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ေ ကာင်ေချြဖ ၀ါက မုိးထက်ဖက် ေကျာင်းတက်ဖိ
လားတိင်ုး ရက်ြပတ် စိတ်ညစ်ရေရ။ ေကျာင်းကုိလား
ေရ လမ်းမှာ ေ ကာင်ညိ ကီးတေကာင်က ြဖ ၀ါဘား
က ထမင်းဂျတ်ိကုိ ရက်ြပတ်လစုားလိ။
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ေကျာင်းလားရဖိစွာကုိ ေ ကာက်နေီရ ြဖ ၀ါေချက
ပနး်ြခံမှာထုိင် ပီးေက စိတ်ညစ်နရီေရ။ ေ ကာင်ညိ ရန်
က လတ်ွေအာင် သူဇာပုိင်လပ်ုရဖိလဲချင်။့
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ေထှာ��စာေချတစ်ေကာင် ကဇတ်နေီရ ေဘာလံးုကုိ
ခုိတေကာင်က ၀င်လုနေီရဂါ။ စာေချကေတာေ့က မ
ေ ကာက်မဘဲနန် လ့ာလုေရခုိကုိ ေအာ်လိ ှင်ထုတ်
လိက်ုေတ။ ခုိလည်း လန်ပ့နာ ပနး်ြခံထဲက ထွက် ပီး
လားခေရ။
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ြဖ ၀ါက တဗျင်းအံ့ သလားေရ။ သကျေက ေ ကာင်
ညိ ကုိေ ကာက်လိ စိတ်ညစ်နရီေကလည်း စာေချက ခုိ
ေချကုိ ဇာြဖစ်လိ မေ ကာက်စွာလဲ။
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ြဖ ၀ါက စာေချကုိမီးေရ။ ”နင်ခုိကုိ မေ ကာက်လား”
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” မေ ကာက် ဇာြဖစ်လိေ ကာက်ဖိလဲ။ အ ိင်ုခံေရ လူ
တိကုိ ေ ကာက်နေီက သူ ို က ပုိလိ အ ိင်ုခံဖိနန်ရ့ာ။
ငါ ို မ ကိ က်စွာကုိ ငါ ို က ေသေသ ှာ ှာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့နန် ့
ြပနေ်ြပာ၀ံ့ရဖိေလ လိ စာေချကေြပာေရ။
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ေနာက်တရက်ခါ ြဖ ၀ါ ေကျာင်းကုိလားေရအခါမာ
ေ ကာင်ညိ က အယင်ပုိင်ေစာင်န့နိေ်ရ။ ြဖ ၀ါက စာ
ေချေြပာေရ စကားနဲ မ့ေ ကာက်ဗျာယ်။
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 ေဝး�� ေ ကာင်ညိ ေဒပုိင် အ ိင်ုခံစွာ လံးု၀မ ကိ က်
နနး်။ ေနာက်တခါ ေဒပုိင် လမူျားကုိ အရာ အ ိင်ုခံဖိဆုိ
ေက မင်းကုိ ရဲစခနး်မှာတိင်ုဖိလိ ေ ကာင်ြဖ ကုိ စေစ့
ကည့် ပီးေကေအာ်ေြပာလိက်ုေတ။
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သတိဟိဟိနန် မ့ေ ကာက်မရွ ံေြပာလိက်ုေတ ြဖ ၀ါေချ
စကားေ ကာင့် တြခားလူတိကေလ့ ေ ကာင်ညိ ကုိ ၀ို
င်း ကည့် ပီးေက ြဖ ၀ါေချ သတိကုိ ေထာက်ခံအားပီး
ကတ်ေတ။ ေ ကာင်ညိ ေလ့ ှက် ပီးေက ထွက် ပီးလား
ခေရ။

9



သတိဟိေရ ြဖ ၀ါကုိ ေ ကာင်ညိ အ ိင်ုမခံဝ့ံပါယာ။
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အေချ ို ေြဖဖိ မီးခွနး်တိ။
၁။ ြဖ ၀ါဇာြဖစ်လိ ေကျာင်းကုိမလားချင်စွာလဲ။
၂။ ြဖ ၀ါက ေ ကာင်ညိ ကုိ ဇာေြပာလိက်ုလဲ။
၃။ စာေချက ခုိကုိ ဇာြဖစ်လိ မေ ကာက်စွာလဲ။
၄။ ဘုေယ ို ဂါ အ ိင်ုခံေရလူတိနန် တ့ွိေက ဇာလပ်ုဖိ
လဲ။
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ေဒစာအပ်ုကုိ အာ ှေဖာင်ေဒး ှင်းနန် T့hird Story
Project ို ပူးေပါင်း ပီးေက ကျင်းပေရ စာအပ်ုဖံ ဖိ း
ေရးဆုိင်ရာ အလပ်ု ံုေဆွးေ းွပဲွက ဖနတီ်းရီးသားြခင်း
ြဖစ်ပါေရ။ Third Story Project ေရ အေချစာအု
ပ်တိကုိ ဖနတီ်းရီးသားြခင်းနန် ဗ့မာဘာသာစကားန
န် အ့ြခားတိင်ုးရင်းသားဘာသာစကားတိနန် ထု့တ်၀ီ
ြခင်း ို ကုိ ေဆာင်ရွက် ပီးေက ြမနမ်ာ ိင်ုးငံတ၀ှမ်း
က အေချတိကုိ အလဂါးြဖန်၀့ီပီးပါေရ။ ၀ထုတိေရ
ြမနမ်ာပရိတ်သတ်အတက်ွ ြမနမ်ာ ိင်ုငံက အ ပုညာ

ှင်တိက ၀ထုတိကုိ ရီးသားြခင်းနန် ပုံ့ရီးဆဲွ ပီးေက
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ငိမ်းချမ်းေရး၊ သည်းခံြခင်း၊ မတကဲွူြပားြခင်း၊ ကျားမ
ေရးရာ၊ ပတ်၀နး်ကျင်နန် အ့ေချတိအခွင်အ့ေရး ို နန် ့
ပတ်သက်လိ ေဖာ်ြပရီးသားထားပါေရ။
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