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ဘုိရာ ှင့် သူ၏မိသားစုသည် ြမစ်အနးီအနားမှာ ှိတဲ့
ရွာေလးတစ်ရွာမှာ ေနထုိင် ကသည်။
သူဟာ ေရကုိချစ် ပီး သမိဘေတွနဲ ေ့လှစီးရတာကုိ
သေဘာကျေလသည်။
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တစ်ေနေ့သာ မနက်မှာ ဘုိရာဟာ လင်းပုိင်ေပါက်စ
ေလးတစ်ေကာင် ပုိက်ခွနထဲ်မှာမိေနတာ ေတေလ
သတဲ။့ လင်းပုိင်ေလးဟာ ပုိက်ခံွထဲမှာ မ နး်ထွက် ိင်ု
ပဲြဖစ်ေနေလသည်။

”လင်းပုိင်ေလးရယ် မေ ကာက်ပါနဲ င့ါမင်းကုိကူညီပါ ့
မယ်”လိ ဘုိရာက ေြပာေလသည်။
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ဘုိရာက လင်းပုိင်ေလးကုိ ကယ် ပီးေနာက်
အစားအေသာက်ေက းကာ ေနတိ့င်ုး ဂ ု စုိက်
ေပးသည်။
သူဟာ လင်းပုိင်ေလးကုိ သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်လို
ချစ်ခင်လာသည်။
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ဒါေပမ့ဲ တစ်ေနမှာေတာ့ လင်းပုိင်ေလးဟာ ဘုိရာစီ
ေရာက်မလာခ့ဲဘူး။ ဘုိရာဟာ အရမ်းဝမ်းနည်းေန ပီး
သ သူငယ်ချင်းေလးအတက်ွ စိတ်ပူေနေလသည်။

ဘုိရာဟာ ြမစ်ကမ်းေဘးကုိ အ မဲတမ်း သွားကာ
လင်းပုိင်ေလးကုိ ေနာက်တစ် ကိမ်ြပနေ်တဖိ ေမ ာ်လင့်
ေနေလသည်။
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ရက်ေတွအများ ကီး ကာ ပီးတဲေ့နာက်မှာ လင်းပုိင်
ေလး ြပနေ်ရာက်လာသည်။
ဘုိရာဟာ အရမ်းစိတ်လပ် ှားသွားတယ်။ လင်းပုိင်
ေလးဟာ တခုခုြဖစ်ေနတဲပုံ့ေပ ေနတယ်။
လင်းပုိင်ေလးဟာ ဘုိရာကုိ ေရထဲဆင်းလာေစလို
ေသာ သေဘာြဖင့် ေ ှ ေနာက်ြပန် ေရကူးြပေနသည်။

”ဘာြဖစ်လိလဲ လင်းပုိင်ေလး ငါဘာကူညီေပးရမလဲ”
လိ ဘုိရာကေမးလိက်ုသည်။
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လင်းပုိင်ေလးဟာ ေရေအာက်ကုိ ြပနသွ်ားကာ
ထူးဆနး်တဲေ့ကျာက်တံးုေလးနဲ ြ့ပနလ်ာခ့ဲသည်။ ဘုိရာ
သူငယ်ချင်းေလးဟာ ဘုိရာကုိ ေကျာက်တံးု ဘယ်လို
မိ ချထားရလဲကုိ ြပသသည်။
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ဘုိရာသည် ေကျာက်တံးုေလးကုိး မိ ချလိက်ု ပီး
ေရထဲကုိ ခုနခ်ျလိက်ုသည်။ ”ဝုိး” ငါဟာေရထဲ မှာ
အသက် လိရတယ်ကွ ဆုိ ပီး လင်းပုိင်းေလးနဲ ဘုိ့ရာ
ဟာ ေရအနက်ဆုံးထိ ကူးခတ်သွား ကေလသတဲ။့
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သူတိဟာလင်းပုိင်များ၏ အိမ် ေရာက်သည့်
တိင်ုေအာင် ကူးခတ်ခ့ဲ ကသည်။ လင်းပုိင်အားလံးုက
လည်း ဘုိရာတိအား လာေရာက် တ်ုဆက် ကတယ်။ 
လင်းပုိင်ေခါင်းေဆာင်ကလည်း ဘုိရာအား သလင်း
ေကျာက်ေလးတစ်လံးုေလာက်ယူ  လာေပး ိင်ုမလား။
အဲေ့ကျာက်ဟာ သူတိရဲ ြပဿနာေတကုိွး ေြဖ ှင်းေပး

ိင်ုတယ်ဟု ေြပာေလသည်။

ဘုိရာကလည်း ”ဘာြပဿနာေတွ ှိလိလည်း” ဟေုမး
ေလသည်။
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လင်းပုိင်များက ဘုိရာကုိ ဘာြဖစ်ခ့ဲလဲ ြပသသည်။
လှပတဲြ့မစ် ကီးက ညစ်ပတ် ပီး ပ်ပွေနတယ်။
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ဘုိရာရဲ သူငယ်ချင်းက ဘုိရာကုိ ေရြပင်ေပ သိ ေခ
သွားခ့ဲသည်။ ြမစ် ကီးဟာ အမိက်ေတနွဲ ့ြပည့် ှက် ပီး
အရမ်းကုိ ဆုိးဝါးတဲအ့နေံတွ ထွက် ေနခ့ဲတယ်။

”ဒီေနရာက အရမ်းနတံာပဲ ဒီကေန ထွက်သွားရေအာင်
” လိ ဘုိရာက ေြပာတယ်။
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ဒါေပမ့ဲ သူတိ ြပနဖိ်လပ်ုတဲအ့ခါ လင်းပုိင်းအပ်ုစုများ
က သူတိ ှိကုိ လ င်ြမနစွ်ာကူးလာေနသည်ကုိ ေတရ
သည်။
ငါးဖမ်းေလှ ှစ်စီး လာေနတယ်။
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သူတိဟာ လတ်ေြမာက်ဖိ ကိ းစားခ့ဲေပမယ့် ဘုိရာ
ှင့် လင်းပုိင်များဟာ ပုိက်ခွနထဲ်မှာ မိသွားခဲ ကတယ်။

လင်းပုိင်ေတလွည်း ဘာလပ်ုရမှနး် မသိေတာဘူ့းြဖစ်
ေနတယ်။
အဲ့ချနိမှ်ာ ဘုိရာဟာ သူကုိေပးထားတဲ့ သလင်း
ေကျာက်ေလးကုိ သတိရ ပီး ေကျာက်ကုိ ထုတ်ကာ
ကိ းေတကုိွ ြဖတ်တယ်။ ုတ်တရက် အလင်းတနး်
တစ်ခုလင်းသွား ပီး ကိ းများ ြပတ်သွားတယ်။
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အဲဒီေနာက် ဘုိေရဟာ ြမစ်ကမ်းေဘးမှာ ရပ်ေနတယ််။
သူဟာ လူတစ်စုနဲ ြ့မစ်ကထွက်လာတဲ့ ေတာက်ပတဲ့
အလင်းေရာင်ေတကုိွ ကည့်ေနသည်။
အံဖွယ်စရာေကာင်းတဲ့ အလင်းေရာင်ေတွေ ကာင့်
သူတိြမစ်မှာ ြဖစ်ပျက်ခ့ဲတာေတွကုိ ုတ်တရက်
သေဘာေပါက်သွား ကတယ်။ ဒါဟာေြပာင်းလဲဖိ
အချနိပဲ် ။
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တစ်ရွာလံးုနးီပါး အမိက်ေတကုိွ အတတူကွ ှင်းလင်း
ကတယ်။ ေရထဲကုိ ဆီေတွ ဓာတပုစည်းေတွ စွန ့ပ်စ်
ြခင်းများ ရပ်တန ့ခ့ဲ် ကတယ်။
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ဘုိရာလည်း ြမစ်ကုိေနတိ့င်ုးသွားကာ လင်းပုိင်
သူငယ်ချင်းေလးကုိ ေမ ာ်ေနတယ်။ တံငါသည်ေတွ
ပုိက်ခွနက် လတ်ထဲက လင်းပုိင်ေတကုိွ မေတေတာ့
ဘူး။ ဘယ်ကုိ ေပျာက်သွား ကပါလိမ့်။
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ေနာက်ဆုံးမှာေတာ့ တစ်ေနမှ့ာ ဘုိရာက သ
သူငယ်ချင်းေလးကုိ ြပနေ်တခ့ဲတယ်။ လင်းပုိင်
ေလးေတဟွာ ြမစ်ထဲမှာ ြပနေ်နတယ်။ သူတိေတကွ
သန ့် ှ င်းသာယာတဲေ့ရထဲမှာ ြမ းထူးခုံေပါက်ကာ
ေကျးဇူးတင် ေ ကာင်း ေြပာေနသတဲ။့
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ယခုဆုိရင်ြဖင့် လူတိင်ုးဟာ ြမစ်ကုိ သန ့် ှ င်းေအာင်
ထား ပီး လင်းပုိင်ေတွကုိ ဂ ု စုိက်ေန ကပါတယ်။
ကမာ အ ံ က လူေတကွလည်း ဒီသာယာလှပေသာ
ေနရာကုိ လာေရာက်လည်ပတ် က ပီး ဘုိရာကုိ
ေကျးဇူးတင်ေန ကေလသတဲ။့
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