အာဘမ
ို ် လွင ် ဂိုန ် အာလပ်
့်
အီဒမ
ဲ ် အာဘမ
ို ်........ခမ်

ဒဒေါ မွွိုန ် အီဘိုန ် အူ
ူ ် မာ ဆင်ဆ။ီ မာ ဆင်ဆီ မိုဝ််း
့် ဝီ စဝ
အီမာယ် ဘူ ဝီ။ အီမာယ် အန် ဒဂ တီ ယီ က

ာန် ဒီ ရန် ဂေါန်
့်

ာဆဝ်။ ဒွန ် ဆီင ဲ ဒဂ နပ် မီ အတ် ဟူမ် အတ် ဟူမ်။ အီ မို်း
မာ ဆင်ဆီ ဘဲ အီ ဒကဟတ့်် ဒီ ဇာင် ရန် ဂေါန်
့် ၊ ဟ ီင ် ဒဂ ဟူမ်
ဘူမ် ဒွန ် မပ့် ပာ။ မာ ဆင်ဆီ အာဝ် ပဲ ဒီ ဟ ီင ် ဒဂ။ အန် ဟဲ့် နိုန ်
ာဆဝ် ဒဘာ ဟဲ့် ဒို

် ဒီ နဝ််း အန်။ အန်

ာဖာ ခဲင ် နဝ််း

အန် တဝ််း၊ “အိုဝ် ဒီ ပေါယ် မှဝ် ဒီ ဟိုဝ် ဝဲန ် အီမာယ် အိုဝ်
ဒဂ။”

မာ

ဆင်ဆီ မူဝ် ဝီ ဟာဝ်
ဟာဝ်

ာင် ဂိုန ် အာလပ်
၊ တဲ်း အန် ပွွိုန ် ဒီ
့်

ာမွွိုန ် လွင ် အီမာယ် အန်။ ဂိုန ် အာလပ်
တီ ယီ
့်

ွယ် ဒပေါ အူ ရဝ်။ ဂိုန ် အာလပ်
တူ ဒွွိုမ် နပ် တဝ််း မာ
့်
ဆင်ဆီ ဟဲ့် မိုဝ််း အီမာယ် ဘူ ဝီ။ အန် တဝ််း ဒီ ဂိုန ် အာလပ်
၊
့်
“အိုယ် ဒေါ ဇဝ် မဲ၊ အိုဝ် မဝ
ို ််း ပီ ဒီ ဆီ တဲ်း မဲ စွယ် အိုဝ်။ အိုဝ်
ယိုဝ် ဒဂ တဝ််း၊ မဲ မဝ
ို ််း ဆီနမ် ဘွတ်။ ဒဆ ဟူမ် မဝ
ူ ်၊ တဲ်း န ့်
ဒစဝ် ယမ်။” ဂိုန ် အာလပ်
မဝ
ူ ် တဝ််း၊ “အိုဝ် အိုဝ် ဟဲ့် မိုဝ််း။"
့်
"အိုဝ် ဒီ တဲ်း အီမာယ် အိုဝ် ဟူမ်။ ဒဆ အန် ဟဲ့် ယမ် အိုဝ် ဒီ
ခတ် ဒဝ
ို ််း မဲ။”

ဂိုန ် အာလပ်
မူဝ် အိုဝ် ပဂွိုဝ််း မာ ဆင်ဆ။ီ မာ ဆင်ဆီ တဝ််း ဒီ
့်
ဂိုန ် အာလပ်
၊ “ဒဆ မဲ ဟဲ့် ဟွတ့်် ဒပ် ဝဲန ် ဒိုဝ် ယမ် အီမာယ်
့်
အိုဝ် နီ၊ အာယ် ဒီ ခတ် လာယ် ဒဝ
ို ််း။” ဂိုန ် အာလပ်
မဝ
ူ ် ခူယ်
့်
ာဆဝ်

ူပ် ဒီ ပွွိုန ် အန် မာ ဆင်ဆီ ဘဲန ် အီဘိုန။် ့်

ဂိုန ် အာလပ်
မူဝ်
့်

ာဘန် ဒိုဝ် ယမ် အီမာယ် မာ ဆင်ဆီ ခဲင ်

မဘ
့် ဒဝ၊ ဂွတ် ဟာဝ် ခဲင ် ဘာဒရဝ်၊ ဝီ ဂိုဝ််း

ာဒေါယ် ဒပ် ဒိုဝ်

ယမ် အီမာယ် မာ ဆင်ဆ။ီ ဂိုန ် ့်အာလပ် မူဝ် ဟဲ့် ဟွတ့်် ဒပ်
ဒူအီ ယမ် တွွိုန၊် အန် မူဝ် ပီ ဟဲ အန်၊ တဲ်း အန် ဇမ် ဒီ

ာင်

မာ ဆင်ဆ၊ီ တဲ်း ဂေါယ် ဘူင ် ဘ့်လွယ် ခတ် ဂေါယ်။ ဂိုန ် ့်
အာလပ် ဒဘာ ဇမ် ဒီ

ာင် မာ ဆင်ဆ၊ီ အန် ဝီ တဝ််း ဒီ မာ

ဆင်ဆ၊ီ “အိုဝ် ဟဲ့် ဟွတ့်် ဒပ် ဝဲန ် ဒူအီ ယမ်။ ဟာဝ် အာယ်
ဟဲ့် ပွွိုန ် ခတ် ခေါ နီ။”

မာ ဆင်ဆီ ဝီ တဝ််း ဒီ အန်၊ “ဒဒေါ ဒေဝ် မဲ ယွတ်၊ မဲ တဝ််း မဲ
ဟဲ့် ဟွတ့်် ဒပ် ဒူအီ ယမ်။ မာလဲ၊ အိုဝ် ဆီ ယိုဝ် အန်

ွယ်

ခူပ် ဘာင် မာလိုဝ််း ဒွယ်။ မဲ ပေါယ် မှဝ် ဒီ ဒပ် အန် ဒ

ာ ဝီ

တဲ်း အန် တ်း

ွယ် ဒီ နီ ဒပေါ ဒဇန်။း်း”
ဂိုန ် အာလပ်
မူဝ် ဝီ
့်
့်

လိုဝ် ဒဝ
ို ််း ဒိုဝ် ယမ် အီမာယ် မာ ဆင်ဆီ ဝီ ဟာအာ၊ ဟာဝ်
ဝဲန။် ဂိုန ် အာလပ်
မဝ
ူ ် ဟဲ့် ဟွတ့်် ဆီလွယ် ဒူအီ ယမ် ခဲင ်
့်
ဆီဖို

်၊ ဂွတ် ဟာဝ် ခဲင ် ဒေါအာင် မာဝ် တာင်။ အန် ဝီ တဝ််း၊

“အိုဝ် ဒီ ဘ ာ ဝဲန ် မဲ

ွဲွဲ့ တဲ်း မဲ ဝီ ပွွိုန ် ဒီ ဒဝန် ဒီ
့်

ာင်။”

မာ ဆင်ဆီ ဝီ တဝ််း၊ “အာယ် ညှမ် ပွွိုန ် ဒီ ခတ်။ ဒဒေါ ဒေဝ် မဲ
ယွတ် အီမာယ် အိုဝ် ဆီ

ွယ် ခူပ် ဘာင် မာလိုဝ််း ဒွယ်။ ဒဝ
ို ််း

ဟာဝ် ဒးဝဲန ် အန် ဒီ အာတ်။့် ” ဂိုန ် အာလပ်
မဝ
ူ ် ဝီ ရူ
့်
ာဆဝ်။ အန် ဝီ ဆီလွယ် ဒိုဝ် ဒူအီ ယမ် ဝီ ဂွတ် ဟာဝ် ဝဲန ်
ခဲင ် အိုမ် တာင်၊ တဲ်း မာဂေါ ဟူမ်။ ဟဲ့် ဟွတ၊့်် အန် ဝီ ဒအဝ်
ဒဝန် ဒီ
့်

ာင်။

ဂိုန ် အာလပ်
တ်း ဇမ် ဒီ
့်

ာင်။ အန် တဝ််း၊ “ဟဲ့် ဟွတ့်် ပွွိုန ်

ခတ် ဒဒေါ တီ နီ။” မာ ဆင်ဆီ ဝီ တဝ််း၊ “ဒဒေါ ဒေဝ် မဲ ယွတ်
အီ မာယ် အိုဝ် ဟဲ့်

ွယ် ခူပ် ဘာင် မာလိုဝ််း ဒွယ်။ မဲ ပေါယ်

မှဝ် ဒီ ဝဲန ် အန်။” ဂိုန ် အာလပ်
မူဝ် ဝီ
့်

ာဘန် ဒူအီ ယမ်၊

ဟာဝ် ဝဲန ် တဲ်း မာပခင်ဆီ ဟူမ်။ ဂိုန ် အာလပ်
ဟဲ့် နိုန ်
့်
ဒီ ဝဲန ် ဘဲန ် နှာင် ဒဇန် နှ
့် ာင် ဒဇန်။့်

ာဆဝ်

ဂိုန ် အာလပ်
မူဝ် ဟဲ့် ဟွတ့်် တဲ်း မာခခာင်ဆီ ဟူမ် ဒူအီ ယမ်။
့်
အန် မူဝ် ခူယ်။ အန် ဒဝန် ဒီ
့်

ာင် တဝ််း ဒီ ခတ် ဒူပ် မာ

ဆင်ဆ။ီ မာ ဆင်ဆီ ဝီ တဝ််း၊ “ညှမ် ပွွိုန ် ခတ် ဒဒေါ တီ နီ။ ဒဒေါ
အီ မာယ် အိုဝ် ဆီ

ွယ် ခူပ် ဘာင် မာလိုဝ််း ဒွယ်။ ” ဂိုန ် ့်

အာလပ် မူဝ် ဝီ ပီရူ အန်၊ ဒဝ
ို ််း ဒူအီ ယမ် တီ ဟာဝ် ခဲင ် ပပဲ ဝီ
ဒဝ
ို ််း ငဝ် ဒိုဝ။့်် အန် တဝ််း၊ “ဒဆ မဲ ဟီ တ်း ဒီ

ာင် ဒဘာ

ဒဇန်၊ ့် အိုဝ် ဒီ တူ တဲ်း မဲ ပွွိုန ် ဒီ ဂွွိုတ်။” ဟဲ့် ဟွတ့်် ဒိုဝ့်် အန်
မဝ
ူ ် ဝီ ဒဝန် ဒီ
့်

ာင် အန်။ အန် ဒီ ပွွိုန ် ဒီ ဒဝန် ခတ်
။
့်

ဒီ နဒတန်
ဒဒေါ
ဒဝန် ဂို
၊ န ဒဘာ
မဝ
ို ််း ဒေါ အူ ဝီ
့်
့်
့် န ် အာလပ်
့်
့်
ဒဆာ ဟွတ့်် ဒိုဝ့််

ာဆဝ််း တ်း။ ဒိုဝ် ဒဂ နာ ဒေါ တီ မဝ
ူ ် ဟဲ့်

ဝွင ့်် အ ီွဲ့ တူတ။့်် ဂိုန ် အာလပ်
မူဝ် ောင် ဒေါ အာ တီ မို်း
့်
အီမာယ် မာ ဆင်ဆီ ပီ ဟာဝ် ဒိုဝ့်် အန် နာ

ာတွွိုန ် နူ။ ဂိုန ် ့်

အာလပ် မူဝ် ဝီ ခိုငပ် ခ်း ဒေါ အာ တီ။ ဂိုန ် အာလပ်
တဝ််း ဒီ ဒေါ
့်
တီ၊ “အိုဝ် ဆွွဲ့ ဟွတ့်် ဒိုဝ့်် မဲ၊ မဲ ပီ ပခာမ် ဒီ ဒဝန် ဒီ
့်

ာင် မဲ။

အိုဝ် ဟဲ့် ရူ

ာဆဝ် ဒီ မဲ” ပန် တီ ဂေါယ် မဝ
ူ ် ဝီ လာယ် ခိုငပ် ခ်း

ဒ

ာင်။ အာဘိုမ် နီ ဒဘာ ဟွတ့်် ခဲ့် တီ။

ာ ဇမ်

