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က်မရဲ႕ျဖစ္အင္ ၊ ေရး - ခ်မ္းေျမ႕သာဇံေမာင္ေမာင္ႏွံ  

 

 

လူ႕ဘဝဆုိတာ ထင္တာေတြ မျဖစ္တတ္သလုိ မထင္တာေတြလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္..။ ေမြးစဥ္က ေရႊလင္ပန္းနဲ႕ 

အခ်င္းေဆးခဲ႕ေပမဲ႕ လမ္းေပၚမွာ ရွင္သန္ၿပီး လမ္းေဘးေျမာင္းထမွဲာ  ဘဝအဆံုးသတ္ခဲ႕ရသူေတြ ရိွခဲ႕ပါတယ္…။  

ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြနဲ႕ စာရင္ က်မဘဝက နနဲဲေတာ့ ေတာ္ေသးတယ္…လုိ႕ေျပာရပါမယ္..။  က်မတုိ႕ မိသားစု ေနတာက 

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ထဲက က်ဥ္ဆံုႀကီး ရြာမွာပါ..။  ေက်းရြာဆုိေပမဲ႕ ရြာႀကီးျဖစ္ၿပီး အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးေဘးမွာ လည္း 

ရိွေနေလေတာ့ အေတာ္စည္ကားၿပီး ၿမဳိ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕နဲ႕ မျခားလွပါဘူး..။  

ရြာမွာ ဦးတင္ေရႊ ေဒၚေအးသန္း ဆိုတာ မသိတဲ႕သူ မရိွသလုိ သူတို႕ရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီး တင္တင္သန္း 

ဆုိရင္လည္း မသိတဲ႕သူ မရိွပါဘူး…။  

ဦးတင္ေရႊ ေဒၚေအးသန္းဆိုတာက က်မရဲ႕ မိဘေတြပါ..။ အေဖနဲ႕ အေမက သစ္စက္တစ္လံုးနဲ႕ 

ဆယ္ဘီးကုန္တင္ကားတစ္စီးတုိ႕ရိွၿပီး ရြာရဲ႕ ရပ္ေရးရြာေရး အလွဴဒါန ကိစၥေတြမွာ ေရွ႕ဆံုးက ပါဝင္ခဲ႕လုိ႕ မသိတဲ႕သူ 

မရိွပါဘူး…။  

အဲ…သူတုိ႕ရဲ႕ သမီး က်မ တင္တင္သန္းက်ေတာ့ မိဘေတြရဲ႕ အရိွန္အဝါအျပင္ က်မရဲ႕ အလွအပေတြေၾကာင့္ မသိတဲ႕သူ 

မရိွပါဘူး..။ ရြာမွာ အလွဴအတန္း ၊ မဂၤလာေဆာင္ ေတြဆိုရင္ က်မကုိ မရမက လာၿပီး ေခၚၾကပါတယ္…။ ၿပီးေတာ့ 

ဧည္႕ခံတဲ႕ ေနရာတုိ႕ လက္ဖြဲ႕လက္ခံတဲ႕ စာရင္းခံုတို႕မွာ က်မရိွေနမွ ဂုဏ္ရိွတယ္လုိ႕ ယူဆၾကပါတယ္…။  

အခု က်မေျပာခ်င္တာက က်မရဲ႕ ဘဝ တစ္ဆစ္ခ်ဳိး အေကြ႕ေလးတစ္ခုပါ..။ ဒီတစ္ဆစ္ခ်ဳိး အေကြ႕ေလးဟာ 

ဘယ္ကစလဲဆုိရင္ က်မရဲ႕ မိခင္ ေဒၚေအးသန္း ကြယ္လြန္သြားတဲ႕ အခ်ိန္ကေန စတာပါပဲ…။  

အဲဒီ အခ်ိန္က က်မဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ထဲ ဝင္ကာစပဲ ရိွပါေသးတယ္…။ က်မတုိ႕ ေနတာက ၿခံအက်ယ္ႀကီး 

တစ္ခုထဲမွာပါ..။  တစ္ဖက္က သစ္စက္ရိွၿပီး တစ္ဖက္က က်မတုိ႕ မိသားစုရဲ႕ ႏွစ္ထပ္ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ရွိပါတယ္…။  

သစ္စက္ရဲ႕ ေနာက္ဖက္မွာေတာ့ အိမ္ေလးႏွစ္လံုး ရိွပါတယ္..။ တစ္လုံးက သစ္စက္ ဝုိင္းဆရာ ရဲ႕ အိမ္ျဖစ္ၿပီး တစ္လုံးက 

သစ္စက္စာေရးႀကီး ရဲ႕ အိမ္ျဖစ္ပါတယ္…။  

အေမဆံုးသြားၿပီး တစ္လေလာက္ကစၿပီး အေဖဟာ ေန႕စဥ္ ေန႕တုိင္း မူးေနပါတယ္…။ ရပ္ထဲရြာထမွဲာ 

လွည္႕ေသာက္တာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး..။ နဂုိထကဲ အရက္ေသာက္တတ္ေလ႕ရိွတဲ႕ သစ္စက္ဝိုင္းဆရာ 

ဦးေအာင္ေမာင္းနဲ႕ အတူ သစ္စက္ေနာက္ဖက္က တြဲလ်က္ ရုံးခန္းလုိလုပ္ထားတဲ႕ အခန္းထမွဲာ ေသာက္တာပါ…။  

အေဖ အေတာ္မူးလာတဲ႕ ေန႕ေတြဆို ဝုိင္းဆရာ ဦးေအာင္ေမာင္းက အၿမပဲဲ တြဲၿပီး အိမ္ကုိ လုိက္ပုိ႕ေလ႕ ရိွပါတယ္..။ 

အေဖက ထမင္းပါ တစ္ခါတည္း စားလာသလားမသိပါဘူး…။ မူးၿပီး ၿပန္လာရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ထမင္းမစားေတာ့ပါဘူး…။ 

တစ္ခါတည္း တန္းအိပ္ေတာ့တာပါဘဲ..။ ျပန္လာရင္လည္း ည ၁၀ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွ 

ျပန္လာေလ႕ရိွပါတယ္…။  အေဖတစ္ေယာက္ထဲ ျပန္လာရင္ေတာ့ က်မက အေဖ႕ေဝယ်ာဝစၥေတြကုိ ထၿပီးလုပ္ေပးေလ႕ 

ရိွပါတယ္…။ 

အေဖ သိပ္မူးၿပီး ဦးေအာင္ေမာင္း လုိက္ပုိ႕တဲ႕ ေန႕ေတြဆုိ က်မ အခန္းထဲမွာဘဲ ေနလုိက္ပါတယ္…။ ထၿပီးေတာ့ 

မၾကည္႕ေတာ့ပါဘူး..။  

ဘာျဖစ္လုိ႕လည္း ဆိုရင္ အေဖအရက္ေသာက္တာ မႀကိဳက္တာလည္း ပါတယ္…။ ေနာက္ၿပီးေတာ့  နဂုိက 

အရက္မေသာက္တတ္တဲ႕ အေဖ႕ကုိ ဝိုင္းဆရာ ဦးေအာင္ေမာင္းက ဖ်က္ဆီးေနတယ္လို႕ တြက္ဆၿပီး 
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ဦးေအာင္ေမာင္းမ်က္ႏွာကုိ မၾကည္႕ခ်င္တာလဲ ပါတာေပါ႕…..။ ဦးေအာင္ေမာင္းဆိုတာက အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္ 

ရိွပါၿပီ..။ အရပ္ျမင့္ျမင့္နဲ႕ အလုပ္ၾကမ္းသမားဆုိေတာ့ ခႏၶာကုိယ္က သန္မာထြားႀကိဳင္းလွပါတယ္..။  က်မေမြးကာစ 

အေဖတုိ႕ သစ္စက္ စတည္ကတည္းက လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္ေသးတဲ႕ အေဖ႕ကုိ ဦးေအာင္ေမာင္းကဘဲ ဝိုင္းကူၿပီး 

သစ္စက္လုပ္ငန္းကို စၿပီး လုပ္ကုိင္ခဲ႕ၾကတာဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ရင္းႏွီးမႈအတိုင္းအတာက 

မေသးလွပါဘူး…။  

ဦးေအာင္ေမာင္းက မုဆိုးဖုိ ျဖစ္ၿပီး သူ႕မွာ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ရိွတဲ႕  စိန္ေမာင္ဆုိတ႕ဲ သားတစ္ေယာက္ 

ရိွပါတယ္…။  စိန္ေမာင္က က်မတုိ႕ရဲ႕ ကားမွာ စပယ္ယာ လိုက္ပါတယ္…။  

ေနာက္ သစ္စက္စာေရးႀကီး နံမယ္ က ဦးထြန္းေအးလုိ႕ ေခၚပါတယ္…။ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ နီးပါးေလာက္ ရိွၿပီး 

သူ႕မိန္းမကေတာ့ အသက္ ၄၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္…။  သူတုိ႕မွာ အိမ္ေထာင္သည္ သမီးတစ္ေယာက္ရွိၿပီး 

စာေ၇းႀကီးရဲ႕ မိန္းမ ေဒၚေထြးက သူ႕သမီးရိွရာ ပဲခူးမွာ လုိက္ၿပီး ေနပါတယ္..။  တစ္လတစ္ခါေလာက္ပဲ စာေရးႀကီးဆီ 

ျပန္လာတတ္ပါတယ္…။  အဲဒီ စာေရးႀကီး ကလည္း က်မတုိ႕ သစ္စက္ စတည္ကထကဲ လုပ္လာတဲ႕သူဆုိေတာ့ အားလံုး 

လူရင္းေတြခ်ည္းပါပဲ…။  

 

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

တစ္ေန႕မွာေတာ့  ….မနက္ေစာေစာဘဲ အေဖနဲ႕ စာေရးႀကီးတုိ႕ဟာ သစ္စက္လိုင္စင္ကိစၥနဲ႕ ပဲခူးကို 

ထြက္သြားၾကပါတယ္..။  ေန႕ခ်င္းျပန္ ျဖစ္ၿပီး ညေနဆုိ ျပန္ေရာက္လာၾကမွာပါ..။ စာေရးႀကီး မိန္းမ ေဒၚေထြးကလည္း 

ေရာက္ေနေတာ့ က်မလည္း ညေနထမင္းစားၿပီးတာနဲ႕ မိန္းမခ်င္း စကားစျမည္ ေျပာခ်င္တာနဲ႕ ေဒၚေထြးတုိ႕ အိမ္ဖက္ကုိ 

ကူးခဲ႕ပါတယ္..။  က်မေနရတာက မိန္းမေဖာ္ဆုိလို႕ မရိွတဲ႕ ေယာက္်ားေတြ ၾကားထမွဲာပါ..။  

အိမ္ေလးက ၁၅ ေပ ပတ္လည္ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္..။ အိမ္ေပၚလွမ္းတက္လုိက္ေတာ့ ေဒၚေထြးကုိ မေတြ႕တာနဲ႕ 

ခ်က္တုန္းျပဳတ္တုန္းပဲ ထင္ၿပီး အသံမေပးေတာ့ဘဲ  ေနာက္ေဖးဖက္ မီိးဖိုကုိ သြားဖုိ႕ ဦးတည္ၿပီး အတြင္းဖက္ကုိ 

လွမ္းဝင္လုိက္ပါတယ္..။  

 

``အို………`` 

 

က်မ ဒိန္းခနဲ ရင္ေတြခုန္ၿပီး တုန္လႈပ္ေျခာက္ခ်ားသြားပါတယ္..။  ၾကည္႕ပါအံုး……အဝတ္အစားေတြကင္းမဲ႕ေနတဲ႕ 

ေဒၚေထြးက ေလးဖက္ႀကီးကုန္းၿပီး ေနာက္က ကိုေအာင္ေမာင္းက ဟို….ဟို.. ေခြးေတြလုပ္သလုိမ်ဳိးေလ….ဘာလဲ… 

လုိးတာလား……အဲသလုိမ်ဳိးေပါ႕….။  

ျမင္ကြင္းက စက္ဆုတ္စရာ ေကာင္းတယ္လုိ႕ ထင္ရေပမယ္႕ က်မကုိေတာ့ ျဗဳန္းခနဲ ဖမ္းစားဆြဲေဆာင္ထားပါတယ္…။  

သူတို႕က က်မရပ္ေနတဲ႕ ေနရာကုိ ခပ္ေစာင္းေစာင္း ေလး ေက်ာေပးထားတာပါ..။  က်မရဲ႕ မ်က္ေစ႕က ေဒၚေထြးရဲ႕ 

ေရွ႕ဖင္ …အဲ..ကုန္းထားလုိ႕ ေနာက္ကုိေရာက္ေနတဲ႕ ဟာထကုိဲ ကုိေအာင္ေမာင္းဟာႀကီးက တဖြတ္ဖြတ္နဲ႕ 

ဝင္လုိက္ထြက္လုိက္ျဖစ္ေနတဲ႕ ေနရာကုိ ခ်က္ခ်င္းေရာက္သြားၿပီး ျဗဳန္းခနဲ မ်က္လုံး မလႊႏဲိုင္ပါဘူး…။  

 က်မ တစ္ခါမွ မျမင္ဘူးတဲ႕ ျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ေတြ႕လုိက္ရၿပီး တစ္ခါမွ မျဖစ္ေပၚဖူးတဲ႕ ေျပာမျပတတ္တဲ႕ ခံစားခ်က္ဟာ 

က်မရင္ထဲမွာ ခႏၶာကုိယ္ထမွဲာ  ခံစားလုိက္ရပါတယ္…။  
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အဲဒီ ခဏမွာပဲ လူရိပ္လိုလုိ ျမင္လုိ႕ထင္ရဲ႕ ျဖတ္ခနဲ လွည္႕ၾကည္႕လုိက္တ႕ဲ ကုိေအာင္ေမာင္းဟာ က်မကုိ 

ျမင္ေတြ႕သြားပါတယ္..။ က်မလည္း ခ်က္ခ်င္းပဲ လွည္႕ထြက္ၿပီး ေျခသံမၾကားေအာင္ နင္းၿပီး ျပန္လာခဲ႕ပါေတာ့တယ္..။  

 

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

 

အေဖနဲ႕ စာေရးႀကီးတုိ႕က ပဲခူးကေန ညေန ၃ နာရီေလာက္ျပန္ၿပီး ေရာက္လာပါတယ္..။ အေဖကေတာ့ ထုံးစံအတုိင္း 

ေရခ်ဳိးၿပီး အရက္ေသာက္ဖုိ႕ ထြက္သြားပါတယ္..။  

ဒီေန႕အဖုိ႕ေတာ့ က်မက သူတုိ႕ကုိ သိပ္ၿပီး စိတ္မဝင္စားႏုိင္ပါဘူး..။  ေန႕ခင္းက ေတြ႕ခဲ႕ရတဲ႕ ကုိေအာင္ေမာင္းနဲ႕ 

ေဒၚေထြးတုိ႕ရဲ႕ ျမင္ကြင္းက က်မမ်က္ေစ႕ထကဲကုိ မထြက္ပါဘူး..။ ၿပီးေတာ့လည္း က်မကုိယ္ က်မ ဘာျဖစ္မွန္း မသိတဲ႕ 

ေဝဒနာတစ္ရပ္ကုိ ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး ခံစားေနရပါတယ္..။  

အေဖ အရက္ေသာက္ဖုိ႕ထြက္သြားၿပီးတဲ႕ေနာက္ က်မဟာ ညေနစာကုိ မစားခ်င္စားခ်င္နဲ႕ စားလုိက္ၿပီး မိုးခ်ဳပ္တာနဲ႕ 

က်မလဲ အခန္းထဝဲင္ၿပီး အိပ္ယာေပၚမွာ တလူးလူးတလိမ္႕လိမ္႕နဲ႕ ေနလုိက္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားလဲ မသိပါဘူး…။ 

အိမ္ေရွ႕က တက္လာတဲ႕ ကိုေအာင္ေမာင္းနဲ႕ အေဖတုိ႕ရဲ႕ လွ်ာေလးအာေလးနဲ႕ အသံေတြ ၾကားရေတာ့မွ အေဖ ဒီည 

အေတာ္မူးလာလုိ႕ ကိုေအာင္ေမာင္း လုိက္ပုိ႕တယ္လုိ႕ သိလုိက္ပါတယ္…။ 

ကုိေအာင္ေမာင္းက အေဖ႕ကုိ အိပ္ခန္းထထဲိ လုိက္ပုိ႕ၿပီးမွ ျပန္သြားေလ႕ ရိွပါတယ္..။  အခုလဲ အေဖ႕အိပ္ခန္းဖက္က 

အသံဗလံၾကားလုိက္ရၿပီး ခဏအၾကာမွာ တိတ္ဆိတ္သြားၿပီး အေဖ႕ရဲ႕ ေဟာက္သံ  ထြက္ေပၚလာပါတယ္…။  

ဒီအခိုက္မွာပဲ…. 

 

``တင္တင္သန္း…တံခါးဖြင့္ပါအုံး…..`` 

 

ကုိေအာင္ေမာင္းရဲ႕ ခပ္အုပ္အုပ္အသံ..။ က်မလဲ အမွတ္တမဲ႕မုိ႕ ဘာမွမစဥ္းစားေတာ့ပဲ အိပ္ယာေပၚက 

လူးလွိမ္႕ထလုိက္ၿပီး အိပ္ခန္းတံခါးကို ဖြင့္လိုက္ပါတယ္…။  တံခါးပြင့္သြားတာနဲ႕ ကုိေအာင္ေမာင္းက က်မရဲ႕ 

လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ ဖမ္းၿပီးကုိင္လုိက္ပါတယ္..။  

 

``လႊတ္ပါ….ဘာလုပ္တာလဲ…က်မကုိ လႊတ္ပါ….`` 

 

ကုိေအာင္ေမာင္းက က်မကုိမလႊတ္တဲ႕အျပင္ ေပြ႕ခ်ီလုိက္ၿပီး အိပ္ယာေပၚ ပစ္ခ်လိုက္ပါတယ္..။  က်မက ထၿပီး ေျပးရန္ 

ႀကံစည္ေပးမဲ႕ သူ႕ဗလႀကီးနဲ႕ လက္တစ္ဖက္နဲ႕ ဖိထားတာေၾကာင့္ မထႏုိင္ေတာ့ပါဘူး..။    

သူက က်မကုိ မီးဝင္းဝင္းေတာက္ေနတဲ႕ မ်က္လံုးနဲ႕ စိုက္ၾကည္႕ေနေတာ့ က်မလဲ 

အေတာ္ေၾကာက္လာမိပါတယ္..။  ေနာက္ သူက က်မရဲ႕ အက ႌ်ကုိ ျဗဳန္းခနဲ ဆြဲၿဖလဲိုက္ၿပီး က်မကုိ 

ငံု႕ကာအတင္းဖက္လိုက္ရာက က်မရဲ႕ ေဘာ္လီအက ႌ်ကို ခၽြတ္ပါတယ္…။  က်မေအာ္လည္း  က်မကုိ ဘယ္သူမွ 

မကယ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး…။  အေဖကလဲ ဘယ္လုိမွ ႏိုးမွာ မဟုတ္ပါဘူး..။ ေၾကာက္စိတ္နဲ႕ က်မမ်က္ရည္ေတြ 

တြင္တြင္စီးက်လာပါေတာ့တယ္…။ 
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ေဘာ္လီအက ႌ် ကၽြတ္သြားေတာ့ ဗလာက်င္းေနတဲ႕ ရင္သားႏွစ္မႊာကုိ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႕ ယွက္ၿပီး 

ကားထားလုိက္မိတယ္..။  ကုိေအာင္ေမာင္းကေတာ့ က်မကုိ စိန္းစိန္းၾကည္႕ရင္း သူ႕ပုဆုိးကုိ ခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့ 

မဲနက္ေနေသာ အေမႊးေတြနဲ႕ သူ႕လီးမမဲႀဲကီးဟာ တန္းတန္းမတ္မတ္ႀကီးန႕ဲ ေပၚထြက္လာပါတယ္..။  လီးႀကီးေအာက္က 

ေဂြးဥႀကီးေတြကလည္း မနဲက္လံုးတစ္ေနၿပီး တလႈပ္လႈပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္…။  

က်မ ထြက္ေျပးရန္ ထထုိင္လုိက္ေတာ့ သူက က်မကုိ အတင္းတြန္းလွပဲါတယ္…။ က်မကလဲ အတင္းရုန္းကန္ေနေလေတာ့ 

သူက ကုတင္ေလးေပၚ တက္လုိက္ၿပီး က်မကုိ ဖက္ၿပီး ဖမ္းခ်ဳပ္ရာက သူ႕ကုိယ္ႀကီးနဲ႕ ဖိထားၿပီး က်မရဲ႕ ပါးႏွစ္ဖက္ကုိ 

အတင္းပဲ ဖိဖိနမ္းပါတယ္..။  

 

``လႊတ္ပါ…..က်မကုိ လႊတ္ပါ…….`` 

 

``မလႊတ္ဘူး….နင္ ေန႕ခင္းက ငါနဲ႕ မေထြး လုိးေနတာကုိ ေတြ႕ၿပီး ခံခ်င္ေနတယ္ မဟုတ္လား…`` 

 

ေစာေစာက ေၾကာက္စိတ္ ရွက္စိတ္ေတြနဲ႕ လံုးေထြးၿပီး က်မေမ႕ေနတဲ႕ ကိစၥက သူေျပာလုိက္မွ က်မျပန္ၿပီး 

သတိရလုိက္မိပါတယ္…။  

 

``နင္ ခံခ်င္ေနမွန္း သိလုိ႕ ငါက လုိးေပးမလုိ႕…ၿငိမ္ၿငိမ္ေန…မေနရင္ လည္ပင္း ညွစ္ၿပီးသတ္ပစ္လုိက္မယ္…..`` 

 

တကယ္လုပ္မယ္႕ ပုံျဖစ္၍ က်မလန္႕သြားပါတယ္..။ ၿပီးေတာ့လည္း သူနဲ႕ ေဒၚေထြးတို႕ကိစၥက က်မအသိထဲ ဝင္လာေတာ့ 

စိတ္ခံစားခ်က္ဟာ ေၾကာက္တာရွက္တာတစ္ခုတည္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္သြားရပါတယ္..။   

ေျပာၿပီးတာနဲ႕ သူက က်မကုိ ငံု႕ၾကည္႕လုိက္ပါတယ္…။ ၿပီးေတာ့ က်မရဲ႕ အပ်ဳိစင္ႏို႕ႀကီးႏွစ္လံုးကို ငုံ႕ၿပီး ဘယ္ျပန္ညာျပန္ 

စုိ႕ေတာ့တာပါပဲ…ရွင္…။  ဒီလိုစုိ႕လုိက္ေတာ့ က်မဟာ တစ္ကိုယ္လုံး ထူပူရွိန္းဖိန္းသြားၿပီး ေသြးေတြ 

ဆူလာေတာ့တာပါပဲ…။ သူက ႏုိ႕ႏွစ္လံုးကို စို႕ေပးေနရင္းက က်မရဲ႕ ခါးေအာက္ပိုင္းက ထဘီးကို ခါးေပၚသုိ႕ 

ဆြဲၿပီးလွန္တင္လုိက္ပါတယ္…။ ၿပီးေတာ့ က်မကုိခြၿပီး ေထာင္မတ္ေနတဲ႕ သူ႕လီးႀကီးကို က်မအဖုတ္ေလးထဲ ထုိးသြင္းဖုိ႕ 

ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္…။ 

က်မလည္း ရိွသမွ်အင္အားျဖင့္ ေပါင္ႏွစ္လုံးကုိ အတင္းညွပ္ၿပီး လိမ္ထားပါတယ္…။ သူက အတင္းပဲ က်မေပါင္ႏွစ္လံုးကို 

ဆြဲၿဖဲေတာ့ အားမတန္ပဲ က်မေပါင္တန္ေတြလည္း ဟသြားပါေလေရာ…။ ဒီေတာ့ က်မရဲ႕ 

ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြ ၿပဟဲသြားရေတာ့တာေပါ႕…ရွင္…။ ၿပီးတာနဲ႕ သူ႕လီးႀကီးကုိ ေတ႕ၿပီး 

ဖိသြင္းခ်လုိက္ပါတယ္…။ 

 

``ျဗစ္…..ျဗစ္….ပလစ္….ဖြတ္….အား…အ…အား…`` 

 

နာၿပီး က်မအသားေတြ ဆတ္ခနဲ တုန္သြားပါတယ္..။ က်မေစာက္ပတ္က က်ဥ္းက်ဥ္းေလးဆုိေတာ့ သူ႕လီးႀကီးက 

မဝင္ပါဘူး..။ တစ္ႀကိိမ္းလဲ မဝင္ ၊ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္လည္း မဝင္ပါဘူး…။  
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``နင့္ ေစာက္ပတ္က က်ဥ္းလဲ က်ဥ္း ေျခာက္လဲ ေျခာက္ေနေတာ့ လီးမဝင္ဘူး…၊ ကိစၥ မရိွဘူး…စုိလာေအာင္ ငါလုပ္ၿပီး 

သြင္းမယ္….``  

 

ကုိေအာင္ေမာင္းဟာ က်မရဲ႕ႏုိ႕သီးေလးေတြကုိ စုပ္လိုက္ လွ်ာနဲ႕ယက္လိုက္ လုပ္ရင္း ေစာက္ပတ္ထိပ္က က်မရဲ႕ 

ေစာက္ေစ႕ေလးကုိ သူ႕လီးထိပ္ႀကီးနဲ႕ ထုိးပြတ္ကလိပါတယ္…။ ခဏၾကာသြားတဲ႕ အခါမွာေတာ့ က်မတစ္ကုိယ္လံုး 

မရုိးမရြျဖစ္လာၿပီး အသက္ရွဴျမန္လာပါတယ္…။ အဲဒီအခါမွာ ကုိေအာင္ေမာင္းဟာ သူ႕လီးႀကီးကုိ ေစာက္ေစ႕ေလးကုိ 

ထုိးပြတ္ရံုမွ်မကပဲ က်မရဲ႕ ေစာက္ပတ္ဝကုိလည္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ထိုးပါတယ္..။ 

က်မ မေနတတ္ မထုိင္တတ္ျဖစ္လာၿပီး လက္တစ္ဖက္နဲ႕ မ်က္ႏွာကုိပြတ္လုိက္ ေခါင္းကိုကုတ္လိုက္နဲ႕ ျဖစ္လာပါတယ္…။ 

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ကိုေအာင္ေမာင္းဟာ က်မရဲ႕ ေစာက္ပတ္ဝမွာ သူ႕လီးႀကီးကို ေတ႕ၿပီး ဖိသြင္းခ်လုိက္ပါေတာ့တယ္…။  

 

``ျဗစ္…ျဗစ္……ျဗစ္….ပလစ္…..အား….အား….အီး…………….`` 

 

က်မတစ္ကိုယ္လံုး ခါဆင္းသြားပါတယ္…။ သူ႕လီးႀကီးက တဝက္ေလာက္ ဝင္သြားပါၿပီ…။ က်မလည္း 

မ်က္လုံးအစံုမွိတ္ထားၿပီး အံႀကိတ္ထားလုိက္မိပါတယ္…။ သူက က်မရဲ႕ ႏို႕ကုိ ဆြဲလိုက္ စုိ႕လုိက္လုပ္ေနၿပီး က်မကေတာ့ 

ေအာက္ပုိင္းတစ္ခုလံုး တြန္႕လိမ္ေကာက္ေကြးေနပါတယ္..။  သူက ထပ္ၿပီး ေဆာင့္ခ်လုိက္ေတာ့ လီးက 

တဆံုးဝင္သြားပါေရာ…..။ 

 

``ျဗစ္…ျဗစ္…..ဒုတ္….အား…….အမေလး…….ဟီး…..ကၽြတ္..ကၽြတ္…..`` 

 

က်မ မ်က္လံုးအစံုမွိတ္ထားရင္း ပါးစပ္မွ ၿငီးတြားေနမိတယ္..။ လီးကိုတဆံုးသြင္းထားၿပီး ႏုိ႕သီးေတြကုိ 

ပြတ္ကလိေပးေနျပန္ေတာ့ ေအာက္က က်မမွာ တၾကြၾကြတရြရြ ျဖစ္လာရတယ္…။ ခဏေနေတာ့မွ သူ႕လီးႀကီးကိ ု

အသာအယာပဲ ဆြဲထုတ္လိုက္ၿပီး တအားနဲ႕ ဖိေဆာင့္ခ်လိုက္ျပန္ရာ….``အေမ႕…`` ဟု ေအာ္ၿပီး သူ႕ခါးႀကီးကို က်မ 

တအားဖက္ထားလုိက္မိပါတယ္…။ 

အဲဒီေနာက္ေတာ့ သူက က်မပါးေလးကုိနမ္းလိုက္ ၊ လီးကိုတဝက္ေလာက္နဲ႕ အသာအယာ ေညွာင့္သြင္းလိုက္ 

လုပ္ေပးေနရာ အေတာ္ေလး ခံလုိ႕ေကာင္းလာ၍ က်မဟာအထမွဲ ခၽြဲက်ိေသာ အရည္မ်ား အေတာ္ေလး 

ထြက္လာပါတယ္…။  

အဲဒီအခါက်မွ သူကလီးႀကီးကို တဆံုးနီးပါး ထုတ္ၿပီး ေဆာင့္ေဆာင့္ လုိပါေတာ့တယ္…။ က်မဟာ ဦးေအာင္ေမာင္းကုိ 

အေတာ္မုန္းတီးသြားပါတယ္…။ ဒါေပမယ္႕ က်မရဲ႕ ခါးေအာက္ပုိင္းတစ္ခုလံုးကေတာ့ က်မမုန္းတာကုိ 

ျငင္းဆန္သည္႕အလား ေကာ့ေကာ့ေပးေနၾကပါတယ္…။  

တေျဖးေျဖး ခံလုိ႕ေကာင္းသထက္ ေကာင္းလာေတာ့ က်မ ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားေလးႏွစ္ခုက သူ႕လီးႀကီးကုိ ညွပ္ညွပ္ 

ဆြဲညွစ္ေပးေနမိတယ္…။  သူက တအားတအား ဖိဖိၿပီး ေဆာင့္လုိက္တဲ႕ အခါ က်မဟာ က်မရဲ႕ ဖင္ကားကားႀကီးေတြကို 

ၾကြၾကြေပးလုိက္ရၿပီး သူ႕ပခံုးကုိ လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႕ အတင္းဖက္ထားမိပါတယ္…။  

သူ႕ရဲ႕ ေဆာင့္ခ်က္ေတြဟာ တစတစ ျပင္းထန္လာၿပီး က်မကလည္း တေျဖးေျဖး နဲ႕ အားမလုိအားမရ 
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ျဖစ္လာရတာေၾကာင့္ ေစာက္ပတ္မွာ ရြသထက္ ရြလာၿပီး က်မဟာ အၿငိမ္မေနႏုိင္ေတာ့ပဲ ျဖစ္လာခဲ႕ပါတယ္…။   

က်မ အသက္ရွဴသံေတြ ျပင္းသထက္ျပင္းလာရၿပီး က်မရဲ႕ ေပါင္ႏွစ္ဖက္ကိုလည္း သူ႕ရဲ႕ လီးႀကီး အစြမ္းကုန္ ဝင္ႏိုင္ေအာင္ 

ကားသထက္ ကားေပးရင္း သူ႕ခါးႀကီးကုိ တအားႀကဳံးဖက္ထားလုိက္မိပါတယ္..။  

က်မမွာ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ခါနီးၿပီးျဖစ္၍ အရွက္ဆုိတာလည္း မရိွေတာ့ပဲ သ႕ူလီးႀကီးကုိ က်မရဲ႕ ေစာက္ပတ္အထကဲ 

အသားေတြနဲ႕  အတင္းညွပ္ဆြဲေပးရင္း က်မဟာ တစ္ကိုယ္လံုး ေတာင့္ခနဲျဖစ္ရာက ခါဆင္းသြားၿပီး ေျပာမျပတတ္ေအာင္ 

အရသာေတြ ေကာင္းသြားခုိက္မွာ သူ႕လီးႀကီးထိပ္က အရည္ေတြဟာလည္း တျပြတ္ျပြတ္ ပန္းဝင္လာပါတယ္…။ 

ဦးေအာင္ေမာင္းဟာ က်မကုိ အတင္းႀကဳံးဖက္လိုက္ၿပီး မိွန္းေနပါတယ္…။ ခဏေနေတာ့မွ က်မရဲ႕ ပါးႏွစ္ဖက္ကို 

ဘယ္ျပန္ညာျပန္နမ္းၿပီး သူ႕လီးကုိ ဆြဲထုတ္ကာ ပုဆိုးဝတ္လုိက္ပါတယ္…။  

က်မကေတာ့ ထမီေလးတစ္ထည္ပဲ ခါးမွာ လံုးေနတဲ႕ ကိုယ္တုံးလံုးႀကီးကုိ  မလႈပ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ပက္လက္ေလးေပါ႕…။   

သူက ကုတင္ေပၚက ဆင္းလိုက္ၿပီး က်မရဲ႕ အေမႊးႏုႏုေလးေတြ စိမ္းေနတဲ႕ ေစာက္ပတ္ကို သူ႕လက္ဖဝါးနဲ႕ 

အသာရုိက္လိုက္ၿပီး….. 

 

``နင့္ကုိ တရြာလံုးက ေယာက္်ားေတြက လိုးခ်င္ေနၾကတာ…။ အခုငါ အရင္ဆုံး လိုးလုိက္ရတာ ဟန္က်တာပဲ…။ ေနာက္ 

ငါလာလာလုိးေပးမယ္… သိလား….``  

 

ဆုိၿပီး က်မအခန္းထကဲ ထြက္သြားပါေတာ့တယ္….။ 

 

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

ေနာက္တစ္ေန႕ကစၿပီး ဦးေအာင္ေမာင္းဟာ အိမ္ကိုမလာေတာ့ပါဘူး..။ အေဖကလည္း တြဲေခၚရေလာက္ေအာင္ မမူးေတာ့ 

ဦးေအာင္ေမာင္းက လိုက္ပုိ႕စရာ မလုိေတာ့ဘူးေပါ႕..။  

က်မကေတာ့ ဦးေအာင္ေမာင္းလာမွာ ေၾကာက္ေနပါတယ္..။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့ က်မအဖုတ္ေလးတစ္ခုလံုးဟာ 

ေယာင္ကိုင္းၿပီး အထိမခံႏိုင္လို႕ပါ…။  ဆီးသြားရင္လည္း တအားစပ္တာပဲ…။ မၾကာခဏ ေရကုိင္ေပးရပါတယ္…။ 

ေနာက္ၿပီး ပါရာစီတေမာနဲ႕ ကီးမုိ႕ကုိလည္း ေသာက္ရပါတယ္…။  

ဒါေၾကာင့္ ဦးေအာင္ေမာင္းလာမွာ က်မ က ေၾကာက္ေနတာပါ…။ သူကလည္း လူႀကီးဆုိေတာ့ က်မဒီလိုျဖစ္ေနမွာကုိ 

သိေနလုိ႕ မလာတာလဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ႕..။  ဒါေပမယ္႕ အဲဒီရက္ေတြမွာ ညဖက္ဆုိ အရက္ေသာက္ရင္း 

စကားေျပာေနတဲ႕ ဦးေအာင္ေမာင္းရဲ႕ အသံကုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္နဲ႕ က်မအိမ္ကေန ၾကားေနရပါတယ္…။  အဲဒီလုိ 

အခါမ်ဳိးမွာ က်မစိတ္ထမဲွာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ခံခ်င္သလုိလို ဘာလုိလိုစိတ္မ်ဳိး ေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္…။ အေတြ႕အႀကဳံ 

ရိွတဲ႕ လူႀကီးမုိ႕ ဒီလိုတမင္ အသံေပးေနတာလား မသိပါဘူး…ရွင္….။ 

အဲဒီလုိနဲ႕ သံုးရက္ေလာက္ေနေတာ့ က်မရဲ႕ ပစၥည္းေလးဟာ နဂုိအတုိင္းျပန္ၿပီးေကာင္းသြားပါတယ္…။ အဲဒီေန႕မွာပဲ 

စာေရးႀကီးရဲ႕ မိန္းမ ေဒၚေထြးဟာ ျပန္မလုိ႕ က်မကုိ လာၿပီး ႏႈႈတ္ဆက္ပါတယ္…။  ဒီေတာ့ ေဒၚေထြးရိွလို႕ က်မဆီ 

ဦးေအာင္ေမာင္း မလာတာပဲဆိုၿပီး စိတ္ထကဲ ေဒၚေထြးကို မနာလုိသလုိေတာင္ ျဖစ္မိပါတယ္…။  အမွန္ေတာ့ 

အဲဒီရက္ေတြက ဦးေအာင္ေမာင္းလာမွာ က်မေၾကာက္မိတာပါ…။ ဒါကုိလ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ေဒၚေထြးကုိ မုန္းမိပါတယ္…။  

အဲ….ေလးရက္ေျမာက္ေန႕မွာေတာ့ က်မသူ႕ကုိ ေမွ်ာ္မိတဲ႕ အထိပါပဲ….။ ညက်ရင္ သူ႕အသံၾကားေတာ့ အိပ္ယာေပၚ 
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ပက္လက္လွန္ၿပီး သူ႕အသံနားေထာင္ရင္း သူ႕ကုိရုပ္လုံးေဖာ္ကာ က်မဟာေလးကုိ ပြတ္ေပးေနမိတဲ႕ အထိ 

ဦးေအာင္ေမာင္းဟာ က်မအေပၚ စုိးမိုးေနပါတယ္…..။ 

ဒါေပမယ္႕ အေဖျပန္လာေတာ့  သူမပါလာပါဘူး…။ က်မ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္န႕ဲ 

အိပ္ပစ္လိုက္ရပါတယ္…။  ေနာက္တစ္ေန႕မွာေတာ့ က်မဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခုိင္ခိုင္မာမာ ခ်လုိက္ပါတယ္…။ 

အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ သူမလာရင္ က်မကပဲ သူရွိရာကုိ သြားဖုိ႕ပါပဲ…။  

တစ္ေန႕လံုး က်မ သစ္စက္ဖက္ကုိ ၾကည္႕ၾကည္႕ၿပီး အေျခအေနကုိ အကဲခတ္ေနမိပါတယ္..။  မြန္းလြဲ ၂ 

နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာေတာ့  အေဖနဲ႕ စာေရးႀကီးတို႕ဟာ ခပ္သုတ္သုတ ္ထြက္သြားတာ 

ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္…။  သစ္ခြဲတဲ႕ စက္သံလည္း တိတ္သြားပါတယ္…။  

 က်မလည္း  ခပ္သုတ္သုတ္ပဲ မ်က္ႏွာေလးကုိ ကမန္းကတန္း ျပင္ ၊ ေခါင္းဖီးၿပီးေတာ့ ဝတ္ထားတဲ႕ ဘေလာက္စ္ အက ႌ်ကုိ 

က်ယ္သီးေတြ ျဖဳတ္လိုက္ၿပီး အထကဲ ေဘာ္လီအက ႌ်ကို ခၽြတ္ပစ္လိုက္ၿပီး ဘေလာက္စ္ တစ္ထပ္တည္းနဲ႕ 

သစ္စက္ေနာက္ဖက္ကို ခပ္သုတ္သုတ္ ထြက္လာခဲ႕ပါတယ္…။  

စၿပီး အဲဒီကို သြားေတာ့မယ္ဆုိၿပီး ျပင္ဆင္ကထကဲ က်မရဲ႕ ေစာက္ပတ္ဟာ တင္းလာၿပီး အရည္ေလးေတြ 

စိမ္႕ထြက္ေနပါၿပီ…။  ဒါဟာ ခံဖူးထားတဲ႕ မိန္းမတုိင္း ခံရေတာ့မယ္ဆုိတာ သိရင္ ျဖစ္ေနက် လုိ႕ထင္ပါတယ္..။  က်မ 

ဦးေအာင္ေမာင္းရဲ႕ အိမ္ေလးထဲ ကို လွမ္းၿပီး ဝင္လုိက္တာနဲ႕ ဦးေအာင္ေမာင္းနဲ႕ ပက္ပင္း တုိးပါေတာ့တယ္..။  

 

``ဟင္……တင္တင္သန္း……`` 

 

ေျပာလဲ ေျပာ ၊ သူက က်မဆီကုိ ျဖတ္ခနဲ ေရာက္လာၿပီး ဖက္လိုက္ရာက နမ္းေတာ့တာပါပဲ…။ ၿပီးတာနဲ႕ အတြင္းဖက္မွာ 

ရိွတဲ႕ အခန္းထကုိဲ နမ္းရင္းနဲ႕ ဆြဲေခၚသြားၿပီး အခန္းထဲေရာက္တာနဲ႕ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ခင္းထားတဲ႕ အိပ္ယာေပၚကုိ 

က်မကုိဆြဲၿပီး ထုိင္လုိက္ေတာ့ရာ က်မလည္း သူ႕မ်က္ႏွာကုိ မၾကည္႕႔ပဲ တစ္ခါတည္း အိပ္ယာထကဲို 

ပက္လက္လွန္လွဲခ်လိုက္ရံုသာမက ထဘီေလးကုိ ပါ တစ္ခါထဲ ခါးေပၚ လွန္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္…။ 

ဦးေအာင္ေမာင္းဟာ က်မေဘးမွာ လက္တစ္ဖက္ေထာက္ၿပီး လွလဲိုက္ရာက က်န္လက္တစ္ဖက္ကုိ က်မရဲ႕ ႏုိ႕တစ္လံုးအား 

အက ႌ်ေပၚကေန အုပ္ၿပီး ကုိင္ညွစ္လိုက္ပါတယ္..။  

က်မ သူ႕မ်က္ႏွာကုိ မၾကည္႕ပဲ မ်က္ႏွာကုိ တစ္ဖက္လႊထဲားရင္းက က်မရဲ႕ လက္ႏွစ္ဖက္ဟာ ဘေလာက္စ္ အက ႌ်ေလး ရဲ႕ 

ေရွ႕ဖက္မွာရိွတဲ႕ ႏိွပ္ေစ႕က်ယ္သီးေလးေတြကုိ ျဖဳတ္ၿပီး အက ႌ်စ ႏွစ္စကုိ ရင္ဘတ္ေပၚကေန တဖက္တခ်က္ဆီသို႕ 

ဆြဲဖယ္ပစ္လိုက္ပါတယ္…။  

ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ဦးေအာင္ေမာင္းဟာ သူ႕ပုဆုိးကုိ ခၽြတ္လိုက္ပါတယ္…။  ဝင္းခနဲ ေပၚလာတဲ႕ ရင္သားနွစ္မႊာကုိ တစ္လံုးကိုစုိ႕ 

တစ္လံုးကို ကိုင္ရင္းနဲ႕ ဦးေအာင္ေမာင္းဟာ က်မရဲ႕ ကုိယ္ေပၚကုိ ခြၿပီး တက္လာပါတယ္…။  

ၿပီးေတာ့ ေစာက္ပတ္ဝမွာ လီးထိပ္ႀကီးကုိ ေတ႕ၿပီး ဖိသြင္းလုိက္တာ က်မအထမွဲာ စိုရႊဲေနၿပီျဖစ္တဲ႕ အရည္ေတြေၾကာင့္ 

လီးႀကီးဟာ ေလွ်ာခနဲ တဆံုးဝင္သြားပါေတာ့တယ္…။  

အဲဒီေနာက္မွာ ဦးေအာင္ေမာင္းက ႏုိ႕စုိ႕ရင္း ဖင္ၾကြၿပီး ေဆာင့္ေဆာင့္လိုးပါတယ္…။ က်မျဖင့္  ဆာေနတုန္း 

စားရလုိ႕လားမသိဘူး..ေကာင္းလုိက္တာရွင္…။ ဖင္ႀကီးေတြ ၾကြၾကြၿပီး ေကာ့ေပးရင္း မ်က္လံုးေတြကုိေတာင္ 

မဖြင့္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး…။ 
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ဦးေအာင္ေမာင္းလည္း ႏုိ႕စုိ႕ရင္း ေဆာင့္ရတာ အားမရေတာ့ဟန္နဲ႕ ဒူးေထာက္ထိုင္လိုက္ၿပီး အားရပါးရ 

လုိးပါေတာ့တယ္…ရွင္…။  

 

``ျဗစ္….ျပြတ္…..ပလြတ္……အင့္..အင့္….ျဗစ္…ဒုတ္…..အ….အီး……အေမ႕……`` 

 

``ေအာင္ေမာင္းေရ……ေအာင္ေမာင္း……`` 

 

``ဟာ……ဖလြတ္…….`` 

 

``ကၽြတ္…..ဟင္း…….`` 

 

သစ္စက္ထဲကေန လွမ္းေခၚလုိက္တဲ႕ အေဖ႕ အသံပါ…။ က်မဟာ ထိတ္ခနဲ ျဖစ္သြားရပါတယ္..။ ဦးေအာင္ေမာင္းက 

သူ႕လီးႀကီးကို ဖလြတ္ခနဲ ဆြဲခၽြတ္လိုက္ေတာ့ က်မလည္း စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႕ ကၽြတ္ဆုိၿပီး စုပ္သပ္လိုက္ရာက 

သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ ဟင္းခနဲ ခ်လုိက္ပါတယ္…။  

 

``ဒီမွာပဲ…..ေစာင့္ေန..ငါအခုျပန္လာခဲ႕မယ္…..`` 

 

က်မ ေခါင္းၿငိမ္႕ျပလုိက္ပါတယ္…။ ဦးေအာင္ေမာင္းက ပုဆုိးေကာက္ဝတ္လုိက္ၿပီး ထြက္သြားပါေတာ့တယ္…။  က်မလည္း 

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႕ ခါးထိလွန္တင္ထားတဲ႕ ထဘီေလးကုိေတာင္ ျပန္ၿပီး မဖံုးမိပါဘူး..။ က်မ ေအာက္ပုိင္းတစ္ခုလုံးဟာ 

ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးနဲ႕ ဟာလာဟင္းလင္းႀကီး ျဖစ္ေနတာေပါ႕….။  

ခဏၾကာတဲ႕အထိ ဦးေအာင္ေမာင္း ျပန္မလာေသးတာနဲ႕ က်မလည္း မ်က္လံုးေလးမိွတ္ၿပီး အသာ မိွန္းေနလုိက္ပါတယ္…။ 

ဒီလိုမိွန္းၿပီး တေအာင့္ေလာက္ၾကာတဲ႕ အခါမွာေတာ့ အနားကုိ လူတစ္ေယာက္ ေရာက္လာတာ 

သိလိုက္ရပါတယ္…။  ဦးေအာင္ေမာင္း ျပန္ေရာက္လာၿပီလုိ႕ သိလိုက္ပါတယ္…။  က်မလည္း မ်က္လုံး ျပန္မဖြင့္ပဲ 

အသာေလးၿငိမ္ေနလုိက္မိတယ္…။  သူက က်မရဲ႕ ဒူးႏွစ္လံုးကို ဆြဲၿပီး ေထာင္ကာ ေပါင္ကားလုိက္ပါတယ္…။ 

အင္း….ဒီတစ္ခါ ေတာ့ ဦးေအာင္ေမာင္းက တယ္ၿပီး ညင္သာလွပါလား လုိ႕ ေတြးမိပါတယ္…။ ၿပီးတာနဲ႕ က်မရဲ႕ 

ႏုိ႕ႏွစ္လံုးကို လွမ္းဆြဲၿပိး လီးကုိ ေစာက္ပတ္ထဲ ေဆာင့္သြင္းလုိက္ပါေတာ့တယ္…။ 

 

``ျဗစ္….ပလြတ္….ဒုတ္….အား….အား…..ဟင္…….နင္….နင္…`` 

 

ေစာက္ေခါင္းထဲ ဝင္လာတဲ႕ လီးက ဦးေအာင္ေမာင္းလီးေလာက္ ေစာက္ေခါင္းထမဲွာ ၾကပ္မေနပဲ အရွည္ကေတာ့ 

ပုိရွည္ပံုရၿပီး လီးတဆံုးဝင္သြားတာနဲ႕ က်မရင္ေခါင္းထဲ အထိ ေရာက္သြားသလုိ 

ခံစားရပါတယ္…။  လီးစသြင္းထကဲ  လီးနဲ႕ ေစာက္ပတ္ထိေတြ႕မႈကုိ အာရံုစုိက္ေနတဲ႕ က်မဟာ ဦးေအာင္ေမာင္း 

မဟုတ္ဖူးဆုိတာ ခ်က္ခ်င္း သိလုိက္တာနဲ႕ မ်က္လုံး ဖြင့္ၾကည္႕လုိက္ပါတယ္…။ ဦးေအာင္ေမာင္းရဲ႕ သား 

စိန္ေမာင္…..သူ႕လီးက က်မေစာက္ေခါင္းထဲ တဆံုးဝင္ေနၿပီ…။ 
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``နင္…..နင္…ဘယ္လုိလုပ္လိုက္တာလဲ…စိန္ေမာင္…ငါေအာ္လုိက္ရမလား……`` 

 

``ေအာ္ခ်င္ေအာ္ေလ….နင္က ငါတုိ႕အိပ္ယာထဲေရာက္ေနတာပဲ….ၿပီးေတာ့ အေဖက နင့္ကိုငါလုိးတာ 

သိသြားမွာေပါ႕…အေဖတင္မဟုတ္ဘူး…တစ္ရြာလံုး သိသြားမွာေပါ႕…..`` 

 

``နင္….နင္…..ငါ႕ ကို………`` 

``ၿငိမ္ၿငိမ္ေနစမ္းပါ…တင္တင္သန္းရာ….အေဖတုိ႕ ျဗဳန္းခနဲ ျပန္မလာေသးပါဘူး…ငါက ညထကဲ ကားဝင္လာတာ…၊ နင္နဲ႕ 

ငါ႕အေဖနဲ႕ကုိ ေစာေစာထကဲ ငါေခ်ာင္းၾကည္႕ေနတာ…၊ အရင္ထကဲ နင့္ကို ငါက  လုိးခ်င္ေနတာ…နင္ခံေနတာလည္း 

ျမင္လိုက္ရေရာ ငါမေနႏုိင္ေတာ့လုိ႕ပါဟာ….ခဏေလးေနာ္…..`` 

 

စိန္ေမာင္က စကားအရွည္ႀကီးကုိလည္း အဆက္မျပတ္ေျပာရင္းက က်မရဲ႕ နို႕ႏွစ္လုံးကုိလည္း ဆြဲကိုင္ကာ အဆက္မျပတ္ 

လုိးေဆာင့္ပါေတာ့တယ္…။ က်မလည္း မထူးေတာ့တဲ႕ အဆံုးမို႕ မ်က္လံုးနွစ္လုံးကုိ စံုမိွတ္ၿပီး ေနလုိက္ပါတယ္..။ 

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ မတူ တမူထူးျခားတဲ႕ အရသာကုိ က်မခံစားထိေတြ႕ေနရပါတယ္..။ တေျဖးေျဖး 

သူ႕ေဆာင့္ခ်က္ေတြ ျပင္းထန္လာသလုိ က်မဟာလည္း ကာမအရသာေတြ တက္သထက္ တက္လာရပါေတာ့တယ္….။ 

 

``ျပြတ္…ဖလြတ္…..ဒုတ္…ဒုတ္….အ..အု….အ….ဟင့္..ဟင့္…..အင္း…..ဟင္း……`` 

 

က်မရဲ႕ တဟင္းဟင္း နဲ႕ ညီးသံေလးေတြ ထြက္ေပၚလာတဲ႕ အခ်ိန္မွာပဲ စိန္ေမာင္ရဲ႕ လီးထိပ္ကေန အရည္ေတြ 

ပန္းထြက္လာၿပီး က်မကုိ ငုံ႕ဖက္လိုက္ရာက  က်မရဲ႕ ပါးႏွစ္ဖက္ကို အတင္းနမ္းေတာ့တာပါပဲ ရွင္….။ ၿပီးေတာ့ 

ေျပာလုိက္ေသးတယ္…။  

 

``တင္တင္သန္း…နင္ကုိ ငါ ခုလုိ ျပန္လာတုိင္း လိုးပါရေစဟာ….ဘယ္သူမွ မသိေစရပါဘူး…..`` 

 

က်မ သူ႕ကုိ ဘာမွ ျပန္မေျပာမိပါဘူး…။ ဒါေပမယ္႕ က်မ မိွတ္ထားတဲ႕ မ်က္လံုးနွစ္လုံးကုိ ဖြင့္ၿပီး သူ႕ကုိ 

ၾကည္႕လုိက္မိပါတယ္..။ က်မရဲ႕ မ်က္လံုးေလးေတြကေတာ့ ၿပဳံးေယာက္သန္းေနမလားေတာ့ မသိပါဘူး…။  

စိန္ေမာင္ က်မကုိယ္ေပၚမွာ ေမွာက္ၿပီး အေမာေျဖေနတုန္း အေမာ ေျပမယ္ေတာင္ မထင္ေသးပါဘူး…။ သစ္စက္ဖက္က 

စကားေျပာသံေတြၾကားတာနဲ႕ စိန္ေမာင္ဟာ လူးလထဲၿပီး ေစာက္ပတ္ထကဲ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ျဖစ္ေနတဲ႕ လီးကုိ ဆြဲထုတ္ၿပီး 

အိမ္ေနာက္ေဖးဖက္ကေန ဆင္းေျပးေတာ့တာပါဘဲ….။  

က်မမွာသာ ဟတ္ေကာ့ႀကီး ျဖစ္ၿပီး က်န္ေနခဲ႕ရတာပါ..။ စိန္ေမာင့္လီး ဆြထဲုတ္သြားတာနဲ႕ အထကဲ အရည္ေတြ 

အန္ထြက္ၿပီး က်လာပါတယ္…။ က်မလည္း ခါးေပၚက ထဘီအနားေလးကုိ စမ္းလုိက္ၿပီး ေစာက္ပတ္ကုိအုပ္ၿပီး 

သုတ္လုိက္ပါတယ္…။ ေနာက္ ေပါင္ၿခံေတြနဲ႕ ဖင္ၾကားထကုိဲ ပါ ၾကြၿပီး သုတ္လိုက္ပါတယ္…။  

က်မရဲ႕ နားကေတာ့ သစ္စက္ဖက္ကို စြင့္ထားပါတယ္…။ ေစာေစာက သစ္စက္ဖက္က စကားေျပာသံေတြ ဟာ တေျဖးေျဖး 
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ၿခံအျပင္ဖက္ ေဝးေဝးသြားၿပီး အသံေပ်ာက္သြားပါတယ္…။  ဒီအခ်ိန္မွာပဲ လူတစ္ေယာက္ အိမ္ေပၚ 

တက္လာပါတယ္…။  က်မလွမ္းၾကည္႕လုိက္ေတာ့ ဦးေအာင္ေမာင္းပါ…။ အနားေရာက္တာနဲ႕ သူ႕ပုဆိုးကုိ 

ခၽြတ္ခ်လုိက္ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ထကဲ ေတာင္ေနမွန္း မသိတဲ႕ လီးႀကီးက တန္းမတ္လို႕ပါ…။  

 

``ကဲ…တင္တင္သန္း…ငါ အခ်ိန္မရဘူး….ေလးဖက္ကုန္းလုိက္….`` 

 

က်မလည္း ကမန္းကတန္း ထၿပီး ေလးဖက္ကုန္းေပးလုိက္တယ္..ဆိုရင္ပဲ ဦးေအာင္ေမာင္းဟာ က်မရဲ႕ ေနာက္မွာ 

ဒူးေထာက္လုိက္ၿပီး ေနာက္ကုိ စူထြက္ေနတဲ႕ က်မရဲ႕ ေစာက္ဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႀကီးႏွစ္ခုၾကားမွာ သူ႕လီးႀကီးကုိ ေတ႕ၿပီး 

က်မရဲ႕ ခါးေသးေသးေလးကုိ ကုိင္ကာ ေဆာင့္သြင္းလုိက္ပါေတာ့တယ္…။ 

 

``ျဗစ္….ျပြတ္….ပလြတ္…..ဒုတ္…..အား…..အား….ေျဖးေျဖး….ရွင့္….အိ….အီး……အဟင့္….`` 

 

ေဆာင့္သြင္းလုိက္တဲ႕ လီးေၾကာင့္ က်မရဲ႕ မ်က္ႏွာေလးဟာ ဆတ္ခနဲ ေမာ့သြားရပါတယ္…။ ၿပီးတာနဲ႕ 

လီးတဆံုးဝင္သြားတဲ႕ အခ်ိန္ကစၿပီး ဦးေအာင္ေမာင္းဟာ ဆက္တိုက္ႀကီး ေဆာင့္လုိးေတာ့တာပါဘဲ….။ 

က်မလည္း ေစာေစာက စိန္ေမာင္နဲ႕ တက္ခဲ႕ရတဲ႕ ကာမအရိွန္ေတြ ဟာခ်က္ခ်င္း ဟုန္းခနဲ ျပန္ထလာၿပီး 

ေရွ႕ေထာက္ထားတဲ႕ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ က်ားကန္သလုိ အတင္းေထာက္လုိက္ရာက က်မရဲ႕ ဖင္ေဖြးေဖြးႀကီးကုိလည္း 

ခါးေလးခြက္ၿပီး ေကာ့ေထာင္လိုက္ရာက သူ႕လီးေဆာင့္ေဆာင့္ဝင္လာမဲ႕ လမ္းကုိ ေနာက္ျပန္ ၿပီး 

ေဆာင့္ေဆာင့္ေပးေနမိပါတယ္…။ 

 

 

ဦးေအာင္ေမာင္းကလည္း ေရွ႕က က်မႏုိ႕ႏွစ္လံုးကို ကုန္းကုန္းၿပီး ဆြဲကာ ဖ်စ္ညွစ္လုိက္ ၊ တင္သားေဖြးေဖြးႀကီးေတြကို 

ဆုပ္လုိက္ညွစ္လုိက္ လုပ္ရင္း အဆက္မျပတ္ ေဆာင့္လိုးေနလုိက္တာ က်မျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုးကို ယိမ္းထိုးေနရပါတယ္..။  

 

``ျပြတ္….ဒုတ္…ဖြတ္…..ျဗစ္….ပလြတ္….ဒုတ္…..အား….အ…..အ..ဟင္း….ဦးေလး……ေဆာင့္….ေဆာင့္ေပး…..တ..တ

အား ေဆာင့္….အင့္….အင့္……`` 

 

က်မေဆာက္တည္ရာမရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနတဲ႕ အခ်ိန္မွာပဲ ဦးေအာင္ေမာင္းဟာ သူ႕လီးကို က်မရဲ႕ 

ေစာက္ဖုတ္ထဲကေန ဒစ္ဖ်ားေပၚတဲ႕အထိ ဆြဲဆြဲထုတ္ၿပီး ေလးငါးခ်က္ေလာက္ အံႀကိတ္ေဆာင့္လုိက္ၿပီးတဲ႕အခါမွာေတာ့ 

သူ႕သုတ္ရည္ေတြဟာ ျပြတ္ခနဲ ျပြတ္ခနဲ ပန္းဝင္ကာ သားအိမ္ကုိလာလာထိတဲ႕ အခ်ိန္မွာပဲ က်မဟာ ေျပာမျပတတ္ေအာင္ 

ေကာင္းတဲ႕ အရသာကုိ ခံစားလုိက္ရေတာ့တာပါပဲ….ရွင္…။ 

 

-----------------------×------------------------×---------------------------- 
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က်မတုိ႕ရြာမွာဆုိတာက ေရခ်ဳိးခန္းရယ္လို႕ အိမ္ေပၚမွာ မရိွပါဘူး..။ အိမ္ေဘး..အိမ္ေနာက္ စသျဖင့္ အဆင္ေျပတဲ႕ 

ေနရာေတြမွာပဲ ေရစည္ေတြ ရာဝင္အိုးစဥ္႕အုိးႀကီးေတြထားၿပီး သုံးေလ႕ရိွပါတယ္…။  

က်မတုိ႕အိမ္မွာလည္း ေနာက္ေဖး မီးဖိုေခ်ာင္ရဲ႕ ေဘးဖက္ေလာက္မွာ ေရစည္တစ္လံုးနဲ႕ ရာဝင္အိုး ငါးလုံးရိွပါတယ္…။ 

အဲဒီမွာပဲ က်မတုိ႕ ေရခ်ဳိးၾကရပါတယ္…။  

တစ္ေန႕ က်မ ေ၇ခ်ဳိးေနတုန္း မလွမ္းမကမ္းက ၿခဳံပုတ္တစ္ခုေဘးမွာ လူရိပ္ေတြ႕တာေၾကာင့္ မသိမသာ 

အကဲခတ္လုိက္ေတာ့ စာေရးႀကီး ဦးထြန္းေအး ပါ…။ ၿခံထမဲွာ အသားျဖဴတာဆုိလို႕ က်မနဲ႕ စာေရးႀကီး ႏွစ္ေယာက္ပဲ 

ရိွပါတယ္…။ ဒါေၾကာင့္ စာေရးႀကီးမွန္း က်မက တစ္ခါထဲ သိလုိက္ရတာပါ..။  စာေရးႀကီးက က်မေရခ်ဳိးေနတာကုိ 

ေခ်ာင္းၾကည္႕ေနတာပါ…။  

အခ်ိန္ကလည္း ေနဝင္ၿဖိဳးဖ်ေလးဆုိေတာ့ သူ႕အတြက္ အဆင္ေျပတာေပါ႕…။ က်မလဲ ေခ်ာင္းၾကည္႕ေနတဲ႕သူ ရိွမွန္းလဲ 

သိေရာ ရင္လ်ားထားတဲ႕ ထမီကုိ ခါးထိေလွ်ာၿပီး ႏုိ႕ႀကီးႏွစ္လံုးၾကားကုိ ေခ်းတြန္းတာတုိ႕ ထမီကုိ 

ေပါင္ရင္းထိဆြဲလွန္တင္ၿပီး ေပါင္ၿခံကို ေခ်းတြန္း ဆပ္ျပာတုိက္တာမ်ဳိးတုိ႕ လုပ္ပစ္လုိက္တာေပါ႕…။ က်မေရခ်ဳိးေနတဲ႕ 

ေနရာက သစ္ပင္ၿခဳံႏြယ္ေတြ ကြယ္ေနလုိ႕ တျခားက လွမ္းၿပီး မျမင္ႏုိင္ပါဘူး..။  တမင္လာေခ်ာင္းမွ ျမင္ရမွာပါ..။  

က်မကုိ ေခ်ာင္းေနတဲ႕ စာေရးႀကီးေတာ့ ဘယ္လုိေနမလဲ မသိဘူး..။ သူ႕ကုိ ေဖာ္ျပလွန္ျပရင္း က်မရဲ႕ စိတ္ေတြေတာင္ 

ခပ္ထထ ျဖစ္လာရပါတယ္…။   

ေရခ်ဳိးၿပီး က်မ ညစာထမင္းစားၿပီးတာနဲ႕ ညေနက ေခ်ာင္းထားတဲ႕ စာေရးႀကီး ဘယ္လုိေနမလဲဆုိတာ ကုိ 

သိခ်င္တာရယ္…၊ စာေရးႀကီးကုိ ထပ္ၿပီး ဒုကၡေပးခ်င္တာရယ္ေၾကာင့္ က်မ မီးဖုိေခ်ာင္ေဘးေပါက္ကေန ပဲ ဆင္းၿပီး 

စာေရးႀကီးတို႕အိမ္ဖက္ ထြက္လာခဲ႕ပါတယ္…။  

ဒီအခ်ိန္မွာ အေဖနဲ႕ ဦးေအာင္ေမာင္းတုိ႕က ရြာလယ္က သူတို႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က  အရက္ေသာက္ဖုိ႕ 

ေခၚတာေၾကာင့္ ပါသြားၾကပါၿပီ…။  စိန္ေမာင္ကလည္း ကားျပန္ထြက္သြားၿပီ…။ အေဖတုိ႕ကလည္း ည ၁၀ နာရီထက္ 

ေစာၿပီး ျပန္မလာႏုိင္ပါဘူး…။  

ဒါနဲ႕ က်မ စာေရးႀကီးရဲ႕ အိမ္ေပၚကုိ ခပ္တည္တည္ ပဲ လွမ္းတက္လုိက္ပါတယ္..။  ၿပီးေတာ့ အိမ္ထကုိဲ ပါ 

လွမ္းဝင္လုိက္ေတာ့ အတြင္းဖက္ကေန ထြက္လာတဲ႕ စာေရးႀကီး ဦးထြန္းေအးနဲ႕ ပက္ပင္း တုိးပါေလေရာ….။ 

 

``တင္တင္ပါလား….လာ…ထုိင္ေလ…..`` 

 

ဦးထြန္းေအးက ဖ်ာအေသးတစ္ခ်ပ္ ကိုခင္းေပးတာနဲ႕ က်မလည္း ပုဆစ္တုတ္ၿပီး ထိုင္လိုက္ပါတယ္…။ သူကလည္း က်မနဲ႕ 

လက္တစ္ကမ္းမွာ ထိုင္ခ်လိုက္ပါတယ္…။  

 

``ဘာအေၾကာင္းထူး ရွိလုိ႕လဲ….တင္တင္….တစ္ခါမွ မလာစဖူး…..`` 

 

က်မရဲ႕ တစ္ကုိယ္လုံးကုိ စူးစူးဝါးဝါးသိမ္းႀကဳံးၾကည္႕ရင္း ေမးလုိက္ပါတယ္…။  

 

``ညေနက ဘဘႀကီး က်မေရခ်ဳိးေနတာ ဘာလုိ႕ ေခ်ာင္းၾကည္႕ေနတာလဲ…..`` 
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က်မက မ်က္ႏွာတည္တည္ ၊ ေလသံမာမာနဲ႕ ေမးလုိက္ပါတယ္….။ 

 

``ဟုိ…..ဘႀကီး…မၾကည္႕…ဟုိ..ဟို……….`` 

 

``ဘႀကီး ေတာ္ေတာ္ၾကည္႕ခ်င္ေနလား….က်မဟာေတြကို…..`` 

 

``ဟုိ…ေလ………ဘႀကီး……`` 

 

ဦးထြန္းေအးဟာ ရွက္လဲ ရွက္ လန္႕လဲ လန္႕ပံုနဲ႕ အေယာင္ေယာင္ အမွားမွား ျဖစ္ေနပါတယ္…။  

 

``ကဲ…ဒီေလာက္ေတာင္ ဘႀကီး ၾကည္႕ခ်င္ေနလဲ….ၾကည္႕ရမယ္…..`` 

က်မက ထုိင္ရာကထၿပီး အိမ္တံခါးကိုသြားၿပီး ဆြဲပိတ္လုိက္ပါတယ္..။  ၿပီးတာနဲ႕ က်မ တစ္ထပ္တည္း ဝတ္လာတဲ႕ 

အက ႌ်ေလးကုိ က်ယ္သီးေတြျဖဳတ္ၿပီး ခၽြတ္ပစ္လုိက္ရာ ႏို႕အံုထြားထြားႀကီးႏွစ္လုံးက လႈပ္ရမ္းၿပီး ထြက္ေပၚလာပါတယ္..။ 

အဘုိးႀကီး ဖ်ာေပၚ ဖင္ခ်ထုိင္ေနရာကေန က်မကုိ မ်က္လံုးႀကီး ျပဴးၾကည္႕ၿပီး ေဆာင့္ေၾကာင့္ ျပင္ထုိင္လုိက္ပါတယ္..။  

ေနာက္ က်မက ခါးမွာ ဝတ္ထားတဲ႕ ထဘီကုိ ကြင္းလုံးခၽြတ္ခ်လုိက္တဲ႕ အခါမွာေတာ့ မ်က္လံုးျပဴးႀကီးနဲ႕ က်မရဲ႕ 

ခါးေအာက္ပိုင္းတစ္ခုလုံးကုိ လွမ္းၾကည္႕ၿပီး ဦးထြန္းေအးဟာ ဝုန္းခနဲ မတ္တတ္ထရပ္လုိက္ပါတယ္…။  

 

``ဘႀကီး…အဲဒီမွာပဲ ေနေနာ္…က်မနား မလာနဲ႕…`` 

 

``မဟုတ္ပါဘူး တင္တင္ရာ….ငါေလနင့္ကုိ သိပ္ၿပီးလုပ္ခ်င္ေနတာ…တစ္ခါေတာ့ လုပ္ပါရေစေနာ္…..`` 

 

က်မၿပဳံးလုိက္ပါတယ္..။ က်မမုန္းတဲ႕ ေဒၚေထြးရဲ႕ ေယာက္်ားက က်မကုိ အရမ္းစိတ္ဝင္စားၿပီး က်မအေပၚမွာ 

တန္းတန္းစြဲေနၿပီေလ…။ ( ေဒၚေထြးက ဦးေအာင္ေမာင္းနဲ႕ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေဒၚေထြးကို မုန္းတာပါ..)  

 

``ဒါေတာ့ မျဖစ္ဘူး…ဒီေလာက္ၾကည္႕ရရင္ ေတာ္ေရာေပါ႕…`` 

 

က်မက ေျခဖ်ားမွာ ပုံက်ေနတဲ႕ ထဘီကုိ ဆြဲတင္ၿပီး ဝတ္လုိက္ပါတယ္..။  

 

``ဒီမွာ ၾကည္႕ပါအုံး…တင္တင္…ငါမေနႏုိင္ေတာ့လို႕ပါ…`` 

 

ဦးထြန္းေအးက သူ႕ပုဆိုးကုိ ခၽြတ္ခ်လိုက္ပါတယ္..။  လွမ္းၾကည္႕လုိက္တဲ႕ က်မတစ္ကိုယ္လံုး ဖိန္းခနဲ 

ျဖစ္သြားရပါတယ္..။  နနဲဲေနာေနာ လီးႀကီး မဟုတ္ပါဘူး..။ စိန္ေမာင္နဲ႕ ဦးေအာင္ေမာင္းတို႕လီးေတြထက္ 

သိသိသာသာႀကီး ကုိ ႀကီးလည္းႀကီး ရွည္လဲ ရွည္တယ္..။ ဒါေပမယ္႕ လီးက တန္းမတ္ၿပီး မေနဘဲ ၄၅ ဒီဂရီေလာက္ 
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ေအာက္ကုိငိုက္ေနတယ္..။  

 

``ဒါေတာ့ မျဖစ္ဘူး…ဘႀကီး…ကဲ က်မျပန္ပါရေစေတာ့…..`` 

 

က်မလဲ အက ႌ်ကုိ ေကာက္ယူၿပီး စြပ္လိုက္ပါတယ္..။  

 

``အို…..ဘႀကီး…ဘယ္လိုလုပ္တာလဲ…လႊတ္ပါဆုိ…..ကဲ ကဲ…..`` 

 

က်မကုိ အက ႌ်ဝတ္ေနတုန္း လွမ္းဖက္လိုက္တဲ႕ ဦးထြန္းေအးဟာ က်မရုန္းကန္လုိက္တာေၾကာင့္ 

ေနာက္ကိုဆုတ္သြားပါတယ္..။ က်မရဲ႕ အသားကုိ ထိလိုက္ရလုိ႕ လားမသိဘူး..။ သူ႕လီးႀကီးက အေပၚကုိ နနဲဲ 

တက္လာသလုိပါပဲ..။ 

 

``ဒီမွာ တင္တင္ ….ငါ႕ကုိ အလုိမလုိက္ဘူးဆုိရင္ နင္နဲ႕ ေအာင္ေမာင္းတို႕ သားအဖ ျဖစ္ၾကတာေတြကို ရြာထဲ 

ေလွ်ာက္ေျပာပစ္မယ္…..`` 

 

``ရွင္……`` 

 

ဦးထြန္းေအး က်မရဲ႕ အညွာကို ကုိင္လုိက္ပါၿပီ…။ ဒါေတာ့ မျဖစ္ပါ..။ တစ္ရြာလံုးက ေယာက်္ားေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး 

တစ္ေယာက္ လုိးတာ က်မခံရပါေစ..။ ကိစၥ မရိွပါ..။  တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ ျဖစ္တာကုိပဲ လူသိသြားမွာ က်မ 

အလြန္ေၾကာက္လွပါတယ္..။ ဒါေပမယ္႕ က်မကလဲ ဘယ္ေခပါ႕မလဲ…။ 

``ဒါဆုိ ဘႀကီးနဲ႕ က်မ အေပးအယူ တစ္ခုလုပ္မယ္…`` 

 

``ေအး….ေျပာ….`` 

 

က်မက မေျပာေသးပဲ ကိုယ္ေပၚက အဝတ္အစားေတြကုိ အကုန္လံုး ျပန္ခၽြတ္ပစ္လိုက္တယ္..။ ၿပီးမွ.. .. 

 

``ဘႀကီးအလိုကုိ က်မလုိက္မယ္…ဒါေပမယ္႕ ဘႀကီးက ဘႀကီးရဲ႕ မိန္းမ ေဒၚေထြးကို ဒီကို ဘယ္ေတာ့မွ 

မလာေစရဘူးလုိ႕ ကတိ ေပးရမယ္….`` 

 

``ဟဲ..ဟဲ…တင္တင္က အစ္ကုိႀကီးကို တစ္ဦးတည္း မူပုိင္လုိခ်င္တာကုိး….ဟဟဲဲ…`` 

 

``စကားမမ်ားနဲ႕ ထင္ခ်င္သလုိထင္..က်မေျပာတာ သေဘာတူလား…..`` 
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``တူပါတယ္…တူပါတယ္…မေထြးဒီကိုဘယ္ေတာ့မွ မလာေစရပါဘူး……ကဲ လာ…`` 

 

က်မတုိ႕ႏွစ္ေယာက္စလံုး အတြင္းဖက္ခန္းထဲ ေရာက္သြားၾကပါတယ္..။ ဦးထြန္းေအးက သူဝတ္ထားတဲ႕ စြပ္က်ယ္ကို 

ခၽြတ္လုိက္ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဝတ္လစ္စလစ္ နဲ႕ေပါ႕…။  

 

``ဘႀကီးေတာ့ အေမာမခံႏုိင္ေတာ့ အေပၚကေန လုပ္ႏုိင္မယ္ မထင္ဘူး….`` 

 

``ရတယ္…ဘႀကီး ပက္လက္လွန္လုိက္….`` 

 

အဘုိးႀကီး ပက္လက္လွန္လုိက္တာနဲ႕ က်မက သူ႕ခါးနားမွာ ထုိင္ၿပီး သူ႕လီးႀကီးကိုလက္ဝါးေလးနဲ႕ 

အသာဆုပ္ကိုင္လုိက္ပါတယ္..။ လီးကေတာင္ေနေပမယ္႕ သိပ္ၿပီး မမာေသးပါဘူး..။ ဒါေၾကာင့္ က်မက 

လီးကိုေရွ႕တုိးေနာက္ငင္နဲ႕ တစ္ခ်က္ခ်င္း ဂြင္းတုိက္ေပးပါတယ္..။  အဘုိးႀကီးကလည္း က်မရဲ႕ ႏုိ႕ႏွစ္လံုးကို အမ်ဳိးမ်ဳိး 

ကုိင္ၿပီး ဆုတ္နယ္ေနရံုမွ်မက ထုိင္ေနတဲ႕ က်မရဲ႕ ေပါင္ၾကားကုိပါ သူ႕လက္က လွမ္းလာၿပီး ေစာက္ပတ္ေလးကုိ 

ပြတ္လာေတာ့ က်မက ဖင္ၾကြၿပီး ေဆာင့္ေၾကာင့္ ထိုင္ေပးလုိက္ရပါတယ္..။  ဒီေတာ့ ေစာက္ေစ႕ေလးပြတ္လိုက္ 

ေစာက္ေခါင္းထဲ လက္ညိွဳးနဲ႕ တဖတ္ဖတ္ ထုိးလုိက္နဲ႕ က်မကလည္း လီးႀကီးကိုဆုတ္ၿပီး ပြတ္ေပးေနေတာ့ က်မရဲ႕ 

စိတ္ေတြဟာလည္း ထလာပါေတာ့တယ္..။  

ခဏၾကာေတာ့ သူ႕လီးႀကီးလဲ အေတာ္မာလာၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ က်မဟာ သ႕ူအေပၚ ခြတက္ၿပီး လီးကို ေစာက္ပတ္ဝမွာ 

ေတ႕ၿပီး ထုိင္ခ်လုိက္ပါတယ္..။ ၿပီးေတာ့ ဖင္ကိုၾကြၾကြၿပီး တစ္ခ်က္ခ်င္းလုိးေပးေနရာက က်မစိတ္ေတြထလာတာေၾကာင့္ 

ခပ္နာနာ ေဆာင့္လိုက္ပါတယ္…။  

 

``အင္း…ကၽြတ္..ကၽြတ္….ေကာင္းလွခ်ည္လား…ကြယ္…ဘယ္လုိမ်ား လုပ္လုိက္တာပါလိမ္႕….`` 

 

ေျပာရင္း ေအာက္ကေန ေကာ့ေကာ့ေပးတယ္..။ က်မကလည္း ကိုယ္ကို ေရွ႕သုိ႕ အနည္းငယ္ ကုိင္းလုိက္ရာက 

သူ႕ပုခုံးႏွစ္ဖက္ကုိ ၿမၿဲမံစြာ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး က်မရဲ႕ ဖင္ႀကီးကုိ သူ႕လီးကၽြတ္ထြက္သြားမတတ္  ေျမွာက္ေျမွာက္ၿပီး 

ေစာေစာကထက္ ျပင္းျပင္း ေဆာင့္ခ်တယ္..။  

 

``အမေလး…ေသေရာေပါ႕…ေျဖးေျဖးလုပ္စမ္းပါ…`` 

 

ေျပာရင္း သူ႕လက္ႏွစ္ဖက္ကလည္း က်မ ႏို႕ႏွစ္လံုးကို ဆုပ္နယ္ေပးေနပါတယ္..။  က်မလည္း ေဆာင့္ေနရင္းက 

ေမာလာတာနဲ႕ လီးတစ္ေခ်ာင္းလံုးကို ေစာက္ပတ္ထဲသြင္းၿပီး သူ႕ဆီးခုံနဲ႕ က်မေစာက္ပတ္ဝကုိ ဖိကပ္ၿပီး 

ခဏနားေနလုိက္ရာ အေဆာင့္ရပ္သြားလို႕ ေအာက္က အဘုိးႀကီး ဆန္႕တငံ႕ငံ႕ ျဖစ္သြားတယ္..။  

 

``ေဆာင့္စမ္းပါ….တင္တင္ရာ….`` 
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``ဒါနဲ႕ ေစာေစာကေတာ့ ေသေရာေပါ႕ ဆုိ…`` 

 

``ဒါကေတာ့ တင္တင္က ၾကမ္းလြန္းလုိ႕ အစ္ကိုႀကီးမခံသာလုိ႕ပါ..၊ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္နဲ႕ လီးကုိ 

အဆံုးထိဝင္သြားေအာင္သာခ်ပါ….`` 

 

က်မလည္း အေမာေျပတာနဲ႕ သူေျပာတဲ႕အတုိင္း ေလးေလးမွန္မွန္နဲ႕ တစ္ခ်က္ခ်င္း 

ေဆာင့္ေပးပါတယ္..။  ခဏၾကာတဲ႕အခါမွာေတာ့ အားမလုိအားမရျဖစ္လာပံုရတဲ႕ ဦးထြန္းေအးဟာ က်မခါးကုိ 

ကုိင္လုိက္ၿပီး သူကေအာက္ကေန ပင့္ပင့္ၿပီး ေဆာင့္ပါတယ္..။  

 

``လုပ္…လုပ္.နာနာသာလုပ္…..`` 

 

အဘုိးႀကီး အသက္ရွဴသံေတြ တဟဟဲဲ ျဖစ္လာတယ္..။ က်မလည္း စိတ္ေတြ သိပ္ထေနၿပီး အားမရႏုိင္ေတာ့ပါဘူး..။ 

ဒါေၾကာင့္ စိတ္ပါလက္ပါပဲ ခပ္ျပင္းျပင္း ေဆာင့္လိုးပါေတာ့တယ္..။  

ဒီလို လိုးရင္းက သူ႕လီးကုိ ေစာက္ဖုတ္ႏႈတ္ခမ္းသားႏွစ္ခုနဲ႕ ညွပ္ညွပ္ဆြဲလိုက္ေတာ့ သူက ေကာ့ေကာ့တက္လာၿပီး… 

 

``ေဆာင့္ ေဆာင့္…ျမန္ျမန္…အစ္ကိုႀကီး..ၿပီးကာနီးၿပီ……`` 

 

က်မကုိယ္တိုင္လည္း ၿပီးခ်င္ေနၿပီမို႕ ခပ္ျပင္းျပင္း ၁၀ ခ်က္ေလာက္ေဆာင့္လုိက္ေတာ့ သူ႕သုတ္ေရေတြ 

ပန္းဝင္လာခုိက္မွာပဲ က်မလည္း တစ္ခ်ီ ၿပီးသြားကာ သူ႕အေပၚကုိ ေမွာက္က်သြားရပါေတာ့တယ္….ရွင္…..။ 

 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 

ၿပီးပါၿပီ….။ 


