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အဲစာဆိ လးဦး
ြမ ကတ

ငွတာရီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈ဝ ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ၊ အမှတ် ၂၄၂၊ နှာ ၁၉-၂၂ ထိ။
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ရှးအခါက မိးဖွဲ ့စာဆိတိ ့သည် မိးကိ ကည့် ပီး စာအနြဖင့် ကဗျာညုတတ် ကကန်၏။ သိ ့ သာ် စာဆိချင်းတဦး
နှင့်တဦး မတူ က ပ။ သူတိ ့တွင် စာဆိ ့ဉာဉ်က လးများက ရှိ န ပသည်။ ဉာဉ်ဆိသည်မှာ မွးကတည်းက ပါလာ သာ
သူတိ ့၏အစွဲက လး တွ ြဖစ် ကသည်။ ၁၈၈၁ ခနှစ်၊ အင်းဝ ရနန်းရှင်ဘ ကီး တာ်ဘရားလက်ထက် တာ်အခါက စာဆိ
တာ်ဦး အး၊ စာဆိ တာ်ဦး ရး၊ စာဆိ တာ်ဦးဖန်း၊ စာဆိ တာ်ဦးအိတိ ့သည် မိးဖွဲ ့ကိ စပ်ဆိသည့်အခါတိင်းသူတိ ့ဉာဉ်
က လးများကိ မ ဖျာက်နိင် ကပဲ စာထဲ၌ သူတိ ့၏အစွဲက လးများက ပါလာတတ်သည်။
စာဆိ တာ်ဦးအိက သူ မိးဖွဲ ့ကဗျာကိ စပ်လ င် " ရြမင်တင်" တာင်ကိ ထည့်စပ်ရပါမှ ကျနပ်သည်။ စာဆိ
တာ်ဦး ရးကမူ သူ၏မိးဖွဲ ့ကဗျာတွင် "တိမ်လိပ်တိမ်ခိး"မပါလ င် မဖွဲ ့တတ်သကဲ့သိ ့ရှိသည်။ စာဆိ တာ်ဦး အး(တရား
သူ ကီးမင်းလက်ဝဲသန္ဒရ၏သား)ကမူ စာဖွဲ ့လ င် "ဆ ကသာ"ကိ ထည့်စပ်ရမှ ကျနပ်သည့်ဉာဉ်က လး ရှသ
ိ ည်။ စာဆိ
တာ်ဦးဖန်းကမူ သူစာဖွဲ ့ လတိင်း "သဉ္ဇာ ဗွ"ကိ ထည့်စပ် လ့ရှိသည်။ ထိ ့ ကာင့် သူတိ ့ကိ စာချိုး၍ ကလိလိ သာ ဖိးသူ
တာ်ဦးမင်းက ဘ ကီး တာ်မင်းတရားထ လက်တန်းအာဂ စာဆိ၍ ြပလိက်ဘူးသည်။
လာကမန်း လ ပ် ရာင်။

။ရိက်ချုန်း အာလ စည်နှင့်၊ ရပ်ကိးမည် မ ကရ အာင်၊ သိင်းဝိက်လိ ့ မှာင်။

ကက် ရဖားရယ်နှင့်၊ ငွငါးငမင့် တာင်၊ ြခည် ရာင်ြပည့်လ မာင်း။

။

။အဆင်ဆင်၊ ငအိ" ရြမင်တင်"

နှင့်၊ "တိမ်တခွင်"လူင ရးမှာ၊ င အး" ကသီ"ရန်းပါလိ ့၊ ငဖန်း"သဉ္ဇာ ဗွ" ကရယ်(ကွယ်)၊ လွမ်း စဖိ ့ ကာင်း။
ထိကဲ့သိ ့ပင် ရှး ခတ်အခါက မိးဖွဲ ့စာဆိ တာ်များအနက် ထင်ရှား ကျာ် ကားလှ သာ စာဆိ တာ် လးဦး၏မိး
ဖွဲ ့စာများကိ သူတိ ့၏အ တွးအ ခ ၊ သူတိ ့၏အယူအဆ၊ သူတိ ့ ရွးချယ်စပ်ဖွဲ ့တတ် ကသည့်အနအယဉ် စကားလးက လး
များ၊ သူတိ ့၏ဝမ်းတွင်းမှ ရိးသားစွာ အန်ထတ်ထွက် ပ လာ သာ၊ ရိးသားလှစွာ သာ၊ တာသူ တာင်သားတိ ့၏မိးအ
ပ ထားရှိအပ် သာ၊ စိတ် နသ ဘာထားများနှင့်တကွ သူတိ ့၏ကဗျာအဆင်အြပင်ကိ သိြမင်သာ အာင် ပျာက်ကွယ်
န သာ သူတိ ့၏အဲချင်းများမှ ရွး ကာက်၍ တင်ြပလိပါသည်။ ယင်းအဲချင်းတိ ့သည် ယခအခါ မည်သည့်စာစများတွင်မှ
မပါ သးပဲ တန်ဖိးထားကာ လ ို ့ဝှက်သိပ်သည်းထားရှိ သာ စာများမှ ကာက်ယူတင်ြပရြခင်း ြဖစ် ပသည်။
ယင်းစာဆိတိ ့၏အမည်များမှာ တာင်တွင်းရှင် ငိမ်းမယ်၊ အဲစာဆိ မာင်ထွား၊ အဲစာဆိ မာင်ချင်းြဖူတိ ့ ြဖစ် က
ပါ သည်။ သူတိ ့သည် သက္က ရာဇ် ၁ဝဝဝ ခန် ့ ညာင်ရမ်း ခတ်အချိန်အခါက ပ ပါက်ထွန်းကားလာ သာ စာဆိ တာ်
များြဖစ် ကသည်။ သူတိ ့အြပင် အဲကဗျာဖွဲ ့စပ်ရာ၌ ကျာ် စာထင်ရှား သာ အဲ မာင်ယာဆိ အဲချင်းတပဒ်ကိလည်း တင်ြပ
ပါမည်။ စာဆိ တာ်ဦးယာမှာ ကန်း ဘာင် ခတ် ငစဉ့်ကူးမင်းမိဖရား ကီးရှင်မင်း၏အ ကီး တာ် ြဖစ်ပါသည်။
သူတိ ့၏စာများသည် တခနှင့်တခ အသွင်မတူ စိတ်ကးူ တမျိုးစီ ရှိ က ပီး မိးကိ ြမင်ရာ၌လည်း အြမင်တမျိုးစီ ရှိ
ကသည်။
ရှင် ငိမ်းမယ်ဟူသည် ထူးြခား သာ အမျိုးသမီးစာဆိ တာ် ြဖစ်သည်။ တာင်တွင်း ကီး မို ့အနီး မ ဝးလှ သာ
အင်းတိင်ရွာသူက လး ြဖစ်သည်။ သူ၏အဲများသည် ပီြပင်သည်၊ ရိးသားသည်၊ တာသူ တာင်သားတိ ့၏ရိးသား သာ
စရိက်ကိလည်း ဖာ်တတ်သည်။ သူ ့၌ ထူးြခား သာစာဆိ ့ဉာဉ်မှာ ကဗျာဖွဲ ့ လတိင်း "ဟာသ"ရသ ပ လွင်လာ အာင် ဖွဲ ့
တတ်သည်။ တခါတရ ရိးလွန်းအား ကီးသြဖင့် ရိး စာ်န သာစာသားများပင် ကွက် ကားကွက် ကား ပ ပါက်လာတတ်
သည်။
ရှင် ငိမ်းမယ်သည် မိးရွာသည်နှင့်တ ပိုင်နက် မိးကိ အြပစ်တင်လိက်သည်။ မိးမင်းရယ် ရွာပါဆိတန်းကြဖင့်
မရွာ။ ပျိုချစ်တဲ့သူ ရဝသွား တာ့ခါမှ ရွာပါ ပါ့လားကွယ်။ ရွာမည်ရာွ သာ် ဝဲလင်းစဖိ ခိလိ ့မှမလွတ်၊ ပျို ့ဆ မိတ်ကိ ရ
စွတ် ချ ပါ့ကွယ် မိးမင်းရယ်။ မိးရွာ လ တာ့ မယ် လးကြဖင့် လွမ်းရ တာ့မယ်၊ မယ်က လး၏ရည်စားသည်များက
လည်း များလှပါဘိ။ ဘယ်သူ ့ကိပင် လွမ်းရမယ်မသိ၊ ဆင် မီးလက်စွပ်နှင့် ကျာက်ကာခွက်များ ရာင်း လသည့်ရည်းစား
သည်အ မာင်ကိ တာ့ မယ်မလွမ်း ပါင်။ တ န ့က တွ က
့ သည့် ယင်သွားသည်ကိလည်း အမယ်ကြဖင့် မလွမ်း ပါင်ကွယ်၊
သ ာင်ဆပင် အထးက လး ဖာင်း ဖာင်းနှင့် ဒါင်သိးထးထားသူ အ မာင် ဆးတအိး ရာင်းသူ ရည်းစားသည်ကိလည်း
အမယ် မလွမ်းလှပါဘူး။ တာ ကို တာင် ကား၊ ရင်မှာ အ မွးဖွားများနျင့် ပျားဖွပ် နသည့်ရည်စားသည်ကိြဖင့် ဘယ့်
နှယ် ကာင့် လွမ်းရတယ်မှန်းမသိ၊ လွမ်းလိက်ပါဘိ တာ့တယ် ယာက်မတိ ့ရယ်၊ လွမ်းပက လးကိ တာ့ ြပာြပရအး
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မယ်ကွယ်။ ဝမ်းနတ် ဆးကိ လ ဆးမှတ်လိ ့ အထပ်ထပ်အခါခါ မျိုမိမှား သာသူလိ ခါးချိုဆစ်မှာလှ၊ ဝမ်းကျစ်၍လာ
သာအခါ နမထိထိင်မသာ ကာ့လန်ကာ ကာ့လန်ကာနှင့် တနန် ့နန် ့ ြဖစ် နရပါ ပီ ကာ ယာက်မတိ ့ရယ် လး။
"မိးြဖူစင်ငယ်၊ ရွာပါ ရွာပါ၊ တ- သာခါက၊ မရွာတိ ့လိ ့၊ သိ ကားမိးညို၊ မိးမင်းဆိတဲ၊့ အိ-မိးမင်းညို။
။ချစ်
တဲ့သူငယ်၊ သည်လူ ရဝ၊ ကသည့် နာက်ကိ၊ တ ြဖာက် ြဖာက်ကယ်သာ၊ ရွာ လတဲမ
့ ိး၊ ဝဲလင်းစဖိ၊ ခိလိ ့မှမလွတ်။
။
ပျိုက လး မယ့်ဆ မိတ်မှာ၊ စိလိ ့ငယ်စွတ်သည်၊ လွမ်းဆွတ်စိမ့်မယ်၊ ရညာမိးရယ်၊ ရွာကျိုးတယ်။
ဆင် ပီးကာငယ်၊ ကျာက်ကာသားနှင့်၊ ယင်သွားသည်ကိ အမယ်မလွမ်းပါတကား-အိင်။
သ ာင် ဒါင်းသိးနှင့်၊ ဆးအိးသည်ကိလည်း၊ အမယ် မလွမ်းပါတကား-အိင်။
။ တာ ကိုငယ်မှ တာင်
ကား၊ ရင် မွးဖွားနှင့် ပျားဖွပ်သည့်လူကိမှ အမယ်လွမ်းတယ်၊ ဝမ်းမှာမဆ့၊ ဝမ်းကျစ် ဆးကိ လ ဆးမှတ်လိ ့၊ ထပ်ထပ်
ကယ်မျိုသည်၊ ခါးချိုဆစ်ကယ်မှာ၊ ပွးကျစ်သည့်နှယ်၊ တနန် ့နန် ့ လ။"
ရှင် ငိမ်းမယ်နှင့်တ ခတ်တည်း ပ ခဲ့သည့်အဲချင်းစာဆိ မာင်ထွားမှာမူ ရှင် ငိမ်းမယ်ကဲ့သိ ့မဟတ်၊ သူက စာကိ
အ တာ်ဖတ်သည့်သူ ြဖစ်သည်။ သူ၏အဲချင်းများကိ ဖတ်လိက်ပါက တာင်ငူဘရင် နတ်သ င် နာင်ဆိသည့်ရတသများ
ပါက် နသည်။ နတ်သ င် နာင်ကဲ့သိ ့ပင် စကားလးကိ န ပ့ ယဉ် ပ့ ဟူသမ ကိ ရွးချယ်၍ စပ်ဆိတတ်သည်။ စကားလး
ရွးချယ်ပ ဆန်းသစ်သည်။ နနယ်သည်။ နက်နဲသည်။ ထိ ့ ကာင့် နာက်ပညာရှိများ အ လးထား ကသည်။ သူသည်
နတ်သ င် နာင်၏စာများကိ အ လးထားတတ်ပကိ အာက်ပါအဲချင်းအရ သိနိင် ပသည်။
"မအိးငယ်မှမအီ။ ။ ရ တာင်ငူ၏၊ ရတ တာ်ကိ၊ စိတ် ပျာ်စနိး၊ ဖတ်ရာတွင် တိးမိသည်၊ မိးရာသီ့ ကာင်း
လ။
ပိက်ချီငယ်မှ ရင့် ညာင်း၊ ဘဝဂ်ကပင် ယိကျမတတ်၊ မိးလးညတ်မ ၊ ြမဝတ်ဆပွင့်၊ ဟိတိမ်ြမင့်မှာ၊ လ ပ်ဆင့်
ကာင်းနှင့်၊ နာက် လာင်းပိဒ်ဝယ်၊ အဘက်မ ပင်၊ ရမထင်ဟ၊ ယချင်ဖွယ်ကိ၊ တသွယ်ဆန်းြပန် ့သည့်စကား။
။
မရက်စက်ချင်၊ သိ ့ အာင်စင်ကိ၊ ဝမ်းတွင်မှတ်ယူ၊ မယ့် ကင်သူငယ် ကာင့်၊ တာင်ငူဆိသည်တခန်းမှာလ၊ ပူငန်းပွား
လ။"
မှန်ပါ ပသည်။ တာင်ငူဘရင်နတ်သ င် နာင်ကလည်း သူ၏ရတတွင် ဆိထား ချသည်။ "ဘဝဂ်ကပင်၊ အဘက်
မ ပင်၊ မရက်စချင်၊ ြမင်းမိရ် ထွလည် ဆင် တာ့သည်၊ သူသိ ့ သွဖယ် ကဉ် တာ့သည်၊ ကျိန်မျိုး ဖွနှည်စင် တာ့သည်"ဟူ
သာ အချီအချညီ၊ မိး တာရတ မာင်ဖွဲ ့တပဒ်ကိ စပ်ဆိခဲ့ဖူးသည်။ ယင်းရတကိ လိက်၍ မာင်ထွားက အဲချင်းြဖင့် မိး
တာကိ စပ်ဖွဲ ့ြခင်းြဖစ် ပသည်။ မာင်ထွား စပ်ဆိခဲ့သည့် နာက်ထပ် အဲချင်းတပဒ် ရှိပါ သးသည်။ ယင်းအဲချင်းသည်
လည်း နတ်သ င် နာင်၏စာ တာ်များကိ ယိးမှားလိက် အာင် ဖွဲ ့စပ်နိင်ခဲ့သည်ကိ တွ ့ရသည်။ ထိ ့ ကာင့် မာင်ထွား၏
မိး တာအဲချင်းများသည် စာအနအယဉ်တွင် ယှဉ်၍မရနိင် အာင် ရှိခဲ့သည်။ မာင်ထွား ရးဖွဲ ့ခဲ့ သာ အဲချင်း ပါင်း အပဒ်
၂ဝ ခန် ့ကိမူ ရှာ ဖွ တွ ့ရှိခဲပ
့ ါသည်။ သိ ့ သာ် အများအြပား ကျန်ရှိ န သးပရပါသည်။ သူ၏စာအနနှင့်စကားလး ြပာင်ပ
ကိ အြခားအဲစာဆိများနှင့်နင်းယှဉ် ကည့် ကရ လ အာင် အာက်၌ အဲချင်းတပဒ်ကိ တင်ြပအပ်ပါသည်။
"ကွင်းကာငယ်မှပိက်ကာ၊ လညင်းငယ်စည်၊ တပတ်လည်နှင့်၊ ြမူြခည်ငယ်မချို ့၊ တိမ် တာင် တွ ဆိ ့လိ ့ြဖင်၊့
ညို ့နိင်ရာမှာ ကာင်း လ။
ြပာြပာငယ်မှ မင်းမင်း၊ တဆိင်းဆိင်းနှင့်၊ သင်တိင်းဒရင်၊ ဖန် ကိမ်လိ ့မိး၊ ဒါင့်သန်းငယ် ချိုးလိ ့၊ သရိးသရီ၊ ဆိင်
သူကိ ထိ ရာ့လိ ့၊ စိတ်ရှိငယ်ဆင်သည်၊ ရမ င်လိလ ပ် ရာင်က၊ ြမာက် တာင်ကိကူး။ ။ဆယ်ကျူးငယ်မှသက်ဆစ်၊ ငယ်
မူမျစ်က၊ ဆသစ္စာဆ၊ မလန်းမပွင့်၊ န ့ရှည်လိ ့ လင့်တန်းမှ၊ အခွင့်ငယ် ကုသည်၊ ပဇ္ဇုန် ကျာ်နတ်စည်က၊ ပတ်လည်ကိ
ဟိန်း။
တိမ်ခဝဲ ခွ၊ ရပလဲဥ၊ ြပုချင်တိင်း ြပုလိ ့မိ ့၊ လွမ်းမတန် ့ဆည်၊ ကာလငယ်ရှည်ရာတွင်၊ အဆာကျယ် လဆန်း
လိ ့၊ ခွြမန်းယိမ်း လး။"
မာင်ထွားနှင့်တ ခတ်တည်း ပ ပါက်၍ အဲချင်းစာများကိ သီဆိသူမှာ မာင်ချင်းြဖူ ြဖစ် ပသည်။ မာင်
ချင်းြဖူဖွဲ ့ဆိ သာ အဲချင်းများကိကား အြပည့်စ မ တွ ့ရ ပ။ တခါတရ ပရပိက်များ၏အ ကား၌ တပဒ်စ ၂ ပဒ်စ ကိုး
ကားမှတ်သားထားသည်ကိ တွ ့ရသြဖင့် ကူးယူထားမိ ပသည်။
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မာင်ချင်းြဖူ မိး တာစပ်ဖွဲ ့ပမှာ ရိးလွန်းသည်ဟထင်ရသည်။ မိး တာကိ စပ်ဖွဲ ့ရာ၌ စာခသူကိ မိန်းက လး
အြဖစ် ထား၍ စာဖွဲ ့တတ်သည်ကိ တွ ့ရသည်။ သူသည် စာစပ်ဖွဲ ့ရာ၌ တာင်ငူ ခတ်က ရတစာဆိနဝ ဒး ကီးနှင့်အလွန်
အတူသည်။ သူ၏စာများတွင် ဥပမာအလကာက လးများြဖင့် တန်ဆာဆင်ဖွဲ ့ဆိတတ် လသည်။ သူ၏မိး တာအဲချင်း
များတွင် မိးကိ အြပစ်လည်းမတင်၊ ဒါသလည်း မြဖစ်၊ မိး၏ကလိကစားမ ကာင့် ခစား နရပကိသာ တင်ြပတတ် ပ
သည်။ တခါတရ မိး ကာင့် လွမ်းရာတွင် ချမ်းစိမ့်၍ လာသြဖင့် စာင်များ အထပ်ထပ် ြခုပါ သာ်လည်း မလနိင် ကာင်း
သူ တင်ြပတတ် ပသည်။ ထိ ့ ကာင့် သူ ့စာများသည် သူများနှင့်မတူ တမူကွဲြပားလျက်ရှိ ကာင်းကိ အာက်၌ တင်ြပအပ်
ပါသည်။
"တတ်တိင်းငယ်မှဘာသာ၊ ဖဲကမ္ပတ်တင် သလွန်ခွင်မှာ၊ တိ ့ခင် တာရ၊ ကျင့်သီလကဲ့သိ ့၊ ကျမငယ်မဆန်၊ ရှိတ ့
ြပန်ကိ၊ မာန်တခါငယ်က လ။
တိမ်ြပာငယ်တိမ်ရွက်၊ ြမဘဝဂ်မှာ၊ လ ပ်ြပက်သကဲ့၊ ဟန် ရးဖွဲ ့လိ ့၊ သူငယ့်မူယူ၊ အတူတူနှင့်၊ မိးသူများဗိလ်၊
မ ရာင့်ရဲ အာင်၊ ကိးြပည် ထာင်ကိ၊ မိက် မှာင်မှည့်မှည့်၊ ကည့်ဝ့သူ ကည့် ကလိ ့၊ လှည့်ဝိက်ကယ်ညိုသည်၊ ရလိလိ ကိမ်
လးနှင့် ဆာနး။
ပိး စာင်ဖဲ စာင်၊ အတူ ပါင်လိ ့၊ ြခု ယာင်ရာမှာ၊ ထပ်ထပ်ပင်သာခဲ့ ပီ၊
သက်လကိ ရလက်စမ်းလိ ့ငယ်၊ မယ်ချမ်းရိ ့ လ။"

ဒဝါပဇ္ဇုန်၊

တာ်ရာတွင်မန်ပါ ရာ့၊

၁၁၃၈ ခနှစ်၊ ကန်း ဘာင် ခတ် ငစဉ့်ကူးမင်းလက်ထက်တွင် အဲချင်းစာဆိတဦး ပ ပါက်လာြပန်ပါသည်။ အဲ
ချင်းစာဆိ အလွန် ကာင်းလှသြဖင့် တခွန်စိက် အဲစာဆိ မာင်ယာဟူ၍ တွင်ပါသည်။ မာင်ယာသည် ငစဉ့်ကူးမင်း၏
ြမာက်နန်းမိဖရား၊ ရှင်မင်း၏အ ကီး တာ် ြဖစ်သည့်အတိင်း မာင် တာ်မင်းတရားကိ အ ဆာင် တာ်မှ စာင့် မ ာ် န
သာရှင်မင်းကိမူ သူမ ကာခဏ တွ ့ရသြဖင့် သနားမိသည်။ ထိ ့ ကာင့် ရှင်မင်းကိ စာခသူအြဖစ် ထား၍ မိး တာအဲချင်း
များကိ စပ်ဆိခဲ့သည်။
ဦးယာ၏အဲချင်းများမှာ ဘက်စ အာင် စပ်ဖွဲ ့ထားသည့်အဲချင်းများ ြဖစ်သည်ကိ တွ ့ရသည်။ အလွမ်းကိ ဖွဲ ့ရာ၌
လည်း ကရဏာရသ လွန်စွာ ပ သည်။ သူသည် မိဖရားရှင်မင်း၏လွမ်း မ ာ်တသ နပကိ ကည့် ပီး အလွမ်းအ ပ စိတ်
ဝင်စားတတ်သူ ြဖစ်သည်။ သူ၏မိး တာတွင် မိးအ ပ ဒါသြဖစ်သည့်အ ြခအ နမျိုးကိ မ တွ ့ရ၊ နနယ်လိမ္မာ သာ
သနားစရာ ကာင်း သာ မိန်းက လးက သနားစဖွယ်မိးကိ ညဉ်းဆဲြခင်း မြပုပါရန် တာင်းပန်တိးလ ိုး နသည့်အဟန်
မျိုးကိသာ သူစပ်ဖွဲ ့တတ် လသည်။ မိးကိ အဘယ်အခါမ အြပစ်မတင်၊ ရန်မ တွ ့၊ မ ကိမ်းမဝါး၊ စကားလှလှက လးများ
ကိသး ပီး မိးမင်းအား သနားချင်လာဖွယ်ြဖစ် အာင် စကားလးက လးများြဖင့် ညုတတ်သည်ကိ တွ ့ရသည်။ ထိ ့ ကာင့်
လည်း ဦးယာသည် တခွန်စိက်အဲချင်းစာဆိ ြဖစ်ရသည်ဟဆိချင်ပါ တာ့သည်။ ဦးယာ၏အဲချင်းများအနက် အ ကာင်း
ဆးဟူ၍ ယူဆရ သာ အဲချင်း ပါင်း(၁၈)ပဒ်ကိ စာတအပ်အ နြဖင့် စာ ရးသူ တည်းြဖတ်တင်ြပထား ပီးြဖစ် လ ပီ။ ဦး
ယာ၏ အာက်ပါအဲချင်းကိ ကည့်ပါလ င် အဲတခွန်စိက် ြဖစ်သင့် မြဖစ်သင့်ကိ စာရသူတိ ့ ကာင်းစွာ ချင့်ချိန်နိင်မည် ြဖစ်
ပါသည်။
"အ ့မင်းငယ်မှ စွတစ
် ၊ိ တိမ်မိးဆွတ် ခ၊ ဆီးနှင်းက ဝသနှင့်၊
တာင်ကမ်းက ညိုပါလိ ့ လး။

ြမာက် လကဖျန်း၊ မိးသားငယ်ဆန်းသည်၊

နွဲ ့ပျိုငယ်မှထွားညက်၊ မယ့်ဆရွက်ကယ် ကာင့်၊ ပင့်သက်ကယ်လက်ရှူ၊ အမထူခိက်ကိ၊ လှာက်ကူြပန်လှာ၊
အလွမ်း ပ တွင်၊ အချမ်းဆင့်ခဲ့ ပီ၊ ပန်းရင်ဝတ်စ၊ အသာငယ်မလိ ့၊ ညြခုလာကိ၊ ထည်တရာမယ်ထပ်လိ ့ လတတ်နိင်ဘူး။
ည့နူးငယ်ရပ်ဝါ၊ လ ရာင်ထွက်သည့်နှယ်၊ ရမျက်နှာနှင့်၊ ရ ကာပွင့်ြခယ်၊ ပန်းထည်လာကိ အသာလှပ်လိ ့၊ အပ်
မိမှပင်၊ စိတ်ရှိဆင်ပါ လ ရာ့၊ နတ်ရှင်တိ ့လိ၊ မာင်လည်းမယ့်နှယ်၊ ချမ်းလိမ့်မယ် ကာင့်၊ အသွယ်သွယ်လွမ်းဟန်နှင့်၊
တာင်းပန်ဆိသည်၊ ြမင်းမိရ်ဘဖျားက သနားပါ ကာင်း။
က န်မနှင်းင၊ ဘယ်သူြခုလိ ့၊ လပါတတ်လိမ့်၊ ကက်သီးြဖင့် စိမ့်ခဲ့ ပီ၊ ဧ ငိမ့်ငယ်မှယဉ်ယဉ်၊ မယ့်ဆြပင်မှာ၊ အစဉ်
ငယ်မယ်သးပါတဲ့၊ ဂမန်း ပါင်း လ။"
အထက်ပါစကားရပ်များတွင် " မာင်နှင့်နှစ်ဦးစ တွ ့ရသည့်အခါမှ စိတ်ရှိသလိ ရွာပါ တာ့"ဟူ သာ စကား
အသးယဉ်ပ၊ နပနှင့် လးနက်ပကိ ချင့်ချိန် တွ ့ရှိနိင်ပါသတည်း။

4

