပဪသည့။

တရစပ့ရ်တ့ခးာန့မျါူတါဵ
ဘါကာီမျမစဥ့ံစါံႏာီင့ဘေ

က်ၽန့မရေ႔

ပဴီမျန့အူနအထါံူရါက့သ်ါံခးာန့မျါူတါဵ
ူဘံကပ့ရက့ကီတင့မျါရျာတေဵ
ူဆ်႔ကာီ

ူနါက့ူကးါကူန

ူရ်႔ူပံရျါပဪသည့။
ရ်တ့ူနရင့ံ

ူဆ်႔ဆိကာီ
သာီင့ံဖက့မာ

နဴရဴဘက့လျည့ဵူနတေဵ

ူမျံခနေလည့ံ

ူဆ်႔ကာီ

္ပန့အာပ့ူပးါ့သ်ါံ

ခေဵပဪသည့။ ူဆ်႔ကာီဖက့ၿပိံ ူဆ်႔ကီတင့ူပၚမျါ အာပ့ူပးါ့စအခးာန့မျါပေ ူနါက့ူကးါဘက့ဆိက နါကးင့မႈန႓အ
ေ တု
႐ီီတ့တရက့္ပန့ႏာီံလါ္ပန့ပဪသည့။ က်ၽန့မရေ႔ ူနါက့ူကးါကာီ တစဴီတူယါက့က ထီ႐ာီက့ူနတါပေ ္ဖစ့ပဪသည့။
သုထ႐
ီ ာီက့ူနတေဵ

အရါက

စည့ံခးက့ဝဪံခးက့ညိညိ။
မနက့လင့ံလါမယ့ဵ

ခပ့ူပးါဵူပးါဵ္ဖစ့ူပမေဵ

က်ၽန့မရေ႔

ူကးါူပၚကာီ

ကးလါတေဵ

႐ာီက့ခးက့ူတ်က

ႏျစ့မာနစ့္ခါံတစ့ခဪ ထီ႐ာီက့ူနတေဵ အသဴကာီ မျတ့သါံၿပိံ ူဆ်႔ကာီ တင့ံတင့ံဖက့လ႓ာီ
အခးာန့ကာီ

ူစါင့ဵစါံခေဵရတေဵ

ညက

က်ၽန့မ

္ဖတ့သန့ံခေဵရတေဵ

ညူတ်ထမ
ေ ျါ

ညတါအရျည့ဆဴီံ ္ဖစ့ပဪလာမ့ဵမည့။
ူနါက့ူန႓မျါူတါဵ မနက့မာီံလင့ံလင့ံခးင့ံ စိမဴူရံရါဌါနက မန့ူနဂးါဆိူ္ပံၿပိံ အလီပ့ထက
် ့စါတင့လာီက့တေဵ
က်ၽန့မရေ႔သတင့ံက
ခ်င့ဵူပံခေဵူပမေဵ

အူဆါင့သုူတ်အါံလဴီံၾကါံမျါ

တစ့ပတ့ဆယ့ရက့ကူတါဵ

က်ၽန့မ

ူရပန့ံစါံူနခေဵပဪသည့။

ူတါင့ူပၚမျါူနရအဴီံမည့။

စိမဴက

အလီပ့ထ်က့

ၿပိံူတါဵ

ူတါင့ူပၚမျါ

ဆက့ူနမယ့ဵ တစ့ပတ့စါ ဆယ့ရက့မျါ နါနါဘါဝ ဒီကၡသည့ က်ၽန့မအတ်က့ ူတါင့ူပၚသု ူတါင့ူပၚသါံ
ရန့ကီန့သု ရန့ကီန့သါံူတ်ဆိက စီူဆါင့ံထါံတေဵ ပရာတ့ူရ ပရာတ့ခေ ပရာတ့သူ
ေ တ်က က်ၽန့မအခန့ံရေ႔
ပတ့ပတ့လည့ က်ၽန့မခီတင့ရ႔ေ ပတ့ပတ့လည့မျါ အစိအရိ။ အခန့ံူဖါ့ူဆ်ကလည့ံ သု႓ကီတင့န႓ေ က်ၽန့မကီတင့
ရန့ကီန့မ္ပန့ခင့ူလံမျါ

ညူရံညတါ

ဒီကၡအတ်က့

ယါယိူတါဵ
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အဆင့ူ္ပသ်ါံခေဵ္ပန့ပဪသည့။

om

ႏျစ့ခီပုံူပံလါတါမာ႓ီ

www.burmeseclassic.com
ဒီတာယည
ညဥိံပာီင့ံမျါတည့ံက

အခန့ံအ္ပင့မျါလီပ့ရမယ့ဵ

အခန့ံူဖါ့သဴီံူယါက့လဴီံ
ဘယ့တီန့ံကမျ

ကာစၥဝာစၥူတ်ကာီ

ညခီနစ့နါရိတည့ံက

ူသါဵမခတ့

ခီတင့ူပၚမျါ

ခးက့မခးခေဵဘုံတေဵ

အၿပိံလီပ့ၿပိံ
စၿပိံ

က်ၽန့မတာ႓ ီ

ူနရါယုလာီက့ၾကပဪသည့။

အခန့ံတဴခဪံကာီလည့ံ

ညခီနစ့နါရိတည့ံက

ခးက့ခးခေဵပဪသည့။ က်ၽန့မတာ႓ရ
ီ ႔ေ ဒီကၡကာီ သာထါံၾကသုူတ်က ဒိညမျါူတါဵ အခန့ံကာီ လါမလည့ပဪဘုံလာ႓လ
ီ ည့ံ
ကတာကဝတ့ူတ်

္ပဲၾကပဪသည့။

မလါခေဵၾကသလာီ

(တကယ့ူတါဵ

တဴခဪံလည့ံ

မူန႓ကညကတည့ံက

လါမူခဪက့ခေဵပဪ)

က်ၽန့မတာ႓အ
ီ ခန့ံကာီ

ဒီတာယညမျါူတါဵ

ဘယ့သုမျ

ူခဪင့ံအဴီံူအါက့က

အူဆါင့အူယါင့ူတ် က်ၽန့မကီတင့ပတ့ပတ့လည့က ပရာတ့ူရ ပရာတ့ႀကာဲံ ပရာတ့သေ ပရာတ့ခေူတ်ူၾကါင့ဵ
က်ၽန့မ
လာ႓ီ

အူႏျါင့ဵအယျက့မရျာဘေ
ူစါူစါစိံစိံ

ူစါူစါ

အာပ့ူပးါ့သါ် ံတါ

အာပ့ူပးါ့သါ် ံခေဵပဪသည့။
္ဖစ့ႏာီင့ပဪသည့)

နါရိခန့႓သါရျာူသံသလာီ

အခန့ံူဖါ့

၂

သတာထါံလာီက့မာပဪသည့။

က်ၽန့မႏာီံလါၿပိံ

(ပထမညက

အာပ့ရါက

တစ့ညလဴီံမအာပ့ထါံရ

တူရံႏာီံလါူတါဵ

ူယါက့လဴီံူကါင့ံူကါင့ံ

မူရျံမူႏျါင့ံမျါ

ည

၁ဝ

အာပ့မူပးါ့ူသံတါကာီ

႐ီီတ့တရက့ဆာီသလာီ

အူဆါင့တစ့ခီလဴီံ

မိံပးက့သါ် ံတါကာီ သတာထါံလာီက့မာပဪသည့။ အူဆါင့တစ့ခီလဴီံူမျါင့မည့ံသ်ါံခးာန့မျါ ႏာီံတဝက့ အာပ့တဝက့
ဒဪူပမေဵ အာပ့ခးင့စာတ့က
႐ီီတ့တရက့

မးါံူနတါမာ႓ီ ႏျစ့ႏျစ့ၿခာဲက့ၿခာဲက့ ္ပန့အာပ့ူပးါ့သ်ါံ္ပန့ပဪသည့။ သာပ့မၾကါခင့မျါပေ

က်ၽန့မကီတင့ဘက့ကာီ

တာီံလါတေဵ

ူဆ်႔ရေ႔

ကာီယ့လဴီံရေ႔အထာအူတ်႔နေ႓

ူဆ်႔အသဴူၾကါင့ဵ

က်ၽန့မ္ပန့ႏာီံသ်ါံ္ပန့ပဪသည့။
“သုငယ့ခးင့ံ

ငဪလည့ံ

အ္ခါံူထါင့ဵမျါ

နင့ဵလာီဒီကၡူရါက့ူနၿပိ”

အာပ့ူနတေဵ

မမသိက

ဆာီတဵေ

ူဆ်႔အသဴတီန့တီန့ရိရိအဆဴီံမျါ

ူဆ်တ႓ႏ
ာီ ာီံူနတါလါံ

ဒိကာစၥ

အခန့ံရေ႔

အမသာတယ့လ႓ူ
ာီ ္ပါၿပိံ

သု႓ေရ႔ေ

လက့ႏျာပ့ဓါတ့မိံႀကိံကာီ ဖ်င့ဵၿပိံ က်ၽန့မတာ႓က
ီ ီတင့ူတ်ဆိကာီ ူရါက့လါခေဵပဪသည့။ က်ၽန့မတာ႓ ီ သဴီံူယါက့လဴီံ
မတာီင့ပင့ထါံဘေ

အူမျါင့ထေမျါ

ဟာီတယ့ရ႔ေ ဧည့ဵႀကာဲဌါနရျာရါ

လက့ႏျာပ့ဓဪတ့မိံ

အကုအညိန႓ ေ အခန့ံအ္ပင့ကာီ

အူဆါက့အဥိကာီူရါက့ခးာန့မျါူတါဵ

ဧည့ဵခန့ံူဆါင့ကးယ့ႀကိံထေမျါ

ူဆ်႔ကာီ

ထ်က့ူ္ပံခေဵၾကပဪသည့။

ပးက့သါ် ံတေဵမိံက

အါံူပံႏျစ့သာမ့ဵရပဪသည့။

မမသိက

္ပန့လါတါမာ႓ ီ

သုမရေ႔ဇါတ့လမ့ံကာီ

စပဪသည့။ မမ ပရာတ့ူတါ့ရ်တ့ူနတီန့ံမျါ အေဒိဘါမျန့ံမသာတဵေ တစ့ူကါင့က မမကီတင့ကာီ အရင့လါတယ့
မမက တခီခီကာီ ခဴစါံမာတယ့ အေဒဪနေ႓ ပရာတ့ဆက့ရ်တ့တယ့ ူမတၱါပာ႓တ
ီ ယ့ ဘီရါံစါူတ် ူတါက့ူလျးါက့
ရ်တ့ူနခေဵတယ့။

သုလည့ံ

မမအနါံမျါ

ူတါ့ူတါ့ၾကါၾကါူစါင့ဵၾကည့ဵူနူသံတယ့

ၿပိံမျ ူဆ်ူလံတာ႓ဘ
ီ က့ကာီ ထ်က့သ်ါံတါလာ႓ီ ူ္ပါပဪသည့။ မမသိရ႔ေ စကါံဆဴီံူတါဵ ူဆ်က ူထါက့ခဴပဪသည့။
ဟီတ့တယ့

မိံ႐ီီတ့တရက့ပးက့သ်ါံၿပိံ

ညည့ံသဴႀကိံလည့ံ

ၾကါံရတယ့။

မၾကါဘုံ

ူဆ်႔ကာီ

လည့ပင့ံလါညႇစ့တယ့။

ူဆ်ကမးက့လဴီံဖ်င့ဵၾကည့ဵူတါဵ

တဟိံဟိံနေ႓

မည့ံမည့ံ

အလဴီံႀကိံ

ကာီ ူဆ်႔မးက့ႏျါူပၚမျါူတ်႔တယ့။ ူဆ်လည့ံ သု႓ကာီ ္ပန့ၿပိံခးတယ့။ သုက လည့ပင့ံညႇစ့ူတါဵ သု႓ကာီ
လက့သိံနေ႓ ္ပန့ထာီံတယ့။ ဒဪူပမေဵ ူဆ်႔လက့သိံက ူလထေမျါ ူပးါက့ူနတယ့။ မမသိကာီ ူအါ့တါလည့ံ
အသဴမထ်က့ဘုံ။

ူအါ့လ႓မ
ာီ ရူအါင့

သုလည့ပင့ံညႇစ့ထါံတယ့။

ူနါက့ဆဴီံ

ူဘံကီတင့မျါ

သေသေ

w
w
w

21

.b

ur
m

es
e

cl
as
s

ic

.c

om

ရျာတယ့ဆာီၿပိံ သု႓ဘက့ကာီ လျာမ့ဵခးၿပိံ သု႓ကာီ ူအါ့ူတါဵမျ အေဒိူကါင့ႀကိံ ူပးါက့သ်ါံတါလာ႓ ီ ူ္ပါလါပဪသည့။
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ညဂးဳတိကးူနတေဵ
ၿပိံ
ဒဪူပမေဵ

ူယါက့းါံူလံ

သုငယ့ခးင့ံူတ်က

ူဟါင့ံူလါင့ံဖ်င့ဵထါံခေဵတဵေ
ူၾကါက့စာတ့လ်န့ကေူနတေဵ

က်ၽန့မတာ႓က
ီ ာီ

က်ၽန့မတာ႓ရ
ီ ႔ေ အခန့ံရျာရါကာီ

က်ၽန့မတာ႓ ီ

သဴီံူယါက့လဴီံ

အကးာဲံအူၾကါင့ံူမံ
ခးိတက့သ်ါံၾကပဪသည့။

အခန့ံကာီ

မ္ပန့ရေတါမာ႓ီ

ဟာီတယ့

ဧည့ဵခန့ံမႀကိံထေက ဆာီဖါူတ်ူပၚမျါ ္ဖစ့သလာီအာပ့ခေဵၾကပဪသည့။
မနက့မာီံလင့ံလာ႓ီ လုႀကိံူတ်

ူရါက့လါခးာန့မျါူတါဵ

က်ၽန့မတာ႓က
ီ ာီ

အါံူပံႏျစ့သာမ့ဵၿပိံ

ပရာတ့တရါံနါဖာ႓ီ

ခးက့ခးင့ံစိစဥ့ူပံပဪသည့။ က်ၽန့မတာ႓ီ အခန့ံူရျ႔မျါ ခဴီူတ်ခင့ံၿပိံ ူတါရဆရါူတါ့ သဴီံပဪံကာီပင့ဵၿပိံ တရါံနါ
ပရာတ့ရ်တ့ပဪသည့။

က်ၽန့မတာ႓ီ

အခန့ံနေ႓

အူစါင့ဵအူရျါက့က

ႏျစ့ူပဪင့ံမးါံစ်ါ

ူရခးာဲံခန့ံူတ်ၾကါံမျါရျာတေဵ

သုမက်ၽတ့မလ်တ့ူၾကါင့ံ

သု႓အတ်က့

သစ့ပင့အာီႀကိံမျါူနတေဵ
အမျးူပံူဝဖာ႓ီ

ူတါင့ံ

ပန့ူၾကါင့ံ ူတါရဆရါူတါ့မးါံထဴမျ သာရ္ပန့ပဪသည့။
ူတါရဆရါူတါ့မးါံ

ပရာတ့ရ်တ့

တရါံနါၿပိံခးာန့မျါူတါဵ

က်ၽန့မတာ႓က
ီ ာီ

ဒီကၡူပံခေဵတဵေ

ဘါမျန့ံမသာတေဵ

အူကါင့ႀကိံလည့ံ က်ၽန့မတာ႓ီ အူဆါင့နါံကူန ူပးါက့္ခင့ံမလျ ူပးါက့သ်ါံခေဵပဪသည့။
( ဇါတ့လမ့ံူပဪင့ံမးါံစ်ါထေက တစ့ခီတည့ံူသါ ဇါတ့လမ့ံူလံပဪ)
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ႏျင့ံနေ႓ မါယါ
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ူတ်႔ူနကး ္မင့ူနကး နါနါဘါဝူတ်
မႈာင့ံ (ူဆံ - ၂)
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ူတ်႔ူနကး ္မင့ူနကး နါနါဘါဝူတ်
အဓာပၺါယ့ သတ့မျတ့ရန့ခက့ခေူသါ
ပဴီသဏၭါန့ႏင
ျ ့ဵ အ္ပဲအမုမးါံ…...
လု႓စာတ့ကလည့ံ ရယ့စရါူတါဵ အူကါင့ံသါံ
ကာီယ့ူတ်႔ မၾကဴဲဖုံတါူတ် ပဴီၿပိံ ယဴီလာီက့ရတေဵ အရသါ
တဆင့ဵစကါံ တဆင့ဵ ခးေ႔ကါံ လႊင့ဵထီတ့ူပံရတေဵပိတာ
အေသမျါ...
ရျာ မရျာ မူသခးါတါူတ်ဟါ… …
မးက့လဴီံ နိနိႀကိံူတ်္ပဳံလာ႓ီ
ဆဴပင့စီတ့ဖ်ါံႀကိံူတ် ထာီံထာီံူထါင့ူထါင့
အူမ်ံအမျင့ ထုထပ့ ဒဪမျမဟီတ့ အူရ္ပါံူတ် ူပးါဵ္ပေ တ်ေကး
လက့သည့ံရျည့ ခ်ၽန့ခ်ၽန့ႀကိံူတ်န႓ေ
အူရါင့အူသ်ံ ဆန့ံၾကယ့ အခးာဲံအစါံ မညိမညါ
လျးါအ္ပါံလာီက့ႀကိံထီတ့ၿပိံ သ်ါံစ်ယ့ႀကိံူတ် ူဖ်ံူဖ်ံ နေ႓ကာီက့စါံမျါလါံ
လည့ပင့ံကာီ အတင့ံညႇစ့ၿပိံ ဂီတ့ူသ်ံူတ် စီပ့ယုမျါလါံ
အူမျါင့ထမ
ေ ျါ ဒဪမျမဟီတ့ လင့ံလင့ံခးင့ံခးင့ံ အထိံကးန့ခးာန့မျါ
ၾကက့သိံတဖးန့ံဖးန့ံ အလန့႓တၾကါံ ူအါ့ဟစ့မာတါူတ်ူတါင့ ရျာခေဵ
္ပန့လည့ ဆန့ံစစ့ၾကည့ဵူတါ …
ဵ တစ့ခဪမျလည့ံ နဖုံူတ်႔ ဒုံူတ်႔ ၾကဴဲတါမဟီတ့
႐ီီပ့ရျင့ ႐ီီပ့ူသ ႐ီီပ့ပဴီကါံခးပ့ူတ်ရ႔ေ ဆ်ေူဆါင့ ူခၚငင့ရါ
မစါံရ ဝခမန့ံ စာတ့ကုံစာတ့သန့ံူတ် တန့ံခေဵတဵေ အမျးင့န႓ ေ အရည့မရ အဖတ့မရ စကါံမးါံ
စာတ့ကာီ စာတ့န႓ေ ဖမ့ံစါံ ဖန့တိံ ႀကာဲံစါံထါံတေဵ စာတ့ထက
ေ ႐ီီပ့မးါံ...
သတာမထါံမာလာီက့ၾကတါူလ...
အမျန့တကယ့ ဒီကၡကာီ ူဆါင့ယုလါူနတါက
ကာီယ့ဵ အနိံအနါံ… သာ႓မ
ီ ဟီတ…
့ ကာီယ့ဵအူဝံအ္ခါံ...
လုစာမ့ံမးါံ… သာ႓မ
ီ ဟီတ…
့ လုရင့ံမးါံ...
ဝန့တာီမႈလက့ူဆါင့မးါံ… သာ႓မ
ီ ဟီတ…
့ ဖ်႔ေ ူႏျါင့မႈ သမီဒယမးါံ...
လဴီံပဪံ ပဪံူစတေဵ အူကါင့အထည့ူတ် အတ်က့ကးူတါဵ
အူၾကါက့တရါံဟါ အရသါခဴတတ့ပဴီမရဘုံ…...။။
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ူရစက့ဆဴီဖုံတယ့
ဖာီံစာန့
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ူရစက့ဆဴီဖုံတယ့
သု

ဘယ့သုဘယ့ဝဪ

ဆာီတါ

က်ၽန့ူတါ့မသာပဪ..

က်ၽန့ူတါ့ဵရ႔ေ အနိံအနါံ

ဝန့ံကးင့မျါူတါဵ

သုဟါ

အရာပ့တစ့ခီအူနနေ႓ရျာူနတယ့ဆာီတါကာီ က်ၽန့ူတါ့ ူကါင့ံူကါင့ံသာူနပဪတယ့… တခဪတူလ အသဴူပံ
အရာပ့္ပတတ့တဵေ သု႓ကာီ က်ၽန့ူတါ့ ႐ီီတ့တရက့ ူတ်႔လာီက့ ၾကါံလာီက့ရရင့ ူၾကါက့စာတ့ဝင့မာူပမေဵ ဒိထက့ပာီၿပိံ
ထုံ္ခါံမႈ

မ္ပတေဵသ႓က
ု ာီ

တခဪတရဴ

သတာရူနမာသလာီလ…
ာီ

ဒိလာီအူတ်ံ

စာတ့ထေဝင့လါရင့

သု႓အတ်က့

ဆီူတါင့ံူပံမာ ပဪတယ့…
ဒဪူပမေဵ

သုဒိူနရါဝန့ံကးင့ကူန

ႏျစ့ူပဪင့ံမးါံစ်ါ

စ်န႓ခ
့ ်ါသ်ါံမျါကာီူတါဵက်ၽန့ူတါ့

ူနခေဵတဵဒ
ေ ိူနရါူလံကာီ

ဒိူနရါကာီသုပာီင့ပဪတယ့…

စ်န႓ခ
့ ်ါသ်ါံဖာ႓ီ

တကယ့မလာီလါံပဪဘုံ..

အတ်က့သုလည့ံဝန့ူလံမျါူပဪဵ..

သုကက်ၽန့ူတါ့ဵရ႔ေ အမည့လည့ံမသာ

လုူကါင့လည့ံမူပၚတေဵ

ခီလက့ရျာ

က်ၽန့ူတါ့ူနူနတေဵ အခန့ံရေ႔အာမ့ရျင့ူလံလာ႓ီ ထင့ပဪတယ့…
ဘါူၾကါင့ဵလေ

ူမံရင့

က်ၽန့ူတါ့

အခီလက့ရျာူနတေဵ

အခန့ံူလံက

အရင့က

လုသုမူနတေဵ

ဂာီူဒဪင့

အူဟါင့ံူလံ တစ့ခီပဪ.. ဂာီူဒဪင့သက့တမ့ံကလည့ံ က်ၽန့ူတါ့ဵ အသက့ထက့ ထက့ဝက့ မက ႀကိံတယ့လ႓ ာီ
အာမ့ရျင့အဘ်ါံႀကိံ
က်ၽန့ူတါ့

ကူ္ပါပဪတယ့..

စူရါက့ကတည့ံက

က်ၽန့ူတါ့န႓ ေ
အလီပ့ရျါရင့ံ

ူရစက့ပဪတေဵဒိဂာီူဒဪင့ူလံက
လစဥ့ပဴီမျန့

လ်န့ခေဵတေဵ

ႏျစ့ႏျစ့ူကးါ့

လါရျင့ံ္ဖစ့ခေဵတယ့…

ူဟါင့ံ

အာီ ူနတေဵဂာီူဒဪင့ူဘံမျါလည့ံ ူလံထပ့တာီက့ အ္မင့ဵသါသါရျာတေဵ ယုကလစ့ပင့တစ့ပင့ ရျာတယ့ူလ… မႏျစ့က
အာမ့ရျင့အဘ်ါံက အပင့ႀကိံ ္မင့ဵလါလာ႓ီ ခီတ့ူပံပဪဆာီလါတယ့..
ဒဪနေ႓ က်ၽန့ူတါ့လည့ံ အပင့ကာီ ဂာီူဒဪင့ အူပၚကူန တက့ၿပိံ စခီတ့ပဪတယ့.. စာတ့ထေမျါ ထစ့ူနလာ႓ ီ အပင့ကာီ
မတက့ခင့ ူတါင့ံပန့ရျာခာီံၿပိံ ခီတ့ူပမေဵ က်ၽန့ူတါ့ ခီတ့ူနတီန့ံမျါ ႐ီီတ့တရက့ တစ့ူယါက့ူယါက့က
တ်န့ံခးသလာီ

ခဴစါံရၿပိံ

မထင့မျတ့ဘေ

အပင့ူပၚကူန

္ပဲတ့ကးတယ့…

ူလံထပ့

အ္မင့ဵဆာီူတါဵ ူအါက့မျါ ူသ်ံမထ်က့ မလႈပ့ႏာီင့တဵေ က်ၽန့ူတါ့ဵကာီ အါံလဴီံကူသၿပိလ႓က
ာီ ာီ ထင့ခေဵတယ့…
ဒဪူပမေဵ အ္မင့ဵူပၚကူန အတါံအဆိံမရျာ ကးလါတေဵက်ၽန့ူတါ့ ူသ်ံတစ့စက့မျ မထ်က့ဘေ ူ္ခူထါက့
သါကးာဲံသ်ါံတယ့… အကီန့လဴီံက အဴဴဵၾသၾကတယ့...
က်ၽန့ူတါ့ကာီယ့တာီင့အဴဵၾသတယ့..
တယ့...

ူအါက့ူရါက့ူတါဵလည့ံ

တူယါက့ူယါက့က

အပင့ူပၚကူန

တစ့ူယါက့ူယါက့က

အဂၤူတကာီင့ထါံတေဵ

တခီခီခဴူပံထါံသလာီ

ၾကမ့ံ္ပင့

ခဴစါံရတါကာီပဪ…

ူနရါက

ူမျါက့လေကးတါ

တ်န့ံခးသလာီခဴစါံရ
က်ၽန့ူတါ့ဵအတ်က့
ူ္ခကါံလက့ကါံနေ႓

ကးၿပိံူတါဵ ညါဘက့ူ္ခူထါက့က ကးာဲံသ်ါံခေဵတယ့.. တစ့ခီသာလာီက့တါက ဒိူနရါမျါ တူယါက့ူယါက့
ရျာူနတယ့

ဒိအပင့ကာီခီတ့တါ

မႀကာဲက့ဘုံဆာီတါရယ့…

ဒဪူၾကါင့ဵ

သဴီံလူလါက့

နါံၿပိံ ူ္ခူထါက့ ္ပန့ူကါင့ံလါူတါဵလည့ံ ဒိအပင့ကာီ ထပ့ခီတ့ဖ႓ ာီ စာတ့မကုံူတါဵဘေ လါရျင့ံူပံူနကး
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အလီပ့ကာီူတါင့ နါံလာီက့မာတယ့…

www.burmeseclassic.com

ူရစက့ကမကီန့ဘုံထင့ပဪတယ့… က်ၽန့ူတါ့လည့ံ ူနါက့ပာီင့ံကးူတါဵ တစ့ူယါက့တည့ံ ူနခးင့စာတ့
ကူပၚတယ့…

(အရင့ကူတါဵ

စီၿပိံူနတါ

္ပႆနါ

အမးာဲံမးာဲံူၾကါင့ဵပဪ)…

ဒဪူၾကါင့ဵ

တစ့ူယါက့တည့ံ ူနလာ႓ရ
ီ ႏာီင့မယ့ဵ တာီက့ခန့ံကးဥ့ံကးဥ့ံူလံကာီ လာီက့ရျါတယ့ူလ.. ူစးံသက့သက့သါ
သါနေ႓

တစ့ူယါက့တည့ံ

တစ့ခန့ံူနရမယ့ဵ

ူနရါမားဲံ...

ဒိလာီ

ႏာီင့ငဴမျါ

တစ့ူယါက့တည့ံ

ူနဖာ႓က
ီ

မ္ဖစ့ႏာီင့ူပမေဵ ရလာီရ္ငါံူတါဵ အါံလဴီံကာီူမံထါံ ူ္ပါထါံတယ့… တူန႓ူတါဵ အဘ်ါံက စကါံမစပ့ဘေ
ဖီန့ံဆက့ၿပိံ

ခီဘါူတ်လီပ့ူနလေ

အခန့ံရျါူနူၾကါင့ံပဪ
ဒိဂာီူဒဪင့ူလံကာီ
အခန့ံခကာီူတါဵ

သုဆိလါူတ်ပဪဥိံဆာီူတါဵ

ူ္ပါ္ဖစ့လာီက့တယ့…

္ပင့ၿပိံလါူနလာ႓ီ

ရူၾကါင့ံ...

သုယုမျါမဟီတ့ူၾကါင့ံ…

ရျာူနူၾကါင့ံ..မူၾကါက့တတ့ရင့ူနလာ႓ီ
တစ့ူယါက့တည့ံူနခးင့သု
အခန့ံ္ဖစ့ူအါင့
အခဴလည့ံရျာ

အေဒိမျါ

အာမ့ရျင့အဘ်ါံက
္ပင့စရာတ့ကာီ

ကာီယ့တာီင့လည့ံ

ဒိူနရါမျါ

အဘ်ါံကာီ

မူၾကါက့ဘုံဆာီူပမေဵ

ဆာီရင့

္ဖစ့ူၾကါင့ံ...

တူယါက့ူယါက့

ူ္ပါလါတယ့ူလ...

အခးာန့မဆာီင့ံခးင့ံဘေ

္ပင့လာီက့တယ့ူလ...

က်ၽန့ူတါ့

က်ၽန့ူတါ့ူနခးင့တယ့

က်ၽန့ူတါ့ူပံရမျါ

တစ့ခီရျာတါက
ရူၾကါင့ံ

ဆာီူတါဵ

က်ၽန့ူတါ့သ်ါံူတ်႔ခေဵၿပိံ

နဂာီကလည့ံ

ူနမယ့ူ္ပါၿပိံ

တစ့လအတ်င့ံ

အာမ့ရျင့အဘ်ါံကာီယ့တာီင့

ူ္ပါထါံဖုံတေဵ

ူတ်႔ၾကဴဲခဴစါံဖုံထါံူတါဵ

နည့ံနည့ံလန့႓

တါူပဪဵူလ…

ဒဪူပမေဵ ူနါက့ဆဴီံူတါဵ အခန့ံူလံကာီ စာတ့ႀကာဲက့္ပင့ၿပိံ အာမ့ူ္ပါင့ံလါခေဵူတါဵတယ့…
က်ၽန့ူတါ့အခန့ံူ္ပါင့ံတေဵ

ညမျါပေ

သု႓ကာီ

စူတ်႔တယ့…

ႀကာဲတင့

ဆဴီံ္ဖတ့ၿပိံသါံဆာီူတါဵ

ႀကာဲဆာီတဵသ
ေ ူဘါလာ႓ီ စာတ့ထမ
ေ ျတ့ထါံလာီက့မာတယ့… သု ကလုလာီပဪပေ… အရာပ့လာီလာီ ဘါလာီလာီ စာတ့ထေက
သာတါပေရျာတယ့…

ကာီယ့လဴီံကီာယ့ထည့မ္မင့ရတေဵ

မည့ံမည့ံႀကိံပဪ...အထိံအမ

မသေကေ်ူပမေဵ

ဟန့ပန့က

အသက့(၅ဝ) သါသါ လုႀကိံတစ့ူယါက့ ပဴီစဴမားဲံပဪ… ညဘက့အလီပ့က ္ပန့လါတါမာ႓ီ ူမျါင့ူမျါင့မည့ံမည့ံ
မျါ

ဆာီင့ကယ့မိံထာီံၿပိံ

ဝင့လါတေဵအခးာန့မျါ

မည့ံမည့ံအရာပ့ႀကိံကာီူတ်႔လာီက့ရတေဵကၽ် န့ူတါ့ဵရ႔ေ

ပထမဆဴီံညက ူတါ့ူတါ့ကာီတီန့လႈပ့စရါူကါင့ံတယ့… အေဒိ ပထမဆဴီံညကဆာီ အာပ့လ႓လ
ာီ ည့ံ မရဘုံ..
အခန့ံထေ ူၾကါက့ူၾကါက့န႓ေ ဝင့ၿပိံူတါဵ အ္ပင့လည့ံမထ်က့ရေဘုံ.. ဒဪူပမေဵ သုရျာူနလါံ တကယ့မးါံလါံ
ဆာီတဵေ

အူတ်ံနေ႓လည့ံ

ထ်က့ၾကည့ဵခးင့ူနတယ့ူလ..

ဘါမျမလႈပ့ရျါံူပမေဵ

သုဒိအနိံ

အနါံမျါရျာူန

မျါ ူသခးါတါကာီူတါဵ ခဴစါံမာတယ့..
ဒိလာီန႓ေ

ူနါက့ူန႓ူတ်မျါ

က်ၽန့ူတါ့

အခန့ံမျါ

ပရာတ့ႀကိံ(၁၁)သီတ့

တရါံူခ်ကာီဖ်င့ဵၿပိံ

ူမတၱါပာ႓ီ

အမျးူဝပဪတယ့… သုၾကါံူအါင့လည့ံ အဂၤလာပ့လာီ တစ့မးာဲံ ္မန့မါလာီ တစ့ဖဴီ ဂရာလာီ တတ့သူလါက့
မျတ့သူလါက့ူလံနေ႓...
ငဪမူမါင့ံထီတ့ပဪဘုံ..

“ဒဪကနငဵ့ူနရါပဪ..
ငဪဵကာီလည့ံ

ငဪဵကာီူပံူနတေဵအတ်က့

ူကးံဇုံတင့ပဪတယ့..

ူၾကါက့ူအါင့လန့႓ူအါင့မလီပ့ပဪနေ႓

နငဵ့ကာီလည့ံ

နင့ူနသါသလာီူနပဪ”

ဆာီၿပိံအ္မေူၿပါတယ့ူလ… သုၾကါံူအါင့လည့ံ ူမတၱါပာ႓ီ အမျးူဝတေဵ အလီပ့ကာီ ပာီလီပ့္ဖစ့ပဪတယ့…
က်ၽန့ူတါ့

တဴခဪံဝမျါရပ့ူစါင့ဵူနတါမးာဲံကာီ
ခပ့တည့တည့န႓ေ

(စာတ့ထက
ေ ူတါဵ

အာမ့အ္ပန့ူနါက့ကးတေဵ
က်ၽန့ူတါ့ဵဆာီင့ကယ့မိံူရါင့န႓ ေ
ူၾကါက့မာတါူပဪဵ)

ူန႓ူတ်မျါဆာီ

သုဟါ

က်ၽန့ူတါ့ဵ

လျမ့ံ္မင့ရူလဵရျာတယ့..

“ူစါင့ဵူနတါလါံ…

က်ၽန့ူတါ့က

ူကးံဇုံတင့ပဪတယ့”

လာီ႓

om

ူနါက့ပာီင့ံူတ်မျါ
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ဆာီလာီက့ရင့ အရာပ့ကူပးါက့သါ် ံတယ့...

www.burmeseclassic.com
တခဪတီန့ံကဆာီ ညဘက့ က်ၽန့ူတါ့ အလီပ့လီပ့တါကာီ သာတေဵသုခာီံက က်ၽန့ူတါ့ဵ အခန့ံကာီ ဝင့မယ့ၾကဴၿပိံ
ငယ့သဴပဪူအါင့ ူအါ့ူ္ပံတါ အာမ့ရျင့အဘ်ါံက ္ပန့ူ္ပါ္ပလာ႓ ီ သာရတယ့… ဘါူၾကါင့ဵ ူအါ့ူ္ပံသ်ါံမျန့ံ
မသာူပမေဵ က်ၽန့ူတါ့ကူတါဵ သုူၾကါင့ဵလ႓ ာီ ထင့မာပဪတယ့…
ညနက့မျ အာပ့တတ့တဵေ က်ၽန့ူတါ့က သု႓ရ႔ေ အရာပ့လာီလာီ စာတ့ထေကူတ်႔ရင့ ူၾကါက့ူၾကါက့န႓ေ စကါံ
လျမ့ံူ္ပါတတ့လါတယ့… တခဪတူလ အခန့ံဝမျါ ရစ့သိရစ့သိ လီပ့ူနတတ့တယ့လ႓ ာီ ထင့မာ္ပန့တယ့…
ဒဪူပမေဵ စည့ံူကးါ့ၿပိံူတါဵ အာမ့ထထ
ေ ာ ဝင့လါူႏျါင့ဵယျက့ တါမးာဲံူတါဵမၾကဴဲဖုံဘုံ…
တခဪတရဴ သုပးင့ံလာ႓ရ
ီ ျာရင့ က်ၽန့ူတါ့ရ႔ေ စါၾကည့ဵမိံူခးါင့ံကာီ စသလာီလာီန႓ေ မျာတ့တါမးာဲံ လီပ့တတ့တယ့ူလ...
ပထမူတါဵ မိံူခးါင့ံက္ဖစ့တါပဪလာ႓ီ ထင့ူပမေဵ ူနါက့ကးူတါဵ မရည့ရ်ယ့ဘန
ေ ႓ေ “မလီပ့ပဪနေ႓ကါ် ...စါလီပ့ူနလာ႓ီ
ပဪ...္ပန့ဖ်င့ဵူပံပဪ” လာ႓ီ ညင့ညင့သါသါ ူ္ပါလာီက့ရင့ူတါဵမိံက အလီာလာီ ္ပန့ပ်င့ဵလါတယ့… အ္မေမဟီတ့ူပမေဵ
လါလါစတတ့တယ့လ႓ာီ

ထင့မာတယ့…

သူဘါကးပဴီမူပၚဘုံ..

မိံူရါင့ူၾကါင့ဵလ႓ထ
ာီ င့ပဪတယ့…

အသဴတစ့မးာဲံမဟီတ့
အလာီလာီ

တစ့မးာဲံၾကါံရတတ့တယ့..

ူပးါက့သ်ါံတတ့တယ့…

သုရျာူနတယ့ဆာီတဵအ
ေ သာူလံနေ႓
အလီပ့သါ် ံတီန့ံ

တစ့ခီရျာတါက

ူနါက့ပာီင့ံ

က်ၽန့ူတါ့ညနက့မျ
မိံလင့ံတါမးာဲံူတ်႔ရင့

အ္ပင့ကူန

မိံပာတ့ၿပိံသါ

ၿငာမ့ူနလာီက့ရင့ူတါဵ

အသဴလည့ံ

က်ၽန့ူတါ့လည့ံ

ူနသါံကးသ်ါံတယ့

ထင့ပဪတယ့…

က်ၽန့ူတါ့လည့ံလဴီ္ခဴဲူနသလာီ

က်ၽန့ူတါ့ဵဆိမျါ

အာပ့တါကာီူတါဵ

လါအာပ့လါစါံၾကတေဵ

ခဴစါံမာတယ့…

ဧည့ဵသည့

(က်ၽန့ူတါ့ညဘက့

သူဘါၤသါံႏျစ့ူယါက့ကူတါဵ

တစ့ညမျါ ူကါင့ံူကါင့ံ ပညါ္ပခဴလာီက့ရပဪတယ့… ူနါက့ူန႓ကစလာ႓ီ က်ၽန့ူတါ့ဵအခန့ံကာီ က်ၽန့ူတါ့မရျာဘေ
အလည့မလါၾကူတါဵသလာီ ညအာပ့ညူနူနဖာ႓ ီ လဴီံဝ္ငင့ံဆန့သါ် ံၾကပဪူတါဵတယ့)
ဘါူၾကါင့ဵပေ္ဖစ့္ဖစ့

သု႓ကာီလည့ံ

မူမါင့ံထီတ့ရက့ဘုံ…

က်ၽန့ူတါ့ူၾကါင့ဵ

သုထ်က့သါ် ံမျါကာီလည့ံ

မလာီလါံဘုံ… ႏျစ့ႏျစ့နိံပဪံူနလါတေဵ ဒိူနူလံကာီ က်ၽန့ူတါ့ခးစ့တယ့ဆာီရင့ ႏျစ့ူပဪင့ံမးါံစ်ါူနလါတေဵသ႓ ု
အတ်က့ကာီယ့ခးင့ံစါမာပဪတယ့…
သုၾကါံႏာီင့ူအါင့လ႓ာီ

ဒဪူပမေဵ

သု႓ကာီ

က်ၽတ့လ်တ့တဵေ

ူမတၱါပာ႓အ
ီ မျးူဝဆေပဪ…

ဘဝကာီလည့ံရူစခးင့ပဪတယ့…

စာတ့အူႏျါင့ဵအယျက့

တစဴီတရါမျမူပံဘေ

က်ၽန့ူတါ့ဵကာီ ူနခ်င့ဵူပံထါံတေဵအတ်က့လည့ံ ူကးံဇုံတင့မာတယ့..
အခီူတါဵသုဟါ က်ၽန့ူတါ့ဵအတ်က့အူဖါ့ူကါင့ံူလံပဪ… သု ရျာူနတေဵအတ်က့လည့ံ က်ၽန့ူတါ့ဘယ့လာီ
မျမခဴစါံရပဪဘုံ..

အရင့ဘဝက

ပဪလါတေဵူရစက့လ႓ ာီ

ပေသတ့မျတ့လာီက့ပဪတယ့…

သု႓ကာီ

က်ၽတ့ရါ

လ်တ့ရါကာီလည့ံ ူရါက့ူစခးင့ပဪတယ့… အခီတစ့ူလါ အလီပ့န႓ေ ူန႓ူန႓ ညည နပန့ံလဴီံူနတေဵကၽ် န့ူတါ့ဟါ
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ဒိည အလီပ့ူနါက့ကးလာ႓ီ ညဥ့ဵနက့မျ္ပန့ူရါက့လါူတါဵ သုႀကာဲူနတါကာီ ူတ်႔လီာက့ရတယ့…

www.burmeseclassic.com
အာမ့ရျင့ အဘ်ါံူ္ပါပဴီ အရဆာီရင့ ဒိတစ့ူယါက့က အာမ့ရျင့အဘ်ါံရေ႔ အူဖ္ဖစ့ႏာီင့တယ့… က်ၽန့ူတါ့ူနတေဵ
ဂာီူဒဪင့မျါပေ သုအ္မေူနတယ့… ထမင့ံစါံခးာန့န႓ေ အာပ့ခးာန့ပေ ္ပန့တက့လါၿပိံ ဒိဂာီူဒဪင့မျါ ူရဒိယာီတစ့လဴီံ နေ႓
အလီပ႐
့ ႈပ့ူနတတ့သလာီ ူႏ်မျါ အရာပ့ရူအါင့ ဂာီူဒဪင့ူဘံမျါ အပင့စာီက့ခေဵတယ့ ဆာီပဪတယ့… ဘါကာီစ်လ
ေ မ့ံၿပိံ
ဘယ့လာီဆဴီံတယ့ဆာီတါူတါဵ မသာပဪဘုံ… ဘဝမျါ သုန႓ေ က်ၽန့ူတါ့ဵအတ်က့ အမျတ့တရ္ဖစ့သလာီ ဒိဂာီူဒဪင့
အခန့ံူလံထေမျါ လ်တ့လ်တ့လပ့လပ့ တစ့ူယါက့တည့ံ ူနရတေဵ အတ်က့လည့ံ ူကးနပ့ပိတာ္ဖစ့ပဪတယ့…

w
w
w

29

.b

ur
m

es
e

cl
as
s

ic

.c

om

ဖာီံစာန့

www.burmeseclassic.com

ႏျင့ံဆိ္ဖဳ
စစ့ၿငာမ့ံဒိူရ

w
w
w

30

.b

ur
m

es
e

.c
ic

cl
as
s

ghost record

om

ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ
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ႏျင့ံဆိ္ဖဳ
မၾကါခဏဆီာသလီာ

ဤသင့တန့ံရျာရါ

အူဆါက့အဥိူရျ႔မျ

သုသါ် ံလါူလဵရျာသည့။

သု႓အါံ

ဆ်ေူဆါင့ူနသည့ဵ အရါမျါ ဤသင့တန့ံ၏ ဆီာင့ံဘီတ့တင
် ့ူရံထီာံထါံူသါ အမည့နါမ တစ့ခီ္ဖစ့ပဪသည့။
`ႏျင့ံဆိ္ဖဳ´…. ထီာအမည့သည့ သု႓ ႏျလီဴံသါံတ်င့ ငယ့စဥ့ကတည့ံက စ်ေလမ့ံူနူသါ အမျတ့အသါံတစ့ခီ။
သု ကီာံႏျစ့သါံ၊ ဆယ့ႏျစ့သါံ အရ်ယ့က ူစးံသီ႓ာ အဘ်ါံ္ဖစ့သုႏျင့ဵအတု လီာက့ပဪသ်ါံူလဵရျာသည့။ ငယ့ငယ့က
သု႓တင
် ့

ဝဪသနါတစ့မးဲာံ

သည့ဵအခဪ
တတ့္ခင့ံ

ရျာခေဵဖုံသည့။

ထီာအရါမျါ

ူပၚထ်က့လါူလဵရျာူသါ
္ဖစ့သည့။

ူရကန့ထေသ႓ူ
ီာ ကးါက့စရစ့ခေူလံမးါံ

စက့ဝီာင့ံသဏၭါန့

အဘ်ါံသ်ါံူနကး

ူစးံသီ႓ ာ

ပစ့ူပဪက့လီာက့

ူရလာႈင့ံူလံမးါံကာီၾကည့ဵၿပိံ

သ်ါံရါလမ့ံတ်င့

သူဘါကး

ူရကန့တစ့ကန့

ရျာပဪသည့။

ထီာူနရါသည့ ူအံခးမ့ံတာတ့ဆာတ့ၿပိံ ူလူကါင့ံူလသန့႓မးါံရႏီာင့ူသါ ူနရါတစ့ခီ ္ဖစ့ူသါူၾကါင့ဵ ူစးံ
သ်ါံ ူစးံလါမးါံက ထီာူရကန့၏ နဴူဘံတ်င့ ရျာူသါ ခီဴတန့ံလးါံမးါံတ်င့အူညါင့ံူ္ပ ခဏတ္ဖဲတ့
ထီာင့္ခင့ံ၊

အူၾကါူလျးါဵ

အပန့ံူ္ဖူလဵရျာသည့ဵ

ကီာယ့လက့ူလဵကးင့ဵခန့ံမးါံ
လုမးါံထေတင
် ့

သုတ႓ ီာ

္ပဲလီပ့ၾကသည့။

ထီာသ႓ ီာ

ူ္မံအဘ်ါံပဪဝင့ၾကသည့။

ူရကန့နဴူဘံတ်င့
အဘ်ါံကာီယ့လက့

လႈပ့ရျါံ ူလဵကးင့ဵခန့ံလီပ့ူနသည့ဵ အခးာန့တ်င့ ူကးါက့စရစ့ခေူလံမးါံကီာ လီာက့ရျါၿပိံ ူရကန့ထေသ႓ ီာ သု
ပစ့ူပဪက့ူနမာသည့။
`ူဟဵ… ´႐ီီတ့တရက့ အူနါက့ဘက့ဆိမျါ လန့႓လီာက့သည့ဵ အသဴူၾကါင့ဵ လျည့ဵၾကည့ဵလီာက့ပဪသည့။ ဂဪဝန့
ရျည့ရျည့ ဝတ့ဆင့ထါံူသါ ူကါင့မူလံတစ့ူယါက့၊ သုမ လက့ထတ
ေ ်င့ ႏျင့ံဆိပန့ံအ္ဖဳူရါင့ တခးဲာ႔ကီာ
ကီာင့ထါံသည့။
`နင့… ဘါ္ဖစ့လ႓ီာ ူရကန့ထက
ေ ီာ ခေူတ် ပစ့ထည့ဵူနတါလေ ….´
`ဘါ္ဖစ့လ႓လ
ီာ ေ …. ´
`ငဪကူတါဵ… ဒိူရကန့ူလံ ပီာလျသ်ါံူအါင့ ူန႓တီာင့ံ ႏျင့ံဆိပန့ံအ္ဖဳူတ်ကီာ ကန့ထေ လါူမျးါူပံူနကး...´
`နင့လည့ံ

ပန့ံူတ်

ခေလီဴံူလံူတ်က

လါူမျးါခးင့

လါူမျးါူပဪဵ၊

ူရကန့ူအါက့ူ္ခထေ

ငဪလည့ံ

နစ့္မဲပ့သါ် ံမျါ၊

နင့

ငဪဵသူဘါနေ႓ငဪ၊
ူမျးါလီာက့တေဵ

ခေူတ်

ပစ့တါပေ၊

ပန့ံူတ်လီာ

ငဪဵ

ူရကန့

မးက့ႏျါ္ပင့ူပၚမျါ အမာႈက့ူတါဵ မ႐ႈပ့ပဪဘုံဟါ … ´
`နင့ဵခေူတ်န႔ေ ငဪဵပန့ံူတ် … ဘယ့ဟါက ပီာလျသလေ နင့ စဥ့ံစါံၾကည့ဵ...´
`အင့ံ … ´
`နင့ဵနါမည့ ဘယ့လီာူခၚလေ ….´
`နင့ဵနါမည့ကူရါ …. ´
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`ႏျင့ံဆိ္ဖဳ ….´
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ဤသီ႓္ာ ဖင့ဵ ႏျင့ံဆိ္ဖဳဟီ ူခၚူသါ ဆဴပင့ရျည့ရျည့၊ ဂဪဝန့ရျည့ရျည့ဝတ့ူလဵရျာသည့ဵ ူကါင့မူလံႏျင့ဵ သု
သုငယ့ခးင့ံမးါံ ္ဖစ့သါ် ံခေဵသည့။ သုတ႓ီာ ႏျစ့ဥိံၾကါံတ်င့ သူဘါတုညိမႈ တခးဲာ႔ရခေဵၾကသည့။ထီာအရါက သု႓
စာတ့ႀကာဲက့ ူကးါက့စရစ့ခေ အခးဲာ႔ကီာ ူရကန့ထေသ႓ပ
ီာ စ့ူပဪက့ၿပိံပဪက ႏျင့ံဆိ္ဖဳ သူဘါကး ႏျင့ံဆိပန့ံ
အ္ဖဳူရါင့အခးဲာ႔အါံ ူရကန့ထေသ႓ီာ ူမျးါရန့ ္ဖစ့သည့။ တည့ၿငာမ့ူနူသါူရကန့၏ မးက့ႏျါ္ပင့ဝယ့ သု
ပစ့လီာက့သည့ဵ

ခေလီဴံူလံမးါံူၾကါင့ဵလာႈင့ံၾကက့ခ်ပ့ူလံမးါံ

အ္ဖဳူရါင့ႏျင့ံဆိပန့ံမးါံအါံ
သည့။

္ဖါထ်က့သါ် ံသည့ဵအခဪ

ထီာူရလာႈင့ံငယ့မးါံူပၚတ်င့

ူရလာႈင့ံမးါံသည့

ႏျင့ံဆိ္ဖဳအါံ

သုမက

ညင့ညင့သါသါတင့ူပံလီာက့

ကမ့ံႏျင့ဵူဝံရါသီ႓ ာ

ူခၚသ်ါံၾကသည့။

နဴနက့ူစါူစါ ူနူရါင့ူအါက့တ်င့ အ္ဖဳူရါင့ ႏျင့ံဆိပန့ံမးါံႏျင့ဵ ႏျင့ံဆိ္ဖဳတီ႓ ာ အလျခးင့ံ ၿပာဲင့ူနၾကသည့။
သုတ႓၏
ီာ ဆီဴဆည့ံမႈအါံ ူရကန့ူလံက တစီဴတရါ ကန့႓ကက
် ့ခေဵ္ခင့ံ အလျးင့ံမရျာပဪ။
အလီပ့တါဝန့ႏျင့ဵ

နယ့တကါ

လျည့ဵူနရသည့ဵ

သု႓ဖခင့ူၾကါင့ဵသုႏျင့ဵ

ႏျင့ံဆိ္ဖဳတီ႓၏
ာ

ူႏ်ံူထ်ံူသါ

သုငယ့ခးင့ံသက့တမ့ံသည့ ၾကါၾကါမခဴခေဵပဪ။ ႏီာင့ငဴအႏျဴ ူဒသူပဪင့ံစီဴ ္ဖတ့ူကးါ့ၿပိံူသါအခဪ သုသည့
အာမ့ူထါင့သည့
သု႓ဇနိံသည့၏

ဖခင့တစ့ဥိံအ္ဖစ့

ဘဝဇါတ့ခီဴတင
် ့

စါသင့ူကးါင့ံႏျင့ဵနိံူသါ

ူနရါရခေဵပဪသည့။

ရပ့ကက
် ့တစ့ခီဆိသ႓ ီာ

ူကးါင့ံဆရါမတစ့ဥိံ္ဖစ့သည့ဵ

သုတ႓ီာမာသါံစီ

ူ္ပါင့ံူရႊ႔လါ္ခင့ံမျါ

သာပ့ူတါဵ မၾကါူသံ။ ူအံခးမ့ံတာတ့ဆာတ့ူသါ ဤရပ့ကက
် ့ူလံထေတင
် ့ ထုံထုံ္ခါံ္ခါံ ူရကန့ူလံ
တစ့ကန့ကီာသု ူတ်႔ရျာခေဵသည့။ ဤူရကန့ူလံက သု ငယ့ငယ့က ူတ်႔ခေဵဖုံူသါ ူရကန့ူလါက့ မႀကိံမါံပဪ။
လက့ရျာ

ူရကန့ူလံမျါ

သစ့ပင့မးါံ

ခပ့စာပ့စာပ့

စီာက့ပးဲာံထါံသည့ဵ

သစ့ူတါငယ့ူလံနေ႓

ခရစ့ယါန့

ဘီရါံူကးါင့ံအၾကါံတ်င့ တည့ရျာပဪသည့။
နဴနက့ခင့ံ ကီာယ့လက့လႈပ့ရျါံ ူလဵကးင့ဵခန့ံလီပ့သုမးါံ္ဖင့ဵ စည့ံကါံူနူလဵရျာူသါ၊ သစ့ပင့မးါံ အတန့ံလီာက့
ခပ့စာပ့စာပ့

စီာက့ပးဲာံထါံသည့ဵ

သစ့ူတါအဆီဴံတ်င့

ထီာူရကန့ူလံ

ရျာပဪသည့။

ူရကန့ူလံ၏

အ္ခါံတစ့ဖက့တ်င့ ူခဪင့မီာံခ်ၽန့ခ်ၽန့မးါံရျာူသါ ူရျံူခတ့လက့ရါ ခရစ့ယါန့ ဘီရါံူကးါင့ံ ရျာပဪသည့။ စူန၊
တနဂၤူႏ်

နဴနက့ခင့ံမးါံတ်င့

သုတ႓ီာ

ၾကါံရက့မးါံတ်င့

သုတစ့ဥိံတည့ံသါ

လမ့ံမႀကိံမျတဆင့ဵ

ဘုတါဘက့မျ

တစ့မာသါံစီလီဴံ

ထီာူရကန့နဴူဘံသီ႓ာ

လမ့ံူလျးါက့ထ်က့ူလဵရျာသည့။
အာမ့သ႓္ီာ ပန့ူလဵရျာသည့။

ူရါက့လါူလဵရျာသည့။

အ္ပန့တ်င့

ဘီရါံူကးါင့ံူရျ႔ရျာ

ဘီရါံူကးါင့ံူရျ႔
လမ့ံမႀကိံူပၚ

သု ္ဖတ့သ်ါံတီာင့ံ သင့တန့ံတစ့ခီ၏ အမည့က သု႓ကီာ ဖမ့ံစါံူနသည့။
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`ႏျင့ံဆိ္ဖဳ´ တူယါ သင့တန့ံ ….

www.burmeseclassic.com
ႏျင့ံဆိ္ဖဳ

…

ႏျင့ံဆိ္ဖဳ

…

ထီာအမည့ကာီ

သု႓ႏႈတ့ဖးါံတ်င့

ႀကာမ့ဖန့မးါံစ်ါ

ရ်တ့ဆီာူနမာသည့။

သီ႓ူ
ာ သါ့သ႓ႏ
ု ျလီဴံသါံက ရ်တ့ဆီာသဴသည့ သု႓ႏႈတ့ဖးါံက ထ်က့ူပၚူနူသါ တီာံတီာံဖ်ဖ် အသဴထက့ အဆူပဪင့ံ
မးါံစ်ါ

ကးယ့ူလါင့လ်န့ံလျသည့။

အႏီပညါ

တုရာယါမးါံႏျင့ဵပက့သက့ၿပိံ

အူတ်႔အၾကဴဲ

ဗဟီသီတ

အါံနည့ံူသါသုသည့ ထီာတူယါသင့တန့ံအါံ တက့ရန့ဆီဴံ္ဖတ့ခေဵပဪသည့။
သင့တန့ံူကးါင့ံ

အဝင့အဝက

အသဴထ်က့ူပၚရန့
ခးဳသဴမးါံူၾကါင့ဵ
ကာီ

တဴခဪံလက့ကီာင့ကီာ

္ပဲလီပ့ထါံူသါ

သုဆဖ
်ေ ်င့ဵလီာက့သည့။

တဴခဪံူဘါင့၏

ူကါင့တါတ်င့ထီာင့ူနူသါ

ူတ်႔လီာက့ရသည့။

ခးဲာသါူႏ်ံူထ်ံူသါ

ထီာအခဪ

အတ်င့ံနဴရဴတ်င့

ခးာတ့ဆ်ထ
ေ ါံသည့ဵ

အမးဲာံသမိံငယ့တစ့ဥိံ
အ္ပဴဲံ္ဖင့ဵ

အလီာအူလျးါက့

မတ့တပ့ရပ့လီာက့သည့

သု႓အါံႀကာဲဆီာူနသည့ဵ

သင့တန့ံူကးါင့ံမျ

႐ဴီံစါူရံမူလံသည့ သု႓အါံ ႐ဴီံခန့ံထေက ဆီာဖါတ်င့ ူခတၱူစါင့ဵဆီာင့ံူနဖီ႔ာ ူ္ပါပဪသည့။
`ဒိသင့တန့ံရေ႔

တူယါဆရါႀကိံ

မၾကါခင့

ူရါက့လါပဪလာမ့ဵမယ့၊

ူကးံဇုံ္ပဲၿပိံ

ဧည့ဵခန့ံထေမျါ

ခဏူလါက့ ူစါင့ဵူပံပဪူနါ့၊ ူကါ့ဖိ္ဖစ့္ဖစ့ လဖက့ရည့္ဖစ့္ဖစ့ တခီခီူလါက့ သီဴံူဆါင့ ပဪလါံရျင့...´
ဧည့ဵခန့ံထေက

ဆီာဖါူပၚတ်င့

ထီာင့ရင့ံ

ဧည့ဵခန့ံအတ်င့ံရျာ

တူယါမးါံအါံ

သုသူဘါကးူနမာသည့။

ဘယ့ခီႏျစ့အထာ

အသီဴံ္ပဲခေဵတယ့၊

မျန့ူဘါင့ထေတင
် ့

ဘယ့တူယါက

ဘယ့တူယါက

ထည့ဵသင
် ့ံ္ပသထါံူသါ

ဘယ့အႏီပညါရျင့

ဘယ့သုဘယ့ပ်ေမျါ

ဘယ့ခီႏျစ့ကူန

အသီဴံ္ပဲခေဵတယ့

…

စါတန့ံမးါံ္ဖင့ဵ၊ ူၾသါ့ …. သက့မေဵပစၥည့ံူတ်မျါူတါင့ သမီာင့ံူတ်ရျာၾကပဪလါံလီ႓ူ
ာ တ်ံၿပိံ သု႓ဘါသါသု
တစ့ူယါက့တည့ံ ကးာတ့ၿပိံ ္ပဴဲံူနမာသည့။ ဧည့ဵခန့ံမျ မနိံမူဝံတ်င့ ရျာူသါ အခန့ံတဴခဪံ၏ နဴူဘံ
ကပ့လးက့ ူဘံူပၚတ်င့ခးာတ့ဆ်ထ
ေ ါံူသါ ပန့ံခးိကါံ တစ့ခးပ့ူၾကါင့ဵ သု႓ႏႈတ့ခမ့ံမးါံ အလီာလီာ ပ်င့ဵဟ
သ်ါံသည့။ ပန့ံခးိကါံူရျ႔တ်င့ သု ရပ့လီာက့ၿပိံ ပန့ံခးိကါံထေက ႐ႈခင့ံကီာ သုစာတ့ဝင့တစါံ ၾကည့ဵူနမာသည့။
ပန့ံခးိကါံထေတင
် ့

အသက့ကီာံႏျစ့၊

ဆယ့ႏျစ့အရ်ယ့

ကူလံငယ့တစ့ဥိံ

ူရကန့

တစ့ကန့

အခန့ံအတ်င့ံမျ

တူယါသဴ

ထေသ႓ီာ ူကးါက့စရစ့ခေူလံမးါံ ပစ့ူပဪက့ူနသည့ဵ ႐ႈခင့ံကီာ ူရံဆ်ေထါံ္ခင့ံ ္ဖစ့သည့။
႐ီီတ့တရက့

ပန့ံခးိကါံ

ခးာတ့ထါံသည့ဵ

နဴူဘံတ်င့

ပာတ့ထါံူသါ

ထ်က့ူပၚလါသည့။ သုသည့ တဴခဪံလက့ကီာင့ကီာ ဖ်င့ဵၿပိံ အခန့ံအတ်င့ံသီ႓ ာ ဝင့ရန့ ဟန့္ပင့လီာက့သည့။
အလင့ံူရါင့ ခပ့မာႈင့ံမာႈင့ံသါ ထ်န့ံညာႇထါံူသါ ထီာအခန့ံ၏ အလယ့တည့ဵတည့ဵတင
် ့ရျာူသါ ထီာင့ခီဴူပၚတ်င့
ဆဴပင့ရျည့ရျည့ ္ဖန့႓ထါံသည့ဵ အမးဲာံသမိံတစ့ဥိံ တူယါထီာံူနပဪသည့။ တူယါထီာံူနူသါ အမးဲာံသမိံက
သု႓အါံ အခန့ံအတ်င့ံသီ႓ာ ဝင့ူရါက့ လါႏီာင့ူၾကါင့ံ ူခဪင့ံၿငာမ့ဵ ္ပလီာက့သည့။ အခန့ံအတ်င့ံ ဝဪကးင့ဵကးင့ဵ
မိံလီဴံသါ ထ်န့ံညာႇထါံသည့။ တူယါထီာံူနူသါ အမးဲာံသမိံသည့ အူပၚူအါက့ အူရါင့တု ဝမ့ံဆက့
ဂဪဝန့ရျည့ကာီ ဝတ့ဆင့ထါံၿပိံ သုမ၏ လျပူသါဆဴႏ်ယ့မးါံက ူကးါူပၚမျတဆင့ဵ ၾကမ့ံ္ပင့ဆိသ႓ ီာ ူ္ဖါင့ဵစင့ံစ်ါ
ဝေကးူနပဪသည့။ ဘီာံတဴ၏ အတက့အကးတ်င့ ထ်က့ူပၚလါူသါ တူယါသဴူနါက့သ႓ ီာ နါံူထါင့ူနလီာူသါ
သု႓ႏျလီဴံသါံက လီာက့ပဪရန့ အဆင့သင့ဵ္ဖစ့ူနသည့။ အသဴသည့ ၿငာမ့ဵၿငာမ့ဵူညါင့ံူညါင့ံ ထ်က့ူပၚူနရါမျ
တက့ႂက် ူပးါ့ရႊင့ဖ်ယ့ဖက့သ႓ီာ ႐ီီတ့ခးည့ံ ကုံူ္ပါင့ံသ်ါံသည့။ ထီာူနါက့ ခီန့ူပဪက့္မဳံတုံဖ်ယ့ သဴစဥ့ဖက့သ႓ ီာ

အသဴသည့

ူတါင့မျ

ူ္မါက့ဆိကီာ

ူပးါ့ရႊင့ဖ်ယ့ရါဖက့မျ

နါံူထါင့ူနူသါ
လီာသလီာ

သု၏

ႏျလီဴံသါံအါံ

ဆ်ေူခၚူနသည့ဟီ

ူၾကက်ေဝမ့ံနည့ံဖ်ယ့ရါဖက့သ႓ ီာ

အူရျ႔မျ

သုခဴစါံမာသည့။

ကုံူ္ပါင့ံလါ္ပန့သည့၊
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တစီဴတူယါက့န႓ေ ူဝံခေဵသလီာ၊ တခီခီ ူပးါက့ဆီဴံခေဵသလီာ ခဴစါံူနရ၏။
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အူနါက့၊

တူယါသဴက

.c

ကုံူ္ပါင့ံလါ္ပန့သည့။

www.burmeseclassic.com
႐ီီတ့တရက့

သု႓ပဪံ္ပင့ူပၚတ်င့

ပုူႏ်ံသလီာလီာ

ခဴစါံလီာက့ရူသါူၾကါင့ဵ

စမ့ံလီာက့သည့ဵအခဪ

သတာမထါံမာလီာက့ူသါ သု႓မးက့ရည့မးါံက တူယါသဴူနါက့သ႓ီာ လီာက့ပဪသ်ါံပီဴ ရပဪသည့။
တူယါသဴ ၿငာမ့သက့သ်ါံသည့ဵအထာ သု႓ႏႈတ့ဖးါံမျ မည့သည့ဵ စကါံလီဴံမးါံ ထ်က့မကးလါ။ ဝီာံတဝဪံ
အလင့ံူရါင့ူအါက့မျ

တူယါထီာံခေဵူသါ

အမးဲာံသမိံ၏

လႈပ့ရျါံမႈမးါံက

အရျာန့္ပင့ံူသါ

အ္မန့ရထါံတစ့စိံပမါ သု႓ႏျလီဴံသါံထဴ ဆီာက့ူရါက့လါပဪသည့။ တူယါထီာံၿပိံသ်ါံူသါ အမးဲာံသမိံထဴ
လက့ဆ်ႏ
ေ ႈတ့ဆက့ရန့အတ်က့

သု႓လက့တစ့ဖက့ကာီ

ကမ့ံခေဵပဪသည့။

ူအံစက့ူနူသါ

သုမ၏

လက့ဖဝဪံထဴမျတဆင့ဵ သု႓လက့ထသ
ေ ႓ီာ တစီဴတခီ ပဪလါပီဴရသည့။ သု႓လက့ဖဝဪံတ်င့ ကပ့၍ ပဪလါူသါ ပစၥည့ံကာီ
သု ကီာယ့တီာင့ူသူသခးါခးါ ၾကည့ဵလီာက့သည့ဵ အခဪ ူကးါက့စရစ့ခေလီဴံ တစ့လီဴံ္ဖစ့ပဪသည့။ တီန့ရိူနူသါ
သု႓ႏႈတ့ဖးါံက အမည့တစ့ခီကီာ လာႈက့လာႈက့ူမါူမါ ထ်က့ဖ႓ ီာ အ္ပင့ံအထန့ ႀကာဲံစါံူနပဪသည့ …
`... ႏျင့ံဆိ္ဖဳ …. ႏျင့ံဆိ ္ဖဳ …. ္ဖဳ … ´
…...............................

`ူမါင့ရင့ … ူမါင့ရင့ … ´
သု႓ပခီဴံအါံ ခပ့ဆတ့ဆတ့ လႈပ့လီာက့ူသါူၾကါင့ဵ ူမါဵၾကည့ဵလီာက့သည့ဵအခဪ အသက့ူ္ခါက့ဆယ့အရ်ယ
် ့
အမးဲာံသါံတစ့ဥိံက

သု႓အါံူႏ်ံူထ်ံစ်ါ

ၾကည့ဵူနသည့။

ဧည့ဵခန့ံအတ်င့ံ

ထီာင့ခီဴူပၚတ်င့

အာပ့ူပးါ့သါ် ံပီဴရသည့ဵ သု႓အ္ဖစ့အတ်က့ သု အနည့ံငယ့ ရျက့သ်ါံမာ၏ …
`လမ့ံမျါ

ယါဥ့ူၾကါူတ်

ပာတ့ဆ႓ူ
ီာ နလီ႓ာ

ဒိကီာအလါ

ူနါက့ကးသ်ါံတေဵအတ်က့

ူမါင့ဵကီာ

….

စကါံလီဴံမးါံထက့

သု

ကးဲပ့ ူတါင့ံပန့ပဪတယ့ ….. ´
တူယါ

သင့တန့ံ

ႀကိံၾကပ့သု

နည့ံ္ပဆရါႀကိံ

ရျင့ံ္ပူနူသါ

အာပ့ူပးါ့သါ် ံခေဵသည့ဆီာူသါ ဧည့ဵခန့ံႏျင့ဵ ထီာဧည့ဵခန့ံ၏ အနိံတ်င့ အူသအခးါ ပာတ့ထါံပီဴရူသါ အခန့ံ
တစ့ခန့ံဆိ

သု႓မးက့လီဴံမးါံ

ူရါက့ူရါက့ူနသည့။

ူမံ္မန့ံစပ့စီလီာက့သည့ဵ

သု႓ူမံခ်န့ံမးါံအတ်က့

ထ်က့ူပၚလါူသါ ူ္ဖရျင့ံခးက့မးါံက …
`ဒိသင့တန့ံရေ႔

ပထမ

ပီာ့င့ရျင့ူတ်က

ကးဲပ့မာတ့ူဆ်

ဇနိံူမါင့ႏျဴပဪ၊

သင့တန့ံကီာ

ကးဲပ့

လႊယ
ေ ုၿပိံ

ဆက့ဖ်င့ဵတါ ူ္ခါက့ႏျစ့ူလါက့ူတါဵ ရျာၿပိ၊ အမးဲာံသါံ္ဖစ့တေဵသုက စႏၵယါံဆရါဗး၊ သု႓အမးဲာံသမိံက တူယါ
ဆရါမ၊ အေဵ … အေဒိ အမးဲာံသမိံက ဟီာအရင့က ပန့ံခးိဆ်ူ
ေ သံတယ့၊ အခီ ္မင့ူနရတေဵ အခန့ံဝ ပန့ံခးိကါံက
သုမကီာယ့တီာင့

ဆ်ေခေဵတဵေ

ပန့ံခးိကါံ၊

အကီသီာလ့ကဴမးါံ

ူတါ့ူတါ့

ူၾကါက့ဖ႓ ီာ

ူကါင့ံတယ့ဗးါ၊

ကးဲပ့မာတ့ူဆ်က သု႓ဇနိံသည့ကီာ ူတါ့ူတါ့ ခးစ့ရျါတါ၊ သဝန့လည့ံ သာပ့တီာတါ၊ တီာမယ့ ဆီာရင့လည့ံ
တီာူလါက့တယ့၊ သု႓ဇနိံသည့က ူတါ့ူတါ့ကီာ ူခးါူမါတေဵ အမးဲာံသမိံပေ၊ ကးက့သူရ ရျာလီာက့ပီဴက ဘါနေ႓
ႏာႈင့ံၿပိံ ူ္ပါရမျန့ံကာီ မသာဘုံ၊ အာပ့ူထါင့ရျာတါ သာသာန႓ ေ အေဒိ အမးဲာံသမိံအူပၚ စာတ့ဝင့စါံတေဵ ပီရာႆ
မးါံလည့ံ ရျာတယ့၊ ္ပႆနါက ႀကိံလါူတါဵ အကီသီာလ့ကဴက တဴခဪံူခဪက့ူတါဵတါူပဪဵ၊ ဇနိံသည့ ္ဖစ့သု
ဘယ့လီာ အကးဲာံသင့ဵ အူၾကါင့ံသင့ဵ ရျင့ံ္ပ ရျင့ံ္ပ ကးဲပ့မာတ့ူဆ် စႏၵယါံဆရါက ဒိသင့တန့ံူလံကီာ
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ီာ ေ အ္ပင့ံအထန့ ူတါင့ံဆီာူတါဵတယ့
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ဒိလီာန႓ေ

တူန႓ကးူတါဵ

အူခးအတင့

သုတ႓ီာ

္ဖစ့ရါကူန

လက့ခးက့န႓အ
ေ င့မတန့

ဇနိံူမါင့ႏျဴႏျစ့ဥိံ၊

ူ္ခလ်န့လက့လ်န့ူတ်

ူခးါူမါလျပတေဵ

ဒိ

ပာတ့ထါံတေဵ

္ဖစ့သါ် ံၾကတယ့၊

တူယါဆရါမဟါ

အခန့ံအတ်င့ံမျါ
ခင့ပ်န့ံသည့

ကးဲပ့တ႓ ီာ

စကါံ

စႏၵယါံဆရါရေ႔
အႏီပညါူလါက

ကီာ ူကးါခီာင့ံသ်ါံရတယ့ဗးါ၊ ကးဲပ့မာတ့ူဆ်စႏၵယါံဆရါလည့ံ အခီူတါဵ စာတ့ူရါဂဪ ူဆံ႐ဴီမျါ ထါဝရ
အကးဥ့ံသါံူပဪဵ ….
`ဆီဴံသ်ါံတေဵ တူယါဆရါမက ပန့ံခးိဆေ်လည့ံ ူတါ့ူတါ့ူတါ့တယ့၊ အခီ အခန့ံဝမျါ ခးာတ့ထါံတေဵ
ပန့ံခးိကါံကီာ

ႏျစ့ူပဪင့ံမးါံစ်ါ

ပန့ံခးိကါံထေမျါ

အခးာန့ယုၿပိံ

ဆ်ေထါံတါလီ႓ ာ

ူကးါက့စရစ့ခေူလံကီာင့ၿပိံ

သုကီာယ့တီာင့

ူရကန့ထေပစ့ထည့ဵဖ႓ ီာ

ကးဲပ့ကာီ

ူ္ပါ္ပဖုံတယ့၊

ႀကာဲံစါံူနတေဵ

ူကါင့ူလံက

ငယ့ငယ့တီန့ံက သု႓ရည့စါံဥိံလါံ အခးစ့ဥိံလါံူတါဵ မူ္ပါတတ့ဘုံ၊ ကးဲပ့လည့ံူမံူတါဵ မူမံမာဘုံ၊
သီ႓ူ
ာ ပမေဵ သုမ မက်ယ့လန
် ့ခင့ ဒိပန့ံခးိကါံကီာ ၾကည့ဵတီာင့ံ သုမရေ႔ မးက့လီဴံူတ်က ဝန့ခဴူနသလီာလီာ၊ တခီခီကာီ
ူဆ်ံ္မည့ဵ ူနသလီာပေ …´
`ဒိသင့တန့ံရေ႔

အမည့က

က်ယ့လန
် ့သု

တူယါဆရါမရေ႔

အမည့ပဪ၊

ႏျင့ံဆိ္ဖဳ

ဆီာတဵေအတီာင့ံ

ႏျင့ံဆိပန့ံတစ့ပ်င့ဵလီာ သာပ့လျတဵေ အမးဲာံသမိံ …. ´
သင့တန့ံူကးါင့ံမျ

အ္ပန့

သု႓လက့ထတ
ေ ်င့

တစီဴတခီူသါပစၥည့ံကီာ

မည့သုမျး

မသာူအါင့

ယုူဆါင့လါခေဵသည့။ ထီာပစၥည့ံအတ်က့ မည့သုမျး သု႓အါံ နါံလည့မႈ မူပံႏီာင့ဟီ သုယီဴၾကည့ပဪသည့။
ဘီရါံူကးါင့ံူရျ႔

လမ့ံမႀကိံမျတဆင့ဵ

ထ်က့ူပၚလါူသါ

ူခဪင့ံူလါင့ံထီာံသဴသည့

ခဴစါံူနမာသည့။

သစ့ူတါဘက့သ႓ီာ

သစ့ူတါအီပ့ထေသ႓ီာ

သုဥိံတည့လီာက့သည့။

ယခင့ူန႓မးါံႏျင့ဵ

မတုဘေ

မဝင့ခင့

တခီခီ

ဘီရါံူကးါင့ံမျ

ထုံ္ခါံူနသလီာ

သု႓လက့ထေတင
် ့

သု

သယ့ူဆါင့

လါ ူသါ ူကးါက့စရစ့ခေလီဴံူလံကီာ ူရကန့အတ်င့ံဆိ ပစ့ထည့ဵလီာက့သည့။ လာႈင့ံၾကက့ခ်ပ့ူလံမးါံ
ထ'သ်ါံူသါ

ကန့ူရသည့

ယခင့လီာ

မတည့ၿငာမ့ႏီာင့ခေဵပဪ။

ူရကန့အလယ့

အူဝံတစ့ူနရါမျ

ပစၥည့ံတခီခီသည့ ကမ့ံူ္ခဘက့သ႓ီာ ူမးါလါပီဴရသည့။ ဘယ့လီာအရါဟီ တာတာကးကး ူ္ပါဖီ႓ ာ ခက့ပဪသည့။
သီ႓ူ
ာ သါ့

ထီာ

ူမးါပဪလါူသါအရါ

ကမ့ံဆိမူရါက့ခင့

ူရကန့နဴူဘံမျ

သု

ထ်က့ခ်ါခေဵပဪသည့။

သစ့ူတါအီပ့ထေ ဝင့ကါစ အသက့ ကီာံႏျစ့၊ ဆယ့ႏျစ့အရ်ယ့ ူယါက့းါံူလံတစ့ဥိံႏျင့ဵ မာန့ံကူလံတစ့ဥိံတီ႓ ာ
သစ့ူတါထေမျ ထ်က့လါသည့ကီာ ူတ်႔လီာက့ရပဪသည့။ သုတ႓ီာ ႏျစ့ဥိံ၏ လက့ထတ
ေ ်င့ ူကးါက့စရစ့ခေမးါံႏျင့ဵ
…..
ႏျင့ံဆိ အ္ဖဳူရါင့ပန့ံမးါံ …. ႏျင့ံဆိ္ဖဳမးါံ ….ပဪ မလါပဪ …..။
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emptiness
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emptiness

there
is
a
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my
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ဂဂၤဪခးာဲူန္မေ
ခးာဲပာန့ံူနါင့
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ဂဂၤဪခးာဲူန္မေ
အခးပ့ပာီ
ကာီက႓က
ာီ ီာကၽ် န့မ မီန့ံတိံခေဵဖုံသည့။ သု႓ကီာ က်ၽန့မူၾကါငဵ့သာပ့သာပ့သည့ံသည့ံ နါကးင့ူစလာီခေဵဖုံသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့
ယခီ
ကာီ

သုငီာူႂက်ံူနသည့။

႐ာႈက့ငင့စ်ါူယါက့းါံရင့ဵမါႀကိံတစ့ူယါက့

္မင့ရ္ပန့ူတါဵလည့ံ

ရင့ထမ
ေ ူကါင့ံ။

အထုံသ္ဖငဵ့

က်ၽန့မအတ်က့

က်ၽန့မ၏ဘဝတစ့ခီလဴီံကာီ

ငီာူႂက်ံူနသည့
ပဴီအပ့ထါံခေဵူသါ

က်ၽန့မခးစ့ရူသါ ခးစ့လင့ကာီကာီ က်ၽန့မအတ်က့ ငာီူႂက်ံူနသည့ကီာ က်ၽန့မ လဴီံဝမၾကည့ဵရက့နာီင့ူပ။
`မငာီပဪနေ႓ ကာီကာီရယ့ … ´
ကာီကာီ က်ၽန့မစကါံသဴကာီ မၾကါံပဪ။ ကာီက႓က
ာီ ာီ က်ၽန့မ ူထ်ံဖက့ အါံူပံလာီလျသည့။ ကာီက႓က
ာီ ာီ က်ၽန့မ လျမ့ံကါ
ထာူတ်႔လီာက့သည့။ က်ၽန့မ တစ့ကာီယ့လဴီံ ကးဥ့စက့ႏျငဵ့ထာမာသလာီ ထ်န႓ထ
့ န
် ႓လ
့ ုံ နါကးင့သ်ါံသည့။ က်ၽန့မ
သူဘါူပဪက့လီာက့သည့။
`ူၾသါ့ …. ´
ယူန႓မျစ ကာီက႓အ
ီာ ါံ က်ၽန့မ ထာူတ်႔ခ်ငဵ့မရျာူတါဵ ဟုူသါ အူတ်ံသည့ ရင့ကာီ ဆုံႏျငဵ့ူဖါက့သလာီ ၿမာခနေ
တာီံဝင့သါ် ံသည့။

က်ၽန့မ၏ူဘံတ်င့

ဘီန့ံႀကိံမးါံ

ဝင့ထက
် ့သါ် ံလါူနသည့ကာီ

က်ၽန့မ္မင့ရသည့။

ဘါသါမေဵ္ဖစ့ူသါ ကာီကာီ မည့သ႓ူ
ာီ နမည့နည့ံ။ က်ၽန့မ ကာီက႓က
ာီ ာီ စာီံရာမ့စ်ါ လျမ့ံၾကည့ဵမာသည့။ ကာီကာီက
က်ၽန့မမျလ်ၿေ ပိံ အ္ခါံမည့သုကာီမျး ္မင့ပဴီမူပၚ။ ႐ာႈက့သဴမးါံအၾကါံတ်င့ ကာီကာီသည့ က်ၽန့မကာီ တင့ံကးပ့စ်ါ
ဖက့ထါံခေဵသည့။

က်ၽန့မကာီသယ့ယုရန့

လါူနၾကူသါ

လုအမးါံကာီ

ကာီကာီူဒဪသတႀကိံ

ူအါ့ူငဪက့

ထီတ့ပစ့ူနသည့ကာီ က်ၽန့မ ူတ်႔္မင့ူနရသည့။
`မိံူလံရယ့ … မသ်ါံပဪနေ႓... မသ်ါံပဪနေ႓ ……. မိံူလံ မိံငယ့ူလံ.. ´
က်ၽန့မူသဆဴီံခေဵပဪသည့။

ကာီကာီ၏

ပုူဆ်ံတသသဴမးါံအၾကါံတ်င့

က်ၽန့မႏျငဵ့

ကာီကာီ

ဘဝူပဪင့ံ

မးါံစ်ါ ္ခါံနါံသ်ါံခေဵပဪသည့။ က်ၽန့မ စာတ့မူကါင့ံပဪ။ က်ၽန့မအတ်က့ ငာီူႂက်ံူနူသါ ကာီက႓က
ာီ ာီ ကာီကာီ၏
ကဗးါအသာီင့ံအဝာီင့ံမျ
က်ၽန့မ

ူတ်႔ရသည့။

လုမးါံစ်ါ

ႏျစ့ဖက့ူသါ

ကာီက႓အ
ာီ နါံတ်င့

က်ၽန့မ

မာဘမးါံစ်ါတာ႓ ီ

ဝာီင့ံဝန့ံႏျစ့သာမ့ဵူပံူနသည့ကာီ

ူနခ်ငဵ့မရျာူတါဵူသါ့္ငါံ

ကာီက႓အ
ာီ ါံ

ႏျစ့သာမ့ဵူပံမည့ဵ

လုူပဪင့ံမးါံစ်ါ ကာီက႓အ
ာီ နိံတ်င့ ရျာူနသည့။ က်ၽန့မ ကာီက႓အ
ာီ နိံမျ မခ်ါလာီပဪ။ ပဴီ္ပင့မးါံထေကသာ႓ီ ူသသ်ါံလျးင့
`နင့လါခေ´
ဵ ဆီာၿပိံ လါူရါက့ူခၚငင့ူသါ လုမးါံကာီလည့ံမူတ်႔ရပဪ။
ကာီက႓အ
ာီ တ်က့

က်ၽန့မတစ့ူယါက့တည့ံ

မည့မျးၾကါ

ပုူဆ်ံငာီူႂက်ံူနမာသည့မသာ။

က်ၽန့မ၏

ပီီခဴီံကာီ

သုငယ့ခးင့ံ ူရႊစင့ လါူရါက့ကာီင့ဆီပ့မျသါ ပတ့ဝန့ံကးင့ကာီ က်ၽန့မ သတာထါံမာသည့။ ကာီကာီ … က်ၽန့မ
ခးစ့ရူသါ
ကးေပဪံသ်ါံၿပိ။

ကာီက…
ာီ .။
ူမူမတာ႓ီ

သု

ူမါပန့ံစ်ါ
အာမ့ူရျ႔တ်င့

အာပ့ူမါကး

ူနၿပိ။

သတင့ံူမံသုမးါံ

ကလဖးင့ံထီာံူနသည့ကာီ

တ္ဖည့ံ္ဖည့ံ

က်ၽန့မ္မင့ရသည့။

မာဘမးါံ

ႏျင့ဵ ူမါင့ူလံတီ႓၏
ာ မးက့ဝန့ံမးါံတ်င့ မးက့ရည့စမးါံကာီ ူတ်႔ရသည့။ ဒဪဆီာ ကာီကာီကူရါ ….. ?
ကာီကာီ အာပ့ူပးါ့ူနသည့။ မးက့ဝန့ံတ်င့ မးက့ရည့စမးါံကာီ က်ၽန့မ ္မင့ရသည့။
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က်ၽန့မ နါကးင့စ်ါ ကာီက႓မ
ာီ းက့ရည့စမးါံကာီ တဖ်တယ သီတ့ူပံနာီင့ရန့ ႀကာဲံစါံမာသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ ကာီက႓အ
ာီ ါံ
က်ၽန့မထာကာီင့မရ။ ထာကာီင့လီာက့တီာင့ံ ကးဥ့ခနေ နါသ်ါံူသါ ခဴစါံမႈကာီ က်ၽန့မ မခဴစါံနာီင့။ က်ၽန့မ ကာီက႓အ
ာီ ါံ
သနါံၾကင့နါစ်ါ ႏျူ္မါတသစ်ါ ခးစ့ခင့ လ်မ့ံဆ်တ့စ်ါ ငဴ႓ၾီ ကညဵ့ူနမာသည့။
`သ်ါံစာ႓ပ
ီ ဪ သုငယ့ခးင့ံရယ့... သုူနါက့ဆီာ သက့သါသ်ါံမျါပဪ။ နင့လည့ံ အနါံယုဖ႓လ
ီာ ီာတယ့ူလ။´
က်ၽန့မ ူရႊစင့၏ူခၚူဆါင့ရါူနါက့သ႓ ာီ လာီက့ပဪသ်ါံသည့။ ကာီက႓အ
ာီ ါံ ခးစ့ူသါ လ်မ့ံူသါ ႏျူ္မါတသူသါ
သနါံၾကင့နါူသါစာတ့မးါံက

က်ၽန့မအါံ

တစ့ညလဴီံအာပ့မရူအါင့

ႏႈာံူဆါ့ထါံသည့။

က်ၽန့မအတ်က့

အစါံအူသါက့ မလာီ၊ အအာပ့ အူန မလာီ။ က်ၽန့မအတ်က့ လာီအပ့သည့မျါ ကာီကာီသည့သါ ္ဖစ့သည့။
ကာီကာီလာီအပ့သည့မျါလည့ံ က်ၽန့မကာီသါ ္ဖစ့သည့။ က်ၽန့မ ယခီလာီ ူနလာ႓ ီ မ္ဖစ့။ က်ၽန့မသည့ ကာီကာီ၏ ဇနိံ။
က်ၽန့မ ကာီက႓အ
ာီ နိံသာ႓္ီ ပန့သါ် ံနာီင့ရန့ လီာအပ့သည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ …. က်ၽန့မ ူသဆဴီံခေဵၿပိံၿပိ။
ကာီက႓အ
ာီ နါံတ်င့ က်ၽန့မူနထာီင့ခ်ငဵ့ မရျာူတါဵ။ ကာီကာီ၏ ဆဴပင့မးါံအါံ က်ၽန့မ ပ်တ့သပ့ခ်ငဵ့ မရျာူတါဵ။
ကာီကီာပင့ပန့ံူနူသါ

ညမးါံအတ်က့

ကာီက႓အ
ာီ ါံ

က်ၽန့မ

ူထ်ံူပ်႔ခ်ငဵ့မရျာူတါဵ။

ကာီကာီ အခီအခးာန့တ်င့

တစ့ူယါက့တည့ံ ငာီူႂက်ံူနလာမ့ဵမည့။ က်ၽန့မ ကာီက႓ ာီ နါံသာ႓သ
ီ ါ် ံခးင့သည့။
အူတ်ံႏျငဵ့အတု က်ၽန့မ ကာီက႓ဆ
ာီ ိသ႓သ
ာီ ်ါံခေဵသည့။ ကာီက႓အ
ာီ နိံတ်င့ အာပ့ူနူသါ က်ၽန့မ၏ ူၾကါင့ကူလံက
က်ၽန့မအါံ ္မင့္မင့ခးင့ံ ႏႈတ့ဆက့ရျါသည့။
`အာီ.. ကာီကာီ သာပ့မးါံ ူၾကါက့သ်ါံမလါံ...။´
အူတ်ံႏျင့ဵအတု က်ၽန့မ အခန့ံအ္ပင့သ႓ာီ ္ပန့ထ်က့လါသည့။ ရက့လည့ၿပိံကတည့ံက မအာပ့ရူသံဟန့
တုူသါ ကာီကာီသည့ မးက့ဝန့ံမးါံ ညာဲမည့ံစ်ါ္ဖငဵ့ စါၾကညဵ့စါံပ်ူ
ေ ပၚမျ က်ၽန့မတာ႓ ီ မဂၤလါဥိံဓဪတ့ပဴီကူလံကာီ
ပ်တ့သပ့ၾကညဵ့ူနသည့ကာီ က်ၽန့မူတ်႔ရသည့။ က်ၽန့မ အခန့ံအ္ပင့သ႓ထ
ာီ က
် ့လာီက့သည့။ ူၾကါင့ကူလံက
က်ၽန့မအါံ ္မင့သကေဵသ႓ာီ ူနါက့က တူညါင့ူညါင့ူအါ့္မည့ရင့ံ လာီက့ပဪလါသည့။
`အါကးယ့...

အါကးယ့ူလံ။

သါံရယ့

မလာီက့လါပဪနေ႓။

သါံကာီကာီ

သာပ့ူၾကါက့သ်ါံမယ့ူလ။

မလာီက့န႓ူ
ေ နါ့။ မလာီက့န႓’ေ
က်ၽန့မ အါကးယ့ဵကာီ ပဪံစပ့မျလည့ံ ူ္ပါရင့ံ ကာီက႓အ
ာီ ခန့ံူလံကာီလည့ံ ၾကည့ဵရင့ံ က်ၽန့မ ူနါက့ဆီတ့ ူနါက့
ဆီတ့္ဖငဵ့ ္ပန့လါခေဵသည့။ ကာီကာီ သာပ့မးါံ ူၾကါက့ူနမလါံ။
`အါကးယ့.. ´
က်ၽန့မ တစ့ကီာယ့လဴီံ တီန့ရိသါ် ံသည့။ ကာီကာီ...။ က်ၽန့မူရါက့ူနတါ ကာီကာီသာမးါံ သ်ါံၿပိလါံ။ ကာီကာီ
က်ၽန့မကာီ ူၾကါက့မးါံ ူနရျါမလါံ။ က်ၽန့မကာီ ကာီကာီမ္မင့နာီင့မျန့ံ သာလးက့ႏျငဵ့ပင့ က်ၽန့မ အာမ့ူရျ႔မျ
ရႈာံူကဵစ့္ဖင့ဵ က်ယ့ပစ့လာီက့မာသည့။
`သါံ ဘါ္မင့လ႔ီာ လေ။ ဟင့... ဘါကာီ ူအါ့တါလေ သါံူလံ။´
အါကးယ့သည့ က်ၽန့မကာီၾကညဵ့ၿပိံ ူအါ့္မည့ူနသည့။ ကာီကာီ က်ၽန့မ၏အနါံသာ႓ ီ တ္ဖည့ံ္ဖည့ံခးင့ံ စုံစမ့ံသလာီ
နိံကပ့လါသည့။ ကာီကာီ က်ၽန့မကာီ သာပ့ူၾကါက့ူနရျါမလါံ။ ကာီက႓က
ာီ ာီ က်ၽန့မ နိံကပ့စ်ါ္မင့ူနရသည့။
ကာီကာီပာန့သါ် ံသည့။ မးက့ဝန့ံမးါံ ညႇဲာံရိ ူနသည့ဵအၾကါံမျ ကာီကာီ၏ူတါက့ပမႈကာီ က်ၽန့မ ူတ်႔္မင့ူနရသည့။
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`ကာီကာီရယ့ …… ´

www.burmeseclassic.com

က်ၽန့မနါံသာ႓န
ီ ိံကပ့လါူသါ

ကာီကာီ၏ရင့ခ်င့ထေ

ခာီတ်ယ့ပီန့ံခာီလာီက့ခးင့စာတ့

က်ၽန့မတ်င့

ႀကိံမါံစ်ါ ္ဖစ့ူပၚလါသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ ကာီက႓ာီ အသါံကာီ က်ၽန့မထာဆီပ့ပာီင့ခ်ငဵ့မရျာူတါဵ။ ႐ီတ့ခးည့ံ က်ၽန့မ
ကာီယဵ့ကာီကာီယ့ အထိံကးန့မႈကာီ ခဴစါံလါရသည့။ က်ၽန့မူ္ခူထါက့မးါံ မခာီင့ူတါဵ။ ရႈာံူကဵစ့ႀကိံကာီ မိျရင့ံ
က်ၽန့မထာီင့ခး ငာီူႂက်ံ လာီက့မာသည့။
`အာီ …. ´
က်ၽန့မ ရႈာံူကဵစ့ကာီလည့ံ မိျခ်ငဵ့မရျာူတါဵ။ က်ၽန့မ တစ့ကာီယ့လဴီံ ရႈာံူကဵစ့အထေသ႓ပ
ာီ ဴီလးက့သါံ လေကးသ်ါံသည့။
က်ၽန့မ ဝမ့ံနည့ံ စ်ါငာီူႂက်ံမာပဪသည့။
`သါံူလံ အါကးယ့။ လါလါ သါံလါ။ မိမိ ….။´
အါကးယ့ူလံက ကာီက႓ရ
ာီ င့ခ်င့ထမ
ေ ျူနၿပိံ က်ၽန့မကာီ ငဴ႓ၾီ ကညဵ့ူနသည့။ ကာီကာီ …. ကာီကာီ က်ၽန့မကာီ မ္မင့ပဪူစနေ႓။
က်ၽန့မဆီူတါင့ံ္ပည့ဵပဪသည့။ ကာီကာီ က်ၽန့မရျာရါသာ႓ ီ သုမၾကညဵ့ပဪ။ သာ႓ူ
ီ သါ့..
`မိံငယ့ူလံ … မိံငယ့ူလံရျာူနလါံဟင့။ ကာီကာီ မိံငယ့ူလံကာီ ခးစ့တယ့ သာလါံ။ ကာီကာီန႓ ေ ဒိအာမ့မျါပေ
တုုတုူနူပံူနါ့ သာလါံ။ မိံငယ့ူလံကာီ ကာီကာီ သာပ့သတာရူနတါ… မိံငယ့ူလံရယ့´
တာီံတာတ့စ်ါ္ဖငဵ့

အဖးါံခတ့သါ် ံူသါ

ကီာကာီ၏

ူခၚ္မည့တမ့ံတသဴ

အဆဴီံတ်င့

က်ၽန့မ

မၾကါံရက့စ်ါ

က်ၽန့မူနခးင့ပဪတယ့။

ဒဪူပမေဵ

မရူတါဵဘုံ။

လျည့ဵ္ပန့လါခေဵပဪသည့။
`ကာီကာီ

…

က်ၽန့မကာီခ်ငဵ့လႊတ့ပဪူတါဵကယ
် ့။

ကာီာက႓န
ီာ ါံမျါ

မ္ဖစ့နာီင့ူတါဵဘုံ။ က်ၽန့မကာီ မမီန့ံတိံဘေ ခ်ငဵ့လႊတ့ူပံပဪူတါဵက်ယ့။ ကာီက႓န
ာီ ါံမျါ က်ၽန့မူနူပံပဪမယ့။
ဒဪူပမေဵ... ကာီကာီကူတါဵ က်ၽန့မကာီ ္မင့ရူတါဵမျါ မဟီတ့ဘုံ။ ´
အပီာင့ံ(၁)
တ္ဗန့ံ္ဗန့ံကးဆင့ံူနူသါ
ထ်က့မလါူသံပဪလာ့မဵ့။

ူရအလးင့၏အသဴမျါ

က်ၽန့မ

ကာီက႓စ
ာီ ါၾကညဵ့စါံပ်ူ
ေ ပၚမျ

ၾကါလျရျာၿပိ။

ကာီကာီ

ူရခးာဲံခန့ံတဴခဪံနါံူလံသာ႓က
ီ ပ့ၿပိံ

ယူန႓အတ်က့

အခးာန့ဇယါံူလံကာီ

ဘါူၾကါငဵ့ူရခးာဲံခန့ံထေက

နါံူထါင့လာီက့မာသည့။
က်ၽန့မၾကညဵ့ထါံႏျငဵ့ၿပိံ

ညက

္ဖစ့သည့။

ကာီကာီသည့ အရင့တီန့ံကလာီ ကဗးါဆရါူပဪက့စနကူလံ မဟီတ့ူတါဵ။ ူအါင့္မင့ူသါ နါမည့ူကးါ့ူသါ
ကဗးါဆရါတစ့ူယါက့ ္ဖစ့ခေဵၿပိ။ ကာီကာီႏျငဵ့ က်ၽန့မတာ႓စ
ီ ီူဆါင့ံထါံူသါ စါအီပ့စင့ကူလံမျါလည့ံ အရင့လာီ
ခပ့ူသံူသံကူလံ
က်ၽန့မတာ႓ီ

မဟီတ့ူတါဵ။

ူနထာီင့ခေဵူသါ

ထီႏျငဵ့

အာမ့ကူလံတ်င့ပင့

အါကးယ့ကူလံလည့ံူသဆဴီံခေဵၿပိ။

ထည့ႏျငဵ့

စါအီပ့စင့ႀကိံ္ဖစ့ူနၿပိ။

သစ့ပင့ပန့ံမန့တ႓္ာီ ဖငဵ့

အရါရါသည့

္ပညဵ့ဝခေဵၿပိ။

အခးာန့ႏျငဵ့လာီက့ၿပိံ

အရင့လာီ

စာီ္ပည့ဖ႔်ဴ ၿဖာဲံလါခေဵၿပိ။

ူ္ပါင့ံလေခေဵၿပိံ

္ဖစ့သည့။

ယခီအခးာန့အထာ ကာီက႓အ
ာီ နိံတ်င့ က်ၽန့မူနရါအတ်က့ အစါံထာီံဝင့ူရါက့လါူသါ အမးာဲံသမိံသည့ မရျာူသံ။
ကာီက႓အ
ီာ နါံသာ႓ီ

က်ၽန့မမသ်ါံနာီင့ူတါဵူသါ့လည့ံ

က်ၽန့မူနရါအတ်က့

ယခီအခးာန့အထာ

ကာီကာီအစါံမထီာံူသံသည့ဵအတ်က့ က်ၽန့မ ူကးနပ့မာပဪသည့။ က်ၽန့မ တစ့ကာီယ့ူကါင့ံ ဆန့ပဪသည့။
စါူပူဟါူ္ပါပ်တ
ေ စ့ခီသ႓ာီ

ူရခးာဲံခန့ံထေမျ

ယခီလည့ံ

ူရအၾကါႀကိံ

ထ်က့မလါူသံ။
ခးာဲံူန္ပန့ၿပိ။

တက့ူရါက့မည့။
ညကလည့ံ
ူရခားဲံခန့ံထေမျ

အခးာန့

ူတါ့ူတါ့နိံူနၿပိ။

ူတါ့ူတါ့ညဥ့ဵနက့မျ
သိခးင့ံဆာီသဴကာီ

အခီခးာာ့န့ထာ

ကာီကာီအာပ့သည့။

က်ၽန့မၾကါံူနရသည့။
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ကာီကာီစီတ့ကူလံ။ အသက့ သဴီံဆယ့ူကးါ့ၿပိံခေဵတါူတါင့ ခီထာ ကူလံူလံလာီပေ … ´
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ကာီကာီ
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`ကာီကာီူရ… ထ်က့လါူတါဵူလက်ယ့.. အခးာန့တအါံနိံူနၿပိ။ ူတါ့ူနၾကါ ူနါက့ကးူနဥိံမယ့။ ကာီကာီ... ´
ူ္ပါရင့ံ က်ၽန့မ တဴခဪံကာီ ူခဪက့လာီက့သည့။ ႐ီီတ့တရက့ က်ၽန့မ၏ လက့သည့ တဴခဪံတ်င့ံသာ႓ီ တာီံဝင့သါ် ံသည့။
က်ၽန့မ...

ဝမ့ံနည့ံသ်ါံသည့။

ဟီတ့သါံပေ။

ငဪက

လုမျ

မဟီတ့ူတါဵပေ။

`ဒဪူပမေဵ

ကီာကာီရယ့။

ထ်က့လါပဪူတါဵူနါ့။ အူအံမာမယ့က႔်ေ ။ အ္ပင့မျါမာီံူတ် အဴ႓ူ
ီ နတယ့ …။´
က်ၽန့မတစ့ူယါက့တည့ံ ူကါင့ံကင့ႀကိံကာီ ၾကညဵ့ရင့ံ ူ္ပါလာီက့မာသည့။ မာီံူတ်ႀကိံၿပိံ ူရအၾကါႀကိံ
ခးာဲံမာသညဵ့ူန႓မးာဲံဆီာ ကာီကာီဖးါံတတ့သည့။ မဖးါံလျးင့ူတါင့ အနည့ံဆဴီံ ူခဪင့ံအဴီတတ့သည့။ က်ၽန့မ ကာီက႓က
ာီ ာီ
စာီံရာမ့ပဪသည့။ `ကာီကာီ ထ်က့လါူတါဵရင့ ူကါင့ံမျါ …။ ´
က်ၽန့မကဴူကါင့ံပဪသည့။

ကာီကာီ

ူရခးာဲံခန့ံအ္ပင့သ႓ ာီ

ထ်က့လါသည့။

က်ၽန့မ

ကာီက႓အ
ာီ ရင့

အာပ့ခန့ံထေသ႓ဝ
ာီ င့ူ္ပံသည့။ ကာီကာီ ဘါဝတ့မလေ။ က်ၽန့မ အာပ့ခန့ံ အဝတ့ဗ႐
ိ ာီကာီ လျမ့ံၾကညဵ့သည့။ ဗိ႐ာီသည့
ပ်ငဵ့လးက့သါံ။

ကာီကာီ

ရျပ့အ္ဖဳူလံနေ႓

သန့႓သန့႓ကူလံမးါံအါံ

ပီဆီာံူလံနေ႔ဆီာ

သာပ့လာီက့မျါပေ။

လက့ူခဪက့လးက့သါံ

ကာီကာီသည့

ရျပ့အကးိအ္ဖဳ

ဝတ့ူသါအခဪ

အင့မတန့

ၾကညဵ့ူကါင့ံလျသည့။ ကာီကာီႏျငဵ့ပတ့သက့ၿပိံ က်ၽန့မခန့႓မျန့ံခေဵူသါ ခန့႓မျန့ံခးက့မးါံသည့ အူတါ့မးါံမးါံ
မျန့ကန့ခေဵဖုံသကေဵသ႓ယ
ာီ ခီလည့ံ

မျန့ကန့ပဪသည့။

ကာီကာီ

ဗိ႐ာီထမ
ေ ျ

ထာီအကးႌတစ့စဴီကာီထီတ့ၿပိံ

မျန့ူရျ႔တ်င့

လေလျယ့ဝတ့ဆင့လာီက့သည့။
`အင့ံ … လျတယ့ ကာီကာီ။ ကာီကာီန႓လ
ေ ာီက့တယ့။ ´
က်ၽန့မ ကာီက႓ူ
ာီ နါက့မျ ရပ့ၿပိံ ကာီက႓က
ာီ ာီ ၾကညဵ့ကါ ူ္ပါလီာက့သည့။ က်ၽန့မ သာပ့ူပးါ့ပဪသည့။ ကာီကာီနါရိကာီ
လျမ့ံၾကညဵ့သည့။ အခးာန့နိံူနၿပိ။ ထဴီံစဴအတာီင့ံ သု သီတ့သီတ့ပးါပးါလီပ့ူတါဵမည့။ စါၾကညဵ့စါံပ်ေူပၚမျ
က်ၽန့မ ဓါတ့ပဴီကူလံကာီ သုလျမ့ံၾကညဵ့ၿပိံ တါဵတါ လီပ့္ပလာမ့ဵမည့။ က်ၽန့မ ကာီက႓က
ာီ ာီ္ပဴဲံၾကညဵ့ူနလာီက့သည့။
သည့တစ့ႀကာမ့တင
် ့

က်ၽန့မအထင့မျါံပဪသည့။

ကာီကာီ

က်ၽန့မဓါတ့ပဴီကူလံကာီ

တစ့ခးက့လျမ့ံၾကညဵ့ၿပိံ

အခန့ံထေမျ သီတ့သိံသီတ့ပးါထ်က့သါ် ံသည့။
က်ၽန့မ ႐ီီတ့ရက့ ဝမ့ံနည့ံသ်ါံပဪသည့။

အပာီင့ံ(၂)
ကာီက႓အ
ာီ သဴကာီ က်ၽန့မ အခန့ံထေမျူနၿပိံ ၾကါံူနရသည့။ ကာီကာီ၏ စကါံူ္ပါသဴကီာပဪ က်ၽန့မၾကါံူနရသည့။
`ကာီကာီ ဧည့ဵသည့ပဪလါတယ့ ထင့ပဪရေ႔..။ ´
`္ပန့လါၿပိလါံ ကာီကာီ..။´
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ဟင့ ………။။

www.burmeseclassic.com

ထာီသုမကာီ က်ၽန့မ မ္မင့ဖုံပဪ။ သုမသည့ ဘယ့သုလေ။ ကာီကာီႏျငဵ့ ဘယ့လာီပတ့သက့ပဪသလေ။ ဘါူၾကါငဵ့
တစ့ူယါက့တည့ံ

ကာီကာီူနူသါ

ကာီာကီာတစ့ူယါက့တည့ံူနူသါ

အာမ့သ႓ ာီ

လာီက့လါရသလေ။

ဘယ့သုမျ

ကာီာကီာကူကါ

ဘါူၾကါငဵ့

အာမ့သ႓ူ
ာီ လ...။

မရျာူသါ
သုမကာီ

အာမ့ူခၚလါရသလေ။ ူမံခ်န့ံူပဪင့ံမးါံစ်ါသည့ က်ၽန့မ၏ရင့ကာီ ထီတ့ခးင့ံခတ့ ထာီံူဖါက့ဝင့ူရါက့သါ် ံသည့။
ဘီရါံ ဘီရါံ.. မုံလာီက့တါ ….။ က်ၽန့မ ၾကမ့ံ္ပင့ူပၚသာ႓ီ ထာီင့လးက့လေကးသ်ါံသည့။ ကာီကာီသည့ က်ၽန့မ ူရျ႔မျ
ဆာီဖါခဴီူပၚတ်င့ ထာီင့ူနပဪသည့။ ထာီသုမက သု၏အူရျ႔မးက့ႏျါခးင့ံဆာီင့ ခဴီူပၚမျါ ….။
`က်ၽန့မူပံတေဵ ူခ်ံကူလံကာီ သူဘါကးရေ႔လါံ အစ့ကာီ။ ´
`အစ့က´
ာီ တေဵ။ က်ၽန့မ၏ ကာီကာီ ကာီူလ။ ူခ်ံ …?။ ူအါ့.. ဟာီတစ့ူန႓က ကာီက႓ူ
ာီ ခ်ံဂာီူဒဪင့ူလံထေတင
် ့
ထည့ဵထါံူသါ ူခ်ံညာဲႀကိံကာီ ူ္ပါတါ္ဖစ့လာ့မဵ့မည့။ အေဒိူခ်ံႀကိံူပဪဵ။ က်ၽန့မ ္ဖတ့ူလျးါက့သ်ါံတါကာီ
တဝီန့ံဝီန့ံထာီံူဟါင့တါူလ။ မီန့ံလာီက့တါ။
`ကးတယ့ညိမ။ ကာီယ့က အာမ့မျါတစ့ူယါက့တည့ံ ူနရတေဵလုဆီာူတါဵ အာမ့လဴီဖ႓က
ာီ
ူခ်ံတစ့ူကါင့ူလါက့
ရျာမျ

္ဖစ့မျါူလ။

အာမ့မလဴီူတါင့

အနည့ံဆဴီံူတါဵ

ကာီယ့အူဖါ့ရတါူပဪဵ။

ူကးံဇုံပေ။

ဒိူကါင့က

တအါံထ်ါံလါတါ စါံလည့ံ တအါံစါံတါူလ။ ´
သုမ

္ပဴဲံပဪသည့။

`ကာီကာီရယ့..။

ူၾသါ့...

ကာီကာီ

လျသါံပေ...။

က်ၽန့မရင့သည့

တစ့ူယါက့တည့ံမဟီတ့ပဪဘုံ။

တဆစ့ဆစ့နါကးင့စ်ါ
ကာီကာီပေ

ူဆ်ံ္မည့ဵလါသည့။

လါူနပဪလာ႓ူ
ီ ္ပါထါံလာ႓ီ

က်ၽန့မ

လါူနူနတယ့ူလ။ က်ၽန့မ ကာီက႓ူ
ာီ ဘံမျါပဪ။ ´
ကာီကာီ က်ၽန့မအသဴကာီ မၾကါံပဪ။ သုမထဴမျ စကါံတစ့ခ်န့ံထ်က့လါသည့။
`ူၾသါ့.. အစ့ကာီက တစ့ူယါက့တည့ံူနတါလါံ။ မာဘူတ်ကူကါ။´
`မာဘူတ်က နယ့မျါူနၾကတယ့။ သု႓မာဘူတ်ူတါဵ ရန့ကီန့မျါပေရျာတါူပဪဵူလ။ ဒဪူပမေဵ သုတ႓န
ာီ ႓က
ေ ာီယ့က
ၾကါံမျါ ဆက့သယ
် ့ထါံတေဵ ႀကာဲံကူလံက္ပတ့သ်ါံၿပိဆာီူတါဵ …. ´
ကာီကာီရယ့ …။ က်ၽန့မရျာတယ့ူလ။ ကာီကာီ တစ့ူယါက့တည့ံ မဟီတ့ပဪဘုံ။ ကာီကာီထမင့ံစါံရင့ ကာီကာီအာပ့ရင့
ကာီကာီ စါဖတ့ရင့ ကာီကာီူရခးာဲံ အဝတ့လရ
ေ င့ ကာီကာီ ပန့ံ္ခဴထေ လမ့ံဆင့ံူလျးါက့ရင့.. က်ၽန့မ အ္မေကာီကာီန႓ ေ
တုတုရျာူနတါပဪ ကာီကာီရယ့ …။ က်ၽန့မ အသဴကာီ ကာီကာီမၾကါံပဪ။ က်ၽန့မ ရင့နါလျပဪသည့။
`ူၾသါ့ … ´
သုမထဴမျ စာတ့မူကါင့ံႀကိံူသါ အါူမဋာတ့သဴတစ့သဴထ်က့လါသည့။ ကာီကာီ ႐ီီတ့တရက့ ငာီင့သ်ါံရါမျ
မးက့ႏျါထါံူ္ပါင့ံကါ သုမကာီ ္ပဴဲံ္ပလာီက့သည့။
`သု … အင့ံ.. အစ့မ ဆဴီံတါၾကါၿပိလါံ အစ့ကာီ။ ´
က်ၽန့မ ကာီက႓က
ာီ ာီ ူမါဵၾကညဵ့မာသည့။ က်ၽန့မ ဒိမျါပဪ ကာီကာီ။ က်ၽန့မ ဒိမျါပဪ။
က်ၽန့မ အသဴကာီ သုမၾကါံပဪ။ သုူခဪင့ံညာတ့လာီက့သည့။
`ၾကါၿပိ။ ၇ ႏျစ့ူကးါ့ရျာၿပိ။ ႏျစ့ူတ်ၾကါလါလာီ ဵအရင့တီန့ံကူလါက့ ဒဏ့ရါူတ် မ္ပင့ံထန့ူတါဵူပမေဵ ခီထာ
ကာီယ့ သု႓ကာီ လ်မ့ံပဪတယ့။ ဒဪူၾကါငဵ့လည့ံ ခီခးာန့ထာ ကာီယ့တစ့ူယါက့တည့ံူနလါခေဵတါ။ ခဏူလံ။
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ကာီယ့သ႓ပ
ု ဴီ္ပမယ့။ ´
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သုမူခဪင့ံညာတ့္ပသည့ကာီ ူတ်႔ရသည့။ ကာီကာီ က်ၽန့မတာ႓အ
ီ ာပ့ခန့ံထေဝင့သါ် ံသည့။
`ကာီကာီရယ့ …. က်ၽန့မလည့ံ အေဒိလာီပဪပေ။ က်ၽန့မ ခီခားန့ထာ ကာီက႓အ
ာီ နါံမျါပဪက်ယ့။´ က်ၽန့မ စကါံမးါံကာီ
ကာီကာီမၾကါံပဪ။
ကာီကာီ္ပန့ထက
် ့လါူတါဵ
အေဵဒိပဴီူလံထေကထက့

က်ၽန့မ၏
ပာီၿပိံ

ဓါတ့ပဴီကူလံကာီ

ပာီက့လးက့သါံ။

အာီစါသ်ါံူလါက့ၿပိူပဪဵ။

က်ၽန့မ

အသက့

က်ၽန့မ
၃ဝ

ခီူလါက့ဆီာရင့ူတါဵ
ူကးါ့ခေဵၿပိူလ။

က်ၽန့မ

နည့ံနည့ံလည့ံ ပာီဝလါမည့ ထင့ပဪသည့။
`အေဒဪ

သု...။

သုကလည့ံကဗးါဆရါမူလံ

တစ့ူယါက့ပေ။

နါံူထါင့ခးင့လါံ

နါံူထါင့ခးင့ရင့

ကာီယ့န႓သ
ေ ႓အ
ု ူၾကါငံ့ ညိမကာီူ္ပါ္ပမယ့။ ´
ူၾသါ့ …. သုမသည့ ကာီကာီ၏ ရင့ဖ်ငဵ့စရါ လုတစ့ူယါက့ ္ဖစ့သါ် ံခေဵၿပိ။
သုမူခဪင့ံညာတ့သည့။
`က်ၽန့မ နါံူထါင့ခးင့ပဪတယ့ အစ့ကာီ။ က်ၽန့မ အစ့မအူၾကါင့ံ စာတ့ဝင့စါံပဪတယ့။´
ကာီကာီ

က်ၽန့မ၏ဓါတ့ပဴီကူလံကာီ

တဖ်တယ

ပ်တ့သပ့ူပံရင့ံ

္ပဴဲံသည့။

ဓါတ့ပဴီထေမျ

က်ၽန့မသည့ ္ပဴဲံရယ့ူနပဪသည့။
`ကာီယ့က သု္ပဴဲံူနတါူလံကာီသာပ့ခးစ့တါ။ သုန႓က
ေ ီာယ့က ခးစ့သု သက့တမ့ံ တစ့ႏျစ့မျါ လက့ထပ့ခေဵၾကတါ။
သုက အရင့က ူယါကး့ါံလးါူလံတစ့ူယါက့ူပဪဵ။ သာပ့ခးစ့စရါူကါင့ံတေဵ ူယါက့းါံလးါူလံူပဪဵ။ ´
ကာီာကီာရယ့ …..။ က်ၽန့မ မးက့ရည့စ မးါံ္ဖငဵ့ ္ပဴဲံရယ့ မာသည့။
`.. သုက ကဗးါူရံတယ့ ကာီယ့န႓ေ မူတ်႔ခင့ကတည့ံကူပဪဵ။ စါူတါ့တယ့။ ဒဪူပမေဵ နည့ံနည့ံူလံ
ပးင့ံတယ့။ အဟင့ံ...။ ဒဪူပမေဵ ကာီယ့ူ္ပါတါကာီ အကီန့နါံူထါင့တယ့။ ဉါဏ့ူကါင့ံတယ့။ ကာီယ့ဵကာီ
တအါံခးစ့တယ့။ သုန႓က
ေ ာီယ့ ခးစ့သု စ္ဖစ့ူတါဵ သု႓ကဗးါူရံတေဵ ပဴီစဴန႓ေ ကာီယ့န႓က
ေ
လဴီံဝမတုဘုံ။ ကာီယ့က
အေဒိအခးာန့မျါတအါံကာီ

ကဗးါအစ်န့ံူရါက့ူနတေဵ

လုတစ့ူယါက့ူပဪဵ။

ဆီာူတါဵ

ကာီယဵ့ူခဪင့ံထေမျါ

ကဗးါကလ်ေလ႓သ
ီာ ုူတါင့ သာပ့မရျာခေဵဘုံ။ သုန႓ေ ကာီယ့ ခဏခဏ စကါံမးါံၾကရတယ့။ အေဒိတီန့ံက ကာီယ့က
ရန့ကီန့မျါူနတါ မဟီတ့ဘုံ။ ႏာီင့ငဴရပ့္ခါံမျါူပဪဵ။ ဆီာူတါဵ စကါံမးါံၿပိဆီာရင့ တအါံူ္ဖရျင့ံရခက့တယ့။
အူဝံမျါူနၾကတါဆီာူတါဵူလ။ ဒဪနေ႓ ကာီယ့ အေဒိ တီန့ံက ကဗးါူလံတစ့ပီဒ့ူပဪဵ အခးစ့ကဗးါူလံူပဪဵ။
အေဵဒိတစ့ပီဒ့ပေ

အခးစ့န႓ေ

ပတ့သက့တါကာီ

ူရံဖုံတယ့။

သုန႓ူ
ေ တါဵ

မဟီတ့ဘုံ။

တ္ခါံ

ကဗးါဆရါမ

တစ့ူယါက့န႓။ေ ဒဪကာီ ကာီယ့ သု႓ကာီအသာမူပံခေဵဘုံ။ ´
`အီာ ….။ ´
သုမထဴမျ စာတ့မူကါင့ံသဴ တစ့ခီ ထ်က့လါသည့။ ၾကညဵ့စမ့ံ။ သုမ ဝမ့ံနည့ံူနပဪလါံ။
`ဘါလီ႓မ
ာ ူပံခေဵသလေဆီာရင့

ူပံဖာ႓မ
ီ လာီဘုံလာ႓က
ီ ာီယ့ထင့ခေဵလ႓ပ
ာီ ေ။

ဒဪူပမေဵ

သုသာသါ် ံတယ့။

အေဒိကဗးါကာီ

ဆာီက့ူပၚတင့ူတါဵ မျသုသာရတယ့။ ကဗးါနါမည့က ဘါဆီာလါံ..။ ´
`တာတ့တခာီ့ံ

ဥယးါဥ့

နန့ံူတါ့ပဪ

ကာီကာီ။

´က်ၽန့မအသဴကာီ

ကာီကာီၾကါံမည့

မဟီတ့ပဪ။

သာ႓ူ
ီ သါ့

သုမအသဴကာီူတါဵ ကာီကာီ ၾကါံပဪသည့။
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`တာတ့တခာ့ီံ နန့ံူတါ့လါံ။ ´
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အီာ … သုမ သာတယ့လါံ။ ဒဪဆီာ သုမ ကာီက႓က
ာီ ာီ ူတါ့ူတါ့ စာတ့ဝင့စါံူနတါပေူပဪဵ။ ကာီက႓မ
ာီ းက့ခဴီံပငဵ့ဟန့ကာီ
က်ၽန့မ ္မင့လာီက့ရ သည့။
`ဟီတ့မယ့။

မမျတ့မာဘုံ။

စကါံမးါံၾကတယ့။

ကာီယ့ူရံခေဵတယ့။

သုက

တ္ခါံအမားဲံသမိံနေ႓ူရံသလေ

ူမံတယ့။
တေဵ။

ဆာီက့ူပၚတင့တယ့။

သုလည့ံ

ကဗးါူရံတါပေ။

ကာီယ့တစ့ခ်န့ံပေ

အေဒိူနါက့မျါ
ဘါူၾကါငဵ့

္ပန့ူ္ပါလာီက့တယ့။

သုန႓က
ေ ာီယ့

သုန႓ ေ

မူရံဘေ

အေဒိတစ့ခ်န့ံူၾကါငဵ့

သု

ကဗးါမူရံတါ ႏျစ့န႓ခ
ေ းိၿပိံ ၾကါသ်ါံခေဵတယ့။ ဘါူ္ပါခေဵတါလေ သာလါံ။ ´
`မိံူလံ

ူရံတေဵကဗးါပဴီစဴန႓ေ

ကာီယ့ူရံတေဵပဴီစဴက

စဴႏႈန့ံခးင့ံူတါ့ူတါ့က်ါူနတယ့။

ဒဪူၾကါငဵ့

မိံူလံနေ႓ကာီယ့တ်ေူရံခေဵမယ့ဆာီ ရင့ကဗးါလါဖတ့မယဵ့ လုူတ်အတ်က့ အင့မတန့ က်ါဟတေဵ က်ါဟခးက့ကာီ
သုတ႓ူ
ာီ တ်႔သ်ါံလာမ့ဵမယ့။

ဒဪဆီာ

ကဗးါဖတ့ရတေဵူပၚမျါ

ခဴစါံခးက့က

ူပဪဵူလးါဵသါ် ံလာမ့ဵမယ့။

ဒဪူၾကါငဵ့

အေဒိမာန့ံကူလံနေ႓ကာီယ့ူရံခေဵတါ။ ´
ကာီကာီထာီကေဵသ႓ာီ က်ၽန့မကာီ ူ္ပါခေဵဖုံသည့။ က်ၽန့မ ကာီကာီူ္ပါဖုံခေဵူသါ စကါံရပ့တာီင့ံကာီ မျတ့မာပဪသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့
မသာူသံူသါ

သုမူလံကူတါဵ

ူခဪင့ံခဪပဪသည့။

ူခဪင့ံခဪလာီက့ခးာန့တင
် ့

ဝေခနေ

ခဪသ်ါံူသါ

ဆဴႏ်ယ့နက့နက့တ႓က
ာီ ာီ ကာီကာီ တခဏူငံူနၿပိံမျ ဆက့ူ္ပါသည့။
`မိံူလံ

ူရံတေဵကဗးါပဴီစဴန႔ေ

ကာီယ့ူရံတေဵပဴီစဴက

စဴႏႈန့ံခးင့ံူတါ့ူတါ့က်ါူနတယ့။

ဒဪူၾကါငဵ့

မိံူလံနေ႓ကာီယ့တ်ေူရံခေဵမယ့ဆာီ ရင့ကဗးါလါဖတ့မယဵ့ လုူတ်အတ်က့ အင့မတန့ က်ါဟတေဵ က်ါဟခးက့ကာီ
သုတ႓ူ
ာီ တ်႔သ်ါံလာမ့ဵမယ့။ ဒဪဆီာ ကဗးါဖတ့ရတေဵူပၚမျါ ခဴစါံ ခးက့က ူပဪဵူလးါဵသါ် ံလာမ့ဵမယ့။ ဒဪူၾကါငဵ့
အေဒိမာန့ံကူလံနေ႓ကာီယ့ူရံခေဵတါ။ ´
`အာီ ….။ အစ့ကာီ သာပ့လ်န့တါူပဪဵ။ ´
`ဟီတ့တယ့။

ဒိစကါံဟါ ကာီယ့ခးစ့ရတေဵသုကာီ ႏျာမ့သလာီ ္ဖစ့သါ် ံမယဵ့ စကါံမးာဲံဆီာတါ ကာီယ့မရာပ့မာခေဵဘုံ။

အေဵလာီရည့ရ်ယ့ၿပိံ
ဒဪူပမေဵလည့ံ

ူ္ပါခေဵတါလည့ံပေ

မဟီတ့ခေဵဘုံ။

ူနါက့ႏျစ့ူတါ့ူတါ့ၾကါတေဵအထာ

ဒဪူပမေဵ

ကဗးါဆီာတဵေ

သု

ဘါမျ

ကာီယ့ဵကာီ

ူဝဪဟါရူပၚမျါ

္ပန့မူ္ပါဘုံ။

သုမီန့ံတိံသ်ါံခေဵတယ့။

အေဒိအခးာန့မျါကီာယ့ကူတါဵ ကဗးါကာီ ဖက့တ်ယ့ရင့ံ ႐ီီန့ံကန့ူနခေဵတဵေ ူကါင့ူပဪဵ။ ´
`အစ့မ သနါံဖာ႓ူ
ီ ကါင့ံခေဵတါူပဪဵ။ ´
က်ၽန့မ

သုမကာီ

အူသအခးါ

အနိံကပ့ၾကညဵ့မာသည့။

ဂီတ့သါံ္ဖဳ္ဖဳူပၚတ်င့

ဝေ္ဖါအဴီကးူနူသါ

ဆဴႏ်ယ့နက့ူမျါင့ူမျါင့တ႓ာီ သည့ူပးါဵစင့ံအာကးူနသည့။ ူတါက့ပူသါ မးက့ဝန့ံမးါံက ၾကည့လေဵူနသည့။
ဝတ့စါံဆင့ယင့မႈက ္မန့မါပိသစ်ါ လဴီ္ခဴဲပာရာူနသည့။ ႐ာီံသါံ္ဖဳစင့ဟန့ ထက့္မက့ဟန့ရေရင့ဵဟန့တ႓သ
ာီ ည့
သုမ၏မးက့ဝန့ံမးါံႏျငဵ့ ူ္ပါဆာီ ူနထာီင့မႈူပၚတ်င့ အထင့ံသါံူပၚလ်င့ူနသည့။
`အေဒိူနါက့ပာီင့ံ

သုကာီယ့ဵအတ်က့

ူရံူပံခေဵတေဵ

ကဗးါႏျစ့ပီဒ့ရျာတယ့။

တစ့ပီဒ့ကူတါဵ

နါဂာီယါသာ႓လ
ီ ာပ့မု္ခင့ံတေဵ။ ကာီယ့ဵကာီ အူ္ဖ္ပန့ူပံခေဵတဵေ ကဗးါူပဪဵ။ ူနါက့တစ့ပီဒ့က..
`စူနၿဂာဲလ့ူလံရေ႔ ူဆါင့ံရါသိလါံ။ ´
သုမ ဒဪလည့ံ သာူန္ပန့ပဪသည့။ က်ၽန့မ အဴဵၾသသ်ါံသလာီ ကာီကာီလည့ံ အဴဵၾသသ်ါံဟန့တုသည့။ မးက့ခဴီံပငဵ့ကါ
ၾကညဵ့ရင့ံ ူခဪင့ံညာတ့္ပသည့။
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`ဟီတ့တယ့။ အေဒိကဗးါပေ။ ကူလံတီန့ံက ူရံတါဆာီူပမေဵ ကာီယ့ခီထာ အေဵဒိကဗးါူလံကာီမျတ့မာတီန့ံ။ ´

www.burmeseclassic.com

`အဆူထါင့ခးိ္မင့ဵတဵေ ဘဝူတါင့တန့ံ ခရိံူတ်ကာီ ္ဖတ့ဖ႓င
ာီ ဪတာ႓လ
ီ ုူတ်္ဖစ့လါၾကတယ့။
ခးစ့္ခင့ံဟါ အ္ပစ့တစ့ခီဆာီခေဵပဪူတါဵကယ
် ့။ လါမယဵ့ သဴသရါအဆက့ဆက့
ငဪက်ၽန့ခဴၿပိံ ဆပ့ပဪဵမယ့။
စူနူထါင့ဵမျါ ပန့ံလႉတယ့။ ဘါဆီမျ မူတါင့ံဘုံ။ ´
သုမ

အထစ့အူငဪဵမရျာ

က်ၽန့မကဗးါကာီ

ရ်တ့္ပသည့။

က်ၽန့မ

အဴဵၾသမာပဪသည့။

က်ၽန့မ၏ခးစ့ရူသါ

ကာီက႓မ
ာီ းက့ႏျါတ်င့လည့ံ အဴဵၾသမႈသည့ အထင့ံသါံ။
`ဟီတ့တယ့။ အေဒိကဗးါပေ။ ၾကါပဪၿပိ။ လ်န့ခေဵတဵေ ဆယ့ႏျစ့ူလါက့က ္ဖစ့မယ့ထင့တယ့။ ကာီယ့ူတါင့
နည့ံနည့ံူမဵူနၿပိ။´
က်ၽန့မ

ဒိတခဪ

မအဴဵၾသူတါဵပဪ။

ဆယ့ႏျစ့ဆီာူသါ

ကါလသည့

အရါတစ့ခီကာီ

ူမဵူစနာီင့ူသါ

အစ်မ့ံမးါံရျာနာီင့သည့ကာီ က်ၽန့မ ႀကာဲတင့တ်က့ဆထါံၿပိံ္ဖစ့သည့။ က်ၽန့မ ကာီက႓က
ာီ ာီ္ပဴဲံ္ပလာီက့ပဪသည့။
`ဘါပေ္ဖစ့္ဖစ့

ကာီယ့တ႓လ
ာီ က့ထပ့ခေဵၾကတယ့။

ကာီယ့ဒိဘဝမျါ

သု႓တစ့ူယါက့တည့ံကာီပေ

ခးစ့ပဪမယ့လ႓ီာ

ကတာူတ် အထပ့ထပ့ူပံခေဵဖုံတယ့။ ကာီယ့ဵ ဘယ့ဘက့ႏျလဴီံသါံူပၚမျါ သု႓နဴမည့ူလံကာီ တက့တုံထာီံခေဵတယ့။
တစ့သက့လဴီံ သု႓တစ့ူယါက့တည့ံကာီပေ ကာီယ့ဵႏျလဴီံသါံထေမျါ ထည့ဵသ်င့ံထါံပဪမယ့ဆာီတဵေ သူဘါူပဪဵ။
ကာီယ့ဵမျါ

ဘါကာီံက်ယ့မႈမျမရျာဘုံ။

ဒဪူပမေဵ

သု႓နဴမည့ူလံူနါက့က

ူန

-ism

ဆာီတဵေ

စါလဴီံူလံကာီ

ထည့ဵၿပိံတက့တုံ ထာီံခေဵတယ့။ ´
ကာီကာီ ဘယ့ဘက့ရင့အဴီကူလံကာီ အီပ့ကာီင့လာီက့သည့ကာီ ူတ်႔ရသည့့။ က်ၽန့မ ူကးနပ့ပဪသည့။ ကာီကာီ
ခီခးာန့ထာ က်ၽန့မကာီ ခးစ့ူနူသံသည့။ က်ၽန့မူၾကါငဵ့ က်ေခေဵရူသါ သု႓ရင့အဴီႏျလဴီံသါံသည့ ယခီခးာန့တ်င့
အနည့ထာီင့ူနၿပိ္ဖစ့ူသါ့လည့ံ ကာီာက႓ရ
ီာ င့ဘတ့ တစ့ူထါင့ဵတစ့ူနရါတ်င့ က်ၽန့မ ရျာူနပဪူသံသည့။ က်ၽန့မ
မးက့ရည့စမးါံကာီ သီတ့သင့လးက့ ၾကမ့ံူပၚတ်င့ ထာီင့ူနရါမျ မတ့တပ့ထရပ့လာီက့သည့။
`ကာီယ့တ႓က
ာီ ူလံယုဖ႓ာီ အစိအစဥ့ူတ် ဆ်ေခေဵၾကတယ့။ ူမ်ံလါတေဵ ကူလံူလံကာီ နါမည့ူပံဖာ႓အ
ီ ထာူတါင့
ကာီယ့တ႓ာီ ူတ်ံခေဵၾကတယ့။ ကာီယ့က သုန႓ေ တုတဵေ ကူလံူလံ တစ့ူယါက့ကာီ သာပ့လာီခးင့တါ။ သုကလည့ံ
အေဵဒိလာီပေ ………
သုမသည့

ကာီယ့ူနဟန့ထါံ

ူတါငဵ့တင့ံဖးတ့လတ့သည့။

ထက့္မက့႐ာီံရျင့ံူသါ

ဟန့ပန့ႏျငဵ့

ရာီံသါံ္ဖဳစင့ူသါ အမုအရါတာ႓သ
ီ ည့ သုမ၏ ႏီနယ့ူသံူသါ မးက့ႏျါူပၚတ်င့ အထင့ံသါံူပၚလ်င့ူနသည့။
ကာီက႓က
ာီ ာီလည့ံ

ဂ႐ီီစာီက့ဟန့ရျာသည့။

္မန့မါဆန့ဆန့

အာူႁႏၵရူသါ

ကးက့သူရက

သုမ၏

ကာီယ့ူပၚတ်င့ ္ပညဵ့ဝစ်ါူနရါ ယုထါံသည့။ အနါဂတ့၏ ူအါင့္မင့ူသါ မာခင့တစ့ူယါက့ ဟန့ပန့။
က်ၽန့မထက့ အနည့ံငယ့ ္ပညဵ့ဝူသါ ကာီယ့လဴီံအလျကာီ ပာီင့ဆာီင့သည့။
က်ၽန့မ

ပန့ံ္ခဴထေမျ

္ဖတ့ူလျးါက့လါူတါဵ

ကာီက႓ူ
ာီ ခ်ံညာဲႀကိံက

ထဴီံစဴအတာီင့ံ

က်ၽန့မကာီ

တဝီန့ံဝီန့ံထာီံူဟါင့သည့။
က်ၽန့မ ္ပဴဲံရင့ံ ကာီက႓က
ာီ ာီလျမ့ံၾကညဵ့လာီက့သည့။ ကာီကာီ စကါံူ္ပါူနပဪသည့။။
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ခးဲာပာန့ံူနါင့

www.burmeseclassic.com
ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ
ghost record

ခးစ့္ခင့ံ႐ီီပ့ႂက်င့ံႏျင…
့ဵ
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ကာီမးဲာံ

www.burmeseclassic.com
ခးစ့္ခင့ံ႐ီီပ့ႂက်င့ံႏျင…
့ဵ

အခန့ံ (၁)
ႏျလဴီံသါံတစ္ပင့ႏျင့ဵ ခးစ့္ခင့ံ႐ီီပ့ႂက်င့ံ
ခရမ့ံ္ပါူရါင့ လေဵလေဵူလံလင့ံူနတယ့…။ ဒိအလင့ံပးပး ဘယ့ကထ်က့ကးလါသလေ..။
အရင့ံအ္မစ့ကာီ မူတ်႔ရဘုံ...။ ပတ့ဝန့ံကးင့က တာတ့ဆာတ့္ခင့ံနေ႓ ညဴူနတယ့။
ူသါကလာႈင့ံနေ႓ ူ္ဗါင့ံဆန့ူနတေဵ ငဪ…ၿငာမ့ၿငာမ့ူလံထာီင့ူနတယ့။
……ဒီတ့..ဒီတ…
့ ………….ဒီတ့..ဒီတ…
့ …………ဒီတ့...
ႏျလဴီံသါံတစ္ပင့မျါ ူ္မခးထါံတေဵ အခးစ့႐ီပ့ႂက်င့ံကာီ ခဴစါံခးက့မးက့ကန့ံတခးာဲ႔က
တရါံမဝင့တုံဆ်ူနၾကသဴကာီ ၾကါံရင့ံ…
ူဆ်ံ္မည့ဵၿပိံ္ဖစ့တေဵ ူမျးါ့လင့ဵ္ခင့ံရနဴ႓ကာီရလါတယ့။
ူမျးါ့လင့ဵ္ခင့ံအူဆ်ံူတ်န႓ေ ဒိခးစ့္ခင့ံ႐ီီပ့ႂက်င့ံကာီ
တကယ့ူတါဵ…မိံရာ႔ႈ ္ပါခး ူလလႊင့ဵပစ့ခေဵဖ႓ူ
ာီ ကါင့ံတါ…။
ခီူတါဵ ႏျလဴီံသါံူနရါကာီ တစ္ပင့ အ္ဖစ့ခ…
ဴ ဒိခးစ့္ခင့ံ႐ီီပ့ႂက်င့ံကာီ သာီထါံမာခေဵတယ့ူလ…။
္ပန့ရျင့သန့လါမယ့ဵခးစ့္ခင့ံကာီ ူစါင့ဵစါံရင့ံူပဪဵ…။
ၾကါံဖုံတယ့…ူလါကရေ႔ အရါအါံလဴီံဟါ အ္မေမတည့ၾကဘုံတေ…
ဵ ။
ဒိလာီဆ…
ာီ ူသဆဴီံ္ခင့ံကူရါ…ထါဝရ္မေပဪဵမလါံ…။
ဒဪလည့ံ တူန႓ူတါဵ ပးက့စိံရမျါူပဪဵ…
ရျင့သန့္ခင့ံအသစ့န႓ူ
ေ လ..။
အခန့ံ (၂)
ႏျလဴီံသါံမလပ့သု
ရနဴ႓တူ
် ပံရင့ံ ူမျးါ့မူနပဪနေ႓ ပန့ံပ်င့ဵငယ့…။ ငဪက ငဪဵရင့ဘတ့ထေ ပန့ံူ္ခါက့တစ့ပ်င့ဵကာီ
ဖက့ယမ့ံထါံၿပိံ ဝေပးဴူနတေဵ လာပ့္ပါတစ့ူကါင့ပဪ။
သဴစဥ့သစ့ကာီ ူရျါင့ၾကဥ့ ပစ့ၿပိံ…ူႏျါင့ံူခတ့ူတံသ်ါံနေ႓
ူဟါင့ံူနတေဵ ဓါတ့္ပါံလာ႓…
ီ ္မင့ရင့္မင့ပဪ…။
ငဪက ဒိူတံသ်ါံနေ႓ တစ့သါံတည့ံ ္ဖစ့ူနၿပိပ…
ေ ။
မင့ံရေ႔ ္မဳံႂက်သစ့လ်င့မႈကာီ မဝတ့ဆင့ပဪရူစနေ႓…။
ငဪႏျစ့သက့ူပမေ…
ဵ မပစ့ရက့တဵအ
ေ ထာူတါဵ မ္ဖစ့ႏာီင့ပဪဘုံ။
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တကယ့ူတါဵ…ငဪက မင့ံူ္ပါလာ…
ီ ႏျလဴီံသါံမေဵသုမဟီတ့ပဪဘုံ…ႏျလဴီံသါံမလပ့သုပဪက်ါ…။
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အခန့ံ (၃)
ယဴီၾကည့ခးက့
နါံလည့ူပံဖာ႓ီ မူတါင့ံဆာီလာီဘုံ သုငယ့ခးင့ံ…။ ဒိအတာီင့ံပေ ္ဖစ့ူနတါကာီ သာမျတ့လာီက့ပဪ။
မင့ံမျါံတယ့လ႓လ
ာီ ည့ံ ငဪမ္ငင့ံဆန့ဘုံ…ငဪ မျါံတယ့လ႓လ
ာီ ည့ံ ငဪမ္မင့ဘုံ။
တူန႓မျါ ဒိခးစ့္ခင့ံဟါ ္ပန့ရျင့သန့လါရမယ့။ ဒဪငဪဵ ယဴီၾကည့ခးက့ပ…
ေ ။
္ပန့ရျင့သန့လါတေဵအထာ ငဪဵႏျလဴီံူသ်ံူတ်ကာီ ဒိ ခးစ့္ခင့ံ႐ီီပ့ႂက်င့ံမျါ စိံဆင့ံူစမယ့…။
အတာီင့ံအတါတခီမျါူတါဵ…ရျင့သန့လါရမယ့။
အခန့ံ (၄)
ခးစ့္ခင့ံ႐ီီပ့ႂက်င့ံ အသက့သင
် ့ံ္ခင့ံ
အခးာန့တခီမျါ…
ခဴစါံခးက့မးက့ကန့ံူတ်ရ႔ေ တုံူဖၚမႈူၾကါင့ဵ ခးစ့္ခင့ံရေ႔ ႐ီီပ့ကလပ့ဟါ လဴီံလဴီံ္ပန့ူပၚလါတယ့။
လႈပ့ရျါံ္ခင့ံ ကင့ံမေဵတါကလ်ေလ႓ာီ ဘယ့အရါမျ ယာီယ်င့ံမူနဘုံ…။
ၾကည့လင့တဵူ
ေ ကးါက့သါံတ်င့ံမျါ တည့ၿငာမ့စ်ါ လေူလျးါင့ံူနတယ့
(အာပ့စက့ူနတယ့လ႓ာီ က်ၽန့ူတါ့က ္မင့တယ့။)
ကာီင့တ်ယ့ထာူတ်႔ဖာီ႓ကးူတါဵ ူကးါက့သါံူတ်က တါံဆိံထါံတယ့။
မ္မင့ႏာီင့ူအါင့ူတါဵ ပာတ့ကါမထါံဘုံ
…ဒ႑ါရိတစ့ခီထမ
ေ ျါ…ကးာန့စါသင့ဵအာပ့စက့္ခင့ံကာီ ူရါက့ူနတေဵ
မင့ံသမိံူလံဟါ မင့ံသါံူလံနမ့ံူတါဵ ္ပန့ႏာီံထလါခေဵသတေဵ။
က်ၽန့ူတါ့ဵအဖာ႓မ
ီ ျါူတါဵ ထာူတ်႔ဖာီ႓ရန့မ္ဖစ့ႏာီင့ဘုံ…။
ႏျလဴီံူသ်ံတာ႓ီ ဆုႂက်ၿပိံ…သိခးင့ံတစ့ပီဒ့အ္ဖစ့ ႏႈတ့ခမ့ံထက့ကူန
ပ်င့ဵကးလါတယ့…။
…ဒဪ က်ၽန့ူတါ့ဵရ႔ေ ႏျလဴီံူသ်ံူတ်..။
ကါဆိံထါံတေဵ ဒိူကးါက့သါံၾကည့ၾကည့ဟါ က်ၽန့ူတါ့ဵ ႏျလဴီံူသ်ံသိခးင့ံရေ႔
လာႈင့ံဒဏ့ကာီ မတါံဆိံႏာီင့ဘုံလာ႓ီ အလာီလာီယဴီၾကည့လါမာတယ့။
ဒိလာီန႓…
ေ သိဆာီရင့ံ…သိဆာီရင့ံ…အါံအင့မေဵတဵအ
ေ ထာ။ အ႐ီီပ့ႀကာဲံ္ပတ့လက
ေ းတေဵ အထာ။
…ထပ့ၿပိံ နည့ံနည့ံ အါံအင့စီစည့ံမာတါနေ႓…ထပ့ဆာီတယ့…။
ူကးါက့သါံအတ်င့ံက ခးစ့္ခင့ံ ႐ီီတ့တရက့ မးက့ူတါင့မးါံခတ့လာီက့ူလသလါံ…။
မူရမရါ္မင့လာီက့တယ့။…က်ၽန့ူတါ့ အါံပာီတက့လါတယ့။
{ဒိမျါ ခးစ့္ခင့ံ…ငဪဵမျါရျာသမျးအါံ..မင့ံအတ်က့ သိခးင့ံမးါံသါ…္ဖစ့ူစရမယ့။
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မင့ံ ရျင့သန့လါတေဵ အထာူပဪဵ…။}
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သိဆာီရင့ံ…ခးစ့္ခင့ံရေ႔ မးက့ဝန့ံူတ် ပ်င့ဵလင့ံၿပိံ လႈပ့ရျါံလါတါကာီ ူတ်႔လာီက့တယ့။
ူကးါက့သါံူတ်က ကါထါံလးက့ရျာဆေပ…
ေ ။
ဒိူကးါက့သါံလည့ံ က်ၽန့ူတါ့ဵသိခးင့ံူအါက့မျါ မၾကါခင့က်အ
ေ က့ထ်က့သ်ါံမယ့…ယဴီၾကည့မာတယ့။
ထပ့ၿပိံ..အ႐ီီပ့ႀကာဲံ္ပတ့လေကး…။
{ခးစ့္ခင့ံ ္ပန့လည့ရျင့သန့ၿပိံ လ်တ့လပ့ထ်က့လါဖာ႓အ
ီ တ်က…
့
ငဪဆက့ဆာီရမယ့…။}
ဆက့ဆာီရင့ံ…ႏႈတ့ခမ့ံလႈပ့ႏာီင႐
့ ဴီူလံနေ႓ ဆက့ဆာီရင့ံ…
ၾကယ့တစ့ပ်င့ဵဟါ ူႂက်ကးလါၿပိံ..အလင့ံၾကည့ၾကည့ူတ် ကာီယ့ူပၚသ်န့ံခးလာီက့တယ့။
အလင့ံခတေဵ ခႏၶါ ရႊင့ပးလါတယ့။
ခးစ့္ခင့ံကလည့ံ လက့လျမ့ံရင့ံႀကာဲလာ႓.ီ ..။
အခန့ံ (၅)
ၾကယ့တစ့ပ်င့ဵူႂက်သါ် ံတေဵ ူလါက
ခင့ဗးါံသုငယ့ခးင့ံအတ်က့ ဝမ့ံနည့ံပဪတယ့ဗးါ…။ဒဪူပမေ…
ဵ သု႓သိခးင့ံူတ်ဟါ
ဒိကမၻါမျါ ဆက့ၿပိံရျင့သန့ူနမျါပဪ…။
…ဟီတ့တယ့…သု႓သိခးင့ံူတ်ဟါ ဒိကမၻါမျါ ဆက့လက့ရျင့သန့ူနသလာ…
ီ
သုလည့ံ တ္ခါံတစ့ဖက့မျါ သု႓ခးစ့္ခင့ံနေ႓ ရျင့သန့ရင့ံ
သိခးင့ံူတ်ဆက့ဆာီူနလာမ့ဵမယ့လ႓…
ာီ ထင့ပဪတယ့ဗးါ။
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ပန့ဒာီရါ
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အသဴမေဵူတံတစ့ပီဒ့

“ူမျးါ့သါူမျးါ့ ူပၚမလါသုရယ့ စာမ့ံကါံ.. မခးစ့လ႓မ
ာီ ီန့ံလာ႓ီ ပီန့ံူနလါံ... ကာီယ့ဵသိခးင့ံသဴူလံမးါံ ၾကါံရင့..”
ူဟါ...

ၾကါံရ္ပန့ၿပိ။

တာီံလးသ်ါံ္ပန့သလာီလာီ။

္မန့မါသိခးင့ံသဴ။
သုမရေ႔

အေသည့တာီက့ခန့ံရေ႔

ူသူသခးါခးါ

အာပ့ရါနဴူဘံက

ူရခးာဲံခန့ံ

နါံစာီက့ူထါင့ူတါဵ

္ပတင့ံူပဪက့ကူလံကူန

အထက့ဘက့က

အသဴက

ၾကည့ဵလာီက့လျးင့

တ႐ီီတ့ကတ့မျန့ူလံူတ်ကာီ

တစ်န့ံတစ

လျမ့ံ္မင့ူနရူလသည့။
အ္ပင့ဖ႔်ေ စည့ံပဴီက
ၾကည့ဵလျးင့

အဂၤလာပ့အကၡရါ

ူနါက့တစ့ထပ့

လျမ့ံ္မင့ူနရသည့။

အယ့လ့

အ္မင့ဵမျါ

လုသုတာတ့ဆာတ့လ႓ာီ

ပဴီသ႑ါန့

တည့ရျာူနတေဵ

ူထါင့ဵခးာဲံူနသ္ဖင့ဵ

အေသည့တီာက့ခန့ံူလံရေ႔

သုမတစ့ူယါက့တည့ံ

အါ႐ဴီစုံစာီက့

သုမအာပ့ခန့ံက
အ္ပင့နဴရဴ္ဖဳ္ဖဳကာီ
စါဖတ့ူနခးာန့ူတ်

မျါ ူရခးာဲံခန့ံထေက သိခးင့ံဆာီသဴ ခးာဲၾသၾသက လ်င့ဵပးဴလါတတ့သည့။
စၾကါံခဪစူတါဵ

္မန့မါသဴပိပိသသ

ၾကါံလာီက့တါမာ႓ ီ

အဴဵၾသစပ့စီစ်ါ

နါံစ်င့ဵလာီက့

တါူလါက့ပေ ္ဖစ့သည့။ ူနါက့ူတါဵ သုဆာီတဵေ သိခးင့ံူတ်က ရယ့စရါ ူကါင့ံတေဵအခဪူကါင့ံ ခဴစါံခးက့
အ္ပည့ဵန႓အ
ေ တည့ူပဪက့ ္ဖစ့လာီ္ဖစ့မ႓ာီ သူဘါကးစ်ါ ဒိအခးာန့ူရါက့တာီင့ံ သတာထါံ နါံူထါင့မာတါ ၾကါခေဵၿပိ။
တခဪတူလူတါဵ
ဆာီတတ့သည့။

သုက

ူခတ့ူပၚ

ဟစ့ပ့ူဟါဵပ့

တခဪတူလကးူတါဵလည့ံ

သိခးင့ံူတ်ကာီ

ပဪံစပ့ဆာီင့ံပဪ

ူခတ့ူဟါင့ံသိခးင့ံူတ်

တိံကါ

ခပ့္မဳံ္မဳံ

စႏၵယါံခးစ့ူဆ်တ႓ ာီ

ကာီူစါညာမ့ံသိခးင့ံတာ႓ီ တ်ဴူတံသာန့ံတန့ပဪမကးန့ အသဴူန အသဴထါံ္ဖင့ဵ အကးအန ဆာီခးင့ဆာီူန္ပန့သည့။
သုမ ႏျစ့သက့တတ့တေဵ စာီင့ံထိံဆာီင့တ႓ာီ ခင့ူမါင့တာီံတာ႓ီ သိခးင့ံူတ်ကာီ စာတ့ပဪလက့ပဪ ဆာီူနတေဵ ူန႓မးာဲံမျါူတါဵ
ဖတ့လက့စ စါအီပ့ကာီပင့ ူဘံခးကါ နါံစ်င့ဵမာူသံသည့။ တူန႓တူန႓ သု႓ခဴစါံခးက့ ူ္ပါင့ံလါတာီင့ံ
သိခးင့ံက

ူ္ပါင့ံူနတါ

ၿမာဲ႔္ပႏာီင့ငဴ
သိခးင့ံူတ်န႓ေ

္ဖစ့ႏာီင့သည့။

ူသံူသံူလံမျါ
ူရမႈန့ူရမႊါံူတ်ူအါက့မျါ

လုငယ့ူလံတစ့ူယါက့ူတါဵ

ူသခးါတါကူတါဵ

အခီလာီအာမ့န႓ူ
ေ ဝံတေဵ

တင့ံကးပ့လါတေဵ

စာတ့ူတ်ကာီ

ူလျးါ့ဖ်ပ့ူဆံူၾကါတတ့တဵေ

မ္ဖစ့ႏာီင့။

အနည့ံဆဴီံူတါဵ

တာီင့ံတပဪံက

သုဟါ
အသက့

ူခတ့မးာဲံစဴီက
သာပ့ကာီ

ငယ့ရ်ယ့တေဵ

၃ဝ

ဝန့ံကးင့

လုရ်ယ့တစ့ူယါက့ ္ဖစ့ရမည့။ ဒဪဆီာလျးင့ူတါဵ သုမနေ႓ မတာမ့ံမယာမ့ံူပဪဵ။
တကယ့ူတါဵ သုမ ဘဝထေမျါ တစာမ့ံူယါက့းါံူလံ တစ့ူယါက့ ဆာီတါကာီ မစါံအပ့တေဵ သစ့သိံတစ့လဴီံလာီ
ထာတ့လန့႓တၾကါံ

ူဝံူဝံက

ူရျါင့ခ်ါူနခေဵတါ

ကးင့ဵသါံရူနခေဵၿပိပေ။

ကဴအါံူလးါ့စ်ါ

ႏာီင့ငဴရပ့္ခါံမျါ
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ဘ်႔ေ လ်န့ဆက့တက့ဖ႓ာီ ူကးါင့ံဝင့ခ်င့ဵရူတါဵ အရင့ကတည့ံကခးခေဵတေဵ ဆဴီံ္ဖတ့ခးက့ူတ်က ပာီခာီင့မါလါခေဵသည့။

www.burmeseclassic.com

ငဪဵမျါအခးာန့ူတ်မရျာဘုံ…။ ငဪဵဘဝဟါ ငဪဵမာသါံစီအတ်က…
့ ။ ငဪဵမျါ လီပ့စရါူတ် အမးါံႀကိံရျာူသံတယ့…။ ဒဪက
သုမရေ႔ လက့သဴီံစကါံူတ်။
မာသါံစီမျါ အႀကိံတစ့ူယါက့ ္ဖစ့ရတါ ကဴဆာီံတယ့လ႓ ာီ မျတ့ယုရမလါံ။ ႐ာီံသါံတေဵ ဝန့ထမ့ံမာဘူတ်ဟါ
သုမတာ႓ီ

ူမါင့ႏျမူတ်ကာီ

လုတန့ံူစဵ

ထါံႏာီင႐
့ ဴီ

္ပည့တင
် ့ံကဘ်႔ေ ူလံ

တစ့လဴီံရဖာ႓ီ

ပဴဵပာီံူပံ႐ဴီအ္ပင့

ခမ့ံခမ့ံနါံနါံ မတည့ူဆါက့ူပံႏာီင့ခေဵတါကလည့ံ ဘယ့လာီမျ အ္ပစ့တင့ရက့စရါ မရျာပဪူလ။
ဒိကာီူရါက့လါူတါဵ

ူကးါင့ံစအပ့ၿပိံ

ရက့ပာီင့ံအတ်င့ံမျါ

အခးာန့ပာီင့ံ

အလီပ့တစ့ခီခီ

ရျါူနသည့ဟီ

ဆာီလါူသါ သုမကာီ သုငယ့ခးင့ံမးါံက အဴဵၾသတႀကိံ ၾကည့ဵၾကူလသည့။
“ခင့ူလံရယ့..

တကယ့

တရါံဝင့အလီပ့လီပ့ခ်င့ဵရမျါက

ပထမ

ူ္ခါက့လတန့ံ

ၿပိံမျူလ။

ခဏူတါဵ ူနလာီက့ပဪဥိံလါံ။ မာသ်ါံရင့လည့ံ မူကါင့ံဘုံ။ ူနါက့ၿပိံ စါူတ်က လာီက့ႏာီင့ပဪဵမလါံ
မူသခးါူသံဘုံူလ။ ဒိမျါက အဆာီင့ံမေန႓့ ူတ်ူရါ ပူရါဂးက့ူတ်ပဪ ႐ႈပ့ူနတါပေ။”
“မပုပဪနေ႓ဟါ.. စါူတ် လာီက့ႏာီင့မျါပဪ..”
သုမက

ရယ့ကးေကးေႏျင့ဵ

အလီပ့ူၾကါ့္ငါ

သည့လာီ

္ပန့ူ္ဖရင့ံ

ူကါ့လဴူသံူသံူလံူတ်ကာီ

မးက့ူ္ခမ္ပတ့

သတင့ံစါူတ်ကာီ

လျန့ကါ

လာီက့ၾကည့ဵူလဵရျာသည့။

အမယ့...

ညဆာီင့ံမးါံ လီပ့ႏာီင့လျးင့ တနါရိကာီ ၇ ူဒၚလါူတါင့ ရမယ့ ဆာီပေ။ ဒဪူပမေဵ တစ့ပတ့ အနည့ံဆဴီံလီပ့မျ
လီပ့ခကာီ စူပံမျါတေဵ။ ူၾသါ့.. ပညါသင့ဆီ သါ ရခေဵမယ့ ဆာီလျးင့ ူတါ့ူတါ့ အဆင့ူ္ပမျါပေူလ။
ႏာီင့ငဴ္ခါံထ်က့ဖ႓ာီ ဆီာသည့မျါ အပာီစီူင်ရယ့လ႓ာီ ဘါမျ မရျာႏာီင့ခေဵတဵေ သုမတာ႓ီ မာသါံစီူလံ အဖာ႓ူ
ီ တါဵ အူတါ့ဵကာီ
ကသိလင့တ ႏာီင့ခေဵပဪသည့။ ူကးါင့ံူလျးါက့စရာတ့က အစ္ပဲလာ႓ ီ ူလယါဥ့ခ၊ ူကးါင့ံလခႏျင့ဵ ဒိကာီူရါက့လျးင့
အနည့ံဆဴီံ တစ့လစါ ူနထာီင့စရာတ့အတ်က့ ူဆ်မးာဲံမးါံထဴမျ ူခတၱူခးံယုလါခေဵရူသါ ူင်ူၾကံပမါဏက
သုမကာီ ဖာစိံသည့။ ဒိၾကါံထေ ဆယ့ူကးါ့သက့ ူမါင့ူလံက တဖ်ဖ် မျါတတ့ူသံသည့။
“မမ.. ဟာီမျါ Levis ဂးင့ံူဘါင့ံဘိူတ် ဆာီရင့ ူနါက့ဆဴီံူပၚဒိဇာီင့ံနေ႓ အစစ့လည့ံ ္ဖစ့တါ ူသခးါတယ့။
က်ၽန့ူတါ့ဵအတ်က့ ဝယ့ထည့ဵူပံလာီက့ူနါ့။ က်ၽန့ူတါဵ ခဪံဆာီက့ဇ့ကာီ မျတ့သါ် ံ။”
“ဟေဵ.. ူမါင့ူလံရယ့..။ အနည့ံဆဴီံူတါဵ ူဒၚလါ တစ့ရါူကးါ့မျါူပဪဵ။ နင့ကလည့ံ ၾကည့ဵကးက့မျါပဪဥိံ။
နင့ဵအစ့မက ူကးါင့ံသ်ါံတက့တါူလ။ ူကးါင့ံၿပိံသ်ါံၿပိံ အလီပ့ရမျ ငဪတတ့ႏာီင့ရင့ ဝယ့ူပံမျါူပဪဵ။”
သည့လာီ
အခးစ့ဆဴီံ

္ပန့ူ္ပါမာူပမေဵ

L e v i s

ူမါင့ူလံနေ႓လာီက့မျါပေ

ဆာီင့ူရျ႔က

္ဖတ့ူလျးါက့မာတီာင့ံ

ဒိအူရါင့ူလံ္မင့ရင့

ဟာီဒိဇာီင့ံူလံဆာီရင့

သုလာီခးင့ရျါမယ့..

စသည့္ဖင့ဵ
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အူတ်ံူရါက့မာူသံသည့။

www.burmeseclassic.com
သည့ူတါဵလည့ံ သုမရေ႔ တ်က့ခးက့မႈူတ်က ပာီမာီ ကးစ့လးစ့လါခေဵသည့။ ူခဪက့ဆ်ူ
ေ ္ခါက့ ၅ ထီပ့ပဪတါက
ဒိတဴဆာပ့ဆာီလျးင့ ၁ ူဒၚလါနေ႓ ဆင့ဵ ၈ဝ ပေကးမယ့။ ၾကက့ဥ ၁ဝ လဴီံပဪူသါကဒ့ ဝယ့လျးင့ ဘယ့အမးာဲံအစါံက
၂ ူဒၚလါူအါက့ ္ဖစ့မလေ။ ဘယ့လာီ စါံူသါက့ရင့ အသက့သါဆဴီံ ္ဖစ့မလေ။ ူကးါင့ံသ်ါံခးာန့ ညူန ၅
နါရိကူန ည ၉ နါရိ။ စါကးက့ခးာန့ ည ၁ နါရိ အထာထါံ။ မနက့ူစါူစါ ထၿပိံ အခးာန့ပာီင့ံအလီပ့ ၆
နါရိူလါက့ လီပ့မယ့ဆာီရင့…။ မလာီအပ့ရင့ ဖီန့ံမဆက့ၾကပဪနေ႓ူနါ့။ ဘါ... သုငယ့ခးင့ံူတ် စီူဝံပ်ေဟီတ့လါံ။
ဘီန့ံႀကိံူကးါင့ံ

အလႉ..။

ူဆါရိံ။

က်ၽန့မ

မလါႏာီင့ဘုံ။

တကယ့ကာီ

အခးာန့မရလာ႓ပ
ီ ဪူနါ့..။

သုမဟါ ူင်ူၾကံတ်က့ခးက့မႈူတ်န႓ေ အခးာန့ူတ်န႓ေ ႐ီန့ံကန့ လ်န့ဆ်ေူနူလရေ႔။
အမာူ္မထက့

အဆမတန့

တာီံတက့ူနတေဵ

ကီန့တာီက့ႀကိံူတ်န႓၊ေ

လျပသစ့လင
် ့တေဵ

ရျါံပဪံလီာက့တါက်ယ့။

စါအီပ့ထုထုူတ်ထမ
ေ ျါ

က်ၽန့ံ္ပါ္ပါ

ႏာီင့ငဴူသံူသံူလံမျါ

အသဴီံအူဆါင့ူတ်န႓။ေ
ူခဪင့ံႏျစ့လ႓။ာီ

ခမ့ံနါံထည့ဝဪတေဵ

သုမအတ်က့ူတါဵ

အခးာန့ပာီင့ံ

ူႏ်ံူထ်ံခီာလႈဴရါ

အလီပ့ခ်င့ထေမျါ

အလီပ့ၾကပ့ရ႔ေ

အဆုအႀကာမ့ံသဴၾကါံမျါ အမျါံအယ်င့ံနည့ံူအါင့ အါ႐ဴီစုံစာီက့ ူညါင့ံညါလာ႓။ီ သည့လာီန႓ေ သုမပာီင့ဆာီင့တေဵ
ညနက့နက့ူတ်

ူရါက့တဵအ
ေ ခဪမျါူတါဵ

ၾကင့နါတတ့တေဵ

တူယါက့ူယါက့ရ႔ေ

ရင့ခ်င့ထမ
ေ ျါမးါံ

ခ်ၽေႏ႔်ေ တာီံဝင့ခ်င့ဵ ရခေဵမယ့ ဆာီရင့...။ အာီံ... မလာီအပ့တဵေ အူတ်ံူတ်ကာီ ူမါင့ံထီတ့လာီက့ရ္ပန့ၿပိ။
သုမအတ်က့

နါံခီာရါဆာီတါ

အခန့ံကးဥ့ံကူလံသါ

သုမတစ့ူယါက့တည့ံပေ

္ဖစ့သည့။

ရျာူနတတ့တေဵ

ညရေ႔တာတ့ဆာတ့္ခင့ံူတ်က

ဆုပ်က့ူနတေဵ ူသ်ံူၾကါူတ်ကာီ အနည့ထာီင့ူစသည့။ မနက့ည

ူဟါသည့

သုမရေ႔

တူန႓လဴီံ

ဝင့ခးာန့ထက
် ့ခးာန့ မတာီက့ဆာီင့လ႓ာီ သုမရေ႔

ခီတင့ူဘံက အခန့ံူဖါ့န႓ဆ
ေ ာီတါလည့ံ မးက့ႏျါခးင့ံ မဆာီင့္ဖစ့ခေဵတါ ဘယ့ႏျစ့လ ၾကါူနၿပိလ။ေ
“ဒိတခဪ လမင့ံူတ်႔ရင့ ္ပဴဲံ္ဖစ့ူအါင့ ္ပဴဲံ္ပလာီက့ပဪက်ယ့..”
ူဟါ.. သိခးင့ံက ူ္ပါင့ံသ်ါံ္ပန့ၿပိ။ ဒိည သု နည့ံနည့ံ ူပးါ့ူနသလါံ။ အသဴက ရႊင့ပးတေဵ အရာပ့အူယါင့
ပဪူနသည့။

တခဪတူလူတါဵ

သုဟါ

ဘယ့လာီပဴီပန့ံလေ

တစ့တာီက့တည့ံ

ူနၾကသုူတ်မ႓ာီ

အလီပ့သါ် ံခးာန့

မဆဴီႏာီင့ဘုံလါံ။

သုဘယ့လာီပဴီစဴလေ

မသာမသါ

သုမ

ူကးါင့ံသ်ါံခးာန့ူတ်မျါ

တူစဵတူစါင့ံ

သာခးင့လျပဪသည့။

ဓါတ့ူလျခဪံထေ

ၾကည့ဵလီာက႐
့ ဴီနေ႓ူတါဵ

္ဖစ့္ဖစ့

အ္ပစ့မ္ဖစ့ႏာီင့ဘုံ

ထင့ပဪရေ႔။
ခီတူလါူတါဵ

အလီပ့ပင့ပန့ံလာ႓လ
ီ ါံ

အာပ့ူရံူတ်ပးက့လ်န့ံလာ႓လ
ီ ါံ။

ခဴစါံရသည့က

ႏ်မ့ံႏ်မ့ံလးလး

ရိရိူဝူဝ။ မျတ့ဉါဏ့ူတ်ကလည့ံ အရင့လာီ မူကါင့ံခးင့ူတါဵ။ တခဪတူလမးါံဆာီ ဒဪ အလီပ့သါ် ံရမယ့ဵ
အခးာန့လါံ ူကးါင့ံသ်ါံရမယ့ဵ အခးာန့လါံဟီ ူဝူဝဝဪံဝဪံ ႏာီင့လ်န့ံလျသည့။ ူန႓တဓုဝ ပဴီမျန့လႈပ့ရျါံူနူသါ
စက့႐ီပ့ဆန့ဆန့ ဇယါံက်က့ထမ
ေ ျါ ူဟါဒိအခန့ံထေက သုမ၏ ကာီယ့ပာီင့အခးာန့ူလံဆိ ္ပန့ူရါက့မျသါ
အသာစာတ့က

္ပည့ဵ္ပည့ဵဝဝ

္ပန့ဝင့လါသည့ဟီ

ဆာီႏာီင့မည့။

သစ့သါံစါံပ်ေူလံ

တစ့လဴီံရယ့၊

စါအီပ့ထုထုူတ်ရယ့၊ အဆင့အယင့ကင့ံမေဵတဵေ တစ့ူယါက့အာပ့ အာပ့ရါ တစ့ခီရယ့၊ ဘယ့ူတါဵမျ မးက့ႏျါခးင့ံ
မဆာီင့္ဖစ့တဵေ အခန့ံူဖါ့ရ႔ေ လုမရျာတဵေ ခီတင့ရယ့၊ တခးက့ခးက့္မည့ူနတေဵ နါရိသဴူတ်ရယ့၊ လူရါင့ကာီ
လျမ့ံၾကါံရတတ့တေဵ သု႓သိခးင့ံသဴ ခးာဲၾသၾသရယ့ူပဪဵ။ အေဒဪ.. သုမရေ႔ ကာီယ့ပာီင့အခးာန့ူတ်မျါ သုမ ပာီင့ဆီာင့တေဵ
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ကမၻါ..။

om

မ္မင့ရတေဵ ္ပတင့ံူပဪက့ရယ့၊ ူသ်႔ူသ်႔ူ္ခါက့ူ္ခါက့ အီတ့နဴရဴ္ဖဳ္ဖဳူတ်ရယ့၊ ၿပိံူတါဵ.. ၿပိံူတါဵ.. သေဵသေဵ

www.burmeseclassic.com

ူမူမူရ.. ူနါက့ သဴီံလ ူလါက့ဆာီ အူႂက်ံယုလါခေဵတေဵ ပာီက့ဆဴူတ် ူကးမယ့ ထင့ပဪတယ့။ ူနါက့
ပညါသင့ႏျစ့ထမ
ေ ျါူတါဵ အာမ့ကာီ ပဴီမျန့ ူင်ပ႓ႏ
ာီ ာီင့ူအါင့ အထာ သမိံႀကာဲံစါံပဪမယ့။ ္ဖစ့ႏာီင့ရင့ ပညါသင့ဆီ
ရူအါင့လည့ံ

္ပန့ူလျးါက့ၾကည့ဵဥိံမျါ

ဖီန့ံဆက့ရတါကလည့ံ

ူမူမရေ႔..။

ူစးံႀကိံလာီက့တါ။

အူတ်ံထေမျါ

အလ်မ့ံူ္ဖခ

လာ႓ ီ

အာမ့ကာီ

စါူရံူနမာ္ပန့သည့။

သုမဘါသါ

နါမည့ူပံထါံသည့ဵ

ဖီန့ံကဒ့ကူလံူတ်ရ႔ေ ကီန့ကးစရာတ့ကာီူတါဵ တ်က့တက
် ့ခးက့ခးက့ မ္ဖစ့မာူအါင့ အတတ့ႏာီင့ဆဴီံ ူနပဪသည့။
အူဝံူရါက့

သမိံႀကိံရေ႔

အဆင့ူ္ပသလါံ...
စကါံလဴီံူတ်ပေ

အသဴူလံကာီ

ပဴီမျန့ၾကါံရမျ

ူနူကါင့ံသလါံ...

္ဖစ့ူစကါမု

အေသည့

ဘါမျ

စကါံူတ်

ူဖူဖနေ႓

ူမူမက

မထုံ္ခါံူသါ
ူနါက့က်ယ့က

အါံရျာသတေဵ။

အါလါပ
မ္မင့ႏာီင့တေဵ

သလႅါပ

စ်မ့ံအါံူတ်ကာီ

သုမက ူကါင့ံူကါင့ံ တန့ဖာီံထါံပဪသည့ူလ။
သိခးင့ံသဴက

ူပးါက့သါ် ံခေဵၿပိ….။

တာတ့ဆာတ့ူနူသါ

အခန့ံကးဥ့ံူလံထေမျါ

အသက့႐ျဳ

မဝသလာီ ူမါလးလါ္ပန့သည့။ နါံထေမျါ ူလူတ် စိစိူလါင့ူလါင့ ္ဖစ့လါသလာီလာီ။ အာီံ….ထာီင့ူနတါ
ၾကါသ်ါံလာ႓မ
ီ းါံလါံ။

တခဪတူလူတါဵလည့ံ

အခန့ံ္ပင့ထ်က့

လမ့ံူလံဘါူလံ

ူလျးါက့ဥိံမျပဪပေ။

သုမကာီ ူရူလံထ်က့ူသါက့ လမ့ံူလံထ်က့ူလျးါက့ဖ႓ ာီ သတာူပံမယ့ဵလုမရျာ။ ညူနစါ ဘယ့လာီစါံသလေ
သတာတရ ူမံ္မန့ံမည့ဵသုမရျာ။ စါၾကည့ဵူနရင့ံ ူမါူမါပန့ံပန့ံ အာပ့ူပးါ့သ်ါံလျးင့ ူစါင့္ခဴဲူပံမည့ဵသုမရျာ။
သုမ

အာမ့္ပန့

ူနါက့ကးခးာန့ူတ်မျါ

စာတ့ပု

ူစါင့ဵူနမယ့ဵသု

မရျာ..။

တာီက့ခန့ံကူလံထေမျါ

သုမူနတေဵအခန့ံကူရါ တဖက့ခန့ံကူရါ ူနၾကသု အခန့ံူဖါ့ူတ်မျါလည့ံ အလီပ့ကာီယ့စိ ူကးါင့ံကာီယ့
စိ္ဖင့ဵ ္ဖတ့သန့ံူနရသည့ဵ ကာီယ့ပာီင့ ဇယါံက်က့ကူလံူတ် ကာီယ့စိႏျင့ဵူလ။

ဧည့ဵခန့ံထေကာီ အထ်က့

အဝင့တဴခဪံက ူသါဵခူလါက့ ္မည့သဴကာီ ၾကါံလာီက့ရသည့။ တူယါက့ူယါကအာမ့္ပန့လါၿပိ ထင့ပဪရေ႔။
ပ်င့ဵလါတေဵ

တဴခဪံနေ႓အတု

အခန့ံထေကာီ

ဝင့လါူသါ

ူယါက့းါံူလံ

ႏျစ့ူယါက့န႓ ေ

တ႐ီီတ့ပဴီစဴ

အမးာဲံသမိံတစ့ူယါက့က ဧည့ဵခန့ံမျါ မတ့တပ့ရပ့ူနူသါ သုမကာီ ႏႈတ့မဆက့ၾကပဪ။
“အခန့ံက ူတါ့ူတါ့ကးယ့သါံပေ.. ူလဝင့ူလထ်က့လည့ံ မဆီာံပဪဘုံ”
သုမ မျတ့မာူနတေဵ အသဴခးာဲၾသၾသကာီ ၾကါံလာီက့ရသည့။ သုက ဆက့ူ္ပါ္ပန့သည့။
“က်ၽန့ူတါ့တ႓က
ာီ ဒိအခန့ံ အူပၚထပ့မျါပေ ူနူတါဵ ဒိရပ့ကက
် ့န႓က
ေ ူတါဵ ရင့ံႏျိံၿပိံသါံ ္ဖစ့ူနၿပိူလ”
သုမ ရင့ထမ
ေ ျါ တဖးပ့ဖးပ့ ္ဖစ့လါသည့။ ဒိ အသဴ... သိခးင့ံဆာီခေဵတဵေ အသဴ။ ဟီတ့တယ့။ ဒဪ... သုမျ သု အစစ့ပေ။
ဘါလါလီပ့တါလေ

ဟင့။

ဟာီဘက့ခန့ံက

တူယါက့ူယါက့န႓ ေ

သုငယ့ခးင့ံမာ႓ီ

လါလည့တါလါံ။

ဒဪဆာီရင့ ူနါက့ကာီ သုမနေ႓ ခင့မင့ဖ႓ူ
ာီ တါင့ ္ဖစ့ူကါင့ံ ္ဖစ့လါႏာီင့မယ့ူပဪဵ။ အာီံ... တာီက့ဆာီင့လာီက့တါ။ ္ဗဲန့ံခနေ
သုမ

အူတ်ံကာီ

သုမ

္ပန့ရျက့ကါ

ူခဪင့ံငဴ႓လ
ီ ီာက့မာပဪသည့။

ၿပိံူတါဵမျ

သု႔မးက့ႏျါကာီ

လျမ့ံၾကည့ဵၿပိံ ္ပဴဲံ္ပမည့အလီပ့ သုမအခန့ံူဘံက အခန့ံထေကာီ သုတ႓ဝ
ာီ င့သါ် ံၾကသည့။ ူဟါ.... ဒဪကူတါဵ
ပာီင့စာီံပာီင့နင့ံပဪလါံ။

သုမ

မူနႏာီင့ဘေ

လာီက့ဝင့သါ် ံူတါဵ

အခန့ံတစ့ခီလဴီံမျါ

ပစၥည့ံူတ်

ရျင့ံလင့ံူနသည့ကာီ ူတ်႔လာီက့ရသည့။ ဟင့.. ဒိအခန့ံက သုတ႓ူ
ာီ တ် ဘယ့တီန့ံက ူ္ပါင့ံသ်ါံၾကပဪလာမ့ဵ။
သုမကာီူတါင့ မူ္ပါမဆာီ။

om

“က်ၽန့ူတါ့တ႓ာီ အာမ့ရျင့က ဆက့မငျါံူတါဵဘုံဆာီလ႓ာီ ဒိအခန့ံကာီ လါၾကည့ဵတါပဪ။”
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တ႐ီီတ့အမးာဲံသမိံက ူခဪင့ံတညာတ့ညာတ့ လီပ့ူနသည့။

www.burmeseclassic.com
ဟင့.. ဒိလာီဆာီ သုတ႓က
ာီ
အခန့ံလါငျါံတါူပဪဵ။ ဒဪူပမေဵ... ဒဪူပမေဵ။ ူနပဪဥိံ။ အခီက ူယါက့းါံူလံူတ်ကာီ
ငျါံဖာ႓တ
ီ ဵလ
ေ ါံ။

ဒိဘက့အခန့ံထေမျါ

ဟာီတ႐ီီတ့အမးာဲံသမိံ

မာန့ံကူလံူတ်

ဟါ

ပ်ေစါံ

ူနူနတယ့ူလ။

္ဖစ့မျါူပဪဵ။

သုမ

စာတ့တာီသါ် ံသည့။

ပ်ေစါံူတ်ဟါ

သာပ့ခက့တါပေ။

ဒိလာီ ူရါူႏျါ ူနလာ႓ူ
ီ တါဵ ္ဖစ့မလါံ။ လုအသစ့သင
် ့ံရင့လည့ံ မာန့ံကူလံအခးင့ံခးင့ံမျပေ ္ဖစ့ူတါဵမျါူပဪဵ။
သုမက

တခီခီူ္ပါဖာ႓ီ

အမးာဲံသမိံကာီ

ဟန့္ပင့ူတါဵ

ူယါက့းါံူလံ

ႏျစ့ူယါက့က

မိံဖာီူခးါင့ဘက့

ဆာီပေ။

ူကးါင့ံတဖက့န႓ ေ

ထ်က့သါ် ံၾက္ပန့သည့။ သုမက သုတ႓ူ
ာီ နါက့က လာီက့သါ် ံလာီက့ပဪသည့။
“ဒဪဆာီ တာီက့ခန့ံ တစ့ခန့ံလဴီံ ငျါံဖာ႓ီ လ်တ့ူနတါူပဪဵ.. ဟီတ့လါံ”
ဟင့.. ဒဪက ဘါကာီ ဆီာလာီတါလေ။
“ဒိမျါ

အရမ့ံႀကာဲံစါံတေဵ

ူကါင့မူလံတစ့ူယါက့

ူနခေဵတယ့

အအာပ့ပးက့အစါံပးက့ ူနလ်န့ံူတါဵ စာတ့မူကါင့ံစရါ ၾကဴဲရတါူပဪဵကါ် ”
အသဴခးာဲၾသၾသတစ့ူယါက့ရ႔ေ

သုငယ့ခးင့ံ္ဖစ့ဟန့တုသုက

ခပ့တာီံတာီံ

ူ္ပါသည့။

သုတ႓ ာီ

ဘါူတ် ူ္ပါူနၾကပဪလာမ့ဵ။
“ပ်င့ဵပ်င့ဵလင့ံလင့ံ

ူ္ပါရရင့ူတါဵ

အခန့ံူဖါ့ူတ်လည့ံ

ူၾကါက့လန့႓ၿပိံ

အေဒိကတည့ံက

ူ္ပါင့ံ

သ်ါံၾကတါပေ။ ူကါင့မူလံက မက်ၽတ့မလ်တ့ဘေ ရျာူနတယ့လ႓ ာီ ယုဆၾကတယ့။”
ဘီရါံ ဘီရါံ။ သုမ တစ့ကာီယ့လဴီံ ူသ်ံူတ် ္ဖန့ံခနေ ူ္ပါင့ံ္ပန့စိံသ်ါံသလာီ ခဴစါံလာီက့ရသည့။ ဒဪ.. ဒဪ..
ဘယ့သ႓အ
ု ူၾကါင့ံ ူ္ပါူနၾကတါလေ။ မဟီတ့တါူတ်..။ တဆာတ့ူလါက့.. ရျင့တ႓.ာီ . လ်န့လါၿပိ။
“ူ္ပါင့ံလါရင့ူတါဵ အူပၚထပ့ူအါက့ထပ့ပေ ဆာီူတါဵ ူ္ပါင့ံတေဵစရာတ့ သက့သါတါူပဪဵ။ ဘါ္ဖစ့လေကါ်
ငဪတာ႓က
ီ ူယါက့းါံူလံူတ်ခးည့ံပေဟါ။ မူၾကါက့ပဪနေ႓။”
သ်ါံ...။

ရျင့တ႓ီာ

အါံလဴီံ

ထ်က့သါ် ံ။

ဒဪ..

က်ၽန့မ

ူနူနတေဵ

အာမ…
့ ။

အါံအင့ူတ်ရျာသမျး

႐ီီန့ံကါ

သုတ႓အ
ာီ ါံလဴီံကာီ တာီံဝင့… လက့ဖဝဪံူတ်န႓ေ ႐ာီက့ပီတ့...။ အာီ... မရပဪလါံ။ သုမရေ႔ လက့ူတ်ဟါ ဘါမျမရျာတဵေ
ဗလါနယ့ကာီသါ ႐ာီက့ခတ့ူနူတါဵသည့ူလ။
“အေဒိူကါင့မူလံနါမည့က ခင့ူလံ ဆာီလါံ...”
သုမ

မာီက့ခနေ

္ဖစ့သ်ါံသည့။

အခန့ံူထါင့ဵကူလံမျါ

ဘါကာီမျ

မၾကါံူတါဵ

အါံအင့ခးာန႓စ
ေ ်ါ

မ္မင့ူတါဵ...

ူပးါဵူခ်ကးသ်ါံ...။

မးက့လဴီံထေမျါ

နိနိ္ပါ္ပါ…။

တဴခဪံ္ပန့ပာတ့လာီက့ၿပိ။

စကါံူ္ပါသဴမးါံ ူ္ခသဴမးါံ တ္ဖည့ံ္ဖည့ံ ူဝံသ်ါံသည့။
ဒဪဆာီရင့ … သုမဟါ... သုမဟါ...
တာတ့ဆာတ့ူနတေဵ အခန့ံူလံထေမျါူတါဵ ဘယ့သုမျ မၾကါံႏာီင့တဵေ ငာ႐
ီ ာႈက့သဴူတ်သါ ပေဵတင့ထပ့ကးန့ရစ့ခေဵၿပိ။
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ပန့ဒာီရါ

www.burmeseclassic.com
ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ
ghost record

ူၾကါက့ခးင့သုမးါံ မဖတ့ရ
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ဆုံခက့မင့ံ

www.burmeseclassic.com
ူၾကါက့ခးင့သုမးါံ မဖတ့ရ
(ယခီစါစီတင
် ့

ပဪရျာူသါ

ႀကာဲတင့အသာူပံအပ့ပဪသည့။

ဇါတ့ူကါင့
ထာ႓ူ
ီ ၾကါင့ဵ

“ဧက”သည့
၄င့ံသည့

တူစၦတစ့ူကါင့္ဖစ့ူၾကါင့ံ
တူစၦ္ဖစ့ူၾကါင့ံ

္မႇဲပ့ထါံၿပိံ

ဇါတ့သာမ့ံမျ ူဖါ့္ပလာီက့သလာီမးာဲံ ဟါခနေ ဟင့ခနေ ္ဖစ့သါ် ံရူသါ ခဴစါံမႈမးာဲံ ရရျာမည့မဟီတ့ပဪူၾကါင့ံ။ )
တညတ်င့

ဧကသည့

တဥိံတူလူတါဵ
အပးင့ံူ္ပ

တစ့ူကါင့တည့ံူနရတါ

ူတ်႔ူကါင့ံပဪရေ႔ဟီ

ူကတိဗ်ိ

သ်ါံဟေတါမးဲာံ၊

ဟာီဟာီဒိဒိ

ပးင့ံရာလါသ္ဖင့ဵ

ူလျးါက့လါခေဵသည့။

မါဆပ့သါ် ံၿပိံ

ူ္ခါက့လျန႓စ
့ ရါ

သု႓လာီ

အူၾကါူလျးါဵတါမးာဲံ

တူစၦဆာီတါကလည့ံ
လီပ့လ႓ရ
ာီ တါမျမဟီတ့ပေ။

သည့ူန႓ကးမျ ဘယ့လာီ္ဖစ့တယ့မသာ၊ ူ္ခါက့စရါလျန႓စ
့ ရါ လုသတၱဝဪတစ့ူယါက့မျကာီ မူတ်႔။
ကါဖးဳံမးါံ

ထီတ့ထါံူလူရါဵသလါံပေ။

သည့လုူတ်ကလည့ံ

မူကါင့ံ။

သုတ႓ဟ
ာီ ါသုတ႓ာီ

ဧကႏၱ
ူပၚတါ

ဆ်ေခးင့တါအူၾကါင့ံ္ပဲၿပိံ၊ ညမထ်က့ရ ဘါမလီပ့ရ ဘါညါနေ႓။ တကယ့တမ့ံ ဒီကၡူရါက့တါက ဧကတာ႓လ
ီ ာီ
တူစၦူတ်ပေ္ဖစ့သည့။ စဥ့ံစါံၾကည့ဵူလ။ သည့လာီ ညဘက့ကူလံပေ ူ္ခါက့ရလျန႓ရ
့ တါကာီ၊ ညမထ်က့ရဆာီၿပိံ
ကါဖးဳံထီတ့ူတါဵ

ဘါသ်ါံလီပ့ရမျါလေ။

တူစၦလည့ံ

တူစၦအလီပ့မလီပ့ရ။

ူၾသါ့..

ဒီကၡ။

သ်ယ့ဝာီက့ူသါနည့ံ္ဖင့ဵ တူစၦအခ်င့ဵအူရံ ခးဲာံူဖါက့ခဴရတါပေ္ဖစ့သည့။
ပးင့ံလာ႓ီ

ူ္ခါက့ဖ႓လ
ာီ ျန႓ဖ
့ ာီ႓

လာီက့ရျါပဪတယ့၊

လာီက့ရျါရင့ံ

ပာီပးင့ံလါရတေဵအ္ဖစ့။

ူဟါ..

ူ္ပါရင့ံဆာီ

ရင့ံ ူတ်႔ပဪၿပိ။ ္ခဴကးယ့ႀကိံတစ့္ခဴူရျ႔ရျာ အီတ့ခဴီတင
် ့ ထာီင့ူနူသါ မာန့ံမငယ့တစ့ူယါက့။ အ္ဖဳူရါင့ဂဪဝန့ႏျင့ဵ
ဆဴပင့ရျည့ဖါံလးါံခးလးက့။

သရေကါံူတ်ထေမျါ

ူတ်႔ရတတ့ူသါ

ပဴီစဴမးာဲံ။

ဟါ..

ဒဪ..

ဒဪ္ဖင့ဵ

သရေမမးါံ ္ဖစ့ူနမလါံ။ အမယ့ူလံ.. သ.. သ.. သရေမ.. လီပ့.. လီပ့ၾကပဪဥိံ။ အယ့.. မဟီတ့ူသံပဪဘုံ။
သုကာီယ့တာီင့က သရေပေူလ။ ဘါလာ႓ီ သရေူၾကါက့ရမျါလေ။ သရေ္ဖစ့တါ တစ့လပင့ မ္ပည့ဵတတ့ူသံူတါဵ
ခီလာီပေ တခဪတူလ ူမဵူမဵူနတတ့သည့။ သု႓လာီ တူစၦပေလါံ၊ ဒဪမျမဟီတ့ လုလါံ၊ က်ေက်ေ္ပါံ္ပါံသာရူအါင့
တယ့လိပသိ္ဖင့ဵ မက့ူဆဵခး့ပ႓ၾာီ ကည့ဵလာီက့သည့။ ူႁမ်ူႁမ်ခးင့ံ ူ္ခ္မင့ ဆာီသလာီပေ၊ တူစၦတူစၦခးင့ံကးလည့ံ
အဆက့အသ်ယ့ရျာသည့ူလ။ ခဏူစါင့ဵၾကည့ဵသည့။ မက့ူဆဵခး့္ပန့မလါ။ ူသခးါသည့၊ လုမျ လုအစစ့ပေ။
ဧက ူကါင့မူလံအနါံသာ႓ီ ကပ့သ်ါံၿပိံ အသဴ္ဖင့ဵ ူ္ခါက့လျန႓လ
့ ာီက့သည့။
“ ဝုံ ထ်ါံ ဟါံ ဟါံ ဟါံ ”
ူၾကါက့လန့႓ဖာီ႓ ူနူနသါသါ တီတ့တီတ့မျးမလႈပ့။ သု႓အသဴမးါံ တာီံူနလာ႓လ
ီ ါံ။ အသဴကာီ ္မႇင့ဵလာီက့သည့။
“ ဝုံ ထ်ါံ ဟါံ ဟါံ

ဟါံ ”
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ဟင့.. ဘါမျမထုံ။

www.burmeseclassic.com
“ ဝုံ ထ်ါံ ဟါံ ဟါံ ဟါံ..
အသဴကီန့

အဟ်တ့ အဟ်တ့ ”

အဆဴီံထာ္မႇင့ဵလာီက့ရါ

႐ႈပ့တယ့ူတါင့

မထင့

ူခးါင့ံပဪဆာီံသည့အထာ။

(အေူလ)

ဖီတ့ူလတေဵ

သာ႓ူ
ီ သါ့
ငဪံပာ

ဒင့ံကူလံက
ရျာတယ့ူတါင့

ဖာူလတေဵ

ငပီတ့

မထင့။

အင့ံ..

ဒိူလါက့ူအါ့ူ္ခါက့တါူတါင့ ဘါမျမ္ဖစ့ရင့ ဒင့ံ နါံပင့ံူနလာ႓္ီ ဖစ့မျါပေ။ အသဴန႓ူ
ေ ္ခါက့မရူတါဵူရါ
ဘါ္ဖစ့ူသံလေ၊ ႐ီပ့န႓ူ
ေ ္ခါက့မျါူပဪဵ။ ကာီယ့ကတူစၦပေဟါ။ ဘယ့ူလါက့ပေ သတၱာူကါင့ံပဪတယ့ူ္ပါူ္ပါ၊
တူစၦအခ်က့တကယ့္မင့ရင့ ူသ်ံပးက့သ်ါံတေဵသုူတ်ခးည့ံပေ။
သု႓အစ်မ့ံ္ဖင့ဵ ူကါင့မူလံတစ့ူယါက့တည့ံသါ သု႓ကာီ္မင့ႏာီင့ူစရန့ ္ပလာီက့သည့။ ူကါင့မူလံ၏ူရျ႔
ခပ့လျမ့ံလျမ့ံတ်င့ ူ္ခူထါက့မပဪဘေ ဘယ့မျညါ ္ဖတ့ူ္ပံ္ပ၏။
ဟင့.. ူၾကါက့ူအါင့ူ္ခါက့ပဪတယ့ဆာီမျ၊ ူကးါက့႐ီပ့လာီပဪပေလါံ ဒင့ံက။ ညါမျဘယ့ ္ဖတ့ူ္ပံ္ပ္ပန့၏။
မထုံ္ခါံ။
ဥိံတည့၍

သည့လဒမူလံဟါ
ူ္ခူထါက့မပဪဘေ

မးက့စာမးါံမႈန့သလါံပေ။

္ဖည့ံ္ဖည့ံခးင့ံ

သည့တစ့ခဪူတါဵ

ူလျးါက့သါ် ံလာီက့သည့။

ဟင့...

ူကါင့မူလံဆိ
အူၾကါင့သါံကာီ

စာီက့ၾကည့ဵူနတါပေ။ ူၾသါ့.. ခီမျ သတာရသည့။ သုက ူ္ခါက့ူထါင့မပဪဘေသါ ူ္ခါက့ူနတါ၊ ႐ီပ့ရည့ကး
မူ္ပါင့ံရူသံ။

လု႓ဘဝတီန့ံကလာီ

ခပ့ူ္ဖါင့ဵူ္ဖါင့ဵမ႓၊ာီ

ူဟါလိံဝီဒ့မင့ံသါံ

တ်မ့ခ႐ီစ့ႏျင့ဵ

မျါံၿပိံ

မူၾကါက့တါ္ဖစ့မည့။
ထာ႓ူ
ီ ၾကါင့ဵ ဟာီံတီန့ံက ္မန့မါသရေကါံူတ်ထေကလာီ အရပ့ကာီ ရျစ့ူပခန့႓ ရျည့လာီက့သည့။ မးက့လဴီံကာီ
စူကါခန့႓

္ပဳံလာီက့သည့။

ပဪံစပ့ကာီ

ူရတ်င့ံႏႈတ့ခမ့ံခန့႓

္ဖေလာီက့သည့။

လျးါကာီ

တစ့ူတါင့ခန့႓

ထီတ့လာီက့သည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ ူကါင့မူလံကူတါဵ မ္ဖဴဲူရံခး မ္ဖဴဲ။ စာီက့ၾကည့ဵူနသည့။ ဟယ့.. ဒိပဴီ
မူၾကါက့ဘုံလါံ။ ဒဪ္ဖင့ဵ ူနါက့တစ့မးာဲံ။ အဂၤလာပ့ဇ်န့ဘိလာီ ႐ီပ့ပးက့ဆင့ံပးက့၊ ႏႈတ့ခမ့ံတ်၊ေ သ်ါံၾကေ၊ ပဪံမျါ
ခးဲပ့႐ာီံရါအႀကိံႀကိံ။

လာီအပ့ခးက့ူတ်ူတါဵ

္ပည့ဵစဴီၿပိ။

ဇ်န့ဘိတေဵက.် .

ဝုံထ်ါံဟါံဟါံဟါံ။

ဒဪလည့ံ

အလီပ့မ္ဖစ့။ စာီက့ၾကည့ဵူနဆေ။ သည့လာီႏျင့ဵ တ႐ီတ့သရေ၊ ထာီင့ံသရေ၊ ဂးပန့သရေ၊ မူလံရျါံသရေ စသ္ဖင့ဵ
သရေမးာဲံ ူသါင့ံူ္ခါက့ူထါင့ စဴီတကါူစဵသါ် ံသည့။ မူရႊူခးါက တီတ့တီတ့ဆာီ တီတ့တီတ့မျးမလီပ့။
စာီက့ၾကည့ဵူနဆေ။ ဧက မသါကၤါ၍ ဒင့ံမးက့လဴီံူရျ႔ လက့ဝဪံသ်ါံခဪၾကည့ဵူတါဵမျ၊ အမယ့ူလံူလံ မးက့စာပဪ
မ္မင့ဘုံကာီံ။
ဧက စာတ့ပးက့လက့ပးက့္ဖင့ဵ ္ပန့လါသည့။ သု႓တ်င့ ပးင့ံရာ္ခင့ံမရျာူတါဵ။ သာ႓ူ
ီ သါ့ ပင့ပန့ံ္ခင့ံႏျင့ဵူနါင့တက
အစါံထာီံ ဝင့ူရါက့လါူလသည့။
(ပညါူပံ

-

သင့သည့

တူစၦတစ့ူကါင့

္ဖစ့ပဪက/္ဖစ့လါလျးင့

မးက့စာလည့ံမ္မင့၊

နါံလည့ံမၾကါံသုမးါံအါံ မူ္ခါက့လျန႓မ
့ ာပဪူစႏျင့ဵ။ )
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ဆုံခက့မင့ံ

www.burmeseclassic.com

ထာီႏျစ့ည
္မူသ်ံနိ
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ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ

www.burmeseclassic.com
ထာီႏျစ့ည
♫ ♫ ♫

လုူတ်န႓ေ ူဝံ…ူဝံ…ူဝံတေဵ နယ့ူ္မ…♫ ♫ ♫ အတုတု သ်ါံ…သ်ါံ… သ်ါံၾကမယ့ူလ…♫ ♫ ♫…

နက့ရာႈင့ံတေဵ

ူတါရေ႔

ရင့ခ်င့မျါ

ူပးါ့ူန…♫

♫

သဘါဝရေ႔

♫

ရင့ူသ်ံငယ့ူတ်…ူဟ…သဘါဝရေ႔

ရင့ူသ်ံငယ့ူတ်…♫ ♫ ♫
ကါံဒက့ရျ့ဘီတ့ထက
ေ
စာီင့ံထိံဆာီင့ အူခ်ကာီ ဖ်ငဵ့လာီက့တယ့။ ကါံကက့ဆက့ကာီ အသဴ္မႇင့ဵလာီက့ူတါဵမျ မးက့လဴီံက
နည့ံနည့ံကးယ့သလာီ ္ဖစ့သ်ါံတယ့။ ူခဪင့ံကာီ ခဪယမ့ံ၊ မးက့လဴီံကာီ ပ်တ့လာီက့ၿပိံ ခဪံကာီ မတ့မတ့ထာီင့လာီက့မျ
အာပ့ငာီက့ခးင့သလာီလာီ ္ဖစ့ူနတါူလံ ္ပန့ူပးါက့သ်ါံတယ့။ ကါံဒက့ရျ့ဘီတ့က နါရိက မိံစီန့ံအစာမ့ံူရါင့ူလံကာီ
ၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ ည ၁၂နါရိ ၅၅မာနစ့။ အခးာန့က မနည့ံူတါဵဘုံပေ။ သန့ံူခဪင့ူကးါ့ၿပိံလာ႓ ီ ူနါက့တစ့ူန႓ူတါင့
ကုံူနပဪူရါဵလါံ။
ဒိူန႓

ကးဲပ့

တ်က့ူ္ခ

အဘတစ့ူယါက့ကာီ
လာပ့စါကာီ

မကာီက့ူသံဘုံ။

ူ္မါက့ဥကၠလါ၊

ူကးါက့့ူရတ်င့ံဆာီတါက

ဒိာညအတ်က့

ကါံစထ်က့တည့ံက

ူကးါက့့ူရတ်င့ံကာီ
လ်ေၿပိံ

အတာအကး

လာီက့ပ႓ခ
ာီ ေဵတါ။

မူ္ပါႏာီင့။

အသက့

၆၅ႏျစ့ူလါက့

အဘက

သုသါ် ံရမယ့ဵ

ကာီယ့ကလည့ံ

သက့ႀကိံရ်ယ့အာီဆာီ

သနါံတတ့သု ဆာီူတါဵ နါရိဝက့န႓ေ ၿပိံရမယ့ဵ ခရိံက တစ့နါရိ နိံပဪံူလါက့ တာီင့ပတ့သါ် ံတယ့။ လုႀကိံဆာီူတါဵ
ကါံခလည့ံ ပာီမယုခးင့ူတါဵ။

အေဵဒိလာီ ဒိူန႓

ူစးံဥိံစူပဪက့တည့ံက

အဆင့မူ္ပခေဵတါ။ ူနါက့ထပ့ရတေဵ

ခရိံသည့ူတ်ကလည့ံ ၂၅ဝဝတန့၊ ၃ဝဝဝကးပ့တန့ ခရိံကာီ ထက့ဝက့ူလါက့ ူလျးါဵူစးံဆစ့ခးင့ူသံ။ သုမးါံူတ်
အာပ့ူကါင့ံခးာန့

ညဘက့

တကၠစိူမါင့ံတယ့ဆာီပဪမျ

ူစးံက

ပဴီမျန့ထက့

ပာီူပံရမျါကာီ

မူ္ပါဘေ

သာၾကဖာ႓ီ ူကါင့ံတါူပဪဵ။
ကးဲပ့က အသက့ႏျစ့ဆယ့တည့ံက ကါံူမါင့ံစါံလါခေဵတါ။ အခီ အသက့၅ဝ နိံလါတေဵအထာ ကါံူမါင့ံတေဵ
အလီပ့ကလ်ေလ႓ာီ တ္ခါံဘါမျ မလီပ့တတ့ဘုံ။ ငယ့စဥ့တီန့ံကူတါဵ လာီင့ံကါံ၊ ကီန့ကါံ၊ ူစးံႀကာဲကါံက စလာ႓ ီ
ကီမၸဏိကါံူတ်အထာ

ူမါင့ံခေဵဖုံတယ့။

အခီ

အသက့ႀကိံလါူတါဵ

နါံူအံပဪံူအံပေ

ူမါင့ံခးင့ူတါဵ

လာ႓ီ ူကးါင့ံကါံဘက့ လာီင့ံူ္ပါင့ံခေဵတါ။ ဒိကါံူလံက ူကးါင့ံကါံ အဴီနါရေ႔ ူန႓ဘက့ခးထါံတေဵ တကၠစိ
ကါံူလံ၊

ညပာီင့ံ

အါံတယ့ဆာီလ႓ာီ

ခ်င့ဵူတါင့ံၿပိံ

ူမါင့ံူနခေဵတါပဪ။

စီထါံတေဵ

ူင်ူလံ

တူန႓ူန႓ ္ပည့ဵရင့ူတါဵ ူအါက့ကါံူလံ တစ့စိံူလါက့ူတါဵ ဝယ့ူမါင့ံဥိံမယ့လ႓ ာီ ႀကာမ့ံဝဪံထါံတါမာ႓ီ အခီလာီ
သုမးါံူတ် အာပ့ခးာန့မျါ အာပ့ူရံအပးက့ခဴ၊ အပင့ပန့ံခဴၿပိံ ကါံူမါင့ံူနရတါူပဪဵ။
အရင့က သာမ့ႀကိံူစးံ ညကလပ့ဘက့ ဂာတ့ထာီံူသံတယ့။ တစ့ခဪ ကလပ့က မုံမုံနေ႓ ္ပန့လါတေဵ ူကါင့မူလံ
တစ့ူယါက့န႓ေ လုလတ့ပာီင့ံတစ့ူယါက့။ ကါံခူလံ ခပ့္မက့္မက့ ရၿပိဆာီ ဝမ့ံသါမလာ႓ ီ ရျာူသံ၊ အူနါက့ခန့ံမျါ
ဘယ့လာီက ဘယ့လာီ စ္ဖစ့သလေမသာ၊ ဟာီလုကလည့ံ မုံမုံနေ႓ ဘါူတ် လီပ့လာီက့သလေ မသာ၊ ူကါင့မူလံကလည့ံ
မုံမုံနေ႓ ကါံကာီ ကီန့ံူအါ့ၿပိံ ရပ့ခာီင့ံ၊ ဟာီလုက ကါံကာီ ဆက့ူမါင့ံခာီင့ံနေ႓ သုတ႓ာီ ႏျစ့ူယါက့ၾကါံ ူတါ့ူတါ့
ဥိံူႏျါက့စါံခေဵရဖုံတယ့။ ူနါက့ဆဴီံ ပ်ေက ူတါ့ူတါ့ မလျမပ ္ဖစ့လါလာ႓၊ီ ူသါက့ညင့ကပ့ကပ့န႓ေ ႏျစ့ူယါက့လဴီံ
ကါံူပၚက

ဆ်ေခးၿပိံ

ညႀကိံမင့ံႀကိံ

ူရူဆံခးလာီက့ရတါပေ

ခရိံသည့ူတ်က
ဘုတါဘက့

ထါံပစ့ခေဵလာီက့တယ့။

ခရိံတဝက့ကးဲာံ
အဖတ့တင့တယ့။

မသန့႓ူတါဵ အေဵဒိကထေက

ဂာတ့ထာီံ္ပန့ူတါဵ

သု႓ဂာတ့န႓ေ

ူရါက့ခေဵူပမေဵ

ညကလပ့ူတ်၊

အေဵဒိူနရါူတ်ဆာီ

သု႓ူရႊႀကာဲနေ႓၊

ကါံခမူ္ပါနေ႓

ူစးံက်က့

အန့ဖတ့ူတ်

ူကတိဗ်ိူတ်က

လါတေဵ

ူဝဪင့ူဝဪင့ူရျံ ူဝံူဝံူရျါင့ူတါဵတယ့။
ခ်ေူပံရတယ့လ႓မ
ာီ းါံ

ထင့ူနလါံမသာ၊
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မၾကည့ရႈာံူတ် ခဏခဏ အရႈာံခဴူနရူတါဵ စာတ့ထေ သာပ့မူတ်႔တါနေ႓ ူနါက့ မသ်ါံူတါဵဘုံ။

www.burmeseclassic.com
အခီလည့ံ သမၼတ ႐ီီပ့ရျင႐
့ ဴီဘက့ ခဏူခ်ူနတီန့ံ ူနါက့ဆဴီံပ်လ
ေ ႊတ့ခးာန့ မာသါံစီတစ့စီကာီ မဂၤလါူတါင့ၫ်န႓ ့
စက့ဆန့ံဘက့ကာီ လာီက့ပ႓ၿာီ ပိံ ္ပန့လါခေဵတါ။ ကါံမိံူရါင့ူအါက့မျါ ခပ့လျမ့ံလျမ့ံ လုူလံငဪံူယါက့
စီ႐ဴီံစီ႐ဴီံနေ႓

လမ့ံမူပၚူတ်႔လာ႓ီ

ကါံကာီ

အနါံူရါက့လ႓ာီ

ကါံဘိံလျာမ့ဵရင့ံ

လမ့ံအလယ့က

ဓါတ့တီာင့

အရျာန့ူလျးါဵရင့ံ

စပ့စီၾကည့ဵူတါဵ

ဝင့ကးဲဴံတါဆာီပေ။

ညါဘက့ကာီ

အသါခး

လုတစ့ူယါက့

လမ့ံတဖက့္ခမ့ံမျါ

ူမါင့ံလာီက့တယ့။

ဆာီင့ကယ့

ဘရာတ့ူပဪက့ၿပိံ

လေကးူနတေဵ

ပာန့လာမ့ူနတေဵ

ဆာီက့ကယ့ကာီ ူတ်႔တါနေ႓ ဒိလုူတါဵ အူ္ခအူန မူကါင့ံူလါက့ဘုံဆာီတါ မျန့ံလာီက့မာတယ့။ လုကာီူတါဵ
အခီပေ ူဆံ႐ဴီူခၚသ်ါံၿပိဆာီ ူ္ပါူနၾကတယ့။ ကးဲပ့တ႓လ
ာီ ာီ

ညပာီင့ံ ကါံူမါင့ံသုူတ် အႏၱရါယ့ကာီ အရမ့ံ

သတာထါံရတယ့။ အထုံသ္ဖင့ဵ ညဘက့ လုရျင့ံတယ့ဆာီၿပိံ ဇ်တ့တင့ ူမါင့ံၾကတါ မးါံတယ့။ ကာီယ့က
လမ့ံမျန့ကမ့ံမျန့ ူမါင့ံလည့ံ တဖက့က ကာီယ့ဵကာီ ဝင့ူအါင့ံမာႏာီင့တယ့။ အခီလာီ မူတါ့တဆမႈူတ်က
အေဵဒဪမးဲာံူတ်က အူ္ခခဴၿပိံ ္ဖစ့တါမးါံတယ့။
ကးဲပ့အခီ ူမါင့ံတေဵ ကါံရေ႔ အဴီနါက ကါံကာီ ညဘက့ အာမ့မျါ သာပ့ခ်င့ဵူပံထါံၿပိံ မနက့ ူကးါင့ံကါံအတ်က့
သ်ါံမျ ္ပန့ယုသါ် ံ႐ဴီမာီ႓ ကးဲပ့အတ်က့ အူတါ့ အဆင့ူ္ပတယ့။ ကးဲပ့အာမ့က စမ့ံူခးါင့ံမျါဆာီူတါဵ
ဒိညအတ်က့

ကါံသာမ့ံလာီက့ူတါဵမယ့

စာတ့ကုံရင့ံ

ပီဇ်န့ူတါင့

ၾကက့တန့ံဘက့ကူန

ကါံူလံကာီ

ဗာီလ့တူထါင့ဘက့ ူက်႔ခးလာီက့တယ့။
အေဵဒိအခးာန့မျါ လုတစ့ူယါက့ အူရျ႔ မိံပ်ာဲင့ဵ မူရါက့ခင့ လမ့ံူထါင့ဵကူန ကါံလျမ့ံတါံလာ႓ ီ အရျာန့ူလျးါဵရင့ံ
“ဘယ့သါ် ံခးင့တါလေ”

လာ႓ီ

ူမံမာတယ့။

“

ၾကည့ဵ္မင့တာီင့၊

သိရာမဂၤလါူစးံနါံ”

ဆာီလ႓ာီ

အာမ့အ္ပန့

ကါံလမ့ံသင့ဵတါနေ႓ ူစးံူ္ပါၿပိံ အဆင့ူ္ပလာ႓ီ ူခၚတင့ခေဵတယ့။ ူနါက့ခန့ံတဴခဪံဖ်င့ဵ ဝင့ထာီင့ရင့ံ “ ဒိအခးာန့
ကါံငျါံဖာ႓ီ မလ်ယ့လ႓ာီ ရမျ ရပဪဵမလါံ စာတ့ပုူနတါဗး” လာ႓ီ ခရိံသည့က ူနါက့ခန့ံကူန လျမ့ံူ္ပါတယ့။
“ညပာီင့ံဆ်ေတေဵ

ကါံူတ်

ရျာတတ့ပဪတယ့၊

နည့ံနည့ံ

ညဥ့ဵနက့ရင့ူတါဵ

ရျါံတါူပဪဵ၊

ကးဲပ့လည့ံ

ကါံသာမ့ံူတါဵမလာ႓၊ီ လမ့ံသင့ဵလ႓သ
ာီ ါ တင့လါတါ ”
ခရိံသည့ဆိက အဖာီံတန့ ယမကါရန႓ဴက ူလအူဝဵမျါ ကးဲပ့ႏျါဝဆိ ပးဴ႔လ်ငဵ့လါတယ့။ ယမကါရနဴ႓ူတ်န႓ေ
ညဘက့ူမါင့ံတေဵ တကၠစိသမါံ ယဥ့ပဪံူနတါ မဆန့ံပဪဘုံဗးါ။ ကးဲပ့က နဂာီထက
ေ
စကါံနည့ံသုမ႓ ာီ တခးဲာ႔
တကၠစိကါံသမါံူတ်လာီ ခရိံသည့န႓ေ ူဖါင့ဖ႔်ေ စကါံူ္ပါခေပဪတယ့။ အခီလည့ံ ူမံလာ႓သ
ီ ါ ူ္ပါလာီက့
ရတါပဪ။

မိံပ်ာဲင့ဵတစ့ခီမျါ

မိံနိလ႓ာီ

အရျာန့ူလျးါဵ

ကါံရပ့လာီက့တီန့ံ

ခရိံသည့က

အူနါက့ခန့ံ

ကူန ူမံလါ္ပန့ပဪတယ့။
“ ူနါင့ႀကိံ ညပာီင့ံ ကါံူမါင့ံူတါဵ ထုံ္ခါံတေဵ အ္ဖစ့အပးက့ူတ် ၾကဴဲဖုံမျါပေူနါ့… ”
ခရိံသည့လည့ံ
ႏႈတ့နည့ံသုမ႓ာီ

ကါံထေမျါ

ပးင့ံလာ႓ီ

စကါံစပဴီရတယ့။

စကါံ္ဖတ့မလာ႓္ီ ပင့ထါံူပမေဵ

ကးဲပ့လည့ံ

သုူမံလါတေဵ

တ္ခါံူ္ပါလါရင့

ူမံခ်န့ံကာီက

ထဴီံစဴအတာီင့ံ

ကးဲပ့ကာီယ့တာီင့

္ပန့ူ္ဖ

ခးင့တဵေ ူမံခ်န့ံ္ဖစ့ူနတယ့။ ဟီတ့တယ့။ ကးဲပ့ သာပ့မၾကါူသံခင့က ထုံထုံ္ခါံ္ခါံ ၾကဴဲခေဵတေဵ အ္ဖစ့အပးက့ကာီ
သတာရလာီက့ူတါဵဵ ူကးါခးမ့ံတေဵ ၾကါံက ူ္ပါ္ပခးင့လါမာတယ့။
“ ူအံဗး… ထုံ္ခါံတါထက့ ူကးါခးမ့ံစရါပဪဗးါ.. ကးဲပ့ ကါံူမါင့ံသက့ ႏျစ၃
့ ဝအတ်င့ံမျါ ရျါံရျါံပဪံပဪံ
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ကာီယ့ူတ်႔ ၾကဴဲရတါူပဪဵဗးါ..၊ ခင့ဗးါံက ူမံလာ႓ီ ူ္ပါ္ပဥိံမယ့၊ တညမျါူပဪဵ…..။

www.burmeseclassic.com

တည...၊ အခးာန့က ည ၁၁ နါရိခူ
်ေ လါက့ူပဪဵ..။ ကးဲပ့လည့ံ ခရိံသည့ရျါရင့ံ ပီဂၢလာက ူဆံ႐ဴီတစ့႐ဴီ
ဘက့ကာီ ူရါက့သ်ါံတယ့။ ူဆံ႐ဴီူရျ႔ ူရါက့ခဪနိံမျါ မာန့ံကူလံတစ့ူယါက့ ကါံကာီ လျမ့ံတါံတယ့။
ကါံလည့ံ

ရပ့လာီက့ူရါ

သန့႓သန့႓ူလံပေ။

မာန့ံကူလံက

ူကးါလယ့ူလါက့

ကါံအနါံ

ဆဴပင့ကာီ

ူရါက့လါတယ့။

သပ့သပ့ရပ့ရပ့

မာန့ံကူလံက

စည့ံူႏျါင့ထါံတယ့။

္ဖဲ္ဖဳ

ၿပိံူတါဵ

“

ရ်ါသါႀကိံဘက့ကာီ သ်ါံခးင့လ႓ပ
ာီ ဪ” လာ႓ီ ူ္ပါတယ့။ အေဵဒိဘက့ကာီ ကးဲပ့ခရိံသည့ ပာ႓ဖ
ီ ုံူပမေဵ ဒိလာီအခးာန့၊
ဒိလာီ

ူနရါမးဲာံက

မလာီက့ခးင့တါရယ့န႓ေ
ငဪံဆူလါက့
မဆစ့ဘေ

အ္ပန့ခရိံသည့လည့ံ
ကးဲပ့လည့ံ

စာတ့ူပဪက့ူပဪက့န႓ေ

တင့ူ္ပါလာီက့တယ့။
ူရျါူရျါ႐ျဳ႐ျဳနေ႓

မရႏာီင့တါရယ့၊

ကးဲပ့

အေဵဒိူလါက့

လန့ထ်က့သါ် ံူအါင့

ထင့ူတါင့

လက့ခဴလာီက့တယ့။

အခးာန့မူတါ့ႀကိံ
မထင့မာဘုံ။

ကးဲပ့လည့ံ

အူဝံႀကိံ

ကါံခကာီ

ပဴီမျန့ထက့

ူကါင့မူလံက

ူစးံူတါင့

ဒိညူတါဵ

ၿမာဲံၿမာဲံ္မက့္မက့ူလံ

ရလာီက့ၿပိလ႓ာီ ူအါက့ူမဵမာတယ့။ မာန့ံကူလံက “ရတယ့၊ ူပံပဪဵမယ့၊ ူဆံ႐ဴီရေ႔ ညါဘက့က ူပၚတိကာီကာီ
ဝင့သါ် ံလာီက့ပဪ၊ လာီက့မယ့ဵသုူတ် ူစါင့ဵူနပဪတယ့၊ ူမံလာီက့ူနါ့…” လာ႓ီ ူ္ပါၿပိံ ူဆံ႐ဴီဘယ့ဘက့အ္ခမ့ံထေ
ဝင့သါ် ံတယ့။ သု႓ကာီ ၾကည့ဵရတါ ဒိူဆံ႐ဴီက သုနါ္ပဲလါံ၊ ဒဪမျမဟီတ့ ညူစါင့ဵလါံလာ႓ီ ကးဲပ့ထင့လာီက့တယ့။
ဒဪနေ႓ ကးဲပ့လည့ံ ကါံကာီ သုူ္ပါတေဵအတာီင့ံ သ်ါံလာီက့ူတါဵ ူဆံ႐ဴီအလီပ့သမါံ တစ့ူယါက့ူတ်႔တယ့။ ဒဪနေ႓
ရ်ါသါႀကိံသ်ါံမယ့ဵ
သ်ါံူခၚူပံမယ့”လာ႓ီ

လုရျာတယ့ဆာီလ႓ာီ
ူ္ပါၿပိံ

ူ္ပါူတါဵ

အထေဝင့သါ် ံတယ့။

“ဟီတ့တယ့အစ့ကာီ၊
တူအါင့ဵူနူတါဵ

ခဏူစါင့ဵ၊

ကးဲပ့တ႓အ
ာီ ရ်ယ့

ခဏူစါင့ဵ၊

အမးဲာံသါံႀကိံနေ႓

အမးဲာံသမိံႀကိံရယ့၊ ပီဝဪကာီ ူခဪင့ံူပၚ အီပ့္ခဴဲထါံတေဵ မာန့ံကူလံတစ့ူယါက့ရယ့၊ ူနါက့.. လုလတ့ပာီင့ံ
အမးဲာံသါံတစ့ူယါက့ရယ့ အထီပ့အပာီံူတ်န႓ ေ ဆင့ံလါတယ့့။ ဒဪနေ႓ ကးဲပ့လည့ံ “ ရ်ါသါႀကိံ သ်ါံမယ့ဵ
အဖ်႔ေ လါံ” လာ႓ီ ူမံၾကည့ဵူတါဵ “ဟီတ့တယ့၊ ဟီတ့တယ့” တေဵ။ ူစးံတည့ဵထါံတေဵ ကါံခကာီ ူ္ပါ္ပူတါဵလည့ံ
“ရတယ့.. ူပံမယ့” ဆာီ အဘာီံႀကိံနေ႓ အဘ်ါံႀကိံက မာန့ံကူလံကာီ တစ့ဖက့တစ့ခးက့ တ်ေလ႓ ာီ ူနါက့ခန့ံထေ
ဝင့ထာီင့ူလတယ့။

ကးန့တေဵ

အမးဲာံသါံကူတါဵ

ဆ်ေ္ခင့ံူတါင့ံ၊

အာပ့ရါလာပ့၊

ခရိံူဆါင့အာတ့စတေဵ

တာီလိမီတ့စူတ်ကာီ ကးဲပ့န႓အ
ေ တု ကါံူနါက့ဖဴီံထေ ထည့ဵတယ့။ “မနက့္ဖန့ အူရံူပၚ ကာစၥူပၚလါလာ႓ီ
အခီလာီ ူကါက့ကါငင့ကါ ထ္ပန့ရတါဗးါ ” လာ႓ီ ူ္ပါၿပိံ သုက ူရျ႔ခန့ံက က်ၽန့ူတါဵ့နဴူဘံမျါ ဝင့ထာီင့တယ့။
ူဆံ႐ဴီထက
ေ
ကါံလည့ံ ထ်က့ူရါ နဴူဘံက ကာီယ့ဵလုက သု႓ူဘံက ကါံ္ပတင့ံမျန့ကာီ အဆဴီံအထာ
ဆ်ေတင့လာီက့ၿပိံ

“က်ၽန့ူတါ့

တူမျံမျ

တူမျံူလါက့

ူမျံလာီက့ဥိံမယ့”

လာ႓ီ

မရူသံဘုံ၊
ူ္ပါၿပိံ

မနက့

္ပန့လါရမျါဆာီူတါဵ

ကါံ္ပတင့ံမျန့ကာီ

ူခဪင့ံမျိလ႓၊ာီ

အခးာန့ရတီန့ံူလံ

အာပ့ၿပိံ

လာီက့ခေဵတယ့။

အူနါက့ခန့ံက အဘ်ါံႀကိံက “ အာပ…
့ အာပ့...မင့ံလည့ံ ငဪတာ႓အ
ီ တ်က့ ပင့ပန့ံလျၿပိ” လာ႓ီ ူ္ပါလာ႓ီ ကးဲပ့ ရသမျး
အလင့ံူရါင့ူလံနေ႓ ူနါက့ၾကည့ဵမျန့ကူန အူနါက့ခန့ံကာီ လျမ့ံၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ၊ က်မ့ံတ္မဴဲ႔္မဴဲ႔ဝဪံူနတေဵ
အဘာီံႀကိံရေ႔ ပီခဴီံူပၚမျါ ူကါင့မူလံက ူမျံအာပ့ူနတါ ူတ်႔ရတယ့။ ကးဲပ့ကလည့ံ စပ့စီတတ့သုမဟီတ့၊
နါံူအံပဪံူအံ
လမ့ံတူလျးါက့
မူနူတါဵပဪဘုံ။

ကါံူမါင့ံခးင့သုဆာီူတါဵ
နါံူအံပဪံူအံ

အူတါ့ပေ

္ဖစ့ူနတါူပဪဵ။

အာပ့လ႓ရ
ာီ ူအါင့

ညဥ့ဵအခးာန့ဆာီူတါဵ

သိခးင့ံူတါင့

လုႀကိံူတ်

ဖ်င့ဵနါံူထါင့

အဘ်ါံႀကိံကလည့ံ ပဪံစပ့တလႈပ့လႈပ့န႓ေ ဘီရါံစါ ရ်တ့ူနတါလါံမသာ။ ူဆံရဴီက
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ထ်က့လါၿပိံ ၁ဝမာနစ့ူလါက့လည့ံ ၾကါူရါ၊ ကါံတစ့စိံလဴီံ ူလတာီံသဴက လ်ေလ႓ ာီ တာတ့ဆာတ့ူနူတါဵတယ့။

www.burmeseclassic.com
လမ့ံတူလျးါက့ ရျင့ံူနတါမာ႓ီ ကါံကာီ အႏၱရါယ့ မ္ဖစ့႐ဴီ အရျာန့္မႇင့ဵၿပိံ ူမါင့ံလါခေဵတယ့။ ကါံူလံက
တါူမ်ကာီ ္ဖတ့ခေဵၿပိ။ လမ့ံမျါ
အါံကစါံက်င့ံ

ညလဴီံူပဪက့ဖ်င့ဵတဵေ ဆာီင့ူတ်ကလ်ေလ႓ာီ တာတ့တာတ့ဆာတ့ဆာတ့ပဪပေ။ သီဝဏၰ

ူကးါ့္ဖတ့လါခးာန့မျါ

လျးပ့စိံူတ်

တဖးတ့ဖးတ့

လက့လါတယ့။

မာီံခးဲန့ံသဴသဵသ
ေ ဵက
ေ

လျးပ့စိံူနါက့ကူန ပဪလါတယ့။ မၾကါခင့ မာီံရ်ါခးမယ့ဵပဴီ ရျာတယ့။ ကးဲပ့က မာီံမရ်ါူစခးင့ူသံဘုံ။ ညအခးာန့
မာီံရ်ါတီန့ံ ကါံူမါင့ံရတါ ကးဲပ့ မႏျစ့သက့ဘုံ။ ရန့ကီန့မာီံက အခီလာီပေ မထင့ဘေ ရ်ါခးတတ့တယ့။
သကၤန့ံက်ၽန့ံ၊
ဥိံတည့ၿပိံ

စဴ္ပူစးံကာီ

ကါံက

ူမါင့ံလါခေဵတယ့။

ကါံတစ့ကါံလဴီံ

္ဖတ့ူကးါ့လါၿပိံ

လျးပ့စိံလက့တါ

တာတ့ဆာတ့ူနတါပဪပေ။

စာပ့လါၿပိံ

ညူလ

ဒဂဴီူတါင့/ူ္မါက့လမ့ံဆီဴကာီ

မာီံူပဪက့ူလံူတ်ပဪ

တဝုံဝုံက

တာီံူနတါမာ႓ ီ

ကးလါတယ့။

ူအံစာမ့ဵလါတယ့။

မာီံူင်႔ူအံူအံူၾကါင့ဵ ကါံူမါင့ံရင့ံ အာပ့ငာီက့ခးင့ူနတါူတါင့ ူပးါက့သါ် ံတယ့။ ဒိည အကးႌလက့ရျည့
ဝတ့လါမာတါ

ူတါ့ူသံတါူပဵဪလာ႓ီ

ူတ်ံမာတယ့။

အူအံ

ူလးါဵလာီူလးါဵ္ငါံ

ရျပ့ူကါ့လါကာီ ူထါင့ထါံလာီက့တယ့။ ဒိလာီ မာီံရ်ါမယ့မျန့ံသာရင့ ဒိခရိံကာီ ကးဲပ့ ္ငင့ံလာီက့မာပဪရေ႔။
ကါံက

ူတါင့/ူ္မါက့

လမ့ံဆဴီကူန

ဥိံလျထ်န့ံကင့ဆါူဖါင့ူဒံရျင့ံဘက့

ဥိံတည့ူနခးာန့

မျါူတါဵ ူလူရါ၊ မာီံပဪသည့ံလါတယ့။ ကါံကာီ အရျာန့္ပန့ူလျးါဵလ႓ ာီ ကါံမျန့တင့လာီက့ရင့ံ အူနါက့ခန့ံကာီ
“ူဘံမျန့ူတ် ပာတ့ထါံူနါ့ ” လာ႓ီ လျမ့ံူ္ပါလာီက့တယ့။ မာီံစက့မာီံူပဪက့ူတ်န႓ေ ္မင့ကင
် ့ံက မက်္ေ ပါံူတါဵလ႓ာီ
ကါံအူရျ႔မျန့ ူရသီတ့ဖ႓ာီ ဝာီက့ပဪကာီ ဖ်င့ဵလာီက့တယ့။ ူရသီတ့တဴက တက်ၽိကၽ် ိန႓ေ အခးက့ကးကး ္မည့ူနသဴက
တာတ့တာတ့ဆာတ့ဆာတ့

ကါံူမါင့ံူနရတါထက့

ကးဲပ့အတ်က့

ပာီၿပိံ

စာတ့ဝင့စါံစရါ

ူကါင့ံလါ

တါူပဪဵ။ ူဘံက ကါလနဂဪံကူတါဵ ဆင့ူအါ့ူတါင့ ႏာီံမယ့ဵပဴီ မရျာဘုံ။
ကါံူမါင့ံူနရင့ံ

ကးဲပ့အူတ်ံူတ်က

ဟာီူရါက့၊

သည့ူရါက့ူပဪဵ။

အမျန့

ကးဲပ့တ႓လ
ာီ ာီ

ညပာီင့ံ

ကါံူမါင့ံသုူတ်က အူဖါ့တစ့ူယါက့ူလါက့ ူခၚၿပိံမျ ဒိလာီ ခရိံူဝံမးဲာံ လာီက့သင့ဵတါ။ အခီူနါက့ပာီင့ံ
တကၠစိကါံူတ်မျါ လီယက့မႈူတ်၊ သတ့္ဖတ့မႈူတ်က ပဴီဏၭါန့အမးဲာံမးဲာံနေ႓ မၾကါခဏ ္ဖစ့ူနူလူတါဵ
ကါံသမါံကလည့ံ

ခရိံသည့ဆာီ

မယဴီခးင့၊

ခရိံသည့ကလည့ံ

အာမ့က

လုပာီပဪလါရင့

စာီံရာမ့စာတ့န႓ ေ

မလာီက့ခးင့ ္ဖစ့ူနၾကတါ။ အရင့ကဆာီ အာမ့က သါံႀကိံကာီ ကးဲပ့ အူဖါ့ူခၚ ူမါင့ံခေဵဖုံူပမေဵ၊ ူနါက့ပာီင့ံူတါဵ
သုပဪရင့ လုူခၚလာ႓ီ မရတါနေ႓ ္ပန့ထါံခေဵရတါပဪပေ။ ကာီယ့ပာီင့ တကၠစိူမါင့ံတေဵ ကးဲပ့ ူယါက့ဖ တစ့ူယါက့ဆာီ
လည့လျိံခဴခေဵရဖုံတယ့။ ကါံ္ပန့ရခေဵူပမေဵ အသက့ဆဴီံ႐ဴႈံသ်ါံခေဵရတယ့။ ကးဲပ့လည့ံ ဒိအလီပ့က လ်ေလ႓ာီ
မလီပ့တတ့လ႓သ
ာီ ါ

လီပ့ူနရါတါပဪ။

ႏျစ့ူပဪင့ံမးါံစ်ါ

လီပ့လါခေဵတဵေ

ဒိအလီပ့ကာီ

ဘါမျ

တခဪတခဪူတါဵ

ညည့ံူင်႔မာသါံ။
မာီံက

သည့ံရါကူန

တ္ဖည့ံ္ဖည့ံ

စေသါ် ံလာ႓ီ

ကါံူမါင့ံရတါ

စာတ့သက့သါရါ

္ပန့ရလါရတယ့။

လမ့ံနဴူဘံ တဖက့တခးက့မျါ အာပ့ူပးါ့ူနတေဵ အာမ့တခးဲာ႔ကာီ ူတ်႔ူနရတယ့။ ကါံူလံက ူမါင့ံရင့ံ
ရ်ါသါႀကိံထေ
ပာီအရသါ

ူရါက့လါၿပိ။
ူတ်႔လါတယ့။

ပာ႓ရ
ီ မယ့ဵ

ခရိံပန့ံတာီင့

အူနါက့က

ဆဴီံူတါဵမျါမာ႓ီ

လုႀကိံူတ်ကာီ

ကးဲပ့

မူမံခးင့တါနေ႓

ကါံူမါင့ံရတါ
စိံပ်ါံူရံတကၠသာီလ့

လည့ံ ူကးါ့ူရါ ူဘံက အာပ့ူနတေဵ လုကာီ ပီတ့ႏႈာံလာီက့ၿပိံ “ ရ်ါသါႀကိံ ူရါက့ၿပိ… သ်ါံမယ့ဵ အာမ့ကာီ
လမ့ံၫႊန့ူပံဥိံ”

လာ႓ီ

အာပ့ူမါကးသ်ါံခေဵတါပေ”

ူ္ပါလာီက့တယ့။
ဆာီ

ကးဲပ့ကာီ

ဟာီလုလည့ံ

မးက့လဴီံူတ်

လမ့ံၫႊန့ူပံတယ့။

ပ်တ့

ႏာီံလါၿပိံ

“

သုူ္ပါတေဵအတာီင့ံ

အူတါ့
ဘယ့ူက်႔၊
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ညါခးဲာံနေ႓ ူမါင့ံလာီက့တါ ူနါက့ဆဴီံ ္ခဴဝင့ံူလံတစ့ခီူရျ႔မျါ ကါံကာီ ရပ့လာီက့ရတယ့။

www.burmeseclassic.com
ူရနဴူခးံဝူနတေဵ အီတ့ခဴ ပးဥ့ူထါင့အာမ့ူလံက မိံထာန့ထာန့လင့ံူနတယ့။ ကါံရပ့သဴ ၾကါံလာ႓လ
ီ ါံမသာ၊
အာမ့ထက
ေ
လုသဴီံူယါက့ ဆင့ံလါတယ့။ အာမ့္ပတင့ံူပဪက့မျါ ရပ့ၾကည့ဵူနတေဵ သုူတ်ကာီလည့ံူတ်႔ရတယ့။
ညအခးာန့မူတါ့ ႏျစ့နါရိဝန့ံကးင့ူလါက့မျါ မည့ံမည့ံူမျါင့ူနတေဵ ပတ့ဝန့ံကးင့မျါ ဒိအာမ့တစ့လဴီံတည့ံ
က်က့ၿပိံ မိံူတ်လင့ံထာန့ူနတယ့၊ ူနါက့ၿပိံ ညအခးာန့ လါတေဵ လုူတ်ကာီ ူစါင့ဵႀကာဲူနၾကတါ ထုံ္ခါံတယ့လ႓ ာီ
ကးဲပ့စာတ့ထေ ခရိံတူလျးါက့ ပထမဆဴီံအႀကာမ့ ထင့ဵခနေ ္ဖစ့သါ် ံရတယ့။ ကါံအနါံကာီ ူရါက့လါတေဵ
လုူတ်ူရါ၊

ကါံူပၚက

ပဪလါတေဵ

လုူတ်ပဪ

စကါံတစ့လဴီံမျ

မဟၾကဘေ

တာတ့တာတ့ဆာတ့ဆာတ့

လီပ့ကာီင့ူနၾကတါက ကးဲပ့စာတ့ကာီ ဒီတာယဴမၸာ ထင့ဵခနေ ္ဖစ့ူစ္ပန့တယ့။
ကါံူနါက့ဖဴီံထေက ပစၥည့ံူတ် ူအါက့ကာီ ကုညိခးူပံအၿပိံမျါ ပဪလါတေဵ အဘာီံႀကိံနေ႓၊ အဘ်ါံႀကိံကာီ
အာမ့ထက
ေ

လုူတ်က

အာမ့ထက
ေ ာီ

အရင့တ်ေူခၚသ်ါံတယ့။

ကးန့ခေဵတဵေ

မာန့ံကူလံက

ဘါ္ဖစ့လ႓လ
ာီ ေ

မသာ၊ ူရျ႔ခန့ံမျါ ထာီင့တေဵ လုရယ့၊ အာမ့ထက
ေ ူနါက့တစ့ူယါက့ရယ့က သု႓ကာီ ူပ်႔ထီတ့ၾကတယ့။ ကါံထေက
မာန့ံကူလံတစ့ူယါက့ကာီ အ္ပင့ထ်က့ႏာီင့ဖ႓ာီ အေဵဒိူလါက့ ကုညိဖ႓ာီ လာီလ႓လ
ာီ ါံ။ သုတ႓ာီ အခက့အခေ္ဖစ့ူနလာ႓ီ
ကးဲပ့ပဪ ဝင့ၿပိံ မာန့ံကူလံရေ႔ ူ္ခူထါက့ူတ်ကာီ ကါံအ္ပင့ ထ်က့ႏာီင့ူအါင့ ကုၿပိံ ူရႊ႔ူပံလာီက့တယ့။
အေဵဒိမျါ

ကးဲပ့လက့ထေ

ထင့ဵခနေ

္ဖစ့သါ် ံရတယ့။

ူအံစက့ူတါင့ဵတင့ံတေဵ
မာန့ံကူလံရေ႔

သတာထါံမာတအ
ဵေ ခးာန့မျါပေ
ကးဲပ့

ူ္ခူထါက့က

ကါံအ္ပင့ူရါက့လါတေဵ

ူ္ခူထါက့ူပၚကာီ

ူလးါခနေ

အူတ်႔နေ႓အတု၊

ကးလါတယ့။

ပဴီမျန့ထက့

သု႓ရ႔ေ
ကးဲပ့

တတာယအႀကာမ့ူ္မါက့
ူလံပင့ူနတေဵ

ူခဪင့ံူပၚက
အၾကည့ဵက

အ္ဖစ့ကာီ

္ခဴဲထည့ပီဝဪူလံက

ပီဝဪ္ခဴဲမေဵသ်ါံတေဵ

မာန့ံကူလံရေ႔

မးက့ႏျါဆိ ူရါက့သ်ါံတယ့။
အေဵဒိအခးာန့မျါ

ထာတ့လန့႓စာတ့န႓ေ

ကးဲပ့ရ႔ေ

ႏျလဴီံသါံတစ့ခီလဴီံ

အ္ပင့ကာီ

ခီန့ူပဪက့ထက
် ့သ်ါံသလါံ

ထင့လာီက့ရတယ့။ ခင့ဗးါံသာလါံ… မာန့ံကူလံက ူဆံ႐ဴီူရျ႔မျါ ကးဲပ့ဆိကကါံကာီ ငျါံူပံခေဵတဵေ မာန့ံကူလံ။
အ္ဖစ့အပးက့ကာီ

ရာပ့မာသလာီ

လမ့ံတူလျးါက့လဴီံ

အတု

ရျာလာီက့ူတါဵ
ရျာခေဵတါပဪလါံ။

ရင့ခီန့သဴူတ်က
ူနါက့ဆဴီံ

မတရါံ

ကးဲပ့ရ႔ေ

္မန့လါတယ့။

ူ္ခူထါက့ူတ်

ဒိမာန့ံကူလံနေ႓

ဘယ့လာီမျ

ႂက်လ႓ာီ

မရူတါဵဘေ ူယါကးါ့ံႀကိံတန့မေဵ ူနရါမျါ ူပးါဵူခ်ကးသ်ါံတါပေ သာလာီက့ရတယ့။
သတာ္ပန့ဝင့လါခးာန့မျါ အာမ့ထက
ေ
ပက့လက့ကီလါံထာီင့တစ့လဴီံူပၚမျါ ကးဲပ့့ူရါက့ူနတယ့။ ကးဲပ့ကာီ သုတ႓ ာီ
ဘယ့လာီူခၚလါလာ႓ီ

ကးဲပ့

အာမ့ထေ

ူရါက့ခေဵတယ့ဆာီတါူတါင့

မစဥ့ံစါံတတ့ူတါဵဘုံ။

ကးဲပ့ူဘံမျါ

ကါံူရျ႔ခန့ံက ထာီင့ခေဵတေဵ လုရယ့၊ ူနါက့ မာန့ံကူလံရေ႔ အစ့ကာီဆာီသုရယ့ ထာီင့ၿပိံ ယပ့ခပ့ူပံူနၾကတယ့။
“ အခီပေ မနက့သဴီံနါရိ ရျာူနၿပိ၊ ဒိမျါပေ နါံၿပိံ မနက့လင့ံမျ ္ပန့ပဪလါံ”
ကးဲပ့ကာီ အါံနါတေဵ မးက့ႏျါနေ႓ အဘ်ါံႀကိံက ဝင့ူ္ပါတယ့။ မလျမ့ံမကမ့ံက ၾကမ့ံ္ပင့ူပၚမျါ ္ပင့ဆင့
ထါံတါက

ခီနက

မာန့ံကူလံရေ႔

အူမႊံတာီင့န႓ူ
ဴ တ်က

တစ့ခန့ံလဴီံ

႐ီီပ့အူလါင့ံ။
ထဴီအိလ႓ာီ

နဴူဘံမျါူတါဵ
ူနတယ့။

အငာီမးက့ႏျါမးါံနေ႓ မာသါံစီဝင့ူတ်။
မာန့ံကူလံရေ႔

အစ့ကာီ္ဖစ့သုက

ဇါတ့ူၾကါင့ံကာီ ူ္ပါ္ပတယ့။
“ မာန့ံကူလံရေ႔ ခင့ပ်န့ံက ္ပည့ပမျါ၊ မာန့ံကူလံက ူ္ခူထါက့ သ်ပ့္ပါံရျတေဵ ဒဏ့ရါကူန ူမံခာီင့ပာီံဝင့လ႓ ာီ
မႏာီင့တေဵ

အဆဴီံ

ူဆံ႐ဴီတင့ထါံလာီက့တါ၊

ၿပိူလ၊

သဴီံရက့ူ္မါက့ူန႓မျါ

ဆရါဝန့ူတ်က

ူဆံ႐ဴီူရါက့ခးာန့မျါ
မရူတါဵဘုံ၊

အူတါ့

ူနါက့ကးူန

လက့လႊတ့လာီက့ၿပိလ႓ ာီ

ူ္ပါတယ့၊

လုနါက ူနါက့ဆဴီံ သတာလက့ကးန့ ရျျာူနခးာန့ “သုူသရင့ အာမ့မျါပေ ္ပန့ူသခးင့တယ့၊ သု႓ူနါက့ဆဴီံ
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ခရိံကာီ ္ဖစ့ူအါင့လီပ့ူပံပဪ ” လာ႓ီ ူ္ပါလာ႓ီ ူမးါူနခးာန့မျါ အာမ့ကာီ ္ပန့ူခၚဖာ႓ီ လီပ့ရတါပဪ.. ”

www.burmeseclassic.com
အေဵဒိမျါ ူရျ႓ခန့ံမျါ ထာီင့လါတေဵ လုက ဝင့ူ္ပါ္ပန့တယ့။
“ စၿပိံ ူမးါသ်ါံတေဵ ည ကာီံနါရိခူ
်ေ လါက့ထက
ေ
ကါံငျါံတါ ဘယ့လာီမျ ငျါံမရတေဵ အဆဴီံ၊ အူမ္ဖစ့သုက
“သမိံူရ.. သမိံဆႏၵကာီ အူမ္ဖည့ဵူပံခးင့ူပမေဵ အဆင့မူ္ပဘုံ” ဆာီ ူ္ပါၿပိံ ငာီူနတါကာီ ူဆံ႐ဴီက
အလီပ့သမါံက ၾကါံၿပိံ “္ပန့ခးင့ရင့ ကာီယ့တာီင့ လာီက့ငျါံူပံလာီက့ူလ၊ ဒဪမျ ရမျူပဪဵ” လာ႓ီ ဆာီၿပိံ ူမးါူနတေဵ
လုနါကာီ

ပီတ့ၿပိံ

သာပ့မၾကါခင့

ူ္ပါလာီက့တယ့၊

မဟီတ့လ႓ ာီ

ူဆံ႐ဴီအလီပ့သမါံက

ူဆံ႐ဴီမျါ

ကါံတစ့စိံူတါဵ

ဆဴီံရင့

ူရခေတာီက့ကာီ

ရျါံရျါံပဪံပဪံ

ရလါၿပိ၊

တန့ံပာ႓ရ
ီ မျါူလ၊
ူစးံဆစ့မူနဘေ

လာီက့သါ် ံလာီက့ူတါဵဆာီ လါူ္ပါတါ။ က်ၽန့ူတါ့က သု႓ကာီ ကါံငျါံူပံခ လက့ဖက့ရည့ဖာီံူတါင့ ူပံ
လာီက့ူသံတယ့။

တကယ့က

္ပန့သယ့လါတည့ံက

အသက့က

ူင်႔ူင်႔ပေ

ကးန့ူတါဵတါ၊

နါံလည့မႈန႓ေ ္ပန့သယ့လါရတါူပဪဵဗးါ၊ အသက့ကူတါဵ လမ့ံတဝက့မျါတင့ ပဪသ်ါံပဴီရတယ့...”
သုတ႓ာီ ူ္ပါတါ နါံူထါင့ရင့ံ ကးဲပ့တကာီယ့လဴီံ ူခ်ၽံူတ်န႓ ေ နင့ဵလါတယ့။ ကးဲပ့ စာတ့ူတ် မတရါံ
ကးဥ့ံကးပ့လါတယ့။

ကးဲပ့ကါံကာီ

ဒိမာန့ံကူလံကာီယ့တာီင့

လါငျါံူပံတါပဪလာ႓ ီ

ကးဲပ့

ူ္ပါ္ပမူန

ခးင့ူတါဵပဪဘုံ။ ္ဖစ့ႏာီင့ရင့ ကးဲပ့ ခးက့ခးင့ံကာီ ထ္ပန့လာီက့ခးင့ၿပိ။ ကးဲပ့ အာမ့ကာီပေ အ္မန့ဆဴီံ ္ပန့ခးင့ူနခေဵတါ။
စာတ့ထေ မာီံ္မန့္မန့လင့ံဖာ႓ီ ူနရါက မူရ်႔ရေဘေ ႀကာတ့ဆီူတါင့ံူနမာတယ့။ တီန့လႈပ့တဵအ
ေ ရျာန့မ္ပယ့တေဵ စာတ့န႓ ေ
မနက့ အလင့ံူရါင့ ရလျးင့ရခးင့ံပေ ႏႈတ့ဆက့ ္ပန့လါခေဵတယ့။ ူကါင့မူလံ ရျာရါူနရါကာီ ူယါင့လ႓ူ
ာီ တါင့
ကးဲပ့ မၾကည့ဵလာီက့မာူတါဵပဪဘုံ။ သုတ႓ာီ ခးူက်ၽံတေဵ ူကါ့ဖိူတ်၊ မီန႓ူ
့ တ်ကာီလည့ံ တာ႓ူ
ီ တါင့ မတာ႓မ
ီ ာခေဵပဪဘုံ။
“ူမးါူနတေဵ လုနါကာီ အသာမူပံဘေ ူခၚလါခေဵမာတါ နါံလည့ူပံပဪဗးါ...၊ ဒိက အစ့ကာီရ႔ေ ကါံ ရျာလ႓ီာ
က်ၽန့ူတါ့တ႓ာီ အခီလာီ က်ယ့လန
် ့သုရ႔ေ ူနါက့ဆဴီံ ဆႏၵကာီ ္ဖည့ဵဆည့ံခ်င့ဵရလာီက့တါပဪ၊ ူကးံဇုံ တကယ့
မူမဵပဪဘုံဗးါ…”
္ပန့ခဪနိံ ကးဲပ့ကာီ တစ့အာမ့လဴီံ ူကးံဇုံတင့ူၾကါင့ံ တဖ်ဖ်န႓ ေ ဝာီင့ံူ္ပါၾကတယ့။ ္ပင့ပမျါ ူသလ်န့ၿပိံသ်ါံတေဵ
႐ီီပ့ခႏၶါကာီ ရပ့ကက
် ့ထေ အဝင့မခဴတဵေ ဓူလဵူၾကါင့ဵ ဒိအ္ဖစ့အပးက့မျါ ကးဲပ့ကာီယ့တာီင့ မသာလာီက့ဘေ ပဪဝင့
က္ပ ္ဖစ့ခေဵရတါူပဪဵဗးါ။ သုတ႓ဆ
ာီ ိက သူဘါတုထါံတေဵ ကါံခထက့ ပာီလ႓ူ
ာီ တါင့ ထပ့ရခေဵူပမေဵ ဒိအ္ဖစ့မးဲာံ
ဘယ့ူတါဵမျ ထပ့မၾကဴဲခးင့ူတါဵပဪဘုံ။
စကါံတူ္ပါူ္ပါနေ႓

ူမါင့ံလါလာီက့တါ

ကးဲပ့စကါံ

အဆဴီံသပ့ခးာန့မျါ

ကါံက

ူအံရျါံူဝဪလ့

ဆာပ့ကမ့ံနါံူတါင့့ ူရါက့ူတါဵမယ့။ ကးဲပ့ ူ္ပါသမျး စကါံူထါက့ရင့ံ တစ့လမ့ံလဴီံ နါံူထါင့ူနခေဵတေဵ
အူနါက့ခန့ံက လုက…
“ ူအံဗး..၊ ခင့ဗးါံ ကာီယ့ူတ်႔မာီ႓သါ ယဴီရတယ့၊ သုမးါံူ္ပါရင့ ယဴီႏာီင့စရါူတါင့ မရျာဘုံ၊ ဒဪမးဲာံူတ်က
ကာီယ့ူတ်႔မျ လက့ခဴၾကတါဗး၊ မဟီတ့ရင့ ဇါတ့လမ့ံဆင့တယ့ ထင့ူနတတ့ၾကတါမးဲာံ”
“ ဟီတ့ပဗးါ…၊ ကးဲပ့လည့ံ မျတ့သ်ါံတယ့၊ ူနါက့ဆာီ ူင်မက့ၿပိံ ခရိံူဝံဆာီ ဘယ့ူတါဵမျ မလာီက့ူတါဵဘုံလာ႓ ီ
သဴႏ႒
ၷာ ါန့ ခးထါံလာီက့တယ့ ”
ကးဲပ့စကါံလည့ံ ဆဴီံူရါ၊ တဟါံဟါံနေ႓ ကးဲပ့တ႓ာီ ႏျစ့ူယါက့လဴီံ ရယ့လာီက့မာၾကတယ့။
တူအါင့ဵူနူတါဵ ကါံက သိရာမဂၤလါူစးံနါံ ူရါက့လါတယ့။ ကါံကာီ အရျာန့ူလျးါဵရင့ံ ူနါက့ၾကည့ဵ
မျန့ကူန…
“ ခင့ဗးါံဆင့ံမယ့ဵ ူနရါ လမ့ံၫႊန့ဥိံ ”
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“ အူရျ႔ူရါက့ရင့ ညါခးဲာံလာီက့၊ ၿပိံရင့ ပထမဆဴီံူတ်႔တေဵ ဘယ့ဘက့က လမ့ံကာီ ူက်႔”

www.burmeseclassic.com
“ၾကည့ဵ္မင့တာီင့ဘက့က မးက့ူစဵလည့တတ့တယ့ဗး၊ ကးဲပ့တ႓လ
ာီ ာီ ကါံူမါင့ံူနကး လုူတါင့ တခဪတခဪ
လမ့ံူတ် ူရါူနတယ့”
“ဘယ့ဘက့ ူက်႔ၿပိံ သဴီံအာမ့ူကးါ့ရင့ ဟာီံံံံ မျါူတ်႔လါံ… ခင့ဗးါံဘက့ အ္ခမ့ံမျါ… အီန့ံပင့ပီူလံတစ့ပင့၊
အေဵဒိအူရျ႔ ရပ့ူပံဗးါ… ”
ကါံမိံူရါင့ူအါက့ လျမ့ံ္မင့ူနရတေဵ အီန့ံပင့အနါံ ရပ့ဖ႓ ာီ ကးဲပ့ ကါံူလံကာီ အရျာန့ူလျးါဵလာီက့တယ့။
ကါံရပ့လာီက့ူတါဵ အီန့ံပင့နါံက အာမ့ူအါက့ထပ့မျါ လုူတ် စီ႐ဴီံစီ႐ဴီံ္ဖစ့ူနတယ့။ ဒဪနေ႓ ကးဲပ့ ူနါက့ခန့ံက
လုကာီ တစ့ခးက့လျမ့ံၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ ကးဲပ့ူ္ခူထါက့ူတ်က ဘရာတ့ကာီ အလာီလာီ နင့ံမာရက့သါံ ္ဖစ့သါ် ံၿပိံ
ကါံက တီန႓ခ
့ နေ ရပ့သ်ါံတယ့။ ဗီူဒၶဪ…. ဟာီလု မရျာူတါဵပဪလါံ။ ူခဪင့ံနဘမ့ံ ခးက့ခးင့ံ ႀကိံလါၿပိံ
ကါံူအါက့ကာီ ဘယ့လာီက ဘယ့လာီ ကးဲပ့ ူရါက့သါ် ံလာီက့တယ့ မသာဘုံ။
“ အူတါ့ပ…
ေ တကၠစိကါံပဪလါံ … ူဆံ႐ဴီႀကိံ အူရံူပၚကာီ သ်ါံခးင့လ႓ပ
ာီ ဪ”
“ အူရံူပၚကာီ ဘါအတ်က့ သ်ါံမျါလေ”
တီန့ူနတေဵ အသဴကာီ ထာန့ံလာ႓ီ ကးဲပ့ ူမံမာရက့သါံ ္ဖစ့သါ် ံတယ့။
“ ဆာီင့ကယ့ အက့ဆိံဒင့ဵ္ဖစ့လ႓ာီ ူဆံ႐ဴီက အခီပေ အူၾကါင့ံၾကါံလာ႓ပ
ီ ဪ”
ကးဲပ့

တကာီယ့လဴီံ

ဖးဥ့ံခနေ

သာမ့ဵခနေ

ၾကက့သိံတ္ဖန့ံ္ဖန့ံ

ထသ်ါံရတယ့။

ကးဲပ့

မူနႏာီင့ူတါဵဘေ ူမံလာီက့မာတယ့။
“ အက့ဆိံဒင့ဵက နတ့ူခးါင့ံ မူရါက့ခင့ အူက်႔မျါ ္ဖစ့တါမဟီတ့လါံ ”
“ ဟင့.. ခင့ဗးါံက ဘယ့လာီသာလေ ”
ကးဲပ့ ူ္ခူထါက့ူတ် မတ့မတ့ မရပ့ႏာီ့င့ူတါဵ္ပန့ဘုံ။
“ စာတ…
့ စာတ့မရျာန႓ဗ
ေ းါ…၊ ကးဲပ့… ကးဲပ့… ကါံ္ပန့သာမ့ံရူတါဵမျါမာ႓ပ
ီ ဪ…”
ဆုဆုညဴညဴ
တယ့။

သုတ႓က
ာီ ာီ

ခးန့ထါံခေဵၿပိံ

ကါံကာီ

တရျာန့ထာီံ

ူမါင့ံထ်က့လါခေဵမာ

ညဥ့ဵအခးာန့ ူနါက့ခန့ံမိံဖ်င့ဵၿပိံ ူမါင့ံူနတေဵ ကါံတစ့စိံနေ႓ ကးဲပ့ကာီ ္မင့သုူတ်က ဘယ့လာီ

ထင့ၾကမလေ မသာဘုံ။ အခီအခးာန့မျါ ကးဲပ့ ဘယ့သ႓က
ု ာီမျ ဂ႐ီီမစာီက့ခးင့ူနူတါဵဘုံ။
အနိံဆဴီံူတ်႔တေဵ ညလဴီံူပဪက့ လက့ဖက့ရည့ဆာီင့ တစ့ဆာီင့ရ႔ေ အူရျ႔ ကးဲပ့ရ႔ေ ကါံကာီ က်ၽာခနေူနူအါင့
ထာီံရပ့ခးပစ့လာီက့ရတယ့။

ူနါက့ူၾကါင့ံကာီ

မၾကည့ဵူတါဵဘေ

ဆာီင့ထေကာီ

ူကးါခးမ့ံခးမ့ံနေ႓

ဝင့လာီက့ခးာန့မျါူတါဵ ကးဲပ့မးက့စာထေ ္မင့လာီက့မာတါက ူစါူစါက လမ့ံမျါ ူတ်႔ခေဵတဵေ

တဟီန့ထာီံ

တ်န႓လ
့ ာန့ူနတေဵ

ဆာီင့ကယ့အပးက့ႀကိံ။
ကးဲပ့ရ႔ေ

ူ္ခူထါက့ူတ်က

ကးဲပ့ကာီ

လက့ဖက့ရည့ဆာီင့ထေ

ဆ်ေူခၚလါခေဵတယ့။

စါံပ်ေတစ့ခီမျါ

လမ့ံမကာီ ူကးါူပံလာ႓ီ ကးဲပ့ ဝင့ထာီင့လာီက့တယ့။ စါံပ်ေထာီံူလံက “ ဘါမျါမလေ ဥိံူလံ” လာ႓ီ ူမံတါကာီ ္ပန့
မူ္ဖႏာီင့ခေဵဘုံ။ ကးဲပ့ ပဪံစပ့ူတ်က အါူစံထည့ဵထါံသလာီ တင့ံတင့ံူစဵူနမာတယ့။ ဆာီင့ထေမျါ ရျာူနတေဵ
လုူတ် အါံလဴီံကာီ မသကါၤစာတ့န႓ေ တစ့ူယါက့စိ လာီက့ၾကည့ဵူနမာတယ့။ ႏျလဴီံခီန့ ္မန့ရင့ံက၊ ူဇါူခ်ၽံူတ်
ရႊေနင့ဵူနူအါင့ ထ်က့ူနရင့ံက၊ ူသခးါတါ ဒိဆာီင့မျါ ကးဲပ့ မနက့မာီံလင့ံရူတါဵမယ့ ဆာီတါကာီပေ။
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္မူသ်ံနိ

www.burmeseclassic.com

ူမးါလ်င့ဵူတံသ်ါံ
ၾသၿမာဲင့
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ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ

www.burmeseclassic.com

ူမးါလ်င့ဵူတံသ်ါံ

တုရာယါကာီတ႓ထ
ာီ ာတေဵအခဪ ထင့ခနေ ထင့ခနေ လာႈင့ံကူလံူတ်ူ္ပူ္ပူလံၾကက့ခ်ပ့ူ္ပံသ်ါံၾကတယ့။
ဇါတ့႐ဴီထမ
ေ ျါ အ္ပါူမျါင့ူမျါင့လဵူ
ေ နၿပိံူတါဵ ခဴီူတါ့ူတါ့မးါံမးါံမျါ
လုထာီင့ူနတေဵအရာပ့လာီလာီသတာ္ပဲမာတယ့။ လက့ခီပ့လည့ံမတိံၾကဘုံ။ အသက့ူတါင့႐ျဳၾကရေ႔လါံ?
က်ၽန့ူတါဵကာီစင့ူပၚမျါ္ပန့ထာီံထါံတေဵမိံူတ်ကာီ ူကးါ့ၿပိံၾကည့ဵဖ႓ ာီ ႀကာဲံစါံူပမေဵ အခးည့ံအႏျိံ
ဘါမျထင့ထင့ရျါံရျါံ မူတ်႔ရဘုံ။ ထီဴံစဴအတာီင့နဖုံမျါူခ်ၽံူတ်စ႓လ
ာီ ါတယ့
က်ၽန့ူတါဵရင့ထေမျါ္ဖစ့ူနကးအတာီင့ံ တလာပ့လာပ့န႓ဆ
ေ ႓လ
ာီ ါၿပိံ လက့က ထင့ကနေထင့ကနေ
တိံတေဵစိံခးက့န႓အ
ေ တု ူတံသ်ါံကလာႈင့ံဖ်႔ေ ပာီအါံူကါင့ံလါသလာီထင့ရတယ့။ ၾကါံူနရတေဵအသဴကစာတ့ကာီ
အစဥ့အတာီင့ံလႈ႓ဆ
ဴ ူ
် တါဵ မသာီံမသန့႓စာတ့ူတ်ူပးါက့သ်ါံၿပိံ ႀကာဲံူတ်န႓တ
ေ ုရာယါရယ့
စိံခးက့မျန့မျန့ခဴစါံတာ႓ထ
ီ ာူနတေဵလက့အစဴီရယ့။
ခဴစါံခးက့ကပာ႓တ
ီ ဵအ
ေ တာီင့ံ ူတံသ်ါံရေ႔အစဥ့ကာီူစဖ်႔ေ ူနတေဵစာတ့ရယ့။
ကာီယ့ဵဘါသါခဴစါံမႈူရယဥ့ူၾကါမျါ ူကးူကးနပ့နပ့ႀကိံူမးါူနတေဵပိတာရယ့။ က်ၽန့ူတါ့ဆာီတေဵ္ဖစ့တည့မႈဟါ
တ္ဖည့ံ္ဖည့ံူမျံ မျာန့လါတါသတာ္ပဲမာတယ့။
ဇါပဝဪခန့ံဆိံစကူလံလ်င့ဵသလာီ
တိံခတ့ူနတေဵကၽ် န့ူတါ့ကာီထါံခေဵၿပိံ ူပဪဵပဪံတေဵကၽ် န့ူတါ့ ္ဖည့ံ္ဖည့ံူလံခ်ါထ်က့ခေဵတယ့။
ထာီင့ူနတေဇါတ့႐ဴီထက
ေ လုူတ်ဆိကလည့ံ ္ဖဳ္ဖဳလ်လအ
် ရာပ့လာီလာီ အခာီံူင်႔လာီလာီ မးာဲံလ်င့ဵပးဴထ်က့လါၾကတယ့။
အေသလာီ က်ၽန့ူတါ့တ႓ူ
ာီ ပဪင့ံစိံသ်ါံၾကၿပိံ ဟင့ံလင့ံဖ်င့ဵ ဇါတ့႐ဴီအူပဪက့ထေက ္မင့ူနရတေဵ
အူမျါင့ူနါက့ခဴန႓ေ ူင်ူရါင့လဆိကာီ ူလညင့ံမးါံနေ႓ဖ်ေ႔ၿပိံ လ်င့ဵတက့ကးက့စါံဖာ႓သ
ီ ါ် ံူနၾကတယ့။
ူအါက့ဘက့မျါ က်ၽန့ူတါ့တ႓ခ
ာီ းန့ထါံခေဵတေဵ က်ၽန့ူတါ့တ႓တ
ာီ ုရာယါရယ့။
သဴစဥ့ူတ်န႓ၿေ ငာမ့သက့စ်ါကးန့ရစ့ၾကတယ့။
ပတ့ဝင့ံကးင့ဟါူအံစက့ူ္ခါက့ူသ်႔ူနူပမေဵ က်ၽန့ူတါ့တ႓အ
ာီ ဝန့အဝာီင့ံကူလံမျါူႏ်ံူထ်ံစ်တ့စာီလ႓.ာီ ...
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ၾသၿမာဲင့

www.burmeseclassic.com

ႏျစ့စာတ့ တစ့ကီာယ့
ဖာီံစာန့
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www.burmeseclassic.com
ႏျစ့စာတ့ တစ့ကီာယ့
အခးာန့ူတ်

ဘယ့ူလါက့

ကီန့လ်န့သါ် ံၿပိလ…
ေ

လုလျတူယါက့

မသာ..

ကးဳထရဴ

နါံကူန

အူင်႔တူထါင့ံူထါင့ံ ူဆံလာပ့ူင်႔ူတ်ကာီ ၾကညဵ့လာီက့.. အခန့ံထေက သင့္ဖဳံဖးါူပၚမျါ ူစါင့ူလံ္ခဴဲ
လေူလးါင့ံူနတေဵ မယ့ူင် ကာီ ၾကညဵ့လာီက့.. သက့္ပင့ံခးလာီက…
့ . ူယါကၡမ္ဖစ့သုူ္ပါတေဵ စကါံူတ်ကာီ ူတါဵ
ၾကါံတခးက့ မၾကါံတခးက့..
“ဟေဵ..လုလျ.. မင့ံမလေ စဥ့ံစါံမူနနေ႓ူတါဵ.. မယ့ူင်က ငဪဵသမိံဟေဵ.။ ူယါက့းါံလီပ့တဵန
ေ င့ထက့ ငဪလာီ မာဘက
မယ့ူင်ကာီ ပာီခးစ့တယ့ဟ…
ေဵ . ခီဟါက... မလီပ့မ္ဖစ့…မယ့ူင်ဆာီတါ မရျာူတါဵဘုံဟေဵ.. “ ဟီီဆာီကါ ူဒၚခးစ့ူင်
အသဴူတ်

တာမ့ဝင့ၿပိံ

ကးလါူတါဵမယ့ဵ

မးက့ရည့ကာီ

ူဆံ္ပင့ံလာပ့တစ့ဖ်ါ

အါံရပဪံရဖ်ါရင့ံ

သမက့မ္မင့ူအါင့ ူဆံလာပ့ူင်႔ူတ်ကာီ ္ပင့ံ္ပင့ံ မႈတ့ထီတ့လာီက့ူတါဵတယ့။
“ဟေဵ.. လုလ”ျ
“က်ၽန့ူတါ့ၾကါံပဪတယ့အူမ.. က်ၽန့ူတါ့ၾကါံပဪတယ့”
ူဒၚခးစ့ူင်တူယါက့

ဒုံူခဪင့ံူထါင့

ူဆံလာပ့ဖ်ါူနရါမျ

ူဆံလာပ့ကာီ

ူဆံလာပ့္ပါခ်က့ထေ

ထာီံူခး

လာီက့ၿပိံ” ူအံ.. ဒဪဆာီလည့ံ... ငဪမနက့ဖန့ည ဆရါူစါကာီ ပင့ဵလါခေဵမယ့။ မင့ံလည့ံ ဆရါ လာီတေဵ
ပစၥည့ံူတ်ကာီ စီထါံ.. ၾသဇါရ်က့န႓ေ ထန့ံလက့ကာီ ငဪယုလါမယ့. ငဪ္ပန့ဥိံမယ့။ မင့ံလည့ံ မင့ံမာန့ံမနါံကာီ ဒိည
မကပ့န႓ူ
ေ တါဵ ၾကါံလါံ….”
လုလျတူယါက့ ူယါကၡမူ္ပါတါကာီ ၾကါံတခးက့. မၾကါံတခးက့န႓ ေ ူခဪင့ံကာီသါ တသ်င့သင
် ့ ၿငာမ့ဵလာီ
သင့ံ္ဖဳဖးါူပၚ လေူလးါင့ံူနတေဵ မယ့ူင်မးက့ႏျါကာီသါ တသ်င့သ်င့ ၾကညဵ့လ႓…
ာီ .။
…………………………………………………………..
လုလျန႓ေ မယ့ူင်
သုတ႓ာီ ႏျစ့ူယါက့က တစ့ရပ့က်က့ထူ
ေ နၿပိံ တစ့လမ့ံူကးါ့သါ ္ခါံတေဵ သုူတ်။ မယ့ူင် မာဘူတ်က
မိံူသ်ံူရါင့ံၿပိံ မယ့ူင်႔ကာီ ူကးါင့ံထါံတယ့။ မယ့ူင်က အငယ့ဆဴီံ တစ့ဥိံတည့ံူသါ သမိံ။ ႐ီီပ့ရည့
အူတါ့အတင့ဵ

ရျာၿပိံ

အသါံ္ဖဳသမာ႓ီ

မယ့ူင်က

ရပ့ကက
် ့ထမ
ေ ျါ

က်မ့ံူတါင့ကာီင့။

ကာီယ့လဴီံကာီယ့ူပဪက့ကလည့ံ လျသမာ႓ီ ကါလသါံ လုပးာဲမးါံ ပာီံပန့ံၾကတါ သုန႓ေ ငဪအၿပာဲင့။ လုလျကူတါဵ
မာဘူတ် ငယ့ငယ့ကတည့ံက ဆဴီံပဪံၿပိံ အဘာီံ အဘ်ါံနေ႓ ူနရသု။ အဘာီံအဘ်ါံက ရ်ါမျါ ဘကၳရိ အါံသ်င့ံတေဵ
အလီပ့န႓ေ လုလျကာီ လု္ဖစ့ူအါင့ ထာန့ံူကးါင့ံလါခေဵတါ။ လုလျ အသက့ဆယ့ဵူ္ခါက့ႏျစ့မျါ အဘ်ါံ္ဖစ့သုကာီ
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ကုရင့ံ ူ္ခူထါက့တစ့ဖက့ အက့ဆစ့ူလါင့သါ် ံခေဵတယ့။

www.burmeseclassic.com
ညါဘက့

ူ္ခူထါက့တစ့ခီလဴီံမျါအက့ဆစ့ူၾကါင့ဵ

ူသရါပဪဒဏ့ရါႀကိံ

စ်ေလ႓ ာီ

လုပးာဲ္ဖစ့ခဪစမျါ

အ္ပင့မထ်က့ရေ၊ ္ခင့ံမခတ့ရေူအါင့ လုလျတူယါက့စာတ့ူတ်ကးခေဵတယ့။ ဖုံစါ ဆာီတါ ဥိံရါလုဆာီတေဵအတာီင့ံ
က်မ့ံူတါင့ကာီင့ မယ့ူင်က လုလျကာီ မျ စာတ့ဝင့စါံၿပိံ ခးစ့ႀကာဲံသ်ယ့ခေဵၾကတယ့။ ူနါက့ဆဴီံ ခာီံူ္ပံၾကရါမျ
မာဘူတ်က

မူနႏာီင့ဘေ

မဂၤလါူဆါင့ူပံလာီက့တယ့။

ၿပိံူတါဵ

လုလျူနတေဵ

အာမ့မျါ

မယ့ူင်လာီက့ူနူတါဵတယ့။
မဂၤလါူဆါင့ၿပိံ

တစ့လမၾကါဘုံ။

မယ့ူင်

လုလျ

တာ႓ ီ

ူနါက့ူဖံက

အီတ့ူရကန့မျါ

ူရခးာဲံ

အဝတ့ူလးါ့ရင့ ူခးါ့လေကးသတေဵ။ အခးာန့က ညူန ူနဝင့ရိတူရါ အခးာန့။ ူခးါ့လေတဵေ အခးာန့ မယ့ူင်နါံမျါ
ဘယ့သုမျ

မရျာဘုံ။

လါတါကာီူတါဵ

မယ့ူင်တူယါက့

ူဘံအာမ့က

နါရိဝက့ူလါက့

အာမ့နိံခးင့ံူတ်

သတာလစ့ူနၿပိံမျ

ူတ်႔လာီက့သလာီ

လုလျ

႐ီီတ့တရက့

အဘ်ါံကလည့ံ

္ပန့ထ
မယ့ူင်

အာမ့ူပၚ္ပန့တက့လါတါ ူတ်႔လာီက့ူပမေဵ မယ့ူင် ူခးါ့လေ သတာလစ့တါကာီူတါဵ ဘယ့သုမျ မသာလာီက့ရျါဘုံ။
လုလျ အဘ်ါံကူတါဵ မယ့ူင် တစ့ူယါက့ ူရခးာဲံ ူနါက့ကးလာ႓ ီ ူအါ့ူပမေဵ မယ့ူင်က အဘ်ါံကာီ
ဘါတခ်န့ံမျ ္ပန့မူ္ပါဘေ အခန့ံထေကာီသါ တန့ံဝင့သ်ါံတယ့။ လုလျ ဘက့ထရိ အာီံူတ် ကီာ ဆာီက့ကါံနေ႓
ရပ့ကက
် ့ထေ ပာ႓ၿီ ပိံ ္ပန့လါူတါဵ မယ့ူင် အာပ့ႏျင့ဵူနၿပိ။
လုလျတူယါက့ မယ့ူင် ပင့ပန့ံလာ႓ီ အာပ့ူပးါ့ူနတယ့ထင့ၿပိံ မယ့ူင်ကာီ မႏႈာံူတါဵဘေ ညစါကာီ စါံတယ့။
ၿပိံူတါဵ

ူရဒိယာီ

နါံူထါင့ၿပိံ

႐ီီတ့တရက့

အာမ့ူရျ႔မျါတင့

အာပ့ူမါကးသ်ါံသတေဵ။

ဂလဴီံဂလန့ံနေ႓

အသဴၾကါံလာ႓ီ ႐ီီတ့တရက့ လန့႓ႏာီံူတါဵမျ ူနါက့ူဖံကာီ ဝင့သါ် ံၾကညဵ့တါ မယ့ူင်တူယါက့ မိံမဖ်င့ဵဘေ
ထမင့ံအာီံ

ဟင့ံအာီံထေ

ကီန့ံ႐ီီန့ံႏႈာက့စါံူနတါ

ူတ်႔လာ႓ီ

လုလျ

ခီဟါက”

အဴဵၾသၿပိံ

“မယ့ူင်..

ဆာီၿပိံ

ဗာီက့ဆါလည့ံ

ထမင့ံပန့ကန့ံထေ

ထညဵ့စါံပဪမာန့ံမရယ့..

မယ့ူင်႔

ပီခဴီံကာီ

ဆ်ေလျည့ဵလာီက့ခးာန့မျါ

လုလျတူယါက့ ဒီန့ံခနေဆာီ ရင့ူတ် ူဆါင့ဵခီန့ၿပိံ အသက့ူပးါက့သါ် ံမတတ့

လန့႓သါ် ံတယ့။ မယ့ူင်႔ကာီ ႐ီီတ့တရက့ ၾကည့ဵ့လာီက့တါ မးက့ႏျါ တစ့ခီလဴီံ မည့ံသည့ံၿပိံ ပဪံစပ့ူပဪက့ပေ ္မင့ရ
သလာီ

လုလျ

ခဴစါံလာီက့ရတယ့။

ပဪံစပ့ထမ
ေ ျါလည့ံ

ထမင့ံူတ်

ဟင့ံူတ်ကာီ

ပလီပ့ပူလါင့ံ။ ူသခးါ ္ပန့ၾကညဵ့မျ မယ့ူင်ရ႔ေ သနါံစရါ မးက့ဝန့ံူလံနေ႓ အတု “မယ့ူင် ဗာီက့ဆါလာ႓ီ
ဆီာူတါဵမျ လုလျ သက့ပးင့ံ ခးၿပိံ မိံဖ်င့ဵမျ စာတ့သက့သါရါ ရသ်ါံတယ့။ ဒဪူပမေဵ လုလျစာတ့ထမ
ေ ျါ တထင့ဵထင့ဵန႓ ေ
မယ့ူင် အခန့ံထေဝင့ ္ပန့အာပ့ူပးါ့ၿငာမ့သက့သါ် ံတေဵ အထာ လုလျ အာပ့မူပးါ့ခေဵဘုံ။
ူနါက့တူန႓ မနက့ မယ့ူင်ဖးါံတယ့။ အဖးါံူတ် တအါံတက့လ႓ ာီ ရပ့က်က့ထာပ့က ူဆံခန့ံသ်ါံ္ပရတယ့။
ဆရါဝန့ကူတါဵ

ူရခးာဲံၾကါလာ႓ီ

အူအံပတ့တါလာ႓ီ

ူ္ပါတယ့။

လုလျတူယါက့

မယ့ူင်

အနါံမျါ

တစ့ူနကီန့ ူနၿပိံ မယ့ူင်ကာီ ္ပဲစီတယ့။ မယ့ူင်က လုလျကာီ “ကီာလုလျ.. မယ့ူင်႔အနါံမျါံပေ ူနပဪ
မယ့ူင် ူခဪင့ံူတ် တအါံမုံတယ့” ဆာီၿပိံ ူခဪင့ံကာီ ႏျာပ့ခာီင့ံလာ႓ီ လုလျတူယါက့ တစ့ူနကီန့ မယ့ူင်ကာီ
ႏျာပ့ူပံရတယ့။

ညူန

ရပ့ကက
် ့ထေ

ဘကၳရိ

အာီံပာ႓တ
ီ ဵအ
ေ ခးာန့ဆာီ

လုလျတူယါက့

ဆာီက့ကါံ

မနင့ံႏာီင့ူလါက့ူအါင့ ပင့ပန့ံ ႏဴီံခးာလ႓။ာီ တစ့ူနကီန့ မယ့ူင် အူၾကါင့ံစဥ့ံစါံ... မယ့ူင်က ဘါမျ မစါံ
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တါကာီ စာတ့မူကါင့ံ ္ဖစ့ၿပိံ လုလျတူယါက့ စာတ့ကး အါံကီန့တါလာ႓ပ
ီ ေ ထင့မာတါပေ။

www.burmeseclassic.com
ညူရါက့ူတါဵ

လုလျက

ပင့ပန့ံလ်န့ံလာ႓ီ

အာမ့ူရျ႔ဘီရါံစင့

ူရျ႔မျါတင့

အာပ့ူပးါ့သါ် ံ္ပန့တယ့။

မိံဖာီူခးါင့ထက
ေ
အသဴၾကါံထၾကညဵ့ူတါဵ မယ့ူင် ထမင့ံူတ် ဟင့ံူတ်ႏႈာက့စါံူနတါကာီ ူတ်႔္ပန့တယ့။
“မယ့ူင်ရယ့..

ဗာီက့ဆါလည့ံ

မယ့ူင်တူယါက့

ူယါကး့ါံကာီ

ထုံထုံဆန့ံဆန့ံအခန့ံထေ

ူ္ပါူရါဵူပဪဵ..

ခီဟါက”

ူ္ပံဝင့သါ် ံတါကာီ

လာ႓ီ

ၾကညဵ့ရင့ံ

အသဴ္ပဲလာီက့ူရါ
လုလျ

ူတါ့ူတါ့

စာတ့မူကါင့ံ ္ဖစ့မာတယ့။ မနက့မာီံလင့ံူတါဵ လုလျ အဘ်ါံက ညူနူစါင့ံဆာီ မယ့ူင် တူယါက့ူယါက့န႓ ေ
စကါံူ္ပါူနသလီာပေ။ အခန့ံထေက စကါံူ္ပါသဴူတ် ၾကါံတယ့ူအ... လာ႓ ီ လုလျကာီ ူ္ပါူတါဵ လုလျစာတ့ထေ
ခီခီလါတယ့။
တူန႓တ္ခါံလည့ံ မယ့ူင်တစ့ူယါက့ ူကါင့ံလါတယ့ မရျာဘုံ။ ူဆံခန့ံသ်ါံရင့လည့ံ ဆရါဝန့က
မယ့ူင်မျါ ဘါူရါဂဪမျ ူထ်ူထ်ထုံထုံ မရျာဘုံလာ႓ ီ ူ္ပါူပမေဵ မယ့ူင် တူန႓တ္ခါံ ပာန့ပာန့လါတယ့။ ၿပိံူတါဵ
ညည

မယ့ူင်တူယါက့

မခးန့ထါံူတါဵ

ထမင့ံဟင့ံရျါစါံတယ့။

မယ့ူင်ဟါ

ၾကက့ဥူတ်

ဒဪကာီ

သာတဵေ

ဘေဥူတ်ကာီ

လုလျ

တူန႓

အစာမ့ံလာီက့

ဘါထမင့ံ

ဟင့ံမျ

ယုူသါက့စါံူနတါကာီ

လုလျ ူတ်႔ူတါဵမျ ူနါက့ူန႓ူတ်မျါ ညည မယ့ူင် စါံဖာ႓ီ ခးန့ထါံသတေဵ။
ဒဪကာီ ရာပ့မာတေဵ ူဘံအာမ့ူတ်ကူနတဆင့ဵ ရပ့ကက
် ့ထမ
ေ ျါ မယ့ူင်တူယါက့ ဖီတ့ဝင့ူနၿပိ ဆီာၿပိံ တဆင့ဵစကါံ
တဆင့ဵနါံနေ႓

သတင့ံက

ဟာီူလံတူကးါ့ူကးါ့

္ဖစ့လါတယ့။

ဒဪူတ်ကာီ

လုလျက

မယ့ူင်ကာီ

စာတ့မူကါင့ံစ်ါ ူ္ပါ္ပူတါဵ မယ့ူင်က... “ူယါက့းါံရယ့.. ူဘံူ္ပါတါကာီ ယဴီသလါံ။ မယ့ူင်က
တကယ့ူနမူကါင့ံ္ဖစ့တါပဪ။ မယ့ူင်ထႏာီင့တဵေ အခးာန့ဆာီ ထပဪတယ့။ မယ့ူင် ညည ထမင့ံထစါံတယ့
ဆာီတါကလည့ံ အေဒိအခးာန့ကးမျ ဗာီက့ဆါလာ႓။ီ ၿပိံူတါဵ ူယါကး့ါံကာီ အလီပ့မူပံခးင့လ႓ာီ ပဪ” ဆာီၿပိံ သနါံစရါ
မးက့ႏျါူလံနေ႓ ႏျစ့ကာီယ့ၾကါံ ညည့ံ္ပူတါဵ ူနမူကါင့ံ္ဖစ့ူနတေဵ မာန့ံမကာီ သနါံရင့ံ ူဘံကလုူတ်
ဘါူ္ပါူ္ပါ

မယ့ူင်ကာီ

္ပဲစီရျါတယ့။

မယ့ူင်က

လုူတ်ကာီ

ူၾကါက့လ႓ ာီ

ဆာီၿပိံ

အရင့ထက့ပာီၿပိံ

အခန့ံထေမျါပေ ူန...လုလျကာီ တူနကီန့ တူနခန့ံ ႏျာပ့ခာီင့ံ ူတါဵတါပေ။ သါမန့ဖးါံတါပဪလာ႓ပ
ီ ေ ူ္ပါမယ့ူပမေဵ
မယ့ူင် တူန႓တ္ခါံပာန့လါတယ့။ အသါံူရူတ် မည့ံူ္ခါက့လါတယ့့။ တူန႓ တူန႓ မယ့ူင် ကာီ ္ပဲစီရ
ႏျာပ့ရနေ႓ လုလျတူယါက့လည့ံ လုမမါ႐ီီပ့နိံပဪံူပဪက့လါတယ့။ ဒဪကာီသာလ႓ာီ မယ့ူင်႔ အူမ ူဒၚခးစ့က
မယ့ူင်ကာီ

လါ္ပဲစီူပမေဵ

အာမ့္ပန့ရင့

ူမါူမါၿပိံ

ူနါက့ူန႓

မထႏာီင့

မထုႏာီင့

္ဖစ့ၿပိံ

ႏျစ့ရက့

သဴီံရက့ူနူတါဵ ူဒၚခးစ့ူင် မယ့ူင်႔ ဆိမလါူတါဵဘုံ။
လုူ္ပါ သုူ္ပါမးါံူနလာ႓ီ တူန႓ လုလျ အာမ့အ္ပန့ အာမ့နိံနါံခးင့ံက ူပံတေဵ တရါံူခ်ကာီ မယ့ူင်
နါံူထါင့ရူအါင့ ဖ်င့ဵ္ပူတါဵ မယ့ူင် တစ့ညလဴီံပုတယ့ ပုတယ့ဆာီၿပိံ ထူသါင့ံကးန့ံပဪူလူရါ။ လုလျက
တရါံူခ်ပာတ့ူတါဵမျ မယ့ူင်တူယါက့ ၿငာမ့သ်ါံူတါဵတယ့့။ အေဒိူန႓က စၿပိံ မယ့ူင် ညည ဆာီ ဝုံဝုံဝဪံဝဪံနေ႓
အသဴစဴီ
ၾကက့သိံထစရါ

ူအါ့ဟစ့

ူနတါ

ူကါင့ံူလါက့ူအါင့

ၾကါံရတေဵ
ူၾကါက့ူနရတယ့။

ပတ့ဝန့ံကးင့

တစ့ခီလဴီံ

အခန့ံအ္ပင့လည့ံ

မထ်က့ူတါဵ
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အာပ့ယါထေမျါပေ တူရျါင့ူရျါင့န႓ေ တူန႓ကီန့ူနူတါဵတယ့။

www.burmeseclassic.com
ရပ့ကက
် ့ထမ
ေ ျါလည့ံ မယ့ူင်က မယ့ူင် မဟီတ့ူတါဵဘုံ ဖီတ့ဝင့ူနတါ.. မယ့ူင်႔ကာီ ဖီတ့ထီတ့ရင့ ထီတ့
မထီတ့ရင့ ဒိရပ့ကက
် ့က ထ်က့ၾကူတါဵ ဆီာၿပိံ ူ္ပါဖန့မးါံလါူတါဵ လုလျတူယါက့ မ႐ျဳႏာီင့ မကယ့ႏာီင့
မာန့ံမကာီလည့ံခးစ့ူတါဵ

ဘါမျ

မလီပ့တတ့ူတါဵ

ူယါကၡမစကါံကာီ

ူနါက့ဆဴီံ

လက့ခဴလာီက့ရ ူတါဵတယ့။ ဒိူန႓လည့ံ ူယါကၡမူဒၚခးစ့ူင်က မယ့ူင်ကာီ မနက့ဖန့ ဖီတ့ထီတ့ရမယ့ ဆာီတါ
လါူ္ပါူတါဵ

လုလျတူယါက့

ကာီသာပ့မယဴီခးင့ူပမေဵ

မယ့ူင်

အ႐ုံမိံဝာီင့ံ။

မစါံႏာီင့

ူနမူကါင့ံကတည့ံက

မူသါက့ႏာီင့..

မယ့ူင်

္ဖစ့ူနတါူတ်က

ဖီတ့ဝင့ူနတါ

လုလျကာီ

ဖီတ့ထီတ့ဖ႓ ာီ

တ်န့ံအါံူပံသလာီ ္ဖစ့သ်ါံခေဵတယ့။
ဒိညူန မယ့ူင် ဖီတ့ထီတ့မယဵ့ူန႓။ လုလျအာမ့က ဘီရါံစင့ူရျ႔မျါ မျါ ူရခ်က့ႀကိံႀကိံတစ့ခ်က့ခး၊ ဝဪဆာီ
ဖူယါင့ံတာီင့ႀကိံ တစ့တာီင့ထန
် ့ံၿပိံ ဖူယါင့ံတာီင့ူဘံက လင့ဗန့ံူပၚမျါ ၾသဇါရ်က့၊ သရက့ရ်က့၊ ူလံနါရိ
ပန့ံရ်က့

နေ႓

ဇိံရ်က့

(၇)

ရ်က့စိကာီ

ကးကးနန

ခင့ံကးင့ံထါံူလရေ႔။

ဘီရါံစင့အူရျ႔မျါ

သင့္ဖဳံဖးါ

တစ့ခးပ့ကာီခင့ံ ူခဪင့ံအဴီံ အ္ဖဳတစ့လဴီံကာီ ထါံထါံၿပိံ ဖးါတစ့ခီလဴီံကာီ ထန့ံလက့ူတ်န႓ ေ ကါရဴထါံၿပိံ
စည့ံ္ခါံထါံတယ့။ ူနဝင့တဵအ
ေ ခးာန့ကာီ ူစါင့ဵရင့ံ ဆရါူစါတူယါက့ ဖူယါင့ံတာီင့ထ်န့ံ အင့ံ္ပါံတစ့ခီကာီ
ခေန႓္ေ ခစ့ၿပိံ

ပဪံစပ့ကလည့ံ

တတ်တ့တ်တ့ရ်တ့ူနူလရေ႔...။

အူမႊံတာီင့ကာီ

တစ့အာမ့လဴီံမႊန့ထုူနူအါင့

ထ်န့ံထါံတါကာီက ူနဝင့ခးာန့ တစ့ခီအတ်က့ စာတ့ူခးါက့ခးါံစရါ..။ လုလျတူယါက့ မယ့ူင်အတ်က့
ရတက့မူအံဘေ ဆရါူစါ ခာီင့ံသမျးကာီ ကုညိလီပ့ူဆါင့ူပံူနရတယ့။ ူဒၚခးစ့ူင်ကူတါဵ မ္ဖစ့ခင့ကပင့
ငာီႏျင့ဵူနၿပိ…။ ူနဝင့ခးာန့လည့ံ ူရါက့ူရါ ဆရါူစါက ခင့ံကးင့ံထါံတေဵ အရ်က့ူတ်ကာီဘီရါံစင့ူရျ႔မျါ
ခင့ံထါံတေဵ

ဖးါူအါက့ထေထညဵ့

တင့လာီက့ူရါ

ဆရါူစါရေ႔တပည့ဵမးါံက မယ့ူင်ကာီ ခးိမ ထီတ့လါၿပိံ ဖးါူပၚလည့ံ

မယ့ူင်တူယါက့

တလုံလုံနေ႓

လုံလါပဪူလူရါ...။

ၿပိံူတါဵ

ဘယ့က

ဘယ့သုလေ

ူ္ပါ..

လါတေဵ

အသဴူတ်မျန့ံမသာ မယ့ူင်႔ ပဪံစပ့ကူန ဝုံဝုံဝဪံဝဪံနေ႓ ထ်က့လါပဪူလူရါ...။
အေဒိအခဪ

ဆရါူစါက

“ဟေဵ..

မယ့ူင်..

ညည့ံကာီယ့ထမ
ေ ျါ

ရျာူနတါ

မူ္ပါရင့

ငဪဒိူဆံႀကာမ့လဴီံနေ႓ ႐ာီက့မျါ.. ူ္ပါစမ့ံ နင့ဵကာီယ့ထေက ဘယ့သုလ”ေ
ဆရါူစါ ူဆံႀကာမ့လဴီံနေ႓ မယ့ူင်ကာီ ရ်ယ့လာီက့တဵေ အခဪကးမျ မယ့ူင်က တဟိံဟိံနေ႓ ငာီၿပိံ ငဪ္ပန့ဖ႓ာီ လမ့ံစရာတ့
မရျာဘုံ...

ငဪဵကာီ

လမ့ံစရာတ့ူပံပဪ...

ဆာီၿပိံ

မယ့ဵူင်

အသဴမျါ

ူယါက့းါံ

အသဴူပဪက့ၿပိံ

ပာီက့ဆဴထူတါင့ံပဪူလူရါ။
“ဟေဵ..

နင့က

ဘယ့သုတီန့ံ...

ဘါကာစၥန႓ေ

ပာီက့ဆဴူတါင့ံတါတီန့ံ...မင့ံ

ဒိမျါူနတါ

ဘယ့ူလါက့ၾကါၿပိလေ... ူ္ပါစမ့ံ မင့ံူတါင့ံတါ ငဪတာ႓မ
ီ ူပံႏာီင့ပဪဘုံ” လာ႓ီ ူ္ပါူတါဵ
“ငဪက

သထဴီကာီ္ပန့မျါ..

ငဪမျါ

လမ့ံစရာတ့္ပတ့လ႓ ာီ

လါူတါင့ံတါ

မယ့ူင်မူပံူတါဵ

ငဪမယ့ူင်႔ဆိမျါူနူနတါ.. ူအံ. မင့ံတာ႓ီ ငဪဵကာီလမ့ံစရာတ့မူပံရင့ မယ့ူင် ဘယ့မျါူနလေ ဆီာတါလည့ံ
ငဪမူ္ပါဘုံ”
“မင့ံနါမည့ဘယ့လာီူခၚလေ... မင့ံက ပာီက့ဆဴူပံရင့ နင့ထက
် ့သါ် ံမျါလါံ. မယ့ူင်က အခီ ဘယ့မျါလေ..
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မင့ံမသ်ါံရင့ငဪတာ႓က
ီ မင့ံကာီ ႐ာီက့ထီတ့လာီက့ရလာမ့ဵမယ့”

www.burmeseclassic.com

“ငဪဵနါမည့ငူဇါ့၊ ငဪ ကာီံကန့႓မျါ အလီပ့လီပ့ၿပိံ ဖးါံလာ႓ီ ္ပန့လါတါ. ခီလမ့ံမျါ ပာီက့ဆဴ္ပတ့လ႓ာီ လါူတါင့ံတါ၊
ငဪဵကာီပာီက့ဆဴူပံရင့ ငဪဵအာမ့ငဪ္ပန့မယ့ “
လုလျတူယါက့ ပာီက့ဆဴ (၅ဝ)တန့တစ့ရ်က့ကာီ ထီတ့ူပံၿပိံ မယ့ူင်ကာီ လျမ့ံူပံူတါဵ “ူဟဵူကါင့ ပာီက့ဆဴ
(၅ဝ)က ဘါမျ သဴီံမရဘုံ... ငဪဵကာီ ငဪံရါူပံ လာ႓ီ မယ့ူင်ထဴကူနလျမ့ံူ္ပါတယ့။ ဒဪနေ႓ လုလျလည့ံ
မယ့ူင်႔လက့ထေ ငဪံရါတန့လျမ့ံူပံလာီက့ူတါဵမျ “ငဪဵကာီထ်က့သါ် ံဖာ႓ီ ူ္ပါစရါမလာီဘုံ ငဪထ်က့သါ် ံမယ့ မင့ံတာ႓ီ
မယ့ူင်ကာီ ္ပန့ူခၚခးင့ရင့ မင့ံတာ႓ီ ူရတ်င့ံနါံမျါ မယ့ူင် ူနတယ့့ “ ဆာီၿပိံ ူ္ပါၿပိံ မၾကါခင့မျါပေ မယ့ူင်
တစ့ူယါက့ မလႈပ့ူတါဵဘုံ။
ၿပိံူတါဵ

ူစါူစါက

အာပ့ရါူပၚကူန

မၿပိံ

ယုလါတေဵ

မယ့ူင်ဟါ

မယ့ူင်န႓ ေ

မတုဘေ

ပာန့တေ်ၿပိံ

မးက့တ်င့ံူတ် ူဟါက့ပက့န႓ေ ပဪံစပ့ူလံဟၿပိံ ဆဴီံသ်ါံရျါတယ့။ လုလျတူယါက့ မယ့ူင်႔႐ီီပ့အူလါင့ံကာီ
ၾကညဵ့ရင့ံ

မူ္ဖႏာီင့မဆည့ႏာီင့။

အာမ့ူထါင့ကးတါ

ႏျစ့လပင့မ္ပညဵ့ူသံ

မယ့ူင်

ကဴမူကါင့ံ

အူၾကါင့ံမလျဘေ ဆဴီံသ်ါံရျါတယ့။ လုလျ အတ်က့ူတါဵ မယ့ူင်႔ကာီ ဆဴီံ႐ဴႈံလာီက့ရတါက တကယ့ဵကာီ
ရင့ထီမနါ…။ မယ့ူင်မဟီတ့ူတါဵတဵေ ဖီတ့တစ့ူကါင့ကာီ ္ပဲစီရတေဵ စာတ့န႓ ေ မစါံႏာီင့မူသါက့ႏာီင့ လုမမါ လုလျ
တူယါက့ မာန့ံမဆဴီံူတါဵ ႐ုံူၾကါင့ူၾကါင့ပင့္ဖစ့လ႓.ာီ .။
ဒိလာီ္ဖစ့ၿပိံူနါက့ရက့ူတ်မျါ လုလျတူယါက့ ညူနဘက့ူတ်ဆာီ ူနါက့ူဖံက ူရတ်င့ံနါံကာီသါ် ံၿပိံ
မယ့ူင်ကာီ

စကါံသ်ါံူ္ပါသတေဵ။

မယ့ူင်

ရက့လည့ၿပိံ

မၾကါခင့

တညူနမျါပေ

လုလျတူယါက့ ူရတ်င့ံနါံမျါ ူရခပ့ရင့ံ ခလီတ့တာီက့လေကးတယ့။ လုလျ လေကးတါကာီလည့ံ မယ့ူင်
လေကးသ်ါံတီန့ံကလာီပေ

ဘယ့သုမျ

မ္မင့လာီက့ဘုံ။

ဒဪူပမေဵ

လုလျ

လေကးသ်ါံတါကာီူတါဵ

မယ့ူင် ူကါင့ံူကါင့ံႀကိံ သာသတေဵူလ…။
ခီူတါဵ လုလျန႓ေ မယ့ူင် ႏျစ့စာတ့ တစ့ကီာယ့္ဖစ့ူနူလရေ ႓…။
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အာမ့ူ္မႇါင့
ူအါ့ဂေနိ
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အာမ့ူ္မႇါင့
က်ၽတ့ က်ၽတ့ က်ၽတ့
အာမ့ူ္မႇါင့ စီီတ့ထာီံသဴ
ူသါဵကာီလျည့ဵဖ်င့ဵၿပိံ အခန့ံထေဝင့ ဖာနပ့ခ်ၽတ့စရျာူသံတယ့
သုတ႓အ
ာီ သဴစၾကါံတယ့။
ဘီီရါံူရ… ကယ့ပဪဥိံ
အူမူရ အနါံလါပဪူတါဵ
ခးစ့သုူရ ပစ့မထါံပဪနေ႓
ခလီီတ့ထာမျ အမာတတေဵ
ငဪကူတါဵ အာမ့ူ္မႇါင့္မင့ရင့ မကာီံက်ယ့ဖုံတေဵ ၃၇ မင့ံူတါင့ မျန့ံၿပိံ တလာီက့တယ့။
ဝီီန့ံခနေ ဝီီန့ံခနေ မာီံူတ်က သေႀကိံမေႀကိံရ်ါခးတယ့။
တူဝဪူဝဪနေ႓ ူလ္ပင့ံူတ်ကတာီက့
ူ္ဖါင့ံခနေ ဒီီန့ံခနေန႓ေ သစ့ကာီင့ံူတ် အကီီန့ကးာဲံကီီန့ၿပိ
မးက့စာကာီ တင့ံကးပ့ူနူအါင့ ပာတ့လာီက့မာတယ့။
ဘါူတ်ဆက့္ဖစ့မလေ မၾကည့ဵရေဘုံ။
အသဴူတ် ၾကါံူနရတယ့။
မးက့စာကာီ မပာတ့ထါံခင့က ္မင့ကင
် ့ံက မးက့စာမျာတ့ထါံတေဵအထာ ဆက့ူပၚူနတယ့။
မိံလျးဴူတ်န႓ေ ူတါက့ူနတေဵ မးက့လဴီံႀကိံ ၂ လဴီံ
ဆုံခက့ူတ်န႓ေ ဝန့ံရဴထါံတေဵ တ်ေူလါင့ံကးူနတေဵ လျးါႀကိံ
ဆင့နါံရ်က့လာီ တဖးတ့ဖးတ့ခတ့ူနတေဵ နါံရ်က့ ၁ စဴီ
ူက်ံူကါက့ူနတေဵ လက့သည့ံရျည့ႀကိံ
ူကးါူပဪက့ႀကိံနေ႓။
မူၾကါက့ဘုံလာ႓ီ တင့ံထါံတေဵ စာတ့န႓ေ လာီက့လါၿပိံမျ
္မင့ကင
် ့ံကာီ မၾကည့ဵဝဵဴဘုံ။
ဆရါနေ႓ သုန႓ေ ပညါၿပာဲင့မျါတေဵ
သခးဲႋင့ံကီီန့ံမျါတေဵ
ၾကညဵ့ခးင့ရင့လာီက့ခေဵ၊ မန့ံႀကာဲံကာီလက့မျါပတ့ထါံ၊
စည့ံဝာီင့ံထေကမထ်က့န႓၊ေ စည့ံမူပဪက့သ်ါံူစနေ႓ဆာီတဵေ
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ဒဪူပမေဵ မးက့စာူတါဵ မဖ်င့ဵရေူသံ
နါံထေမျါ တဝိံဝိံနေ႓ အသဴူတ်လည့ံ ၾကါံရရေ႔
ူ္ဖါင့ံခနေ၊ ဗာီင့ံခနေန႓ေ ဆုဆုညဴညဴအသဴူတ်ၾကါံၿပိံ
မးက့စာကာီ စဴီမျာတ့ထါံတယ့။
အူတ်ံထေမျါ ဆရါ႐ဴႈံသ်ါံရင့ဆာီၿပိံ ရင့ထမ
ေ ျါ ထာတ့သါ် ံတယ့။
ူဟဵ မးက့စာဖ်င့ဵလာီက့ူတါဵဆာီတဵေ ဆရါဵအသဴၾကါံမျ
ရင့တီန့စ်ါူဘံဘိၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ
စည့ံဝာီင့အ္ပင့မျါ အာမ့ူ္မႇါင့အူသူတ်။
က်ၽတ့ က်ၽတ့ က်ၽတ့ က်ၽတ့
စါူမံပ်ေနိံူပမေဵ စါမကးက့ႏာီင့ူသံဘေ သရေစါအီီပ့ကာီ စ်ေစ်ေလမ့ံလမ့ံနေ႓ ခာီံဖတ့ူနတယ့။ ူကးါင့ံစါအီီပ့ၾကါံထေ
သရေစါအီီပ့ညႇပ့ၿပိံ အာမ့သါထေမျါ ထာီင့ဖတ့ူနတယ့။ သရေူတ်ူသရင့၊ ကးတ့ူတ်ူသရင့ အာမ့ူ္မႇါင့ူသူတ်၊
သမင့ူသူတ် ္ဖစ့သါ် ံတယ့လ႓ာီ ဖတ့ၿပိံသကါလ အာမ့ူ္မႇါင့္မင့ရင့၊ အာမ့ူ္မႇါင့သဴၾကါံရင့ ူနလာ႓မ
ီ ရူတါဵဘုံ။
သရေစါအီီပ့ူတ် ူတ်႔မူရျါင့ဖတ့၊ သရေူတ်ူသရင့ အာမ့ူ္မႇါင့္ဖစ့ဆာီတဵေ အူတ်ံကဝင့လါၿပိံ
သရေမူၾကါက့ဘေ အာမ့ူ္မႇါင့ူၾကါက့တဵေ စာတၱဇက အူတါ့ဆာီံသ်ါံၿပိ။
ဒိၾကါံထေမျါ ူနမူကါင့ံ္ဖစ့ူနတေဵ ဥိံူလံတစ့ူယါက့က ူဘံမျါခးထါံတေဵ
လက့ဖက့ရည့ခ်က့ကာီ ူမါဵခးလာီက့ၿပိံ မလာီင့ဖတ့အမျတ့န႓ ေ ဝဪံစါံူနမာတါက အာမ့ူ္မႇါင့္ဖစ့ူနသတေဵ။
လက့ဖက့ရည့ကာီ လါခာီံူသါက့တေဵ အာမ့ူ္မႇါင့၊ ခ်က့ထမ
ေ ျါ ူသသ်ါံၿပိံ ဥိံူလံအူသါက့န႓ၾေ ကဴဲူပဪဵ။
သာပ့မၾကါဘုံ အေဒိဥိံူလံ ူရါဂဪနေ႓ဆဴီံတယ့။ သုူသတါက သု႓ူရါဂဪနေ႓ပေ။ ငဪဵအူတ်ံထေမျါူတါဵ
အာမ့ူ္မႇါင့
အာမ့ူ္မႇါင့
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အာမ့ူ္မႇါင့ခးိံပဪခးရင့ လါဘ့ူကါင့ံသတေဵ
အာမ့ူ္မႇါင့ ကာီယ့ူပၚကးရင့ ူင်ဝင့သတေဵ
လါဘ့မူကါင့ံ၊ ူင်မဝင့ရင့လည့ံူနပဪူတါဵ
ဒိူကါင့ူတ်န႓ေ ူဝံရါမျါပေ ငဪဵကာီထါံပဪ။
ူၾသါ့… သာၿပိ
အာမ့ူ္မႇါင့ူတ်က ူဆံလာပ့န႓၊ဴ ူဆံူ္ခါက့န႓၊ဴ ဘာန့ံ္ဖဳအူင်႔ဆာီရင့
ူရျါင့တယ့တဵ။ေ
ဒိလာီန႓ပ
ေ ေ
ငဪမႀကာဲက့တဵေ ူဆံလာပ့ ငဪူသါက့မာတယ့
ငဪမီီန့ံတေဵ ူဆံူ္ခါက့ငဪ႐ျဳတယ့
ငဪမယဴီတဵေ ဘာန့ံ္ဖဳ ငဪသဴီံကုမာၿပိ။
ဒဪနေ႓ပေ
ငဪူသသ်ါံခေဵၿပိ
ငဪဵအူလါင့ံစင့နါံမျါ အာမ့ူ္မႇါင့ူတ်ူလ။
ငဪဵအူခဪင့ံထေမျါ တက်ၽတ့ကၽ် တ့န႓ေ သုတ႓စ
ာီ ီတ့ထာီံူနူလရေ႔။
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သဴသရါခးည့တာီင့
ဖာီံခ်ါံ
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သဴသရါခးည့တာီင့
အေဵသည့ူန႓က
ဒိလာီ

က်ၽန့မ

ကါံထေကူန

္ပည့နယ့ၿမာဲ႔ကူလံမျါ

ဝဪံတါံတါံနေ႓။

ဘယ့လာီထက
် ့လါခေဵမျန့ံ

သာပ့ူတါဵ

မသာလာီက့ဘုံ။

ူနါက့မကးူသံဘုံ။

မာီံူတ်သည့ံူနတေဵအခးာန့

ညကာီံနါရိဆာီတါ

္ပန့စဥ့ံစါံၾကည့ဵူတါဵ

ကါံူမါင့ံရတါ

က်ၽန့မအတ်က့

အရါရါဟါ

သာပ့အဆင့မူ္ပဘုံ။

အထုံသ္ဖင့ဵဒိလာီညဘက့အခးာန့မးာဲံမျါ။
ႏ်ါံတစ့ူကါင့လမ့ံမူပၚူ္ပံတက့လါလာ႓ ီ က်ၽန့မကါံနေ႓ မတာီက့မာူအါင့ူရျါင့လာီက့ရတယ့။ ၿပိံူတါဵက်ၽန့မ
ကါံထေကူန ဘယ့လာီထ်က့လါခေဵမာမျန့ံ စဥ့ံစါံလာ႓ ီ မရဘုံ။ မာီံူတ်က သာပ့သည့ံတါပေ။ ကာီံနါရိလာီအခးာန့က
မာီံသည့ံူတါဵ
ဘါလာ႓ီ

လုမရျင့ံသင့ဵဘေ

တအါံရျင့ံူနတယ့။

ူဒဪသသဴစ်က့ူနလေမသာဘုံ။

ညူနက

ူမါင့ူ္ပါတေဵ

မ္ပန့လါူသံဘုံလါံလာ႓ ီ

စကါံသဴက

ူမံတေဵအသဴက

ဒိူလါက့ႀကိံ

မါဖာ႓မ
ီ ူကါင့ံဘုံ။ ဟီတ့တယ့။ ဒဪ ူမါင့ က်ၽန့မအူပၚ တခီခီ အထင့လေ်ူနတါ ူသခးါူနၿပိ။ ဟင့!
က်ၽန့မကါံဘယ့ူရါက့သါ် ံလေ။ က်ၽန့မအခီူလံတင့ ထ်က့လါခေဵတါ။ က်ၽန့မ ကါံ္ပန့ရျါရမလါံ ူမါင့ဵဆိ
အ္မန့ူရါက့ူအါင့သါ် ံရမလါံ။
အသာတစ့ခးက့ဝင့လါူတါဵ

စဥ့ံစါံရင့ံ

လမ့ံကးယ့ကာီ

ကါံူပၚမျါထာီင့လာီက့လါရင့ံ

ူရါက့လါၿပိ။

ူမါဟာီက့လါသလာီပေ။

မာနစ့ပာီင့ံူလါက့က

က်ၽန့မဘါူတ်္ဖစ့ခေဵတါလေ။

တခဪတူလက်ၽန့မ

ဂးိကးလ်န့ၿပိံ

ဘါ္ပႆနါမျ

က်ၽန့မ

က်ၽန့မ

ူမါင့ကလည့ံ

အသက့႐ျဳႏႈန့ံူတ်လည့ံ္မန့လါတယ့။

က်ၽန့မနေ႓ူမါင့ၾကါံမျါ

အတာတ့က

္ဖစ့ခေဵတေဵ

ၿပိံခေဵတေဵ

ဘါမးါံ္ပႆနါ္ဖစ့စရါရျာသလေ။
က်ၽန့မတာ႓ႏ
ီ ျစ့ူယါက့ၾကါံမျါ

အူၾကါင့ံူတ်အါံလဴီံကာီလည့ံ

က်ၽန့မရေ႔

က်ၽန့မ

တကၠစိတစ့စင့ံတါံလာီက့တယ့။

ူမါင့စာတ့ခီသါ် ံတါူလံူတ်ကလ်ေရင့

မရျာခေဵဖုံပေ။

မထာန့ခးန့ထါံခေဵဘုံ။

အူတ်ံူတ်ူတါင့စဥ့ူရမရ္ဖစ့လါတယ့။

ူမါင့ဵကာီ

တစ့ခီမျ

အူၾကါင့ံအရါူတ်အါံလဴီံကာီ

ခ်င့ဵလႊတ့ၿပိံသါံ။ က်ၽန့မတာီ ဵၾကည့ၾကည့္ဖဳ္ဖဳ ူပးါ့ခေဵၾကတေဵ ူန႓ူတ် ညူတ် အမးါံႀကိံ။
ူမါင့ဵ္ခဴူရျ႔ူရါက့ူတါဵ

အာမ့က

မိံမျာတ့ထါံူနၿပိ။

က်ၽန့မူအံလါသလာီလာီပေ။

ူအံရမျါ

ဟီတ့တယ့

မာန့ံမတစ့ူယါက့အဖာ႓ူ
ီ အံကာီူအံူနရမျါ။
က်ၽန့မဝတ့ထါံတေဵ
ခပ့ထုထုမ႓ာီ

အ္ဖဳူရါင့ရျပ့ဟါ

္ပႆနါမရျာဘုံ။

ူရစာီူနတေဵ

႐ီီပ့ပးက့ဆင့ံပးက့္ဖစ့ူစသလါံ။
က်ၽန့မဘါသါ

္ပန့္မင့ူနရတယ့။

ကါံခမရျင့ံူပံခေဵမာဘုံလါံ။
ကါံထေမျါကးန့ခေဵၿပိ။

ဒဪူပမေဵ

က်ၽန့မ

ဆင့ဝင့ူအါက့က

ညကာီံနါရိမာီံသည့ံသည့ံူအါက့ကူန
တစ့ခးက့တစ့ခးက့ူႏ်ံလါတယ့။

မာီံူရူတ်န႓ ေ

စာီကပ့ူနၿပိ။

ရျပ့အကးႌအ္ဖဳဟါ
ူမါဟာီက့ူနလာ႓ ီ

တကၠစိသမါံလည့ံ
က်ၽန့မလာီ

ထ်က့လါတေဵ
ဘါ္ဖစ့တါလေ။

ဂးင့ံစကတ့ကူတါဵ

မာန့ံမတစ့ူယါက့ကာီ

ဒိူလါက့

နာမ့ဵခးည့္မင့ဵခးည့္ဖစ့ူနတေဵ

ရင့အစဴီကာီ

ဒဪူတ်ကာီ္မင့သါ် ံမလါံ။

ဒဪမျမဟီတ့သုူတါင့ံဖာ႓ူ
ီ မဵသါ် ံသလါံ။

ဟီတ့ပဪတယ့

မိံကာီူတါဵထ်န့ံထါံတယ့။

ဟီတ့တယ့

မာန့ံမတစ့ူယါက့ရ႔ေ ူရစာီူနတေဵ

အာီ

က်ၽန့မသု႓ကာီ

က်ၽန့မပာီက့ဆဴအာတ့က
ူကါက့ူၾကါင့ံူတ်ဟါ

သါမန့တကၠစိဒ႐ာီင့ဘါတစ့ူယါက့ကာီ ခဏူတါဵမျင့သက့သါ် ံူစမျါပေ။ သာပ့မါနႀကိံတယ့ ဘဝင့္မင့ဵတယ့
တည့ၿငာမ့တယ့ဆာီတေဵ

ူမါင့ဵရ႔ေ

တပ့မက့မႈူတ်ကာီူတါင့

က်ၽန့မခီခးာန့ထာ

မူလးါဵသ်ါံူအါင့
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လီပ့ထါံႏာီင့ူသံတါပေ။

www.burmeseclassic.com
အာမ့တဴခဪံက ူစဵ႐ဴီပေူစဵထါံတယ့။ အာမ့ဧည့ဵခန့ံက ူမျါင့ူနူပမေဵ ူမါင့ဵအခန့ံမျါမိံလင့ံူနတါူတ်႔တယ့။
က်ၽန့မ တခီခီကာီ စာီံရာမ့တီန့လႈပ့လါတယ့။ မဟီတ့ဘုံ က်ၽန့မ ဘါမျစာီံရာမ့စရါမရျာဘုံ။ က်ၽန့မ ူမါင့န႓ ေ
ခးစ့သု္ဖစ့ၿပိံကတည့ံက က်ၽန့မဘက့က ဘါမျ ူဖါက့္ပန့တါမရျာခေဵဘုံ။ သဴီံႏျစ့သဴီံမာီံ … ဟီတ့တါပေ က်ၽန့မတာ႓ီ
ခးစ့ခေဵၾကတါ

သဴီံႏျစ့သဴီံမာီံူတါင့္ပည့ဵူတါဵမျါပေ။

အတာတ့ဟါ

အတာတ့မျါပေ။

ူမါင့ဟါ

က်ၽန့မရေ႔

ပစၥဲပၸန့ ူမါင့ဟါ က်ၽန့မရေ႔အနါဂတ့။ က်ၽန့မ အခန့ံတဴခဪံကာီ လျည့ဵဖ်င့ဵဖ႓အ
ာီ ါံယုူနမာတယ့။ ခီခးာန့ကးမျ
က်ၽန့မတစ့ကာီယ့လဴီံူလံလဴူနသလာီပေ။

လက့ကာီင့ဘီကာီလျည့ဵဖ႓ ာီ

အါံူတါင့

မရျာူတါဵသလာီမးာဲံ။

က်ၽန့မအဝတ့အစါံူတ်က ူရစက့ူတ်က ၾကမ့ံ္ပင့မျါ တူပဪက့ူပဪက့ ကးူနတယ့။ က်ၽန့မ အါံတင့ံၿပိံ
တဴခဪံကာီဖ်င့ဵလာီက့တယ့။
ူမါင့စါၾကည့ဵစါံပ်ေမျါထာီင့ူနတယ့။
စင့ူပၚမျါ

ူထါင့ထါံတေဵ

စါၾကည့ဵမိံတစ့ခီပေထန
် ့ံထါံတယ့။

J & B

စါအီပ့ဖတ့ူနတါမဟီတ့ဘုံ။

ပီလင့ံအစာမ့ံူလံကာီ္မင့လာီက့ူတါဵ

က်ၽန့မစာီံရာမ့စာတ့ူတ်

ပာီၿပိံမးါံလါတယ့။ ူမါင့ ူခဪင့ံကာီ္ဖည့ံ္ဖည့ံခးင့ံလျည့ဵၾကည့ဵတယ့။ ူမါင့ နည့ံနည့ံူတါဵမုံူနၿပိ ဒဪမျမဟီတ့
အူတါ့ူလံမုံူနၿပိ။ ူမါင့က အရက့ကာီ မၾကါခဏူသါက့တတ့တေဵသုမဟီတ့ဘုံ။ ဘါလာ႓ ီ ူရူတ်စာီ
လါတါလေပာီံပာီံ။ က်ၽန့မသက့္ပင့ံခးလာီက့တယ့။ ူမါင့ဵအသဴက အါူလံလျးါူလံ နည့ံနည့ံ္ဖစ့ူနၿပိ။ ူမါင့
ဟါ

က်ၽန့မကာီစာတ့တာီလါရင့

မမါူတါဵတါရယ့

က်ၽန့မနမည့အ္ပည့ဵအစဴီကာီ

ပာီံပာီံလာ႓ူ
ီ ခၚတါရယ့က

ခပ့မါမါူခၚတယ့။

က်ၽန့မအူပၚ

အသဴက

ူဒဪသူတ်သာပ့မရျာူတါဵတေဵ

ဖီန့ံထေကလာီ
သူဘါလါံ။

ဒဪမျမဟီတ့သာပ့မုံူနတေဵသူဘါလါံ။ က်ၽန့မ ူမါင့ဵအနါံကာီ တာီံကပ့ သ်ါံလာီက့တယ့။ ူမါင့ူတါ့ူတါ့
မုံူနၿပိ။ ပာီံ သာပ့ရက့စက့တါပေ။ ူမါင့ … က်ၽန့မ ဘါလီပ့လ႓လ
ာီ ေ။ မဟီတ့ဘုံ ပာီံရက့စက့တယ့ ူမါင့ပာီံရေ႔
အရင့အတာတ့က

ကာစၥူတ်အါံလဴီံကာီ

ူမဵပစ့မယ့

ဘဝအသစ့တစ့ခီကာီစမယ့

ူမါင့ူ္ပါခေဵ

တယ့။ ူမါင့ဵအသဴက ူတါ့ူတါ့ူလံူနၿပိ။ ဟီတ့လါံပာီံ။ ဟီတ့တယ့ူလ ူမါင့ အခီဘါ္ဖစ့လ႓လ
ာီ ။ေ ပာီံ
အခီဘယ့က္ပန့လါသလေ ပာီံ မူန႓ညက ဘယ့မျါအာပ့တါလေ။ ူ္ဖူလ ူ္ဖပဪ ပာီံပာီံရေ႔။ ူမါင့ဵအသဴူတ်
လဴီံူထ်ံလါတယ့။ ူမါင့က်ၽန့မကာီ အထင့တခီခီလေ်ူနၿပိ။ မူန႓ညက အူဆါင့ကာီ က်ၽန့မအူစါႀကိံ္ပန့
အာပ့ခေဵတါ။
မုံူနတါ

ူမါင့

ဘါူတ်ူ္ပါူနတါလေ

ူမါင့ပာီံကာီသာပ့ခးစ့လ႓မ
ာီ ုံူနတါက်။

ဒိပမါဏဟါ

ူမါင့ဵအတ်က့

ူမါင့အရမ့ံမုံူနၿပိ
က်ၽန့မအရက့ပီလင့ံကာီ

မုံူတါဵမုံမယ့ဆာီူပမေဵ

ဒိူလါက့

မဟီတ့လါံ။

ဟီတ့တယ့

ၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ

သဴီံပဴီတစ့ပဴီပေ။

ပဴီဆာီံပန့ံဆာီံ္ဖစ့စရါမလာီဘုံ။

ူမါင့

မုံခးင့ဟန့ူဆါင့ူနတါ ူသခးါတယ့။
ူမါင့ က်ၽန့မကာီဆေ်ဖက့လာီက့တယ့။ ူမါင့ဵူပဪင့ပၚမျါ က်ၽန့မဝင့ထီာင့လာီက့တယ့။ က်ၽန့မပာီၿပိံ ူမါဟာီက့လါ
သလာီပေ။
က်ၽန့မ

ူမါင့ဵမးက့လဴီံူတ်ကာီ
ူမါင့ဵလည့ပင့ံကာီ္ပန့ၿပိံ

ူသခးါစာီက့ၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ
သာီင့ံဖက့လာီက့တယ့။

ူမါင့ဟါ

ူမါင့ကၽ် န့မကာီ

ထင့သူလါက့မမုံူသံဘုံ။
နမ့ံဖာ႓ႀီ ကာဲံစါံတယ့။

က်ၽန့မ

မးက့ႏျါခဏလႊၿေ ပိံ ူမါင့ ဘါကာီ အထင့လေ်ူနတါလေ။ ူမါင့က ူမံတါကာီ ခးက့ခးင့ံမူ္ဖဘုံ။ ခဏူနမျ
ပာီံဟာီတစ့ူယါက့န႓ေ

္ပန့ူတ်႔ူနတယ့ဆာီ။

က်ၽန့မသာလာီက့ၿပိ

က်ၽန့မအရင့ရည့ံစါံနေ႓သုအထင့လ်ေူနတါ။

ဟီတ့တယ့ူမါင့ ူစးံက္ပန့အလါ ကါံဂာတ့မျါူတ်႔တါ။ သု္ပန့ူရါက့ူနတယ့။ မူတါ့တဆ္ပန့ူတ်႔
တါ

ူမါင့ဘါစာတ့ပုစရါလာီလ။ေ

ခဏူတ်႔လာ႓ီ

ႏႈတ့ဆက့စကါံူ္ပါၿပိံ

သုလည့ံ္ပန့သ်ါံတါပေ။

ရျါရျါ ဘါူတ် စာတ့ပုူန္ပန့ၿပိလေ။ ပာီံ ူမါင့န႓ေူတ်႔ၿပိံ ူမါင့ဵကာီခးစ့ၿပိံကတည့ံက အါံလဴီံကတာူပံၿပိံ
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သဴီံူလံရက့ူနရင့ သုလည့ံ္ပန့ရမျါပေတေဵ။ ပာီံတာ႓ ီ အရင့လာီ္ပန့ူနၾကဥိံမျါလါံဟင့။ ဟါ ူမါင့ ူပဪက့ူပဪက့

www.burmeseclassic.com

ူမါင့ဵႏႈတ့ခမ့ံက

က်ၽန့မႏႈတ့ခမ့ံဆိကာီ

တင့ံကးပ့ူနူအါင့ဖက့ၿပိံ

တာီံလါတယ့။

နမ့ံလာီက့တယ့။

အခးက့တီာင့ံလါထာူနတယ့။

အရက့န႓ရ
ဴ မယ့ထင့ူပမေဵ

ူမါင့ဵအသက့႐ျဳထီတ့တဵေ

ူမါင့ဵကာီစကါံူ္ပါဖာ႓ႀီ ကာဲံစါံူပမေဵ

မရဘုံ။

ူမါင့ကၽ် န့မကာီ

ူလူႏ်ံူႏ်ံက

ူမါင့ဵအနမ့ံူတ်က

က်ၽန့မပဪံူပၚမျါ

တစ့ခးက့မျမရပ့ဘုံ။

ၿပိံူတါဵ က်ၽန့မူကးါ္ပင့တစ့ခီလဴီံကာီပ်တ့သပ့ူနတယ့။ က်ၽန့မ ူမါင့ဵႏႈတ့ခမ့ံဆိကူန ခ်ါလာီက့ၿပိံ ူမါင့ဵ
ပီခဴီံူပၚခဏ ူမံတင့လာီက့တယ့။ က်ၽန့မူရူတ်စာီလါတယ့ အဝတ့အစါံ လေလာီက့ဥိံမယ့။ ူမါင့ က်ၽန့မကာီ
ရိူဝူဝ္ပန့ၾကည့ဵတယ့။ ူမါင့က အရင့မတ့တပ့ရပ့ၿပိံ က်ၽန့မကာီဆထ
်ေ ုတယ့။ ၿပိံူတါဵ ူမါင့ဵလက့ူတ်က
က်ၽန့မ

ရျပ့အကးိရ႔ေ အူပၚဆဴီံ

ၾကယ့သိံဆိကာီူရါက့လါတယ့။

ဒီတာယတစ့လဴီံ...

တတာယတစ့လဴီံ...

ၿပိံူတါဵူနါက့ဆဴီံတစ့လဴီံ။ ူမါင့ က်ၽန့မကာီသ႓ရ
ု င့ခ်င့ထေဆေ်သင
် ့ံလာီက့တယ့။ က်ၽန့မပာီၿပိံူမါဟာီက့လါသလာီပေ။
ူမါင့ဵရ႔ေ လႈပ့ရျါံမႈူတ်က အဆက့မ္ပတ့ဘုံ။ ဒဪက်ၽန့မအတ်က့ အဴဵၾသစရါပေ။ က်ၽန့မတာ႓အ
ီ ႀကာမ့ူပဪင့ံမးါံစ်ါ
ခးစ့ခေဵၾကတေဵအထေ

ူမါင့ဒိူလါက့ထာ...

ဒိူလါက့ထာတစ့ခဪမျ။

ၿပိံူတါဵ

အထာအူတ်႔ူတ်ဆိကူန

က်ၽန့မလ်တ့ထ်က့သါ် ံသလာီ ူလထေမျါပေလင
် ့ဵူမးါသ်ါံသလာီ။ ူမါင့ဵူကးါ္ပင့ကာီ အတင့ံဆီပ့ကာီင့ထါံမာတယ့။
ူမါင့ူနါက့ဆဴီံမျါ

က်ၽန့မႏႈတ့ခမ့ံကာီ

က်ၽန့မၾကါံူနရတယ့။

ူမါင့ဵအၾကည့ဵက

ဆဴီံ႐ဴႈံရမျါသာပ့ူၾကါက့တယ့။

က်ၽန့မ

အတင့ံဖာနမ့ံလာီက့တယ့။
ရိူဝူဝမဟီတ့ူတါဵဘုံ။

ူမါင့ဵအသက့႐ျဳသဴ္ပင့ံ္ပင့ံကာီ

ၾကည့လင့လါတယ့။

ူမါင့ဵကာီ္ပန့ဖက့ထါံလာီက့တယ့။

ူမါင့

ူမါင့ဵနဖုံက

ပာီံကာီ

ူခ်ၽံူတ်ကာီ

က်ၽန့မလက့န႓ေ အသါသပ့ခးလာီက့တယ့။
မလ်မ့ံရေူသံဘုံူမါင့ရယ့ ခဏနေ႓မထါံခေဵပဪနေ႓ အခးစ့ရာပ့ူလံမျါအာပ့ူနခးင့ူသံတယ့....
ူမါင့ဵဖီန့ံက ရင့ံတီန့ံ္မည့လါတယ့။ က်ၽန့မကာီူကးါ့ၿပိံ ူမါင့ဖီန့ံကာီလျမ့ံယုတယ့။
တာ႓အ
ီ သည့ံူလံႏီႏီငယ့ငယ့ ထာခာီက့က်ေအက့လ်ယ့တယ့ လ်မ႐
့ ဴီကူလံနေ ဵ ႏ်မ့ံၿပိထင့ပဪရေ႔...
ူမါင့ဖီန့ံကာီလျမ့ံကာီင့ၿပိံ စပိကါဖ်င့ဵလာီက့တယ့။ ူမါင့ဵသုငယ့ခးင့ံ ူကးါ့ကာီ ဆိကပေ။
... ူ္ပါ ူဟဵူကါင့...
... ူဟဵူကါင့ ပာီံသါံ္ဖဳကါံအက့စိံဒန့ ဵ္ဖစ့လာီ ဵ ဆဴီံၿပိ...
... ဘါ.....
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... ူအံ သစၥါလမ့ံက ူ္မါင့ံထေူခးါ့ၿပိံကးသ်ါံတါ ူရူတ်္ပည့ဵူနလာ႓ ီ ကါံထေမျါပေ ူရမ်န့ံၿပိံဆဴီံတါ....
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ူမါင့ က်ၽန့မဘက့ကာီထာတ့လန့ ဵတၾကါံလျည့ဵၾကည့ဵတယ့။ က်ၽန့မလည့ံ အဴဵၾသမျင့သက့ူနတယ့။
...

အခီ

အူလါင့ံကာီ

ူဆံ႐ဴီႀကိံကာီ

သယ့သါ် ံၾကၿပိ

မင့ံအ္မန့လါခေဵ...

ူဟဵူကါင့

…

ၾကါံလါံ ူဟဵူကါင့...
ူမါင့

ကီတင့ူပၚကူန

ထာတ့လန့႓တၾကါံ

ခီန့ဆင့ံတယ့။

ထာတ့လန့႓တၾကါံၾကည့ဵလာီက့တယ့။ က်ၽန့မ ဆဴီံၿပိ ဟီတ့လါံ။ အခီ

က်ၽန့မလည့ံ

ူမါင့ဵကာီ

က်ၽန့မက ဘါလေ။ ူမါင့

တီန့တီန့ရိရိနေ ဵူနါက့ဆီတ့သါ် ံတယ့။
.... ူဟဵူကါင့ ၾကါံလါံ ူဟဵူကါင့...
ဖီန့ံစပိကါထေက
လာီက့တယ့။

ူကးါ့က႓ာီ

အသဴက

ူမါင့ဆီတ့ရင့ံဆီတ့ရင့ံ

စာီံရာမ့သဴူတ်န႓။ေ
မျန့တင့ခီဴန႓ေ

က်ၽန့မ

ူမါင့ဵအနါံကာီ

တာီက့မာသ်ါံတယ့။

က်ၽန့မ

တာီံသ်ါံ

တစ့ကာီယ့လဴီံ

ဓါတ့လာီက့သ်ါံသလာီပေ။ မျန့ထမ
ေ ျါ က်ၽန့မကာီယ့ကၽ် န့မ မူတ်႔ရဘုံ။
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ဖာီံခ်ါံ

www.burmeseclassic.com
ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ
ghost record

္ခါံနါံၿပိံ ဘီဴဘဝ
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အမည့မူဖါ့လာီသု
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္ခါံနါံၿပိံ ဘီဴဘဝ
သတာူပံခးက့
ႏျလီဴံူရါဂဪရျာသုမးါံ၊

အါံငယ့တတ့သုမးါံ၊

အလ်ယ့တကု

ထာခီာက့ခဴစါံတတ့သုမးါံ

မဖတ့သင့ဵူၾကါင့ံ

ႀကာဲတင့ သတာူပံအပ့ပဪသည့။
အကယ့၍ ဤစါကီီာ ဖတ့္ခင့ံူၾကါင့ဵ အသက့အႏၱရါယ့ထာခီာက့ဖ်ယ့ရါမးါံ ္ဖစ့ူပၚူစခေဵပဪက စါဖတ့သု၏
တါဝန့သါ ္ဖစ့ပဪူၾကါင့ံ။။
………………………..
(၁)
ထီာူန႓က တနဂၤူႏ်ူန႓္ဖစ့သည့။
ပးင့ံပးင့ံရျာသ္ဖင့ဵ ႐ဴီံပာတ့ရက့မျါ ဘယ့မျ မသ်ါံဘေ အာမ့မျါပေ ႏျပ့ူနလီာက့သည့။
ဟီတ့သည့ူလ ႐ဴီံက တစ့ပတ့ ငဪံရက့ခ်။ေ အာမ့သန့႓ရျင့ံူရံ ဘါညါ လီပ့လီာက့လျးင့ နါံခးာန့မရူတါဵ။
အ္ပင့ဘါညါ

ထ်က့လည့မည့ဆီာလျးင့

တနဂၤူႏ်တစ့ရက့က

အသါူလံကီန့သည့။

ူနါက့ရက့

႐ဴီံ္ပန့တက့ၿပိဆီာရင့ လုက ပင့ပန့ံူနၿပိ။
အာမ့ကပ့ရတါ စာတ့မဝင့စါံူပမေဵ ဒိတစ့ူခဪက့ူတါဵ ပင့ပန့ံသ္ဖင့ဵ အာမ့မျါပေ ူအံူအံူဆံူဆံူနမာသည့။
“ူဒဪက့ ူဒဪက့ ူဒဪက့”
ဟင့ အာမ့ူရျ႔က ဘယ့သုပဪလာမ့ဵ။
သုငယ့ခးင့ံူတ်

စီူနၾကတေဵအာမ့မ႓ီာ

လုတီာင့ံမျါ

အခန့ံူဖါ့ူတါဵ

မ္ဖစ့ႏီာင့။

ူရခေူခးါင့ံလီာက့ူရါင့ံတတ့တဵေ

ဒဪဆီာ

ူသါဵတစ့ူယါက့တစ့ူခးါင့ံစိ

ရျာၾကသည့ဵအူလးါက့

ူကးါင့ံသါံူလံူတ်

မးါံလါံ။

ခက့တါက ကီာယ့က ူရခေူခးါင့ံမႀကာဲက့။ ူကးါင့ံသါံူလံူတ်မ႓ ီာ အါံူပံခးင့ူသါ့လည့ံ ကီာယ့လီဴံဝ
မစါံူသါ ူရခေမီန႓ူ
့ တ် ူရခေူခးါင့ံူတ် ဝယ့ရမျါ သာပ့ူၾကါင့ူတါင့ူတါင့ ႏီာင့လ်န့ံလျသည့ဟီ ထင့သည့။
မသာခးင့ူယါင့ူဆါင့ူနလီာက့တါပေ ူအံပဪလာမဵ့မယ့ူလ။
စါအီပ့ကီာပေ ဆက့ဖတ့ူနလီာက့သည့။
ခဏူန နါံစ်င့ဵၾကည့ဵလီာက့ူတါဵ အသဴ မၾကါံရူတါဵ။ အင့ံ.. ထ်က့သါ် ံၾကၿပိ ထင့ပဪရေ႔။
စါအီပ့ကာီ

ဆက့ဖတ့ဖ႓ီာ

္ပင့လီာက့ခးာန့မျါပေ

တဴခဪံူခဪက့သဴ

္ပန့ထ်က့လါသည့။
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စာတ့မရျည့ူတါဵဘုံထင့ဵ။ ူခဪက့သဴက နည့ံနည့ံူလံ အသဴ္ပင့ံသည့။
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ဟင့ ဒဪဆီာရင့ူတါဵ ဘယ့သုမးါံပဪလာမဵ့။
အာမ့ရျင့မးါံလါံ??
စါအီပ့ကာီ ူဘံခးၿပိံ တဴခဪံသ်ါံဖ်င့ဵူပံလီာက့မာသည့။
ဘီရါံ ဘီရါံ
ဒဪ သရေူ္ခါက့ူနတါမးါံလါံ
အာမ့ူရျ႔မယ့ ရပ့ူနသည့က…….
………………..
ဘါလီပ့လ႔ီာ ဘါကီာင့ရမျန့ံမသာ ္ဖစ့ူနခးာန့မျါပေ
ထီာဥစၥါူစါင့ဵ လီာလီာ သရေလီာလီာ သတၱဝဪူလံဆိက စကါံသဴ ထ်က့လါသည့။
“က်ၽန့မ …… ပဪ။ ဒိအာမ့မျါူနဖီ႓ာ ူ္ပါင့ံလါတါပဪ။
အာမ့ရျင့ကီာ ဖီန့ံဆက့ူမံူတါဵ တနဂၤူႏ်ူန႓ သ်ါံူနလီ႓ရ
ာ ၿပိ ူန႓လည့ပီာင့ံူလါက့ ူ္ပါင့ံပဪဆီာလ႓ီာ လါတါပဪ”
ဟင့… တူစၦက စကါံူ္ပါတတ့ပဪသလါံ။
ပရ

ူလါကသါံူတ်အူၾကါင့ံ

စာတ့မဝင့စါံသ္ဖင့ဵ

သုတ႓အ
ီာ ူၾကါင့ံ

ကီာယ့

မသာပဪ။

ဒဪူပမေဵ

ဒိသတၱဝဪူလံကူတါဵ စကါံူ္ပါတတ့သလီာ သု႓အသဴက ဆည့ံလည့ံသဴူလံလီာ ညင့သါလျသည့။
“ဟီာ ဟီာ တဴခဪံဖ်င့ဵူပံလီ႓ာ ရမလါံ မသာ”
ဟင့ ဟီတ့သါံပေ
ကီာယ့ တဴခဪံဖ်င့ဵမူပံမာဘေ ူငံ၍ ရပ့ူနမာတါ ၾကါူတါင့ူနၿပိပေ။
သတၱဝဪူလံက လက့ထေမျါလည့ံ အထီပ့ူတ် သယ့ထါံရူတါဵ မၾကည့္ဖဳသလီာ အသဴန႓ ေ ူ္ပါလီာက့မျ
သတာရသ်ါံသည့။
“ူအါ့ ခဏူနါ့ ူသါဵသ်ါံယုလီာက့ဥိံမယ့”
တဴခဪံဖ်င့ဵူပံလီာက့ူတါဵ အာတ့ူတ် မႏီာင့မနင့ံႏျင့ဵ ဝင့လါသည့။ ကီာယ့ မျါံမးါံ မျါံသ်ါံပလါံ။
တူစၦသရေမးါံ ္ဖစ့ူနရင့ အာမ့ထက
ေ ာီ ူပံဝင့မာတါ ကီာယ့ဵဒီကၡ ကီာယ့ရျါသလီာမးါံ ္ဖစ့သါ် ံမလါံ။
ဘယ့လီာလီပ့ရမလေ။
အာမ့မျါလည့ံ ဘယ့သုမျ ရျာမူန။
တခီခီ္ဖစ့ခေဵလျးင့ ဘါ္ဖစ့လ႓ီာ ဘါ္ဖစ့ခေဵသည့ူတါင့ လုူတ် သာလီာက့မည့မဟီတ့။
ဇါတ့ကါံူတ်ထမ
ေ ျါ ဓါတ့ပီဴူတ်ထမ
ေ ျါ ူတ်႔ဖုံသည့ကူတါဵ တူစၦဆီာသည့မျါ ဆဴပင့ရျည့ရျည့ ႐ီီပ့ူခးါူခးါ
ဒဪဵအ္ပင့ အသဴကလည့ံ သါသည့ဟီ ငယ့ငယ့တီန့ံက ကါတ်န့ံူတ်ထေ ဖတ့ဖုံသည့။
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ဥစၥါူစါင့ဵမးါံ ္ဖစ့ူနမလါံ။ ကီာယ့ ဘါအ္ပစ့မးါံ လီပ့ထါံမာလ႓လ
ီာ ။ေ
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ဒိအာမ့မျါ

တခဪတခဪကးရင့

ကီာယ့ဵကီာ

လုတူယါက့ူယါက့က

မးက့စာူဒဪက့ူထါက့ၾကည့ဵူနသလီာ

ခဴစါံူနရသည့ကူတါဵ ၾကါၿပိ။ မနက့ မနက့ ပရာတ့ူတ်ဖ်င့ဵ ဘီရါံရျာခီာံ အမျးူဝ လီပ့ူပံတါၾကါလါမျ
နည့ံနည့ံ

သက့သါသလီာ

္ဖစ့လါခေဵသည့။

ဒဪူပမေဵ

ခီလီာ

ူန႓ခင့ံူၾကါင့ူတါင့ႀကိံမျါ

သရေအူ္ခါက့ခဴရမည့လ႓ူ
ီာ တါဵ မူမျးါ့လင့ဵခေဵ။
“အာတ့ူတ် ဒိနါံမျါပေ ခးခေဵရမလါံ မသာ”
“ကီာယ့လည့ံ ူသခးါ မူ္ပါတတ့ဘုံ။ ဒိဘက့အခန့ံမျါူတါဵ တစ့ူနရါလ်တ့တယ့ထင့တယ့။ အခန့ံထေပေ
ဝင့ထါံလီာက့ပဪဵလါံ။ အ္ပင့မျါဆီာ ႐ႈပ့ူနမျါစာီံလီ႓"ာ
“ူၾသါ့.. ဟီတ့.. ဟီတ”့
တဴခဪံပာတ့မလီ႓ာ လီပ့ူနတီန့ံမျါပေ
“အ္ပင့သ်ါံစရါူလံရျာလ႓ီာ သ်ါံလီာက့အီဴံမယ့။ ည မျပေ ္ပန့လါခေဵမယ့”
“ူၾသါ့...”
စာတ့ူတ်ကူတါဵ

အူတါ့ူလံ

႐ႈပ့ူထ်ံသလီာ

္ဖစ့လါသည့။

ဒဪ

အာပ့မက့မက့ူနတါလါံ

သရေူ္ခါက့ခဴရတါလါံ။ ကီာယ့ဵအသါံကီာယ့ ဆာတ့ၾကည့ဵူတါဵ ဆာတ့လ႓ရ
ီာ သည့။ အာပ့မက့ူတါဵ မဟီတ့ႏီာင့။
ဒဪဆီာ သရေူ္ခါက့တါလါံ။ ထီာသတၱဝဪူလံကာီ ဆာတ့ၾကည့ဵခးင့သည့။
ညပီာင့ံ အခန့ံူဖါ့ူတ် ္ပန့ူရါက့လါူတါဵ ဒိကာစၥကာီ ူမံၾကည့ဵခးင့သည့။ အကယ့လ႓ ီာ ူမံလီာက့ရင့လည့ံ
ကီာယ့ဵကီာ ငူၾကါင့ဟီ ထင့သ်ါံမျါစီာံသည့။ အင့ံူလ ဒိအာမ့ကီာ လုသစ့ူ္ပါင့ံလါစရါရျာတယ့ဆီာရင့လည့ံ
သုတ႓ီာ

ူ္ပါၾကမျါူပဪဵ။

ဒဪမျမဟီတ့

ည

ထီာ

သတၱဝဪူလံ

္ပန့လါူတါဵ

သုတ႓ ီာ

ူ္ပါၾကမျါူပဪဵဆီာၿပိံ

တာတ့တာတ့ကူလံသါ ၿငာမ့ူနလီာက့သည့။
ဒိလီာန႓ေ ည ၁၂နါရိသါ ထီာံသ်ါံသည့ ထီာသတၱဝဪူလံလည့ံ ္ပန့ူရါက့မလါူသံ။ မည့သုကမျးလည့ံ
ထီာသတၱဝဪူလံအူၾကါင့ံ မူ္ပါၾကူပ။
ူတါ့ၿပိ မနက့္ဖန့ အလီပ့သ်ါံရဥိံမည့။ ဆက့ူစါင့ဵ မူနႏီာင့ူတါဵ။
……………..
(၂)
တစ့ရက့

တစ့ရက့

ႏျင့ဵ

ရက့ူတ်သါ

ကီန့လါသည့

ထီာသတၱဝဪူလံ

ူနါက့ထပ့ူပၚမလါူတါဵ။

လ်တ့ူနူသါ ူနရါအတ်က့လည့ံ မည့သည့ဵ လုသစ့မျး ူ္ပါင့ံမလါခေဵ။
ဟင့ ဒဪဆီာ သရေ ူ္ခါက့တါမးါံ ူသခးါူနၿပိလါံ။
သီဴံပတ့ူလါက့အၾကါမျါူတါဵ အာပ့မက့ထေတင
် ့ ထီာသတၱဝဪူလံ ူရါက့လါသည့။
ဒိတခဪူတါဵ ကီာယ့ဵအခန့ံတဴခဪံကီာ လါူခဪက့သည့။ ူရရျာလါံ ူရရျာရင့ ူရူသါက့ခးင့လ႓တ
ီာ ဵ။ေ နည့ံနည့ံူတါဵ
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တင့ံသ်ါံသည့။
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“ဘီဴပီာင့က ခပ့ူသါက့ူလ။ ကီာယ့တ႓လ
ီာ ည့ံ ဒိလီာပေ ဘီဴပီာင့ကပေ ူသါက့ူနၾကတါ”
“ဟင့ ဒဪဆီာ ူသါက့ူရခ်က့ကူကါ ဘယ့နါံမျါလေဟင့”
“ရျာတယ့ူလ အေဒိနါံက စင့ူပၚမျါပေ”
“ညိမ မသာလ႓ီာ တစ့ခးက့ူလါက့ လီာက့္ပပဪလါံ”
ူအါ့ပလီာက့ခးင့ူသါ့လည့ံ ူဒဪသကာီ ူလျးါဵလီာက့သည့။
အင့ံပဪူလဆီာၿပိံ စင့ူပၚက ူရခ်က့ယု၊ ဘီဴပီာင့က ူရထည့ဵလီာက့ၿပိံ လျမ့ံူပံလီာက့သည့။
“ဟီတ့ကဵေ ူကးံဇုံူနါ့”
ထီာသတၱဝဪူလံလက့ထေ ခ်က့ကာီ လျမ့ံအူပံမျါ ခ်ပ့ကနေ ူရခ်က့က ကးက်ေသ်ါံသည့။
ူဒဪသ အလာပ့လီာက့ထ်က့သါ် ံၿပိံ ္ပန့အၾကည့ဵမျါ မခီ႓တ
ာ ႐ာီ႔ူလံ ္ပဴဲံလီာက့ၿပိံ ူဆါရိံူနါ့ဟီ အူ္ပါမျါ ကီာယ့
လန့႓ႏာီံသ်ါံသည့။
ကီာယ့ဵအာပ့ရါရေ႔ူဘံမျါ ကးက်ေသ်ါံူသါ ူရခ်က့ူလံူရါက့လ႓ူ
ီာ နသည့။ ကီာယ့က အာပ့ခန့ံထေကာီ ူရခ်က့ူတ်
ဘါူတ် ယု မူသါက့တတ့။ ယုူသါက့တါလည့ံ မႀကာဲက့။ ဒဪဆီ…
ာ ……….
(၃)
မၾကါခဏ

ကီာယ့ဵစာတ့ထက
ေ ီာ

ူရါက့ူရါက့လါတတ့တါမျန့ူပမေဵ

ထီာသတၱဝဪူလံကာီ

ူတါ့ူတါ့ႏျင့ဵ

မူတ်႔မာူတါဵ။ အာပ့မက့ထေမျါလည့ံ မူတ်႔ူတါဵ။
ဘယ့သုကမျလည့ံ မူ္ပါၾက။
သရေူ္ခါက့ခဴရတါ ္ဖစ့မျါပေလ႓ီာ ူတ်ံမာူပမေဵ အခန့ံူဖါ့ူတ် ူလျါင့မျါစီာံူတါဵ သရေူ္ခါက့ခဴရတေဵအူၾကါင့ံကာီ
ဖ်င့ဵမူ္ပါမာ။

ဒဪူပမေဵ

အမျတ့မထင့ပေ

ထီာသတၱဝဪူလံ၏

ပီဴရာပ့က

ကီာယ့ဵစာတ့ထေမျါ

စ်က
ေ းန့ူနရစ့ခေဵသည့။

ငယ့ငယ့က မးက့ႏျါူရျ႔မျါ လက့ကါၿပိံ လက့ၾကါံထေက သရေကါံၾကည့ဵူနမာသလီာ ကီာယ့စီာံထာတ့ူသါ့လည့ံ
သရေအူ္ခါက့ခဴခးင့ူနမာသည့။ ထီာသတၱဝဪူလံရေ႔ စကါံသဴကာီ ၾကါံခးင့ူနမာသည့။
တဴခဪံသဴ

ူဒဪက့ူဒဪက့ၾကါံရင့

အူ္ပံကူလံ

ဖ်င့ဵမာသည့။

အာမ့္ပန့ူရါက့လ႓ ီာ

တဴခဪံဖ်င့ဵရင့

အထေမျါ

ထီာသတၱဝဪူလံကာီ ူတ်႔မလါံဆီာၿပိံ တဴခဪံကာီ ္ဖည့ံ္ဖည့ံူလံဖ်င့ဵရင့ံ ူခးါင့ံၾကည့ဵမာသည့။ ည အာပ့ခဪနိံတီာင့ံ
ကီာယ့ဵကီာ ဒိည လါူ္ခါက့ူလမလါံဆီာၿပိံ ထီာသတၱဝဪူလံ အူၾကါင့ံကာီ ူတ်ံအာပ့မာသည့။ သရေအူ္ခါက့
မခဴရမည့စီာံူတါဵ ဘီရါံူတါင့ရျာခီာံၿပိံ မအာပ့မာ။ အခးာန့အူတါ့ၾကါသည့ဵတီာင့ ထီီာသတၱဝဪူလံ ူပၚမလါူတါဵ။
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ူပၚမလါလီ႓လ
ီာ ါံပင့မသာ ကီီာယ့ဵစာတ့ထေ ပီီာပီာတမ့ံတမာသည့။

www.burmeseclassic.com

(၄)
ူလံလခန့႓အၾကါမျါူတါဵ ထီီာသတၱဝဪူလံ ္ပန့ူပၚလါသည့။
ဒိတခဪူတါဵ အရင့ကလီီာ ူၾကါက့ရ႔်ဴ မႈူတ် သာပ့မရျာလျူတါဵဘေ ကီီာယ့လည့ံ ရင့ံရင့ံႏျိံႏျိံူ္ပါရေဆီာရေလါသည့။
ရင့ံႏျိံမႈူၾကါင့ဵလါံူတါဵ

မသာ

စကါံူတ်ူ္ပါၾကသည့။

ထီီာသတၱဝဪူလံႏျင့ဵ

ဒဪဵအ္ပင့

ညတီီာင့ံလီီာ

အာပ့မက့ထေမျါလည့ံ

ူတ်႔္ဖစ့သည့။

ညမအာပ့ခင့

ထီာသတၱဝဪူလံနေ႓ပေ

စကါံူတ်

အမးါံႀကိံူ္ပါ္ဖစ့သည့။ ဒိူလါက့ ူ္ပါူနဆီီဴူနရတါူတါင့ အါံမရႏီီာင့ဘေ မနက့ူစါူစါ ူနမထ်က့ခင့
အာပ့ရါထ၍ ထီီာသတၱဝဪူလံႏျင့ဵ စကါံူတ် ူဖါင့ဖ႔်ေ ူနတတ့သည့။ ထုံ္ခါံသည့က စကါံူတ်ူ္ပါတီီာင့ံ
ကီီာယ့ဵရ႔ေ ူဘံမျါ

သုက

နါံူထါင့ူနတတ့္ခင့ံ

ယျဥ့ထီာင့လ႓ီာ

္ဖစ့သည့။

ကီီာယ့ဵကီာူငံၿပိံ

ရင့ံႏျိံလါသလါသည့ႏျင့ဵအမျး

ကီီာယ့ူ္ပါူနတါူတ်ကာီ
သု႓အူၾကါင့ံကီီာလည့ံ

ကီီာယ့

သာခ်င့ဵရလါသည့။ ပထမဆီီဴံသာလါရသည့က သုႏျင့ဵကီာယ့ ဘဝူတ် ္ခါံူန္ခင့ံ္ဖစ့သည့။ သုက ကီီာယ့ဵလီာ
သါမန့လုတစ့ူယါက့မဟီီတ့။

ူရႊူင်အတာ္ခဴရဴထါံၿပိံ

သု႓ဘီဴဗာမါန့မျါပင့

ပာတ့ူလျါင့ူနသည့ဵ

ဥစၥါူစါင့ဵမူလံ။ ူန႓အလင့ံူရါင့ႏျင့ဵ အထာခဴူလဵမရျာဘေ ညအခဪမျသါ အ္ပင့ထ်က့ူလဵရျာသု။ ပထမဆီီဴံ
ဆီီဴမာသည့က ရျါံရျါံပဪံပဪံ ူန႓အခးာန့ထ်က့လါ္ခင့ံ္ဖစ့ူၾကါင့ံလည့ံ ူ္ပါ္ပသည့။ ဒိလီာန႓ ေ ဒိသတၱဝဪူလံႏျင့ဵ
ကီီာယ့တ႓ရ
ီာ ႔ေ

ရင့ံႏျိံမႈက

သဴူယါဇဥ့

အဆင့ဵူရါက့လါခေဵသည့။

သုက

ကီီာယ့ဵကီာ

ူမျးါ့ူနတတ့သလီီာ

ကီီာယ့ကလည့ံ သု႓ကာီူတ်႔ရင့ ူပးါ့ူနတတ့ခေဵသည့။
ဒဪူပမေဵ စကတည့ံက ဘဝူတ်က ္ခါံူနခေဵၿပိပ…
ေ ..
(၅)
ဘဝတစ့ခီမျါ အရါရါသည့ အစရျာရင့ အဆီီဴံရျာသည့ဵ သဘါဝအတီီာင့ံ ကီီာယ့န႓သ
ေ ုလည့ံ ခ်ေဖ႓ီာ ၾကဴဲလါခေဵသည့။
ကီီာယ့ ဒိူနရါက သ်ါံရူတါဵမည့။ ္ဖစ့ႏီာင့လျးင့ ကီီာယ့ ဒိူနရါက ခ်ေမသ်ါံခးင့ပဪ။ ဒဪူပမေဵ ဆႏၵသည့ ဘဝနေ႓
ထပ့တုမကးခေဵၿပိပေ။ ခ်ေမသ်ါံခင့ညက ကီီာယ့ သု႓ကာီ မက့မက့ူမါူမါႀကိံ ူငံူနမာသည့။ စကါံူတ်ူဖါင့ဖ႔်ေ
ၿပိံ

ူ္ပါူနသည့ဵ

သုကူတါဵ

ကီီာယ့သ႓က
ု ာီ

ူငံူနတါ

သာူတါင့

သာမည့မဟီီတ့။

ူနါက့တစ့ူန႓

အထီီပ့အပီီာံူတ်္ပင့ၿပိံ ကီီာယ့ ဒိူနရါက ခ်ါဖီ႓ ီာ ္ပင့ူတါဵ သု႓ကာီ လီီာက့ရျါမာသည့။ ူန႓လည့ခင့ံပိပိ သု ရျာမူန။
ကီီာယ့

စာတ့ူလျးါဵၿပိံ

ထ်က့အလါ

အူဝံတူနရါ

အရာပ့ထေမျါ

သု႓ကာီ

ူတ်႔လီီာက့ရသည့။

ႏႈတ့ဆက့ဖ႓ီာ ္ပင့လီာက့ူပမေဵ သု႓ူဘံမျါ သုန႓ေဘဝတု အူဖါ့တစ့ူယါက့ ရျာူနတါ ူတ်႔လီီာက့ူတါဵ ႏႈတ့တ႓ီာ
ဆ်႔ဴ အ သ်ါံခေဵသည့။
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ႏႈတ့မဆက့္ဖစ့ခေဵ။

www.burmeseclassic.com
ူၾသါ့ သုန႓ေ ကီီာယ့တ႓ီာ ဘဝူတ်က နဂီီာကတည့ံကမျ ္ခါံခေဵၿပိပေ။ ထုံဝမ့ံနည့ံူနလည့ံ ဘါတတ့ႏီာင့မျါလေူလ။
ူနရါသစ့ကီာူရါက့လါခေဵခးာန့ကစလီ႓ီာ သုန႓ေ သာပ့မဆီီဴ္ဖစ့ူတါဵ။ အာပ့မက့ထေမျါူတါဵ မၾကါခဏ ူပၚူပၚလါ
တတ့ သည့ဵသ႓က
ု ာီ တမ့ံတမာဆေ။ သု ဘယ့မျါမးါံ ူရါက့ူနမလေ ဆီီာတဵအ
ေ ူတ်ံက ကီီာယ့ဵကီာလႈပ့ခတ့
ဆေ။

ူရါက့မာရါူနရါတီီာင့ံ

သု

ဘယ့ူနရါကမးါံ

ူပၚလါမလေလ႓ ီာ

ရျါမာူနဆေ။

အူ္ခအူနကူတါဵ ူ္ပါင့ံသ်ါံသည့။ အာပ့မက့ထေ ူရါက့မလါတတ့ူတါဵသည့ဵ သု႓ကာီ တမ့ံတမ့ံတတ
အာပ့မက့မက့တတ့လါသည့။ သုသည့ အာပ့မက့္ဖစ့မလါူတါဵဘေ အာပ့မက့သည့သါ သု္ဖစ့လါခေဵသည့။
ဒိလီာန႓ေ တရက့မျါူတါဵ သုူရါက့လါခေဵသည့။
သု႓ဘဝ သု႓ဘီဴဗာမါန့ထမ
ေ ျါ ထါဝရူနရင့ံ သု႓လီာ ဘဝတု တစ့ူယါက့န႓ေ လက့ဆက့ၾကူတါဵမယ့တေဵ။
ၿပိံရင့ အေဒိဘီဴဗာမါန့ထက
ေ ဘယ့ကီာမျ ထ်က့ခ်င့ဵရူတါဵမျါမဟီီတ့
အာပ့မက့ထေလည့ံ မလါႏာီင့ူတါဵ
ူဝံက်ါ္ခင့ံသည့သါ ထါဝရ္ဖစ့လါူတါဵမည့တဵ.ေ .
အင့ံူလ
စကတည့ံက ္ခါံနါံခေဵၿပိံမျ ခီီမျ ူဝံက်ါူတါဵလည့ံ ဘါထုံလါမျါလေ
ူမျးါ့လင့ခေဵၿပိံသါံပေူလ…
ထီီာူန႓ကစလီ႓ီာ
အာပ့မက့တီာင့ံသါ သု္ဖစ့ူနခေဵူတါဵသည့………..
ူဝဒနါူတ်သါ
ရင့မျါပီီာက့ူထ်ံ
ူဝံူဝံ ူဝံူဝံ
သရေမူလံူရ
ူန႓လည့ံထာတ့လန့႓
ရင့႐ာီက့ခတ့လ႓ီာ
ညဆီီာအာပ့မက့သ႓ပ
ု ေ မက့သည့
ကီီာယ့ တူစၦအူ္ခါက့မခဴခးင့ူတါဵၿပိ….။
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အမည့မူဖါ့လာီသု

www.burmeseclassic.com

အ္ပါရင့ဵူရါင့ ကုံတာ႓ဆ
ီ ာပ့ကမ့ံ
ူအါင့ၿဖာဲံ
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ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ

www.burmeseclassic.com
အ္ပါရင့ဵူရါင့ ကုံတာ႓ဆ
ီ ာပ့ကမ့ံ

ူလါကမျါအသဴီံဝင့ူလါက့ူအါင့
ဘါမျထုံ္ခါံမျါမဟီတ့ဘုံ၊

အူရံမႀကိံူသံတေဵလုတစ့ူယါက့္ဖစ့လ႓ ာီ

ငဪူသသ်ါံရင့လည့ံ

ဒဪူၾကါင့ဵလည့ံ ူသဥိံမျါမဟီတ့ပဪဘုံလာ႓ ီ ူ္ပါတတ့တေဵကာီကာီ ညက ူသဆဴီံ

သ်ါံပဪသည့...။ သည့ူတါဵ အရင့က္ပဴဲံတတ့စ္မေ ႏႈတ့ခမ့ံမးါံက ္ပါႏျမ့ံလာ႓သ
ီ ါ် ံၿပိံ တပ့မက့ဖ်ယ့လည့ံ
မရျာူတါဵ…။

မျတ့မာူသံလါံ

အေသည့ူန႓တီန့ံက

ကာ႓ီက႓ႏ
ာီ ႈတ့ခမ့ံူတ်္ပဴဲံူနတါပေ

…။

အေသည့တီန့ံက

ကာီကာီက ူဘါင့ံဘိရျည့ကာီူခဪက့၊ ူရူတ်ရႊေရႊေစာီၿပိံ အာမ့ကာီ အကာီႀကိံနေ႓ အတုပဪလါတါ...။ ညူနဆာီူတါဵ
အူမတာ႓န
ီ ႓ေ လက့ဖက့စါံ တိဗ်ိကလါတေဵ ဇါတ့လမ့ံတ်ၾေ ကည့ဵူနတီန့ံ...။ အေသည့တီန့ံက ခးက့ခးင့ံ ကာီကာီ
မ်န႓က
့ ာီ မျတ့မာလါံဟင့..။ ငယ့ငယ့တီန့ံကူတ်႔ဖုံခေဵတယ့ူတါဵ မဟီတ့လါံ...။ မ်န႓က
့ ူတါဵမျတ့မာတယ့...
အေသည့တီန့ံက

ကာီကာီႏႈတ့ခမ့ံူလံတ်န႓ၿ့ ပိံ္ပဴဲံ္ပတါကာီလည့ံ

မ်န့ူသခးါမျတ့မာတယ့...။

ကာီကာီူသါက့ဖ႓ ာီ

မ်န့ူကါ့ဖိူဖးါ့ူပံခေဵရတယ့...။

ကာီက႓ည
ာီ ါဘက့

လက့ခလယ့ကကးာဲံူနတယ့..။

မ်န့ူ္ဖါင့ဵူပံူပမေဵ

ူ္ဖါင့ဵလ႓မ
ာီ ရဘုံ..။

အ္ခါံလက့ူခးါင့ံူတ်ကး ရလးက့န႓.ေ ..။ သည့ညအ္ပင့မျါလသါူနတယ့...။ မ်န့ တူယါက့ူယါက့ကာီ
ဖီန့ံဆက့ရမလါံ...။

အစ့ကာီႀကိံကာီ

ူခၚလာီက့ရင့ူကါင့ံမလါံ...။

မ်န႓က
့ ာီသုတ႓ာီ

ယဴီၾကပဪဵမလါံ..။

မ်န့ကူရါသုတ႓ယ
ာီ ဴီူအါင့ ရျင့ံခးင့စာတ့ရျာပဪဵမလါံ...။ ကာီကာီ ဘါလာ႓ီ ူသသ်ါံတါလေဆာီတါ မ်န့ူ္ပါလာ႓လ
ီ ည့ံ
သုတ႓ာီ နါံရျင့ံမယ့မထင့ဘုံကာီကာီ...။ အ္ပင့ဘက့ထက
် ့လ႓ာီ လာပ့္ပါူလံတစ့ူကါင့ူတ်႔ရင့ ္ပန့လ်င့ဵသ်ါံတေဵ
ကာီကာီဝာညါဥ့လါံ..၊ လာပ့္ပါအ္ဖစ့ လ်င့ဵခ်င့ဵရျာူအါင့ူတါင့ ကာီကာီက က်ၽတ့လ်တ့ပဪဵမလါံ.. သာရူအါင့
မ်န့ၾကါံဖုံတေဵ နည့ံနေ႓ကာီက႓ာီ လာပ့္ပါကာီ္ပန့ူခၚရမလါံ။ ကာီကာီ ဘယ့မျါ စ်ေၿပိံူနထာီင့ူနလေ။ ဟာီဘက့က
စါအီပ့စင့မျါလါံ၊ ူခဪင့ံရင့ံက အပင့ႀကိံမျါလါံ။ သည့ကီတင့ႀကိံမျါလါံ။ ဒဪမျမဟီတ့ ကာီကာီတပ့မက့တယ့
ဆာီတဵေ မ်န႓က
့ ာီယ့ူပၚမျါလါံ...။

ကာီကာီအသက့ရျာတီန့ံက အရပ့ရျည့တယ့ အသါံညာဲတယ့.. နည့ံနည့ံၾကည့ဵူကါင့ံတယ့...။ တခဪတခဪူတါဵ
သပ့သပ့ရပ့ရပ့မရာျရင့ ၾကည့ဵလ႓သ
ာီ ာပ့မူကါင့ံတတ့ဘုံ...။

ူယါကး့ါံတစ့ူယါက့မျါ သည့ူလါက့ရျာရင့

လီပ့စါံလာ႓ရ
ီ ပဪၿပိက်ါလာ႓ီ ကာီကာီူ္ပါလာီက့တာီင့ံ မ်န့ရင့ထမ
ေ ျါ ကးင့တတ့သ်ါံတတ့တါ ဟာီအရင့တီန့ံကသါပဪ...။
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ကာီကာီဘါလာ႓ီ သည့ူလါက့ပ်င့ဵလင့ံရတါလေ...။ မ်န႓က
့ ာီဘယ့တီန့ံကမျ ကာီကာီ အါံမနါဘုံမဟီတ့လါံ...။
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မျတ့မာူသံတယ့...။ ူနါက့တစ့ူခဪက့္ပန့ူတ်႔ူတါဵ ကာီကာီ မ်န့တ႓ာီကာီ ဂစ့တါတိံ္ပတယ့။ ကာီကာီညည့ံတတ့တဵေ
သိခးင့ံတေဵ။

ဒဪူပမေဵ

သည့ူတံသ်ါံမျါ

မ်န႓န
့ ါမည့ပဪူနရတါကာီလ။ေ

ကာီကာီက

သာပ့ဟန့ူကါင့ံူတါဵ

အစ့ကာီႀကိံတာ႓ီ ူမူမတာ႓ူ
ီ တါင့ သတာမထါံမာၾကဘုံ...။ မ်န႓က
့ ာီကး ကာီကာီကစာီက့ၾကည့ဵူနူတါဵ မ်န့ဘယ့လာီမျ
မူနတတ့ူတါဵတါကာီပေ ကာီကာီသူဘါကးူနခေဵတယ့မဟီတ့လါံ...။ အေသည့လာီ မးက့လဴီံူမျံၿပိံမၾကည့ဵပဪနေ႓..။
ကာီက႓ရ
ာီ ႔ေ တည့တည့ၾကည့ၾကည့႐ီပ့က ပးက့သ်ါံတယ့..။ ဂစ့တါကာီ စ်စ
ေ ်ေလမ့ံလမ့ံတိံတတ့တေဵကာီကာီ ခီဆာီ
ဂစ့တါကာီမးါံ စ်ေၿပိံ အေသည့မျါ အာမ့ဖ႔်ေ ူနူလမလါံ...။

ကာီကာီမးက့လဴီံူတ်ကာီ ူစါူစါကပေ မ်န႓လ
့ က့ူတ်န႓ေ အီပ့ပာတ့ူပံခေဵၿပိ။ ကာီက႓ီာ မးက့လဴီံူတ်က ထင့သူလါက့
သာပ့ၿပိံ္ပဳံထ်က့မူနပဪဘုံ...။

ခီူနါက့ပာီင့ံ

ကာီက႓မ
ာီ းက့လဴီံူတ်ဝဪူနတတ့တါူတါဵ

မ်န့သတာထါံမာတါ

ၾကါၿပိ...။ ဘါမျူ္ပါဖာ႓လ
ီ ည့ံ မလာီဘုံထင့ူတါဵလ႓ပ
ာီ ဪ။ ူလါကမျါ အမျါံရယ့ အမျန့ရယ့ဆာီတါ ဘယ့သုကမျ
သတ့သတ့ႀကိံမ္ပႏာီင့ဘုံက် ဒဪူၾကါင့ဵ ူလါကမျါ မျါံတယ့မာီက့တယ့ရယ့လ႓မ
ာီ ရျာဘုံ ူအံ... ရျာရင့လည့ံ
မင့ံတာ႓ီ

အသာီင့ံအဝာီင့ံက

သတ့မျတ့ၾကတေဵအတာီင့ံ

ူခဪင့ံမရျာတာီင့ံ

လာီက့လက့ခဴူနၾကတေဵ

နည့ံမျါံူတ်ပေ္ဖစ့မျါ....။ ကာီကာီဟါ သည့စကါံကာီ ခဏခဏူ္ပါတယ့..။ ခီမျူတါဵ မ်န႓ ့ စာတ့ကာီ ဘယ့လာီမျ
မထာခာီက့ႏာီင့ူတါဵပဪဘုံ၊

ကာီကာီ

စိံကရက့ူတ်

သာပ့ူသါက့ူနူန၊

မႀကာဲက့ဘေ

အရက့ူတ်ပေ

လျာမ့ဵူသါက့ူနူန၊ ူနါက့ ဘါူတ်ပေလီပ့ူနူန ကာီက႓မ
ာီ ျါ ူ္ပါစရါ ္ပစရါ အူၾကါင့ံအခးက့ူတ်က
မးါံလျတယ့မဟီတ့လါံ…။

မ်န့

ကာီကာီရ႔ေ သည့စကါံူတ်ကာီ

ၾကါံစက

နါံလည့ူအါင့

အူတါ့ႀကာဲံစါံခေဵရတယ့...။ နါံလည့လါူတါဵလည့ံ အဓာပၸါယ့ူပၚူအါင့ ဘယ့လာီႀကာဲံစါံႀကာဲံစါံ ကာီကာီဟါ
မူကးနပ့တာီင့ံ ကာီယ့ဵကာီယ့ကာီယ့ႏျစ့ူနတါပေ ဆာီတါထက့ မ်န့ဘါကာီမျ ပာီၿပိံသာလါမယ့ူတါဵ မထင့ဘုံ...။
မ်န့္ပဴဲံလာီက့တယ့...

ကာီကာီတ်ယ့ၿငာတတ့တဵအ
ေ ရါကာီ

ကာီကာီရ႔ေ အူၾကါင့ံ္ပခးက့ကာီ

လာပ့္ပါကုံၿပိံ

မ်န့ရျါလာ႓ူ
ီ တ်႔ရင့

အူ္ပါူကါင့ံူကါင့ံနေ႓ရျင့ံ္ပဥိံမျါ

အခီကာစၥမျါလည့ံ
မဟီတ့လါံ...။

ညငျက့တစ့ူကါင့ အာမ့ူခဪင့ထက့မျါ ္မည့တယ့ကာီကာီ၊ ကာီက႓လ
ာီ ာပ့္ပါကာီ အေသည့ငျက့က ္မင့ႏာီင့သလါံ
ဟင့...။
□ □ □

က်ၽန့ူတါ့ပန့ံပန့ံကာီ လက့ထပ့ပဪရူစ၊ စဥ့ံစါံမယ့ဆာီလည့ံ စဥ့ံစါံပဪ ယတာ္ပတ့ူတါဵ မ္ငင့ံလာီက့ပဪနေ။ ကာီကာီ
သည့လာီူ္ပါတီန့ံက
မဟီတ့လါံ...။

မ်န့ဘယ့ူလါက့ထုပုသ်ါံမယ့ဆာီတါ

ခီူရါမ်န႓က
့ ႓ာီ

စဥ့ံစါံတတ့ရ႔ေ လါံ။

အနါံမျါထာီင့ၿပိံူငံူနတါူတ်႔ရရင့

ကာီကာီ္ပဴဲံူနခေဵတယ့

ကာီကာီ္ပဴဲံူနဥိံမျါလါံ၊

ရယ့ူတါင့
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ရယ့ူနမျါလါံ..။ မ်န့အူ္ဖမထ်က့ခေဵဘုံ...။
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မ်န့အေသည့ညက

ဘဝမျါ

အ္ခါံသုတစ့ူယါက့ူၾကါင့ဵ

ၾကည့ႏုံတယ့ရတယ့ဆာီတါ

ကာီူတါဵ ူသခးါသာရတယ့၊ ူနါက့ၿပိံ ႀကိံမါံတေဵ အါံတစ့ခီကာီ တ်န့ံလျန့ခးင့ရက့န႓ ေ တ်န့ံလျန့ဖ႓လ
ာီ ည့ံ
တန့္ပန့အင့အါံမရျာတဵေ
သာပဪရူစ...။
ပန့ံရယ့

မ်န့

အ္ဖစ့ကာီၾကဴဲဖုံရတါပေ...။

ဘယ့လာီသူဘါထါံမျမရျာပဪဘုံ။

ူမါဵၾကည့ဵပဪဥိံ...။

ဆီပ့တယ့...

အနည့ံဆဴီံူတါဵ

အူတ်႔…။

ူခဪင့ံူမါဵပဪဥိံူပဪဵ..။

ဒဪဆာီ

ကာီက႓ရ
ာီ ႔ေ

က်ၽန့ူတါ့ဵကာီဘယ့လာီသူဘါထါံလေ
က်ၽန့ူတါ့ဵကာီလက့ခဴမယ့မဟီတ့လါံ

လက့ူခးါင့ံူတ်က

မ်န့ူမါဵၾကည့ဵူပမေဵ

မ်န႓လ
့ ည့ပင့ံကာီလါ

မးက့ရည့ူတ်ူၾကါင့ဵကာီက႓က
ာီ ာီမ္မင့ရဘုံ...။

ကာီကာီကူတါဵ ္ပဴဲံၿပိံၾကည့ဵူနတယ့မဟီတ့လါံ...။

ဒဪဵထက့ ခီကာီက႓ာီ ကာစၥကာီရေတာီင့ရဥိံမလါံ၊ မ်န့လာီက့ၿပိံ အစစ့ခဴရဥိံမျါလါံ။ ဒဪဵအ္ပင့ သတင့ံူတ်ဘါူတ်ထူ
ေ ရါ
ပဪလါဥိံမျါလါံ…။
မ်န႓အ
့ ူတ်ံူတ်ကာီ...။

မ်န႓က
့ ာီ

သုတ႓တ
ာီ ူတ်သနါံၾကဥိံမယ့ထင့တယ့...။

အာမ့ူပၚက

ညငျက့သဴတာတ့သါ် ံၿပိ...

ကာီကာီ္ပဴဲံ္ပန့ၿပိမဟီတ့လါံ...

ကာီကာီအာမ့ထေကာီ္ပန့ဝင့လါၿပိလါံ...။

ငီတ့တီပ့ထာီင့ူနတေဵ မ်န႓က
့ ာီ ူတ်႔ူတါဵ ူနါင့တရလါံဟင့...။ ူလါကမျါ ယဴီၾကည့စရါ ဘါမျမရျာဘုံလာ႓ဆ
ီ ာီတေဵ
ကာီကာီက

ူနါင့တကာီူရါယဴီရ႔ေ လါံ...။

မင့ံလာီဉါဏ့မရျာတဵေ

သည့မျါ

မာန့ံမူတ်သါ

ငဪသည့ူလါက့တီဴံတေဵူကါင့မဟီတ့ဘုံ...။
မ်န့မျတ့မာတယ့...။
လသါူနတယ့

ကာီက႓ူ
ာီ ဘံနါံက
ူနါက့ညဥ့ဵ္မဳူတ်လာီ

မာပန့ံူလါကမျါ

ဘါမျယဴီၾကည့စရါမရျာဘုံက်...

အလီပ့မဟီတ့တါူတ်ယဴီၿပိံ
လ်န့ခေဵတေဵ
အသါထၿပိံ

ရပ့တည့လ႓ရ
ာီ မယ့

ႏျစ့ရက့ူလါက့က

ကာီကာီူ္ပါသ်ါံတါ

အ္ပင့ဘက့္ပတင့ံကာီ

ထ်က့ူနတယ့။

ဖ်င့ဵလာီက့တယ့...၊

မျတ့မာူသံတယ့။

မ်န႓က
့ ာီ

ကာီကာီလက့ထပ့ခ်င့ဵူတါင့ံတီန့ံက ညလာီပဪပေ...။ ူလါကဟါ ခီထာူတါဵ တည့္မေူနစ္မေ မူ္ပါင့ံလေဘုံလာ႓ ီ
ယဴီခးင့စရါူကါင့ံတီန့ံပဪပေ...

ကာီကာီ...။

လ်န့ခေဵတဵေ

ႏျစ့အနည့ံငယ့က

သည့လာီညမျါ

မ်န့အခးစ့ကာီစူတ်႔တယ့...။ ူနါက့ တစ့ပဴီစဴထေလ႓ူ
ာီ ္ပါႏာီင့တဵေ ခီညမျါ အတန့ၾကါူပးါက့ဆဴီံူနတေဵ အခးစ့ကာီ
မ်န့္ပန့ူတ်႔ရတယ့...။ ဟီတ့တယ့ မ်န့ ကာီက႓အ
ာီ ူပၚထါံခေဵဖုံတေဵအခးစ့ူလ...။
□ □ □
မ်န့တ႓လ
ာီ က့ထပ့တေဵ မဂၤလါဥိံညက မုံမုံနေ႓ ကာီကာီငာီတယ့။ မးက့ရည့ကးတယ့ူပဪဵ။ ကာီယ့ဵဘဝမျါ အရဴႈံူတ်ခးည့ံပေ
ပန့ံပန့ံ တစ့ခီတည့ံ္ဖစ့ူပမေဵ ကာီယ့္ဖစ့ခးင့တါ လာီခးင့တါကာီလည့ံ မရခေဵဘုံ။

ဟီတ့တယ့ ကာီယ့ဵရျာသမျး

အါံလဴီံူပံခေဵတါူတါင့ မရခေဵဘုံ... ကာီယ့လုငယ့ဘဝကာီ အါံလဴီံူပံခေဵတယ့။ သုမးါံူတ် ူပးါ့ူနၾကခးာန့မျါ
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အခးစ့ဆာီတါလည့ံမရျာခေဵဘုံ။ ဘါကာီမျမသာူသံသုတစ့ူယါက့ရေဵ ူပးါ့ရႊင့္ခင့ံဆာီတါလည့ံ မရခေဵဘုံ...

www.burmeseclassic.com
ယဴီၾကည့ရါတစ့ခီအတ်က့ပေ

တစာီက့မတ့မတ့န႓ ေ

႐ုံခေဵရဖုံတယ့။

အာမ့မက့ကာီ

ရည့မျန့ံခးက့အ္ဖစ့ကာီယ့

ႀကာဲံစါံၿပိံူ္ပါင့ံခေဵတယ့ ပန့ံပန့ံ။ ဒဪူပမေဵ ူနါက့ဆဴီံမျါ အါံလဴီံကာီဆဴီံ႐ဴႈံခေဵရတယ့ ကာီကာီအခီ အသက့
၃ဝ

ူကးါ့လါၿပိ...။

ကာီကာီဟါ

ဘါူကါင့မျမ္ဖစ့ူသံဘုံ။

ကါံစိံရင့ံကါံတာီက့ၿပိံရင့လည့ံ
သည့လာီ္ဖစ့လည့ံ

တစ့ခဪတည့ံ

သုတ႓ဘ
ာီ ါသါသုတ႓ာီ

ူလယါဥ့စိံရင့

ူလယါဥ့ပးက့ကးမယ့

ပ်ေခးင့ံၿပိံူသူကါင့ံူသမယ့လ႓ခ
ာီ းည့ံ

ူအါင့္မင့ၾကတေဵ

ပာီက့ဆဴရျာ

ရါထုံရျာတေဵ

ူတ်ံမာူနတယ့...။

ကာီကာီအူဖနေ႓

အူမ

မူသဘုံဆာီတါကာီ ူတ်ံမာၿပိံ ဝမ့ံသါရူအါင့ အ္မေခရိံသ်ါံရင့ တစ့ူယါက့တည့ံပေသါ် ံတယ့...။ ဒဪူပမေဵ
ကာီကာီသာပဪတယ့ ကာီကာီဟါ ူလါကမျါအသဴီံကးူလါက့ူအါင့ အူရံမႀကိံူတါဵ ကာီယ့ူသသ်ါံရင့လည့ံ
ဘါမျထုံ္ခါံမျါမဟီတ့ဘုံ၊

ဒဪူၾကါင့ဵလည့ံ

ကာီကာီူတ်႔တါူပဪဵ...။

ပန့ံရယ့

ယဴီပဪ

ကးန့ူတါဵမယ့...။

ူသဥိံမျါမဟီတ့ပဪဘုံ...။

ကာီယ့ဵဘဝမျ

အခးစ့ဆာီတါတစ့ခီတည့ံ

ကာီယ့အာမ့ူထါင့ကာီပေ

စာန့ူခၚပ်ပ
ေ ေကးန့ူတါဵမယ့..
မ်န့လည့ံမုံူနတယ့...

ပန့ံ

ခီ

ပန့ံပန့ံကာီ

ူနါက့ဆဴီံယဴီၾကည့ဖ႓ ာီ

ူအါင့္မင့ူအါင့ႀကာဲံစါံဖာ႓ဆ
ီ ာီတဵေ

ကာီယ႐
့ ဴႈံလာ႓ူ
ီ တါဵမ္ဖစ့ဘုံ...။

ကာီက႓လ
ာီ ာီ

ဒဪူၾကါင့ဵပေ

အေသည့ညက

အရက့ူၾကါင့ဵူတါဵမဟီတ့ပဪဘုံ...။

ူနါက့ဆဴီံ

ကာီကာီမုံူနတါလါံ။
ပာီင့စာီံပာီင့နက့ႏာီင့လျတေဵ

ကာီကာီအၾကည့ဵူတ်ူၾကါင့ဵပဪ...။ ူ္ပါရရင့ မ်န့လဴီံဝ ူၾကါက့စာတ့မရျာဘုံကာီကာီ။ ကာီကာီအႏာီင့ရဖာ႓ ီ မ်န့အ႐ဴႈံူပံဖာ႓ီ
လဴီံဝမူၾကါက့ံဘုံ။ မ်န့စာတ့ူလျးါဵထါံတယ့... ဖာတ့ူခၚထါံတယ့...။ ဒဪဟါအခးစ့ပဪပေကာီကာီ...။ တကယ့ဆာီ
မ်န့န႓က
ေ ာီကာီူတ်႔ၾကါဘယ့ူလါက့ၾကါူသံလာ႓လ
ီ ေ...။
အခးစ့ဆာီတါ္ဖစ့ူပၚလါတတ့တယ့
ပန့ံကူလံ

ပန့ံကူလံ...။

ဆ်ေငင့အါံတစ့ခီူၾကါင့ဵ
နါတယ့ထင့ရူပမေဵ

လက့ထပ့ၿပိံ

ဆာီတါဟီတ့လါံ..။

ကာီကာီက

ဒဪဟါ

တ်န႓ဆ
့ ီတ့မႈမရျာဘုံ...။

အခးစ့ပဪပေ...

ကာီက႓က
ာီ ာီ

မ်န့ခးစ့တယ့...။

္ပဴဲံူနရက့ကာီက႓က
ာီ ာီ

စာီက့ၾကည့ဵရင့ံ

ရင့ထမ
ေ ျပိတာဒိူရတက့လါတယ့...။

တကယ့ကမနါပဪဘုံ...။

ူပးါ့စရါထင့ူပမေဵ

တစ့ခန့ံတည့ံအာပ့ရရင့

ရစ့မုံူစတတ့တယ့ထင့တယ့...။
တစာမ့ဵစာမ့ဵၾကည့ႏုံရတယ့ဆာီတါမးာဲံလည့ံ

မဟီတ့္ပန့ဘုံ...။
အ္ပင့မျါူလူတ်တာီက့ူနတယ့၊

ကာီကာီကူတါဵ

ခးမ့ံမျါမဟီတ့ဘုံ...။

ဒဪူပဪဵ

ရျင့ဘါမျသာႏာီင့တါမျ

မဟီတ့ူတါဵပေ...။ ညဘယ့နနါရိရျာၿပိလ.ေ ..။ မာီံလင့ံူတါဵမယ့လါံ...။ ူအံူလ မ်န့ူၾကါက့စရါမရျာပဪဘုံ...။
ကာီက႓က
ာီ ာီ မ်န့ဘယ့တီန့ံကမျမူၾကါက့ဘုံ အရင့တီန့ံကတည့ံက ကာီကာီူပးါဵညဴဵတါကာီ သာလ႓ ာီ မ်န့ူၾကါက့မျ
မူၾကါက့ခေဵတါ...

ခီဆာီ

မ်န့ကာီကာီကာီ

္ပန့ၿပိံူတါင့ခးစ့မာူနၿပိပေ...။

အေသည့မနက့က

ကာီကာီအူစါႀကိံႏာီံူနတယ့...။ သာပ့ဝမ့ံနည့ံူနသလာီပေ... ကာီကာီမ်န႓က
့ ာီမူကးနပ့ဘုံလါံ၊ ဒဪမူန႓ညူနကမျ
လက့ထပ့လာီက့တေဵ

သတာ႓သ
ီ ါံတစ့ူယါက့ရ႔ေ မးက့ႏျါမးာဲံမဟီတ့ပဪဘုံ...။

ကမ့ံူပံလာီက့တယ့...။

မင့ံသာပ့နါူနရင့

နဴနက့စါလါပာ႓ခ
ီ ာီင့ံလာီက့မယ့...။

သည့မျါ

ကာီကာီထသ်ါံသ်ါံခးင့ံ

ကာီကာီမ်န႓ဘ
့ က့ကာီလျည့ဵၾကည့ဵၿပိံ

တင့ခးါထည့ဵရတယ့...၊
မ်န႓ရ
့ င့ထမ
ေ ျါ

မထခးင့ရင့

မခဴခးင့စာတ့ူၾကါင့ဵ

ထုပုၿပိံ

ကးန့ရစ့တယ့...။ သုဒဪမးာဲံဘယ့ႏျစ့ခဪၾကဴဲဖုံခေဵလေ...။ မ်န့ငမ့ံငမ့ံတက့္ဖစ့ခေဵတေဵ အသစ့အဆန့ံဟါ ရျင့ဵအတ်က့
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ဝတၱရါံအရလာ႓ဆ
ီ ာီႏာီင့ူလါက့ူအါင့ ႐ာီံူနၿပိံသါံလါံ...။

www.burmeseclassic.com
မ်န့လက့ူဘံမျါ တင့ခးါပီလင့ံ...။ ရျင့ဵကာီ ူကါက့ူပဪက့လာီက့ရမလါံ...။ ရျင့... မ်န့ဘါ္ဖစ့ူနတယ့ဆာီတါကာီ
သာရ႔ေ လါံ...။ ငဪမျသည့လာီ ခဴရူလ္ခင့ံလာ႓ီ မ်န့ ကာီယ့ဵကာီယ့ကာီယ့ူတ်ံမာ သနါံမာၿပိံ မးက့ရည့လည့လါတယ့...။
သည့လာီလုကာီမျ

မ်န့ခးစ့မာတယ့၊

လက့ထပ့မာတယ့၊

တင့ခးါပီလင့ံ။

ပီလင့ံအူပၚက

တပ့မက့မာတယ့၊

နါမည့ႀကိံမင့ံသမိံပဴီန႓၊ေ

ဖာတ့ူခၚမာတယ့...။

မာီက့ခနေပေ...

သုကူရါဘါလီပ့ဖ႓တ
ာီ င့ခးါကာီသဴီံမျါတီန့ံ၊

နင့

အရျက့မရျာဘုံလါံ ူကါင့မ၊ ူအါင့မယ့ ္ပဴဲံလာ႓၊ီ သု႓ပဴီက ူကးနပ့ူနသလာီပေ...။
ဒဪ

မနက့ူစါူစါလါံ...။

အခန့ံထေကထ်က့သ်ါံၿပိံ

နဴနက့ဘယ့ႏျါရိမျါ

ဘယ့သုူတ်ကာီ

နဴနက့စါယုလါမယ့...။

ကီတင့ူပၚက

ဖီန့ံဆက့ူခၚရမလေ..။
ကာီကာီကူတါဵ

ကာီကာီ

ဘယ့ူတါဵမျ

ႏာီံထလါမျါမဟီတ့ဘုံ...။ မ်န့သာပ့ရျက့တယ့။ ခီဆာီ မ်န့လ်တ့လပ့ၿပိ... လီပ့ခးင့တါလီပ့လ႓ရ
ာီ ၿပိ...။ သု႓ူဘံမျါ
မ်န့တစ့ူယါက့တည့ံ...။

သုမူန႓ညက္ပန့လါူတါဵ

ပဴီမျန့ပေ..

ဒဪူပမေဵ

ထမင့ံမစါံဘုံ

အခန့ံထေကမထ်က့ဘုံ...။ သည့ည မ်န့မူၾကါက့ူပမေဵ ူလသာပ့တာီက့တယ့...။ သန့ံူခဪင့ူကးါ့ၿပိထင့တယ့...။
သဴူခးါက့ူခဪက့သဴကအခးက့ူရ
ကာီကာီ

ူလါကႀကိံမျါ

နည့ံတါပေ...။

တကယ့မရျာူတါဵဘုံ...။

မနက့လင့ံၿပိလါံ...။
မ်န့ကူတါဵ

ူနမထ်က့ူသံဘုံ...။

ကးန့ရစ့တယ့....။

တစ့ူယါက့တည့ံ

အခန့ံထေမျါ...။ မဟီတ့ူသံပဪဘုံ ခီဟါက ္ပတင့ံဝမျါပဪ...။
□ □ □
မ်န့္ပန့ႏာီံလါံူတါဵ
ကာီကာီူသသ်ါံတါ
သာပ့တပ့မက့တယ့

နဴနက့ူရါက့ၿပိလါံူတါင့ထင့မာတယ့...။

အာပ့မက့လါံ...။
ပန့ံ၊

ဒဪူပမေဵ

မဟီတ့ဘုံ

ဒဪူတ်အါံလဴီံဟါ

ူဘံနါံမျါ

ဘဝဆာီတါ

အာပ့မက့လါံ...။

ကာီက႓ခ
ာီ ႏၶါကာီယ့ႀကိံ။

ကာီယ့ရပ့ခးင့တဵအ
ေ ခးာန့မျါ

ကာီယ့ဘဝကာီ

ရပ့ပစ့လ႓ရ
ာီ တယ့။

ဒဪဟါ

လုသါံတစ့ဥိံမျါပာီင့တဵေ အႀကိံမါံဆဴီံအခ်င့ဵအူရံပေ။ ထာတ့လန့႓ဖာီ႓ူကါင့ံတေဵ အခ်င့ဵအူရံလည့ံ္ဖစ့တယ့...။
ကာီကာီ

မ်န႓က
့ ာီခးစ့လါံဆာီတါ

တခဪတခဪ္ဖစ့တတ့တဵေ

အာမ့ူထါင့ဥိံကတည့ံက

ကာီက႓အ
ာီ ယီအယက

မ်န့ကာီယ့ဵကာီယ့ကာီယ့ူမံမာူနတေဵ

တပ့မက့စရါူကါင့ံသူလါက့

ူမံခ်န့ံ...။

အ္မေလာီလာီ္မင့ူနရတေဵ

ကာီကာီရ႔ေ မႈန့သီန့သီန့အမုအရါဟါ စာတ့ညစ့ညဳံဖာ႓ီ ူကါင့ံလျတယ့...။ တူန႓တူန႓ မ်န႓က
့ ာီ ဘယ့အခးာန့သ်ါံၿပိံ
ႏႈတ့ဆက့ရမလေ... ကာီ မ်န႓က
့ ာီစကါံူ္ပါခးင့စာတ့ူရါရျာရေဵလါံ...။ ကာီ အ္ပင့က္ပန့လါရင့ ္ပဴဲံရႊင့လ႓ ီာ ႀကာဲသင့ဵလါံ
မႀကာဲဘေ

မသာလာီက့မသာဘါသါ

ူနဖာ႓သ
ီ င့ဵသလါံလာ႓ီ

ဆဴီံ္ဖတ့ရတါ

မ်န႓ဖ
့ ာီ႓ကာစၥႀကိံတစ့ခီ္ဖစ့လါတယ့...။

ပန့ံပန့ံလါဥိံ... ကာီကာီန႓သ
ေ ိခးင့ံနါံူထါင့လျည့ဵ...။ ကာီက႓အ
ာီ ႀကာဲက့သိခးင့ံဆာီတါလည့ံ မ်န့န႓ေ မရင့ံႏျိံူသါ
သိခးင့ံမးဲာံူတ်္ဖစ့သည့။

သိခးင့ံႀကိံ၊

ူရျံက

ူတါအၿငာမ့ဵသိခးင့ံ၊

ူရဒိယာီကလါတတ့

တေဵ ူႏျါင့ံူခတ့ူတံ...။ ူခတ့မိျလျတေဵ ကာီကာီဟါ ဘါလာ႓ ီ သည့လာီသိခးင့ံမးာဲံူတ် နါံူထါင့တတ့တါလေ...။
ကာီကာီဟါ

အစ့ကာီႀကိံူ္ပါသလာီ

ခပ့ူၾကါင့ူၾကါင့လုလါံ...

သုကူတါဵ

ကာီကာီကာီူလံစါံူပမေဵ

နါံမလည့ဘုံလာ႓ီ မ်န႓က
့ ာီူ္ပါဖုံတယ့...။ ဟီတ့တယ့ မ်န့လည့ံကာီက႓က
ာီ ာီနါံမလည့ဘုံ...။ နါံူထါင့ူလ... ပန့ံ
ယာီံဒယါံသိခးင့ံ..ထပ့က်န႓လ
့ ႓ူ
ာီ ခၚတယ့...

ဝဪံလတ့ဆာီတါကာီူရါ...။

စာတ့ပဪလက့ပဪရျင့ံ္ပူနတေဵ

သည့မျါ

ဝဪံလတ့န႓တ
ေ ိံထါံတယ့

ကာီက႓က
ာီ ာီူမါဵၾကည့ဵရင့ံမ်န့

ပန့ံသာလါံ

္ပန့ရျါူနရတတ့တေဵ
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အခးစ့ကာီူတ်႔္ပန့တယ့...။ ကာီက႓မ
ာီ းက့လဴီံူတ်္ပဴဲံရယ့ူန္ပန့တယ့...။
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ူတံသဴဟါ္ဖည့ံလ်န့ံၿပိံ

အတက့အကးလည့ံမရျာဘုံက်ယ့...။

ူပဪင့ကာီပီတ့ၿပိံ

စည့ံဝဪံလာီက့ူနတေဵ

ကာီက႓လ
ာီ က့ူတ်ဟါ အတတ့ဆန့ံလာ႓လ
ီ ါ္ပန့တယ့...။ ဟင့ဵအင့ံ သည့စါၾကည့ဵခန့ံထေမျါ... လႊတ့ပဪကာီကာီ...။
ကာီကာီဟါ

မ်န႐
့ ီန့ံမျ

ပာီဆာီံလါတယ့...။

ဘယ့လာီဆက့ဆဴတါလေ..။

သည့သိခးင့ံဟါ

အ႐ဴႈံူပံရ္ခင့ံအတ်က့
မဆဴီံူတါဵဘုံလါံ၊

အမီန့ံ...

ရျင့ကာီယ့ဵမာန့ံမကာီ

ရျည့လာီက့တါ၊

ၾကါလာီက့တါ...။

စည့ံႏျစ့ခးက့ ဝဪံတစ့ခးက့အကးူတ်ဟါ ကာီကာီရေဵ သက့ငင့သဴူတ်္ဖစ့လါတယ့...။ ရျင့ကၽ် န့မကာီ ခဴစါံတါလါံ
သိခးင့ံကာီခဴစါံတါလါံ...။ ဒဪမျမဟီတ့ မ်န့ဟါူတံသ်ါံလါံ... ကာီကာီကၾကါံ္ဖတ့အ္ဖစ့ တခးက့တခးက့
ခီတ့္ဖတ့တဵေ စည့ံသ်ါံလါံ...။
စည့ံလာီက့တတ့တဵေ ကာီကာီရ႔ေ လက့ူတ်ဟါ ခီူတါဵ ူအံစက့လ႓လ
ာီ ါၿပိ။ ူသဆဴီံ္ခင့ံဟါ ႐ဴႈံနာမ့ဵသါ် ံ္ခင့ံပဪပေ။
ဟီတ့မယ့ပန့ံ

ဘဝဆာီတါ

စီန့ံစီန့္မဲတ့သ်ါံခးာန့ထာ

ူနါက့ဆဴီံမျါ

႐ဴႈံနာမ့ဵ္ခင့ံပဪပေ။

လုူတ်

ဘဝူတ်ဟါ

ူနါက့ဆဴီံ

သ႐ာီက့သူရါ စိံဆင့ံၾကရတယ့။ ဒဪူပမေဵ စီန့ံစီန့ံ္မဲတ့သ်ါံတေဵ အခးာန့ကာီူတါဵ

ကာီယ့တာီင့ူရ်ံခးယ့ခ်င့ဵရျာတယ့မဟီတ့လါံ...။ ကာီကာီမ်န႓က
့ ာီူ္ပါသ်ါံဖုံတယ့..။ ကာီကာီအေသည့တီန့ံက ္ပဴဲံူန
တယ့ မ်န႓က
့ ာီလည့ံ

ပန့ံကူလံတေဵ...။

မင့ံဟါကူလံူလံပဪပေလါံက်ယ့...။

ဟီတ့တယ့ကာီကာီ

မ်န့ဟါ

ကာ႓ရ
ီ င့ခ်င့ထေက ကူလံူလံပဪ။ မ်န့မးက့ရည့ူတ် ကးလါတယ့။ ကာီကာီ ဘါလာ႓ ီ ခီမျူသသ်ါံရတါလေ။ မ်န႓က
့ ာီ
မခးစ့လ႓လ
ာီ ါံ၊ ကာီမ်န႓က
့ ာီ တစ့ခဪူလါက့ ူခဪင့ံထေထည့ဵၿပိံ စဥ့ံစါံဖုံၿပိလါံ သာခးင့တယ့...။
□ □ □
နဴနက့လင့ံလာ႓ီ

ကာီက႓ာီ

ကာစၥကာီအူမတာ႓သ
ီ ာရင့

ဘါလီပ့ၾကမလေ။

မ်န႓က
့ ာီူမံၾကမျါလါံ။

ကာီက႓အ
ာီ ူၾကါင့ံမ်န့မသာတါူတ် အမးါံႀကိံရျာသလာီ၊ ကာီကာီန႓မ
ေ ်န့တ႓အ
ာီ ူၾကါင့ံ အူမတာ႓မ
ီ သာတါူတ်အမးါံႀကိံ။
မ်န့ကာီကာီက႓ာီ ခ်င့ဵမလႊတ့ႏာီင့ခေဵတဵေ အူၾကါင့ံကာီ အူမတာ႓မ
ီ သာခေဵဘုံ...။
မ်န့ ကာီက႓က
ာီ ာီ ခ်င့ဵမလႊတ့ႏာီင့ဆဴီံ အ္ဖစ့။ ကာီက႓က
ာီ ာီ လုလ႓ာီ မသတ့မျတ့ႏာီင့ူလါက့တဵအ
ေ ္ဖစ့။ ဒဪူပမေဵလည့ံ ခီခးာန့ထာ
ကာီယ့ဵကာီယ့ကာီ ္ပန့ရျါူတ်႔ခေဵရတေဵမ်န့ လီပ့ခေဵသမျးထေမျါ အူကးနပ့ဆဴီံအ္ဖစ့။

မ်န့မာသါံစီဘဝမျါ

အူတါင့ဵတဆဴီံ ရင့ူသ်ံူလံတစ့ူယါက့ မ်န႓က
့ ာီယ့ူပၚမျါ စတည့လါၿပိဆာီတီန့ံက ပထမဆဴီံ ကာီက႓က
ာီ ာီ
ဖ်င့ဵူ္ပါခးင့လန
် ့ံလာ႓ီ မးက့ရည့ူတါင့ လည့မာတါ ကာီကာီသာလါံ။ ကာီကာီ ကူလံူလံူတ်ကာီ ခးစ့့တတ့တါ
အထုံသ္ဖင့ဵ သမိံမာန့ံကူလံူတ်ကာီ ခးစ့တတ့တါမ်န့သာတယ့။ ဒဪနေ႓ူတါင့ ကာီကာီက ကူလံလာီခးင့တယ့လ႓ာီ
မ်န႓က
့ ာီ

စကါံစပ့လ႓ူ
ာီ တါင့

မူ္ပါဖုံဘုံ။

သု

ကူလံအူဖ

မ္ဖစ့ခးင့ူသံဘုံလါံ

ရျင့ဵ...။
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မ်န့ူမံလာီက့ခးင့တယ့ ၾကည့ႏုံဖာ႓ီ ူကါင့ံလာီက့တါ..။

www.burmeseclassic.com
အေသည့ညူနက ကာီကာီ အရက့ူသါက့လါတယ့။ ဒဪူပမေဵ ကာီကာီကမုံတတ့တယ့ဆာီတါ မရျာူတါဵ
မ်န့စာတ့ထူ
ေ တါင့မထါံမာဘုံ။ ကာီက႓ခ
ာီ ဪံကာီ ဖက့ရင့ံအခန့ံထေဝင့လါရင့ံ ကာီက႓န
ာီ ါံနါံကာီ တာီံတီာံူလံကပ့ၿပိံ
ဝတၳဲူတ်ထေ

႐ီီပ့ရျင့ူတ်ထက
ေ လာီ

တီန့လႈပ့မသ်ါံပဪဘုံ...။

မ်န႓က
့ ာီ

ကာီကာီစကါံူ္ပါႏာီင့ဘုံ...။
ကူလံလည့ံ

္မင့ူယါင့ၿပိံူ္ပါ္ပတယ့...။

စာီက့ၾကည့ဵရင့ံ

ကာီကာီ

ူပးါ့မသ်ါံပဪဘုံ...။

သုမးက့ရည့ူတ်ဝေလါတယ့....။

က်ၽန့ူတါ့..

က်ၽန့ူတါ့တ႓ ာီ

အဆင့သင့ဵမ္ဖစ့ူသံဘုံ

က်ၽန့ူတါ့မယုႏာီင့ဘုံ...။

သည့ကာစၥဟါ

ဘယ့လာီမျ

ူနါက့အူတါ့ၾကါ
ပန့ံပန့ံ။

မ္ဖစ့ႏာီင့ပဪဘုံ...။

ူနါက့ၿပိံ

သည့ကူလံကာီ

မင့ံလည့ံမယုရဘုံ...။

ကာီကာီရေဵ

ူအံစက့ူနၿပိ္ဖစ့တဵေ

လက့ူတ်ကာီ

ကာီကာီူမံကာီညႇစ့မာရက့သါံ္ဖစ့ူနတယ့။
ညႇစ့ထါံတေဵလက့ူတ်သါ

အါံစာီက့ူပမေဵ

တီန့လါတယ့။

ဘယ့လာီစာတ့န႓မ
ေ းါံူ္ပါထ်က့တါလေ...။
ကူလံတစ့ူယါက့ကာီ

ကာီင့ထါံတေဵမ်န႓လ
့ က့ူတ်ဟါ

ကာ႓ႏ
ီ ႈတ့ခမ့ံူတ်ဟါ

အေသည့တီန့ံက

ကူလံမယုႏာီင့ဘုံ...။

ူခၚၿပိံတစ့သက့လဴီံ

ဒီကၡူပံတါ

ပ်င့ဵမလါဘုံ...။

ရျင့သည့လာီ

စကါံကာီ

သုတည့ူနတါကာီ

ဖးက့ပဪ...။

အင့မတန့အတၱႀကိံပဪတယ့...။

က်ၽန့ူတါ့

သည့ူလါက့ႀကိံ မလီပ့ႏာီင့ဘုံ... မတရါံလ်န့ံအါံႀကိံပဪတယ့...။ ညႇစ့ထါံတေဵ မ်န႓လ
့ က့ူတ် ူပးါဵူခ်လ႓ာီ
သ်ါံတယ့။ ရျင့ဟါ ူသသ်ါံၿပိပေ...။ ရျင့ဵသည့စကါံဟါ ဘါမးါံ အကးာဲံရျာ အဓာပၸါယ့ရျာူတါဵမျါလေ။ ူနါက့
သည့ကူလံဟါ

ရျင့ဵူသ်ံအ္ဖစ့၊

ရျင့ဵသါံအ္ဖစ့

ူႂက်ံူၾကါ့ၿပိံ

ူမ်ံလါရင့လည့ံ

ရျင့ဵမျါတါံဆိံဖာ႓ ီ

အခီဘါအခ်င့ဵအူရံမျမရျာူတါဵဘုံ မဟီတ့လါံ။

ရျင့...။
လာီက့ဖ႓ူ
ာီ တါဵ

က်ၽန့ူတါ့ဵကာီ

ခ်င့ဵလႊတ့ပဪပန့ံပန့ံ။

္ဖစ့ႏာီင့မယ့မထင့ူတါဵဘုံ။

တန့ဖာီံထါံသုအဖာ႓ူ
ီ တါဵ

က်ၽန့ူတါ့ူတါင့ံပန့ပဪတယ့။

အူကါင့ံတစ့ခီဟါ

ပစ့လာီက့ရသလာီပေမဟီတ့လါံ။

တတ့ႏာီင့သူလါက့ူတါဵ

ူအါင့္မင့မျါပဪ။

က်ၽန့ူတါ့

မျါံမျန့ံ

ူတါင့ံဆာီတါ

ဒဪူပမေဵ

္ခစ့ရါရျရါတစ့ခီရလါရင့ူတါင့

က်ၽန့ူတါ့တ႓ႀာီ ကာဲံစါံၿပိံ

က်ၽန့ူတါ့ဵကာီ

မူ္ပါသင့ဵမျန့ံသာပဪတယ့။

ူမဵပစ့
ူမဵပစ့ၾကရင့

သည့တစ့ခီူတါဵလာီက့ူလးါပဪ။
ဒဪူၾကါင့ဵပေ

ူစါူစါကတည့ံက

မင့ံကာီူဆံူသါက့ပဪလာ႓ီ ူ္ပါတါူပဪဵက.် ..။ ူသခးါစဥ့ံစါံရင့ လုတစ့ူယါက့ကာီ ဖန့တိံယုၿပိံ တစ့သက့လဴီံ
ဒီကၡခဴခာီင့ံမယ့ဆာီတါကနေ႓

ယျဥ့ရင့

ခီကၽ် န့ူတါ့ူတါင့ံဆာီတါ

မျးတပဪတယ့။

လုပာီဆန့ပဪတယ့။

ူဟဵ..
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ဘါကာီူငံူနတါလေ ငဪူ္ပါတါၾကါံလါံ။

www.burmeseclassic.com

မ်န့ပထမဆဴီံအႀကာမ့အ္ဖစ့ ကာီက႓က
ာီ ာီ အႏာီင့ရခးင့လါတယ့...။ ကာီက႓က
ာီ ာီ သတ့ပစ့ရပဪူစ နါကးင့ူအါင့လီပ့ၿပိံမျ
အသက့ထ်က့ူစခးင့တဵေ စာတ့ူစတနါဟါ ခာီဝင့ခာီင့္မေလါတယ့...။ မ်န့သည့ကူလံကာီ ူမ်ံမယ့...။ အဆာီံဆဴီံ
ကာီကာီန႓ေ

္ပတ့စေရၿပိံ

မ်န့တစ့ကာီယ့တည့ံူနရသည့အထာ

အာမ့ူထါင့ူရံကာီ

ူနါက့ဆဴီံတ်ယ့ရါအ္ဖစ့

မ်န့ူကးနပ့မယ့...။

ခဴယုၿပိံ

ပန့ံကာီ

ပန့ံပန့ံရယ့

ကာီက႓ဘ
ာီ ဝမျါ

လက့ထပ့ခေဵတါပဪ။

ကာီကာီတ႓ ာီ

ႏျစ့ူယါက့ထည့ံူနသ်ါံၾကမယ့...။ အသက့ူတ်ႀကိံၿပိံူသတေဵအထာ။ ကာီကာီသည့အထာ့ူတါင့ ူနရပဪဵမလါံ။
ဘါပေ္ဖစ့္ဖစ့ ကာီ ပန့ံကာီခးစ့တယ့ဆာီတါူတါဵ ယဴီပဪူနါ့...။ ကာီကာီူတါင့ံဆာီတါကာီ လက့ခဴပဪက်ယ့ူနါ့..။
ဘါကာီမျူတါဵ

မ္မင့ရပဪဘုံ

အေသည့ခဏ၊

ဒဪူပမေဵ

မ်န့

ကာီက႓ဘ
ာီ က့ကာီ

စာီက့ၾကည့ဵရင့ံ

ူခဪင့ံၿငာမ့ဵ

လာီက့တယ့...။ ူနါက့ူတါဵ ကာီက႓မ
ာီ ်န့ကာီ ခးစ့တယ့လ႓ာီ တာီံတီာံူလံရ်တ့ရင့ စည့ံဝဪံအလာီက့ူတံသ်ါံကာီ
ထဴီံစဴအတာီင့ံ

စတင့တိံခတ့ပဪတယ့...။

မ်န့မးက့ရည့မကးူတါဵဘုံ။

ူနါက့

ဝမ့ံလည့ံမနည့ံပဪဘုံ

တကယ့ပဪ...။ ူနါက့တစ့ူန႓မျါ ူဆံခန့ံသ်ါံမယ့လ႓ာီ ူ္ပါၿပိံ မ်န့တစ့ူန႓လဴီံ အ္ပင့ထက
် ့လည့တယ့...။

မနက့ူရါက့ရင့

သည့အာမ့မျါလုူတ်

အာပ့ရမယ့...။

မာီံလင့ံူတါဵမယ့

ဟီတ့တယ့

သုဘါမျမတီန႓့္ ပန့ဘုံ..။

အီန့ံအီန့ံထူတါဵမယ့..။

မၾကါခင့...။

ငဪအခီအနါံယုရမယ့။

ကာီက႓ပ
ာီ ဪံႏျစ့ဖက့ကာီ

သုူသသ်ါံၿပိူလ..။

ခဏူလံ္ဖစ့္ဖစ့

ခပ့ဆတ့ဆတ့ူလံပီတ့လာီက့တယ့...
အ္ပင့ဘက့ကာီ

ခဏူလါက့္ဖစ့္ဖစ့

မ်န့ထ်က့ရမယ့...။ အေသည့ူန႓က မ်န့္ပန့လါူတါဵ ကာီကာီအာပ့ူနၿပိ။ ကာီကာီ အာပ့ခးာန့စါံခးာန့မမျန့တတ့တါ
ခပ့ူကါင့ံူကါင့ံပဪ။
စဥ့ံစါံမာတယ့။

သု႓ကာီၾကည့ဵရင့ံ

ကာီကာီကူတါဵ

ူခဪင့ံအဴီံနေ႓

ဖာသတ့ပစ့လာီက့ရရင့ူကါင့ံမလါံ

ူခဪင့ံအဴီံူပၚမးက့ႏျါတစ့္ခမ့ံ

ူမျါက့ရင့ံ

မ်န့ပထမဆဴီံ

ူအံူအံလုလုအာပ့ူနတယ့။

အေသည့လုဟါ လ်န့ခေဵတေဵ ၃ ႏျစ့က မ်န႓က
့ ာီဖမ့ံစါံခေဵတဵေ သုန႓ေ တစ့ူယါက့တည့ံမျ ဟီတ့ရေဵလါံ။ လုစာတ့မရျာတေဵ
အခးစ့မရျာတတ့သုဟါ

သည့ူလါက့႐ာီံူ္ဖါင့ဵတဵဟ
ေ န့

မရျာသင့ဵဘုံ

ထင့တယ့။

ဒဪဆာီ

ကာီကာီက

လာမ့တတ့တဵေ ူနရါမျါ သာပ့ူတါ့တါပေ။ အာပ့လ႓ူ
ာီ ပးါ့ူနတေဵ အခးာန့မျါူတါင့ ႐ာီံရျင့ံတေဵ စာတ့ူရျါူရျါ႐ျဳ႐ျဳ္ဖစ့တေဵ
ပဴီစဴူပၚူနတယ့။ က်ၽန့မကာီ ကးဳံလ်န့ခာီင့ံလာီက့တဵေ ္ပစ့မႈအူပၚ လဴီံဝရျင့ အ္ပစ့ရျာတယ့လ႓ ာီ ခဴယုပဴီမူပၚဘုံ။ ဒဪက
က်ၽန့ူတါ့ကီသာီလ့လီပ့တါပဪ ဒဪကာီ ဘီရါံသာရင့ ခးိံကးဳံူကါင့ံခးိံကးဳံမယ့ထင့ပဪတယ့...။ အ္ပစ့မးါံစ်ါရျာမယ့ဵ
လုတစ့ူယါက့ကာီ

တါံဆိံူပံတါဟါ

နည့ံတေဵကီသာီလ့မဟီတ့ပဪဘုံ။

သည့ဵအတ်က့

က်ၽန့ူတါ့ဵရင့မျါ

ဘယ့ူလါက့နါရတယ့ဆာီတါ မင့ံသာလါံ။ က်ၽန့ူတါ့သည့လာီလီပ့ရတါ သည့လာီူတါင့ံဆာီရတါ ူနါက့
သည့လာီခဴစါံမႈမရျာ သလာီ္ဖစ့ရတါ၊ အ္ခါံလုူတ်လာီူနလာ႓ ီ မရရတါ၊ ဒဪူတ်ူၾကါင့ဵ က်ၽန့ူတါ့ဘယ့ူလါက့
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နါကးင့ရတယ့ဆာီတါ ပန့ံပန့ံသာလါံ။ က်ၽန့ူတါ့ဵကာီ....။

www.burmeseclassic.com
ူနါက့ကာီကာီႏာီံလါူတါဵ မ်န႓ရ
့ င့မျါ ူခဪင့ံဝျက့ၿပိံ ငာီ္ပန့တယ့။ မ်န့ကူတါဵထဴီူနၿပိထင့တါပေ။ စာတ့ရယ့လ႓ ာီ
မရျာူတါဘေေ

ဘါမျမထုံ္ခါံသလာီ

ကာီကာီလီပ့သမျးၿငာမ့ခဴူနလာီက့တယ့။

ဘါမျ

မူမံတါကာီပေ

မ်န့ူကးံဇုံတင့ပဪတယ့။ ပန့ံ...။ ကာီကာီ သည့အာပ့မက့ကာီ္ပန့မက့တယ့။ ခဏခဏမက့တတ့တဵေ အာမ့မက့။
ကာီကာီအ္မင့ဵႀကိံက

တူနရါကာီ

တပင့တပန့ံတက့သါ် ံရတယ့

ူအါက့္ပန့ငဴီၾကည့ဵူတါဵ

္ပန့ဆင့ံႏာီင့ဖ႓ ာီ

လမ့ံမရျာူတါဵဘုံ။ ကာီကာီ သာူနတယ့ ငဪ္ပန့ဆင့ံရမယ့လ႓ ာီ ခီန့ဆင့ံဖာ႓လ
ီ ည့ံ ကာီကာီ သတၱာမရျာ္ပန့ဘုံ။ ကာီကာီ
အေသည့မျါလည့ံ ဆက့ၿပိံမူနႏာီင့ူတါဵဘုံ သည့အခးာန့မးာဲံမျါ ကာီကာီဘါကာီ အူတါင့ဵတဆဴီံလာ႓ ီ ပန့ံထင့လေ။
မူတါ့လ႓ပ
ာီ ေ္ဖစ့္ဖစ့ တ်န့ံခးခဴလာီက့ရလာ႓ပ
ီ ေ္ဖစ့္ဖစ့ ကာီကာီယ့တာီင့မလီပ့လာီက့ရဘေ အေသည့အူပၚက ္ပဲတ့ကး
သ်ါံူစခးင့တယ့..။

အေသည့တစ့ခဏမျါ

ကာီကာီူ္မႀကိံကာီ

ူသ္ခင့ံတမျးတပ့မက့လါတယ့။

ကာီက႓က
ာီ ာီ ူ္မႀကိံထေမျါ ႏျစ့္မႇဲပ့ထါံူစခးင့တယ့..။ အေသည့လာီခဴစါံမႈကာီ ပန့ံၾကဴဲဖုံလါံဟင့။ အာပ့မက့ဆာီတါ
သည့လာီပဪပေ

ညူနပာီင့ံမျါ

အာပ့ရင့

သည့လာီ

ကူယါင့ူခးါက့ခးါံူတ်

မက့တတ့တါပေ

ကာီကာီ

ညစါစါံဥိံမလါံ ူကါ့ဖိူသါက့မလါံ။ ူနပဪူစ ပန့ံ။ ပန့ံပန့ံ ဘီရါံကာီယဴီလါံဟင့။ ူပဪက့ူပဪက့
ရျါရျါူတ် ူမံမူနပဪနေ႓ကာီကာီရယ့ မဆါရင့လည့ံ ူဆံူသါက့ၿပိံ္ပန့အာပ့ပဪ...။ ကာီကာီ အေသည့ညက သာပ့ကာီ
သာမ့ူမ်႔ူနခေဵတယ့။ မ်န႓့ကာီၾကည့ဵပဴီကာီက သာပ့ႏုံညဴဵတါပေ။ ပန့ံကာီ ကာီယ့သာပ့ခးစ့တယ့ သာလါံ။ ဘယ့သုန႓မ
ေ ျ
မသက့ဆာီင့ူစခးင့တဵေ ပဴီမးာဲံနေ႓ ကာီကာီခးစ့တါ၊ ကာီယ့ဵတစ့ူယါက့တည့ံနေ႓သါ သက့ဆာီင့တဵေလုတစ့ူယါက့ကာီ
ခးစ့ရသလာီ

ကာီကာီခးစ့တါ။

အႏီပညါလာီပေ

သည့အခးစ့မးာဲံဟါ

ူသ္ခင့ံနေ႓အမျး

ကာီကာီ္ပဲစီပးာဲံူထါင့လါတါ။

တန့ခာီံႀကိံတယ့။

ဟင့ံ...

အခးစ့ဆာီတါ

ၾကါလါူတါဵလည့ံ

ကာီကာီ ူပဪက့ကရူတ် ူ္ပါတတ့တါ မ်န့အဖာ႓႐
ီ ာီံူနၿပိ။ ကာီကာီ သုကးဳံလ်န့ခေဵတေဵ အမႈကာီ ခ်င့ဵလႊတ့ူအါင့
သုတတ့သလာီ စကါံနေ႓ ကစါံူနတါပေ။ ဒဪမးာဲံနေ႓ တန့တါဆာီလ႓ာီ မ်န့ဘါမျ မူ္ပါဘေ အူရံမစာီက့သလာီူနရတါ
သု႓အဖာ႓ီ

အထာခာီက့ူစႏာီင့ဆဴီံ

နါကးင့ူစမႈပေဆာီတါ

မ်န့သာခေဵတါၾကါၿပိ။

ူ္ပါပဪူစ...

ကာီကာီႀကာဲက့သလာီသါ ူ္ပါပဪ။ ၿပိံရင့ၿပိံတါပေ မဟီတ့လါံ။ မ်န့္ပဴဲံူနလာီက့တယ့။

ဒဪထက့ ကာီကာီ ခီူသသ်ါံူတါဵ ူနါက့ဆာီဘယ့ူရါက့မလေဟင့...။ ၁၄ ရက့လါံ ရက့ ၂ဝ လါံ
လ႓ု္ပည့မျါ

ဟာီသည့ၾကည့ဵူနႏာီင့ူသံတယ့ဆာီ

စဥ့ံစါံၾကည့ဵဖုံတယ့

ပန့ံပန့ံ။

သာစမ့ံခးင့လ႓လ
ာီ ီပ့ၾကည့ဵဖုံတါ

ူလါကမျါ
ရျာတယ့...။

ဟီတ့လါံ။

ငရေဆာီတါ

တကယ့မးါံရျာလါံလာ႓ ီ

ကာီကာီ

အူရံအႀကိံဆဴီံက

ူသ္ခင့ံပေ..။

တခဪက

႐ုံ႐ုံမာီက့မာီက့

ပန့ံ

ယဴီလါဟင့။

ကာီကာီ

အေသည့လာီ

တူစၦကာီ

သတၱဝဪကာီူခၚၾကည့ဵဖုံတယ့...။ အစာမ့ံူသူသရင့ ူခၚၾကည့ဵလ႓ရ
ာီ တယ့တဵ။ေ ဟီတ့တယ့ အေသည့လာီသုကာီ
ကာီကာီူမံၾကည့ဵဖုံတယ့...။
ကာီ

ူ္ပါင့ံူအါင့ူ္ပါူနတေဵ

မ်န့္ပဴဲံူနလာီက့တယ့
မဟီတ့တ႐ီတ့

ကာီကာီမုံူနၿပိ
အူၾကါင့ံူတ်ကာီ။

ူ္ပါစမ့ံပဪဥိံ
ဟီတ့တယ့

ရျင့ကၽ် န့မစာတ့
ူတ်႔စကတည့ံက
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ကာီကာီအူ္ပါူကါင့ံတါမ်န့သာပဪတယ့...။
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ခီူန

ဝန့ခဴလာီက့ဖ႓ာီ

မ်န့ကာီက႓က
ာီ ာီ

ခဏူလါက့္ပန့ူခၚလာီက့လ႓ာီ

ရမလါံဟင့။

ကာီကာီအူဝံႀကိံ

မသ်ါံူသံတါ ူသခးါပဪတယ့။ မ်န့မျ ူယါင့လ႓ူ
ာီ တါင့ အမျး မူဝမာူသံပဪဘုံ။ ္ပန့ူခၚလာ႓ီ ရမလါံကာီကာီ
ခဏူလံရယ့ပဪ။ ဟီတ့တယ့... ပန့ံပန့ံ သုတ႓က
ာီ ာီ္ပန့ူခၚလာ႓ရ
ီ တယ့... ကူဝသါရစတေဵ ကးမ့ံူတ်မျါပဪတယ့။
ကာီက႓မ
ာီ ျါ အေသည့စါအီပ့ရျာတယ့။ ဖူယါင့ံတာီင့ထ်န့ံ ဂဪထါူတ်ရ်တ့ၿပိံလီပ့ရတါမးာဲံ လ်ယ့ပဪတယ့။ ဒဪထါံပဪ။
အေသည့လာီူမံၾကည့ဵူတါဵ

သုဘါူ္ပါတယ့ထင့သလေ။

ူသၿပိံၿပိံခးင့ံ

ငရေသါံူတ်ကာီူတ်႔ရတယ့တဵ.ေ ..။

သု္မင့ရတါဟါ ကာီကာီတ႓လ
ာီ ုူတ် ၾကါံဖုံနါံဝ သာထါံတေဵ ငရေဆာီတါထက့ပာီလ႓ ာီ ူၾကါက့ဖ႓ူ
ီာ ကါင့ံတယ့တဵ.ေ ..။
ဘယ့ူလါက့မတရါံလာီက့သလေ ပန့ံရယ့။ အေသည့သုဟါ လု႓ဘဝတီန့ံက ူဆံစ်လ
ေ ႓ူ
ာီ သရတါ...။ ူလါကမျါ
အမျါံ

အမျန့ဆာီတါကာီ

ဘယ့လာီ

ကာီအူၾကါက့ႀကိံူၾကါက့သါ် ံတယ့။
တာ႓ဘ
ီ ါလာ႓ီ

ဘဝကာီ

အမျါံဆာီတေဵ

စဴန႓မ
ေ းါံ

ကာီယ့တ႓မ
ာီ ျါ

ဆဴီံ္ဖတ့ၿပိံ

လုူတ်

ပာ႓ရ
ီ တါလေ...။

္ပန့ၿပိံအယုခဴဝင့ဖ႓လ
ာီ မ့ံမရျာဘုံလါံ...။

သည့ူလါက့ဖက့တ်ယ့ထါံၾကတါလေ...။

အရါဟါ

ငရေဆာီတါကာီ

ကာ႓အ
ီ တ်က့ူတါဵ

ဥါဏ့မျိသူလါက့မရျာႏာီင့ဘုံ။

ဒဪနေ႓မးါံ

ူလါကမျါ

လုူတ်ဟါ

ကာီကာီ
အမျန့န႓ေ

သု႓ဘဝနေ႓သုူတါဵ

အတတ့ႏာီင့ဆဴီံႀကာဲံစါံၿပိံ ူနူပးါ့ူအါင့ ူနၾကရတါမဟီတ့လါံ... ကာီယ့ဵအဖာ႓ ီ မႀကာဲက့ူပမေဵ သု႓အဖာ႓ီမျန့ူနရင့
ဘယ့လာီလီပ့မလေ။

ဘယ့စဴန႓မ
ေ းါံတာီင့ံတါၿပိံ

အ္ပစ့ူပံ

ငရေပ႓မ
ာီ ျါလေ။

ကာီကာီ

သာပ့ူၾကါက့တယ့...။

ကာီယ့က္ဖစ့တဵေ ကူလံူတ်ရလါရင့ လုူတ်က မူကါင့ံဘုံဆာီတဵေ အရါူတ်သုတ႓လ
ာီ ီပ့ရင့ ကာ႓မ
ီ ျါတါံဆိံရေတေဵ
သတာၱမရျာဘုံ...။ မာဘဆာီတဵေ မးက့စာမျာတ့အတၱန႓ေ သုတ႓က
ာီ ာီ ကာီယ့ဵလက့ူအါက့ခဴလာီ လု႓ဘဝအတ်က့လာီအပ့တေဵ
ပဴီူသစဴူတ်ကာီ

႐ာီက့သ်င့ံူပံဖာ႓ီ

စာတ့အင့အါံလည့ံမရျာပဪဘုံ...။

ကာီကာီက႓ာီ

ပန့ံနါံလည့ပဪ..။

ကာီကာီ

ရျင့ဒဪူတ်ပုဖ႓မ
ာီ လာီူတါဵပဪဘုံ။

ဒဪူပမေဵ

ပန့ံလာီပေ..........။

မာီံမလင့ံူသံဘုံလါံ။
ရျင့ထင့သလာီမ္ဖစ့ဘုံ

သည့ညတါဟါ

မ်န့ဟါ

ရျည့လျပဪတယ့...။

ရျင့ဵအႀကာဲက့ကာီပေလာီက့တဵေ

မာန့ံမတစ့ူယါက့မဟီတ့ခေဵဘုံ

ဆာီတါ

ရျင့ဵကာီ

သာူစခးင့တယ့...။ ရျင့ူတါင့ံဆာီသမျးဟါလည့ံ အရါမူရါက့ခေဵဘုံ။ ဒဪဟါ မ်န႓အ
့ ခးစ့၊ မ်န႓ခ
့ ႏၶါနေ႓ ကာီက႓ာီကာီ
အူကါင့ံဆဴီံလက့စါံူခးလာ႓ရ
ီ မယ့ဵနည့ံပေ

မဟီတ့လါံ။

သာသါ် ံရင့အူကါင့ံဆဴီံ္ဖစ့မယ့ထင့တယ့..။
မ်န့ူအါင့္မင့တယ့ူ္ပါရမယ့...။

ကာီကာီ

မ်န႓က
့ ာီ

ူနါက့ဒဪဟါလည့ံ

ူ္ပါတေဵ

ငရေကာီမသ်ါံခင့

ကာီကာီခ်င့ဵမလႊတ့ႏာီင့ရင့
ကာီက႓အ
ာီ ူပၚမျါ

ဒဪကာီ

ကာီကာီ

ယုၾကဴဲံမရ္ဖစ့ရင့

အဆဴီံစ်န့အထာ

ရင့ဵမါခေဵရတေဵ

မ်န႓ရ
့ ႔ေ ခးစ့္ခင့ံလည့ံ္ဖစ့္ပန့တယ့...။
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မာီံလင့ံူတါဵမယ့။

မၾကါခင့ဆာီ

ူနူတါင့ထ်က့လါူတါဵမယ့

္မန့္မန့ူလံလီပ့မျ။

လာီတါူတ်

မ်န့ရျါူနရတါၾကါသ်ါံတယ့။ မိမျမိပဪူတါဵမလါံ။ မ်န့ ကာီက႓က
ာီ ီတင့ူ္ခကာီမျိူထါင့ထါံတေဵ မျန့ူရျ႔မျါ
ဖူယါင့ံတာီင့သဴီံတာီင့ထ်န့ံလာီက့တယ့...။ အ္ပင့မျါူလူတ်တာီက့ူနတီန့ံပေ။ အကီန့ဟင့ံလင့ံဖ်င့ဵထါံတေဵ
အာမ့ူရျ႔တဴခဪံက

ူလူတ်သာပ့ဝင့ူနတယ့။

အသက့ူအါင့ဵထါံ..

မိံူတ်ၿငာမ့ံသ်ါံလာ႓မ
ီ ္ဖစ့ဘုံ။

မ်န့

စါရ်က့ူပၚက မႏါၱန့ကာီ ခပ့ူလံူလံစရ်တ့တယ့။ ကာီက႓က
ာီ ာီ ဒီကၡူရါက့ူစခးင့တေဵ စာတ့ူၾကါင့ဵမဟီတ့ပဪဘုံ။
ကးန့ရစ့တေဵမ်န့ စာတ့လတ
် ့ကာီယ့လတ
် ့ူနသ်ါံႏာီင့ူအါင့ပဪ။ ရ်တ့အၿပိံမျါ မးက့စာကာီတင့ံတင့ံပာတ့လာီက့တယ့။
ကာီကာီဆင့ံလါပဪ။ သည့ဖူယါင့ံတာီင့မိံမၿငာမ့ံခင့ မ်န႓ဆ
့ ိကာီ ခဏူလါက့လါပဪ။

ူလတ္ဖဳံ္ဖဳံတာီက့တါဟါ ပာီၿပိံစာပ့လါတယ့။ တူယါက့ူယါက့ အ္ပင့တဴခဪံခဴီူပၚတက့လါသဴ
ၾကါံရတယ့။

စာတ့ထင့ူနတါလါံ။

ဟီတ့ပဪတယ့...ူ္ခသဴ။

သည့လီပ့ရပ့မျတ့တမ့ံဟါ

တ္ဖည့ံ္ဖည့ံ

ူနါက့ထါံတါူတါဵမဟီတ့ႏာီင့ပဪဘုံ။

ူရျ႔ကာီတာီံလါံတေဵ

ူ္ခသဴ။

ဖ်ဖ်ူလံ။

ခႏၶါဝန့ကင့ံၿပိံ ူပဪဵပဪံူကးနပ့ူနၿပိလါံကာီကာီ။ တစ့လျမ့ံ ႏျစ့လျမ့ံ သဴီံလျမ့ံ...။ ူနါက့ဆဴီံ သည့တစ့ခီူတါဵ
မ်န႓အ
့ လာီကာီ္ဖည့ဵပဪ မ်န႓ဆ
့ ႏၵကာီလာီက့ူလးါပဪ...။ ူ္ခသဴကူတါဵ တ္ဖည့ံ္ဖည့ံနိံလါၿပိ...။
ကာီကာီဟီတ့တယ့မဟီတ့လါံဟင့...ူတ်႔စကလာီ

္ပဴဲံရင့ံ

ကာီကာီလက့လျမ့ံလာီက့ပဪ...။

ကာီကာီတစ့ခးက့လက့လျမ့ံရင့ မ်န႓ပ
့ ီခဴီံကာီူတါင့ ထာလ႓ရ
ာီ ူနပဪၿပိ။။
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ူအါင့ၿဖာဲံ
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ူသ္ခင့ံအလ်န့
မီာံလႈာင့ည
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ူသ္ခင့ံအလ်န့

သုမကီာအါံလီဴံကထါံရစ့ခေဵတါလါံ
အါလီဴံကီာသုမကထါံရစ့ခေဵတါလါံ
လတ့လတ့ဆတ့ဆတ့ကးင့ံထေမျါူတါဵ
ူ္မမႈန႓့္ ဖစ့မယ့ဵသုမကီာူ္မမႈန႓ူ
့ တ်ကဖာ႓လ
ီ ႓ီာ
ရင့ခ်င့မေဵသါံငယ့သမိံငယ့တ႓င
ီာ ာီူႂက်ံသဴ
သုမခဴစါံႏီာင့စ်မ့ံမေဵၿပိ
ဘဝကီာသိခေဵတေဵသကၠရါဇ့ူတ်ကသုမအတ်က့
ရပ့တန့႓ူၾကမ်သုမအသက့ထပ့မႀကိံရူတါဵဘုံ
ခရိံူဝံသ်ါံတါမဟီတ့လ႓ီာ ္ပန့လါမယ့ဵူန႓ကီာလည့ံ
ူစါင့ဵႀကာဲူနစရါလည့ံမလီာူတါဵ
ူ္ဖသာမ့ဵူမဵပစ့လီာက့ဖ႓ီာ ကး္ပန့ူတါဵ
သုမဆိစီဴမက့ႏျစ့သက့စရါူတ်က မူကးနပ့ၾက္ပန့ဘုံ
ဒဪူပမေဵ...သုမက
လု႓ဘဝကအနါံယုအာပ့စက့ူနၿပိ...။
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တာီံတာတ့တမ့ံတ
သက့ူဝ
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တာီံတာတ့တမ့ံတ
အခန့ံတဴခဪံက အခဪမးါံစ်ါကလာီပင့ အလုမိနိယဴ တဴခဪံတစ့ထပ့ သစ့သါံတဴခဪံ တစ့ထပ့္ဖင့ဵ တင့ံတင့ံူစဵကါ
ပာတ့ထါံဆေ…။ အူယါင့ူယါင့ အမျါံမျါံ္ဖင့ဵ တဴခဪံကာီ ူခဪက့လာီက့မာသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ မည့သည့ဵအသဴ
တစဴီတရါမျး

မထ်က့လါူခး။

အကးင့ဵပဪူနူသါ

လက့တ႓က
ာီ

စလ်ယ့သာီင့ံလ်ယ့ထါံသည့ဵ

ပာီက့ဆဴအာတ့

အ္ဖဳူရါင့ အူရျ႔ဘက့္ခမ့ံမျါ ထါံူလဵရျာူသါ အာမ့ူသါဵကာီ စမ့ံကါူနမာသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့လည့ံ ကာီယ့ူပၚမျါ
မည့သည့ဵ ပာီက့ဆဴအာတ့ တစဴီတရါမျး မရျာ။ ထာီအခဪမျ သုမကာီယ့သုမ သတာတရ ငဴ႓ၾီ ကည့ဵမာခေဵတါ ္ဖစ့သည့။
သုမကာီယ့ူပၚမျါ အ္ဖဳညစ့ညစ့ (သာ႓)ီ မိံခာီံူရါင့ူဖးါဵူဖးါဵဟီ ူခၚဆာီႏာီင့ူသါ ဂဪဝန့ရျည့ရျည့ကာီ ဇါအနါံစမးါံ
တလ်င့ဵလ်င့ဵ္ဖင့ဵ ူတ်႔ရသည့။ ူ္ခူထါက့မျါူတါဵ မည့သည့ဵဖာနပ့ တစဴီတရါမျး မရျာ။ ထုံဆန့ံသည့ူနါ့…။
ပာီက့ဆဴအာတ့မးါံ

ဖာနပ့မးါံကာီ

လ်န့စ်ါႏျစ့သက့တတ့သုတစ့ူယါက့ဆိမျါ

မည့သည့ဵ

ပာီက့ဆဴအာတ့

မည့သည့ဵဖာနပ့ တစဴီတရါမျး ရျာမူနပဪလါံ…။
ထာီစဥ့အခးာန့မျါပင့ တဴခဪံႏျစ့ခးပ့၏ တဖက့္ခမ့ံကာီ သာမ့ူမ်႔ညင့သါစ်ါ္ဖင့ဵ သုမ ူရါက့ရျာသါ် ံခေဵတါ္ဖစ့သည့။
အာမ့ထူ
ေ ရါက့သ်ါံူသါအခဪ အရါရါသည့ မူ္ပါင့ံမလေ… သု႓ူနရါႏျင့ဵသု စနစ့တကး စိစိရိရိ ရျာူနသည့ကာီ
အဴဵၾသဖ်ယ့

ူတ်႔ရသည့။

ဧည့ဵခန့ံထေမျ

မျန့စါံပ်င
ေ ယ့ကူလံကာီ

သုမ

လက့္ဖင့ဵ

အသါအယါ

တာ႓ထ
ီ ာၾကည့ဵလာီက့သည့။ ခဪတာီင့ံ သုမ တစ့ရက့တစ့ခဪ သီတ့သင့ူနကး ဖီန့ႏီႏီူလံူတ် တစ့စက့ကူလံမျး
ရျာမူန…။

တိဗိဖန့သါံ္ပင့ကာီ

မဝဵဵဴမရေ္ဖင့ဵ

တာ႓ထ
ီ ာၾကည့ဵမာ္ပန့သည့။

လယ့သါဆာီဖါ

နက့နက့ူမျါင့ူမျါင့ူတ်…

သီတ့သင့ူနကး

ူနရါမးါံမျါ

ဖီန့ဆာီ၍

ထာ႓ူ
ီ နါက့

ထုံဆန့ံလာီက့တါ…
တစ့စက့ကူလံမျး

အူရါင့ထက
် ့ူနူသါ

သုမ

ရျာမူန…။

ူန႓စဥ့

ရျင့ံလင့ံ

ဧည့ဵခန့ံပတ့ပတ့လည့ကာီ

မးက့စာကစါံလာီက့ရါ သုမ ူန႓စဥ့ ထာူတ်႔ူနကး ၾကည့လင့ စာီလက့ူနူသါ က်န့ပးဳတါ ူမါ့နိတါ
မျန့သါံ္ပင့၊ ူရႊငဪံကူလံမးါံ လုံလါူခဪက့တီန႓ ့ ူ္ပံလႊါံူနူသါ အလျူမ်ံငဪံကန့မျ အမႈန့အမာႈက့ကင့ံစင့
ၾကည့လင့ူနူသါ

ူရ္ပင့ညိ၊

ူလါူလါလတ့လတ့

ူရဖးန့ံထါံပဴီရူသါ

ူရစက့

ူရမႈန့ူလံမးါံ

ခာီတ်ယ့ူနဆေ အာမ့တ်င့ံအလျစာီက့သစ့ပင့မးါံမျ သစ့ရ်က့စာမ့ံလေဵလဵူ
ေ တ်… အာီံ… မယဴီႏာီင့စရါ…။
ထာီအခးာန့မျါပေ သုမ တစဴီတခီကာီ ူတ်ံမာသ်ါံတါ္ဖစ့သည့။
ကာီက…
ာီ အသဴတာီံတာီံူလံ္ဖင့ဵ သုမ ူရရ်တ့လာီက့မာသည့…။ တဴ႓္ီ ပန့သဴ တစဴီတရါ ထ်က့ူပၚမလါ…။ ကာီကာီဟါ
သည့လာီလုစါံူတါဵ မဟီတ့တန့ရါဟီ သုမ ပာီင့ပာီင့ႏာီင့ႏာီင့ူတ်ံမာူသါ အခာီက့အတန့႓ူလံမျါ အသက့ကာီ
တဝႀကိံ

႐ျဳသ်င့ံလာီက့မာသည့။

ထာ႓ူ
ီ နါက့

ူ္ခလျမ့ံ

ခပ့စာပ့စာပ့တ႓္ာီ ဖင့ဵ

မိံဖာီခန့ံထေ

ဝင့သါ် ံလာီက့သည့။

သည့အခးာန့ဆာီ ကာီကာီ ႐ဴီံက ္ပန့ူရါက့လ႓ာီ ႐ာီက့စ့က်တ့ကါ္ဖင့ဵ ႏျစ့ူယါက့စါ ထမင့ံခးက့ူနၿပိ ထင့၏။
ၿပိံလျးင့ူတါဵ

ထဴီံစဴအတာီင့ံ

လတ့လတ့ဆတ့ဆတ့

အဆင့သင့ဵ

သဴီံူဆါင့ပဪ

ဟင့ံသိံဟင့ံရ်က့ူၾကါ့တစ့ပန့ံကန့၊

ခင့ဗးါ…
ၾကက့သါံ

ဟုူသါ
(သာ႓)ီ

ရယ့သဴတဝက့္ဖင့ဵ
ငဪံအသါံလႊါမးါံကာီ

သဴလင
် ့ဆိအနည့ံငယ့ ၾကက့သန
် ့္ဖဳ ္ငဲပ့ူကါင့ံမးါံမးါံ္ဖင့ဵ မိံပုပုမျါ ဟာီဘက့ ဘ ကင့သလာီ ူၾကါ့သလာီ
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ထာီအူတ်ံတာ႓္ီ ဖင့ဵ
ခပ့ကးယ့ကးယ့ူလံ

သုမ

ရေတင့ံသ်ါံၿပိ…။

ူအါ့ူခၚလာီက့မာသည့။

သာ႓ူ
ီ သါ့

မိံဖာီခန့ံအဝမျူန၍

ကာီကာီ

ဟီ

မိံဖာီခန့ံမျါလည့ံ

ဘယ့သုမျ

ရျာမူန။

မိံဖာီူခးါင့သဴီံပစၥည့ံမးါံကလည့ံ သု႓ူနရါႏျင့ဵသု ူနသါံတကး၊ သန့႓ရျင့ံူတါက့ပစ်ါ…။ မနက့ူစါူစါ
ဘီရါံဆ်မ့ံူတါ့ကပ့သည့ဵ

ဖန့ပန့ံကန့ငယ့ကူလံသည့ပင့

ဆ်မ့ံူတါ့စ်န႓ၿ့ ပိံ ူဆံူၾကါကါ ူမျါက့ထါံဟန့မျါ သုမလက့ရါအတာီင့ံ ခ်ၽတ့စ်တ့။ ကာီကာီူၾကါ့ူနကး
ၾကက့ဥူၾကါ့သည့ဵ အာီံငယ့ကူလံမျါလည့ံ အသည့ံပဴီထ်က့ူသါ ပဴီစဴခ်က့ကူလံႏျင့ဵ အတု တ်ေလးက့သါံ…။
ကာီက…
ာီ ကာီက…
ာီ ကာီကာီ ဘယ့မျါလေ…။ သုမ မရျာသည့ဵူနါက့မျါ သုမ၏ ူ္ခရါ လက့ရါမးါံအတာီင့ံ အာမ့ကာီ
သန့႓ရျင့ံ

စင့ၾကယ့ကါ

ူတါက့ပူနူအါင့

ကာီက႓က
ာီ ာီ

ဘယ့သုကမးါံ

လါကုညိူနသလေကယ
် …
့ ။

အူတ်ံႏျင့ဵအတု သုမ ူ္ခူထါက့မးါံ ယာီင့န႓လ
ေ ါတါ…
သာ႓ူ
ီ သါ့

ကာီကာီသဴီံူနကး

အခးာန့ူလံမျါ

ူရခးာဲံဆပ့္ပါနဴ႓ႏျင့ဵအတု

သုမ

ူဆံနဴ႓ပဪူသါ

ူ္ခလျမ့ံမးါံ

ူခဪင့ံူလျးါ့ရည့န႓က
ဴ ာီ

တည့ဵမတ့

ရလာီက့ူသါ

ူသခးါသ်ါံခေဵ္ပန့သည့။

ကာီကာီ ူရခးာဲံူနတါလါံဟင့… ူသခးါတယ့… ဒဪ ကာီကာီ ူရခးာဲံူနတါပေ…။ အာပ့ခန့ံနျင့ဵ တ်ေလးက့ ူရခးာဲံခန့ံကာီ
သုမ၏ အမာန႓အ
့ တာီင့ံ ူ္ခါက့ူ္ခါက့ူသ်႔ူသ်႔ထါံကါ အ္ပင့ူရခးာဲံခန့ံမျါပင့ ူရခးာဲံ ူခဪင့ံူလျးါ့ ကာီယ့လက့
သီတ့သင့ရသည့ဵအခဪတာီင့ံ

ူရူတါင့

ကာီယ့ခးာဲံခးင့တေဵဆိမျါ

မခးာဲံရပဪလါံက်ါ

ဟီ

္ငဳစု္ခင့ံကင့ံူသါ

ၿငိံတ်ါံမႈမးာဲံ္ဖင့ဵ ကာီကာီ ူ္ပါူလဵရျာသည့ကာီ သတာရသ်ါံူသါအခဪ သုမ အသဴထ်က့ ရယ့ူမါမာပဪသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့
ရယ့သဴက အက့အက့က်ေကေ် ူ္ခါက့ူ္ခါက့ူသ်႔ူသ်႔…
ူစဵပာတ့ထါံူသါ အ္ပင့ူရခးာဲံခန့ံတဴခဪံကာီ သုမ အသါဖ်ဖ် ူခဪက့မာသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ ဘါသဴမျထက
် ့မလါ…
ပာီမာီူသခးါူစရန့ သုမ ပဪံစပ့ကလည့ံ အသဴ္ပဲကါ တဴခဪံကာီ ထပ့ူခဪက့မာသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ သုမနါံထေမျါ
ဘါသဴမျး မၾကါံရ။ စာတ့မရျည့ႏာီင့ူတါဵသည့ဵအဆဴီံ ူရခးာဲံခန့ံတဴခဪံကာီ တ်န့ံဖ်င့ဵလာီက့သည့။ ဟင့… သုမ
တ်န့ံဖ်င့ဵူသါ့လည့ံ မပ်င့ဵလါ… သာ႓ူ
ီ သါ့ သုမကူတါဵ္ဖင့ဵ ူရခးာဲံခန့ံထေကာီ ူရါက့ူနူပၿပိ။ သ်ါံတာီက့ူဆံ
သ်ါံပ်တ့တဴ မးက့ႏျါသစ့ဆပ့္ပါ မီတ့ဆာတ့ရာတ့ူသါ ပစၥည့ံကာရာယါစဴီ ူရခးာဲံဆပ့္ပါ ူခဪင့ံူလျးါ့ရည့ အစစ
အရါရါသည့ သု႓ူနရါႏျင့ဵသု အဴဝင့ခ်င့ကး။ ဘယ့အရါမျ ဖ႐ာီဖရေ္ဖစ့မူန…။
ကာီကာီူရ… ဘယ့ူရါက့ူနတါလေ…။
တစ့အာမ့လဴီံ

ဘယ့နါံမျါမျ

ကာီကာီရျာမူန။

ူနါက့ဆဴီံမူတါဵ

ကာီကာီရျာႏာီင့မည့ဵူနရါ

တစ့ူနရါသါ

w
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ကးန့ူတါဵသည့…။ ထာီူနရါကူတါဵ သုမတာ႓၏
ီ အာပ့ခန့ံသါ…

www.burmeseclassic.com
ူ္ခလျမ့ံမးါံကာီ

ူ္ခဖးါံူထါက့ကါ

တာီံဖ်ဖ်

ူလျးါက့လျမ့ံရင့ံ

အာပ့ခန့ံဆိသ႓ ာီ

ဥိံတည့မာသည့။

ဤူ္ခလျမ့ံမးာဲံ္ဖင့ဵ လျမ့ံူလျးါက့လာီက့တာီင့ံ သုမကာီ အူနါက့ဘက့မျူန၍ ဟာတ့ ငတက့္ပါံကူလံ ဟီ
ခးစ့စႏာီံ

ကးိစယ့ူနါက့ူ္ပါင့ၿပိံ

လါူရါက့

ဖက့တ်ယ့

နမ့ံ႐ာႈက့တတ့ူသါ

ကာီက႓က
ာီ ာီ

အလ်န့တရါ

လ်မ့ံဆ်တ့သ်ါံပဪသည့။ ယခီလည့ံ အခဪမးါံစ်ါကလာီပင့ အူနါက့ကူန ကာီကာီ ူရါက့လါမလါံ ဟီ သုမ
တာတ့တခာီံ ူမျးါ့ူနမာပဪူသံသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ ကာီကာီ ူရါက့မလါပဪ…။ သည့အခးာန့မျါ ကာီကာီ အာမ့မျါ ရျာကာီ
ရျာူနရမည့… သုမ ူသခးါသာူနပဪသည့။ ညူနူစါင့ံ အခးာန့မူတါ့ႀကိံ ကာီကာီ အာပ့မးါံူနသလါံ… သုမ
အလါကာီ ူစါင့ဵရင့ံ ကာီကာီ အာပ့ူပးါ့ူနူလၿပိလါံ…။
အူတ်ံႏျင့ဵအတု အာပ့ခန့ံဝကာီ အူရါက့မျါ အာပ့ခန့ံတဴခဪံ ပာတ့ထါံသည့ကာီ ူတ်႔ရသည့။ ဘီရါံ… ဘီရါံ…
သုမ

အသက့႐ျဳမျါံကါ

ရင့ူတ်

အဆမတန့

ခီန့လါခေဵသည့။

ကာီကာီ...

ဘါ္ဖစ့လ႓ ာီ

အခန့ံတဴခဪံကာီ

ပာတ့ထါံတါပဪလာမ…
့ဵ ။ အရင့ကဆာီ ႏျစ့ူယါက့တည့ံူနူသါ အာမ့ခန့ံူလံပင့ ္ဖစ့လင့ဵကစါံ သုမက
အခန့ံတဴခဪံကာီ

မပာတ့ူတါင့

ူစဵ႐ဴီ

ူစဵထါံမျ

ႏျစ့သက့တတ့သ…
ု

ကာီကာီက

ဒဪမျ ူလဝင့ူလထ်က့ ူကါင့ံူတါဵမူပဪဵ ဟီ ဆာီကါ အခန့ံတဴခဪံကာီ တဆဴီံ ဖ်င့ဵထါံတတ့သ…
ု ။ ယခီမု
အခန့ံတဴခဪံက ပာတ့လးက့သါံ… ထုံဆန့ံလာီက့တါ…
ကာီကာီူရ…
ူမါပန့ံလျစ်ါူသါ မူရမရါ သဴသယ အူတ်ံတခးဲာ႔ႏျင့ဵအတု သုမ ူ္ခလျမ့ံူတ် ယာမ့ံယာီင့ကါ လုက
ကတီန့ကယင့ ္ဖစ့လါူလသည့။ သုမဝတ့ထါံူသါ ဂဪဝန့လက့ဖးါံမျ ႏျင့ံဆိပ်င့ဵပဴီ ပန့ံဇါ ္ဖဳ္ဖဳူလံကာီ
အူၾကါင့ံမရျာ အူၾကါင့ံရျါ ကာီင့တ်ယ့ ပ်တ့သပ့ၾကည့ဵူနရင့ံ အာပ့ခန့ံဝတ်င့ သုမ ူ္ခစဴီရပ့လးက့သါံ…။
ထာီစဥ့

အၾကည့ဵတစ့ခးက့က

မထင့မျတ့ဘေ

္ပတင့ံူပဪက့ႏျင့ဵ

ူရါက့သ်ါံခေဵသည့။

ကပ့လးက့မျ

ၾကည့ဵပဪအဴီံ…

ဘီရါံစင့ူပၚရျာ

စာမ့ံစာီလက့ူနူသါ

သူ္ပပန့ံအာီံကူလံဆိသ႓ ာီ

အရ်က့ႏီူလံမးါံူဝဆါူနူသါ

သူ္ပပင့ကူလံူတ်… သုမ ူနါက့ဆဴီံူတ်႔ခေဵစဥ့က အရ်က့ႏီကူလံမးါံက ထ်က့လီ ထ်က့ခင့… သာ႓ူ
ီ သါ့
သုမ မရျာူသါ ရက့ပာီင့ံအတ်င့ံမျါ အရ်က့ႏီူလံူတ်ူတါင့ ူတါ့ူတါ့ႀကိံလါပဪူပဪဵလါံ…။ ကီန့လ်န့ခေဵူသါ
ရက့ူတ်ကာီ လက့ခးာဲံကါ ူရတ်က့ၾကည့ဵခးင့ူသါ့လည့ံ သုမ ူရူရရါရါ မမျတ့မာူတါဵူခး။
သုမ အၾကည့ဵတ႓က
ာီ ာီ ဘီရါံစင့မျ လႊဖ
ေ ယ့ကါ အာပ့ခန့ံတဴခဪံဆိသ႓ ာီ ္ပန့လည့ ဆ်ေူခၚလာီက့သည့။ တဴခဪံကာီ
အသဴ္မည့ူအါင့ ူခဪက့လာီက့ရမည့လါံ… အဘယ့သ႓ာီ အသဴ္ပဲရူပမည့နည့ံ… သုမ ူဝခ်ေမရ…။ အခန့ံထေမျါ
ကာီကာီတစ့ူယါက့တည့ံူရါ
ထာီအူတ်ံတာ႓ီ

ူနါက့မျါ

ဟီတ့ပဪဵမလါံ။

တ္ခါံသုစာမ့ံတစ့ူယါက့ူရါ

ူ္ခူထါက့မးါံကာီ

ူကါင့ံူကါင့ံူထါက့၍

ရျာမူနႏာီင့ဘုံလါံ…။

မရခးင့ူတါဵ…

ထာ႓ူ
ီ ၾကါင့ဵ

အခန့ံတဴခဪံကာီ ူကးါမျိကါ သုမ ထာီင့ခးလာီက့ရသည့။ ကာီကာီူရ…
ကာီကာီူရ… ဟုူသါ ူရရ်တ့သဴ ူနါက့တစ့ႀကာမ့မျါ ႐ာႈက့ငင့သဴူတ်အတုကပ့လးက့ ပဪလါခေဵသည့။ အာ…
ီ
ကာီကာီမးါံ

ၾကါံသ်ါံူလမည့လါံ…။

အူႏျါင့ဵအယျက့မးါံ

္ဖစ့သ်ါံူလမည့လါံ…။

ထာီအသဴူတ်ကာီ

ူတ်ံူနရင့ံမျါပင့

သုမ

ကာီကာီၾကါံသ်ါံလျးင့

ရျာီက့ႀကိံတငင့

ငာီူနမာူၾကါင့ံ

သတာ္ပဲမာသည့။ အင့ံ… အင့ံ… ကာီကာီက ငာီတါ မႀကာဲက့ဘုံ… ခးက့ခးင့ံပင့ သုမ အငာီတာတ့လာီက့သည့။
ငာီထါံူသါ

စာတ့ထါံူလံႏျင့ဵ

မးက့ႏျါူလံ

မးက့ႏျါနိနိကာီ

ကာီကာီ

္ပန့ရူအါင့

မာနစ့အနည့ံငယ့

ူတ်႔မသ်ါံူစခးင့ပဪ။

အခးာန့ယုလာီက့ရသည့။

သာ႓ူ
ီ သါ့

မးက့ႏျါကာီ
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ၾကည့ဵူကါင့ံူအါင့ ္ပဲ္ပင့စရါ ူပဪင့ဒဪဘုံူလံ ႏႈတ့ခမ့ံနိူလံမျးပင့ မပဪလါခေ…
ဵ ။

om

ၾကည့လင့ူသါ

www.burmeseclassic.com

ကေပဪူလ…

ကာီကာီူမံူတါဵလည့ံ

ူ္ပါ္ပလာီက႐
့ ဴီူပဪဵ…

ကာီက႓အ
ာီ နါံမျါ

တ္ခါံမာန့ံမ

တစ့ူယါက့ူယါက့မးါံ ူရါက့ူနမလါံလာ႓ ီ ူတ်ံပုရင့ံ ငာီရသည့ူပဪဵ… သည့လာီဆာီလျးင့ူတါဵ ကာီကာီက
ပုစရါမရျာ ရျါၾကဴၿပိံ ပုူနူသါ အ႐ုံမူလံ ဟီ ခးိံကးဳံ ူထါပနါ ္ပဲမည့မျါ အူသအခးါ။
အခန့ံတဴခဪံ

လက့ကာီင့ဘီကာီ

အသါလျည့ဵလာီက့စဥ့

အခာီက့အတန့႓ူလံမျါ

ခီနက

တည့ၿငာမ့သါ် ံူသါ

စာီံရာမ့စာတ့မးါံက တဖန့ ္ပန့လည့ႀကိံစာီံ ူနရါယုလါၾက္ပန့သည့။ ဘါပေ ူတ်႔တ်႔ရင့ဆာီင့ရမျါူနါ့… ၿပိံူတါဵ
ကာီယ့ဵူနရါကာီ

အစါံထာီံရက့သုရယ့လ႓ာီ

မစ်ပ့စဘ
်ေ ေ

ၾကည့္ဖဳူပံရမျါူနါ့…

ကာီကာီစာတ့ခးမ့ံသါဖာ႓က
ီ

ကာီယ့ဵအတၱထက့ ပာီအူရံႀကိံတယ့ူနါ့… ကာီယ့ဵကာီယ့ကာီ တဖ်ဖ် ဆာီဆဴီံမရင့ံ ဘါမဆာီ ရင့ဆာီင့မည့ ဟုူသါ
ဆဴီံ္ဖတ့ခးက့တစ့ခီကာီ

ခာီင့ခာီင့မါမါခးကါ

တဴခဪံ

လက့ကာီင့ဘီကာီ

လျည့ဵဖ်င့ဵလာီက့သည့။

အာ…
ီ

တဴခဪံက ူပဪဵူပဪဵူလံပေ…
ဂဪဝန့စကူလံ

လ်င့ဵကနေ

တစ့ခးက့အူဝျ႓မျါ

သုမ

အခန့ံထေကာီ

ူရါက့သ်ါံသည့…။

အခန့ံထေမျါ ္မင့လာီက့ရူသါ ္မင့ကင
် ့ံက သုမရင့ထက
ေ ာီ စုံစုံရျရျ ဝင့ူရါက့ကါ သုမ ူနရါမျါ ပဴီလးက့သါံ
လေကးသ်ါံခေဵသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ သုမ၏ ဝာညါဥ့ကူတါဵ ႐ီီပ့ရျင့ အူႏျံ္ပက်က့မးါံထေကလာီ လျလျပပ ႏာီံထကါ
ကာီကာီရျာရါဆိကာီ တစ့လျမ့ံခးင့ံ လျမ့ံသ်ါံၿပိံ ကာီက႓ ာီ ူနါက့ူကးါကာီ ညင့သါစ်ါ ဖက့တယ
် ့လာီက့မာသည့။
ကာီကာီလါံ… ကာီကာီကူတါဵ သုမရေ႔ အထာအူတ်႔ကာီ ဘါမျ မခဴစါံရသုတစ့ူယါက့လ…
ာီ ။ အာပ့ရါူဘံမျ
စါၾကည့ဵစါံပ်တ
ေ င
် ့

ထာီင့ကါ

တစ့ူယါက့န႓တ
ေ စ့ူယါက့

စါံပ်ေူပၚတ်င့
မးက့ႏျါခးင့ံဆာီင့

ူထါင့ထါံူသါ
ခပ့ခ်ါခ်ါ

သုမတာ႓ ီ

ရပ့ရင့ံ၊

ခးစ့သု္ဖစ့ကါစူန႓ရက့ူတ်က

တစ့ူယါက့ရ႔ေ

လက့ူခးါင့ံူတ်ကာီ

တစ့ူယါက့က ဆီပ့ကာီင့လ႓ာီ တစ့ယါက့ရေ႔ မးက့ဝန့ံူတ်ထမ
ေ ျါ တစ့ူယါက့က တစ့ူယါက့ကာီ ူဖ်ရျါလာ႓ ီ
ရယ့ူမါူနၾကူသါ

အနည့ံငယ့

ူဟါင့ံႏ်မ့ံူနၿပိ္ဖစ့ူသါ

မျန့ူဘါင့ူလံထေမျ

ဓါတ့ပဴီကာီ

မးက့ူတါင့မခတ့ ူငံၾကည့ဵူနခေဵသည့ူလ…။ ကာီက႓ာီ ူနါက့ူကးါကာီ ပဪံ္ဖင့ဵမျိအပ့ကါ အသဴမထ်က့ဘေ သုမ
ႀကာတ႐
့ ာႈက့ငင့ူနခေဵမာသည့။ ကာီက႓က
ာီ ာီ အထင့လ်ခ
ေ းင့ခးင့ သဴသယမးါံ္ဖင့ဵ ပုူလါင့ခေဵရူသါ အခးာန့မးါံအတ်က့
သုမ အထပ့ထပ့ ူတါင့ံပန့ရင့ံ ငာီၿပိံရင့ံ ငာ…
ီ ငာီရတါကာီပေ အရသါ ူတ်႔ူနမာခေဵသည့…။
သုမတာ႓ီ

ဓါတ့ပဴီကာီ

စုံစုံစာီက့စာီက့

ူငံၾကည့ဵူနူသါ

ကာီက႓ ာီ

မးက့လဴီံူတ်

နိရေူနမည့လါံ…

ကာီကာီ

မးက့ရည့ကးူနမည့လါံ… ကာီကာီ ္ပဴဲံူနမည့လါံ… ကာီာကီာ မေဵူနမည့လါံ… စူသါ ကာီက႓မ
ာီ းက့ႏျါူပၚမျ
ခဴစါံခးက့မးါံကာီ သုမ ူဖ်ရျါၾကည့ဵရန့ စာီံစဥ့ံမျး မလာီအပ့ူတါဵူၾကါင့ံကာီ တခးက့တခးက့ စည့ံခးက့မညိစ်ါ
လႈပ့ခဪသ်ါံူသါ

ကာီက႓ူ
ာီ ကးါ္ပင့မျ

တဆင့ဵူသါ့လည့ံူကါင့ံ၊

လည့ပင့ံတူလျးါက့
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တင့ံမါလါူသါ ူသ်ံ္ပန့ူၾကါမးါံ၏ လႈပ့ရျါံမႈမးါံမျ ူသါ့လည့ံူကါင့ံ သုမ ခဴစါံသာရျာူနခေဵၿပိ္ဖစ့သည့။
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ကာီက…
ာီ
သုမ မရျာူသါ ူန႓ရက့ူတ်အတ်က့ ကာီက႓က
ာီ ာီ သုမ စာတ့ခးလာီက့ူတါဵမည့…။ ကာီကာီ စာတ့ခးမ့ံသါဖာ႓…
ီ ကာီက႓ာီ
ဘဝမျါ ဆက့လက့ ူနူပးါ့ဖ႓ာီ သုမ အူဝံမျသါ ဆီူတါင့ံူပံူတါဵမည့။ သဴသယ စုံစုံမးါံ၊ မယဴီသကၤါ
စာီံရာမ့စာတ့မးါံ္ဖင့ဵ
ကာီက႓ူ
ာီ ကးါ္ပင့ကာီ

ကာီက႓အ
ာီ ပဪံကာီ

သုမ

ူနါက့တစ့ႀကာမ့

ူနါက့ဆဴီံအႀကာမ့အ္ဖစ့

အသါအယါ

ခးဥ့ံကပ့ရန့

ၾကာဲံစါံူတါဵမည့

႐ာႈက့နမ့ံအၿပိံမျါ

ဘါကာီမျ

မဟီတ့ပဪ။
မခးည့ူႏျါင့

မတ်ယ့တါူနူတါဵဘေ ဝဪဂ်မ့ံူလံတစ့စလာီ တာီံတာတ့စ်ါ သုမ လ်င့ဵူမးါသ်ါံခေဵသည့…
ႏႈတ့ဆက့ခေဵတယ့ ူနါ့… … ကာီက…
ာီ
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သက့ူဝ

www.burmeseclassic.com

ညအာပ့မက့ူမါ
ခးစ့ၾကည့ူအံ
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ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ

www.burmeseclassic.com
ညအာပ့မက့ူမါ
(၁)
ူထ်ံတာ႓ီ

စိံလါခေဵတေဵ

ဗညါံႏ်႔ေ သူဘၤါႀကိံမျါ

ခီတ့လါခေဵရတါ

စက့ရျာန့ူလျးါဵခးလာီက့ူလၿပိ။

ူမါလျူပူရါဵမည့။ ပီသာမ့ၿမာဲ႔

သု႓ခမးါ

ူမတၱါဥိံ

တစ့ညလဴီံ

ဆာပ့ခဴူဗါတဴတါံကာီ

လျမ့ံ္မင့ူနရၿပိမ႓ာီ ူထ်ံူရါ ူန္ခည့ပဪ စာတ့ူတ်လန့ံလါကါ အလာီလာီ ူပးါ့ရႊင့လါမာသည့။ ူန္ခည့မျါ
သု႓အဝတ့ူသတၱါူလံ တကာီင့ကာီင့န႓မ
ေ ာီ႓ ကမ့ံကပ့ဖ႓ာီ လာီူသံူၾကါင့ံ၊ အနည့ံဆဴီံ ူနါက့ထပ့ ဆယ့ဵငဪံမာနစ့၊
မာနစ့ႏျစ့ဆယ့ူလါက့မျ

ကမ့ံကပ့ႏာီင့မျါ္ဖစ့ူၾကါင့ံ

သူဘၤါလက့ရမ့ံနါံက
မလႊေႏာီင့ဘေ

မခ်ါႏာီင့၊

ရျာူနရသည့။

မအာပ့ႏာီင့ခေဵ။ ူန္ခည့က

ူထ်ံက

ူ္ပါ္ပၿပိံ

ကမ့ံနါံလမ့ံတူလျးါက့္မင့ူနရတေဵ

တကယ့ဆာီ

ူထ်ံတာ႓ ီ

ႏျစ့ူယါက့လဴီံ

ႏျစ့ူယါက့သါံ

႐ႈခင့ံူတ်ဆိကလည့ံ

ပင့ပန့ံလျၿပိ။

ညက

မးက့လဴီံ
တစ့ညလဴီံ

ခရိံထ်က့ခေဵရလာ႓ီ ငယ့ရ်ယ့သုပိပိ အူပးါ့လ်န့ကါ အာပ့မူပးါ့၊ ူထ်ံကူတါဵ

ပီသာမ့ၿမာဲ႔ူနါက့ခဴ စါတစ့ပီဒ့ူရံဖာ႓ီ ္ပင့ဆင့ကါ စာတ့လျႈပ့ရျါံၿပိံ အာပ့မူပးါ့ႏာီင့။ ပီသာမ့ၿမာဲ႔...။ ူထ်ံအတ်က့
သတာရစရါအူၾကါင့ံမးါံႏျင့ဵ ္ပည့ဵလျးဴူနူသါ ၿမာဲ႔ကူလံ။ ဒိၿမာဲ႔ူလံကာီ ူနါက့ခဴထါံကါ စါတစ့ပီဒ့ူရံဖာ႓ ီ
စဥ့ံစါံူတါဵ
သည့။

ူထ်ံူခဪင့ံထေကာီ

အရင့ဆဴီံဝင့ူရါက့လါတါက

ူမါင့ဵအူၾကါင့ံူတ်ံမာတာီင့ံလည့ံ

္ပတ့ႏာီင့ခေူသါ

ူမါင့။

ူမါင့ဵအူၾကါင့ံ

ူတ်ံမာ

သဴူယါစဥ့အပာီင့ံအစမးါံက

ူထ်ံကာီ

ကးိစယ့ကလု္ပန့ကါ စာတ့ူမါလျးက့က ္ပဴဲံမာရ္မေ။ ူမါင့က ပီသာမ့သါံ၊ ပီသာမ့ၿမာဲ႔ လ်တ့လပ့ူရံက်င့ံမျါ
စူနူန႓တာီင့ံ

ူမါင့တ႓ာီ

ဝာီင့ံကူလံ

အမည့ရတေဵ

ူမါင့တ႓တ
ာီ ိံဝာီင့ံမျါ

ပင့တာီင့သိဆာီသုတစ့ူယါက့လည့ံ
ႏျင့ဵ

ူမါင့တ႓ာီ

ူမါင့က

ူထ်ံအတ်က့

ူတါက့ပူသါ

လာဒ့ဂစ့တါ

္ဖစ့ပဪသည့။ ူတါက့ပူသါ

ူတ်႔ဆဴီခေဵၾက္ခင့ံရေ႔

ဝဪသနါပဪတေဵ

တိံခတ့သိဆာီူနကး။

အစလည့ံ္ဖစ့သလာီ

တိံခတ့သု္ဖစ့ကါ
ၾကယ့ကူလံသည့

အဆဴီံသတ့လည့ံ

ပီသာမ့ကာီူရါက့ခာီက့

ၾကယ့ကူလံလာ႓ ီ
သိခးင့ံူတ်

ရန့ကီန့သု

္ဖစ့ခေဵသည့။

သု႓အစ့ကာီတိံဝာီင့ံမျါ

ူထ်ံ

သိခးင့ံဆာီ

အူပးါ့ဝင့ဆာီၾကည့ဵဖ႓ာီ

တာီက့တန
် ့ံခေဵတေဵ ူမါင့ဵညိမ ူထ်ံသုငယ့ခးင့ံ စီခးာဲရေ႔ူကါင့ံမျႈန႓ေ ူထ်ံ စင့ူပၚမျါ သိခးင့ံဆာီ္ဖစ့ခေဵူလသည့။
သိခးင့ံတာီက့ၾကတီန့ံက
အတိံသမါံူတ်က
ရျက့ရ႔်ဴ စ်ါ

အူကါင့ံ၊

စင့ူပၚူရါက့မျ

ူနါက့ကကးါံလာီက့သလာီ

္ပဴဲံူနရင့ံ

ရင့ခီန့သဴူတ်ကာီ

နည့ံနည့ံ္မန့ူသါ

လာီက့တိံူပံခေဵရတါလာ႓ ီ

ူမါင့မၾကါံူအါင့

ဆာီူပဪက့အတ်က့

ူမါင့

စူတါဵ

ူထ်ံ

ထာန့ံခေဵရူသံသည့။ သူဘါၤကမ့ံကပ့လ႓ာီ

လုူတ်နည့ံနည့ံစေသါ် ံမျပေ ူထ်ံတာ႓ီ ဆင့ံခေဵူလ၏။ လါႀကာဲမယ့ဵသုလည့ံ မရျာူတါဵ ူအံူအံူဆံူဆံ
ပင့။

ူဗါတဴတါံူပၚူရါက့လ႓ာီ

ဗညါံႏေ႔် ႀကိံကာီ

ူနါက့္ပန့လျည့ဵၾကည့ဵမာူတါဵ

ခပ့လျမ့ံလျမ့ံမျါရျာတေဵ

ကီန့တင့ကီန့ခးဆာပ့ကမ့ံဘက့ကာီ

တည့ံရမည့ဵအာမ့ဘက့ကာီ

ူသတၱါကာီယ့စိဆ်ေရင့ံ

တဖက့ကါံလမ့ံကုံရင့ံ

ကမ့ံနါံလမ့ံအတာီင့ံ

သုက

ဥိံတည့ူနခေဵၿပိ။

လမ့ံူလျးါက့ခေဵၾကသည့။
အထက့ဘက့ကာီ

ကမ့ံမျခ်ါကါ
ူထ်ံတာ႓လ
ီ ည့ံ

အာမ့က

၁၅မာနစ့ူလါက့

နိနိံူလံပဪ။

ဆန့ူလျးါက့လာီက့

ရင့ပေ ူရါက့ၿပိ။ တည့ံရမည့ဵအာမ့ူရါက့ူတါဵ ႐ဴီံခးာန့မာီ႓ ဥိံဥိံက ရျာမူနပဪ။ သာ႓ူ
ီ သါ့ ူဆ်ႀကာဲူ္ပါထါံသည့ဵ
အတ်က့ ူနရါထာီင့ခင့ံ စိစဥ့ထါံႏျင့ဵသည့။ ူဆ်႔ူဖူဖ ဥိံဥိံက ႐ဴီံႀကိံတစ့႐ဴီံမျါ အရါရျာႀကိံတစ့ူယါက့။

႐ဴီံအၾကါံ

မၾကါူသါ
ူဘံခပ့ကးကးမျါ

ဧည့ဵသည့ူဆါင့တ႓က
ာီ ာီ

ဘာီတႀေ ကိံတစ့လဴီံ္ဖစ့သည့။
ဝင့ံ္ခဴကးယ့ႀကိံ
ူထ်ံတာ႓ီ

တစ့ဝင့ံတည့ံမျါပင့

ူနရမည့ဵ

အူပၚမျစိံၾကည့ဵလျးင့

ထာီဘာီတႀေ ကိံႏျင့ဵ

႐ဴီံမျါ

တည့ရျာၾကသည့။

ဧည့ဵသည့ူဆါင့ရျာူလသည့။

အဂၤလာပ့အကၡရါ

လမ့ံူလျးါက့လျးင့

စိပဴီသ႑ါန့ကာီ

ဘာီတႏ
ေ ျင့ဵ

ဘာီတ၊ေ

႐ဴီံႏျင့ဵ

ူလံူထါင့ဵကးူအါင့

om

ငဪံမာနစ့ပင့

ူရနဴဝူနတေဵ

.c

ဥိံဥိံူနတေဵအာမ့က
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မးဥ့ံူ္ဖါင့ဵမးါံႏျင့ဵ ူရံထါံသည့ဵ ပဴီ ္ဖစ့ူလသည့။
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ဧည့ဵသည့ူဆါင့မျါ ႏျစ့ူဆါင့ရျာလျးက့ ူထ်ံတာ႓ူ
ီ နရမည့ဵ အူဆါင့ူဘံမျါ မကရင့မတာ႓မ
ီ ာသါံစီ ူနၾကသည့။
မကရင့မဆာီတါက

ဥိံဥိံအတ်က့

သမိံႀကိံ္ဖစ့သည့။

မကရင့မကပေ

ူဝယးါဝစၥမးါံလီပ့ကာီင့၊
ူထ်ံတာ႓က
ီ ာီ

ခးက့္ပဲတ့

ခရိံဥိံႀကာဲ

ူလျးါ့ဖ်တ့ူပံူနသု

ူနရါခးထါံူပံၿပိံ

ကရင့အမးာဲံ

ူန႓လည့စါခးက့္ပဲတ့၍

လါပာ႓ပ
ီ ဪမည့ဵ အူၾကါင့ံူ္ပါကါ သု႓အူဆါင့ူလံဘက့ ္ပန့သ်ါံ၏။ သည့ူတါဵမျ ူန္ခည့ူရါ ူထ်ံပဪ
တစ့ညလဴီံခရိံပန့ံလါသမျး
ရျာူသံ၊

ူဘံနါံမျါ

ကာီယ့ဵခီတင့ူလံူပၚ

တူယါက့ူယါက့

ူ္ခဆန့႓ခဪံဆန့႓့ၾကရသည့။ ူမျံခနေ

လါဝင့အာပ့သလာီ

အာပ့ူပးါ့မယ့ၾကဴ႐ဴီ

ခဴစါံလာီက့ရတါမာ႓ ီ

ူထ်ံမးက့လဴီံူတ်

ဖးတ့ခနေ ္ပန့လည့ပ်င့ဵလါၾကသည့။ ၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ ူန္ခည့။ ူထ်ံခီတင့ူပၚမျါ လါၿပိံ ူထ်ံူဘံနါံ
ပုံကပ့အာပ့ူန္ခင့ံပင့။

ညတီန့ံက

သူဘၤါူပၚမျါ

အာ့ပ့မရၾကစဥ့

"ူန

မူၾကါက့ပဪဘုံ

မမူထ်ံရေ႔ ူ္ပါ္ပပဪူနါ့" ဆာီသည့ဵ ူန္ခည့စကါံကာီ ္ပန့လည့ၾကါံူယါင့ကါ ္ပဴဲံလာီက့မာူလသည့။

(၂)
ူထ်ံနေ႓

ူဆ်တ႓ႏ
ာီ ျစ့ူယါက့ကာီ

အင့ဒာီနိံရျါံမျါ

ဆယ့မိနါတက့ဖ႓ ာီ

႐ဴီံက

လႊတ့ူတါဵ

ႏျစ့ူယါက့လဴီံ ူပးါ့လာီက့ၾကသည့မျါ ူ္ပါူတါင့မ္ပတတ့။ တစ့လူလါက့အလာီကတည့ံက အာတ့ထေကာီ
အဝတ့အစါံူတ်ထည့ဵ၊ စါံစရါူတ် ဘါူတ် ယုသါ် ံရူကါင့ံမလေ စိစဥ့၊ ူသ်ံူဆံတာ႓ ီ ႐ျဳူဆံဘုံတာ႓လ
ီ ည့ံ
ထည့ဵရနေ႓ ၂ညအာပ့ ၃ရက့ခရိံကာီပင့ အၾကါႀကိံလာီလာီ လီပ့ူနၾကူလသည့။ အင့ဒာီနိံရျါံစါူတ်က သၾကါံူတ်
ကေကါ

အခးဲာလ်န့သည့ဆာီတါမာ႓ီ

တကယ့တမ့ံ

ူရါက့သါ် ံူတါဵ

ဘုံလာီက့ပင့

စါံစရါူလံပဪ

ူက်ၽံတါူတ်ပင့

္ပန့ပဪလါခေဵသည့။

ဆယ့မိနါအၿပိံ

ထည့ဵသါ် ံၾကဖာ႓ီ

မစါံႏာီင့၊
မ္ပန့ခင့

္ပင့ရသည့။

ထည့ဵသါ် ံူသါ

ပီဇ်န့ူ္ခါက့ူၾကါ့မျါ

ူနါက့တစ့ရက့မျါ

ၿမာဲ႔တ်င့ံလျည့ဵလည့ဖ႓ာီ

အစိအစဥ့္ဖစ့ူသါ့လည့ံ ူဆ်က ူနသာပ့မူကါင့ံလျတါမာ႓ ီ ူထ်ံပဪ သာပ့မတက့ႂက်ႏာီင့ူတါဵပဪ။ ထာီညက ူဆ်
ကာီယ့ူတ်ပုကါ

အဖးါံူၾကါင့ဵ

အာပ့ရါူပၚ

မျာန့ံူနခးာန့

ူထ်ံကူတါဵ

ူရမာီံခးာဲံရန့

ူရခးာဲံခန့ံထေ

ဝင့လါခေဵသည့။ ူထ်ံ ူရမာီံခးာဲံၿပိံ ္ပန့ထက
် ့လါစဥ့မျါပင့ ူဆ်႔ဆိက အသဴတစ့သဴ ထ်က့လါခေဵတါ္ဖစ့သည့။
"ူထ်ံ

ူနဥိံူနဥိံ

ူရခးာဲံခန့ံထေ

မဝင့န႓ဥ
ေ ိံ၊

အထေမျါ

မာန့ံမတစ့ူယါက့

ူခဪင့ံူလျးါ့ူနတယ့"

"ဟမ့... ူဆ် ူဆ် ဘါူ္ပါတါလေဟင့၊ ူထ်ံက္ဖင့ဵ ူရူတါင့ ခးာဲံၿပိံူနၿပိ"
"ဟင့

ူထ်ံ

ဟီတ့လါံ

မာ့န့ံမတစ့ူယါက့

ူဆ်

အာပ့မက့

ူရခးာဲံခန့ံထေမျါ

မက့တယ့န႓ ေ

တုပဪရေ႔

ူထ်ံရယ့။

အာပ့မက့ထေမျါူလ

ူခဪင့ံူလျးါ့ူနသတေဵ ဆဴပင့ရျည့ရျည့ူတ်က

အီပ့ထါံလာ႓ီ

မးက့ႏျါူတါဵ ူသခးါ မ္မင့လာီက့ရဘုံ"
"ူဆ်ရယ့

ူဆ်

အဖးါံနေ႓မာီ႓

စာတ့က

ထင့တါူနမျါပဪက်ယ့

ကေ

္ပန့အာပ့လာီက့ဥိံူနါ့၊

မနက့္ဖန့ ူရျံူဟါင့ံ္ပတာီက့တ႓ာီ ူစးံတာ႓က
ီ ာီ အဖ်႔ေ နေ႓အတု လာီက့ပ႓ူ
ာီ ပံမျါတေဵ"
ူ္ပါသါ

ူ္ပါလာီက့ရသည့။

စာမ့ဵကနေ္ဖစ့သါ် ံသလာီ

ူထ်ံကာီယ့တာီင့ပင့
ခဴစါံလာီက့ရတါမာ႓ီ

ူရခးာဲံခန့ံထေ

ဝင့လာီက့စဥ့ခဏမျါ

လက့ဖးါံူ္ခဖးါံမးါံပင့

ူကးါထေက
ူအံစက့သ်ါံရ
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(၃)
ူထ်ံတာ႓ီ

မနက့စါ

စါံၿပိံၾကူတါဵ

ကါံူပၚတက့ၾကူတါဵ

ူထ်ံတာ႓ႏ
ီ ျစ့ူယါက့မျလ်ေ၍

ဟာီံူနါက့ဆဴီံတန့ံမျါသါ
ဟာီံူနါက့ဆဴီံထာ

၈နါရိပင့

ရျာူတါဵတါမာ႓ီ

ဝင့ထာီင့ၾကရသည့။

အါံလဴီံ

ခ်ေူတါဵမည့။
ကါံူပၚမျါ

ူရါက့ူနၾကၿပိ။

ူစါင့ဵူနၾကသုအါံလဴီံကာီ
ူထ်ံတာ႓ီ

ူရါက့ၿပိံ

ခးက့ူအါက့လီပ့အၿပိံ
ခဴီအလ်တ့က

ူတါင့ံပန့္ပဴဲံူလံ

္ပဴဲံ္ပရင့ံ

ထာီင့လာီက့စဥ့ခဏမျါပင့

ကါံႀကိံက

တူရ်႔ူရ်႔ထ်က့ခ်ါူလသည့။
ညက

ူဆံူသါက့ထါံ၍

႐ႈခင့ံူလံူတ်

ူငံရင့ံ

ဝယ့ရမည့ဵ

လီပ့ၾကရူသံသည့။
ဆာီလ႓ာီ

ူဆ်နည့ံနည့ံ

ူကါင့မူလံက

ညါဘက့ကာီ

ပန့ံ္ခဴကူလံကးူနတါပေူနါ့၊

ူတါ့ူတါဵသည့။

အာမ့အ္ပန့လက့ူဆါင့စါရင့ံူတ်

ဧည့ဵလမ့ံညႊန့

ူထ်ံတာ႓ႏ
ီ ျစ့ူယါက့လဴီံ

ူနူကါင့ံလါတါမာ႓သ
ီ ါ

"ညါဘက့မျါ

ူခဪင့ံကူလံူတ်

ူသခးင့စရါူလံ"

္ပန့ၾကည့ဵရင့ံ

ူစးံဝယ့စါရင့ံ

ၾကည့ဵ

အေဒဪ

ငေဵၾကည့ဵမာရသည့။

ဆာီတဵေ

လမ့ံူဘံက
သီသါန့"

"လျလာီက့တါ၊

ူဆ်႔အူ္ပါမျါ

ရယ့ူမါမာ

ၾကူသံသည့။ ္ပတာီက့ူရါက့ူတါဵ အါံလဴီံ ဆင့ံၾကသည့။ "ဒိမျါ တစ့နါရိ အခးာန့ရတယ့။ ၾကည့ဵၿပိံရင့
အါံလဴီံ ကါံဆိ ္ပန့လါ၊ ကာီယ့ဵူနရါမျါပေ
ကာီ

ူခဪင့ံညာတ့္ပဴဲံ္ပရင့ံ

ူထ်ံတာ႓ီ

ကာီယ့္ပန့ထာီင့ၾကပဪ"

ကါံူပၚက

ဆာီတဵေ ဧည့ဵလမ့ံၫႊန့ ူကါင့မူလံ

ဆင့ံခေဵၾကသည့။

္ပတာီက့ထမ
ေ ျါ

ူခတ့အလာီက့

႐ာီံရါဝတ့စဴီူတ် ူ္ပါင့ံလေလါပဴီကာီ အဆင့ဵဆင့ဵ္ပသထါံသည့။ သုတ႓ႏ
ာီ ာီင့ငဴရ႔ေ ူင်ူၾကံသဴီံႏျႈန့ံမျႈ၊ ထီတ့ူဝမျႈ
အဆင့ဵဆင့ဵကာီလည့ံ
ၾကည့ဵစရါူတ်က

္ပသထါံူသံသည့။ ပဴီတုပန့ံခးိကါံူတ်လည့ံပဪသည့။
တစ့နါရိႏျင့ဵ

ဘယ့လာီမျမူလါက့ႏာီင့။

အမးါံႀကိံပဪပေ၊

ကါံူပၚ္ပန့တက့လါၾကူတါဵ

ဧည့ဵလမ့ံၫႊန့ ူကါင့မူလံက ကါံမထ်က့ခင့ လုူရတ်က့သည့။ ူရတ်က့ၿပိံ "တစ့ူယါက့လာီူသံတယ့၊
ကာီယ့ဵူဘံကလု

ကာီယ့ၾကည့ဵၾက၊

ကာီယ့္ပန့စစ့ကါ

အကီန့ရျာူၾကါင့ံ

မူကးမနပ့ႏျင့ဵ
ၿပိံမျ

ဘယ့သု

မလါူသံဘုံလေ"

ူ္ပါတါမာ႓ ီ

ူကါင့မူလံက

တစ့ူယါက့လာီူနူသံတယ့ခးည့ံူ္ပါကါ

ူထ်ံတာ႓ႏ
ီ ျစ့ူယါက့ထာီင့ူနူသါ

ူမံရါ

အါံလဴီံက

ူနါက့တစ့ူခဪက့

သုမက

ူနါက့ဆဴီံခဴီကာီၾကည့ဵကါ

ကါံကာီ

ူပံ

"နင့တ႓ူ
ာီ ဘံက

ကာီယ့ဵူဘံကလု
ထပ့ူရ္ပန့သည့။
မထ်က့ူတါဵပဪ။
တစ့ူယါက့ူရါ

ဆဴပင့ရျည့ရျည့န႓ူ
ေ လ" ဆာီူတါဵမျ ူဆ်ူရါ ူထ်ံပဪ တစ့ူယါက့မးက့ႏျါ တစ့ူယါက့ၾကည့ဵၿပိံ ူၾကါင့အ
သ်ါံကါ "ဆဴပင့ရျည့ရျည့...နေ႓ ဟီတ့လါံ" လာ႓ီ သဴူယါင့လာီက့မာူတါဵသည့။ သုမက ူခဪင့ံညာတ့္ပရင့ံ
"ဟင့ဵအင့ံ ူနါက့ဆဴီံခဴီမျါ ငဪတာ႓ႏ
ီ ျစ့ူယါက့ပေ ရျာတါ" ဆာီတဵေ ူထ်ံတာ႓အ
ီ ူ္ဖကာီ ဘဝင့မကးဟန့ ္ပသည့။
ခဏူစါင့ဵၿပိံ
သည့ူတါဵမျ

ဘယ့သုမျကးန့မူနတါ
ူဆ်က

ဆဴပင့ရျည့ရျည့န႓တ
ေ ဵေ

ူထ်ံလက့ူမါင့ံကာီ
ငဪညက

ူသခးါမျ

္ပတာီက့ူရျ႔က

ကာီင့လျႈပ့ကါ

ူရခးဲာံခန့ံထေမျါ

ကါံထ်က့ခေဵူတါဵသည့။

“ူတ်႔လါံ

မာူထ်ံ

ူတ်႔မာတေဵမာန့ံမပေူနမျါ"

ညကအ္ဖစ့ကာီ ္ပန့သတာရကါ ဆဴပင့ူတ် ူထါင့ထသ်ါံမတတ့ လန့႓ၾကရသည့။

ငဪမူ္ပါဘုံလါံ၊

လာ႓ီ

ူ္ပါလာီက့မျပေ

"ူအံ ဟီတ့မျါ ခီနက

ႏျစ့ူယါက့သါံ

တစ့ူယါက့လက့ဖဝဪံကာီ

တစ့ူယါက့ဆီပ့ကာီင့ကါ

ရသမျးဘီရါံစါူတ်

ရ်တ့ရင့ံ
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လမ့ံမျါူတ်႔ခေဵတဵေ သခးႋဲင့ံမျါ ဆင့ံူနခေဵတါမးါံလါံ မသာဘုံူနါ့" ူထ်ံက စကါံူထါက့ူပံလာီက့ရင့ံ

www.burmeseclassic.com
(၄)
"ဟင့

ူၾကါက့စရါႀကိံ၊

သုက

ဟာီတယ့ကူန

မမူထ်ံတာ႓ ီ

ကါံူပၚအထာ

ပဪလါတါူပဪဵူနါ့"

"ူအံူပဪဵ ူန္ခည့ရ႔ေ " "အမူလံ ူန္ခည့သါဆာီ ကါံူပၚမျါတင့ အသက့ထက
် ့သါ် ံမလါံပေ" "သုက
ကာီယ့ဵကာီ ဘါအႏၱရါယ့မျမျ မလီပ့တါပေ ူန္ခည့ရယ့" "ဟမ့
ဟာီတယ့ူတ်မျါ

မူနရေူတါဵဘုံ၊

ပီသာမ့ူရါက့ရင့

ဘါူ္ပါူ္ပါ ူန္ခည့ူတါဵ ူၾကါက့တယ့၊

ဟာီတယ့မျါ

မူနဘေ

မမူဆ်တ႓အ
ာီ ူဖအာမ့မျါ

ူနဖာ႓ီ

မမူထ်ံစိစဥ့တါ မျန့တယ့။ ဟိံဟိံ ူန္ခည့ူတါဵ ႀကာဲက့တယ့။ ပာီၿပိံ ူႏ်ံူႏ်ံူထ်ံူထ်ံ ရျာတါူပဪဵ ူနါ့
မမူထ်ံ" "ဟင့ ခီနကူတါဵ ူန မူၾကါက့ပဪဘုံ မမူထ်ံရေ႔ ူ္ပါ္ပပဪ ဆာီ" "ဟိံ ူၾကါက့ပဪဘုံ၊
နည့ံနည့ံ

ူသ်ံလန့႓သ်ါံတါ" "ူအံပဪ

၁နါရိူတါင့

ူအံပဪ

ူကးါ့ူနၿပိ" ူ္ပါသါ

ဗညါံႏ်႔ေ ႀကိံကူတါဵ

တအာအာ

ဝရန့တါဘက့ထက
် ့ကါ

ဟီတ့ပဪၿပိ

ူ္ပါရသည့၊

ခီတ့ူမါင့ံရင့ံ

ၾကယ့ကူလံမးါံဆိ

ူန္ခည့မရေ႔

ကေ

အာပ့ပဪူတါဵ

ူထ်ံလည့ံ

အာပ့ူပးါ့ႏာီင့ူတါဵမည့

သု႓တါဝန့

သုူကးူနသည့။

ူငံၾကည့ဵရင့ံ

မနက့
မထင့ပဪ။

ူထ်ံမျါ္ဖင့ဵ

ူကါင့ံကင့

မးက့ႏျါူပၚမျါ

တစဴီတခီကာီ ူဖ်ရျါူနခေဵပဪသည့။
(၅)
ညူန

႐ဴီံဆင့ံခးာန့ူရါက့ူတါဵ

ဥိံဥိံက

ူထ်ံတာ႓ီ

အူဆါင့ူလံဆိ

လါႏျႈတ့ဆက့

သည့။ ူထ်ံက ူဆ်ပဪံလာီက့ူသါ ရန့ကီန့စါမးါံႏျင့ဵ စါူလံတစ့ူစါင့ကာီ ထီတ့ူပံရင့ံ ူနစရါ၊ စါံစရါ
အဆင့ူ္ပူအါင့

စိစဥ့ူပံထါံတေဵ

ဥိံဥိံကာီ

ူကးံဇုံတင့ပဪူၾကါင့ံ

ူ္ပါရသည့။

“စက့ဘိံစိံတတ့ရင့

မကရင့မကာီ စက့ဘိံတစ့စိံ ပာ႓ခ
ီ ာီင့ံလာီက့မယ့၊ ဘယ့သါ် ံခးင့ူသံလေ ူ္ပါ ူနါက့ူန႓ူတ် ဥိံဥိံလာီက့ပ႓ူ
ာီ ပံမယ့”
ဆာီလါူတါဵ

လုႀကိံကာီ

တစ့ူၾကါင့ံတာ႓ူ
ီ ၾကါင့ဵ
စာီံစာီံက

ူထ်ံတာ႓ီ

မးက့ႏျါူပဪက့

အပုမကပ့ခးင့တါက
အါံနါနါႏျင့ဵပင့

္ငင့ံရသည့။

သ်ါံခးင့သည့ဵူနရါမးါံကာီ
တုသည့။

တစ့ူၾကါင့ံ၊

လ်တ့လတ
် ့လပ့လပ့သါ် ံလါခးင့တါက

ူနါက့ရက့မးါံမျါူတါဵ

လာီက့ပ႓ူ
ာီ ပံရျါပဪသည့။ ူဆ်႔အူဖ

ႏျါတဴပာီမာီူပၚလ်င့ကါ

ႏျႈတ့ခမ့ံမးါံ

မကရင့မသါံူလံ
ဥိံဥိံသည့

ပာရာူသါ၊

ူဆ်ႏျင့ဵ
ငယ့စဥ့က

လုူခးါတစ့ဥိံ ္ဖစ့ခေဵမည့မျါ ူသခးါူသါ ႐ီီပ့ရည့ရျာသည့။ ၅၈ႏျစ့ဆာီူသါ အသက့အရ်ယ့မျါ ကးန့ံမါူသါ
အမးာဲံသါံတစ့ူယါက့အတ်က့
အာမ့ူထါင့မထုခေဵူသါ

ႀကိံၿပိဟီ

ဥိံဥိံမျါ

မဆာီသါ။

ူဆ်႔ူမူမဆဴီံသ်ါံၿပိံကတည့ံက

ူဆ်တ႓ူ
ာီ မါင့ႏျမူတ်အတ်က့

ဖခင့ဆာီတါထက့

ူနါက့

ပာီမာီသါလ်န့ူသါ

သုရေူကါင့ံတစ့ဥိံႏျင့ဵပင့ တုူနူသံူတါဵသည့။
(၆)
ူထ်ံတာ႓ီ

ူရါက့တါ

ူလံ-ငဪံရက့

ရျာူနၿပိ္ဖစ့ူသါ့လည့ံ

ဥိံဥိံူနထာီ့င့ရါ

ဘာီတႀေ ကိံူပၚကာီ

မူရါက့ဖုံူသံပဪ။ ၇ ရက့္ပည့ဵလျးင့ ူထ်ံတာ႓ီ ဤပီသာမ့ၿမာဲ႔ူလံမျ ္ပန့ၾကရူတါဵမည့။
႐ဴီံမဆင့ံမိ

ူထ်ံတာ႓ီ

ခန့ံဆိံစသည့

္ခဴဝင့ံႀကိံထေ

ူလအလါတ်င့

ရျင့ံလင့ံၿဖိံသင့ူနူသါ

လမ့ံူလျးါက့ူနၾကခးာန့။

ခပ့လ်င့ဵလင
် ့ဵူမးါကါ

မာန့ံမတစ့ူယါက့ကာီ

ဘာီတႀေ ကိံ၏

တညူနူစါင့ံ

ူနါက့ူဖံ္ပတင့ံူပဪက့မျ

ထာီခန့ံဆိံူနါက့က်ယ့၌

ူတ်႔လာီက့ၾကရူလသည့။

တစ့ခဪမျ

ဆဴပင့ရျည့ႀကိံမးါံကာီ
ူထ်ံႏျင့ဵ

ူန္ခည့တ႓ာီ

တစ့ူယါက့ကာီ တစ့ူယါက့ၾကည့ဵကါ အဓာပၺါယ့ပဪပဪ မေဵလာီက့မာၾကသည့။ ခပ့လျမ့ံလျမ့ံမျ္ဖစ့ူသါ့လည့ံ
မျတ့မာလယ
် ့ူသါ

႐ီီပ့ရည့မးာဲံ္ဖစ့ပဪ၏။

ထာီမာန့ံမနဖုံတည့ဵတည့ဵမျါ

ထင့ရျါံူသါမျ႓န
ေ က့ႀကိံတစ့လဴီံရျာၿပိံ
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ဆ်တ့ဆ်တ့္ဖဳူသါ အသါံအရည့ူပၚတ်င့ ႏျႈတ့ခမ့ံမးါံက ူဆ်ံညာဲ႔ူနူအါင့ ရေရေနိလျးက့ရျာသည့။
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ူဆ်႔ူဖူဖဟါ ဇနိံဆဴီံၿပိံူနါက့ သါံသမိံူတ်ကာီ ဖခင့ူမတၱါအ္ပည့ဵူပံကါ ္ပဲစီ ူစါင့ဵူရျါက့ူနသုပဪ
ဆာီတါ

ဒဪလါံ။

ဒဪဆာီဘါ္ဖစ့လ႓ာီ

ခးက့္ပဲတ့ူက်ၽံူမ်ံ

မကရင့မတာ႓က
ီ

္ပဲစီတါူတ်

ခးက့္ပဲတ့ူက်ၽူမ်ံူနရတါလေ၊

မလီပ့ဘုံလါံ။

ူအံူလ

ဥိံဥိံကာီ

အေဒိမာန့ံမက

တရါံဝင့မဟီတ့လ႓ူ
ာီ နမျါူပဪဵ၊

ပတ့ဝန့ံကးင့မျါူတါဵ သနါံစရါမီဆာီံဖာီူပဪဵူလ...။ တၿပာဲင့နက့ထေမျါပင့ ူဆ်သါသာရင့ စာတ့ူကါင့ံရျါမျါ
မဟီတ့ဟီ ူတ်ံမာရသည့။ ူဆ်က သု႓အူဖကာီ အူတါ့ူလံ ခးစ့တဵသ
ေ ု၊ အူဖအူၾကါင့ံ တဖ်ဖ်ူ္ပါကါ
"အူဖနေ႓တုတဵေ ူယါကး့ါံရမျပေ အာမ့ူထါင့္ပဲဖာ႓ီ စဥ့ံစါံမယ့ူဟဵ" ဟီ ူႂက်ံူၾကါ့ထါံသု။ ခီူတါဵ....။
"ဒဪူၾကါင့ဵလည့ံ ဘာီတႀေ ကိံဆိကာီ မမူထ်ံတာ႓က
ီ ာီ အလည့မူခၚတါ ္ဖစ့မျါ" ူန္ခည့ဵကာီ ူ္ပါူတါဵ ူန္ခည့
ကလည့ံ သူဘါတုစ်ါ "ဟီတ့မျါ မမူထ်ံရေ႔" ဟီ ဆာီသည့။ "ဘါ္ဖစ့္ဖစ့ အေဒိကာစၥကာီ ူန္ခည့တ႓ ာီ
အမာဖမ့ံမယ့၊

မ္ပန့ခင့

ဘာီတေႀကိံူပၚသ်ါံၿပိံကာီ

လက့မာလက့ရ

ဖမ့ံရမယ့"

ဟီ

ဆါံပီလင့ံစတာီင့

ႏျင့ဵ ူန္ခည့က ူ္ပါလါူတါဵ ူထ်ံမျါ သူဘါကးစ်ါ ရယ့ရူသံူတါဵသည့။

(၇)
မနက့္ဖန့ဆာီ

ူထ်ံတာ႓ီ

္ပန့ူတါဵမည့။

စဴီသူလါက့ရျာၿပိ။

စါမုအတ်က့

ူမါင့ဵူ္ခရါူတ်

အၾကမ့ံမျတ့ထါံတေဵ

မျတ့တမ့ံူလံူတ်လည့ံ

အာပ့မက့ူဟါင့ံူတ်ႏျင့ဵ

္ပည့ဵႏျက့ူနခေဵူသါ

ပီသာမ့ၿမာဲ႔ူလံကာီလါရတါ ူထ်ံ ူကးနပ့လျပဪသည့။ အူရံႀကိံဆဴီံ ူထ်ံရေ႔ စာတ့၊ ူထ်ံရေ႔ ႏျလဴီံသါံ...။
ဒဪူတ်ကာီ

ူထ်ံ

ဖမ့ံဆီပ့မာခေဵၿပိ။ ညကးရင့ူတါဵ

သု႓ူကးံဇုံဆာီူတါဵ ဥိံဥိံ

ဥိံဥိံရျာရါ

ဘာီတႀေ ကိံဆိ

သ်ါံမည့။

တစ့လီတ့စါံဖုံ

ူက်ၽံူမ်ံထါံတါ၊ ူနရါထာီင့ခင့ံူပံထါံတါူတ်အတ်က့ ူထ်ံတာ႓ ီ မ္ပန့ခင့

သ်ါံကန့ူတါဵခးင့ူသံသည့။ သု႓ဟါသု ူနါက့မာန့ံမယုထါံတါကူတါဵ သု႓အပာီင့ံူပဪဵူလ၊ ူဆ်႔ကာီသါ
ဘယ့လာီူ္ပါရမည့

မသာ၊

ဥိံဥိံကာစၥကာီ

ဖီဴံက်ယ့ထါံရူကါင့ံႏာီံ၊

အသာူပံလာီက့ရူကါင့ံႏာီံႏျင့ဵ

မူဝခ်ႏ
ေ ာီင့။ ူထ်ံ စာတ့ထေ မတင့မကး ရျာူနရသည့။ ညစါ စါံအၿပိံ ၇ နါရိူလါက့မျါ ူထ်ံတာ႓ီ ဥိံဥိံရျာရါ
ဘာီတႀေ ကိံဆိ သ်ါံခေဵၾကသည့။ မနက့ကတည့ံက လါမည့ ူ္ပါထါံတါမာ႓ ီ ဥိံဥိံ ႀကာဲတင့ ူစါင့ဵူနူပလာမ့ဵမည့။
ဘာီတႀေ ကိံထေ ူထ်ံတာ႓ီ ူရါက့မျ အဴဵၾသသ်ါံရတါက ဘာီတႀေ ကိံမျါ တစ့ထပ့မဟီတ့၊ တစ့ထပ့ခ်ေ ူ္ပါရမလါံ၊
အူပၚမျါ အထပ့ခာီံူလံ ပဪူသံသည့။ အူပၚကာီတက့ူသါ ူလျကါံူလံ ရျာူသံသည့။ အတ်င့ံမျါ မိံလဴီံက
ဝဪကးင့ကးင့မ႓ာီ ဘါကာီပေ ၾကည့ဵၾကည့ဵ ႐ီီပ့ရျင့ကါံူဟါင့ံတစ့ကါံကာီ ၾကည့ဵူနရသလာီ ္ပက့္ပက့ထင့ထင့ မရျာလျ။
အင့မတန့နည့ံပဪံူသါ ပရာူဘါဂမးါံူၾကါင့ဵ ဧည့ဵခန့ံႀကိံမျါ ပာီကးယ့ူနသလာီ ထင့ရသည့။
ဥိံဥိံက

“ဒဪက

ူရႊ္မင့ံပးဴပီသာမ့ဟါလဝဪ

စါူလံတစ့ူစါင့

ူပံလာီက့ခးင့ူသံတယ့

ဥိံဥိံတက့သါ် ံရါ

ူလျကါံူနါက့ကာီ

ရပ့တန့႓လျးက့

မျင့သက့ူနမာူတါဵသည့။

သမိံတာ႓ဖ
ီ ာီ႓၊

ခဏူလံ”

မာူဆ်ကာီလည့ံ

ဟီဆာီကါ

လာီက့ၾကည့ဵမာူသါ
ူဘံကူန္ခည့ဵကာီ

ဒိဟါလဝဪဘုံူတ်န႓ေ

ထပ့ခာီံူလံူပၚ

ူထ်ံမးက့လဴီံမးါံက
လက့ကီတ့ကါ

တက့သါ် ံသည့။

တစ့ူနရါအူရါက့မျါ
္ပလာီက့ူတါဵ

ူန္ခည့ဵ

မးက့ႏျါူလံမျါ ူသ်ံဆီတ့သလာီ ္ဖဳူဖးါဵသါ် ံတါမးါံ သနါံစဖ်ယ့။ ူထ်ံူရါ ူန္ခည့ပဪ တတ့ႏာီင့လျးင့
ဒိဘာီတႀေ ကိံူပၚကူန
ထာီင့ူနရတါကပင့
တီန့လါူလသည့။

အူ္ပံထ်က့သ်ါံခးင့လျၿပိ။
ူနါက့ူကးါ

ဒုံခးင့ံ

မလဴီခးင့ူတါဵ။

ဥိံဥိံအူပၚထါံမာူသါ

တဒီတ့ဒီတ႐
့ ာီက့ကါ

ူန္ခည့ကူလံမျါ

သဴသယအတ်က့

ူခ်လေမတတ့္ဖစ့ၾက၍

ူၾကါက့လန
် ့ံ၍

စာတ့ထက
ေ

အသဴူတ်ပင့

ူတါင့ံပန့ူနမာသည့။
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ဘဝခးင့ံ္ခါံၿပိံတါူတါင့ ခးစ့စာတ့ႏျင့ဵ မႏျင့ရက့ူသါ ဥိံဥိံခမးါ သနါံစရါ။

www.burmeseclassic.com
“ဟင့ဵအင့ံ

ဘာီတႀေ ကိံူပၚမျါ

သ်ါံမခးက့ခးင့ပဪဘုံ၊

ငဪဵအာမ့မျါပေ

ခးက့္ပဲတ့ၿပိံ

ဆရါ္ပန့လါမျ

ူန႓တာီင့ံ

သ်ါံပာ႓ူ
ီ ပံတါပေ ူကါင့ံတယ့”
မးက့လဴီံူလံ္ပဳံကါ ူခဪင့ံူလံတခဪခဪနေ႓ ဘာီတႀေ ကိံဆိၾကည့ဵကါ မကရင့မ ူ္ပါခေဵပဴီက သုမးါံအာမ့ူပၚမျါ
သ်ါံမခးက့ခးင့ပဪဘုံဆာီတါထက့ အထာတ့တလန့႓ဟန့ဆာီတါ ခီမျပေ ူထ်ံ ရာပ့မာရူတါဵသည့။ ူလျကါံရင့ံမျါ
ခးာတ့ထါံတေဵ ဓါတ့ပဴီထေက မာန့ံမ။

ဥိံဥိံလက့ူမါင့ံကာီ ပာီင့ပာီင့ခးာတ့တေ်ကါ ဆဴပင့ူတ်ကာီူနါက့လျန့ၿပိံ

ဆဴထဴီံပဴ႓ပ
ီ ဴီ႓ူလံ ထဴီံထါံတေဵ မာန့ံမ၊ နဖုံမျါ မျ႓န
ေ က့ႀကိံတစ့လဴီံ ထင့ထင့ရျါံရျါံရျာူနတေဵ ႏျႈတ့ခမ့ံရေရေန႓ ေ မာန့ံမ၊
ကါံအက့ဆိံဒင့ဵန႓ေ

ဆဴီံသ်ါံတါၾကါလျၿပိ္ဖစ့တဵေ

ဥိံဥိံရေ႔

မာန့ံမ၊

အေဒိမာန့ံမဟါ

ူထ်ံတာ႓ီ

တူန႓က ္ပတင့ံူပဪက့ူနါက့နါံမျါ ူတ်႔လာီက့ရတေဵ မာန့ံမ၊ ူထ်ံသုငယ့ခးင့ံ မာူဆ်ရ႔ေ အူမ။
ဖးတ့ခနေ....။

တူန႓ကမာန့ံမကာီ

္ဖဳဆီီတ့ဆီတ့အသါံအရည့ူပၚက

နိရေူစ်ံညာဲ႔ႏျႈတ့ခမ့ံတာ႓အ
ီ ါံ

ထိမထင့ဟန့ႏျင့ဵ ခပ့ူက်ံူက်ံမေဵကါ တသာမ့ဵသာမ့ဵ ရယ့ူမါူနသည့ကာီ နဴရဴူတ်ူပၚမျါ ူတ်႔လာီက့ရူလသည့။
ရယ့ူမါူနရင့ံမျ

ပဴ႓ပ
ီ ဴီ႓ူလံထဴီံဖ်႔ေ ထါံူသါ

မည့ံနက့သန့စ်မ့ံသည့ဵ
အဴဵၾသစ်ါၾကည့ဵူနရင့ံမျါပင့

ဆဴႏ်ယ့တ႓သ
ာီ ည့

ဆဴပင့ကဆဴထာီံကာီ

ဆ်္ေ ဖဲတ့လာီက့ူသါ့

ဒုံူကါက့ူက်ံထာူအါင့

ထာီဆဴပင့မးါံသည့

သုမ၏

အာကနေ

အ္ဖဳူရါင့ဆ်တ့ဆ်တ့

ူခဪင့ံူပၚမျ

္ဖါကးူလသည့။

မ်ေူ္ခါက့လျးက့၊

သုမ၏

ဝာီင့ံစက့လျပူသါ မးက့လဴီံမးါံႏျင့ဵ ထင့ရျါံူပၚလ်င့ူသါ ႏျါတဴမျါ ခးာဲင့ဵခ်က့ဝင့ကါ ူဟါက့ပက့ပက့သ႓၊ာီ
ရေရေနိူစ်ံ

ႏျႈတ့ခမ့ံမးါံမျါလည့ံ

္ဖဳဆီီတ့ပေဵရ႔်ေ ကါ

ပဴီပးက့ပန့ံပးက့အသ်င့ူ္ပါင့ံသ်ါံူလသည့။

႐ဴႈ႔အာတ့တစ့လဴီံကာီ

နဴရဴူတ်ူပၚမျ

ဆ်႐
ေ ဴႈ႔ထါံသလာီ

ူထ်ံရျာရါဆိသ႓ ာီ

တ်န႓လ
့ ာတ့လျးက့

ူ္ခတစ့လျမ့ံအတာီံမျါ

သုမ၏မးက့ႏျါသည့ ူထ်ံမးက့ႏျါူရျ႔သာ႓ီ ဟီတ့ကနေအူရါက့၊ ူထ်ံခႏၶါကီာယ့ူလံ ူပးါဵခနေ ူခ်ကးူလ၏။
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ခးစ့ၾကည့ူအံ

www.burmeseclassic.com
ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ
ghost record

ပဴီရာပ့မးါံ (ူမတၱါအတၱ )
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ကာီမးာဲံ

www.burmeseclassic.com

ပဴီရာပ့မးါံ (ူမတၱါအတၱ )
အခန့ံ (ဝ.၅) မျန့
ူ္မူအါက့ခန့ံမျါ ူခးါင့တာီံူနတေဵ မျန့တစ့ခးပ့ အာီူနူပမေဵ မသာီံူသံဘုံ။ ပဴီရာပ့္ပန့ူပံတီန့ံပေ။ အစစ့အမျန့ကာီ
ပဴီရာပ့္ပန့ူပံဖာ႓ီ

ဘယ့တီန့ံကမျ သု

မပးက့က်က့ခေဵပဪဘုံ။ ပဴီရာပ့သါ္ပန့ၿပိံ အစစ့အမျန့

မထီတ့ူပံႏာီင့တာီင့ံ

လျည့ဵစါံသုအ္ဖစ့ အ္ပစ့မ္မင့သင့ဵပဪဘုံ။ သု႓မျါလည့ံသစၥါနေ႓ပဪ။
အခန့ံ (၁)
သစၥါပးက့တေဵမျန့န႓ေ ငဪ ဒီတာယညမျါ
အစစ့အမျန့ကင့ံမေဵခးာန့မျါ ပဴီရာပ့္ပန့တါူၾကါင့ဵ သစၥါပးက့လ႓ာီ စ်ပ့စရ
်ေ ္ခင့ံပဪ။
ူခဪင့ံူလါင့ံထာီံသဴၾကါံတယ့။
နဴရဴူပၚက

မျန့ထမ
ေ ျါ

ဩ…သန့ံူခဪင့ူရါက့္ပန့ူပဪဵ

ူပၚူနတေဵ

အခန့ံတဴခဪံဝကာီ

ူနါက့တစ့ခဪ။…ရင့ူတ်ခီန့လါတယ့။

ူမျးါ့လင့ဵ္ခင့ံႀကိံစ်ါနေ႓

ူငံၾကည့ဵူနမာတယ့။…ဒိလာီန႓ေ

သန့ံူခဪင့ူကးါ့ ငဪံမာနစ့မျါ မူန႓ညကလာီပေ သုအခန့ံထေကာီလျမ့ံဝင့လါတါ မျန့ထေမျါ ပဴီရာပ့အ္ဖစ့ူပၚလါတယ့။
ၾကည့္ပါူရါင့ဝတ့႐ဴီူပးါဵတစ့ခီ

သု႓ကာီယ့ူပၚမျါ

လာီက့ဖက့စ်ါတ်ယ့ကပ့လ႓…
ာီ ။

သု႓အသ်င့အလျ

ူဖါ့္ပဖာ႓ီ

စကါံလဴီံူတ်က မလဴီူလါက့ပဪဘုံ။ အလျဆဴီံလာ႓ီ သဴီံႏႈန့ံမာရင့ူတါင့မျ သု႓အလျတရါံ ူစါ့ကါံရါ ူရါက့မျါ
စာီံရာမ့မာတယ့။
ညာဲ႔မာႈင့ံမႈတစ့ခီ

…ဟီတ့တယ့ူလ...သု႓အလျက
ၿငာစ်န့ံူနတယ့။

ူလျါင့အာမ့စဴ

ဘါနေ႓မျ၊

ဘယ့သုန႓မ
ေ ျ

ႏာႈင့ံမရဘုံ။…ဒဪူပမေဵ..သု႓မးက့ႏျါမျါ

ငျက့တစ့ူကါင့ရ႔ေ မ်န့ံၾကပ့မႈမးာဲံနေ႓…။သု

လျမ့ံဝင့လါၿပိံ

အခန့ံထေက အာပ့ရါထက့မျါ လေူလးါင့ံလာီက့တယ့။ (က်ၽန့ူတါ့ ူနါက့လျည့ဵမၾကည့ဵရေဘုံ မူန႓ညက လာီ
သုူပးါက့က်ယ့သ်ါံမျါစာီံလာ႓)ီ ….ၿပိံူတါဵ သု ဝမ့ံနည့ံႀကိံစ်ါ ငာ႐
ီ ာႈက့ရင့ံ အာပ့ူပးါ့သါ် ံူလရေ႔…။…အေဒိူနါက့
ပဴီမျန့အသက့႐ျဳဟန့နေ႔

အတု

တရာပ့ရာပ့

သု္ပန့လည့ူပးါက့က်ယ့သ်ါံတယ့။…အါံလဴီံဟါ

မျန့ထမ
ေ ျါပဪ။

သုကၽ် န့ူတါ့ရျာူနမျန့ံ၊ ၾကည့ဵူနမျန့ံ သာပဴီ တစက့ူလံမျ မရျာဘုံ။အေဒိလာီန႓…
ေ ူနါက့တစ့ည…ူနါက့တစ့ည…..
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ၾကယ့ မ္မင့ခးင့ဘုံ။ လ မ္မင့ခးင့ဘုံ။ အလျတရါံအလင့ံပေ ္မင့ခးင့ပဪတယ့…အလျ္မတ့အရျင့...။

www.burmeseclassic.com
အခန့ံ (၂)
တဖက့သက့ အူနခက့္ခင့ံ
ဘယ့သုမျ

မသာဘုံ… ူ္ပါ္ပလာ႓လ
ီ ည့ံမထုံ… တစ့ူယါက့တည့ံသါ

ဆက့ၿပိံ႐ုံပဪဵမယ့။

…………………………………. …………………………………. ………………………………….
စာတ့ဝင့စါံရါမျတဆင့ဵ ္မတ့ႏာီံ္ခင့ံ္ဖစ့…၊ ္မတ့ႏာီံရါမျ မက့ူမါလါရပဪတယ့။ …………………………………
………………………………… …………………………………
တဖက့သတ့ သာ တဖက့သတ့ ၾကည့ဵ တဖက့သတ့ ခးစ့ ူနရတါ ရင့ူမါလျပဪတယ့…ခးစ့သု။
အခန့ံ(၃)
ရင့ခီန့သဴ ပဴီရာပ့္ပန့ႏာီင့္ခင့ံ
ဒိတညူတါဵ… ရင့ခီန့သဴကာီ
မျန့အူရျ႔ူ္ခစဴီရပ့
သုအတက့မျါ

ပဴီရာပ့္ပန့ထါံတေဵ

သုလါမယ့ဵ

သုကာီူစါင့ဵူနခေဵတယ့။ ………………………… သု

က်ၽန့ူတါ့ဵရင့ခီန့သဴ

ထင့ဟပ့ူနတေဵ

လာီက့ၾကည့ဵတယ့။ ………….ခးစ့သုမးက့ႏျါမျါ
ဒဪ

စါတစ့ရ်က့

ူမျးါ့လင့ဵ္ခင့ံအ္ပဴဲံ။…ခးစ့သ…
ု သင့

စါရ်က့

ူမျးါ့လင့ဵ္ခင့ံ

အာပ့ရါထက့မျါ

တင့ထါံခေဵၿပိံ

ဝင့လါတယ့။

အာပ့ရါအထက့

သုူတ်႔သ်ါံတယ့။

သုူဘံဘိဝေယါ

အ္ပဴဲံူတ်န႓ေ

ဝင့ံလာ႓ပ
ီ ဪလါံ။ …ဟီတ့တယ့…

ဘါကာီူမျးါ့လင့ဵူနပဪသလေ…။ အေဒိညမျါ

သု

မငာ႐
ီ ာႈက့ဘုံ။

အာပ့စက့လ႓သ
ာီ ါ ူပးါက့က်ယ့သ်ါံတယ့……..။
အခန့ံ (၄)
ခးစ့သ႓ူ
ု မျးါ့လင့ဵခးက့
သုူပးါက့က်ယ့သ်ါံၿပိံူနါက့
..သု႓ရ႔ေ

စါရ်က့ကာီယုၾကည့ဵမာူတါဵ

ူမျးါ့လင့ဵ္ခင့ံူတ်ပဴီရာပ့ထင့ဟပ့ူနတါကာီ

အကးဥ့ံစဴ္ခင့ံမျ

က်ၽန့ူတါ့ရ႔ေ

ရင့ခီန့သဴူတ်မဟီတ့ဘေ

ူတ်႔ရတယ့။ ူမတၱါစစ့သါမျန့ခေဵရင့ ကးာန့စါသင့ဵ

လ်တ့ကင့ံရန့ ဤမျန့ကာီ

…………………………………………………… ဤမျန့ကာီ

ဖးက့ဆိံပစ့ပဪ…သခင့..တေဵ။
ူမတၱါစစ့္ဖင့ဵ

ူဖးါက့ဖးက့ပစ့လျးင့

သင့ဵကာီလုအ္ဖစ့ူတ်႔ရမည့လါံ…ခးစ့သ…
ု ။ ……………………………………………………..
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…………………………………………………….. က်ၽႏီီ့ပ့၌ ူရရါသည့ဵ အူ္ဖမရျာပဪ…သခင့။
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အခန့ံ (၄.၅)
ခးစ့သုစ်ပ့စသ
်ေ ဴ
…………………………

.

…………………………

.

အတၱလ်န့ဆႏၵ ခးစ့တဵသ
ေ ုကာီူတါင့မျ ူဘါင့ခတ့

အကးဥ့ံခးထါံဖာ႓ီ ္ပင့ံ္ပလာ႓ပ
ီ ဪလါံ…သခင့ရယ့။ …………………………….. ……………………………..
အခန့ံ (၅)
ူမတၱါအတၱ ႏျင့ဵ ဆႏၵအတၱ
ငဪက

ူမတၱါ…ငဪူပံူဝမယ့။ ……………………..ငဪစ်န႓လ
့ ႊတ့မယ့။ ……………………….ငဪခ်င့ဵလႊတ့မယ့။

…………………….ငဪကါက်ယ့မယ့။ ငဪက

ဆႏၵ…ငဪရယုမယ့။ ……………………..ငဪသာမ့ံပာီက့မယ့။

…………………….ငဪရန့တ႓္ဴီ ပန့မယ့။ …………………….ငဪူရျါင့ူ္ပံမယ့။ ……………………………………………
……………………………………………. ငဪဵဆႏၵရ႔ေ အတၱထက့ ငဪဵူမတၱါအတၱပာီကပ
ေ ဪတယ့။ ငဪဵဆႏၵရ႔ေ အတၱအတ်က့
သင့ဵကာီ

ူလျါင့ခးာဲင့ဵထေမျါ

ထာန့ံထါံခးင့လည့ံ… ငဪဵူမတၱါအတၲအတ်က့ သင့အလာီရျာရါသ်ါံပဪ…ငျက့ငယ့။

ငဪဵ ူမတၱါကာီ သင့ႏျင့ဵအတု ယုသါသ်ါံပဪ။
အခန့ံ (၆)
ငဪ႐ာီက့ခ်ခ
ေ ေဵတါ ငဪဵႏျလဴီံသါံပဪ…ခးစ့သု။…….
အခန့ံ (-၁) ဒီကၡအာပ့မက့
လုသုမေဵ

တာတ့ဆာတ့တဵေ အခန့ံငယ့တစ့ခ…
ီ ဒီကၡအာပ့မက့၊

ဆႏၵမေဵူ္ခလျမ့ံနေ႓ ငဪ

ဝင့ူရါက့ခေဵရတယ့။

ဘါူၾကါင့ဵလ…
ေ ဘါူတ်လ…
ေ ဘါက ငဪဵကာီ ူစါင့ဵၾကည့ဵူနလေ… အါံငယ့စာတ့က ူၾကါက့ရ႔်ဴ ႏ်မ့ံလး္ခင့ံနေ႓
…။ ပာီင့ရျင့မေဵ အာပ့ရါထက့မျါ… ငာ႐
ီ ာႈက့္ခင့ံသါ ငဪ္ပဲႏာီင့ခေဵတယ့။
အခန့ံ (-၂) ူမျးါ့လင့ဵရါကင့ံမေဵသု
နါံလည့သုမေဵ ူဖံကုသုမေဵ ူဝဒနါသက့သက့န႓ေ ဒိလမ့ံထက့မျါ အါံအင့ူတ်လည့ံ မေဵခေဵပဪၿပိ။ ………………..
ဘဝအတ်က့အလင့ံ ခးစ့္ခင့ံူမတၲါ… အသင့…ဘယ့ူနရါမျါမးါံ ူရါင့နိသ်ါံဦံူနပဪသလေ…
ူမျးါ့လင့ဵခးက့မေဵ အာပ့မက့ူတ်က

အကးည့ံတန့္ခင့ံနေ႓။ ………………… နါံလည့သု ူဖံကုသု ူမတၱါ
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ူမျးါ့လင့ဵခးက့… အါံလဴီံမေဵတဵအ
ေ တု ူလါက... သင့ဵ ရင့ဘတ့မျ ငဪလည့ံ မေဵခးင့ၿပိ။

w

။
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အခန့ံ (-၃)
ူမတၱါူရါင့နိဦံ္ခင့ံ
ဒိလာီန႓…
ေ ညူတ်...ညူတ်…။
ဘါမျန့ံမသာရတေဵ

အါံအင့ူတ်…ခမ့ံူလ…မေဵူလ..။ …..၁၂ံဝ၅…… …………………..

ဒီကၡအာပ့မက့မျါ

လမ့ံစတစ့ခီူပၚလါတယ့။

ူရါင့နိသန့ံလါတယ့။ အာပ့မက့န႓အ
ေ တု

ဝင့ူရါက့ခေဵရတေဵ အခန့ံငယ့က အရင့လာီ ႐ႈပ့ပ်မူနဘုံ…သန့႓လ႓ရ
ာီ ျင့ံလာ႓…
ီ ။ အာပ့ရါထက့မျါ စါတစ့ရ်က…
့
စုံစမ့ံစာတ့န႓ေ

က်ၽန့မ

ညတာီင့ံူရါက့ူနခေဵရသု…။

ဖတ့ၾကည့ဵမာတယ့။ က်ၽန့မ
တဖက့္ခမ့ံက

သာခေဵရတယ့…က်ၽန့မဟါ

လုကလည့ံ က်ၽန့မကာီ

မျန့အာီႀကိံတစ့ခးပ့ထေ

္မတ့ႏာီံစ်ါနေ႓

စ်ေမက့ူနပဪသတေဵ..။…

အူ္ပံအလႊါံသတာရမာတယ့။ တခဪက က်ၽန့မ မျန့အာီတစ့ခီူရျ႔မျါ ညည့ံညဳခေဵဖုံတယ့။
ူလါကႀကိံက
အရာပ့တစ့ခီ

မါယါဆာီတေဵ

အရာပ့သက့သက့ပေ။

္ဖစ့မယ့ဵအတု…မျန့ႀကိံရယ့

နင့ဵအထေမျါသါ

ဒိူလါကႀကိံထေ

လုူတ်ရ႔ေ ၾကါံထေ

အရာပ့္ဖစ့လာီက့ခးင့ူတါဵတယ့။ ူလါကႀကိံက

ပုူလါင့လန
် ့ံတယ့။…
ဒဪဆာ…
ီ က်ၽန့မက ကာီယ့ဵစကါံနေ႓ကာီယ့ ကးာန့စါသင့ဵ ဒိမျန့ႀကိံထေ ပာတ့မာူနရ္ခင့ံလါံ….။ …ဒိမျန့မရျာူတါဵရင့
ဒိဒီကၡအာပ့မက့ူတ်ကူန

ကင့ံလ်တ့ူလမလါံ…။ က်ၽန့မ…တဖက့္ခမ့ံက

လုကာီ

ူတ်႔ရူလမလါံလာ႓ီ

လာီက့ၾကည့ဵမာတယ့။ ဒဪူပမေ…
ဵ ..။ ဒဪနေ႓ က်ၽန့မ ဆႏၵတစ့ခီ ္ပဲလာီက့တယ့။
အခန့ံ (-၄)
ဆႏၵ
ူမတၱါစစ့သါမျန့ခေဵရင့ ကးာန့စါသင့ဵ

အကးဥ့ံခဴ္ခင့ံမျ

လ်တ့ကင့ံရန့ ဤမျန့ကာီ

ဖးက့ဆိံပစ့ပဪ…သခင့။

…………………………….. …………………………….. ဤ မျန့ကာီ ူမတၱါစစ့္ဖင့ဵ ူဖးါက့ဖးက့ပစ့လျးင့ သင့ဵကာီ
လုအ္ဖစ့ူတ်႔ရူစမည့လါံ…ခးစ့သု။ ………………………………. ကာီယ့ဵကာီကာီယ့ူတါင့
ဘါ္ဖစ့လ႓္ာီ ဖစ့ူနမျန့ံမသာတေဵ ဘဝမျါ က်ၽန့မက ဘါကာီ အါမခဴခးက့ူပံႏာီင့မျါတေဵလ…
ေ ။
အခန့ံ (-၄.၅)
အခးစ့?
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ူမတၱါဆာီတါထက့ မက့ူမါ္ခင့ံကေတေဵ လုသါံရေ႔အခးစ့ ူၾကါက့စရါ္ဖစ့လ႓ူ
ာီ နူပဪဵ…။
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အခန့ံ (-၅)
လ်တ့လပ့္ခင့ံ
ႏျစ့ၿခာဲက့ူကးနပ့စ်ါ အာပ့စက့ခေဵရလာ႓၊ီ ရႊင့လန့ံူပဪဵပဪံစ်ါ မနက့ခင့ံမျါ အါံအင့ူတ်္ပည့ဵူနတယ့။
စဥ့ံစါံမာတယ့….သု..ဟာီ မျန့ အာီႀကိံ ကာီ ငဪဵအတ်က့ ူဖးါက့ဖးက့လာီက့ၿပိလါံ။ …ဒဪူတ်ဟါ
အာပ့မက့သက့သက့လါံ… …ဒဪမျ မဟီတ…
့ အူတ်ံနေ႓ အတု ထာီသုကာီ
ရျါူဖ်ခးင့စာတ့၊ ူတ်႔ဆဴီလာီစာတ့ူတ် ူပၚလါတယ့။ ဘယ့လာီရျါရပဪဵ.. ..ဟီတ့ၿပိ…ဟာီ မျန့အ…
ာီ
အေဒိ ူနရါတဝာီက့မျါပေ္ဖစ့ရမယ့…။ ……………………… ……………………….. ဒိနါံက မျန့အာီႀကိံ
ဘယ့ူရါက့သ်ါံလေ ရျင…
့ ……………….မူ္ပါတတ့ဘုံဗး။ ဆာီင့ရျင့က ဒိမျန့ အူဟါင့ံႀကိံ ႐ႈပ့တယ့ဆာီၿပိံ
ဝန့ထမ့ံတစ့ူယါက့ကာီ ပစ့ခာီင့ံလာီက့တါပေ။ ထာီအခာီက…
့ အူရံူပၚ အခးက့ူပံ ဥဨသဴမးါံနေ႓
အတု ူဆံ႐ဴီကါံတစ့စိံ ဆာီင့ူရျ႔သာီဆာီက့ူရါက့လါသည့။ …..ဒိအူပၚမျါ..ဗးာဲ႔။
အူပၚထပ့မျ ူအါ့သဴၾကါံလာီက့သည့။ ……..ထာ႓ူ
ီ နါက့…အူပၚထပ့မျူန၍ ူသ်ံအလာမ့ံလာမ့ံ္ဖင့ဵ
လုတစ့ူယါက့ကာီ သုတ႓သ
ာီ ယ့ခးလါၿပိံ ကါံူပၚတင့၍ သယ့ူဆါင့သ်ါံၾကသည့။ က်ၽန့မလည့ံ အူပၚထပ့မျ
ဆင့ံလါသုမးါံထေမျ တစ့ူယါက့က…
ာီ ..ဘါူတ်္ဖစ့ူနၾကတါလေ..ဟင့ မသာပဪဘုံဗးါ…။ အေဒိူကါင့ူလံ
အ္ပင့ထ်က့မလါတါ ၾကါတါကာီ သတာထါံမာတါနေ႓ မသကၤါလာ႓ီ သု႓အခန့ံကာီ ဖ်င့ဵၾကည့ဵၾကူတါဵ..
သု႓အခန့ံတစ့ခီလဴီံ မျန့ကေ်ူတ် မ်စါၾကေလ႓…
ာီ ။ သု႓ကာီယ့မျါလည့ံ…မျန့ကေ်ရျရါူတ်..မ်ူနတါပေ..။ ရျင…
့ ။
———————————အခန့ံ (-၆)
ူလါက…
ူမတၱါစစ့ရျာသုရ႔ေ အသာ ဆင့္ခင့တဴီ
ဤအလင့ံတစ့စက့ကာီ သင့ဵထေမျ
ထေ၌ူကါင့ံ္မတ့္ခင့ံကာီ

နတၱာ္ဖစ့ူအါင့ အဘယ့အၿငာဲံနေ႓
အဘယ့ူၾကါင့ဵ

သင့္ပဲခေဵူလသလေ…ူလါက။

မေဵူစခေဵရပဪသလေ..။…………………. ူလါက.. သင့ဵ

ငဪ္မင့၏။ အရာပ့္ဖစ့လးက့ူနသည့။ သင့မည့သည့ဵအရပ့မျ

အရာပ့္ပန့ူနပဪသနည့ံ။ ဤူကါင့ံ္မတ့္ခင့ံ အရာပ့္ဖစ့

အရါကာီ

အကးဥ့ံစဴ္ခင့ံမျ လ်တ့ကင့ံရန့... မည့သု...

ဤူလါကမျန့ကာီ ႐ာီက့ခ်မ
ေ ည့နည့ံ...?။

w
w
w

124

.b

ur
m

es
e

cl
as
s

ic

.c

om

ကာီမးာဲံ

www.burmeseclassic.com
ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ
ghost record

ကာီယ့ ူသဆဴီံ ူပးါက့က်ယ့သ်ါံခေဵသည့
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သုရႆဝဪ

www.burmeseclassic.com
ကာီယ့ ူသဆဴီံ ူပးါက့က်ယ့သ်ါံခေဵသည့
လ်န့ခေဵသည့ဵ ငဪံႏျစ့ ူလါက့က ္ဖစ့သည့။ ကာီယ့ဵ ခးစ့ဥိံသု အူၾကါင့ံကာီ ဘယ့ူတါဵမျ မူမဵသလာီ အေသည့
အူၾကါင့ံကာီလည့ံ

ကာီယ့

ဘယ့ူတါဵမျ

ူမဵမည့မဟီတ့။

အခီအခးာန့

္ပန့စဥ့ံစါံလျးင့လည့ံ

မူန႓တူန႓က ္ဖစ့ခေဵသလာီ မးက့လဴီံထေ ္ပန့္မင့လါသည့။ ဝာညါဥ့ .. ူလါူလါလတ့လတ့ ူသဆဴီံ ၿပိံသါံ
လု၏ ဝာညါဥ့။ အာပ့မက့ မက့လျးင့ ဘယ့ူတါဵမျ ဇါတ့လမ့ံ ဇါတ့က်က့ႏျင့ဵ မမက့တတ့ခေဵူသါ၊ ူနါက့ၿပိံ ...
အာပ့မက့ မက့ၿပိံ မနက့ ႏာီံလါလျးင့ ဘယ့ူတါဵမျ ထာီအာပ့မက့ကာီ လဴီံူစဵပတ့ူစဵ မျတ့မာူလဵမရျာူသါ
ကာီယ့သည့

အေဒိအာပ့မက့ကာီူတါဵ ႐ီပ့ရျင့ၾကည့ဵူနရသလာီ တစ့က်က့ခးင့ံ၊ တစ့ခန့ံခးင့ံ၊ အ္ဖစ့အပးက့

တစ့ခီခးင့ံကာီ

စ်ေစ်ေထင့ထင့

မျတ့မာူနခေဵသည့။

ထာီအူၾကါင့ံကာီ

မာဘမးါံ၊

သုငယ့ခးင့ံ

မးါံကာီ

ကာီယ့ ္ပန့လည့ ူ္ပါ္ပူသါ့လည့ံ ဘယ့သုမျ ကာီယ့ဵကာီ မယဴီၾက။ အာပ့မက့ မက့သည့ဟီ ဇါတ့လမ့ံဆင့၍
ကာီယ့ ူပဪက့ကရူတ် ူလျးါက့ူ္ပါ ူနသည့ဟီသါ သုတ႓ ာီ ယဴီၾကည့ၾကသည့။ အေဒိ အာပ့မက့ အူၾကါင့ံကာီ
ကာီယ့ ဝတၳဲ တစ့ပီဒ့လာီ စါူရံ ထါံဖာ႓ီ ူတ်ံထါံခေဵသည့။
၂ဝဝ၇

ခီႏျစ့

ဝန့ံကးင့ူလါက့က

္ဖစ့သည့။

ကာီယ့

အေဒိတီန့ံက

ူတါင့ူပၚ

ူဒသ

ရ်ါူလံ

တစ့ရ်ါမျါ ူရါက့ရျာ ူနသည့။ စာတ့စ၍
်ေ မက့ူသါ အာပ့မက့လည့ံ မဟီတ့၊ အူၾကါင့ံအရါ တာီက့ဆာီင့၍
မက့ူသါ အာပ့မက့လည့ံ မဟီတ့ဘေ ထာီအာပ့မက့သည့ ကာီယ့ဵည တစ့ညထေ ထုံထုံဆန့ံဆန့ံ ဝင့ူရါက့
လါခေဵသည့။ ယခီ ကာီယ့ူရံမည့ဵ အူၾကါင့ံအရါသည့ ဝတၳဲလည့ံ မဟီတ့၊ ူဆါင့ံပဪံလည့ံ မဟီတ့၊
အက့ူဆံလည့ံ မဟီတ့ပဪ။ ကာီယ့တာီင့ူရံ အတၳဲပၸတၱာ တစ့ခီလာီ ကာီယ့တာီင့ ၾကဴဲခေဵ ူတ်႔ခေဵူသါ အ္ဖစ့အပးက့
တစ့ခီကာီ

ဇါတ့ူၾကါင့ံ္ပန့

ူ္ပါ္ပသည့ဵ

ပဴီစဴမးာဲံ

္ဖစ့ူနလာမ့ဵမည့။

ဝာညါဥ့

အာပ့မက့ဟီ

ဆာီူပမေဵ

အခးာန့္ပည့ဵ ူၾကါက့စရါ ူကါင့ံူန္ခင့ံ မဟီတ့၊ ရယ့ရတါ ူတ်လည့ံ ပဪသည့။ ကာီယ့ဵ အာပ့မက့ ဆဴီံသည့
အထာ စါဖတ့သု အဖာ႓ီ ူၾကါက့စရါ ူကါင့ံခးင့မျလည့ံ ူကါင့ံလာမ့ဵမည့။ ကာီယ့ဵ အတ်က့ူတါဵ သဴူဝဂ
ရစရါ

ူတ်ူရါ၊

တီန့လႈပ့ူခးါက့ခးါံ

စရါူတ်ူရါ

အကီန့လဴီံ

ူရါႁပ်န့ံ

ူနခေဵသည့။

အေဒိ

အူၾကါင့ံကာီပေ ူရံမည့ဟီ ကာီယ့ ဆဴီံ္ဖတ့ လာီက့သည့။
ကာီယ့

…

ူသဆဴီံ

သ်ါံသည့။

ဟီတ့သည့

…

အာပ့မက့

စစခးင့ံ

မျါပင့

ကာီယ့

ူသဆဴီံၿပိံသါံ

လုတစ့ူယါက့ ္ဖစ့ူနခေဵၿပိ။ ကာီယ့ဵ ႐ီပ့အူလါင့ံ ဘယ့မျါလေ ကာီယ့မသာ၊ ကာီယ့ကာီယ့တာီင့၏ စာတ့ႏျင့ဵ ဝာညါဥ့
ကူတါဵ အသက့ရျင့လးက့ ႐ျာူနသည့။ ကာီယ့ဵူဘံမျါ ကာီယ့ဵလာီပေ ူသဆဴီံၿပိံသါံ အရင့ံႏျိံဆဴီံ သုငယ့ခးင့ံ
ရျာူနသည့။

ကာီယ့

ဘါူၾကါင့ဵ

ူသဆဴီံ

ခေဵသလေ

္ပန့စဥ့ံစါံ

မာသည့။

ကာီယ့ဵ

အါ႐ဴီမးါံ ူဝူဝဝဪံဝဪံ ူထ်ံူထ်ံူနါက့ူနါက့ .. စဥ့ံစါံ၍ မရ။ အူသအခးါ ္ပန့ စဥ့ံစါံ ၾကည့ဵူတါဵမျ
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ကာီယ့ ူသဆဴီံ ခေဵရသည့ဵ အ္ဖစ့ကာီ ္ပန့သတာရ ူတါဵသည့။ အ္ဖစ့ အပးက့က ရျင့ံရျင့ံူလံ။

www.burmeseclassic.com
ကာီယ့ရယ့ .. ကာီယ့ဵညိရယ့ .. ကာီယ့ဵ အရင့ံႏျိံဆဴီံ သုငယ့ခးင့ံရယ့ သဴီံူယါက့ ူတါင့ဥကၠလါပ နႏၵဝန့ူစးံ
အနိံ

လမ့ံမူပၚတ်င့

ဟာီင့ံလပ့ကါံ

တစ့စိံကာီ

ူမါင့ံႏျင့လးက့

ရျာသည့။

သုငယ့ခးင့ံ

တဥိံဥိံ

ဆိမျ ္ပန့လါ္ခင့ံ ္ဖစ့မည့ ထင့သည့။ ထာီအခးာန့ ကာီယ့တ႓ ာီ ကါံကာီ ကီန့ကါံႀကိံ တစ့စင့ံ ူရျ႔တည့ဵတည့ဵမျ
အရျာန့ႏျင့ဵ ဝင့တာီက့သည့။ ကာီယ့ မးက့လဴီံ မျာတ့လာီက့သည့။ နါကးင့မႈ မရျာ၊ ူၾကါက့လန့႓မႈ မရျာ … ႐ီတ့တရက့
ကာီယ့ ူသဆဴီံ သ်ါံသည့။ ူသဆဴီံ ၿပိံူသါ ကာီယ့ဵ အူလါင့ံူကါင့သည့ ူရျ႔ဆက့ ္ဖစ့ူသါ ကာစၥူတ်ကာီ
ဘါမျ သာႏီာင့္ခင့ံ မရျာူတါဵ။ ကာီယ့ဵ ္ဖစ့တည့မႈ အလဴီံစဴီ ခဏူလံ ူပးါက့သ်ါံသည့။ ခဏူနူတါဵ ကာီယ့သည့
ကာီယ့ဵဝာညါဥ့ ႏျင့ဵအတု ူလထေတင
် ့ ပးဴဝေလးက့ ရျာူနၿပိ။ သဴီံူယါက့လဴီံ ကါံတာီက့ ခဴရ္ခင့ံ ္ဖစ့ူသါ့လည့ံ
ကာီယ့ဵညိကာီ ရျါမူတ်႔ူတါဵ။ သု မူသဘုံဟီ ထင့သည့။ ကာီယ့ႏျင့ဵ ကာီယ့ဵ သုငယ့ခးင့ံ တာ႓သ
ီ ါ ူသဆဴီံ
သ်ါံသည့ဟီ ကာီယ့ဵစာတ့ထေ အလာီလာီ သာလာီက့သည့။ ခဏူနူတါဵ ကာီယ့ႏျင့ဵ ကာီယ့ဵ သုငယ့ခးင့ံသည့ ကာီယ့ဵအာမ့
အဝင့ူပဪက့ ူ္ခနင့ံခဴီတင
် ့ ထာီင့လးက့သါံ ူရါက့ရျာ ူနၾကသည့။
ထုံဆန့ံတါက ူသဆဴီံ ၿပိံမျန့ံ သာူသါ့လည့ံ ကာီယ့တ႓ႏ
ာီ ျစ့ဥိံ စာီံရာမ့ ူၾကါက့လန့႓္ခင့ံ မ္ဖစ့မာၾက။ အသက့
ရျင့ူနစဥ့ တီန့ံကလာီပေ ူပဪဵူပဪဵပဪံပဪံ။ ကာီယ့တ႓ာီ ႏျစ့ဥိံ အနါံတ်င့ ကာီယ့ဵစက့ဘိံူလံ ရျာူနသည့ကာီ မျတ့မာသည့။
ကာီယ့ဵ သုငယ့ခးင့ံက ကာီယ့ဵကာီ ူ္ပါသည့။
“ူဟဵူကါင့ .. ငဘီန့ံ၊ ငဪတာ႓ီ ႏျစ့ူယါက့က ူသၿပိံ ဝာညါဥ့ ္ဖစ့ူနတါ ဆာီူတါဵ ငဪတာ႓က
ီ ာီ ဘယ့သုမျ ္မင့ရမျါ
မဟီတ့ဘုံ၊ မင့ံနေ႓ငဪ စက့ဘိံ ူလျးါက့စိံၿပိံ လမ့ံမျါ ူတ်႔တေဵ ူကါင့မူလံ ူတ်ကာီ လာီက့ူနါက့ ရူအါင့”
ကာီယ့ သူဘါတု လာီက့သည့။ သုငယ့ခးင့ံက ူရျ႔မျ စက့ဘိံ နင့ံၿပိံ ကာီယ့က အူနါက့ ထာီင့ခဴီမျ ထာီင့၍
လာီက့သည့။

လမ့ံူပၚမျ

လုမးါံ

တစ့ူယါက့နါံူရါက့ူတါဵ
အရျာန့ူလျးါဵူပံသည့။

ကာီယ့တ႓က
ာီ ာီ

သုငယ့ခးင့ံက

ထာီူကါင့မူလံ

မ္မင့ႏီာင့ဘုံဟီ

ထင့သည့။

ထာီမာန့ံကူလံအနါံသာ႓ ီ

ူခဪင့ံကာီ

ကာီယ့ပီတ့လာီက့သည့။

ူကါင့မူလံ

စက့ဘိံကာီကပ့နင့ံ၍
ကာီယ့ဵစာတ့ထေ

ထင့တါ

က ူကါင့မူလံ ူနါက့လျည့ဵ ၾကည့ဵလျးင့ ကာီယ့တ႓က
ာီ ာီ ္မင့မည့ မဟီတ့။ မ္မင့ ရူသါ အရါဝတၳဲ တစ့ခီက
သု႓ူခဪင့ံကာီ လါပီတ့္ခင့ံကာီ သာသါ် ံလျးင့ ူကါင့မူလံ ူၾကါက့လန့႓ သ်ါံမည့ဟီ ထင့ခေဵသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ ...
ကာီယ့တ႓ာီ မူအါင့္မင့ပဪ။ ဘါူၾကါင့ဵမျန့ံ မသာ။ ူကါင့မူလံသည့ ကာီယ့တ႓ ာီ ႏျစ့ဥိံ၏ တစ့ကာီယ့လဴီံကာီ
မ္မင့ရူသါ့လည့ံ ကာီယ့တ႓၏
ာီ ူခဪင့ံူတ်ကာီူတါဵ ္မင့ူနရသည့။ ကာီယ့တ႓က
ာီ ာီ သုူလျါင့ူ္ပါင့၍ ူအါ့ဟစ့ၿပိံ
ကးန့ခေဵူလသည့။
ကာီ

ကာီယ့တ႓ာီ

ထပ့၍စမ့ံသပ့ၾကည့ဵသည့။

ူခဪင့ံူတ်္မင့ူနၾကူလသည့။

၍ူလျါင့ူ္ပါင့သူရါ့ၾကသည့။

ကာီယ့တ႓ႏ
ာီ ျစ့ဥိံကာီ

စာတ့ပးက့လက့ပးက့္ဖင့ဵ

လုတာီင့ံ

ကာီယ့တ႓ႏ
ာီ ျစ့ဥိံ

သုတ႓ူ
ာီ ၾကါက့လန့႓ရမည့ဵအစါံ
ကာီယ့တ႓ႏ
ာီ ျစ့ူယါက့

္ပန့လည့

ကာီယ့ဵအာမ့ကာီ

္ပန့လါ

ခေဵၾကသည့။
ထာီအခးာန့တ်င့ ညူနူစါင့ံူနၿပိ ္ဖစ့သည့။ အာမ့မျါ ဘယ့သုမျလည့ံ ရျာၾကပဴီမရ။ ကာီယ့တ႓ ာီ ႏျစ့ဥိံတည့ံ။ ကာီယ့တ႓ာီ
အာမ့မျါဆက့၍

ထာီင့မူနခးင့ူတါဵ။

ဒဪနေ႓ပေ

ကာီယ့ႏျင့ဵသုငယ့ခးင့ံ

လမ့ံမူပၚ

ူ္ခဥိံတည့ဵရါူလျးါက့လါ

ခေဵၾကသည့။ လမ့ံူပၚမျါလည့ံ ဘယ့သုမျမူတ်႔။ တစ့ူလါကလဴီံမျါ .. ကာီယ့တ႓ာီ ႏျစ့ူယါက့တည့ံလါံ၊
ကာီယ့တ႓ႏ
ာီ ျင့ဵ ဘဝတု ဝာညါဥ့ ူတ်ကာီလည့ံ မူတ်႔ရ။ ညူန ူမျါင့ူမျါင့ရိရိတ်င့ ကာီယ့တ႓ာီ ႏျစ့ဥိံ လုသုူလံပဪံ
တာတ့ဆာတ့၍ ူၾကါက့စရါ ူကါင့ံူလါက့ူအါင့ အထိံကးန့ူနူသါ လမ့ံမူပၚ ူလျးါက့ူနၾကသည့။ ထာီ
တစ့ဥိံက အရပ့ရျည့ရျည့ ပာန့ပာန့။ သုတ႓ႏ
ာီ ျစ့ဥိံ အတုတု ူလျးါက့လါၾကသည့။ ကာီယ့ႏျင့ဵ ကာီယ့ဵသုငယ့ခးင့ံလာီ
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သုတ႓ာီ ႏျစ့ဥိံသည့လည့ံ ူသဆဴီံၿပိံသါံ ဝာညါဥ့ႏျစ့ူကါင့ ္ဖစ့၍ ူနသည့။

om

အခးာန့မျါပေ ကာီယ့တ႓ူ
ာီ ရျ႔မျါ လုႏျစ့ူယါက့ ူပၚလါသည့။ တစ့ဥိံက အရပ့ပီပီ လုူကါင့လဴီံလဴီံူလံ။

www.burmeseclassic.com
ထာီလုႏျစ့ူယါက့ႏျင့ဵ
ႏျစ့ူယါက့ႏျင့ဵ
ၾကသည့။

အတုတုူလျးါက့သ်ါံဖာ႓ ီ

ဘါစကါံမျမူ္ပါ္ဖစ့၊

ူလံူယါက့

ကာီယ့တ႓ႏ
ာီ ျစ့ူယါက့

မာတ့မဖ်႔ေ ္ဖစ့ပဪဘေ

ူဘံတာီက့တန့ံစိ၍

ဆဴီံ္ဖတ့လာီက့ၾကသည့။

မာတ့ူဆ်္ဖစ့သ်ါံၿပိံ

္ဖစ့သည့။

လမ့ံအတုတု

ဘယ့ဘက့အစ်န့မျါ

သုတ႓ာီ

ူလျးါက့မာ

ပာန့ပာန့ရျည့ရျည့

ဝာညါဥ့၊

သု႓ ူဘံမျါ ပီပီလဴီံလဴီံ ဝာညါဥ့၊ အေဒိ ူဘံမျါ ကာီယ့၊ ကာီယ့ဵူဘံမျါ ကာီယ့ဵသုငယ့ခးင့ံ အစဥ့လီာက့ ္ဖစ့သည့။
ထာီအခးာန့မျါ မူမျးါ့လင့ဵတါတစ့ခီ ္ဖစ့လါသည့။ ပာန့ပာန့ရျည့ရျည့ လု၏ ကီတ့အကးႌ ူဘံအာတ့ ထေမျ ပာီက့ဆဴ
တစ့ူထါင့တန့ တစ့အီပ့ကာီ ခပ့ပီပီ လုက ႐ီတ့တရက့ ႏာႈက့လာီက့သည့။ ပာန့ပာန့ရျည့ရျည့ လုက အေဒဪကာီ မသာ။
ႏာႈက့ၿပိံၿပိံ ခးင့ံမျါပင့ ခပ့ပီပီလုက အေဒိ တစ့ူထါင့တန့ ပာီက့ဆဴအီပ့ကာီ ကာီယ့ဵလက့ထထ
ေ ည့ဵ၍ ူလသဴ
တာီံတာီံ္ဖင့ဵ “ခဏ သာမ့ံူပံထါံ” ဟီ ူ္ပါသည့။ အူယါင့ူယါင့ အမျါံမျါံ္ဖင့ဵ ကာီယ့ ယုထါံလာီက့မာသည့။
ခဏူနူတါဵ

ပာန့ပာန့ရျည့ရျည့လုက

သု႓အာတ့ထက
ေ ပာီက့ဆဴ

ူပးါက့ူနူၾကါင့ံသာသါ် ံၿပိံ

ကာီယ့တ႓ ာီ

သဴီံူယါက့ဘက့ လျည့ဵလါသည့။ သု႓မးက့ႏျါမျါ ူဒဪသ အရာပ့အူယါင့ ူတ်ႏျင့ဵ။
အ္ဖစ့အပးက့က အလ်န့္မန့သည့။ သု လျည့ဵလါလါခးင့ံ ဘါမျ မူ္ပါရ ူသံခင့မျါ ခပ့ပီပီ လုက သု႓လက့ထေ
ဖ်က့ထါံူသါ ဓါံူ္မႇါင့ကာီ ထီတ့ကါ ထာီပာန့ပာန့ရျည့ရျည့လု၏ ဝမ့ံဗာီက့ကာီ အါံကီန့ ထာီံခးလာီက့သည့။ ပာန့ပာန့
ရျည့ရျည့ ဝာဉါဥ့သည့ အဴဵၾသမႈတဝက့၊ ူဒဪသတဝက့ ပဪဝင့ူသါ မးက့ႏျါ္ဖင့ဵပင့ လေကးူသဆဴီံသ်ါံူလသည့။
ခပ့ပီပီ လုက ဓါံကာီ ္ပန့သာမ့ံၿပိံူနါက့ ကာီယ့ဵကဘ့ လျည့ဵလါၿပိံ ကာီယ့ဵကာီ ူ္ပါသည့။
“ပာီက့ဆဴ သာမ့ံူပံတါ ူကးံဇုံပေ .. ူပံူတါဵ၊ ရၿပိ”
ကာီယ့ဵဆိက

ပာီက့ဆဴအီပ့ကာီ

ူတါင့ံယုၿပိံူနါက့

ခပ့ပီပီဝာဉါဥ့သည့

ကာီယ့တ႓ႏ
ာီ ျစ့ဥိံႏျင့ဵ

လမ့ံခ်ေ

သ်ါံူလသည့။ ူသၿပိံသါံ လုသည့ ပာီက့ဆဴကာီင့၍ ရသလါံ၊ ူနါက့ၿပိံူသၿပိံသါံ ဝာဉါဥ့သည့ ဓါံႏျင့ဵ
ထပ့အထာီံခဴရလျးင့ ထပ့မဴ၍ ူသဆဴီံတတ့သလါံ၊ ူသၿပိံူသါသုမးါံအတ်က့ ထာီပာီက့ဆဴသည့ ဓါံႏျင့ဵ ထာီံ၍
လီယု

ရူလါက့ူအါင့

ဗလါဟင့ံလင့ံ

္ဖစ့မူနဘေ

တန့ဖာီံရျာူနူသံသလါံ၊
ူလါဘူမါဟမးါံ

ူသဆဴီံၿပိံသုတ႓၏
ာီ

ကပ့ၿငာ၍

စာတ့

ူနႏီာင့ူသံသလါံ။

ဝာဉါဥ့သည့

ကာီယ့

…

ဘါကာီမျ

နါံမလည့ႏီာင့။ စာတ႐
့ ႈပ့၍ .. ူၾကါက့လန့႓၍ … တီန့လႈပ့ူခးါက့ခးါံ၍ ကာီယ့တ႓ာီ အာမ့ကာီ္ပန့လါခေဵသည့။
ကာီယ့ဵကာီယ့ကာီ

ူသဆဴီံၿပိံသါံမျန့ံသာူသါ့လည့ံ

ူၾကါက့လန့႓သည့ဵ

ခဴစါံမႈမ႐ျာခေဵသည့ဵ

ကာီယ့သည့

အခီ ူၾကါက့လန့႓၍ ူနသည့။ ကာီယ့ … မူသခးင့ူတါဵ။ ူသဆဴီံၿပိံသါံ လုတစ့ူယါက့ အ္ဖစ့ကာီ ခဴယုဖ႓ ာီ
ကာီယ့ ူၾကါက့လါသည့။ ကာီယ့ … အာမ့ကာီ အ္မန့ ္ပန့ူ္ပံ လါခေဵသည့။
အာမ့္ပန့ ူရါက့ူတါဵ တစ့အာမ့လဴီံအႏျ႓ဴ အူမဵကာီ ကာီယ့ရျါသည့။ အူမ အာမ့ူပၚထပ့ သု႓အခန့ံူလံထေမျါ ရျာူန
လာမ့ဵမည့ဟီ ကာီယ့အလာီလာီ သာူနသည့။ အူပၚထပ့တက့၍ အူမဵအခန့ံူလံထေ ဝင့လာီက့ူတါဵ အူမက
အာပ့ရါူပၚမျါ ူခဪင့ံကာီ လက့္ဖင့ဵ ူထါက့၍ လျေူနသည့။ ကာီယ့ဵကာီ အူမက “ဘါလေ” ဟုူသါ သူဘါ္ဖင့ဵ
မးက့လဴီံူဝဵၾကည့ဵသည့။ ကာီယ့ ူသဆဴီံသ်ါံတါကာီ အူမ အခီထာ မသာူသံတါူတါဵ မ္ဖစ့ႏီာင့။ ဒဪဆာီ ဘါလာ႓ ီ
ကာီယ့ဵအတ်က့

ပုူဆ်ံဝမ့ံနည့ံ

မူနတါလေ။

အေဒဪူတ်စဥ့ံစါံမာၿပိံ

ကာီယ့ခဏူတါဵ

ူတ်ူဝသ်ါံသည့။

ခဏူလံပေ … ကာီယ့ အူမါတူကါ အူမဵကာီ ူတါင့ံဆာီမာသည့။ အူမဵကီတင့ူဘံမျါ ဒုံူထါက့လးက့။
“အူမ .. သါံအတ်က့ ဘီန့ံႀကိံူတ် ပင့ဵၿပိံ ူရစက့ခး အမျးူဝ ူပံပဪ .. သါံ .. လု္ပန့္ဖစ့ခးင့တယ့”

ကါံတာီက့၍မူသခင့က

အူ္ခအူနကာီ

္ပန့ူရါက့သ်ါံမည့၊

အသက့္ပန့ရျင့လါမည့ဟီ

.c

ကာီယ့သည့

om

ကာီယ့ဵစာတ့ထတ
ေ ်င့ အူမသါ ဘီန့ံႀကိံူတ်ပင့ဵၿပိံ ကာီယ့ဵအတ်က့ အလႉအဒဪန့ံ ္ပဲလီပ့၍ အမျးူဝူပံလျးင့
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ထင့ူနသည့။

www.burmeseclassic.com
အေဒိ အတီာင့ံပေ စ်ေစ်ေ္မေ္မေ ယဴီၾကည့ ူနမာသည့။ ကာီယ့ .. ဝာညါဥ့ ဘဝမျါ မူနခးင့ူတါဵ။ လ်တ့ရါ က်ၽတ့ရါ အ္ခါံ
ဘဴီဘဝ တစ့ခီကာီလည့ံ မသ်ါံခးင့။ ကာီယ့ အူမဵသါံ ္ပန့္ဖစ့ခးင့သည့။ ကာီယ့ မူသဆဴီံခင့ အခးာန့က ဘဝကာီပေ
မက့မက့ူမါူမါ

္ပန့လာီခးင့သည့။

ကာီယ့ူ္ပါတါကာီ

အူမစာတ့မဝင့စါံဘုံလါံ။

အူမသည့

ဝန့ူကးတမ့ံူကး ပဴီစဴမးာဲံ္ဖင့ဵ “ူအံ .. ူအံ” ဟီသါ ္ပန့ူ္ဖသည့။ ကာီယ့နည့ံနည့ံ စာတ့ပးက့သါ် ံသည့။ ကာီယ့
အူမဵကာီ လါ၍ စူနါက့ူနသည့ဟီ အူမထင့ူနသလါံ။ ဒဪမျမဟီတ့ ကာီယ့ဵကာီ အူမမလာီခးင့ူတါဵဘုံလါံ။
ကာီယ့ … ထပ့၍ ူ္ပါမာသည့။ “သါံ အူရံႀကိံလာ႓ီ ူ္ပါူနတါ အူမ ... တကယ့ ... သါံ ... သါံကာီ
အလႉအဒဪန့ံလီပ့ အမျးူဝ ူပံပဪ .. သါံ ခးက့ခးင့ံ လု္ပန့္ဖစ့လါမျါ အူမ … လီပ့ူပံပဪူနါ့”
ကာီယ့ ူ္ပါၿပိံူတါဵ ူအါက့ထပ့ကာီ္ပန့၍ ူ္ပံဆင့ံလါခေဵသည့။ ကာီယ့ဵသုငယ့ခးင့ံကူတါဵ အာမ့ူပဪက့ဝမျါ။
သုက ဘါမျ အပုအပင့မရျာသလာီမးာဲံ ဂစ့တါထာီင့တိံ ူနသည့။ ကာီယ့ အါံူလးါဵညႇာဲံႏ်မ့ံစ်ါ သု႓အနါံ ထာီင့ခး
လာီက့မာသည့။ အခီ .. ကာီယ့ ဘါလီပ့ ရမလေ။ ဘါူတ်ဆက့္ဖစ့လါဥိံမလေ။ ဘါမျ ဆက့၍မူတ်ံႏီာင့ခင့
ကာီယ့ႏျင့ဵ

ကာီယ့ဵသုငယ့ခးင့ံအၾကါံသာ႓ီ

မာီံူပၚမျ

စါရ်က့လာပ့အရျည့ႀကိံတစ့႐်က့

္ဖည့ံ္ဖည့ံခးင့ံ

ကးလါသည့။ ူကါင့ံကင့မျ တန့ခာီံရျင့တဥိံဥိံက ကာီယ့တ႓ဆ
ာီ ိ ူရါက့ူအါင့ လႊတ့ခးလာီက့သည့ဵ ပဴီစဴမးာဲံ။
ကာီယ့ႏျင့ဵ သုငယ့ခးင့ံ အေဒိစါကာီ ယု၍ ဖတ့ၾကည့ဵ မာသည့။
“မင့ံတာ႓ီ ႏျစ့ူယါက့ဟါ အသက့ရျင့စဥ့ လု႓ဘဝမျါ တီန့ံကလည့ံ မူကါင့ံမႈူတ် အမးါံႀကိံ လီပ့ခေဵတယ့။
ဒိူတါဵ အခီ ဝာညါဥ့ဘဝကူန လ်န့ူ္မါက့ရင့ မင့ံတာ႓ႏ
ီ ျစ့ူယါက့ ငရေမျါ ႏျစ့ူပဪင့ံတစ့သန့ံတာတာ ငရေကးခဴ
ရလာမ့ဵမယ့။ အေဒိငရေကူန လ်တ့ရင့လည့ံ မင့ံတာ႓လ
ီ ု္ပန့္ဖစ့မယ့လ႓ာီ မစဥ့ံစါံနေ႓။ မင့ံတာ႓ီ ႏျစ့ူယါက့ ပီရ်က့ဆာတ့
ဘဝကာီ ူရါက့သ်ါံ ၾကလာမ့ဵမယ့”
စါကာီဖတ့ၿပိံူတါဵ ကာီယ့ ... တီန့ယင့ူနသည့။ ဘါူမျးါ့လင့ဵခးက့မျ မရျာူတါဵ။ ကာီယ့တ႓ ာီ တကယ့ပေ လု႓ဘဝ
တီန့ံက မူကါင့ံမႈူတ် အမးါံႀကိံ လီပ့ခေဵသလါံ။ သုမးါံူတ်လာီ ူန႓စဥ့ဘဝ ရျင့သန့မႈ္ဖင့ဵ ူနထာီင့ခေဵသည့။
ပဴီမျန့အတာီင့ံ စါံူသါက့သါ် ံလါသည့။ သုမးါံတကါူတ်လာီ ကာီယ့ဵမျါ ူကါက့ကးစ့ စဥ့ံလေစာတ့ အနည့ံငယ့
ရျာသည့။ ္ဖဳစင့ၾကင့နါစာတ့ အနည့ံငယ့ရျာသည့။ ကာီယ့ လုူပဪင့ံ မးါံစ်ါကာီ အမျန့အတာီင့ံလည့ံ ူ္ပါခေဵဖုံသည့။
လာမ့ညါ၍လည့ံ ူ္ပါခေဵဖုံသည့။ ကာီယ့ … သုလာီကာီယ့လာီပေ ရျင့သန့ူနထာီင့ခေဵတါပဪ။ ူသခးါတါ တစ့ခီကူတါဵ
ကာီယ့ ဘယ့သ႓အ
ု ူပၚမျါမျ အႀကိံအကးယ့ ထာခာီက့ နစ့နါ ဆဴီံ႐ဴႈံ ူစလာီစာတ့္ဖင့ဵ မမာီက႐
့ ာီင့ံခေဵ၊ မယီတ့မါခေဵ။ ဒဪ္ဖင့ဵ
ကာီယ့ဵကာီ ဘါလာ႓င
ီ ရေသ႓သ
ာီ ါ် ံရမည့ဟီ ူစလႊတ့ပဪသနည့ံ။ ကာီယ့္ပဲခေဵူသါ အကီသာီလ့မးါံကာီသါ ူရတ်က့၍
ကာီယ့လီပ့ခေဵဖုံူသါ ူကါင့ံမႈမးါံသည့ အရါမထင့ူတါဵဘုံလါံ။ ငရေကလ်တ့လျးင့လည့ံ ကာီယ့သည့
လု္ပန့္ဖစ့ခ်င့ဵမရျာတေဵ။ လု႓အ္ဖစ့ထက့ မးါံစ်ါ နာမ့ဵပဪံူသါ တရာစါၦန့တစ့ူကါင့ဘဝသာ႓သ
ီ ါ ူရါက့ရမည့တဵ။ေ

ကာီယ့ … အရမ့ံကာီ ူၾကါက့လန့႓ူနမာၿပိ။ ကာီယ့ဵ သုငယ့ခးင့ံကာီ ၾကည့ဵူတါဵ သုလည့ံ တီန့လႈပ့ူခးါက့ခးါံ ူနပဴီ
ရသည့။ ဂစ့တါဆက့မတိံႏီာင့ူတါဵ။ ကာီယ့ ... ဒိလာီ လ်ယ့လ်ယ့ူတါဵ

အ႐ဴႈံမူပံလာီက့ခးင့ပဪ။ ကာီယ့

လု္ပန့္ဖစ့ခးင့သည့။ ကာီယ့ မူသဆဴီံခးင့ူတါဵ။ ဝာညါဥ့တစ့ူကါင့ဘဝ္ဖင့ဵ ဆက့၍မူနလာီူတါဵ။ ကာီယ့
အခီူန

အသက့္ပန့ရျင့ခ်င့ဵ

မရလျးင့

…

လု္ပန့္ဖစ့ခ်င့ဵမရလျးင့

ကာီယ့ဘယ့ူတါဵမျ

လု႓အ္ဖစ့၏

အခ်င့ဵအူရံကာီ ္ပန့လည့ရရျာမျါမဟီတ့ူတါဵဟီ ထင့လါသည့။ ကာီယ့ ... လက့မခဴႏီာင့ပဪ။ ကာီယ့လု္ပန့္ဖစ့မျ

.c

တစ့ူယါက့တည့ံသါရျာသည့။ အူမ .. ကာီယ့ဵကာီ ကယ့တင့ ႏီာင့လာမ့ဵမည့။ ကာီယ့ဵကာီ ရည့စုံ၍ အလႉအဒဪန့ံ

om

ရမည့။ ကာီယ့ … ္ဖစ့ႏီာင့လျးင့ အခီခးက့ခးင့ံ အသက့္ပန့ရျင့ခးင့သည့။ ကာီယ့ဵကာီ ကယ့တင့ႏီာင့သုမျါ အူမ
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တခီခီ ခးက့ခးင့ံ္ပဲူပံလျးင့ ကာီယ့ လု္ပန့ ္ဖစ့လာမ့ဵမည့။

www.burmeseclassic.com
ကာီယ့ အူမဵ အခန့ံူလံ ထေသ႓ာီ ူသ်ံ႐ုံူသ်ံတန့ံ ္ပန့၍ တက့လါခေဵသည့။ သါံကာီ ကယ့ပဪ … ူမူမ။
“အူမ .. သါံကာီကယ့ပဪ … အူမသါံအတ်က့ အလႉဒဪနမလီပ့ူပံရင့ .. အမျးမူဝူပံရင့ သါံငရေကာီ
သ်ါံရူတါဵမယ့၊ ၿပိံရင့ သါံပီရ်က့ဆာတ့္ဖစ့ူတါဵမယ့၊ သါံ ... လု္ပန့္ဖစ့ခးင့တယ့၊ အသက့္ပန့ရျင့ ခးင့တယ့၊
အူမ အခီူန တခီခီလီပ့ူပံရင့ သါံခးက့ခးင့ံ အသက့္ပန့ရျင့လါမျါ အူမရေ႔၊ သါံကာီ ကယ့ပဪ အူမရယ့ …
သါံ ဝာညါဥ့မ္ဖစ့ခးင့ဘုံ .. သါံမူသခးင့ဘုံ … သါံကာီ အူမတာ႓ီ အနါံမျါပေ ူနခ်င့ဵူပံပဪအူမရယ့ ..”
အူမဵ ကီတင့ူဘံထီာင့၍ ကာီယ့ အဆက့မ္ပတ့ူ္ပါူနမာသည့။ အူမကူတါဵ ခီနကအတီာင့ံပင့ မတီန့
မလႈပ့၊ ူအံတာူအံစက့မးက့ႏျါႏျင့ဵ ကာီယ့ဵကာီၾကည့ဵ၍သါူနသည့။ ကာီယ့ဝမ့ံနည့ံသ်ါံသည့။ အူမ ကာီယ့ဵကာီ
မလာီခးင့ူတါဵတါူသခးါၿပိ။ ကာီယ့ ူသဆဴီံသ်ါံတါကာီသာလးက့န႓ ေ အူမကာီယ့ဵအတ်က့ ပုူဆ်ံဝမ့ံနည့ံမႈလည့ံ
မ္ဖစ့၊ အခီ ကာီယ့ူတါင့ံဆာီတါကာီလည့ံ စာတ့ဝင့စါံပဴီမူပၚ။ ကာီယ့ … ငရေသ႓ာီသါ သ်ါံရူတါဵမည့ ထင့သည့။
ူမျးါ့လင့ဵခးက့မေဵသုတ႓၏
ာီ
ကာီယ့ဵရင့ထမ
ေ ျါ

ထဴီံစဴအတာီင့ံပင့

ဗလါဟင့ံလင့ံပ်င့ဵလးက့။

ကာီယ့ူခဪင့ံငာီက့စာီက့ခး၍
အာမ့ူရျ႔တဴခဪံူပဪက့

ူအါက့ကာီ္ပန့ဆင့ံ

ူရါက့ူတါဵ

လါခေဵသည့။

သုငယ့ခးင့ံူဘံ

္ပန့ထာီင့

လာီက့သည့။ ကာီယ့ သု႓ကာီ ၾကည့ဵလာီက့ မာသည့။ သ်ါံၿပိ … တကယ့ဵကာီ အခးာန့ ကးၿပိ ထင့သည့။ ကာီယ့ဵ
သုငယ့ခးင့ံသည့

ခီနကလာီ

ပဴီစဴမးာဲံ

မရျာူတါဵ။

သု၏တစ့ကာီယ့လဴီံ

အ္ဖဳူရါင့အမႈန့မးါံအ္ဖစ့

တ္ဖည့ံ္ဖည့ံ ူ္ပါင့ံလေလါူနသည့။ သု႓ကာီ လါူရါက့ ူခၚငင့ၿပိထင့သည့။ ကာီယ့ဵမးက့စာူအါက့မျါပင့ ကာီယ့ဵ
သုငယ့ခးင့ံသည့

လုခႏၶါကာီယ့

အစာီင့အခေအ္ဖစ့မျ

အ္ဖဳူရါင့

အမႈန့အစမးါံအ္ဖစ့သ႓ ာီ

ူ္ပါင့ံ

လေ၍ ူပးါက့က်ယ့ူနၿပိ။ ကာီယ့ ဘါမျမတတ့ႏီာင့ပဪ။ ကာီယ့ … ူသ်ံပးက့ူခးါက့ခးါံစ်ါ ၾကည့ဵူနခေဵရသည့။
ကာီယ့ … ကာီယ့ဵကာီူရါ ဘယ့ူတါဵ လါူခၚမလေ။ ကာီယ့ ... သ်ါံရူတါဵမည့။ ဒိူလါကႀကိံထေကူန ကာီယ့
အၿပိံတာီင့ ူပးါက့က်ယ့သါ် ံရူတါဵမည့ဟီ ထုံထုံဆန့ံဆန့ံခဴစါံလါရသည့။ ကာီယ့ခးစ့ူသါသုမးါံ အနါံသာ႓ ီ
ကာီယ့ ဘယ့ူတါဵမျ ္ပန့ူရါက့လါႏီာင့မျါမဟီတ့ူတါဵ။ ကာီယ့လည့ံ မၾကါခင့ အ္ဖဳူရါင့အမႈန့ကူလံမးါံ
အ္ဖစ့သ႓ာီ ္ဖည့ံ္ဖည့ံခးင့ံူရါက့ရျာူတါဵမည့။ သုတ႓ာီ ကာီယ့ဵကာီတာီက့စါံ ဝဪံမးာဲသ်ါံူတါဵမည့။
ကာီယ့ဵသုငယ့ခးင့ံသည့

တစ့ကာီယ့လဴီံ

ူပးါက့ကယ
် ့စ္ပဲူနၿပိ။

သု႓တစ့ကာီယ့လဴီံမျါ

ဘယ့ဘက့

လက့ကာီသါ ္မင့ရူတါဵသည့။ သု အဆဴီံတီာင့ ူပးါက့က်ယ့လီ ဆေဆေတင
် ့ သု၏လက့ထာပ့ဖးါံူလံႏျင့ဵ ကာီယ့ဵ
ပီခဴီံကာီ လါူရါက့ထာတ႓ာီ သ်ါံသည့။ သု ကာီယ့ဵကာီ ူနါက့ဆဴီံႏႈတ့ဆက့္ခင့ံ္ဖစ့သည့ဟီ ကာီယ့သာလာီက့သည့။
သု႓

လက့ဖးါံူလံကာီ

ကာီယ့

လျမ့ံဆ်ေထါံလာီက့ဖ႓ာီ

ႀကာဲံစါံူသါ့လည့ံ

မရူတါဵ။

သု

ကာီယ့ဵအနါံမျ

အၿပိံတာီင့ ူပးါက့က်ယ့သါ် ံၿပိ။ ကာီယ့ အလာီလာီ သာလာီက့သည့။ ကာီယ့လည့ံ မၾကါခင့ ဒိလာီပေ ူပးါက့က်ယ့
သ်ါံရူတါဵမည့။ ူတ်ံူနတီန့ံအခးာန့မျါပင့ ကာီယ့ဵူ္ခူထါက့ူတ် ူပဪဵပဪံ၍လါကါ မရျာူတါဵသလာီ ခဴစါံ
လာီက့ရသည့။ ကာီယ့လည့ံ တ္ဖည့ံ္ဖည့ံ ူပးါက့က်ယ့စ္ပဲလါသည့။ အခးာန့ကးၿပိ ္ဖစ့သည့။ ဘါကာီမျ
မူတ်ံူတါဵဘေ ကာီယ့ဵမးက့လဴီံ မးါံကာီ ခပ့တင့ံတင့ံ မျာတ့ထါံ လာီက့မာ ူလသည့။
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ghost record

ူလယုရါတာမ့ံ စာမ့ံၾကသည့
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ူလယုရါတာမ့ံ စာမ့ံၾကသည့
္မစ့ကမ့ံနဖုံတ်င့

ထိံထိံမါံမါံ

ူပဪက့ူရါက့ူနသည့ဵ

အီပ့ဆီာင့ံူနူသါ

မီတ့ဆာတ့တ႓ာီ ဖါံလးါံကးူနသည့ကာီ အူဝံမျပင့ ္မင့ႏာီင့ပဪသည့။

ူညါင့ပင့ႀကိံတ်င့

္မစ့ကာီ္ဖတ့သန့ံကါ

ူညါင့

တာီက့ခတ့

လါူသါ ူအံစက့ူနသည့ဵ ူလတာ႓က
ီ
ူညါင့ရ်က့မးါံကာီ ္ဖန့ံကနေ လႈပ့ခဪသ်ါံူစသည့။ ူကါင့ံကင့က
တရာပ့ရာပ့ မာႈင့ံလါခီာက့ ူလတာီံသဴမးါံ တူဝဪူဝဪ ဆုညဴလါသည့။ မၾကါမိ မီာံရ်ါူတါဵမည့။
အူ္ပံအလႊါံ အာပ့တန့ံတက့ရန့ ပးဴလါူသါ ငျက့တစ့အီပ့မျလ်၍
ေ
လုသုတာတ့ဆာတ့ူနူသါ ူညါင့ပင့
ႀကိံအနိံသာ႓ီ ခပ့သီတ့သီတ့ ူလျးါက့လျမ့ံလါသုမျါ အမးာဲံသါံတစ့ဥိံ္ဖစ့သည့။ သုသည့ ူညါင့ပင့ူအါက့က
သစ့္မစ့ူပၚတ်င့ ခဏထာီင့ကါ နါံမည့ဟန့ ္ပင့ၿပိံမျ တစဴီတရါကာီ သတာရလာီက့သလာီလာီ ဆတ့ခနေ ္ပန့ထ
လာီက့သည့။

ဒိူနရါကာီ ူရါက့ရင့သတာထါံ တေဵ။ ဒိူနရါဟါ အထုံသ္ဖင့ဵ အခီလာီ ူနဝင့ရိတူရါ

အခးာန့ူတ်မျါ…။
သု႓အူတ်ံမဆဴီံခင့ အသဴတစ့သဴကာီ ၾကါံလာီက့ရသည့။ ခပ့တီာံတာီံ ငာ႐
ီ ာႈက့သဴ။ ပာီၿပိံ တာတာကးကး ူ္ပါရလျးင့
မာန့ံကူလံတစ့ဥိံ၏
႐ာႈက့သဴကာီ

ငာ႐
ီ ာႈက့သဴပဪလါံ။

ူ္ခရါခဴရင့

ရျည့လးါံူသါ

ဆဴႏ်ယ့၊

ူဝခ်ေမရႏာီင့ခင့မျါပင့

သ်ယ့လးူသါ

ကာီယ့ခႏၶါ၊

ဆင့္မန့ံထါံသု

သု႓အနါံကာီူရါက့လါူသါ
ူဖ်ံူဖ်ံဥဥ

ူရျ႔ဆက့သါ် ံရင့

ူကါင့ံမလါံ

အထက့ူအါက့ဝတ့စဴီကာီ
ခတ့ရင့ံ

သု

ပဪံ္ပင့ူပၚမျ

ူ္ခသဴတရျပ့ရျပ့ကာီ

ဝင့ံဝဪစာီ္ပည့ူသါ

မာန့ံမပးာဲတစ့ဥိံသည့

မာန့ံကူလံသည့

ူကါဵရႊန့ံူသါ

မးက့ရည့မးါံကာီ

ူကါင့ံမလါံ။

လက့ကာီင့ပီဝဪ

ၾကါံလီာက့ရသည့။

အသါံအရည့္ဖငဵ့

သုရျာရါကာီ

စာမ့ံဖန့႓ဖန့႓

ူလျးါက့လါပဪသည့။

မးက့ူတါင့မးါံကာီ
အစာမ့ံႏီကူလံ္ဖင့ဵ

တဖးတ့ဖးတ့
ရ်ရ်သီတ့သည့။

အစ့ကာီ... ူညါင့ညာဲရ်ါကာီ သ်ါံမလာ႓မ
ီ ဟီတ့လါံဟင့။ က်ၽန့မလုၾကဴဲပစၥည့ံူလံ ထည့ဵူပံခးင့လ႓ပ
ာီ ဪူနါ့ ဟီ ငာီသဴ
တီန့တီန့ယင့ယင့္ဖင့ဵ ဆာီလါသည့။
မာန့ံကူလံ၏

ခးစ့စဖ်ယ့မးက့ႏျါက

ဘယ့သ႓က
ု ာီ

ူပံရမျါလေ

သ်ါံသည့။

ရ်ါဥိံက

ႏျင့ံႏီက

သု႓ကာီ

သနါံၾကင့နါစာတ့တ႓ာီ

ဘယ့သုကူပံလာီက့တယ့လ႓ာီ
ဘီန့ံႀကိံူကးါင့ံမျါ

ူပံလာီက့တယ့လ႓ာီ

ူ္ပါလာီက့ပဪူနါ့

ူ္ပါရမျါလေ

ကပာၸယလီပ့ူနတေဵ
ဟီူ္ပါူတါဵ

ဟီ

ူပၚူပဪက့လါူစသည့။

သုအလာီအူလးါက့

ူ္ပါ္ဖစ့

ကာီူမါင့ရင့ဆာီတါ

ူကါင့ံပဪၿပိဗးါ

ဘါကာီ

ရျာပဪတယ့။
ယုသါ် ံရမလေ

ဟီ ္ပန့ူမံလာီက့သည့။ က်ၽန့မရေ႔ အသည့ံႏျလဴီံ။ ဟင့..။ သု နါံၾကါံလ်ေသလါံဟီ အဴဵၾသူနစဥ့ ႏျင့ံႏီဆာီသု
မာန့ံမပးဲာက သုမ၏ဘယ့ဘက့ရင့အဴီကာီ လက့ူခးါင့ံမးါံ္ဖင့ဵ သုမဘါသါ ဆတ့ခနေ ထာီံႏာႈက့လာီက့သည့။
ရင့ဘတ့ႀကိံ

ပ်င့ဵအဴသါ် ံၿပိံ

လက့ဖဝဪံူပၚ

ပဪလါသည့က

ူသ်ံစက့မးါံ

တူတါက့ူတါက့ကးကါ

တီန့ယင့ူနူသါ အသည့ံႏျလဴီံ တစ့ခ…
ီ ။
{{{{{{အါံ}}}}}}
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(((((((အါံ)))))))
ဗ်ိဒိယာီမျန့သါံ္ပင့ူပၚဝယ့ ူပၚလါူသါ ႏျင့ံႏီ၏ ူ္ပါင့ံလေသါ် ံူသါ ူၾကါက့မက့ဖ်ယ့ ႐ီီပ့အဆင့ံကာီ
သါံငယ့ူလံက

သု႓မးက့ႏျါကာီ

ၾကည့ဵလီာက့သည့။

အီပ့ကါထါံူသါ

ူၾကါက့လည့ံူၾကါက့

လက့ူခးါင့ံမးါံၾကါံမျ

မၾကည့ဵဘလ
ေ ည့ံ

မရေတရေ

မူနႏာီင့။

ူခးါင့ံၿပိံ

သရေတူစၦဗ်ိဒိယီာမးါံကာီ

အလ်န့ႏျစ့သက့တတ့ူသါ သု႓ကာီ ူဖူဖ ူမူမတာ႓က
ီ
မၾကည့ဵရန့ တါံ္မစ့ထါံသည့။ ယခီ အာမ့သါံအါံလဴီံ
အလႉတစ့ခီသ႓သ
ာီ ါ် ံူနခာီက့ ူနမူကါင့ံဘုံဟီ အူၾကါင့ံ္ပခးက့္ဖင့ဵ သုတစ့ူယါက့တည့ံ အာမ့မျါူနကါ
လမ့ံထာပ့က ဗ်ိဒိယာီအငျါံဆာီင့မျ စာတ့ႀကာဲက့ငျါံရမ့ံၿပိံ ၾကည့ဵူန္ခင့ံ္ဖစ့ပဪသည့။ ကါံနါမည့က “္မစာမ့ံူဒဝိ
ႏျင့ံႏီရည့” တေဵ။ အရမ့ံူၾကါက့ဖ႓ူ
ီာ ကါင့ံတယ့ူနါ့ အူဖါ့န႓ၾေ ကည့ဵ ဟီ ဗ်ိဒိယာီငျါံသုက ူ္ပါလာီက့ူသံသည့။
မာီံရ်ါလါသ္ဖင့ဵ

ဗ်ိဒိယာီကာီ

p a u s e

သ်ါံပာတ့လာီက့သည့။

ူလူပ်႐ုံက

ခဪယမ့ံသ်ါံူစသည့။

ဒိလာီ

ႏျာပ့ကါ

အနိံအနါံ

မီာံဥိံကး

ူခတၱ

ရပ့ထါံလီာက့ၿပိံ

တာီက့ခန့ံမးါံမျ

အခးာန့မးာဲံမျါ

အခးာန့မူရ်ံ

မျန့္ပတင့ံမးါံကာီ

္ပတင့ံူပဪက့မးါံကာီ
ရ်ါလါတတ့ူသါ

ဒီန့ံဒီန့ံဒာီင့ံဒာီင့ံ

မာီံက

အူတါ့ဵကာီ

ဒီကၡူပံတတ့သည့။ အေဒိလာီ ူလ္ပင့ံပဪလါူသါ မာီံဆာီလျးင့ အဆင့မသင့ဵပဪက ဓါတ့ႀကာဲံမးါံ ထာခာီက့ကါ
မိံက ပးက့သ်ါံတတ့ူသံသည့။
ူတ်ံူနရင့ံမျါပင့ တာီက့ခန့ံတစ့ခီလဴီံ ဖးတ့ခနေ ူမျါင့အတာ ကးသ်ါံသည့။ က်ၽတ့..။ တခဪတူလူလံ အာမ့မျါ
လ်တ့လပ့ူရံရလာ႓ီ

တစ့ူယါက့တည့ံ

စာတ့ႀကာဲက့

ဗ်ိဒိယာီၾကည့ဵပဪမယ့ဆာီမျ

မိံကပးက့ရတယ့ကါ် ။

သါံငယ့ူလံက ညည့ံတ်ါံရင့ံ အူရံူပၚအယ့အိံဒိ မိံအာမ့ူလံထါံူလဵရျာသည့ဵ စါံပ်ေရျာရါကာီ စမ့ံတဝဪံဝဪံ
သ်ါံသည့။

တာတ့ဆာတ့ူမျါင့မည့ံသ်ါံူသါ

တာီက့ခန့ံူလံထေတင
် ့

တာီင့ကပ့နါရိအသဴကာီသါ

တူခးါက့ူခးါက့ႏျင့ဵ ၾကါံူနရပဪသည့။ မိံအာမ့ူလံက ူတါ့ူတါ့ႏျင့ဵရျါမရပဪ။ ထာီစဥ့ အယ့စိဒိဖန့သါံ္ပင့က
႐ီီတ့တရက့ ္ပန့လင့ံလါၿပိံ အသဴမးါံဆုဆုညဴညဴ ္မည့လါသည့။
ဟင့.. မိံပးက့ူပမေဵ ဗ်ိဒိယာီက ဆက့လါူနပဪလါံ။ သု တအဴဵတၾသ ူရရ်တ့၍မဆဴီံခင့ ဗ်ိဒိာယာီထမ
ေ ျ အရာပ့မးါံ
လႈပ့ခတ့လါသည့။

ႏျင့ံႏီသည့

ူညါင့ပင့ူအါက့မျ

ူရျ႔တု႐ုသ႓ာီ

တစ့လျမ့ံခးင့ံ

ူလျးါက့လါသည့။

ဖန့သါံ္ပင့ထက့ဝယ့ တ္ဖည့ံ္ဖည့ံ အနိံကပ့္ပလါူသါ ႏျင့ံႏီ၏ မးက့ႏျါသည့ သု႓ကာီ မးက့ႏျါခးင့ံဆာီင့
ၾကည့ဵလာီက့ၿပိံ

မေဵ္ပဴဲံ္ပဴဲံလီာက့သည့။

သ်ယ့လးလး

လက့ူခးါင့ံကူလံမးါံကာီ

သုရျာရါတည့ဵတည့ဵသ႓ ီာ

ဆန့႓ထီတ့လာီက့သည့။
လက့ူခးါင့ံမးါံသည့

ရျည့လးါံသထက့

ရျည့လးါံလါသည့။

ူနါက့ဆဴီံ

အယ့စိဒိ

ဖန့သါံ္ပင့ကာီ

ထ်င့ံူဖါက့ ္ဖတ့သန့ံကါ သု၏ လက့မးာဲဆိသ႓…
ာီ …။
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(((((((အါံ)))))))
႐ီပ့ရျင႐
့ ီဴထတ
ေ ်င့ ဇတ့လမ့ံကာီ နစ့ူမးါူနူသါ ပရာတ့သတ့အါံလဴီံ လန့႓ူအါ့လီာက့ၾကသည့။ ဆ်ာူလံသည့
ကာီက႓လ
ာီ က့ူမါင့ံကာီ တင့ံတင့ံ ဖက့ထါံလီာက့သည့။ မူၾကါက့န႓ ေ ကာီယ့တစ့ူယါက့လဴီံရျာတယ့ူလ ဟီ
ဆ်ာူလံလက့ဖးါံူလံူတ်ကာီ ကာီကာီက ဖ်ဖ်ဆီပ့ကါ ူ္ပါလီာက့သည့။
အစကတည့ံက
ကူလံကာီ

ူ္ပါသါံပေ။

ဒိ

“ဗ်ိဒိယာီသရေ”

ူ္ခါက့တဵက
ေ ါံူလ။

ၿပိံရင့

ဆာီတ႐
ဵေ ီပ့ရျင့က

ဗ်ိဒိယာီထက
ေ

တစ့အာမ့သါံလဴီံကာီ

သရေမႀကိံ

ထ်က့လါၿပိံ

တစ့ူယါက့ၿပိံတစ့ူယါက့….။

အရမ့ံ ူၾကါက့စရါူကါင့ံၿပိံ ၾကမ့ံတေဵ အခန့ံူတ် သာပ့မးါံလာ႓ ီ ဆယ့ဵရျစ့ႏျစ့ူအါက့ မၾကည့ဵရဘုံလာ႓ူ
ီ တါင့
တါံထါံတယ့ မဟီတ့လါံ ဟီ ကာီကာီက ဆာီလါသည့။
ကာီကာီက ဆယ့ဵကာီံႏျစ့ ဆာီူပမေဵ ဆ်ာူလံက အခီမျ ဆယ့ဵခီနျစ့ႏျစ့ ္ပည့ဵၿပိံ တစ့လူကးါ့႐ဴီသါ ရျာူသံသည့ူလ။
သီ႓ူ
ာ သါ့ ူပဪဵူလးါဵူသါ ဝန့ထမ့ံတာ႓အ
ီ လစ့မျါ ႐ီပ့ရျင့႐ဴီထေ ခပ့တည့တည့္ဖင့ဵ ဝင့လါခေဵၾကသည့။ အခီူတါဵ
ဆ်ာူလံမျါ

အရမ့ံကာီ

ကာီကာီကူ္ပါသည့။

ူၾကါက့ူနရၿပိ။

လါပဪ

ဆက့မၾကည့ဵခးင့ူတါဵဘုံဆာီရင့

ဆ်ာူလံူၾကါက့ူနၿပိမဟီတ့လါံ

ဟီ

အ္ပင့ကာီထ်က့မယ့ူလဟီ

လက့ကာီဆေ်ကါ

ထာီင့ရါမျ

ထူတါဵ

ဆ်ာူလံလည့ံ ူနါက့က ပဪလါူတါဵသည့။
အ္ပင့မျါ

မာီံက

တဖ်ေဖ်ေရ်ါူနသည့။

ရူသံတယ့ူနါ့ဟီ
ဆ်ာူလံသည့
မီန႓သ
့ ါ် ံစါံ

ူကါင့ံကင့က

ညာဲ႔ဆာီင့ံူနသည့။

အခးာန့

တစ့နါရိူလါက့

ကာီကာီက မခးာဲမခးဥ့္ပဴဲံကါ ဆာီသည့။ အေဒိူနါက့ ကာီကာီ ဇ်တ့အတင့ံ ူခၚရါူနါက့သ႓ ာီ

တထာတ့ထာတ့ ရင့ခီန့စ်ါ လာီက့လါခေဵသည့။ ခးစ့သု္ဖစ့ၾကတါ ႏျစ့လူလါက့ ရျာၿပိဆာီူပမေဵ
႐ီီပ့ရျင့သ်ါံၾကည့ဵ အဆင့ဵူလါက့သါ တ်ေသ်ါံတ်လ
ေ ါခေဵူသါ ဆ်ာူလံသည့ ကာီကာီႏျင့ဵ ႏျစ့ဥိံခးင့ံ

တာတ့တဆာတ့ ူတ်႔ဆဴီမႈမးာဲံကာီ တစ့ခဪမျ ရင့ဆာီင့ မၾကဴဲခေဵဖုံူသံ။
တာီက့ူဟါင့ံႀကိံမျါ

တာတ့ဆာတ့ူနသည့။ တဴခဪံကာီ တ်န့ံဖ်င့ဵလာီက့ူတါဵ ဆိမထည့ဵတါ ၾကါၿပိ္ဖစ့မည့ဵ

ပတၱါသဴက တက်ၽိက်ၽိ ္မည့လါသည့။ ကာီကာီသည့ တဴခဪံကာီ ္ပန့ပာတ့ၿပိံူနါက့ ဂးက့ခးထါံလာီက့သည့။
မာီံူတ်ပက့မျါစာီံလာ႓ပ
ီ ဪ

ဟီ

္ပဴဲံစာစာ္ဖင့ဵူ္ပါသည့။

ပင့ဵကုမျးင့မးါံ္ဖင့ဵ

ပာတ့ဆ႓ူ
ာီ နူသါ

တာီက့ႀကိံထေမျ

လင့ံႏာ႓မ
ီ းါံ ္ဖန့ံခနေ ထပးဴထက
် ့လါူတါဵ ဆ်ာူလံက အူမဵ ဟီ လန့႓ူအါ့ကါ ကာီက႓က
ာီ ာီ လျမ့ံဖက့လီာက့မာသည့။
ကာီကာီကလည့ံ ဘယ့လာီူနရါမးာဲံကာီ ူခၚလါပဪလာမ့ဵူလ။
မူၾကါက့ပဪနေ႓ဆာူ
် လံရယ့ဟီ

ကာီကာီကူ္ပါရင့ံ

ဆ်ာူလံ

ူမံူစဵူလံကာီ

ဆ်ေူမါဵလီာက့သည့။

ကာီက႓မ
ာီ းက့ႏျါသည့ ဆ်ာူလံ၏ ပဪံ္ပင့ကာီ တာီံကပ့လါသည့။ ထီ႓ူ
ာ နါက့ တ္ဖည့ံ္ဖည့ံ ူအါက့ကာီူလျးါကါ
ဆ်ာူလံ၏ လည့တာီင့ဆိသ႓.ီာ . ။
အာီံ….

မူမျးါ့လင့ဵဘေ

္ဗဲန့ံဆာီ

ဖးဲာံဖးင့ံနါကးင့ူသါ

အထာအူတ်႔။

ဆ်ာူလံ

လည့ပင့ံကာီ

ပ်တ့လာီက့ူတါဵ ူသ်ံစက့နိနိမးါံက လက့ူခးါင့ံူပၚမျါ ူစံကပ့ပဪလါသည့။ ဟင့.. ဒဪက ဘါသူဘါလေ။
အလန့႓တၾကါံ

တ်န့ံဖယ့ရင့ံ

ကာီက႓မ
ာီ းက့ႏျါကာီ

ၾကည့ဵလီာက့မာသည့။

မိံဝင့ံဝင့ံူတါက့ူနူသါ

မးက့လဴီံအစဴီႏျင့ဵ ူသ်ံသဴရေရေ ူပလုံူနူသါ သ်ါံစ်ယ့ခ်ၽန့ခ်ၽန့ထက့ထက့မးါံ..။

om
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(((((((အါံ)))))))
အါူမဠာတ့သဴကာီ

ူရံခးအၿပိံမျါ

ဝတၳဲတစ့ပီဒ့ကာီ

လက့ထက
ေ

ူဖါင့တာန့ကာီ

ူဘံကာီ

စာတ့ႏျစ့ၿပိံူရံလာီက့ရသည့ဵ

အရသါကာီ

ခဏခးထါံလာီက့သည့။

ူမါင့ူမါင့က

အေဒိလာီ

သာပ့ႏျစ့သက့သည့။

“ဆယ့ူကးါ့သက့တ႓၏
ာီ ူသ်ံစီတ့ဖီတ့ူကါင့ ဇါတ့လမ့ံတ်မ
ေ းါံ” ႏျင့ဵ နါမည့ူကးါ့ၾကါံူနူသါ စါူရံဆရါ
“ကူဝူမါင့ူမါင့”၏
မၾကါမိ

စာတ့ဝင့စါံဖ်ယ့

ူရါက့ရျာလါဥိံမည့ူပဪဵ။

ဒိလာီ

ဇါတ့လမ့ံသစ့တစ့ပီဒ့သည့

ူသ်ံစီတ့ဖီတ့ူကါင့

ဇါတ့လမ့ံမးာဲံဟါ

ပရာသတ့မးါံၾကါံသာ႓ ီ
အခီလာီ

မာီံူစ်ူနတေဵ

အခးာန့ူတ်မျါ အလာီက့ဖက့ဆဴီံပေ။ အာမ့ူခဪင့မာီံ အီတ့ႂက်ပ့္ပါံူပၚမျ ူရတဴူလးါက့ဆိသ႓ ာီ တူဖါင့ံူဖါင့ံ
တူဗးါင့ံူဗးါင့ံကးူနူသါ မာီံသဴမးါံကာီ ူမါင့ူမါင့က အရသါခဴ နါံူထါင့ူနလာီက့သည့။
ဤအာမ့ႀကိံကာီ ဝယ့ကတည့ံက အခီလာီ ကာီယ့ပာီင့စါၾကည့ဵခန့ံမျါ တစ့ူယါက့တည့ံ ူအံူအံူဆံူဆံ
စါူရံစါဖတ့ဖ႓ာီ

ကာီယ့ပာီင့လ်တ့လပ့ခ်င့ဵ

အူဆါင့ူဆါင့အခန့ံခန့ံႏျင့ဵ
ၾကူသံသည့။
ရျင့ဆာီရျင့

ရခေဵသည့။

သည့လာီအာမ့မးဲာံက

ူမါင့ူမါင့ကူတါဵ

ူမါင့ူမါင့ဵအလာီကး

ၿမာဲ႔နေ႓ူဝံၿပိံ

မမႈပဪ။

ဆာီူတါဵ

ူအံခးမ့ံဆာတ့ၿငာမ့သည့ဵ

ကာီလာီနိူခတ့လက့ကးန့

ဒိအာမ့ကာီ

မဝယ့ခင့က

ခာီက့တတ့သည့ဟီ

္ခဴထမ
ေ ျါ

ူရျံူဟါင့ံအာမ့ႀကိံကာီ

အဆင့ဵဆင့ဵ၊

အူတါ့မးါံမးါံက

ခးစ့ဇနိံကလည့ံ

ဆဴီံ္ဖတ့ခးက့ကာီ

ူလျခဪံူတ်
ူမါင့ူမါင့

ူ္ပါ

ူသဆာီူသ

ကန့႓က်က့ခေဵ္ခင့ံမရျာ။

တကယ့ူတါဵ

ခန့႓ခန့႓ညါံညါံ

ူဆါက့လီပ့ထါံသည့ဵ

အာမ့တင
် ့ံပရာူဘါဂမးါံပဪ

အခီလီာ

အ္ပည့ဵအစဴီ

ဝယ့ခ်င့ဵရလာီက့သည့ကပင့ အလ်န့အဖာီံတန့ူသါ အခ်င့ဵအူရံတစ့ရပ့ မဟီတ့ပဪလါံ။
ဤအာမ့ႀကိံသည့

ဇနိံူမါင့ႏျဴႏျစ့ဥိံ၊

မာသါံစီူသံူသံူလံအတ်က့

ကးယ့ဝန့ံလ်န့ံူနူသါ့လည့ံ

အူၾကါင့ံအရါမးါံကာီ
စုံစမ့ံစရါမးါံ္ဖင့ဵ

အာမ့အကုတစ့ဥိံႏျင့ဵ

္ခဴူစါင့ဵတစ့ဥိံသါ
လျးာဲ႔ဝျက့သည့ံဖာီ

အထုံ္ပဲူသါ

္ပည့ဵႏျက့လ႓ူ
ာီ နသည့။

ူနထာီင့ူသါ

ဂမၻိရ

သရေတူစၦ

စါူရံဆရါတစ့ဥိံအတ်က့ူတါဵ

ူရျံူဟါင့ံပန့ံအာီံမးါံ၊

ပန့ံခးိကါံခးပ့မးါံ၊

အႏီစာတ့ူသါ

ကႏီတ့ပန့ံလက့ရါမးါံ္ဖင့ဵ ထ်င့ံထီထါံူသါ စါံပ်ေကီလါံထီာင့မးါံက ူမါင့ူမါင့ဵကာီ ဆ်ေူဆါင့ႏာီင့လျသည့။
အခန့ံဝမျ

လာီက့ကါစက

႐ီီတ့တရက့လႈပ့ခတ့သါ် ံသည့။

ူမါင့ူမါင့သည့

ူရံလက့စ

စါမုမးါံကာီ ူဖါင့တာန့္ဖင့ဵဖာကါ စါံပ်ေူပၚမျါ ထါံခေဵလာီက့ၿပိံ အ္ပင့ကာီ ထ်က့ၾကည့ဵလီာက့သည့။ ူလမတာီက့ဘန
ေ ႓ေ
ဘါလာ႓လ
ီ ႈပ့တါလေ။ အခန့ံဝက ၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ အရာပ့တစ့ခီက အာမ့အူပၚထပ့ကာီ ူ္ပံတက့သါ် ံသလာီလာီ။
သုခာီံသုဝျက့မးါံလါံ..။
သုက ူနါက့က ူလျခဪံထစ့ူတ်ူပၚကာီ အ္မန့တက့လာီက့စဥ့မျါ အရာပ့ကာီ မူတ်႔ရူတါဵ။ ထာီစဥ့ ူ္ခသဴဖ်ဖ်ကာီ
ၾကါံလာီက့ရ္ပန့သည့။

ူဘံဘိကာီ

လျည့ဵပတ့အကေခတ့ူနတီန့ံ

သု႓ပခဴီံူနါက့မျ

ဖုံခနေ

ူအံစက့စက့

တာီက့ခတ့သါ် ံူသါ ူလကာီ ႐ီတ့တရက့ ခဴစါံလာီက့ရသည့။
ူခဪင့ံကာီ ခးါခနေအလျည့ဵမျါ ူလျခဪံထာပ့ူပၚမျ အမးာဲံအမည့ မူဖါ့္ပႏာီင့ူသါ သဏၭါန့တစ့ခီက သု႓ကာီ စုံစုံရေရေ
ၾကည့ဵူနသည့ကာီ ူတ်႔လာီက့ရသည့။
{{{{{{အါံ}}}}}}
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(((((((အါံ)))))))
အခန့ံတဴခဪံကာီ

တ်န့ံဖ်င့ဵလာီက့သည့ႏျင့ဵ

အခန့ံထေတင
် ့

္မင့ရူသါ

္မင့ကင
် ့ံူၾကါင့ဵ

ူအံ

ူယါင့ယမ့ံ

ကါ ူအါ့လာီက့မာသည့။ ဘီရါံ ဘီရါံ..။ စါံပ်ေူပၚမျါ ္ပန့႓ၾကေူနူသါ စါရ်က့မးါံႏျင့ဵ ူဖါင့တာန့တစ့ူခးါင့ံ။
စါူရံစါဖတ့ကာီ

ဝဪသနါထဴီလျူသါ

ကာီူမါင့ူမါင့

ူလျခဪံူပၚမျ

လာမ့ဵကးကါ

႐ီီတ့တရက့

ဆဴီံပဪံသ်ါံကတည့ံက အေသည့စါၾကည့ဵခန့ံထေကာီ ဘယ့သ႓က
ု ာီမျ ူပံမဝင့ခေဵတါ ၾကါလျူပဪဵ။ အခန့ံရျင့ံဖာ႓ ီ
ဝင့ၾကည့ဵလီာက့တီာင့ံ

သည့လာီ

တစ့ခီမဟီတ့တစ့ခီ

ူ္ခရါလက့ရါ

ပးက့ူနတါကာီ

ူတ်႔ူနရ

သည့ူလ။ ္ပတင့ံူပဪက့တဴခဪံမးါံကာီ ခးက့ခး႐ဴီသါမက ူသါဵပဪခတ့ထါံူသါ ဤအလဴီပာတ့အခန့ံထေတင
် ့
မည့သည့ဵ ႂက်က့တစ့ူကါင့ ူၾကါင့တစ့ၿမိံမျ ဝင့လါစရါအူၾကါင့ံ မရျာပဪ။
္ပတင့ံူပဪက့တစ့ူပဪက့ကာီဖ်င့ဵကါ

ပတ့ဝန့ံကးင့ကာီ

မးက့ႏျါကာီ

လျမ့ံ႐ာီက့သည့။

ၿဖာဲံၿဖာဲံဖးတ့ဖးတ့

ူတ်႔လီာက့ရၿပိံူနါက့

႐ာီံတာီံရာတ့တာတ့

လျမ့ံ္မင့ူနရူသါ

ၾကည့ဵလာီက့သည့ဵအခဪ

မာီံစက့မာီံူပဪက့မးါံက

ူကါင့ံကင့ူမျါင့ူမျါင့ူအါက့မျ
မာီံၿခာမ့ံသဴ

ဂးာမ့ံခနေ

လျးပ့ႀကာဲံလျးပ့ႏ်ယ့မးါံကာီ

ၾကါံလာီက့ရသည့။

ူတါတန့ံကူလံဘက့မျ

ူအံ

ခပ့လျမ့ံလျမ့ံတ်င့

ူခ်ံအုသဴရျည့ရျည့က

ဆ်ေဆေ်ငင့ငင့

ထ်က့ူပၚလါသည့။
မမူလံ

မမူလံ..။

ူခၚသဴၾကါံသ္ဖင့ဵ

တဴခဪံမးါံကာီ

ူသူသခးါခးါ္ပန့ပာတ့ၿပိံ

အာမ့တဴခဪံဝဆိသ႓ ာီ

ထ်က့လါခေဵသည့။ တဴခဪံဖ်င့ဵၾကည့ဵလာီက့ူသါအခဪ ္ခဴူစါင့ဵႀကိံကာီ ူတ်႔လာီက့ရသည့။ ဧည့ဵသည့တစ့ူယါက့က
အာမ့ထမ
ေ ျါ

ခဏူလါက့မာီံခာီခးင့လ႓ပ
ာီ ဪ

ဟီ

္ခဴူစါင့ဵႀကိံက

အသဴၾသၾသႀကိံ္ဖင့ဵ

ူ္ပါလာီက့

သည့။ ္ခဴူစါင့ဵႀကိံ၏ ူနါက့တ်င့ ႏ်မ့ံနယ့ူနဟန့တုူသါ အမးဲာံသါံတစ့ူယါက့ကာီ ူတ်႔လာီက့ရသည့။
ခရိံူဝံကလါခေဵတါ
အသဴက

လမ့ံခီလတ့မျါ

ူမါဟာီက့ူနသည့။

ူအံသည့

အရမ့ံပင့ပန့ံူနလာ႓ ီ
အါံတဴ႓အ
ီ ါံနါ္ဖငဵ့

မာီံဝင့ခာီပဪရူစဗးါ။
အမးာဲံသါံကာီ

အမးဲာံသါံ၏

ဧည့ဵခန့ံထေကာီ

ဝင့ရန့

ဖာတ့ူခၚလာီက့သည့။
အာမ့အကုမာန့ံကူလံ ူဖးါ့လါူပံူသါ ူကါ့ဖိတစ့ခ်က့ကာီ ဧည့ဵသည့က ကီန့စင့ူအါင့ ူသါက့ၿပိံခးာန့တ်င့
မာီံလည့ံစေူနၿပိ။

စကါံတစ့ခ်န့ံမျ

ဆက့လက့မူ္ပါ၊

အာမ့သါံမးါံအူၾကါင့ံကာီ

စပ့စီ္ခင့ံလည့ံမ္ပဲဘေ

တည့တည့ၿငာမ့ၿငာမ့ ထီာင့ူနူသါ ထာီဧည့ဵသည့၏ မးက့ႏျါမျါ ္ဖဳဖပ့္ဖဳူရါ့ႏာီင့လျသည့။ ူအံသည့ အနါံမျ
တာတ့တဆာတ့သါ ထာီင့ၾကည့ဵူနလာီက့ပဪသည့။ ခဏၾကါူသါအခဪ ဧည့ဵသည့လည့ံ ထီာင့ရါမျထသည့။
ူအံသည့ တဴခဪံဝအထာ ဧည့ဵသည့ကာီ လာီက့ပ႓ရ
ာီ န့္ပင့သည့။ ဧည့ဵသည့က ္ခဴူစါင့ဵႀကိံ၏ ူနါက့သ႓လ
ာီ ာီက့ကါ
လျည့ဵထက
် ့သါ် ံသည့။

ထာီစဥ့

မူမျးါ့လင့ဵဘေ

ူတ်႔လာီက့ရသည့မျါ

ထာီအမးာဲံသါံ၏

ူနါက့စာတင
် ့

ဥိံူႏျါက့္ဖဳ္ဖဳမးါံ ထ်က့ကးူနူသါ အူပဪက့ႀကိံတစ့ူပဪက့…။
{{{{{{အါံ}}}}}}
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္ခဴဝင့ံတဴခဪံဝမျ

ထ်က့လါူသါ

အမျတ့မထင့

ူနါက့ကာီ

ဧည့ဵသည့သည့

ူ္ခလျမ့ံူလံငဪံလျမ့ံ

္ပန့လျည့ဵၾကည့ဵလာီက့ူသါအခဪ

လျမ့ံအၿပိံတ်င့

႐ီီတ့ခးည့ံ

ဗလါဟင့ံလင့ံ

က်င့ံ္ပင့ႀကိံကာီ ူတ်႔လာီက့ရသ္ဖင့ဵ လႊတ့ခနေ ူအါ့မာသည့။ ူစါူစါက ူတ်႔ခေဵသည့ဵ ္ခဴူစါင့ဵႀကိံ၊ အမးာဲံသမိံ
ႏျင့ဵ

အာမ့ႀကိံ

ဘယ့ူရါက့သ်ါံပဪလာမ့ဵ။

မယဴီႏာီင့သ္ဖင့ဵ

မးက့စာကာီ

အခဪခဪပ်တ့ူသါ့လည့ံ

အရါရါမျါ

ရျင့ံလင့ံူနသည့။
မာီံတာတ့သ်ါံၿပိဆာီူပမေဵ

ူကါင့ံကင့က

အဴ႓ူ
ီ နူသံသည့။

ပူဟဠာအူတ်ံမးါံ္ဖင့ဵ

ခပ့သီတ့သီတ့

ဆက့ထက
် ့လါစဥ့ တူဒဪက့ူဒဪက့ အသဴကာီ ၾကါံလာီက့ရသည့။ ရျည့လးါံူပ်လိူသါ မီတ့ဆာတ့္ဖဳ္ဖဳမးါံ္ဖင့ဵ
အဘီာံႀကိံတစ့ဥိံသည့ ူတါင့ူဝျံတစ့လက့ကာီ ူထါက့ကါ

တီန့တီန့ခးာခးာ္ဖင့ဵ ူရျ႔မျူလျးါက့သ်ါံူနသည့

ကာီ ူတ်႔လာီက့ရသည့။ သုသည့ အါံတက့လါၿပိံ အဘာီံႀကိံကာီ လျမ့ံူခၚလာီက့သည့။ အဘ.. အဘက
ဒိအရပ့ကလါံဟင့ ဟီ ူမံ္မန့ံလာီက့သည့။
အဘာီံႀကိံသည့ မးက့ခဴီံူပၚသာ႓ီ လက့ဖဝဪံူလံ အီပ့မာီံကါ မးက့လဴီံမးါံ တ်န႓ူ
့ က်ံအါံယုၿပိံ သု႓ကာီၾကည့ဵသည့။
ဟီတ့ပဪတယ့ ငဪဵူ္မံရယ့ ဟီ အက့က်ရ
ေ ျတူနူသါ အသဴ္ဖင့ဵ ဆာီလါသည့။ က်ၽန့ူတါ့ူစါူစါက ဒိူနရါမျါ
အာမ့ႀကိံတစ့လဴီံနေ႓ ္ခဴူစါင့ဵရယ့ အမးာဲံသမိံတစ့ူယါက့ရယ့ ူတ်႔လာီက့ပဪတယ့။ အေဒိအာမ့မျါူတါင့ ခဏ
မာီံဝင့ခာီလာီက့ူသံတယ့။ အခီ လျည့ဵၾကည့ဵလာီက့တါဵ ဘါမျမရျာူတါဵဘုံ ဘယ့လာီ္ဖစ့တါပဪလာမ့ဵ ဟီ သုက
ဆက့လက့ ူမံ္မန့ံလာီက့ပဪသည့။
အင့ံ...။ အဘီာံႀကိံက သက့္ပင့ံရျည့ႀကိံကာီ ခးလာီက့သည့။ အေဒိအာမ့ႀကိံူရါ အေဒိမာသါံစီပဪ မိံူလါင့ၿပိံ
က်ယ့လန
် ့သါ် ံၾကတါ

ႏျစ့ူပဪင့ံမးါံစ်ါ

ၾကါခေဵၿပိူပဪဵ

ဟီ

အဘာီံအာီက

ဆာီလာီက့ူသါအခဪ

သု

ပဪံစပ့အူဟါင့ံသါံ ္ဖစ့သါ် ံူတါဵသည့။ ဒိူနရါက ထုံထုံဆန့ံဆန့ံ အရါူတ်န႓ ေ ္ပည့ဵႏျက့ူနတယ့က႔ေ် ဟီ
အဘာီံအာီက

ဆက့ူ္ပါသည့။

ူအံ..

အေဒိူရျ႔က

ူညါင့ပင့ႀကိံတစ့ပင့ကာီ

္ဖတ့ူကးါ့

သ်ါံၿပိံရင့ူတါဵ ူညါင့ညာဲရ်ါဆာီတေဵ ရ်ါူလံတစ့ရ်ါကာီ ူရါက့ပဪလာမ့ဵမယ့။ တစ့ခီူတါဵရျာတယ့ ငဪဵူ္မံူရ။
အေဒိူညါင့ပင့ူအါက့မျါူတါဵ ူယါင့လ႓ူ
ာီ တါင့မျ ခဏမနါံလာီက့ူလနေ႓။ အထုံသ္ဖင့ဵ အခီလာီ ူနဝင့
ရိတူရါအခးာန့ူတ်မျါ အ္မန့ဆဴီံသါ ္ဖတ့ူကးါ့သ်ါံူပူတါဵ ဟီူ္ပါရင့ံ အဘာီံႀကိံက လက့ဆန့႓တန့ံကါ
ၫႊန့္ပလာီက့သည့။
အဘာီံအာီ

ၫႊန့္ပရါ

အူဝံဆိကာီ

ထိံထိံမါံမါံ

ူပဪက့ူရါက့ကါ

အီပ့အီပ့ဆီာင့ံဆာီင့ံ

ူညါင့ပင့ႀကိံကာီ

လျမ့ံူမျးါ့ၾကည့ဵလီာက့ူတါဵ
ူညါင့မီတ့ဆာတ့တ႓ ာီ
္မင့လာီက့ရသည့။

္မစ့ကမ့ံနဖုံတ်င့
ဖါံလးါံကးူနူသါ

္မစ့္ပင့ကာီ

္ဖတ့သန့ံ

တီာက့ခတ့လါူသါ ူလအူဝျ႓ဝယ့ ူညါင့ရ်က့မးါံက ္ဖန့ံခနေ လႈပ့ခဪသ်ါံသည့။ ူကါင့ံကင့က တရာပ့ရာပ့
မာႈင့ံလါခီာက့ ူလတာီံသဴမးါံ တူဝဪူဝဪ ဆုညဴလါသည့။ မၾကါမိ မီာံတစ့ခးိ ရ်ါူပဥိံမည့။
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ဓါံစက့
ညိဇဴလျ
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ဓါံစက့

အခန့ံ(တစ့)
“ဒိစက့ကာီ

သဴီံရင့

ဘယ့ူတါဵမျခႏၶါကာီယ့

အစာတ့အပာီင့ံကာီမျ

ဓါံူအါက့က

မ္ဖတ့န႓…
ေ ခလီတ့ပာတ့

ပဪဝဪပာတ့ထါံတေဵ အခးာန့မျါူတါင့ ူယါင့ယမ့ံၿပိံ မ္ဖတ့ူလနေ႓… ူနါက့တစ့ခီက ဒိစက့႐ဴီအတ်င့ံမျါ ဝက့သါံ
မစါံနေ႓” တ႐ီီတ့လုမးာဲံ သုူဌံ္ဖစ့သုက ူမါင့ညိဵကာီ ရျင့ံ္ပူနသည့။

ူမါင့ညိ စက့ကာီ ူသူသခးါခးါ

ၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ ၾကက့သိံထစရါပင့။ ူလအါံႏျင့ဵ္ဖတ့ရသည့ဵစက့မ႓ ာီ အနည့ံငယ့ႀကိံပဪသည့။
တစ့သက့

္မင့ဘုံသည့ဵ

စကၠဳ္ဖတ့စက့မးါံမျါ

မာတၱဳဆာီင့မးါံတ်င့

သဴီံူလဵရျာူသါ

ူမါင့ညိဵ

လက့ဖာဓါံူလံ

သါသါပင့္ဖစ့သည့။
ူမါင့ညိ ူရါက့ူနူသါူနရါသည့ မူလံရျါံႏာီင့ငဴ က်ါလါလန့ပုႏျင့ဵ ပိနန့ံၾကါံ မကးတကးတ်င့ ရျာသည့ဵ
အိပ႓ာီ

(I P O H )

ၿမာဲ႔ူလံ္ဖစ့သည့။

ူတါင့ကီန့ံမးါံ

ူ္ခမတည့ဵရါူလျးါက့သါ် ံူနူသါ

သာပ့ူတါဵမဆန့ံလျပဪ။
မဟီတ့ပဪ။

ဆာီသည့ဵ

ဝန့ံရဴလျးက့ရျာူသါ
ူမါင့ညိအဖာ႓ ီ

သုစာမ့ံဆန့ဆန့

ူနရါူဒသ

အသစ့သည့

ယခီ ူမါင့ညိ အလီပ့လီပ့ူနသည့မျါ စကၠဳစက့႐ဴီ္ဖစ့ၿပိံ သာပ့ူတါဵ ႀကိံႀကိံမါံမါံ

အလီီပ့သမါံ ူလံငဪံူ္ခါက့ူယါက့ႏျင့ဵ လည့ပတ့ူနူသါ အငယ့စါံ စက့႐ဴီူလံ ္ဖစ့သည့။

သုူဌံ၊ အလီပ့သမါံ ူခဪင့ံူဆါင့ႏျင့ဵ အလီပ့သမါံူလံူယါက့ ္ဖစ့သည့။ ထာီအထေတ်င့ ပဪံစပ့ူလ္ဖန့ံၿပိံ
အနည့ံငယ့ ရ်႔ေ ူနူသါ တ႐ီီတ့လုမးာဲံ အဘာီံ႐ုံႀကိံတစ့ူယါက့လည့ံ ပဪသည့။
သုူ္ပါတါ

မပိမသႏျင့ဵမ႓ာီ

ပဪသည့။

ူမါင့ဵညိဵကာီ အာမ့ငျါံမူနဘုံလါံဟီ ခဏခဏူမံတတ့သည့။

စက့႐ဴီမျါပေ

ထါံသည့မ႓ာီ

သု႓မးက့ႏျါတ်င့

ဘါတစ့ခ်န့ံမျ
ဒိစက့႐ဴီမျါပေ

အာပ့ရမည့ူ္ပါူတါဵ

တစဴီတခီကာီ

ထ်က့ူပၚူနသည့ကာီ ူမါင့ညိူတ်႔သည့။
အ႐ုံ

အူပဪလာီ

သူဘါထါံၾကသည့။

နါံမလည့ပဪ။

ူ္ပါခးင့သလာီ

ူရါက့ူရါက့ခးင့ံ

ူမါင့ညိဵကာီလည့ံူတါ့ူတါ့
ူမါင့ညိဵကာီ

ဂ႐ီီစာီက့

ူမါင့ညိလည့ံ သုူဌံက
သုူတ်ူတ်ႀကိံ

မူ္ပါခးင့သလာီ

ၾကည့ဵသည့။

အရာပ့အူရါင့မးါံ

ူမံူတါဵမူမံမာ။ သုူဌံအပဪအဝင့ ကးန့ူသါလုမးါံက သု႓ကာီ
သုမးက့ႏျါၾကည့ဵရတါလည့ံ

စာတ့လည့ံ

သာပ့မျန့ပဴီမရပဪ။

ထာ႓ူ
ီ ၾကါင့ဵ ူမါင့ညိလည့ံ စာတ့ထဘ
ေ ါမျ မထါံူတါဵဘေ ူပဪဵူပဪဵပဪံပဪံ ူန္ဖစ့လာီက့သည့။
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အခန့ံ(ႏျစ့)
အလီပ့လီပ့တါ တစ့ပတ့ူလါက့ရျာၿပိ ္ဖစ့သည့။

တစ့ူန႓လဴီံ အလီပ့လီပ့ ညူန ငဪံနါရိ အလီပ့ၿပိံခးာန့ ူရခးဲာံ

ၿပိံ အာပ့ရါူပၚလျေူနရင့ံ ူမါင့ညိ ူတါ့ူတါ့ပးင့ံလါသည့။

အ္မေတမ့ံ ူ္ခူထါက့ူဗ်ူပဪက့ ူလျးါက့

သ်ါံူနတတ့ူသါ ူမါင့ညိဵအဖာ႓ီ ူတါ့ူတါ့ၿငိံူင်႔လါသည့။

ပတ့ဝန့ံကးင့မျါ ္မန့မါတခးဲာ႔ တူလမးါံ

ရျာမလါံဟီ စဴီစမ့ံရန့ စက့႐ဴီကာီတဴခဪံပာတ့ၿပိံ ူမါင့ညိ အ္ပင့ထက
် ့လါခေဵသည့။
အလီပ့သမါံ ူမါင့ညိပေ တဴခဪံူစါင့ဵ္ဖစ့သည့။

စက့႐ဴီမျါ ူမါင့ညိပေ

သုူဌံက ူမါင့ညိဵာကာီ ူသါဵူပံထါံသည့။

အ္ပင့ထ်က့ရင့

သု႓ကာီ ဖီန့ံဆက့အသာူပံရန့ မျါထါံူသါူၾကါင့ဵ ူမါင့ညိ ဖီန့ံဆက့ၿပိံ ထ်က့ခေဵသည့။
အ္ပင့ူရါက့ူတါဵ
ကာီ

ူမါင့ညိတ႓စ
ာီ က့႐ဴီႏျင့ဵ

ူတ်႔လာီက့ရသည့။

မလျမ့ံမကမ့ံမျါ

္မန့မါမးါံ္ဖစ့မည့

ထင့ကါ

လုတစ့စီ

သုတ႓ဆ
ာီ ိူမါင့ညိ

္ခင့ံခတ့ူနၾကသည့
ူလျးါက့သါ် ံလာီက့သည့။

အနိံအနါံူရါက့ူတါဵမျ ္မန့မါမးါံ မဟီတ့ဘေ နာူပဪလုမးာဲံမးါံ ္ဖစ့ူနသည့ကာီ သာလာီက့ရသည့။
စကါံမးါံမးါံ

အသက့ႀကိံႀကိံတစ့ူယါက့က

ူမါင့ညိဵကာီ

နာူပဪလုမးာဲံထင့ၿပိံ

သုတ႓ထ
ာီ ေမျ

သုတ႓ဘ
ာီ ါသါ

စကါံႏျင့ဵ ူ္ပါသည့။ ူမါင့ညိလည့ံ မဟီတ့ူၾကါင့ံူ္ပါူတါဵမျ ူမါင့ညိဵကာီ မူလံဘါသါ စကါံႏျင့ဵ
“ဟာီ စကၠဳစက့႐ဴီကာီ အသစ့ူရါက့လါတေဵ တစ့ူယါက့လါံ”
“ဟီတ့ပဪတယ့ က်ၽန့ူတါ့ူရါက့တါ တစ့ပတ့ူလါက့ရျာပဪၿပိ”
သုက ္ခင့ံကစါံရသည့ကာီ ူမါသ်ါံသလာီ နဖုံူခ်ၽံသီတ့ၿပိံ ူမါင့ညိဵကာီ သစ့သါံခဴီတန့ံလးါံူလံ တစ့ခီကာီ
လက့ညာဲံထာီံၿပိံ ထာီင့ရန့ ဖာတ့ူခၚသည့။ ူမါင့ညိလည့ံ သုတ႓က
ာီ စါံတါ ထာီင့ၾကည့ဵရင့ံ ထာီလုက ူမါင့ညိဵကာီ
“တစ့ူယါက့တည့ံူနတါလါံ၊ သုငယ့ခးင့ံူတ် မပဪဘုံလါံ
“ဟီတ့ပဪတယ့ တစ့ူယါက့တည့ံပဪ၊ အေဵမျါူန၊ အေဵမျါလီပ့၊ အေဵမျါစါံူပဪဵဗးါ”
ူမါင့ညိက

ရင့ံရင့ံႏျိံႏျိံ

္ဖစ့ူစရန့

ရယ့ကါူမါကါူ္ပါလာီက့ူတါဵလည့ံ

သုတ႓က
ာီ

ူမါင့ညိဵကာီ

ထုံဆန့ံသလာီမးာဲံၾကည့ဵ ူနသည့။
“ညဘက့ူတ်လည့ံ တစ့ူယါက့တည့ံူနတါူပဪဵ၊ ဟီတ့လါံ”
ူမါင့ညိ နည့ံနည့ံ သဴသယ ဝင့လါသည့။
“ဟီတ့တယ့။ ဘါလာ႓လ
ီ ဗ
ေ း”
“အရင့လုူတ်ဆာီ တစ့ရက့၊ ႏျစ့ရက့ူလါက့ပေ ူ္ပါင့ံၾကတါ”
ူမါင့ညိ စာတ့ထေ ူလံူတံူတံ ္ဖစ့သါ် ံသည့။
သ်ါံတါူတ်႔ူတါဵ

စကါံလမ့ံူၾကါင့ံလႊေၿပိံ

သုက ူမါင့ညိဵကာီ ၾကည့ဵရင့ံ ူမါင့ညိူတ်ူဝ

အလီပ့အူၾကါင့ံ၊

သုတ႓စ
ာီ က့႐ဴီအူၾကါင့ံ၊

သု႓မာသါံစီ

သု႓ႏာီင့ငဴအူၾကါင့ံ စသည့္ဖင့ဵ အလါပ သလႅါပ ူ္ပါကါ မာီံခးဲပ့သည့ႏျင့ဵ ူမါင့ညိ စက့႐ဴီ္ပန့ခေဵသည့။
စက့႐ဴီူရါက့ူတါဵ ခဪတာီင့ံလီပ့ူနကး္ဖစ့သည့ဵအတာီင့ံ စက့မးါံကာီ ခလီတ့ူတ် လာီက့စစ့သည့။

ၿပိံမျ ူလျကါံအတာီင့ံ ူမါင့ညိဵအာပ့ခန့ံရျာရါ အူပၚထပ့ရျာ စတာီခန့ံူဘံကပ့လးက့

အခန့ံကာီတက့ခေဵသည့။ တက့ူနရင့ံ ူမါင့ညိ တစ့ခဪမျ မ္ဖစ့ဖုံူသါ ူကးါခးမ့ံ္ခင့ံကာီ ခဴစါံရလာီက့သည့။
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ဘါရယ့မသာ ၾကက့သိံဖီူလံမးါံ ူတါ့ူတါ့ထ သ်ါံသည့။

om

ခာီင့မခာီင့ လာီက့စစ့သည့။

ူသါဵူတ်

www.burmeseclassic.com
စာတ့ူ္ပလက့ူပးါက့
ထာီအခးာန့မျါ

တိဗ်ိဇါတ့လမ့ံၾကည့ဵလာီက့ူတါဵ

တ႐ီီတ့တူစၦႀကိံမးါံူန႓

လါပဪသည့။

လာီင့ံတီာင့ံလာီလာီမျါ

ဝန့ံကးင့္ဖစ့ူသါူၾကါင့ဵ

သရေကါံမးါံ္ဖစ့ူနသည့။

လာီင့ံတာီင့ံလာီလာီ

သရေကါံမးါံသါ

ူမါင့ညိလည့ံ မနက့္ဖန့ ႏျစ့ရက့ဆက့တာီက့ ပာတ့ရက့ရထါံူသါူၾကါင့ဵ မအာပ့ႏာီင့ဘေ

သန့ံူခဪင့ူကးါ့အထာ ၾကည့ဵလီာက့သည့။ ႏျစ့ခးက့ ထာီံူလါက့မျ ဇါတ့လမ့ံမးါံက ၿပိံသည့။ ူမါင့ညိလည့ံ
အာပ့ရါဝင့ရန့

ူရခးဲာံခန့ံထေ

ူ္ခလက့ူဆံ

မးက့ႏျါသစ့လီပ့ူနတီန့ံ

ူအါက့ထပ့မျ

ူ္ခသဴလာီလာီ

ၾကါံလာီက့ရသည့။
“ခးပ့ ခးပ့ ခးပ့”
သရေကါံ

ၾကည့ဵထါံူသါ

အခဴရျာထါံူသါူၾကါင့ဵ

ူကးါခးမ့ံကါ

ၾကက့သိံမးါံ

ထလါသည့။ ူ္ခသဴမျါ ူအါက့ထပ့မျ ူလျကါံရင့ံအတာီင့ံတက့လါၿပိံ ူလျကါံနါံူရါက့မျ ရပ့သါ် ံသလာီ
ထင့မာသည့။

မိံခလီတ့ူတ်

အာပ့ရါူပၚလျေူနလာီက့သည့။

္ပန့ဖ်င့ဵကါ

ူမါင့ညိတူယါက့

ူနါက့ဘါသဴမျ

မၾကါံရူတါဵပဪ။

ဘီရါံစါူလံ

ရ်တ့လာီက့ၿပိံ

ူမါင့ညိလည့ံ

အာပ့ူပးါ့

သ်ါံူလၿပိ္ဖစ့သည့။
…………………
အခန့ံ(သဴီံ)
မူန႓ညက မာီံလင့ံကါနိံမျါအာပ့ရါ ဝင့ူသါူၾကါင့ဵ ူမါင့ညိ အာပ့ရါထ ူနါက့ကးသည့။
ထမင့ံခးက့

စသည့ဵအလီပ့မးါံလီပ့ရင့ံ

ူမါင့ညိ

ကာီ္မင့ဵသာန့ံတာ႓က
ီ ာီ

အဝတ့ူလးါ့

သတာရလာီက့မာသည့။

ကာီ္မင့ဵသာန့ံႏျင့ဵ ူနါက့တစ့ူယါက့(သု႓နါမည့ မမျတ့မာူတါဵပဪ) သုတ႓ႏ
ာီ ျင့ဵက ူမါင့ညိ မူလံရျါံမလါခင့
ရန့ကီန့မျါ ကတည့ံက သာလါခေဵၾကသည့။

ႏျစ့ူယါက့စလဴီံူဖါ့ူဖါ့ူရ်ူရ်ႏျင့ဵ သူဘါူကါင့ံသုမးါံ္ဖစ့ၿပိံ

ကာီ္မင့ဵသာန့ံကူတါဵ ရဴဖန့ရဴခဪ မဂၢဇင့ံတခးဲာ႔မျါ ဝတၱဲူလံ ဘါူလံူရံတတ့သည့။
အခန့ံရျင့ံၿပိံ ူအါက့ဆင့ံကါ စက့႐ဴီတဝာီက့ လာီက့ၾကည့ဵလာီက့သည့။

ူမါင့ညိဵအၾကည့ဵက ဓါံစက့ႀကိံ

ဆိူရါက့သ်ါံၿပိံ ူမါင့ညိ အလီပ့စဝင့တီန့ံက သုူဌံူ္ပါူသါ စကါံမးါံကာီ ္ပန့ၾကါံူယါင့မာူလသည့။
ဒိစက့ကာီ

သဴီံရင့

ဘယ့ခႏၶါကာီယ့

ပဪဝဪပာတ့ထါံတေဵအခးာန့မျါူတါင့

အစာတ့အပာီင့ံကာီမျ

ူယါင့ယမ့ံၿပိံ

ဓါံူအါက့က

မ္ဖတ့န႓…
ေ ခလီတ့ပာတ့

မ္ဖတ့ူလနေ႓..။

ူမါင့ညိဵစာတ့ထေ

သာလာီစာတ့္ပင့ံထန့လါသည့။ ဒိစက့ႀကိံူအါက့မျါ ဘါူတ်္ဖစ့ခေဵပဪလာမ့ဵ။ ပထမူတါဵ ူမါင့ညိ သန့ဘက့ခဪ
အလီပ့ဆင့ံလျးင့

အကီန့လဴီံကာီ

ူမံၾကည့ဵရန့

စဥ့ံစါံထါံသည့။

ူနါက့ူတါဵ

သာလာီစာတ့က

တလာမ့ဵလာ့မ့ဵတက့လါသည့မာီ ဵ ဥိံစ်ါ သုူဌံကာီ ဖီန့ံဆက့လာီက့သည့။
“ူထါင့ကေလါံ…ဟီတ့ကဵေ ူနူကါင့ံပဪတယ့”
“တစ့ခီူမံခးင့လာီ ဵ...က်ၽန့ူတါ့ ဓါံစက့ႀကိံအူၾကါင့ံ သာခးင့လ႓”ာီ
“ူၾသါ. ဘါမျမ္ဖစ့ပဪဘုံ...ဟီတ့က”ဵေ
သုူဌံက ူမါင့ညိဵကာီ ဘါမျမူ္ပါပဪ။ သုက ဘါ္ဖစ့လ႓လ
ာီ ူ
ေ မံၿပိံ ဖီန့ံခးသ်ါံသည့။ ူမါင့ညိ အလီပ့ထက
ေ
လုူတ်ကာီ တစ့ူယါက့ၿပိံ တစ့ူယါက့ ဖီန့ံဆက့မာလာီက့သည့။

ဘယ့သုမျ မူ္ဖၾကပဪ။

ူနါက့ူတါဵ

ပဪံရ်႔ေ ရ်႔ေ ႏျင့ဵတ႐ီီတ့အဘာီံႀကိံ ဆိူရါက့သ်ါံသည့။

သု႓ဆိ ဖီန့ံဆက့ရတါလည့ံ သာပ့ူတါဵ မလ်ယ့ကုလျ။

သုူ္ပါတါမနည့ံနါံူထါင့ရသည့။

တ႐ီီတ့နါမည့ရျာူသါ့လည့ံ

ပိသူအါင့ူခၚ၍ မရပဪ။

သု႓တင
် ့

သု႓နါမည့ကာီ

ူမါင့ညိ

ထာ႓ူ
ီ ၾကါင့ဵ အတတ့ႏာီင့ဆဴီံ ပိသူအါင့ ူခၚူသါနါမည့မျါ တာီင့လဴီံ္ဖစ့သည့။

လါခေဵမည့

္ဖစ့ူၾကါင့ံ္ပန့ူ္ပါသည့။

ဆယ့ဵငဪံမာနစ့ခန့႓အၾကါ

သုူရါက့လါၿပိံ

အူပၚထပ့ရျာ

ူမါင့ညိ

w
w
w

141

.b

ur
m

es
e

cl
as
s

ic

.c

အခန့ံူလံထေ တက့ခေဵသည့။
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သု႓ဆိဖီန့ံဆက့ူတါဵ သုက ူမါင့ညိတ႓စ
ာီ က့႐ဴီအနိံတ်င့ ူရါက့ူနၿပိံ တူအါင့ဵူလါက့ ၾကါလျးင့ သု

www.burmeseclassic.com
သုက ကီတင့ူပၚ ဝင့ထီာင့ရင့ံ စကါံစသည့။
“တကယ့ူတါဵ

ဒိဓါံစက့ႀကိံက

အူဟါင့ံႀကိံအလကါံရမတတ့ူစးံ

တ္ခါံူနရါူန
ူပဪူပဪနေ႓ရလာ႓ီ

သုူဌံဝယ့လါတါက်။
ဝယ့လါတါႀကိံ။

အသစ့မဟီတ့ဘုံ

အေဵဒိူတါဵ

ပာီူလံတါူပဪဵကါ်

စက့က။ ူလံဆာီ အထေမျါလည့ံ ႏျစ့ူကါင့သဴီံူကါင့ူလါက့ူတါဵ ပဪလါမျါူပဪဵ”
ူမါင့ညိတူယါက့ လက့ထက
ေ
ူဆံလာပ့ ူအါက့လ်တ့ကးသ်ါံရသည့။

တ႐ီီတ့ႀကိံ တာီင့လဴီံကူတါဵ

သု ဵအရျာန့န႓သ
ေ ု ဆက့ူ္ပါသည့။
“ဒိစက့မျါ

ပထမဆဴီံူသတါ

တဖက့ူရါက့ူနလာ႓ီ
ပေ။

ကီလါံ၊

လျမ့ံယုတါ…

အါရျါလာ႓သ
ီ ႓က
ု ာီူခၚတယ့။
စက့ကဓါံက

သု႓ဟါသု

အလီပ့လီပ့ူနရင့ံ
္ပဲတ့ကးလါၿပိံ

ပစၥည့ံတစ့ခီ
္ဖတ့ူတါဵတါ

ူနါက့တစ့ူယါက့လည့ံ ကီလါံ။ သု႓နါမည့ူတါဵ ငဪလည့ံ ူမဵူတဵူတဵပေ၊ သုကးူတါဵ ပာီဆန့ံတယ့။

စက့က ပဪဝဪ္ဖဲတ့ခလီတ့ပာတ့ထါံတါ ူတါင့သ႓ဟ
ု ါသု ္ပဲတ့ကးလါၿပိံ ူသတါ၊ အေဵဒိဵူနါက့ပာီင့ံ မူသူတါင့
လက့္ပတ့ူတ် အမးါံႀကိံပေ။ ူနါက့ဝက့သါံ မစါံနေ႓က။် ဒိမျါူနရင့။ တာီက့ဆာီင့တါလါံ မသာဘုံ။ စါံရင့
တခီခီ ္ဖစ့တယ့။ နာူပဪတစ့ူယါက့ဆာီ ူၾကါင့ူတါင့ူတါင့ ္ဖစ့သါ် ံတယ့”
ူမါင့ညိတူယါက့ စာတ့ဝင့တစါံႏျင့ဵ လက့ႏျစ့ဖက့ကာီ ပုံထါံမာလာီက့သည့။ မၾကါံရခင့တီန့ံက အေဵူလါက့
မူၾကါက့။

ၾကါံလာီက့ရူတါဵ ူကးါခးမ့ံူနမာသည့။

တာီင့လဴီံက

သု႓ူကးါပာီံအာတ့ထေပဪလါူသါ

ူအံူလ ကာီယ့ကပေ ဆတ့ူဆါဵၿပိံူမံမာတါကာီံ။

ဘိယါဘုံကာီ

ူဖါက့ူသါက့ူနူလသည့။

ူမါင့ညိ

သု႓ကာီၾကည့ဵရင့ံ လည့ပင့ံထေ တယါံယါံ္ဖစ့လါသည့။ သည့ူရါက့ၿပိံကတည့ံက မူသါက့ရတါ ၾကါၿပိ
မဟီတ့လါံ။ သုက ူမါင့ညိဵကာီၾကည့ဵၿပိံ
“ူသါက့ခးင့လာီ ဵလါံ။ ဝယ့ူပံမယ့ူလ”
“က်ၽန့ူတါ့က အရက့ူသါက့ခးင့တါဗး”
သုက

တခးက့စဥ့ံစါံၿပိံ

သတ့သတ့ူပံ။

ူလံဆယ့။

ူမါင့ညိဵကာီ

“ူသါက့ခးင့ရင့

ဘါနါမည့လူ
ေ တါဵ မသာဘုံ။

သဴီံဆယ့ူပံ...
ဝိစကိပေ။

ငဪဵအတ်က့

တစ့ဆယ့က

ငဪတာ႓လ
ီ ည့ံ ူသါက့တါပေ ဒဪူပမေဵ

မုံတယ့။ ဝယ့ခေဵမယ့ ဘယ့လာီလ”ေ
မထုံဘုံဆာီတါ ူမါင့ညိလည့ံ သု႓ကာီ ရင့ံဂစ့ူလံဆယ့ ထီတ့ူပံလာီက့သည့။
တစ့ဆယ့ကာီ

အာတ့ထေ

ူကါက့ထည့ဵၿပိံ

ဆယ့ဵငဪံမာနစ့ူစါင့ဵဆာီကါ

တာီင့လဴီံက သု႓အတ်က့

သီတ့သီတ့ႏျင့ဵလစ့ခးသ်ါံူလသည့။

တစ့ူယါက့တည့ံ ကးန့ခေဵသည့ဵ ူမါင့ညိလည့ံ ပးင့ံပးင့ံရျာသည့ႏျင့ဵ ကာီ္မင့ဵသာန့ံထဴ ဖီန့ံဆက့လာီက့မာသည့။
သုတ႓လ
ာီ ည့ံ မနက့္ဖန့ အလီပ့ပာတ့သည့ ္ဖစ့၍ ဒိည ူသါက့စါံၾကမည့ ္ဖစ့ူၾကါင့ံ ူမါင့ညိကာီ ူ္ပါသည့။
အင့ံူလ

သုတ႓က
ာီ

နါမည့ႀကိံသည့ဵ

အမးါံႏျင့ဵူပးါ့ူနူပမေဵလည့ံ
ဓါံစက့ႀကိံႏျင့ဵ။

ူမါင့ညိဵမျါ

တစ့ူယါက့တည့ံ။

မာနစ့ႏျစ့ဆယ့ခန့႓အၾကါတ်င့

ပီလင့ံတစ့လဴီံထာီံူပံသည့။ ထာီင့ံူစါင့ံ ္ဖစ့ၿပိံ ဝိစကိ မဟီတ့ပဪ။

ူအါက့မျါလည့ံ

တာီင့လဴီံူရါက့လါၿပိံ

တာီင့လဴီံ္ပန့သ်ါံၿပိံ ူမါင့ညိလည့ံ
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တိဗိၾကည့ဵ သိခးင့ံနါံူထါင့ရင့ံ အာပ့ူပးါ့သါ် ံသည့။

www.burmeseclassic.com
အခန့ံ (ူလံ)
အာပ့ရါႏာီံလါူတါဵ

ညူန

ူ္ခါက့နါရိ

ကီတင့ူအါက့မျါ

ူထါင့ထါံူသါ

ထာီံူနၿပိ္ဖစ့သည့။

ပီလင့ံကာီ

ူရမာီံခးဲာံ

အဝတ့အစါံလေၿပိံ

အၾကည့ဵူရါက့သ်ါံ၏။

မူသါက့ရတါ

ၾကါၿပိ္ဖစ့ူသါူၾကါင့ဵ ဖ်င့ဵၿပိံ တစ့ပက့ူကးါ့ခန့႓ ူလါင့ံခးလာီက့သည့။ လည့ပင့ံထေ ပုဆင့ံသ်ါံူလသည့။
အ္မည့ံလီပ့ရန့ တစဴီတရါလာီသည့မ႓ာီ ူမါင့ညိူစးံဆာီင့သ႓ာီ ထ်က့ခေဵသည့။
ကာီ ူမါင့ညိူလျးါက့ၾကည့ဵသည့။
တင့ထါံသည့။

တခဪတူလ

ဆာီင့ူရါက့ူတါဵ အ္မည့ံမးါံ

ဆာီင့မျါ တ႐ီီတ့ဆာီင့္ဖစ့ၿပိံ Chip ူတ်ခးည့ံပေ ူတါ့ူတါ့မးါံမးါံ
ူသါက့ရတါ

္ဖစ့ူသါူၾကါင့ဵ

ူမါင့ညိ

သာ႓ႏ
ီ ျင့ဵ ူရခေ႐ာီက့အသါံမးါံကာီ ၾကည့ဵ္ဖစ့ူတါဵ အမေသါံမးါံကာီသါူတ်႔၏။

ၿပိံစလ်ယ့

မ္မည့ံခးင့။

ဆာီင့ရျင့ကာီ တ္ခါံအသါံ

မရျာဘုံလါံ ူမံူသါအခဪ ဆာီင့ရျင့က ၾကက့သါံမျါ ခီူလံတင့ ကီန့သ်ါံတါ္ဖစ့ူၾကါင့ံ အမေသါံ မစါံပဪက
သု႓တင
် ့ ဝက့သါံ ဝက့သည့ံမးါံ ကးန့ူသံူၾကါင့ံ ူ္ပါသည့။ ဝက့သါံဆာီ၍ ူမါင့ညိ နည့ံနည့ံ တ်န႓ ့
သ်ါံသည့။ သာ႓ူ
ီ သါ့ တ္ခါံူရ်ံစရါ မရျာူတါဵသည့မ႓ာီ ဝက့သါံပေ ဝယ့မာလာီက့သည့။
အခန့ံ္ပန့ူရါက့ူတါဵ ူမါင့ညိ ဝက့သါံကာီ ႂက်ပ့ႂက်ပ့ူၾကါ့ူနရင့ံ ဝက့သါံမစါံနေ႓လ႓ာီ သုူဌံမျါထါံတါ
သတာရ္ဖစ့သည့။

သာ႓ူ
ီ သါ့

ကာီယ့ဵဟါကာီယ့စါံတါပေ

ဘယ့သုမျ

ူစါ့ကါံတါမျ

မဟီတ့တါ

ဆာီူသါ

အူတ်ံူလံက ဝင့လါ္ပန့သည့။ သာ႓ႏ
ီ ျင့ဵ အသါံူၾကါ့ၿပိံူသါအခဪ ူမါင့ညိ၏ တစ့ူယါက့တည့ံ ပဪတိ
စတင့လာီက့သည့။

တိဗိႏျင့ဵ သိခးင့ံကာီဖ်င့ဵသည့။

ရတစ့ခးက့ မရတစ့ခးက့ လာီက့ဆာီသည့။ သာ႓ႏ
ီ ျင့ဵ ပီလင့ံက

လက့ူလံလဴီံခန့႓ ကးာဲံသ်ါံၿပိ္ဖစ့သလာီ ူခဪင့ံထေလည့ံ ရိတိတိ ္ဖစ့စ ္ပဲလါသည့။
အခးာန့မျါ
ဟီ

ကာီံနါရိူလံဆယ့ဵငဪံူလါက့ရျာူနၿပိံ

ူတ်ံမာလာီက့မာသည့။

ဒိအခးာန့

တစ့္ဖည့ံ္ဖည့ံႏျင့ဵ

ကာီ္မင့ဵသာန့ံတာ႓လ
ီ ည့ံ

ဆယ့ဵတစ့နါရိ

ပ်ေစည့ူနူလါက့ၿပိ

ခ်ေူလါက့တင
် ့

ပီလင့ံကကီန့ရန့

လက့ူလံလဴီံသါ ကးန့ူတါဵသည့။ ူမါင့ညိလည့ံ အနည့ံငယ့ ူရါက့ူနၿပိ္ဖစ့သည့။ တိဗိမျ သိခးင့ံမးါံကာီ
အသဴတာီံၿပိံ ပာတ့ပစ့လာီက့သည့။
“ခ်မ့ံ”
ပီလင့ံ သာ႓မ
ီ ဟီတ့ ဖန့ခ်က့ကးက်ေသဴကာီ ူမါင့ညိ ူအါက့ထပ့မျ ၾကါံလာီက့ရူလသည့။ ူမါင့ညိူအါက့ထပ့
ရျာ မိံူခးါင့ံတစ့ူခးါင့ံကာီ ဖ်င့ဵလာီက့သည့။
ရျာသည့။

ူအါက့ထပ့ကာီ ူမါင့ညိ မျန့တဴခဪံဟကါ ငီ႓ၾဴ ကည့ဵလာီက့သည့။

ၾကမ့ံ္ပင့ူပၚကးက်ေူနသည့။
ဘေ
ဟီ

စက့႐ဴီတစ့ခီလဴီံ၏ မိံခလီပ့မးါံမျါ ူမါင့ညိဵ အခန့ံထေတင
် ့သါ

အလီပ့ သမါံတစ့ူယါက့ ူသါက့ူနကး ခ်က့္ဖစ့၏။

ူသါက့ၿပိံစက့ူပၚမျါ
ူမါင့ညိ

ူကါ့ဖိခ်က့ တစ့ခ်က့

တင့ထါံပဴီရသည့။

ူရရ်တ့လာီက့ၿပိံ

ူတါ့ူတါ့

ူအါက့ထပ့မိံူခးါင့ံမးါံပာတ့ကါ

ူသခးါမသာမ့ံ

စည့ံကမ့ံမရျာသည့ဵူကါင့

တစ့ခ်က့ထပ့ူသါက့ၿပိံ

ူနါက့ဆဴီံ

လက့ကးန့မးါံကာီ ခ်က့ူလံထေထည့ဵၿပိံ စါံၿပိံသမျး သာမ့ံဆည့ံလာီက့၏။ ပန့ံကန့ူဆံၿပိံ ူနါက့ဆဴီံလက့ကးန့
စာမ့ူ္ပနူ္ပကာီက့ဝဪံူနစဥ့

သည့အသဴကာီ ူမါင့ညိ ူတါ့ူတါ့ရင့ံႏျိံသည့။
သဴူပတဴအသဴ

္ဖစ့သည့။

ူမါင့ညိ

“ခ်ၽမ့”ဆာီူသါ

အသဴ

ၾကါံလာီက့ရ္ပန့၏။

အလီပ့လီပ့ရါတ်င့ ပဴီစဴူကါ့္ပါံမးါံ ္ဖတ့ရါတ်င့တာီင့ံူသါ

ူအါက့ထပ့ကာီ

ငဴ႓ၾီ ကည့ဵလာီက့ရါ

ထင့သည့ဵအတာီင့ံ

ူပတဴမျါ

ၾကမ့ံ္ပင့ူပၚ ္ပဲတ့ကးူန၏။

ဒိူပတဴူလံ ခးာတ့တါူတါင့ ူတါ့ူတါ့ လက့ူၾကါမတင့ံတေဵ ဟါူတ်လ႓ ာီ

တစ့ူယါက့တည့ံ

လီပ့ူနၿပိံမျ

ပ်စာပ်စာ

တစဴီတခီကာီ

စဥ့ံစါံလာီက့ၿပိံ

ဆဴပင့ူမႊံူတ်ူထါင့လါသလာီ
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ခဴစါံမာလာီက့သည့။

om

ဝက့ူၾကါ့ူလံ

www.burmeseclassic.com
ခီနက ူမါင့ညိ မိံခလီတ့ူတ် ူသခးါပာတ့ခေဵသည့ပေ။
တါလေ၊

ူပတဴကူရါ

ဘယ့လာီကးတါလေ။

သည့။

ူအါက့ထပ့ကာီ

မရေတရေ

ၿပိံူတါဵ ူကါ့ဖိခ်က့ ဘယ့က ဘယ့လာီူမျါက့ကးက်ေ
ူတ်ံရင့ံူမါင့ညိမုံတါူလံူတ်

္ပန့ၾကည့ဵလာီက့မာသည့။

ူပတဴမျါ

ဓါံစက့ႀကိံနါံ

သည့။

ူကါ့ဖိခ်က့မျါလည့ံ ဓါံစက့ႀကိံနါံမျါပေ ကးက်ေူန္ခင့ံ ္ဖစ့ူလသည့။

ထာၿပိ။

ူမါင့ည…
ိ မင့ံစာတ့ကာီ တည့ၿငာမ့ူအါင့ ထါံစမ့ံ...ဒဪမူတါ့တဆ ္ဖစ့ တါ။

ခီနက

ခလီတ့မပာတ့မာတါူနမျါ။

မုံူနူသါ့လည့ံ

ူပးါက့ကီန့
ူရါက့ူန

ဘီရါံ ဘီရါံ ငဪူတါဵ

ူမါင့ညိတစ့ူယါက့

မူတါ့တဆ္ဖစ့တါ။
စာတ့္ပန့ၿငာမ့

လါသည့။

စာတ့အါ႐ဴီမးါံကာီ စီစည့ံကါ ကးက်ေူသါ ူကါ့ဖိခ်က့ႏျင့ဵ ္ပဲတ့ကးူနူသါ ူပတဴကာီ ရျင့ံလင့ံသာမ့ံဆည့ံ
ရန့ ူလျကါံအတာီင့ံ ူအါက့ဆင့ံလါလာီက့သည့။
ဖန့ခ်က့ကေ်စူလံမးါံကာီ

သာမ့ံဆည့ံရင့ံ

စာတ့လည့ံ အူတါ့ တည့ၿငာမ့သါ် ံၿပိ ္ဖစ့သည့။

ူမါင့ညိ

တစဴီတခီသတာရကါ

သာမ့ံလက့စမးါံကာီ

လႊတ့ခးၿပိံ ူလျကါံအတာီင့ံူ္ပံတက့ကါ တဴခဪံကာီ ဝီန့ံခနေ ပာတ့ၿပိံ ကီတင့ူပၚ ဒာီင့ပင့ထာီံ၍ ူစါင့္ခဴဲူန
မာူတါဵသည့။

ူအါက့ထပ့သ႓ာီ မဆင့ံမိက မိံူခးါင့ံႏျစ့ူခးါင့ံသါ လင့ံူနၿပိံ ူမါင့ညိူအါက့ူရါက့ူသါ

အခဪ မိံူခးါင့ံူလံူခးါင့ံ လင့ံူနူသါူၾကါင့ဵ္ဖစ့သည့။
တူယါက့

ဘီရါံစါအီပ့ူတ်

ဘီရါံရျာခာီံူတါဵူရါ

ဘါထုံမျါလေလ႓။ာီ

အခးစ့မဟီတ့တါူတါဵ
မာန့ံခလီတ့ကာီ

လာီက့ရျါမာသည့။

ၿပိံမျ

ရင့ူတ်ကလည့ံ

ူသခးါသည့။

ူမါင့ညိ

ူ္ပံခးလာီက့သည့။

လင့ံူနဆေ။

ူသခးါၿပိ အူ္ခါက့ခဴရတါ။

အရက့ူသါက့ထါံၿပိံ

တဒာီ့င့ံဒာီင့ံခီန့ူနသည့။

မာန့ံခလီတ့ကာီ

မာန့ံကူတါဵ

ူအါက့ထပ့မိံအလင့ံူရါင့မးါံကာီ

သတာရသည့။

ူမါင့ညိ
ရင့ခီန့တာီင့ံ

သတာရလာီက့မာသည့။

ကးသ်ါံသည့။

သာ႓ူ
ီ သါ့

ၾကည့ဵရင့ံူမါင့ညိ

တူယါက့

သာ႓ႏ
ီ ျင့ဵ

မိံူခးါင့ံမးါံက
ူသ်ံပးက့ူနမာ

သည့။ ူဇါူခ်ၽံမးါံ ္ပန့လါသည့။
ဖန့ခ်က့ထထ
ေ ည့ဵထါံူသါ လက့ကးန့မးါံကာီ ကီန့သည့အထာ ူရမူရါဘေ ူသါက့ခးပစ့လီာက့သည့။
ပုဆင့ံသ်ါံူလသည့။

မျန့္ပတင့ံူပဪက့မျ ူအါက့ကာီ ္ပန့ၾကည့ဵလာီက့သည့။

ပန့ကါႀကိံတစ့ခီပဪ လည့ူနူလၿပိ ္ဖစ့သည့။
မိံူခးါင့ံူတ်မျါ

လင့ံဆေ၊

ပန့ကါလည့ံ

ဒီန့ံဆာီ

မိံူခးါင့ံူလံူခးါင့ံသါမက

ူမါင့ညိ မိံခလီတ့ူတ်ကာီ ူလျးါက့ပာတ့လာီက့ူသါ့လည့ံ
လည့ူနဆေပင့္ဖစ့သည့။

႐ီီတ့တရက့

ကာီ္မင့ဵသာန့ံတာ႓က
ီ ာီ

သတာရလာီက့ၿပိံ ဖီန့ံူခၚလာီက့သည့။
“ကာီ္မင့ဵသာန့ံလါံ…ဟီတ့တယ့...က်ၽန့...က်ၽန့ူတါ့…ဟာီ
ဘီရါံစါူလံ

ရ်တ့ူပံပဪလါံ...ဟီတ့တယ့

တစ့ခီူလါက့

အစ့ကာီရါ...

အရက့ူသါက့ထါံလာ႓ူ
ီ ပဪဵ...

က်ၽန့ူတါ့ဵကာီ

အေဵတါ

မူသါက့တေဵ

တစ့ူယါက့ူယါက့ကာီူလ..ူနါ့…အစ့..ကာ”ီ
“တကယ့ပဪ…အစ့ကာီရယ့...သ...ရေ...ူ္ခါက့ူနလာီ …
ဵ ဒိမျါ…္မန့..္မန့”
ကာီ္မင့ဵသာန့ံကလည့ံ မုံူနၿပိ ္ဖစ့သည့။
နါံူထါင့ၾကရ၏။

ကာီ္မင့ဵသာန့ံမျါ အလီပ့ထတ
ေ င
် ့ ရါထုံႀကိံသည့ဵအတ်က့ ူတါ့တန့႐ဴီသ႓ုစကါံဆာီ
ကာီ္မင့ဵသာန့ံ၏

အသာမျ

ဘီရါံစါရ်တ့သဴ

ဖီန့ံကာီ ူဆါင့ံူဘါက့စ့ အူသံူလံႏျင့ဵ ဂ်ၽာဲင့ံလာီက့သည့။

ူမါင့ညိ

ဘီရါံရျာခာီံသဴမျါ ူတါ့ူတါ့ကးယ့ကးယ့

ထ်က့လါသည့။ ူမါင့ညိ ကီတင့ူပၚတ်င့ ူစါင့္ခဴဲရင့ံ ဖီန့ံကာီ ကာီင့ထါံသည့။
ပာီက့ဆဴႀကာဲထည့ဵစါံသည့ဵအ္ပင့
ထည့ဵထါံူသါူၾကါင့ဵ

ကာီ္မင့ဵသာန့ံနါမည့သည့လည့ံ

ပာီက့ဆဴအစါံ

သက့သါလျသည့။

ၾကါံလာီက့ူတါဵ

ူတါ့ူသံသည့က ဖီန့ံကာီ

ဖီန့ံ၏

အာပ့ခးင့မုံတုံႏျင့ဵ

ဖရန့႓ထ့လစ့တ့ထတ
ေ င
် ့
ဘီရါံစါရ်တ့သဴႀကိံက
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ညသန့ံူခဪင့ူကးါ့ ူမါင့ညိဵ စက့႐ဴီူလံထေမျါ ဟာန့ံထ်က့လ႓ူ
ာီ နသည့။

om

သဴဗီူဒၶရ်တ့ခာီင့ံသည့။

သုက အရက့မူသါက့ူသါ ္မန့မါတစ့ူယါက့ကာီ ူခၚကါ

www.burmeseclassic.com
“ဝီန့ံ”
ၾကါံရ္ပန့ၿပိ တစ့သဴ။

ူမါင့ညိ မရေတရေ ငဴ႓ၾီ ကည့ဵလာီက့မာသည့။

တူန႓က စိထါံူသါ စကၠဳထပ့မးါံသည့

တူယါက့ူယါက့တန
် ့ံလာီက့သလာီ ၿပာဲဆင့ံသ်ါံသည့။ ႂက်က့ူအါ့သဴ တကးာကးာပဪ ၾကါံလာီက့ရ၏။ ူမါင့ညိ
လည့ံ တဆတ့ဆတ့တီန့ူနၿပိ ္ဖစ့သည့။ ဖီန့ံစပိကါမျ ကာီ္မင့ဵသာန့ံကာီ လျမ့ံူခၚလာီက့သည့။
“ကာီ္မင့ဵသာန့ံ…ခင့ဗးါံလုက…အာပ့ခးင့မုံတုံနေ႓
တစ့ူယါက့

ရ်တ့ူနတါ...

ဘယ့လာီလီပ့ရမတီန့ံ...ူနါက့

ူ္ပါင့ံဗးါ”

“ဟေဵူကါင့ ူတါ့ူတါ့ ူနါက့တစ့ူယါက့ ဟာီူကါင့လါခေ…
ဵ ူသူသခးါခးါ မးက့ႏျါသစ့ၿပိံလါခေ”ဵ
ကာီ္မင့ဵသာန့ံက ူနါက့ထပ့သ႓လ
ု ုတစ့ူယါက့ ထပ့ူခၚသည့။

ူမါင့ညိလည့ံဖီန့ံကာီ ူဆါင့ံူဘါက့စ့

ႏျင့ဵ ္ပန့တပ့ၿပိံ သဴဗီူဒၶ ဂဪထါရ်တ့သဴကာီ အါ႐ဴီ္ပဲူနလာီက့သည့။
“ဒီန့ံ”
႐ီီတ့တရက့ ူမါင့ညိဵ အခန့ံတဴခဪံကာီ ္ပင့ံ္ပင့ံထန့ထန့တ်န့ံလာီက့သလာီ အသဴ္မည့လါသည့။

ူမါင့ညိလည့ံ

အာပ့ူပးါ့သါ် ံတါလါံ၊ သတာလစ့သါ် ံတါလါံ မသာပဪ။ အူမျါင့ႀကိံ ္မင့လာီက့ရူလသည့။
………………………………………………………………………………………………….
အခန့ံ(ငဪံ)
အာပ့ရါႏာီံလါူတါဵ ူမါင့ညိဵူဘံမျါ သုူဌံူရါက့ူနသည့။ တာီင့လဴီံလည့ံပဪ သည့။
“မူန ဵက မင့ံဝက့သါံစါံၿပိံ အရက့ ူသါက့တယ့ မဟီတ့လါံ”
ူမါင့ညိ ဘါမျ ္ပန့မူ္ဖပဪ။ အဝတ့အစါံမးါံကာီ အာတ့ႀကိံထေ စီထည့ဵူနၿပိ ္ဖစ့ူလသည့။
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ညိဇဴလျ

www.burmeseclassic.com

ူကးံဇုံအထုံတင့ရျာပဪသည့...

om

ကာီကာီသက့ ၊ ကာီမးာဲံ ၊ ခးစ့ၾကည့ူအံ ၊ ခာီင့စာီံလင့ံ ၊ ခးာဲပာန့ံူနါင့ ၊ စစ့ၿငာမ့ံဒိူရ ၊ ဆုံခက့မင့ံ ၊ ညိဇဴလျ ၊ ႏျင့ံနေ႓မါယါ ၊ ပန့ဒာီရါ ၊ ဖာီံခ်ါံ ၊ ဖာီံစာန့ ၊ မာီံလႈာင့ည
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္မူသ်ံနိ ၊ မႈာင့ံ (ူဆံ - ၂) ၊ သုရႆဝဪ ၊ သက့ူဝ ၊ ူအါ့ဂေနိ ၊ ူအါင့ၿဖာဲံ ၊ ၾသၿမာဲင့ ႏျင့ဵ အမည့မူဖါ့လာီသုတစ့ဥိံ

www.burmeseclassic.com

ဝာ ညါ ဥ့ မျ တ့ တ မ့ံ
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ghost record

