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၁ 

ေမဧကရီ ၏ ခ်စ္ေမာင္ေလး ႏွင.္ ပထမည ( ၀၁/၁) 

             ေမဧကရီ မွာ ေယာၤက်ား ရွိေပမ.ဲ သ.ူေယာၤက်ား ကိုေဇာ္ထြန္း က နယ္တြင ္အလုပ္လုပ္ေနတာမုိ. 

၂ လတခါ ေလာက္သာ ေတြ.ရျပီး သူ ကေတာ. ရန္ကုန ္မွာပင္ စတုိးဆုိင္ဖြင.္ကာဆုိင္မွာပင္ အသက္ 

၁၅ႏွစ္ခန.္ အိမ ္ေဖၚမေလး သက္စ ုႏွင.္ ေနတာျဖစ္သည္၊ သူ. စတုိးဆုိင္တြင္ေအာင္ေအာင္ ဆိုသည္. ၁၈ 

ႏွစ္အရြယ္ အေရာင္းေကာင္ေလး တေယာက္ႏွင္. ရြယ္တူ အေရာင္းစာေရးမေလး ေကေက ႏွင.္ အိမြန ္တုိ. 

အလုပ္ လုပ္ၾကျပီး ည ၁၀ နာရီခန္.အထိဖြင.္ကာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ဆုိင္ပိတ္ျပီးလွ်င္ ကားျဖင္. သူကုိယ္တုိင ္

လုိက္ပိ.ု ေပးတာမုိ. အဆင္ေျပလွသည္။ 

              တေန. ေန.လည္ဖက္ လူရွင္းတုန္း ေမဧကရီ လည္း ခံုပုေလးျဖင္. စင္အေပၚဆုံးမ ွမုန.္ပံုးကုိ 

လွမ္းယူေနတုန္း သူ.အေနာက္နားေရာက္ေနသည္. ေအာင္ေအာင္ မွာ ေမဧကရီ မိ.ုေမာက္ေသာရင္အစံ ု

ေသးသြယ္ေသာခါးေလး ႏွင.္ လုိက္ဖက္လွေသာ ကားစြင.္လုံး၀ိုင္းျပီး ေကာက္ေနသည္.ဖင္ႀကီးအား 

သိမ္းၾကံဳးၾကည္.ကာ လီးပင ္ေတာင္လာကာ စိတ္ထဲမ ွျပစ္မွားေနတုန္း ေမဧကရီ ခံုေပၚမွ ေျခေခ်ာ္က်ကာ 

ေအာင္ေအာင္ ကလည္း အနားရိွေနတာမုိ. ဖမ္းထိမ္းလုိက္ရာ ေမဧကရီ မွာေအာင္ေအာင္ ကုိယ္ေပၚေက်ာမီွ 

က်ကာ ေအာင္ေအာင္ လည္း ရုတ္တရက္လွမ္းေပြ.လုိက္ရာလက္တဖက္က ေမဧကရီ၏ ကားစြင.္သည္. 

ဖင္ၾကားထဲ ႏႈိက္မိသလုိျဖစ္သြားျပီး ေနာက္တဖက္ကခါးသိမ္ေလး ကိုဖက္မိသြားတာမိ.ု လူပ်ိဳရုိင္းေလး 

ေအာင္ေအာင္မွာ ေသြးဆူကာ လီးႀကီး ေထာင္မတ္လာျပီး ေမဧကရီ၏ ဖင္သား အိအိႀကီး ကုိ သြားေထာက္ 

မိသြားပါသည္။ 

              ေမဧကရီ လည္း ေအာင္ေအာင္ လက္က သူ.ဖင္ၾကားထဲ ႏႈိက္သလုိျဖစ္ကာ လီးႀကီးကလည္း 

သူ.တင္ပါးအိအိႀကီး ကုိေထာက္မိကာ ပူေႏြး သည္. အထိေတြ.ေၾကာင္. ရင္တုန္ကာရုတ္တရက္ မခြာမိဘဲ 

သာယာသြားသည္၊ ခဏၾကာမ ွသတိရကာ “ ဟဲ. နင ္ကလည္း လႊတ္ေတာ.ေလ ဟြင္း ” ဟုေျပာရင္း 

ၾကာမ်က္ေစာင္းထုိးခါ ပတ္၀င္းက်င္ကိုလည္း အကဲခတ္လုိက္ျပီးဘယ္သူမွ မေတြ.မွန္းသိေတာ.မ ွ

ေအာင္ေအာင္ ၏ ေယာၤက်ားပီသ သည္. မ်က္ႏွာႏုႏုေလး ကုိျပန္ၾကည္.ရင္း ျပီတီတီ ျပဳံးျပလုိက္ျပီး ဖင္ႀကီး 

တလုံးခ်င္းခါရမ္းကာ ထြက္သြားပါေတာ.သည္။ 

               ေအာင္ေအာင္ မွာေတာ. ေမဧကရီ၏ ႏႈးညံ.သည္. ကုိယ္လုံးအိအ ိအေတြ.ထိေၾကာင္.ေသြးသား 

ဆူပြက္ကာ အူရုိင္းေလးမုိ. လီးႀကီးမွာ ပုဆုိးၾကားမွေထာင္မတ္ေနပါေတာ.သည္၊ေကေကႏွင.္ အိမြန ္

တုိ.ကေတာ. ဆုိင္ေရွ.တြင္ ထုိင္ကာ ကုိရီးယားမင္းသား အေၾကာင္းေျပာေနၾကတာမုိ.ဘာမွ မသိလုိက္ေပ၊ 

ေမဧကရီ မွာ ဆိုင္အေပၚထပ ္အိပ္ခန္းထ၀ဲင္သြားျပီး ရင္ခုန္ေနကာေအာင္ေအာင္. လီးႀကီး ဖင္ကုိလာ 

ေထာက္တာ ျပန္ေတြးမိျပီး ေစာက္ပတ္ ပင္ စိုစိစိ ျဖစ္လာပါေတာ.သည္၊ သူ.မွာ ေယာၤက်ား ကလည္း 



အနားမရိွတာမုိ. ေကာင္းေကာင္းအလုိးမခံရဘ ဲအသက္၂၇ ႏွစ ္အရြယ္ ေသြးသား ထႂကြတုန္း မိ.ု မခ်င္. 

မရဲျဖစ္ကာ ေအာင္ေအာင္ အလုိးခံရရင ္ေကာင္းမွာဘဲဟု ေတြးေနမိေတာ.သည္၊သည္လုိႏွင.္ ေနာက္ 

တရက္ ဆုိင္ထရိွဲ ခံုပုတလုံးတြင္ေအာင္ေအာင္ထုိင္ကာ စာအုပ္တအုပ ္ဖတ္ေနတုန္း ေမဧကရီ က 

ေကာင္တာခုံမွ လွမ္းၾကည္.လုိက္ရာေအာက္စလြတ္ကာ ေအာင္ေအာင္၏ ၇ လက္မေက်ာ္သည္. လီးမဲမႀဲကီး 

ကုိ အထင္းသား ျမင္လုိက္ရတာမုိ.ရင္ခုန္ကာ တုန္တုန္ရင္ရင္ ျဖစ္ေနျပီး သ.ူေယာၤက်ား ကုိေဇာ္ထြန္း၏ 

လီးမွာ ၆ လက္မသာ ရွိတာမုိ. အခုေတြ.ေနရသည္. ေအာင္ေအာင္၏ ၇ လက္မေက်ာ္သည္. လီးႀကီးကုိ 

သူ.ေစာက္ပတ္ထဲထည္.ၾကည္.ခ်င္စိတ္မ်ား စိတ္ထထဲႂကြေနပါေတာ.သည္၊ ေမဧကရ ီလည္းေအာင္ေအာင္ 

၏ လီးႀကီး ကုိေတြ.ျပီးထဲက ေအာင္ေအာင္ ကိ ုကုန္းခ်င္စိတ္ အလုိးခံခ်င္စိတ္မ်ား တဖြားဖြား ျဖစ္ေနကာ 

ဘယ္လိဇုာတ္လမ္းရွာ ရမလဲ စဥ္းစားရင္း တေန.လုံး ေအာင္ေအာင္. လီးႀကီး ကိုသာ ျမင္ေယာင္ေနပါ 

ေတာ.သည္၊ သည္လိုန.ဲ ေနာက္ႏွစ္ရက္ခန္.ၾကာေသာ အခါ ည ၇ နာရီခန.္ တြင ္မီးရုတ္တရက္ပ်က္ 

သြားသျဖင္. ေမဧကရီ လည္း အေမွာင္ထ ဲမွာ “ ဟ.ဲ ေအာင္ေအာင္ မီးခ်စ္ယူခ.ဲ 

ဖေယာင္းတုိင္ ငါ.ဆီမွာရွိတယ္ ” ဆိုသျဖင္. ေအာင္ေအာင ္လည္း မဆုိင္းမတြပင ္“ ဟုတ္က.ဲ 

လာျပီ မမေမ ” ဟုေျပာရင္း အေမွာင္ထဲ ေမဧကရီ ရွိရာ စမ္းျပီးသြားရာ ေအာင္ေအာင ္လက္မွာ 

ေမဧကရီ၏ ကားစြင.္ေနသည္. ဖင္ႀကီးကုိ ကုိင္မိသြားကာ ေအာင္ေအာင္ လည္း ဖင္သားအိအိႀကီး 

ကုိကုိင္ေကာင္းေကာင္း ႏွင္. မီးမညွိေသးဘ ဲဆက္ကုိင္ထားမိရာ ေမဧကရီ လည္း အရသာေတြ. 

ေနတာမုိ. အသာျငိမ္ေနမိျပီး ဖင္ႀကီးကုိ ေကာက္ကာ အေနာက္သုိ.ေကာ.ေပးေနမိျပီး ခဏၾကာမွ “ 

ဟ.ဲ နင ္ကလည္း မီးညွိေလ ဘာမွန္းလဲမသိဘူး ဟြင္း ” ဟု ညဳတုတု ေျပာလုိက္ကာ လူခ်င္းခြာ 

လုိက္ပါသည္၊ သည္ေတာ.မ ွေအာင္ေအာင္ လည္းသတိရကာ မီးညွိေပးလုိက္သည္၊ ေမဧကရီ 

ကေတာ. ရွက္ရွက ္ႏွင.္ ေခါင္းငံုထားရင္း ေအာင္ေအာင္ လီးႀကီး ေတာင္ကာ ပုဆုိးေထာင္ေနတာ 

ေတြ.ကာ တလွပ္လွပ ္ႏွင္. အလုိးခံခ်င္စိတ္မ်ား ကာမပုိးမ်ား ထႂကြေနပါေတာ.သည္၊ ထုိ.ေနာက္ 

ည ဆုိင္ပိတ္ျပီး ကားျဖင္. ေကေက ႏွင.္ အိမြန ္တုိ.အား လုိက္ပိ.ုျပီးေနာက္ ေမဧကရီ လည္း 

အႀကံရကာ ေအာင္ေအာင္ အား “ ေအာင္ေအာင္ ဒီေန.ဆုိင္မွာဘဲ လုိက္အိပ ္ပါလား မမ စာရင္း 

ေတြ လုပ္စရာလည္းရိွတယ္ ကူလုပ္ေပးေပါ. ” ဟု ေျပာလုိက္ရာ ေအာင္ေအာင္ လည္း မျငင္း 

ေတာ.ဘဲ “ ဟုတ္ကဲ. ရပါတယ္ မမေမ ” ဟုျပန္ေျပာလုိက္တာမုိ. ေမဧကရီ လည္း ကားကုိ ဆုိင ္

သုိ. ျပန္ေမာင္းလာခဲ.သည္၊ 

ဆုိင္ျပန္ေရာက္ေတာ. ေအာင္ေအာင္ အား ေအာက္ထပ္ စတုိခန္းမွာ ခဏထားခဲ.ျပီး 



အေပၚထပ္ အိပ္ခန္းသုိ.ျပန္လာျပီး အ၀တ္စားလလုိဲက္ပါသည္၊ အေပၚက ႀကိဳးတေခ်ာင္း အၤက်ီ 

အျဖဴပါးပါးေလး ကုိ ဘရာစီယာ မခံဘ ဲေအာက္က ဒူးေခါင္း ဖံုးရံု စကဒ္အကား ကိ ုပင္တီ မပါ 

ဘ ဲ၀တ္ကာ အိမ္ေဖၚမေလးသက္စုကိ ုအိပ္ခိုင္းလုိက္ျပီး ေအာက္ထပ္ ေအာင္ေအာင္ ရွိရာစတုိခန္း 

သုိ. ဆင္းလာခ.ဲပါသည္၊ ေအာင္ေအာင္ က စားပြဲတလုံးေပၚတြင္ ဒူးတဖက္ေထာင္ကာထုိင္ေနတာ 

မိ.ု ေအာက္စလြတ္ကာ လီးႀကီးကုိ ေမဧကရီ ေတြ.လုိက္ရကာ ကာမေသြးမ်ား ဆူပြက္လာပါေတာ. 

သည္၊ ေနာက္ေတာ. စာရင္းမ်ား အတူစစ္ေနၾကရင္း ည ၁၁ နာရ ီေက်ာ္ခန္.တြင ္ေမဧကရီလည္း 

ခံုပုတလုံးေပၚတက္ကာ စင္ေပၚမွ တစ္ရႈးဘူးမ်ား လွမ္းယူရင္း ေအာင္ေအာင္ ကလည္း ေမဧကရီ 

၃ 

၏ အေနာက္နားမွ ေမဧကရီ၏ ကားစြင.္လုံး၀ိုင္း သည္. ဖင္ႀကီး ေသးသြယ္ေသာခါးေလး ႏွင.္ 

မိ.ုေမာက္ေနသည္. ႏိ.ုအစုံတုိ.ကုိ ႀကည္.ေနမိရာ ႀကိဳးတေခ်ာင္းအၤက်ီ ကလည္းပါးလြန္းျပီး ဘရာ 

စီယာ မ၀တ္ ထားတာမုိ. ႏိ.ုသီးေခါင္းေလး ဖုေနတာပင္ ျမင္ေနရကာ စကဒ္ ကလည္းပါးလႊာျပီး 

ပင္တီ မပါတာမုိ. ဖင္ႀကီးမွာ လႈပ္ရွားလုိက္တုိင္း တုန္ခါေနတာမုိ. ေနာက္ျပီး ေမဧကရီ လက္ 

ေျမွာက္လုိက္တုိင္း အၤက်ီခါးတုိတာမုိ. ဗုိက္သားေဖြးေဖြးရွပ္ရွပ္ေလး ကုိျမင္ေတြ.ေနရကာ 

ေအာင္ေအာင္ မွာ မခ်င္.မရႏဲွင.္ ဘာမွလည္း မလုပ္ရဘဲ ဲလီးႀကီး ကေတာ.ေထာင္မတ္ေနပါေတာ. 

သည္၊ 

ထုိအခ်ိန္တြင္ မီးရုတ္တရက္ ပ်က္သြားသျဖင္. ေမဧကရီ လည္း အခြင.္ေကာင္းမိ.ု“ ဟ.ဲ 

ေအာင္ေရ လုပ္ပါအုံး မမ ေၾကာက္တယ္ကြာ ဟင္. ” ဟု မူပိုရင္း ခုံပုေပၚမွ အဆင္း ေအာင္ေအာင္ 

ကလည္း ေရွ.အတုိးမုိ. ေအာင္ေအာင္. ရင္ခြင္ထဲ ေမဧကရ ီေက်ာေပးလွ်က္ တကုိယ္လုံး ေရာက္ 

စာ ၀၁/၃ 

သြားျပီး ေအာင္ေအာင္၏ ေထာင္ထေနသည္. လီးႀကီး မွာ ေမဧကရီ၏ ဖင္အိအိႀကီး ကုိေထာက္မ ိ

သြားကာ ေအာင္ေအာင္ ကလည္း ေယာင္ျပီး ေမဧကရီ ကုိဖက္ထားလုိက္ရာ ေမဧကရ ီအဖိ.ု 

သူ.ဖင္ႀကီး ကုိ ပူေႏြးေႏြး လီးႀကီး အထိေတြ.ကုိ သာယာေနကာ “ ေအာင္ရယ္ မမ ေၾကာက္လိုက္ 

တာ ဖက္ထားေနာ္ မလႊတ္လုိက္နဲ. ဟင္. ” ဟုေျပာရင္း ခါးေကာ.ကာ ဖင္ႀကီးကုိ ေနာက္ပစ္ျပီး 



ေအာင္ေအာင္၏ လီးႀကီး ကုိ ပြတ္န.ဲေပးေနပါေတာ.သည္၊ 

ေအာင္ေအာင္ လည္း မရတဲရႏဲွင.္ ေမဧကရီ ကိုဖက္ထားရင္းမွ လီးႀကီး ကလည္း ဖင ္

အိအိႀကီး အထိေတြ.ေၾကာင္. မာန္ဖီေနတာမုိ. ပိုဖိကာေထာက္ထားလုိက္ျပီး ေမဧကရီ၏ ပါးကုိငံ.ု 

နမ္း လိုက္ပါေတာ.သည္၊ ေမဧကရီ လည္း ကာမပုိးမ်ားဆူပြက္ေနကာ “ ဟင္. ဟင္. ေအာင္ရယ္ 

အာ. မမ ကုိ ခ်စ္လားဟင္ ” ဟု ညဳရင္း ေအာင္ေအာင္ ကုိ လက္ေနာက္ျပန ္သိင္ုးဖက္လုိက္ကာ 

ဖင္ႀကီးကုိ ပစ္ေကာ.ေပးေနပါေတာ.သည္၊ အူရိုင္းေလး ေအာင္ေအာင္ အဖုိ.ေတာ.ရင္ခုန္စရာဘမုိဲ. 

ဘာမွျပန္မေျပာႏုိင္ဘ ဲေမဧကရီ၏ ပါး ကိုနမ္းေနရင္း လက္ႏွစ္ဖက္က ေမဧကရီ၏ ႏိ.ုအစုံကုိ 

အၤက်ီေပၚမွ လွမ္းကုိင္ကာ နယ္ေနလုိက္သည္၊ ေမဧကရီ လည္း ေအာင္ေအာင္၏ အကုိင္တြယ္ 

တြင္ လြင.္ေမွ်ာေနျပီးေနာက္ ကုိယ္ကုိလွည္. လုိက္ကာ ေအာင္ေအာင္ လည္ကုတ္ကုိ သုိင္းဖက္ 

လုိက္ျပီး ႏႈတ္ခမ္းျခင္း စုပ္နမ္းလုိက္တာမုိ. ေအာင္ေအာင္ လည္း ျပန္နမ္းစုပ္ေနရင္းလက္ႏွစ္ဖက္ 

က ဖင္အိအိႀကီးကုိ နယ္ေနလုိက္သည္၊ ေမဧကရီ လည္း ကာမပုိးမ်ား အလုိအတုိင္းဏွာထန္ေနျပီ 

မိ.ု ေအာင္ေအာင္၏ အၤက်ီကုိ ခၽြတ္ရင္း ျပီတီတီမ်က္ႏွာေပးျဖင္. “ ဟြင.္ ေအာင္ မမ ကုိ ခ်စ္လား 

လုိ. ေမးတာလ ဲမေျဖဘူး လူဆုိးေလး ” ဟု ညဳကာေျပာရင္း ေကာ.ျပီး သူ. ေစာက္ပတ္ ႏွင.္ 

လီးႀကီး ကိုပြတ္ ေနပါေတာ.သည္၊ထုိအခိ်န ္မီးလည္းျပန္လာျပီမိ.ု ေသခ်ာျမင္ေနရပါေတာ.သည္၊ 

ေအာင္ေအာင္ လည္း တေျဖးေျဖး ရလဲာကာ ေမဧကရီ၏ စကဒ္ကုိလွန္ကာဖင္သားအိအိႀကီး 

ကုိ နယ္ေပးရင္း “ မမ ဖင္ႀကီးေတြက ကုိင္လုိ.ေကာင္းတယ္ ခ်စ္စရာႀကီး ” ဟုေျပာလုိက္ရာ 

ေမဧကရီ က “ ဟြင္း ဘာလဲ လူကုိခ်စ္တာလား ဖင္ႀကီးကုိခ်စ္တာလား အိ.ု ေအာင္ရယ္အာ.ဟာ.” 

၄ 

ႏွင.္ ျပန္ညဳရင္း ေအာင္ေအာင ္က ေမဧကရီ၏ ဖင္စအုိ၀ ကုိ လက္ညိဳးျဖင္. ကလိလုိက္တာမုိ. 

ကာမ သုချပည္.၀ကာ အေၾကာေပါင္းစံ ုထႂကြလာျပီး တြန.္လိမ္ေနပါေတာ.သည္၊ 

ေမဧကရီ လည္း ေအာင္ေအာင ္အကုိင္တြယ္တြင ္လြင.္ေမွ်ာေနရင္းမွ ေအာင္ေအာင္၏ 

ပုဆုိးကုိ ခၽြတ္ခ်လုိက္ရာ မာန္ဖီကာေထာင္မတ္ေနသည္. ၇ ေက်ာ္ခန္.ရွည္ျပီးအေတာ္တုတ္သည္. 

လီးႀကီး ကိုၾကည္.ရင္း ရင္တုန္ေနကာ လီးႀကီးကုိကိုင္ကာ ဂြင္းထုသလုိလုပ္ေပးေနပါေတာ.သည္၊ 



ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ ဂြင္းထုေပးေနတာမုိ. အရသာေတြ.ကာ ဏွာထန္ေနသည္. 

ေမဧကရီ၏ မ်က္ႏွာေခ်ာေခ်ာေလး အားေငးၾကည္.ရင္း ေမဧကရီ၏ ႀကိဳးတေခ်ာင္းအၤက်ီကုိ ခၽြတ္ 

ေပးလုိက္ျပီး ႏိ.ုမိ.ုမိ.ု ခၽြန္ခၽြန္ေကာ.ေကာ. အစုံအား တပ္မက္စြာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း နယ္ေပးေန ပါ 

သည္၊ ေမဧကရီ လည္း ႏိ.ုကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း အနယ္ခံရတာမုိ. ကာမပုိးမ်ား ပုိထႂကြလာကာ “ 

အာ. ဟာ. အိ.ု ေအာင္ရယ္ အဟင္. အရမ္းဘဲကြယ္ အင.္ ” ႏွင္. ညည္းညဳရင္း သူ.စကဒ္ကုိခၽြတ္ 

ခ်လုိက္ျပီး ေအာင္ေအာင္ေရ.ွ ဒူးေထာက္ထုိင္ခ်ကာ လီးႀကီးကုိကုိင္ျပီးသူ.ႏႈတ္ခမ္းေထာ္ေထာ္ေလး 

ျဖင.္ စုပ္ငုံေပးလုိက္ျပီး လွ်ာဖ်ားေလးျဖင္. ဒစ္ကုိလွ်က္လုိက္ သြားျဖင္. ဒစ္ကိုအသာျခစ္လုိက္လုပ္ 

ေပးလုိက္ရာ အူရုိင္းေလး ေအာင္ေအာင္ မွာ အထြတ္ထိပ္ေရာက္ကာ ေမဧကရီ၏ ေခါင္းကုိကိုင္ 

ကာ ေညွာင.္ေပးရင္း “ အား ဟား ေကာင္းလုိက္တာ မမရယ္ အဆုံးထိစုပ္ေပးပါလား ” ႏွင.္ေျပာ 

လုိက္ေတာ.သည္၊ 

စာ ၀၁/၄ 

ေမဧကရီ ကလည္း ဏွာထန္ေနျပီမိ.ု ေအာင္ေအာင္ အလုိက် လီးႀကီးကုိ အဆုံးထိ၀င ္

ေအာင္ အာေခါင္ထထိဲ စုပ္ငံုေပးလုိက္ျပီး လွ်ာေလးကလည္း လီးတန္ေအာက္ပုိင္းကုိ လွ်က္ကာ 

ကလိေပးေနလုိက္ျပီး တခါတခါ ေဂြးဥကုိေရာ ဖင္ၾကား ကုိပါ လွ်က္ေပးလိုက္သည္၊ ေမဧကရီ 

မွာ သ.ူေယာၤက်ား ကုိေတာင္ တခါမွ လီးမစုပ္ေပးဘူးဘဲ အခုမ ွေအာင္ေအာင္ ကုိ သူတေယာက္ 

ထခုိဲး ၾကည္.ဘူး သည္. ဏွာရုပ္ရွင္ကားမ်ားထဲကလုိ စိတ္ပါလက္ပါလုပ္ေပးျပဳစုေပးေနတာျဖစ္ 

ကာ အေတြ.ႀကံဳသစ္မိ.ု အရသာထူးေတြ.ကာ ေစာက္ပတ္တခုလံုး ေစာက္ရည္မ်ားရႊဲစိုေနပါ ေတာ. 

သည္၊ 

“ ပၽြပ္ပၽြပ ္ပႊပ္ပႊပ ္ပလြတ္စၽြပ္စၽြပ ္အုအု အု ” ႏွင.္ ေမဧကရီ မွာ အသံပင္ထြက္ကာမ်က္ေတာင္ေမွး 

စင္းကာ လီးႀကီး ကုိစုပ္ငံုေပးေနပါေတာ.သည္၊ ေအာင္ေအာင္ မွာ ေမဧကရီ၏ႏႈတ္ခမ္းေထာ္ေထာ္ 

ေလးျဖင္. သူ.လီးႀကီးကုိ အဆုံးထိစုပ္ငံုေပးေနတာ ငံ.ုၾကည္.ရင္း ဒူးေထာက္ထုိင္ေနတာမုိ. ေကာ. 

ျပီး ကားစြင.္ကာ ဂီတာေလးလုိျဖစ္ေနသည္. ေမဧကရီ ၏ ဖင္ႀကီးကုိအရသာခံၾကည္.ေနပါေတာ. 

သည္၊ ေအာင္ေအာင္ မွာ အိပ္မက္ မက္ေနသလုိပင္ျဖစ္ေနကာ သူ အရင္က ဂြင္းမွန္းထုေနသည္. 



သူ.ဆုိင္ရွင ္ေမဧကရီ က သ.ူလီးႀကီးကုိ အားရပါးရစပ္ငံုေပးေနတာမုိ. ေက်နပ္ေနကာ တက္လိုး 

ခ်င္စိတ္မ်ား ထႂကြေနပါေတာ.သည္၊ 

ေမဧကရီ လည္း ေအာင္ေအာင ္၏ လီးႀကီးကုိ အေတာ္ၾကာ စုပ္ငံုေပးလုိက္ျပီးေနာက္ 

ဏွာထန္ကာ အလုိးခံခ်င္ေနျပီမိ.ု လီးစုပ္ရပ္ကာ ျပန္ထလုိက္ျပီး ေအာင္ေအာင္ ကုိသုိင္းဖက္လုိက္ 

၅ 

ရင္း “ ေအာင္ရာ ခ်စ္ၾကစုိ.ကြာ မမ မေနႏိုင္ေတာ.ဘူး ဟင.္ ဟင.္ ” ေျပာရင္း စတုိခန္း ေထာင္.ရွ ိ

ကုတင္ေသးေသးေလးဆီ သြားလုိက္ပါသည္၊ ေအာင္ေအာင ္က ေမဧကရီ ကုိျပန္ ဖက္ ထားရင္း 

ဖင္ႀကီးကုိ နယ္ေပးရင္းမ ွ“ မမ ခ်စ္ၾကမယ္ ဆုိတာ လုိးမွာေျပာတာလား ” ဟုတမင္ေမး လုိက္ရာ 

ေမဧကရီ မွာ ဒီလုိ ေပၚတင္တခါမွ မၾကားဘူးတာမုိ. ရွက္သလုိျဖစ္ကာ ကာမေသြးမ်ား ဆူပြက္ 

လာျပီး “ ဟာ ေအာင္ ကလည္းကြာ ရွက္စရာႀကီး ဘာမွန္းလဲ မသိဘူး ” ဟုေျပာရင္း ကုတင္ေပၚ 

တက္ကာ ပက္လက္လွန္ျပီး ဒူးေကြးကာ ျဖဲကားေပးလုိက္သည္၊ ေအာင္ေအာင္ လည္း ျဖကဲားေပး 

ထားမုိ. ေမဧကရီ၏ ေစာက္ရည္ရႊေဲနသည္. ေစာက္ပတ္ေလး အား ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည္.ရင္း “ 

မမ ကလည္း ဘာရွက္ေနတာလဲ အခုဘ ဲမမ ေစာက္ပတ္ ထဲ ေအာင္. လီးႀကီးထည္. လုိးေတာ. 

မွာ” ဟု ခပ္ရင္.ရင.္ ပင္ေျပာလုိက္ရာ ေမဧကရီ လည္း “မသိဘူး ကြာ ေအာင္ ကလည္း လုပ္မွာ 

လုပ ္တာမဟုတ္ဘူး ဟြင္း ” ဟုေျပာရင္း ျပီတီတီ မ်က္ႏွာျဖင.္ ညဳ လိုက္ေတာ.သည္၊ 

ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ၏ ဖင္ႀကီး အားခြကာဒူးေထာက္လုိက္ျပီးဒစ္ကုိကုိင္ကာ 

ေမဧကရီ၏ ေစာက္ပတ္၀ ေတ.ကာသြင္း လုိက္ရင္းမွ “ က ဲမမ ေအာင္ တက္လုိးေတာ.မယ္ေနာ္ ” 

ဟု ရီရင္း ေျပာလုိက္ရာ ေမဧကရီ လည္း အလုိးခံခ်င္ေနျပီမိ.ု “ ကဲပါ ေအာင္ရယ္ လုိး လုိး သိ 

လား မမ ကုိ တက္လုိး ေက်နပ္ျပီလား ဟြင္း ” ဟုေျပာရင္း မ်က္ေစာင္းထုိးရင္း ဖင္ႀကီး ကုိေကာ. 

ေပးကာ လီးႀကီး ပို၀င္ေအာင္လုပ္ေပးလုိက္သည္၊ 

ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ၏ ဂ်ိဳင္းၾကား လက္ေထာက္ကာ ႏြားသုိး ႀကိဳးျပတ္ 

ေဆာင္.လိုးပါေတာ.သည္၊ “ ဗၽြိဗၽြ ိဗၽြပ္ဗၽြပ ္ဘြပ္ဘြပ ္အီး အား အား အေမ. ကၽြတ္ကၽြတ္ အင္. 

အင္. ဟင္. အာ. ေအာင္ရယ္ ေသပါျပီ အိ. အ.ိ အာ. ဟင္. ဟင္. အား မမ ကုိသနားပါအုံး အင္. 



ဟင္. ဟင.္ အီး အာ. အာ. ” ေမဧကရီ မွာ သ.ူေယာၤက်ား လီးထက္ အေတာ္ပင္ပိုႀကီးသည္. 

ေအာင္ေအာင္၏လီးႀကီး ႏွင.္ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းတက္လိုးခံရတာမုိ.အီစိမ.္ေနကာ ေစာက္ပတ္ကြဲမတတ္ 

စာ ၀၁/၅ 

ခံစားေနရကာ မ်က္ႏွာရႈံမ.ဲကာ အံ.ႀကိတ္ အလုိးခံရင္း ဖင္ႀကီးကုိ ေျမာက္ႂကြေျမာက္ႂကြ လုပ္ေပး 

ေနပါေတာ.သည္၊ ေအာင္ေအာင္ ကေတာ. ႏြားသုိးႀကိဳးျပတ္ လုိးေနရင္း ေမဧကရီ၏ ရံႈမ.ဲကာ 

အံ.ႀကိတ္ အလုိးခံေနသည္. မ်က္ႏွာေခ်ာေခ်ာေလး အား ၾကည္.ရင္း “ ေအာင္ လုိးတာ ေကာင္း 

လား ဟင ္မမ ခံလိ.ုေကာင္းလား ” ဟုေမးလုိက္ရာ ေမဧကရီ လည္း ကာမပုိးမ်ား ထႂကြဆူပြက္ 

ေနျပီမိ.ု “အ.ိ အ.ိ အာ. ဟာ. အုိ. ေအာင္ရယ္ အရမ္းခံလုိ.ေကာင္းတာဘဲ ေဆာင္. ေဆာင.္အီးအား 

မညွာန.ဲ ေဆာင္.ေပး အားဟာ. အဟင္. မမ ေအာင္ န.ဲ ခေလးလုိခ်င္လိုက္တာ အင္. အင္. ဟင္. 

အုိ. ေအာင္ရယ္ မမ ကုိ ဗုိက္ႀကီးေအာင္ လိုးေပးရမယ္ေနာ ္ေအာင္ ဟင္. အင္. အီး အား ကၽြတ္ 

ကၽြတ ္ေကာင္းလုိက္တာ အိ. အိ. အင.္ ဟင္. ” အရွက္မရွိေတာ.ဘဲ ဖင္ႀကီးကုိ စေကာ၀ိုင္းေပးရင္း 

ျပန္ေျပာရင္း အလုိးခံေနပါသည္၊ 

ေအာင္ေအာင္ ကေတာ. ေမဧကရီ အား မီးကုန္ယမ္းကုန ္တက္လုိးေနရင္းမ ွ“ တကယ္ 

လား ေအာင္ လုိးလုိ. မမ ဗိုက္ႀကီးရင ္မမေယာၤက်ားကုိ ဘယ္လိုေျပာမလဲ ဟင္ ” ဟု ေမးလုိက္ 

၆ 

ရာ ေမဧကရီ အဖိ.ု ေအာင္ေအာင္ လီးႀကီးကုိ ခိုက္ေနကာ မႊန္ေနျပီမုိ. “ ေအာင္ ကလည္း သူ.ကုိ 

ဂရုစုိက ္မေနပါန.ဲ သူမသိပါဘူး အင္. ဟင္. ေကာင္းလုိက္တာ ေအာင္ရယ္ အိ. အ.ိ အာ. ဟြင.္ 

ေဆာင္. ဟုတ္ျပီ တအားေဆာင.္ အီး အား အင.္ အဟင္. ေအာင္လီး ကအႀကီး ႀကီးဘဲ အီး အာ.” 

ႏွင.္ ျပန္ေျပာရင္း ေနာက္မီး လင္းဇာတ္ခင္းေနပါေတာ.သည္၊ ေမဧကရီ မွာ လီးငတ္ေနသူမိ.ု 

အခုလုိ ေကာင္းေကာင္း လုိးေပးႏုိင္သည္. ေအာင္ေအာင္. ကိုစြဲသြားကာ ဖင္ႀကီး ကုိေမႊ.ရမ္းရင္း 

အစြမ္းကုန ္ျပဳစုေပးေနလုိက္ျပီး “ ေအာင္ေရ တမ်ိဳးေျပာင္းျပီး လုိးေပးအုံးကြာ ေနာ္ မမ ေလးဖက္ 

ကုန္းေပးမယ္ ေအာင္ အေနာက္ကေနလုိးေပး ” ဟုေျပာလုိက္သျဖင္. ေအာင္ေအာင္ လည္း 

သူ.လီးႀကီး ကိ ုေမဧကရီ၏ ေစာက္ပတ္ထဲမ ွခၽြတ္လုိက္ျပီး “ ေကာင္းတယ္ မမ ဖင္ႀကီးကုိၾကည္. 



ျပီး ေခြးေတြလုိ လုိးခ်င္ေနတာၾကာျပီ ” ဟုေျပာလုိက္ရာ ေမဧကရီ လည္း ေခြးမေလးလုိ ေလးဖက္ 

ကုန္းကာ လက္ႏွစ္ဖက္က ဆန္.ေထာက္ေပးရင္း “ ဟြင္း ေအာင္ရာ မမ ဖင္ႀကီးကုိမၾကည္.န.ဲကြာ 

ရွက္တယ္ ”ဟု ျခင္ေထာင္သံျဖင.္ ညဳေပးလုိက္သည္၊ 

ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ၏ ဖင္ႀကီးကုိ ခြကာ ဒစ္ကုိကုိင္ျပီးေစာက္ပတ၀္ေတ.ကာ 

ထည္.လုိက္ရင္း “ မမ ဖင္ႀကီး ကိ ုေအာင္ အရင္ထဲက ၾကည္.ျပီးလုိးခ်င္ေနတာ ရွက္မေနပါန.ဲ ” 

ဟုေျပာျပီး ေမဧကရီ၏ ခါးေသးေသးေလး ကုိုိင္ကာ ေဆာင.္လိုးပါေတာ.သည္၊ “ ဇြ ိဗၽြိဗၽြ ိဘြပ္ပၽြပ ္

စၽြပ ္စၽြပ ္ဗၽြပ္ဗၽြပ ္အီး အား အေမ. အာ.ဟာ. အုိ ေအာင္ရယ္ ေကာင္းလုိက္တာ ဘယ္လုိႀကီးလ ဲ

မသိဘူး အာ.အာ. အင္. အဟင္. ဟင.္ ေဆာင္. ေဆာင္. အီး အား မမ ဖင္ႀကီးၾကည္.ျပီး ေဆာင္. 

ဟြင္း လူဆုိးေလး အင္. အင္. ဟင္. ဟာ. အုိ. ” ႏွင္. ေမဧကရီ မွာ အထြတ္ထိပ္ေရာက္ေနျပီမိ.ု 

ဖင္ႀကီး ကုိ အေနာက္သုိ. အစြမ္းကုန ္ပစ္ေကာ.ေပးရင္း အလုိးခံေနပါေတာ.သည္၊ 

ေမဧကရီ ၏ ကားစြင.္ျပီး လုံး၀ိုင္းေနသည္. ဖင္ႀကီးမွာ ေအာင္ေအာင္ ေဆာင္.လုိး 

လုိက္တိုင္း တုန္ကာခါရမ္းေနတာမုိ. ေအာင္ေအာင္. အဖိ.ု ရမက္ေဆးႀကီး သဖြယ္ျဖစ္ကာ မေမာ 

ႏိုင္ဘဲ လီးႀကီး ၀င္သြားတုိင္း ေမဧကရီ၏ ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ား စ၀ုင္သြားျပီး လီးႀကီးျပန္ 

အထုတ္တြင ္ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ား လွန္ထြက္လာတာ ၾကည္.ေကာင္း ေကာင္း ႏွင.္ မနား 

တမ္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေဆာင္.လုိးရင္း “ ဟား မမ ဖင္ႀကီး ကအိေနတာဘဲ ေစာက္ပတ္ႀကီး က 

လည္း လိုးလုိ.ေကာင္းလုိက္တာ စည္းေနတာဘဲ လုိးလုိ.မ၀ႏုိင္ဘူး ” ဟုေျပာလုိက္ရာ ေမဧကရီ 

လည္း ေအာင္ေအာင္. လီးႀကီး မဆန္.မျပအဲလုိးခံေနရတာမုိ. အ.ံႀကိတ္ခံေနရင္းမွ “ဟြင္း ဒီဖင္ႀကီး 

စာ ၀၁/၆ 

ဘ ဲအရသာခံၾကည္. ျပီးလုိးေနာ ္ေနာက္မ ွမမ ကုိမထားခဲ.န.ဲ ေအာင္. ကုိ သားေလးေမြးေပးအုံး 

မွာ အင.္ အင္. အဟင္. အီး အာ. အာ. အိ.ု ေကာင္းလုိက္တာ ေအာင္ရယ္ အင.္ ဟင္. ေဆာင္. 

ေဆာင္. အိ ုေအာင္ရယ္ မမ ျပီးေတာ.မယ္ အာ. ဟာ. ဟင.္ ဟင္. အင္. လိုးပါ ေအာင္ရယ္ 

မရပ္နဲ. အိ. အိ. အာ. ဟာ. အဟင္. အင္. ” ႏွင.္ ျပီးကာနီးျပီမုိ. ဖင္ႀကီးကုိ ခါရမ္းကာ ပစ္ေကာ. 

ေပးေနမိပါေတာ.သည္၊ 

၇ 

ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ၏ အေပးေကာင္းလြန္းကာ ေစာက္ပတ္မွာ လည္း စည္း 

ကာ သိပ္မက်ယ္ေသးတာမုိ. လုိးေကာင္း ေကာင္းႏွင.္ အခ်က္၅၀ ခန.္ မနားတမ္း ေဆာင.္ လုိး 

ရင္း သုတ္ရည္မ်ား ေမဧကရီ၏ ေစာက္ပတ္ထ ဲပန္းထဲ.ကာ ျပီးသြားျပီး ေမဧကရီ လည္းအတူ 

ျပီး သြားတာမုိ. မခၽြတ္ေသးဘ ဲစြတ္ရက ္ထပ္အိပ္ေနၾကျပီး ေစာက္ပတ္ ရံႈပြရံႈပြလုပ္ကာ သုတ္ 

ရည္ မ်ားညွစ္ယူေနရင္းက “ ဒါပေဲနာ္ ေအာင္ မမ ကိုပစ္မသြားရဘူး ေအာင္. အလုိက် မမအကုန ္

လုပ ္ေပးမယ္ မမ ကုိဘလုိဲးေပးရမယ္ ေကေကတုိ. အိမြန္တုိ.ကုိ သိပ္မေရာရဘူး မမ ေယာၤက်ား 

ကုိ ေတာင္ လီးစုပ္ေပးတာမဟုတ္ဘူး ေအာင္.ကုိ ခ်စ္လြန္းလုိ. လီးစုပ္ေပးတာ သိလား ခ်စ္လင္ 

ေလး” ဟုေျပာကာ ေမဧကရီ မွာ ေအာင္ေအာင္. လီးႀကီးကုိ စြဲြသြားကာ အရွက္မရိွ ညဳရင္းေအာက္ 



မ ွဖင္ႀကီး ပစ္ ေကာ. ေပးလုိက္ ပါသည္၊ ေအာင္ေအာင္ ကေတာ. ေက်နပ္ေနကာ ဒီေစာ္ႀကီးအား 

အသာခ်ဳကာ လုိးရင္း အလစ ္ေပးလွ်င ္ညုိေခ်ာေလး ေကေက. ကုိပါ လုိးရန္ၾကံစည္ ေနတာ ျဖစ္ 

သည္၊ သည္လုိႏွင္. ေအာင္ေအာင္ မွာ လီးျပန္ေတာင္လာတာမုိ. လက္ႏွစ္ဖက္ကိ ုရႈိကာ ေမဧကရီ 

၏ ႏိ.ုအစုံကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းနယ္ေပးရင္း “ မမ ဖင္ႀကီး နနဲဲေကာက္ေပး အင္း ဟုတ္ျပ ီ” ဆိုကာ 

ေမဧကရီ အား ေဆာင္.လုိးပါေတာ.သည္၊ “ ဗၽြပ္ဗၽြပ ္ဇြိဇြ ိဘြပ္ဗၽြိဗၽြ ိစၽြိစၽြ ိအီး အား အာ. အုိ. 

ေအာင္ရယ္ ေစာက္ပတ္တခုလုံးျပည္.က်ပ္ ေနတာဘဲကြယ္ အင္. အဟင္. အိ. အိ. အာ. ေကာင္း 

လုိက္တာ ေဆာင္. ေဆာင္. လင္ေလးရယ္ အီး အား အား အေမ. ကၽြတ္ကၽြတ္ အဟင္. အင္. အိ ု

ေအာင္ရယ္ ” ႏွင.္ ေမဧကရီ မွာ ေအာက္မွ ဖင္ႀကီး ေကာက္ကာ ေကာ.ေပးေနပါေတာ.သည္၊ 

ေအာင္ေအာင္ လည္း ေဆာင.္လုိးေနရင္းမွ ေမဧကရီ၏ လည္ဂုတ္ကုိ တအား စုပ္နမ္း 

ေပးလုိက္ရာ ေမဧကရီ၏ လည္တုိင္မွာ အနီကြတ္ပင္ထင္သြားကာ ေမဧကရီ အဖုိ. ကာမသုခ 

ျပည္.၀ေနတာမုိ. မ်က္ေတာင္ေမွးစင္း အလုိးခံေနရင္း “ ဘြပ္ဘြပ ္စြပ္စြပ ္ဗၽြပ္ဗၽြ ိအီး အား ဟာ. 

အင.္ ဟင္. အုိ ေအာင္ရယ္ ခံလုိ.ေကာင္းလုိက္တာ အ.ိ အိ. အာ. ေဆာင္. ေဆာင္. ေအာင္. 

လီးႀကီး ကိ ုစုပ္ခ်င္လိုက္တာ အင္. အင္. အြင.္ ဟြင.္ အိ.ု ေအာင္ရယ္ အရမ္းေကာင္းတာဘ ဲ

ကုိေဇာ္ထြန္း လီး ထက္ေကာင္းတယ္ သိလား သ ူက ခဏေလးဘဲလုိးႏိုင္တာ အင္. အင္. ဟင္. ” 

ႏွင.္ လီး ခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ေအာင္ေအာင္. လီးႀကီးကုိ တပ္မက္စြာ အလုိးခံေနပါေတာ.သည္၊ 

ေအာင္ေအာင္ ကေတာ. မီးကုန္ယမ္းကုန္ေဆာင္.လိုး ေနရင္း “ မမ ဖင္ႀကီး ကလည္း 

လုိးလုိ. သိပ္ေကာင္းတာဘ ဲအိစက္ေနတာဘ ဲေအာင္ လုိးလြန္းလုိ. မမ ဖင္ႀကီးျပဳတ္သြားရင္ 

ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဟင္” ဟုေမးလုိက္ရာ ေမဧကရီ မွာ ေအာင္ေအာင္. လီးႀကီး ကုိ စြဲေနတာမုိ. 

ဖင္ႀကီး ေကာက္ကာေကာ.ေပးေနရင္းက “ အင္. အင.္ ဟင္. အိ.ု အေမ. အီးအား အုိ ေအာင္ရယ္ 

မမ ဖင္ႀကီးကုိ ေအာင္ အျမသဲာလုိးေပး ဖင္ႀကီးျပဳတ္ေအာင္လုိး ေက်နပ္တယ္ သိလား အ.ိ အ.ိ 

အာ. အင္. ဟင္. ဟင္. မမ တကုိယ္လုံး ေအာင္. ကုိေပးထားျပီးသားဘ ဲဟြင.္ ” ဟုျပန္ေျပာလုိက ္

ပါသည္၊ ေအာင္ေအာင္ လည္း ေက်နပ္ေနကာ “ ဒါဆုိ မမ ဖင္ကုိ ခ်ခ်င္တယ္ ဖင္အလုိးခံမွာလား 

ဟင္ မမ ” ဟုေမးလုိက္ရင္း ေမဧကရီ ၏ ဖင္ႀကီးျပားကပ္သြားေအာင္ အဆုံးဖိလုိးလုိက္ လီးႀကီး 

စာ ၀၁/၇ 

၈ 

တေခ်ာင္းလုံး ကၽြတ္ခါနီး အထိဆြဲထုတ္ကာ ဖင္ႀကီးေကာ.ကာ ႂကြတက္လာမွ ျပန္ေဆာင.္လိုး 

လုိက္ႏွင.္ မွန္မွန္ႀကီး ေဆာင္.လုိးေပးေနတာမုိ. ေမဧကရီ မွာ မ်က္ႏွာရံႈမဲ.ကာ အ.ံႀကိတ္ အလုိးခံ 

ေနရပါေတာ.သည္၊ “ ဗၽြပ္ဗၽြပ ္ဘြပ္စၽြိစၽြ ိဗၽြိဗၽြိ အီးအား အင္. အင္. အိ ုေအာင္ရယ္ ေကာင္းလုိက္ 

တာ ေမာင္းေထာင္းေနသလုိဘ ဲအဟင္. အင္. အိ. အ.ိ အာ. ကၽြတ္ကၽြတ္ ေအာင္. သေဘာရိွပါ 

ကြယ္ ဖင္ခ်ခ်င္လည္းခ်ေလ အီး အား ” ႏွင္. ေမဧကရီ ကေတာ. ေအာင္ေအာင္. လီးႀကီးကုိ ခိုက္ 

ေနတာမုိ. ဖင္ခံဖိ.ုပင ္မျငင္းေတာ.ေပ၊ 

ေအာင္ေအာင္ က “ ဒါေၾကာင.္ မမ ကခ်စ္လုိ.လုိးလုိ.ေကာင္းတာ ေနာက္ေန.က်မွ မမ 

ဖင္ကုိပတ္ကင္ဖြင.္မယ္ အခုေတာ. ေစာက္ပတ္ႀကီးကုိ လုိးလုိ.မ၀ႏုိင္ေသးဘူး ” ဟုေျပာရင္း မီး 



ကုန္ယမ္းကုန ္ေဆာင္.လုိးေနတာမုိ. ေမဧကရီ မွာ ကာမသုချပည္.၀ေနကာ “ အိ. အိ. အာ. ဟာ. 

အုိ. ေအာင္ရယ္ တညလုံး မအိပ္ဘ ဲလိုးေပးေနာ္ အီး အား အင.္ အင္. အဟင္. ” ႏွင္. အလုိးခံေန 

ရင္းမွပင ္အလုိရမက္ႀကီးကာ ဏွာထန္ေနပါေတာ.သည္၊ ေအာင္ေအာင္ လည္း ပိုက္ဆံရွိျပီး ဒီလုိ 

ဏွာႀကီး သည္. ေစာ္ႀကီးကုိ ေကာင္းေကာင္းလုိးေပးျပီး ခ်ဳစားရန္ အၾကံရွိျပီးသားမုိ. အႀကိဳက္ပင ္

ျဖစ္ကာ “ စိတ္ခ် ဒီတညလုံး မမ ကိုလုိးမွာ မပူနဲ. ” ဟုေျပာရင္း လီးႀကီး ကိုေမႊ.ရမ္းကာလုိးေပး 

လုိက္ရာ “ အာ. ဟာ. အိ.ု ေအာင္ရယ္ ဘယ္လုိမ်ားလုပ္လုိက္တာလဲကြယ္ အင.္ အဟင္. ဟင.္ 

အီး အား အိ ုေကာင္းလုိက္တာ ေဆာင္. ေဆာင္. မမ ျပီးခ်င္ေနျပီ အ.ိ အိ. အာ. ဟာ. ” ႏွင.္ 

ေမဧကရီ မွာ အထြတ္ထိပ္ေရာက္ေနပါေတာ.သည္၊ 

သည္လုိႏွင.္ ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ ေစာက္ပတ္ႀကီးကုိ အားရပါးရ တက္လုိး 

ေနရင္း ႏွစ္ဦးသား ကာမသုခပန္းတုိင္ဆီသုိ. အျပိဳင္လွမ္းကာ အခ်က္ ၄၀ ခန္. ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း 

မနားတမ္း ေဆာင္.လုိးကာ ျပီးသြားၾကတာမုိ. ေအာင္ေအာင ္လည္း သုတ္ရည္မ်ား ေမဧကရီ၏ 

ေစာက္ပတ္ထဲ ပန္းထည္.လုိက္ျပီး မခၽြတ္ဘ ဲထပ္လွ်က္အိပ္လုိက္ပါသည္၊ ေမဧကရီ ကေတာ. 

သူ.ေစာက္ပတ္ထဲ လီးစြပ္ထားတာမုိ. ေပ်ာ္ေနကာ “ ေအာင္ရယ္ ေအာင္.လီးႀကီး မမ ေစာက္ပတ္ 

ထ ဲအခုလိ ုအျမစဲြပ္ထားခ်င္လုိက္တာ သိလား ေနာက္ည လည္းအိမ္မျပန္န.ဲကြာ ေနာ္ ဒီမွာဘ ဲ

အိပ္ျပီး မမ ကုိလုိးေပးအုံး ေနာ ္“ ဟုေျပာလုိက္တာမုိ. ေအာင္ေအာင္ လည္း “ အင္းပါ မမ ကုိ 

ေကာင္းေကာင္း လုိးမွာ မပူနဲ. ” ဟုျပန္ေျပာသည္၊ ေမဧကရီ လည္း ေက်နပ္သြားကာ “ပူရမွာေပါ. 

ေအာင္ရ.ဲ မမ က ေအာင္.ရင္ေသြးေလး လိုခ်င္တာကုိ ခေလးရေအာင္ လိုးေပးေနာ္ ေအာင္ ” ဟု 

ပူစာေနပါသည္၊ သူတိ.ု ႏွစ္ေယာက္မွာ ေအးေအးေဆးေဆး ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ကာအရွက္မရွိလုိးေန 

ၾကကာ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေမ.ေနတာမုိ. အိမ္ေဖာ္မေလး သက္စ ုမွာ ခိုးၾကည္.ေနတာ မသိၾကဘ ဲ

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကရင္မေလး သက္စ ုမွာ ေစာက္ပတ္တခုလုံး စုိရႊေဲနကာ အလုိးခံသည္.အရသာ 

ကုိ မည္းစမ္းခ်င္မိပါေတာ.သည္၊ 

ထုိညက ေအာင္ေအာင္ လည္း တညလုံး မအိပ္ဘ ဲေမဧကရီ အား ၅ ခ်ီလိုးေပးလုိက္ရာ 

ေမဧကရီ မွာ ေမွ်ာ.သြားကာ လည္တုိင္တြင္လည္း အနီကြတ္ထင္ေနတာ မသိလုိက္ဘ ဲမုိးလင္းခါ 

နီး ခဏသာ မွိန္းလုိက္ရပါသည္။ 

၉ 
ေမဧကရီ ၏ ဖင္ေဆာ. ဖင္ရြ ပထမည အေတြ.ႀကံဳ ျပီးပါျပီ ။ ။ 
စာ ၀၂/၈ ေမဧကရီ ႏွင.္ ကုလားဟာရွင္ တုိ. လွ်ပ္တပ်က္ အျဖစ္အပ်က္ 
ေမဧကရီ လည္း ေအာင္ေအာင.္ အလုိးခံျပီး ေနာက္ေန. မနက္ ဆုိင္ဖြင.္ေတာ. တညလုံး 
မီးကုန္ယမ္းကုန္ ကုန္းထားတာမိ.ု မ်က္တြင္းက်ကာ ဒူးမ်ားေခ်ာင္ေနျပီး လည္တုိင ္မွာ အနီကြက္ 
ထင္ေနပါသည္၊ ေအာင္ေအာင္ ကေတာ. ေအးေဆးပင္ အလုပ္ပါးလွ်င္ ေကေက အား လစ္လွ်င္ 
လစ္သလုိ ေရာကာ ဖင္ပုတ္ေခါင္းပုတ္ မထိတထိ လုပ္ေနပါသည္၊ ထုိအခ်ိန္ ေမဧကရီတုိ.ဆုိင္ကုိ 
အလွကုန္မ်ား သြင္းေနၾက ကုလားဟာရွင္ ေရာက္လာျပီး စတုိထ ဲစာရင္းလုပ္ေနၾကရင္း ေမဧကရ ီ
၏ လည္တုိင္မ ွအနီကြက္ ကုိေတြ.သြားျပီး ညက အလုိးခံထားရမွန္းသိသြားကာ ဟာရွင္ လည္း 



နဂိုကပင္ ေမဧကရီ ၏ ႏိ.ုမိ.ုမိ.ုေဖာင္းေဖာင္း ေသးသြယ္ေသာခါးေလး ႏွင.္ လုိက္ဖက္သည္. 
ကားစြင.္ျပီး လုံး၀ိုင္းသည.္ ဖင္ႀကီး ကုိၾကည.္ကာ လုိးခ်င္ေနတာမိ.ု ဖင္ကုန္းျပီး စာရင္းစစ္ေန 
သည.္ ေမဧကရီ၏ ဖင္ႀကီးကုိ တက္ခြခ်င္စိတ္ မနဲထိန္းေနရသည္၊ 
ေမဧကရီ လည္း ဟာရွင္ ႏွင.္ စာရင္းလုပ္ေနရာ ဟာရွင.္ မ်က္လုံးမ်ား သူ.ႏိ.ုအစံု ႏွင.္ 
ဖင္ႀကီးကုိ လုိက္ၾကည.္ေနတာ သတိထားမိျပီး စိတ္ထ ဲရြစိရြစိ ျဖစ္လာပါေတာ.သည္၊ ေမဧကရီ 
လည္း စာရင္းလုပ္ရတာ ေညာင္းလာတာမိ.ု ခံုပုေလးတြင၀္င္ထုိင္တာမိ.ု ဟာရွင္ မွာ မတ္တတ္ရပ္ 
ရင္း ငံုၾကည.္လုိက္ရာ ေမဧကရီ မွာ ဘရာစီယာ မ၀တ္ဘထဲားတာမိ.ု အၤက်ီလည္ဟုိက္ကာႏိ.ုအစံ ု
ကုိ ေသခ်ာ အလုံးလုိက္ျမင္ေနရတာမိ.ု လီးႀကီးမွာ ပုဆုိးေအာက္မွ ေထာင္မတ္လာပါသည္၊ 
ေမဧကရီ လည္း စကာေျပာရင္း စာရင္းလုပ္ရင္း ဟာရွင္ ကုိေမာ.ၾကည.္လုိက္ရာ ဟာရွင ္
သူ.ႏိ.ုကုိငု.ံၾကည္.ေနတာ သိသြားျပီး ပုဆုိးေအာက္မွ ေထာင္မတ္ေနသည.္ လီးႀကီးမွာ သူ.မ်က္ႏွာ 
တည.္တည.္မိ.ု ရင္တုန္ေနျပီး ေစာက္ပတ္ပင္ အရည္စိ.ုလာပါသည္၊ ထုိ.ေနာက္ အလွကုန္မ်ား 
ထည.္ထားသည.္ ဘူးတခုကုိ ဟာရွင္ ကမေရႊ.ေပးလုိက္ရာ လက္က ဘူးႏွင.္ေရာျပီး ပုဆုိးစ ပါ 
သြားတာမိ.ု ပုဆုိးလွန္သြားကာ ဟာရွင္၏ ၇ ေက်ာ္လက္မခန.္ရွည္ျပီး တုတ္သည္. လီးမမဲႀဲကီး 
ကုိ ခုံပုတြင္ ထုိင္ေနသည.္ ေမဧကရီ မွာ မ်က္ႏွာႏွင.္ တည.္တည.္မိ.ု အေသခ်ာျမင္လုိက္ရကာ 
ပင္ကုိ ဏွာထန္သည.္ ေမဧကရီမွာ ကာမေသြးမ်ားဆူပြက္လာပါေတာ.သည္၊ 
ဟာရွင္ ကေတာ. ေမဧကရီ၏ မ်က္ႏွာ အကခဲပ္လုိက္ျပီး ေစာ္ႀကီး သူ.လီးႀကီးကုိ တပ္မက္ 
စြာ လုိက္ၾကည.္ေနတာ ျမင္လုိက္ရတာမိ.ု အေျခေနၾကည္ျပီး လႈပ္ရွားရန္ ႀကံေနပါသည္၊ေမဧကရ ီ
လည္း စိတ္လႈပ္ရွားေနကာ ထုိင္ေနရာမွ ရုတ္တရက္ ထလိုက္ရာ ဟာရွင္ ကလည္း ေရ.ွတုိးလုိက္ 
တာမိ.ု မ်က္ႏွာခ်င္းကပ္သြားကာ ဟာရွင္ ႏႈတ္ခမ္း က ေမဧကရီ ၏ ပါးကုိ နမ္းမိသလုိ ျဖစ္သြား 
ျပီး ညက တညလုံး ကုန္းထားတာမိ.ု အားနျဲပီး ယုိင္သြားတာမိ.ု ဟာရွင္ လည္း အခြင.္ ေကာင္း 
၁၀ 
ျဖစ္တုန္း ေမဧကရီ၏ ကုိယ္လုံး အိအိေလးကုိ အသာဖက္ထားလိုက္ျပီး လက္တဖက္ကဖင္ႀကီးကုိ 
ကုိင္ထားကာ “ အမ ေနေကာင္းရ.ဲလား ဟင္ အားမနာန.ဲ ကၽြန္ေတာ.္ကုိ မွီထားလုိက္ ” ဟုေျပာ 
လုိက္သည္၊ ေမဧကရီ လည္း ကုလားဟာရွင္၏ ရင္ခြင္ထ ဲမွီေနရင္း ကုလားလက္တဖက္ က 
လည္း သူ.ဖင္ႀကီးကုိကုိင္ထားကာ ကုလားလီးႀကီး က သူ.ဆီးခံုကုိ လာေထာက္ေနတာမိ.ု တလွပ္ 
လွပ္ ရင္ခုန္ေနကာ ဖင္စအို၀ ပြစိပြစိ ျဖစ္ေနပါေတာ.သည္၊ ဟာရွင္ လည္း ေမဧကရီ ျငိမ္ခံေန 
တာမိ.ု တဆင.္တုိးကာ လက္တဖက္က ဖင္အိအိႀကီးကုိ နယ္လုိက္ ဖင္ၾကားေျမာင္းထ ဲပြတ္တုိက္ 
ေပးလုိက္လုပ္ရင္း ေနာက္လက္တဖက္က ေမဧကရီ၏ ေမးေစ.ကုိ ပင.္ကာ သူ.ႏႈတ္ခမ္းၾကမ္းႀကီး 
ျဖင.္ ေမဧကရီ၏ ႏႈတ္ခမ္းေထာ္ေထာ္ေလးကုိ စုပ္နမ္းလုိက္ပါသည္၊ 
စာ ၀၂/၉ 
ေမဧကရီ လည္း ကုလား၏ အနမ္းၾကမ္းတြင္ ေမွ်ာပါေနျပီးမွ သတိရကာ ခြာလုိက္ျပီး “ 
ဟင.္ ဟာရွင္ရယ္ အျပင္မွာ လူေတြန.ဲ ေတြ.သြားအံုးမယ္ ” ဟုေျပာျပီး လူခ်င္းခြာကာ လွည.္ 
အထြက္ ဟာရွင္ က လက္လြတ္မခံေတာ.ဘဲ ေမဧကရီ အား အေနာက္မွ သုိင္းဖက္လုိက္ျပီး 
လက္ႏွစ္ဖက္က ႏိ.ုအစံုကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း နယ္ရင္း ေမဧကရီ၏ လည္တုိင္ ကုိစုပ္နမ္းလုိက္ျပီး “ 
ဟာ မမ ကလည္း ဘယ္သူမ ွမသိပါဘူး မမ ကုိ ခ်စ္ခ်င္လုိ.ပါ ခဏေလးပါ ” ဟု ေျပာလုိက္ရင္း 



ေမဧကရီ အား မနားတမ္း ကုိင္တြယ္ႏႈးနပ္ေနပါေတာ.သည္၊ 
ေမဧကရီ လည္း ကုလားဟာရွင္၏ အကုိင္တြယ္ ေနာက္ျပီး ကုလားလီးႀကီးကလည္း 
သူ. ဖင္ၾကားလာေထာက္ထားတာမိ.ု ကာမပိုးမ်ား ထႂကြကာ လူျမင္မွာလစဲိုးေနတာမိ.ုမရတဲရႏဲွင.္ 
ကုလားကုိလက္ျပန္ဖက္ထားျပီး ဖင္ႀကီးကုိေကာက္ကာ အေနာက္သုိ.ပစ္ေပးထားမိပါေတာ.သည္၊ 
ဟာရွင္ လည္း ေမဧကရီ၏ ႏိ.ုအစံုကုိ အၤက်ီေပၚမွ ကုိင္ရတာ အားမရျဖစ္ကာ ေမဧကရ၀ီတ္ထား 
သည.္ မိန္းမ၀တ္ ရွပ္အၤက်ီပါးေလးကုိ က်ယ္သီးမ်ားျဖဳတ္လုိက္ျပီး သူ.လက္ၾကမ္းႀကီးျဖင.္ 
ေမဧကရီ ၏ ႏိ.ု မိ.ုမိ.ုေလးကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းနယ္ရင္း ႏိ.ုသီးေခါင္းေလးကုိ ေခ်ေပးလုိက္ပါသည္၊ 
“ အာ. ဟာ. အိ.ု ဟာရွင္ရယ္ အရမ္းဘဲကြယ္ အင.္ ဟင.္ အိ.ု အိ.ု အာ. ” ႏွင.္ ေမဧကရီ လည္း 
ဏွာထန္လာျပီမိ.ု ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေမ.သြားကာ ကုလား အကုိင္တြယ္တြင္ သာယာေနပါေတာ. 
သည္၊ ထုိ.ေနာက္ ဟာရွင္ လည္း ေမဧကရီ၏ ဂါ၀န္ကားကား အား လွန္လုိက္ျပီး လက္တဖက္ 
က ေမဧကရီ၏ ေစာက္ပတ္ကုိ ႏႈိက္လုိက္ျပီး ေစာက္ေစ.ေလးကုိ ေခ်ေပးလုိက္ရာ ေမဧကရီလည္း 
ကာမပိုးမ်ား ထႂကြလာျပီး တြန.္လိမ္ေနကာ “ အာ. ဟာ. အင.္ အဟင.္ ဟာရွင္ရယ္ မမ မေန 
တတ္ေတာ.ဘူးကြယ္ အင္.ဟင.္ လုပ္ပါေတာ.ကြာ ” ဟုေျပာရင္း စားပြဲေပၚ လက္ေထာက္ဖင္ကုန္း 
ကာ ဂါ၀န္ကုိ ခါးအထိ လွန္တင္ေပးလုိက္သည္၊ ဟာရွင္ လည္း အခ်ိန္ဆြဲ မေနေတာ.ဘဲ 
ေမဧကရီ၏ ေစာက္ပတ္၀ တြင္ သူ.ဒစ္ကုိေတ.သြင္းလုိက္ျပီး ဒစ္ျမဳပ္သြားလွ်င္ ေမဧကရီ၏ 
ခါးေလး အားကုိင္ကာ တအားေဆာင.္လုိးပါေတာ.သည္၊ “ ဗၽြိဗၽြိ စၽြိဘြပ္ဘြပ္ ဗၽြပ္ အီး အား ဟာ. 
အေမ. ကၽြတ္ကၽြတ္ အဟင.္ အင.္ အိ.ု ဟာရွင္ရယ္ အရမ္းၾကမ္းတာဘ ဲအိ. အိ. အာ. ” ႏွင္. 
၁၁ 
ေမဧကရီ မွာ ကုလားလီးႀကီး ျဖင.္ ေဆာင.္လုိးခံရတာမိ.ု အီဆိမ.္ေနကာ မ်က္ႏွာရႈံမ.ဲ အ.ံႀကိတ္ခံ 
ရင္း ဖင္ႀကီးကုိ အေနာက္သုိ. ပစ္ေကာ.ေပးကာ ကုလား အလုိးခံ အသုံးေတာ္ခံေနပါသည္၊ 
ဟာရွင္ လည္း အရင္ထကဲ ေမဧကရီ ၏ ဖင္ႀကီးကုိ ၾကည.္ကာ တက္လုိးခ်င္ေနတာ 
ၾကာျပီမိ.ု ရသည.္အခြင.္ေရးကုိ လက္လြတ္မခံဘ ဲေမဧကရီ၏ ခါးေသးေသးေလး ကုိကုိင္ကာ 
ေဆာင.္လုိးေနပါသည္၊ “ ဗၽြိဗၽြိ စၽြိဘြပ္ဘြပ္ ဗၽြပ္ဘြတ္ အင.္ အား အဟင.္ အီး ကၽြတ္ကၽြတ္ အိ. 
အ.ိ အာ. အိ.ု ေကာင္းလုိက္တာ ဟာရွင္ရယ္ အင.္ ဟင.္ ဟင.္ ေဆာင.္ မညွာန.ဲ ခံႏိုင္လာျပီ အီး 
အား အဟင.္ အင.္ ” ႏွင.္ ေမဧကရီ မွာ မ်က္ႏွာရံႈမ.ဲျပီး အံႀကိတ္ကာ ကုလား လီးႀကီး ျဖင.္အလုိး 
ကုိ ခံရင္း မ်က္ေတာင္ေမွးစင္းကာ ကာမစည္းစိမ္ခံစားေနပါေတာ.သည္၊ 
ဟာရွင္ လည္း ေမဧကရီ ၏ ႏိ.ုအစံုကုိ လွမ္းကုိင္ကာ ႏိ.ုသီးေခါင္းေလးကုိ ခပ္ၾကမ္း 
ၾကမ္း ေခ်ေပးရင္း အားကုန္ ေဆာင.္လုိးေနရာ “ ဘြပ္ဘြပ္ စၽြပ္စၽြပ္ ဗၽြပ္ဘြတ္ အီး အား ဟာရွင ္
ရယ္ အိ.ု အာ. အာ. သားအိမ္ေထာက္ေနျပီ အ.ိ အ.ိ အာ. အဟင.္ ဟင.္ ေကာင္းလုိက္တာကြယ္ ” 
ေမဧကရီ မွာ ကာမသုခ ျပည.္၀ကာ ဖင္ႀကီးကုိ အေနာက္သုိ. ပစ္ေကာ.ကာ ကုလား အလုိးကုိ 
တုန.္ျပန္ဧည.္ခံေနပါသည္၊ 
စာ ၀၂/၁၀ 
ထုိအခ်ိန္တြင္ မုန.္ထုပ္မ်ား ယူရန္ ၀င္လာသည.္ ေကေက မွာ သူတုိ.ဆုိင္ရွင္ အမႀကီး 
က စားပြဲေပၚ ဖင္ကုန္းေပးေနကာ ကုလားဟာရွင္ က အေနာက္မွ အားရပါးရ တက္လုိးေနတာ 
ျမင္လုိက္ရျပီး အပ်ိဳမေလး မွာ ရင္တုန္ကာ စအို၀ ပြစိပြစိ ျဖစ္ေနျပီး တံခါး အကြယ္ေနာက္မွ 



အသာၾကည.္ေနလုိက္ပါသည္၊ “ အီး အား ဟာ. ေကာင္းလုိက္တာ အိ.ု ေဆာင.္ ဟာရွင္ရယ္ မရပ ္
န.ဲ တအားေဆာင.္လုိးေပး အင.္ အင.္ ဟင.္ အာ. ဗၽြိဗၽြိ ဘြပ္ဘြပ္ဘြပ္ စၽြပ္စၽြပ္ ဘလြတ္ ဖၽြပ္ဖၽြပ ္
အ.ိ အ.ိ အာ. ဟာ. အေမ. ကၽြတ္ကၽြတ္ ” ႏွင္. ေမဧကရီ ကေတာ. ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေမ.ေနကာ 
ဏွာထန္ေနျပီမိ.ု ဖင္ႀကီးကုိေထာင္ျပီး အစြမ္းကုန္ ပစ္ေကာ.ေပးေနပါေတာ.သည္၊ 
ဟာရွင္ လည္း ေဆာင.္လုိးလုိက္တုိင္း ခါရမ္းျပီး တုန္ေနသည.္ ေမဧကရီ၏ ဖင္သားအိအ ိ
ႀကီးကုိ ၾကည.္ကာ ရမက္ေဆးႀကီး သဖြယ္မို. မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္ မနားတမ္း ေဆာင.္လုိးေနပါ 
ေတာ.သည္၊ ေကေက မွာ တံခါးၾကားမွ ၾကည.္ေကာင္းေနတာမိ.ု ျပန္မထြက္ခ်င္ျဖစ္ကာ ေမဧကရ ီ
လုိ ဖင္ကုန္းျပီး အလုိးခံခ်င္လာကာ ေစာက္ပတ္ တခုလုံး ေစာက္ရည္မ်ား စိုလာတာမိ.ု ထမီ 
ဖင္ၾကားတြင္ပင္ ကြက္လာပါေတာ.သည္၊ “ အ.ိ အ.ိ အာ. အင.္ ဟင.္ ဟာရွင္ရယ္ မမ ျပီးခ်င္ေန 
ျပီကြာ မညွာန.ဲ တအားေဆာင.္ေပး အီး အား အာ. ဟာ. ဟုတ္တယ္ ေဆာင္.ေဆာင.္ အင.္ အင.္ 
ဟင.္ အိ.ု ေကာင္းလုိက္တာ ” ေမဧကရီ လည္း အထြတ္ထိပ္ေရာက္ေနျပီမိ.ု အရွက္မ.ဲကာ 
ေျပာေန 
ရင္း ဖင္ႀကီးကုိ ပစ္ေကာ.ကာ ေကာက္ေပးထားလုိက္သည္၊ 
ဟာရွင္ လည္း အေပးေကာင္းသည.္ ေမဧကရီ ၏ ခါရမ္းေနသည.္ ဖင္ႀကီးကုိၾကည.္ 
ကာ မနားတမ္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း အခ်က္ ၅၀ ခန.္ ေဆာင.္လုိးရင္း သုတ္ရည္မ်ား ေမဧကရီ၏ 
၁၂ 
ေစာက္ပတ္ထ ဲပန္းထည.္ကာ ျပီးသြားပါေတာ.သည္၊ ေမဧကရီ လည္းျပီးသြားတာမိ.ု ကုလား 
လီးႀကီးကုိ ေစာက္ပတ္ က ညွစ္ေပးလုိက္ရင္း ဖင္ႀကီး အေနာက္သုိ. ပစ္ေကာ.ကာ ေညွာင.္ေပးေန 
ေသးတာမိ.ု ဟာရွင္ လည္း ေက်နပ္ေနကာ ေမဧကရီ ၏ ႏိ.ုသီးေခါင္းကုိ ေခ်ေပးေနရင္း “ မမ 
ေစာက္ပတ္ က လုိးလုိ.ေကာင္းလုိက္တာ က်ပ္ေနတာဘ ဲအပ်ိဳေစာက္ပတ္ လုိဘ ဲ”ဟုေျပာလုိက္ပါ 
သည္၊ ေမဧကရီ လည္း သူ.ေစာက္ပတ္ က လုိးလုိ.ေကာင္းတယ္ ဟု အေျပာခံရတာ ေက်နပ္သြား 
ကာ “ ဟြင.္ အတင္းတက္လုိးျပီးေတာ. အခုမွ အပိုေတြ ဟဲ. ဆုိင္က လူေတြ မသိေစန.ဲေနာ္ ” ဟု 
ျပန္ေျပာရင္း မွာေနပါသည္၊ ေကေက လည္း ရင္တုန္ေနကာ သူတုိ. ညဳေနၾကတုန္း အသာျပန ္
ထြက္လာခ.ဲေတာ.သည္၊ ဟာရွင္ က အရင္ျပန္ထြက္လာျပီး ခဏေနမွ ေမဧကရီ လည္း စတုိခန္း 
ထဲမွ ထြက္လာျပီး ဆုိင္ထ ဲအေျခေနၾကည.္လုိက္ကာ ဘယ္သူမွ မရိပ္မိဘူး ဟုေတြးကာ အေပၚ 
ထပ္ သုိ.တက္ကာ ေရခ်ိဳးလုိက္ပါသည္၊ သူ.မွာ မေန.ညကေရာ အခုပါ အလုိးခံေနတာမိ.ု 
တကုိယ္လုံး ႏႈံးေနကာ လည္တုိင္တြင္ အကြက္ ႏွစ္ကြက္ ျဖစ္ေနပါေတာ.သည္၊ ေရခ်ိဳးျပီးေတာ. 
ဂါ၀န္ရွည္ အပါးေလး၀တ္ကာ အေပၚကေတာ. စြပ္က်ယ္လုိပံုစံ ကုိယ္က်ပ္ အၤက်ီကုိ ဘရာစီယာ 
မခံဘ ဲ၀တ္ကာ အိပ္ယာေပၚ ေမွးရင္း အေမာေျဖေနရင္း ေအာင္ေအာင္ ႏွင.္ ဟာရွင္ တုိ. သူ.ကုိ 
လုိးခ.ဲတာ ျပန္ျမင္ေယာင္ကာ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါေတာ.သည္။ 
ေမဧကရီ ႏွင.္ ဟာရွင ္တုိ.၏ လွ်ပ္တပ်က္ အျဖစ္ပ်က္ ျပီး၏ ။ ။ 
စာ ၀၃/၁၁ ေမဧကရီ ရဲ. ဖင္အပ်ိဳရည္ ပ်က္တ.ဲ ဒုတိယည 
ေမဧကရီ လည္း ဟာရွင္ျပန္သြားျပီး တေရးအိပ္ကာ လန္းဆန္းသြားျပီး အလုိးလည္း 
ေကာင္းေကာင္းခံထားရတာမိ.ု အယားေျပသြားကာ ဆုိင္ထုိင္ေနျပီး ည ဆိုင္ပိတ္ေတာ. ေကေက 
ႏွင.္ အိမြန ္တုိ.ကုိ ပိ.ုျပီး ေအာင္ေအာင္ ကုိျပန္ေခၚလာခဲ.ပါသည္၊ 
ဆုိင္ေရာက္ေတာ. အိမ္ေဖၚမေလး သက္စ ုမွာ အိပ္ခ်င္ျပီဆုိကာ အေပၚထပ္တက္သြား 



တာမုိ. ေမဧကရီ လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ကာ အ၀တ္စား တက္လျဲပီး ေအာင္ေအာင္ ရွိသည္. စတုိခန္းသုိ. 
ဆင္းလာခဲ.ပါသည္၊ ေမဧကရ ီမွာ ည၀တ္ ပိုးသား ႀကိဳးတေခ်ာင္း အၤက်ီ ႏွင္. ေအာက္ကလည္း 
ည၀တ္ ပုိးသား ေဘာင္းဘီတုိေလး ႏွင.္မိ.ု ်နထပ ျဖစ္ေနကာ ႏုိ.သီးေခါင္းေလး ဖုေနတာျမင္ရျပီး 
လမ္းေလွ်ာက္ လိုက္တုိင္း ဖင္ႀကီးမွာ တလုံးခ်င္း တုန္ခါေနတာမုိ. ေအာင္ေအာင္ မွာ ေမဧကရီ 
ကုိလုိက္ၾကည္.ရင္းပင္ လီးေတာင္လာပါေတာ.သည္၊ 
ထုိ.ေနာက္ ေမဧကရီ လည္း စာရင္းလုပ္ေနတာ ရပ္ခါ ကုတင္အဖ်ားတြင ္ထုိင္ေန 
သည္. ေအာင္ေအာင္. ေပၚ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင ္ခြကာထုိင္လုိက္ျပီး သုိင္းဖက္ထားကာ ဖင္ႀကီးက 
ေအာက္မ ွေထာက္ေနသည္. ေအာင္ေအာင္၏ လီးႀကီးကုိ ႏဲွ.ေပးရင္း “ ေအာင္. ကုိ မမ သားေလး 
၁၃ 
ေမြးေပးမယ္ေနာ ္ေအာင္. ကိုယ္ပြားေလးေပါ. ” ဟု ညဳရင္းေျပာလုိက္ရာ ေအာင္ေအာင္ က “ မမ 
လင္ႀကီး သိသြားမွာေပါ. ” ဟုေမးလုိက္တာမုိ. ေမဧကရီ က “ ဟာ သူ.ကုိထည္.ေျပာမေနန.ဲ သူ 
ဘာမွသိတာမဟုတ္ဘူး သူန.ဲရတာလုိ. ညာထားမွာေပါ. ” ဟု ေမဧကရီ မွာ ေအာင္ေအာင္ ၏ 
လီးႀကီး အားခုိက္ေနကာ ေနာက္မီးလင္းဇာတ္ခင္းေနပါေတာ.သည္၊ 
ေအာင္ေအာင္ လည္းဘာမွျပန္မေျပာေတာ.ဘဲ ေမဧကရီ၏ ႏႈတ္ခမ္းေထာ္ထာ္ေလး အား 
နမ္းစုပ္လုိက္ကာ လက္ႏွစ္ဖက္က ေမဧကရီ၏ ဖင္ႀကီးကုိ ထိန္းကုိင္ကာ နယ္ေပးေနပါသည္၊ 
ေမဧကရီ လည္း ေအာင္ေအာင ္အား ျပန္နမ္းစုပ္ေနရင္း ေအာင္ေအာင္၏ အၤက်ီကုိ က်ယ္သီးမ်ား 
ျဖဳတ္ကာခၽြတ္ေပးလုိက္ပါသည္၊ ထုိ.ေနာက္ နမ္းေနတာ ခြာကာ ေအာင္ေအာင္ က ေမဧကရီ၏ 
အၤက်ီကုိခၽြတ္ေပးလုိက္ျပီး ႏိ.ုကုိကုိင္ကာ လွမ္းစိ.ုေပးလုိက္ရာ ေမဧကရီမွာ ကာမရာဂအေၾကာမ်ား 
ႏႈိးထလာျပီး တြန.္လိမ္ေနကာ “ အုိ. ေအာင္ရယ္ အာ. ဟာ. အင္. ဟင္. အကြက္ထင္အုံးမယ္ကြာ 
မေန.ကလည္း လည္တုိင္မွာ ကြက္သြားတာ ခုထိ မေပ်ာက္ေသးဘူး လူဆုိးေလး အ.ိ အာ. ” ဟု 
ေျပာရင္း ေအာင္ေအာင္ ဆံပင္ထဲ လက္ထ.ဲကာ ဖြေပးေနပါသည္၊ 
ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ၏ ႏိ.ုမိ.ုမုိ.တင္းတင္းေလးကုိ ပယ္ပယ္နယ္နယ္စုိ.ေနရင္း 
လက္တဖက္က ပုိးသားေဘာင္းဘီထဲႏႈိက္ျပီး ေမဧကရီ ဖင္စအုိ၀ကုိ လက္ညဳိးျဖင္. ထုိးကလိေပး 
လုိက္ရာ ေမဧကရီ မွာ ကာမအေၾကာေပါင္း တေထာင္ပြင.္ကာ “ အာ. ဟာ. အုိ. ေအာင္ရယ္ အီး 
အာ. ဘယ္လုိႀကီးလမဲသိဘူး ဖင္၀မွာ ရြစိရြစိန.ဲ အင္. အဟင္. ေကာင္းလုိက္တာ အထထိဲႏိႈက္ 
ထည္.ေပး ေအာင္ရာ အာ. အာ. ” ႏွင.္ ခံလုိ.ေကာင္းေနကာ အားမလုိ အားမရျဖစ္ေနပါသည္၊ 
ေအာင္ေအာင္ က “ မမ ဖင္ေပါက္ကက်ဥ္းက်ဥ္းေလး လက္ညိဳးေတာင္က်ပ္ေနတာ ေအာင္.လီး 
၀င္ပါ.မလား ” ဟုေမးလုိက္ရာ ေမဧကရီ က “ ဖင္စအုိ၀ ကုိ ူသအငသည ခမနော လူးလုိက္ရင္ရပါတယ္ 
ေအာင္ရ.ဲ ” ဟုျပန္ေျဖလုိက္တာမုိ. ေအာင္ေအာင္ က “ မမ က ဖင္ခံဘူးလုိ.လား သိေနတာ ” ဟု 
ျပန္ေမးလုိက္ပါသည္၊ ေမဧကရီ က “ ဟြင္း မမ က ေအာင.္ ကုိခ်စ္လြန္းလုိ. ဖင္ေပးတာ ကုိယ္. 
ေယာၤက်ား ကိုေတာင္ ဖင္မေပးဘူး မမ ဏွာရုပ္ရွင္ေတြခိုးၾကည္.ထားလုိ. သိေနတာ မမ ဖင္က 
ပတ္ကင္ဘရိွဲေသးတယ္ ” ဟု ညဳကာေျပာလုိက္တာမုိ. ေအာင္ေအာင္ လည္း ေက်နပ္သြားကာ 
စာ ၀၃/၁၂ 
တဟဲဟဲ ရယ္ရင္း “ ဒါဆုိ ေအာင္ က မမ ဖင္ကုိ အပ်ိဳရည္ဖ်က္ေပးရမွာေပါ. ” ဟုေျပာကာ 
လက္ညိဳးကုိ ေမဧကရီ၏ ဖင္၀ထဲ ထုိးထည္.လုိက္ပါသည္၊ ေမဧကရီ မွာ ဖင၀္ ေအာင္.သြားျပီး 
တြန္.လိမ္ကာ “ အိ.ု ေအာင္ရယ္ အရမ္းဘဲကြယ ္အား ဟာ. အင္. အင္. ဟင္. ” ဟု ညည္းရင္း 
မ်က္ႏွာရံႈမ.ဲသြားပါသည္၊ 
စတုိခန္း အေပၚတည္.တည္. မွာ သက္စု၏ အိပ္ခန္းမုိ. ၾကမ္းၾကား အေပါက္မွ 



ေခ်ာင္း ၾကည္.ေနတာ မသိၾကဘ ဲကရင္မေလး သက္စ ုမွာ ေစာက္ပတ္ထ ဲလက္ႏႈိက္ရင္း 
ေမဧကရီ၏ ဖင္ေဆာ.ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ ရႈစားေနပါေတာ.သည္၊ 
၁၄ 
ေမဧကရီ လည္း ဖင္ခံခ်င္ျပီမိ.ု “ေအာင္ရယ္ ဖင္ခ်ေတာ.ကြာ မမ မေနႏုိင္ေတာ.ဘူး 
ဖင္ေခါင္းတခုလုံး ရြစိရြစိျဖစ္ေနျပီ ” ဟုေျပာရင္း ေအာင္ေအာင္. ေပၚမွထကာပုိးသားေဘာင္းဘီတုိ 
ေလးကုိ ခၽြတ္ခ်လုိက္ျပီး ူသအငသည ခမနော ဘူးယူကာ ဖင္စအုိ၀ တြင္လူးျပီး ဖင္ေခါင္းထ ဲႏႈိက္ကလိ 
ေနပါသည္၊ ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ ကုန္းကြကြလုပ္ကာ ဖင္ႏႈိက္ေနတာ ၾကည္.ရင္း 
လီးႀကီး ေငါက္ကနဲ ေထာင္ထ လာျပီမိ.ု ပုဆုိးခၽြတ္ကာ ေမဧကရီ အားအေနာက္မ ွလီးႀကီးႏွင္. 
ေထာက္လုိက္ပါသည္၊ 
ေမဧကရီ လည္း ေအာင္ေအာင.္ လီးႀကီး သူ.ဖင္၀ လာေထာက္တာေၾကာင္. မရိုးမရြျဖစ ္
ကာ “ က ဲေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေနတာလဲ လုပ္မွာဆုိလဲ လုပ္ေတာ. ” ဟုေျပာရင္း ကုတင္ေပၚတြင္ 
လက္ႏွစ္ဖက္ဆန္.ေထာက္ကာ ေလးဖက္ကုန္းေပးလုိက္သည္၊ ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ၏ 
ကားစြင.္ေသာ ဖင္ႀကီး ေလးဖက္ေထာက္ထားရ်္ ေမဧကရီ၏ ကုိယ္လုံးအလွ ေကာက္ေၾကာင္း 
တုိ. ကုိၾကည္.ရင္း ေမဧကရီ ကလည္း လည္ျပန္လွည္.ကာ သူ. ်နထပ ္ေခနျဖင္.ညဳတုတုၾကည္.ျပီး 
သူ.ႏႈတ္ခမ္းေထာ္ေထာ္ေလးကုိ စုကာမ်က္ေတာင္ေမွးစင္းရင္း “ ေအာင္ လုပ္ေတာ.ေလ ဟင္. ”ဟု 
ေျပာလုိက္သျဖင္. ေမဧကရီ ၏ ဖင္ႀကီးကုိ ခြကာ ဒစ္ကုိကိုင္ျပီး ဖင၀္ေတ.ကာ ေျဖးေျဖးခ်င္း ဒစ္ 
ျမဳတ္ရံ ုေခ်ာ.သြင္းလုိက္သည္၊ ေမဧကရီ လည္း ဏွာဗီဒီယုိၾကည္.ျပီး သူတိ.ုလိုဖင္ခံၾကည္.ခ်င္ေန 
အခုမ ွအလုိျပည္.သြားကာ ေအာင္ေအာင္. လီးႀကီး သူ.ဖင္ေခါင္းထဲ မဆန္.မျပဲ က်ပ္တည္းစြာ 
၀င ္လာတာမုိ. ဖင္စအိ၀ုမွ အေၾကာမ်ား ႏိုးထလာျပီး စအုိ၀ ပြစိပြစိ ႏွင.္အရသာထူးကာ 
ဖင္ခံသည္. ဖီးလ္ကုိ မ်က္ေတာင္ေမွးစင္း ခံစားရင္း ႏႈတ္ခမ္းကုိက္ျပီး “ အင္း ဟင္း ဟင္း အာ. 
ဟာ. အုိ. ေအာင္ ေျဖးေျဖးလုပ္ေနာ ္အင္. အဟင္. ဟင္. အ.ိ မမ ဖင ္ကအခုမ ွပတ္ကင္ပြင.္တာ 
အီး အား ဟာ. အင္. အင.္ နနဲ ဲထပ္ထည္.လုိ.ရတယ္ ေအာင္ အာ. အာ. ဟာ. ” ဟုေျပာရင္း 
ဖင္ႀကီးကုိ အေနာက္သိ.ု အသာပစ္ေကာ.ကာ ဖင္အယားေျဖေနပါသည္၊ 
ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ၏ ဖင ္ပတ္ကင္ဖြင.္ရတာမိ.ု ေစာက္ပတ္လုိး သလုိ 
အရမ္း မၾကမ္းရဘဲဲ လက္ႏွစ္ဖက္က ေမဧကရီ၏ ဖင္ႀကီးကို ျဖကဲာ ေျဖးေျဖးခ်င္း ေခ်ာ.သြင္းရင္း 
ေမဧကရီ၏ ဂီတာပုံကုိယ္လုံး အလွ ကားစြင.္ျပီး လံုး၀ုိင္းသည္. ဖင္ျဖဴေဖြးေဖြးႀကီးကုိ တပ္မက္စြာ 
အရသာခံ ရႈစားရင္း “ မမ ဖင္ႀကီးက ေကာင္းလုိက္တာ ေကာ.ျပီးလုံးေနတာဘဲ ဖင္သားႀကီးက 
အိစက္ေနတာ ကုိင္လုိ.အရမ္းေကာင္းတာဘဲ ” ဟုေျပာရင္း ေမဧကရီ၏ ဖင္ကုိ လုိးေနပါသည္၊ 
ေမဧကရီ က “ ဟြင.္ ေအာင္ ကလည္း မမ ရွက္လာျပီ ဘာေတြေျပာေနမွန္းမသိဘူး သူမ်ား 
ဖင္ကုိ အရသာခံျပီး ကုိင္ေနၾကည္.ေန ေနာ္ လူဆုိးေလး အိ. အိ. အာ. ဟာ. အင္. ဟင.္ ေအာင္ 
ႀကိဳက္ရင္ျပီးတာပါဘဲ အင္. အဟင္. အီး အား ကၽြတ္ကၽြတ္ ေအာင္.လီးႀကီး မမ ဖင္ထ ဲဘယ္ 
စာ ၀၃/၁၃ 
၁၅ 
ေလာက္၀င္သြားျပီလဲ ဟင္ အာ. ဟာ. အင္. အင္. ဟင္. ” ေမးရင္း ဖင္ႀကီးကေတာ. လီးပိ၀ုင္ေစ 
ရန ္အေနာက္သိ.ု ပစ္ေကာ.ေပးေနပါေတာ.သည္၊ ေအာင္ေအာင္ က “ အင္း ေအာင္. လီး က မမ 
ဖင္ထဲကုိတ၀က္ေလာက္၀င္သြားျပီ ေအာင္ ေဆာင္.လိုးခ်င္ျပီဗ်ာ နာရင္လည္း မမ ေအာင.္ခံေတာ.” 
ဟုေျပာျပီး ေမဧကရီ၏ ခါးေသးေသးေလးကုိကုိင္ကာ ေဆာင္.လုိးပါေတာ.သည္၊ 
“ ဗၽြိဗၽြိ ဗၽြပ္ဘြပ္ဘြပ ္ဖၽြပ္ဖၽြပ ္အီး အား အေမ. ကၽြတ္ကၽြတ္ အင္. အင္. အဟင္. အုိ. 



ေအာင္ရယ္ အာ. အာ. ဟာ. ဖင္ေခါင္းထဲ သစ္ငုပ္ႀကီး၀င္တာၾကေနတာဘဲ အီး အီး အား အာ. 
ဟာ. အင္. ဟင္. ဟင္. ေဆာင.္ ေအာင္ ေဆာင္.လုိး အာ. အာ. မမ ကိုမညွာန.ဲေအာင္.စိတ္ႀကိဳက္ 
သာလုိး အိ. အ.ိ အာ. ဟာ. အင္. ဟင္. ရွီး ကၽြတ္ကၽြတ္ အင္. အဟင္. ” ေမဧကရီ မွာ ဖင္စအုိ၀ 
ေအာင္.ေသာ္လည္း ေအာင္ေအာင္ ေက်နပ္ေစရန္ ႀကိတ္မိွတ္ ဖင္ခံရင္း အီဆိမ္.ေနတာမိ.ု ႏႈတ္ခမ္း 
ကုိက္ကာ မ်က္ႏွာ ရံႈမ.ဲေနပါေတာ.သည္၊ 
အရုိင္းေလး ေအာင္ေအာင္ ကေတာ. တင္းေနျပီမုိ. ေမဧကရီ ခံႏုိင ္မခံႏိုင္ မၾကည္. 
ေတာ.ဘဲ ေမဧကရီ၏ ခါးေသးေလးကုိ ကုိင္ကာ မီးကုန္ယမ္းကုန ္ေဆာင္.လုိးေနပါေတာ.သည္၊ 
“ ဗၽြပ္ဗၽြပ ္ဗၽြိ ဖၽြပ္ဖၽြပ္ဘြပ ္စၽြပ္စၽြပ ္အ.ိ အ.ိ အာ. ဟာ. အုိ. အေမေရ အား ဟာ. အင.္ အင္. ဟင္. 
အီး အား ကၽြတ္ကၽြတ္ ဖင္ကြဲပါျပီ ေအာင္ရယ္ အင္. အဟင.္ ဟြင.္ ” “ ဟား မမ ဖင္ေလးက 
လုိးလုိ.ေကာင္းလုိက္တာ က်ပ္ေနတာဘဲ မမ ေရာခံလိ.ုေကာင္းရ.ဲ လား ” ဟု ေအာင္ေအာင္မွာ 
ဖင္လုိးေနရင္း ေမးလုိက္ပါသည္၊ “ ဟြန.္ ခုမွေမးေဖာ္ရတယ္ လူကုိ မညွာမတာ ဖင္လုိးေနျပီး 
ေတာ. အ.ိ အာ. အာ. အင.္ အဟင္. ေအာင္.စိတ္ႀကိဳက္လုိးပါ ဟင္. ဟင္. အင္. အာ. ေအာင္ 
ေက်နပ္ရင္ျပီးတာပါဘဲ အီး အား ဟာ. အုိ. ေအာင္ မမ ခံႏိုင္လာျပီ အဆုံးသာ ေဆာင္.လုိးေပး 
အီး အား ဟာ. အင္. အင.္ ေကာင္းလုိက္တာ ဖင္ေခါင္းတခုလုံး ရြစိရြစ ိန.ဲ အ.ိ အ.ိ အာ.” 
ေမဧကရီ လည္းအရိွန္ရကာ ဖင၀္ ဟလာျပီး ခံႏိုင္လာျပီမိ.ု ဖင္ႀကီးကုိ အေနာက္ သုိ. အစြမ္းကုန ္
ပစ္ေကာ.ကာ ေပးေနျပီး ေအာင္ေအာင္. စိတ္ႀကိဳက္ အသုံးေတာ္ခံေနပါသည္၊ 
ေအာင္ေအာင္ လည္း ေလးဖက္ေထာက္ေပးထားသည္. ေမဧကရီ ကိ ုဖင္တက္ခ်ရတာ 
ေညာင္းလာတာမုိ. “ မမ ပံုစံတမ်ိဳးေျပာင္းရေအာင္ ေအာင ္က ကုတင္အဖ်ားမွာထုိင္မယ္ မမ 
ေအာင္.ကုိ ေက်ာေပးျပီး အေပၚက တက္ေဆာင္.ေပး ” ဟုေျပာျပီး သူ.လီးႀကီးကုိ ေမဧကရီ၏ 
ဖင္ထဲမ ွထုတ္လုိက္ျပီး ကုတင္ေစာင္းတြင ္ေျခေထာက္စုျပီး စင္းကာထုိင္လုိက္ျပီး “ လာ မမ 
ေအာင္.ကုိ ေက်ာေပးျပီးထုိင ္ဒါမွ မမ ရ.ဲဂီတာပုံကိုယ္လုံး န.ဲအုိးကားကားႀကီးအရသာခံၾကည္.ျပီး 
လုိးရမွာ ” ဟုေျပာလုိက္သည္၊ 
ေမဧကရီ လည္း ေအာင္ေအာင.္ ကုိေက်ာေပးခြကာ ဒစ္ကုိ ဖင၀္ေတ.ကာ ေျဖးေျဖးခ်င္း 
ထုိင္ခ်ရင္း “ မမ က ေအာင္. အလုိအကုန္ျဖည္.ေပးတယ္ေနာ ္ေအာင္ မမ ကုိပစ္မသြားန.ဲ ေအာင္. 
ရင္ေသြးေလး ေမြးေပးအုံးမွာ အိ. အာ. အာ. ဟာ. ” ဟုေျပာကာ ဖင္ႀကီးကုိ ေျမာက္ႂကြေျမာက္ႂကြ 
လုပ္ကာ ေခ်ာ.သြင္းေနပါသည္၊ ေအာင္ေအာင္ ကလည္း ေမဧကရီ၏ ခါးေသးေလးမွ ထိန္းကုိင ္
ကာ ေဆာင္.ခ်ေပးရင္း ေမဧကရီ၏ အေနာက္ပုိင္းအလွကို ရမက္ေဆးႀကီးသဖြယ္ မွီ၀ေဲနပါေတာ. 
သည္၊ “ ဗၽြပ္ဗၽြပ ္ဘြပ္ဘလြတ္ ဖၽြပ္ဖၽြပ ္စၽြပ ္အ.ိ အာ. ဟာ. အိ.ု ခုနကေလာက္ မက်ပ္ေတာဘူး 
၁၆ 
ေနာ ္ေအာင္ အင္. အင္. ဟင.္ မမ ခံလိ.ုေကာင္းလာျပီ အိ. အိ. အာ. အင္. အဟင္. အာ. ” ႏွင.္ 
ေမဧကရီမွာ အရိွန္ရကာ ဖင၀္ ဟလာျပီမုိ. ဖင္ႀကီးကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေျမာက္ႂကြေျမာက္ႂကြလုပ ္
စာ ၀၃/၁၄ 
ကာ ေဆာင္.ခ်ေနပါေတာ.သည္ ၊ ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ၏ ႏုိ.အစုံကိ ုလွမ္းကုိင္ကာ 
ႏိ.ုသီးေခါင္းေလးကုိ ေခ်ေပးလုိက္ရာ “ အိ.ု ဟုိ. ေအာင္ရယ္ ေကာင္းလုိက္တာ အီး အား ဟာ. 
အင္. အင္. ဟင္. အိ. အာ. ေအာင္ေလးရယ္ လုပ္တတ္လုိက္တာ အာ. အာ. ဟာ. အင္. အဟင္.” 
ႏွင.္ ကာမစည္းစိမ ္အျပည္.၀ခံစားရင္း ဖင္ႀကီးကုိ လီးႀကီး ကၽြတ္လြတ္နီးပါးထိ ႂကြကာခပ္ၾကမ္း 
ၾကမ္း အဆုံးထိ ေဆာင္.ထုိင္ခ်ရင္း ဖင္ခံေနပါသည္၊ 
ေအာင္ေအာင္ လည္း ေမဧကရီ၏ ေနာက္ပိုင္းအလွကုိၾကည္.ကာ ဖင္ေခါင္း က်ပ္က်ပ ္



ေလးထဲ လုိးေနရတာမုိ. ျပီးခ်င္လာကာ “ မမ ေအာင္ျပီးေတာ.မယ္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေဆာင.္ ဟုတ္ျပီ 
မရပ္န.ဲ ေဆာင္. ေဆာင္. ” ႏွင.္ေျပာရင္း ေမဧကရီ၏ ႏိ.ုအစုံကုိ နယ္ရင္း အခ်က္ ၄၀-၅၀ ခန္. 
ေဆာင္.ကာ ျပီးသြားတာမုိ. ေမဧကရီ၏ ဖင္ေခါင္းထဲ သုတ္ရည္မ်ား ပန္းထည္.လုိက္ပါေတာ. 
သည္၊ ေမဧကရီ လည္း ဖင္ခံသည္. အရသာကုိ ႀကိဳက္သြားျပီး ေအာင္ေအာင္. ေပၚမွထကာ “ က ဲ
ေအာင္ ေရခ်ိဳးျပီး အိပ္ၾကစုိ. မနက္ဆုိင္ဖြင.္ရအုံးမွာ ” ဟုေျပာလုိက္ရာ ေအာင္ေအာင္ က “ ဟာ 
ေတာ္ျပီလား အခုမ ွတခါဘဲလုပ္ရေသးတယ္ ” ဟုျပန္ေျပာရင္း ေမဧကရီ၏ လက္ကုိဆြဲထားလုိက္ 
ရာ ေမဧကရီ က “ ေအာင္ရယ္ မမ ကုိသနားပါအုံး ဖင္ေခါင္းတခုလုံး ေအာင္.ေနျပီ ေစာက္ပတ္ 
ဆုိ ၄-၅ ခ် ီလုိးတာခံႏုိင္တယ္ အခုမ ွဖင္ခံဘူးတာ ဒီညေတာ. ေတာ္ေတာ.ေနာ္ ” ဟုေျပာျပီး 
ဖင္ႀကီး ခါရမ္းကာ အေပၚထပ္သုိ. တက္ေျပးသြားေတာ.သည္။ 
ေမဧကရီ၏ ဖင္ပတ္ကင္ပြင.္ခန္း ျပီးပါျပီ။ ။ 
စာ ၀၄/၁၄ ဧည္.၀တ္ေက်ပၽြန ္တ.ဲ ေမဧကရီ န.ဲ တပည္.ေက်ာ္ ေမာင္စိုး 

တရက္ ညေနဖက္ ေမဧကရီ တေယာက္ ဆုိင္ထုိင္ေနတုန္း သူ.ေယာကၤ် ား ၏ တပည္. 

ေမာင္စိုး ေရာက္လာျပီး သ.ူေယာကၤ် ား ထည္.ေပးလုိက္သည္. အထုပ္တထုပ ္ႏွင.္ စာ လာေပးပါ 

သည္၊ စာထတဲြင ္အလုပ္ျဖင.္ ရန္ကုန ္လာသည္. ေမာင္စိုး ကိုဆုိင္မွာပင ္တည္းခြင္.ေပးရန္ မွာ 

လုိက္သျဖင္. ေမဧကရီ က “ က ဲေမာင္စိုး ဒီမွာဘဲတည္းေနာ ္မင္းဆရာ မွာထားတယ္ ဘာမွ အား 

မနာန.ဲ လာ ေနဖုိ. အခန္းျပထားမယ္ ” ဆုိကာ ေမဧကရီ က ထရပ္ကာ သူ.၏ လုံး၀ုိင္းကားစြင္. 

သည္. ဖင္ႀကီးကုိ တလုံးခ်င္း ခါရမ္းကာ ေလွ်ာက္သြားတာ လုိက္ေငးရင္း ေမာင္စုိး လည္း လုိက ္

၁၇ 

သြားျပီး “ ရပါတယ္ အမရယ္ အားနာစရာ ” ဟု ေျပာလုိက္တာမုိ. ေမဧကရီ က “ ရပါတယ္ ဘာ 

မ ွအားနာစရာမလုိဘူး ဒီအခန္းမွာေန ေရခ်ိဳးခန္း က အေနာက္မွာ လာ မမ လိုက္ျပမယ္ ”ဆုိကာ 

အခန္းထဲ အထြက္ ေမာင္စိုး ကလည္း အိတ္သယ္ကာ အ၀င ္ေမဧကရီ ၏ ဖင္ႀကီး ႏွင.္ ေမာင္စိုး 

လီးႀကီးကုိ ပြတ္တုိက္မိသြားတာမုိ. ေမာင္စုိး လည္း လီးေတာင္လာပါသည္၊ 

ေမဧကရီ လည္း သူ.ဖင္ႀကီး ႏွင.္ ေမာင္စိုး လီးႀကီး ပြတ္သြားတာမုိ. စအိ၀ု ရြစိရြစ ိ

ျဖစ္သြားကာ ကာမစိတ္ ႏိုးထလာပါေတာ.သည္၊ ထုိ.ေနာက္ ေမဧကရီ က “ က ဲေမာင္စိုး ခရီးပန္း 

လာတာ ေရခ်ိဳးျပီး ခဏနားလုိက္အံုး ႏိုးေတာ.မ ွထမင္းစား ”ဆုိကာ ဆုိင္ေရွ.ျပန္ထြက္သြားတာမုိ. 

စာ ၀၄/၁၅ 

တလုံးခ်င္း ခါရမ္းကာေလွ်ာက္သြားသည္. ေမဧကရီ ၏ ေနာက္ပိုင္း အလွကိ ုခံစားရင္း ေမာင္စုိး 

၏ လီးႀကီး မွာ ပုဆုိးေအာက္မ ွေထာင္ထလာပါသည္၊ 

ထုိရက္ပိုင္းက ေအာင္ေအာင္ လည္း ခြင.္ယူကာ နယ္ျပန္သြားတာမုိ. ေမဧကရီ မွာ 

အိမ္ေဖာ္မေလး သက္စ ုႏွင.္ ႏွစ္ေယာက္ထဲျဖစ္ေနတာမုိ. ေမာင္စိုး ေရာက္လာတာ အေတာ္ဘဲ 

ျဖစ္ကာ ဆိုင္တြင ္ေယာကၤ် ားေလး အားကုိးစရာရသြားပါသည္၊ ေမာင္စိုး က ကုလားျဖစ္ျပီး ေဒါင္ 

ေကာင္းဗလေတာင္.ကာ အသားညိဳညိဳႏွင.္ ေယာကၤ် ားပီသသည္.ရုပ္မိ.ု မိန္းကေလးမ်ား အႀကိဳက္ 

ျဖစ္ပါသည္၊ 

ေမဧကရီ လည္း ဆုိင္ထုိင္ရင္း ေမာင္စိုး ၏ ရုပ္ရည္ကုိ သေဘာက်ကာ ညေနက သူ. 

ဖင္ႀကီး ႏွင.္ ပြတ္တိုက္မိသည္. လီးႀကီးကုိ မွန္းစကာ ရင္ဖိုေနပါသည္၊ သည္လုိန.ဲ ဆိုင္ပိတ္ျပီး 



ေကေက တုိ.အား ျပန္ပိ.ုေပးျပီး ျပန္လာမွ ေမာင္စုိး ကုိ ထမင္းေကၽြးဖိ.ု သတိရကာ သက္စ ုအား 

“ ဟ.ဲ သက္စ ုဧည္.သည္ ေမာင္စိုး ထမင္း စားျပီးျပီလား ” ဟု ေမးလုိက္ရာ “ မစားေသးဘူး မမ 

အခန္းထဲက ထြက္လာတာ မေတြ.ေသးဘူး ” ျပန္ေျဖသျဖင.္ “ ကကဲဲ နင ္ထမင္းစားလုိက္ ျပီးရင္ 

အေပၚထပ္မွာ တီဗီၾကည္.ရင္း မီးပူတုိက္အံုး ” ဟ ုေျပာလုိက္သျဖင္. သက္စ ုလည္း မီးဖိုေခ်ာင္ထဲ 

၀င္သြားပါသည္၊ 

ေမဧကရီ လည္း ေမာင္စိုး ကုိႏႈိးရန္ အခန္းေလးထဲ ၀င္လုိက္ျပီး မီးခလုတ္ ဖြင.္လိုက္ရာ 

ကုတင္ေပၚတြင ္ပက္လက္အိပ္ေနကာ ပုဆိုးက ကၽြတ္ေနတာမုိ. ေမာင္စိုး ၏ လီးမတုဲတ္တုတ္ႀကီး 

မွာ အထင္းသားျမင္ေနရျပီး ေမဧကရီ လည္း တလွပ္လွပ ္ရင္တုန္ေနကာ မ်က္စိက လီးႀကီး မ ွ

မခြာႏိုင္ဘ ဲကာမပုိးမ်ား ရြထလာပါေတာ.သည္၊ ေမဧကရီ မွာ လီးႀကီးကုိ ၾကည္.ကာ ျပန္ထြက္ရ 

ေကာင္းမလား စဥ္းစားေသာ္လည္း ေမာင္စိုး ၏ ၇ လက္မေက်ာ္သည္. လီးတုတ္တုတ္ႀကီး ကုိ 

လက္မလႊတ္ခ်င္ ျဖစ္ေနတာမိ.ု ကာမပုိးမ်ားလည္း ထရြေနတာမုိ. ေမာင္စိုး အနား ကုတင္ဖ်ားတြင ္

၀င္ထုိင္ကာ လီးႀကီးကုိ ဖြဖြေလးကုိင္ျပီး ဂြင္းထုေပးလုိက္ပါေတာ.သည္၊ 

ေမဧကရီ ဂြင္းထုေပးေနတာမိ.ု လီးႀကီး ေတာင္ထလာျပီး ေမဧကရီ မွာ မေနႏိုင္ေတာ. 

ဘ ဲသူ.ႏႈတ္ခမ္းလွန္လွန္ေလးျဖင္. ကုန္းစုပ္ပါေတာ.သည္၊ ေမာင္စိုး မွာ ေမဧကရီ ၀င္လာထကဲ 

၁၈ 

ႏိုးေနတာျဖစ္ျပီး အိပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ ေမဧကရီ အေျခေနၾကည္.ေနတာျဖစ္ျပီး အခုေတာ. 

ေမဧကရီ ကုိယ္တုိင ္ရြထကာ သူ.လီးႀကီးကုိ စုပ္ငံုေပးေနျပီမိ.ု ေမဧကရီ ၏ ေခါင္းကုိကုိင္ကာ 

ေညွာင္.ေပးရင္း ေမဧကရီ ၏ ႏႈတ္ခမ္းေလး ႏွင.္ သူ.ဒစ္ႀကီး ပြတ္တုိက္ကာ ၀င္ထြက္ေနတာ အရ 

သာခံၾကည္.ရင္း “ ဟား . . ရွီး ေကာင္းလုိက္တာ မမရယ္ အဆုံးထိစုပ္ေပး ေကာင္းတယ္ ” ဟု 

ေျပာလုိက္ပါသည္၊ 

“ ပၽြတ ္ပၽြတ္ စၽြတ္ အု အု အု . . အင္း . . ပလြတ ္ပၽြတ္ စၽြပ ္စၽြပ ္အု အု . . ” ႏွင.္ 

ေမဧကရီ မွာ လီးႀကီးကုိ အာေခါင္ထထိဲ မ်ိဳခ်လုိက္ လွ်ာဖ်ားေလးျဖင္. ဒစ္ပတ္လည္ကုိလွ်က္ေပး 

လုိက္ လီးတန္တေလွ်ာက္ လွ်က္ေပးလုိက္ တခါတခါ ေဂြးဥကုိပါ လွ်က္ေပးစုပ္ေပးလုိက္ ႏွင.္ 

မ်က္ေတာင္စင္းကာ အစြမ္းကုန္ျပဳစုေပးေနပါေတာ.သည္၊ 

ထုိ.ေနာက္ ေမဧကရီ လည္း လီးစုပ္ရပ္ကာ သူ.ဂါ၀န္ပါးပါးေလးကုိ ခၽြတ္ခ်လုိက္ရာ 

ကုိယ္တံုးျဖစ္သြားတာမုိ. မိ.ုေမာက္တင္းရင္းေသာႏုိ.အစုံ ေသးသြယ္လွေသာခါးေလး ႏွင.္ လုံး၀ိုင္း 

ကားစြင.္ေနသည္. ဖင္ႀကီး မွာ ျမင္သူတိုင္း တက္လုိးခ်င္စဖြယ္မိ.ု ေမာင္စိုး ၏ လီးႀကီး မွာ မာန ္

စာ ၀၄/၁၆ 

ဖ ီေထာင္ထေနျပီး အၤက်ီ ႏွင.္ ပုဆုိးခၽြတ္လိုက္ကာ အိပ္ယာေပၚ ပက္လက္အိပ္ေနလုိက္ျပီးေနာက္ 

“ မမ လာေလ အေပၚက တက္ေဆာင္.ေပး မမ ဖင္ႀကီးကုိင္ျပီး ေအာက္ကေကာ.လိုးမယ္ ” ဟု 

ေျပာလုိက္ရာ ေမဧကရီ လည္း ေမာင္စုိး ေပၚတက္ခြကာ ဒစ္ႀကီးကုိ သူ.ေစာက္ပတ္၀ ေတ.ကာ 

ေျဖးေျဖးခ်င္း ထိုင္ခ်လုိက္ျပီး လက္ႏွစ္ဖက္က ေမာင္စိုး ရင္အုပ္ေပၚေထာက္ကာ ဖင္ႀကီး ေျမာက္ 

ႂကြေျမာက္ႂကြ လုပ္ေပးလုိက္ပါသည္၊ 



“ ဗၽြိ ဗၽြိ ဖၽြိ ဘြပ္ ဘြပ္ ဟင္. အာ. ဟာ. အိ.ု ကုိစိုးရယ္ အင.္ အင္. အေမ. ကၽြတ္ ကၽြတ္ 

သစ္ငုတ္ႀကီးေပၚထုိင္ခ်ရသလုိဘ ဲအ.ိ အ.ိ အာ. ဗၽြပ ္ဗၽြပ ္ဖၽြပ္ ဘြတ္ ဘြပ ္ဘြပ ္လီး ကလည္း 

ႀကီးလုိက္တာကြယ္ အဟင္. ဟင္. အင.္ အာ. အာ. ” ႏွင္. ေမဧကရီ မွာ မ်က္ႏွာရံႈမ.ဲကာ ညည္း 

ညဴရင္း ဖင္ႀကီးကုိ ေမႊ.ကာရမ္းကာ ႂကြကာေျမာက္ကာ ကစားရင္း အလုိးခံေနပါသည္၊ 

ေမာင္စိုး ကေတာ. ေမဧကရီ ၏ ထန္ေနသည္. မ်က္ႏွာႏုႏုေခ်ာေခ်ာေလး ကုိ အရသာခ ံ

ၾကည္.ရင္း လက္ႏွစ္ဖက္က ေမဧကရီ ဖင္ႀကီးကုိ ျဖကုိဲင္ကာ ေဆာင္.ခ်ေပးေနပါေတာ.သည္၊ 

“ ဗၽြပ ္ဗၽြပ ္ဖၽြပ ္စၽြပ ္စၽြပ ္အာ. အာ. ဟာ. ဟင္. အင္. အင္. ေမာင္စိုးရယ္ အိ.ု အာ. အင္. 

အင္. ဟင္. အီး အား ဟာ. ေကာင္းလုိက္တာ ဖင၀္ မွာ ရြစိရြစိန.ဲကြယ္ အိ. အိ. အာ. အဟင္. 

ဟင္. နင.္ဆရာ မသိေစန.ဲေနာ ္အင.္ ဟင္. ဟင္. အာ. ဟာ. ”ႏွင္. ေမဧကရီမွာ ဖင္ႀကီးေျမာက္ႂကြ 

ေျမာက္ႂကြ လုပ္ေပးေနရင္း ေမာင္စိုး ကလည္း ေမဧကရီ. ဖင္စအုိထ ဲလက္ႏွစ္ေခ်ာင္းပူးကာကလိ 

ေပးေညွာင.္ေပးကာ ဖင္ႀကီးကုိ ကုိင္ေဆာင္.ခ်ေပးေနတာမိ.ု မ်က္ေတာင္စင္း ကာမစည္းစိမ္ခံစား 

ေနပါေတာ.သည္၊ 

၁၉ 

ထုိ.ေနာက္ ေမဧကရီ မွာ ထန္လာျပီမုိ. ေမာင္စိုး ႏႈတ္ခမ္းကုိ အငမ္းမရ စုပ္နမ္းရင္း 

ဖင္ႀကီးကုိ ေျမာက္ႂကြေျမာက္ႂကြလုပ္လုိက္ စေကာ၀ုိင္းေမႊ.ကာ ေစာက္ပတ္အတြင္းသားမ်ား ညွစ္ 

ကစားေပးလုိက္ႏွင.္ သ.ူေယာကၤ် ား ၏ တပည္. ေမာင္စိုး အား အစြမ္းကုန ္ျပဳစုဧည္.ခ ံအလုိးခံ 

ေနပါေတာ.သည္၊ “ ဗၽြ ိဗၽြ ိဗၽြပ ္ဖၽြပ ္စၽြပ ္စၽြပ ္ဘြတ္ ဘြပ ္ဘြပ္ အု. အု. ဟင္. အု. ” ႏွင.္ ေမဧကရီ 

မွာ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း စုပ္နမ္းေနတာမုိ. ညည္းသံသိပ္မထြက္ဘ ဲေစာက္ပတ္ထဲ လီး၀င္ထြက္ကာ ေလ 

အံထြက္သံမ်ားသာၾကားေနရပါသည္၊ 

ေမဧကရီ က ဖင္ႀကီးေျမာက္ႂကြေျမာက္ႂကြလုပ္ကာ အလုိးခံေနရင္း အေပၚမွတက္ေဆာင.္ 

ေပးေနရင္းမွ “ အာ. အာ. ဟာ. ဟင္. ဟင္. ေမာင္စုိးရယ္ ပံုစံေျပာင္းရေအာင္ မမ ေညာင္းျပီကြာ 

အိ. အိ. အာ. အဟင္. အုိ. ဟာ. ဟာ. ” ဟုေျပာရင္း ထရပ္လုိက္တာမုိ. ေမာင္စိုး မွာ လုိးေကာင္း 

ေနတုန္း ဆန္.တငန္.ငန.္ႀကီးျဖစ္သြားတာမုိ. တင္းသြားကာ “ ဒါဆုိ မမ ေခြးမေလးလုိ ေလးဖက္ 

ေထာက္ျပီး ဖင္ကုန္းေပး ကၽြန္ေတာ္ အေနာက္ကေန ေခြးလုိး လုိးမယ္ ” ဟုခပ္ရုိင္းရိုင္းပင္ေျပာ 

ရင္း ေမဧကရီ. ဖင္ႀကီးကုိ ဖ်န္းကနဲရိုက္ကာညွစ္လုိက္ရာ “ အာ. နာတယ္ကြာ ေမာင္စုိးရာ အရမ္း 

လုပ္တာဘ ဲ” ဟုျပန္ေျပာကာ မ်က္ေစာင္းထုိးရင္း ကုတင္ေပၚတြင္ ေလးဖက္ေထာက္ ဖင္ကုန္းေပး 

လုိက္ရာ ေစာက္ပတ္ေဖာင္းေဖာင္းအိအိႀကီး ျပဴးထြက္လာျပီး ေစာက္ရည္မ်ား စိုလက္ေနပါေတာ. 

သည္၊ 

ေမာင္စိုး လည္း ေမဧကရီ ေလးဖက္ေထာက္ ဖင္ကုန္းေပးတာမုိ. ကားစြင.္ျပီးေကာ.ေန 

သည္. ဖင္ႀကီးကုိတလွည္. အေနာက္သုိ.ျပဴးျပဲထြက္ေနသည္. ေစာက္ပတ္ေဖာင္းေဖာင္းႀကီး ကုိ 

စာ ၀၄/၁ရ 

တလွည္. အရသာခံၾကည္.ေနတာမုိ. ေမဧကရီ လည္းစိတ္မရွည္ေတာ.ဘ ဲ“ ဟာ ေမာင္စိုးရာ လာ 

ကြာ မမ ကိုလုိးေတာ. ဟြန.္ ဖင္ကုိမၾကည္.နဲ.ကြာ ရွက္စရာႀကီး ” ဟု ညဳတုတ ုလုပ္ေနတာမုိ. 



ေမာင္စိုး လည္း ရယ္က်ဲက်လုဲပ္ကာ “ မမ ကလည္း ဖင္ႀကီးေကာင္းလြန္းလုိ.ၾကည္.တာ ဘာရွက္ 

ေနတာလဲ ကၽြန္ေတာ္.လီးႀကီးန.ဲ မမ ေစာက္ပတ္ထလုိဲးေနျပီဘဲ ” ဆိုကာ ေမဧကရီ. ဖင္ႀကီး ကိ ု

ဖတ္ကနဲ ပုတ္ျပီးမွ အေနာက္မွခြကာ ဒစ္ႀကီးကုိ ေမဧကရီ ေစာက္ပတ္၀ ေတ.ကာ “ က ဲမမ 

ေစာက္ပတ္ထဲ ကၽြန္ေတာ္.လီးႀကီး ထည္.လိုးေတာ.မယ္ေနာ ္” ဟုေျပာလုိက္ပါသည္၊ 

ေမဧကရီ မွာ သည္းမခံႏိုင္ေတာ.ဘဲ “ ေအးပါ လုိးပါ မမ ေစာက္ပတ္ထဲ နင္.လီးႀကီးန.ဲ 

လုိး ကဲေက်နပ္ျပီလား ဟြန.္ လုိးမွာလုိးတာမဟုတ္ဘူး ေစာက္ပတ္ထ ဲရြစိရြစိျဖစ္ေနျပီ ” ဟုျပန္ 

ေျပာလုိက္တာမုိ. ေမာင္စုိး လည္း ေမဧကရီ ၏ခါးသိမ္ေလးကုိ ဆုပ္ညွစ္ကုိင္ကာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း 

ေဆာင္.လိုးပါေတာ.သည္၊ 

“ ဗၽြိ ဗၽြိ ဗၽြပ ္ဖၽြပ ္စၽြပ ္စၽြပ ္ဘြတ္ ဘြပ ္ဘြပ ္အုိ. အုိ. အား ဟာ. အင္. အင္. ေမာင္စိုးရယ္ 

အရမ္းဘဲ ဟင္. ဟင္. ဟာ. အီး အား အိုး အုိ. သားအိမ္ကြဲပါျပီ ရီွး ကၽြတ္ ကၽြတ ္အင.္ အင.္ အိ. 

၂၀ 

အာ. အာ. ဟင္. ” ႏွင.္ ေမဧကရီမွာ မ်က္ႏွာရံႈမ.ဲကာညည္းညဴရင္း ဖင္ႀကီးေကာ.ကာ ေစာက္ပတ္ 

ညွစ္ကစားေပးရင္း အလုိးခံေနပါသည္၊ “ ဘြပ ္ဘြပ ္ဖၽြပ ္စၽြပ ္စၽြပ ္ဖပ ္ဖပ ္ဗၽြပ ္ဗၽြပ ္အိ.ု အုိး အီး 

အား ဟာ. ဟင္. ဟင္. ႀကီးလုိက္တ.ဲလီး အင.္ အင္. ေစာက္ပတ္တခုလုံးျပဲထြက္မတတ္ဘ ဲေမာင္ 

စိုးရယ္ အာ. အာ. အင္. အုိး အုိ. အဟင္. ဟင္. ” ႏွင.္ ေမဧကရီ မွာ ေခြးမေလးလုိ ဖင္ကုန္းျပီးအ 

လုိးခံေနရတာမုိ. အီဆိမ.္ေနကာ ကားစြင္.ေနသည္. ဖင္ႀကီးကုိ အေနာက္သုိ. ပစ္ေကာ.ေပးေနပါ 

ေတာ.သည္၊ 

ေမာင္စိုး မွာ ေမဧကရီ ၏ ခါးသိမ္ေလးကုိ ဆုပ္ကုိင္ကာ ေဆာင္.လုိးေနရင္း ေမဧကရီ 

၏ ကားစြင.္လုံး၀ိုင္းေနသည္. ဖင္ႀကီး တုန္ခါရမ္းေနတာ အရသာေတြ.ကာ “ ဟား မမ ဖင္ႀကီးက 

ေကာင္းလုိက္တာ ေဆာင္.ရတာအိေနတာဘ ဲေစာက္ပတ္ႀကီးကလည္း ျပလဲန္ျပီးရဲေနတာ ၾကည္. 

လုိ.လုိးလုိ.ေကာင္းတယ္ ဟဲဟ ဲ” ဆုိလွ်င ္“ ဗၽြ ိဗၽြ ိဗၽြ ိဗၽြပ္ ဗၽြပ ္ဘြတ္ ဘြပ ္ဘြပ ္ဖၽြပ္ စၽြပ ္စၽြပ ္ဖပ္ 

ဖပ ္အိ.ု အာ. အာ. ဟင္. အင.္ အင္. ဟြန.္ေမာင္စိုးရာ မမ ရွက္တယ္ကြာ ဘာေတြေျပာေနတာလဲ 

ဟင္း လိုးလဲလုိးေနေသးတယ္ အိ. အိ. အာ. ဟာ. ဟင္. ဟင္. ” ႏွင.္ မူေနညဳေနရင္း ေစာက္ပတ္ 

ညွစ္ကစားေပးကာ ေမာင္စိုး လီးႀကီးကုိ အစြမ္းကုန္ျပဳစုဧည္.ခံေနပါေတာ.သည္၊ 

ေမာင္စိုး က “ မမေစာက္ပတ္ႀကီး ကတကယ္လုိးလုိ.ေကာင္းတာပါ ဟဟဲဲ ေနာက္လည္း 

ဆရာလစ္တုန္း ကၽြန္ေတာ္ လာလုိးေပးမယ္ ” ဆုိလွ်င ္ေမဧကရီ က “ အင္းပါလုိးပါ အားရေအာင္ 

လုိးေနာ္ သိလား အိ. အာ. အာ. ေကာင္းလုိက္တာ အင.္ အင္. ဟင္. အုိ. အိုး ေမာင္စုိးရယ္ မမ 

ကုိ ဗိုက္ႀကီးေအာင္လုိးေပးကြာ အဟင္. မမ ခေလးလုိခ်င္လုိ. အ.ိ အ.ိ အာ. မင္းဆရာ မလုိးႏုိင ္

ဘူး အလကား ဟင္. ဟင္. အင္. ေမာင္စိုးရယ္ မရပ္န.ဲေတာ. လုိး လုိး အဟင္. အုိ. အိ. အာ. 

ဟာ. မမ ျပီးခ်င္ေနျပီ အိ. အာ. အာ. အုိး အုိ. ” ေမဧကရီ မွာ ဏွာထန္ကာ အရွက္မရွိျဖစ္ခ်င္ 

တုိင္းျဖစ္ေနကာ ဖင္ႀကီးကုိ အေနာက္သုိ. အစြမ္းကုန္ပစ္ေကာ.ေပးေနတာမုိ. ႏိ.ုအစုံမွာပရမ္းပတာ 

ခါရမ္းေနပါေတာ.သည္၊ 

ေမာင္စိုး လည္း ေမဧကရီ. ခါးသိမ္ေလးကုိဆပ္ကုိင္ကာ မီးကုန္ယမ္းကုန ္အခ်က္ ၄၀ခန.္ 



စာ ၀၄/၁၈ 

ေဆာင္.လိုးရင္း “ ဟား အား လုိလုိ.ေကာင္းလုိက္တာ မမရယ္ ဖင္ႀကီးေကာထား ဟား ” ဆုိကာ 

ျပီးသြားကာ ေမဧကရီ ၏ ေစာက္ပတ္ထ ဲသုတ္ရည္မ်ားပန္းထည္.ကာ ေမဧကရီ ေစာက္ပတ္ က 

လည္း ေစာက္ရည္မ်ား စစ္ကနဲ ထြက္ကာျပိဳင္တူျပီးသြားတာမုိယ ႏွစ္ေယာက္သား ထပ္လ်က္လီး 

စြပ္ထားလ်က္ မွိန္းေနရင္း ေမဧကရီ က“ အာ. ဟာ. ေမွ်ာ.သြားတာဘဲ ေမာင္စိုးရယ္ မမ ကိ ုခဏ 

ခဏ လိုးေပးအုံးေနာ္ သိလား မမ ခေလးလုိခ်င္လုိ. ဗုိက္ႀကီးေအာင္လုိးေပး ေနာ္လိ.ု ခ်စ္လင္ေလး 

ရယ္ ” ဟု ညဳကာ ေနာက္မီးလင္းေနပါေတာ.သည္၊ 

၂၁ 

ေမာင္စိုး ကလည္း “ စိတ္ခ် မမ ကိ ုဗိုက္ႀကီးေအာင္ ဇီးတင္ေပးမယ္ မမ ဖင္ႀကီးျပဳတ္ 

ေအာင္လုိးခ်င္တာ ” ဆိုကာ ေမွာက္လွ်က္ လီးစြပ္လွ်က္လီးျပန္ေတာင္ကာ ေညွာင္.ေနတာမုိ. ဏွာ 

ဘူးမ ေမဧကရီ ကလည္း အလုိက္တသိပင ္ဖင္ႀကီးေကာက္ကာ ေကာ.ေပးေနရင္း “ အာ.အမေလး 

ခ်စ္လင္ေလးရယ္ အဟင္. ဟင္. မမ ဖင္ျပဳတ္ေအာင္လုိးမယ္ ေၾကာက္စရာႀကီး ဟင္. အင္. အင္. 

အာ. ဟာ. ” ႏွင.္ ေမဧကရီ လည္းေက်နပ္ေနကာ ထုိညက ေမာင္စိုး အလုိးကုိ ၄ ခ်ီခံျပီးမွ အိပ ္

သြားပါေတာ.သည္။ 

ေမဧကရီ ၏ ဧည္.၀တ္ေက်ပုံမ်ား ျပီးပါျပီ ။ ။ 


