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ဘာမြစ်န ိုငလ်ဲ… 

  
  
by ယ ာဟနျသ Shortell 

ြူပ ိုငခ်ွင ©် ၂၀၀၄ ြှ ၂၀ ၂၁ 

  
 

ဒါကြင််းက ိုအံ အာ်းသင ယ်စြ  ်ဇာတ်လြ််းတစ်ခိုမြစ်ပပ ်းတက ်မြစ်ခဲ တာက ိုလက်ခံြ ို  ရိုန််းကနရ်တာ

ယတာငရ်ှ ယကာင််းရှ လ ြ ်ြ ်။ သငတ်စ်ဥ ်းကကံြုံယတွွေ့ ခဲ ကကပါလျှင ်" နဲ  တူအံ ြွ ် " မြစ်ရပ်က ို  ်က ို ်က ို

 , သ ို  ြဟိုတ်တသကျသယခခံဲ  ,  ခိုသငတ်စ်ဥ ်းတည််းြဟိုတ်သ သည ်'' အဒဲ အယကကာင််းယဟာယမပာပွဲြှ 

ok ့  ။ ဤအံ ကသြွ ်ရာြျာ်းစွာမြစ်ပျက်ပပ ်းသတူ ို  ပတ် ၀ 

န််းကျငရ်ှ သတူ ို  ၏သယဘာထာ်းယကကာင လ်ူြျာ်းကသတူ ို  က ိုပစ်ပ ်လ ိုက်သည။် အံ ကသြွ ်ရာြျာ်းက ို

 ံိုကကညပ်ပ ်းကျွန်ိုပ်အတငွ််း၌ထ ိုအရာက ိုပံ ပ ို်းယပ်းယသာြ ခငတ်စ် ဦ်း 

နငှ က်ျွန်ိုပ်ယကာင််းချ ်းခံစာ်းခဲ ရသည။် 

  
ဤသည ် ISN '' t က ိုြွင် ြ ် ဇာတ်လြ််းတစ်ပိုဒပ်ါက '' သငဘ်ာြှသင ်ူြ ို  အဘ ို  အခွင် အလြ််း s 

သင် က ို ်ပ ိုငအ်သက်တာ၌မြစ်န ိုငပ်ါတ ်။ ဇာတလ်ြ််းကတဆင င်ါသင ်ူခဲ တာယတွ ၊ ဒ အရညအ်ချ

င််းယတွက ိုဘ ်လ ိုယလ ကျင ပ်ပ ်းဘ ်လ ိုတ ို်းတက်ယအာငလ်ိုပ်ရြ ်ဆ ိုတာက ိုငါယမပာလ ြ ်ြ ် ။ 

က ို ် လ ိုအပျခဲ သညျအဘ ျသ ို  ခန်  ြှန််းခဲ ပါဘ်ူး , အယစာပ ိုင််းဘဝြှာငါအလ ိုလ ိုသ တ ်အဘ ်အရာ

က ို ံိုကကညစ် တ်ချမခင််းနငှ်  28 

နစ်ှအရွ ်တငွက် ို ် တက်ကကြ ်းရထာ်းြှစတငခ်ဲ ယပြ ်  , အယလ အကျင န်ငှ ဤ်ပံိုမပငက် ိုြွစျသညျက ို

အြှတ်ဤကျွြ််းကျငြ်ှုြွံွေ့ ပြ ြုံ်း ြသာ မြစ်န ိုငတ်ဲ  ယပြ ် 

ြလွဲြယသပွငမ်ြစ်ယကာင််းမြစ်န ိုငသ်ည် ။ အကကြှနျြုံပျ၏ရညရွ် ်ချက်က ိုသငမ်ပရနမ်ြစ်ပါသည ်ယကကာ



င်  သငတ် ို  သညဤ်ကျွြ််းကျငြ်ှုသင ်နူငှ် ြသက်ဆ ိုင၏်သင၏်အသက်တာအတွက်အယမပာင််းအလဲြ

နတ် ်းန ိုင ်သည်  အခွယအန သငက် ို ်တ ိုငထ်တဲွငရ်ှာယတွွေ့ ။ 

  
ြင််းကြင််းရဲ  ဘ ၀ 

နဲ  အယမခအယနယတွက ိုမပနထ် န််းချြုံပ်ြ ို  စ တ်ဝငစ်ာ်းတ ်ဆ ိုရငဆ်က်ြတ်ကကည လ် ိုက်ပါ၊ 

ငါတ ို  လည််းြင််းအတွက ်လိုပ်ငန််းစဉ်စတငန် ိုငြ် ို  အတွက် ငါ  က ို ဆက်သ ွ် ပါ။ သငျသညျဆ ိုကလြှငျ 

ပပ ်းသာ်း ၌ရှ ကက၏ ထ န််းချြုံပ် အရာအာ်းလံို်းကယချာယြွွေ့ ရွက်မြစ်ပါတ ် သငတ် ို  အဘ ို   ထ ို  ယနာက်ငျသ

ညျငါ  က ိုကဲ သ ို  မြစ်ကက၏။ ငါကဒ ြှာရာပူယဇာ်သကက ာက ိုငါဘ ်အရာက ိုြျာ်းကဲ သ ို  ဘာြှြရှာယနြခံခဲ ရ 

, ငါယကကာင  ်ပပ ်းသာ်း ယအာငမ်ြငယ်သာနငှ င်ါ၏အသကတ်ာ၌ပပ ်းသာ်းယသ်းင ်အံ ြွ ်အက ိုခံခဲ ရသည။်

 အဘ ်သ ို  ငါသယဘာယပါက် မြစ်ပါတ ် ယကကာင်  ကျွနြ် 28 

တိုန််းကအဘ ျသ ို  အကကြှနျြုံပျက ိုကြ််းလှြ််းခဲ သည ်ြငွ  ်d ငါပွြုံအတ အကျဘာလိုပ်တမခာ်းသယူတွက ို

အလွ ်တကူသငယ်ပ်းြ ို  ငါ  က ို။ ငါ  အသက်က ိုအြျာ်းကက ်းငါသညဤ်အယကကာင််းယမပာဆ ိုြ ်လ ို   ြ ို   သူ

တ ို  လက်ခံခဲ သညသ် ို  ြဟိုတ်ငါအယကကာင််းက ိုြျှယဝဘာနာ်းလညသ်ညဟ်ိုအမခာ်းသြူျာ်းက ိုသတူ ို  ယနရာ

တစ်ယနရာထြဲှာြရှ ကက၏။ ဒါကြင််းလည််းမြစ်န ိုငတ် ်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ထြှဲအချ ြုံွေ့သညက်ျွန်ိုပ်တ ို  ၏သငခ်

န််းစာသညက်ျွန်ိုပ်တ ို  သ ပပ ်းယသာအရာြျာ်းက ိုအမခာ်းသြူျာ်းအာ်းယဝြျှရာတွငပ် ိုြ ိုယကာင််းြွနလ်ာယစရန်

မြစ်သည။် အဘ ို  အ s က ို သငျသညျဤအချက်အလက်သင ် ူ

ome က ို  ်က ိုက ို ်အဘ ို  အဥ ်းစာ်းယပ်းမြစ်ပါသည ်။ 

  
ငါတ ို  အတကွ်ြမြစ်န ိုငဘ််ူးလ ို  ထငခ်ဲ တဲ အရာယတွက ိုတက ်မြစ်န ိုငပ်ပ ်းမြစ်န ိုငရ်ငယ်တာငမ်ြစ်လာန ိုငတ်

 ်ဆ ိုတဲ ယရခဲက ိုချ ြုံ်းြျကြ် ို  ြင််းအတွက်ဒ ယနရာြှာြင််းအတွက်တနြ် ို်းရှ တ ်ဆ ိုတာငါယသချာတ ်။ 

  
ဇာတ်လြ််းကယကာင််းတ ်၊ ငါ  ကာ်းဘ ်းြှာအ ပ်ယပျာ်သာွ်းပပ ်းဓာတ်တ ိုငက် ိုယခါင််းနဲ  တ ိုက်ြ တာ၊ 

အဒဲ  ညယနကအထ်ူးကကပ်ြတ်ကိုသယဆာငြှ်ာကိုနဆ်ံို်းခဲ ပပ ်းကျန််းြာယရ်း ၀ 

နထ်ြ််းယတွကငါ  က ိုညြှာယြျှာ်လင ြ်ထာ်းခဲ ဘ်ူး။ ယနာက်ယန   ြှာငါ  ရဲ  အဆိုတ် 

၁.၅ နဲ  အမခာ်းအင်္ဂ ါအချ ြုံွေ့က ို ထိုတ်ပစ်ချငခ်ဲ တ ် ။ ၂.၅ 

ရက်အကကာြှာကျွနြ်ခွဲစ တ်ြှုြပါဘယဲဆ်းရံိုကယနထကွ်လာခဲ တ ်။  

  
ဒါယကကာင  ်.... 

  
ဘ ်အချ နမ်ြစ်န ိုငလ်ဲ .... 

  
•        က ို  ရ်ညရွ် ်ချကက် ို ်သ တ  ်



•        ငါကငါ  ရဲ  ဝါသနာနဲ  နလှံို်းသာ်းဆနဒယတွက ိုလ ိုက်လိုပ်ြ ို  ဆနဒရှ တဲ ယနရာြှာငါ ံိုကကညတ် ်၊ 

ငါ  ရဲ  က ို ်ပ ိုငခ်ံစာ်းန ိုငစွ်ြ််းနဲ  လှုံွေ့ယဆာ်ြှုယတွက ိုငါတနြ် ို်းထာ်းတ ်။ 

  
ကာ်းြယတာ်တဆြှုြတ ိုငြ် ဘဝ 

  
ြ တာြျာ်းအတကွ် y 

ကဘဝတစျခိုလံို်း ငါကလသူတူ ို  က ို ်သတူ ို  နငှ် သတူ ို  ၏အတွင််းစ တ်ပငက် ို ် ံိုကကညစ် တ်ချကူည 

ယပ်းယနြညမ်ြစ်ယကကာင််းသ သည။် ငါ ကသတူ ို  ကဘ က်လူယတွ၊ သတူ ို  ဘ ်သာွ်းသာွ်း၊ 

ဘာယကကာင ဒ် က ိုယရာက်ယနတာလဲ၊ 

သတူ ို  က ို ်သတူ ို  ဝ ညာဉ်ယရ်းအရနာ်းလညြ်ှုယပ်းတဲ စ ်းပွာ်းယရ်းတစ်ခိုက ို ငါစလိုပ်ခဲ တ ် ။ ငါ ကဒ ဆံို်း

ြဩဝါဒယပ်းခဲ  1987 ကတည််းကတစ်စ တ်တစ်ပ ိုင််းအချ န ်။  

  
ဒ  ဝ ညာဉ်ယရ်းရာ လိုပ်ငန််း ကက ်းထာွ်းလာြ  အ်စာ်း ငါအာရံိုလွဲသာွ်းပပ ်းတမခာ်းလိုပ်ငန််းတစ်ခိုက ိုစ ခဲ တ

 ်။ 

ငါ  ရဲ  စ ်းပွာ်းယရ်းကက ်းထာွ်းလာပပ ်းတက ်တြ််းကျယတာ အဒဲါကငါကငါ  ကျန််းြာယရ်းအတွက်ဇဲွရှ ရှ အလို

ပ်လိုပ်ယနရင််းလူယတွက ိုသတူ ို  ရဲ  ကျန််းြာယရ်းက ိုကူည ြ ို  အာရံိုစ ိုက်ခဲ တာယကကာင ပ်ါ။ ငါြ ံိုန ိုငယ်လာက်

ယအာငအ်စွြ််းထက်တဲ အာဟာရမြည စ်ွက်စာယတွစာ်းခဲ တ ်။ (ဒ မြည စွ်က်စာယတွရဲ  ရလဒယ်ကကာင မ်ြ

စ်ယကာင််းမြစ်န ိုငတ် ်) လတူ ိုင််းက ိုယဝြျှ ခဲ တ ်။ 

ငါဒ မြည စ်ွက်စာယတွစာ်းတာက ိုစယသာက်ပပ ်းတဲ ယနာကြ်ှာအဒဲါက ငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်ြှာယမပာင််းလဲ လာပံို

ရတ  ်။ ငါတစ်စံိုတစ်ဥ ်းကမြည် စွက်တာမြစ်ပါတ ်အခါအချ နက်ကာမြင် စွာလွနခ်ဲ တဲ သင ်ူ သတူ ို   

ဆ ိုမခာ်းနာ်းချက်က ိုသတ ပွြုံြ ကကသညြ်ဟိုတ်ထ ို  ယနာက်မြည် စွက် ယစမခင််းငါှ ယကကာင် လူတစ်ဥ ်းလ ိုအပ်

ချက်ြျာ်းအတွက်ြလံိုယလာက်။ လူြျ ြုံ်းအကဲခတ်ယမပာင််းလဲြှုအသက်ရှငယ်တာ်ြသူည်, နငှ် ယတွွေ့ မြင ်i

ng သတူ ို  က ို ြှယပေါ်ထနွ််း ၎င််းတ ို  ၏ကျန််းြာယရ်းနငှ် ြ ရ်ှာ်းပစ်ြ ို  မပနလ်ည ်ding သတူ ို  ရ ို ်းရ ို်းလက်ခြံ ို  

ယရာက်ယကကာင််းက ို, နာကျငြ်ှု၏သတူ ို  က ို ်သတူ ို  အလွနင်ါ  အဘ ို  လှုံွေ့ယဆာ်ခဲ သည။် ငါ  ဘ ၀ 

တစ်ယလျှာကလ်ံို်းနာကျငြ်ှုနဲ  ကိုနဆ်ံို်းခဲ တ ်၊ 

အဒဲါယတွက ိုငါအယကာငအ်ထညယ်ြာ်တဲ အခါငါ  ကျန််းြာယရ်းအတွက်ကက ်းြာ်းတဲ မခာ်းနာ်းချက်တစ်ခိုမြ

စ်ယစခဲ တ ်၊ 

ဘ ်သကူြှရ ို်းရှင််းတဲ အြှနတ်ရာ်းယတွက ိုရငှ််းမပန ိုငခ်ဲ ြှာြဟိုတ်ဘ်ူး။ အဒဲ တိုန််းကအကူအည က ိုလ ိုချ

ငခ်ဲ တဲ သကူ ိုကူည ြ ို  အရြ််းအာရံိုစ ိုက်လာခဲ တ ်။  

  
ငါ ဒ  ကျန််းြာယရ်း လိုပ်ငန််း ကယနငါ  ရဲ  ကျနယ်နတဲ  ၀ ငယ်င ွကတစ်လယဒေါ်လာ ၅၀၀၀ 

ရတဲ အခါငါက လူယတရွဲ  စ တ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာက ို နာ်းလညယ်ပ်းပပ ်း ဘဝတစ်ယလျှာက်ခရ ်းက ို ကူည ြ ို  မပန်



လာခဲ ြ ်လ ို  ကတ မပြုံ ခဲ တ ်။ ငါ  ရဲ  ဝငယ်ငကွတလက ိုယဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ 

ထက်ပ ိုတ ို်းတက်လာပပ ်းငါ  ကတ က ိုငါယြ ခဲ တ ်။ ကျွန်ိုပ်၏အာရံိုစူ်းစ ိုက်ြှုသည ် ၀ 

ငယ်ငပွ ိုြ ိုရရှ ရနမ်ြစ်လာခဲ သည။် တစ်နည််းနည််းနဲ  ယတာ ငါကသတူ ို  ရဲ  ဘ ၀ က ိုအာရံိုစ ိုက်ပပ ်းငါ  ဘ ၀ 

ပတ်ဝန််းကျငက်လူယတွဆ ကစပပ ်းနာ်းယထာငခ်ဲ တ ်။ ငါအဘ ်သ ို  ငါအဘ ို  အလြ််းယကကာင််းပ တ်ထာ်း

ခဲ သညန်ာ်းလညသ်ယဘာယပါက်ခဲ ပါဘ်ူး ငါ နငှ အ်တလူိုပ်ြ ို  လ ိုခငငျ က ြှနျတေျျျ ျ   ဘဝ။ 

  
ငါတ ို  ရဲ  နလှံို်းသာ်းကယအာဟ်စ်တဲ အရာကအမခာ်းအရာတစ်ခိုမြစ်ြလာခငအ်ထ ငါတ ို  ရပ်တန  ပ်စ်တ ်။

  ယန  လူအြျာ်းစိုအတွက၎်င််းသညယ်ငနွငှ ြ်ကကာခဏဆက်စပ်ယနသည။် 

  
အဒဲါကအဒဲ တိုန််းက… .. 

  
၂၀၀၃ ခိုနစှ်ဇွနလ် ၂၉ ရက ်ာဉ်ြယတာ်တဆြှု 

  
ယကျ်းလက်ယဒသယတွြှာအဒဲ  သ တင််းပတ်ကိုနြှ်ာ ငါတ ို  ရဲ   ကျန််းြာယရ်း စ ်းပွာ်းယရ်း အတွက်ယခါင််း

ယဆာငယ်တွအတွက်ယခါင််းယဆာငစ်ခန််းတစ်ခိုစ စဉ် ယပ်းယနတ ်။ အာ်းလံို်းပငပ်န််းပပ ်းတနင်္ဂယနယွန  လ

 ်ယလာက်ြှာအ ြ်မပနြ် ို  မပငက်ကတ ်။ 

ညယန ၄ 

နာရ ခန  တ်ွငင်ါအ ြ်ြှမပနလ်ာစဉ်ယြာက်သညအ်ချ ြုံွေ့ နငှ ည်စာစာ်းရနခ်ျ န််းဆ ိုထာ်းသမြင င်ါထကွ်သာွ်းသ

ည။် Lynette (ငါ၏အ ထ ို  ယနာက် ဇန ်း), ဟ ်လင ် (ငါ  နြှ) 

နငှ် အချ ြုံွေ့ယသာအမခာ်းသြူျာ်းက ိုငါကိုြပဏ ငါ  က ိုယစာင ယ်ရှာက်ြ ို  ငါနငှ အ်တူပါသတူစ်ဥ ်းဥ ်းခရ ်းသာွ်းလာရှ 

သညင်ပျယပွာဆ ို၏။ ငါတစ်ယ ာက်တည််းသာွ်းရြ ဆ် ိုတာငါအရြ််းရငှ််းပါတ ်။ 

  
ပပ ်းခဲ တဲ သ တင််းပတ်ကိုနက်ငါတ ို  လိုပ်ခဲ တဲ အလိုပ်ယတအွတွက်ငါတက ်က ိုယကျနပ်အာ်းရ ၀ 

ြ််းသာစ တ်နဲ  ထကွ်သာွ်းခဲ တ ်။ သ တင််းပတ်ကိုနသ်ညလ်ူြျာ်းအာ်းသတူ ို  ၏ယအာငမ်ြငြ်ှုအတွက်တာ

ဝန ်ူြှုက ိုကူည ရနန်ငှ သ်တူ ို  ၏ဘ ၀ 

တွငရ်လဒြ်ျာ်းက ိုသတူ ို  ထ န််းချြုံပ်န ိုငစ်ွြ််းရှ သညက် ိုနာ်းလညယ်စရနမ်ြစ်သည။် 

  
ငါသံို်းနာရ ခရ ်းက ိုတစန်ာရ ယလာက်ပြ ြုံွေ့တစ်ပြ ြုံွေ့က ိုယရာက်ပပ ်းအရြ််းယြာပန််းပပ ်းအ ပ်ချငလ်ာတ ်။ ဒ 

ပြ ြုံွေ့ ရဲ  အမခာ်းတစ်ြက်ြှာကျွနယ်တာ်ဘ ်းြှာအ ပ်ယပျာ်သာွ်းတ ်။ ယနာက်ြတှစ်ယ ာက်ယ ာက်ရှ ယန

တာသ သာထငရ်ှာ်းတ ်၊ သတူ ို  ကငါရက်ကန််းလိုပ်တ ်ယမပာတ ၊် 

ဒါယပြ  ်ငါ  လြ််းနာ်းြှာယနခဲ တ ်၊ ပပ ်းယတာ အရှ နယ်လျှာ လာတ ်။ 

  



ကျွန်ိုပ်၏ကာ်းသညမ်ြတလ်ြ််းြှ မြတ်၍ လြ််းတစ်ြကက် ို မြတ်၍ 

လြ််း၏အမခာ်းတစ်ြက်ရှ ယမြာင််းက ိုတ ိုက်ြ ယသာအခါယလအ တ်ယြာင််းကာ်းလာပပ ်းကျွန်ိုပ်န ို်းလာသ

ည။် ယလအ တ်ြျာ်းယြာင််းလာယသာအခါကာ်း၌အမြြူယရာငအ်ြှုန  တ်စ်ခိုနငှ မ်ပည သ်ာွ်းပပ ်းကျွန်ိုပ်ဘာက ို

ြှြမြငန် ိုငယ်တာ ပါ။ ငါဘာြှြမြငန် ိုငတ်ာဘာယကကာင လ်ဲဆ ိုတာငါြယမြရငှ််းန ိုငခ်ဲ ဘ်ူး။ 

  
ဘာက ိုြှြမြငန် ိုငတ်ာယကကာင ၊် ကာ်းက ိုဘ ်က ိုခိုတ်ယြာင််းြ ို  စ တ်ကူ်းလဲြသ ၊ 

ညာလက်ျာဘက်တံခါ်းနာ်းြှာသစ်ငိုတ်တ ိုတစ်ခိုက ိုတ ိုက်ြ တ ်၊ ဘ ဘ်က်က ိုပ ို ဦ်း 

တညပ်ပ ်းယတာ ကနပ် ိုကတ် ်းတစ်ခို (ကာ်းလြ််း၊ ) 

နငှ ယ်ရှ ွေ့တာ ာနစ်ှခိုြှုတ်ထိုတ်သည။် ထ ို  ယနာက်ကျွန်ိုပ်၏ညာဘက်ရှ တံခါ်းတ ိုငအ်ာ်းရ ိုက်ပပ ်းယနာက်ထ

ပ်ဘ ်ဘက်သ ို  လှည ခ်ဲ သည။် ကာ်းကက ်းတစ်စင််းကယအာက်ဘက်က ိုဆင််းသာွ်းတ ်လ ို  ခံစာ်းရတ ်။ 

၎င််းသညန်က်ရှု  င််းယသာ "V" ယမြာင််းတစ်ခိုမြစ်သည။် ငါကအဒဲ ယမြာင််းရဲ  ယအာကယ်မခြှာရှ ယနတ ်။ 

  
ယလအ တ်အ တ်ြိုနြ်ှုန  သ်ညက်ျွန်ိုပ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်တ ိုငြ်ှကျွန်ိုပ်ယရှွေ့တွငတ်က်ယနသညက် ိုမြငန် ိုင်

ယလာက်ယအာငအ်လွန  အ်လွနန်ည််းသာွ်းသည။် ငါယြာင််းထကွြ် ို  ကက ြုံ်းစာ်းတ ်၊ 

ကာ်းကစတ  ာရငက် ိုလံို်းဝြတံို  မပနခ်ဲ ဘ်ူး 

(ယနာက်ပ ိုင််းတာ ာယတွယပါက်ကွဲထကွ်ခဲ တာက ိုငါသ ခဲ တ ်) 

ငါတ ိုငတ်က်က ိုငါမြင၏်အဆ ိုပါလက်ငင််း , ငါ  အသကက် ိုအကကြှနျြုံပျ၏ြကကျစ က ိုအတ တ်ယရာက်ကက

ပါ၏ ။ Lynette ( ထ ိုအချ နက် ဇန ်း) နငှ  ် Amber (သြ ်းအသက် ၃ နစှ်) တ ို  က ို ယတွွေ့ ခဲ တ ် ၊ 

ငါ  ရညရွ် ်ချက်ကငါယသြ ို  အချ နြ်ဟိုတ်ဘ်ူးဆ ိုတာငါသ ခဲ တ ်။ 

ငါ  ရဲ  ယကာင််းကငတ်ြနယ်တကွ ိုယလ်းနက်စွာယမပာခဲ တ ် 

"ဒါကြဟိုတ်ဘ်ူး၊ ငါ  အချ နယ်တွြကိုနယ်တာ ဘ်ူး!" 

  
ငါဒ လ ိုယမပာပပ ်းခဏအတွင််းြှာပဲအမြြူယရာငအ်လင််းကအယပေါ်ကယနကာ်းထကဲ ို ၀ ငလ်ာပပ ်းငါ  က ိုပတ ်

၀ 

န််းကျငန်ဲ  အကာအကွ ်စွြ််းအငပ် ို်းသာ်းနဲ  ထိုပ်လ ိုက်တ ်။ တချ နတ်ည််းြှာပဲကာ်းကဓာတ်တ ိုငက် ိုဝင်

တ ိုက်တာနဲ  ငါနဲ  အတူအနာ်း ူြ ို  ရူပါရံိုက ိုယပ်းခဲ တ ၊် 

ပပ ်းယတာ လူနစ်ှယ ာကက်အကူအည နဲ  အတကူာ်းယရှွေ့က ိုယလျှာကလ်ာတ ်။ ဒါဆ ိုရငင်ါအဆငယ်မပြ

 ်ဆ ိုတာသ တ ်။ 

  
ငါအဆငယ်မပသာွ်းပပ ်းငါအဆငယ်မပြ ်ဆ ိုတာသ တာနဲ  ြယတာ်တဆြှုအတွက်လက်ယလျှာ လ ိုက်တ ်

။  ငါ  မ  အတက   ေ်ရ ားလ ိုားဝမရ ှိသလှိိုအက ငာ်းမ  ယ ိုက ည ်ခဲ တ ်။ 

  



ငါတချ နလ်ံို်းသတ ရှ ယနပပ ်းကာ်းကအနာ်းယရာက်လာတာနဲ  ငါ  ရငဘ်တ်ဒဏရ်ာကမပင််းထနြှ်န််းသ ယပြ

  ်ငါယသြ ်ဆ ိုတဲ အယတ်ွးက ိုတစ်စကက န  ယ်လ်းယတာငြှ်ခွင ြ်မပြုံခဲ ဘ်ူး။ ြယတာ်တဆြှုကယနယဝ်းရာက ို

လြ််းယလျှာက်ထကွ်ပပ ်းအဆငယ်မပြ ို  ငါငါ  ဝ ညာဉ်ယရ်းရာကူည က ်ဆ ်ယရ်းအြွဲွေ့ကငါလက်ခံထာ်းတဲ 

ရူပါရံိုက ိုငါ ံိုကကညခ်ဲ တ ။် 

  
ကာ်းသညက်ာ်း၏ယရှွေ့အလ ်ဗဟ ို၌ (ရဲခန  ြှ်န််းယမခအာ်းမြင  ် ၈၅ က လ ိုြ တာ/နာရ ) 

နငှ တ် ိုက်ပပ ်းယနာက်ပင ြ်သက်လာသည။် ငါ  ယနာကလ် ိုက်တဲ သကူငါတ ိုငက် ိုအရှ နမ်ြြှင တ်ငခ်ဲ တ ်။ လူ

ယတွကသတူ ို  ကဘရ တ်က ိုအရှ နန်ဲ  တငတ်ာက ိုသတ ြထာ်းြ ဘနဲဲ  ဒါကမြစ်ပျကတ်ာဘ။ဲ 

  
ကာ်းသညပ်င ြ်သက်သာွ်းပပ ်းကျွန်ိုပ်၏အဆိုတ်ထသဲ ို  ယလ ၀ 

ငယ်ရာကရ်နအ်သည််းအသနရ်ိုန််းကနခ်ဲ ရသည။် ယလတ ိုက်ခံရတာနဲ  တူတ ် 

(ယနာက်ပ ိုင််းြှာငါ  အဆိုတ်ြှာယသ်ွးယတွမပည ယ်နတ ဆ် ိုတာငါသ လ ိုက်တ ်) 

  
ဘ ်ယနရာြှာြှယသ်ွးြရှ ဘ်ူး။ တက ်ယတာ ြယတာတ်ဆြှုကယနငါရခဲ တဲ တစ်ခိုတည််းယသာမြတ်

ယတာက်ြှုဟာယသ်ွးတစ်စငတ် ြ တာယလာက်ပဲကျသာွ်းတဲ ငါ  ညာဘက်ပါ်းမပငြှ်ာအမြတ်င ်တစ်ခိုပဲ။ 

  
ကာ်းတစ်စ ်းကငါ  ယဘ်းနာ်းက ိုလူနစ်ှယ ာက်ယရာကလ်ာပပ ်းငါကာ်းြ ်းယလာငတ် ် 

(ယလအ တ်ထကဲြိုနြ်ှုန  က်ြ ်းခ ို်းယငွွေ့လ ိုထင)် 

သတူ ို  ကကာ်းတံခါ်းက ိုြငွ ြ် ို  ကက ြုံ်းစာ်းပပ ်းလျှပ်စစ်ယရှာ ခက်ယနယနာက်မပနလ်ှည လ် ိုက်တ ်။ 

  
ကာ်းဘက်ထရ အာ်းမြင က်ာ်းက ိုလျှပ်စစ်ဓာတ်ယပ်းထာ်းသညဟ်ိုကျွန်ိုပ်တ ို  ထငခ်ဲ သည။် 

  
အခိုငါအသက်ရြှူသယံလ်းယတွက ိုထ န််းန ိုငခ်ဲ တ ်။ 

  
ငါ console နဲ  ငါ  လက်က ိုငြ်ိုန််းြှာရှ ယနတဲ ယဒေါ်လာ ၇၀၀ တနယ်ငစွကက ြူတစ်မပာ်းက ိုငါက ိုငလ် ိုက်တ ်။ 

  
သတူ ို  ကတံခါ်းယခါက်ထာ်းတဲ ယနရာက ိုတံခါ်းရဲ  ထ ပ်ြှာလက်ယချာင််းယတွနဲ  ယြာင််းပပ ်းတံခါ်းြွင သ်ညအ်

ထ သတူ ို  ကတံခါ်းြငွ ြ် ို  ယတာ်ယတာ်ကက ြုံ်းစာ်းခဲ တ ်။ သတူ ို  ကတံခါ်းက ိုက ိုငထ်ာ်းစဉ်တယလျှာကလ်ံို်းသူ

တ ို  ကလျှပ်စစ်ယရှာ ခ်ယတွကကံြုံခဲ ရတ ်။ ကာ်းယပေါ်က panel 

တ ိုင််းဟာတိုနခ်ါသာွ်းခဲ တ ်။ ကာ်းကနည််းနည််းပ ိုတ ိုသာွ်းတ ်။ ယမြာင််းထတဲငွသ်စ်ငိုတ်တ ိုတစ်ခို

ယကကာင  ်ာဉ်ယြာင််းတံခါ်းြျာ်းလည််းပျက်စ ်းသာွ်းခဲ သည။် 

  
တံခါ်းြွင လ် ိုက်တာနဲ  သတူ ို  ကသတတ ြုံအစ တ်အပ ိုင််းက ိုြထ နဲ  လ ို  ယမပာတ ်။ ဒါယကကာင င်ါလက်ြက ိုတစ်

လက်ပပ ်းတစ်လက်လှည ပ်တ်ပပ ်းင်္ရိုတစ ိုက်လှည ထ်ကွ်ပပ ်းငါ  ဘာသာထကွ်သာွ်းခဲ တ ်။ လူနစှ်ယ ာ



က်ကတစ်ယ ာကက် ိုတစ်ယ ာက်လက်ယြာင််းတစ်ဘက်စ နဲ  ကျွနယ်တာ ်က ိုထ ိုငယ်စပပ ်းကာ်းယရှွေ့က ို ဦ်း 

တညယ်ခေါ်သာွ်းတ ်။ ဒါကငါမြငတ်ဲ အမြငအ်တ ိုင််းမြစ်သာွ်းတာ။ 

  
ငါအ ပ်ရငင်ါယသလ ြ ်ြ ဆ် ိုတာငါ  နလှံို်းသာ်းကသ ခဲ တ ်။ ငါထ ိုငယ်နရငင်ါအဆငယ်မပလ ြ ်ြ ်ဆ ို

တာငါသ တ ်။ ငါဒ်ူးယထာက်ထ ိုငပ်ပ ်းလက်ယတွက ိုငါ  ရငဘ်တ်က ိုက ိုငပ်ပ ်းငါ  ယခါင််းက ိုယရှ ွေ့က ိုယထာငလ် ို

က်တ ်။ ငါထ ိုငယ်နတဲ အခ ိုက်အတန  ြှ်ာငါ  ရဲ  စွြ််းအငယ်တွက ိုငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်ထကဲ ိုမြန  ထ်ိုတ်လ ိုက်ပပ ်းသူ  

က ို ်သမူပြုံမပငတ်ာအတွင််းပ ိုင််းအရာအာ်းလံို်းက ိုအရငထ်က်ပ ိုယကာင််းယအာငင်ါ  စ တ်ထမဲြငလ်ာတ ်

။ စကက န  တ် ိုင််းြှာငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်မပနလ်ညတ်ညယ်ဆာကယ်ရ်းဆ ိုတဲ အလိုပ်ြှာငါအာရံိုစ ိုက်ခဲ တ ်။ 

  
ကာ်းြျာ်းယနရာအနှံ  တွငရ်ပ်တန  သ်ာွ်းသည။် 

  
ယလအ တ်ြျာ်းသညြ်ယတာတ်ဆထ ခ ိုက်ြှုြျာ်းစွာအတကွ်အကျ ြုံ်းသက်ယရာက်ြှုြရှ ယသာယကကာင  ်၎င််း

တ ို  သည ်ကျွန်ိုပ်၏အယမခအယနြှာယမြာင််းမြစ်ပပ ်းလ ိုအပ်ချ န၌်ြဟိုတ်ခဲ ဘပဲထြဆံို်းထ ခ ိုက်ြှုမြစ်ခဲ သ

ည။် ငါတ ိုငက် ိုထ တဲ အခါြာှယလအ တ်ကအသံို်းြ ၀ ငဘ််ူး 

(တက ်ယတာ အဒဲါက ိုစတ  ာရငဘ် ်းကယနထကွ်တဲ သတံ ိုငယ်တွရှ တ ်။ 

  
ယဆာင််းရာသ တွငတ်နင်္ဂယနယွန  ညယန ၅ နာရ မြစ်သည၊် အချ ြုံွေ့ ြှာအလင််းယရာငရ်ှ ယသာ်လည််းယအ်း။ 

ည ြုံွေ့ ြှု င််းယသာယလနငှ တ် ိုကခ်တ်သည။် 

  
လူယတွယမပ်းလ ာ်းလာကကတ ်။ 

  
ကျွနယ်တာ ်ယဘ်းြှာအြျ ြုံ်းသြ ်းတစ်ယ ာက်လာလာပပ ်းသနူာမပြုံဆရာြတစ်ယ ာက်ကယမပာတ ်။ 

သြူသညက်ျွန်ိုပ်အာ်းယြ်းခနွ််းြျာ်းစွာယြ်းခဲ ြူ်းသည၊် 

ငါအဆငယ်မပတ ်ဟိုယမပာယသာ်လည််းသတ ရသည၊် 

ယတာ်ယတာ်နာကျငပ်ပ ်းအသက်ရှြူရခက်ယနသည။် 

  
တစ်စံိုတစ်ယ ာက်ကငါ  အတွက်ယန်ွးယထ်ွးြှုအတကွ်ယင“ွ အာကာသယစာင”် 

က ိုထာ်းခဲ တ ်။ ယအ်းစကယ်သာယလနိုယအ်းသညင်ါ  ယကျာယပေါ်ြှတ ိုက်ခတ်လာသည။် 

  
Lynette ကငါ  ယနာက်ကတစ်နာရ ယလာက်ခရ ်းသာွ်းတာြ ို  ငါသြူက ိုယခေါ် ြ ို  လ ိုတာငါသ တ ်။ သြူဟာ 

mobile range ထြဲှာြရှ ယသ်းဘ်ူးဆ ိုတာငါသ တ ်။ သြူ၏ကာ်းတွင ်Amber၊ ဧပရ ် (အဆင သ်ြ ်း) 

နငှ အ်ြ  ာနငှ အ်လနွက် ို ်ဝနရ်ှ ယနယသာကျွန်ိုပ်၏အစ်ြ Helen မြစ်သည။် 

  
ငါ  နာ်းထြဲက်ယဆ တစ်ယစာငက်ျနခ်ဲ တ  ်



“ ြင်္ဂလာပါ Honey၊ ငါြာှ pran 

နည််းနည််းရှ တ ်ဆ ိုတာသ တာနဲ  သတူ ို  ကငါ  က ိုယဆ်းစစ်ြ ို  ယဆ်းရံိုက ိုယခေါ်ယနတ ်။ အာ်းလံို်းအဆငယ်မပ

တ ်။" 

  
အဒဲ ယနာက်စခန််းြှာရှ ယနခဲ တဲ ငါ  သငူ ်ချင််းအရင််းမြစ်တဲ  Michael နဲ  ငါ ၁၀ 

ြ နစ်သာယဝ်းတဲ ငါမြတ်သန််းခဲ တဲ ပြ ြုံွေ့ယလ်းြှာယနထ ိုငခ်ဲ တ ်။ 

  
ငါနာ်းထလဲာပပ ်းယမပာတ  ်

“ ြ ိုက်က ်၊ 

ကျွနြ်ြှာကက ်းကက ်းြာ်းြာ်း ာဉ်ြယတာ်တဆြှုတစ်ခိုရှ ခဲ ပပ ်းြင််းရဲ  အကူအည က ိုငါလ ိုချငခ်ဲ တ ်။ Lyn

ette ကြကကာခငြ်ှာဒ ြှာရှ ြ ်၊ သြူဒ က ိုယရာက်လာတဲ အခါငါြင််းက ိုလ ိုအပ်တ ၊် 

ငါဒ လ ိုမြစ်ယနတာ၊ ဒ လ ိုပ တ်လ ိုက်တ ်။ " 

  
ြ ိုက်က ်သည ်၁၀ ြ နစ်ခန  တ်ွငအ်ခင််းမြစ်ပွာ်းရာသ ို  ယရာက်လာသည ်

  
ငါသတူ ို  က ိုယကျ်းဇူ်းတငခ်ျငလ် ို  ဒ ကာ်းကငါ  က ိုက ်ခဲ တဲ လူနစ်ှယ ာကက် ို Michael 

က ိုရှာခ ိုင််းခဲ တ ်။ ြ ိုက်က ်ကငါ  ဆ က ိုမပနလ်ာပပ ်း NOBOBY ကငါရ ိုက်လ ိုက်တဲ ဓာတတ် ိုငက် 

၆၆၀၀၀ ဗ ို  အာ်းနဲ   insulator ယတွကျ ြုံ်းပဲ သာွ်းပပ ်းဝါ ာကက ြုံ်း ၃ 

ယချာင််းကဓာတ်တ ိုငက် ိုမြတ်ပပ ်းကာ်းက ိုမြတ်သာွ်းတ ်။ ကာ်းက ိုထ ြ သြူညသ်ြူဆ ိုယသဆံို်းလ ြ ်ြည်

ဟိုသကူဆ ိုသည။် 

  
သကူလူအိုပ်က ိုလှည ပ်တ်ကကည ပ်ပ ်းဒ ယကာငယ်လ်းနစ်ှယ ာက်ကငါ  က ိုဘ ်သလူ တ်လ ိုက်တာလဲဆ ို

တာသတူ ို  အာ်းလံို်းသ သလာ်းလ ို  ယြ်းတ ်။ သကူသတူ ို  က ိုရှာြယတွွေ့လ ို  ဘ ်သြှူြယတာ်တဆမြစ်ခဲ တဲ 

ယနရာက ိုြထာ်းခဲ ကကဘ်ူးလ ို  လူယတွကယမပာကကတ ်။ 

  
ရဲယတွယရာကလ်ာပပ ်းငါကတစ်ယ ာက်တည််းလာ်းလ ို  ယြ်းတ ်။ ငါအလ ိုအယလျာက်“ ြဟိုတ်ဘ်ူး” 

လ ို  ဘာလ ို  ငါ  က ိုယြ်းယနတာလဲလံို်းဝြစဉ််းစာ်းဘယဲနခဲ တ ်။ သတူ ို  ထကွ်သာွ်းပပ ်းမပနလ်ာပပ ်းငါ  က ိုထပ်

ယြ်းတ ်၊ ငါကကာ်းထြဲှာတစ်ယ ာက်တည််းလာ်း၊ “ ြဟိုတ်ဘ်ူးလာ်း” 

လ ို  ထပ်ယမပာခဲ တ ်။ သတူ ို  တတ  အကက ြ်မပနလ်ာပပ ်းသတူ ို  ရဲ  အသြှံာစ ို်းရ ြ်စ တြ်ျာ်းစွာနဲ  ယြ်းတ ် 

"ြင််းကာ်းထြဲှာဘ ်သရူှ လဲ" သတူ ို  ကအယလာင််းရှာယနတာဘာလ ို  ငါ  က ိုယြ်းယနတာလဲငါသယဘာယပါ

က်တ ်။ ငါ No ဟိုယမပာယသာအခါငါအံ ကသသာွ်းသညြ်ှာ ခိုကာ်း 

"ငါနငှ အ်တူကာ်းထတဲွငြ်ညသ်ြူျှြရှ " 

  



လူနာတင ်ာဉ်ယရာက်လာတ ်။ 

လူနာတင ်ာဉ်အရာရှ ကငါ  က ိုယြ်းခွန််းအချ ြုံွေ့ယြ်းခဲ တ ်။ အဒဲ ယနာက်သကူငါနဲ  အန ်းဆံို်းပြ ြုံွေ့ ြှာရှ တဲ အ

ဓ ကယဆ်းရံိုက ိုသာွ်းြ ို  ဆံို်းမြတ်လ ိုက်တ  ်

  
လူနာတင ်ာဉ်အရာရှ ယတကွငါ  က ိုယကျာရ ို်းဘိုတ်ယပေါ်ြှာတငြ် ို  ကက ြုံ်းစာ်းခဲ တ ်။ သတူ ို  ကငါ  က ို 

၂ စငတ် ြ တာ ယနာက်မပန ်ယရ ွေ့ ပပ ်းငါရပ်ခ ိုင််းတ ်။ နာကျငြ်ှုကြ ံိုန ိုငစ်ရာယကာင််းပပ ်းသတူ ို  က ငါ  ရဲ  ခ

နဓာက ို ်ြှာရှ သြျှြ အာ်းယတွယကကာင င်ါ  က ိုဒ လ ိုနည််းနဲ   ြ နှ ြ ်ချ န ိုငဘ််ူးဆ ိုတာငါသ  ခဲ တ ်။ ထ ို  ယနာက်

သတူ ို  သညင်ါ  က ိုြတ်တတအ်ယနအထာ်းသ ို  တစ်ြနမ်ပနယ်ရွွေ့ယစခဲ သည။် 

သ သာထငရ်ှာ်းတဲ ကျ ြုံ်းယနတဲ နရံ ို ်းယတနွဲ  ကာက ွ်ြ ို  ငါ  ခနဓာက ို ်က ိုတင််းကျပ်စွာဆိုပ်က ိုငထ်ာ်းရြ ်။ 

သတူ ို  ကငါ  က ိုယကကာက်ရွံ ွေ့ထ တ်လန  ယ်စြ  ်အရာမြစ်လာြ ်လ ို  သတူ ို  ရညရွ် ထ်ာ်းတဲ အတ ိုင််းငါ  က ိုနှ 

ြ ်ရငင်ါယသန ိုငတ် ်။ 

  
ငါ  ယခါင််းထြှဲာငါယကာင််းကငတ်ြနယ်တွက ို "ငါဘာလိုပ်ရြလဲ" 

ငါ  ရဲ  ယကာင််းကငတ်ြနယ်တကွငါကခ ိုငြ်ာြ ို  ၊ တာဝန ်ြူ ို  လ ိုတ ၊် 

သတူ ို  က ိုဘာလိုပ်ရြလဲယမပာခဲ တ ်။ ကျွန်ိုပ်၏ယကာင််းကငတ်ြနြ်ျာ်းက“ ြင််းက ိုငါတ ို  ယမပာယနတာ

ယတွက ိုလူယတွက ိုမပနယ်မပာပါ” ဟိုငါ  က ိုယမပာခဲ သည။် 

  
ဒါယကကာင င်ါကငါ  ရဲ  ယကာင််းကငတ်ြနယ်တငွါ  က ိုယမပာတဲ စကာ်းယတွက ိုလနူာတင ်ာဉ်က ိုအရြ််းအခ ိုင်

အြာထပ်ခါတလဲလဲယမပာယနတ ်၊ 

ဒါယပြ  ်ဘ ်ကည နက်ကာ်းချက်ကလာတ ်ဆ ိုတာသူ  က ိုြယမပာခဲ ဘ်ူး။ 

“ ဒါကငါတ ို  လိုပ်ရြ  ်အရာဘ၊ဲ 

ယ ာက်ျာ်းယလ်းနစ်ှယ ာက်ကယကျာရ ို်းက ိုယဒါငလ် ိုက်ယထာငပ်ပ ်းငါ  ယကျာက ိုဆန  က်ျငပ်ပ ်းငါ  ကကက်သာ်း

ယတွအာ်းလံို်းက ိုယမြယလျာ ယပ်းန ိုငတ်ဲ အထ ပ ိုပ ိုပပ ်းပ ိုမပင််းထနလ်ာယအာငတ်ွန််းတ ်။ body) 

နငှ ဘ်ိုတ်အြွဲွေ့သညက်ျွန်ိုပ်၏အယလ်းချ နအ်ာ်းလံို်းက ို ူရနခ်ွင မ်ပြုံလ ြ ်ြည။် ငါစ တ်သက်သာရာရသာွ်း

ပပ ်းငါ  ကကက်သာ်းယတွက ိုလ တ်လ ိုက်တာနဲ  ဘိုတ်ယပေါ်က ိုအမပည အ်ဝြှ လ ိုက်ြ ်။ ဒါဆ ိုငါ  အချက်မပတာ

နဲ  ြင််းဘိုတ်အြွဲွေ့က ိုမြည််းမြည််းနဲ  ယချာယချာယြွွေ့ယြွွေ့ နှ ြ ်ချန ိုငယ်အာငင်ါငါ  ကကက်သာ်းယတွက ိုထပ်ြတင််း

ယတာ ဘ်ူး။ ငါန ြ က်ျသာွ်းပပ ဆ ိုရငြ်င််းငါ  က ိုဘိုတ်အြွဲွေ့တစ်ယလျှာကလ်က်ြနဲ  မပန ိုငတ် ်။ ဒါက ၁၅ 

ြ နစ်ယလာက်ကကာလ ြ ်ြ  ်" 

  
ဒ အချ နြှ်ာဒ လူနဲ  ငါ  ရဲ  ယကာင််းကငတ်ြနယ်တွက ိုငါလံို်းဝ ံိုကကညခ်ဲ ရတ ်။ ငါ  ဘဝက ိုသတူ ို  လက်ထထဲ

ည ခ်ဲ တာငါသ တ ်။ သတူ ို  ကဒါက ိုလိုပ်ခဲ တ ်၊ ငါနဲ  ဘိုတ်အြွဲွေ့က ိုနှ ြ ြ် ို  ယမပာခဲ တ ၊် 



ဒါယပြ  ်အဒဲါကယချာယချာယြွွေ့ယြွွေ့ မြစ်ရြ ်။ ဒါဟာခဏကကာခဲ ပါတ ်။ ငါန ြ ်ကျသာွ်းတာနဲ  သတူ ို  က ို

ဘိုတ်အြွဲွေ့တစ်ယလျှာက်ငါ  က ိုလက်ြယထာငြ် ို  ယမပာခဲ တ ်။ 

  
သတူ ို  ကဒါက ိုလိုပ်ခဲ တ ်၊ ပပ ်းယတာ ငါ  က ိုတွန််းလညှ််းယပေါ်က ိုတငခ်ဲ တ ်။ 

ယဆ်းြ ်းအြျ ြုံ်းသာ်းသညက်ျွန်ိုပ်နငှ အ်တူယနာက်ယကျာသ ို  ယရာက်လာသည။် 

  
လူနာတင ်ာဉ်တငွတ်စ်ခါကသကူငါ  က ိုယြာြ် န််းယပ်းြ ်လ ို  ယမပာခဲ တ ်၊ ငါ "ြဟိုတ်ဘ်ူး" 

ဟိုယမပာခဲ သည။် 

သကူ "ြင််းြနာကျငဘ််ူးလာ်း" လ ို  ငါ  က ိုယြ်းတ ်။ ငါက "ြင််းစ တက်ူ်းလ ို  ြရတဲ နာကျငြ်ှု၊ 

ြ ံိုန ိုငစ်ရာနာကျငြ်ှု" လ ို  ယမပာခဲ တ ်။  

"ဒါဆ ိုြင််းယြာ်ြ န််းက ိုဘာလ ို  ြလ ိုချငတ်ာလဲ" သကူယြ်းတ ်။ 

  
ငါမပနယ်မပာတာက“ နာကျငြ်ှုကငါ  က ိုကြဘာယမြယပေါ်ချယပ်းခဲ တဲ တစ်ခိုတည််းယသာအရာပါ။ ငါ 

KN ဏ ငါယြာ်ြင််းအက ိုက်ခဲ လျှငင်ါရ ို်းရှင််းစွာအယသခံသ ို  ပ ်ယရှွေ့ယမြာြညဟ်ိုယကကာင််းက ိုငါ  နလှံို်း၌ w 

။ ငါ KN ဏ နာကျငြ်ှု w ဈ ငါယနဆဟဲကတ်ာဆ ိုတဲ အချက်က ိုြှပစစြုံပပနင်ါ  က ိုယစာင ယ်ရှာက်မခင််း, 

ယမြကက ်းယပေါ်ြှာရှ ယသာ grounded ငါ  က ိုယစာင ယ်ရာှကသ်ည  ်ပါ "ဟိုရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာခနဓာက ို ်။ 

  
“ ငါတ ို  ကယဆ်းရံိုက ိုယရာကတ်ဲ အခါငါနဲ  အတူရှ ယနချငတ် ်၊ 

ငါဘာမြစ်ယနလဲဆ ိုတာက ိုသတူ ို  က ိုအတ အကျယမပာန ိုငယ်အာငင်ါလိုပ်န ိုငတ် ်။ ” ြရ။ ဒ စကာ်းက ို

ယမပာမခင််းအာ်းမြင င်ါအနာင်္တ်ြှာငါယဆ်းရံိုက ိုယရာက်ပပ ်း ၀ 

နထ်ြ််းယတွက ိုအယရ်းကက ်းသတင််းယတွယပ်းြ ို  အဆငသ်င မ်ြစ်ယနလ ြ ်ြ ်လ ို  အနာင်္တ်ြှာက ို  ်က ို ်

က ို ံိုကကညခ်ဲ တ ်။ ငါ ယသြ ို   ြစဉ််းစာ်းခဲ ဘ်ူး ။ ဒါယကကာင လ်ာြ  ်ရက်အနည််းင ်အတွင််းြှာငါက

ငါ  အနာင်္တ်နဲ  ဘာယတွမြစ်ြ ်ဆ ိုတာက ိုအပြဲယမပာခဲ တ ်။ ဒါကသတ ရှ ယရွ်းချ ်ြှုတစ်ခိုြဟိုတ်ယပ

ြ  ်ငါအသက်ရငှလ် ြ ်ြ ်လ ို  ငါ  ရဲ  ြတိုနြ်လှုပ် ံိုကကညခ်ျကရ်ဲ  ရလဒဘ်။ဲ 

  
{ကယလ်းတစ်ယ ာကအ်ယနနငှ က်ျွန်ိုပ်သညြ်ကကာခဏယမခယချာင််းက ိုယကွ်းပပ ်းမပင််းထနယ်သာနာကျငြ်ှု

ြျ ြုံ်းမြင န်ာကျငယ်စခဲ သည။် တစ်ယန  ြှာငါဒ လ ိုနာကျငြ်ှုြျ ြုံ်းက ိုငါဘ လ် ိုယမြရှင််းြလဲငါ  ရဲ  ယကာင််းကင်

တြနက် ိုငါယြ်းခဲ တ ်၊ ငါ  ရဲ  ယကာင််းကငတ်ြနက် "ြင််းနာကျငြ်ှုက ိုြြ ်ရာှ်းန ိုငဘ််ူး၊ 

ဒါယပြ  ်ြင််းဒါက ိုလက်ခနံ ိုငတ် ၊် အဒဲါက ိုအတူတကွလိုပ်ပါ၊ 

သူ  ြှာလိုပ်ယဆာငခ်ျက်ရှ တ ်ဆ ိုတာက ိုနာ်းလညပ်ါ။ 

" ဒါယကကာင  ်နာကျငြ်ှုရဲ  ရညရွ် ်ချက်ကဘာလဲ ငါ  က ို ်ငါယတ်ွးခဲ တ ် ။ တစ်ခိုခိုြှာ်းယနပပ ဆ ိုတာငါ  

က ိုယမပာမပြ ို  နာကျငတ်ာက ိုငါသယဘာယပါက်ခဲ တ ၊် 

ငါ  ခနဓာက ို ်ရဲ  ဧရ  ာကအာရံိုစ ိုက်ြှုလ ိုအပ်တ ်။ ဒါယကကာင င်ါ  ရဲ  ယကာင််းကငတ်ြနက် ိုငါထပ်ယြ်းတ



  ် "နာကျငြ်ှုကငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်ြှာယနရာတစ်ခိုက ိုည နမ်ပယနတာလာ်း။ " အယမြသည“် ဟိုတ်” 

မြစ်သည။်  

ငါယြ်းတ ၊် "ဒါဆ ိုနာကျငြ်ှုကသူ  အလိုပ်ပပ ်းသာွ်းပပ ဆ ိုတာက ိုငါဝနခ်ံရင၊် 

အဒဲ ယနရာကလ ိုအပ်ယနတဲ အာရံိုစ ိုက်ြှုက ိုငါအမပည အ်ဝသ ပပ ်း၊ 

ငါလ ိုအပ်တဲ အယရ်း ူြှုယတွက ိုစလိုပ်လ ိုက်တ ်၊ ဒါဆ ိုနာကျငစ်ရာြလ ိုယတာ ဘ်ူးလာ်း။ 

" အယမြက“ ဟိုတ်တ ်” ။ 

ငါကယလ်းဘဝကတည််းကဒါက ိုစပပ ်းယလ ကျင ခ်ဲ တ ၊် ငါငါ  ဝ ညာဉ်ယရ်းရာကညူ သယူတွ 

(နတ်ြ ြ ်ယတွ) နဲ  စကာ်းလက်ဆံိုယမပာယနတဲ အချ နြှ်ာငါ ၁၀ နစ်ှြမပည ယ်တာ ဘ်ူးထငတ် ်၊ 

နာကျငြ်ှုအယကကာင််းငါသင ်ူခဲ တ ်။ လက်က ိုတငမ်ခင််းအယကကာင််းနငှ အ်နာကျက်ရနဤ်အရာသည်

ငါနာ်းလညသ်ည အ်တ ိုင််းအနာကျက်ရနလ် ိုအပ်ယသာဧရ  ာသ ို  စွြ််းအငထ်ိုတလ် င မ်ခင််းအယကကာင််းငါ

နာ်းလညခ်ဲ သည။် ငါ  ယမခယချာင််းယတကွ ိုဆန  ထ်ာ်းပပ ်းနာကျငြ်ှုရဲ  သတင််းက ိုချက်ချင််းလက်ခံပပ ်းအဒဲါက ို

ကျြူ်းလနွခ်ဲ တဲ လိုပ်ရပ်က ိုလိုပ်ပါ 

၁) နာကျငြ်ှု၏သတင််းစကာ်းက ိုလက်ခံပပ ်း၎င််း၏အလိုပ်က ိုလိုပ်မခင််းအတကွ်ယကျ်းဇူ်းတငပ်ါ။      

၂) ဧရ  ာက ိုစွြ််းအငထ်ိုတလ် င ပ်ါ      

၃) လံို်းဝအနာ်း ူပါ၊ နာကျငြ်ှုသည“် နာကျငသ်ည”် 

ဟူယသာအယတွ်းက ိုြ ်ထာ်းပပ ်း၎င််းသည ်ခိုလက်ခယံသာြက်ယဆ င်္ျ်က ိုပ ို  သည။်      

၄) နာကျငြ်ှုကချက်ချင််းယလျာ သာွ်းပပ ်းြကကာခဏယပျာက်သာွ်းတတ်ပါတ ်။ }      

  
ငါနငှ အ်တူပါ ၀ 

ငယ်သာလူနာတင ်ာဉ်သညစ် ်းနင််းြှုသညအ်မခာ်းပြ ြုံွေ့င ်ယလ်းသ ို  ကကြ််းတြ််းသညဟ်ိုငါယမပာခဲ သည။် 

ငါတ ို  သညမ်ြည််းမြည််းနငှ ဥ် without ြျာ်းြပါဘခဲရ ်းဆက်ခဲ ကကသည ်(ြ ်းြျာ်းအယကကာင််းယသချာြသ ) 

စ ်းနင််းြှုသညယ်န်ှးယကွ်းပပ ်းနာကျငယ်စခဲ သည။် 

  
ငါတ ိုက်ြ တ ိုင််းခံစာ်းခဲ ရပပ ်းလှုပ်ရှာ်းြှုတ ိုင််းကအရြ််းနာကျငခ်ဲ တ ်။ ငါကငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်၊ ကကံ ခ ိုင၊် 

ကျန််းြာ၊ 

ကကံ ခ ိုငပ်ပ ်းယကာင််းယစချငတ်ာက ိုအာရံိုစ ိုက်ယနခဲ တ ်။ ငါ  ခနဓာက ို ်ကအနာကျက်ပပ ်းမပည စံ်ိုတ ်လ ို  

မြငယ် ာငယ်နတ ်။ 

  
ငါတ ို  ယဆ်းရံိုယရာက်ပပ ်းသ ပ်ြကကာခငြှ်ာငါ  ရဲ  လက်က ိုငြ်ိုန််းကမြညလ်ာပပ ်းငါြယတာ်တဆြှုမြစ်တဲ အ

ခါငါသာွ်းြ  ရ်က်ချ န််းက ိုငါယတွွေ့လ ိုက်တ ်။ ငါယခေါ်ရြ ်လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ သြူနဲ  သြူြ သာ်းစိုကကျွန်

ြက ိုညစာစာ်းြ ို  ယြျှာ်လင ယ်နတာယကကာင သ်ြူက ိုြလာြ ို  သြူက ိုအသ ယပ်းြ ို  လ ိုအပ်တ ်။ သကူလည်

ပင််းစည််းက ိုမပနြ်ျက်ြှာြဟိုတ်ဘ်ူးလ ို  ယမပာတ ်။ ြိုန််းမြညလ်ာယတာ ငါအဒဲါက ိုမပနြ်ျက်ြ ို  အရြ််းမပ



တ်မပတ်သာ်းသာ်းယမပာပပ ်းငါ  ယခါင််းက ိုြယရ ွေ့ဘ်ူးလ ို  ကတ ယပ်းရငသ်ကူယမပာတ ်။ ငါယမပာတာဟိုတ်တ

 ်၊ သအူဒဲါက ိုြမြညယ်တာ ဘ်ူး။ ငါြိုန််းယခေါ် ပပ ်းငါ ချ န််းထာ်းတာက ိုြချန ိုငယ်တာ ဘ်ူး ၊ 

ငါနစှ်ပတ်ယလာက်အချ နမ်ပန ်ချ န််း ရြ ်လ ို  ယမပာပပ ်းသြူ 

OK ငါယတာင််းပနပ်ပ ်းနှုတဆ်က်ခဲ ပါတ ်။ ငါစဉ်ြှာငါခံခဲ ရသကဲ သ ို  ငါသာှ်းြ ို  တစ်ခိုခိုရှ ခဲ ယကကာင််းယကကာ

င် တက ် setting ခဲ သည ်လ ိုားဝ ငါတစ်ပါတ်ဒါြှြဟိုတ်ဒါအတကွ်ချ န််းြှာ recover 

နဲ  မြစ်လ ြ် ြ ်လ ို  ရငှ််းလင််းပါ။ 

  
ငါလည််းြ ိုကက် ်က ိုြိုန််းနဲ  စကာ်းယမပာတ ်။ 

  
Lynette နဲ   Amber 

တ ို  လ ိုယဆ်းရံိုက ိုငါတချ နတ်ည််းယရာက်လာတ ်။ ပပ ်းယတာ ြ ိုက်က ်လည််းသူ  ကာ်းဆ ယရာက်လာတ

 ်။ 

  
ငါလှ ြ ်ဝငလ် ိုက်တဲ အချ နြှ်ာလူနာတင ်ာဉ်ကလူတစ်ယ ာက်ကကျွနြ်အယကကာင််းသနူာမပြုံယတွက ို

ယမပာယနတာက ိုသကူကာ်းလ ိုက်ရတ ်၊ ဒါယပြ  ်သဘူာြှြယမပာန ိုငခ်ဲ ဘ်ူး။ 

ငါတ ို  ကအယရ်းယပေါ်အပ ိုင််းြှာရှ ခဲ တ ်။ 

  
သတူ ို  ကငါ  အ ၀ တ်ယတွက ိုမြတ်ချငတ် ်လ ို  ငါယမပာခဲ တ ်၊ 

ငါဝတ်ထာ်းတဲ အကကျကငါ  အတွက်အရြ််းအယရ်းကက ်းတဲ အကကျမြစ်လ ို  ငါဆက်ဝတ်ချငခ်ဲ တ ်။ သတူ ို  

ကအဒဲါက ိုြ ်ရာှ်းြ ို  ကဘ ်ယလာက်ခက်ခဲတ ်ဆ ိုတာက ိုရငှ််းမပတ ်၊ ပပ ်းယတာ ငါစလ ိုက်ရယအာင။် 

  
ငါ  လက်ယတကွ ိုဆန  ထ်ိုတ်ပပ ်းသတူ ို  က ိုလှည ပ်တ်ခဲ ရတဲ အတွက်အဒဲါက ိုြ ရ်ှာ်းြ ို  အရြ််းနာကျငတ် ်။ 

  
ငါ  ြှာနရံ ို ်းယတွကျ ြုံ်းပပ ်းအရ ို်းကျ ြုံ်းတဲ  sternum ရှ ခဲ ပပ ်းနာကျငြ်ှုသက်သာယစတဲ ယဆ်းြရှ ယသ်းပါဘ်ူး။ 

  
Amber နဲ   Lynette တ ို  ဝငလ်ာပပ ်း Amber ကကျွနယ်တာ ်လက်က ိုဆွပဲပ ်း "အယြယနယကာင််းလာ်း?" 

ဤအချ န၌်လူတ ိုင််းသညရ်ပ်တန  သ်ာွ်းပပ ်းငါ  အယမြက ိုယစာင ယ်နစဉ်တငွလ်ံို်းဝတ တဆ် တ်သာွ်းသည။် 

  
ငါယခါင််းက ိုလှနလ် ိုက်ပပ ်းြျက်လံို်းက ိုကကည လ် ိုကတ် ၊် 

ငါ  ယဘ်းကသနူာမပြုံဆရာြယတွနဲ  ဆရာဝနယ်တွအာ်းလံို်းက ိုည နမ်ပတ ် 

"ဒ လူယတွဟ ိုဟ ိုဒ ဒ ယမပ်းယနတာက ိုမြငလ်ာ်း။ " “ ဟိုတတ် ်” Amber ကမပနယ်မြသည။် 

"သတူ ို  အာ်းလံို်းကဒ က ိုယရာက်ယနတာက ိုငါသတ ြထာ်းြ ဘ်ူးဆ ိုတာသတူ ို  သတ ြထာ်းြ ဘ်ူး။ " 

အဒဲ အယရ်းယပေါ်ခန််းထြဲှာပငထ် ို်းကျသကံကာ်းလ ိုက်ရတ ်။ ၁၅ စကက န  က်ကာသညအ်ထ ြညသ်ြူျှြလှုပ် 

(သ ို  ) ဘာြှြယမပာခဲ ပါ။ 



Amber ကမပံြုံ်းပပ ်းစ တ်ယအ်းလက်ယအ်းနဲ  ငါတ ို  လကက် ိုဆက်က ိုငထ်ာ်းတ ်။ 

  
ငါ  ရဲ   အနာင်္တ်ြှာ ငါ  အယကကာင််းယမပာသလ ိုြျ ြုံ်းအမပြုံသယဘာယဆာငပ်ပ ်းသတ ရှ ရှ နည််းလြ််းယတွ သံို်းြ ို   

ငါသတ ရှ ရှ  က ှိ ားစ ားခ  ေ  ြဟိုတ်ဘ်ူး ၊ 

ဒါယပြ  ်ဒါကမြစ်ပျက်ခဲ တာဘ၊ဲ ငါ အနာင်္တ်ြှာတစ်ယ ာက်ယ ာက်နဲ  တစ်ခိုခိုလိုပ်ယနတာအယကကာ

င််းဘ။ဲ ဒါက ိုနစှ်အနည််းင က်ကာတဲ အထ ဒါက ိုငါသတ ြထာ်းြ ဘ်ူး၊ ဒါကငါလိုပ်ခဲ တာဘ။ဲ 

ငါယတွွေ့ ခဲ ရတဲ အယမခအယနယတွက ိုခွနအ်ာ်းရှ ရှ နဲ  အမပြုံသယဘာနဲ  ယမပာြ ို  ငါ  အတွင််းစ တ်က ိုတညယ်ဆာက်

ြ ို  အလိုပ်ယတွအြျာ်းကက ်းလိုပ်ခဲ ပပ ်းပပ ။ 

  
ကျွန်ိုပ်၏အသ စ တ်ဓာတထ်သဲ ို  ြညသ်ည အ်ဆ ို်းမြငြ်ှုက ိုြျှခွင ြ်မပြုံခဲ ပါ။ ငါ  ပတ ် ၀ 

န််းကျငရ်ှ လူအာ်းလံို်းက ိုငါ  ရဲ  ဒ န ်ပ ်ထကဲ ို 

"ဒါကဒါကဘ ်လ ိုမြစ်လာြလဲ" စ တ်ဝ ညာဉ်ရဲ  ကက ်းြာ်းတဲ ယကျာယထာက်ယနာကခ်ံက ိုခံစာ်းခဲ ရပပ ်းငါ  

အနာ်းြှာဝ ညာဉ်ယတွရှ ယနတာက ိုခံစာ်းခဲ ရတ ်။ ငါ  အမြငအ်ာရံိုနဲ  မပတ်သာ်းကကညလ်ငလ်ာတ ်။ 

ယကကာက်ရွံ ွေ့ ြှုလံို်းဝြရှ မခင််း။ အရာအာ်းလံို်းအဆငယ်မပသာွ်းလ ြ ်ြ ်လ ို  ငါဆက်ပပ ်း ံိုကကညခ်ဲ တ ်။ 

  
ြင််းလိုပ်ခဲ တဲ အရာဟာဘိုရာ်းသခင၊် ယ ရှု၊ ဗိုဒဓ၊ ြ ိုဟာြက်၊ ၀ 

့ ညာဉ်က ို ံိုကကညတ်ဲ လတူ ိုင််းအတွက်မြစန် ိုငတ် ဆ် ိုတာက ိုငါ ံိုကကညတ် ။် ၎င််းသညသ်င၏်ဘို

ရာ်းသခင ် (သ ို  ) 

သငက် ို ်တ ိုငန်ငှ အ်ဆကအ်သ ွ်၏အတ ြ်အနကက် ိုသငထ်ငသ်ည အ်တ ိုင််းမြစ်န ိုငသ်ြျှမြစ်ယစသ

ည။် 

  
ြင််းကက ို  ်က ိုအာ်းနည််းချက်မြစ်ခွင ယ်ပ်းပပ ်းက ို  ်က ို ်က ိုချွင််းချက်ြရှ ချစ်ခွင မ်ပြုံြှသာဒါကမြစ်လာ

န ိုငတ် ်။ ဤအရာသညအ်ထ်ူးသမြင သ်တတ  လ ိုအပ်သည။် 

  
၎င််းသညခ်ံန ိုငရ်ညအ်ာ်းလံို်းက ိုစွန  လ် တ်ရနလ် ိုအပ်သည။် 

  
{ငါခိုခံတဲ အခါငါတက ်ခိုခံယနတဲ အရာဝတထ ြုံက ိုအာရံိုစ ိုက်ယနတ ်။ 

ငါ  ဆ က ိုလာြ  ်အရာကအယကကာင််းမပချက်တစ်ခိုယကကာင ဆွ်ယဲဆာငြ်ှုမြစ်ပပ ်းဘာယကကာင အ်ယကကာင််း

မပချက်အြျာ်းစိုက ိုငါြသ ဘ်ူး။ ငါတစ်ခိုခိုက ိုခိုခံတဲ အခါငါအဒဲါက ိုယတွွေ့ ကကံြုံတာက ိုရပ်ထာ်းတ ်။ ငါခို

ခံယနတဲ အရာကငါ  ရဲ  အနာင်္တ်က ိုအဒဲ  ထ ပ်ြှာတညယ်ဆာက်န ိုငယ်စတဲ အယမခခံအိုတ်မြစ်ရဲ  အစ တ်အပ ို

င််းတစ်ခိုပဲ။ ငါ  ရဲ  ဘ ၀ က ိုအဒဲါက ိုခွင ြ်မပြုံတဲ အခါငါ  ရဲ  ဘ ၀ ဟာပံိုစံအြျ ြုံ်းြျ ြုံ်းနဲ  သာွ်းယနတ ်၊ 

ငါခိုခံယနတဲ အရာကဆက်မြစ်လာလ ြ ်ြ ်။ 

  



ြသ စ တ်ကငါ  က ိုအနာင်္တြှ်ာတစ်ချ နခ်ျ နြှ်ာငါမြစ်လာြ ို  ကူည ယပ်းြ  ်အယတွွေ့အကကံြုံက ိုဆက်ပပ ်းဆွဲ

ယဆာငန် ိုငတ် ်၊ အဒဲ လူကြင််းဒ ြှာရှ ယနတ ်၊ 

အခိုအဆငသ်င ြ်မြစ်ယသ်းတဲ အနာင်္တ်အယမခအယနတစ်ခိုက ိုက ိုငတ် ွ်န ိုငလ် ြ ြ် ်။ 

  
ငါတ ို  ဘ ၀ ရဲ  ယနရာတစ်ယနရာက ိုဘ ်နစ်ှကက ြ်ယရာကပ်ပ ်းက ို  ်က ို ်က ိုယမပာပါယစ 

"ငါ  ြှာအတ တ်ကအယတွွေ့အကကံြုံကငါ  က ိုဒ ဘ ၀ 

ရဲ  ယနာက်ထပ်စွန  စ်ာ်းြှုအတွက်အဆငသ်င မ်ြစ်ယအာငက်ူည ယပ်းတ "် ငါ  ဘ ၀ 

ြှာစဲွြက်ယစတဲ အယတွွေ့အကကံြုံယတွက ိုလက်ခံတဲ အခါငါလွတ်လပ်ယပါ  ပါ်းြှုနဲ  အတဘူဝက ိုြှနြှ်နက်နက်

နန်ဲ  ြှနြှ်နက်နက်နန်ဲ  အချ နတ်နယ်တာ အဆံို်းသတ်ြ ။် 

  
တခါတရံြှာသတူစ်ပါ်းကတစ်ခိုခိုလိုပ်ြ ို  ငါတ ို  က ိုယပ်းတဲ အယကကာင််းမပချက်က ိုတခါတရံြှာသတူ ို  ကအ

ယကကာင််းမပချက်ယကကာင ဘ်၊ဲ 

အဒဲါကငါတ ို  အတကွ်အကျ ြုံ်းရှ တာဘ။ဲ ငါကကည လ် ိုကတ်ာနဲ  ယသချာတာတစ်ခိုကယတာ အယတွွေ့အကကံြုံရှ 

မခင််းရဲ  အယကကာင််းမပချကက် ိုငါရာှယတွွေ့လ ြ ်ြ ်၊ 

ပပ ်းယတာ အယတွွေ့အကကံြုံက ိုလက်ခံပပ ်းခိုခံတာက ိုရပ်လ ိုက်တ ်။ 

တစ်ခါတစ်ရံြှာငါကငါ  ရဲ  ကက ်းြာ်းတဲ ရညရွ် ်ချက်က ိုရှင််းရငှ််းလင််းလင််းြသ ရတဲ အတွက်ငါဘာြှြမြ

ငရ်ဘငဲါ  ယရှ ွေ့ကဘာမြစ်ယနြှန််းြသ ဘအဲယြှာငထ်ြှဲာတနွ််းချခံရသလ ိုပါပဲ။ 

စဉ််းစာ်းကကည ပ်ါ…ငါ  ယရှွေ့ ြှာဘာရှ ယနြှန််းြသ တဲ အခါငါပ ိုယန်ှးသာွ်းချငလ် ြ ်ြ ၊် 

ဒါယပြ  ်ငါ  ယရှ ွေ့ ြှာဘာရှ တ ်ဆ ိုတာငါသ တ ်၊ 

ယြှာငယ်နတ ်ဆ ိုရငင်ါပ ို ံိုကကညြ်ှုရှ ရှ ယရှ ွေ့ဆကန် ိုငလ် ြ ်ြ ်။ 

  
ငါအစွြ််းထက်စွာက ိုငတ် ွ်ခဲ တဲ အယတွွေ့အကကံြုံတစ်ခိုက ိုမပနယ်တွ်းတဲ အခါငါဒ အချ နြှ်ာငါဘာမပငဆ်င်

ထာ်းလဲ။ ဒါဆ ိုရငင်ါ  က ိုနာ်းလညြ် ို  ၊ မြငန် ိုင၊် 

သ ြ ို  နဲ  ခံစာ်းန ိုငယ်အာငက်ူည ယပ်းြ  ်လှုံွေ့ယဆာ်ြှုယတွငါရလ ြ ်ြ ်။ 

  

ကျွန်ိုပ်သညဤ်အရာက ိုသနွသ်င ်ခဲ ပပ ်း ဆ ်စိုနစှ်ြျာ်းစွာကကာယအာင ်၎ငာ်း ှိိုတေထှိိုငခ်ခငာ်း တွငအ်လိုပ်

လိုပ်ခဲ သည ်။ } 

  
ငါ Amber လက်က ိုက ိုငပ်ပ ်း Lynette နဲ  စကာ်းယမပာယနတိုန််းဟ ိုြှာခဏထ ိုငယ်နတ ်။ 

  
တစ်ခါတိုန််းကငါအယရ်းယပေါ်ခန််းရဲ  တစ်ြက်က ိုဘ ်းတပ်ထာ်းပပ ်းတွန််းလှည််းရဲ  တစ်ြက်တစ်ချက်ြှာငါ  

က ိုသနူာမပြုံနစှ်ယ ာကရ်ပ်ယနတ ်။ သတူ ို  ကတစ်ယ ာက်နဲ  တစ်ယ ာက်စကာ်းယမပာယနကကပပ ်းတစ်

ယ ာက်ကသြူြှာက ို ်ဝနရ်ြ ို  အခကအ်ခဲရှ ယနတ လ် ို  ယမပာယနတ ်။ ငါနာ်းယထာငပ်ပ ်း“ အဒဲါက ိုြ



င််းကူည န ိုငလ် ြ ်ြ ”် 

လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ သတူ ို  နစ်ှယ ာက်လံို်းယတာ်ယတာ်အံ ကသသာွ်းပံိုရတ ်! ငါသြူက ိုကူည န ိုငြ်  ်အံ ကသ

ြွ ်ယကာင််းတဲ ကျန််းြာယရ်းထိုတ်ကိုနယ်တ၊ွ 

ကက ်းမြတ်တဲ က ို ်ပ ိုငယ်စာင ယ်ရှာက်ြှုထိုတ်ကိုနယ်တွက ိုငါမြန  မ်ြြူ်းခဲ တ ်လ ို  ရငှ််းမပခဲ တ ်။ ဤအရာ

သညက်ျွန်ိုပ်၏ခနဓာက ို အ်ာ်းမပနလ်ညတ်ညယ်ဆာက်ရနက်ညူ ရနန်ငှ ၎်င််းသညသ်ာြနထ်ိုတ်ကိုနြ်ျာ်းြ

ဟိုတ်ယကကာင််းငါရှင််းမပသည။် သြူခနဓာက ို ်ြှအဆ ပ်အယတာက်ြျာ်းက ိုြ ရ်ှာ်းရနန်ငှ ပ် ိုြ ၀ 

ငယ်စရနအ်ယရ်းကက ်းပံိုက ိုကျွန်ိုပ်ရှင််းမပခဲ သည။် 

ကျွန်ိုပ်၏တစ်က ို ်ရညသ်န  ရ်ှင််းယရ်းသံို်းပစစည််းြျာ်းစွာ ၌၎င််းတ ို  ၌အနတရာ ်ရှ ယသာပါဝငပ်စစည််းြျာ်း

ပါ ၀ 

င ်န ိုငသ်ည ်ဟို ရှင််းမပခဲ သည ်။ ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏အစာသညတ်စ်ချ နက်ရှ ခဲ ယသာအာဟာရအဆင န်ငှ တ်ူည 

မခင််းြရှ ယကကာင််းက ိုလည််းကျွန်ိုပ်ရငှ််းမပခဲ သည။် 

စံိုတွဲြျာ်းစွာတ ို  သညဤ်ထိုတ်ကိုနြ်ျာ်းစတငပ်ပ ်းယနာက်က ို ်ဝနယ်အာငမ်ြငစွ်ာကျသာွ်းခဲ ကကပပ ်းထ ိုစံိုတွဲ

ြျာ်းသညမ်ခာ်းနာ်းချက်က ိုမြစ်ယစယသာထိုတ်ကိုနြ်ျာ်းမြစ်န ိုငသ်ညဟ်ိုထငခ်ဲ ကကသည။် ဒါယကကာင င်ါက

ငါ  ရဲ  ြိုန််းနပံါတ်က ိုယပ်းခဲ ပပ ်းသကူရက်အနည််းင ်အတွင််းငါ  က ိုယခေါ် ြ ို  အကကံယပ်းပပ ်းငါသူ  အတွက်ထိုတ်

ကိုနက် ိုစ စဉ်ယပ်းလ ြ ်ြ ်။ ငါအ ြ်မပနြ် ို  အဆငသ်င တ်နွ််းလှည််းယပေါ်ြှာတငယ်နသလ ိုပဲငါဒါက ိုလိုပ်ခဲ တ

 ်။ သြူဟာငါ  ရဲ  နပံါတ်က ို ူခဲ ယပြ  ်ငါ  က ိုဘ ်ယတာ ြှြယခေါ် ခဲ ဘ်ူး… 

  
သတူ ို  သညယ်ကကာငစ်ကငန်ငှ ဓ်ာတ်ြှနြ်ျာ်းစွာရ ိုက်ခဲ ကကသည။် ဓာတ်ြှနြ်ပပ ်းြချင််းယြာ်ြင််းက ိုငါြရ

ယသ်းဘ်ူး။ 

  
သတူ ို  ကဓာတ်ြှနန်ဲ  ယကကာငယ်တွအာ်းလံို်းက ိုစကငြ်တ်ပပ ်းမပနက်ကည တ် ်၊ ဘာယကကာင လ်ဲြသ ဘ်ူး။ 

  
နာကျငြ်ှုအယကကာင််းစဉ််းစာ်းရင််းသတ လစ်ြ ို  ရိုန််းကနယ်နရတဲ ပထြဆံို်းဓာတ်ြှနရ် ိုက်တာယတွအြျာ်း

ကက ်းက ိုငါြှတ်ြ ယသ်းတ ။် သတူ ို  ကငါ  က ိုအဒဲါယတွထပ်လိုပ်ရြ ်လ ို  ယမပာတဲ အခါငါစ တ်အပန််းယမပ

ပပ ်းအဒဲါက ိုလက်ခံပပ ်းဇငယ်နရာတစ်ခိုက ိုသာွ်းလ ိုက်တ ်။ ပထြ x-ray 

အယကကာင််းအြျာ်းကက ်းြြှတ်ြ ယတာ ယပြ  ်ဒိုတ   cat scan နဲ   x-rays 

က ိုယတာ်ယတာ်ယလ်းရှင််းရှင််းလင််းလင််းြတှ်ြ ယနတ ်။ 

  
ငါ  နြှဟ ်လငဝ်ငလ်ာပပ ်းြ ိုက်က ်ယမပာတဲ အတ ိုင််းပဲ၊ ဒါယပြ  ် Amber 

ကလွဲပပ ်းသတူ ို  ကအယရ်းယပေါ်အခန််းထယဲရာက်ယနတာြ ို   Lynette ကသြူက ိုဝငခ်ွင မ်ပြုံလ ိုက်တ ်။ 

  



ငါအယကကာင််းအရာယတနွဲ  စကာ်းစမြညယ်မပာခဲ တ ်၊ ငါကြယတာတ်ဆြှု (သ ို  ) 

ငါ  အယမခအယနအယကကာင််းဘာြှယသချာြယမပာခဲ ဘ်ူး၊ 

ငါတက ်ြြှတ်ြ တာကလွဲလ ို  တမခာ်းက ိုသတ ြရဘ်ူး။ 

  
ငါကအပြဲတြ််းရှင််းရှင််းလင််းလင််းရှ ပပ ်းအဒဲါကဘ ်လ ိုမြစ်လာြလဲဆ ိုတာက ိုကတ မပြုံခဲ တ ်။ 

  
အရြ််းယနာကက်ျတ ်၊ ညသန််းယခါငယ်လာက်ြှာ၊ ငါ Intensive Care Unit ထကဲ ိုလှ ြ ်ခံလ ိုက်ရတ ၊် 

ဒ အဆင ယ်ရာက်ယတာ နာကျငြ်ှုက ိုြြှတ်ြ ယတာ ဘယဲြာ်ြ န််းက ိုရခဲ တ ်ထငတ် ။် 

ငါ  ည သငူ ်ချင််းယတွထကဲတစ်ယ ာက်ကဒ ယဆ်းရံိုရဲ  အထ်ူးကကပ်ြတ်ကိုသယဆာငြှ်ာသနူာမပြုံဆရာြ

တစ်ယ ာက်မြစ်ပပ ်းသြူကညြှာတစ်ချ နခ်ျ နြှ်ာယသချငသ်လ ိုပဲငါ  က ိုသက်သာယစြ ို  သနူာမပြုံဆရာြ

ကယမပာခဲ တ ်။ 

  
သတူ ို  ကကျွနယ်တာ ်က ိုယလယပျာ ကိုတငယ်ပေါ်က ိုတငယ်ပ်းပပ ်းဆရာဝနက်ကျွနယ်တာ က် ို sternum 

ယပေါ်က ိုယြာ်ြ န််းထ ို်းယပ်းတ ်။ သကူ "ဒါကြင််းအ ပ်ယပျာ်ြ ို  ကညူ လ ြ ်ြ ်" 

ငါသူ  က ို "ငါအ ပ်ယတာ ြှာြဟိုတ်ဘ်ူး၊ ငါလိုပ်စရာယတွအြျာ်းကက ်းရှ တ ်" 

လ ို  သူ  က ိုယမပာခဲ တ ်။ သကူငါ  က ိုထ်ူးဆန််းစွာကကည ပ်ပ ်း "ြင််းဘာက ိုဆ ိုလ ိုတာလ"ဲ 

လ ို  ယြ်းတ ်။ ငါမပနယ်မပာတာက "ငါ  ြှာမပနလ်ညတ်ညယ်ဆာက်ြ ို  ခနဓာက ို ်တစ်ခိုရှ တ ် !!"  

  
ငါကအနာကျက်ြ ို  လ ိုအပ်တဲ အစ တ်အပ ိုင််းအာ်းလံို်းဆ က ိုငါ  ခနဓာက ို ်ထကဲ ိုစွြ််းအငယ်တွအဆက်ြမပ

တ်စ ်းဆင််းယနတ ်။ ငါအာရံိုစ ိုက်ပပ ်းသတူ ို  က ို ်သတူ ို  မပနလ်ညတ်ညယ်ဆာက်မခင််းနဲ  “ ပံိုြှနအ်ယမခအ

ယန” 

က ိုယရာက်ယအာငစ် တ်ကူ်းခဲ တ ်။ ငါတစ်ညလံို်းဒါက ိုအဆက်ြမပတ်လိုပ်ခဲ တ ်။ ြျက်ယတာငတ်စ်ခ

တ်ြှြအ ပ်ြူ်းဘ်ူး…အလိုပ်ြျာ်းလွန််းတ ်။ 

  
Lynette, Amber, April, Helen နငှ  ် Michael 

တ ို  သညယ်ကာင််းယသာညက ိုနှုတ်ဆက်ရနသ် ်းမခာ်းစ ထကွ်လာခဲ ကကသည။် ြနက်ကျရငင်ါသတူ ို  က ိုယတွွေ့

ြ ်လ ို  ယမပာခဲ တ ်၊ 

ငါသတူ ို  အယကကာင််းယမပာပပ ်းသတူ ို  ဘ ်ြှာယနခဲ တ ်ဆ ိုတာက ိုငါယမပာခဲ တ ်။ သတူ ို  သညြ် ိုတ ်တ

စ်ခိုသ ို  ကက ြုံတငစ်ာရင််းသငွ််းပပ ်းညယနစာစာ်းပပ ်းပပ ။ ငါယကာင််းယသာညပါလ ို  ငါယမပာခဲ တ ်၊ 

ငါသတူ ို  က ိုချစ်တ ်၊ ငါအဆငယ်မပလ ြ ်ြ ်လ ို  သတူ ို  က ိုယမပာခဲ တ ်။ ငါ OK 

လ ို  ငါသ တာနဲ  သတူ ို  စ တ်ြပူြ ို  ငါစ တ်ချချငတ် ်။ 

  



ငါကိုတငအ်ဆံို်းြှာသနူာမပြုံဆရာြနဲ  စကာ်းစမြညယ်မပာယနတ ်၊ 

စကာ်းဝ ိုင််းယတွက ိုြြှတ်ြ ဘ်ူး။ (သြူြှတ်ြ န ိုငသ်ည)် ။ 

တစ်ခါတိုန််းကငါဆ ်းသာွ်းြ ို  တက ်လ ိုအပ်တ ်လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ သြူဟာကျွနယ်တာ ်က ိုပိုလင််းယပ်းခဲ 

တ ်၊ 

ဘ ်ယလာက်ပဲကက ြုံ်းစာ်းကက ြုံ်းစာ်းငါငိုတ်တိုတ် အ ပ်ယနချ နြ်ှာ အဒဲါက ိုဆ ်းသာွ်းလ ို  ြရဘ်ူး ။ ငါအဒဲါက ိုြ

စ ြံန ိုငရ်ငသ်တူ ို  ကဓာတ်ယငွွေ့ ပ ိုက်ထည ယ်ပ်းလ ြ ်ြ ်လ ို  သြူကယမပာတ ်။ ငါဒ လ ိုမြစ်ြ ်ဆ ိုတာနည််း

လြ််းြရှ ဘ်ူးလ ို  ငါယမပာခဲ တ ်။ 

  
ငါပိုလင််းထ ဲ ၀ 

ငြ် ို  တစ်နာရ ယကျာ်ကက ြုံ်းစာ်းခဲ ယပြ  ်ြယအာငမ်ြငခ်ဲ ဘ်ူး။ တနင်္ဂယနယွန  ယန  လညစ်ာစာ်းချ နက်တည််းက

ငါဆ ်းြသာွ်းဘ်ူး၊ ၁၅ နာရ ယစာတ ်။ 

  
ငါြတ်တပ်ရပ်ပပ ်းင ိုြ ို  စ တက်ူ်းရှ တ ်။ ငါသနူာမပြုံက ိုယြ်းတ ် 

"ြင််းငါ  က ိုအ ပ်ရာထကဲကညူ န ိုငြ်လာ်း" ပပ ်းယတာ သြူက "ဘာအတွက်လဲ" ငါ 

"ငါြတ်တပ်ရပ်ပပ ်းဆ ်းသာွ်းလ ြ ်ြ ်" လ ို  ယမပာပပ ်းသြူက 

"ြင််းက ိုြတ်တပ်ရပ်ြ ို  ငါဘ ်လ ိုြှခွင ြ်မပြုံဘ်ူး!" 

ငါယမပာတ ်၊ "ငါြတ်တပ်ရပ်ယနတ ်၊ ြင််းငါ  က ိုအ ပ်ရာကထယအာငက်ညူ န ိုငတ် ၊် 

ငါက ို တ် ိုငလ်ိုပ်န ိုငပ်ါတ ်။ " 

ထ ို  ယနာက်သြူသညင်ါ  က ိုကူည ခဲ ပပ ်းငါ  က ိုြတ်တပ်ရပ်ရန ်၅ ြ နစ်ခန  သ်ာကကာခဲ သည။် 

အဒဲ  ြှာကျွနယ်တာ ရ်ဲ  ဘ ဘ်က်လက်ယြာင််းနဲ   drip 

ြတ်တပ်က ိုက ိုငပ်ပ ်းသနူာမပြုံကက ိုငထ်ာ်းတဲ ပိုလင််းထကဲ ိုဆ ်းသာွ်းယနတ ်။ 

ငါအဒဲါက ိုမြည လ် ိုက်ပပ ်းကကြ််းမပငယ်ပေါ်လျှံတက်လာတ ်။ သြူက“ ခဏယစာင ၊် 

ငါယနာက်ထပ်ပိုလင််း ူြ ်” လ ို  ယမပာခဲ တ ်“ ငါဘ ်လ ိုြှြတာ်းယတာ ဘ်ူး၊ 

ငါဒါက ိုဘ ်ယတာ မပနလ်ိုပ်န ိုငြ်လဲဆ ိုတာငါြသ ဘ်ူး” ငါစ ်းဆင််းြှုက ိုြရပ်တန  ခ်ျငခ်ဲ ဘ်ူး။ ပိုလင််းသည်

ကကြ််းမပငတ်စ်ယလျှာက်လံို်းဆက်လက်လျှံလာသည။် 

သနူာမပြုံဆရာြကရ ်ရ ်ယြာယြာနငှ “် ငါဒ အရာယတွထကဲဘ ်သြူှမြည တ်ာက ိုြမြငြ်ူ်းဘ်ူး! ငါ

အဒဲါက ိုသိုတ်ြ ို  လ ိုလ ြ ်ြ ထ်ငတ် ်! " 

  
ဒ ယနရာြှာရ ်စရာတစ်ခိုကယရွ်းချ ်စရာတစ်ခိုြဟိုတ်ခဲ သလ ိုငါရ ်ရ ်ယြာယြာရ ်ခဲ တ ်။ ငါ  

ရငထ်ြှဲာရှ ယနတဲ ရ ်သဟံာငါ  အတကွ်သ သာထငရ်ှာ်းတ ်။ 

  



ငါ  က ိုအ ပ်ရာထမဲပနထ်ည ြ် ို  ယနာက်ထပ် ၅ 

ြ နစ်ကကာတ ်။ သနူာမပြုံဆရာြနဲ  ငါပ ိုစကာ်းစမြညယ်မပာပပ ်းငါန ို်းြ ို  လ ိုတာဘာလိုပ်ယနတာလဲလ ို  ယြ်း

တာက ိုသတ ရြ တ ်။ ငါဘာလ ို  ြအ ပ်ရတာလဲ၊ ငါလိုပ်ယနတဲ အလိုပ်က ိုငါရငှ််းမပခဲ တ ်။ 

  
ငါကငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်က ိုယတာက်ပတဲ အလင််းယရာငန်ဲ  မြာထကွ်ယစပပ ်းအမခာ်းယနရာယတွလ ိုယတာက်ပြှုြ

ရှ တဲ ယနရာယတွက ိုငါမြည ယ်ပ်းခဲ တ ်။ 

  
ဒါကငါလိုပ်ခဲ တ ်။ 

  
ငါစကကာဝinto့ာက ိုကကည ပ်ပ ်းငါ  လက်ယတကွ ိုစကကာဝာက ိုယပွွေ့ချ ပပ ်းစကကဝuniverse့ာထကဲ ိုဆန  ထ်ိုတ်

လ ိုက်သလ ိုပဲငါ  လက်ယတကွ ိုစကကဝာထကဲ ိုဆန  ထ်ိုတြ် ို  စ တ်ကူ်းခဲ တ ်။ ဒ လ ိုလိုပ်မခင််းအာ်းမြင စွ်ြ််းအ

ငယ်တွအြျာ်းကက ်းဆွထဲိုတလ်ာတ ်၊ 

ဒါယကကာင လ်ှည််းတ ိုင််းြှာငါကဒ စွြ််းအငရ်ဲ  အကကင််းြဲ ကက ်ဝြှုက ိုစ တ်ကူ်းယနတ ်၊ 

ဒါယကကာင င်ါ  အတကွ်ငါလ ိုအပ်တာထက်ပ ိုရှ တ ်ဆ ိုတာငါသ တ ်။ ငါကအဒဲါက ိုငါ   ဦ်း ယခါင််းထ ပ်က 

pineal gland (သရြူ) 

ြှာယရာက်ြ ို  ငါလ ိုအပ်တ လ် ို  ငါခံစာ်းရတဲ ယနရာက ိုငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်တစ်ဝ ိုက်က ိုယရ ွေ့လ ိုက်တ ်။ ငါစာ်းခဲ 

ြူ်းတဲ အံ ကသြွ ်ယကာင််းတဲ မြည စွ်က်စာယတွကယနငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်ကယနရာအသ ်းသ ်းြှာငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်

ထြှဲာယနရာအနှံ  ြှာသ ိုယလှာငထ်ာ်းတဲ အာဟာရအစိုစိုက ိုသံို်းယနတာက ိုငါမြငခ်ဲ တ ်။ နစှ်အနည််းင ်

အကကာြှာလူယတွကငါ  က ိုဘာလ ို  ြင််းကဒ ယလာက်အာ်းမြည ယ်ဆ်းယတွယသာက်ယနတာလဲ” 

လ ို  ယမပာြူ်းတ ်။ ငါမပံြုံ်းြူ်းတ  ် "ငါလိုပ်န ိုငတ် "် 

လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ တ ိုင််း ငါခဲ တာအချ နင်ါရ ို်းရှင််းစွာက ို ် က ိုက ို ် ံိုကကညစ် တ်ချသတူ ို  က ို ူထာ်းရှ ြ

ညဟ်ိုယြ်း၏။ ြယတာ်တဆြှုမြစ်ပပ ်းယနာက်ကာကွ ်မခင််းနငှ ြ်ယတာ်တဆြှုမြစ်လျှငမ်ြည စွ်က်စာြျာ်း

စာ်းရနြ်ညြ်ျှအယရ်းကက ်းယကကာင််းငါသယဘာယပါက်သည။် လူအြျာ်းစိုသညအ်ာဟာရဓာတ်ချ ြုံ ွေ့တဲ ပပ ်း

အယရ်းယပေါ်အယမခအယနတွငသ်တူ ို  ၏ခနဓာက ို ်သညမ်ပြုံမပငရ်နခ်ျက်ချင််းကိုနက်ကြ််းလ ိုအပ်ယသာအခါ

အယရ်းယပေါ်သညခ်နဓာက ို အ်ာ်းအယရ်းြကက ်းဟို ူဆယသာအမခာ်းတစ်ယနရာြှယကာက် ူရနလ် ိုအပ်

သည။် ဒါကငါ  ရှငသ်နြ်ှုရဲ  ြရှ ြမြစ်အစ တ်အပ ိုင််းတစ်ခိုလ ို  ငါ ံိုကကညတ် ် ။ 

  
တစ်ခါတစ်ရံညြှာငါကက ်းြာ်းတဲ ကျင််းတစ်ခိုက ိုတပ်ဆငပ်ပ ်းငါ  ရဲ  ယကာင််းကငတ်ြနယ်တွက ိုငါ  အတွက်ဒ 

စွြ််းအငက် ိုထိုတ်လ င ြ် ို  လြ််းယကကာင််းက ိုလ တ်လ ိုကတ် ်။ ဒ နည််းနဲ  ငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်မပနလ်ညတ်ည်

ယဆာက်မခင််းက ိုယတွ်းပပ ်းငါ လိုပ်ချငတ်ာလိုပ်န ိုငတ် လ် ို  ငါထင ်ခဲ တဲ  ငါ   အနာင်္တ်ြှာလိုပ်စရာယတွ 

အာ်းလံို်းက ိုအချ နပ် ိုယပ်းန ိုင ်တ ်။ 

  



ရှစ်ဆ ်အလ ်ယလာကြ်ှာ န ယပါ ြှာရှ တဲ  ဟ ြဝနတာက ိုယမခကျငခ်ရ ်းသာွ်းခဲ တ ် ၊ 

အဒဲါက ိုအရြ််းချစ်ပပ ်းအပြဲတြ််းမပနသ်ာွ်းချငခ်ဲ တ ်။ Amber 

က ိုယြွ်းြွာ်းတဲ အချ နက်စပပ ်းသြူ ခရ ်း ရဲ   ဆလ ိုက်ယတကွ ိုမပပပ ်းသြူအသက် ၂၀ ၀ 

န််းကျငြှ်ာငါတ ို  အတူတူသာွ်းရငဘ် ်ယလာက်ယတာငယ်ကာင််းလ ိုက်ြလဲဆ ိုတာယမပာပပ ်းငါအသက်

ယမခာက်ဆ ်ရှ ပပ ။ ဒ လ ိုလိုပ်ြ ို  နဲ  ကျန််းြာသနစွ်ြ််းတဲ ခနဓာက ို ရ်ှ ြ ို  ငါဟာနိုပျ ြုံြ ို  လ ိုြ ်ဆ ိုတာငါအပြဲသ 

ခဲ တ ်။ ငါ  ဘ ၀ ရဲ  အြျာ်းစိုြှာယနြယကာင််းမြစ်ပပ ်းအရြ််းဆ ို်းရွာ်းတဲ ယနာက်ယကျာ (သ ို  ) 

ယခါင််းက ိုက်မခင််းစတာယတကွ ိုငါ  ခနဓာက ို ်က ိုမပနလ်ညတ်ညယ်ဆာက်ြ ို  ငါ  အခွင အ်လြ််းအမြစ်မြငခ်ဲ 

တ ်။ (ကျွနယ်တာ  ်ဘ ၀ ရဲ  အယစာပ ိုင််းြှာ " မတေ ်ေဆမှု " လ ို   ြရညည် န််းခဲ ဘ်ူး ။ ) 

  
အထ်ူးကကပ်ြတ်ကိုသယဆာင၌်ထ ိုညသညင်ါအစဉ်အဆက်အာရံိုစူ်းစ ိုက်ခံရဆံို်းနငှ င်ါအဆက်ြမပတ်

အာရံိုစ ိုက်ခဲ သြျှတငွအ်ကကာဆံို်းလည််းမြစ်သည။် 

  
ယနာက်တစ်ယန  နနံက ် thoracic ခွဲစ တ်ဆရာဝနက်သူ  ကျညအ်ယပေါ်ယရာက်ရှ လာခဲ သနူငှ အ်တကူလ ူ

(ဆရာဝနြ်ျာ်း) ၏စာယရ်းခဲ  , 12 

န််းကျင ်။ ငါအသကရ်ှငယ်နယသ်းတာက ိုသတူ ို  အံ ကသသာွ်းတ ်ထငတ် ်။ 

  
သကူငါ  ကိုတငအ်ဆံို်းြှာရပ်ပပ ်းငါ  ဇ ာ်းက ိုကကည တ် ်။ သကူကျွနယ်တာ ်က ိုကကည ပ်ပ ်း“ ြင််းြှာယတာ်

ယတာ်ယလ်းမပင််းထနတ်ဲ ဒဏရ်ာယတွရှ တ ်” လ ို  ယမပာတ ် ။ 

ငါသူ  က ိုမပနက်ကည ပ်ပ ်း "ြှနတ် ်ြလာ်း ... 

" သူ  ယကကညာချက်ရဲ  အဓ ကအယကကာင််းရင််းက ိုငါလက်ြခံဘ်ူးဆ ိုတာရှင််းပါတ ်။ 

သကူကျယနာတ်ဥ ်းတည််းအထကဲ ူြ ို  လ ိုအပ်ပါလ ြ် ြ ် 

"replied နငှ် တစ်နစ်ှခွဲ အဆိုတ် ့   နငှ် သင် သရက်ရွက်။ ငါလညပ်တ်တဲ အခါငါတမခာ်းတစ်ခိုခိုလိုပ်ြ ို  လ ို

ရငအ်ကဲမြတန် ိုငလ် ြ ်ြ ်။ ” 

  
ငါကကည  ်ပပ ်းသူ  က ိုည နမ်ပပပ ်းယတာ  "ြင််းကရငသ်ာ်းခွဲစ တ်ဆရာဝနြ်ဟိုတ်လာ်း။ " 

  
သကူ“ ဟိုတ်တ ်” လ ို  မပနယ်မပာတ ် 

  
ကျွနြ် သူ  က ိုလကည်ြှ ြုံ်းထ ို်းမပပပ ်းကျွနြ်သူ  က ို ယမြာင ယ်မြာင ပဲ်ယမပာခဲ တ  ် "ယကာင််းပပ ၊ 

ြင််းဘ ်ယတာ ြှြမြစ်ယစြ ို  ငါဘာလိုပ်ရြလဲဆ ိုတာြင််းရဲ  အလိုပ်ကငါ  က ိုယမပာြ ို  "  ငါကဆ ိုပါတ ်တဲ 

အခါြှာ ကျယနာ်ယထာက်မပ ြ ို   ငါ  အ ြ ြ က ို ်က ို ဝါကျ၏ကျနြ်ျာ်းအတွက်ထ ိုသကူ ိုမပနြှ်ာပါပပ ်းယတာ 

နငှ် ။ 

  



သနူငှ အ်တူပါသြူျာ်းအာ်းလံို်းယနာက်သ ို  တစ်လှြ််းဆိုတ်လ ိုက်ကကသည။် 

  
သကူြ နစ်အနည််းင ်ယလာက်ငါ  က ိုကကည ပ်ပ ်းတ တ်တ တ်ယလ်းယနခဲ တ ၊် 

သကူသလူ ိုအပ်တဲ အချကအ်လက်ယတွယသချာရြ ို  ငါ  ယကာင််းကငတ်ြနယ်တကွ ိုယြ်းတ ်၊ 

ပပ ်းယတာ သကူယအ်းယအ်းယဆ်းယဆ်းနဲ  ယအ်းယအ်းယဆ်းယဆ်းယမပာခဲ တ ် 

"သနူာမပြုံြျာ်းက ိုသငယ်ထာက်ခံယချာင််းဆ ို်းယအာငဘ် ်လ ိုလိုပ်ရြလဲ၊ ငါလ ိုချငတ် ်။ 

ြင််းတတ်န ိုငသ်ယလာက်ယချာင််းဆ ို်းရငယ်သ်ွးယတွအြျာ်းကက ်းထကွ်န ိုငတ် ်။ ငါြင််းက ိုအသက်မပင််းမပ

င််းရှြူပပ ်းြင််းတတ်န ိုငသ်ြျှယသ်ွးယချာင််းဆ ို်းတာက ိုလြ််းယလျှာက်ယစချငတ် ်။ ” 

ငါ "ok" လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ 

  
သထူကွ်သာွ်းပပ ်းသနူာမပြုံဆရာြနဲ  ကျွနယ်တာ်တစ်ယ ာက်က ိုတစ်ယ ာက်ကကည လ် ိုက်တ ်။ 

  
ငါ  ြှာယကျာရ ို်းရ ို်းကျ ြုံ်းပပ ်းနရံ ို်းကျ ြုံ်းခဲ တ ်။ 

ယချာင််းဆ ို်းမခင််းနငှ အ်သက်မပင််းမပင််းရှြူမခင််းဟူယသာအ ူအဆ .... 

  
ငါထပပ ်းလြ််းယလျှာက်ြ ို  သတတ  က ိုစိုယဆာင််းပပ ်းအဒဲ ြှာတစ်နာရ ယလာက်အ ပ်လ ိုက်တ ်။  

ငါအ ပ်ရာကယနထြ ို  သြူအကူအည က ိုလ ိုယနတ ်လ ို  သနူာမပြုံက ိုယမပာခဲ တ ် 

"သကူငါြင််းက ိုထြ ို  ခွင ြ်မပြုံဘ်ူး" လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ 

ငါယမပာတ ် "ယဒါက်တာကငါထရြ ၊် လြ််းယလျှာက်ပပ ်းအသက်မပင််းမပင််းရှြူရြ ်၊ 

အဒဲါငါလိုပ်ြ ်" လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ 

သြူသညယ်လ်းနက်စွာယမပာခဲ သည ်"သအူခိုဆ ိုလ ိုတာြဟိုတ်ဘ်ူး" 

ငါမပနယ်မပာတာက "ငါအခိုလိုပ်ယနတာဘ၊ဲ ြင််းငါ  က ိုထန ိုငတ် ်ဒါြှြဟိုတ်ငါက ို ်တ ိုငထ်န ိုငတ် ်။ " 

  
သြူြျက်နာှအနည််းင ်မပံြုံ်းသာွ်းပပ ်းငါ  က ိုကူည ြ ို  ယရှ ွေ့ဆက်ခဲ တ ်။ ငါ  က ိုအ ပ်ရာကယနြတ်တပ်ရပ်ြ ို  

ကူည ြ ို   ၅ 

ြ နစ်ခန  က်ကာခဲ တ ်။ အဒဲ ြှာရပ်ယနတာဟာယတာ်ယတာ်ယလ်းယအာငမ်ြငြ်ှုတစ်ခိုလ ိုခံစာ်းရတ ်။ ငါ

ယတာ်ယတာ်ယလ်းယန်ှးယကွ်းသာွ်းခဲ တ ်။ ၅ 

စကက န  တ် ိုင််းြှာယမခတစ်လှြ််း ငါအသက်မပင််းမပင််းရှြူပပ ်းအ ပ်ရာထလဲဲတာအကက ြ်ကက ြ်လိုပ်ခဲ ြူ်းသလ ိုပဲ

ယသ်ွးယတွယချာင််းဆ ို်းယနတ ်။ ငါယသ်ွးယတွစိုပ်လ ိုက် တ ိုင််း ငါရပ်တန  သ်ာွ်းတ ်။ ထ ို  ယနာက်မပနထ်ကွ်

သာွ်းမပနသ်ည။် ငါကိုတငက်ယနယမခလှြ််း ၁၅ 

လှြ််းယလာက်ယဝ်းပပ ်းငါလံို်းလံို်းယပျာက်သာွ်းတ ်။ ငါ  ြှာဘာစွြ််းအငြှ်ြကျနယ်တာ ဘ်ူး၊ 

လှည က်ကည လ် ိုက်ယတာ ခိုတငက်ဘ ်ယလာက်ယဝ်းတ ်ဆ ိုတာြ ံိုန ိုငဘ််ူး။ ြယန  ညကငါက ိုငတ်ွ ်ခဲ 



တဲ အတ ိုင််းအ ပ် ာထကဲ ိုယမခလှြ််း ၁၅ လှြ််းဆိုတ်လ ိုက်တ ်။ ကျွန်ိုပ်၏မြငက်ွင််းြျာ်းက ို တင၍် 

ကျွန်ိုပ်၏ခနဓာက ို ်တံို  မပနပံ်ိုက ိုမြငယ် ာငသ်ည။် ငါကိုတငယ်ပေါ် မပနတ်က်ပပ ်းဟ ိုြှာမပနယ်နလ ိုက်တ ်။ 

ငါ  ခနဓာက ို ်ကြ ံိုန ိုငယ်လာက်ယအာငအ်ာ်းနည််းခဲ တ ်။ ငါ  ဘ ၀ 

ြှာြာရသနွယ်မပ်းပဲွယပါင််းြျာ်းစွာက ိုယမပ်းခဲ ြူ်းတ ်။ 

အဒဲ ဆ  ်ငါ်းထစ်ကြာရသနွယ်မပ်းပဲွယတွအာ်းလံို်းထက်ငါ  က ိုပ ိုပငပ်န််းယစခဲ တ ်။ 

ြယတာ်တဆြှုတွငက်ျွန်ိုပ်၏ခနဓာက ို ရ်ှ ကကက်သာ်းတ ိုင််းသညခ်ွနအ်ာ်းဆံို်းရှု ံ်းသာွ်းပပ ်းကကက်သာ်းတစ်

ခိုစ ၏ခွနအ်ာ်းက ိုမပနလ်ညတ်ညယ်ဆာက်ရနက်ျွန်ိုပ်သညက်ယလ်းတစ်ယ ာက်နငှ တ်ူသည။် 

ငါကငါ  ရဲ  ခနဓာက ို ်ထကဲ ိုစွြ််းအငယ်တွထိုတ်လ င ယ်နပပ ်းငါ  ခနဓာက ို ်ကသူ  က ို ်သမူပနလ်ညတ်ညယ်ဆာ

က်ယနတာက ိုစ တ်ကူ်း ဉ်ယနတ ်။ 

သနူာမပြုံဆရာြသညက်ျွန်ိုပ်၏ခိုတငအ်ဆံို်း၌ထ ိုငယ်နဆမဲြစ်ပပ ်းတစ်ညလံို်းသတူစ်ပါ်းမပြုံယသာအြှုကဲ 

သ ို  ငါ  က ိုကကည ရ်ှုယန၏။ 

  
တစ်နာရ အကကာြှာငါအာ်းလံို်းက ိုမပနလ်ိုပ်ြ ို  အဆငသ်င မ်ြစ်ပပ လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ သြူကငါ  က ိုကူည ပပ ်း

ထကွ်သာွ်းတ ်။ အထ်ူးကကပ်ြတ်ကိုသယဆာငရ်ဲ  ပတ် ၀ 

န််းကျငက် ိုရငခ်ွငအ်မပည န်ဲ  အဆံို်းသတ်ခဲ တ ်။ 

တစ်ြနင်ါအကိုနြ်တ်ပပ ်းငါ  အ ပ်ရာက ိုမပနလ်ာခဲ တ ်။ 

  
ငါအဲ ဒ  ြှာသနူာမပြုံဆရာြယလ်းကငါ  က ိုယြ်းတာက 

"ြင််းဘ ်ယလာကက်ံယကာင််းတ ်ဆ ိုတာသယဘာယပါက်လာ်း။ " 

ငါမပနယ်မပာတာက "ငါြထငဘ််ူး၊ အဒဲါြင််းငါ  က ိုဘာယကကာင ယ်ြ်းယနတာလဲ" 

  
သြူက“ ငါတ ို  ြှာကာ်းြယတာ်တဆြှုအချ ြုံွေ့အတွက်ယသနှုန််းက ိုယခေါ်တဲ အရာတစ်ခိုရှ တ ် ၊ 

ဆ ိုလ ိုတာကအဒဲ  အရှ နန်ဲ  ကာ်းယပေါ်ကလူတ ိုင််းယသတာက ိုဆ ိုလ ိုတ ် ။ (တ ိုငက်ဲ သ ို  ) 

စာယရ်းက ရ  ာတစ်ခိုနငှ တ် ိုက်ြ မခင််းယကကာင ယ်သနှုန််းသညတ်စ်နာရ လျှငက် လ ိုြ တာယမခာက်ဆ ်မြ

စ်သည။် ဒ အပတ်ြှာြင််းနဲ  တူတူြယတာ်တဆြှုတစ်ခိုကကံြုံခဲ ရတဲ သ ်းမခာ်းလူနစ်ှယ ာက်ရှ ခဲ တ ်။ သူ

တ ို  နစ်ှယ ာက်စလံို်းတစ်နာရ က လ ိုြ တာယမခာက်ဆ န်ှုန််းနဲ  လိုပ်ယနကကတာနစ်ှယ ာက်စလံို်းယသသာွ်း

တ ်၊ ဒါယပြ  ်ြင််းကတစ်နာရ က ို ၈၅ 

က လ ိုြ တာနှုန််းနဲ  လိုပ်ယနပပ ်းြင််းအသက်ရှငခ်ဲ တ ်။ ြင််းယတာ်ယတာ်ကံယကာင််းတာပဲ။ ” 

  
ဒါဟာကံြယကာင််းြှန််းငါသ ယပြ  ်သြူဘ ်လ ိုလိုပ်ခဲ တ ်ဆ ိုတာက ိုသြူသ ချငခ်ဲ ဘ်ူး။ ငါအဒဲ ြှာအ 

ပ်ပပ ်းငါ  ရဲ  ယကာင််းကငတ်ြနယ်တွက ို "ငါဘ ်လ ိုလိုပ်အသက်ရှငက်ျနရ်စ်ခဲ တာလဲ၊ 

သတူ ို  ကြမြစ်ခဲ ဘ်ူးလာ်း" 



သတူ ို  ဆ ကမပနက်ကာ်းချက်ကရှင််းပါတ ်၊ “ ြင််းအကူအည ယတာင််းခဲ တာ” 

ငါသတူ ို  က ိုမပနယ်ြ်းတ  ်"တမခာ်းသယူတွဘာလိုပ်ခဲ လ"ဲ 

သတူ ို  ဟာ  "ဟိုယမပာသည ်ee သည် တ ိုငတ်က်လာြ ် နငှ ြ်ျှြအ ို်း '' ဟိုယမပာ !! ငါယသယတာ ြ ်! 

' ပပ ်းယတာ ယသကကတ ်။ ” 

  
ငါဒ အယကကာင််းက ိုခဏစဉ််းစာ်းပပ ်းဒ ြှာပဲယနခဲ တ ်။ 

  
ငါဆ ်စိုနစ်ှယတွတယလျှာက်ငါက ို ်တ ိုငလ်ိုပ်ခဲ တဲ က ို ်ပ ိုငြ်ွံွေ့ ပြ ြုံ်းယရ်းအလိုပ်ယတွအယကကာင််း၊ 

ငါ  ရဲ  ကန  သ်တ်ချက ် (ဒါြှြဟိုတ်ငါ  ရဲ  အကန  အ်သတ်ြရှ ) 

က ိုယြာ်ထိုတြ် ို  ဘ ်လ ိုရညရွ် ်ချက်နဲ  ငါ  က ို င်ါ ံိုကကညြ်ှုရှ ယအာငဘ် ်လ ိုသင ်ူခဲ တ ်ဆ ိုတာ

က ိုငါဘ ်လ ိုယတ်ွးခဲ လဲ။ ငါကက ်းမပင််းလာတဲ အခါငါတမခာ်းသယူတွဘ ်လ ိုထငလ်၊ဲ 

ငါြှနတ် ်ထငလ်ာ်းဆ ိုတာက ိုငါကက ်းမပင််းလာတဲ အခါငါစဉ််းစာ်းခဲ တ ်၊ 

ငါြှနတ် ်ဆ ိုတာက ိုလိုပ်ယနတာလာ်း။ ငါအြျာ်းကက ်းစဉ််းစာ်းခဲ တ ်။ ကံြယကာင််းတာငါသ တ ် ... 

  
ငါ  ဘ ၀ 

က ိုမပနက်ကည ပ်ပ ်းလူတ ိုင််းက သေူှိို   ြကက ြုံက်တဲ  အရာတစ်ခိုက ိုြလိုပ်ြ ို  ငါ  က ိုယမပာယနတဲ အချ နြှ်ာငါလိုပ်

ခဲ တာယတွက ိုငါသ တ ် ၊ ဒါယပြ  ် ငါ  အေ ွ ်ြနှတ် ်ဆ ိုတာငါသ တ ် ။ 

ြယတာ်တဆြှုမြစ်ပပ ်း ၅ နစှ်အကကာြှာငါလ ူ ၁၀၀ 

ယလာက်အတွကင်ါ  သငတ်န််းြှာယလ ကျင ခ်န််းလိုပ်ခဲ တ ်၊ ငါ sky diving 

သာွ်းခဲ တဲ အချ နရ်ဲ  ဇာတ်လြ််းက ိုစယမပာခဲ တ ်၊ 

ယလ ကျင ယ်ရ်းအလ ်ြှာငါယကာင််းကငမ်ပာငိုပ်ြသာွ်းဘ်ူးဆ ိုရငင်ါရိုတတ်ရက်သယဘာယပါက်ခဲ တ ်။ 

ြယတာ်တဆြှုယကကာင ယ်သဆံို်းတာမြစ်န ိုငတ် ်။ အခန််းယရှွေ့ယရာက်ယတာ သ သ သာသာလှုပ်သာွ်းပပ ်းငါ  

အတွက်ငါသ တဲ အတ ိုင််းငါ  ရဲ  နလှံို်းသာ်းြှာငါသ တာယတွက ိုလ ိုက်ယလျှာကြ် ို  ငါ  ရဲ  ခွနအ်ာ်းနဲ  လ ိုလ ိုလာ်း

လာ်းက ိုတနြ် ို်းထာ်းတ ်။ ပံိုမပငယ်လ်းတစ်ပိုဒန်ဲ  ြျှယဝပါရယစ ... 

  
ရှစ်ဆ ်အလ ်ပ ိုင််း (ငါ  အသက်နစ်ှဆ ်ယကျာ်) ြှာ Victoria 

န ိုငင်ရံဲ  ပြ ြုံွေ့ ကက ်းတစ်ပြ ြုံွေ့ ြှာငါယနထ ိုငခ်ဲ တ ၊် 

အဒဲ  ညြှာအဒဲ  လူယနြှုစတ ိုငလ််ယတွထကဲတစ်ခိုက ိုငါကကည ခ်ဲ တ ်၊ 

ြင််းကတစ်စံိုတစ်ယ ာကက် ိုချညယ်နာှငထ်ာ်းတဲ  Tandem sky diving ြှာအပ ိုင််းတစ်ပ ိုင််းရှ တ ်။ 

သတူ ို  ကဘာလိုပ်ယနတ ဆ် ိုတာသ န ိုငယ်အာငခ်ိုနခ်ျတဲ ယထာငန်ဲ  ချ တဲ စံိုတွတဲစ်တွဲကြင််းဟာပပ ်းမပည စံ်ို

ယကာင််းြွနတ်ဲ ယလ ာဉ်ကယနခိုနဆ်င််းပပ ်းယမြကက ်းယပေါ်က ိုလွတ်ကျသာွ်းတ ်။ ငါနစှ်ယပါင််းြျာ်းစွာ

ယကာင််းကငဒ် ိုငဗ်ငထ် ို်းချငခ်ဲ ယပြ  ်ငါတစ်ယ ာကတ်ည််းလိုပ်ရငယ်သသာွ်းလ ြ ်ြ ်ဆ ိုတာသ တ ်။ 



ကက ြုံ်းအာ်းအလိုပ်ြလိုပ်တာနဲ   Chute 

ကအြွင ြ်ခံတာနဲ  ပတ်သက်ပပ ်းြယကာင််းတဲ ခံစာ်းချက်တစ်ခိုရခဲ တ ်။ ထ ို  ယကကာင အ်ယတွွေ့အကကံြုံတူ

သသူညြ်ညသ်ည အ်ယမခအယနက ိုြဆ ိုက ိုငတ်ွ န် ိုငယ်သာယကကာင ၎်င််းက ိုစ တ်ပူစရာြလ ိုပါ။ 

ယနာက်ယန  ြနက်ငါတ ဗွ အသလံ င တ် ်။ 

သတူ ို  ကခိုနကခိုနတ်ဲ ယနရာြှာဘာလိုပ်ခဲ တ ်ဆ ိုတာသ ခဲ တ ်။ ၎င််းသည ်ဆစ်ဒန ပြ ြုံွေ့ အမပငဘ်က်တွ

င ်ရှ သည။် ယကာင််းပပ ၊ ငါ  အယြက ဆစဒ်န ြှာ ယနတ ်၊ ငါတက်သာွ်းပပ ်းသနူဲ  ယနန ိုင၊် 

ကာ်းငာှ်းန ိုငတ် ်။ ငါယလ ာဉ်စ ်းြ ို  ချ န််းလ ိုကတ် ်၊ 

သူ  ဆ က ိုြိုန််းဆက်ပပ ်းငါလာယနတ ်လ ို  သူ  က ိုယမပာခဲ တ ် 

(ငါဘာယကကာင လ်ာတ ဆ် ိုတာသူ  က ိုြယမပာရယလာက်ယအာငထ်က်မြက်တ ်) 

ရှု  ်းပွဲက ိုငါကကည ပ်ပ ်းယလ်းရက်အကကာြှာ ဆစ်ဒန  က ိုငါယရာက်ခဲ တ ၊် ကာ်းတစ်စ ်းငာှ်းပပ ်းနစှ်နာရ ကကာ

သတူ ို  ယြာင််းလာတဲ ယလ ာဉ်ကွင််းက ိုယြာင််းခဲ တ ်။ 

  
ဒ အချ နြ်ှာငါဆက်ဆယံရ်းတစ်ခိုြှာယတာ်ယတာ်ဒိုကခယရာက်ယနတ ်ဆ ိုတာက ိုငါထည ်န ိုငတ် ်။ ငါဒ 

ယကာငြ်ယလ်းက ိုချစ်ခဲ ယပြ  ်အဆငြ်ယမပခဲ ဘ်ူး။ ကျွန်ိုပ်သည ် Bridge A Forever ဟိုယခေါ်ယသာ 

Richard Bach 

၏စာအိုပ်တစ်အိုပ်က ိုလည််းြတ်ယနသည။် ဤစာအိုပ်သညဝ် ညာဉ်ြ တ်ယဆွြျာ်း၏အ ူအဆနငှ င်ါ

တ ို  သညလ်ူတစ် ဦ်း 

တစ်ယ ာက်အတကွ်အြှနတ်က ်ရညရွ် ်ထာ်းသလာ်း။ ငါ ဆစ်ဒန  က ို ယရာက်တဲ အချ နြ်ာှငါြတ်

ယနတဲ စာအိုပ်ရဲ  အပ ိုင််း ကရစ်ချတ်ဟာသူ  ဝ ညာဉ်အ ြ်ယထာငြ်ကန်ဲ  ဆက်ဆယံရ်းက ိုြထ န််းန ိုငဘ် ဲအငင််္ျ

ငင် ်ယလ်းတစ်လံို်း ထကဲ ို ပျံ တက်သာွ်းတဲ အချ န ်။ ၎င််းသညပ်ျက်ကျပပ ်း chute 

သညအ်လိုပ်ြလိုပ်ပါ။ အယမခအယနကသ သ သာသာငါက ို ်တ ိုငမ်ပငဆ်ငယ်နတာနဲ  တူတ ်။ ငါ  အချ န်

ြတ ိုငခ်ငယ်သရြ  ်အတ ိုင််းဝ ညာဉ်ကငါ  က ိုြလ ိုက်ြ ို  ယမပာယနတာက ိုငါသ ချငယ်နတာလာ်း။ ငါ  နလှံို်း

သာ်းြှာအဒဲါက ိုလ ိုက်နာြ ို  ကအယရ်းကက ်းတ ်ဆ ိုတာငါသ ခဲ တ ်။ ယသမခင််းတရာ်းက ိုယကကာကရွ်ံ ွေ့ မခင််း

က ိုအန ိုင ်ူချငြှ်န််းငါသ ခဲ တ ်။ ငါအယရ်းကက ်းတ ဆ် ိုတာသ တ ်။ ငါ  အတကွ်ဘ ်ယလာက်အယရ်း

ကက ်းလဲဆ ိုတာနာ်းလညြ် ို  ယနာက်ထပ်အနစှ ် ၂၀ 

ကကာခဲ တ ်။ ဆစ်ဒန ပြ ြုံွေ့ ြှာအဒဲ နစှ်ရက် ကကျွနြ်က ိုယကကာက်ရွံ ွေ့ ြှုယတွက ိုယကျာလ် ာ်းပပ ်း ြသ တဲ သူ

ယတွ ဆ က ိုတွန််းပ ို  ြ ို  ကျွနြ်ရဲ  ဘ ၀ ြှာခွနအ်ာ်းမြစ်ယစခဲ ပါတ ်။ 

  
ငါယလ ာဉ်ကွင််းက ိုယရာက်တဲ အခါြှာယလ ာဉ်ပျံယတွပျံဝဲယနပပ ်းလူယတွယနရာအနှံ  လှည ပ်တ်သာွ်း

လာယနတ ်။ ၎င််းသညအ်လွနလ်ှပယသာယန  တစ်ယန  မြစ်ပပ ်းတ ြ်အနည််းင ်သာရှ ပပ ်းယနယရာငလ်ည််း

ယတာက်ပသည။် 

  



ငါြှတ်ပံိုတငပ်ပ ်းငါ  ပ ိုက်ဆယံပ်းခဲ တ ်။ သတူ ို  ကယငမွပနအ်ြ််းလ ို  ြရဘ်ူးဆ ိုတာရှင််းမပတ ်။ သတူ ို  ကငါ  

က ိုယလ ကျင ယ်ရ်းနဲ  ယခေါ် ပပ ်းငါ  က ိုလ ိုကြ်က်တ ်။ 

ယလကတ ိုက်ခတ်ပပ ်းပံိုြှနယ်လတ ိုက်နှုန််းတစ်ခိုအထကြှ်ာသတူ ို  ပံိုြှနယ်ရငိုပ်ယနယသ်းယပြ  ်သတူ ို  ကခို

နကယရငိုပ်လ ို  ြရဘ်ူးလ ို  ယမပာခဲ တ ်။ ယလတ ိုကလ် ို  ယသြ ို  ယစာင ယ်နတဲ ယန  ြှာငါ  စာအိုပ်က ိုြတ်ပပ ်းအ

မခာ်းယကာင််းကငက်ယရငိုပ်ကကည ပ်ပ ်းအ ြ်သာက ိုအကက ြ်ကက ြ်သာွ်းကကည ယ်တာ ငါ  ြှာဘာြှြကျနယ်တာ 

ဘ်ူး ... 

  
ငါြနက် ၁၀ နာရ ကယန ညယန အထ တစ်ယနကိုနယ်စာင  ်ခဲ တ ်။ သတူ ို  ကယတာင််းပနပ်ါတ ်၊ ငါြနက ်

၅ နာရ ြှာမပနလ်ာခဲ ရငြ်နက်ခင််းြှာယလကအပြဲန ြ ယ်နပပ ်းငါခိုနန် ိုငလ် ြ ်ြ ်လ ို  ယမပာတ ်။ ငါ ok 

လ ို  ယမပာပပ ်းအ ြ်မပနခ်ဲ ။ 

  
ငါအ ြ်မပနပ်ပ ်းညစာစာ်းတ ်၊ ငါ  စာအိုပ်က ိုတစ်ညလံို်းြတ်တ ်၊ 

ရစ်ချက်ယသသာွ်းလာ်းငါသ ချငခ်ဲ တ ်။ စာအိုပ်ထြှဲာငါ  အတွက်ြက်ယဆ ခ်ျတစ်ခိုခိုရှ ြရှ ငါသ ြ ို  ကက ြုံ်း

စာ်းယနတ ်။ ငါဆကျသ ှျြ ို  ဘ ်လ ိုယလ လာသင ်ူြတ ိုငြ် ဒ အဇာတ်လြ််းမြစ်ပျက် ဒါရှင််းရှင််းလ

င််းလင််း ,  ခိုငါလိုပ်ယပ်းအမြစ် , ငါ  အက ိုယကာင််းကငတ်ြန ်/ ဝ ညာဉ်ယရ်းရာကြူယသာသနူငှ အ်တူ။ 

  
ငါယစာယစာအ ပ်ရာကထပပ ်းဒ အချ နြ်ှာဘာြဆ ိုဝငသ်ာွ်းတ ်ဆ ိုတာငါသ တ ်။ 

  
ြနက ် ၅ 

နာရ ယလ ာဉ်ကွင််းက ိုယရာက်ယတာ ယလကပင ြ်ယနတ ်။ ငါယပေါ်လာတာက ိုယ ာက်ျာ်းယတကွအံ ကသ

ယနကကတ ်။ သတူ ို  ကဘ ်သြှူကယမပာသည ်အစဉ်အဆ  ်လာြ ် ယန  က ိုမပနယ်ရာက်လာပပ ။ သတူ ို  

ကကျွနြ်က ိုယလ ာဉ်ယပေါ်တက်ယစပပ ်းအယပေါ်ဆံို်းြှာကျွနြ်က ိုဘ ်းထ ပ်ကသတတ ြုံမပာ်းယသ်းယသ်းယလ်း

ယပေါ်က ိုတက်ြ ို  ယမပာကကတ ်။ ပန််းကနမ်ပာ်းသညယ်မခအစံိုတစ်မခြ််းစာအတွက်လံိုယလာက်သည။် ငါသ

တထ ြုံဘာ်းယပေါ်က ိုတွဲယလာင််းကျယနတာက ိုအရြ််း တက   ေ်ယ ်။ ငါ  က ို ်ငါယသြ ို  ခိုနယ်နသလ ိုခံစာ်းခဲ ရ

တ ်။ 

  
ငါဆွထဲိုတ်ြသာွ်းဘ်ူး၊ 

ငါဒ ြှာယသြ ို  ရညရွ် ်ခဲ ရငအ်ခိုဘမဲြစ်ရြ ်။ ငါ  က ိုဆွထဲာ်းတဲ ယကာငယ်လ်းက“ ခိုန”် 

လ ို  ယအာ်လ ိုက်ပပ ်းငါလ တလ် ိုက်တ ်။ ထ ိုအချ နတ်ငွက်ျွန်ိုပ်သညအ်သ စ တ်တစ်ဝက်သ ို  ယရာက်သာွ်းသ

ည။် ငါ  ြျကလ်ံို်းယတွြငွ ထ်ာ်းယပြ  ်အရာအာ်းလံို်းကြည််းယြှာငယ်နတ ်။ ငါ  ပတဝ်န််းကျငက် ိုငါသတ 

ြထာ်းြ ခဲ ဘ်ူး၊ ငါဘ ်ယနရာြှာမြစ်ခဲ တာလဲ၊ 

ဘာယတွမြစ်ယနတာလဲ။ ဒါယပြ  ်အယဝ်းကအသတံစ်ခိုကကာ်းလ ိုက်ရတ ်။ ငါတ ို  ကဒလ ြ ်ယခါက်

ယကွ်းမြစ်ယနတဲ အချ နြှ်ာငါ  ယမခယထာက်ယတွက ိုဆိုပ်ြ ို  အသကံငါ  က ိုယအာ်ယနတ ်။ သူ  ပါ်းစပ်ကငါ  နာ်း



ယဘ်းြှာရှ ယနတာဘ၊ဲ 

သကူတစ်ြ ိုငယ်လာက်ယဝ်းတ ်လ ို။ ခဏအကကာြှာငါ  ယမခယထာက်ယတွက ိုဆန  ထ်ာ်းပပ ်းဘာမြစ်ယနလဲ၊ 

ဘာမြစ်ယနြှန််းက ိုတက ြ်သ ဘ်ူး။ ဒါဟာအ ပ်ြက်တစ်ခိုလ ိုခံစာ်းခဲ ရပပ ်းကျွနြ်သယနဓသာ်းအယနအ

ထာ်းထကဲ ိုယလျှာကလျာ်းသာွ်းပပ ်းဘာယတွမြစ်ခဲ လဲ၊ 

ဘ ်ယနရာက ိုယရာက်ယနတာလဲဆ ိုတာငါြသ ခဲ ဘ်ူး။ ငါယမခယထာက်ယတွက ိုဆိုပ်ထာ်းရင််းနဲ  ငါတ ို  လှည ်

ြျာ်းကယနမပာ်းချပ်ချပ်နဲ  သကူ "ယနာက်ထပ်တစ်စကက န  င်ါဆွကဲက ြုံ်းက ိုဆွထဲိုတ်ြ "် 

လ ို  ငါ  က ိုယမပာခဲ တ ်။ 

  

ကျယနာတ် ို  ယမြကက ်းယပေါ် မပြုံတ်ကျလွတ်ကက၏နငှ် ငါရှ ၏ဤအဆင် ြှာသ တ ် လ ိုားဝ ငါကအယကကာင််း

လိုပ်န ိုငဘ်ာြျှြ။ ဒ အချ နြှ်ာငါယသသာွ်းရငင်ါတာ်းလ ို  ြရဘ်ူး။ ဒါယကကာင ဒ် ခရ ်းက ိုယပျာ်ြ ို  ငါဆံို်းမြတ်လ ို

က်တ ် ။ ငါ  အတခခအတေ ှိိုငါလ ခ် ေယ။် 

  
ငါလှည ပ်တ်ကကည ပ်ပ ်းကျသာွ်းတာနဲ  ပ ိုမြနလ်ာတ ဆ် ိုတဲ ထ်ူးဆန််းတာက ိုြ ံိုန ိုငဘ််ူး။ 

ယနာက်ဆံို်းယတာ သကူဆွကဲက ြုံ်းက ိုဆွထဲိုတ်လ ိုက်ပပ ်း "whoopee" !!! ။ သကူငါ  က ို 

"သတူ ို  အာ်းလံို်းဒ လ ိုလိုပ်ကကတ ်" 

လ ို  ငါ  က ိုယမပာတ ်။ ငါတ ို  ဆင််းလာပပ ်းစက်ဝ ိုင််းယသ်းယသ်းယလ်းထကဲ ိုယရာက်သာွ်းတ ်။ အမခာ်းယကာ

င််းကငယ်ရငိုပ်သြာ်းအာ်းလံို်းငါ  ဆ လာပပ ်း“ ြင််းအဒဲါက ိုကက ြုံက်လာ်း” လ ို  ယြ်းတ ်။ 

ငါ "လံို်းဝ" လ ို  မပနယ်မပာခဲ တ ် 

သတူ ို  က“ ဒါဆ ိုြင််းထပ်လိုပ်ြှာလာ်း။ ” 

ငါ "ြဟိုတ်ဘ်ူး" လ ို  ယမြခဲ တ  ်

  
အာ်းလံို်းကငါ  က ိုယြ်းကကတ ်၊ 

"ဘာလ ို  ြမြစ်ရြလ?ဲ" 

ငါမပနယ်မပာတာက "အခိုငါယရာက်ယနပပ ။ 

  
အဒဲ အယတွွေ့အကကံြုံကငါ  အတွက်ယသမခင််းတရာ်းက ိုယကကာက်ရွံ ွေ့ မခင််းကယနလွတ်ယမြာက်ယအာငလ်ိုပ်န ိုင်

ခဲ တ ်။ 

  
အထ်ူးကကပ်ြတ်ကိုသယဆာငရ်ှ ယဆ်းရံိုသ ို  မပနလ်ာသည။် 

တစ်ယန  တာအတငွ််းကျွန်ိုပ်သညြ် ြ က ို ်က ိုကိုစာ်းမခင််းအယပေါ်ြ ံိုန ိုငယ်လာက်ယအာငအ်ာရံိုစ ိုက်ယနဆဲ

မြစ်သည။် 

တတ  အကက ြ်လြ််းယလျှာက်ရနန်ငှ အ်သက်မပင််းမပင််းရှြူရနက်ျွန်ိုပ်ထပပ ်းအထ်ူးကကပ်ြတ်ကိုသယဆာ

ငသ် ို  ထကွ်ခွာခဲ သည။် ငါလြ််းယလျှာက်သာွ်းတ ိုင််းသနူာမပြုံကငါ  ယဘ်းနာ်းြှာလ ိုအပ်ရငက်ူည ြ ို  အဆင်



သင ပဲ်။ လြ််းယလျှာကတ်ဲ အခါသကူငါ  က ိုဘ တ်ိုန််းကြှြထ န််းခဲ ဘ်ူး၊ 

သြူအတွက်ငါက ို ်တ ိုငလ်ိုပ်ရတာရဲ  အယရ်းပါပံိုက ိုငါရ ပ်စာ်းြ ခဲ တ ်။ 

တတ  အကက ြ်ြှာသြူက "ြင််းပတ်ဝန််းကျငြ်ှာြင််းဘာမြငလ်ဲ။ " 

ငါမပနယ်မပာတာက“ သတ လစ်တဲ လူယတွအြျာ်းကက ်းဘဲ” 

  
ငါအထ်ူးကကပ်ြတ်ကိုသယဆာငြ်ှာ ၁၆ 

နာရ ဒါြှြဟိုတ်ဒ အချ နဟ်ာအမခာ်းလူနာယတွက ိုငါကကည ခ်ဲ တဲ တစ်ခိုတည််းယသာအချ နဘ်၊ဲ 

အဒဲါက ိုငါလျစ်လျြူရှုတာကသတူ ို  ကငါ  အသ စ တ်ြဟိုတ်တာဘ။ဲ 

  
ထ ို  ယနာက်သြူက“ အဒဲါက ိုဘာယကကာင လ် ို  ြင််းထငလ်ဲ” ဟိုယမပာခဲ သည။် 

ကျွနြ်သူ  လက်က ိုဆန  ထ်ိုတ်လ ိုက်ပပ ်း "ငါြသ ချငပ်ါဘ်ူး၊ ငါယနယကာင််းြ ို  က ိုပဲအာရံိုစ ိုက်ယနတ ်" 

လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ 

  
ထ ို  ယနာက်သြူက“ ငါြင််းရဲ  ခွဲစ တဆ်ရာ ၀ န ်က ို ၁၅ 

ြ နစ်ယလာက် ြိုန််းဆက်ပပ ်းြင််း ကငါ  ရဲ  အထ်ူးကကပ်ြတ်ယစာင ယ်ရှာက်ြှုဌာနြှာြဟိုတ်ဘ်ူး” 

လ ို  သူ  က ိုယမပာခဲ တ ်။ ငါမပံြုံ်းပပ ်းသြူက ိုသယဘာတူခဲ တ ်။ 

  
ငါလြ််းယလျှာက်ယနချ နဒ် အခန််းကျ ်ကက ်းရဲ  ရငခ်ငွထ်ကဲ ိုနစ်ှကက ြ်လိုပ်ခဲ တ ်။ ဒိုတ  ယပါင၌်သြူက 

"ြင််းယရချ ြုံ်းချငလ်ာ်း" ဟိုငါ  က ိုယြ်းသည။် 

  
ငါသြူက ိုကကည ပ်ပ ်းငါလိုပ်ြ ်၊ 

အဒဲါကငါ  က ိုပ ိုယကာင််းသက်သာယစပပ ်းစ တ်ကကညလ်ငလ်န််းဆန််းယစတ ်လ ို  ငါယသချာတ ်။ 

  
ငါအ ပ်ရာထတဲ အခါသကူအာ်းလံို်းအဆငသ်င မ်ြစ်လ ြ ်ြ ်၊ 

သြူကကာခငင်ါ  က ိုလာလ ြ ြ် ်လ ို  ယမပာခဲ တ ်။ အခိုသြူဟာငါ  က ိုတစ်ယ ာကတ်ည််းထာ်းခဲ တ ်။ 

သကူငါ  က ိုပ ိုယကာင််းလာယအာငမ်ြငန် ိုငတ်ဲ သ သာတဲ လကခဏာတစ်ခို 

(ငါအဒဲ တိုန််းက သတ ြမပြုံြ  ခဲ ယပြ  ် ) 

နာရ ဝက်ယလာက်ကကာယတာ သြူမပနလ်ာပပ ်းငါ  က ိုလာယတွွေ့တ ်။ ငါသူ  ဆ ကအကအူည လ ိုအပ်ယနတို

န််းငါထပပ ်းငါတ ို  ယရချ ြုံ်းခန််းဘက်က ိုထကွ်သာွ်းခဲ တ ်။ 

  
သြူကငါ  က ိုအဝတ်ြချွတဘ်အဲမြြူယရာငပ်လပ်စတစ်ထ ိုငခ်ံိုတစ်ခိုထြှဲာလံို်း ၀ အ ၀ 

တ်ြပါဘထဲ ိုငယ်စပပ ်းလက်က ိုငယ်ရချ ြုံ်းခန််းက ိုငါ  လကထ်ထဲည ပ်ပ ်းြကကာခငမ်ပနလ်ာခဲ ြ ်လ ို  ယမပာခဲ တ



 ်။ ငါဘာြှြလှုပ်ရှာ်းန ိုငဘ််ူး၊ 

ငါလိုပ်န ိုငတ်ာကသြူငါ  က ိုထာ်းခဲ တဲ ယနရာြှာပဲထ ိုငယ်နတ ်။ ငါယရက ိုလံို်းဝြလှုပ်န ိုငခ်ဲ ဘ်ူး။ 

  
သြူမပနယ်ရာက်လာပပ ်းတံခါ်းက ိုယခါင််းငံို  ကကည ယ်နစဉ်သြူခဏယပျာက်သာွ်းပံိုရသည။် ငါယမပာတာငါအ

ဆငယ်မပရဲ  လာ်းဟိုသြူကယြ်းသည။် 

ထ ို  ယနာက်သြူက“ ဒ ြှာသနူာမပြုံယတွရှ တ ၊် သတူ ို  ဝငလ်ာရငယ်ကာင််းြလာ်း။ ” 

ကျွနယ်တာ ်ြျကန်ာှြှာအလနွက်က ်းတဲ အမပံြုံ်းတစ်ခိုနဲ   "ငါသတူ ို  ဘာကကည ခ်ျငလ်ဲ" လ ို  ယြ်းခဲ တ ်။ 

သြူကချစ်စရာယကာင််းတဲ ရ ်ယြာသနံဲ  မပနယ်မပာတ ် 

"သတူ ို  ကြင််းက ိုယရချ ြုံ်းခန််းထြှဲာယတွွေ့ချငတ်ာယပါ  !" 

ငါရ ်ပပ ်းမပနယ်မပာတာက "ငါထငတ်ာကသတူ ို  က ိုယခေါ် ခဲ !" 

  
တမခာ်းသနူာမပြုံယတွအာ်းလံို်းယရချ ြုံ်းခန််းထကဲ ိုဝငလ်ာကကသညင်ါယရချ ြုံ်းခန််းနငှ််းဆ က ိုက ိုငပ်ပ ်းက ို ်လံို်း

တ ်းနဲ  ထ ိုငယ်နတ ်။ အကကြှနျြုံပျ၏သနူာမပြုံ 

"အဘ ်ြျှကာလပတ်လံို်းဆ ိုပါတ ် ဃ သငဤ်အထ်ူးကကပ်ြတ်ယစာင် ယရှာကြ်ှု ူနစ်ကဒ ြှာခဲ ထင်

ဏ?" 

ငါယမပာခဲ တ  ်၊ ငါြသ ဘ်ူး၊ နစှ်ယပါင််း ၇၀ ယလာက်မြစြ် ်ထငတ် ်။ ” 

သြူက“ ဟိုတ်တ ်၊ 

ြင််းကအဒဲ  ြှာယရချ ြုံ်းြူ်းတာပထြဆံို်းပဲ။ လူယတွဘာယကကာင ယ်ရမြြှြုံပ်ယတွယပ်းထာ်းတဲ အထ်ူးကကပ်ြတ်

ယစာင ယ်ရှာက်ြှု ူနစ်ြှာသတူ ို  ဘာလ ို  ယရချ ြုံ်းယနလဲဆ ိုတာ ငါတ ို   ရှာလ ို  ြရဘ်ူး ။ ” 

  
ငါတ ို  အာ်းလံို်းရ ်ကကတ ။် 

သတူ ို  ကယရချ ြုံ်းခန််းက ိုသ ိုယလှာငခ်န််းအမြစ်အပြဲသံို်းခဲ ပံိုက ိုရှင််းမပယတာ သတူ ို  ကအဒဲါက ိုရှင််းပပ ်းအဒဲါက ို

ရှင််းပစ်ရတ ်။ 

  
Lynette နငှ  ်Amber သညက်ျွန်ိုပ်အာ်းယန  အချ န၌်ြကကာခဏလာယရာက်လညပ်တ်သည။် 

  
ညယန ၄ 

နာရ ခန  တ်ွငစ်နစ်တကျယရာက်လာပပ ်းငါ  က ိုအထ်ူးကကပ်ြတ်ကိုသယဆာငက်ယနဘ ်းတပ်ပပ ်းရပ်ကွက်တ

စ်ခိုဆ ယခေါ်သာွ်းတ ်။ 

  
ငါရပ်ကွကက် ိုဘ ်းတပ်ခံရပပ ်း Lynette နဲ   Amber 

ကငါ  က ိုယဆ်းရံိုယကာ်ြ ဆ ိုငက် ိုယခေါ်လာခဲ ပပ ်းငါတ ို  အာ်းလံို်းညစာအတူစာ်းခဲ ကကပပ ်းသာြနအ်ရာယတွအ

ယကကာင််းစကာ်းယမပာခဲ တ ်။ 



  
အဒဲ  တနလဂာယန  ညကငါအ ပ်ချငခ်ဲ ယပြ  ်ရပ်ကကွ်ထကဲငရဲကသနူာမပြုံဆရာြတစ်ယ ာက်ကဗူ်းယတွ

၊ သစ်တံို်းယတွ၊ ပံို်းယတွအာ်းလံို်းက ိုရ ိုက်ပပ ်းတစ်ညလံို်းကျ ်ကျ ်ယလာငယ်လာငယ်လျှာက်သာွ်းခဲ တ ်။ 

  
ကျွန်ိုပ်၏ရငဘ်တ်သ ို  အထ်ူးပွတ်တ ိုက်ယဆ်းနငှ အ်ထ်ူး ယန  စဉ် မြည စ်ွက် ယပ်းယသာ အထ်ူးအာဟာရမြ

ည ယ်ဆ်းြျာ်းက ိုကျွန်ိုပ်၏ရငဘ်တ်ထသဲ ို  ပွတ်တ ိုက် ခဲ သည။် Lynette 

က သတူ ို  က ိုငါ  ဆ  ယခေါ်လာခဲ တ ် ။ 

  
အင်္ဂ ါယန  ြနက်ြှာစနစ်တကျယရာက်လာပပ ်းငါ  က ိုဓာတ်ြှနရ် ိုကြ် ို  ယခေါ်သာွ်းမပနတ် ်၊ 

သတူ ို  ကရငဘ်တ်ဓာတ်ြှနယ်တွပ ိုရ ိုက်ပပ ်းငါ  ကိုတငယ်ပေါ်ထပ်တငတ် ်။ 

  
နာရ တ ိုင််း၊ 

တခါတရံြှာငါြကကာခဏစင်္ကြံလြ််းယတွယပေါ်လြ််းယလျှာက်တက်ပပ ်းအသက်မပင််းမပင််းရှြူပပ ်းယသ်ွးအန

ည််းင ်ယချာင််းဆ ို်းတိုန််း။ ငါဟာလွတ်လပ်ပပ ်းပံိုြှနလ်ြ််းယလျှာကန်ှုန််းထကအ်နည််းင ်ယန်ှးယကွ်းစာွ

ယရွွေ့လျာ်းခဲ တ ်။ 

  
ငါ  ြှာြိုန််းယခေါ်သအံနည််းင ်နဲ  ဧည သ်ညအ်နည််းင ရ်ှ ခဲ တ ်။ ဒ ဧည သ်ညယ်တွထကဲတစ်ယ ာက်က

ကျွနယ်တာ ်အစ်ြယတွရဲ  သငူ ်ချင််းမြစ်တဲ အထ်ူးကကပ်ြတ်ယစာင ယ်ရှာက်သနူာမပြုံပါ။ 

  
ငါရပ်ကွကထ်ြဲှာရှ ယနစဉ်သနူာမပြုံတစ်ယ ာက် ယရာက်လာပပ ်း ဆ ို်းရွာ်းတဲ ကာ်းြယတာ်တဆြှုယတွြှာ

ထ ခ ိုက်ဒဏရ်ာမြစ်ယစတဲ အယကကာင််းယတွက ိုယလ လာပပ ်းကာ်းထိုတ်လိုပ်သယူတကွဒ ဒဏရ်ာယတွက ို

ယလျှာ ချြ ို  ကာ်းဒ ဇ ိုင််းယတကွ ိုချ နည်ြှ ယပ်းခဲ တ ်။ 

  
သြူသညယ်ြ်းခွန််းြျာ်းစွာယြ်းခဲ သည ်

ယြ်းခွန််းတစ်ခိုက“ ငါ  အမြငအ်ာရံိုက ိုအဟန  အ်တာ်းမြစ်ယစတဲ အရာရှ လာ်း။ ” 

ငါ  အယမြက“ ဟိုတ်တ ်” 

သြူက "အဒဲါကဘာလဲ။ " 

ငါ "ငါ  ြျက်ခွ!ံ" လ ို  ယမြခဲ တ ် 

  
ငါရ ်စရာတစ်ခိုလိုပ်ခဲ တာက ိုသတ ြမပြုံြ ဘအဲဒဲါက ိုသြူယရ်းခဲ တ ်၊ 

ပပ ်းယတာ သြူကငါ  က ိုကကည ပ်ပ ်းငါ  က ိုအကဲမြတ်တာငါမြငန် ိုငတ် ်။ ထ ို  ယနာက်သြူကရ ်သည။် 

  
ငါယမပာခဲ သညြှ်ာ“ ယလအ တ်ပါြိုနြ်ှုန  က်ကာ်းက ိုယဘ်းကင််းရာသ ို  ယြာင််းရနဘ် ယ်နရာက ိုြှကကည လ် ို  

ြရယအာငတ်ာ်းဆ ်းခဲ တ ”် 

  



သနူာမပြုံဆရာြလည််းသ လရှငမ်ြစ်ခဲ သည။် သြူကငါအသက်ရငှယ်နတ ်ဆ ိုတာြ ံိုန ိုငစ်ရာအ

ယကကာင််းသြူနဲ  ငါယမပာခဲ တ ်။ သြူကျွနယ်တာ ်က ိုအငတ်ာဗျြူ်းယနစဉ်အငင််္ျငန်  ာတစ်ယ ာက်ကကျွ

နယ်တာ ်ကာ်းက ိုအကဲမြတသ်ည။် ယနာက်တစ်ပတ်အကကာတွင ်ကျွန်ိုပ်၏သငူ ်ချင််းြ ိုက်က ်နငှ က်ျွန်ို

ပ်သညက်ာ်းက ိုကကည ။် 

ကာ်းထြှဲပစစည််းအချ ြုံွေ့က ိုစိုယဆာင််းခဲ ရာထ ိုကာ်းထတဲငွလ်ူြညြ်ျှယသသာွ်းသညက် ိုယြ်းသည။် ြ ိုက်က

 ်က ဘ ်သူ  ြှ ြယမပာဘ်ူး၊ 

ြင််းကအသက်ရငှက်ျနရ်စသ်ကူ ိုကကည ယ်နတ ်။ သထူ တ်လန  သ်ာွ်းပပ ်းငါအသက်ရှငယ်နတာဘ ်

ယလာက်အံ ကသစရာယကာင််းလဲ (သ ို  ြဟိုတ်စကာ်းြျာ်းဆငတ်ူ) 

  
ဗိုဒဓဟူ်းယန  နနံက်တွငရ်ငသ်ာ်းခွဲစ တ်ဆရာ ၀ နသ်ညက်ျွန်ိုပ်ထ ံ လာ၍ ပတ် ၀ 

န််းကျငြှ်ကန  လ်န  က်ာက ိုဆွ။ဲ "ငါဒ လ ိုြျ ြုံ်းတစ်ခါြှြမြငြ်ူ်းဘ်ူး" ဟိုယခါင််းချင််းဆ ိုငလ်ျက်ယမပာသည။် 

ဒ အချ နြှ်ာငါတက ်ယတွ်းခဲ တာက "ဒါကငါ  က ို င်ါသ ခွင ရ်ခဲ တာထက်ပ ိုဆ ို်းန ိုငတ် ်။ " 

  
သကူ“ Melbourne ြှထ ပ်တန််းရငသ်ာ်းခွဲစ တ်ဆရာ ၀ နက် ိုြယန  ကငါယခေါ်တဲ ဓာတ်ြှနက် ိုငါြ ံိုဘ်ူး၊ 

သနူဲ  ငါက ၂၄ 

နာရ ကကာ ဓာတ်ြှနရ် ိုကတ်ာက ိုတနင်္ဂယနယွန  ညယနနဲ  ြယန  ကြနက် တ ို  ြှာယတွွေ့ ခဲ တ ်။ ြင််းရဲ  အဆိုတ်တ

စ်ဝက်က ိုထိုတ်ပစ်ြ ို  ငါ  ရဲ  ြူလယရာင်္ါလကခဏာက ိုသသူယဘာတူခဲ တ ်။ ြင််းြှာယဆ်းလ ပ်ြယသာက်ြူ်း

တဲ ဆ ်ယကျာ်သက်တစ်ယ ာက်ရဲ  အဆိုတ်အသစ်နစ်ှခိုရှ ယနတာက ိုငါ  ရဲ  လက်ရှ ယရာင်္ါလကခဏာက ို

လည််းသသူယဘာတူပါတ ်။ ” 

  
ငါယမပာတ ် "ငါအသက် ၄၃ နစှ"် 

သကူ“ ငါသ တ ်…” 

  
ငါအရြ််းစ တ်လှုပ်ရှာ်းခဲ တ ် ... ငါယအာငမ်ြငခ်ဲ တ  ်... 

  
ငါယြ်းတ ် "အခိုဘာမြစ်တာလဲ" 

သကူ“ ြင််းအ ြ်မပနန် ိုငတ် ်” 

ငါ "ဘ ်ယလာက်ကကာလဲ" 

သကူ“ မြစ်န ိုငသ်ြျှမြနမ်ြနလ်ိုပ်ပါ။  ငါသညသ်ငတ် ို  က ိုပင ြ််းယစလျက်နည််းစနစ်လိုပ်ယနတာနဲ  က y 

ယကကာင််းယနကကသညက် ိုနာ်းယထာငျ ou ယနကကသည ်က ိုလည််း  ူပပ ်း မြည် စွက်, 

ဤ ရှင််းလင််းစွာ မြစ်ပါတ ် အလိုပ်လိုပ် သငတ် ို  အဘ ို   နငှ သ်ငပ် ိုယကာင််းချွတအ် ြ်ြှာပါလ ြ် ြ ်။ " 

  



တစ်နာရ ကကာပပ ်းယနာက်ကျွန်ိုပ်၏ဓာတ်ယလှကာ်းသညက်ျွန်ိုပ်အာ်းအ ြ်သ ို  ယခေါ်ယဆာငလ်ာယသာအခါကျွ

န်ိုပ်သညက် ို ်ပ ိုငအ်ယငွွေ့ယအာက်ြှယဆ်းရံိုြှထကွ်လာခဲ သည။် 

  
ြယတာ်တဆြှုမြစ်ပွာ်းပပ ်းနစှ်ပတ်အတွင််း Tarzan ကဲ သ ို  ကျွန်ိုပ်၏ရငဘ်တ်က ိုရ ိုက်နကှ်န ိုငခ်ဲ သည။် 

ငါ  ရဲ  နရံ ို ်းကျ ြုံ်းပပ ်းကျ ြုံ်းတဲ  sternum ကယကာင််းယကာင််းသက်သာတ ်။ 

  
ငါတ ို  အာ်းလံို်းက ို  ်က ိုက ို ် ံိုကကညပ်ပ ်းစ တ်ကူ်းယတွနဲ  လှုံွေ့ယဆာ်ြှုယတွက ိုယကာက် ူရငဒ်ါဟာအံ ကသစ

ရာဘြဲဟိုတ်လာ်း။ 

  
ငါတ ို  က ို  ်က ိုက ို တ်က ်ဘ ်ယလာက် ံိုကကညသ်လဲ။ 

  
ကျွနြ် 1987 

ခိုနစှ်ကတည််းကနစှ်ယပါင််းြျာ်းစွာငါသညက် ို ်အတကွ်ရှ သညဟ်ူယသာ ံိုကကညခ်ျက်နငှ်  ံိုကကညြ်ှု

က ိုသ နငှ အ်ဘ ်သ ို  ဆ ိုငင်ါန ိုငစွ်ြ််းမြစ်၏ , အလွနတ်ရာတ ို်းမြြှင် ခဲ သည။်  ခိုငါ www.enjoyinnerpea

ce.com.au ြှတဆင င်ါြျှယဝယသာတူည ယသာအလိုပ်၏အဓ ကအယကကာင််းြှာ ဤ အ ြ်၌သငအ် ြ်၌ယန

စဉ် 

(သ ို  ) ခရ ်း တူ အမခာ်း စ တ်တူသြူျာ်း နငှ ြ်ျှယဝမခင််းအာ်းမြင ြ်င််း က ိုကူည န ိုငယ်သာအချက်ြျာ်းစွာရှ သ

ည။်    

  
  
  
  
သငျသညျက ိုြညသ် ို  သင် ရဲ  ဝ ညာဉ်ယတာ်သညယ် ာဟနက် ိုနဲ  တလူြ််းည နြ်ျာ်းနငှ် အတူအလိုပ်သင ်ူ

ြ ို  ဆနဒရှ ခဲ လျှင ်သ ို  ြဟိုတသ်င် ထြှံလာကကပပ ဘ ်ြှာသင,် 

ယနယသာသအူယကကာင််းပ ိုြ ိုယလ လာသင ်ူရနလ် ိုကကသည် , သငျသညျသာွ်းကကသညဘ် ်ြှာ နငှ သ်င်

ြတ်ရှုယနယသာအဘ ်ယကကာင်  , ထ ို  ယနာက်က ိုသာွ်း ဇ က ို web site က ိုတစ်ခိုမြစ်သည ် www ။ 

enjoyinnerpeace.com.au 
  
တစ်ခါကသူ  ဆ ိုက်ြှာရှ တ ် 

ပထြဆံို်းကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ Story tab တွငြ် နစ် ၂၀ ဗ ဒ   ိုက ို ဦ်း စွာကကည ပ်ါ 

ဒိုတ  အယနနဲ   eBook ဝ ပ်ါ။  

တတ  သငတ်စ်ဥ ်းယနအ ြယ်လ လာြှုအစ အစဉ် ် နူ ိုငပ်ါသည် , သငျသညျန ိုငျယသာ ြှတစ်ဆင် အ

လိုပ်လိုပ်ရန ်သင် က ို ်ပ ိုငအ်ယပေါ် , သင် က ို ်ပ ိုငအ် ြ်ြှာ 

စတိုတထ အချက်ြှာသင၏် ၀ 

့ ညာဉ်ယရ်းရာကညူ သြူျာ်းနငှ ရ်ငှ််းလင််းယသာနစ်ှလြ််းသာွ်းဆက်သ ွ်ြှုက ိုတညယ်ဆာက်ရန ် ဦ်း 
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တညလ်ြ််းည နပ်ရ ိုြ ိုငအ်တွက်တစ် ဦ်း နငှ တ်စ် ဦ်း 

တ ိုငပ်ငယ်ဆွ်းယန်ွးြှုအတကွသ်ငက် ို ်တ ိုငက်က ြုံတငစ်ာရင််းသငွ််းပါ။ 

  
သငသ်ညသ်င၏်ဝ ညာဉ်ယရ်းရာကက ်းထာွ်းက ိုလ ိုက်ချငဘ် ်ယလာက်ယဝ်းယပေါ်ြူတညပ်ပ ်းရှ  ယနကကသည ်

ဝ ညာဉ်ယရ်းနငှ် ရရှ န ိုငအ်ြျာ်းအမပာ်းအမခာ်းဝနယ်ဆာငြ်ှုြျာ်းအယပေါ် 600 ယကျာ်သငတ်န််းြျာ်းက ို။  

ဝက်ဘဆ် ိုက် စူ်းစြ််းသည်www.enjoyinnerpeace.com.au နငှ် ဈ သငသ်ညြ်ညသ်ည ယ်ြ်းခွန််းြျာ်း, f 

ပဲယြ်းပါ ။  

  
  
င်္ျွနသ်ညက်ြဘာလညှ ခ်ရ ်းသညြ်ျာ်းက ိုသတူ ို  ၏ဝ ညာဉ်လြ််းည နြ်ျာ်းနငှ စ်ကာ်းယမပာပံိုသငက်ကာ်းနည််း၊ 

ြ ြ က ို ်က ို ံိုကကညြ်ှု၊ သတူ ို  ၏ဘ ၀ ရညရွ် ်ချကက် ိုရှာယြွပပ ်း၎င််းက ိုလ ိုက်ရနရ်ဲစွြ််းသတတ  ရှ သည။် 

ြင််းင်္ျွနက် ိုြင််းယဒသက ိုလာယစချငရ်င ်www.enjoyinnerpeace.com.au    ဝက်ဘဆ် ိုက်က တဆင သ်ူ

ဒါြှြဟိုတ်သူ  ဝနထ်ြ််းယတွက ိုဆက်သ ွ်ပါ ။ 

  
  
  
  
  
သငျသညျအင်္ဂလ ပ်လ ိုလည််းကျွြ််းကျငစ်ွာမြစ်ကကပပ ်းလျှငလ်ည််း အြှာ်းအ ငွ််းြျာ်းရှ ပါတ ် ထြဲှာ 

ဘာသာမပနအ်ယပေါ် အငျ်င်္လ ဗာ်းရငှ််းကယနဒ ဘာသာမပနထ်ာ်းယသာဗာ်းရှင််းငါ  ရံို ်းခန််းသ ပါယစယကျ်းဇူ်း

မပြုံပပ ်း နငှ်  သငျသညျကကြှနျြုံပျတ ို  အတှကျဘာသာမပနခ်ျက်က ိုမပနစ်စ်ယဆ်းယပ်းရနယ်ပျာ်ရ ငယ်နကကသည်

လျှငက်ျွနယ်တာ်ယပျာရ် ငစ်ွာြျာ်းအတွက်စကာ်းလံို်းစာရွက်စာတြ််းဗာ်းရှင််း ယရှွေ့သ ို  ပါလ ြ် ြ  ်

သငတ်ည််းမြတ်ရန ်ကျွနယ်တာ်တ ို  က ိုကညူ ဘ ို  ကက ြုံတငယ်ကျ်းဇူ်းတငပ်ါသည ်😊 
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