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အယင်ေခါက်ခါ သမင်မေချတေကာင်စွာ ကျားေချ၊
၀က်၀ံေချ၊ ြမင်းကျားေချ ို နန်တ့တူ ဆရာဦးဇီးကွက်
ဘားမာ ပညာသင်နကီတ်ေတလတ်။

1



သူ ို စာသင်ခနး်ထဲမာ ကျားေချစွာ တဗျင်း အ ိင်ု
ခံေရ။ ြမင်းကျားေချဘားက မုန်တိ့လုစား ပီးေက
ဆရာ ကီးကုိ မတိင်ုဖိနန် တိ့င်ုေကလက်သည်းနန် ြ့ခစ်
ပစ်လိက်ုဖိလိေြပာေရ။
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ြမင်းကျားေချဘားကလုထားေရ မုန်တိ့ကုိ ၀က်၀ံ
ေချနန် သ့မင်မေချကုိေလ့ ေက းေရ။ ၀က်၀ံေချကျ
ေက စားလိက်ုေကလည်း သမင်ကမစားလိက်ု။ သူက
အ ိင်ုခံစွာကုိ မ ကိ က်ေလ။
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သမင်မေချစွာ ကျားေချနန် ၀့က်၀ံေချ ို လပ်ုေစာ်ကုိ
အံ့ သနေိရ။ ဇာြဖစ်လိ လူများမုန်ကုိ့ လစုားရစွာေလး
လိ စုိင်းစားနေီရ။
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ဆရာ ကီးက စာမသင်ခင်မှာ သတိအဟိဆုံးလူကုိ
ေခါင်းေဆာင် ရီွးဖိလိေြပာေရ။ ကျားေချကေလ့
ေြပာေရ သူစွာအတနး်ထဲကတေယာက်ကုိလည်းမ
ေကာက်။ သူရာ သတိအဟိဆုံးလိ ေြပာေရ။ ၀က်၀ံ
ေချကေလ့ ေထာက်ခံေရ။
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”ြမင်းကျားေချကသေဘာတူလာလိ” ဇီးကွက်ကမီး
ေရ။ ြမင်းကျားေချကတခုေလြ့ပနမ်ေြဖပဲ ငိုရာငိုနီ
ေရ။
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သမင်မေချကေတာ့ ကျားေချကုိ ေခါင်းေဆာင်မြဖစ်
စီချင်။ သူရာေခါင်းေဆာင်ြဖစ်လာေကအဂုထက်လူ
များတိကုိ အ ိင်ုခံ လီဖိဗျယ်ဆုိပနာေကာင့် ကနပီါ
ေရ။ သမင်မေချစွာ ထရပ်လိက်ု ပီးေကကျားေချနန် ့
၀က်၀ံေချ ို လပ်ုေစာ်တိကုိ ဆရာ ကီးဘားမာ တိင်ု
လိက်ုတယ်။
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ဆရာ ကီးစွာ ကျားေချနန် ဝ့က်ဝံေချ ကုိေခ ပီးေက
ေနာက်တခါယင်းပုိင်မလပ်ုဖိနန် လ့ူများကုိ အ ိင်ုခံ
စွာေရ သတိဟိစွာနန် လံ့းု၀မတူဆုိပနာယှင်းြပေရ။
ြမင်းကျားေချဘားကုိ လား ပီးေက ေတာင်းပနဖိ်ေလ့
ေြပာေရ။
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ဆရာ ကီးက ေနာက်ရက်တိမာ ကျားေချနန် ၀့က်၀ံ
ေချ ို စွာ ြမင်းကျားေချအတက်ွ မုန်တ့ခုစီကုိ သုံးရက်
အတိ ယူလာပီးရဖိလိ ဆုံးြဖတ်လိက်ုေတ။
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သမင်မေချကကျေကအမှနကုိ် ထုတ်ေြပာ၀ံ့ ပီးေက
သတိဟိေရလြူဖစ်လိ အတနး်ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် အ
ရီွးခံလိက်ုရေရ။
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အေချတိေြဖဆုိဖိ မီးခွနး်တိ။
�� ဆရာ ကီးဦးဇီးကွက်ဘားမာ ပညာသင်ကားနေီရ
အေကာင်ေချတိနာမည်ကုိ ေြပာြပပါ။
�� ကျားေချစွာ ဇာပုိင် အမူအကျင်တိ့ဟိလဲ။
�� ဦးဇီးကွက် အတနး်ထဲမှာ သတိအဟိဆုံးကအသူ
လဲ။ ဇာေကာင်လဲ့။
�� အေချတိ၀ါ ကျားေချပုိင်နဖိီလား။ သမင်မေချပုိင်
နဖိီလား။
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ေဒစာအပ်ုကုိ အာ ှေဖာင်ေဒး ှင်းနန် T့hird Story
Project ို ပူးေပါင်း ပီးေကကျင်းပေရ စာအပ်ုဖံ ဖိ း
ေရးဆုိင်ရာ အလပ်ု ံုေဆွးေ းွပဲွက ဖနတီ်းရီးသားြခင်း
ြဖစ်ပါေရ။ Third Story Project ေရ အေချစာအပ်ု
တိကုိ ဖနတီ်းရီးသားြခင်းနန် ဗ့မာဘာသာစကားန
န် အ့ြခားတိင်ုးရင်းသားဘာသာစကားတိနန် ထု့တ်၀ီ
ြခင်း ို ကုိ ေဆာင်ရွက် ပီးေက ြမနမ်ာ ိင်ုးငံတ၀ှမ်း
ကအေချတိကုိ အလဂါးြဖန်၀့ီပီးပါေရ။ ၀ထုတိေရ
ြမနမ်ာပရိတ်သတ်အတက်ွ ြမနမ်ာ ိင်ုငံကအ ပုညာ
ှင်တိက ၀ထုတိကုိ ရီးသားြခင်းနန် ပုံ့ရီးဆဲွ ပီးေက
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ငိမ်းချမ်းေရး၊ သည်းခံြခင်း၊ မတကဲွူြပားြခင်း၊ ကျားမ
ေရးရာ၊ ပတ်၀နး်ကျင်နန် အ့ေချတိအခွင်အ့ေရး ို နန် ့
ပတ်သက်လိ ေဖာ်ြပရီးသားထားပါေရ။
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