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မမလွလွ ခပ္ရြရြ ၊ ေရး - ခ်မ္ေျမ႕သာဇံေမာင္ေမာင္ႏွံ 

 

ဖြံ႕ထြားကားစြင့္ လံုးတစ္ေနေသာ တင္သားအစံုေပၚသုိ႕ သန္မာေသာ လက္ဖဝါးႏွစ္ခုက ဘယ္ညာေပါင္ထိပ္အေပၚနားဆီမွ 

က်ေရာက္၍လာသည္.။  ခင္ႏြဲ႕ရီ ေနာက္သုိ႕ ၿပဳံးေယာင္သန္းေသာ မ်က္ႏွာေလးႏွင့္ သမင္လည္ျပန္ 

လွည္႕ၾကည္႕လုိက္သည္..။   

 

``ဟင့္……ကို….`` 

 

သံရွည္ေလးႏွင့္ မူလုိက္စဥ္ တင္သားအစံုေပၚက လက္ႏွစ္ဖက္က ခင္ႏြဲ႕ရီအားေနာက္ေက်ာမွ ေန၍ သိုင္းဖက္လိုက္သည္..။  

 

``ကုိ….ကလဲကြာ……..`` 

 

ခင္ေမာင္လြင္၏ မ်က္ႏွာက ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ မ်က္ႏွာေဘးသုိ႕ ကပ္လုိက္ရင္း ပါးျပင္ေလးတစ္ဖက္ကုိ အသံမထြက္ေအာင္ 

နမ္းလုိက္သည္..။  

 

``ရီေလး…လာကြာ….တို႕ တစ္ခ်ီေလာက္ ဆြဲၾကရေအာင္….`` 

 

``ဟာကြာ…ကုိ ကလဲ..ခုမွ ဘယ္ႏွစ္ရက္ ရွိေသးလုိ႕လဲ…ရီေလး တင္ပါးႀကီးေတြ ပိန္က်သြားမွာေပါ႕….`` 

 

ခပ္ခၽြဲခၽြဲ အသံေလးအဆံုး ခင္ေမာင္လြင္က သက္ျပင္းကုိ မွ်င္းမွ်င္းေလး ခ်လုိက္သည္.။  

 

``မလုပ္ရတာ တစ္ပတ္ရိွသြားၿပီေလ…..ရီေလး..ရဲ႕…`` 

 

``အင္းပါ….ေနာက္ ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ေလာက္ေနမွ လုပ္ကြာ..ေနာ္…ကုိကလဲ…..`` 

 

ခင္ေမာင္လြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ခင္ႏြဲ႕ရီကုိ သိုင္းဖက္ထားေသာ လက္အစံုကိ 

ဖယ္ရွားရုတ္သိမ္းလိုက္သည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ ေနာက္သို႕လွည္႕၍ ခင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္လုိက္သည္..။  

 

``ကိုယ္ကလဲ…အိမ္ေထာင္က်တာ ၁၂ ႏွစ္ပဲ ရွိေနၿပီ ဥစၥာ..သားေတာင္မွ  ၆ တန္း ေရာက္ေနၿပီ…မေလွ်ာ့ေသးဘူး….`` 

 

ခင္ေမာင္လြင္ ဘာမွ စကားျပန္မေျပာမိ…။ သုန္သုန္မႈန္မႈန္ ျဖစ္ေနေသာ မ်က္ႏွာႀကီးႏွင့္ ခင္ႏြဲ႕ရီကုိ ျပန္၍ 

ၾကည္႕ေနသည္..။  

 

``ကဲပါ…စိတ္ေကာက္မေနပါနဲ႕…ေနာက္ ၃ ရက္….ဟုတ္လား…ရီေလး ကတိေပးပါတယ္….ကဲ…ရီေလး 
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ေဈးသြားအံုးမယ္…ကုိက ဒီေန႕ အလုပ္နားေတာ့ သားကုိ က်ဴရွင္ သြားႀကိဳေပး.ဟုတ္လား…`` 

 

``အင္း…….`` 

 

ခင္ေမာင္လြင္ မလွမ္းခ်င္လွမ္းခ်င္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာခုိင္း၍ ထြက္သြားေတာ့မွ ခင္ႏြဲ႕ရီက မွန္တင္ခုံေရွ႕ လွမ္းလာၿပီး 

အလွျပင္ေတာ့သည္..။  ခင္ေမာင္လြင္က အသက္ ၄၀ ထဲ ေရာက္ေနၿပီ..။ ခင္ႏြဲ႕ရီက ၃၅ ႏွစ္..၊ 

ကေလးတစ္ေယာက္အေမဆုိေပမယ္႕ မ်ဳိးရိုးေၾကာင့္လားမသိ..။ ခင္ႏြဲ႕ရီက လုံးဝ က်မသြား..။  သူမကုိယ္ကုိ လည္း သူမ 

ဂရုစုိက္သူမို႕ အလွအပေတြက အရာမယြင္း..။ လွၿမဲ လွလ်က္…။ ရင္းႏီွးသူမ်ားက အပ်ဳိတံုးကထက္ပင္ ပို၍ 

လွလာသည္ဟု ေျပာစမွတ္ ျပဳရသည္..။  

ခင္ႏြဲ႕ရီကို  ေတြ႕ေသာ ေယာက္်ားတုိင္းက သူမကုိ ေငး၍ မဆံုး..။ အနားမွာ ေယာက္်ားျဖစ္သူ ပါတာေတာင္မွ 

အေရးမထားၾက..။ ခင္ႏြဲ႕ရီကုိ ငမ္းၾကသည္..။  

 

==================+=================+ 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီတို႕ေနတာက ေတာင္ဒဂံု (………) ရပ္ကြက္တြင္ ျဖစ္သည္..။ ခင္ပြန္းသည္က ရုံးတက္ ၊ သားက 

ေက်ာင္းသြားဆုိေတာ့ မနက္ကို ရုံးခ်ိန္ေက်ာင္းခ်ိန္ မွီေအာင္ ရပ္ကြက္ထဲက ပ်ံက်ညေန ေဈးေလးကုိပဲ အၿမဲ 

သြားဝယ္ေလ႕ရိွသည္..။  

ေဈးသုိ႕ ထြက္လာေတာ့ ညေန ၅ နာရီ ေလာက္ရွိ္ၿပီ..။ ေဈးသုိ႕အသြား လမ္းတေလ်ာက္၌ ေယာက္်ားေတြက သူမကုိ 

ေစာင္း၍ တစ္မ်ဳိး ငဲ႕၍ တစ္ဖံု ၾကည္႕ၾကေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီ စိတ္ထဲ ပီတိ ျဖစ္မိသည္..။  

ပ်ံက်ေဈးေလးထိပ္ဖက္နားတြင္ ရိွေသာ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္သို႕ ေရာက္လ်င္ လက္ဘက္ရည္ႀကိဳက္ေသာ 

ခင္ႏြဲ႕ရီတစ္ေယာက္ လမ္းမအစပ္တြင္ ရိွေသာ စားပြဲတြင္ ထုိင္၍ လက္ဘက္ရည္ေသာက္သည္..။ ေဘးမွ ေခြးေျခေပၚသုိ႕ 

ေဈးျခင္းေတာင္းကုိ တင္လိုက္သည္..။  လက္ဘက္ရည္ေသာက္ရင္း ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ မ်က္လံုးက ေဘးဘီသို႕ 

ကစားလုိက္မိသည္..။  

 

``ဟင္……….`` 

 

အသံေလးကေတာ့ လည္ေခ်ာင္းဝတြင္ ေပ်ာက္သြားသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ မ်က္ႏွာေလးကေတာ့ 

ပန္းႏုေရာင္သန္းသြားသည္..။ ၾကည္႕ပါအံုး…အသားျဖဴျဖဴ အရပ္ရွည္ရွည္ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ 

လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ေရွ႕နားက ကြမ္းယာဆုိင္ေပၚမွေန သူမကုိ အငမ္းမရ စူးစူးရဲရဲ စုိက္ၾကည္႕ေနသည္..။ ေကာင္ေလးက 

ရိွလွမွ ၁၈ ၊ ၁၉ ေပါ႕..။ ခင္ႏြဲ႕ရီေမြးလ်င္ သူမ၏ သားအရြယ္ေလာက္ပင္ ရွိအုံးမည္..။ ဒီေကာင္ေလး ဘယ္သူဆုိတာ 

ခင္ႏြဲ႕ရီ ေကာင္းေကာင္းသိသည္..။  သူမ သားရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း၏ အစ္ကုိ ေဇယ်ာ ဆုိေသာေကာင္ေလး ျဖစ္သည္..။ 

ေန႕တုိင္း ဒီကြမ္းယာဆုိင္မွာ လာ၍ ထိုင္ေနတာ ေတြ႕ရသည္..။  

ခင္ႏြဲ႕ရီ ထိုင္ေနရာႏွင့္ ေကာင္ေလးထုိင္ေနရာက ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလး..။ ေကာင္ေလး၏ မ်က္လုံးေတြက သူမရဲ႕ 

တစ္ကုိယ္လံုးကုိ လႊမ္းၿခဳံထားသည္..။  
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``ဟင္…ငါ….ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ…`` 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီ သူမကုိယ္ သူမ အံ႕ၾသမိသည္..။ ကုိယ္႕သားေလာက္ရွိေသာ ေကာင္ေလး၏ အၾကည္႕ေၾကာင့္ အပ်ဳိျဖန္းေလးလုိ 

သူမ ရင္ေတြ ခုန္ေနသည္..။  ေဘးရိွ ေခြးေျခေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ေဈးျခင္းေတာင္းက သူမ၏ ေအာက္ပုိင္းကုိ 

ကြယ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနသည္..။  ေဈးုျခင္းေတာင္းကုိ ယူ၍ ေျမႀကီးေပၚသုိ႕ ခ်လုိက္သည္..။  ၿပီးေတာ့ 

မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ လက္ဘက္ရည္ကုိ ဇိမ္ခံ၍ အခ်ိန္ဆြဲ ေသာက္ေနသည္..။  

ခင္ႏြဲ႕ရီ ေကာင္ေလးဖက္သုိ႕ ျဖတ္ခနဲ ၾကည္႕လုိက္ေတာ့ သူမကုိ စူးရစဲြာ ၾကည္႕ေနေသာ ေဇယ်ာႏွင့္ မ်က္လံုးခ်င္း 

ဆံုမိသည္..။ ထုိအခိုက္ ခင္ႏြဲ႕ရီ ၿပဳံးျပလုိက္ၿပီး မ်က္လႊာခ်ကာ ေရေႏြးၾကမ္းကုိ ငွဲ႕၍ ေသာက္ေနလုိက္သည္..။ ေဇယ်ာ 

ထုိင္ေနရာမွ ထ၍ သူမဆီသုိ႕ ဦးတည္ေလွ်ာက္လာသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ ၏ ရင္ေတြ တဒိန္းဒိန္း ခုန္လာသည္..။  ေကာင္ေလး 

အနားေရာက္လာေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီ ေမာ့ၾကည္႕လုိက္သည္..။  

 

``လာေလ..သား …..လက္ဘက္ရည္ေသာက္အုံး…..ေလ…`` 

 

``ဟင့္အင္း…မေသာက္ေတာ့ဘူး..အန္တီ…`` 

 

``သား….ထုိင္ေလ..`` 

ခင္ႏြဲ႕ရီက သူမေဘးရိွ ေစာေစာက ေဈးျခင္းေတာင္း တင္ထားေသာ ေခြးေျခခံုကို ထုိးေပးသည္..။ ေကာင္ေလးကလဲ 

ခပ္ရဲရဲ ပင္ ဝင္၍ ထိုင္လိုက္သည္..။  

 

``မင္း အေမေရာ ေနေကာင္းရဲ႕ လား….၊ မေတြ႕တာေတာင္ ၾကာၿပီ….`` 

 

``ေနေကာင္းတယ္..အန္တီ..အေမလဲ ညီေလးနဲ႕ အလုပ္ရႈပ္ေနတယ္….`` 

 

``အင္း….လက္ဘက္ရည္ေသာက္ပါလား….သား…မွာလုိက္မယ္…`` 

 

``ဟင့္အင္း..ေသာက္ၿပီးၿပီ….အန္တီရဲ႕….``  

 

ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ အသံေတြက မူမွန္မဟုတ္ေၾကာင္း သူမကုိယ္ သူမ သိေနသည္..။  ေဇယ်ာက ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ တစ္ကိုယ္လုံးကုိ 

ေဘးလူမ်ား မသိေအာင္ ျဖတ္ခနဲ ၾကည္႕သည္..။ အထူးသျဖင့္ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ဖြံ႕ဖြံ႕ထြားထြား ရင္သားအစံုကုိ 

အၾကည္႕မ်ားသည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေကာင္ေလးနွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ထုိင္ေနရသည္ျဖစ္၍ 

မေနတတ္မထုိင္တတ္ ျဖစ္လာရသည္..။  
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``ကဲ…အန္တီ ေဈးဝယ္လုိက္အုံးမယ္….ေနာ္…သား…`` 

 

``ဟုတ္ကဲ႕…..သားလဲ ဟုိဖက္ ခဏေလွ်ာက္လုိက္အုံးမယ္…`` 

 

ေကာင္ေလးက အရင္ထ၍ ေဈးတန္းဘက္သုိ႕ ထြက္သြားသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ လက္ဘက္ရည္ဖုိးရွင္းကာ ေဈးတန္းဖက္သုိ႕ 

ေလွ်ာက္လာၿပီး ေဈးဝယ္သည္..။ ဝယ္စရာရိွသည္မ်ား ဝယ္ျခမ္းၿပီးေသာအခါ ခင္ႏြဲ႕ရီ မ်က္လံုးကစားၾကည္႕ေတာ့ 

ေဇယ်ာဆုိေသာ ေကာင္ေလး ေဈးတစ္ဖက္ထိပ္နားတြင္ မေယာက္မလည္ႏွင့္ ရပ္၍ သူမကုိပဲ..ကြက္ၾကည္႕ကြက္ၾကည္႕ 

လုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ ခ်ၿပီး ေဈးမွ ျပန္ခဲ႕ေလသည္..။  

 

××××××××××××××××××----××××××××××××××××××××××× 

 

ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ မနက္ပုိင္း တစ္ၾကိမ္ ၊ ေန႕လည္ပိုင္း တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေဇယ်ာဆုိေသာ ေကာင္ေလး အိမ္ေရွ႕မွ 

စက္ဘီးႏွင့္ ျဖတ္ရင္း အိမ္ဖက္သို႕ လွည္႕ လွည္႕ၾကည္႕သြားသည္ကုိ ခင္ႏြဲ႕ရီ ေတြ႕လုိက္ရသည္..။ ညေနေဈးထြက္ေတာ့ 

ခါတုိင္းထက္ပို၍ ခင္ႏြဲ႕ရီ အလွျပင္မိသည္..။  

ခင္ႏြဲ႕ရီ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေရာက္ေတာ့ ေဇယ်ာက သူမေသာက္ေနရာစားပြဲေဘးရိွ စားပြဲတြင္ ဝင္ထိုင္ကာ လက္ဖက္ရည္ 

မွာေသာက္သည္..။ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ ေဘးမွ လူေတြအလစ္တြင္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ မ်က္လုံးခ်င္းဆိုင္ 

ၾကည္႕မိလုိက္ ၿပဳံး၍ ျပလုိက္ၾကႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္စလံုး၏ ရင္ထတဲြင္ေတာ့ တစံုတခုကုိ သိေနသလုိ ခံစားေနရေလသည္..။ 

ေနာက္တစ္ေန႕တြင္လည္း ထုိနည္းတူပင္…။ 

×××××××××××××××××---××××××××××××××××××××× 

 

ေလးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္သုိ႕ ေရာက္ေတာ့ ေဇယ်ာ႕ကုိ မေတြ႕ရ..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ 

ေဘးဘီသို႕ မ်က္လုံးကစားရင္း ရွာၾကည္႕သည္..။ မေတြ႕ရ…။ ေဈးတန္းဖက္သို႕ လွမ္း၍ ၾကည္႕သည္…။ ေကာင္ေလးကုိ 

မေတြ႕ရ…။ 

ခင္ႏြဲ႕ရီ ေနမထိ ထုိင္မထိ ျဖစ္လာရသည္..။  ေဇယ်ာမ်ား လာအုံးမလားဟု လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ ခါတိုင္းထက္ ပုိ၍ 

ၾကာၾကာေလး ထုိင္ေနမိသည္…။  ေမွာင္ရီပ်ဳိးလာေတာ့မွ ခင္ႏြဲ႕ရီ ေဈးတန္းထဲ ေလွ်ာက္လာၿပီး 

ေဈးဝယ္သည္..။  ေဈးထတဲြင္ပင္ လူအေတာ္ရွင္းေနေခ်ၿပီ….။ တခ်ဳိ႕ဆုိင္ေလးေတြဆို သိမ္းဖုိ႕ပင္ ျပင္ေနၾကၿပီ…။ ခင္ႏြဲ႕ရီ 

စိတ္ထဲ အေတာ္ပင္ မေနတတ္ မထုိင္တတ္ ျဖစ္ေနသည္…။  ဝယ္ရင္းျခမ္းရင္း 

ေဈးတန္းအလယ္ေလာက္ေရာက္ေတာ့မွ…ဟင္....ခနျဲဖစ္ကာ ခင္ႏြဲ႕ရီ ရင္ထဲမွာ ဖိန္းရွိန္းသြားသည္..။  

ေဇယ်ာက ေဈးတစ္ဖက္ထိပ္ လမ္းေဘးတြင္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ေလးထုိင္၍ သူမရိွရာဖက္သုိ႕ ေငးၾကည္႕ေနသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ 

သတိလက္လြတ္ျဖစ္ကာ ေဇယ်ာရိွရာသုိ႕ ဦးတည္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမိသည္..။  ၿပီးမွ သူမကုိယ္ သူမ သတိထားမိေတာ့ 

ေဇယ်ာရိွရာႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း တဖက္ေဈးထိပ္နားပင္ ေရာက္လုိ႕ေနၿပီ…..။ 

ခင္ႏြဲ႕ရီ ကိုယ္ရွိန္သပ္၍ ရပ္လုိက္သည္..။ ၾကည္႕လုိက္ေတာ့ ေဈးထိပ္ဆံုးတြင္ ေရာက္ေနၿပီး သူမ၏ ေရွ႕တြင္ 

ပီနံအိတ္ေလးခင္း၍ ၾကက္သြန္ေလးေတြ ပုံ၍ ေရာင္းေနေသာ အဖြားႀကီး တစ္ဦး…။  
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``အဖြား….ဘယ္လိုေရာင္းလဲ…..`` 

 

``တစ္ပံုကို တစ္ရာပါ….တူမႀကီး….`` 

 

``တစ္ပံုေပးပါ….`` 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီ ေဇယ်ာကုိ လွမ္းၾကည္႕လုိက္သည္..။ ၿပီးေတာ့ သူမခပ္လွမ္းလွမ္းသို႕ တစ္ခ်က္ လွမ္းၾကည္႕သည္..။ ဓါတ္မီးတုိင္ 

တစ္တုိင္ေလာက္အကြာတြင္ လမ္းေဘး၌ ေပါက္ေနေသာ က်ဴျမက္ရုံေတြ ရိွသည္..။  ေဇယ်ာဘက္သုိ႕ 

တစ္ခ်က္လွမ္းၾကည္႕လုိက္ျပန္သည္..။  သူမကုိ ၾကည္႕ေနေသာ ေဇယ်ာကုိ က်ဴျမက္ရံုေတြ ရွိရာသုိ႕ ေမးေငါ႕ျပသည္..။ 

ေဇယ်ာ သူ႕ေနာက္သို႕လွည္႕ၾကည္႕ၿပီး ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္ကာ ထၿပီး က်ဴျမက္ရုံေတြ ရိွရာသုိ႕ ေလွ်ာက္သြားသည္..။  

 

``ဒီမွာ…ၾကက္သြန္ေလ…တူမ….`` 

 

``ေအာ္….ဟုတ္…ဟုတ္ကဲ႕…..`` 

 

ၾကက္သြန္ထုတ္ကို ယူၿပီး ေဈးျခင္းေတာင္းထဲ ထည္႕လုိက္သည္..။ ၿပီးေတာ့ ပုိက္ဆံအိတ္ထမွဲ ေငြတစ္ရာထုတ္၍ 

အဖြားႀကီးကို ေပးလုိက္ၿပီး ေဈးတန္းထဲသုိ႕ လွည္႕ၾကည္႕လုိက္သည္..။  အမွန္ေတာ့ အိမ္တြင္ ၾကက္သြန္ က 

တစ္ပိႆာေလာက္ ဝယ္ထားၿပီးသား ရိွသည္..။  ေဈးတန္းထတဲြင္ လူလဲ အေတာ္ရွင္းေနၿပီ….။  

ခင္ႏြဲ႕ရီေနရာတြင္ပင္ ရပ္ၿပီး လမ္းေဘးႏွစ္ဖက္ရိွ ေဈးဆုိင္မ်ားကုိ တစ္ဆိုင္ခ်င္းနီးပါး ေစ႕ေစ႕စပ္စပ္ 

ၾကည္႕သည္..။ခင္ႏြဲ႕ရီပုံစံက ဘာဝယ္စရာ က်န္ေသးလဟုဲ ရပ္ၿပီး စဥ္းစားေနတဲ႕ ပုံ…။  ေဈးဆုိင္ေတြ 

သိမ္းဖုိ႕ျပင္ေနၾကၿပီ..။  သူမကုိ ဂရုစိုက္ၾကည္႕ေနသူ တစ္ေယာက္မွ မရိွ..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ သုတ္ခနဲ ေလွ်ာက္ကာ 

က်ဴျမက္ရုံေတြဆီသို႕ သြားသည္..။  ျမက္ရုံေတြနား ေရာက္ေတာ့ ေဇယ်ာက ျမက္ရံုတစ္ရုံအတြင္းနားတြင္ 

ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ၿပီး သူမကုိ ၾကည္႕ေနသည္..။  

အနားတြင္ အိမ္ေတြက က ဲ်သည္..။ သူတို႕ကုိ မျမင္ႏုိင္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ ရပ္လိုက္ၿပီး လမ္းသြားလမ္းလာ ရွင္းမရွင္း 

ခဏၾကည္႕လုိက္ရာ အသြားအလာ တစ္ေယာက္မွ မရိွ..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ ျဖတ္ခနဲ က်ဴျမက္ရံုထဲ လွမ္းဝင္ကာ ေဇယ်ာ့ ေရွ႕တြင္ 

ေဆာင့္ေၾကာင့္ ထုိင္ခ်လုိက္သည္..။ ေဇယ်ာကလည္း သြက္သည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ လည္ပင္းကုိ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ လွမ္း၍ 

ဆြဲယူဖက္လုိက္ၿပီး ပါးႏွစ္ဖက္ကုိ အငမ္းမရ နမ္းလိုက္သည္..။  ေဇယ်ာက ခင္ႏြဲ႕ရီကုိ လွမ္း၍ ဖက္ကာ ဆြဲယူလိုက္ရင္း 

ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ေနရာမွ ဒူးေထာက္လ်က္သား ျဖစ္သြားေတာ့ သူ႕ပုဆုိးထမွဲ ေတာင္ထေနေသာ လီးႀကီးက ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ 

ေပါင္တန္ကုိ ထိုးေထာက္မိေနသည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ တစ္ကိုယ္လုံး အပ်ဳိမေလးသဖြယ္ ဖ်န္းခနဲ ၾကက္သီးေတြ ထသြားသည္..။   

ပါးႏွစ္ဖက္ကုိ နမ္းၿပီးသြားေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ မ်က္ႏွာကို သူ႕ပခံုးတစ္ဖက္ ႏွင့္ ေမွးထားလုိက္ရာ ခင္ႏြဲ႕ရီက ေဇယ်ာ႕ ပုခုံးကုိ 

သူမနဖူးႏွင့္ ေမွးတင္၍ ေအာက္သို႕ ငုံ႕ၾကည္႕လုိက္သည္…။ ေဇယ်ာက က်န္လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ႏုိ႕အုံတစ္ဖက္ကို 

အုပ္ကိုင္၍ ဖ်စ္ညွစ္ကာဆြဲသည္..။ နဖူးေမးတင္၍ ငုံ႕ၾကည္႕ေနေသာ ခင္ႏြဲ႕ရီသည္ ပုဆုိးထမွဲ တဆတ္ဆတ္ 

ေတာင္ထေနေသာ လီးႀကီးကို တစုိက္မတ္မတ္ ၾကည္႕ေနမိသည္..။  
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ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ႏို႕ႀကီးတစ္လံုးကို ေဇယ်ာက ဖ်စ္ညွစ္ေနရင္း ပါးတစ္ဖက္ကုိလည္း ရိႈက္ ရိႈက္နမ္းသည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီတစ္ကုိယ္လံုး 

ဖိန္းရိွန္း၍ တုန္ခုိက္ေနသည္..။  ေဇယ်ာ အသက္ရွဴသံကလည္း တရွဴးရွဴးျပင္းထန္ေနသည္..။  

 

``ေတာ္ၿပီ..ကြာ..ေနာ္…..`` 

 

တုိးတိုးေလးေျပာၿပီး…ခင္ႏြဲ႕ရီ မတ္တတ္ထရပ္လုိက္ေတာ့ ေဇယ်ာက လည္း ဆတ္ခနဲ ထရပ္လုိက္ၿပီး ခင္ႏြဲ႕ရီ ကုိယ္လုံးကုိ 

ဆြဲဖက္လိုက္သည္..။ သန္လုိက္တဲ႕ ေကာင္ေလး…။ ခင္ႏြဲ႕ရီ အသက္ရွဴမရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားသည္..။  ၿပီးေတာ့ 

သူ႕ဟာႀကီးက ေပါင္ထိပ္ကုိ ဟိုေထာက္သည္ေထာက္နဲ႕ အေတာ္ႀကီးကုိ သန္မာတာပဲ…။ 

 

``ေတာ္…..ၿပီ ကြယ္…….`` 

 

ေဇယ်ာ ခင္ႏြဲ႕ရီကုိ လႊတ္ေပးလုိက္သည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ ေဇယ်ာ၏ မ်က္ႏွာေလးကုိ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးေလး ၾကည္႕ရင္း 

ပါးတစ္ဖက္ကို ရႊတ္ခနဲ လွမ္းနမ္းလိုက္ၿပီး က်ဴျမက္ရံုထမဲွ လမ္းေပၚသုိ႕ လွမ္း၍ တက္လိုက္သည္..။  ဘာမွ် မၾကာ..။ 

သံုးမိနစ္မွ်သာ ၾကာသည္..။ ေဘးဘီသုိ႕ ၾကည္႕လုိက္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မရိွ..။ အက ႌ်လံုခ်ည္ေတြ ဆြဲဆန္႕ရင္း 

လက္တစ္ဖက္က ေဈးျခင္းေတာင္းကုိ ကုိင္ကာ ခပ္သြက္သြက္ ထြက္ခဲ႕သည္..။   

ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ထဘီေနာက္တြင္ လက္သီးဆုပ္ခန္႕ စုိ၍ ကြက္ေနသည္ကုိေတာ့ ဘယ္သူမွ မသိသလုိ ရပ္ၿပီး က်န္ေနခဲ႕ေသာ 

ေဇယ်ာမွာလည္း သူ႕လီးႀကီးကုိ  ပုဆုိးေပၚမွ အုပ္ကိုင္ရင္း အသက္ရွဴသံေတြ ျပင္းကာ က်န္ခဲ႕ေလသည္..။ 

 

================++++++============== 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီႏွင့္ ေဇယ်ာတုိ႕ ညေနတုိင္း လမ္းေဘးက်ဴျမက္ရုံတြင္ ေတြ႕ေနခဲ႕သည္မွာ ေလးရက္ခန္႕ ရွိခဲ႕ေခ်ၿပီ..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ 

အိမ္သို႕ ျပန္ေရာက္တိုင္း မေနတတ္ မထုိင္တတ္ႀကီး ျဖစ္ေနရၿပီး စဥ္းစားမိတုိင္း ေစာက္ရည္ၾကည္ေတြက 

စိမ္႕စိမ္႕ထြက္လာတတ္ၾကသည္..။ ဒီလိုခံစားေနရတာကုိပဲ ခင္ႏြဲ႕ရီ သာယာႏွစ္ၿခဳိက္ေနမိသည္..။  

 

``ရီေလး….ညက်ရင္ေနာ္…..`` 

 

ခင္ေမာင္လြင့္ အသံေၾကာင့္ ခင္ႏြဲ႕ရီ ေနာက္သုိ႕ လွည္႕ၾကည္႕သည္..။ ခင္ေမာင္လြင္က သူမကုိ ေနာက္မွ 

သုိင္းဖက္လုိက္သည္..။  

 

``ဘယ္လုိလဲ…ဟင္ ရီေလး….`` 

 

အမ်ဳိးမ်ဳိး အေၾကာင္းျပကာ ေရွာင္လႊဲေနရတာ ဒီေန႕ေတာ့ ဘယ္လုိမွ ေရွာင္လို႕မရေတာ့မွန္း ခင္ႏြဲ႕ရီ သိလုိက္သည္..။  

 

``ကုိယ္႕သေဘာပဲ…ေလ…..`` 
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``အင္း……`` 

 

ခင္ေမာင္လြင္သည္ ခင္ႏြဲ႕ရီကုိ ေနာက္မွ ဖက္ထားရင္း ပါးကုိ ငုံ႕နမ္းၿပီး လက္က ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ တင္ပါးႀကီးမ်ား ၊ 

ေပါင္တံႀကီးမ်ား ကုိ ပြတ္သပ္ဖ်စ္ညွစ္၍ ကိုင္ရင္း ေပါင္ႏွစ္လုံးၾကားသုိ႕ ထုိးႏိႈက္လိုက္သည္..။  

 

``ဟာ….ရီေလး….အရည္ေလးေတြ ထြက္ေနတယ္…`` 

 

``အို႕…ကိုက ဒီေလာက္ေတာင္ ဖက္ၿပီး ကိုင္ေနတာ မထြက္ပဲ ေနမလား…လုိ႕…`` 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီ ေနာက္သုိ႕ လွည္႕လုိက္ၿပီး ခင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ကာ ေခါင္းကုိ ခင္ေမာင္လြင့္ 

ရင္ခြင္ထဲတိုးဝင္သည္..။  အမွန္ေတာ့ ေစာေစာက ေဇယ်ာနဲ႕ ေတြ႕ခဲ႕တာေတြ စဥ္းစားမိကာ အရည္ၾကည္ေလးေတြ 

စိမ္႕ထြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္..။ 

``ကဲပါ…ကုိရယ္…ဖယ္အံုး ညက်မွ ေတြ႕တာေပါ႕… ရီေလး ေဈးသြားဖုိ႕ ျပင္လိုက္အုံးမယ္…..`` 

 

``ရီေလးကလကဲြာ….ႏွစ္ရက္စာေလာက္ ဝယ္ၿပီး ေရခဲေသတၱာထဲ ထည္႕ထားလုိက္ပါလား… ရီေလး သြားရလာရတာ 

ပင္ပန္းတာေပါ႕….ကြယ္…`` 

 

``ဟြန္း…..သူ႕မီးက လာတယ္မုိ႕လား….ကုိယ္႕ေယာက်္ားကုိ လတ္လတ္ ဆတ္ဆတ္ စားေစခ်င္လို႕ …..ဒါမွ 

အားရိွမွာ….ဟုတ္ဖူးလား…..`` 

 

``ဟဲဟဲ…..ဟုတ္ပါတယ္…ဟုတ္ပါတယ္…`` 

 

ေဈးသြားဖုိ႕အတြက္ ခင္ႏြဲ႕ရီ စိတ္တိုင္းက် အလွျပင္ေနမိသည္..။ ၿပီးေတာ့ ဘရာစီယာ ဝတ္မည္လုပ္ၿပီးမွ မဝတ္ေတာ့ပဲ 

တီရွပ္တစ္ထည္ကုိ ေခါင္းမွ စြပ္၍ တစ္ထပ္တည္း ဝတ္လိုက္သည္..။  ဝတ္ရင္း ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ မ်က္ႏွာေလး ဘာစဥ္းစားမိသည္ 

မသိ နီရဲသြားသည္..။  

ကေလးတစ္ေယာက္အေမျဖစ္ေသာ္လည္း ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ႏုိ႕အံုထြားထြားေတြက ပုံပ်က္မသြား ၊ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ တြဲမေန…။ 

တင္းတင္းမာမာျဖင့္ အလုံးမပ်က္ လွေနဆဲ ျဖစ္၍ တစ္ထပ္တည္း ဝတ္၍ ၾကည္႕ေကာင္းသည္..။ ၿပီးေတာ့ ကေလး 

အေမလည္း ျဖစ္၍ လူအျမင္ မတင့္တယ္စရာမရိွ..။ သူမေဈးသြားေတာ့ အခ်ိန္က ေမွာင္ရိပ္သန္းေနၿပီ…။ 

ခင္ႏြဲ႕ရီ ျပင္ဆင္ၿပီး ေဈးျခင္းေတာင္း ဆြဲ၍ ထြက္သည္..။ အိမ္ေပါက္ဝ ေရာက္မွ စိတ္ထဲ မလံုသည္မို႕ …. 

 

``သားနဲ႕ ကုိ ေဈးလုိက္ၾကအုံးမလား……..`` 
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``သားေတာ့ မလုိက္ခ်င္ဘူး….မီးလာတုန္း..ဗန္ဒိန္း ကားဆက္ၾကည္႕လုိက္အုံးမယ္….ေမေမ…`` 

 

``ဒါဆုိ ….ေမေမ သြားေတာ့မယ္..ေနာ….ကုိ.ရီေလး သြားၿပီ……`` 

 

``အင္း…..အင္း……….`` 

 

ေဈးထြက္လာေသာ ခင္ႏြဲ႕ရီ ရင္ထတဲြင္ ခါတိုင္းေန႕ေတြလုိပင္ ရင္ေတြ တဒိန္းဒိန္း ခုန္ေနသည္..။ ထံုးစံအတိုင္း ေဇယ်ာက 

က်ဴျမက္ရုံထဲတြင္ ေစာင့္ေနသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီက သူ႕ေရွ႕သုိ႕အေရာက္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ခ်လုိက္သည္ႏွင့္ ေဇယ်ာက 

လွမ္းၿပီး ဖက္ကာ နမ္းသည္..။ ၿပီးေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ႏုိ႕ေတြကို ကုိင္ဆြကဲာ ဖ်စ္ညွစ္ေတာ့ ဘရာစီယာ ခံဝတ္ထားသည္ႏွင့္ 

မတူပဲ တီရွပ္တစ္ထပ္တည္းသာ ဝတ္ထားသျဖင့္ အကုိင္ခံရေသာ ခင္ႏြဲ႕ရီ ႏွင့္ ကုိင္ေနေသာ ေဇယ်ာတုိ႕မွာ 

အသားခ်င္းထိကာ ကိုင္ရသလုိ အရသာေတြ႕လွသည္..။  

ခင္ႏြဲ႕ရီက သူမ၏ နဖူးကုိ ေဇယ်ာ၏ ပခံုးေပၚ ေမွးတင္၍ အကုိင္ခံေနရင္းက ေဇယ်ာ၏ ပုဆုိးထမွဲ ေထာင္ထေနေသာ 

လီးတန္ႀကီးကုိ လက္ကေလးျဖင့္ လွမ္း၍ အသာအုပ္ကုိင္လုိက္သည္..။ ေဇယ်ာ တြန္႕ခနဲ ျဖစ္သြားသည္..။  

ၿပီးေတာ့ လီးကုိ ပုဆုိးေပၚမွပင္ အသာကုိင္၍ ပြတ္ေပးျပန္ေတာ့ ေဇယ်ာက သူမကုိ အတင္းတိုး၍ ဖက္ၿပီး 

ႏုိ႕ကုိင္တာေတြက ၾကမ္းလာသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ အရသာ ေတြ ပုိေတြ႕လာသည္..။  

ေဇယ်ာ၏ ပုဆုိးခါးပံုစကုိ ဆြဲျဖဳတ္ခ်လိုက္ေတာ့ လီးက ေထာင္ခနဲ ထြက္လာသည္..။ ရွင္းသန္႕လွေသာ လူပ်ဳိလီး…။ ဒစ္ပင္ 

မျပဳတ္ေသး…။ အသာေလး လက္ျဖင့္ အုပ္ကိုင္ကာ ပြတ္ေပးသည္..။ ေဇယ်ာ့ လီးမွာ သူမေယာက္်ား ခင္ေမာင္လြင္၏ 

လီးေလာက္ မႀကီး..။ အရွည္ကေတာ့ အတူတူေလာက္ပင္..။ အင္း…ခုမွ ငယ္ငယ္ေလး ရွိေသးတာပဲ 

…ဆက္ၿပီးထြားလာမွာေပါ႕…ဟု ေတြးကာ ေမးသုိင္းႀကိဳးေနရာကုိ လက္မေလးျဖင့္ ဖြဖြေလး ဖိကာ ပြတ္ေပးလုိက္သည္..။ 

လီးႀကီးက ဆတ္ခနဲ ..ဆတ္ခနဲ ရုန္းေနသည္..။ လီးထိပ္အေပါက္ေလးမွ အရည္ေလးေတြ စုိ႕ထြက္လာသည္..။  

 

``ေတာ္ၿပီ…ေနာ္…..ေမာင္….`` 

 

ေျပာလဲေျပာ လီးႀကီးကို လက္ျဖင့္ တအားဆုပ္ညွစ္လိုက္ၿပီး ခင္ႏြဲ႕ရီ မတ္တတ္ထရပ္လိုက္သည္..။ ၿပီးေတာ့ 

အဝတ္အစားေတြကုိ ျပန္၍ စန္႕ရင္း အျပန္လမ္းသို႕ လွမ္းခဲ႕သည္..။  

 ----------------------×---------------------×-------------------------- 

``ကုိ…ကလဲကြာ…အေစာႀကီး ရွိေသးတယ္ေလ….ခုမွ ရွစ္နာရီေလာက္ပဲ ရွိေသးတာ…`` 

 

``ရီေလးကလဲ…ကြာ…သားလည္း အိပ္သြားၿပီပဲ…..`` 

 

အိပ္ယာေပၚတြင္ ပက္လက္လွန္၍ အိပ္ေနေသာ ခင္ႏြဲ႕ရီကုိ  ႀကဳံး၍ ဖက္လိုက္သျဖင့္ ခင္ႏြဲ႕ရီ လန္႕သြားၿပီး ေျပာလုိက္ျခင္း 

ျဖစ္သည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီက ညေနက ေဇယ်ာႏွင့္ ကိစၥကုိ စားၿမဳံ႕ျပန္ေနျခင္း ျဖစ္သည္..။  

ခင္ေမာင္လြင္က ဖက္ရုံသာမဟုတ္..။ လက္ႏွစ္ဖက္က ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ တစ္ကုိယ္လံုးအႏွံ႕ကုိ ကိုင္ေနၿပီး မ်က္ႏွာက ခင္ႏြဲ႕ရီကုိ 
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နမ္းသည္.။ ခင္ႏြဲ႕ရီ မခံခ်င္..။  ဒါေပမယ္႕ သူက ခင္ႏြဲ႕ရီရဲ႕ လင္..။ မခံ၍ မျဖစ္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ စိတ္ထဲ ေဇယ်ာက 

လႊမ္းမုိးေနသည္..။ သူမ၏ မ်က္စိထဲ ေဇယ်ာ့ လီးႀကီးက မထြက္..။  မခံ၍ မျဖစ္ေတာ့…။ သူ႕ကုိ ျမန္ျမန္ ၿပီးေအာင္ 

လုပ္မွပဲ…။ ငါ သူနဲ႕ မၿပီးခ်င္ဘူး..။  မိန္းမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အေတြးအေခၚအတုိင္း  ခင္ႏြဲ႕ရီ သံုးပစ္လိုက္သည္..။  

 

``ကဲ…ပါ….ကုိ…….ပက္လက္လွန္လုိက္….`` 

 

ခင္ေမာင္လြင္ ပက္လက္လွန္လိုက္ေတာ့ သူမက ပုဆုိးကို ဆြဲ၍ ခၽြတ္လုိက္သည္..။ ေထာင္းခနဲ ထြက္လာေသာ လီးႀကီးက 

ထိပ္ႀကီး နီရဲေနသည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ လက္တစ္ဖက္က ခင္ေမာင္လြင္၏ လီးႀကီးကုိ ကိုင္၍ ဂြင္းတုိက္ေပးၿပီး…ခင္ေမာင္လြင္၏ 

ႏႈတ္ခမ္းကုိ ဖိကပ္၍ စုပ္ေပးသည္..။ ခင္ေမာင္လြင့္ လက္တစ္ဖက္က ခင္ႏြဲ႕ရီကို ဖက္ထားၿပီး လက္တစ္ဖက္ကႏုိ႕ကုိ 

လွမ္းဆြဲနယ္သည္..။  

ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း ခြာလုိက္ေတာ့ ခင္ေမာင္လြင္ ႀကဳံး၍ ထသည္..။  

 

``ကုိယ္….ၿပီးေတာင္ ၿပီးခ်င္ေနၿပီ…ကြာ….`` 

 

``ရီေလးလဲ ကုိယ္႕လုိပဲ……ကြယ္…`` 

 

ေျပာရင္း အိပ္ယာေပၚသုိ႕ ခင္ႏြဲ႕ရီက ပက္လက္လွန္ခ်လုိက္သည္..။  

 

``ကုိ…ရာ  မခၽြတ္ေတာ့ဘူးေနာ္….ဒီတုိင္းပဲ…လုပ္ေတာ့..`` 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီက ဝတ္ထားေသာ ထဘီကို ခါးထိလွန္တင္ေပးသည္..။ သူမဝတ္ထားသည္က ရွပ္အက ႌ် လက္တုိေလး 

တစ္ထပ္တည္းမုိ႕ ရင္ဘတ္က အကႌ် က်ယ္သီးေတြ ကို ျဖဳတ္ၿပီး  ႏုိ႕ႏွစ္လုံးကုိ ေဖာ္ေပးလုိက္သည္..။  ခင္ေမာင္လြင္က 

သူမ၏ လင္ဆုိေတာ့လဲ တာဝန္ေက်ရေပမည္..။  

အေတာ္႕ကုိ စိတ္ထေနပံုရေသာ ခင္ေမာင္လြင္က ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ေထာင္၍ ဒူးေထာက္ဝင္လိုက္ၿပီး လီးကုိ 

ေတ႕ကာ ေလွ်ာခနဲ သြင္းလုိက္သည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီက ေစာက္ေခါင္းထဲ ဝင္လာေသာ လီးကုိ ေစာက္ပတ္အတြင္းမွ ညွပ္၍ 

ညွစ္ေပးလုိက္သည္..။  

ခင္ေမာင္လြင္ လီးကို တဆံုးသြင္းထားရင္း ခင္ႏြဲ႕ရီကို တစ္ခ်က္ၾကည္႕ကာ.. 

 

``ရီေလးက ခေလးတစ္ေယာက္ေမြးခဲ႕ေပမဲ႕ ဗုိက္ေၾကာေတြ ျပတ္မေနေတာ့ ငါကံေကာင္းတာပဲ…`` 

 

ဟုေတြးၿပီး ခင္ႏြဲ႕ရီ ကိုယ္ေပၚသုိ႕ ေမွာက္ခ်လုိက္ကာ ႏို႕တစ္လုံးကုိ ဆြဲ၍ စို႕ရင္း ဖင္ၾကြၿပီး ေဆာင့္လိုးလုိက္သည္..။ ပထမ 

တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ခပ္ေျဖးေျဖး ေဆာင့္လိုက္ၿပီး  သည္ႏွင့္ မနားတမ္း ဒရစပ္ ေဆာင့္လိုးေတာ့သည္..။  

 

``အ….အ…..ေကာင္းလုိက္တာ…ကို 
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ရယ္….အင္း..ခ်စ္…တယ္…သိပ္ခ်စ္တာပဲ…ေဆာင့္..ေဆာင့္…..အမေလး…ကုိရယ္….`` 

 

အငမ္းမရပံုျဖင့္ ညီးကာ ညွဳသံေလး ေပးသည္..။ ပါးစပ္က မ သံေလး ေပးရင္း ခါးက ေကာ့ေကာ့တင္ေပးကာ 

ေစာက္ပတ္ထဲက လီးကုိ ညွစ္ညွစ္ေပးသည္..။  

ခင္ေမာင္လြင္ အသက္ရွဴသံေတြ ျပင္းကာ ႏွာမႈတ္သံႀကီးက တရွဴးရွဴး ျဖစ္လာသည္..။ အၿမဲ ခံေနက်မုိ႕ ခင္ေမာင္လြင္ 

ၿပီးကာနီးၿပီကို ခင္ႏြဲ႕ရီ သိလုိက္သည္..။  

လီးတစ္ေခ်ာင္းလံုးျဖင့္ အလုိးခံေနရမွေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီမွာလည္း  ဖီလင္ေတြ နဲ႕ ဆိမ္႕စျပဳလာသည္..။  မ်က္လုံးအစံုကို 

မိွတ္ထားၿပီး သူမေစာက္ပတ္ထလုိဲးေနေသာ လီးက ခင္ေမာင္လြင္၏ လီးျဖစ္ေသာ္လည္း သူမစိတ္ထဲ 

ညေနကေတြ႕ခဲ႕ေသာ ေဇယ်ာ ၏ လီးဟု စိတ္ကူးယဥ္ကာ ေနသည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ တစ္ကိုယ္လုံး ရြတက္လာသည္..။  ၿပီးလုိ႕ 

မျဖစ္ေသး…။  ခင္ေမာင္လြင္၏ လီးနဲ႕ မၿပီးခ်င္တာ စိတ္ထဲ စြဲေနသည္..။ သူ႕ကုိ ျမန္ျမန္ ၿပီးခိုင္းလိုက္မွ ျဖစ္မယ္ လို႕ 

ေတြးလိုက္သည္..။   

ခင္ေမာင္လြင္၏ တရစပ္ ေဆာင့္ခ်က္ေတြက ခုတင္ႀကီး တစ္ခုလံုး တကၽြိကၽြိ ျမည္ေနသည္..။   

 

``လုပ္….လုပ္..ကို ……ရီေလး ၿပီးေတာ့မယ္…..ျမန္ျမန္ေလး…ေဆာင့္…အား….အ….အင္း…..`` 

 

အားသြန္၍ ေဆာင့္လုိးလုိက္ေသာ ခင္ေမာင္လြင္မွာ လီးကုိ ေစာက္ေခါင္းထဲ တဆံုးထုိးႏွစ္ စုိက္သြင္းလိုက္ၿပီး 

သုတ္ေရမ်ားကုိ ပန္းထုတ္ပစ္လုိက္ေတာ့သည္..။   

ခင္ႏြဲ႕ရီ ၿပီးခ်င္စိတ္ကို မနဲ ေအာင့္ထားလုိက္ရသည္..။ ခင္ေမာင္လြင္က ခဏအၾကာ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ကုိယ္ေပၚမွ ဆင္းၿပီး 

ပက္လက္လွန္ခ်လုိက္ေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီက ထထုိင္ၿပီး ခင္ေမာင္လြင္ကို ပုဆုိး ျပန္စြပ္ေပးလုိက္သည္..။  ၿပီးေတာ့ သူမ 

ခါးထိလွန္ထားေသာ ထဘီေလးကုိ ျပန္ဆြဲခ်ရင္း အိပ္ယာေပၚ ျပန္၍ လွဲခ်လုိက္သည္..။  

ခင္ႏြဲ႕ရီ ၿပီးခ်င္ေသာ စိတ္ကို အေတာ္ပင္  ခ်ဳပ္တည္း၍ ထားလုိက္ရသည္..။ လူတစ္ကိုယ္လံုး ႏြမ္းနယ္၍ ေနသည္..။  ၁၀ 

မိနစ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ ခင္ေမာင္လြင္ထံမွ ေဟာက္သံက ထြက္လာသည္..။ 

ခင္ႏြဲ႕ရီ အိပ္ယာေပၚမွ အသာအယာထ၍ ခုတင္ေပၚမွ ဆင္းလုိက္သည္..။  ၿပီးေတာ့ ခုတင္ ေျခရင္းဖက္သို႕ လာကာ 

ထဘီေဟာင္းတစ္ထည္ျဖင့္ သူမ၏ ေပါင္ၾကားတြင္ ေပက်ံေနသည္မ်ားကုိ သုတ္သည္..။ ထုိအခိုက္မွာပင္ လမ္းေဒါင့္ဆီမွ 

ဂစ္တာတီးသံ ထြက္ေပၚလာ၍  ခင္ႏြဲ႕ရီ နားစြင့္မိလုိက္သည္.. ။  ဒီေနရာတြင္ ဂစ္တာတီးသံ တစ္ခါမွ 

မၾကားဖူးခဲ႕ပါ..။  ဂစ္တာသံေနာက္မွ သီခ်င္းသံက ထြက္ေပၚလာသည္..။  

 

``သံေယာဇဥ္….သံေယာဇဥ္…………`` 

 

``ဟင္…ဒါ..ဒါ..ေဇယ်ာ့ အသံပဲ…ပတ္ဝန္းက်င္ကမ်ား ….အို….ဒီနားမွာ အပ်ိဳေလးေတြ အမ်ားႀကီး ရိွတာပဲ….`` 

 

နားစြင့္ေနရင္း လက္ထမွဲ ထဘီျဖင့္ ေစာက္ဖုတ္ကို ဆက္၍ မသုတ္ေသးပဲ အသာအုပ္ကိုင္ထားသည္..။  နားေထာင္ရင္း 

နားေထာင္ရင္းျဖင့္ ေဇယ်ာ့ အသံမွန္းလဲ သိေနေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ စိတ္ေတြက ၾကြလာသည္..။  ေစာေစာက ခင္ေမာင္လြင္ 
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လုိးသျဖင့္ ၿပီးခ်င္ခ်င္ ျဖစ္ေနေသာ စိတ္က နနဲဲ ၿငိမ္ေနရာမွ  ဟုန္းခနဲ ထ၍ လာသည္..။  

 

``ေယာက္်ားက အသံ…`` ဆုိသည္႕အတိုင္း ခင္ႏြဲ႕ရီ ေဇယ်ာ၏ အသံကိုၾကားၿပီး စိတ္ေတြ ဟုန္းခနဲ 

ႏုိးထလာသည္..။  လက္ထမဲွ ထဘီေလးျဖင့္ ေစာက္ပတ္ကုိ ဖိဖိပြတ္သည္..။  အရသာေတြ႕လာေတာ့ မ်က္လံုးအစုံကုိ 

မိွတ္ရင္း ေဇယ်ာ၏ အသံကုိ နားစြင့္သည္..။ မ်က္လုံးထတဲြင္ေတာ့ ညေနက ျမင္ခဲ႕ရေသာ ေဇယ်ာ့ လီးႀကီးကုိ 

ျပန္ျမင္ေယာင္ေနသည္..။  

ခင္ႏြဲ႕ရီ သူမစိတ္ကို မထိန္းႏိုင္ေတာ့…။ မ်က္လံုးဖြင့္၍ ခုတင္ေပၚ လွမ္းၾကည္႕လုိက္သည္.။  ခင္ေမာင္လြင္က မွန္မွန္ႀကီး 

ေဟာက္၍ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ အံေလး တစ္ခ်က္ႀကိတ္ကာ ၾကမ္းျပင္ေပၚ 

ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ခ်လုိက္သည္..။  ၿပီးေတာ့ လက္ထမွဲ ထဘီေဟာင္းေလးကုိ ေဘးသုိ႕ခ်လုိက္ၿပီး လက္တစ္ဖက္ကုိ 

ေနာက္ျပန္ေထာက္၍ ဖင္ကုိ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ထုိင္ခ်လုိက္သည္..။ ၿပီးမွ ေပါင္ကို ကားလုိက္ကာ 

မတရားေဖာင္းတင္းလာေသာ ေစာက္ပတ္ႀကီးကုိ လက္ျဖင့္ အုပ္ကိုင္၍ ပြတ္သည္..။ ေစာက္ေစ႕ေလးကုိ 

လက္ညွိဳးထိပ္ျဖင့္  ကလိသည္..။  

နားက ေဇယ်ာ ၏ အသံကုိ အဆက္မျပတ္ နားစြင့္ ရင္း မွိတ္ထားေသာ မ်က္လုံးထမွဲာ ေဇယ်ာ့ လီးႀကီးကုိ ျမင္ေယာင္ကာ 

လက္ညိွဳးလက္ခလယ္ ပူး၍  ေစာက္ေခါင္းထဲ ထုိးသြင္း၍ ထုတ္ခ်ီသြင္းခ်ီျဖင္ ့ခပ္ၾကမး္ၾကမ္း ထုိးသည္..။  

 

``အင္း…ဟင္း…..ေဇယ်ာရယ္…..သား….ရယ္…..`` 

 

ခဏအတြင္း ခင္ႏြဲ႕ရီတစ္ေယာက္ ၿပီးခ်င္လာသည္..။ လက္ကုိ ခပ္ျပင္းျပင္း ခပ္သြက္သြက္ေလး ထုိးထဲ႕၍ လုိးသည္..။  

 

``ေဇယ်ာ….မမ..ၿပီး…ေတာ့ မယ္….အ…..အ…အား….`` 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီတစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ရႈံ႕မဲ႕၍ ဖင္ႀကီးဆတ္ခနဲ ဆတ္ခနဲ ျဖစ္ကာ ၿပီးသြားရေတာ့သည္..။  

---------------×----------------------×---------------------------- 

 

ေနာက္ေန႕တြင္ ခင္ႏြဲ႕ရီသည္ မနက္ပုိင္း ထကဲ ေဈးသုိ႕သြား၍ ညေနပုိင္းက်ေတာ့ ပ်ံက်ေဈးေလးကုိ မသြားေတာ့ေပ..။ 

ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဇယ်ာႏွင့္ မေတြ႕ရ..။  ေတြ႕ခ်င္ေသာ စိတ္က အဆမတန္ ရင္ထတဲြင္ ျဖစ္ေနေပမယ္႕ ဒီစိတ္ကုိ 

အတင္းမ်ဳိသိပ္ ခ်ဳပ္တည္းထားၿပီး ခင္ႏြဲ႕ရီသည္ ေဇယ်ာကုိ ေရွာင္ေနခဲ႕သည္..။  

ည ၉ နာရီ ထိုးၿပီ..။ သားႏွင့္ လင္ျဖစ္သူ ခင္ေမာင္လြင္တုိ႕ အိပ္၍ သြားၿပီ..။ ညေနက မေသာက္တာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ 

ခင္ေမာင္လြင္ကုိ ခင္ႏြဲ႕ရီကပင္ စကားစ၍ အရက္ေသာက္ျဖစ္ေအာင္ ဆြယ္ကာ အျမည္းေကာင္းေကာင္း လုပ္ေပးကာ 

အရက္တုိက္ခဲ႕သည္..။  ခင္ေမာင္လြင္ ဘယ္လုိနည္းနဲ႕မွ တစ္ေရး မႏုိးႏိုင္ေတာ့…။  

ခင္ႏြဲ႕ရီ တြက္ထားသည္႕အတုိင္း ည ၉ နာရီ ေက်ာ္လ်င္ ဂစ္တာသံႏွင့္ ေဇယ်ာ့ သီခ်င္းသံက ထြက္ေပၚလာသည္..။ 

ခင္ႏြဲ႕ရီ  အိပ္ယာေပၚတြင္ အသာလွဲ၍ ေဇယ်ာ၏ အသံကုိ နားစြင့္ရင္း ဖီးတက္ေနမိသည္.။  ထဘီထဲ 

လက္ထည္႕၍  ေစာက္ဖုတ္ကုိ ပြတ္သည္..။  ေစာက္ေစ႕ေလးကုိ လက္ညိွဳးထိပ္ေလးနဲ႕ ကလိသည္..။  ခဏအတြင္း 

ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးက မတရားေဖာင္း၍ ခုံးထလာၿပီး ေစာက္ရည္ၾကည္ေလးေတြက စုိရႊဲ၍ လာသည္..။  
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ေဇယ်ာ ၏ အသံကို နားစြင့္ရင္း ေစာက္ဖုတ္ကုိ ကလိလိုက္ နားလုိက္လုပ္ကာ အရသာခံေနလုိက္သည္..။  သီခ်င္း သံုးပုဒ္ 

ၿပီးေတာ့မည္..။  ေဇယ်ာ မေန႕က သီခ်င္း သုံးပုဒ္ၿပီးေတာ့ ျပန္သြားသည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ ကပ်ာကယာ အိပ္ယာေပၚမွထ၍ 

ေခါင္းဖီးၿပီး မ်က္ႏွာကုိ မိတ္ကပ္တုိ႕လုိက္သည္..။  ၿပီးေတာ့ အိမ္ေရွ႕ တံခါးကုိ အသာေလး ဖြင့္လိုက္သည္..။ 

ဒီအခိုက္မွာပင္  ဂစ္တာတီးၿပီးသြားေသာ ေဇယ်ာက လွမ္း၍ အၾကည္႕ျဖင့္ ဆံုသျဖင့္ လက္ယပ္လွမ္းေခၚလုိက္သည္…။ 

ခင္ႏြဲ႕ရီတို႕ အိမ္က ေဒါင့္အိမ္ ..။ အိမ္ေရွ႕တြင္ က ပန္းစိုက္ေရာင္းေသာၿခံရိွသည္..။  လူေနသည္႕တကဲ ဟုိတစ္ဖက္တြင္ 

ေတာ္ေတာ္ေဝးသည္..။  ေျခရင္းဘက္က လမ္း ..။ လမ္းတစ္ဖက္က အိမ္ကလည္း ေဝးသည္..။  တဲသာသာ အိမ္ေလး 

ျဖစ္၍ ၿခံစည္းရိုးပင္ေတြက တကုိဲပင္ မျမင္ရ..။ ေခါင္းရင္းဘက္ကအိမ္က လူမေန..။ အိမ္က ပ်က္စီးေနၿပီ..။ 

ဒီေန႕မီးပ်က္ေသာ ရက္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ ညဦးထကဲ ၿခံစည္ရိုးတံခါးကုိ ေစ႕ထားသည္..။ ေဇယ်ာ ဂစ္တာကုိင္၍ ၿခံစည္းရုိးတံခါးကုိ 

တြန္းဝင္လာသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ အိမ္တံခါးကုိ ျပန္ေစ႕၍ ေအာက္သို႕ ဆင္းလိုက္သည္.။  

  ေဇယ်ာက ၿခံစည္းရိုးအတြင္းဖက္တြင္ ဂစ္တာကုိ ေထာင္ခဲ႕ၿပီး ခင္ႏြဲ႕ရီဆီ ေလွ်ာက္လာသည္.။ ႏွစ္ေယာက္သား 

ေဆာင့္ေၾကာင့္ ထုိင္ခ်လုိက္ၿပီး..ေထြးေနေအာင္ ဖက္ကာ နမ္းၾကသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီတို႕ ၿခံစည္းရုိးက 

လူတစ္ရပ္ေက်ာ္ေလာက္ ရိွေသာ ဝါးကပ္ၿခံစည္းရုိး ျဖစ္သည္.။  ဒီေန႕ေတာ့  ခင္ႏြဲ႕ရီက ေဇယ်ာကုိ အတင္းႀကဳံး၍ 

ဖက္ထားမိသည္..။ 

ခင္ႏြဲ႕ရီမွာ ညအိပ္ရန္ဝတ္ထားေသာ  ရွပ္အက ႌ်လက္တုိကုိ ရင္ဘတ္ က်ယ္သီးေတြျဖဳတ္ေပးလုိက္သည္..။ ေကာင္ေလးက 

ခ်က္ခ်င္းပင္ မ်က္ႏွာကုိ ထိုးအပ္ကာ ႏုိ႕ႏွစ္လံုးကုိ ဆြဲစို႕သည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ ရင္ဘတ္ေလး ေကာ့၍ ေကာ့၍ ေပးၿပီး 

ႏုိ႕ႏွစ္လံုးကို ကေလးႏုိ႕တုိက္သလုိ လက္ျဖင့္မကုိင္ကာ တစ္လံုးၿပီး တစ္လုံး အစုိ႕ခံသည္..။  ေစာက္ေရေတြကလည္း 

တစိမ္႕စိမ္႕ ယိုစီးက်ေနၿပီ.။  

ခင္ႏြဲ႕ရီ အိမ္ေပၚသို႕ တစ္ခ်က္နားစြင့္ၾကည္႕သည္.။ လင္ျဖစ္သူ ခင္ေမာင္လြင့္ ေဟာက္သံကသာ အဆက္မျပတ္ 

ထြက္ေနသည္..။ ေဘးဘီသုိ႕ မ်က္လုံး ကစားၾကည္႕သည္..။ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလုံး ေမွာင္မဲ တိတ္ဆိတ္ေနၿပီး 

ဘာလႈပ္ရွားမႈမွ မေတြ႕ရ…။  

 

``အန္တီ႕ကုိ သိပ္ခ်စ္တာပဲ…`` 

 

``တုိ႕လဲ သားကုိ ခ်စ္တယ္… အင္း….မမလုိ႕ေခၚေတာ့ေနာ္….ခုပဲ…တို႕ကုိ မယားျဖစ္ေအာင္ 

လုပ္ေတာ့မွာမုိ႕လား….မမလဲ..ေမာင္ေလးလုိ႕ေခၚမယ္…သိလား….`` 

 

``အင္း……`` 

 

``ကဲ….လာ….`` 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီသည္ ေဇယ်ာကုိ အိမ္ေဘးသုိ႕ ေခၚလာသည္..။  အိမ္ေဘး ျမက္ႏုႏုေလးမ်ား ေပါက္ေနေသာ ေနရာေရာက္ေတာ့ 

…. 

 



မမလွလွခပ္ရြရြ Typed by –Kaungmyattun99(အခ်စ္တကၠသိုလ္) 
 

http://achittatkatho.net  Page 13 

 

``ဖင္ခ်ၿပီး ထုိင္လုိက္….`` 

 

``ေျခေထာက္ဆင္း….ဟုတ္ၿပီ….ေနာက္ကုိ တံေတာင္ဆစ္ေထာက္ၿပီး ကုိယ္ကို နနဲဲ လွဲလုိက္…ရၿပီ….ေမာင္ေလး…..`` 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီ ေဇယ်ာ၏ ပုဆိုးခါးပံုစကုိ ဆြဲဲျဖဳတ္ခ်လုိက္သည္..။ ေဇယ်ာ့ လီးႀကီးက မတ္ခနဲ ထြက္၍လာသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ 

ေဘးတြင္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ ထိုင္ေနရာမွ ငုံ႕၍ လီးကုိ လက္ဖဝါးေလးျဖင့္ အသာကုိင္ကာ ငုံ႕နမ္းသည္..။ ၿပီးေတာ့ 

နီရဲရႊမ္းစိုေနေသာ သူမႏႈတ္ခမ္းေလးျဖင့္ လီးဒစ္ႀကီးကုိ ဖြဖြေလး စုပ္သည္..။ ေဇယ်ာ တြန္႕ခနဲ တြန္႕ခနဲ 

ျဖစ္ေနသည္..။  ထုိ႕ေနာက္ လွ်ာကုိ တစ္လစ္ေလး ထုတ္ကာ ယက္ရံုမွ် မက လံုးတစ္ေနေသာ ေဂြးဥႀကီးကုိပါ ငုံ႕၍ 

နမ္းလုိက္ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ ငံုစုပ္လုိက္ လွ်ာေလးျဖင့္ ယက္ေပးလုိက္ လုပ္ေနသည္..။ 

ၿပီးေတာ့ အေမႊးေလးေတြ ခပ္ပါးပါး ေပါက္ေနေသာ ေဇယ်ာ၏ ဆီးခုံကုိပါ လွ်ာျဖင့္ ယက္သည္..။ လီးထိပ္တြင္ 

စိမ္႕ထြက္လာေသာ အရည္ၾကည္ေလးေတြက လီးတန္ႀကီးေပၚသုိ႕ လိမ္႕၍ ဆင္းလာသည္..။ ခင္ႏြဲ႕ရီ မမီွ မကမ္း 

ထုိအရည္ၾကည္ေလးေတြကို လုိက္၍ ယက္သည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ ေပါင္ၿခံတစ္ခုလံုးလည္း စိုရႊလဲို႕ ေနၿပီ…  

 

``သိပ္ခ်စ္တာပဲ….ေမာင္ရယ္….လုပ္ရေအာင္ေနာ္….မမ…မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး…..`` 

 

တုန္ခုိက္စြာ ၿငီးသံေလးျဖင့္ တစ္ခ်က္ေျပာလုိက္ၿပီး ေဇယ်ာ၏ မ်က္ႏွာကုိ ၾကည္႕ကာ ပါးျပင္တစ္ဖက္ကို ရႊတ္ခနဲ 

နမ္းသည္..။  ခင္ႏြဲ႕ရီ အံတစ္ခ်က္ႀကိတ္ခါ သူမ၏ ထဘီေလးကုိ မ၍ ေဇယ်ာ့ေပါင္ခြဆံုေပၚသုိ႕ ခြ၍ 

တက္လုိက္သည္..။  လက္တစ္ဖက္က တဆတ္ဆတ္ျဖစ္ေနေသာ ေဇယ်ာ၏ လီးႀကီးကုိ အသာထိမ္း၍ ဆုပ္ကုိင္ကာ 

စုိရႊဲေနေသာ သူမေစာက္ပတ္ဝတြင္ ေတ႕ကာ ေစာက္ေစ႕ထိပ္ကုိ လီးဒစ္ႀကီးျဖင့္ ပြတ္လိုက္ၿပီးမွ အထဲသို႕ဝင္ေအာင္ 

ဖိခ်သြင္းယူလုိက္သည္..။  အားရေက်နပ္သြားေသာ ပီတိအဟုန္က ခင္ႏြဲ႕ရီ တစ္ကုိယ္လံုး ပ်ံ႕ႏံွ႕၍ သြားသည္..။ 

ေဇယ်ာ၏ ဆီးခံုႏွင့္ သူမ၏ ေစာက္ပတ္ဝတုိ႕ဖိကပ္၍ လီးတစ္ေခ်ာင္းလုံးကုိ ေစာက္ပတ္ထဲ သြင္းထားၿပီး ဖင္ကို ႏဲွ႕ကာ 

လွည္႕ေပးသည္..။  

 

``မမရယ္….ဟင္း…ဟင္း….`` 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီ ဖင္ကိုႂကြၿပီး တစ္ခ်က္ခ်င္း လိုးသည္..။ ခင္ႏြဲဲ႕ရီ၏ ေစာက္ေခါင္းထတဲြင္ အရည္ေတြက မတရား ထြက္ေနသျဖင့္ 

တဘြတ္ဘြတ္ အသံေတြက ထြက္ေပၚ၍ ေနသည္..။  ေဇယ်ာက လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏  ႏုိ႕ႏွစ္လံုးကို တစ္လံုးၿပီး 

တစ္လံုး ကိုင္သည္..။ ျဖစ္ညွစ္သည္..။ ႏို႕သီးေလးေတြကို ေခ်ေပးသည္..။  

လုိးေနေပမဲ႕ ခင္ႏြဲ႕ရီ မ်က္လံုးကုိ မွိတ္မထားပါ..။ ရမၼက္ထန္ေသာ မ်က္လံုးအစံုျဖင့္ ေဇယ်ာ၏ မ်က္ႏွာေခ်ာေခ်ာေလးကုိ 

ၾကည္႕ကာ အားပါးတရ ေဆာင့္၍လုိးသည္..။  

 

``ေမာင္ရယ္…..ေမာင္….ဟင္းဟင္း….အင္း…ေအာက္ကေန 

ပင့္ေပး…..ပင့္ေပးပါလား…ေမာင္….အင္း……ဟင္း…..ေကာင္းလိုက္တာ….ကြယ္…..`` 
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ရမၼက္ေတြ ဆူေဝလာေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီ အားမရႏုိင္ ျဖစ္လာရသည္..။  ေဇယ်ာကလည္း ေအာက္က ပင့္တင္ကာ 

ေဆာင့္ေပးသည္..။ လူပ်ဳိေပမဲ႕ ၾကည္႕ဖူးေသာ အေခြေတြက မနည္းေတာ့..။ ေစာက္ေခါင္းထတဲြင္ လီးကေခ်ာင္သလုိ 

ျဖစ္ေနေပမယ္႕ ခင္ႏြဲ႕ရီ အေတာ္ပင္ ေက်နပ္အားရျဖစ္ေနမိသည္..။  မၾကာမီ ခင္ႏြဲ႕ရီ တစ္ကိုယ္လုံး ဆိမ္႕တက္လာသည္..။  

 

``ေက်ာခ်ၿပီး လွလဲိုက္….`` 

 

ေဇယ်ာေထာက္ထားေသာ တံေတာင္ဆစ္ကုိျဖဳတ္၍ ေက်ာကုိ ခ်လုိက္ေတာ့ ခင္ႏြဲ႕ရီက ေဆာင့္ေၾကာင့္အေနအထားမွ 

ဒူးေထာက္ခ်လိုက္ၿပီး ေဇယ်ာ၏ အေပၚသုိ႕ ေမွာက္ခ်ကာ ဖက္လိုက္ၿပီး ဖင္ၾကြ၍ ေဆာင့္သည္..။ ေဇယ်ာကလည္း 

မတတ္တတတ္ႏွင့္ ေအာက္မွ ပင့္ေဆာင့္ေပးသည္..။  

 

``အား…..ေမာင္…..ေမာင္ရယ္….မမ ၿပီး……အား…..ၿပီး ၿပီ….အား…….အား….`` 

 

``အ…မမ….အင္း…….`` 

 

ႏွစ္ေယာက္စလံုး ၿပိဳင္တူၿပီးကာ အရည္မ်ား အိုင္ထြန္းသြားသည္..။ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ တစ္ေယာက္ကို 

တစ္ေယာက္ လြတ္ထြက္သြားမွာ စိုးသည္႕အလား အတင္းဖက္၍ အငမ္းမရ နမ္းလုိက္ၾကပါေတာ့သည္..။ 

 

---------------×---------------------------×-------------------- 

 

ခင္ႏြဲ႕ရီႏွင့္ ေဇယ်ာတုိ႕ ညစဥ္ ပံုစံမ်ဳိးစံု ႏွင့္ ေတြ႕ခဲ႕ လုိးခဲ႕ၾကသည္မွာ  ၾကာခဲ႕ၿပီ…။  အရက္ကုိ ႀကိဳက္ေသာ္လည္း မိန္းမက 

တားသျဖင့္ မေသာက္ပဲ ေနခဲ႕ရေသာ ခင္ေမာင္လြင္မွာလည္း  မိန္းမက လုိလိုလားလား ရွိသျဖင့္ ေန႕စဥ္ 

ေသာက္ခဲ႕သည္မွာ မ်က္ႏွာပင္ အမ္းတမ္းတမ္း ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ..။  

ျပဴတင္းေပါက္ ကုိ မ်က္ႏွာေပး၍ ရပ္ေနေသာ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ေနာက္သို႕ ခင္ေမာင္လြင္ က တုိးကပ္လုိက္ၿပီး သူမ၏ 

တင္သားအစံုကုိ လက္ဖဝါးႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကုိင္လုိက္သည္..။  

 

``ရီေလး ေတာ္ေတာ္ေလး က်သြားတယ္ေနာ္… ေနေရာ ေကာင္းရဲ႕လား….`` 

 

``ေကာင္းပါတယ္…ကုိရဲ႕…ရီေလး အသက္လဲ ျပန္ၾကည္႕အံုးေလ…၊ ၃၅  ထဲ ေရာက္ေနၿပီ…ၿပီးေတာ့ 

အိမ္ေထာင္က်တာလဲ ၁၃ ႏွစ္ထဲ ေရာက္ေနၿပီဟာ….`` 

 

``အင္း……..`` 

 

``ၿပီးေတာ့ ရီေလးက ဟိုကိစၥကုိ သိပ္ၿပီး စိတ္မသန္လို႕ ဒီေလာက္ တင္ေနတာ…ဟုတ္ဖူးလား….ကုိရဲ႕….``  
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ဟုတ္ဖူးလား ဟု ၿပီတီတီေလး လွည္႕ေျပာလုိက္ေသာ ခင္ႏြဲ႕ရီ၏ ပါးေလး တစ္ဖက္အား ခင္ေမာင္လြင္က ရႊတ္ခနဲ 

ေနေအာင္ နမ္းလုိက္ပါေတာ့သည္..။ 

 

×××××××××××××××××××----------------××××××××××××××××× 

 

ၿပီးပါၿပီ….။ 


