
ည (၁၁) နာရီ မေက်ပြဲ ၊ ေရး - ခ်မ္းေျမ႕သာစံေမာင္ေမာင္နံွ 

 

ကာမတဏွာဇာတ္ဟူသည္ စၾကာဝဠာ ကမၻာေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး မူလအရင္းခံဇာတ္ 

ျဖစ္၏။ ထုိကာမတဏွာႏွင့္အတူ အေမွာင္ဖံုးျခင္း၊ အလင္းကြယ္ျခင္း တည္းဟူေသာ 

အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာ ဇာတ္သည္ ခြဲျခား၍ မရေလာက္ေအာင္ စည္းလံုးညီညြတ္ၾကသည္။  

ပုိးမႊားတိရစၧာန္အစ၊ လူသားအလပ္ နတ္ေဒဝတာ အဆံုး ဖုိမသတၱဝါ အားလံုးတုိ႕သည္ 

ကာမဆက္ဆံျခင္း ၊ ကာမအရသာယူျခင္း ၊ ကာမသုခ ခံစားရျခင္းမွ 

မကင္းလြတ္ႏုိင္ၾကေပ..။  

ယုတ္စြအဆံုး ဖိုမစံုတြဲ၍ ကာမအရသာကုိ ခံစားခြင့္ မရလွ်င္ေတာင္ မိမိ၏ 

ဖုိမအဂၤါတို႕ကုိ လႈံ႕ေဆာ္ ႏိႈက္ဆြ ကလိ၍ ကာမဆႏၵ ေျပၿငိမ္းမႈကုိ ဖီးတက္ၾကသည္သာ  

ျဖစ္ၾက၏။ အဆင့္ျမင့္ လူသားတုိ႕မွာ အခ်စ္ဟူေသာ ယဥ္ေက်းေသာ 

စကားလံုးအားကုိးျဖင့္ အိမ္ယာတည္ေဆာက္မႈ ျပဳၾကသည္။  

ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ ဖုိႏွင့္မ လြတ္လပ္စြာ ကာမဆက္ဆံလုိေသာေၾကာင့္ပင္ 

ျဖစ္ေတာ့သည္။  

ဤကား ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းက တရားဝင္လက္ခံထားေသာ ဓမၼတာကိစၥျဖစ္၏။ 

မည္သူမွ် အျပစ္မေျပာၾက..။ အျပစ္ဟု ယိုးမယ္မဖြဲ႕ၾကပါ..။  သဘာဝ အသိျဖင့္ 

နားလည္မႈေပးႏုိင္ၾက၏။  

ထုိသို႕မဟုတ္ဘဲ မိမိလင္၊ မိမိမယားကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး 

ကာမစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ေတာ့ အဓမၼကာမ(သုိ႕) ကာေမသုမိစၧာစာရဟု 

သတ္မွတ္ထားၾကသည္။  



ထုိသို႕သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါလ်က္ ထုိစည္းကမ္းကုိ ေပၚေပၚတင္တင္တစ္ပုိင္း၊ 

မေပၚမလြင္ တစ္ဖံု ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေနၾကေသာ 

ေယာက်္ားမိန္းမတုိ႕မွာ ဤေလာကႀကီးတြင္ ဒုႏွင့္ေဒး ရိွေနပါသည္။  

ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ရိွ၏။ ေနရာတုိင္းမွာ ရိွ၏။ အနႏၲေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး အဝိဇၨာ 

၊တဏွာတည္းဟူေသာ မူလဇာတ္ႀကီးက အုပ္စုိးလႊမ္းၿခဳံထားေသာေၾကာင့္ ဟု 

အေျဖထြက္ပါသည္။  

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ကုိေပါစိန္သည္ မၾကည္ရိွန္ကုိ ..ကုိေမာင္ထြန္းလက္ထမွဲ လုယူလာခဲ႕၏။  

ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ တရားဝင္လက္ထပ္ယူသည္ကား မွန္ေပမယ္႕.. 

ထုိအေျခအေနေရာက္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ အရင္းတည္ခဲ႕ၾကသည္။  

ဝဋ္ဆိုသည္မွာ လည္တတ္ေသာ သဘာဝရိွသည္ႏွင့္အညီ ယခုတစ္ဖန္ ကုိေပါစိန္ 

တရားဝင္လက္ထပ္ယူထားေသာ မၾကည္ရိွန္ကုိလညး္ ထြန္းထြန္းက ကာမစည္းကမ္း 

ေဖာက္ဖ်က္၍ ပစ္ပစ္ခတ္ခတ္ႀကီး လိုးေနပါေတာ့သည္။  

အိမ္ေပၚထပ္ရိွ အခန္းထတဲြင္ မၾကည္၇ိွန္ ေယာက္်ား ကိုေပါစိန္တစ္ေယာက္ ကာမဒဏ္၊ 

အရက္ဒဏ္ပိ၍ အားအင္ခ်ိနဲ႕ကာ အိပ္ေမာက်လ်က္ ရိွ၏။  

အရြယ္ကစကားေျပာလာၿပီျဖစ္၍ ငယ္ငယ္ကလုိ ကာမဆက္ဆံႏုိင္စြမ္း မရိွေတာ့.။ 

စိတ္ထန္သေလာက္ ရုပ္ခႏၶာက သိပ္မဟန္လွေတာ့ေပ..။ ထုိ႕အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အလြန္အကၽြံ ေသာက္လာခဲ႕ေသာ အရက္ဒဏ္က ခႏၶာကုိယ္ကလီစာ 

အစိတ္အပုိင္းတုိ႕ကုိ ပ်က္စီးေစခဲ႕ၿပီ..။   



အရက္တန္ခုိးေၾကာင့္ အားအင္တုိးပြားသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း 

အရက္အရိွန္ကုန္ေသာအခါ တစ္ကုိယ္လုံး မလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ေပ..။  ယေန႕ ကုိေပါစိန္ 

သူ႕မိန္းမကုိ ကာမဆက္ဆံေသာ အခ်ိန္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားခဲ႕သည္။ မေန႕ညက 

ဖဲဝိုင္းတြင္ မုိးလင္းခဲ႕သည္။  တစ္ညလံုးလည္း အရက္ေသာက္ခဲ႕၏။  

တစ္ေရးမွ မအိပ္ရေသးခင္ မိန္းမေစာက္ဖုတ္ကုိ အားရပါးရ လုပ္ခဲ႕ျပန္သည္။  

ထုိ႕ေနာက္ တေရးတေမာ အိပ္ၾက၏။ ႏုိးလာျပန္ေတာ့ ကာမပုိးက ျပန္ၾကြလာျပန္သည္။  

သည္ေတာ့ ဆက္ေသာက္ဆက္လုိးၾကျပန္သည္။  

ဗလရုပ္ဟု ေခၚဆုိအပ္ေသာ သုတ္ေရေတြကုိ ေတာ္ေတာ္ေလး 

ျဖဳန္းတီးလုိက္ရသည္႕အတြက္ ကိုေပါစိန္တစ္ေယာက္ ေလာကႀကီးႏွင့္ တဒဂၤ 

အဆက္ျပတ္ခါ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသုိ႕ ေရာက္သြားရပါေတာ့သည္။ 

ထုိအခုိက္ ထြန္းထြန္းႏွင့္ သူ႕မိန္းမတုိ႕ ေအာက္ထပ္အဖီထဲတြင္ ကာမႏွစ္ပါးသြား 

ဇာတ္ႀကီး အပီခင္းက်င္း ေနၾကသည္ကုိ ကိုေပါစိန္တစ္ေယာက္ေတာ့ လံုးဝ 

မသိႏုိင္ပါေတာ့ေခ်..။ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

မေန႕ညက ေဖာင္စီးလက္ဖြဲ႕အတြက္ မိန္းမရွာရာ မထင္မွတ္ဘဲ မၾကည္ရိွန္ႏွင့္ 

ေတြ႕ခဲ႕ၾကသည္။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည္႕ညသည္ နကၡတ္စံု ေဆးေပါင္းခသိဒၵိဝင္ေသာ 

ညျဖစ္ေၾကာင္း သူၾကားသိဖူးပါသည္။  



ထုိ႕ေၾကာင့္ မၾကည္ရိွန္ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးသည္ သူ႕အတြက္ မုိးေပၚက် ပံ႕သကူ 

ေစာက္ဖုတ္ႀကီး ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ လက္ဖြဲ႕အတြက္ သိဒၵိထက္ျမက္ရန္ 

ေစာက္ဖုတ္ကုိ လိုးမိရာမွ အခုေတာ့ စြဲလန္းသြားခဲ႕ရၿပီ..။ 

မၾကည္ရိွန္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္မလုိးခင္မွာ မတင္ရီမကို ဘူတာလုိက္ပုိ႕ရင္း 

အျပန္လွည္းေပၚမွာ လိုးခဲ႕ၾကေသးသည္။ မၾကည္ရိွန္ေစာက္ဖုတ္ႀကီးက 

မတင္ရီမေစာက္ဖုတ္ထက္ ဆြဲငင္အားေကာင္းလွေသာေၾကာင့္ မတင္ရီမကို 

လုိးခြင့္ရပါလွ်က္ ပစ္ထားခဲ႕ကာ မၾကည္ရိွန္ထံသို႕ ဆိုက္ဆုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ႀကီး 

ေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။  

ထြန္းထြန္းလည္း ေကာင္းေကာင္းအိပ္ရေသးသည္မဟုတ္..။ မေန႕ညကလည္း 

မႏၲာန္ရြတ္ဖတ္ရသည္႕ကိစၥ..။ ေဖာင္စီးလက္ဖြဲ႕ကိစၥႏွင့္ မုိးလင္းခဲ႕သည္။ 

ေန႕လည္ကေတာ့ တေရးတေမာ ေခတၱာအိပ္လုိက္ရပါေသး၏။ သို႕ေသာ္ မတင္ရီမက 

ည(၁၁)နာရီအေရာက္ ဘူတာလုိက္ပုိ႕ပါဆုိ၍ ပုိ႕ေပးရသည္။ အျပန္တစ္လမ္းလံုး 

လွည္းေပၚတြင္ လိုးခဲ႕ၾကသည္။ ရြာနားေရာက္မွ လုိးပြဲႀကီး ၿပီးဆံုးခ႕ဲသည္။  

ထုိမွတစ္ဖန္ မၾကည္ရိွန္ထံသို႕ အေရာက္လာခဲ႕ရာ သန္မာထြားႀကိဳင္းလွေသာ 

လူပ်ဳိရုိင္းေပမုိ႕ အားမာန္အျပည္႕ျဖင့္ ထိထိမိမိႀကီး လုိးႏုိင္ဆျဲဖစ္ေနပါသည္။  

မၾကည္ရိွန္ကို ခံုေရွ႕ေနာက္တန္း ေက်ာေပးခုိင္းၿပီး မတ္တတ္ရပ္လ်က္ လိုးလာခဲ႕ရာ 

မၾကည္ရိွန္ကသာ တစ္ခ်ီၿပီးသြားသည္။ ထြန္းထြန္းက 

မၿပီးေသး..ေဆာင့္လိုးေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္၏။  

ေစာက္ဖုတ္အံုႀကီးတစ္ခုလံုး ေယာင္ကိုင္းဖူးၾကြလာသည္႕တုိင္ မၾကည္ရိွန္ကလည္း 

အရႈံးမေပးေသး..၊ အေၾကာကလည္းသန္၊ ေဇာကလည္း ထန္ေနဆဲ ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

ေဆာင့္ခ်က္ေတြက ျပင္းထန္လြန္းသည္႕အတြက္ အလႈပ္အၾကြေတြ မ်ားလြန္းရကား 

ဖင္တစ္ခုလုံးက်ိန္းေနၿပီ..။  



 

“ ေမာင္ေလး…ေမာင္ေလး…ပံုစံတစ္မ်ဳိး ျပင္လုိးအံုးကြာ… မမ ဖင္ေတြ ႀကိမ္းလွၿပီ…” 

 

“ အင္း အငး္… ရပါတယ္… ရတယ္…” 

 

ရတယ္ ရတယ္ဟုေျပာၿပီး ထြန္းထြန္းက သူ႕လီးတန္ႀကီးကုိ မႏႈတ္ေသးဘဲ 

အခ်က္ႏွစ္ဆယ္ခန္႕ ေဆာင့္ေနေသးသည္။  

 

“ ဖြတ္…ဖြတ္….ျပြတ္….ဖြတ္…စြပ္……ဖြတ္……..”  

 

“ အမေလး…ကၽြတ္..ကၽြတ္…အင့္…အေမ႕..ဟင္း အင္း…ကၽြတ္…ကၽြတ္………” 

 

ေကာင္းလုိက္သည္႕လုိးခ်က္ေတြက မၾကည္ရိွန္တစ္ကိုယ္လံုး အီစိမ္႕ေနပါေတာ့သည္။  

 

“ ကဲ…ဘယ္လုိ ခံခ်င္တာလဲ…ေျပာ………” 

 

“ ေအာ္………ေျပာေလ…….” 

 



ထြန္းထြန္းက သံုးေလးခ်က္ေလာက္ ေညွာင့္ရင္း ေမး၏။ ထြန္းထြနး္လီးမွာ 

အာဂလီးႀကီးျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ သုတ္ေရမထြက္ေအာင္ 

ထိန္းထားႏုိင္ရံုမက လီးတန္ႀကီးမွာလည္း သံမဏိေခ်ာင္းႀကီးကဲ႕သို႕ 

မာေက်ာေတာင့္တင္းေန၏။  အမ်ားၾကားဖူးသည္႕ ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ ရိွသည္..။  

တစ္ေန႕ … မိညိဳႏွင့္ သူ႕သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္တုိ႕ သံုးေယာက္သား 

လင္ခန္းမယားခန္း ျခင္ေထာင္ဇာတ္လမ္းေတြကုိ တစ္တစ္ခြခြ ေျပာေနၾက၏။ 

သူတို႕သံုးေယာက္ထဲတြင္ မိညိဳက အိမ္ေထာင္သက္ အရင့္ဆံုး ျဖစ္၏။  

သူငယ္ခ်င္းမတစ္ေယာက္က သူ႕ေယာက္်ားလီးမွာ တုတ္တိုႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း..၊ 

တုိေပမယ္႕ တုတ္သည္႕အတြက္ ခံရတာ အရသာရိွေၾကာင္း ၾကြား၏။ ထုိအခါ 

တစ္ေယာက္ကလည္း အားက်မခံ သူမေယာက္်ားလီးကေတာ့ အလြန္ရွည္ေၾကာင္း ၊ 

ေဆာင့္လိုးလွ်င္ သားအိမ္ဝကုိ ဒုတ္ခနဲ ဒုတ္ခနဲ ေဆာင့္မိ၍ အီဆိမ္႕ေနေအာင္ 

ေကာင္းေၾကာင္း၊ သူမကလည္း ေကာ့ေကာ့ေပးေၾကာင္း..၊ ထိုအခါ 

လီးတုတ္တို၏မယားကလည္း အားက်မခံ သူမကေတာ့ ဖင္ဆုံႀကီးကုိ စေကာဝိုင္းသလုိ 

ဝုိက္၍ဝုိက္၍ ေမႊ႕၍ခံေၾကာင္း ၊ လီးႀကီးက တုတ္တုိႀကီးမုိ႕ ေစာက္စိကုိပါ ထိသျဖင့္ 

မူးေမ႕မတတ္ ေကာင္းလွေၾကာင္း ေျပာ၏။  

သူတို႕စကားကုိ မညိဳကၿပဳံး၍ နားေထာင္ေနသည္။ ထုိစဥ္ တစ္ေယာက္က .. 

 

“ ဟဲ႕ ေကာင္မ ေျပာေလ…၊ နင့္ေယာက္်ား လီးကေရာ ဘယ္လုိလဲ..၊ 

လီးတုိလား..လီးရွည္လား…ေျပာေျပာ…ေကာင္မ…” 

 

“ေအာင္မယ္… ေစာက္ႀကီးေစာက္က်ယ္နဲ႕ ညည္းတုိ႕က လီးဘယ္ႏွစ္ေခ်ာင္း 

အလိုးခံဘူးလုိ႕လဲ..” 



 

“ ဟဲ႕… ကုိယ္ယူထားတဲ႕ ေယာက္်ား လီးတစ္ေခ်ာင္းတည္းေပါ႕…ဟဲ႕…” 

 

“ ေအး…ငါက နင္တုိ႕ထက္သာတယ္ သိလား..၊ လီးအေခ်ာင္း ၂၀ ေလာက္ခံဖူးတယ္..၊ 

လီးတုတ္၊ လီးရွည္၊ လီးပိန္၊ လီးေကာက္၊ ဒစ္ဖံုး ၊ ဒစ္လန္၊ လီးညိဳ၊ လီးမဲ၊ အဖ်ားရွဴး.၊ 

အရင္းတုတ္၊ အဖ်ားအရင္းရွဴး အုိေအ…စံုေနတာပါပဲ…” 

 

“ ေကာင္မ…ညည္းတကယ္ ေျပာေနတာလား…” 

 

“ တကယ္ေပါ႕ဟဲ႕…ဒီမယ္ ၾကည္႕ပါလား…ငါ႕ေစာက္ဖုတ္ကို ၿပလဲန္ေနၿပီ သိလား..” 

 

မိညိဳက ထမီကုိ လွန္ျပသည္။ ဟုတ္ေလာက္သည္။ 

ေစာက္ဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႀကီးေတြက ၿပလဲန္ေနၿပီး ညိဳမဲေန၏။ 

လီး၏ဒဏ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ္႕မည္..။  

 

“ အင္း…ဒီကိစၥမွာေတာ့ ညည္းက ဒုိ႕ရဲ႕ဆရာမႀကီးေပါ႕ေလ…၊ 

ေျပာပါအံုးေအ..ေကာင္မရဲ႕…ဘယ္လီးမ်ဳိးက အေကာင္းဆံုးဆုိတာ…” 

 

ထုိစဥ္ မိညိဳက ဆရာမႀကီးဟန္ အၾကည္႕ျဖင့္ …. 



 

“ တိုသည္ရွည္သည္ ထိုႏွစ္လီ မိညိဳမသိ..၊ ၾကာၾကာစိမ္လုိး ထုိလီးမ်ဳိး အဖုိးထုိက္တန္၏ 

..တဲ႕ေဟ႕.. မွတ္ထား ေကာင္မေတြ….” 

 

ထုိပံုျပင္အရဆိုလွ်င္ ထြန္းထြန္းလီးမွာ အဖုိးထုိက္တန္ေသာ ေတာ္ဝင္လီးမ်ဳိး 

ျဖစ္ပါသည္။ စိမ္လိုးခ်က္ကေတာ့ အံ႕မခန္းပင္..။ ထို႕အျပင္ အရွည္ ရွစ္လက္မ၊ 

လံုးပတ္အတုတ္က  ၇ လက္မနီးနီးရိွရာ အဘယ္မွ် ေက်နပ္အားရစရာ 

ေကာင္လွမည္နည္း..။  

 

“ ေဟာဗ်ာ…ေျပာေလ မမရဲ႕… ဘယ္ပံုစံမ်ဳိး လုိးေပးရမွာလဲ.. ၊ ကဲဗ်ာ…ရႈပ္တယ္.. 

မမလက္ႏွစ္ဖက္က က်ဳပ္လည္ပင္းကုိ ၿမၿဲမဖဲက္ထား..” 

 

မၾကည္ရိွန္က ထြန္းထြန္းေျပာသည္႕အတုိင္း လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ထြန္းထြန္း၏လည္ပင္းကုိ 

ခ်ိတ္ေပးထားလုိက္၏။ ထိုစဥ္ ထြန္းထြန္းက ဒူးေခါင္းေကြးေအာင္ လက္လွ်ဳိၿပီး 

ပင့္မလုိက္သည္။  

မၾကည္ရိွန္ကိုယ္လံုးႀကီးက အထက္သုိ႕ေျမာက္ပါလာ၏။ ေစာက္ဖုတ္ႏွင့္ 

လီးတန္ႀကီးမွာလည္း တပ္လ်က္သားျဖစ္သည္။  သန္မာလုိက္သည္႕ ထြန္းထြန္း…၊ 

သူ႕ကို္ယ္လံုးႀကီး မထားတာမ်ား ေက်ာ့လုိ႕…။  

မၾကည္ရိွန္ကိုယ္လံုးႀကီးကုိ ေပြ႕မထားရသျဖင့္ ထြန္းထြန္းဘက္ကေတာ့ 

မည္သည္႕လႈပ္ရွားမႈမွ မလုပ္ႏုိင္ေပ..။ မၾကည္ရိွန္တစ္ေယာက္တည္းသာ 



ထြန္းထြန္းလည္ပင္းကုိ ယီးေလးခုိလ်က္ ဖင္ဆံုႀကီးကုိ ၾကြ၍ၾကြ၍ 

ေဆာင့္ေဆာင့္လုိးခ်ေပးေနပါေတာ့သည္။  

 

“ ဘြတ္…ဗလြတ္…ျပြတ္….ဘြတ္…..ပလပ္…ျပြတ္….” 

 

လည္ပင္းကုိ ယီးေလးခုိ..ေလထမွဲာ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေဆာင့္လိုးရသည္မုိ႕ 

ကာမဂီတသံစဥ္ေတြက  ၿမိဳင္ဆိုင္ ဆန္းသစ္လ်က္ ရိွ၏။ မၾကည္ရိွန္ခမ်ာမွာလည္း 

မီးကုန္ယမ္းကုန္ ေဆာင့္လ်က္ ထြန္းထြန္းလဲသြားမည္ စုိး၍ မွန္မွန္ေလးသာ 

ေဆာင့္ခ်ေပးပါသည္။  

စုိ႕စုိ႕ပုိ႕ပုိ႕ႀကီးနဲ႕ အီစိမ္႕ေနေသာ ကာမအရသာႀကီးက မၾကည္ရိွန္တစ္ကိုယ္လံုး 

စိမ္႕ထံုေနပါေတာ့သည္။  ေစာက္ဖုတ္ႀကီးအတြင္းမွာလည္း လိႈက္ခနဲ လိႈက္ခနဲ 

ၾကြၾကြတက္လာေနရ၏။  

သံမဏိေခ်ာင္းႀကီးကဲ႕သုိ႕ မာတင္းေနေသာ လီးတန္ႀကီးကုိ ႏူးညံ႕သေလာက္ 

သန္မာေသာ အဖုတ္ၾကြက္သားေတြက ညွစ္၍ညွစ္၍ ေပးေနသည္။ ထိုအေတြ႕ထူးက 

ထြန္းထြန္းလီးထိပ္ႀကီးတဝိုက္ကုိ ယားၾကြက်ဥ္စိမ္႕ေနေစ၏။ သုိ႕ေသာ္ လေရပူေတြ 

ပန္းမထြက္ရေလေအာင္ ထြန္းထြန္း ေတာင့္ခံထားပါသည္။  

ဤသုိ႕ျဖင့္ အိမ္ကုိ တစ္ပတ္ ပတ္မိသြားသည္။ ထြန္းထြန္း ေစာေစာက 

ခံုေရွ႕တန္းေပၚတြင္ မၾကည္ရိွန္ကုိ ကန္႕လန္႕ျဖတ္အေနအထားျဖင့္ လဲွသိပ္ေပးလုိက္၏။ 

မၾကည္ရိွန္ ဒူးႏွစ္ေခ်ာင္းကုိလည္း ေဘးသုိ႕ၿဖကဲားထားလုိက္သည္။ တစ္ဝက္ေလာက္ 

ကၽြတ္ထြက္လာေသာ သူ႕လီးတန္ႀကီးကုိ ဆီးခံုခ်င္း ထိမိသည္အထိ ဖိကပ္လုိက္သည္။ 



ေခတၱခဏ ၿငိမ္ေနလိုက္ၿပီး.. လီးႀကီးကုိ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ ျပန္ထုတ္လုိက္သည္။ 

ၿပီးေတာ့ ျပန္သြင္းသည္..။  ဤသုိ႕ မွန္မွန္ညွင္းညွင္း အသြင္းအထုတ္ 

ေလးငါးခါေလာက္ လုပ္ေပးၿပီးေနာက္ အရိွန္ရလာေသာ အျမန္ရထားႀကီးပမာ 

ခပ္သြက္သြက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေဆာင့္ပါေတာ့သည္။  

 

“ ဖြတ္…ျပြတ္…ပလြတ္…ဖြတ္…ပလြတ္…စြပ္….ဖြတ္……..” 

 

“ ျပြတ္…ဖြတ္…..စြပ္….ဖလြတ္….ဘြပ္………” 

 

“ အမေလး..ေတာ့… အီး ..ရီွး….အမေလး..ေလး… အင့္…အေမ႕…. 

အမေလး…အား..အား…….အင့္ ရီွး…ကၽြတ္..ကၽြတ္….. ” 

 

ထြန္းထြန္းေဆာင့္ခ်က္ေတြက မီးပြင့္မတတ္ ျပင္းထန္လွသည္။ မၾကည္ရိွန္ 

လက္ႏွစ္ဖက္ကလည္း ထြန္းထြန္းလက္ႏွစ္ဖက္ကို ကုတ္ဖက္ထားသည္။  ၿပီးေတာ့ 

ဖင္ႀကီးကုိ ေကာ့ေကာ့ၿပီး ထုိးခံသည္။  

ဤသုိ႕ အလိုးအေဆာင့္ အေကာ့အပင့္ေတြျဖင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ႀကီး လိုးခံေနၾကရာ 

အခ်က္ေပါင္းစြာ ေဆာင့္အၿပီးတြင္ မၾကည္ရိွန္တစ္ကိုယ္လံုး ဓါတ္လုိက္သလုိ 

တဆတ္ဆတ္ တုန္လႈပ္လာကာ ႏွာေခ်သကဲ႕သုိ႕ ဆတ္ခနျဲဖစ္သြားၿပီး ေစာက္ေရပူေတြ 

ဗြက္ခနဲ ဗြက္ခနဲ ပန္းထြက္လာပါေတာ့သည္။ ေစာက္ဖုတ္အတြင္းသားေတြလည္း 

တဆတ္ဆတ္ လႈပ္ေနသည္..။  



မေန႕ညက အေတြ႕အႀကဳံအရ မၾကည္ရိွန္ ၿပီးၿပီဆုိတာ ထြန္းထြန္း သိလိုက္ေပသည္။  

သည္ေတာ့ သူ႕စိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး ခပ္သြက္သြက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း 

ေဆာင့္လိုးပါေတာ့သည္။  

လီးေခ်ာင္းႀကီးတစ္ခုလံုး တဖ်င္းဖ်င္း ယားၾကြလာသည္။ ထိုစဥ္ ခႏၶာကုိယ္ သိမ္႕ခနဲ 

ၿငိမ္႕ခနဲ ျဖစ္သြားၿပီး သုတ္ေရပူေတြ ဗ်င္းခနဲ ပန္းထြက္လာသည္။  

လေရထြက္ေနရင္း ေဆာင့္လ်က္ရိွရာ တစ္ကုိယ္လံုး သိမ္႕ခနဲ သိမ္႕ခနဲ 

လႈပ္ခါသြားသည္။  ဤအခ်ိန္တြင္  ျဖစ္ေပၚေသာ ကာမအရသာသည္ 

အရသာတကာတုိ႕တြင္ အထူးျခားဆံုးေသာ အရာ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။  

ထြန္းထြန္းက ေဆာင့္ေနတာကုိ လံုးဝရပ္ပစ္လုိက္ၿပီး ေႏြးေထြး၇ိွန္းျမေသာ 

ေစာက္ေခါင္းႀကီးထဲတြင္ သူ႕လီးႀကီးကုိ စိမ္လွ်က္ ဇိမ္ႏွင့္ မိွန္းေနပါသည္။  

မၾကည္ရိွန္ကလညး္ စကားမေျပာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေနသည္႕အတြက္ 

မ်က္လံုးေမွးစင္းၿပီး ကာမအရသာကုိ အျပည္႕အဝ ခံယူေနပါေတာ့သည္။  

ကာမအရသာကုိ ဇိမ္ႏွင့္ ခံစားေနၾကစဥ္……. 

 

“ ဝုန္း….ဂလံုး…ဖုန္း…………….” 

 

ဟူေသာ အသံႀကီးေၾကာင့္ ထြန္းထြန္းတစ္ေယာက္ သူ႕လီးတန္ႀကီးကုိ ျဗဳန္းခနဲ 

ဆြဲခၽြတ္လုိက္ၿပီး မၾကည္ရိွန္ကုိပါ ေပြ႕ထူလိုက္သည္။ မၾကည္ရိွန္က ေျပေလ်ာ့ေနေသာ 

ထမီကို ကမန္းကတန္း ျပင္ဝတ္လိုက္ၿပီး အေပၚထပ္သုိ႕ ေျပးတက္သြားသည္..။  

ထြန္းထြန္းကလည္း မလွမ္းမကမ္းက ကပ္လုိက္ပါသြားသည္..။  



အေပၚထပ္ေရာက္ေသာအခါ ကိုေပါစိန္တစ္ေယာက္ ခုတင္ေပၚက လိမ္႕က် 

ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ပက္လက္ႀကီးျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ပုဆိုးကလည္း ကၽြတ္ေန၏။ 

လေမႊးမဲမဲအုပ္ေအာက္တြင္ လီးတန္မမဲႀဲကီးက ေငါင္စင္းၿပီး ေပ်ာ့ေခြေနပါသည္။  

 

“ ကိုေပါစိန္….ကုိေပါစိန္….” 

 

မၾကည္ရိွန္က ကိုယ္ကုိလႈပ္ႏိႈးေသာ္လည္း ကုိေပါစိန္ မႏုိးပါ။ ေဟာက္မ်ားပင္ 

ေဟာက္ေနလိုက္ေသးပါ၏။ မၾကည္ရိွန္က ခုတင္ေပၚက်န္ရစ္ေသာ ေစာင္ကုိ 

ဆြဲယူလိုက္ၿပီး ေခါင္းကေနေျခဖ်ားထိ လႊမ္းၿခဳံေပးလုိက္သည္။  

ကုိေပါစိန္တစ္ကုိယ္လံုး ေစာင္ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းသြားေသာအခါ ထြန္းထြန္းက မၾကည္ရိွန္ကုိ 

အားရပါးရ ေပြ႕ဖက္လုိက္ၿပီး နႈတ္ခမ္းအစံုကို ျပြတ္ခနဲ စုပ္ယူလုိက္သည္။ 

မၾကည္ရိွန္ကလည္း ထြန္းထြန္းပါးစပ္ထဲ သူ႕လွ်ာကို ထုိးထည္႕ၿပီး 

တုိ႕ထိကလိေပးသည္။  ႏွစ္ေယာက္သား စိတ္ေတြထလာၾကျပန္သည္။  မၾကည္ရိွန္ 

လက္ေတြက ထြန္းထြန္းေပါင္ၾကားရိွ လီးတန္ႀကီးကုိ ခပ္တင္းတင္း ဆုတ္ကုိင္လာ၏။  

ထုိ႕ေနာက္ ဂြင္းတုိက္သလုိ ေရွ႕တုိးေနာက္ငင္ လုပ္ေပးသည္။ လီးတန္ႀကီးက 

မၾကည္ရိွန္လက္ထမွဲာပင္ ပူေႏြးမာေတာင့္လာသည္။ ထို႕အတူ 

မၾကည္ရိွန္ေစာက္ဖုတ္ႀကီးမွာ ေဖာင္းၾကြလာ၏။ ထြန္းထြန္း မၾကည္ရိွန္ကုိ 

ဖင္ကုန္းခိုင္းၿပီး ထမီကုိ ပင့္လွန္ကာ သူ႕ပုဆုိးကုိလည္း မလွ်က္ ရြအာဖူးၾကြေနေသာ 

ေစာက္ဖုတ္ႀကီးထဲသို႕ ထုိးထည္႕လုိက္ပါေတာ့သည္။  

 

“ ဇြိ….ဇြိ…ျပြတ္…ဖြတ္….ဇြိ…..ဖြစ္….ပလစ္…ဖြတ္….” 



 

“ အိ….အင့္….အေမ႕….အား……အား……..” 

 

ထြန္းထြန္းက မၾကည္ရိွန္ခါးကုိ တင္းတင္းဖက္ထားလွ်က္ အေနာက္မွ အသားကုန္ 

ႀကဳံးႀကဳံးၿပီး ေဆာင့္ပါေတာ့သည္။  

 

“ အား…အား…..အ…အီး….ရီွး….ကၽြတ္…ကၽြတ္……..” 

 

ေစာက္ေရပူေတြ ထြက္သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မၾကည္ရိွန္ကိုယ္လုံးႀကီးက ေရွ႕သုိ႕ 

ငုိက္က်သြားမည္ အျပဳ ထြန္းထြန္းက အသာဖက္ထားၿပီး ဆက္ေဆာင့္သည္။  

 

“ ဖြတ္….ျဗစ္…..ျပြတ္…..ဖြတ္….အ….အေမ႕….အိ…..” 

 

“ ဖြတ္….စြပ္…..ျပြတ္…ပလြတ္….ဗလစ္………..” 

 

ကုိေပါစိန္၏အိပ္ရာေပၚတြင္ လုိးေနၾက၍ သထိဲတ္ရင္ဖုိစရာေတာ့ ေကာင္းလွ၏။ 

ဇရာပုိင္းသုိ႕ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေသာ ကုိေပါစိန္တစ္ေယာက္ သူ႕မိန္းမႏွင့္ 

ထြန္းထြန္းတုိ႕ သူ႕အနားမွာပင္ ကပ္လုိးေနၾကသည္ကို လံုးဝမသိေတာ့ပါ။  



မွန္မွန္ႀကီးထြက္ေပၚေနေသာ ေစာက္ဖုတ္ႏွင့္လီးထိေတြ႕သံမ်ားက သူ႕ကုိ 

ကာမေတးသံျဖင့္ ေခ်ာ့သိပ္ေနသလုိမ်ား ျဖစ္ေနသလား မသိေပ..။  

လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူက တေခါေခါႏွင့္ ေဟာက္လ်က္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ သူ႕မယားႏွင့္ 

လင္ငယ္တုိ႕က သူ႕အနီးနားမွာ တဖြတ္ဖြတ္ လုိးေနၾကေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကား ကမၻာမွာ 

အလြန္ရွားေသာ ျဖစ္ရပ္ဆန္း တစ္ခုျဖစ္ပါေတာ့သည္။  

ထြန္းထြန္းကလည္း အခ်က္ ၅၀ ေလာက္ မနားတန္းေဆာင့္အၿပီးတြင္ 

မၾကည္ရိွန္ေစာက္ေခါင္းထဲသုိ႕ သူ႕လေရပူေတြကုိ အရိွန္ႏွင့္ 

ပန္းထုတ္လုိက္ပါေတာ့သည္။  

ထြန္းထြန္း မၾကည္ရိွန္ကုိ နႈတ္ဆက္ၿပီး အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ရြာဦးေက်ာင္းက ၄ နာရီခြဲ 

အုန္းေမာင္းေခါက္သံ ၾကားရပါေတာ့သည္။  သူ႕အေမကုိ မႏိႈးေတာ့ဘဲ အေပၚထပ္ရိွ 

သူ႕အခန္းထဲ ဝင္အိပ္လုိက္သည္။  ေခါင္းခ်လုိက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ တစ္ခ်ဳိးထဲ 

အိပ္ေပ်ာ္သြားပါေတာ့သည္။  

ထြန္းထြန္း ေန႕လည္ ၁၂ နာရီခြဲမွ အိပ္ယာက ႏုိးေတာ့သည္။ 

ေအာက္ထပ္ဆင္းလာေတာ့ အေမႏွင့္အေဖတုိ႕ကို မေတြ႕ရ။  ႏြားေကၽြး 

ေသာက္ေရျဖည္႕ ၊ ေရခ်ဳိးၿပီး  ထမင္းစားလုိက္သည္။  

အိမ္ေအာက္ထပ္ရိွ ခံုေပၚတြင္ ထမင္းလံုးစီရင္း ေဖာင္စီးလက္ဖြဲ႕ စီရင္ခဲ႕ပံုေတြကုိ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ေနသည္။ တစ္ခ်ိန္က်လွ်င္ ပီယသိဒၵိ၊ ကာမသိဒၵိ၊ ၿပီးေျမာက္ေသာ  

ဂမၻီရ ဆရာျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဟု သံဓိ႒ာန္ခ်လိုက္သည္။  

ၿပီးေတာ့ သူ လူပ်ဳိမဟုတ္ေတာ့သည္႕အေၾကာင္း ေတြးမိၿပီး ၿပဳံးလိုက္မိသည္။ 

မိန္းမသဘာဝ မိန္းမအရသာကုိ ထြန္းထြန္းတစ္ေယာက္ စာေတြ႕မဟုတ္ လက္ေတြ႕ပါ 

သိလိုက္ရသည္။  



ေနာက္လက္ဖြဲ႕တစ္မ်ဳိး စီရင္ရန္ ရိွေသးသည္။ အကင္းပါး အထာကၽြမး္ တဏွာရာဂ 

ေသာင္းက်န္းေသာ မၾကည္ရိွန္ကုိ အကူအညီေတာင္းဖုိ႕ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ 

မတင္ရီမကိုလည္း မၾကည္ရိွန္လုိ အေပးေကာင္း အခံေကာင္းေအာင္ 

ေလ႕က်င့္ေပးရဦးမည္။   

လွည္းႏွင့္ ႏြားေတြ ျပန္ေရာက္ေန၏။  မတင္ရီမကုိယ္တုိင္ လာပုိ႕ပံုရသည္။ 

လီးအရသာကုိ ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိသြားၿပီျဖစ္၍ မတင္ရီမလည္း သူ႕ကို ေမွ်ာ္ေနမွာ 

ေသခ်ာ၏။ အရူးအမဲသားေကၽြးမိသလုိ တန္းတန္းစြဲ ျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာသည္။  

ခက္တာက မတင္ရီမက မၾကည္ရိွန္လို မပြင့္လင္း။ သူ႕လုိးရတာ ဂြင္းတုိက္ရတာႏွင့္ 

သိပ္မထူးလွ။ တက္ၾကြထက္သန္တဲ႕အမူအယာမ်ဳိး မေပၚလြင္၊ အပ်ဳိႀကီးမုိ႕ 

အရွက္ႀကီးေနသလား မသိ။ 

ဟုိဟို ဒီဒီ ေတြးေနစဥ္ သူ႕အေမႏွင့္ အေဖတုိ႕ ျပန္ေရာက္လာၾကသည္။  

 

“ အေဖတို႕ ဘယ္က ျပန္လာၾကတာလဲ…” 

 

“ မင္းေဒၚေလးဆံုးလုိ႕..အဲဒီက ျပန္လာၾကတာ မင္းလည္း ညက အိပ္ေရးပ်က္ထားလုိ႕  

မႏိႈးေတာ့ဘဲထားခဲ႕တာ..ညက သြားေစာင့္ေပးလုိက္အုံး…သိလား…” 

 

“ ဟုတ္ကဲ႕..အေဖ…” 

 

ထုိစဥ္ ထြန္းထြန္းအေမက ….. 



 

“ သား….ထမင္းစားၿပီးၿပီလား….” 

 

“ ၿပီးၿပီ…အေမ….” 

 

ေဒၚေလးဆုိတာက အေဖ႕ညီမဝမ္းကြဲတစ္ေယာက္ ျဖစ္၏။ 

တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီ။ ေဒၚေလးက ပန္းနာရင္ၾကပ္ ေရာဂါ၇ိွ၏။ 

ဆံုးသြားတဲ႕ေဒၚေလးတုိ႕အိမ္ႏွင့္ မၾကည္ရိွန္တုိ႕အိမ္က ေက်ာခ်င္းကပ္လွ်က္ ျဖစ္၏။ 

ကုိေပါစိန္ႀကီးက ဖဲဆုိ မုိးလင္းရုိက္မွာေသခ်ာသည္။  ၿပီးေတာ့ အရက္ကလည္း 

ၾကြက္တြင္း ထဲေရေလာင္းလုိက္သလုိ ေသာက္လိမ္႕မည္။  

ဤအခ်က္က ထြန္းထြန္းအတြက္ မၾကည္ရိွန္ႏွင့္ ေဖာင္စီးလက္ဖြဲ႕ စီရင္ဖုိ႕အတြက္ 

အခ်ိန္ေကာင္းႀကီးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့၏။  

 

“ အေမ…က်ေနာ္ အသုဘအိမ္ သြားလုိက္အုံးမယ္…” 

 

“ ေအး…ေအး..လုပ္စရာရိွတာ ဝိုင္းလုပ္ ကူေပးလုိက္ေနာ္….သား..” 

 

“ ဟုတ္ကဲ႕ပါ…အေမ….” 

 



ထြန္းထြန္း အသုဘအိမ္ေရာက္ေတာ့ ဖဝိုဲင္းက စေနၿပီ။ ဝုိင္းေတာ့ မစံုေသး။  လူႀကီးဝိုင္း 

ႏွစ္ဝုိင္းသာ ရိွေသး၏။  ဖဂဲ်ဳိးႀကီး ကုိေပါစိန္တစ္ေယာက္ မိန္႕မိန္႕ႀကီးထုိင္ၿပီး ဖဲသမာဓိ 

ရေနပံုကုိ ေတြ႕ရသည္။ မၾကည္ရိွန္ကုိေတာ့ မေတြ႕ရေသး။ ေစာေသးလုိ႕ ထင္၏။  

 

“ ထြန္းထြန္းေရ… မင္းအစ္မနဲ႕ အခင္းေတြသယ္ဖုိ႕ ေက်ာင္းလုိက္သြားစမ္း ကြာ…” 

 

“ ဟုတ္ကဲ႕…ဟုတ္ကဲ႕…” 

 

ဘုန္းႀကီးကုိ ဝတ္ခ်ၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေသာအခါ …. မင္းဖာသာ မင္း 

လုိအပ္တာသာ ၾကည္႕ယူသြားေတာ့…ဟု မိန္႕၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ေသာ့တြဲယူၿပီး 

ပစၥည္းေတြ ထားရိွရာ ဆြမ္းစားေက်ာင္းဆီသုိ႕ ထြက္ခဲ႕ၾကသည္။ ထြန္းထြန္းက 

အခင္းေတြထည္႕ထားေသာ ဘီဒုိကုိ ဖြင့္၍ အခင္းေတြမထုတ္ၿပီး သူ႕အစ္ကုိမိန္းမ 

မဝင္းခင္ထံ လွမ္းေပးသည္။ မဝင္းခင္က လက္ႏွင့္အေပြ႕ ..ထြန္းထြန္းလက္က မဝင္းခင္ 

ႏုိ႕ႀကီးကုိ လွမ္းဆြဲလိုက္၏။  

မိန္းမႏွစ္ေယာက္ကုိ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ လုိးဖူးထားေသာ ထြန္းထြန္းတစ္ေယာက္ 

ေၾကာက္စိတ္ သိပ္မရိွေတာ့ဘဲ ၾကည္႕ေနလုိက္သည္။ မဝင္းခင္က အသက္ ၃၀ 

ေလာက္သာ ရိွေသး၏။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ေမြးၿပီးသည္႕တုိင္ တစ္သားေမြး၊ 

တစ္ေသြးလွေန၏။  အရပ္အေမာင္း ပုေသာ္လည္း ကုိယ္လုံးကုိယ္ေပါက္ကေတာ့ 

ေတာင့္တင္းလွသည္။  

ထြန္းထြနး္က သူ႕ႏုိ႕ႀကီးကုိ လွမ္းဆြဲလိုက္ေသာအခါ မဝင္းခင္က ေယာင္ရမ္းၿပီး 

လက္ထဲက အခင္းေတြကုိ လႊတ္ခ်ပစ္လိုက္သည္။  



 

“ ေဟာ…ဗ်ာ…မမကလဲ…” 

 

“ ဘာ..မမကလဲ လဲ… ေသခ်င္းဆုိးေလး… လက္မသရမ္းနဲ႕ေနာ္… နင့္အစ္ကိုနဲ႕ 

တိုင္ေျပာမယ္… ” 

 

ဟု ေဒါသသံႏွင့္ ေျပာေသာ္လည္း မဝင္းခင္၏မ်က္လုံးေတြက ေဒါသအရိပ္ မရိွ။  

ေက်နပ္သည္႕လကၡဏာျဖင့္ ရႊန္းစုိဝင္းလက္ေနသည္။ ထြန္းထြန္းက 

ၿပဳံးၿဖီးၿဖီးမ်က္ႏွာထားျဖင့္ … 

 

“ အစ္ကုိႀကီးတုိ႕မ်ား…ကံေကာင္းလုိက္တာေနာ္…. အေခ်ာဆံုး မိန္းမကုိမွ ရေအာင္ 

ယူႏုိင္တယ္ ဗ်….” 

 

မဝင္းခင္မ်က္ႏွာမွာ သေဘာက်ေက်နပ္ရိပ္ ျဖတ္သန္းသြား၏။  အိမ္ေထာင္သည္ 

အအုိတစ္ေယာက္ကုိ လူပ်ဳိတစ္ေယာက္က ေခ်ာတယ္ဟု ခ်ီးမြမ္းသည္႕အတြက္ 

မိန္းမပီပီ ေက်နပ္သြား၏။  

 

“ နင္လဲ…ယူေပါ႕ဟဲ႕….” 

 



“ ႀကိဳက္မဲ႕သူ မွ မရိွတာ…” 

 

“ အံမယ္…နင့္လုိ ဥစၥာေပါ ရုပ္ေခ်ာ ေယာက္်ားမ်ဳိး ဘယ္သူက မႀကိဳက္ဘဲ ေနမွာလဲ…” 

 

“ မမကို ေအာင္သြယ္လုပ္ခုိင္းရမွာဘဲ….” 

 

ဟုေျပာရင္း ထြန္းထြန္းက မဝင္းခင္ကို ေပြ႕ဖက္လိုက္ၿပီး ပါးကုိ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ 

နမ္းလုိက္၏။ ၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းကုိ စုတ္သည္။  မဝင္းခင္ အသက္ရွဴသံေတြ 

ျပင္းထန္ေနေၾကာင္း သတိထားမိ၏။  

 

“ အုိ…ဖယ္စမ္းပါ… သူမ်ားေတြ ျမင္သြားမွျဖင့္…” 

 

နမ္းလုိ႕စုတ္လုိ႕ အားရမွ ဖယ္ခုိင္းေနသည္႕အတြက္ ထြနး္ထြန္း ၿပဳံးလုိက္မိသည္။  

ေသခ်ာၿပီး ..မဝင္းခင္ကုိ လုိးလုိ႕ရၿပီ..။ ထြန္းထြန္းက ပုိ၍ေသခ်ာေအာင္ 

မဝင္းခင္ေပါင္ၾကားက ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကုိ ထမီမ၍ ကုတ္ထည္႕လုိက္သည္။  

 

“ အုိ…….ကၽြတ္…ၾကည္႕ပါလား…လုိ႕….ေျပာေလ ကဲေလ…..” 

 



ခံမလားလုိ႕ ေမးစရာ မလုိေတာ့..။  ေသခ်ာသြားၿပီ…။  အေျခအေနအခ်ိန္အခါ 

ၾကည္႕ၿပီး မီးစင္ၾကည္႕ကရံုသာ..။ ႏွစ္ေယာက္သား အခင္းေတြသယ္၍ ေက်ာင္းက 

ျပန္လာခဲ႕ၾကသည္။  

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ထြန္းထြန္း အသုဘအိမ္မွ ျပန္လာခဲ႕ၿပီး အိမ္ေပၚထပ္ရိွ သူ႕အခန္းထဲ ဝင္ခဲ႕သည္။ 

တံခါးကုိ ဂ်က္ထုိးလုိက္ၿပီး ဘီရုိအံဆြဲထမွဲာ ထည္႕ထားသည္႕ အေၾကာသန္ 

လီးႀကီးေဆး ဆီဗူးကုိ ယူလိုက္ၿပီး .. ခုတင္ေပၚေျခတြဲေလာင္းခ် ပုဆုိးကုိ မလွန္ကာ 

လီးတန္ႀကီးအရင္းမွ စတင္လိမ္းပါေတာ့သည္။  

သူ႕လီးႀကီးကုိ ငံု႕ၾကည္႕ၿပီး ထြန္းထြန္း ေက်နပ္ေန၏။ သူ႕လီးႀကီးမွာ လူပ်ဳိမစစ္ေတာ့။ 

မၾကည္ရိွန္ႏွင့္ မတင္ရီမတုိ႕၏ ေစာက္ဖုတ္ေတြကုိ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ လုိးထားဖူးေသာ 

လီးႀကီးျဖစ္၏။ ဒစ္ကၿပလဲန္ မေနသည္႕အတြက္ မိႈငံုႀကီးလုိ ဖူးတင္းဝင္းေျပာင္ေနသည္။ 

ထြနး္ထြန္းက ဒစ္ကိုၿဖလွဲန္လိုက္ၿပီး ေဆးဆီေတြ ပြတ္လိမ္းလုိက္သည္။  

လက္ႏွင့္ဆုတ္၍ ဆုပ္၍ ပြတ္လိမ္းလုိက္သည္။  လီးတန္ႀကီးကုိ ဆြဲဆန္႕၍ 

ေအာက္သုိ႕ဖိႏိွပ္ ၊ အထက္သုိ႕ ေကာ့လွန္ကာ အေၾကာေလွ်ာ့သည္။  

လီးတန္ႀကီးမွာ အေၾကာအၿပိဳင္းၿပိဳင္းထ၍ ေသြးေၾကာႀကီးေတြက ဖုေဖာင္းေနသည္။  

လုိးသက္ႏုေသးသျဖင့္ ဝါညိဳေရာင္သန္းကာ ဒစ္ဆံႀကီးက နီရဲေျပာင္ဝင္းေန၏။  

မၾကည္ရိွန္ ၊ မတင္ရီမတုိ႕ ေစာက္ေခါင္းေတြထဲ ထည္႕ခဲ႕၇သျဖင့္ 

ယုတ္ေလ်ာ့သြားေသာ လေရမ်ားကုိ ျပန္လည္ျဖည္႕ဆည္းေသာအေနျဖင့္ သုတ္ဓါတ္ကုိ 

အလွ်င္အျမန္ တိုးပြားေစေသာ အားေဆးကုိ စားရျခင္း ျဖစ္သည္။  



လိမ္းေဆးေရာ စားေဆးပါ ထြန္းထြန္းကုိယ္တုိင္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ 

ထုိေဆးနည္းပညာကုိ ကုိရင္ဘဝကပင္ ေရွးေဟာင္းစာေပထဲမွ ရ၇ိွခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။  

စားေဆးႏွင့္လိမ္းေဆးအတြက္ အဓိကကုန္ၾကမ္းမွာ ေခြးေလွးယားျမစ္ႏွင့္ 

ေခြးေလွးသီးအဆံတုိ႕က အဓိကျဖစ္သည္။  

ေခြးေလွးယားပင္ အသံုးဝင္ပံုကုိ မည္သူမွ် သိၾကပံုမေပၚေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေပါခ်င္တုိင္း 

ေပါေန၏။ ပင္ကုိယ္ကပင္ ႀကီးထြားလွေသာ သူ႕လီးတန္ႀကီးမွာ ယခုလုိလိမ္းေဆး 

စားေဆးႏွင့္ ေထာက္ပံ႕လုိက္ေသာအခါ  မတစ္ေထာင္ တစ္ေကာင္ဘြားေဟ႕ 

ဆုိရေလာက္ေအာင္ သံမဏိေခ်ာင္းႀကီးကဲ႕သုိ႕ မာေၾကာသန္စြမ္းလွပါေတာ့သည္။  

(အထက္ပါနည္းမ်ားကုိ သြား၍မစမ္းသပ္ၾကည္႕ၾကပါႏွင့္ဗ်ဳိ႕..၊ သူေျပာသလုိ 

စြမ္းသြားခဲ႕လွ်င္ေတာ့ တကယ္႕ဧရာမ ဒြတ္ခႀကီးပါ….စကားခ်ပ္ ) 

ထြန္းထြန္း လိမ္းေဆးလိမ္း၊ စားေဆးေသာက္ၿပီးေနာက္ အခန္းတံခါးပိတ္၍ 

အိမ္ေပၚထပ္မွ ဆင္းလာခဲ႕သည္။ ဂဝံဆုပ္တဲ႕ လက္ဖြဲ႕ႏွစ္လုံးကုိလည္း 

အက ႌ်ေဘးထုိးအိတ္ထမွဲာ ထည္႕လာခဲ႕သည္။  လုိအပ္လွ်င္ သုံး၇န္ ေငြ ၁၅၀၀ က်ပ္ 

ထည္႕ခဲ႕ေသးသည္။  

 

“အေမ…သားသြားေတာ့မယ္…” 

 

“ ေအးေအး..မင့္အေဖေတာင္ အခုေလးတင္ပဲ ထြက္သြားတယ္..၊ အေမ ၿပီးက်မွ 

လုိက္ခဲ႕မယ္….” 

 



ထြန္းထြန္း မဝင္းခင္နဲ႕အလုပ္ျဖစ္ဖုိ႕ နည္းလမ္းေတြကုိ တစ္လမ္းလံုး စဥ္းစားလာခဲ႕၏။  

ႏုိ႕အံုတင္းတင္းႀကီးကုိ မ်က္စိထဲ ျပန္ျမင္မိျပန္သည္။  ညေနက ေက်ာင္းသြားၿပီး 

အခင္းမ်ားယူစဥ္ မဝင္းခင္ ဝတ္လာတဲ႕အက ႌ်က လက္ျပတ္လည္ဟုိက္ ျဖစ္သည္။ 

မဝင္းခင္က သူ႕ထက္အရပ္နိမ္႕သူျဖစ္ရာ လည္ဟိုက္အက ႌ်ထဲမွ 

တင္းရင္းဝင္းမုိ႕ေနေသာ ႏုိ႕အံုႀကိီးကုိ အေပၚစီးမွ အနီးကပ္ျမင္ေနရသည္။  

ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း စိတ္မထိန္းႏုိင္ေတာ့သည္႕အတြက္ အခန္းထဲ အခင္းမ်ား ယူစဥ္ 

ႏုိ႕ကုိင္ၿပီး ဖက္နမ္းခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။  

သူထင္တာက မဝင္းခင္တစ္ေယာက္ သူ႕ကုိ ကက္ကက္လန္ေအာင္ ရန္ေတြ႕မည္ဟု 

ထင္ထားခဲ႕ရာ ထုိသုိ႕မဟုတ္ ပါးစပ္ကဟန္လုပ္ၿပီး ဟန္႕တားေသာ္လည္း မဝင္းခင္ 

မ်က္လံုးေတြက လုိလုိလားလား ဖိတ္ေခၚလွ်က္ရိွသည္။  ေစာေစာကေတာ့ 

အသုဘအေၾကာင္းျပၿပီး မၾကည္ရိွန္ႏွင့္ လုိးရန္စိတ္ကူးခဲ႕သည္။   

အခု အစီအစဥ္ေျပာင္းလုိက္ၿပီ..။ အာရံုေတြ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေသာ မဝင္းခင္ႏွင့္သာ 

အခ်စ္စခန္း ဖြင့္ေတာ့မည္..။  သူ႕လက္ဖြဲ႕ သိဒၵိတက္ရန္ ေစာက္ဖုတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး 

လုိးထားမွ ျဖစ္မည္။  

ဖဲႏွင့္အရက္ကုိ လူတုိင္းမက္သည္။ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည္႕ညကလည္း မုိးလင္းရုိက္ 

မုိးလင္းေသာက္ခဲ႕ၾကသည္။ မုိးလင္းတုိင္ ေသာက္ၾကဦးမည္။ 

 

“ အစ္ကုိႀကီး သိန္းဝင္း…အရက္လုိလိမ္႕မယ္ေနာ္…မ်ားမ်ား ဝယ္ထားပါလား…” 

 

ကုိေပါစိန္တို႕ဝိုင္းတြင္ အေကာက္ေကာက္ရင္း မဝင္းခင္ေယာက်္ား ကုိသိန္းဝင္းကုိ 

လက္ကုတ္၍ ေမးလုိက္၏။ အစ္ကုိဆုိေသာ္လည္း ကုိသိန္းဝင္းႏွင့္ သူက 



အသက္တစ္ဝက္ေလာက္ကြာသည္။  ကုိသိန္းဝင္းက ဦးေလးေပါက္စ အရြယ္ျဖစ္၏။  

ကုိသိန္းဝင္းက ပုိက္ဆံေတြ ေ၇တြက္ေနရာမွ… 

 

“ ေအးေအး…မင္းအစ္မ ေမးလုိက္…သူဝယ္တာ..လုိရင္လဲ ထပ္ဝယ္လိုက္…၊ ေရာ့ 

ေ၇ာ့…ပုိက္ဆံ.. ” 

 

“ ရတယ္.. က်ေနာ့ဆီမွာ အလံုအေလာက္ ပါတယ္…” 

 

ထြန္းထြန္းက ဖဝုိဲင္းမွ ထလာၿပီး သူ႕အေဖတုိ႕ႏွင့္ စကားေျပာေနေသာ မဝင္းခင္ဆီ 

သြားလုိက္သည္။  

 

“ မမ…အစ္ကုိႀကီးက အရက္လုိလိမ္႕မယ္တဲ႕… ဝယ္သင့္ရင္ 

ဝယ္ထားလုိက္ပါအံုးတဲ႕…” 

 

“ ေအးေအး…နင္ သြားဝယ္လိုက္ေလ... အဲေတာ့… ပုိက္ဆံအိတ္က အေပၚထပ္မွာ ..ငါ 

တစ္ေယာက္ထဲမသြားရဲဘူး…ဟင္းဟင္း….” 

 

ေလွခါးက အတြင္းတပ္မုိ႕ အေလာင္းျပင္ထားေသာ ေနရာမွ ျဖတ္လာရသည္။  

အေပၚထပ္မွာ ထြန္းထားေသာ ဘကၳရီမီးသီးက ေအာက္လင္းဓါတ္မီးေလာက္ 



အလင္းေရာင္ အားမေကာင္းဘဲ ျဖစ္ေနသည္။  ၿပီးေတာ့ ဘုရားစင္ေရွ႕မွာ 

ထြန္းထားသည္႕အတြက္ ေလွခါးအထက္မွာ အနည္းငယ္ ေမွာင္ေနသည္။  

 

“ ဟဲ႕…လာပါ..ဟဲ႕… သြက္သြက္လက္လက္….” 

 

မဝင္းခင္က ေလွခါးနားက ေစာင့္ေနရင္း ခပ္မာမာ ေျပာလုိက္၏။ တဆက္တည္း 

ထြန္းထြန္း လက္ေမာင္းကုိ လွမ္းဆြဲသည္။ ဖဝိုဲင္းနားမွာသာ လူေတြက 

စုၿပဳံဝုိင္းအံုေနၾကသျဖင့္ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ကုိ ဘယ္သူကမွ ဂရုမစုိက္ၾက..။  

ဒီအခြင့္အေရးကုိ ထြန္းထြန္းက ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်လုိက္ေလသည္။  

 

“ အင့္…..ကလဲြန္းတယ္…ေနာ္…” 

 

“ ခ်စ္လို႕ပါ…မမကလဲ…” 

 

“ အင့္..ဟင္း….အေပၚတက္စုိ႕…ကြာ…..” 

 

တုန္ရီေနေသာ အသံျဖင့္ မဝငး္ခင္က ေျပာ၏။  

ထြန္းထြန္းက အေျခအေနကုိသိ၍ မဝင္းခင္ ထမီကို ပင့္လွန္ကာ ေပါင္ၾကားက 

ေစာက္ဖုတ္ႀကီးကုိ လက္ႏွင့္ ႏိႈက္စမ္းၾကည္႕လုိက္သည္။  



လက္ဝါးႏွင့္ ခပ္ဖြဖြေလး ပြတ္ၾကည္႕ၿပီးေတာ့ လက္ခလယ္ႏွင့္ ေစာက္ေခါင္းထဲ 

ထုိးသြင္းလုိက္သည္။  မဝင္းခင္ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးမွာ ေဖာင္းၾကြဖူးရြလွ်က္ 

ေစာက္ရည္ၾကည္ေတြ ရႊဲရႊဲ စုိေနေလၿပီ..။  

ထြန္းထြန္းကလည္း အႀကံသမားျဖစ္သည္။  မဟုတ္လည္း ဒီအ၇က္က သူ႕ပုိက္ဆံႏွင့္ 

ဝယ္မည္႕အရက္ျဖစ္၏။  မဝင္းခင္ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေတြ႕ခ်င္၍ ပုိက္ဆံပါလ်က္ႏွင့္ 

မပါဟန္ျပဳကာ လုိက္လာခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။  

မဝင္းခင္စိတ္ကူးက ညေနခင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သြားၿပီးအခင္းေတြယူတုန္းကေတာင္ 

ဖက္ရမ္းနမ္းစုပ္ အဖုတ္ကို ကုတ္လုိက္ေပးရာ အခုလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

ေနရာမ်ဳိးဆုိလ်င္ သည္ထက္ပုိကဲမည္ကုိ အပုိင္သိ၍ အေပၚထပ္ မတက္ရလဲို႕ 

အေဖာ္လုိက္ခဲ႕ရန္ အႀကံႏွင့္ ေခၚခဲ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထြန္းထြန္းလီးတန္ႀကီးက သူ႕ေယာက္်ားလီးထက္ သံုးဆခြဲေလာက္ ႀကီးေနသည္ကုိ 

အံ႕ၾသတုန္လႈပ္စြာ သိလုိက္ရေလ၏။ မဝင္းခင္ကေတာင္ အခုလုိ 

ႀကီးမားတုတ္၇ွည္ေသာ လီးတန္ႀကီးႏွင့္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း အလိုးခံခ်င္သည္႕ ဆႏၵေတြ 

ျဖစ္ေပၚလာၿပီ..။ ၿပီးေတာ့ သူမ ရာသီမေပၚတာ ၂ လေက်ာ္လာၿပီျဖစ္၍ 

ကုိယ္ဝန္ရိွေနေၾကာင္းကုိ သတိထားမိေနသည္။  

ထြန္းထြန္းက မဝင္းခင္ ဖင္ၾကားတည္႕တည္႕ေနရာကုိ ကုိင္ၿပီး ထမီကုိပင့္လွန္လ်က္ 

ခါးေပၚတင္လုိက္ကာ သူ႕ပုဆိုးကုိလည္း ေအာက္သုိ႕ ခၽြတ္ခ်လုိက္သည္။  မဝင္းခင္က 

အလုိက္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ကုိယ္ကုိ တည္႕ေပးလုိက္ၿပီး တေတာင္ႏွစ္ဖက္ကို ခုတင္ေပၚ 

ေထာက္ထားေပးလုိက္၏။  

ထုိ႕ေနာက္ ေပါင္ၾကားအတြင္းမွ ေနာက္သို႕ျပဴးထြက္ေနေသာ မုိ႕မုိ႕ေဖာင္းေဖာင္း 

ခံုးခံုးၾကြၾကြ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးထဲသုိ႕ သူ႕လီးတန္ႀကီးကုိ လက္ျဖင့္ကုိင္ကာ 

ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္႕သြင္းလုိက္သည္။  လီးတန္ႀကီးက တစ္ရစ္ခ်င္း နစ္နစ္ဝင္သြား၏။  



ကေလးႏွစ္ေယာက္သာ ေမြးခဲ႕သည္။ ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ႕အရသာမ်ဳိး တစ္ခါမွ 

မခံစားဖူးခဲ႕..။ မဝင္းခင္တစ္ေယာက္ ေယာကၡမေသတာ ကိုယ္သာဓုေခၚရမလုိ 

ျဖစ္ေနသည္။ သူ႕ေယာကၡမ ေသသြားေသာေၾကာင့္ ထြန္းထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ရသည္ 

မဟုတ္ပါလား..။  

မဝင္းခင္၏ ခါးသြယ္သြယ္ကုိ လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ခပ္တင္းတင္း ဆုပ္ကုိင္၍ 

ခပ္သြက္သြက္ေလး ေဆာင့္ၿပီး…လိုးလုိက္သည္။ 

 

“ ဖြတ္…ဖြတ္……..ျပြတ္…..ဖြတ္…စြပ္……..” 

 

“ဖြတ္…ျပြတ္…ပလြတ္…စြပ္…..ဖြတ္………” 

 

“ဖြတ္…ဘြပ္….ဖြတ္….အင့္..အင့္…အ…..အင့္…အေမ႕… အ…နာတယ္…ဟဲ႕… လူလို 

လုိးစမ္းပါ… မေအလိုးေလး….ရဲ႕…” 

 

မဝင္းခင္ ထြန္းထြန္းေဆာင့္ခ်က္ႏွင့္အညီ သူမဖင္ႀကီးကုိ ေနာက္သို႕ပစ္၍ ခံသည္။  

လီးႀကီးႀကီးႏွင့္ အလုိးခံရမွ အားရေက်နပ္မိသည္။ ထြန္းထြန္းေဆာင့္ခ်က္ေတြက 

အားမာန္ပါလြန္းလွသည္။  တစ္ခ်က္ဆုိ တစ္ခ်က္ ထိမိလြန္းလွသည္။  အီစိမ္႕ၿပီး 

ေကာင္းလြန္းလွသည္႕ကာမအ၇သာကုိ အခုမွ လက္ေတြ႕ ခံစားရေတာ့သည္။  

ကေလးႏွစ္ေယာက္ ေမြးထားေသာ ေစာက္ဖုတ္မုိ႕သာ ခံႏုိင္ရည္ရိွေတာ့၏။ 

အပ်ဳိစစ္စစ္ဆိုလွ်င္ ေစာက္ဖုတ္ ႏွစ္ျခမ္း ျဗန္းျဗန္းကြဲသြားေလာက္သည္။ 



အကြင္းကြင္းအရစ္ရစ္ထေနေသာ လီးတန္ႀကီး ပတ္ပတ္လည္ရိွ အေရျပားေတြက 

ေစာက္ဖုတ္အတြင္းသားႏုႏုေတြကုိ ပြတ္ထိုးတြန္းတိုက္သြားတုိင္း ဖ်င္းခနဲ ဖ်င္းခနဲ 

ျဖစ္သြားရသည္။  

ရမၼက္ေတြကလည္း တရိပ္ရိပ္တက္လာကာ ပူေႏြးလာ၏။ ေစာက္ဖုတ္အုံႀကီးအတြင္းမွာ 

တလႈပ္လႈပ္တရြရြႏွင့္ ယားၾကြပြထလာၿပီး မခံစားတတ္ေတာ့ေအာင္ ျဖစ္လာရသည္။  

ဤသည္မွာ ေစာက္ဖုတ္ေကာင္းျခင္း ျဖစ္ေတာ့၏။ မိန္းမေတြမွာ ေယာက္်ားေတြလုိ 

အေခ်ာင္းအမ်ဳိးအစား မဟုတ္၍ သိသာထင္ရွားစြာ တန္းတန္းမတ္ေတာင္ျခင္းမ်ဳးိေတာ့ 

မဟုတ္..။  

သုိ႕ေသာ္ ေစာက္ဖုတ္အုံႀကီး ေဖာင္းၾကြခံုးထလာၿပီး အတြင္းသားႏုႏုေတြပါမက်န္ 

ရြထစူပြလာျခင္းသည္ပင္ ေစာက္ဖုတ္ေကာင္းတုိ႕၏ အဂၤါထူးမ်ားျဖစ္ေတာ့သတည္း..။  

အခု မဝင္းခင္ ေစာက္ဖုတ္ႀကီးမွာ အစြမ္းကုန္ ၾကြရြ ေတာင္ထေနပါေတာ့သည္။ 

အသက္ရွဴသံေတြကလည္း ျပင္းထန္ျမန္ဆန္လြန္းလွသည္။  ထြန္းထြန္းလည္း 

မဝင္းခင္ကုိ ခပ္ျပင္းျပင္း ေဆာင့္လုိးေနစဥ္ တစ္ခါ..တစ္ခါ… အရိွန္ကုိေလွ်ာ့၍ 

စဥ္းစားခန္း ဝင္ေနမိ၏။  

သူအခု မိန္းမသံုးေယာက္ ၏ ေစာက္ဖုတ္ သံုးမ်ဳိးကုိ လိုးဖူးၿပီ..။ ပထမဆံုး မၾကည္ရိွန္ 

ေစာက္ဖုတ္ႀကီးျဖစ္၏။  မၾကည္ရိွန္သည္ တဏွာရာဂႀကီး၍ အေပးေကာင္း၏။ 

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို စြဲလမ္းတပ္မက္ေစေသာ ကာမဓါတ္လည္း ရိွ၏။  

ၿပီးေတာ့ မတင္ရီမ..၊ မတင္ရီမက တစ္ခါမွ အလုိးမခံဘူးေသာ အပ်ဳိႀကီးျဖစ္၏။  လက္၊ 

ခရမ္းသီး စသည္တုိ႕ျဖင့္သာ ကာမဆႏၵကုိ ျဖည္႕ဆီးဖူးသူ..။ စက္ခ်ဳပ္သမေတြ၏ 

ဆရာလည္းျဖစ္၊ အပ်ဳိႀကီးလည္း ျဖစ္၏။ လီးစစ္စစ္ အေတြ႕အႀကဳံလည္း 

မရိွသည္႕အတြက္ စိတ္ရိွလက္ရိွ ခံရမွာကို ရွက္ေနေသးပံုရသည္။  



အခု .. မဝင္းခင္အသက္က သံုးဆယ္ဝန္းက်င္သာ ရိွေသးေသာ အအုိမ မုိ႕ 

ကုိယ္ေနပ်က္ၿပီးေသာ မိန္းမပီပီ အေပးအယူတည္႕ေအာင္ ခံတတ္သည္။ သူမလည္း 

တဏွာရာဂအားႀကီးေသာ မိန္းမျဖစ္၏။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ထြက္ၿပီးသားမုိ႕ မၾကည္ရိွန္ 

ေစာက္ဖုတ္ထက္ က်ယ္သေယာင္ ရိွသည္။ သုိ႕ေသာ္ ထြန္းထြန္းလီးတန္ႀကီးႏွင့္မူ 

အံက်ျဖစ္၏။  

ေသြးသားဆူၿဖိဳး ကာမပုိးၾကြလုိ႕ အလွဆုံး ၊ အေကာင္းဆံုးအရြယ္လညး္ ျဖစ္၏။ 

မၾကည္ရိွန္လည္း သန္မာ၏။ မၾကည္ရိွန္ထက္ မဝင္းခင္က ပုိ၍ထန္ ၊ 

ပုိ၍သန္ပါေတာ့သည္။   

လင္ေယာက္်ားတစ္ေယာက္လုံး ေအာက္ထပ္မွာ ရိွေနလ်က္ႏွင့္ 

တဝုန္းဝုန္းတရုန္းရုန္းႏွင့္ ဖဲရုိက္ေနသည္႕ၾကားက လိုးရသည္မုိ႕ သထိဲတ္ရင္ဖုိစရာေတာ့ 

ေကာင္းလွ၏။  

ႏွစ္ေယာက္စလံုး ကာမတဏွာက ေၾကာက္စိတ္ကို ေမာင္းႏွင္ထားၿပီးျဖစ္ေနရာ 

အခန္းထဲမွာ ေျဗာင္းဆန္ေအာင္ လုိးေနၾကေတာ့သည္။  

ထြန္းထြန္းက ႏုိ႕ႀကီးႏွစ္လံုးကုိ အားရပါးရ ဆုတ္ေခ်ပြတ္သပ္ရင္း လုိးေပးေနသည္ျဖစ္ရာ 

မဝင္းခင္ကလည္း အစြမ္းကုန္ေကာ့ေကာ့ခံသည္။  ႏွစ္ေယာက္လုံးလည္း ၿပီးလုၿပီးခင္ 

အေျခအေနသို႕ ေရာက္လာၾကသည္။  

 

“ ဖြတ္…ျပြတ္….ဖြတ္…ဘြပ္….စြပ္….” 

 

“ ဖြတ္…ဖြတ္…စြပ္…အီး…အင့္..အေမ႕…အမေလး 

အား…အား..အင့္…အေမ႕…အီး…အင့္…အား…ကၽြတ္..ရီွး….” 



 

ကာမအထြတ္အထိပ္သုိ႕ ေရာက္လာနီးၿပီမုိ႕ ႏွစ္ေယာက္လံုး ေဇာေတြထန္ေနၾကၿပီ..။ 

ေဆာင့္ခ်က္ေတြက ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျပင္းထန္လာသည္။   

 

“ ေဟ႕…. သိန္းဝင္း.. ဒုိ႕ဝိုင္းမွာ အရက္ မရိွေတာ့ဘူး…ေဟ႕…လုပ္အုံးကြ….” 

 

မၾကည္ရိွန္ေယာက်္ား ကုိေပါစိန္ အသံႀကီးက ဟိန္းထြက္လာပါသည္။ ထြန္းထြန္းေရာ 

မဝင္းခင္ပါ ၾကားလုိက္ရသည္။  ထြနး္ထြန္းက စိတ္ကုိေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး 

ေဆာင့္ခ်က္ေတြကုိ တုိးျမွင့္လိုက္သည္။  

 

“ ဖြတ္…စြပ္………ျပြတ္………ဘြပ္……..” 

 

“ 

အ…အား…အ……….အင့္..ကၽြတ္…ေကာင္း…….ေကာင္းတယ္..အင့္…..အ…ေမ႕..အင့္

……အ..အ..ပီး…အာ..ပါး…ပီးပီ….ေမာင္ရဲ႕…အ……အီး……..” 

 

မဝင္းခင္တစ္ေယာက္ တစ္ကိုယ္လံုး ဓါတ္လုိက္ခံရသလုိ တြန္႕ခနဲ တြန္႕ခနဲ 

တုန္လႈပ္သြားၿပီး  ေစာက္ရည္ပူေတြ ပန္းထြက္ကုန္၏။ ထြနး္ထြန္းလည္း တစ္ကုိယ္လံုး 

က်ဥ္တက္သြားၿပီး သုတ္ေရပူေတြ ပန္းထည္႕လုိက္ေတာ့သည္။ ႏွစ္ေယာက္သား 



ဆႏၵေတြ ျပည္႕ဝ၍ အေကာင္းႀကီးေကာင္းကာ ေခတၱ မိွန္းေနၾကစဥ္.. မဝင္းခင္ 

ေယာက္်ား ကုိသိန္းဝင္း အသံေပၚထြက္လာသည္။  

 

“ ဟုတ္ကဲ႕ပါ…ကုိႀကီးေပါစိန္ရ.. ဝင္းခင္ကို ဝယ္ခုိင္းထားပါတယ္… လာေတာ့မွာ 

စိတ္ခ်…” 

 

ကုိသိန္းဝင္းခမ်ာ သူ႕မိန္းမ အရက္ဝယ္ေနသည္ဟု ထင္ေန၏။ အမွန္အားျဖင့္ 

မဝင္းခင္မွာ ထြနး္ထြန္းအလုိး ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။  

ထြန္းထြန္းက သုတ္ရည္ပူေတြ ဝင္သြားသည္အထိ လီးတန္ႀကီးကုိ ေစာက္ေခါင္းအတြင္း 

ျမွဳပ္ႏံွထားၿပီး လေရေတြ ကုန္သြားေလာက္မွ ဗလြတ္ခနဲ ဆြဲႏႈတ္လုိက္ရာ.. ၊ 

လီးတန္ႀကီးကၽြတ္ထြက္သြားသည္ႏွင့္ မဝင္းခင္ ေစာက္ေခါင္းဝက 

ဗလု..ဗလု…ဗြတ္…ဟူေသာ အသံေတြႏွင့္အတူ ေစာက္ရည္ေတြက စီးအံက်လာသည္။ 

မဝင္းခင္ ကုတင္ေပၚ မ်က္ႏွာေမွာက္ရင္း မိွန္းေနသည္။ ထြန္းထြန္းက နား နားကပ္၍ … 

 

“ မမ….ေကာင္းလား…ဟင္…” 

 

“ အင္း…” 

 

“ အားရ…ေက်နပ္ရဲ႕လား…” 

 



“ အင္း….လို႕…..” 

 

“ ေနာက္ညေတြလဲ လုိးေပးရအံုးမွာလား ဟင္…” 

 

“ အင္း ….ပါ..လုိ႕…ဆိုေန…..” 

 

မဝင္းခင္ မိွန္းေနရာမွ ႏြမ္းဟုိက္ေသာ အသံျဖင့္ တုန္႕ျပန္လိုက္သည္။   

 

“ ဒီေပၚမွာ ခဏေနခဲ႕ဦး…က်ေနာ္ အရက္သြားဝယ္လုိက္အုံးမယ္.. ” 

 

သူမ်ားမယားမ်ားကုိ ခိုးၿပီးလုိးရသည္မွာ ဘယ္လိုေကာင္းမွန္း မသိပါဘူးဗ်ာ..၊ 

လူသားတုိင္း အေျခအေနေပးရင္ လစ္ရင္လစ္သလုိ လုပ္မယ္ဆုိတာ 

ေျပာေနစရာေတာင္ လုိမယ္ မထင္ဘူးဗ်ာ..။ က်ေနာ့္လုပ္ရပ္ေတြ မမွားဘူးဆုိတာ 

က်ေနာ့ကုိယ္ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။  

ေစာက္ဖုတ္မ်ဳိးစံု လိုးဖူးတဲ႕သူတိုင္း က်ေနာ့္အေပၚ ကုိယ္ခ်င္းစာတတ္မည္ဆိုတာ 

သိပါသည္။  က်ေနာ္ အရက္သြားဝယ္ၿပီး ျပန္လာေတာ့ လမ္းမွာ စဥ္းစားမိသည္။ 

က်ေနာ့္ရဲ႕ ကာမသိဒၵိေတြ တိုးပြားလာၿပီဆုိတာ ယုံၾကည္ရင္း ၿပဳံးေပ်ာ္ေနမိသည္။   

က်ေနာ္ ျပန္ေရာက္ေတာ့ မမက ကုတင္ေပၚတြင္အိပ္ေပ်ာ္ေန၍ ႏိႈးရေသးသည္။  

 



“ မမ….မမ…ထ..ထေလဗ်ာ… ထေတာ့ …..ဟာ…အကႌ်ေတြလဲ မဝတ္ရေသးဘူး…” 

 

က်ေနာ့္စိတ္ထမွဲာ ေနာက္ထပ္တစ္ခ်ီႏွစ္ခ်ီေလာက္ ထပ္ဆြဲလိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္ဟု 

ေတြးလုိက္မိသည္။ အဲဒါနဲ႕ မမ ႏုိးလာၿပီး အက ႌ်ေတြ ကုန္းရုန္းၿပီး ထဝတ္လုိက္သည္။  

က်ေနာ့္လက္ထမွဲ အရက္ပုလင္းမ်ားကုိ မမကုိ ေပးလုိက္သည္။  

 

“ ေမာင္ေလး… ေမွာင္ရိပ္ခုိၿပီး ၿခံေပါက္က ေစာင့္ေနေနာ္…သိလား..” 

 

“ အင္း…အင္း….” 

 

ထြန္းထြန္း မဝင္းခင္ပါးကုိ ရွဴးခနဲ နမ္းလုိက္ၿပီး အေပၚထပ္မွ ဆင္းကာ 

ေနာက္ေဖးေပါက္က အသာလစ္ထြက္ခဲ႕သည္။  အရက္ဆုိင္သို႕ 

အသြားတြင္..ပီယမႏၲာန္ကုိ တတြတ္တြတ္ ရြတ္ဆိုေနပါေတာ့သတည္း…။  

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


