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ဟိးုေ ှးေ ှးတနုး်က ေကျာက်ေတာင် ကီးတစ်ခုေပ မှာ
သိမ်းငှက်ကေလး ဖုိးြဖ ဟာ ေဖေဖ။ ေမေမတိနဲ အ့တူ
ေနသတဲကွ့ယ်။ တစ်ရက်မှာေတာ့ ေဖေဖနဲ ေ့မေမဟာ
ဖုိးြဖ ေလးကုိ အပျသံင်ေပးဖိ စီစ ် ကတယ်။ ဖုိးြဖ
ေလးဟာ ေအာက်ကုိလိမ့်ကျမှာကုိ စုိးရိမ်ေနတယ်။
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ပထမဆုံးေနမှ့ာေတာ့ ဖုိးြဖ ေလးဟာ
ုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ေအာက်ကုိ ကျမသွား ံုေလာက်
သာ ပျ ံ ိင်ုတယ်။ ေဖေဖနဲ ေ့မေမကေတာ့ ’ေတာ်လိက်ု
တာ’ လိ ချးီကျ း ကတာေပါ။့ ရက်အနည်းငယ်ကာ
ေတာ့ ဖုိးြဖ ဟာ ေကာင်းေကာင်း ပျ ံ ိင်ုလာတယ်။
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ေဖေဖနဲ ေ့မေမဟာ ပုိ ပီးြမင့်ေအာင် ပျ ံ ိင်ုဖိ ေလက့ျင့်
ေပးြပနတ်ယ်။ ေလဟနုစီ်းတက်ေအာင်လည်း
သင်ေပးတယ်။ ဖုိးြဖ ဟာ စုိးရိမ်စိတ် နည်းနည်းေတာ့
ှ ိတနုး်ပဲ။ ဖုိးြဖ ေလးဟာ ြမင့်သထက်ြမင့်ေအာင်
ပျသံနး်ဖိထက် ေလဟနုစီ်းရတာကုိ ပုိ ှစ်သက်တယ်။
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တစ်ရက်မှာေတာ့ ဖုိးြဖ ဟာ ေနေတာ်ေတာ်ြမင့်မှ ိးု
လာခ့ဲတယ်။ ဗုိက်ဆာလိ အစာစားမယ်ဆုိေတာ့ ဘာ
မှမေတရဘူး။ ေဖေဖနဲ ေ့မေမကုိ ေခ ေတာလ့ည်း ထူး
သံမကားရဘူး။
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ေနာက်ဆုံး သိပ်ကုိဆာလာတဲဖုိ့းြဖ ေလးဟာအြပင်
ကုိအစာ ှာဖိ ထွက်လာခ့ဲတယ်။ ဒါေပမ့ဲ ဖုိးြဖ ဟာ
အစာ ှာတဲေ့လက့ျင့်ခနး်ကုိ မသင်ရေသးဘူး။
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အစာ ှာတာထက် ေဖေဖနဲ ေ့မေမကုိ အရင် ှာတာ
ပုိ ပီးေကာင်းမယ်လိေတးွ ပီး အရပ်ေလးမျက်နာကုိ
ပျသံနး်ရင်း လိက်ု ှာတယ်။ မေတဘူးတဲ။့ ေမာလည်း
ေမာလာ ပီ။ ေနာက်ဆုံး အြမင့်ကေန ှာရင် ေတ ိင်ု
ေလာက်တယ်လိ ေတးွမိ ပီး အြမင့်ကုိ ပျတံက်ခ့ဲတယ်။
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ပုိ ပီးြမင့်လာေလေလြမင်ကွင်းပုိကျယ်လာေလေလ
ဆုိတာ ဖုိးြဖ သတိြပ မိလာတယ်။ အရင်ပျဖူံးတဲ့
အြမင့်ထက် အများ ကီးပုိြမင့်တဲ့ အြမင့်ထိ ေရာက်လာ
တယ်။ ’ ခင်းေတကွ လှလိက်ုတာ’ လိ ဖုိးြဖ ေတးွမိ
တယ်။
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’ဟား� ေတ ပီ’အေဝးကသစ်ပင်ေပ မှာ နားေနတဲ့
ေဖေဖနဲ ေ့မေမ့ဆီ ဖုိးြဖ ဟာ ဝမ်းသာအားရ အေြပး
ေလးသွားလိက်ုတယ်။
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အနားေရာက်လာတဲ့ ဖုိးြဖ ကုိ ’ဘယ်လို ှာလိ ေတတာ
လဲ’ လိ ေမေမက ြပံ း ပီး ေမးလိက်ုတယ်။ ’အြမင့် ကီး
ကုိတက် ပီး ှာလိ ေတတာ’ လိ ဖုိးြဖ ေလးက ြပနေ်ြဖ
လိက်ုတယ်။
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ေနာက်ရက်ေတွမှာေတာ့ ေကာင်းကင်ယံအြမင့်မှာ
ြမင့်သည်ထက် ပုိြမင့်ေအာင် ပျသံနး်ရင်း အစာ ှာတဲ့
ေလက့ျင့်ခနး်ကုိ ေပျာ်ရင်စွာ ေလက့ျင့်ေနတဲ့ သိမ်းငှက်
ကေလးဖုိးြဖ ကုိ ေတရပါေတာတ့ယ်။
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ကေလးတိ ေြဖဆုိရန် ေမးခွနး်များ

၁။ ဖုိးြဖ ကဘာကုိ စုိးရိမ်ေနတာလဲ။
၂။ ဖုိးြဖ ကဘာကုိ ပုိ ှစ်သက်လဲ။
၃။ ဖုိးြဖ ဟာ ေဖေဖ ေမေမတိကုိ ှာဖိ ဘယ်လိုလာ
ရသလဲ။
၄။ ကေလးတိသိတဲ့ ငှက်ကေလးေတွ အေကာင်း
ေြပာြပေပးပါ။
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ဤစာအပ်ုကုိ အာ ှေဖာင်ေဒး ှင် ှင့် Third Story
Project တိ ပူးေပါင်း ကျင်းပေသာ စာအပ်ုဖံ ဖိ းေရး
ဆုိင်ရာ အလပ်ု ံုေဆွးေ းွပဲွမှ ဖနတီ်းေရးသားြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။

Third Story Projectသည်ကေလးစာအပ်ုများ
ကုိ ဖနတီ်းေရးသားြခင်း ှင့် ဗမာဘာသာစကား ှင့်
တိင်ုးရင်းသား ဘာသာစကားများြဖင့် ထုတ်ေဝြခင်း
တိကုိ ေဆာင်ရွက်ကာ ြမနမ်ာ ိင်ုငံ တစ်ဝှမ်းမှ ကေလး
များကုိ အခမ့ဲ ြဖန ့ခ်ျပီါသည်။ ပုံြပင်များသည် ြမနမ်ာ
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ပရိသတ်အတက်ွ ြမနမ်ာ ိင်ုငံမှ အ ပုညာ ှင်များက
ပုံြပင်များကုိ ေရးသားြခင်း ှင့် ပုံေရးဆဲွ ပီး ငိမ်းချမ်း
ေရး၊ သီးခံြခင်း၊ မတူကဲွြပားြခင်း၊ ကျား/မ ေရးရာ၊
ပတ်ဝနး်ကျင် ှင့် ကေလးငယ်အခွင့်အေရးတိ ှင့်
ပတ်သက်၍ ေဖာ်ြ◌ပေရးသားထားပါသည်။
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